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 أثُر استشراِف الّتطّوِر الدِّاللّي في فهم الّنّص القرآنيِّ:
 نماذُج جزئّيٌة ومُوجِّهاٌت كّلّيٌة 

 د. مهدي أسعد عرار
 جامعة بيرزيت

:  ُمسوٌِّغ أّوليٌّ
ااارا  ااااه  اااي م ساااانذفُة ارذدًت عيياااَ  ًح  اااايذ م  ا س ُس ءاااا بسَ مس ِ  ااااه مِااا قااااهذ  اااحا افب ااا

َ ْ بعااااا َذ مابسااااا اااااُر اهااااادّبُرْ ااااااه قافساااااَطاّلبساااااَْ اعاااااًد اعهر ااااا هذمااااازمُ اسااااام َ                 -دذ طااااااصس هبءت
ااص  بااارسد  ا اارا   - ْ اقااًد  ااايذ مس اامار افم سااانذفسة هي ااه  1): )ار  ااً  بسرًجيسااذذ  ااحا م ًلهذسذ

 ِّ ِس اف ذيساهس ااه الياة افّ اريِةن حفاذ أّي اف ا ِس افبسمياايو اهعااف جاّص ااه  -اسه راف افّسايا
:" ار  -ع الُ حا يعاص  ؟ اا  َس ؟ ا ذًص يذار    انمسااي بليار رسًجيا " اذيماحا افروًجص   ً  برجيذذ

؟ أًه أّي  اااحا  ذذ ْ أا يااادس اااذذ : ار  اااً  برأسس  ااااي افجااااا   بانيجاااا ْ اهاااص فماااا أًي معااااصذ
اي افستا ا تس  ًماَ افّها ياد ؟  اصت حفاذ مجماعاة  مس اد  مس افهر ي ذ افبسميايم اياَ  طماا   افمذًعءس

ْ اقًد جم ت  اقهذها  فى عدو ا مّما يمهسس    فى مذًطيذ س افعاصس افهه ازد مًت ا ه افّح يس
ْ بعاادذ  2)عيذااى انطمااا س فسلاار س افّها يااد ِّ أّممااه هبّيماات  يمسااهْ ااف اا فمااا: رأيه ااَ باايهو عذ ْ عاس

زاااا   ْ اه مذظايو افهِسير أّي حفذ فايُ  احفذن  ًح  ّمماه أفعيات     ماه ج  م عاادةس افّمظرس
اي دس فسااة " ر اا  "  ااه هي ااه   ص  عييااَ اااه افاقااف عيااى افمهعاايويس مس افم  ا اارةسْ ااافم عذام

ن حفااذ أّي " ر اا  " ااظس افّهطااّارس افااّد فهو ًي ذ  -اااه سااياقها افّ ااريفس حاذ  ااا اسااهرااد  مذ
ِ  م هذخذ  – ما سيهبّيي  بذًعدا   ه  م عذممرْ اثاميهما  ادس فه ما م هعادس ْ أام ِ  يعع  ه هذها معميايس يو

 ْ هس هعاااااادس ْ اقاااااًد جاااااانًت ااااااه ساااااياقسها افّ اااااريفس حاذ باااااافمذعمى افم  ااااي افّهطاااااّارس افاااااّد فهو مس
ْ بعاادذ  ااحا  يوااَْ مااا يجاا   عيااى افمِسواارس افبذاادانة  بااَْ ا ااا افعياااه  افيِظّيااة ْ  عت  ااسااًهرجذ

ها ِ  األفِاظس افم ِردذ  - ما يرى افّراغ   اافّزر  هت اافّسياطهت  -اعيى رأسس ْ ا"  3)ةس ه عي
ِ  عيااى   ااا  ذمااا قااافاا:  ّي افمر ماا ذ   ي عيااه   ّ  بعاادذ افعيااهس بمِرداهااَن ألّي افجاازن ساااب

"  . 4)اف صو اه افاجادس مسي افحو مهو اافخارجهو
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 تأسيٌس ومهاٌد:

رس افم سهً  سه أّي ظا رةذ افّهطّارس افّيلايو عاّمة ْ اافّد فهو خاّءة ْ مااحة   افِسعاصس  مسي افم عرم
 ْ ْ اافّهر يبااااهو ْ اافّءااااراهو اااااه افّيلااااةسْ ايهجيّااااى حفااااذ اااااه م سااااهاياتس افّيلااااةس: افّءاااااههو
ثااةس اااه  ااحُ افارقااة خاااّد بااافّهطّارس افااّد فهو  ْ اما ااع  افمبا ذ ْ ااألساايابهو اافمعجمااهو
ْ ادس  ت  األفِاظس اه  ر ة دائمُةْ امًي هعميهُ  ِ  مذخءاءة  اأعرا    افحي فَ بااع
ِ  مخءاءاة  أداارا  هِ  اه  فاى   فى هخءيد  فى ام طاُط  فاى معاُصْ اهِعاص  بااعا
ْ اماااي حفاااذ األداار  ا جهماعّياااة  اافهّاريخّياااة  اافّمِساااّية  ا ثاااارة   هطاااّارس دس  تس األفِااااظس

افّهدااصس ااف اجة  اهطّار  افم جهمعس 
ْ اافِ ر  اه  ر اة  5) ن ثّه  ّمها اسيية  افهِ ير اأداهَ 

باااُة م هاثوباااُةْ اماااا يمسااا    عياااى افِ ااارس يمسااا    عياااى افّيلاااةسْ اافاااحي يخااادت  اااحُ دائ
ِّ أّي  ْ ااف  افمبا ثةذ  ا افهطار  افااقع  اه د فة اف يمة افمعجمّيةس اه افهّمزيصس افعذزيزس
اي األفِااظ ادس  هسهاا هراخياا  جيّياا ْ ا   مات افعربّية يجد  بييذ  ثياُر مس افّماظرذ اه افم عجذ
فااة ْ اقااًد خ ااعًت فمااامُا افّهطااّارْ  اارة م هدااذ ااي أفِاااظس افعربيااة افم عذمم ي ًمسذااى أّي  ثياارا  مس
اامزا ااًت بعااا   األفِااااظس عااي دس  هسهاااا قيااايال ْ اهراخاااًت أخاارى  فاااى  ااادو انيهااااهس دايذ 

ْ اقًد  ايذ مسي  ييس  حا افحي هعّدهذ أًي ي ًععس ذ افهباسا  اغما اا  ااه  ثياُر  اي انس  اهس مس
ِ  أفِاظذ افّسابِ  ذما يِهم هاا ااه عذءارسُ ظاّماا  أيّ   افمااقفس اف المّيةْ  يًي يِههذ افاّل 

. ِس ِس ما هذًعميَ عمدذ افاّل  مذةذ  امًت هذعمه عمدذ افّساب  هي ه األفِاظذ افم هعادس
ُذ بها ا هاةسْ اعاًد  ذجذ حاْ عياى اافّظا ر  أّي افعربّيةذ فيسًت بسدذعا  بييذ افّيلاتس ااه  احُ افجس

ااي افّهطااّارس  ِذ مس ْ بعاا   افّدارسااييذ افااحيي ه ّسساااا  ااحا افهِّاءااصذ افم هخيواا ااعيُد غذربااهع ءذ
ِس األفِااظ افم عممارةس عاي د  ههاا افم هعادماةْ " افاا قمماا بمعارماة  امياة  ْ اامزياا افّد فهو

مها أًي بييذ اهرهيي مهباعادهيي فذه ّ اف فماا األمار  عاي اخهالااات عميعاُة  ثيارُة ماي  اي
درا ذها  سدرا ا  هاّما ْ امّما    ّذ ايَ أّمماا ااه  اجاة  فاى  ِذ اههذ افمر يةس افّسابعةس اا  ه عاو

" ماثال ْ  Beowulfاسهعداد فلايع  ه مهمّ يذ مي اذهه افمذي مة انمجييزّياةس افعديماةس " 
ِذ أسافي ذ افمثر اه عهدس افميذس أفِريد "   . King Alfred "(6أا أًي مهحّا
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 َتجِليٌة َوفْضُل َبياٍن:
ْ ااساه ما    ِس اا س ااه مذطافا س  احا افب ا ااان  فيخذ ِ  عمادذُْ اذ فعّص أّاصذ ما يمبله افم ً 
اااي هي اااه افم ساااانذفسة  ُس افمهخيواااِ مس ِس عياااى افااادمر ِس افبا ااا فم ساااهذًيزذماهسَْ افّمظااار  ااااه باعااا

افااااّرً   " اااااه سااااياقسها افعر مااااهو افمهعاااادوهس بيام هااااا اااااه " م ساااااو   أّافااااّه "ْ ا ااااه د فااااة  " 
ِ  اااه  : يذً س ااي أاّ   أًي ي باايميذ افّهطااّار  افاادو فهت اف ااادس ْ فسيذًعع بذااَ ِداللةةِة رلةةّ   ِ افّ ااريفس

:  ا ص  بياُي يجّيه أثرذ اسه رافس افّهطّارس افّد فهو اه اههس افّمّد افعر مهو
: رذ ذااا ذ افّداّباااةذ يذرً          ْ جاااان ااااه افّيساااايس َس ًمبذيهاااا برجيااا ااارذ  جذ اااها رذً  اااا :  ذ     

ياااَْ ايّماااا  ذث ااار  اااحا عياااى أفسااامهسهه  اااًر   مذًر ذيذًيهاااا برجس اااااالي  يااار     داّبهذاااَ: ا اااا  ذ
مهاااااااااساااااااهعميُا ااااااااه افاااااااّدااّ ْ اعاااااااافاا:  ن  ااااااايّي افاااااااّر  ذ مس اي عااااااااص  ْ    اااااااه هذاااااااًر    

ميم هاا ااه بطمسهااْ ارذ ذا ُ   حا ا اطر ذ جذ ِذر ًت اف  ذ افطّاائر  ااه طذيرامساَْ أي ا :أًر  ذ
ااَ افبعياار  برجيسااَ: أي  ااربذَْ اأًءااص   اارذ  بجما ًيااَْ ارذ ذ ذ ْأي  ذ  افااّر  س افّ اار  

ياَْ اااه  اديِ اباي  :  اربذهما بسرسجس ْ ارذ ذا ذ األر ذ اافثّاا ذ اافّر    ه ريذ افروًجصس
: " فّمااا داّمااا افافياادذ ر اا ذ اااه فذً اادُ " أي  اار ذ برجيااَ األ .  7)ر عبااد افعزيااز قاااصذ

ي اافاارم  ذ اااه أءاايهما  مذمااا يِيئااايس  فااى  ِذهااهس أًي ي عاااص  سيم افّر ااصذ افعيّااَ يءاايت اااه اف
:  اربذ افِاُر برجياذ   هُن اا ُدْ اعًد جانذ اه افيمسايس اه ماّدة " ر اص " أّي افّر اصذ

ِ  ير ي هاا افِاارُ   ْ... اقيص  ا افّر   بافّرجصْ...ْ امذرا ساص  افداّباةس  يا َس  فيًعداذ برجيا
" صس  7) حا  ّر ااَ فيااّرً  س ِذ عيااى هااداخ  . أّمااا افّساا اصس عااًي عيّااةس افعيّااةسْ ا ااه ه مثّااص  افباعاا

اااي  هياااد ن  ًح  ّي مس مااااّدةس " ر ااا  " ماااع مااااّدةس " ر اااص "ْ ااااافجاا   عاااًي  اااحا  ا ااار  عذ
ن حفاذ أّي افّ اادذ  ُس فيساًت  اادذ افيااهس رس افم سهذً  سهس أّي  ادذ افعربّياةس أما افعديماةذ  افم عرم

ْ أّما افّ اد  اف ادثة  اهه امِجارّية  يمعطع  معذها هّيار  افهاانس   امًت رسخاة  جامبّية   افاّلهس
َذ بااييذ افّ ااادس افعديمااةس  ْ افاايُ يخِااى أّي ثذااّه مذ اااب ن احفااذ م ااا: افعااافس اافااّداصس افخااار؛س

ْ اقاااًد أ ْ ا اااال افّءااااهييس مذجهااار  جاااامبّهْ ا ال ماااا رسًخااا  اااّرِ بهاااحا اافاااّلهس ااايذ بااًص ءذ فمذ
َس اعاص: " ألّي افّ ادذ اسهطافًت فرخااهسها  ّهى اّهءيًت بمذًخرذ؛س افاّله" ْ افحفذ  7)سيباي

ِااد ُ  ييِه افمرن  هداخال  بييذ افماّدهييس جيّياا  ااه افم ًعجاهس افعرباّه  هّاى فذيسا  مَ خااطر  مذ
ءاااُص اا اااُدْ  اااصت حف اااه باعث اااَ أّي افّر اااصذ اافاااّر  ذ  ّمماااا  ماااا ماّدهاااايس همهسااابايس  فاااى أ

. ُس اافاّلهس  افّهماثص  افّمسبهت بييذ  ادس األم
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ااي اجهااُة أخاارى -افعيّااَ يسااهعيه  بعاادذ  ااحا افعذاار س افااّداصو با قه ااا  عيااى ماااّدةس  -مس
ِذ عي د فهاَْ ايءايَْ مّماا  "ر  " ا"ر ص" أًي يعاصذ  ّي افّيِظذ اه  حا افمثاص قًد امزا

ِ   احا: رذ ذا ذ افّداباةذْ ارذ ذا ذ افطّاائر  بدا  مِاْ اف مر    افحي ي ساااق َ  ر اة ْ اي ءاّد
اتس افّداباة ْ  : رذ ذ ذ ِذ  حا افيِظ  عي دس فسهَ أءاب ًما معااص   حا  ر ذ جما ًيَْ افّما امزا
ِس  ارذ ذ ذ افّرجص   حا اّر اعذداْ امّما جان اه افهّمزيصس افعزيزس عيى  احا افمعماى اف ااد

ِس عاااي  ًمااازا هس قاف اااَافم  مهاااا يذًر   اااايذ -هباااارذذ اسااام َ -افمعماااى افمهعاااادس ْ  18) )  سحا  اااًه مس
ع اااا -جااصّ -اقاف ااَ اااا ااًرجس : )اًر  ااً  بسرسًجيسااذ -هعااافى -. أّمااا اااه قافااَ 11) : )  هذًر    

 حا م ًلهذسذص  بارد  ا را   
ِس  12)  ْ قًد يهرّدد  بييذ افمعمى اف اد ْ اافمرن ْ فيخاطرس األّاصس

ِس اافمهعاا ي  با مزيااا عاااهذ الخاارس ه ااً حس قامااة  أ اادس ما م  ْ اا  ْ مااعذ اجااادس بذااًاُي بيمهمااا جيااهع هس ادس
ِس  ُذ  حا افّسايا ْ اقًد اقعذ  حا  عًّان  ًح  ّي افّطال ذ افحيي اقذِاا اجا عي افمرادس اافمهعيويس

ْ اامبمااى عيااى هس س حف ااًه هذجاااُف  افع ر مااهو افّ ااريفس م ِسواارييذ هجااااذًاا عااي افمعمااى افم هعااادس
غير  معءاُد عي افمعمى افمهعيويس ايهاْ اذ ايذ  ظتهه مي افّهااءصس خااها ْ بًص م مهِسيا ْ 

ِت  ااى  فيااَ اف اا مذ ااد  افااحي رذ ْ اقااد قاااص  –هعااافى  –اافمذًعءس  ااا: ا اارً  برًجيسااذذ األر ذ
ااااااَ عيااااااى  ااااااحُ اليااااااةس افّ ااااااريِةس: أًي: اداااااااًع برجيساااااا ًعاااااارس س هعريجس ذذ افّطبرسااااااهت اااااااه مذ

" ِس ْ...ْ اافرم    بافدماعس بافروجصس عيى جهةس انسارا : "   13)األر ذ ْ اافزمخ اريت يعااص 
" ايي  ْ...ْ ا اربها اذمذبعاًت عذ :  14)ا رً  برجيسذذ األر ذ ْ اافعرطباهت يعااص: " افاّر   

: ر ااا ذ افّداباااةذْ ار ااا ذ ثابذاااَ برجيساااَْ اقااااص افمباااّرد : افاااّر     ْ يعااااص  افاااّداع  بافروجاااصس
ااًت  ااهْ ألّي ا ااتس افّداّبااة ْ ا  ي عاااص  رذ ذ ذ : ي عاااص ر  س ذ ْ افهااحا قاااص األءاامعهت فّه ريااذ 

 . 15)افّر  ذ  ّمما  ا ه ريذ  را بسها رسًجيذًيَْ ا  اعصذ فها اه حفذ"
 رإليماُن:
ْ أّاف هماااا مجااااص  اف اااارِس         معيااااه  أّي  اااحُ اف يماااةذ همهسااا    فاااى مذجاااافًيي دس فّياااييس
قااارارا  اثاميهمااا ْ اا  ْ أّماااا ااااه افمجااااص األّاصس اهاااه هعماااه ه عيعاااا  بافعيااا س ا مجااااص  افّيلاااايو

اارِس  ْ افإليماااايس   اااعذ   امماااازص  ا ااارائط  مذخءاءاااة ْ اقاااًد  16)بافّيساااايْ اعماااال  باااافجذ
ُْ عيى دس  تس "انيماي ااجا ها ْ اابي  قهيبةذ مسي بعدس ْ ابهحا ي ااي   17)عّر؛ افبيخهت

ِذ أ اص  افعياهس انيماي  عمد ا ْ "اقاًد اهِّا ْ اعمدذ افّيلاايو  ادتُ افّه احي   فّ ارِس  دتُ اف ِر 
" ِذ : ماا أ ماي ب اهُن مّماا  17)مسي افّيلااّييي اغيارس ه أّي انيماايذ معمااُ افّهًءادي ْ امعااص 
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ِ  بااحفذ ن أًي: مااا أءااّد ْ  17)هعاااص  ْ اف ااّي دس فااةذ انيمااايس اردًت بااافمعميييس اااه افهّمزيااصس
ِ  ماااردتُ  فاااى معاااصس افااايُ يذ  ً ااادذ ياااى حي م ًهيذاااُة أّي معماااى افّ اااارِس  اااا معماااى م  خِاااى عذ

ْ اأّي األءااصذ  ااا افمعمااى افّيلااايت  ااي مس ااماُر  فااى  خاارذ دس  تس األفِاااظ انسااالمّيةس مس
ِت أيم امهماااانذ  ااحُس اف يماااةس  فاااى  اااحييس افمجااافيي: افّيلاااايو اافّ ااارعهو قاااًد  افمهعااادهْ ااف ااا

ِو ي ِرز  ماا  .فسممظًر ااه قااصس اف ا اءُص هِ  ه  فى افاّدخاصس ااه بّااباةس ا  همااصس عذ هِذ
 :-هعافى–

قييذ  ُي فذما افًا  ّما ءادس ما أًمتذ بسم ً مس )اذ
 (28 . 

ْ ا اا: اماا  هس " اه سياقسها افمهعّدهس جانًت باعهباارس األءاصس افمهعاادس فعّص دس فةذ " افم ميس
ُِ فمااا افااًا  ّمااا ءااادق ْ "افااًه يخهيااًف أ ااص  افهِساايرس أّي معماااُ: "مااا  21)يي"أمااتذ بمءاادو

ُِ فماااا" ْ افااايُ ياااح    باااه ماااا قاااّدمت   فاااى أّي دس فاااة "مااا مي "  هماااا  22)أماااتذ بمءااادو
ي  برااعس ماا قاًد يارد   ِس س افمعافّيةذ اافمعامّيةذ ه ا حس أ  يًت أا ا هميًتن حفذ أّي قرائيذ افسويذا

ااي   اا اُص أا ا هماااُصْ اف ااّي دس فااةذ  " قااًد ه  اا سص  عماادذ بع ااهسه اااه قافااَ  مس –" انيمااايس
مااا   -هعافى ًذ بساَ ه ً مس ًي ي ً ارذ َ  ا دذُ  ذِاًره هْ اا  هذ افي )حف ه بيّمَ  حا د عس

ْ اافمعماى  23) 
ْ ا ا: هءّدقاا ماد ُ األءص  افّيلايت   افّ رعهت  .  24)افمهعّيي  عس

 رلّدرّبة:  
اارةس  ااي األفِاااظس افم عذمم افهااه قااًد ياارد  عيااى قارئسهااا اااه سااياقسها   اا اص  مااردتُ  فااى افّداّبااة  مس

ِذ افمعماى ُُ  -افهطاّارس افاادو فهو افااقاعس ايهااان حفاذ أّي جمااا اي   فيااَ اباي  اااار ن - مااا ي ًيمس
ْ هعاص  د م دذبيباا ْ  األر س  ا اصت ماا م اى عياى ر ة  عيى األر  أخفت مسي افم هس

اا 25)اهااا داّبااة   ااي ْ افاايُ يخِااى هي ااه افءو ًبلة  افعمامّيااة  افعذري ااة  افهااه هذي ااِا فيعااار  مس
ِّ أّي افّد فاةذ افيلاّياةذ  : " ا صت ما م ى عيى األر س اها دابمة "ْ ااف ا ُُ  الهس ابيس اار
ه ر وااي  ألًي ه ااهمصذ  ااحُ افّد فااة  عيااى  ااصو مااا يااد ت عيااى اجااَ  ااحُ افبساايطةسْ اااافطير  

ُس  ْ ا اا افدم فاة قادْ...ْ االّي افّطيارذ ياد ت عياى  داّبة ْ " اقاًد أخار؛ذ بعا   افّماا افّطيارذ
" َس َس اااه بعاا س  ا هاا ِس  26)رجيًياا ْ اف ااّي  ااحُ ماارداد  هطااّارًتْ ايا ااى  ااحا  فااى اطّاارا

ْ اقاًد افهِاتذ ءاا    افيساايس  اي مس امارس اْ  انمساايس بعا س ماا ياد ت عياى األر س مس
ْ اي ااارذ  ِس ْ اأّي  ااحا  فااى  ااحا افّهطااّارس افاادو فهو اف ااادس  فااى أّي افّداّبااةذ  ااه افهااه ه ًر ذاا  

ْ ا عيعه ااَ افّءااِة ااي افااداا و يذاا ذ عيااى مااا ي ًر ذاا   مس ا سااهذ غذ
ْ ا ااحا هطااّار  دس فااّه  27)   
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ن  ًح  ّمها  امًت دس فاة  رذً بذاة  عري اة  ه اهمص  عياى م اًدخذالُت  ثيارُةْ   يئهَ  افّهخءيد 
ُس اافجايو اافّطيارس  اف ّي دائرهذها افدو فّيةذ قد ام م تً  ِذ بعا   ماا هساهلرسق َ  اانم ااطترس

.  اه  حُ األياهس
ْ ااألمثياة   ِس ن افمهعاادهس ااف ااد اقًد اردت دس فة  " افّداّباةس" ااه افهّمزياصس افعزيازس باافمعميييس

 الهية  ايها ا ص  بياُي مجصع فما هعّدهذ:
ًي داّبُة اه األر س اذ  طائُر يذطير  -1 ما مس َس  ّ  أمه  أمثاف   ه ) اذ  . 27) بجما ًي

هاَ  اي  فما س ِس افّ ريفس أّي ثذّه ثافاثا  م  ًهيِا  مسي الدمّهْ ايهعّيي  مس يظهر  مسي  حا افّسيا
فاااَ -هعاااافى – اااي قاس ْ ايهعاااّيي  مس "ا  طاااائر  يطيااار   -هعاااافى -"أماااه  أمثااااف  ه"ْ اافطيااار 

ِس افّ ااريفس قااًد جااانًت بااافمعمى بجما ًيااَ"ْ اافّداّبااةْ اافظّااا ر  أّي افّداّبااةذ ااا ه  ااحا افّساايا
ِس افبمياايو اا ايسَ  مهاا باافِهنس  فاى افساّيا ْ اقد ا هدًيما  فى افذمعسءدس افمهعاّييس مس ِس اف اد

 .  27)اه اسه رافس افمعمى
ااي داّبااُة  ّ   ااا  خااح  بسماءاايهها  -2 َس رّبااه اربو ااهْ مااا مس .  38) ) ّمااه هاّ ياات  عيذااى افياا

" اااااه سااااياقهسا افمهعااااادوهس جااااانًت عيااااى اعهبااااارس افمعمااااى افمهعاااااادهس فعااااّص دس فااااةذ "  افّداّبااااةس
ْ...ْ ا ص ماا اياَ  ُ  هد ت عيى األر س فيَ أ ارذ افعرطبهت قائال: أي: مِ ْ اا  افعري س

 . 31)راِ  يعاص فَ داّ ْ اداّبة ْ اافهان  فيمبافلة"
زق هااا اي-3 َس رس ااي داّبااُة اااه األًر س  ّ  عيذااى افياا ااا مس .  32) عيااه  م سااهعرم ا ام ًسااهذًادذعذها ) امذ

ًطيذ س افعاصس عيى افّداّبةس اه سياقسها اف ذاريف  احا ببعيادُة عّماا هعاّدهذ  مِاا ن  افيسًت هجيية  مذ
يذ أّي هعيااااييذ دس فااااةس افّداّبااااةس  همااااا   ي اااااي   ّ  باسااااهراادس افّمظاااارس افعائسااااص   ًح  ّي افماااارجم

ْ افااحفذْ يم ااي  جااّدا  أًي بافااّتّ طار افاادو فهو افااقااعس اي هاااْ ااسااهبطايس معما ااا افمهعااادهس
ه ااايذ  يمااة  " افّداّبااةس "  همااا عاّمااة  ه ااهمص  عيااى  ااّص مااا دّ ْ اقااًد افهِااتذ افّطبرسااّه 
َس  ِ   ّص ماا دّ  عياى اجا َس  فى افّد فةس افمهعادمةس افهه هسهلر بثاق س بءرسُْ ابعيدس هيّمي

ْ ايدخص  ايَ جميع  ماا   حُ افبسيطةس اعاص: أذًي فيُ مسي داّبُة هدّ  عيى اجَس األر س
ُس اافطيارس ااألمعااه اافهاااهو" اي افجايو اانما َس األر س مس َ  هعاافى عياى اجا ْ  33)خيعذَ افيا

ْ اأّماَ   يلِاص   ِس افجمياعس افما اردذ عييها افعرطبهت أ ار  فى " أّماَ ساب امذَ أخبارذ بارز
ااي داّبااُة   ه ماااص  -هعاااافى -ّدهذ قاف ااَ. امااي مثاااصس مااا هعاا 34) عااًي هربيهسااَ..." )ا اايّيي مس
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ّيااا ه  َ  يرزق هااا اا  ُُ  35) رزقذهااا افياا َ  دس فهسهااا  همااا عماادذ افّزمخ اارّي: "  ااّص مِاا ْ اهاجياا
 .  36)دّبًت عيى اجَس األر س ععيًت أا فًه هععًص"

 رلسُّبات:
 ِّ ًطيذاا ذ  اااحُ افمبا ثااةس دس فاااة  افستاااباتس اااه قااااصس اف اا عًيماااا -هماااّزُ–امّمااا يجيّاااه مذ : )اذجذ

مااامذ  ه س اااباها  
اااى  فياااَ  37)  مذ ااادس افاااحي رذ اااا س ااااه بياااايس افمذًعءس ْ افعيّاااَ ي س اااي  قباااصذ افخذ

. اأّماا األّاص   ِس هس ااف ااد ِت أًي ي عارم؛ذ عياى افمعماى افم هعاادس هذ  –اف ا اهاا  -أعماه افمهعاادس
اابهّية  ألّي  ااعرذ ا س اابتذ افعذًطااع ْ اافسوااًبت  )باف ساار   ااصت جيااُد ماادباُ ْ ا يّمهااا س ااميّ  ًت سس

ِذ اأ زيصذ  يس يذعذَْ ثّه هطّارذ  حا افمعمىْ  37)عًمهاْ أي:    ْ اقاف ما: سذبذتذ  عرذُ ارأسذَ:  ذ
ِذ اساا ذيْ  ااًبها :  حا اسااهرا : سذاابذت يذًساابست  سذ اامهعااصذ اءااارذ افسمااًبت  افّرا ااةذْ افااحفذ معاااص 

ْ اأءاي َ امسي  ما هخّيعذًت دس فة  جديدة  ف يمةس افستا ْ الادًت هادصت عياى افّمااهس  ماا  –باتس
افّرا ااة ْ اقيااصذ  ّي أءااصذ افسمااًبتس افعذًطااع ن ا يّمااَ  حا ماااهذ امعطااعذ -يعاااص  ءااا    افّيسااايس 

 . 37)عي افّماُ
هذ  ا "  فعّيَ يسهعيه  بعدذ  حا افعذر س فماّدةس "سبت" أًي ي عاصذ  ّي األءصذ افدو فهم افمهعادس

 هطّار الدا افّرا ةذْ ثّه هطّار هارة  أخرى اءارذ افستبات  ماما . افعذًطع"ْ ثهّ 
ماات   -أّما افّس اص  عاي  يئاةس  احا افّمااهس  ِيِاة ْ أا  - ماا  فياَ ه اير  افم ًعجذ اهاا مذاماة  خذ

 خِّية   افلذ يسة.
ًادا  عيى بذدُنْ عيى مذطيا س  احُ افمبا ثاةسْ ا اا دس فاة  مااّدةس " افسماًبت "ْ اعاًد ا  ردًت عذ

: ِو افعيهو مها قاص  اف   اه  ياُت مس
م  ه اه افسمًبت  -1  . 48) )افعًد عيمه ه افحييذ اًعهدذاا مس
)ااًساايذفه ه عاااي افعرياااةس افهاااه  اماااًت  ا اارةذ افب ااارس  ًح يذًعاااد ايذ ااااه افّساااًبتس  ًح  -2

هيهيهًه  يهام هًه ياهذ سبهسهه   رمعا ْ اياهذ   يذسبسهايذ   هذيهيهه 
 (41 . 

ع -3  . 42) ًيما مام ذه س باها  )اذجذ

ْ اعياااص  ّي األ ااايانذ  اااي افسماااًبتس ا اااا افعذًطاااعس افسماااًبت  ااااه الياااةس األافاااى " مااايخاح  مس
س ااااابسهًت اهّماااااًت خيعه هاااااااْ اقياااااص  ااااااا مااااايخاح  مااااااي افستاااااباتس افااااااحي  اااااا افّرا ااااااة  
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اااااة " ْ ا اااااحفذ افمعماااااى ااااااه الياااااةس افثّامياااااةسْ اافّساااااًبت  ايهاااااا هااااارذ  افعماااااصس  43)اافّدعذ
ِ  عمَاا  اِيهاا  -ا اه ما اع  افّهمثتاصس اباا   افعااص -. أّماا الياة  افثافثاة 44)معطا

ن حفذ أّي افمرنذ قًد يظيّ  ظ  يج   أخح ُ بعيي افّراّيةس اافّهدبترس اافّظيت   ي لماه  -مذًي ذ
ِو  اايئا   ااي اف اا أّي افستااباتذ  همااا  ااا افّماااه  ااااان  فااحف ه افمعمااى اف ااادسِ افااحي –مس

ِ ما افياهذْ اف ّي  حا افمذًح ذ ذ يعاز ُ مظر  اا ص  بياُين  ًح  يفذ ي اي  رايذ عيي َ  سف
َس ان  ااااهس  عذًيمذاااا ماااامذ ه ماماااا ؟ّْ ا ماااا يهجيّاااى ثامياااة  اثافثاااة  عياااى اجااا افمعماااى: اجذ
ْ ا اا: اجعًيماا ماامذ ه  ادس اافمهعايويس ا ص  اسه راُف أطاارس افّد فةس اه بيااي افمذًعءس

ُس  45)اقًطعاااااا  عاااااي افعماااااصس  س ااااا اما  ارا اااااة   ْ " ا يّماااااَ  حا مااااااهذ امعطاااااعذ عاااااي افماااااا
" ِّ أّمماااه  مااات  قاااًد أاردت  بعااا ذ طااااّل س افعربّياااةس افّ اااادييذ  46)اا  اااهلاصس ْ ااف ااا

اااديي  ْ م سهر س ِس ااادذفاا  يتهاااه  فاااى افمعماااى اف ااااد عييهااااْ افّماااا  اااايذ حفاااذ  اااحفذْ عذ
 عي افم هعادهس  مهِانس عهدس ه بَ.بافمعمى افم سه  سه افعارو اه ثعااههه م دبرسيي 

 رلسَّْعُي:
ِ ماا افّيلاايت افيااهذن حفاذ أّمماا  حا أمعمًماا  ِ  فسماا رايذ عيياَ  سًف ُس معمى مِاار فيسمعهس أم
افّمظرذ اه دس فهسها باعهبار األءص   اف اصْ أفًِيما أّمها  امًت هدصت عيى انسراِ 

ااًدا  داي اف اادوْ...ْ ااااه  ْ اقااًد جااانذ اااه افّيسااايس أيّ  47)اااه افم ااه " افّسااعه: عذ
"  حا أهيااااهه افّءااااالذة اااااال هيه ا ااااا اأمااااهًه هذًسااااعذًايْ اف ااااًي ائها ااااا اعيااااي ه  ِس اف اااادي

ادا" افّسا يمة "ْ...ْ اافّساعه   ماا افعذاًدا. ساعى  حا عذ
ْ اافظّاا ر  ماي  احا افااّمدو  47)

َ  عيياَ اساّيه  -افم عهبذُ  مِا  أّي افرساصذ  افمارنذ عاي افعذاًداس  فاى يمهذاى  –ءّيى افيا
افّءالةسْ اييمر  بيًي ييهيها اعييَ افّس يمة ْ امسي ا جهُة أخرىْ يهجّيى فيعار س مّما 
فاافس افّيلااايو افم سااه  سهس عماادذمان حفااذ أّي افّسااعّه افياااهذ  هعااّده أّي ثذااّه امزيا ااا  عااي انس

مااااةذْ افعااااّص هي اااه افّد فااااةذ " افعذاااا ِ   ااااحُ افّد فااااةذ افمهعادس ْ ثااااّه يِاااار "  ااااه األءااااص  ًداذ
" ْ اهظهاااار   ااااحُ   47)هطااااّارت ايءااااب ًت هاااادصت عيااااى " افعذًءاااادس اافعمااااصس اافم ااااهس

افمذعذااامه جيّيااة  اااه  فما ااةس ابااي قهيبااةذْ اااه بااا س افّيِااظس افاا اادس فيمعااامه افمخهيِااةسْ 
ْ اف ّماااَ  ِ  ااااه افم اااهس ْ اعاااًد أ اااارذ "  فاااى أّي افّساااعهذ  اااا  سااارا اااظس ًي ذ  فاااى  اااحا افمذ

فاَ  يمءرف   ْ  عاس ْ امسي حفذ افعماص  ِتها  يمة  افسمعهس رذ هي  -هعاافى – فى مذعاُي أ خذ
: )ايافئذ  ايذ سذاًعي هه مذ ا ارا  
فاَ 58)   ) ّي سذاعيذ ه فذ ذاّهى  -هباارذ اسام َ -ْ اقاس

 . 52)ْ أًي: عميذ ه فمخهيف   51)
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هعاااادس  ه هااادصت عياااى اافم ساااهخيذد  مّماااا هعاااّده  مسِاااا  أّي دس فاااةذ افّساااعهس ااااه أءااايهسا افم 
ْ ايدفتما عيى  حا قاص  ابي ممظاُرْ امسي قذًبيسَ  فما اة  ابايس قهيباةذْ  ِس اافعذًداس انسرا
  ِ ااادايس ماااا م اااي اياااَْ أّاف هماااا:  ااادي اااى ااااه  اااحا افمعااااهس مذطيذباااايس يذًع   افااايُ ي ًمسذ

َ  عيياااَ اسااّيه -افّرساااصس  ااايس افسماااعهْس  فاااى -ءاااّيى افيااا  افمهعاااّده  بيام اااَ ااااه افّمهااه عذ
ذ  مسي مماسذس اف جو افمعرايس ب ر ُة هجّساد  دس فاةذ افسماعهس  ًمسس افءمالةسْ اثاميهما: مذ

مااةذ:  ّمهااا  ِت أّي اسااهراادذ ءااارةس افّساااعه  افسمااعى  افمهعادس بااييذ افّءااِا اافمااراةْ ااف اا
اي  بيمذهماْ اما يذعهري  بها مي س رعُة ابسداُر اا هداُد ااسه  اارس  ّماُةْ  اصت حفاذ مس

.ا رة بمعمى افسوعهس افمهعادهس  فّدااعه افم عرو
اااُر أّي   اا ا   قااًد ياارد  عياااى افماارنس باعث ااَ أّي  يماااةذ    ُذ يخِااىذ عيااى حي هبءت فااي

ْ اأّمهاااا ا همياااًت ااااه  ُِ هْ امعماااى  ااااد ْ معماااى مهعاااادس افّساااعهس ههااارّدد  باااييذ معمياااييس
ْ امّمااا جااانذ اااه افهّم  -زيااص بااافمعمى افمهعاااده قاف ااَافهّمزيااصس افعزياازس هذًيمسااذذ افااّد فهييس

 :-هبارذ
 . 53) )اذلحا  ه  ّية  هذًسعذى  -1
 . 54) )ث ّه اًدع ه ّي ييهيمذذ سذًعيا   -2

) اذجانذ مسي أًقءى افمذديمةس رجص  يذًسعذى  -3
 (55 . 

)اجان رجص  مي أقءى افمديمة يسعى قاص يا ماسى  ّي افمذألذ يذًيهذمسرايذ بذذ  -4
 . 56)  يي فيعهياذذ ااخرً؛  مه فذ مي افماء

اااًي أبماااانس  ِ   فياااَ أّممااه فاااًه أظِاااًر بي اااُدْ مس اااظذ األّاصذ افاااحي يمبلاااه انفماااا ًي ذ فعااّص افمذ
ْ ا ااا معمااى  ْ حي عهااُد بااافمعمى افااحي جااميذ  فيااَ أ ااص  افهِّساايرس افعربّيااة افّ ااادييذ

ْ اِه اليةس اف ذريِةس األافى جاميذ  - ري ذ  –قائه   عيى اسه رافس افّهطّارس افّد فهو
ر ااُةْ...ْ  اماااًت ااااه اف : "افّساااعه: افم اااه  بساارعُة اخِّاااُة ا ذ ّزمخ ااريت  فاااى افعاااصس

" ْ اسرعةس  ر ةس افجايو  .  57) خدس افّثعبايس
: أي هم ه بسرعُة..."  . 57) اافّطبرسهت يعاص 
: همهعص  اهم ه بسرعُة"  . 57)اأبا  ّيايذ يعاص 
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ُذ افّزمخ ااريت  أّمااا اااه اليااة افثّاميااةْ ا ااه: " ثااّه اًدع هااّي ييهيمذااذذ  اا ااًعيا ْ اعااد  ذجذ سذ
ْ اعااص: " ْ  68)"سااعياُت مسارعاُت ااه طيارامسهّيْ أا ااه م ايسهيّ بافمعمى افمهعادهس

ااًداا   : " ثااّه  ااّررذ افّماادانذْ اجانهًااَ سذااعيا ْ أي عذ ا ااحفذ اف اااص  عماادذ افعرطبااهو افعائااصس
" سااعى"  حا طااارذ  ّ  عيااى افّهمث ْ أّمااا أبااا  61)يااصعيااى أرجيسهااّيْ ا  ي عاااص فيطااائرس

ِس افّ ااريف م  هااة  بالغّيااة   ااي دس فااةس افّسااعهس هي ااه اااه  ااحا افّساايا ُذ مس  ّياايذ اعااًد افااهم
ن  ًح  ّممااا  ْ أّافهمااا سااعه  افطااائرس ظااًييس ايهااا فم ااة   عجاااُز قائمااة  عيااى اسااهراادس مذي ذ
اااي دس فاااةس افّساااعهس اااا ًساااهذعى مس " اثاميهماااا م  : طاااارذ افطاااائر  اساااعى انمسااااي  ه معااااص 

ًمزسفاةذ افعاقاصس  ْ اهر يي  حفذ عمدذُ "أّمَ فّما دعاا ّي ايهًيمذاَ اهماّزًفيذ مذ سياقسها افّ ريفس
ْ ا ااااايذ   فيااااَ اااااه افم ااااهس أبياااا ذ اااااه   هيااااام هّي مساااارعاتُ افااااحي ياءااااف بافّسااااعهس

ااًعيا ن  ًح  ااا مس ااية  افم جاادو افّراغاا س ايمااا يم ااه  فيااَ  اليااةسْ...ْ اجعااصذ ساايرذ  ّي سذ
جابةس دعاهسَ..." نظهار جّد ا  . 62) اه قءدس  برا يه اا 

اي أقءاى افمذديماةس رجاص  يذًساعى" اعاد قياصذ  ّي  احا افّرجاصذ  أّما الية  افثّافثة : "جاانذ مس
ااّحباا  ااَ قااًد  ذ ااي أباااا س افمديمااةسْ ايّمااا بيلذااَ أّي قامذ  ااايذ مذمزف ااَ عماادذ أقءااى باااُ  مس

 .  63) ..."جان يعدا اي هدت افّرسصذ ا ّماا بعهيسهه 
ْ افّماا أمارذ يساعى: ي اهّد ااه م ايسَأّما اه اليةس افّرابسعاةس اعااص ايهاا أباا  ّيااي: " 

اااي افّ اااارِس األعظاااهس فطيبساااَْ اسااايذذ افّرجاااص  طريعاااا   اااالاسزذة  مس ارعااااي  بعهياااَ خااار؛ذ افجذ
 . 64)أخرى أقر ذ  فى ماسى"

 رلِفْتَنة:
ِذ عمدذ اه مذًعرس س هعريجة ابيس قهيبةذ عيى با س "افّيِظس افاا  دس فيمعامه افمخهيِة" هيّب

ْ ا اايذ  اي ساياقهسا افعر ماهو افّ اريفس ّيدذ مس دس فةس " افِسًهمةس " ااجا ها افهه يم ي أي ه هذءذ
ماَ قاف اَ  ْ امس ْ ااهمة  افّءدو اا سهز صس ْ ااهمة افّهعحي س )  -هعاافى –ثذّه اهمة  ا خهبارس

ًِهسماااذذ عااًي بعاا س مااا أ َ   فيااذذ ااً ااحذر  ًه أًي يذ ْ ااهمااة  ان ااراذس ااف ِاارس  65) ماازصذ افّياا
مَ قاف اَ  ْ امس هّاى   ه ااي اهماة   -هعاافى –اانثهس بارةسْ  66) )اقااهسياً ه  ذ . ااهماة افعس

: ) ربمما   هًجعذًيما اهمة   ِو مَ قاص اف   . 67) امس
ااي األمثيااةس افم بيمااةس عااي خطاارس اهااهس دس  تس افّسااابِ بمااا يهذعااارف  عييااَ  ِ  امس افاّل اا

ِ  ااه افخااطرس     دس فة   يمةس " افِسهمةس س "ن  ًح  ّي فهاا معماى م هعادماا    ي ااد  يمعاد
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ِسْ  اي ان ارا ْ ااألءاص  افمهعااده  فهاحُ اف يماةس مايخاح  مس عمدذ ثّيُة مسي افم هخّءءاييذ
ْ اأءي   ِ  معمى افِهمة ا بهالن  اا مه اي  اا خهبار  ها اقاصذ األز رّي اغيرُ : "جما

اي  ميخاح  مسي قافساذ اذهذًمات  افِّ اةذ اافاّح  ذ  حا أحبهذهماا ااه افّماار فهذميازذ افاردينذ مس
 ْ ِ ِذاًهي  ان ارا :  حا أدخيهذاَ افّماارذ فهمظارذ ماا جاده اَْ...ْ ااف ِس ْ اااه افّءا ا افجّيدس
ْ...ْ اماااي  اااحا قيااصذ في جاااارةس افّساااادان افهاااه  يّمهاااا  ...ْ اي سااّمى افءاااائ   افِهّاااايذ

قذة ..."أ   ْ أًي اّ ة  م ً رذ ِ  اذهيي  ْ...ْ ااذرس ِذهيي  : اف رسقًت بافمّارس
 (67 . 

اقااًد  -اافااحي يذياااِ  فيعااار س فسمااا هعااّده أّي معمااى ا بااهالنس اا خهبااارس اا مه اااي
 ّممااا  ااه مذعاااُي  ادثااة  هخّيعااًت مااي  -عااّر؛ عيااى  ااحُ افمعااامه ءااا    افّيسااايس 

رذ أّمهاااا أءاااص  د فاااّه افدو فاااة افمهعادماااةس افهاااه ماااّد ع ييهاااا ءاااا    افّيساااايس فيعااارو
ْ ايبعى ا مه اي  اا خهبار  افخيطذ افجاامعذ افاحي يماهظه   رذ ه ّع ذ  فى د  ُت أ خذ
مهاْ افعّيَ يءيت اه افِههس ايسهعيه  أًي ي عاصذ  ّمها اه  ِت مس عًعدذ  حُ افماّدةس اما ي  ه

ِس عهدس ا  امًت ه ًسهذعذمص  ااه  حا باةس افاّح  س اافِّ اةس اا  راقهسااْ ثاّه امهعياًت  فاى ساب
ِس  ااصو  ااهُنْ افّمااا  ااايذ اااه  حابااةس افااّح  س اافِّ ااةس اخهبااار  فهااا اااه هميياازس    اارا
ًعااار  اخهباااار افّمااااُ  افجّيااادس اافاااّردينْ م عساااصذ  اااحا افمعماااى  فاااى ا ساااهعماصس ااااه مذ

افاااحي أ ااارذ  فيااَ اباااي   اامه ااامههْ ا  يخِذااى عيااى حي م ًهيذاااُة أّي افمعمااى افجااامعذ 
ُُ يذساهعط    اصم هي اه ا ساهعما تس اافمعاامه م ااذ افمذعاامه افع ًطا س  اار
ْ اقاًد  67)

ِذاًهيس  دخااص  افاّح  س  : " أءص اف ْ اعاصذ َذ افجامعذ بييذ افمذعميييس ُذ افّراغ   افاج ه ّس
"افّمارذ فسهذظهرذ جادهَ  مسي ردانهسَْ ااسه عمصذ اه  ًدخاصس انمسايس افمذ     78)ارذ

 :  فسممظر ايما ييهه فبيايس معمى افِهمةس اه بع   ياُت مسي افهّمزيصس افعذزيزس
ًي بعدذذ اأ ّيهه افّسامريت -1 ) قاصذ الّما قًد اهّما قامذذ مس

 (71 . 
 . 72) )افعًد اذهّما افحييذ مسي قذبيسهه  -2
يى افّمارس ي ِهمذايذ -3 )ياهذ  ه عذ

 (73 . 
... ) ّي افحيي اذهماا افم   -4  . 74) ممييذ اافم مماتس

ن حفاااذ أّي  " ااااه اليهاااييس األافاااى اافثّامياااةس جياااّه ظاااا ر  أ سااا   أّي معماااى " افِسهماااةس
دذ اه األافى: " اخهبرما ه اامه ّما ه" افمذًعءس
ْ أّما ااه افثّامياةس اهاا:         "  75)
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اظ   يمبلاه اساهرا 76)ابهييما ه" اد ُ طيباا  فياقاافس . أّماا ااه افثذافثاةس اافّرابعاةس ااثّه مذي ذ
ِّ أّمماه  مات  قاًد عر ات   ااهيي اليهايي افّ اريِهيي  ادس افمهعايوين ااف ا عيى افمذًعءس
امهه اذً اصذ بيااُيْ افّماا  اايذ حفاذْ فاًه أظِاًر بي اُد  عيى ثّية ماي افاّزمالنس م يهمسساا  مس
مذ ااا  فاى معماى ا مه اا ْ اقاًد جذ ُذ ءاا    افهّمزياصس يس حي عهُد بافمعمى افاحي أراد

ِو همّزُ ْ اف ّي حفذ فيُ  حفذن  ًح  يم افمهعّييذ مسي قاصس اف  ) ياهذ  ه  -اا خهبارس
:"ي  رقاي اي عاّحبايْ  قاايْ اافمعماى عمادذ افّزمخ اريو عيى افّماارس ي ِهماايذ   اا: ي  رذ

رمة ن ألّي  جارهذها  يّمها م ً رذقة" ْ ا ه اف ذ ِذهيي  امًمَ اف
: . اافّطبرسهت يعاص  ايها 77)

ْ اقااصذ ع رماة : أفاًه  :أًي ي اي   حا افجزان  اه ياهس ي عّحبايذ ايهاْ اي ً رذقاي بافّمارس
ِس  مااا ي ِااهذي   ْ أي اهاا  ن ي ِهذماااي بااان را هاارذ أّي افااّح  ذ  حا أ ًدخااصذ افّمااارذ قيااص ا ااهسيذ

:" حاقاااا اسهمااهذ ه"ْ  ِس افلاايو افااحي ايااَْ ايعاااص  فهااه خزمااة  افّمااارس ْ باال را أًي افااّح   
ياي" ْ اقاااد هابذعهماااا عياااى  اااحُ  77)عاااحابذ ه ا اااريعذ هْ  اااحا افاااحي  ماااه ه بساااَ هذساااهعجس

 .  77)افاجهةس اه افهِّسيرس افعرطبّه اأبا  ّياي
ااااه الياااةس افّرابعاااةس: ) ّي افاااحيي اذهذمذااااا افمااا ممييذ  -هعاااافى-امثاااص  ماااا هعاااّده قاف اااَ   

ِس افّ ر  هس افحي اافم مماتس ن  ًح  ّي افِهمةذ اه  حا افّسيا يفس جانًت بافمعمى افمهعادس
ْ افااااحا اااااافمهعيوي   ااااا:  ّي افااااحيي أ رقااااا ه اعااااّحبا ه   ااااا اااااه ا سااااهعماص أءااااص 
اااااح  ذ افطباااااريت اافّراغااااا   اافّزمخ اااااريت اافّطبرساااااهت  ْ اقاااااًد ح ااااا ذ  اااااحا افمذ بافّماااااارس

ِس افهّاااااريخهو  78)اافعرطبااااهت اأبااااا  ّياااااي ِ  افّساااايا . ايع ااااد   ااااحا افمااااح  ذ اسااااهرجا
ْ اافّمااارس حاتس افاقااادس  . اافظااا ر أّي ثذااّه هِاءااال  اااه  71)اقّءااةس أءاا ا س األ خاادادس

ادس افاحي رذمذاى  فياَ   حا افما عس بيوما ْ اقاًد هجيّاى حف اه بهجاااه أافائ ه عاي افمذعءس
  ِ ِتْ افعّص مردم حفذ  فى اقهءارس  احُ اف يماةس افيااهذ عياى معماى   ي ااد  يمعاد اف 

ْ ف ْ ثاّه زسماد  افخاطرس يذ بهحا ا قهءاارس ليرُسْ بص مردتُ  فى افّهطّارس افّد فهو افحي أذحس
اي   ّي افحي يذزيد  مسي هجيّاه انً ارا س عاًي افمعماى افم هعاادهس  اا أّي  احُ اف يماةذ مس
يس أّمهاااا  اماااًت  اااي افمااارجم ْ امس اااُر يهلاااااص  عيياااَ افّزمااااي  اااي م عذمم ْ افااايُ مس اااراتس افم عذمم

افّمااازاصس بمعماااى ا خهباااار اا مه اااايْ اماااا أ ثااارذ  اااحا ااااه  ه ساااهعمذص  ااااه عءااارس 
ِس قاااص  اباايس ممظاااُر: " اأءااي ها  ْ اياادفتما عيااى  ااحا افّهطااّارس افااّد فهو اف اااد افهّمزيااصس
ااّرِذ  فياااَ  ِذ افماارن  بسطذااااُر دس فااهع غياارس افااحي سذ ِ  أًي يه ااّب ماايخاح  ..."ْ اقااًد ي ااد

ْ أًي يعاااصذ  ّي هعاقاا ذ األطاااارس افخاااطر األّاصْ افعيّااَ يسااهعيه ْ بعاادذ   ااحا افعاار س
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َ  بعيااهس " افّطبذعاااتس األثرّيااةس"ْ ااالحا مااا هراخااًت هي ااه افّطبذعااات  ااالّي حفااذ  افّد فّيااةس  اابي
 ي ِ ه  فى هعحترس افًِءصس بيمذها اه أ ياُي.

يَك:  ُنَنجِّ
ْ مذجاااا يذًمجاااا مذجاااان  امذًجااااا  امذجااااة ْ اا ِ  افممجاااان  افخاااالد  ماااي افّ اااهنس اااًد فءو

ماااَ قاف اااَ ًمجااااةْ  امس ااااذذ اذأً يذاااذ -هعاااافى -مذ : )  ّماااا م مذجت
اااي  72)  ّيءااااذذ مس ْ أي م خذ

ْ ااايظيت  افعااحا س اأ يذااذْ اافممًجاااة  اافممجاااة : مااا ارهِااعذ مااي األر س ايااًه يعي ااَ افّساايص 
ِذ افخاااطر   فااى أّي األءااصذ اااه  73)افماارن  أّمااَ مذجااا  ُ  ااحُ ْ افعيّااَ يسااهعيه  أًي ي ساارم

...ا حا مذجان  افهار س مي افّسيصس اغيارسُ افدو فةس س  ا ما ارهِعذ مسي األر س
ْ ثاّه  74)

ْ اأءااب ًت افممجاااة  غياارذ  ُس اافم جاارمدس هطااّارًت  ااحُ افّد فااة  الاادًت هّهسااع  فيم سااا
ْ باااًص  ّي  اااّص ماااا  اااي األر س ااارُة عياااى طيااا س افّمااااجه افممًجااااةذ أا ماااا ارهِاااعذ مس م عهءس

. يسعِ َ عيى  همجيهسَ  ا مذجا  ُ امذجاهَ 
 فسممظًر اه دس فةس ماّدةس " مجا " اه الياتس اف ريمات:

اذهّماذ ا ه اما   - ًيماذذ مسي افلذهو اذ )اذمذجم
 (75 . 

هسذذ مسي افعاهس اف اارييذ  - ما بسرذً مذ مذجو )اذ
 (76 . 

 .  77) )اذيذّما مذّجا  ه  فى افبذرو أعرً ه ه  -

يذذ بس  -  . 77) بذدذمسذذ )اافياهذ م مذجو

  ِ : األافاااى اافثّامياااةس اافثّافثاااةس يظهااار  أّي معماااى افهممجياااةس ي ااااد  باااًص يهِّااا ااااه اليااااتس
اي  اافمعمى افحائعذ افياهذْ ا ا افّهخييد  اانمعاح ْ اِه اليةس األافى افمعمى افمهعايوي  مس

" ُس اااي افخاااافس اافعهااصس ااف اااب "  اااا أّمماااا " مّماااذذ مس ه الياااةس افثّامياااة . أّماااا ااا)77)"امّجيماااذذ
مااااذ  اااااافمهعّيي  مااااي د فااااة "مّجمااااا" اااااه سااااياقسها افّ ااااريفس حاذ  ااااا "خيوًءااااما بر مااااُة مس

َ   فيااَن  -هعاافى–. أّمااا ااه قافسااَ )78)اا  سااُي" ااظ  يجا   افهّمبياا )اااافياهذ م مّجيااذ  ااثذّه مذي ذ
ْ   باعهباااااارس ا مزياااااا -اافياااااَ أعياااااه -حفاااااذ أّي "م مّجياااااذ" ِس جاااااانًت باعهباااااارس األءاااااصس

ْ أا م يعياذذ عياى  اي األر س ِذ مذجااُة مس مها: أّمماا مجعي اذ ااا ْ اافمعمى افمهعيوي  مس افّد فهو
ااي افّيلااّيييذ  اايبه ع بذيادةذ ااألخِاايس  ِ  مس ًيا ْ اقااًد ح ا ذ  فااى  احا افمعمااى خذ مذجااُة فسه ًعارذفذ

ااااي ْ اقااااًد هااااابعهه عيااااى  ااااحا جمااااع  )71)ااباااايس قهيبااااةذ ااباااايس عزيااااُز اافيزيااااديو ام ااااهع  مس
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ااااااي األر "  :"م يعيذذ بسمجاااااااُة مس اااااارييْ اِااااااه  ااااااحُ اليااااااةس يعاااااااص  افّزمخ ااااااريت ْ )72)افمِسو
ْ ا اااااااه افم ااااااااي   اااااااي األر س اافّطبرساااااااهت يعااااااااص  ايهاااااااا :"أًي م يعياااااااذذ عياااااااى مجااااااااُة مس

اي افّسايفس  ّي بعا ذ بماه )73)…"افمرهِع   ُُ اغيار ُ مس :" قاص ابي  عّباا ْ اابي   ثيُر يعاص 
ْ ايمرذ افيَ  سرائيصذ  ذ تاا اه  ُ ساّيا  بال  -هعافى–ماتس ارعايذ افب رذ أًي ي يعيذَ بجسدس

رع َ افمعرااة   اي راُِ اعييَ دس ْ ا اا افم ااي  افمرهِاع ْ فيه ّععااا مس عيى مذًجاُة مسي األر س
ااَْ افهااحا قااااصذ  "-هعااافى – ال س  -هعاااافى–. ايساامد   اااحا قاف ااَ )74):"اااافياهذ ممّجياااذذ بباادمسذذ

ذ"ببدمسذ"ْ افًه ي ْ ايسامد ُ أي اا  قارانة  ابايس مساعاُد:" ااافياهذ ممّ ياذ ببادمسذ" )75)عًص" برا س
)باف ان افمهمية ْ أًي م يعيذذ بما يُة مّما ييه افب رذ 
(76(. 

 ما أشبَه رلّليلَة بالبا حِة:
ِّ أّي ا اااهماصذ  يماااُة ماااا عياااى معميااايي مهباااايميي ماااردت هخّيعسهماااا  فاااى افّهطاااّارس  ااف ااا

اي أبماانس افدو فهو قد اا  ى  فى أًي ه ايذ افّييية   بيهة  بافبار ةسْ ا ما اقاعذ افّ ااداي مس
افعربّيةس اه هِاءُص اا   اُص  ح هجااذًاا عي اسه راُف افمعماى افمهعاادهس  مهِاان عهادس ه 
ْ أ اااه  ااارييذ اافّيلااااّيييذ ااااه هعياااييس د فاااةس اف يماااةس بااايي معمياااييس بساااَْ هااارّدد بعااا   افمِسو

ااي بااافمعمى افمهعاااد ْ امس ًيمسااذذ افمعميااييس ِذ ي همااص  حذ ؟ حفااذ أّي افّساايا ِس افم ث ااصس هس أه اف اااد
ِو  " اااه قاااصس اف اا ااا هعااّده دس فااة  "افّسااعهس ْ اقااًد )77):"ثااّه أًدباارذ يذًسااعى" -هبااارذذ –افم جّييااةس فمس
: يذساعذى: يعماص  ااه م س )77)ه ر دودذ اه دس  هسها بييذ افمعمياييس افمهعادوهس ح ر  ماا  اياةس ْ اعياصذ

هاا أدبارذ مرعاباا   ظذمس ْ يذسعذى: فّما رأى اف ّيةذ ااه عس ْ اقيصذ ماسى ااناسادس اه األر س
ِو )77)ي سارِ  ااه م اايَ اي اهدت  " ااه قاااصس اف ا ثاصس مااا هعاّدهذ د فاة  "اف ِاارس ااي مس عااّز  –. امس

ِذرما ثاا - اايم َ اا ذ اف  ِّااارذ مباه ااَ ثااّه يذهاايج  اذهذااراُ م ًءاا ُِ أذًعجذ ياا ثذااصس غذ طذامااا " :" ذمذ  ّه يذ اااي    

(188(. 
ْ ألّمااَ ي يعاه افباحرذ اااه  ِ ن  ًح  سّماَ ي عاااص فياّزارِس  ااار  ّرا فعاّص افمعماى افمارادذ  همااا: افازت
اااا بافاّح رس ألّمهاه أ ااص  افبءارس بافّمبااتس اافِسال ااةسْ  األر ذ اي ِار ُ " ايلّطياَ"ْ اقاًد خ ءت

هااااا م عسيذااااًت  فااااى مذجاااااُص  خاااارذ فعذالقااااةس ا ااااحُ دس فااااة  اف ِاااارس األءاااايّيةس " افّهلطيااااة "ْ اف مّ 
ْ امجيئ ها اه سياِ الياةس افّ اريِةس  افم  ابهةسْ الدًت هدصت عيى ما  ا معي   فإليمايس

ُِ فإلفاف– يذ بهاحُ افمساانفةْ باًص بهعاّدد اجااُس  -ا ه م مهسبة   فاى  عاُص فلاايع مِاار أذحس
ِس افّ اريفس  ْ اعيصذ  ّي اف ِّاار ااه  احا افّسايا ُذ عياى  افعذاصس قاًد هعماه اف ِّاارذ افاحيي ط ما
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  َ َذْ اعًد  ّبَ افي ِ  اف الهس   ييبى  حا افاج  اصذ افّدميا اسرعةذ  -هبارذ–قيابسههْ اسيا
جااا ذ باااَ اف ِّاااار  ِ  ااساااهاىْ اذي عس اااداا ا بافمباااات افاااحي أمبهذاااَ افليااا ااايها ماااعذ قيّاااةس جذ هع و

َ  عييااَ افعا ااةذ اهااا؛ذ ااءااِرم ا ِذ افياا ءااارذ   طامااا  ععابااة  فهااهْ افّمااا افجا اادايْ ابعاا
اي افم لرس ايي هيبمثااا عمادذ  يماةس  عّر؛ذ اباي  قهيباةذ عياى  احُ الياةس أ اارذ  فاى أّي قاماا  مس
"اف ِّااااار"ْ ااااارأذًاا أّي  ااااحا مّمااااا يسااااهاي ايااااَ افم ممااااايذ ااف اااااارايْ ا  ياااامعد   يماااااي  

ميي؟ افاحا اعاًد اّجاَ اباي  افم ممييذ  ًي  ا أعجبذههْ ايماحا خ ّد اف اااراي دايذ افما م
 ْ قهيبةذ دس فةذ  حُ اليةس م ا افمعمى افّيلايو افمهعاادهس ااه  هابًياَ: هياياص  م ا صس افعار يس
ن ألّماَ  حا أفعاى افبساحرذ ااه  اهِساير  غريا س افعار يْ م يهِهاا   فاى أّي افاّزارِذ ي عااص فاَ  ااار 

ِذااااُرْ أًي غطّاااااُ. اقااااًد هاااارّدد بااااييذ افمعميااااييس  اااارييذ  ااااافّطبرّي  األر س  ذ ااااي افمِسو ث يّااااة  مس
ْ ام سهءااِى )181)اافّراغاا  اافّطبرسااهو اافّزمخ ااريو اافعرطبااهو اأبااه  ّيااايذ ااباايس  ثياارُ 

ْ اافمعمااى أّي اف ياااةذ افااّدميا  افعاااصس ايهااا أّي "اف ِّااار  مااا افااّزّراِن ألّمهااه ي لطّاااي افبسااحرذ
ِ  أًي يءايرذ  ذ ايما    افّزرِس ي عجس   افّماظرييذ  فيَ فخ  رهسَ ب ثرةس  ْ ثاّه   ييبا األمطارس

ْ ِذ اهاااا غاياااة  ماااا ي سهذ ساااي  حا أعجااا ذ افاااّزرما ْ اقياااص: اف ِّاااار   ماااا … ااايًي فاااًه ي اااًيْ اا 
ْ ا احا  اي افما ممييذ اف ااراي بافيَ عّز اجّصن ألّمهه أ ادت  عجاباا  بزيماةس اف يااةذ افاّدميا مس

ا ْ الّي أءصذ انعجا س فهه اايههْ امس مهه يظهار  حفاذْ ا اا افهمعظايه فياّدميا قاص   سي 
عااهس  اا امهساا   دس فاةس اف ِارس )182)اما ايها" ِ  افهرّددس بيي افمعمياييس ااه  احا افمذ ْ اباع

ْ مااعذ اجااادس  ُِ الخاارذ ِااار ُُ معماااّي م   فااى مذجااافيي دس فّيااييْ  ااصت اا اادُةُ  ه هسااه بيذبااا
يذاااَ عياااى معماااى افّهلطياااةسن هلط اااًي  مذ ِذ خااايُط جاااامُعْ اذمذ ْ اعاااًد ه اااّب ياااةس افبساااحر باااافّهرا س

ِذ بد فااةس  يذااَ عيااى معمااى اف ِاارس اعااًد ه ااّب ااي  مذ بد فااةس اف يمااةس اااه مجافهااا افّيلاااّيْ امذ
ْ ااف اءص  مّما هعّده أّي  حا افهّباييذ اه افِههس )183)اف يمةس اه مجافسها افّ رعّه افّديمهو 

 فّما ئةس عي افّهطّارس افّد فّه.ااف  هس  ّمما مرّدُ  فى "افمجا ت افّد فّيةس" ا
: ًي مثصس ما هعّدهذ دس فة  افاسًزرس اه افهّمزيصس افعزيزس  امس

ْ االثاااه   َس ْ اقااد أ ساابلًت  ااحُ افّد فااة  عيااى افااّحًم س فثعذيساا افاااسًزر  فلااة : اف مااص  افثعيااص 
: مااا ه سااّمى أازارا  ألممهااا أ ماااص  ه اامعس  ظهاارذ ءااا بسها اه ثعااص   ا يذااَْ "اأءااص  ا فاااسًزرس

ميذااَ انمساااي  عيااى ظهااُر" بذااي  )184) ذ ْ "اهااا  ذ ااي  ااحُ افّد فااةس جااانًت  يمااة  افاااذزيرس ْ امس
يااذس افااحي ي مااص  ثسًعيذااَْ اي عيم ااَ برأيااَْ اقيااصذ فااازيرس افّساايطايس ازياار  ألّمااَ ياازر  عًمااَ  افمذ
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د  مّماا هعاّدهذ ْ اافم ساهخيذ )185)أثعاصذ ما أ سمسد  سفيَ مسي هادبيرس افممي اةسْ أي ي ماص  حفاذ"
" حمبااا  هجااّازا   ْ ثااّه ءااارذ "افاااسًزر  ًمااص  افثعيااص  "  ااا اف س أّي األءااصذ افااّد فهم ف يمااةس "افاااسزرس
ااي اجهاااُة  ااَ الّمااَ ي مي اااَ ايهعيّااد ُ. افاايُ يخِذااىْ مس اه اابيها ن ألّي افماارنذ  حا مااا اجهر ذ

ُس  ااي مس اامارس افم سااا مااص افثّعيااص"  أخاارىْ أّي  ااحا افّهطااّارذ افااّد فّه  ااا امهعاااص  مس "اف س
 :  فى مس مارس افم جرمدس "افّحًم "ْ اقًد اردًت  يمة  "افاسًزر" اه افهذمزيصس افعزيزس باافمعميييس

: ِس اافّهطّارس ظس ا مزيا ِس افعائهس عيى اسهراادس مذي ذ  افمهعادهس ااف اد
ًعما عًمذذ اسًزرذذذ  -1 )اذا ذ

 (186(. 
يى ظ هارس ه  -2  .)187) )ا ًه يذ مسيايذ أازارذ ه عذ

ّميما أازارا  مسي زيمةس افعاهس  -3 ف ّما    )اذ
 (187( 

ِس  يااُت  ريمااُت ههجيّاى ااه  اصو اا ادُة  يماة  هِاهن   ُذ ثاال  ا م ي أا نس معف  اجاا
ِ  هعيايي  افمذًعءادس افاّد فهو   اي  يا ِّ أّي  احُ اليااتس ههِااات  مس "ْ ااف ا  فى مااّدةس "افااسزرس

ن اااافمعمى اااه اليااةس  ن  ح  يم دس فااةذ اااه  يمااة افاااسزرس اايذةذ عييااَ ا    اا اصذ األ افااى    س
ااااذ ِس افّ ااااريفس  ااااا: اذاذ ااااًعما عًمااااذذ  ًثمذ ْ اافمعمااااى عماااادذ )187)افاااااسزرس اااااه حف ااااه افّساااايا

طذًطمااا عمااذذ حمبذااذذ  :" ذ اااي )118)افعرطبهو ءاامهسَ مس ْ ا ااه عماادذ أباااه  ّيااايذ  مايااة  عااًي عس
 .)111)افّحما س اهطهيرسُ مسي األدماُ"

ياااى ظ هاااارس ه ْ اااااافمعمى  أّماااا ااااه الياااةس  ياااايذ أازارذ اااه عذ افثّامياااةسْ ا اااه )ا اااًه يذ مس
 : َذ افجامعذ باييذ ا ساهعمافذييس ُذ افّزمخ ريت افاج افمهعيوي  مسي األازارس "الثاه " اقًد ه سم
ْ  ما أ فسف اف س    ن احفذ " ألّمَ اعهيدذ  مص  األثعاصس عيى افّظهارس اف عيعهو اافمجازيو

ًماع اسزُرْ عياى ظهاارس ه: مجااز  )112)باأليدي" :" أًي حماابذههْ جذ ْ اعًمهاا قااصذ افعرطباهت
َ  بسمذي ي مص  ثسًعال " اهاستع  اه بي
ْ اقًد ح  ذ افّطبريت اأبا  ّيايذ ااه دس فاةس افااسًزرس )113)

ااي  بييْ أّاف همااا مااا هعااّده عًمااَ ا ااص  بياااُيْ اثاميهمااا أّي افظّااا رذ مس ااح س اااه هي ااه اليااة مذ
ًزر" ايهااا  ااا أّي  ااحا اف مااصذ  عيعااة ن  ًح  ّي افعمااصذ يمثااص  اااه ءااارةس رجااُص قبااييس "افاااس 

 .)114)افاجَس اافّءارةس اير ب َ" 
اي زيماةس افعااهس  اعاًد  ّمًيماا أًازارا  مس " اه اليةس افثّافثةسْ  ا ه )اف ّما    أّما د فة  "افاسًزرس

ا َ  اعهادذ معًما ا اهذيذبمى عي افّهعيتيس عيى اجَس مس ْ اذهذباايذيذ اجا ي ان  ااهس دايذ انبهااهس
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افعاصس عييهان  ًح  ّي ابيذ قهيباةذ ياح    ااه معما اا ااه  هابذًياَ : "هياياص  م ا صس افعار ي"س 
هذْ  "  فاااى األءاااصس افاااّد فهو افعاااري س م ساااهح را  افمعماااى افمهعاااادس "اهِساااير  غريااا س افعااار يس

مذيَ انمسااي  عيذاى ظهارسُْ  ّميماا أازارا  ااألءص   ا "ما  ذ :" اف ّماا    َ  عازذ اجاصذ قااصذ افيا
يايوهه" ْ اهابذعذاَ عياى  احا افمعماى افعاائسه عياى  )115)ماي زيماةس افعااهس "أي: أ ماا   ماي   

ِّ أّي أثارذ افّهطاّارس افاّد فهو يظهار  جيّياا  )116)اسهراادس األءصس افدو فهو افسوجسهامه ْااف ا
اااااريي هااااارّدداا باااااي ااااامهه افّزمخ اااااريت اافّطبرساااااهت  همااااااْ حفاااااذ أّي افمِسو ْ امس يذ افمعمياااااييس

 ْ . اافمعمااى األّاص  عماادذ ه قااائه  عيااى اسه ااراف افّهطااّارس افااّد فهو اافعرطبااهت اأبااا  ّيااايذ
ااي افعسااًبطس ازيمااهسههْ اثذااّه معمااى  خاار   يمااا أثعااا   مس مو : اف ّمااا    اعيااى  ااحا ي اااي  افهّعاادير 

ِ  افعائه  عيى ا َس افمهايّخرس ي ااي  عماد ُ افمعمى اف اد ْ اعيى  حا افاجا فهجاتزس اافهاستعس
اي افعابطس  ن ألّمهاه اساهعاراا  يّياا مس ّميما  ثاما  اهذبعذاُتُ  مسي  يّه افعااهس : اف ّما    افهعدير 

ن  اي مءارذ  ًح  ااماا فيهزّيماا بها اه عيُد  ايذ فههْ ثّه فًه يرّدا اا عيايهه عمادذ افخارا؛س مس
مييمعذهه اه    هس افم سهذيً   . )117)اه دارس اف ر  مذ

 عّلُة رلعّلِة:
ْ أّاف همااا:  ي  بااافاقافس عياى باااعثييس عذري ااييس ِ  عااي عيّااةس افعيّاةس الّمااَ ي اا حس أّماا افب اا
ْ ا اا  اي افمِهامااتس ُِ  اريُه مسا ذ  ثيارا  مس أّي  ثيرا  مسي األفِاظ هطّارًت د  ه ها بباع

اي مس اماُر  ً اماُرْ الادًاما معاف  عياى دس فهاييس انساله  اف ريه ْ امعصذ األفِااظذ مس  فاى مس
في يمةس افاا دةسْ أ ا   ما فلاّية  مهعادمة ْ اثاميه هما  رعّية   ادثة ْ اقًد عّر؛ذ عياى  احُ 
ْ اافمعماااى  هس افظّااا رةس ابااي  قهيبااةذْ جام اااا   فااى  قامااة بذاااُي باااييذ افمعمااى افّيلاااّي افمهعااادس

ْ  ًح  ّي انسالهذ ا ِس ِس  افّ رعّه اف اد َس افجديدةس قد أّثرذ  ثيرا  اه امزياا ف ريهذ بمءطي اه
ِذاارِ  أءااال ْ ااألءااص  ارعااا ْ اقااًد  األفِاااظس عااي دس  هسهااا  فااى اف ااّد افااحي أءاابيذ ايااَ اف

اادمِ ابااي  قهيبااةذ عااي افّءااالة اافّز اااةس اافهماايمتهس اافا ااانس اافعماااتس  ْ احفااذ م ااا  )117)هذ ذ
" افهاااه جاااانًت بااا ًذ بساااَ  -هعاااافى–افمعمى افمهعاااادهس ااااه قافساااَ دس فاااةس "انيماااايس ًي ي ً ااارذ )اا 

ماا ْ اد فةس "افّءًاه" اه قافسَ  اما    -هبارذ اسم َ–ه  مس )اعافه  ّمه محرت  فيرذ ميس ءذ
" اه قافسَ )117) ُِ أذعجذ ذ اف ِّارذ مباهَ  . -همّزُ–ْ اد فةس "اف  ِرس ي  ) ذمثصس غذ

ًيمسااذذ افباااعثييس افعذري ااييس  ِ   فيهااا اااه ثسًمااهس افهعّااديهس اثااامه حذ  ااا عاامااص  هعااّده انفمااا
ْ  افعاامصس ا جهماعّية اافثّعااّية اافهّاريخّية اافّمِسّيةْ  ّص حفذ عاامص  ااه  ِس فهحا افب 
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عيهس افّيسايس م عّررة  هذًيحي  بهطّارس دس  ت األفِااظ
ْ  هخءايدس دس فاةس "افّداّباة" بعادذ )128 )

َس افبذسايطةسْ اهعمايه دس فاة "افّساعه" افهاه فاًه  أًي  امًت هدصت عيى  صو  ماا د م عياى اجا
. ُس  فى افمجّردس  هذع ًد ر  ا  خافءا ْ اامهعاصس دس فةس "افِسهمةس" مسي مس مارس افم سا

 َتحّوٌط ورستد رٌك:
ْ أًي أسااهعبصذ مااا اسااهدبرت  به اااتط  ِس ْ اسااه ما   فمهطيمبااات افب اا ايبعذااى  عّااا  عيااهم

ْ أّما افّه اتط : ايعّيَ مسي افّه ريارس اف ّماَ ماي افهّاح رةس افعااص  ثامياة  اثافثاة  يععب َ اسه دراذ 
ِس  ًِهذاهيس افب ا  ّي افعربّيةذ فيسًت بسدذعا  بييذ افّيلاتس اه  احُ افجهاةسن اعاًد هعاّدهذ ااه ثسًماهس م 

يذر بها سهيِيي أافمااي حا افمهعادوهس ْ اذأزياد  عياى  ا)121 ) س اية  أذهًت مسي ءعيُد غربهع جذ
ما مسي  مظر  برا يه أميُ افمهجّيه اه قافسَ:" ا ايذ فهحا أ سهاح  األد س انمجييزّي ي  ّحر 
هياذ األفِاااظس افهااه مظايت أّممااا مِهااه  معما ااْ ايعاااص  فطاّلبسااَ  ّمماه   أخ ااى عيااي ه اااه 

ىْ أًا فاًه أد س   سبير مسي هيذ األفِاظس افلذريبذةس افهه فًه ه ءاداا ا اه مءاُد أخار 
اااي هياااذ األفِااااظ افهاااه   هااازاص  ه ااايع   ْ اف ّماااه أخ اااى عياااي ه مس اااي قباااص  هسااامعاا بسهاااا مس
صس س  ْ اافهااه يخطاار  اااه أح ااامس ه ألام ِس بءااارهسها افعديمااةس اااه األد س انمجيياازّي اف اادي
ااص  افزفااصس اافخطاايْ ألّي  ثياارا   ا يااُة أّي دس فهذهااا اا اا ة  ميفااااة  ف ااه جميعااا ْ اهااه مذً مس

ْ أّماا األافاى ايمر  اا مس  ْ اهلّيرًت ماع افازميس ِ  اه سااى مها قًد هطّارًت دس فهَ   اّيي    ه  ّي
ِس عمها  .)122)اه مظذاموهاْ اافاقافس عيى معما ا"  افب 

أّمااا ا سااهدراذ  ام اامام َ أّي أثاارذ اسه اارافس افّهطااّارس افااّد فهو فاايُ مذعءااارا  عيااى 
ِس ااه  اصو مادع  افهّمزيصس افعزيزْ بًص  اا مذًطيذا    احس  يذ افاا؛س افاّل ا ي عذا ت عيياَ بافّمااجس

ِسْ األذً هذفس بمّءًيي أ رب هما مثال  عيى أّي  حا ا سه رافذ مذطيا    يمهس    فى افّساب
ِ   اريف  فِظ اَ ْ اأّاف هماا  ادي طذر ُ اه هعيييس مذعاءدس اف ذيساهس ارسااه افّهعبيارس :"  حا فَ خذ

" د عهذ أ د  ًه  فى طذعااهس  اصو ًي  اايذ ءاائما  اذًيي ءذ ًي  ااي م ِطارا  اذييي اًصْ اا  اً ْ اا  ْ اذًيي جس
"ن حفذ أّمَ  -ّءيى افيَ عييَ اسّيهذ  –اما ع  افم با ثةس اه  حا افم هعدوهس قاف َ  صو "اذًيي ءذ

اي اجهاُة أخارىْ  ًمسا   اصم يااُهْ امس ًرما بها خ  ظ يم أّمها بمعمى افّءالةس افّ رعّية افهه أ مس
ً اا س افم ءااممِاتس افهااه أ ًااارسدًت فلرياا س يذ  ِس افّ ااريفس بسرذ ِس  ااحا اف اادي هجيّااى فمااا عيّااة   ف ااا

ِس  اادي َ  عيااى معمااى )123)اف ذ ِ  األّاص عيااى  ف اقسااَ بر اا س افلرياا س  ااا افهّمبياا ْ  اافباعاا
" دذًرنا  فيخااطر افااا هس افاحي سايح     فاى افدو فاةس افّ ارعيةسْ اافمهعايوي   صو ّ ادوْ باف"اذًيي ءذ

ِ  فيم  يف بافخيرس   . )124 )اافبر ةس اافملِرةس ا ا: اذًييد
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:  أّما افمثاص  افثّامه اها قاص  افّ اعرس
 مقاَم رلّذئِب  الّ جِل رلّلعينِ   َذَعْ ُت به رلَقطا وَنفيُت عنه

ْ ااافيمعي  فلاة   اا انبعااد   " ااه ساياقها افمهعادوهس اما ع  افمبا ثةس ايَ دس فة  "افّيعاييس
اااحناما ْ ا  مهاااا مذ : طااارد ُ  اااييذ قااااص: اخااارً؛ مس ُذ ثاااّه امهعاااصذ حفاااذ افطّااارد ْ افذعاااي  افياااَ  بياااي

ْ أي أّمها هطّارت الدا  صت مذي فعمذَ افيَ بعيدا  عي ر مهَْ م سه عما  )125 )"اءارذ قذا   
ْ اقياص: )126)فيعحا س  اف ا   : معاهذ افحئ س افّيعييس افّطريادس  افّرجاصس أراد ْ اقًد أرادذ اف اعر 

معاهذ افحي  ا  افّرجصس افّيعيي افممِهو 
(127(. 

ْ ا ااااله افّمااااُ امباااهو  ُس اااي  اااالهس ر و افّماااا : مس ُِ ِس ق ااارذ اااي ثاااال ابعاااد ْ اهاااحُ أمثااااص  مس
ااادس افمر اااازس ايهاااا هجااياااا  غيااارذ معءااااُدْ  ْ اقاااًد اقاااعذ ايهاااا هجااااُف عاااي افمذًعءس ُس افّماااا

ِ  عيى حف ه  ا هليي   اسهراادس األمظارس  افعائيةس بافّهطّارس افّد فهو  مهِانس افعهدس اافباع
ِس انفااف افّيلااايو افم ًسااّه  سه  ْ أا  مزيااا هااا عااي انفااف افّيلااايو افم ًسااهذً  سهس بهاااْ ا مزيا س
اُظ فساامهو  ِذ قاائه  عياىس اساهراادس مذي ذ ًمهاْ اءِاة  افم ًسهذًخيذدس مما هعّده أيم  حا افب  عذ

ُ  مسي أًي  ِس  ماا يِهم اَ ااه عءارسُ ظاّماا  أّي م مام َ ا هرا ِ   الهذ افّسااب يِههذ افاّل 
ِذ –هي ه األفِاظذ افمهعادمةذ  امًت هعمه عمدذُ  ما هعميَ افياهذْ اقد هجّيًت  -أعمه افّساب

ِذهنس  فااى مماااح؛ذ جزئّيااةْ احفااذ بااافاقاف عماادذ  ياااُت  ريماااُت  ِس باااف معافجااة   ااحا افب اا
 فااّهْ اامبمااى عيااى هي ااه  افّمماااح؛س افجزئّيااة ماّجهااات اقااعذ اااه بعاا س  يماهسهااا هطااّار  دس 

َس ابااعثساَْ  اظس افّهطاّارس افاّد فهو اأعرا ا ماد  ا افمذ يي  قائه  عيى اسه اراف مذي ذ  ّيّية  عس
اي  ًِارذدةسْ اا هراساا  مس ِت سب امذَْ اه عيعاا  فألفِااظس افم  هسًبياما  فيمذعءدس افحي رذمذى  فيَ اف 

اظس "أثارس اسه ارافس افّهطاّار  أًي يععذ افمرن   اه م ظاُر يرد  عييَ عمدذ افهذجااه عاًي مذي ذ
ّجاة  فاه    ". افيَ افعظيهذ أسيص  أًي ي اايذ  احا افعماص     افّد فهو اه اههس افّمدو افعر مهو

.  عيّه ياهذ افعذًر س عيى اجهسَ افعذظيهس
 هورمش رلبحث

 

  .42دْ . الية ) 1
. امظر هعريف انطما  ا رابَ: افسياطهْ انهعاي اه عياه افعر ين ه عيِ مر از افدراساات  2

ْ م هبااة ماازار افباااز افريااا ْ 2اافب ااِا بم هبااة ماازار افبااازْ بل ااراف عبااد افماامعه  باارا يهْ ط
 .772-754ي3هْ 1777
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ْ 1يه  مُ افدييْ ط. افراغ  األءِهامهْ معجه افمِردات اه غري  افعر يْ ه عيِ  برا  3
ْ افزر  هْ افبر اي اه عياه افعر يْ ه عيِ م مد 7ْ 1777دار اف ه  افعيميةْ بيراتْ 

 .1174ي4ْ افسياطهْ انهعايْ 173ي2هْ 1777أبا افِ ص  برا يهْ دار افجيصْ بيراتْ 
 .173ي2. افزر  هْ افبر ايْ  4
مايْ دار اف يمة اه افيلةْ هرجمة . فمزيد بسط افعاص اه بااعِ افهطار افد فه امظر: أاف 5

ْ رم اي عبد افهاا ْ 286-157هْ 1762ْ م هبة اف با ْ افعا رةْ 1 ماص ب رْ ط
هْ              1778ْ م هبة افخامجهْ افعا رةْ 2افهطار افيلاي: مظا ُر اعييَ اقااميمَْ ط

172-288 . 
 .178. أافمايْ سهيِييْ دار اف يمةْ  6
ْ دار ءادرْ بيراتْ )د.ت ْ مادة "ر  "ْ اقد قاص 1فساي افعر ْ ط . امظر: ابي ممظارْ 7

ْ امهى م س   فاى  ُذ افراغ : " امهى مس   فى افرا   اها  عدان مر ا ْ م ا: رذ ذً ت  افِر
افما اااه اااااطن األر  " امظااار: معجاااه افمِاااردات ااااه غريااا  افعااار يْ ه عياااِ  بااارا يه  ااامُ 

 . 227هْ 1777ْ دار اف ه  افعيميةْ بيراتْ 1افدييْ ط
 . ابي ممظارْ افيسايْ مادة " ر ص ". 7

هْ             1777ْ م هباااة افخاااامجهْ افعاااا رة 3. سااايبايَْ اف هاااا ْ ه عياااِ عباااد افسااااله  اااارايي ط 7
 .457ي4
  .12. الية )األمبيانْ 18
  .13. الية )األمبيانْ 11
  42. الية)دْ  12
هِسير افعر يْ ه عيِ  برا يه  امُ افادييْ  . افطبرسهْ افِ ص بي اف سيْ مجمع افبياي اه 13
فاى  احا افمعماى ح ا  افطباريْ امظار:  271ي7هْ 1777ْ دار اف ه  افعيميةْ بيراتْ 1ط اا 

 .187ي23هْ 1777جامع افبياي اه هِسير افعر يْ دار افمعراةْ بيراتْ 
ِ رْ . افزمخ ريْ اف  اف عي  عائِ افهمزيص اعياي األقاايص اه اجُا افهيايص دار اف 14

 .376ي3هْ 1777افعا رةْ 
ْ دار اف هااا  افعيمياااةْ بياااراتْ 5. افعرطباااهْ م ماااد باااي أ مااادْ افجاااامع أل  ااااه افعااار يْ ط 15

ْ اامظااار  اااحُ افمعاااامه: اباااي  ثيااارْ هِساااير افعااار ي افعظااايهْ دار افمعرااااةْ 137ي15هْ 1777
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ة ْ أبااااا عبياااادةْ مجاااااز افعاااار يْ ه عيااااِ م مااااد ااااا اد سااااز ييْ م هباااا37ي4هْ 1778بيااااراتْ 
ْ ابااي قهيبااةْ هِسااير غرياا  افعاار يْ ه عيااِ افساايد ءااعرْ 175ي2هْ 1762افخااامجهْ افعااا رةْ 

ْ ابي عزيزْ مز ة افعيا  اه هِسير افعار ي افعزيازْ 378ه1777ْدار اف ه  افعيميةْ بيرات 
ْ افيزياااااديْ غريااااا  117هْ 1778ْ دار افمعرااااااةْ بياااااراتْ 1ه عياااااِ ياساااااف افمرع ااااايهْ ط

ْ أبا  يايْ ه ِة األري  بما اه افعر ي ماي افلريا ْ 282فمِرداتْ ْ افراغ ْ ا117افعر يْ 
ْ اباي ممظاارْ 115هْ 1777ه عيِ أ مد مطيا  اخديجاة اف اديثهْ ازارة األاقاافْ بلادادْ 

افيسااااايْ مااااادة " ر اااا  "ْ أبااااا  يااااايْ هِسااااير افب اااار افم اااايطْ ه عيااااِ عااااادص عبااااد افماجاااااد 
 . 374ي7هْ 1773ْ دار اف ه  افعيميةْ بيراتْ 1ا خرييْ ط

 .34. امظر: افراغ ْ افمِرداتْ  16
ْ افهيئاة افمءارية 2. افبيخهْ األ اباُ اافمظاائر ااه افعار ي اف اريهْ ه عياِ عبدافياَ  ا اهَْ ط 17

ْ ابي قهيبةْ هيايص م  ص افعر يْ ه عياِ افسايد ءاعرْ 137-137هْ 1774في ها ْ افعا رةْ 
 .472-471ه1773افم هبة افعيميةْ بيراتْ 

 .7ممظارْ افيسايْ مادة " أمي "ْ ابي قهيبةْ هِسير افلري ْ. ابي  17
 . امظر: ابي ممظارْ افيسايْ مادة " أمي ". 17
  .17. الية) ياسفْ  28
 ْ افيسايْ مادة " أمي ".7ْ هِسير افلري ْ 471. ابي قهيبةْ هيايص افم  صْ  21
 . ابي قهيبةْ افيسايْ مادة  "أمي". 22
  .12. الية )غاارْ  23
ْ افزمخ ااريْ اف  ااافْ  471ْ هيايااص افم اا صْ 376امظاار: ابااي قهيبااةْ هِسااير افلرياا ْ .  24
 .436ي7ْ أبا  يايْ افب رْ 175ي15ْ افعرطبهْ افجامعْ 417ي3
ْ معجه معاييُ افيلةْ ط 25 ْ ه عيِ عبد افساله  ارايْ دار افجيصْ بيراتْ 1. ابي ااُر

 هْ مادة " دب ".1771
 .132ي2. افعرطبهْ افجامعْ  26
 . امظر: ابي ممظارْ افيسايْ مادة "دب ". 27
  .37. الية )األمعاهْ  27
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ْ أبا  يايْ 27ي6ْ افعرطبهْ افجامعْ 37ي4. امظر ما قيص ايها: افطبرسهْ افمجمعْ  27
 .124ي4افب رْ 

  .56. الية ) ادْ 38
ْ ْ افطبرسه277ي2ْ اامظر ما قافَ افزمخ ري ايهاْ اف  اف36ْي7. افعرطبهْ افجامعْ  31

 .228ي5افمجمعْ 
  .6. الية)  ادْ 32
 .172ي5. افطبرسهْ افمجمعْ  33
 . 7ي6. افعرطبهْ افجامعْ  34
  .68. الية )افعم باتْ  35
 .317ي2ْ اامظر ما قافَ ايها افِرانْ معامه افعر يْ 211ي3. افزمخ ريْ اف  افْ  36
  .7. الية )عهْ 37
 . امظر: ابي ممظارْ افيسايْ مادة "سبت". 37
 ْ ابي ممظارْ افيسايْ مادة "سبت".247امظر: افراغ ْ افمِرداتْ  . 37
  .65. الية )افبعرةْ  48
  .163. الية )األعرافْ  41
  .7. الية )عهْ 42
 .277ي1. افعرطبهْ افجامعْ  43
 .174ي7. امظر: افعرطبهْ افجامعْ  44
افب رْ              ْ أبا  ياي112ْي17افعرطبهْ افجامعْ 38ي38. امظر: افطبريْ هِسيُرْ  45
 .483ي7
 .112ي17. افعرطبهْ افجامعْ  46
 .587. ابي ممظارْ افيسايْ مادة " سعى"ْ ابي قهيبةْ هيايص افم  صْ  47
. ابي ممظارْ افيسايْ مادة " سعه" اافراغ  اه مِرادهَ يرى أي افسعه افم ه افسريعْ  47

 .261ا ا داي افعداْ امظر: افمِرداتْ 
 يسايْ مادة " سعى " .. ابي ممظارْ اف 47
  .17. الية )انسرانْ  58



 77 

 

  .4. الية)افييصْ  51
 .587. امظر: ابي قهيبةْ هيايص افم  صْ  52
  .28. الية)طَْ  53
  .268. الية)افبعرةْ  54
  .28. الية )ياسييْ  55
  .28. الية )افعءدْ  56
 .534ي2. افزمخ ريْ اف  افْ  57
 .13ي7. افطبرسهْ افمجمعْ  57
 .221ي6أبا  يايْ افب رْ .  57
 .372ي1. افزمخ ريْ اف  افْ  68
 .175ي3. افعرطبهْ افجامعْ  61
 .311ي2. أبا  يايْ افب رْ  62
 .282ي7. افطبرسهْ افمجمعْ  63
ّه.186ي7. أبا  يايْ افب رْ  64 ًياازْ اقيص معما ا اف ترذطس  ْ اافجذالاسزة مِرد ا افجس
  .47. الية) افمائدةْ  65
  .173فبعرةْ . الية)ا 66
 .473  اامظر: ابي قهيبةْ هيايص افم  صْ 75. الية )يامُْ  67
 . ابي ممظارْ افيسايْ مادة " اهي ". 67
ْ افمعاييُْ مادة " اهي ". 67  . ابي ااُر
 .416. افراغ ْ افمِرداتْ  78
  .75. الية)طَْ  71
  .3. الية)افعم باتْ  72
  .13. الية)افحارياتْ  73
  .18ا؛ْ . الية) افبر  74
 .155ي11. افعرطبهْ افجامعْ 75
 .337. ابي قهيبةْ هِسير افلري ْ  76
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 .73ي3ْ ا ا افمعمى افحي ح ُر افِرانْ معامه افعر يْ 15ي4. افزمخ ريْ اف  افْ  77
 .175ي7. افطبرسهْ افمجمعْ  77
 .134ي7ْ اأبا  يايْ افب رْ 24ي17. امظر: افعرطبهْ افجامعْ  77
ْ افزمخ ريْ اف  افْ          416ْ افراغ ْ افمِرداتْ 77ي38يُرْ . امظر: افطبريْ هِس 78
ْ أبا  يايْ افب رْ 174ي17ْ افعرطبهْ افجامعْ 251ي18ْ افطبرسهْ افمجمعْ 237ي4
 .444ي7
ْ ا اله افعرطبه عي قءههه امسير 253ي3. امظر  اله افِران عي ه ريعهه اه افمعامهْ  71

 ه  فى افيهادية ايبااْ اخّد فهه األخداد ا رقهه: افيهادي  فيهه مي  ميرْ بعد أي دعا
 .172ي17افعرطبهْ 

  .33. الية)افعم باتْ  72
 . ابي ممظارْ افيسايْ مادة " مجا". 73
 . ابي ممظارْ افيسايْ مادة " مجا". 74
  .48. الية )طَْ  75
  .76. الية )يامُْ  76
  .67. الية )انسرانْ  77
  .72. الية )يامُْ  77
 .132ي11فعرطبهْ افجامعْ . ا 77
 .427ي 2. ابي  ثيرْ هِسير افعر يْ  78
ْ األخِاايْ معااامه افعاار يْ ه عيااِ  اادى قراعااةْ 271ي1. امظاار: أبااا عبياادةْ مجاااز افعاار يْ  71
ْ اباي 177ْ اباي قهيباةْ هِساير غريا  افعار يْ 377هْ 1778ْ م هبة افخامجهْ افعاا رةْ 1ط

 .153ْ م هْ افعمدةْ 77افعر يْ  ْ افيزيديْ غري 457عزيزْ مز ة افعيا ْ 
اافياه مجعيذ عيى مجاة … ْ اعبارة افطبري اه معما ا:"252ي2. افزمخ ريْ اف  افْ  72

 .113ي 11مي األر ". امظر: هِسيُرْ 
 .166ي5. افطبرسهْ افمجمعْ  73
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  ْ اقااااد أ ااااار افعرطبااااه  فااااى أممهااااا ه همااااص معمياااايي:         431ي2. ابااااي  ثياااارْ هِسااااير افعاااار يْ  74
أ اااد ما ميعياااذ عياااى مجااااة ماااي األر ْ اافثاااامه: مظهااار جسااادذ افاااحي   رِا اياااَ. امظااار: 

 .243ي7افعرطبهْ افجامعْ 
 . امظر: ابي ممظارْ افيسايْ ماّدة "مجا". 75
 .177ي5ْ أبا  يايْ افب رْ 252ي2. امظر: افزمخ ريْ اف  افْ  76
  .22. الية )افمازعاتْ  77
 مي افب ِ. 7. امظر: افءِ ة  77

ْ 282ي18ْ افطبرسااهْ افمجماااعْ 214ي4. امظااار  ااحيي افمعميااايي: افزمخ ااريْ اف  اااافْ  77
ْ اا هِاى اباي  ثيار بمعماى افم ايادة 414ي7ْ أبا  ياايْ افب ارْ 131ي17افعرطبهْ افجامعْ 

 .467ي 4ااناسادْ امظر: ابي  ثيرْ هِسير افعر يْ 
  .28. الية )اف ديدْ  188
ْ افزمخ ااريْ اف  ااافْ 386ي7ْ افطبرسااهْ افمجمااعْ 476. امظاار: افراغاا ْ افمِاارداتْ  181
ْ اباي  ثيارْ هِساير افعار يْ 223ي7ْ أبا  يايْ افب رْ 165ي17ْ افعرطبهْ افجامعْ 65ي4
 .313ي4
 .165ي17. افعرطبهْ افجامعْ  182
 ْ اقد ح را افاجهيي.223ي7ْ أبا  يايْ افب رْ 65ي4. امظر: افزمخ رّيْ اف  افْ  183
 .148افم  صْ  .ابي قهيبةْ هيايص 184
 .ابي ممظارْ افيسايْ مادة "ازر". 185
  .2. الية )ا م راِْ  186
  .31. الية )األمعاهْ  187
  .77. الية )طَْ  187
 .148. امظر: ابي قهيبةْ هيايص افم  صْ  187
 .72ي2. افعرطبهْ افجامعْ  118
 .474ي7. أبا  يايْ افب رْ  111
 .14ي2. افزمخ ريْ اف  افْ  112
 .266ي6جامعْ . افعرطبهْ اف 113
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…" . يعاص افطبري:"اقد زعه بع هه أي افازر افثعص ااف مصْ افست أعرف حفذ  حفذ 114
اأ س  أي  حا مردادْ اعد ح   فلاياي  ثيراي  فى ما أم ُر افطبري. امظر: هِسيُرْ 

 .111ي4ْ أبا  يايْ افب رْ 114ي7
 .271ْ اهِسير افلري ْ 148. ابي قهيبةْ هيايص افم  صْ  115
 .71ي عزيزْ افمز ةْ . اب 116
ْ افطبرسااهْ افمجمااعْ 558ي2. امظاار مااا قيااص اااه  ااحيي افمعمياايي: افزمخ ااريْ اف  ااافْ  117
ْ اباي  ثيارْ هِساير افعار يْ 247ي6ْ أبا  يايْ افب رْ 156ي11ْ افعرطبهْ افجامعْ 37ي7
 .147ي16ْ اا هِى افطبري بمعمى األثعاص ااأل ماصْ امظرْ هِسيُرْ 162ي3

قهيباااةْ غريااا  اف اااديِْ دراساااة ر اااا افسايساااهْ افااادار افهامسااايةْ هاااامُْ . امظااار: اباااي  117
ْ امي افمظاي افهه أاردت فيهءميف اه األفِاظ انساالمية  هاا  "افزيماة 54-7ي1هْ 1777

اااه اف يمااات انسااالمية" ألبااه  اااهه افاارازيْ امااي افم دثااة "افهطااار افااد فه باايي فلااة اف ااعر 
 افلة افعر ي" فعادة أبا عادة.

  .26لية )مريهْ . ا 117
 مي افب ِ. 1. امظر: افءِ ة  128
 مي افب ِ. 2.امظر: افءِ ة  121
 .123هْ 1776ْ دار افمعارفْ افعا رةْ 6.  برا يه أميُْ د فة األفِاظْ ط 122
. امظر اف ديِ: افزمخ اريْ افِاائِ ااه غريا  اف اديِْ ه عياِ عياه افبجاااي ام ماد أباا  123

ْ ابااااي األثياااارْ افمهايااااة اااااه غرياااا  387ي2هْ 1773افِ ااااص  باااارا يهْ دار افِ اااارْ بيااااراتْ 
هْ            1763اف ااااديِ ااألثاااارْ ه عيااااِ أ مااااد افاااازااي ام ماااااد افطماااااجهْ دار افِ اااارْ بيااااراتْ 

 .58ي3
ْ ابي ممظارْ افّيسايْ 58ي3ْ ابي األثيرْ افمهايةْ 387ي2. امظر: افزمخ ريْ افِائِْ  124

 ماّدة "ءال".
  .17ْ االية )األعرافْ 26. ابي قهيبةْ هِسر افلري ْ  125
 ْ ابي ممظارْ افيسايْ مادة "فعي".27. امظر: ابي قهيبةْ هِسير افلري ْ  126
 . ابي ممظارْ افيسايْ مادة "فعي"ْ ااف عر ممسا  في ماخ. 127
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 ثبت رلمصاد  ورلم رجع
 

 ه.1776رةْ ْ دار افمعارفْ افعا 6 برا يه أميُْ د فة األفِاظْ ط -1
 ْ افمهاياااة ااااه غريااا  اف اااديِ ااألثااارْ 686اباااي األثيااارْ مجاااد افاااديي أباااا افساااعادات ) -2

 ه.1763ه عيِ أ مد افزااي ام ماد افطماجهْ دار افِ رْ بيراتْ 

 ْ معااامه افعاار يْ ه عياااِ  اادى قراعاااةْ  215األخِاايْ أبااا اف ساااي سااعيد بااي مساااعدة ) -3
 ه.1778ْ م هبة افخامجهْ افعا رةْ 1ط

ْ م هبااااة اف اااابا ْ 1سااااهيِييْ دار اف يمااااة اااااه افيلااااةْ هرجمااااة  ماااااص ب اااارْ ط أافمااااايْ -4
 ه.1762افعا رةْ 

 ْ األ اباُ اافمظاائر ااه افعار ي اف اريهْ ه عياِ عبدافياَ 158افبيخهْ معاهص بي سييماي ) -5
 ه.1774ْ افهيئة افمءرية في ها ْ افعا رةْ 2  اهَْ ط

ااه افعار ي ماي افلريا ْ ه عياِ   ْ ه ِاة  األريا  بماا745أبا  يايْ م مد باي ياساف ) -6
 ه.1777أ مد مطيا  اخديجة اف ديثهْ ازارة األاقافْ بلدادْ 

 ْ هِسير افب ر افم يطْ ه عيِ عاادص عباد افماجااد 745أبا  يايْ م مد بي ياسف ) -7
 ه.1773ْ دار اف ه  افعيميةْ بيراتْ 1ا خرييْ ط

ت انساااالمية افعربياااةْ                ْ  هاااا  افزيماااة ااااه اف يماااا322افااارازيْ أباااا  ااااهه باااي  ماااداي ) -7
ْ افمعهاااد افهمااادامه فيدراساااات انساااالميةْ ه عياااِ  سااايي باااي ااااي  افياااَ افهمااادامهْ 2ط

 ه.1775افعا رةْ 

 ْ معجااه افمِااردات اااه غرياا  افعاار يْ ه عيااِ  باارا يه  اامُ 583افراغاا  األءااِهامه ) -7
 ه.1777ْ دار اف ه  افعيميةْ بيراتْ 1افدييْ ط

ْ م هباة افخاامجهْ 2 ْ افهطاار افيلااي: مظاا ُر اعيياَ اقااميماَْ طرم اي عبد افهاا  -18
 ه.1778افعا رةْ 
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 ْ افبر ااااي ااااه عيااااه افعااار يْ ه عياااِ 774افزر  اااهْ بااادر افاااديي م ماااد باااي عبدافياااَ ) -11
 ه.1777م مد أبا افِ ص  برا يهْ دار افجيصْ بيراتْ 

ديِْ ه عياِ  ْ افِاائِ ااه غريا  اف ا537افزمخ ريْ أبا افعاسه م ماد بي عمر ) -12
 ه.1773عيه افبجااي ام مد أبا افِ ص  برا يهْ دار افِ رْ بيراتْ 

 ْ اف  اف عي  عائِ افهمزيص اعياي 537افزمخ ريْ أبا افعاسه م ماد بي عمر ) -13
 ه.1777األقاايص اه اجُا افهيايصْ دار افِ رْ افعا رةْ 

افعر ي   ْ مز ة افعيا  اه هِسير338افسجسهامهْ أبا ب ر م مد بي عزيز ) -14
 ه.1778ْ دار افمعراةْ بيراتْ 1افعزيزْ ه عيِ ياسف افمرع يهْ ط

 ْ اف ها ْ ه عيِ عبد افساله  ارايْ 178سيبايَْ أبا ب ر عمرا بي عثماي ) -15
 ه.1777ْ م هبة افخامجهْ افعا رةْ 3ط

 ْ انهعاي اه عياه افعر يْ 511افسياطهْ جالص افديي عبد افر مي بي أبه ب ر ) -16
ْ م هبة افبازْ افريا ْ 2افدراسات اافب ِا بم هبة افبازْ طه عيِ مر ز 

 ه.1777

 ْ مجمع افبياي اه هِسير افعر يْ دار اف ه  588افطبرسهْ افِ ص بي اف سي ) -17
 ه.1777افعيميةْ بيراتْ 

 ْ جامع افبياي اه هِسير افعر يْ دار 318افطبريْ أبا جعِر م مد بي جرير ) -17
 ه.1777افمعراةْ بيراتْ 

 ْ مجاز افعر يْ ه عيِ م مد ا اد سز ييْ 218دةْ معمر بي افمثمى )أبا عبي -17
 ه.1762م هبة افخامجهْ افعا رةْ 

ْ م هبة افممارْ 1عادة أبا عادةْ افهطار افد فه بيي فلة اف عر افلة افعر يْ ط -28
 ه.1775افزرقانْ 

ْ أبا اف سيي أ مد بي ااُر ) -21 ْ ه عيِ 1 ْ معجه معاييُ افيلةْ ط375ابي ااُر
 ه.1771د افساله  ارايْ دار افجيصْ بيراتْ عب

ْ أبا اف سيي أ مد بي ااُر ) -22  ْ افءا به اه اعَ افيلة افعربية 375ابي ااُر
ْ م هبة افمعارفْ 1امسائيها اسمي افعر  اه  المهاْ ه عيِ عمر افطباِْ ط

 ه.1773بيراتْ 
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مجاههْ ام مد  ْ معامه افعر يْ ه عيِ أ مد 287افِرانْ أبا ز ريا ي يى بي زياد ) -23
 ه.1755افمجارْ افدار افمءريةْ افعا رةْ 

 ْ هيايص م  ص افعر يْ ه عيِ افسيد 276ابي قهيبةْ أبا م مد عبدافيَ بي مسيه ) -24
 ه.1773ءعرْ افم هبة افعيميةْ بيراتْ 

 ْ هِسير غري  افعر يْ ه عيِ افسيد 276ابي قهيبةْ أبا م مد عبدافيَ بي مسيه ) -25
 ه.1777يةْ بيراتْ ءعرْ دار اف ه  افعيم

 ْ غري  اف ديِْ دراسة ر ا 276ابي قهيبةْ أبا م مد عبدافيَ بي مسيه ) -26
 ه.1777افسايسهْ افدار افهامسيةْ هامُْ 

ْ دار اف ه  افعيميةْ 5 ْ افجامع أل  اه افعر يْ ط671افعرطبهْ م مد بي أ مد ) -27
 ه.1776بيراتْ 

افعظيهْ دار افمعراةْ بيراتْ  ْ هِسير افعر ي 774ابي  ثيرْ  سماعيص بي  ثير ) -27
 ه.1778

 ْ افعمدة اه غري  افعر يْ ه عيِ ياسف افمرع يهْ 437م ه بي أبه طاف  ) -27
 ه.1771م سسة افرسافةْ بيراتْ 

ْ دار ءادرْ 1 ْ فساي افعر ْ ط711ابي ممظارْ أبا افِ ص م مد بي م ره ) -38
 بيراتْ )د.ت .

اهِسيُرْ ه عيِ مازي افمبارذ  ْ غري  افعر ي 237افيزيديْ عبدافيَ بي ي يى ) -31
 ه.1772ْ م هبة سيد اف هدانْ )د.ي ْ 2ام مد  مدافيَْ ط


