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٘١ئخ اٌزحس٠س

د .ظبمل ِفزبح أثٛاٌمبظُ
دٔ .بطس ِفزبح اٌصزشاح

زئ١عــــــب

عضـــٛا

د .عبدي ض ٛاٌٛزفٍٟ

عضـــٛا

اذل١ئخ االظزشبز٠خ

دٔ .ظس اٌد ٓ٠اٌجش١ـــس اٌعسثٟ

دِ .ظطف ٝعجداٌعـالَ ادلجـــسد

د .زلّــــــٛد ِٕظٛز امح١ـــد

د .عجدإٌبطس زلّد اٌف١زـــٛزٞ

د .عجدإٌبطس ادلجــــــسٚن ظٍُ١
دٛ٠ .ظــــــــف ِفزبح طـــــبٌت

زئ١عب
عضٛا

عضٛا

عضٛا

عضٛا

عضٛا

رٕفـــ١ر

أ .عبدالقادر التومي منصور
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لٛاعد ِٚعب٠ري إٌشس ثبجملٍخ

العدد 14

حزصا ً هني ٍُةنت التحزٌنز علنى اسنتخذام األسنلْب العلونً األهثنب فنً كتابنت البحنْث
ً
والضعاؾات التي ثيكغَا ،وأزظا الى الحيؿحر ٖلى الباخسحن وال٣غاء هؤمل مً الجمي٘ الالتزام بال٣ىاٖض واملٗايحر
الحالية:
ً
 )1ي٣غ الباخص ٦حابيا بؤن بدسه لم يؿب ٤وكغٍ ،أو أعؾله لجهة أزغي لليكغ.
ُ
 )2أن ي٩ىن البدص أو الضعاؾة في مىيىٕ مما جٗجى به املجلة.
ً
ً
 )3ييبػ ىىى أن ي ٩ىىىن البد ىىص مغاطٗ ىىا مغاطٗ ىىة لٛىء ىىة ؾ ىىليمة ،وزالي ىىا م ىىً زُ ىىاء املُبٗي ىىة٢ ،ب ىىل ث٣ضيم ىىه
للمجلة.
ً
ً
 )4ي٣ضم البدص الى لجىة ثدغءغ املجلة م٨حىبا ببخىضي اللٛحىحن الٗغبيىة أو الاهجلحزيىة ،مغ٣ٞىا بم يىو يؼءىض
ً
ًٖ (٧ )300لمة ،ووسية مدٟىْة ٖلى ٢غم خاؾىب (٢ )CDابال لل٣غاءة وال٨حابة.
 .)5يلتىىزم الباخىىص بابؾىىلىب الٗلبىىي املحبىى٘ فىىي ٦حابىىة املهىىاصع واملغاطىى٘ والا٢حبىىاؽ (خؿى املىىضاعؽ املٗغوٞىىة)
ويكاع الى جمُؼ املغاجؼ واملطاصع التي أشحر إلحها في ىامش ول ضفدة ،وبترركُ جضًرض ليرل ضرفدة ،وفري
ب
ب
ب
كابم ررة املغاج ررؼ ف رري جهاً ررة الاد ررد ،وثغث ر ثغثِا ررا أ أ ررضًا ،وث ررنجي املغاج ررؼ الػغبُ ررة أو ر ر املغاج ررؼ ج ُ ررة
بػضىا.
ً ً
 )6قىى٩ا ٫البياهيىىة والي ىغاتِ املغ٣ٞىىة بالبدىىص ث٩ىىىن مغؾىىىمة أو مهىىىعة ثهىىىءغا ه٣يىىا يؿىىمذ بيكىىغَا ٖلىىى
مؿاخة ال٨حابة بالهٟدة،أما الهىع الٟىثىٚغاٞية ٞال ييبػى أن يؼءض ٖضصَا ٖلى ٖكىغ ،وءغاىىى ٞح ىا الض٢ىة
والىيىح.
 )7يًٟل أ يؼءض ٖضص نٟدات البدص ًٖ  25نٟدة.
 )8ث ٩ىىىن الُباٖ ىىة ٖل ىىى وع )A4( ١وم ٣ىىاؽ يؼء ىىض ٖ ىىً(12ؾ ىىم× 21ؾ ىىم) بى ىىىٕ الي ىِ ()Sakkal Majalla
وبذجم ( )14للىو باليؿبة للبدىذ التي ث٨ح باللٛة الٗغبية ،وهىٕ اليِ ( )Times New Romanوبذجم
( )10باليؿبة للبدىذ التي ث٨ح باللٛة إلاهجلحزية.
ً
 )9ثىيىى٘ ايىىات ال٣غ هيىىة بىىحن ٢ىؾىىحن ػَىغاوءً و٣ٞىىا لغؾىىم املضىىخ ٠الخاؾىىىيا ،وثًىىبِ خاصيىىص وأبيىىات
الكٗغ بالك٩ل.
 )10الالتزام باملىهج الٗلبي في البدص والحىري.٤
 )11جٗغى البدىذ امل٣ضمة الى املجلة ٖلى م٣يمحن محسههحن في ؾغءة ثامة ،وث٩ىن ثىنيات م ملؼمة.
ً
 )12البدىذ امليكىعة في املجلة ث٩ىن مل٩ا لها بمجغص جؿليمها و ثىغص أنىىلها الىى أبىخا ا ،ؾىىاء وكىغت أو
لم ثيكغ.
ً
ً
 )13البدىىص امليكىىىع فىىي املجلىىة يٗيىىر ٖىىً عأ نىىاخبه ،وَىىى املؿىىئوٖ ٫ىىىه أصبيىىا و٢اهىهيىىا ،و يمسىىل بالًىىغوعة
عأ املجلة.
.)14اللٛة الٗغبية هي اللٛة ؾاؾية للمجلة ،وث٣بل البدىذ امل٨حىبة بلٛات أطىبية ٖلىى أن ث٩ىىن م٣غوهىة
بم يو باللٛة الٗغبية.
٘١ئخ اٌزحس٠ــــس
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االفـتتــاحيـــــة

احلّد هلل عب الػاملحن والطالة والؿالم غلى أشغف الان ُاء واملغؾلحن ،ؾُضنا مدمض
وغلى آله وصخاه أجمػحن.

أِب ثعد،،،

االفتتاحية
بقمم; رئيس التحرير

العدد 11

العدد14

متس املأحمػات الانؿانُة لخظات ثاعٍسُة ضػاة وخاؾمة ،في ظل انخشاع جابدة
هىعونا حن املأحمػات ،خُد ل ثىن ىظو الجابدة ولى التي ثمغ بها ال شغٍة ،ل ؾالتها
الػضًض من الاوبئة زالٌ الػلىص املاغُة مثل هىعونا الشغق الاوؾـ وانفلىنؼا الؿُىع
والخ اػٍغ وؾاعؽ وإًاى في أفغٍلُا ،وػٍيا في امغٍيا الج ىبُة وغحرىا ،إ أنه مؼ انخشاع
جابدة هىعونا (هىفُض)19وان لها انخشاعىا الاهثر غلى جمُؼ املأحمػات ضون اؾحث اء،
نخُأة ُؾغغة انخشاعىا من شخظ إلى آزغ ،غن ؾغٍم املسالؿة املااشغة للمطاب أو غن
ؾغٍم الغطاط املحؿاًغ من املطاب ،او غحر املااشغة مثل مالمؿة الاؾؿذ أو صوات امللىرة
وغحرو ،مما أصي طلً لحالش ي الحأمػات الاجحماغُة والؿُاؾُة والاكحطاصًة وثللطد
ثضاغُات الػىملة زاضة انفحاح الخضوص والاؾىاق وخغٍة الانحلاٌ وغحرىا.
الشه أن ىظو الجابدة فغغد غلى الػال الىثحر من الافػاٌ غن بػض ،والحىاضل
والحػلُ والخؿىق واملحابػة مؼ الؿاِ  ،والحلُُ الػلمي للادىذ في املأالت الػلمُة ،هما
ػوصث ا أًػا مضي الاىمُة الاؾتراثُأُة للادد الػلمي في خُاة الشػىب واملأحمػات،
زاضة في وكد الاػمات و وبئة ،ملا له من أىمُة في الادد غن املشىالت وجصخُطها
ووغؼ الخلىٌ والػالج لها.
إْ الػؼم وإلاضغاع غلى إضضاع ىظا الػضص الالىتروني من املألة في مىغضو،
وإزػاع جمُؼ الادىذ للحلُُ الالىتروني أمغ ضػ  ،نخُأة غضم اميانُة بػؼ
امللُُمحن من الحػامل غن ؾغٍم الخاؾىب والبرًض الالىتروني ،مما ؾ ضػىبه في
الادد غلى ملُمحن ًأُضون اؾحػماٌ الخاؾىب وله مىاضفات وصعجات غلمُة ممحزة
وزاضة ،لىن فػل هللا أو وجػاون لج ة ىُئة ثدغٍغ املألة في ثضلُل الطػاات
والػلاات أصي إلى انأاػ ىظا الػمل في الىكد املدضص.
واط نلضم في ىظا الػضص مأمىغة من الاًداذ والضعاؾات الػلمُة املح ىغه التي
جشمل جمُؼ انىاع املػغفة الػلمُة ،والتي جشيل في مأملها اؾحنحاج الخلابم التي ٌؿعى
الادد الػلمي الحىضل إلحها.
ٌرٌه نػؼ حن أًضًى الػضص الغابؼ غشغ للؿ ة الؿابػة من مألة الللػة ،فئنجي
بهظو امل اؾاة أغح ىظو الفغضة ثلضم أؼٍل الشىغ والامح ان لجمُؼ الااخثحن
ملشاعهته ومؿاىمته في ىظا الػضص ن داثه اللُمة.
و الؿالم غلُى
لل  :عبِـ الحدغٍغ
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اٌفـــٙـــسض
عنـــــــــــوان البحـــــــــــــــــــــــــث
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فلؿفة غىاعع غمل الػىامل في فػاٌ
ّ
أ .انحطاع غاضهللا مُ ررالص
ص :اضغ مردمض الفُحىعي
(صعاؾة في هحاب أؾغاع الاالغ ررة للجغجر رراني)
ا ن املػتز وشػغو في التراذ الاالغي
ص .إ غاىُ فغج الؼابضي
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي
ص .إ غاىُ أخمض أ ىغالُة
ب
(صعاؾة وضفُة ثدلُلُة)
اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي (غُد الطغحر) أنمىطجا
ص.مدمض نىعي غاضالؿالم ن كمى
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني (ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا)
الااخد املشاعن :أ.ص /غاضاللاصع الؿػضي
الااخد الغبِس ي :فاؾمة مغىىن ؾػُض الػلى
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا
َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ه
ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ
ُّ َ َ
الؼن ُْلغي
أ .أ ى ال اضغ مدمض مأاىض مىس ى
ر(صعاؾة وثدلُم)ص .املذجىب إ غاىُ مدمض
الشُش أخمض ػعوق وجهىصو في الضغىة وإلاضالح
أ .غلي أخمض مدمض ن ًدمض
الشُش غاض هللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي
أ .أخمض مدمض الػغابي
ب
(الفِؿاىن أنمىطجا)
وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا
(صعاؾة لحفاغالت املىاؾ حن اللُ ُحن مؼ ُانات املغهؼ الىؾجي مليافدة مغاع لُ ُا)
ص.ؾال مدمض الخاج
الحااغض الاجحماعي والدجغ املجزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا (صعاؾة خالة)
ص .ؾال مفحاح أ ىاللاؾ
ث اػع الالاء في الفلؿفة إلاخُابُة
ص .كمغ مفحاح الغوٍمي
(غغع وم اكشة)
الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ
يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه
ص .ناضغ مفحاح الؼعػاح
"صعاؾة غلى غُ ة من ؾغ اللُ ُة في مضً ة الاُػاء"
إلانترنِد والػالكات ؾغٍة
ص .أخالم مدمىص الجىٍفي
ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن
ص .عخىمة خؿحن أ ىهغخىمة
study of microbial diversity in wastewater samples using
metagenomics technique
Dr. Jamilah Ali Ahmad Zaed
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فٍعفخ عٛازع عًّ اٌعٛاًِ يف األفعبي

د :بنّاصر مـحمد الفيتوري(.)
أ .انتصار عبداهلل مي ــالد(.)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمـ ــة:

بسم هللا الرحمن الرحيم

العدد 11

( )طامٗة املغ٧ ، ٢لية اصاب والٗلىم مؿالثه٢ ،ؿم اللٛة الٗغبية.
( )1ثىهظي اللٛة ببىا مىهىع ػَغ  ،ثىد٣ي :٤أخىمض ٖبضالغخىمً مىسيمغ ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان ٕ( ،ع ى) .405/1
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( )طامٗة املغ٧ ، ٢لية اصاب والٗلىم مؿالثه٢ ،ؿم اللٛة الٗغبية.

فلؿفة غىاعع غمل الػىامل في فػاٌ

الىدمض هلل عب الٗالىمحن ،والهالة والؿالم ٖلى أقغ ٝهبياء وؾيض الىمغؾلحن هبيىا مىدمض وٖلى له
وبخبه أطىمٗحن ،ومً ؾاع ٖلى هىهجه وا٢حضي بىهضاٍ الىى يىم الضيً ،أما بٗض:
ٞبن الىدى الٗغيا ي٣ىم ٖلى ع٦حزة أؾاؾية ،أ وهي :هٓغءة الٗامل والىمٗمى ،٫وثل ٪هٓغءة اٞترايية
ابحضٖها الٗ٣ل الٗغبىا ٞىا ال٣غون ولىى بٗض ْهىع إلاؾالم وثىؾ٘ عٗ٢ة اهخكاعٍ ،و٧اهد ٚايت م مً وعاء طل٪
ث٣ىءىم لؿىة والىمدآٞة ٖلى ؾالمة اللٛة ،وجٗليمها ووكغَا.
و٢ض يُغأ ٖلى الٗامل الىدى ما يٗي٣ه ًٖ الٗمل ،وءىمىٗه مً الىنى ٫الىى مٗمىله والحؤرحر ٞيه ،و٢ض
ثُغ ١الىداة الى َظٍ الً٣ية ٞىا رىايا ٦حب م الىدىءة ٞىا أبىاب مىسحلٟة ومىاي٘ قحىى بهىعة ٖغيية ومىطؼة،
وَى مً الىمىايي٘ الب٨غ الحىا ماػالد ثىدحاض الىى مؼءض مً البدص والحى٣ي ل٨ك ٠أؾغاعٍ ،وبيان م٣انضٍ
ومغاميه٦ ،ما أهه مىيىٕ مخكٗ ٞ ،هىا ٥مىاو٘ ثضزل ٖلى ٗٞاٞ ٫حمىٗها مً الٗمل الظ أوطبه لىها الىداة،
وَىا ٥أيًا مىاو٘ ثضزل ٖلى الىدغو ٝالٗاملة ٞحمىٗها مً ٖملها ،و٦ظل ٪ؾىماء الٗاملة ،و يىم ً٨إلالىمام
بىها طىميٗا ٞىا مسل َظا البدص الىمىطؼ ،وؾى٣حهغ ٞىا َظا البدص ٖلى مىاو٘ الٗمل ٞىا ٗٞا ،٫وءىدحى ٖلى
زىمؿة مباخص:
الىمبدص و :٫جٗغء ٠الٗامل والٗاعى ،وثىاو ٫الىداة لىهما.
الىمبدص الساهىا :جٗغء ٠إلالٛاء والحٗلي ٤والٟغ ١بيج ما.
الىمبدص السالص :الٛاء ٗٞا ٫ال٣لبية ًٖ هه الىمٟٗىلحن.
الىمبدص الغاب٘ :جٗليٗٞ ٤ا ٫ال٣لبية ًٖ هه الىمٟٗىلحن.
الىمبدص الىسامـ :صزى ٫ما ال٩اٞة ٖلى بٌٗ ٗٞا.٫
الرمادد وٌ :جػغٍف الػىامل والػىاعع ،وث اوٌ ال داة لرهما.
ُ
"٧ل ماو٘ َ
الػىاعع لغة :طىم٘ ٖاعى٢ ،ا ٫ػَغ (ث ى ُّ :)ٌ370
مىٗ َ ٪مً قٛل وٚحرٍ مً مغاى ٞهى
ٍَ
ٖاعى ،و٢ض َٖ َ
ْ
ٖاعى ،أ خا ٫خاتل ومى٘ ماو٘ ،ومىه ٢يل :جٗغ ْ
ٌ
جٗترى له ٞحمىٗه
لٟالن ،أ :
ى
غى
ٍ
ِ
ُ
َ
ؾل٨د َغء٦ ٤ظا ٗٞغى لىا ٞىا الُغءٖ ٤اعى ،أ  :طبل
مظَبه ،وء٣ا:٫
باٖتراي ٪أن ي٣هض ُمغ َاصٍ وءظَ
قامش ٖ ُ٘٢لى مظَبىا ٖلى َ
ن ْىبىا"(.)1
ً
الٗىاعى انُالخا :هي الىمىاو٘ الحىا ثىمى٘ الٗىامل مً الحؤرحر ٞىا الىمٗمى ت وثىدى ٫بيج ا وبحن مٗمى ثىها،
ً
و٢ض وعص َظا الىمهُ ر ٖىض الىداة ال٣ضامى مغاصٞا لىمؿميات ٦سحرة ،مج ا :الٗضو ،٫والتر ،٥والحٛيحر ،والحدى،٫
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ُ
٢ا ٫ؾيبىءه (ث ى َ ":)ٌ180ظا باب ما ي٩ىن ٞىا الل ٟٔمً ٖغاى :اٖلم ّأهىهم مىما َيىدظٞىن ال٩لم ْ
وان ٧ان أنله
ويٗىيىن َويؿحٛىىن بالصخيء ًٖ الصخيء الظ أنله ٞىا ٦المهم أن يؿحٗمل َّ
ّ
خحىى
ٞىا ال٨الم ٚحر طل ،٪وءىدظٞىن ِ
يهحر ؾاُ٢ا"(.)1
ٞالٗىاعى هي املىاو٘ الحىا ثىمى٘ الٗىامل مً الٗمل ،أو الٓىاَغ الحىا جٗترى َغء٣ها ٞحدغمها مً الٗمل،
وَظا الىمى٘ يٗىىا اٞؿاص هٓام الىجمل الٗغبية ،واهىما َى ثى٢ي ٠للٗامل ًٖ الٗمل الظ ي٣حًيهٞ ،يٗىص هٓام
الىجملة الىى ؾابٖ ٤هضٍٞ ،الٗىاعى أ٢ىي مً الٗىامل وأ٦ثر ثؤرح ًرا ،ؾىاء ٧اهد َظٍ الٗىامل أٗٞا ً أم أؾ ً
ىماء أم
ً
خغوٞا.
وث ّ
ىدضذ ٖج ا ابً طىىا (ث ى )ٌ392في " :باب ٞىا ه ٌ٣الىمغاث اطا ٖغى َىاٖ ٥اعى"( ،)2و"باب ٞىا ا٢غاع
ُ
صإ الىى التر ٥والحدى.)3( "٫
لٟاّ ٖلى أوياٖها و ٫ما لىم يضٕ ٍ
٦ما وعص َظا الىمهُ ر ٖىض الىمدضرحن٣ٞ ،ض ثىدضذ ثىمام خؿان ًٖ َظٍ الٗىاعى ٞىا ٦حابه نى ٫ثىدد
مؿبى" :الٗضو ٫والغص الىى نل"(.)4
ٌ
الػىامل لغة :طىم٘ ٖامل ،طاء ٞىا معجم م٣اييـ اللٛة " :الٗحن والىميم والالم ٌ
واخض بخيذ ،وَى
أنل
ٌّ
ٖام ٞىا ّ
٧ل ٍِ ْٗ ٞل ُي َْٗ ٟل٢ ،ا ٫الىسليلِ َٖ :مل َي ْٗ َمل َٖ َم ًالٞ ،هى ٖامل؛ واٖحمل ّ
ٖمل بىٟؿه"(.)5
الغطل ،اطا ِ
َ َّ ُ
ْ
ْ
ومل ِ٨ه َ
وٖم ِله ،ومىه ٢يل للظ َي ْؿ َحسغض
يحىلىى أمىع الغطل في ماله
"والٗام ُل َى الظ
وطاء ٞىا لؿان الٗغب:
ِ
َ
َ
َ
َ
ً
والٗ َمل الىم ْهىة والْٗ ٟل ،والىجم٘ أٖماَٖ ،٫م َل َٖ َمال وأ ْٖ َمله ُ ٚ
واؾ َح ْٗ َملهْ ،
الؼ٧اة ٖاملَ ،
حرٍْ ،
ُ
الغطل َٖ ِم َل
واٖ َح َمل
ِ
ِ
ِ
ِ
()6
بىٟؿه" .
ب
أما اضؿالخا٣ٞ :ض ٖغ ٝالىداة الٗامل الىدى بحٗغءٟات قحىى ،مج ا جٗغءٖ ٠بض ال٣اَغ الىجغطاهىا
ً
(ث ى ىَ471ى) ب٣ىله" :وانُالخا :ما أوط ٧ىن زغ ال٩لمة ٖلى وطه مىسهىم مً إلاٖغاب "( ،)7و٢ض ٖغٞه ابً
ً
ً
رحر (ثى ى  )ٌ606ب٣ىله" :الٗامل :ما أرغ ٞىا ٚحرٍ قيئا لىم ي ً٨لى َى ،مً خغ٦ة أو ؾ٩ىن أو خظ ٝويٗا أو
ً
ب٨غ ،ولىم يغم ٌ
انُالخا؛ هىدى ٢ :ام ٌ
ػءض ،ويغبد ٖم ًغا ،ومغعت بىجٟٗغ ،ولً ي َ
ْ
يًغب ٌ
زالض "(. )8
ىسغض ٖمغو ،ولىم
ِ
ٍ
ٞالٗامل الىدى َ :ى ما يئرغ ٞىا الل ٟٔثؤرحرا ييكؤ ٖىه ٖالمة اٖغابية ثغمؼ الىى مٗىىى زام ٧الٟاٖلية ،أو
َ َ
الىمٟٗىلية ،أو ٚحرَىماٞ ،ححٛحر خغ٦ة زغ ال٩لمة ثبٗا لحٛحر طل ٪الٗامل الىمئرغ ٞح ا لحئص الىمٗىىى الىمغاص مج ا ٞىا
ؾيا٢ها الظ ويٗد ٞيه.
ً
ً
وثى٣ؿم الٗىامل الىى ٖضة أ٢ؿام باٖحباعات ،مج ا أهىها ث٩ىن أؾ ً
ىماء ،وأٗٞا  ،وخغوٞا؛ هىدى :يغب وياعب
وان٦ ،ما َّأهىها ثى٣ؿم الىى أنل ٞىا الٗمل ،وٞغٕٞ ،ابنل :الٟٗل ،والٟغٕ :الاؾم والىدغ ،ٝوثى٣ؿم باٖحباع
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( )1ال٨حاب ببىا بكغ ٖمغو بً ٖسمان بً ٢ىير ؾيبىءه ،ثىد٣يٖ :٤بضالؿالم َاعون ،صاع الىجيل -بحروت.25 ،24/1 ،
( )2الىسهاتو ببىا الٟحذ ٖسمان بً طىىا ،ثىد٣ي :٤مىدمض ٖلي الىجاعٖ ،الىم ال٨ح  ،بحروت.293/1 ،
( )3الىمهضع الؿاب.457/2 ٤
( )4نى ٫صعاؾة ابؿخيمىلىطية لل٨ٟغ اللٛى ٖىض الٗغب( الىدى٣ٞ -ه اللٛة -البالٚة) للض٦حىع ثىمام خؿانٖ ،الىم ال٨ح  -ال٣اَغة،
2000-ٌ1420م ،م.138
َ
ُ
َّ
ٞاعؽ ،ثىد٣يٖ :٤بض الؿالم مىدمض َاعون ،صاع ال٨ٟغ1979-ٌ1399 ،م ٕ( ،م )٫
( )5معجم م٣اييـ اللٛة ببىا الىدؿحن أخىمض بً ِ
.145/4
( )6لؿان الٗغب بً مىٓىع  ،الُبٗة ولىى ،صاع ناصع – بحروت ٕ( ،م . 477 /11 )٫
( )7الٗىامل الىمئة لإلمام لٗبض ال٣اَغ الىجغطاهىا ،ثىد٣ي :٤أهىع بً أيا ب٨غ الكيذي ،الُبٗة ولى  2009 ،ٌ 1430م ،صاع الىمج اض –
الىممل٨ة الٗغبية الؿٗىصية ،م. 90
( )8البضي٘ ٞىا ٖلم الٗغبية بً رحر الىجؼع  ،ثىد٣يٞ :٤حخي أخىمض ٖلي الضيً ،طامٗة أم ال٣غي ،الُبٗة ولى  2000 ،ٌ 1420م/1 ،
. 430
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)(1يىٓغ :البضي٘ ٞىا ٖلم الٗغبية . 430/1
َّ
َّ
) )2قغح طىمل الؼطاجي بً ٖهٟىع إلاقبيلي ،ثىد٣يٞ :٤ىاػ الكٗاع ،اقغا :ٝالض٦حىع اميل بضي٘ يٗ٣ىب ،الُبٗة ولىى-ٌ1419
1998م ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان415 /1 ،
( )3يىٓغ :مىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ٤م ،20عؾالة ماطؿححر مسجلة ب٩لية اللٛة الٗغبية بىجامٗة أم ال٣غي
بالىممل٨ة الٗغبية الؿٗىصية.
( )4لؿان الٗغب (  ٙ ٫ا ) . 250/15
( )5أوضر الىمؿال ٪الىى ألٟية ابً مال ٪بً َكام ههاع  ،ثىد٣ي :٤مىدحي الضيً ٖبض الىدميض ،صاع الىجيل – بحروت ،الُبٗة
الىسامؿة ،54/2 ،1979 ،وءىٓغ :قغح الخؿهيل ،بً مال ،٪ثىد٣ي :٤مىدمض ٖبضال٣اصع ُٖا ،وَاعٞ ١حخي الؿيض ،صاع ال٨ح الٗلمية،
بحروت-لبىان. 20-16/2 ،
( ) 6قغح ابً ٖ٣يل ٖلى ألٟية ابً مال ٪ومٗه ٦حاب مىدة الىجليل بحد٣ي ٤قغح ابً ٖ٣يل لىمدمض مىدحي الضيً ٖبض الىدميض ،صاع
الُالث٘. 32/2 ،

فلؿفة غىاعع غمل الػىامل في فػاٌ

الٓهىع وٖضمه الىى ْاَغ وم٣ضع٦ ،ما َّأهىها ثى٣ؿم الىى ٖىامل مٗىىءة وٖىامل لٟٓية(ٞ ،)1ابٗٞا ٫هي نل ٞىا
الٗمل ،و ؾىماء والىدغوٞ ٝغٕ ٞيه؛ ولظل٧ ٪اهد ٗٞا٢ ٫ليلة الحٗغى للٗىاعى الحىا ثىمىٗها مً الٗمل؛
بنالت ا ٞيه ،بيىما ٧اهد الىدغو ٝأ٦ثر ٖغية للمى٘؛ لٟغٖيت ا وٖضم ازحهانها ويٗ ٠قب ها بابٗٞا٢ ،٫ا٫
ابً ٖهٟىع (ث ى" :)ٌ 669الٗمل أنل ٞىا ٗٞاٞ ٫غٕ ٞىا ؾىماء والىدغو ٝبضليل أن ٗٞا٧ ٫لها ٖاملة ،وأما
()2
ؾىماء والىدغوٞ ٝال يٗمل مج ا ا ما أقبه ٗٞاٞ ،٫ض ٫طلٖ ٪لى أن الٗمل ٦د ٤لألنالة اهىما َى للٟٗل
ولىمى٘ الٗامل مً الٗمل الظ أوطبه له الىداة ٖىاعى ٦سحرة هظ٦غ مج ا:
 -1يٗ ٠الٗامل بحىؾُه بحن مٗمىليه أو بحؤزغٍ ٖج ما٦ ،ما ٞىا باب ًْ وأزىاثىها.
 -2يٗ ٠الٗامل بحؤزغٍ ًٖ الٟٗل أو بحىؾُه ٞىا ال٨الم ٦،ما ٞىا اطن الىانبة للٟٗل.
ٞ -3هل ما له خ ٤الهضاعة بحن الٗامل ومٗمىله ٦ؤصوات الاؾحٟهام والكغٍ وأصوات طىاب ال٣ؿم٦ ،ما
ٞىا باب ًْ وأزىاثىها.
 -4اثها ٫ما ال٩اٞة بالٗامل ٦ما ٞىا باب ان وأزىاثىها.
 -5ثىسٟي ٠ال٩لمة وث٣ليل خغوٞها٦ ،ما ٞىا باب ان وأزىاثىها.
ُ -6
()3
٣ٞض الٗامل قغَا مً قغوٍ الٗمل ٦ما ٞىا الىدغو ٝالىمكب ة بليـ ،واطن الىانبة للٟٗل الىمًاعٕ .
الرمادد الثانري :جػغٍف إلالغاء والحػلُم والفغق ُجهما.
ب َّ ْ َّ
الؿ َ ،ِ٣وما ُي ّ
ٗحض به مً ٦الم وٚحرٍ و ث َ
واللٛاَّ :
ىدهل مىه ٖلى ٞاتضة و ٖلى ه...ٟ٘
إلالغاء لغة" :اللٛى
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
َ
وألْ ٛي ُد الصخيء أبُلحه ،و٧ان ابً ٖباؽ  -عضخي هللا ٖج ماُ -يل ِػي َال ١ال ُىمَ ٨غٍ :أ ُي ْب ُِله ،وألٛاٍ مً الٗضص أل٣اٍ
مىه"(.)4
ب
ً
ً
ُ
"إلالٛاء :وَى ابُا ٫الٗمل لٟٓا ومىدال لًٗ ٠الٗامل
واضؿالخا٢ :ض ٖغٞه ابً َكام (ث ى )ٌ761ب٣ىله:
ََ
ً
َ
َ ْ َ
َ ْ
ً
ُّ
بحىؾ ُِ ِه أو ثؤ ُّز ِغ ٍِ ٦ى َ(ػْء ٌض ْ َىي ُد ٢ا ِت ٌم) و( َػْء ٌض ٢ا ِت ٌم ْ َىي ُد) " ٞهى ٖباعة ًٖ ابُا ٫الٗمل لٟٓا ومىدال ٖلى ؾبيل
الىجىاػ ،و ي٩ىن إلالٛاء ا ٞىا ٗٞل ٢لبىا محهغ ٝمحىؾِ بحن مٗمىليه أو محؤزغ ٖج ماٚ ،حر مؿبى ١بىٟا و
بالم ابحضاء ،و مئ٦ض بىمهضعٍ الهغءذ (.)5
ً
وٖغٞه ابً ٖ٣يل (ث ى-)ٌ769أيًا -ب٣ىله" :وإلالٛاء َى ثغ ٥الٗمل لٟٓا ومٗىىى لىماو٘ هىدى  :ػءض ْىيد
٢اتمٞ ،ليـ لٓىيد ٖمل ٞىا ػءض ٢اتم ٞىا الىمٗىىى و ٞىا الل .)6("ٟٔوَظٍ الحٗغءٟات ثىسغض ًٖ ٧ىن الٗامل
يهل الىى مٗمىله الظ ٧ان يؿحد٣ه لٛغى يغءض الىمح٩لم مً زال ٫الح٣ضيىم والحؤزحر الض لة الىمٗىىى
الىم٣هىص.
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ب
ٌ
أنل ٦بحر بخيذ يغط٘ الىى مٗى ًىى
والحػلُم لغة٢ :ا ٫ابً ٞاعؽ (ث ىٖ(" :)ٌ395ل )٤الٗحن والالم وال٣اٝ
ً
َ ّ
َّ
َّ
َّْ ُ
أٖل٣ه جٗلي٣ا ،و٢ض َٖ ِل ٤به،
واخض ،وَى أن يىاٍ الصخيء بالصخيء الٗالىا ،رىم يخؿ٘ ال٨الم ٞيه...ث٣ىٖ :٫ل٣د الصخيء ِ
اطا ِلؼ َمه ،وال٣ياؽ واخض"(.)1
و٢ا ٫الؼمىسكغ (ث ى" :)ٌ538وث٣ى ٫امغأة مٗل٣ة طات ػوض و مُل٣ة ،وث٣ى ٫لى ٖل٣ها لىما ٖل٣ها ،وٖل٤
ٞالن أمغٍ وأمغٍ مٗل :٤اطا لىم يهغمه ولىم يتر٦ه ،ومىه جٗلي ٤أٗٞا ٫ال٣لىب"(.)2
ب
ً
ً
اضؿالخاَ :ى ٖباعة ًٖ ابُا ٫الٗمل لٟٓا مىدال ٖلى ؾبيل الىطىب ،و ي٩ىن ا ٞىا ٗٞل ٢لبىا
ّ
ً
محهغ ،ٝوؾىمِىىا َظا إلابُا ٫جٗلي٣ا؛ بهه ابُاٞ ٫ىا الل ٟٔم٘ جٗلي ٤الٗامل بالىمىدل ،وث٣ضيغ اٖماله ٞيه(.)3
ً
و٢ض ٖغٞه ابً ٖ٣يل بؤهه " :ثغ ٥الٗمل لٟٓا صون مٗىىى لىماو٘ ،هىدىْ :ىيد لؼءض ٢اتم٣ٞ ،ىل :٪لؼءض ٢اتم ،لىم
جٗمل ٞيه (ْىيد) لٟٓا؛ بطل الىماو٘ لىها مً طل ٪وَى الالم ،ول٨ىه ٞىا مىي٘ هه  ،بضليل أه ٪لى ُٖٟد
ٖليه لىهبد ،هىدىْ :ىيد لؼءض ٢اتم وٖمغا مىُل٣اٞ ،هي ٖاملة ٞىا (لؼءض ٢اتم) ٞىا الىمٗىىى صون الل.)4("ٟٔ
الفغق حن إلالغاء والحػلُم:
إلالٛاء والحٗلي ٤يىسحهان بؤٗٞا ٫ال٣لىب ،والٟغ ١بيج ما أن إلالٛاء طاتؼ؛ وطل ٪اطا ثىؾُد َظٍ
ً
ُ
إلالٛاء :وَى ابُا ٫الٗمل لٟٓا
ٗٞا ٫مٗمىلح ا ،أو ثؤزغت ٖج ما؛ وطل ٪لًٗ ٠الٗامل٢ ،ا ٫ابً َكام" :
ََ
ً
ً
ىدال لًٗ ٠الٗامل ُّ
بحىؾ ُِ ِه أو ثؤ ُّز ِغ ٍِ"( ،)5وَظا إلابُا ٫يكمل الل ٟٔوالىمدل مٗا ،أما الٗليٞ ٤هى يغب مً
وم
ٌ
ابُاٌ ٫ػم لٗمل الٟٗل ال٣لبىا ٖىض ثىد ٤٣ؾببهٞ ،يكمل الل ٟٔصون الىمدل٩ٞ ،ل جٗلي ٤الٛاء،
إلالٛاء ول٨ىه
ً
ٌ
يغب مً إلالٛاء ،والٟغ ١بيج ما :أن إلالٛاء
وليـ ٧ل الٛاء جٗلي٣ا٢ ،ا ٫ابً يٗيل (ث ى" :)ٌ643اٖلم أن الحٗلي٤
ً
ً
ً
ً
ابُاٖ ٫مل الٗامل لٟٓا وث٣ضيغا ،والحٗلي :٤ابُاٖ ٫مله لٟٓا ث٣ضيغا٩ٞ ،ل جٗلي ٤الٛاء ،وليـ ٧ل الٛاء
ً
ً
جٗلي٣ا ،ول َّىما ٧ان الحٗلي ٤هىٖا مً إلالٛاء ،لىم يىجؼ أن يٗل ٤مً ٗٞا ٫ا ما طاػ الٛاإٍ ،وهي أٗٞا ٫ال٣ل  ،وهي
ُ َّ
(ٖلمد) وأزىاثه ،واهىما جٗل ٤اطا ولح ا خغو ٝالابحضاء ،هىدى الاؾحٟهام وطىابات ال٣ؿمٞ ،يبُل ٖملها ٞىا
الل ،ٟٔوجٗمل ٞىا الىمىي٘"(.)6
و٢ض طٗل ابً َكام الٟغ ١بيج ما مً وطهحن:
أخضىرما :أن الٗامل الىملػي ٖمل له البحة ،والٗامل الىمٗل ٤له ٖمل ٞىا الىمدل ،مسلٖ :لمد ٌ
لؼءض ٌ
٢اتم وٖمغا
ً
مؿاٞغا ،وٚحر طل ٪مً أمىعٍ بالىه ُٖٟا ٖلى الىمدل.
ً
ً
ً
٢اتما ،وؾب إلالٛاء م ّ
ىجىػٞ ،يجىػ :ػءضا ْىيد
الثانري :أن ؾب الحٗلي ٤مىط ٞ ،ال يىجىػْ :ىيد ما ػءضا
ً
ً
ً
٢اتما ،وػءضا ٢اتما ْىيد(.)7
ً
وإلالٛاء والحٗلي ٤مٗا مىما يىسحو بؤٗٞا ٫ال٣لىب الىمحهغٞة صون ٚحرَا مً ٗٞا ،٫وأٗٞا ٫ال٣لىب
هي ٢ؿم مً أ٢ؿام ًْ وأزىاثىها الحىا ٢ؿمها الىداة الىى ٢ؿمحنَ ،ىما:
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( )1معجم م٣اييـ اللٛة .125/4 )١ ٫ ٕ( ،
( )2أؾاؽ البالٚة للؼمىسكغ  ،صاع ال٨ٟغَ1399 ،ى1979 -م.433/1 )١ ٫ ٕ( ،
( )3يىٓغ :قغح الخؿهيل.21 ،20/2
( )4قغح ابً ٖ٣يل .32/2
( )5أوضر الىمؿال.54/2 ٪
( )6قغح الىمٟهل لىمى ٤ٞالضيً أبىا الب٣اء ابً يٗيل الىمىنلي ،ثىد٣ي :٤اميل بضي٘ يٗ٣ىب ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان ،الُبٗة
الساهية 2011م. 330/4 ،
( )7يىٓغ :أوضر الىمؿال. 65 ،63/2 ٪
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وٌ :أٗٞا ٫ال٣لىب :وؾىميد بظل٪؛ بن مٗاهح ا ٢اتمة بال٣ل  ،محهلة به ،ومج ا :الٟغح ،والىدؼن ،والٟهم،
والظ٧اء ،والي٣حن ،وإلاه٩اع ،وهي :عأي ،وٖلم ،ووطض ،وصعي ،وجٗلم ،وزا ،٫وًْ ،وخؿ  ،وػٖم ،وحجا ،وطٗل،
وَ .
الثانري :أٗٞا ٫الحدىءل أو الحهيحر :وهي التي ثضٖ ٫لى اهح٣ا ٫الصخيء مً خالة الىى خالة أزغي ثىسالٟها،
ىى(نحر) ،أ  :خى ٫الصخيء مً خالحه ال٣اتمة الى أزغي جٛايغَا ،وَظٍ ٗٞا ٫هي :ثسظّ ،
٩ٞل ٗٞل مج ا بىمٗى َّ
وعص،
ونحر ،وطٗل ،وثغَّ ،٥
ّ
واثسظ ،ووَ .
وطىمي٘ َظٍ ٗٞا ٫ثضزل ٖلى الىمبحضأ والىسير ٞحىهب ما مٟٗىلحن ،و بض ل٩ل ٗٞل مً َظٍ ٗٞا ٫مً
ً ً
ً
ٞاٖل ،يٛىىا ًٖ وطىصٍ الىمٟٗى ن أو أخضَىماٞ ،يهبذ الىمبحضأ مٟٗى أو ،٫والىسير مٟٗى راهيا.
و٢ض ٢ؿم الىداة أٗٞا ٫ال٣لىب الى ٢ؿمحن:
أخضَىما :ما يضٖ ٫لى الي٣حن ،وٖضصَا زىمؿة :عأي ،وٖلم ،ووطض ،وصعي ،وجٗلم.
ّ
والساهىا مج ما :ما يضٖ ٫لى الغجخان ،وٖضصَا رىماهية :زا ،٫وًْ ،وخؿ  ،وػٖم ،وٖض ،وحجا ،وطٗل ،وَ .
ً
و٢ؿمىَا ث٣ؿيما زغ الى محهغٞة ،وٚحر محهغٞة:
ٞالىمحهغٞة :هي الحىا يؿحٗمل مج ا الىماضخي وٚحر الىماضخي ،وَى الىمًاعٕ ،و مغ ،واؾم الٟاٖل ،واؾم
الىمٟٗى ،٫والىمهضع ،وءسبد لىها ٧لها مً الٗمل وٚحرٍ ما ربد للماضخي ،وَظٍ ٗٞا ٫هي ٧ل ٗٞا ٫ال٣لبية ما
ٖضا(َ  ،وجٗلم).
أما ٚحر الىمحهغٞةٞ :هي الحىا يؿحٗمل مج ا ا نيٛة مغ ،وَىما ارىانَ ،ىما (َ  ،وجٗلم بىمٗىىى
اٖلم)(.)1
الرمادد الثالد :إلغاء فػاٌ الللاُة غن نط الرمفػىلحن:
ط٦غ الىداة أن لإللٛاء قغوَا يىج ثىاٞغَا ٞىا الٟٗل الىملػيٞ ،البض أن ي٩ىن الٟٗل الىم٣هىص الٛاإٍ
ُ
ً
ً
ٗٞال ٢لبيا محهغٞا ثهغٞا ثاما ومحٗضيا رىحن بىٟؿه ،ومحىؾُا بحن مٟٗىليه أو محؤزغا ٖج ماٚ ،حر مئ٦ض
بىالىمهضع الهغءذ ،وٚحر مؿبى ١بؤصاة هٟا و بالم ابحضاء.
وإلالٛاء ليـ بالػم ،بل َى طاتؼ؛ ٞديص طاػ إلالٛاء طاػ إلاٖما ،٫وطل ٪اطا وٗ٢د َظٍ ٗٞاٞ ٫ىا ٚحر
الابحضاء ،وٖلى َظا ي٩ىن لىهظٍ ٗٞا ٫خ٨مان:
ً
ً
ٌ
ْىيد
1ى ى ى وطىب إلاٖما :٫وطل ٪اطا وٗ٢د ٞىا ابحضاء ال٨المٞ ،ال يىجىػ إلالٛاء ،هىدىْ :ىيد ػءضا ٢اتماٞ ،ال ث٣ى:٫
ٌ
ػءض ٌ
٢اتم ،وَظا مظَ البهغءحن ،وٖليه طغي ابً مال ،٪خيص ٢ا" :٫يىجىػ الٛاء َظٍ ٗٞا ٫الىمحهغٞة اطا
وٗ٢د ٞىا ٚحر الابحضاء...وان ث٣ضمد امحى٘ إلالٛاء ٖىض البهغءحنٞ ،ال ث٣ىْ :٫ىيد ٌ
ػءض ٌ
٢اتم ،بل يىج إلاٖما،٫
ً
ً
ٞح٣ىْ :٫ىيد ػءضا ٢اتما"(.)2
وء٣ى ٫ابً يٗيل ٞىا طل " :٪وَظٍ ٗٞا ٫لىها رالرة أخىا ٫ث٩ىن :مح٣ضمة ٖلى الىمبحضأ والىسير ،وث٩ىن
محىؾُة بيج ما ،وث٩ىن محؤزغة ٖج ماٞ ،بطا ث٣ضمد لىم يٌّ ً٨بض مً اٖمالىها؛ بن الىم٣حطخى إلٖمالىها ٌ
٢اتم لىم
ويؿى ٙابُاٖ ٫ملهٞ ،ىعص الاؾمّ ،
ّ
وث٣ضم الكٞ ٪ىا زيرٍٞ ،مىٗه طل ٪الح٣ضم مً أن
يىطض ما يىهي الٟٗل،
()3
يىجغ ٖلى لٟٓه ٢بل صزى ٫الك. "٪
ً
وَظا زالٞا لل٩ىٞيحن و زٟلٞ ،بهىهم يىجحزون الٛاء الٟٗل ال٣لبىا الىمح٣ضم ،و٢ض اؾحضلىا ب٣ى ٫الكاٖغ:
( )1يىٓغ :قغح الخؿهيل ،16 /2وقغح الىمٟهل ،318/4وقغح ابً ٖ٣يل. 20/2
( )2قغح الخؿهيل. 34 ،33/2
( )3قغح الىمٟهل . 329/4
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ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
اٌ ل َض ًْ ا ِم ًِ ث ِىٍل
أعجى وآمل أن ثضنى مىصتها وما إز

ُ ()1
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و٢ى ٫ازغ:
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ َ ْ ُ َ ُ ّ
َ َ ّ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
َ ُ ()2
الش ُْ َم ِة صب
هظان ا ِص د ختى ضاع ِمن زل ِلي أ ِني وجضت ِمالن ِ
ٞىطه الاؾخكهاص ٞىا البيد و ٫الٛاء الٟٗل (ازا )٫م٘ ث٣ضمه ٖلى مٗمىليه ،اط لى أٖمله؛ لىه به
(لضيىا مى ٪ثىىءل) ٖلى أهىهما مٟٗى ن ،ول ً٨عواية البيد بالغٞ ،٘ٞمظَب م أن ما طاء ٞىا َظا الكاَض وأمساله
مً باب إلالٛاء؛ بن إلالٛاء ٖىضَم طاتؼ م٘ ث٣ضم الٗامل ٦جىاػٍ ٞىا الحىؾِ والحؤزغ ،و٦ظل ٪وطه الاؾخكهاص
ٞىا البيد الساهىا الٛاء (وطضت) م٘ ث٣ضمه ٖلى مٗمىليه ،وءغون أن الٗلة ٞىا طل :٪هي أن أٗٞا ٫ال٣لىب يٗيٟة
ًٖ ب٣ية ٗٞا ٫الىمحٗضية ،وَظا إلالٛاء أرغ مً راع يٟٗها(.)3
وأما البهغءىن ٞال يىجحزون الٛاء الٗىامل الىمح٣ضمة٣ٞ ،ض ه٣ل ابً مال ًٖ ٪ؾيبىءه "وخ٨م ؾيبىءه ب٣بذ
٢اتم ،وبح٣ليل ٢بده بٗض مٗمى ٫الىسير ،هىدى :متى ْىيد ػ ٌءض ٌ
الٛاء الىمح٣ضم ،هىدىْ :ىيد ػ ٌءض ٌ
٢اتم؟ ،وٞىا صعطة
إلالٛاء ٞىا هىدى :ػءض أًْ أبىٍ ٌ
٢اتم"(.)4
و٢ض زغطىا َظٍ الكىاَض وأمسالىها ٖلى رالرة اخحما ت:
أخضَا :أن ي٩ىن مً الحٗلي ٤بالم الابحضاء الىم٣ضعة ،و نل( :لىمال )٥و(للضيىا) رىم خظٞد وب٣ا الحٗلي.٤
والساوا :أن ي٩ىن مً إلالٛاء؛ بن الحىؾِ الىمبيذ لإللٛاء ليـ الحىؾِ بحن الىمٗمىلحن  ،ِ٣ٞبل ثىؾِ الٗامل
ً
ُ َ ّ
َْ
ُّ
بؤهىا وبىما الىاٞية ،ومسله:
م٣حٌ أيًا إلالٛاء
ٞىا ال٨الم
للحىؾ ِِ بحن الىمٗمىلحن أ٢ىي ،والٗامل َىا ٢ض ؾ ِبِ ٤
ٍ
ً
َ َ ََْ َ َْ ً
محىى ْىيد ػءضا ٢اتما ؟ ٞيجىػ ٞيه إلالٛاء.
َ ُ
ْ
والسالص :أن ي٩ىن مً إلاٖماٖ ٫لى أن الىمٟٗى ٫و ٫مىدظو ،ٝوَى يمحر الكؤن ،و نل َ(و َطضثه) و(ازاله)،
وخييئظ ٞال الٛاء ،وء٩ىن َظا
ٞالىهاء يمحر الكؤن وهي الىمٟٗى ٫و ،٫وء٩ىن ما بٗضٍ في مىي٘ الىمٟٗى ٫الساهىا،
ٍ
ُ ٌ
ُ ٌ
هٓحر ٢ى ٫بٌٗ الٗغبَّ :
ان ِب ََ ٪ػْءض مؤزىطٖ ،لى ث٣ضيغ :اهه بَ ٪ػْءض مؤزىط(.)5
 2ى ى طىاػ إلالٛاء :وطل ٪اطا لىم ثَ ٘٣ظٍ ٗٞاٞ ٫ىا ابحضاء ال٨الم ،وثى٣ؿم الى ٢ؿمحن:
ً
و :٫طىاػ إلالٛاء وإلاٖما ٫أخؿً ،وطل ٪اطا ثىؾِ الٟٗل بحن الىمٟٗىلحن ،هىدى :ػءضا ْىيد أزا ،٥وءىجىػ:
ػءض ْىيد أزى٢ ،٥ا ٫ابً ٖ٣يل " :واطا ثىؾُد ٣ٞيل إلاٖما ٫وإلالٛاء ؾيان و٢يل إلاٖما ٫أخؿً مً
إلالٛاء"(.)6
ومً طل٢ ٪ى ٫الكاٖغ:
َ
ُ
َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ َ ُ ()7
َ
أ ا َ َعاجحز ًا ن اللؤم ثىغضني وفي عاجحز زلد الل ُ
ؤم والخىع
ِ ِ
ِ
ِ
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( )1البيد لغطل مً بىىا ٞؼاعة ،مً البؿيِ ،وَى مً قىاَض أوضر الىمؿال ،65/2 ٪وقغح ابً ٖ٣يل .34/2
( )2البيد ل ٗ٨بً ػَحر ،مً البؿيِ ،وَى مً ال٣هيضة الىمكهىعة ٞىا مضح ؾيضها مدمض-نلى هللا ٖليه وؾلم ، -وَى ٞىا صيىاهه ،صاع
ناصع-بحروت ،الُبٗة الساهية  ،1975م ،71وقغح الخؿهيل  ،18/2وقغح ابً ٖ٣يل  ،34/2وأوضر الىمؿال.65/2 ٪
( )3يىٓغ :أوضر املؿال. 66 ،65/2 ٪
( )4قغح الخؿهيل . 16/2
( )5يىٓغ :قغح الخؿهيل  ،18 ،17/2أوضر الىمؿال ،69 ،68/2 ٪قغح ابً ٖ٣يل . 35 ،34/2
( )6قغح ابً ٖ٣يل . 34/2
( )7البيد لىمىاػ ٫بً عبيٗة الىمى٣غ يهجى العجاض الغاطؼ الىمكهىع ،مً البؿيِ ،وَى مً قىاَض ال٨حاب  ،120/1وقغح الخؿهيل
 ،17/2وقغح الىمٟهل  ،328/4وأوضر املؿال ،58/2 ٪و عاطحز :طىم٘ عطىػة ،وهي قٗغ مىٓىم ٖلى بىدغ الغطؼ ،الىسىع :الًٗ،٠
والىمٗىىى :أثىهضصهىا بؤعاطحز ٥وأهد ثىدؿً هٓمها ،ان عاطحز َّ
مٓىة لئم ويٗ ٠هٟـ .
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( )1قغح الىمٟهل . 329/4
( )2البيد ببىا ؾيضة الضبحر  ،مً الُىءل ،وَى مً قىاَض قغح الخؿهيل  ،17/2وأوضر الىمؿال ،59/2 ٪وَىم٘ الىهىام٘ ٞىا قغح طىم٘
الىجىام٘ لىجال ٫الضيً الؿيىَا ،ثىد٣يٖ :٤بضالىدميض َىضاو  ،الىم٨حبة الحىٞي٣ية-مهغ ، 551/1 ،والىمٗىىى :لىا ٞىا ٢ىمىا قيسان
ٚىيان ٢ض َٗىا ٞىا الؿً يٗىص ٖليىا مً ٚىاَىما شخيء ،م٘ طل ٪يٓىان أهىهما ؾيضاها وناخبا مغ والىهي ٞيىا.
) )3يىٓغ :مىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ٤م.45
)(4يىٓغ :مٗاهىا الىىدى لٟايل الؿامغاثا ،صاع ال٨ٟغ بٗمان عصن ،الُبٗة الىسامؿة َ1432ى 2011م.29/2 ،
) (5ال٨حاب .120 /1

فلؿفة غىاعع غمل الػىامل في فػاٌ

ُ
خيص ثىؾِ الٟٗل (زا )٫بحن الىمبحضأ (اللئم) والىسير (وٞىا عاطحز) ،ولىما ثىؾِ الٟٗل بيج ما ألػي ٖمله
ٞح ما ،اط لى ثىؾُه لىهب ما ،والح٣ضيغ :وزلد اللئم واليىع ٞىا عاطحز؛ ٞاللئم :مٟٗى ٫أو ،٫ومىدل الىجاع
والىمجغوع الىمٟٗى ٫الساهىا.
ً
الساهىا :طىاػ إلاٖما ٫وإلالٛاء أخؿً ،وطل ٪اطا ثؤزغ الٟٗل ًٖ مٗمىليه ،هىدىٌ :
ػءض ٌ
٢اتم ْىيد ،وءىجىػ :ػءضا
ً
٢اتما ْىيد؛ وطل ٪لًٟٗه؛ لح٣ضم الىمٗمىٖ ٫ليه٢ ،ا ٫ابً يٗيل" :واٖلم أهه ٧لما ثباٖض الٟٗل ًٖ الهضع
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يٖٗ ٠ملهٞ ،بطا ٢ىل( :٪ػءضا خؿبد ٢اتما) أ٢ىي مً ٢ىل( :٪ػءضا ٢اتما خؿبد) ،و(ػءضا ٢اتما خؿبد) أ٢ىي
ً
ً
٢اتما اليىم خؿبد)٧ ،لما َا ٫ال٨الم ُ
يٗ ٠إلاٖما ٫م٘ الحؤزغ"(.)1
مً ٢ىل( :٪ػءضا
ومً طل٢ ٪ى ٫الكاٖغ:
ْ َ َ ْ ََ
َ َ َ
َّ
َ
ُ ()2
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ىما ؾ ُِضانا ًؼغمان ِوإنما ٌؿىصا ِن ا إن أٌؿغت غ ماىما
و ٗٞا ٫ال٣لبية يىسغض مٗىاَىما ًٖ أخض مٗىيحن :ق ٪أو ي٣حن ،وَى اٖح٣اص محٗل ٤بال٣ل ٞ ،ليـ لىهما
٢ىة أو ثؤرحر مسل ب٣ية ٗٞا ٫زغي ،والك ٪والي٣حن ٞح ما مىه ٖلى وؿبة الىسحر الىى الىمبحضأٞ ،متى ٧ان
ُ
ُ
الاٖح٣اص محٗل٣ا بالىمبحضأ والىسير أٖملد ،ومتى ٧ان الاٖح٣اص ٚحر محٗل ٤بىهما ألٛيد ،ولظل٧ ٪اهد َظٍ ٗٞا٫
يٗيٟةٞ ،بطا ثىؾُد َظٍ ٗٞا ٫بحن مٟٗىلح ا أو ثؤزغت اػصاص يٟٗها ،ويٟٗها اطا ثؤزغت أقض ،ومً رىم ٧ان
خ٨م إلالٛاء أًٞلٞ ،بطا ط٦غت الىمبحضأ والىسير ٢بل الٟٗل ال٣لبىا٣ٞ ،ض ثىاؾيد الٟٗل ال٣لبىا وٖمله ،وأٖملد
الابحضاءٞ ،هى خؿً٦ ،ما يىجىػ ل– ٪أيًا -أن ثبىىا ال٨الم ٖلى الٟٗل م٘ ثؤزحرٍ ٞحٗمله(.)3
ان ٢ى ٫الىداة بجىاػ الٛاء الٟٗل اطا ثىؾِ أو ثؤزغ٢ ،ض يٟهم مىه أهه يؿى ٙطل ٪محىى قاء الىمح٩لم مً
صون الىٓغ الى الىمٗجى .والىد ٤أن مٗىىى إلالٛاء ٚحر مٗىىى إلاٖما ،٫والىمح٩لم م٣يض بالىمٗىىىٞ ،ليـ له أن يٗمل أو
يلػي مً صون هٓغ الى ال٣هض والىمٗىىى.
ان مٗجى إلاٖما ٫أن ال٨الم مبىىا ٖلى الًٓ ،ث٣ضم الٟٗل أو ثؤزغ ،ومٗجى إلالٛاء أن ال٨الم مبىىا ٖلى
الي٣حن ،رىم أصع ٪٦الكٞ ٪يما بٗض٣ٞ ،ىل :٪مىدمضا ٢اتما ْىيد ،مبىىا ٖلى الك ٪ابحضاء ،و٢ىل :٪مىدمض ٢اتم
ْىيد ،مبىىا ٖلى الي٣حنٞ ،بن بىيد ٦المٖ ٪لى الًٓ ،ههبد ،ث٣ضم الٟٗل أو ثؤزغ ،وان بىيحه ٖلى الي٣حن
عٗٞد(.)4
٢ا ٫ؾيبىءهٞ":بن ألٛيد ٢لدٖ :بض هللا أًْ طاَ وَظا  -أزا - ٥أزى .٥وٞح ا  -أعي  -أبى .٥و٧لما أعصت
إلالٛاء ٞالحؤزحر أ٢ىي و٧ل ٖغبىا طيض  ...واهىما ٧ان الحؤزحر أ٢ىي بهه اهىما يىجيء بالك ٪بٗضما يىمطخي ٦المه ٖلى
الي٣حن ،أو بٗضما يبحضة ،وَى يغءض الي٣حن رىم يضع٦ه الك٦ ٪ما ث٣ىٖ :٫بض هللا ناخ طل ٪بلٛىىا ،و٦ما ٢ا :٫مً
ي٣ى ٫طل ٪ثضع ٞ .ؤزغ ما لىم يٗمل ٞىا أو٦ ٫المه ،واهىما طٗل طلٞ ٪يما بلٛه بٗضما مطخى ٦المه ٖلى الي٣حن
وٞيما يضع .
ً ُ َ
َ
َّ
ُ
ّ
َ
()5
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ٞبطا ابحضأ ٦المه ٖلى ما ٞىا هيحه مً الك ٪أٖ َ
الٟٗل ٢ضم أو أزغ٦ ،ما ٢ا :٫ػءضا عأيد ،وعأيد ػءضا"
مل
و٢ا ٫الض٦حىع ٞايل الؿامغاثا ":يىم ً٨ايًاح طل ٪بؤن ث٣ى:٫
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ْ - 1ىيد مىدمضا ٢اتما ،ث٣ىَ ٫ظٍ الٗباعة اطا ٧ان الىمساَ زالىا الظًَ مً الىسير ٞؤزيرثه بىما ٞىا طَى.٪
 – 2مىدمض ْىيد ٢اتما ،ث٣ىَ ٫ظٍ الٗباعة اطا ٧ان الىمساَ يٗح٣ض أه ٪ثًٓ زالضا ٢اتما مىدمضا٣ٞ ،ضمد
له (مىدمضا) إلػالة الىَم مً طَىه.
 – 3مىدمض ٢اتم ْىيد ،ث٣ىَ ٫ظٍ الٗباعة اطا ٧ان الىمساَ يٗح٣ض أه ٪ثًٓ أن زالضا طالـٞ ،هىا خهل
الىَم مً هاخيححن :مً هاخية الصيو ،والىن٣ٞ ،٠ضمت ا إلػالة الىَم.
ٞالٟغ ١بحن َظٍ الٗباعة ،وما ٢بلها أن الكٞ ٪ىا ولىى ٧ان ٞىا الصيو ٞىا الىن٣ٞ ،٠ضمد
الصيو ،وٞىا زحرة ٧ان الكٞ ٪ىا الصيو والىن٣ٞ ،٠ضمت ما إلٞاصة الىدهغ والاَحمام.
وأما ولىى ٞالىمساَ ٞح ا زالىا الظًَ ،يٗلم قيئا ًٖ الىسيرٞ ،جئحه بالحٗبحر الُبيعي وَى الٟٗل ،رىم
الىمٟٗى ٫و ،٫رىم الساهىا.
 –4م ٌ
ىدمض ْىيد ٢اتم ،ث٣ىَ ٫ظٍ الٗباعة اطا بىيد ٦المٖ ٪لى الي٣حن ٞبه ٪أعصت أن ثىسير أن مىدمضا ٢اتم ،رىم
اٖتري ٪الًٓ ،وأهد ثح٩لم٣ٞ ،لد ما ٢لدٞ .جملة (ْىيد) َهىا اٖترايية مىدل لىها مً إلاٖغاب.
ً
ٞهىاٞ ٥غ ١بحن َظٍ الٗباعة و٢ىلىا (مىدمض ْىيد ً
٢اتما) ٦ما َى واضر ،أن ٢ىلىا (مدمضا ْىيد ٢اتما)
طىملة واخضة و٢ىلىا (مىدمض ْىيد ٢اتم) طىملحان :الىجملة الىمٗ٣ىص ٖلح ا ال٨الم وهي (مىدمض ٢اتم) والىجملة
الاٖترايية الحىا اٖتريد بحن الىمبحضأ والىسير وهي (ْىيد) ،وَظا هٓحر ٢ى ٫مً ي٣ى :٫زالضٟٚ -غ هللا له -مسخيء،
ٞال٨الم مٗ٣ىص ب٣ىلىا (زالض مسخيء) واٖترى الىمح٩لم ب٣ىلهٟٚ :غ هللا له ،ولظا ي ٘٣الٟٗل الىملػي قؤن الىجمل
ٌ
ػءض  ...وأخؿ يىدًغ مىدمىص.
الاٖترايية بحن الٟٗل ومغٞىٖه٣٦ ،ىل ٪يغب أخؿ
 –5م ٌ
ىدمض ٢اتم ْىيد ،ث٣ىَ ٫ظٍ الٗباعة اطا بىيد ٦المٖ ٪لى الي٣حن وأمًيد ٦المٖ ٪لى طل ،٪أ أعصت أن
ثىسير ب٣يام مىدمض مً صون (ًْ)ٞ ،ؤزيرت بظل ٪و٢لد :مىدمض ٢اتم ،رىم أصع ٪٦الًٓ ٞىا ازغٞ ،اؾحؤهٟد ٦الما
ً
طضيضا و٢لدْ :ىيد.
ٞهىاٞ ٥غ ١بحن ٢ىل :٪مىدمضا ٢اتما ْىيد ومىدمض ٢اتم ْىيدٟٞ ،ا الىه ي٩ىن ال٨الم ٞىا طىملة
واخضة ،و٢ض بىىا ال٨الم ٖلى الًٓ ،وٞىا الغ ٘ٞي٩ىن ال٨الم طىملححن ،و٢ض بىىا ٖلى الي٣حن ،الىجملة ولىى (مىدمض
٢اتم) ،والىجملة الساهية (ْىيد) ،وهي مً الىجمل الاؾحئىاٞية الحىا مىدل لىها مً إلاٖغاب"(.)1

العدد 14

الرمادد الغابؼ :جػلُم فػاٌ الللاُة غن نط الرمفػىلحن.
الحٗلي ٤بىسال ٝإلالٛاءٞ ،بهه ػم ،وَى يىدضذ بؿب مىط لٟٓا ،وَى وطىص ما يؿحد ٤الهضاعة ٞىا
ال٨الم بحن الٗامل الظ يىجىػ جٗلي٣ه ،وبحن ما يُلبه الىمٗمى ٫مً أصوات اؾحٟهام ،وأصوات طىابات ال٣ؿم،
وٚحرَا مً الىمٗل٣اتٞ ،يبُل ٖملها ٞىا الل ،ٟٔوجٗمل ٞىا الىمىي٘ٞ ،ح٣ى٢ :٫ض ٖلمد ٌ
ٌ
ٖمغو،
أػءض ٞىا الضاع أم
ً
ل٣اتم ،وأخؿ لي٣ىمً ٌ
ٌ
ػءض٢ ،ا ٫ابً الؿغاض (ث ى" :)ٌ 316اطا ولىا الًٓ خغو ٝالاؾحٟهام
وٖلمد ان ػءضا
وطىابات ال٣ؿم بُل ٞىا اللٖ ٟٔمله وٖمل ٞىا الىمىي٘"( ،)2و٢ا ٫ابً مال" :٪الحٗليٖ ٤باعة ًٖ ابُا ٫الٗمل
ً
ً
ً
ً
لٟٓا مىدال ٖلى ؾبيل الىطىب ...وؾب الحٗلي٧ ٤ىن الىمٗمى ٫ثالىا اؾحٟهام ،أو محًمىا مٗىاٍ ،أو مًاٞا الىى
ُم َّ
ًمىه ،أو ثالىا م الابحضاء أو ال٣ؿم أو ما أو ان الىاٞيححن أو "(.)3والىمٗل٣ات هي:
 -1الاؾحٟهام ،وله رالذ نىع:
) )1مٗاهىا الىىدى لٟايل الؿامغاثا .31 ،30/2
( )2نىٞ ٫ىا الىدى بً الؿغاض ،ثىد٣يٖ :٤بض الىدؿحن الٟحلي ،مئؾؿة الغؾالة-بحروت ،الُبٗة الساهية 1987م. 182/1 ،
( )3قغح الخؿهيل . 20/2
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( )1ؾىعة هبياء ،مً اية. 65 :
( )2ؾىعة إلاؾغاء ،مً اية. 52 :
( )3يىٓغ :قغح ابً ٖ٣يل  ،36/2وأؾغاع الٗغبية ببىا الير٧ات هباع  ،ثىد٣ي :٤صٞ.سغ نالىذ ٢ضاعة ،الُبٗة ولىى 1995م ،صاع الىجيل-
بحروت ،م.151
َْ
َّ ً
َ
( )4البيد للبيظ بً عبيٗة الٗامغ  ،مً ال٩امل ،وَى في صيىاهه ،صاع ناصع-بحروت ،م ،171وعواية الكُغ وٞ ٫يه( :ناص ًٞمج ا ِٚغة
َٞؤ َ
ن ْب َج ا) ،وَى مً قىاَض أوضر الىمؿال ،61/2 ٪وقغح الخؿهيل .20/2
( )5يىٓغ :قغح قظوع الظَ ٞىا مٗغٞة ٦الم الٗغب بً َكام ،ثىد٣يٖ :٤بضالٛىىا الض٢غ ،الكغ٦ة الىمحدضة للحىػي٘ – صمك ،٤الُبٗة
ولىى 1984م ،م ،474 ،473وقغح الخؿهيل  ،21/2وَىم٘ الىهىام٘ .557/1
( )6البيد لىداثىم الُاثا ،مً الُىءل ،وَى في صيىاهه ،قغخه و٢ضم له :أخىمض عقاص ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان ،الُبٗة السالسة
2002-ٌ1423م ،م ،24وقغح الخؿهيل  ،21/2وقغح قظوع الظَ م.473
( )7ؾىعة هبياء ،مً اية. 111 :
( )8ؾىعة ٖبـ ،اية. 3 :
( )9ؾىعة يىوـ ،اية. 31 :
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ولى٧ :ىن أخض الىمٟٗىلحن اؾم اؾحٟهام ،هىدىٖ :لمد ُّأح م أبى.٥
ً
الساهية٧ :ىن أخض الىمٟٗىلحن مًاٞا الى اؾم اؾحٟهام ،هىدىٖ :لمد ٚالم ِّأح م أبى.٥
أػءض ٖىض ٥أم ٖمغو ،وٖلمد َل ٌ
السالسة :أن يضزل الٟٗل ٖلى أصاة اؾحٟهام ،هىدىٖ :لمد ٌ
ػءض ٢اتم أم ٖمغو.
َ َ ُّ ْ َ َ ُ ْ ّ َّ
ٌ ٌ
يو}(.)1
 -2ما الىاٞية ،هىدىْ :ىيد ما ػءض ٢اتم ،ومىه ٢ىله جٗالى{ :وْىىا ما لهم ِمً م ِد ٍ
 -3الىاٞية ،هىدىْ :ىيد ػ ٌءض ٌ
٢اتم و ٖمغو.
َ ْ َّ َ ً
َ ُ َ
 -4ان الىاٞية ،هىدىٖ :لمد ان ٌ
ػءض ٌ
٢اتم ،ومسلىا له ب٣ىله جٗالىَ { :وثٓ ُّىىن ِا ْن ل ِبش ُح ْم ِا ِ ٢ليال}( ،)2و٢يل :ليـ َظا
مً باب الحٗليٞ ٤ىا شخيء؛ بن قغٍ الحٗلي ٤أهه اطا خظ ٝالىمٗل ٤جؿلِ الٗامل ٖلى ما بٗضٍٞ ،يىه
ً
ً
مٟٗىلحن ،هىدىْ :ىيد ما ػءض ٢اتمٞ ،لى خظٞد (ما) ل٣لدْ :ىيد ػءضا ٢اتما ،واية ال٨غءمة يحؤجى ٞح ا طل٪؛
به ٪لى خظٞد الىمٗل ٤وَى (ان) لىم يخؿلِ (ثٓىىن) ٖلى (لبشحم) ،اط ي٣ا :٫وثٓىىن لبشحم ،ومً يكترٍ
َظا الكغٍ ٞىا الحٗلي ٤يغي أن الحمسيل بىهظٍ اية ال٨غءىمة بخيذ(.)3
 -5م الابحضاء :هىدىْ :ىيد لؼ ٌءض ٌ
٢اتم ،ومسلٖ :لمد لؼءض ٢اتم
َّ
لي٣ىمً ػءض ،ومىه ٢ى ٫الكاٖغ:
 -6م ال٣ؿم :هىدىٖ :لمد
ُ ََْ
َّ َ
َ
ُ َ ()4
َ
َ
َّ
ُ
وللض غلمد لحن ِثحن م ِ ُتي إن امل اًا ث ِؿِش ِؾهامها
ّ
خيص ُٖ ِل ٤الٟٗل ال٣لبي (ٖلم) ًٖ الٗمل؛ لى٢ىٖه ٢بل م طىاب ال٣ؿم؛ ولظا ٖل ًٖ ٤الٗمل ٞىا لٟٔ
الىجملة  ،ِ٣ٞولى وطىص الىمٗل ٤لىه الىمٟٗىلحن ،والح٣ضيغ :ول٣ض ٖلمد مىيحىا ثية ،بىه الىمٟٗىلحنَ .ظٍ
هي أقهغ الىمٗل٣ات ،و٢ض ط٦غ بٌٗ الىداة مٗل٣ات أزغي ،مج ا(:)5
 -1لى الكغَية  ،ومسلىا لىها ب٣ى ٫الكاٖغ:
ََْ َ َ ْ ُ َُ َّ َ ب
َ َ َ َ َ َْ
َ َ َ ُ َ ْ ُ ()6
وكض غ ِل كىام لى أن خا ِثما أعاص رغاء امل ِاٌ وان له وفغ
ً
ّ
خيص ُٖ ِل ٤الٟٗل (ٖلم) ًٖ الٗمل؛ لىطىص (لى) الكغَية بٗضَا ،وطىملة( :لى أن خاثىما أعاصٞ )...ىا مىدل
هه ؾضت مؿض مٟٗىلىا (ٖلم).
َ
ْ
َ َ َ َّ ُ َ َّ َّ ()8
َ َ َّ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ ()7
َ
ُ
َ
 -2لٗل :هىدى ٢ىله جٗالىىَ { :وِا ْن أ ْص ِع لٗله ِٞحىة ل٨م}  ،و٢ىله جٗالىى {:وما يض ِعء ٪لٗله يؼ٧ى} .
ََ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُْ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ َ
َ
ون أ َّج ُ ْم ِال ْح ِ ْم َي ْغ ِط ُٗىن}(.)9
٦ -3م الىسيرية :هىدى ٢ىله جٗالىى { :ألم يغوا ٦م أَل٨ىا ٢بلهم ِمً ال٣غ ِ
 -4ان الىاٞية ٞىا طىاب ال٣ؿم ،هىدىٖ :لمد وهللا ان ػءض ٢اتم ،بىمٗىىى :ما ػءض ٢اتم.
ّ ً
ّ -5
ان ػءضا ل٣اتم.
ان الحىا ٞىا زيرَا الالم ،هىدىٖ :لمد
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و ق ٪أن ازحال ٝؾالي اللٛىءة يئص الىى ازحال ٝمٗاهح ا ،واطىما يىم ً٨ث٣ؿيم أصوات جٗلي٤
أٗٞا ٫ال٣لبية الؿاب٣ة الىى ٢ؿمحن :أصوات اؾحٟهام ،وطىابات ال٣ؿم.
أو  -أصوات الاؾحفهام :الاؾحٟهام م٘ أٗٞا ٫ال٣لىب ي٩ىن بىمٗىاٍ نلي وَى َل الٗلم بىما يىجهله الىمح٩لم،
واهىما يحدى ٫م٘ الٟٗل ال٣لبىا الىى أؾلىب زير  ،يظ٦غ ٞيه الىمح٩لم اٖح٣اصٍ مً ًْ أو ي٣حن لىمًمىن طل٪
الاؾحٟهامٞ ،بطا ٢لد :أٖلم أػءض ٞىا الضاع أم ٖمغو ،وَظا يٗىىا أه ٪جٗلم الصيو الىمىطىص ٞىا الضاع ،ثغءض
طىابا مً الىمساَ ٞ ،ؤهد مىسير مؿحسير ،واهىما ٚغي ٪مً طل ٪أن ثٓهغ للمساَ ٖلم ٪بىما يٗلمه٢ ،ا٫
َ
َ
َّ ْ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ٌ
ُ َ ٌ َ َّ
جؿى َي ِٖل َم الىمساَ
وأعصت أن
ىسي َر أه٢ ٪ض ٖلمد أ ُّح ما ر َّم،
ؾيبىءه٢ ":ض ٖلمد أػءض رم أم ٖمغو ،أعصت أن ث ِ
ٞح ما ٦ما َ
(.)1
اؾحىي ُ
ٖلمٞ ٪ىا الىمؿؤلة خحن ٢لد :أػءض رم أم ٖمغو"
و٢ا ٫الكيش الغضخي ":واٖلم أه ٪اطا ٢لد٢ :ض ٖلمد مً ٢ام ،وطٗلد (مً) اما مىنىلة أو مىنىٞة،
ُ
ٖغٞد طات ال٣اتم بٗض أن لىم أٖغٞها ،وان طٗلت ا اؾحٟهاميةٞ ،ليـ ٞىا ٦الم ص لة ٖلى َظا الىمٗىىى،
ٞالىمٗىىى:
بل الىمٗىىىٖ :لمد أ شيو خهل مىه ال٣يام ،وعبىما ٦ىد جٗغ٢ ٝبل طل ٪طات ال٣اتم وأهه ػءض ،مسال ،وطل٪
بن ٧لمة الاؾحٟهام يؿحديل ٧ىهىها مٟٗى لىما ث٣ضم لٟٓه ٖلح ا٢ ،حًائ ا نضع ال٨المٞ ،ي٩ىن مٟٗىٖ ٫لمد،
اطن ،مًمىن الىجملة ،وَى ٢يام الصيو الىمؿحٟهم ٖىه ،أٖىىا ػءضا ،وأما ان ٧اهد مىنىلة أو مىنىٞة
()2
ٞالٗلم واٖ ٘٢لح ا٨ٞ ،ؤه٢ ٪لدٖ :لمد ػءضا الظ ٢ام"
والٟغ ١بحن أن ث٩ىن مً اؾحٟهامية وبحن أن ث٩ىن مىنىلة أو مىنىٞة َى أن الٗلم أو الًٓ يٖ ٘٣لى
مً الاؾحٟهامية ،واهىما يٖ ٘٣لى مًمىن ثل ٪الىجملة وَى ٢يام الصيو الىمؿحٟهم ٖىه وء٩ىن الىمٗىىىٖ :لمد
٢يام الصيو الظ جؿؤلىىا ٖىه ،وَظا بىسال ٝما اطا ٧اهد مً مىنىلة أو اؾحٟهامية ٞالٗلم أو الًٓ ي٘٣
ٖلح ا ،وء٩ىن مٗىىى الىجملةٖ :لمد الصيو ال٣اتم(.)3
وَ٨ظا ي٩ىن الىدا ٫م٘ طىمي٘ أصوات الاؾحٟهام بىمسحل ٠أهىاٖها ،و٧اٞة نىع الاؾحٟهام م٘ أٗٞا ٫ال٣لىب
ٞىا أؾلىب الحٗلي ٤ث٩ىن بىمٗىىى الىسير ،وثىسغض ًٖ ؾيا ١الاؾحٟهام.
رانُا -جىا ات اللؿ  :وهي جكمل م الابحضاء ،وخغو ٝالىٟا ما و وان ،وجؿبى أصوات طىاب ال٣ؿم؛ بهىها ث٘٣
ٞىا طىاب ال٣ؿم ٞح٣ى :٫وهللا لؼءض ٢اتم ،وهللا ما ػءض ٢اتم.
وَظٍ صوات ٖىضما ث٩ىن مٗل٣ة ٗٞا ٫ال٣لىب ٞبهىها جُٗا ٢ىة وثى٦يضا ٞىا الض لة الىمٗىىءة ل جملة
ُ ُ
الالم ث َ
ُ
ٖلمد َل ُ
زحر مىٞ .٪هظٍ ُ
َ
ٗبض هللا ٌ
ىمى٘ أل٠
الٗمل٦ ،ما ث
ىمى ُ٘
التي ثؤثىا ٞىا ؾيا٢ها٢ ،ا ٫ؾيبىءه٢ ":ض
ّ َ
َ
ً
ُ ُ َّ
ُ
َ
َ
َّ َّ
َ
واهىما أصزلد ٖليه ٖلمد لحئ٦ض وثىجٗله ي٣يىا ٢ض ٖلمحه ،و ثىديل ٖلى
الاؾحٟهام ،بهىها اهىما هي ُم الابحضاءِ ،
ِ
()1
ٖلم ٚحر. "٥
وث٣حطخي البالٚة ايغاص ال٨الم خؿ ما ثحُلبه أخىا ٫الىمح٩لم ،ومً ثل ٪خىا ٫خالة الترصص وخالة
إلاه٩اع ،وخيج ا ي٩ىن أؾلىب الحٗلي ٤ببخضي أصوات طىابات ال٣ؿم أه ٟ٘ؾالي وأ٦ثرَا مالتمة إلػالة ما يترصص
ٞيه الىمساَ أو يى٨غٍٞ ،ح٣ى ٫للمترصصٖ :لمد لؼءض ٢اتم ،وث٣ى ٫للمى٨غٖ :لمد ان ػءضا ل٣اتم .ويٗض أؾلىب
الحٗلي ٤مً أ٢ىي ؾالي الحىا يىم ً٨اؾحسضامها إلػالة الكٞ ٪ىا الىسير الُلبىا والىسير إلاه٩اع (.)2
الػؿف غلى الرأملة الرمػللة:
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) )1ل٨حاب .236 /1
) )2قغح الغضخي ٖلى ال٩اٞية بً الىداط  ،ثىد٣ي :٤يىؾ ٠خؿً ٖمغَ ،ب٘ طامٗة ٢اعءىؽَ1398 ،ى 1978م.163/4 .
) )3مىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ٤م.142
( )1ال٨حاب لؿيبىءه .236 /1
( )2يىٓغ :مىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ٤م.146
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نغح الىداة بىجىاػ الىطهحن :الُٖٗ ٠لى الل ٟٔأو الُٖٗ ٠لى الىمىي٘ صون أن يكحروا الىى ازحالٝ
الىمٗىىىٞ ،هىاٞ ٥غ ١بحن الىطهحن .وايًاح طل ٪أن م الابحضاء ثٟيض الحى٦يض٣ٞ ،ىلٖ :٪لمد لىمدمض مؿاٞغ،
٦ض مً ٢ىلٖ :٪لمد مىدمضا مؿاٞغاٞ ،ضزى ٫الالم أٞاص مٗىىى الحى٦يض وطٗلها ٞىا الحؤ٦يض بىمجزلة طىاب
ال٣ؿم ،بل هي ٖىض ال٩ىٞيحن م ال٣ؿم ،وال٣ؿم م٣ضع(ٞ ،)3بطا ُٖٟد بالغ٧ ،٘ٞان الىمٗجى ٖلى ث٣ضيغ الالم،
ٞح٩ىن بىمجزلة ما ٢بلها ٞىا الحى٦يض ،واطا ههبد لىم ي ً٨الىمٗىىى ٖلى ث٣ضيغ الالم٩ٞ ،اهد الىجملة الىمُٗىٞة ٚحر
مئ٦ضة٣ٞ ،ىل :٪زالض عاط٘ٞ ،ىاٖ :لمد لىمدمض مؿاٞغ وزالض عاط٘ ،مئ٦ضة بىمجزلة الىمُٗىٖ ٝليه .أما ٢ىل:٪
ً
وزالضا ع ً
ٌ
اطٗاٞ ،بن الىجملة ولىى ٞيه مئ٦ضة بىسال ٝالاؾىميحن الىمىهىبحن ،و٦ظلٞ ٪ىا
مؿاٞغ
ٖلمد لىمدمض

فلؿفة غىاعع غمل الػىامل في فػاٌ

الاؾحٟهام هىدى ٢ى ٫الكاٖغ:
َ
َْْ
َ َّ َ َ ّ ()4
َو َما ُه ْ ُد أ ْصعي َك ْا َل َغ َّؼ َة َما ْال ُا َيى َ ...و َ ُم َ
ات اللل ِ ختى ثىل ِد
ىجػ ِ
ِ
ِ
ٞالغ ٘ٞي٩ىن ٖلى ث٣ضيغ الاؾحٟهام والىمٗىىى :و أصع ما مىطٗات ال٣ل  ،أما الىه ٞليـ ٖلى ث٣ضيغ
الاؾحٟهام ،واهىما الىمٗىىى :وما ٦ىد أصع مىطٗات ال٣ل .
و٦ظل ٪لى ٢لدٖ :لمد أمىدمض خايغ وزالضا ٚاتباٞ ،بن ٢ىلٖ :٪لمد أمىدمض خايغ ،مٗىاٍٖ :لمد أَى
خايغ أم ٚات  ،ولىم ثىسير ٖىه بل ثغ٦حه لٗلم ،٪و٢ىل :٪وزالضا ٚاتبا ،مٗىاٍ :وٖلمد زالضا ٚاتبا٣ٞ ،ض أزيرت
ًٖ ٚياب زالض ،ولىم ثىسير ًٖ خًىع مىدمض.
ٌ
ولى ُٖٟد بالغ٣ٞ ٘ٞلدٖ :لمد أم ٌ
ٌ
وزالض ٚات ٌ  ،ل٩اهد الىجملة الىمىُٗىٞة صازلة ٞىا الاؾحٟهام،
خايغ
ىدمض
ول٩ان مٗىىى الىجملححن ً
واخضا.
ً
مؿاٞغا ،ل٩ان الىمٗىىى أن طىملة (ما م ٌ
و٦ظل ٪باليؿبة للىٟا ٞلى ٢لدٖ ::لمد ما م ٌ
ً
ٌ
ىدمض
وزالضا
خايغ
ىدمض
ٌ
خايغ) مىٟية ،و(زالضا مؿاٞغا) مسبحة ،أ وٖلمد زالضا مؿاٞغا ،وَظا هٓحر ٢ىلىاٖ( :لمد زالضا مؿاٞغ وما
مىدمض خايغ) ٞابولىى مسبحه ،والساهية مىٟيةٞ .بن ٢لد :وزالض مؿاٞغ٧ ،اهد الىجملة مىٟية ُٖٟا ٖلى ولىى أ :
وما زالض مؿاٞغ(.)1
الرمادد الرسامـ :صزىٌ ما اليافة غلى بػؼ فػاٌ.
(ما) ل ٟٔمكتر ،٥ثؤثىا ٖلى وطهحن:
الىطه و :٫أن ث٩ىن اؾىمية ،والىطه الساهىا :أن ث٩ىن خغٞية ،والىدغٞية لىها رالرة أ٢ؿام :هاٞية ،ومهضعءة،
ً
وػاتضة ،والؼاتضة أعيٗة أ٢ؿام :أن ث٩ىن ػاتضة لىمجغص الحى٦يض ،وأن ث٩ىن ٖىيا ،وأن ث٩ىن مىب ة ٖلى ون٠
ت ،٤وأن ث٩ىن ٧اٞة ،وال٩اٞة :هي الحىا ث ٘٣بٗض (ان) وأزىاثىها ٞحٟ٨ها ًٖ الىه والغ ،٘ٞويٗض ّ
(عب) و(٧اٝ
ُ
الىجغ) ٞحٟ٨هما ًٖ الىجغ ،ويٗض َّ
(٢ل) اطا أعءض به الىٟا ٞحٟ٨ه ًٖ الغ.)2(٘ٞ
وأقهغ ٗٞا ٫التي ثحهل بىها (ما) ال٩اٞة هي٢ :لَ ،ا٦ ،٫ثر ،وَظٍ ٗٞا ٫ثغ ٘ٞالٟاٖل بٗضَا اطا لىم
ً
ثضزل ٖلح ا (ما) ال٩اٞةٞ ،بن صزلد ٖلح ا ٟ٦ت ا ًٖ الٗمل ،وناعت مٗها بىمجزلة ال٩لمة الىاخضةٞ ،ح٣ى ٫مسال:
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( )3يىٓغ :قغح الغضخي ٖلى ال٩اٞية 374 /2
( )4البيد مً البدغ الُىءل ،وَى ل٨سحر ٖؼة ٞىا صيىاهه م ،94طىمٗه وقغخه اخؿان ٖباؽ ،صاع الس٣اٞة بحروت 1971م.
( )1يىٓغ :مٗاهىا الىىدى لٟايل الؿامغاثا .36 ،35/2
( )2يىٓغ :الىجىىى الضاهىا ٞىا خغو ٝالىمٗاهىا ل خؿً بً ٢اؾم الىمغاص  ،ثىد٣يٞ :٤سغالضيً ٢باوة ،مىدمض هضيىم ٞايل ،صاع ال٨ح
الٗلمية ،بحروت-لبىان ،الُبٗة ولىى 1992-ٌ1413م ،م 322وما بٗضَا.
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ً
ً
ً
٢لما يهض ١ال٨ظوب ،وَالىما ؾاٖض أنض٢اءٍ ،و٦ثرما أػوعٞ ،٥يٗغب ٧ل واخض ٗٞال ماييا مٟ٨ىٞا ًٖ الٗمل؛
بؿب وطىص (ما) ال٩اٞة ،وما :خغ٧ ٝا ٝمبجي ٖلى الؿ٩ىن مىدل له مً إلاٖغاب ،و٢ض ي٣اٞ ٫ح ا٧ :اٞة
ومٟ٨ىٞة ،وَىا ٥وطه زغ ،وَى الىطه خؿً؛ لىمؿايغثه ال٣اٖضة الىدىءة ،وَى أن جٗغب (ما) مهضعءة ،أ
خغ ٝمهضع مبىىا ٖلى الؿ٩ىن مىدل له مً إلاٖغاب ،والىمهضع الىمئو ٫مً ما والٟٗل بٗضَا ٞىا مىدل ع٘ٞ
ٞاٖل ،ث٣ضيغٍ ٞىا الىمسا ٫وَّ :٫
٢ل نض ١ال٨ظوب(. )1
٢ا ٫ؾيبىءه" :عبىما و٢لما وأقباَهما طٗلىا (عب) م٘ (ما) بىمجزلة ٧لمة واخضة ،وَيئىَا ليظ٦غ بٗضَا الٟٗل؛
ٌ
ؾبيل الى (عب ي٣ى )٫و الىى (٢ل ي٣ىٞ )٫ؤلىد٣ىَىما (ما) وأزلهىَىما للٟٗل"(.)2
بهىهم لىم ي ً٨لىهم
و٢ا ٫ابً َكام" :وال٩اٞة رالرة أهىإ :أخضَا ال٩اٞة ًٖ ٖمل الغ ،٘ٞو ثحهل ا بسالرة أٗٞا٢ :٫ل و٦ثر وَا،٫
وٖلة طل ٪قب هً بغب ،و يضزلً خييئظ ا ٖلى طىملة ٗٞلية نغح بٟٗلها٣٦ ،ىله:
ب
ُ ُ
َ
()3
َ َّ َ ْ َ َّ ُ
املأض صاغُا أو ُمأُاا
ىعذ
كلما ًبرح اللاِ ِإلى ما ً ِ
و٢ا ٫في املٛجي ":وػٖم بًٗهم أن (ما) م٘ َظٍ ٗٞا ٫مهضعءة ٧اٞة"(.)4
وَظٍ ٗٞا ٫ػمةٞ ،هي ثُل ا الٟاٖل ،ث٣ى٢ :٫ل الىماء ٞىا الىدىى ،و٦ثر الىمُغ اليىم ،وَا ٫الؼعٕ
ٞىا الىد٣ل ،وصزى ٫ما ٖلى َظٍ ٗٞا ٫يٟ٨ها ًٖ الٗمل ،وح يئَا للضزىٖ ٫لى ٗٞا ،٫مسل٢ :لما يظ٦غ الىمغء
الًٟل٦ ،ثرما أعقضث ٪الىى الير ،وَالىما هىهيح ًٖ ٪الكغ ،و٧ان مً خَ ٤ظٍ ٗٞا ٫أن ي٩ىن لىها ٞاٖل ،ا أهه
لىما صزلد ٖلح ا (ما) ال٩اٞة ٟ٦ت ا ًٖ ا٢حًائ ا الٟاٖل ،وألىد٣ت ا بالىدغو ،ٝوَيؤثىها للضزىٖ ٫لى الٟٗل
وأزلهت ا له( ،)5والٟٗل يليه الٟٗل ا م٘ وطىص (ما) ال٩اٞة الىمهيؤة بٗض ٗٞا٢ ( ٫لَ ،ا٦ ،٫ثر) ،و يلي
َظٍ ٗٞا ٫خييئظ الاؾمٞ ،ال ث٣ى٢ :٫لما ػءض ي٣ى ٫طل ،٪و٦ثرما ػءض أعقض ،٥وَالىما ػءض هىها ًٖ ٥الكغ .وما
طاء ًٖ الٗغب مىسالٟا لظلٞ ٪كاط ويغوعة ي٣اؽ ٖليه ،ومً طل٢ ٪ىٖ ٫مغ بً أبىا عبيٗة:
َ ٌ َ ُ
ََ ْ ْ
ُّ ُ َ َّ
()6
َ
اٌ َغلى ؾى ٌِ الطضوص ًضوم
وص َوكلما ِ ...وض
ض َض ْص ِت فنؾ َىل ِد الطض
بذ ال٨الم َّ
٢ا ٫ؾيبىءه ٞىا باب ما يىدحمل الكٗغ ٖىض ط٦غ َظا البيد ":وءىدحملىن َُ ٢
خحىى يًٗىٍ ٞىا ٚحر
ِ
َّ
ٌ "(.)7
ٌ
ه٣و  ...واهىما ال٨الم :و٢لما َيضوم ونا٫
مىيٗه ،بهه مؿح٣يم ليـ ٞيه
و٢ض ازحل ٠الىداة ٞىا ثؤوءل َظا البيد وثىسغءىجه ٖلى أخض رالرة أوطه:
 -1أن وناٞ ٫اٖل مغٞىٕ ٢ض ث٣ضم ٖلى ٗٞله ،وَى الٟٗل يضوم ،واهىما ايُغ الكاٖغ الىى طل ٪للًغوعة
الكٗغءة ،وث٣ضيغ ال٨الم٢ :لما يضوم ونا ٫م٘ َى ٫الهضوص ،وَى ْاَغ ٦الم ؾيبىءهٞ ،ما ٖىضٍ ٧اٞة للٟٗل
(٢ل) ،ووناٞ ٫اٖل للٟٗل يضوم ،و٢ض ايُغ الكاٖغ ٣ٞضم الٟاٖل ٖلى ٗٞله ،وَى بخيذ ٞىا الىمٗىىى ول٨ىه
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( )1يىٓغ :الحُبي ٤الىدى للض٦حىع ٖبضٍ الغاطخي ،م٨حبة الىمٗاع ٝلليكغ والحىػي٘ ،الُبٗة ولىى 1999-ٌ1420م ،م.179
( )2ال٨حاب . 115/3
( )3البيد مىجهى ٫ال٣اتل ،مً الىسٟي ،٠وَى مً قىاَض أوضر الىمؿال ،235/1 ٪و٢لما َىا بىمٗىىى الىٟا ال٣لة ،والىمغاص بىها الىمبالٛة
بال٣لة خحىى ثهحر هٟيا.
ن
( )4مٛىىا اللبي ًٖ ٦ح ٖاعء بً َكام ههاع  ،ثىد٣ي :٤ماػ الىمباع ،٥مىدمض ٖلي خىمضهللا ،الُبٗة الؿاصؾة 1985م ،صاع
ال٨ٟغ-بحروت ،م.404 ،403
) )5يىٓغ :مىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ٤م.219 ،218
) )6البيد مً البدغ الُىءل ،وَى في صيىاهه م ،358ثىد٣ي ٤الض٦حىع ٞاتؼ مىدمض ،صاع ال٨حاب الٗغبىا بحروت لبىان ،الُبٗة الساهية
َ1416ى 1996م.
)٦ )7حاب ؾيبىءه .31 /1
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يٗغب ٞاٖال،

العدد 11

العدد14

) )1اهٓغ :مٛجي اللبي بً َكام 403/1
) )2يىٓغ :قغح الغضخي ٖلى ال٩اٞية .329/4
) )3يىٓغ :الىمؿاتل الىمك٩لة الىمٗغوٞة بالبٛضاصيات ببىا ٖلي الٟاعسخي  ،ثىد٣ي ٤وصعاؾة نالح الضيً ٖبضهللا الؿى٩اع  ،مُبٗة الٗاهىا
بٛضاص م .296ومىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ٤م.219 ،218

فلؿفة غىاعع غمل الػىامل في فػاٌ

يٗيٞ ٠ىا التر٦ي ٖىض البهغءحن ،بن الٟاٖل ٖىضَم
(.)1
واهىما يٗغب مبحضأ
 -2أن ونا ٫مبحضأ مغٞىٕ ،والىجاع والىمجغوع (ٖلى َى ٫الهضوص) محٗل ٤بىمدظو ٝنٟة لىنا ،٫والىجملة
()2
الٟٗلية (يضوم) زير للمبحضأ ،وو٢ىٕ الاؾم الىمغٞىٕ بٗض الٟٗل الىمٟ٨ى٢( ٝلما) يغوعة قٗغءة
 -3أن وناٞ ٫اٖل مغٞىٕ بٟٗل م٣ضع ،يٟؿغٍ الٟٗل الظ بٗضٍ ،وث٣ضيغ ال٨الم٢ :لما يضوم أو يب٣ى ونا ٫م٘
َى ٫الهضوصٞ ،الكاٖغ أولىى الٟٗل (٢لما) ٗٞال م٣ضعا ،وَظا الىمظَ ط٦غٍ أبى ٖلي الٟاعسخي ،ووؿبه
لؿيبىءه(.)3
و٢ض جٗضصت عاء الىداة ٞىا ما الحىا ثضزل ٖلى َظٍ ٗٞا ٫السالرة (٢ل ،و٦ثر ،وَا ،)٫ومج ا أن ث٩ىن
مىنىلة بىمٗىىى الظ  ،أو ه٨غة مىنىٞة ثضٖ ٫لى الؼمً ،أو ػاتضة ،ول ً٨أ٢ىي ثل ٪اعاء وأقهغَىىا أن ث٨ىىىن
وهللا أٖلم .
٧اٞة ،ومهيؤة لىها للضزىٖ ٫لى ٗٞىىا ،٫وَى مظَ ؾيبىءه والىجمهىع .
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العدد 14

املطاصع واملغاجؼ
 ال٣غ ن ال٨غءم بغواية إلامام خٟو ًٖ إلامام ٖانم . -1أؾاؽ البالٚة للؼمىسكغ  ،صاع ال٨ٟغَ1399 ،ى1979 -م.
 -2أؾغاع الٗغبية ببىا الير٧ات هباع  ،ثىد٣ي :٤صٞ.سغ نالىذ ٢ضاعة ،الُبٗة ولىى 1995م ،صاع الىجيل-
بحروت.
 -3نى ٫صعاؾة ابؿخيمىلىطية لل٨ٟغ اللٛى ٖىض الٗغب( الىدى٣ٞ -ه اللٛة -البالٚة) للض٦حىع ثىمام
خؿانٖ ،الىم ال٨ح  -ال٣اَغة2000-ٌ1420 ،م.
 -4نىٞ ٫ىا الىدى بً الؿغاض ،ثىد٣يٖ :٤بض الىدؿحن الٟحلي ،مئؾؿة الغؾالة-بحروت ،الُبٗة الساهية
1987م .
ٖبض الىدميض ،صاع
 -5أوضر الىمؿال ٪الىى ألٟية ابً مال ٪بً َكام ههاع  ،ثىد٣ي :٤مىدحي الضيً
الىجيل – بحروت ،الُبٗة الىسامؿة1979 ،م.
أم ال٣غي،
 -6البضي٘ ٞىا ٖلم الٗغبية بً رحر الىجؼع  ،ثىد٣يٞ :٤حخي أخىمض ٖلي الضيً ،طامٗة
الُبٗة ولى  2000 ،ٌ 1420م .
 -7الحُبي ٤الىدى للض٦حىع ٖبضٍ الغاطخي ،م٨حبة الىمٗاع ٝلليكغ والحىػي٘ ،الُبٗة ولىى -ٌ1420
1999م.
 -8ثىهظي اللٛة ببىا مىهىع ػَغ  ،ثىد٣ي :٤أخىمض ٖبضالغخىمً مىسيمغ ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-
لبىان.
 -9الىجىىى الضاهىا ٞىا خغو ٝالىمٗاهىا ل خؿً بً ٢اؾم الىمغاص  ،ثىد٣يٞ :٤سغالضيً ٢باوة ،مىدمض هضيىم
ٞايل ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان ،الُبٗة ولىى 1992-ٌ1413م.
 -10الىسهاتو ببىا الٟحذ ٖسمان بً طىىا ،ثىد٣ي :٤مىدمض ٖلي الىجاعٖ ،الىم ال٨ح  ،بحروت.
 -11صيىان خاثىم الُاثا ،قغخه و٢ضم له :أخىمض عقاص ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان ،الُبٗة
السالسة 2002-ٌ1423م.
 -12صيىان ٖمغ بً أيا عبيٗة  ،ثىد٣ي ٤الض٦حىع ٞاتؼ مىدمض ،صاع ال٨حاب الٗغبىا بحروت لبىان ،الُبٗة
الساهية َ1416ى 1996م.
 -13صيىان ٦سحر ٖؼة ،طىمٗه وقغخه اخؿان ٖباؽ ،صاع الس٣اٞة بحروت 1971م.
 -14صيىان  ٗ٦بً ػَحر ،صاع ناصع-بحروت ،الُبٗة الساهية .1975
 -15صيىان لبيظ بً عبيٗة الٗامغ  ،صاع ناصع-بحروت.
 -16قغح ابً ٖ٣يل ٖلى ألٟية ابً مال ٪ومٗه ٦حاب مىدة الىجليل بحد٣ي ٤قغح ابً ٖ٣يل لىمدمض
مىدحي الضيً ٖبض الىدميض ،صاع الُالث٘.
 -17قغح الخؿهيل ،بً مال ،٪ثىد٣ي :٤مىدمض ٖبضال٣اصع ُٖا ،وَاعٞ ١حخي الؿيض ،صاع ال٨ح
الٗلمية ،بحروت-لبىان.
 -18قغح الغضخي ٖلى ٧اٞية ابً الىداط  ،ثىد٣ي :٤يىؾ ٠خؿً ٖمغَ ،ب٘ طامٗة ٢اعءىؽَ1398 ،ى
1978م.
 -19قغح الىمٟهل لىمى ٤ٞالضيً أبىا الب٣اء ابً يٗيل الىمىنلي ،ثىد٣ي :٤اميل بضي٘ يٗ٣ىب ،صاع
ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان ،الُبٗة الساهية 2011م .
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َّ
 -20قغح طىمل الؼطاجي بً ٖهٟىع إلاقبيلي ،ثىد٣يَّ :٤
الكٗاع ،اقغا :ٝالض٦حىع اميل بضي٘
ٞىاػ
يٗ٣ىب ،الُبٗة ولىى1998-ٌ1419م ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت-لبىان .
 -21قغح قظوع الظَ ٞىا مٗغٞة ٦الم الٗغب بً َكام ،ثىد٣يٖ :٤بضالٛىىا الض٢غ ،الكغ٦ة
الىمحدضة للحىػي٘ – صمك ،٤الُبٗة ولىى 1984م.
 -22الٗىامل الىمئة لألمام لٗبض ال٣اَغ الىجغطاهىا ،ثىد٣ي :٤أهىع بً أيا ب٨غ الكيذي ،الُبٗة ولى
 2009 ،ٌ 1430م ،صاع الىمج اض – الىممل٨ة الٗغبية الؿٗىصية.
 -23ال٨حاب ببىا بكغ ٖمغو بً ٖسمان بً ٢ىير ؾيبىءه ،ثىد٣يٖ :٤بضالؿالم َاعون ،صاع الىجيل -بحروت.
 -24لؿان الٗغب بً مىٓىع  ،الُبٗة ولىى ،صاع ناصع – بحروت.
 -25الىمؿاتل الىمك٩لة الىمٗغوٞة بالبٛضاصيات ببىا ٖلي الٟاعسخي  ،ثىد٣ي ٤وصعاؾة نالح الضيً ٖبضهللا
الؿى٩اع  ،مُبٗة الٗاهىا-بٛضاص.
 -26مٗاهىا الىىدى لٟايل الؿامغاثا ،صاع ال٨ٟغ بٗمان عصن ،الُبٗة الىسامؿة َ1432ى 2011م.
 -27معجم م٣اييـ اللٛة ببىا الىدؿحن أخىمض بً ٞاعؽ ،ثىد٣يٖ :٤بض َّ
الؿالم مىدمض ََ ُاعون ،صاع
ِ
ال٨ٟغ1979-ٌ1399 ،م.
بً َكام ههاع  ،ثىد٣ي :٤ماػن الىمباع ،٥مىدمض ٖلي
ٖاعء
 -28مٛىىا اللبي ًٖ ٦ح
خىمضهللا ،الُبٗة الؿاصؾة 1985م ،صاع ال٨ٟغ-بحروت.
 -29مىاو٘ ٖمل الٗىامل ،لىمدمىص الىدؿً قىمىـ الىد ،٤عؾالة ماطؿححر مسجلة ب٩لية اللٛة الٗغبية
بىجامٗة أم ال٣غي بالىممل٨ة الٗغبية الؿٗىصية.
َ -30ىم٘ الىهىام٘ ٞىا قغح طىم٘ الىجىام٘ لىجال ٫الضيً الؿيىَا ،ثىد٣يٖ :٤بضالىدميض َىضاو ،
الىم٨حبة الحىٞي٣ية-مهغ.
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اثٓ ادلعزص ٚشعسٖ يف اٌرتاس اٌجالغٟ
دراسة يف كتاب أسرار البالغـ ــة للجرج ـ ــاني

د .إبزاٍُن فزج الزائذي()
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ن املػتز وشػغو في التراذ الاالغي –صعاؾة في هحاب أؾغاع الاالغة للجغجاني

العدد 14

بؿم هللا الغخمً الغخيم
ً
الخمض هلل وٟ٦ى ،والهالة والؿالم ٖلى هبيىا املهُٟى ،وٖلى له وبخبه وؾلم جؿليما ٦سحرا.
امل٣ضم ى ى ىىة:
ا٢حى٘ الكيش ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا أو َ٨ظا بضا لىا بؤن أؾغاع البالٚة وطمالها ثضع ٥ا مً
زال ٫الكٗغٞ ،ؤ٦ثر مً الكىاَض الكٗغءة في ٦حابيه أؾغاع البالٚة ،وص تل إلاعجاػ ،و٧ان ههي
قٗغ ابً املٗتز في م٣ضمة قٗاع املؿخكهض ا ،ختى اهه ث٩اص ثمغ بهٟدة أو نٟدححن مً
ً
ً
نٟدات ال٨حابحن ؾيما أؾغاع البالٚة ا وثجض قاَض ابً املٗتز خايغا ،بل وم٣ضما له ٖلى ٚحرٍ
ً
مً الكٗغاء وم٣اعها به ،م٘ ثدليل بالغي وأصيا طميل٩ٞ ،ان مىهج الجغطاوا في الاؾخكهاص بكٗغ ابً
املٗتز مً الؿمات الباعة في ؾغاعٞ ،حمحز ال٨حاب ب٨ثرة الكىاَض الكٗغءة التي ثىاؾ الٓىاَغ
البالٚية التي يظ٦غَا الكيش ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا في أؾغاع البالٚة زانة ،و٢ض ُٖض الجغطاوا
ً
ً
مضعؾة ٢اتمة بظات ا مً خيص ال٨ك ًٖ ٠ؾغاع البالٚية بٗيضا ًٖ الحٗ٣يض ،و٢غءبا مً الُٟغة
والُب٘ ،مً أطل ثغبية الظو ١البالغي ،والغ ٘ٞمً قؤن ؾلىب البياوا ،لظل ٪ثمحزت مضعؾحه ب٨ثرة
الكىاَض والحدليالت صبية وما ثدمله مً أؾغاع بالٚية.
ان الحٟات الجغطاوا لكٗغ ابً املٗتز وطٗله مً الكىاَض ؾاؾية في أؾغاع البالٚة اهما يضلىا
ٖلى أمغءً أؾاؾيحن ،أولهما :م٩اهة َظا الكاٖغ وخٓىثه ٖىض ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا ،وراهح ما:
زهىبة قٗغٍ و٦ثرة ما اقحمل ٖليه مً ٞىىن البيان ؾيما الخكبيه ،ومً َىا طاء اَحمام
ً
الجغطاوا بكٗغ ابً املٗتز واخحٟاله به واضخا في ٦حاب أؾغاع البالٚة ٖلى الىدى الظ ؾيؤجا في َظا
البدص.
ٖلى أن َظا البدص ح ض ٝالى اؾح٣هاء قىاَض ابً املٗتز ب٣ضع ما ييبه الى مضي اخحٟا٫
الجغطاوا ى ى ى ٦ما أؾلٟد ى ى ى بكٗغ َظا الكاٖغٞ ،ي٣ضمه في ٦سحر مً خيان ٖلى مٗانغءه ،بل وختى
املح٣ضمحن ٖليه ،ؾيما وأن مً ع٧اتؼ البدص الٗلبي أن الباخص أو ال٩اث يٗحمض ؾجي وٞاة الكٗغاء أو
ال٨حاب أو مً يحدضذ ٖج م أو يترطم لهم ،ل ً٨الجغطاوا لم يٟٗل طل ٪في أٚل نٟدات ال٨حاب،
بل ي٣ضم قٗغ الكاٖغ اطا أناب ٦بض الخ٣ي٣ة مً جكبيه أو اؾحٗاعة أو ٚحر طل ،٪و٧ان قٗغ ابً
املٗتز الظ ي٣ضمه الجغطاوا يحمسل ال٣يمة البالٚية والجمالية في ٧ل قىاَضٍ ،لهظا مطخى ٖبض
ً
ال٣اَغ يؿى ١مسلة مكحرا ٞح ا الى طما ٫الحٗبحر وبالٚحه.
اَحم ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا ى ى اطن ى ى بحدؿـ مىاًَ الجما ٫وثخبٗها مً زال ٫الكىاَض الكٗغءة
التي مأل به ٦حابه ؾغاع ،و٢ض ٞحذ بظل ٪ثدليالت عاثٗة مما اهح٣اٍ بٗىاية ٞات٣ة مً ماصة قٗغءة
()طامٗة املغ٧ ، ٢لية اصاب والٗلىم مؿالثه٢،ؿم ىالل ٛى ى ىىة الٗغبيىىة
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( )1ثاعءش ٖلىم البالٚة والحٗغء ٠بغطالها :أخمض مهُٟى املغاغي ،م٨حبة البايا الخلبي  .ٍ ،ولى  1950م م .20
( )2الهىعة في قٗغ ابً املٗتز :ػ٦ية زليٟة مؿٗىص ،ميكىعات طامٗة ٢اعءىوـ .ٍ ،ولى  1999م م . 201
ُ
( )3أما ما يحٗل ٤بالخكبيه ٖامة ،وابضإ ابً املٗتز ٞيه زانة ٣ٞض ثٟ٨لد ٦ح وبدىذ أزغي بالخضيص ٖىه ،وَظا البدص زهو ى ى ملا
عأيحه ى ى مً اخحٟاء قيش البالٚيحن الجغطاوا بكٗغ ابً املٗتز وث٣ضيمه له في أٚل قىاَضٍ في الخكبيه.
( )4أؾغاع البالٚةٖ ،بض ال٣اَغ الجغطاوا٢ ،غأٍ وٖلٖ ٤ليه :مدمىص مدمض قا٦غ ،مُبٗة املضوا بال٣اَغة ،صاع املضوا بجضة
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ً
صالة ٖلى خـ مغَ ٠وبهحرة هاٞظة ،طامٗا " بحن ال٣ىاٖض الٟىية ونىٚها بابؾالي صبيةٞ ،جم٘
بحن الٗلم والٗمل؛ اط َى طض ٖليم بؤن مؿاتل الٟىىن ان لم ثئءض بابمسلة والكىاَض ثحضر خ٤
الىيىح و ثحمسل في طَان ثمام الحمسيل" ). (1
ولٗل ما صٖاوا الى َظا البدص ما أطضٍ في هٟسخي مً ميل ٦بحر وخ طم لضعاؾة ٦حاب أؾغاع
البالٚة لٗبض ال٣اَغ الجغطاوا ،والاَالٕ ٖلى زٟاياٍ وثدليل مؿاتله ،و٦م ٢لبد نٟداثه وهٓغت في
ً
أبىابهٞ ،ىٟ٢د ٖاطؼا أمام ٢ىة ٖباعثه وٞسامة أؾلىبه ،وما ثدمل ثل ٪الٗباعات مً ألٛاػ بالٚية،
وما ي٨مً وعاء لٟاّ مً أؾغاع بياهية٣ٗٞ ،د الٗؼم ٖلى صعاؾة بًٗها في مداولة لٟهم أؾغاعَا
ُ
وؾير أٚىاعَا ،و٢ض أثيذ لي طل ٪مً زال ٫قٗغ ابً املٗتز الظ لٟد هٓغ اَحمام الجغطاوا بكٗغٍ
ً
خيص وطضثه مبحىرا في ال٨حاب أ٦ثر مً ٚحرٍ مً الظيً اؾخكهض م ،و٦ؤهه " يجض في قٗغ ابً املٗتز
ً
مٗيىا يىً يٛتر ٝمىه ما يؿخكهض به ٖلى ثى٦يض هٓغءاثه وأخ٩امه الى٣ضية " ) ،(2ومً َىا ثؤجا
أَمية َظا البدص مً خيص أهه صعاؾة بخض الكٗغاء الظيً اخحٟل م الجغطاوا و٢ضمهم ٖلى
الؿاب٣حن مً الكٗغاء الظيً قهض أَل الٗلم لهم بالح٣ضم في الٗهغ واللٛة والكٗغ ،وٖلى
ً
املٗانغءً أيًا ما يٗجي ٢ىة وطؼالة قٗغ ابً املٗتز ،و٦ثرة نىعٍ البالٚية وجكبح اثه الجيضة.
الضعاؾات الؿاب٣ة :لم أ ٠٢ى ى ٞيما اَلٗد ى ى ٖلى صعاؾات ثسو قٗغ ابً املٗتز وأرغٍ في التراذ
البالغي ،أو صعاؾات ثحٗل ٤ب٨حاب أؾغاع البالٚة واخحٟاء الكيش ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا بالكٗغاء
الظيً اؾخكهض بكٗغَم ،ومً رم ٢ؿمد البدص الى مُال ا٢حهغت ٖلى باب واخض مً أبىاب
ً
البالٚة َى باب الخكبيه ،أما ا٢حهاعها ٖلى َظا الباب ثدضيضا ٞألن أٚل قىاَض ابً املٗتز ثضوع
خى ٫الخكبيه )٣ٞ ،(3ضمها الجغطاوا ٖلى ٚحرَا مً الكىاَض ،أما أبىاب البالٚة زغي ٞليـ
لكىاَض ابً املٗتز ههي ٦بحر ٞح ا.
ب
وٌ " :الجمؼ حن الخش ُه والحمثُل جمُػا "
املؿل
ً
ً
َظا املُل طٗله الجغطاوا ملا يجم٘ بحن الخكبيه والحمسيل طميٗا طا٦غا أن مٗغٞة الصخيء مً
ً
َغء ٤الجملة ٚحر مٗغٞحه مً َغء ٤الحٟهيل ،وأوعص ٦الما في الٟغ ١بحن الخكبيه الٛغء وٚحر
َّ
ُ
مل٣هىص مً الصخيء
الٛغء اطا ؾمٗىا بهٞ ،ظ٦غ أن " املٗجى الجام٘ في ؾب الٛغابة أن ي٩ىن الك َب ُه ا
كبه به ،بل بٗض ُّ
يخؿغٕ اليه الياَغ ،و ي ٘٣في الىَم ٖىض بضح ة الىٓغ الى هٓحرٍ الظ ُي َّ
ّ
ثسب ٍد
مما
َْ
وثدغء ٪للىَم في اؾحٗغاى طل ٪واؾحدًاع ما ٚاب
وثظ٦غ وٞلي للىٟـ ًٖ الهىع التي جٗغٞها،
ٍ
مىه " (.)4
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ً
و٢ض ٞؿغ الجغطاوا َظا ال٨الم وقغخه بًغب مسلة ٖليه مظ٦غا بٛياب الهىعة املكب ة في
طًَ الؿام٘ ،وأهه يجضَا بؿهىلة ويؿغ ،بل بٗض ٞلي للىٟـ ًٖ الهىع املكا ة وثدغء ٪للىَم
واؾحٗغاى لحل ٪الهىع واؾحدًاعَا ،و٢ض أجى بٗضيض الكىاَض لظل.٪
وبالٗىصة ل٨الم الجغطاوا وعبُه بكاَض ابً املٗتز هجضٍ ي٣ى ":٫ول٨ى ٪جٗلم أن زاَغ٥
يؿغٕ الى جكبيه الير ١في اهبؿاَه واه٣بايه والحماٖه واتحالٞه باهٟحاح املضخ ٠واهُبا٢ه ٞيما
()1
مطخى مً ٢ى ٫ابً املٗتز :
ً
َ
ً
 ٨ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّ
َ
واهٟحاخ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ٞاهُبا٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغة
ىؤن الي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىرُ ١مض ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىخ ٢ ٠ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىاع
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و الى جكبيه ؾُىع ال٨حاب بؤٚهان الكى ٥في ٢ىله:
ْ َ َ َّ
ْ
َ
ُ
يؤز ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىظ َ
املدل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى
الخ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغٝ
بك ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٍ ٩ل

ُ َ
َُ
ُ
ىى٥
٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤن ؾى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىُىعٍ أٚهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىان قى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ

َّ
الك٣ي ٤بؤٖالم َيا٢ىت ٖلى عماح َػَبغطض٣٦ ،ىَّ ٫
اله َىىبغ ّ ):(2
و الى جكبيه
ِ
ِ
ّ
 ١اطا ثه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىىب أو ثه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىٗضْ
و ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤن ُمدم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغ الك ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى٣ا
ِ
ُ
أٖ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
ىا٢ىت و ِك ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىغ
ىالم ي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ

َن ٖل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى عم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍاح م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً َػَب ْغ َط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىض

ُ
و الى جكبيه الىجىم َالٗات في الؿماء مٟتر٢ات مئثلٟات في أصيمها ،و٢ض ماػطد ُػع٢ة لىج ا
َّ ّ
َ
الغقي):(3
بؿاٍ أػع٣٦ ،١ى ٫أيا َال
مىسىع ٖلى
بياى هىعَاُ ،بض ّ ٍع
ٍ
ٍ
ً
َ
ُ
و٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّ
ىؤن أط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىغ َام ُّ
الىجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىم َل َ
ُص َع ٌع ه ِثى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىرن ٖلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ػطى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاض أػع ِ١
ىامٗى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ِ
ََ
أقباٍ َظٍ
ؾب ٪٣الى
و ما طغي في َظا الؿبيل ،و٧ان مً َظا ال٣بيل ،بل جٗلم أن الظ
ِ
َ
َ
ً
َضُ ٝي ُ
ٚاية يىالها ٚحر الجىاص ،وْ ٢غَ َ
الخكبح ات لم َي ْؿ ِب ٤الى َم ًضي ٢غء  ،بل أخغػ
هاب
ـ في ِ
ّ
ا بٗض الاخحٟا ٫والاطت اص" ( ،)4وَظا ى ى ٦ما ثغي ى ى رىاء مً الجغطاوا ٖلى أبخاب َظٍ قٗاع ومج م
ابً املٗتز.
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املؿل الثاني  " :إضا ة زفي الخش ُه "
أٖاص ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا الاؾخكهاص ببيد ابً املٗتز ( ٦ؤن الير ).. ١في مؿؤلة  :انابة زٟا
الخكبيه٢ ،ا٢ :٫ا ٫ابً املٗتز):(1
ً
ٞاهُبا٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغة واهٟحاخ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
 ٨ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤن الي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر ١مض ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخ ٢ ٠ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىاع
()2

بٗ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ٧ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىان ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخا واؾى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىتراخا

ْى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل ي خى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاٍ الٗى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىظو ٫وءى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤيى

فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ٖىى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىان الٗى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىظ ٫ا طماخ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
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وَى مً طملة أبيات ٖظبة ٢اٞ ٫ح ا:
ٖ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغ ٝال ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضياع ٞدي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا وهاخى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

٨ٞؤن اليرٞ ...١يه جكبيه خغ٦ة الير ١مجغصة مً ٧ل ون ٠بدغ٦ة املضخ ٠في اهُبا ١واهٟحاح،
وواضر أن خغ٦ة املضخ ٠ليـ ٞح ا مً الؿغٖة واليُ ٠ما يحالءم م٘ خغ٦ة الير ،١ا اطا ٧ان الاهُبا١
والاهٟحاح ٖملية ليؿد بؿب ال٣غاءة ،واهما َ٨ظا يٟحذ ال٣اعة املضخ ٠وءُب٣ه مً ٚحر ٚغى ال٣غاءة،
و٢ض طاعي ابً املٗتز الكٗغاء ٢بله في َظا الخكبيه٣ٞ ،ض ٦ثرت الهىع الخكبح ية املغثبُة بمضخ ٠ال٣اعة،
٢ا ٫ال٣لعي امل٣غ ):(3
٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىاع ٖلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى عج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل ي٣ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى مض ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخٟا
والس ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخ ثلٗ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى بى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاليرو٦ ١ؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
 ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض ٢ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضت ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىالىىع أطي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاص الغب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

خليى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا وألبؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد اليماتى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل مُغ ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

ً
ً
ّ
طاء َظا البيد قاَضا ٖلى انابة زٟا الخكبيه٢ ،ا ٫في ؾغاع ... ":ا أهه ٧ان زٟيا يىجلي ا بٗض
ُّ
ُّ
وثظ٦غَا ،وٖغى بًٗها ٖلى بٌٗ ،والح٣اٍ ُّ
الحؤه ٤في اؾحدًاع الهىع
وثجغءضَا
الى٨حة امل٣هىصة مج ا،
ِ
ِ
ُ َ
َ
الصخيء بالصخيء في َيئة الخغ٦ةٞ ،حُل الىٞا ١بحن الهيئة والهيئة
مً ؾاتغ ما ّيحهل ا ،هدى أن جك ّبه
ّ ً
صة مً الجؿم وؾاتغ ما ٞيه مً اللىن وٚحرٍ مً وناٝ؟ ٦ما ٗٞل ابً املٗتز في جكبيه َ
الي ْر ١خيص
مجغ
٢ا:٫
ً
َ
َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
با٢ا َم ّغ ًة واهَ ٟحاخاَ
اهُ
ِ
٨ٞؤن الير ١مضخ٢ ٠اع ِ ٞ ...
اهبؿاٍ يٗ٣به
لم يىٓغ مً طمي٘ أونا ٝالير ١ومٗاهيه ا الى الهيئة التي ثجضَا الٗحن له مً
ٍ
اهًمام ،رم ََ ٞلى َ
ٌ
اهٌ ٣
هٟؿه ًٖ َيئات الخغ٧ات ليىٓغ ُّأح ا أقبه اٞ ،ؤناب طلٞ ٪يما
واهخكاع يحلىٍ
باى،
ِ
ٍ
ُ
ُ
ّ
ُ
يٟٗله ال٣اعة مً الخغ٦ة اليانة في املضخ ،٠اطا طٗل يٟحده مغة وءُب٣ه أزغي ،ولم ي ً٨اعجاب َظا
أقض الازحال ،ِ٣ٞ ٝبل ّ
الخكبيه ل ٪وايىاؾه ايا ٥بن الكيئحن مسحلٟان في الجيـ َّ
بن َخ َ
هل ببػاء
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وخؿًَ ،وع َ
قضة اتحال ٝفي ّ
اثٟا٦ ١ؤخؿً ما ي٩ىن وأث َّمهٞ ،بمجمىٕ مغءً ّ
ٌ
قضة ازحال ٝخال ُ
ا١
الازحالٝ
ِ
ََ
()1
وٞتن " .
ً
ل٣ض أراع َظا البيد اعجاب ٖبض ال٣اَغ الجغطاواٞ ،اؾحجاصٍ و٢ضمه قاَضا في انابة زٟا الخكبيه؛
ً
بن َظا الكبه ٢اتم ٖلى " أؾاؽ ما ٞيه مً طم٘ بحن محباٖضيً " ( ،)2طا٦غا ؾب إلاعجاب وَى أن الكبه
ً
" ٧ان زٟيا يىجلي ا بٗض الحؤه ٤في اؾحدًاع الهىع وثظ٦غَا ،وٖغى بًٗها ٖلى بٌٗ والح٣اٍ الى٨حة
ً
امل٣هىصة مج ا " (ٞ ،)3الكاٖغ أخضذ مٗاصلة طم٘ ٞح ا بحن قيئحن محباٖضيً ،رم أوطض بيج ما اثٟا٢ا في
الخغ٦ة ٦ؤخؿً ما ي٩ىن الاثٟاٞ ،١مً مجمىٕ مغءً " قضة اتحال ٝفي قضة ازحال " ٝهحجد خالوة
ً
الهىعة وخؿج ا " ( ،)4و٢ض ثى ٠٢الض٦حىع مدمض أبى مىسخى ٖىض َظا الخكبيه مخؿاتال ًٖ ؾغ اعجاب
الكيش ٖبض ال٣اَغ وثؤرغٍ به ،ي٣ىٞ... ":٫ؤيً خغ٦ة الير ١مً خغ٦ة املضخ٠؟ ولؿد أصع ٦ي ٠ي٣ىٖ ٫بض
ال٣اَغ ان الاتحالَ ٝىا ى ى ى يٗجي الاقترا ٥في الىطه ى ى خهل ٦ؤخؿً ما ي٩ىن وأثمه؟ و٢ض ط٦غت َظا الخكبيه
الظ اؾحدؿىه وَى ٖىضها ٚحر مؿحدؿً " (ٚ ،)5حر أن ص .أبا مىسخى ٖاص ٞؤرجى ٖلى الكيش ٞظ٦غ أهه ٧ان "
قضيض الٗىاية بغبِ املحباٖضات  ،وَى ى ى أ الكيش ى ى مضح الكٗغاء الظيً اَحمىا في بٌٗ جكبح ات م ظٍ
الىاخية٩ٞ " ،اهىا يجغصون الكبه مً ٧ل مالبؿاثه في الُغٞحن ،وءل٣ىن الًىء ال٩اقٖ ٠ليه وخضٍ
مؿخبٗضيً ٧ل ما ٖضاٍ مما يحهل بهٞ ،ال٣لعي املٛغيا خحن ي٣ى:٫
٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىاع ٖلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى عجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل ي٣ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى مضى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخٟا
والس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخ ثلٗى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى بى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاليرو٦ ١ؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
٢اع ٖلى عجل ،وواضر أن الكبه
يكبه خغ٦ة الير ١في ثحاب٘ ملٗها وزٟائ ا بدغ٦ة املضخ ٠خحن ي٣لبه ٍ
َىا في طات الخغ٦ة مً ٚحر هٓغ الى شخيء زغ ٧اللمٗان الظ في اليرٖ ،)6( " ١لى أهىا هميل الى عأ الض٦حىع
أيا مىسخى في بٗض خغ٦ة الير ١وؾغٖحه مً خغ٦ة ٢اعة املضخ ٠الظ ي٣لبه في بيد ابً املٗتز ،و(ٖلى
ً
عجل) في بيد ال٣لعي التي ٢غبد الهىعة وػاصت ا بياها أ٦ثر.
ً
وٖبض ال٣اَغ بظ٦غٍ لبيد ابً املٗتز (٦ؤن الير ).. ١اهما وطض ٞيه اتحالٞا بحن املسحلٟات أو املحباٖضات في
ُ
طىاؽ ،ي٣ى ":٫اه ٪ث٣ضع أن ث ْد ِضذ َىا ٥مكا ة ليـ لها أنل في الٗ٣ل ،واهما املٗجى أن َىا٥
ْ َ
ٞؤص َع٦ها ٣ٞض اؾحد٣٣د الًٟل " (.)7
مكا ات زٟية يض ١املؿل ٪الح اٞ ،بطا جٛلٛل ٨ٞغ٥
و٢ض بحن الكيش املٗجى الجام٘ أو املكتر ٥الظ َى ؾب الٛغابة في الخكبيه ،أو بٗض املكبه مً املكبه
به " قضة اتحال ٝم٘ قضة ازحال٢ " ٝا ":٫واملٗجى الجام٘ في ؾب الٛغابة أن ي٩ىن الكبه امل٣هىص مً
الصخيء مما يخؿغٕ اليه الياَغ ،و ي ٘٣في الىَم ٖىض بضح ة الىٓغ الى هٓحرٍ الظ ُيكبه به ،بل بٗض ٞلي
للىٟـ ًٖ الهىع التي جٗغٞها " ( ،)8وط٦غ ٖضيض الخكبح ات التي أخغػ أبخا ا ٢ه الؿبٞ ٤ح ا ،و٢ض
ً
ً
عا٢د للكيش ٞؤعج ا وخللها ثدليال بالٚيا.
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و٢ىله:
َ ُّ
َّ
ّ
َّ
وأعي الثريى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي الؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىماء ٦ؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

ا ن املػتز وشػغو في التراذ الاالغي –صعاؾة في هحاب أؾغاع الاالغة للجغجاني

ً
وزالنة ما يغاٍ الجغطاوا أن الخكبيه وبالٚحه ثٖ ٠٣ىض ٖىهغ واخض ،بل ثغط٘ بالٚة الخكبيه أيًا
الى ما يدضره في الىٟـ مً أرغٞ ،ب٣ضع ما ثحٟاٖل الىٟـ م٘ الخكبيه ث٩ىن بالٚحه وطىصثه ،وَى بالُب٘
اهما يغط٘ الى ٢ضعة املح٩لم وبدسه ًٖ الغوابِ الض٢ي٣ة بحن قياء ،وابً املٗتز " لم يغص أن يكبه ق٩ل
الير ١بك٩ل املضخ ،٠اهما أعاص أن يكبه خغ٦ة الير ١بدغ٦ة ٢اعة ط لىرة ٚحر َبيعي ،يُب ٤املضخ٠
ثاعة ،وءٟحده أزغي ،والخكبيه ٚغء ٦ما ثغي " ( ،)1و٢ض طاءت ٚغابة الخكبيه مً خيص أن املكبه به ٢لما
يترصص ٖلى الخىاؽ ،لظلٞ ٪بن الخكبيه ٧لما ص ١وطه الكبه ٞيه و٧ان املكبه به ٚحر مؤلىٞ ٝهى مً
الخكبيه الٛغء .
()2
املؿل الثالد " :الفغق حن الخش ُه والحمثُل "
ملا ازحلٟد عاء البالٚيحن خى ٫مؿؤلة الٟغ ١بحن الخكبيه والحمسيل مً خيص ثُاب٣هما وازحالٞهما،
وأصلى ٧ل بضلىٍ في َظا الكؤن ،زلو الكيش ٖبض ال٣اَغ الى ما ههه ":الخكبيه ٖام ،والحمسيل أزو مىه،
ً
٩ٞل ثمسيل جكبيه ،وليـ ٧ل جكبيه ثمسيال " ( ،)3و٢ض بجى َظٍ ال٣اٖضة ٖلى اٖحباع وطه الكبهٞ ،بطا ٧ان
ً
وطه الكبه أم ًغا ّبي ًىا بىٟؿه و يدحاض الى ثؤوُ ٫
ونغ ًٖ ٝالٓاَغ ٞهى جكبيه وليـ ثمسيال ،أما الحمسيل
ً ً
ٞهى ما ي٩ىن ٞيه وطه الكبه أمغا ّبيىا بىٟؿه ،بل يدحاض الى ثؤوءل ونغ ٝالىٓغ ،بن املكبه لم يكاع٥
املكبه به في أبغػ نٟاثه الٓاَغة ،واهما قاع٦ه في ػمها (.)4
ولٗل ما صٖا الكيش الى َظا الح٣ؿيم ما ٢ض يترث مً وطىص جكبيه صون أن يحد ٤٣وطه الكبه بحن
ً
الُغٞحن ،ومً ثم ي ٘٣الحؤو ٫في الخكبيه ،مً طل ٪مسال ث٣ى :٫ألٟاْه ٧اليؿيم ع٢ة ،و٧الٗؿل خالوة،
ٞالغ٢ة َىا ثه ر أن ث٩ىن وطه قبه ،بج ا محد٣٣ة في اليؿيم صون لٟاّ ،و٦ظل ٪الخالوة ،والٛغى
مً َظا الحٗبحر :أن ألٟاّ الكاٖغ ؾهلة ،وؾلؿة ،ومؤلىٞة ،ومىخية ،ومئرغة ،وؾاملة مً الحىاٞغ،
والٛغابة ،والىخكية ،والح٨غاع ،ومحىاؾبة م٘ مٗاهح ا ،وطامٗة لجمي٘ أونا ٝالخؿً والجما ،٫ت تز الح ا
املكاٖغ ،وثُمئن الح ا الىٟىؽ ،وثغثاح الح ا ال٣لىب؛ ٞاملكبه َىا " لٟاّ " لم يكاع ٥املكبه به "
الٗؿل  ،اليؿيم " في أبغػ نٟاثه الٓاَغة ،واهما قاع٦ه في ػمها ،وهى اعثياح الىٟـ في ٧ل ،ولى َظا
ً
الحؤو ٫لب٣ى الخكبيه بضون وطه قبه ،وَى باَل ٖىض ٖلماء البيان ( ،)5اطا وطه الكبه بحن لٟاّ،
واليؿيم ،والٗؿل َى اعثياح الىٟىؽٞ ،الىٟىؽ ثغثاح للٗؿل٦ ،ما أج ا ثغثاح ٖىض ؾمإ لٟاّ الٗظبة
البليٛة الٟهيدة ،وَظا َى الحؤو ٫ونغ ٝالىٓغ الظ ي٣هضٍ الكيش في وطه الكبه الحمسيل.
و٢ض مضح ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا ابً املٗتز بؤهه ":خؿً الخكبح ات بضيٗها " وصلل ٖلى نض ١ما يظَ
اليه بؤبيات مً قٗغٍ قىاَض ٖلى ثٟى٢ه بخكبيه املبهغات بًٗها ببٌٗ مً ٚحر ثؤو ،٫مج ا ٢ىله):(6
َن َّ
 ٦ى ى ى ى ى ى ى ى َّ
َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىضاَ ًُ ُص ّع َخ ْك ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىى َّ
الج ى ى ى ى ى ى ى ى ْىرطـ ال ٛى ى ى ى ى ى ى ى ّ
ًَ ٖ٣ي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُى٤
ىٌ َخ ْىلى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ىؤن ُٖي ى ى ى ى ى ى ى ىىى
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
َ
َّ
ْ ََ
ىاب ِخى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىض ِاص
٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضم ثبى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضت مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ِريى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
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ً
٦ما ط٦غ طملة مً قٗغ ابً املٗتز قىاَض ٖلى جكبيه املبهغات صون ثؤو ،٫وأعص ٝمؿحدؿىا ":وطل٪
ً
ّ
يضر أن َّ
يؿبى ثمسيال ٞل ٟٔاملسل ُيؿحٗمل ٞيه
أن اخؿاهه في الىىٕ و ٫أ٦ثر ،وَى به أقهغ ،و٧ل ما
ً
أيًا" (.)1
ً
)(2
وأما جكبيه الحمسيل ٣ٞض يغب له قاَضا مً قٗغ ابً املٗتز وَى ٢ىله :
ُ
ص  ٞىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ّ
ان ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىير ٖل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى َ
ىبن َ
ن ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىي َر٢ ٥ا ِثل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىه
مً ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٌ الخؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى
ِ
َ
َّ
ٞالى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىاع ثؤ ٧ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىل ه َْ ٟؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىها

َ
ُ
َ
ان ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىم ث ِج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىض م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ثؤ٧ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىه

ا ن املػتز وشػغو في التراذ الاالغي –صعاؾة في هحاب أؾغاع الاالغة للجغجاني

ُ
ثمض

ُ
نير ٖليه ُ
٢ا ": ٫بن جكبيه الخؿىص اطا ُ
وؾ٨د ٖىه ،وثغٚ ٥يًه يترصص ٞيه ،بالىاع التي
ً
(. )3
بالخُ ختى ثؤ٧ل بًٗها بًٗا ،مما خاطحه الى الحؤوْ ٫اَغة بيىة "
وزالنة مغ أن ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا يغي أن أ جكبيه يدحاض وطه الكبه ٞيه الى الحؤوٞ ٫هى
ً ً
ثمسيل ،وأما ما ٧ان ْاَغا طليا ٚحر مدحاض الى الحؤوٞ ٫هى جكبيه ،و٢ض ط٦غ الجغطاوا أ٦ثر مً ٖكغة أبيات
مً قٗغ ابً املٗتز قىاَض لهظٍ املؿؤلة ،مما يضٖ ٫لى اَحمامه بكٗغ ابً املٗتز ،وأهه مليء بؤلىان البالٚة
وٞىىج ا.
ً
ً
م٣اعها ببيد ( ٦ؤن ٖيىن الجرطـ ال ": ،).....ٌٛولظل ٪ثجض جكبيهَ
وثحميما للٟاتضة ٣ٞض ٢ا ٫الكيش
َ
الب َى َْ ٟسج في ٢ىله:
و َػ َو ْعص ّيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌىة ُ
ب ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحن ّ
الغء ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاى ٖل ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ُخ ْم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىغ اليىا٢ي ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد
ثؼَى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ُبؼع٢ت ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ِ
٦ؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى٢ ١امى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىات َ
ّ
يى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىٗ َ
 ًٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ٍ

أوات ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىل الى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاع ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي أَى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىغا٦ ٝيري ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد

َّ َ ُ
ً
َ
َ
وأطضع مً جكبيه الجرطـ :بمضاًَ ُص ّع خكىًَ ٖ٣ي ،٤بهه أعا ٥قب ا
بالىلىٕ
أٚغب وأعج َ وأخ٤
ُّ
ُّ
َ
لىبات َّ ٚ
ُ
َ ،٠
اليبـَ ،وب ٍاص ٞيه
طؿم ُم ْؿ َح ْى ٍٖ ٫ليه
هاع في
بله
يك
وأوعا١
ٌ َي ِغ،ٝ
ِ
ٍ
عَبة ثغي املاء مج ا ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ََ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
الج ِبلةٖ ،لى أن الصخيء اطا ْهغ مً م٩ان لم يٗهض ْهىعٍ مىه ،وزغض مً
ال٩ل .٠ومبجى الُبإ ومىيىٕ ِ
َ ُ
َّ َ
الىٟىؽ به أ٦ثر ،و٧ان بالك ٠ٛمج ا أطضع " (.)4
ن َبابة
بمٗض ٍن له٧ ،اهد
مىي٘ ليـ ِ
ِ
ٍ
املؿل الغابؼ " :الػااعة الحمثُل أ لغ من الػااعة بغحرو "
ُْ ً
ّ ُّ
ٌ
ومما يضلٖ ٪لى أن الحمسيل باملكاَضة يؼءض ٥أوؿا ،وان لم ي ً٨ب ٪خاطة الى ثضخيذ
٢ا ٫في ؾغاع":
ّ
ّ
ثئصيه ،وثبال ٜوثجت ض ختى ثضٕ في
املٗجى ،أو بيان مل٣ضاع املبالٛة ٞيه ،أه٢ ٪ض جٗير ًٖ املٗجى بالٗباعة التي ِ
ٌ ْ
ْ ً
ُ
ّ
َّ
َ
زغ له ،وما قا٧ل
يىم ٦ؤَى ٫ما ُيحىَم و٦ؤهه
الىٟىؽ َمج َزٖا ،هدى أن ث٣ى َ ٫وأهد ثه ٠اليىم بالُى:٫
طل ٪مً هدى ٢ىله:
ُ
ُّ
ُ َّ
َ
َ
َّ
َ
ن ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىُ٫
ُ
َ
بالل ْي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل َم ْى ُ
ف ى ى ى ى ى ىىي َل ْي ى ى ى ى ى ىىل ُ
َ
ُ
ْ
ن ى ى ى ى ى ىىى ٍ ٫ثى ى ى ى ى ى ىىاهى الٗ ى ى ى ى ى ىىغى والُ ى ى ى ى ى ىىى٫
٦ؤهم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ليل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه
ِ
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هغ َُ َىل ُه )ٖ ،لى أن ٖباعث ٪ولى ُّ
الغ ْمذ ََّ ٢
ٞال ثجض له مً ُ وـ ما ثجضٍ ل٣ىلهَ ( :وء ٍىم َّ ِ ِٓ ٦ل ُّ
أقض
ُ
ُ
ّ ٓٞل ُّ
الٗحن ج ايحه ،وأهد ٢ض أزيرت ًٖ اليىم
محىاٍ ثضع٥
الغمذ ٖلى ٧ل خا٫
ٍ
وأ٢ىي في املبالٛة مً َظا ِ
َ
َ
ٌ
حهىع َّ
الب َ
يىم ٦ؤ٢هغ ما ُي ّ
و٦ؤهه ؾاٖة و٧ل ْمذ َ
زغ له ،و٦ظل ٪ث٣ىٌ :٫
َ
ه ِغٞ ،حجض َظا م٘ ٧ىهه
بؤهه ٦ؤهه
ِ
َ
ً
َ
ْ
ّ ()1
ايىاؽ ٢ىلهمٌ :
َ
أيام ٦ؤباَيم الُ٣ا ،و٢ى ٫ابً املٗتز:
ثمسيالُ ،يئوؿ٪
َ
ً َ
ّ ُ
ُ
ات
ٓ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ ّىل خهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىاة
ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىيال  ٓ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ ّىل ال ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىغمذ ٚح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىر ُم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىى ِ
بى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىضلد مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ليى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىل ِ
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ُيٟهم مً َظا أن الكيش يىاػن بحن قٗغ وقٗغ ،رم يئ٦ض ٖلى أن قٗغ ابً املٗتز أخؿً ملا ٞيه مً
املئاوؿة ،و٢يضٍ بى(ٚحر مىات) ػءاصة في الُى.٫
املؿل الخامـ " :الخش ُه الحفطُلي"
( مٗغٞة الصخيء مً َغء ٤الجملة ٚحر مٗغٞحه مً َغء ٤الحٟهيل)
()2
٢ا ٫في ؾغاع ٢ا ٫ابً املٗتز:
َ
ُ
ْ
ثٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحذ هى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىع أو لجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىام مًٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٌ
 ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤن ا لثري ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي أواز ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغ ليلهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
وعص َظا البيد مً يمً قىاَض الجغطاوا في مؿؤلة ( :الخكبيه الحٟهيلي وإلاطمالي ) ،خيص يغي
ً
 ":أن الجملة أبضا أؾب ٤الى الىٟىؽ مً الحٟهيل ،وأه ٪ثجض الغإءة هٟؿها ثهل بالبضح ة الى الحٟهيل،
ول٨ى ٪ثغي بالىٓغ و ٫الىنٖ ٠لى الجملة ،رم ثغي الحٟهيل ٖىض اٖاصة الىٓغ" ( ،)3وَى َىا يىا٢ل
ً
مؿؤلة مهمة وهي ٢ىلهَ ":
لم وط أن ي٩ىن بٌٗ الكبه ٖلى الظ٦غ أبضا  ،ويًٗه ٧الٛات ٖىه ،ويًٗه
٧البٗيض ًٖ الخًغة ُيىا ٫ا بٗض  ُ٘٢مؿاٞة اليه ،وًٞل جُٗ ٠بال٨ٟغ ٖليه " (ٞ ،)4يظ٦غ أن " َهىا
ً
خييئظ جٗلم الؿب في ؾغٖة
يغبحن مً الٗيرة يج أن هًبُهما أو  ،رم ثغط٘ في أمغ الخكبيهٞ ،به٪
ٍ
بًٗه الى ال٨ٟغ ،واباء بٌٗ أن ي٩ىن له طل ٪إلاؾغإ " ( ،)5و٢ض ٧اهد اخضي الٗيرثحن أن " الجملة أؾب٤
الى الىٟىؽ مً الحٟهيل؛ بن في اصعا ٥ثٟهيل ما ثغاٍ وجؿمٗه أو ثظو٢ه ٦مً ييح٣ا الصخيء مً بحن طلة،
ُ ً َ ً
وطغٞا " ( ،)6رم
و٦مً يمحز الصخيء مما ٢ض ازحلِ بهٞ ،به ٪خحن ح م ٪الحٟهيل ٦مً يؤزظ الصخيء طؼاٞا
اهه " يحٟاوت الخا ٫في الخاطة الى ال٨ٟغ بدؿ م٩ان الىن ٠ومغثبحه مً خض الجملة وخض الحٟهيل،
و٧لما أوٚل في الحٟهيل ٧اهد الخاطة الى الحى ٠٢والحظ٦غ أ٦ثر ،وال٣ٟغ الى الحؤمل والحمهل أقض " (،)7
٣ٞىله ":و٧لما أوٚل في الحٟهيل  ".....يبحن ؾب إلابضإ في الخكبيه٨ٞ ،ثرة الحٟهيل في وطه الكبه واٖما٫
ال٨ٟغ و٦ثرة الحؤمل لٛغى الىنى ٫الى املٗجى املكتر ٥الظ يجم٘ بحن الُغٞحن أو ٘٢في الىٟـ ،وأخلى ٖلى
الؿم٘ .
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ولٗل مً ؾـ التي يظ٦غَا البالٚيىن في طىصة الخكبيه ما ي٩ىن ٞيه مً ٖىهغ الحٟهيل والحدليل،
ُ
ٞالخكبح ات التي ثبجى ٖلى َظا ؾاؽ مً الىٓغ املؿح٣صخي ،وثدليل الصخيء الظ ي٩ىن الكاٖغ بهضص
ً
ً
بياهه ،ؾىاء في طل ٪ما ٧ان أوناٞا بقياء خؿية ،أو ٧ان ثدليال بخاؾيـ ومكاٖغ اوؿاهيةٞ ،الخكبح ات
التي ييرػ ٞح ا َظا الٗىهغ جكبح ات طيضة ،وهي ثًٟل في ؾيا ١امل٣اعهة الخكبح ات التي ثحٗم ٤قياء و
ً
ً
ثى٣طخي أخىالها وأوناٞها ،واهما ثلم ا املاما اطماليا ،وطل ٪بن َظٍ الخكبح ات التي جٗحمض الىٓغة
إلاطمالية ٖىاء ٞح ا و مغاطٗة؛ بن الصخيء ي ٘٣في الىٟـ بو ٫وَلة ٦ما َى بجملحه مً ٚحر اهخباٍ الى
ص٢ات ٤ثٟانيله ،واهما ثضع ٥الحٟانيل وص٢ات٣ها بمغاطٗة الىٓغ واصاعة ال٨ٟغ في َظا الصخيء " ( )1و٢ض ٖ٣ض
الجغطاوا م٣اعهة بحن بيد ابً املٗتز الؿال ٠الظ٦غ ،وبيد أيا ٢يـ ؾلد وَى ٢ىله:
و ٢ى ى ى ى ى ىىض ح فى ى ى ى ى ىىي اله ى ى ى ى ى ى ىىبذ الثري ى ى ى ى ى ى ىىا ٦م ى ى ى ى ى ى ىىا ث ى ى ى ى ى ى ىىغي
ٗ٦ى ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىص مالخيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة خ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحن هى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّىىعا
ُّ
الثريا بٗى٣ىص ُم َّالخية خحن َّهىع بمجزلة جكبح ها َ
وطَ الى أهه  ":لى َّ
بالى ْىع ٖلى
٢ضعت أن ي٩ىن جكبيه
َ
ّ ُّ
َ
ُّ َ ْ
خاطت ما الى ُّ
أوازغ ل ِيلها َ ...ث َُّ ٟحذ َه ْى ٍع) ختى ثغي
الحؤمل
إلاَال ،١أو ثٟحذ هىع ٦ ،ِ٣ٞما ٢ا٦( :٫ؤن الثريا في ِ
ٖلى م٣ضاع واخض ،وختى ُي ْد ِىض أخضَما مً الغطىٕ الى الىٟـ َوب ْدث ا ًٖ الهىع التي جٗغٞها ،ا الى مسل
ً
َ
أؾغٞد في املجاػٞةَ ،وه َْ ٟ
يضا َّ
بالهىاب والحد٣يُ ،)2( " ٤يٟهم مً ٦المه أن بيد ابً
ًد
ما ُي ْد ِىض اليه ازغ
املٗتز أًٞل وأخؿً ملا ٞيه مً ػءاصة ثؤمل واٖما٨ٞ ٫غ ،بج ما ليؿا ٖلى م٣ضاع واخض مً الحؤمل والاخحياض
الى الغطىٕ الى الىٟـ وبدث ا ًٖ الهىعة التي جٗغٞها وما ٞح ا مً ثٟانيل ،وَى ٞهم ص٢ي ٤مً الكيش ٖبض
ال٣اَغ ،وم٣اعهة ٖلمية بخيدة اؾخىض ٞح ا الى الىٟـ و٢ضعت ا ٖلى الحؤمل وايجاص الهىعة املىاؾبة واٖما٫
ال٨ٟغ في طل.٪
املؿل الؿاصؽ " :الحفطُل في الخش ُه "
قغح الجغطاوا ٖباعثه (الحٟهيل في الخكبيه) التي ط٦غَا في ؾيا ١الٟغ ١بحن الخكبيه والحمسيل ،وط٦غ
ً
ٞح ا أن " مٗغٞة الصخيء مً َغء ٤الجملة ٚحر مٗغٞحه مً َغء ٤الحٟهيل " ( ،)3وطٗل الجملة أبضا أؾب٤
ّ
وٞهل طل٧ ٪له ،وَى َىا يكغح ٖباعة "
الى الىٟىؽ مً الحٟهيل ،وط٦غ في طل ٪يغبحن مً الٗيرة،
ً
ً
الحٟهيل" ٦ما أؾلٟد ،وأن " مدهىلها ٖلى الجملة َّ
أن مٗ ٪ونٟحن أو أوناٞاٞ ،ؤهد ثىٓغ ٞح ا واخضا
ُ
ً
ً َ
بالحؤمل بًٗها مً بٌٗ ّ
ّ
وأن ب ٪في الجملة خاطة الى أن ثىٓغ في أ٦ثر مً شخيء واخض ،وأن
واخضا ،وث ِْ ٟهل
ثىٓغ في الصخيء الىاخض الى أ٦ثر مً طهة واخضة " ( ،)4وطلَ ٪ى الحٟهيل الظ ي٣هضٍ الجغطاوا ،وَظا
ً
ً
الحٟهيل " ي ٘٣في َأ ْو ُطه أخضَا وَى َ ْو َلى و ّ
خ ٤ظٍ الٗباعة أن ّ
ثٟهل ،بؤن ثؤزظ بًٗا وثضٕ بًٗا،
ٍ
َ
َّ
وطغصٍ ،و٦ما ٗٞل ازغ خحن َ ٞ
الله خحن ٖؼ ٫الضزان ًٖ َّ
الؿىا َّ
هل الخض ًٖ ١الجٟىن،
٦ما ٗٞل في
ً
ُ
َ
َّ
ٌ
ُ
َ
وأربت ا مٟغصة ٞيما ّ
قبه ،وطل٢ ٪ىله( :لها خض ١لم ثح ِه ْل بجٟى ِن) ،وء ٘٣في َظا الىطه مً الحٟهيل
ّ
لُاتٞ ،٠مج ا ٢ى ٫ابً املٗتز):(5
َ
ُُ
ط ِم ْيؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىغ أ َْ ٢ج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى اطا َق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىَ ٪ز ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغ ْ١
بُى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاعح الىٓى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغة فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ٧ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل أٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْى٤

العدد 14

( )1الحهىءغ البياوا  ،مدمض أبى مىسخى م . 156
( )2ؾغاع م . 164
( )3ؾغاع م. 157
( )4ؾغاع م. 166
) الضيىان ،ثد٣ي ٤ص .مدمض بضي٘ قغء ٠م  139ى (5. 140

31

ُ
ْ
ومَ ٣ل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىة َث ْ
ه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىض٢ه اطا َع َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْى٤

َ
ٌ
َ
َّ
٦ؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ه ْغ َطؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة ِبى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىال َو َع١

و٢ىله):(1
َ
ُ
ث٨حى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ ٞي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه أي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض ا ِملى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىؼاض ل َى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

َ
ْ َ َْ
ميمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ َ
ٗغءى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِى٤
ِ
ىات ؾى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىُ ٍغ بٛحى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر ج ِ
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ً
ً
وثؤم َ
ََ ٢
طميٗاّ ،
لد خالهما مٗا ،وأعاص أن يؤجا بىٓحر
ه َض الكبه الخانل ل ٪اطا هٓغت الى الهبذ والليل
()5
َ
َ
املكاَضة مً م٣اعهة أخضَما ازغ ،ولم ُيغ ْص أن ّ
الهبذ ٖلى الاهٟغاص والليل ٖلى الاهٟغاص "
يكبه
للهيئة
ِ
ً
وَى مً الخكبح ات الخؿية التي ث ٘٣في لىان ،و٢ض ٧ان ابً املٗتز مٛغما ظٍ الهىع نىع البياى
والؿىاص ،والهباح والٓالم ،ومكاَض الحباؽ الىىع بالٓلمة ٖىض بؼو ٙالٟجغٞ ،ؤْهغ بغاٖة في الح٣اٍ
الهىع امللىهة ى ى ان طاػ الحٗبحر ى ى ى التي يجم٘ ٞح ا بحن مدؿىؾات ٚاية في الحباٖضٞ ،حربِ ثل ٪الهىع بمىٓغ
ً
الييل ٖىضما ثبضو بؤلىان مسل قه  ،أو ثحسظ َيئات مٗيىة ٦ؤن ث٩ىن ٖىض الىرىب مسال وٖلح ا لباؾها
(الجل) وَى يميل ٖج ا ٞيٓهغ لىج ا مً ثدد طلها في خغ٦ة زاَٟة ،وَيئة مٗيىةٞ ،يى٣ل ثل ٪الهىع
والهيئات بىاؾُة ال٩لمات املٗيرةٟٞ ،ا البيد أن الهباح يبضو خحن ازحالَه بالٓلمة ٖىض اهبالض الٟجغ
٦ؤهه َِ ْغ ٝى ى أ ٞغؽ ى ى أقه ماٖ ٫ىه طله ،أ لباؾه ،ختى ث٨ك ٠أ٦ثر طؿضٍ ،و بً املٗتز في َظا املٗجى
ى ى ث٨ك ٠الهبذ مً ثدد الٓالم ى ى أبيات وجكبح ات ٦سحرة .
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ٟهلْ ،
والساوا أن ُث ّ
املكبه في أمىع لحٗحيرَا مدلها ،وثُلب ا ٞيما ُج ّ
َّ
كبه به ،وطل٪
بؤن ثىٓغ مً
٧اٖحباع ٥في جكبيه الثريا بالٗى٣ىص ُ
هج َم َ
م٣ضاع في ال٣غب
أهٟؿها ،والك٩ل مج ا واللىن ،و٧ىج ا مجحمٗة ٖلى
ٍ
ً
ً
ً
ً
َ
واخضا ،وطٗلت ا ُّ
بحؤملٞ ٪هال ٞهال ،رم طمٗت ا في جكبح ،٪
هٓغت في َظٍ مىع واخضا
والبٗض٣ٞ ،ض
َ
ُ
ّ
ُ
أشيام هج َم ،و ونا ٝالتي ط٦غت ل ٪مً الك٩ل واللىن والح٣اعب
وَلبد للهيئة الخانلة مً ِٖضة
ِ
ً
ُ َّ
َيئة أزغي قبح ًة اٞ ،ؤنبت ا في الٗى٣ىص ّ
املىىع مً املالخية ولم ي ٘٣لَ ٪وطه الخكبيه
ٖلى وطه مسهىم
ِ
ً
ُ
َ
بيج ما ا بؤن ّ
ٌ
اؾحضاعة الىجم،
ٞهلد أيًا أطؼاء الٗى٣ىص بالىٓغ ،وٖلمد أج ا زه ٌل بيٌ ،وأن ٞح ا ق٩ل
ِ
ْ
ٌ
َ
ُ
الثريا ٦ظلَّ ٪
الي َ
ق٩ل ْأه ُجم ّ
هل هي مجحمٗة اطحمإ
وأن َظٍ
الهٛغ ما َى٦ ،ما أن
رم الك٩ل الى ِ
()2
والحالن ، " ٤و٢ض لجؤ ابً املٗتز الى الحٟهيل خحن قبه ٖحن الباػ بالجرطؿة في ٢ىله :وم٣لة
الىٓام
ِ
ثهض٢ه اطا عم٣ٞ ...٤ض أزظ بٌٗ املكبه به وثغ ٥بًٗه ،لحدضذ املُاب٣ة بيىه وبحن املكبه ،وطل ٪خحن
طغص الجرطؿة مً الىع ،١و٦ظل ٪خحن ٗٞل م٘ الخض ١خحن طغصَا ًٖ طٟانٞ ،ىحجد بظل ٪املُاب٣ة
ُ
الخؿية بحن الك٩لحن( ،)3ولهظا أعج الجغطاوا بؤبيات ابً املٗتز و٢ضمها قىاَض في َظٍ املؿالة ٖلى ٚحرَا.
املؿل الؿابؼ " :جش ُه ىُئة بهُئة "
ً
َ
٢ا ٫الجغطاوا في جكبيه َيئة يئة  .... ":أن جٗحير في الخكبيه َيئة ث ُ
دهل مً ا٢تران قيئحن ،وطل٪
الا٢تر ُ
()4
ان مما ُيىطض وء٩ىن ،ومساله ٢ىله:
ُْ
ْ
الج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىال٫
ٚى ى ى ى ى ى ى ى ىىضا والهى ى ى ى ى ى ى ى ىىبذ ثدى ى ى ى ى ى ى ى ىىد الليى ى ى ى ى ى ى ى ىىل ب ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاص
ِ
 ُ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغ ٝأق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه مل ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ِ
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الجل أهه يغءض أهه أصاعٍ ًٖ ْهغٍ ،وأػاله ًٖ م٩اهه
٢ا ٫الجغطاوا  ":وءيبػي أن جٗلم أن الىطه في ال٣اء ِ
ختى ث٨ك ٠أ٦ثر طؿضٍ ،أهه عمى به طملة ختى اهٟهل مىه ،بهه اطا أعاص طل٧ ٪ان ٢ض ٢هض الى جكبيه
الهبذ وخضٍ مً ٚحر أن ي٨ٟغ في الليل ولم يكا٧ل ٢ىله في أو ٫البيد ":والهبذ ثدد الليل باص" (.)1
املؿل الثامن " :الخش ُه ىُئة ثدطل من اكتران شِئحن "
٢ا ٫الجغطاوا في ؾغاع مٗل٣ا ٖلى بيد ابً املٗتز في جكبيه اليرّ ":١
وأما ٢ىله ):(2
ْ
َ
ُ
َ ْ َ ُ
َ
َ
ىُغ ْب
اطا ث َٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغي اليى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىرٞ ١ح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ِزل َحى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىه
ىجإ ِفى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ٦سي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ يًى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
بُى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً شى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
ً
ىاعة ُث ْبه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىغ ٍُ َّ
٦ؤه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىه
وث ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ِ

ىاُ ٫ط ُّل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىه خ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
ىحن َو َرى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْ
أبل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُى ٤م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
ِ
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ُ
ُ
البل ،٤صون أن ُي ْضزل لىن ُ
ال٣هض الى جكبيه الير ١وخضٍ ببياى َ
ٞابقبه ٞيه أن ي٩ىن
الجل في
َ
الخكبيه ،ختى َّ
الٛغى بظ٦غ ُ
َ
ُ
الَ ٛمام ،بل ييبػي أن ي٩ىن
الج ّل أن
بياى الير ١في ؾىاص
٦ؤهه يغءض أن ُيغَء٪
َ
ّ
ً
َ
ً
الير ١يلم٘ َبٛحة ،وءلىح للٗحن ٞجؤةٞ ،هاع لظل٦ ٪بياى بل ٤اطا ْهغ ٖىض ورىبه َوم ْي ِل ُطله ٖىه " ( ،)3و
يٟىت الجغطاوا أن يٗ٣ض م٣اعهة بحن بيد ابً املٗتز ،وبيد ابً باب ٪في َظا املٗجى ،ي٣ى ":٫و٢ض ٢ا ٫ابً
باب ٪في َظا املٗجى:
َ
َ
٦مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ُي َٗى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغي الٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغ ُ
ِل َلي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىر ِٞ ١ح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ل َه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ َ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ
ؽ بلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُى٤
ىاثل
ً
ّ
املح٣ضمىن أيًا بمسل َظا
يسٟى ،و٢ض ُٖ َجي
ِ

َ
ّ
ّ
املٗتز " ِخ َحن َور ْ " ،مً الٟاتضة ما
ا أن ل٣ى ِ ٫ابً
الاخحياٍ ،أ ثغاٍ ٢ا:٫
ُْ
َ َ ُْ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغح البل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِى ٤طل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىال٫
وث ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغي الي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىرٖ ١اعي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا مؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحُحرا

َ
َ
ّ َّ
ثمغح وثجى ،٫لي٩ىن ٢ض َ
ٞجٗلها ُ
يحم الكبه ،وما َى ُمٗٓم الَ ٛغى مً جكبح ه ،وَى َيئة
اىى ما به
ع
َْ
خغ٦حه و٦يٟية ملٗه " ( ،)4وَى ظا ي٣ضم بيد ابً املٗتز ٖلى بيد ابً باب ،٪ويٗلل لح٣ضيمه بٗىاية املح٣ضمحن
ملسل َظا الاخحياٍ.
وَىا يغؾم ابً املٗتز نىعة طميلة ٢ىامها الخكابه الخانل مً اطحمإ الك٩ل واللىن والخغ٦ة ،وطل٪
ً
بخكبيه الير ١ببًُ شجإ يًُغب في ٦سي الغمل ،ل٣ض هٓغ ابً املٗتز الى اليرٞ ١ىطضٍ مؿحُيال أبيٌ
ً
ً
يٓهغ وءسحٟاٞ ،داو ٫أن يجض له قبح ا يجم٘ الخغ٦ة والك٩ل واللىن طميٗاٞ ،ىطضٍ في بًُ شجإ
مًُغب يحلىي ٖلى ٦سي الغمل ،ولٗل ما يجم٘ بحن الخكبح حن أن بًُ الصجإ بيًاءٞ ،بطا ما ثدغ٥
خغ٦ة املًُغب ٞبن بياى بُىه يٓهغ وءسحٟا م٘ اؾحُالحه وثمضصٍ ،وطل ٪يكبه نىعة الير ١خحن يٓهغ
ً
وءسحٟا ممحضا في  ٤ٞالىاؾ٘ ،وَىا يٓهغ الخكابه في الك٩ل واللىن والخغ٦ة (.)5
وزالنة ال٣ى ٫أن الجغطاوا يحدضذ َىا ًٖ الخكبيه ط الهيئة املغ٦بة ،و٢ض مطخى أن َظٍ الهيئة
٢ض ث٩ىن في الىا ،٘٢واهما ث٣ضع في الىَم أو الييا ،٫و٢ض ّ
مغ جكبيه الجرطـ بمضاًَ صع خكىًَ ٖ٣ي،٤

العدد 14

( )1ؾغاع م . 171
) الضيىان ،ثد٣ي :٤مدمض بضي٘ قغء ،٠م (2. 232
( )3ؾغاع م . 171
( )4ؾغاع م . 172
( )5يىٓغ الهىعة الٟىية في قٗغ ابً املٗتز ،ػ٦ية زليٟة م . 243
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ً
ً
ْ
قبه َ
ُ
ّ
بؤش َيام ال ِٛغبان ،رم َق َغٍ أن ث٩ىن
٢ىاصم عيكها بيًا ،بن
ْالم الليل خحن يٓهغ ٞيه الهبذ
ََ
َ
َُُ ُ
ََ ُ َ َ
َُ
ىع ُي َحس َّيل مج ا في الٗحن
ثلِ ٪
الٟغ ١مً الٓلمة ث ٘٣في خىاقح ا ،مً خيص ثلى مٗٓم الهبذ وٖمىصٍ مل٘ ه ٍ
َ َ
ً
()2
٦ك٩ل ٢ىاصم اطا ٧اهد ِبيًا "  ،وٖبض ال٣اَغ يغ٦ؼ صاتما ٖلى اليٟايا ،وءض ٤٢الىٓغ في املؼايا ،و٢ض
اؾحىٟ٢ه بيد ابً املٗتز َظا ٞؼاص في بياهه ،وجٗم ٤في أؾغاعٍٞ ،لٟد الى طل ٪ال٣يض الظ طٗل بيد ابً
ً
املٗتز ٢امة في بالٚة اؾح٣هاء الخكبيه ،وطل٢ ٪ىله (:هُحر)٢ ،ا ٫الجغطاوا مٗل٣ا ٖلى َظا ال٣يض ":رم ملا
ً
ً
ً
ً
ُ
مسال ،وطل ٪أن الٛغ َ
اب َّ
و٧ل
بضأ بظلّ ٪أو اٖحيرٍ في الخكبيه ِزغا ٣ٞا :٫ه ُِ ُحر ٚغابا ،ولم ي٣لٚ :غاب يُحر
ُ
ُ َ ُ
ً
ً
ََ
ُْ
ُ
و ٞؤعؾل٧ ،ان
َاتغ اطا ٧ان واٗ٢ا َاصتا في م٩انٞ ،ؤػ ِعج وأ ِزي ٠وأ َِحر مىه ،أو ٧ان ٢ض خبـ في ٍيض أو ٍ ٟ٢
َْ َ
َ
َ
بمضٍَّ ،
َّ
َ َ
ٖة التي جٗغ ُ
َ
ى له مً ثىٟحرٍ ،أو
ٞبن ثل ٪الٟؼ
أؾغٕ لُحراهه
طل ٪مدالة
وأعجل وأمض له وأبٗض ِ ِ
ِ
َ ُ
َ
ُ
ّ
يؿحمغ ختى يٛي ًٖ  ٤ٞوءهحر
الٟغخة التي ثضع٦ه وث ْد ُضذ ٞيه مً زالنه واهٟالثه ،عبما صٖحه الى أن
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وجكبيه الك٣ي ٤بؤٖالم وكغن ٖلى عماح مً ػبغطض ،وط٦غ أن في َظيً املسالحن اهما يدهل الخكبيه بحن
ُ
قيئحن ُي٣ضع اطحماٖهما ٖلى وطه مسهىم ،ويكغٍ مٗلىم ،وَى أن جٗحير في الخكبيه َيئة ثدهل مً
ا٢تران قيئحن ،وطل ٪الا٢تران مما يىطض وء٩ىن ،...أ يم ً٨مالخٓحه في الىا ٘٢والىطىص وأهه ليـ مً
الىَم أو الييا٣ٞ ،٫ى ٫ابً املٗتزٚ ( :ضا والهبذ ثدد الليل باص ) ......ليـ مً املٗىػٞ ،ي٣ا ٫اهه م٣هىع
ُ
ٖلى الىَم أو اليياٞ ،٫بن نىعة الٟغؽ قه ٢ض أل٣ى ٖىه الجل مً الهىع املٗغوٞة املحضاولة ٖىض
الٗغبٞ ،ليـ في اؾحدًاعَا وَم أو زيا.٫
و٢ض اؾخكهض الكيش ببيد ابً املٗتز في َظٍ املؿؤلة بن ابً املٗتز ٢ا ":٫مل٣ى الجال " ٫وَى ما ي٣ابل
نىعة الهبذ ثدد الليل ،وَىا ٖل ٤الكيش ٖلى َظا املٗجى في البيد ،خيص ٢ا ":٫وءيبػي أن جٗلم أن الىطه
في ال٣اء الجل ".....وَى ق٢ ٪يض في البيد  ًُٞله الكيش ٣ٞضمه ٖلى ٚحرٍ مً الكٗغ.
وفي ؾيا ١الجل والبل ٤هجضٍ ي٣ضم بيتي ابً املٗتز بطل ٢يض في البيد ٖلى بيد ابً باب ٪في املٗجى والباب
هٟؿه ى ى ٦ما مغ ى ى ٢ا ٫الكيش  ":ا أن ل٣ى ٫ابً املٗتز (خحن ور ) مً الٟاتضة ما يسٟى " ٞابً املٗتز
اخحاٍ في جكبيه بياى الير ١في ؾىاص الٛمامٞ ،بهه ٢هض الى جكبيه الير ١وخضٍ ببياى البل ،٤صون أن
يضزل لىن الييل في الخكبيهٞ ،ؤعاص بياى البل ٤في ؾىاص الٛمام ،و٧ان الٛغى مً ط٦غ الجل أن الير١
يلم٘ بٛحة وءلىح للٗحن ٞجؤةٞ ،هاع لظل٦ ٪بياى البل ٤اطا ْهغ ٖىض ورىبه وميل طله ٖىه ،رم يٗىص
ٞيٗحض ،٫وَىا ٧ان ل٣يض( خحن ور ) مً الٟاتضة ما يسٟى ٦ما ط٦غ.
أما ابً بابٞ ٪بن ٢ىله٦ ":ما ُيٗغي " لم يِٗ ٞاتضة مكا٧لة للير ١الظ يٓهغ ٞجؤة رم يٛي ٞ ،بن
(يٗغي) جٗجي أهه ُيُٛى مغة راهية ،بل يٗغي ٞدؿ  ،ولظل ٪لم يغَ ١ظا للكيش ٣ٞضم بيد ابً املٗتز ظا
ال٣يض الجميل ،الظ أٞاص ٞاتضة ٖٓيمة في َيئة الخكبيه ،والاخحياٍ الظ ط٦غٍ الكيش اهما َى مغاٖاة ما
يحم به الخكبيه ،و٢ض ُٖجى به املح٣ضمىن مً الكٗغاء والى٣اص ٖلى الؿىاء.
املؿل الحاؾؼ " :أ لغ الاؾحلطاء في الخش ُه "
ً
٢اٖ ٫بض ال٣اَغ الجغطاوا محعجبا مً اؾح٣هاء ابً املٗتز في الخكبيه ،وم٣ضمه ٖلى ٚحرٍ في َظٍ
()1
أبل ٜالاؾح٣هاء وعجيبه ٢ى ُ ٫ابً املٗتز:
املؿؤلة ":ومً ِ
ً
َ
َ
ُ
ُ
َّ
٦ؤه ى ى ى ى ى ى ىىا َ
وي ى ى ى ى ى ى ى ْىى ُء ُّ
ىىاص َم ُط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ِن
اله ى ى ى ى ى ى ى ِىبذ َي ْؿ ى ى ى ى ى ى ى َىح ْع ِج ُل ال ى ى ى ى ى ى ى ُّىض َجى
هُح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىر ٚغاب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا طا  ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ

( )1الضيىان ،ثد٣ي ٤ص .مدمض بضي٘ قغء ٠م . 314
( )2أؾغاع البالٚة م . 177
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الى خيص ثغاٍ الٗيىن ،وليـ ٦ظل ٪اطا َاع ًٖ ازحياع ،بهه يجىػ خييئظ أن يهحر الى م٩ان ٢غء مً
َ
َ
ّ
ُ ْ
ّ
املؿحعجل ٞاٖغٞه " ( ،)1وَى ى
ٚحر
ِ
م٩اهه و ،٫وأن يؿ ِغٕ في َحراهه ،بل يمطخي ٖلى َِيي ِحه وءحدغ ٥خغ٦ة ِ
٦ما ثغي ى ى ٦الم مً ؾير أٚىاع البالٚة ٗٞغ ٝزباياَا ،و٧ابض مكا ١أؾغاع الكٗغ ختى وٖ ٠٢لى زٟاياَا،
واؾمٗه يٖٗ ٣لى بالٚة الاؾح٣هاء ،ي٣ى ":٫وطملة ال٣ى ٫أه ٪متى ػصت في الخكبيه ٖلى مغاٖاة ون٠
ُ
الحٟايل ،رم ثسحل ٠املىاػ ٫في
واخض أو طهة واخضة٣ٞ ،ض صزلد في الحٟهيل والتر٦ي  ،وٞحدد باب
بالٗ ْٟى صون َ
٢ىة الاؾح٣هاء ،أو عياَ ٥
اؾخىٟاص ََّ ٥
ُّ
الج ْه ِض " (.)2
الهىعة في
الًٟل ،بدؿ
ِ
ِ
وَظا البيد يىضعض ثدد الخكبيه الخسخي خحن ي ٘٣في الخغ٧ات أو لىان ،و٢ض قبه ابً املٗتز الليل في
اههغاٞه أمام الهبذ بٛغاب ط ٢ىاصم طىن ُي ّ
ُحرٞ ،الليل في ؾىاصٍ ٧الٛغاب ،وٖىضما ث٩ىن ْلمة الليل
مسحلُة بًىء الهبذ يبضو الًىء أبيٌ في ج اية الٓلمة ،ومً َىا طٗل ابً املٗتز ٢ىاصم الٛغاب بيًاء؛
ٞالجىن َى بيٌ ،وطمٗه ُ
"طىن" بًم الجيم وَى ؾىص املكغب بدمغة ،وَى مً يضاصٞ ،ابً املٗتز
ٖجى بالجىن بيٌ ،لححم املُاب٣ة في اللىن بحن الليل املىهغ ٝأمام الهبذ ،والٛغاب ط ال٣ىاصم
البيًاء٦ ،ظل ٪املُاب٣ة في الخغ٦ة بحن اههغا ٝالليل وَحران الٛغاب ،و٢ض اؾحسضم الكاٖغ الٟٗل( هُحر)
ً
ً
ً
ً
ً
ليجٗل َحران الٛغاب هاثجا ًٖ ٗٞل ٞاٖل ،وَى بظل ٪يىجر هجاخا باَغا في عؾم الخغ٦ة عؾما ص٢ي٣ا
باؾحسضامه لهظا الٟٗل في امل٩ان املىاؾ له ،خيص يجٗلىا هحسيل ما في خغ٦حه في َظٍ الخالة مً ؾغٖة
وٞؼٕ ،ومً رم هحهىع املكبه ( الليل ) في اههغاٞه أمام الهبذ في ؾغٖة واؾحعجا ،٫و٢ض ثيبه ٖبض ال٣اَغ ى ى
٦ما أؾلٟد ى ى لض٢ة الكاٖغ في ثهىءغٍ لليل و٢ض اههغ ٝأمام الهبذ ٞؿبى َظٍ الهىعة لكضة اعجابه ا
يىء الهبذّ ،
سخ ًغا٢ ،اّ ":٫
َ
ل٣ى ِة ْهىعٍ وصٗٞه لٓالم
والس ْخغ في َظا الخكبيه في شخيء زغ ،وَى أن طٗل
ِ
ُ
()3
َ
يدٟؼ الضجى ويؿحعجلها "  ،و٢ضم بيد ابً املٗتز في الاؾح٣هاء في الخكبيه ٖلى بيد أيا هىاؽ
الليل٦ ،ؤهه ِ
()4
في نٟة الباػ  ،وطل٢ ٪ىله:
َ
َ
َ
ّ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ٞهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىان ِ٢يً ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ٖ ِ٣ي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍى ٤أخم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغا
ىؤن َٖ ْيييى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه اطا مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا أث ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىؤعا
٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
َْ
ْ
فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ََامى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىة ٚل َبى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىاء َت ْ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىض ِمي َؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغا

ّ َ
َ َ ْ
َ
ى ٠أ ْٖ َؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغا
الج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىيم ِب ٨ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
 ُٟٗ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىة ِ

وفي َظا الح٣ضيم ما يضٖ ٫لى اعجاب الجغطاوا بكٗغ ابً املٗتز.
ومً الاؾح٣هاء في الخكبيه :الحٟهيل وما ي٩ىن في خ٨م الصخيء يح٨ثر وءىًم ٞيه الصخيء الى الصخيء،
ً
ٞيًٟل أخض الحٟهيليحن ازغ ،وطل ٪بؤن ي٩ىن الاَحمام في الخكبيه مىهبا الى رالرة أقياء ،أو رالذ
َ
املىي٘ في ػءاصة أخض
طهات ،وفي ازغ الى قيئحن أو طهححن٢ ،ا ٫الجغطاوا في ثىييذ طل ": ٪ويكبه َظا
الخكبح حن م٘ أن طيؿهما طيـ واخض ،وثغ٦يب ما ٖلى خ٣ي٣ة واخضة ّ
َ
اؾح٣هاء ليـ
ًٞل
بؤن في أخضَما
ٍ
ٍ
في ازغ٢ ،ى ُ ٫ابً ّ
املٗتز في ْ
اطعُءىن:
َ
ىىاٖحه َ
٦س ْىجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغ َٖ َّيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاع نى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
ىا ١أصيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ بمي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىز٫
الْ ٟحى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُى٪
ِ
ٍ ِ
وَ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ٝى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ؾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
ِ
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ً
ُْ
َ َ
ُ
وخ ِّم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل طعءىه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة  ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ١أط ِه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه

َ
اعت ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ِمؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُى٪
ىؤؽ ٖ ِ٣ي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍى ٤ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ٢غ َ ِ
 ٨٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ

()1

م٘ ٢ىله:
َ
ٌ
َ
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ِ
ىضاًَ م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً طَى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ

ْ
ٞح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا َ
ب٣ايى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ََ ٚ
اليى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة
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ٞكبه اطعءىن ب٩ئوؽ الظَ التي يدٞ ٟٔح ا الُي وٞح ا ب٣ية مىه ،ويكبه الجرطـ ب٩ئوؽ الضع
ً
التي في خكىَا ٖ٣ي ،٤رم مطخى الجغطاوا يكغح البيححن بالٚيا ،وءبحن ما يدمل ٧ل مج ما مً ثٟهيل في
ً
الخكبيه ي ًُٟملؼاياٍ ٦سحرون ،ي٣ى ":٫و ٫يى٣و ًٖ الساوا قيئا ،وطل ٪أن الؿىاص الظ في باًَ
ْ
بكامل لها ،والساوا أن َظا الؿىاص
واملؿٞ ،٪يه أمغان أخضَما أهه ليـ
اطعءىهة املىيىٕ ببػاء الٛالية
ِ
ٍ
ً
َ
َ
ُ
نىعة ّ
الضعَم في ٗ٢غَا ،أٖجي أهه لم يؿ ِح ْ
ضع َىا ،٥بل اعث ٟ٘مً ْٗ ٢غ الضاتغة ختى أزظ قيئا
ليـ نىعثه
ِ
َ َ
ًّ
ُ
ٌ
ُ
َيئة جكبه َ
ب٣ية ب٣يد
راع الٛالية في طىاه امل ْض ًَُ ،اطا ٧اهد
مً ؾم٨ها مً ّ ٧ل الجهات ،وله في ُم ْىُٗ٣ه
ْ
ُ
مؿُ ٪ي ّبحن َ
مغ ّوُ ،٫وءئ ِمً مً صزى ٫الى٣و ٖليه٦ ،ما ٧ان يضزل لى
ًٖ ناب٘ ،و٢ىله :في ٢غاعت ا
َ
َّ
ُّ
٢ا٨٦ :٫ؤؽ ٖ٣يِٞ ٤ح ا مؿ ،٪ولم يكترٍ أن ي٩ىن في ال٣غاعة .وأما الساوا مً مغءًٞ ،ال يضٖ ٫ليه ٦ما
َ
ُّ
والصخيء اليابـ اطا خهل في شخيء مؿحضيغ له ٌ ْٗ ٢غ ،أن
يض٢ ٫ىله ب٣ايا ٚالية ،وطا ٥مً قؤن ا ِمل ْؿ٪
ِ
ُ
َ
ْ ٌ
َ
الاعثٟإ الظ ثغاٍ في ؾىاص ط ْعءىهة ،وأما الٛالية ٞهي َعَبة ،رم هي
يؿحضيغ في الٗ٣غ و يغث ٟ٘في الجىاه
ََ
ثئزظ بابناب٘ ،واطا ٧ان ٦ظلٞ ،٪ال ُب َّض في ّ
الب٣ية مج ا مً أن ث٩ىن ٢ض اعثٟٗد ًٖ ال٣غاعة ،وخهلد بهٟة
ُّ ُ
ُ َّ
أنض ١للك َبه
ِط ْغم له يمل ٪امل٩ان وطل٪
٧الهب ٜالظ
قبح ة بظل ٪الؿىاص ،رم هي لىٗىمت ا ِثغٞ ١ح٩ىن ِ
ً
"( ،)2و٢ض طاء الجغطاوا ظا البيد قاَضا ٖلى الؼءاصة في أخض الخكبح حن وطيؿهما واخض ،وثغ٦يب ما ٖلى
خ٣ي٣ة واخضة ،و٢ض اؾحدَ ٤ظا الىىٕ مً الخكبيه الح٣ضيم ؛ بن في أخض أع٧اهه ًٞل اؾح٣هاء ليـ في
ازغ ،وَظا ال٨الم قغح للٗيرة ولى ( )3التي يظ٦غ ٞح ا الجغطاوا (الحٟهيل في الخكبيه).
وزالنة ال٣ى :٫أن مً طىصة الخكبيه ما ي٩ىن ٞيه مً ٖىهغ الحٟهيل والحدليلٞ " ،الخكبح ات التي
ُ
ثبجى ٖلى َظا ؾاؽ مً الىٓغ املؿح٣صخي وثدليل الصخيء الظ ي٩ىن الكاٖغ بهضص بياهه ،ؾىاء في طل٪
ً
ً
ما ٧ان أوناٞا بقياء خؿية ،أو ٧ان ثدليال بخاؾيـ ومكاٖغ اوؿاهيةَ ،ظٍ الخكبح ات التي ييرػ ٞح ا َظا
الٗىهغ جكبح ات طيضة ،وهى ثًٟل في ؾيا ١امل٣اعهة الخكبح ات التي ثحٗم ٤قياء و ثح٣صخى أخىالها
ً
وأوناٞها ،واهما ثلم املاما اطماليا "( ،)4وملا ٧اهد الخكبح ات التي " جٗحمض الىٓغة الاطمالية ٖىاء ٞح ا و
مغاطٗة " ث٩ىن ظا الىن ٠جكبح ات باعصة طاٞة ليلىَا مً ٖىهغ الحٟهيل والح٣صخيٞ ،الىٟـ ثضع٥
الصخيء بجملحه مً ٚحر اهخباٍ الى ص٢ات٣ه ،ومً َىا ٞبن ثىاٞغ ٖىهغ الحٟهيل والح٣صخي في الخكبيه يؼءض مً
اٖما ٫ال٨ٟغ ومالخٓة الحٟانيل ومغاطٗة الىٓغ ،واطا يم الكاٖغ الى الحٟانيل الجم٘ بحن مغءً
املحباٖضيً ص ٫طلٖ ٪لى ٢ىة زيا ٫الكاٖغ وا٢حضاعٍ ٖلى ا٢حىام قياء والجم٘ بيج ا.
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وءٓهغ مً زال ٫الحدليل الظ ط٦غٍ الجغطاوا اعجابه ظا البيد وث٣ضيمه ٖلى ٚحرٍ ،و٦ؤهه يىٓغ
ً
ً
اليه مً ػاوءة ا٢حضاع الكاٖغ ٖلى ون ٠الصخيء ونٟا ٧اقٟا يضٕ ٞيه ملدة و خغ٦ة ا ط٦غَا وأقاع
الح ا ،م٘ ٢ىة زيا ٫واصعا. ٥
املؿل الػاشغ " :الخش ُه في الهُئات التي ثلؼ غلحها الخغوات "
٢ا ٫الكيش ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا .... ( :ومً لُي ٠طل ٪أٖجي الجم٘ بحن الك٩ل وَيئة الخغ٦ة ٢ى٫
()1
ابً املٗتز يه ٠و٢ىٕ الُ٣غ ٖلى عى:
ََ
ٌ
َ ْ ُ
ُ
َ َ
ََ ّ
ُ ْ َ
ى٩اب
ىباب
عط ِبيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة مدمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىصة إلاؾى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
ب ٨ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغت ج ِٗح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر عى ر ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىب ق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
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ََ
ْ ُ
أواتل َه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا َخي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ًىا َّ
٨ٞؤه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه
هث ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىرت

َ َ ْ
ٌ
َْ
َ َ
ىاب
ه ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىِ ٖل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى عج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىل ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبًُ ٦ح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ

ً
ط٦غ الكيش َىا ًٞل الخكبيه وما يؼصاص به ص٢ة وسخغا أن يجحئ في الهيئات التي ثٖ ٘٣لح ا الخغ٧ات،
ّ
وٞهل الهيئة في الخكبيه ٖلى وطهحن :أخضَما :أن ث٣ترن بٛحرَا مً ونا٧ ٝالك٩ل واللىن ،وراهح ما :أن
ُ
ثجغص مً َيئة الخغ٦ة ختى يغاص ٚحرَا ،رم ط٦غ أن مً لُي ٠ما طم٘ بحن الك٩ل وَيئة الخغ٦ة ٢ى ٫ابً
املٗتز خحن ون ٠و٢ىٕ الُ٣غ ٖلى عى ،وط٦غ مً الىطه الساوا ى ى ى أٖجي َيئة الخغ٦ة مجغصة مً ٧ل ون٠
٢اع) الؿال ٠الظ٦غٞ ،ابً املٗتز لم يىٓغ مً طمي٘
ى ى ٢ى ٫ابً املٗتز في جكبيه الير٦ (١ؤن الير ١مضخٍ ٠
أونا ٝالير ١ومٗاهيه ا الى َيئة واخضة ،وهى التي ثجضَا الٗحن مً اهبؿاٍ يٗ٣به اه٣باى ٢ ،....ا٫
الكيش ":ل ً٨في خغ٦ة املضخ ٠ثغ٦ي ؛ بهه في اخضي الخالححن يحدغ ٥الى طهة ٚحر طهحه في الخالة زغي
" ( ،)2و٢ض قغح في مىي٘ زغ ّ
وبحن الهيئات وثٟهيالت ا (. )3
املؿل الخاصي غشغ " :اغحااع ىُئة الؿىىن "
ملا ط٦غ الكيش اٖحباع َيئة الخغ٦ة ى ى ؾىاء ا٢ترهد بٛحرَا مً ونا٧ ٝالك٩ل أو اللىن ،أم طاءت
ُ
ُ
مجغصة ى ى ط٦غ َىا اٖحباع َيئة الؿ٩ىن٢ ،ا ":٫واٖلم أهه ٦ما ج ْٗ َح َير َيئة الخغ٦ة في الخكبيه٨ٞ ،ظل ٪ج ْٗ َح َير
ُ
َ
َيئة الؿ٩ىن ٖلى الجملة وبدؿ ازحالٞه ،هدى ْ
َيئة املًُج٘ وَيئة الجالـ وهدى طلٞ ،٪بطا َو ٘٢في
ّ
وثٟهيلَ ،ل ُُ ٠الخكبيه َ
شخيء مً َيئات الجؿم في ؾ٩ىهه ثغ٦ي ٌ
ٌ
املٗتز
وخ ُؿًٞ ،مً طل٢ ٪ى ٫ابً
َ ْ ً ()4
يه ٠ؾيال" :
ُ
َ
ُ
ََ
واص َ
وٚى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّ
نى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىض
ٞلمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا َٛى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاإٍ فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي الى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبالص
ىو بى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه ٧ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُّىل ٍ
ً
َث ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغي الس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
ىىع ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي َم ْح ِى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىه َاٞي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

َ َ
ََ ٦
ضى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىج َٗة ط الحى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاض فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي امل ْغ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىض

ُ
املؿل الثاني غشغ ":الخش ُه املػلىص غلى الجمؼ إطا فغق ل ًطلر للخش ُه "
ثدضذ الكيش في َظا املُل ًٖ الخكبيه املغ ٦الظ يمٞ ً٨هل أطؼاته وَى ما ٖغٞه ب٣ىله( :
ً
ً
الخكبيه املٗ٣ىص ٖلى الجم٘ صون الحٟغء٢ ) ٤ا ": ٫وان أعصت أن ثؼصاص ثبييىا ،بن الخكبيه اطا ٧ان مٗ٣ىصا
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ًّ
ً
َ َّ
ٖلى الجم٘ صون الحٟغء٧ ،٤ان ُ
ومبييا
خا ٫الصخيء في نلة الصخيء وثابٗا له
خا ٫أخض الكيئحن م٘ ازغ
ٖليه ،ختى ُي َّ
حهىع اٞغاصٍ بالظ٦غٞ ،الظ ُيٟطخي ب ٪الى مٗغٞة طل ٪أه ٪ثجض في َظا الباب ما اطا ُّ ٞغ١
ه ُ ر للخكبيه ْ
لم َي ْ
بىط ٍه " ( ،)1و٦ؤهه َىا يكغح الٟغ ١بحن الخكبيه املغ ٦واملحٗضص ،وءغي أن املغَ ٦ى
يمٞ ً٨هل أطؼاته ًٖ بًٗها؛ اط لى ٞهلد زحل املٗجى وػا ٫عوه٣ه وبُل ال٣هض الظ أعاصٍ
الظ
ً
املح٩لم ( ،)2و٢ض اؾحضٖ ٫لى طل ٪ببيد ابً املٗتز الظ طاء به بٗض بيححن لل٣اضخي الحىىدي ،قاعخا بيد ابً
ً
ومهمال لبيد الحىىدي٢ ،ا ..... ": ٫وَ٨ظا ٢ى ُ ٫ابً ّ
املٗتز:
املٗتز
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ىالَّ ٫أو ٫قى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىهغ ٚى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
َى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
٦ؤه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه و ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤن ال ٨ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
ىاب فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي قى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى٤ِ ٟ
ىؤؽ ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ِ ٞم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىه
ٍ

ً
ّ
الٗاما ،وأن ي٣ا٢ ٫ض ػاص ػءاصة لم ُيؿب ٤الح ا ،ا بالتر٦ي
اؾحىطبد الًٟل واليغوض مً الخكبيه
والجم٘ ،وبؤن ثغ ٥أن ُي َغ َ
اىى الخمغة َو ْخ َضَا " ( ،)4وَظا البيد مً أبيات ٢الها ابً املٗتز في ون ٠الغبي٘
٢ا:٫
ً
ً
٦مٗكى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ١ث٨ىٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه اله ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضوص
أثى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ٥الى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىعص مبيًى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا مهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىها
٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىؤن وطىَ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه ملى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ثىاٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد

هج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىم ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي مُالٗهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا الؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٗىص

بي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاى فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي طىاهب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه اخم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىغاع

٦مى ى ى ى ى ى ى ىىا اخم ى ى ى ى ى ى ىىغت م ى ى ى ى ى ى ىىً ال جى ى ى ى ى ى ى ىىل اليى ى ى ى ى ى ى ىىضوص

وقاَض الجغطاوا في البيد السالص ،وَى مً الخكبيه الخسخي ال٣اتم ٖلى لىان ،خيص قبه الىعص
بيٌ الظ ثديِ به خمغة ،باليضوص ٖىضما يٗتر ناخب ا ال جل ،و٢ض عص ناخ الىؾاَة الخكبيه
ً
وٖابه مٗحيرا أن الخمغة أنل في اليضوص وفي طىاهب ا البياى٢ ،ا ": ٫ولى اث ٤ٟله أن ي٣ى :٫خمغة في طىاهب ا
الٛغى ،وواَ ٤ٞ
بياى ،ل٩ان ٢ض ّ
َب ٤املٟهل ،وأناب َ
قبه ال جل؛ ل ً٨أعاص أن البياى والخمغة
يجحمٗانٞ ،جٗل الاخمغاع في طىاه البياىٞ ،غا ًٖ ٙمى ٘٢الخكبيه " ( ،)5ا أن الكيش ٖبض ال٣اَغ
ً
الجغطاوا وطض مؿىٚا للهىعة التي أوعصَا ابً املٗتزٞ ،ظَ الى أن الكاٖغ عبما " وطض مغ ٦ظل ٪في
ً
الىعص " أ وطض بيايا في طىاهبه اخمغاعٞ " ،كبه ٖلى َغء ٤الٗ٨ـ ٣ٞاَ : ٫ظا البياى خىله الخمغة
َهىا٧ ،الخمغة خىلها البياى َىا ،)6( " ٥و٢ض أزغض الكاٖغ الهىعة مً اَاع الكيىٕ والابحظا ٫الى الجضة
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َّ
والكٟة بالكٖ ٤ٟلى الاؾحئىا ،ٝبل أعاص أن ّ
َ
يكبه
ال٨ؤؽ ٖلى الاهٟغاص بالهال،٫
لم ي٣هض أن يكبه
َ
ْ
مجمىٕ ُّ
الهىعثحن ،أ ثغي أه ٪لى ّ
ٞغ٢د لم ثد َل مً الخكبيه بُاتل ،اط مٗجى بن ث٣ى٦ :٫ؤن الكٟة
َ
ق ،٤ٟوجؿ٨د " ( ،)3رم ػاص في ثىييذ املغ٣ٞ ٦ا ":٫أثغي أن ٢ىله:
ُ
الي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
َ٦م ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ْ
َب َي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ
ىضوص
اخ َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغ ْت م ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ال َج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىل
ىاى ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي َطىا ِهب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه اخمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىغ ٌاع
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والُغاٞةٞ ،بن مً الكاث٘ املبحظ ٫أن يكبه الىعص خمغ باليض أو الٗ٨ـ ،ول ً٨أن يكبه َظا الىىٕ
املسهىم مً الىعص (وَى الابيٌ الظ ثديِ به خمغة) باليضوص املدمغة مً ال جلٞ ،ههىا الُغاٞة
والجضة ،وَى ما لٟد هٓغ ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا لهظٍ الهىعة ،وقض اهخباَه واعجابه ا ٗٞلٖ ٤لح ا و٢ضمها
ٖلى ٚحرَا(.)1
املؿل الثالد غشغ " :الخش ُه املػىىؽ "
في َظا الٟهل) (2يظ٦غ الجغطاوا " ٖ٨ـ الخكبيه ،أو الخكبيه املٗ٩ىؽ " ،واؾحض ٫بؤمسلة وقىاَض
ً
ً
ً
٦سحرة لهظٍ ال٣اٖضة البالٚية ،و٧اهد قىاَض ابً املٗتز خايغة وب٣ىة ٞح ا طميٗا ،بل اهه ليؤجا ا أو أخياها
ٞي٣ضمها ٖلى أقٗاع املحىبي والبدتر وٚحرَم ،و أْىه اٖحمض ٖلى ؾجى وٞاة الكٗغاء ،بل ٢اٖضثه في طل٪
قضة اعجابه بكٗغ ابً املٗتز ،الظ ما زال ٞهل مً ٞهى ٫ال٨حاب ا و٧ان لكٗغٍ ههي مىه.
َّ
و٢ض أ٦ثر في َظا الٟهل مً قىاَض ابً املٗتز في ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغٍ ،ومج ا جكبيه السٛغ باب٢احي ،رم
جكبح ُ ها بالسٗغ٣٦ ،ى ٫ابً املٗتز:
ُ
َ ْ
ُ َّ
ُ
نى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىْ ٣
٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض ُ
لد أهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
ىىاعٍ ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىالِ ُ٣غ
ىىان ٧السىاي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ال ٛى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّىغ
و ٢د ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ِ
ومج ا أن نل جكبيه الؿيى ٝبالير ١في ملٗاج ا ،وأما الٗ٨ـ ٞهى جكبيه الير ١بالؿيى ٝاملىحًاة ،وطل٪
٢ىله في ون ٠سخابة:
َّ
ُ
َ
ُ
َطى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغي َص ْمٗهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي زى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضوص الثى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىري
ىاعءة ث َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُّىل الب ٩ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
وؾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
َؾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغت ث ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىض ُح ُّ
اله ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىب َذ ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ليله ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

َ
ُ
بي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىر ٍِ ٦ ١ه ْى ِضي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىة ثىط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َى ىىخى

و٦ظل ٪أن نل جكبيه أهىاع الغءاى بالىجىم ،واملٗ٩ىؽ مىه مسل ٢ىله:
ّ ُّ
ىام ُم ََّ ٟ
ًى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٌُ
َث َٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُّىح ُذ َهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىىع أو لجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ
ىؤن الث َّري ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي أواز ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىغ ليله ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
٦ىىىىىىىىىىىىى
ٍ
ً
ً
ٞكبه الىجم الثريا وَى يطخيء وءحألب ليال بحٟحذ ػَاع ،وأيًا ٢ىله يه ٠ثى٢ض املغءش بحن الىجىم ويكب ه
بالب اعة في عوية مً هغطـ:
َ َّ
ُ
َ
َْ
َ
َ
ىغطـ
وثى ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض ا ِمل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّ ِىغ ُءش ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحن هجىمه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
٦ب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاع ٍة فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي عويى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىة مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً هى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
بالىجم أو الهبذ ،وءجٗل طؿمه ٧الليل٦ ،ما ٢ا ٫ابً ّ
كبه ُّ ٚغة الٟغؽ صَم َّ
و٦ظل ٪نل أن ُج َّ
املٗتز:
َ َ
ً
َ
ىليال مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً أب ّ
الج ْؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىم
وأم
طى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاء َؾى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ىالم ِ
ٍ
أصَى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىم مهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى٣ىْ ٫ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
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 ٢ى ىىض ُؾ ّمى ىىغت َط ْبى ى َىه ُح ى ىىه ْ
بىج ى ى ى ى ى ى ِىم
ِ
َ
بالٛغة في الٟغؽ٣٦ ،ى ٫ابً املٗتزّ:
ُ
َّ
الىجم أو الهبذ ّ
ٞيكبه
رم ُيٗ٨ـ
ُ
ُ
ُ
ُّ
٦ؤه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه  ٚى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّىغة ُمه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىغ أق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىِ ٣غ
والهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبذ فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي َى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ّىغة ليى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىل ُم ْؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىِ ٟغ

( )1يىٓغ :الهىعة الٟىية ،ػ٦ية زليٟة م . 219
( )6أ الٟهل الظ طٗله ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا للخكبيه املٗ٩ىؽ .
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َ
َ
َبغ َءئى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىة َّ
الهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىِ ٟى مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ال٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىظ ِاة
ِ

مسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل ُّ
ّ
ىات
ىيىٝ
املحٗغءى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
الؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
ِ
ِ

ُ
وجكبه ؾىة ى ى ى ٦ما يسٟى ى ى ى بالىجىم ،والٗ٨ـ الىجىم بابؾىة ،وطل٢ ٪ىله:
ً
ً
َ
َ
َ
ه ْجمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا وهجمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ال٣ىى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاة َي ُجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُّىغٍ
َوث ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىغاٍ ُيهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىػي فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ال٣ىى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاة بِّٟ ٨ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه
()3

()4

و٦ظل ٪ال٩ىا ٦بابؾىة ،وَى ٢ىله:
ىضي ٪لى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىم َي ْى َخب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىهْ
قى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغ ُبت ا وال ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
ِ
ِ

ْ ُ
ان م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً َه ْى َمح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه َ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
َ
ىاٞذ
ِ
ِ
ؾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىَ ٨غ ِ

َ
ّ
ي َ َ
وط ْىػاإَ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
الك ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٗغ
و خ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد ِ

٦مس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل ُػ ٍ ّض َط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغ ٍُ عام ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىذ

ً
الى ٚحر طل ٪مً جكبح ات ابً املٗتز التي طاء ا الجغطاوا قاَضا ٖلى الخكبيه املٗ٩ىؽ.
ُ
وطملة ال٣ى ٫أهه متى لم ُي َ
٣هض
ل ً٨متى يؿح٣يم ٖ٨ـ الخكبيه؟ ؾئا ٫أطاب ٖىه الكيش ب٣ىله":
ي ْغ ٌب مً املبالٛة في اربات الهٟة للصخيء ،وال٣هض الى اح ام في الىا٢و أهه ٧الؼاتضُ ،
َ
وا٢ح ِهغ ٖلى الجم٘
ِ
ٍ
ّ
َْ
طم٘ ونٟحن ٖلى ٍ
وطه يىطض في الٟغٕ ٖلى خضٍ أو ٢غء ٍ
بحن الكيئحن في مُل ٤الهىعة والك٩ل واللىن ،أو ِ
مىه في نلّ ،
()5
َ
الٗ٨ـ يؿح٣يم في الخكبيه " ٞ ،مضاع ال٨الم اطا خى ٫املبالٛة في اربات الهٟة
ٞبن
للصخيء.
املؿل الغابؼ غشغ " :جش ُه املدؿىؽ املػلىٌ "
ُ
٢اٖ ٫بض ال٣اَغ الجغطاوا ":ومً الباب وَى َخ َؿ ًٌ٢ ،ى ٫ابً املٗتز:
َ
َ َث ْسلُى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىا ُّ
َي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
َ
بهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىِ ٟاء مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىاء ّ
الضوقى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َ
الي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىر ِص
ىاب فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىض ٍح
ِ
ِ
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و٢ض بحن الجغطاوا إلاق٩ا ٫في ٖ٨ـ الخكبيه بٛغة الٟغؽ ٣ٞاٞ .... ":٫بن ٢لد ٞييبػي ٖلى َظا أن
ُ
بٛغة الٟغؽ بطل ّ
يجىػ جكبيه ُّ
ُّ
الهبذ ّ
أزو ،وَى ٞيه أْهغ
أن الهبذ بالىن ٠الظ بطله ق ّبه الٛغة به
َ
وأبل ،ٜوالحٟاوت بيج ما ٧الحٟاوت بحن زاٞية الٛغاب وال٣اع وبحن ما َّ
يكبه ماٞ ،الجىاب أن مغ ،وان ٧ان
ٞبن جكبيه ُّ ٚغة الٟغؽ بالهبذ خيص ُط ْ
٦ظلّ ،٪
٦غت ،لم ي ٘٣مً طهة املبالٛة في َونٟها بالًياء
ِ
ُ
ُ
ُ ُ
ٌ
ٓلم ،وخهى ُ٫
ؾىاص ،رم
بياى في
ٍ
ىحر في م ٍ
والاهبؿاٍ وٞغٍ الحأللئ ،واهما ٢هض أمغ زغ وَى و٢ىٕ م ٍ
ٍ
َّ
َ
الكبه ٖلى َظا ّ
ُ
ٌ
ٖ٨ؿد
الخض في نلٞ ،بطا
نٛحر ٢ليل باإلياٞة الى الؿىاص ،وأهد ثجض َظا
البياى
ُ ٌ
٣ٞلد ّ
٦ؤن ُّ
الهبذ ٖىض ْهىع َّأوله في الليل َّ ٚغة في ٞغؽ أصَم ،لم ث ٘٣في مىاً٢ة " (.)1
ً
ُ
كبه الجضاو ٫و ج اع بالؿيى ،ٝيغاص ا بياى املاء َّ
وأيًا هجض نل أن ُج َّ
وبهيهه ،م٘ ق٩ل
الهافي
()2
الاؾحُالة الظ َى ق٩ل الؿي٣٦ ،٠ى ٫ابً املٗتز:
َ
ُ
َ
َ ْ
َ
َ
ىات
ات
ىاٞىع ٞاتًى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
جؿى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى٣ى بؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىاع ُمَّ ٟج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىغ ِ
ٖلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى خصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىخى ال٩ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
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ُ
َّ
ُ
ثجمٗى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىا ِبالل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه َوء ْد ٨ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىم

َ
َ
الىٖيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض وع ّ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىة َ
ىٔ َ
الى ْٖى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىض
ِٚلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ِ ِ
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َ
َ
ْ
َ
وءىنُ ٠
٦الم املدؿً
ملا ٧ان يىن ٠الجافي و٧ل مً أؾاء و٢ا ٫ما ُيَ ٨غ ٍُ بال ِٛلٔ ٞي٣ا ٫أٚلٔ له ال٣ى،٫
ً
ومً َي ْٗمض الى الجميل باللُاٞةَ ،ط َٗل َ
الىٖيض والىٖض أنال في الهٟححن " ( ،)1وَى مً جكبيه الخسخي
ِ
بالٗ٣لي أو املٗىى  ،وَىا قبه (الضوقاب) وَى هبيظ الحمغ ،بالىٖيض ملا ثهىع ٞيه مً الٛلٓة ،وقبه املاء
بالىٖض ملا يجض ٞيه مً الغ٢ة ،والىٖض والىٖيض مٗىىءان ،و٢ى ٫الجغطاوا ( مً َظا الباب ) أ جكبيه
الخسخي بالٗ٣لي ،وون ٠البيد بؤهه " خؿً م٣بى " ٫رىاء مىه ٖلى قٗغ ابً املٗتز.
املؿل الخامـ غشغ " :خؿن الحػلُل "
٢ا ": ٫ومً َظا الجيـ ى ى يٗجي خؿً الحٗليل ى ى ٢ى ٫ابً املٗتز في الؿي ٠في أبيات ٢الها في املى:٤ٞ
ُ ّ
َ
َ
َ ْ
ىي ٠اطا م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا َو َعصْ
ث ُ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى٘ الؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ىاعؽ أَ ٚمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىض فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ُط ّىى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىة
وٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
٦ؤج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌىاء ٖلي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه َط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىغي

خت ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى اطا م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا  ٚى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاب ِٞي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِىه َط َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىض

ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ّ
ٟ٦ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه َٖ ْ
ًى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٌ اطا َى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىؼ ٍُ
ِ

َ
َ
خؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىبح ُه م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ز ْى ِ ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه َي ْغج ِٗ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىض
ِ

لهؼة الؿيّ ٖ ٠ل ًةٞ ،جٗلها ع ْٖ َضة ثىاله مً زى ٝاملمضوح َ
ّ
وَ ْي َبحه " ( ،)2ولم يٟد
ِ
٣ٞض أعاص أن يسترٕ ِ
ِ
الجغطاوا أن يىاػن وء٣اعن ،بل أومؤ الى الؿغ ١مً بيد ابً املٗتزٞ ،ظ٦غ أن بيد ابً بابُ ٪يكبه أن ي٩ىن
َّ
هٓغ الى َظا البيد وٖل ٤مىه الغٖضة في ٢ىله:
َ
ُ ُ
َ َ َْ
ُ
ُ
ىان ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىىي ُم َّى ِتى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
وأ ْو َهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى الؼمى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ىىب
 ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبن عجمحج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي هي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىب اليُ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
َ
ُ
و ُأعٖ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىض ال ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُ
ىغمذ م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ِ ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغ ِة
َ ٞم ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا اي ى ى ى ى ى ى ى ى ىىُغب الؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ٠م ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ِزي ٟى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍىة
ِ
ا أهه طَ ا في أؾلىب زغ ،و٢هض الى أن ي٣ىّ :٫
ان ٧ىن خغ٧ات الغمذ في ْاَغ خغ٦ة املغجٗض،
الً٣ية َ
ّ
ٞؤيى أن ث٩ىن نٟة املغجٗض في الغمذ للٗلل التي
يىط ُ أن ي٩ىن طل ٪مً ٞة وٖاعى ،و٦ؤهه ٖ٨ـ
ّ
ملسلها ث٩ىن في الخيىان " ( ،)3رم ه٣ض وواػن وخ ٤٣الؿب في ث٣ضيم بيد ابً املٗتز ب٣ىلهَّ ":
املٗتز
وأما ابً
ّ
ّ
َ
الاعجٗاص ٖلى
ٞد٧ ٤٣ىج ا في الؿيٖ ٠لى خ٣ي٣ة الٗل ِة التي لها ث٩ىن في الخيىان ٞاٖغٞه ،و٢ض أٖاص َظا
ُ
()4
ونٟد ل٣ٞ ،٪ا:٫
الجملة التي
ُ
ُ ُ ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
٣ٞل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد والك ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى ٖ ٪ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضو الي ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىحن
 ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىالىا َ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىىاٍ خؼه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه  ٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاهدجى
ُ َّ
نى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىٟغة الياؾى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْ
َ
الجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىرطـ م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً َ
الًى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىجى فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي ُ
ىمحن
و
نى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىب َى ٍة
ٞم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ََ َي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى٠
ِ
ُ
اوُٗا ٝالغمذ مً َْ ٞغٍ ْ
و اعجٗ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىاص َّ
لحن
و
ىي ٠م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىً ِ ٢ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َّىغ ٍة
ِ
الؿ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ِ
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ا ن املػتز وشػغو في التراذ الاالغي –صعاؾة في هحاب أؾغاع الاالغة للجغجاني

الخاثمة:
ً
ً
اؾحٛغ٢د قىاَض ابً املٗتزى ى في باب الخكبيه ى ى في أؾغاع البالٚة ؾحا وٖكغءً قاَضاٞ ،ؤْهغت ؾغ
ً
ً
اخحٟاء الجغطاوا به ،وقضة اعجابه بكٗغٍ ،ما يُٗيىا صليال ْاَغا ٖلى ٢ىة قٗغٍ وعناهة أؾلىبه ومحاهة
ألٟاْه٦ ،ما أْهغ البدص أن الٛىم في ٦حاب أؾغاع البالٚة واؾحجالء ٚىامًه واؾح٨كا ٝصععٍ مً
ً
ً
ً
الهٗىبة بم٩انٞ ،هي ثدحاض ٚىانا ماَغا زبحرا بمؿال٨ه وصعوبه ،ولؿد أها ناخبه ،واهما هي ثجغبة
مبحضة ،ومداولة ٢انغ٨ٞ ،حاب أؾغاع البالٚة يمحاػ ب٣ىة ٖباعثه وازحهاعَا ،وطؼالة ألٟاْه وزٟاء
مٗاهيه ،واملجاػٞة ب ٪ٟعمىػٍ وٞهم أؾغاعٍ ٚاية في الت ىع ،ا أن طل ٪يمى٘ مً املداولة ،و يٟد في
ًٖض أبخاب الٗؼاتم.
وهللا ؾبداهه ولي الحىٞي ٤وال٣اصع ٖليه.
املهاصع واملغاط٘ :
 1ى ى أؾغاع البالٚةٖ ،بض ال٣اَغ الجغطاوا٢ ،غأٍ وٖلٖ ٤ليه :مدمىص مدمض قا٦غ ،مُبٗة املضوا بال٣اَغة،
صاع املضوا بجضة
 2ى ى البالٚة الحُبي٣ية ص  .مدمض عمًان الجغيا
 3ى ى البالٚة ٞىىج ا وأٞىاج اٖ ،لم البيان والبضيً٘ٞ :ل خؿً ٖباؽ :صاع الٟغ٢ان لليكغ والحىػيٖ٘ ،مان ى ى
عصن  .ٍ ،الؿابٗة  2000م .
 4ى ى ثاعءش ٖلىم البالٚة والحٗغء ٠بغطالها :أخمض مهُٟى املغاغي ،قغ٦ة م٨حبة البايا الخلبي  .ٍ ،ولى
 1950م .
 5ى الحهىءغ البياوا  :مدمض أبى مىسخى ،ميكىعات طامٗة ٢اعءىوـ (ص  .ت)
 6ى الهىعة في قٗغ ابً املٗتز :ػ٦ية زليٟة مؿٗىص ،ميكىعات طامٗة ٢اعءىوـ .ٍ ،ولى  1999م.
 7ى ى صيىان ابً املٗتز ،ث٣ضيم٦ :غم البؿحاوا ،صاع بحروت للُباٖة واليكغ ،بحروت ى ى لبىانٍ ،؟ 1980م.
 8ى ى صيىان الهىىبغ أخمض مدمض بً الخؿً الًبي ،ثد٣ي :٤اخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع .ٍ ،ولى 1998
م ،بحروت ى لبىان .
 9ى ى مٗاَض الحىهيو ٖلى قىاَض الح ييوٖ :بض الغخيم أخمض الٗباسخي
 10ى ى الىؾاَة بحن املحىبي وزهىمه ،لل٣اضخي ٖلي بً ٖبض الٗؼءؼ الجغطاوا ،ثد٣ي :٤مدمض أبى الًٟل
ابغاَيم وٖلي مدمض البجاو  ،امل٨حبة الٗهغءة نيضا ى ى لبىان ،صون ( ٍ .ت).
 11ى يخيمة الضَغ في مداؾً أَل الٗهغ ،أبى مىهىع السٗالبي ،ثد٣ي :٤مدمض مخي الضيً ٖبض الخميض،
امل٨حبة الٗهغءة ،نيضا ى بحروت  .ٍ ،ولى  2012م،
 12ى الضيىان ،ثد٣ي ٤ص .مدمض بضي٘ قغء ،٠صاع املٗاع ،ٝمهغ .ٍ ،؟  1977م .
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ّ
اٌجبلالٔٚ ٟجٛٙدٖ يف اإلعجبش اٌجالغٟ

ص .إ غاىُ أخمض أ ىغالُة

()1
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امللضمة:
ّ
ٖلمه البيانّ ،
وًٞله ٖلى ؾاتغ مسلى٢اثه بالٗ٣ل والح٨ٟحر ،ؾبداهه طٗل
الخمضهلل زل ٤إلاوؿان
ّ
ً
ً
هىعا لل٣لىب ،وخياة للىٟىؽ ،ومحٗة لألعواح ،وخلية للؿان ،وؾبيال الى الىجاح ،وٖىها ٖلى ُّ
الغقي،
الٗلم
ّ
ُ
ً
ُ
وصليال ٖلى ال٨ما ،٫و ٚغو ٞهى الىفي اطا زان ُّ
٧ل ناخ  ،والس٣ة اطا لم ثىر ٤بىابر ،لى ٍ ملا بان
ّ
إلاوؿان ًٖ ؾاتغ الخيىان ا بحسُيِ نىعثه ،وَيؤة طؿمه وبىيحه ،و َو َط َض الى ا٦خؿاب الًٟاتل
ً
ً
زلي٣ا( ،)2هدمضٍ ٖلى وٗماته ،ووك٨غٍ ٖلى ًٞاتله ،وههلي َ
ووؿلم ٖلى
َغء٣ا ،و ُوطض بصخي مً املداؾً
أًٞل مً هُ ٤بالًاص ؾيضها مدمض وٖلى له وأبخابه والحابٗحن ومً اَحضي ضيه الى يىم ّ
الضيً ويٗض..
َّ
ٞبن ٖلىم البالٚة مً أقغ ٝالٗلىم وأٖٓمها قؤها ،وأطضعَا بالضعاؾةَّ ،
بج ا َغء ٤الى مٗغٞة ٦حاب
هللا جٗالى ،والؿحر ٖلى مىىاله ال٣ىءم ،ولى لم ي ً٨للبالٚة ؾىي مٗغٞة إلاعجاػ في ال٣غ ن ال٨غءم لٟ٨اَا
ً
ً
ً
قغٞا وًٞال وٞسغا(.)3
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ً
ّ
ٌ
"والبا٢الوا ٌ
وقيش مً قيىر قاٖغة ،ول٣ض طم٘ الى َظا ٦سحرا مً
أتمة املح٩لمحن،
امام مً ِ
ّ
ً
ّ
ُ
وؾٗة اَالٖهًٟٞ ،ال ًٖ
وعؾىر ٢ضمه ،وَى ِ ٫باٖه،
ٖلى ٗ٦به،
ِ
طىاه املٗغٞة ،و٦حابه يضٍ ٫
بدٖ ٤لى ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ّ
ّأهه ٌ
امام مً أتمة ٖلم ال٨المٞ ،هى ٦ظل ٪امام مً أتمة اللٛة أصبا وقٗغا وبالٚة وه٣ضا ٦ح البا٢الوا اعجاػ
ً
ً
٧ل ما ُ
مضاٗٞا ًٖ ُخغمة ّ
َّ
والؿىة ،ع ّاص ًا َّ
يجضٍ مما
الضيً ،طابا ًٖ ال٨حاب
ال٣غ ن ،وٚحرٍ مً ال٨ح ال٨سحرة،
ُيل٣يه ُز ُ
هىم إلاؾالم مً قب ات ومما يىخىن به مً ق٩ى ،٥ومما يىٟسىهه مً ّثغَات وأباَيل ،ول٣ض ٧ان
َ ََ
ُ
َّ
الدجاض ،يضٖ ٫لى طل ٪ؾحرثه م٘ زهىمه ولً وٗضو
الغطل م٘ ؾٗة ٖلمه ل ِؿىا٢ ،ى الٗاعية في ِ
ّ
ّ
َ
ُ
الخ٣ي٣ة اطا ٢لىا َّاه ُه لم يكت ْغ ٌ
مىيىٕ
ازترت
٦حاب في إلاعجاػ ٦بعجاػ ال٣غ ن للبا٢الوا"( )4لهظا ِ٧له
ّ
و٢ؿ ُ
َّ
املمحز الظي ٢ام به ّ
البا٢الوا وطهىصٍ في إلاعجاػ البالغي لحىييذ الضوع
مد بدثي ٖلى م٣ضمة ورالرة
مباخص وزاثمة.
َ
َ
ُ
ّبي ُ
ُ
وقغٞها َّ
وأُٖيد هبظة ًٖ
٦حاب هللا جٗالى
الُغء ٤الى
بج ا
البالٚة
يد في امل٣ضمة أَمية
ِ
ِ
مٗغٞة ِ
ّ
ّ
ّ
ٖلى ٗ٦به وؾٗة اَالٖه في ّ
٧ل طىاه املٗغٞة ٞهى
والؿىة.
البا٢الوا وٖلمه بال٨حاب
ِ
و٦حابه الظ يضٖ ٫لى ِ
امام مً أتمة اللٛة والبالٚة و صب وًٖ صٞاٖه ًٖ ُخغمة ّ
الضيً ّ
وعصٍ ٖلى زهىم إلاؾالم ّ
ٌ
وصبه ًٖ
ال٣غ ن ّ
وؾىة الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم.
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ًٖ 1ى َيئة الحضعيـ ،طامٗة املغ٧ ، ٢لية اصاب والٗلىم -مؿالثه٢ ،ؿم اللٛة الٗغبية.
) (2ص تل إلاعجاػ ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا ،م.52
 3ابً ٢حيبة وم٣اييؿه البالٚية ،مدمض عمًان الخغيا ،م.7
) (4اعجاػ ال٣غ ن ،صًٞ.ل خؿً ٖباؽ وؾىاء ًٞل ٖباؽ ،م.53-52
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ّ
ُ
ض ُ
َوو َّ
خد في املبدص وَ ٫
وأقغت في املبدص الساوا الى
صوع البا٢الوا في الحضعيـ والحؤلي،٠
ّ
وض ُ
البا٢الوا في إلاعجاػ ووطىٍ بضي٘ الىٓم ٦ما ّ
خد في املبدص السالص ٦يٟية ثُبي ٤مىهج
صعاؾات
ّ
ُ
البا٢الوا ٖلى هٓم ال٣غ ن وأؾلىبه ،وفي الياثمة ثدضرد ًٖ الىحاتج التي ثىنلد الح ا ٖلى الىدى اجا:
املادد وٌ :جهىصو في إلاعجاػ الاالغي.
املؿل

ّ
وٌ :الااكالني ونظغٍة إعجاػ اللغآن.

ّ
٧اهد خياة البا٢الوا ثضوع في ٞل٨حن َما :الحضعيـ والحؤلي ٠و٦الَما قٛل ٖليه و٢حه ومل٦ ٪ياهه
ً
ً
ً
ّ
و٢ض صا ٘ٞالبا٢الوا ٦سحرا ًٖ ال٣غ ن ،وًٖ إلاؾالم ،وو ٠٢أمام املهاطمحن و٢ىٞا ناعما -وءضٖ ٫لى طل ٪ما
ثغ٦ه مً راع مضوهة مسل ٦حاب "الحمهيض(.)1

ُ
َ
ثىلى ُ
هللا ْ
وٟ٢د ّ
وأخؿً َضايح٨م وثىٞي٨٣م ٖلى ما
ٖه َمح٨م،
و٢ض ٢ا ٫في م٣ضمحه (أما بٗض٣ٞ ،ض
ط٦غثمىٍ مً ّ
قضة خاطح٨م الى ال٨الم في ه٣ل ال٣غ ن ،وا٢امة اليرَان ٖلى اؾحٟاية أمغٍ ،واخاَة الؿل٠
بٗلمه ،واهُ٣إ الٗظع في ه٣له ،و٢يام الدجة ٖلى اليل ٤به ،وابُا ٫ما ّيضٖيه ُ
أَل الًال ٫مً ثدغءٟه
ُ
وجٛيحرٍ وصزى ٫اليلل ٞيه ،وطَاب شخيء ٦سحر مىه ،وػءاصة أمىع ٞيه ،وما ّيضٖيه ُ
وقيٗت م مً
أَل إلالخاص
ّ
وزلى بًٗه مً الٟاتضة و٧ىهه َ
ٞؿاص
ٚحر مىاؾ ٍ  ،وما ط٦غوٍ مً
محىدلي إلاؾالم ،مً ثىا٦ ٌ٢سحر مىه،
ِ
ِ
ّ
َّ
الىٓم ،وصزى ٫ال خً ٞيه ،وع٧ا٦ة الح٨غاع و٢لة البيان ،وثؤزحر امل َّ
٣ضم وث٣ضيم املئزغ ،الى ٚحر طل ٪مً
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
مل ثؼءل الغء
وهدً بدى ٫هللا
ٗحه..
ِ
وي ِ
ِ
ه٣ل طلِ ٪
وٖىهه هؤجا في طلِ ٪بج ٍ
وطىٍ مُاٖج م وإلاباهة ًٖ وَاء ِ
()3
والكب ة .

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

و٦حاب زغ َى« :الاهحهاع لضخة ه٣ل ال٣غ ن ،والغص ٖلى مً هدله الٟؿاص بؼءاصة أو ه٣هان(.)2

ً
٦حابا بٗىىان (٦ك ٠ؾغاع ،وَح ٪ؾحاع) في ّ
و٢ض ط٦غ له ُ
الغص ٖلى الباَىية(.)4
ابً ٦سحر
ِ
ً
٦حابا في مسحلٞ ٠ىىن ال٨الم وال٣ٟه ّ
والغص ٖلى املسالٟحن( ،)5ولى
و٢ض ط٦غوا له زمؿة وزمؿحن
ِ
ً
َّ
َ
ً
ُ
ًٖ ال٣غ ن وأبلى بالء خؿىا في
أيٟىا الى َظا الجهض ٦حابه «اعجاػ ال٣غ ن» ثبحن لىا ٦ي ٠صاَ ٘ٞظا الغطل ِ
الظوص ًٖ خياى إلاؾالم.
ّ
وما ٦حبه البا٢الوا في «اعجاػ ال٣غ ن» وفي «الاهحهاع لضخة ه٣ل ال٣غ ن» وما ٦حبه في «الحمهيض»
ً
ُي ّك ُ
٩ل صعاؾة ثامة لبيان ال٣غ ن ،وأرغٍ ونلحه بالبيان الٗغيا الى طاه الىىاحي زغي ال٨المية في إلاعجاػ

) (3مقدمة تحقيق إعجاز القرآن لمباقالّني ،السيد أحمد صقر ص .39
) (4البداية والنياية البن كثير ،جـ ،11ص.346
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) (2مقدمة تحقيق إعجاز القرآن لمباقالّني ،تحقيق السيد أحمد صقر.

العدد14

) (1تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ،طبعة بيروت سنة 1987م.

) )5إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص ،40وما بعدىا.
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ّ
َ
ُ
وثىضر َظٍ الضعاؾة مى ٠٢البا٢الوا مً الضعؽ البالغي ،ومً الىٓم ونىع الحٗبحر املسحلٟة ،في صعاؾة
طضيض في مٗالجة َ
ٌ
ياٞية َّيح ُ
ضر مج ا ٌ
وال٨ك ًٖ ٠أؾغاع الجماٞ ٫يه ،وجٗليلها.
الىو ال٣غ وا،
مىهج
ِ
َ
ُ
ويٌٗ الضاعؾحن يخىاو٫
مىيىٕ ثل ٪الضعاؾة في ال٨ح السالرة بالترثي اجا(:)1
ب
أو ٦ :حاب الحمهيض.
ب
رانُا٦ :حاب الاهحهاع.
ب
رالثا٦ :حاب إلاعجاػ.
ٚحر ص٢ي ٤مً وطهة َّ
الىٓغ الحاعءسيةَّ ،
و٢ض ي٩ىن َظا الترثي ُ َ
ول ً٨الظيً أزظوا ظا الترثي  -و٢ض
ٍ
أٖىػت م صلة -أزظوا به لٛغيحن:
ُ
٢غب الترثي الؿاب ٤مً الترثي الؼمجي.
أولهما :اخحماِ ٫
ً
ً
ُ
ُ
هدً بهضصٍ «اعجاػ ال٣غ ن» جؿلؿال ثهاٖضيا في الترثي
الخؿلؿل في ٢يمة املىيىٕ الظ
رانحهما:
ً
ُ
ٌ
يضزل اعجاػ ال٣غ ن ٞهال ٞيه ،والاهحهاع زام بٗلىم
٦حاب في الٗ٣يضة بىطه ٖام
الؿاب٤؛ ٞالحمهيض
َ
ً ً
َ
ال٣غ ن يبدص ثاعءسه وه٣له ،وؾىعٍ ،ولٛاثه ،ومً بيج ا اعجاػ ال٣غ ن ،ويؿحٛغ ١طؼءا َاما ٞيه.
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ُ
َّأما « اعجاػ ال٣غ ن» ٞهى صعاؾة ثامة وقاملة ملىيىٕ إلاعجاػ.
ّ
وَىا ٥ؾمحان واضخحان في هٓغءة اعجاػ ال٣غ ن ٖىض البا٢الوا:
ّ ُ
مة ولى :املىهج ال٨الما املىٓم٣ٞ ،ض َّ
اَحم بىي٘ امل٣ضمات التي ثىبئ ًٖ ال٨ٟغة ،رم قغح ما طاء ٞح ا
الؿ
ِ
مً مؿاتل ،ومىا٢كت ا مً وطىَها املسحلٟة.
ثىنل الح ا مً مىا٢كاثه وَظا املىهج َّ
وءيحهي الى ث ييو الىحاتج التي ّ
مح ٌب٘ بىيىح في «اعجاػ
ُ
َ
وءضُ ٫
ال٣غ ن» ُ
ثغثيبه ،وثىاوله للمىيىٕ ٖلى امحال٦ه هانية الجض.)2(٫
ً
محابٗا ما ٢ض ّ
َ
يىطه الى الغأ مً
أؾلىب الخىاع ليحضعض بالؿام٘ في ٞهم ما يغءض،
وءهُى٘ في ٦المه
حجج مٗاعية ٞيٟىضَا واخضة واخضة في ثغثي وويىح.
ّ ُ
مة الثانُة :املىهج ؾلىيا واملٗاوا الٗامة التي ُث ُ
هىعَا لٟاّ والٗباعات ،وما ٞح ا مً طاه ٍ بالغي،
الؿ
ِ
ً
مؿحٟيضا مما ٦حبه الؿاب٣ىن...
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ّ
ُ
ُ
ييو هٓغءة إلاعجاػ ٖىض البا٢الوا في زُىات:
وءم ً٨ث
َ
ً
ً
ُ
ٞيسبد بخة ما بحن أيضيىا مً ّ
هو ال٣غ ن ،وأهه َى
 -1يبضأ بٗغى ال٨ٟغة في ٦حاب الحمهيض ٖغيا بؿيُا،
ِ
ُ
خ٣ا ٦حاب هللا املجزٖ ٫لى هبيه ،وأهه ية مدمض نلى هللا ٖليه وؾلم ومعجؼثه اليالضة(.)1
) (1أثر القرآن في تطور النقد العربي ،محمد زغمول سالم ،ص .268
) (2التمييد لمباقالّني ،ص.15
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 -2يسبد عجؼ الٗغب ًٖ إلاثيان بمسله ٖلى الغٚم مً ثدضيه لهم مغاعا(.)2
ُ
 -3ييحهي مً امل٣ضمات الؿاب٣ة الى هخيجة ٖامة هي زالنة هٓغءحه في إلاعجاػ التي ٖغيها في ٦حبه في نىع
مسحلٟة وهي «زغوض هٓم ال٣غ ن ًٖ ؾاتغ ٦الم الٗغب وهٓىمهم»(.)3
ان ٢ضما يً٣يه الح٣ضم والخ ُ
ومما يدحج به ٖلى طل٢ ٪ىلهَّ « :
ظ ١في الهىاٖة ٌ
٢ضع مٗغو ٝيسغ١
ِ
َ
الٗاصة مسله ،و يعجؼ أنل الهىاٖة ،و املح٣ضمىن ٞح ا ٖىه ،م٘ الحدض والح٣غي٘ بالعجؼ وال٣هىع؛ بن
الٗاصة طاعءة بجم٘ الضواىي والهمم ٖلى بلى ٙمجزلة الخاط ١املح٣ضم في الهىاٖة وما أجى به الىبي نلى هللا
ٖليه وؾلم مً ال٣غ ن ٢ض زغض ًٖ ّ
خض ما ُي٨ح بالخظ.)4(»١
ِ
ُ ُ
َّ َ ْ َ
همِ ٦المهم»(.)5
ال٣ىم ًٖ مٗاعي ِحه
غوطه ٖلى ِ
صليل ز ِ
وء٣ى« :٫ان عجؼ ِ
ّ
ّ
الطغفة.
املؿل الثاني :الااكالني واللىٌ ِ

َ
ُ
ػٖمحم َّ
الب َ
أن ُ
لٛاء ٖاطؼون ًٖ إلاثيان بمسله م٘ ٢ضعت م ٖلى نىى ٝالبالٚات
« ٞبن ٢يلِ ٞ ،ل َم
ّ
وَال ٢لحم َّ
أن مً ٢ضع ٖلى طمي٘ َظٍ الىطىٍ البضيٗة بىطه مً َظٍ
وثهغٞهم ًٖ أطىاؽ الٟهاخات؟
ً
ً
َّ
الُغ ١الٗغبية٧ ،ان ٖلى مسل هٓم ال٣غ ن ٢اصعا ،واهما يهغٞه هللا ٖىه يغبا مً الهغ ،ٝأو يمىٗه مً
ً
إلاثيان بمسله يغبا مً املى٘ ،أو ث٣هغ صواٖيه اليه صوهه م٘ ٢ضعثه ٖليه ،ليح٩امل ما أعاصٍ هللا مً الض لة،
الد َّجةَّ ،
وءدهل ما ٢هضٍ مً ايجاب ُ
بن مً ٢ضع َ
َ
هٓم ٧لمححن بضيٗححن ،لم يعجؼ ٖلى هٓم مسلهما ،واطا
٢ضع ٖلى يم الساهية الى ولى ،و٦ظل ٪السالسة ،ختى يح٩امل ُ
٢ضع اية ،أو الؿىعة.

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ً
ّ
لم يغ البا٢الوا في ال٣ى ٫بالهغٞة وطها مً وطىص إلاعجاػ ،ي٣ى:٫

هٓم عي٘ بيد ،أو مهغإ مً بيدْ ،
ُ
َّ
ٞالجىابَّ :أهه لى َّ
أم٨ىه َ
لضر ّ
أن يىٓم
ل٩ل مً
بر طل٪
ِ
ُ
َّ
ال٩لمة البضيٗةَ ،
هٓم اليُ البليٛة
وبر ل٩ل هاَ٢ ،٤ض يح ٤ٟفي ٦المه
ال٣هاتض ،وء٣ى ٫قٗاع،
ً
ٚحر ؾاث ٜو ممٖ ،ً٨لى َّ
ومٗلىم َّ
ٌ
أن طلُ ٪
أن طل ٪لى لم ي ً٨معجؼا ٖلى ما ونٟىاٍ مً
والغؾاتل العجيبة،
ٍ
طهة هٓمه املمحى٘ ،ل٩ان مهما خِ مً عثبة البالٚة ٞيه ،ومى٘ مً م٣ضاع الٟهاخة في هٓمه٧ ،ان أبل ٜفي
عجىبة اطا ُ
نغٞىا ًٖ إلاثيان بمسلهُ ،ومىٗىا ًٖ مٗاعيحه وٖضلد صواٖح م ٖىه٩ٞ ،ان ُيؿحٛجى ًٖ
اهؼاله ٖلى الىٓم البضي٘ ،وازغاطه في املٗغى الٟهيذ ،العجي ٖ ،لى َّأهه لى ٧اهىا ُ
ن ِغٞىا ٖلى ما َّاصٖاٍ ،لم
يَ ً٨م ًْ ٢بلهم مً أَل الجاَلية مهغوٞحن ّ
ٖما ٧ان يٗض ٫به في الٟهاخة والبالٚة ،وخؿً الىٓم،
بج م لم ُّ
وعجي الغنَّ ٠
يحدضوا اليه ولم ثلؼمهم حجحه.
ُ
مسلهٖ ،لم َّ
أن ما اصٖاٍ ال٣اتل ّ
ُ
ْاَغ البُالن(.)1
بالهغٞة
ٞلما لم يىطض في ٦الم مً ٢بله

) (3المصدر نفسو ،ص .120
) (4المصدر نفسو ،ص .20
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) (2المصدر نفسو ،ص .119

العدد14

) )1التمييد لمباقالّني ،ص .114

) (5المصدر نفسو ،ص.44
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ً
ُ
واهما مى٘ مج ا الهغٞة ،لم ي ً٨ال٨الم معج ًؼاَّ ،
مم٨ىةَّ ،
واهما ي٩ىن املى٘ َى
« ولى ٧اهد املٗاعية
ً
()2
ُ
ال٨الم ًٞيلة ٖلى ٚحرٍ في هٟؿه .
املعجؼٞ ،ال يحًمً
ّ
ي٣ضع ٖليه الٗباص؛ َّ
ُ
َ
لبُل
بج م لى ٢ضعوا ٖليه
ٞد٣ي٣ة اعجاػ ال٣غ ن ٖىض البا٢الوا ،أهه
ٗٞل طل ٪مج م ،بيىما وطضها ال٣اضخي َ
إلاعجاػ ،و٢ض أطغي هللا ْ
أن يحٗظع ُ
ٖبض الجباع في عًٞه للهغٞه ي٣ى:٫
ْ
« َّاها ه٣ى َُّ ٫
اههغٞد ًٖ املٗاعية ،لٗلمهم َّ
ُ
بؤج ا ُ
ٖلمهم
ٚحر مم٨ىةٖ ،لى ما صلىا ٖليه ،ولى
ان صواٖح م
ً
َ
بظل ٪لم ث ً٨لحهغ ٝصواٖح مَّ ،
ثابٗا ملٗغٞت م َّ
ُ
بؤج ا محٗظعة(.)3
هجٗل اههغا ٝصواٖح م
بها
ّ
املادد الثاني :صعاؾات الااكالني في إلاعجاػ:
ً
ّ
وصعاؾات البا٢الوا في إلاعجاػ ث٩اص ثىدهغ في رالذ صواتغ ث٨غعت ٦سحرا في ٦حبه.
 وهي إلازباع ًٖ الٛيىب.َّ ً
يدؿً ْ
ُ
أن ي٣غأ.
أميا ي٨ح و
 وأمية الغؾى -٫نلى هللا ٖليه وؾلم ،-واملٗلىم مً خاله َّأهه ٧انبضي٘ الىٓم عجي ُ الحؤلي ،٠محىاٍ في البالٚة الى ّ
 َّالخض الظ يٗلم ُ
وأن ال٣غ ن ُ
عجؼ اليلٖ ٤ىه(.)4
ِ
ٍ
ِ
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ً
ّ
و٢ض أه ٤ٟالبا٢الوا طهضا في ؾبيل اْهاع الجاه الٟجي في ال٣غ ن:
ً
ْ َّ
ً ُّمً ال٣غ ن لإلزباع ًٖ الٛيىبَّ ،
َ َ
وأهه ٧ان مٗلىما مً خا ٫الىبي -نلى
ِ
ٞبٗض أن ث٩لم ًٖ طاه ث ِ
َ
َ
أمي ًا ي٨ح و يدؿً ْ
ُ
هللا ٖليه وؾلمَّ ،أهه ٧ان َّ
الىطه السالص مً وطىٍ إلاعجاػ ،وَى
يٗالج
أن ي٣غأ ،أزظ
بضي٘ الىٓم عجي ُ الحؤلي ،٠محىاٍ في البالٚة الى الخض الظ ُيٗلم ُ
َّأه ُه ُ
عجؼ اليلٖ ٤ىه(.)5
ٍ
ِ
ِ
املؿل

وٌ :وجىو ضٌؼ ال ظ املحػمن إلعجاػو.

ُ
ّ
وبضي٘ الىٓم املحًمً إلعجاػٍ يى٣ؿم ٖىض البا٢الوا الى وطىٍ ٖكغة ،هظُ ٦غَا ٦ما وعصت في ٦حابه
اعجاػ ال٣غ ن.
أو ب َّ :
أن ال٣غ ن في طملحه ٌ
زاعض ًٖ املٗهىص مً هٓام طمي٘ ٦الم الٗغب ،وثغثيبه يسحل ًٖ ٠ثغثيب مٞ ،ليـ
ً
ً
ً
ً
َى قٗغا ٖلى ازحال ٝأهىاٖه و مىػوها ٚحر مٟ٣ى و مٗض مسجىٖا و مٗض مىػوها ٚحر مسجىٕ و
ً
ً
ً
مغؾال اعؾا  ،و َى مً باب السج٘ و ٞيه شخيء مىه ،وليـ ٦ظل ٪مً ٢بيل الكٗغ و مغثبا ثغثيب م
ً
زُا م ،و محبٗا أؾلى م ،ول٨ىه ٢غ ن زاعض ًٖ الٗاصة معجؼ.

) (1إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.29
) (2المصدر نفسو ،ص.30
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) (3إعجاز القرآن لمقاضي عبد الجبار ،ص .324
) )4إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.35
) (5المصدر نفسو.34 ،
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ب
رانُاَّ :
أن الكاٖغ ٢ض يجىص في املضح صون الهجاء ،ومج م مً ؾب ٤في َىله طٗلحه يىٟغص ظا وءحمحز ٖلى ٢ى٫
الخ٨يم وقٗغ الكاٖغ وزُبة اليُي ٞ ،ليـ ٖىضَم ال٣ضعة ٖلى إلاث٣ان ظٍ الضعطة رم ال٣ضعة ٖلى
الاؾحمغاع في َظا إلاث٣ان.
ب
رالثاَّ :
أن مً الكٗغاء مً يؿب ٤في الح٣غءٔ صون الحؤبحن ،أو في الىنٚ ٠حر اليؿي  ،و٦ظا ال٨حاب البلٛاء
مج م ٖاطؼون في ميضان الكٗغ ،وهغي اليُباء بيىاء ٢ض يحم٨ىىن مً هٓم بيد مً الكٗغ ،وٚحر طل٪
ُ
٢ضعث ُهَّ ،أما ال٣غ ن ٣ٞض َ
ّ
ثهغ ٝفي مسحل ٠الىطىٍ :مً ط٦غ ٢هو ومىأٖ واخحجاض وخ٨م وأخ٩ام
ٞل٩ل
ٍ
واٖظاع واهظاع ،ووٖيض وثبكحر وثسىء ٠بضعطة ثحٟاوت في الض٢ة ،و ث٣ل في إلابضإ.

ب
ً
زامؿا :هٓم ال٣غ ن و ٘٢مىٗ٢ا في البالٚة يسغض ًٖ ٖاصة ٦الم الجً ٦ما يسغض ًٖ ٖاصة ٦الم إلاوـ؛ ٞهم
ّ
يعجؼون ًٖ إلاثيان بمسله ٦عجؼها ،رم يحهىع البا٢الوا ،أن أخضَم يٗترى ٖلى اصزا ٫الجً في صاتغة
املداولة واليُؤٞ ،يىعص بٌٗ بيات التي ثسبد املداوعات التي ٢امد بحن الكٗغاء والٛيالن؟
ب
ؾاصؾاَّ :
أن الظ يى٣ؿم اليه اليُاب مً البؿِ والا٢حهاع ،والجم٘ والحٟغء ٤والاؾحٗاعة والحهغءذ
والحجىػ والحد٣ي ،٤وهدى طل ٪مً الىطىٍ في ٦المهم مىطىص في ال٣غ ن.

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ب
ً
عابػاَّ :
أن ٦الم الٟضخاء يحٟاوت ثٟاوثا بيىا في الٟهل والىنل والٗلى والجزو ٫والح٣غء والحبٗيض ،وٚحر
طل ٪مما يى٣ؿم اليه اليُاب ٖىض الىٓم ،بيىما هجض ال٣غ ن ٖلى ازحالٞ ٝىىهه ،وما يحهغٞ ٝيه مً
الىطىٍ ال٨سحرة ،والُغ ١املسحلٟة ،يجٗل املسحل٧ ٠املئثل ،٠واملحبايً ٧املىاؾ  ،واملحىاٞغ في ٞغاص الى خض
اخاص ،وَظا أمغ عجي .

ب
ؾابػاَّ :
أن املٗاوا التي ثًمج ا في أنل وي٘ الكغيٗة و خ٩ام ،والاخحجاطات في أنل الضيً والغص ٖلى
ً
امل خضيًٖ ،لى ثل ٪لٟاّ ،ومىا٣ٞة بًٗها بًٗا في اللُ ٠واليراٖة مما يحٗظع ٖلى البكغ وءمحى٘.
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
رام باَّ :
أن ال٨الم ّ
وعجخان ٞهاخحه بؤن ثظ٦غ مىه ال٩لمة في ثًاٖي٦ ٠الم أو ث٣ظ ٝما بحن
ًٞله
يخبحن
ً
باصيا ٚام ًغا ؾاتغ ما ُث٣غن به ّ
٧الضعة التي
قٗغ ٞحؤزظَا ؾمإ ،وثخكى ٝالح ا الىٟىؽ وءغي وطه عوه٣ها
ُ
ثغي في ؾل ٪مً زغػ٧ ،اليا٢ىثة في واؾُة الٗ٣ض(.)1
ب
ً
ثاؾػاَّ :
أن الخغو ٝالتي بجي ٖلح ا ٦الم الٗغب جؿٗة وٖكغون خغٞا وٖضص الؿىع التي اٞححذ ٞح ا بظ٦غ
الخغو ٝرمان وٖكغون ؾىعة وطملة وما ط٦غ مً َظٍ الخغو ٝفي أواتل الؿىع مً خغو ٝاملعجم هه٠
ً
الجملة وَى أعيٗة ٖكغ خغٞا ،ليض ٫باملظ٧ىع ٖلى ٚحرٍ ،وليٗغٞىا أن َظا ال٨الم محىٓم مً الخغو ٝالتي
يىٓمىن ا ٦المهم(.)2

العدد 11
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) (1إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.42
) (2المصدر نفسو ،ص(.)44
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ب
ٌ
غاشغا :أهه َّؾ َ
زاعض ًٖ الىخصخي املؿح٨غٍ ،والٛغء املؿخى٨غ ،وًٖ الهٟة املح٩لٟة،
هل ؾبيلهٞ ،هى
ً
وطٗله ٢غءبا الى ٞهام وَى م٘ طل ٪ممحى٘ املُل ٖ ،ؿحر املحىاوٚ ٫حر مُم٘ م٘ ٢غبه في هٟؿه و مىَم
صهىٍ في مىٗ٢هْ ،
ّ
أن ُي٣ضع ٖليه أو ُيٟٓغ به(.)1
م٘ ِ
وَظٍ الىطىٍ البالٚية باإلياٞة الى أج ا مً املم ً٨أن يحضعض الٟغٕ مج ا ثدد نلٞ ،يى٨مل
ً
ٖضصَا ،هجض أج ا ثسضم ٨ٞغة ٦بحرة واضخة هي :أن هٓم ال٣غ ن ،و ٘٢مىٗ٢ا في البالٚة يسغض ًٖ ٖاصة ٦الم
إلاوـ ٦ما يسغض ًٖ ٖاصة ٦الم الجً ،وطلَ ٪ى الىطه املظ٧ىع في «زامؿا» والظ ٢ض وعص بهىع مسحلٟة
ّ
في ٧ل وطه مً الىطىٍ الٗكغة التي َّ
ٖضص ٞح ا البا٢الوا إلاعجاػ البالغي لل٣غ ن ال٨غءم.
ّ
واعجاػ ال٣غ ن في هٓمه وبياهه ُم ْى َ
ه ٌ ٖىضٍ ٖلى ال٣غ ن ِ٧له ٧ىخضة وطملة
ُ
ُ
٦المهم.
أ٢ىا٫
٧امل له محزاثه ونٟاثه التي ّثم ُحزٍ ًٖ
الٗغب وٞىى ِن ِ
ٍ
ِ
ِ

ً
ّ
٦ىو
ثٟهيال،
ِ

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

لهظا هغاٍ يٗاعى ٨ٞغة إلاعجاػ البالغي الجؼثا ،بل يضعؽ إلاعجاػ البالغي في اَاع الىٓم وفي اَاع
الهىعة ال٩لية ال٩املة ٞهى يضعؽ يغوب البيان والبضي٘ ومجاػ ال٣ى ٫في اَاعَا الٗام ول٨ىه يغ ٌٞال٣ى٫
ّ
بٟهاخة لٟاّ وخضَاٞ :هى ي٣ى « :٫وليـ إلاعجاػ في هٟـ الخغو .ٝواهما َى في هٓمها واخ٩ام عنٟها،
وليـ عنٟها أ٦ثر مً وطىصَا مح٣ضمة أو محؤزغة ،ومترثبة في الىطىص ،وليـ لها هٓم ؾىاَا ،وَى ٦ححاب٘
الخغ٧ات ووطىص بًٗها ٢بل بٌٗ ،ووطىص بًٗها بٗض بٌٗ»(.)2
وَى ظا يؤزظ ب٨ٟغة الىٓم التي هاصي ا اليُايا ،و٢ا :٫ان ثغثي
لترثي مٗاهح ا في الىٟـ(.)3

لٟاّ في الٗباعة زاي٘

ّ
ُ
والبا٢الوا يغي َّ
أن ال٣غ ن يسحل ٠في َظا ًٖ ؾاتغ ال٨ح الؿماوءة ٧اإلهجيل والحىعاة.
ّ
املؿل الثاني :ممحزات صعاؾة الااكالني لإلعجاػ في هحاب الانحطاع.
ّ
ثمحاػ صعاؾة البا٢الوا لإلعجاػ في ٦حاب «الاهحهاع» بؤج ا طاءت يمً صعاؾحه الٗامة لل٣غ ن في
ثاعءسه و٢غاءثه ،وءبضأ ال٨حاب ببدص ٧لمة « ٢غ ن» رم ييح٣ل الى أ٢ؿام ال٣غ ن ٞيبدص في مٗجى ال٩لمة
ؾىعة ،و ية ،وءحٗغى ٞيما يحٗغى له مل٣اعهة الىاؽ بحن اية وبيد الكٗغ ،وم٣ابلت م ال٣هيضة بالؿىعة(.)4
وءغَ ٌٞظٍ امل٣ابلة ،بهه يغي أن نلة بحن اية وبيد الكٗغ أو بحن ال٣هيضة والؿىعة.
وَظا الغأ طؼء مً هٓغءحه الٗامة التي يغي ٞح ا رمة جكا ا بحن ال٣غ ن وؾاتغ ٦الم الٗغب،
وهٓىم ٦المهم وءىضعض في أبىاب ال٨حاب بابا بابا ختى يهل الى باب «ط٦غ مُاٖج م ٖلى ال٣غ ن» ،وءحىلى ٞيه

العدد 14

) (1إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص .47-35
) (2التمييد لمباقالّني ،ص .44
) (3إعجاز القرآن لمخطابي ضمن ثالث رسائل في البالغة ،ص .24
) (4كتاب االنتصار ،ص .3-1
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ً
الغص بالحٟهيل ٖلى ايات التي ًَٗ ٞح ا مً الىاخية اللٛىءة مٗحمضا ٞيا أوعصٍ ٖلى اربات بخة ؾلىب
ال٣غ وا بم٣ابلحه بؤؾالي الٗغب الضخيدة البليٛة في الكٗغ والىثر.
ً
وث٩لم في َظا الباب أيًا ًٖ الخظ ٝوالح٨غاع والؼءاصة ،واملك٩ل مً لٛات ال٣غ ن...
ً
وفي الخظ ٝمسال يجم٘ ما ٢ا ٫ولىن بحن مى٨غ ومجحز ،و ثٟىثه إلاقاعة الى خ٨مة أؾلىب ال٣غ ن
في الخظ ٝوالؼءاصة ،والح٨غاع وٚحرَا مً َغ ١الحٗبحر(.)1
و٧ازحال ٝني ٜاملٗاوا ،وزغوض الاؾحٟهام الى ال٣ل  ،وإلاه٩اع ،والحى٦يض ،رم يىٟا الحٗاعى
()2
املؼٖىم في مٗاوا بٌٗ ايات مبيىا الىطه الضخيذ في ثل ٪املٗاوا...

ً
ً
ّ
وءٟغص البا٢الوا م٩اها َيبا لل٨الم ًٖ هٓم ال٣غ ن املعجؼٞ ،يئ٦ض إلاعجاػ بىهه ال٩امل ،وءٟىض
عاء مً ٢الىا ببم٩ان مٗغٞة إلاعجاػ ًٖ َغء ٤ثدليل يات ال٣غ ن ٖلى يىء ٖلىم البالٚة  ،ِ٣ٞأو بظ٦غ
ٞهاخة الل ٟٔوخضٍ.
ً
ّ
ً
ويٗ٣ض البا٢الوا بابا مؿح٣ال في «الض لة ٖلى بخة مٟاع٢ة ال٣غ ن ل٨الم الٗغب» وَى ل ُّ هٓغءحه
في إلاعجاػ.

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

وءح٩لم في ابحضاء الؿىعٞ ،يىا٢ل ما طاء ٞح ا مً اعاء ،وءغ ٌٞال٣ى ٫بؤج ا ٚحر مٟهىمة ،وأج ا
يحماشخى م٘ إلاعجاػ البياوا ،و م٘ ونٟه جٗالى لل٣غ ن بؤهه بلؿان ٖغيا
عمىػ ،أو أنىات ،وَى عأ
مبحن(.)3

ول٩ا يهل الى ثد٣يَ ٤ظٍ الىٓغءة يبدص في ٦ال طاهبح اٞ ،يح٩لم ًٖ ٦الم الٗغب «الٟجي» أو
البيان ٖامة ،رم ًٖ ال٣غ ن ،وءيحهي الى اليىام التي في البيان الٗغيا في هٓمه وثؤليٟه ،و ثحمسل في
ُ
ال٣غ ن ،ولهظا ٞبن ال٣غ ن زاعض ٖج ا )4(.ويٗ٣ض بابا في «البيان»( )5يبضإٍ بال٨الم ًٖ َغ٢ه ،ووؾاتله ًٖ
ُ
البيان بال٣لم واللؿانَّ ،
وأهه أقغ ٝالبيان.
رم يحٗغى لحٗغءٟات البالٚة الح٣ليضية بهىعة ثظ٦غها ب٨الم الجاخٔ»(.)6
والغماوا( )7والٗؿ٨غ في الهىاٖححن( )8وءى ٌ٣بًٗها ٖلى مسا ٫ما ٗٞل الغماوا.
) (1كتاب االنتصار ،ص .64 -61
) (2المصدر نفسو ،ص .78 – 68
) (3كتاب االنتصار ،ص .92
) (4أثر القرآن في تطور النقد العربي ،ص.272

لمرماني ضمن ثالث رسائل ،ص.75
) (7إعجاز القرآن ّ

العدد 11

) (6المقاييس البالغية عند الجاحظ ،ص169

العدد14

) (5كتاب االنتصار ،ص .139

) (8الصناعتين ألبي ىالل العسكري ،ص.7
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ً
بؤج ا ٦الم مٟيض؛ ّ
مسال -أهه يجىػ أن ثدض البالٚة َّ
بن طل ٪يؿاو بحن با٢ل وسخبان
اط يغي –
َّ
َّ
ُّ
واتل ،و يجىػ أن ثجض بؤج ا ثد٣ي ٤اللٖ ٟٔلى املٗجى بن طل ٪يضر في الُىءل مً ال٨الم املؿحهجً
الٛص(.)1
ً
وءخىاو ٫أبىاب البالٚة؛ ٞيح٩لم ًٖ إلايجاػ ،وإلاَالة ،وءً٘ قغَا في امل٣اعهة بحن ٞىىن الحٗبحر في
َظيً اللىهحنٞ ،حري وطىب وخضة املىيىٕ ختى يم ً٨الخ٨م ٖلى أ ؾلىبحن :إلاَىاب أم إلايجاػ أوفي
ُ
بالٛغى ،وءيحهي الى َّ
ُ
ٞىاتضٍ ومىاؾباثه(.)2
أن ل٩ل مً ؾلىبحن
ً
ويٗ٣ض ٞهال في  ًٞمً ثل ٪الٟىىن لم وؿم٘ به ٖىض مً جٗغيىا لهم مً ٢بل وَى:
البراغة:
وءدضٍ ب٣ىلهٞ « :ؤما ون ٠ال٨الم بؤهه بغاٖة مٗىاٍ أهه خظ٢د َغء٣حه وأطيض هٓمه ،و٢ض يىن٠
بظل٧ ٪ل مجيض ٢ى ٫أو نىاٖةٞ ،يجىػ أن يىن ٠ال٣غ ن باليراٖة ٖلى َظا املٗجى ،واملغاص أهه هٓم يسغض
ًٖ ام٩ان ٧ل الىاَ٣حن ٖلى مٗجى أهه ثجىءض ٦الم َى ٖلى مٗجى ٦الم الٗغب(.)3

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ّ
ويٗ٣ض البا٢الوا م٣اعهة بحن ٞىىن البيان في ال٣غ ن ،وفي ٦الم الٗغب ،وءيحهي الى هخيجة ي٣هضَا،
أبل ٜمج ا في ٦الم الٗغب أطم٘ٞ ...ا ؾحٗاعة في ال٣غ ن ُ
وهي أن ٞىىن البيان في ال٣غ ن ال٨غءم ُ
أبل،ٜ
أبل ،ٜوالحجاوـ في ال٣غ ن ُ
والخكبح ات في ال٣غ ن ُ
أبل ...ٜالخ ،وهدً هالخٔ ثؤرغٍ َىا بما ؾب ٤أن ٢اله الغماوا
ان جٗغءٟه لالؾحٗاعة َى ُ
في َظا املىيىٕ بل َّ
ٖحن جٗغء ٠الغماوا ،و٦المه في الحجاوـ ي٩اص يسغض مً ّ
هو
ِ
ٖباعثه(.)4
ُ
و٦المه في املبالٛة ٦ظل ٪يسغض ًٖ ٢ؿام الؿحة التي ٖغٞىاَا في ٦حاب الى٨د ،و٦ظل٪
مداو ثه في الحًٟيل بحن ٞىىن البالٚة في ال٣غ ن وفي ٦الم الٗغب هي مىيىٕ ٦حاب الغماوا.
ً
وءؤزظ بما طاء في الى٨د ًٖ الحالإم والحهغء ،٠والٟىانل ،وءغي أيًا أن الٟىانل في ال٣غ ن
ال٨غءم أًٞل مً السج٘ رم يظ٦غ ٢ؿمح ا اللظيً ط٦غَما الغماوا (أٖجي الٟىانل املحجاوؿة الخغو،ٝ
واملح٣اعبة الخغو )5(ٝوءحٗغى ملا طاء ًٖ مؿيلمة مً ٦الم ي٣لض به ال٣غ ن ٖلى مسا ٫ما ٗٞل اليُايا في
اعجاػٍ رم يح٩لم ًٖ مىؾي٣ى الىػن في هٓم ال٣غ ن ،وَى محابٗة( )6لغأيه في الٟىانل وامل٣اعهة بيج ا وبحن

) (1االنتصار لمباقالّني ،ص.142
) (2المصدر نفسو ،ص.160-155
) (3المصدر نفسو ،ص .162

العدد 14

) (4المصدر نفسو ،ص .143-142
) (5كتاب االنتصار ،ص.145-143
) (6إعجاز القرآن لمخطابي ،ص.257
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السج٘ٞ ،حري أن قب ة بحن أوػان ال٣غ ن وٞىانله وبحن أوػان الٗغب ،وأسجاٖهم وٞىانلهم ،رم يٗغى
ٖلى بؿاٍ البدص أوػان ال٨الم(.)1
فُلؿ الىالم من خُد الىػن إلى أعبػة أكؿام:
 -1الىثر وَى «املغؾل».
 -2مٟ٣ى ٚحر مىػون.
 -3مىػون ٚحر مٟ٣ى ،ومىه السج٘ واليُ .
 -4والىٓم املٟ٣ى املىػون وَى الكٗغ.
ّ
ّ
رم يحٗغى البا٢الوا ليكؤة ثل ٪الٟىىن وثُىعَا ٖىض الٗغب .واطا ٧ان ٦حاب البا٢الوا بٗض طل٪
«اعجاػ ال٣غ ن» َى الضعاؾة الىاضجة آلعاته مجحمٗة في هٓم ال٣غ نٞ ،بن عاءٍ في «اعجاػ ال٣غ ن» هي عاإٍ
في «الحمهيض وه٨د الاهحهاع».
ال٣غ ن».
ً
ً
ً
٣ٞض ٧اهد الضعاؾة ٞيه مغثبة ثغثيبا مىُ٣يا ٖلميا؛ خيص بضأ بح ييو مجمل لىٓغءحه في إلاعجاػ
 ٦ما يغاَا -رم ثىاولها بالكغح والحٟهيل أرىاء ال٨حاب ،وعص ٖلى الاٖترايات ،وٞىض حجج املٗاعيحنواملسالٟحن في ٞهى ٫ال٨حاب...
رم اهحهى في زغ ال٨حاب ٩٦ -ل بدص ٖلبي الى ث ييو طام٘ للىحاتج التي ثىنل الح ا و٢ض ٧اهد
ّ
صعاؾات البا٢الوا – بد – ٤مسمغة لىٓغءة ث٩اص ث٩ىن مح٩املة املٗالم يحضر مً زاللها الاؾح٣اللية والغإءة
اليانة ،والىمِ املحمحز ،وهي ثح يو في الىطىٍ السالرة التي ؾب ٤ط٦غَا ( )2وثيحهي بالىٓم ٞي٣ى«:٫
محىاٍ في البالٚة ٖلى ثهغ ٝوطىَه ،وازحال ٝمظاَبه،
والىطه السالص أهه بضي٘ الىٓم عجي الحؤلي٠
ٍ
زاعض ًٖ املٗهىص مً هٓم طمي٘ ٦المهم ،ومبايً للمؤلى ٝمً ثغثي زُا م ،وله أؾلىب يسحو وءحمحز في
ٞهىله ًٖ أؾالي ال٨الم املٗحاص(.)3

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ً
وهٓغءحه في إلاعجاػ وطهىصٍ ٞيه التي طاَض َىءال في جٗمي٣ها ثؤجا بيىة هاضجة في ٦حابه «اعجاػ

ً
ً
ّ
البا٢الوا :أهه ييبػي لإلوؿان ٧ا ُيضع ٥أؾغ َاع إلاعجاػ أن ي٩ىن بهحرا باللٛة زبحرا بٟىىن
وءغي
ّ
ال٣ى ٫محم٨ىا ،ه٣اصة يجيض الحميحز بحن ؾالي  ،ولحل ٪الييرة أنىلها مً إلاملام الىاؾ٘ بالٗغبية ،والكٗغ
م٘ املىَبة اليانة الُٟىة...
ّ
املادد الثالد :ثؿاُم م هج الااكالني غلى نظ اللغآن وأؾلىبه.
ّ
يدلل البا٢الوا ؾىعة مً ال٣غ ن ٦ما خلل ٢هيضة مغة ال٣يـ وأزغي للبدتر ..

العدد 11

) (2إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص .38 – 35

العدد14

) (1كتاب االنتصار ،ص.149-148

) (3المصدر نفسو ،ص .138
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ّ
واَحمام البا٢الوا بمٗل٣ة امغة ال٣يـ و٢هيضة البدتر  .ومُلٗهما ٖلى الحىالي:
ّ َ َ ْ َ َّ ُ َ
ْ
الضزىٌ ف َد ْى َم ِل
اللىي حن
ِب ِؿل ِـ ِ
َ
َ
َ
()2
ف َػ ر ر ر َرل الظي ن ر ْره َى ُاو أو لر ر ر ر ًفػر ر ر ِرل

َْ
ْ ْ َ َ
َ َْ
ومج ِز ٌِ
ِكفا نا ًِ ِمن ِطهغي خ ِاِ ٍ
ُ
ب
ْ
ال
رُاٌ املر ررل ِ
أى ررال ظلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى ِ الخ ر ِ

()1

()3

بن الكٗغ أبل ٜما ٢ا ٫الٗغب ،اطا ناص ٝقغٍ الٟهاخة ،وأبضٕ اطا ثًمً أؾباب البالٚة.
املؿل

وٌ :ثدلُل ؾىعة ال مل.

ً
ّ
ً
يخىاو ٫البا٢الوا ثدليل ؾىعة الىمل ثدليال َغءٟا -لٗله لم يؿب ٤اليه باٖحباع الؿىعة وخضة ٞىية
مىيىٖية.
ً
ٞجراٍ يدللها مً هاخية الىٓم ،محٗغيا بلٟاْها ومٗاهح ا ،وثآل ٠ألٟاْها ومٗاهح ا ،في هٓم عاث٘،
ونلة الٟانلة بالىٓم ،وء٣ىم بح٣غء مٗاوا الؿىعة ،وقغح مىاًَ الجماٞ ٫ح ا ،وء٨كٖ ٠ما ٢ض يسٟى
ً
ٖلى ال٣اعة الٗاص ؛ وبظل ٪ي٣ىم بضوع الىؾيِ و٢اعته محمكيا م٘ الؿىعة مً مُلٗها ،مح٣لبا م٘ مٗاهح ا،
ً
ً
صاتغا بحن ٞىىن الحٗبحر ٞح ا ،رم يؤيى أن يهضع أخ٩اما ،أو أن يل٣ا بم٣اييـ طاٞة ،وَيا٧ل خياة ٞح ا ،و
عواء.
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ّ
و٢ض ثىاو ٫البا٢الوا ؾىعة الىمل طملة و٢ض اٖحاص ٚحرٍ الى٢ىٖ ٝىض ايات املٟغصة ،يٟؿغ ٚغءب ا،
ّ
وءبحن ما ٞح ا مً طما ٫الل ٟٔواملٗجى في خضوص البضي٘ والبالٚة ،وءغؾم املىهج ٢بل بضء عخلحه ٞي٣ى « :٫رم
ْ
أ٢هض الى ؾىعة ثامة َّ ٣َ ٞ
ه ْض في مٗغٞة ٢ههها ،وعإ ما ٞح ا مً بغاَيج ا و٢هههاْ ،
ثؤمل الؿىعة التي
ِ
يظ٦غ ٞح ا َّ
الىمل ،واهٓغ في ٧لمة ٧لمة وٞهل ٞهل(.)4
وءؤزظ في ثدليل الؿىعة مً أولها ٞي٣ى « :٫بضأ يظ٦غ الؿىعة الى أن بحن أن ال٣غ ن مً ٖىضٍ الى أن
٢ا :٫ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ 
ً
هاعا ٣ٞا ٫بَله :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ  (6)و٢ا ٫في
()5

رم ونل بظل٢ ٪هة مىسخى ٖليه الؿالم ،وأهه عأي

) (1ديوان امرئ القيس اعتنى بو عبد الرحمن المصطاوي ،ص.159
) (2ديوان البحتري ،تحقيق حسن كامل الصيرفي ،ص.674
) (3إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.219
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ؾىعة َه في َظٍ ال٣هة  :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ 

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ.

)(1

ثم قال  :ﲆ ﲇ

()2

ٞاهٓغ الى ما أطغي له ال٨الم و ،٫و٦ي ٠اثهل بحل ٪امل٣ضمة ،و٦ي ٠ونل ا ما بٗضَا مً
ً
زباع ًٖ الغبىبية ،وما ص ٫به ٖلح ا مً ٢ل الٗها خية ،وطٗله صليال يضٖ ٫ليه ،ومعجؼة ت ضيه اليه،
واهٓغ ال٩لمات املٟغصة ال٣اتمة بىٟؿها في الخؿً ،وٞيما ثحًمىه مً املٗاوا الكغءٟة رم ما ق ٟ٘به َظٍ
َ َ
اية ،وَ ٢غن به َظٍ الض لة مً اليض البيًاء ًٖ هىع اليرَان مً ٚحر ؾىء ،رم اهٓغ في ية ية و٧لمة ٧لمة
َل ثجضَا ٦ما ونٟىا مً عجي الىٓم ،وبضي٘ الغن٩ٞ ،٠ل ٧لمة لى أٞغصت ٧اهد في الجماٚ ٫اية ،وفي
َ
ُ
ُ
َّ
وطوات ا ،ثجغ في الخؿً مجغاَا ،وثؤزظَا في مٗىاَا ،رم
ويام ْت ا
أزىات ا
الض لة ية٨ٞ ،ي ٠اطا ٢اعه ْت ا
ه ُ
مً ٢هة الى ٢هة ،ومً باب الى باب مً ٚحر زلل ي ٘٣في هٓم الٟهل الى الٟهل ،وختي ُي ّ
ىع ل ٪الٟهل
ً
وبحن ًٞل هٓم ال٣غ ن ٖلى ال٨الم الٗاص ٞيضٖى واخضا الى الح٣ليض ٞال يهل الى شخيء ،وء٣غ
بالعجؼ أمام ل ٟٔال٣غ ن وهٓمه .ويؿحُغص في ثدليل الؿىعةٞ .ي٣ى « :٫متى ت يؤ لآلصما ْ
أن ي٣ى ٫في ون٠
٦حاب ؾليمانٖ -ليه الؿالم -بٗض ط٦غ الٗىىان والخؿمية َظٍ ال٩لمات الكغءٟة الٗالية  ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ واليلىم مً طل ٪الى ما ناعت اليه مً الحضبحر ،واقحٛلد به مً املكىعة ومً جٗٓيمها
أمغ املؿخكاع ،ومً جٗٓيمهم أمغَا وَاٖت ا بحل ٪لٟاّ البضيٗة ،وال٩لمات العجيبة البليٛة رم ٦المها

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ونال ببضي٘ الحؤلي ،٠وبلي ٜالحجزيل(.)3

بٗض طل ٪لحٗلم ثم٢ ً٨ىلها  :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ 
()4

وذكر قوليم  ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ 

ثجض

في نٟت م أهٟؿهم أبضٕ مما ونٟهم به ،و٢ىله  :ﲻ ﲼ جٗلم بغاٖحه بىٟؿه ،وعجي مٗىاٍ
ومىي٘ اث٣اهه في َظا ال٨الم ،وثم ً٨الٟانلة ومالءمت ا ملا ٢بلها ،وطل٢ ٪ىلو  :ﲽ ﲾ ﲿ رم
الى َظا الازحهاع ،والى البيان م٘ إلاعجاػٞ ،بن ال٨الم ٢ض يٟؿضٍ الازحهاع ،ويٗميه الحسٟي ٠مىه
وإلايجاػ ،وَظا ّ
مما يؼءضٍ الازحهاع بؿُا لحم٨ىه وو٢ىٖه مىٗ٢ه...

) (3إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.189
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رم ٨ٞغ بٗض طل ٪في ية ية أو ٧لمة ٧لمة مً ٢ىله جٗالى :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
()1

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ 

َظٍ ال٩لمات السالذُّ ،
٧ل واخضة مج ا ٧الىجم في ٖلىٍ

ّ
وهىعٍ ،و٧اليا٢ىت يحألب بحن قظوعٍ ،رم ثؤمل ثم ًَ ٨الٟانلة ،وهي ال٩لمة السالسة وخؿً مىٗ٢ها وعجي
ّ
ُ
ُ
ُ
خ٨مت ا ،وباعٕ مٗىاَاْ ،
قغخد ل ٪ما في ُّ
و٢غعت
ٞؿغت،
٧ل ية َاٖ ٫لي ٪مغ ،ول٨جي ٢ض بيي ُد بما
وان

َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٞهلد َ
َ
صٖىت ،ثم
والؿمد الظ اليه
عميد
والٛغى الظ
٢هضت،
ؾل٨د والىدى الظ
الىطه الظ
بما
ْ
٨ٞغ بٗض طل ٪في شخيء أصلٖ ٪ليه ،وَى جٗاصَ ٫ظا الىٓم في إلاعجاػ في مىا ٘٢ايات ال٣هحرة والُىءلة
واملحىؾُة»( ،)2وٖلى َظا املسا ٫يجغ ثدليله لؿىعة« :خمٚ ،اٞغ».
وهدـ ٞيه هٟـ اليراٖة والغوٖة في الحىاو ٫والجضة في الحدليل ،ومداولة ابغاػ املداؾً ٢بل
الخ٨م ،والحضعض مً أٚغايها ،والحى٣ل مً مٗجى الى مٗجى ،ومً ٞهل الى ٞهل ،م٘ بيان ص٢ة الغبِ بحن
الك٩ل واملًمىن أو بحن املٗاوا و لٟاّ...
ً
رم هغاٍ :يجهض هٟؿه ل٨ك ٠ما يغبِ بحن ما يبضو مىٟهال في ْاَغٍ مً ايات ًٖ ؾمد الؿىعة،
و يؼا ٫ي٨ك ًٖ ٠أؾغاع هٓم ال٣غ ن ختى ثدـ و٦ؤه ٪أقغبد الؿىعة ومداؾج ا في ٢لب...٪
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

وهسغض مً ثدليل الؿىعة بىخيجححن :أو َما أهه يضر الاٖحماص ٖلى مجغص الىٓغة الٟغصية في ية
ية أو ٧لمة ٧لمة صون مٗغٞة املى ٘٢لحل ٪ايات وال٩لمات في الؿىعة وفي املٗجى الٗام الظ يؿل٨ها.
وراهح ما :عؾم مىهج عاث٘ في الى٣ض البالغي يٗحمض ٖلى الحدليل الٟجي في ٞهم الىهىم م٘ ثُبي ٤ما ؾب ٤أن
ّ
ؾا٢ه البا٢الوا مً عاء في ه٣ض البيان )3(.ويٗحمض طل ٪املىهج في ثدليل الؿىعثحن ٖلى املغث٨ؼات الٗكغة
اثية:
 ثماؾ ٪الؿىعة في املٗجى واملىيىٕ وفي الل ٟٔوالىٓم...ؾهىلة الاهح٣ا ٫مً مٗجى الى مٗجى ،ومً ٢هة الى أزغي وعوٖة اليغوض م٘ ص٢ة الٟهل والىنل.
جؿاو الؿىع ٖلى ازحال ٝمىيىٖات ا في الىٓم والغوٖة الٟىية...ول٨ىه م٘ طل ٪يٗتر ٝبحٟاوت بًٗها ًٖ
بٌٗ في ْهىع إلاعجاػ وويىخه؛ ي٣ى « :٫وان ٦ىا وٗح٣ض أن إلاعجاػ في بٌٗ ال٣غ ن أْهغ وفي بٌٗ
أص.)4(»١
) (1سورة النمل ،اآلية.34
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الض٢ة في الحٗبحر ًٖ املٗاوا واملالءمة بيج ا وبحن ٞىىن ال٣ى ٫أو ٞىىن الحٗبحر زغي ٧ا ؾحٗاعة والخكبيه
وإلايجاػ وٚحرَا.
الحآل ٠بحن لٟاّ واوسجامها بديص ثدـ وكىػا و ازال  ،وأهه اطا جٛحر وي٘ ل ٟٔمج ا بالح٣ضيم أو
الحؤزحر ،أو بحٛيحرٍ بآزغ ،لم يحم الحىا ،٤ٞوْهغ الى٣و والحٛيحر واضخحن ،وَظا عاط٘ ٧له الى الىٓم.
ص٢ة الازحياع لأللٟاّ املٗيرة في مىايٗها بديص ثدمل «شخىة» ٧املة مً املٗاوا ثىُل ٤بمجغص هُ٣ها،
وث٩ىن َظٍ اليانية أوفي بالٛغى صون ٚحرَا مً لٟاّ ومسا ٫طل٧ ٪لمة «ليؤزظوٍ« في ٢ىله جٗالى:
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ 

()1

 -1طال ٫الغبىبية وثجلح ا في بيان ال٣غ ن في ل ٟٔعاث٘ ،وٖباعات عنيىة ،ثدـ اػاءَا بالهيبة مسل ما في
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ّ
ي٣ى ٫البا٢الواٖ ٠٢ :لى َظٍ الض لة و٨ٞغ ٞح ا وعاط٘ هٟؿ ٪في مغٖاة مٗاوا َظٍ الهٟة الٗالية
()2

وال٩لمات الؿامية ،والخ٨م البالٛة ،واملٗاوا الكغءٟة ،جٗلم وعوصَا ًٖ

ولىَية ،وص لت ا ٖلى

الغبىبية)3(:

ّ
 -2الحهغ ٝفي ال٣ى ٫في املىاؾبة الىاخضة م٘ الخؿاو في الغوٖة وفي الحٗبحر في ٍِ ٧ل ٦ما طاء ب٣هة مىسخى

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

٢ىله جٗالى  :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

بؤلٟاّ محٛحرة ،ومخؿاوءة في ؾىع ٦سحرة.
 -3الحهغ ٝفي املىيىٖات الٗ٣لية ٧الخكغي٘ و خ٩ام والدجاض وأنى ٫الٗ٣يضة بؤؾلىب ؾهل وهٓم
بضي٘ ،م٘ ازترإ بٌٗ لٟاّ ،و وعوصَا بو ٫مغة ٞيه.
 -4و٢ىٕ الٟانلة صاتما في مىٗ٢ها املىاؾ  ،وثم٨ج ا مىه ٞححم املٗجى وث٨ؿبه عوٖة.
ّ
البا٢الوا يؿل ٪في اربات اعجاػ ال٣غ ن َ
أخض َغء٣حن:
َظٍ نى ٫الٗكغة ثئ٦ض لىا أن
 -1أن يسحاع مً ايات املحٟغ٢ة في الؿىع قىاَضٍ ٖلى الً٣ية.
ً
 -2أن يسحاع ؾىعا مح٩املة وفي ٦ال الخالحنٞ ،بهه يؤزظ هٟؿه ببيان ٖلى مى ٘٢طل ،٪وؾمى بالٚحه وهٓمه.
ً
ً
ً
وَى بظ٦غٍ ؾىعا مح٩املة يٟحذ بابا طضيضا في ثىاو ٫اعجاػ ال٣غ ن البالغي والٟجي.

العدد 11
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و٦ىا هىص لى َّ
أن الضاعؾحن مً الى٣اص والبالٚيحن اثبٗىٍ ٞح ا ٞىٓغوا في ال٣غ ن ؾىعة ؾىعة ،ول ً٨أ٦ثرَم
ٖلى الىٓغ ٞيه ية ية ،وخحن ي٣اعهىن بيىه وبحن ٦الم الٗغب ٞبج م ي٣يمىن املىاػهة ،وءضيغوج ا ٖلى ية
ّ
وطملة مً ٦المهم ،أو ٖلى ية وبيد مً الكٗغ( )1ل٣ض ازحاع البا٢الوا ٢ىله جٗالى  :ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

()2

رم يٖٗ ٣لح ا ٞي٣ى« :٫اهٓغ ان قئد الى قغءَ ٠ظا الىٓم ،وبضي٘ َظا الحؤلي ،٠وٖٓيم َظا الغن٠
ٌ ()3
و٧ل لٌ ٟٔ
٧لمة مً َظٍ اية ثامةّ ،
ّ
بضي٘ وا...٘٢
٧ل ٍ
رم ي٣ى٢ :٫ىله  :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ  ،يضٖ ٫لى نضوعٍ مً الغبىبيةُ ،وء ّبح ُن ًٖ
ْ
وٗ٢د بحن ٦الم ٦سحر َث ّ
وعوصٍ ًٖ لىَية ،وَظٍ ال٩لمة بمىٟغصَا وأزىات اُّ ،
مح َز ًٖ
٧ل واخضة مج ا لى
َ
ُ
وَ ٚغة قهغٍَ ،
وٖ ْح َن صَغٍ.
طميٗه ،و٧ان واؾُة ِٖ ْ٣ضٍ وٞاثدة َٖ ْ٣ضٍ،
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ً
و٦ظل٢ ٪ىله :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ٞ ،جٗله عوخا بهه يخي اليلٞ ،٤له
ً
ًٞل عواح في طؿام ،وطٗله هىعا بهه يطخيء يياء الكمـ في اٞا ،١رم أيا ٝو٢ىٕ الهضاية الى
مكيئحه ،وو ٠٢و٢ىٕ الاؾترقاص ٖلى اعاصثه ،وبحن أهه لم ي ً٨لح حض اليه لى ثىٞي٣ه ولم ي ً٨ليٗلم ما في
ال٨حاب و إلايمان لى جٗليمه ،وأهه لم ي ً٨لح حض ٨ٞ ،ي٧ ٠ان ح ض لى ٍ٣ٞ ،ض ناع ح ض  ،ولم ي ً٨مً
٢بل طل ٪لح حض ٣ٞ ،ا  :٫ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ّ
ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ  ي٣ى ٫البا٢الواٞ« :اهٓغ الى َظٍ ال٩لمات السالذٞ ،ال٩لمحان
وليان  -واه ٪لت ض  ...نغاٍ هللا  -مئثلٟحان ،و٢ىله  :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ٧ ،لمة مىٟهلة
ً
ُ
َ
ء ٠الىٓم َّ
مبايىة لألولى ٢ض ّ
أقض اتحالٞا مً ال٨الم املئ ِال ،٠وألُ ٠اهحٓاما مً الخضيص
نحرَا قغ
املالتم»(.)4
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) )3إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.187
) (4إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.187
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ّ
ان الظ يض ٤٢الىٓغ في جٗلي ٤البا٢الوا ٖلى اية يلمذ ٞيه بظوع البالٚة امل٣ىىة التي اه٣ؿمد ٖلى
أيض املحؤزغءً الى مٗان وبيان وبضي٘ .اهه يحدضذ ًٖ ٢ىله جٗالى  :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ
ﱐ ﱑ  بهه يدحي اليلٞ ،٤له ًٞل عواح في طؿاص وبهه يطخيء يياء الكمـ في اٞا.)1(١
وَظا الخضيص مً خضيص الخكبيه والاؾحٗاعة ووطه الكبهٖ ...ىض الانُالخيحن.
و٦ظل ٪يحدضذ ًٖ ٢ىله جٗالى  :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ  إلى قولو  :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮٞ "يظ٦غ الاتحال ٝبحن ال٩لمححن ولحن والاهٟها ٫واملبايىة في السالسة رم يظ٦غ أن ٢ض ّ
نحرَا الىٓم
َّ
أقض اتحالٞا مً ال٨الم املئال "٠وَظا بٗيىه ما ٖ٣ض له ٖلماء املٗاوا باب الٟهل والىنل ،وما يخب٘ طل٪
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

مً ٦ما ٫الاثها ٫و٦ما ٫الاهٟها ٫وقبح هما.
وٖلى َظا اليؿ ٤مً ؾى ١ايات  :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱟ ،ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ

ﲶﲷﲸﲹ

()2

ٞبهه يٖٗ ٣لح ما بما يم ً٨أن هجض ٞيه اقاعات ل يهاتو البالٚية التي ٖغٞد بٗضٍ ،وطلٖ ٪لى
اطما ٫وجٗميم(.)3
املؿل الثاني :جػاصٌ الاالغة وال ظ
ّ
وَظٍ ٨ٞغة يىلح ا البا٢الوا ٖىاية ،وهي ٨ٞغة جٗاص ٫هٓم ال٣غ ن في اعجاػٍ في مىا ٘٢ايات ال٣هحرة
والُىءلة واملحىؾُة؛ و٢ض ؾب ٤أن أقغها الى طل...٪
ًّ
ّ
ً
َاتال مً مسلة مً يات ال٣غ ن ّ
ليبحن ٞح ا إلاعجاػ بالىٓم والبالٚة ،مً خيص
٦ما
ويٗغى البا٢الوا
الاهح٣ا ٫مً ٚغى الى ٚغى ،ومً مىيىٕ الى مىيىٕ ،ومً خيص اليلىم مً شخيء الى شخيءٞ ،مً
اخحجاض الى وٖيض ،ومً اٖظاع الى اهظاع ومً ٞىىن مً مغ قتي مسحلٟة ثسحل ٠بكغء ٠الىٓم ومحباٖضة
بٗلي الًم( .)4ختى يهل الى ٢ىله جٗالى  :ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ

) (3الباقالّني وكتابو إعجاز القرآن عبد الرؤوف مخموف ،ص .435

العدد 11

) (2سورة االنعام ،اآلية .96

العدد14

) (1المصدر نفسو ،ص .187

) (4المرجع نفسو ،ص .440
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ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ

ﲔﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟ

()1

ّ

وءبضأ البا٢الوا في الحدليل بٗض قضة اعجابه باآلية ال٨غءمة وزانة  ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊ  ،وءظ٦غ أن َّأية ٧لمة مهما ٧اهد ثدل مدل ﲉﲊ ٞ ،ي٣ى« :٫وَل ث ٘٣في الخؿً
مى٢ ٘٢ىله ﲉﲊ  كممة ؟ وَل ث٣ىم م٣امها في الجؼالة لٟٓة ،وَل يؿض مؿضَا في نالة
ه٨حة(.)2
رم ي٣ضم ال٩لمات التي ٢ض يخباصع الى الظًَ أج ا ٢ض ثدل مدل ﲉﲊ ٞ ، ي٣ى « :٫لى وي٘
ً
مىي٘ طل ٪لي٣حلىٍ أو لحرطٟىٍ أو ليىٟىٍ أو ليُغصوٍ أو لح ل٩ىٍ أو ليظلىٍ وهدى َظا ما ٧ان طل ٪بضيٗا و
ً
ً
ً
باعٖا و عجيبا و بالٛا(.)3
ّ
ً
و٢ض أناب البا٢الوا ٗٞال ،بهه

يم ً٨أبضا أن وؿخبض٧ ٫لمة ب٩لمة أزغي في ال٣غ ن ال٨غءم.

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

٩ٞلمةﲉﲊ  يم ً٨ل٩لمة أزغي أن جؿض مؿضَا .ي٣ى ٫الؼمسكغ في ثٟؿحرَا :مٗىاَا ليحم٨ىىا
مىه ومً إلاي٣إ به وانابحه بما أعاصوا مً جٗظي أو ٢حل(.)4
وبالٟٗل هضع ٥ما ثحًمىه ال٩لمة مما ٖسخى أن يسُغ ٖلى با ٫املكغ٦حن في أمغ الغؾى -٫نلى هللا ٖليه
()5

وؾلم -و٦يٟية اليالم مىه « مما ثئصيه واخضة مما ط٦غ»

ّ
ّ
ُ
ولؿد أ٢ى ٫لَ ٪ظا في
ومً عجي جٗاص ٫البالٚة والىٓم في ال٣غ ن ِ٧له ما أقاع اليه البا٢الوا ب٣ىله» :
ّ
ُ
قغخد لَّ ٪
أن ال٨الم في خ٩اية
بوا
ية صون أية ،وؾىعة صون ؾىعة ،وٞهل صون ٞهل ،ومٗجى صون مٗجىِ ،
ال٣هو و زباع وفي الكغاث٘ و خ٩ام وفي الضياهة والحىخيض ،وفي ُ
الدجج والحسبيد َى زال ٝال٨الم ٞيما
ٖضا َظٍ مً مىع( ...)6وهظ٦غ في خ٩اميات يات أزغ.

) (1سورة غافر ،اآلية .6-5
) (2إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.197
) (3المصدر نفسو ،ص.197

العدد 14

) (4الكشاف ،جـ ،2ص .309
) (5الباقالّني وكتابو إعجاز القرآن ،ص .441
) (6إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص .200
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ويٗض َظا يىعص ٢ىله جٗالى :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ

()1

ُّ
ً
يضلْ ٪
مٗل٣ا ٖلى َظٍ ايةّ « :
ي٣ى٫
ان
ان في اية مً الخ٨مة والحهغ ٝالعجي والىٓم الباعٕ الٛغء ما
ّ
قئد ٖلى إلاعجاػ ،م٘ َظا الازحياع وإلايجاػ ٨ٞي ٠اطا بل ٜطل ٪يات أو ٧اهد ؾىعة( )2وءمطخي البا٢الوا في
ثدليل مجمىٖة مً يات خ٩ام وايات املحٗل٣ة بالٗ٣يضة لييرًَ ٖلى ٨ٞغثه ؾاؾية وهي جٗاص ٫البالٚة

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

والىٓم .وبظل ٪يؿخبٗض ٨ٞغة الحٟاوت الٟجي في ال٣غ ن ال٨غءم و ظا الحدليل يؿهم في ثؤنيل الضعؽ
البالغي زانة ٖىض خضيسه ًٖ البضي٘ في ٢ىله « :ؾبيل الى مٗغٞة اعجاػ ال٣غ ن مً البضي٘ ،الظ َّاصٖىٍ
ّ
ُ
ُ
وءسغض ًٖ الٗغ )3(ٝولٗله مً الىاضر أن البا٢الوا
في الكٗغ وطل ٪بن َظا ال ًٟليـ ٞيه ما يسغ ١الٗاصة
يؿحٗمل مهُ ر البضي٘ ويٗجي به البالٚة بهٟة ٖامة ..وهضعَ ٥ظا مً زال ٫ايات ال٣غ هية التي يدللها
وءبحن ما ٞح ا مً عوٖة البضي٘ مسل الخكبيه والاؾحٗاعة وال٨ىاية والخظ ٝوالالحٟات واملُاب٣ة...
ّ
ب٣ا أن وكحر في زحر الى َّ
أن البا٢الوا ب٨حابه اعجاػ ال٣غ ن ٢ض ؾاَم في بىاء نغح البالٚة الٗغبية ،و
ثى٣و مً ٢يمحه املالخٓات التي أبضاَا الٗلماء زانة مً هاخية اليلِ في املهُ ر .وم٘ َظا ٣ٞض أنبذ
٦حابه مً أَم املغاط٘ البالٚية باإلياٞة الى أهه أَم املغاط٘ ال٨المية ٩ٞان ال٨حاب بظل ٪همىططا زحالٍ
الٗلىم صبية ،ه٣ض وبالٚة وأصب بالٗلىم ال٣غ هية ويٗلم ال٨الم(٦ )4ما أهه همىطض لحمغؽ ٖلماء ال٨الم
ّ
بالٟىىن البالٚية و صبية وعَاٞة خاؾت م صبية وصعبة طو٢هم الٟجي( )5و ظا ي٩ىن البا٢الوا ٢ض أؾهم م٘
ٚحرٍ مً صاعسخي ال٣غ ن ال٨غءم في ثؤنيل الضعؽ البالغي الظ زغض مً الحدؿـ الاهُباىي الى الحظو١
الغٞي٘ املئؾـ ٖلى هٓغءات واضخة ،ثئءض مظَ أَل الؿىة والجماٖة في إلاعجاػ البياوا لل٣غ ن ال٨غءم.

) (3المصدر نفسو ،ص .111
) (4المباحث البالغية في ضوء فضية اإلعجاز القرآني :أحمد جمال العمري ،ص .227

العدد 11

) (2إعجاز القرآن لمباقالّني ،ص.201

العدد14

) (1سورة المائدة ،اآلية .4

) (5البالغة العربية :عمي عشري ،ص .62
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الخاثمة
ً
ً
ً
ّ
 -1صا ٘ٞالبا٢الوا ٦سحرا ًٖ ال٣غ ن ال٨غءم ،وًٖ إلاؾالم ،وو ٠٢أمام املهاطمحن و٢ىٞا ناعما وءضٖ ٫لى
ّ
طل ٪ما ثغ٦ه مً راع مضوهة.
ً
ّ
ّ
 -2لم يغ البا٢الوا بالهغٞة وطها مً وطىٍ إلاعجاػ وخ٣ي٣ة إلاعجاػ ٖىض البا٢الوا أهه ي٣ضع ٖليه الٗباص
بج م لى ٢ضعوا ٖليه لبُل اعجاػٍ.
ُ
ً
ّ
ً
٣ٖ -3ض البا٢الوا بابا مؿح٣ال في الض لة ٖلى بخة مٟاع٢ة ال٣غ ن ل٨الم الٗغب وَى ل ُّ هٓغءحه في
إلاعجاػ.

ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

ً
ً
ّ
أن يضع ٥أؾغاع إلاعجاػ ْ
البا٢الواّ :أهه ييبػي ٖلى مً أ اص ْ
أن ي٩ىن بهحرا باللٛة زبحرا بٟىىن ال٣ى٫
 -4يغي
ع
ً
ها٢ضا يجيض الحميحز بحن ؾالي .
 -5واليالنة ّ
أن املح٩لمحن بهٟة ٖامة واملٗتزلة زانة ٢ض أؾهمىا في ثؤنيل الضعؽ البالغي.
ً
ّ -6
وأن الجض ٫الظ ٧ان ٢اتما بحن املح٩لمحن وبحن أٖضاء إلاؾالم يحُل مج م الاٞحىان في أؾالي ال٣ى،٫
ً
أيًا امحال٢ ٥ضعة بالٚية ثم٨ج م مً ابُاّ ٫
وعص ّ
٧ل الكب ات التي أوعصَا املك٩٨ىن والُاٖىىن في
وءحُل
ِ
ال٣غ ن ال٨غءم زانة ٞيما يحٗل ٤ببعجاػٍ البياوا و٦ظل ٪ايات املخكا ات التي ٢ض يىَم ْاَغَا ّ
أن ٞح ا
ً
ثىاً٢ا.
ً
 -7لهظا ٧ان صوع أبخاب الضعاؾات ال٣غ هية ٖامة وإلاعجاػ البياوا زانة ٗٞا في بىاء نغح ٖلىم البالٚة
ً
ٖاليا.
ً
 -8وهٓ ًغا لىا َّ
٢ضم ُه ولىن َو َط َض املحؤزغون الؿبيل ُممهضا أمامهم ٩ٞان ٖملهم ٖباعة ًٖ طم٘ وثيؿي٤
وثغثي لٟهىلها املبسىرة في رىايا ٦ح املح٣ضمحن.
ً
ّ
 -9صعاؾات البا٢الوا في إلاعجاػ ث٩اص ثىدهغ في رالذ صواتغ ث٨غعت ٦سحرا في ٦حبه وهي إلازباع ًٖ الٛيىب
ً
ّ
وأميه الغؾى- ٫نلى هللا ٖليه وؾلم -واملٗلىم مً خاله أهه ٧ان أميا ي٨ح و يدؿً ال٣غاءة وأن ال٣غ ن
بضي٘ الىٓم عجي الحؤلي ٠محىاٍ في البالٚة الى ّ
الخض الظ ٌيٗلم ُ
عجؼ اليلٖ ٤ىه.
ِ
ٍ
ّ
َّ -10
أن بضي٘ الىٓم املحًمً إلعجاػٍ ثح٣ؿم ٖىض البا٢الوا الى وطىٍ ٖكغة ط٦غهاَا ٦ما وعصت في ٦حابه
اعجاػ ال٣غ ن.

العدد 14
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املطاصع واملغاجؼ
 -1ال٣غ ن ال٨غءم بغواية خٟو ًٖ ٖانم
 -2أرغ ال٣غ ن في ثُىع الى٣ض الٗغيا ،مدمض ػٚلى ٫ؾالم ،صاع املٗاع ٝبمهغ.
ّ
 -3اعجاػ ال٣غ ن للبا٢الوا ،ثد٣ي :٤الؿيض ن٣غ ،صاع املٗاع ٝبمهغ.
 -4اعجاػ ال٣غ ن ل يُايا ،يمً رالذ عؾاتل في اعجاػ ال٣غ ن ،ثد٣ي :٤مدمض زل ٠هللا ومدمض ػٚلى٫
ؾالم ،2ٍ ،صاع املٗاع1968 ،ٝم.
 -5اعجاػ ال٣غ ن للغماوا يمً رالذ عؾاتل في اعجاػ ال٣غ ن.
 -6اعجاػ ال٣غ نًٞ ،ل خؿحن ٖباؽ ،وؾىاء ًٞل ٖباؽ ،صاع الٟغ٢ان لليكغ والحىػي٘2001 ،4ٍ ،م.
ّ
الااكالني وجهىصو في إلاعجاػ الاالغي

 -7اعجاػ ال٣غ ن لل٣اضخي ٖبض الجباع.
ّ
 -8البا٢الوا و٦حابه اعجاػ ال٣غ نٖ ،بض الغإو ٝمسلى ،ٝميكىعات صاع م٨حبة الخياة بحروت1978 ،م.
 -9البضاية والج اية بً ٦سحرَ ،بٗة بحروت1966 ،م.
 -10البالٚة الٗغبية :ثاعءسها ومهاصعَاٖ ،لى ٖكغ  ،م٨حبة الكباب -مهغ1979 ،م.
ّ
 -11الحمهيض للبا٢الوا ،ثد٣يٖ :٤ماص الضيً أخمض خيضع ،مئؾؿة ال٨ح الس٣اٞية ،1ٍ ،بحروت 1987م.
 -12ابً ٢حيبة وم٣اييؿه البالٚية و صبية والى٣ضية ل ى ص .مدمض عمًان الجغيا  /م٨حبة اصاب  .ال٣اَغة
ٍ 2010/ 1.م
 -13ص تل إلاعجاػ لى ٖبض ال٣اَغ الجغطاوا جٗلي ٤مدمض عقيض عيا  /مُبٗة املىاع ٍَ1331 2.ى .
 -14صيىان امغة ال٣يـ -اٖحجى به ٖبض الغخمً املهُاو  ،صاع املٗغٞة ،بحروت -لبىان2004 ٍ ،م.
 -15صيىان البدتر  ،قغح وثد٣ي :٤خؿً ٧امل الهحرفي ،صاع املٗاع ٝبمهغ1965 ،م.
 -16قظعات الظَ

بً الٗماص الخىبلي ،امل٨حبة الحجاعءة بحروت.

 -17الهىاٖححن بيا َال ٫الٗؿ٨غ  ،ثد٣يٖ :٤لي مدمض البجاو ومدمض أبى الًٟل ابغاَيم ،امل٨حبة
الٗهغءة -نيض -بحروت.1986 ،
 -18الٟهل في امللل والىدل بً خؼم هضلسخي ،مُبٗة مدمض ٖلي نبيذ ،ال٣اَغة.
 -19ال٨كا ٝللؼمسكغ  ،صاع املٗغٞة -بحروت.
 -20املباخص البالٚية في يىء ً٢ية إلاعجاػ ال٣غ وا ،أخمض طما ٫الٗمغ  ،م٨حبة الياهجي -ال٣اَغة،
1990م.
 -21امل٣اييـ البالٚية ٖىض الجاخٔ في البيان والحبيحن لى صٞ .ىػ الؿيض ٖبض عبه /م٨حبة هجلى املهغءة
ال٣اَغة .2005

العدد 11

 -23وٞيات ٖيان بً زل٩ان ،ثد٣ي :٤مدمض مخي الضيً ٖبض الخميض ،م٨حبة الج ًة -املهغءة.

العدد14

ّ
 -22ه٨د الاهحهاع في هٓم ال٣غ ن للبا٢الوا ،ثد٣ي :٤مدمض ػٚلى ٫ؾالمَ ،بٗة ميكؤة املٗاع.ٝ
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اٌمظخ يف شعس أمحد زف١ك ادلٙد( ٞٚغ١ش اٌظغري) أمنٛذجب
(صعاؾة وضفُة ثدلُلُة)

ص.مدمض نىعي غاضالؿالم ن كمى()
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
امل٣ضمة :

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

ً
املحخب ىى٘ ل خي ىىاة صبي ىىة ف ىىي ليبي ىىا يج ىىضَا مليئ ىىة بالحج ىىاعب املٗي ىىرة ٖ ىىً خي ىىاة َ ىىظا الك ىىٗ  ،اطحماٖي ىىا
ً
ً
ً
ً
ً
و٨ٞغء ىىا وؾياؾى ىىيا وطهاصيى ىىاٞ ،هى ىىظٍ مى ىىىع طميٗهى ىىا أرى ىىغت ث ىىؤرحرا ٖمي٣ى ىىا فى ىىي أصبى ىىاء ليبيى ىىا ،ليٗيى ىىروا َٖ َّمى ىىا ثدىءى ىىه
َ
زىىاَغَم مىىً أمىىىع مىىغت ىىم فىىي خيىىات م ،ولٗىىل ازحيىىاع الكىاٖغ أخمىىض عٞيىى ٤مىىً بىىحن َىىئ ء الىىظيً أؾىىهمىا فىىي
ً
ً َّ
َظا املجا ،٫وزهىنا أن يٗيىر بدغ٢ىه فىي ٢هىيضة ٢ههىية ثمسىل واٗ٢ىا أرىغ فىي خياثىه ،ولهىظا وؿىت ل الخىضيص
ب٣ى ٫زليٟة الحليسخي في خضيسه ًٖ شيهية عٞي ٤خيص ٢ا:٫
"و ق ٪في أن نى ٫الىٟؿية في َظٍ الخاصرة "ٚيص الهٛحر" يىاعبة فىي الىا٢ى٘ عٚىم أج ىا مىً وؿىيج زيىا٫
الكىىاٖغ ،طلىى ٪بن ال٣اٖىىضة الىٟؿىىية التىىي ٢امىىد ٖلح ىىا َىىظٍ ال٣هىىيضة مىطىىىصة مارلىىة فىىي ٧ىىل ألىىىان الٗؿىى٠
والجىع والُٛيان الظ جٗغيد له بالصها في الٗهض إلايُالي البٛيٌ  ...ان ال٨ٟغة التي جؿيُغ ٖلى ال٣هيضة
هي ٨ٞغة الاهح٣ام ،و٢ض انُى٘ الكىاٖغ شيهىية الُٟىل لحهىىءغَا وثجؿىيمها ،و٧اهىد َىظٍ ال٨ٟىغة جٗيىر ٖىً
()1

الىٟؿية الليبية التي ما اه٨ٟد ثحُل٘ الى اليىم الظ ثحسلو ٞيه مً املؿحٗمغءً".
ً
ً
وباٖحباع أن ال٣هة ثمسل لىها قٗغءا َى "الكٗغ ال٣هصىخي" ٞهىى فىي الٟىىىن صبيىة ٢هىيضة ؾىغصية ،بُىليىة،
زاع٢ة للمؤلى ،ٝماصت ا الخغوب املحهلة و بُا ٫الظيً يسىيىج ا ،وجؿخىض الى أخضاذ ثمتزض ٞح ا الخ٣ي٣ة
ُ
بالييىىا ،٫والىا٢ىى٘ بابؾ ىىاَحر ،وثيسىىج مج ىىا ٢ه ىىة محهىىلة الخل ٣ىىات ،ثغضىىخي الكىىٗىب الىاق ىىئةٞ ،خؿىىخسحر ٞح ىىا
مسحلىى ٠الٗىاَىى ٠مىىً خى وخ٣ىىض وعَبىىة واٖتىزاػ ،وهىىي ٖىاَىى ٠طماٖيىىة ثسحٟىىا ٞح ىىا طات الكىىاٖغ الىىى خىىض
٦بحر.
ٞالكٗغ الٗغيا في مجمله خىضيص الٗهىض بال٣هىة ،وهىي مٓهىغ مىً مٓىاَغ الحجضيىض التىي َىغأت ٖليىه،

(دراسة وصفية تحليلية)

٣ٞض بغػت في الكٗغ الخضيص ٖىض بٌٗ الكٗغاء مسل زليل مُغان ،خيص ثٟىَ ١ىظا الكىاٖغ فىي َىظا اللىىن
صيىىا وامحىىاػ ب٣ىىضعة عاثٗىىة فىىي َىىظا امليىىضان ،و٢ىىض ْهىىغ بٗىىضٍ قىىٗغاء ٦سحىىرون ٖغٞىىد لهىىم مكىىاع٦ة واضىىخة فىىي
ً
ً
ً
ال٣هة الكٗغءة ،و٢ض ي٩ىن عٞي ٤محؤرغا في اثجاَه ال٣هصخي ىظٍ الٟئىة مىً الكىٗغاء ،ومحىؤرغا أيًىا بدغ٦ىة
الحجضيض الكٗغ .

()2

العدد 14

(ًٖ)ى َيئة ثضعيـ ب٩لية التربية ،الجامٗة ؾمغءة إلاؾالمية٢ ،ؿم اللٛة الٗغبية ،الحسهو  :أصب خضيص
( )1رفيق شاعر الوطن ،خميفة محمد التميسي ،مكتبة الفرجاني ،طرابمس ،ليبيا ،ط ،1971 ،2ص .172 ،171
( )2ينظر السابق نفسو ،ص .170
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واملحخبىى٘ لكىىٗغ عٞيىى" ٤يؿىىحُي٘ أن يالخىىٔ أهىىه ٧ىىان يملىى ٪ال٣ىىضعة ٖلىىى مٗالجىىة ال٣هىىة الكىىٗغءة ،ولىىى
()1
و ٠٢عٞيٖ ٤ىض َظا الجاه مً قاٖغءحه واَحم به َّ
ل٣ضم لىا هماطض مسحلٟة مً الكٗغ ال٣هصخي".
ٞال٣هىىيضة ال٣ههىىية "امل خمىىة" ثحًىىمً فىىي طىىظوعَا بىىظعة ثاعءسيىىة خ٣ي٣يىىةُ ،يًىىي ٠الح ىىا الكىىٗغاء
ً
ً
م ىىا يدل ىىى له ىىم م ىىً أخ ىىضاذ وبُ ىىى ت  ،...وشيه ىىية عتيؿ ىىية ث ىىض ٘ٞخ ىىضاذ ق ىىيئا ٞك ىىيئا خت ىىى الج اي ىىة ،وَ ىىظٍ
ً
الصيهىىية ثحجىىاوػ هُىىا ١البكىىغ الٗىىاصيحن ،بديىىص ثحدىىى ٫الىىى عمىىؼ بُىىىلي زىىاع ،١يٗكىى٣ه الىىىاؽ وءهىىبذ بُىىال
ً ()2
٢ىميا.
ٞالكىىٗغ وال٣هىىة اطن ٞىىىان يؿىىهل ثىىضازل أخىىضَما فىىي ازىىغ ٖلىىى أن الكىىٗغ اطا صزىىل ٖىىالم ال٣ىىو
()3

ٞهى يضزله في اَاع ٢ىاهيىه ،وأما ال٣هة ٞهي ثضزل ٖالم الكٗغ في اَاع خغٞيت ا.

والاهضماض م٘ أبُالها ،والحٟاٖل م٘ مًمىج ا وأخضاث ا ،وأن ثحىٞغ في الكاٖغ ال٣ىضعة ٖلىى ثهىىءغ الصيهىية
وإلاخاَ ىىة بؤبٗاصَ ىا الىٟؿ ىىية ،وأن ث ٩ىىىن الىم ىىاطض الت ىىي يه ىىىعَا الك ىىاٖغ هم ىىاطض َبيٗي ىىة،
وثُىءغَ ىىا وهمىَ ىىا ِ
َّ
()4
بمٗجى أ ث٩ىن ٚغءبة يى٨غَا الىا ٘٢إلاوؿاوا".
ٖلىىى يىىىء َىىظٍ ال٣ىاٖىىض يم٨ىىىىا أن هىىضعؽ ٢هىىيضة أخمىىض عٞيىى ٤املهىىضو بٗىىىىان – ٚيىىص الهىىٛحر-
ٟٞا اوهة التي أزظت بل الكاٖغ وألهمحه ٢هحه ًٖ الهٛحر ٚيص أخض هؼ ء املالجئ في بغ٢ة ٧اهىد ايُاليىا
()5

ثغءض الً٣اء ٖلى امل٣اومة الىَىية بؤية َغء٣ة ولى ٧اهد مسؼءة أو مىاٞية لإلوؿاهية ومباصة خ ٤إلاوؿان.
وفي اخحىاةي لهظا املىغىع اثاػد آلاجي :

م هجُررة الادررد  :اٖحمىىضت فىىي َىىظا البدىىص املىىىهج البييىىى وَىىى مىىىهج خىىضيص يىىضعؽ الىهىىىم صبي ىة مىىً
صازلهىىاٞ ،هىىي صعاؾىىة ونىىٟية ثدليليىىة ت ىىض ٝالىىى ثىيىىيذ أنىىالة الكىىٗ الليبىىي وثاعءسىىه املجيىىض فىىي الحضىىخية
والاهح ٣ىىام م ىىً املؿ ىىحٗمغ الب ٛىىيٌ٣ٞ ،ؿ ىىمد َ ىىظا البد ىىص ٖل ىىى م٣ضم ىىة وزاثم ىىة ،وعثب ىىد املُال ى ٖل ىىى الىد ىىى
الحالي :

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

وءحاب٘ زليٟة الحليسخي خضيسه بؤن َىا٢ ٥ىاٖض ثحٞ ٤ٟح ا ال٣هة الكٗغءة م٘ ال٣هىة الىثريىة مج ىا :
ً
ً
"أن ث٩ىن وخضة ٞىية ٧املة ثسىضم ٚغيىا مٗيىىا ،وأن يحىىٞغ ٞح ىا الٗىهىغ الىظ يخىيذ لل٣ىاعة قىٗىع املكىاع٦ة،

.1طظوع ال٣هة في املجحم٘ الليبي.
(دراسة وصفية تحليلية)

.2ثىْي ٠الجاه الغمؼ في ٢هة ٚيص الهٛحر.
ٖ.3ىانغ الؿغص.
.4الً٣ايا التي ثىاولت ا ال٣هة.

( )3ينظر نبيمة إبراىيم ،فن القص في النظرية والتطبيق ،مكتبة غريب ،دار فياء لمطباعة ،القاىرة ،د.ط ،د.ت ،ص .238
( )4رفيق شاعر الوطن ،مصدر سابق ،ص .170
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( )2ينظر سامي يوسف أبوزيد ،تذوق النص األدبي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،ط.2012 ،1
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( )1السابق نفسو ،ص .171

( )5عبد ربو الغنَّاي ،رفيق في الميزان ،منشورات مكتبة األندلس ،البركة ،بنغازي ،ليبيا ،ط1967 ،1م ،ص .20
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ً
ً
فغغُة الادد ّ :
طل الكٗغاء لم ح حمىا بالجاه ال٣هصخي في الكٗغ ليٛغؾىا اعرا خًاعءا لألطيا ٫ال٣اصمة
ً
وملٗغ ٞىىة م ىىضي  ٢ىىضعة الك ىىاٖغ الليب ىىي ٖل ىىى ثه ىىىع خ ىىضاذ الحاعءسي ىىة الت ىىي م ىىغت بك ىىٗبه وزهىن ىىا الجاهى ى
الجهاص .
ىررضف الادررد  :الىىضٖىة الىىى  ٢ىغاءة متروءىىة ل٣هىىة ٚيىىص الهىىٛحر بجميىى٘ ٞهىىىلها لحىىظ٦غ أبى ىاء الىىىًَ بىىالىا٘٢
املغء ىىغ ال ىىظ ٖاق ىىه الك ىىٗ الليب ىىي ف ىىي ٟ٦اخ ىىه ي ىىض املؿ ىىحٗمغ إلايُ ىىالي ،و ٚىىغؽ ف ىىي هٟىؾ ىىهم ال ٨ىىغٍ لالؾ ىىحٗماع
وثغؾيش مبضأ الىًَ لضح م.
 .1جظوع اللطة في املأحمؼ اللُبي :

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

لٗىل الحىؤرحر ال٣ىىى لل٣هىة فىىي ليبيىا ،يبىضأ بمىىا ٞغيىه ال٣هىىغ الاؾىحٗماع وأؾىاليبه فىىي اػالىة ٧ىىل مىا مىىً
قىؤهه أن ي٩ىىن جٗبح ًىرا ً
صاٖيىا باإلوؿىان لٛىغى ؾىحاع الٗؼلىة وإلاعَىاب ،ومى٘ قىٗغ امل٣اومىة يىض الٛىؼو إلايُىىالي،
٧اهىىد الخ٩ايىىات ثىىغوي وجسىىجل ٖىىً هًىىا ٫الكىىٗ البُىىىلي ،وٖىىً ٢هىىو الاؾخكىىهاص فىىي ؾىىبيل هللا والىىىًَ،
٩ٞاه ىىد أش ىىجان صب ىىاء واخترا ٢ىىات ٢ل ىىى م ثس ىىغض  -باإلي ىىاٞة ال ىىى الك ىىٗغ وامل٣ال ىىة صبي ىىة  -ف ىىي ٢ال ى ز ىىىاَغ
٢ههىىية ثغنىىض بٗىىٌ املالمىىذ الكىىٗبية والاطحماٖيىىة الؿىىاتضة واملحىىؤرغة ىىا ،وثد٩ىىا ٖىىً م٨بىىىذ الىىىٟـ وهىىي
()1

جٗاوا ال٣هغ ومغاعة الاؾحٗباص.

ً
ً
مىً املٗىىغوٖ ٝىً الكىىٗ الليبىىي أهىه قىىٗ ٢ىىام ،وعذ ثغارىا ٢ههىىيا ليخؿىىامغ بىه بمىىا يغوءىىه مىً ٢هىىو هىىي
أ٢ىىغب الىىى الييىىا ٫مج ىىا الىىى الخيىىاة الىاٗ٢يىىة ،ول٨ىىً ٖىىىضما وطهىىد ايُاليىىا أهٓاعَىىا الىىى الكىىىاَ الليبيىىة َ ،ى َّ
َّ
الكٗ الليبي ملداعبة الٛؼاة ،خيص زلض الحاعءش َىظٍ ال٣هىو البُىليىة الغاثٗىة مل٣اومىة املؿىحٗمغ الىضزيل،

٩ٞاهىد َىظٍ ال٣هىو الكىٗغءة "ثمحىاػ بٗظوبىة اللٟىٔ وعوٖىىة الهىياٚة ،والٗمى ٤و نىالة الىى طاهى مىا ٧اهىىد
ثهىعٍ في نض ١خياة أبُالها وَباثٗهم وٖاصات م ،وث٣اليىضَم فىي أٚغايىهم الهاصٞىة الىى الحضىخية ب٩ىل شىخيء
()2

في ؾبيل خب م لبلضَم".
ً
وءًىىي٢ ٠ىىاتال "ٖىىىضما طىىاء الاؾىىحٗماع إلايُىىالي ،بىىضأ الىىىاؽ فىىي َىىظٍ عى الُيبىىة يىىغوون ال٣هىىو
التي جٗير ًٖ اهحٟاية خغاع وثهىع املٗاع ٥التي بضأ يسىيها الكٗ ب٩ل َب٣اثه لهض الٗضوان ،وم٣اومة

(دراسة وصفية تحليلية)

٢ىي الكغ والاخحال ،... ٫ويٗض ؾىة 1922م بضأت مداو ت في ٦حابة ال٣هة ثيكغ ٖلى نىٟدات مجلىة (ليبيىا
()3

املهىعة) التي ٧ان يهضعَا يىمظا ٥صي الليبي املغخىم ٖمغ ٞسغ املديصخي".

ومىىً البىىاخسحن م ىً يىىغي "أن إلاعَانىىات ولىىى لل٣هىىة ال٣هىىحرة فىىي ليبيىىا ثبىىضأ مىى٘ الٗىىىصة الىىى الٗمىىل
ً
ً
بالضؾ ى ىىحىع الٗسم ى ىىاوا ؾ ى ىىىة 1908م ،خي ى ىىص ق ى ىىهضت ال ى ىىبالص وك ى ىىاَا ٨ٞغء ى ىىا ثمس ى ىىل ف ى ىىي ن ى ىىضوع ب ى ىىخ ٠ق ى ىىٗبية
()4

ٖضيضة".

العدد 14

( )1ينظر بشير الياشمي ،خمفيات التكوين القصصي في ليبيا ،دراسة ونصوص ،المنشأة العامة لمنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابمس ،ليبيا ،ط ،1984 ،1ص .22
( )2السابق نفسو ،ص .179 ،178
( )3السابق نفسو ،ص .178
( )4أحمد عمران بن سميم ،المقالة األدبية في الصحافة الميبية ،مجمس الثقافة العام ،ليبيا ،دار قباء الحديثة ،القاىرة ،د.ط ،2008 ،ص .287
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ً
واؾحمغ َظا الحُىع الى أن أنبدد ليبيا اليىم ثح٣ضم خغ٦ة اليكغ وثسُى زُىات مى٣ٞة الى مامًٞ ،ال
ٖ ىىً اػصَ ىىاع الخغ ٦ىىة صبي ىىة واعث ٣ىىاء ال ىىىىي ب ىىحن َب ٣ىىات املجحم ىى٘ ٖل ىىى ازحالٞه ىىا ،خي ىىص ب ىىضأ صب ىىاء الليبي ىىىن
يسغطىن مً ٖؼلت م الى مجا ت أوؾ٘ وأعخ با قترا ٥في مئثمغات أصبية ؾاٖضت ٖلى همى الخغ٦ىة صبيىة
ً
فىي ليبيىا وبالحىىالي وكىُد ال٣هىىة الليبيىة ؾىىىاء طىاءت ٖىً َغءىى٢ ٤هىو هثريىىة أو ٢هىو قىىٗغءة ثد٩ىا واٗ٢ىىا
()1

ما.

وهسلىىو الىىى أن الخيىىاة صبيىىة فىىي ليبيىىا ٖلىىى وطىىه الٗمىىىم ،واػصَىىاع ال٣هىىة الىثريىىة والكىىٗغءة بجميىى٘
مغاخلهىىا ٢ىىض ثىىؤرغت بالخغ٧ىىات الىًىىالية التىىي َ ىغأت ٖلىىى الكىىٗ الليبىىي وٟ٦اخىىه املؿىىحمغ مىىً أطىىل الحدغءىىغ،
وثسليو الىًَ مىً املٗاهىاة التىي ٖاقىها ؾىىىات َىىاٞ ،٫ابخىضاذ طؿىام ،وال٣هىغ والحسلىٞ ٠ىغى ٖلىى َىظا
الكىٗ ٖيىىر الٗهىىىع الياليىىة ،بىظل ٪اثجىىه أٚلى الكىىٗغاء الىى عوايىات ٢ههىىية َّثىىم وسىجها فىىي ٢ىالى قىىٗغءة

لهظٍ الخغ٦ة الجضيضة التي يغثاصَىا املسٟ٣ىىن  ،...و٧ىان صوع ال٣هىام الليبىي َىى الاؾىحٗاهة ىظا التىراذ ،وَىظٍ
ً
ُ
اليلٟيىة ثسلىى ٤ر
ٞىىا ر
عواتيىا خىىضيسا وؾىيلحه فىىي الحٗبحىىر هىي اللٛىىة الٗغبيىىة ،التىي اؾىىترصت م٩اهت ىىا بٗىض أن ٞى َّىٖ ٪ج ىىا
ال٣يض ،وأنبدد وؾيلة الحساَ ووؾيلة الحٗليم ،ووؾيلة الاؾحٗما ٫في صواوءً الخ٩ىمة ،ووؾيلة الحٗبحر
ً
()2
واضخا في اثجاٍ َّ
ال٨حاب الى  ًٞال٣هة ال٣هحرة".
في وؾاتل إلاٖالم والس٣اٞة ،ول٣ض بات َظا رغ
 .2ثىظُف الجان الغمؼي في كطة "غُد الطغحر"

ُ
٢يلد َظٍ ال٣هيضة ؾىة 1934م أيام الجهاص الٛحر املح٩افيء ،والسجىن ،واملٗح٣الت وه٨بات ا في ّ ٧ل

مىً اليري٣ىة ،والٗ٣يلىة ومىا ثغثى ٖلىىى طلى ٪مىً ث٩ىىءً املالجىئ إليىىاء أبىىىاء مىً ٣ٞىضوا بىاءَم ،وأنىبدىا يحىىامى
ً
في امل٣غون ،وفي ؾلى١؛ ط٦غءات ثبٗص في الىٟـ ما و ما  .والكاٖغ َىا يهىىع خالىة هٟؿىية بولئى ٪الىظيً
 .2.1مفهىم الغمؼ في الشػغ الػغبي :
ٖ ىىغ ٝالغم ىىؼ ف ىىي الك ىىٗغ الٗغي ىىا ال ٣ىىضيم ،ووط ىىض ٖل ىىى ن ىىىع مسحل ٟىىة اٖحم ىىضت ف ىىي ٚالب ىىا ٖل ىىى اله ىىىع
ً
البياهية مً جكبيه واؾحٗاعٍ ،و٦ىايه ،ولم ث٣هض َظٍ الغمىػ الىى الٛمىىى وإلا ىام هٓىغا الىى َبيٗىة الجؼءىغة
الٗغبيىة والضىخغاء خيىص الىيىىح ،أ أج ىا فىي ٚالب ىىا عمىىػ(" ،)4مجىاػ بؤقى٩اله البياهيىة املٗغوٞىة ،ولىم يسالُهىىا

العدد 11

( )2خمفيات التكوين القصصي ،مصدر سابق ،ص .182
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العدد14

( )1انظر خمفيات التكوين القصصي في ليبيا ،مصدر سابق ،ص .180

(دراسة وصفية تحليلية)

أ٢امىا ٞح ا  ...اج ا ط٦غءات ثيسخى( ،)3ول٩ى ثحضر نىعة الغمؼ وص ثه وكحر الى اجا :

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

اعث ٣ىىد م ىىً الك ىىٗغ الٗ ىىاما واثجاَاث ىىه املحىىٖ ىىة ال ىىى مىا٦ب ىىة صب الٗغي ىىا ف ىىي ق ىىٗغٍ الخ ىىضيص ،ه ىىحج ٖ ىىً طل ىى٪
َ
مىاَ ٖضيضة وقٗغاء ٦ثر ،أقٗاعَم مليئىة بالخىص ٖلىى الجهىاص ،وعوايىة ال٣هىو املحىىٖىة٩ٞ ،اهىد هىضاءات
ً
ً
ُ
الكٗغاء مج جلة ثغوي في ٧ل م٩ان هثرا وقٗغا زلضَا الحاعءش ٖير ٖهىعٍ املايية.
ً
ُ ً
ً
نىىىىا
وٖلىىى مىىا ث٣ىىضم يم٨ىىً ال٣ىىى ٫بىىؤن "ٞىىً ال٣هىىة ٖامىىا لىىيـ طضيىىضا ٖلىىى الس٣اٞىىة الليبيىىة ،ولىىيـ

( )4الطاىر محمد بن طاىر ،الرمز في الشعر العربي ،منشورات جامعة  7أكتوبر ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،ط ،2007 ،2ص .268
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ً
الٛمىىى والحجغءىىض ا ٖامىىا ٖلىىى هُىىا ١يىىيٞ ،)1("٤ىىالغمؼ فىىي الكىىٗغ الٗغيىىا ال٣ىىضيم جٗبحىىر ٚحىىر مباقىىغ اؾىىحٗمله
الكاٖغ ،اٖحمض ٞيه ٖلى أؾلىب مً أؾالي املجاػ ٧الخكبيه والاؾحٗاعة والابح٩اع ٚحر املباقغ أو هدى طل.٪
ومىىً الغمىىىػ ،الغمىىؼ ال٣هصىىخي الىىظ وعص ٖلىىى لؿىىان الُحىىر والخيىىىان أو ال٣هىىو التىىي وسىىجها الييىىا ٫خىىى٫
بٌٗ مسا ٫والحٗابحر و٧لها عمىػ ،ومً أمسلحه الحٗبحر ٚحر املباقغ٢ ،ى ٫الكاٖغ:
َ ْ َ
ْ
ّ
ََ ْ
َ َ
قاعة مظ ُٖىع َول ْم ث َح ٨ى ى ى ى ى ىىل ِم
ِا
غ ٝال َٗ ْح ِن ِز َيٟة أَل ى َىها
أقى ى ى َىاعت ِبُ ِ
ً َ ْ َ
ً
َ
َ ً
ٞؤي٣ىد ّ
()2
ملحي ِم
ا
خبي
بال
وؾهال
َال
وأ
أن الُغ٢ ٝض ٢ا : ٫مغخبا
ِ ِ
ً
ٞىىالغمؼ "ٖال٢ىىة جٗحيىىر ممسلىىة بصىىخيء زىىغ صالىىة ٖليىىهٞ ،حمسلىىه وثدىىل مٗىىه .والغمىىؼ يمحلىى٢ ٪يمىىا ثسحلىى٠
ً
ُ
()3
ًٖ ٢يم أ شخيء زغ يغمؼ اليه ٧اتىا ما ٧ان ،وَى َّ ٧ل ٖال٢ة مدؿىؾة ثظ٦غ بصخيء ٚحر خايغ".
اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

ولٗل مً أَم أؾباب ال جىء الى الغمؼ لضي الكٗغاء ما يلي :
 _1الكٗىع بالعجؼ ًٖ الحهغءذ ،وٖاصة ما يغط٘ طل ٪الى ْغو ٝالبيئىة الاطحماٖيىة التىي ث٣يىض خغءىة الكىاٖغ
وثمىٗه مً الحٗبحر ًٖ بٌٗ الً٣ايا الاطحماٖية.

ً
 _2اليى ٝمً الحهغءذ الظ يٗغى الكاٖغ لألطي زىٞا مً بُل هٓمة الخا٦مة التي ث٣بل الى٣ض ،أو
ً
زىٞا مً الات ام بالؼهض٢ة ،أو الحٗغى لسيِ الغأ الٗام.
()4

 _3الغٚبة في الحٟى ١بالٓهىع بمٓهغ ِإلاٚغاب ،وببلباؽ الكٗغ َاب٘ الٛمىى.

ٞالحهضيغ الغمؼ ٧ان له الضوع ال٨بحر في الكٗغ الىًالي في ليبيا ،وبسانة مغخلة الاخحال ٫إلايُالي
بٗض أن َيمً املدحل ٖلى البالص ،خيص وطىض الكىٗغاء َّ
و٦حىاب ال٩لمىة للغمىؼ أَميىة ٦يىري فىي البىىح بمىا يغءىضون
ً
مىطه ىىا ال ىىى إلاوؿ ىىان ال ٩ىىاصح البؿ ىىيِ ال ىىظ ٖ ىىاوى م ىىً ٢ه ىىغ
الحٗبح ىىر ٖى ىىه .ومل ىىا  ٧ىىان الك ىىٗغ الىً ىىالي ف ىىي ليبي ىىا
املؿىىحٗمغ البٛىىيٌٞ ،ىىبن الكىىٗغاء ٢ىىض ابحٗىىضوا ٖىىً مدىىيِ الغمىىؼ املىٚىىل فىىي الحٗ٣يىىض والٛمىىىى الىىظ يهىىٗ
ٞهمهٞ ،املغاص َى ثىنيل ال٩لمة للكٗ مل٣اعٖة املؿحٗمغءً في عمىػ ؾهلة وواضخة.
باإلقىىاعة الىىى مىيىىىٕ البدىىص ثدىىضذ زليٟىىة الحليسىىخي ب٣ىلىىه  :واهمىىا أعاص الكىىاٖغ ىىظا الغمىىؼ مساَبىىة
طيىا ٫الىاقىىئة وصٖىت ىا الىىى أن ثحدمىىل فىي هٟؿىىها الخ٣ىىض والسىىعة ٖلىىى الاؾىىحٗماع واملؿىحٗمغءً ،...و٢ىىض ثدىىى٫

(دراسة وصفية تحليلية)

()5

الُٟل الى عمؼ هٟسخي ٖمي ٤لليبيا ٧لها التي ٧اهد أٖما٢ها ت ح ٠بالسؤع والاهح٣ام.
خيىما بضأ الكاٖغ ٢هحه الكٗغءة التي مُلٗها :
َُ َى في امل جؤ )6(،م ًْ ُصون َ
اليح َامى
ِ
ِ

َ
وً ٢اعا واخخ َ
َصا ِت َم َّ
كاما
اله ْم ِد
ِ

( )1ياسين األموي ،مذاىب األدب ومعالم وانعكاسات الرمزية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط ،1982 ،1ص .122
( )2انظر ابن رشيد القيرواني في كتابو محاسن الشعر وآدابو ونقده ،دار الجبل ،بيروت ،لبنان ،حققو ،محمد محيي الدين عبدالحميد ،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص .309 ،268
( )3محمد التوينجي ،المعجم المفصل في األدب ،ط ،2دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،1999 ،ص .488
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٢هىىيضة ٚيىىص الهىىٛحر مىىً ال٣هىىاتض التىىي زلى َّىضت ثىىاعءش ٟ٦ىىاح طىىضاص وهًىىالهم املؿىىحميد يىىض الٛىؼاة ،خيىىص
َّ
نىع قاٖغها ٟ٦اح الليبيحن في نىعة ٚيص الهٛحر ،وَى أخض هؼ ء مٗح٣ىل امل٣ىغون بالكىغ ١الليبىي الىظ لىم
ي٨ىً بىضوعٍ ا نىىعة م٨ىغعة آل  ٝاملالجىئ مىً هىٖىه ،خيىص طميى٘ مىً ٞيىه ٖاقىىا مؤؾىاة واخىضة فىي مغاعت ىا،
وان ازحلٟد ثٟانيلها الؼماهية وامل٩اهية.
ً
ً
ثدىىضذ أخمىىض عٞيىى ٤املهىىضو ٖىىً ٚيىىص ،يسلىىض ٞتىىرة مىىً أ٦ثىىر ٞت ىرات وَىىىىا ْالمىىا ونىىمىصا فىىي هٟىىـ
الى ٢ىىد ْ ،ىىالم لي ىىل الاؾ ىىحٗماع وخ٨م ىىه ،ون ىىمىص الك ىىٗ وهً ىىاله .وخ ىغاعة َ ىىظٍ ال٣ه ىىيضة ون ىىض٢ها ثيب ىى٘ م ىىً
ً
املٗاهاة التي ٖاقها الكاٖغ ثدد خ٨م الُٛاة بحٗغيه للحى٨يل واملساَغ ثدضيا لؿلُان الٟاقؿد.
ولٗىىل مىىً "أبىىغػ ؾىىالي التىىي قىىاٖد فىىي أوازىىغ الخ٨ىىم إلايُىىالي  :ؾىىلىب الغمىىؼ  ،وَىىظا اللىىىن مىىً الحٗبحىىر
()1

يكي٘ في الىاؽ ٖاصة خيص ث٣يض خغءات م ،وخحن يمىٗهم اليى ٝمً الجهغ بآعائ م."..

َ
َ
َُ َى في امل جؤ م ًْ ُصون َ
َصا ِت َم َّ
اله ْم ِد َو ٢ى ى ى ى ى ًىاعا واخ ِخك َاما
الي َح َامى
ِ
ِ
َ ً
َ
يال َمى ى ى ى ى ى ى ىىا ُيغيَ
َو َ
اؾ َح ْد َيا ْابخ َؿاماَ
ياخ ً٩ا ،ا َّ اطا ْ
الجضِ ٢ ،ل
ِ
ِ
اضر ِ
ِ ِ
ْ
ً
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ ُ
ُ
ْ
الخ َم َاما
اْغا
هٓ َغة طى ى ى ى ى ىىض ِ ،٫ي ْغثاص ِ
ها ِٞى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىظ ال خ ِٔ ،ثى ى ى ى َىغاٍ ه ِ
َْ َُُ َ َ
َ َ ْ ُّ َ ْ َ ُّ
ضوا ز َ
ه َامى ى ى ىىا
ن ْىل َح ُه
َي ِح ٣ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا أ ٢ى ى ى ى ى ى ى ىىغاهه
ِخحن يدحض ِاطا اقح ِ
ً
َ
ً
َع َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ُىُ ٣
يماَ ،أ ْو َع َذ الج ُّض ْ
ىٍ ْ
اخ ِت َر َاما
َو٢ى ى ى ى ى ى ى ِىض
باخ ى ى ى ى ى ى ىىترام ََ ْي َبة
ِ
َ ْ
َ
ََ
َ َ َ ()2
َّ
اؽ م٣اما
َط َٗ ى ى ى ىىال
الح٣ى
َوِاطا ال ِج ُّض َم ى ى ى ى ى ى ى ى ى َى٘ الٗؼم
ِ
للمغء في الى ِ
ل ٣ىىض "خ ىىضص الك ىىاٖغ شيه ىىية الُ ٟىىل ،ون ىىىع لى ىىا ن ىىٟاثه زال٢ي ىىة الت ىىي مح ىىزت شيه ىىيحه بالج ىىض
ىالّ ٫محزت ىىا ٖىىً ب٣يىىة َٟىىا.٫
والى٢ىىاع والهىىمد والبٗىىض ٖىىً الٗبىىص ممىىا أ٦ؿىىب ا َيبىىة واخترامىىا ،وأٞغصَىىا بسى ٍ
وثدضي ىىض الك ىىاٖغ ملالم ىىذ الُ ٟىىل يح ٟىى ٤م ىى٘ املهم ىىة الت ىىي يٗ ى ُّىض له ىىا هٟؿ ىىه ف ىىي املؿ ىىح٣بل ،وثح ٟىى ٤م ىى٘ مك ىىاٖغ الس ىىؤع
()3

والاهح٣ام".

( )2أحمد رفيق الميدوي ،ديوان شاعر الوطن الكبير ،الفترة الثالثة ،مصدر سابق ،ص .10 ،9
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العدد14

َ٨ظا اؾحُإ عٞيى ٤فىي َىظا الغمىؼ الكىامش أن ي٣ىضم َىظٍ ال٣هىة الكىٗغءة فىي أؾىلىب عاثى٘ ع٢يى ٤لىه
ثىىؤرحرٍ فىىي ال٣ىىاعة والؿىىام٘ ليىنىىل ب٩لمات ىىا ٖى َ
ىضاءٍ لالؾىىحٗماع ،وءجؿىىض فىىي أٖمىىا ١أبىىىاء قىىٗبه خ ى َ الىىىًَ،
ُ
وْ ٦غ ََ ُه لالؾحٗماع وأٖىاهه.

(دراسة وصفية تحليلية)

نىعة عمؼءة مً زيا ٫الكاٖغ في ٧ىىن الُٟىل مىً هىؼ ء ثلى٪
ازحياع أخمض عٞي ٤لصيهية ٚيص في
ٍ
املالجئ الٗضيضة التي ُو ِي َٗد ل٣هغ أبىاء الىًَٗٞ ،ىضما ػاع ٚغاؾىياوا الؿ َّىٟاح إلايُىالي امل جىؤ الىظ بىه ٚيىص،
ً
لٟد هٓغٍ الٛالم ٞحداصذ مٗه و٢ا ٫له  :لى أُٖيحى ٪مبلٛىا مىً املىا ٫مىاطا جكىتر بىه؟ ٞؤطابىه ٚيىص الهىٛحر
ً
ّ
ٖلىىى الٟىىىع أقىىتر بىىه مؿضؾىىا بهىىح٣م ممىىً ٢حىىل أيىىا وأمىىا وقىىغص أَلىىيٞ ،ىىؤمغ ٚغاؾىىياوا بىيىى٘ الؿىىم للٛىىالم،
ً
ً
ً
خيص مات مؿمىما ،و٢اٚ ٫غاؾياوا  :لى ب٣ا َظا الٛالم خيا ق ٪أهه ؾي٩ىن وبا ٖليىا.

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

٢ا ٫الكاٖغ :

( )3رفيق شاعر الوطن ،مصدر سابق ،ص .172
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ويؿترؾل أخمض عٞي ٤املهضو في ٢هحه الكٗغءة ب٣ىله :
ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ
َ َّ َ ْ ْ ً َ َ ْ ً َ ْ ََ
ب ى ى ى ىىظَم ِخٟٓا ،وٞهما واهحٓام ى ى ى ى ىىا
َى في امل جؤ أط٧ى َ ى ى ى ى ى ى ىىال ٍ
َ ْ ُُ ْ َْ ً َ ْ َ َ ُ َ
ؽ ْال َْ ٣
ىمْ َ ،عأ ًيا َو َُ ى ى ى ى ى ى ى ً
َْ ٞه َى َ ْعأ ُ
ىان ٚال َما
قيسهم ٖ٣ال ،وِان  ٦ى ى ى ى ى ى
ىضي
َ َ
َ ْ َ ً َ
ُصو َن ج ْؿ٘ ،هاخ ،٠في َّ
ىاء ٧ال ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغصيجي  ٢ى ى ىىىا َم ى ى ى ى ى ىىا
واؾح
بخ ٍة
ٍ
ِ ٍ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َّ ْ
َ ْ َ
ِلل ى ى ى ى ى ى ى ُىٗال ،أ يى ى ى ى ى ى َىغي ِٞح ِ ْم ِام ى ى َىاما
ـ ق َمس ْد
جؿح ى ى ِىخي ِٖ ى ى ى ى ى ىىؼة هٍ ٟ
َ
َ
ٖ َّؼةَ َ ،ػا َخم ْلل َم ى ى ْىجض َ
َوا َطا َه ُْ ٟ
وؾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى َىامى
ـ ال ٟى ى ى ى ىىتى ق َّبد َٖلى
ِ
ِ ٍ
ِ
ْ
َْ َ َ
ْ
ْ
()1
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ؾىصت ِفي ؾ ِال ِ ٠الٗه ِغ ِٖهاما
ضاصَى ى ىىا
ـ ِباؾ ِحٗ ِ
ليـ ٚحر الىِ ٟ
وفىىي جٗليىى ٤لهىىالر بىءهىىحر( )2ي٣ىىى" : ٫وأمىىام َىىظٍ الىىىٟـ الؿىىامية التىىي ثحسُىىى بكىىمىزها خًىىيٌ
اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

الىا٢ىى٘ املج ىىاػ و٢يىىىص الىىظ ٫و ؾىىغ وال٣ىىيم ،يىدجىىي الكىىاٖغ ب٣امحىىه الٟاعَىىة ليؿىىؤ ٫الىلىىض الهىىٛحر ،ليؿىىم٘ مىىىه
()3

٢هة ٧ل َٟل٢ ،هة أيحام ليبيا".
ْ ُ ْ ً َ َُ
اٖ ى ى َىجابا ِبه أ ْؾؤل ى ى ى ى ى ى ى ُىه
ِطئد
ً
ْ َ َ ً
َ
الكبل وكاَا َوا ِٟ٢ا
ََ ى ى َّ ٧
وخ َّيا َزاً ٞ
َأ َْ َغ َ ١الغأؽَ ،
ًا
ِ
ُْ
َ ُ َ َُ ْ ُ
٢ل ُد َ :يا ْ ٚيص ،أ ثسيروا
َ
َ ٞ
يَ ٪يا َْ ٚي ُصَ ،ث َّ
ىؾ ْم ُد ً ٞتى
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْاب ًُ َم ًْ أهد؟ َو َم ًْ ْ ٢ى ُم٪؟ َم ًْ

َ
ُ
الؿ َ
وأَضيد َّ
الم ى ى ى ىىا
َ ٞح َب َّؿ ْم ُد
َ َ
ََْ َ ُْ
اتض َ ٢ام ى ى ى ى ىىا
وٟ٢ة الجى ِض للِ ٣
ََغٞه ،مجي َخ َي ًاءَ ،و ْ
اخ ِت َر َام ى ى ىىا
ِ
ُ
َ
َٖ ْى َِ ،٪اوا ِب٢ ٪ض ِػصت اَ ِح َم َاما
ََْ ً
ٖا خ ى ُى ى ى ى ى ى ر ًىغا ،و ً
باء َ
أعو
٦غ َامى ى ى ى ىىا
َ
َ َْ
()4
ل َِ ٪في طا امل جؤ ازحاع امل٣اما
يٗلىى ٤نىىالر بىءهىىحر ٖلىىى ثلىى ٪بيىىات الؿىىاب٣ة ب٣ىلىىه " :وءبلىى ٜالحهىىىءغ الحىىاعءذي طعوثىىه ٖىىىضما هىىغي
ً
ٞح ا الُٟل يظاب له الؿم ،وءترهذ أملا ،رم ييرح به الُٗل وءُلى املىاء ٞيبخؿىم وءحلىىي ٞيحجىاَلىن ،مىا ػا٫
()5

يىٟص الضم ؾىص مً ٦بض أطا ا الؿم وٞحت ا الخ٣ض ٖلى الٓاملحن ختى مات".

ٞالهىىىعة الحاعءسيىىة التىىي ٢ىىضمها قىىاٖغ الىىىًَ ال٨بحىىر أخمىىض عٞيىى ٤املهىىضو  ،فىىي عمؼءىىة الُٟىىل ٚيىىص،
أ٦ىضت ٖلىىى رمىغة هًىىا ٫الكىىٗ الليبىي والحدىىضيات التىىي واطهىد امل٣اومىىة اليالىضة ممىىا ٢ضمىىه أبىىاء الىىىًَ مىىً
(دراسة وصفية تحليلية)

صمىىاء ؾىىالد ٖلىىى ث ىغاب َىىظا الىىىًَ الخبي ى فىىي مىاطهىىة الاؾىىحٗماع الىىضزيل لتىىرو بىىه ٚغؾىىات ياوٗىىة ثىىج ٌ
ً
ً
ً
بىىالىًَ مىىضاصا لحضىىخيات ابىىاء و طىىضاصٞ ،لىىحَ ً٨ىىظٍ الهىىىعة الحاعءسيىىة ثغارىىا اوؿىىاهيا ،وقىىٗلة مًىىيئة فىىي
ثاعءش هًا ٫الكٗىب ،ونمة ٖاع للٛؼاة الظيً صوؿىا عى واهت ٩ىا الخغمات ،وؾلبىا اليحرات.
( )1العصــمة فــي كــالم العــرب :المنــع ،ويعصــمو اهلل عبــده أي عصــمو يعصــمو عصــماً :منعــو ووقــاه ،والعاصــم  :المــانع الحــامي واالعتصام:االمتســاك بالشــيء ،ينظــر لســان العــرب المبســط ،مصــدر ســابق ،ص
.798
( )2صــالم مســعود بويصــير ،ولــد فــي بنغــازي ســنة  ،1925درس بالمــدارس اإليطاليــة ببنغــازي ،ثــم التحــق لمد ارســة بــاألزىر الش ـريف ف ـي الفت ـرة مــن 1944 – 1938م ،حصــل عمــى درجــة الميســانس فــي األدب
العربــي ،ثــم ماجســتير بامتيــاز فــي التــاريا الحــديث ،كــان مــن الصــحفيين البــارزين ،عمــل رئيس ـاً لتحريــر جريــدة برقــة الجديــدة ،لــو مؤلفــات عديــدة ،تــوفي فــي حــادث اســقاط طــائرة الركــاب الميبيــة فــوق ســيناء المحتمــة

العدد 14

بواسطة الطائ ارت الصييونية ظير يوم األربعاء في  21فبراير سنة 1973م ،ينظر دليل المؤلفين العرب الميبية ،مصدر سابق.159 ،
( )3ميرجان رفيق األدبي ،بحث بعنوان التصوير التاريخي في قصيدة غيث الصغير لصالم مسعود بويصر ،مرجع سابق ،ص .65
( )4ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .10
( )5ميرجان رفيق األول ،مصدر سابق ،ص .73
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 .3غ اضغ الا اء الؿغصي وهي ( :الصخطُة ،الخضذ ،الؼمان ،امليان).
 .3.1الصخطُة  :الصيهية التي ٢ام ٖلح ا البىاء الؿغص هي شيهية "ٚيص الهٛحر" َظٍ الصيهية ٢ض
ثُىىىعت بحُ ىىىع خ ىىضاذ الت ىىي  ٢ىىام ٖلح ىىا البى ىىاء الؿ ىىغص لل٣ه ىىة ،مٗي ىىرة ٖىىً ُٚغؾ ىىة الاؾ ىىحٗماع الت ىىي َي ىىؤت
الصيه ىىية لح ٩ىىىن أصاة اهح ٣ىىام ،أ أج ىىا شيه ىىية اهح٣امي ىىة ٣ٞ ،ىىض اؾ ىىحُإ ال٩اث ى أن يدىله ىىا ال ىىى شيه ىىية
٢غءبىة مىً الىاٗ٢يىة ،بج ىا ثمسىل فىي الخ٣ي٣ىة املٗاهىاة التىي ٖاهاَىا الكىٗ الليبىي مىً ط ٫الاؾىحٗماع ،ليٗيىر ٖىىً
ً
طاثه ،والضٞإ ًٖ هٟؿه وأَله ووَىه ثجاٍ ال٣ىة الٛاقمة التي اخحلد أعيه و٢حلد قٗبه ،وأيًا ٢حل ٧ل
اوؿان هايل مً أطل مجحمٗه وٖغوبحه.
ٞؤخمىىض عٞيىى ٤املهىىضو اؾىىحُإ أن يٗىىحن نىىٟات َىىظٍ الصيهىىية مىىً زىىال ٫الاؾىىت ال ٫الىىظ ٢ىىام بىىه
فىي بضايىىة ال٣هىىة الكىىٗغءة ،بىىل اٖحيىىر أن َىىظٍ الصيهىية شيهىىية اهح٣اميىىة باٖحباعَىىا ثغمىىؼ الىىى طيىىل بؤ٦ملىىه،
مً وءالت الاؾحٗماع البٛيٌ.

ً
وازحي ىىاع أخم ىىض عٞي ىى ٤لؿ ىىمات الصيهى ىية م ىىً ن ىىٛغ ؾ ىىً ٚي ىىص و ٣ٞىىضٍ بَل ىىه ،خي ىىص ٖ ىىاف يخيم ىىا

وثه ىىىءغٍ ل ٣ىىىة الصيه ىىية ل ىىضي الُ ٟىىل ع ٚىىم م ىىا يٗاهي ىىه م ىىً عج ىىؼ أم ىىام مؿ ىىحٗمغ  ٢ىىى  ،م ىى٘ َ ىىظا ٧ل ىىه  ٢ىىاعٕ
املؿحٗمغ ونغر في وطههٞ ،هي الصيهية البُلة التي هلمـ ثُىعَا بحُىع خضاذ خيص َيؤَا الاؾحٗماع
لح٩ىىىن أصاة اهح ٣ىىام ،أي أج ىىا شيه ىىية اهح٣امي ىىة و٢غءبىىة م ىىً الصيهىىية الىاٗ٢ي ىىة إلوؿ ىىان اليىىىمٞ ،ه ىىي ثمس ىىل
مٗاهاة الكٗ الليبي في الحٗبحر ًٖ طاثه والضٞإ ًٖ هٟؿه وأَله ومجحمٗه.
 .3.2الخررضذ  :وباإلقىىاعة فىىي بدىىص ٢ضمىىه ٖبىىضال٨غءم زًىىحر الؿىىٗيض ب٣ىلىىه "أمىىا الخىىضذ فىىي "ٚيىىص الهىىٛحر"
الىىظ َىىى الىا٢ىى٘ و ٗٞىىا ٫التىىي ث٣ىىىم ىا الصيهىىية وث٩ىىىن مىطهىىة هدىىى ج ايىىة مدىىضصةٞ ،مىىا قىىٞ ٪يىىه َىىى
ُ
خ٩ايىة طلىى ٪الٟتىى الىىظ اؾىىمه "ٚيىص" البىىاقي مىىً ٖاتلىة م٩ىهىىة مىىً ؾىبٗة أٞىغاص قىىحت ا الاؾىحٗماعٞ .ىىابب ٢حىىل
و م مجهىلىىة املهىىحر وإلازىىىة مىىاثىا بٟٗىىل الُبيٗىىة التىىي ثىىغخم مىىً يٗىىيل فىىي ال٨هىىى ٝزىىالي الىٞىىاى مىىً
ً
ً ()1
وخيضا في م جؤ أقبه بالسجً ليالقي خحٟه مؿمىما".
يغوعءات الخياة ،ومً رم ب٣اته

خىىضوص أهىىه ي٣ىىىم بحدُىىيم خىىاطؼ مىىا ،أو زىىغ٢ ١اهىج ىىا ،أو اليىىغوض ٖىىً مىىؤلى ٝمىىا ،ل٨ىىً َىىظا الخىىضذ هٟؿىىه
َّ
()2
يضع٦ ٥دضذ أو خضذ ا ما يىي٘ صازل اَاع ر٣اٞة ثدضص ويٗه وؾم٨ه".
ومً زال ٫جؿلؿل خضاذ التي مغت بديىاة ٚيىص يم٨ىً الحيبىئ بالج ايىة بمجىغص اُٖىاء الىىالي لٛيىص

(دراسة وصفية تحليلية)

٢ا ٫لىثمان في َظا الكؤن ان "الخضذ صازل الىو َى ثى٣ل الصيهية ٖير خضوص الخ٣ل الض ليٞ ،الخضذ
ً
يىطىىض ٖىىىضما يحٓىىاٞغ ٖىهىغان  :الصيهىىية والخ٣ىىل الىىض لي ،والٟٗىىل الهىىاصٖ ١ىىً الصيهىىية يٗى ُّىض خىىضرا فىىي

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

ومىىً طاهى

زىىغ ٞهىىي شيهىىية الكىىاٖغ خؿى ثهىىىعٍ باٖحبىىاعٍ الىغاو بخىىضاث ا واملُلىى٘ ٖلىىى مىىا جٗاهيىىه ليبيىىا

املبلىى ٜاملىالي والىىظ ؾىىؤٖ ٫مىىا ؾىىيٟٗل بىىه؟ ٞؤقىىاع فىىي اطابىىة نىىغءدة الىىى السىىؤع ممىىً ٢حلىىىا والضيىىه ،أي السىىؤع مىىً

( ) 1عبدالكريم خضير عميوي السعيدي ،السرد في شعر أحمد رفيق الميدوي ،مجمة كمية التربية األساسية ،واسط جامعة سومر ،العدد الخامس عشر ،ص .59

العدد 11

 .3.3امليان َ :ى طل ٪الًٟاء أو املؿاخة التي ثٞ ٘٣ح ا خضاذ الؿغصية.

العدد14

ايُالياٗٞ ،غٞىا الياثمة وثيبؤها ا مً صون الاٖحماص ٖلى املٟاطؤة٩ٞ ،اهد الياثمة محىٗ٢ة.

( )2سعيد بنكراد ،شخصيات النص السردي – البناء الثقافي ،جامعة المولى إسماعيل ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،مكناس ،المغرب ،د.ط.36 ،35 ،1994 ،
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مً زال ٫البىاء الؿغص ل٣هة ٚيص الهٛحر ،يم٨ىىا ال٨ك ًٖ ٠رالرة أم٨ىة واضىخة ثىضوع خىلهىا ال٣هىة
الؿغصية ،و٢بل طل ٪أقحر الى ٢ى ٫ؾمية البكحر يى في ثىْيٟها لبيية امل٩ان خيص ث٣ى: ٫
 _1الًٟاء ٦مٗاص ٫للم٩ان و٢هض به الخحز امل٩اوا في الخ٩ا ٖامة وءُلٖ ٤ليه ٖاصة الجٛغافي.
ً
()1
 _2الًٟاء الىصخي وء٣هض به الخحز الظ جكٛله ال٨حابة طات ا باٖحباعَا أخغٞا َباٖية.
ومى ىىً م٨ى ى ىىة التى ىىي خ ى ىىىت ال٣هى ىىة  :امل ٩ى ىىان و : ٫البيى ىىد وَ ى ىىى امل٩ى ىىان لي ى ىى ٠خيى ىىص يمسى ىىل الخيى ىىاة الهاهئ ى ىىة
والؿٗيضة ،وَى م٩ان ٖاف وثغٖغٕ ٞيه مى٘ ٢بيلحىه وأؾىغثه م٩ىان والىضٍ الىظ َىى ؾىيض فىي ٢ىمىه ٞىاعؽ م٨ىغم
للًي٠؛ ٞاوٗ٨ؿد َظٍ نالة ٖلى ؾلى ٥الُٟل الهٛحر ٚيص ٞتريى ٖلى ما ٧ان ٖليه أبىىٍ وءحضىر طلى٪
مً زال ٫ثهغٞاثه م٘ الىالي إلايُالي.

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

أما امل٩ان السىاوا ٞ :هىى امل٩ىان املئ٢ىد الىظ يمسىل ال٨هى ٠أو الٛىاع الىظ اؾىح٣غت ٞيىه ٖاتلىة ٚيىص بٗىض الهىغب
مً الؿلُة الاؾحٗماعءة ،يحضر طل ٪مً زال٢ ٫ىله :
َ َّ ْ
َ
َ ُ َ َ
َ َ
ث َح َىقى ال ِج ًُّ ٍِ ٞيه أ ْن ث َى َام ى ى ىىا
َؾا٢ىا الي ْىِ ٝالى  ٚى ى ى ى ٍىاع َب َضا
َْ
ُ َ
َ
َ
ي ُبْ٘ َٞ ،اَ ٞت َ
رؾ ْد ِم َّىا ٚال َما
َما َصزل َىا الَ ٛاعَ ،خ َّتى َه َج َم َد
ً
ً
ً
٣ٞض ٧ان َظا امل٩ان اوٗ٩اؾا ل خالة الىٟؿية بؾغة ٚيص ،مغ الظ ثغ ٥فىي هٟؿىيحه خ٣ىضا و٦غَىا
ً
واهح٣اما مً املؿحٗمغءً الظيً ؾغ٢ىا خياثه الؿاثٛة الهاهئة املُمئىة َٗم الغاخة والاؾح٣غاع في بلضٍ.
امل ٩ىىان السال ىىص  َ :ىىى امل ج ىىؤ أو الس ىىجً ال ىىظ أوصٕ ٞي ىىه بؿ ىىب الاؾ ىىحٗماع  ٞىىاوٗ٨ـ طل ىىٖ ٪ل ىىى هٟؿ ىىية ٚي ىىص
الهٛحر خيص َّ
ٖير ًٖ طل ٪ب٣ىله :
َّ ْ َ ُ َ َ
َّ َ ً
َٖ َغ َ
ََ ٦حى ى َىم َ
ا٢حه ال٨ال َما
ي ْد في الهض ِع ٖ
الٗ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىيرة ا ه ْي َرة
َْ
َّ ُ
ْ ْ
َ َ
اقد َّ
الى ُْ ٟ
الج ًِ ٟاو ِس َج َام ى ىىا
الض ْم َٗة في
َطالد
ـ ِب ُد ْؼ ٍن ِمسل َما
ط ِ
ً ً
َْ ْ ُ َ َ
َْ
أَ ٢ب َذ ال ُخ ْؼن ِاطا َح ْاب ِخ َؿ َامى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
َواهسجى ُمحبؿما ُخ ْؼها َو َم ى ى ى ىىا

(دراسة وصفية تحليلية)

ٞهىىظا الًٟىىاء امل٩ىىاوا ٦كىىٖ ٠ىىً الحدىىى ت الضازليىىة التىىي َىغأت ٖلىىى الصيهىىية التىىي يمسلهىىا ٚيىىص
ً
ً
الهٛحر في سجىه ْلما وٖضواهاٞ ،هى ضخية َظا السجً املٗحم.
 .3.4ال ررؼمن  :يه ىىل بى ىىا الخ ىىضذ الؿ ىىغص لل٣ه ىىة ال ىىى ز ىىغ ٖىه ىىغ م ىىً ٖىان ىىغ الح ٩ىىىءً الؿ ىىغص وَ ىىى ٖىه ىىغ
الؼمًٞ ،الؼمً َىا "َى الؼمً الىطضاوا طل ٪الظ ثٞ ٠٣يه ؾاٖة الخاتِ لحضمغ ؾاٖة ال٣لى  ،اهىه الىؼمً
الؿىىغص ال ىىظ يحسُ ىىى الؿ ىىاٖات و ي ىىام و طي ىىا ،٫وءس ىىحلِ ٞي ىىه املاض ىىخي بالخاي ىىغ واملؿ ىىح٣بل ،وَ ىىى الي ىىِ
()2

الظ جؿحر خضاذ ٖليه".

ٞلى عطٗىا الى بضاية الاؾت ال ،٫هالخٔ اؾخبا ١خىضذ واخىض فىي الؿىغص وَىى الحٗىغ ٝمىً البضايىة ٖلىى
ً
ً
وطىىىص ٚيىىص الهىىٛحر فىىي امل جىىؤ ،ويٗىىضَا يحىىاب٘ الخىىضذ ثحابٗىىا مىُ٣يىىا لل٣هىىة ،خيىىص يؿىىترط٘ الىغاو خىىضاذ

العدد 14

املايية املحٗل٣ة بدياة ٚيص وأؾغثه واملهات التي أملد به وبؤؾغثه ،رم يحاب٘ ؾغص خضاذ الى أن يهىل فىي
زىىغ ال٣هىىة الكىىٗغءة وهىىي ج ايىىة مىىىت ٚيىىصٞ ،هىىي و٢ىىاث٘ يٟتىىرى أج ىىا طىىغت فىىي ؾىىاٖات وأقىىهغ وؾىىىىات ،ل٨ىىً
( ) 1سمية البشير ضو ،عناصر السرد في قصيدة غيث الصغير ،المؤتمر العممي األول بقسم المغة العربية بكمية اآلداب ،جامعة الزاوية ،2ٓ18 ،11 .6 .5 ،ص .284
( )2السرد في شعر أحمد رفيق الميدوي ،مرجع سابق ،ص .60
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ال ىغاو ازتزله ىىا ف ىىي ٧لم ىىات ٢ليل ىىة أو أؾ ىىُغ م ىىً صون الحٗ ىىغى للحٟان ىىيل ،ول ٨ىىً ف ىىي ثه ىىىع أن ال ىىؼمً ال ىىظ
ازحىىاعٍ يكىىحر الىىى ٧لمىىات ٢ليلىىة جؿىىحضىي ثٟؿىىحرات ٦سحىىرة ،وَىىظا مغطٗىىه الىىى ٢ىىضعة الىغاو ومىىا يحسيلىىه ومىىا يغمىىا
اليه مً م٣انض السىعءة البالٚية.
اهحهى امل ُ٘٣و ٫مً بيات ال٣ههية بىن ٠خالة الُٟل ٚيص مً خيىص أزال٢ىه وشيهىيحه
ً
ً
التي محزثه بالجض والى٢اع ،وبحٟى٢ه ٖلى أ٢غاهه خٟٓا وٞهما ،في اقاعة الى َّأهه ٢اتضَم في الغأ والخى٨ة ،ولىم
ي٨حىى ٠بىىظل ٪بىىل ونىىٟه بؤهىىه قىىيسهم عٚىىم نىىٛغ ؾىىىه ،وَىىظا صليىىل ٖلىىى ط٧اتىىه وَىىى صون الحاؾىىٗة مىىً ٖمىىغٍ،
ٞه ىىى هدي ىى ٠الجؿ ىىم ،ب ىىخحه ٖليل ىىة ،مؿ ى ً
ىحىءا مس ىىل اؾ ىىحىاء الغصيج ىىي ،وَ ىىى ال ىىغمذ ،ول ىىه ٖ ىىؼة ه ٟىىـ ث ىىؤيى ٢ب ىىى٫
الهىان ،وأج ا ثؼاخم ٖلى ا٦خؿاب املجض والخؿىاما الىى الٗىال ،ليهىل بىىا الىى مًىمىن ال٣هىة التىي وسىج أخمىض
اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

عٞي ٤قٗغٍ ال٣هصخي مً أطلها.
ً
ً
ٞاببيىىات ولىىى ثىىح٩لم ٖلىىى عمؼءىىة الُٟىىل ٚيىىص ،وازحيىىاع الكىىاٖغ ٧ىىان ازحيىىاعا مى٣ٞىىا ،ليد٩ىىا ٢هىىة
الٓلىىم وال٣هىىغ والُٛيىىان الىىظ خى َّىل بالكىىٗ الليبىىي مىىً هحىىر الاؾىىحٗماع البٛىىيٌ ،ثىىغوي لخسىىجل مكىىهض ثىىاعءذي
ٖير الؿىىات املايية لحدٟغ ط٦غءات مغءغة في طا٦غة الكٗىب.
 .4اللػاًا التي ث اولتها اللطة :
مىىغت أؾىىئلة ٦سحىىرة ثسحىىر ط٦غءىىات لىىم واملدىىىة التىىي مىىغت ىىا هٟؿىىية ٚيىىص الهىىٛحر وَىىى يبخؿىىم ،وءسٟىىا الخىىؼن
الكضيض وءىاعءه بابخؿامة ،ي٣ى ٫الكاٖغ :
َ
َ َّ ْ ً
َ ٦ح ى ى ى ى ى َىم ال ى ى ى ى ىىٗيرة ،ا ه َيرة
َْ
َطاقد ْ
الىُ ٟ
ـ ِب ُد ْؼ ٍن مسلما
ِ
ً
ً
َ
َواهس َجى ُم َحبؿما ُخ ْؼهاَ ،و َمى ىىا

َ
َ َ
َٖ َغ َ
ي ْد في َّ
اله ْض ِع َٖاْ ٢حه ال٨ال َما
ْ
َطالد َّ
الض ْم َّٗ ُة ،في َ
الج ْ ًِ ٟاو ِس َج َامىىا
ِ
َ
()1
َأ َْ ٢ب َذ َ
الخ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىؼن اطا َح ْاب َ
خؿاما

املشررهض وٌ  /نىىىعة امل جىىؤ الىىظ يىُىىى ٖلىىى مؤؾىىاة مغوٖىىةٞ ،الهىىىعة ثهىىىءغءة طميلىىة ثمسىىل خىىؼن ٚيىىص
الهىىٛحر ،وهىىي ثلىى ٪الٗاَٟىىة التىىي عبُىىد بىىحن الكىىاٖغ والكىىبل اليخىىيم ،وثلىى ٪الصىىجاٖة التىىي طمٗت ىىا محدضيىىة
الُٛيان والٗؿ ٠والٓلم ،وءحضر طل ٪في ؾئا ٫الكاٖغ ،واطابة اليخيم.

(دراسة وصفية تحليلية)

العدد 11

( )1ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .11

العدد14

املشررهض الثرراني  /جٗىىاَ ٠الكىىاٖغ وخىاهىىه مىى٘ ٚيىىص الهىىٛحر ،فىىي نىىىعة ب والابىىً ،وَىىىا ٚيىىص يى٨ىىغ الب٩ىىاء
ً
أمام ازغءً زىٞا أو زكية املالما ،ول ً٨الخىان الظ ملؿه مً الكاٖغ يجٗله يٟطخي ما ب٣لبه ٞي٣ى: ٫
َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ
َ َ َ
ً َغِثه أزصخى َمال َما
أ ْب ِ ٪في خ
٢اَ : ٫يا مى ى ى ى ى ىىى ! ل ْى ْ ٚح َر َ ٥ل ْم
ً َ َ
ُ
َْ
ْ
ُ
َ َ َ ()2
َب ْٗ َض أما ِمسل ُهَ ،يك ِٟا أوامى ى ى ى ىىا
وؿد َخ َىاها ،ل ْم أ ِط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ْىض
ِم ْى َ،٪
َْ
ًّ َ
َّ َّ
للكاٖغ ُعوخى ى ى ى ى ى ى ى ًىاُ ،زل ى ى ى ى َىْ ٣
َْ ٞى َُ ١
خؿا وٚغ َاما
وح اليل ِ،٤
ع
د
ان
ِ
ِِ
ِ
ُ
كَ ٤
ن ْضع م ْى ُه َي ْي ُّ
ََ ٧اص َ
َ َ َ
ا٦حح َاما
ٞطخي ِبال ى ى ى ى ى ى ِىظ
ِ ِ
ل ،٪يا مى  ،أ ِ
َّ
َؾلىةُ ،ج ْك ُ
َّ
به َّ ْ
اٖح َ
ه َاما
ان ِفي الك٩ىي ،الى ِط َع ْخى ى َىم ٍة
باله ِير ِ
َ َ َ
ً
َ ْ
َ
َ
()1
هاع ابغاَيم َب ْغصا َو َؾال َمى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ُع َّب ق٩ىي ! َط َٗل ْد ه َاع َسخى
( )2أوم  :األو ُام بالضم  :العطش ،وقيل َحرُّه وقيل شدة العطش  ...انظر لسان العرب البن منظور ،ص .134

72

َ َْ َ ْ ً
ٗا َٞ ،ى ى ى ىىهظ َِّ ٢
ه ِتي
ٞاعٕ لي ؾم

َ ْ َُ ُ
ً
البئ ْ
وز َح َام ى ىىا
ؽ،
جكغح
ابحضاء ِ

()2

املشهض الثالد  /بضاية ال٣هة "وهي امل خمة التي أعاص الكاٖغ أن يسجلها ًٖ وخضثىا الىَىية" ٞي٣ى: ٫
ً
َ َ ََْ
اب َم ْٗ ُغوٞا َُ َم َام ى ى ىىا
٧ان مؿٗىص أيا ،في ٢ىم ىِ ى ى ى ِىه
ؾيض ٖغ ِ
َ
َ ً
ٚياذ املُ َ
َ َ ()3
ُم ْ٨غ َم َّ
ٞاعؽ الييلَّ ،
َ
الً ْي ِِٟ ٦ ،٠يال لأليامى
دح َبى
ِ
ِ
َ ُ
َ
َ َ
()4
مأل الىاص ُز ً
ٛاء ويٛامى ى ى ى ى ى ى ىىا
ث
ىغوة
باع ٥هللا له في رى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
زمؿة ،ثى٣و البضع الحمى ى ىىاما
وله مً بيد ٖم ،از ى ى ى ى ى ى ىىىجا
مغت يام ،لى ى ى ى ى ىىم وٗغ ٝلها
٨ٞؤن الى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىضَغ اط ؾاملىىىا

٦ضعا ،مً وٗم ٧اهد طؿامى ى ى ىىا
()5

ؾهغ الؿٗض لىا ،والىدـ هام ىىا

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

ً
ً
يد٩ى ٚيص في ٢هحه ًٖ والضٍ خيىما ٧ان ؾيضا في ٢ىمه ،له خياثىه ورغوثىه ،و٧ىان ٞاعؾىاٞ ،يىه ٧ىل
اله ىىٟات الٗغبي ىىة ن ىىيلة م ىىً  ٦ىىغم وهج ىىضة ،وٚح ىىر طل ىى ،٪وَ ىىظٍ الخي ىىاة الغي ىىية ل ىىم ث ٗ٣ىىضٍ ٖ ىىً أصاء واطب ىىه
الىَجي ،يخؿاوي في طل ٪الٛجي وال٣ٟحر في وخضة وَىية ثضوص ًٖ ثىغاب الىىًَ الٛىالي ،نىىعة مح٩املىة ل جهىاص
جؿىى٧ ِ٣ىىل الىىضٖاوي الخضيسىىة ٖىىىض ٚحرهىىا ،واملكىى٩لة مىىً أن الجهىىاص و٢ىىٖ ٠لىىى َب٣ىىة مٗيىىىة "ٞهىىظا املجحمىى٘
الٗغيىىا الىىظ يد٩ىىا ٖىىىه ٚيىىص ،أو الىىظ يهىىىعٍ عٞي ىىٖ ٤لىىى لؿىىان ٚيىىص ،ي٣ىىىم ٖلىىى الٟغصيىىة هاهي ىىة ،و
يح٩ىن مً بيد واخىض و زيمىة واخىضة ،بىل مىً مجمىٖىة ثغابُىد خيات ىا ٩ٞاهىد ؾىٗاصت ا مكىتر٦ة ٞيمىا بيج ىا
()6

مح٩اٞلة متراخمة".

املشهض الغابؼ  /نىعة الاؾحٗماع الظ زغب َّ
وصمغ :

عطد عى ،نهيال مٟؼٖا

نغز ى ى ى ى ىىة ،ثىظع بالكغ اليحاما
ً
ثمأل الغخ نياخا وػخام ى ى ى ى ىىا
()7
ً
وهباخا ،وزهام ى ى ى ى ى ى ى ىىا
وعٚاء،

بيىما الخي ع ٢ى ى ى ى ىىىص ،اط ٖلد

لبؿىا رىب الضجى ،أيضي ؾبا

يسبُىن البيض ،في الير اج ؼاما

راعت َٟا ٫مً مضجٗه ىىا

ثغ٧ىا ر٣ا ،٫واملا ،٫وم ى ى ىىا

()8

()9

ز ٠خمال ،واملُايا ،والييامىا

(دراسة وصفية تحليلية)

يٗلىى ٤نىىالر بىءهىىحر ٖلىىى بيىىات الؿىىاب٣ة ٞي٣ىىى" : ٫و ماهىىة الحاعءسيىىة ،والىىىىي الىىىَجي يحالػمىىان،
ً
ٞالظيً َبىا وثٟغ٢ىا أيىضي ؾىبا ،لىم يٟٗلىىا طلى ٪زىٞىا مىً مال٢ىات الٗىضو ،بىل نىىها بابَٟىا ٫واليؿىاء ومىً
( )1نار إبراىيم  :إشارة لآلية الكريمة "قمنا يا نار كونى برداً وسالماً عمى إبراىيم" ،وذلك لما أراد قومو القاءه في النار عندما ندد بأصناميم التي كانوا يعبدونيا من دون اهلل.
( )2ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .11
( )3األيامى ىم  :الذين ال أزواج ليم من الرجال والنساء وأصمو أيايم وفي التنزيل "وأنكحوا األيامى منكم" دخل فيو الذكر واألنثى والبكر والتيب  ...انظر لسان العرب البن منظور ،ص .145
( )4ثغـاء  :الثغــاء  :صـوت الشــاه والمعــز ومـا شــاكميا .وفــي المحكـم  :الثغــاء صــوت الغـنم والظبــاء عنــد الـوالدة وغيرىــا وىـو الطيــاح ،انظــر لسـان العــرب المحــيط البـن منظــور ،دار الجبــل ،بيـروت ،لبنــان ،المجمــد
األول ،1988 ،ص .361
( )5ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .12 ،11

العدد 14

( )6ميرجان رفيق األدبي ،مرجع سابق ،ص .67
( )7خصم – الخصومة  :الجدل ،خاصمتو خصامًا ومخاصمة  ...أي غمبو بالحجة  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،2ص .843
وم  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،6ص .805
( )8اليزم – غمر لو الشيء ،تيزمو بيدك فينيزم  ...والجمع ّى ْزُم ُ
وىز َ
( )9ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .12
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ً
ثى٨ي ىىل الٟاقؿ ىىد الىخص ىىخي ،وٖى ىىضما ص ٗٞىىىا بابَ ٟىىا ٫واليؿ ىىاء الٗ ىىؼ ٫بٗي ىىضا ٖ ىىً عن ىام الٗ ىىضو و ٟ٢ىىىا َ ىىم
()1

للكهاصة والبُىلة".

ً
فىىي ونىى ٠الكىىاٖغ ،نىىىعة مغوٖىىة وٞاطٗىىة مسيىىل لهىىا ،اؾىىحُإ أخمىىض عٞيىى ٤أن يهىىىعَا ثهىىىءغا
ً
ً
ص٢ي٣ا ،مىضخا ما ٗٞله الاؾحٗماع مً ثسغء لال٢حهاص ،وثضمحر للثروة ،وجكغءض للكٗ .
املشهض الخامـ  /ثهىءغ شجاٖة املجاَضيً :
وعأي بُا ،٫أن املى ى ى ىىىت
٢يضوا أعطلى ى ى ىىهم ً
نيرا ٞمى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
خلها مً عب٣ة الٗاع ،ومى ى ى ى ى ى ىىً

ق ى ى ى ى ىىٞ ٪يه ٞحل٣ىٍ ػإامى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

()2

خلها ٚحر عنام يترام ى ى ى ى ى ىىى
ُّ
ٖيكة الظ ِ٣ٞ ،٫ض ماثىا ٦غام ى ى ى ى ىىا
في صٞى ى ى ىىإ٧ ،ان ل خ ٤اهح٣اما
َ
َّ ٞغ ِت اليؿىة ،يدملً اليحامى ى ى ىىى

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

َىن اليُ ٖليىا ،م ى ى ى ى ىىىت م
ما ثغي في الخي ر
خيا ،بٗض ما
ْ
()3
يؿحجحرون مً الٓلم ،الٓالما
ؾل٩ىا في ٧ل ِقٗى ى ى ى ى ى َ ،غبا
ٞالحهىءغ الحاعءذي الظ ؾل٨ه أخمض عٞي ٤في ٢هيضثه يغو لىا نمىص بُا ٫في ؾاخات الىىغى،
و ٧ىىاهىا يى ٟىىىن م ىىً ز ىىاَغَم  ٨ٞىىغة الاعث ىىضاص والتراط ىى٘ ،ويك ىىحر ال ىىى طل ىى ٪ف ىىي ثه ىىىءغ خال ىىة ال٣ح ىىاٖ ٫ى ىىض اق ىىحضاص
ً
ً
املٗاع ٥خحن يغبُىن أعطلهم عبُا مد٨ما ٞال زياعٞ ،ؤما ٖضو مج ؼم ،أو قهيض أصي ماهة ٣ٞا: ٫
وعأي بُا ٫أن املىت
ً
٢يضوا أعطلهم نيرا ٞمى ى ى ى ى ى ىىا

قٞ ٪يه ٞحل٣ىٍ ػإام ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
خلها ٚحر عنام يترامى

إلابضإ ما نىعٍ الكاٖغ أن بُا ٫ي٣ىضمىن ٖلىى املىىت امل٨ىغوٍ صون ثىؤزغ ،ممىا يٟؿىغ مىىٟ٢هم فىي
البيىىد السىىاوا بىىؤج م مهىىممىن ٖلىىى الكىىهاصة ،خيىىص ٢يىىضوا أعطلهىىم ليسبحىىىا فىىي املٗغ٦ىىة للىهىىغ أو الكىىهاصةٞ ،بمىىا
الٗيل ب٨غامة أو املىت بٗؼة.
املشهض الؿاصؽ  /وي٘ الكٗ بٗض الٛؼو إلايُالي "املكهض الخؼءً" :
ي٣ى: ٫
مىظ يىمحن ،يؿحرون ،وم ى ى ى ى ىىا

قغبىا مى ى ى ى ى ىىاء ،و طا٢ىا َٗام ى ىىا

ؾا٢ىا اليى ٝالى ٚاع ب ى ى ى ىىضا

ثح ى ىىىقى الجً ٞيه أن ثىام ى ى ى ى ى ى ى ىىا

ما صزلىا الٛاع ،ختى هجمد

يب٘ ٞاٞترؾد مىا  ٚى ى ى ى ى ى ى ى ىىالما

واهسيد في ارغ رانٞ ،ى ىىا٢حٟد

َٟلة ،في لخٓة ناعت ٖٓاما

وثى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغصي رالص في َىىة

(دراسة وصفية تحليلية)

لؿد أوسخى از ى ى ىىىجا ،في طبل

يحًاٚىن( ،)4مً الجىىٕ نيام ى ى ى ىىا

لم يؼص ًٖ ٢ى( ٫يا أم) ٦المى ى ى ىىا

العدد 11

ئم ،وأزد أم فزع واشتد دعره  ...وىو غاية الدعر والفزع  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،3ص .4
( )2زأم – َزْئ َم الرج ُل َأز ً
َما ،فيو ز ُ
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( )1ميرجان رفيق األدبي ،مرجع سابق ،ص .67

( )3ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .12
 )4يتضاغون  :يضغن ،والضغينة  :الحقد ،وتضاغنوا ،واضطغنوا ،انطووا عمى األحقاد ،ينظر مختار القاموس لمطاىر الزاوي ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ،تونس ،1980 ،ص .373
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أم ى ىىه ثجغ  ،و ثضع  ،وٞىا

()1

نضعَا مً لم يُ ٤بٗض ُٞام ىىا

بي ىىات الؿ ىىاب٣ة ،ثد ٩ىىا ن ىىىعة مؤؾ ىىاوءة ٖاق ىىها الك ىىٗ الليب ىىي اب ىىان الاؾ ىىحٗماع إلايُ ىىالي ،ولٗ ىىل
الجاه الٗاَٟا الظ َّ
ٖير به الكاٖغ ٢ض ٚل الجاه ال٨ٟغ باٖحباع أن الٗاَٟىة أع ١فىي ه٣ىل الحجغبىة مىً
ٚحرَاَ ًٗٞ ،غء ٤الٗاَٟة خاو ٫الييا ٫أن يٗغى الهىعة املٟؿغة ملٗاهاة الكٗ في ٞترة الخ٣بة الؼمىية
ً
التي يٗيكهاٞ ،ؤخؿً الحيؿىي ٤وألى ٠بىحن ٖىانىغ الهىىعة الخكىبح ية ،و ءم بىحن نىٟات ا مٗحمىضا ٖلىى ث٩امىل
طىاهب ىا ،خيىص ونىل الىىى م٩ىامً الخيىاة فىىي ٖمى ٤ص ت ىا مىىً زىال ٫الحجؿىيم ،والخصىىييو فىي نىىعة قىىٗغءة
عاثٗة.
ٞيهىع الكاٖغ خالة البالص املكخحة َغا ،ٝاملُٗ٣ة ونا ،٫الحائ ة فىي ْىالم الجىىع ومىا يمىغ ىا
اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

مً ٞىاط٘ الٗهغ ،وهىات الضَغ ،يهىىعَا بىابم أرىىاء الٟاطٗىة ،ي٣ىصَىا الٟىؼٕ واليىى ٝالىى خيىص ثىضع ،
ٞح٣ٟى ىىض أٖهى ىىا ا ،وثيسى ىىخى أَٟالهى ىىاٞ ،ي٣ٟى ىىضون عقى ىىضَم ،مى ىىً َى ىىى ٫مى ىىا أنى ىىا م ،بًٗى ىىهم يهى ىىاعٕ املى ىىىت فى ىىي
الضخغاء ،والبٌٗ ازغ يمىت مً ٖك ٤وَان ،والخالة ثحٗاْم في ٢ىله :
ثغ٦د أَٟالها نغٖى ىىى ،لها
زلٟحجي ،وهي جٗلم َ ،ى ىىل
زاهجي ٖؼما ،وعطاليٞ ،لم
ً
مٛكيا  ٞى ى ى ى ىىما
٣ٟٞضت الغقض،

لٟحة٦ ،ى ى ى ىىاهد الى ال٣ل ػمام ى ى ى ى ىىا
ُ
زلٟها أثب٘ ،أم (ُّ ٞد)( )2أم ى ى ى ى ى ى ىىام ى ى ىىا
أؾحُ٘ مً ق ى ىىضة الهى٢ ٫يامى ى ى ى ى ىىا
٢مد ختى َؼم الًىء الٓالم ى ى ىىا

و٣ٞضت م أٖل ى ىىم َى ى ى ى ىىل

أٞلحد بالُٟل ،أم م ىىاثا َيامى ى ى ى ى ىىا

ليحجي أؾم٘ ٖى ى ى ى ى ى ىىً مىثت ا

()3

خبظا الى ىىمىت و الٗيل َىا
ً
وَىا أطهل ٚيص ه ى ى ى ىىانبا

ٞل٣ض أب٣د لي ال ى ى ى ى ى ى ىىهم لؼام ى ى ى ى ى ىىا
ً
زايٗا ،في عثبة ؾغ مًامىا
اط عأي صمعي ٧الٛيص عَام ى ى ى ى ى ىىا

()4

عام ٖى ى ىىً نضع يما ،والتزاما

واعثبي بحن طعاٖ ى ى ى ى ىىاٞ ،ما
يٗلىىٖ ٤بىىض عبىىه َّ
الٛىىىاي ٖلىىى َىىظا املى٢ىى ٠الىىضعاماٞ ،ي٣ىىى" : ٫ال٣هىىة أبىىضٕ مىىا نىىىعَا قىىاٖغ أصي ى ،

(دراسة وصفية تحليلية)

وعٞي ٤أُٖى املحزان واملًمىن وال٣اٞية والحٗبحر الخى ٤ازىغ مىً املٟىغصات التىي ثخىاؾى ٤وعوٖىة الىاٗ٢ىةٚ ،حىر
ً
أهىىه بىىال٦ ٜسحىرا فىىي املؤؾىىاة ،وَىىظٍ املبالٛىىة مدببىىةٞ ،الًىىب٘ الىىت م أ٦ثىىر مىىً ارىىىحن ،و م ماثىىد ،والىجىى٘ جكىىخد،
()5

وفي الٛاع الظ ي٩اص يؿ٨ىه الجً ٞ ...هظٍ املبالٛة هي طميلة ٖٓيمة ،ومغٚىبة في الكٗغ ال٣هصخي".
ً
ويكىىحر نىىالر مؿىىٗىص بىءهىىحر ب٣ىلىىه بىىؤن عٞيىى٢ ٤ىىض "نىىىع املىىىت فىىي ثىىاعءش َىىظا الكىىٗ نىىىعا طىىاءت
()6

ٖلى ٧ل لىن وٖلى مسحل ٠الغؾىم ."...
( )1ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .13
 )2فت  :كممة يتداوليا الناس كثي ار وىي أقرب إلى العامية.

العدد 14

وما والزمة مالزمة  ...ورجل َلزَموُ يمزم الشيء فال يفارقو  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،5ص .362
( )3لزم – المزوم بمعنى  :لزم الشيء يمزمو لَ ْزًما ُ
ولز ً
( )4ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .14 ،13
( )5عبد ربو الغناى ،رفيق في الميزان ،مصدر سابق ،ص .27
( )6ميرجان رفيق األدبي ،مرجع سابق ،ص .70
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املشهض الؿابؼ  /نىعة املٗح٣لحن في سجىن ٖضاء :
ي٣ى: ٫

ُ
بيىما ،عخد أَض عوٖ ى ى ى ى ى ىىه
٢يل َ :ظا (صولة الىالي) أجى
زغض َٟا ،٫وانُٟىا ل ى ىىه

ً
طا ،٫يؿحٗغيهم ،ممح ى ى ىىدىا

واطا بال٣ىم ُيبضون اَحمامى ى ى ى ى ى ى ىىا
()1
لحري في (م جؤ ّ
الير) الىٓ ىىاما
ِ
ً
للحدياتَ ،حاٞا وؾ ىىالم ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ً
وَى يسحاع ٚالماٛٞ ،المى ى ى ى ىىا

ما عأي مج م  ٦ىىٛيص اطا عأي

مً ط٧اء ،عجباٞ ،ا ١هامىىا
()2
ً
ٞهيدا ٦هاما
عابِ الجؤف

٢ا َ : ٫ى ى ى ىىظا ٖب٣غ ٞاعٗٞىا
ً
ٞحل٣اٍ بك ٨ى ى ى ى ى ىىغ ،مٓ ى ى ى ى ىىهغا
ً
وخباٍ بى٣ى ى ى ى ى ى ى ىىىص٢ ،اتى ى ى ى ى ىىال

٢ضعٍ ،اوا ؾؤُٖيه وؾام ى ى ىىا

ز ى ى ى ىىاَ الُٟل ملياٞ ،غأي

()3

لؿغوع ،ثدحه يسٟا اخحضاما

ف ىىي بي ىىات الؿ ىىاب٣ة ن ىىىعة ثاعءسي ىىة م ىى٘ عط ىىا ٫الاخ ىىحال ،٫وصوع ال ىىى ة الُلي ىىان خ ىىحن ي ىىؼوعون ثل ىى٪
املٗىىح٣الت للحؤ٦ىىض مىىً أن مسُُىىات م ثىٟىىظ ٧املىىة ،ومىى٘ َىىظا عأوا قىىٗلة الىَىيىىة ثطىىخيء ثلىى ٪الجىاهى خيىمىىا
طغبىا ٧ل الخيل في اَٟائ ا وباءت بالٟكل.
٢ا: ٫
يا مى ى ىىى أ٢صخى ٚايتي
أخ البسلَّ ،اها مٗكغ
َ ٨ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىظاٖ ،لمىا باإها

نغٞها بحن ز ى ى ى ىىالء ا٢خؿاما
هئرغ الٛحر ،ولى بخىا نيامى ى ىىا
ً
()5
َي زالٗٞ ١ال٦ ،الما

ً
ً
الخيلىىة والُٗىىاء لىىم يىىىجر مىى٘ ٚيىىص ،وءىىغ ٌٞأن يحىىؤرغ بىىالثروةٞ ،حىىرص الىىىالي إلايُىىالي زاتبىىا محًىىامىا
م٘ ازىثه ،ول ً٨إلانغاع الاؾحٗماع

يج ؼم بؿهىله بل يًاٖ ٠إلاٚغاء لٛيص ٞي٣ى: ٫

زظ يا ٚيصَ ،ظ ماتة
يا م ى ى ى ىىى

ؾمٗا اهجي

()6

ل ٪جؿغ ،ٝو ٦ى ىىً ٞح ا ٢ىاما

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

أِٖ اهٟا٢ها الىٟـ مغام ى ى ى ى ى ىىا

()4

()7

ؾى ٝأب٣ح ا ،وان ٧اهد خُاما

(دراسة وصفية تحليلية)

ٞاليبص الاؾحٗماع يبدص ًٖ ٖ٣لية ٚيص ،وما يٟٗل ظٍ مىا ٫التي ٢ضمد له :

( )1دولة الوالي  :لقب لحاكم الوالية والمقصود ىنا الحاكم اإليطالي ،ممجأ البر  :يقصد بو ممجأ المقرون.
( )2كييم  :كيم الرجل بكيم كيامة  ...وكيمتو الشدائد  :نكصتو عن األقدام وجبنتو ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،5ص .309
الدم إذا اشتدت حمرتو حتى يسود  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،1ص .589
( )3حدم :
الحدم شدة اجماء الشيء بحر الشمس والنيار ،تقول خدمة كذا فاحتدم ،وقيل  :احتدم ُ
ُ
( )4ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .14
( )5أشار الشاعر إلى الفتى بأنو طيب األخالق ،تربى عمى ذلك فأشار بأن تمـام أخالقـو بالفعـل ال بالحـديث مسـيرتو تنطبـق عمـى واقعـو فـي الحيـاة ،فـالكالم فـي ىـذا االتسـاع إنمـا ىـو محمـول عمـى الحقيقـة والفعـل
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القومـةُ المـرة الواحــدة ...والقـو ُام  :العـدل  :قــال تعـالى " :وكـان بــين ذلـك قوامـًا"  ...انظــر لسـان العـرب البــن منظـور ،مصـدر ســابق ،م ،5ص
ـام نقـيض الجمــوس ،قـام يقـوم ْقومـًا وقيامـًا وقومـو وقامـ ًة و ْ
( )6قـوم  :القي ُ
.192 ،191
وحطام الدنيا ُّ
كل ما فييا من مال يفنى وال يبقى ،انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،1ص .664
( )7حطم :
الحطم  :الكسر في أي وجو كان ُ ...
ُ

العدد14

دون الكالم وىذا ما يرمي إليو الشاعر عند الحديث عن أخالق الفتى.
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٢ل لي الخ ،٤و ثسل مالما
٢ا : ٫ما ثهى٘ يا ٚيص ا
َّ
وَىىىا يىىؤجا طىىىاب الُٟىىل ٚيىىص بهىىٟٗة نىىاٖ٣ة للمؿىىحٗمغ الىىضزيل الىىظ صوىىـ عى و٢حىىل َىىل ونىىاصع
الثروات.
()1

٢اٚ : ٫يص ،وبضا الج ى ىىض ٖلى

وطهه يكبه ليسا أو ُ٢ام ى ى ى ى ى ىىا
َ ()2
أبالي بٗض ،ان ط٢د ِخماما

لى ثدهلد ٖلى مى ى ى ى ى ىىا ٫به
ُ
أ ْصع ٥الساعات م ى ى ى ى ى ى ى ىىمً ٢حلىا

أقتر ٖضة خغب وخؿام ى ى ى ىىا
والض اوا أعءض الاهح٣ام ى ى ى ى ى ى ىىا

َى ميكىص مً الضهيا ،التي

لي ؾاءت ،مؿح٣غا وم٣ام ى ى ىىا

ان لى ى ى ىىا رؤعا اطا أصع٦ح ى ى ى ى ى ى ى ىىه

()3

اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

يٗلىىٖ ٤لىىى َىىظٍ بيىىات نىىالر مؿىىٗىص بىءهىىحر ب٣ىلىىه "ان َىىظا الحهىىىءغ الحىىاعءذي جٗبحىىر ٖىىً مكىىاٖغ
 ٧ىىل م ىىً طث ىىه الاؾ ىىحٗماعءة إلايُالي ىىة ،واط ٦ى ىىا  ٢ىىض ط٦غه ىىا أن الجمي ىى٘ أوط ؛  ٞىىبن الغٚب ىىة وعوح الاهح ٣ىىام و ٢ىىىة
()4

الهمىص ٧اهد في قٗبىا َظا ٖٓيمةٞ ،بطا ٧اهد بضح ية لضي َٟاٞ ٫ما بال ٪بالغطا."٫

وءؤجا أخمىض عٞيىٞ ٤يمىا يهىىعٍ مىً أن خىغ الىىٟـ ثسىا ٝال٩لمىة الهىاص٢ة ،ومىاطهىة ٖىضاء هىي
مً نميم الخغءة والٗمل لها واملىت في ؾبيلها٣ٞ ،ا: ٫

َّ ً
طغ وءال طغأة ث٨ؿ طامى ى ى ى ى ى ىىا

ليـ في الحهغءذ بالخ ٤وان

()5

أن ي٣ى ٫الخ ،٤للهض ١التزاما

ان خغ الىٟـ يذجم ٖ ى ىىً

املشهض الثامن  /الاهح٣ام الاؾحٗماع وازماص هاع الجهاص٢ ،ا ٫عٞي: ٤
هٓغ ال ى ى ى ى ى ى ىىىالي الى ٚي ى ى ى ى ى ىىص

يٓهغ الخ٣ض ،و أبضي مالم ى ى ى ى ى ى ىىا

وعأي أثباٖى ى ى ى ى ى ىىه م ى ى ى ى ىىا ٚاْهم
ً
أيمغوا ؾىءا ،ول ٨ى ى ىىً ل ىىم يغوا

ٞحٗاَىا هٓغة٧ ،اهد ٦المى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا
ً
ؾببا يىط مىه الاهح٣امى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

لجؤوا ْلم ى ىىا ،وٖ ى ى ى ى ىىضواها ،الى

أ ٗٞ ٘ٓٞى ى ى ى ى ى ىىا ،٫اط ٧اهىا لئاما
ً
طٗلىا ؾغا لى ى ى ى ى ىىه الؿم َٗام ى ى ى ى ى ىىا

ٖ ى ى ى ى ىىاصة الىظ ٫اٚحيا ،٫ول ى ى ى ى ىىظا
(دراسة وصفية تحليلية)

ما طغي في طىٞه ،ختى ؾغي
ً
زغ للمىت ،نغيٗا ،يحل ى ى ى ى ىىىي
لم يؼ ٫يىٟد مى ى ى ى ى ى ى ىىً ٞيه ً
صما

()6

في وثحن ال٣ل ٧الىاع ايُغاما

يُل املاءٞ ،يبضون ابخؿام ى ى ى ى ىىا
()1
أؾىصا مً ٦بض ،طابد ِع َم َامى ى ى ى ى ى ىىا

( )1قطم  :القطم بالتحريك شيوة الممم وغيره  ...و ِ
مي ،انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،ص .123
القطامى  :الصقر وصقر قطام وقطا ُّ
ُ
الحمـام قضـاء المـوت وقـدره و ِ
ُح َّـم أي قُـدر ،فيـو محمـوم و ِ
وى َّـم الشـيء وأ ِ
الح َم ُـم  :المنايـا ،انظـر لسـان العـرب البـن منظـور ،مصـدر سـابق،
( )2حمم  :قولو تعالى "حم"  ...قال بعضيم معناه قضي ما ىو كـائن ُ ...
َ
ُ
م ،1ص .725
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( )3شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .15 ،14
( )4ميرجان رفيق األدبي ،مرجع سابق ،ص .73
( )5ذأم  :ذأم الرجل يد أمو ذأماً  :حقره وَذمَّوُ وعابو  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،2ص .1053
وتفرمت واضطرمت اشتعمت والتيبت  ...انظر لسان العرب البن منظور ،مصدر سابق ،م ،3ص .531
النار
( )6ضرم :
َّ
ْ
الضررم  :مصدر ضرماً .وضرمت ُ
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يل ٟٔاز ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىغ مً أهٟاؾه
ً
ً
عاح مٓلىم ى ىىا ،قهيضا ،طاٖال

وءىاص الاهح٣امى ى ىىا!! الاهح٣امى ىىا!!
لٟٓة الحىخيض ،هلل زحام ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا

()2

الاهح ٣ىىام والخ ٣ىىض الاؾ ىىحٗماع لل ىىحسلو م ىىً الك ىىغٞاء ال ىىظيً ي ىىضاٗٞىن ٖ ىىً ثى ىغاب ال ىىىًَ ،بىَىي ىىة
ناص٢ة ،هالىا الكهاصة ،ولم يؿخؿلمىا ،ولم يًٟٗىا أمام املٛغءات التي ٢ضمد لهم.
الخ ر ر ر ر ر ر راثمة:

ُ
ً
مىىً زىىال ٫صعاؾىىتي ملىيىىىٕ ال٣هىىة فىىي قىىٗغ أخمىىض عٞيىى ٤املهىىضو – ٢هىىيضة ٚيىىص الهىىٛحر أهمىططىىا

ثحضر الىحاتج اثية :
 _1املجحم٘ الليبي مجحم٘ ٢ام ،له طىظوع ثاعءسيىة فىي الغوايىة ال٣ههىية يحؤ٦ىض طلى ٪مىً زىال ٫ثىاعءش الخيىاة
صبية في ليبيا ٖير ٖهىعَا املايية.
اللطة في شػغ أخمض عفُم املهضوي(غيث الصغير ) أنموذجا.

 _2أخمض عٞي ٤املهضو له ال٣ضعة في البىىاء ال٣هصىخي الكىٗغ ليسلىض مىآرغ طىضاص وهًىالهم الحىؤعءذي لحىرو
ً
مجىىاص الجهاصيىىة لألطيىىا ٫الخاليىىة والالخ٣ىىة خٟاْىىا ٖلىىى مجىىضَم وخًىىاعت م ليؿىىحروا ٖلىىى مىىىهجهم وءتربىىىا
ٖليه.
 _3ازحي ىىاع الك ىىاٖغ لصيه ىىية ٚي ىىص ليىض ىىر مٗى ىىاة إلاوؿ ىىان وطه ىىىصٍ ف ىىي الحٗبح ىىر ٖ ىىً طاث ىىه ومجحمٗ ىىه ،وه ىىي
شيهية ٖغبية واٗ٢ية ثهىع طهاص إلاوؿان مً أطل الخغءة وثدغءغ وَىه مً الاؾحٗماع وأٖىاهه.
 _4اؾحُإ أخمض عٞي ٤املهضو الاعث٣ىاء بمؿىحىي الغمىؼ مىً زىال ٫ثىْيٟىه لصيهىية الُٟىل ٚيىص ،بىنىٟه
أصاة قىىٗغءة جٗيىىر ٖىىً ن ىغإ إلاوؿىىان يىىض الٓلىىم وال٣هىىغ والخغمىىان واؾحدًىىغ طلىى ٪بغم ىىػ مملىىىءة بىىض ت
الٗؼة وال٨غامة مً أطل اي٣اّ الغوح الىَىية في هٟىؽ أبىاء وَىه الهٛحر وأمحه الٗغبية ٧اٞة.
 _5اٖحمىىض فىىي خىىىاعٍ ٖلىىى يىىمحر الٛاتى  ،باؾىىحشىاء امل٣ىىاَ٘ الخىاعءىىة خيىىص يىىؤجا ىىا بهىىيٛة املىىح٩لم ،رىىم يغطىى٘
بٗض طل ٪ليىانل الؿغص بالًمحر الٛات  ،وَظا ما يحُلبه مى ٠٢ال٣هة الكٗغءة.
ُ
َّ
 _6ال٣هيضة في مجملها أهمىطض مً قٗغ امل٣اومة الىَىية يىض املؿىحٗمغ الىضزيل الىظ صوىـ عى وؾىل
الخغءات.

(دراسة وصفية تحليلية)

 _7اٖحمض أخمض عٞي ٤املهضو في ؾغصٍ لل٣هة ٖلى الححاب٘ املىُ٣ا باؾحشىاء الاقخيا ١الظ ٧ان مغة واخضة
في ؾُغ ولى مً ال٣هيضة ،والاؾترطإ ٧ان مغة واخضة خيص ؾىغص فىي بٗىٌ بيىات بصىخيء مىً الازحهىاع
ما خضذ لٗاتلة ٚيص الهٛحر مً ٢حل وجكغءض.
 _8مما يالخٔ ٖلى ج اية ال٣هة الكٗغءة َى ثضخية ٚيص بىٟؿه لٗضم الاؾخؿالم ،وَى ما يٗير ًٖ وَىيىة
قٗبه وٖضم عيىزه للمؿحٗمغ مهما ٧اهد املٛغءات والحضخيات الجؿام.

العدد 11

ص .1229

العدد14

ِ
ـرميم  :الخمـق البـالي عـن كـل شـيء ،انظـر لسـان العـرب البـن منظـور ،مصـدر سـابق ،م،2
( )1رمم ُّ :
ـيم" وال ُ
الرميم مثل الرَّمة ،قال تعالى "قال من ُي ْحيي العظام وىـي َرم ُ
الرم إصالح الشيء الذي فسد بعضو  ...و ُ

( )2ديوان شاعر الوطن الكبير ،مصدر سابق ،ص .16 ،15
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(دراسة وصفية تحليلية)

ٖ _13بىىضال٨غءم زًىىحر ٖليىىى الؿىىٗيض  ،الؿىىغص فىىي قىىٗغ أخمىىض عٞيىى ٤املهىىضو  ،مجلىىة ٧ليىىة التربيىىة ؾاؾىىية –
واؾِ ،طامٗة ؾىمغ ،الٗضص اليامـ ٖكغ.
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 _16مدمض الحىهجي ،املعجم املٟهل في صب ،الجؼء و ،2ٍ ،٫صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت ،لبىان.1999 ،
 _17مدمض صٚيم ،مهغطان عٞي ٤صيا ،1ٍ ،ميكىعات طامٗة ٢اعءىوـ ،بىٛاػ .1993 ،
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صاع الجبل ،بحروت ،لبىان ،ص.ت.
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 _19هبيلة ابغاَيم ًٞ ،ال٣و في الىٓغءة والحُبي ،٤ص ،ٍ.صاع ٢باء للُباٖة ،ال٣اَغة ،مهغ ،ص.ت.
 _20ياؾ ى ىىحن ي ى ىىىيا ،م ى ىىظاَ

صب ومٗ ى ىىالم واوٗ٩اؾ ى ىىات الغمؼء ى ىىة ،الج ى ىىؼء الس ى ىىاوا ،1ٍ ،املئؾؿ ى ىىة الجامٗي ى ىىة

للضعاؾات واليكغ والحىػي٘ ،بحروت ،لبىان.1982 ،
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)ٟٔخ ِٓ خالي إٌض اٌمسآ١ٍاٌفعٚ خ١(دالٌخ اخلطبة ثبجلٍّخ االمس
)(
)(

"ذجبْٛ أمنِٕٛزح ادلؤٛ"ظ

اَمة مغَىن ؾٗيض الٗلىٞ :الباخص الغتيسخي
اصع الؿٗض٣ ٖبضال/ص. أ:٥الباخص املكاع
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الىدى/ الحسهو،ة الٗغبية و صا اٛؿم الل٢ ،لية الضعاؾات الٗليا والبدص الٗلبي٧،ة٢ طامٗة الكاع:)َالبة ماطؿححر(
ٝوالهغ
.ٝالىدى والهغ/ الحسهو،ة الٗغبية و صا اٛؿم الل٢ ،ة٢) طامٗة الكاع(
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""ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا

14 العدد

Abstract
This is one of researches which comes within the field of linguistic studies, specifically
grammatical and semantic. The research is specialized in the study of the semantic values
inherent in the grammatical structure of some nominal and adverbial sentences, and
devising the meanings of these semantic structures, I adopted the method of analytical
induction. The researcher extrapolates the grammatical structures in some nominal and
adverbial sentences in Surat Al-Muminun, and then proceed to analyze them, and
statement its linguistic indication.
The aim of this research is to shed light on the semantic values inherent in the
grammatical structure of some nominal and adverbial sentences, and a trial to elucidate
the different semantic meanings of different linguistic methods in the application field of
the Holy Quran.
The study of the grammatical structure and the extrapolation of its indication in the Holy
Quran is the most effective method to understand the words of God – Glory be to him –
the best understanding, As the researcher unfolds before the linguistic and moral groups
when standing on each structure. The study of the grammatical structures in some nominal
and adverbial sentences in one Surah of the Qur'an, deepening the reader's awareness of
the Exquisite pronunciation of the Qur'anic composing, it is noted the different structures
virtually and their agreed in indication inwardly. This reinforces the desired meaning from
coming jurisdiction of these exquisite words without another.

)ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني

ملخظ الادد

ب
 إط ازحظ ضعاؾة.وثدضًضا ال دىٍة والض لُة
،ًضزل ىظا الادد غمن مأاٌ الضعاؾات اللغىٍة
 واغحمضت فُه م هج، ُ واؾحنااؽ ص ت ىظو التراه،)الجملة الاؾمُة والفػلُة وص لتها في ؾىعة (املؤم ىن
 ر ٌػمض إلى، إط ٌؿحلغي الااخد ثغاهُ الجملة الاؾمُة والفػلُة في ؾىعة املؤم ىن:الاؾحلغاء الحدلُلي
.ثدلُلها وبُان ص لتها املػ ىٍة
حهضف ىظا الادد إلى جؿلُـ الػىء غلى اللُ الض لُة اليام ة في الجملة الاؾمُة والفػلُة في اء
 ومداولة اؾحأالء املػاني الض لُة املسحلفة في الجملة الاؾمُة والفػلُة في خلل الحؿاُم،الترهُ ال دىي
. ٍمن اللغآن الىغ
ّ
-إن صعاؾة الترهُ ال دىي واؾحلغاء ص لحه في اللغآن الىغٍ أنجر وؾُلة لفه هالم هللا – ؾادانه وجػالى
ّ  إط ثحىشف أمام الااخد لؿابف لغىٍة ومػ ىٍة غ ض الىكىف غلى، أث ّ فه
ُ وصعاؾة ثغاه. ُول ثغه
ّ الجملة الاؾمُة والفػلُة في ؾىعة واخضة من ؾىع اللغآن
 فُلخظ،جػمم إصعان اللاعا لاضٌؼ ال ظ اللغآني
ّ ب
ّ ً وطل، واثفاكها في الض لة اؾ با
.ٌػؼػ املػجى املنشىص من مجيء ىظا ال ظ زاضة
،ازحالف التراهُ ظاىغا

بؿ هللا الغخمن الغخُ

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)
"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"
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امللضمة:
ّ
ان الخمض هلل ،هدمضٍ ،ووؿحٗيىه ،ووؿحٟٛغٍ ،ووؿت ضيه ،ووٗىط باهلل مً قغوع أهٟؿىا ،ومً
ؾيئات أٖمالىا ،مً ح ضٍ هللا ٞال مًل له ،ومً يًلل ٞال َاص له ،وأقهض ّ
أن اله ا هللا وخضٍ
قغء ٪له ،وأقهض ّ
ً
مدمضا ٖبضٍ وعؾىله.
أن
أما بٗض:
ً
ٞلم ي ً٨الىدى الٗغيا ٖلما يٗجى بحخب٘ ٖالمات إلاٖغاب والبىاء ٞدؿ  ،بل َى ٖلم يٗجى أيًا
بمٗاوا ال٨الم وم٣انض املح٩لمحن٣ٞ ،ض صعؽ الىداة واتل أَمية الىدى في ثٟؿحر ص لة الىو وبيىىا
أَميحه في ٦ك ٠زهاتو الترا٦ي ومٗاهح ا ،وَظا ما يسبد للىدى ٚاية ووْيٟة أوؾ٘ ّ
مما هي ٖليه،
ٞالجاه الض لي يٗض أخض الغ٧اتؼ املهمة التي بىيد ٖلح ا هٓغءة الىدى الٗغيا ،اط ٧ان لهظا البدص طظوعٍ
املحؤنلة في ثغارىا الٗغيا ،ي خٔ طلٖ ٪ىض ٖلماء الٗغبية ٖلى ازحال ٝمكاع م ومظاَب م ،اط ثجاطبىا ٞيه
أَغا ٝالغأ  ،واث٣ٟىا في أمىع وازحلٟىا في أزغ ،مؿخىضيً في ّ
٧ل طل ٪الى ٦الم الٗؼءؼ الجباع وما وعص مً
ً
ً
أقٗاع الٗغب ال٣ضماء ،محسظيً ٧ل طل ٪قاَضا ومهضا٢ا ل٣ىلهم.
وثحجلى أَمية صعاؾة ص لة بىاء الجملة ،مً خيص اج ا زغوض مً البدص في الض ت الجؼتية الى
الض ت ال٩لية ،التي يىلضَا وؿيج لٛى ثئلٟه ٖىانغ هدىءة وص لية ،ثيحٓم في نىع أو أق٩ا ٫لٛىءة
ثسً٘ ل٣ىاهحن ثل ٪اللٛة.
٦ما يٗض البدص ًٖ الض لة مً أَم وؾاتل ال٨ك ًٖ ٠أؾغاع ال٣غ ن ال٨غءم ومىاًَ اعجاػٍ ،لظل٪
ً
ً
ً
ً
ؾعى املٟؿغون طاَضيً الى بلى ٙطل٣ٞ ،٪ضمىا ثٟاؾحرَم التي ٧اهد لهم ط٦غا زالضا وؾٟغا مسلضا.
ً
ً
وملا ٧ان ال٣غ ن بدغا يضعٚ ٥ىعٍ ،و ثىٟض صععٍ ،و ثى٣طخي عجاتبه٧ ،ان قغٞا ل٩ل باخص أن ي ٠٣في
ْالله ،وءىًى ثدد لىاتهٞ ،يبدص في ثغا٦يبه وأؾاليبه التي هي مضاع إلاعجاػ ،لل٨ك ًٖ ٠أؾغاع بياهه،
ولُات ٠جٗبحرٍ ،وطما ٫هٓمه.
وَظا الباٖص الكغء ٠صٗٞجي الى صعاؾة ثغا٦ي الجملة الاؾمية والٟٗلية مً مىبٗها الثر ،ومٗيج ا
يىً ٞ ،ازترت ؾىعة املئمىىن مىيىٖا لهظا البدص الظ طٗلد ٖىىاهه مٗيرا ًٖ مًمىهه،
الظ
ٞؿميحه( :ص لة اليُاب بالجملة الاؾمية والٟٗلية مً زال ٫الىو ال٣غ وا ال٨غءم) ؾىعة املئمىىن
أهمىططا.
و٢ض ازترت في بدثي املىهج الىنٟا ،الظ ي٣ىم ٖلى اؾح٣غاء ثغا٦ي الجملة الاؾمية والٟٗلية –
في ؾىعة املئمىىن – وثغثيب ا وَ ٤ٞي٩ل البدص ،رم الكغوٕ بحدليل َظٍ الترا٦ي لبيان ص لت ا املٗىىءة،
ّ
وأرغَا في ابغاػ املٗجى وطماليحه  ،و٢ض وطضت أهه ٦ثر مالءمة لُبيٗة بدثي مً باقي املىاهج البدسية.
و٢ؿمد ٖملي في َظا البدص بٗض امل٣ضمة والياثمة ٖلى مبدسحن:
املادد وٌ :ص لة اليُاب بالجملة الاؾمية ،ويكحمل ٖلى أ٢ؿام الجملة .الٟغ ١بحن ص لة الاؾم وص لة
الٟٗل .ص لة الجملة الاؾمية والٟٗلية .ص لة اليُاب بالجملة الاؾمية.
املادد الثاني :ص لة اليُاب بالجملة الٟٗلية ،ويكحمل ٖلى:
أو  :ص لة اليُاب بالجملة املهضعة بالٟٗل املاضخي.
راهيا :ص لة اليُاب بالجملة املهضعة بالٟٗل املًاعٕ.
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رالسا :ص لة اليُاب بالجملة املهضعة بالٟٗل مغ .
وَؤهظا ّ
أ٢ضم بحن يضي٨م بدثي املحىاي٘ صاٖية املىلى أن يح٣بله ٢بى خؿىا ،وأ ي٩ىن مىاعة ح حض
ا ٧ل باخص في عخاب الضعاؾات اللٛىءة ٖامة والىدىءة زانة ،وأن يجٗله زالها لىطهه ال٨غءم ،وأن
يى ٟ٘به ٧اثبه و٢اعته ،وأن يجٗله مما يجغ أطغٍ بٗض املىت .
ً
وهلل املدامض ٧لها ،ابحضاء واهت اءٖ ،لى ما أوٗم مؿبٛا ،اهه َى الىَاب.
املادد :وٌ
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة
أكؿام الجملة :
ي٣ؿم الىداة الجملة الٗغبية بدؿ الاؾم والٟٗل ٖلى ٢ؿمحن:
 -1الجملة الاؾمُة:
الجملة الاؾمية ثح٩ىن مً اؾمحن مغٞىٖحن ،و ٫يؿبى مبحضأ وَى املؿىض اليه ،والساوا يؿبى
ً
بضا )(ٞ ،)1ال ّ
يحم
زيرا وَى املؿىض٢ ،ا ٫ؾيبىءه( :وَما ما يٛجي واخض مج ما ًٖ ازغ  ،و يجض املح٩لم مىه
ال٨الم و ثٓهغ ٞاتضثه ا باليير .
ثى٣ؿم الجملة الاؾمية الى ٢ؿمحن مً خيص الك٩ل  ،الى طملة اؾمية ٦يري  ،وهي التي ي٩ىن
زيرَا طملة ٣٦ىله جٗالى ( :ﳐ ﳑ ﳒ) ] ٖ ٫مغانٞ ،[148:الجملة الٟٗلية (يد ) طاءت
زيرا للمبحضأ ل ٟٔالجاللة (هللا) ،وأما الجملة الاؾمية الهٛغي ٞى (هي املبيية ٖلى املبحضأ )(٧ ،)2الجملة املسير
ٖج ا في اية الؿاب٣ة ( :ﳑ ﳒ).
 -2الجملة الفػلُة :
الجملة الٟٗلية هي التي نضعَا ٗٞل  ،هدى :خًغ مدمض ( ،)3واملغاص بهضع الجملة الٟٗل (املؿىض)
والٟاٖل (املؿىض اليه) وَما ٖمضثا الجملة الٟٗلية ٦ما ي٩ىن املبحضأ واليير ٖمضجا الجملة الاؾمية.
الفغق حن ص لة الاؾ وص لة الفػل :
مً املٗلىم ّ
يضٖ ٫لى السبىت والاؾح٣غاع  ،والٟٗل ّ
أن الاؾم ّ
يضٖ ٫لى الخضوذ والحجضصٞ ،بطا ٢لىا:
(يحٗلم ػءض) ٞالٟٗل (يحٗلم) يضٖ ٫لى الخضوذ والحجضص ،أ َ :ى زظ في ؾبيل الحٗلمّ ،أما اطا ٢لىا( :ػءض
محٗلم) ٞا ؾم (محٗلم ) يضٖ ٫لى ربىت الحٗلم ،و يجىػ وي٘ الاؾم مىي٘ الٟٗل ،و٦ظل ٪الٗ٨ـ؛ ّ
بن
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ص لت ما مسحلٟة (.)4
والؿغ في اٞاصة الٟٗل الخضوذ والحجضص؛ َى ّ
ّ
أن الٟٗل م٣يض بالؼمًٞ ،الٟٗل املاضخي م٣يض بالؼمً
املاضخي ،والٟٗل املًاعٕ م٣يض بؼمً الخا ٫أو الاؾح٣با ٫في الٛال  ،في خحن الاؾم ٚحر م٣يض بؼمً مً
ػمىة ٞهى أقمل وأٖم وأربد مً الٟٗل (.)5

( )1ؾيبىءه ٖ :مغو بً ٢ىير ،ال٨حاب  ،ثد٣يٖ ٤بضالؿالم َاعون  ،م٨حبة الياهجي  ،ال٣اَغة  ،1988 ،3ٍ ،م.23
()2

ههاع :ابً َكام

 ،مغني المبيب عن كتب األعاريب  ،تحقيق  :عبدالمطيف محمد الخطيب  ،المجمس الوطني الثقافي لمفنون واآلداب  ،الكويت 2000 ،م  ،ج.29/5

( )3السامرائي :فاضل صالم  ،الجممة العربية تأليفيا وأقساميا ،دار الفكر  ،األردن  ،ط2007 ، 2م ،ص.157
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( )4يىٓغ :الجغطاواٖ ،بض ال٣اَغ ،ص تل إلاعجاػ ،5 ٍ ،م٨حبة الياهجي  ،ال٣اَغة  ، 2004 ،م. 175 ،174
( )5يىٓغ  :ال٣ؼوءجي  ،أبى املٗالي مدمض بً ٖبضالغخمً طال ٫الضيً  ،إلايًاح في ٖلىم البالٚة  ، ،ثد٣ي :٤صٖ .بضالخميض َىضاو ،2ٍ ،
مئؾؿة املسحاع ال٣اَغة َ1422 ،ى2002-م،ض.94،95/1
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ص لة الجملة الاؾمُة وص لة الجملة الفػلُة:
(طَ بًٗهم الى ال٣ىّ )٫
ّ
ان الجملة الاؾمية ثضٖ ٫لى السبىت  ،والجملة الٟٗلية ثضٖ ٫لى الخضوذ،
٢ا ٫ال٣ؼوءجي " :وٗٞليت ا – أ  :الجملة الٟٗلية – إلٞاصة الحجضص  ،واؾميت ا – أ  :الجملة الاؾمية –إلٞاصة
السبىتّ ،
ٞبن مً قؤن الٟٗلية أن ّ
ثضٖ ٫لى الحجضص ،ومً قؤن الاؾمية أن ثضٖ ٫لى السبىت" (. )1
لَ ً٨ظا مً باب الحجىػ في ال٣ى ، ٫والهىاب ّ
أن الاؾم يضٖ ٫لى السبىت ،والٟٗل ّ
يضٖ ٫لى الحجضص،
ً
اؾما ،والجملة الٟٗلية ّ
ثضٖ ٫لى الحجضص ،اطا ٧ان املؿىض
ٞالجملة الاؾمية ثضٖ ٫لى السبىت اطا ٧ان املؿىض
ٗٞال .
ً
ّ
ٞالجملحان ( يد ٟٔمدمضا) و(مدمض يد٧ )ٟٔلحاَما ثضٖ ٫لى الخضوذ ا أن الاؾم (مدمض) ٢ضم في
الجملة الساهية لٛغى مً أٚغاى الح٣ضيم ٧ا زحهام أو اػالة الك ٪أو ٚحر طل. )2( ٪
٢ا ٫الؼع٦صخي " :في الٟغ ١بحن اليُاب با ؾم والٟٗل ّ :
وأن الٟٗل يضٖ ٫لى الحجضص والخضوذ  ،والاؾم
ٖلى الاؾح٣غاع والسبىت  ،و يدؿً وي٘ أخضَما مىي٘ ازغ" ( . )3و٢ا ٫أبى الب٣اء الٟ٨ى " :و الجملة
إلاؾمية لإلزباع بشبىت املؿىض للمؿىض اليه بال ص لة ٖلى الحجضص أو الاؾحمغاع.
و اطا ٧ان زيرَا اؾما ٣ٞض ي٣هض به الضوام و الاؾحمغاع السبىزا بمٗىهة ال٣غاتً  ،و اطا ٧ان زيرَا
ً
مًاعٖا ٣ٞض يٟيض اؾحمغاعا ثجضصيا اطا لم يىطض صإ الى الضوام  ...و الجملة الٟٗلية مىيىٖة إلخضاذ
الخضذ في املاضخي أو الخاٞ ٫حضٖ ٫لى ثجضص ؾاب ٤أو خايغ .و٢ض يؿحٗمل لالؾحمغاع بال مالخٓة الحجضص في
م٣ام زُايا يىاؾبه" (. )4
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة :
أ) ثغاهُ جاء فحها املاحضأ مػغفة والخبر مػغفة :
 ٢ىله جٗالى( :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ) ]املئمىىن [37 :في َظاالتر٦ي الىدى وي٘ املبحضأ الًمحر مىي٘ الٓاَغ(الخياة) ّ
بن اليير يضٖ ٫لح ا وءبيج ا " ،ويمحر (ﲬ)
ً
ٖاتض الى ما لم يؿب ٤في ال٨الم بل ٖاتض ٖلى مظ٧ىع بٗضٍ ٢هضا لإل ام رم الحٟهيل ليحم ً٨املٗجى في طًَ
الؿام٘  ،وَظا مً مىاي٘ ٖىص الًمحر ٖلى ما بٗضٍ اطا ٧ان ما بٗضٍ بياها له " ( ،)5و٢ض طاءت َظٍ الجملة

٢الىا :اها هبٗص أنال  ،اثهل به (ﲬ) أ الخالة التي يم ً٨لىا ؾىاَا"

()6
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مئ٦ضة بالىٟا والاؾحشىاء ،وأٞاص الًمحر (ﲬ) في َظٍ اية ٖضة مٗان:
 -1التوكيدّ :
بن ط٦غ الًمحر أو يجٗل املساَ يحُل٘ ويؿخكغ ٝالى ايًاخه وبياههٗٞ ،ىضما يؤجا اليير
ً
مٟؿغا له ومبيىا ي٣غ في الىٟـ وءحؤ٦ض وءؤوـ به٢ ،ا ٫الب٣اىي " :وملا ٧اهىا ظا الحؤ٦يض في الحبٗيض ٦ؤج م
.

( )1املهضع الؿاب ، ٤ض.104/1
( )2يىٓغ ٞ :ايل الؿامغاثا مٗاوا بيية في الٗغبية ،1ٍ ،طامٗة بٛضاص َ1401 ،ى1981 -م،م ،17والجملة الٗغبية ثؤليٟها
وأ٢ؿامها ،صٞ.ايل الؿامغاثا  ،م. 162
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( )3الؼع٦صخي  :بضع الضيً مدمض بً ٖبضهللا  ،اليرَان في ٖلىم ال٣غ ن  ،ثد٣ي :٤مدمض أيا الًٟل ابغاَيم  ،م٨حبة التراذ  ،ال٣اَغة
،ض.66،67/4
( )4الٟ٨ى  :أبى الب٣اء أيىب بً مىسخى الخؿيجي  ،ثد٣يٖ :٤ضهان صعويل  ،ومدمض املهغ  ،2ٍ ،مئؾؿة الغؾالة  ،بحروت –لبىان ،
َ1413ى1993 -م ،م.341
( )5خؿً ٖ :باؽ  ،الىدى الىافي  ،صاع املٗاع ،5ٍ ، ٝض.208 ،209/1
( )6ابً ٖاقىع  :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،الضاع الحىوؿية لليكغ  ،ثىوـ  ،1984 ،ض.55/18
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 -2النفي:
٢ا ٫الؼمسكغ َ" :ظا يمحر

يٗلم ما يٗجى به ا ما يحلىٍ مً بياهه  .وأنله ان الخياة (ﲭ

ﲮ ﲯ) ثم وضع (ﲬ) مىي٘ الخياة ّ
بن اليير يضٖ ٫لح ا وءبيج ا .ومىه :هي الىٟـ ثحدمل ما
خملد ،وهي الٗغب ث٣ى ٫ما قاءت.
واملٗجى :خياة ا َظٍ الخياةّ ،
بن (ﲫ) الىاٞية صزلد ٖلى (ﲬ) التي في مٗجى الخياة الضالة

ٖلى الجيـ ٞىٟت اٞ ،ىاػهد (ﱄ) التي هٟد ما بٗضَا هٟا الجيـ "( ،)1ويؿخك ٠مً ٦الم الؼمسكغ ّ
أن
َظا التر٦ي أٞاص مٗجى الىٟا  ،ومٗىاٍ خياة ا َظٍ الخياة .
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ً
وطَ البيًاو الى ا٢امة الًمحر (ﲬ) م٣ام ولى لض لة الساهية ٖلح ا خظعا ًٖ الح٨غءغ
ً
واقٗاعا بؤن جٗيج ا م ًٖ ًٛالحهغءذ ا ٣٦ىله  :هي الىٟـ ما خملت ا ثحدمل (.)2
وطملة (ﲰ ﲱ) بيان وثٟؿحر ل جملة ٢بلهاٞ ،بحن الجملححن قبه ٦ما ٫اثها ٫أ :
ً
ً
ؾاتال ؾؤ٦ :٫ي ٠ث٩ىن
اؾحئىا ٝبياوا ،اط ييبٗص مً الجملة ولى ؾئا ٫ث ٘٣الساهية طىابا له ،و٦ؤن
الخياة ا خياث٨م الضهيا؟ ٞجاء الجىاب  :همىت وهديا وما هدً بمبٗىرحن ،وَظا َى ؾغ الٟهل بحن
الجملححن.
 كىله جػالى; (ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ) ]املئمىىن [47 :ثحدضذ َظٍ اية ال٨غءمة ًٖالكب ة التي وٞ ٘٢ح ا ٞ ٫غٖىن في ٖضم ايماج م بضٖىة مىسخى وَاعون وهي مبيية ٖلى أمغءً أخضَما ٧ىج ما
مً البكغ  ،وازغ ّ
أن ٢ىم مىسخى وَاعون ٧اهىا ٧اليضم والٗبيض .
ّ
الٗباصة"،بن ٞغٖىن ٧ان يضىي لىَيةٞ ،اصىى
وازحل ٠في مٗجى اليير(ﱷ) وخمل ٖلى مٗجى خ٣ي٣ة
للىاؽ الٗباصة ،وأن َاٖت م له ٖباصة ٖلى الخ٣ي٣ة "(٢ )3ا ٫جٗالى( :ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ) ]ال٣هو. [38:
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و٢يل (ﱷ) بمٗجى زايٗىن مى٣اصون  ،والٗغب جؿبي ّ
٧ل مً صان مللٖ ٪ابضا له (" ،)4و٦ؤج م
٢هضوا بظل ٪الحٗغءٌ بكؤج ما (ٖلح ما الهالة والؿالم) وخِ عثبت ما الٗلية مً مىه الغؾالة مً وطه
زغ ٚحر البكغءة" ( )5وهي ّ
أن ٢ىم مىسخى وَاعون ٧اهىا ٧اليضم والٗبيض لهم .
والالم في (ﱶ) محٗل٣ة بٗابضون ٢ضمد ٖليه عٖاية للٟىانل ،و٢يل ل خهغ اط ٢هغ ٖباصة ٢ىمهما
ٖلى ٧ىج ا لهم ،واملٗجى  :و٢ىمهما لىا ٖابضون لهما " ،والجملة خا ٫مً ٞاٖل هئمً مئ٦ضة إله٩اع إلايمان
لهما بىاء ٖلى ػٖمهم الٟاؾض املئؾـ ٖلى ٢ياؽ الغءاؾة الضييية ٖلى الغءاؾات الضهيىءة الضاتغة ٖلى
ً
َّ
الضهية مً املا ٫والجاٍ ٦ضأب ٢غيل خيص ٢الىا لى ٧ان زحرا ما ؾب٣ىها اليه ،و٢الىا
الح٣ضم في هيل الخٓىّ

العدد 14

( )1الب٣اىي  :ابغاَيم بً ٖمغ  ،هٓم الضعع في ثىاؾ ايات والؿىع  ،صاع ال٨حاب إلاؾالما  ،ال٣اَغة ،ض. 139/13
( )2الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ، ٝثد٣ي : ٤مهُٟى خؿحن أخمض  ،صاع ال٨حاب الٗغيا ،بحروت – لبىان  ،ض.189/3
( )3البيًاو ٖ :بضهللا بً ٖمغ بً مدمض  ،أهىاع الحجزيل وأؾغاع الحؤوءل  ،صاع اخياء التراذ الٗغيا  ،بحروت – لبىان  ،ض.87 /4

( )4الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ، ٝض.189/3
( )5أبى ٖبيضة  :مٗمغ بً املسجى الحيبي  ،مجاػ ال٣غ ن  ،ثد٣ي : ٤مدمض ٞئاص ؾؼ٦حن  ،م٨حبة الياهجي  ،ال٣اَغة َ1381 ،ى  ،ض. 59/2
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لى هؼَ ٫ظا ال٣غ ن ٖلى عطل مً ال٣غءححن ٖٓيم وطهلهم ّ
بؤن مىاٍ الانُٟاء للغؾالة َى الؿب ٤في خياػة
ً
ً
ما ط٦غ مً الىٗىت الٗلية  ،واخغاػ املل٩ات الؿيية طبلة وا٦خؿابا "(. )1
ب ) ثغا٦ي طاء ٞح ا املبحضأ اؾم اقاعة واليير مدلى بؤ: ٫
٢ -ىله جٗالى ( :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ) ]املؤم ىن [7 :

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

 -1طاء املبحضأ في َظٍ اية اؾم اقاعة (ﱪ) الظ يؿحسضم لإلقاعة الى البٗيض ،والبٗض ّاما خسخي،
واما مٗىى ،واملٗىى ّ :اما أن ي٩ىن مضخا في اليحر والهٟات الخؿىةّ ،
ّ
واما أن ي٩ىن في الكغ والهٟات
ال٣بيدة ،وَىا طاء البٗض في الهٟات ال٣بيدة ،اط ّ
يض ٫طلٖ ٪لى ثد٣حرَم وابٗاصَم وَغصَم مً عخمة هللا
٦ ،ما ٞيه اقاعة الى بٗضَم ًٖ الٟالح والىجاة ،و ٞيه ص لة ٦ظلٖ ٪لى الؼءاصة واملبالٛة في جٗض الخضوص في
اثياج م لٛحر أػواطهم ومملى٧ات م ملا يىعذ طل ٪مً ازحالٍ وؿاب ،واهت اٖ ٥غاى ،واثال ٝمىا،٫
واي٣اص الكغ بحن الٗباص.
٢ا ٫ابً ٖاقىع" :وأجا لهم باؾم إلاقاعة لؼءاصة ثمحزَم ظٍ اليهلة الظميمة ،لي٩ىن ونٟهم بالٗضوان
ً
ً
مكهىعا م٣غعا ٣٦ىله جٗالى ( :وأولئَ ٪م املح٣ىن ) في ؾىعة الب٣غة " (. )2
 -2طاء اليير مٗغٞا بى (أٞ" ،) ٫بهه لم ي٣ل ٞ( :ؤولئٖ ٪اصون) أو (مً الٗاصيً) بل ٢ا( ٫ﱪ ﱫ

أن –
ﱬ) للض لة ٖلى املبالٛة في الاٖحضاء أ َم "ال٩املىن في الٗضوان واملحىاَىن ٞيه" ( ،)3طلّ ٪
أ – ٫في ٢ىله جٗالى( :ﱬ) جاءت دالة عمى االستغراق ،ومعنى ذلك ّأنيم اؾحٛغ٢ىا طمي٘
أن " الٗغى أرمً وأٚلى مً ٧ل ما يٗحضي ٖليه وءىا ٫مىه  ،ومً طهة ّ
أهىإ الاٖحضاء ،مً طهة ّ
أن َئ ء
َم أولى مً يىن ٠بالٗضوانّ ،
بج م يٗحضون ٖلى أهٟؿهم بما يجغون ٖلح ا مً وبا ٫وأوطإ وٖاَات
مؿحضيمة ،ويٗحضون ٖلى أػواطهم ،وٖىاتلهم بما يى٣لىهه الح م مً َظٍ مغاى ،ويٗحضون ٖلى أو صَم
وٖلى الجيل الالخ ٤مً أبىائ م  ،ويٗحضون ٖلى املجحم٘ الظ يٗيكىن ٞيه بما يى٣لىهه اليه مً أمغاى

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

مٗضية ،وهدً وٗغ ٝأن املٗحض ٢ض يٗحض ٖلى بيد أو ٢بيلة ،أما أن يمحض الٗضوان الى إلاوؿان نفسو
وأو صٍ وػوطه وعبما الى َبيبه الظ يٗالجه ،والى الجيل الظ لم يٓهغ بٗض ،والى املجحم٘ ٖلى وطه
الٗمىمٞ ،هظا مً أقغ أهىإ الٗضوان وأولى بؤن يىؾم ناخبه به .
أٞغأيد الٗلى في الازحياع والجاللة ٞيه ،اهه يئص جٗبحر زغ مئصاٍ " (. )4
 -3ازححر ل ٟٔالٗاصون صون ٚحرٍ ،بن الٗضوان أ٢بذ نٟة يحه ٠ا إلاوؿان ٨ٞ ،ما أن ٗٞلهم َظا ٢بيذ
ازححر لهم الىن ٠بال٣بيذ .
 كىله جػالى;(ﱺ ﱻ ﱼ) ]املئمىىن [10 : -1طاء املبحضأ في َظٍ اية اؾم اقاعة (ﱺ) للض لة ٖلى ٖلى م٩اهة املئمىحن ويٗض مجزلت م في الضاع
ازغة  ،بهجي ط٦غت في ص لة ٢ىله جٗالى (ﱪ ﱫ ﱬ) ]املئمىىن [7:أن البٗض ٦ما ي٩ىن في

العدد 11

العدد14

( )1أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص  ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم  ،صاع اخياء التراذ الٗغيا  ،بحروت – لبىان ،
ض. 136/6
( )2ابً ٖاقىع :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،ض.15 /19
( )3الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ، ٝض. 177/3
( )4الؿامغاثا ٞ :ايل نالر  ،ملؿات بياهية في ههىم مً الحجزيل  ،صاع ٖماع ٖ ،مان َ1436 ،ى 2015 -م ،م.145 ،144
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الكغ ي٩ىن في اليحر ،وَىا املغاص به البٗض في اليحر ،و٢ض و ٘٢اؾم إلاقاعة َىا مىٗ٢ا لُيٟا ،بهه ط٦غ بٗض
ثل ٪وناٞ ٝؤٞاص أن املئمىحن املىنىٞحن ظٍ ونا ٝالؿامية طضيغون مً أطلها بما يظ٦غ بٗض اؾم
إلاقاعة مً طؼاء ( :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ).

٢ا ٫أبى الؿٗىص  " :أولئ ٪اقاعة الى املئمىحن باٖحباع اثهاٞهم بما ط٦غ مً الهٟات وايساعَا ٖلى
إلايماع لإلقٗاع بامحياػَم ًٖ ٚحرَم وهؼولهم مجزلة املكاع اليه خؿا وما ٞيه مً مٗجى البٗض لإليظان بٗلى
َب٣ت م  ،ويٗض صعطت م في الًٟل والكغ. )1( " ٝ
و٢ا ٫ابً ٖاقىع  " :جيء لهم باؾم الاقاعة بٗض أن أطغءد ٖلح م الهٟات املح٣ضمة ليٟيض اؾم الاقاعة
أن طضاعت م بما ؾيظ٦غ بٗض اؾم إلاقاعة خهلد مً اثهاٞهم بحل ٪الهٟات ٖلى هدى ٢ىله جٗالى ( :ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ) ]الب٣غة  [5 :بٗض ٢ىله (ﱊ ﱋ) ]الب٣غة  [ 2 :الى زغٍ في ؾىعة الب٣غة" (.)2
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

-2جاء الخبر معرفا بأل (ﱼ) ،وءم ً٨أن ث٩ىن – أٞ -٫يه صالة ٖلى الجيـ ،أ طيـ الىعارة،
ولظل ٪بيج ا وٞهلها ب٣ىله بٗض طل( :٪ﱾ ﱿ ﲀ)ٞ ،هى ثىييذ للىعارة بٗض اَال٢ها ثٟسيما
لها وثؤ٦يضا ٞ ،بحن التر٦يبحن ٦ما ٫اثها.٫
"ٞبن ٢يل ٦ي ٠ؾبي ما يجضوهه مً السىاب والجىة باملحراذ؟ م٘ أهه ؾبداهه خ٨م بؤن الجىة خ٣هم في
٢ىله جٗالى( :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ) ]الحىبة  111 :؛
فالجواب من وجوه;
و : ٫عوي أبى َغءغة ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا – نلى هللا ٖليه وؾلم – ما مى٨م مً أخض ا وله مجز ن مجز٫
في الجىة ومجز ٫في الىاعٞ ،بن مات وصزل الىاع وعذ أَل الجىة مجزله ،وطل٢ ٪ىله( :ﱺ ﱻ

ﱼ)(.)3
الساوا :أن اهح٣ا ٫الجىة الح م مً صون مداؾبة ومٗغٞة بم٣اصيغٍ يكبه اهح٣ا ٫املا ٫الى الىاعذ .
السالص :أن الجىة ٧اهد مؿ ً٨أبيىا صم – ٖليه الؿالم – ٞبطا اهح٣لد الى أو صٍ ٧ان طل ٪قبح ا
باملحراذ"(.)4
الغاب٘  :وءدحمل أن يؿبى الخهىٖ ٫لى الجىة وعارة مً خيص خهىلها لهم صون ٚحرَم ٞ ،هى اؾم مؿحٗاع
ٖلى الىطهحن " (. )5

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

 -3ثىلض مً َظا التر٦ي وطه بالغي بن في ٢ىله( :ﱼ) اؾحٗاعة ثهغءدية ثبٗية ،اط قبه
اؾحد٣ا٢هم الجىة بما ٢ضمىا مً نالر ٖما ٫بالىعذ ،وثىبئ َظٍ الاؾحٗاعة بؤن أولئ ٪املئمىحن ٢ض هالىا

العدد 14

( )1أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص  ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم  ،م. 125
( )2ابً ٖاقىع :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،م. 20
( )3أزغطه ابً ماطه ( ، )4341وٖؼاٍ الؿيىَا في الضع املىسىع ض65/5الى ؾٗيض بً مىهىع.
( )4الغاػ  :مدمض ٞسغ الضيً  ،الحٟؿحر ال٨بحر ،صاع ال٨ٟغ َ1401 ،1ٍ ،ى 1981 -م  ،ض . 83/ 23
( )5ابً ُٖية ٖ :بضالخ ٤بً ٚال بً ُٖية ،املدغع الىطحز في ثٟؿحر ال٨حاب الٗؼءؼ ثد٣يٖ : ٤بضالؿالم ٖبضالكافي  ،صاع ال٨ح الٗلمية
 ،بحروت – لبىان  ،ض.137/4
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ثل ٪املجزلة بما ٢ضمىا ٞهم ٢ض وعرىا رمغة أٖمالهم وطؼاء ث٣ىاَم ٞاؾحد٣ىا اليلىص في الٟغصوؽ ،و٢يل:
"الاعذ اؾحٗاعة لالؾحد٣ا ١وفي طل ٪مً املبالٛة ما ٞيه بن الىعذ أ٢ىي أؾباب املل. )1( " ٪
والٟغصوؽ أٖلى الجىان وعبىة الجىة وأوؾُها وأًٞلها ،وفي خضيص البساع ٞ " :بطا ؾؤلحم هللا ٞ ،ؿلىٍ
الٟغصوؽ ٞ ،بهه أوؾِ الجىة  ،وأٖلى الجىة  ،ومىه ثٟجغ أج اع الجىة " (. )2
 كىله جػالى( :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ) ]املئمىىن [102 : كىله جػالى( :ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ) ]املئمىىن [103 :طاء املبحضأ في َظٍ اية اؾم اقاعة (ﳊ) الظ يؿحسضم لإلقاعة الى البٗيض جٗٓيما ملً ر٣لد
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

مىاػءج م ،وثد٣حرا ملً زٟد مىاػءج م ،وطل ٪بحجزيل البٗض املٗىى ٞح ما مجزلة البٗض الخسخيٞ ،بٗض مً ر٣لد
مىاػءج م ُب ْٗ َض جٗٓيم وؾمى مجزلة وعٗٞة  ،ويٗض مً زٟد مىاػءج م ُب ْٗ َض َغص وابٗاص وثد٣حر .
و يسٟى ال٣هغ في املىيٗحن٢ ،هغ الٟالح ٖلى أولئ ٪الظيً ر٣لد مىاػءج م ،و٢هغ زؿغان هٟـ ٖلى
أولئ ٪الظيً زٟد مىاػءج م.
وطاء ط٦غ(املىاػءً) في التر٦يبحن مجمىٖا ،وءبضو لي أن الجم٘ يغاص به الض لة ٖلى أج ا مىاػءً محىىٖة
ثىاؾ نىىٖ ٝما ٫وأهىاٖها ،ال٣لبية ،والىٟؿية ،وال٨ٟغءة ،والجؿضية ،رم ثجم٘ هحاتج خؿابات
املىاػءً  ،وثبجى ٖلح ا أخ٩ام الٗض ٫والًٟل الغباهية (.)3
٢ا ٫الب٣اىي " :ولٗل الجم٘ بن ل٩ل ٖمل محزاها يٗغ ٝأهه يه ر له ٚحرٍ ،وطل ٪أصٖ ٫لى ال٣ضعة"(.)4
وأَل٣د ٧لمة (املىاػءً) وأعءض ا ما يىػن ا ،ب ّن ما يىػن ا َى الظ يس٣ل وءس ،٠وَظا مً ٢بيل املجاػ
املغؾلٞ ،هى مً اَال ١املدل واعاصة ما يدل به.
(م ْن) في (ﳀ ﳁ ﳂ) ،و٢ىله( :ﳇ ﳈ ﳉ)
و٢ض طاءت اٖاصة الًمحر ٖلى َ
(م ْن) ،وأشير إلييا بمفظ المبتدأ (ﱣ) في التر٦يبحن بعد طل ٪مغاٖاة
باإلٞغاص أو مغاٖاة للَ ٟٔ
ملٗىاَا ،اط ل(َ ٟٔم ًْ) املىنىلة مً ألٟاّ الٗمىم .

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

٢ا ٫أبى الؿٗىص  " :واؾم إلاقاعة في املىيٗحن ٖباعة ًٖ املىنى ، ٫وطمٗه باٖحباع مٗىاٍ ٦ما أن اٞغاص
الًمحريً في الهلححن باٖحباع لٟٓه " (. )5
و٢ا ٫الب٣اىي " :ولٗله طم٘ للبكاعة ب٨ثرة الىاجي بٗض أن أٞغص الض لة ٖلى ٦ثرة ٖما ٫أو ٖلى ٖمىم الىػن
ل٩ل ٞغص"(.)6
ت) ثغاهُ جاء فحها املاحضأ اؾ إشاعة والخبر جملة فػلُة :
 -كىله جػالى( :ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ) ]املئمىىن [61 :

العدد 11

العدد14

( )1لىسخي  :قهاب الضيً الؿيض مدمىص  ،عوح املٗاوا في ثٟؿحر ال٣غ ن الٗٓيم والؿب٘ املساوا  ،صاع اخياء التراذ الٗغيا  ،بحروت –
لبىان  ،ض.12/18
(َ )2ى ٖىض البساع بغ٢م ( )2790مً خضيص أيا َغءغة عضخي هللا ٖىه .
( )3امليضاوا ٖ :بضالغخمً خؿً خبى٨ة  ،مٗاعض الح٨ٟغ وص٢ات ٤الحضبغ  ،صاع ال٣لم  ،صمك ، 1ٍ ، ٤ض.503/14
( )4الب٣اىي  :ابغاَيم بً ٖمغ  ،هٓم الضعع في ثىاؾ ايات والؿىع  ،ض.187/13
( )5أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص  ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم  ،ض.151/6
( )6الب٣اىي  :ابغاَيم بً ٖمغ  ،هٓم الضعع في ثىاؾ ايات والؿىع  ،ض.187/13
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طاء املبحضأ في َظٍ اية اؾم اقاعة (ﱌ) للض لة ٖلى بٗض عثب م في الًٟل وؾمى مجزلت م ،وَى يَ ٘٣ىا
أًٞل خيص طاء ٖ٣

ٖضة نٟاتٞ ،ؤقاع الى أن املىنىٞحن ٢ض اؾحد٣ىا الجؼاء املظ٧ىع مً أطل

اثهاٞهم بالهٟات املح٣ضمةٖ ،لى هدى ما طاء في ٢ىله جٗالى( :ﱺ ﱻ ﱼ ).
وفي ٢ىله( :ﱌﱍ)" اؾحئىا ٝمؿى ١لبيان مً له املؿاعٖة في اليحرات ،ارغ ا٢ىاٍ الٟ٨اع ٖج ا،

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

وابُا ٫خؿىات م ال٩اطب أ  :أولئ ٪املىٗىثىن بما ٞهل مً الىٗىت الجليلة زهىنا ،صون أولئ ٪الٟ٨غة،
يؿاعٖىن في هيل اليحرات ،التي مً طملت ا اليحرات الٗاطلة  ،املىٖىصة ٖلى ٖما ٫الهالخة " (.)1
أٞال يٗحيرون –وءدهم -أن أخضا يؿاعٕ في زحر ا و٢ض ؾىعٕ له ٞيه  ،وأن الٟٗل املًا ٝالى ٞاٖله
يض ٘ٞام٩ان ً٢اء ٚحرٍ ٖليه وثىٞي٣ه له (. )2
٢ا ٫ابً طغءغَ " :ئ ء الظيً َظٍ الهٟات نٟات م يباصعون في ٖما ٫الهالخة  ،وءُلبىن الؼلٟة ٖىض
هللا جٗالى (ﱐ ﱑ ﱒ) ؾب٣د لهم مً هللا الؿٗاصة ٢بل مؿاعٖت م في اليحرات  ،وملا ؾب ٤لهم مً
طل ٪ؾاعٖىا ٞح ا " (. )3
و٢ا ٫ابً ؾٗض  " :وملا ٧ان املؿاب ٤لٛحرٍ املؿاعٕ ٢ض يؿب ٤لجضٍ وجكمحرٍ  ،و٢ض يؿب ٤لح٣هحرٍ أزير
جٗالى أن َئ ء مً ال٣ؿم الؿاب٣حن ...وم٘ َظا ٢ض ؾب٣د لهم مً هللا ؾاب٣ة الؿٗاصة أج م ؾاب٣ىن"(. )4
وفي قولو( :ﱍ ﱎﱏ) أربد للمئمىحن ما هٟى ًٖ الٟ٨اع بيض أهه ٚحر ؾلىب اط لم ي٣ل:
أولئ ٪يؿاعٕ لهم في اليحرات ،بل أؾىض املؿاعٖة الح م ايماء الى اؾحد٣ا٢هم لىيل اليحرات بمداؾً
أٖمالهم ،وًٞاتل ا٢ضامهم ومباصعت م الى اليحر  ،وايساع الحٗبحر ب٩لمة (في) صون (الى) لإليظان بؤج م مح٣لبىن
في ٞىىن اليحرات،

أج م زاعطىن ٖج ا ،محىطهىن الح ا بُغ ١املؿاعٖة (٦ ،)5ما في ٢ىله جٗالى( :ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ) ] ٖ ٫مغان . [133:
وٖير ًٖ اليير في الجملة الاؾمية ولى بالٟٗل املًاعٕ (ﱍ) للض لة ٖلى الحجضص والخضوذٞ ،هم
٧لما بضا لهم و ح لىن مً ألىان اليحر يئثىهه ويؿاعٖىن اليه.
وفي ايساع الحٗبحر ًٖ اليير في الجملة الاؾمية الساهية با ؾم في ٢ىله جٗالى  (:ﱐ ﱑ ﱒ) ص لة
ٖلى السبىت والضوام والاؾحمغاع٢ ،ا ٫أبى الؿٗىص في َظٍ اية( " :ﱐ ﱑ ﱒ) أ اياَا ؾاب٣ىن والالم

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

لح٣ىءة الٗمل ٦ما في ٢ىله جٗالى (ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ) أي يىالىج ا ٢بل ازغة خيص عجلد لهم في الضهيا،

العدد 14

( )1لىسخي  :قهاب الضيً مدمىص  ،عوح املٗاوا  ،ض.45 / 18
( )2ال٨غجي  :مدمض بً ٖلي  ،ه٨د ال٣غ ن الضالة ٖلى البيان  ،ثد٣ي : ٤ابغاَيم بً مىهىع الجىيض ، ٫صاع ابً ال٣يمَ1424 ، 1ٍ ،ى -
2003م  ،ض. 360/2
( )3الُير  :مدمض بً طغءغ  ،طام٘ البيان في ثؤوءل ال٣غ ن  ،ثد٣يٖ : ٤بضهللا بً ٖبضاملدؿً التر٧ا  ،صاع ٖالم ال٨ح َ1424 ، 1ٍ ،ى
 2003م  .ض. 68/17( )4ابً ؾٗض ٖ :بضالغخمً بً هانغ  ،ثيؿحر ال٨غءم الغخمً في ثٟؿحر ٦الم املىان  ،امل٨حبة الٗهغءة  ،نيضا – بحروت َ1423 ،ى -
2002م  ،م. 497
( )5أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص  ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم  ،ض. 136/6
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و٢يل :املغاص باليحرات الُاٖات واملٗجى يغٚبىن في الُاٖات والٗباصات أقض الغٚبة وَم بطلها ؾاب٣ىن
ٞاٖلىن الؿب ٤أو بطلها الىاؽ و وَ ٫ى ولى " (. )1
ب
ب
ب
ذ) ثغاهُ جاء فحها املاحضأ نىغة والخبر جاعا ومأغوعا ملضما :
 كىله جػالى( :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ) ]املئمىىن . [63 :ازحل ٠في مٗجى (املبحضأ ) املئزغ (ﱩ) في التر٦ي

الؿاب٣ٞ ، ٤يل  ":ولهئ ء الٟ٨اع (ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ) أ  :أٖما ٫زبيسة مً املٗاصخي (ﱫﱬ) أ  :ؾىي طهلهم وٟ٦غَم.
و٢يل( :ﱫ ﱬ) يٗجي :مً صون أٖما ٫املئمىحن التي ط٦غَا هللا –ٖؼوطل٢ -ا ٫بًٗهم :أعاص أٖمالهم في

و٢ض طاء املبحضأ(ﱩ) في َظا التر٦ي اؾما ه٨غة ،وثى٨حر ٖما ٫يىبئ ب٨ثرت ا وثىىٖها أ  :ولهم
أٖما ٫ؾيئة ٦سحرة ومحىىٖة.
و م (ﱨ) لالزحهام ،وث٣ضيم الجاع املجغوع ٖلى املبحضأ ل٣هغ املؿىض اليه ٖلى املؿىض ،أ لهم
أٖما ٫يٗملىن ٚحرَا مً أٖما ٫إلايمان واليحرات (. )4
٦ما أٞاص ث٣ضيم الجاع واملجغوع (ﱮ) ٖلى محٗل٣ه ( ﱯ) الاَحمام ببيان خ ٟٔهللا ٖؼوطل
بٖمالهم ٦بحرَا ونٛحرَا ٞبن ؾيئة الٟ٨غ والاَحمام بظ٦غَا يٗجي أن هللا جٗالى وسخي ما اعث٨بىٍ مً
ؾيئات أزغ أصون مً الٟ٨غ ،ولهظا ٖىض ط٦غ ٦حاب ٖما ٫في ازغة بضأ بظ٦غ الهٛحرة ٢بل ال٨بحرة (ﱷ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ) ]ال٨ه٦ ،[49 : ٠ظل ٪هاؾ ث٣ضيم الجاع ٧ىن
ٖما ٫أ٢غب لٟٓا مً الًمحر الٗاتض الح ا (. )5

وطَ ابً ٖاقىع في طىاػ أن ي٩ىن ث٣ضيم (ﱮ) ٖلى (ﱯ) إلٞاصة الازحهام ل٣هغ ال٣ل  ،أ
يٗملىن ٚحرَا مً ٖما ٫الهالخة التي صٖىا الح ا وءجىػ أن ي٩ىن للغٖاية ٖلى الٟانلة بن ال٣هغ ٢ض
أٞيض بح٣ضيم املؿىض اليه (.)6

العدد 11

العدد14

( )1املهضع الؿاب ، ٤ض. 136 /6
( )2الخىبلي ٖ :مغ بً ٖلي بً ٖاص ، ٫اللباب في ٖلىم ال٨حاب  ،ثد٣يٖ : ٤اص ٫أخمض  ،وٖلي مدمض مٗىى ،صاع ال٨ح الٗلمية  ،بحروت
لبىان َ1419 ،ى 1998 -م ،ض. 236/14
( )3الىاخض ٖ :لي بً أخمض  ،الىؾيِ في ثٟؿحر ال٣غ ن املجيض  ،ثد٣يٖ : ٤اص ٫أخمض ٖبض املىطىص وٖلي مدمض مٗىى  ،صاع ال٨ح
الٗلمية  ،بحروت – لبىانَ1415 ، 1ٍ ،ى  ،1995 -ض.294/3
( )4ابً ٖاقىع  :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،ض. 81 /18
( )5املؿحر  :مىحر مدمىص  ،ص ت الح٣ضيم والحؤزحر في ال٣غ ن ال٨غءم  ،م٨حبة وَبة َ1426 ،1ٍ ،ى 2005 -م ،م507
( )6ابً ٖاقىع  :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،ض.. 81 /18

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

وفي ٢ىله( :ﱭ ﱮ ﱯ) أورغ الحٗبحر با ؾم (ﱯ) صون الٟٗل للض لة ٖلى الاؾحمغاع والضوام،
و٢ض ٢ضم املٟٗى( ٫الًمحر) وصزلد ٖليه م الجغ للض لة ٖلى الحى٦يض وث٣ىءة املٗجى ،اط نلَ :م
ٖاملىَا .

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

الخا .٫و٢يل  :بل أعاص املؿح٣بل ل٣ىله (:ﱭ ﱮ ﱯ) " (.)2
٢ا ٫الىاخض  " :اطمإ املٟؿغءً وأبخاب املٗاوا ٖلى أن َظا ازباع ٖما ؾيٗملىهه مً أٖمالهم
اليبيسة التي ٦حبد ٖلح م بض أن يٗملىَا " (. )3
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ج) ثغاهُ جاء الخبر فحها اؾ فاغل:
كىله جػالى( -:ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ).
طاء الحٗبحر ًٖ اليير في الترا٦ي الؿاب٣ة بؤؾماء الٟاٖلحن :زاقٗىن ،مٗغيىنٞ ،اٖلىن ،خآٞىن،
عاٖىن ،الىاعرىن ما يضٖ ٫لى السبات والضوام ،وَظا أبل ٜمً الحٗبحر بابٗٞا ،٫بن ٗٞا ٫ثضٖ ٫لى الحجضص
ّ
ّ
والخضوذ " ،واهما يغط٘ ايساع اؾم الٟاٖل َىا صون الٟٗل؛ بهه يض ٫بهيٛحه ٖلى الاثها ٫بالخضذ٦ ،ما
يضٖ ٫لى ٖضم الح٣ييض والحجضص"(ٞ ،)1الحٗبحر بؤؾماء الٟاٖلحن ٢ض أبغػ اثهاٞهم بحل ٪ونا ٝفي مٗغى
السبات والضوام وَظا أ٢ىي في أصاء املٗجى وأبل .ٜأما الحٗبحر بالٟٗل في ٢ىله جٗالى( :ﱶ ﱷ ﱸ)،

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

ٞألن امل٣ام ٢ض ا٢حطخى طل ،٪ملا في الهالة مً الحجضص والح٨غاع.
ٟٞ -1ا ٢ىله (ﱉ) ص لة ٖلى ربىت اليكىٕ واؾحمغاعٍ َىا ٫الهالة٢ ،ا ٫الؿامغاثا" :رم اهٓغ
اهه ملا ونٟهم باإليمان ٖلى طهة السبىت  ،ونٟهم باليكىٕ في الهالة ٖلى طهة
السبىت والضوام أيًا ٞ .بهه لى ٢ا( :٫يسكٗىن) لضر الىن ٠لهم وان خهل لخٓة في ال٣ل أو الجاعخة،
في خحن أهه يغءض أن ي٩ىن لهم الاثها ٝباليكىٕ في ال٣ل والجىاعح ما صامىا في الهالة " (. )2
 -2وفي ٢ىله " مٗغيىن " ص لة ٖلى أن اٖغايهم ًٖ اللٛى ون ٠رابد ٞح م٢ ،ا ٫أبى الؿٗىص " :ان ٢ىله-:
(ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ) أبل ٜمً أن ي٣ا " ٫يلٛىن" مً وطىٍ :طٗل الجملة اؾمية صالة ٖلى
السبات والضوام ،وث٣ضيم الًمحر املٟيض لح٣ى الخ٨م بح٨غءغٍ ،والحٗبحر في املؿىض با ؾم الضا٦ ٫ما قإ
ٖلى السبات ،وث٣ضيم الٓغٖ ٝليه املٟيض ل خهغ  ،وا٢امة إلاٖغاى م٣ام التر ،٥ليضٖ ٫لى ثباٖضَم ٖىه
عأؾا مباقغة وجؿببا وميال وخًىعاٞ ،بن أنله أن ي٩ىن في ٖغى أ هاخية ٚحر ٖغيه " (. )3
طل ٪أن الظ يلٛى ٢ض يٗغى ًٖ اللٛى بل ٢ض يؿت ىءه وءميل اليه بىٟؿه وءدًغ مجالؿه ،أما
إلاٖغاى ٖىه ٞبهه أبل ٜمً ٖضم ٗٞله ،طل ٪أهه أبٗض في الترٞ ،٥بن املٗغى ًٖ اللٛى ٖالوة ٖلى ٖضم
ٗٞله يىؤي ًٖ مكاَضثه وخًىعٍ وؾماٖه ،واطا ؾمٗه أٖغى ٖىه ٦ما ٢ا ٫جٗالى( :ﱯ ﱰ ﱱ

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

ﱲ ﱳ) ]ال٣هو ٞ .[55 :هم لم ي٨حٟىا بٗضم املكاع٦ة ٞيه ،بل َم يىؤون ٖىه.
ان الحٗبحر باؾمية املؿىض يكحر الى أن اٖغايهم ًٖ اللٛى ون ٠رابد ٞح م ،وليـ قيئا َاعتا .وَى م٘
طل ٪محىاؾ م٘ ما ط٦غ ٞح م مً الهٟات الضالة ٖلى السبىت .
٦ -3ظل ٪في ٢ىله جٗالى( :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ) طاء اليير (ﱔ) اؾم ٞاٖل و٢ض أبغػ
اثهاٞهم بحل ٪الهٟة في مٗغى السبات والضوام وَظا أ٢ىي في أصاء املٗجى وأبل ،ٜوأورغ الحٗبحر بلٞ ٟٔاٖلىن
صون (مئصون) ل خص ٖلى الٗمل ،ومًاٖٟة الجهض ،با هخكاع في عى ،والابحٛاء مً ًٞل هللا ٣ٞ ،ض أٞاص
ل( ٟٔﱔ) وأهبؤ بؤن املغاص َى الٗمل والٟٗل مً أطل الؼ٧اة مجغص أصائ ا٢ ،ا ٫الكى٧اوا " :ومٗجى
ٗٞلهم للؼ٧اة ثؤصيت م لها ٗٞير ًٖ الحؤصية بالٟٗل بج ا مما يهضٖ ١ليه الٟٗل ،واملغاص بالؼ٧اة َىا املهضع ،

العدد 14

) (1عيىانَ :ه ،ثلىءً اليُاب في ال٣غ ن (صعاؾة في يىء ٖلم ؾلىب وثدليل الىو) ،1ٍ ،امل٨ح الجامعي الخضيص2016 ،م،
م.154
( )2الؿامغاثا ٞ :ايل نالر  ،ملؿات بياهية  ،م.123
( )3أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم  ،ض. 123/6
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بهه الهاصع ًٖ الٟاٖل  .و٢يل  :يجىػ أن يغاص ا الٗحن ٖلى ث٣ضيغ مًا ،ٝأ  :والظيً َم لحؤصية الؼ٧اة
ٞاٖلىن"(.)1
ُ ْ َّ
و٢يل ":والؼ٧اة مً ؾماء املكتر٦ة بحن املسغض والٟٗلٞ ،يُلٖ ٤لى الٗحن ،وهي الُاتٟة مً املا ٫املؼ٧ى
ا ،وٖلى املٗجى وهي التز٦ية " (. )2
و٢ض ٢ا٢ ٫ىم في َظٍ اية " :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ " ان املؿحٗمل في (الؼ٧اة) واملٗغو ٝلها مً

ا

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

لٟاّ ( صاء ،وإلايحاء ،وإلاُٖاء) ،وهدىَا٣٦ ،ىل :٪أصي ٞالن ػ٧اة ماله ،وأثاَا ،وأُٖاَا ،أو ػ٧ى ماله،
و ي٣اٗٞ( :٫ل الؼ٧اة ) ،و يٗغ ٝطل ٪في ٢ى ٫أخض.
والجىاب :ان َظٍ الٗباعات جؿحى في مغاص َظٍ اية ،واهما ثٟيض خهى ٫الاؾم  ،ِ٣ٞو ثؼءض ٖلى أ٦ثر
مً إلازباع ًٖ أصائ ا ٞدؿ (. )3
واملغاص مً ال٨الم في اية املبالٛة في أصاء الؼ٧اة ،واملىاْبة ٖلح ا ،ختى ي٩ىن طل ٪نٟة ػمة لهم،
ٞيهحر أصاء الؼ٧اة ٗٞال لهم مًاٞا الح م يٗغٞىن به ٞ ،هم له ٞاٖلىن  ،وَظا املٗجى يؿحٟاص ٖلى ال٨ما٫
ظٍ الٗباعة (ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ) ٞهظٍ الٗباعة أولى الٗباعات  ،وأبلٛها في َظٍ املٗجى (. )4

وء٣ى َظا أن الالم في ٢ىله( :ﱓ ) يم ً٨أن ث٩ىن للٗلة والؿب ٨ٞ ،ؤن املٗجىَ :م ٖاملىن
وٞاٖلىن مً أطل الؼ٧اة ،وءم ً٨أن يغاص بالؼ٧اة َىا :الىماء والؼءاصة ،أ  :والظيً َم
بطل الىماء والؼءاصة ٞاٖلىن اليحر(. )5
 -4في قولو تعالى (:ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ) ازحاع أيًا الحٗبحر ًٖ َظٍ الهٟة بالهيٛة
الاؾمية (ﱙ) للض لة ٖلى ربات الخ ٟٔوصوامه وٖضم اهت ا٦ه "،ومً ٗٞل طلٖ ٪لى وطه الضوام
ٞبهه ٚحر ملىم ٖلى وطه الضوام أيًاٞ .بن زالِ ٠ل ْي َم ٖلى طل ،٪والظ يبحػي وعاء طل ٪وءلهص وعاء
الٟاخكةٞ ،هى مٗحض ٖلى وطه السبات أيًا ،و٢ض يسبد َظا الٗضوان ٞال يم ً٨اػالحه أبضا ،وطل ٪بب٣اء راعٍ
ٖلى هٟؿه وٖلى ازغءً.
ٞاهٓغ عٗٞة َظا الحٗبحر وطالله"(.)6
ح) ثغاهُ جاء الخبر فحها اؾ ثفػُل :

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ)] املئمىىن[96 :
ﲄ
قولو تعالى ; (ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
طاء اليير في َظٍ اية بهيٛة اؾم الحًٟيل (ﲂ) ،و٢ض ازحل ٠في مٗجى اليير(ﲂ) في اية
ال٨غءمة ٣ٞيل :أخؿً قهاصة أن اله ا هللا و(ﲃﲄ) الكغ ،٥و٢ا ٫الخؿً  :الهٟذ وإلاًٚاء ،و٢ا٫
ُٖاء والضخا : ٥الؿالم اطا أٞدكىا( ،)7وخ٩ى املاوعص ( :ﱿ) باملىٖٓة املى٨غ( ،)1و٢يل :هي ميؿىزة
بآية الؿي ، ٠و٢يل  :مد٨مة ؛ بن املضاعاة مدسىذ ٖلح ا ما لم ّ
ثئص الى رلم صيً واػعاء بمغوءة (.)2

العدد 11

العدد14

( )1الكى٧اوا  :مدمض بً ٖلي بً مدمض ٞ ،حذ ال٣ضيغ  ،ثد٣ي : ٤مدمض ال خام  ،امل٨حبة الحجاعءة  ،م٨ة امل٨غمة  ،ض.474/ 3
( )2م٨غم ٖ :بضالٗا ٫ؾالم  ،ال٩لمات الاؾالمية في الخ٣ل ال٣غ وا  ،مئؾؿة الغؾالة  ،بحروت – لبىان َ1417 ، 1ٍ ،ى 1996 -م  ،م.96
( )3قحن ٖ :بضالٟحاح  ،مً أؾغاع الحٗبحر في ال٣غ ن  ،صاع املغءش لليكغ والحىػي٘  ،الغءاى َ1403 ،ى 1983 -م  ،م .70
( )4اليُايا  :رالذ عؾاتل في اعجاػ ال٣غ ن  ،ثد٣ي : ٤مدمض زل ٠هللا و مدمض ػٚلى ، ٫صاع املٗاع ٝبمهغ ، 3ٍ ،م. 59
( )5ابً خيان  :مدمض بً يىؾ ٠بً ٖلي  ،البدغ املديِ  ،صاع ال٨ح الٗلمية  ،بحروتَ1422 ، 1ٍ ،ى 2001 -م  ،ض.366/6
( )6الؿامغاثا ٞ :ايل نالر  ،ملؿات بياهية  ،م. 146 ،145
( )7ابً خيان  :مدمض بً يىؾ ، ٠البدغ املديِ  ،ض. 512/6
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وأورغ الحٗبحر ًٖ اليير في َظا التر٦ي بهيٛة الحًٟيل (ﲂ) للمبالٛة الضاٖ ٫لح ا أٗٞل الحًٟيل،
ول٩ىهه أبل ٜمً أن ي٣ا :٫اص ٘ٞبالخؿىة الؿيئة "،وفي طل ٪مً الخص له نلى هللا ٖليه وؾلم الى ما يلي٤
بكؤهه ال٨غءم مً خؿً زال ١ما يسٟى " (٢ ،)3ا ٫الؼمسكغ  " :أبل ٜمً أن ي٣ا :٫بالخؿىة الؿيئة ،ملا
ٞيه مً الحًٟيل٦ ،ؤهه ٢ا :٫اص ٘ٞبالخؿجى الؿيئة ،واملٗجى :الهٟذ ًٖ اؾاءت م وم٣ابلت ا بما أم ً٨مً
إلاخؿان ،ختى اطا اطحم٘ الهٟذ وإلاخؿان وبظ ٫الاؾحُاٖة ٞيه٧ :اهد خؿىة مًاٖٟة ببػاء ؾيئة ،وَظٍ
ً٢ية ٢ىله(:ﲀ ﲁ ﲂ)"(.)4

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

وقال أبو السعود(":ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ) وَى أبل ٜمً اص ٘ٞبالخؿىة الؿيئة ملا ٞيه مً
الحىهيو ٖلى الحًٟيل  ،وث٣ضيم الجاع واملجغوع ٖلى املٟٗى ٫في املىيٗحن لالَحمام " (. )5
" وطىػ أن جٗحير املٟايلة بحن الخؿىة والؿيئة ٖلى مٗجى أن الخؿىة في باب الخؿىات أػءض مً الؿيئة في
باب الؿيئات وءُغص َظا في ٧ل مٟايلة بحن يضيً ٣٦ىلهم  :الٗؿل أخلى مً اليل ٞبج م يٗىىن أهه في
نىا ٝالخلىة أمحز مً اليل في نىا ٝالخامًة" (. )6
وفي كىله (:ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ) ٢ضم املؿىض اليه (ﲅ) ٖلى زيرٍ الٟٗلي للض لة ٖلى
ال٣هغ٢ ،هغ ٖلم ما يهٟىن ٖلى يمحر الٗٓمة ،وَى ٢هغ نٟة ٖلى مىنى٢ ٝهغا خ٣ي٣يا ،وٞيه قضة
وٖيض للمكغ٦حن ،وجؿلية لغؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ،واعقاص له الى ثٟىءٌ أمغٍ الى هللا ٖؼوطل.
املادد الثاني:
ص لة الخؿاب الجملة الفػلُة :
أ) ثغاهُ جاء فػلها ماغُا والفاغل اؾما ظاىغا:
كىله جػالى ( :ﱁ ﱂ ﱃ) ]املؤم ىن [1 :
طاء التر٦ي الىدى في َظٍ الجملة الٟٗلية م٩ىها مً الٟٗل املاضخي (ﱂ) ،وطاء الٟاٖل اؾما

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

ْاَغا (ﱃ).
والٟالح الٟىػ باملغام والىجاة مً امل٨غوٍ  ،و٢يل "الب٣اء الضاتم في اليحر" ( "،)7وأ ٞر صزل في
الٟالح٦ ،ؤبكغ :صزل في البكاعة  ،وء٣ا :٫أ ٞخه  :أناعٍ الى الٟالح  ،و٢ض يجيء محٗضيا وٖليه ٢غاءة َ خة بً
مهغ ٝوٖمغو بً ٖبيض بالبىاء للمٟٗى. )8(" ٫
و٢ض ٖير ًٖ الٟالح املؿح٣بل باملاضخي لييرػ رباثه وءضٖ ٫لى ثد٣٣ه وأهه وا ٘٢مدالة ،و٢ض أ٦ض بى
(ﱁ) لهظا الٛغى ،و٦ؤهه ٢يل٢ :ض ثد ٤٣أن املئمىحن َم أَل الٟالح في ازغة ،وه٣ل الُيرسخي ًٖ الٟغاء
٢ىله٢ " :ض َاَىا يجىػ أن ث٩ىن ثؤ٦يضا لٟالح املئمىحن  ،وءجىػ أن ث٩ىن ث٣غءبا للماضخي مً الخا ،٫بن ٢ض
( )1املاوعص ٖ :لي بً مدمض بً خبي  ،الى٨د والٗيىن ،ثد٣ي : ٤الؿيض ابً ٖبضامل٣هىص ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت – لبىان ،ض.66/4
( )2ابً خيان  :مدمض بً يىؾ ،٠البدغ املديِ ،ض. 512/6
( )3لىسخي  :قهاب الضيً مدمىص ،عوح املٗاوا ،ض. 53/18

العدد 14

( )4الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ،ٝض. 201/3
( )5أبى الؿٗىص :مدمض بً مدمض الٗماص  ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم ،ض. 146/6
( )6لىسخي  :قهاب الضيً مدمىص ،عوح املٗاوا ،ض. 53/18
( )7الؼطاض  :ابغاَيم بً الؿغ  ،مٗاوا ال٣غ ن واٖغابه ،ثد٣ي :٤صٖ .بضالجليل ٖبض قلبيٖ ،الم ال٨ح َ1408 ،1ٍ ،ى 1988 -م  ،ض. 5/4
( )8الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ، ٝض.174/3

92

ث٣غب املاضخي مً الخا ٫ختى ث خ٣ه بد٨مه  ،أ ثغاَم ي٣ىلىن٢ :ض ٢امد الهالة ٢بل خا٢ ٫يامها "
(،)1وء٩ىن املٗجى في اية أن الٟالح ٢ض خهل لهم  ،وأج م ٖليه في الخا . ٫وفي ٢غاءة َ خة بً مهغ: ٝ
ُ
أ ٞرٖ ،لى البىاء للمٟٗى . ٫وٖىه (أ ٞخىا ) ٖ ،لى أ٧لىوا اليراٚيص ()2ا ام يٗ٣به إلايًاح والبيان ،
ولإليًاح بٗض إلا ام وٗ٢ه في هٟـ ،بن الصخيء اطا أ م ثُلٗد الىٟـ ملٗغٞحه واقحا٢د واؾخكغٞد
إليًاخه وبياههٗٞ ،ىضما يؤجا البيان وإلايًاح ي ٘٣في الىٟـ مىٗ٢ه ،بهه طاء والىٟـ له مهيؤة واليه
محُلٗة متر٢بة.
و٢ىله جٗالى(:ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ) ،اؾحئىا ٝبياوا ،بهه بمجزلة طىاب لؿئا ٫أراعثه
اية ٢بل ،و٦ؤن ال٣اعة ل٣ىله(:ﱁ ﱂ ﱃ) يساع في هٟؿه ؾئا :٫مً َم َئ ء املئمىىن الظيً
وفي ايساع الحٗبحر ًٖ الٟاٖل (ﱃ) با ؾم الٓاَغ ص لة ٖلى السبات والضوام وَظا أ٢ىي في
صاء املٗجى وأبل٢، ٜا ٫الب٣اىي " :وٖير با ؾم اقاعة الى أن مً أ٢غ باإليمان وٖمل بما أمغ به ،اؾحد٤
الىن ٠السابد بهه اث٣ى وأه ٤ٟمما عػٞ ١ؤ ٞر "(.)3
ب) ثغاهُ جاء فػلها ماغُا والفاغل غمحرا محطال :
كىله جػالى ( :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ) ]املؤم ىن[60:
طاء َظا التر٦ي

(ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ) في يىء ما عوي الترمظ ًٖ ٖاثكة عضخي

هللا ٖج ا ػوض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ٢الد :ؾؤلد عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ًٖ َظٍ اية( :ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ) ٢الد ٖاثكة :أَم الظيً يكغبىن اليمغ ويؿغ٢ىن؟! ٢ا ":٫يا بيد الهضي،٤
ول٨ج م الظيً يهىمىن وءهلىن وءحهض٢ىن وَم يساٞىن أ ي٣بل مج م ،أولئ ٪يؿاعٖىن في اليحرات "(.)4
وازحل ٠في ٢غاءة الٟٗل املاضخي (ﱄ) ٖلى وطهحن ٣ٞغأت ٖاثكة عضخي هللا ٖج ا وابً ٖباؽ والىسعي":

ويؿت ؼتىن بؤل ٠بحن الؼا والىاو ،وشخيء بؤل ٠بٗض الياءٛٞ ،حر مؿخى٨غ في مظَ َئ ء أن ي٨ح (ﱂ)
بؤل ٠بٗض الياء"( ،)6و٢غأ الجمهىع (ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ) أ يُٗىن ما أُٖىا ٢ ،ا ٫الُير  " :يغءض الؼ٧اة
املٟغوية وؾاتغ الهض٢ة"( ،)7واهما يمهم الى َظا الحسهيو أن الُٗاء مؿحٗمل في املاٖ ٫لى ٚل ،

( )4الترمظ بغ٢م ( ، )3175وأزغطه أيًا ابً ماطه (. )4198
( )5ابً زالىءه  :الخؿحن بً أخمض  ،مسحهغ في قىاط ال٣غ ن مً ٦حاب البضي٘  ،م٨حبة املحىبي  ،ال٣اَغة  ،م.100
( )6ال٣غَبي  ،مدمض بً أخمض  ،الجام٘ بخ٩ام ال٣غ ن لل٣غَبي  ،ض. 57/15
( )7الُير  :مدمض بً طغءغ  ،طام٘ البيان في ثؤوءل ال٣غ ن  ،ض. 68/17

العدد 11

( )3الب٣اىي  :ابغاَيم بً ٖمغ  ،هٓم الضعع في ثىاؾ ايات والؿىع،ض.105 /13

العدد14

( )1الُيرسخي  ،الًٟل بً الخؿً  ،مجم٘ البيان في ثٟؿحر ال٣غ ن ،صاع الٗلىم ،بحروت– لبىان ،ض. 129/7
( )2الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ، ٝض. 174 /3

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ" بال٣هغ ،أ يٟٗلىن ما ٗٞلىا(.)5
وه٣ل ال٣غَبي ًٖ الٟغاء ٢ىله " :ولى بخد َظٍ ال٣غاءة ًٖ ٖاثكة  ،لم ثسال٢ ٠غاءة الجماٖة ،
ْ
بن الهمؼ؛ مً الٗغب مً َيل َؼم ٞيه ل ٠في ٧ل الخا ت اطا ٦ح ٞ ،ي٨ح ُ :ؾئل الغطل ،بؤل ٠بٗض الؿحن،

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

ثدٞ ٤٣الخهم ؟ ٞيؤجا الجىاب( :ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ).
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٢ا ٫ابً ٖباؽ وابً طبحر :وَى ٖام في طمي٘ أٖما ٫الير ،وَظا أخؿً ٦ؤهه ٢ا :٫والظيً يُٗىن مً
أهٟؿهم في َاٖة هللا ما بلٛه طهضَم " (. )1
وطَ الغاػ الى أن مٗىاٍ يُٗىن ما أُٖىا وأصزل ٞيه ٧ل ما يلؼم ايحاإٍ ؾىاء ٧ان طل ٪مً خ٤
هللا جٗالى ٧ :الؼ٧اة والٟ٨اعة وٚحرَما ،أو مً خ ٤اصميحن ٧ :الىصاث٘ والضيىن وأنىا ٝإلاهها ٝوالٗض.)2( ٫
يخبحن بما ؾب ٤أن الٟٗل املاضخي (ﱄ) يدحمل مٗىيحن :
أخضَما :والظيً يُٗىن ما أُٖىا مً الؼ٧اة والهض٢ة وأٖما ٫الير و٢لى م زاتٟة.
وازغ :والظيً يٟٗلىن ما يٟٗلىن مً اليحرات وَم وطلىن مً هللا جٗالى .
والحٗبحر باملاضخي م٩ان املًاعٕ للض لة ٖلى ثد ٤٣الى٢ىٕ اط نل :والظيً يئثىن ما يئثىن،
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

٣ٞيل( :ﱃ ﱄ) اقاعة الى ثد ٤٣إلاثيان.
٢ا ٫أبى الؿٗىصٞ " :هيٛة املاضخي في الهلة الساهية للض لة ٖلى الحد٦ ، ٤٣ما أن نيٛة املًاعٕ
في ولى للض لة ٖلى الاؾحمغاع" (. )3
 كىله جػالى; (ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ) ]املئمىىن [76 :ُ
ُ
طاء َظا التر٦ي في يىء ما وعص في الضخيدحن ًٖ رمامة بً أرا ٫الخىٟا ،أهه أجى الىبي نلى هللا
ٖليه وَى أؾحرٞ ،سلى ؾبيله  ٞخ ٤بم٨ة ٞ ،دا ٫بحن أَل م٨ة وبحن املحرة ( )4مً اليمامة ،ختى أ٧لد ٢غيل
ْ
ال ِٗل ِهؼ (ٞ ،)5جاء أبى ؾٟيان الى الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ٣ٞ ،ا :٫أليـ ثؼٖم أه ٪بٗسد عخمة للٗاملحن ؟
٣ٞا"٫بلى"٣ٞ .ا٢ :٫ض ٢حلد اباء بالؿي ، ٠و بىاء بالجىٕ ٞ .ؤهؼ ٫هللا( :ﱎ ﱏ ﱐ) اية(.)6

و٢ض طاء في َظا التر٦ي الٟٗل و ٫ماييا (ﱑ ﱒ) ،والساوا مًاعٖا (ﱔ ﱕ) ،ولم
يجيئا ماييحن و مًاعٖحن ،و طاء و ٫مًاعٖا والساوا ماييا ،إلٞاصة املاضخي وطىص الٟٗل وثد٣٣ه وَى
با ؾح٩اهة ألي ٤بسال ٝالحًغٕٞ ،بهه أزير ٖج م بىٟا طل ٪في الاؾح٣با ،٫أما الاؾح٩اهة ٣ٞض ثىطض مج م (.)7
٢ا ٫الؼمسكغ ٞ " :بن ٢لد َ :ال ٢يل :وما ثًغٖىا ٞما يؿح٨يىىن٢ .لد :بن املٗجى ّ
مدىاَم ٞما ُو ِطضت
مج م ٖ٣ي املدىة اؾح٩اهة ،وما مً ٖاصة َئ ء أن يؿح٨يىىا وءحًغٖىا ختى يٟحذ ٖلح م ُ
باب الٗظاب

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

الكضيض " (.)8
٢ا ٫الىيؿابىع ٖ ":ض ٫الى املًاعٕ بهه أعاص وما مً ٖاصة َئ ء أن يحًغٖىا ختى ٞحدىا ٖلح م
باب الٗظاب الكضيض ،وَى الجىٕ الظ َى أقض مً ؾغ وال٣حل  ،وءدحمل أن يغاص مدىاَم ب٩ل مدىة مً
ال٣حل والجىٕ ٞما قىَض مج م اه٣ياص ل خ ٤وَم ٦ظل ٪اطا ٖظبىا بىاع طهىم ٞدييئظ يبلؿىن" (.)9

العدد 14

( )1بً ُٖية ٖ :بض الخ ٤بً ٚال  ،املدغع الىطحز  ،ض. 147/4
( )2الغاػ  :مدمض ٞسغ الضيً  ،الحٟؿحر ال٨بحر  ،ض.108 /23
( )3أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص  ،ثٟؿحر أيا الؿٗىص  ،ض. 140/6
( )4ا ِملحرة  :هي الُٗام وهدىٍ مما يجل للبي٘ .
ْ
( )5ال ِٗل ِهؼ  :وبغ يسلِ بالضماء ٧اهد الٗغب في الجاَلية ثؤ٧له في الجضب  .اللؿان (ٖلهؼ) .
( )6أزغطه البساع ( ، )4372في خضيص َىءل .
( )7الؿمحن  :أخمض بً يىؾ ، ٠الضع املهىن في ٖلىم ال٨حاب امل٨ىىن  ،ثد٣ي : ٤أخمض مدمض ّ
اليغاٍ  ،صاع ال٣لم  ،صمك، ٤
ض. 361،362/8
( )8الؼمسكغ  :مدمىص بً ٖمغ  ،ال٨كا ، ٝض. 197،198/3
( )9الىيؿابىع  :الخؿً بً مدمض بً خؿحن ٚ ،غات ال٣غ ن وعٚات الٟغ٢ان  ،ض.130/5
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ٗٞير ًٖ الحًغٕ باملًاعٕ ليٟيض الضوام ،ا أن املغاص صوام الىٟا
الحًغٕ اليه أنال.
ت) ثغاهُ جاء فػلها مػاعغا والفاغل اؾما ظاىغا:

هٟا الضوام ،أ  :ليـ مً ٖاصت م

كىله جػالى :ﵛﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗﳘﵚ ]املئمىىن .[104 -103 :
مً ص٢ات ٤الحٗبحر ال٣غ وا الجلية في التر٦يبحن الؿاب٣حن ،ص٢ة اؾحسضام ٗٞا ٫و ؾماء ،بديص
يحالءم الل ٟٔم٘ املٗجى ثالإما ثاما ٞ ،لما ٧ان زؿغان الٟ٨غة أهٟؿهم ٢ض ثد ٤٣في الضهيا ومطخى ػماهه ٖير
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

ٖىه بالٟٗل املاضخي( :ﳌ) ،وملا ٧ان زلىصَم في طهىم با٢يا ومؿحمغا ا ما قاء عب ،٪و٧ان ال٩لىح مالػما
لهم ورابحا؛ ٖير ٖج ما با ؾم الظ يٟيض السبات والضوام ( :ﳎ ﳏ ﳐ ) (ﳕ ﳖ ﳗ).
وال٩الرَ :ى الظ جكمغت قٟحاٍ وبضت أؾىاهه مً أرغ طل ٪اللٟذّ ،
ٞبن الىاع ثلٟدهم لٟدة جؿيل لخىمهم
ٖلى أٖ٣ا م  ،و٢ض بر ًٖ الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم أهه ٢ا ٫في َظٍ اية :
ُ َّ َ
و ُ
الىاع َْ ٞحِ ٣ل ُ
" جكىءه ُ
قٟحه الٗليا ختى ثبل ٜوؾِ عأؾه ،وجؿتردي قٟحه الؿٟلى ختى ثبل ٜؾغثه"(.)1
وملا ٧ان لٟذ الىاع لىطىَهم وطلىصَم محجضصا ومؿحمغاٖ ،ير ٖىه بالٟٗل املًاعٕ الظ يٟيض الخضوذ
والحجضص والاؾحمغاع ،واللٟذ انابة الىاع الصخيء بىهجها واخغا٢ها له ،وَى أقض مً الىٟذ ( " ،)2وثسهيو
الىطىٍ بظل ٪بج ا أقغًٖ ٝاء ،وأٖٓم ما يهان مج اٞ ،بيان خالها أػطغ ًٖ املٗاصخي املئصية الى الىاع
وَى الؿغ في ث٣ضيمها ٖلى الٟاٖل "(.)3
ونض ١هللا الٗٓيم اط ي٣ى(:٫ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

العدد 11

( )2الؼطاض  :ابغاَيم بً ّ
الؿغ  ،مٗاوا ال٣غ ن واٖغابه  ،ض.23/4
( )3اليروؾى  :اؾماٖيل خ٣ا  ،ثٟؿحر عوح البيان  ،املُبٗة الٗسماهية 1926 ،م  ،ض.109/6
( )4لىسخي  :قهاب الضيً مدمىص  ،عوح املٗاوا  ،ض.43/ 18
( )5ابً ٖاقىع  :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،ض.76،77/18

العدد14

( )1أزغطه الترمظ (طهىم)  ،ض ،19/4وط٦غٍ الؿيىَا في الضع املىسىع  ،ض.16/5

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ) ]اليؿاء .[56 :
ﲉ
ﲆﲇ
ذ) ثغاهُ جاء فػلها مػاعغا والفاغل غمحرا محطال:
طاء التر٦ي الىدى في الجمل الٟٗلية الؿاب٣ة بٟٗل مًاعٕ ،وٞاٖله يمحر محهل في (يئمىىن،
يكغ٧ىن  ،يئثىن  ،يؿاعٖىن ) ص لة ٖلى الحجضص والخضوذٞ ،هم ٧لما وٟ٢ىا ٖلى ية مىىا ا وأخضرىا
ثهضي٣ا بمضلىلها ٢ ،ا ٫لىسخي " :والحٗبحر باملًاعٕ صون الاؾم لإلقاعة الى أهه ٧لما وٟ٢ىا ٖلى ية مىىا ا
ونض٢ىا بمضلىلها " (. )4
و٧لما َٖ ًّ لهم وبضا لىن مً ألىان الكغ ٥أٖغيىا ٖىه وابحٗضوا ،و٧لما بضا لهم و ح لىن مً ألىان اليحر
ٞهم يئثىهه ويؿاعٖىن اليه .
وإلاثيان باملىنى ت لإليماء الى وطه بىاء اليير وَى أج م يؿاعٖىن في اليحرات ويؿاب٣ىن الح ا ،وث٨غءغ
أؾماء املىنى ت لالَحمام ب٩ل نلة مً نالت ا ٞال ثظ٦غ ثبٗا بالُٗ ، ٠وامل٣هىص الٟغء ٤الظيً اثهٟىا
بهلة َظٍ الهالت (. )5
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٢ا ٫ال٣غَبي – عخمه هللا جٗالى –" :ملا ٞغ ٙمً ط٦غ الٟ٨غة وثىٖضَم ٣ٖ ،طل ٪بظ٦غ املئمىحن
املؿاعٖحن في اليحرات ووٖضَم ،وط٦غ طل ٪بؤبل ٜنٟات م" ( ،)1وَظا مً باب امل٣ابلة بحن الٟغء٣حن٩ٞ ،اهد
َظٍ الجمل ٧الحٟهيل إلطما ٫الٛمغة في ٢ىله ج٘الى (ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ) م٘ اٞاصة امل٣ابلة بؤخىا٫
املئمىحن ،وازححر أن ي٩ىن الحٟهيل بظ٦غ امل٣ابل لخؿً ثل ٪الهٟات ،و٢بذ أيضاصَا ثجزح ا للظ٦غ ًٖ
جٗضاص عطاتلهمٞ ،دهل ظا ايجاػ بضي٘ ،وَبا ١مً ألُا ٝالبضي٘ ،ونىن للٟهاخة مً ٦غاَة الىن٠
الكيي٘ (. )2
ح) ثغاهُ جاء فػلها أمغا والفاغل غمحرا محطال :
كىله جػالى; (ﱛﱜﱝﱞﱟ) ]املئمىىن . [108 :
ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

طاء التر٦ي الىدى في ٢ىله جٗالى (:ﱜ) بٟٗل أمغ ،وٞاٖله محهل بالٟٗل (اخسأوا)٢ ،ا٫
امليرص  :اليـء ابٗاص بم٨غوٍ ( ،)3و٢ا ٫الؼطاض :ثباٖضوا ثباٖض سيِ وأبٗضوا ُب ْٗ َض ال٩ل ( ،)4أ  :أبٗضوا في
ْ
زؿ ًؤَ :غصثه ،وزؿؤ ال٩ل بىٟؿه ُ
ْ
از َؿؤ ،أ ُ :
زؿىءا ،يحٗضي
ابٗ ْض ،زؿؤت ال٩ل
طهىم٦ ،ما ي٣ا ٫لل٩ل :
و يحٗضي ،واهسؿؤ ال٩ل أيًا(. )5
وأٞاص مغ في اية ال٨غءمة مٗجى إلاَاهة وإلاط  ،٫و٢يل ص لة ٖلى ثئييؿهم وث٣ىيُهم مً الىجاة مما
َم ٞيه٢ ،ا ٫الُيرسخي":وَظٍ اللٟٓة ػطغ لل٨الب ،واطا ٢يل طل ٪لإلوؿان ي٩ىن لإلَاهة املؿحد٣ة
للٗ٣ىبة"(.)6
و٢ا ٫ابً ٖاقىع(" :ﱜ) ػطغ وقحم بؤج م زاؾئىن ،ومٗىاٍ ٖضم اؾحجابة َلب م ،وٗٞل زؿؤ
مً باب مى٘ وط ،٫وج ىا ًٖ زُاب هللا وامل٣هىص ثؤييؿهم مً الىجاة مما َم ٞيه "(.)7
٢ا ٫الخؿًَ" :ى زغ ٦الم يح٩لم به أَل الىاع ،رم يح٩لمىن بٗضٍ ا الكهي ٤والؼٞحر ،وءهحر لهم ٖىاء
َي َْ ٟهمىن و ُي َ
ٟهمىن " (. )8
ٗ٦ىاء ال٩ل
وثىلض مً َظا التر٦ي وطه بالغي وَى اؾحٗاعة م٨ىية اط قب ىا بال٨الب  ،التي ثسؿؤ ابٗاصا وَغصا
وَىاها  ،رم خظ ٝاملكبه به وعمؼ له بالػم مً لىاػمه وَى (ازؿؤ) ٖلى ؾبيل الاؾحٗاعة امل٨ىية.
ر) ثغاهُ جاء فػلها أمغا والفاغل غمحرا مؿحترا:
كىله جػالى ( :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ) ]املؤم ىن .[29-28:

العدد 14

( )1ال٣غَبي  :مدمض بً أخمض بً أيا ب٨غ  ،الجام٘ بخ٩ام ال٣غ ن  ،ثد٣يٖ : ٤بضهللا بً ٖبضاملدؿً  ،مئؾؿة الغؾالة  ،بحروت – لبىان
َ1427 ، 1ٍ ،ى 2006 -م  ،ض.56/15
( )2ابً ٖاقىع  :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ ،ض.76/18
( )3امليرص  :امل٣حً  ،ثد٣ي : ٤مدمض ٖبضاليالًٖ ٤يمة ٖ ،الم ال٨ح  ،بحروت  ،ض.356/2
( )4الؼطاض  :ابغاَيم بً الؿغ  ،مٗاوا ال٣غ ن واٖغابه  ،ض.24/4
( )5يىٓغ  :الُير  ،مدمض بً طغءغ  ،طام٘ البيان في ثؤوءل ال٣غ ن  ،ض.122/17
( )6الُيرسخي  :الًٟل بً الخؿً  ،مجم٘ البيان في ثٟؿحر ال٣غ ن  ،ض.155/7
( )7ابً ٖاقىع  :مدمض الُاَغ  ،الحدغءغ والحىىءغ  ،ض. 129/18
( )8الغاػ  :مدمض ٞسغ الضيً  ،الحٟؿحر ال٨بحر ،ض.126/23
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طاء مغ في ٢ىله جٗالى( :ﱈ) للض لة ٖلى مٗجى الضٖاءٞ " ،بن الخمض ٖلى إلاهجاء مج م محًمً
ل خمض ٖلى اَال٦هم ،واهما ٢يل ما ط٦غ ولم ي٣ل ٣ٞل الخمض هلل الظ أَل ٪ال٣ىم الٓاملحن بن وٗمة
إلاهجاء أثم "(٢ ،)1ا ٫اليٟاجي " :ان في طل ٪اقاعة الى أهه ييبػي املؿغة بمهيبة أخض ولى ٖضوا مً خيص
٧ىج ا مهيبة له بل ملا ثًمىحه مً الؿالمة مً يغعٍ أو ثُهحر عى مً وسخ قغ٦ه وايالله "(.)2
والخمض َىا عصي ٠الك٨غ ٞبطا زو بالىٗمة الىانلة الى الكا٦غ يضر أن يحٗل ٤باملهيبة مً
خيص ّاج ا مهيبة وَى ْاَغ ،وفي أمغٍ ٖليه الؿالم بالخمض ٖلى هجاة أثباٖه اقاعة الى أهه وٗمة ٖليه أيًا.
وفي ايححن الؿاب٣ححن طملة مً املؼايا واملٗاوا الض لية أبغػَا-:

ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

 -1اٞغاصٍ ٖليه الؿالم بابمغ (ﱰ) م٘ قغا٦ة ال٩ل في الاؾحىاء إلْهاع ًٞله ٖليه الؿالم وٖلى مجزلحه،
ٞهى الظ يكغ ٝوءٟىػ بٗؼ الخًىع في م٣ام إلاخؿان  ،م٘ إلايماء الى ٦يرياته ٖؼوطل ،وأهه ؾبداهه
يساَ ٧ل أخض مً ٖباصٍ ،وإلاقٗاع بؤن في صٖاته ٖليه الؿالم ورىاته مىضوخة ٖما ٖضاٍ.
 -2ث٨غاع ٗٞل مغ (ﱰ) لحٗضص الضٖاءٞ ،ابو ٫محًمً ص ٘ٞاملًغة (ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ )....
والساوا لجل املىٟٗة (ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ) ،ولظا ٧ان ث٣ضيم وٖ ٫لى الساوا.
 -3في (ﱎ ﱏ) وي٘ للمٓهغ مىي٘ املًمغ جسجيال للٓلم الظ اؾحد٣ىا مً أطله إلاَال٥
وإلاٚغا. ١

العدد 11

العدد14

( )1لىسخي  :قهاب الضيً مدمىص  ،عوح املٗاوا  ،ض. 27 /18
( )2الكهاب اليٟاجي ٖ :ىاية ال٣اضخي وٟ٦اية الغاضخي ٖلى ثٟؿحر البيًاو  ،ض. 223/6
( )3أبى الؿٗىص  :مدمض بً مدمض الٗماص  ،اعقاص الٗ٣ل الؿليم الى مؼايا ال٣غ ن ال٨غءم  ،ض. 132/6

"ؾىعة املؤم ىن أنمىطجا"

٢ -4يل( :ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ) ،ولم يظ٦غ اَال٦هم ،بن الخمض ٖلى إلاهجاء مج م
محًمً ل خمض ٖلى اَال٦هم (. )3
الخاثمة:
ل٣ض ٧ان َضَ ٝظٍ الضعاؾة جؿليِ الًىء ٖلى ال٣يم الض لية ال٩امىة في الجملة الاؾمية
والٟٗلية في بىاء التر٦ي الىدى  ،ومداولة اؾحجالء املٗاوا الض لية املسحلٟة في الجملة الاؾمية والٟٗلية
في خ٣ل الحُبي ٤مً ال٣غ ن ال٨غءم ،و٢ض زغطد َظٍ الضعاؾة بجملة مً الىحاتج هىطؼَا بما يؤجا:
 -1بضا لي واضخا أرغ ٧ل ثغ٦ي هدى في ايداء ص لة الىٓم و صاء املٗجى امل٣هىص.
ّ -2
أن الجملة الاؾمية ثضٖ ٫لى إلاربات اطا ٧ان املؿىض اؾما ،والجملة الٟٗلية ّ
ثضٖ ٫لى الحجضص اطا ٧ان
املؿىض ٗٞال.
ّ
 -3ثىىٕ الجمل في الؿىعة بحن اؾمية وٗٞلية ،صليل ٖلى أن الىو ال٣غ وا خاٞل باملٗاوا ،واضر لٟاّ،
محٗضص الؿيا٢ات.
ّ -4
ان ص لة اليُاب بالجملة الاؾمية في ؾىعة املئمىىن ثٟيض الازحهام ،أو الحد٣ي ،٤وإلاربات.
ّ -5
ان ص لة اليُاب بالجملة الٟٗلية املهضعة بالٟٗل املاضخي في ؾىعة املئمىىن ث٣حهغ ٖلى الؼمً
املاضخي بل املؿح٣بل ؛ لحدٚ ٤٣غيا ص ليا في اربات خهىٗٞ ٫ا ٫في املاضخي وثد٣ي٣ها.
ّ -6
ان ص لة اليُاب بالجملة الٟٗلية املهضعة بالٟٗل املًاعٕ في ؾىعة املئمىىن ثضٖ ٫لى الحجضص
والخضوذ والاؾحمغاع.
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ص لة الخؿاب الجملة الاؾمُة والفػلُة من زالٌ ال ظ اللغآني)

 -7زغض ٗٞل مغ ًٖ وْيٟحه (إلايجاب وإلالؼام) الى ص ت بالٚية مىدت ا نٟة اليانية ؾلىبية
والؿيا ١وال٣غاتً املديُة به؛ ٩ٞاهد أَم الض ت التي زغض الح ا مغ هي :إلاَاهة وإلاط  ،٫والحيئيـ
والح٣ىيِ ،والضٖاء ،والت ضيض والىٖيض.
ْ -7هىع الجمل الٟٗلية أ٦ثر مً الجمل الاؾمية في الؿىعة ،وطل ٪بن الٛغى الٗام مً الؿىعة مٗالجة
ً٢ية إلايمان باهلل ،وثىخيضٍ ،و٢ض بضأت –٦ما عأيىا -بح٣غءغ ٞالح املئمىحن ،وابغاػ نٟات م التي اؾحد٣ىا ا
الٟىػ والٟالح ووعارة الٟغصوؽ  ،رم ريد بح٣غءغ ص تل إلايمان في هٟـ واٞا ، ١ويٗض طل ٪جٗغى ايات
الى خ٣ي٣ة إلايمان ٦ما ٖغيها الغؾل –نلىات هللا وؾالمه ٖلح م – مً لضن هىح –ٖليه الؿالم -الى
مدمض زاثم الغؾل والىبيحن  -نلى هللا ٖليه وؾلم.-
 -8الحٛحرات التي ثُغأ ٖلى الجملة بىىٖح ا ثسل باملٗجى.
ّ -10
ان وطه إلاٖغابية املسحلٟة لترا٦ي الجملة الاؾمية والٟٗلية ي٩ىن رغ ًاء مٗىىءا ،اط يحٟغص ٧ل وطه مً
إلاٖغاب بؤصاء مٗجى مٗحن مسحلٚ ًٖ ٠حرٍ .و يم ً٨أن وٟٛل أرغ ال٣غاءات الٗكغ لل٣غ ن ال٨غءم في جٗضص
وطه إلاٖغابية وثىليض مٗان محٗضصة.
ّ -11
ان ايات املخكا ة مً أٖٓم الض تل ٖلى اعجاػ ال٣غ ن ال٨غءمٞ ،ازحال ٝطملة أو ٧لمة ،بل خغٝ
ييرػ أؾغاعا ٖٓيمة ،وخ٨ما عجيبة ،يحهىعَا ا مً يحؤمل وءحضبغ َظا إلاعجاػ الٗٓيم.
وزحاما ،أؾؤ ٫هللا أن يح٣بل َظا الٗمل ٢بى خؿىا ،وأن يجٗله زالها لىطهه ال٨غءم ،وأن يجؼ ٧ل مً
ّ
ّ
ونلى هللا وؾلم وباعٖ ٥لى ؾيضها
أٞاصوا زحر الجؼاء في الضهيا وازغة ،وأن يجٗله في محزان خؿىاجا ببطهه،
مدمض وٖلى له وبخبه وؾلم.
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حىُ رىس٠س ظٛزح اإلخالص يف اخلزُ صالصب
ِّ ْ َ
ألث ٟاٌعجبض أمحد ثٓ ِجبزن ثٓ زلّد اٌشٙري ثبٌعجٍّبظ ٟادلزٛف ٝظٕخ ٘5511ـ
َّ

(دراسة وتحقيق)
ُّ َ َ
أ .أ ى ال اضغ مدمض مأاىض مىس ى()
الؼن ُْلغي()
ص .املذجىب إ غاىُ مدمض
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المقدمة:
َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

ً
ً ً
ً
الخمض هلل خمضا ٦سحرا َيبا مباع٧ا ٞيه٦ ،ما ييبػي لجال ٫وطهه وٖٓيم ؾلُاهه .وأقهض أن اله
ً
ا هللا وخضٍ قغء ٪له ،وأقهض أن مدمضا ٖبض هللا وعؾىله ،وٖلى له الُيبحن وبخابحه الُاَغءً ،ومً
ثبٗهم ببخؿان الى يىم ّ
الضيً .
أما بٗض ٞهظٍ ٞحىي ،يؿحٟؿغ الؿاتل الكيش السجلماسخي ًٖ ث٨غاع ؾىعة إلازالم ٖىض زحم
ال٣غ نَ ،ل َظا الح٨غاع رابد في الؿىة أو ؟
أىضاف الادد:
ً
مً أَم أَضاَ ٝظا الٗمل َى املدآٞة ٖلى َظا املسُىٍ؛ لي٩ىن ٖىها لُلبة الٗلم الكغىي،
ً
ً
اخياء لترارىا إلاؾالما وابغاػا
ولي٩ىن خل٣ة ونل بحن الخايغ واملؿح٣بل٦ ،ما أن في ثد٣ي٣ه وازغاطه
ً
ً
َ
َ
ً
ً
لجهىص ؾلٟىا الهالر مً الٗلماءُ ،ر ّ ّ
ان زضمة َظا املسُىٍ ،والٗىاية به صعاؾة وقغخا ،وكغا وجٗليما
مً أهٖ ٟ٘ما. ٫
الضعاؾات الؿا لة:
لم هٞ ٠٣يما ٖلمىا بٗض البدص والىٓغ والؿئاٖ ٫لى مً خَ ٤٣ظا املسُىٍ .
وكض جػل ا غمل ا في ملضمة وكؿمحن:
امللضمة :ط٦غها ٞح ا أَضا ٝالبدص وزُحه
اللؿ وٌ  :ثغجمة مىجؼة للمؤلف ،فُه مادثان:
املادد وٌ :خُاثه وآراعو ،فُه رالرة مؿال :
املؿل وٌ  :اؾمه وللاه ومىلضو.
املؿل الثاني :شُىزه وثالمُظو:
املؿل الثالد :مؤلفاثه ووفاثه:
املادد الثاني الحػغٍف املسؿىؽ  ،فُه مؿلاان:
املؿل وٌ :اؾمه ،وثىرُم نؿ حه للمؤلف ،ومىغىغه.
املؿل الثاني :وضف النسخححن الخؿُححن املػحمضثحن في الحدلُم.
اللؿ الثاني :ال ظ املدلم .واثاػ ا فُه امل هج الػلمي املػغوف في الحدلُم ،خُد اغحمضنا ؾغٍلة
ال ظ املسحاع.
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ً
ً
وأزحرا مً الىاط ٖليىا الاٖترا ٝبالًٟل بَله اؾحجابة ل٣ى ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖليه وؾلم:
"مً يك٨غ الىاؽ يك٨غ هللا" ،هح٣ضم بسالو الك٨غ وٖٓيم الح٣ضيغ لًٟيلة الكيش ػ٦غءاء أبى يخي،
أخض الٗاملحن بم٨حبة املسجض الىبى الكغء ،٠ملا عأيىاٍ وملؿىاٍ مىه مً عوح وٖؼم أ٦يض ليضمة َظا
الضيً ،ؾاتلحن هللا -طل وٖال -أن يضيم ثىٞي٨٣م وأن يمض في خياث٨م ل٩ل زحرٞ ،جؼي هللا الجمي٘ زحر
الجؼاء ،وباع ٥هللا ٞح م  ،ونلى هللا وباعٖ ٥لى ؾيضها مدمض وٖلى له وبخبه أطمٗحن .

املؿل

وٌ :اؾمه وللاه ومىلضو
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أو  -اؾمه :أخمض بً مباع ٥بً مدمض بً ٖلي بً مباع ،٥أبى الٗباؽ ّ
الس ْج َلماسخي َ
اللمُا ،الب٨غ
ِ
الهضي٣ا ،يحهل وؿبه بؤيا ب٨غ الهضي ٤عضخي هللا ٖىه ٣ٞيه مال٩اٖ ،اع ٝبال٣ٟه والخضيص والحٟؿحر،
و نى ،٫والبيان ،الٗالمة الىدغءغ ال٣ضوة ّ
الٟهامة الكهحر ،زاثمة املد٣٣حن والٗلماء الٗاملحن والًٟالء
الباعٖحن .
ََ
َ
رانُا -للاه :السجلماسخي وؿبة الى سجلماؾة ،واللمُا وؿبة الى ملِ – بٟحدححن٢ -غءة باملضيىة الٗامغة مً
سجلماؾة .
رالثا -مىلضو :ولض  -عخمه هللا  -في خضوص الخؿٗحن وأل ٠ببلضة سجلماؾة ،وطم٘ َىا٢ ٥غاءة الؿب٘ ٖلى
ابً زالحه ،رم صزل ٞاؾا ب٣هض ال٣غاءة ؾىة ٖكغ وماتة وأل٣ٞ ٠غأ وأ٢غأ .
املؿل الثاني :شُىزه وثالمُظو :
أو  -شُىزه :ثحلمظ السجلماسخي ًٖ هسبة مً الٗلماء٧ ،اهد لهم م٩اهت م الٗلمية ،وثٟىج م في الٗلىمٞ ،مً
َئ ء :الكيش ٖبض الٗؼءؼ الضبا ٙواهح ٟ٘به وأل٦ ٠حابا في مىا٢به ؾماٍ الظَ إلابغءؼ ،وأزظ ًٖ ال ٣ىىاضخي
أيا ٖ ى ىىبض هللا ُب ْغ ُصلة والكي ى ىىش َّ
مدمى ىىض بً ٖ ىىبض ال٣اصع ال ٟىىاسخي والكيش مدمض ال٣ؿىُيجي بؿ ىىىضٍ (ت )ٌ1116
وأيا الٗباؽ أخم ىىض املٗ ىىغو ٝبابً الخ ىىاض (ت  )1129وأيا الخؿ ىىً ٖلي الخ ىغيك ىىا (ت  )ٌ1148وأيا ٖبض
هللا َّ
مدمض بً أخمض املؿىاو (ت  )ٌ1136وأيا ٖبض هللا مدمض بً ٖبضال٣اصع الٟاسخي وٚحرَم .
رانُا -ثالمُظو :أزظ ٖىه طماٖة مج م :الكيش الحاوص بً ؾىصة (ت  )ٌ1209ومدمض بً الخؿً البىاوا (ت
 )ٌ1194ومدمض بً الُي ال٣اصع (ت  )ٌ1187وأبى خٟو ٖمغ الٟاسخي( )ٌ1188وأخمض امل٩ىص (ت
 )ٌ1169الىاٞض ٖلى ثىوـ وأطاػٍ اطاػة ٖامة .وغحرى .
املؿل الثالد :مؤلفاثه ووفاثه:
أو  -مؤلفاثه :ثغ ٥ثآلي ٠طمة في ٞىىن قتى مج ا :الظَ إلابغءؼ مً ٦الم ؾيض ٖبض الٗؼءؼ ،طم٘ ٞيه
٦الما لكيسه ٖبض الٗؼءؼ بً مؿٗىص الضبا ٙومؿاطالت بيج ما ،وقغح ٖلى طم٘ الجىام٘ ،وعص الخكضيض في
مؿؤلة الح٣ليض ازحهغٍ ثلميظٍ الكيش مدمض البىاوا ،وال٣ى ٫املٗحير في طملة البؿملةَ ،ل هي اوكاء أو
خرب ،وثؤلي ٠في ٢ىله جٗالىَ  :وُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنْتُ ْم ،)2( و٦ك ٠اللبـ ًٖ املؿاتل اليمـ ،وثؤلي ٠في

َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
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اللؿ وٌ
اللؿ الضعاس ي (في ثغجمة مىجؼة للمؤلف)
()1
املادد وٌ :خُاثه وآراعو
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ص لة الٗام ٖلى بٌٗ أٞغاصٍ ،وَغع ٖلى قغح الكيش ؾٗيض ٢ضوعة ٖلى الؿلم ،وله ث٣اييض وأطىبة ،وث٨غءغ
ؾىعة الازالم ٖىض اليحام( ،)1و٦ح أزغي .
راهيا -وٞاثه :ازحلٟد املهاصع التي ثغطمد له خى ٫ؾىة وٞاثه٣ٞ ،يل :ثىفي -عخمه هللا جٗالى -بالُاٖىن،
ليلة يىم الجمٗة ثاؾ٘ ٖكغ طماصي ولى ٖام زمؿة أو ؾحة وزمؿحن وماتة وأل ،٠و٢يل :ثىفي في
السامً والٗكغءً مً نٟغ ؾىة  ،ٌ1154و٢يلٚ :حر طل ،٪وص ًٞم٘ قيسه املظ٧ىع في ٢بحه ،محهال به،
ليـ بيىه وبيىه ا طب ة بىاء ،وٖلح ما اليىم ُصعبىػ واخضٞ ،ى٢ه م٣يريحان ،و٧ان الكيش الحاوص َى الظ
ألخضٍ في ٢يرٍ .
املبدص الساوا :الحٗغء ٠باملسُىٍ(. )2
املُل و: ٫اؾمه ،وثىري ٤وؿبحه للمئل. ٠
ّ َ
الس ْجلماسخي في أو ٫م٣ضمة املسُىٍ أن ث٨غءغ ؾىعة إلازالم وعصت ٞيه خاصيص
أو  -اؾمه :هو الكيش ِ
في بٌٗ و٢ات وث٨غءغَا ٖىض اليحم طغي به الٗمل في ٦سحر مً ُ٢اع ،وسجل َظا املسُىٍ بمغ٦ؼ
امللٞ ٪يهل للبدىذ والضعاؾات إلاؾالمية باؾم املئل ٠ثدد ٖىىان ( :عؾالة في طىاػ ث٨غءغ ؾىعة
إلازالم) .
ّ
للمئل ،٠لم هجضَم يظ٦غوهه مً يمً
راهيا -ثىري ٤وؿبحه للمئل :٠اطا عطٗىا الى املهاصع التي ثغطمد
ِ
مئلٟاثه ،ولٗل طل ٪لهٛغ حجمهٞ ،هى عؾالة وأطىبة في رالذ ٖكغة لىخة ،و٢ض وعص باؾم املئل ٠في زؼاهة
التراذ ثدص ع٢م جؿلؿل  71135بمغ٦ؼ امللٞ ٪يه ىل للبدىذ والضعاؾ ى ىات الاؾى ىالمية باململ٨ة الٗغبية
الؿٗ ى ىىصية –الغءاى -ع٢م الخ. ٝ-6-1749 :ٟٔ
٦ما يضٖ ٫لى بخة وؿبة ال٨حاب للمئل ٠ما طاء في ٚال ٝاملسُىَححن مً اليسيححن اليُيححن
(أ) و (ب) اللححن اٖحمضها ٖلح ما مً الحهغءذ بيؿبة ال٨حاب للمئل ٠باؾم (خ٨م ث٨غءغ ؾىعة إلازالم ٖىض
اليحم رالرا) .
املُل الساوا :ون ٠اليسيححن اليُيححن املٗحمضثحن في الحد٣ي.٤
اٖحمضها في ثد٣يَ ٤ظا املسُىٍ ٖلى وسيححن زُيححن:
اليسية ولى :وءغمؼ لها بدغ ( ٝأ ) ع٢م الحهيي.80-38 :٠
املىيىٕ :الٟحاوي .
ٖىىان املسُىٍ :أطىبة في ث٨غءغ ٢غاءة إلازالم في اليحم رالرا .و٦ح ٖلى نٟدة الٛالَ :ٝظا ال٨حاب
و ٠٢خغام مئبض م٣غٍ املضيىة املىىعة مً مدمض الٗؼءؼ الىػءغ خؿ الحاعءش بالدجة املئعزة في عط
َ1320ى .
اؾم املئل :٠السجلماسخي أبى الٗباؽ أخمض بً مباع ٥بً مدمض اللمُا الب٨غ الهضي٣ا ،املحىفى ؾىة
َ1155ى .
بضاية املسُىٍ :الخمض هلل :ؾئل ال٣ٟيه الخا ٔٞؾحاط أبى الٗباؽ ؾيض أخمض بً املباع ٥السجلماسخي
٧ان هللا لهٖ -ما يٟٗل ٖىض زحم ال٣غ ن مً ث٨غءغ ؾىعة إلازالم رالذ مغاتَ ،ل له أنل في الؿىة يغط٘اليه أو ؟
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ج اية املسُىٍ :ؾبداه ٪اللهم وبدمض ٥اله ا أهد أؾحٟٛغ ٥وأثىب الي ،٪ونلى هللا ٖلى ؾيضها مدمض
وٖلى له .
اؾم الىاسخ :مجهى.٫
امل٣اؽ18×23 :ؾم .
هىٕ اليِ  :مٛغيا طيض .
ٖضص ؾُغ.)21( :
ٖضص وعا )14( :١وع٢ة.
مالخٓات ٖامة :وسية ثامة واضخة اليِ.
مهضع املسُىٍ :م٨حبة املسجض الىبى الكغء ٠باملضيىة املىىعة.
مهاصع الحىري :٤شجغة الىىع الؼ٦ية َ ،352ضية الٗاعٞحن  ،174/1ومعجم املئلٟحن  56/2وٚحرَا.
اليسية الساهية  :وءغمؼ لها بدغ( ٝب) ع٢م الحهيي.)2(80-229 :٠
املىيىٕ :الٟحاوي .
ً
ٖىىان املسُىٍ :خ٨م ث٨غءغ ؾىعة إلازالم في اليحم رالرا.
اؾم املئل :٠السجلماسخي أبى الٗباؽ أخمض بً مباع ٥بً مدمض اللمُا الب٨غ الهضي٣ا ،املحىفى ؾىة
َ1155ى.
بضاية املسُىٍ :الخمض هلل :ؾئل ال٣ٟيه الخا ٔٞؾحاط أبى الٗباؽ ؾيض أخمض بً املباع ٥السجلماسخي
٧ان هللا له ٖما يٟٗل ٖىض زحم ال٣غ ن مً ث٨غءغ ؾىعة إلازالم رالذ مغاتَ ،ل له أنل في الؿىة عط٘
اليه أو ؟.
ج اية املسُىٍ :ؾبداه ٪اللهم وبدمض ٥اله ا أهد أؾحٟٛغ ٥وأثىب الي ٪ونلى هللا ٖلى ؾيضها مدمض
وٖلى له .
امل٣اؽ18×23:ؾم .
هىٕ اليِ  :مٛغيا طيض .
ٖضص ؾُغ)20( :
ٖضص وعا )12( :١وع٢ة مً7 :أ الى /18ب
مالخٓات ٖامة :وسية ثامة واضخة اليِ .
مهضع املسُىٍ :م٨حبة املسجض الىبى الكغء ٠باملضيىة املىىعة .
مهاصع الحىري :٤شجغة الىىع الؼ٦ية َ ،352ضية الٗاعٞحن  ،174/1ومعجم املئلٟحن  56/2وٚحرَا
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اللؿ الثاني
اللؿ الحدلُلي
بؿ هللا الغخمن الغخُ
()1
وضلى هللا غلى ؾُضنا مدمض وؾل
ُ
ّ َْ
ُ
ُ
ُ
السجلماسخي٧-ان
الخمض هلل ،ؾئل ال٣ٟيه الخا ٔٞؾحاط أبى الٗباؽ ،ؾيض أخمض بً املباعِ ٥
ٖما ُيٟٗل ٖىض زحم ال٣غ ن مً ث٨غءغ( )2ؾىعة إلازالم رالذ مغاتَ ،ل له أنل في ُّ
هللا لهَّ -
الؿىة يغط٘
اليه أو ؟ ،وما خ٨م هللا ٞيمً أه٨غ مك ىىغوٖية طل٪؟ ،واٖحظع( )3بسى ٝاٖى ىىح٣اص أهه عواية ،فنجاب( )4عضخي
هه ُهَّ :
هللا ٖىه بما ُّ
أن ث٨غءغ ؾىعة إلازالم وعصت ٞيه( )5خاصيص في بٌٗ و٢ات ،وث٨غءغَا ٖىض اليحم
()6
الي ّر التي ييبػي اه٩اعَا ،وو ٘٢مً إلامام أخمض عضخي
طغي به الٗمل في ٦سحر مً ُ٢اع ،وَى مً وطىٍ ِ
َّ ُ
َ
الضالة غلى ثىغٍغىا في الجملة ،فمن طلً ما
هللا ٖىه ٦غاَية طلٖ )7(٪لى ٢اٖضثه اثية :أما خاصيص
ب
َ
ُ
أزغجه ا ُن ُّ
الؿ ّ
َ
اْلُ ُم َع ِة :قُ ْل ُى َو اللَّ ُو
د
ع
ب
أ
ر
ق
ن
م
((
:
مغفىغا
غجها
هللا
ي
عض
غاةشة
جي( )8غن
صالَةِ ْ
َ
َ
ْ
َْ َ َ
أَحد ،وقل أَعوذ بِرب الْفل ِق ،وقل أَعوذ بِرب النَّاسَ ،ؾ ْاؼ َم ّغاتَ ،أ َج َاع ُو ُ
هللا َغ َّؼ َو َج َّل ِب َها ِم َن
ٍ
ُ ْ ُ ُ َ ََ
َ
ِ
ُْ ُ ُ َ
ّ
َ ْ ُ ُ َ ُْ
ُّ
َ
ي
الترمظي( )11غن غاض هللا ن زاِ ( )12كاٌ:
ىء ِإلى الجمر رػ ِة ز ر رغ ))( ،)9وأز ررغج أ ى صاوص( )10و ِ
الؿر ر ِ
1
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 في ( ب ) "ونلى هللا ٖلى هبيىا وعؾىلىا مدمض وٖلى له" .2
٫
ي
 الٟغ ١بحن الح٨غاع وإلاٖاصة ":أن الح٨غاع يٖ ٘٣لى اٖاصة الصخيء مغة وٖلى اٖاصثه مغات ،وإلاٖاصة للمغة الىاخضة ،أ ثغ أن ٢ى ال٣اتل :أٖاص ٞالن٦ظا ،يٟيض ا اٖاصثه مغة واخضة ،واطا ٢ا٦ :٫غع ٦ظا٧ ،ان ٦المه مب ما لم يضع أٖاصٍ مغثحن أو مغات ،وأيًا ٞبهه ي٣ا :٫أٖاصٍ مغات و ي٣ا٦ :٫غعٍ
مغات ،ا أن ي٣ى ٫طلٖ ٪اما يٗغ ٝال٨الم ،ولهظا ٢ا ٫ال٣ٟهاء :مغ ي٣حطخي الح٨غاع والىهي ي٣حطخي الح٨غاع ،ولم ي٣ىلىا :إلاٖاصة ،واؾحضلىا ٖلى
طل ٪بؤن الىهي ال ًٖ ٠٨املىهي و يي ٤في الٖ ٠٨ىه و خغض ٞا٢حطخى الضوام والح٨غاع ،ولى ا٢حطخى مغ الح٨غاع ل خ ٤املؤمىع به الًي ٤والخكاٚل
به ًٖ أمىعٍ ٞا٢حطخى ٗٞله مغة ولى٧ان ْاَغ مغ ي٣حطخي الح٨غاع ما ٢ا ٫ؾغا٢ة للىبي -نلى هللا ٖليه و له وؾلم :-ألٗامىا َظا أم لألبض؟ ٣ٞا ٫للىبي -
نلى هللا ٖليه و له وؾلم :-لألبض٢ ،ا :٫لى٢لد :وٗم لىطبدٞ ،ؤزير أن الٓاَغ يىطبه واهه يهحر واطبا ب٣ىله" .معجم الٟغو ١اللٛىءة .138/1
 - 3في ب "واٖتزع" .
4
 أ  :السجلماسخي .5
 في ( ب ) "وعصت به" .6
 مما جغي ه الػملَ ،ى مهُ ر في ال٣ٟه املال٩ا ،وء٣هض به الخ٨م الظ صاعت ٖليه الٟحىي وطغي به ٖمل في ُ٢غ ما ٧-الُ٣غ الحىوسخي مسال -أوً
ً
في ؾاتغ بالص املؿلمحن ،وان ٧ان يٗيٟا أو مغطىخا لحد٣ي ٤مه خة ٖامة ث٣حًح ا ٢ىاٖض الكغيٗة في مغاٖاة جٛحر ٖغا ٝوالٗاصات ،وما يؿحجض في
خياة الىاؽ ،صٗٞا ل خغض وَى هىٖان ،وٌ :ما طغي به الٗمل في بلضة أو ا٢ليم ،وَظا يحٗضي مىيٗه في الٟحىي ،ليهىنيحه بظل ٪إلا٢ليم،
والثاني :ما طغي ٖليه الٗمل ٖلى الٗمىم صون ث٣ييضٍ ببلض أومىي٘ ملا ث٣حًيه امله خة الٗامة ،والٗمل مما طغي به الٗمل َى مظَ الكاٗٞية –
أيًا . -يىٓغ انُالح املظَ ٖىض املال٨ية . 399-396
7
 يىٓغ اٖاهة الُالبحن . 266/18
 َى أخمض بً مدمض بً اسخا ١بً ابغاَيم بً أؾباٍ ،الضيىىع  ،أبىب٨غ ،املٗغو ٝبابً الؿجي ،مدضذ ،خا ،ٔٞناخ اليؿاثا٧ ،ان عطالنالخا٣ٞ ،ح ا قاٗٞيا ،ؾم٘ مً اليؿاثا ،وٖمغ بً ٖبضهللا البٛض اص وأيا زليٟة ،وٚحرَم .مً ثهاهيٟه٦ :حاب ٖمل اليىم والليلة = =،ومسحهغ
اليؿاثا وؾماٍ "املجحبي"  ،وإلايجاػ في الخضيص ،و٦حاب ال٣ىاٖة ،وٚحرَا .يىٓغَ :ب٣ات الكاٗٞية  ،96/2وقظعات الظَ  ،142/3و ٖالم . 209/1
-1
عواٍ ابً الؿجي في ٖمل اليىم والليلة  332خضيص ع٢م  ،375وابً قاَحن في الترٚي  137خضيص ع٢م  ،472واليال ٫في "ًٞاتل ؾىعة إلازالم"
ً
 51خضيص ع٢م  ًٖ 13اليليل بً مغةٖ ًٖ ،بض هللا بً ٖبيض هللا بً أيا ملي٨ةٖ ًٖ ،اثكة مغٞىٖا٢ .لد :وَظا اؾىاص يٗي٠؛ ٞيى ىىه الي ى ىليل بً
مى ىىغةٞ ،بهه ي ىىٗي٦ ،٠ما طؼم به في الح٣غء ٢ .ا ٫لباوا في الؿلؿلة الًٗيٟة واملىيىٖة  :132 /9يٗي. ٠
َ - 10ى َأ ُب َ
ىص ُاوص ،ؾليمان بً قٗص ،بً اسخا ١ػص  ،السجؿحاوا ،أخض أتمة الخضيص ،وناخ ٦حاب الؿجن ،أخض ال٨ح الؿحة ،خضذ ٖىه
ّ
الترمظ واليؿاثا وٚحرَما٢ ،الىا :لحن بيا صاوص الخضيص ٦ما لحن لضاوص الخضيض ،ثىفي ؾىة (َ275ى) .يىٓغ :ثاعءش بٛضاص  ،75/10وامل٣هض عقض
 ،406/1و ٖالم . 122/3
11
 َى أبىٖيسخى الترمظ مدمض بً ٖيسخى بً ؾىعة الؿلبي البىغي الترمظ  ،مً أتمة ٖلماء الخضيص وخٟاْه مً أَل ثغمظٖ ،لى ج غ طيجىن ،ثلميظللبساع  ،مً ثهاهيٟه :الجام٘ ال٨بحر املٗغو ٝبؿجن الترمظ  .أخض ال٨ح الؿحة ،والكماتل الىبىءة ،والحاعءش ،والٗلل في الخضيص ،ثىفي ؾىة (َ279ى).
يىٓغ :وؿاب للؿمٗاوا  ،495/1وثظ٦غة الخٟاّ  ،154/2و ٖالم . 322/6
12
 -في ( ب ) "ٖبض هللا بً خبي " ،وَى زُؤ .
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ِ
لي عؾىٌ هللا -ضلى هللا غلُه وؾل  (( :-اقرأ قُل ىو اللَّو أَحد والْم عو َذتَ ِ ِ
ث
صبِ ُح ثََال َ
ْ َُ ُ َ َ ُ َ ْ
يح َ
ي ُتُْسي َوتُ ْ
ِ
يك ِم ْن ُكل َش ْيء))( ،)1وأزغج الؿبراني( )2في الطغحر غن أبي ىغٍغة( )3مغفىغاَ (( :م ْن قَ َرأَ:
َم َّرات تَكْف َ
قُل ىو الل أَحد ب ع َد ص ِ
ض َل أ َْى ِل
الة ُّ
الصْب ِح اثْنَ َ ْت َع ْشَرَة َمَّرة ،فَ َكأَََّّنَا قَ َرأَ الْ ُق ْرآ َن أ َْربَ َع َمَّراتَ ،وَكا َن أَفْ َ
ْ َُ ُ َ َْ َ
ب
ب
()4
األ َْر ِ
ض يَ ْوَمئِذ إِ َذا اتَّ َقى)) ،وأز ررغج في وؾـ غن أبي ى ر رغٍغة -أًػا -مغفىغا(( :من كغأ كل ىى هللا أخض

العدد 11

العدد14

ُ
*وز َب ْي  :بًم الياء املعجمة ،وٞحذ الباء املىخضة ،وبالياء الؿا٦ىة ثدت ا هُ٣حان ،و زغٍ باء راهية مىخضةَ ،ى ٖبضهللا بً زبي الجنهي ،خلي٠
ههاعٖ ،ضاصٍ في أَل املضيىة ،أؾلم وبخ الىبي –نلى هللا ٖليه وؾلم -وعوي ٖىه ،له وببيه بخبة ،عوي ٖىه ابىه مٗاط ،و٢ض أزغض له البساع
في صب املٟغص ،وأبخاب الؿجن ،وَى نضو ،١عبما وَمٞ ،هى الالت ٤ب٨الم الضاعُ٢جي ،وط٦غٍ ابً خبان في الس٣ات مً الحابٗحن .يىٓغ :إلانابة ،64/4
والاؾخيٗاب . 894/3
َ َُ ُ َ َ
1
َ
ْ
َ
 ؾجن أيا صاوص في ٦حاب صب ،باب :ما ي٣ىِ ٫اطا أنبذ  ،482/4خضيص ع٢م  ،5084والجام٘ الضخيذ (ؾجن الترمظ ) في ٦حاب الضٖىات ،باب :اللهمأؾلمد وطهي 567/5 ...خضيص ع٢م ٢ .3575ا ٫أبىٖيسخى :وَظا خضيص خؿً بخيذ ٚغء مً َظا الىطه .
2
 َى أبى ال٣اؾم ؾليمان بً أخمض بً أيىب بً مُحر الُيراوا ،مً َيرية بٟلؿُحن ،مً ٦باع املدضرحن ،عخل الى الدجاػ واليمً ومهغ وٚحرَا ،وثىفيبؤنب ان ؾىة (َ 360ى) ،له رالرة مٗاطم ،املعجم الهٛحر ،واملعجم وؾِ ،واملعجم ال٨بحر ،و٧لها في الخضيص ،وله ثٟؿحر ،وص تل الىبىة .يىٓغ:
الىجىم الؼاَغة  ،59/4وامل٣هض عقض  ،408/1و وؿاب . 42/4
3
 َى أبىَغءغةٖ ،بض الغخمً بً بيغ ،الضوسخي ،اليماواٖ ،لى أبر ٢ىا ،٫ناخ عؾى ٫هللا  ،أؾلم ٖام زيير ؾىة ؾب٘ مً الهجغة ،مً أَلالهٟة٧ ،ان مً املىاْبحن ٖلى بخبة الىبي  ،عوي ًٖ الىبي  وأيا ب٨غ وٖمغ وٚحرَم ،وٖىه طماٖة ٦بحرة مً الضخابة والحابٗحن ،ازحل ٠في
وٞاثه ٣ٞيل :ؾىة ( 57أو  58أو  )ٌ59ى يىٓغ :الاؾخيٗاب  ،1768/4وإلانابة . 426/7
4
 يىٓغَ ،115/1 :ظا و٢ض ثم ثد٣ي ٤املعجم الهٛحر و وؾِ ٖلى يض :مدمض ق٩ىع مدمىص الخاض ،أمغءغ ،الُبٗة ولى1985 –ٌ1405 ،م .5
 املعجم وؾِ ،للُيراوا . 93/16
 َى أوـ بً مال ٪بً الىًغ ،الىجاع اليؼعجي ههاع  ،ناخ عؾى ٫هللا –نلى هللا ٖليه وؾلم -وزاصمه ،زضمه الى أن ٢بٌ ،رم عخل الىصمك ،٤ومج ا الى البهغةٞ ،مات ا زغ مً مات ا مً الضخابة ،له في الضخيدحن  2286خضيسا ،ثىفي ؾىة (َ93ى) .يىٓغ الاؾخيٗاب ،108/1
وإلانابة . 275/1
7
 الجام٘ الضخيذ ؾجن الترمظ في ٦حاب ًٞاتل ال٣غ ن ،باب :ما طاء في ؾىعة إلازالم  ،168/5خضيص ع٢م ٢ 2898ا ٫أبىٖيسخىَ :ظا خضيصٚغء مً خضيص رابد ًٖ أوـ ،و٢ض عو َظا الخضيص مً ٚحر َظا الىطه –أيًا ًٖ -رابد .
8
 َى إلامام أبى الخؿحن مؿلم بً الدجاض بً مؿلم ال٣كحر الىيؿابىع  ،أخض تمة الخٟاّ ،وناخ الضخيذ ،املٗغو ٝبضخيذ مؿلم ،ومً٦حبه –أيًا -املؿىض ال٨بحر عثبه ٖلى الغطا ،٫و٦حاب املسًغمحن ،و٦حاب أو ص الضخابة ،وٚحرَا ،ثىفي بٓاَغ بىيؿابىع ؾىة (َ261ى) .يىٓغَ :ب٣ات
الخىابلة  337/1وقظعات الظَ  ،270/3ووٞيات ٖيان  ،194/5و ٖالم . 221/7
9
 لٗله يكحر للترمظ ٣ٞ ،ض عو ًٖ أيا َغءغة ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا –نلى هللا ٖليه وؾلم٢" :-ل َى هللا أخض جٗض ٫رلص ال٣غ ن" َظا خضيص خؿًبخيذ ،الجام٘ الضخيذ ؾجن الترمظ في ٦حاب ًٞاتل ال٣غ ن ،باب :ما طاء في ؾىعة إلازالم . 168/5
َّ َ
ُ
 - 10بخيذ مؿلم٦ ،حاب نالة املؿاٞغءً ،بابْ َٞ :
ً ِل َِ ٢غ َاء ِة ْ ٢ل َُ َى الل ُه أ َخ ٌض ، 577/1 خضيص ع٢م . 811
11
 َى أخمض بً ٖلي بً مدمض ،قهاب الضيً ،أبى الًٟل ال٨ىاوا الٗؿ٣الوا ،املهغ املىلض وامليكؤ والىٞاة ،مً أتمة الٗلم والحاعءش ،الكهحر بابًحجغ ،مً ٦باع الكاٗٞية٧ ،ان مدضرا ٣ٞح ا مئعزا ،ث٣ٟه بالبل٣يجي والٗؼ بً طماٖة ،ثهضي ليكغ الخضيص ،مً ثهاهيٟهٞ :حذ الباع قغح بخيذ
البساع  ،والضعاية في ثسغءج أخاصيص الهضاية ،وث ييو الخبحر في ثسغءج أخاصيص الغاٞعي ال٨بحر ،ثىفي ؾىة ( .)ٌ852يىٓغ :الًىء الالم٘ ،36/2
وقظعات الظَ  ،74/1ومعجم املئلٟحن . 20/2

َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

غشغ مغة جي له كطغ في الج ة ،ومن كغأىا غشغٍن جي له كطغان ،ومن كغأىا رالرحن جي له رالذ))(،)5
ب
َ
مغفىغا كاٌَ (( :من كغأ ُ :ك ْل ُى َى هللا َأ َخض َّ
َوأ ْز َغ َج ِّ ْ ُّ
ول ًىم مابتي مغةُ ،م ِخ َي غ ه
ـ()6
التر ِم ِظي غن أن ٍ
ُ
نىب زمؿحن ؾ ة ،إ َّ أن ًىى َن غلُه َص ًْ ٌن ،فئطا وان ُ
ُط ُ
ًىم اللُامة ًلىٌ له ُّ
الغبً :ا غاضي ْاصز ْل غلى
ِ
َ
َ َّ َ
َ
ُ
وغحرو( )9غن أ ِبي ُى َغٍْ َغة عض ي هللا غ ه
الج ة))( ،)7وٍىفًُ في ىظا الااب ما أزغجه مؿل ٌ ()8
ًمُ ً
ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُْ
كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا – ضلى هللا غلُه وؾل (( :-كل ىى الله أخض جػ ِضٌ رلد اللغ ِآن))(.)10
كاٌ الخافظ( :)11وعص في مػرجى هىجها جرػضٌ رلثره أكىاٌ جشهض له خراصًد ،من ثلً كىاٌ:
اللىٌ نجها جػضٌ رلثه في جرغ ،وكض ثيل ال اؽ غلى ىظا الخضًد من أضل مظىا ا وغغى  ،فحيل
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َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

غلُه ا ن غاض البر( )1في الاؾحظواع( ،)2وا ن عشض( )3في الاُرران والحدرطررُل في الىررحاب الثرراني من ه رحرراب
الطرالة( ،)4واللغافي( )5في الظز رُرغة( ،)6و ّ رري( )7في شغح مؿل (َّ ،)8
وشغاح املسحطغ ،والخافظ ا ن
حجغ في شرغح الاساعي( ،)9والخافرظ جرالٌ الضًن الؿُررىؾي( )10في إلاثلان( ،)11وغحرى .
وأما ما يضٖ ٫لى أهه طغي الٗمل بح٨غءغَا ٖىض اليحم٣ٞ ،ض هو ٖلى طل ٪ناخ إلاث٣ان٣ٞ ،ا٫
في الىىٕ اليامـ والسالرحن مىه :مؿؤلة ًٖ إلامام ،أخمض أهه مى٘ مً ث٨غءغ ؾىعة إلازالم ٖىض اليحم،
لٖ ً٨مل الىاؽ ٖلى زالٞه٢ ،ا ٫بًٗهم :الخ٨مة ٞيه ما َ
وعص( )12أج ا جٗض ٫رلص ال٣غ نٞ ،يدهل بظل٪
ً
زحمةٞ ،بن ٢يل٩ٞ :ان ييبػي أن ي٣غأ أعيٗا ليدهل بظل ٪زحمحان ،يٗجي :بن واخضة مً عي٘ ثًم
ل يحمة ،والسالذ بسحمة أزغيٞ ،يدهل ب٣غاءت ا [لىخة  /1أ] أعيٗا زحمحان٢ ،يل :امل٣هىص أن ي٩ىن ٖلى
ي٣حن مً خهى ٫زحمة اما التي ٢غأَا ،واما التي خهل( )13رىا ا بح٨غءغ الؿىعة ،اهحهى .كلد :وخانل طل٪
أهه يغط٘ الى طيرَّ ٥
لٗل خهل في ال٣غاءة مً زلل ،و٦ما ٢اؽ الخليبي( )1الح٨بحر ٖىض اليحم ٖلى الح٨بحر
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العدد 14

 َى الخا ٔٞإلامام أبىٖمغ يىؾ ٠بً ٖبضهللا بً مدمض بً ٖبض الير بً ٖانم الىمغ ال٣غَبي املال٩اَ ،ل الخضيص ،ي٣ا ٫له :خا ٔٞاملٛغب٢ ،ا٫الباجي أبى ال ىليض :لم ي ً٨بابهضلـ مسله في الخضيص ،له مئلٟات ٦سحرة بًٗها مُبىٕ ويًٗها ازغ مسُىٍ ،مج ا :إلاههاٞ ٝيما بحن الٗلماء مً
الازحال ،ٝوال٩افي في ال٣ٟه ،والحمهيض قغح املىَؤ ،والاؾحظ٧اع مسحهغٍ ،والاؾخيٗاب في الضخابة ،وٚحر طل ،٪ثىفي بكاَبة ؾىة ( .)ٌ436يىٓغ:
الضيباض املظَ  ،367/2وقظعات الظَ  ،266/5و ٖالم . 240/8
2
 يىٓغ. 514-511/2 :3
 َىىى أبىىى الىليىىض مدمىىض بىىً أخمىىض بىىً مدمىىض بىىً عقىىض ،املىىال٩ا ،ال٣غَبىىي ،ػٖىىيم ٣ٞهىىاء و٢حىىه بابهىىضلـ ،عوي ٖىىً أيىىا طٟٗىىغ أخمىىض بىىً عػ ،١وٖىىً أي ىىام ىىغوان ب ىىً ب ىغاض ،وأي ىىا ٖل ىىي اليؿ ىىاثا ،وٚح ىىرَم ،وٖى ىىه أز ىىظ ابى ىىه أخم ىىض  ،وال٣اض ىىخي ٖي ىىاى  ،وأب ىىى ب ٨ىىغ الاق ىىبيلي ،وٚح ىىرَم ،ل ىىه ث ىىآلي٦ ٠سح ىىرة مج ىىا :البي ىان
والحده ىىيل ،و٦ح ىىاب امل ٣ىىضمات ،وازحه ىىغ بٗ ىىٌ مه ىىات ،ث ىىىفي ؾ ىىىه ( َ520ىى) .يىٓ ىىغ :الضيب ى ىىاض امل ىىظَ  ،257/2وش ىىجغة الى ىىىع الؼ٦ي ىىة  ،190/1و ٖى ىىالم
. 318/5
4
 يىٓغ. 371/1 :5
 َىىى أخمىىض بىىً اصعيىىـ بىىً ٖبىىضالغخمً ،أبىالٗبىىاؽ ،قىىهاب الىىضيً ال٣غافىىي ،أنىىله مىىً نىىج اطة٢ ،بيلىىة مىىً بغبىىغ املٛىىغب ،وؿىىبحه الىىى ال٣غاٞىىة وهىىي املدلىىةاملج ىىاوعة ل٣ي ىىر إلام ىىام الك ىىاٞعي بال ٣ىىاَغة٣ٞ ،ي ىىه م ىىال٩ا ،مه ىىغ املىل ىىض وامليك ىىؤ والى ٞىىاة ،ث ىىىفي ( ،)ٌ684اهت ىىد الي ىىه عتاؾ ىىة ال ٣ٟىىه ٖل ىىى م ىىظَ مال ىى ،٪م ىىً
ثهىىاهيٟه :الٟىىغو ١فىىي ال٣ىاٖىىض ال٣ٟهيىىة ،والىىظزحرة فىىي ال٣ٟىىه ،وقىىغح ثى٣ىىيذ الٟهىىى ٫فىىي نىىى ،٫و خ٩ىىام فىىي ثميحىىز الٟحىىاوي مىىً خ٩ىىام ،يىٓىىغ :الىىضيباض
 236/1وشجغة الىىع الؼ٦ية  ،270/1و ٖالم . 94/1
6
 يىٓغ. 228/2 :7
 َى مدمض بً زليٟة بً ٖمغ ،أبىٖبض هللا ،الحىوسخي ،الىقحاوا ،املكهىع بابيا مدضذ٣ٞ ،يه ،خا ،ٔٞمٟؿغ ،هاْم ،ولي ً٢اء الجؼءغة ؾىة(َ808ى) ،أزظ ًٖ ابً ٖغٞة و ػمه ،واقت غ في خياثه باملهاعة والح٣ضم في الٟىىن ،و٧ان مً أٖيان أن ىىدابه ومد٣٣ح م ،وأزظ ٖىىىه طماٖة مً تمة
٧ال٣اضخي ٖمغ ال٣لكاوا وأيا ال٣اؾم ابً هاجي وٚى ىىحرَما ،مً ثه ىىاهيٟه :ق ىىغح امل ىىضوهة في  ٞىىغوٕ ال ٣ٟىىه املال ٨ىىا ،وا٦ما ٫إلا٦ما ٫في قغح بخيذ مؿلم،
طم٘ ٞيه بحن املاػع وٖياى وال٣غَبي والىىو  ،وثٟؿحر ال٣غ ن ،ثىفي ؾىة ( .)ٌ827يىٓغ :شجغة الىىع  ،351/1والبضع الُال٘  ،169/2و ٖالم
 ،115/6ومعجم املئلٟحن . 287/9
8
 ٦المه مىا ٤ٞل٣ى ٫ابً عقض ،يىٓغ ا٦ما ٫ا٦ما ٫املٗلم لأليا . 424/29
 يىٓغ .60/9 :والبساع َى أبى ٖبض هللا ،مدمض بً اؾماٖيل البساع  ،خير إلاؾالم ،والخا ٔٞلخضيص عؾى ٫هللا –نلى هللا ٖليه وؾلم -ناخالجام٘ الضخيذ ،املٗغو ٝبضخيذ البساع  ،والحاعءش والًٟٗاء في عطا ٫الخضيص ،وٚحرَا ،طم٘ هدى ؾحمئة أل ٠خضيص ازحاع مىه في بخيده ما
ً
ور ٤بغواثه ،وَى أو ٫مً وي٘ في إلاؾالم ٦حابا ٖلى َظا الىدى ،ثىفي ا ؾىة ()ٌ256ى .يىٓغ :ثظ٦غة الخٟاّ  ،104/2وقظعات الظَ  ،252/3وؾحر
أٖالم الىبالء  ،79/10و ٖالم . 34/6
10
 َى ٖبض الغخمً بً أيا ب٨غ بً مدمض بً ؾاب ٤الضيً اليًحر الؿيىَا ،طال ٫الضيً أبى الًٟل ،أنله مً أؾيىٍ ،ووكؤ بال٣اَغة يخيما٧ ،انٖاملا قاٗٞيا مئعزا أصيبا و٧ان أٖلم أَل ػماهه بٗلم الخضيص وٞىىهه وال٣ٟه واللٛة ،مئلٟاثه ثبلٖ ٜضت ا زمؿماتة مئل ،٠مج ا :قباٍ والىٓاتغ في
ٞغوٕ الكاٗٞية ،والخاو للٟحاوي ،وإلاث٣ان في ٖلىم ال٣غ ن ،ثىفي ؾىة ()ٌ 911ى .يىٓغ :قظعات الظَ  ،74/10والًىء الالم٘  ،65/4ومعجم
املئلٟحن . 128/5
11
 يىٓغ إلاث٣ان في ٖلىم ال٣غ ن .414/3 - 12املسبد مً إلاث٣ان ،وفي اليسيححن" :ما ّ
مغ أج ا جٗض. "٫
13
 -في ( أ ) يدهل .
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ً
ً
1
 َى الخؿحن بً الخؿً بً مدمض بً خليم ،أبىٖبض هللا ،ولض بجغطان ووكؤ ببساعي ،ثحلمظ ٖلى أيا ب٨غ الٟ٣ا ٫و وصوا٧ ،ان ٣ٞح ا قاٗٞيا امامامح٣ىا٢ ،ا ٫الظَبي٧ :ان ناخ وطه في املظَ  ،مً ثهاهيٟه :املج اض في قٗ إلايمان .ثىفي (َ403ى)  .يىٓغَ :ب٣ات الكاٗٞية بً الؿب٩ا ،333/4
والٗير في زير مً ٚير  ،205/2وثظ٦غة الخٟاّ . 156/3
2
 يىٓغ.132/3 :3
 ٚحر واضخة في ( ب ) .4
 َى أخمض بً حجغ الهيحبي ،وٖىض البٌٗ الهيسبي بالساء املسلسة الؿٗض  ،ههاع  ،قهاب الضيً أبىالٗباؽ ،ولض في مدلة أيا الهيسم بمهغ ،ووكؤوجٗلم ا٣ٞ ،يه قاٞعي ،ثل٣ى الٗلم بابػَغ ،واهح٣ل الى م٨ة ونى ٠ا ٦حبه و ا ثىفي ،مً ثهاهيٟه :ثدٟة املدحاض قغح املج اض ،وإلايٗاب قغح
الٗباب املديِ بمٗٓم ههىم الكاٗٞية و بخاب ،والهىاٖ ٤املدغ٢ة في الغص ٖلى أَل البضٕ والؼهض٢ة ،واثدا ٝأَل إلاؾالم بسهىنيات
الهيام .ثىفي ؾىة ( .)ٌ 974يىٓغ :البضع الُال٘  ،109/1و ٖالم  ،234/1ومعجم املئلٟحن .152/2
5
 في ( ب ) "بؤن طير ملا اليلل" .6
 في ( أ ) "بح٨غءغ ما رالرا".7
 في ( أ ) "وان ٧اهحا واخضة".8
 يىٓغ. 353/1 :9
 َى ٖلي بً ٖبض ال٩افي بً ثمام الؿب٩ا ،أبى الخؿً ،ث٣ا الضيً ،قيش إلاؾالم في ٖهغٍ ،وأخض الخٟاّ املٟؿغءً املىاْغءً ،وَى والض الحاضالؿب٩ا ،ناخ الُب٣ات ،ثىفي ؾىة (َ756ى) ،الضع الىٓيم في الحٟؿحر ،ومسحهغ َب٣ات ال٣ٟهاء ،واخياء بالى٣ىؽ في نىٗة ال٣اء الضعوؽ ،يىٓغ:
َب٣ات الكاٗٞية للؿب٩ا  ،139/10والبضع الُل٘  ،467/1ومعجم املئلٟحن . 127/7
10
 يىٓغ. 371/1 :11
 يىٓغ البيان والحدهيل . 373-372-371/112
 ما بحن املٗ٣ىٞحن ؾا ِ٢مً ( ب ) .13
 في اليسية ( أ ) "يٛحٟغ " .14
 -في ( ب ) "وأن" .

َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

ٖىض ا٦ما ٫عمًانٞ ،ييبػي أن ي٣اؽ ث٨غءغ ؾىعة إلازالم ٖلى اثبإ عمًان بؿد قىا ،٫اهحهى ٦الم
ً
َّ
وهو ٖلى طل– ٪أيًا )3(-الخا ٔٞابً َحجغ الهيحبي( )4في الٟحاوي الخضيشية ،وههه:
ناخ إلاث٣ان(،)2
"مى٘ إلامام أخمض مً ث٨غءغ ؾىعة إلازالم ،يٗجي ٖىض اليحم ،وأطاػٍ ٚحرٍ ٢ياؾا ٖلى اثبإ عمًان بؿد
َّ
ٞحدهل بظل ٪زحمة ،واٖترى بؤهه ٧ان
مً قىا ،٫و٢يل في خ٨مة الح٨غءغ :ما وعص أج ا جٗض ٫رلص ال٣غ ن
ً
ً
ً
ييبػي خييئظ أن ث٣غأ أعيٗا ليدهل زحمحان ،أ  :اليحمة امل٣غوءة ثد٣ي٣ا وامل٣غوءة ث٣ضيغا بالسالرة البا٢ية،
ً
ُوع َّص بما ث٣غع مً أهه ليـ ال٣هض طل ،٪بل( )5طير اليلل ٦ما مغ ،وَى يدهل بح٨غءغَا رالرا( )6وان ٧اهد
واخضة( )7مج ما ث٨ملة ل يحمة امل٣غوءة ،اهحهى ٦المه"(.)8
وأزير بٌٗ أبخابىا أهه وٖ ٠٢لى مسله لح٣ا الضيً الؿب٩ا( ،)9ولم أع في مظَىبىا ما يسال٠
ً
طل ،٪ا ما و ٘٢في ٦ىحاب الهالة الساوا مً الٗىحبية ،وَى أن إلامام مال٩ا عضخي هللا ٖىه ُؾئل ًٖ ث٨غءغ
إلازالم في الهالة بٗض الٟاثدة ٨ٞغَه( ،)10وث٩لم ابً عقض ٖلى املؿؤلة وأَاٞ ٫ح ا ،وط٦غ ما ٢يل في مٗجى
٧ىج ا جٗض ٫رلص ال٣غ ن ،ولم يظ٦غ ٦غاَة ث٨غءغَا في ٚحر الهالة( ،)11ومً الٓاَغ املٗلىم أهه يلؼم مً
بن أمغ الهالة أقضَّ ،
٦غاَة ث٨غعَا في الهالة ٦غاَحه في ٚحرَاَّ ،
وبن ث٨غءغَا في ٚحر الهالة وعصت به
خاصيص ال٨سحرة[ ،وخييئظ](ٞ )12ال وطه ل٣ى ٫مً ٢ا :٫أهه ييبػي ث٨غءغَا ٖىض اليحم لئال يٗح٣ض( )13أهه
ؾى ىىىة؛ بهه ان أعاص بالؿ ىىىة ما ٧ان في ػم ىىً الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم لؼمه ثغ٢ ٥غاءة الخؼب ب٨غة وٖكيا؛
ً
بهه لم ي ً٨في ػمىه نلى هللا ٖليه وؾلم؛ َّ
وبن( )14إلامام مال٩ا عضخي هللا ٖىه ٦غَه ،وثبٗه ٖليه أبخابه
وَى مكهىع مظَب مٞ ،هى أخ ٤باإله٩اع مً ث٨غءغ ؾىعة إلازالم الظ قهضت به خاصيص ،ولم ي ٘٣مً
إلامام ّ
هو ٦غاَحه ٞيما ٖلمىا ،وان أعاص بالؿىة ما طاء ٖلى ٢ىاٖض الكغٕ ؾىاء ٗٞل في ػماهه نلى هللا
ٖليه وؾلم أم  ،لؼمه أن ث٨غءغ إلازالم مما قهضت له خاصيصٞ ،هى ٖلى أخؿً ما ييبػي مً ال٣ىاٖض،
وان أعاص بالؿىة ما يحل٣ى مً الغواية ويٗجي به ان إلازالم لم يغو ًٖ ٢اعة في ث٨غءغَاٟٞ ،يه أن ث٨غءغ
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الؿىعة أمغ زاعض الغواية يحىٖ ٠٢لح ا و يال٢ح ا في خل و ثغخاٞ ،٫بن الغواية اهما ثج ٞيما يحٗل٤
بًبِ خغو ٝال٣غ ن وخٟٓها وٖضم الؼءاصة والى٣هان ٞح ا ومٗغٞة وطىٍ ازحالٞها ،و٦يٟية الحل ٟٔا
مسغطا ونٟحهّ ،
وأما الح٨غءغ ٞبهه يغط٘ الى إلا٦ساع مً ال٣ى ىغاءة وإلا٢ال ٫مىى ىىها وَى زاعض ًٖ الغواية ،و٢ض
و ٘٢مً الضخابة -عيىان هللا ٖلح م -في ػمً الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ما يكهض لظل ٪وان ٧ان يدحاض
اله ْضم( ،)1أهه ٧ان يئم ٢ىمه( ،)2وليـ ٞح م أخؿً
الى قاَض ،وطل ٪أهه و ٘٢لغطل مج م ،أْىه ٧لسىم بً ِ
مىه٩ٞ ،ان يضٕ ؾىعة إلازالم بٗض الٟاثدة في نالةٞ ،حاعة ٧ان ي٣غأَا م٘ ؾ ىىىعة أز ىىغي ،وثاعة ي٣حهغ
ٖلي ى ىىها٩ٞ ،لمه ٢ىمى ىىه في طل ٪وع ٗٞىىىٍ الى الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ٞؿؤله ًٖ م ىىىط طل ٞ ٪ىى٣ا(( :٫
ُ
أ ِخ ُّب ا٣ٞ ،ا[ :٫لىخة  /2أ] ُخ ُّبَّ ٪اياَا أصزل ٪الج ى ىىىة))( ،)3وطه الكاَض ٞيه أهه واي ى ى ٖلى ٢غاءت ا في
اله ى ىىالة مً  ٚى ىىحر أن يغوءه ًٖ الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم وا ما اخحاض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم الى
ؾئاله ٖلى املىط  ،و٢هة ؾيضها ٖبض هللا بً ٖمغو بً الٗام(-)4عضخي هللا ٖج ما -قى ى ىىاَضة لظل،٪
وازحال ٝالؿ ى ىىل ٠الهالر عضخي هللا ٖج م في زحمهم لل٣غان صليل ٖلى طلٞ ،٪مج م مً ٧ان يسحمه بالليل
ً
والج اع رمان زحمات أعي٘ بالليل وأعي٘ بالج اع ،ومج م مً ٧ان يسحمه أعيٗا ،وٚحر طل ٪مما يٗلم مً مغاطٗة
إلاث٣ان ٖلى أهه لى ٧ان الح٨غءغ يحىٖ ٠٢لى عواية للؼم مسله في ٢غاءة الخغٞ ٝبهه ليؿد بخض ٞيه( )5عواية
ًٖ ٢الىن( )6و ًٖ وعف( )7و ٚحرَماٞ ،ييبػي اه٩اعٍ ول٨ىه ؾبيل الى اه٩اعٍ ،رم اٖلم أج م ازحلٟىا في
َ
املدضذ الظ لم ي ً٨في ػماهه نلى هللا ٖليه وؾلم ٖلى رالرة أ٢ىا:٫
َ
املدضذ ٧له خغام ولى اخحيج اليه ،ختى ٖاب إلامام أخمض ٖلى الىاؽ()9
أخضَا ل خىابلة( )8أن
ُ
ثهيي ٠ال٨ح ٢ ،اَ ْ ِّ ٫
اَ ُّا( )10في صعع املباخ ىىص في أخ ىى٩ام البىىضٕ والخىىىاصذ :ولهظا ٢لد٦ :ىىح مظَبىىه
الضمي ِ

ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم ،)11)وإلا٦ما ٫يىافي الؼءاصة [واإلحداث
وله ٖلى طل ٪حجج مج ا :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ

العدد 14

1
 َى ٧لسىم بً الهضم –ب٨ؿغ الهاء وؾ٩ىن الضا -٫بخايا مً ههاع مً بجي ٖبيض بً ػءض مً وؽ ،أؾلم ٢بل ٢ضوم الىبي نلى هللا ٖليه وؾلمليا ،٫ثىفي ٧لسىم بً الهضم ٢بل ٚؼوة بضع بٟترة
الى يثرب ،وَى الظ هؼ ٫الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم اليه ٖىض ٢ضومه مً م٨ة الى يثرب ،وأ٢ام ٖىضٍ أعي٘ ٍ
٢هحرة ،ؾىة (َ 2ى) ،و٢ا ٫الُير  :أن ٧لسىم بً الهضم َى أو ٫مً مات مً ههاع بٗض مجيء الىبي مدمض الى املضيىة املىىعة .يىٓغ :أؾض الٛابة
 ،467/4وإلانابة  ،462 /5وؾحر أٖالم الىبالء . 151/3
2
 في (ب) أهه ٧ان يىم ٢ضمه .3
ً
 أزغطه البساع جٗلي٣ا في ٦حاب نٟة الهالة ،باب :الجم٘ بحن الؿىعثحن في الغٗ٦ة  ،268/1خضيص ع٢م ٢ ،741ا ٫الكيش لباوا :خؿً بخيذ .َ - 4ى ٖبض هللا بً ٖمغو بً الٗام ،أبى مدمض ،بخايا ٢غشخي ،أؾلم ٢بل أبيه٧ ،ان مجت ضا في الٗباصة ٚؼءغ الٗلم ،و٧ان أ٦ثر الضخابة خضيسا ،وعوي
ًٖ ٖمغو أيا الضعصاء وٖبضالغخمً بً ٖى ٝوٚحرَم مً الضخابة ،وخضذ ٖىه بٌٗ الضخابة وٖضص ٦سحر مً الحابٗحن ،اؾحؤطن الىبي -نلى هللا ٖليه
وؾلم -في ٦حابة ما ٧ان يؿمٗه مىه ٞؤطن له ،ثىفي ؾىة (َ 65ى) ،يىٓغ :الاؾخيٗاب  ،956 /3وأؾض الٛابة .345/3
5
 في ( أ ) " أطض ٞيه" .ً
ً
6
 َى ٖيسخى بً ميىاء بً وعصان ،بً ٖيسخى املضوا ،مىلى ههاع ،أبى مىسخى :أخض ال٣غاء املكهىعءً ،مً أَل املضيىة ،مىلضا ووٞاة .اهت د اليه الغءاؾةفي ٖلىم الٗغبية وال٣غاءة في ػماهه بالدجاػ ،و٧ان أنم ي٣غأ ٖليه ال٣غ ن وَى يىٓغ الى قٟتي ال٣اعة ٞحرص ٖليه ال خً واليُؤ ،و٢الىن ل ٣صٖاٍ به
ها ٘ٞال٣اعة ،لجىصة ٢غاءثه ،ومٗىاٍ بلٛة الغوم طيض ثىفي ؾىة (َ220ى) .يىٓغٚ :اية الج اية  ،615/1وؾحر أٖالم الىبالء  403/8و ٖالم . 110/5
7
 َى ٖسمان بً ؾٗيض بً ٖض املهغ  ،مً ٦باع ال٣غاءٚ ،ل ٖليه ل" ٣وعف" لكضة بيايه ،أنله مً ال٣حروان ،ومىلضٍ ووٞاثه بمهغ ،وثىفيؾىة (َ197ى) .يىٓغٚ :اية الج اية  ،502/1وؾحر أٖالم الىبالء  ،58/8و ٖالم . 205/4
8
 في ( ب ) "أخضَا لإلمام أخمض بً خىبل عضخي هللا ٖىه" .9
 في ( ب ) "ختى ٚاب ٖىه الىاؽ" .10
َىىى ال٣اضىىخي ػءىىً الىىضيً أبىىى ٖبىىض هللا الخؿ ىىحن ابىىً الخؿىىً الؿىىٗض الىىضمياَا ،لىىه صعع املباخىىص ف ىىي أخ٩ىىام البىىضٕ والخىىىاصذ .يىٓىىغَ :ضيىىة الٗ ىىاعٞحن ،332/1و٦ك ٠الٓىىن . 749/1
11
 ؾىعة املاتضة اية (. )312
 -ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( أ ) .
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ُ
وحججه ٖضيضة أج اَا الخا ٔٞالضمياَا امل٣ضسخي الى ما ي٣غب مً
الؿىة ولم يحجاوػَا الى البضٖة))(،)13
السالرحن .
راهح ا -للكاٗٞية والخىٟية :أن املدضذ يى٣ؿم الى ما يسال ٠الؿىة والى ما يىا٣ٞها ،و و :٫مغصوص ٖليه
َ
ً
ً
وٖليه ثدمل أصلة الخىابلة ،والساوا :طاتؼ وٖليه ثدمل أصلة الجىاػ ،ومج اَ (( :م ًْ َؾ ًَّ ُؾ َّىة َخ َؿ َىة ٞله أ ُط ُغَا
َ
وأ ْط ُغ َم ًْ َٖ ِمل الى يىم ال٣يامة))( ،)14ومج ا :جٛيحر ٖسمان عضخي هللا ٖىه الىضاء يىم الجمٗة ،ومج ا :ػءاصثى ىىه في
املئطهحن ختى ٧اه ىىىا أعيٗ ىة ،ومى ىىها :ػءاصثه َى وٖمغ-عضخي هللا ٖج ما -في مسجضٍ -نلى هللا ٖليه وؾلم ،-ومج ا:
نالة التراوءذ التي أخضث ا ٖمغ ،ومج ا :جٛيحر ٖسمان ملا بٗض طل ،٪ومج اٖ :هض أيا ب٨غ الى ٖمغ باليالٞة ،ومج ا:
طٗل ٖمغ لها قىعي ،الى ٚحر طل ٪مً الدجج التي أَا ٫ا ِّ ْ َ
اَ ُّا(. )15
الضمي ِ

1
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 ؾىعة الب٣غة اية (. )592
 ؾىعة الب٣غة اية (. )2293
 ؾىعة ٖغا ٝاية (. )1804
 ؾىعة الب٣غة اية (. )1895
 ؾىعة بخؼاب اية (. )216
 ؾىعة الىىع اية (. )637
 في اليسية ( أ ) "مدضذ" .8
 أزغطه مؿلم في بخيده ٦حاب الجمٗة ،باب :ثسٟي ٠الهالة واليُبة  592/2خضيص ع٢م . 8679
 أزغطه الترمظ في ؾيىه٦ ،حاب الٗلم ،باب :ما طاء في زظ بالؿىة واطحىاب البضٕ  44/5خضيص ع٢م  ،2676وأبى صاوص في ؾيىه٦ ،حاب الؿىة،باب :في لؼوم الؿىة  329/4خضيص ع٢م  4609وابً ماطه في ؾيىه٦ ،حاب أبىاب الؿىة ،باب :اطحىاب البضٕ والجض 31/1 ٫خضيص ع٢م . 46
10
لم أٖ ٠٢ليه ظا الل ،ٟٔولٗل الحبـ ٖلى الىاسخ ،أو الكيش الضمياَا امل٣ضسخي مً ث٨غاع الخضيص ٣ٞض طاء بٗض َظا الخضيص املكهىع.11
 في اليسية ( ب ) "مغصوص" .12
 أزغطه البساع في ٦حاب الكهاصات ،باب٢ :ى ٫هللا –جٗالى :-أن يهالخا بيج ما ن خا واله ر زحر  184/3خضيص ع٢م  2697و٢اٞ" :٫يه" بض٫"مىه" ،ومؿلم في ٦حاب ً٢ية ،باب :ه ٌ٣خ٩ام الباَلة وعص مدضرات مىع  1343 /3خضيص ع٢م . 1718
13
 بخيذ ويٗي ٠الجام٘ الهٛحر 230/17 ،خضيص ع٢م 3644 :وقٗ إلايمان  -البح ٣ا. 355/714
 أزغطه الُيراوا في وؾِ  ،384/8وفي طل٢ ٪ىٖ ٫مغ –عضخي هللا ٖىه : -وٗمد البضٖة َظٍٞ ،بهه يغءض ا نالة التراوءذٞ ،بهه في خحز املضح ،بههٗٞل مً أٗٞا ٫اليحر ،وخغم ٖلى الجماٖة املىضوب الح ا ،وان ٧اهد لم ث ً٨في ٖهض أيا ب٨غ –عضخي هللا ٖىه٣ٞ -ض نالَا عؾى ٫هللا –نلى هللا ٖليه
وؾلم -واهما ُٗ٢ها اقٟا٢ا مً أن ثٟغى ٖلى أمحه ،و٧ان ٖمغ ممً هبه ٖلح ا وؾج ا ٖلى الضوامٞ ،له أطغَا وأطغ مً ٖمل ا الى يىم
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ ُ َّ ً َ َ َ ً َ ُ َ َ َ َ َ
َ َّ
ال٣يامة...ول خضيص أَغا ٝأزغي مج ا ما أزغطه مؿلم في بخيده َ"ُ ُ َ ٢
ان ل ُه
نلى هللا ٖلي ِه وؾلم : -مً ؾً ؾىة خؿىة ِ ٗٞمل ِ ا٧ ،
هللا -
اَ ٫عؾىِ ٫
َ
َ
َ
و م ًْ ُأ ُطىعَ ْم َق ْي ًئاَ ،و َم ًْ َؾ ًَّ ُؾ َّى ًة َؾ ّي َئ ًة َُٗ ٞم َل َ اَ ٧َ ،
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ان َٖل ْيه و ْػ ُع ََا َوو ْػ ُع َم ًْ َٖم َل َ اَ َ ،ي ْى ُُ ٣
َ َُْ ُ
و ِم ًْ أ ْوػ ِاع َِ ْم
أط ُغَا و ِمس ُل أط ِغ مً ٖ ِم َل ِ َ ا ،يىِ ٣
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ق ْي ًئا".
15
 ومً املٗلىم أن ما ؾىه اليلٟاء الغاقضون مً الؿىة ،ملا أزغطه أبى صاوص في ؾيىه٦ ،حاب الؿىة ،باب :لؼوم الؿىة  329/4خضيص ع٢م  4609مًخضيص الٗغباى بً ؾاعءة عضخي هللا ٖىه ٢ا" :٫نلى بىا عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم طات يىم ،رم أ٢بل ٖليىا ٞىٖٓىا مىٖٓة بليٛة طعٞد مج ا
الٗيىن ووطلد مج ا ال٣لىب٣ٞ ،ا٢ ٫اتل :يا عؾى ٫هللا ٦ؤن َظٍ مىٖٓة مىصٕ ٞماطا جٗهض اليىا٣ٞ ،ا :٫أوني٨م بح٣ىي هللا والؿم٘ والُاٖة ،وان

َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

))1
ومنها :فَبد َ َّ ِ
ود اللَّ ِو فَال
ين ظَلَ ُمواْٞ هم ٖلى الحبضيل ،وإلاخضاذ ثبضيل ،ومج ا :تِْل َ
ك ُح ُد ُ
َ
َّل الذ َ
َ
ِِ ))3
)
ّ
)2
ِ
ِ
َّ
َْسَائو أ  :بالؼءاصة والى٣هان،
تَ ْعتَ ُدوىا وإلاخضاذ ج ٍ
ين يُْلح ُدو َن يف أ ْ
ٗض ،ومج اَ  :و َذ ُرواْ الذ َ
) )
وت ِم ْن ظُ ُهوِرَىا 4 طمهم ٖلى ما لم يكغٕ ،وإلاخضاذ
س الِْ ُّرب بِأَ ْن تَأْتُوا الْبُيُ َ
وإلاخضاذ ػءاصة ،ومج اَ  :ولَْي َ
ِ ِ
ُس َوة َح َسنَة )5)وإلاخضاذ مسال ٠للحؤسخي ،ومج ا:
ٚحر مكغوٕ ،ومج ا :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم يف َر ُسول اللَّو أ ْ
ِ َّ ِ
ين ُُيَالُِفو َن َع ْن أ َْم ِرِه )6)وإلاخىضاذ مسال ٠بمىىغٍ ،ومج ا(( :فَِإ َّن ُك َّل ُْم َدثَة()7بِ ْد َع ةَ ،وُك َّل
فَ ْليَ ْح َذر الذ َ
بِ ْدع ة ض َاللَة ،وُك َّل ض َاللَة ِيف النَّا ِر))( ،)8ومن ها(( :وإِيَّا ُكم وُْم َدثَ ِ
ات األ ُُموِر))( ،)9ومج ا٧(( :ل أمغ ليـ
َ َ
َ َ
َ ْ َ
()12( )11
)
10
ث يف أ َْم ِرنَا َى َذا َما لَْيس ِمْنوُ فَ ُه َو َرد ))  ،ومج ا(( :ملً وؾٗحه
َح َد َ
ٖليه أمغها ٞهى مغصوص))( َ (( ،م ْن أ ْ
َ
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َّ
ّ َ
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َ
املدضذ ُيٟٗل ا اطا صٖد اليه يغوعة أو خاطة ،ولظل ٪أطاػ
رالثها -للمال٨ية ووا٣ٞهم الٛؼالي( :)1أن
ُ
إلامام ه )2(ٌ٣ألىاح الهبيان ،ومىٗه في املهاخ ،)3(٠و٢ا ٫حجة إلاؾالم الٛؼالي في إلاخياء٧ :ل ما أخضذ
بٗض الضخابة –عضخي هللا ٖج م -مما طاوػ ٢ضع الًغوعة والخاطة ٞهى مً اللٗ واللهى(.)4
ً
ُ
كلد٦ :ظا ه٣ل ِّ ْ َ
اَ ُّا ًٖ مظَبىا ،وو ٘٢مً أبخابىا املحؤزغءً ما يسالٟه ٞبج م أطاػوا أمىعا
الضمي ِ
لم ثضٕ اليه يغوعة و خاطة ،مج اٖ :مل املىلض الىبى ٞهظا اؾحدبه الكيش [لىخة /3أ] الٗاع ٝباهلل
ؾيض ابً ٖباص( )5في الغؾاتل ال٨يري ،وأَاٞ ٫يه الىٟـ ،وعضخي به الكيش الٗاع ٝباهلل ؾيض ػعو،)6(١
ً
َّ
رم الكيش الٗالمة الخُاب( ،)8()7وان ٧ان الكيش ثاض الضيً ابً الٟا٦هاوا( )9مىٗه وألٞ ٠يه ثؤليٟا(٦ ،)10ما
َّ
ألٞ ٠يه َىات ٠مً أتمة الكاٗٞية وأطاػوٍ واٖتريىا ٖلى ابً الٟا٦هاوا ،واهٓغ الخاو في الٟحاوي
للؿيىَا( ،)11ومج ا :الاطحمإ للظ٦غ يىم الٗيض وثضاوله٣ٞ ،ض و ٘٢طل ٪بمدًغ الكيسحن الؼ٦يحن ال٨بحريً
ابً أيا ب٨غ بً ٖبض الغخمً( )12وأيا ٖمغان الٟاسخي( ،)13وهاَي ٪ما طاللة وأماهة( ،)14ومج ا :الضٖاء ٖ٣
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ٖبضا خبكياٞ ،بهه مً يٗل مى٨م بٗض ٞؿحري ازحالٞا ٦سحراٗٞ ،لي٨م بؿىتي وؾىة اليلٟاء املهضيحن الغاقضيً ،ثمؿ٩ىا ا وًٖىا ٖلح ا بالىىاطظ،
وايا٦م ومدضرات مىع ٞبن ٧ل مدضرة بضٖة و٧ل بضٖة ياللة"٢ .ا ٫لباوا :بخيذ .
1
 َى مدمض بً مدمض الٛؼالي الُىسخي ،أبىخامض ،حجة إلاؾالمٞ :يلؿى ،ٝمحهى ،ٝله هدى مؤجا مهى ،٠ووٞاثه ب٣ؼوءً ؾىة (َ505ى) وقهغثهبالٛؼالي ٦ؤزيه -بخكضيض الؼا  -وؿبة الى الٛؼاٖ ٫لى ٖاصة أَل زىاعػم ،مً ٦حبه اخياء ٖلىم الضيً ،واملؿحهٟى مً ٖلم نى ،٫والحجغءض في ٧لمة
الحىخيض ،يىٓغَ :ب٣ات الكاٗٞية  ،87/4والىافي بالىٞيات  ،211/1وؾحر أٖالم الىبالء . 267/14
2
 في (ب) ٚحر واضخة .3
 في (ب) "ومىٗه في املهاخ ٠ال٨مل" ،لٗل ػءاصة ٧لمة ال٨مل مٗجى لها ،وهللا أٖلم .4
 يىٓغ . 81/15
 َى مدمض بً ابغاَيم بً ٖبض هللا بً مال ،٪أبى ٖبض هللا ،الىٟؼ الخمحر  ،املٗغو ٝبابً ٖباص ،محهى ٝباخص ،له ٦ح مج ا :الغؾاتل ال٨يري فيالحىخيض ،والحهى ٝومخكابه ايات ،وٟ٦اية املدحاض والغؾاتل الهٛغي ،وقغح أؾماء هللا الخؿجى ،وٚحرَا ،ثىفي ؾىة (َ792ى) .يىٓغ :ؾلىة هٟاؽ
 ،107/2و ٖالم . 299/5
6
١
 َى أخمض به أخمض بً مدمض بً ٖيسخى ،أبىالٗباؽ ،اليروسخي الٟاسخي ،املال٩ا ،الكهحر بؼعو ٣ٞ ،يه ،مدضذ ،نىفي ،أزظ ًٖ ٖلي الؿُا وٖبضهللا الٟساع وٚحرَما ،وٖىه الخُاب ال٨بحر ،وَاَغ بً ػءان ال٣ؿىُيجي وٚحرَما ،له قغح مسحهغ زليل ،وقغح عؾالة أيا ػءض ال٣حرواوا ،والبضٕ التي
يٟٗلها ٣ٞغاء الهىٞية ،وقغح ؾماء الخؿجى ،ثىفي ؾىة (َ899ى) .يىٓغ :هيل الابت اض  ،130وشجغة الىىع الؼ٦ية  ،386/1و ٖالم . 91/1
7
 َى مدمض بً مدمض بً ٖبض الغخمً الغٖيجي املٗغو ٝبالخُاب٣ٞ ،يه مال٩ا مً ٖلماء املحهىٞحن ،أنله مً املٛغب ،ولض واقت غ بم٨ة ،ومات فيَغابلـ الٛغب ،مً مهىٟاثه :مىاَ الجليل في قغح مسحهغ زليل ،وقغح هٓم هٓاتغ عؾالة ال٣حرواوا ،وعؾالة في اؾحسغاض أو٢ات الهالة بابٖما٫
الٟل٨ية بال لة ،يىٓغ :هيل الابت اض بحُغءؼ الضيباض  592وشجغة الىىع الؼ٦ية  ،389/1و ٖالم . 58/7
8
 يىٓغ مىاَ الجليل . 318/39
 َى ٖمغ بً أيا اليمً ٖلي بً ؾالم بً نض٢ة ال يبي ،ثاض الضيً ،الٟا٦هاوا ،أبى خٟو ،اؾ٨ىضعاوا املىلض والىٞاة ،ثىفي ؾىة ( ،)ٌ734مً ٣ٞهاءاملال٨ية ،أزظ ًٖ ابً ص٢ي ٤الٗيض والبضع بً طماٖة وٚحرَما٧ ،ان مكاع٧ا في الخضيص و نى ٫والٗغبية واصاب ،وله قٗغ خؿً ،مً ثهاهيٟه:
الحدغءغ والحدبحر وَى قغح عؾالة ابً أيا ػءض ال٣حرواوا في ال٣ٟه املال٩ا .يىٓغ :شجغة الىىع الؼ٦ية  ،293/1وقظعات الظَ  ،169/8و ٖالم . 56/5
10
 ؾماٍ :املىعص في ال٨الم ٖلى ٖمل املىلض .يىٓغ الخاو للٟحاوي . 182/111
 يىٓغ ،181/1 :وما بٗضَا .12
 َى أبى ب٨غ أخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا اليى وا ،عٞي ٤أيا ٖمغان الٟاسخي ،مً أَل ال٣حروان ،وَى مٟحح ا وقيش ٣ٞهائ ا في و٢حه ،مً٘ ّ ً
ً
ناخبه أيا ٖمغان الٟاسخي ،و٧ان أبى ب٨غ ٣ٞح ا خآٞا صيىا ،ث٣ٟه بؤيا مدمض ،وأيا الخؿً ،وؾم٘ مج ما ومً ٚحرَما مً قيىر اٞغء٣ية٦ ،ؤيا ب٨غ
أخمض بً ب٨غ الضوءلي ،وأيا مدمض بً زالض الؿىسخي ،وث٣ٟه ٖليه زل٦ ٤سحر٦ ،ؤيا ال٣اؾم بً مدغػ ،وأيا اسخا ١الحىوسخي ،ثىفي ؾىة ( ٌ432و٢يل
 .)ٌ435يىٓغ :ثغثي املضاع ،239/7٥وشجغة الىىع الؼ٦ية  ،159/1وؾحر أٖالم الىبالء . 192/13
13
 َى أبى ٖمغان ،مىسخى بً ٖيسخى بً أيا خاض املغجىما الٟاسخي ،اؾحىًَ ال٣حروان ،و٧اهد له عتاؾة وعخل الى املكغ ،١ث٣ٟه بؤيا الخؿًوأزظ ٖىه البا٢الوا ،وؾم٘ مً املؿحملي ،وأيا طع وٚحرَم ،و٧ان مً أخ ٟٔالىاؽ ل خضيص وللمظَ املال٩ا ،له ثآلي ٠في ال٣ٟه ،والخضيص ،وجٗلي٤
ٖلى املضوهة لم ي٨حمل ،ثىفي ؾىة (َ430ى) .يىٓغ :ثغثي املضاع ،243/7 ٥وقظعات الظَ  ،246/3وؾحر أٖالم الىبالء . 207/13
14
 -في ( أ ) "وهاَي ٪ما أماهة وخالة"٢ ،ا ٫في املٗياعٞ " :ما أه٨غاٍ" . 38/2
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 َى أبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖغٞة الىعٚبي ،امام ثىوـ وٖاملها وزُيب ا ومٟحح ا٧ ،ان مً ٣ٞهاء املال٨ية ،ثهضي للضعؽ بجام٘ ثىوـواهح ٟ٘به زل٦ ٤سحر ،مً ثهاهيٟه :املبؿىٍ في ال٣ٟه ،والخضوص في الحٗغءٟات ال٣ٟهية ،ثىفي ؾىة ( )ٌ803يىٓغ :الضيباض املظَ  ،331/2وهيل الابت اض
 ،463وقظعات الظَ  ،61/9ومعجم املئلٟحن . 285/11
2
 املسبد مً ( أ ) .3
 في ( أ ) "خهيىا" ،وَى ثدغء. ٠4
 ٦ح في وسية ( أ ) في الخاقية في اليُبة .5
 َى ٖبض الٗؼءؼ بً ٖبض الؿالم أيا ال٣اؾم بً الخؿً الؿلبي  ،يل ٣بؿلُان الٗلماء ٣ٞ .يه قاٞعي مجت ض  .ولض بضمك ٤وثىلي الحضعيـواليُابة بالجام٘ مى  .اهح٣ل الى مهغ ٞىلي الً٣اء واليُابة .مً ثهاهيٟه ٢ :ىاٖض خ٩ام في مهالر هام و الٟحاوي والحٟؿحر ال٨بحر .يىٓغ:
َب٣ات الؿب٩ا  ،209/8و ٖالم  ،21/4ومعجم املئلٟحن .249/5
6
 يىٓغ املٗياع املٗغب .48/27
 في اليسية ( ب ) "ٞالخظا٧ ١ل بضٖة"8
 املسبد مً ( أ ) وفي ( ب ) "لُ ٠هللا به محن ،اهحهى بدمض هللا –جٗالى -وخؿً ٖىهه" .َ - 9ى الكيش اصعيـ بً َّ
مدمض بً أخمض بً ٖلي بً أيا ب٨غ الكغء ٠املضٖى املىجغة ،وء٨جي بؤيا الٗالء خ ٟٔال٣غ ن ال٨غءم وأث٣ىه وثل٣ى ال٣غاءات
ً
والغوايات والٗلىم الكغٖية والٗغبية ختى أنبذ محٟىىا ٞح ا ،وأل ٠املئلٟات الٗٓيمة واملٟيضة و٧ان ،قيش امل٣غتحن بٟاؽ بل في املٛغب ٧له ،ثىفي في
ٞاؽ ٖام (َ1137ى) .يىٓغ :امحإ الًٟالء بتراطم ال٣غاء  ،90/2وؾلىة هٟاؽ  ،224/2و ٖالم . 280/1
10
 ٚحر واضخة في ( ب ) .11
 في ( أ ) بياى ما بحن ٢ىؾحن .12
 في خاقية اليسية ( أ ) " اٖح٣اص " .13
 املسبد مً خاقية اليسية ( أ ) .14
 َى ٖبض الىَاب بً ٖلي بً ٖبض ال٩افي بً ثمام الؿب٩ا ،أبىههغ ،ثاض الضيً أههاع  ،مً ٦باع ٣ٞهاء الكاٗٞية ،ث٣ٟه ٖلى أبيه والظَبي ،بغٕ ختىٞا ١أ٢غاهه ،ولي الً٣اء بالكام٦ ،ما ولي ا زُابة الجام٘ مى  ،مً ثهاهيٟهَ :ب٣ات الكاٗٞية ال٨يري ،وطم٘ الجىام٘ في أنى ٫ال٣ٟه ،وثغقيذ
الحىقيذ وثغطيذ الحضخيذ في ال٣ٟه ،ثىفي ؾىة (َ771ى) يىٓغَ :ب٣ات الكاٗٞية ل خؿيجي  ،234وقظعات الظَ  ،221/6و ٖالم . 484/4
15
 َى ٖلي بً أخمض بً ٖبض الىاخض الُغؾىسخي الخىٟا ٖماص الضيً بً مخي الضيً ،ولى ً٢اء صمك ٤ؾىة ( ،)27وصعؽ بالىىعءة وال٣ايماػءةوٚحرَما ،و٧ان ٖاعٞا باملظَ  ،و٧ان ٦سحر الحالوة ،مات في ثاؾ٘ ٖكغ ط الدجة ؾىة ( .)ٌ748يىٓغ :الجىاَغ املًيئة  ،326/2والضعع ال٩امىة ،21/4
والىافي بالىٞيات . 131/20
16
 في ( ب ) "وأما صٖىي" .17
 -املسبد مً خاقية اليسية ( أ ) .

َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

الهلىات٢ ،ا ٫الكيش إلامام الهمام خا ٔٞاملظَ ؾيض ابً ٖغٞة( :)1مطخى ٖمل مً ي٣حضي به في الٗلم
ُ
ٌ
طاَل ي٣حضي [به](،)2
ؾمٗد مً يى٨غٍ ا
والضيً ٖلى الضٖاء بؤرغ الظ٦غ الىاعص بٗض ثمام الهالة ،وما
()5
()4
وو ٘٢في ػمً ابً ٖغٞة أن زُيبا( )3ثغ ٥ط٦غ الضخابة في زُبحه مؿخىضا الى ٦الم ٖؼالضيً ٞ ،يؿبه
ابً ٖغٞة الى الغُ ،ٌٞ
وؾئل ًٖ ط٦غ الضخابة ٞح ا٣ٞ ،ا :٫هي بضٖة مؿحدؿىة( ،)6وبالجملة ٣ٞض أطحز في
املظَ أمىع ٦سحرة لم ثضٕ الخاطة و الًغوعة الح اٞ ،الخ ٤أن ٧ل بضٖة ()7لم ثهاصم ؾىة ٞهي خ ،٤و٢ض
يا ١املدل ًٖ اؾخيٟاء ما أعصها مً ال٨الم ،ول٨ىا ٢ض بؿُىا في طىاب ؾى ىىئا ٫ز ىىغ مً َظا املٗجى ،وهللا
ولي الحىٞي ٤عب ٚحرٍ و زحر ا زحرٍ٢ ،اله و٦حبه ٖبيض عبه –جٗالى -أخمض بً مباع ٥السجلماسخي -لُ٠
هللا به محن -اهحهى[بسُه بىاؾُة -عخمه هللا ،-وأَا ٫هللا بمىه للمؿلمحن هٟٗه ،ونلى هللا ٖلى ؾيضها
ومى ها مدمض الىبي محن ،وٖلى له وبخبه وؾلم]( ،)8وملا وٖ ٠٢ليه الىاهي ًٖ الح٨غاع ٖىض اليحم ،وَى
(َّ )9
و٣َ ٞه هللاٖ -اعيه( )10بما ُّ
هه ُه( :)11الخمض هلل مغاص املاو٘ مً ث٨غءغ إلازالم
عضخى امل٣غ ؾيض اصعيـ -
()13
هٟا ثىَم َّاصٖاء( )12أهه عواية٦ ،ما يؼٖم ٦سحر ممً زيرة له ،وبحن الىهي و[ما ط٦غٍ] َظا املجي ٢بله ما
بن ما ه٣له بخيذ في هٟؿه ا أهه أجى به في ٚحر مدله؛ َّ
يسٟى ٖلى أَل الٗ٣ى٫؛ َّ
بن مغاص الىاهي هٟى
َ
هٟا ما يترث ٖليه مً ٦ثرة السىاب و طغ وهدىٍ؛ اط خضيص اليؿاثا
ثىَم اٖح٣اص ٧ىن الح٨غءغ عواية
مٗلىم ،و ٢ىا ٫اليمؿة التي لالتمة مكهىعة ،وخ٩اية ثاض الضيً الؿب٩ا( ًٖ )14والضٍ ث٣ا الضيً م٘ ٖماص
الضيً ٖلي بً أخمض الُغؾىسخي( )15واضخة ،وأما صٖىاٍ( )16الح٨غءغ [أهه]()17زاعض ًٖ الغواية الخ٨ٞ ،ي٠
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ي٣ى ٫في الح٨بحر وهدىٍ؟ ٢ا ٫زغ الخٟاّ قمـ الضيً بً الجؼع ( )1في املؿؤلة ":والهىاب ما ٖليه الؿل٠
َّ
ٌ
لئال ُي َ
ؾىة ،ولهظا َّ
هو( )2أتمة الخىابلة ٖلى أهه ي٨غع ؾىعة الهمض،
ٗح٣ض أن طل٪
أ  :مً ٖضم الح٨غاع،
()5
()4( )3
و٢الىا :وٖىه -يٗىىن ًٖ أخمض -يجىػ "  ،وما اؾخكهض به ًٖ بٌٗ هضلؿيحن في ٚاية ما ي٩ىن لى
َ
ّ
امتثلو ،وؿؤ ٫هللا الؿالمة مً الغضخى( ًٖ)6الىٟـ ،ومً صٖىة قيار ،وأن يى٣ٞىا ملا ٞيه عياٍ محن.
َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

و٦ح الىاهي ًٖ الح٨غاع ٖىض اليحم :ز ى ىىضيم ٦حاب هللا الٗؼءؼ اصعيـ بً مدمض الك ى ىىغء ٠الخ ىؿ ىىجي -أخؿً
ُ
ٞغٚد مً ال٨ح ٧لٟىا بٌٗ أبخابىا ممً زو خييئظ بىو ابً
هللا زاثمحه محن -الخمض هلل ،ويٗض أن
الجؼع بغمحه٢ .ا ٫قمـ الضيً( )7في باب الح٨بحر بٗض الحىبيه ٖلى مٗجى خضيص الخا ٫املغثدل( )8ما ههه:
َ َ
"وأما ما يٗحمضٍ بٌٗ ال٣غاء( )9مً ث٨غاع ٢غاءة ٢ل َى هللا أخضٖ )10)ىض اليحم رالذ مغاتُ ٞ ،ه َى شخ ْي ٌء
ً
َ ْ ْ
ُ
أخضا َّ
هو ٖليه مً أبخابىا َّ
ال٣ٟهاء ؾىي أيا ال َٟس ِغ َخ ِام ُض ْب ًُ
ال٣غاء و
[لىخة /4أ]لم ه٣غأ به ،و أٖلم
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َخ ْؿ َى َى ْء ِه ال٣ؼوءجي( )11في ٦حابه ِخل َية الَّ ٣غاءٞ ،بهه ٢اٞ ٫يه ما ُّ
َّ
وال٣غ ُاء ٧لهم َ ٢غ ُءوا ؾىعة إلازالم مغة
ههه:
ِ
ْ
َ
ٌ
()14
()13
واخضة ٚحر ال َه َغ َوا ِوا ًٖ ٖصخى(ِ ٞ ،)12ب َّه ُه أزظ ببٖاصت ا رالذ صٗٞات  ،واملؤرىع صٗٞة واخضة ،اهحهى" .
ْ
ُ
كلد(َ :)15وال َه َغ َوا ِو ُّا َظا -بٟحذ الهاءَ -ى ال٣اضخي أبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا بً الخؿحن
ْ
ْ
()18
ال ُج ى ى ْٗ ُِّ ٟا ال َخ ى ى َى ُِّ ٟا ال ٨ى ىىىفي ٦ ،ىىان ٣ٞي ىىها ٦بحرا( ،)16و٢غأ بغواية ٖ ىىصخى ٖلى( )17مدمض بً الخؿً بً يىوـ
ٖ ىىً ٢غاءثى ى ى ىه ا ٖ ى ى ىىلى أيا الخى ى ىىؿً ٖ ى ىلي بً الخ ى ىؿً بً ٖ ى ىبض الغخم ى ى ىً ال ٨ى ىؿاثا ال٩ىفي( ،)1ناخ مدمض
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1
 في ( ب ) "قمـ الضيً بً الجغع " .2
 في ( ب ) "ولهظا هٓغ" .3
 اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ .451/24
 في ( أ ) "و٢الىا ًٖ إلامام أخمض :يجىػَم" .5
 املسبد مً خاقية اليسية ( أ ) ،وفي ( ب ) " هضلـ" .6
 املسبد مً خاقية اليسية ( أ ) ،وفي ( ب ) "الٗغى" .7
 أ  :قمـ الضيً بً الجؼع .8
 طاء في ٦حاب اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ " :الخا ٫املغثدل " ٖلى خظ ٝمًا ٝأيٗمل الخا ٫املغثدل ،و٦ظاٖ " :لي ٪بالخا " ٫أ ٖ :لي ٪بٗمل الخا٫املغثدل . 451/2
9
 في اثداًٞ ٝالء البكغ في ال٣غاءات عيٗة للضمياَا" :وأما ما اٖحيض"  . 617/1اليسيححن" :وأما ما يٗحمضٍ" .10
 ؾىعة إلازالم اية (. )1َ - 11ى أبى الٟسغ خامض بً ٖلي بً خؿىىءه الجاطاوا ال٣ؼوءجي ،امام باعٕ م٣غة ،أؾىض ال٣غاءات ًٖ أيا ب٨غ مدمض بً خامض نب اوا وعوي ً
٦سحرا
٦ح ال٣غاءات ،له خلية ال٣غاء وػءىة الا٢غاء ،وٞاثه بٗض الؿحماتة ،يىٓغٚ :اية الج اية في َب٣ات ال٣غاء  ،202/1ومعجم املئلٟحن . 180/3
12
 َى أبى يىؾ ٠يٗ٣ىب بً مدمض بً زليٟة بً ؾٗيض بً َالٖ ،٫صخى الحميبي ال٩ىفي ،أزظ ال٣غاءة ٖغيا ًٖ أيا ب٨غ قٗبة وَى أطل أبخابه،عوي ال٣غاءة ٖىه ٖغيا وؾماٖا مدمض بً خبي الكمىوا ومدمض بً ٚال الهحرفي٧ ،ان ٖصخى ناخ ٢غ ن وٞغاتٌ ،ولؿد أ٢ضم ٖليه أخضا في
ال٣غاءة ٖلى أيا ب٨غ ،ثىفي في خضوص املاتححن .يىٓغ ٚاية الج اية في َب٣ات ال٣غاء . 390/2
13
 في ( ب ) "رالذ مغات صٗٞات" ػءاصة مغات.14
 اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ . 496/215
 َظا مً ٦الم ناخ اليكغ ابً الجؼع .ً
ً
ً
ً
ً
16
 و٧ان اماما ٞايال ،طليل ال٣ضع ،مٟحيا ٖلى مظَ أيا خىيٟة –عخمه هللا ،-ر٣ة ،نضو٢ا ،و٧ان مً ٖانغٍ مً ال٩ىٞيحن ي٣ى :٫لم ي ً٨بال٩ىٞةػمً ٖبضهللا بً مؿٗىص –عضخي هللا ٖىه -الى و٢حه أ٣ٞه مىه .ؾم٘ أبا الخؿً ٖلي بً َاعون الخمحر  ،ومدمض بً ال٣اؾم املداعيا وٚحرَما ،عوي ٖىه
أبىال٣اؾم ػَغ  ،وأبىال٣اؾم الحىىدي وٚحرَما ،مات بال٩ىٞة في الساوا ٖكغ مً عط ؾىة ( .)ٌ402يىٓغ :وؿاب للؿمٗاوا  ،636/5وقظعات
الظَ  ،14/5والىافي بالىٞيات . 259/3
17
 في ( ب ) ًٖ .18
 َى أبى الٗباؽ مدمض بً الخؿً بً يىوـ بً ٦سحر الهظلي ال٩ىفي الىدى  ،م٣غة ر٣ة ،مكهىع يابِ٢ ،غأ ٖلى الخؿً بً ٖمغان الصخام٢الىن وٖلي بً الخؿً الحميبي ناخ مدمض بً ٚال ناخ ٖصخى ،وٚحرَما٢ ،غأ ٖليه مدمض بً مدمض بً ٞحروػ ال٨غجي وأبى الُي ٖبض الٟٛاع
بً ٖبيض هللا الخًيجي ،وٚحرَما ،ثىفي ؾىة ( .)ٌ332يىٓغٚ :اية الج اية  ،125/2والىافي بالىٞيات . 256/2
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1
 َى أبىالخؿً ٖلي بً خمؼة بً ٖبض هللا ،ؾض بالى ء ،ال٩ىفي ،املٗغو ٝبال٨ؿاثا ،م٣غة ،مجىص ،لٛى  ،هدى  ،قاٖغ ،وكؤ بال٩ىٞة ،وثى٣ل فيالبلضان ،واؾحىًَ بٛضاص ،وَى مئصب الغقيض الٗباسخي ،وابىه محن ،له مٗاوا ال٣غ ن ،واملهاصع ،والخغو ،ٝوال٣غاءات ،ثىفي ؾىة ( ،)ٌ189يىٓغ:
ٚاية الج اية  ،535/1والىجىم الؼاَغة  ،130/2والىافي بالىٞيات  ،48/21و ٖالم . 283/4
2
 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( ب ) .3
 َى أبىٖلي الخؿً بً ال٣اؾم بً ٖلي الىاؾُا ،املٗغو ٝبٛالم الهغاؽ ،امل٣غة ،امام الخغمحن ،ؾاٞغ في َل إلاؾىاص لل٣غاءات ،وأجٗ هٟؿه فيبؤزغة ،ثىفي ؾىة ( )ٌ468يىٓغ :قظعات الظَ  ،291/5والىافي بالىٞيات . 127/12
الحجىءض والحد٣ي ٤ختى نىىاع َب٣ة أَل الٗهغ ،و ٠٦بهغٍ
ٍ
4
ن
 الكغم٣اوا –بٟحذ الكحن املعجمة ،وؾ٩ىن الغاء ،وٞحذ امليم ،وال٣ا ،ٝوفي زغَا الىى َ -ى الخؿً بً أيا الًٟل ،أبىٖلي الكغم٣اوا املئصبامل٣غة هؼءل بٛضاص٢ ،ا ٫اليُي ٧ :ان مً الٗاملحن بال٣غاءات ووطىَها ،وخضذ ،وثىفي ؾىة ( ،)ٌ451يىٓغ :ثاعءش بٛضاص  ،414/8وٚاية الج اية ،227/1
والىجىم الؼاَغة  ،65/5والىافي بالىٞيات . 127/12
5
 لم أٖ ٠٢لى ثغطمحه .6
 في ( ب ) "قيش بً ؾغاع" ،وابً ؾىاع َى أخمض بً ٖلي بً ٖبيض هللا ،أبىَاَغ ابً ؾىاعٖ :الم بال٣غاءات ،مً أخىا ٝبٛضاص ٠٦ ،بهغٍ في أوازغٖمغٍ ،له (املؿخىحر) في ال٣غاءات الٗكغ ،ثىفي ؾىة (َ496ى) ،يىٓغٚ :اية الج اية  86/1والىجىم الؼاَغة  ،187/5والىافي بالىٞيات . 135/7
7
 َى أبى الًٟل َى مدمض بً طٟٗغ بً ٖبضال٨غءم ابً ُبضيل اليؼاىي الجغطاوا ،امل٣غة ،مئل ٠الىاضر في ال٣غاءات ،أزظ ًٖ الخؿً بً ؾٗيضّ
املُىىي وابً يٗلى بً خبل ،عوي ٖىه أبى ال٣اؾم الحىىدي ،وأبى الٗالء الىؾُا وٚحرَما ،ثىفي ؾىة (َ148ى) .يىٓغ :ثاعءش بٛضاص ،541/2وٚاية الج اية
 ،109/2والىافي بالىٞيات . 227/2
8
 مً ٢ىله٢" :لد" الى َىاَ .ظا مً ٦الم ناخ اليكغ ،اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ . 451/29
 في اليسية ب "بازحهاع ما ٢لد" .10
 في ( ب ) "مً زهه".11
 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( ب ) .12
 في ( ب ) "مغخالي" .13
 في ( ب ) ٦غعت مغثحن ٖباعة" :يا وٗم املجي " .14
 -في ( ب ) "إلاُٖاع" .
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ْ
ً
ٖ ى ى ىىصخى ،والٓاَغ أن طل٧ ٪ان از ى ى ىىحياعا مً ال َه َغ َوا ِو ّ ِاٞ ،بن َ ى ىىظا لم ُيٗغ ٝفي عواية
بً ٚال ناخ
ْ
ٌ
َ
ٖ ى ىىصخى ،و ط ٦ى ىىغٍ أخض مً ٖ ىىلماتىا ٖى ىىىه ،بل الظيً ٢ى ى ىغأوا بغواية ٖى ىىصخى ٖ ىىلى ال َه َغوا ِو ّ ِا [٦ؤيا ٖى ىىلي
َ َّ َ
َّ ()5
الب ٛىىضاص ]( )2ناخى ى الغوي ى ىىة ،وأيا ٖى ىىلي ُٚى ى َالم َ
اله َّغاؽ()3ق ى ىىيش أيا الٗ ىىؼَ ،و٧الكى ى ى ْغ َم٣ا ِو ّ ِا( ،)4والُٗاع
ْ
َ
ًل ْال ُي َؼاى ّي()7لم يظ٦غ ٌ
َ ْ َ ْ ْ َ َّ (ْ َ ْ َ َ َ )6
واخض مج م طل ًٖ ٪ال َه َغ َوا ِو ّ ِا ،ولى ر َب َد ٖ ىىىضَم عواية
قيذي اب ًِ ؾى ٍاع  ،و٦ؤ ِيا الِ ٟ
ِ ِ
ٌ
لظ ٦ىىغوٍ بال ق ىى ،٪والهىاب ما ٖليه الؿىىل ،٠لئال ُيٗح٣ض طلُ ٪ؾ َّىة ،وهللا –جٗالى -املى ،)8(٤ٞاهحهى
بازحهاع(.)9
ُ
كلد :وعواية ٖصخى اليىم مً خيص هي قاطةٖ ،مل ٖلح ا٦ ،ما ٖىض أتمة املكغ ١واملٛغب ،و٦ما
ه٣لىاٍ ٖج م -أب٣ى هللا بغ٦ت م -و٦ح اصعيـ ٟٚغ هللا له محن ،اهحهى مً زُه([)10بىاؾُة](٧ )11ان هللا له
ً
محنٞ ،غاطٗه املجي أو وَى ال٣ٟيه ال٩امل الخا ٔٞاملكاع ٥الٗالم الٗالمة ؾحاط الكيش ابً الٗباؽ
أخمض بً مباع ٥السجلماسخي أَل٘ هللا في ؾماء الٗلىم أ٢ماعٍ ،وع ٘ٞفي ٧ىان مىاعٍ بما ُّ
هه ُه :الخمض هلل
ُ
أٖىط باهلل مً الكيُان الغطيمّ ،
وخضٍ ،و َّ
عب أصزلجي مضزل نض،١
نلى هللا ٖلى مً هبي بٗضٍ،
ً
ً
ُ
خيص ما ُ
٦ىد ،وزظ بيض في خلي
وأزغطجي مسغض نض ،١واطٗل لي مً لضه ٪ؾلُاها ههحرا ،و ً٦لي
وثغخالي( ،)12و ث٩لجي الى هٟسخي َغٞة ٖحن ،و أ٢ل مً طل ٪يا وٗم املجي يا وٗم املجي يا وٗم
املجي ( ،)13واَضوا الى نغاٍ مؿح٣يم ،نغاٍ هللا الظ له ما في الؿمىات وما في عى ،أ له ثهحر
ً
مىع ،و ثجٗل للكيُان َّ
ٖلي ؾبيال ،و لٛحرٍ مً الٟاثىحن يا أعخم الغاخمحن يا أعخم الغاخمحن يا أعخم
ً
الغاخمحن صليال بجاٍ هبي ٪محن ،وعؾىل ٪امل٨حن ؾيضها ومى ها مدمض – نلى هللا ٖليه وؾلم  -وٖلى له
ً
وبخبه وؾلم جؿليما ويٗضٞ .ما ط٦غٍ املغاط٘ وَى امل٣غ صي الىجي ؾيض اصعيـ ،أزظ هللا بيضها
وبيضٍ في الضاعءً محن محن محن ،خؿً خؿً خؿً ييبػي أن يٟغح به مً َظٍ ٖهاع( )14ال٨سحرة
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٦ضاع ،وطل ٪أن املغاطٗة بحن الٗلماء لم ثؼَ ٫غء٣ة ؾحسغاض الٗلىم وث٨سحر الى٨ص( )1والٟهىم( ،)2ولٗمغ
ان طل ٪مما يؿحدؿً ان ن خد الىية ونٟد الُىءة و ي ٘٣مً وَم ٪مً َظا ال٨الم أوا ّ
أٖض هٟسخي
ً
مً الٗلماء وهللا ما أها مج م ول٨جي أخب م وٟ٦ى باهلل قهيضا ،وملا وٟ٢د ٖلى ما ٦حبه وْهغ لي ٞيه أمىع
َ
َ
أعصت أن أ٦حب ا( )3مدبة في الٗلم ومىصة في الٟهم ٖلى ؾبيل املىابخة واملغاطٗة ٖلى ؾبيل امل٣اشخة
واملغاٗٞة ،لٗلمىا بؤن ٖما ٫بالىيات( )4وعبٖ ٪الم بالُىءات٢ .ىله ٧-ان هللا لىا وله :-مغاص املاو٘ مً ث٨غاع
إلازالم هٟا ثىَم اٖح٣اص أهه عواية ٦ما يؼٖم ٦سحر مً زحرة له ،أ٢ى٧ :٫ان مغاصٍ باملى٘ ال٨غاَة؛ اط
وطه لحدغءم ث٨غاعَا ختى ي٩ىن امل٨غع لها ٖانيا هلل -ثباع[ ٥لىخة/5أ] وجٗالى -رم ما ط٦غٍ مً الحٗليل
ً
ب٣ىله :هٟا ثىَم اٖح٣اصا( )5بؤج ا عواية يغص ٖليه أو  :أهه لى ٚلِ اوؿان واخض أو ارىان أو طماٖة في الخؼب
ً
ً
الظ ي٣غأ ب٨غة وٖكيا وثىَمىٍ عواية لىط ٖلى م٣حطخى جٗليله أن يىهى ٖىه ولى ٚلُىا –أيًا -وْىىا أن
٢غاءة ال٣غ ن ٧ل يىم بالىه ٠أو بالخؼب أو بالغي٘ في ألىاح عواية لىط ٖلى م٣حطخى جٗليله أن يىهى ٖىه
ولى ٚلُىا وْىىا أن نالة التراوءذ وال٣غاءة التي ٞح ا وث٣ؿيِ( )6ال٣غ ن في أيامها عواية لىط ٖلى م٣حطخى
جٗليله أن يىهى ٖىه ولى ٚلُىا وْىىا ازغاض َّ
الؿل٨ة( )7في ؾبٗة وٖكغءً مً عمًان عواية لىط أن يىهى
ٖىه ،بل ولى ٚلُىا وْىىا أن البؿملة في عي٘ الؼَغ(-)8ال٣يامة والحُٟي ٠والبلض والهمؼة -عواية ،لىط -
أيًا -أن يىهى ًٖ البؿملة ٞح ا ،ا أج ا ليؿد بغواية و٢ض ْج ا َئ ء عواية ٞيج أن يىهى ٖج ا ،و٦ظل٪
لى ٚلُىا وْىىا الى ٠٢بالغوم( )9وإلاقمام( )10لٛحر الٗغا٢يحن عواية ،لىط أن يىهى ٖىه ،اط طا ٥ليـ
بغواية ًٖ ٚحرَم ،واهما أزظ به الكيىر ٧ابً مجاَض وٚحرٍ ازحياعا مً صون عواية ،وهدً اليىم هؤزظ به،
ٞلى ٚلُىا وْىىٍ عواية ،لىط أن يىهى ٖىه ،و٦ظل ٪لى ٚلُىا وْىىا أن اثبإ املغؾىم عواية بً ٖامغ
وابً ٦سحر ،لىط أن يىهى ٖ ىىىه؛ به ىىه ليـ بغواية ٖج ما و٢ض ْى ىىه َ ىىئ ء عوايىىة ،والالػم باَ ىىل باإلطم ىىإ
ٞامللؼوم –أيًا -باَل باإلطمإ ،وبالجملة ٞالحٗليل الظ ط٦غٍ ٞاؾض الُغص ،والٗلة اطا ٧اهد ٞاؾضة
الُغص ألٛيد ٞلم جٗحيرٞ ،الحٗليل الظ ط٦غٍ ملػي ٚحر مٗحير.
َ
ُ
فئن كلد :ما مٗجى ٞؿاص َغص الٗلة ،كلد :مٗجى َغصَا َى أج ا ٧لما وطضت املٗلى ٫وَى م٣ابل
لٗ٨ؿها ،الظ َى ٧لما اهحٟد اهحٟى املٗلى ،٫ومٗجى ٞؿاصٍ في َظٍ الهىع :أن الٗلة ٢ض وطضت ومٗلىلها
ً
الظ َى الىهي لم يىطض اط َى مىح ٠باإلطمإٞ ،الٗلة خييئظ باَلة وَى املُلىب ،وراهيا :أن ال٨غاَة التي
أعاص خمل الىاؽ ٖلح ا هي واخضة مً خ٩ام اليمؿة ،و٢ض ٖلم أن خ٩ام اليمؿة ثئزظ ا مً
1
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 في ( ب ) "و٦سحر الى٨ص" .2
 في ( ب ) "املٟهىم" .3
 في ( ب ) "أن أ٦حب ما" .َ
ْ
ْ
ُ َ َ ْ َ َ َّ
ُ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
4
ا ٫ب ّ
َ ُ ُ َّ
ْ
اتَ ،وِا َّه َما ِلّ ِ ٩ل ْام ِغ ٍة
اب –عضخى هللا ٖىهٖ -لى ِاملىي ِر ٢
الى َّي ِ
ا ٫ؾ ِمٗد َعؾى ٫الل ِه -نلى هللا ٖليه وؾلم -ي٣ىِ « :٫اه َما ٖ َم ُ ِ ِ
 وهههٖ ًٖ :مغ بً اليُ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ
ما هىيٞ ،مً ٧اهد ِهجغثه ِالى صهيا ي ِهيب ا أو ِالى امغأ ٍة يى ِ٨دها ِ ٞهجغثه ِالى ما َاطغ ِالي ِه» أزغطه البساع في م٣ضمة الكاعح  ،1/1ومؿلم في ٦حاب
إلاماعة ،باب :ب٣ىله ٢ىله –نلى هللا ٖليه وؾلم :-اهما ٖما ٫بالىية  ،1515/3خضيص ع٢م . 1907
5
 املسبد مً خاقية اليسية ( أ ) ،وفي ( ب ) "اصٖاء" .6
 املسبد مً خاقية اليسية ( أ )  ،وفي ( ب ) "جٛبيِ" .َ ْ َّ 7
ُ
 الؿل٨ة أو اليحمة الجماٖية َى اطحمإ ثالوة ال٣غ ن ال٨غءم ٧امال ي٣ام في املؿاطض والؼوايا في بلضان املٛغب الٗغيا .8
 في اليسية ب " الؼًَ" .9
 "َى ٖىض ال٣غاء ٖباعة ًٖ الىُ ٤ببٌٗ الخغ٦ة ،و٢ا ٫بًٗهمَ :ى ثًٗي ٠الهىت بالخغ٦ة ختى يظَ مٗٓمها ،و٦ال ال٣ىلحن واخض ،وَى ٖىضالىداة ٖباعة ًٖ الىُ ٤بالخغ٦ة بهىت زٟا" .اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ . 121/2
َ" - 10ى ٖباعة ًٖ إلاقاعة الى الخغ٦ة مً ٚحر ثهىءد ،و٢ا ٫بًٗهم :أن ثجٗل قٟحيٖ ٪لى نىعت ا اطا لٟٓد بالًمة ،و٦الَما واخض ،و ث٩ىن
إلاقاعة ا بٗض ؾ٩ىن الخغ ،ٝوَظا مما يسحلٞ ٠يه" .هٟـ املهضع الؿاب. 121/2 ٤
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ال٨حاب أو الؿىة أو إلاطمإ أو ال٣ياؽ وهدىٍ مً الاؾحض  ،٫وٖلم أهه ي٣ضع ٖلى طل ٪ا املجت ض ،وٖلم
أن الاطت اص ٢ض اه ُ٘٣مىظ أػمىة وأٖهاع ،واطا ٧ان طل٦ ٪ظلٞ ٪مً أيً لهاخبىا الؿيض اصعيـ ظٍ
ال٨غاَةٞ ،بها( )1لم هٖ ٠٣ليه ببخابىا م٘ ٢لة اَالٖىاٞ ،بن ٢ل َد :لٗله اؾخىض ٞح ا الى ما ه٣له ًٖ
الخىابلةُ ،
٢لد :يضر لىطىٍ ،و :٫أن ال٣اضخي ٖياى وٚحرٍ مً أتمحىا -عيىان هللا ٖلح م -نغخىا بؤن
ههىم إلامام مال ٪وأبخابه باليؿبة الى م٣لضح م ٦ىهىم الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم باليؿبة الى
الٗلماء ،و٦ظا ههىم ٧ل امام باليؿبة الى أثباٖه ،وهدً م٘ طل ٪طاَلىن بٛحر مظَ إلامام مالٞ ،٪ىدً
والٗامة ٞيه ؾىاء ،وطل ٪أها لم هؤزظ مظاَ (ٚ )2حرٍ مً أتمت ا ،ولم هماعؽ مُالٗة ٦حب اٞ ،ىدً ٖامة
ٞيما هضع ٖامها مً زانها ،و مُل٣ها مً م٣يضَا ،و عاجخها( )3و مىغطىخها ،و ٢ضيمها و خضيث ا،
ٞال يهىىذ الاؾىخىاص الى ما ه٣ل ًٖ الخىابلةٞ ،بن ٢لد :و٢ض اؾخىض ل٨الم( )4ناخ إلاث٣ان وٚحرٍ [لىخة/6أ]
ُ
مً أتمة الكاٗٞية ،كلد :اهما ؾا )5(ٙطل٪؛ بج م اهما ه٣لىا املى٘ ًٖ أخمض عضخي هللا ٖىه وخى ىىضٍ ٨ٞؤج ىىم
٢الىا :أط ىىاػٍ مال ٪والكى ىىاٞعي وأبىخ ى ىىىيٟة ومىٗى ىىه أخمى ى ىىض ،والىا٢ل أم ى ىىحن ٞه ىىى اؾ ى ىىحىاص الى  ٢ى ىىى ٫إلام ى ىىام الى
 ٢ى ى ىىىٚ ٫ى ىىحرٍ م٘ ٖى ىىضم وط ى ىىىص ما يسال ٟىىه( )6في املظَى ى ى  ،وم٘ مىا٣ٞح ى ىىه لُ ى ىىغء٣ة املحؤزى ى ىىغءً مً أنى ى ىىدابىا
ُ
٧ابً ٖى ى ىىغٞة ،والٛى ى ىىيريجي( ،)7والك ى ىىبيبي( ،)8وابً ل ( )9وابً ٖباص ،والكيش ػعو ،١وؾاتغ املحؤزغءً وم٘ َّأها
وطضها طماٖة الىاؽ ٖلى ٖمله ،و٢ض هو أبى اسخا ١الكاَبي( )10وٚحرٍ ٖلى أن الجماٖة مً الٗامة
ً ًّ
ً
طضا ييبػي ثدغء٨هم و ه٣لهم الى ال٣ى٫
اطا وطضوا خ٨مه في مؿؤلة ما [صبغوا](ٞ )11يه ٢ى ولى يٗيٟا
جؿمذ به ٢لىب الٗامةٞ ،يئص طل ٪الى الصخىاء وٚحرَا،
ازغ؛ ملا في طل ٪مً ثغ ٥املؤلى ،ٝالظ
ّ
وطل املهالر مئزغ ًٖ صعأ املٟاؾض ،وؾض الظعاث٘ واط ٞ ،اطحم٘ لىا مً مجمىٕ َظٍ مىع أهه ييبػي
ههي الجماٖة ًٖ ث٨غاع ؾىعة إلازالم وهللا أٖلم ،م٘ مغاطٗة أقيازىا الظيً أزظها ٖى ىىج م َ ىىظا الٗ ىىلم،
ٞىا ٣ٞىىىا ٖى ىىليه ٦ ،ىىكيسىا الٗالمة ؾيض املؿ ى ىىىاو (-)12أَى ىىا ٫هللا الى ٟىى٘ به -وقى ىىيسىا ال ٟىىهامة ؾ ىىيض الخاض
1
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 في ( أ ) "ٞبوا لم ه."٠٣2
 في ( ب ) ٚحر واضخة .3
 في ( ب ) "و عجخها" .4
 في ( ب ) "و٢ض اؾخىض أهد ٦الم" .5
 في ( أ ) "نا. "ٙ6
 في ( ب ) "م٘ ٖضم وطىصٍ يسالٟه" .7
 َى أبى مهض ٖ ،يسخى بً أخمض ،بً مدمض الٛيريجي٢ ،اضخي الجماٖة بحىوـ وامامها ،وزُي طامٗها ٖٓم بٗض ابً ٖغٞة٧ ،ان أوخض أَل ػماههٖلما وًٞال٢ ،اٖ ٫ىه ثلميظٍ ابً هاجىَ :ى ممً يًٓ به خ ٟٔاملظَ صون مُالٗة ،أزظ ًٖ ابً ٖغٞة وٚحرٍ ،وٖىه ابً هاجي ،وأخمض ال٣لكاوا،
وٖمغ ال٣لكاوا ،وٚحرَم ،ثىفي ؾىة ( ،ٌ813أو َ815ى ،أوَ816ى) ،يىٓغ :شجغة الىىع الؼ٦ية  ،350/1وهيل الابت اض . 297
8
 َى أبى مدمضٖ ،بض هللا ،بً مدمض بً يىؾ ٠البلى  ،الكبيبي ال٣حرواوا ،مً ٖلماء ال٣حروان ونالخح ا ،الكيش ال٣ٟيه ،الٟايل ،أزظ ًٖ أياالخؿً الٗىاوا ،وأيا ٖمغان املىاع  ،وٖىه زل ٤مج م :اليرػلي ،والؼٖبي ،وابً هاجي ،مً ثآليٟه :قغح ٖلى الغؾالة ،مئل ٠في الهالة ،ث٣اييض في الىدى،
ثىفي ؾىة (َ782ى) ،يىٓغ :شجغة الىىع الؼ٦ية  ،324/1وهيل الابت اض  ،244و ٖالم . 148/4
9
زُيباَ ،ى مً قيىر لؿان َّ
ً
الضيً
 َى أبى ؾٗيض ٞغح بً ٢اؾم بً أخمض بً ل الحٛلبي الٛغهاَا املال٩ى ،الكهحر بابً ل ٧ ،ان ٣ٞح ا أصيبا لٛىءاَ
ثٟغي٘ مؿؤلة إلامامة بابطغة ،وٚحر
ابً اليُي الىػءغ  ،مً ثآليٟه :قغح ثهغء ٠الخؿهيل في الىدى ،الٟحاوي٦ ،حاب الباء املىخضة ،ييبىٕ ٖحن الثرة في ِ
طل ،٪ثىفى ؾىة ( .)ٌ782يىٓغ :أٖالم املٛغب و هضلـ  ،186وشجغة الىىع  ،331/1وهيل الابت اض  ،357وَضية الٗاعٞحن . 816/1
10
ً
أنىليا
 َى ابغاَيم بً مىسخى بً مدمض ال يبي الٛغهاَا أبى اسخا ١الكهحر بالكاَبي ،إلامام الٗالمة املد ٤٣ال٣ضوة الخا ٔٞالجليل املجت ض٧ ،انً
ً
مٟؿغا ٣ٞح ً ا ،مدضرا ً
لٛىءا ً
بياهيا ً
ً
هٓاعا ،باعٖا في الٗلىم ،أزظ ًٖ أيا ال٣اؾم الؿبتي ،وأيا ٖبض هللا الحلمؿاوا ،وأيا ؾٗيض بً ل  ،وأزظ ٖىه أيا
الٗباؽ ال٣باب ،وأيا ٖبض هللا الخٟاع ،له ثآلي ٠طليلة مكحملة ٖلى أبداذ هٟيؿة واهح٣اصات وثد٣ي٣ات قغءٟة ،مج ا املىا٣ٞات ،والاٖحهام ثىفي
ؾىة ( .)ٌ790يىٓغ :هيل الابت اض  ،48وَضية الٗاعٞحن  ،18/1و ٖالم . 75/1
11
 ما بحن ال٣ىؾحن بياى في ( ب ) .َ - 12ى أبى ٖبض هللا مدمض املؿىاو بً مدمض بً أيا ب٨غ الض ثا ،إلامام الٗالمة الٗمضة ّ
الٟهامة ،مً ٖلماء املٛغب ،ولض بالؼاوءة الض تية وأ٢ام
ِ
صاعؾة الجىَيحن ،وهخيجة الحد٣ي ٤في بٌٗ أَل الكغ ٝالىري ،٤وٞىاتض في الحهى ،ٝوعؾالة في الخؿحن
ولي ا إلاٞحاء مضة ،مً مئلٟاثه :وؿ
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أيا الٗى ىىباؽ أخمى ىىض الجى ىىىضع (-)1أَا ٫هللا به الى -ٟ٘وٚحرَما مً أقيازىا وأبخابىا عضخي هللا ٖج م وٖىا م
أطمٗحن الثاني :أن ما ه٣ل ًٖ الخىابلة مبجي ٖلى ٢اٖضت م التي بؿُها الضمياَا في صعع املباخص في أخ٩ام
البضٕ والخىاصذ( ،)2و٢ض ط٦غها في الجىاب هبظة مج ا ،وثل ٪ال٣اٖضة يىا ٤ٞأبخابىا املال٨ية ٖلح ا ،وخييئظ
ٞا ؾخىاص الى ما اهبىا ٖلح ا مً مظَ الخىابلة ي٣ى ٫به أبخابىا املال٨ية وهللا أٖلم .الثالد :أهه ييبػي
ولم يؿخىض الى مظَ الكاٗٞيةَ ،
أن ي٣اَ :٫
لم اؾخىض الى مظَ الخىابلة ْ
ولم ازحاعٍ ٖليهٞ ،بن ٢يل :اهه
أ٢غب الى مظَبىا٢ ،لىا٢ :ض ثبحن ُبٗضٍ ،لبىاته ٖلى ال٣اٖضة الؿاب٣ة و٢غب مظَ الكاٗٞية اليىا ،خيص
أَبٖ ٤ليه ٧اٞة املحؤزغءً مً أبخابىاٞ ،الهىاب الاؾخىاص الى مظَ الكاٗٞية الى مظَ الخىابلة،
َّ
ٞبن ٢يلَّ :
بن ابً الجؼع مً أتمت م و٢ض زالٟه٢ ،لىا٢ :ض ط٦غ مؿىضٍ في مسالٟحه ،وَى ٢ىله :لئال يٗح٣ض
أج ا ؾىة ،وَظا -وهللا أٖلم -يحمصخى ٖلى ٢اٖضت م ،يٗجي الكاٗٞيةٞ ،بج م َّ
وؾ ىىٗىا الضاتغة وأط ىىاػوا ٧ل ما
ً
يه ىىاصم أن ىىال مً أن ىىى ٫الك ىىغيٗة ،ؾ ىىىاء ٗٞل في ػمى ىىه نلى هللا ٖليه وؾلم أم  ،و ق ٪أن الح٨غاع
ً
ُ
ً
املظ٧ىع يهاصم أنال و ح ضم ع٦ىا ،والؿىة التي زصخي مً اٖح٣اصَا ان أعاص به الؿىة التي ٗٞلد في ػمىه
نلى هللا ٖليه وؾلم -أ  :وإلازالم بل ث٨غءغ مالم يٟٗل في ػمان الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ٧التراوءذوثغثي املئطهحن( )3يىم الجمٗة ،وٚحر طل ٪مً املؿاتل التي أطم٘ ٖلى طىاػَا ،بل ٖلى َلب ا ومكغوٖيت ا(،)4
ً
ً
وفي طلَ ٪ضم ل٣اٖضة الكاٗٞية الؿاب٣ة( )5وان أعاص ا ما يهاصم ع٦ىا و ح ضم أنالٟٞ ،يه أن ث٨غءغ
ً
ً
إلازالم(٦ )6ظل ،٪اط يهاصم أنال و ح ضم ع٦ىاٞ ،الٓاَغ أن َظا الحٗليل يحمصخى ٖلى مظَ
الكاٗٞية ،ولهظا -وهللا أٖلم -زالٟه مً طاء بٗضٍ مً الكاٗٞية٧ ،الخا ٔٞطال ٫الضيً الؿيىَا،
ب
والخا[ ٔٞلىخة/7أ] ابً حجغ الهيسبي ٦ما ؾب .٤ورالثا :في ابُاَ ٫ظا الحٗليل الظ ط٦غٍ ،أهه ما وطض مً
أتمحىا مً املحؤزغءً عضخي هللا ٖج م ما يسالٟه ،وبيىىا الٟغ ١بحن ػمان إلامام مال ٪وػماهىا ،ختى ٢ا ٫إلامام
أبىؾٗيض بً ل قيش الكيىر -عخمه هللا :-وأما ههي مال ٪عضخي هللا ٖىه ًٖ اثيان أبىاب الىىاٞل مساٞة أن
يٗح٣ض ٞح ا([)7أَل الجهل الخا٢ها بالٟغاتٌ ٦ما ط٦غٍ ؾحة أيام مً قىا ٫م٘ ما وعص ٞح ا مً الترٚي ،
ً
ٞي٣ا ٫أو  :أن َظا شخيء محىاػٕ بحن مة ،و نل ال٣يام باملكغوٕ واملؿاعٖة الى ٗٞله ،و ييبػي أن يٗغى
طل ٪بما ٖسخى أن يٗح٣ضٍ طاَل بؿ طهله ،أ ثغي أن في الىيىء والهيام والهالة وؾاتغ الىْات٠
ً
املكغوٖية ٞغاتٌ وؾيىا وًٞاتل ي٣ام ا وءساب ٖلح ا ،ولم ي٣ل أخض بتر ٥هىاٞلها مساٞة اٖح٣اص الىطىب
ٞح ا]( ،)8ورانحها :أن الضٖاء والظ٦غ بٗض الهالة يىطض مً يٗح٣ض وطىبه مً الٗامة و مً اليانة،

العدد 14

الؿبِ وػوطحه وأو صٍ ،وٚحرَا ،أزظ ًٖ والضٍ وأزيه مدمض املغابِ وٖبض املل ٪بً أخمض السجلماسخي -والض ناخ = = َظا املسُىٍ -وأزظ ٖىه
ناخ َظا املسُىٍ وأيا ٖبض هللا مدمض الُي الكغء ٠الىػاوا الٗلبي ،ثىفي بٟاؽ ؾىة ( .)ٌ1136يىٓغ :شجغة الىىع الؼ٦ية  ،454/1وَضية
الٗاعٞحن  ،317/2ومعجم املئلٟحن .259/8
1
 َى أبى الٗباؽ ؾيض الخاض أخمض بً ٖلي بً ٖبض الغخمً الجغهض هضلسخي ،الٟاسخي صاعا وميكؤ٧ .ان -عخمه هللا -أخض ٖالم املٗلىمحن باليحروالهالح ٖىض اليام والٗام ،وال٣ٟهاء ال٩املحن ،و٧ان اماما بمسجض الكغٞاء بٟاؽ ال٣غوءحن ،وصعؽ ٞيه ٖلىما ،أزظ ًٖ ٖبض ال٣اصع الٟاسخي ،أخمض
ابً ٖبض هللا َم ًَٗ هضلسخي ،والح٣ى ٖبض الٗؼءؼ الضبا ٙواهح ٟ٘به ،وٖحن -عخمه هللا -للً٣اء بٟاؽ مً ٢بل الؿلُان ،ثىفي ؾىة ( ،1124أو .)ٌ1125
يىٓغ ؾلىة هٟاؽ . 13/2
2
 يغاط٘ م (.)14 ،13 - 3في ( ب ) "وثغثيب ا املئطهحن" .
4
 في ( ب ) "بل ٖمل ٖلى َلب ا ومكغوٖيت ا" ،بؼءاصة "ٖمل" .5
 في ( أ ) "وفي طلَ ٪ضم ل٣اٖضة الؿاب٣ية الؿاب٣ة".6
 في ( أ ) "ث٨غاع إلازالم" ،واملٗجى واخض .7
 ٦حبد في خاقية اليسية ( أ )" ،اٖح٣اص الىطىب ٞح ا".8
 -ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( ب ) .
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 في ( ب ) "الُاٖة" .2
 في ( أ ) "ٖلح م" .3
 في ( ب ) ٚحر واضخة .4
 في ( ب ) "يحماعون" .5
 في ( ب ) "ٖمىصيحه" .6
 في ( ب ) "واطا ٢امىا زلُىا" .7
 في ( ب ) "وأيهد الجىاهذ" .8
 -في ( ب ) "واعثض" .
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و٦سحر مً الىاؽ ييحٓغ طل ،٪بل ي٣ىم وءتر ٥طماٖة الىاؽ مكحٛلحن به ،و٦سحر مج م اطا نلى وخضٍ
يضٖى ،اهحهى املغاص مىه م٘ جٛحر ما ،و٦ظل ٪لم هغ مً يٗح٣ض أن ث٨غاع إلازالم عواية ،وٖلى ث٣ضيغ أن يىطض
ً
مً يٗح٣ض طلٞ ،٪اٖح٣اصٍ الٟاؾض يىط خ٨ما ،وا ٧ان ٧ل اٖح٣اص ٞاؾض مىط  ،وَى باَل ،و٢ا٫
الكيش الٗاع ٝباهلل ابً ٖباص -هٟٗىا هللا به -ما م يهه٦ :ما أن ٖالض إلازالم يسحل ٠بازحال ٝمؼطة،
٦ظلٖ ٪الض الُاٖات( )1يسحل ٠بازحال ٝو٢ات٣ٞ ،ض ٧ان الضخابة -عيىان هللا ٖلح م(٢ -)2بل إلايمان
مىا ،٫وءغاءون الىاؽ
ٖلى ٚاية البٗض مً هللا وج اية الهض ًٖ ؾبيله ،يٟحسغون بؿ ٪ٟالضماء وج
بابٖما ،٫و ٖمل مً ٖملهم ا وَى مضزى ،)3(٫وبالٗلة مغصوص ومٗلىٞ ،٫لما صاهىا بىىع الىطىص َّ
ونض٢ىا
َٖ َل َم الكهىص نلى هللا ٖليه وؾلم َّ
نضَم ًٖ مىع الضهيىءة ،وأ٢بل م ٖلى هللا بال٩ليةٞ ،هاعت أٖمالهم
ً
٧لها أزغوءة ،وثىلى هللا -جٗالى -ثؤصيب م وثُهحرَم وت ظيب م ،ختى ٢ا٢ ٫اتلهم :لى ٦ك ٠لي الُٛاء ما اػصصت
ً
ي٣يىا ،و٢ا ٫زغ في زغ٦ :ؤهه يىٓغ الى الٛي مً وعاء ؾتر ع٢ي ،٤و٢ا ٫زغ٦ :ؤوا أهٓغ الى أَل الجىة وَم
يتزاوعون ،والى أَل الىاع وَم يت اوون(ٞ )4ح ا٨ٞ ،ؤج م -عضخي هللا ٖج م -بحن يض هللا -جٗالى -في املدكغ
ً
يٗايىىن الخؿاب واملحزان ،وءغا٢بىن الهغاٍ مًغوبا الى الجىانٞ ،هٟد مج م الٓىاَغ والبىاًَٞ ،الخالة
َّ
ولى ِٖلت م ،والساهية ٖالطهم ،وملا اهحهى مغ الى الحابٗحن عضخي هللا ٖج م ولم يهاصٞىا طل ٪الىىع الٗام ٦ما
ناصٞه الضخابةٞ ،ات م مً إلا٢باٖ ٫لى هللا -جٗالى -ب٣ضع ما ٞات م مً طل ٪الىىعٞ ،هاعوا يؿح٨ثرون مً
ٖما ٫الهالخة ،و ٗٞا ٫الغابدة ٖلى بهحرة ،ول ً٨صون بهحرة الضخابة عضخي هللا ٖج م ٞلما عص
الضخابة طل ٪مج م ،طٗلىا يٗالجىج م وءىب ىج م ٖلى ثغ٧ ٥ل ما يٟغح في ٦ما ٫الٗباصة ،وَغح ٧ل مؼاخم
لٗٓيم رىا اٞ ،ؤمغوَم ببزٟاء الٗباصة ،و٧ل ما ي ُ٘٣ماصة الغءاء والٗمل الٛحر الهالر ،وخغيىَم ٖلى
إلازالم هلل -جٗالى -في والؼَض في الضهياٞ ،لهظا لم يدٖ ٟٔج م في الٛال اطحمإ للٗباصة ،ا ٞيما َل
ٞيه؛ وطل ٪بن ٞاتضة الاطحمإ هي الحٗاون ٖلى الٗباصةٞ ،ييكِ الًٗي ،٠وءحدغ ٥ال٨ؿالن ،وَم ٧اهىا
أ٢ىءاء في َاٖة [لىخة/8أ] هللاٞ ،مج م مً يخي َ
َ
الضَغ ،ومج م مً ي٣اعب الٟغاف
الليل ،ومج م مً يهىم
ً
أعيٗحن ؾىة ،وَظٍ خالت م ،ولهظا َغبىا مً الاطحمإ ملا زاٞىا مً مداله ،وَ٨ظا ي٩ىن ٖالض ٧ل ٢غن
بدؿ ما ي٣ضح في ٖبىصيحه(ٞ ،)5ؤما ػماهىا َظا -وؿؤ ٫هللا الؿالمةٗٞ -لحه هي التر ٥للُاٖة والهجغان
للٗباصة ،والاج ما ٥في الضهيا ،والحلهٖ ٠لى هيل رامهاٞ ،الىاؽ اطا ٗ٢ضوا ث٩لمىا ٞح ا واطا ٢امىا ثدغ٧ىا
ٞح ا ،واطا هامىا زايىا(ٞ )6ح ا ،قٛلد الجىاعح وأيغمد الجىاهذ(ٞ ،)7هظٍ ٖلة أَل ػماهىا ،وٖالطها يضر
أن ي٩ىن مسل ٖالض ٖلة الحابٗحنٞ ،حري مً الىاؽ في أمىع الٗباصة وءئمغون بجؼتيات إلازالمٞ ،بن
الحض٢ي ٤ي٣ضع ٖليه ا الهاعم مً الىاؽ ،ومً قار في الُاٖة واعث )8( ٨قاطَا وٞاصَا ،بل ٖالطها
ي٩ىن بحمغءً الخا ،٫وثغَي امل٣ا ،٫و٧ل ما ُي ِٗحن ٖلى الُاٖة مما ليـ بمٗهية ييبػي ثهىءبه ،وص لة
الٗىام ٖليه ،وءمؼض لهم بظ٦غ أخاصيص الحبكحر ،وؾٗة عخمة هللاٞ ،مً أعاص أن يى ٟ٘الىاؽ اليىم مً
ً
ً
الاطحمإ للُاٖة ،وهدى طل ٪مً هىاٞل اليحرات اؾحض بما ٧ان في الهضع و ٫و٢ياؾا ٖليهٞ ،ي٣ا ٫له:
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ٌ
ٞاؾض واؾحض ٌٌ ٫
باعص٣ٞ ،ض ٢ا ٫ابً أيا ػءض( )1عضخي هللا ٖىه ملا
َظا ٢ياؽ م٘ وطىص الٟاعٞ ،١هى ٢ياؽ
ٖي ٖليه اثساط ال٨الب في صاعٍ لحدغؾه مً الكيٗة الظيً أعاصوا الٟح ٪به و٢يل له :إلامام مال ٪يىهى ًٖ
ً
ً
طل٣ٞ ،٪ا :٫لى أصع ٥مال٩ا ػماهىا ثسظ ؾبٗا ياعءا٨ٞ ،ظل ٪لى أصع ٥مال ٪ػماهىا َظا ل٣ا ٫طمي٘ ما ٢ا٫
به املحؤزغون مً أبخابه ،وهللا أٖلم أهه ليـ َظا ٧له ٦الم ؾيض ابً ٖباص عضخي هللا ٖىه ،بل َى ٦الما
ً
ً
ْهغ لي ٢بل أن أع الغؾاتل ال٨يري و٦حبحهٞ ،لما عأيد الغؾاتل وطضثه ط٦غ مٗىاٍ ٟٞغخد ٞغخا قضيضا ٖلى
ما أوٗم هللا به ٖلي مً مىا٣ٞة زاَغ اليؿيـ لياَغٍ الكغء ٠عضخي هللا ٖىه ٞلظل ٪وؿبحه اليه ٞبلي٪
الىٓغ ٞيه وهللا أٖلم.
()2
كىله :أزظ هللا بيض وءضٍ محن  ،وبحن الىهي وما ط٦غٍ املجي ٢بله ما يسٟى ٖلى أَل الٗ٣ى،٫
أ٢ى :٫الجىاب و٢ ًٖ ٘٢ىلهمَ ،ل وعصت مكغوٖية الح٨غءغ؟ وَل ملظ٦غة الح٨غءغ وطه؟ ٞى ٘٢الجىاب ًٖ
َ
ً
ُّ ّ
الؿ ِيية ،ويؿُىا ال٣ى ٫في
طل ٪بؤن املكغوٖية ربخد ٖمىما وزهىنا ،وأهه وطه ل٨غاَت ا زكية اٖح٣اص
ُّ ّ
الؿ ِيية ،بل هي
طل ،٪رم ان ناخبىا الؿيض اصعيـ عاطٗىا في طل ٪بؤن الٗلة ٖىضٍ ليؿد زكية اٖح٣اص
َ
زالٟد َ
ابً َ
الجؼع ٞ ،بهه ٖلل
هٟا ما و ٘٢مً اٖح٣اص أن الح٨غءغ عواية ،وخييئظ ٞي٣ا ٫له :أو به٪
ب
ُّ ّ
ُّ ّ
الؿ ِيية ،ورانُا أهه ٞغ ١بحن زكية اٖح٣اص الغواية ،أو الؿ ِييةٞ ،بطا ثم الجىاب باليؿبة
بسكية اٖح٣اص
ب
الى اخضاَما ٞهى ثام باليؿبة الى زغي ،ورالثا أن زكية اٖح٣اص الغواية لم ث٨غع في الؿئا ٫ختى ي٣ا٫
الجىاب لم يُاب٣ها ،بل لم وؿم٘ ا ا في املغاطٗةٞ ،بيىا بدمض هللا ؾ٣ىَها مً ٧ل وطهُٞ ،اعت أيام
الغءاح وهللا أٖلم .
كىله :أزظ هللا بيض وءضٍ محن ،وما ط٦غٍ بخيذ في هٟؿه ا أهه أجى به في ٚحر مدله .أكىٌ :بل
ُ ّ
ما ط٦غٍ بخيذ في هٟؿه ،وأجى به في مدله ،ومغاطٗة الؿئا ٫والجىاب ُث ّ
هض ١الىاخض مىا أو ث٨ظبه(،)3
و٦ؤن املغاط٘ لم يحؤمل الجىاب ٚاية ،ولى ثؤمل لم يهضع مىه َظا ال٣ى. ٫
كىله٧ :ان هللا [لىخة/9أ] لي وله محن؛ َّ
()4
بن مغاص الىاهي هٟا ثىَم اٖح٣اص ٧ىن الح٨غءغ عواية،
هٟا ما يترث ٖليه مً ٦ثرة السىاب و طغ ،أكىٌ :أو ٧ان مغاصٍ بالىاهي هٟؿه بضليل أن الحٗليل الظ
ط٦غٍ لم يظ٦غٍ ٚحرٍ ،وجؿميحه لىٟؿه بالىاهي ييبػي؛ بن الىاهي َى الكاعٕ -نلى هللا ٖليه وؾلم ،-أو
املجت ض وليـ ناخبىا( )5املظ٧ىع ٌّ
هبي و مجت ٌضٞ ،ال شخيء مىه بىاهي وَى املُلىب ،و٢ض و ٘٢مً الخا ٔٞبً
حجغ الهيحبي ملا ث٩لم ٖلى الظ٦غ الىاعص ًٖ لبـ رىب مً السياب أهه ٢اَ :٫ظا الظ٦غ الىاعص لم هغ ببخابىا
ً
هها ،والٓاَغ أهه ُؾىة٣ٞ ،ا ٫الكيش املىى  :مً أيً له ُّ
بالؿيية وَى يٗلم أن الاطت اص ٢ض اه ُ٘٣مىظ
ٞيه
ً
َّ
هو ٞيه لألبخاب ويٗلم -أيًا -أن بيىه وبحن الاطت اص مغاخل قاؾٗة،
٦ظا و٦ظا ،م٘ اٖتراٞه أهه
و٦ظل٢ ٪ا ٫حجة إلاؾالم الٛؼالي في ٦حاب الحٟغ٢ة :ما للم٣اع ا أن يؿ٨د أو يؿ٨د ٖىهٞ ،بن ث٩لم جٗغي
َىعٍ وطاوػ خضٍٞ ،بن ث٩لم مٗه بٗض طل٧ ٪ان ٧الًغب في خضيض باعص؛ اط لى أعاص الاؾخبهاع لؿ٨د ،وأها
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َ - 1ى أبى مدمضٖ ،بض هللا بً أيا ػءض ،ال٣حرواوا املال٩ا ،وء٣ا ٫له :مال ٪الهٛحر ،إلامام الٗالمة ال٣ضوة ال٣ٟيهٖ ،الم أَل املٛغب٧ ،ان أخض مً بغػ
في الٗلم والٗمل٢ ،ا ٫ال٣اضخي ٖياى :خاػ عتاؾة الضيً والضهيا ،ث٣ٟه ب٣ٟهاء ال٣حروان ،وٖىٖ ٫لى أيا ب٨غ بً اللباص ،وأزظ ًٖ مدمض بً مؿغوع
الدجام ،والٗؿا ،٫وٚحرَم ،ؾم٘ مىه زل٦ ٤سحر ،مج م :ال٣ٟيه ٖبض الغخيم بً العجىػ الؿبتي ،وال٣ٟيه ٖبض هللا بً ٚال الؿبتي ،مً مئلٟاثه:
الىىاصع والؼءاصات ،والا٢حضاء بمظَ مال ،٪والغؾالة ،ثىفي ؾىة ( .)ٌ386يىٓغ :ثغثي املضاع ،215/6 ٥وؾحر أٖالم الىبالء  ،490/12ومعجم املئلٟحن
. 73/6
2
 في ( ب ) " محن محن" .3
 في ( أ ) "ثهض ١الىاخض مىا و ث٨ظبه" .4
 في ( ب ) "هٟا لىَم" .5
 -في ( ب ) "و شخيء مً ناخبىا" .
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أقهض ٖلى هٟسخي بؤوا ٢ض ثجاوػت خض وجٗضيد َىع  ،وهللا يؿامدىا بمىه وًٞله ،ورانُا أن خانل ما
ط٦غٍ أن املجي جٗغى لبيان [رىاب ث٨غءغ إلازالم ،ولم ي٣ل أخض أهه رىاب في ث٨غءغٍ ،ولم يحٗغى
لبيان]( )1أن ث٨غءغَا ي٨غٍ زكية اٖح٣اص ٧ىهه عواية الظ َى املغاصٞ ،ح٩لم ٖلى ما ليـ بمغاص ،واٖغى
ٖما َى مغاص َظا خانل ما أقاعت اليه ٖباعثه ،وأهد اطا ثؤملد الجىاب وطضثه ٢ض جٗغى إلبُا٧ ٫ىن
ً
اٖح٣اص ُّ
الؿيية ٖلة في ال٨غاَة ،ويؿِ ال٣ى ٫في طل ٪في هدى مً رالرحن ؾُغا ،وطل ٪مً ٢ىله  :وخييئظ ٞال
َ
املدضذ الخ٨ٞ ،ي٠
وطه ل٣ى ٫مً ٢ا :٫أهه ييبػي ث٨غءغَا ٖىض اليحم الى ٢ىله :رم اٖلم أج م ازحلٟىا في
زٟا َظا ٧له ٖلى ناخبىا املظ٧ىع؟ وهللا أٖلم ،وكىله٧ :ان هللا لىا وله محن ،وأما صٖىاٍ أ  :املجي أن
الح٨غءغ زاعض ًٖ الغواية الخ٨ٞ ،ي ٠يهى٘ في الح٨بحر؟ ،أكىٌ :ما لىا وللح٨بحر ٞبهه زاعض ًٖ َغء٣ىاٞ ،بن
أعاص أهه لى ٧ان الح٨غءغ ٚحر عواية[ ل٩ان الح٨بحر -أيًاٚ -حر عواية ،ل ً٨الح٨بحر عواية٢ ،يل له :وما بيان
املالػمة؟ ٞبهه يلؼم مً ٧ىن الح٨غءغ ٚحر عواية أن ي٩ىن الح٨بحر ٚحر عواية]( ،)2بل يجىػ أن ي٩ىن الح٨غءغ ٚحر
ً
َ
عواية ،والح٨بحر عواية ،فئن كلد :طل٢ ٪ياؾا للح٨غءغ ٖلى الح٨بحر٢ ،يل :له َظا ٢ياؽ زا ًٖ ٫الجام٘ٞ ،بن
الح٨غءغ لم ثغص( )3به عواية ،ل٩ىهه يحىٖ ٠٢لح ا والح٨بحر وعصت به الغواية ،وال٣ياؽ بض في بخحه مً
َ َّ
مؿلما ٞؤٚىاها هللا ًٖ َل الٟاع،١
وطىص الجام٘ املؿلم ،واهحٟاء الٟاع ١و طام٘ أنال ًٞال ًٖ ٧ىهه
ٞبن ٢ا :٫الجام٘ أن ٦ال مج ما يحٗل ٤بال٣غ ن م٘ زغوض ٧ل مج ما ًٖ خ٣ي٣حه٢ ،يل له :ا٢حهغت ٖلى ط٦غ
الح٨بحر  ،ِ٣ٞو٧ان مً خ ٪٣أن ثًم اليه الحٗىص والبؿملة[،وث٣ى ٫في ٖباعث ٪الؿاب٣ة٨ٞ :ي ٠يهى٘
ّ
بالح٨بحر والحٗىط والبؿملة؟](ٞ )4بن ٖلح ٪وطضت في الجمي٘ٞ ،لم ا٢حهغت ٖلى البٌٗ صون البٌٗ ،ووعاء
ً
طل٧ ٪له أن ٖلح ٪مى٣ىية بما لم ثغص به عواية ،وأزظ به الكيىر ازحياعا م٘ جٗل٣ه بال٣غ ن وزغوطه ًٖ
خ٣ي٣حه٦ ،مسل ما ؾب ٤مً البؿملة في عي٘ الؼَغ( ،)5وث٣ؿيِ ال٣غ ن في التراوءذ وزحمه في ليلة ال٣ضع
وٚحر طل ٪مما ؾبٞ ،٤هظٍ ٖلة ٞاؾضة [لىخة/10أ] الُغص؛ بج ا وطضت ولم يىطض املٗلى ٫مٗهاٞ ،بن ٢ا:٫
ليـ َظا َى الجام٘ ،ول ً٨الجام٘ أوا عأيد زغ الخا ٔٞابً الجؼع ملا ط٦غ الح٨غءغ م٘ اليكغ في زغ
٦حابه اليكغ( ،)6أطن طل ٪باثداص خ٨مهما٢ ،يل لهَ :ظا طام٘ ٞاؾض ،مً طملة ما ط٦غٍ في زغ طل٪
ال٨حاب :صٖاء اليحم ،وأمىع ٦سحرة يُل ٗٞلها ٖىض اليحمٞ ،ييبػي اؾحىاء طميٗها في الخ٨مٞ ،ح٩ىن ثل٪
مىع ٧لها عواية في الحالوة٦ ،ما أن الح٨بحر عواية ،و ي٣ى ٫به أخض وهللا أٖلم .
كىله :ثاب هللا ٖليىا وٖليه محن٢ .ا :٫زغ الخا ٔٞقمـ الضيً ابً الجؼع في املؿؤلة الخ ما
ط٦غٍ ٖىه ،أكىٌ٢ :ض ؾب ٤أن ٦الم ابً الجؼع
يىاؾ ٢ىاٖض مظَبه ،وأن الحٗليل الظ بجى ٖليه
الحهىء الظ ط٦غٍ ليـ بحام ،وأن خٟاّ مظَبه الظيً طاءوا بٗضٍ زالٟىٍ ولم يٗغطىا ٖلى ٦المه وَم
أصعي وأٖلم ،ويٗض َظا ٧له ٞي٣ا– ٫أيًا -لهاخبىا املظ٧ىع :أهد في واص ،وابً الجؼع في واص ٞبه ٪أهد في
م٣ام اربات ال٨غاَة للح٨غءغ الؿاب ،٤وابً الجؼع في م٣ام ثهىء ما ٖليه ٢ضمىن ،و يلؼم مىه ٦غاَة
ما ٖليه الٗملٞ ،بن ال٨غاَة ثسبد بمجغص الاخحما ٫والحجىءؼ الٗ٣لي ،بؤن ي٣ا :٫أهه لى ّ
نىب ٗٞل
٢ضمحن يدحمل أهه ٦غٍ ٗٞل املحؤزغءً؛ بهه مٗغى بؤن ي٣ا :٫وءدحمل أهه ٖىضٍ مباح مغطىح م٨غوٍ،
1

العدد 11
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 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( أ ) .2
 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( أ ) .3
 في ( أ ) "لم هجض" .4
 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( ب ) .5
 يىٓغ اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ .481/26
 -املهضع الؿاب 496/2 ٤و 497الى زغ ال٨حاب .
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ّ
وم٘ الاخحما ٫يؿ ِ٣الاؾحض  ٫ولى ُؾ ِلم أهه ي٣حطخي ال٨غاَةٞ ،ال حجة ٞيه؛ بن ٦الم ازىاهه مً
الكاٗٞية نغءذ في زالٞه ولى ؾلم ٦ما يؿلم املدا [)1(٫أن الكاٗٞية ٧لهم اث٣ٟىا ٖلى ما ٢ا ٫ابً الجؼع ،
ٞي٣ا ٫لهاخبىا املظ٧ىع ٖىض طل :٪أه )2(]٪وؾاتغ مً ثد٨م ٖليه بال٨غاَة مال٨ية ،وابً الجؼع الظ
جؿحض ٫ب٨المه قاٞعيٞ ،لم خ٨مد ٖلى املال٨ية بمظَ الكاٗٞية؟ ٞبن ٢اَ :٫ظٍ املؿؤلة ليؿد مً
ال٣ٟه في شخيء ،بل هي ٢غاءة(،)3ومً املٗلىم أن الجؼع َى امام ال٣غ ن ،واملغطىٕ اليه في املًٗالت( ،)4و٢ض
٢اٞ ٫ح ا ما ٢اٞ ،٫يج اثبإ ٢ىلهٞ ،ي٣ا ٫لهٞ :بن امام الخٟاّ وقيش إلاؾالم( )5في الخضيص الخا ٔٞابً
حجغ الٗؿ٣الوا ٢ا ٫في قغح البساع في ٦حاب ًٞاتل ال٣غ ن٧ :ل مؿؤلة ٞح ا خ٨م بدال ٫أو خغام ٞهي
مً وْيٟة ال٣ٟهاء(ٞ ،)6ال ييبػي للم٣غتحن أن يسىيىا ٞح ا ،واهما يح٩لم ٖلح ا ال٣ٟهاء والٗاملىن بالخال٫
والخغامَ ،ظا مً مٗجى ٦المه لُى ٫الٗهض به ،وبه يٓهغ بُالن ٢ىله :اج ا ليـ مً ال٣ٟه ،و٦ظل ٪أن
الخ٨م بال٨غاَة َى أخض خ٩ام اليمؿة التي يح٩لم ٞح ا ا ال٣ٟهاء ،وٖىض طل ٪يج ٖلى ٧ل ٞغء ٤أن
يخبٗىا مظَب م ،و يسغطىا الى ٚحرٍ ،وهللا أٖلم .
كىله :ثاب هللا ٖليىا وٖليه ،وما اؾخكهض به ًٖ بٌٗ هضلؿيحن ،أكىٌَ :ظا يضٖ ٫لى ٖضم
اخاَحه بمٗجى ما في الجىابٞ ،بن ٢ىله في الجىاب :وهللا خؿي أ٢ىام الخ مً ٦الم ابً ٖغٞة ،مً ٦الم
ابً ل  ،الظ أعاص ببٌٗ هضلؿيحن( )7وهللا -جٗالى أٖلم٢ -اله و٦حبه ٖبيض عبه -جٗالى -أخمض بً مباع٥
السجلماسخي لُ ٠هللا به محن .الخمض هلل وخضٍ ونلى هللا ٖلى مً هبي بٗضٍ ،رم اوا ملا ٞغٚد مما ؾب٤
ٖاوصت الىٓغ في مغاطٗحه٧ ،ان هللا لىا ولهٞ ،ىطضثه زحمها ب٣ىله :و٦ح الىاهي ًٖ الح٨غاع ٖىض اليحم،
ُ
َ
نض ١هللا ْجي املح٣ضم ،وما و ٘٢في زاَغ مً أن مغاصٍ بالىاهي هٟؿه ،و٢ض
فللد :الخمض هلل ،والك٨غ هلل
٦حبد ٖليه ما ؾب ،٤وٞيه ا٢ىإ وبال ،ٙوان ُّ
أعصت [لىخة/11أ] أن َ
أقحر الى ٦الم ابً عقض -عخمه هللاٞ -بهه
٢ا ٫ما مٗىاٍ :أن املجت ضيً ٦مال ٪وأمساله ،طغت ٖاصت م بالحؤصب م٘ الكاعٕٞ ،بطا َّأصاَم اطت اصَم الى
ً
خ٨م ٚحر مىهىم ،و مجم٘ ٖليه ٖيروا ٖىه ان ٧ان م٨غوَا بال ييبػي أو يعجبجي( )8أو هدى طل ،٪وان
ً
ً
٧ان مُلىبا ٖيروا ٖىه بيعجبجي ،أو ٞيه زحر ،أو ما أقبه طل ،٪وان ٧ان مباخا ٖحاب ٞيه٢ ،الىا :بؤؽ
ً
ً
ٞيه ،وهدى طل ،٪وان ٧ان مىهىنا أو مجمٗا ٖليه ٖيروا ٞيه بالخلية ،والخغمية ،وال٨غاَة ،والىطىب،
ً
ً
والىضبٗٞ ،لىا طل ٪ثميحزا ملؿاتل الاطت اص مً مؿاتل الىو ،وإلاطمإ ،وثؤصبا م٘ هللا -جٗالىَ ، -ظا مٗجى
٦المه عضخي هللا ٖىه ،ختى ٢ا ٫الخا ٔٞطال ٫الضيً الؿيىَا في الخاو في الٟحاوي :أن ال٨غاَة في
انُالح املجت ض يىُلٖ )9(٤لى مٗىيحن :أخضىما ال٨غاَة الكغٖية ،يٗجي -وهللا أٖلم -املىهىم ٖلح ا في
الكغٕ٢ ،ا :٫وهي التي ٖضَا نىليىن مً ٢ؿم ال٣بيذ ،وهي التي يساب ٖلى ثغ٦ها ،والثاني :ال٨غاَة
إلاعقاصية ،يٗجي -وهللا أٖلم -التي ثٓهغ با طت اص ،وَظٍ ليؿد مً ال٣بيذ و رىاب في ثغ٦ها ،وَظٍ ٖباعثه -
عخمه هللا :-ال٨غاَة في ٦الم املجت ضيً٦ ،مال ،٪والكاٞعي ،لها اَال٢ان ،أخضَماَ :ظا -اقاعة الى ما في
1
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 في ( أ ) "وؾاتغ مً ثد٨م ٖليه بال٨غاَية مال٨ية" .2
 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( أ ) .3
 في ( ب ) "٢غاءية" .4
 في ( ب ) "املٟهالت" .5
 في ( أ ) "ٞبن امام الخٟاّ قيش إلاؾالم" .6
 طاء في َامل اليسية ( ب ) " ٧ل مؿؤلة ٞيه خ٨م بدال ٫أو خغام ٞليـ مً ال٣غ ن" ،ولم أٖ ٠٢لى َظا ال٨الم ٞيما أثيذ لي .7
 في ( ب ) "ببٌٗ هضلـ" .ً
8
 في ( ب ) "٧ان م٨غوَا ٞال ييبػي أن يعجبجي" .9
 -في ( ب ) "مُل. "٤
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العدد14

 َى أبى ال٣اؾم ٖبض ال٨غءم ابً الٗالمة أيا الًٟل مدمض بً ٖبض ال٨غءم بً الًٟل بً الخؿحن الغاٞعي ،ال٣ؼوءجي٢ ،غأ ٖلى أبيه ،وعوي ٖىه وًٖٖبض هللا بً أيا الٟحىح بً ٖمغان ال٣ٟيه ،وخامض بً مدمىص اليُي الغاػ  ،ؾم٘ مىه الخاٖ ٔٞبض الٗٓيم باملىؾم٧ ،ان مً الٗلماء الٗاملحن،
يظ٦غ ٖىه جٗبض ،ووؿ ،٪اهت د اليه مٗغٞة املظَ  .له :الٟحذ الٗؼءؼ في قغح الىطحز ،وقغح زغ نٛحر ،وله قغح مؿىض الكاٞعي و٦حاب الحظهي
ٞىاتض ٖلى الىطحز ،وٚحرَا ،ثىفي ب٣ؼوءً -عخمه هللا جٗالى -ؾىة ( .)ٌ623يىٓغ :قظعات الظَ  ،107/5وؾحر أٖالم الىبالء  ،197/16والىافي بالىٞيات
 ،63/19ومعجم املئلٟحن . 3/6
2
 يىٓغ قغح الىىو ٖلى مؿلم .93/43
 يىٓغ .228/2" - 4مً َّ
الغ٢ة وَى يض الؿمًٞ .هى ٖباعة ًٖ اهدا ٝطات الخغ ٝوهدىله ...و٢ا ٫الضاوا في ٦حابه الحجغءض :التر٢ي ٤في الخغ ٝصون الخغ٦ة اطا ٧ان
ً
نيٛحه وإلامالة في الخغ٦ة صون الخغ ٝاط ٧اهد لٗلة أوطبت ا وهي ثسٟي٧ ٠اإلصٚام ؾىاء اهحهى .وَظا خؿً طضا" .اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ . 90/2
5
 "الحٟسيم مً الٟسامة وهي الٗٓمة وال٨ثرة ٞهي ٖباعة ًٖ عبى الخغ ٝوجؿميىه ٞهى والحٛلئ واخض ،ا املؿحٗمل في الغاء في يض التر٢يَ ٤ىالحٟسيم وفي الالم الحلٛئ" .هٟـ املهضع الؿاب. 90/2 ٤
6
 ث٣ضم الحٗغء ٠به م .217
 ث٣ضم الحٗغء ٠به م .218
 يىٓغ الخاو للٟحاوي .103/29
 -في ( ب ) "ٞجميٗه" .
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ثغ٦ها رىاب -ويٗير ٖج ا بال٨غاَة الكغٖية ،واملٗجى ازغ أن املجت ض أخ وازحاع أن يٗمل بٟٗل طل ٪مً
ٚحر اصزاله في ٢ؿم امل٨غوٍ ،والظ َى مً هىٕ ال٣بيذ ،ويٗير ًٖ َظٍ بال٨غاَة إلاعقاصية ،وَظٍ ال٨غاَة
ّ
املكمـٞ ،ازحلٟىا َل
رىاب في ثغ٦ها ،و ٢بذ في ٗٞلها ،و٢ض ط٦غ أبخابىا طل ٪في ٢ى ٫الكاٞعي :وأها أ٦غٍ
َظٍ ال٨غاَة قغٖية يساب ٞح ا ،أو اعقاصية رىاب ٞح ا؟ و٢ا ٫الكاٞعي :وأها أ٦غٍ إلامامة؛ بج ا و ية وأها
أ٦غٍ ؾاتغ الى ياتٞ ،ليـ مغاص الكاٞعي بظل ٪ال٨غاَة التي هي أخض أ٢ؿام خ٩ام اليمؿة الضازلة في
٢ؿم ال٣بيذ ،وإلامامة ٞغى ٟ٦اية؛ ّ
بن ا ثىٗ٣ض الجماٖة التي هي ٞغى ٟ٦اية ،والغاٞعي( )1ي٣ى :٫اج ا
ً
أًٞل مً اطان ،وفي ٧ل مج ما ًٞل ،وطل ٪مىا ٝلل٨غاَة ُٗ٢ا ،واهما مغاص الكاٞعي أهه يد
الضزىٞ ٫ح ا و يسحاعٍ ،للمٗجى الظ ط٦غٍٞ ،هي ٦غاَة اعقاصية ٦غاَة قغٖيةٞ ،لى ٗٞلها لم يىن٠
ً
ٗٞله ب٣بذ ،بل َى ت بٗباصة ٞح ا ًٞل اطماٖا ،اما ًٞل يؼءض ٖلى ًٞل طان٦ ،ما َى عأ الغاٞعي ،أو
يى٣و ٖىه٦ ،ما َى عأ الىىو ( ،)2ولى ٧اهد إلامامة م٨غوَة ٦غاَة قغٖية لم يٞ ً٨ح ا ًٞل البحة؛ بن
ال ٨ىغاَة والسىاب يجحمٗان٨ٞ ،ىىظل ٢ ٪ىىى ٫ال ٣ىغافي؛ يٗجي بهه ؾ ى ىىئل ٖى ىىه في الظزحرة( ٦ :)3ىىغٍ م ىىال٪
التر٢ي،)4(٤
والحٟسيم( ،)5والغوم( ،)6وإلاقمام( )7في الهالة؛ بج ا قٛل ًٖ أخ٩ام الهالة مٗىاٍ :أهه أخ
وازحاع أن يٟٗل طل ٪للمٗجى الظ ط٦غٍ ،وليـ مغاصٍ ال٨غاَة التي يضزل محٗل٣ها في ٢ؿم ال٣بيذ ،مٗاط
ً
هللا َظا أن يًٓ بمً َى صون مال ٪ب٨سحرًٞ ،ال ًٖ َظا إلامام الجليل ،امام صاع الهجغة ،وامام أَل
املكغ ١واملٛغب عضخي هللا ٖىه وهٟٗىا به ،اهحهى ٦المه بدغوٞه( .)8وطل ٪أهه ُؾئل ٖل ٢ى ٫بًٗهم أن
ال٣غاءة بالتر٢ي ٤في الهالة م٨غوَة ثظَ اليكىٕ بخيذ أم ؟ ٞؤطاب ، :وامل٨غوٍ ما وعص ٞيه ههي
زام ،ولم يغص ًٖ الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم في طل ٪ههي ،و٢ىله :ان التر٢ي ٤يظَ اليكىٕ ممىىٕ؛ بهه
٧ان طل ٪مً طهة ال٨ٟغ في أصاء ثل ٪الهيئةٞ ،جمي٘(َ )9يئات [لىخة /12أ] صاء ٦ظل ،٪وال٨ٟغ في أصاء
ألٟاّ ال٣غ ن ٖلى الهيئة التي أهؼٖ ٫لح ا ٖلى الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم يىافي اليكىٕ ،يٗجي :بل َى
واط ومً أمىع الٗباصة والضيً ،واهما يىافي اليكىٕ وال٨ٟغ في مىع الضهيىءة ،الضييية و زغوءة،
ههىا ٖلى طل ،٪رم ان امل٨غوٍ ٖىض نىليحن مً ٢ؿم ال٣بيذ ٦،ما أن املىضوب مً ٢ؿم الخؿً ،و
يىن ٠شخيء مً ال٣غ ن بال٣بذ؛ بن ٢غاءة ال٣غ ن ٞغى ٟ٦اية باإلطمإ٨ٞ ،ي ٠يحسيل أن يىن ٠ما َى
ٞغى ٟ٦اية بؤهه م٨غوٍ؟ رم ثبحن أن َظا الى٣ل وطىص له ،وأن الظ ه٣له ،ال٣غافي في الظزحرةٞ ،ظ٦غ
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ُ
طمي٘ ما ؾب ،)1(٤كلد :وَى ٦الم في ٚاية الخؿً ،وبه يٗلم ما في ٢ى ٫بًٗهى ىىم أن ال ٣ىىغ ن بالحجى ىىىءض في
ً
الهالة م٨ى ىىغوَة؛ بج ا ثىافي اليك ىىىٕ الحجىءض -أيًا -واط باإلطمإ ،و٦ي ٠يحسيل في الىاط باإلطمإ
أن ي٣ا :٫اهه م٨غوٍ ،وٗم ان أعءض بامل٨غوٍ ما ػاص ٖلى ال٣ضع الظ يحؤطي به الحجىءض مً ثمُيِ الخغو،ٝ
واقبإ الخغ٧ات وثُىءل املضات ،مما يحىنل به امل٣غ في أو ٫مغ الى مٗغٞة ٦يٟية الحجىءضٞ ،ي٩ىن له
وطهٞ ،بن َظا اهما يُل في و٢د الحٗليم في و٢د الهالة ،ولهظا ٢ا ٫بٌٗ امل٣غتحن و٢ض ٢يل له :ان
ً
ٞالها ػٖم أه ٪ث٣غأ بهٟة ٦ظا و٦ظاٞ :ال يؿم٘ الى ٢غاءجا في املدغاب ٞبوا أ٢غأ ٞيه ٢غاءة مغثلة ٚحر ممُُة
ومح٩لٟة ،أما أنل الحجىءض ٞال وطه ل٨غاَحه م٘ وطىبه ،وَ ىىظا وطى ىىه ز ىىغ يدمل ٖليه ٦الم ال٣غافي في
ُ
الظزحرة ،وَى -وهللا أٖلم -أْهغ مما ٢اله الخا )2(ٔٞعضخي هللا ٖىه ،كلد :وَظا ٧له زغوض ٖما هدً بؿبيله
ُ
ووطضت ناخبىا املظ٧ىع -خٟٓه هللا مً َىاع ١الخضران محن -في مغاطٗحه
أوطيه( )3خؿً َظا ال٨الم،
ً
يكغص الٗباعة وءجت ض ٞح ا ،ويؿبي ما في الجىاب مً ٦الم الٗلماء والحد٣ي ٤الىٟيـ َضعا و هؤزظ ٖليه في
طل ،٪وهُل هللا -ثباع ٥وجٗالى -أن يحىب ٖليىا وٖليه محن ،وءغػ٢ىا املدبة في هللا والاطحمإ ٖلى أمغ هللا
والحىصص و زىة في هللا ،ووؿؤله -جٗالى -أن يُغص الكيُان بحن املؿلمحن وزهىنا َاتٟة امل٣غتحن ،وأن
يى٣ٞهم وءى٣ٞىا مٗهم الى ما أمغ به الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم مً املدبة إلاؾالمية و زىة إلايماهية ،اط

اْلَنَّةَ َح َّّت تُ ْؤِمنُوا َولَ تُ ْؤِمنُوا َح َّّت ََتَابُّوا أ ََولَ أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى شيء إِ َذا
٢ا ٫نلى هللا ٖليه وؾلم(( :لَ تَ ْد ُخلُو َن ْ
ُ
ووطضت ناخبىا املظ٧ىع –خٟٓه هللا -ه٣ل ٦الم ناخ اليكغ
السالَ َم بَْي نَ ُك ْم))(،)4
فَ َع ْلتُ ُموهُ ََتَابَْبتُ ْم أَفْ ُشوا َّ

عضخي هللا ٖىه ،و٢ض ؾب ٤ما ٞيه وب٣ا ٞيه أمغان :أخضىما أن ابً الجؼع ث٩لم ٖلى قيئحن في طل ٪ال٨الم،
ٖلى طٗل الح٨غءغ عواية ،والتزام زظ به في َغء ٤الحالوة بديص يؿ٘( )5ثغ٦ه ،وَى الظ وؿبه الى بٌٗ
امل٣غتحن ،وطل ٪أهه لم يغ ٞح ا هها بخض ا للهغواوا ًٖ ٖصخى ،وٖباعثه صالة ٖلى طل ،٪خيص ٢اٞ ٫ح ا:
ٞبن أزظ ببٖاصت ا رالذ مغات ،واملؤرىع مغة واخضةٞ ،بن الحٗبحر بابزظ مً لىاػم الغواية ،وٖلى أن الٗمل
طغي ٖلى ث٨غءغ إلازالم رالذ مغات في أ٦ثر البالص ،رم اؾحهىب ٖليه الؿلٞ ،٠هما م٣امان ،م٣ام اٖح٣اص
أن الح٨غءغ عواية واصٖاء زظ به ،وَى الظ في أو٦ ٫المه ،وَى الظ أَاٞ ٫يه الىٟـ ،وَظا لم يِ٢ ٘٣
في ُ٢غها و ٢اله أخض واصىى أن الح٨غءغ الغواية ،وم٣ام بيان ما طغي به الٗمل في أ٦ثر البالص ،وَى الظ في
زغ ٦المه ،وَى الظ و ٘٢في ُ٢غها م٘ اخحما ٫أن ي٩ىن اليحم الظ ٖىضها أزو مً اليحم الظ
[لىخة/13أ] ٧ان في ٦المه؛ اط اليحم ٖىضها زام بما في الخؼب ،صون زحم إلاوؿان وخضٍ ال٣غ ن في ٚحر
نالة ،أو في نالة ،أوفي التراوءذٞ ،بن اليحم في َظٍ مىع ٖىضها ث٨غاع ٞيهَ ،ل خظٞه ٖمضا زىٞا مً
ثُغ ١الاٖتراى به ،أو ليـ في وسيحه؟ ٦ما أن خظ ٝجٗٓيم ابً الجؼع للهغواوا ،و٢ىله ٞيه ًٖ
اليُي البٛضاص ( :)6لم ي ً٨في ػمً ابً مؿٗىص الى و٢د الهغواوا ،مسل :الهغواوا ،رم ونٟه بٗض طل٪
بالٗلم واملٗغٞة وال٣ٟه ،وثؤمله لالزحياع ،وخظَ ٝظا ٧له ناخبىا زىٞا مً ثُغ ١الاٖتراى به ،أو ليـ في
1
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 يىٓغ الظزحرة . 228/22
 يكحر ل خا ٔٞطال ٫الضيً الؿيىَا .3
 في ( ب ) "أوطبه" .َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َّ ْ ُ ْ ُ نَ
4
خضيص أيا َغءغة :أزغطه مؿلم في ٦حاب إلايمان ،باب :بي ِان أهه يضزل الجىة ِا املئ ِمىى  ،74/1خضيص ع٢م . 545
 في ( ب ) "بديص يؿمذ" .6
 َى أبىب٨غ أخمض بً ٖلي بً رابد بً أخمض بً مهض البٛضاص  ،املٗغو ٝباليُي  :أخض الخٟاّ املئعزحن املح٣ضمحن ،عخل الى م٨ة وؾم٘بالبهغة والضيىىع وال٩ىٞة ،و٧ان ٞهيدا للهجة ٖاعٞا بابصب ،ي٣ى ٫الكٗغ ،ولىٖا باملُالٗة والحؤلي ،٠ومً ٦حبه :البسالء والٟ٨اية في ٖلم الغواية في
مهُ ر الخضيص ،والٟىاتض املىحسبة وال٣ٟيه واملح٣ٟه ،وٞاثه ببٛضاص ؾىة ( .)ٌ463يىٓغ :قظعات الظَ  ،38/1وؾحر أٖالم الىبالء  ،419/13و ٖالم
. 172/1
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وسيحه ،و٧ان مً خ٣ه اطا ٧ان في وسيحه أن ي٨حبه طميٗا و يتر ٥مىه ؾيئا ،وثحميم ٦الم ابً الجؼع أهه
٢ا ٫بٗض ما في ٦الم ناخبىا و٧ان ٣ٞح ا ٦بحرا٢ :ا ٫اليُي البٛضاص ٧ :ان ممً ٖانغٍ بال٩ىٞة ي٣ى :٫لم
ي ً٨بال٩ىٞة مً ػمً ابً مؿٗىص( )1الى و٢حه أخض أ٣ٞه مىه ٌ ،رم ما في ٦الم ناخبىا ،و٢ا ٫بٗض ٢ىله :بال
قٞ ،٪لظل٢ ٪لىا :اهه ي٩ىن ازحياعا مىه والغطل ٧ان ٣ٞح ا ٖاملا أنال لالزحياعٞ ،لٗله عوي طل ،٪و٢ض ناع
الٗمل ٖلى َظا في أ٦ثر البالص ٖىض اليحم ،والهىاب الى زغ ما ط٦غت مظَ الهغواوا ال٣اتل :بؤن الح٨غءغ
ً
عواية ،واؾحضللد باٖتراى ابً الجؼع له ٖلى اٖتراى ما وٖ ٘٢ىضها م٘ وطىص الٟاعٞ ،١بن امل٨غع ػمىا
يؼٖمىج ا ولم ثغ٦د يحٗل ٤بمؿؤلحىا( )2مً ٦الم ابً الجؼع  ،وط٦غت ما يحٗل ٤ا مً ٦المه وهللا أٖلم،
وؿؤله –ؾبداهه -أن يحىب ٖليىا ،وءى٣ٞىا ملا يدبه وءغياٍ ،وءجٗلىا والهاخ وطمي٘ امل٣غتحن و٧اٞة
الٗلماء واملحٗلمحن مً املغخىمحن بمىه وًٞله و٦غمه ،ولىسحم َظٍ الخغو ٝثير٧ا ومدبة وجٗل٣ا بؤطيا٫
َّ
َ
ؾاصاثىا بما زحم به الخا ٔٞابً حجغ َ
قغخه ،وَى ٢ىله نلى هللا ٖليه وؾلمُ (( :ؾ ْب َداه َ ٪الل ُه َّم َو ِب َد ْم ِض َ،٥
َ ْ َ
َ
َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََُ ُ َ
َ
َّ
َ
َْ
َأ ْق َه ُض ْ
ىب ِال ْي َُ .)3())٪ؾ ْب َداه َ ٪الل ُه َّم َو ِب َد ْم ِض َ ،٥أق َه ُضأ ْن ِال َه ِا أه َد،
أن ِال َه ِا أهد أؾحِٟ ٛغ ٥وأث
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ىب ِال ْي َ ،)4(٪ونلى
أؾحِٟ ٛغ ٥وأثىب ِالي .٪ؾبداه ٪اللهم و ِبدم ِض ،٥أقهض أن ِاله ِا أهد ،أؾحِٟ ٛغ ٥وأث
ونلى هللا ٖلى ؾيضها مدمض وٖلى له وبخبه وؾلم جؿلما ،والخمض هلل عب الٗاملحن٢ ،اله و٦حبه [أ٣ٞغ
الٗبيض وألىث م وأْلمهم لىٟؿه الٗبض الجاوا]( )5أخمض بً مباع ٥السجلماسخي لُ ٠هللا به آمحن .
اهحهى بدمض هللا [مً زُه بىاؾُة ها٢له أب٣اٍ هللا لة لإلؾالم ؾيٟا باثغا وٞجغا هاتغا بمىىه و٦غمىه
ً
ونلى هللا ٖلى ؾيضها مدمض وٖلى له وبخبه وؾلم جؿليما]([.)6لىخة/14أ].
املطاصع واملغاجؼ:
 -1ال٣غ ن ال٨غءم بغواية خٟو ًٖ ٖانم
 -2أخ٩ام ال٣غ ن بيا الخؿً املٗغو ٝال٨ياَغاسخى ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروتَ 1405 ،ى
 -3اخى ىياء ٖى ىلىم الضيً بيا خ ىامض مدم ى ىض بً مدمى ىض الٛؼالي الُ ىىسخي ،املح ىىفىَ505 :ى ،الىاق ى ىغ :صاع املٗغٞة
 بحروت -4الاؾحظ٧اع بيا ٖمغ يىؾ ٠بً ٖبض الير الىمغ  ،ثد٣ي :٤ؾالم مدمض ُٖا ،مدمض ٖلي مٗىى ،الىاقغ:
صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت ،الُبٗة ولى. 2000 ،
 -5الاؾخيٗاب في مٗغٞة بخاب ،بيا ٖمغ يىؾ ٠بً ٖبض هللا بً مدمض بً ٖبض الير بً ٖانم الىمغ
ال٣غَبي (املحىفىَ463 :ى) ،ثد٣يٖ :٤لي مدمض البجاو  ،الىاقغ :صاع الجيل ،بحروت ،الُبٗة :ولىَ 1412 ،ى
 1992 -م .
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1
 َى ٖبض هللا بً مؿٗىص بً ٚاٞل بً خبي الهظلي ،أبىٖبض الغخمً :بخايا ،مً أ٧ابغَمًٞ ،ال وٖ٣ال ،و٢غبا مً عؾى ٫هللا –نلى هللا ٖليهوؾلم -وَى مً أَل م٨ة ،ومً الؿاب٣حن الى إلاؾالم ،وأو ٫مً طهغ ب٣غاءة ال٣غ ن بم٨ة ،ثىفي في املضيىة ؾىة ( ًٖ )ٌ32هدى ٖ 60اما ،يىٓغ :أؾض
الٛابة  ،381/3والاؾخيٗاب  ،987/3و ٖالم . 136/4
2
 مً ٢ىلهٞ " :بن امل٨غع ػمىا" الى ٢ىله" :يحٗل ٤بمؿؤلحىا" َ٨ظا مىطىص في اليسيححن ولٗله زُؤ مً اليؿار .3
 خضيص ابً مؿٗىص :أزغطه الُيراوا في وؾِ  ،123/2وال٨بحر  ،138/2وًٖ أيا َغءغة في الترمظ ٦حاب الضٖىات ،باب :ما ي٣ى ٫اطا ٢ام مًاملجلـ  ،494/5خضيص ع٢م  ،3433و٢اَ :٫ظا خضيص خؿً ٚغء بخيذ مً َظا الىطه ،ول خضيص أَغا ٝأزغي مج ا" :مً ٢ا :٫ؾبدان هللا
وبدمضٍ" ٖىض اليؿاثا وٚحرٍ ،مً اصاب التي ييبػي مغاٖات ا في املجالـٟ٦ :اعة املجلـ؛ بطل ما٢ض يٞ ٘٣يه مً اللٛى وال٨الم الباَل ،و٢لما يجلـ
إلاوؿان مجلؿا ا وءدهل له ٞيه شخيء مً الل ،ِٛأو مً ييإ الى٢د في خؿً أن ي٣ى ٫طل٧ ٪لما ٢ام مً مجلؿه .
4
 في ( أ ) "ؾبداه ٪اللهم وبدمض ٥أؾحٟٛغ ٥وأثىب الي. "٪5
 ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( ب ) .6
 -ما بحن املٗ٩ىٞحن ؾ ِ٣مً ( ب ) .
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 -6أؾض الٛابة في مٗغٞة الضخابة ،بيا الخؿً ٖلي بً أيا ال٨غم مدمض بً مدمض بً ٖبض ال٨غءم بً ٖبض
الىاخض الكيباوا الجؼع ٖ ،ؼ الضيً ابً رحر (املحىفىَ630 :ى) ،ثد٣يٖ :٤لي مدمض مٗىى ٖ -اص ٫أخمض
ٖبض املىطىص ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،الُبٗة :ولى ،ؾىة اليكغَ1415 :ى  1994 -م .
 -7قباٍ والىٓاتغ لٗبض الغخمً بً أيا ب٨غ الؿيىَا ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروتَ1403 ،ى.
 -8إلانابة في ثميحز الضخابة ،بيا الًٟل أخمض بً ٖلي بً مدمض بً أخمض بً حجغ الٗؿ٣الوا (املحىفى:
َ852ى) ،ثد٣يٖ :٤اص ٫أخمض ٖبض املىطىص وٖلى مدمض مٗىى ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت،
الُبٗة :ولى َ 1415ى .
 -9انُالح املظَ املال٩ا ،ملدمض ابغاَيم ٖلي ،الىاقغ :صاع البدىذ للضعاؾات إلاؾالمية ،اخياء التراذ –
إلاماعات الٗغبية – صيا  ،الُبٗة ولى . 2000 ٌ1421
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 -10أٖالم املٛغب و هضلـ في ال٣غن السامً ،إلؾماٖيل بً يىؾ ٠بً مدمض بً ههغ اليؼعجي ههاع
الىهغ  ،أبى الىليض ،املٗغو ٝبابً خمغ (املحىفىَ807 :ى) ،ثد٣ي :٤الض٦حىع مدمض عيىان الضاية ،الىاقغ:
مئؾؿة الغؾالة ،بحروت ،الُبٗة :ولىَ 1396 ،ى  1976 -م
ٖ -11الم ليحر الضيً بً مدمىص بً مدمض بً ٖلي بً ٞاعؽ ،الؼع٦لي الضمك٣ا (املحىفىَ1396 :ى)،
الىاقغ :صاع الٗلم للماليحن ،الُبٗة :اليامؿة ٖكغ  2002 -م .
 – 12ا٦ما ٫املٗلم بيا ٖبض هللا مدمض بً زلٟة الىقحاوا يا املال٩ا ،املحىفى  ،ٌ827الىاقغ :مُبٗة
الؿٗاصة ،مهغ ،ثهىءغ ،صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت ،لبىان ،ؾىة اليكغ . ٌ1328
َ
َ َ َ
امحا ُٕ ُ
الَ ٟ
ًالء َبتراطم ّ
ال٣غن
الهجغ  ،إللياؽ بً أخمض خؿحن -الكهحر
ال٣غاء ِٞيما بٗض
-13
ِ
ِ
السامً ِ
َ
مدمض ثميم ّ
بالؿاٖاجا -بً ؾليمان بً م٣بىٖ ٫لي اليرماو  ،ث٣ضيمًٞ :يلة امل٣غة الكيش َّ
الؼٖبي ،الىاقغ:
صاع الىضوة الٗاملية للُباٖة واليكغ والحىػي٘ ،الُبٗة :ولىَ 1421 ،ى  2000 -م .
 -14وؿاب ،بيا ؾٗيض ٖبض ال٨غءم بً مدمض ابً مىهىع الحميبي الؿمٗاوا املحىفى ؾىة (َ562ى)،
ثد٣يٖ :٤بض هللا ٖمغ الباعوص  ،الىاقغ :صاع ال٨ٟغ ،بحروت 1998م .
 -15ه٨دة الٟاؾضة (صعاؾة ٣ٞهية م٣اعهة) للكيش ٖبضالغخمً بً ٖبضالغخمً قميلة َض ،٫الُبٗة
ولى.
 -16ايًاح امل٨ىىن طيل ٦ك ٠الٓىىن ًٖ أؾاما ال٨ح والٟىىن ملهُٟى بً ٖبضهللا ال٣ؿُىُيجي
الغوما الخىٟا ت  ،ٌ1067الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت ،ؾىة اليكغ 1992 – ٌ1413م.
 -17بضاية املجت ض وج اية امل٣حهض بيا الىليض بً عقض ال٣غَبي الكهحر بابً عقض الخٟيض ،الىاقغ :مُبٗة
مهُٟى البايا الخلبي وأو صٍ ،مهغ ،الُبٗة :الغابٗة1975 ،ٌ1395 ،م .
 -18البضع الُال٘ بمداؾً مً بٗض ال٣غن الؿاب٘ ،ملدمض بً ٖلي بً مدمض بً ٖبض هللا الكى٧اوا اليمجي
(املحىفىَ1250 :ى) ،الىاقغ :صاع املٗغٞة – بحروت .
 -19البيان والحدهيل بيا الىليض عقض ال٣غَبي ،خ٣٣ه :ص.مدمض خجي و زغون ،الىاقغ :صاع الٛغب
إلاؾالما ،بحروت ،لبىان ،الُبٗة الساهية 1988م .
 -20ثاعءش بٛضاص ،بخمض بً ٖلي أبى ب٨غ اليُي البٛضاص املحىفى ؾىة ( ،)ٌ463ثد٣ي :٤الض٦حىع بكاع
ٖىاص مٗغو ،ٝالىاقغ :صاع الٛغب إلاؾالما – بحروت -الُبٗة  :ولى ،ؾىة اليكغ َ1422 :ى 2002-م .
َ
 -21ثظ٦غة الخٟاّ لكمـ الضيً أبى ٖبض هللا مدمض بً أخمض بً ٖسمان بً ْ ٢ايماػ الظَبي (املحىفىَ748 :ى)
الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية -بحروت -لبىان ،الُبٗة :ولىَ1419 ،ى1998 -م .
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 -22ثغثي املضاع ٥وث٣غء املؿال ،٪بيا الًٟل ال٣اضخي ٖياى بً مىسخى اليدهبي (املحىفىَ544 :ى)،
ثد٣ي :٤طؼء  :1ابً ثاوءد الُىجي1965 ،م ،طؼء ٖ :4 ،3 ،2بض ال٣اصع الضخغاو  1970 - 1966 ،م ،طؼء
 :5مدمض بً قغءٟة ،طؼء  :8 ،7 ،6ؾٗيض أخمض أٖغاب 1983-1981م ،الىاقغ :مُبٗة ًٞالة -
املدمضية ،املٛغب ،الُبٗة :ولى .
 -23الترٚي في ًٞاتل ٖما ٫ورىاب طل ،٪بيا خٟو ٖمغ بً أخمض بً ٖسمان بً أخمض بً مدمض بً
أيىب بً أػصاط البٛضاص املٗغو ٝبىابً قاَحن (املحىفىَ385 :ى) ،ثد٣ي :٤مدمض خؿً مدمض خؿً
اؾماٖيل ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت – لبىان ،الُبٗة :ولىَ 1424 ،ى 2004 -م .
 -24الخؿهيل لٗلىم الحجزيل ،مدمض بً أخمض بً مدمض الٛغهاَا ال٩لبي ،الىاقغ :صاع ال٨حاب الٗغيا ،ؾىة
اليكغ َ1403ى1983 -م ،م٩ان اليكغ لبىان .
 -25ثٟؿحر ال٣غ ن الٗٓيم بيا الٟضاء اؾماٖيل بً ٖمغ بً ٦سحر ال٣غشخي الضمك٣ا ،املد ٤٣ؾاما بً
مدمض ؾالمة ،الىاقغ :صاع َيبة لليكغ والحىػي٘ ،الُبٗة الساهية َ1420ى1999 ،م .
 -26الحٗغءٟات لٗلي بً مدمض بً ٖلي الجغطاوا ،ثد٣ي :٤ابغاَيم بياع  ،الىاقغ :صاع ال٨حاب الٗغيا،
بحروت ،الُبٗة ولى .
 -27الح ييو الخبحر في ثسغءج أخاصيص الغاٞعي ال٨بحر ،ثد٣ي :٤خؿً ٖباؽ  ، ُ٢الىاقغ :مئؾؿة
٢غَبة ،صاع املك٩اة للبدص الٗلبي ،الُبٗة ولى َ1416ى1995 ،م .
 -28السمغ الضاوا في ث٣غء املٗاوا قغح عؾالة ابً أيا ػءض ال٣حرواوا ،لهالر ٖبض الؿمي٘ ايا ػَغ ،
الىاقغ :امل٨حبة الس٣اٞية ،بحروت .
 -29الجام٘ بخ٩ام ال٣غ ن بيا ٖبض هللا مدمض قمـ الضيً ال٣غَبي ،املدَ ٤٣كام ؾمحر البساع ،
الىاقغ :صاع ٖالم ال٨ح  ،الغءاى ،اململ٨ة الٗغبية الؿٗىصيةَ1423 ،ى2003 ،م .
 - 30الجام٘ الضخيذ املسحهغ بيا ٖبض هللا البساع  ،ثد٣ي :٤ص.مهُٟى صي البٛا ،الىاقغ :صاع ابً
٦سحر ،اليمامة ،بحروت ،الُبٗة السالسة .1987
 -31الجام٘ الضخيذ ملدمض أيا ٖيسخى الترمظ الؿلبي ،الىاقغ :صاع اخياء التراذ الٗغيا ،بحروت ،ثد٣ي٤
أخمض مدمض قا٦غ و زغون .
 -32الجام٘ الضخيذ (ؾجن الترمظ ) ملدمض بً ٖيسخى أبى ٖيسخى الترمظ الؿلبي ،الىاقغ :صاع اخياء التراذ
الٗغيا – بحروت ،ثد٣ي : ٤أخمض مدمض قا٦غ و زغون .
 -33الجىاَغ املًية في َب٣ات الخىٟية ،لٗبض ال٣اصع بً مدمض بً ههغ هللا ال٣غشخي ،أبىمدمض ،مدحي
الضيً الخىٟا (املحىفىَ775 :ى) ،الىاقغ :محر مدمض ٦ح زاهه – ٦غاجصخي .
 -34الخاو للٟحاو في ال٣ٟه وٖلىم الحٟؿحر والخضيص و نى ٫والىدى وإلاٖغاب وؾاتغ الٟىىن لجال٫
الضيً ٖبض الغخمً بً أيا ب٨غ الؿيىَا (املحىفى َ911ى) ثد٣يٖ : ٤بض اللُي ٠خؿً ٖبض الغخمً،
الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية  -بحروت  /لبىان  -الُبٗة  :ولى َ1421ى 2000 -م .
 -35الضعع ال٩امىة في أٖيان املاتة السامىة ،بيا الًٟل أخمض بً ٖلي بً مدمض بً أخمض بً حجغ
الٗؿ٣الوا (املحىفىَ852 :ى) ،ثد٣ي :٤مغا٢بة  /مدمض ٖبض املٗيض يان،الىاقغ :مجلـ صاتغة املٗاعٝ
الٗسماهية  -نيضع اباص /الهىض ،الُبٗة :الساهيةَ1392 ،ى1972 /م .
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 -36الضيباض املظَ في مٗغٞة أٖيان ٖلماء املظَ  ،إلبغاَيم بً ٖلي بً مدمض ،ابً ٞغخىن ،بغَان الضيً
اليٗمغ (املحىفىَ799 :ى) ،ثد٣ي ٤وجٗلي :٤الض٦حىع مدمض خمض أبى الىىع ،الىاقغ :صاع التراذ للُب٘
واليكغ ،ال٣اَغة .
 -37الظزحرة بيا الٗباؽ قهاب الضيً أخمض بً اصعيـ ال٣غافي( ،املحىفىَ684 :ى) ثد٣ي :٤مدمض خجي،
الىاقغ :صاع الٛغب ،بحروت1994 ،م .
 -38عواث٘ البيان ثٟؿحر يات خ٩ام للكيش الهابىوا ،الُبٗة السالسة1980 ،م ،ومئؾؿة مىاَل
الٗغٞان ،بحروت .
 -39الؿلؿلة الًٗيٟة ملدمض هانغ الضيً لباوا ،الىاقغ م٨حبة املٗاع ،ٝالغءاى.
 -40ؾلىة هٟاؽ ومداصرة ٦ياؽ بمً أ٢ير مً الٗلماء واله خاء بٟاؽ لكيش إلاؾالم أيا ٖبض هللا
مدمض بً طٟٗغ بً اصعيـ ال٨حاوا ،خ٣٣ها ووي٘ ٞهاعؾها خٟيض املئل ٠الض٦حىع الكغء ٠مدمض خمؼة بً
ٖلي ال٨حاوا .
 -41ؾجن أيا صاوص بيا صاوص ؾليمان بً قٗص السجؿحاوا ،الىاقغ :صاع ال٨حاب الٗغيا ،بحروت .
 - 42ؾجن ابً ماطه ،بيا ٖبض هللا مدمض بً يؼءض ال٣ؼوءجي بً ماطة (املحىفىَ273 :ى) ،ثد٣ي :٤قٗي
ّ
عهئوٍ ٖ -اص ٫مغقض َّ -
مدمض ٧امل ٢غٍ بللي َٖ -بض اللُي ٠خغػ هللا ،الىاقغ :صاع الغؾالة الٗاملية،
الُبٗة :ولىَ 1430 ،ى  2009 -م .
 -43ؾجن اليؿاثا ال٨يري ،ثد٣ي :٤صٖ.بض الٟٛاع ؾليمان البىضاع  ،ؾيض ٦ؿغو يدؿً ،الىاقغ :صاع ال٨ح
الٗلمية ،بحروت ،الُبٗة ولى1991،م .
َْ
 -44ؾحر أٖالم الىبالء لكمـ الضيً أبى ٖبض هللا مدمض بً أخمض بً ٖسمان بً ٢ايماػ الظَبي (املحىفى:
َ748ى) ،الىاقغ :صاع الخضيص -ال٣اَغة ،الُبٗةَ1427 :ى2006-م .
 -45شجغة الىىع الؼ٦ية في َب٣ات املال٨ية ملدمض بً مدمض بً ٖمغ بً ٖلي ابً ؾالم مسلى( ٝاملحىفى:
َ1360ى)ٖ ،لٖ ٤ليهٖ :بض املجيض زيالي ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،لبىان ،الُبٗة :ولىَ1424 ،ى2003 -
م.
 -46قظعات الظَ في أزباع مً طَ  ،لٗبض الخي بً أخمض بً مدمض ابً الٗماص َ
الٗ٨غ الخىبلي ،أبى
الٟالح (املحىفىَ1089 :ى) ،خ٣٣ه :مدمىص عهاإوٍ ،زغض أخاصيسهٖ :بض ال٣اصع عهاإوٍ ،الىاقغ :صاع ابً
٦سحر ،صمك – ٤بحروت ،الُبٗة :ولىَ 1406 ،ى  1986 -م .
 -47قغح خضوص إلامام ابً ٖغٞة بيا ٖبض هللا الكهحر بالغنإ ،املُبٗة الحىوؿية َ1350ى .
 -48قغح الؼع٢اوا ٖلى مىَؤ إلامام مال ،٪الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروتَ1411،ى .
 -49قغح الىىو ٖلى بخيذ مؿلم (املج اض) بيا ػ٦غءاء يدحى بً قغ ٝالىىو  ،مئؾؿة املسحاع ،ال٣اَغة،
الُبٗة ولى  2001م .
 -50بخيذ مؿلم ملؿلم بً الدجاض أبىالخؿحن ال٣كحر الىيؿابىع  ،ثد٣ي :٤مدمض ٞئاص ٖبضالباقي،
الىاقغ :صاع اخياء التراذ الٗغيا ،بحروت .
 -51الًىء الالم٘ بَل ال٣غن الحاؾ٘ ،لكمـ الضيً أبى اليحر مدمض بً ٖبض الغخمً بً مدمض بً أيا
ب٨غ بً ٖسمان بً مدمض السياو (املحىفىَ902 :ى) ،الىاقغ :ميكىعات صاع م٨حبة الخياة – بحروت .
َ -52ب٣ات الخىابلة ،بيا الخؿحن ابً أيا يٗلى ،مدمض بً مدمض (املحىفىَ526 :ى) ،ثد٣ي :٤مدمض خامض
ال٣ٟا ،الىاقغ :صاع املٗغٞة – بحروت .

128

َّ
ّ َ
الس ْجلماس ي املحىفى ؾ ة 1155ىر
خى ثىغٍغ ؾىعة إلازالص في الخح رالرا /ألبي الػااؽ أخمض ن مااعن ن مدمض الشهحر ِ

العدد 11

العدد14

َ -53ب٣ات الكاٗٞية ل خؿيجي ،بيا ب٨غ بً َضاية هللا الخؿيجي (َ1014ى) ،ثد٣يٖ :٤اص ٫هىح ٌ،
الىاقغ :صاع اٞا ١الجضيضة – بحروت ،الُبٗة :السالسة َ1402ى 1982 -م .
َ -54ب٣ات الكاٗٞية ال٨يري ،لحاض الضيً ٖبض الىَاب بً ث٣ا الضيً الؿب٩ا (املحىفىَ771( :ى) ،ثد٣ي :٤ص.
مدمىص مدمض الُىاحي صٖ .بض الٟحاح مدمض الخلى ،الىاقغ :هجغ للُباٖة واليكغ والحىػي٘ ،الُبٗة:
الساهية ٌ1413 ،ى
َْ
 -55الٗير في زير مً ٚير ،لكمـ الضيً أبى ٖبض هللا مدمض بً أخمض بً ٖسمان بً ٢ايماػ الظَبي (املحىفى:
َ748ى) ،ثد٣ي :٤أبى َاطغ مدمض الؿٗيض بً بؿيىوا ػٚلى ،٫الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية – بحروت .
ٖ -56مل اليىم والليلة ؾلى ٥الىبي م٘ عبه ٖؼ وطل ومٗاقغثه م٘ الٗباص ،بخمض بً مدمض بً اسخا ١بً
ابغاَيم بً أؾباٍ بً ٖبض هللا بً ابغاَيم بً ُب َض ْيذّ ،
الض ْي َى َىع ُّ  ،املٗغو ٝبى «ابً ُّ
الؿ ِ ّجي» (املحىفىَ364 :ى)،
ِ
ثد٣ي٧ :٤ىرغ اليروا ،الىاقغ :صاع ال٣بلة للس٣اٞة إلاؾالمية ومئؾؿة ٖلىم ال٣غ ن  -طضة  /بحروت .
ٖ -57ىن املٗبىص قغح ؾجن أيا صاوص بيا الُي مدمض قمـ الخ ٤الٗٓيم باص  ،املدٖ :٤٣بض الغخمً
مدمض ٖسمان ،الىاقغ :امل٨حبة الؿلٟية ،الُبٗة الساهيةَ1388 ،ى1968 ،م .
ٚ -58اية الج اية في َب٣ات ال٣غاء لكمـ الضيً أبى اليحر ابً الجؼع  ،مدمض بً مدمض بً يىؾ٠
(املحىفىَ833 :ى) الىاقغ :م٨حبة ابً ثيمية ،الُبٗةٖ :جي بيكغٍ بو ٫مغة ٖام َ1351ى ض بغطؿتراؾغ.
ٞ -59حذ الباع قغح بخيذ البساع بيا الًٟل قهاب الضيً الٗؿ٣الوا ،ثد٣ي ٤مدمض ٞئاص ٖبضالباقي
مد الضيً اليُي  ،الىاقغ :صاع املٗغٞة –بحروتَ1379 -ى .
 -60الٟىا٦ه الضواوا ٖلى عؾالة ابً أيا ػءض ال٣حرواوا للىٟغاو املال٩ا ،الىاقغ :صاع ال٨ٟغ –بحروت-
َ1415ى .
ً
ً
 -61ال٣امىؽ ال٣ٟهي لٛة وانُالخا لؿٗض أبى طي  ،الىاقغ :صاع ال٨ٟغ –صمك -٤ؾىعءة ،الُبٗة
ثهىءغ1993م الُبٗة الساهية َ1408ى1988 ،م .
 -62املجحبى مً الؿجن لليؿاثا ،ثد٣يٖ :٤بضالٟحاح أبىٚضة ،الىاقغ :م٨ح املُبىٖات إلاؾالمية –خل -
الُبٗة الساهيةَ1406 ،ى. 1986 ،
 -63مؿىض إلامام أخمض بً خىبل ،قغح :أخمض مدمض قا٦غ ،الىاقغ :صاع الخضيص –ال٣اَغة -الُبٗة ولى
1995م .
 -64املعجم وؾِ ،لؿليمان بً أخمض بً أيىب بً مُحر ال يبي الكاما ،أبى ال٣اؾم الُيراوا (املحىفى:
َ360ى) ،ثد٣يَ :٤اع ١بً ٖىى هللا بً مدمض ٖ ،بض املدؿً بً ابغاَيم الخؿيجي ،الىاقغ :صاع الخغمحن
– ال٣اَغة .
 -65معجم الٟغو ١اللٛىءة بيا َال ٫الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل بً ؾٗيض بً يدحى بً مهغان الٗؿ٨غ
(املحىفى :هدى َ395ى) ،ثد٣ي :٤الكيش بيد هللا بيات ،ومئؾؿة اليكغ إلاؾالما ،الىاقغ :مئؾؿة اليكغ
إلاؾالما الحابٗة لجماٖة املضعؾحن بى «٢م» ،الُبٗة :ولىَ1412 ،ى .
 -66املعجم ال٨بحر ،بيا ال٣اؾم ؾليمان بً أخمض الُيراوا ،املحىفىَ360( :ى) ،ثد٣ي :٤خمض بً ٖبض
املجيض الؿلٟا ،الىاقغ :صاع اخياء التراذ الٗغيا ،الُبٗة :الساهية 1983 ،م .
 -67معجم املئلٟحن لٗمغ بً عيا بً مدمض عا ٚبً ٖبض الٛجي ٦دالة الضمك( ٤املحىفىَ1408 :ى)،
الىاقغ :م٨حبة املسجى  -بحروت ،صاع اخياء التراذ الٗغيا بحروت .
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 -68املعجم الىؾيِ إلبغاَيم مهُٟى ،أخمض الؼءات ،خامض ٖبضال٣اصع ،مدمض الىجاع ،الىاقغ :صاع الضٖىة،
ثد٣ي ٤مجم٘ اللٛة الٗغبية .
 -69املٗياع املٗغب والجام٘ املٛغب ًٖ ٞحاو أَل اٞغء٣ية و هضلـ واملٛغب ،بيا الٗباؽ أخمض بً يدحى
الىوكغيسخي ،املحىفى بٟاؽ ؾىة (َ914ى) ،زغطه طماٖة مً ال٣ٟهاء ،ببقغا ٝالض٦حىع مدمض خجي.
 -70املٛجي في ٣ٞه إلامام أخمض بً خىبل الكيباوا بً ٢ضامة امل٣ضسخي ،الىاقغ :صاع ال٨ٟغ ،بحروت ،الُبٗة ولى،
َ1405ى .
 -71مٟاثيذ الٛي لٟسغ الضيً الغاػ الكاٞعي ،الىاقغ :صاع ال٨ح الٗلمية ،ؾىة –بحروتَ1421 -ى2000 ،م .
 -72امل٣هض عقض في ط٦غ أبخاب إلامام أخمض إلبغاَيم بً مدمض بً ٖبض هللا بً مدمض ابً م ٟر ،أبى اسخا،١
بغَان الضيً (املحىفىَ884 :ى) ثد٣ي :٤ص ٖبض الغخمً بً ؾليمان الٗسيمحن،
الىاقغ :م٨حبة الغقض  -الغءاى – الؿٗىصية ،الُبٗة :ولىَ1410 ،ى 1990 -م.
ُ
 -73املىح٣ى قغح مىَؤ مال ٪بيا الىليض الباجي ،ثد٣ي ٤مدمض ٖبض ال٣اصع أخمض ُٖا ،صاع ال٨ح الٗلمية –بحروت-
الُبٗة ولى 1999م .
َ َّ
 -74مً ًٞاتل ؾىعة إلازالم وما ل٣اعئ ا ،بيا مدمض الخؿً بً مدمض بً الخؿً بً ٖلي البٛضاص اليال٫
(املحىفىَ439 :ى) ،ثد٣ي :٤مدمض بً عػ ١بً َغَىوا ،الىاقغ :م٨حبة ليىة  -ال٣اَغة – صمج ىع ،الُبٗة :ولى،
َ1412ى .
 -75مىاَ الجليل لكغح مسحهغ اليليل لكمـ الضيً أبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖبض الغخمً الُغابلسخي
املٛغيا ،املٗغو ٝبالخُاب ُّ
الغٖيجي (املحىفىَ954 :ى) ثد٣ي :٤ػ٦غءا ٖمحرات ،الىاقغ :صاع ٖالم ال٨ح َ ،بٗة زانة
َ1423ى 2003 -م .
 -76املىَؤ بغواية يدحى الليثي ،ثد٣ي :٤مدمض ٞئاص ٖبضالباقي ،الىاقغ :صاع اخياء التراذ الٗغيا ،مهغ .
 -77الىجىم الؼاَغة في ملى ٥مهغ وال٣اَغة ،ليىؾ ٠بً جٛغ بغص بً ٖبض هللا الٓاَغ الخىٟا ،أبى املداؾً،
طما ٫الضيً (املحىفىَ874 :ى) ،الىاقغ :وػاعة الس٣اٞة وإلاعقاص ال٣ىما ،صاع ال٨ح  ،مهغ .
 -78اليكغ في ال٣غاءات الٗكغ ،لكمـ الضيً أبى اليحر ابً الجؼع  ،مدمض بً مدمض بً يىؾ ٠املحىفى ؾىة (833
َى) ،ثد٣يٖ :٤لي مدمض الًبإ (املحىفى َ 1380ى) ،الىاقغ :املُبٗة الحجاعءة ال٨يري ،ثهىءغ صاع ال٨حاب الٗلمية .
 -79هيل الابت اض بحُغءؼ الضيباض ،بخمض بابا بً أخمض بً ال٣ٟيه الخاض أخمض بً ٖمغ بً مدمض الح٨غوع الحيب٨تي
الؿىصاوا ،أبى الٗباؽ (املحىفىَ 1036 :ى)ٖ ،ىاية وث٣ضيم :الض٦حىع ٖبضالخميض ٖبض هللا الهغامة ،الىاقغ :صاع ال٩اث ،
َغابلـ – ليبيا ،الُبٗة :الساهية2000 ،م .
َ -80ضية الٗاعٞحن أؾماء املئلٟحن و راع املهىٟحن إلؾماٖيل بً مدمض أمحن بً محر ؾليم الباباوا البٛضاص (املحىفى:
َ1399ى) ،الىاقغَ :ب٘ بٗىاية و٧الة املٗاع ٝالجليلة في مُبٗت ا الب ية اؾحاهبى1951 ٫م ،أٖاصت َبٗه بابوٞؿد:
صاع اخياء التراذ الٗغيا بحروت – لبىان .
 -81وٞيات ٖيان وأهباء أبىاء الؼمان ،بيا الٗباؽ قمـ الضيً أخمض بً مدمض بً أيا ب٨غ بً زل٩ان ،ثد٣ي:٤
اخؿان ٖباؽ ،الىاقغ :صاع ناصع – بحروت .
 -82الىافي بالىٞيات لهالح الضيً زليل بً أيب ٪الهٟض  ،ثد٣ي :٤أخمض عهاإوٍ وثغ٧ا مهُٟى ،الىاقغ :صاع
اخياء التراذ -بحروتَ1420 -ى2000 -م

العدد 14
130

اٌش١خ أمحد شزٚق ٚجٛٙدٖ يف اٌدعٛح ٚاإلطالح

إغضاص :أ .غلي أخمض مدمض ن ًدمض()
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
امللضمة:
الخمض هلل عب الٗاملحن والهالة والؿالم ٖلى ؾيضها مدمض الىبي ال٨غءم  ،وٖلى له وبخبه ومً ؾاع
ٖلى ههجه واَحضي ضيه الى يىم الضيً .
أما بٗض٣ٞ :ض أوط هللا ٖلى املؿلمحن ثبلي ٜالضيً وال٣يام بكٗحرة مغ باملٗغو ٝوالىهي ًٖ
املى٨غٌ ،
٧ل خؿ َا٢حه واؾحُاٖحه( ،)1وطاءت ههىم ال٣غ ن ال٨غءم والؿىة املُهغة مئ٦ضة ٖلى أَمية
ْ
ُ
ََْ ُ ْ ْ ُ
َ
ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َْ ْ
وَ ٝو َء ْج َ ْىن َٖ ًِ
َظٍ الكٗحرة وٖٓيم ٢ضعَا٣ٞ ،ا : ٫ولحِ ً٨مىْ ٨م أ َّمة يضٖىن ِالى اليح ِر وءؤم ُغون ِباملٗ ُغ ِ
ُْ َ ُ َ
َ
ُْ
امل ْىِ ٨غ َوأول ِئ َُ َُ ٪م امل ُْ ِ ٟخىن .)2(و٢ا « :  ٫بلٛىا ٖجي ولى ية.)3(» ...

الشُش أخمض ػعوق وجهىصو في الضغىة والاضالح

ٗٞلى مغ الٗهىع وازحال ٝيام ،ي٣يٌ هللا لهظا مة  ،تمة ٖالم ،ي٣ىمىن بالضٖىة واملدآٞة
ٖلى الضيًُ ،ي ّ
جضصون أمىعٍ ،وءدمىن مهاصعٍٞ ،يىٟىن ٖىه اهحدا ٫املبُلحن ،وثدغء ٠الٛالحن وثؤوءل
ِ
ّ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ّ
جضص
٧ل ماتة ؾىة مً ي ِ
الجاَلحن ،وءغصون ما طض مً الخىاصذ والبضٕ٢ ،ا « :  ٫ان هللا يبٗص ٖلى عأؽ ِ
لهظٍ ّمة ْأم َغ صيج ا »(.)4
ومً َئ ء الٗلماء امليرػءً في ال٣غن الحاؾ٘ الهجغ الضاٖية وال٣ٟيه املال٩ا أخمض ػعو٣ٞ ، ١ض بظ٫
ّ
عخمه هللا خياثه ،وسيغ أو٢اثه ليضمة الٗلم والضيً  ،وباع ٥هللا ٞ يه وفي أو٢اثه وه ٟ٘بٗلمه في خياثه،
ويٗض وٞاثه مً ٦حبه ومهىٟاثه ٣ٞ ،ض ثغ ٥الكيش ػعو ١مئلٟات ٦سحرة ،في الضٖىة والحهى ٝوال٣ٟه
والخضيص وٚحرَا مً املهىٟات مىىٖة بحن الحؤلي ٠والحٗلي ٤والكغوح .
أىضاف الادد:
 - 1إلاؾهام في اخياء التراذ الٗلبي الظ ثغ٦ه ٖلماءها في املجا ٫الضٖى وإلانالحي .
 - 2اٖؼاػ وجًٗيض ال٨ٟغ الىؾُا املٗحض ،٫باثبإ الٗلماء الؿاب٣حن املكهىص لهم بالٗلم والًٟل والاؾحٟاصة
مً مىهجهم في الضٖىة الى هللا . 
أؾااب ازحُاع املىغىع :مما صٗٞجي زحياع َظا املىيىٕ ما يلي:
 - 1امل٩اهة الٗلمية والضٖىءة للكيش أخمض ػعو- ١عخمه هللا ٞ -هى مً ٦باع ٣ٞهاء املال٨ية امله خحن .
 - 2مداولة ابغاػ الجاه إلانالحي والضٖى ٖىض الكيش ػعو. ١

العدد 14

(ًٖ)ى َيئة الحضعيـ بضعطة مدايغ مؿاٖض وعتيـ ٢ؿم الجىصة ب٩لية الضعاؾات إلاؾالمية ؾب ا ،الجامٗة ؾمغءة إلاؾالمية،
ثسهو  :الضٖىة والس٣اٞة إلاؾالمية.
٫
(ٞ )1الىاط يحدضص ب٣ضع خا ٫الضاىي و٢ضعثه  ،بن ال٣ضعة مىاٍ الىطىب ’ يىٓغ أنى الضٖىة  ،صٖ .بض ال٨غءم ػءضان ،مئؾؿة
الغؾالة ٍ 2001 ،1 :م م. .306 :
( )2ؾىعة ٖ ٫مغان .104 :
( )3أزغطه البساع ٦ ،حاب أخاصيص هبياء  ،باب ما ط٦غ ًٖ بجي اؾغاتيل ح. 3461 :
( )4أزغطه أبى صاوص ٦ ،حاب املالخم  ،باب ما يظ٦غ في ٢غن املاتة  ،ح٢ . 4291 :ا ٫السياو " :وؾىضٍ بخيذ ،وعطاله ٧لهم ر٣ات"
امل٣انض الخؿىة (م.)203 :
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 -3إلاؾهام في ارغاء امل٨حبة إلاؾالمية ببدص في مجا ٫الضٖىة وإلانالح .
الضعاؾات الؿا لة:
ل٣ض وٟ٢د ٖلى صعاؾات ٖضيضة ٦حبد خى ٫الكيش ػعو ١ثًمىد خياثه و راعٍ الٗلمية ومهىٟاثه،
وثد٣ي ٤وقغوح ملئلٟاثه ،ومً أَم َظٍ املهىٟات .
 -1أخمض ػعو ١والؼعو٢ية صعاؾة خياة و٨ٞغ ومظَ وَغء٣ة  ،ثؤليٖ ٠لى ٞهبي زكيم  ،ثدضذ ٞيه
ًٖ ٖهغ الكيش ػعو ١ومىلضٍ ووكؤثه وَلبه للٗلم وأَم قيىزه وَالبه ومهىٟاثه وأما ً٦ثىاطضَا٦ ،ما
ثُغٞ ١يه للحهى ٝوَغء٣ة الكيش ػعو. ١
 -2ػاوءة إلامام أخمض ػعو ١بمهغاثه ومًات مً ثاعءش ال٨ٟغ والس٣اٞة في ليبيا  ،ثؤلي ٠مهُٟى ٖبض
الغخيم أبى عجيلة  ،ثدضذ ٞيه ًٖ ثاعءش ليبيا وم٩اهت ا رم ثدضذ ًٖ الكيش ػوع ١ووكؤثه وطهىصٍ الٗلمية
رم ًٖ ػاوءة الكيش ػعو ١وصوعَا في وكغ الٗلم والس٣اٞة .
وؾؤوانل الضعاؾة ٖلى ارغ مً ؾب٣جي؛ وطل ٪بمداولة اْهاع الجاه الضٖى وإلانالحي ٖىض الكيش
ػعو ١وعبُه بالىا ٘٢الضٖى املٗانغ
امل هج املحاؼ في الادد:
يبضو مً الهٗىبة بم٩ان ثدضيض املىهج الظ ؾى ٝأثبٗه َىا ٫البدص ،وان ٧اهد َبيٗة املىيىٕ
ومدحىاٍ هي التي ثٟغى مىهجا مٗيىا ٖلى الباخص ،م٘ ثىطه طاجا الى اؾحسضام املىهج الحدليلي والحاعءذي
زؿة الادد:
٢ؿمد البدص الى م٣ضمة ،ومبدسحن ،وزاثمة؛ امل٣ضمة ٞخكمل أَمية املىيىٕ وأؾباب ازحياعٍ
واملىهج املحب٘ في البدص والهٗىبات وزُة البدص .
املادد وٌ :الحػغٍف الشُش ػعوق ومط فاثه الضغىٍة  .وءدحى ٖلى مُلبحن:
و :٫الحٗغء ٠بالكيش ػعو ،١خيص يكمل َظا املُل ؾحرثه الظاثية مىظ و صثه ووكؤثه
املُل
وَلبه للٗلم وط٦غ أَم مكايسه وَالبه ختى وٞاثه .
املُل الساوا  :صعاؾة أَم مهىٟاثه الضٖىءة ،ويكمل صعاؾة مىطؼة بَم املهىٟات الضٖىءة
وإلانالخية الغتيؿية ٖىض الكيش ػعو. ١
املادد الثاني  :جهىص الشُش ػعوق وم هجه في الضغىة .وءدحى ٖلى مُلبحن:
املُل و :٫طهىصٍ الضٖىءة.
املُل الساوا  :مىهجه ووؾاتله في الضٖىة .
رم الياثمة وثحًمً أبغػ الىحاتج والحىنيات .
املادد وٌ :الحػغٍف الشُش أخمض ػعوق ومط فاثه الضغىٍة
وٌ :الحػغٍف الشُش ػعوق:

العدد 11

العدد14

اؾمهَ:ى ال٣ٟيه املال٩ا الضاٖية الكيش  :قهاب الضيً أبى الٗباؽ أخمض بً أخمضبً مدمض بً
ً
ٖيسخى اليروسخي ( )1الٟاسخي ،املٗغو ٝبؤخمض ػعو ،)1(١خحن ولض أؾماٍ أبىٍ مدمضا  ،ل٨ىه ما لبص أن ٖغٝ

( )1اليروسخي  :بًم الباء واملكت غ بالٟحذ ويم الىىن  ،والبٌٗ يؿميه ( اليرووسخي ) ٚحر أن اليروسخي صون واو َى الىُ ٤الؿليم؛ بهه َى
= ط٦غٍ في مُل٘ ٢هيضثه (أعطىػة في ٖيىب الىٟـ ) يىٓغ أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ :لي ٞهبي زكيم  ،م(.)27
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ً
باؾم (أخمض) خحن ثىفي ب واخحَ ٟٔى باؾمه ٦ما ي٣ى ،٫لسالرة أؾباب بهه :أل ٠الاؾم أو  ،وبهه لم
يٗغٖ ٝلى ألؿىة الٗامة ٦ما خضذ باليؿبة ؾم (مدمض) ،راهيا وبهه٦ :ىان الاؾم الظ بكغ به ٖيسخى ابً
مغءم ولم يضٕ هبي زغ به رالسا (.)2
نؿاه وأضله:
ازحل ٠في وؿبهٞ :يؿبه البٌٗ الى ٢بيلة (اليراوـ ) اليربغءة التي ٧اهد جٗيل ما بحن ٞاؽ و ثاػا  ،بيىما
يغط٘ بٌٗ املئعزحن وؿبه الى ٢بيلة ٖغبية مً ٖغب املٛغب(.)3
مىلضو ونشنثه :
ولض أخمض ػعو ١يىم اليميـ الساوا والٗكغءً مً مدغم ؾىة (َ 846ى )  ،املىا ٤ٞللؿاب٘ مً قهغ
يىهيى ؾىة (1442م )  ،في املٛغب بمضيىة ٞاؽ ،في ٢غءة ( ثليىان ) والتي ث ٘٣في مىُ٣ة ما بحن ٞاؽ وثاػا ،
ب٣غ ا واص يجغ اؾمه خًاع( .)4بيىما يظَ الكيش الُاَغ الؼاو الى أن مىلضٍ ٧ان في ليبيا بمضيىة
مهغاثه (.)5
ويٗض و صثه بسالرة أيام ثىٞيد والضثه رم لخ٣ها والضٍ في اليىم الؿاصؽ ،و٧ان ؾب وٞات ما
الُاٖىن الظ يغب ٞاؽ ػمً و صثهٗٞ ،اف يخيم بىءً  ،في ٟ٦الة طضثه بمه ٞاَمة الكهحرة (بؤم
البىحن ) ،و٧اهد امغأة ٣ٞح ة وعٖة ،عبد خٟيضَا مىظ نٛغٍ ٖلى زال ١واصاب إلاؾالمية .
خيص ٢ا ٫أخمض ػعو ًٖ ١طضثه " :وٖلمحجي الهالة وأمغثجي ا وأها ابً زمـ ؾىحن٨ٞ ،ىد أنلي اط
طا ،٥وأصزلحجي ال٨حاب في َظٍ الؿً٩ٞ ،اهد جٗلمجي الحىخيض والحى٧ل وإلايمان والضياهة بُغء ٤عجي ،
ُ
وطل ٪أج ا ٧اهد في بٌٗ يام ثيهئ لي َٗاماٞ ،بطا طئد مً الّ ٨حاب للُٟىع ،ث٣ى :٫ما ٖىض شخيء ،ولً٨
الغػ ١في زؼاتً مى ها ٖؼ وطل ،اطلـ هُل هللاٞ ،حمض يضح ا ،وأمض يض الى الؿماء صاٖحن ؾاٖة ،رم
ث٣ى :٫اهٓغ لٗل هللا طٗل في أع٧ان البيد قيئا ٞ ، ...ى٣ىم هٟخل أها وهيٞ ،بطا ٖثرت ٖلى طل ٪يٗٓم ٞغحي
به ،وباهلل الظ ٞحذ بهٞ ،ح٣ى :٫جٗا ٫وك٨غ هللا ٢بل أن هؤ٧له ،بطل أن يؼءضها مى هاٞ ،ىمض أيضيىا وهؤزظ في
الخمض والك٨غ ؾاٖة ،رم هخىاوله ،وهٟٗل طل ٪املغة بٗض املغة ،ولم ثؼ٦ ٫ظل ٪ختى ٖ٣لد" (.)6
و٢اٖ ٫ج ا٧ " :اهد ثضعبجي ٖلى ه٣ض ال٨ح وثدظعوا الكٗغ وث٣ى ٫لي مً يتر ٥الٗلم ويكحٛل بالكٗغ
٦مً يبض ٫ال٣مذ بالكٗحر ،و٧اهد ث٣ى : ٫بض مً جٗلم ال٣غاءة للضيً والهىاٖة للمٗاف "(.)7
ل٣ض عبد َظٍ الؿيضة الٟايلة ػعو ١مىظ وٗىمة أْاٞغٍ ٖلى الحى٧ل ٖلى هللا  ، أو و زظ
بابؾباب راهيا٩ٞ ،ان لهظٍ التربية إلاؾالمية أرغ ايجايا ٖلى ػعو ،١خيص اٖحمض ٖلى هٟؿه في ثدهيل
٢ىثهٞ ،حٗلم نىاٖة اليغػ  ،وأزظ يٗمل ّ
زغاػا ختى بل ٜالؿاصؾة ٖكغة مً ٖمغٍ (.)8

العدد 14

( )1ػعو :١بٟحذ الؼا وجكضيض ويم الغاء ُ ،ل ّ َ ٣ظا الل ٣؛ بن طضٍ ٧ان أػع ١الٗيىحن  .يىٓغَّ :
ال٨ىاف نىع مً الظ٦غءات ولى
ِ
،أخمض ػعو ، ١ميكىعات امليكؤة الكٗبية  1980 ،م ،ثد٣يٖ ٤لي زكيم م. 13 :
( )2يىٓغ :املهضع الؿاب ٤م. 13-12 :
( )3يىٓغ:أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ :لي ٞهبي زكيم  ،م( .)27وهيل الابت اض بحُغءؼ الضيباض  ،أخمض بابا الحيب٨تي  ،صاع ال٨حاب َغابلـ
ٍ ،2000 ، 2 :م. 131 :
ن
١
( )4يىٓغ :الكيش أخمض ػعو صٞحن مهغاثهٖ ،بض اللىه ٦ىى  ،وكغ بمجلة ٧لية اصاب الجامٗة الليبية الٗضص الساوا  1978م  ،م -130
وأخمض ػعو ١والؼعو٢ية  ،م.28 :
( )5يىٓغ:أٖالم ليبيا  ،الُاَغ الؼاو  ،صاع ال٨ح الىَىية بىٛاػ ٍ 2004 ،3 :م م. 107 :
(َّ )6
ال٨ىاف نىع مً الظ٦غءات ولى ،أخمض ػعو ، ١م.14 :
( )7املهضع الؿاب ، ٤م.15 :
( )8يىٓغ هيل الابت اض بحُغءؼ الضيباض  ،م (.)84
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( )1يىٓغّ :
ال٨ىاف  ،م ( )17وما بٗضَا.
( )2يىٓغ :شجغة الىىع الؼ٦ية في َب٣ات املال٨ية  ،مدمض مسلى ،ٝصاع ال٨ح الٗلمية ،لبىان 2003 ،1 :ٍ ،م ،ض ،1 :م.386 :
( )3يىٓغ أٖالم ليبيا  ،الُاَغ الؼاو ،م ،217 :وهيل الابت اض م ، 277:وشجغة الىىع الؼ٦ية :م.386 :
( )4خ٣٣ه اصعيـ ٖؼوػ مً صولة املٛغب  ،وأٖاص ثد٣ي٣ه ص.الهاصٖ ١بض الغخمً الٛغءاوا في ليبيا  .وَب٘ في م٨حبة َغابلـ الٗلمية
الٗاملية ٖ 1 :ٍ ،ام  1996م.
( )5خ ٤٣وَب٘ ٖضة َبٗات مج ا  :ثد٣ي٢ ٤يـ مدمض  ٫قيش مباع ، ٥م٨حبة الكاٞعي الغءاى 1993 ، 1 :ٍ ،م ٦ما خ٣٣ه ٖبض
املجيض زيالي  ،صاع ال٨ح الٗلمية ٍ 1:ؾىة 2001م
( )6خ٣٣ه ٖلي ٞهبي زكيم ،وَب٘ بالضاع الٗغبية لل٨حاب  ،ثىوـ ٖام 1979م و٢ض ازحهغ اؾمه الى إلاٖاهة  ،وأٖاص ثد٣ي٣ه باؾمه
ال٩امل مدمض ٖبض ال٣اصع ههاع َ ،باٖة صاعة ال٨غػ  ،ال٣اَغة  -مهغ ٖ 1 :ٍ ،ام  2008م.
( )7خ ٤٣وَب٘ ٖضة َبٗات مج ا َبٗة صاع وحي ال٣لم  ،بحروت  -لبىان  ،ثد٣يٖ ٤سمان الخىءمض ٖ 1:ٍ ،امى  2004 -م .
( )8م٣ضمة في ال٣ٟه املال٩ا بيا ػءض ٖبض الغخمً بً أخمض الىٚليسخي ( ت َ 786 :ى ) خ٣٣ها الُال مهُٟى بً عابٗة ٦غؾالة ٖلمية
= لىيل الضعطة الٗلمية ( املاطؿححر ) في طامٗة هانغ ٖام1988 :م .
( )9خ٣٣ه  :مدمض ٖبض ال٣اصع ههاع َ ،بٗة صاعة ال٨غػ  ،مهغ الجضيضة  2007 ،م .

الشُش أخمض ػعوق وجهىصو في الضغىة والاضالح

َظٍ هي التربية التي هدحاطها اليىم ببىاتىا ٖ ،لى زال ١الٟايلة  ،والحى٧ل ٖلى هللا  والاٖحماص
ٖلى الىٟـ و٦ؿ ال٣ىت بٗمل اليض  ،خيص ناع ٦سحر مً الكباب اليىم يىامىن ويٗحمضون ٖلى باءَم ،
و ُي ِْ ٣ضمىن ٖلى الخغ ٝالكغءٟة وهي ٦سحرة .
ؾلاه للػل :
ملا بل ٜػعو ١ؾً الؿاصؾة ٖكغة ثىطه الى َل ٖلىم الكغيٗة ٞ ،ضعؽ أمهات ٦ح ال٣ٟه املال٩ا ،
وٖلىم الخضيص ،و نى ٫والحهى ، ٝواللٛة والُ والغءاييات وٚحرَا مً الٗلىم  ،خيص صعؽ في طام٘
ً
ال٣غوءحن واملضعؾة الٗىاهية مٗا ٞ ،ححلمظ ٖلى أقهغ ٖلمائ ا و٣ٞهائ ا هظا.)1( ٥
شُىزه:
ثحلمظ أخمض ػعوٖ ١لى أتمة مً أَل املكغ ١واملٛغب مج م املكظالي والغنإ وإلامام الؿىىسخي
والكيش الجؼولي واملجاصخي وال٣ىع والىىع الؿج ىع وابً ػ٦غ والىلي الحاػ والحيسخي والسٗالبي وأخمض
الخبا ٥واملاواسخي واليغويا ال٨بحر وٚحرَم (.)2
ثالمُظو:
ثحلمظ ٖلى الكيش ػعو ١ال٨سحر مً الُلبة مج م الكيش ٖبض الؿالم ؾمغ الٟيحىع والكيش قهاب
الضيً ال٣ؿُالوا والكيش َاَغ بً ػءاص الؼواو والخُاب ال٨بحر واليغويا الهٛحر وقمـ الضيً الل٣اوا
ً
والىلي الكٗغاوا وال ُ٣أبى الخؿً الب٨غ وٟ٦اٍ قغٞا بؤزظ َظيً الكيسحن ٖىه(.)3
مط فاثه:
ل٣ض ثغ ٥الكيش ػعو ١الٗضيض مً املئلٟات بحن الحؤلي ٠والحٗلي ٤والكغوح لبٌٗ املهىٟات أَمها :
ٖ .1ضة املغءض الهاص ١مً أؾباب امل٣د في بيان الُغء ٤وخىاصذ الى٢د« مؿاىع »(.)4
 .2الىهيدة ال٩اٞية ملً زهه هللا بالٗاٞية « مُبىٕ »(.)5
 .3اٖاهة املحىطه املؿ٨حن الى َغء ٤الٟحذ والحم٨حن « مُبىٕ »(.)6
٢ .4ىاٖض الحهى « ٝمُبىٕ »(.)7
 .5نى ٫في الٟهى « ٫مسُىٍ»..
 .6قغح امل٣ضمة الىٚليؿة « مؿاىع »(.)8
 .7قغح ٖ٣يضة الٛؼالي « مؿاىع »(.)9
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 .8قغوح الخ٨م الُٗاتية « مؿاىع بًٗها »(.)1
وٚحرَا مً املهىٟات ،واملسُىَات التي ٣ٞضت والتي لم ثد ٤٣الى ان ،وثخب٘ مهىٟات الكيش ػعو١
ليـ بابمغ اليؿحر ،اط ييبػي ثهيضَا في امل٨حبات املحٗضصة في ب٣إ عى  ،خيص وطضت بٌٗ املسُىَات
للكيش ػعو ١في طىىب قغ ١ؾيا ٦مئلٟه ( الٗغ ٝفي جٗغء ٠الخغ ) ٝالظ ثىطض املسُىَة له في طا٦غثا
بؤهضوهيؿيا (.)2
ميانحه الػلمُة :
ل٣ض ها ٫الكيش أخمض ػعو ١امل٩اهة الٗلمية املغمى٢ة في خياثه ويٗض وٞاثه ،خيص"ان للكيش ػعو١
٢ضعا ٖٓيما و٢بى ٦بحرا لضي ٖلماء ال٣ٟه املال٩ا ٣ٞلما ث٣ل نٟدات ٢ليلة مً ٦ح ال٣ٟه املال٩ا ا
وثجض الى٣ل ٖىه ٖلى وطه الخؿليم وال٣بى٦ ،٫ما أن له أ٢ىالا ٞيما ص ١مً مؿاتل الحهى ٝأ٢ضم ٖلى
ال٣ىٞ ٫ح ا وخغع مدل الجزإ ٞح ا ٗٞالج طملة مً الً٣ايا وخ ٤٣وأبضٕ وأجى بٟىاتض ٚؼءغٍ أَلحه بن
يىن ٠باملجضص عٚم زغوطه في ٖهغ طمض ٞيه ال٣ٟه والحهى.)3("ٝ
ول٣ض قهض له ٖلماء ٖهغٍ و مً طاء بٗضَم بالٗلم والًٟل والهالح ،وأقاعوا الى مئلٟاثه بالبىان
ومً أ٢ىا ٫الٗلماء ٞيه :
٢اٖ ٫ىه املىاو ٖ :ابض مً بدغ الٗير يٛتر ،ٝوٖالم بالى ية محه ،٠ثدلى بٗ٣ىص ال٣ىاٖة والٟٗا،ٝ
وبغٕ في مٗغٞة ال٣ٟه والحهى ٝو نى ٫واليال ،ٝزُبحه الضهيا ٞساَ ؾىاَا ،وٖغيد ٖليه املىان
ّ
ٞغصَا وأباَا (.)4
ي٣ى ٫ال٨حاوا ًٖ مئلٟاثه" :و٦المه في ثهاهيٟه ٧لها ٦الم َمً خغع ويبِ الٗلم ،وٖغ ٝم٣انضٍ،
ومضاع الخكغي٘ ،بديص يٗحير ٢لمه وٖلمه ومل٨حه ٢ليلي الىٓحر في املٛاعبة"(.)5
ُ
و٢اٖ ٫ىه أخمض الحيب٨تي "وٖلى الجملة ٞبن ًٞله ٞى ١أن يىن ، ٠ومً ثخب٘ طو٢ه وههاتده
وعؾاتله طم٘ مجلضا ٧امال مج ا"(.)6
نؼوله مطغاثه:
هؼ ٫الكيش ػعو ١مهغاثه ٖام  ،ٌ 886وَاب له امل٣ام ٞح ا ،ول٣ا مً أَلها ٧ل ث٣ضيغ وثغخي ،
وثؼوض ا ػوطحه أمة الجليل بيد أخمض بً ػ٦غءا الٛلباو  ،و٢ض ثؼوض الكيش في خياثه زمـ مغات ٦ما
ط٦غ في (ال٨ىاف) واطحم٘ خىله الىاؽ لالؾحٟاصة مً صعوؾه وههاتده وثىطح اثه ،وأخاَىٍ بالغٖاية
والٗىاية .وفي ٖام  ٌ 894ثىطه الى الدج ،ومغ بال٣اَغة خيص أل٣ى بٌٗ الضعوؽ بجام٘ ػَغ ،رم عط٘
بٗض أصاء ٞغءًة الدج الى مهغاثه ،و٢طخى ا الؿىىات عي٘ البا٢ية مً ٖمغٍ ،وثىفي عخمه هللا جٗالى
عخمة واؾٗة في السامً ٖكغ مً نٟغ ٖام .)7( " ٌ 899
ُ
وخؿ ُ مهغاثه َّ
ْ
أن ػعو٢ا ازحاعَا مؿ٨ىا وأن هللا  ازحاعَا له مضٞىا طل ٪ملا َ ِب َ٘ ٖليه ٚال أَلها
ُ
مً الخياء والح٣ك ٠ومدبة الهالخحن والاٖحىاء باملىخؿ الى َغء٣ت م  ،وملا َ ِب ُٗىا ٖليه في ال٨الم مً ٖضم
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( )1
( )2
()3
( )4
()5
( )6
()7

مج ا َبٗة صاع ال٨ح الٗلمية  ،ثد٣ي : ٤عمًان مدمض ٖلي البضع ٖ ، 2 :ٍ ،ام  2005م.
يىٓغ:أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ :لي ٞهبي زكيم  ،م .79:
الىضخية ال٩اٞية  ،للكيش ػعو ، ١ثد٣ي٢ ٤يـ مدمض  ٫قيش مباع ، ٥م٨حبة الكاٞعي الغءاى 1993 ، 1 :ٍ ،م م.7 :
قظعات الظَ في أزباع مً طَ ٖ ،بض الخي بً أخمض َ
الٗ٨غ  ،صاع ابً ٦سحر ،صمك 1986 ،1 :ٍ ،٤م  ،ض ،7 :م574 :
ٞهغؽ الٟهاعؽ و ربات ٖ،بض الخي بً ٖبض ال٨بحر ال٨حاوا صاع الٛغب إلاؾالما ،بحروت ٍ،1982 ،2 :ض،1 :م.455 :
أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ ،لى زكيم . 77 :
ٖضة املغءض الهاص ،١م.10:
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العدد 11

( )1يىٓغ :إلاقاعات لبٌٗ ما بُغابلـ الٛغب مً املؼاعات ٖ،بض الؿالم بً ٖسمان الٟيحىع  ،م (.)6
( )2صيىان أبى الٗالء املٗغ  ،الحىىدي املٗغ  ( ،ب ،ت )ٍ ،م. 1458 :
( )3يىٓغ :أخمض ػعو ١والؼعو٢ية  ،صٖ .لي ٞهبي زكيم  ،م.81 :

العدد14

الٟدل وملا ٞح م مً السياء ولحن الجاه للٛغء وٚحر طل ٪مً م٩اعم زال.)1( ١
ومً زال ٫ؾحرة الكيش ػعو ١يخبحن لىا أن الحيكئة الهالخة لها صوع مهم في مؿح٣بل بىاء٦ .ما ٢ا٫
الكاٖغ(.)2
ُ
ٖلى ما َ
هاشخئ الٟحيان ّ
صٍ ُ
ٖى ُ
وءيكؤ ُ
٧ان ّ
أبىٍ
مىا
ِ
ّ
وما َ
ُٖل ُم ُه َّ
صان الٟتى بد ًجى ْ ،
الح ُّ
ضي ًَ َ
أ٢غبىٍ
ولً٨
ِ
ِ
املؿل الثاني :صعاؾة ألى مط فاثه الضغىٍة .
ثغ ٥الكيش ػعو ١اعرا ٦بحرا ومحىىٖا في مجا ت الٗلىم املسحلٟة في ال٣ٟه والخضيص واللٛة و نى٫
والضٖىة والحهى ٝوٚحرَا ،خيص ٧ان الحهىع الؿاتض في ٖهغٍ أن ي٩ىن الٗالم ٖلى اخاَة بؤٚل الٗلىم،
ٞال ٚغابة أن يؿل ٪الكيش ػعو ١هٟـ املؿل ٪وح حم بالٗضيض مً الٗلىم وءهىٞ ٠ح ا املهىٟات.
ٚحر أن اَحمامه ٦ير ومحراره الٗلبي ٧ان في مجا ٫الضٖىة وإلانالح ٞ ،لم ي٣ضم الكيش أ مئل٠
ً
ً
ً
أؾاسخي في ال٣ٟه ٞمهىٟاثه ال٣ٟهية اما جٗلي٣ا أو قغوخا٣ٞ ،ض ٧ان ها٢ضا باعٖا ومٗل٣ا ممحاػا ٖلى بٌٗ
ً
ً
أمهات ال٣ٟه املال٩ا  ،مبؿُا اياَا قاعخا ألٟاْها ومٗاهح ا(.)3
وءم٨ىىا خهغ مئلٟات الكيش ػعو ١الضٖىءة التي طم٘ ٞح ا أ٩ٞاعٍ إلانالخية والضٖىءة في أعيٗة ٦ح .
أو  :هحاب "غضة املغٍض الطاصق من أؾااب امللد في ُان الؿغٍم وخىاصذ الىكد"
يٗحير َظا ال٨حاب مً أَم ٦ح الكيش ػعو ١خيص زههه إلنالح الحهى ٝوما صزل ٖليه مً
البضٕ ْهغت في ٖهغٍ ٞالضاٖية اللبي َى مً يٗالج ً٢ايا ٖهغٍ  ،و ييكٛل ًٖ انالح بيئحه ويٗيل
في بغض ٖاجي .
٢ام الكيش ػعو ١في َظا ال٨حاب ببيان وعص البضٕ التي أخضث ا أبخاب الُغ ،١ووؿبىَا الى الضيً،
ٞؤٞؿضوا ا الحهى ٝإلاؾالما الضخيذ ،ال٣اتم ٖلى ال٨حاب والؿىة ،الظ َى م٣ام إلاخؿان ،الىاعص في
خضيص طيريل ٖليه الؿالم٣ٞ،ض أخضذ ٦سحر مً أبخاب الُغ ١واملضٖحن للحهى ٝزغاٞات ،واٖح٣ضوا
ٖباصات لم يكغٖها هللا  ،طهال مج م بالكغيٗة ،وخبا للغتاؾة ،والحٗؼػ بالُغء٣ة  ...وَئ ء أؾاإوا الى
الحهى ٝالضخيذ وأَله ،ختى ناعت ٧لمة ثهى ٝم٨غوَة ٖىض الىاؽ ،و٦ؤج ا جٗجي ؾىي اليغاٞات
والاٖح٣اص الباَل ،م٘ أن أنل مضلىلها ٖىض أبخا ا الهٟاء والى٣اء ،وبظ ٫الىٟـ في مغياة هللا 
والضاع ازغة ،وَى أمغ يسحل ٠في ٧ىهه ٚاية ٧ل مؿلم.
٣ٞض ّبحن أن الحهى ٝالضخيذ ي٩ىن مىا٣ٞا لل٨حاب والؿىة الىبىءة وما أطم٘ ٖليه املؿلىن .
ي٣ى ٫ص.الهاص ١الٛغءاوا في م٣ضمة ثد٣ي٣ه لهظا املهى ":٠لهظا ال٨حاب أَمية طٗلحجي أٖحجي به ٖلى الغٚم
مً ػخمة الٗمل ،وث٨مً َظٍ َمية في أمغٍن:
مغ وٌ :عطاء الى ٟ٘به ،ملا يحمحز به َظا ال٨حاب مً ؾلى ٥مىهج الىؾِ بحن إلاٞغاٍ والحٟغءِ ،وَى
املىهج الظ مضح به ال٣غ ن ال٨غءم َظٍ مة ،و٢ل في ػماهىا َظا أَلهٞ ،ال ثجض في الٛال ا مٟغَا أو
مٟغَا.
مغ الثاني :ان املئل ٠الظ طغص ٦حابه َظا لبيان ٖيىب الُغ ١ومدضرات اَ ،ى هٟؿه قيش مً قيىر
الحهى ٝال٣اتم ٖلى الؿىة والكغيٗة خحن ُيظ٦غ أَل الحهى ،ٝو٣ٞيه ٖالم عاءٍ ٞحاوي خحن ُيظ٦غ
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الٗلماء ،ولظا ثغاٍ يصيو الٗلة جصييو املجغب الىبيه  ،اط َى "قاَض مً أَلها" ،وءه ٠الضواء وءيح٣ض
اهح٣اص الٗالم ال٣ٟيه ،الظ يهضع ًٖ ٖلم واؾ٘ ،و٣ٞه بابخ٩ام ،ومٗغٞة بالؿىةَ...،ظا باإلياٞة الى أن
َظا ال٨حاب يٗض أقمل ٦ح الكيش ػعو ١التي ثمسل مىهجه ،و عاءٍ في الحهى.)1("ٝ
وبَمية َظا ال٨حاب أٖاص الكيش ػعو ١ث٨غاعٍ ،بمؿميات أزغي م٘ ازحالَٟ ٝي ،٠مً خيص
الح٣ضيم أو الحؤزحر أو الازحهاع ،وهي٦:حاب (البضٕ والخىاصذ) "مسُىٍ"  .و٦حابه (الىضر ه ٟ٘والجىة
للمٗحهم مً البضٕ بالؿىة) "مسُىٍ "(.)2
رانُا :هحاب "ال طُدة اليافُة ملن زطه هللا الػافُة".
مً زالٖ ٫ىىان َظا ال٨حاب يحضر لىا اَحمام الكيش ػعو ١بالجاه الضٖى وإلانالحي خيص يغي أبى
الٟحذ البياهىوا أن املىٖٓة في الانُالح الضٖى ثغاص( ٝالىهيدة)(.)3
َ
ّ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
اِ ٫لل ِه َوِل َِ ٨ح ِاب ِه َوِل َغ ُؾ ِىل ِه َوِب ِت َّم ِة
الضيً الى ِهيدة ٢لىا ِملً ٢
٦ما اٞححذ َظا ال٨حاب بدضيص الىبي ِ « :
ْاملُ ْؿلم َحن َو َٖ َّامت م»(.)4خيص ّ
٢ؿم َظا ال٨حاب الى رالرة ٞهى:٫
ِِ
ِِ
أولها  :اثااع وامغ:
٣ٞض صٖا الكيش ػعو ١باثبإ أوامغ هللا  في طمي٘ ما أمغها ختى في ثدهيل الُهاعة ٣ٞا ٫عخمه هللا :
"ومً أوامغٍ جٗالى الُهاعة ومً ٞات ا الىؾىؾة ،وأنلها طهل بالؿىة أو زبا ٫في الٗ٣ل ،ومحبٗها مح٨ير،
مؼ ٥لىٟؿه ،مسخيء الًٓ بٗباص هللا ،مٗحمض ٖلى ٖمله معج به ،محب٘ للكيُان واليالم مج ا بالحلهي
ٍ
ٖج ا ،والٗلم بؤن أخضا لً ي٣ضع هللا خ٢ ٤ضعٍ ،وان ٖمل ،ماٖمل ،واٖح٣اص أهه محٗبض بٗمله ،م٨ؿ له
"(.)5وٚحرَا مً الٗباصات ٧الهالة والهيام والؼ٧اة يج أن ث٩ىن و ٤ٞأوامغ هللا  وقغٖه .
رانُا  :نطغة الضًن
٣ٞض ّبحن عخمه هللا أن ههغة الضيً ث٩ىن بسالرة أمىع ٣ٞا " :٫وههغة الضيً بؤمىع رالرة:
أولها -الجهاص ،وقغوَه مٗغوٞة.
رانُا -مغ املػغوف .
رالسا :-ال٣يام بابؾباب املىطبة لب٣اته مً ٖلم أو ٖملٞ ،الٗلم ٦حاب هللا وؾىة عؾىله  وما والاَما مً
٣ٞه ولٛة وهدىَا ،والٗمل :الهىاث٘ نلية٧ ،الخضاصة والحجاعة ،وقب ها(.)6
رالثا :الخؿلُ في الخى .
ُ
َ
خيص ث٩لم ٞيه ًٖ وطىب عص طمي٘ املٓالم الى أَلها  ،املالية والٗغيية  ،والضييية ،والىٟؿية ،والخغمية،
الى ٚحر طل ٪مً أهىإ املداعم التي ط٦غَا في مهىٟه ،والتي ييبػي ٖلى الضاٖية اللبي اصعاطها يمً زُابه
الضٖى  ،والحدظيغ مج ا ٣ٞض جؿاَل بٌٗ الىاؽ في اطحىاب َظٍ املداعم ،وزانة ٖير مىا ٘٢الاثها٫
الاطحماىي الظ اؾحٛله البٌٗ في الًُٗ وال٣ضح في الٗلماء والضٖاة واليىى في أٖغاى الىاؽ .
رالثا  :هحاب "كىاغض الحطىف"

العدد 14

()1
() 2
()3
() 4
( )5
()6

ٖضة املغءض الهاص ، ١م.3 :
ثىطض َظٍ املسُىَات في ٖضص مً البلضان  :في املٛغب وثىوـ وأؾباهيا وَغابلـ يىٓغ ٖضة املغءض الهاص ١م.21 :
املضزل الى ٖلم الضٖىة  ،مئؾؿة الغؾالة  ، 2001 ، 3 :ٍ ،م.44 :
أزغطه مؿلم ٦ ،حاب إلايمان  ،باب أن الضيً الىهيدة  ،ح.55 :
الىهيدة ال٩اٞية  ،للكيش ػعو ، ١م.19:
املهضع هٟؿه  ،م.36=35 :
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(٢ )1ىاٖض الحهى ، ٝأخمض ػعو ، ١م.4:
( )2يىٓغ خاطحىا الى إلازالم  ،مدمض نالر املىجض  ،م٨حبة الهٟا  ، 1 : ٍ ،م . 51 :
( )3أزغطه البساع ٦ ،حاب بضء الىحي  ،باب ٦ي٧ ٠ان بضء الىحى  ،خضيص ع٢م . 1 :
( )4لم ييؿ الكيش ػعوَ ١ظا الخضيص للىبي  واهما ا٦حٟى بل٦( ٟٔما طاء ) وَى خضيص ٖؼاٍ الخا ٔٞالسياو بً الؿمٗاوا في
ً
مغٞىٖا ،وللضيلبي بال ؾىض ًٖ ابً ٖباؽ  -بىدىٍ  .-و٢ا ٫العجلىوا٢ :ا ٫ابً الٟغؽ:
طيل ثاعءش بٛضاص بؿىض ٞيه مجهىٖ ًٖ ٫لي
يٗي .٠يىٓغ:طام٘ نى ٫في أخاصيص الغؾى ، ٫مجض الضيً أبى الجؼع ابً رحر  ،ثد٣يٖ ٤بض ال٣اصع عهئوٍ  ،م٨حبة الخلىاوا
1969م م. 318 :
( )5ؾىعة الٟغ٢ان . 67 :
( )6أزغطه مؿلم ٦ ،حاب الى٩اح  ،باب اؾحدباب الى٩اح ملً ثا٢د هٟؿه اليه ،...خضيص ع٢م. 1401:
(٢ )7ىاٖض الحهى ، ٝأخمض ػعو ، ١م.47 :
( )8اٖاهة املحىطه املؿ٨حن ،أخمض ػعو ، ١صاعإلامام ابً ٖغٞه ،ثىوـ 2012 ،1 :ٍ ،م م35 :
( )9جٗجي :ؾىء الخا ،٫يىٓغ لؿان الٗغب  ،بً مىٓىع ،صاع ناصع ، 1414 ،3ٍ ،ض 9:ماصة (٦ؿ )٠م. 299 :
َ
(َّ )10
الى ُْ ٨
ـ ٢ل الصخيء ٖلى عأؾه .املهضع هٟؿه م. 241 :
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طم٘ الكيش ػعو ١في َظا ال٨حاب الٗضيض مً الضعع الهامة في ٖلم الحهى ٝويىابُه وٖلم أنى٫
ال٣ٟه  ،خيص ويٗه ٖلى َيئة ٢ىاٖض ثغبىا ٖلى املاتححن ٢اٖضة بل ٟٔؾهل وايجاػ بلي ،ٜخيص قملد َظٍ
ال٣ىاٖض ٖلى الٗضيض مً ال٣ىاٖض نىلية والضٖىءة والتربىءة ومً طملة َظٍ ال٣ىاٖض :إلازالم والظ
ّ
ٖير ٖىه الكيش بهض ١الحىطه ٣ٞا ": ٫نض ١الحىطه مكغوٍ ب٩ىهه مً خيص يغياٍ الخ ٤جٗالى وبما
يغياٍ و يضر مكغوٍ بضون قغَه "()1وإلازالم مً أَم قغوٍ ٢بىٖ ٫ما. ٫
وان مً أٖٓم مجا ت إلازالمَ :ى إلازالم في الضٖىة الى هللا ٞبن هللا يدب ٢لىب ٖباصٍ
الى الضاٖية املسلو والى صٖىثه  ،ولى ٧ان َظا الضاٖية مبحضتا في الضٖىة  ،ح ض هللا ٖلى يضيه أهاؾا ولى
ُ
َ
ا ٫ب ّ
()2
َّ َ ْ
ات َوِا َّه َما ِلّ ِ ٩ل ْام ِغ ٍة َما ه َىي»(.)3
الى َّي ِ
٧ان أؾلىبه بضاتيا ببزالنه ٣ٞض ٢اِ «:  ٫اه َما ٖ َم ُ ِ ِ
ّ
٦ما خظع الكيش ػعو ١في َظا ال٨حاب مً إلاٞغاٍ والحٟغءِ ب٣ىله" :الخكضيض في الٗباصة مىهي
ٖىه٧ ،الترادي ٖج ا .والحىؾِ :أزظ بالُغٞحنٞ ،هى أخؿً مىع ٦ما طاء( :زحر مىع أوؾُها) (َ . )4و َّالظ َ
يً
ِ
َ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ً
ىم َو َأ َه ُامَ ،و َأ ُ
ن ُ
اما ...)5(و٢اَ «: ٫ل ِّ ٨جي َأ َها َأ ُُ ٢
ىم
ِاطا أه٣ٟىا لم يؿ ِغٞىا ولم ي٣تروا و٧ان بحن ط ِل٢ ٪ى
ِ
ُْ
َوأْ ُِ ٞغ»( )6و٧ان ي٣ىم مً الليل ههٟه ،ورلسه ،ورلسيه ،وَى الىؾِ باٖحباع مً يؤجا ٖلى ٧له ،أو ي٣ىم مىه
ا اليؿحر .و٦ظل ٪عص ٖبض هللا بً ٖمغ للىؾِ بهيام هه ٠الضَغ و٢يام هه ٠الليل ،وزحم ال٣غ ن في
ؾب٘ الى ٚحر طلٞ ،٪لؼم الحىؾِ في ٧ل م٨خؿ  ،بهه أع ٤ٞبالىٟـ وأب٣ى للٗباصة"(.)7
ٞييبػي ٖلى الضٖاة أن يدسىا املضٖىءً وزانة أَل الحهى ٝالحمؿ ٪ظٍ ال٣ىاٖض التي ويٗها
الكيش ػعو ١في َظا ال٨حاب؛ ملا ٞح ا مً الٟىاتض الجليلة التي ثًبِ الحهى ٝبال٨حاب والؿىة  ،وثىٟا ٖىه
ما صزل ٖلح ا مً زغاٞات وبضٕ َىمج ا بغاء .
عابػا :هحاب "إغانة املحىجه املؿىحن إلى ؾغٍم الفحذ والحمىحن"
ّ
ل٣ض ّ
زهو الكيش ػعوَ ١ظا ال٨حاب إلنالح أمغاى ال٣لىب وأؾبا ا وَغٖ ١الطها ٦ ،ماخظع
ٞيه مً املٗاصخي والظهىب ٞ ،يين عخمه هللا أن الاؾحمغاع وإلانغاع ٖلى الظهىب يىعذ اجا .)8(:
أو  :وطىص الظلة في الىٟـ .
()10
رانُاْ :هىع ال٨ؿٟة( )9والى٨ـ .
رالثا :بسـ الخٔ والى٦ـ .
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٦ما أٞغص ٞيه ٞهال ًٖ الحىبة وقغوَها و قياء املٗيىة ٖلى الٗؼم والسبات ،وث٩لم ٞيه ًٖ
الح٣ىي والاؾح٣امة وقغوَهما وازححمه بال٨الم ًٖ الترقي في م٣امات إلاخؿان .
ولم ثسل مهىٟات الكيش ػعو ١زغي مً الجاه الىٖٓا وإلانالحي مً زال ٫جٗلي٣اثه
وقغوخه املٟيضة واملؿحٟيًة ل٨ح أمهات ال٣ٟه املال٩ا ٦كغخه ٖلى عؾالة أيا ػءض ال٣حرواوا  ،وقغخه
ل خ٨م الُٗاتية وٚحرَا .
لظا ييبػي ٖلى الضاٖية اللبي الاَحمام بالجاه الغوحي في زُابه الضٖى ملا يمسله مً أَمية
بالٛة للىنل ل٣لىب املضٖىءً والحؤرحر ٞح ا ومً رم انالخها .
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()1
( )2
()3
()4
( )5

ؾىعة هبياء . 25 :
أزغطه البساع ٦ ،حاب الٗلم  ،باب الٗلم ٢بل ال٣ى ٫و الٗمل ،خضيص ع٢م. 67 :
أٖالم ليبيا  ،الُاَغ الؼاو  ،م.109 :
املهضع الؿاب ، ٤م. 225 ،224 :
ٖضة املغءض الهاص ، ١للكيش ػعو ، ١م.49 :
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املادد الثاني  :جهىص الشُش ػعوق وم هجه في الضغىة.
املؿل وٌ :جهىصو الضغىٍة.
أو  :إضالح الػلُضة
ان الٛاية مً بٗص الغؾل َى الضٖىة الى اٞغاص هللا بالىخضاهية والٗباصة وهبظ الكغ ، ٥و٧ل ما
َ ْ
يسال ٠وءىافي ٧لمة الحىخيض ،مىظ هبي هللا صم ٖليه الؿالم الى هبيىا مدمض ٢ اَ  :  ٫و َما أ ْع َؾل َىا ِم ًْ
َْ ٢بل َ ٪م ًْ َع ُؾى ٫ا َّ ُهىحي ا َل ْيه َأ َّه ُه َ ا َل َه ا َّ َأ َها َْ ٞ
اٖ ُب ُضون )1(و٢ا « :  ٫وان الٗلماء وعرة هبياء»(٣ٞ ، )2ض
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
٢امىا ٖير الحاعءش بالضٖىة الى ثىخيض هللا  وانالح ٖ٣اتض الىاؽ ومً َئ ء الٗلماء الكيش ػعو ١عخمه
هللا .
ل٣ض اَحم الكيش ػعو ١اَحماما بالٛا ببنالح الٗ٣يضة  ،خيص ٢ام بكغح ٦حاب "ٖ٣يضة الٛؼالي"،واَحم
ببيان الٗ٣يضة في قغخه ٖلى الغؾالة٦ ،ما أٞغص في مٗٓم ٦حبه ٞهى في بيان الٗ٣يضة ٦،ما في ٦حابه "ٖضة
ً
ً
املغءض الهاص"١خيص ّ
زهو ٞهال في باب الحىخيض ،وٞهال زغ في الاٖح٣اص والاهح٣اص وَغ ١الىاؽ
ٞيه،ورالص في أهىإ املٗح٣ضة ووطىٍ الاٖح٣اصٖ ،الج مً زاللها ٧ل الاٖح٣اصات الياَئة ٖىض املحهىٞة
وٚحرَم .
خيص ٢ام بضخٌ ٧ل املٗح٣ضات والكب ات التي ألبؿىَا للحهى٦ ، ٝحٗٓيم املكايش واٖح٣اص الٗهمة
لهم  ،واصٖاء بٌٗ املحهىٞة ٖلم الٛي  ،واوكٛا ٫بًٗهم بال٨هاهة والحىجيم .
ً
و٢ض وؿ البٌٗ للكيش ػعو ١ػوعا و حاها أهه ي٣ى ٫بالخلى ٫والاثداص وٚحرَا مً املٗح٣ضات
الياَئة .
ً
ُ
ً
٢ا ٫الُاَغ الؼاو  " :ط٦غ في "هيل الابت اض" طمال هثرية وأبياثا قٗغءة وؿب ا الى َظا إلامام الجليل،
وٞح ا ٦سحر مً الحهى ٝالظ يميل الى الخلى ، ٫وء٣ىٖ ٫ىه اهه ٦الم ٖلى لؿان ال٣ضعة  ،وفي عأيا أن َظا
يح ٤ٟم٘ ما اقت غ به الؼعو ١مً ثمؿ٨ه بالؿىة الضخيدة  ،والحىخيض اليالو والى٢ىٖ ٝىض
الكغيٗة"(.)3
ً
٦ما وؿبىا لٛحرٍ مً املكايش ٦سحرا مً املٗح٣ضات و ٢ىا ٫التي ثسال ٠الكغٕ ٦ ،ما خهل
لحلميظٍ الكيش ٖبض الؿالم ؾمغ ٣ٞ ،ا ٫الكيش الُاَغ الؼاو ٖىه " :و٢ض ُ
ابحلي بؤ٢ىام مً الٗامة بٗض
مىثه ونٟىٍ بما ليـ ٞيه ،ووؿبىا اليه ما لم ي٣له ّ ،
وألٟىا ٞيه ٢هاتض ٖامية ييبى ٖج ا الؿم٘ وءمجها
الظو ، ١وؿبىَا له ػوعا و حاها  ،ويمىىَا َغاء مً ال٣ى ، ٫يهضع ًٖ أطهل الجاَلحن ًٞ ،ال ًٖ ٖالم
طليل  ،مسل الكيش ٖبض الؿالم ؾمغ "(.)4
وط٦غ الكيش ػعو ١أن مظَ أَل الحهى ٝفي الاٖح٣اص َى مظَ الؿل، ٠خيص ٢ا" : ٫مظَب م في
الاٖح٣اصات مظَ الؿل ،٠مً اٖح٣اص الحجزيه ،وهٟا الخكبيه و٢بى ٫ما وعص ٦ما وعص ،مً ٚحر جٗغى ل٨ي٠
و ثؤوءل و ٚحرٍ"(.)5
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و٢ا ٫قيش ػعو ":١ي٣بل في باب الاٖح٣اص مىَم و مب م ،و يؿلم بخض ٞيه ما و ٘٢مىه صون ٦الم
ٞيه"(.)1
لظا يج ٖلى الضاٖية اللبي أن يبحضة صٖىثه الى الحىخيض وانالح الٗ٣اتض ٣ٞض ٢ا  ٫ملٗاط خحن
َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
هللا َٖ َّؼ َو َط َّل.)2(»...
ابٞ ،لي ً٨أو ٫ما ثضٖىَ ْم ِال ْي ِه ِٖباصة ِ
بٗسه الى اليمًِ «:اه ٪ث٣ضم ٖلى ٢ى ٍم أَ ِل ِ٦ح ٍ
ٞبطا ٧اهد الضٖىة مىطهة للٟ٨اع ٞؤو ٫ما يضٖىَم اليه َى الكهاصثحن  ،واطا ٧اهىا مؿلمحن يضٖىَم
إلنالح الٗ٣اتض املدغٞة ان وطضت ،رم يحضعض في صٖىثه لخص الىاؽ ٖلى ب٣ية أع٧ان إلاؾالم.
رانُا :صغىثه للحمؿً الؿ ة واللػاء غلى الاضغة.
ل٣ض ٧اهد البضٖة بئعة ه٣ض الكيش ػعو ١ومغ٦ؼ ٖىايحه ،و٢ض ؾلِ ٖلح ا الًىء في مىاًَ ٦سحرة مً
مئلٟاثه ،وَى يٗغٞها بؤج ا" :اخضاذ أمغ في الضيً يكبه أن ي٩ىن مىه ،وليـ مىه ،ؾىاء ٧ان بالهىعة أو
بالخ٣ي٣ة"(.)3
ل٣ض أه٨غ الكيش ػعو٧ ١ل البضٕ التي أخضرد  ،و ط٧اع التي ازحل٣د مً بٌٗ املحهىٞة في ٖهغٍ
ولم ثغص ًٖ الكاعٕ الخ٨يم ّ ،
وبحن أؾباب ْهىع َظٍ البضٕ  ،خيص خهغَا في رالرة أؾباب(.)4
أولها :ه٣و إلايمان بٗضم الٗلم بدغمة الكاعٕ ،و٣ٞض هىع إلايمان الهاص الى اثبإ الغؾى. ٫
الساوا :الجهل بؤنى ٫الُغء٣ة ،واٖح٣اص أن الكغيٗة زال ٝالخ٣ي٣ة ،وَظا َى نل ال٨بحر في طل ،٪وَى
مً مباصة الؼهض٢ة...واملحهى ٝالجاَل يحى ٠٢في الىٟىع مً الٗلم وأَله ،وءسالْ ٠اَغ الكغيٗة في
أمغٍ ،وءغي طل٦ ٪ما في مدله.
السالص :خ الغءاؾة والٓهىع م٘ الًٗ ًٖ ٠أؾبا ا وال٣هىعٞ ،يًُغَم طل ٪إلخضاذ أمىع جؿحميل
ال٣لىب ،ل٩ىج ا مجبىلة ٖلى اؾحدؿان الٛغء م٘ طهلها بما يكحن وءغب ،وخغنها ٖلى اليحر ،وْهىع َظا
الصيو بهىعة طل ،٪وخ٣ات ٤مىه ،م٘ ما يجغ ٖلى يضيه مً زىاع ١قيُاهية ،أو يبضو لحابٗيه مً لظة
هٟؿاهية ،أو يضع٦ه مً أطواَ ١بيٗية ،يٓج ا ٞحىخا وأؾباب ونىٞ ،٫ييبظ ا الٟغوٕ و نى. ٫
ول٣ض وي٘ الكيش ػعو ١رالرة مىاػءً لًبِ البضٖة :
 -1املحزان و :٫أن يىٓغ في مغ املُ َ
دضذٞ ،يما له مؿخىض قغىي بىطه قامل مديِ َى طملة الكغيٗة
ومٗٓمهاٞ ،بن ٧ان َظا مغ مما قهض له مٗٓم الكغيٗة وأنلها وطمت اٞ ،ليـ ببضٖة ،وان ٧ان مما يؤباٍ
طل ٪ب٩ل وطهٞ ،هى باَل .
املحزان الساوا :اٖحباع ٢ىاٖض تمة وؾل ٠مة الٗاملحن بُغء ٤الؿىةٞ ،ما زالٟها ب٩ل وطه ٞال ٖيرة به،
وما وا ٤ٞأنىلهم ٞهى خ.٤
املحزان السالص :محزان الحميحز بكىاَض خ٩ام ،وَى ثٟهيلي يى٣ؿم الى أ٢ؿام الكغيٗة الؿحة ،أٖجي
الىطىب والىضب والحدغءم وال٨غاَة وثغ ٥ولى ،وإلاباخة٩ٞ ،ل ما اهداػ بنل بىطه بخيذ واضر بٗض
( )1
( )2
( )3
( )4

٢ىاٖض الحهى ، ٝللكيش ػعو ، ١م.41 :
أزغطه مؿلم ٦ ،حاب إلايمان  ،باب الضٖاء الى الكهاصثحن وقغاث٘ إلاؾالم ،ح. 19:
أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ ،لي ٞهبي زكيم  ،م. 289 :
املهضع الؿاب ، ٤م.44 =43 :

العدد 14
141

العدد 11

العدد14

(ٖ )1ضة املغءض الهاص ، ١للكيش ػعو ، ١م.32=30 :
( )2أزغطه البح ٣ا في ؾيىه ال٨يري صاع ال٨ح الٗلمية ،بحروت -لبىان 2003 ،3 :ٍ ،م .ح .20911 :وبدخه لباوا في املك٩اة. 248 :
()3الضٖىة إلاؾالمية  ،أخمض ٚلىف  ،صاع ال٨حاب املهغ ٍ  1987 :م  ،م . 13 – 12 :
( )4أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ ،لي ٞهبي زكيم  ،م. 84 :
( )5البدغ الؼزاع  ،أبىب٨غ اليزاع  ،ح٢ . 8949 :ا ٫ابً ٖبض اليرَ :ى محهل مً وطىٍ بخاح ًٖ أيا َغءغة وٚحرٍ مغٞىٖا ،مج ا ما أزغطه
أخمض في مؿىضٍ ،واليغاتُا في أو ٫امل٩اعم ،مً خضيص مدمض بً عجالن ًٖ ،ال٣ٗ٣إ بً خ٨يم ًٖ ،أيا نالر ًٖ ،أيا َغءغة مغٞىٖا،
بل :ٟٔنالر زال ،١وعطاله عطا ٫الضخيذ ،يىٓغ :امل٣انض الخؿىة للسياو  ،صاع ال٨حاب الٗغيا  -بحروت ٍ1985 -1 :م م.180 :
(٢ )6ىاٖض الحهى ٝأخمض ػعو ، ١م. 92:
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ٞيه ألخ ٤به ،وما ٞهى بضٖة ،وٖلى َظا املحزان طغي ٦سحر مً املد٣٣حن في ث٣ؿيم البضٕ واٖحباعَا مً
خيص اللٛة للح٣غء "(.)1
ومهغ مؿئولية الحدظيغ مً البضٕ التي يدضث ا الىاؽ في صيً هللا
وثٖ ٘٣لى الضاٖية في ٧ل ٖهغ
ٍ
َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ّ ََ ُُ ُ
ُ
ٖلى مغ ػمان  ،ولم يكغٖها هللا لٗباصٍ٢ ،ا ٫عؾى ٫هللا « :ي ِغذ َظا ال ِٗلم ِمً ِ ٧ل زل ٍٖ ٠ضوله ،
َ ْ ُ َن َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َْ
َ
ا ٫امل ْب ُِ ِل َحن َ ،وث ْد ِغء ٠الِ ٛال َحن »(.)2
يىٟى ٖىه ثؤ ِوءل الج ِاَ ِلحن  ،واه ِحد
رالثا :إضالح الػااصات.
مً يمً جٗغءٟات الضٖىة في الانُالح ":الضٖىة هي إلاؾالم ،وَى مجمىٕ ما أهؼ ٫هللا جٗالى ٖلى
عؾىله مدمض مً أخ٩ام الٗ٣يضة و زال ١والٗباصات واملٗامالت وإلازباعات في ال٣غ ن والؿىة الىبىءة
املُهغة  ،و٢ض أمغ هللا بخبليٛها الى الىاؽ"(.)3
ٞلم ث٣حهغ صٖىة الكيش ػعو ١انالح الٗ٣اتض ومداعبة البضٖة  ،ِ٣ٞبل قملد انالح الٗباصات
واملٗامالت ،وانالح الؿلى. ٥
ٟٞا طاه الٗباصات واملٗامالت ٢ام بكغوح أمهات ال٣ٟه املال٩ا ،في باب الُهاعة والهالة والؼ٧اة
والهىم والدج والبيىٕ،و٧اهد جٗلي٣اثه وقغوخه جٗحير في بٌٗ خيان ٧ابنى ٫في ٢يمت ا وأَميت ا ...ولم
ي ً٨مجغص قاعح ٖاص باملٗجى الح٣ليض بل ٧ان مىا٢كا وها٢ضا ومًيٟا قيئا طضيضا"(.)4
أما في طاه زال ١والؿلى٣ٞ ،٥ض ٧ان املدىع الغتيسخي في صٖىثه وانالخه ٣ٞ ،ض اٖحجى الكيش
ػعوٖ ١ىاية ٦بحرة في ث٣يم زال ١في مٗٓم مهىٟاثه و ٚغابة في طل ٪؛ بن مم ث٣اؽ بؤزال٢ها ٢ ،ا٫
عؾى ٫هللا«:اهما بٗسد بثمم م٩اعم زال.)5(»١
ُُ
ي٣ى ٫الكيش ػعو" ١اليلَ :٤يئة عاسية في الىٟـ ،ثيكؤ ٖج ا مىع بؿهىلة ٞدؿج ا خؿً
و٢بيدها ٢بيذٞ ،هي ثجغ في املًاصات ٧البسل والسياء والحىاي٘ وال٨ير والخغم وال٣ىاٖة والخ٣ض
وؾالمة الهضع والخؿض والخؿليم والُم٘ والحٗؼػ والاهحهاع والؿماح ،الى ٚحر طل.)6("٪
لظا ييبػي ٖلى الضٖاة أن يٟٛلىا ًٖ َظا الجاه  ،وأن يٗحىىا به ٖىاية ٦بحرة وأن يحدلىا بم٩اعم زال١
٧ا ي٣بل الىاؽ صٖىت م ٞ،ال٣ضوة الٗملية له و ٘٢في هٟىؽ املضٖىءً .
ٞالحُبي٣ا الٗملي للضٖاة ملا يضٖىن اليه أبل ٜمً أ زُبة أوصعؽ يل٣ىهه للمضٖىءً؛ بن
الحُبي ٤له و ٘٢في الىٟىؽ أ٦ثر مً اليُ مهما ٧اهد بالٚت ا وٞهاخت ا .
عابػا :صغىثه إلى أزظ الػل من الػلماء وثىكحرى .
ل٣ض صٖا الكيش ػعو ١الى أزظ الٗلم مً مهاصعٍ  ،وطل ٪بحل٣ا الٗلم مً الٗلماء الظيً لهم عؾىر في
ات َب ّي َى ٌ
الٗلم خيص ٢ا" :٫أزظ الٗلم والٗمل ًٖ املكايش أثم مً أزظ صوج م٢ ،اَ : ٫ب ْل َُ َى َي ٌ
ات ِفي
ِ
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َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
اب ِاليٞ)2(لؼمد املكيسة ،ؾيما والضخابة
يً أوثىا ال ِٗلم)1(و٢ا : ٫واث ِب٘ ؾ ِبيل مً أه
نض ِوع ال ِظ
ً ً
أزظوا ٖىه  ،و٢ض أزظ ًٖ طيريل ،واثب٘ اقاعثه في أن ي٩ىنٖ :بضا هبيا  ،وأزظ الحابٗىن ًٖ الضخابة،
ٌ
٩ٞان ّ
أثبإ يسحهىن به ٧ابً ؾحريً ،وابً املؿي  ،و ٖغض بيا َغءغة ،وَاووؽ ،ووَ  ،ومجاَض
ل٩ل
ٍ
بً ٖباؽ الى ٚحر طلٞ ،٪ؤما الٗلم والٗملٞ ،ؤزظٍ طلي ٞيما ط٦غوا٦ ،ما ط٦غوا ،وأما إلاٞاصة بالهمة
والخا٣ٞ ٫ض أقاع الح ا أوـ ب٣ىله«:وما هًٟىا ًٖ عؾى ٫هللا  يض واها لٟا صٞىه ختى أه٨غها
ً
٢لىبىا»(ٞ.)3ؤبان أن عإءة شيهه ال٨غءم٧ ،اهد هاٗٞا لهم في ٢لى م ،اط مً ثد ٤٣بدالة لم يسل خايغوٍ
مج اٞ ،لظل ٪أمغ بضخبة الهالخحن ،وههى ًٖ بخبة الٟاؾ٣حن"(.)4
و٢ا ٫الكيش ػعو" : ١الٗلماء مهض٢ىن ٞيما يى٣لىن ،بهه مى٧ى ٫بماهت م ،مبٗىذ مٗهم ٞيما ي٣ىلىن،
ً
ً
بهه هخيجة ٖ٣ىلهم ،والٗهمة ٚحر رابحة لهمٞ ،لؼم الحبهغ والىٓغ وَلبا ل خ ٤والحد٣ي ،٤اٖترايا ٖلى
ال٣اتل والىا٢ل ،رم ان أجى املحؤزغ بما لم يؿب ٤اليهٞ ،هى ٖلى عثبحه ،و يلؼمه ال٣ضح في املح٣ضم ،و اؾاءة
صب مٗه"(.)5
و٢ا ٫أيًا :ما أل ٠مً ال٨ح للغص ٖلى ال٣ىم ٞهى ها ٘ٞفي الحدظيغ مً الٛلِ ،ول ً٨يؿحٟيض ا
بسالرة قغوٍ:أولها :خؿً الىية في ال٣اتل ،باٖح٣اص اطت اصٍ
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الساوا  :ا٢امة ٖظع ال٣ىٞ ٫يه بحؤوءل أو ٚلبة ،أو ٚلِ ،أو ٚحر طل ،٪اط ليـ بمٗهىم.
رالث ما :أن ي٣حهغ بىٓغٍ ٖلى هٟؿهٞ ،ال يد٨م به ٖلى ٚحرٍ ،و يبضيه ملً ٢هض له في الؿلى٥
ْ
ٞيكىف ٖليه اٖح٣اصٍ ٞ ...بن اخحاض لظلٞ ٪ليٗترى ٖلى ال٣ى ٫صون جٗيحن ال٣اتل  ...اط ِؾتر ػلل تمة
واط  ،ونياهة الضيً أوط  ،وال٣اتم بضيً هللا مؤطىع ،واملىحهغ له مىهىع ،وإلاهها ٝفي الخ ٤ػم ،و
زحر في صياهة يضخب ا َىي مٗه "(.)6
ّ
ويكغٖية ما ي٣ىله وءٟٗله وءتر٦هٞ ،بطا ٣ٞض
"ٞيج أن ي٩ىن الضاىي ٖلى بهحرة وٖلم بما يضٖى اليه،
ِ
ً
الٗلم املُلىب والالػم له ٧ان طاَال بما يغءضٍ ،وو ٘٢في اليبِ واليلِ وال٣ىٖ ٫لى هللا وعؾىله بٛحر ٖلم،
َّ
ٞي٩ىن يغعٍ أ٦ثر مً هٟٗه ،واٞؿاصٍ أ٦ثر مً انالخه ،و٢ض يؤمغ باملى٨غ وءىهى ًٖ املٗغوٝ؛ لجهله بما أخله
َّ
صإ الى هللا جٗالى الٗلم بكغٕ هللا ،وبالخال ٫والخغام ،وبما
الكغٕ وأوطبه ،وبما مىٗه وخغمهٞ ،يج اطن ل٩ل ٍ
يجىػ وما يجىػ ،وبما يؿىٞ ٙيه الاطت اص وما يؿى ،ٙوما يدحمل وطهحن أو أ٦ثر ،وما يدحمل "(.)7
وان مً أؾباب الٛلى والحُغ ٝوالحٟ٨حر والحبضي٘ َى ابحٗاصها ًٖ َظا نل الظ صٖا اليه الكيش
ػعو،١وَى أزظ الٗلم ًٖ املكايش ،وال٣ىٖ ٫لى هللا بٛحر ٖلم ي٣ى ٫ابً ال٣يم " :و٢ض خغم هللا ؾبداهه ال٣ى٫
ُ
ٖليه بٛحر ٖلم في الٟحيا والً٣اء وطٗله مً أٖٓم املدغمات بل طٗله في املغثبة الٗليا مج ا ٣ٞا ٫جٗالى ْ ٢ل
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َ
َ
ْ ْ ْ َ ْ
ْ َ ً
َ َ
َّ
َ ُ ْ ُ
ا َّه َما َخ َّغ َم َعّي َا ْال ََ ٟى ِاخ َ
ل َما ْ َه َغ ِم ْج َ ا َو َما َبُ ًَ َو ِإلار َم َوال َبػ َي ِبْ ٛح ِر ال َخ ِ َّ ٤وأ ْن جك ِغ٧ىا ِبالل ِه َما ل ْم ُيج ّ ِز ِْ ٫ب ِه ُؾلُاها
ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ نَ
وأن ث٣ىلىا ٖلى الل ِه ما جٗلمى ٞ غث املدغمات أعي٘ مغاث وبضأ بؤؾهلها وَى الٟىاخل رم رجى بما َى أقض
ثدغءما مىه وَى إلارم والٓلم رم رلص بما َى أٖٓم ثدغءما مج ما وَى الكغ ٥به ؾبداهه رم عي٘ بما َى أقض
ثدغءما مً طل٧ ٪له وَى ال٣ىٖ ٫ليه بال ٖلم وَظا يٗم ال٣ىٖ ٫ليه ؾبداهه بال ٖلم في أؾماته ونٟاثه
وأٗٞاله وفي صيىه وقغٖه"(.)1
ان مً أَم اصاب التي يج أن يحدلى ا الضٖاة هي اخترام وثى٢حر ٖلماء ؾلَ ٠ظٍ مة واطت اصَم
الظ أرغي ال٣ٟه إلاؾالما  ،والظ ثل٣حه مة بال٣بى ٫وجٗبضت به ٢غوها مً الؼمان  ،واخترام الٗلماء
ُ
َ
َ َ
املٗانغءً وٖضم الخكهحر م وثخب٘ ػ ت م ٢ ،ا ٫عؾى ٫هللا َ «: ل ْي َ
ـ ِم ًْ أ َّم ِتي َم ًْ ل ْم ُي ِج َّل ِ ٦ب َحرها َو َء ْغ َخ ْم
ْ
َ َ
ن َِ ٛحرها َو َي ْٗ ِغِ ٝل َٗ ِ ِامل َىا َخ َُّ ٣ه»(.)2
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( )1اٖالم املىٗ٢حن  ،ابً ٢يم الجىػءة ،م٨حبة ال٩ليات ػَغءة ،ال٣اَغة1968:ٍ،م ض ،1:م.38 :
( )2املؿىض ،أبى ؾٗيض بً مٗ٣ل الكاشخي  ،صاع الٗلىم والخ٨م  1410 ، 1 :ٍ.ح ، 1273 :وعواٍ أخمض والُيراوا في ال٨بحر واؾىاصٍ
خؿً ،يىٓغ :مجم٘ الؼواتض  -الهيسبي صاع ال٨ٟغ ،بحروت َ 1412 -ى م.338 :
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املؿل الثاني  :م هجه ووؾابله في الضغىة.
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أو م هجه في الضغىة :
مً أَم املىاهج الضٖىءة الى هللا  املىهج الٗاَٟا  ،واملىهج الٗ٣لي  ،واملىهج الخسخي ،ا ان املىهج
الٗاَٟا أ٦ثرَا اؾحٗما واهخكاعا .
()1
ويٗغ ٝاملىهج الٗاَٟا " :بؤهه الىٓام الظ يغث٨ؼ ٖلى ال٣ل وءدغ ٥الكٗىع والىطضان"
ومً أبغػ أؾالي املىهج الٗاَٟا :
 -1إظهاع الغأفة والغخمة املضغىٍن:
ٞالضاٖية اللبي ييبػي أن ي٩ىن عخيما باملضٖىءً ٦ما ٧ان أهبياء هللا عخماء بؤ٢ىامهم عٚم جخىصَم
َ
وٟ٦غَم ٩ٞ ،ل هبياء ٖلح م الؿالم يؿحٟحدىن صٖىت م ب٢ىامهم ظا املُل٘ َ يا ْ ٢ى ِم٢ ا ٫هىح : 
اَ ٫يا َْ ٢ىم ا ّوا َل ُْ ٨م َهظ ٌيغ ُمب ٌحن  ، )2(و٢اَ ٫ىص  ل٣ىمه َ وا َلى َٖاص َأ َز ُاَ ْم َُ ً
اَ ٫يا َْ ٢ىم ْ
ىصا ََ ٢
َ ٢َ 
اٖ ُب ُضوا
ٍ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َُ
َّ
َّ
َ َ
الل َه  )3(و٢ا ٫نالر َ  : وا َلى َر ُم َ
اَ ٫يا َْ ٢ىم ْ
ىص َأ َز ُاَ ْم َ
ن ِال ًخا ََ ٢
اٖ ُب ُضوا الل َه َما لْ ٨م ِم ًْ ِال ٍه ْ ٚح ُرٍ .)4(
ِ
ِ
ؾل ٪الكيش ػوَ ١ظا املىهج ا٢حضاء بؤهبياء هللا ٖلح م الؿالم ٨ٞسحرا ما يؿحسضم الكيش في هضخه ووٖٓه
ومىاصاثه للمضٖىءً بل ٟٔزىة ،ومً طل ٪ماط٦غٍ في ونيحه ملً وسخ ٦حابه "ٖضة املغءض الهاص" "١ويٗلم
ُ
٦حبد مىه خغٞا"(.)5
هللا لى الك٣ٟة ٖلى بٌٗ إلازىان الهاص٢حن ما
وٖىضما ي٣ٟض الضاٖية نٟة الغخمة باملضٖىءً ٞ ،بهه ؾيٟؿض أ٦ثر مما يه ر  ،وء٩ىن مىٟغا بض ٫أن
َ ر َ َ
َ
َ ُ
َّ
َ
ي٩ىن مبكغا وميؿغا ،لظا ٢ا ٫جٗالى لىبيه مدمض ِ ٞ : ب َما َع ْخ َم ٍة ِم ًَ الل ِه ِل ْى َد ل ُه ْم َول ْى ْ ٦ى َد ٓٞا ِ ٚلئ
ْال َْ ٣ل َ ْه َُّ ٟ
ًىا ِم ًْ َخ ْىِل َ. )6(٪
ِ
ٗٞلى الضٖاة اليىم أن ي٩ىهىا عخماء باملضٖىءً مهما ٢هغوا في الُاٖة  ،وأن يٟٛلىا ًٖ ازحياع أخؿً
لٟاّ وأطمل وأع ١الٗباعات في مساَبة املضٖىءً مسل املىاصاة بى ىى( يا أزىجا وءا ٢ىم  ،وءا أخبتي ،وءا أَلي)
وٚحرَا مً ال٩لمات التي ثئرغ في ٢لىب املضٖىءً ٞ ،حدغ ٥قٗىعَم ووطضاج م وثجٗلهم ي٣بلىن الضاٖية وما
يهضع ٖىه مً الىضر وإلاعقاص .
 -2مغاغاثه زحالف الػلماء والغفم املسالف.
ً
َظٍ ؾمة باعػة ثدلى ا الكيش ػعو - ١عخمه هللا  -خيص يحضر طل ٪طليا مً زال ٫قغوخه
ومهىٟاثه وٖغيه للمؿاتل اليالٞية  ،خيص لم ي ً٨محٗهبا لغأيه  ،و ملظَبه ٞ ،تراٍ يٗغى املؿاتل
اليالٞية بٗيضا ًٖ الحٗه  ،وصون ا٢هاء لغأ زغءً  ،بل يظَ به أصب اليال ٝأبٗض مً طل، ٪
ٞحري أن مً الىعٕ أن يغاىي املؿلم ازحال ٝالٗلماء اخحياَا لضيىه  ،وَلبا ليراءة طمحه ٟٞ ،ا نالة الجىاػة
ه٣ل ٢ى ٫إلامام ال٣غافي بىطىب الٟاثدة ٧ -الكاٗٞية – و٢ا :٫الٗمل به وعٕ ل يغوض مً اليال.)7(ٝ
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ل٣ض ثمحز الكيش ػعو ١بٛؼاعة في الٗلم  ،وزل ٤عٞي٘ في صٖىثه وجٗامله م٘ املسال٣ٞ ، ٠ض ٧ان الكيش
ػو ١مه خا عٞي٣ا ،يٗى ٠أخضاٚ ،ايحه إلانالح وليـ ال٣ضح والخكهحر بالىاؽ لظا أوصخى في ٦حابه ( ٖضة
املغءض) بىنية َامة ثبحن م٣هضٍ في صٖىثه ٢اٞ ٫ح ا:
ّ
"ليٗلم الىاْغ في َظا ال٨حاب ،واملحؤمل ملا ٞيه مً خ ٤ونىاب ،أها لم ه٣هض به الًُٗ ٖلى الىاؽ
وال٣ضح ٞح م ،و الاقحٛا ٫بمؿاوئ م و اْهاع ٖيى م ،و أعصها الاؾحٓهاع باملؼءة ٖلح م ،واهما ٢هضها ٞيه
الحدظيغ مً الى٢ىٕ ٞيما خظعها مىه ،والحدغءغ ملا هب ىا ٖليه ،لي٩ىن ٖضة للهاص ١في صيىه ،واٖاهة للمد٤٣
في ي٣يىه ،وعخمة للمؿ٨حن في خالهٞ ،مً ٢هضٍ لصخيء مما ٢هضهاٍ بهٞ ،اهلل املؿئو ٫في اٖاهحه وهٟٗه،
ومً ٢هضٍ لٛحر طلٞ ٪اهلل املؿحٗان ٖلى اثالٞه ٖىه ومىٗه"(.)1
ً
ٖمليا في مئلٟاثه وصٖىثه " ،خيص ٧ان صاتما ّ
ميا الى الحيؿحر ومغاٖيا
ٞالغ ٤ٞباملضٖىءً ٧ان مىهجا
()2
بخىا ٫الىاؽ وْغوٞهم ومؿحىءات م  ،زانة الٗامة الظيً يد٨مىن الحهغ ٝفي الٗباصة " ٞ ،ما أخىض
الضٖىة إلاؾالمية اليىم الى صٖاة يدؿىىن الحيؿحر بض ٫الحٗؿحر والحبكحر بض ٫الحىٟحر في الضٖىة الى صيً هللا
ٖؼ وطل .
 -3املىغظة الخؿ ة  .وثى٣ؿم املىٖٓة الخؿىة الى ٢ؿمحن :
أ :-املىغظة الخؿ ة الترغُ ُة  :وامل٣هىص بالترٚي ٧ل ما يكى ١املضٖى الى الاؾحجابة و٢بى ٫الخ٤
والسبات ٖليه .
و نل في الترٚي أن ي٩ىن في هيل عيا هللا  ،وفي الخياة ال٨غءمة الُيبة ال٨غءمة وهيل عخمة هللا 
وطؼءل رىابه في ازغة مً زال ٫ههىم ال٣غ ن والؿىة الىبىءة.
ان الؿمة الٛالبة ٖلى الكيش ػعو ١الترٚي بض ٫الترَي  ،وءٓهغ طل ٪طليا في مهىٟاثه التي ت حم
بالجاه إلانالحي والغوحي  ،والتي يظ٦غ ٞح ا الىهىم التي ثدص ٖلى الظ٦غومً طل٢ ٪ىله٢ " :ض طاء
َ ُْ
ُ
َّ َ ْ ُ
َ ُْ
الترٚي ٞيه مً ٚحر خض ،مسل ٢ىله جٗالىٞ :اطُ ٦غوا الل َه ِ ٦ظِ ٦غْ ٦م َب َاءْ ٦م )3(و٢ىله جٗالىٞ:اطُ ٦غو ِوا
َُْ ُ
أطْ ٦غ٦م )4(و٢ىله «:أ أهبئ٨م بسحر أٖمال٨م وأػ٧اَا ٖىض ملي٨٨م وأعٗٞها في صعطاث٨م وزحر ل٨م مً
اهٟا ١الظَ والىع ١وزحر ل٨م مً أن ثل٣ىا ٖضو٦م ٞحًغبىا أٖىا٢هم وءًغبىا أٖىا٨٢م ؟ ٢الىا بلى ٢ا٫
ط٦غ هللا »( )5وٚحرَا مً خاصيص التي ط٦غَا في الترٚي بالظ٦غ(.)6
ب :املىغظة الخؿ ة الترىُ ُة :
وامل٣هىص بالترَي ٧ :ل ما يسي ٠وءدظع املضٖى مً ٖضم الاؾحجابة أو ع ٌٞالخ ٤أو ٖضم السبات ٖليه
بٗض ٢بىله .
٦ما اؾحسضم الكيش ػعو ١املىٖٓة الخؿىة الترَيببة في ههاتده ٞحجضٍ يؿحسضم مهُ ر الحدظيغ في
صٖىثه ومً طل٢ ٪ىلهٞ " :مً رم ثًغع ٦سحر ممً جٗغى لالٖتراى ٖلى املىخؿبحن لجىاب هللا ،وان ٧اهىا
مد٣حن ،اط الخ ٤يٛاع لهح ٪طاهبهٞ ،لؼم ثد٣ي ٤امل٣ام في الى٨حر ،وثضخيذ الىية بالٛاية وا ٞالخظع

146

الشُش أخمض ػعوق وجهىصو في الضغىة والاضالح

الخظع"(٦)1ما خظع الكيش ػعو ١مً الٓلم والظهىب واملٗاصخي وبحن راعَما في الٗضيض مً مئلٟاثه .
رانُا :وؾابله في الضغىة:
ل٣ض ٧اهد وؾاتل الضٖىة في ٖهغ الكيش ػعو ١مدضوصة ث٣حهغ ٖلى اليُ والخل٣ات في املؿاطض
وثؤلي ٠ال٨ح  ،أما في الٗهغ الخضيص ٣ٞض جٗضصت وؾاتل الضٖىة لخكمل الجامٗات إلاؾالمية وال٣ىىات
الًٟاتية ومىا ٘٢الحىانل الاطحماىي واملجالت ومً أَم الىؾاتل التي اؾحسضمها الكيش ػعو ١في صٖىثه
ووكغ عاإٍ وأ٩ٞاعٍ إلانالخية :
 -1إكامة الخللات والىغاس ي الػلمُة:جٗحير الخل٣ة مً أَم وؾاتل الحٗليم وإلانالح في ٖهغ الكيش
ػعو ١عخمه خيص ث٣ام َظٍ الخل٣ات في املؿاطض والؼوايا  ،وثضعؽ ٞح ا طمي٘ الٗلىم الكغٖية وء٣هضَا
َلبة الٗلم مً ٧ل م٩ان ليج لىا مً مٗحن الٗلم والتربية مٗا ًمً زال ٫مجالؿت م للٗلماء وامله خحن .
٢ا ٫الكيش اصعيـ ٖؼوػ  ":ان مضعؾحه الٗلمية َى املسجض الظ ٧ان يهلي ٞيه  ،و٧اهد للكيش
زلىة ابخىاَا ٚحر بٗيض مً املسجض الجام٘ الظ يئص ٞيه الهالة م٘ الىاؽ ويٗ٣ض خل٣اثه الٗلمية  ،وهي
ُٗ٢ة أعى ا طابية وبئر"(.)2
ل٣ض ثجاوػت صٖىة الكيش ػعوُ٢ ١اعٞ ،غخل الى ٖضة أمهاع يٗلم وءحٗلم  ،خيص طَ الى مهغ
وم٨ص ٞح ا ػمىا يل٣ا الضعوؽ في عخاب طام٘ ػَغ.
" وملا ٢ضم مهغ وؾمٗد ب٣ضومه الٗلماء والًٟالء مً أَلها وٞضوا ٖليه  ،ومسلىا بحن يضيه ،و٧ان
يدًغ صعؾه في ػَغ الكغء ،٠ػَاء ؾحة  ٝهٟـ مً مهغ وال٣اَغة وأخىاػَا  ،وثىلى امامة املال٨ية،
ًّ
٦غؾيا ٖالي ع٧ان  ،بضي٘ إلاث٣ان  ،ناع يجلـ ٖليه لإلٞاصة ،وَظا
وناع أؾحاط عوا٢هم  ،وههبىا له
ال٨غسخي مىطىص الى و٢حىا َظا بغوا ١الؿاصة املٛاعبة بابػَغ الكغء ،٠و٧اهد له نىلة وصولة ٖىض أمغاء
املهغءحن وال٣بى ٫الحام ٖىض اليام مج م والٗام"(.)3
ٞييبػي ٖلى ال٣ٟهاء والضٖاة اليىم اخياء واؾترطإ صوع الخل٣ات الظ ٧اص أن يسحٟا  ،ملا ٞيه مً
اليحر الٗميم والحل٣ا والجلىؽ املباقغ بحن املٗلم وَالبه .
 -2من زالٌ ثطنُف الىح  :جٗحير ال٨حابة مً أَم وؾاتل الضٖىة الى هللا  ، بج ا ثد ٟٔالٗلم ،
وثم ً٨ال٣اعة مً الغطىٕ الى ال٨حاب متى قاء٦،ما ثب٣ى َظٍ املهىٟات ختى بٗض وٞاة مئلٟح ا يؿحٟيض مج ا
طيا ٫املحٗا٢بة ،وبَمية ال٨حابة في الضٖىة وٖلى عٚم ٢لة إلام٩اهيات وثىٞغ ؾبل ال٨حابة والحؤلي ٠ا ان
الكيش ػعو ١نى٦ ٠ثرا مً املهىٟات الضٖىءة وإلانالخية.
ي٣ى ٫أخمض الحيب٨تي " :وأما ثآليٟه ٨ٞسحرة يميل الى الازحهاع م٘ الحدغءغ ،و يسلى شخيء مج ا ًٖ
ٞىاتض ٚؼءغة وثد٣ي٣ات مٟيضة ؾيما في الحهى٣ٞ ،ٝض اهٟغص بمٗغٞحه وطىصة الحؤليٞ ٠يه ...وله عؾاتل
٦سحرة ببخابه ،مكحملة ٖلى خ٨م ومىأٖ و صاب ولُات ٠اليهى ٝم٘ الازحهاع ّ
٢ل أن ثىطض لٛحرٍ،
ً
مجلضا"(.)4
وبالجملة ٣ٞضعٍ ٞى ١ما يظ٦غ ومً ثٟغٞ ٙظ٦غ خاله وٞىاتضٍ وخ٨مه وعؾاتله طم٘ مج ا
أما اليىم وم٘ ثىٞغ ٧ل ؾبل ال٨حابة والحؤلي، ٠مً امل٨حبات واملهىٟات ا ان خغ٦ة الحؤلي٠
أنبدد ٢ليلة طضا  ،وزانة في املجا ٫الضٖى  ،م٘ الخاطة امل خة لها ٞ ،املؿحجضات في وا ٘٢مة

العدد 14

( )1
( )2
( )3
()4

٢ىاٖض الحهى ،ٝللؼعو ، ١م.77 :
الكيش أخمض ػعو ١و عاإٍ إلانالخية م. 85 :
أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ ،لي زكيم  ،م.165
هيل الابت اض بحُغءؼ الضيباض ،أخمض الحيب٨تي  ،م. 131=130 :
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إلاؾالمية محجضصة  ،وءيبػي ٖلى ال٣ٟهاء والضٖاة بيان خ٨مها و٦يٟية الحٗامل مٗها  ،مً زال ٫ال٨حابة ٖج ا
وٖغيها بؤصلت ا .
ان املحخب٘ للمهىٟات اليىم يجض ان مٗٓمها مهىٟة للغص ٖلى الٗلماء و ثسلى مً الًُٗ وال٣ضح في
الٗلماء ،بل ختى الحٟ٨حر للمسال ، ٠وَظا مغصٍ الى ٖضم مٗغٞة ازحال ٝوأصب ال٣ٟهاء٣ٞ ،ض ازحل٠
الضخابة ومً بٗضَم الحابٗىنٞ ،لم ثىه ٖضاوة ولم ثٖ ٌ٣لى أوانغ املدبة والاخترام املحباص ٫بيج م.
٢ا٢ ٫حاصة" :مً لم يٗغ ٝالازحال ٝلم يكم أهٟه ال٣ٟه  ...،و٢ا ٫ؾٗيض بً أيا ٖغوبة :مً لم يؿم٘
الازحالٞ ٝال جٗضوٍ ٖاملا! و٢ا ٫ابً ٖييىة  :أطؿغ الىاؽ ٖلى الٟحيا أ٢لهم ٖلما بازحال ٝالٗلماء"(.)1
ٞييبػي ٖلى الضٖاة وَلبة الٗلم الحؤسخي بؤصب ازحال ٝالضخابة والحابٗحن والٗلماء الٗاملحن والضٖاة
الغباهحن والؿحر ٖلى ههجهم ومً طل ٪الكيش ػعو ١ومىهجه املٗغو ٝبالىؾُية والاٖحضا ٫في َغء ٤الضٖىة
الى هللا . 
الشُش أخمض ػعوق وجهىصو في الضغىة والاضالح
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العدد14

( )1طام٘ بيان الٗلم وًٞله بً ٖبض الير  ،ض  ، 2 :م . 103 :
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العدد 14

الخاثمة.
الخمض هلل الظ بىٗمحه ثحم الهالخات ،أخمضٍ وأق٨غٍ ٖلى ثىٞي٣ه في البضء واليحام  ،وأنلي وأؾلم
ٖلى زحر هام هبيىا مدمض وٖلى له وبخبه ال٨غام .
أما بٗض ٞ ،ال يسٟى أن ٧ل باخص يُغ ١مىيىٖا بض أن يحىنل ٞيه الى بٌٗ الىحاتج والحىنيات،
و٢ض ثىنلد في َظا البدص املىطؼ للىحاتج والحىنيات اثية .
أو  :ال حابج :
 -1ان الكيش ػعو٧ ١ان له اَحماما بالٛا بالضٖىة إلاؾالمية بكتى طىاهب ا .
٧ -2ان للكيش ػعو ١الًٟل ال٨بحر في ثهٟية وثى٣ية الحهى ٝإلاؾالما مً زُاء واملماعؾات التي
جؿغبد اليه .
٦ -3ما ٧ان للكيش ػعو ١طهىصا ٦بحرة في الكغوح والحٗليٖ ٤لى أَم مهاصع ال٣ٟه املال٩ا ٦كغخه ٖلى
عؾالة أيا ػءض ال٣حرواوا وٚحرَا .
 -4مً أَم وؾاتل الضٖىة التي اؾحسضمها الكيش في صٖىثه ثؤلي ٠املهىٟات وا٢امة الضعوؽ
والخل٣ات الٗلمية التي ٧ان ي٣يمها في املؿاطض والؼوايا في ٧ل البلضان التي ؾاٞغ الح ا ،وبلٛد صٖىثه الى
ًّ
٦غؾيا ٖلميا  ،ناع يجلـ ٖليه لإلٞاصة ،وَظا ال٨غسخي مىطىص الى و٢حىا
مهغ ٗٞىض ونىلها الح ا ههبىا له
َظا بغوا ١الؿاصة املٛاعبة بابػَغ الكغء.٠
 -5ثمحز الكيش ػعو ١بٛؼاعة في الٗلم  ،وزل ٤عٞي٘ في صٖىثه وجٗامله م٘ املسال٣ٞ ، ٠ض ٧ان الكيش
ػو ١مه خا عٞي٣ا ،يٗى ٠أخضاٚ ،ايحه إلانالح وليـ ال٣ضح والخكهحر بالىاؽ.
 -6ان ثغبية بىاء مىظ الهٛغ ٖلى الحى٧ل ٖلى هللا وَاٖحه وصاعؾة الٗلىم الكغٖية يٗىص ٖلح م
بالى ٟ٘واليحر الٗميم .
رانُا :الحىضُات :
ان أو ٫ونية أ٢ضمها لىٟسخي والضٖاة وَلبة الٗلم هي إلازالم هلل  في صٖىت م الى هللا ،رم
أونح م باآلجا :
 -1أوصخي أن ث٣ام املئثمغات والىضوات الٗلمية خى ٫طهىص الكيش ػعو ١الٗلمية وأ٩ٞاعٍ إلانالخية
والضٖىءة .
 -2أوصخي بؤن ثضعؽ ٦حبه ومهىٟاثه في الؼوايا واملؿاطض وبسانة ٦حابه ٖضة املغءض و٢ىاٖض الحهىٝ
.
 -3هىصخي الضٖاة وَلبة الٗلم مىانلة البدص في املحراذ الٗلبي ال٨بحر الظ ثغ ٥الكيش الؼعو١
وابغاػٍ للىاؽ .
 -4أوصخي املؿلمحن ٖامة والكباب زانة بؤزظ الٗلم وجٗلمه ٖلي أيض ٖلماء صعؾىا ٖلىم الكغيٗة
مً مٓاج ا الخ٣ي٣ية  ،بٗيضيً ًٖ الٛلى والحُغٞ ، ٝاَمحن مل٣انض الكغيٗة إلاؾالمية ٖ ،لي أيض
أهاؽ محٗاملحن اهخؿبىا الي الٗلم  ،يؼٖمىن أن مىهجهم َى الهىاب  ،وما ٖضاٍ باَل .
والخمض هلل في البضء واليحام  ،ووؿؤ ٫هللا ال٨غءم عب الٗغف الٗٓيم أن يجٗله زالها لىطهه ال٨غءم
 ،وأن يى ٟ٘به ٧ل مً ٢غأٍ .
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املطاصع واملغاجؼ
أو ال٣غ ن ال٨غءم بغواية خٟو .
راهيا :املهاصع واملغاط٘
أخمض ػعو ١والؼعو٢ية ٖ،لي ٞهبي زكيم ،صاع ال٨ح الىَىية بىٛاػ  ،الُبٗة السالسة 2002 ،م..
.1
أنى ٫الضٖىةٖ،بض ال٨غءم ػءضان ،مئؾؿة الغؾالة ،الُبٗة :الحاؾٗة َ1421ى2001-م.
.2
 .3إغانة املحىجه املؿىحن إلى ؾغٍم الفحذ والحمىحن،أخمض ػعوق ،صاع:إلامام ا ن غغفه،ثىنـ،الؿاػة :ولى2012 ،م.
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اٖالم املىٗ٢حن ًٖ عب الٗاملحن  ،ابً ٢يم الجىػءة  ،م٨حبة ال٩ليات ػَغءة ،ال٣اَغة1968 ،م .
.4
 .5أٖالم ليبيا  ،الُاَغ الؼاو  ،صاع ال٨ح الىَىية بىٛاػ الُبٗة السالسة 2004 ،م .
البدغ الؼزاع  ،أبىب٨غ اليزاع  ،م٨حبة الٗلىم والخ٨م  -املضيىة املىىعة ،الُبٗة ولى 1988 ،م .
.6
طام٘ بيان الٗلم وًٞله  ،ابً ٖبض الير ،ثد٣ي :٤أبى ٖبض الغخمً ٞىاػ أخمض ػمغلي ،مئؾؿة
.7
الغءان  ،الُبٗة ولى  2003 ،م .
خاطحىا الى إلازالم  ،مدمض نالر املىجض  ،م٨حبة الهٟا  ،الُبٗة ولى 2002 ،م .
.8
الضٖىة إلاؾالمية  ،أخمض ٚلىف  ،صاع ال٨حاب املهغ الُبٗة ولى  1987 :م .
.9
 .10ػاوءة إلامام أخمض ػعو ١بمهغاثه  ،ومًات مً ثاعءش ال٨ٟغ والس٣اٞة في ليبيا  ،مهُٟى
أبىعجيلة ،صاع ال٨ح الىَىية بىٛاػ  2001 ،م .
 .11ؾجن الترمظ  ،صاع اخياء التراذ الٗغيا  ،بحروت ثد٣ي : ٤أخمض مدمض قا٦غ و زغون.
 .12شجغة الىىع الؼ٦ية في َب٣ات املال٨ية  ،مدمض مسلى ،ٝصاع ال٨ح الٗلمية ،لبىان ،الُبٗة:
ولىَ 1424 ،ى . 2003 -
 .13قظعات الظَ في أزباع مً طَ ٖ ،بض الخي بً أخمض َ
الٗ٨غ  ،صاع ابً ٦سحر ،صمك ،٤الُبٗة
ولى  1986 ،م.
 .14قغح عؾالة ابً أيا ػءض ال٣حرواوا للكيش ػعو ، ١ثد٣يٖ ٤بض الخ٨يم أبى ػءان  ،صاع ال٨ح الىَىية
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ٞ .17هغؽ الٟهاعؽ و رباتٖ ،بض الخي بً ٖبض ال٨بحر ال٨حاوا صاع الٛغب إلاؾالما ،بحروت الُبٗة
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اٌش١خ عجد اهلل ادلى ٟزمحٗ اهلل رعبىل ِٕٙٚجٗ اٌدعٚ ٞٛاٌرتثٞٛ

إغضاص :أ .أخمض مدمض الٗغايا()

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملضمة:
بؿ هللا الغخمن الغخُ
الخمض هلل عب الٗاملحن ولي املح٣حن ،والهالة والؿالم ٖلى أقغ ٝهبياء واملغؾلحن ؾيضها مدمض ٖليه
أًٞل الهالة وأثم الخؿليم ،وٖلى له وبخبه وؾلم جؿليما.
أما بٗض..
ٞال ق ٪أن املظَ املال٩ا مً أًٞل املظاَ هٓغا ل٣ىة صليله واطت اص ٖلماته٦ ،ي ٠وَم
ثالميظ إلامام مال ٪عخمه هللا ،امام صاع الهجغة ،والىجم الظ ي٣هضٍ ٧ل مً أعاص الٗلم.
٣ٞض أؾهم ال٨سحر مً ٖلماء املال٨ية في وكغ املظَ وثىييذ مؿاتلهَّ ،
ٞهىٟىا املهىٟات ،و٦حبىا
بداذ٩ٞ ،ان املظَ املال٩ا ؾببا في طم٘ قمل ٦سحر مً الىاؽ ،وثىخيض ٧لمت م ،ونىن صولت م،
ُ
ازترت َظا البدص
وٖهمت م مً الحٟغ ١والازحال ٝبما يمحاػ به مً زهىنيات ،ومً َظا املىُل٤
للحٗغء ٠بؤخض ٖلماء املال٨ية في ليبيا إلامام "غاض هللا امليي عشُض" وطل ٪مً زال ٫ثىاو ٫الجىاه الحالية:
املؿل وٌ :الحػغٍف الشُش غاضهللا امليي عشُض.
املؿل الثاني :عخلحه في ؾل الػل وميانحه الػلمُة.
املؿل الثالد :ثغاره الػلمي وإلاضالحي وأ غػ ثالمُظو .
املؿل الغابؼ :جهىصو الضغىٍة :الضعوؽ ،الخؿ  ،املداغغات الجامػُة.
ر الخاثمة :وغم تها أى ال حابج والحىضُات.
ر كابمة املطاصع واملغاجؼ.

العدد 14

( )مدايغ مؿاٖض وًٖى َيئة الحضعيـ ب٩لية الضعاؾات إلاؾالمية ؾب ا ،الجامٗة ؾمغءة إلاؾالمية ،ثسهو الضٖىة والس٣اٞة
إلاؾالمية
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املؿل

وٌ  :الحػغٍف الشُش غاضهللا امليي عشُض.

أو  :اؾمه ووؿبه وأو صٍ:
اؾمهٖ :بضهللا امل٩ا عقيض ،ولض في ٢غءة أقغا ٝواصهة اخضي ٢غي مىُ٣ة مؿالثه ،وءغط٘ وؿبه
الى ٢بيلة الكغٞاء التي يهل وؿب ا الغؾى ٫ى نلى هللا ٖليه وؾلم ولض ؾىة  َ1364ى املىا 1944 ٤ٞم ب٣غءة
أقغا ٝواصهة( )1بمضيىة مؿالثه.
أو صو  :عػ ١الكيش ى عخمه هللا ى بؿبٗة مً بىاء زمؿة مً الظ٧ىع ،ورالرة مً إلاهاذ.

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

و٢ض قاءت اعاصة هللا جٗالى أن ي٩ىن للكيش ى عخمه هللا ى مً ي٨مل املؿحرة في هٟـ الحسهو،
ً
٩ٞان الكيش ٖؼالضيً أخض أبىاته ٞد ٟٔال٣غ ن ،ووانل صعاؾحه الى أن أنبذ أؾحاطا في الضعاؾات
إلاؾالمية ،وءحمح٘ بؤزالٖ ١الية وأؾلىب خؿً ،و٨ٞغ مٗحض ،٫وؿؤ ٫هللا أن يباعٞ ٥يه وفي ازىثه.

ُ
رانُا :ضفاثه الخللُة:
ً
٧ان ى عخمه هللا ى مدبا للحهى ٝمىظ نٛغٍ ٞ ،اهسغٍ في ػاوءة أقغا ٝواصهة الٗيؿاوءة  -في ٖهض
الكيش مهُٟى الٗغيا ويٗضٍ الكيش عط أبى صعبالة عخمهما هللا جٗالى  -مً أطل ثغبية عوخه وثؼ٦ية هٟؿه
والجم٘ بحن الكغيٗة والخ٣ي٣ة ،و٧ان صاتم الضٞإ ًٖ مىهج الحهى ٝالؿليم يض املى٨غءً ٖليه بالدجة
الٗلمية الكغٖية ،وأؾـ ػاوءة الهٟاء الٗيؿاوءة ب٣غءة أقغا ٝواصهة ؾىة 1999م مجاػا مً الكيش
ٖبضالىَاب التر٧ا قيش ػاوءة ؾيض الكٗاب بُغابلـ ،وأطاػٍ الكيش ٖمغان ٦غءم بالُغء٣ة الٗغوؾية.
ليؿهم اؾهاما ٦بحرا في ثغبية أبىاء ٢غءحه ٖلى اصاب واملسل الٗليا ،ومدبة الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم  ،و٢ض
و٧له الكيش عط أبى صعباله بخؿيحر قئون الحٗليم و٢غاءة الخؼب م٘ امل٣ضمحن.
٦ظل ٪مما اثه ٠به الكيش ى عخمه هللا ى الىعٕ ٩ٞان َظا صيضهه ثغ ٥ال٨سحر وال٨سحر مً أبىاب
الخال ٫زى ٝالى٢ىٕ في الخغام.
ً
و٧ان ػاَضا أيًا؛ بن خ ازغة ٧ان ٚالبا ٖليه ،ثجضٍ
الٗغبية ٞهى مٗتزا بتراره واهحماته.

ح حم باملٓاَغ ،يد اعثضاء املالبـ

ً
ً
و٧ان محىايٗا ٚحر مح٨يرا ،يجلـ م٘ ال٨بحر والهٛحر ،والٗالم والجاَل ،يساَ ٦ال بما يىاؾبه
مغاٖيا مؿحىءات الىاؽ.
يد الهير ٞي ُ٘٣املؿاٞات عٚم ٦ير ؾىه ويٗ ٠بهغٍ ول٨ىه يظَ الى امل٩ان البٗيض ليٗلم
وءىنل ماهة ،وءدل الجزاٖات ،في اليرص والخغ ،وفي مسحل ٠الٓغو.ٝ

العدد 11

العدد14

 1ى مىُ٣ة بمضيىة مؿالثة وؾميد ظا إلاؾم وؿبة الى وصان بالجىىب الليبي بالجٟغة  ،وبن قغٞة وصان اؾح٣غوا ا ؾميد باؾمهم ،
ه٣ال ًٖ الكيش ٖؼالضيً ٖبضهللا امل٩ا.
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رالثا :ر اء الػلماء غلُه:
ل٣ض أرجى ٖلى الكيش ى عخمه هللا ى ال٨سحر مً أ٢غاهه وقهضوا له بالٗلم والظ٧اء و زال ١الغٞيٗة،
وثٟى٢ه في مسحل ٠الٗلىم .
مً يمج م ًٞيلة الٗالمة يى بىوا أؾحاط الٗ٣يضة والٟلؿٟة بجامٗة َغابلـ ٞي٣ى " :٫الكيش
ٖبضهللا ٧ان م٨حبة ثمصخي ٖلى عى ،وأن الجمي٘ يدبىهه لٗلمه وأزال٢ه وَيبة ٢لبه ،وأزير بؤج م صعؾىا
م٘ بًٗهم بابػَغ الكغء ، ٠وثحلمظوا ٖلى رلة مً الٗلماء مج م ًٞيلة الكيش مىسخى قاَحن ،وٖبضالخميض
ٖبض الكافي ،ومدمض قمـ الضيً ابغاَيم ،وٖلي طير ،ومدمض ؾيض الُىُاو  ،وٚحرَم ٦سحر".1
٦ظل ٪مً يمً مً قهض له بالٗلم ًٞيلة الكيش الهضي ٤يٗ٣ىب  ،والكيش أخمض أبى حجغ،
والكيش بكحر املذجىب ،والكيذ بكحر ال٣لعي ،والكيش ٖبضالغػا ١صعٚام مً مهغ ،وال٨سحر مً الٗلماء
الظيً لم أؾحُ٘ الحىانل مٗهم.
الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

عابػا  :وف ر رراث ر رره:
بٗض عطىٖه بؤ٢ل مً قهغ مً الدج اهح٣لد عوخه الى باعئ ا ليلة اليميـ  19مدغم  َ1430ى
املىا2009/ 1 /15 ٤ٞم عخمه هللا عخمة واؾٗة.

املؿل الثاني :عخلحه في ؾل الػل وميانحه الػلمُة.
أو :مؿحرثه الػلمُة:
ابحضأ خ ٟٔال٣غ ن ال٨غءم بؼاوءة الهمالي ب٣غءة أقغا ٝواصهة ٖلى يض ًٞيلة الكيش ٞغخات
الٛؼاَّ 2٫
ومً هللا ٖليه بسحمه بؼاوءة ؾيض ٖبضالىاخض الضو٧الي ٖلى يض ًٞيلة الكيش مىهىع الؿىىسخي،
ويٗض أن أثم خ ٟٔال٣غ ن ال٨غءم عخل الى ػاوءة الكيش ؾيض ٖبضالؿالم ؾمغ الٟيحىع بؼليتن ؾىة
ّ
ٞ 1958ضعؽ الحٟؿحر وال٣ٟه والخضيص وٖلىم اللٛة ٖلى مجمىٖة مً الٗلماء مج م ًٞيلة الكيش الٗالمة
ّ
مىهىع أبى ػبيضة ،3والٗالمة اعخىمة الهاع  ،4والٗالمة الُي املهغاجا 1وٚحرَم.
 1ى أزيروا بظل ٪خيىما ٢ابلحه في بيحه.
 2ى َى أخض مكايش ال٣غ ن ال٨غءم بمسجض ابً ٖؼوػ وػاوءة الهمالي بىاصهة  ،ثسغض ٖلى يضيه ال٨سحر مً الخٟٓة  ،و٧ان مً ٖاصثه أن
الُال بٗض أن يدحم ال٣غ ن ال٨غءم مغثحن يبضأ جٗليمه أنى ٫الضيً والخؿاب  ،وثىلى الً٣اء ٦ظل ، ٪ثىفي ؾىة  2001م  .ه٣ال ًٖ
الكيش ٖؼالضيً ٖبضهللا امل٩ا
 3ى ولض ؾىة  َ 1292ى ى  1875م بمضيىة ػليتن بمىُ٣ة اػصو وخ ٟٔال٣غ ن ال٨غءم ٖلى يض الكيش أيا ػءض الححر وٖلى الكيش امدمض الب٩ىف
في الؿبٗة  ،وفي ؾىة َ1313ى ى  1865م الحد ٤بجام٘ الؼءحىهة بحىوـ وأزظ ٖتن أ٧ابغ ٖلماته مً أمسا ٫الكيش ٖماع بً اخميضٍ والكيش
نالر الكغء ، ٠وفي ؾىة َ 1319ى ى  1901م قهاصة الحُىي٘ وب٣ا بجام٘ الؼءحىهة ختى زحم ال٣غ ن بال٣غاءات الؿب٘ ًٖ َغء٤

العدد 14

الكاَبية رم ٖاص وصعؽ في ػاوءة الؿبٗة  ،وػاوءة الؼعو ، ١وػاوءة ؾمغ ثىفي ؾىة َ 1387ى ى  1967م الساوا ٖكغ مً عط  .ه٣ال ًٖ
بدص الكيذ مهُٟى بً عابٗة ى صوع ٖلماء ؾمغ في وكغ املظَ املال٩ا ثضعيؿا واٞحاء .
 4ى ولض بؼليتن ب٣غءة أخمض الباػ ؾىة َ1283ى ى  1866م و ا خ ٟٔال٣غ ن ال٨غءم وأزظ مباصيء الٗلىم ًٖ ٖمه ٖلي الهاع  ،رم ٢هض
مجالـ في مؿاطض ػليتن وأزظ ًٖ ٦سحر مً الٗلماء مسل الكيش مٟحاح بً ػاَية  ،وامدمض بً مؿٗىص وٚحرٍ ٦سحر ،رم طلـ للحضعيـ في
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وثدهل ٖلى الكهاصة الابحضاتية وإلاٖضاصية والساهىءة باملٗهض ؾمغ الحاب٘ ل جامٗة إلاؾالمية .
رم عخل الى مضيىة البيًاء ٞضعؽ بالجامٗة إلاؾالمية في ٧لية أنى ٫الضيً وثسهو في ٢ؿم
الحٟؿحر ؾىة 1968م ،واطحاػ ؾىىات ا عي٘ بح٣ضيغ ممحاػ ،و٧ان وٖ ٫لى صٗٞحه ٞىا ٫صعطة الليؿاوـ مً
الجامٗة إلاؾالمية ؾىة  1972م وازحاعثه الجامٗة للضعاؾات الٗليا في ػَغ ٞىا ٫صعطة املاطؿححر في
ّ
مىيىٖه ( :الكيش مدمض ٖبضٍ ومىهجه في الحٟؿحر ) ببقغا ٝالكيش الٗالمة ٖبضالخميض ٖبضالكافي ؾىة
 1975م رم سجل ٖ ٣طل ٪مىيىٕ َغوخة ( ثٟؿحر الكيش أيى ٖلي اليغويا ى ثد٣ي ٤وصعاؾة ) وُ٘٢
ٞيه قىَا  ،رم خا ٫الىي٘ الؿياسخي بحن ليبيا ومهغ ؾىة  1977صون ا٦ماله ٞغط٘ الى ليبيا(.)2

رانُا  :امل اض والىظابف التي ثللضىا:
ب
أمُ ا للػضٌ:

ب
أؾحاطا الجامػات اللُ ُة:
ٖمل الكيش ى عخمه هللا ى ٞترة َىءلة أؾحاطا بالجامٗات الليبية في مسحل ٠الٗلىم الكغٖية
واللٛىءة بجامٗة َغابلـ وطمٗية الضٖىة إلاؾالمية والجامٗة ؾمغءة وطامٗة هانغ و٧لية الٗلىم
ب
الكغٖية بمؿالثه .مغشضا للدجاج:
ُ
٢بيل وٞاثه ى عخمه هللا ى ازححر مغقضا ل دجاض ٩ٞ ،ان وٗم الٗىن لهم مىضخا مؿاتل الدج و صابه
 ،محدمال ونابغا ٖلى ما يهضع مً بٌٗ الدجاض مً أزُاء ،مؿايغا لل٨بحر والهٛحر والغطل واملغأة .

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

هٓغا ملا ثغيى ٖليه الكيش عخمه هللا مً الٗض ٫وإلاهها ،ٝختى م٘ أ٢غب أ٢اعبه ،وملا ٞحذ هللا به
ٖليه مً الٗلم في قتى الٗلىم ،ازححر الكيش أميىا للٗض ٫ببلضية اليمـ مُل٘ السماهيات ختى ؾىة 1985م.

ٖضة مؿاطض بؼليتن  ،وفي ٖام  1920م اٖح٣لىٍ الُليان وخ٨م ٖليه مئبض ومهاصعت ممحل٩اثه ويٗض ٖكغ ؾىىات أٞغض ٖىه ٞغط٘ الى
=ػليتن رم طاء وٞض مً ػاوءة أخمض ػعو ١بمهغاثة وٖغيىا ٖلي أن يضعؽ ٖىضَم ٞىا ٤ٞوب٣ا ا رالذ ؾىىات  ،رم ٖاص الى ػاوءة
ؾمغ وب٣ا ا الى أن واٞاٍ أطله املدحىم ليلة إلارىحن اليامـ مً عبي٘ ولؿىة  1949م  .ه٣ال ًٖ بدص الكيذ مهُٟى بً عابٗة

العدد 11

وصعؽ ٖلىم الكغيٗة بؼاوءة ؾمغ رم ٖحن مضعؾا بؼاوءة املذجىب  ،ويٗضَا صعؽ في ػاوءة ؾمغ ،وخبـ م٨حبحه لُلبة الٗلم بؼاوءة
أخمض ػعو ، ١ثىفي يىم السالراء الؿاصؽ ٖكغ مً قهغ يىليى ؾىة  1998م  ،ه٣ال ًٖ بدص الكيذ مهُٟى بً عابٗة ى ٖليه عخمة هللا.
 - 2في م٣ابلة بيجي وبحن ٖؼ الضيً ابً الكيش ٖبضهللا.

العدد14

 1ى ولض ؾىة  َ 1336ى ى  1917م ب٣غءة أو ص ٞحذ هللا بمهغاثة صعؽ ال٣غ ن ال٨غءم ٖلى يض الكيش ٖلي املىحهغ والكيش مدمض بً ٖامغ
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املؿل

الثالد :ثغاره الػلمي وإلاضالحي وأ غػ ثالمُظو .

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

أو  :ثغاره الػلمي.
ّ
الضٖىءة التي يئطغ ٖلح ا املغء ،وءب٣ى مً بٗضٍ ليؿحٟيض مىه
ُيٗض التراذ الٗلبي مً أهجر الىؾاتل
الالخ ،٤وء٩ىن ؾببا في اخياء ط٦غٍ ،والضٖاء له ،وَظا مهضا٢ا لخضيص عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم" :
ا َطا َم َ
ات ْإلا ْو َؿ ُ
ن َض َ٢ة َطاعَءةَ ،أ ْو ٖ ْلم ُي ْي َح َ ُ٘ ٟبهَ ،أ ْو َو َل ٍض َ
ان ْاه َْ َٖ َ٘ َُ ٣ى ُه َٖ َم ُل ُه ا َّ م ًْ َر َال َرة :ا َّ م ًْ َ
ن ِال ٍر َي ْض ُٖى
ٍ ِ ٍ
ِِ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ ُ ()1
له" .
ومً زال ٫ثخبعي لتراذ الكيش ى عخمه هللا ى الٗلبي لم أطض أبدارا و ٦حبا ،هٓغا بن الكيش اوكٛل
٧ل الاوكٛا ٫بابمىع الاطحماٖية  ،وإلانالخية  ،و٦ظل ٪اوكٛل بالحضعيـ ؾىاء في الجامٗات ،أو في
املؿاطض والبيد أيًا  ،ول ً٨عٚم ٧ل َظا وطا ٥لم يتر ٥الكيش ٖبضهللا قيئا مما جٗلمه ا وٖلمه لُلبحه
()2
 ،ول٨ج م ٢لما ي٨حبىنٞ ،لم أطض ا عؾالة املاطؿححر بٗىىان (الكيش مدمض ٖبضٍ ومىهجه في الحٟؿحر)
التي ٦حب ا الكيش وأبلى ٞح ا بالء خؿىا ،وأيا ٝقيئا طضيضا يم ً٨أن يؿحٟيض مىه املٟؿغون ٖلى وطه
اليهىم ،واملحسههىن في الٗلىم الكغٖية ٖمىما  ،وٞيما يلي أوضر املداوع التي ثدضذ ٖج ا الكيش في
مىيىٖه.
ثدضذ الكيش في الباب و ًٖ ٫الكيش مدمض ٖبضٍ وأؾغثه وقيىزه  ،رم ًٖ الخياة في ٖهغ الكيش
مدمض ٖبضٍ ى عخمه هللا ى
وفي الباب الساوا  :ثدضذ ًٖ خاطة الٗهغ الى ثٟؿحر خضيص لل٣غ ن ال٨غءم و٢ؿمه الى ٞهلحن :
و : ٫مىاهج الحٟاؾحر املىطىصة التي ألٟد مً ٖهغ إلامام الُير الى ٖهغ الكيش مدمض ٖبضٍ
والساوا  ًٖ :قياء التي طضت في الٗهغ الخضيص وثدحاض الى بيان مى ٠٢ال٣غ ن مج ا
الباب السالص  :مىهج الكيش في الحٟؿحر ويكحمل ٖلى زمؿة ٞهى: ٫
و ٫اهحاطه في الحٟؿحر وٖىانغ مىهجه
الساوا  :مىٟ٢ه مً الؿىة املبيىة ملا أطمل مً ال٣غ ن ال٨غءم
السالص  :مىٟ٢ه مً اليسر في ال٣غ ن ال٨غءم
الغاب٘  :مىٟ٢ه مً ٢هو ال٣غان ال٨غءم
اليامـ  :مىٟ٢ه مً إلاؾغاتيليات
رم طيله بساثمة بحن ٞح ا ما ٢ضمه الكيش مدمض ٖبضٍ ى عخمه هللا ى للحٟؿحر
رانُا :أ غػ ثالمُظو في الجامػة ؾمغٍة :
ل٣ض ثغ ٥الكيش ى عخمه هللا ى أرغا َيبا في الجامٗة ؾمغءة وطل ٪واضر وبحن ،خيص ان الكيش أؾهم
في بىاء ٧ى٦بة مً ؾاثظة الًٟالءَ ،م ان ع٦حزة في الجامٗة ؾمغءة مسل :
الض٦حىع مهُٟى ػايض الٗماع  ،والض٦حىع هاجي الح٩ىع  ،والض٦حىع ابغاَيم زليٟة ،والض٦حىع خؿحن
ٖىن ،والض٦حىع مدؿً الحات وٚحرَم ممً ٧اهىا مٗهم في هٟـ الضٗٞة ،و٢ض ثىانلد مٗهم (ٞؤزيرووا
بؤن الكيش ى عخمه هللا ى ٚغؽ ٞح م خ الٗلم والبدص  ،و٧ان يىضخهم ببزالم الىية هلل و٢هض وطه هللا

العدد 14

( )1أزغطه مؿلم في بخيده٦ ،حاب الىنية ،باب ما ي خ ٤إلاوؿان مً السىاب بٗض وٞاثه ،خضيص ع٢م .1631 :ض ،3م.1255
( )2التي هى٢كد ب٩لية أنى ٫الضيً طامٗة ػَغ ؾىة 1975م.
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 - 3أزغطه البساع في بخيده ٦ :حاب اله ر باب ٢ى ٫إلامام ببخابه اطَبىا بىا هه ر ح . 2547
 - 4أزغطه ٖبضالغػا ١في مهىٟه.303: 8 :ح .15304

العدد 11

 2ى ه٣ال ًٖ الكيش ٖؼالضيً ٖبضهللا امل٩ا.

العدد14

 1ى مداصرة َاثٟية م٘ ؾاثظة  :مهُٟى ػايض  ،هاجي الح٩ىع  ،ابغاَيم زليٟة

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

ظا الٗلم ،وأن أؾلىبه ٧ان ؾهال يٛل ٖليه اللحن والُٗ ، ٠وأهه صعؾهم ال٣ٟه ،والحٟؿحر ،و٦ظل٪
2 1
يىضر الىطىٍ البالٚية وال٣ىاٖض الىدىءة وٚحرَا مً الٗلىم ،وأن ٧لماثه الى ان ثغن في طاج م )
ب
رالثا :إلاضالح حن ال اؽ:
ان إلانالح بحن الىاؽ وْيٟة هبياء واملغؾلحن ٖ-لح م الهالة والخؿليم -و ي٣ىم ظٍ الىْيٟة
بٗضَم ا أولئ ٪الظيً أَاٖىا ع م ،وقغٞد هٟىؾهم ،ونٟد أعواخهم ،ي٣ىمىن به بج م يدبىن اليحر
والهضوء ،وء٨غَىن الكغ ختى ٖىض ٚحرَم مً الىاؽ.
ولى ثخبٗىا الخىاصذ ،وعاطٗىا الى٢اث٘ ،لىطضها أن ما باملدا٦م مً ً٢ايا ،وما بمغا٦ؼ الكغَة مً
زهىمات ،وما باملؿخكٟيات مً مغضخى ،وما بالسجىن مً بئؾاء لىطضها أن َظا ٧له يغط٘  -في ٦سحر مً
خيان  -الى اَما ٫اله ر بحن الىاؽ ،ختى ّ
ٖم الكغ ال٣غء والبٗيض ،وأَل ٪الىٟىؽ و مىا ، ٫و٢طخى
ٖلى وانغ ،و ُ٘٢ما أمغ هللا به أن يىنل مً وقاتج الغخم  ،وطَ بغءذ الجماٖة  ،ويٗص ٖلى الٟؿاص
ً
في عى ،ومً ثؤمل ما ٖليه ال٨سحر مً الىاؽ اليىم لغأي أن ٦سحرا مج م ٢ض ٞكا في ٢لى م  ،وهما في َىءت م
خ الكغ  -والٗياط باهلل -وامليل اليه  ،والٗمل ٖلى وكغٍ بحن الىاؽ  ،مً أطل طل ٪يتر٧ىن املحسانمحن في
ًٚب م وقحاتمهم ختى يؿحٟدل مغ ،ويكحض الكغ ،ويؿحد٨م اليهام بيج م ٞ ،يدهل ال٨الم وال٣ظٝ
والًُٗ بال٨الم ختى يحضعض مغ الى خمل الؿالح  -والٗياط باهلل ٧ -ل َظا يدهل وأَل الكغ املصجٗىن
لهظٍ الٟتن يحٟغطىن ،وءحٛامؼون ،وءحخبٗىن الخىاصذ ،وءلحُ٣ىن زباع ،رم ث٩ىن الىخيجة ؾيئة ،و٢ض
يٟ٨ا إلػالة ما في الىٟىؽ مً يٛان و خ٣اص وال٨غاَية ٧لمة واخضة مً ٖا٢ل لبي هابر مسلو هلل
ولغؾىله ي٣ىم بىاطبه هدى َظٍ الغؾالة  ،أ وهي  :إلانالح بحن الىاؽ  ،ختى ي٣طخي ٖلى اليهىمات في
مهضَاٞ ،يحٛل طاه اليحر ،وءغث ٟ٘الكغ ،وجؿلم الجماٖة مً الحهضٕ ،والاه٣ؿام الظ ح ى ا الى
الهاوءة ،وءىعصَا مىاعص الت ل٨ة ؛ بج ا زالٟد قغٕ هللا جٗالى  ،وٖهد أوامغٍ.
و٢ض ٧ان مً َض الىبي - -الؿعي في إلانالح بحن الىاؽ  ،و٧ان يٗغى اله ر ٖلى املحسانمحن ،
و٢ض باقغ اله ر بىٟؿه خحن ثىاػٕ أَل ٢باء  ًٗٞ ،ؾهل بً ؾٗض  :- -أن أَل ٢باء ا٢ححلىا ختى ثغامىا
بالدجاعة ٞ ،ؤزير عؾى ٫هللا   -بظل٣ٞ ، ٪ا « :  ٫اطَبىا بىا هه ر بيج م»(.)3
ومساله في ػماهىا  ٌٞاملىاػٖات في ً٢ايا مىا ، ٫و عاضخي  ،والٗ٣اعات  ،والحٗضيات  ،والً٣ايا الؼوطية
.
و ؾغءةوٚحرَا.
،
و٧ان ٖمغ بً اليُاب --يىصخي مً يىلح م ٖلى املؿلمحن وء٣ى ٫لهم  " :عصوا اليهىم ختى يهُ خىا
()4
ٞبن ٞهل الً٣اء يدضذ بحن ال٣ىم الًٛاتً "
ً
و٧ان يحٟازغ املكايش وعإؾاء الٗكاتغ ظا الٗمل أيًا ؛ مل٩اهحه الغٞيٗة ٩ٞ ،ان الغطا ٫الٗٓام
واملكايش وأبخاب الجاٍ في الؿاب ٤مً أٞغاص ٧ل ٢بيلة يىضبىن أهٟؿهم له ويٗحيروهه مً ثمام الكغٝ
والؿئصص ؛ بن ٞيه لم الكمل  ،والبٗض ًٖ الٟغ٢ة التي ج يىا ٖج ا .
َظا الٗمل الجليل الظ ٧ان وْيٟة هبياء والٗلماء والهالخحن ،ولظل ٪خغم الكيش -عخمه هللا-
ٖلى الؿعي في الانالح بحن الىاؽ ل خهىٖ ٫لى طغ الٗٓيم والسىاب الجؼءل مً هللا ٖؼ وطل ى ٩ٞان صاتما
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الؿبا ١لخل املكا٧ل وإلانالح بحن املحسانمحن في مؿالثه زانة  ،و٦ظل ٪املضن زغي  ،و٢ض قهض ظا
ال٨سحر مً أَل ٢غءحه٣ٞ ،ض خطخي الكيش بم٩اهة ٖالية في ٢غءحه وطحراهه هٓغا إلزالم هيحه ونٟاء ؾغءغثه
واطت اصٍ في ٦حاب هللا وؾىة هبيه ى نلى هللا ٖليه وؾلم ى ٞلم يٟٛل الكيش ٖبضهللا ى عخمه هللا ى َظا الجاه
الاطحماىي ٞؿعى الى إلانالح بحن الىاؽ والحؤلي ٠بحن ٢لى م والٟهل بحن املحسانمحن؛ بهه يٗلم أن
الضٖىة الى هللا جٗالى ث٣حهغ ٖلى الجاه الىٓغ  ،ِ٣ٞبل ثحٗضي الى خل مك٨الت املجحم٘ والحٗايل
مٗه في مك٨الثه ،ليٗيل املجحم٘ في ؾالم بحن أٞغاصٍ ،وثغٞغ ٝعوح الؿٗاصة بيىه؛ وإلصعا٦ه م٩اهة إلانالح
بحن الىاؽ الظ خص ٖليه ال٣غان ال٨غءم في ٢ىله جٗالىَ  :وا ْن ََات ََ ٟحان م ًَ ْاملُ ْئمى َحن ْاَ ٢ح َح ُلىا ََ ٞؤ ْ
ن ِ ُخىا
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ ()1
بيج ما
ْ
َ
و٢ىلهَ  :و ُّ
اله ُر ز ْح ٌر .)2(

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

ٞل٣ض خبا هللا جٗالى امله ر بحن الىاؽ مجزلة ٖليا في الضهيا وازغة ٞ ،يىا ٫الٟٛغان مىه ثباع ٥وجٗالى
وعياٍ في الضهيا ،وعيا الهالخحن ٖىه ،رم املجزلة الٗليا في ازغة ،خيص ٢ا ٫جٗالى:
ن َ ْ َ َّ
٢ا ٫جٗالى َ  :ز ْح َر في َ٦سحر م ًْ َه ْج ُ
ىاَ ْم ا َّ َم ًْ َأ َم َغ ب َ
وَ ٝأ ْو ا ْ
ه َض ٍَ ٢ة َأ ْو َم ْٗ ُ
اؽ َو َم ًْ َي ْْ َٗ ٟل
غ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
الح بحن الى ِ
ٍ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً َ ً
3
ِطل َْ ٪اب ِح َ
يات الل ِه ٞؿى ٝهئ ِث ِيه أطغا ٖ ِٓيما ) ( 
ٛاء َم ْغ ِ
ّ
ن َ ْ َ َّ
الُير ّ ٖىض ٢ىله جٗالى َ  :أ ْو ا ْ
اؽ
٢ا ٫إلامام
ِ
الح بحن الى ِ
ٍ
ّ
«َى إلانالح بحن املحبايىحن أو املسحهمحن بما أباح الله إلانالح بيج ما لحرطٗا الى ما ٞيه لٟة واطحمإ
ّ
ال٩لمة ٖلى ما أطن الله وأمغ به» (.)4
ُ ُ ً َ
ً َ
ٌَ َ
و٢ض طٗله هللا جٗالى مً زحر ٖما٣ٞ . ٫ا ٫جٗالى َ  :وِا ِن ْام َغأة زاْ ٞد ِم ًْ َب ْٗ ِلها وكىػا أ ْو ِا ْٖغايا ٞال
ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ ُّ ْ َ
اله ُر ز ْح ٌر )5( 
طىاح ٖلح ِ ما أن يه ِ خا بيج ما ن خا و
َ
ً
َ
يٗىا َأ ْن َج ْٗض ُلىا َب ْحنَ
َ
ْ
ؾببا في الخهىٖ ٫لى مٟٛغثه -جٗالى -للٗبض ٢ ،ا ٫جٗالى َ :ولً ج ْؿحُ ُ
وطٗله هللا
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ ً َ ً
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َُ
ّ
ؿاء ولى خغنحم ٞال ث ِميلىا ٧ل املي ِل ٞحظعوَا ٧املٗلِ ٣ة وِان ثه ِ خىا وثح٣ىا ِ ٞبن الله ٧ان ٟٚىعا ع ِخيما
الي ِ
ِ
َ
( )6وثىلى هللا مىذ الُٗاء والجؼاء ملً يه ر بحن الىاؽ ملا ٢ضمه مً زحر للمجحم٘ ٢ ،ا ٫جٗالى َ :و َطؼ ُاء
َ َّ َ َّ ٌ َُْ َ َ ْ َ َ ََ َْ ََ
َ
َّ
َ َّ
ن َر ٞؤ ْط ُغ ٍُ َٖلى الل ِه ِا َّه ُه ُي ِد ُّ الٓ ِ ِامل َحن )7( 
ؾ ِيئ ٍة ؾ ِيئة ِمسلها ٞمً ٖٟا وأ
و٦ظل ٪ثىٞي ٤هللا جٗالى للمه ر ٢ا ٫جٗالى َ  :وا ْن ز ُْ ٟح ْم ق ََ ٣
اَ ١ب ْيج َما َْ ٞاب َٗ ُسىا َخ ًَ ٨ما م ًْ َأ َْله َو َخ ًَ ٨ما مًْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ً ُ َ ّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َّ
َ
الل َه ََ ٧
8
ان َٖ ِل ًيما ز ِب ًحرا ) ( 
أَ ِلها ِان ي ِغءضا ِانالخا يى ِ ٤ِ ٞالله بيج ما ِان
ّ
ً
ّ
ّ
والسىاب الجؼءل ّ
طغاء إلانالح بحن الىاؽ ٖ ًٗٞ .بض الله بً خبي بً أيا
وأيًا ا٦خؿاب الخؿىات
ً
طالؿا م٘ ّ
ّ
ال٣غْا ٞ ،ؤثاٍ عطل ٣ٞا ٫له ال٣ىم  :أيً ٦ىد ؟ ٣ٞا: ٫
مدمض بً ٗ٦
رابد ٢ا٦ : ٫ىد
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َ
َ
مدمض بً  : ٗ٦أنبد  .ل ٪مسل أطغ املجاَضيًّ ،
أن خد بحن ٢ىم ٣ٞ ،اّ ٫
رم ٢غأ  :ز ْح َر ِفي ِ ٦س ٍحر ِم ًْ
َه ْج ُ
ىاَ ْم .)1( 
و٢ض طٗله الىبي-  -مً أًٞل ٖما٢ : ٫ا ٫عؾى ٫هللا ":-  -أ أزير٦م بؤًٞل مً صعطة الهيام
والهض٢ة والهالة ٣ٞ ،ا ٫أبى الضعصاء ٢ : --لىا بلى يا عؾى ٫هللا ٢ ،ا : ٫انالح طات البحن" (. )2
٧ل َظا السىاب بن " اليهىمة اطا همد وٚاعت طظوعَا؟ وثٟغٖد أقىا٦ها قلد ػَغات إلايمان
الٌٛ؟ وأطابد ما يىحى به مً خىان وؾالم  .وٖىضتظ ي٩ىن في أصاء الٗباصات املٟغوية زحر ؟ و
ً
جؿحٟيض الىٟـ مج ا ٖهمة  .و٦سحرا ما ثُيل اليهىمة بؤلباب طوح ا ؟ ٞححضلى م الى ا٢ترا ٝالهٛاتغ
املؿُ٣ة للمغوءة وال٨باتغ املىطبة للٗىة ؟ وٖحن السيِ ثىٓغ مً ػاوءة صا٦ىة ؟ ٞهي جٗبى ًٖ الًٟاتل؟
وثضيم الغطاتل  ،و٢ض يظَ ا الخ٣ض الى الحسيل واٞتراى ٧اطي وطل٧ ٪له مما جسيُه إلاؾالم ،
وءداطع و٢ىٖه ؟ وءغي مىٗه أًٞل ال٣غبات" (. )3
٦ظلٞ ٪بن باإلنالح بحن الىاؽ يىخكغ عوح زىة واملدبة بحن املجحم٘ التي زلد مج ا ٦سحر مً
املجحمٗات ،ويٗيض للمجحم٘ ثماؾ٨ه و٢ىثه.

158

املؿل الغابؼ :جهىصو الضغىٍة :الضعوؽ ،الخؿ  ،املداغغات الجامػُة.
أو  :الحضعَـ:
للحضعيـ أَمية ٦بحرة أليهها ٞيما يلي:
ّ
ّ
وءضٖ ٫لى ّ
 .1الحضعيـ والحٗليم مً ّ
أَم وؾاتل الضٖىةّ ،
أَميحه أن الىبي ٧ان املٗلم ّو ٫للغٖيل ّو ٫مً
َ ّ َ َ
َْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ّ َ َ
ّ
اؾْ ٨٨م ِ ٞب ِوا أ ْص ِع ل َٗ ِلي أ ُح ُّج
الضخابة٣ٞ ،ض ٖلمهم أمىع صيج م ،و٢ا ٫لهم في باب الدجٞ :لحؤزظوا مى ِ
ُ َّ
ّ
َ
﴿َ َى ال ِظ َب َٗص
َب ْٗ َض َح َّج ِتي ََ ِظ ٍِ( ،)1و٢ض ٧اهد الخ٨مة مً بٗسحه ،ليٗلم الىاؽ اليحر٢ ،ا- ٫ؾبداهه وجٗالى:-
ََ
َ َ
ْ ُّ ّ َ َ ُ ً ُْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
َ ُ
يال ٍ٫
اب َوال ِخَ ٨مة َوِا ْن ٧اهىا ِم ًْ ْ ٢ب ُل ل ِٟا
ِفي ِم ِيحن عؾى ِمج م يحلى ٖلح ِ م يا ِث ِه وءؼ ِ٦ح ِ م ويٗ ِلمهم ال ِ٨ح
ّ
ُم ِب ٍحن﴾ ( ،)2و٢ض اثسظ صاع ع٢م بً أيا ع٢م مضعؾة يٗلم ٞح ا الضخابة أمىع صيج م.
 .2ث٣غء املؿاٞة بحن الضاٖية واملضٖىءً ،وطل ٪لجلىؽ الكيش م٘ ثالميظٍ ًٖ ٢غب.
ُ
 .3ؾهىلة الخهىٖ ٫لى املٗلىمة ،خيص ثؼا ٫املىاو٘ بحن الكيش وثالميظٍ ،وء٩ىن أ٢غب للٟهم.
ّ
ّ
إلاؾالمية.
الضٖىءة ،وءٟهمىن ؾحرة هبح م ،وثاعءش أمت م
 .4يحضاعؽ املؿلمىن ثغاث م مً زال ٫ال٣اء الضعوؽ
الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

 .5اخياء الٗلم ومضاعؾحه٦ ،ما ث٨مً أَميت ا في التر٦حز ٖلى طاه ٖلبي ،أو صٖى مٗحنّ ،
مما ي٩ىن له أرغ
ٖلبي وصٖى ٖٓيم(.)3

ً
 .6مىذ َال الٗلم الخغءو ٖلح ا خهيلة ٖلمية محيىة ،وماصة ٣ٞهية وٞحرة ،وؾحرا ٖلى زُى بخيدة في
ً
ً
مًماع َل الٗلم ،اط ت به الضعوؽ أصبا وَيبة ،واثؼاها في الح٨ٟحر(.)4
 .7اطحمإ ٖضص ٦بحر يحىٞغ ل٨سحر مً املدايغات ملا في الضعؽ مً خىاع مٟحىح بحن الكيش والجالؿحن.
 .8ثىييذ بٌٗ املؿاتل والً٣ايا التي يؿحُي٘ ٖغيها في زُبة الجمٗة ،خيص يؿؤ٧ ٫ل اوؿان ٖما
يغءضٍ مً الكيش؛ ليخبحن له الهىاب مً اليُؤ.
صعؾه مسجض الشُش غاضالؿالم ؾمغ:
ٞمً أبغػ الجهىص الضٖىءة التي ٢ام ا الكيش -عخمه هللا -الحضعيـ في الجامٗات واملؿاطض٣ٞ ،ض
زهو ً
يىما مً ٧ل اؾبىٕ إلل٣اء صعؽ بٗض نالة املٛغب بمسجض الكيش ٖبضالؿالم ؾمغ بمضيىة ػليتن،
خيص ٧ان لهظا الضعؽ م٩اهة ٦بحرة واَحمام ٖٓيم ٖىض الكيش٦ ،ظل٧ ٪ان يدًغٍ طم٘ ٦سحر مً ٖامة
الىاؽ والٗلماء وَالب الٗلم لؿهىلة ويؿغ أؾلىب الكيش في خىاعٍ للىاؽ.
و٢ض ٧ان يجم٘ في صعؾه بحن أؾلىيا الترٚي والترَي  ،اهُال٢ا مً مىهج ال٣غ ن ال٨غءم والؿىة
الىبىءة في صٖىة الىاؽ الى صيً هللا عب الٗاملحن ،و٧ان ٦سحر الاؾحض  ٫باآليات ال٣غ هية و خاصيص الىبىءة
وأ٢ىا ٫الضخابة والٗلماء عضخي هللا ٖج م.
ولم ي ً٨صعؾه ى عخمه هللا ى م٣حهغا ٖلى ال٣ٟه  ، ِ٣ٞبل ٧ان ٞيه الحٟؿحر ،والخضيص  ،والؿحرة ،
ومسحل ٠الٗلىم .
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ً
( )1بخيذ مؿلم٦ ،حاب الدج ،باب :اؾحدباب عما طمغة الٗ٣بة يىم الىدغ عا٦با ،943/2 ،خضيص ع٢م)1297(:
( )2ؾىعة الجمٗة ،اية.2:
( )3مىهج الضٖىةٖ ،ضهان ٖغٖىع.222/1 ،
( )4املهضع الؿاب.222/1 ،٤
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ّ
املغٖية ،أبى ٖبض هللا مدمض بً م ٟر امل٣ضسخي ،ثد٣ي ٤قٗي
( )1اصاب الكغٖية واملىذ
بحروت َ1417ى1996 -م.244/1 ،
( )2ؾىعة مغءم ،مً اية.31:
(َ )3ى ١الىجاة ،مجض الهاللي ،صاع الحىػي٘ واليكغ إلاؾالمية ،مهغ ،الُبٗة :السامىةَ 1413 ،ى  1992 -م ،م.31

عهاإوٍٖ ،مغ الييام ،مئؾؿة الغؾالة -

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

ُ
والحضعيـ بؤهىاٖه ؾىاء في الضعاؾة الىٓامية أو خل٣ات ال٣غ ن ،أو الضعوؽ التي ثل٣ى في املؿاطض،
ً
واملٗلم أيا ٧ان َالبه ٞبهه ان عاىى الخا ٫وامل٣ام وزاَب م بما يٗغٞىن ٧ان ليُابه الضٖى أرغا ٖلح م ثغبية
واطت اصا ختى ولى ٧اهىا َالب نٟى ٝأولية.
و٧اهد له خل٣ة لليؿاء مؿاتية للىاجا يضعؾً ال٣غ ن ال٨غءم في املسجض ؾمغ .
ومهضا٢ا لظل٣ٞ ٪ض ٢ا ٫ؾيضها ٖمغو بً الٗام --ملجمىٖة مً املؿلمحن ٢ض طلؿىا الى طاه
الٗ٨بة ،بٗض أن ٢طخى َىاٞه وطلـ الح م و٢ض ّ
هدىا الٟحيان ًٖ مجلؿهم " :ثٟٗلىا! أوؾٗىا لهم،
٢ىم أنبدىا
وأصهىَم وألهمىَمٞ ،بج م اليىم نٛاع ٢ىم يىق ٪أن ي٩ىهىا ٦باع ٢ىم زغءً٢ ،ض ٦ىا نٛاع ٍ
َ
٦باع زغءً " ،و٢ض ٖل ٤إلامام ابً ُم ٟر -عخمه هللا جٗالىٖ-لى َظٍ الٗباعة ٢اتال" :وَظا بخيذ قٞ ٪يه،
والٗلم في الهٛغ أربدٞ ،ييبػي الاٖحىاء بهٛاع الُلبة ؾيما ط٦ياء املحيٓ٣حن الخغءهحن ٖلى أزظ
الٗلمٞ ،ال ييبػي أن يجٗل ٖلى طل ٪نٛغَم أو ٣ٞغَم ويٟٗهم ماوٗا مً مغاٖات م والاٖحىاء م"(. )1
ُ
جٗغى
والضاٖية الىاجر َى الظ يؿعى لٟحذ أطَان الُالب وعبُهم بسال٣هم ًٖ َغء ٤أ مىاؾبة
له في قغخه وث٣غءغٍ أيا ٧اهد ماصثه ،وَظا مً أؾاؾيات الحٗليم وأَضاٞه ٦ما أن َظا مً بغ٦ة الغطل ان
و ٤ٞاليه ٢ا ٫ابً ال٣يم عخمه هللا "ٞ ...بن بغ٦ة الغطل جٗليمه ل يحر خيص خل ،وهضخه ل٩ل مً اطحم٘ به،
َّ َ َ َّ َ
٢ا ٫جٗالى ازباعا ًٖ املؿيذ َ :--
﴿و َط َٗ َلجي ُم َب َاع ً٧ا َأ ْي ًَ َما ُْ ٦ى ُد َو َأ ْو َ
الؼِ ٧اة َما ُص ْم ُد َخ ريا َو َب رغا
نا ِوا ِبالهال ِة و
ِ
َ
ْ
َ
ِب َى ِال َض ِجا َول ْم َي ْج َٗل ِجي َط َّب ًاعا ق ِ ٣ريا﴾ ( )2أ مٗلما ل يحر صاٖيا الى هللا مظ٦غا به ،مغٚبا في َاٖحهٞ ،هظا مً
بغ٦ة الغطل ومً زال مً َظا ٣ٞض زال مً الير٦ة وسخ٣د بغ٦ة ل٣اته والاطحمإ به"(.)3
ثضعَؿه مضًنحه مؿالثه :
صعؽ الكيش ى عخمه هللا ى ال٨سحر مً الُلبة الىاٞضيً ٖلى مضيىة مؿالثه  ،مً زاعطها ؾىاء ال٨ح
امل٣غعة ٖلح م في مىاهجهم ،أو ٚحرَا مً ال٨ح ٚحر امل٣غعة و٧ان ح حم بحضعيـ ٖلم الحٟؿحر  ،وال٣ٟه املال٩ا
 ،وٖلىم اللٛة الٗغبية  ،و٧ان يحم َظا في املسجض الظ ٧ان اماما ٞيه  ،وَى مسجض (الٗماع ) أوفي بيحه
ٞضعؽ في ٖلم الحٟؿحر  :ثٟؿحر يات خ٩ام للكيش مدمض الهابىوا  ،وثٟؿحر يات خ٩ام ملدمض ٖلي
الؿايـ  ،وأخياها مظ٦غات في الحٟؿحر ي يهها مً ٦ح الحٟؿحر.
وصعؽ لٛحر الُلبة الىٓامحن  :ثٟؿحر البيًاو  ،خاقية الكهاب  ،وثٟؿحر الجاليحن م٘ خاقية
الجمل ،وثٟؿحر أيا الؿٗىص.
وفي الخضيص صعؽ ؾبل الؿالم.
وفي اللٛة الٗغبية صعؽ وٖلىمها  :صعؽ قغح ُ٢غ الىضي  ،وقغ بً ٖ٣يل ٖلى ألٟية بً َاقم .
٦ما صعؽ مىايي٘ مسحلٟة في ٖلم أنى ٫ال٣ٟه  ،وٖلم مهُ ر الخضيص  ،وعبما وي٘ في طل ٪أوعا٢ا
م يهة .
٦ما ٧ان له صعوؽ وٖٓية في املآثم٩ٞ ،ان يظ٦غ الىاؽ باملىت والاؾحٗضاص له ،والاجٗاّ بمً عخل مً
٢بل ،و٦ظلٞ ٪يما يحٗل ٤باليىم ازغ وما ٞيه مً أَىا.٫
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٦ما ٧اهد له خل٣ة لحضعيـ متن ابً ٖاقغ في ػاوءة الٗيؿاوءة في ؾىة 1996م ويٗضَا الؼاوءة
الٟى٢ية ،و٢بلها في طام٘ الٗماع .
و٢ام بحضعيـ ال٣غ ن ال٨غءم في ػاوءة الهمالي وطام٘ الٗماع  ،وممً ٢ام بحدٟيٓهم الكيش أخمض
بىوا.
ومً مىهج الكيش ٦ظل ٪أهه يىىٕ الضعوؽ الٗلمية في طام٘ الٗماع بحن الحدٟة الؿيية في ٖلم الىدى وُ٢غ
الىضي ٦ظل ٪في ٖلم الىدى ،وبلٛة الؿال ٪في ٣ٞه الامام مال ،٪وثٟؿحر البيًاو وٖلم املحراذ وأنى٫
ال٣ٟه٧ ،لها في مسجض الٗماع .
و٧اهد له مدايغة ؾىىءة يل٣ح ا في الحٓاَغة الغمًاهية الؿىىءة التي ث٣يمها ال جىة اليحرية
للمدآٞة ٖلى ال٣غ ن ال٨غءم بمؿالثه.
٧ -5اهد له خل٣ة بحن املٛغب والٗكاء في ثٟؿحر ال٣غ ن ال٨غءم في مسجض ؾيض ٖبضالىاخض الضو٧الي
اؾحمغت ٖامحن أو ا٦ثر.
٦ما ٧ان للكيش طهىص صٖىءة في عمًان ٧ل ٖام في مسجض ؾيض ٢اؾم بؤو ص طغبىٕ بالؼاوءة الٛغبية.
٦ما ٧ان ي٣غأ م٘ بٌٗ ازىاهه في مىلض البٛضاص وءسحمه يىم املىلض في طام٘ الٗماع مىظ زغ
السماهيات الى أن لخ ٤بغبه.
الؿلاة غحر ال ظامُحن:
صعؽ ثٟؿحر البيًاو م٘ خاقية قيش ػاصة و٦ظل ٪م٘ خاقية الكهاب  ،وثٟؿحر الجالليحن خاقية
الجمل  ،وثٟؿحر أيا الؿٗىص .
وفي ال٣ٟه  :بلٛة الؿال ٪ب٢غب املؿال ٪للكيش أخمض الهاو ٖلى الكغح الهٛحر  ،وال٩ىا ٦الظعءة
في ٣ٞه املال٨ية  ،وقغح مياعة (الضع السمحن)ٖلى متن بً ٖاقغ  ،وٟ٦اية الُال الغباوا ٖلى عؾالة ابً أيا
ػءض ال٣حرواوا م٘ خاقية الٗضو .
الفغق حن الخؿاة والضعؽ:
ّ ُ
ُ
بن اليُبة مىدهغة في مىيىٕ واخض
والخ٣ي٣ة أن الضعؽ أنٗ ب٨سحر مً اليُبة ،وطل٪
ُ ْ
ُ
ُ ْ ُ ُ
ثحٗضاٍ ،وأصلة اليُ َبة ثجم٘ وثغث وثىٓم ،وثس َحاع بما يخىاؾ م٘ اليُبة ،وما يئءض وطهة الىٓغ املغاصة،
و ثحٗضي املىيىٕ .أما الضعؽ ٣ٞض يحٗضي مىيىٖهٞ ،يؿحُغص املضعؽ بؿب ما يىطه اليه مً أؾئلة مً
َىا ومً َىا ،٥ختى يىجر الضعؽ وءئجا رماعٍ املغطىة.
ٞالبض أن ي٩ىن املضعؽ ً
٢ضيغا ٖلى اصاعة ال٨الم ،وثغ٦حز صلة ،وايًاح املٗجى بىؾاتل إلايًاح املسحلٟة.
وٞاتضة الضعؽ للمؿحم٘ أ٦ثر مً ٞاتضة اليُبة؛ خيص يؿحُي٘ َمً خًغ الضعؽ أن يؿؤ ٫املضعؽ
ويؿحٟؿغ ًٖ ٧ل ما يجى ٫في زاَغٍ ،وبظل ٪ث٩ىن ٞاتضة الضعؽ أٖم ٤وأص.١
و٢ض َي ّ
ًُغ الىاؽ لؿمإ زُبة الجمٗة مغٚمحن ،وَم ٚحر عايحن ًٖ اليُي  ،خيص خحمد ٖلح م
ٞغيية الجمٗة أن يهلىَا ويؿحمٗىا الى َظا اليُي  ،أما الضعؽ ٞال ُي٣بل ٖليه ا الغاٞ ٚيه املحيً٣
مً ٞاتضثه(.)1
وٖلى الضاٖية أن ي٩ىن ّ
محىً ٣ال في املؿاطض و يب٣ى في مسجض واخض ّ ،ِ٣ٞ
ٞل٩ل ْغوٞه اليانة ،التي
ثمىٗه مً ال٣ضوم الى م٩ان الضاٖية ،مً بٗض مؿاٞة ،أو ّ٢لة وؾاتل املىانالت ،وٚحرَا مً ّ
املٗى٢ات التي
ؾىة الىبي ٣ٞ ،--ض ّ
ثىاطه املضٖى ،وَظٍ هي ّ
ثى٣ل ليكغ صٖىة إلاؾالمٞ ،هاطغ الى الخبكة والُات ،٠وأمغ
( )1اليُابة ،مىاهج طامٗة املضيىة ّ
ّ
الٗاملية ،الىاقغ طامٗة املضيىة الٗاملية ،م.205
املىىعة
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 1البيان والحبيحن :الجاخٔ.7 / 2 :

الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

أبخابه بالؿٟغ ليكغ الضٖىةٞ ،ؤعؾل مٗاط بً طبل – -الى اليمً ،وٚحرٍ مً الضخابة عيىان هللا
ً
ٖلح م أطمٗحن ،وَظا َى صيضن الضٖاة ،وَظا ما ؾاع ٖليه الكيش عخمه هللا جٗالىٞ ،لم ي ً٨له م٩اها واخضا
ليكغ صٖىثه؛ وَظا ما طٗله ٦سحر الترخا ٫مً مؿالثه الى ػليتن ،واليمـ ،وثغَىهة  ،وٚحرَا  ،و٧اهد
وؾيلحه املؿاطض وصوع الٗباصة والجامٗات ،واملىاؾبات ،وٚحرَا
رانُا  :الخؿ :
مً أبغػ الىؾاتل الضٖىءة التي اثسظَا الكيش ٖبضهللا امل٩ا ولم يحىٖ ٠٢ج ا َىا ٫خياثه (زُبة
الجمٗة) لٗلمه بم٩اهت ا في الىٟىؽ إلايماهية ٞهي وؾيلة طيضة للحبلي ،ٜوث٩ىن ٖاصة لجم٘ مً الىاؽ ٢ض
ً
مٗان
يٗغٞهم الضاىي أو يٗغ ٝبًٗهم  ،ِ٣ٞويكترٍ ل يُبة الىاجخة أن ي٩ىن لضي الضاىي مٗجى أو ٍ
مٗيىة يغءض بياج ا ولٟد هٓاع الح ا ،ومً املؿحدؿً أن ي٩ىن مىيىٕ اليُبة مما له ٖال٢ة في أخىا٫
الىاؽ ،م٘ عبِ طل ٪بمٗاوا الٗ٣يضة إلاؾالمية٦ ،ؤن ي٩ىن الظيً يسُ ٞح م ممً ث٨ثر ٞح م الٗهبية
ّ
وأن املئمً يىهغ ٢غءبه ا ّ بالخَّ ،٤
ٞيدضث م ًٖ أيغاعَا وخ٨م إلاؾالم ٞح اَّ ،
وأن ٖلى املؿلم
ال٣بلية،
ِ
أن يغضخى بما ٢طخى به إلاؾالم مً الحآدي باإلؾالم وهبظ الٗهبية الجاَلية.
اليُ ٢ضيمة ٢ضم الؼمان ،اط الخاطة الى مساَبة الىاؽ وثبليٛهم بما لهم أو ٖلح م ؾىاء ٧ان
مهضعَا ٖلمائ م أو و ت م ٩ٞ ،ل مً أعاص مً الىاؽ قيئا زُب م بما يغءض [٢ا ٫الجاخٔ  :رم اٖلم بٗض
طل ٪أن طمي٘ زُ الٗغب] مً أَل املضع والىبغ والبضو والخًغ ٖلى يغبحن  :مج ا الُىا ، ٫ومج ا ال٣هاع ،
ول٩ل طل ٪م٩ان يلي ٤به ومىي٘ يدؿً به))1( .
وطاء إلاؾالم ٞؼاص اليُ ٢ىة وأَمية ٞ ،ؤما ال٣ىة ٞجما ٫ؾلىب واهح٣اء الٗباعات وثدليت ا باآليات
و خاصيص وشخيء مً أزباع الٗغب وأقٗاعَم ٞحؤرغ اليُباء بال٣غ ن وب٨الم عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم
 ،وأما َمية  ٞجٗلها ٖباصة  ،أصاء واؾحماٖا ٦.ما في الخضيص (  ..ومً مـ الخصخى ٣ٞض لٛا)()2
رالثا  :مداغغاثه في الجامػة ؾمغٍة:
ّ
الكيش ٖبضهللا ى عخمه هللا ى جٗالى ملا ٖلم مً صوع الحضعيـ في ايها ٫الخ٣ي٣ة للمؿلمحن ،أُٖى مً و٢حه
لهظٍ الىؾيلة٣ٞ ،ض ٧ان يمً هسبة الٗلماء الظيً وٟ٢د ٖلى أيضح م الجامٗة ؾمغءة٣ٞ ،ض زهو
الكيش ى عخمه هللا ى طؼءا مً و٢حه إلل٣اء املدايغات بالجامٗة ؾمغءة ،مىظ البضاية  ،واؾحمغ في ُٖاته
الى ٢بيل وٞاثه.
و٢ض اؾحٟضها مىه ال٨سحر ٞترة ثضعيؿه لىا في الجامٗة ؾمغءة ،خيص ٧ان يضعؾىا ال٣ٟه ٦حاب بلٛة
الؿال ٪ب٢غب املؿال ،٪واملكهىع ًٖ الكيش أهه يدٟٓها ًٖ ْهغ ٢ل  ،و٧اهد َغء٣حه في ثضعيؿها يُل
مً أخضها أن ي٣غأ وأرىاء ال٣غاءة يضدر زُاء اللٛىءة رم بٗض طل ٪يبحن لىا م٣هض الكاعح  ،ويؿحُغص في
بٌٗ و٢ات ٞيبحن أعاء أٚل ال٣ٟهاء مً املال٨ية  ،وٚحرَم مً املظاَ زغي .
٩ٞان له أرغ ٦بحر ثىطح ىا لٛىءا ،و٣ٞهيا ،وثغبىءا.
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الخ رراثر رم ررة:
الخمض هلل عب الٗاملحن والهالة والؿالم ٖلى أقغ ٝهبياء واملغؾلحن ؾيضها مدمض وٖلى له وبخبه
أطمٗحن ويٗض:
ٞبًٟل هللا وثىٞي٣ه وامحىاهه أثممد َظا البدص  ،وأؾؤ ٫هللا جٗالى أن ي٩ىن هاٗٞا لل٣اعة الٗؼءؼ ،وفي
ج اية َظا البدص زلهد الى بٌٗ الىحاتج والحىنيات طاءت ٖلى الىدى الحالي:
أو  :الىحاتج:
 - 1ثبحن أن للكيش م٩اهة ٖلمية ثمحز ا ًٖ ٦سحر مً أ٢غاهه.
 – 2أن للكيش صوع ٞاٖل في الىؾِ الٗلبي مً خيص ال٣اء اليُ والضعوؽ واملدايغات الجامٗية.
ْ – 3هغ رغ الباعػ للكيش في وكؤة الحالميظ وكؤة ٖلمية.
الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

 - 4أن للكيش طهىص ٦بحرة في إلانالح الاطحماىي ،زانة في مضييحه "مؿالثه".
رانُا :الحىنيات:
1ى الاَحمام ٧ل الاَحمام بٗلماتىا وابغاػَم ختى ثحم الاؾحٟاصة مً مؿحرت م الٗلمية .
 2ى الاَحمام بالضعوؽ في املؿاطض واملئؾؿات الٗلمية .
 3ى ثسهيو طؼء مً الى٢د لل٨حابة والبدص وٖضم الحؤطيل زىٞا مً الاوكٛا. ٫
 4ى إلانالح بحن الىاؽ و ٌٞالجزاٖات أؾاؽ مهم ييبػي أن يىُل ٤مىه ٧ل مً أعاص أن يؤمغ باملٗغو ٝوءىهى
ًٖ املى٨غ .
وأزحرا أ٢ىَ ٫ظا َى طهض امل٣ل ٞبن و٣ٞد في ابغاػ َظا الٗالم ال٨بحر ى عخمه هللا ى ٞبحىٞي ٤هللا  ،وان ٢هغت
ٞمً هٟسخي والكيُان .
٢ا ٫جٗالى (( :وما ثىٞي٣ا ا باهلل ٖليه ثى٧لد اليه أهي ))

1
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املطاصع واملغاجؼ
ال٣غ ن ال٨غءم بغواية خٟو.
ّ
ّ
الٗاملية ،الىاقغ طامٗة املضيىة الٗاملية.
 .1ى اليُابة ،مىاهج طامٗة املضيىة املىىعة
 .2اٖالم املىٗ٢حن ًٖ عب الٗاملحن  ،ابً ال٣يم  ،ثد٣ي :٤مدمض ٖبض الؿالم ابغاَيم ،صاع ال٨ح
الٗلمية – بحروت ،الُبٗة :ولىَ1411 ،ى 1991 -م.
 .3ثٟؿحر الُير  :طام٘ البيان ًٖ ثؤوءل

ال٣غ ن ،مدمض بً طغءغ أبى طٟٗغ الُير  ،املد:٤٣

أخمض مدمض قا٦غ ،مئؾؿة الغؾالة  ،الُبٗة :ولىَ 1420 ،ى  2000 -م .
 .4ثٟؿحر الُير  ،مدمض بً طغءغ بً يؼءض بً ٦سحر بً ٚال املي ،أخمض مدمض قا٦غ ،مئؾؿة
الغؾالة ٍ ،ولىَ 1420 ،ى  2000 -م.
الشُش غاضهللا امليي عخمه هللا جػالى وم هجه الضغىي والتر ىي

 .5زل ٤املؿلم  :مدمض الٛؼالي ،صاع ج ًة مهغ ،الُبٗة ولى.
 .6صوع ٖلماء ؾمغ في وكغ املظَ املال٩ا ثضعيؿا واٞحاء ،ص .مهُٟى بً عابٗةٖ ،ما ٫ال٩املة
ملئثمغ إلامام مال 3154 / ٌ 5341 ٪م.
 .7بخيذ البساع  ،مدمض بً اؾماٖيل أبى ٖبضهللا البساع الجٟٗا ،ت مدمض ػَحر بً هانغ
الىانغ ،صاع َى ١الىجاة ٍ ،ولى َ1422ى.
 .8بخيذ مؿلم  ،مؿلم بً الدجاض أبى الخؿً ال٣كحر الىيؿابىع  ،مدمض ٞئاص ٖبض الباقي ،صاع
اخياء التراذ الٗغيا.
َ .9ى ١الىجاة ،مجض الهاللي ،صاع الحىػي٘ واليكغ إلاؾالمية ،مهغ ،الُبٗة :السامىةَ 1413 ،ى -
 1992م.
 .10ال٣امىؽ املديِ ،مدمض بً يٗ٣ىب الٟحروػ باص  ،م٩ان اليكغ بحروت  ،مئؾؿة الغؾالة
ّ
املغٖية ،أبى ٖبض هللا مدمض بً م ٟر امل٣ضسخي ،ثد٣ي ٤قٗي عهاإوٍ،
 .11اصاب الكغٖية واملىذ
ٖمغ الييام ،مئؾؿة الغؾالة  -بحروت َ1417ى1996 -م.244/1 ،
 .12مهىٖ ٠بضالغػا ، ١امل٨ح إلاؾالما ،بحروت ،الُبٗة الساهية .ٌ1403 ،ثد٣ي ٤خبي الغخمً
ٖٓبي.
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ٚظبئً اٌزٛاطً االجزّبعٚ ٟجبئحخ وٛزٔٚب
ب
(الفِؿاىن أنمىطجا)
(صعاؾة لحفاغالت املىاؾ حن اللُ ُحن مؼ ُانات املغهؼ الىؾجي مليافدة مغاع لُ ُا)
ص.ؾال مدمض الخاج()
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
الممخص:
ت ضَ ٝظٍ الضعاؾة الى بيان مضي ثٟاٖل املىاَىحن م٘ ما ييكغٍ املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى
خى ٫إلانابات بٟحروؽ ٧ىعوها.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

٦ما ت ض ٝالى جؿليِ الًىء ٖلى طاه َام مً الجهىص التي ييبػي أن ث٣ىم ا الؿلُات
الضخية املسحهة مما ُيؿهم في خماية املجحم٘ املدلي ،وثد٣ي ٤الؿالمة ل جمي٘ ،ومٗالجة الخا ت
املهابة ،وَظا َى الٗمل امل٩لٟة به مً ٢بل الضولة.
ومً زال ٫املٗايكة اليىمية للباخص ملجحم٘ الضعاؾة ،ومً زال ٫املالخٓات املحٗضصة مً ٢بل
وؾاتل إلاٖالم املحٗضصة ،ومً زال ٫ما ي٣ضمه املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى مً بياهات خى ٫طاتدة
٧ىعوها ،ومً زال ٫ما يبضيه املىاَىىن مً جٗلي٣ات و عاء ،يم ً٨لىا ال٣ى ٫أن الغٖاية الضخية ل٩ل
ً
املىاَىحن أمغ َام طضا ،وءيبػي ث٩ار ٠الجهىص للمدآٞة ٖلى الضخة الٗامة ،واثاخة املٗلىمة ل جمي٘
ب٩ل قٟاٞية.

( الفِؿاىن أنمىطجا)

ً
و٢ض أوند الضعاؾة بًغوعة ٢يام املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى بضوعٍ ٧امال ثجاٍ املجحم٘ الليبي،
ومغاٖاة املغخلة التي يٗيكها املىاًَ الليبي في ْل الدجغ الهخي م٘ ثى ٠٢ال٨سحر مً وكُة
الا٢حهاصية.
ب
أو ر مشيلة الادد:
ً ً
ً
٧ان لٓهىع ٞحروؽ ٧ىعوها أرغا ٦بحرا طضا ،ليـ ٖلى املؿحىي الهخي  ،ِ٣ٞبل جٗضي طل ٪ملؿحىءات
ٚحر مؿبى٢ة باليؿبة للبكغءة ٩٦ل ،قملد الجىاه الاطحماٖية ،والؿياؾية ،والا٢حهاصية.
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وملا يمسله الٟحروؽ مً زُغ ُمدض ١بالجمي٘ هٓغا هخكاعٍ باملسالُة٣ٞ ،ض ْهغ مهُ ر الحباٖض
الاطحماىي الظ يكحر الى يغوعة ثباٖض الىاؽ ًٖ بًٗهم البٌٗ ،وألؼم الىاؽ بالدجغ املجزلي لٟترات
َىءلة ،وخيص أن أ٦ير هاٞظة ُمحاخة للحٗبحر ًٖ الغأ هي وؾاتل الحىانل الاطحماىي ،وخيص أن الجهة
امل٩لٟة بمغا٢بة الىي٘ الهخي للمىاَىحن في ليبيا هي املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى ،وهي التي ثيكغ ٖير
ً
نٟدت ا ٖلى الٟيؿبى ٥البياهات أو بؤوٞ ٫يما يسو طاتدة ٧ىعوهاٞ ،بن الهٟدة قهضت ثٟاٖالت،
ً
ً
وجٗلي٣ات ،ومكاع٧ات ٖضيضة ،جٗلى خيىا وت بِ خيىا زغ ،وثحد٨م ٞح ا ُطملة مً الاٖحباعات ،ومً َىا
طاءت ٨ٞغة البدص التي ثم نياٚت ا في الخؿاإ ٫اجا:
()أؾحاط مؿاغض ،جامػة املغك  ،ولُة آلاصاب والػلىم مؿالثه ،كؿ غل الاجحماع
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هُف ًحلال املىاؾن اللُبي ما ًُنشغ خىٌ جابدة هىعونا؟ وما هي آلُات ثفاغله مؼ ُانات املغهؼ
الىؾجي مليافدة مغاع؟
ب
رانُار أىمُة الادد:
ث٨مً أَمية الضعاؾة في بيان مضي ث٣بل املىاًَ الليبي ملا ييكغ خى ٫طاتدة ٧ىعوها ،و٦يٟية ثٟاٖله م٘
بياهات املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى ،وم٣اعبة للحمسالت الاطحماٖية ثجاٍ املغى.
ب
رالثار أىضاف الادد:
ت ضَ ٝظٍ الضعاؾة الى ثدليل ثٟاٖالت املحابٗحن للبياهات الهاصعة مً املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى،
في مداولة ملٗغٞة عصوص ٗٞا ،٫ومضي ث٣بل الصيهية الليبية للىا ٘٢الجضيض الظ ٞغيه ٞحروؽ ٧ىعوها.
ً
لٛة هي :طَاب الؿ٣م َ
واليراءة مً ٧ل ٖي وعء .
الصخة :الضخة

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

ب
عابػار املطؿلخات واملفاىُ :
1

ّ
ّ
الصخة في الاضؿالح هي :خالة مً املٗاٞاة ال٩املة ّ
واطحماٖيا،
وٖ٣ليا
بضهيا
ٍ
ٍ
ٍ
2
العجؼ.

مجغص اوٗضام املغى أو

الضخة ٦ما ٖغٞت ا مىٓمة الضخة الٗاملية ،WHO ،خالة ثمح٘ الٟغص ب٩امل الٗاٞية البضهية
3
والٗ٣لية ،والاطحماٖية وليؿد مجغص زلىٍ مً املغى أو الٗاَة.
ً
ب
لغة َّ
مغءٌ َىُ :خ ْؿ ًُ ال٣يام ٖلى املغءٌ ،ي٣اَ :٫م َّغ ْ
َ
ُ
املغءٌ ثمغءًا اطا ٢مد ٖليه.
ي ُد
الح
املغع:
ُ
ُ
ىَ َىه و ث ْى ِض َجه.
وثمغءٌ مغ :ان ث ِ

( الفِؿاىن أنمىطجا)

ُ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َّ
الل ُه َم َغ ب
الٗضاوة ومً ّ
مغءٌ مً َ
ٌ
وء٣ا٢ :٫ل ٌ
غا
الىٟا٢ ،١ا ٫هللا جٗالىِ ( :في كل ِىب ِه مغع فؼاصى
ِ
ََُ ْ َ َ ٌ َ
َ ُ ْ َ
4
اب أ ِلُ ٌ ِ َما وانىا ًَى ِظ ُ ىن ) ؾىعة الب٣غة ،اية ،10 :مغى :أ ِهٟا.١
وله غظ
ب
ً
ً
ً
املغع اضؿالخا ىى :اهدغاٞا ياعا ومئطيا ًٖ البىاء الُبيعي ،أو الخالة الىْيٟية لل٩اتً الخي.
ّ
ً
٧ل َم َغى ّ
أيًا ّ
ٖام.
الىباء :مهمىػ :لٛة َى :الُاٖىن ،وَى
َ
وأعى َوبئة ،اطا ٦ثر َم ْغ ُ
ٌ
يها ،و٢ض اؾحىبؤت ا و٢ض َو ُبئت
ث٣ى :٫أناب أَل ال٩ىعة الٗام وباء قضيض..
ِ
َُ
ً
َ ُ
5
ث ْى ُبئ َوباءة ،اطا ٦ثرت أمغايها.

العدد 11
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 1ى اليليل بً أخمض الٟغاَيض ٦ ،حاب الٗحن ،م٨حبة مك٩اة إلاؾالمية ،م.603 ،
 2ى صؾحىع مىٓمة الضخة الٗاملية 7 ،أبغءل مً ٖام 19م.
 3ى ٖبض الٗؼءؼ بً ٖبض هللا الضزيل ،معجم مهُ خات اليضمة الاطحماٖية والٗلىم الاطحماٖية ،صاع املىاهج لليكغ والحىػي٘،
الُبٗة الساهية 2012 ،م ،م .112
 4ى الٟغاَيض ٦ ،حاب الٗحن ،مغط٘ ؾاب ،٤م.700 ،
 5ى الٟغاَيض ٦ ،حاب الٗحن ،مغط٘ ؾاب ،٤م1553 ،
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هىٕ مً َ
هىعوناَٞ :حروؽ ٧ىعوها املؿحجض َى ٌ
الٟحروؾات طضيض مً هىٖه يهي الجهاػ الحىٟسخي للمغضخى
املهابحن بالت اب عتى  ،وَى مجهى ٫الؿب (الى ان)ْ ،هغ في مضيىة « ُووَان » الهيىية في أوازغ الٗام
َ
 2019م .وفي  8قباٍ (ٞيرايغ) ٖام  2020أَل٣د لجىة الضخة الىَىية في طمهىعءة الهحن الكٗبية
َ
الغتى الىاطم ًٖ إلانابة بٟحروؽ ٧ىعوها ،رم
جؿمية «ٞحروؽ ٧ىعوها املؿحجض» (أو الجضيض) ٖلى الالت اب ِ
َ
َ
ٚحرت في  22قباٍ (ٞيرايغ) الاؾم إلاهجلحز الغؾبي للمغى الىاطم ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها الجضيض الى
َّ
عؾمي ًا مً َ
ّ
الخ ّ
»٢ COVID-19بل أن ُج َ
٢بل مىٓمة الضخة الٗاملية في ٞ 11يرايغ ،في خحن
ؿمية
ٗحمض َظٍ
1
ب٣ا الاؾم الهيجي لهظا الٟحروؽ بال جٛيحر.
الدجغ املجزليَ :ى الب٣اء في املجز ،٫وٖضم مسالُة ازغءً ،وأزظ ٧ل الاخحياٍ ملى٘ اهخكاع الٟحروؽ.
الحااغض الاجحماعي :صعطات مسحلٟة وؿبيا مً الٗؼلة والحد ٟٔو لٟة والخغا ٥الاطحماىي بحن الىاؽ
2
ثدضذ أو يؿمذ بدضوث ا املجحم٘ أو طؼء مىه.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

الحفاغلُ :ي٣هض به ثٟاٖل املحابٗحن لبياهات املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى ؾىاء باإلعجاب أو الت ٨م أو
الضخ ٪أو الاؾحٛغاب أو ال. ًٛ
الحػلُمَ :ى ٦حابة املحابٗحن آلعائ م خى ٫بياهات املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى.
املشاعهةَ :ى ٢يام املحابٗحن لبياهات املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى بمكاع٦ة امليكىع املٗغوى ٖلى نٟدة
املغ٦ؼ ووكغٍ في نٟدات م.
ب
زامؿار م هج الادد :ؾيٗحمض البدص ٖلى املىهج الىنٟا م٘ ال٣يام بحدليل البياهات املٗغوية ٖلى
نٟدة املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى.
الحنضُل الػلمي لضعاؾة املغع:

( الفِؿاىن أنمىطجا)

وءم ً٨إلاقاعة الى ما ٦حبه اب٣غاٍ( )أبى الُ خى ٫الضخة واملغى٣ٞ ،ض َّ
ثدضي الُ
ب٣غاَا أؾالي ال٨سحر مً َباء ،الظيً ٧اهىا يؿحسضمىن السخغ والكٗىطة في ٖالض املغى٣ٞ .ض أوضر
أؾبابا َبيٗية ،ولظا يم ً٨ص اؾت ا وٖالطها ً
ً
َب٣ا لُبيٗة ٖمل أطؿام ال٩اتىات.
أن لألمغاى
ع

العدد 14

وطض املغى ٖىض ٧ل الكٗىب و مم ،ولم ثسلى مىه خًاعة ٖلى مغ الؼمً ،و ق ٪أن الىٓغة الى
املغى ٧اهد مسحلٟة خؿ الٗهغ ،وخؿ الامم.

َ
 1ى صليل الى٢اية مً ٞحروؽ ٧ىعوها املؿحجض2020 ،م ،م .10
 2ى ٖبض الٗؼءؼ بً ٖبض هللا الضزيل ،معجم مهُ خات اليضمة الاطحماٖية والٗلىم الاطحماٖية ،مغط٘ ؾاب ،٤م .174
()أب٣غاٍ ( .١ 380- 460م )َ .بي اٚغء٣ا ٢ضيم مكهىع ،ػاو ٫الُ في طؼءغة ٧ىؽ اليىهاهيةَّ .
ْل ،ملضة َىءلة بٗض مىثه،
أ٦ثر َباء قهغة في الُ ال٣ضيم .و ُء َّل ٣أب٣غاٍ ٖاصة بى أيا الُ .و٢ض هب٘ َظا الل ٣مً ٦حابات طاليىىؽ ،وَى َبي
ّ
ثمسل أًٞل ما في الُ .
٦بحرٖ ،اف أرىاء ال٣غهحن الساوا والسالص امليالصيحن .واٖح٣ض طاليىىؽ أن خياة وزيرة أب٣غاٍ ِ
www.intaaj.net
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ول٣ض خٓيد مغاى و وبئة ب٨م ٚؼءغ مً الضعاؾات الُبية والاطحماٖية وٚحرَاى ،وءًم التراذ
صيا الٗالبي مغاط٘ َامة خى ٫وبئة التي ٞح٨د بالبكغءة زال٢ ٫غون ؾاب٣ة.
ولم ي ٛالٗامل الاطحماىي ًٖ الضعاؾات املحٗل٣ة بابوبئة ،ملا لها مً اوٗ٩اؾات ٖلى الخياة
الاطحماٖية بك٩ل ٖام.
ً
ً
و٢ض ٧ان الجاه الاطحماىي للمغى يٓهغ خيىا وءسحٟا أخياها ،وٖلى ٧ل خا ٫يم٨ىىا ال٣ى ٫أن
املغى وان ٧ان ُيهي طؼء مً طؿم إلاوؿان انابة ًٖىءة ،ا أن الترابِ بحن الجاه الاطحماىي
واملغى واضر وب٣ىة.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

ٟٞا ٧ل املجحمٗات البكغءة ٢ضيمها وخضيث ا لم ي ً٨املغى مجغص ٖاعى زام بالصيو
املهاب ٞ ،ِ٣ٞؤراع املغى ثسو املغءٌ لىخضٍ واهما ثىٗ٨ـ ختى ٖلى املديُحن به.
َظا مً طاه  ،ومً طاه زغ ٞبن مجا ة املغى جٗحمض ٖلى الصيو هٟؿه ،بل جٗحمض ٖلى مضي
ث٣بل ازغءً له ،وءسيرها الحاعءش أن بٌٗ الكٗىب ٧اهد ثل٣ا باملغءٌ في الج غ ،أو في البدغ باٖحباعٍ
َ
شيو خلد ٖليه لٗىة الهة.
َظا ٖلى مؿحىي مغاى البؿيُة التي ثهي شيو ما بهىعة اٖحياصية ،أما مغ ٦ير ٞهى
وبئة التي ثهي الىاؽ وثىخكغ بك٩ل واؾ٘ الىُا.١
ً
وقهضت البكغءة ْهىع الٗضيض مً وبئة الٟحا٦ة والتي أصت الى ٢حل أٖضاصا ٦بحرة مً الؿ٩ان.

( الفِؿاىن أنمىطجا)

ومً َىا يم ً٨لىا أن هضع ٥مضي نٗىبة ث٣بل الىاؽ ل٨ٟغة أن يحم ا٦خكا ٝخالة اقخباٍ
بال٩ىعوها لصيو ما ،بٗض أن ي٩ىن ٢ض ٢طخى ٞترة مً الؼمً وَى ٚحر ُملتزم بالدجغ املجزلي ،بل وطضها
ً
جٗلي٣ات زُحرة طضا خى ٫أو ٫خالة ثم ا٦خكاٞها وهي مسالُة لٗاتلت ا.
وٖلى ٧ل ٞبن طاتدة ٧ىعوها ٚحرت ال٨سحر مً ويإ الؿياؾية ،والا٢حهاصية ،والاطحماٖية ٖلى
مؿحىي الىَجي ،وٖلى املؿحىي الٗالبي بك٩ل ٖام.
وبئة غبر الحاعٍش:
لٗل صعاؾة وبئة جٗىص ب٦ثر مً ألٟا ٖام مًدٞ ،ال ث٣ضم لىا ٦حابات الُبي إلاٚغء٣ا الٗٓيم
أب٣غاٍ أولى ونا ٝاملٗغوٞة والض٢ي٣ة واملح٩املة بمغاى مسل الحيحاهىؽ ،والحيٟىؽ ،والؿل (الظ ناع
ان يٗغ ٝباؾم الحضعن الغتى ) ٞدؿ  ،واهما ث٨ك٦ ٠ظل ًٖ ٪مىهج ي٣ىم ٖلى إلاصعا ٥واملالخٓة في
ٞهم أؾباب مغاى.

العدد 11

العدد14
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و لم ي ً٨أب٣غاٍ — مسله مسل ٖلماء وبئة املٗانغءً— يدهغ عإءحه في الُ واملغى في
مغياٍ ،واهما ٧ان يٗحير الضخة واملغى محىٟ٢حن ٖلى ؾيا ١واؾ٘ مً الٗىامل البيئية واملحٗل٣ة بؤؾلىب
1
الخياة.
وَظا الخا ٫انٞ ،بن اوٗ٩اؾات إلانابة ب٩ىعوها ٟ٦يلة ببخضاذ طملة مً الضواتغ لخكمل الخياة
الاطحماٖية للمهاب بك٩ل مباقغ ،والخياة الضخية والاطحماٖية للمديُحن به ،والغٖاية الُبية في الضولة
٩٦ل.
وَىاٖ ٥ال٢ة وري٣ة بحن الضخة الٗامة ،والٗىامل الاطحماٖية مىظ ٧اهد املجحمٗات جٗجى صاتما
بابخىا ٫الاطحماٖية التي ت ضص بخة أًٖائ ا ،وثالخٔ طهىص املجحم٘ بكؤن الاَحمام بالضخة ونياهت ا في
2
الهلىات والُ٣ىؽ التي ٧اهد ث٣ىم ا ال٣باتل البضاتية ٖىض اهخكاع وبئة.
خغهة ال شغ وانحلاٌ وبئة:
وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

ً ً
الهجغة :جٗحير ثدغ٧ات البكغ ٖامال مهما باليؿبة هخكاع وبئة٣ٞ ،ض وكغ الحجاع والٗما ،٫واملهاطغون،
والدجاض ،والجىىص ،والغٖاة ،والٗاَغات وبئة ٖلى مؿاخة واؾٗة مً الٗالم٣ٞ ،ض أزظوا مٗهم هماططهم
ً
املغيية ووكغوا أمغايهم الى زغءً٦ ،ما ا٦خؿبىا أمغايا طضيضة.
ً
ٟٞا ٖام 1348م أبدغ الحجاع مً ميىاء ٦غءميا ٖلى البدغ ؾىص الظ ٧ان مىبىءا بالُاٖىن الى
3
أخض املىاوا الايُالية ،و٢ض أهح٣ل الُاٖىن الى ايُاليا ومج ا الى اهجلترا.

( الفِؿاىن أنمىطجا)

فحروؽ هىعونا :يٗض ٞحروؽ ٧ىعوها الجضيض بامل٣اعهة م٘ مغاى املٗضية املميحة التي خضرد في املاضخي،
ً
بٗيضا ًٖ خض اليُىعة أو الٟح ٪الظ ونلحه ؾاب٣اثه ،اط بل ٜخض الىٞيات بٟحروؽ ٧ىٞيض 19-الى ان
وؿبة .%3.4

العدد 14

الاؾحػماع :ل٣ض ٧ان الٛؼو الاؾحٗماع أصاة طباعة في انابة قٗىب مغء٨ححن بؤمغاى لم ث ً٨جٗغٞها مً
٢بل ،وَى ما أصي الى اباصت اٞ ،بٗض ونى٧ ٫ىلىمبـ الى أمغء٩ا وزال٣ٖ ٫ضيً مً الؼمان ثض ٤ٞا  ٝمً
قٗىب ايبحريا و٧ان بيج م الخاملحن لٟحروؽ الجضع الى َظٍ عاضخي الب٨غ ،وبظل٣ٞ ٪ض ونل وباء الجضع
ً
الى أمغء٩ا الىؾُى في ٖام 1518م ،والى امل٨ؿيٖ ٪ام 1521م ،والى قٗىب ه٩ا قما في ٖام 1527م،
وخيص أن َظٍ الكٗىب لم ث ً٨ثمل ٪مىاٖة ٗٞالة يض َظٍ مغاى مما أصي الى اباصة قٗىب بؤ٦ملها.
4
والى اه٣غاى  %90مً قٗىب مغء٨يححن.

 1ى عوصولٟى ؾاعاجصخي ٖلم وبئة ، ،ثغطمة أؾامة ٞاعو ١خؿً ،مئؾؿة َىضاو للحٗليم والس٣اٞة ،الُبٗة ولى،
2012م.م .15
 2ى ٖبض الٗؼءؼ بً ٖبض هللا الضزيل ،معجم مهُ خات اليضمة الاطحماٖية والٗلىم الاطحماٖية ،مغط٘ ؾاب ،٤م .112
 3ى قلضون واجـ ،وبئة والحاعءش ،ثغطمة أخمض مدمىص ٖبض الجىاص ،املغ٦ؼ ال٣ىما للترطمة ،الُبٗة ولى 2010م ،م .13
 4ى هٟـ املغط٘ ،م 17ى .18

169

ً
ل ً٨ما يجٗله زُغا َى خ٣ي٣ة أهه يىخكغ ٧الىاع في الهكيم٦ ،ما أن َىا ٥مساو ٝمً ٖضم إلابالًٖ ٙ
1
ٖضص إلانابات الخ٣ي٣ية.
وباء هىعونا في الػال :
ٌ
ٌ
َ
٢بل خلىٖ ٫يض الغبي٘ الهيجي للٗام  2020م ،وٗ٢د خا ت ٖضيضة مً مغاى طغاء ثٟصخي وباء
َ
ُ
ّ
ؿحجض (املهُ ر إلاهجلحز ّ
َ
املسحهغ ) COVID-19 :في الٗضيض مً ما ً٦صازل
ٞحروؽ «٧ىعوها» امل
الهيىية ،رم اهخكغت َظٍ مغاى في طمي٘ أهداء البالصُ ،لح َ
ّ
َ
خضذ في َمجا٫
هبذ
م٣اَٗة « َُىيا»
أزُغ ٍ
َ
الضخة ّ
الٗامة بٗض ٞحروؽ الؿاعؽ الظ اطحاح الهحن ٖام  2003م.
ُ
ْ
َل٣د َ
خمالت الحٗبئة في الهحن ٖلى
املخؿاعٕ لهظا الىباء ،أ
وفي مىاطهة الىي٘ اليُحر لالهخكاع
ِ
َ
ُ
ّ
ّ
أٖلى املؿحىءات لكً خغب ّ
٢ىء ٍة ٖلى ٞحروؽ ٧ىعوها املؿحجض َظا ،للى٢اية مً وبئة الىاثجة ٖىه
ٍ
2
وم٩اٞدت ا.

مً الهحن اهخكغ الٟحروؽ في مٗٓم صو ٫الٗالمٟٞ ،ا بضاية صيؿمير 2019م ْهغت أٖغاى انابة
بٟحروؽ قبيه بابهٟلىهؼا في الهحن ،و٢ض أوٟ٢د الهحن الخغ٦ة في مضيىة يىَان مهضع الٟحروؽ ،وٞغيد
ً
ً
ٖلح ا حجغا ٧امال.
ٚحر أن الٟحروؽ جؿلل الى املضن الهيىية زغي ،رم الى ثايالهضا ،واليابان ،ومً رم الى ٧ل صو ٫الٗالم،
ٞاطحاح أوعبا ،خيص ثٟصخى في ايُاليا واؾباهيا وٞغوؿا وبغءُاهيا بك٩ل ٦بحر ،رم ب٣ية صو ٫الٗالم.
املٟاع٢ة أن الُبي ليى ياه ٤م٨خك ٠الٟحروؽ مات بؿببه ،واٖحيرت مىٓمة الضخة الٗاملية الٟحروؽ
طاتدة ،وَالبد ٧ل صو ٫الٗالم باثساط الحضابحر الًغوعءة ملىاطهحهٞ ،ؤنبذ أ٦ير ثدض يىاطه الباخسحن في
الٗالم.

خاػ ٞحروؽ ٧ىعوها ٖلى أ٦ير جُٛية اٖالمية في ٧ل وؾاتل إلاٖالم ،واعثؤي الباخص أن يؤزظ نٟدة
املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى ٖلى الٟيؿبى٦ ٥ىمىطض لغصوص أٗٞا ٫الىاؽ وثٟاٖلهم م٘ ما ييكغ مً أزباع
ً
ً
ٞيما يحٗل ٤بىباء ٧ىعوهاٖ ،لى اٖحباع أن الهٟدة ثيكغ يىميا ث٣غءغا ًٖ الخا ت التي ثم اطغاء الحدليل
ٖلح ا ،وٖضص الخا ت املىطبة والؿالبة .و٢ض طاء ازحياع الباخص لهظا مغ لٗضة اٖحباعات مج ا:

( الفِؿاىن أنمىطجا)

ب
رانُا /جابدة هىعونا في وؾابل الحىاضل الاجحماعي:

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

ب
أو  /انخشاع فحروؽ هىعونا في الػال :

 1ى مٗٓم الىاؽ في مىاػلهم.
ً
 2ى الاهترهد َى ال٣ىاة ٦ثر ٖغيا للمٗلىمات ٞيما يسو طاتدة ٧ىعوها ،ؾىاء ٖلى املؿحىي الىَجي ،أو
ٖلى املؿحىي الٗالبي.

العدد 11

العدد14

)https://www.dailysabah.com/arabic/arts-culture 1
 2ى )Coronavirus Disease 2019 P3).
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 3ى املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى َى الجهة الاٖحباعءة التي أو٧ل لها املجحم٘ الحهض لهظٍ الجاتدة.
آلُات مأابهة املغع:
ً
ً
٢ضيما ٖاف الليبيىن في ثجمٗات خًغءة نٛحرة ،أو في أعءا ٝمحىارغة ومحباٖضة طٛغاٞيا ،أو في
ً
واخات بٗيضة ًٖ بًٗها البٌٗ مؿاٞات َىءلة .وبد٨م الح٣اعب الاطحماىي الظ ٧ان ؾاتضا بحن أٞغاص أ
ً
مً الحجمٗات البكغءة الؿاب ٤ط٦غَاٞ ،بن أ ٞغص مً أٞغاصَا يحٗغى مل٨غوٍ ما ٞبن الجمي٘ ؾي٩ىن ملما
بابمغ.
وٖاصة ما ٧ان الظ يحهضي للمضاواة مً شيام الظيً لضح م صعاية بابٖكاب واملىاص الُبيٗية
التي جؿحسضم ٗ٦الض لألمغاى املسحلٟة ،م٘ وطىص الٗالض بالغ٢ية وأخياها ختى بالكٗىطة وما الح ا.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

واؾحمغ التراذ الُبي الكٗبي في املسيا ٫الجمعي الليبي أيىما خل ،وختى م٘ ثُىع الٗلىم ،وث٣ضم
الُ ٞبن الٗالض الكٗبي ،والٗالض بابٖكاب ما ػا ٫يحمح٘ بب٢با٦ ٫بحر مً ال٨سحر مً الىاؽ.
ٟٞا ال٨سحر مً الضعاؾات الاطحماٖية خىَ ٫ظا املىيىٕ ثبحن أن الٗالض الكٗبي أو الُ البضيل
ً
ما ػا٢ ٫اتما م٘ الُ الٗلبي طىبا الى طى .
الدجغ املجزلي:
بالغٚم مً أن وؿبة الحدًغ في البالص ٞا٢د الى  % 80ا أن الجاه الحًامجي يؿىص الٗال٢ات
الليبية ،مما يترث ٖليه ٚلبة الترابِ الاطحماىي بحن أٞغاصٍ ،ولظا ٞاآلن وم٘ مىاصاة َباء ،والؿاؾة،
وعطا ٫إلاٖالم بًغوعة الب٣اء في البيد ،ومغاٖاة الحباٖض الاطحماىيٞ ،بن مضي التزام الىاؽ ظا مغ
مىيىٕ ٖلى املد ،٪وفي َظا إلاَاع خٔ الباخص مً زال ٫مٗايكحه ملجحم٘ الضعاؾة اجا:
ب
أو /الخُاة الُىمُة:

( الفِؿاىن أنمىطجا)

ً
ً
ٞغيد طاتدة ٧ىعوها همُا طضيضا مً الخياة ،خيص وطض الىاؽ أهٟؿهم في وي٘ يدحم ٖلح م
الحسلي ٖلى ال٨سحر مً مىع والؿلى٦يات ،واملٗامالت ،والٗال٢ات التي صعطىا ٖلح ا َىا ٫خيات م ،وٚضت
مً املؿلمات٩ٞ ،ان الحسلي ٖج ا بمسابة الُٟام الاطحماىي ،بما يكبه الُٟام الُبيعي للُٟل ًٖ أمه،
ٞدتى املهاٞدة أنبدد مً املاضخي ،هاَيٖ ًٖ ٪ما ٫التي ثىٟ٢د ،واملىاؾبات الاطحماٖية التي أطلد،
أو ٢لهد ولم جٗض ٞغنة طحمإ خباب و بخاب.
وخغند صو ٫الٗالم ٖلى ثىبيه مىاَىح ا ببثبإ ؾياؾة الحباٖض الاطحماىي لًمان ؾالمت م ،وفي
ليبيا ٢ا ٫مضيغ ٖام املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى أ .ص بضع الضيً بكحر الىجاع :الحباٖض الاطحماىي والالتزام
1
بالدجغ املجزلي أولى زُىات ث٣ليل اهخكاع ٞحروؽ ٧ىعوها.

العدد 14

 1ى مً مى ٘٢املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى _ ليبيا يىم خض  06042020الؿاٖة . 21:50
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وَظٍ ال٣اٖضة يىصخي ا الجمي٘ٞ ،ال٨سحر مً قٗىب الٗالم ما ػالد ٢يض الدجغ املجزلي ،وءدغم
الكٗ الليبي ٖلى محابٗة ما يدضذ في الضو ٫زغي ،وءالخٔ أَمية الدجغ املجزلي في الخض مً اهح٣ا٫
الٗضوي.
ومً زال ٫مٗايكة الباخص ملجحم٘ الضعاؾة ،ومحابٗحه ملا يهضع مً الجهات الغؾمية مً
ثىطح ات ،ومالخٓة مضي ثمؿ ٪الىاؽ والتزامهم ا ثبحن له اجا:
 1ى اؾحمغاع املهاٞدة ٖىض البٌٗ ٦ما هي ٖليه في الؿاب.٤
 2ى اؾحمغاع طلؿات نض٢اء م٘ بٌٗ ٧الؿاب.٤

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

ً
 3ى اؾحمغاع الخؿى ١مً املدالت صوهما الالتزام (أخياها) بالكغوٍ الضخية التي يىصخي ا َباء واملغ٦ؼ
الىَجي مل٩اٞدة مغاى.
 4ى وطىص ؾلى ٥لضي الٗضيض مً الىاؽ ي٣ىم ٖلى ث٣بل مغ ٦ما َى ،وءباصع ٥ال٨سحرون بؤمسا ٫ليبية
جٗ٨ـ همِ ث٨ٟحرَم٣ٞ ،ض ي٣ى ٫ل ٪أخضَم :ليلة ٢ير ٥ما ثبات بغٍ.
 5ى في طاه زغ هجض ثٟهم لضي الٗضيض مً الىاؽ بًغوعة الالتزام بالب٣اء في املجز ،٫واثبإ اعقاصات
الى٢اية التي ثيكغَا الؿلُات الضخية في البالص.
ب
رانُا /شفاء أوٌ خالة مطا ة فحروؽ هىعونا املؿحأض:
ً
ٖىضما أٖلً مضيغ ٖام املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى عؾميا قٟاء أو ٫خالة مهابة بٟحروؽ
٧ىعوها املؿحجض ،وطضها اجا:
 23أل ٠ثٟاٖل ،و 3.9أل ٠جٗلي ،٤و  1.2أل ٠مكاع٦ة ،وطل ٪في ًٚىن ؾاٖة واخضة مما يكحر لآلجا:

( الفِؿاىن أنمىطجا)

 1ى ثغ ٢الىاؽ ب زير ايجايا ،وَى ما يٗ٨ـ لهٟة املحابٗحن ٖلى ؾمإ زباع املٟغخة.
 2ى طاءت الحٗلي٣ات بهىعة ايجابية.
 3ى إلاقاصة بضوع املغ٦ؼ في ثخب٘ الخا ت ،وان ٧ان بهىعة مدضوصة خؿ عأ البٌٗ.
ثدلُل الاُانات الطاصعة غن املغهؼ الىؾجي مليافدة مغاع:
ٞيما يلي طضو ٫يحًمً بياهات املغ٦ؼ مً البيان ع٢م  14الى البيان ع٢م .29.

 2ى ٖضص خا ت الاقخباٍ ،وٖضص الخا ت الؿالبة ،وٖضص الخا ت املىطبة.

العدد 11

 1ى ٦ك ٠ثىييخي لغ٢م البيان وثاعءسه وؾاٖة اٖالهه.

العدد14

م٘ مالخٓة أن َظٍ البياهات ٢ض أزظت مً مى ٘٢املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى يىم الارىحن املىا07 ٤ٞ
ابغءل 2020م
و٢ض خغم الباخص أن يدحى الجضوٖ ٫لى اجا:
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 3ى بيان ثٟاٖل املىاَىحن م٘ َظٍ البياهات بالحٟاٖل ،والحٗلي ،٤واملكاع٦ة.
 4ى بيان مضي الحٟاٖل م٘ أخض الحٗلي٣ات مً املىاَىحن الظ خاػ ٖلى أٖلى وؿبة.
جضوٌ عك (ُ )1انات املغهؼ من الاُان عك  14إلى الاُان عك .29.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا
( الفِؿاىن أنمىطجا)

عك
الاُا
ن

ثاعٍش الاُان

ؾاغة
إغالن
الاُان

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 24ماعؽ 2020م
 24ماعؽ 2020م
 26ماعؽ 2020م
 26ماعؽ 2020م
 27ماعؽ 2020م
 28ماعؽ 2020م
 28ماعؽ 2020م
 29ماعؽ 2020م
 31ماعؽ 2020م
 01أ غٍل 2020م
 02أ غٍل 2020م
 02أ غٍل 2020م
 04أ غٍل 2020م
 05أ غٍل 2020م
 06أ غٍل 2020م
 07أ غٍل 2020م
إجم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رالي

16.59
23.18
12.18
02.48
12.23
01.01
19.06
18.08
12.24
01.51
12.52
23.05
01.40
01.29
02.29
12.06

غضص الخا ت
إجمالي

ؾا
لاة
1
0
4
26
6
9
0
7
9
9
5
0
14
30
18
13

1
1
4
26
6
9
2
12
9
11
5
محىٞية1
20
31
18
14
150
170

ثفاغل

جػلُم

مشاعهة

الحفاغل مؼ
عأي أخض
املىاؾ حن

378
 35ألف
988
 3.8أل٠
663
 1.1أل٠
ٝ 10
 12أل٠
ٝ 4
 6.2أل٠
 2.1أل٠
 6.3أل٠
ٝ 6
 2.5أل٠
 3.7أل٠
 1.9أل٠

15
427
136
66
171
97
263
342
211
332
ىىى ى
167
728
419
216
946

مىجاة
0
1
0
0
0
0
2
5
0
2
0
1وفاة
6
1
0
1
19

 9.4ألف
 61أل٠
 22أل٠
 26أل٠
 20أل٠
 24أل٠
 48أل٠
 59أل٠
 48أل٠
 61أل٠
 44أل٠
 65أل٠
 55أل٠
 36أل٠
 67ألف
 40أل٠

823
 55ألف
 4.6أل٠
ٝ 10
 3.7أل٠
 5.3أل٠
 20أل٠
 27أل٠
 17أل٠
 27أل٠
 12أل٠
 26أل٠
 27أل٠
 9.7أل٠
 24أل٠
ٝ 8.2

ً
يبحن الجضو ٫أٖالٍ بما يضٕ مجا للك ٪مضي محابٗة املىاَىحن بزباع املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة
مغاى ،ومضي اَحمامهم بما ييكغ خى ٫طاتدة ٧ىعوها.
وللحىييذ ؾىؤزظ ٖيىة مً الجضو ٫أٖالٍ ثحمسل في البيان ع٢م  14الظ أٖلً ٖىه بحاعءش  24ماعؽ
2020م الؿاٖة  ،16.59والظ يبحن زلى ليبيا مً إلانابات بٟحروؽ ٧ىعوها ،وبحن البيان ع٢م  15بحاعءش 24
ماعؽ 2020م ،الؿاٖة  23.18والظ ثم إلاٖالن ٞيه ٖلى أو ٫خالة ُمهابة بٟحروؽ ٧ىعوها.
وءم ً٨ب ٧ان مالخٓة ال٨م الهاتل مً الحٗلي٣ات واملكاع٧ات لبياهات املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة
مغاى ملجغص إلاٖالن ًٖ أو ٫خالة انابة بٟحروؽ ٧ىعوها في ليبيا ،وءم ً٨لىا بيان طل ٪مً زال٫
الجضو ٫اجا:

العدد 14
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جضوٌ عك ( )2البيان ع٢م  14الظ يبحن زلى ليبيا مً أ خالة ،والبيان ع٢م  15والظ ثم إلاٖالن ٞيه
ٖلى أو ٫خالة ُمهابة بٟحروؽ ٧ىعوها.
عك
الاُان
14
15

ؾاغة
ثاعٍش الاُان
إغالن
الاُان
 24ماعؽ 2020م 16.59
 24ماعؽ 2020م 23.18

ثفاغل

غضص الخا ت
إجمالي

ؾالاة

مىجاة

1
1

1
0

0
1

جػلُم

 9.4ألف

823

 61ألف

 55ألف

مشاعهة

الحفاغل مؼ
عأي أخض
املىاؾ حن

378
 35ألف

15
427

من زالٌ الجضوٌ نالخظ آلاجي:

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

مً  9.4أل ٠ثٟاٖل م٘ البيان ع٢م  14الظ يُٗا هحاتج ؾلبية لٗيىة الاقخباٍ ،يٟ٣ؼ الحٟاٖل م٘
ُ
البيان ع٢م  ،15الظ أٖلىد ٞيه أو ٫خالة انابة بٟحروؽ ٧ىعوها في ليبيا الى  61أل.٠
ومً  823جٗلي ٤م٘ البيان ع٢م  14الظ يُٗا هحاتج ؾلبية لٗيىة الاقخباٍ ،ثٟ٣ؼ الحٗلي٣ات ٖلى
ُ
البيان ع٢م  15الظ أٖلىد ٞيه أو ٫خالة انابة بٟحروؽ ٧ىعوها في ليبيا الى  55أل.٠
ومً  378ثٟاٖل م٘ البيان ع٢م  14الظ يُٗا هحاتج ؾلبية لٗيىة الاقخباٍ ،ثٟ٣ؼ املكاع٦ة للبيان
ُ
ع٢م  ،15الظ أٖلىد ٞيه أو ٫خالة انابة بٟحروؽ ٧ىعوها في ليبيا الى  35أل.٠
وفي خحن لم يحجاوػ الحٟاٖل م٘ جٗلي٣ات املىاَىحن خاطؼ الى  15محاب٘ م٘ البيان ع٢م  14الظ يُٗا
ُ
هحاتج ؾلبية لٗيىة الاقخباٍ ،هجض البيان ع٢م  15الظ أٖلىد ٞيه أو ٫خالة انابة بٟحروؽ ٧ىعوها في ليبيا
٢ض ونل ٖضص الحٟاٖالت م٘ جٗلي٣ات اخض املىاَىحن  427ثٟاٖل.
وثغاوخد الحٗلي٣ات بحن الغطاء و مل والخكاإم والسيغءة وإلاعجاب.

( الفِؿاىن أنمىطجا)

وبحدليل البياهات يم ً٨أن وؿحيحج اجا:
1ى وطىص خالة مً التر ، ٢والغنض ،والحخب٘ ٖلى مهل ل٩ل ما ييكغ خى ٫الٟحروؽ ٖلى الهٟدة (٢بل
ً
إلاٖالن ًٖ أ انابة في ليبيا ) م٘ ٖضم الاَحمام ٦سحرا بالحٗليٖ ٤لى ما ييكغ.
 2ى ازحٟاء خالة التر ٢والحخب٘ الهامد (ان طاػ الحٗبحر) خيص اهٟجغت نىات مباقغة بٗض البيان
اليامـ ٖكغ الظ أٖلىد ٞيه أو ٫انابة بالٟحروؽ في ليبيا.
 3ى يم ً٨م٣اعهة ما ٧اهد ثمسله البياهات للمحاب٘ ما ٢بل إلاٖالن وما بٗضٍٞ ،الٟاع ١قاؾ٘ ومً َىا يمً٨
ال٣ى ٫أن اليير ٧ان بمسابة الهضمة للٗضيض مج م.

العدد 11

 5ى املسحر لالهخباٍ َى اؾحٛغاب املحابٗحن للحى٢يد الظ ثهضع به البياهات ،خيص أن أٚلب ا ٧ان بٗض مىحه٠
الليل.

العدد14

 4ى مالخٓة اَحمام املحابٗحن للحٗلي٣ات ٖلى البيان بك٩ل ملٟد للىٓغ ،و٢ض ا٢ترب الحٟاٖل م٘ بٌٗ
الحٗلي٣ات اليانة باملحابٗحن الى أل ٠ثٟاٖل ،مما يئقغ ٖلى عٚبة مج م في املكاع٦ة الجمٗية ل خضيص خى٫
املىيىٕ.
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فمن واكؼ ُ 17ان نأض آلاجي:
أ ى  5بياهات  ِ٣ٞثم إلاٖالن ٖج ا ٢بل مىحه ٠الليل.
ب ى  5بياهات ثم إلاٖالن ٖج ا مً الؿاٖة  24الى الؿاٖة .1
ً
ض ى  7بياهات ثم إلاٖالن ٖج ا بٗض الؿاٖة  .1وثهل الى الؿاٖة  02:48نباخا.
وءبضو أن ّ
الحؤزحر في اٖالن البياهات أراع اؾخياء ٖام لضي مٗٓم املحابٗحن.
وٞيما يلي رالذ هماطض لحٗلي٣ات املىاَىحن ٖلى بياهات املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى خىٞ ٫حروؽ ٧ىعوها:
ال مىطج وٌ٦ :ح املىاًَ ( :بيان ها٢و ،يج ط٦غ الخا ت أيً محىاطضة ،ومً أ مىُ٣ة ،وٖمغَا،
ملاطا َظا الح٨حم ال٨بحر؟ مغ يدحمل ،وؿؤ ٫هللا الكٟاء الٗاطل ل جمي٘ ).
خاػ جٗلي ٤املىاًَ ٖلى 728 :ثٟاٖل.
وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

ال مىطج الثاني( :بياهات بضاتية ثغث٣ا ل خغٞية الٗلميةٚ ،ابد ٖج ا أؾماء املىاَ ٤الٟئة الٗمغءة م٘
الحظ٦حر بالخا ت الؿاب٣ة التي زًٗد للٟدو وهحاتج الٟدو ؾلبا أو ايجابا  ...لألؾ ٠أصاء محىاي٘)
خاػ جٗلي ٤املىاًَ ٖلى 216 :ثٟاٖل.
ال مىطج الثالد( :وهللا ما هىنل في ٧لمة ؾالبه هحن يُٛا يغث ،ٟ٘اللهم اهدؿاع اهخكاع يا عب)
خاػ جٗلي ٤املىاًَ ٖلى 201 :ثٟاٖل.
مً زال ٫الحٗلي٣ات الؿاب٣ة يم ً٨أن وؿحيحج اجا:
 1ى جُٗا الحٗلي٣ات اهُبإ ٖام ٖلى أن املحابٗحن يغٚبىن في الخهىٖ ٫لى املٗلىمة ٧املة ،وأج م ؾيح٣بلىن
الىا٦ ٘٢ما َى.

( الفِؿاىن أنمىطجا)

ً
 2ى جكحر الحٗلي٣ات أيًا الى الحؤرغ الىاضر بما ُييكغ ًٖ الخالة الىباتية للبالص ،وأن املحابٗحن يٗيكىن ٖلى
ً
ً
و ٘٢أزباع الٟحروؽ صازليا وزاعطيا ،وأيضح م ٖلى ٢لى م.
الخاثمة:
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مً هاٞلة ال٣ى ٫إلاقاعة الى أن طاتدة ٧ىعوها ٢ض ؾببد الٗضيض مً إلاق٩ا ت ٖلى املؿحىي
الصيصخي للٟغص ،وٖلى املؿحىي ؾغ  ،وٖلى املؿحىي الىَجي ،وٖلى املؿحىي الٗالبي.
وَىا ٥الٗضيض مً املدللحن ممً يٗح٣ض بؤن الٗالم بٗض َظٍ الجاتدة ؾى ٝلً يٗىص مسلما ٧ان
٢بلها.
ً
ٞم٘ ثى ٠٢زُىٍ الُحران بك٩ل ٦بحر طضا ،وم٘ ٞغى الخٓغ ٖلى الؿٟغ ،والحى٣ل ،وٚحرٍ،
ً
أنبدد الخياة ثؤزظ مىخى زغ ٚحر الظ ٧ان مٗحاصا ٖليه لؿىىات َىا.٫
ً
ً
وهٓغا ملا عاَ ٤ٞظٍ الجاتدة مً ضخ اٖالما ٦بحر طضا ،وملا َى ُمحاح مً مٗلىمات خىلها ل٩ل الىاؽ
في مسحل ٠صو ٫الٗالمٞ ،بن املجحم٘ الليبي ٧ان مً يمً الكٗىب التي ثابٗد باَحمام ما ييكغ خىَ ٫ظٍ
الجاتدة.
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ومً زال ٫ؾغص ما وكغ مً بياهات خى ٫إلانابات في املجحم٘ الليبي ،وما خٓه الباخص مً اَحمام
٦بحر بما يٗغيه املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى ،يم ً٨لىا اؾحيحاض اجا:
 1ى اجؿمد بٌٗ البياهات بالًبابية.
 2ى ٚلبة َاب٘ الؿغءة ٖلى بٌٗ البياهات.
 3ى خٓيد ٧ل امليكىعات باملحابٗة بك٩ل يىما وختى الؿاٖات املحؤزغة مً الليل ،وؾاٖات الهباح ولى.
4ى الحٟاٖل ال٨بحر م٘ امليكىعات مً ٢بل املىاَىحن ،وازحلٟد ثل ٪الحٟاٖالت بحن املضح والظم ،والك٨غ
واللىم.

م٘ ٖضم ٖلم الباخص بديشيات اثساط املغ٦ؼ لؿياؾة ٖضم ٦حابة بياهات ٖامة خى ٫الخا ت ،وَل
ثٟ٨ا املٗلىمة املبؿُة خى ٫الٗضص؟ وما َى ايجايا وما َى ؾلبي ِ٣ٞ؟ أم مً الًغوع وكغ ٧ل
الحٟانيل ،خيص أن الىٟاط للمٗلىمة أنبذ أخض أَم الُغ ١التي ثحسظَا الضو ٫إلهاعة الغأ الٗام ،واػالة
الٛمىى ،ا أهه يم ً٨لىا أن هجض الٗظع للؿاصة ال٣اتمحن ٖلى وكغ املٗلىمات مً املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة
مغاىٞ ،هم أصعي بالٓغو ٝالتي يٗملىن ا ،وب٨يٟية الحٗامل م٘ الخا ت الىاعصة الح م ،وَغ ١وكغ
البياهات .وم٘ طل ٪يم ً٨لىا الحىنية باآلجا:
 1ى خؿً ازحياع مىٖض اليكغ للبيان ،ختى لى ثغ ٥إلاٖالن ًٖ الىحاتج الى اليىم الحالي.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

الحىضُات:

 2ى ثىييذ الٗمغ واملىُ٣ة ل خالة ،وَل هي ملسالِ أم .
 3ى بص عوح الحٟاإ ،٫و مل في الكٟاء ،وأن َظٍ مغخلة مئ٢حة لً ثضوم ببطن هللا.
( الفِؿاىن أنمىطجا)
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املغاجؼ:
ى ال٣غ ن ال٨غءم.
 1ى اليليل بً أخمض الٟغاَيض ٦ ،حاب الٗحن ،م٨حبة مك٩اة إلاؾالمية ،ص ى ت.
َ
 2ى صليل الى٢اية مً ٞحروؽ ٧ىعوها املؿحجض2020 ،م.
Pictures©2020 （Coronavirus Disease 2019 Protection Manual
 3ى عوصولٟى ؾاعاجصخيٖ ،لم وبئة ،ثغطمة أؾامة ٞاعو ١خؿً ،مئؾؿة َىضاو للحٗليم والس٣اٞة ،الُبٗة
ولى2012 ،م.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

 4ى قلضون واجـ ،وبئة والحاعءش ،ثغطمة أخمض مدمىص ٖبض الجىاص ،املغ٦ؼ ال٣ىما للترطمة ،الُبٗة ولى
2010م.
 5ى ٖبض الٗؼءؼ بً ٖبض هللا الضزيل ،معجم مهُ خات اليضمة الاطحماٖية والٗلىم الاطحماٖية ،صاع املىاهج
لليكغ والحىػي٘ ،الُبٗة الساهية 2012 ،م.
مىاكؼ الىترونُة:
 1ى املغ٦ؼ الىَجي مل٩اٞدة مغاى _ ليبيا
 2ى https://www.dailysabah.com/arabic/arts-culture
 3ى www.intaaj.net

( الفِؿاىن أنمىطجا)
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الممحقات;

قرار المجمس الرئاسي رقم  326لسنة 3838م بشأن فرض حضر التجول

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

( الفِؿاىن أنمىطجا)
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قرار المجمس الرئاسي رقم  349لسنة 3838م بشأن تمديد حضر التجول.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا
( الفِؿاىن أنمىطجا)
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قرار المجمس الرئاسي رقم  388لسنة 3838م بشأن تشكيل لجنة لمجابهة وضع خطر
انتشار جائحة وباء كورونا المستجد.

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا
( الفِؿاىن أنمىطجا)
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تابع مهام المجنة;

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا

( الفِؿاىن أنمىطجا)
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إحصائية كورونا  87أبريل 3838م الصادرة عن المكتب اإلقميمي لشرق المتوسط التابع
لمنظمة الصحة العالمية

وؾابل الحىاضل الاجحماعي وجابدة هىعونا
( الفِؿاىن أنمىطجا)
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اٌزجبعد االجزّبعٚ ٟاحلجس ادلٕصيل ٚرداع١برّٙب عٍ ٝاالظسح اٌٍ١ج١خ يف ظً جبئحخ وٛزٔٚب"

(صعاؾة خالة)

ص .ؾال مفحاح أ ىاللاؾ

( )
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امللضمة:

الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

ثمغ املجحمٗات الاوؿاهية ب خٓات ثاعءسية نٗبة وخاؾمة ،في ْل اهخكاع طاتدة ٧ىعوها بحن
املجحمٗات ،خيص لم ثَ ً٨ظٍ الجاتدة ولى التي ثمغ ا البكغءة ،بل ؾب٣ت ا الٗضيض مً الاوبئة
زال ٫الٗ٣ىص املايية مسل ٧ىعوها الكغ ١الاوؾِ واهٟلىهؼا الُيىع واليىاػءغ وؾاعؽ وايبى في
أٞغء٣يا ،وػء٩ا في امغء٩ا الجىىبية وٚحرَا ،ا أهه م٘ اهخكاع طاتدة ٧ىعوها ٧ ،2019ان لها اهخكاعَا
الا٦ثر ٖلى طمي٘ املجحمٗات بضون اؾحشىاء ،هخيجة ُؾغٖة اهخكاعَا مً شيو الى زغ ًٖ َغء٤
املسالُة املباقغة للمهاب أو ًٖ َغء ٤الغطاط املحُايغ مً املهاب ،او ٚحر املباقغة مسل مالمؿة
الاؾُذ أو صوات امللىرة وٚحرٍ ،مما أصي طل ٪لحالشخي الحجمٗات الاطحماٖية والؿياؾية
والا٢حهاصية وث٣لهد ثضاٖيات الٗىملة زانة اهٟحاح الخضوص والاؾىا ١وخغءة الاهح٣ا ٫وٚحرَا.
خيص وكغت الٛاعصيان في  29يىليى  2016مىيىٖا لل٩اث عوشحر شاعما مئل٦ ٠حاب "نٗىص
واج ياع مم" ي٣ى ٫قاعما( :ان الٗالم ييبػي ان يؿحٗض لٗهغ ما بٗض الٗىملة خيص أن ٨ٞغة الؿى١
املٟحىخة والا٢حهاص الىاخض ثج اع وأ٦ير صليل ٖلى طل ٪زغوض بغءُاهيا مً الاثداص وعويا).
مً َظا املىُلٞ ٤غيد الحدضيات الضخية الجضيضة في ْل اهخكاع طاتدة ٧ىعوها ٖاملا
طضيضا ،وٖلى املجحمٗات الاٖحماص ٖلى ام٩اهيات ا الضخية وا٢حهاصَا املدلي والاهٟ٨اء ٖلى طات ا،
واٖاصة يبِ الٗال٢ات الاطحماٖية الجضيضة املٟغوية صازل الاؾغة وزاعطها في ْل اهخكاع َظٍ
الجاتدة ،وطل ٪مً زال ٫وي٘ همِ طضيض للحٗامل والحٗايل في املجحم٘ .زانة ٞترات الخٓغ
ً
والٗؼ ٫والدجغ املجزلي ،مما ؾيكٗغ ٥بؤَمية الى٢د وثىٓيم الخياة ،ؾحجٗل ٪أ٦ثر وٖيا بىٟؿ٪
وخاطاث ،٪وؾحمىد ٪ال٨سحر مً الى٢د.

أو  /إشيالُة الضعاؾة:
اٖحمضت البلضان الىامية مىظ ؾحيىات ال٣غن املاضخي اؾتراثيجيات اهماتية مسحلٟة مج ا في املجا٫
الهخي ،وطل ٪للغ ٘ٞمً املؿحىي الهخي لهظٍ البلضان والحٛل ٖلى الهٗىبات التي ثىاطهها في طمي٘
املجا ت الضخية ،و٢ض ازحلٟد َظٍ الاؾتراثيجيات مً بلض الى ازغي و٣ٞا لألويإ الا٢حهاصية
والاطحماٖية اليانة ب٩ل بلض.

العدد 14

( )أؾحاط مؿاٖض :طامٗة املغ٧ ، ٢لية اصاب والٗلىم مؿالثه٢ ،ؿم الٟلؿٟة وٖلم الاطحمإ.
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ا أن ليبيا وهخيجة لت ال ٪الُ٣إ الهخي ،وٖضم الاؾح٣غاع الؿياسخي والخغوب الظ أصي بضوعَما
الى ػءاصة ػمة في الُ٣إ الهخي ،أرغت بك٩ل مباقغ ٖلى اليضمات الضخية مً مغا ٤ٞبخية و٢ىي
بكغءة بخية وٚحرَا ،و٢ض ٦ك ٠ث٣ييم ًٖ مضي ثىاٞغ اليضمات الضخية وصعطة الجاَؼءة أطغثه مىٓمة
الضخة الٗاملية ووػاعة الضخة الليبية ٖام 2017م ،أن  %17.5مً املؿخكٟيات و %20مً مغا ٤ٞالغٖاية
الضخية ولية و 18مؿخكٟى محسهو جٗغيد للحضمحر الجؼثا أو الحام ،وأن املغا ٤ٞالضخية التي ما
ػالد جٗمل مٗغية للهجمات ،و٢ض أبلٛد مىٓمة الضخة الٗاملية في ٖاما ّ 2019-2018
ٖما يؼءض ًٖ 41
ً
هجىما اؾت ض ٝالٗاملحن في مجا ٫الضخة واملغا ٤ٞالضخية(.)1
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

وءحٟا٢م العجؼ أ٦ثر في الٗ٣ا٢حر ؾاؾية وه٣و أٖضاص م٣ضما اليضمات الضخية ومدضوصية ٢ضعة
بغامج الضخة الٗامة الىَىية ،مً زُغ اهخكاع مغاى الؿاعءة ،بما في طل ٪إلاؾها ٫املاثا الخاص وصاء
ُ
ّ
والؿ ّل ،و مغاى التي يم ً٨الى٢اية مج ا .وما ػا ٫املهاطغون والىاػخىن والالطئىن
الليكماهيات،
واملجحمٗات الىاتية ٖغية ل يُغ بهٟة زانة(.)2
وم٘ ْهىع طاتدة ٧ىعوها الظ أرغت ٖلى طمي٘ هىاحي الخياة الاطحماٖية والا٢حهاصية والؿياؾية
والضخية في طمي٘ املجحمٗات بٗامة وليبيا بسانة ،وهخيجة لًٗ ٠اليضمات الضخية ومغا ٤ٞالغٖاية
الضخية بك٩ل ٖام في ليبيا٢ ،غعت وػاعة الحٗليم بد٩ىمة الىٞا ١الىَجي و٦بطغاء اختراػ بحٗلي ٤الضعاؾة
في طمي٘ املئؾؿات الحٗليمية اٖحباعا مً 2020/03/15م ملضة اؾبىٖحن ،رم أنضع املجلـ الغتاسخي
بد٩ىمة الىٞا ١الىَجي ال٣غاع ع٢م ( )215لؿىة  2020بحاعءش2020/03/21م الى ثُبي ٤خٓغ الحجىا٫
والحباٖض الاطحماىي والدجغ املجزلي ،مً زال ٫اٟ٢ا ٫املؿاطض واملئؾؿات الحٗليمية واملدالت واملُاٖم
وامل٣اهي ونا ت املىاؾبات الاطحماٖية و املىتزَات والىىاص واملدا ٫الحجاعءة ومى٘ ا٢امة املآثم والاٞغاح
واؾحسضام وؾاتل الى٣ل الجماىي( ،)3وَظا ما اثسظثه مٗٓم بلضان الٗالم التي أنيبد ظٍ الجاتدة"
٧ىعوها" ،خيص أصت الى اوٗؼا ٫صو ٫ومجحمٗات وأؾغ ًٖ بًٗها ،وبضأت ت ضص الٗال٢ات والغوابِ
ً
الاطحماٖية وءُل ٤الٗىان لك٩ل زٟا ًٖ خغب أَلية ي٩ىن ٞح ا ٧ل واخض خظعا مً أ٢غباته وأنض٢اته
وطحراهه ،بل ٧ل مً يسغض مً بيحه .
وهخيجة لًٗ ٠الُ٣إ الهخي في ليبيا ،مما طٗل الخ٩ىمة ثحسظ الاطغاءات الاختراػءة مً زال٫
خٓغ الحجىا ٫والحباٖض الاطحماىي ،وهى ٚاية ثحد ٤٣ا بحًاٞغ طهىص الخ٩ىمة وأٞغاص املجحم٘ ٖلى خض
ؾىاءٗٞ ،ىضما يدٓى ال٣غاع ب٣بى ٫قٗبي هخيجة الخٟاّ ٖلى بخت م وأؾغت مٞ ،بن املىاًَ يغضخى بؤن
يمسله َظا ال٣غاع ،وبالحالي ؾيدا ٔٞاملىاَىىن ٖلى الحباٖض الاطحماىي وثضابحر الخٟاّ ٖلى الضخة وهٓامها
الاطحماىي؛ ٞيدضذ الاؾح٣غاع الهخي.
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http://www.emro.who.int/ar/2019
2

) ( هٟـ املغط٘ الؿاب.٤
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مى ٘٢خ٩ىمة الىٞا ١الىَجي2020/03/21،
_http://pm.gov.ly/index.php?option=com
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184

ما امللطىص الحااغض الاجحماعي والدجغ املجزلي؟ وما صوع الاؾغة اللُ ُة اثأاو أفغاصىا واملأحمؼ في ظل
الحااغض الاجحماعي والدجغ املجزلي نخُأة انخشاع جابدة هىعونا؟

رانُا /أىمُة الضعاؾة:
ث٨مً أَمية الضعاؾة في ثىييذ مٗجى الحباٖض الاطحماىي والدجغ املجزلي ملا لهما مً راع ايجابية ٖلى
بخة الٟغص و الاؾغة واملجحم٘ في ْل الٓغو ٝالضخية املهاخبة لجاتدة ٧ىعوها ،وأ يٟهم ٖلى اهه الٗؼلة
الاطحماٖية او الاهُىاء ٖلى الظات٦ ،ما اهه يؿاَم في زضمة املجحم٘ ومٗغٞة ٦يٟية الحىانل الاطحماىي مً
اطل ثد٣ي ٤الىىي الهخي والاطحماىي.
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

رالثا /أىضاف الضعاؾة:
لٗل مً ابغػ اَضا ٝالضعاؾة الخالية َى البدص ًٖ مٟهىم الحباٖض الاطحماىي والدجغ املجزلي
وثؤرحرَما ٖلى الاؾغة واملجحم٘ ،وطل ٪مً زال:٫
 .1الحٗغٖ ٝلى مٟهىم الحباٖض الاطحماىي والدجغ املجزلي.
 .2الحٗغٖ ٝلى صوع الاؾغة الليبية اثجاٍ أٞغاصَا واملجحم٘ في ْل الحباٖض الاطحماىي والدجغ املجزلي
هخيجة اهخكاع طاتدة ٧ىعوها.

عابػا /امل هج املؿحسضم:
اٖحمض الباخص ٖلى املىهج الحدليلي الى٣ض .

زامؿا /الضعاؾات الؿا لة:
اطا ٧اهد الجاتدة جؿبى "٧ىعوها املؿحجض"ٞ ،بن الباخص يغي أهه لم يخؿتى للباخسحن اطغاء الضعاؾات
امليضاهية الاطحماٖية والحُغ ١الح ا بالضعاؾة والحدليل ،بج ا ماػا ٫ب٨غا ،واهه محٛحر وليـ بىٟـ الٟهاتل في
طمي٘ الضو ٫مً خيص قضثه ويغاوثه٦ ،ما أهه ُّ
ثىطـ بٌٗ الباخسحن مً اليىى ٞح ا ثدؿبا مً الى٢ىٕ
في الازُاء لٗضم ا٦حما ٫الغإءة والبياهات ال٩املة خىلها.
ولهظا الباخص خاو ٫البدص ًٖ بٌٗ الضعاؾات التي ثىاولد َظا املىيىٕ بك٩ل مباقغ او ٚحر
مباقغ ،واؾحُإ أن يحدهل ٖلى بٌٗ الضعاؾات التي ثح٣اَ٘ م٘ املىيىٕ في َضٞه وعإءحه ٖلى الىدى
الحالي:
 .1الضعاؾة الاولى /مدمض مدمض غاض عبه( ،)1()2020ت ض ٝالى صعاؾة الؿياؾات الاٖالمية وصوعَا
في الخض مً مساَغ ثٟصخي اهخكاع ٞحروؽ ٧ىعوها ،واؾحسضم الباخص املىهج الىنٟا والخضسخي
الظ يٗحمض ٖلى زيرات الباخص ،وثىنل الى ٖضص مً الىحاتج اَمها:
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أ-

ؾاَم الٟحروؽ في جٛحر الخياة البكغءة والاٖحماص ٖلى ث٨ىىلىطيا الاٖالم الاطحماىي.

ب -يغوعة الحٗايل الامً م٘ اهخكاع الٟحروؽ.
ت -يغوعة جٗؼءؼ الاٖالم املجحمعي والحٟاٖلي واؾحسضام الىؾاتل الح٣ىية في ٖ٣ض الل٣اءات
والاطحماٖات ووعف الٗمل.
ذ -يغوعة جكضيض الغ٢ابة ٖلى ٧ل مً يسحر ً٢ايا زالٞية ثئرغ ٖلى همِ الخياة الُبيٗية ووكغ
الاقاٖات خى ٫اٖضاص الانابات أو الىٞيات.
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

 .2الضعاؾة الثانُة /ولُض مدمض غاشىع( ،)1()2020ت ضَ ٝظٍ الضعاؾة الى البدص في مؿحىي الىىي
لحؤرحر وؾاتل الاٖالم في الحىٖية ؾغءة ملىاطهة ٞحروؽ ٧ىعوها  Covid-19وطل ٪مً زال ٫ال٣اء
الًىء ٖلى مض اؾهام الىؾاتل الاٖالمية في الحيبئ وػءاصة الىىي ملىاطهة ٞحروؽ ٧ىعوها،
وال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١املغثبُة بمحٛحر الؿً في صعطات الىٖحى ملىاطهة الٟحروؽ اٖالميا .وثىنلد
الضعاؾة الى ٖضص مً الىحاتج أَمها:
أ-

لىؾاتل الاٖالم ثؤرحر ٦بحر ٖلى الحىٖية الاؾغءة ملىاطهة ٞحروؽ ٧ىعوها مىظ اهخكاعٍ الى َغ١
الى٢اية مىه.

ب -أوضخد الضعاؾة أن الحؤرحر يحد ٤٣في يىء ث٣ضيم املٗلىمات ٧اٞية ًٖ الٟحروؽ وث٣ضيم هماطض
مً املهابحن وأؾغَم.
ت -ا٦ضت الضعاؾة ٖلى وطىص ٖال٢ة صالة اخهاتيا بحن ثؤرحر وؾاتل الاٖالم ووىي الاؾغة ب٨يٟية
مىاطهة ٞحروؽ ٧ىعونا.

ؾاصؾا /املفاىُ الاؾاؾُة والاثأاو ندى اء اؾاع مفاىُمي:
 .1الحااغض الاجحماعي:
ان اؾحسضام مهُ ر " الحباٖض الاطحماىي" في الخ٣ي٣ة ليـ خضيص الٗهض ٖلى إلاَال٣ٞ .١ض أوضر
ً
"ما٦يىا" (٦ )2007ي ٠ؾاٖض "الحباٖض الاطحماىي" مضها ٖلى الىجاة مً طاتدة إلاهٟلىهؼا إلاؾباهية التي
يغبد في ٖام  ،1918في اقاعة الى اطغاءات الحد٨م الاطحماىي املحسظة هظا – ٥مً ٢بيل خٓغ الحجمٗات
واٚال ١املضاعؽ ،مما أصي في ج اية املُا ٝالى ابُاء اهخكاع الىباء(.)2
وفي ٖام  ،1924طَ "عوبغت ا باع ،"٥أؾحاط ٖلم الاطحمإ في طامٗة قي٩اٚى في طل ٪الخحن ،أن
مٗان ثحهل "بضعطات الحٟهم والخميمية" .وفي مداولة مىه لحٗغء٠
٧لمة "الحباٖض" ثسحر لضي املحل٣ا
ٍ
ً
ً
"٦سحرا ما ه٣ى ًٖ ٫أن الصيو (أ) ٢غء طضا مً (ب) ،و (ض) بٗيض
"الحباٖض الاطحماىي" ٦ح "باع:"٥
ً
ّ
ومحد ،ٟٔل( ً٨ص) ،مً هاخية أزغيَ ،ى شيو مىٟحذ الظًَ ،محٗاَ ،٠محٟهم ،وٖمىما يؿهل الحٗاَا
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( )https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2007/04/social-distancing-helped-some-cities-endure-1918pandemic

186

مٗه .طمي٘ َظٍ الحٗبحرات ثه ٠وث٣يـ الى خض ما مضي "الحباٖض الاطحماىي" .مً الجلي َىا أن "باع"٥
يئ٦ض ٖلى أن املؿاٞة الجؿضية التي يداٖ ٔٞلح ا الصيو بيىه وبحن ازغءً جٗ٨ـ ؾماثه الٟغصية أو
َبيٗة ٖال٢حه باآلزغءً(.)1
أما كامىؽ املدُـ فُػغف الحااغض الاجحماعي :باهه َّ
الضعطات املحٟاوثة للبٗض أو الاهٟها ٫أو ال٣غب
َّ
َّ
ّ
ّ
الاطحماٖية
الاطحماىي الظ يدضذ أو ُيؿمذ به صازل املجحم٘ بحن ؾغ أو ٞغاص أو الُب٣ات
الحدغ٥
أو
).)2
املسحلٟة

الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

هما ٌػغف أًػا الحااغض الاجحماعي ىى مماعؾة الخٟاّ ٖلى مؿاٞة طؿضية أ٦ير مً املٗحاص ًٖ
شيام ازغءً أو ثجى الاثها ٫املباقغ م٘ شيام أو قياء في ما ً٦الٗامة أرىاء ثٟصخي مغى
مٗض مً أطل ث٣ليل الحٗغى وث٣ليل اهح٣ا ٫الٗضوي(.)3
ً
ويٗحير الحباٖض الاطحماىي في ْل اهخكاع طاتدة ٧ىعوها واخضا مً أَم املماعؾات التي يم٨ىىا ال٣يام به
للى٢اية مً مغاى وثجى اهح٣ا ٫الٗضوي الىاطمة ًٖ الٟحروؾات ،خيص ّبحن الباخسىن واملسحهىن ّ
أن
ث٣ليل الحىانل بحن الؿ٩ان واثبإ وؾاتل الحباٖض الاطحماىي املسحلٟة ٢ض يئص الى زٖ ٌٟضص الانابة
بالٟحروؽ.
٦ما يىضر َباء والييراء في طمي٘ أهداء الٗالم بًغوعة ثُبي ٤الحباٖض الاطحماىي ل خٟاّ ٖلى
ّ
ثٟصخي وباء ماّ ،
ٞبن ثُبي ٤ثباٖض اطحماىي مسالي ،يٗض أَم اليُىات
بخة وؾالمة أٞغاص املجحم٘ في خالة
ٍ
مل٩اٞدة وكغ املغى وٖضم اهح٣اله بحن الىاؽ .و ظا يحًمً مٟهىم الحباٖض الاطحماىي الابحٗاص ًٖ
بك٩ل ٖام ،والخض مً الحىانل الاطحماىي املباقغ والجؿض ب٩اٞة أق٩اله ٢ضع
الحجمٗات البكغءة
ٍ
إلام٩ان٧ ،الٗمل مً املجز ٫والابحٗاص ًٖ أما ً٦الا٦حٓاّ والاػصخام وأما ً٦اليضمات الٗامة ،مسل
املىانالت الٗامة وامل٣اهي واملُاٖم واملحاطغ واملضاعؽ وما الى طل.٪
٦ما يكحر الحباٖض الاطحماىي الى الخض مً الاثها ٫الىري ٤بيى ٪وبحن ازغءً في مجحمٗ ،٪ختى لى
ً
ً
مٗغيا ل يُغ .وَظٍ مماعؾة َىٖية للمؿاٖضة في و ٠٢اهخكاع َظٍ الجاتدةٖ ،لى
مغءًا أو
لم ثً٨
الغٚم ٖضم جٗىص الاؾغ والاٞغاص ٖلى ٖضم الحىانل الجؿض  ،والاوٗؼا ًٖ ٫املجحم٘ الياعجي ،مما يؿب

) (1مدمض خؿام الىداؽ :الحباٖض الاطحماىي ام الحىانل املحباٖض ،طامٗة ُ٢غ23.4.2020 .
http://www.qu.edu.qa/ar/newsroom/Qatar-University/
(2) https://www.almaany.com/ar/dict/ar)٢ (3امىؽ محريام ويؿتر :إلابٗاص الاطحماىي . Merriam-Webster.com .ثم اؾترطاٖه في  26أبغءل ، 2020
20distancing٪https://www.merriam-webster.com/dictionary/social
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لهم ٖؼلة اطحماٖية و٢ل ٤اطحماىي لٗضم عإءت م ب٢اع م وانض٢ائ م والخضيص مٗهم مباقغة ،الا اج م
زىٞهم ٖلى اهٟؿهم وا٢اع م وانض٢ائ م واهح٣ا ٫الٗضوي بيج م التزم البٌٗ مج م ظا الحباٖض.
والهض ٝمً الحباٖض الاطحماىي َى ابُاء اهخكاع الٟحروؽ وث٣ليله .اطا ب٣ا الىاؽ في املجز ٫وثجىبىا
الاثها ٫م٘ بًٗهمٞ ،لً يىخكغ الٟحروؽ بؿغٖة .وؾيهاب ٖضص أ٢ل مً شيام في و٢د واخض.
ؾيٓل الىاؽ يمغيىن ،ل ً٨ؾيدضذ َظا بمٗض ٫أبُؤ .وَظا ما يؿاٖض ٖلى الً٣اء ٖلى الٟحروؽ بٗملية
الحباٖض الاطحماىي .وءم ً٨ثُبي ٤بٌٗ ٢ىاٖض الحباٖض الاطحماىي مً زال ٫الاجا:

 .2ثجى ٧ل الحى٣الت ٚحر الًغوعءة والؿٟغ ٚحر الًغوع .
 .3الابحٗاص ًٖ ما ً٦املؼصخمة ٧الىىاص واملؿاعح وٚحرَا.
 .4ثجى الاطحمإ بابنض٢اء و ٢اعب والجحران ٢ضع إلام٩ان.
والحباٖض الاطحماىي يدمل ٖضة مٗان ٟٗٞل "ابحٗض" يٗجي طَ الى م٩ان بٗيض وَى ٖ٨ـ ا٢ترب
بدؿ معجم املٗاوا٦ ،ما اهه مم ً٨ان يكحر الى الحباٖض الٗاَٟا والىطضاوا خؿ ماطاء في ٢امىؽ
وءبؿتر(.)1
ً
وفي أٖ٣اب الجض ٫خى ٫مهُ ر الحباٖض الاطحماىي ،ا٢ترخد مىٓمة الضخة الٗاملية مئزغا
اٖحماص مهُ ر "الحباٖض الجؿض " ٦بضيل وم٘ طل ،٪يؼا ٫مهُ ر "الحباٖض الاطحماىي" ٢يض الاؾحسضام
ً (.(2
الىاؾ٘ في طمي٘ وؾاتل إلاٖالم ث٣غءبا
ومما ؾام ًمىن اغحماص ىظا الحػغٍف إجغابُا نن "الحااغض الاجحماعي"َ :ى الحباٖض
الجؿض والبضوا أ٦ير مً املٗحاص ًٖ شيام ازغءً ،وليـ الحباٖض الٗاَٟا والىطضاوا بحن
الاشيام بمٗجى أن ث٩ىن َىا ٥مؿاٞة ٧اٞية بيج م .والابحٗاص ًٖ الحجمٗات البكغءة بك٩ل ٖام م٘ اثساط
ثضابحر الى٢اية ،والاب٣اء في املجز٧ ٫ل ما ام ً٨طل.٪
والحباٖض الجؿض يؿاٖض ٖلى الحؤ٦يض ٖلى أَمية الخٟاّ ٖلى مؿاٞة طؿضية .ول ً٨في و٢ات
الٗهيبة ،ثؼصاص أَمية الخٟاّ ٖلى ثىانل اطحماىي وٖاَٟا م٘ نض٢اء والٗاتلة٦ .ما هدحاض في الى٢د
الخالي الى صٖم بًٗىا ً
بًٗا ،ول ً٨م٘ الخٟاّ ٖلى الحباٖض الجؿض ٢ضع إلام٩ان.
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وءحضر مما ؾب ٤أهه ليـ بم٣ضوع ٧ل الاؾغ والاٞغاص زانة ٦باع الؿً ًٖ ،الحباٖض الجؿض  ،ن
َىا٦ ٥باع الؿً يدحاطىن مً ي٣ضم لهم الغٖاية الضخية الالػمة ،وٖضم ٢ضعت م ٖلى الحىانل بىؾاتل
الاثها ٫الخضيسة٦ ،ما أهه يُٗح م َمؤهيىة وعاخة واوسجام مسل الحىانل الجؿض  .زانة في مجحمٗىا
الليبي اخض ال٣ىاٖض الاطحماٖية والضييية للؼوطة او الؼوض الظَاب بَالح م لؼءاعة والضح ما ،والا٢امة مٗهم

الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

 .1الٗمل مً املجز٧ ٫لما ٧ان طل ٪محاخا.

)٢ (1امىؽ محريام وءبؿتر :مغط٘ ؾاب ٤ط٦غٍ.
) (2مدمض الىداؽ :مغط٘ ؾب ٤ط٦غٍ.
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في مٗٓم الكهىع وثؼصاص الؼءاعات الاطحماٖية في قهغ عمًان املباع ،٥مما يُٗا نٗىبة ثُبي ٤الحباٖض
الاطحماىي في َظٍ الٓغو ،ٝل ً٨الحباٖض الجؿض بمؿاٞة مدضصة خؿ الكغوٍ امل٣غعة له ؾى ٝيئص
الى هحاتج ايجابية وأن يلتزمىا به خٟاْا ٖلى ؾالمت م وؾالمة اؾغَم ووالضح م ،وثد٣ي ٤مبضأ الحىانل
الاطحماىي ًٖ َغء ٤الحباٖض الجؿض .
 .2الدجغ املجزلي:

الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

الدجغ في اللٛة :يٗجي املى٘( ،)1وَى أيًا املى٘ والحًيي ،٤أ اهدؿاع في م٩ان مدضص.
والدجغ املجزلي يٗجي مى٘ الاٞغاص مً اليغوض مً املجز ٫ومسالُة ٚحرَم .وطل ٪لحسٟي ٠ثدغ٧ات م
لح٣ليل اهخكاع املغى.
ويٗغ ٝالدجغ املجزلي أيًا :بؤهه يحمسل بً٣اء أ٦ير ٢ضع مم ً٨مً الى٢د صازل املجز ،٫ومى٘
املىاَىحن مً اليغوض ا للًغوعة ال٣هىي .ِ٣ٞ
أما الدجغ الهخي يؿاٖض ٖلى ٖؼ ٫الاٞغاص الظيً جٗغيىا ملغى مٗض مسل (٧ىعوها) ،ومى٘ ثدغ٧ات م
لٗضم اهخكاع املغى ،وءدحاض الدجغ الهخي مضة ( )14يىما .وبمٗجى زغ يٗجي ث٣ييض الاشيام الظيً
يدحمل ان جٗغيىا ملغى مٗض ول٨ج م ليـ مغضخى ،اما ج م لم يهابىا بٗضوي أو ج م يؼالىن في ٞترة
الخًاهة(.)2
 .3فحروؽ هىعونا:
يٗح٣ض أن انل َظا الٟحروؽ مغثبِ بالخيىان خيص أن اٚل الخا ت الاولية ٧اهد لها اعثباٍ بؿى١
للبدغءات والخيىاهات في مضيىة ووَان الهيىية .ويؿبى الٟحروؽ الحاجي الجضيض أو ما يٗغ ٝبٟحروؽ
ال٩ىعوها )َ ) COVID-19ى أخض الٟحروؾات التي ثيحبي الى املجمىٖة الحاطية مً الٟحروؾات ،وؾميد ظا
()3
الاؾم بن ق٩ل الٟحروؽ يكبه الحاضَ ،ظا الٟحروؽ الجضيض لم يحم ثدضيض انابات بكغءة به مؿب٣ا
.و ُيٗض ٞحروؽ "ال٩ىعوها"ا الظ ْهغ في ٖام –  2019املؿب الغتيسخي لإلنابة بمغى الٟحروؽ الحاجي
 ، COVID-2019يسحلٞ ٠حروؽ ال٩ىعوها ًٖ الٟحروؾات الحاطية زغي والتي ثىخكغ ٖاصة بحن البكغ
ً
ً
وجؿب مغيا زٟيٟا مسل هؼ ت اليرص.
وأٖلىد مىٓمة الضخة الٗاملية في ٞ/ 11يرايغ2020 /م ًٖ اؾم عؾبي للمغى والظ يخؿب في
ثٟكيه ٞحروؽ ٧ىعوها املؿحجض لٗام  2019والظ ْهغ بو ٫مغة في مضيىة ووَان في صولة الهحن .أَل٤
الاؾم الجضيض لهظا املغى ٖلى الك٩ل الحالي٧ :ىٞيض  ( COVID-19 ( 19 -وَى ازحهاع ملغى ٞحروؽ ٧ىعوها
املؿحجض  .2019لكغح َظا املهُ ر الجضيض ،يم ً٨ث٣ؿيم َظا املهُ ر الى رالذ أ٢ؿام اط يكحر ” “COالى
ً
٧ىعوها ” “coronaو ” “VIالى ٞحروؽ ” “virusو ” “Dالى هىٕ املغى٧ .ان يكاع ؾاب٣ا الى َظا املغى باؾم

)(1
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ٖلي بً مدمض الجغطاوا :الحٗغء٣ات ،ثد٣ي :٤ابغاَيم الابياع  ،1ٍ،ض ،1صاع ال٨حاب الٗغيا بحروت ،1984 ،م.111:

)(2

املىؾىٖة الجؼاتغءة للضعاؾات الؿياؾية والاؾتراثيجية ،ث٨ي ٠الاؾغة م٘ الدجغ الهخي املجزلي في ػمً ٞحروؽ ٧ىعوها،
https://www.politics2020/5/22م
) (3وػاعة الضخة الؿٗىصية :الضليل الحىٖى ٖم ٞحروؽ ٧ىعوها،

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf
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“ٞحروؽ ٧ىعوها املؿحجض  ″2019أو ―-nCoV” 2019وطل٢ ٪بل اَال ١املهُ ر الجضيض ٖليه مً ٢بل
(.(1
مىٓمة الضخة الٗاملية
٦ما جٗغ٧ ٝىعوها أيًا ٖلى اج اٞ :هيلة ٦بحرة مً الٟحروؾات التي ٢ض جؿب املغى ل خيىان
ً
وإلاوؿان .ومً املٗغو ٝأن ٖضصا مً ٞحروؾات ٧ىعوها جؿب لضي البكغ خا ت ٖضوي الجهاػ الحىٟسخي
التي ثتراوح خضت ا مً هؼ ت اليرص الكاثٗة الى مغاى قض ٞح٩ا مسل محالػمة الكغ ١وؾِ الحىٟؿية
واملحالػمة الحىٟؿية الخاصة الىزيمة (الؿاعؽ)(.)2
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

٦ما جٗغٞه وػاعة الضخة الُ٣غءةَ :ى ؾاللة مؿحجضة (طضيضة) مً ٞحروؽ ٧ىعوها ثم ثدضيضَا بو٫
مغة في مضيىة ووَان بب٢ليم َىبا في الهحنً .
و٣ٞا ل يهاتو الؿغءغءة والىباتية املدضرة للٟحروؽ
ً
ً
ً
الىاشخئ ،يٗحير ٞحروؽ ٧ىعونا  2019مكا ا طضا للٗضيض مً ٞحروؾات ٧ىعوها التي ثيح٣ل ٖاصة مً
الخيىاهات الى البكغ ،و٢ض ثم إلابال ًٖ ٙاهح٣اَ ٫ظا الٟحروؽ املؿحجض مً اوؿان الى زغ م٘ ّ
ثضعض مؿاع
املغى مً أٖغاى زٟيٟة الى مٗحضلة في ٚالبية شيام املهابحن بالٗضوي ،وم٘ طل٣ٞ ٪ض ثٓهغ أٖغاى
خاصة ومًاٖٟات أو ختى وٞاة لضي شيام الظيً يٗاهىن مً أمغاى مؼمىة و يٗ ٠وه٣و املىاٖة(.)3

 .4الجابدة:
جٗحير الجاتدة أٖلى اهخكاع صعطات املغى و ٤ٞالُبيٗة الجٛغاٞية ،بديص

ث٩اص ثسلى مىُ٣ة ا

واهخكغت ا الجاتدة ،مما يحُل ثضزالت مباقغة واقغا ٝمً املىٓمات الضولية ،وزانة مىٓمة الضخة
الٗاملية ملحابٗة الاطغاءات الى٢اتية وثدضيض الؿياؾات الضخية الٗاملية(.)4

ؾابػا /صوع الاؾغة اللُ ُة اثأاو أفغاصىا واملأحمؼ في ظل الحااغض الاجحماعي والدجغ املجزلي
نخُأة انخشاع جابدة هىعونا.
جٗحير ؾغة هي الىٓام الاطحماىي الاو ٫الظ يُب ٤الٗضيض مً ال٣غاعات اليانة بمهحر الٟغص في
املجحم٘ ،ؾىاء ٧اهد في و٢د الٓغو ٝالٗاصية او الاؾحشىاتية ،وثمسل

ؾغة طمي٘ طىاه

الخياة

الاطحماٖية والضخية والس٣اٞية والا٢حهاصية وٚحرَا.
٦ما جٗحير الاؾغة هي املؿئولة ًٖ خماية ابىائ ا٧ ،الخماية الضخية والا٢حهاصية والىٟؿية
والجؿمية(.)5

) (1مىَ ٘٢بابةٞ :حروؽ ٧ىعوها صليل الكامل ع٢م(2020/3/14 ،)1م.
https://tababah.net
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) (2مىٓمة الضخة الٗاملية :مغى ٞحروؽ ٧ىعوها ،أؾئلة وأطىبة،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
) (3وػاعة الضخة الٗامة الُ٣غءة :ما َى ٞحروؽ ٧ىعوها2020/4/27 ،
https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx
) (4محمد عمر عبدربو:مرجع سابق ذكره ،ص.459:

) (5مدمىص ميسخي :الضخة الىٟؿية وٖلم الىٟـ الاطحماىي والتربية الضخية ،ض ،2مغ٦ؼ الاؾ٨ىضعءة لل٨حاب ،2002،م.14:

190

وءغي بٌٗ املسحهحن في ٖلم الاطحمإ أن مً وْات ٠الاؾغة الخضيسة خماية اًٖائ ا مً الازُاع
املدض٢ة ا ،والتي ت ضص خيات م وجؿب لهم ايُغابات اطحماٖية وهٟؿية وبخية وامىية( .)1وفي ْل طل٪
جٗمل الاؾغة ٖلى ثىطيه واعقاص أًٖائ ا الى خماية أهٟؿهمٞ ،هم في خاطة الى مٗغٞة ٧ل ما يحٗل ٤بؤمىع
خيات م ،وأن َىا ٥خضوص مٗيىة ويٗد لحبحن لهم ما يم ً٨وما يمٖ ً٨ملهٞ ،الُٟل يحٗلم مً أؾغثه
ما ٖليه مً واطبات وما له مً خ٣ى٦ ،١ما يحٗلم مً الاؾغة ٦يٟية خماية هٟؿه(.)2
ق ٪أن الحدضيات الهاتلة التي أٞغػت ا طاتدة ٞحروؽ ٧ىعوها ٖلى الٗالم بك٩ل ٖام و الاؾغة
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

الليبية بك٩ل زام ثً٘ إلاعاصة الجماٖية للٗالم والاؾغة ٖلى املد .٪أو  ،مً خيص ال٣يىص ٖلى الؿٟغ
وخٓغ الحجىا ٫والحباٖض الاطحماىي ألؼمد ال٨سحر مً الاؾغ مىاػلهم ،وان البلضان في َّ
قتى أعطاء الٗالم
ثٟغى ثضابحر لحد٣ي ٤الحباٖض الاطحماىي .وَظٍ إلاطغاءات طات أَمية بالٛة لى ٠٢اهخكاع الجاتدة ،ل٨ج ا
ُ
دضذ أيًا ايُغابا قضيضة لليكاٍ الا٢حهاص والاطحماىي وؾي٩ىن مً الًغوع مٗالجحه باثساط
ث ِ
اطغاءات للحدٟحز وثضابحر ل خماية الاطحماٖية .مً خيص محابٗة الاؾغ املدحاطة طو الضزل املدضوص،
والاشيام الظيً يكحٛلىن ٖلى خؿاب اهٟؿهم ،والٗمالة املدلية والاطىبية التي جٗمل بابطغ اليىما،
ومً ٖاتل لهم مً ٦باع الؿً والعجؼة ،بج ا ً٢ية ثًامىية ليؿد م٣حهغة ٖلى مئؾؿات خ٩ىمية او
أَلية  ،ِ٣ٞواهما مٗىية ا طمي٘ اٞغاص املجحم٘ ابحضاء مً الاؾغة ،بج ا أ٢غب الى الاشيام والىا٘٢
الاطحماىي املديِ م.
ّ
خيص قىلد ثضابىحر الحباٖىض الاطحماٖىا الخغ٦ىة الاطحماٖيىىة في املجىىا ت الٗامىىة واليانة ،وأَاخىىد
باملؿىىاٞات الاطحماٖيىىة -الٗاَٟية والاطحماٖيىة  -و٢لبىد م٣اييؿىها ،وازحٟىىد ٞجىىؤة طميىى٘ أقىى٩ا ٫الحجمٗىىات
البكغءىىة زىىاعض اَىىاع ؾغة ،وثىالشخى املجحمى٘ لهالىذ الاهٟ٨ىاء ٖىلى الىظات ،والغطىٕ الى ؾغة وهي اؾاؽ
بىاء املجحم٘ واملدآٞة ٖليه ،وفي خالىة ٞغءىضة مىً ث٨بيىل الجؿىض ،ػاصت الغءبىة مىً ٧اٞىة أقى٩ا ٫الح٣ىىاعب،
واػصاص الكىىٗىع باليُىىغ واليىىى ٝمىىً اهح٣ىىا ٫الٗىىضوي واملىىغى٧ ،ل طلىى ٪في مجحمٗىىات لُاملىىا ٢امىىد ٖىىلى
همىىِ ر٣ىىافي يٗىىؼػ الس٣ىىة والح٣ىىاعب.
٦ما يجض الٟغص في الاؾغة الليبية في ٖؼلة هخيجة الحباٖض الاطحماىي ًٖ باقي اٞغاص املجحم٘ ،مما ييحج
ٖىه ٞغا٦ ٙبحر في و٢حه ،وءجض هٟؿه امام ٞغم وثدضيات ٦بحرة ملليء َظا الٟغا ٙوالح٨ي ٠م٘ َظا الىمِ
الجضيضة مً الٗال٢ات والغوابِ الاطحماٖية ؾىاء ٖلى مؿحىي الاؾغة والا٢اعب او الجحران والانض٢اءٞ .بن
َظٍ املغخلة "الحباٖض الاطحماىي" والدجغ املجزلي جٗض مغخلة خغطة في خياة الٟغص واملجحم٘ ،ومً زاللها
ُ
ً
جٗل ٤اٚل املجحمٗات َمىخات وأما ٦بحرة ٖلى املجحم٘ ووؾاتل الاٖالم ووؾاتل الحىانل الاطحماىي
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والاَباء في ثىٖية ابىاء َظا املجحم٘ ،لحجاوػ املغخلة بؤمان وثىا ٤ٞم٘ مديُهم الاطحماىي الجضيض ،وطل٪
)ٖ (1بضالٟحاح ثغ٧ا مىسخى :البىاء الاطحماىي لألؾغة ،امل٨ح الٗلبي لل٨مبيىثغ واليكغ والحىػي٘ ،الاؾ٨ىضعءة ،1998 ،م.33:
) (2مدمىص ميسخي و زغون :مغط٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م14:
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بخىمية إلاخؿاؽ لضح م بسُىعة َظا الٟحروؽ ٖلح م وٖلى طوح م ،وثؼوءضَم باملٗاع ٝوال٣ضعات الظَىية
وال٣يم والاثجاَات ومٗغٞة املحُلبات لخماية اهٟؿهم واؾغَم ،و٣ٞا للٓغو ٝواملحٛحرات باٖحباعَم اًٖاء
في املجحم٘.
ٖلى الغٚم مً ا٢حىاٖىا ان الحباٖض الاطحماىي ليـ بابمغ الهحن او الؿهل ٖلى الاؾغة الليبية والاٞغاص
بٗامة ليـ في مجحمٗىا  ِ٣ٞواهما في مٗٓم املجحمٗات ،هخيجة ٖضم الحٗىص و٢لة الىىي والخاطة لً٣اء
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

خىاتجهم وا٦خؿاب اعػا٢هم ،ا أهه ليـ َىا ٥بضيل زغ في الى٢د الخالي ،لعجؼ الجاه

الهخي في

م٩اٞدة َظٍ الجاتدة.
وبضوعها هئ٦ض أن الحباٖض الاطحماىي والدجغ املجزلي "ٞغنة" للحالقي والحًامً والح٩ار ٠بحن اٞغاص
ً
الاؾغة الىاخضة وهي ثجحم٘ با٦حما ٫هها ا في البيد ،يخكاع٧ىن مٗا ؾاٖات م واعائ م مً اطل ػءاصة الترابِ
والحماؾ ٪الاؾغ بك٩ل ٖام(.(1
ً
ٞؤنبدد اليىم ؾغة الليبية بجمي٘ أٞغاصَا ثجحم٘ ثدد ؾ ٠٣واخض وبو٢ات َىءلة وؿبيا ،أمغ
ً
لم يُ ً٨مٗحاصا في الؿاب ٤ا في أو٢ات ٢ليلة او في املىاؾبات الاطحماٖية والضييية ،هخيجة ْغو ٝاملٗيكة
ً
ً
وبي الخياة ،مما يسل ٤مؼءضا مً «الٟغم» التي ؾخحدى ٫خحما الى اهجاػات ،ومىا ٠٢طميلة جؿٗض
ً
َّ
أخؿىا اؾخسماعَاّ ،
ٞغب ؾغة ،والؼوطة ،و بىاء ،أنبدىا وطها لىطه أمام مؿئوليات
أٞغاص ؾغة اطا ما
اطحماٖية ث٣ليضية ،مً زال ٫املكاع٦ة والحٗاون وجٗؼءؼ ال٣يم ،وثباص ٫صواع ومكاع٦ت م في اٖما ٫املجز٫
وال٣يام بىاطبات م ،وثىٖيت م ؾحٛال ٫الى٢د في ثىمية مهاعت م و٢ضعات م الظَىية لهم وببىائ م ،والحٗغٝ
ٖلى ؾلى٦يات أبىائ م ًٖ ٢غب ،خيص يغثبِ هجاح وثمحز ؾغة في اصاعة َظٍ الٓغو ،ٝو طىاء ،ي٣اؽ
بم٣ضاع الخ وإلايجابية التي ثؼعٕ في هٟىؽ أٞغاصَا عٚم نٗىبة الٓغ ٝالٗام في َظٍ املغخلة التي يٗيكها
ً
الٗالم٦ .ما أج ا ٞغنة خ٣ي٣ة ٢ض ثدضذ مجضصا إلٖاصة الح٨ٟحر في الخياة والا٢تراب بك٩ل أ٢غب مً
ؾغة الهٛحرة ،وثىٞحر و٢د للحىانل م٘ َل و نض٢اء مً زال ٫وؾاتل الحىانل الاطحماىي وأصاء
الهلىات في أو٢ات ا ،و٢غاءة ال٣غ ن.
ولَ ً٨ىا ٥ثدضيات طؿام امام الاؾغة الليبية ل٨بذ طىاح َظا الحباٖض ،وما ثغوض له بٌٗ الىؾاتل
إلاٖالمية ،ؾىاء ٧اهد الخضيسة ،أو الح٣ليضية ،وثهىع الب٣اء في املجز ٫والحالخم ؾغ سجىا ،والتروءج
إلاٖالما الؿلبي يئرغ بك٩ل ٦بحر في الٗال٢ات ؾغءة ،وَىا ييرػ صوع الجامٗات زانة في مجاٖ ٫لم

العدد 11
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الاطحمإ وٖلم الىٟـ واليضمة الاطحماٖية والاٖالم ال٣يام بؤصواعَم في ثىٖية املجحم٘ والاؾغة مً الىاخية

الاطحماٖية والىٟؿيةَ ًٖ ،غء ٤وؾاتل الاٖالم املسحلٟة ووؾاتل الحىانل الاطحماىي ،و٦يٟية اؾخسماع
الى٢د ،ملا لهظٍ الىؾاتل مً صوع ٦بحر وٗٞا ٫في الحىٖية بمساَغ «٧ىعوها» وأن يخىاو ٫الدجغ املجزلي،
) (1أؾماء خؿحن مل٩او و زغون :أػمة ٧ىعوها واوٗ٩اؾات ا ٖلى ٖلم الاطحمإ والٗلىم الؿياؾية والٗال٢ات الضولية ،مغ٦ؼ
ابً زلضون للٗلىم الاوؿاهية والاطحماٖيةُ٢ ،غ ،ص .ت ،م.10:
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والحالخم ؾغ  ،ببيجابية ،مئ٦ضة أهه يٗؼػ الح٣اعب ؾغ والٗال٢ات بحن ػواض ،و بىاء ،وثؼصاص
الغوابِ ؾغءة وث٣ىح ا.

الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

٦ما أن نٟدات الحىانل الاطحماىي ووؾاتل الاٖالم الازغي ؾاَمد في ثىمية وىي الاؾغة الليبية مً
زال ٫الحٗغء ٠بحضابحر الى٢اية مً ٞحروؽ ٧ىعوها و٧ل ما يحٗل ٤بالىي٘ الٗام مىظ اٖالن الجاتدة ،و في
البضاية قهضت َظٍ الكب٩ات الاٞترايية اهخكاع ميكىعات الاؾت ؼاء و اؾخؿها ٫مغ ،زانة ٖىضما ٧ان
الٟحروؽ مدهىعا في الهحن ٖلى أؾاؽ أهه بلض بٗيض ًٖ ليبيا و يم ً٨أن ييح٣ل الٗضوي لبالصها ،ولً٨
٧ل شخيء جٛحر م٘ ٢غاع ٚل ٤املضاعؽ والجامٗات واٖالن او ٫خالة انابة بليبيا ،وهي زُىة مٟهلية ؾاٖضت
ٖلى ع ٘ٞميؿىب الىىي املجحمعي لضي الاٞغاص والاؾغ.
٦ما أن َظٍ الجاتدة ْهغت مجمىٖة مً املماعؾات و الؿلى٦يات الجضيضة في ؾغة الليبية ،مج ا
"الىىي الجمعي" قي البضاية زانة املضن الظ ْهغت ٞح ا الجاتدة ،والظ ثمدىع خى ٫أن «٧ىعوها» َى
ت ضيض خ٣ي٣ا وليـ «مىاوعة ؾياؾية» لحدىءل الغأ الٗام ًٖ ما يجغ في الىا ،٘٢وَظا ما ٧ان الٗضيض مً
أٞغاص املجحم٘ يٗح٣ضوهه في البضاية ،وٖىضما سجلد او ٫خالة مما طٗلهم خيج ا يؿٗىن وعاء ثضابحر الدجغ
املجزلي الظ أ٢غثه الخ٩ىمة مً أطل خماية أهٟؿهم مً َظا الٟحروؽ ،وزانة ٖضم اليغوض للكاعٕ،
والازحالٍ بابزغءً ،ول ً٨ؾغٖان ما اؾترط٘ الجمي٘ الىىي بالىي٘ الهٗ الظ ثمغ به طمي٘ بلضان
الٗالم ومج ا ليبيا زانة مً خيص الاؾحٗضاصات والام٩اهيات الضخية.
وَىا يم ً٨الح٨هً ان ٧اهد َظٍ الؿلى٦يات املىؾىمة بى "الىىي املجحمعي الجماىي" ؾخحىانل أو
بٗض اهت اء َظٍ الجاتدة بليبيا ،او ه٣و خا ت الانابة.
ٞل٩ل مجحم٘ ر٣اٞحه وواٗ٢ه املسحل ًٖ ٠ازغءًٞ ،الدجغ املجزلي الٗام زلٖ ٤ىض الٛغب خا ت
اخباٍ و اج ياعات ٖهبية وٚحرَا مً الايُغابات الىٟؿية والاطحماٖية ،بيىما في ليبيا املىٓىمة املجحمٗية
وَغء٣ة الحٗايل و٢لة ٖضص الؿ٩ان واجؿإ مؿاخة الاعى م٘ ث٣اؾم الًٟاء الؿ٨جي ثسحل ًٖ ٠ما َى
ٖليه في الضو ٫الٛغبية ،الى طاه جٗاليم صييىا الاؾالما والٗاصات والح٣اليض ،يم٨ج ا خماية املجحم٘ مً َظٍ
الايُغابات في مغخلة الىباء والدجغ املجزلي ،أو ٖلى ٢ل الح٣ليل مً أٖغايها.

الخاثمة:
ق ٪أن طاتدة ٧ىعوها ٞغيد ٖليىا ال٨سحر مً الاٗٞا ًٖ ٫بٗض٧ ،الحىانل والحٗليم والخؿى١
واملحابٗة م٘ الُبي  ،وػوصثىا أيًا بمضي الاَمية الاؾتراثيجية للبدص الٗلبي في خياة الكٗىب
واملجحمٗات ،زانة في و٢د الاػمات و وبئة ،ملا له مً أَمية في البدص ًٖ املك٨الت وجصييهها ووي٘
الخلى ٫والٗالض لها،

العدد 14

٦ما أن طاتدة ٧ىعوها ؾاَمد في جٛيحر همِ الخياة الُبيٗية ،وه٣لد الٗالم الى خياة اطحماٖية
طضيضة ،أرغت ٖلى َبيٗة وطىصة الترابِ الاؾغ و الاطحماىي والاٗٞا ٫البكغءة املحٗاعٖ ٝلح ا ،ويٗض ان
٧اصت الاؾغة ان ث٣ٟض بٌٗ وْاتٟها الاؾاؾية اثجاٍ ابىائ ا في ْل ٖالم محٛحر ومحُىع ،وامام الٗضيض مً
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ً ً
الحدضيات الجؿيمة الضازلية والياعطية٣ٞ ،ض انبدد اليىم في ْل اهخكاع طاتدة ٧ىعوها مالطا مىا
لجمي٘ اًٖائ ا ٦باعا ونٛاعا وؿاء وعطا  .ومما ؾب ٤يم ً٨اؾحسالم بٌٗ الىحاتج الحالية:
 -1يج

ثدضيض املهُ ر "الحباٖض الاطحماىي" ،بض٢ة ختى

يُٗا مٗان أزغي لظا ٖامة الىاؽ،

وءمَ ً٨ىا ثدضيضٍ "بالحباٖض البضوا او الجؿض " ،خیص مً املم ً٨أن هٓل أشيانا اطحماٖیحن
ل ً٨بُغ ١بخية وو٢اتية مسحلٟة ًٖ َغء ٤الحباٖض الجؿض  .ویم٨ىىا الاؾحٟاصة أيًا مً
الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة)

وؾاتل الاثها ٫والحىانل الاطحماىي وثُبي٣ات الٟیضیى لضٖم اؾغها وابىاتىا و٦باعها ونٛاعها.
 -2ؾاَمد طاتدة ٧ىعوها في جٛيحر همِ الخياة ؾغءة والٗال٢ات الاطحماٖية وٖملية الحىانل
الاطحماىي.
 -3ؾاَمد الجاتدة في ػءاصة الىىي الهخي والاطحماىي والىٟسخي بحن اٞغاص املجحم٘ ،و ٦يٟية الحٗامل
في مسل َظٍ الٓغو ٝومؿاٖضة أؾغَم وأبىائ م وأ٢اع م.
 -4املؿئولية ثٖ ٘٣لى ٖاث ٤الخ٩ىمة  ِ٣ٞفي م٩اٞدة طاتدة ٧ىعوها ،واهما أٞغاص املجحم٘ والاؾغة
لها صوع ٦بحر في اهدؿاع او اهخكاع َظا الٟحروؽ.
 -5لىؾاتل الاٖالم ونٟدات الحىانل الاطحماىي ثؤرحر ٦بحر ٖلى ثىمية الىىي لضي الاؾغة واملجحم٘.

الحىضُات:
 -1ػءاصة الاَحمام بابؾغة وصٖمها ملا لها مً صوع َّبىاء في اؾح٣غاع املجحم٘ واملدآٞة ٖلى ؾالمحه.
 -2الب٣اء ٖلى اثها ٫بؤشيام ثس ٤بح م ل٨ؿغ خاطؼ اليى ٝوالٗؼلة والاهُىاء ،وثجضيض الُا٢ة
الاطحماٖية لضي ٪زالٞ ٫ترة الحباٖض الاطحماىي.
 -3ػءاصة ٖملية الحٟاٖل الاطحماىي مً زال ٫الاثها ٫والحىانل ٖير بٌٗ الىؾاتل الح٣ىية الخضيسة
لحسٟي ٠وَؤة الدجغ املجزلي او ًٖ َغء ٤الحباٖض الجؿض .
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)الحااغض الاجحماعي والدجغ املتزلي وثضاغُاتهما غلى الاؾغة اللُ ُة في ظل جابدة هىعونا ( صعاؾة خالة

،ىعوها٧ حروؽٞ  الضليل الحىٖى ٖم: وػاعة الضخة الؿٗىصية-15

(رٕبشع اٌجمبء يف اٌفٍعفخ اإلح١بئ١خ)
عسع ِٕٚبلشخ

ملضم من ص .كمغ مفحاح الغوٍمي()

ث اػع الالاء في الفلؿفة إلاخُابُة
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امللضمة:
ان الٗلم ال٣اتم ٖلى أنى ٫بخيدة مً وٗم هللا ٖؼ وطل ،وال٣اتم ٖليه ممضوح ٖىض هللا ل٣ىله جٗالى
ْ َ
َّ
﴿ا َّه َما َي ْس َصخى الل َه ِمً ِٖ َب ِاص ٍِ ال ُٗل َماء﴾ٚ .1حر أن البٌٗ مً بجي البكغ اؾت ىت م ٖ٣ىلهم ولم يحؤملىا ما أهؼ٫
ِ
هللا ٞجٗلىا أهٟؿهم قغ٧اء هلل أو بض ء ٖىه وثل ٪مك٩لت م.
بيض ان في إلاَاع الٟلؿٟا الخضيص واملٗانغ ْهغت هيرة باؾم "الحُىع إلاخياثا" واٖحيروا أهٟؿهم أج م
ا٦خكٟىا خ٣اتٚ ٤ابد ًٖ الحجزيل املباعٞ ٥انُضمىا بما طاء مً ٖىض هللا وخاولىا وي٘ طل ٪في ٢ىاٖض
ٖامة يسضٖىن ا ٚغاع ثدد اؾم "البدص الٗلبي" ،وطاءت الٟلؿٟة إلاخياتية خاملة ثل ٪الضٖىة محبيية
ً
لها محدضرة بلؿاج ا مما ألخ ٤باملؿلم أيغاعا محٗضصة ثحٗل ٤بٗ٣يضثه الضييية.
ومً َىا ٧ان مً الًغوع ثىاو ٫ثل٩ٞ ٪اع واملك٨الت التي ٢امد ٖلح ا والىحاتج املترثبة التي بض مً
ثضخيدها٩ٞ ،ان ازحياع لضعاؾة َظا البدص املىؾىم بى ى (ثىاػٕ الب٣اء في الٟلؿٟة إلاخياتيةٖ :غى
ومىا٢كة) وؾى ٝأثىاو ٫ما يلي:ى
ب
أو  /املشىالت الادثُة:
 .1أن املباصة إلاخياتية ناعت ثضعؽ في املضاعؽ والجامٗات ٖلى أج ا خ٣اتٖ ٤لمية ،والضاعؽ لها مً أبىاء
املؿلمحن وٚحرَم عبما اٖح٣ض بخت ا ٞى ٘٢في خؿباهه أن هللا ليـ َى اليال ٤واهما الُبيٗة هي التي ثسل٤
ً
قياء ٞيٟ٨غ بٗض ايمان ،وعبما ناع واخضا مً امل خضيً م٘ أهه في نل ابً إلاؾالم واملؿلمحن.
 .2أن ال٨سحريً ممً صعؾىا ثل ٪املباصة ناعوا ي٨حبىن ٞح ا وءضعؾىج ا٨ٞ ،ي ٠ي٨ظبىن ٖلى أهٟؿهم
وء٣ىلىن اج ا ليؿد خ٣ات ،٤بض أن ي ٘٣اهٟهام في الصيهية بهه ؾيٗح٣ض شخيء وء٣ىٚ ٫حرٍ وطل ٪مما
يدحاض الحضزل الٗلبي الهاص ٝإلػاخة ثل ٪املك٩لة مً َغء ٤البدص الٗلبي.
 .3أن إلاٖالم ماػا ٫يبص ثل ٪الؿمىم ثدد صٖاوي الٟحذ الٗلبي وءحجاَل أبخابه أن َظٍ مؿاتل هٓغءة
وليؿد خ٣ات ٤ي٣ييية وءج أن ثىي٘ في َظا املىي٘ البٗيض ًٖ الي٣حن مً ٧اٞة الهىع .لظل ٪ؾؤخاو٫
ً
ً
أن ي٩ىن بدثي اطابة أو خلى لحل ٪املك٨الت مً الىاخية الٗلمية.
ب
رانُا /أؾااب ازحُاع املىغىع:
جٗضصت أؾباب صعاؾة َظا املىيىٕ مً الىاخية الظاثية والياعطية أو املىيىٖية والاؾت ضاٞية وؾىٝ
أثىاولها ٖلى الىدى الحالي:
أ .ؾااب الظاثُة:
 .1أهجي مئمىة باهلل وٖلى ي٣حن أهه وخضٍ اليال ٤وطل ٪إلايمان يسالُه أصوى ق ٪م٘ أن ال٣ى ٫بخىاػٕ
الب٣اء ٞيه اٖالن الاؾحٛىاء ًٖ هللا جٗالى.

العدد 14

()طامٗة املغ٧ / ٢لية اصاب والٗلىم مؿالثه٢/ؿم الٟلؿٟة وٖلم الاطحمإ
 .1ؾىعة ٞاَغ ،اية.28
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 .2أهجي ٖلى ي٣حن أن الظات إلالهية لها نٟات ٧لها خؿىة ،و٢ض ثدضي هللا اليل ٤لإلثيان بما نى٘٢ ،ا٫
َ َ َ ْ ُ َّ
َ َ
َّ ُ
الله ََ ٞؤ ُعووا َم َاطا َز َل ََّ ٤الظ َ
يال ٍُّ ٫م ِبحن﴾ ،1وبالحالي ٩ٞل مً
يً ِمً ُصو ِه ِه َبل الٓ ِاملىن ِفي
ِ
ِ
جٗالى ﴿َظا زلِ ٤
ً
اصىى ال٣ضعة ٖلى اليلٞ ٤بهه يلمـ ٖ٣يضجا الضييية وءجٗلجي في مى ٠٢املضاٖ ٘ٞج ا يغوعة.
َّ َّ
ً
طاهبا مً طىاه طل٢ ،٪ا ٫جٗالى ُ
﴿ن ْى َ٘ الل ِه ال ِظ
 .3أن أٗٞا ٫هللا جٗالى مد٨مة ومج ا اليل ٤وإلاث٣ان
َْ َ ُ َ
أثَّ ٧ ًَ ٣ل شخ ْي ٍء﴾ .2وبالحالي ٞال بض لي مً الحمؿ ٪بحل ٪نى ٫الكغٖية ال٣اتمة ٖلى الجىاه الضخيدة.
ب .ؾااب الخاعجُة:
1ان الٟلؿٟة إلاخياتية املٗانغة ثبيد ً٢ايا هٓغءة ،واصٖد أج ا ٖملية ،وال٣اٖضة أن الٗمليات بض ٞح ا
مً الحجغبة ،واملالخٔ أن ٢هة الحُىعءحن مً أولها الى أزغَا لم ثحم ٖلح ا ثجغبة واخضة وبالحالي ٣ٞهههم
ومك٨الت م ػاتٟة.
 .2ان الحُىعءحن املٗانغءً عصصوا ٟ٦الؾٟة ما ؾب ٤ال٣ى ٫به ٖىض الهىىص ٢ضمحن والهيىيحن بل
واملدضرحن ،ومً رم ٞمك٨الت م ليؿد خ٣ي٣ية وءج الحٗامل مٗها بالٗغى واملىا٢كة.
ً
 .3ان إلاخياتيحن لم يؿخؿلمىا طميٗا لىحاتج واخضة بضليل ْهىع مضاعؽ اخياتية ثغ ٌٞالىحاتج التي يضىي
ازغون أج ا ناص٢ة ،وال٣اٖضة أن الضليل اطا ثُغ ١اليه الاخحما ٫ؾ ِ٣به الاؾحض  ٫ولظا ٧ان ال٣يام
بضعاؾة طات املىيىٕ.
ب
رالثا /امل هج املؿحسضم:
مً البحن أن مىهج الضعاؾة َىا ؾي٣ىم في طاهبحن أخضَما ٖغى الً٣ايا و صلة التي ي٣ى ٫ا
ً
الٟالؾٟة إلاخياتيىن املٗانغون َب٣ا ملا وعص ٖج م مً ٚحر ثضزل ٞيه وَى مىهج الح٣غءغ ،وراهح ما مىا٢كة
ٌ
ؾىاء ٖلى الىاخية إلاخياتية ٦ؤن بًٗهم يغص ٖلى بٌٗ ،أو ٦ؤج م يىا٢كىن بًٗهم وءغص
٧ل ما ٖغيىٍ
ً
ً
بًٗهم بٌٗ رم الىاخية الٗ٣لية ،وأزحرا ما يحٗل ٤بابصلة الكغٖيةٞ .املىهج َىا محٗضص الجىبات َب٣ا
للمىيىٖات املٗغوية وَغ ١املٗايىة.
ً
ً
لظل ٪ؾؤخاو ٫أن ي٩ىن بدثي اطابة أو خلى لحل ٪املك٨الت مً الىاخية الٗلمية.
ب
عابػا /ىضاف والغاًات:
 .1الالحٟات الى يغوعة الحٟغ٢ة بحن الٗلم الحجغءبي وهحاتجه الاخحمالية ،والٗلم الغءاضخي وهحاتجه الي٣ييية،
والٗلم الىٓغ وهحاتجه الاؾت ضاٞية ،أما الٛاية ٞهي وي٘ الباخص املٗغفي ٖلى ٢اٖضة بخيدة ٖىض
اهُال٢ه مج ا ل٩ا ثىطض ببداره ٢يمة ٖلمية.
 .2ثدغء ٪املياٍ الغا٦ضة التي وٖ ٘٢لح ا ثغا٦م مً املكاَضات الٓىية واٖحيرت خ٣ات ٤ثجغءبية ،أما الٛاية
ٞهي ثظ٦حر الىاؽ أن الٗلم يٗغ ٝال٩لمة زحرة وأن ٧ل ً٢ية هٓغءة أو ثجغءبية ثضوع في هُا١
ً
الاخحمالية في هُا ١الي٣حن املُل ٤هٓغا للٟغ ١الهاتل بيج ما.
 .3التر٦حز ٖلى َبيٗة املُٗى الس٣افي ختى ي٣ضم للُالب والضاعؾحن ٖلى نىعثه الضخيدة مً ٚحر اياٞة أو
ً
ػءاصة ،بن أ اياٞة أنل لها وثترث ٖلح ا هحاتج ؾلبية .أما الٛاية ٞهي وي٘ اَاع مٗغفي بخيذ بضيال
ًٖ َغ املٗغٞية الاخحمالية التي أيغت بالٗ٣ل إلاوؿاوا والىا ٘٢املٗاف.

العدد 11
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ب
زامؿا /مىىنات الضعاؾة :يح٩ىن َظا البدص بٗض امل٣ضمة مً رالذ مباخص هي:
املبدص و /٫الحٗغء ٠بالٟلؿٟة إلاخياتية وأبغػ عطالها.
املبدص الساوا /ثىاػٕ الب٣اء بحن املٟهىم والهىع
املبدص السالص /صوع ٨ٞغة املىاص اليام في ثىاػٕ الب٣اء.
الياثمة وجكمل أَم الىحاتج /أبغػ الحىنيات /أَم امل٣ترخات.
ً
وأزحرا أَم املهاصع واملغاط٘ في خضوص ما جؿمذ به طات الضعاؾة.
املادد وٌ /الحػغٍف الفلؿفة إلاخُابُة وأ غػ عجالها :ر
ً
ّ
البحن في املىهج الٗلبي أن ٧ل ما يحٗل ٤بالبدص الٗلبي بض ٞيه أو مً ثدضيض ال٨ٟغة املُغوخة
والى٢ىٖ ٝلى أَم الجىاه ختى ي٩ىن املُال٘ لها ٢ض اؾخبان أمغَا وؾي٩ىن طلٖ ٪لى الىدى الحالي :ى
ب
أو ر ر الحػغٍف الفلؿفة إلاخُابُة :ر ر
طَ الباخسىن الى أن الٟلؿٟة إلاخياتية هي التي ثخبجى ً٢ايا ٖالم خياء وث٣ىم ٖلح ا ،ومً رم ٞلها
ُ
أههاع وزهىم جٗغٖ ٝىض أههاعَا بؤج ا « الىٓغءة الٗلمية التي ثٟؿغ لىا أؾغاع وكؤة الخياة ولى ٖلى
عى في إلاوؿان والخيىان والىبات » .1و٢ض ٢ام َظا الحٗغء ٠لها ٖلى أن الخياة أو ٫ما وكؤت ٖلى عى
ً
٧اهد ٢ض ابحضأت بجغرىمة واخضة أخاصية اليلية ،رم ثدىلد الى ٖضص ٢ليل ،رم ثُىعت طاثيا واهح٣لد مً
ً
خا ٫الى خا ٫أزظة في الحُىع والترقي ختى بلٛد ما ٖليه ال٩اتىات الخية.2
ٍ
٦ما ٖغٞد ثل ٪الٟلؿٟة ٖىض أههاعَا بؤج ا « الاثجاٍ الٗام الظ يج أن ثٟؿغ به الٓىاَغ إلاخياتية
املىطىصة في َظا الىطىص» ،3ومً رم ٞبن أههاع ثل ٪الٟلؿٟة يداولىن ث٣ضيمها للغأ الٗام الٗلبي في نىعة
عا٢ية.
أما زهىمها ٣ٞض ٧ان لهم ٞح ا عأ ٌ أزغ اط ٖغٞىَا بؤج ا « ٨ٞغة ٚحر مضعوؾة ث٣ىم ٖلى مجغص الحسمحن
ً
والٓىىن و ثسً٘ للحجغبة التي هي ؾاؽ في املؿؤلةًٞ ،ال ًٖ املكاَضة التي ثمسل املالخٓة
الًغوعءة» .4وٚايت م مً طل ٪الًٖ ِٛلى الٗ٣لية التي ثبيد ثل ٪الً٣ايا إلاخياتية واٖحيرت ا خ٣ات٤
ً
بخيدة بيىما هي ٚحر طل ٪ثماما.
٦ما ٖغٞد ٖىض اليهىم بؤج ا « أ٩ٞاع ثخىا ٌ٢م٘ هٟؿها بج ا جٗحمض ٖلى اٞترايات وثسميىات مج ا أن
الهٟات امل٨خؿبة ث ٘٣بالحىاعذ ال٣اتم في الظعءات وَى محىا ٌ٢بن الهٟات الىعارية ث٨خؿ ٦ما أن
امل٨خؿبة ثىعذ».5
ً
وبىاء ٖليه ث٩ىن الٗملية الحُىعءة ٚحر م٣بىلة مً الجمي٘ بل هي مدل ًَٗ ٖلح ا ولم جؿلم ببخا ا
الظيً ٢الىا ا ،يضٖ ٫ليه أن أخض الباخسحن الٛغبيحن ممً ٖانغوا ثل ٪البضايات ثهضي لهم وو٠٢
٨ٞغة ٢الىا ا.6
يٗاعى ٧ل ٍ
ً
ً
ٌ
زا ٝأن الحٗغء ٠ا ٢ض أَل٘ ٖلى ٧ىج ا هبحا لم جؿ٣يه ماء ٖظب واهما امحو ألباها ثدحاض الى
ٚحر ٍ
املغاطٗة.
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ب
رانُا ر ر أ غػ عجالها:
ٞغص واخض ث٩ىن له ال٣ياصة الٗليا بديص ي٩ىن
مً املٗلىم أن ٧ل ٞلؿٟة ثغثض الى مجمىٖة مً ٞغاص أو ٍ
َى املئؾـ ،رم يؤجا بٗضٍ مً يخب٘ َغء٣هّ ،
والبحن أن الٟلؿٟة إلاخياتية ْهغ لها ػٖماء محٗضصون أملذ الى
أبغػَم ٖلى الىدى الحالي:
 .1أعاػمىؽ صاعوءً ( 1738ى ى 1802م):
الحد ٤باملضاعؽ الالَىثية وثسغض مً ٢ؿم الٗلىم الُبيٗية٧ ،ان خاص املؼاض أعج بؤؾحاطٍ ػامىؽ
وجٗل ٤به ٞلما مات خؼن ٖليه ،اَحم بمكاَضة ال٩اتىات الخية وخاو ٫أن يجم٘ بيج ا في زيِ واخض٦ ،1ما
ؾعى الى اربات أن الهٟات امل٨خؿبة ثيح٣ل لآلزغءً ًٖ َغء ٤الضعاؾة .وبظل ٪اٖحير هٟؿه ناخ زُىة
وبسانة أن ٢ىاهحن "ماهض "٫في الىعارة لم ث٢ ً٨ض ٖغٞد ٨ٞؤن صاعوءً مهض له ،والخ ٤أن عاإٍ
مىهجية
ٍ
2
باخص في الٗلىم الُبيٗية ختى يجهغ بسىاَغٍ مهما ٧اهد قاصة .
ٞحدد الباب ٖلى مهغٖيه ل٩ل
ٍ
ً
ً
ً
ومً املئ٦ض أن زياله الكٗغ صٗٞه الى زلِ مىع ٞؤخضذ زلال اطحماٖيا وٖلميا أربخد الحجغبة ٦ظبه.
 .2طىليان َ٨ؿلي ( 1760ى ى ى 1835م):
ايُالي نل اهجلحز املىًَ ،صيجي املٗح٣ض ٖاف ٖلى أ٦حا ٝازغءً ،صعؽ الحاعءش الُبيعي واوكٛل
ثام ا ٞاؾحٛىد الجامٗة ًٖ زضماثه.3
ٖلم ٍ
بٗلم ال٩اتىات الال٣ٞغءة٦ ،ما صعؽ الٟحزياء ولم يٖ ً٨لى ٍ
ً
ً
اؾحُإ َ٨ؿلي أن يبظ ٫طهضا ٞيما يحٗل ٤بالبدص الٗلبي ل٨ىه لم ي ً٨مى٣ٞا ،وطاَغ ببلخاصٍ وثدضذ
ًٖ هىإ الخية في ٦حابه "الحُىعات الُبيٗية" وَى محؤرغ بضاعوءً في املىهج وأرغ في صاعوءً مً هاخية
الجغأة ٖلى املٗح٣ضات الضييية واٖالن إلالخاص وثبجى ٩ٞاع املىدغٞة باؾم الٗلم.
 .3طان باثيؿحالماع 1748( ٥ى ى ى 1828م):
ً
ٞغوسخي نل واملىلض ،الخاص املٗح٣ض ،ثجغءبي الجزٖة ،مات أبىٍ مب٨غا ٞلم ي٨مل صعاؾحه في ٧لية
الالَىت والحد ٤بالجيل الٟغوسخي رم ٣ٞض الغيا مً ٢اصثه ٞيما بٗض وْهغت ٖليه ٖالمات مغيية ثم
ً
جؿغءده ا مً الجيل ولم يٗض نالخا ل يضمة الٗؿ٨غءة.4
ثى٣ل بحن الٗضيض مً مىاهج الضعاؾة ليىٞغ أؾباب املٗيكة  ٞجؤ الى صعاؾة الٗضيض مً الٗلىم ل٨ىه لم
ً
يىٞ ٤ٞح ا ،خاو ٫البدص في ٖلم الخيىاهات الال٣ٞغءة واٖحيرٍ ال٨سحرون ممً أخؿىىا نىٗا في البدص،
واهحهى الى ٨ٞغة ٢يام الخياة ٖلى َغء ٤الحىلض الظاجا.5
وي٘ ماع٢ ٥ىاهيىه عيٗة في ثُىع ال٩اتىات :و ٫الاؾحٗما ٫وإلاَما ،٫والساوا ٢اهىن الامحضاص
الًٗى  ،السالص ٢اهىن ثى ٠٢الىمى والٟ٨اءة ٖلى الاؾحسضام ،وال٣اهىن الغاب٘ يسو ثىاعذ الهٟات
امل٨خؿبة.6
٦ال اؾحُإ ماع ٥اخضاذ َؼة ٖىيٟة في املجحم٘ إلاوؿاوا هالد ٢يامه واٖح٣اصاثه وأْهغ الاهدال٫
ٖلى ٍ
وصٖا الى مماعؾحه.
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 .4جكاعلؼ عوبغت صاعوءً ( 1809ى ى ى 1882م):
بغءُاوا املىلض مؿيخي املٗح٣ض رىع الجزٖة ،وَى الظ ثيؿ اليه الضاعوءيية ٖلى هاخية إلاٖالم واملباصة
وال٣ىاهحن .1قٛل هٟؿه بؤبداذ ثحٗل ٤بال٩اتىات ،وْل يحابٗها في طاهب ا الىٓغ والٗملي رم ٚلبه الجاه
ً
الٗملي ،الحد ٤بال٩لية املل٨ية وصعؽ ا الُ ولم ي٨مله ٞؤٖاصٍ أبىٍ الى ٧لية يؿىٕ ختى ي٩ىن ٢ؿا
ً
َىثيا.2
ويٗض ثسغطه مج ا اهًم الى البٗسة الٗلمية اليريُاهية في عخلة خى ٫الٗالم لغؾم زغءُة قاَاء طىىب
أٞغء٣يا ،واؾحمغت الغخلة زمـ ؾىىات طم٘ زاللها مً املٗاع ٝالىٓغءة ما طم٘ ،رم ٖمض الى الهضوء
وأزظ يجم٘ ما ٦حبه ماع ٥الٟغوسخي خى ٫الحُىع والاعث٣اء ،رم اٖحيرَا ٚحر ٧اٞية بل ونٟها بؤن ٞح ا مً
الهىؽ الظ يدحاض ناخبه الى الٗالض.3
بيض أهه أٖاص خؿاباثه وعاط٘ عاإٍ وأطغي مالخٓات ٖضيضة في البدىذ الخيىاهية والىباثية بجاه ثُىع
ال٩اتىات ختى اهحهى الى التراط٘ ًٖ ه٣ض ماع ٥وثدى ٫الى الضٞإ املؿحميد ٖىه ،وَى بظل ٪ي٣ل الُاولة
ً
ً
ٖلى هٟؿه ثاعة وزهىم ماع ٥ثاعة أزغي.4
ثغ ٥صاعوءً مئلٟات مج ا :أنل هىإ ،جؿلؿل هىإ ،جٛيحر الخيىان والىبات ،ثدضع إلاوؿان وأنله،
ال٣ىة واملاصة ،بدىذ في ٖالم الُبيٗة وٚحرَا ،وأنضع مجمىٖة ال٣ىاهحن إلاخياتية ؾاؾية والساهىءة ،ومً
عاته التي ط٦غَا رم َٖ َض َٖ ٫ج ا خحن ٧ان يٗح٣ض أن ٖملية الحُىع خىلد ال٣غص الى اوؿان رم ثغاط٘ ًٖ طل٪
وط٦غ أن ال٩اتىات الخية واملجمىٖة الكبح ة ثىدضع مً أنل واخض.5
٦ال ٞبن صاعوءً أٖلً الاهٟالت املٗغفي و زالقي وصٖا الى إلالخاص ٞترث ٖليه الؿ٣ىٍ الظ يغجى
ٖلى ٍ
بٗضٍ زحر.
 .5ألٟغءض عاؾل والاؽ (  1823ى ى ى 1913م):
اهجلحز نل واملىلض ،أخاص الجزٖة ،مح٣ل املؼاض ٚحر ؾى الؿلى ،٥وكؤ في أؾغة زاملة و٢اسخى
مٓاَغ ال٣ٟغ والخغمانٖ ،مل في مهىة مؿاح عى وهي ثدحاض جٗليم مح٣ضم أو طامعي ،6ماعؽ ثل٪
الىْيٟة ختى يُٛا اخحياطاثه الًغوعءة ٚحر أهه ثسلى ٖج ا ،اط لم ي ً٨لضيه اؾحٗضاص هٟسخي للمىانلة،
ً
ً
ٖمل مضعؾا زانا ل٨ىه لم يىٞ ٤ٞيه اط لم ث ً٨ؾلى٦ياثه م٣بىلة ،لجؤ الى الٗمل لضي أبخاب املحاطغ
ً
ً
الىباثية طامٗا ٖيىاثه الُبيٗية وهي وْيٟة مغَ٣ة وؿبيا.7
ً
ثى٣ل والاؽ بحن الضخاع والؿهى ،٫وفي اخضي عخالثه ٢ابل عطل قاع٦ه الاَحمامات وأزحرا أونله الى
ال٨سحر مً الخكغات والىباثات وأن َىا ٥ال٨سحر مما لم يحم ً٨مً الىنى ٫اليه .8و ظا ي٩ىن والاؽ ٢ض
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 .1اهظعءه َى ،٥مى ٠٢مً الحُىعءحن ،تَ :ىاء نٟىت ،صاع ال٨ٟغ ،بحروت1981 ،1:ٍ ،م ،م.145
 .2خؿً الؿيض ثى٢ان ،مالمذ الٟلؿٟة الخضيسة ،الضاع إلاؾالمية ،صمك1967 ،1:ٍ ،٤م ،م.197
3
واخض ا ًَٗ ٢غهاته وها ٫مج م.
َ .ى عأ يخؿم بالجغأة وء٨كَ ًٖ ٠بيٗة ٖضواهية ثم٨ىد مً الحُىعءحنٞ ،ما مً ٍ
.4أ.ب .عوبغت ،أٖالم الضاعوءيية ،تٖ :اص ٫نبخيَ ،بٗة بحروت1987 ،م ،م.63
 .5صاعوءً ،أنل هىإ ،ت :اؾماٖيل مٓهغ1928 ،م ،2:ٍ ،ض ،1:م .72واهٓغٞ :غصعءَ ٪يضع ،الحُىع الحاعءذي لل٩اتىات الخية ،ت:
ٞئاص ٖضهان ،صاع الجيل ،بحروت1971 ،م ،م.35
 .6ألٟغص عاؾل والاؽ ،مظ٦غاجا الصيهية ،ت :نير خا ،ٔٞصاع الجيل ،بحروت ،م.17
 .7طا٧ىب بغوهىٞؿ٩ا ،الحُىع الخًاع لإلوؿان ،ت :أخمض مؿحجحر ،ؾلؿلة ل ٠ال٨حاب الساوا ،الٗضص ،36 :م.175
َ .8جر ثىماؽ ،ػٖماء الحُىع الحاعءذي مً ماع ٥الى والاؽ ،ت :أمل نبخي1983 ،3:ٍ ،م ،م.235
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ؾُى ٖلى مجهىص نضي٣ه "َجر بيخـ" رم عث
مالحىؽ".
٧ل ثغ ٥والاؽ مئلٟات مج ا في الحاعءش الُبيعي ،وهؼٖة الًغوب الًٗىءة لالهدغا ٝرم ال٩اتىات
ٖلى ٍ
ً
ً
الخية ،والخ ٤أن أ٩ٞاعٍ مسلد طاهبا ٞىيىءا ٧ان له ثؤرحر ؾلبي ٖلى ٩ٞاع الٗاصية ،ل٨ىه ثسُاَا وٞغح
بىنٟه قيش ٖلماء الُبيٗة.1
وفي ث٣ضيغ أن والاؽ ٧ان خل٣ة مً خل٣ات املظَ الحُىع إلاخياثا ،ولى ٢ضع له أن ي٣غأ في ٦ح
الضيً ٢بل أن يُال٘ أبداذ الُبيٗيحن ٞغبما جٛحر مىٟ٢ه إلالخاص ولى في ٢ليل مىه.
زا ٝأن َىا ٥شيهيات أزغي ٚحر التي ط٦غت ومج ا "أعوؿد َي٩ل 1919م" ناخ املكهىعات
ٚحر ٍ
اليمؿة املجاَغة باإللخاص وال٣ى ٫بىخضة الىطىص الُبيٗية رم املٗاهضة في وكغ ٩ٞاع الُبيٗية وال٣ى٫
بالحىلض الظاجا رم مي٩اهي٨ية الحُىع .و٢ض ٧ان له صوع في الخضيص ًٖ ثُىع ال٩اتىات الخية مً زالَ ٫غء٣ة
الحٗبحر ،والظ ونل اليه أن َئ ء الؼٖماء خىلىا الٗلم الحجغءبي الى مىُ٣ة ق ،٪وأعى أوعوبا الى
ؾاخات ٢حا ،٫أما الضيً ٣ٞض هالىٍ ب٩ل ما وؾٗهم.
املادد الثاني /ث اػع الالاء حن املفهىم والطىع :ر ر
اطا ٧ان الحُىعءىن إلاخياتيىن ٢الىا باملغاخل السالذ :اليكىء ،الحُىع ،الاعث٣اء٣ٞ ،ض ٧اهد لهم صوا٘ٞ
محىىٖة ،والظ يٗىيجي َى الخضيص ًٖ مك٨الت م أو مباصئ م و ٩ٞاع التي ٢امىا ٖلح ا وءم ً٨اطمالها في:
٢ضم املاصة وأػليت ا ،رم الحىلض الظاجا الحل٣اثا ،ويٗضَا ثىاػٕ الب٣اء ،رم الاهحساب الُبيعي ،وءؤجا بٗضَا ب٣اء
ن ر ومبضأ الىعارة ،رم ثيحهي مك٨الت م باملُاب٣ة والحبايً أو الحدى.2٫
ٚحر أوا ؾؤثىاو ٫في َظا الٟهل مبضأ ثىاػٕ الب٣اء مً زال ٫املٟهىم رم الهىع التي يؤجا ٞح ا ٖلى ؾبيل
ً
الٗغى واملىا٢كة َب٣ا ملا يلي:ى ى
ب
أو  /مفهىم ث اػع الالاء:
ً
يٗغ ٝثىاػٕ الب٣اء مً الىاخية املٗغٞية ٖلى أهه « ؾعي ٧ل ٧اتً حي في الخهىٖ ٫لى خ٣ه ٧امال في
الخياة ب٩ل أؾبا ا وم٣ىمات ا» ،3وملا ٧اهد ٖضاص في ال٩اتىات ٦سحرة ومحُلبات الخياة محٗضصة ووؾاتلها
٢ليلة ٞبن ال٩اتىات الخية ثخىاػٕ َظٍ املحُلبات في ؾبيل ب٣اء ٧ل هىٕ.
ُويٗح٣ض أن صاعوءً َى الظ اٖحير ثىاػٕ الب٣اء أقض ما ي٩ىن بحن أٞغاص الىىٕ الىاخض ،اطن ثىاػٕ الب٣اء
ً
مٗىاٍ أن ٞغنة الخياة جُٛا ٧ل َظٍ ال٩اتىات واهما جُٛا طاهبا مج ا ،وملا ٧اهد الخياة هي الٟغنة
ً
٧اتً حي ٞبن الحىاػٕ ي٩ىن بيج ا طميٗا بٛغى الٟٓغ بحل ٪الٟغنة الًي٣ة ،4وَم يكب ىن
الىخيضة ل٩ل ٍ
واخض مج م الى
َظا املبضأ بُٗ٣ة أعى ٞح ا مغىى يٟ٨ا طمي٘ الخيىاهات املىح٣لة الح اٞ ،يًُغ ٧ل
ٍ
ً
إلاؾغإ هدى املغىى ،وهٓغا لبٗض املؿاٞة وقٗىع َظٍ الخيىاهات بالخاطة الى الُٗام ٞبن ٢ىي َى الظ
ؾيؿحمغ في الؿحر هدى املغىى ،أما الًٗيٞ ٠بهه ؾيؿ ِ٣مهما بظ ٫مً مداولة أو َا٢ة صون أن يٗحروا
الٗ٣ل الىاىي مؿاخة أو يًٗىا ٢اٖضة إلايساع مىي٘ الحُبي ٤الٗملي.
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ويٗح٣ض ال٨سحرون أن ثىاػٕ الب٣اء َى أخض املباصة التي ٢امد ٖلح ا ٩ٞاع الحُىعءة ،اط يٗحيرٍ البٌٗ
ً
اؾحيحاطا م ً٨لضاعوءً ى ى في الى٢ىٖ ٝليه ى ى مبض ن ُٞغءان أخضَما ميل طمي٘ ال٩اتىات الخية للح٩ارغ،
والساوا ربات ٖضص هىإ.1
ٌ
زاعض ًٖ هُا١
زا ٝأن مبضأ ثىاػٕ الب٣اء ٖلى َظا الىدى ٞيه بدص في امليى ٫الُٟغءة ،وطل٪
ٚحر ٍ
ً
الحىطهات التي ي٣ىم ٖلح ا الحُىع إلاخياثا .ومً املئ٦ض أن َظا املٟهىم يدحاض بؿُا ٖلى الىدى الحالي :ى ى ى
أ .غغع الفىغة :مً املئ٦ض أن ُصٖاة الحُىع إلاخياثا يؼٖمىن و٢ىٕ ثىاػٕ بحن ال٩اتىات الخية في ؾبيل
هىٕ ٖلى خياثه وأوؿاله
ٞغص محىٟ٢ة ٖلى خياة ٍ
الب٣اء ٖلى مٗجى أن خياة ٧ل ٍ
ٞغص زغ ،وختى يدا٧ ٔٞل ٍ
ٞالبض مً الحىاػٕ م٘ الٛحر .2وءظَ الض٦حىع ؾالمة مىسخى الى ون ٠ثل ٪املؿؤلة ب٣ىله « ان يي٤
بى٢د واخض ومهما جٗضصت أهىاٖها ومهاصعَا ٞبهه
محُلبات الخياة ًٖ الىٞاء باخحياطات طمي٘ ٞغاص
ٍ
يئص الى الحىاػٕ الًٗلي».3
ً
ً
ومٟهىم الحىاػٕ للب٣اء ليـ مدهىعا ٞيما ث٣ىم به الًٗالت بل َى طملة لٛايات أزغي ٦سحرا ما ث٩ىن
ٚامًة ول٨ج ا ثٓهغ املحمؿ ٪ا والخانل ٖلح ا ٞى ١ازغ ،وفي ثىاػٕ الب٣اء ثىاٞـ لُل الاخحياطات
الًغوعءة ،وَى ثىاٞـ ٢اصت اليه ٖىامل رالرة هي :الجىاهذ الضازلية ،والبيئة املديُة بالٟغص ،رم َضاٝ
والٛايات التي ٖلٖ ٤لح ا.
و٢ض ثغث ٖلى ثىاػٕ الب٣اء طملة مً املؿاتل أَمها:
ٌ
 .1أن ٖملية الح٩ارغ الٗضص في ال٩اتىات صاٖية الى الهغإ بحن أٞغاص الىىٕ الىاخض ،اهه نغإ مً أطل
الب٣اء.
 .2أن الحىاٞـ ٖلى َل الاخحياطات الًغوعءة َى ثىاٞـ ُٞغ ٢اصت اليه الجىاهذ الضازلية بجاه
البيئة التي ثمسل أَم زُاع الخ٣ي٣ية.
 .3أن ٖملية إلاهحاض لألٞغاص في ال٩اتىات الخية متزايضة مًُغصة عٚم أن وؾاتل املٗيكة مدضصة ويؿيُة،
ً
وبىاء ٖليه ٞالبض مً اَال ٥أٖضاص مً ال٩اتىات ختى يٗيل ازغ ،و٢ض ثغث ٖلى طل ٪وطىص الخغوب
وثُىءغ وؾاتل ال٣حا ٫والحضمحر م٘ أن إلاوؿان ُ
أر إلاوؿان.4
اطن َىاَ ٥غٞان في ثىاػٕ الب٣اء :الُغ ٝو ٫يحمسل في اهحاض أٞغاص ٧اتىات خية متزايضة في ثًاٖٟات
٦سحرة مًُغصة ث٣ضع باملاليحن ،ولى ٢ضع ل٩ل َظٍ ٖضاص أن جٗيل لًا٢د عى ا ،ومً رم ٩ٞل مج ا
يىاػٕ ازغ ويؿعى للً٣اء ٖليه وَى َغ ٝاؾت ال٧ا.
والُغ ٝالساوا َى اهحاض ٦ميات ٚظاتية محًاتلة ثٟا باخحياطات خياء مً الٛظاء واملؤوي ،وبالحالي
ٞحىاػٕ الب٣اء يغوعة خياثية بل َى نىعة مً نىع الٟ٨اح املؿحمغ مً أطل الب٣اء.
ب .امل اكشة :مً املئ٦ض أن ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء ث٣ىم ٖلى أؾـ بخيدة ،أما ملاطا ٞلما يلي :ى ى
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 .1مدمض الٛؼالي ،الحُىع إلاخياثا بحن الضيً والٟلؿٟة ،مُبٗة الهىا ،ٝال٣اَغة2004 ،4:ٍ ،م ،م.549
٨ٞ .2غة ثىاػٕ الب٣اء ْهغت أراعَا الؿلبية في الٛغب واملجحمٗات امل خضة ،بج ا ٖ٨ـ ٢اٖضة إلايساع إلاؾالميةً ،
وبىاء ٖليه ٞبن ٢اٖضة
إلايساع جُٗا ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء ثل ٪املؿاخة الىاؾٗة التي أُٖت ا لها الٟلؿٟة املٗانغة وػٖماء ال٨ٟغ الحُىع  ،وثل ٪املىاػهة يغوعءة
َُْ ُ َ ََ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ
انة﴾ ؾىعة الخكغ ،اية .9
ث٨كَ ًٖ ٠بيٗة إلاؾالم و٢ض مضح هللا أَل إلايساع ب٣ىله﴿وءئ ِرغون ٖلى أهِ ٟؿ ِهم ولى ٧ان ِ ِ م زه
 .3ؾالمة مىسخى ،هٓغءة الحُىع وأنل إلاوؿان ،املُبٗة الٗهغءة ،ال٣اَغة1925 ،م ،م.83
.4ؾالمة مىسخى ،مغط٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .83واهٓغ :اهُىان ٦غؾبي ،الحُىع والخ٣ات ٤الٗلمية ،ت :عمؼ اؾ٨ىضع ،صاع الجيل ،بحروت،
1987م ،م.41
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٧ل مج ما َبيٗة صاٖية الى
 .1اج ا جٗير ًٖ خا ت الاهٟهام الصيصخي مً خيص أن إلاوؿان والخيىان في ٍ
الحهالر ،بل واملدبة ،بضليل أن الخيىان املٟترؽ "٧ابؾض والظت " مهما اقحض به الجىٕ ٞبهه يحهضي
بىه ولم يدضذ أن ٧له ،بل عبما يمىت في ؾبيل ب٣اء ابىه .ي٣ى ٫الض٦حىع الُٗاع « ان ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء
التي ٢ا ٫ا الحُىعءىن ثىُب ٤ا ٖلى الجماٖات إلاوؿاهية التي ٣ٞضت أعنضت ا ال٣يمية و زال٢ية
وٚلبد ٖلح ا الجزٖة الٗضواهية ،وبالحالي ٞال يمسل طل٢ ٪اٖضة ٖامة يم ً٨الاخح٩ام الح ا».1
ً ً
ولظا ٞبن َظٍ ٩ٞاع الىٓغءة ثه ر أن ث٩ىن مٗياعا رابحا و ثحمسل ٞح ا خ٣ي٣ة ٖلمية.
 .2ان ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء التي ٢ا ٫ا الحُىعءىن ان بخد بحن الخيىاهات املٟترؾة و زغي املؿحؤوؿة
"٧الؿب٘ والخمل" ٞبج ا جٗير ًٖ ثىاػٕ الب٣اء ب٣ضع ما جٗير ًٖ خاطة ؾض الى الُٗام ،بهه يٟهم مٗجى
خ الب٣اء،وَظا ما يٗير ٖىه البٌٗ ب٣ىلهم « ان الحىاػٕ مً أطل الب٣اء الظ ٢ا ٫به الحُىعءىن يٟح٣ض
ً
ؾاؽ املححن الظ يج أن ي٣ىم ٖليه ،و ية طل ٪أن الخمل ي٣ترب مً ؾض لكٗىعٍ بؤهه يمسل ٖضاوة
له ،و ؾض ي٣ترب مً الخمل ٖلى أهه ٖضو له واهما َى َٗامه الظ يؿض به عم٣ه ،بن ٧ل مج ما يٟهم
مٗجى الخياة واؾحمغاعَا وا ٧ان يمً الٗ٣الء».2
 .3ان ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء ثية مً زيا ٫أبخا ا ،بن الُبيٗة التي زل ٤هللا البكغ و٧ل ال٩اتىات الخية ٖلح ا
ٞح ا صا ٘ٞمىمة و بىةٌ ،
و٧ل مج ما يدص ٦ير ٖلى اخترام نٛغ والضٞإ ٖىه ،يؿحى في طل ٪إلاوؿان
ً
والخيىان .ي٣ى ٫طيمـ ٞغاهؼ « اهجي أ٢مد مؼعٖة للضواطً "البِ" و خٓد أهساٍ ثغ٢ض ٖلى بيًها رالرحن
ً
ً
يىما ،ثدىى ٖليه وثضٞئه ،وثمغ ا يام طىٖا في ؾبيل املدآٞة ٖلى ثل ٪البيًة التي هٓج ا نماء بيىما
أمها ثٟهم ما يضوع بضازلها ،وأط٦غ أهجي ا٢تربد مغة مً مغ٢ض البُة ٢بل أن ثسغض نٛاعَا مً البيٌ ب٣ليل
ٞبطا ا ت اطمجي وثُحر في وطهي ،رم ت ضصوا وعبما ٢اثلت ا و٢حلت ا وهي جٗحير طل ٪ثضخية في ؾبيل أو صَا،
ٞؤيً ثىاػٕ خ الب٣اء َىا؟».3
مً َىا هغي أن ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء التي ٢ا ٫ا َئ ء ثهُضم بالىا ٘٢وطل ٪مما طٗل ال٨سحريً مج م
يخىاػلىن ٖج ا ويٗيضون خؿابات م مً طضيض.
ب
رانُا /ضىع ث اػع الالاء :ر ر
ُ
الباخص في الٟلؿٟة إلاخياتية يجض أج م هىٖىا في ثىاػٕ الب٣اء وهىٖىا ٦ظل ٪في نىعٍ وؾؤ ِملذ الح ا مً
زال ٫ما يلي:
أ .غغع الفىغة :يغي الحُىعءىن أن لحىاػٕ الب٣اء نىع ٖضة مج ا:
 .1ثىاػٕ الب٣اء الٟاٖلي ومٗىاٍ أن يحم الحىاػٕ بحن خياء بًٗهم البٌٗ ٖلى أؾاؽ أن ٧ل مج ما ي٣هض
طل ٪الحىاػٕ ويؿعى اليهٞ ،هى ثىاػٕ مكتر ٥بحن َغٞحن ٧ل مج ما ٞاٖل .4وَظا الحىاػٕ الٟاٖل ؾىاء أ٧ان بحن
هىٕ واخض أو ٖضة أهىإ ٞالبض أن ي٩ىن بحن ٖ٣الء ختى ثحدٞ ٤٣يه إلاعاصة وال٣هضيةٞ ،بطا لم ثحىٞغ
أٞغاص ٍ
ً
ً
إلاعاصة وال٣هضية ٞبهه ي٩ىن ثىاػٖا بل ي٩ىن بٗيضا ًٖ الحىاػ ٫الٟاٖل.
 .2الحىاػٕ املٟٗىلي ومٗىاٍ أن ي٩ىن َظا الحىاػٕ بحن خياء و٢ىي الُبيٗة الهامضة مً الجٟا ٝوالحضخغ
ً
ً
والؼ ػ ٫واليرا٦حن والٟيًاهات ٚحر طل ،٪وؾبي ثىاػٖا مٟٗىليا ٖلى أؾاؽ أن خياء هي التي يٖ ٘٣لح ا
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الحىاػٕ مً الُبيٗة ،1والٟغ ١بيج ما أن الحىاػٕ الٟاٖل ٞيه ال٣هضية مً الُغٞحن ،أما الحىاػٕ املٟٗىٟٞ ٫يه
طهة واخضة وهي إلاوؿان الظ يٛحر ٖلى الُبيٗة ،بضليل أهه يؿعى الى اػاخة الجباًٖ ٫
ال٣هضية مً ٍ
ً
َغء ٤ق٣ها واخضاذ زٛغات ٞح ا٦ ،ما أهه ي٣يم ؾضوص وءدى ٫مجاع ج اع ،وعبما أخضذ أهىاٖا مً
ً
الٗضوان ٖلى الُبيٗة ٢انضا لها.
ً
ٌ
واضر في ص ثه٨ٞ ،م
ويٗل ٤الض٦حىع خؿام أبى الىهغ ٢اتال « ان َظا الحىاػٕ الظ ي٣ىم به إلاوؿان
ً
٢هغ إلاوؿان الُبيٗة ٞغصم وط٦ ٠ٟسحرا مً طىاه البداع واملديُات وَى ما ٖغ ٝباؾم املىاو  ،و٧ان
بظل ٪يٗلً ًٖ هٟؿه و٢ضعثه ٖلى ٢هغ الُبيٗة أو أهه يؿترص ما ؾل مىه».2
ً
أما ما ثماعؾه الُبيٗة يض إلاوؿان ٖلى هدى ما يؤجا في الٟيًاهات والؼ ػٞ ٫بن طل ٪ي٩ىن ٢هضا
بن الُبيٗة نماء وفي طات الى٢د جٗ٣ل ،وَظا مما طٗل مى ٠٢الٟلؿٟة املٗانغة في طاهب ا إلاخياثا
ً
يحًاء٦ ٫سحرا وثٖ ٘٣ليه اهح٣اصات ٖضيضة.
ويٗح٣ض إلاخياتيىن أن الحىاػٕ للب٣اء له ٌ
هاخية بظات ا أبغػَا:
نىع يمٞ ً٨دهها ٖلى
ٍ
أ .ثىاػٕ أٞغاص الىىٕ الىاخض ومىه ثىاػٕ أٞغاص الجيـ البكغ في ُ٢غة ماء ،أو ل٣مة ٖيل ،أو اؾح٣ال٫
الظات واملدآٞة ٖلى ال٨يىىهة الٟغصية.
ب .ثىاػٕ الٟغص م٘ الٓغو ٝالُبيٗية التي ٢ض ث٩ىن في ق٩ل أمُاع مٛغ٢ة وأٖانحر مضمغة ت ضص خياثه بما
يؿٟغ ًٖ طل ٪مً هحاتج.3
 .3ثىاػٕ الٟغص م٘ الخيىان عجم وَى الظ ي ٘٣بحن إلاوؿان والخيىان املٟترؽ٧ ،اإلوؿان و ؾض أو الىمغ
أو الظت ٖ ،ىضما يبدص ًٖ ٚظاته في شخيء مً الحل٣اتية أو الٗكىاتية ٞيجض في َغء٣ه إلاوؿان هٟؿه ٞي٘٣
في هؼإ.
هىٕ واخض يخىاػٖان عٚبة بٗيج ا ٧ل مج ما
 .4ثىاػٕ الخيىاهيحن عجميحن خيص ي٩ىن طل ٪بحن خيىاهيحن مً ٍ
يداو ٫الىنى ٫الح ا وثد٣ي٣ها٧ ،4الخا ٫م٘ نغإ ؾىص الجاثٗة م٘ الٛؼ ن أو الىٗامٞ ،بن ؾىص ثهجم
ٖلح ا وثداو ٫أن ثىالها لححٛظي ٖلح ا ،ل ً٨الٛؼالة أو الىٗامة ؾحداو ٫الهغب ختى ث ٘٣بحن أهياب الخيىان
املٟترؽٚ ،حر أن َظا الحىاػٕ ٢ض يئص الى اٞىاء أخضَما وَى الًٗي ٠اطا لم ثَ ً٨ىا٢ ٥اٖضة يدحبي ا
مً زُغ ال٣ى .
 .5ثىاػٕ الخيىان م٘ الىبات ومً املئ٦ض أن َظا الحىاػٕ ٢ض ي٩ىن لهالر الخيىان وعبما أؾغ ٝالخيىان في
ً
طل ٪الحىاػٕ ،ل ً٨بٌٗ أهىإ الىبات يحسظ خيال ٦سحرة صٞاٖية مً أبغػَا ْهىع أقىا ٥بحن ٚهان.5
ب .امل اكشة :يم ً٨مىا٢كة نىع ثىاػٕ الب٣اء مً ٖضة طىاه  ،وءٟ٨ا أج ا بٗيضة ٧ل البٗض ًٖ ٢هة
الب٣اء التي يحمؿ ٪ا الٟالؾٟة املٗانغون الظيً يحبىىن ٨ٞغة الحُىع إلاخياثا ،و٢ض ناٚىا ثل ٪املؿاتل
نياٚة ثىاػٖية ل٨ج ا ليؿد ٢هضية و اعاصية٦ ،ما أج ا ثغثبِ باملىا ،٘ٞو ظا ث٩ىن بٗيضة ًٖ مغماٍ في
انابة الهض ٝبل هي صليل اصاهة لهم وٖلح م.
أزلو مما ؾل ٠الى أن ثىاػٕ الب٣اء مً خيص املٟهىم والهىع ى ى خؿ ما ط٦غٍ إلاخياتيىن ى ى يئص
ٌ
صازل في الؿجن إلالهية.
م الٛاية التي ٢هضوَا ،وخؿبي أن طل٪
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ً
6
خض بٗيض ،ولى أخؿىىا نىٗا لٛحروا مً اثجاَات م الىٓغءة الى أزغي
٨ٞ .غة ب٣اء ن ر ٖىض الٟالؾٟة املٗانغءً محم٨ىة مج م الى ٍ
ثجغءبية ولغبما ونلىا الى هحاتج بخيدة بض ٫الٛىم في الُحن والىخل.
 .7وٞاء ٖبض الٗٓيم ههغهللا ،البيىلىطيا في الخيىان وإلاوؿان ،صاع ال٨ٟغ ،بحروت1987 ،1:ٍ ،م ،م.139
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املادد الثالد /صوع فىغة املىاص الخام في ث اػع الالاء :ر ر
ؾل ٠الخضيص ًٖ الحٗغء ٠بالٟلؿٟة إلاخياتية وأبغػ عطالها ،ومٟهىم ثىاػٕ الب٣اء والهىع التي يؤجا
ً
ٞح ا ،وَاأها طا اهح٣ل الى صوع املىاص اليام في الحىاػٕ خؿ ما يهىعٍ إلاخياتيىن ٖغيا ومىا٢كة وَى يؤجا
ٞيما يلي :ى ى
أ .الػغع :يٗح٣ض إلاخياتيىن أن ثىاػٕ الب٣اء ي٣ىم ٖلى مىاص رابحة أنلية يُل٣ىن ٖلح ا اؾم "املىاص
ً
اليام" ،1وَظٍ املىاص يُل٣ىن ٖلح ا أيًا اؾم "الاؾحيحاطات الىٓغءة" والتي أم ً٨ثدىءغَا ٖلى الىاخية
التي يؿحض ٫مج ا ٖلى ٖملية الحُىع إلاخياثا٨ٞ ،ؤن ثىاػٕ الب٣اء ّبض ٞيه مً وطىص املىاص اليام ختى ي٩ىن
ً
صوعَا ٞاٖال ،واؾحضلىا ٖلى َظا الضوع للمىاص اليام بما يلي:ى ى ى
ٌ ً
٦سحر طضا و يم ً٨أن جؿحىٖبه بداع الٗالم وءابؿه ،بن الٗالم
 .1الحيارغ ال ىعي :ومٗىاٍ أن وؿل خياء
مدضوص واليؿل ٚحر مدضوص ويؿحضٖ ٫لى طل ٪باملكاَضةٞ ،الحىاػٕ بيج ا ٢اتم في نىعٍ املحٗضصة ومٓاَغٍ
املح٩ارغة وءُل٣ىن ٖليه اؾم الح٩ارغ الىىىي.2
ً
ً
ً
بىاء ٖلى َظا الح٩ارغ ي٩ىن الحىاػٕ في الب٣اء أمغا يغوعءا ٖىض إلاخياتيحن ٖلى وطه الٗمىم ،وبالحالي ٞحىاػٕ
الب٣اء ٢اتم في يي ٤مؿاخة الٗالم ًٖ اؾخيٗاب وؿا ٫الخية.
ٞغص مً الىٓغءة إلاخياتية يسحل ًٖ ٠ازغ في هىٖه أو َبيٗحه
 .2الازحالف ال ىعي :ومٗىاٍ أن ٧ل ٍ
٧الظ٧ىعة و هىرة في الىىٕ الىاخض ،وَظا الازحال ٝاما أن يٞ ٘٣يه مؼاخمة ٖىض ثد٣ي ٤الغٚبات أو الحضا٘ٞ
ً
الظ ي ٘٣بحن ال٩اتىات بما يترث ٖليه الٟىاء ،3وؾيئص َظا الازحال ٝالى التزاخم في املاصة اليام أيًا مً
هىٕ زغ.
هىٕ بض أن ي٩ىن ٖلى خؿاب ٍ
خيص ان ب٣اء ٍ
 .3فىغة الانحساب الؿاُعي :ومٗىاٍ أن املمحزات الهٛحرة بحن ٞغاص الىاجخة في الخياة يدضذ لها ثغا٦م
ٖلى مغ الؿىحن ٞحرذ بىاء ًٖ اباء َظا الحمايؼ رم يغره خٟاص ًٖ اباء وَ٨ظاٞ ،4بطا مطخى مليىن ٖام
ً
ً
ً
ً
مسال ناع الٟغص زحر ٦سحر الازحال ٝطضا ًٖ الجض و ٫ختى يهحر ٧ل مج ما هىٖا مؿح٣ال م٘ أن خىا٫
مكتر٦ة.5
زا ٝأن الحُىعءحن يٗح٣ضون أن الحىاػٕ مً أطل الب٣اء ؾمة ٢اتمة في ٧اٞة ال٩اتىات الخية الٗا٢لة
ٚحر ٍ
والٛحر ٖا٢لة ،وأج ا في ثىاػٕ مؿحمغ ،وأن الب٣اء ٞح ا اهما ي٩ىن لأل٦مل و ٢ىي وأما الًٗيٞ ٠بهه يسحٟا
ً
ً
مً مؿغح خضاذ وءحالشخى ثماما لٗضم ٢ضعثه ٖلى الٟىػ بالخياة اط أهه لم يٗض نالخا لها.6
 .4الح اؾم الىىني :ومٗىاٍ أن ٧ل ما في ال٩ىن أٞغػثه الُبيٗة و٢هضت الى ثيؿي ،٤وبالحالي ٞال٩اتىات التي
ثمىت لٗضم ٢ضعت ا ٖلى م٣اومة ازغ اهما مغصَا الى ؾلى ٥الُبيٗة طات ا وخغ٦ة ال٩ىن التي ثحى.7٠٢
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ً
ً
ً
وبىاء ٖليه أ٢ام الحُىعءىن ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء ٖلى َظا الحىاؾ ٤ويٗحيرون ٦ال مج ا مئصيا لآلزغ ،و٢ض
ثىؾٗىا ٞيه ختى ٢الىا ان َظا الحىاؾ ٤ليـ مٗىاٍ السبات واهما مٗىاٍ الحُىع ال٣اتم في إلاوؿان،
والخيىان ،والىبات ،وال٩ىهيات ،والجماصات ،وأن طل ٪ؾمة ٧ىهية.1
وءؼٖم الحُىعءىن أن َظا الحىاؾ ٤له مٟهىم زام ٢اتم في ٧اٞة ال٩اتىات الخية ،وثظ٦غ به املكاَضات
الخؿية والحجاعب الٗلمية و خىا ٫ال٣اتمة ،ومً املئ٦ض أج ا أ٩ٞاع بٗيضة ًٖ ال٣بى ٫مً الىىاحي املسحلٟة
ومً رم ؾؤٖغى ملىا٢كت ا ٦ما يلي :ى ى
ب .امل اكشة :يم ً٨مىا٢كة ٨ٞغة املىاص اليام وصوعَا في ثىاػٕ الب٣اء ٦ما يلي:
 .1ال٣يام ٖلى الٟغيية :ومٗىاٍ أن ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء بحن ال٩اتىات الخية مً الىاخية الحُىعءة ٢امد ٖلى
ٞغيية وطىص عٚبات صازل َظٍ ال٩اتىات ثضٗٞها الى مماعؾة ؾلى٦يات ثحد٨م ٞح ا الضوا ٘ٞالتي ثىطض ٖىض
البٌٗ وءدغم مج ا ازغ.2
رم ان بٌٗ املٟاَيم التي ثد٨م ثهغٞات ال٣اتلحن ب٨ٟغة الحىاػٕ مً أطل الب٣اء ث٣ىم ٖلى الجض ٫وليـ
ٖلى الخ٣ي٣ة ،أما ملاطا ٞألن الحىاػٕ مً أطل الب٣اء بض أن يحىٞغ له الٗ٣ل الىاىي والضواىي التي ثمحز عٚباثه
ً
وقهىاثه بحن ٚغاتؼٍ وصواٗٞه ،وطل ٪مٟح٣ض في الىبات والخيىان ٖلى أ٢ل ث٣ضيغ ًٞال ًٖ الجماص.
و ظا يحالشخى ال٣ى ٫بىطىص املىاص اليام واٖحماص صليل ثىاػٕ الب٣اء ٖلح ا ٞخؿ ِ٣الىٓغءة ٧لها لٗضم
٢يامها ٖلى أؾـ بخيدة.
 .2الكهاصات والىرات ٤البيىلىطية :ومٗىاٍ أن ٧ل طاه ٍ مً طىاه الخياة البيىلىطية جكهض بٗضم وطىص
هىٕ ما
ثىاػٕ مً أطل الب٣اء ،أما ملاطا ِٞلما َى مٗلىم مً أن « ٧ل ؾب بيىلىجي ييكؤ ٖىه مؿب مً ٍ
ثىطض بيج ما ٖال٢ة بيىلىطية» ،3واطا ٧ان بيج ا ثل ٪الٗال٢ات البيىلىطية ٨ٞي ٠ي ٘٣ثىاػٕ؟
ان ٢يام ٧ل مج ما في ٖال٢ة بيىلىطية يئ٦ض الىٞاء باملحُلبات وءجؼم بىطىص جٗاون ثىاػٕ ،وايساع أرغ
وأهاهية ،يكهض بظلٖ ٪لم ٖهاب الظ ي٣غع أن الحاعءش الخيى الخكغءخي ٢غع أن ٧ل خؼمة ٖهبية في
طؿم ال٩اتً الخي ثغثبِ باملش وثحجه ٧لها الى جٛظية طىاه إلاوؿان ٧له ولى ٧ان َىا ٥ثىاػٕ ما وَ ٘٢ظا
ٌ
قاَض بؤن ثىاػٕ الب٣اء الظ ي٣ى ٫به إلاخياتيىن زغاٞة
الحٗاون .4مً رم ٞبن الٗلم إلاخياثا البيىلىجي
وليـ خ٣ي٣ة ٖلمية.
 .3الجىاه الٗ٣لية :ومٗىاٍ أن أخ٩ام الٗ٣ل رابحة وهي :الىاط واملم ً٨واملؿحديل٦ ،ما أن يىابِ
الح٨ٟحر و٢ىاهيىه هي زغي رابحة ،وأٖجي ا الظاثية أو الهىءة وٖضم الحىا ٌ٢رم السالص املغٞىٕ٦ ،5ما أن
أخ٩ام الٗ٣ل ٢ايية بما يلي:
أ .أن ما ط٦غٍ الحُىعءىن خى ٫ثىاػٕ الب٣اء يٗير ًٖ أنل ال٨ٟغة ،وَظا في خض طاثه َضم لها ،أما ملاطا ٞألن
الحىاػٕ مً أطل الب٣اء يلؼمه وطىص ٢ضعات ٖ٣لية وام٩اهيات هٟؿية بجاه اعاصة خغة وٚغءؼة محم٨ىة م٘
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 .1ؾالمة مىسخى ،مغط٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .84واهٓغ :أخمض مدمض باقاميل ،مغط٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م 44خيص ثىاو ٫طىاه الىٓغءة ٧لها
ً
ً
وأجى ٖلح ا مً أنلها ،ويٗض ٦حابه مً ال٨ح التي ه٣ضت ثل٩ٞ ٪اع ه٣ضا ٖلميا.
ً
ً
٨ٞ .2غة الٟغيية ال٣اتمة يم ً٨الى٢ىٖ ٝلح ا في ٧اٞة طىاه ال٨ٟغ الٟلؿٟا املٗانغ ٖمىما والحهىع زهىنا ،وبالحالي ٞال يٗغٝ
نل الظ زغطد ٖىه أو الٓغو ٝالتي اعثبُد ا.
 .3وٞاء ٖبض الٗٓيم ههغ هللا ،مغط٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.141
.4الخؼمة الٗهبية بًٗها يحجه الى جٛظية الكٗغ ،ويًٗها الى ال٣ضم في مىٓىمة مح٩املة صالة ٖلى وخضاهية هللا وٖلمه و٢ضعثه .اهٓغ:
وٗمان ًٞل ،إلاخياتيىن ومك٨الت م الصيهية ،صاع الٗلم ،بحروت1942،م ،م42ى .43
 .5مدمىص ٢اؾم ،املىُ ٤الخضيص ومىاهج البدصَ ،بٗة ال٣اَغة1969 ،م ،م.231
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ثغ٦يبات ٞؿيىلىطية وؾي٩ىلىطية .والؿئا ٫ان َل يٗغ ٝأخض بالًبِ متى ثىطض ثل ٪الٛغءؼة؟ بل و
أيً ثحجه؟ ٦ما لم يج أخض ٖلى الؿئا ٫ال٣اتل َل و ٘٢الحىاػ ٫في ال٩اتىات الخية ٖلى ٢ضع الؿىاء؟
ب .أن أبخاب ال٨ٟغ الحُىع ػٖمىا في بٌٗ املغاخل أن الىىٕ إلاوؿاوا بضأ وطىصٍ مً زال ٫خيىان
ً
ً
ً
بؿيِ طضا "٧البىلي " ،رم أزظ ثل٣اتيا في الحُىع ختى ناع خيىاها طا زلية ،رم اعث٣ى الى ما َى أبٗض مً
ً
طلٞ ٪هاع ٧ابميبيا خيىاها أخاص التر٦ي  ،وَظا يلػي الٗ٣ل وأخ٩امه اط يجحم٘ الارىان ٖلى شخيء واخض
ً
ملا َى رابد مً أن أخضَما ى ى املىطىصيً املحمارلحن ى ى ى اطا قٛل م٩اها ٣ٞض أبٗض ٚحرٍ ٖىه ،بن امل٩ان
يدحمل ؾىي واخض يخىاؾ مٗه والٗ٣ل يمى٘ طل.1٪
ض .أن اليلية البيىلىطية ثغثض في الخ٨م ٖلح ا الى الٗ٣ل ،أما ملاطا ٞألن اليلية البيىلىطية ما هي ا ماصة
ًٖىءة أما الٗ٣ل ٞبهه هىع عوخاوا هضع ٥به الٗلىم الًغوعءة والىٓغءةٞ ،2هل ي ٘٣الحىاػٕ بحن الٗ٣ل
هىٕ واخض وبالحالي ٞال ثىاػٕ بيج ما .رم ان
الىىعاوا واليلية البيىلىطية "اليلية الجغرىمية" وليؿا مً ٍ
الٗىامل الُبيٗية ٧ابٖانحر والؼ ػ ٫التي ثضمغ ال٩اتىات الخية صون ٢هض ٞهل ي ٘٣بيج ا ثىاػٕ؟ اج ا ؾجن
الهيةٞ .سبد ظا أن الحىاػٕ مً أطل الب٣اء مغٞىى مً الىاخية الٗ٣لية.3
 .4الىاخية الؿي٩ىلىطية :ومٗىاٍ أن الىٟـ إلاوؿاهية لها عٚبات محٗضصة ثداو ٫ثد٣ي٣ها مً زال٫
اهضٞاٖات ٢ض ث٩ىن محىاػهة أو ٚحر محىاػهةً 4
.وبىاء ٖليه ٞمً املدحمل وطىص هىٕ مً الحىاػٕ الضازلي بحن ٢ىي
الىٟـ "ال٣بى ٫والغص" ،وَى ما يكٗغ به ناخبه وءد٨م ب٣بىله أو ٖضم إلاب٣اء ٖليه ،ومً رم ٞبن ال٣ى٫
بخىاػٕ الب٣اء ليـ ثىاػٕ مىا ٘ٞو ًٖالت بل َى ثىاػٕ ٢ىة زحرية ٖلى أزغي قغءغة ،اهه ثىاػٕ ث٩امل
ث٣اثل.
ً
ً
ً
وبىاءا ٖليه ثد٨م الٗال٢ات الىٟؿية بؤهه يىطض ثىاػٕ أنال بحن الياليا أيا ٧ان هىٖها ،بج ا ثٟح٣ض الضوا٘ٞ
ال٣ىءة والٗىامل املئصية الح ا.
أزلو مما ؾل ٠الى أن صوع املىاص اليام في ثىاػٕ الب٣اء ٖلى الىدى الظ ٢هضٍ إلاخياتيىن يد٤٣
ثل ٪الٛاية بل ييحهي الى الحؤ٦يض ٖلى ٢اٖضة ٖامة بؤن ٧ل شخيء في ال٩ىن زل٣ه هللا و٢ضعٍ وطٗل أمغٍ بحن
َ َ َ ْ ُ َّ
الله ََ ٞؤ ُعووا َم َاطا َز َل ََّ ٤الظ َ
الٗ٣الء ٌ
يً ِمً ُصو ِه ِه َب ِل
ِ
ِ
٧ل يحجه اليه ليبهغٍ وثدضي الجمي٘ ب٣ىله ﴿َظا زلِ ٤
َ ُ
َّ
َّ َّ َ ْ َ ُ َ
َ
الٓاملُى َن في َ
ي َالُّ ٫مبحن﴾ ،5و٢ىله ُ
﴿ن ْى َ٘ الل ِه ال ِظ أثَّ ٧ ًَ ٣ل شخ ْي ٍء ِا َّه ُه ز ِب ٌحر ِب َما ث َْٗ ٟلىن﴾.6
ِ ِ
ٍ ِ
و يسٟى أن الغطىٕ الى ما قغٕ هللا ٞيه الىجاة وأن اليغوض ٖليه ٞيه الهال ٥وهللا جٗالى ط٦غ في ٦حابه
َّ َّ َ ْ
َ ْ َ َ ََ
َ
َْ
يً ُي ِخ ُضون ِفي َيا ِث َىا َيس َْ ٟىن َٖل ْي َىا أَ ٞمً ُيل٣ى ِفي
﴿ان ال ِظ
ٖ٣ىبة
الظيً ي ْخضون في ياثه ٞي٣ى ٫طل ٖالٍ ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
ً
َّ
7
ْ
الىاع َزح ٌر أم َّمً َيؤجا مىا َي ْى َم الَ ٣ي َامة ْ
اٖ َملىا َما ِقئح ْم ِاهه ِب َما ج ْٗ َملىن َب ِهحر﴾  ،و٧ان ولى ٢يام َئ ء ٖلى
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ً
َ
َُ
﴿ؾج ِرح ِ ْم َيا ِث َىا ِفي اِ ٞاَ ١و ِفي أ ُهِ ٟؿ ِه ْم
ما قغٕ هللا والحماؽ الض تل ٖلى وطىصٍ و٦ما ٫نٟاثه ثد٣ي٣ا ل٣ىله
َ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ ُ َ
َ
َخ َّتى َيخ َب َّح َن ل ُه ْم أ َّه ُه ال َخ ُّ ٤أ َول ْم َيِ ٠ِ ٨ب َغِّب َ ٪أ َّه ُه َٖلى ّ ِ ٧ل شخ ْي ٍء ق ِهيض﴾.8
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الخاثمة:
ً
اؾح٣غ في بداذ الٗلمية أن الياثمة ث٩ىن عنضا ببغػ الىحاتج وأَم الحىنيات وامل٣ترخات التي ي٣ضمها
الباخص املٗغفي ،وؾؤ٢ضم طلٖ ٪لى الىدى الحالي :ى ى
ب
أو  /أى ال حابج:
 .1أن الٟلؿٟة املٗانغة ثضوع في ٞلٚ ٪حر مدضص املٗالم أصي ا الى انُىإ م٣ضمات ث٣ىم ٖلح ا أصلة،
والى٢ىٖ ٝلى مىٟلحات اٖحيروَا هحاتج ،وال٣اٖضة أن امل٣ضمات الضخيدة ثؤجا بٗضَا هحاتج بخيدة.
 .2أن الٟلؿٟة املٗانغة التي لجؤ أبخا ا الى ٢هة الحُىع إلاخياثا لم ي٣م واخض مج م بحجغبة ما خهل،
وال٣اٖضة املٗغٞية ث٣ى ٫ان ٧ل ثجغبة ث٩ىن بخيدة ا اطا ثم بدث ا ٖضة مغات وفي ٧ل مغة ثؤجا الىحاتج.
 .3أن ٨ٞغة ثىاػٕ الب٣اء لم ث٣م ا ٖلى ٞغيية مٓىىهة ً
بىاء ٖلى أن املٓىىهات ث٩ىن ً٢ايا بخيدة بل
ً
يغبا مً الييا ،٫اط ليـ مً املٗ٣ى ٫أن ث٣ىم مباخص وهٓغءات ٖلى مجغص ٞغييات أو مٓىىهات.
ً
ً
٧افي
 .4أن الحُىعءحن مً الٟالؾٟة املٗانغءً عصصوا لخىا واخضا لم يً٨
ٍ
لىاخض مج م صليل ٖليه ،وَظا ٍ
للحؤ٦يض ٖلى أن الٟلؿٟة الخضيسة واملٗانغة ثدحاض اٖاصة هٓغ في الً٣ايا التي ثىاولت ا أو ثؼٖم و٢ىٞها
ٖلح ا ،وأن الً٣ية التي ث٩ىن لها أصلة جٗض مجغص زيا ٫طامذ يحد ٤٣الىٓغ ٞيه.
ً
ً
 .5أن ثىاػٖا الب٣اء واٖحماصٍ ٖلى مجغص محابٗة أو مكاَضة ٧اتىات خية جؿغح هدى املغىى يٗض أمغا م٣بى .
أما ملاطا ٞألن املؿاتل الٗلمية يج أن ثج ٌ لها أصلة ٖلمية ،أما أن ي٩ىن مٗياع ؾحر خيىاهات الى املغىى
ً
ً
ٞح ا ال٣ى والًٗيٞ ٠ليـ طل ٪مٗياعا يم ً٨ثُبي٣ه في طمي٘ الخيىاهات هٓغا لٓاَغة الٟغو ١الٟغصية.
 .6أن ٨ٞغة املىاص اليام التي اٖحيرت أ٢ىي أصلة ثىاػٕ الب٣اء ٖىض الحُىعءحن ثٟح٣ض الحٗغء ٠ا مً ٢بل
الحُىع هٟؿه ،وال٣اٖضة املٗغٞية ٢ايية بؤن املٟاَيم التي لم ثحدضص جٗحير يمً املباصة الٗامة
ً
مىُ٣يا ،بن املىُ ٤يٗحمض َغء ٤بخة ٩ٞاع .و ظا ي٩ىن مبضأ ثىاػٕ الب٣اء الظ ٢ا ٫به الحُىعءىن
إلاخياتيىن يٟح٣ض نى ٫املىُ٣ية ُٞحرص ٖلى أبخابه.
 .7أن الحُىع إلاخياثا في طاه ثىاػٕ الب٣اء زال ٠الجىاه إلاخياتية طات ا٦ ،ما زال ٠أخ٩ام الٗ٣ل
ً
والىا ،٘٢وماصام ٢ض زالَ ٠ظٍ الجىاه ٞال اٖحضاص به أنال ،و يم ً٨ال٣بى ٫به ٖلى هاخية مً الىىاحي،
ً
ٞبطا أي٣ىا أن طاهبا مً الحُىعءحن إلاخياتيحن ٢ض عَ ٌٞظا الحىطه أ يٗض طل ٪بمسابة الىرات ٤التي ثم
الحىاػٖ ٫ج ا مً ٢بل املٟاوى الظ اصىى نض ١ورات٣ه؟
 .8أن مبضأ ثىاػٕ الب٣اء ثم الحىاػٖ ٫ىه مً ٢بل إلاخياتيحن الظيً ط٦غت قهاصت مً ،
وبىاء ٖليه ثب٣ى املؿؤلة
٢اتمة في أن ما صليل ٖليه يج الحىاػٖ ٫ىه ،وماصام الضليل ٢ض ثُغ ١اليه الاخحما ٫مً طهة املسال٠
وط ٖلى املحمؿ ٪به أن يؿاعٕ الى الحسلي ٖىه.
ب
رانُا /أى الحىضُات:
 .1يغوعة اٖاصة الىٓغ في الً٣ايا التي ثىاولت ا الٟلؿٟة املٗانغة بج ا ثضعؽ في ٦سحر مً طىاهب ا في املضاعؽ
ً
الٗلمية طات املؿحىءات املحبايىة ،وطل ٪يمسل زُىعة ٖلى زال ١وال٣يم إلاوؿاهية وزانة اطا جٗغيد
ثل ٪الٟلؿٟة في طىاهب ا الى مؿاتل خؿمد صازل الىهىم الضييية ،وال٣اٖضة أهه مً أنض ١مً هللا ٢يال.
 .2يغوعة مغاطٗة ال٨ٟغ الحُىع إلاخياثا ومغاطٗة الً٣ايا التي ثىاولها مً زال ٫صعاؾات مىيىٖية
ثجم٘ بحن نى ٫الكغٖية والجىاه املىُ٣ية التي ثغثبِ ا مهالر الٗباص ملا َى رابد مً أن الكغيٗة
طاءت مله خة الٗباص.
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 .3الىٓغ في ٧اٞة ال٣ىاٖض واملباصة و ؾـ التي اٖحمضت ٖلح ا الٟلؿٟة املٗانغة وزانة ما يحٗل٤
ً
بالجاه إلاخياثا ،ويغوعة وؿبة اعاء الى أبخا ا ختى ي ٘٣الباخسىن في ْال ٫مٗغفي وزانة اطا ث٨غع
اؾم واخض ٧الخا ٫م٘ أعاػمىؽ صاعوءً و جكاعلؼ صاعوءً ،م٘ ٞدو
ط٦غ ٖلمحن يدمالن أو يكغ٧ان في ٍ
املٗح٣ضات الضييية التي خ٨مد ٧ل مج م ٖلى اهٟغاص.
 .4يغوعة بىاء الًمحر املٗغفي ٖلى ٢ىاٖض بخيدة ويىابِ يم ً٨الاؾحٟاصة مج اٞ ،بطا لم يح٣يض ظا
أبخاب املؿئولية ثدملىا هاثجها أمام هللا و طيا ٫املٗانغة و زغي التي ؾحؤجا.
ب
رالثا /أ غػ امللترخات:
 .1الحُىع إلاخياثا بحن املٟهىم والض لة.
٨ٞ .2غة الحُىع بحن الاطحماٖيحن وإلاخياتيحن " صعاؾة م٣اعهة".
 .3ثدضيض املٟاَيم بحن ثىاػٕ البىاء وثىاػٕ الهضم.
 .4نياٚة ٩ٞاع إلاخياتية ٖلى هاخية ثىْيٟية.
 .5صوع الباخص إلاخياثا في اربات الٗ٣يضة إلالهية.
وخيص ثىاولد ما ؾلٞ ٠بوا أؾؤ ٫هللا الٗلي ال٣ضيغ الخؿضيض.
املطاصع واملغاجؼ:
 .1ال٣غ ن ال٨غءم.
 .2أ.ب .عوبغت ،أٖالم الضاعوءيية ،تٖ :اص ٫نبخيَ ،بٗة بحروت1987 ،م.
 .3أ.ب.ؾىعػ ،ثُىع ال٩اتىات الخية ،ت :نالر مغسخيَ ،بٗة بحروت1975 ،م.
 .4أبى خامض الٛؼالي ،الخ٨مة في مسلى٢ات هللا ،ثد٣ي :٤مدمض عقيض ٢باوا ،صاع اخياء الٗلىم،
بحروت1997،م.
 .5أخمض مدمض باقا ميل ،إلاؾالم وهٓغءة صاعوءً ،صاع املٗاع ،ٝت:بضون.
 .6ألٟغص عاؾل والاؽ ،مظ٦غاجا الصيهية ،ت :نير خا ،ٔٞصاع الجيل ،بحروت.
 .7اهظعءه َى ،٥مى ٠٢مً الحُىعءحن ،تَ :ىاء نٟىت ،صاع ال٨ٟغ ،بحروت1981 ،1:ٍ ،م.
 .8اهُىان ٦غؾبي ،الحُىع والخ٣ات ٤الٗلمية ،ت :عمؼ اؾ٨ىضع ،صاع الجيل ،بحروت1987 ،م.
 .9الياؽ عمؼ أهُىان ،الحُىع الٗلبي ،صاع مىحر ،ال٣اَغة1947 ،م.
 .10بضع الضيً مدمىص الؿىسخي ،أٖالم الٟلؿٟة املاصيةَ،بٗة الضاع إلاؾالمية ،صمك1947 ،٤م.
 .11جكاعلؼ صاعوءً ،أنل هىإ ،ت :اؾماٖيل مٓهغ ،مئؾؿة َىضاو للحٗليم والس٣اٞة1928،م،2:ٍ ،
ض.1:
 .12جكاعلؼ صاعوءً ،أنل هىإ ،ت :زاَغ مغسخي ،املُبٗة الٗهغءة بحروت1937 ،م.
 .13ثىماؽ صاون ،الالماع٦ية في نىعَا الٗلمية ،ت :هاَض أبى ط٦غي ،صاع الجيل ،بحروت1987 ،م.
 .14ثىماؽ ٞغاهؼ ،الحُىع وثاعءسه الٗام ،تَ :ضي مهباح ،صاع املٗغٞة ،بحروت.1971 ،
 .15طا٧ىب بغوهىٞؿ٩ا ،الحُىع الاطحماىي وٖال٢حه باملىٓىمة إلاخياتية ،ت :أمل ػ٧ا ،صاع املٗغٞة ،بحروت،
1981م.
 .16طا٧ىب بغوهىٞؿ٩ا ،الحُىع الخًاع لإلوؿان ،ت :أخمض مؿحجحر ،ؾلؿلة ل ٠ال٨حاب الساوا،
الٗضص.36 :
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 .17طغاَام ٧اهىن ،هٓغات في ثُىع ال٩اتىات الخية ،تٖ :بض الخٟئ خلبيَ ،بٗة صاع ال٨ٟغ الجضيض،
بحروت1997 ،م.
 .18طىعض طىَاع ،الُغء ٤الى الٗلم ،تٖ :اص ٫عاقضَ ،بٗة خل 1981 ،م.
 .19طىؾيان ٧ىٞييه ،الضاعوءيية ثدد مجهغ البدص الٗلبي ،تٖ :بض املُٗا زليل ،صاع الحىٞي1962 ،٤م.
 .20طىَاع ؾبيؿغ ،الحُىع املٗ٩ىؽ ،ت :وٞاء ناصَ ،١بٗة ٦غ٧ى1957 ،2 :ٍ ،٥م.
 .21طيمـ ٞغاهؼ ،مك٨الت الٟلؿٟة املٗانغة :صعاؾة ميضاهية ،تٖ :ؼءؼ وكؤت ،مغاطٗة :خؿً ٞىػ ،
َبٗة املٗغٞة ،صمك1985 ،٤م.
ً
 .22خؿام أبى الىهغ ،إلاوؿان والُبيٗة وطها لىطهَ ،بٗة صاع املىيل ،ال٣اَغة1987 ،م.
 .23خؿً الؿيض ثى٢ان ،مالمذ الٟلؿٟة الخضيسة ،الضاع إلاؾالمية ،صمك1967 ،1:ٍ ،٤م.
 .24ؾٗيض الُٗاع ،الٟلؿٟة الضاعوءيية في محزان الى٣ض الٗلبي ،وكؤة املٗاع ،ٝإلاؾ٨ىضعءة1963 ،م.
 .25ؾالمة مىسخى ،هٓغءة الحُىع وأنل إلاوؿان ،املُبٗة الٗهغءة ،ال٣اَغة1925 ،م.
ٖ .26بض املٗبىص خؿً نير ٢ ،غاءات في الٟلؿٟة الحُىعءةَ ،بٗة ال٣اَغة1983 ،م.
ٞ .27ايؼ ٞغح عمؿيـ ،إلاخياتيىن في املحزان ،صاع ال٣لم ،بحروت1975 ،م.
ٞ .28غصعءَ ٪يضع ،الحُىع الحاعءذي لل٩اتىات الخية ،تٞ :ئاص ٖضهان ،صاع الجيل ،بحروت1971 ،م.
 .29مدؿً ؾغخان ،إلاخياتيىن الحُىعءىن ومىٟ٢هم مً ً٢ايا الٗلم "صعاؾة في املىهج" ،صاع املٗغٞة،
بحروت1993 ،م.
 .30مدمض الؿيض ٚغء  ،صاعوءً ٞلؿٟحه واٖح٣اصاثهَ ،بٗة ال٣اَغة1981 ،م.
 .31مدمض الٛؼالي ،الحُىع إلاخياثا بحن الضيً والٟلؿٟة ،مُبٗة الهىا ،ٝال٣اَغة2004 ،4:ٍ ،م.
 .32مدمض ػ٧ا ٖبض عبه ،ثُىع ال٩اتىات الخية :الضوا ٘ٞو ؾباب ،صاع الٟجغ الجضيض1987 ،م.
 .33مدمض ًٞل هللا ،الحُىع إلاخياثا ،ؾباب والٛايات ،م٨حبة املىيل ،ال٣اَغة1981 ،م.
 .34مدمىص ٢اؾم ،املىُ ٤الخضيص ومىاهج البدصَ ،بٗة ال٣اَغة1969 ،م.
 .35وٗمان ًٞل ،إلاخياتيىن ومك٨الت م الصيهية ،صاع الٗلم ،بحروت1942 ،م.
َ .36غبغ جكيللغ ،الحُىع إلاخياثا ،ت :وٞاء ناص ،١صاع الجيل ،بحروت1961 ،م.
َ .37جر بغطؿىن ،الحُىع اليال ،٤ت :مدمض ٢اؾم ،مغاطٗة :هجي بلض  ،املغ٦ؼ ال٣ىما للترطمة،
ال٣اَغة1953 ،م.1:ٍ ،
َ .38جر ثىماؽ ،ػٖماء الحُىع الحاعءذي مً ماع ٥الى والاؽ ،ت :أمل نبخي1983 ،3:ٍ ،م.
 .39وٞاء نير اليياٍ ،صعاؾات في ؾي٩ىلىطية الٟغصَ ،بٗة ؾٗيض عأٞدٖ ،حن قمـ1981 ،م.
 .40وٞاء ٖبض الٗٓيم طميل،الحُىعات البيىلىطية في الخيىان وإلاوؿانَ ،بٗة ال٣اَغة1993 ،م.
 .41وٞاء ٖبض الٗٓيم ههغهللا ،البيىلىطيا في الخيىان وإلاوؿان ،صاع ال٨ٟغ ،بحروت1987 ،1:ٍ ،م.
 .42يىؾ٦ ٠غم ،ثاعءش الٟلؿٟة الخضيسة ،صاع املٗاع ،ٝمهغ1979 ،م.
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م٣ضمة:

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

مً زال ٫الحُىع الظ يٗيكه ٖالم اليىم أضخد الجامٗات ومئؾؿات الحٗليم الٗالي مغ٦ؼ
اقٗإ لحُىع املجحم٘ مً زال ٫التزامها بىْاتٟها السالذ وهي الحٗليم والبدص الٗلبي وزضمة املجحم٘،
وَظٍ املهام ثسغض ًٖ اَاع مهام ٧ليات الٗلىم إلاوؿاهية ٞهي املٗىية بابصواع الاطحماٖية وبىاء الاوؿان،
٦ما ان َظٍ الىْات ٠الٗامة ثسحل ٠بازحال ٝالؼمان او امل٩ان وهي بمسابه مدىع الاعث٩اػ الظ ثضوع
خىله اَضا ٝالجامٗات وؾياؾات ا واؾتراثيجيات ا وزُِ ٖملها ()1
ولظل ٪اَحمد الضعاؾات التربىءة ٖلى أَمية الحؤ٦يض ٖلى صعاؾة البيئة التربىءة والٗىامل التي ثئرغ
ٞح ا وثٟٗل أصائ ا ٞال يه ر خا ٫الحٗليم الجامعي الا بهالر املى ٠٢الحٗليبي .
ويٗحير الغيا الىْيٟا طا أَمية ٦بحرة صازل ٧ل مىٓمةٞ ،بطا ٧ان مؿحى الغى الىْيٟا لضي
ٖا ٫يىٗ٨ـ باإليجاب ٖلي املئؾؿة وطل ٪في خًىع ًٖى َيئة الحضعيـ وٖضم جٛيبه
َيئة الحضعيـ ِ
وثؤصية مهامه ب٩ل يؿغ واُٖاء أ٢صخي ما يمل ٪مً املٗلىمات لُالبه ،و٢ض زلهد الضعاؾة التي ٢ام ا
{ٚىيم ؾىة  }2007الي ٖضص الىحاتج مً أَمها وطضت ٖال٢ة ايجابية بحن الى ء الحىٓيبي الغيا الىْيٟا
ٖىض أًٖاء َيئىة الحضعيـ في الجامٗة  ،و٦ظل ٪مً بحن للٗىامل التي اعثبُد بمؿحىءات مىسًٟه مً
الغى للىْيٟا هي اطغاءات التر٢ية واملغث وٖىانغ الحٗىءٌ املاص واملكاع٦ة في عؾم للؿياؾات واثساص
ال٣غاعات واملىار الحىٓيبي الٗام()2
وءغي اهجل وبحر ( (,Perry and Angel1981أن الٗال٢ة بحن الٟغص واملىٓمة ٖال٢ة ثباصلية ،اط ل٩ل
َغ ٝثىٗ٢ات مً الُغ ٝازغ ،خيص ي٣ضم الٗاملىن الجهض وء٣بلىن أَضا ٝاملىٓمة وءحىٗ٢ىن طغ
والخىاٞؼ املىاؾبة( )3
ومً الخ٣ات ٤الٗلمية ،أن الغيا ًٖ الٗمل والا٢حىإ به يض ٘ٞالٟغص الىى بىظ ٫أ٢هىى الجهىص
ً
إلهجاػٍ ٞالغيا ًٖ الٗمل يك٩ل صاٗٞا لإلهجاػ والٗ٨ـ بخيذ الى خض ٦بحر لظلٞ ٪ىبن ُٖاء الٟغص
وٟ٦اءثه املهىية صليل ٖلى مضي عياٍ ًٖ ٖمله واخؿاؾه بالىجىاح و الح٣ىضم ٞيىه وءؼصاص َظا
الُٗاء بم٣ضاع ما يىٞغٍ الٗمل له مً اقبإ لخاطاثه وصواٗٞىه واؾىحٛال ٫لُا٢اثىه(.)1

( )أؾحاط مؿاٖض :طامٗة املغ٧ ، ٢لية اصاب والٗلىم مؿالثه٢ ،ؿم التربية وٖلم الىٟـ.

 -3الردايدة ،صالم حسن (، 1988 ( ،الوالء التنظيمي وعالقتو باإلنتاجية ألعضاء الييئات التدريسية في كميات المجتمع الحكومية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك
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 -1السوٌدى ,وضحى ()1994الجامعة ودورها فً مجال البحث العلمً ,مجلة التوجٌة  ,العدد 110السنة  23سبتمبر  , 1994قطر,
ص .155
 -2غنيم ،يوسف ،العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي بجامعة النجاح بحث منشور ،مجمة جامعة األزىر-غزة –سمسمة العموم

.
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الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

ويٗض مىيىٕ الى ء الحىٓيبي املٟحاح ؾاسخي واملهم لحٟدو مضي اوىسجام أٞىغاص الحىٓيم م٘
بًٗهم٦ ،ما يٗض مىيىٕ الى ء الحىٓيبي املٟحاح ؾاسخي واملهم لىحٟدو مضي الاوسجام ال٣اتم بحن
ٞغاص ومىٓمات م؛ ٞابٞغاص طوو الى ء املغث ٟ٘ثجاٍ مىٓمىات م َم الظيً لضح م الاؾحٗضاصات ال٩اٞية بن
ي٨غؾىا مؼءضا مً الجهض والحٟاوا ٞىا أٖمىالهم ويىىؿٗىا بىىهىعة صاتمىىة للمدآٞىىة ٖلىىى اؾىىحمغاع اعثبىىاَهم
واهحمىىائ م ملىٓمت م(.)2
ً
واهُال٢ا مً أَمية الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي وما يسحرٍ َاطيً املٟهىمحن مً أَمية ٖلى
ً
مؿحىي أصاء الٗاملحن في املئؾؿات الحٗليمية وزانة في الحٗليم الجامعي ثىلض للباخص خاٞؼا لضعاؾة مضي
الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ ب٩لية اصاب والٗلىم بجامٗة املغ ٢وثحدضص
مك٩لة الضعاؾة في إلاطابة ٖلى الخؿاإ ٫الغتيـ الحالي:
ماهي صعجة الغغا الىظُفي والى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم
أامػة املغك ؟
وثداو ٫الضعاؾة ثد٣يَ ٤ضا ٝالحالية -:
-1الحٗغٖ ٝلى صعطة الغيا الىْيٟا لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ ب٩لية اصاب والٗلىم مؿالثه.
 -2الحٗغٖ ٝلى صعطة الى ء الحىٓيبي لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ ب٩لية اصاب والٗلىم مؿالثه.
-3الحٗغٖ ٝلى مضي ٖال٢ة املحٛحرات الحالية بالغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي (الييرة –الجيـ-الضعطة
الٗلمية –الحسهو) .
أىمُة الضعاؾة -:
 ثحطر ىمُة الػلمُة لهظا الضعاؾة من زالٌ ال لاؽ الحالُة : -1ثىاوله ملحٛحر الى ء الحىٓيمىا و الغيىا الىىْيٟا والٗال٢ة بيج ما ملا لهظيً املحٛحريً مً أَمية في
أصاء أًٖاء َيئة الحضعيـ في الجامٗات.
 -2ثىا٣ٞه م٘ الاثجاَات الخضيسة التي جؿىص مجا ٫إلاصاعة بهٟة ٖامة واصاعة املىاعص البكغءة
والٗال٢ات إلاوؿاهية بهٟة زانة.
 -3في َمية التي يمسلها الحٗليم الجامعي في الٗهغ الخايغببٖحباعٍ امل٩ان الظ يئَل مسغطاثه
لؿى ١الٗمل لجمي٘ الُ٣اٖات التي ثح٩ىن مج ا الضولة .
نىع الضعاؾات وامل هج املؿحسضم:
ثم اؾحسضام املىهج الىنٟا الحدليلي الظ ي٣ىم ٖلي ون ٠وطم٘ البياهات التي ثحماشخى م٘ ما
ت ض ٝاليه الضعاؾة ،خيص ي٣حهغ ٖ ِ٣ٞلي ون ٠الٓاَغة املغاص صعاؾت ا ،وطم٘ البياهات ٖج ا بل ت ضٝ
الي ثهيي ٠البياهات والٗالمات التي ثغبِ بحن الٓاَغة والىنى ٫الي اؾحيحاطات مهمة في ثُىع الىا)3(٘٢
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 - 1اليحيى ،طالل(. )2003(.مدى رضا مشرفي طالب التربية الميدانية عن عمميم في اإلشـراف.مجمـة جامعـة الممـك سـعود  ،م()15
(.العمـوم التربويـة والد ارسـات اإلسالمية.ص751ـ.
2غنيم يوسف ،مرجع سابق ص34
3جاى ،ل  ،ر ،1993،ميارات البحث التربوي ،جابر عبد الحميد جابر  .القاىرة ،دار النيضة العربية ،ص219
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اؾحػغاع الضعاؾات الؿا لة -:
 -1صعاؾة ٚىيم َ -: 2007ضٞد َظٍ الضعاؾة الى الحٗغ ٝالى الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا و الى ء
الحىٓيبي ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ في طامٗة الىجاح الىَىية وأرغ الجيـ واملئَل الٗلبي والغثبة
٧اصيمية وال٩لية وؾىىات الييرة والٗمغ ٖلى الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا و الى ء الحىٓيبي ٖىض أًٖاء
َيئة الحضعيـ في طامٗة الىجاح الىَىية .و٢ض ثدضص مجحم٘ الضعاؾة في أًٖاء َيئة الحضعيـ في طامٗة
الىجاح الىَىية ،وثم ازحياع ٖيىة مج م بل ٜحجمها ( )144مً أًٖاء َيئة الحضعيـ وأقاعت هحاتج الضعاؾة
الى أن مؿحىي الغيا الىْيٟا و الى ء الحىٓيبي ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ في طامٗة الىجاح الىَىية
مغث ،ٟ٘و٦ظل ٪وطضت ٞغو ١طات ص لة اخهاتية في مؿحىي الى ء الحىٓيبي جٗؼي الى الجيـ والغثبة
٧اصيمية وال٩لية ووطضت ٞغو ١طات ص لة اخهاتية في مؿحىي الغيا الىْيٟا جٗؼي الى الغثبة
٧اصيمية وال٩لية٦ ،ما أقاعت الىحاتج الى ٖضم وطىص ٞغو ١في الغيا الىْيٟا جٗؼي ملحٛحر الجيـ ،و٦ظل٪
ٖضم وطىص ٞغو ١في مؿحىي الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي جٗؼي الى محٛحرات الجامٗة والييرة والٗمغ
ومٗض ٫الضزل.
 -2صعاؾة نالر زليٟات َ -:2006ضٞد َظٍ الضعاؾة الى جٗغ ٝالى ء الحىٓيبي (الٗاَٟا ،واملؿحمغ،
واملٗياع ) وٖال٢حه بالغيا الىْيٟا لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ في الجامٗات اليانة ،وال٨كٞ ًٖ ٠غو١
طات ص لة اخهاتية بحن أبٗاص الى ء الحىٓيبي والغيا الىْيٟا لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ في الجامٗات
اليانة .ث٩ىهد الٗيىة مًًٖ 559ىا مً أًٖاء َيئة الحضعيـ الٗاملحن في الجامٗات اليانة للٗام
ُ
الضعاسخي  .2006 -2005ثم اؾحسضام أصاة لحن ومايغ للى ء الحىٓيبي ،وامل٩ىهة مً ٣ٞ 20غة ،وأصاة َىعت
ل٣ياؽ الغيا الىْيٟا م٩ىهة مً ٣ٞ 25غة .أْهغت الىحاتج وطىص ٖال٢ة بحن أبٗاص الى ء الحىٓيبي والغيا
الىْيٟا لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ في الجامٗات اليانة .ووطضت ٞغو ١في مؿحىي الى ء الحىٓيبي لضي
أًٖاء َيئة الحضعيـ جٗؼي ملحٛحرات الجيـ ،والٗمغ ،ومضة اليضمة في الجامٗة وال٩لية .
-3صعاؾة ٞغحي َ )1( -:2015ضٞد َظٍ الضعاؾة الى الحٗغٖ ٝلى َبيٗة الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا والى ء
الحىٓيبي ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ في طامٗة خؿيبة بً بىٖلي بالكل ،٠والبدص في ارغ ٖضص مً
املحٛحرات ،اٖحماصا ٖلى مجحم٘ صعاؾة بلٛد ٖضص اٞغاص الٗيىة  180أؾحاط مً مجمىٕ  ،418وجكحر هحاتج
الضعاؾة الى أن مؿحىي الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ في طامٗة خؿيبة بً
بىٖلي مغث ،ٟ٘و٦ظل ٪وطضت ٞغو ١طات ص لة اخهاتية في مؿحىي الى ء الحىٓيبي باليؿبة ملحٛحر املئَل
الٗلبي ومحٛحر املؿحىي الىْيٟا ،بيىما لم ثىطض ازحال ٝفي املحٛحرات زغي البا٢ية٦ .ما أقاعت الىحاتج الى
وطىص ٖال٢ة اعثباٍ مىطبة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي لضي ؾاثظة .
 -3صعاؾة  :22020Noraani Mustapha Zaizura Che -ان الهض ٝمً َظٍ الضعاؾة َى ثدضيض ثؤرحر
الٗال٢ات الصيهية واليىمية وٖ ء الٗمل ٖلى الغيا الىْيٟا بحن املدايغءً في الجامٗات الٗامة في
ً
و ية ٦يالهحان بمالحزيا  .ثم ازحياع الٗيىة ٖكىاتيا مً زال ٫إلاطغاءات املىهجية وثم طم٘ البياهات مً 320
،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1واقع الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الشمف-
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Relationship and Faculty 2 ((Measuring Job Satisfaction from the Perspective of Interpersonal
Public Universities in Kelantan, Malaysia)) Workload among Academic Staff at
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العدد 14

ًٖى َيئة ثضعيـ بجامٗة ٧لىحان وثم ثدليل البياهات باؾحسضام الحدليل الىنٟا خيص أقاعت الىخيجة
الى وطىص ٖال٢ة ايجابية
َ
بحن الٗال٢ات الصيهية والغيا الىْيٟا ،في خحن ٧ان ٖ ء الٗمل اليىما والغيا ٖ٨ؿيا ٦ ،ما ثىصخي
الضعاؾة ببٖاصة الىٓغ في َظٍ املحٛحرات في جٗؼءؼ الغيا بحن املىْٟحن مً أطل جٗؼءؼ املىا٦ىة الحىٓيمية.
صعاؾة Bochen Pan -:2014
أطغءد بىجكً صعاؾة مُٗ٣ية بحن هىٞمير  2013وءىايغ  .2014ثم أزظ ٖيىات مً اًٖاء َيئة الحضعيـ
مً ؾد طامٗات في قيياو ، ٜالهحن بك٩ل ٖكىاثا ،خبص ثم اؾحسضام ٧ل مً م٣ياؽ الغيا الىْيٟا
ميىيؿىثا اؾحبيان الغيا ) ، (MSQالضٖم الحىٓيبي ) ، (POSاؾحبيان عأؽ املا ٫الىٟسخي )، (PCQ-24
وم٣ياؽ اليلل وم٩اٞؤة الجهض ) (ERIم٘ أؾئلة زانة بالبياهات الضيمٛغاٞيه وبلٛد ٖيىة الضعاؾة
ًٖ1500ى َيئة ثضعيـ و٦ك ٠الحدليل أن الً ِٛاملنهي و مغاى املؼمىة ٧اهد طميٗها لها اراع
الؿلبية ٖلى الغيا الىْيٟا  ،و٧ان لضي اؾاثظة الجامٗات الهيىية مؿحىي مٗحض ٫مً الغيا الىْيٟا
٦ما ٧اهد اليهاتو الضيمٛغاٞية وزهاتو الٗمل ٖىامل مغثبُة بالغيا الىْيٟا ،وأْهغ الضٖم
الحىٓيبي املحهىع أ٢ىي اعثباٍ با عثياح الىْيٟا.وجكحر هحاتج الضعاؾة الى أن ثدؿحن الضٖم الحىٓيبي
املحهىع ٢ض يؼءض مً مؿحىي الغيا الىْيٟا ملٗلبي الجامٗات
Factors Associated with Job Satisfaction among University Teachers in Northeastern Region of
China: A Cross-Sectional Study
صعاؾة َى٣ٞ 1)2004( ً٨ض َضٞد الى ث٣ييم أًٖاء َيئة الحضعيـ في ال٩ليات الُبية للى ء الحىٓيبي،
بؤبٗاصٍ( :الى ء الحىٓيبي الٗاَٟا ،واملؿحمغ ،واملٗياع )٦ ،ما َضٞد الحٗغ ٝالى الٗال٢ة بحن أبٗاص الى ء
الحىٓيبي ومجمىٖة مً املحٛحرات املحمسلة في الٗمغ ،والغثبة ٧اصيمية ،ومضة اليضمة في الحٗليم الٗالي،
ً
ومضة اليضمة في املئؾؿة الخالية ،و٢ض ث٩ىهد ٖيىة الضعاؾة مً (ًٖ( 1121ىا ازححروا مً (٧ )15لية
َبية في الى يات املحدضة و٦ىضا ،وزلهد الضعاؾة الى وطىص ٖال٢ة ايجابية طات ص لة اخهاتية بحن الى ء
ً
املٗياع و صاء الىْيٟا ،وأن َىاٞ ٥غو٢ا طات ص لة اخهاتية في مؿحىي الى ء الحىٓيبي الٗاَٟا ومضة
اليضمة في الحٗليم الٗالي ،ووطىص ٖال٢ة ايجابية طات ص لة اخهاتية بحن الى ء املؿحمغ ومضة اليضمة في
املئؾؿة هٟؿها
الضعاؾة املُضانُة-:
أصاة جمؼ الاُانات الالػمة للضعاؾة :
اؾحسضم الباخص الاؾحبيان لٛغى ثد٣ي ٤أَضا ٝالضعاؾة ٣ٞام بحهميم اؾحماعة اؾحبيان
واقحملد ٖلى رالذ أطؼاء ،خيص أؾحسضم الجؼء و ٫في طم٘ البياهات الصيهية ًٖ أٞغاص الٗيىة وهي
الجيـٖ ،ضص املئثمغات التي ثمد املكاع٦ة ٞح اٖ ،ضص البدىذ امليكىعة ،الضعطة الٗلمية  ،الحسهو
وٖضص أٞغاص ؾغة .أما الجؼء الساوا مً الاؾحماعة ٞح٩ىن مً محٛحر الغيا الىْيٟا و٢ض وي٘ الباخص ()18
ٖباعة ل٣ياؽ الغيا الىْيٟا ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ ب٩لية اصاب والٗلىم بجامٗة املغ ، ٢وأقحمل
الجؼء السالص ٖلى محٛحر الى ء الحىٓيبي وث٩ىن مً رالذ مداوع ٞغٖية مبيىة أصهاٍ:
املدىع الاو :٫مدىع الى ء الٗاَٟا ،وث٩ىن املدىع مً (٣ٞ )7غات.
1

- Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 12761-12775; doi:10.3390/ijerph121012761
International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601 (p 12762)1
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املدىع الساوا :مدىع الى ء املؿحمغ ،وث٩ىن املدىع مً (٣ٞ )6غات.
املدىع السالص :مدىع الى ء الحىٓيبي املٗياع  ،وث٩ىن املدىع مً (٣ٞ )4غات.
الحدلُل إلاخطاةي ومػالجة الاُانات
بٗض ثغمحز البياهات ثم اصزالها الى الخاؾ الي إلطغاء الٗمليات إلاخهاتية الالػمة لحدليل البياهات
باؾحسضام اليرهامج إلاخهاثا ،الخؼم إلاخهاتية للٗلىم الاطحماٖية (( Statistical Package for Social Sciences
)) ومسحهغٍ  SPSSاليسية الساهية والٗكغون وثم اؾحسضام م٣ياؽ لي٨غت اليماسخي في أؾئلة الاؾحبيان ،خيص
٧ان محىؾِ ال٣ياؽ مؿاوءا الى ( )3وَى محىؾِ ال٣يم ( )5 ،4 ،3 ، 2 ، 1لإلطابات اليمؿة.
طضو )1( ٫ثغمحز بضاتل الاطابة

الترمحز

1

2

3

4

5

أؾالُ الحدلُل إلاخطاةي للاُانات:
هدحاض في بٌٗ خيان الى خؿاب بٌٗ املئقغات التي يم ً٨الاٖحماص ٖلح ا في ون ٠الٓاَغة مً
خيص ال٣يمة التي ثحىؾِ ال٣يم أو ثجزٕ الح ا ال٣يم ،ومً خيص الحٗغٖ ٝلى مضي ثجاوـ ال٣يم التي يؤزظَا
املحٛحر ،وأيًا ما اطا ٧ان َىا٢ ٥يم قاطة أم  .والاٖحماص ٖلى الٗغى البياوا وخضة يٟ٨ى ،لظا ٞبهىا
بداطة لٗغى بٌٗ امل٣اييـ إلاخهاتية التي يم ً٨مً زاللها الحٗغٖ ٝلى زهاتو الٓاَغة مدل
البدص ،و٦ظل ٪ام٩اهية م٣اعهة ْاَغثحن أو أ٦ثر ،ومً أَم َظٍ امل٣اييـ م٣اييـ الجزٖة املغ٦ؼءة والخكخد،
و٢ض ثم اؾحسضام جا :
 الحىػَػات الحىغاعٍة :لحدضيض ٖضص الح٨غاعات ،واليؿبة املئىءة للح٨غاع التي ثحدهل ٖليه ٧ل اطابة،
ميؿىبا الى اطمالي الح٨غاعات ،وطل ٪لحدضيض َمية اليؿبية ل٩ل اطابة ويُٗا نىعة أولية ًٖ اطابة
أٞغاص مجحم٘ الضعاؾة ٖلى الٗباعات املسحلٟة.
 املحىؾـ الخؿابي :يؿحٗمل لحدضيض صعطة ثمغ٦ؼ اطابات املبدىرحن ًٖ ٧ل مدىع  ،خى ٫صعطات
امل٣ياؽ ،وطل ٪ملٗغٞة مضي ثىٞغ محٛحرات ٧ل مدىع مً مداوع الضعاؾة.
 املحىؾـ الخؿابي املغجر :لحدضيض اثجاٍ إلاطابة ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغات امل٣ياؽ و ٤ٞم٣ياؽ الحضعض
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إلاجا ة

غحر مىافم
بشضة

غحر
مىافم

مداًض

مىافم

مىافم
بشضة

اليماسخي.
 الاندغاف املػُاعي :يؿحسضم الاهدغا ٝاملٗياع ل٣ياؽ جكخد إلاطابات ومضي اهدغاٞها ًٖ محىؾُها
الخؿايا.

العدد 11

ومحىؾِ ال٣ياؽ ( )3في امل٣ياؽ اليماسخي.

 ازحااع جي ( )Independent sample T-Testلحدضيض الٟغو ١في ًغاء الٗيىة خى ٫محٛحرات البدص جٗؼي

العدد14

 ازحااع جي )  :(One Sample T – testلحدضيض طىَغءة الٟغو ١بحن محىؾِ اؾحجابة أٞغاص الٗيىة

ملحٛحر الجيـ والحسهو.
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 ازحااع الحااًن الخاصي لحدضيض الٟغو ١في محٛحرات الضعاؾة خؿ

الضعطة الٗلمية وٖضص بداذ

امليكىعة وٖضص املئثمغات التي ثمد املكاع٦ة ٞح ا
 مػامل الاعثااؽ  :لحدضيض الٗال٢ة بحن ٧ل مدىع مً مداوع الاؾحبيان واطمالي الاؾحبيان.
 مػامل الفا هغوناار :لحدضيض السبات في أصاة الضعاؾة (الاؾحبيان)
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ضضق فلغات الاؾح ُان  :وثم طل ٪مً زال٫
ب
أو  :ضضق املدىمحن
خيص ان نض ١املد٨محن يٗض مً الكغوٍ الًغوعءة والالػمة لبىاء الازحباعات وامل٣اييـ والهض١
يضٖ ٫لى مضي ٢ياؽ ال٣ٟغات للٓاَغة املغاص ٢ياؾها ،وان أًٞل َغء٣ة ل٣ياؽ الهضَ ١ى الهض١
الٓاَغ والظ َى ٖغى ٣ٞغات امل٣ياؽ ٖلى مجمىٖة مً الييراء ل خ٨م ٖلى نالخيت ا .و٢ض ثد ٤٣نض١
ً
امل٣ياؽ ْاَغءا مً زالٖ ٫غى ال٣ٟغات ٖلى مجمىٖة مً املد٨محن املحسههحن ،و٢ض ثم زظ في هٓغ
الاٖحباع طمي٘ املالخٓات التي ٢ضمد مً ٢بل املد٨محن.
ب
رانُا :ضضق الاجؿاق الا اةي ملداوع الضعاؾة
طضو )2( ٫مٗامل الاعثباٍ بحن مداوع الضعاؾة واطمالي الاؾحبيان
ت

الػرا ر ر رراعات

غضص
الفلغات

مػامل
الاعثااؽ

كُمة الض لة
إلاخطابُة

1

الغيا الىْيٟا

18

0.741

**0.000

2

الى ء الٗاَٟا

7

0.745

**0.000

3

الى ء املؿحمغ

6

0.469

**0.000

4

الى ء الحىٓيبي املٗياع

4

0.592

**0.000

** اللُ طات ص لة إخطابُة غ ض مؿحىي املػ ىٍة 0.01

العدد 14

ل٣ض بييد الىحاتج في الجضو )2( ٫أن ٢يمة مٗامل الاعثباٍ بحن اطمالي الاؾحبيان ومدىع (الغيا
الىْيٟا) جؿاو ( ،)0.741وبحن اطمالي الاؾحبيان ومدىع (الى ء الٗاَٟا) جؿاو ( ،)0.745وبحن اطمالي
الاؾحبيان ومدىع (الى ء املؿحمغ) جؿاو ( ،)0.469وبحن اطمالي الاؾحبيان ومدىع (الى ء الحىٓيبي
ً
املٗياع ) جؿاو ( ،)0.592و٧اهد ٢يم الض لة إلاخهاتية صالة اخهاتيا ٖىض مؿحىي املٗىىءة  0.05خيص
٧اهد ٢يم الض لة إلاخهاتية طميٗها أ٢ل مً ( .) 0.05
الثاات:
وَى الاجؿا ١في هحاتج امل٣ياؽ اط يُٗا الىحاتج هٟؿها بٗض ثُبي٣ه مغثحن في ػمىحن مسحلٟحن ٖلى
إلاٞغاص هٟؿهم ،وثم خؿاب السبات بُغء٣ة مٗامل ألٟا ٦غوهبار:
مػامل ( ألفا ) لالجؿاق الضازلي:
ان مٗامل ألٟا يؼوصها بح٣ضيغ طيض في أٚل املىا ٠٢وجٗحمض َظٍ الُغء٣ة ٖلى اجؿا ١أصاء الٟغص مً
٣ٞغة الى أزغي ،وأن ٢يمة مٗامل ألٟا للسبات جٗض م٣بىلة اطا ٧اهد ( )0.6وا٢ل مً طل ٪ث٩ىن مىسًٟة(،)1
(1)Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition,
Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p311
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و ؾحسغاض السبات وَ ٤ٞظٍ الُغء٣ة ثم اؾحسضام اؾحماعات البالٖ ٜضصَا ( )106اؾحماعة ،و٢ض ٧اهد
٢يمة مٗامل ألٟا لسبات املدىع " الغيا الىْيٟا " ( )0.618وملدىع " الى ء الٗاَٟا" ( ،)0.843وملدىع "
الى ء املؿحمغ " ( ،)0.66وملدىع " الى ء الحىٓيبي املٗياع " ( ،)0.673و طما الاؾحبيان ( ،)0.885وبالحالي
يم ً٨ال٣ى ٫أج ا مٗامالت طات ص لة طيضة بٚغاى البدص وءم ً٨الاٖحماص ٖلح ا في جٗميم الىحاتج.
الجضو ٫ع٢م ( )3يىضر مٗامل الٟا٦غوهبار للسبات
1

الغيا الىْيٟا

18

0.85

2

الى ء الٗاَٟا

7

0.843

3

الى ء املؿحمغ

6

0.66

4

الى ء الحىٓيبي املٗياع

4

0.673

إجمالي الاؾح ُان

35

0.885

مأحمؼ وغُ ة الضعاؾة:
يح٩ىن مجحم٘ الضعاؾة مً اًٖاء َيئة الحضعيـ ل٩لية اصاب والٗلىم – مؿالثة في طامٗة املغ٢
والبالٖ ٜضصَم (ًٖ )140ى َيئة ثضعيـ ،و٢ض اٖحمض الباخص ٖيىة ٖكىاتية بؿيُة ثم خؿا ا مً
مٗاصلة ٦غيسخي الغءايية الحالية:

) X 2 N P (1 P
()1
n 2
) d ( N 1)  X 2 P (1 P
) 3.841*140 * 0.5 ( 1  0.5
 103
2
) 0.05 (140 1 )  3.841* 0.5 ( 1  0.5
خيص ان  nيمسل حجم الٗيىة ٢ X2 ،يمة ٧ا 2الجضولية ملؿحىي املٗىىءة  N ،حجم مجحم٘ الضعاؾة ال٩امل،
 Pثغمؼ الى ث٣ضيغ وؿبة أٞغاص املجحم٘ الظيً يمل٩ىن اليانية املضعوؾة  d ،الض٢ة املُلىبة لليؿبة.
أ أن حج الػُ ة املؿلىب ًلل غن ( )103مفغصة  ،ولًمان الخهىٖ ٫لى الٗضص املُلىب ٢ام
الباخص بحىػي٘ ( )110اؾحماعة وثدهل ٖلى ( )106اؾحماعة نالخة للحدليل و٦ما مبحن في الجضو ٫ع٢م (.)4
طضو ٫ع٢م ( )4الاؾحماعات املىػٖة واملحدهل ٖلح ا ووؿبة املؿترص والٟا٢ض مج ا

العدد 11

110

4

%3.64

0

%0

106

%96.36

العدد14

غضص
الاؾحماعات
املىػغة

غضص
الاؾحماعات
املفلىصة

نؿاة
الاؾحماعات
املفلىصة

غضص
الاؾحماعات
غحر ضالخة

نؿاة
الاؾحماعات
الغحر ضالخة

غضص
الاؾحماعات
الطالخة

نؿاة
الاؾحماعات
الطالخة

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

ت

الػرا ر ر رراعات

غضص الفلغات

مػامل ألفا

(1) Robert V. Krejcie: Determin Sample size for research activities, university of Minnesota, Duluth,
P607.
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غغع وثدلُل الاُانات املحػللة محغحرات الضعاؾة:
الىضف إلاخطاةي لػُ ة الضعاؾة وفم الخطابظ والؿمات الصخطُة
طضو )5( ٫ثىػي٘ أٞغاص الٗيىة خؿ بياهات م الصيهية
الجنـ

غضص املشاعوات
في املؤثمغات
الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

غضص الادىذ
املنشىعة

طهغ

أنثى

املأمىع

الػضص

73

33

106

النؿاة%

68.9

31.1

100

ل اشاعن

أكل من  5مشاعوات

5
مشاعوات
فنهثر

املأمىع

الػضص

54

44

8

106

النؿاة%

50.9

41.5

7.5

100

ل أنشغ أي دد

أكل  5من منشىعات

5
منشىعات
فنهثر

املأمىع

الػضص

12

65

29

106

النؿاة%

11.3

61.3

27.4

100

مداغغ مؿاغض

مداغغ

أؾحاط
مؿاغض
فنغلى

املأمىع

الػضص

30

52

24

106

النؿاة%

28.3

49.1

22.6

100

غحر متزوج

أكل من  5أفغاص

 5أفغاص
فنهثر

املأمىع

الػضص

12

39

55

106

النؿاة%

11.3

36.8

51.9

100

الضعجة الػلمُة

غضص أفغاص
ؾغة

الحسطظ

إنؿانُة

ثؿاُلُة

املأمىع

الػضص

56

50

106

النؿاة%

52.8

47.2

100

العدد 14

بييد الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )5أن ٚالبية أٞغاص الٗيىة وبيؿبة بلٛد (٧ )%68.9اهىا مً الظ٧ىع في
ً
خحن ان ( )33مؿحجيبا وما وؿبحه ( )%31.1مً إلاهاذ.
ً
وباليؿبة للمكاع٦ة باملئثمغات الٗلمية٣ٞ ،ض أْهغت الىحاتج أن ( )54مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا
ً
( )%50.9لم يؿب ٤لهم املكاع٦ة في أ ً مئثمغ ،في خحن ان ( )44مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا (٧ )%41.5اهد
لهم أ٢ل مً  5مكاع٧ات و ( )8مً املؿحجيبحن وبيؿبة م٣ضاعَا (٧ )%7.5اهد لهم  5مكاع٧ات ٞؤ٦ثر ،وٞيما
يسو ٖضص بداذ امليكىعة ،بييد الىحاتج أن ٚالبية أٞغاص الٗيىة وبيؿبة بلٛد ( )%61.3ؾب ٤لهم وكغ
ً
أ٢ل مً  5ميكىعات ٖلمية ،في خحن ان ( )29مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا ( )%27.4وكغوا ٖضص  5ميكىعات
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ً
ٖلمية ٞؤ٦ثر ،و( )12مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا ( )%11.3لم يؿب ٤لهم وكغ ا بدص ولٗل َظا يُٗيىا
مئقغ طض مهم بؤن ماي٣غب مً  %50مً ٖيىة الضعاؾة لم جكاع ٥في ا مئثمغ وهدً وٗلم أَمية املكاع٦ة
في املئثمغات وصوعَا في ثدؿحن مؿحىي ًٖى َيئة الحضعيـ ٦ما ثخيذ له ٞغنة إلاخح٩ا ٥بالييرات
وإلاَالٕ ٖلى ٧ل ماَى طضيض في مجا ٫ثسههه.
أما باليؿبة الضعطة الٗلمية٦ ،كٟد الىحاتج أن ٚالبية أٞغاص الٗيىة وبيؿبة بلٛد (٧ )%49.1اهىا
ً
يدملىن صعطة "املدايغ" ،في خحن ان ( )30مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا (٧ )%28.3اهد صعطت م "مدايغ
ً
مؿاٖض" ،و( )24مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا ( )%22.6مً خملة صعطة "أؾحاط مؿاٖض" ٞؤٖلى ،وٞيما يسو
ٖضص أٞغاص ؾغة ،أْهغت الىحاتج أن ٚالبية أٞغاص الٗيىة وبيؿبة بلٛد (٧ )%51.9اهد أؾغَم ثًم 5
ً
أٞغاص ٞؤ٦ثر ،في خحن ان ( )39مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا ()%36.8
الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

أما باليؿبة للحسهو الٗام ،بييد الىحاتج ٞبن ( )%52.8محسههحن بالٗلىم إلاوؿاهية ،في خحن ان
ً
( )50مؿحجيبا وبيؿبة م٣ضاعَا ( )%47.2محسههحن بالٗلىم الحُبي٣ية
إلاجا ة غلى جؿاؤ ت الادد:
لإلخابة ٖلى جؿاإ ت البدص ،ثم اؾحسضام الازحباع (ٞ ،)T-Testبطا ٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية أ٢ل
مً ( )0.05و٢يمة محىؾِ الاؾحجابة لل٣ٟغة أو اطمالي املدىع أ٦ير مً ٢يمة محىؾِ ال٣ياؽ ( ،)3ث٩ىن
صعطة املىا٣ٞة مغثٟٗة  ،واطا ٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية أ٢ل مً ( )0.05و٢يمة محىؾِ الاؾحجابة
لل٣ٟغة أو اطمالي املدىع أ٢ل مً ٢يمة محىؾِ ال٣ياؽ ( ،)3ث٩ىن صعطة املىا٣ٞة مىسًٟة ،و اطا ٧اهد
٢يمة الض لة إلاخهاتية أ٦ير مً ٞ ،0.05بن صعطة املىا٣ٞة ث٩ىن محىؾُة.
 .1ما هي صعجة الغغا الىظُفي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة الاصاب والػلىن مؿالثه من وجهة نظغى ؟

جضوٌ عك ( )6الحىػَػات الحىغاعٍة ونحابج الحدلُل الىضفي لفلغات مدىع الغغا الىظُفي
الح٨غاع واليؿبة

ٚحر مىا ٤ٞبكضة

ٚحر مىا٤ٞ

مدايض

مىا٤ٞ

6

14.2

23.6

17.0

41.5

3.8

31

42

11

20

2

3.01

0.938 1.246

محىؾؿة

2.43

0.000 1.171

م سفػة

2.95

0.676 1.158

محىؾؿة

العدد 11

5

15

25

18

44

4

3.75

0.000 1.033

مغثفػة

العدد14

4

َىا ٥ويىح في ن
اطغاءات الٗمل
%
مى ٘٢امل٨حبة في ن
الجامٗة مىاؾ
ويؿهل الاثها% ٫
بالُلبة في ال٩لية
اثدهل ٖلى ٧اٞة ن

مىا ٤ٞبكضة

3

املحىؾِ املغجر

2

3
2.8
24
22.6
14
13.2

15
14.2
43
40.6
25
23.6

10
9.4
12
11.3
25
23.6

56
52.8
23
21.7
36
34.0

22
20.8
4
3.8
6
5.7

الاهدغاٝ
املٗياع

1

2.8

14.2

9.4

52.8

20.8

٢يمة الض لة
إلاخهاتية

ثىٞغ لي وْيٟتي
٦خؿاب
ٞغنا
مهاعات وزيرات
%
طضيضة
الاياءة مىاؾبة ن
لُبيٗة الٗمل
%
وطىص ت ىءة وثضٞئة ن
مىاؾبة
%
ن

3

15

10

56

22

الضعطة

ت

ال٣ٟغة

2.97

0.805 1.175

محىؾؿة

2.25

0.000 1.128

م سفػة
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7
8
9

10
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11
12

13

14

15
16
17
18

%
امحياػاجا وخ٣ىقي
وْيٟتي
ثىٞغ لي
ن
بالجامٗة ٞغم
%
الح٣ضم والترقي
ثغثبِ
التر٢ية ن
بالجامٗة بالٟ٨اية
%
وٞاٖلية الاصاء
مٗايحر
وأهٓمة ن
التر٢ية بالجامٗة
%
واضخة
أقٗغ بالؿٗاصة ن
ٖىض أصاء ٖملي
بالغٚم مً اٖباته %
ل٨سحرة
بالحضعيـ
الٗمل
ن
يد ٤٣لي ال٨ؿ
%
املاص املىاؾ
املغث
الظ ن
أخهل ٖليه يٟ٨ا
%
التزاماجا
الضولة ثىٞغ لًٗى ن
الحضعيـ
َيئة
خية
عٖاية
وبؾغثه
%
طيضة
الحضعيـ
لي
يىٞغ
ن
الاخح٩ا ٥بؤٞغاص
%
مسٟ٣حن
أخترم
مهىة ن
الحضعيـ بهجي أطض
محٗة في الحٗامل %
م٘ زغءً
يىٓغ لي الُالب ن
هٓغةاخترام وث٣ضيغ %
أقٗغ
بحؤرحر ن
ٖلي
شيهيتي
%
الُالب
أقٗغ بالٟسغ بهجي ن
ًٖى َيئة ثضعيـ %

إجمالي الغغا الىظُفي

29.2
13

39.6
21

10.4
22

18.9
45

1.9
5

12.3

19.8

20.8

42.5

4.7

9

20

20

44

13

8.5
8

18.9
16

18.9
17

41.5
49

12.3
16

7.5

15.1

16.0

46.2

15.1

2

3

10

56

35

1.9

2.8

9.4

52.8

33.0

22

32

17

32

3

20.8
21

30.2
37

16.0
15

30.2
24

2.8
9

19.8

34.9

14.2

22.6

8.5

66

34

3

3

0

62.3

32.1

2.8

2.8

0

5

13

12

49

27

4.7

12.3

11.3

46.2

25.5

2

3

14

50

37

1.9

2.8

13.2

47.2

34.9

2
1.9

3
2.8

11
10.4

58
54.7

32
30.2

2

3

17

65

19

1.9

2.8

16.0

61.3

17.9

0

10

6

56

34

0

9.4

5.7

52.8

32.1

3.08

0.498 1.144

محىؾؿة

3.3

0.009 1.164

مغثفػة

3.46

0.000 1.148

مغثفػة

4.12

0.000 0.836

مغثفػة

2.64

0.003 1.197

م سفػة

2.65

0.005 1.265

م سفػة

1.46

0.000 0.692

م سفػة

3.75

0.000 1.111

مغثفػة

4.1

0.000 0.872

مغثفػة

4.08

0.000 0.829

مغثفػة

3.91

0.000 0.787

مغثفػة

4.08

0.000 0.870

مغثفػة

3.22

0.000 0.563

مغثفؼ

العدد 14

ل٣ض بييد الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )6ان (٣ٞ )9غات مً ٣ٞغات مدىع الغيا الىْيٟا ٧اهد صعطة
املىا٣ٞة ٖلح ا مغثٟٗة في خحن أن (٣ٞ )4غات ٧اهد صعطة املىا٣ٞة ٖلح ا محىؾُة أما باقي ٣ٞغات َظا املدىع
٩ٞاهد صعطة املىا٣ٞة ٖلح ا مىسًٟة ،ولحدضيض مؿحىي الغيا الىْيٟا ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ ٞ ،بن
محىؾِ الاؾحجابة إلطمالي املدىع يؿاو ( )3.22وَى أ٦ير مً محىؾِ ال٣ياؽ ( )3وأن الٟغو ١جؿاو
ً
( ،)0.22ولحدضيض مٗىىءة َظٍ الٟغوٞ ١بن ٢يمة الض لة إلاخهاتية لالزحباع جؿاو نٟغا وهي أ٢ل مً
ً
 0.05وجكحر الى مٗىىءة الٟغو ،١وَظا يضٖ ٫لى أن مؿحىي الغيا الىْيٟا ٧ان مغثٟٗا ٖىض اًٖاء َيئة
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الحضعيـ ب٩لية اصاب والٗلىم بمؿالثه وَظا يح ٤ٟم٘ صعاؾة ٧ل مً َى 2004 ً٨وصعاؾة زليٟات
2006وصعاؾة ٞغجي .2015
 .2ما هي صعطة الى ء الحىٓيبي بؤبٗاصٍ السالذ (الٗاَٟا  -املٗياع ) لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ ب٩لية
الاصاب والٗلى ٥مؿالثه مً وطهة هٓغَم ؟
أ .الى ء الػاؾفي:
جضوٌ عك ( )7الحىػَػات الحىغاعٍة ونحابج الحدلُل الىضفي لفلغات مدىع الى ء الػاؾفي
الح٨غاع واليؿبة

ٚحر مىا ٤ٞبكضة

ٚحر مىا٤ٞ

أجمالي مدىع الى ء الػاؾفي

مدايض

7

اقٗغ بى ء مؿحمغ ن
لهظٍ الجامٗة
%

مىا٤ٞ

6

لهظٍ الجامٗة م٩اهة ن
ٖٓيمة في هٟسخي
%

مىا ٤ٞبكضة

5

الجى الؿاتض ٖلى ن
الٗمل َى عوح
الٟغء٤
والاؾغة %
الىاخضة

8

11

22

51

14

7.5

10.4

20.8

48.1

13.2

7

12

26

44

17

6.6

11.3

24.5

41.5

16.0

4

17

25

43

17

3.8

16.0

23.6

40.6

16.0

3

6

24

63

10

2.8

5.7

22.6

59.4

9.4

0

10

19

66

11

0

9.4

17.9

62.3

10.4

املحىؾِ املغجر

4

يغاوصوا ا قٗىع ن
لالهح٣ا ٫مً الجامٗة %

11.3

8.5

23.6

46.2

10.4

3.36

الاهدغاٝ
املٗياع

3

12

9

25

49

11

٢يمة الض لة
إلاخهاتية

2

9.4

13.2

31.1

39.6

6.6

3.21

0.048 1.067

0.002 1.140

مغثفػة

مغثفػة

3.49

0.000 1.089

مغثفػة

3.49

0.000 1.098

مغثفػة

3.49

0.000 1.062

مغثفػة

3.67

0.000 0.836

مغثفػة

3.74

0.000 0.772

مغثفػة

3.49

0.000

0.49

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

1

لض الغٚبة في ً٢اء ن
٧ل خياجا املهىية
%
ح ظٍ الجامٗة
اٞحسغ ٖىض الخضيص ن
ًٖ طامٗتي امام
%
ازغءً
اقٗغ ان الٗ٣بات ن
التي ثىاطه الجامٗة
بمسابة
مكا٦لي %
الصيهية

10

14

33

42

7

الضعطة

ت ال٣ٟغة

مغثفؼ

العدد 11

العدد14

ل٣ض بييد الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )7ان طمي٘ ٣ٞغات مدىع الى ء الٗاَٟا ٧اهد صعطة املىا٣ٞة
ٖلح ا مغثٟٗة ،ولحدضيض مؿحىي الى ء الٗاَٟا ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـٞ ،بن محىؾِ الاؾحجابة
إلطمالي املدىع يؿاو ( )3.49وَى أ٦ير مً محىؾِ ال٣ياؽ ( )3وأن الٟغو ١جؿاو ( ،)0.49ولحدضيض
ً
مٗىىءة َظٍ الٟغوٞ ١بن ٢يمة الض لة إلاخهاتية لالزحباع جؿاو نٟغا وهي أ٢ل مً  0.05وجكحر الى
ً
مٗىىءة الٟغو ،١وَظا يضٖ ٫لى أن مؿحىي الى ء الٗاَٟا ٖىض اًٖاء َيئة الحضعيـ ٧ان مغثٟٗا.

222

ب .الى ء املؿحمغ:
جضوٌ عك ( )8الحىػَػات الحىغاعٍة ونحابج الحدلُل الىضفي لفلغات مدىع الى ء املؿحمغ
الح٨غاع واليؿبة

ٚحر مىا ٤ٞبكضة

ٚحر مىا٤ٞ

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

أجمالي مدىع الى ء املؿحمغ

مدايض

6

مىا٤ٞ

5

مىا ٤ٞبكضة

4

4.7

16.0

35.8

31.1

12.3

8

26

39

26

7

7.5

24.5

36.8

24.5

6.6

11

21

27

38

9

10.4

19.8

25.5

35.8

8.5

18

42

24

15

7

17.0

39.6

22.6

14.2

6.6

16

47

25

14

4

15.1

44.3

23.6

13.2

3.8

املحىؾِ املغجر

3

5

17

38

33

13
3.30

2.98

3.12

2.54

الاهدغا ٝاملٗياع

2

4.7

20.8

32.1

28.3

14.2

3.26

٢يمة الض لة
إلاخهاتية

1

اقٗغ باليى ٝمً ن
ثغٖ ٥ملي هٓغا
لهٗىبة الخهى% ٫
ٖلى ٖمل ازغ
٧ل زُِ خياجا ن
ؾخحٛحر اطا ماثغ٦د
%
الجامٗة
ب٣اثا للٗمل في ن
هخيجة
الجامٗة
الخاطة امل خة للٗمل %
ٞح ا
اقٗغ ان َىا ٥ن
مدضوصة
زياعات
ٖىض اطا ماثغ٦د %
الىْيٟة
اؾحدالة ان اثدهل ن
ٖلى وْيٟة في طامٗة
%
ازغي
ث٣ضم الجامٗة مؼايا ن
ثحىٞغ في
٢ض
%
طامٗات ازغي

5

22

34

30

15
0.014 1.089

0.003 1.034

0.851 1.033

0.272 1.144

0.000 1.131

الضعطة

ت ال٣ٟغة

مغثفػة

مغثفػة

محىؾؿة

محىؾؿة

م سفػة

2.46

0.000 1.025

م سفػة

2.95

0.389 0.655

محىؾـ

العدد 14

ل٣ض بييد الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )8ان ٣ٞغثحن اريححن مً ٣ٞغات مدىع الى ء املؿحمغ ٧اهد صعطة
املىا٣ٞة ٖلح ا مغثٟٗة في خحن أن ٣ٞغثحن زغثحن ٧اهد صعطة املىا٣ٞة ٖلح ا محىؾُة ،و٧اهد صعطة املىا٣ٞة
مىسًٟة لباقي ٣ٞغات َظا املدىع ،ولحدضيض مؿحىي الى ء املؿحمغ ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ ٞ ،بن
محىؾِ الاؾحجابة إلطمالي املدىع يؿاو ( )2.95وَى أ٢ل ب٣ليل مً محىؾِ ال٣ياؽ ( )3وأن الٟغو١
جؿاو ( ،)0.05ولحدضيض مٗىىءة َظٍ الٟغوٞ ١بن ٢يمة الض لة إلاخهاتية لالزحباع جؿاو ( )0.389وهي
ً
أ٦ير مً  0.05وجكحر الى ٖضم مٗىىءة الٟغو ،١وَظا يضٖ ٫لى أن مؿحىي الى ء املؿحمغ ٧ان محىؾُا ٖىض
أًٖاء َيئة الحضعيـ.
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ت .الى ء الح ظُمي املػُاعي
جضوٌ عك ( )9الحىػَػات الحىغاعٍة ونحابج الحدلُل الىضفي لفلغات مدىع الى ء الح ظُمي املػُاعي
الح٨غاع واليؿبة

ٚحر مىا ٤ٞبكضة

ٚحر مىا٤ٞ

مدايض

مىا٤ٞ

مىا ٤ٞبكضة

2

11

30

54

9

1.9

10.4

28.3

50.9

8.5

2

10

19

63

12

1.9

9.4

17.9

59.4

11.3

إجمالي مدىع الػمل الجماعي الى ء الح ظُمي املػُاعي

املحىؾِ املغجر

4

م٩اهتي بحن ػمالثا في ن
ال٣ؿم م٨ملة مل٩اهتي
زاعض ال٩لية
%

17.9

32.1

25.5

20.8

3.8

2.13

0.000 0.927

م سفػة

2.60

0.000 1.119

م سفػة

3.54

3.69
2.99

0.000 0.864

0.000 0.866
0.878 0.629

مغثفػة

مغثفػة
محىؾؿة

ل٣ض بييد الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )9ان ٣ٞغثحن اريححن مً ٣ٞغات مدىع الى ء الحىٓيبي املٗياع
٧اهد صعطة املىا٣ٞة ٖلح ا مغثٟٗة ،في خحن ٧اهد صعطة املىا٣ٞة مىسًٟة لباقي ٣ٞغات َظا املدىع،
ولحدضيض مؿحىي الى ء الحىٓيبي املٗياع ٞ ،بن محىؾِ الاؾحجابة إلطمالي املدىع يؿاو ( )2.99وَى أ٢ل
ب٣ليل مً محىؾِ ال٣ياؽ ( )3وأن الٟغو ١جؿاو ( ،)0.01ولحدضيض مٗىىءة َظٍ الٟغوٞ ١بن ٢يمة
الض لة إلاخهاتية لالزحباع جؿاو ( )0.878وهي أ٦ير مً  0.05وجكحر الى ٖضم مٗىىءة الٟغو ،١وَظا يض٫
ً
ٖلى أن مؿحىي الى ء الحىٓيبي املٗياع ٖىض أًٖاء َيئة الحضعيـ بال٩لية ٧ان محىؾُا.
طضو ٫ع٢م ( )10هحاتج ازحباع ) (One Sample T- testإلطمالي مدىع الى ء الحىٓيبي.
املحىؾِ
الخؿايا

الٟغو١

الاهدغاٝ
املٗياع

ال٣يمة
إلاخهاتية /
T-Test

٢يمة الض لة
إلاخهاتية

مٗىىءة
الٟغو١

الى ء الح ظُمي

3.18

0.18

0.502

3.710

0.000

مػ ىي

مؿحىي الى ء

املد ى ى ى ىىىع

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

3

19

34

27

22

4

الاهدغا ٝاملٗياع

2

27.4

40.6

24.5

6.6

0.9

٢يمة الض لة
إلاخهاتية

1

لجامٗة ن
إلاهح٣ا٫
ازغي ٖمل ازالقي %
اصبيا –ٚحر م٣بى ٫ن
الاهح٣ا ٫لٗمل ازغ
%
وثغَ ٥ظٍ الىْيٟة
لض اؾحٗضاص ان ن
اؾاَم في ثُىءغ
الجامٗة ولى ٖلى %
خؿايا الصيصخي

29

43

26

7

1

الضعطة

ت

ال٣ٟغة

مغثفؼ

العدد 11

العدد14

ولحدضيض مضي الى ء الحىٓيبيٞ ،بن الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )10أْهغت أن محىؾِ الاؾحجابة
إلطمالي املدىع يؿاو ( )3.18وَى أ٦ير مً محىؾِ ال٣ياؽ ( )3وأن الٟغو ١جؿاو ( ،)0.18ولحدضيض
ً
مٗىىءة َظٍ الٟغوٞ ١بن ٢يمة الض لة إلاخهاتية لالزحباع جؿاو نٟغا وهي أ٢ل مً  0.05وجكحر الى
ً
مٗىىءة الٟغو ،١وَظا يضٖ ٫لى أن مؿحىي ثىٞغ الى ء الحىٓيبي ٧ان مغثٟٗا لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ
بال٩لية.
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 .3ماٖال٢ة املحٛحرات الحالية (الجيـ – الحسهو -الضعطة الٗلمية ) بالغيا الىْيٟا؟
أٖ .ال٢ة الجيـ والحسهو بالغيا الىْيٟا
لحدضيض الٟغو ١في اؾحجابات املبدىرحن خى ٫الغيا الىْيٟا خؿ الجيـ والحسهو ثم اؾحسضام
الازحباع الحاثا ( )Independent Sample T-Testلحدضيض الٟغو.١
طضو ٫ع٢م ( )11الٟغو ١في الغيا الىْيٟا خؿ الجيـ والحسهو

الغغا
الىظُفي

الجيـ

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

الحسهو

غضص
الخا ت

محىؾـ
الاؾحأا ة

الاندغاف
املػُاعي

ط٦غ

73

3.13

0.614

أهثى

33

3.42

0.367

اوؿاهية

56

3.36

0.463

3.07

0.629

فغق
املحىؾؿات

كُمة
الض لة
إلاخطابُة

مػ ىٍة
الفغق

0.29

0.017

مٗىىءة

0.29

0.009

مٗىىءة

ثُبي٣ية 50
بييد الىحاتج في الجضو ٫أٖالٍ أن محىؾِ اؾحجابة الظ٧ىع ( )3.13في خحن ٧اهد ٢يمة محىؾِ
اؾحجابة إلاهاذ ( ،)3.42و٧ان الٟغ ،)0.29( ١ولحدضيض مٗىىءة َظٍ الٟغو٣ٞ ١ض بييد هحاتج الازحباع
الاخهاثا أن ٢يمة الض لة إلاخهاتية جؿاو ( )0.017وهي أ٢ل مً  ،0.05وَظا يكحر الى وطىص ٞغو١
مٗىىءة طات ص لة اخهاتية في الغيا الىْيٟا بحن الظ٧ىع وإلاهاذ لهالر إلاهاذ وَظا يكحر الى أن إلاهاذ
ً
أ٦ثر قٗىعا بالغيا الىْيٟا مً الظ٧ىع ،أ وطىص ٖال٢ة بحن الجيـ والغيا الىْيٟا.
٦ما بييد الىحاتج أن محىؾِ اؾحجابة املحسههحن في الٗلىم إلاوؿاهية ( )3.36في خحن ٧اهد ٢يمة
محىؾِ اؾحجابة املحسههحن في الٗلىم الحُبي٣ية ( ،)3.07و٧ان الٟغ ،)0.29( ١ولحدضيض مٗىىءة َظٍ
الٟغو٣ٞ ١ض بييد هحاتج الازحباع الاخهاثا أن ٢يمة الض لة إلاخهاتية جؿاو ( )0.017وهي أ٢ل مً ،0.05
وَظا يكحر الى وطىص ٞغو ١مٗىىءة طات ص لة اخهاتية في الغيا الىْيٟا بحن املحسههحن في الٗلىم
الاوؿاهية واملحسههحن في الٗلىم الحُبي٣ية لهالر املحسههحن في الٗلىم إلاوؿاهية وَظا يكحر الى أن
ً
املحسههحن في الٗلىم إلاوؿاهية أ٦ثر قٗىعا بالغيا الىْيٟا مً املحسههحن في الٗلىم الحُبي٣ية ،أ
وطىص ٖال٢ة بحن الحسهو والغيا الىْيٟا وَىا يغي الباخص أن َبيٗة الضعاؾة في الٗلىم الحُبي٣ية
وماثحُلبه مً مٗامل ووؾاتل جٗليمية مسحلٟة َى الٗامل الظ يدض مً مؿحىي الغيا الىْيٟا بًٖاء
َيئة الحضعيـ في الٗلىم الحُبي٣ية.
بٖ .ال٢ة الضعطة الٗلمية بالغيا الىْيٟا
طضو )12( ٫هحاتج ازحباع (الحبايً خاص ( للٟغو ١في الغيا الىْيٟا خؿ الضعطة الٗلمية
الضعجة الػلمُة

الػضص

محىؾـ
الاؾحأا ة

الاندغاف
املػُاعي

مداغغ مؿاغض

30

3.16

0.59

مداغغ

52

3.25

0.552

أؾحاط مؿاغض فنغلى

24

3.23

0.569

الغغا الىظُفي

العدد 14

صعجات الخغٍة ()2،103

كُمة F
املدؿىبة
0.272

الض لة
إلاخطابُة
0.763

كُمة  fالجضولُة = 3.0718
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الضعجة
الػلمُة

غضص الادىذ
الى ء الحىٓيبي املنشىعة

املشاعهة في
املؤثمغات

صعجات الخغٍة ()2،103

الػضص

محىؾـ
الاؾحأا ة

الاندغاف
املػُاعي

مداغغ مؿاغض

30

3.13

0.627

مداغغ

52

3.23

0.427

أؾحاط مؿاغض فنغلى

24

3.14

0.49

ثىجض دىذ منشىعة

12

3.4

0.5

أكل من  5منشىعات

65

3.23

0.446

 5منشىعات فنهثر

29

2.98

0.571

ل أشاعن

54

3.31

0.391

أكل من  5مشاعوات

44

3.09

0.57

 5مشاعوات فنهثر

8

2.87

0.58

الض لة
كُمة F
املدؿىبة إلاخطابُة
0.462

3.884

4.249

0.631

0.025

0.017

كُمة  fالجضولُة = 3.0718

العدد 11

العدد14

 .1النؿاة للضعجة الػلمُة٣ٞ :ض بييد الىحاتج في الجضو ٫أٖالٍ أن ٢يمة محىؾِ الى ء الحىٓيبي ثغاوخد ما
بحن ( )3.13الى ( )3.23و ٤ٞم٣ياؽ الحضعض اليماسخي ،و٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية ( )0.631وهي أ٦ير مً 0.05
وجكحر الى ٖضم وطىص ٞغو ١مٗىىءة طات ص لة اخهاتية في الى ء الحىٓيبي خؿ الضعطة الٗلمية  ،وءئ٦ض طل٪
و٢يمة  fاملدؿىبة ( )0.462والتي هي أ٢ل مً ال٣يمة الجضولية (.)3.0718
 .2النؿاة لػضص الادىذ املنشىعة٣ٞ :ض بييد الىحاتج في الجضو ٫أٖالٍ أن ٢يمة محىؾِ الى ء الحىٓيبي
ثغاوخد ما بحن ( )2.98الى ( )3.4و ٤ٞم٣ياؽ الحضعض اليماسخي ،و٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية ( )0.025وهي أ٢ل
مً  0.05وجكحر الى وطىص ٞغو ١مٗىىءة طات ص لة اخهاتية في الى ء الحىٓيبي خؿ ٖضص البدىذ امليكىعة ،
وءئ٦ض طل ٪و٢يمة  fاملدؿىبة ( )3.884والتي هي أ٦ير مً ال٣يمة الجضولية ( ،)3.0718و٢ض ثبحن ان أًٖاء
ً
َيئة الحضعيـ الظيً لضح م  5أبداذ ميكىعة ٞؤ٦ثر ٧ان أ٦ثر قٗىعا بالى ء الحىٓيبي وَظا يٗجي اهه ٧لما
ً
٧ان ًٖى َيئة الحضعيـ يكٗغ بى ءٍ ل٣ؿمه ٧ان خاٞؼا لل٣يام بؤبداذ وصعاؾات وخغءو ٖلى اليكغ في
املجالت الٗلمية ؾىاء املدلية والضولية.

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

للض بييد الىحاتج في الجضو ٫أٖالٍ أن ٢يمة محىؾِ الغيا الىْيٟا ثغاوخد ما بحن ( )3.16الى ()3.25
و ٤ٞم٣ياؽ الحضعض اليماسخي ،و٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية ( )0.763وهي أ٦ير مً  0.05وجكحر الى ٖضم وطىص
ٞغو ١مٗىىءة طات ص لة اخهاتية في الغيا الىْيٟا خؿ الضعطة الٗلمية  ،وءئ٦ض طل ٪و٢يمة  fاملدؿىبة
( )0.272والتي هي أ٢ل مً ال٣يمة الجضولية (.)3.0718
 .4ما ٖال٢ة املحٛحرات الحالية (الضعطة الٗلمية – ٖضص البدىذ امليكىعة – املكاع٦ة في املئثمغات الٗلمية)
بالى ء الحىٓيبي؟
لحدضيض مٗىىءة الٟغو ١في الى ء الحىٓيبي خؿ الضعطة الٗلمية ٖ ،ضص البدىذ امليكىعة واملكاع٦ة في
املئثمغات الٗلمية ،ثم اؾحسضام ازحباع الحبايً خاص ٞ ،ح٩ىن الٟغو ١مٗىىءة طات ص لة اخهاتية اطا ٦ىات
٢يمة الض لة إلاخهاتية أ٢ل مً .0.05
طضو )13( ٫هحاتج ازحباع (الحبايً خاص ( للٟغو ١في الى ء الحىٓيبي خؿ الضعطة الٗلمية ٖ ،ضص
البدىذ امليكىعة واملكاع٦ة في املئثمغات الٗلمية
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 .3النؿاة للمشاعهة في املؤثمغات الػلمُة٣ٞ :ض بييد الىحاتج في الجضو ٫أٖالٍ أن ٢يمة محىؾِ الى ء
الحىٓيبي ثغاوخد ما بحن ( )3.87الى ( )3.31و ٤ٞم٣ياؽ الحضعض اليماسخي ،و٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية
( )0.017وهي أ٢ل مً  0.05وجكحر الى وطىص ٞغو ١مٗىىءة طات ص لة اخهاتية في الى ء الحىٓيبي خؿ
املكاع٦ة في املئثمغات الٗلمية  ،وءئ٦ض طل ٪و٢يمة  fاملدؿىبة ( )4.249والتي هي أ٦ير مً ال٣يمة الجضولية
ً
( ،)3.0718و٢ض ثبحن ان أًٖاء َيئة الحضعيـ الظيً لم يكاع٧ىا في ا مئثمغ ٧اهىا أ٦ثر قٗىعا بالى ء
الحىٓيبي.
 .5ما َبيٗة الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي ؟
ثم اؾحسضام اعثباٍ بحرؾىن زحباع طىَغءة الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبيٞ ،ح٩ىن
الٗال٢ة َغصية اطا ٧اهد ٢يمة مٗامل الاعثباٍ مىطبة وث٩ىن ٖ٨ؿية اطا ٧اهد ٢يمة مٗامل الاعثباٍ ؾالبة،
وث٩ىن الٗال٢ة مٗىىءة (طات ص لة اخهاتية) اطا ٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية أ٢ل مً  ،0.05وث٩ىن ٚحر
مٗىىءة اطا ٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية أ٦ير مً .0.05
ولحدضيض أرغ الغيا الىْيٟا ٖلى الى ء الحىٓيبي ،ؾيحم اؾحسضام ثبايً الاهدضاع لبيان وؿبة أرغ
املحٛحر املؿح٣ل ٖلى املحٛحر الحاب٘ ًٖ َغء ٤مٗامل الحدضيض.
طضو :)14( ٫هحاتج ثبايً الاهدضاع لحدضيض الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي
مػامل
الاعثااؽ

مػامل الحدضًض
()R2

كُمة الض لة
إلاخطابُة

نؿاة رغ

0.555

0.308

0.000

%30.8

مػامالت الاندضاع
الثا د

الغغا الىظُفي

1.586

0.495
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كُمة  Fاملدؿىبة =  46.221صعجات الخغٍة ( ، )104 ، 1كُمة  Fالجضولُة = 3.9201
أْهغت الىحاتج في الجضو ٫ع٢م ( )14وطىص ٖال٢ة مٗىىءة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي ،خيص ٧اهد
ً
٢يمة مٗامل الاعثباٍ ( ،)0.555و٢يمة الض لة إلاخهاتية جؿاو نٟغا وهي أ٢ل مً  0.05وجكحر الى مٗىىءة
الٗال٢ة بحن املحٛحريً ،أ ان الغيا الىْيٟا يغ ٘ٞمً مؿحىي الى ء الحىٓيبي وَظا ماثئ٦ضٍ صعاؾة بىقً
وَى 2020 ً٨بان الغيا الىْيٟا يؼءض مً الكٗىع بالى ء الحىٓيبي للمئؾؿة .
ً
ولحدضيض أرغ الغيا الىْيٟا ٖلى الى ء الحىٓيبيٞ ،بن ٢يمة  Fجؿاو ( )46.221وهي ٢يمة مغثٟٗة ٢ياؾا
ً
بال٣يمة الجضولية ( ،)3.9201و٧اهد ٢يمة الض لة إلاخهاتية نٟغا ،وهي أ٢ل مً  ، 0.05وَظا يضٖ ٫لى
وطىص أرغ مٗىى طو ص لة اخهاتية للغيا الىْيٟا ٖلى الى ء الحىٓيبي ،و٧اهد ٢يمة مٗامل الحدضيض
( )0.308وهي جكحر الى أن ما وؿبحه ( )%30.8مً الحٛحرات في الى ء الحىٓيبي يٗىص الى الغيا الىْيٟا ما لم
يئرغ مئرغ أزغ وءغي الباخص بؤن َظٍ ٖال٢ة بج ا طات َبيٗة هٟؿية ٩ٞلما ػاص الغيا الىْيٟا للمئؾؿة
الٗلمية وه٣هض ا َىا ال٣ؿم الٗلبي بال٩لية الجامٗية ػاص مً مؿحىي الى ء الحىٓيبي بؤبٗاصٍ املسحلٟة
الٗاَٟا واملؿحمغ واملٗياع لًٗى َيئة الحضعيـ .
وءم ً٨ث٣ضيغ مٗالم همىطض الاهدضاع خؿ مٗاصلة الاهدضاع بالك٩ل الحالي:
Y=1.586+0.495*X + ε
خيص:
 Yالى ء الحىٓيبي X ،الغيا الىْيٟا ε ،اليُؤ الٗكىاثا.
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الحىضُات:
مً زال ٫هحاتج الضعاؾة امليضاهية يىصخي الباخص بالحالي -:
-1جٗؼءؼ م٣ىمات ْاَغة الى ء الحىٓيبي لضي أًٖاء َيئة الحضعيـ بجامٗة املغ ٢مً زال ٫الاَحمام
بًٗى َيئة الحضعيـ ٞهى الٗامل املهم و ؾاسخي في الٗملية الحٗليمية بالجامٗة .
-2اٖاصة الىٓغ في هٓمة وال٣ىاهحن واللىاتذ التي ثسو ًٖى َيئة الحضعيـ وثًمً له خ٣ى٢ه املٗىىءة
واملاصية بما في طلٞ ٪غم الاعث٣اء بًٗى َيئة الحضعيـ زانة ٞيما يحٗل ٤ببطاػات الحٟغ ٙالٗلبي واملكاع٦ة
في الىضوات والىعف واملئثمغات املدلية وإلا٢ليمية .
-3الٗمل ٖلى ثىٞحر الىؾاتل الحٗليمية املحىىٖة باب٢ؿام الٗلمية ملا لها مً صوع في ثجىءض الٗملية
الحٗليمية.
-4الىٓغ بٗحن الاٖحباع في املبجى الضعاسخي وثجهحز ال٣اٖات باإلياءة والت ىءة ال٩اٞية ختى هسل ٤بيئة جٗليمية
مىاؾبة للُالب .
-5الٗمل ٖلى ثُىءغ م٩اث الحٗاون الضولي بال٩ليات ملا لها مً صوع ايجايا في الحىانل م٘ الجامٗات املدلية
والضولية وزل ٤بيئة جٗليمية ثُىع مً ًٖى َيئة الحضعيـ مً زال ٫ا٢امة الىعف الٗلمية واخياء
املىاؾبات الٗلمية والحاعءسية املسحلٟة.

الغغا الىظُفي وغالكحه الى ء الح ظُمي لضي أغػاء ىُئة الحضعَـ يلُة آلاصاب والػلىم مؿالثه

ق٩ل ( )1الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي

امللترخات -:

 -اطغاء صعاؾة ًٖ الغيا الىْيٟا وعبُه بمحٛحرات أزغي لم ثظ٦غ في َظٍ الضعاؾة .

العدد 11

 -اطغاء صعاؾة ًٖ الٗال٢ة بحن الغيا الىْيٟا والى ء الحىٓيبي لجمي٘ ٧ليات طامٗة املغ. ٢

العدد14

ي٣ترح الباخص اطغاء البدىذ الحالية -:
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( اإلٔرتٔ١ذ ٚاٌعاللبد األظس٠خ)
صعاؾة غلى غُ ة من ؾغ اللُ ُة في مضً ة الاُػاء
إغضاص  :ص .أخالم مدمىص الجىٍفي(. )
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

أو  :امللضمة:

الانترند والػالكات ؾغٍة (صعاؾة غلى غُ ة من الاؾغ اللُ ُة في مضً ة الاُػاء)

اهخك ى ىىغت ق ى ىىب٨ة الاهترهى ى ىىد بك ى ىى٩ل واؾ ى ىى٘  ،وأػصاص ٖى ى ىىضص مؿ ى ىىحسضمح ا ٖ ى ىىام بٗى ى ىىض ٖ ى ىىام ف ى ىىي أهدى ى ىىاء
الٗ ى ىىالم خي ى ىىص ثج ى ىىاوػ  300ملي ى ىىىن مؿ ى ىىحسضم ف ى ىىي أ٦ث ى ىىر م ى ىىً مات ى ىىة صول ى ىىة م ى ىى٘ ج اي ى ىىة ٖ ى ىىام  2000و ٢ى ىىض امح ى ىىض
ث ى ىىؤرحر َ ى ىىظٍ الح٣ىي ى ىىة الخضيس ى ىىة ال ى ىىظ ق ى ىىمل طمي ى ىى٘ طىاهى ى ى الخي ى ىىاة الا٢حه ى ىىاصية والاطحماٖي ى ىىة والؿياؾ ى ىىية
والحٗليمي ى ى ىىة ف ى ى ىىي املجحمٗ ى ى ىىات الخضيس ى ى ىىة ليه ى ى ىىل ال ى ى ىى ؾى ى ىىغة وهى ى ىىي الىى ى ىىىاة ولى ى ىىى والىخى ى ىىضة ؾاؾى ى ىىية فى ى ىىي
بيي ى ى ىىان املجحمى ى ىى٘ خيى ى ىىص ثحى ى ىىؤرغ ؾى ى ىىغة بالح٣ى ى ىىضم الح٣ج ى ى ىىي م ى ى ىىً خي ى ى ىىص بىائ ى ى ىىا ووْاتٟه ى ى ىىا ،خيى ى ىىص و ٞى ى ىىغت ثلى ى ىى٪
ً
الحٛحى ى ىرات ٞغن ى ىىا ٖضي ى ىىضة ل ً٣ى ىىاء و ٢ى ىىد ٞى ى ىغا ٙممح ى ىى٘ بم ى ىىا أثاخح ى ىىه م ى ىىً وؾ ى ىىاتل لى ى ىم ث ٨ى ىىً مح ى ىىىٞغة م ى ىىً ٢ب ى ىىل
مسى ى ى ى ىىل الغاصيى ى ى ى ىىىا والحلٟؼءى ى ى ى ىىىن و ت الخسى ى ى ى ىىجيل و ٞى ى ى ى ىىالم الؿى ى ى ى ىىيىماتية ولهى ى ى ى ىىظٍ الىؾى ى ى ى ىىاتل بجاه ى ى ى ى ى صوعَى ى ى ى ىىا
ً
ً
الترٞيه ى ىىي أر ى ىىاعا أز ى ىىغي ٖل ى ىىى ؾ ى ىىغة ٞم ى ىىسال مك ى ىىاَضة ؾ ى ىىغة ليى ى ىرامج الحلٟؼء ى ىىىن ٢لل ى ىىد الى ى ىى خ ى ىىض بٗي ى ىىض م ى ىىً
ٞغم وأٖما ٫ازغي ٦حباص ٫الخضيص بحن أٞغاصَا .
أ أه ى ى ىىه يم٨ى ى ىىً ال ٣ى ى ىىى ٫أن ْه ى ى ىىىع الاهتره ى ى ىىد واهخك ى ى ىىاع اؾ ى ى ىىحسضامه ب ى ى ىىحن اٞى ى ى ىغاص ؾ ى ى ىىغة أر ى ى ىىغ ٖلى ى ى ىىى
َبيٗة الٗال٢ات ؾغءة بك٩ل أو بؤزغ .
ط ى ى ىىاءت بٗ ى ى ىىٌ الضعاؾ ى ى ىىات الت ى ى ىىي أطغء ى ى ىىد بيريُاهي ى ى ىىا لحد ى ى ىىظع م ى ى ىىً ار ى ى ىىاع الؿ ى ى ىىلبية لإلهتره ى ى ىىد ٖلى ى ىىى
ً
الٗال٢ى ى ى ىىات ؾى ى ى ىىغءة زهىنى ى ى ىىا بٗى ى ى ىىض ْهى ى ى ىىىع طيى ى ى ىىل يؿى ى ى ىىحُي٘ الحٗامى ى ى ىىل مى ى ى ىى٘ البكى ى ى ىىغ و يمى ى ى ىىاعؽ ٢ىاٖى ى ى ىىض
الحٗام ى ىىل الاطحم ى ىىاىي الؿ ى ىىليم ٧اله ى ىىض ١و ماه ى ىىة خي ى ىىص ي٣حه ى ىىغ جٗامل ى ىىه م ى ىى٘ الاطه ى ىىؼة الجام ى ىىضة مم ى ىىا ي ٣ٟى ىىضٍ
الخـ الاطحماىي (.)1

الفطل

وٌ :مضزل الادد

أو  /مشر ر ر رريلة الادر ر ر ررد  :خي ى ى ىىص أن مك ى ى ىى٩لة البد ى ى ىىص ثحمسى ى ىىل ف ى ى ىىي اؾى ى ىىحسضام ؾى ى ىىغة الليبي ى ى ىىة فى ى ىىي مضيى ى ى ىىة
ً
البيًى ى ىىاء  ،ثدضيى ى ىىضا لىؾى ى ىىاتل الاهترهى ى ىىد الخضيسى ى ىىة وثُبي٣ات ى ى ىىا املظَلى ى ىىة الؿى ى ىىئا ٫الى ى ىىظ يُ ى ىىغح هٟؿى ى ىىه َى ى ىىى :
َ ى ى ىىل اؾ ى ى ىىحُإ الاهتره ى ى ىىد أن ي ٩ى ى ىىىن وؾ ى ى ىىيلة اثه ى ى ىىا ٫ن ى ى ىىاص٢ة وٗٞال ى ى ىىة ب ى ى ىىحن اٞى ى ى ىغاص ؾ ى ى ىىغة الليبي ى ى ىىة أم أه ى ى ىىه
ً
٢ل ى ى ىو مى ى ىىً مكى ى ىىاٖغ الاثهى ى ىىا ٫وأصي ال ى ى ىى اهٟهى ى ىىا ٫وث٨ٟى ى ىى ٪فى ى ىىي الٗال ٢ى ىىات واملك ى ىىاٖغ الاطحماٖيى ى ىىة الخ٣ي٣ى ى ىىة
صازى ى ىىل ؾ ى ى ىىغة الىاخ ى ى ىىضة وال ى ى ىى ػء ى ى ىىاصة َمىمه ى ى ىىا ومكى ى ىى٨الت ا اليىمي ى ى ىىة بم ى ى ىىا ثدملى ى ىىه م ى ى ىىً مس ى ى ىىاَغ مؿ ى ى ىىحجضة ،
وَى ى ى ى ىىل الاثهى ى ى ى ىىا ٫والهى ى ى ى ىىض٢ات بى ى ى ى ىىحن  ٞى ى ى ى ىغاص ٖيى ى ى ى ىىر الكى ى ى ى ىىب٩ات الاطحماٖيى ى ى ى ىىة نى ى ى ى ىىض٢ات خ٣ي٣ى ى ى ى ىىة أم ػاتٟى ى ى ى ىىة
ومساصٖة ٢ض ثئص الى ؾلى٦يات ٚحر مغٚىبة بحن اٞغاص ؾغة الىاخضة؟
ً
٦م ى ى ىىا أن مك ى ى ىى٩لة البد ى ى ىىص أيً ى ى ىىا ثىض ى ى ىىر أَ ى ى ىىم ايجابي ى ى ىىات وؾ ى ى ىىلبيات اؾى ى ىىحسضام الاهترهى ى ىىد صازى ى ىىل
ؾى ىىغة الليبي ى ىىة وَى ىىل ؾح٨ك ى ىى ٠هح ى ىىاتج َى ىىظا البد ى ىىص ٖ ى ىىً هٟى ىىـ إلايجابيى ىىات والؿ ى ىىلبيات الت ى ىىي ٦كى ىىٟد ٖج ى ىىا
الباخسحن مً الضعاؾات في املجحمٗات زغي؟

العدد 14

()

مداغغ لؿ غل ال فـ وإلاعشاص ،ولُة آلاصاب جامػة غمغ املسحاع/الاُػاء

 -1حلوانً  .فاتن (  ) 2000تأثٌراالنترنٌتعلىالنواحٌاالجتماعٌة,المعرضالسنوٌالثانٌللحاسباآللٌواالتصاالتللسٌداتجامعةالملكعبدالعزٌز,
ص.4
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العدد 11

 -1الشرهان .جمال عبدالعزٌز (  ) 2003الشبكة العالمٌة للمعلومات ( االنترنٌت ) ودورهافً تعزٌز البحث العلمً لدى طالب
جامعة الملك سعود بمدٌنة الرٌاض ,مجلة كلٌات المعلمٌن/ج  3العدد ( )2ص . 7 - 1

العدد14

باء غلى ما ؾام ثخالىع مشيلة الادد الخالي في الخؿاؤ ت الاثُة:
َ -1ل َىا ٥ثؤرحر ؾحسضام إلاهترهد ٖلى الٗال٢ات ؾغءة في مضيىة البيًاء ؟
ً
ً
ً
 -2ما هي أَم ايجابيات وؾلبيات إلاهترهد صيييا وأزال٢يا واطحماٖيا ؟
رانُا  :أىضاف الادد  :ثدضص أىضاف الادد فُما ًنجي :
 -1ال٨كى ىى ٖ ٠ى ىىً م ى ىىضي ث ى ىىؤرحر إلاهتره ى ىىد ٖل ى ىىى الٗال ٢ى ىىات بى ىىحن ا ٞى ىغاص ؾ ى ىىغة الىاخى ىىضة واملحمسل ى ىىة ف ى ىىي الٗال ٢ى ىىة
ب ى ى ىىحن ب و م  ،والٗال ٢ى ى ىىة بيج م ى ى ىىا وب ى ى ىىحن بى ى ى ىىاء والٗال ٢ى ى ىىة ب ى ى ىىحن بى ى ى ىىاء بًٗ ى ى ىىهم ل ى ى ىىبٌٗ صعاؾ ى ى ىىة َبيٗ ى ى ىىة
اؾحسضام إلاهترهد في ؾغة الليبية مً زال ٫بٌٗ املحٛحرات.
 ٖ ى ى ى ىىضص الاطه ى ى ى ىىؼة املحه ى ى ى ىىلة بالك ى ى ى ىىب٨ة ف ى ى ى ىىي املج ى ى ى ىىزٞ - . ٫غصيى ى ى ىىة أو طماٖي ى ى ىىة الاؾ ى ى ىىحسضام - .و٢ى ى ى ىىد وم ى ى ى ىىضةالاؾحسضام .
ً
ً
ً
 -2ال٨ك ًٖ ٠ايجابيات وؾلبيات الاهترهد صيييا وأزال٢يا واطحماٖيا .
رالثا :أىمُة الادد ً :مىن إ غاػ أىمُة الادد من زالٌ ال لاؽ آلاثُة :
ً
ً
 -1أهه ٢ض ي٨ك ٠هحاتج مهمة ًٖ مضي ثؤرحر إلاهترهد ٖلى الٗال٢ات ؾغءة ؾلبيا وايجابيا .
 -2الاٞح٣ى ى ى ىىاع ال ى ى ى ىى مس ى ى ىىل َ ى ى ىىظا البد ى ى ىىص وجُٛي ى ى ىىة مك ى ى ىى٩لحه وال٨ك ى ى ىى ٖ ٠ى ى ىىً ثٟان ى ى ىىيلها وزان ى ى ىىة ف ى ى ىىي مضيى ى ى ىىة
البيً ى ىىاء خي ى ىىص أهى ى ىىه ثىط ى ىىض أيى ى ىىة صعاي ى ىىة ٖلمي ى ىىة ٖى ى ىىً َ ى ىىظا املىي ى ىىىٕ ف ى ىىي مضيى ى ىىة البيً ى ىىاء – ٖل ى ىىى خى ى ىىض
ٖلم الباخسة .
 ٢ -3ى ىىض يث ى ىىر َ ى ىىظا البد ى ىىص صب ال ى ىىىٟـ والاطحم ى ىىاىي وإلاٖالم ى ىىا بم ى ىىا يحىن ى ىىل الي ى ىىه م ى ىىً هح ى ىىاتج ب ى ىىضوعَا
جؿهم في ثىٖية أٞغاص ؾغة الي مضي ثؤرحر الاهترهد ٖلى ٖال٢ات م .
 ٢ -4ى ى ىىض يٟي ى ى ىىض الب ى ى ىىاخسحن وَ ى ى ىىالب الضعاؾ ى ى ىىات الٗلي ى ى ىىا بم ى ى ىىا ي٣ضم ى ى ىه م ى ى ىىً طىاه ى ى ى ٖملي ى ى ىىة وصعاؾ ى ى ىىات ؾ ى ى ىىاب٣ة
وهحاتج وٚحرَا ومً املؤمى ٫ان يمسل اهُال٢ة للمؼءض مً بداذ والضعاؾات في مجاله .
 -5مى ى ىىً املحى٢ى ى ىى٘ أن ي٣ى ى ىىضم اؾى ى ىىحيحاطات وثىنى ى ىىيات وم٣ترخى ى ىىات ثٟيى ى ىىض ٖلى ى ىىى أعى الىا٢ى ى ىى٘ وءؤزى ى ىىظ ى ى ىىا بٗى ى ىىحن
الاٖحباع .
عابػا :خضوص الادد:
الخضوص البكغءة يحدضص في ٖضص مً أٞغاص بٌٗ ؾغ في مضيىة البيًاء الخضوص الؼماهية قهغ
يىليى ٖام  2019الخضوص امل٩اهية مضيىة البيًاء – الجبل زًغ – ليبيا الخضوص الٗلمية ثحمسل في
املحٛحريً ؾاؾيحن  -اؾحسضام الاهترهد  -الٗال٢ات ؾغءة .
ً
ويٗى ى ى ىىٌ املحٛحى ى ى ىرات ز ى ى ى ىىغي ! مس ى ى ى ىىل ؾ ى ى ى ىىلبيات وايجابي ى ى ى ىىات اؾ ى ى ى ىىحسضام الاهتره ى ى ى ىىد وأيً ى ى ى ىىا َبيٗ ى ى ى ىىة
اؾ ى ى ى ىىحسضام الاهتره ى ى ى ىىد ف ى ى ى ىىي ؾ ى ى ى ىىغة الليبي ى ى ى ىىة م ى ى ى ىً خيى ى ى ىىص ٖى ى ى ىىضص طه ى ى ىىؼة املؿ ى ى ىىحسضمة ،وٞغصي ى ى ىىة وطماٖيى ى ى ىىة
الاؾحسضام وو٢حه ومضثه .
زامؿا :ثدضًض املطؿلخات:
 إلاهتره ى ى ىىد ٖ :ب ى ى ىىاعة ٖ ى ى ىىً مىٓىم ى ى ىىة م ى ى ىىً الك ى ى ىىب٩ات الٗاملي ى ى ىىة الال٨تروهي ى ى ىىة املحه ى ى ىلة بمالي ى ى ىىحن طه ى ى ىىؼة خ ى ى ىىى٫الٗ ى ىىالم  ،لخكى ىى٩ل مجمىٖ ى ىىة مى ىىً الكى ىىب٩ات الض ى ىىيمة والتى ىىي ثى٣ى ىىل املٗلىمى ىىات الهاتل ى ىىة بؿى ىىغٖة ٞات ٣ى ىىة بى ىىحن
صو ٫الٗى ى ى ى ىىالم املسحلٟى ى ى ى ىىة وثى ى ى ى ىىغبِ الاًٖى ى ى ى ىىاء بى ى ى ى ىىبٌٗ الى ى ى ى ىىبٌٗ ٖى ى ى ى ىىً َغءى ى ى ى ىى ٤هٓى ى ى ى ىىام اطحمى ى ى ى ىىاىي ال٨ترووى ى ى ى ىىا
للحىانل (.)1
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 الػالك ر ر ررات ؾ ر ر ررغٍة  :هى ى ىىي الحٟاٖى ى ىىل املحبى ى ىىاص ٫ال ى ى ىىظ يؿى ى ىىحمغ ٞتى ى ىىرة َىءل ى ى ىىة مى ى ىىً الى ى ىىؼمً بى ى ىىحن أًٖى ى ىىاءؾ ى ى ىىغة م ى ى ىىً ز ى ى ىىال ٫الاثه ى ى ىىا ٫وثب ى ى ىىاص ٫الخ ٣ى ى ىىى ١والىاطب ى ى ىىات وال٣ي ى ى ىىام ب ى ى ىىابصواع ٞيمى ى ىىا بى ى ىىحن ب و م مى ى ىىً
هاخية ،وبيج ما وبحن أبىائ ما مً هاخية أزغي ،وبحن بىاء بًٗهم ببٌٗ مً هاخية أزغي(.)1
 ؾ ر ررغة اللُ ُ ر ررة  :هى ىىي ٛ٦حرَ ى ىىا مى ىىً ؾى ىىغ ٖب ى ىىاعة ٖ ى ىىً طماٖ ى ىىة م ى ىىً ش ى ىىيام ث ى ىىغبُهم عواب ى ىىِ ال ى ىىؼواضً
ً
أو ال ى ى ىىضم ً
وء٩ىه ى ى ىىىن بيح ى ى ىىا واخ ى ى ىىضا وءح ٟى ى ىىاٖلىن م ى ى ىى٘ بًٗ ى ى ىىهم ال ى ى ىىبٌٗ ف ى ى ىىي اَ ى ى ىىاع صواع الاطحماٖي ى ى ىىة املد ى ى ىىضصة
٦ؼوض وػوطة وأب وأم وأبً وابىه وأر وأزد.

الفطل الثاني  :إلاؾاع ال ظغي والضعاؾات الؿا لة
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ثنرحر اؾحسضام الانترنِد غلى الػالكات ؾغٍة:
ؾ ى ى ىىغة ه ى ى ىىي الىخ ى ى ىىضة الاطحماٖي ى ى ىىة الاول ى ى ىىى للمدا ٓٞى ى ىىة ٖل ى ى ىىى الى ى ى ىىىٕ إلاوؿى ى ى ىىاواٞ ،ه ى ى ىىي مىٓىم ى ى ىىة
عواب ى ى ىِ وٖال٢ى ى ىىات بى ى ىىحن ٖمى ى ىىاع و طىى ى ىىاؽ ،والٗال٢ى ى ىىة ؾ ى ى ىىغءة ه ى ى ىىي أ ٢ى ى ىىىي أه ى ى ىىىإ الٗال ٢ى ى ىىاتٞ ،الؼوط ى ى ىىة
وٗم ى ىىة ٞؿيؿ ى ىىؤٖ ٫ج ى ىىا ػوطه ى ىىا ي ى ىىىم ال٣يام ى ىىة وه ى ىىي ط ى ىىؼء مى ى ىىه  ٞى ىىال ٚج ى ىىى لخ ى ىىي ٖ ى ىىً طؼت ى ىىه و ٚج ى ىىى لإلوؿ ى ىىان
ًٖ أنله ٩ٞل مج ما محمم لألزغ(. )2
ُُ َ
َ ََ
ُ ْ ََْ ب َّ
َُ
َُ
ب
َ ُ
 ٢ى ى ىىا ٫هللا جٗى ى ى ىىالى ﵛأ ْن زل ر ر ر ر َرم لىر ر ر ر ر ِّم ر ر ر ر ْرن أنف ِؿ ر ر ر ررى أػو
اج ر ر ر ررا ِلخ ْؿ ر ر ر ررى ىا ِإل ْح َه ر ر ر ررا َو َج َػ ر ر ر ر َرل َ ِْر ر ر ر ر ى َّم ر ر ر ر َرى َّصة
ب
َو َع ْخ َمةﵚ(.)3
ف ى ىىي َى ى ىىظٍ اي ى ىىة أٖٓى ى ىىم ثه ى ىىىءغ للٗال٢ى ى ىىات الاؾ ى ىىغءة مى ى ىىً ال ى ىىؼوض والؼوطى ى ىىة وف ى ىىي خى ى ىىضيص أي ى ىىا َغءى ى ىىغة
عض ى ى ىىخى هللا ٖى ى ى ىىه ٖ ى ى ىىً الىبى ى ىىي ن ى ى ىىلى هللا ٖليى ى ىىه وؾى ى ىىلم  ٢ى ى ىىاٞ( ٫يل ٣ى ى ىىى الٗب ى ى ىىض عب ى ى ىىه ٞي ٣ى ى ىىى ٫هللا أل ى ى ىىم أ٦غم ى ى ىى٪
وأؾ ى ى ى ىىىص ٥وأػوط ى ى ى ىىٞ )٪الٗال ٢ى ى ى ىىة ب ى ى ى ىىحن ال ى ى ى ىىؼوطحن ه ى ى ى ىىي أ ٢ى ى ى ىىىي ٖال ٢ى ى ى ىىة اطحماٖي ى ى ى ىىة خي ى ى ى ىىص الح ٣ى ى ى ىىاء الٛغء ى ى ى ىىؼة
والٗاَٟة (.)4
َ ى ىىظٍ الٗال ٢ى ىىة الؿى ى ىىامية الت ى ىىي زه ى ىىها هللا ٖ ى ىىؼ وط ى ىىل بى ى ىىظ٦غٍ ثى ى ىىؤرغت ثح ى ىىؤرغ وؾى ى ىىخحؤرغ باؾى ى ىىحسضام
ً
ً
الاهترهي ى ىىد ب ى ىىؤ ق ى ىى٩ل م ى ىىً ق ى ىى٩ا ٫ؾ ى ىىلبا أو ايجاب ى ىىا  ٧ى ىىان ،خي ى ىىص أن الاهترهي ى ىىد أصي الى ى ىى أخ ى ىىضاذ ػٖؼٖ ى ىىة
فى ى ى ىىي ٖملي ى ى ى ىىة الحٟاٖ ى ى ى ىىل ؾ ى ى ى ىىغ وأصي الى ى ى ى ىى الٗؼل ى ى ى ىىه والاهُى ى ى ىىىاء و٣ٞى ى ى ىىضان الحىانى ى ى ىىل الُبيعى ى ى ىىي ٞح٣لهى ى ى ىىد
ؾ ى ىىاٖات طل ى ىىىؽ الاؾ ى ىىغة م ى ىى٘ بًٗ ى ىىها وأن ى ىىبدد مىا ٢ى ىى٘ الحىان ى ىىل الاطحم ى ىىاىي جؿ ى ىىيُغ ٖل ى ىىى او ٢ى ىىات أٞى ى ىغاص
ؾ ى ىىغة  ٩ٞى ىىان له ى ىىا وٗ٢ه ى ىىا اليُح ى ىىر ٖل ى ىىى الٗال ٢ى ىىات الاطحماٖي ى ىىة ؾ ى ىىغءة ون ى ىىلة الاعخ ى ىىام ٞه ى ىىاعت الك ى ىىٛل
الكى ى ىىاٚل  ،وال٨سح ى ى ىىر م ى ى ىىً ال ٨ى ى ىىالم ثد ى ى ىىى ٫م ى ى ىىً اللؿ ى ى ىىان ال ى ى ىى ن ى ى ىىاب٘ ٞ ،حٛحى ى ىىر همى ى ىىِ الحٗام ى ى ىىل ٞى ى ىىالبيىت
الخيى ى ى ىىة بؤَلهى ى ى ىىا نى ى ى ىىاعت زاوءى ى ى ىىة ونى ى ى ىىامحة ٞ ،ى ى ى ىىؤصت فى ى ى ىىي ٦سحى ى ى ىىر مى ى ى ىىً خيى ى ى ىىان ال ى ى ى ىى الخ٣ى ى ى ىىىٞ ١يًى ى ى ىىل الابى ى ى ىىً
الحىانل ظٍ طهؼة ٖلى َاٖة والضيه(. )5

العدد 14

 -1العوٌضً  .الهام بن تفرٌج بن سعٌد (  ) 2004أثراستخدام االنترنٌت على العالقات األسرٌة بٌن افراداألسرة السعودٌة فً
محافظة جدة ( رسالة الماجستٌر ,كلٌة التربٌة لالقتصاد المنزلً والتربٌة الفنٌة بجدة السعودٌة ,ص . 19
 -2المجالً  .فاٌز (  ) 2007استخدام االنترنٌت وتأثٌره على العالقات االجتماعٌة لدى الشباب الجامعً ,مجلة المنارة ,المجلد (,)13
العدد (. )7
 -3سورة الروم اآلٌة رقم( .) 21
-4كتانة  .دعاءعمر (  ) 2015وسائل التواصل االجتماعً وأثرهاعلى االسرة ,دراسة فقهٌة ,ماجستٌر ,جامعة النجاح الوطنٌة,
نابلس ,فلسطٌن ص .39
 -5صبحً  .عزٌزة (  ) 2009مخاطراالعالم ,ط ( , )1مؤسسة أقرأ,القاهرة
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٦مى ى ىىا أصت ال ى ى ىىي ال٨كى ى ىى ٖ ٠ى ى ىىً اؾ ى ى ىغاع الخي ى ى ىىاة الصيهى ى ىىية و ؾى ى ىىغءة والٗال ٢ى ى ىىات الاطحماٖي ى ى ىىة
الخميم ى ى ىىة ،خي ى ى ىىص أن ى ى ىىبدد خت ى ى ىىى الل٣م ى ى ىىة الت ى ى ىىي ثئ ٧ى ى ىىل مٗلىى ى ى ىىة بالهى ى ى ىىىت والهى ى ى ىىىعة ٖلى ى ى ىىى املى ى ى ىىأل ،وأو ٢ى ى ىى٘
اؾى ى ىىحسضام الاهترهي ى ى ىىد فى ى ىىي ٦سحى ى ىىر مى ى ىىً البيى ى ىىىت الك ى ى ىى ٪والغءب ى ى ىىة أون ى ى ىىل ب ى ى ىىبٌٗ ػواض ال ى ى ىى ٖحب ى ى ىىة الُى ى ىىال١
والك٣ا ١والجزإ ،خيص يظ٦غ أن وؿبة الُال٢ ١ض اعثٟٗد بٗض رىعة الحىانل الاطحماىي .
بيىمى ى ى ىىا أق ى ى ى ىىاعت ٢ىيُ ى ى ى ىىة (  )1() 2011ال ى ى ى ىى أن ا ٞى ى ى ىغاٍ الى ى ى ىىؼوض ف ى ى ى ىىي اؾ ى ى ى ىىحسضام الاهترهي ى ى ى ىىد يؿ ى ى ى ىىهم ف ى ى ى ىىي
اَم ى ىىا ٫واطباث ى ىىه ؾ ى ىىغءة و ٢ى ىىض أَل ى ىىٖ ٤ل ى ىىى َ ى ىىئ ء الؼوط ى ىىات الل ى ىىىاجا يٗ ى ىىاهحن م ى ىىً طل ى ىى ٪مه ى ىىلُذ ( أعام ى ىىل
الاهترهي ى ى ىىد ) ٦م ى ى ىىا وأؾ ى ى ىىهمد ف ى ى ىىي ػء ى ى ىىاصة وؿ ى ى ىىبة اليال ٞى ى ىىات الؼوطي ى ى ىىة لؿ ى ى ىىب اَم ى ى ىىا ٫الؼوط ى ى ىىات واطب ى ى ىىات ً
ثجاٍ أؾغًَ.
وٖل ى ى ىىى الى ى ىىغٚم مى ى ىىً طل ى ى ىىٞ ٪ى ى ى ىبن ؾى ى ىىحسضام الاهترهي ى ى ىىد ايجابي ى ى ىىات ٖل ى ى ىىى نى ى ىىٗيض الٗال٢ى ى ىىات ؾ ى ى ىىغءة
والاطحماٖي ى ى ى ىىة ف ى ى ى ىىي ٧ا ٞى ى ى ىىة املج ى ى ى ىىا ت ؾ ى ى ى ىىب ٪الحٗل ى ى ى ىىيم والحىان ى ى ى ىىيل الاطحم ى ى ى ىىاىي والحُبي ٣ى ى ى ىىات امله ى ى ى ىىغٞية
واملٗلىمات واملٗاع ٝوٚحرَا .)3-2(...
وثًى ى ىىي ٠الباخسى ى ىىة أهى ى ىىه م ى ىىً أَى ى ىىم ايجابيى ى ىىات الاهترهيى ى ىىد الى ى ىىض ٘ٞال ى ى ىى الحُى ى ىىىع والح ٣ى ىىضم ف ى ىىي مسحل ى ىى٠
املج ى ى ى ىىا ت وأه ى ى ى ىىه مضعؾ ى ى ى ىىة مل ى ى ى ىىً مضعؾ ى ى ى ىىة و جٗل ى ى ى ىىيم ل ى ى ى ىىه واه ى ى ى ىىه ي ى ى ى ىىئص ال ى ى ى ىى ثىمي ى ى ى ىىة الٗ ٣ى ى ى ىىى ٫واملىاَى ى ى ى ى
وال ٣ى ى ى ىىضعات ف ى ى ى ىىي مسحلى ى ى ى ىى ٠املج ى ى ى ىىا ت وأه ى ى ى ىىه يؿى ى ى ى ىىاٖض الى ى ى ى ىى الى ى ى ىىض ٘ٞبعجلى ى ى ىىة إلابى ى ى ىىضإ ف ى ى ى ىىي طميى ى ى ىى٘ املي ى ى ى ىىاصيً
والُ٣اٖات الي الامام.
ٞيج ى ى ى الازى ى ىىظ بابؾى ى ىىباب التى ى ىىي جؿى ى ىىهم فى ى ىىي ار ى ى ىغاء الجىاه ى ى ى إلايجابي ى ىىة والاؾ ى ىىحٟاصة مج ى ىىا وثجى ى ى ى
الجىاه الؿلبية ومًاعَا ومكا٧لها .
الضعاؾات الؿا لة:
 - 1صعاؾة الػىٍض ي ( )2004بػ ىان " أرغ اؾحسضام الانترنِد غلى الػالكات ؾغٍة حن افغاص ؾغة
الؿػىصًة في مدافظة جضة "(َ:)4ضٞد الى صعاؾة أرغ اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ات ؾغءة بحن أٞغاص
ؾغة الؿٗىصية وبلٖ ٜضص اٞغاص الٗيىة ( )650واؾحسضمد الباخسة اؾحماعة لجم٘ البياهات واٖحمضت
ٖلى املحىؾُات الخؿابية والاهدغاٞات املٗياعءة واليؿ املئىءة ومٗامل الاعثباٍ بحرؾىن وازحباع ٧ا2وأَم
الىحاتج التي ثىنلد الح ا الضعاؾة أن ثؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ات ؾغءة مدضوص ويؿيِ وأن
ً
ً
لالهترهيد ثؤرحر ؾلبي ٖلى املجحم٘ صيييا وأزال٢يا.
 - 2صعاؾة ؾاعي (  ) 2005بػ ىان " بػاص ال فؿُة والاجحماغُة والثلافُة ؾحسضام الانترنِد غلى
غالكات الشااب الاجحماغُة نؾغى "(َ:)5ض ٝالضعاؾة َى الحٗغٖ ٝلى بٗاص الىٟؿية والاطحماٖية
بؤؾغَم وثٟاٖالت م الاطحماٖية م٘ مٗاعٞهم وأنض٢ائ م ،وث٩ىهد الٗيىة مً ( )472قاب وقابه ،وأْهغت
الىحاتج أن الاثها ٫مً زال ٫الاهترهيد ٢لل مً حجم الى٢د ُ
امل٣طخى م٘ الاؾغة ،و٢لل ٖضص ػءاعات
 -1قنٌطة  .أحمد بكر (  ) 2011اآلثارالسلبٌة الستخدام االنترنٌت من وجهة نظرطلبة الجامعة اإلسالمٌة ,رسالة ماجستٌر ,الجامعة
اإلسالمٌة ,غزة .
 -2العمري  .عالء الدٌنٌوس (  ) 2000المراهق وشبكة االنترنٌت ,مجلة التربٌة ,العدد ( )148ص . 250
 -3المقدادي  .خالد غسان ( ) 2013ثورة الشبكات االجتماعٌة ,ط , 1دار النقاش ,األردن .
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 -4العوٌضً  .الهام بن تفرٌج بن سعٌد (  ) 2004أثراستخدام االنترنٌت على العالقات األسرٌة بٌن افراد األسرة السعودٌة فً
محافظة جدة ( رسالة الماجستٌر ,كلٌة التربٌة لالقتصاد المنزلً والتربٌة الفنٌة بجدة السعودٌة
-5مزٌد ,محمود أحمد (  ) 2006اتجاهات شباب الجامعات اللٌبٌة نحوشبكة االنترنٌت ,مجلة دراسات طفولة ,معهد الدراسات العلٌا
للطفولة ,جامعةعٌن شمس ,المجلد ( )9العدد ( )30ص . 1
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ً
ً
الا٢اعب وز ٌٟاملكاع٧ات في اليكاَات الٗاتلية ،وأوضخد الىحاتج أيًا أن لالهترهيد أراعا ايجابية
خيص ي٣ى الٗال٢ات بحن ٢اعب البٗيضيً وجٗؼءؼ ر٣ة الكباب بؤهٟؿهم وجٗمي ٤املٗغٞة الضييية ون٣ل
املىاَ وػءاصة الحدهيل و صاء املنهي.
()1
 -3صعاؾة مؼٍض (  ) 2006بػ ىان " اثأاىات شااب الجامػات اللُ ُة ندى شاىة الانترنِد " َ :ضٝ
الضعاؾة الحد ٤٣مً الٗال٢ة بحن اؾحسضام قباب الجامٗات الليبية لكب٨ة الاهترهيد مً خيص ٦ساٞة
الاؾحسضام ،وأؾباب الاؾحسضام  ،واملىا ٘٢املؿحسضمة وثؤرحرَا ،وث٩ىهد الٗيىة مً( َ )300ال وأؾحسضم
الباخص مً ؾالي إلاخهاتية  :اليؿ املئىءة واملحىؾُات و٧ا 2وأَم الىحاتج التي ثىنلد الح ا الضعاؾة
ً
ً
ً
أن قباب الجامٗات الليبية يؿحسضمىن الاهترهيد أخياها بيؿبة  % 48 ,3وهاصعا بيؿبة  % 39 , 4وصاتما
بيؿبة  % 12, 3وثؤجا املىا ٘٢الٗلمية في امل٣ضمة مً خيص الاؾحسضام رم املىا ٘٢الس٣اٞية والاطحماٖية
ً
والضييية ٞاإلزباعءة والغءايية ومىاٞ ٘٢الم أزحرا .
 -4صعاؾة الػجزي (  ) 2009بػ ىان "آلاراع الحػلُمُة والاجحماغُة ألؾحسضماثا نترنِد من وجهة نظغ
ؾلاة املغخلة الثانىٍة في اململىة الػغبُة الؿػىصًة(َ :" )2ضٞد الضعاؾة الى اؾح٣هاء اراع الحٗليمية
والاطحماٖية بؾحسضمات الاهترهيد مً وطهة هٓغ َلبة املغخلة الساهىءة في مدآٞة خٟغ الباًَ بالؿٗىصية
واؾحسضم الباخص اؾحبيان مً اٖضاصٍ وث٩ىهد الٗيىة مً ( َ )454ال و (َ )397البة وأوضخد الىحاتج
وطىص اراع ايجابية لالهترهيد في املجا ٫الحٗليبي والاطحماىي .
 -5صعاؾة أ ىغغكىب والخضام ( )2010بػ ىان"ثنرحر الانترنِد غلى الاثطاٌ الصخي ي األؾغة
وباألضضكاء" (َ :)3ضٞد الضعاؾة الى مٗغٞة ثؤرحر الاهترهيد ٖلى الاثها ٫الصيصخي بابؾغة و نض٢اء،
و٢ض ثم ثىػي٘ اؾخباهه ٖلى ٖيىة ٢ىامها ( َ )300البة و٢ض ثىنلد الضعاؾة الى الىحاتج ثية  :وطىص ٖال٢ة
بحن اؾحسضام الاهترهيد مً طهة وٖضص ؾاٖات الاؾحسضام مً طهة أزغي والاثها ٫الصيصخي بابؾغة
وباآلزغءً.
-6صعاؾة ىسخلةوؾهىعي (  ) 2014بػ ىان" الشايات الاجحماغُة وأرغىا غلى الػالكات الاجحماغُة
لضي الؿلاة" (َ :)4ضٞد الى الحٗغٖ ٝلى ؾباب التي ثض ٘ٞالُلبة الى الاقترا ٥في مى٢عي الٟيؿبى٥
والحىءتر والحٗغٖ ٝلى َبيٗة الٗال٢ة الاطحماٖية ٖير َظٍ املىا ٘٢وال٨ك ًٖ ٠اراع إلايجابية والؿلبية
الىاثجة ًٖ اؾحسضام ثل ٪املىا ٘٢لضح م ،واٖحمضت الضعاؾة ٖلى الحدليل وأؾحسضمد الاؾحبيان ٖلى ٖيىة
م٩ىهة مً ( َ ) 75ال وأَم الىحاتج التي ثىنلد الح ا الضعاؾة هي أن مً أ٢ىي ؾباب التي ثض ٘ٞالُلبة
ؾحسضام الٟيؿبى ٥والحىءتر هي ؾهىلة الحٗبحر ًٖ أعائ م واثجاَات م ال٨ٟغءة وجٗؼءؼ نضا٢ات م ال٣ضيمة
والبدص ًٖ نض٢ات طضيضة والحىانل م٘ ٢اعب البٗيضيً والحباص ٫الس٣افي ٞيما طاء ٢لة الحٟاٖل
ؾغ أخض أَم اراع الؿلبية ؾحسضام الاهترهيد .
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للطفولة ,جامعة عٌن شمس ,المجلد ( )9العدد ( )30ص . 1
 -2العنزي  .مسعود بن فرحان بن عزٌز (  ) 2009االثار التعلٌمٌة واالجتماعٌة الستخدامات االنترنٌت من وجهة نظر طلبة المرحلة
الثانوٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مجلة كلٌة التربٌة ,جامعةعٌن شمس ,العدد ( )33الجزء ( . )4ص . 337
 -3أبوعرقوب  .إبراهٌم أحمد والخدام  .حمزة خلٌل (  ) 2012تأثٌر االنترنٌت على االتصال الشخصً باألسرة واألصدقاء .مجلة
دراسات العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ,المجلد (  ) 39العدد (  . ) 2ص . 423
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 - 7صعاؾة (  Borom,E )2000بػ ىان " ثنرحر الانترنِد غلى الخُاة الُىمُة"(:)1ت ضَ ٝظٍ الضعاؾة الى
ث٣ييم الىحاتج الاطحماٖية ؾحسضام الاهترهيد خيص أطغءد ٖلى ٖيىة ٖضصَا (  ) 443ييحمىن الى () 2689
ً
أؾغة و٢ض قملد َظٍ الضعاؾة ٦ال مً مؿحسضما الاهترهيد وٚحر املؿحسضما وثىنلد الىحاتج الى ان ثؤرحر
الاهترهيد ٖلى الخياة اليىمية لألٞغاص الظيً يؿحسضمىن أ٦ثر مً  10ؾاٖات في الاؾبىٕ ٦بحر وأن عي٘
ً
املبدىرحن ث٣غءبا يئ٦ضون أن الاهترهيد ي٣لل مً الى٢د الظ يً٣ىهه م٘ اؾغَم وأنض٢ائ م٦ ،ما أربخد
الىحاتج أن أَم وكُة ثماعؽ ٖير الاهترهيد هي اليريض الال٨ترووا.
()2
 -8صعاؾة (  " Nie,N&Erbring,l) 2000بػ ىان الانترنِد واملأحمؼ "َ :ضٞد الضعاؾة الى مٗغٞة مضي
ثؤرحر الاهترهيد ٖلى املجحم٘  .و٢ض ثىنلد هحاتجها الى أهه ٧لما ػاص محىؾِ ٖضص ؾاٖات اؾحسضام الاهترهيد
٢ل الى٢د الظ ي٣طخي م٘ أشيام خ٣ي٣يحن  ،وث٩ىءً ٖال٢ات اطحماٖية مباقغة مٗهم وءغي الباخسان
أهه ٢ض أنبذ لضي ال٨سحر مً مؿحسضما الاهترهيد أشيام ٖلى الكب٨ة ي٩ىهىن مٗهم ٖال٢ات شيهية
ً
و ثىطض خاطة للحٟاٖل وطها لىطه مٗهم .
 - 9صعاؾة ( :)3( ) shepherd &Edelmann, 2005ؾٗد الضعاؾة الي ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ة بحن اؾحٗما٫
الاهترهيد وال٣ل ٤الاطحماىي ،وال٣ل ٤الٗام والا٦حئاب و٢ض ثم اؾحسضام ٖضة م٣اييـ مج ا م٣ياؽ الغَاب
الاطحماىي ،وم٣ياؽ ال٣ل ٤والاؾخباهه املحٗل٣ة بؤؾباب اؾحٗما ٫الاهترهيد وث٩ىهد ٖيىة الضعاؾة مً ()169
َال وَالبة مً الجامٗة ،خيص أقاعت الىحاتج الى أن الُلبة الظيً يٗاهىن مً ال٣ل ٤الاطحماىي يىضمجىن
ً
ً
في الحٟاٖل ًٖ َغء ٤الاهترهيد وطل ٪بضيال للحٟاٖل وطها لىطه ،واؾحٗما ٫الاهترهيد ي٩ىن لٛغى الهغوب
الاطحماىي .
ب
()4
 -10صعاؾة (  Shim , Young ) 2007بػ ىان " ثنرحر الانترنِد غلى الاثطاٌ وجها لىجه للمغاىلحن " :
َضٞد الضعاؾة الى مٗغٞة مضي الٗال٢ة بحن اؾحسضام َالب املغخلة الساهىءة لالهترهيد واثهالهم
ً
الصيصخي وطها لىطه بؤٞغاص أؾغَم وأنض٢ائ م و٢ض ثم ثىػي٘ اؾحبياهه ٖلى ٖيىة م٩ىهة مً (َ )405ال
و٢ض ثىنلد الضعاؾة الى أن لالهترهيد ثؤرحر ٖلى ؾلى ٥الُلبة بهه ي٣لل مً عٚبت م با ثها ٫الصيصخي
ً
وطها لىطه م٘ أؾغَم وأنض٢ائ م.
زالضة وجػلُ ٖ :غيد الباخسة ٞيما ؾب ٤بٌٗ الضعاؾات الؿاب٣ة التي لها نلة بمىيىٕ البدص
الخالي وثىىٖد َظٍ الضعاؾات ما بحن الٗغبية و طىبية ول ً٨مٗٓمها َضٞد الى مٗغٞة أو صعاؾة ثارحر
اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ات الاطحماٖية والحٟاٖل إلاطحماىي والحىانل م٘ اٞغاص ؾغة و نض٢اء
ً
وطل ٪في مجحمٗات مسحلٟة ٧الؿٗىصية ومهغ و عصن وليبيا وأيًا مجحمٗات ٚغبية ٦ؤمغء٩ا وأوعباوثباييد
الٗيىات و٧ان أٚلب ا مً الُالب في مغخلة الساهىءة والجامٗة و٧ان مضي الٗيىات يتراوح ما بحن ( ٦ )75دض
ً
أصوى و( ٦ )4113دض أٖلى وأيًا اؾحسضمد في أٚل الضعاؾات اؾحبياهات زانة مً اٖضاص الباخسحن،
ويٌٗ امل٣اييـ ،و٦ظل ٪ثىىٖد ؾالي إلاخهاتية املؿحسضمة في ثدليل بياهات الضعاؾات املحىؾُان
الخؿابية ،والاهدغاٞات املٗياعءة ومٗامالت الاعثباٍ وازحباع ٧ا 2واليؿ املئىءة وٚحرَا ...
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 وهحاتج مٗٓم الضعاؾات أْهغت أن لالهترهيد ثؤرحر ٖلى الٗال٢ات ؾغءة والحىانل الاطحماىيً
وطها لىطه م٘ شيام في الاؾغة واملجحم٘ ؟ وأن لالهترهيد ايجابيات اَمها :
ً
 الحىانل م٘ ٢اعب و نض٢اء املا٦سحن بٗيضا . يخيذ ٞغنة للكباب واملغاَ٣حن وٚحرَم مً شيام للحٗبحر ًٖ اهٟؿهم وأ٩ٞاعَم ب٩ل نغاخةور٣ة .
-

يخيذ ٞغم للحباص ٫الس٣افي والاطحماىي .

-

يٟيض في الجاه الٗلبي واملجا ت البدسية .

الانترند والػالكات ؾغٍة (صعاؾة غلى غُ ة من الاؾغ اللُ ُة في مضً ة الاُػاء)

أما أبغػ ؾلبيات اؾحسضام الاهترهيد ٦ما ٦كٟد ٖج ا الضعاؾات الؿاب٣ة اهه ي٣لل مً الى٢د الظ يً٣يه
الٟغص م٘ أٞغاص أؾغثه وبالحالي يخىا٢و ثٟاٖله مٗهم وثحًاءٖ ٫ال٢اثه م بما يئص الي الح ٪٨ٟؾغ مً
هاخية والاطحماىي مً هاخية ازغي.

الفطل الثالد  :إجغاءات الادد – الجان املُضاني

العدد 14

او  :مر ر ر هج الاد ر ررد  :امل ى ىىىهج املؿ ى ىىحسضم َ ى ىىى امل ى ىىىهج الىن ى ىىٟا الاعثب ى ىىاَا ال ى ىىظ يه ى ىى ٠الٓ ى ىىاَغة وءٟؿ ى ىىغَا
ً
٦مى ىىا ثىط ى ىىض ف ى ىىي الىا٢ى ىى٘ وح ى ىىحم بىنى ىىٟها والحٗبحى ىىر ٖج ى ىىا جٗبحى ىىر ٦ي ٟى ىىا يىض ى ىىر زه ى ىىاتو الٓ ى ىىاَغة  ،وجٗبحى ى ىرا
ً
ً
ً
٦ميى ى ىىا يُٗى ى ىىا ونى ى ىىٟا ع٢ميى ى ىىا يىض ى ىىر م ٣ى ىىضاع َ ى ىىظٍ الٓ ى ىىاَغة وحجمهى ى ىىا ،وءدى ى ىىضص الٗال ٢ى ىىات ب ى ىىحن املحٛحى ى ىرات
باؾحسضام الُغ ١إلاخهاتية رم جؿحسلو الىحاتج(. )1
ً
رانُ ر ر ررا :غُ ر ر ررة الادر ر ر ررد  :ث ى ى ىىم ازحي ى ى ىىاع ٖيى ى ى ىىة البد ى ى ىىص بُغء ٣ى ى ىىة ٢ه ى ى ىىضية ٖك ى ى ىىىاتية وطل ى ى ىى ٪هٓى ى ى ىغا إلن ى ى ىىابة
الباخسى ى ىىة فى ى ىىي ٢ى ى ىىضمها مم ى ىىا جٗ ى ىىظع ٖلح ى ىىا الى ى ىىظَاب ال ى ىىي أخيى ى ىىاء أ٦ث ى ىىر ومىى ى ىىاَ ٤أوؾ ى ىى٘ ف ى ىىي مضيى ى ىىة البيًى ى ىىاء،
خي ى ى ىىص ث ى ى ىىم ازحي ى ى ىىاع ٖيىى ى ى ىىة م ى ى ىىً ؾ ى ى ىىغ ال٣غءب ى ى ىىة بٗى ى ى ىىٌ الصى ى ى ىىخيء بل ى ى ىى ٖ ٜى ى ىىضصَا ( )100أؾ ى ى ىىغة م ى ى ىىً اخي ى ى ىىاء
(الييؿ ى ى ىىاء – امليى ى ىىضان – الؿ ى ى ىىى ١ال ٣ى ى ىىضيم – ال ٩ى ى ىىاوة – ٧ى ى ىىا ٝالك ى ى ىىىءش ) والجى ى ىىضو ٫الح ى ى ىىالي يىض ى ى ىىر ثىػي ى ى ىى٘
ٖيىة البدص.
جضوٌ (ً )1ىضر ثىػَؼ غُ ة الادد
غضص الاؾغ
الخي الؿىجي
ع.م
20
الييؿاء
1
20
امليضان
2
20
الؿى ١ال٣ضيم
3
20
ال٩اوة
4
20
٧ا ٝالكىءش
5
100
5
املأمىع
ب
رالسا  :أصاة الادد :ثح إغضاص أصاة الادد وفلا للخؿىات ثُة :
َ -1غح ؾئا ٫مٟحىح ٖلى ٖيىة ٖكىاتية مً بٌٗ الاؾغ .
 -2طم ى ىى٘ ال٣ٟى ى ىغات الت ى ىىي ث ى ىىم الخهى ى ىىىٖ ٫لح ى ىىا فى ى ىىي الاؾى ى ىىحبيان املٟحى ى ىىىح وخى ى ىىظ ٝامل٨ى ى ىىغع مج ى ى ىىا والٛحى ى ىىر واضى ى ىىر
وجٗضيل بٌٗ ال٣ٟغات .
 -1فان الين  ،ديوبولد ( )2003مناىج البحث في التربية وعمم النفس  ،مكتبو االنجمو المصرية .
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الانترند والػالكات ؾغٍة (صعاؾة غلى غُ ة من الاؾغ اللُ ُة في مضً ة الاُػاء)

 -3إلاَ ى ى ىىالٕ ٖل ى ى ىىى بٗى ى ى ىىٌ الضعاؾ ى ى ىىات الؿى ى ى ىىاب٣ة و صبي ى ى ىىات املحٗل ٣ى ى ىىة ب ى ى ىىؤصاة البد ى ى ىىص والاؾ ى ى ىىحٟاصة مج ى ى ىىا ف ى ى ىىي
ث٩ىءً ٣ٞغات الاؾحبيان .
 -4اٖضاص الاؾحبيان في نىعثه املبضتية.
ً
 -5الحؤ٦ض مً نض ١وربات الاؾحبيان و٣ٞا ل يُىات اثية.
( ض ر ر ر ر ررضق الاصاة ) :ث ى ى ى ى ىىم الحد ٣ى ى ى ى ىى ٤م ى ى ى ى ىىً ن ى ى ى ى ىىض ١الاصاة با ٖحم ى ى ى ى ىىاص ٖل ى ى ى ى ىىى اله ى ى ى ى ىىض ١الٓ ى ى ى ى ىىاَغي ( ن ى ى ى ى ىىض١
املد٨م ى ىىحن) وطل ى ىى ٪بٗ ى ىىغى الاؾ ى ىىحبيان ف ى ىىي ن ى ىىىعثه املبضتي ى ىىة ٖل ى ىىى ٖيى ى ىىة م ى ىىً ؾ ى ىىاثظة ٞاي ى ىىل ف ى ىىي ٢ؿ ى ىىم
ٖلى ى ى ىىم الى ى ى ىىىٟـ وإلاعقى ى ى ىىاص و ٖى ى ى ىىالم وٖلى ى ى ىىم الاطحمى ى ى ىىإ بىا٢ى ى ى ىى٘ ( )12أؾ ى ى ىىحاط وث ى ى ىىم جٗ ى ى ىىضيل بٗى ى ى ىىٌ ال٣ٟى ى ى ىغات
وجٛحرَى ىىا والتى ىىي ثده ى ىىلد ٖل ى ىىى وؿى ىىبة أ٦ثى ىىر مى ىىً  % 50مى ىىً أعاء الحٗ ى ىىضيل أو الحٛح ى ىىر و ٧ى ىىان طل ى ىى ٪ف ى ىىي  ٣ٞى ىىغثحن
 ِ٣ٞهي  :ال٣ٟغة ( )8خيص ٧اهد نياٚت ا .
( أقٗغ بؤن الاهترهيد زهم لي في املجز . ) ٫أنبدد ( أقٗغ بؤن الاهترهيد مىاٞـ لي في املجز. ) ٫
وال٣ٟى ى ى ىىغة ( )24الت ى ى ى ىىي ٧اه ى ى ى ىىد ن ى ى ى ىىياٚت ا ( اؾ ى ى ى ىىحسضام الاهترهي ى ى ى ىىد ي ى ى ى ىىئرغ ٖل ى ى ى ىىى الضعاؾ ى ى ى ىىة )  .أن ى ى ى ىىبدد بٗ ى ى ى ىىض
ً
الحٗضيل ( اؾحسضام الاهترهيد يئرغ ٖلى الحدهيل الٗلبي ؾلبا ).
( را ر ر ررات الاصاة ) اؾى ى ىىحسضمد الباخس ى ى ىىة مٗامى ى ىىل ألٟا٦غوهب ى ى ىىار للحد٣ى ى ىى ٤م ى ى ىىً زانى ى ىىية السب ى ى ىىات بصاة البد ى ى ىىص
واطى ى ىغاء طل ى ىىٖ ٪ل ى ىىى ٖيى ى ىىة اؾ ى ىىحُالٖية ٖ ى ىىضصَا ( )30أؾ ى ىىغة ( ن =  ) 30والج ى ىىضو ٫ج ى ىىا يىض ى ىىر مٗ ى ىىامالت
السبات بصاة البدص.
جضوٌ (ً )2ىضر مػامالت الثاات ألصاة الادد
كُمة الفاهغوناار
غضص الفلغات
أبػاص امللُاؽ
0.659
25
زام بالىالضيً ( ب )
0.649
25
زام بالىالضيً ( الام )
0.595
5
زام با بىاء ( ط٧ىع )
0.493
5
زام باببىاء ( أهاذ )
* خيص بلٛد ٢يمة السبات لل٣ياؽ ٩٦ل ( ) 0.721
ً
بىاء ٖلى ما ؾب ٤وي٘ ؾحبيان في نىعثه الج اتية وثم ثىػيٗه ٖلى اؾغ الٗيىة .
ب
ً
عابػر ر ر ررا :ؾر ر ر ررالُ إلاخطر ر ر ررابُة :أصزل ى ى ىىد البياه ى ى ىىات وأطغء ى ى ىىد ٖلح ى ى ىىا املٗالج ى ى ىىة إلاخه ى ى ىىاتية و ٣ٞى ى ىىا ل خؼم ى ى ىىة
الاخهى ى ىىاتية (  )SPSSأَى ى ىىم ؾى ى ىىالي إلاخه ى ى ىىاتية املؿى ى ىىحسضمة ه ى ى ىىي  (:مٗام ى ى ىىل الٟا٦غوهب ى ى ىىار -الح٨ى ى ى ىغاعات –
اليؿ ى ى ى ى ى املئىء ى ى ى ى ىىة – املحىؾ ى ى ى ى ىىُات الخؿ ى ى ى ى ى ىىابية والاهدغا ٞى ى ى ى ى ىىات املٗياعء ى ى ى ى ى ىىة ،وامل ى ى ى ى ى ىىضي ،مٗم ى ى ى ى ى ىىل الاعثب ى ى ى ى ى ىىاٍ
بحرؾىن).
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الفطل الغابؼ  :نحابج الادد
او  :غغع ال حابج وثفؿحرىا :
ٖ -1غى هحاتج ثؤرحر اؾحسضام إلاهترهيد ٖلى الٗال٢ة بحن اباء و مهات (( الؼوطحن))
ٖ -2غى هحاتج ثؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ة بحن الىالضيً و بىاء م٘ بًٗهم البٌٗ.
ً
ً
 -3الىحاتج املحٗل٣ة ببيجابيات وؾلبيات الاهترهيد صيييا وأزال٢يا واطحماٖيا.
ٖ -4غى هحاتج الٗال٢ات الاعثباَية بحن املحٛحرات البدسية .
 -1غغع نحابج ثنرحر اؾحسضام إلانترنِد غلى الػالكة حن آلا اء و مهات (( الؼوجحن)) :
ً
طضو ) 3 ( ٫ثىػي٘ الاباء و مهات و٣ٞا لحؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ة بيج ما .
الا اء ( ن = ) 61
ب
الػااعة صابما

الانترند والػالكات ؾغٍة (صعاؾة غلى غُ ة من الاؾغ اللُ ُة في مضً ة الاُػاء)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ب
أخُانا

الامهات ( ن = ) 44
ب
صابما

ب
أ ضا

ب
أ ضا

ب
أخُانا

الػضص

%

الػضص

%

الػضص

%

الػضص

%

الػضص

%

الػضص

%

15
12
4
3
9
11
5
18
21

24.6
19.7
6.6
4.9
14.8
18.0
8.2
29.5
34.4

38
30
17
6
20
16
17
13
25

62.3
49.2
27.9
9.8
32.8
26.2
27.9
21.3
41.0

8
19
40
52
32
34
39
30
15

13.1
31.1
65.6
85.2
52.5
55.7
63.9
49.2
24.6

12
11
3
/
2
3
1
9
16

27.3
25.0
6.8
/
4.5
6.8
2.3
20.5
36.4

23
20
16
5
20
20
20
16
12

52.3
45.5
36.4
11.4
45.5
45.5
45.5
36.4
27.3

9
13
25
39
22
21
23
19
16

20.5
29.5
56.8
88.6
50.0
47.7
52.5
43.2
36.4

يحضر مً الجضو ) 3 ( ٫أن ثؤرحر اؾحسضام الاهترهيد َلى الٗال٢ة بحن الؼوطحن ثؤرحر مدضوص خيص أن البضيل
ً
(( أبضا ثدهل ٖلى أٖلى اليؿ خيص ثغاوخد اليؿبة ما بحن (  ) % 85.2 - % 13.1لضي ػواض ( % 20.5
ً
  ) % 88لضي الؼوطات بيىما الاؾحجابات ٖلى البضيل أخياها ثغاوخد ما بحن (  ) % 62.3 - % 9.8لضيػواض و (  ) % 52.3 - % 11.4لضي الؼوطات .
ً
بىاء ٖلى طل ٪يم ً٨ال٣ى ٫بؤن ليـ ؾحسضام الاهترهيد ثؤرحر واضر ووؿبة ٦بحرة ٖلى الٗال٢ة بحن الؼوطحن
صازل ؾغة في مضيىة البيًاء وأهه وطض ثؤرحر ول ً٨بيؿبة بؿيُة.
ً
وَظا يسحل ٠مً هحاتج أٚل الضعاؾات املظ٧ىعة ؾاب٣ا.
 -2غغع نحابج ثنرحر اؾحسضام الانترنِد غلى الػالكة حن الىالضًن و اء .
يم ً٨ثىييذ مضي ثؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ة بحن الىالضيً و بىاء مً زال ٫الجضو ٫جا:
ً
طضو 4 ( ٫أ) ثىػي٘ الىالضيً و بىاء و٣ٞا لحؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ة بيج م .
الػااعة
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٣ٞغة 26
٣ٞغة 27
٣ٞغة 28
٣ٞغة 29
٣ٞغة 30

1
2
3
4
5

ب
صابما
الػضص %
19.7
12
6.6
4
34.4
21
73.8
45
77.0
47

الا اء ( ن = ) 61
ب
أخُانا
الػضص %
49%
30
26.2
16
57.4
35
18.0
11
19.7
12

ب
أ ضا
الػضص %
31.1
19
67.2
41
8.2
5
8.2
5
3.3
2

الامهات ( ن = ) 44
ب
ب
أخُانا
صابما
الػضص %
%
الػضص
36.4
16
6.8
3
34.1
15 50%
22
25.0
11
4.5
2
68.2
30 27.3
12
22.7
10 70.5
31

ب
أ ضا
الػضص %
56
25
15.9
7
70.5
31
4.5
2
6.8
3
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ً
طضو 4 (٫ب) ثىػي٘ بىاء و٣ٞا لحؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى ٖال٢ات م بالىالضيً وٖال٢ت م بًٗهم لبٌٗ.
الػااعة
26
27
28
29
30

الا اء ( ن = ) 45
ب
ب
أخُانا
صابما
الػضص %
الػضص %
75.6
34
6.7
3
93.3
42
4.4
2
77.8
35 11.1
5
82.2
37
6.7
3
82.2
37
/
/

ب
أ ضا
الػضص
8
1
5
5
8

%
17.8
2.2
11.1
11.1
17.8

الا ات ( ن = ) 58
ب
ب
أخُانا
صابما
الػضص %
الػضص %
60.3
35 8.6
5
74.1
43 17.2
10
72.4
42 24.1
14
65.5
38 15.5
9
58.6
34 8.6
5

ب
أ ضا
الػضص %
31.0
18
8.6
5
3.4
2
19.0
11
32.8
19
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-Borom. E. (2000) Study offers Early look at how Internet is changing daily life stan ford institute for
the quantitative study of society .pp1-7.
 -4العنزي  .مسعود بن فرحان بن عزٌز (  ) 2009االثارالتعلٌمٌة واالجتماعٌة الستخدامات االنترنٌت من وجهة نظرطلبة المرحلة
الثانوٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مجلة كلٌة التربٌة ,جامعة عٌن شمس ,العدد ( )33الجزء ( . )4ص . 337
3
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 -1العوٌضً  .الهام بن تفرٌج بن سعٌد (  ) 2004أثر استخدام االنترنٌت على العالقات األسرٌة بٌن افراد األسرة السعودٌة فً
محافظة جدة ( رسالة الماجستٌر ,كلٌة التربٌة لالقتصاد المنزلً والتربٌة الفنٌة بجدة السعودٌة
 -2العمري  .عالءالدٌن ٌوس (  ) 2000المراهق وشبكة االنترنٌت ,مجلة التربٌة ,العدد ( )148ص 250
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ً
ملٗغٞة ثؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ة بحن الىالضيً و بىاء أزظ عأ ٦ال مً الُغٞحن خيص
ثم ؾئا ٫الىالضيً ًٖ اؾحسضام أبىائ م لالهترهيد وارغ طلٖ ٪لى الٗال٢ة ٞيما بيج م وطل ٪مً زال٫
الٗباعات الىاعصة في الجضو ٫الؿاب -4 ( ٤أ ) بيىما ؾئل بىاء ًٖ عأح م في اؾحسضام الىالضيً لإلهترهيد
وثؤرحر طلٖ ٪لى الٗال٢ة بيج م مً زال ٫هٟـ الٗباعات التي َغخد ٖلى الىالضيً .
ول خ٨م ٖلى مضي ثؤرحر اؾحسضام ٧ل مً الىالضيً و بىاء لإلهترهيد ٖلى الٗال٢ة ٞيما بيج م ٣ٞض
ويٗد صعطات ع٢مية لإلطابات بديص ثمىذ الضعطة ٖلى لإلطابة الضخيدة وهي ( )3صعطات والضعطة
ً
٢ل لإلطابة الياَئة وهي واخضة بيىما ثمىذ صعطحان ٖلى إلاطابة بى ( أخياها )
ومً الجضو - 4 ( ٫أ) هالخٔ أن اؾحسضام الاهترهيد يئرغ ٖلى ٖال٢ة املؿحسضم بؤٞغاص أؾغثه خيص
ً
يكحر اباء الي طل ٪بيؿبة  % 77.0بك٩ل صاتم بيىما الامهات بيؿبة  " 70.5صاتما " في خحن أن الابىاء
ً
يكحرون الى هٟـ ال٣ٟغة بيؿبة  " % 82.2أخياها " أ أن ٖال٢ة الىالضيً باببىاء والٗ٨ـ ثحؤرغ باؾحسضام
الاهترهيد بك٩ل صاتم ٖلى ٚل وَظا ما جكحر اليه بٌٗ الضعاؾات الؿاب٣ة(.)4 ، 3،2،1
مً ػاوءة أزغي هجض أن اؾحسضام الاهترهيد يئرغ ٖلى الخىاع وثباص ٫الخضيص بحن املؿحسضم وبحن
اٞغاص أؾغثه وَظا ما ثىضخه اليؿبة التي ثدهلد ٖلح ا َظٍ ال٣ٟغة في اؾحجابات بىاء والتي بلٛد
ً
ً
ً
( )93.3أخياها واٚل الحؤرحر بيؿبة مغثٟٗة هىٖا ما طاء ٖلى إلاطابة بى(أخياها) بمحىؾِ خؿايا ٢ضعة 2000
واهدغا ٝمٗياع 0.476
٦ما هالخٔ أن ثؤرحر ٖال٢ة بىاء ببًٗهم البٌٗ بؿب اؾحسضام الاهترهيد ٧اهد في املحىؾِ
ً
ٞؤٚل الاؾحجابات املغثٟٗة طاءت ٖلى البضيل أخياها وثغاوخد ما بحن (  ) % 93.3 - % 77.8لضي بىاء "
زىة وما بحن (  ) % 74.1 - % 58.6لضي البىات " زىات " أ أن الحؤرحر مىطىص ول ً٨بضعطة محىؾُة .
 -3غغع ال حابج املحػللة ئًأا ُات وؾلاُات اؾحسضام الانترنِد
وٗغى بَم الىحاتج ٖلى َظا البٗض مً زال ٫الجضو ٫اجا:
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طضو )5( ٫ثىػي٘ اؾحجابات اباء و مهات ٖلى ٣ٞغات ايجابيات وؾلبيات اؾحسضام الاهترهيد .
الػااعة
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

الا اء ( ن = ) 61
ب
صابما

ب
أخُانا

الػضص %

الػضص %

33
43
21
27
33
32
38
4
1
12
21
10
17
45
14
47

54.1
70.5
34.4
44.3
54.1
52.5
62.3
6.6
1.6
19.7
34.4
18.0
27.9
73.8
23.0
77.0

26
17
36
31
25
22
19
16
21
44
35
41
18
11
33
12

42.6
27.9
59.0
50.8
41.0
36.1
31.1
26.2
34.4
72.1
57.4
67.2
29.5
18.0
54.1
19.7

ب
أ ضا
الػض
ص
2
1
4
3
3
7
4
41
39
5
5
9
26
5
14
2

%
3.3
1.6
6.6
4.9
4.9
11.5
6.6
67.2
63.9
8.2
8.2
14.5
42.6
8.2
23.0
3.3

الامهات ( ن = ) 44
ب
ب
أخُانا
صابما
الػض
الػضص
%
ص
23 38.6
17
16 59.1
26
30 25.0
11
24 34.1
15
24 29.5
13
15 50.0
22
18 45.5
20
10
9.1
4
11
4.5
2
30 27.3
12
25 34.1
15
25 22.7
10
18 22.7
10
19 52.3
23
24 22.7
10
10 70.5
31

%
52.3
36.4
68.2
54.5
54.5
34.1
40.9
22.7
25.0
68.2
56.8
56.8
40.9
43.2
54.5
22.7

ب
أ ضا
الػ
صص
4
2
3
5
7
7
6
30
31
2
4
9
16
2
10
3

%
9.1
4.5
6.8
11.4
15.9
15.9
13.6
68.2
70.5
4.5
9.1
20.5
36.4
4.5
22.7
6.8
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يحضر مً الجضو )5( ٫أن مً اَم ايجابيات الاهترهيد والتي خاػت ٖلى أٖلى وؿبة مئىءة و٢ضعَا
 % 77.0بمحىؾِ خؿايا (  ) 2.73هي أن اؾحسضام الاهترهيد يخيذ ٞغنة الحىانل م٘ أٞغاص ؾغة
ً
امل٣يمحن بٗيضا ٖى ٪باليؿبة لٗيىة اباء بيىما ٧اهد وؿبت ا  % 70.5بمحىؾِ خؿايا (  ) 2.63لضي ٖيىة
ً
مهات و٦الَما ٖلى البضيل صاتما مما يكحر الي أن َظٍ ال٣ٟغة مً أَم ايجابيات اؾحسضام الاهترهيد ثلح ا
٣ٞغة " أن حج بٌٗ املىا ٘٢مً ٢بل الضولة أمغ مٟيض " بيؿبة (  ) % 73.8ومحىؾِ خؿايا ( ) 2.65
لٗيىة اباء بيىما بلٛد وؿبت ا  % 52.3بمحىؾِ خؿايا ( )2.47لضي ٖيىة الامهات.
أما أَم الؿلبيات هي أن الاهترهيد ٢ض يئرغ ٖلى زال ١واملباصة إلاؾالمية لضي طيا ٫الجضيضة
ً
خيص ٧اهد وؿبت ا املئىءة (  )% 72.1ومحىؾِ خؿايا ( ) 2.11لضي ٖيىة باء ٖلى البض ٫أخياها.
 وبيؿبة (  )% 68.2ومحىؾِ خؿايا (  ) 2.22لضي ٖيىة مهات ٖلى هٟـ البضيل.٦ما أقاعت اليؿ املئىءة لل٣ٟغات الؿلبية ؾحسضام الاهترهيد أن إلاهترهيد يٗض وؾيلة لل٣يا بؤمىع ٚحر
ً
ً
م٣بىلة أزال٢يا وصيييا جٗحير مً يمً الؿلبيات الىاضخة ؾحسضام هترهيد بيؿبة ( )% 67.2بمحىؾِ
خؿايا ( )2.03لضي باء وبيؿبة ( )% 56.8بمحىؾِ خؿايا ( )2.02لضي الامهات و٦الَما ٖلى البضيل "
ً
أخياها "
 -4غغع نحابج الػالكات إلاعثااؾُة حن املحغحرات الادثُة :
وٗغى في َظا الجاه الٗال٢ات إلاعثباَية بحن املحٛحرات املؿح٣لة للبدص وثؤرحر اؾحسضام الاهترهيد ٖلى
الٗال٢ات ؾغءة ٦محٛحر ثاب٘ وطل ٪مً زال ٫الجضو ٫جا:
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جضوٌ ( )6الػالكات إلاعثااؾُة حن املحغحرات الادثُة .
املحغحرات الحابػة

اؾحسضام الىالضًن
لالنترنِد

اؾحسضام
لالنترنِد

اء

اؾحسضام الىالضًن
ب
و اء مػا

املحغحرات املؿحللة
ٖضص طهؼة
م٩ان الجهاػ
مضة الاؾحسضام
و٢د الاؾحسضام

0.640
0.811
0.412
0.713

0.159
0.060
0.158
0.051

0.970
0.713
0.149
0.161
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ً
مً الجضو ٫هالخٔ وطىص ٖال٢ة أعثباَية ٢ىءة َغصيه بحن اؾحسضام الىالضيً و بىاء مٗا لإلهترهيد وٖضص
الاطهؼة املؿحسضمة في املجز ٫بيىما ٖال٢ة ٖضص طهؼة باؾحسضام الىالضيً لإلهترهيد طاءت ٖال٢ة َغصيه
محىؾُة (  ) 0.640أما باليؿبة ملحٛحر م٩ان الاؾحسضام ٞبن له ٖال٢ة َغصيه ٢ىءة باؾحسضام الاهترهيد مً
ً
٢بل الىالضيً (  ) 0.811ومً ٢بل الىالضيً و بىاء مٗا ( . ) 0.713
ٚحر أن محٛحر مضة الاؾحسضام لم ي ً٨له ٖال٢ة أعثباَية ٢ىءة باملحٛحرات الحابٗة املحمسلة في
الٗال٢ات ؾغءة مً خيص اؾحسضام الاهترهيد .
ومحٛحر و٢د الاؾحسضام له ٖال٢ة أعثباَية ٢ىءة باؾحسضام الىالضيً لإلهترهيد  ،ِ٣ٞخيص أن ثم
ثٟؿحر الٗال٢ة عثباَية ٖلى اٖحباع أهه مً ( ٞ ) 0.3ما ثدد يٗحير أعثباٍ يٗي ٠ومً ( ) 0.6 – 0.4
يٗحير اعثباٍ محىؾِ أو ٖال٢ة أعثباَية محىؾُة ومً ( ٞ ) 0.7ما ٞىٖ ١ال٢ة أعثباَية ٢ىءة .
رانُا  :زالضة ال حابج ( الاؾحنحاجات ) :في يىء ٖغى الىحاتج الؿاب٣ة وثٟؿحرَا وؿحيحج ما يؤجا:
 -1ان اؾحسضام الاهترهيد ليـ له ثؤرحر واضر ٖلى الٗال٢ة بحن الؼوطحن صازل ؾغ الليبية في مضيىة
البيًاء .
 -2أن ٖال٢ة الىالضيً باببىاء وبالٗ٨ـ ثحؤرغ باؾحسضام الاهترهيد .
-3ان اؾحسضام الاهترهيد يئرغ ٖلى ٖال٢ة زىة ببًٗهم البٌٗ بضعطة محىؾُة وليـ بك٩ل ٦بحر .
 -4أَم إلايجابيات التي ثد ٤٣مً اؾحسضام الاهترهيد هي أهه يخيذ ٞغنة للحىانل م٘ ٞغاص ؾغة
ً
امل٣يمحن بٗيضا ٖى. ٪
 -5أَم ؾلبيات اؾحسضام الاهترهيد ٦ما ٦كٖ ٠ج ا هحاتج البدص هي أن اؾحسضام الاهترهيد ٢ض يئرغ ٖلى
الازال ١واملباصة إلاؾالمية لضي طيا ٫الجضيضة .
ً
َ -6ىاٖ ٥ال٢ة أعثباَية بحن اؾحسضام بىاء والىالضيً مٗا لالهترهيد وٖضص طهؼة املؿحسضمة.
ً
َ -7ىاٖ ٥ال٢ة اعثباَية بحن " اؾحسضام الىالضيً  ِ٣ٞوالىالضيً و بىاء مٗا " وبحن م٩ان وطىص طهؼة
باملجز. ٫
َ -8ىاٖ ٥ال٢ة اعثباَية بحن و٢د الاؾحسضام وٖال٢ة الىالضيً ببًٗهما في اؾحسضامها لالهترهيد .
رالثا :الحىضُات وامللترخات :
ً
مً زال ٫الضعاؾة الىٓغءة وبىاء ٖلى الىحاتج التي ثم الحىنل الح ا بالضعاؾة امليضاهية ثىصخي الباخسة
بامل٣ترخات اثية :
 -1يغوعة اؾحٛال ٫قب٨ة الاهترهيد مً ٢بل وػاعة الحٗليم والهيئة الحٗليمية املسحهة ٞيما يحٗل ٤ب٩ل
طىاه الٗملية الحٗليمية في ليبيا.
 -2يغوعة اؾحٛال ٫الكب٨ة في وكغ الس٣اٞة إلاؾالمية والٗغبية .
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 -3ثىٖية الاؾغ مً زال ٫وؾاتل الاٖالم املسحلٟة بالضوع الظ يج أن ث٣ىم به لحد٣ي ٤الحؤرحر إلايجايا
ؾحسضام الاهترهيد مً ٢بل الابىاء.
 -4يًٟل ث٣ىحن اؾحسضام الاهترهيد في الاؾغة مً خيص املضة الؼمىية والٟترة التي يحم ٞح ا اؾحسضام
الاهترهيد وثدضيض املىا ٘٢املؿمىح بؼءاعت ا .
 -5يغوعة الاَحمام بازحياع م٩ان الجهاػ في املجز ٫وءًٟل ويٗه في م٩ان أطحمإ الاؾغة .
 -6الحؤ٦يض ٖلى أَمية املحابٗة املؿحمغة ختى يعي الابىاء أن الكب٨ة لالؾحٟاصة وليـ للخؿلية ومًيٗة
الى٢د .
 -7جٗىءض الابىاء ٖلى املهاعخة والهض ١وبىاء ٖال٢ة ر٣ة مٗهم ختى ي٩ىن الىالضيً زحر مٗحن لهم أرىاء
الابداع في مغافئ الكب٨ة .
 -8اطغاء املؼءض مً بداذ والضعاؾات في َظا املجا ٫للىنى ٫الى املؼءض مً الىحاتج وفي طىاه أزغي
للمىيىٕ بما يسضم ً٢ايا املجحم٘ وءد ٤٣الحُٛية الٗلمية لجىاهبه.
ب
كابمة املغاجؼ- :أو  :املغاجؼ الػغبُة :
 -1ال٣غ ن ال٨غءم .
 -2أبى ٖغ٢ىب .ابغاَيم أخمض واليضام .خمؼة زليل (  ) 2012ثؤرحر الاهترهيد ٖلى الاثها ٫الصيصخي بابؾغة
و نض٢اء .مجلة صعاؾات الٗلىم إلاوؿاهية والاطحماٖية ،املجلض (  ) 39الٗضص ( .) 2
 -3بىسخلة  .مٟيضة وَهىع  ،هبيل (  ) 2014الكب٩ات الاطحماٖية وارغَا ٖلى الٗال٢ات الاطحماٖية لضي
الُلبة صعاؾة ميضاهية ٖلى ٖيىة مً َلبة َىع املاؾتر ب٩لية الٗلىم إلاوؿاهية والاطحماٖية بجامٗة ثبؿه،
الجؼاتغ .
 -4خلىاواٞ .اثً (  ) 2000ثؤرحر الاهترهيد ٖلى الىىاحي الاطحماٖية ،املٗغى الؿىى الساوا ل خاؾ الي
والاثها ت للؿيضات طامٗة امللٖ ٪بضالٗؼءؼ .
 -5الكغَان .طماٖ ٫بضالٗؼءؼ (  ) 2003الكب٨ة الٗاملية للمٗلىمات ( الاهترهيد ) وصوعَا في جٗؼءؼ البدص
الٗلبي لضي َالب طامٗة املل ٪ؾٗىص بمضيىة الغءاى ،مجلة ٧ليات املٗلمحن الجؼ  3الٗضص ( )2م . 1
 -6نبخي ٖ .ؼءؼة (  ) 2009مساَغ الاٖالم ، )1( ٍ ،مئؾؿة أ٢غأ ،ال٣اَغة
 -7الٗمغ ٖ .الء الضيً يىؽ (  ) 2000املغاَ ٤وقب٨ة الاهترهيد  ،مجلة التربية ،الٗضص ( )148م . 250
 -8الٗجز  .مؿٗىص بً ٞغخان بً ٖؼءؼ (  ) 2009الاراع الحٗليمية والاطحماٖية ؾحسضامات الاهترهيد مً
وطهة هٓغ َلبة املغخلة الساهىءة في اململ٨ة الٗغبية الؿٗىصية  ،مجلة ٧لية التربية  ،طامٗة ٖحن قمـ ،
الٗضص ( )33الجؼء (. )4
 -9الٗىءطخي  .الهام بيد ٞغءج بً ؾٗيض (  ) 2004أرغ اؾحسضام الاهترهيد ٖلى الٗال٢ات ؾغءة بحن اٞغاص
ؾغة الؿٗىصية في مدآٞة طضة ( عؾالة املاطؿححر ٧ ،لية التربية لال٢حهاص املجزلي والتربية الٟىية بجضة
الؿٗىصية .
ٞ -10اهالحن،صيىبىلض ( )2003مىاهج البدص في التربية وٖلم الىٟـ ،م٨حبه الاهجلى املهغءة .
٢ -11ىيُة .أخمض ب٨غ (  )2011اراع الؿلبية ؾحسضام الاهترهيد مً وطهة هٓغ َلبة الجامٗة إلاؾالمية،
عؾالة ماطؿححر  ،الجامٗة إلاؾالمية ٚ ،ؼة .
٦ -12حاهة  .صٖاء ٖمغ (  ) 2015وؾاتل الحىانل الاطحماىي وأرغَا ٖلى الاؾغة ،صعاؾة ٣ٞهية ،ماطؿححر ،
طامٗة الىجاح الىَىية ،هابلـٞ ،لؿُحن .
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ظب٘سح اٌغش يف االِزحبٔبد أظجبثٙب ٚأشىبذلب ِٓ ِٕظٛز ِعٍّ ٟاٌزعٍ ُ١اٌضبٔٞٛ
مبدٕ٠خ شٌ١نت

اٖضاص  :ص .عخىمة خؿحن أبى٦غخىمة

()
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ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

رملخظ الادد -:
َض ٝالبدص الى الحٗغٖ ٝلى مضي اهخكاع ْاَغة الٛل في الامحداهات ومٗغٞة أؾبا ا وأق٩الها
باملغخلة الساهىءة بم٨ح اليضمات الحٗليمية بالٟغٕ الٛغيا بؼليتن ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞه املىهج
الىنٟا ،و٧ان مً أَم هحاتجه أن أَم أؾباب الٓاَغة ٢لة املظا٦غة ،وث٣اعب امل٣اٖض في نٟىٝ
الامحدان ،والخؿاَل في ثُبي ٤اللىاتذ املحٗل٣ة بالٛل في الامحداهات ،ويٗ ٠الىاػٕ الضيجي ،وجٗىص
الُال ٖلى ؾلى ٥الٛل بمغاخل الحٗليم الؿاب٣ة ،والغٚبة ال٣ىءة في الخهىٖ ٫لى صعطة الىجاح
والاهح٣ا ٫الى مغخلة أٖلى.
وأن مً أَم أق٩ا ٫الٛل الىٓغ في وع٢ة اطابة ازغءً ،وثباص ٫الاقاعات م٘ الؼمالء ،وال٨حابة
ٖلى املٗ٣ض ،وال٨حابة ٖلى أوعا ١نٛحرة (حجيبات) ،وال٨حابة ٖلى صوات الصيهية (مؿُغة٢ ،لم،
مىضيل ...الخ).

ملضمة:
الٛل في الامحداهات طغءمة زُحرة ٖلى الٟغص واملجحم٘ وءسال ٠الُٟغة الؿليمة٦ ،ما يٗحير اجخاٞا
في خ ٤الُال املجت ض محن وفي الخضيص أن الغؾى ٫نلى هللا ٖليه وؾلم ٢ا "٫مً ٚل ٞليـ مىا "
ولهظٍ الٓاَغة ٖضة أؾباب مج ا الضيجي و زالقي والاطحماىي والىٟسخي والٗ٣لي وثحسظ َظٍ الٓاَغة ٖضة
أق٩ا ٫وهي ثسحل ٠مً ؾىة بزغي ومً مغخلة بزغي ،ويٗض َظا البدص مداولة لحدؿـ أؾبا ا ومٗغٞة
مٓاَغَا ووي٘ بٌٗ الا٢تراخات لٗالطها.
وبَمية صعاؾة َظٍ الٓاَغة ثىاولها ٖضة باخسحن بالضعاؾة مدليا وصوليا مً أطل مٗغٞة ؾباب
وثدضيض ق٩ا ٫وا٢تراح الخلى ٫ملا ٢ض يدل مً زُغ َضام بؤ مئؾؿة جٗليمية أو ٚحر جٗليمية بل
باملجحم٘ بؤ٦مله وؾيحم ثىاو ٫بٌٗ َظٍ الضعاؾات التي أم ً٨الاَالٕ ٖلح ا في ال٣ٟغة اثية مً ٢ضم الى
خضذ.
أو  -صعاؾات ؾا لة-:
 -1صعاؾة ٖؿحر والكتر .1999

العدد 14

َضٞد الضعاؾة الى الحٗغٖ ٝلى بٗاص الاطحماٖية لٓاَغة الٛل في الامحداهات لضي َالب ٧لية
الٗلىم الاطحماٖية بجامٗة الامام مدمض بً ؾٗىص بالؿٗىصية ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞها املىهج الىنٟا
ومً هحاتجها أن مً بحن أؾباب َظٍ الٓاَغة الغٚبة في الىجاح صون جٗ  ،و٦ظل ٪ؾٗيا لغيا َل في
الخهىٖ ٫ل الىجاح٦ ،ما بييد الضعاؾة بٌٗ مٓاَغ الٛل ومج ا ال٨حابة ٖلى صوات واملالبـ
واؾحسضام وعا ١الهٛحرة و طهؼة الى٣الة.
( -)أؾحاط مؿاٖض ،الجامٗة ؾمغءة إلاؾالمية ػليتن٧ ،لية اصاب
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 -2صعاؾة الححر وأميمً 2002
َضٞد الضعاؾة الى مٗغٞة مضي الحٛحر في أوؿا ١ال٣يم ووؾاتل ثد٣يَ ٤ضا( ٝهمىطض الٛل في
الامحداهات) ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞها املىهج الىنٟا ،ومً هحاتجها أن وؿبة ٦بحرة مً مضعسخي الضعوؽ
اليهىنية ي٣ىمىن بضوع مؿاٖض في ٖملية الٛل مً زال ٫الحٗاون م٘ أولياء مىع في خل أؾئلة
الامحداهات ومً رم اُٖاءَا للممحدىحن.
 -3صعاؾة عاقض 2002
َضٞد الضعاؾة الى الحٗغٖ ٝلى ْاَغة الٛل في الامحداهات وثضاٖيات ا ٖلى ؾلىَ ٥البات املغخلة
الساهىءة باإلماعات ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞها املىهج الىنٟا ،ومً هحاتجها أن بٌٗ الُالبات يغءً أن
الٛل هىٕ مً الحٗاون وءغي بٌٗ زغ أج ً يكٗغن بحؤهي الًمحر ٖىضما يحد ٤٣هجاخهً بالٛل.
 -4صعاؾة ال٨ىضع .2010،

َضٞد الضعاؾة الى الحٗغٖ ٝلى أؾباب ْاَغة الٛل الامحداوا و٦يٟية الحٛل ٖليه مً وطهة هٓغ
َالب ٧لية التربية باملغض ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞها املىهج الىنٟا ،ومً هحاتجها أن أ٦ثر الٗىامل ثؤرحرا في
ْاَغة الٛل هي املحٗل٣ة بُغء٣ة الامحداهات وأؾالي الح٣ييم املؿحسضمة مً املٗلمحن رم الٗىامل التي لها
ٖال٢ة بُغء٣ة ثضعيـ املٗلمحن ومٗاملت م للُالب رم ال٣ىاٖات الصيهية لضي الُالب في َظا الؿلى ،٥رم
التي لها ٖال٢ة بىٓام الحٗليم رم َغ ١الحضعيـ وأزحرا ٧اهد املاصة الٗلمية مً خيص مدحىاَا ونٗىبت ا.
 -6صعاؾة خؿحن 2015
َضٞد الضعاؾة الى الحٗغٖ ٝلى بٗاص الاطحماٖية لٓاَغة الٛل في الامحداهات صعاؾة ثُبي٣ية ٖلي
ٖيىة مً َالب املغخلة إلاٖضاصية بمضيىة البيًاء ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞها املىهج الىنٟا ،ومً
هحاتجها وطىص أ٦ثر مً ٖامل اطحماىي مؿئى٢ ًٖ ٫يام الُال بالٛل ازحلٟد في وؿبت ا وث٨غاعَا وثغثيب ا،
وءؤجا في م٣ضمة َظٍ الٗىامل عٚبة الُال في ثد٣ي ٤بٌٗ امل٩اؾ صون بظ ٫طهض٦ ،ما بييد الضعاؾة أن
ؾباب و بٗاص الاطحماٖية للٛل في الامحدان بيج ا ثضازل وثغابِ و يمٞ ً٨هلها ًٖ بًٗها.

جػلُ

ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

َضٞد الضعاؾة الى الحٗغٖ ٝلى أؾباب وأق٩اْ ٫اَغة الٛل في الازحباعات لضي َلبة ٧لية التربية
ؾاؾية بضولة ال٩ىءد ،مً مىٓىع الُلبة أهٟؿهم ،واؾحسضم لحد٣ي ٤أَضاٞها املىهج الىنٟا الحدليلي
ومً هحاتجها أن ْاَغة الٛل ب٩ل صعطات ا وأهىاٖها جٗير ًٖ يٗ ٠ال٣يم وييإ ٚايات الحٗليم ؾاؾية
وٖضم ٟ٦اءة الىٓام الحٗليبي ال٣اتم٦ ،ما بييد الضعاؾة أن َظٍ الٓاَغة جٗحير ً٢ية بالٛة اليُىعة
وجٗغ٢ل ثد٣ي ٤أَضا ٝالحٗليم املغطىة.
 -5صعاؾة الججزوع .2014

غلى الضعاؾات الؿا لة-:

العدد 11

العدد14

مً الٗغى الؿاب ٤للضعاؾات يحضر أَمية صعاؾة ْاَغة الٛل ومٗغٞة أؾبا ا وأق٩الها ومداولة
الحٛل ٖلح ا  ،م٘ الازحال ٝفي الٗغى مً صعاؾة أزغي ،ومً مغخلة صعاؾية بزغي ،وجٗحير الضعاؾات التي
ثم ثىاولها لها ٢يمة ٖلمية وٖملية و٢ض أوضخد بٌٗ ال٣ىاٖات وال٣يم الياَئة بولياء مىع والُالب
ٞمً زال ٫صعاؾة الححر وأميمحن ثبحن ٦ي ٠يكاع ٥أولياء مىع في َظٍ الجغءمة٦ ،ما أوضخد صعاؾة عاقض
٦ي ٠ثغي بٌٗ الُالبات أن َظا الؿلىَ ٥ى مً باب الحٗاون٦ ،ما بييد صعاؾة ٖؿحر والكتر عٚبة
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بٌٗ الُالب في الخهىٖ ٫لى الىجاح صون جٗ ٦ ،ما اثضر مً الضعاؾات الؿاب٣ة ٖلى ازحال ٝأما٦ج ا
جكا ها في ثدضيض أؾالي الٛل مً زال ٫اؾحسضام صوات املضعؾية واملالبـ والى٣ا ت.
وبالجملة اؾحٟاص الباخص مً طمي٘ ما ط٦غ مً صعاؾات ؾاب٣ة في مغاخل َظا البدص ،بضاية مً ٨ٞغثه
ً
ومغوعا بالحسُيِ له وثدضيض مك٩لحه ،واَاعٍ الىٓغ  ،والاؾحٟاصة مج ا في بىاء أصاة البدص وث٣ؿيماثه.

رانُا -مشيلة الادد -:
ث٨مً مك٩لة البدص في الخؿاإ ٫الغتيـ الحالي-:
ما ؾااب و شياٌ لظاىغة الغش في الامحدانات من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن؟
وءحٟغَ ًٖ ٙظا الؿئا ٫الغتيـ الخؿاإ ت الٟغٖية الحالية-:
 -1ما أؾباب ْاَغة الٛل في الامحداهات مً مىٓىع مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن؟
 -2ما أق٩اْ ٫اَغة الٛل الكاثٗة في الامحداهات مً مىٓىع مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن؟
ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

-3

َل ثىطض ٞغو ١صالة اخهاتيا بحن أؾباب ْاَغة الٛل في الامحداهات الضعاؾية مً مىٓىع
مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن جٗؼي ملحٛحر الجيـ؟

َ -4ل ثىطض ٞغو ١صالة اخهاتيا بحن أق٩اْ ٫اَغة الٛل في الامحداهات الضعاؾية مً مىٓىع
مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن جٗؼي ملحٛحر الجيـ؟

رالثا -أىمُة الادد:
 -1جٗحير مغخلة الكباب ٞئة مهمة جك٩ل خايغ ومؿح٣بل ٧ل مجحم٘ و٧لما ٧ان أبخا ا
يحمحٗىن بدؿً اليل ٤وءحل٣ىن أًٞل جٗليم ٧ان مؿح٣بل طل ٪املجحم٘ ػاَغا ولظل٧ ٪ان
الخغم ٖلى صعاؾة َظٍ املغخلة.
 -2مداولة ابٗاص زال ١الظميمة وفي م٣ضمت ا الٛل في الامحداهات ًٖ َالب َظٍ املغخلة
الضعاؾية يٗحير مً أَم أَضا ٝاملئؾؿة الحٗليمية ولٗل هحاتج َظا البدص وٚحرٍ ثداو٫
ايًاح الُغء ٤للحٛل ٖلى َظٍ الٓاَغة في املغخلة الساهىءة زهىنا و٧ل املغاخل الضعاؾية
ٖمىما.
 -3مً هحاتج َظا البدص مٗغٞة أؾباب ومٓاَغ الٛل املضعسخي وَظا ؾيؿهل ٖلى املسحهحن في
املئؾؿة الحٗليمية الحٛل ٖلى َظٍ الٓاَغة بٗض مٗغٞة أؾبا ا ومٓاَغَا.
 -4ؾخؿاٖض هحاتج َظٍ البدص ؾغ في مؿاٖضة أبىائ ا لحد٣ي ٤الجض والاطت اص والابحٗاص ًٖ
َظا الؿلى ٥املكحن.

عابػا  -مفاىُ الادد-:

العدد 14

َ
ْ
َ َ
َْ
ُّ ْ
الٛل الامحداوا " :ال ُِّ ٛ
ال٨ضع ،وفي الخضيص  :أن
ل  :ه٣يٌ الىضر وَى مؤزىط مً الٛكل املك َغب ِ
َْ
َ
َّ
َ ّ
الله ٖليه وؾلم٢ ،ا : ٫ليـ َّ
مىا مً ٚكا ٢ ،:ا ٫أبى ٖبيضة  :مٗىاٍ ليـ مً أزال ِٞىا ال ِٛل ؛
الىبي ،نلى
َّ َ
ُ ُ ْ
َ ْ َ َّ
َ
املئمً يُب٘ ٖلى ٧ل شخيء ِا اليياهة ،وفي عواية  :مً ٚكىا ٞليـ ِمىا أ
وَظا قبيه بالخضيص ازغ ِ :
ليـ مً َأزال٢ىا و ٖلى ُؾ َّىخىا ،وال ِّ ٛ
ل في الامحدان  :أن ي٨ح الُال في وع٢ة ِإلاطابة ما يى٣له مً طاعٍ
أو مً وع٢ة مٗه.
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املٗلمَ :ى مً ي٣ىم بتربية وجٗليم الحالميظ في أ الهٟى ٝالضعاؾبة ،وء٣هض به في َظا البدص مً ي٣ىم
بالحضعيـ باملغخلة الساهىءة.
 -1الحٗليم الساهى  :الحٗليم َى " وكاٍ محٟاٖل بحن َغفي الٗملية الحٗليمية (مٗلم ومحٗلم) وأهه
م٣هىص يئص الى جٛحر في الؿلى ٥مدضص ؾلٟا في نىعة أَضا ٝاطغاتية "()1
وء٣هض به في َظا البدص مغخلة الحٗليم الساهى في ليبيا وهي مغخلة محىؾُة بحن ؾاسخي والجامعي مضت ا
رالذ ؾىىات.
 -2مضيىة ػليتن-:
مضيىة ليبية ثٖ ٘٣لى قاَ البدغ بيٌ املحىؾِ قغ ١مضيىة َغابلـ بى ٦ 150يلىمتر ث٣غءبا
وء٣هض ا في َظا البدص م٨ح اليضمات الحٗليمية بالٟغٕ الٛغيا بمضيىة ػليتن.
 -3خضوص البدص:

الاؾاع ال ظغي-:
ان الاَحمام بٓاَغة الٛل َى اَحمام بال٣يم و زال ١التي ييبػي أن يحه ٠أ اوؿان ؾى
ًٞال أن ي٩ىن مؿلما واملئؾؿات الحٗليمية مٗىية باملكاع٦ة في جٗليم وثضعء الىاقئة ٖلى الؿلى٥
ال٣ىءم ،واليحر والكغ مىطىصان وءحهاعٖان الى يىم ال٣يامة ،لٖ ً٨لى مً يٗىح م مغ الاَحمام ظٍ
املئقغات التي جٗحير زُحرة ٖلى الجمي٘ ،وان وطضت لها أؾباب ٢ض ث٩ىن ايُغاعءة للبٌٗ مً أطل الخياة
ل ً٨يهبذ َظا مغ صيضن َال الٗلم ٞهى ال٣ضوة وٖلح م يٗ٣ض مل في بىاء إلاوؿان.
زالقي  ،ومج ا ما يحٗل ٤بالجاه املٗغفي ،ومج ا ما يحٗل٤
للٛل أؾباب ٦سحرة مج ا ما يحٗل ٤بالجاه
بالجاه الاطحماىي ،ومج ا ما يحٗل ٤بالجاه الىٟسخي وءم ً٨ازحهاعَا في اجا:
 -1يٗ ٠الىاػٕ الضيجي و زالقي.
 -2الًٗ ٠املٗغفي بؿب ٖضم الاؾحٗضاص الجيض أو ٖضم ٞهم الضعوؽ التي ؾيمحدً ٞح ا.
ٖ -3ضم ثىا ٤ٞالضعوؽ م٘ ال٣ضعات الٗ٣لية للحالميظ وميى ت م في بٌٗ املغاخل الضعاؾية.
 -4نٗىبة بٌٗ املىاص وَغ ١ثضعيؿها مما يجٗل الُال

يؿحىٖب ا.

 -5يٗ ٠صاٗٞية بٌٗ الُالب لُل الٗلم بهٟة ٖامة أو لبٌٗ املىاص م٘ الغٚبة في الىجاح ب٩ل
الىؾاتل.

ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

مٗلمى مغخلة الحٗليم الساهى بم٨ح
الضعاسخي . 2019/2018

اليضمات الحٗليمية بالٟغٕ الٛغيا ملضيىة ػليتن زال ٫الٗام

 -6يٗ ٠الجاه الس٣افي ظٍ الٓاَغة والحدظيغ مج ا .
 -7جؿاَل بٌٗ املالخٓحن واملغا٢بحن ٖلى الامحداهات و٢ىاٖة البٌٗ بؤن َظا هىٕ مً املؿاٖضة
والخصجي٘ ٖلى الاؾحمغاع في الضعاؾة. .

1

العدد 11

 -9زى ٝالُالب وأؾغَم مً الٟكل وأن َظا يئرغ ٖلى م٩اهت م الاطحماٖية .

العدد14

٢ -8ىاٖة بٌٗ أولياء مىع ظا ؾلىب وأهه مؿاٖضة وجصجي٘ لهم.

 -العجُلي ؾغهؼ وناجي زلُل  ،ؽ  ، 2نظغٍات الحػلُ  ،لُ ُا  :جامػة كاع ًىنـ ،1996 ،ص .37
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 -10ث٣ليض الُالب بًٗهم بًٗا الًٗي ٠للًٗي ٠وال٣ى للًٗي ٠زى ٝه٣و الح٣ضيغ.
ٖ -11ضم مىاؾبة ؾئلة ملؿحىي الُالب أو ػمً امحداج م.
 -12ؾىء الٗال٢ة بحن الُالب ومٗلمح م.
ٖ -13ضم قٗىع الُال باملؿئىلية وأَمية الٗلم في خياثه الضهيىءة و زغوءة.
 -14يٗ ٠ثُبي ٤الٗ٣ىبات ٖلى مً يماعؽ َظا الؿلى.٥

1

مٓاَىىغ الٛىل الامحداوا:
َىاٖ ٥ضة مٓاَغ ثىضر َغ ١وأؾالي الُالب الظيً يماعؾىن َظا الؿلى ٥ومً طل ٪اجا:
 -1ال٨حابة ٖلى صوات و راذ املضعسخي.
 -2ال٨حابة ٖلى املالبـ واليضيً واملىاصيل.
 -3ال٨حابة ٖلى وعا ١وال٣هانات الهٛحرة.
ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

 -4اؾحسضام الهاث ٠الى٣ا ٫وأطهؼة ووؾاتل الاثها ٫الخضيسة ٧الؿماٖات والىد.
 -5ال٨الم واؾحسضام الاقاعات م٘ الؼمالء.

م هج وإجغاءات الادد -:
م هج الادد :الىضفي الحدلُلي.

أصاة البدص :
ثم اٖضاص اؾحماعة اؾحبيان مىطهة ملٗلبي الحٗليم الساهى بمىُ٣ة الٟغٕ الٛغيا خى " ٫أؾباب وأق٩ا٫
ْاَغة الٛل في الحٗليم الساهى " وثم ٖغيها ٖلى ٖضص مً املد٨محن ب٣ؿم التربية وٖلم الىٟـ ب٩لية اصاب
بالجامٗة ؾمغءة.2
ثح٩ىن الاؾخباهة مً ٢ؿمحن عتيؿيحن َما :
ال٣ؿم وٖ : ٫باعة ًٖ بياهات أولية  ،ويكحمل ٖلى (٣ٞ )3غات
ال٣ؿم الساوا  :يح٩ىن مً محٛحرات الضعاؾة وهي :
املدىع و : ٫أؾباب ْاَغة الٛل ،ويكحمل ٖلى (٣ٞ )39غة.
املدىع الساوا  :أق٩ا ٫الٛل الكاثٗة  ،ويكحمل ٖلى (٣ٞ )14غة.
و٢ض ثم اؾحسضام م٣ياؽ لي٨غت اليماسخي ل٣ياؽ اؾحجابات املبدىرحن ل٣ٟغات الاؾحبيان خؿ الجضو ٫الحالي :
طضو ٫ع٢م ( : )1يبحن صعطات م٣ياؽ لي٨غت
الاؾحجابة

ً
ٚحر مىا ٤ٞاَال٢ا

ٚحر مىا٤ٞ

الى خض ما

مىا٤ٞ

مىا ٤ٞبكضة

الضعطة

1

2

3

4

5

ً
ٖغيد اؾحماعة الاؾحبيان ٖلى مجمىٖة مً املد٨محن وثم جٗضيل اؾئلة الاؾحبيان و٣ٞا ملالخٓات م  ،و٢ض ٢ام
الباخص بالحؤ٦ض مً ربات أصاة البدص باؾحسضام مٗامل ٦غوهبار ،خيص بل ٜمٗامل ٦غوهبار الٟا الٗام ()%91
وَى مٗامل ربات يكحر الى نالخية امل٣ياؽ ،و الجضو ٫ع٢م ( )2يىضر طل:٪

العدد 14

 - 1الصخات،الؿيض )1991( ،صعاؾة ثدليلية لىطهة هٓغ ٧ل مً املٗلمحن والحالميظ ،في صعاؾات ثغبىءة ،مج  ،7ض  ،37ال٣اَغة م ،217والل٣اوا،
ٞاعوٖ ١بض الخميض ( )1983مك٩لة الٛل في الامحداهات ،بدص ميضاوا ،بخيٟة امل٨حبة ،مج ٖ ،15ضص  ،1مهغ ،طمٗية امل٨حبات املضعؾية ،م .4
2
 -مج م الض٦حىعة ٖياصة مؿٗىص ٖ٣ىب ،والض٦حىع اؾماٖيل نىان  ،والض٦حىع طمٗة الح٩ىع .
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طضو:)2( ٫يبحن هحاتج ازحباع ألٟا ٦غوهبار ل٣ياؽ ربات أؾئلة اؾحماعة الاؾحبيان
مٗامل ألٟا ٦غوهبار
ال٣ٟغة
%91

طمي٘ ٣ٞغات الاؾحبيان

يحضر مً الجضو ٫أن الضعطة ال٩لية لحباذ اؾحماعة أصاة البدص ٧اهد مغثٟٗة ( )0.91وبظل ٪ث٩ىن
اؾحماعة الاؾحبيان في نىعت ا الج اتية ٦ما في امل خ٢ ٤ابلة للحىػي٘.

 مجحم٘ وٖيىة البدص:يح٩ىن مجحم٘ البدص مً طمي٘ مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بم٨ح اليضمات الحٗليمية بالٟغٕ الٛغيا
بمضيىة ػليتن وٖضص َظٍ الساهىءات ؾب٘ راهىءات بًٗها بىحن ويًٗها بىات ٦ما َى مىضر في طضو )3( ٫الحالي -:
طضو )3( ٫يبحن مجحم٘ وٖيىة البدص

3
4

ؾ٨يىة بيد الخؿحن بىات
الؼَغاء بىات

37
40

9
8

5
6
7

الجمٗة املغ٦ؼءة بىحن
ط ى ىىابغ بً خيان بىحن
امٗيخي٣ة بىات

20
20
59

7
8
10

60
295
املجمىٕ
و٢ض ثم ثىػي٘ اؾحبيان البدص بٗض الحد ٤٣مً نض٢ه ورباثه ٖلى ( )60مٗلم مً مٗلبي مغخلة
الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن ،وثم اؾترطإ ( )56اؾحماعة اؾحبيان اؾخبٗضت مج ا ( )4اؾحماعات وطل٪
لٗضم ا٦حما ٫إلاطابات وبظل ٪أنبذ ٖضص الاؾحبياهات الهالخة للحدليل ( )56اؾحبيان ،ق٩لد ما وؿبحه
( )0.93مً الاؾحبياهات املىػٖة .

 -املػالجة إلاخطابُة:

العدد 11

العدد14

لحدضيض َى ٫زاليا م٣ياؽ لي٨غت اليماسخي ثم خؿاب املضي ( )4=1-5ومً رم ث٣ؿيمه ٖلى أ٦ير
٢يمة مً رم الخهىٖ ٫لى َى ٫اليلية ( )0.8=4|5ويٗض طل ٪ثم اياٞة َظٍ ال٣يمة الى أ٢ل ٢يمة في
امل٣ياؽ (بضاية امل٣ياؽ وهي الىاخض الضخيذ ) وطل ٪لحدضيض الخض ٖلى لهظٍ اليلية ٩ٞان َى ٫الياليا
٦ما يؤجا:
مً  1ى ى ى  1.80ثُب.٤
مً  181ى ى ى  2.60ثُب ٤بضعطة ٢ليلة .
مً  2.61ى ى ى 3.40ثُب ٤بضعطة محىؾُة .
مً  3.41ى ى ى  4.20ثُب ٤بضعطة ٦بحرة .
مً  4.21ى ى ى 5ثُب ٤بضعطة ٦بحرة طضا .

ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

ت
1
2

املضعؾة
الاهحهاع بىات
الٛىء ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىالت بىحن

املجحم٘
90
29

الٗيىة
9
9
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و٢ض ثم اصزا ٫البياهات الي الخاؾ الي باؾحسضام اليرهامج إلاخهاثا ( )Spssو اؾحسضام
املحىؾُات الخؿابية والاهدغاٞات املٗياعءة و ازحباع خى ٫املحىؾِ لٗيىة واخضة و ازحباع ثدليل الحبايً.

 ازحااع جؿاؤ ت الادد:الخؿاإ ٫و :٫ما أؾباب ْاَغة الٛل في الامحداهات مً مىٓىع مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن؟
وملٗغٞة أؾباب ْاَغة الٛل في مغخلة الحٗليم الساهى مً وطه هٓغ املٗلمحن ثم اطغاء ازحباع))T
خى ٫املحىؾِ لآلعاء لجمي٘ ال٣ٟغات اليانة بمحٛحر أؾباب ْاَغة الٛل ٩ٞاهد الىحاتج ٦ما يلي:
طضو ٫ع٢م ( :)4ازحباع( )Tخى ٫املحىؾِ لآلعاء خى ٫أؾباب ْاَغة الٛل في مغخلة الحٗليم
الساهى مً وطهة هٓغ املٗلمحن.

ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

عك
الفلغة

الفلغة

املحىؾـ
الخؿابي

الاندغاف
املػُاعي

كُمة T

مؿحىي
املػ ىٍة

الترثِ

1

اليى ٝمً الغؾىب في الامحدان.

3.84

1.187

5.289

0.000

11

ثؤرحر ٦بحر

2

نٗىبة امل٣غعات الضعاؾية.
٦ثرة الامحداهات املٟاطئة.
الجهل بالُغ ١الضخية للمظا٦غة.

2.56

1.133

-2.242-

0.029

36

ثؤرحر يٗي٠

2.36

1.086

-4.430-

0.000

38

ثؤرحر محىؾِ

3.77

1.160

4.954

0.000

14

ثؤرحر ٦بحر

5

يٗ ٠الس٣ة بالىٟـ.

3.86

1.151

5.573

0.000

10

ثؤرحر ٦بحر

6

اليى ٝمً املؿح٣بل.

2.91

1.240

-0.539-

0.592

31

ثؤرحر محىؾِ

7

الُمىح الٗالي للُالب الظ يٟى٢ ١ضعاثه.
ث٣ليض أنض٢اء الؿىء.

2.82

1.281

-1.043-

0.301

33

ثؤرحر محىؾِ

3.80

1.197

5.023

0.000

13

ثؤرحر ٦بحر

9

ٖضم اصعا ٥الٗىا ٢املترثبة ًٖ الٛل.

3.71

1.261

4.240

0.000

17

ثؤرحر ٦بحر

10

ػءاصة ثُلٗات الاؾغة ًٖ مؿحىي بىاء الضعاسخي.

3.14

1.227

0.871

0.388

25

ثؤرحر محىؾِ

11

يٗ ٠الىاػٕ الضيجي.

4.20

1.086

8.246

0.000

5

ثؤرحر ٦بحر

12

الاٖحماص ٖلى الازحباعات  ِ٣ٞفي ث٣ييم مؿحىي
الُالب

3.11

1.397

0.574

0.568

26

ثؤرحر محىؾِ

13

الخؿاَل في ثُبي ٤اللىاتذ املحٗل٣ة بالٛل في
الامحداهات

4.20

1.034

8.656

0.000

4

ثؤرحر ٦بحر

14

خ املٛامغة وعٚبة الُال في ثدض هٓام املالخٓة.

2.95

1.086

-0.369-

0.713

29

ثؤرحر محىؾِ

15

عٚبة الُال في الخهىٖ ٫لى مٗض ٫مغث.ٟ٘

3.71

1.091

4.901

0.000

16

ثؤرحر ٦بحر

16

جٗىص الُال ٖلى ؾلى ٥الٛل بمغاخل الحٗليم
الؿاب٣ة.

4.07

1.006

7.966

0.000

7

ثؤرحر ٦بحر

17

مؿاٖضة الهضي ٤في الامحدان يٗض مً واطبات
الهضا٢ة.

2.80

1.420

-1.035-

0.305

35

ثؤرحر محىؾِ

2.93

1.059

-0.505-

0.616

30

ثؤرحر محىؾِ

1.132

4.957

0.000

15

ثؤرحر ٦بحر

5.003

0.000

19

ثؤرحر ٦بحر

0.000

18

ثؤرحر ٦بحر

37

ثؤرحر يٗي٠
ثؤرحر محىؾِ

3
4

8

صعجة الحنرحر

18

وطىص ْغو ٝاؾغءة خالة صون صعاؾة املاصة.
الٛل ؾلى ٥يد ٤٣بٌٗ امل٩اؾ صون طهض.

3.75

20

الغٚبة في اعياء ؾغة بالىجاح.

3.64

0.962

21

الهغوب مً الاخؿاؽ بالٟكل في الامحدان.
ٖضم مىاؾبة الاؾئلة ملؿحىي الُالب.

3.66

1.049

4.712

2.51

1.056

-2.783-

0.007

23

ٖضم اؾخيٗاب املاصة الضعاؾية.
يٗ ٠املؿحىي الحدهيلي للُال .

3.20

1.052

1.398

0.168

24

4.11

.888

9.331

0.000

6

25

ٖضم الغٚبة في الضعاؾة.
٦غٍ صعؽ أو صعوؽ مٗيىه أو ماصٍ بؤ٦ملها.

4.39

0.824

12.647

0.000

2

ثؤرحر ٦بحر
ً
ثؤرحر ٦بحر طضا

3.91

1.066

6.390

0.000

9

ثؤرحر ٦بحر

19

22

العدد 14

24
26
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رقم
الفقرة

2.30

0.971

-5.368-

0.000

39

ثؤرحر يٗي٠

3.49

1.186

2.479

0.016

20

ثؤرحر ٦بحر

29

الغٚبة ال٣ىءة في الخهىٖ ٫لى صعطة الىجاح
والاهح٣ا ٫الى مغخلة أٖلى.

4.04

1.026

7.552

0.000

8

ثؤرحر ٦بحر

30

ٖضم ٞهم الُال لىمِ ؾئلة الظ يخبٗه
املضعؽ.

2.86

1.052

-1.016-

0.314

32

ثؤرحر محىؾِ

31

التر٦حز ٖلى الجاه الىٓغ واوٗضام الجاه
الٗلبي في ثضعيـ بٌٗ املىاص.

3.82

1.130

5.440

0.000

12

ثؤرحر ٦بحر

32

الحىاٞـ الكضيض بحن الُلبة في اخغاػ ثغثي
مح٣ضم.

3.09

1.254

0.533

0.596

27

ثؤرحر محىؾِ

32.3

02311

025..

120.0

.3

تأثٌر متوسط

.2.1

02.0.

32.0

02030

-02.0.
02..1

12.30

3.

تأثٌر متوسط

12133

.0

تأثٌر متوسط

321.

0201.

1200.

12010

..

تأثٌر متوسط

021.3

.213.

12111

3

0120.5

12111

0

02.1.

12133

..

تأثٌر كبٌر
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يحضر مً الجضو )4( ٫أهه خؿ عاء مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن أن َىا ٥الٗضيض
ً
مً ؾباب التي لها ثؤرحر ٦بحر طضا أو ٦بحر وعاء ٖملية الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى خيص اهه في ال٣ٟغة
ع٢م ( )38هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى
الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي
ً
( ، )3وخيص ان املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.41بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة طضا مما يٗجي أن
ً
"٢لة املظا٦غة" مً ؾباب التي لها ثؤرحر ٦بحر طضا في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )25هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى أ٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي أن املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
ً
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص ان املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.39بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة طضا
ً
مما يٗجي أن " ٖضم الغٚبة في الضعاؾة ".مً ؾباب التي لها ثؤرحر ٦بحر طضا في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة
الحٗليم الساهى .
و٦ظل ٪هجض في ال٣ٟغة ع٢م ( )37هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05
وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل٠
ًٖ املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.37بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي٤
ً
ً
بضعطة ٦بحرة طضا مما يٗجي أن " ث٣اعب امل٣اٖض في نٟى ٝالامحدان ".مً ؾباب التي لها ثؤرحر ٦بحر طضا في
اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
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و٦ظل ٪هجض في ال٣ٟغة ع٢م ( )13هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05
وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل٠
ًٖ املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.20بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي٤
بضعطة ٦بحرة مما يٗجي أن " الخؿاَل في ثُبي ٤اللىاتذ املحٗل٣ة بالٛل في الامحداهات ".مً ؾباب التي لها
ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
أما في ال٣ٟغة ع٢م ( )11هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي
يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحلًٖ ٠
املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.20بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة
٦بحرة مم ا يٗجي أن " يٗ ٠الىاػٕ الضيجي ".مً ؾباب التي لها ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة
الحٗليم الساهى .
و٦ظل ٪هجض في ال٣ٟغة ع٢م ( )24هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05
وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل٠
ًٖ املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.11بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي٤
بضعطة ٦بحرة مما يٗجي أن " يٗ ٠املؿحىي الحدهيلي للُال  ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل
بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )16هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.07بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " جٗىص الُال ٖلى ؾلى ٥الٛل بمغاخل الحٗليم الؿاب٣ة ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل
بمغخلة الحٗليم الساهى .
أما في ال٣ٟغة ع٢م ( )29هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي
يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحلًٖ ٠
املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.04بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة
٦بحرة مما يٗجي أن "الغٚبة ال٣ىءة في الخهىٖ ٫لى صعطة الىجاح والاهح٣ا ٫الى مغخلة أٖلى ".له ثؤرحر ٦بحر في
اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )26هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.91بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " ٦غٍ صعؽ أو صعوؽ مٗيىه أو ماصٍ بؤ٦ملها ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم
الساهى .
أما في ال٣ٟغة ع٢م ( )5هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي
يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحلًٖ ٠
املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.86بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة
٦بحرة مما يٗجي أن " يٗ ٠الس٣ة بالىٟـ ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
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وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )1هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.84بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " اليى ٝمً الغؾىب في الامحدان ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )31هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.82بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " التر٦حز ٖلى الجاه الىٓغ واوٗضام الجاه الٗلبي في ثضعيـ بٌٗ املىاص ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع
ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى  .ث٣ليض أنض٢اء الؿىء.
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )8هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.80بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " ث٣ليض أنض٢اء الؿىء ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )4هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.77بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " الجهل بالُغ ١الضخية للمظا٦غة ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )19هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.75بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " الٛل ؾلى ٥يد ٤٣بٌٗ امل٩اؾ صون طهض ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة
الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )15هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.71بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " عٚبة الُال في الخهىٖ ٫لى مٗض ٫مغث ".ٟ٘له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم
الساهى .
أما في ال٣ٟغة ع٢م ( )9هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي
يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحلًٖ ٠
املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.71بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة
٦بحرة مما يٗجي أن " ٖضم اصعا ٥الٗىا ٢املترثبة ًٖ الٛل ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة
الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )21هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.66بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
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يٗجي أن " الهغوب مً الاخؿاؽ بالٟكل في الامحدان ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم
الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )20هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.64بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " الغٚبة في اعياء ؾغة بالىجاح ".له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
وفي ال٣ٟغة ع٢م ( )28هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم
عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ
الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.49بهه ي ٘٣في مىُ٣ة الحُبي ٤بضعطة ٦بحرة مما
يٗجي أن " زلى مىيىٖات امل٣غع مً ٖىانغ الخكىء ".٤له ثؤرحر ٦بحر في اهخكاع ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم
الساهى .
الخؿاإ ٫الساوا :ما أق٩اْ ٫اَغة الٛل الكاثٗة في الامحداهات مً مىٓىع مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن؟
لحدضيض أق٩اْ ٫اَغة الٛل في مغخلة الحٗليم الساهى مً وطه هٓغ املٗلمحن ثم اطغاء ازحباع) )Tخى٫
املحىؾِ لآلعاء لجمي٘ ال٣ٟغات اليانة بمحٛحر أق٩اْ ٫اَغة الٛل ٩ٞاهد الىحاتج ٦ما يلي:
طضو ٫ع٢م ( :)5ازحباع( )Tخى ٫املحىؾِ لآلعاء خى ٫أق٩اْ ٫اَغة الٛل في مغخلة الحٗليم الساهى مً
وطهة هٓغ املٗلمحن.
ع٢م
ال٣ٟغة

ال٣ٟغة

املحىؾِ
الخؿايا

الاهدغاٝ
املٗياع

٢يمة T

مؿحىي
املٗىىءة

الترثي

صعطة
املماعؾة

1

الىٓغ في وع٢ة اطابة زغءً.

4.36

0.773

13.140

0.000

1

ً
ٖالية طضا

2

اؾحسضام أطهؼة الاثها.٫

3.43

1.142

2.809

0.007

11

ٖالية

3

ال٨حابة ٖلى أعا ١نٛحرة (حجيبات)

4.20

0.923

9.702

0.000

4

ٖالية

4

ال٨حابة ٖلى صوات الصيهية (مؿُغة ٢،لم،
مىضيل ...الخ)

3.95

1.069

6.626

0.000

5

ٖالية

5

ال٨حابة ٖلى املالبـ.

3.59

1.005

4.388

0.000

8

6

ال٨حابة ٖلى املٗ٣ض.

4.21

0.909

9.998

0.000

3

7

ثباص ٫الاقاعات م٘ الؼمالء.
ٞحذ ٦حاب أو مىهج امل٣غع الضعاسخي.

4.36

0.923

11.003

0.000

2

ٖالية
ً
ٖالية طضا
ً
ٖالية طضا

3.82

1.011

6.080

0.000

7

ٖالية

9

ثباص ٫الاوعا ١م٘ الؼمالء.

3.25

1.297

1.443

0.155

12

محىؾُة

10

جؿغب ؾئلة ٢بل الامحدان.

3.07

1.248

0.428

0.670

13

محىؾُة

11

اصزا ٫شيو بض ٫زغ في الامحدان.

2.54

1.175

-2.957-

0.005

14

يٗيٟة

12

ال٨حابة ٖلى الجضعان.

3.46

1.144

3.038

0.004

10

ٖالية

13

ال٨حابة ٖلى الجؿم(اليضيً-ال٣ضمحن)

3.84

0.987

6.365

0.000

6

ٖالية

14

اؾحسضام ا ت الخاؾبة امليرمجة.

3.52

1.128

3.436

0.001

9

ٖالية

8

العدد 14

يحضر مً الجضو )4( ٫أن أق٩اْ ٫اَغة الٛل ثؤجا خؿ
ػليتن بالترثي الحالي خؿ ٦ثرة الاهخكاع :

عاء مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بمضيىة

 "الىٓغ في وع٢ة اطابة ازغءً" خيص هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى أ٢ل مً 0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ
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ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.36بن َظا
ً
الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية طضا مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 " ثباص ٫الاقاعات م٘ الؼمالء" خيص هجض أن مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ
ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.36بن َظا
ً
الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية طضا مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 "ال٨حابة ٖلى املٗ٣ض" خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة
ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.21بن َظا الك٩ل مً
ً
أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية طضا مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 "ال٨حابة ٖلى أوعا ١نٛحرة (حجيبات)" خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَىا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا
لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 4.20بن َظا
الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 " ال٨حابة ٖلى صوات الصيهية (مؿُغة ٢،لم ،مىضيل ...الخ)" خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءةاملكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما
يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ
الخؿايا يؿاو ٞ 3.95بن َظا الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في
مغخلة الحٗليم الساهى .
 " ال٨حابة ٖلى الجؿم(اليضيً-ال٣ضمحن) " خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَىا٢ل مً  0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا
لهظٍ ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.85بن َظا
الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 " ٞحذ ال٨حاب أو م٣غع املىهج الضعاسخي" خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢لمً  0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ

العدد 11

الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .

العدد14

ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.82بن َظا

 " ال٨حابة ٖلى املالبـ" خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة
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يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.59بن َظا الك٩ل مً
أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 " اؾحسضام ا ت الخاؾبة امليرمجة " خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢لمً  0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ
ال٣ٟغة يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.52بن َظا
الك٩ل مً أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
 " ال٨حابة ٖلى الجضعان " خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً 0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة
يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.46بن َظا الك٩ل مً
أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

" اؾحسضام أطهؼة الاثها "٫خيص هجض ان مؿحىي املٗىىءة املكاَض يؿاو ( )0.00وَى ا٢ل مً
 0.05وبالحالي يحم عٞ ٌٞغى الٗضم و٢بى ٫الٟغى البضيل مما يٗجي ان املحىؾِ الخؿايا لهظٍ ال٣ٟغة
يسحل ًٖ ٠املحىؾِ الاٞتراضخي ( ، )3وخيص أن املحىؾِ الخؿايا يؿاو ٞ 3.43بن َظا الك٩ل مً
أق٩اْ ٫اَغة الٛل مىطىص بضعطة ٖالية مً املماعؾة في مغخلة الحٗليم الساهى .
ً
الخؿاإ ٫السالصَ :ل ثىطض ٞغو ١صالة اخهاتيا بحن وطهات هٓغ مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بؼليتن
خى ٫أؾباب الٛل جٗؼي ملحٛحر الجيـ .
ومً أطل ٞدو بخة الٟغيية املحٗل٣ة بمحٛحر الجيـ يحم اؾحسضام ثدليل الحبايً خاص
ً
( )ANOVAملٗغٞة ما اطا ٧اهد َىاٞ ٥غو ١اخهاتية في عاء أٞغاص ٖيىة الضعاؾة و٣ٞا بؾباب ْاَغة الٛل
بمغخلة الحٗليم الساهى جٗؼي ملحٛحر الجيـ.
ً
 :H0ثىطض ٞغو ١طات ص لة اخهاتية بحن عاء مٗلبي الحٗليم الساهى بؼليتن و٣ٞا لىا ٘٢أؾباب
ُ
ْاَغة الٛل جٗؼي الى محٛحر الجيـ.
ً
 :H1ثىطض ٞغو ١طات ص لة اخهاتية بحن عاء مٗلبي الحٗليم الساهى بؼليتن و٣ٞا لىا ٘٢أؾباب
ُ
ْاَغة الٛل جٗؼي الى محٛحر الجيـ.
طضو )6( ٫ثدليل الحبايً ملحٛحر وا ٘٢اؾباب الٛل و ٤ٞمحٛحر الجيـ
مؿحىي الض لة
0.310

٢يمة F
1.049

محىؾِ املغيٗات

صعطات الخغءة

مجمىٕ املغيٗات

مهضع الحبايً

0.220

1

0.220

بحن املٗالجات

0.210

54

11.314

يمً املٗالجات

55

11.534

املجمىٕ

العدد 14

يحضر مً الجضو ٫أٖالٍ أن ٢يمة مؿحىي الض لة ٧اهد ( )0.310وَى أ٦ير مً مؿحىي الض لة
املٗحمض في الضعاؾة ( ،)0.05وبالحالي ٞبهىا ه٣بل ٞغيية الٗضم ،أ أهه ثىطض ٞغو ١طات ص لة اخهاتية
ً
بحن عاء أٞغاص ٖيىة الضعاؾة و٣ٞا بؾباب ْاَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى جٗؼي ملحٛحر الجيـ.
وبالحالي ٞبن ازحال ٝالجيـ يئرغ ٖلى عاء مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى خى ٫أؾباب ْاَغة
الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .
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ً
الخؿاإ ٫الغابَ٘ :ل ثىطض ٞغو ١صالة اخهاتيا بحن وطهات هٓغ مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بؼليتن
خى ٫أق٩اْ ٫اَغة الٛل جٗؼي ملحٛحر الجيـ .
ومً أطل ٞدو بخة الٟغيية املحٗل٣ة بمحٛحر الجيـ يحم اؾحسضام ثدليل الحبايً خاص
ً
( )ANOVAملٗغٞة ما اطا ٧اهد َىاٞ ٥غو ١اخهاتية في عاء أٞغاص ٖيىة الضعاؾة و٣ٞا بق٩اْ ٫اَغة الٛل
جٗؼي ملحٛحر الجيـ.
ً
 : :H0ثىطض ٞغو ١طات ص لة اخهاتية بحن عاء مٗلبي الحٗليم الساهى بؼليتن و٣ٞا بق٩اْ ٫اَغة
ُ
الٛل جٗؼي الى محٛحر الجيـ.
ً
 :H1ثىطض ٞغو ١طات ص لة اخهاتية بحن عاء مٗلبي الحٗليم الساهى بؼليتن و٣ٞا بق٩اْ ٫اَغة
ُ
الٛل جٗؼي الى محٛحر الجيـ.
ً
طضو )7( ٫ثدليل الحبايً ملحٛحر أق٩ا ٫الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى و٣ٞا ملحٛحر الجيـ .
0.004

8.907

3.717

1

3.717

بحن املٗالجات

0.417

54

22.536

يمً املٗالجات

55

26.253

املجمىٕ

ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

مؿحىي الض لة

٢Fيمة

محىؾِ املغيٗات

صعطات الخغءة

مجمىٕ املغيٗات

مهضع الحبايً

يحضر مً الجضو ٫أٖالٍ أن ٢يمة مؿحىي الض لة ٧اهد ( )0.004وَى أنٛغ مً مؿحىي الض لة
املٗحمض في الضعاؾة ( ،)0.05وبالحالي ٞبهىا هغٞ ٌٞغيية الٗضم ،أ أهه ثىطض ٞغو ١طات ص لة اخهاتية
ً
بحن عاء أٞغاص ٖيىة الضعاؾة و٣ٞا بق٩اْ ٫اَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى جٗؼي ملحٛحر الجيـ.
وبالحالي ٞبن ازحال ٝؾىىات الييرة يئرغ ٖلى عاء مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى خى ٫أق٩اْ ٫اَغة
الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى .

ال حابج:
أؾٟغت الضعاؾة الحدليلية والحُبي٣ية ملىيىٕ ْاَغة الٛل في الامحداهات أؾبا ا وأق٩الها مً
مىٓىع مٗلبي الحٗليم الساهى بمضيىة ػليتن ًٖ الىحاتج الحالية :
 .1أْهغت الىحاتج أن أؾباب ْاَغة الٛل ثؤجا مً خيص صعطة املماعؾة و٦ثرة الاهخكاع بالترثي اجا:
٢ لة املظا٦غة.
ٖ ضم الغٚبة في الضعاؾة.
 ث٣اعب امل٣اٖض في نٟى ٝالامحدان.
 الخؿاَل في ثُبي ٤اللىاتذ املحٗل٣ة بالٛل في الامحداهات.
 يٗ ٠الىاػٕ الضيجي.

 الغٚبة ال٣ىءة في الخهىٖ ٫لى صعطة الىجاح والاهح٣ا ٫الى مغخلة أٖلى.

العدد 11

 جٗىص الُال ٖلى ؾلى ٥الٛل بمغاخل الحٗليم الؿاب٣ة.

العدد14

 يٗ ٠املؿحىي الحدهيلي للُال .

٦ غٍ صعؽ أو صعوؽ مٗيىة أو ماصة بؤ٦ملها.
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 يٗ ٠الس٣ة بالىٟـ.
 اليى ٝمً الغؾىب في الامحدان.
 التر٦حز ٖلى الجاه الىٓغ واوٗضام الجاه الٗلبي في ثضعيـ بٌٗ املىاص.
 ث٣ليض أنض٢اء الؿىء.
 الجهل بالُغ ١الضخية للمظا٦غة.
 الٛل ؾلى ٥يد ٤٣بٌٗ امل٩اؾ صون طهض.
 عٚبة الُال في الخهىٖ ٫لى مٗض ٫مغث.ٟ٘
ٖ ضم اصعا ٥الٗىا ٢املترثبة ًٖ الٛل.
 الهغوب مً الاخؿاؽ بالٟكل في الامحدان.
ظاىغة الغش في الامحدانات أؾاابها وأشيالها من م ظىع مػلمي الحػلُ الثانىي مضً ة ػلُتن

 الغٚبة في اعياء ؾغة بالىجاح.
 زلى مىيىٖات امل٣غع مً ٖىانغ الخكىء.٤
 -2أْهغت الىحاتج أن مً أَم أق٩اْ ٫اَغة الٛل بمغخلة الحٗليم الساهى مً وطهة هٓغ مٗلمحن الساهى
بمضيىة ػليتن:
 الىٓغ في وع٢ة اطابة ازغءً.
 ثباص ٫الاقاعات م٘ الؼمالء.
 ال٨حابة ٖلى املٗ٣ض.
 ال٨حابة ٖلى أوعا ١نٛحرة (حجيبات).
 ال٨حابة ٖلى صوات الصيهية (مؿُغة ٢،لم ،مىضيل ...الخ).
 ال٨حابة ٖلى الجؿم (اليضيً وال٣ضمحن).
ٞ حذ ال٨حاب أو م٣غع املىهج الضعاسخي.
 اؾحسضام ا ت الخاؾبة امليرمجة.
 ال٨حابة ٖلى الجضعان.
 اؾحسضام أطهؼة الاثها.٫
-3أْهغت الىحاتج ٖضم وطىص ٞغو ١طات ص لة اخهاتية ٖىض مؿحىي ص لة (
هٓغ مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بؼليتن خى ٫أؾباب الٛل جٗؼي ملحٛحر الجيـ .

 )αبحن وطهات
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 )αبحن وطهات هٓغ
-4أْهغت الىحاتج وطىص ٞغو ١طات ص لة اخهاتية ٖىض مؿحىي ص لة (
مٗلبي مغخلة الحٗليم الساهى بؼليتن خى ٫أق٩اْ ٫اَغة الٛل جٗؼي ملحٛحر الجيـ وبالحالي ٞبن الظ٧ىع
وإلاهاذ مح٣ٟحن في عائ م خى ٫أق٩اْ ٫اَغة الٛل.
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Abstract:
Water Microbial diversity is huge and everybody deals with it directly every day.
The major question is, how can we deal enough with water safety to remove the

problem. Here the main challenge is to know the biological diversity of water
samples with the help of metagenomics techniques. Metagenomics is a powerful
method to study the bacterial diversity in environmental samples without using
any cultural techniques. It provides a broader knowledge of bacterial diversity and
avoid any risks. Till now only 1% bacterial species are cultivated .but with the help
of unculturable techniques we can study rest of bacterial species 99%. This study
was conducted on 7 water samples collected from Tripoli (Libya) including waste
water treatment station. The genoms of microbial content in those samples were
extracted by DNA isolation kit and 16S rRNA nucleotide sequencing was
performed by Sanger shotgun sequencing and analyze by bioinformatic tools. The
results of this study identified 7 new strains that included 05 families: Vibrio,
Staphlococcus, Aeromonas, pseudomonas, Bacillus. Mostly identified bacteria
were pathogenic to humans. This study will help in reducing the water borne
diseases which are to using several emerging bacterial pathogens.
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organic and inorganic contaminates because it is directly related to the health

INTRODUCTION:

and biological development. Microbial is present in our environment (water - soil).
This environment we deal with it directly as part of our life and contain diverse kinds
of bacteria, viruses and protozoa, including beneficial and harmful and most of them
are not known till now. Diversity in the aquatic environment is big and different in the
()
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Micro-organisms play a major role in Earth’s geological, climatic, geochemical

type of water resources such as sea, ocean, river, pond and lake and even wastewater
that is reused after treatment. These water resources are large sources of bacteria
which we need to study and gain knowledge of that species in order to avoid the risks
associated with them. Scientists focused on a relatively small number of
microorganisms, including species causing harmful diseases and species useful to
provide new products and services.
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Microbial diversity is very important in terms of ecosystem functioning. It is
fully known that heterotrophic prokaryotes play a prominent role in the building
dynamics and building of web networks and in the re-mineralization of organic matter
(Azam et al., 1983; Azam and Long, 2001).
Clean water is a substantial human right

and if polluted with pathogenic

bacteria, it may have health implication for the consumers (Fawell and Ahuijsen,
2003; WHO, 2004) because water is the basic need of human and hence it should be
clean, pure and free from pollutants (organic or inorganic) to protect Human health
(Volker et al., 2010).
These impacts are considered to pose risk to people’s health in different forms
of viral pathogens, polluted seafood and reduced well-being (Fleming et al., 2006;
Kite et al., 2008, Laws et al., 2008). This is changing with advancements in the range
of environmental genomics. Metagenomics designates to the isolation of DNA
immediately from any environmental samples (i.e. metagenomes), and it
simultaneously provides contact to the genetic data from mixed ecological microbial
groups (Dinsdale et al., 2008).
1.1 Metagenomics technique
In recent years the genomics has developed and introduced new techniques,
with greater possibilities in the knowledge of microbial diversity in the environment
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system, called metagenomics (Nold and Zwart, 1998; Cotner and Biddanda, 2002;
Gessner et al., 2010). The Metagenomics term was first used by Handelsman et al.,
1998. Metagenomic techniques provide huge information in very short time including
possibility to using different genes in finding

novel bio-therapeutic for human

(Whitman et al., 1998; Knight et al., 2012).The basic idea to study the
metagenomics was to analyse entire unculturable environmental microbiome and
understand our ecology in a better manner (Torsvik et al., 1990; Bashir et al.,
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2014).Metagenomics is a new and exciting field of molecular biology which will be
used as standard tool for gene fingerprinting method to describe microbial community
profile and understanding the biological diversities (Thomas et al., 2012).
Unfortunately, scientists are able to grow less than 1% of all microorganisms
observable in nature under standard laboratory conditions. This leaves scientists with
more than 99% of the biological diversity to study in the environment.
In the past decade noteworthy development of microbial ecosystem represents
in the field of Metagenomics. At first started with the cloning of extracted DNA,

direct to random sequencing of DNA extracted from the ecosystem (Tyson et al.,
2004; Venter et al., 2004).This early blueprint not only supported metagenomics
approach but also showed functional relationship between microbial types and a
massive microbial gene variety in different ecosystems (Simon and Daniel, 2011).
Metagenomics explains the patterns of different functional genes of microbial
populations and thus provides a wider explanation than phylogenetics which depend
on a variety of gene such as 16S rRNA (Wilmes and Bond, 2006; Gilbert et al.,
2008).
Sanger method of DNA sequencing helps in getting the basic data for all
microbial analysis of DNA. The sequence of nucleotides helps to locate gene
sequences and make comparisons between symmetric genes across the kinds and
determine mutations. Scientists accepted that this could be hypothetically a very
powerful tool to study unknown microbial genome and so there was a challenge to
build a method that would sequence DNA.
The 16s rRNA gene from clone libraries is a strong tool for alignment used for
molecular approaches because it has a more comprehensive analysis of microbial

Study of microbial diversity in wastewater samples using metagenomics technique

followed by sequence analysis (Handelsman et al., 1998) and then completed by

assortment in water ecosystems (Tringe, 2005) and many research dependent on for

rRNA and is considered as the golden criterion for taxonomic classification of
bacteria.(Liu et al., 2007; Wang et al., 2007; Huse et al., 2008; Claesson et al.,
2009 ; Wang and Qian, 2009).
1.2 Bacterial diversity in wastewater
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the microbial classification analysis of environmental samples by the use of 16S

Bio-treatment of domestic wastewater has been combined since the early part of
the 20th century and has contributed safely to preserve the quality of our
circumference ecosystem and reduce of waterborne infection. A broad variety of
combination of organic and inorganic waste can be energetically removed from
industrial processed water by bio-treatment of wastewater, which is a preferable
technology especially in comparison to alternatives such as chemical treatment and
burning treatment (Grady et al., 1980; Bitton, 1999).
Reuse of wastewater for farm and domestic purposes has been rising since,
Study of microbial diversity in wastewater samples using metagenomics technique

increased need of water with development of life due to population growth,
technological advancement and urbanization led to increase in reuse of wastewater
through engineered processes and biological process. In past decades the development
of technique provides confidence for the safe reuse of treated water indifferently using
helpful treatment station constitutes a decisive tool in the biodegradation of organic
materials, diversion of nutrient removal of poisonous complexes and measures and to
relieve pressure on freshwater

(Bramucci et al., 2006).

1.3 Research question
Water quality is an important public health issue given that the presence of
pathogenic organisms in such waters can adversely affect human and animal health.
Despite numerous studies conducted to assess the quality of environmental waters
limited efforts have been put on investigating the microbial diversity because of the
difficulty of the cultivation process or lack of knowledge of the conditions necessary
for the cultivation of those microbial in the laboratory.
The present study focused on the determination of bacterial diversity in the
aquatic environment. This study will help in reducing the water borne diseases which
are basically endorsed by the emerging bacterial pathogens.
1.4 Objectives:
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On the basis of present study, the following objectives have been taken in
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consideration
1. To identify and validate bacterial DNA of microbial population in selected water
samples by using metagenomic approach.
2.

To predict genomic diversity and identify microbial strains by using in

bioinformatics tools.
1.5 Justification of the work.
Water is one of the major habitats for bacteria on Earth and facilitates the
dissemination of bacteria between different environmental compartments. It is also
recognize as a significant reservoir for the different human pathogens and release as a
pollutants in the environment. Earlier methods to analyze the bacterial composition
were dependent on the ability of bacteria to be cultured. So far only 1% of microbes
are cultured. Recently metagenomic techniques have been gave us a better
representation of the uncultured bacteria present in different environmental samples.

valuable insights into microbial research. The importance of microbial activity in
aquatic environment is well established but bacterial diversity has been less frequently
studied. This study can reveal the various bacterial pathogens present in the different
water samples.
2.Materials and methods:
2.1. Date and place of collection of the water samples:
Seven surface water samples were collected from Tripoli domestic waste water station
during November 2015. The seven water samples were designated as I, J, K,L,M,N
and O .
2.2. Extraction of DNA by metagenomics technique from the water samples
collected from Tripoli Libya :
The microbial DNA was extracted by metagenomics technique from the water
samples obtained from Tripoli domestic waste water station. The DNA was isolated
directly without culturing the microbes into culture medium. Debris was removed
from the collected water sample (100 ml) then it was poured through Micro cloth
filtration material which is having size of 0.45μm per pore. This step was conducted
to trap the microbes onto the filter membrane. 2μl of Tween 20 was added to 1 ml
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The study of uncultivated microorganism by metagenomics technique will deliver

tube and transfer the cell suspension to a clean micro centrifuge tube. Resuspend the
cell pellet in 300 μl of TE Buffer, than add 2μl of Ready-lyse lysozyme solution and
add 1μl of RNase A to the cell suspension. Mix them by vortexing and incubate at
37°C for 30 minutes. Now add 300μl of Meta-lysis solution (2X) and 1μl of
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Distilled water. Here Tween 20 acts as filter wash buffer. Immediately, vortex the

Proteinase K to the tube. Mix them by vortexing and treat with 570μl of isopropanol.
Then add 500μl of 70% ethanol to the pellet and re-suspend the pellet in 50μl of TE
Buffer. Finally centrifuge the sample at different time frames. Re-suspend the DNA
pellet in 50 μl of TE Buffer and store for further work.
2.3. Agarose gel electrophoresis:
Dissolve agarose powder in 1X TAE buffer. Wipe the gel casting tray & comb
with ethanol. Pour the agarose solution in the gel casting tray and leave to solidify for
15-20 minutes. Mix the DNA sample (pellet) in 50μl of TE buffer. Load the samples
in the wells carefully using pipettes. Run the sample for 25-30 minutes. Remove the
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gel from the electrophoresis tank and observe the bands on UV transilluminator. the
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reason for this step to see the DNA bands in the gel if in good running or no.The
stander markers for DNA bandes running must be more Then 10kp.

2.4. Polymerase chain reaction:
Amplification of DNA was be performed in a total volume of 30µl along with
16s rRNA.
2.5. Sequencing analysis by bioinformatics tools:
Sequencing analysis was performed by using NCBI

BLAST tool and

CLUSTAL omega tool. After get Sequencing result of 16S-rRNA for the different
water samples from at Chromus Biotech, Bengaluru (India). To construct the
phylogenetic tree CLUSTAL OMEGA was used. Homepage of CLUSTAL OMEGA
was opened from the URL www.ebi.ac.uk. Selected all the aligned sequences and click
on the distance tree of result. A phylogenetic tree will appear along with your query
sequence. Click on the name of any species, then on layout and finally on radial tree
to get the structure of the phylogenetic tree.

4.Results and discussions:
4.1.DNA isolation and Molecular analysis of water samples:
This research focuses on methodological advances that have allowed the
sequencing of natural microbial populations in water environmental samples by MetaG-Nome™ DNA Isolation Kit was separately as per the source for selected water
samples of Domestic waste water station from Tripoli Libya
4.2.DNA isolation from Domestic waste water:
Seven Domestic waste water samples from Tripoli domestic waste water

electrophoresis (Figure 1) The genomic DNA was observed more than 10kb in size.

Figure 1: Agarose gel electrophoresis for the genomic DNA extracted from the
Domestic waste water samples from Tripoli domastic waste water station as 1, 2, 3,
4, 5, 6and 7. Lane M: 10kb DNA Ladder.
4.3 Quantification of DNA samples extracted from different water samples:
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station have been taken and DNA was extracted and analyzed on agarose gel

Double Beam Spectrophotometer, a Nano drop-1000 spectrophotometer (one of the
most commonly used methods to determine the quantity of nucleic acids).
Quantification step was performed by using UV-Vis double beam p ectrophotometer
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Extracted DNA, was used to determine the quantification by using UV – Vis

of wave length between 260-280 nm and the significant DNA concentration of
different samples are shown in (Table 1)
Table 1: DNA concentration (μl ) of Tripoli Domestic wastewater station.
Protein
Concentration
(μl)

S.
No

Sample

Ratio
260/280nm

DNA
concetration
(μl )

1

Tripoli Domestic
waste water

0.91

0.95

2.63

Tripoli Domestic
waste water
Tripoli Domestic
waste water

0.67

0.01

0.06

0.89

0.46

1.32

0.86

0.68

2.08

Tripoli Domestic
waste water
Tripoli Domestic
waste water

1.08

0.62

1.27

1.31

0.07

0.10

Tripoli Domestic
waste water

0.93

1.23

3.26
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2

3

4

5
6

7

Tripoli Domestic
waste water

The observed protein concentration was directly proportional with DNA
concentration
Whenever increased the DNA concentration the protein concentration increased by
double.

4.4.3 16S-rRNA amplification of DNA extracted.

14 th Issue

Seven Domestic wastewater samples were used for extraction of DNA by
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using Meta-G-Nome™ DNA Isolation Kit and amplified 16S rRNA gene by using
PCR and analyzed in agarose gel electrophoresis .
4.5 Sequencing of 16S-rRNA for the different water samples

Bacterial 16S rRNA gene was amplified by PCR with 16s rRNA universal
primers. The amplified PCR product was sent for the sequencing at Chromus Biotech,
Bengaluru. The sequencing result of all water samples are shown in (Table 2):
Table 2: Result of the Comparison of the different wastewater samples of Tripoli.

1

2

Type of samples
Tripoli
Domestic waste
water
Tripoli
Domestic waste
water
Tripoli
Domestic waste
water
Tripoli
Domestic waste
water

Sequence

% of
similarity

CG20160324I

96 %

CG20160324J

97 %

CG20160324K

98 %

CG20160324L

99 %

5

Tripoli
Domestic waste
water

CG20160324M

98 %

6

Tripoli
Domestic waste
water

CG20160324N

98 %

7

Tripoli
Domestic waste
water

CG20160324O

3

4

98 %

First similarity type
Vibrio casei gene 16s
rRNA partial sequence
Staphylococcus aureus
gene 16s rRNA partial
sequence
Aeromonas caviae strain
CECT gene 16s rRNA
partial sequence
Aeromonas sobria strain
JCM 2139 16s rRNA
gene partial sequence
Pseudomonas
aeruginosa strain ASAI
02 gene 16s rRNA
partial sequence
Pseudomonas salegens
strain GBPy516s gene
16s rRNA partial
sequence
Bacillus cereus strain
FORC-013 .complete
sequence.

4.6: Sequencing analysis by Bioinformatics Tools
The full length nucleotide sequences were analyzed and compared with the reported
sequences by BLAST server. The closest relatives that showed in subhead in the
following tables identified with the sequence reported in the database were assigned.

1. BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324I):

Study of microbial diversity in wastewater samples using metagenomics technique

Samples
No.

The BLAST results were showing percentage of similarity for the First sequence was

tree is shown in (Figure 2).
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98% with Vibrio casei gene 16s rRNA partial sequence. The design of phylogenetic

Figure 2: Phylogenetic tree of Vibrio casei gene for 16s RNA.

Several species of Vibrio are pathogens ,is a Gram., and are common causes of
mortality among marine life (Faruque and Nair 2008; Thompson et al., 2005).
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2.BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324J):
The BLAST results were showing percentage of similarity for the second
sequence. The largest percentage of similarity was 98% with Staphylococcus aureus
gene 16s rRNA partial sequence.The design of phylogenetic tree is shown in (Figure
3)

Figure 3: Phylogenetic tree of Staphylococcus aureus gene for 16s Rrna .

that can grow without oxygen demand. Staphylococcus was first identified in
1880 in Aberdeen, Scotland, by surgeon Sir Alexander Ogston in pus from a surgical
abscess in a knee.(Masalha et al., 2001).
3.BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324K):
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The largest percentage of similarity for the third sequence was 98% with
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Aeromonas caviae strain CECT gene 16s rRNA partial sequence. The design of
phylogenetic tree with other bacterial species is shown in (Figure 4).

Figure 4: Phylogenetic tree of Aeromonas caviae gene for 16s Rrna .

Gram-negative bacterium of the genus Aeromonas, facultative anaerobic, rodshaped, can cause gastroenteritisTwo major diseases associated with Aeromonas are
occurs after the ingestion of contaminated water or food. (Graf 2015; Minnaganti et

4.BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324L):
The largest percentage of similarity for the fourth sequence was 98% with
Aeromonas sobria strain JCM 2139 16s rRNA gene partial sequence. The design of
phylogenetic tree with other bacterial species is shown in (Figure 5).

Figure 5: Phylogenetic tree of Aeromonas sobria gene for 16s Rrna

The fourth result sequence is similar to third sequence type, from same family
but different in type of strain and sharing in characteristic a Gram-negative bacterium
of

the

genus

Aeromonas,

facultative

anaerobic,

rod-shaped,

can

cause

gastroenteritisTwo major diseases associated with Aeromonas are occurs after the
ingestion of contaminated water or food. (Graf 2015; Minnaganti et al., 2000).
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al., 2000).

The largest percentage of similarity for the fifth sequence was 98% with
Pseudomonas aeruginosa strain ASAI 02 gene 16s rRNA partial sequence. The
design of phylogenetic tree with other bacterial species is shown in (Figure 6).
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5.BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324M):

Figure 6: Phylogenetic tree of Pseudomonas aeruginosa gene for 16s r RNA.

Gram-negative, rod-shaped bacterium that can cause disease in animals and
plants, It is found in soil, water, skin flora, It thrives not only in normal atmospheres,
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but also in low-oxygen atmospheres (Itah and Essien 2005).
6.BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324N):
The largest percentage of similarity for the sixth sequence was 98% with
Pseudomonas salegens strain GBPy516s gene 16s rRNA partial sequence. The design
of phylogenetic tree with other bacterial species is shown in (Figure 7).

Figure 7: Phylogenetic tree of Pseudomonas salegens gene for 16s r RNA.

The pseudomonads were observed early in the history of microbiology. The
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generic name Pseudomonas created for these organisms was defined in rather vague
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terms by Walter Migula in 1894 .(Palleroni, 2010).
7.BLAST results for Tripoli domestic wastewater isolate (CG20160324O):

The largest percentage of similarity for the seventh sequence was 97% with
Bacillus cereus strain FORC-013 .complete sequence. The design of phylogenetic tree
is shown in (Figure 8)

in soil and food. Some strains are harmful to humans and cause foodborne illness,
while other strains can be beneficial as probiotics for animals (Kotiranta et al.,
2000).

5. Nucleotide sequence accession numbers
All nucleotide sequence data from waste water of this study were submitted to
the DNA data bank of Japan (DDBJ) for getting the accession numbers of the seven
water samples.

Table 3: Results of the accession numbers of various water samples
Sample No. Sample ID

Sample description

Code Sequence

Accession Number

1

I

Tripoli waste water

CG20160324I

LC140951

2

J

Tripoli waste water

CG20160324J

LC140952

3

K

Tripoli waste water

CG20160324K

LC140953

4

L

Tripoli waste water

CG20160324L

LC140954

5

M

Tripoli waste water

CG20160324M

LC140955

6

N

Tripoli waste water

CG20160324N

LC140956

7

O

Tripoli waste water

CG20160324O

LC140957

ً حق الولكٍَ لِذٍ السالسب هع ارقام االًضوام الوسجلَ باستحقاق هي بٌك الجٌٍاث ( د ى ا ) العالوً ف: َهالحظ
. الٍباى اًظزاالرشٍف
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Figure 8: Phylogenetic tree of Bacillus cereus gene for 16s r RNA.

CONCLUSION:
1. The bacterial diversity of a microbial population in different domestic wastewater
samples of Tripoli Libya

was analyzed using metagenomics approach showed

different type of strains and these strains were unknown till date. These strains are
related with 05 known bacterial families. Vibrio casei gene 16s rRNA partial
sequence, Staphylococcus aureus gene 16s rRNA partial sequence,

Aeromonas

caviae strain CECT gene 16s rRNA partial sequence, Aeromonas sobria strain JCM
2139 16s rRNA gene partial sequence, Pseudomonas aeruginosa strain ASAI 02 gene
16s rRNA partial sequence , Pseudomonas salegens strain GBPy516s gene 16s rRNA
partial sequence, Bacillus cereus strain FORC-013 .complete sequence,
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2. The bacterial groups found in this study are mostly toxic because these species

273

cause different types of diseases in aquatic organisms, land organisms and humans. It
can resist antibiotics and should supply new novel approaches to the diagnosis and
treatment of infectious diseases. The bacterial diversity in water samples was huge
and all of them were unknown because they were difficult to culture. The results
obtained from this study confirmed that new strains were related to five types of
families of bacterias in seven different strains. All sequences which were obtained
from this study are submitted to the international DDBJ database.
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