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 .وأخبارهومقاالته وتنبيهاته وآرائه قرارات المجمع  ونشر  

 

 (ة أشهركلَّ أربع مرة   تصدر  )
 

 

 



 :في المجلة النشر منهاج
   السالمة اللغوية.   قواعدُ   فيه   ى ويُراع    واملنهجية السليمة،   ة، د  البحث ابألصالة والج   سم  يت  أن   -1
 . جملة اجملمع ق  ضوابط النشر املعتمدة يف  ف  منسًقا و  أن يكون   -2
 أخرى، أو مقد ًما هلا. يف جهة    رًا من حبث سابق، أو منشو   اًل  يكون مست ّل  أ  -3
راعى يف كتابة البحثج قواعُد اإلمالء والرتقيم املتبعة، إّل يف اآلايت الكرمية، فُتكتب و ف ق  الرسممج  أن  يُ  -4

وى   ِممبُط ابلشمممكِ التمما  ج سمممج ، ويُراعمممى فيممه مقمممداُر اتاجممةج يف التشمممكيِج فون  املبالغممةج، فمممال ُي العثممماِّ ج
 وجها. النصوصج احملققةج، واألحافيثج الشريفةج، واألبيات الشعريةج، ون 

  « العمممرل التقليمممد  » ط  بممم (،  24  -17يكمممون البحمممث مكتمممواًب بصممميغةج وورف، علمممى ور      مقممما ج     أن  -5
 «Traditional Arabic »    للممنا العممرل، وخممط    للحاشممية(   12للممم ، و   16 بممنط «Times New 

Roman »    للحاشية(.    12للم ، و   14للنا اإلجنليز   بنط 
  وّل جيمماو   ،  أ  مخسممص صممفحًة ريعمماي( اجمللممة(   ( كلمممة  10000    آّلفج   عشممرة    البحممثُ    جيمماو   ّل  أ  -6

 ،  أ  عشرين صفحًة ريعاي( اجمللة(. ( كلمة  4000    أربعة  آّلفج   املقالُ 
 .وإجنليز (  اللغة  عرل   يكون البحث مشفوًعا ريوجز للس(ة الذاتية للباحث، مع ملخ ا ثنائي  أن   -7
 .لتعديالت املقرت حةلنظر يف ابوهُلا مرهوٌن اب، وقللتحكيم العلمي ج  الوارفةالبحوث  ختِعُ  -8
9-   ِ ليِ أو النظممر  مقممرون   رأ    كمم فمسمملوليته علممى فون  لمم   ه، وممما كممانقبولممُ  يسممُع اجمللمم ة   ابلممد 

 .قائله أو انقله

 

 

 

 

 .1658-6530رفم  -هم19/7/1434اتريخ-7222/1434اإليداع  رقم

 أهداف المجلة 

o  ُقممرارات اجملمممع    ، ونشممرج علممو  اللغممة العربيممة كافممةً البحممث العلمممي  يف    اجمللة إىل نشممرج   هتدف
  اجملممممامع السممممابقة،   إىل مجممممع ومتابعممممة قممممرارات   دفُ ه الل غويممممة، كممممما هتمممم وتنبيهاتممممه ومقاّلتممممج 

ِ  .. ملمتراهتا وند واهتا العلمية  تج وتوصيا   ِ للنشر لديها من البحوث هو: واملف
 .الل غة العربية تيس(ًا، وتقريًبا، وترغيًبا، وتصفيةً  الد راسات اليت ختد ُ  •
  : واملصممحلحات   ، واللهجممات   ، واألسمماليب   ، املعنيمم ة بدراسممة األلفمما    واملقمماّلت   البحمموث  •

 . وشرًحا  ، وترمجةً  ، وتعريًبا  ،  وتصحيًحا أتصياًل 
 .النصوص الرتاثية احملققة •
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 مدير التحرير

 أ.د. سددددددزع الددددددعز  زي   ددددددع    

 
 

 هيئة التحرير

 عبدددددعزيز ب  عدددددا يد   زي ر ددددد د.  
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 أمانة التحرير
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 وديةالسع أبو عبد الرمحن ابن عقي، الظرهري   •
 السعودية أ.د. سليمرن بن إبراهيم العريد •
 األردن أ.د. مسري حممود الدرويب •
 اهلند ريغجهرنسيد أ.د.  •

 السعودية د. صرحل بن عبد هللا ابن محيد •

 فلسطني أ.د. صردق بن عبد هللا أبو سليمرن •

 اليمن أ.د. عبرس بن علي الس وسوة •
 السعودية د. عبدهللا بن صرحل الومشي •
 السعودية .د. عبد هللا بن عويق، الس لميأ •
 السعودية أ.د. عبد الرمحن بن عبد العزيز الس ديس •

 السعودية دادي.الر  بن بنيه أ.د. عرئض •
 املغرب أ.د. عبد الرمحن بودرع •
 بلجيكر أ.د. عبد الرمحن السليمرن •
 العراق أ.د. فرض، بن صرحل الس رمرائي •

 السعودية أ.د. حممد بن عبد الرمحن اهلدلق •
 السعودية أ.د. حممد بن يعقوب تركسترين •

 السعودية أ.د. نوال بنت إبراهيم احللوة •

 



 

 

 

 
 2019 نوفمرب -أكتوبرهـ/ 1441 ربيع األول(، 22العدد ) -السابعة السنة  5

 

 

 

 العدد حمتويات

 7 .فاحتة العدد •
  القرارات: األولالقسم 

 11 القرار التاسع عشر بشأن تعريب لفظ )سناب شات(. •
 : البحوث الثانيالقسم 

ــرو   • ــا  و الــــدر  الن ــــو  وال ــ ــا  األلســ ــود ع مــ جهــ
 ، د. خالد بن قاسم اجلراين.خالل أربعة قرون

15 

،  األداب لســـر ســـرلان، وترجعياتـــ  النقديـــة و األدب و  •
 119 جواهر عبدهللا العصيمي.د.  

 155 ، د. عدانن اخلطيب.املوسيقى الشعرية •
ــري • ــو العـــ ــر و الن ـــ ــا ييفتفـــ ، د. خضرررررر ارررررااي  اجل ررررر   تـــ

 209 .الشنقيطي

ت ـــور تقـــوي لتلـــوير الن ـــو وعيفيـــا ةعهـــد تع ـــي  ال يفـــة   •
ــالتية ــة ا ســـ ــا و ا اتعـــ ــا قر الـــ ــهب النـــ ــة ليفـــ ، د.  العربيـــ

 ، ود. أبو ب ر عبدهللا شعيب.بن عبدالرمحن احلريب خالد 
261 

 : امللحقاتالثالثالقسم 

 335 اجملمع واجملمعي ِّر ائفة تن أخبار  •
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 فاحتة العدد
 

احلمددد ربرالراملنيدددصلى ر عدددنبرّراندددبروعلى دددصرصمددد  ر اندددبر ملددد ر عددد ع ر
ر:أمجنيى ر بني 
هدداراملنيدد اراحلددصاشر املنينددل  رجملدد،رمجنددنيرافمدده رمجددهربددىرافى لدد ر ددلاا اررفهدد ا

رمخسني ر أخعصا ارمجمنيلني ر جملدد،رأدددني هصروعدد رلددون،راملددد  ا ر اار  رافمددهر  حباًث 
 هدددارهلددددا صراندددبرجملنيدددصلمراا مدددصارجملنيصجملددد رر -دددد  ا افندددنيرجملا ددد نيراندددبرامل-
ر...ر خل.نيراملنيليبمر االد نهصااتراللجنيلامل  ث
ر.رت طنَّهر  رأْ رت اَ ريفراملد ااةفننيرهلئنيرحتلللرا ر

رامل ه ئددنير  راملعددصهلوى ر افمنيلددى رمللددنااا ارث ددنيرجملددر هر هبدد ارامل عدد راحلسدد،روددنئى
ص ر  عدداال ر  رث دد ه  ر ملددلنين رامل اادددا رأنر خدد   ربنيددصلمراملع دديراملنينمددو رحت لمدد 

ر ونل ا.ر
 راملدد شراو هددبرفلدد رافمنيلددىا ر(ددد صلر ددصت)تنيللبر أجملصرامل لاارفهاربن  ر

ر  رأ رل ا ر)ِد صل(رانبرزونير)ِفنيصل(ركددلِاا  ر ِك ددصل ر ر صا ر ِامددصا ر ملنيدد ىرمخددِ
بنسددص راددليب ر دددل  ررظدد صربدد ل  ررترافمددهرمل :رملَرمْلريددر-  دد ر لدد -رل ددالر ددص   ر

ريفرهللولصترامل لاا.ررامل ص  راجلاالرجمل د  ر
 ألودد رجمل ددصالرلددصرانلدد ر راملنيددللريفرامل نيللددبردددَ ،جلل صرانددبررأو ص هلصعن :ر

ن ددددص  ر ا ددددصترململ دددديربدددد ل رفلدددد ر أل راخ لددددصار ر خل  دددد رانددددبراألملسدددد ني رامل طدددد 
راألعدد رهددورهلدد ر أل رامل سددملنيريف رحبمنه رانبرتلكرمل ير ددصعرانددبرأملسدد  ه 

رملل ا رانبرجمللنا راليب.ررالني  تطف ص راأل  رتنيللبراملن يرملندصوه.ر
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صر  أييترهددددد اراملنيددددد ارجملددددد،رافندددددنيريفرأكررتسددددد  ع رفلددددد رجمل دددددنيرال لجملدددددنيراصجملدددددد 
رهلددددددصف  ر لنددددددهىريفرلص دددددد راملددددددانجمل،راملدددددد شرتطن دددددد ر جملددددددصاةرجمل ددددددنيرال لجملددددددنيررملغدددددداك 

ر.ر«كلفرو ا ر   ةربنغنيرامل ل  »
مل  جملددددد رأ رت دددددا رهددددد  رافندددددنير اهلددددد ةرجملددددد،رامل ددددد  اتريفرجمل هصجهددددددص ر  نر

ملنغددددددنيرامل  ددددددصلرالعددددددى ر هدددددد ار يفرضدددددداابارونددددددلهصر حت لمهددددددص ر يفرخدددددد جمل هصر
راملعن راألجملى ر جمل،رّروس م ىراملنيا .ر

ر

 صاحل بن عبد اهلل ابن محيدد. 

 

 



 : األول القسم  

 

 

 القرارات
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 : (1) للمجمع  عشر   التاسع القرار  

 .(Snapchatتعريب لفظ )سناب شات 
 

 احلمُد هلِل وحَده، والصالُة والسالُم على من ال نيبَّ بعَده. أّما بعُد:
ع علإإى  فإإ جم عمإإَل الللإإب العكب إإب ى إإب عَإإَرَّ م)سإإ)َش ععك إإ  )  اب إإا  (، وطَكحإإَ

  خالإدٍ   أمإ  م إبَ   مسإ)ِّ   لكلَإب إب   أعضائع، للخكوج بقكاٍر إمجإاع  أو أللإيب ش نإ؛نعل علَ
 مكادٍف هلذا املصطلح. دِ إجياش  الف صل

  أو ألفإإام    ، م هإإا مإإا رإإ) عكمجإإا   أبلفإإام مقةحإإبوقإإد عقإإدَّم اءعضإإاي ا مع إإ)جم  
وكإإإاجم رأغ أللإإإ     للفإإإص بصإإإ د م عإإإددة،  م هإإإا مإإإا رإإإ) ععك إإإ   و   ،للمصإإإطلح  بد لإإإب  

م الصإإإإكش  مإإإإل عط) عإإإإع لل  إإإإا  ابللفإإإإص اء  إإإإيب،  اءعضإإإإاي امل إإإإاركت رإإإإ) االح فإإإإامَ 
 العكيب.

  اب( ب سك الستل ملا  ل :)السِّ  لفصِ   اقةاحَ  -ب اي  على ذلك- ورأى ا ملُ 
ِعع  ععك َ  اءلفام اءعجم ب إببقاي أصِل اللفإص، وإخضإا  العكبِ   أجمَّ من   بِ  -

  ءوزاهنم.
كف الللإإإإ)غ ال إإإإائل بإإإإت عامإإإإب ال إإإإا  ال إإإإ)م  م)افإإإإ     رإإإإذا اللفإإإإصَ   أجم   - ل إْذ  للعإإإإُ

 )  اب( على رذا ال طَ  .  طلق)جم لفصَ 
مإن ح إ     م)افإ     -وإجم كإاجم أعجم إ ا معإكاب  -م)اف  للصإكف العإكيب، ورإ)   عأن-

  (.اللفص ال  عماٍل معجم ٍّ قدميل  ل ق  ش أحد معان ع مل وظ فب )  اب ا
  أنع مي ن االن قاُق م ع إلفادة اءحداث واملعاين امل علقإب ابل طَ إ ل فال)حإدةُ  -

 
 ه يف موقع المجمع.مراجعة حيثيات القرار، يرجىلمطالعة حيثيّات  (  1)
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لب ابل طَ إإإ  ُعسإإإمى ) إإإَ ابب(، والفعإإإُل رإإإ) ) إإإ َّ ( ابل ضإإإع   ، أو ) إإإان (  املك إإإَ
 .إلفادة معر امل اركب

اءعضإإإإاي امل إإإإاركت ش م)سإإإإ)ش    إل إإإإع أك إإإإكُ   ملإإإإا مإإإإالَ   م)افإإإإ   رإإإإذا اللفإإإإصَ   أجم   -
 .القكار

َ اب( ش مقابإل مصإطلح )  اب إا (  لفصِ  ملا  ََ  ف جم ا مل  كى اخ  ارَ    ) إِ
، و )ص  ىداول ع وال م ت لع بإت اههإا  املع  إب ابإلعإالم  أك ك أعضائعكأغ ِوفاق ا ل

ا ل دو  ع ش املعا م العكب ب احلهبذا الضَط  وال عك   وال قافب  د  ب.ل مته د 
ن أراد لف إإ ا   ع ش م)سإإ)شِ أو لإإَ  ذلإإك  عكمجإإب  أو ععك َإإ ا  آخإإكَ ومإإَ   القإإكارِ   ، فل طالعإإْ

 مع ت وم اق اهتم.على عم)ش آراي ا   الذغ    ملُ 
ُ  واهلإإادغ إا  إإ)اِي السإإَ ِل، وصإإلى هللاُ علإإى نَ ِّ إإا  مإإٍد وعلإإى آلإإِع   وهللا امل)فإإِّ

 وصحَِع و لَّم.
 



 : الثاني القسم  

 البحوث
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(1) 

جهود علماء األحساء يف الدرس النحوي  
 والصريف خالل أربعة قرون 

 

 (1) قاسم اجلراينبن  د. خالد
 

  

 

أستتتتفلس ة اتتتت ا عر يا عرداهباا ملساعدل عكاتتتتلعلو هبا اا عرد ال عكاتتتتلالع ملعرفك اهاا  ل دا عك   ة ل   (  1)
 ر  رتملل ملعكدلان ابرظ اعن.
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ِخالَل َأْربـََعِة  ُد ُعَلَماِء اأَلْحَساِء ِف الدَّْرِس النَّْحِويِ  والصَّْرِف و ُجهُ 
 . هـ(1400  -هـ 1000)  ن  و قـُرُ 

 

 . امللخص
ز ن هبداٍل ابرد م ملعرد ملء ملعألاب ملعألاابءو  عشف ات عألحالء  نذ 

َاتًَّزع هبا ب   ملش لْت يف عرهان عرفلسع عهلجاّي مل ل ي اه  ن قاملن اشلطًل ع ماًّل ُمم
عهفملل حال  ل ابرد ملء ملعسفهكلدم ملإجالهلم ملعحرتع  م ملإازعهلم  نزرف م عرد ماَّا  

 عكا اقا.
عرلملل عرداهباَّا  كذر  ملةل ع ى عألحالء ع ملء أجالء  ن علٍا  ن 

و ملكلن   ملعإلسال اَّا تاَك أثًاع ابرزًع ع ى عزاهلر عألحالء ملتكارهل ع ماًّل ملةااًّيًّ
ر نلء عكالجلو ملةفح عكلعرس عرد ماَّاو ملإاشلء عألرهبكاو عرلملر عألكرب الزاهلر  

 عحلالع عرد ماَّا يف عألحالء.
ثو ملعر ههو  ملكلات عرد ال عرشاعاَّا  ن ع ال عرهاسن ملعرف اريو ملعحللي

ل  صلر عرد م ملعإلميلن ابهلل ملهباساره ص ى هللا ع اه   ملعرفجايل أهم عرد ال؛ ألَّنَّ
 ملس م. 

ملألنَّ عرد ال عرشاعاَّا ال ميان ة م ل مل داةف ل إال هباعسكا عرد ال عرداهباَّا  
مل داةف ل عكداةا عكفدمهاو ةهل عهفم ع ملء عألحالء دل عهفملً ل ك ريًع ال ساَّمل  

ملعرصَّافو ةهل هبذل ع ملء عألحالء عهفملً ل  نهكع عرنظري دذين   عرنَّحا
عرِدْ َمْْيِو مل ن أهباز  ظلها عهفملل ع ملء عألحالء ابرلرس عرنَّحاي ملعرصايف  
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عرت لطه هب  م كفلب هللا ملسنا ا اه ص ى هللا ع اه ملس مو ملتهامي عر الن عردايب  
ع ملء عألحالء ح هلت    ن عر حن يف عرهاعءع ملعخلكأ يف عرافلهباو ملقل أقلل

تلريس رد مي عرنحا ملعرصاف يف عكالجل ملعكلعرس ملعألرهبكاو ملأملقف عحملانان  
ملعراج لء ملعرد ملء عألملقلف ملعراَِّيع ع ا ل ملع ى عكشليخ عكد مْي ةا لو ملقلل طلئ ا  
 ن عرد ملء ملغريهم هبناخ عرافب عرنحايَّا  ثل كفلب   حا عإلعاعب ر حايايو  

ا الهبن  لر و ملشاملح ل  ثل شاح أيب حالنو ملشاح عهبن عهالو ملكفلب عألر اَّ 
ملهبدض كفب عهبن هشلل عألاصلري كشاح قكا عرنلى ملشاح شذملر عرذهبو  

 ملكفب عرشاخ خلرل عألزهايو ملتلريا ل ململق  ل. 
مل ن  ظلها عهفملل ع ملء عألحالء هبد مي عرنَّحا ملعرصَّاف اظم عكالئل  

هذين عرد مْيو ملكفلهبا عرشاملح ملعحلاعشي ع ى   عرنَّحايا ملعرصَّاةاَّاو ملعرفأراف يف
علٍا  ن عكؤر لت عرنحايَّاو كل سر  ملغريه أاى إىل تكار هذين عرِدْ َمْْيِ  

 ملعزاهلرمهل هبشال خلص يف عألحالء. 
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 .املقدمة 
  اُ ل ملسِ تَِ لرَ ضَ حَ  لرم نَ  َ ها   ن عأل مِ  أ اٍ  رالِّ  ملعحلضلريَّ  عرد ميَّ  عثَ عررتَُ  إنَّ 

ا ياان هبهلؤهل  ا ملعحلضلريَّ عنليف ل ملعحف لظ ل مباراثتل عرد ماَّ  هبهلرِ مل  ول َ  ِ لُ هَ تتَ 
قي  ملعراُ  لِ هلُ عرفَّ  مَ  َّ ملسم  عجمللِ  أملجَّ  ام عإلسال اَّ  عحلضلرعم  تِ قَ قل رَ مل  وعملعكلؤهل  افماً 

. هبرتعث ل عرد ميِّ  اتْ نِ حْي عم    ملعألايبِّ ملعرثهليفِّ
  - إحلى أهم عرداعصم عرد ماَّا يف عردلمل عإلسال ي  – ملَشِ لِت عأَلحالءم 

عهلجاِيِّ اشلطًل  نهكَع عرنَّظرِي ر حاكِا عرد ماَِّاو يف ع ِل عرلَّملرِا    نذم عرهاِن عرفلسعِ 
عجلربيَِّا مل ل هبدلهلو ملسر  هبا ِب عهفملِل حالِل ت   عرلملل ابرد ِم ملعرد ملِءو  

 عرد ملِء عكداملةَْي يف عردم ماِل عرشَّاعاَِّا  مل ن سرَ  قاللم علٍا  ن حالِ َ ل ابسفهكلبِ 
زع ل عجلربي )ت  هبن  ملعرداهباَِّاو مل ن أهباِز حمالِل عرلَّملرِا عجلربيَِّا: عرا كلن أجاا 

هت( عرذي عسفهكب جلَّ أساِع سل ع لعرهلار عألاصلرّي ملجلِّ أساِع سل  927
 جد اّي  ن عكلينا عكنارع. 

نَ كَمل مَلَةَل علٌا  ن عرد ملِء إ  حمام عرلملرِا عجلربيَّا عردمَهْا اَّا   ىل عأَلحالِء إابَّ
أمحل عجلملل عرربااسّي عرفلزّي عكيايّب عكلراّي  هبن  ةلرسهبن   ن م عرشَّاخ ع لهللا

عحلاايّن   ع لعرامحن عإلجييهبن  ملعرشَّاخ حممل ملعرشاخ أمحل و(1) هت(894)ت
ص ي عرلين عحلاايّن عإلجيّي  هبن   هت(و ملعرشاخ اار عرلين ع ي895عرشلةدّي )ت

هت(و 893زع ل أثنلء عااته  ن عحلج سنا )هبن   عرذي قلل يف صح ا عأل ري أجاا 
زيل عرلين عألاصلرّي عكليّن عكلراّي)ت  هبن  عماهبن  ملعرشاخ عحلان 

 

ملاملرهم يف إقل ا عرصتتتتتتالت عرد ماَّا هبْي عألحاتتتتتتلء   هبن حاتتتتتتْيو عرد ملء عكيلرهباان عر اتتتتتتللو ع ي(   1)
 .97ملعكياب عردايبو حباث   فهى جاعثى عرثهليف عرثلينو عألحالء يف كفلابت عراحلرا: ص
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هت  899لئّي عكلراّي )ت ع لعرامحن عر جهبن  و ملعرشاخ خ ا ا(1) هت(898هبدل
ع لعردزيز عر صاّي عرشلةدّي  ن  اَا عكااَّ ِا  هبن   و ملعرشاخ حممَّل(2) هت(902ملقال  

 ملغريهم.  (3) هت(900ملَةَل إىل عألحالء ق ل سنا )
إنَّ هذع عالهفملَل عرد ميَّ  ن حالِل عرلَّملرِا عجلربيَِّا َقْل تَتَاَك أثًاع ابرزًع يف تكاِر  

 يف عألحالء ملعزاهلرهل ال ساَّمل يف ع ِم عر هِه ع ى عكذعهِب عألرهبدِا  عحلاكِا عرد ماَّاِ 
 ملع ال عرداهباَّا أيًضل. 

  هت اخ ْت عألحالءم حتَت حاِم عرلَّملرِا عردمثملااَِّا عألملَّلو مليف 954مليف علل 
  هذه عر رتِع اعرْت َرَحى عحلاِب هبَْي عردثملااَْي ملعرربتيلراَْي عرذيَن أرعامملع عالسفاالءَ 
ع ى شاِق عجلزياِع عرداهباَّا كِل يفمفعم هبِِه  ن  الاٍَا عقفصلايٍَّا ملسالساٍَّاو ةَتَفَصلَّْت  
عرلَّملرام عردثملااَّا ألطملِع عرربتيلراَْي ع ى َشاِِق عجلزياِع عرداهباَِّا عل ًا ملعألحالِء  

 ِإىل ِإق ام  خلصًاو ةكااتم  ن  نكهِا عخل اِج عرَدَايّبو ملعنل ل َقِلَل عجلاشم عردمثملينّ 
هت( عسفَتْهَلَل َ َدهم هبدَض عألمسِا عرد ماَِّا عرشل اَّا  ثل أساِع  960عأَلحالِء سنا ) 

سِل  ال حن اَّا عكذهب ر هالل هباظا ِا عراعِظ ملعإِلرشلِا ملعرفَّد اِمو ملكلَن خالل هذه  
اّي عرشلةدّي  عما عر صاّي عكهبن  ع لمعراَّحام عر رتِع قْل َقِلَل ِإىل عأَلحالِء عرشَّاخم 

ملعرشاخم عردلرفم ابهلِل اتج عرلين عهلنلّي عحلن ّي عرذي مَلَةَل يف   هت(و999)ت 
عرنِّصِف عأَلملَِّل  ن عرهاِن عحللاَي عشَا عهلجاّي ملغريهم  ن عرد ملِءو مث عاف ْت  

 هت.1082ملاليام عرلَّملرِا عردثملااَِّا عألمملىَل ع ى عألحالء سنا  
 

 .99عكاجع عرالهبق: ص(   1)
 .95عكاجع عرالهبق: ص(   2)
خ عحلليث:  هبن حاتتتتتتتتتتتتْيو أاتتتتتتتتتتتتاعء ع ى عحلالع عرد ماا يف عألحاتتتتتتتتتتتتلء يف عرفلري عرداةجو ع لعإلره(   3)

 .39-37ص
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ِل حمْاِم عرلَّملرِا عردثملااَِّا عألملَّل قل ْت املرام سل  هت ملهبدَل زملع 1082مليف سنا 
َْال  ن هبين خلرل ع ى َيِل قلِئِلَهل هباعك  غاياو مليف ةرتِع حاِمِ م َقِلَل ِإىل  هبن  محم

سلمل عر صاّي عرشلةدّي )ت  هبن  ْاِنل ع لهللاعرتمم عأَلحالِء عرشَّاخم عرَدال ام 
أيب عركاب عكيايّب عكلراّي )ت  هبن  هت(و ملعرشَّْاخم عرَدال ام حممَّل1134
خنْي عرنَّجلّي عحلن ي)ت  هبن  حممَّل هبن  هت(و ملعرشَّاخم عرَدال ام رعشل1167
فماشّي عراااّي  احممل عر ِ هبن  هت(و ملعرشَّاخم عرَدال ام عرنَّحاّي ع لمهللا1220

ليِا  هت( ملَاَظَم ةا ل  نظا فه عرنَّحايَِّا عكش ارع عكداملةا هبت )ِك َ 1211عرشلةدي)ت 
َكَفَب شاملحه ع ى ت   عكنظا او    -أيًضل –َدلين( ملةا ل عرتمَ َدلين يف حاملِف عرتمم 

ملكفب رسلئَ هم عألاهباَّا عر  اياو مليف عردهِل عألخرِي  ن عرهان عرثلين عشَا عهلجاّي  
أمحل عردمَماّي عكاص ّي )ت  هبن  َقِلل عأَلْحَالَء عرشَّْاخم عأَلايبم عك يت حممَّل

أيب هباٍا عر يلعايو ملَاَظَم  هبن  و ملزعَر عأَلْحَالَء عرشَّْاخم أهبا ع لهللا(1) هت(1212
 ةا ل  نظا فه عكامَّلع عرهصالع عرذه اَّا يف عحلجا عكااَّاو ملغريهم.

مَلكَّل اخ ْت عأَلْحَالءم حتَت عحلمْاِم عردثمليّن عرثَّلين يف عرنِّصِف عرثَّلين  ن عرَهْاِن  
عزاهاْت عحلَاََكام عرِدْ ماَّام يف عأَلحَالِء عزاهلرًع ك ريًع افاجَا   عحللِاَي َعَشَا عهلجاّيو

ِإْسَ لِل عرامالِع عردثملااَْي ةا لو  ن خالِل هبنلِء عكالجِلو ملةفِح عكلعرِس عرد ماَِّاو  
ملإاشلِء عأَلْرهِبَكِاو ملعالهفملِل هبشؤملِن عردم ملِء ملتهايِ  مو مليف هِذِه عر رتِع ملَةَل ِإىل  

هت( ملغريه  ن  1274لِء عرشَّْاخم حاْي عهبن أمحل عرُلملساّي عرشلةدّي )ت  عأَلْحاَ 
 عرد ملِء عألجالِء.

 

 .45-41عكاجع عرالهبق: ص(   1)
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إنَّ حاكَا ملةلاِع علٍا ِ ْن ع ملِء عرَدلمِل عإِلسال يِّ ِإىَل عأَلْحَالِء خالل ةرتِع  
رداع ِل  حمْاِم هذه عرُلملل عكفدلق ا ع ا ل أمل ملةلاِع ط  ِا عرد ِم إراَ ل يتمَدُل  ن أهباِز ع

ملأمِهَ ل يف ِعْزِاَهلِر عحلاكِا عرِدْ ِماَِّا يف عأَلْحَالِءو هَبْل إنَّ هذع عأل َا يمْظِ ام َ ل كلاْت  
 ع اه عأَلْحَالءم  ن  الاٍا ع ماٍَّا  ا اقٍا َجَدَ ْت ِ ْن هؤالِء عردم ملِء ي لملَن ع ا ل. 

ِ ْن أهباِز عاع ِل    - أيًضل  -َكَمل أنَّ إِْاَشلَء عكلعرِس عرد ماَّا يف عأَلْحَالِء يتمَدُل  
عالزاَهلِر عرِد ِميِّ يف عألحالِء خالَل هذه عر رتِعو ملِ ْن أش ِا هِذِه عكلعرِس:  
 لرسام عرهم َِّا عرشَّاعاَِّاو مل لرسام  صك ى ابشلو مل لرسام سِل ةريملزو مل لرسام  

و مل لرسام عردمرِيو مل لرسام عهبن غاهبْيو ملعكلرسام عرشملراَّا ) لرسا  عراثريِ 
عردف لن(و مل لرسام عرنُتَدْامو مل لرسام عرد ِلعر كافو مل لرسام عرش  اهباَّاو مل لرسام  

 عرشََّ لْراَِاو ملغريهل  ن عكلعرس عكنفشاع يف أرجلئ ل.
َدلِرِف  ثل عر هِهو  عرتمَ  ماِل مل مثمَّ إنَّ َاْاَخ عرامفمِب عرِدْ ِماَِّا يف خمف ِف عردم 
ْنِكِقو ملغريِهل  ن عرد الو  عرتمَ ملعرفَّ ارِيو ملعردهالِعو ملعرنَّْحِاو ملعرصَّاِفو ملعرَ َ ِ و مل 

َؤرََّ لِت ع ى  عرتمم أمل شاعَءَهل أمل عرفَّأراَف ةا لو ملمَلْقَف كثرٍي  ْن تِْ َ  عكْناماخلِت مل 
  َالِجِلو ملإِْاَشلءَ عرتمَ ْ ِماَّا أمل ع ى هبدِض عردمَ َملِء أمل ع ى هبدِض عكلعرِس عردِ 

عكاف لِتو ملعحرتعَل عرد ملِء ملتاقريهم ملتدظام م ملتهلياهم ملإازعهلم  نزرف م عرد ماَّاو  
ملعالسفهاعَر عكداشّي ملعأَل يّن يف عأَلحَالِءو مَلمَلْقَف عألملقلِف ملخلصًا عكزعرع ملعرنخال  

اْت  ن أهم عرداع ل ملأهبازهل عريت  ملعردهلر ع ى عرد ملِء ملعكلعرِس ملعكالجِل كل
 أاَّت إىل عزاهلر عحلاكا عرد ماَّا يف عألحالء ملقال  ل ع ى أشلِّهل.

جم ماًاع ك ريًع يف عزاهلِر عردم ماِل عرشَّاعاَّا ملتكارهل   لءِ اَ حْ عألَ  لءم مَ  َ عم  لَ ذَ قل هبَ مل 
ملخلصًا ع ال عرهاسِن عراامِي كلرف اريو ملع َم عحلليِث ملِعْ َم عرِ ْهِه؛ مَلأَلنَّ عردم ماَل  
عرشَّاعاَّا ال ميانم أْن تتمْ َ َم أمل تتمْدَاَف إال هباعسكِا ة ِم عردم ماِل عرداهباَّا مل داةَِف لو  
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َملءم عأَلْحَالِء عهفملَ  مم اِبردم ماِل عرَدَاهبِاَِّا ال ِساََّمل عرنَّحِا ملعرصَّاِفو  ةهْل كاََّس عم َ 
و ةَتَهْل تَتَنلمَلرماع أش َا عرامفمِب  اِ عرداهباَّ  عر ياِ  اِ  َ لْ يف خِ  حاثم هَبَذرماع ج اًاع َكَ رْيعً 

 عرنَّحايَِّا ملعرصَّْاِةاَِّا  عرنَّحايَِّا ابرنَّاِخ ملعرلَّرِس ملعرفَّد اِقو ملتنلملراع  مْدَظِم عكالِئلِ 
 ابرشَّاِح ملعرفَّح اِل ملعرفَّلقاِق.

هاع  حهَّ   لْ قَ   ءم ابَ اَ م أم َّنَّ بَِ   عجلزياعِ   لءِ مَ  َ عم   نْ م  ِ هِ ريِْ غَ   نْ عَ   لءِ اَ حْ عألَ   لءم مَ  َ عم   زَ متاتَّ   كَمل 
   َ رِ ذَ هلم هبِ  لم  َ شْ يَ ِهو اةِ  م مِ  ْ عِ  اِ دَ م ملسِ  ِ اع هب ض ِ ةم اِ ملعم   عرَدَاهبِاَّاو ن ساعبِ  يف كثريٍ 
ا ملعأَلَاهبِاَّا يف امملِل  ماَّ  ْ عردِ   عحلاكاِ   يف إثاعءِ   هِ اع هبِ مم  َ سْ ي أَ ذِ عرَّ ملعألايّب    يّ اِ اْ م عر ِ  م افلجم 

 . عخل اِج عردايبِّ ملعجلزياِع عرداهباَّا
َ َالاََا  قلَل عرشَّْاخم ع لمهللِا عرَ اَّلل يف كفلهبِِه ع ملِء جنٍل خالل مثلااِا قاملن   اًِّنل  

حاثم عملَّْت عألحالءم  ن عراَّ ِع عكلعرِس عرد ماَّا   - عأَلحالِء مل الاَا عم ملئِ ل 
: ال يَت تْ مغم طلربم عرد ِم كملَرهم  لَن يتمهَ ل: )ملَكَ -يف عرَدلمِل عإِلسال ّي   مَلعرَاَمللم هلِل    –لم

َدِا هب –  لعٍن: َ لرسِا  حَّتَّ يَتَفَخاََّج أمل حيضَا امرملًسل يف َسْ ِع  لعرَس يف َس تْ
عرُلملحيس يف عرزهبريو مل لرسِا سِل أيب هباٍا يف عأَلْحَالِءو مل لرسِا عآلرماسي يف  

َن طلربم عرد ِم ِإَسع  لَاعِايَِّا يف ا شَقو ملَكَ عرتمم هبيلعَاو ملعأَلزهِا يف ِ ْصاو مل لرسِا 
 اَا  عسفاىف يَتؤملم عحلا ِْي عرشَّاي ِْي حلضاِر هبدِض ح هلِت شااِخ عحلا ِْي يف 

 .(1) ملعكلينِاو مثمَّ يتمَداِّجم ع ى عنازَع ملعرهصاِم( 
  هبلععم إِ  اهم ل سكَّ ل ُمَّ ل شائً لِّ هَ اتم   ِ ْن َهَذع عرَ حثِ عرهلا اِ  َ لحثِ عرتمَ يف  ملحننم 

 .ملعرالعاَ  عرفاةاقَ   ن هللاِ  رعجْيَ  افِ ملعرصَّ  حاِ عرنَّ  َمي  ْ يف عِ  عم ملِء عألحالءِ 
  

 

 .1/390هبن ع لعرامحنو ع ملء جنل خالل مثلااا قاملن  عر اللو ع لهللا(   1)
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 : ْدَخلُ الـمَ 
 . ْوِقُع اجلُْغَراِف  الـمَ اأَلْحَساُء التَّْسِمَيُة وَ 

 َتْسِمَيُة اأَلْحَساِء: 
 َمْعََن اأَلْحَساِء ِف اللَُّغِة: 

مجعم ِحْايو ملعحِلْاي: ) لٌء يف ر ٍلو حَتَْفهم أرٌض صمْ َ ٌاو متندمهم أْن يااَخو  
 .(1) عراَّ َل ا َع عكلءم(مليهاِه عراَّ لم ِ َن عرشَّْمِس ملعرُاماِلو ةِإَسع حبثَت 

قلل عهبن  نظار: )عحِلْايو س ٌل  ن عألرِض يافنهعم ةاه عكلءمو ملقال: ها  
ِغَ ٌظ ةاَقهم ر ٌل جيفمعم ةاه  لءم عراَّملِءو ةا ََّمل ازْحَت ارًاع مجْدَت أخاىو ملعجلمعم  

اَّ لم عكرتعكمم  أحالٌء ملِحَالٌءو ملعالحِفَالءم ا تم عررتعِب خلاملِج عكلِءو ملعحِلْاُي: عر
أس  مهم ج ٌل ص ٌلو ةإسع  مِكَا عراَّ لم اشَف عكلءمو ةإسع عشَفلَّ عحلُا امِ َث ملجه عراَّ ِل  

 .(2) عن سر و ةن َع ابرًاع َعْذاًبو مل ن هذه أحالءم هبين سدل حبذعِء َهَجا ملقماعهل(
  نَّ عألحالَء مجعم ِحْاُي هبااا عحللء إهت(: )626ملقلل ًّيقات عحلماي )ت  

ملساان عراْيو ملها عكلء تنش ه عألرض  ن عراَّ لو ةإسع صلر إىل صالهبا  
أ اافهو ةفح ام عردابم عنه عراَّ ل ةفافخاجهو ملهي كثريع ابر لاياو مل ن ل أحالءم  

 .(3) هبين سدل حبذعِء َهَجا ملهي  لينا ابر حاين(

 

هبن   و ملينظا: عكرباو حممل1/536هبن عحلاتتتتتنو مج اع عر ياو )حاتتتتتي(  عهبن اريلو أهبا هباا حممل(   1)
 .168/ 1يزيلو عرال ل يف عر يا ملعألاب:

 .177/ 14هبن  االو رالن عرداب  رو أهبا عر ضل مجلل عرلين حمملعهبن  نظا (   2)
 .14عحلمايو ًّيقاتو عكشرتكو ص(   3)
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ل مساْت عحَلَال حِلََالِء  لِء ةا ل ملختُ  مهم يف  عرتمَ ملقلل عهبن ع اعن يف رح فه: )ملإَّنَّ
 .(1) َ ل(اأرعاِ 

نَّ عسَم عأَلْحَالِء مجعم َحَالو ملها َرْ ٌل يياصم ةاه عكلءم  إملقلل أهبا عر لعء: )
 .(2) َر إىل صالهبا عألرِض أ ااْفهمو ةفح ام عنه عرَدَابم ملتافخاجمهم(لحَّت ِإَسع صَ 
   فلةهاٍ    لئاَّاٍ   عاانٍ   هباجااِ   و ة ي تفمفعم هذع عالسمم   ع ى عألحالءِ   قَ  ِ طْ ملهلذع أم 

إىل حاعيل   عرداانِ  ت  َ  علام  يصلم  حاثم  وهلئ اٍ  جاةاَّاٍ  مبالهٍ  و ملحتف ظم ملكثريعٍ 
ى  اَ ملقتم  نِ لم  م  عاااليب ت هلئي هبْيَ  هبشالٍ  قم عكاله تفلةَّ  ت  َ  ملكلاتْ  .(3) عاًنل 162

و  اٍ ته اليَّ  يٍّ ش اا رَ  هبذر َ   شا اً  ملعجللعمللِ   ن عألَّناِ  جمماعاٍ  و عربَ عألحالءِ 
: عْي عخللملاو ملعْي عحللرَّعو ملعْي أل س داو ملعْي عحلهلو  ت   عرداانِ   أش اِ   نْ مل ِ 

ملصايلرعو ملعر امييو ملعحلاياعتو ملعْي جنم    ملعر حرييَّاو  ملابه او ملهباعهباو ملعجلاهايَّاو
 و ملغريهل  ن عرداان.ل عراربيفاا عرلعةئاعريت تفماز مباله 

هبن   يف ع ِل عك ِ  ةاصل هت1386 عراداايَّام سنا عرلملرام  تْ أَ أاش ملهبدل أنْ 
  و إبقل اِ هذه عرداانِ   ملاعِ   اف متَّ حتاْيم ي ملعرصَّ عراَّ    شاملعَ   - رمحه هللا–ع لعردزيز  

  ؛ إل لعاِ اٍ ع ماَّ   الهٍ  تصايفِ  و ملطاقِ سالحاَّاٍ  فنزهلتٍ مل م  حاهلل ملحلعئقَ   الهبحَ 
  ي عكاله عن جملرِ   عأمل هبدال  دل عاانٌ   عرفاال ياجلم   ر مزعرعِ   خلصاً   ابكالهِ   يِّ عراَّ   قناعتِ 

  ل أاخ تْ مَ و كَ حباث ييذِّي هذع عكشاملعم مجاَع عكزعرِع يف  ملمِن ملقتمَاى عألحالءِ 

 

 .80هبن ع اعن: ص عهبن ع اعنو  اتضىو رح ا  اتضى(   1)
 .99أهبا عر لعءو عملا عرلين إمسلعالو تهامي عر  لعن: ص(   2)
 .30عكك قو ع لهللا محلو عألحالءو س ا ا هذه هبالاان: ص(   3)
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  ع ى  الهِ  ر محلةظاِ  حليثاٍ  تهنااٍ سعت   ضخلتٍ  افِ ملعرصَّ  يِّ عراَّ   شاملعِ  هائام 
 .العِ ملعرضَّ   ن عهللرِ  عرداانِ 

 موقُع األحساِء اجلغراِف والتارخيي وأمساؤها:
  ل أرفٌ هبدلهَ  اِ  َ مَ  ْ عرتمم  ْيِ عراِّ  حِ فْ ةتَ ملَ  لءِ عحلَ  لنِ اَ سْ ملإِ  فِ رِ عألَ  هب فحِ  لءم اَ حْ عألَ 
  عكنكهاِ   ابسمِ  عآلنَ  فم اَ دْ ع ى  ل يتم   ضتْ  سناٍ  إىل سفْيَ   قم  َ كْ يم  عسٌم كلنَ  ُململاعٌ 

 .(1) اِ اقاَّ عرشَّ 
و  اِ اايَّ دم عراُ  اِ عرداهباَّ  عكم ااِ   ن شاقِ  ي عكنخ ضِ  ِ لحِ عراَّ  يف عجلزءِ  تهعم  هيَ مل 
  هبْيَ  و ملتهعم داايَّاِ عراُ  عرداهباَّاِ  اقاَّا  ن عكم ااِ عرشَّ  عكنكهاِ  حملةظلتِ  أكربم  ملهيَ 
 .شاقًل 56مل  47  ي طالكَّ و ملخَ مشلاًل  26مل  17 عاض  تَ اعئاَ 

ن ملَهَجا  يْ اَ حْ ملعر َ متام  ملهَبيِن   سدل يِن هبَ  أحالءِ  قلميًل ابسمِ  افم تتمدْ  تْ لاَ كَ مَل 
)عرَ حاين( ها عالسمم عرذي كلَن يمك ق ع ا ل يف عرَدصِا عجلَله ي  ملغريهلو مل

إىل   مشلاًل  عر صاعِ  خ اجِ  بِ اْ  ن غَ  عرذي ميفلُ  عإلق امم  ملعردمصماِر عإلسال اَّاو ملها
:  عحلمايّ   ًّيقاتم   اًبو قللَ اْ غَ   جنلٍ   ىل حلملاِ قًل إِ اْ شَ   جنااًبو مل ن عخل اجِ   عمَملنَ   بِ اْ غَ 

  لهبارم ملجاعاث ملعراَّ  ملعرزعرعم  ملهبانااام  ملهجام  ملعآلرعم  ملعرهكافم  هي عخلطُ  )ملعر حاينم 
 .(2) َشهَّا( عرتمم ل مل عرصَّ َ   هجاٍ  و ملقص ام ملعريلهبام  ملاعرينم 

 

و ملينظا:  4/ 1هبن ع لهللاو حت ا عكاتتف ال هبفلريخ عألحاتتلء يف عرهلمي ملعجلليل  عرد لعرهلارو حممل(   1)
و ملينظا: خن او حممل عاعيبو اتريخ عألحاتتتتتتلء  207/ 1هبن عثملنو اتريخ هجا  عكالو ع لعرامحن
 .17عراالسي: ص

 .348/  1 دجم عر  لعن (   2)
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 هللم يم  لينفهو ملَ  مَّى ابسمِ اَ يم  إق امٌ  :: )عر حاينم هِ يف اتريِ  خ لملنِ  عهبنم  قللَ مل 
  عألحالءَ  عملهبنا  و ةخاَّدل عرهاع كام ايَّاً ضَ حَ  تْ كلاَ   هم نْ خاى  ِ أم   ليناٍ  ابسمِ  ام جَ هَ 

و  ملعمملنَ   عر صاعِ   هبْيَ   ةلرسَ   ع ى حباِ   ش اٍ    الةام   و ملهذع عإلق امم حلااعً   ملصلرتْ 
و  و ملجنادل عمملنم  ل عر صاعم و ملمشلراُ ابرامل اِ   ل  فصلٌ ملغاهباُ و ةلرسَ   ل حبام ملشاقاُ 
 . (1)(ملعرهل فْيِ  هب كاَّنل ع ى عرهل اِ  عكالهِ  كثريعم 

مَلهمَنلَك  ن َأْطَ َق ع ا ل عسَم عر حايِن؛ )ألنَّ يف انحاِا قماعهل حبريَع  لٍء ع ى  
ل ملهبَْي عرَ حِا عأَلخضِا   شلرِف  لينِا عألحالِء ملقتمَاى َهَجا عرهلميِا تَت تْدملم هبانَت َ 

)يدين  اله عخل اِج عردايّب( عشاع ةاعسَخو ملقملَِّر طماهلمل هبثالثِا أ الٍل ملعاامَ ل هبثالثِا  
 . (2) أ الٍل ملال يم ِضي  لؤهلو ملها رعكٌل اعئًمل(

َل   ملَع ََّل عهلملعيّن عن س ِب تاماِا عر حايِن دذع عالسِمو ةهلَل: )ملعرَ ْحَاْينم إَّنَّ
 . (3)  عرَ ْحَاْين  ْن أجِل َّنِا حممَ ِّم مَلرِنَتْ ِا عِْي عجلاِيِب(مسمِّاتْ 

مَلِقاَل هَبْل مسمِّاْت عرَ حاين؛ ألنَّ هنلَك اخ ًا ِ َن عألرِض يف عر حِا عرا رِي  
و ململ يمداْف  دىن عرلَّخ ا  ن عألرِض  (4) كلجلزياِعو ملمسمَِّي سرَ  عكااع ابر حاينِ 

 .(5)  قكا أل غريهل؟يف عر حِا هْل هَي ش هم جزياعِ 

 

 .4/119هبن خ لملنو اتريخ عهبن خ لملن )عردرب ملاياعن عك فلأ ملعخلرب(:  ع لعرامحنعهبن خ لملنو (   1)
و ملينظا: عك حمو حممتتل انصتتتتتتتتتتتتتتاو اتريخ عر حاين يف  1/347عحلمايو ًّيقاتو  دجم عر  تتلعن: (   2)

 .23عرهان عألملل عهلجاي: ص
 .281ص ا جزياع عردابو ص: (   3)
 .23ل عهلجاي: صعك حمو اتريخ عر حاين يف عرهان عألمل (   4)
عجللستتتتتتتتتتتتتتاو محلو عكدجم عجلياعيف ر  الا عرداهباا عراتتتتتتتتتتتتتتدااياو عكنكها عرشتتتتتتتتتتتتتتاقاا )عر حاين قلميًل(:  (   5)

1/208-209. 
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ملسهَب عرشَّاخم محلم عجللسِا إىل أنَّ  دىن ك ما )عر حاين(: )ها عكنكهَا  
عكمفلََّع  ن عرهكاِف إىل َّنليِا ملعحِا عأَلحالِء يف عجلناِب تالام تمشِ هم حبًاع  ن عكلِء  

َاِت  راثاِع أَّنلرَِهل ملهذع يف عرهلمِيو ملِهَي جتلملرم عرَ ْحَا أيًضل ملِ ْن  همَنل مسمِّ
 .(1) عرَ ْحَاين(

مَلأملَرَا عرلكفارم أمحلم ش يب يف كفلهبِِه: )أنَّ س َب عرفاماِا: ها عتصللم هذه  
عكنكهِا هب حايِن يمنابم أحلمهل إىل عمَملَن ملها حبام عرداِبو ملعآلخِا إىل ةلرَس  

 .(2) ملها عخل اجم عردايّب( 
 ِا مجلاى عألملىل حَّت َّنليِا  مليف إق اِم عر حايِن أساعٌق ر داِب ت لأم  ن ش

ش ِا رجبو مثَّ تاحلم إىل عمملَنو مل ن أش ِا أساعِقَ ل: )ساق َهَجا أمل عجلاعلءو  
  ملكلَن يتمْدَهلم يف مجلاى عألملىل  ن كلِّ سنٍاو ملها ساق هبين حملرٍب  ن ع لِ 

َشهَّاو عرذي كلَن يمدهلم   لشاًع هبدَل ساِق َهَجَا يف مجلاى  عرتمم عرهاِسو ملساق 
خاِع  ن كلِّ سنٍاو ملها قص ٌا إلق اِم عرَ ْحَايِن يف شاِق عجلزياِع عرداهباَِّاو ملعلصما  عآل

ِفو ملساق َيرْبِيَنو  اعرهاسو مل ن عألساعق أيًضل: ساق عرزَّعرِع يف عرَهكِ   ره ا ا ع ل
و ملعرَ ْحَاينم  اطنم علٍا ِ َن عرُشداعِء عرداِب  (3)ملساق علقَلو ملساق اعريَن(

 

 .24و ملينظا: عك حمو اتريخ عر حاين يف عرهان عألملل عهلجاي: ص1/210عكاجع عرالهبق: (   1)
و ملينظا: عك حمو اتريخ  7/541ملعحلضتتلرع عإلستتال اا: شتت يبو أمحلو  استتاعا عرفلريخ عإلستتال ي (   2)

 .23عر حاين يف عرهان عألملل عهلجاي: ص
و ملعألةيلينو  190 -189و ملعهلملعينو صتتتتتتتتتت ا جزياع عرداب: ص1/158ينظا: عكرباو عرال ل: (   3)

و ملعكالو حممل عثملنو  نكها عخل اج  109ستتتتتتتتتدالو أستتتتتتتتتاعق عرداب يف عجلله اا ملعإلستتتتتتتتتالل: ص
و ملعراتتتتلمل: ع لعردزيزو عكشتتتتها يف عرشتتتتدا عجلله يو  130ائلتل ملشتتتتداعؤهل يف عجلله اا: صعردايب هب

 .584جم ا عرلرعاا: ص
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عرَدْ ِلو  هبن   م ع ائ عرَهْاِس ِ ْن ِكنلَع يف عمملنو ملعأَلْعَشىو ملَطَاَةاَ عكش اريَن  ن
هبن   قمائاو ملعماملٍ هبن  َاَقِش عأَلْكرَبِ ملعأَلْصَيِاو ملعماملٍ عرتمم ملعرصََّ َفلِن عرَدْ ِلّيو مل 

أساى عر اثّي عرد لّيو ملعكف مِس عرد لّيو ملهبشل َا عريلياو ملزًّيا عألعجمو  
 و ملغريهم.(1) اين عكهاب عرداهبن  ملع يٍّ 

مبل يداف   - إىل عمملَن جنااًب  املرًع  ِت مشلاًل يْ اَ عرام  نَ  ِ  ملعر حاينم قلميًل متفلُ 
فَّحلِع ملشاِق  عرتمم ملاملرِا عإل لرعِت عرداهباَِّا   اِا عر حايِن ملاملرِا قكاَ مبم –عراال 

ملِهَي مَتَْفُل ِ َن عخل اِج عرَدَايّب َشْاقًل ِإىل حلملِا جنٍل أمل   عكم اِا عرداهباَّا عراداايَِّاو
  ا اِ  ِ عرهاِس عرهَ   ينو ملهي  هُا ق ا ِا ع لِ اَ حْ عر َ   إق امِ   حلملام   يَ هِ   هِ ذِ هَ   عرّاًّيِض َغْااًبو

  ع اهِ  ى هللام  َّ يب صَ ابرنَّ  طاًعل ملس نتْ  هللِ  تْ  َ مسَْ عريت أَ  وملعكش ارعِ  اِ عكداملةَ  عرداهباَّاِ 
  ُا ق ا ِا هبين متامٍ هْ ٍب أمل قفلٍل أمل كماٍهو ملهي  َ اْ حَ   املنَ   ملهباسلرفهِ   هِ قْت هبِ لَّ صَ ملَ   مَ  َ سَ ملَ 

)ُم اا عر حاين    أممَلعلَ   ع ى جزياعِ   و مث عحناَا عسم عر حايِن هذعو ةأص َح يمك قم أيًضل
 .(2) (اًّلحلر

 عمسمَ ل )َهَجا هبنت  ِقاَل: إاَّه ياجعم ال اأعٍ  وس بم تاماف ل هبِت)َهَجَا(ملأ َّل 
و ملقال: )هبنت عكانِّفو  ن عرداب عكفداهباو  (3) ِ َن عجلاع ها عرَدَملرِاق(  َاْ ِاف عرتمم 

ع لهللا صلحب عرن ا عرذي يف عر حاين يهلل ره َّنا حممَ ِّم أمل  هبن  ملزملج ل حممَ ِّم
ةِهاَل:  و عر حاينِ  إق امِ   ن هب لعنِ  ع ى هب لعٍ  أملاًل  قَ  ِ أاَّه أمطْ  يظ ام و مل (4) عْي حممَ ِّم(

 

 .67عك حمو اتريخ عر حاين يف عرهان عألملل عهلجاي: ص(   1)
عجللستتتتتتتتتتتتتتاو محلو عكدجم عجلياعيف ر  الا عرداهباا عراتتتتتتتتتتتتتتدااياو عكنكها عرشتتتتتتتتتتتتتتاقاا )عر حاين قلميًل(:  (   2)

 .10هتو ص1400 -1301ملينظا: عحل ايبو خلرلو عرشدا عحلليث يف عألحالء  و1/218
 .5/393عحلمايو ًّيقاتو  دجم عر  لعن: (   3)
 .60عجلنيبو ع لعخللرقو هجا ملقص لتل عرثالث: ص(   4)
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ل قلَل عهبنم عألا لرّي يف    و(1) ا عر كلراَّ   قاياِ   جنابَ   عهل افِ    ليناِ   شاقَ   تهعم   هب لعٌ   )إَّنَّ
َشهَّام هباٌت  نهاٌر  عرتمم َشهَّا: )مل عرتمم ِه عسَم اَخ َّل عراَّدلّي سََكا ةِ عرتمم شاِحِه ر اِت 

و ملقلل عهلملعيُن: ) لينام عر حايِن  (2) ابرَ ْحَايِن(  ن حجلرٍع َدَجَاو مَلَهَجام َ لينٌا 
و ملِهَي ساقم هبين حملرب ِ ْن ع ِل عرهاِسو مل نلزهلمل َ ل اَ  َر دل ِ ْن  ععردمْظَمى َهَجام

  نَّ َهَجاَ )إ  : لَ او ملقِ (4) ( عرَ ْحَاين  يَ هِ   أنَّ َهَجاَ )  :ى عكهلسيُ اَ مليتَ   و(3) قتمَاى عرَ ْحَايِن(
  و ِ َكام ععريت أَْاَشَأَهل عرَهاَ   (5) (عرهلمياِ   لءِ حاَ عألَ    لينام   َ لى أاهلاِ ع   قل تْ   كليناٍ   عسمٌ 

قلل عرناياي يف حصلر أيب سدال عجلنليب كلينا هجا: )ململ ميفنع ع اه إال هجاو  
ملهي  لينا عر حاينو مل نزل س كلَّنل ملعرفجلر ملعراجاهو ةنلزهلل ش ارًعو يهلتل  
أه  لو ة مَّل طلل ع اه أ اهل ملكََّل دل جملَّ أصحلهبه  ن أهل عرنجلعو مث عرت ع  

:  لَ املقِ   (6) (النو ةلهبفىن دل اعرًع ملجد  ل  نزاًل ةنزل عألحالءو ملهبان ل ملهبْي هجا  ا 
ملِقاَل: )إنَّ َهَجَا تهعم هباعحِا عأَلْحَالِء   و(7) (عحللرااِ  فِ ا  م عهلَ  هي  لينام  نَّ َهَجاَ )إ

 

/  4قلميًل(: عجللستتتتتتتتاو محلو عكدجم عجلياعيف ر  الا عرداهباا عراتتتتتتتتدااياو عكنكها عرشتتتتتتتتاقاا )عر حاين (   1)
1830. 

 .224-223هبن حمملو شاح عك ض التو ص:  عهبن عألا لريو أهبا هباا عرهلسم (   2)
 .279عهلملعينو ص ا جزياع عردابو ص(   3)
 .71أحان عرفهلسام: ص(   4)
و ملها  ل سهب إراه  187/ 7عرلابغو  صتتتتتتتتك ىو جزياع عرداب  اطن عرداب مل  ل عإلستتتتتتتتالل: (   5)

رعشتتتتتل سل   لرك رمحه هللاو ينظا: عحل ايبو خلرلو عرشتتتتتدا عحلليث يف   هبن عكؤرخ عرشتتتتتاخ ياستتتتتف
 .10عألحالء: ص

 .142-25/140هبن ع لعراهلبو َّنليا عألرب يف ةنان عألاب:  عرنايايو أمحل(   6)
و ملينظا:  26هتتتتت: ص1388و رجبو 7و عردلا16عردملاو عصللو عألحالءو قلة ا عرزيتو جم ل(   7)

ياعيف ر  الا عرداهباا عراتتتتتتتتتتتتتتدااياو عكنكها عرشتتتتتتتتتتتتتتاقاا )عر حاين قلميًل(:  عجللستتتتتتتتتتتتتتاو محلو عكدجم عجل
و ملقل سهب إىل هذع هبدض ع ملء عألحاتتتتتتلء عكدلصتتتتتتاين  ن م عرشتتتتتتاخ عألايب عكؤرخ  4/1832
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كم  ن سلحِل عرَ ْحِا ملع ى هبتمْدِل  ا ِْي إىل جناٍب ِ ْن  نكهِا  40ع ى هبدل حنا  
و ملياى عكؤرخم  (1)قايِا عرَ كَلراَِّا ملَ ل حاهلل( عأَلْحَالِء عرهلميِا عراعقدِا ِ ْن  النِ 

َسى أنَّ  لينَا َهَجَا تهعم مشلَل شاق  لينِا  عرتمما عألسفلسم ع لمعردزيِز هبنم حممٍَّل 
( إىل ِهْجاَِع قاانن ملعريت مسات ةامل هبدل  اًّلعأَلْحَالِء عرَهلميِا )قايا عرَ كلراَّا حلر

 لينا  سفلسم ع لمعخللرِق عجلََنيبو ةريى أنَّ َهَجا: )و أ َّل عر لحثم عألم (2) دجاع )جملن(
  عرهلرعِ   ليل  ن ج لِ مَ أهبا حصاص ملعجلزء عرشَّ   ملج لِ   عرهلرعِ   رأسِ   ل هبْيَ  َ   تهعم   كلاتْ 
 ع  عسمم َهَجَا  لَ مشَِ  مثَّ و (3) جِ عرااعر  هب  لعِ  ى عآلنَ مَّ اَ يم  و ملها  ااعٌ حالءِ يف عألَ 
أي هجا أمل  -و ملهي هِ ك ِّ   عردايبّ  ر خ اجِ  عريايبّ  لحلَ عراَّ  عالسفدمللِ  كثاعِ 

أكثام هبالا عرداِب متًاع ملأطا هو ملهبِِه عماةْت ملعشفمِ َاْت حَّت اماَب هبِِه  -عر حاين
عكثلمو ةهلرماع: )َكِمْافَتْ ِضِع عرفَّْمِا ِإىل َهَجَا(
أمل كنلقِل عرفَّمِا إىل َهَجَا أمل   (4) 

أي شجاٍع    – جلرِب عرفَّمِا إىل َهَجَاو مليف عحلليث عرن اي عرشايف: )ةإسع اَت تْهمَ ل  
 .(6) و ملِ ْنهم قاهلم: )ِسِكي جَمَْا تماِطْب َهَجا(( 5) كأاَّهم قاللم َهَجَا(  - يف عجلناِ 

ملقْل   وينِ اَ حْ عر َ   ن  لنِ   ليناٌ  قلميًل ة يَ  ( أمل )عحَلَال(لءِ اَ حْ عألَ عسمم )ملأ َّل 
هت  لينَتَفهم  314هذع عالسمم هبدل أْن هَبىَن أهبا طلهٍا عجلمَنليبّ عرهمْا مِكّي سنا أمط َق 

 

  -1301هبن ع ي سل   لرك رمحه هللاو ينظا: عحل ايبو خلرلو عرشتتدا عحلليث يف عألحاتتلء  أمحل
 .10هتو ص1400

 .157هبن عثملنو اتريخ هجا: ص امحنعكالو ع لعر(   1)
 هت.1440/رجب/ 9 هلهب ا شخصاَّا يال عرا ت (   2)
 .327عجلنليبو هجا ملقص لتل عرثالث: ص(   3)
 .152/  2هبن حمملو جممع عأل ثلل  عكالعينو أهبا عر ضل أمحل(   4)
 .2968رملعه عر خلريو كفلب هبلء عخل قو ابب سكا عكالئااو حليث رقم (   5)
 .29هبن ع لعردزيزو  دجم  ل عسفدجم  ن أمسلء عر الا ملعكاعاعو ص عر اايو ع لهللا(   6)
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ملهي عكلينام   (1) عكؤ ناَّاو ملهبىن ةا ل قصاَهمو ملهبىن أصحلهبمهم حاَرهمو ملمسَّلهل عأَلْحَالءَ 
عريت هبمناْت ع ى أاهلِض  لينِا َهَجَا هبدَل أْن خاَّدل عرهاع كام ملصلرْت حلااًع  

َل عكلينام   - رمحهم هللام –قل حلََّا عرشَّاخم عكؤرخم محلم عجللسا و مل (2) هلم عأَلْحَالَء بَّنَّ
رَبَّز ملابرشَّملِل عرشَّْاِقّي ِ ْن  لينِا  عرتمم عريت تهعم:)يف عجلناِب عرشَّاِقّي ِ ْن  لينِا 

عكؤ ناَّا  و أ َّل  لينفه اًّلقايام عر كلراَّا حلر - ملهللا أع م -و ملهي (3) ِف عآلن(ا عهلَ م 
ةَتَهْل هبَتَنلَهل عجلمَنليُب ع ى جماى عِْي عجلاهايَِّا عْي عكلء عكداملةِا يف عرَهْايَِا عريت الزعل  

  لؤهل  فلةًهل.
   لنِ  أهمِ  نْ  ِ  لءَ اَ حْ أنَّ عألَ ) :عألرضِ  صارعم  هِ يف كفلهبِ  حاقلَ  عهبنم  سكاَ مل 

  و أ َّل عهبنم (5) (اَ جَ هَ  قص ام  يَ ه لءم اَ حْ : )عألَ  إىل أنَّ عكهلسيّ  يذهبم و مل (4) ينِ اَ حْ عر َ 
  مليظ ام   و(6) (َهَجام   يَ ملإمهلهلل هِ   ْيِ ملعراَّ   عحللءِ   ل هب فحِ اَ إىل أنَّ: )عحلَ   هبكاطَا ةاذهبم 

 . ي ابِ عرفَّ  اببِ   نْ  ِ  ع ذَ هَ  قللَ   هبكاطاَ  أنَّ عهبنَ 

 

هبن خ تلملنو اتريخ   و ملعهبن خ تلملنو ع تلعرامحن1/112ينظا: عحلمايو ًّيقاتو  دجم عر  تلعن: (   1)
و ملعر يلعايو صت ي عرلينو  اعصتل عالطالع:  4/115عهبن خ لملن )عردرب ملاياعن عك فلأ ملعخلرب(: 

هبن ع لهللاو حت ا عكاتتتتتتتتف ال هبفلريخ عألحاتتتتتتتتلء يف عرهلمي ملعحلليث:   و ملعرد لعرهلارو حممل36/ 1
1/4. 

 .4/119هبن خ لملنو اتريخ عهبن خ لملن )عردرب ملاياعن عك فلأ ملعخلرب(:  عهبن خ لملنو ع لعرامحن(   2)
/  1حاين قلميًل(: عجللستتتتتتتتتاو محلو عكدجم عجلياعيف ر  الا عرداهباا عراتتتتتتتتتدااياو عكنكها عرشتتتتتتتتتاقاا)عر (   3)

128. 
 .33صارع عألرض: ص(   4)
 .71أحان عرفهلسام: ص(   5)
 .291رح ا عهبن هبكاطا: ص(   6)
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َ ل عألحالء اا ًا إىل   ملأ َّل ًّيقاتم عحلماّي ةاذهبم إىل )أنَّ عرداَب مَسَّفتْ
أحالِء هبين سدٍل مبحلسعِع  لينِا َهَجٍا مل لٍء ره ا ِا جمَليْتَ َا طاِّئو مَلَأْحَالِء ِخْاَشلف  

 .(1) ِف(اعرَهكِ 
ِء إق اِم  ِفو ةَتَ ْم يشَمْل عالسمم مجاَع أجزع املهنلَك َ ْن ةاََّق هبانَ ل ملهبَْي عرَهكِ 

 عر حايِن.
ملَظلَّ هذع عالسمم يمك قم َعَ ى هِذِه عكلينِا حَّت عسفاالِء عرلَّملرِا عردثملااَِّا َعَ ى  
َع يف إطالِق عالسِم ةََأْصَ َح َيْشَملم   عأَلحالِء يف عرَهْاِن عردلشِا عهلجاّي حاث )تمِاسِّ

ى   َ عَ   حالءِ عألَ عسَم    ك هانَ يم   عرهل لءِ   عجلياعةاْيَ   ة دضم   و(2) ِف أَيًضل(ا  لينَا عرَهكِ 
 .هِ  ِ مَ بكْ  ق امِ عإلِ 

: و ةاهالم هِ يف كفلهبِ  هِ  ِ ملصْ  بَ اَ حَ  لءِ اَ حْ عألَ   ليناِ   النَ  عحلمرييُ  ام ملحيلِّ 
  سملعلَ  و ملجزياعم (3) (سملعلَ  جزياعَ  لم لهبِ هَ ملهي تتم  يّ لرسِ عر َ  اِ حْ ع ى عر َ   ليناٌ  لءم اَ حْ )عألَ 

 . يبّ اَ عردَ   عخل اجِ   سلحلِ    مهلهبل  اِ دَ عراعقِ    عرشَّهاهاِ عر حاينِ   مبم ااِ   عراالَ   فم اَ دْ هي  ل تتم 
أيب  هبن   سمَ ْاملنم ل ها أهبا طلهاٍ هَ لَء ملعخفكَّ ل ملعمَّاَ اَ حْ هبىن عألَ  نْ  َ  لم ملَّ أَ ملَ 
  –  : )ملهيَ عحلمايّ  ًّيقاتم  و قللَ (4) عرهاع كاِ  حاكاِ  زعامم  يّ كِ  م اْ عرهم  ليبّ نَ عجلم َسِداٍل 

 

 .1/112 دجم عر  لعن: (   1)
عجللستتتتتتتتتتتتتتاو محلو عكدجم عجلياعيف ر  الا عرداهباا عراتتتتتتتتتتتتتتدااياو عكنكها عرشتتتتتتتتتتتتتتاقاا )عر حاين قلميًل(:  (   2)

1/129. 
 .14عألقكلر: ص عراملض عكدكلر يف خرب(   3)
ظ ات حاكتا عرهاع كتتا عهبفتتلعًء يف ةتلرس يف  ك ع عرنصتتتتتتتتتتتتتتف عرثتتلين  ن عرهان عرثتتلرتث عهلجاي مث  (   4)

عختذملع  ن عرداعق ملعرشتتتتتلل  اطًنل حلاملدم اتتتتتل عرلملرا عرد لستتتتتااو حَّت متَّ عرهضتتتتتلء ع ا م يف ت    
هبن داعل   ل عحلاتتتتتنعر الاو ملابرفليل ابءت حاكف م ابر شتتتتتلو ملهبدل عره ض ع ى زعام م أيب ستتتتتدا
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ل   َ  َ دَ صَّن ل ملجَ ل ملحَ  ن عمَّاهَ  لم ملَّ أَ  ينِ اَ حْ ر َ ابِ   ليناٌ  اَ جَ هَ  حبذعءِ  -أي عألحالء 
و ملقلَل عهبنم خ لملَن: )عألحالءم هبَتَنلهل أهبا  (1)(يّ كِ  م اْ عرهم  أهبا طلهاٍ  اَ جَ هَ  قص اَ 

 .(2) يف عكلئِا عرثَّلرَِثِاو ملََكلَاْت رِ َهَاعِ كَِا دل املرٌا( طلهٍا عرهمْا مكيّ 
قَلَل عن ل عكازملقُي: )ملََكلَاْت أرًال  مدَجَ ًا ال يَتَاعهل َأَحٌل ةَتَاْصربم عن لو ملَكلَاْت  
ال يَتْهِل م ل ركامٌا إال خت ََّف دل ِ ْن م انٌسو َةِمْن همَنلَك َصلَرْت َدَجَا ِ ْن كملِّ  

 .(3) ِ َن عرَدَاِب ملغريِهم( حيٍّ 
   ليناٌ عأَلْحَالءم : )لو ةهللَ هَ عرَ ل زَ عنل َ  هِ يف رح فِ  هبكاطاَ  ل عهبنم  َ  َ ملصَ  لْ قَ ملَ 
  ع اهِ  حي ام  اِ ؤاَ عرتمَ  ل قايبم و مل لؤهَ ملأَّنلرٍ  ملأشجلرٍ  هبالتْيَ  و سعتم حاناٌ  ك ريعٌ 
 .(4) (دل عرهكنم  عم رَ زْ مليتم   جِّ ام تتْ ملعألم  لنِ ملعرُا َ  لِ عرنَّخْ  يو ملدل حلعئقم لِ يْ ابألَ 

 

عجلنليب ا ي إىل شتتتتتتتتتتتاق عجلزياع عرداهباا ملعريت كلات هبدالع عن  ها حام عرلملرا عإلستتتتتتتتتتتال ااو مليف  
هتتتتتتتتتت مليف  لينا عرهكاف عريت ا ي إرا ل عجلنليب أعلا هساس حاكفه  اع أخاىو ملهبىن ره  283سنا 

قل أقضتتتتتتتتتت هذه عحلاكا  لينا مسلهل عألحاتتتتتتتتتلء ملقلعلع هلم مسلهل عكؤ نا مل هاهل قايا عر كلرااو مل 
 ضتتتتتتتلجع عرلملرا عرد لستتتتتتتاا ملأره ت عكاتتتتتتت مْيو ملعلثت يف عألرض ةاتتتتتتتلًاعو ةهف ت أهل عراتتتتتتتنا 

  جعحلجتتتل ملعجلمتتتلعتتتا  ن ق ا تتتا ع تتتلعرهاسو ملهجاَّت عتتتلًاع  ن عره تتتلئتتتل عألخاىو ملقكدتتتت ع ى 
ن  حج مو ملقف ف م يف هبات هللا عحلاعلو ملرا ْت دم هبئا ز زلو ملستتتتتتتتتاقت عحلجا عألستتتتتتتتتاا ألكثا  

هتتتتتتتتتتتتتتتو  466إحلى ملعشتاين ستنا يف عرهكاف حَّت متَّ عرهضتلء ع ا ل ع ى يل عرلملرا عردااااا ستنا 
و ملعهبن كثريو  15/320ملإعلاع عحلجا عألستتتتتتتتتتتتاا إىل  الاهو ينظا: عرذهيبو ستتتتتتتتتتتتري أعالل عرن الء 

هبن عثملنو   و ملعكالو ع لعرامحن84/ 1و ملعرد لعرهلارو حت ا عكاتتتتتتتتتف ال 71/ 11عر لعيا ملعرن ليا 
ا: ص و ملعكالو ع تتتتتتلعرامحن94/ 2ريخ هجا ات و  169هبن عثمتتتتتتلنو اتريخ عحلاكتتتتتتلت عر اايتتتتتتَّ

 .59ملعكلياسو ع لعرامحنو اتريخ عرلملرا عردااااَّا: ص
 .112-1/111و ملينظا: عحلمايو ًّيقاتو  دجم عر  لعن: 14عكشرتك: ص(   1)
 .4/119عن عك فلأ ملعخلرب(: هبن خ لملنو اتريخ عهبن خ لملن )عردرب ملايا  عهبن خ لملنو ع لعرامحن(   2)
 .162/ 2عألز نا ملعأل انا: (   3)
 .279حت ا عرنظلر يف غاعئب عأل صلر ملعجلئب عألس لر: ص(   4)
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ملسََكَا عره هشنلُي: )أنَّ عأَلْحَالَء سعت خناٍل كثريٍع مل الٍه جلريٍاو مل نلهبد ل  
 .(1) حلرٌع شليلعم عحلاعرِع ملخنا م ل هبهلِر غاطِا ا شَقو ملها  افليٌا ع ا ل(

أي  –ل : )إَّنََّ يف رح فِه عكش ارعِ  هلل هِ تِ مل يف زًّيرِ ام اْ خم  حلرام عراَّ  مليهالم 
 ن   مل فدلق اٍ  قايَّاٍ  أساعرٍ  دل أرهبدام  و ملحياطم ملدل ق داٌ  ملساعاٌ   ليناٌ  -عألحالء

ٌف  انِ و ملدل قصٌا  م  ن ةاسخٍ  ل يهابم  ن مل  َ  عثنْيِ  هبْي كلِّ  عر نلءِ  عحملامِ  َبِ  َ عرَّ 
  هم مجادم   م  َ  ْ فتَ اْ يم  عكلءَ  ملأنَّ سر َ  وو ملغزياعٍ كثريعٍ    لءٍ  و ملدل عاانم مِ اْ عحلم  ملها  هاُ 

  لَّنلو ملعزاهلرِ اَّ سم   ى كثاعِ  َ عَ   ملعاحاٌ   الراٌ اِ   هِ ذِ و ملهَ ( 2) ل( َ نتْ  ِ   ل ةال ياجم اَ عحلَ   اعخلَ 
مل أيًضل:  ام اْ خم  اَ كَ ل سَ مَ مجاد لو كَ  عكالهِ  هِ ىل هذِ إِ  ل عريت حتفلجم  َ لو ملصنلعفِ  َ زرععفِ 

 . (3) (عرا ريعِ  عريت يف عكلنِ  عحلالعِ  ملسلئلِ   لُ دل كم  مجا اٌ   ليناٌ  لءَ اَ حْ )أنَّ عألَ 
ملمسمَِّي هذع عإلق ام ابسم )عرَدَلعن(و ملهي عكنكهام عريت متفُل ع ى عراَّلحِل  ن  

حَّتَّ حلملِا عراايِت جنااًبو مليف عرربِّ  ن قايِا عكِْ ِح يف عراايِت    رأِس عألرِض مشلاًل 
حَّت عرهماين اعخل عراايت َجنمااًبو ملهنلَك  ن َجَدَل عرَدَلعَن ِ ْن كلظمَا   مشلاًل 

  اًّل ِف أمل هجاِع َيرْبِيَن جنااًبو ملرانَّ عالسَم ينحصام حلرامشلِل عرامايِت حَّت عرَهكِ 
 .(4) تِ يف حملمملِا املرِا عرااي

ابسِم )إًّيرا عحلال(و مل)راعء جنٍل( مسَّلهم هبِِه   -أَيًضل  –مَلمسمَِّي َهَذع عإلق امم 
هبضمِّ ل   هت تي اً ل أمل ت لؤاًل 1288عردثملاااَن ِعْنَل ل َعلامملع يف عكاَِّع عرثلرثِا سنَا 

 

 .5/55ص ح عألعشى: (   1)
 .159س اان ه: ص(   2)
 عكاجع ا اه.(   3)
ملعالجفملعاا يف إق ام عر حاين  ن  عرهحكلينو ا. محل حمملو عألملاتتتتتلع عراتتتتتالستتتتتاا ملعالقفصتتتتتلايا (   4)

 .23هت: ص1288-1331
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ِف( َكَمل سََكَا َسِرَ  حمماام  ا ِف ملَقَكَا ملعهلَ م ا و )ملهذع عرِّ اعءم  ؤرٌَّف ِ َن عرَهكِ (1) كم ِّ ل 
عرِّ اعءم  ن عرنَّلحَاِا عإلاعريَِّا جزًءع اتهبًدل   ع و مليمدُل َهذَ ( 2)  كفلهبِِه اتريِخ جنلٍ عألَرماِسّي يف

ِِ أمل  و ملَ َهُا عحللكِم ِِ َفَصاِِّف عردمْثَملين يف  لينِا  عرتمم رااليِا عرَ ْصاِع يف عرِداَعِق
َمل كلاماع يمك هاَن  عهل اِف ابأَلْحَالِءو ملهمَا جيمعم عرُا كفِْي عكلااَِّا ملعرَدْااايَِّاو كَ 

 . (3) َهلطدَا كل  اً عرتمم َعَ ى َهَذع عرِّ اعِء عسم )ِسْنِجق جنٍل( مليهصِلملنم هبِِه عرِّ اعَء أمل 
  عجملاساَّاِ  ساَّاِ لرِ عر َ  اِ ملرَ عرلَّ  ايَّا اتهبدا هلامناِ  َ عرنتَّ  ثاِ دْ عر ِ  ق لَ  حالءم عألَ  تْ لاَ كَ مَل 
  سيّ لرِ عر َ  نم ابَ زم ل عكلااَّا ملعردااايَّا عكاْ تََ عرَ اَ إِ  ىَل اَّ عنو ملتتَ ملَ اْ ا شِ ام ى أَ اَ اْ كِ   عِ هبهالاَ 

   ن م ةهل اعااع هبدلعِ  جماساَّاو أ َّل عردابم  سِ اْ عر م  اًّياام  و ملكلاتْ (4) تْ خَ ا ِ سِ 
ل   َ نتَ اَ سَ  لْ قَ و ملَ اِ عااَّ اَ صْ ملعرنَّ  اِ يَّ ااِ  م عراتَ  ًّيااِ كلرلِّ   – ا إالةا ر مجاساَّ  – اًّيانتٍ 

  عرهاسو ملكلنَ  أشج ع ل س ً ل يف إساللِ  لنَ عرذي كَ  اعرينَ  حبريعء ملرعهبم  عهبم عراَّ 
  عخلكاب عردايبّ  ًّيايّ عإلِ  سلعلعَ هبن  سّ قَ   ثللِ أَ  نْ  ِ  احالِ ىل عرفَّ لٌع إِ عَ  ن هبان م ام 

 .(5) عكش ار 
ع اه   ى هللام ص َّ  لٍ ل حممَّ ا انَ  لِ ى يَ  َ عَ  عكاا اِ   ن  ااَ  ساللِ عإلِ  ةجام  غَ زَ كَّل هبتَ ملَ 
و  قفللٍ  مل أ طاًعل ملعخفالرًع املن حابٍ  ساللِ يف عإلِ  عرهاسِ  ع لِ  ق ا ام  م اخ تْ ملس َّ 

 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/  1331اظاع يف عألحاتتتتلءو  هلراو جم ا ريا عردابو رجب ملشتتتتد لن/ متازو عراتتتتنا عرثلرثاو (   1)
هتتتتتتتتتتتتتتتو  1400 -1301و ملينظا: عحل ايبو خلرلو عرشتدا عحلليث يف عألحاتلء 38لو ص1913

 .175: صهبن ع لهللاو إًّيرا عحلال و ملعراهيبو ع لعراامي11ص
 .37ص(   2)
 .12هتو ص1400 -1301عحل ايبو خلرلو عرشدا عحلليث يف عألحالء (   3)
 .42/  2هبن عثملنو اتريخ هجا  عكالو ع لعرامحن(   4)
و ملينظا: عكالو  151هبن انصتتتتتتتتتتتتتتاو اتريخ عر حاين يف عرهان عألملل عهلجاي: ص عك حمو حممتتتتل(   5)

هبن حاتتتتتتتتتْيو أاتتتتتتتتتاعء ع ى عحلالع   عرداةجو ع لعإلرهو مل 2/42هبن عثملنو اتريخ هجا  ع لعرامحن
 .14عرد ماَّا يف عألحالء يف عرفلريخ عحلليث: ص
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  يخِ لرِ عرفَّ  بِ فم يف كم   داملةفْيِ  ْيِ تَ لاَ ةَ ع اه ملس م يف ملِ  ى هللام ص َّ  يبِّ ى عرنَّ  َ ملع عَ لم ةَ ملَ ملَ 
م   ِ هلم يف  لينفِ   َ ْاِجًلع  عِ رَ عكناَّ   عكليناِ   نَ عااتم  ِ   لَ دْ هبتَ   هبَتَناع   م عرذين هم و ملَ سال يّ عإلِ 

و  ساللِ يف عإلِ   اثين مجداٍ   اع ةاهِ  ُ صَ ملَ و  (مسمَِّي ابسِم )َ ْاِجل جمَاعاثَ   و(عاثَ اَ )جم   عكش ارعِ 
 ملها ال يزعلم قلئًمل إىل عرااِل حبمِل هللِا.

  ام  ْ ملعجلَ  نم اْ اِ ملعردم  زم رَبَّ عرتمم ملَ  فم ا  م و هي: عهلَ ك ريعٍ    لنٍ  مخسَ  تشملم  لءم اَ حْ ملعألَ 
   لئاٍ  نْ  ِ  ل ألكثاِ هَ علام  ا يصلم جَ ى ملعهلِ ام  ن عرهم  هلل علاٌ  ل يف عم مَ و كَ عنم اَ مْ ملعردم 
 .عٍ اَ جْ ملهِ  ياٍ اْ قتَ  ل هبْيَ  َ  ملثالثْيَ  ْيِ فملعثن

  اِ عردثملااَّ  ملراِ عرلَّ  أًّيلَ  عحلامِ  مل هاّ  حالءِ عألَ  نِ لم  م  أكربم  عهل افِ   لينام  ملتمدلُ 
ا  هَ اتْ قتَ ا ملعراّ لحلاَّ ا ملعرصَّ دَ ةتْ ل ملعراِّ لثِ دَ ت ملعرنتَّ ا ل: عرام  َ أحالئِ او مل ن داايَّ عراُ  اِ ملرَ ملعرلَّ 

  و  محلامِ   ا  و مل هلرلٍ هبين خَ    أًّيل املراِ ىَل مل عألم   ة ي عكلينام   رَبَّزِ عرتمم    َّل  لينام ملغريهلو ملأَ 
  ل لهبِ هَ عرتمم مل  اينّ ام ب ملعردم لسِ اَ ل: عراِّ  َ مو مل ن أحالئِ  ِ حامِ  هبزملعلِ  عكالاام   ت  َ  ملزعرتْ 
 .(1) ل ملغريهلزْ ةا ملعحلَ اْ شِ  لن مل ِ فْ َدَ ا ملعردم ميلت ملعرشّ لِ ملعرهِ 

 ُسكَّاُن اإلقليم: 
ِقال إنَّ عر حاين عماةْت ق ل أكثا  ن مخاِا سالِف علٍلو ملإنَّ أملََّل  ن َسَاَن ل  
همْم عر اناهااَنو ملهم أحلم ةاملِع عراندلااَْيو ملهبَتْدَل ِهْجَاِع عراندلااَْي ِ ْن ل َسَاَن  

م   ِ م كلينفِ  م ملص م  لءَ جَ  لْ قَ ملَ اَنو ملهم ةاٌع  ن ةاملِع عرِاْ َلعاِاَْي. ا الَّنم عجلَْاَهلاِ 
ل   َ اَ سَّ أَ : )لءِ اَ حْ عألَ  نِ عَ  للَ سكاعهبان عرذي قَ إ ينّ اانَ عرام  حلراِ عراَّ  النِ ى رِ  َ عَ 
و  حِ  ْ عكِ  حجلرعِ  نْ ل  ِ لؤهَ نَ س خاو ملهبِ  يف أرضٍ  ابهبلَ  أهلِ  نْ  ِ  انَ ام عاِ لَ  ْ كِ   لجاملنَ  َ  م 

 

 .7هبن عااىو  ن أعالل  لينا عكربز: ص عرذر لنو ع لهللا(   1)
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ِ ْن َقاِل َعلاو  و َكَمل َسَانَتَ ل هبدٌض (1) (سرععٍ  أرفَ  مثلاْيَ  اِ حْ عر َ  فِ اعن سِ  لم دم  تْ تتَ 
 ملعرف لهبدِا ملَِكْنَلَعو ملهبين ع ِل عرهاِس ملمتاَم ملغريهم. 

مليتمَدُل ِإق امم عرَ ْحَايِن ح هَا عالتصلِل عرفِّجلريَِّا هبَْي عجلزياِع عرداهباِا ملهبَْي ِ ْصاو  
ْي ملأملرملاب  ِا هَبْْيَ عرصِّ يركايِق عحلَاِ  ْ ِه عرَهلرَِّع عهلنليَِّا ملقلرِع أملرملابو ملها ُما  ملهَبْْيَ شِ 
 أيًضل.

  عكاعكزِ  نَ  ِ  تْ لاَ ل كَ َّنََّ بَِ ) : لءَ اَ حْ هبارا ااس عألَ  عرااانينّ  عكؤرخم  فَ صَ ملَ مَلَقْل 
  قِ ام كم ى رِ هَ فتَ  ْ مل م  وبِ اَ عردَ  يف هبالاِ  شكاِ عرنَّ  اعقِ سْ عألَ  نَ ل  ِ اقً و ملسم اِ عهلل َّ  جلرياِ عرفِّ 
  ملأنَّ   لِ نْ ملعهلِ   عقِ اَ ملعردِ   لزِ جَ ملعحلِ   للِ عرشَّ   نَ مل ِ   واعرداهباَّ   عجلزياعِ   جنابِ   نْ  ِ   عِ اَ عراعرِ   لِ عةِ اَ عرهَ 
عرذي    عأل ام   واِ ضْ ملعر ِ   هبِ ثاملتم عرذَّ   عملام   لنَ كَ مَل ِعو  عجلزيا   ابِ دم  شم ىَن غْ أَ   نْ ل  ِ لَّنََ اَ سم 
يف علل    هم أسكارَ   اَ لهَ لرثو ةتَ أاكااخس عرثَّ   اقيّ ج ْ عراُ   عك  ِ   مع يف ا سِ عركَّ   كَ اَّ حَ 
 .(2) لهَ ازِ نم ى كم  َ عَ  ل راافايلَ  َ اتْ رَ ل إِ  ً جِ اَ فتَ  م  اج اَ  هِ ل هبِ دً لطِ ق.ل[ قَ   205]

 قَتْ َل عإِلْسالِل. أ َّل هبدَل  ٌل كثريعٌ ملَ ام   ِإْق اِم عرَ ْحَاْينِ مِ اْ ع ى حم  دلقبَ تَ  لْ ملقَ 
مَلى )عأَلَشجم(  ن ق ا ِا  لسَ هبن   عإِلسالِلو ةَتَهْل تَتَاىلَّ ِإ لَرَتل عرصَّحليبُ عجل الم عكنذرم 

َدالو مثمَّ عرصََّحليبُ  عرتمم ع ِل عرهاسو مث زملجم عهبنا عألشجِّ عرصََّحليُب عجل الم عجللرملام هبنم  
أهبا عردالِء عحَلْضَاِ ّي عرذي ملالهم عرنَّيُب َص َّى هللام ع اِه مَلَس َّم أََ لرََع عإلق اِمو مثمَّ  

و مثمَّ عرصَّحليبُ عجل الم أهبا هاياَعو مثمَّ عمثملنم هبنم أيب  عرصَّحليُب عكيريعم هبنم شمْدَ اَ 
عردلص راي هللا عن م مجاًدلو مثمَّ  املعنم هبنم عحَلَاِم يف ع ِل عرلَّملرِا عأل ايَِّاو مليف  

  اانَ عردااامثمَّ َحَاَمَ ل و  قَت ََّح م هللام ام كَ ع ِ اَ عرهَ  أملعخِا عرلَّمْلَرِا عرَدْ لِساَِّا َسْاَكَا ع ا ل
 و نَ ا لجلربيةو ملعنَ اْ جم  انم  تَ ةتَ و نَ ا عردص اريمث َحَاَمَ ل و عرذين عجفثماع شأةَا عرهاع كاِ 

 

 .comwww.msn.سالف سنا ق ل عكاالاو ينظا: عكاقع  5عألحالء حضلرع عايها  نذ (   1)
 :عكاساعا عحلاع ع ى عرش اا عردلكاا –ملياا الًّي  –ينظا: عألحالء (   2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/ .)عألحالء_)حملةظا 

http://www.msn.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 )عر رتع عرثلااا(  ام عردثملااَّ  ملرام عرلَّ مثَّ و خلرلٍ  ا نة ةلرلَّملرام عردثملااَّام )عر رتع عألمملىل(و
أخريًع  مثمَّ  عردثملااَّام )عر رتع عرثلرثا(ومث عرلَّملرام عراداايَّام عألمملىل ةلرثلاااو مثمَّ عرلَّملرام 

عك  م  هبدل أْن َامَّ    -أعزَّهل هللام   –  عرثَلرَِثِا  اِ داايَّ عراُ   ملراِ عرلَّ عسفظ َّْت عألحالءم هبِظلِّ  
 هِ ىل ُم افِ لَء إِ اَ حْ عألَ  - طاََّب هللام ثاعه – محن سل سداا عراَّ ع لِ  ع لمعردزيِز هبنم 

  - ملهلل عحلملم – لءاَ حْ عألَ  سرَ  عراقت إىل عآلن مل ملِ ْنذم هت( 1331علل ) عردظاماِ 
ى أهمِّ  لِن عكم اِا عرداهباَِّا عراداايَِّاو  لَ حْ إِ  تندمم ابأل ِن ملعأل لِن ملعراَّخلءو ملهي

ملهبدل عرفَّهاام عإلاعرّي كنلطِق ملحملةظلِت عكم اِا أاحْت عأَلْحَالءم إحلى أكرِب  
 عرشَّاقاَِّا  ن عكم اِا عرداهباَِّا عراداايَِّا. حملةظلِت عكنكهِا 
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 : ْ َحثم عأَلملَّلم عرتمَ 
 . عرصَّْافِ ملَ  هِبِدْ َمي عرنَّْحاِ  ِل عمَ ملِء عأَلْحَالءِ لبم ِعْهِفمَ لَأْس َ 

  َحِظَاْت ع الم عر يِا حنًاع ملَصْاةًل ابهفملٍل ابرٍغ عنَل ع ملِء عألحالِء؛ ألَّنل 
اامِي ملت ارِي اصماِصِهو ملعراقاِف ع ى أساعره  عل ل ااملري ر  ِم عرهاسِن عر

ل  اتاٌز   ٌم ر  ِم عحلليِث عرنَّ اي عرشَّايفو   عر الغاَّا ملعإلعجلزيَّاو َكَمل أَّنَّ
ملعسفن لِط عألحالل عر ه اَّا  ن كفلِب هللِا تدلىل عسفن لطًل ي ا  ن عرزرل مليتمْ ِدلم  

دل سال ٌا ر الِن  ن عراقاِع يف عرَّ حنو  َعِن عرشَّكِط. ملأنَّ تد َم عرداهباَِّا ملعرد م 
ملسال ٌا ر ه ِم ِ َن عخلكِأ يف عرافلهبِاو ملأنَّ  داةَا عرداهباَِّا  داةٌا كدلين ملجاه عراالِل  

حان عكال عألحالئي )ت  هبن  قلل عر هاه عرنَّحاي عرشاخ إهباعهام  عردايّبو
هباا ابكزيَِّا عردم َال ملعكات ا  : )ة مَّل كلَن ع مم عرنَّحِا  ماِّز هبْي ع ال عردا (هت1048

عرهمصَال؛ راااه سم ًَّمل إىل ة ِم  دلين كفلَب هللا ملسنا ا اه رسال هللا ص ى هللا  
ع اه ملس م كلن  ن عألهم رذملي عهلمم عرد اَّا ملعرن اس عرزكاَّا أْن جيف لملع يف  

املع عن سلعِل عجللِّ يف ا ط قاععله ملت لصا ه(  .(1)حتصا ه ملأْن يمَشمِّ
ع لهللا عردمري عألحالئي يف  نظا فه عرنحايَّا  هبن  ملقلل عرشاخ حممل سدال 

 هت(:1203)ت 
 ملعرنحا  ن أستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتله قتتتتتتلرًع إس هبتتتتتته

 
 (2) تتتتتتتدتتتتتتتاةتتتتتتتا عرتتتتتتتدتتتتتتت تتتتتتتل كتتتتتتتالل رهبتتتتتتته 

أنَّ تد َم عرنَّحِا ملتد اَمهم س ال    - هللا تدلىل    رمح م   – ملأارَك ع ملءم عألحالء    
إىل صالاا عر الن  ن عراقاع يف عر حن عره اح عرذي يمذهب ها ا عردلملو ملحيط  

 

 هبن حانو شاح عكنظا ا عرِدْمايكاَّا )خ(: عرارقا عألملىل. عكالو إهباعهام (   1)
 هبن ع ل هللاو  نظا ا يف عرنَّحا )خ(: عرارقا عألملىل. عردمريو حممل سدال(   2)
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  هت( اهاًل 1344ع ي عرد لعرهلار )ت  هبن    ن شأاهو قلل عرشاخ عألايب ع ل هللا
عن هبدض عر صحلء: )ةلرذي ال حيانه ت أي ع م عرنَّحا ت إْن كلَن قلرًًئ ة ا  

ملإْن كلَن ةصاًحل أمل حملِّاًث ة ا ملعهٌنو ملإْن كلَن ةهاً ل ة ا ةهرٌيو ملإْن  الحٌنو 
 . (1) كلَن  مفا ًِّمل ة ا حهرٌي(
هت(   اًِّنل غليا  1100ع لعراحام عكال عألحالئّي )ت  هبن   ملقلل عرشاخ حممل

لم  ع م عرنحا: )ملغليفه ة مم كفلِب هللِا ملسنِا رساِل هللِا ص َّى هللام ع اه ملس َّمو ملصا 
و أي أملىل  ن غريه  ( 2) عرِّ الِن عن عر حِنو ملإسع كلَن كذرَ  ة ا أملىل  ن غريه(

  ن عرد ال ملعكدلرف. 
َثِّلم ارعسا عرنَّحا ملعرصَّاف ملتلرياه جزًءع  ن عررُتعث عإلسال ي ملعردايب   ملمتم
عكارملث عن عألجلعا؛ ةالهبملَّ  ن عالطالع ع اه ملعإلالةا إراه حَّت ت هى  الافه  

جالل علراا ملتدفز ا اس م هبهو مل ن هنل جلءت ارعسا عرنَّحا ملعرصَّاف  عنل عأل 
 عنَل ع ملِء عألحالِء يف عكات ا عرثلااا هبدل عرد ال عرشاعاَّا.

 

 هبن ع يو جاعب يف عرنَّحا )خ(: عرارقا عألملىل. عرد لعرهلارو ع ل هللا(   1)
 هبن ع ل عراحامو عر اعتح عراةاَّا )خ(: عرارقا عرثلرثا. عكالو حممل(   2)
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 : ْبَحُث الثَّاِن الـمَ 
 . الصَّْرفِ وَ  ُس ُعَلَماِء اأَلْحَساِء ِلِعْلَمي النَّْحوِ يَتْدرِ 

أمَْلىل عرد ملءم عألحالئاان ع مي عرنَّحِا ملعرصَّاِف عنليًا ةلئهَا عرنَّظري حَّت  
عمشف اْت أمسٌا أحالئاٌَّا ابرنُ اِغ ةاهو قلل عرلكفار ع ل عر فلح عحل ا )ت  

  ( 1) عن أساِع سل عمري: )ملقل عمْشفم ا سل عمري ابرربععا يف هذع عر نِّ( هت(1414
 أي عرنَّحا. 

عألعالل عألحالئاْي يف عإِلكلل ابكالئِل عرنَّحايَّا ملعراقاِف   مَلهبَتاََع كثرٌي  ن 
خ ال  هبن  ع ى سرعِء كثرٍي  ن عرنَّحايْي عرهل لءو جلء يف تامجا عرشاخ حممل 

عرذي عشفم َا هبف اقه يف عرد ال عرشَّاعاَّا كلر ههو   - (هت1044عألحالئي )ت 
أاَّهم )كلَن شليَل عردلرَِاِا يف ع ِم عرداملِضو   - ملعرد ال عرداهباَّا كلرنَّحِا ملعرداملض

 م اًِّنل ركالهبِِه  ن عرُانِن ملعر املِضو  ع ِإكلٍل ابكالئِل عرنَّحايَّاو ملعراقاِف ع ى سرعِء  
 يِا ملعإِلعاعِب مل  لك لت تتمْنَاى  د ل ااعار  كثرٍي  ن عرنَّحايْي يف عر 

و ملره شدٌا أجلَا ةاه ملأهبلعو ملرحل إىل عحلجلزو ملتاىل عرهضلء يف  (2) عألعاعب(
 .(3) عركلئف 

هت( يف تامجفه عرشَّاخ 1420ع لعرامحن عجلد اي )ت  هبن   ملقلل عرشَّاخ حممل
 ِم  الئِل  هت(: )كلاْت ره عرالم عألمملىل يف ة1334حممل عك لرك )ت هبن  أمحل

 

شتتتداعء هجا  ن عرهان عرثلين عشتتتا إىل عرهان عراعهبع عشتتتا عهلجاي: هبن حمملو  عحل او ع ل عر فلح(   1)
 .42ص

 .416عحمليبو حممل أ ْيو خالصا عألثا يف أعالن عرهان عحللاي عشا: ص(   2)
  – 535/ 2هبن ع لهللاو حت ا عكاتف ال يف اتريخ عألحاتلء يف عرهلمي ملعجلليل  عرد لعرهلارو حممل(   3)

538. 
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 .(1) عر هِه ملعرنَّحا ملعر اعئض(
ًع ع ا لو يتمنَت ِّ ان ع ى عألخكلِء   ملكلَن ع ملءم عألحالِء حم َْي ر يِا عرداهباَِّاو غمريم

ع لعر كاف سل  هبن  عريت تاام عاًال يف عحلليِثو جلء يف تامجا عرشاخ   لرك
ره عرالم عألمملىل    : )َأَخَذ عرداهباََّا عن عرد جيو ةالاتْ (هت1404عرشاخ   لرك )ت  

ةا لو ةصلر  اجًدل ر داهباَّا يف عألحالِء ملغريهلو ملكلن كثرَي عرفن اِه هب كٍف ع ى  
 . (2) عألخكلِء عرّ ميايَّا يف عجمللرِس عخللصِا ملعردل ِا(

ملعر لحثم حْي يمه ِّبم ص حلِت حالِع عرد ملِء عألحالئاْي جيلم رد ملِء  
ملال غاعهبَا يف سر    عرنَّحِا ملعرصَّافو عأَلحالء عهفملً ل ملعاًحل هبفلريِس ع مي

تَتَ ُحًاع يف عرد الو مل داةا عكنهاِل ملعكدهالو ملكلَن هبدضم م    ةِإنَّ هللَا عزَّ ملجلَّ رزق م 
 اساعًا ع ماًَّا يف عرد اِل عرشَّاعاَّا ملعرد ال عرّ ميايَّا عرده اَّاو ةَفصلََّر كثرٌي  ن م  

 اِل أحالِ ِه مل  لحِثِه.رفلريِس عرنَّحا ملإقاعِء قاععله ملت ص
ملكلَن عرنَّحا ِ َن عكاعِا عكهاِر تلريا ل يف عكلعرس عأله اَّا عرليناَّا ابعف لره 

هبن   رايً ل ر د ِم عرشَّاعي ملسرًا ر  مِه ملارعسفِهو جلَء يف مَلق اَّا  لرسِا عرشاخ ع لهللا
خم عثملنم عهبنم عكاحاِل  هت(: )مَلقََّف عكااَّلم عحملرتلم عرشَّا1167حممَمَّل سل عمري)ت 
ع لهللا عهبن عمريو ملأهبََّلو مَلَح ََّسو مَلَس ََّل هبكايِق  هبن   حممل هبن   عكربملِر عرشاِخ ع لهللا

عراصليِا عرشَّاعاَّا  ن أهباه...  لرسًا ابرهاِب  ن عكاجِل ملعرّاابِط عكد ا ْي... 
 .(3) ةهٍه ملحنٍا(مل  رامَلرََّس ةا ل عرد مم عرشَّايفم مليتمْنَشام  ن ت ارٍي ملحليثٍ 
هت عريت َتهعم يف حي  1200ملجلَء يف ملق اَِّا  لرسِا سل خ ا ا ابكربز سنا 

 

 .125هبن ع لعرامحنو  نفهى عرلرر  ن شدا شداعء هجا )خ(: ص عجلد ايو حممل(   1)
 .1/75هبن ع يو تا ال عكالر  إىل هلعيا عرالر   عهبن محلو   لرك(   2)
 ملثاها شاعاَّا.(   3)
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هبن   حمملهبن  عكهلهبل: )مَلقََّفو مَلَح ََّسو مَلأهبََّلو مَلَسْاَ َل عراجلم عكااَّلم عرشَّاخم ع ي  
ةايِق  حممل يف هبن  .. مجاَع عكلرسِا عريت عهبفنلهل عكاحال عرشَّاخم خ ا ام .خ ا ا

عكهلهبِل ع ى ط  ِا عرد ِم  ن عكلرااَّا رهاعءِعو ةهٍهو ملحليٍثو مل ل عحفاج إراه  ن  
 .(1) تاحاٍل ملعاهباَّا(

ملكلَن ع ملءم عرنَّحِا عألحالئااَن يصصان ر م فلئْي عرهاعءَع يف  نت  
هت( ملشاملح لو أمل   حا عإلعاعب ر حاياي )ت  723عآلجامل اَّا الهبن سجاملل )ت 

ةَتاََغ عركلربم  ن سر  عافهل ِإىل كفلِب َقْكِا عرنََّلى ملهبل عرصََّلى    هت(و ةِإسع516
هت(و ملأَ َّل عرُكالبم عكفهل اَن يف عرلَّرِس  761ر دال ا عهبن هشلل عألاصلري )ت 

هت( ملشاملح ل كشاح عهبن عهال  672ملعرفَّْحصاِل ةاهاؤملن أَر اََّا عهبن  لرٍ  )ت 
 هت(.769)ت 

ريِس تهالم ع ى ح ِظ عكنظا لِت ملعكفاِنو ملعإلجيلز  ملكلاْت طايهفم م يف عرفَّلْ 
يف عرفَّد اِق ع ى ع لرعِت عكؤرِِّفو ملَكلَاْت ِراملِّ شاٍخ ح هٌا جيفمعم ةا ل عركالبم  
حال شاخ مو مليهالم أحلم عركالِب ابرهاعءع ع ى عرشاِخ  ن أحِل  فان عرافِب  

ِح كل قماِئو ملحياصم عرُكالبم ع ى  عرنَّحايَّاو مثمَّ يهالم عرشَّاخم ابرشاِح ملعرفااا
تاجاِل عر اعئِل عريت يامداَّنل  ن شاِخ م يف أثنلِء شاحه مل ل يلملرم  ن اهلٍش  

. مَلَرَا يف كفلِب عرُاحمِب  (2) حاَل هبدِض عكالئِل عككاملحِا هبَْي عرشاِخ ملطمالهبه
َْاٍل )ت  هبن   حممَّل هت(: )أنَّ شخًصل َحَضَا ارًسل ر شَّاخِ 1295عراعهب ِا الهبن محم

هت( يف كفلِب قاععِل عإِلعاعِب الهبن هشلٍل )ةَتَ مَّل  1163ع لرق)ت  هبن   ع لعرامحن
َخاََج قَلل ر دِض عركََّ َ ِا: مل يزْااَن عرشَّاخم ع ى  ل يف عرشَّاِْحو ةنه ْت هِذِه عرا مام  

 

 ملثاها شاعاَّا.(   1)
 .109ثلااا: صعكنصارو  ىن سلملو عحلالع عرد ماا يف  لينا عنازع يف ع ل عرلملرا عراداايا عر(   2)
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عقاأِ  إىل عرشاخ ةَتَ مَّل كلن  ن عريلو ملَحَضَا عرك  او قلَل عرشاخم رذرَ  عرشَّخِص:  
عرلَّرَس عكلاي ةهاأَهم ملَشاََع عرشاخم يف عرفَّهايِا ِبهب ِغ ع لرٍع مَلأملسِع اَتْهِل إىل  

َل: مل أة ْم شاًئل  نهو ل عرضَّحاِعو مث قلَل رذرَ  عرف ماذ:  ل َةِ ْمَت  ن هذع؟ ةهَ 
 .(1) ةهلَل: هلذع مل أزْاَك ع ى  ل يف عرشَّاِْح(
 هبفلريِس عرنَّحِا ملعك لرِع ةاه عرشَّاخم عراال  مَلُمَّن عمِاف  ن أَعالِل عأَلحالءِ 

هت( عرذي عافه ت أساته إىل  1037عما عحلااين )ت هبن  ع لعراحام هبن  عما
هبن   عر صاعو ملعسفهاَّْت دلو ملقل َاَرَس عراَّالم عمام َعَ ى يِل ملعرله عرشاخ ع لعراحام 

عرشاخ هبلر  عما عر صاي عألحالئيو مث عافهل إىل  اا عكاا او ةهاأ ع ى يل 
ظ ريع عرهمَاشيو ملعكال سدل  هبن   عرلين عرربا ليلو ملعرشمس عرا  يو ملعرهلاي ع يُ 

عرلين عكلين عرانليو ململاع كفً ل يف عرنحا  ن ل: حلشاا ع ى شاح أر اَّا عهبن  
و ملعرشاخ  (2)  لر  ر اااطيو ملكفلب عر اعئل عرنحايَّا يف شاح عآلجامل اَّا

عرَّذي رحَل إىل عحلجلِز ملقاأَ ع اَل    هت(1048عحلن ي )ت  حان عكال  هبن   إهباعهامم 
عرشاخ    - أيًضل– هت(و ملعرحتل  1111عرّ ميا ع ى عردال ا ع لعك   عردصل ي )ت  

هتو َةَلَرَس ع ى يل عردال ا  1122سلمل عألحالئي إىل عرامن سنا هبن  حممل 
نحاو  هت( شاح عردمايكاَّا يف عر1182إمسلعال عرصندلين )ت هبن  عأل ري حممل 

هت ملارس ع ى  1227ملقاععل عإلعاعب عراربى الهبن هشللو ملسلةا إىل  اا علل  
يل هبدض ع ملئ لو مث تاجَّه إىل هبيلعا ملشاح رد ملئ ل  نظا ا قاععل عإلعاعب  

هبن   و ملكلَن ر شَّاِخ حممل (3) عراربى عريت اظم ل ره عردال ا عأل ري عرصندلين
 

 .928/ 3هبن ع لهللاو عراحب عراعهب ا ع ى ااعئح عحلنلهب ا  عهبن محالو حممل(   1)
 .22عرصاخلنو ع يو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص(   2)
و  665-2/664هت 1375هبن حمملو اشا عرداف رن الء عرامن هبدل عألرف إىل علل  زًّيرعو حممل(   3)

 .539-538/ 2هبن ع لهللاو حت ا عكاف ال  د لعرهلارو حمململينظا: عر
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يف كفلِب قاععِل عإلعاعِب   هت( ارسٌ 1163ع لعرامحن عرد لرق عحلن  ي )ت 
هبن   هت(و ملر شَّاِخ عردال ِا عااى761ر دال ِا عهبن هشلل عألاصلري )ت 

هت( عرذي رزقه هللا تَتَ ُحًاع عجاً ل يف  1198ت )ع لعرامحن عهبن  ك ق عكلراي
عرنَّحِا ملعرصَّاِف ح هٌا يف كفلِب   حا عإلعاعب ر حايايو ملعآلجامل اَّا الهبن  

رذهب ملقكا عرنَّلى ملهبل عرصَّلى ملقاععل عإلعاعب الهبن  سجامللو ملشاح شذملر ع 
 .(1) هت(972ملكفلب جماِب عرنَِّلع ر  لك ي )ت   هشللو

هت( عرذي ملةَل إىل  1211فماِشّي )ت املعمْشفم َا عرشَّاخم ع لمهللِا هبنم حممٍَّل عر ِ 
عألحالء  ن قايا هبِافاش عراعقدا يف مشلل كااسفلن عرداعق ع ى َّنا عرزعب عرا ريو  

رربععِا يف عرفَّلريس رد مي عرنَّحِا ملعرصَّاِفو ملكلن ره هثري ك ري يف إَّنلء عحلالع  اب
وملراي  (3) ةأجلَا ملأةلَا ملقاََّر ملحاََّرو حَّتَّ رمهَِّب هباا ايه عرثلين (2) عرد ماَّا دل

 و ملعرحتَل إراه عرد ملءمو ران  اع  ن  دانِه عرنَّحا ملعر يا ملاذكام  ن م: (4) عرداهباا 
عرَّذي قاَأ ع اه   هت تهايً ل(1242سنٍل )ت هبن  عردال ا عرشَّاخ عثملن -1

هت(و ملشاَح عراَّدِل ع ى  672 نظاَ َفهم يف حاملِف عكدلينو ملأر اَا عهبن  لر  )ت  
 .(5) هت( يف عرصَّاف655عزيِا عرزَّجنلين )ت هبدل 

 

هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:   عرذر لنو ع تلهللا(   1)
 .204ص

هبن ع يو ع ملء عألحالءو جم ا ك اا عرشايدا ملعرلرعسلت عإلسال ااو عألحالءو   سل   لركو أمحل(   2)
 .530هت: ص1402 -هت 1401نا عألملىلو عردلا عألمللو عرا

 .102عهبن سنلو عثملنو س لئ  عرداجل يف أخ لر أمحل جنل رزق هللا عألسدل: ص(   3)
 .1144/ 3هبن ع لهللاو عراحب عراعهب ا ع ى ااعئح عحلنلهب ا:  عهبن محالو حممل(   4)
 .61عخلللو حمملو عر افاشي: ص(   5)
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سحام عرزهبريي عحلن  ّي )ت هبدل هبن  س املنهبن  عرشَّاخ انصا -2
 .(1) قاأَ ع اه  نظا ا حاملف عكدلين ابألحالء   هت(و1228
هت(و قاأَ ع اه  1222صلحل عكاسى عألحالئي )ت  هبن   عرشَّاخ ع لعردزيز  -3

 نظا فه يف حاملف عكدلينو ملشاح عحل ليا ع ا لو ملشاحه ع ى سهط عرزال أليب  
خنْي ع مي عرنحا  هبن   و كمل أخَذ عن عرشَّاِخ رعشل (2) هت(449عردالء عكداّي)ت  

 .(3) كدلين(ملع

هت(و قلل عنه عرشَّاخ  1256جل ع )ت هبن  عثملنهبن  عرشَّاخ ع لهللا -4
 .(4) ع لهللا عر افاشي: )ها أجل  ن قاأ عنلي(

هبمشريِّ عألحالئي عكلراي إىل عرامن ملعرفهى  هبن     لركهبن   ملأمملِةَل عرشاخم ع لهللا
ع ماَّاو ملعرفهى ابردال ا عرشاخ  هبانه ملهبان م  ذعكاعت    هبدلٍا  ن ع ملئ لو ملجاتْ 

ع ي عرشاكلين ملأجلزه ملَ  َّاه هبدض عرافبو ملقل أخذ  هبن  هباهلن عرلين إهباعهام 

 

و ملينظا: عهبن محالو حمملو عراتتحب عراعهب ا ع ى  209عهبن ستتنلو عثملنو ستت لئ  عرداتتجل: ص(   1)
هبن ع لعرامحنو ع ملء جنل خالل مثلااا قاملن:   و ملعر اتللو ع لهللا1144/ 3اتاعئح عحلنلهب ا: ص

6/465. 
هبن   و ملينظا: عرد لعرهلارو حممل149و ص146عهبن ستتتتتتتتتتتنلو عثملنو ستتتتتتتتتتت لئ  عرداتتتتتتتتتتتجل: ص(   2)

هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ن أعالل  تلينتا عكربز:  و ملعرتذر تلنو ع تلهللا397 تا عكاتتتتتتتتتتتتتتف اتل: صع تلهللاو حت
هبن ستتتتتتتتتتتتتتتتلملو عحلاتتتلع عرد ماتتتا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتتتلء يف ع تتتل إ تتلرع هبين   و ملعرصتتتتتتتتتتتتتتاختتتلنو ع ي115ص

 .139-137خلرل:ص
هبن ستلملو عحلالع عرد ماا   و ملينظا: عرصتاخلنو ع ي147عهبن ستنلو عثملنو ست لئ  عرداتجل: ص(   3)

 .144ع ل إ لرع هبين خلرل: صيف عألحالء يف 
هبن ع لعرامحنو ع ملء   و ملينظا: عر اتتتللو ع لهللا214عهبن ستتتنلو عثملنو ستتت لئ  عرداتتتجل: ص(   4)

 .4/306جنل خالل مثلااا قاملن 
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هبن   غنلل شاح عألر ااو ملعن عرشاخ ع ي هبن   أيب هبااهبن   عن عرشاخ ع لعراهلب 
 .(1) عرفصايح خللرل عألزهاي عثملنهبن  ع يهبن  خصاملع 

عرزرعيف عردممليّن  لرسا عرندلثل سنا  حان هبن  ملكَّل َأسََّس عرفلجام ع لهللا
محل عرفمامّي أملق  ل  هبن  قلسمهبن  ع يهبن  هت هباصاَّا  ن عرشاخ   لرك1194

ع ي عرنظلرع ع ا ل ملعرفلريس دلو ةلرَّس عر هه  هبن  ع اهو ةفاىل عرشاخ   لرك
عكلراي ملعرد ال عرشاعاَّا ملعرداهباَّاو ملأملقف ع ا ل علًاع  ن عرافبو كمل أملقف  

 ن عرنلِس ع ا ل علًاع سخا  ن عرافب عر ه اَّا ملعرنحايَّاو مل ن ت   عرافب  غريه  
هتو ملكفلب  1194عرنحايَّا: كفلب شاح عرالةاا رد لعرامحن جل يو أمملِقَف سنا 

 اسى  هبن  محل ملايو ملأُ ه ةلطماهبن  شاح عكنظا ا عردمايكاَّاو أملق ه انصا 
 .(2) هت 1196ملاي سنا  

َب عرشاخ ع ي عنل لمل  ع لعرامحن سل كثري )ت  هبن  حاْي هبن  امصِّ
 لرًسل يف  لرسا عراثري مبح ا عردااين ج س ر فلريس ةا ل َةَلرَّس   هت( 1216

 .(3) عر هه عكلراي ملعرف اري ملعحلليث ملعرنحا ملعرصاف ملغريهل
أمحل سل ع لعرهلار  هبن  ع لهللاهبن  كمل هبَتاََع عرشاخ عر هاه حممل 

هت( يف ع مي عرنَّحِا ملعرصَّافو ملكلن خكاً ل ةصاًحل  1288عألاصلري)ت 

 

هبن   و ملينظا: عرتتذر تتلنو ع تتلهللا692هبن أمحتتلو ارر حنار عحلار عردْي: ص جحتتلفو ركف هللا(   1)
 .104ا يف عألحالء خالل ثالثا قاملن: صعااىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماَّ 

 .96هبن سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص عرصاخلنو ع ي(   2)
هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:   عرذر لنو ع تلهللا(   3)

 .142ص
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تاكي  هبن  هَب هباح لن ملعئل ر صلحفه ملهبالغفهو عاَّنه عإل لل ةاصل   اًهلو ة م 
 .(1) هت1271رَبَّز سنا عرتمم إ لً ل ملخكاً ل ر جل ع عرذي هبنله مبلينا 

هت( هبفلريِس عرنَّحا 1362صلحل عرد جي )ت  هبن   ملعمْشفم َا عرشَّاخ ع لعردزيز
عرهلاي عرشَّاخ  (و ملسكا  21)(2) يف  اجِلِه عرالئن حبي عراةدا  ن  لينا عهل اف

ع ي  هبن  هت( أنَّ عرشَّاخ ع لهللا1391ع لهللا عرد لعرهلار )ت هبن  حممل 
هت( كلَن جي سم إلةلاِع طالِب عرد ِم يف كمفمِب عرنَّحا  ثل  1344عرد لعرهلار )ت  

أيب هباا عكال  هبن   و ملعشفَتَيَل عردال ام عرشَّاخ حممل(3) قكا عرنَّلى ملكفلب عآلجامل اا 
( هبفلريِس عآلجامل اَّا يف  اجله عجلليِل عرالئِن حبي  هت1395عحلن ي )ت 

هبن   حمملهبن  و ملكلن ر شاخ ع لعر كاف(4) عراات  ن  لينا عهل اف
 . (5) هت( ارملًسل يف عرنَّحِا ملعرصَّاف1344ع لعر كاف عجلد اي)ت 

ملجتلرم عإِلشلرعم ِإىل أنَّ مجلعًا  ن عرد ملِء يف جنل َاَرسماع عرنَّحَا ع ى َيِل  
ع ملِء عأَلحالء يف عرهان عحللاي عشا ِإىل عرهان عراعهبع عشا عهلجاي؛ ألنَّ  
عهفملَل عرنَّجليْي عرد مّي كلَن حمصارًع يف عريلرِب ع ى ارعسِا عر هِهو ملكَّل ظ اْت  

هت( رمحه هللا أص حْت  1206ع لعراهلب )ت هبن  اعاع عإِل لل عرشَّاخ حممَّل
 عر هه.عردهالعم يف عكات ِا عألمملىل مث 

 

 .146عكاجع عرالهبق: ص(   1)
 .383هبن حمملو شداعء هجا: ص ع ل عر فلحعحل او (   2)
 .405-404هبن ع لهللاو حت ا عكاف ال: ص عرد ل عرهلارو حممل(   3)
 هت.1415هبن عثملن: إةلاع خكاا  ؤرخا هبانا  عكالو ع لعر كاف(   4)
هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:   عرذر لنو ع تلهللا(   5)

 .141ص
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 ملِ َن عرد ملِء عرنَّجليْي عرذيَن َاَرسماع عرد اَل عر يايََّا يف عألحالِء:
هت( يف عرهلهاعو  1097قلئل عرنَّجلي عحلن  ي )ت هبن  عرشَّاخ عثملن -

انصا )ت  هبن  ع لهللاهبن  عرذي َأَخَذ عإِلجلزَع يف عر يِا عن عرشَّاِخ ع لعرامحن
 . (1) هت(1120
هت( قلل  1134حممَّل عرداسجي عرنجلي عحلن  ي )ت هبن  عرشاخ  ناع -

لعال  إمسهبن  انصا يف رسلرا هبدث ل ر شاخ ع لعرامحنهبن  عن شاخه ع لعرامحن
عرنجلي  ل اصه: )... ةمن سر  أنَّ عرشاخ عك يت ع لعرامحن ]هبن انصا[ عال ا  
ز لاه يف مجاع عر نان عكف اقا ِةهً ل ملعاهباًَّاو  ن ريٍاو ملحنٍاو ملصاٍفو مل دلٍنو  
:  ل ةا ل أحٌل أعاِةهو قلل:   ملهبالٍنو قلل: هل يف جنٍل َ ْن يَتْ َ م يف عرنَّحا؟ ةه تم

...(إْن كلَن ةا ل ِ ثتْ   .(2) مَ  ة َا يمَامَّى حَنِْاًّيًّ
هت(و أخَذ عرنَّحِا  1179ع ل عرامحن سل علملعن )ت  هبن   عرشَّاخ ع لعردزيز  -

ملعرصَّاِف ملع اِل عر يِا ملعرداملِض ملعرهاعيف ملعر اعئِض ملهبَتاََع يف سر  ك هو ملقَتَاأَ ت َ   
عحلن  ّي  هت( 1216ع لهللا سل ةريملز )ت هبن  عرد ال ع ى عردال ا عرشَّاخ حممل 

 .(3) عألحالئيّ 
هت(و قاأَ ِ َن  1187شلرخ عألشاهاي )ت  هبن   ع يهبن   عرشاخ ع ل عحملان  -

 .(4) ع لهللا سل ةتريملز هبن  عرداهباَّا  ل حيفلجم إراه ع ى َيِل عرشَّاِخ عردال ا حممَّل 

 

 .148هبن سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص عرصاخلنو ع ي(   1)
 عكاجع عرالهبق.(   2)
 .542/ 2هبن ع لهللاو عراحب عراعهب ا ع ى ااعئح عحلنلهب ا:  عهبن محالو حممل(   3)
 .28/ 5عكصلر عرالهبق: ص(   4)
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محل عردفاهي عرذي َاَرَس عر هه ملعحلليث ملع ال عر يا  هبن  عرشاخ ساف -
ع لهللا سل ةريملز  هبن  حالء يف ملقفه  ن م عرشاخ حممل ع ى علٍا  ن ع ملء عأل 

 . (1)  ك ق عكلرايهبن  ع لعرامحنهبن  ملعرشاخ ع لعرامحن عرزملعملي ملعرشاخ عااى
هت تهايً ل(و قلَل عرشَّاخم ع لمهللا  1280 زيل عكزيل )ت هبن  عرشَّاخ عثملن -

رَتَْجَم سلةَا ِإىل عأَلحالء ةهاَأ ةا ل  عرتمم إنَّ )هت( يف تامجفه: 1423عرَ اَّلل )ت 
 .(2) ابرنَّحا ع ى عرشَّاِخ ع لهللا عهبن جاها عأَلحالئي(

هت(و قلل عرشاخ حممل  1228سحام )ت هبن  س املنهبن  عرشاخ انصا -
هبن   ال يف تامجفه: )عرحتل إىل عألحالء رألخذ عن عال ف ل عرشاخ حمملعهبن مح

ةريملز ةهاأ ع اه أااعع عرد ال حَّت أارَك  ل أَ َّلو ملقاأ ع ى غريه أيًضل ملأجلزمله  
حممل عراااي انظم حاملف  هبن    ن م قل اس عر الغا ملراي عرداهباا عرشاخ ع لهللا

 .(3) عكدلين ملعرزملعجا(
هت(  1218عإِل لَل عأل رَي سداَا هبَن ع ِلعردزيز )ت مليذكا عكؤرخاَن أنَّ 

عسفهكَب علًاع ِ َن عرد ملِء عألحالئاَْي رفلريِس ع اِل عر يا عرداهباَّاو ةحْي امِهَل  
هت( ِإىل عرلِّرعاَّا جدَ هم يملرِّسم  1225أيب هباا سل غنلل )ت هبن  عرشَّاخ حاْي 

و ملختاََّج ع اه ك لرم ع ملِء  (4) تتاِف ملعرَداملضِ أهبنلَءهمو ملط  َا عرد ِم يف ع ِم عرنتَّحِا ملعرصَّ 
 

لر عحلاكا عرد ماتَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:  هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهت  عرذر لنو ع تلهللا(   1)
 .31ص

و ملينظا: عرتتذر تتلنو 5/157هبن ع تتلعرامحنو ع متتلء جنتتل خالل مثتتلااتتا قاملن:  عر اتتتتتتتتتتتتتتتللو ع تتلهللا(   2)
 .30هبن عااىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماَّا يف عألحالء خالل ثالثا قاملن: ص ع لهللا

و ملينظا:  1145-3/1144حب عراعهب ا ع ى اتتتاعئح عحلنلهب ا هبن ع لهللاو عراتتت  عهبن محالو حممل(   3)
هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:   عرذر لنو ع تلهللا

 .31ص
 .185هبن ع لعر كافو  شلهري ع ملء جنل ملغريهم: ص عرشاخو ع لعرامحن(   4)
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هت(و ملعرشَّاخ ع ل  1234ع لهللا سل عرشاخ )ت  هبن   جنل أ ثلل: عرشَّاخ س املن
هبن   محلهبن  هت(و ملعرشاخ ع لعردزيز1285حان سل عرشاخ )ت هبن  عرامحن 

 هت( ملغريهم.1244 دما )ت 
َكَمل َاَرَس علٌا  ن  شليِخ عخل اِج عردايّب ملأماابئِِه َع ى ع ملِء عأَلحالِء  

ل( عرنَّحَا  1963عرنَّحَا ملعرصَّاَفو ةهل َاَرَس عألايبم عرااييّت صهام عرش اب )ت  
هت(و مَلَقْل سكَا عألسفلسم  1362صلحل عرد جي )ت  هبن   ع ى َيِل عرشَّاخ ع ل عردزيز

ع ي عرُامل ي  هبن   ر شلعا صها عرش ابو ةهلل: )إنَّ مشالنَ   خلرلم عرزَّيِل يف تامجفه
هت( أرسَل صهًاع ع ى ا هفِه إىل عألحالء رافزملَا مبل َرَلى ع ملئَِ ل  1364)ت 

و مل ث ه عرشَّاخ  (1) ن ع اٍل مل دلرَفو ةََأخَذ يَتْن لم  ن م ع ال عرُ يا ملعرنَّحِا ملعر هه(
 هت(.1356ع لعردزيز عراشال عرااييّت )ت 

عااى عرهنلعي عرااييّت  هبن   هت َرَحَل كل   ن عرشَّاخ ياسف 1321يف سنا  مل 
ملاعملا عككاع    وهت(1321ل(و ملعرشَّاخ أمحل عردلسلين عرااييّت )ت  1973)ت  

هبن   ربَِّز ساذعك عرشَّاخ ع لهللاعرتمم عرااييتَّ ِإىل عأَلحالِءو ملازراع يف االةِا قلاي 
ع ى َيَليِه كفلهبِْي يف عرنَّحِا مهل: َقْكام  هت(و ملارسماع 1344ع ي عرد لعرهلار )ت 

و ملكذع عكال  (2) عرنََّلى رِ دال ِا عهبِن هشلٍلو ملَشاْحم عهبِن عهاٍل ع ى أر اَِّا عهبِن  لر ٍ 
هت( عرذي سلةَا إىل عألحالء  ن  1362ع ي عإلهباعهام )ت  هبن   إهباعهامهبن   ع ي

مجفه ر مال ع ي عإلهباعهام:  قلَل عألمسفلسم علاننم عرُامل ي يف تا  أجِل ط ِب عرد ِمو 
)سهَب إىل عألحالِء رافزملَا ابرد ِمو ملهنلَك أخَذ ع اَل عرداهباَّا ملع َم عر هِه ع ى  

 

 .1/122عرزيلو خلرلو أاابء عراايت يف قااْي (   1)
 .92عرامل يو علاننو ع ملء عراايت ملأعال  ل يف ثالثا قاملن: ص(   2)
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و  (1)  ذهب عإِل لِل عرشَّلةِدّي  ن ع ملَء أجالَء  ْن سِل ع ِلعرَهلاِر يف عألحالِء(
مَّل سل  حمهبن  قلل عألسفلس ع لهللا عرُذر لن: )رد َّهم َاَرَس ع ى عرشَّاخ ع ي

 .( 2) ع ي سل ع لعرهلار(هبن  ع لعرهلار ملعهبنه عرشاخ ع لهللا
َعِ ي عرُاايلي ِ ْن  شليِخ عرشَّلرقِا ِعْ َم عرنَّْحِا  هبن   َكَمل َاَرَس عرشَّاخم ع لمهللا

و ملَأَخَذ  (3) هت1370هت( سنا 1395أيب هباا عكال )ت هبن  ع ى عرشَّاِخ حممَّل
ل( ِ ْن أهِل  لينِا اميبٍَّ يف عإِل لرعِت عرداهباَِّا  1983عرشَّْاخم محلم عحمللرب)ت 

محل سل عرشَّاخ   لرك )ت  هبن  عكفحلِع ِعْ َم عرنَّحِا َعِن عرشَّاِخ ع لعردزيز 
 .(4) هت( عنل ل َكلَن يمَلرِّس يف عكلرسِا عألمحليَِّا يف اميَب 1360

َن أملالَاهمم ملأقلرَدمم رَِفْحِصاِل ِعْ َمي عرنَّحِا  ا ردايّب يتمْاِس م ملكلَن ع ملءم عخل اِج ع
ملعرصَّاِف يف  لعرِس عأَلحالِء عرد ماَّاو مل ن عأل ث ِا ع ى سرَ  عرّاَِسلرِا عريت هبَتَدَث  

أيب هباا عكال حاثم  هبن  حممَّل عراماَهجي ِإىل عرشَّاِخ حممَّلهبن  دل عرشَّاخم ع لمهللا
أمحل ملرَل َأخي عكاحاِل إِرااممو ملقصلمهم  هبن  سْ َنل عرارَل ياسفَ جلَء ةا ل: )أَر 

عإِلقل ام عنلَكمم رك ِب عرد ِم... ملَأْن تا  اهم ع ى ح ِظ عكفاِن  ثل: عرزهبل الهبِن  
 .(5) رسالن يف عر ههو ملعرفدتلرف يف عرنتَّحِاو ملعأل ثت ا يف عرتصَّاِف(

  

 

 .314عكاجع عرالهبق: ص(   1)
ا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثتتتا   عرتتتذر تتتلنو ع تتتلهللا(   2) هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتتتلها عزاهتتتلر عحلاكتتتا عرد ماتتتَّ

 .30قاملن:ص
 .240عركلهبارو ع لهللاو رجلل يف اتريخ عإل لرعت: ص(   3)
 .564عرامل يو علاننو ع ملء عراايت ملأعال  ل يف ثالثا قاملن: ص(   4)
 .307عحللايو هبشلرو ع ملء ملأاابء عر حاين: ص(   5)
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 : املَْبَحُث الثَّالثُ 
 . الصَّْرِفيَّةِ وَ  ِت النَّْحِويَّةِ اُعَلماِء اأَلْحَساِء لِلُمَؤَلفَ َنْسُخ 

َأكبَّ ع ملءم عأَلحالِء َع ى ااِخ ا لئِس عكخكاطلِت ملااعاِر عرافِبو حَّت  
لمملع  ن ل يف عكذعكاِع ملعرفلريِسو مَلانرْت عرافبم عرنَّحايَِّا  ايَتْهفَتنماع امَاًخل  ن ل ملَيْاَف ِ 

ك ريًع  ن عهفملِ  مو ةهل ماع هبَِنْاِخ لو ململ ياف ماع ابرنَّاِخ ةحاب    جزًءع  ملعرصَّْاةاَّا
هَبْل اه ماع  ن حاعشاَ ل عر اعئَلو ملعرنماَت عر ليدَا يف عر يا ملعرنَّحِا ملعرصَّاِف ملعر الغِا  

 .(1) حَّت تااَن ااخفتم مم جل دًا  لاداً 
ملَكلاماع يناخمان كفَب عكفهل َْي  ن عرُنحلعو مل ن أش اَِهل: أر اام عهبِن  لرٍ و  
ملعآلجامل اَّامو ملَقْكام عرنََّلى ملهبل عرصَّلىو ملشاحم شذملر عرذهبو ملعإلغاعبم يف  
قاععل عإلعاعب الهبن هشلل عألاصلريو ملشاحم عهبن عهاٍل ع ى أر اِا عهبن  لرٍ و  

عرافَب عريت   –أَْيًضل  –ملغريهلو ملكلااع يناخمان ملعرفَّصايحم مبضماِن عرفاااِح 
هبن   أرََّ َ ل عرد ملءم عألحالئااَن  ثل: شاح عكنظا ِا عردمايكاَّا ر شَّاِخ إهباعهام 

  لرك سل غنللو  هبن  ملشاح شاعهِل قكا عرنَّلى ر شاخ ع ل عردزيز  و حان عكال
 .(2) د جي صلحل عرهبن  ملَشاِْح َعزيَّا عرزَّجنليّن ر شَّاِخ ع لعردزيز 

عسفجلهبًا رك ِب علمٍل أمل ملجاٍه كَمل ةَتَدَل أمحلم هبنم   – َأحالاًن  – ملأيت عرنَّْاخم 
ع لعردزيز عرهاين عرذي ااَخ كفلَب َصْاِف عرِدَنليَِا يف َكْشِف عرِاَ ليَِا ر شَّاِخ  

 

و  184و عردلا16هبن حمملو عحللرا عرد ماَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتلءو عجمل ا عرداهبااو عراتتتتتتتتتتتنا عجللستتتتتتتتتتتاو محل(   1)
 .21-20ل: ص1992هت/1413مجلاى عألملىلو 

هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:   عرذر لنو ع تلهللا(   2)
 .71-70ص
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كي  ع ل عردزيز عجللر هبن  ِشّي أَل ِا عرشَّاِخ حممَّل ا فم احممَّل عر ِ هبن  عردال ِا ع ِلهللا
هت مَلعرُناخام حم اظٌا هبلعِر عكخكاطلِت  1358عر لرسّي أحل ع ملء عر حاين سنا  

و ملَاَاَخ كفلهبه عحل ليا يف شاح عرا ليا أل ا أخاه عرشاخ  (1) مبفحِف عر حاين
ع ي  هبن   هتو مل ن ل ااخا  صارع حم اظا مباف ا عرشاخ أمحل1184حمماا سنا  

هبن   حيىيهبن  س املن هللاِ  اخالم سخم سل   لرك رمحه هللاو مل ث ه ةَتَدَل عرنَّل
حاثم َاَاَخ كفلَب عرفَّصايِح   لع مل اانً  ارلً  حالئيّ س عأليْ اَ هم هبن  س املن

رَبَّز ِ َن عألحالِء عحملاملسِا  عرتمم مبضماِن عرفَّاااح ر شَّاخ خلرٍل عألزهايَّ يف  لينِا 
 .(2) هت 1170َاَاَخ ل سنَا  و ةريملزهبن  ع لهللاهبن   ل حممَّ أل ا عرشَّاخ   ع فثلاًل 

ملهذه قلئمٌا خمفصاٌع هب دِض عرد ملِء ملعرُناَّلِخ عألحالئاَْي عرذين َاَاخماع هبدَض  
 :(3) عرافِب يف عرنَّحِا ملعرصَّْافِ 

شاح عكنظا ا عردمايكاا  : َاَاَخ كفلب ع لهللا عكالهبن  ع لعك   عرشاخ  -
 .(4) هت1041و ااخه سنا حان عكال عحلن يهبن   ر شاخ إهباعهام

ع لهللا عردلسلين: َاَاَخ كفلَب جماِب عرنَِّلع ِإىل شاِح  هبن  عرشَّاخ إهباعهام  -
هتو ملَاَاَخ  1099هت( َاَاَخ ل سنا 972قكِا عرنََّلى ر  لك ّي عكفاىف سنا )ت

 

 .77هبن قلسمو عر افاشي مل ن جه يف عرنحا ملعر ياو رسلرا اكفارعه: ص عجلاًّينو خلرل(   1)
 عرناخا حم اظا يف اعرع عك   ع لعردزيز امن حمفاًّيت  اف ا سل   لرك.(   2)
ااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:  هبن ع عرذر لنو ع تلهللا(   3)

هبن قلستتتتتمو عر افاشتتتتتي مل ن جه يف عرنحا ملعر ياو رستتتتتلرا اكفارعه:   و ملينظا: عجلاًّينو خلرل69ص
هبن ستتتتتلملو عحلالع عرد ماا يف عألحاتتتتتلء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: صو   و ملعرصتتتتتاخلنو ع ي22ص

 .363 اف لت عرلملرا عراداايا عألملىل عكخكاطا: ص و ملعردنهايو محل ع لهللاو165و 123
 .73عرذر لنو ع لهللا عااىو  ن أعالل  لينا عكربز: ص(   4)
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كذرَ  كفلَب عرفَّصايِح مبضماِن عرفَّاااِح ر شَّاِخ خلرٍل هبِن ع ِلهللِا عألزهاّي )ت  
 هت.1122سنا   هت( ااخ ل905
  خلرلِ  حلشاا ع ى شاحِ : َاَاَخ كفلَب ع لعرامحن عراثريهبن  حاْي  -

عألحالئيو ااخه سنَا   ع لعر كاف هبن  ل حممّ  اخِ ا ر شَّ ى عآلجامل اّ  َ عَ  زهايّ عألَ 
 هت. 1128
ع لهللا عرد لعرهلار: َاَاَخ كفلَب عر  جِا عكاااَّا يف  هبن  عرشَّاخ حاْي  -

هتو ملكفَب  1179هت( َاَاَخ ل سنا 911اااطي )ت شاِح عألَر اَّا ر حلةظ عر
َع تد اهلٍتو ملاَتَهَل  ن ل ةاعئَل ا ااًاو ملتم  َجلم عرُناخام مباف ِا عرشَّاِخ  ا ع ا ل ِعلَّ

 ع ِلهللِا عرد لعرهلاِر  ل دِا عك ِ  ةاصٍل ابأَلحالِء.هبن  حممَّلِ 
عرد لعر كاف: َاَاَخ أر اَا عهبن  لر  سنا   ع لعرامحنهبن  عرشَّاخ أمحل -
هتو ملَاَاَخ حلشاًا ع ى شاِح عآلجامل اَّا ر شاخ خلرل عألزهاي يف  اا  1171

 هت. 1188عكاا ا أثنلء جململرته ر حال عكاي عرشايف علل  
هبن   ِف أمحليجلء يف سخِا عرُنْاَخِا: )قلَل كلت ه عراَّعجي ِظلَّ عرَ ْضِل عرارِ 

َهلَل عأَلْسىن:  عرتمَ ع لعر كاف َخَفَم هللام َرهم ابحلمْاىَن ملهبَتاَّأهم هبن  مل حمهبن  ع لعرامحن
ملعةَق عر اعغم  ن تفماِم َاْاِخِه  ن أثنلِء ابِب عرنَّدِت إىل همَنل صمْ ح ياِل عأَلرهبدلِء  

.. مباَا عكشاةا ملع ى عراَّنِا عرثَّلااِا  ن  .هت1188َعْشَاع سي عرِهْدَلِع عحلاعِل سنا 
 .(1) عجمللملرِع دل ال َجَدَل هللام سرَ  سخا عرد ِل( ِسين

 

 هبن ع لعرامحن عرد لعر كاف. عرارقا عألخريع  ن خمكاط يف عرنحا امِاَخ خبط عرشاخ أمحل(   1)
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ع لهللا عر الح: َاَاَخ كفلَب عحللملِا عرنَّحايَّا ر  لك ّي  هبن   عرشَّاخ حاْي   -
 هت. 1248سنَا 

ش لء عرصلملر هبشاح عرشذملر ر شاخ  : َاَاَخ ياقلسم عرداهبن  حممل -
  اف ا ملزعرع  يف  خبكه  تاجل  نه ااخا أص ااهتو  1149سنا    ع لعك   عردصل ي
 .(1) عألملقلف ابراايت 

حممل عردلسلين: َاَاَخ كفلَب ةفِح عرَّ كاِف شاح  هبن  عرشَّاخ حاْي  -
 هت.1085عااى عكاشلّي سنا  هبن  تاصاف عرفَّصايِف ر شَّاِخ ع ل عرامحن

  حِ اْ شَ  يف خمفصاِ  عرهالئلِ  ةاعئلِ و َاَاَخ كفلَب حاْي عرنجلرهبن  حممل  -
هتو تاجل  نه ااخا أص اا يف  اف ا  1174و سنا  حمماا عرداين   اخِ ر شَّ   اعهلِ عرشَّ 

 .(2) ملزعرع عألملقلف ابراايت 
حممل عرادل: َاَاَخ خبطِّ يِلِه اظَم أر اََّا عهبن  لرٍ   هبن  عرشَّاخ صلحل -

 هت. 1327هتو ملَاَاَخ اظم عآلجامل اَِّا ر دمايكّي سنا 1326َاَاَخَ ل سنا  
ردمري: َاَاَخ شاَح عهبِن عهاٍل ع ى أر اَِّا  ع لعرامحن عهبن  عرشَّاخ ع لهللا -

 عهبِن  لرٍ و ملسنام عرنَّْاِخ غريم  ؤرخٍا هبفلريخ.
  ى شاحِ  َ جل عَ أيب عرنَّ   حلشااَ و َاَاَخ  محالهبن   قلسمهبن   حممل هبن   ع لعردزيز   -

هتو ملياجل  ن ل ااخا أص اا  1285و ااخ ل سنا  اى عآلجامل اَّ  َ عَ   خلرلٍ   اخِ عرشَّ 
 .(3) يف  لينا حلئل

 

 .3/199ملزعرع عألملقلف ابراايتو ة اس عكخكاطلت عألص اا (   1)
 .3/216ملزعرع عألملقلف ابراايتو ة اس عكخكاطلت عألص اا (   2)
 .326عراايدلنو حالنو ة اس عكخكاطلت عألص اا يف حلئل: ص(   3)
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ِشّي عأَلحالئّي: َاَاَخ كفلَب عر  جِا عكاااَِّا  ا فم احممَّل عر ِ هبن   عرشَّاخ ع لهللا  -
هتو ململاَع ع ا ل حلشاًا جاِّلًعو  1172يف شاِح عألَر اَّا ر حلةِظ عرُااماِطّي سنا 

َكَمل َاَاَخ كفلَب قاععِل عإِلعاعِب ر دال ا عهبِن هشلٍل تماجلم  نه ااخٌا يف عكاف ِا  
ساَِّا ابر صاِعو ملَاَاَخ  نظا لتِِه عرنَّحايَّا ملعرصَّاةاَّا ملعرُ يايَّاو ملَاَاَخ حلشاا  عرد ل

هت  1174عحلاام عألحالئي ع ى شاِح عرُاااطي يف هبالِا هجَا ابر حاين سنا 
تماَجلم  نه امْاخا يف عكاف ا عرا املااَّا ابرداعقو ملَاَاَخ كفلب عرهالئل يف خمفصا  

 هت.1175داين سنا  شاح عرشَّاعهل ر 
محل سل عثملن: َاَاَخ أر اََّا عهبِن  لرٍ و ملعرُناخام  هبن  عرشَّاخ عثملن -

 .(1) حم اظٌا مبفحِف ُم اِا عر حاين
حممَّل عرنَّجلر عرشلةدّي: َاَاَخ كفلَب شاِح  هبن  أيب هبااهبن  عرشَّاخ حممَّل  -

هت(و 827ابرل ل اين عكفاىف سنا )عرفَّا اِل ر لر عرلين عراانلرّي عرشَّ ري 
 .(2) هت1182ملعرُنْاَخام حم اظٌا ابكاف ِا عرد لساَّا ابر صاِع ااخ ل سنا  

ع لهللا عرد لعرهلار: َاَاَخ كفلَب  ن ِج عراَّلرِ  ِإىل أر اَِّا  هبن   عرشَّاخ حممَّل  -
هت(.  872)حممَّل عألمشايّن عكفاىف سنا هبن  عهبِن  لرٍ  ر دال ِا عرنَّحاّي ع يٍّ 

 ملعرُنْاَخام حم اظٌا مباف ِا عرشَّاِخ حممَِّل هبِن ع ِلهللا عرد لعرهلاِر  ل دِا عك ِ  ةاصٍل. 
هتو  1337ع لهللا عرداةج: َاَاَخ أر اََّا عهبِن  لرٍ  سنا هبن  عرشَّاخ حممَّل -

 ملعرُناخام حم اظٌا يف  اف ِا عرشَّاِخ صلحٍل عراَّدل. 

 

 .1/229أاب حاْيو ا. ع يو ة اس خمكاطلت عر حاين (   1)
 .190عخللقلينو ع يو خمكاطلت عكاف ا عرد لساا يف عر صاع: ص(   2)



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
58 

جاها: َاَاَخ كفلَب شاِح عآلجامل اَّا  هبن  ع لهللاهبن  عرشَّاخ حممَّل صلحل  -
هتو ملَاَاَخ كفلَب هبياِا عآل لِل يف حتهاق عرداع ِل  1125ر شَّاِخ خلرٍل عأَلزهاّي سنا  

هت. جلء يف سخا عرُناخا: )هاذع يف  1126ر شَّاِخ ع لعك   عردصل ّي سنا 
جاها  هبن  ع لهللاهبن  عألصل عكنااخ  نه ملكف ه  لراه عألملل حممل صلحل

 و ملعرُنْاَخام حم اظٌا مبفحِف ُم اا عر حاين.(1) هت(1126
عااى عرضلحي: َاَاَخ كفلَب ش لء عرصلملر هبشاح  هبن  عرنَّلسخ أمحل  -

 .(2) هت 1185عرشذملر ر شاخ ع لعك   عردصل ي سنا 
حممَّل عردلسليّن: َاَاَخ  نظا ًا رهكِا عرنََّلى  هبن  عرشَّاخ حممَّل صلحل  -

  ن عهلجاع.  1206ْي عرك لط لئّيو ملكلن سرَ  سنا  رنلظِمَ ل ًّيس
ع ي عكلراي: َاَاَخ كفلب صاف عردنليا  هبن    لركهبن  عرشَّاخ حممل -

هتو  1225حممل عر افاشيو ااخ ل سنا هبن  هبفاااح عرا ليا ر شَّاخ ع لهللا
ع لهللا عرد لعرهلار عك لعع إىل جل دا  هبن  ملعرُناخام حم اظا مباف ا عرشاخ حممل

    ةاصل ابألحالء. عك
عثملن: َاَاَخ كفلب  ن ج  ن أرف ةامل ياسم ابرالء  هبن  عرشَّاخ حممل -

عالن عرصليهي عرشلةديو ااخه سنا  هبن   ع يهبن   ملياسم ابألرف ر دال ا حممل
 هت. 1169

 

 .1/205ع يو ة اس خمكاطلت عر حاين أاب حاْيو ا. (   1)
 .3/420ة اس خمكاطلت عكاف ا عكاكزيا رألملقلف يف عرا املااا (   2)
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: َاَاَخ كفلب شاح عر لك ي سنا  ادامهبن  أمحلهبن  ل حممَّ عرنَّلسخ  -
 .(1) هت 1225
عرفصايح ع ى  : ااخ كفلب س املن عهبن هايسهبن  اخال هللاعرشاخ  -

و ملعرناخا غريع  ؤرخا هبفلريخ  ع لهللا عألزهايهبن  عرفاااح ر شاخ خلرل
 . (2)ااخ ل

كمل عختَذ هبدضم ع ملِء عألحالِء كمفَّلاًب هلم يها اَن هبناِخ عرامفمِب عريت  
سدال سل  حيص اَن ع ا ل أمل يها اَن هبفأرا  لو مل ن أملرئ  عرد ملء عرشَّاخ حممل 

و   مفه حممَّل عرَدكَّلرهبن  عرد ي ع ل عمري عرذي عختَذ كلتً ل خلًصل ره يمَامَّى
ااخ  ل يهال عرشاخ حممل هبفأرا ه أمل  ل يفلره  ن كالل عرد ملء رإلجلهبا ع ى  

خبطِّ َيِلِه  نظا ا حممَّل سدال   ااَخ عرشاخ عردكلرَقْل ملَ  هبدض عكالئل عرد ماَّاو
 .(3) اسل عمري عرنَّحايَّ 

َاْاخم كفلِب عإلغاعِب يف قاععِل عإِلعاعِب الهبِن هشلٍلو َاَاَخَ ل اَنِسٌخ   -
 .(4) أحالئي  جم اٌلو ملسنام عرنَّاِخ غريم  ؤرخا

ملكلن هبدضم عرد ملِء عألحالئاْي يهالم ابرنَّاخ هبن اهو جلء يف تامجا عرشاخ  
خ ال عألحالئي: )َكَفَب  ل ينافم ع ى عألراِف ملَخكُهم ابحِلَجلِز  هبن  حممل 

 

(و  14067و صتحا ا عراًّيضو عردلا )2ينظا: إطالرا ع ى ااعار عررتعث عرد مي ر الا عألحاتلء(   1)
رب:  ل. رعهبط عخل2006/اياتتتتتتتتتتتمرب/ 29هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو عكاعةق 1427/سي عحلجا/9يال عجلمداو اتريخ 

http://www.alriyadh.com/212693. 
 .2/171هبن ع لعرامحنو ع ملء جنل خالل مثلااا قاملن:  عر اللو ع لهللا(   2)
 .542-5/541هبن ع لعرامحنو ع ملء جنل خالل مثلااا قاملن:  عر اللو ع لهللا(   3)
 عرناخا حم اظا رلى عر لحث.(   4)
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ملَقْل َاَاَخ  ن هبْي َ ل َاَاَخهم مج ًا  ن عرامفمِب عرنَّحايَِّا  ن ل    (1)  داملٌف مل أراٌف(
فماِشيَّ ملعرنَّاخام حم اظٌا مباف ٍا أه اٍَّا  اِكَفلبم صاِف عردنليِا يف َكْشِف عرِاَ ليِا ر  ِ 

 .(2) ابألحالءِ 
مل ن عرامفمب عرنَّحايَِّا عألحالئاَّا عريت امِاَخْت رَِسلرا يف ع ِم عرداهباَّا أمل )سؤعل  

ع ي سل ع لعرهلارو انسخمَ ل عكؤرِّف  هبن  ملجاعب يف عرنَّحا( ر شَّاِخ ع ِلهللا
 .(3)ا اه

 

هبن عااتتىو ع لهللاو  ظلها عزاهلر   و ملينظا: عرذر لن3/460و حممل أ ْيو خالصتتا عألثا عحمليب(   1)
 .71-70عحلاكا عرد ماَّا يف عألحالء خالل ثالثا قاملن: ص

هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو ع تلهللاو  ظتلها عزاهلر عحلاكا عرد ماتَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثا قاملن:   عرذر لن(   2)
 .68ص

 .عرناخا حم اظا رلى عر لحث(   3)
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 : ِبعُ اْبَحُث الرَّ الـمَ 
 . الصَّْرِفيَّةِ وَ  َساِئِل النَّْحِويَّةِ الـمَ َنْظُم  

َاَظَم ع ملءم عأَلحالِء عرَهاععَل عرنَّحايََّا ملعرصَّْاةاََّاو ته اًلع را لِر ع ملِء عرنَّحِا  
ملعرِدْماِيكّي    وأ ثلَل عهبِن  لرٍ  ملعهبِن  مْدٍط يف أر افا ملو ملعحلاياّي يف   حِا عإِلعاعبِ 

 يف اظِمِه عآلجامل اَّا.
ععِل؛ أَلنَّ حتايَل عكنثاِر إىل شدٍا أهبهى يف  ملهلةتم مم تا الم ح ِظ عكفاِن ملعرها 

عرذِّْهِنو ملأطاعم عسفحضلرًع عنل عكنلقشِا ملعالسفلالِل. قلل عرشَّاخم ع لمعردزيِز  
 عرد جي:

دتتتاِ  ل أَلنَّ حتتت تتتَظ عرشتتتتتتتتتتتتتتتتتِّ  اتتتظتتتمتتتفتتتتم تتتتتتتَ
 

ثْتاِ   ِب حت تَظ عرتنتتَّ لرتتتتتتتِ  (1)يت تاقم يف عرتيتتتتتتتَ
 ملقلَل عرشَّاخم ع لمهللا سل عمري:  

ِلي دتتتل  يريم َقصتتتتتتتتتتتتتتتتتْ  َأْن حي َظ عرصتتتتتتتتتتتتتتَّ
 

ل كتتتتثتتتتريم    (2) تتتتنتتتت تتتتتتتل  تتتتدتتتتتتتلٍن اتتتت تتتتدتتتتم تتتتتتتَ
 مَلتتمَهاَّم هذه عكنظا لتم  ن حاثم عرُكاِل ملعرِهَصِا ِإىل ثالثِا أقالٍل:  

 أ / املنظوماِت الطَّويلِة: 
 ملهي عريت يزيلم علام أهبالتل ع ى  ئِا هباٍتو مل ن ل:

هت( يف  1203سل عمري )ت  ع لهللاهبن   نظا ا عرشَّاخ حممَّل سدال - 1
 ع م عرنَّحِا: 

 

 .383هبن حمملو شداعء هجا: ص عحل او ع لعر فلح(   1)
 عكاجع عرالهبق.(   2)
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عرد ي عردكلر تزيلم ع ى س ِع  ئٍا    علام أهبالتل يف عرُنْاخِا عكاجااِع خبطِّ ع ل
 ملمخاَْي هباًفلو ملاد ل ع ى حبا عراَّجزو أملَّهلل:

حتتتتتتتل فتتتتتتَ ْل ةتتتتتتتَ لم هلِل عرتتتتتتتذي قتتتتتتتَ متتتتتتتْ  عحلتتتتتتَ
 

ل  ْن حنتتتتتتتََ ل رِتمتَ  (1)ابَب عرتدَتكتتتتتتتلِء اعئتمتتتتتتتً
 ك ق  هبن  ع لعرامحنهبن  عرنحا ر شاخ عااى نظا ا يف  -2  

 .(2) هت(1198)
ِشّي )ت ا فم اَدلين ر شَّْاِخ ع لهللا عر ِ عرتمَ َدلين يف حمامملِف  عرتمم ليِا   َ  نظا ا كِ   -3
 هت(: 1211

 علام أهبالتل سُت  ئٍا ملعثنلِن ملس داَن هباًفلو ملقْل أشلَر ِإىل سرَ  يف قاره:
ل حمتتتتتتاتتتتتتمتتتتتتتٌا رصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتنتتتتتتتاْ   أهبتتتتتتاتتتتتتتلتتتتتتتتَم

 
 (3)جمتتتتتتتمتتتتتتتاعتتتتتتتم تتتتتتتل رتتتتتتتؤرتتتتتتتؤٌع مثتتتتتتتاتتتتتتتنتتتتتتتاْ  

 صلحل عرد جي:هبن   نظا ا   لسِم عرَيَاعين ر شَّاِخ ع ِلعردزيز -4  

 َل عرد جي:لعلام أهبالتل أرهبعم  ئٍا ملمخااَن هباًفلو قَ 
ي   عتتتتن أرهبتتتتٍع  تتتتن عكتتتتئتتتتتتتلِت يتتتتنتتتتجتتتتَ تتتتِ

 
لِ   متتتتتتتتتَّ  (4)ملعشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٍع ملأرهبتتتتتتتتتدتتتتتتتتتَْي كتتتتتتتتتم

 ِل:و ب / املنظوماِت املتوسِ طِة الطُّ   
عكنظا لتم عريت يهُل علام أهبالتل عن  ئِا هباٍتو مل ن ل  نظا ام ) اعاع  ملهي  

حان عكالو مل نظا ام )عكؤاثلت  هبن  كاِا مهزع إنَّ ملةفِحَ ل( ر شَّاِخ إهباعهام

 

 .162هبن سلملو عحلالع عرد ماَّا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص عرصاخلنو ع ي(   1)
 .204هبن عااىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحالء:  عرذر لنو ع لهللا(   2)
َدلين يف حمامملِف عرتَمَدلين: ص عر افاشيو ع لهللا(   3)

م
 .87هبن حمملو  نظا ا ك ليا عك

 .171سل هبا طل يو أمحلو اال عأل لين شاح   لسم عرياعين: ص(   4)
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عراَّملعاَّا( ر شَّاِخ ع لهللا عر افاشيو ملر  افاشي خلصا  نظا لٌت كثريٌع يف هذع  
عمري يف )عك ين  هبن   مل نظا ا عرشاخ حممل سدال  و(1) عر لب ال يفاعم عجمللل رذكاهل

 ملعكداب( أملَّهلل:
لع  َا هللام عجملتتتتتتتاتتتتتتتَب رتتتتتتت تتتتتتتنتتتتتتتِّ اتتتتتتتَ  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

 
َلى  ِا انٍح س تتتتتتتٍل ةتاتَض عرتنتتتتتتتَّ ْن حنتَ   تِ

 ج / املقطوعاِت القصريِة:   
َل عن مثلااِا أهبالٍتو ملهذع عرنَّاعم كثرٌيو مليلخلم   ملهي عألهبالتم عريت ال تزيلم أهبالتم

عرنَّاِع عأَلسئ ام ملعأَلجاهبام عرنَّحايَّا عريت هخذم طلهبَع عألَريلِز؛ أَلنَّ عرنَّلِظَم  يف هذع 
 يدملم ةا ل ِإىل عايصٍا أمل  اأرٍا شلسٍع. 

ملعهللفم  ن ل إث لتم عكهلرِع عرد ماَِّاو ملأحالاًن تاانم ااًعل  ن عرفَّالعِب  
ْداِيو ملعرلَّرالم ع ى قارَِنل ملجاام أسئ ٍا أجلبَ    ع ا ل انظمم عرُاَؤعِل ا امهم.عرشِّ

 :(2) مل ن سرَ  سؤعلم عرشَّاِخ حممٍَّل هبِن أيب هباا عكال 
ل متتتتتتتَّ اهم ةتتتتتتتَ تتتتتتَ  أُي أ تتتتتتٍا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتتتتفتتتتتتمتتتتتتم

 
اتتتتتهتتتتتْيِ   مم هبتتتتتِ فتتتتتم ْاِط قتتتتتتم تتتتتْ يَء اِبرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ  جتتتتتِ

 ةََأجلَب عنه: 
ل هم حهتتتًّ حاِح ةتتتلعَ متتتْ  سعَك مجعم عرصتتتتتتتتتتتتتتَّ

 
 ملعهبتن حتاتمتتتتتتتل عت تى عرتاتالِل عرتاتهتْيِ  

أنَّ هذه عألسئ َا ملعألجاهبَا ت لأم هبد لرعِت عرثَّنلِء ملعإِلطاعِء ملعكلِح  ملامالحظم   
 :(3)   لرٍك هبِن هبمَشرْيٍ عكلرايّ هبن  كهاِل عرشَّاِخ ع ِلهللاِ 

 

 .217-187هبن قلسمو عر افاشي ملج ااه يف عرنحا ملعر يا: ص عجلاًّينو خلرل(   1)
 .1/85عكالو حمملو شاح عآلجامل اا )خ(: (   2)
 .7حمملو ةلئق عراال يف جاعب علمل عحلال: ص عرشاكلينو(   3)
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ل حاٌف جتاََّا عن  ًَّي َعَ َم عردصتتتتتتتتتتتتتتِا  تَ
 

 عستتتتتتٍم ةصتتتتتتلَر حيلكي عرِ ْدَل يف عردملِ  
 :(1) فماِشيّ املقاِل عر ِ   

 سيِل عجملِل اْ َت رََنلًَّي ستتتتلِحً ل ةضتتتتَل  
 

لَّ  فاال  لِّ عايٍص جتتتتتتَ لَّ كتتتتتتم  يف حتتتتتتَ
 عأل َا رعجٌع ِإىل أ ايِن مهل: عملردلَّ هذ  

: أَّنل تتمَاجَّهم ِإىل علمٍل َرهم َ الافه ملع ُا قلرِِه.   عألملَّلم
 عرثلين: أَّنل ااٌع  ن عرفَّح اِز ملعحلثِّ ع ى عالطالِع ملهبذِل عجل ل.

ثلين  ن عكنظا لِت ي لأم عرنَّلظمم ةا مل حبمِل هللِا ملِإا لِء  ملعرنَّاعم عأَلملَّلم ملعر
ص لِت عراملِل ع اهو ملين اَ ل ابرصَّالِع ع ى عرنَّيبِّ ص َّى هللام ع اِه مَلَسَ َمو ملكلَن  
 ن جم م عنَل اظِم عكنظا لِت عرنَّحايَّا مجَع عألحالِل ملعرهاععِلو ملعرف صاَل يف  

يَِّاو ملااَب عأل ث ِا ملعرشَّاعهِل  ن عرهاسِن عراامِيو أمل  ن  عآلرعِءو ملعخلالةلِت عرنَّحا 
ْداِيَِّا  ن عصاِر عالحفجلِجو أمل َأحالاًن  ن   عحلليِث عرشَّايِفو أمل عرشَّاعهِل عرشِّ

 :(2) َل عر افاشيل هبنلِت أةالِر عردلمِلو قَ 
ْجتتتتتِ  ِف مَلعرتتتتترتَّ ل اِبخلتتتتتم تتتتتْ ّاِحتتتتتتتً  حِ اتتتتت  مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

 
ِف   ل يف عرَاشتتتتتتتتتتتتتتْ لرِيتتتتً  حِ امَلعرفَّااتتتتتتتتتتتتتتِ  م تتتتَ

 :(3) ملََكَمل يف قاِل عرشَّاِخ أمحَل هبِن ع ِلهللِا عرد لعرهلار    
َل أ تتتتتتتتٍا عحتتتتتتتتذِف عكتتتتتتتتنتتتتتتتتلاى  مَلقتتتتتتتت تتتتتتتتْ

 
 َكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )ًّي عستتتتتتتتجلمملع( كْن هبَتاَع عرد لَاع  

 

 

 هبن حمملو سؤعل حناي: )خ(. عر افاشيو ع لهللا(   1)
َدلين يف حمامملف عرتَمدلين: ص عر افاشيو ع لهللا(   2)

م
 .5هبن حمملو  نظا ا ك ليا عك

 .360هبن ع لهللاو حت ا عكاف ال: ص عرد لعرهلارو حممل(   3)
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 .(1) ِإَشلرًع ِإىل قارِِه تدلىل: )َأال ًَّي عسجلمملع هلِل عرذي يمْاِجم عخلبَء( 
عراالئّي ملعرزهاّيو ملهبدضم عرنحلع يافش ل دذه عآليا  ملهي قاعءع عإل لل 

عرااميا ع ى جميء )ًّي( جملاا عرفن اه ملراات حاف العءو ملسر  إسع ملرا ل عأل او  
ملسهب سخاملن إىل أَّّنل حاف العءو ملعكنلاى حمذملفو ملعرفهليا: أال ًّي هؤالء  

 ملرا ل أ ٌا  و قلل عهبن  لر  يف كفلهبه )عرفا ال(: إنَّ عحلاف )ًّي( إنْ (2) عسجلملع
( أمل   أمل اعلٌء ة ي حاف العءو ملعكنلاى حمذملفو ملإْن ملرا ل )رات( أمل )رمبَّ

 .(3))ح َّذع( ة ي حاٌف جملاا عرفن اه
 :(4) فماِشيّ املِ ْن هبنلِت أَةالِر عرَدلمِل قالم عرنَّلِظِم عر ِ 

ى ِإال تم رتأل تثتتتتتتتلِل أَْراتتتتتتتتتتتتتتَ  مَلَراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْ
 

ل َقال   َاى  تتتتتتتَ  هبنتتتتتتتلِت أَةاتتتتتتتلرِي ستتتتتتتتتتتتتتِ
 

 

ستتتتتتتتتتتتتتارع عرنمتتل. ملهي قاعءع عرزهاّي ملعرااتتتتتتتتتتتتتتتتلئّي ملأيب جد ا ملرمليس ملقفتتلاع   ن  25عآليتتا رقم (   1)
 ملعألعمش ملعرُا مي ملعحلان ملمحال عألعاجو ملأ َّل قاعءع عرا دا أمل عجلملعا ة ي ابرفشليل.

و عألخ شو  2/290هبن زًّياو  دتتلين عرهاسن  ينظا عرهاعءع ملعكاتتتتتتتتتتتتتتتتأرتتا يف: عر اعءو أيب زكاًّي حيىي(   2)
و ملعرلعينو أيب عماملو عرفااتتتتتتري يف عرهاعءعت عراتتتتتت ع: 2/649لين عرهاسن هبن  اتتتتتتدلعو  د ستتتتتتدال

و ملأيب  8/115هبن ع يو شتتتتتتتتتتتتتتاح عك صتتتتتتتتتتتتتتل  و ملعهبن يداش عرنحاّيو  اةق عرلين يداش394ص
هبن قلستتتتمو عجلىن   و ملعكاعايو حاتتتتن66-7/65هبن ياستتتتفو ت اتتتتري عر حا عحملاط  حالنو حممل

 تتلرتت  عركتتلئيو أيب ع تتلهللا مجتتلل عرتتلين و ملعهبن 351 -349عرتتلعين يف حاملف عكدتتلين:ص ص ص
و ملعهبن  3/389و ملشتتتاح عرفاتتت ال 179هبن ع لهللاو تاتتت ال عر اعئل ملتامال عكهلصتتتل: ص حممل

 .4/449و 486/ 1هشللو  يين عر  اب عن كفب عألعلريب: 
هبن ع تلهللاو تاتتتتتتتتتتتتتت اتل عر اعئتل ملتاماتل عكهتلصتتتتتتتتتتتتتتتل:   عهبن  تلرت و أهبا ع تلهللا مجتلل عرتلين حممتل(   3)

 .179ص
َدلين يف حمامملف عرتَمَدلين: ص(   4)

م
 .5عر افاشيو ع لهللاو  نظا ا ك ليا عك
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َل تَتفَِّخذم عكنظا لتم عركَلهبَعم عرَيَزيّلو تاغاً ل يف قاعءتل ملإا لَء جاِّ عحلاايَّا    مَلرممبَّ
 :(1) ع ى عكنظا ِا كهاِل عرنَّلِظمِ 

َزاَل  ِل عرتتتتتتتُلعتتتتتتتلِء غتتَ ْن قتتتَ تتتتتتتْ َذعك  تتِ  كتتتتتتتَ
 

َ ِمي ًَّي َاعَر َ يَّ   ل عستتتتتتتتتتتتتتْ  َع عرِ َ ى  َكاتتتتَ
هت( ةامل مجده برف  1197)ت  ع لهللا عرد لعرهلار هبن  عرشاخ أمحلقلل   

 :(2) ملاتء
  تتتتتتتتتتتتتتل مجتتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتته برتتتتتتتتتتتتتتف ملاتء

 
 مخاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتلء هبتتتتتتتال ع تتتتتتترتعء 

 سمل اتء هاتتتتاتتتتتتتث هبتتتتيتتتتري جتتتتناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

 ملع م عرفتتتتتتأااتتتتتتث ملعستتتتتتتتتتتتتتم جناتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
  تتتتتتتل مل يتتتتاتتتتن ةتتتتدتتتت تتتتى رتتتتتتته ةتتتتدتتتتالن 

 
 أمل أةدتتتتتل ةتتتتتلة م رتتتتت  عإلحاتتتتتتتتتتتتتتتتتتلن 

  ثتتتتتتتلرتتتتتتته )صتتتتتتتتتتتتتتحاع( مل تتتتتتتل رتتتتتتته ي ي 
 

 رتتتتتيتتتتتري عتتتتتتتلقتتتتتتتلملصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  تتتتتتتذكتتتتتا  
 تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتريه كتتتتتتتتذع ملمت قتتتتتتتتاتتتتتتتت تتتتتتتتي 

 
 اتص عت تى سرتتتتتتت  يف عرتفاتتتتتتتتتتتتتتت تاتتتتتتتل  

ملره يف عكاعاع عريت تاان عرتالء ةا ل ر فن اهو ملعكاعاع عريت حيذف ةا ل    
 عكنلاى : 

َت رمبَّ  يلْ ملَ مَلِإْن  اتتتتتتتْ َذع و)ًَّي( رتتتَ  حتتتَ تتتتتتتَّ
 

َذع  ال تتتتتدتتتتتتتلْل هبتتتتتتتِ ْن رتتتتفتتتتنتتتت تتتتاتتتتتتتٍه ةتتتتَ اتتتتم  تتتتتَ
ِل أ ٍا عحتتتتتذف   لَاىعرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم مَلقَت تتتتتْ  نتتتتتَ

 
جملمملع( ِرَمْن هبَتَا عرِدَ لاَ    َكتتتتتتتتتتتتتتتت)يَتتتتتتتتتتتتتتتتل ِعستتْ

زَ   ل عرتتتتتتتُلعتتتتتتتلِء غتتَ ْن قتتتَ تتتتتتتْ َذعَك  تتِ  اَل كتتتتتتتَ
 

 َع عرِ َ ى(  َكتتتتتتتتتتتتتت)ًَّي ِعْسَ ِمي ًَّي اعَر َ يَّ  
لرتَتْيِ   َلع عرتتزْل يف كتِتال عحلتتتتتتتَ  مَل)ًَّي( عرتتنتتتتتتتِّ

 
ْيِ   لتتتتتتتَ ام يف هتتتتتتتَ ل حيمْصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ْذمهتتتتتتتَم ختتتتتتتم  ةتتتتتتَ

 
 

 .361هبن ع لهللاو حت ا عكاف ال: ص عرد لعرهلارو حممل(   1)
 .129هبن عااىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحالء: ص عرذر لنو ع لهللا(   2)
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 "هب ى"مل يف عسفخلعل "ادم" غنللهبن  أيب هبااهبن  ملقلل عرشاخ حاْي  
 :(1) انظًمل
 يذِ عرتتتتتتتَّ  اللِ يتتتتتتا عرتتتتتتاتتتتتتَ اِ هتتتتتتْ فتتتتتتتَ رتتتتتتِ  مْ دتتتتتتَ اتتتتتتتَ 
 

 حاتتتتتتتتتتتتتتم ل ملَ متتتتتتتَ كَ   قَ ال ستتتتتتتتتتتتتتِ  تتتتتتتَ  ِ  ْ قتَ  نْ  ِ  
 هِ لتتتتتتتتتتِ  تتتتتتتتتَ ثتتتتتتتتتتْ  إلِ ِت ى هَْ  تتتتتتتتتَ ل هبتتتتتتتتتتَ متتتتتتتتتَ كتتتتتتتتتَ  

 
 ححم صتتتتتتتتتتتتتتَ  لْ هتتتتتتَ ةتَ  تم  تتتتتتْ ل قتم مبتتتتتتَِ  عْ نَ لقتْ ةتتتتتتَ  

 نظا لت قصريع كثريع هبدض ل   ثاث يف كف ه  -أيًضل –ملر ِ افاشي   
َدلين(و  ثل  ل  عرتمَ دلين يف حمامملِف عرتمم ملخلصا يف شاملحه ع ى  نظا فه )ِكَ لَيا 

يف كفلهباه )عحل ليا يف شاح عرا ليا(و مل)صاف عردنليا يف كشف عرا ليا(و ملهت  
عرد ِم حل ِظ هبدِض  ع ى ط  ِا  هذه عكنظا لت عرنَّحايَّا ملعرصَّاةاَّا تا ااًل 

 .(2) عكاااعلِت عرنَّحايَّا ملعرصَّاةاَّا ملقاععلهل 
عالس  ااغلِت عالهبفلعء ابرنَّااعو ملهي  هبن   ع لهللاهبن   ملَاَظَم عرشَّاخم عااى

 :( 3) أرهبدٌا ملعشاملن  ااًغل ةهلل
اَع  اتتتتتتِ هم اتتتتتتَ ْااتتتتتتتم ازم كتتتتتتَ َلع ال جيتتتتتتَم فتتتتتتتِ  عالهبتتتتتتْ

 
فٍَّا    اهَِبتِإال إِبْحَلى أَْرهَبٍع يف ستتتتتتتتتتتِ  اتتتتتتتتتتتم

َ  تتته   ُللم رِ َمجاملِر أمل شتتتتتتتتتتتتتتَ ل عرفتَّهتتتَ  ِ نتْ تتتَ
 

ِ كتتتَت  َلهم اتتتتتتتتتتتتتتم ام هبَتدتتتْ لةتتتَ َذع عإِلاتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  كتتتَ
دتتم تتتتتتتل   فتتتْ تتتَ َذعَك ابرتتنتتَّ تتي ملعرتتفتتَّنتتايتتِع يتتتَ  كتتتتتتتَ

 
َات   عممما م ل َكلجلَاعِب أمَْل ِبْن حمصتتتتتتتتتتتتتِ

  

عكخكاطا  ن كفلب قكا عرنلى الهبن هشتلل خبط عرشتاخ  هبن ع يو عرناتخا  عرد لعرهلارو ع لهللا(   1)
 هت.1286هبن ع ي عرد ل عرهلار  افاهبا سنا  ع ل هللا

 .87 -80هبن قلسمو عر افاشي مل ن جه يف عرنحا ملعر يا: ص عجلاًّينو خلرل(   2)
ملمِجل عرنظمم خمكاطًل ع ى ظ ا ااتتتتتتتتتتتتتخا  ن خمكاط   حا عإلعاعب ر حاياي ااتتتتتتتتتتتتتخ ل ملمت ا ل  (   3)

هتتتتتتتتتتتتتتتتو ملااتتخا عكخكاط  1361رهباع عألملل ستتنا  29هبن عالس ملهي  ؤرخا يف  عااتتىعرشتتاخ 
هبن محل سل عرشتتتتتتتتاخ   لرك رمحه هللاو ملقل أةلاين   هبن ع لعردزيز حم اظا يف  اف ا عرشتتتتتتتتاخ ع لهللا

 هبن ع لعرامحن عحلاْي. دل عألخ عرلكفار حان
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لاًل  ل حتتتتَ رَتْط َاعِعاتتتتً هم  أمل عشتتتتتتتتتتتتتتْ لِ  تتتتم  مَلعتتتتَ
 

هم   اَة تتل َعنتتْ تأمَْل َأنَّ َ اصتتتتتتتتتتتتتتم  ِبَْن َخَ  تتَ
يَّاهل  ٌف  مصتتتتتتتَ فَتْ ِ ًمل ةَلجلَزَع مَلصتتتتتتتْ   ماتتتتتتتْ

 
فَتَ َات    َكَذع عرفتََّدُجَب َرْاال َكْم َكَذع عشتتتتْ

اٍ   ٍف مَلَ ْداِةتتتتَ  اللم َكَدْكٍف َعَ ى مَلصتتتتتتتتتتتتتتْ
 

ت  ا عمِك تتتتتَ اةتتتتتَ  َأْدِم مَلتَتْدهم  تتتتتل َ ْاصتتتتتتتتتتتتتتم
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 : ِمسُ اْبَحُث الَ الـمَ 
 . (1)الصَّْرِفيَِّة ِلُعَلَماِء اأَلْحَساءِ وَ  النَّْحِويَّةِ َؤلََّفاُت الـمُ 

حان عكال )ت  هبن  ر شَّاخ إهباعهام  ِكاَِّا(:ي ْنظماَ ِا عرِدْماِ عرتمَ )َشاْحم  -1
 . هت(1048

هبن   )شاح اظم عآلجامل اا(و ملت ده عما كحلرهو ملعرشاخ حممل مَسَّله عحمليب
ع لعر كاف عرد ل عر كاف  هبن   ملسكاه عرشاخ حممل  ع لهللا عرد لعرهلارو ملعرزرك يو 

شاح عكنظا ا عرِدمايكاَّاو ملهذع عردناعن عرصحاح؛ ألَاَّهم عردناعن عكث ت ع ى    ابسم
سل عثملن ملعريت كف  ل عن  حممل هبن  عرُنْاخا عخلكاا عريت كف  ل عرشاخ أمحل

 ااخا عكؤرف. 
أملرا ةاه عكؤرف عرشاعهَل ملعألريلَز ملعر كلئَف عألاهباََّا    ملقل جلء عرشَّاحم   صاًل 

ملعرفد االِت عرنَّحايَِّاو قلل عكؤرف رمحه هللا: )ملأملاعفه كثريًع  ن عكالئِل ململشَّحفه  
فصاعت مليشلرك هبه  هب دض عرفد االِت ملعرلالئِل راي يافيين هبه  كلرده عن عكخ

و ملقل حهَّهه عر لحث عما عهبن عثملن عكال يف رسلرا  لجافري  (2) يف عككاالت(
سداا عإلسال ااو ملتاجل  ن ل ااخا يف  اف ا  هبن   ن جل دا عإل لل حممل

 عك   ة ل عراطناَّا ابراًّيض. 

 

 عردص ار ح ظه هللا ملرعله.عسف لتم يف هذع عك حث  ن عألخ عر لحث عألسفلس ع لعردزيز (   1)
و ملينظا:  291/ 1هبن ةضتتل هللاو خالصتتا عألثا يف أعالن عرهان عحللاي عشتتا  و حممل أ ْيعحمليب(   2)

هبن عااتتتتتتتتتتتتتتىو  ظتتلها عزاهتتلر عحلاكتتا  و ملعرتتذر تتلنو ع تتلهللا1/35عرزرك يو خري عرتتلينو عألعالل 
هبن حممتلو  تلرستتتتتتتتتتتتتتتا عره تا   و ملعكالو ع تلعإلرته83عرد ماتا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ثالثتا قاملن: ص

 .111: صعرشاعاَّا ابألحالء
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 ملر افلب ااخ خمكاطا  ن ل:
 ل عردزيز ابكلينا  هت حم اظا يف  اف ا عك   ع1041ااخا  افاهبا سنا    - أ
 عكنارع. 
 هت حم اظا ابكاف ا عكاكزيا  ل دا عر صاع.1092ااخا  افاهبا سنا  -ب
 ااخا  افاهبا غري  ؤرخا حم اظا ابكاف ا عكاكزيا  ل دا عر صاع.  -ج
عثملن عألحالئي حم اظا مباف ا  هبن   حمملهبن   ااخا خبط عرشَّاخ أمحل   - ا

ملمتفلز بَّنل  نهارا عن اماخِا ت ماِذ عكؤرفو ملجّل  أساع سل عثملن عخللصاو 
 جالل عرشلةدي عألحالئي.هبن   عثملنهبن  عرنَّلسِخ عرشَّاخ عردال ا حممل

ِكَفلبم )تنهاحم عردمِل يف َحلِّ أهبالِت عجلممل(: ملها أيًضل ر شاخ    -2
 حان عكال رمحه هللا.هبن   إهباعهام

 ألِّ قلسم عكاعاي عريت أملهلل:شاَح ةاه عرشاخم إهباعهامم  نظا َا عهبِن 
ْت ملهلتتتتتتل حمتتتتتتل   مدابٌ  ٌل أتتتتتتتَ  مجتتتتتتمَ

 
ْ ٌع ألن ح َّْت حملَّ      ااِ عرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم ستتتتتتتتتتَ

يهال  ؤر ه يف أملل عرشاح: )ملهبدل ة ذِه ةاعئلم ملةاَّا ملةاعئلم سناَّا حلملرتم دل   
ع لهللا هبن   عرهلسم هبن   إيضلح  دلين عألهبالت عكنااهبا رإل لل عهلملل عردملع عحلان

ع لعر كاف عرداةجو صلر عن  هبن  هذع عرشاح َحهََّههم عرلكفار أمحلاعاي( عك
هت  1438سداا عإلسال اا سنا هبن  عملاع عر حث عرد مي  ل دا عإل لل حممل 

 ل. 2017 /
هبن   انصا هبن   شاخ حمملر: (عر حار ملضِ ام ار يف عَ حم عرنُ  رِ رَ ام )كفلب   -3
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 .(1) حا كثريع يف عرنَّ   قال: إنَّ ةاه  الئلَ   هت(1063 يت عألحالئي )ت  عك  خ ف
و (كفلب عر  جا عكاااا يف شاح عألر اا رإل لل عراااطي)حلشاا ع ى    - 4
ر شاخ : )حلشاا عحلاام عألحالئي ع ى شاح عألر اا ر اااطي( عكاملع
)ت   حاْي عألحالئي عكداملف ابحلاامهبن  إهباعهام هبن  صلحلهبن  حممل 

يف أرهبدا    ع لعر كاف عرداةج هبن   عرلكفار أمحل  له حهَّ   هذه عحللشاا هت(و مل 1083
سداا عإلسال اا سنا  هبن  أجزعء رنال ارجا عرلكفارعه  ن جل دا عإل لل حممل

هتو مث ط ع عرافلب يف اعر عك ْي ر نشا ملعرفازيع هبدمَّلن ابألران سنا  1411
 . ل2017
حان عكال كنظا ا عرِدمايكي(  هبن  حلشاا ع ى )شاح عرشاخ إهباعهام - 5

 . (2) هت(1090جالل عحلاام )هبن  عثملنهبن  ر شَّاخ حممَّل : يف عرنَّحا
هبن   ر شاخ حممل :(ايكاَّ اِ مْ عردِ  ْنظماَ اِ عرتمَ  شاحهب ةاَّا عراَ  عر اعتحِ ) كفلبم   - 6

ملعرافلبم يهعم يف عثنفِْي ملثالثَْي ملرقًا ااخ ل   هت(و1100ع لعراحام عكال )ت 
  و (3) هت1185رهباع عألملَّل سنا  23ع لت يال عألحل هبن  ع لعرامحن هبن  حممَّل 

 

و ملينظا:  126و ملص39هبن حمملو قضتتتتتتتتتتتتلع عألحاتتتتتتتتتتتتلء خالل ستتتتتتتتتتتتفا قاملن: ص عكالو ع لعإلره(   1)
هبن حاتتتتتتتتتتتتْيو أاتتتتتتتتتتتتاعء ع ى عحلالع عرد ماَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتتلء يف عرفلريخ عحلليث:   عرداةجو ع لعإلره

 .61ص
 .146هبن سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص عرصاخلنو ع ي(   2)
هبن عااتتتتتتتتتىو   و ملينظا: عرذر لنو ع لهللا2/333هبن ع لهللاو حت ا عكاتتتتتتتتتف ال  عرد لعرهلارو حممل(   3)

هبن حمملو  لرستتا   و ملعكالو ع لعإلره116-115 ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحاتتلء: ص
لء  هبن حاتتْيو أاتتاعء ع ى عحلالع عرد ماَّا يف عألحاتت  و ملعرداةجو ع لعإلره124عره ا عرشتتاعاا: ص

هبن ستتتتتتتلملو عحلالع عرد ماَّا يف عألحاتتتتتتتلء يف ع ل   و ملعرصتتتتتتتاخلنو ع ي58يف عرفلريخ عحلليث: ص
 .113إ لرع هبين خلرل: ص
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 . (1) هبلعرع عك   ع لعردزيز خمكاطًل ملعرافلب  لزعل 
:  مجلل عرلين عردصل يهبن  حلشاا ع ى )شاح عرفا ال( رد لعك   - 7

 هت(. 1120انصا ) هبن  ع لهللاهبن  ر شاِخ ع لعرامحن
تد اق ع ى )عرهصالع عألا لريَّا يف  مْشِاِل عرُ يا ملشاح ل( ر شَّاِخ أيب   -8

هبن   ع لهللاهبن  صلحلهبن  ر شَّاِخ حممَّل  عرهلسم عألا لري عر صاي:هبن  هباا حممَّل 
 .(2) هت(1130املغلن )ت هبن  حاْي 
هبن   إسع َعَاع(: ر شاخ حممل رسلرا )ِ نحا عرَاَرى هِبشاِح أمْس أر اًل  -9
املغلن عرالهبق سكاهو ملهي رسلرا يف عر يا ملعرنَّحاو ملهي ع لرع عن هبن  صلحل

 .(3) شاح أهبالت  مي ها عر  مو ملرات يف  هل لت عحلايايّ 
هبن   صلحلهبن  ر شاخ ع ي :(خرِي عرِهَاى يف شاح أملِّ عرهمَاى)كفلبم   -10

 هت(.1140ت جم ي عألحالئي عحلن  ي )هبن    لركهبن  رعشل
ملها شاٌح هلمزيَِّا عر ماَصرِيي عكش ارع يف  لِح عرنَّيب حممٍَّل ص َّى هللام ع اِه  

 . (4)ملس ِّم عكامَّلع )أُل عرهمَاى يف َ ْلِح َخرْيِ عرَاَرى(
جلء يف عكهلرا عكنشارع هبدناعن: )إطالرا ع ى ااعار عررتعث عرد مي ر الا  

ار ملها يدلا هبدض عكخكاطلت عرد ماَّا  ( يف صحا ا عراًّيض قال عحمل2عألحالء
عألحالئاَّا: ااخا خمكاطا هبدناعن: )هذع عإلعاعب إعاعب عرشاخ أيب ع لهللا 

 

 (.103جمماعا خمكاطلت عردنهاي رقم )(   1)
 .205مل151هبن سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص عرصاخلنو ع ي(   2)
 عكاجع عرالهبق.(   3)
 .175عكاجع عرالهبق: ص(   4)
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شاخنل حممل عرشلةدي أةاا  ن شاحه عكامى خبرِي عرِهَاى يف شاح أملِّ عرهمَاى  
جم ي عحلالئي عحلن  ي( ملعرناخا تداا  هبن  صلحلهبن  عر هري إىل هللا تدلىل ع ي

و ملعرُناخا حم اظا رلى عر لحث عحملهق  (1)  عرهان عرثلين عشا عهلجاي تهليًاع إىل
 .ابراًّيض  عرلكفار أمحل عر الل

  حاعٍش ع ى كفلِب عر  جِا عكاااَّا شاح عألر اَّا رإِل لِل عرُاااطي: -11
هت(و كف  ل يف  1188حممل سل ع لعرهلار )ت هبن  ع لهللاهبن  ر شَّاخ حاْي 

 .(2) هت1179 ف اقٍا كلن سخاهل سنا سنَْي 
  لرك سل غنلل )ت  هبن  ر شاخ ع لعردزيز لى:عرنَّ  قكاِ  شاعهلِ  شاحم  -12
 . هت(1194

ملكلن عرشاخ ع لعردزيز قل قاأ مج ا  ن عرافب ع ى يِل علٍا  ن عرد ملء  
هبن   ع لعرامحنهبن   عألحالئاْيو  ن أش اهم ملعرله عرشاخ   لركو ملعرشاخ عااى

ع اه هبدض عرافب عرنَّحايَّا  ن لو شاح عهبن هشلل ع ى قكا    ك ق عرذي قاأ 
 عرنََّلىو ملكفلب تاااح عكهلصل شاح عألر اا ر ماعاي.

 

و صتتتتحا ا عراًّيضو  2ينظا: عرداتتتتلكاو رعشتتتتلو إطالرا ع ى ااعار عررتعث عرد مي ر الا عألحاتتتتلء(   1)
/اياتتتتتتتتتتتتتتمرب/  29هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو عكاعةق 1427/سي عحلجتتا/9(و يال عجلمدتتاو اتريخ 14067عردتتلا )
و ملعرناتتتتتتتتتتتتتتختتتتا عكخكاطتتتتا  http://www.alriyadh.com/212693لو رعهبط عخلرب: 2006

 اظا يف  اف ا عرلكفار أمحل عر الل.حم 
و ملينظا:  73هتتتتت(: ص1350 -هتتتتت 1150هبن عااىو  ن أعالل  لينا عكربز ) عرذر لنو ع لهللا(   2)

هبن   و ملعرداةجو ع لعإلره42هبن حمملو قضتتتتتتتتتلع عألحاتتتتتتتتتلء خالل ستتتتتتتتتفا قاملن: ص عكالو ع لعإلره
 .68ليث: صحاْيو أااعء ع ى عحلالع عرد ماَّا يف عألحالء يف عرفلريخ عحل
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ملعرافلب شاح  فاسط ر شَّاعهل عرّشدايا عريت أملراهل عردال ا عرنحاي عهبن  
عريت   عكؤر لتِ  امنَ  ملأيت عرافلبم  هشلل يف كفلهبه قكا عرنَّلى ملهبل عرصَّلىو

عرافلبو ملهي كثريع جلًّعو هبدض ل  ك اع  هذع حلدل هبشاِح شاعهِل عهفمَّ أص
 ملهبدض ل  لزعل خمكاطًل. 

تم دذع عكخكاِط عنليًا ك ريًعو ةهل مجدتم  نه ستَّ ااٍخ املَكْنتم َقْل عمنِ 
خكاَّاو ملقكدتم جزًءع ك ريًع يف حتهاهِه حتَت مسِع ملهَبَصِا عألسفلس عرلكفار حلمت  
عرضَّل ن رمحه هللا عرذي كلن ياشلين ردلٍا  ن عكصلاِر ملعكاعجعو إال أاَّين تاق تم  

أيب هباا عكال  هبن   عألسفلس ع لعحملانعن إكملره عنل ل ع متم أنَّ عألَخ عر لحَث  
قل سجَّ ه رسلرا  لجافريو ةفاق تم عن حتهاهِه ألجل عركلربو ملخاةًل  ن أْن  
تااَّ رسلرفه أمل أْن يماَقَف حبثمهم ِإَسع أْخَاْجتم حتهاهيو ةدزةتم عن إخاعجه. ملقْل  

ك   ةاصل  هبا اا عآلاعب جل دا ع   – ملهلل عحلمل    –أجنَز عر لحثم رسلرَفهم ملانقَشَ ل  
 ل.2016هت/  1437سنا 

  ْ يِن: عرتمَ ْدَاِب مل عرتمم عمَمرْي يف هبن  شاحم  نظا ِا عرشَّاخ حممَّل سدال  -13
 .(1) هت(1203عممري )هبن  ر نَّلِظِم ا اه عرشَّاخ حممل سدال

  : عألزهايّ  خلرلٍ  اخِ ر شَّ   اااحِ ع ى عرفَّ  ايحِ صْ عرفَّ  ع ى كفلبِ  تد اهلتٌ  -14
 هت(.1204)ت   ملزٍ رْيم ةَ هبن  حممل هبن   ع لعراهلب اخ  شَّ ر

 

هبن عااتتتتتتتتتتتتىو  ظلها عزاهلر   و ملينظا: عرذر لنو ع لهللا6عحل او ع لعر فلحو شتتتتتتتتتتتتداعء هجا: ص(   1)
هبن حمملو قضتتتتتتتتلع عألحاتتتتتتتتلء   و ملعكالو ع لعإلره164و ملص38عحلاكا عرد ماا يف عألحاتتتتتتتتلء: ص

 .167خالل سفا قاملن: ص
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عو ملسكا عر لحث ع ي    هااً  ملقال عرافلبم و (1) ملعرافلب  لزعل خمكاطًل 
عرصاخلن يف كفلهبه عحلالع عرد ماا يف ع ل هبين خلرل أاَّه شاٌح ع ى كفلب تصايح  

 عألزهاي يف عرنَّحِا ملعرصَّاف. 
هبن   ع لعراهلب اخِ ر شَّ : يّ لِ شَ اْ ر مَ  لنِ مَ عجلم  عهااِ  كفلبِ  شاحم  -15

 و ملها   هاا.( 2) ملز عرالهبق سكاهرْيم ةَ هبن   حممل 
هبن   حممل هبن   ع لعرامحنهبن   إعاعبم  مشِاِل ال اَّا عرَدَاِب: ر شَّاِخ أمحل  -16

 .(3) هت(1207ع لعر كاف عرشلةدي )ت 
  فماشي احممل عر ِ هبن  اخ ع لهللا دال ا عرشَّ ر ا:حايَّ عرنَّ  ريلزِ عألَ  كفلبم   -17

 .هت(1211)ت
ملعرافلب  لزعل خمكاطًلو تاجلم  نه ااخ يف  اف ا عألملقلف ابرا املااا  

 .(4) عراايت   ابرداعقو ملااخا يف  اف ا ملزعرع عألملقلف ملعرشؤملن عإلسال اا هبلملرا 

 

و ملينظا:  108هبن عااتتتتتتتتتتتتتىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحاتتتتتتتتتتتتتلء: ص عرذر لنو ع لهللا(   1)
و ملعهبن  187هتتتتتتتتت(: ص1350-هتتتتتتتتت 1150هبن عااىو  ن أعالل  لينا عكربز ) عرذر لنو ع لهللا

هبن حمملو قضتتتتتتتتتلع   و ملعكالو ع لعإلره2/681محالو عراتتتتتتتتتحب عراعهب ا ع ى اتتتتتتتتتاعئح عحلنلهب ا: ص
 .47عألحالء خالل سفا قاملن: ص

و ملينظا:  187هت(: ص1350 -هت  1150هبن عااىو  ن أعالل  لينا عكربز ) ر لنو ع لهللاعرذ(   2)
 .47هبن حمملو قضلع عألحالء خالل سفا قاملن: ص عكالو ع لعإلره

 .206مل167هبن سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين خلرل: ص عرصاخلنو ع ي(   3)
و ملينظا: عرد لعرهلارو  70اشتتتتتتتتتتتتتي مل ن جه يف عرنَّحا ملعر يا: صهبن قلستتتتتتتتتتتتتمو عر اف عجلاًّينو خلرل(   4)

و ملعرتذر تلنو  69و ملعخلتللو حممتلو عر افاشتتتتتتتتتتتتتتي: ص391هبن ع تلهللاو حت تا عكاتتتتتتتتتتتتتتف اتل: ص حممتل
هبن حاتتتتتتتتْيو أاتتتتتتتتاعء ع ى   و ملعرداةجو ع لعإلره167-153ع لهللاو  ن أعالل  لينا عكربز: ص

 .80: صعحلالع عرد ماَّا يف عألحالء يف عرفلريخ عحلليث
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 .ي ا اهاشِ فم ا: ر  ِ اِ ليَ  َ عراِ  هبفاااحِ  اِ ليَ  َ عحلِ كفلبم   -18
ملها ع لرع عن شاح ك ري  اسع ع ى  نظا فه عرنحايَّا عكامَّلع )ك ليا  

و عرافلب حمهَّق  ك اع يف اعر عرافب عرد ماَّا سنا  (1) دلين يف حاملف عكدلين(عرتمم 
 لو حهَّهه عرلكفار طه صلحل أ ْي سغل.2012هت/  1433
  .(2)ا اه يّ شِ ا فم ا: ملها ر  ِ اِ ليَ  َ عراِ  فِ شْ يف كَ  اِ ليَ نَ عردِ  فِ اْ صَ كفلبم   -19

  عحل لياِ  هِ رافلهبِ  أي ها عخفصلرٌ  عكاسعِ  عرا ريِ  احِ ر شَّ  عن عخفصلرٍ  ملها ع لرعٌ 

 

و ملعخلللو حمملو  74هبن قلستتتتتتتتتتمو عر افاشتتتتتتتتتتي مل ن جه يف عرنحا ملعر يا: ص ينظا: عجلاًّينو خلرل(   1)
و ملعحل او  391هبن ع تتلهللاو حت تتا عكاتتتتتتتتتتتتتتف اتتل: ص و ملعرد تتلعرهتتلارو حممتتل114عر افاشتتتتتتتتتتتتتتي: ص

و ملعرتتتذر تتتلنو ع تتتلهللاو  ن أعالل  تتتلينتتتا عكربز: 56ع تتتلعر فتتتلح عهبن حممتتتلو شتتتتتتتتتتتتتتداعء هجا: ص
 .167-153ص

ملهذع عرشاح مجدتم جملَّ امَاِخِه عخلكاَّاو ملَقْل عز تم ع ى حتهاهِه يف  اح ا عكلجافري يف جل دا عك    (   2)
ةاصتل إال أنَّ عرهاتَم رََةَض سرَ  حبجِا أنَّ عرافلَب ك رٌي جلًّعو ةه تم أقفكعم  نه جزءًع ملأحهِّههو ةَتاََةَض  

مم سرَ   اًع أمخاى حبجِا أنَّ عكخك اَط ستتتتا هلم قامَفهم إسع مل حيهْق كل اًلو ةه ت: ردلَّ هللا يايلم يب  عرِهاتتتتْ
خريًعو ةََأجَّْ تم عردمَل ةاهو مليف أثنلء ارعستتتتتتيت كاح ا عرلكفارعهو ملهبدل عالاف لء  ن كفلهبيت ر ّاِستتتتتتلرِا ملق ل  

ْل ع متتم عن   نتلقشتتتتتتتتتتتتتِف تَل هبثالثِا أشتتتتتتتتتتتتت ٍاو عتصتتتتتتتتتتتتتتل يب أحلم عر تلحثَْي  ن عكلينتِا عكناَّرعو ملقلل يل: رَهتَ 
ّي عن حالتِِه مل ن ِجِه يف عرنَّحا ملعرُ ياو ملأان  تاتتتتتتتتجاِ َ  راستتتتتتتتلرِا عرلكفارعهو ملهي عن عردال ا عرِ افماشتتتتتتتتِ
ِ َنل حتهاَق كفلِب )صتتتتاف عردنليا( ر  افاشتتتتّي راِستتتتلرِا عرلّكفارعهو   جَّ ملز ا ي يف عجلل دا عإِلستتتتال اَّا قل ستتتتَ

رامل سر و ةزعرين   :اِل ع ى هبهاِا عرُناتتتتتتتتتتتتِخ؟و ةه تم رَهم ة ل هسنم رنل هبذر ؟ ملتاتتتتتتتتتتتتلعلماَن يف عحلصتتتتتتتتتتتت 
ملأهليفتم مَمل   هتتتتتتتتتتتتتتتتو ةأط دفتم ممل ع ى عرُناتتتِخ عكاجااِع رليَّ 1430عر لحثلِن يف  نزيل يف عأَلحاتتتلء ستتتنا 

ابجلل دا   حهق عرهاتتتتتتتم عألمللو ةلقفاتتتتتتتَمل حتهاهه ملانقشتتتتتتتل رستتتتتتتلرفا مل ملهلل عحلمل ملعكنَّاو عر لقااعرُناتتتتتتتَخ 
و   ل دا طا ا ابكلينا عكنارع عرلكفار  دفلا عحلايب ملعرهاتتتتتتتم عرثلين ا عرلكفار  لجل عحلجا يو عإلستتتتتتتال ا

 ل.2011هت/ 1435سر  سنا مل 
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 .(1) عرا لياِ  هبفاااحِ 
مَ فَ  م   ع ى كفلبِ   حلشااٌ   -20 هبن   اخ حمملا ر شَّ ا يف ع م عرداهباَّ ا عآلجامل اَّ مِّ
  اخِ ر شَّ  هت(و ملعحللشاام 954عكفاىف سنا )ت  لبِ كَّ  عكداملف ابحلَ يِن اْ عَ حممل عراُ 

. ملععفىن دل عرشاخ أهبا  (2) هت(1213)ت  عحلاام عثملنهبن  حممل هبن  أمحل
و ملال زعرْت عحللشاام خمكاطًا  (3) ةَ خََّص ل هت(و 1270)ت  العرتمم حممل هبن  هباا

 ملعرف خاصم   هاًاع.

 

و ملعخلللو حمملو  76هبن قلستتتتتتتتتتمو عر افاشتتتتتتتتتتي مل ن جه يف عرنَّحا ملعر يا: ص ينظا: عجلاًّينو خلرل(   1)
و ملعحل او  391هبن ع تتلهللاو حت تتا عكاتتتتتتتتتتتتتتف اتتل: ص و ملعرد تتلعرهتتلارو حممتتل119: صعر افاشتتتتتتتتتتتتتتي

 .160و ملعرذر لنو ع لهللاو  ن أعالل  لينا عكربز: ص56ع لعر فلحو شداعء هجا: ص
و ملينظا: عردصتتتتتتتتتت ارو ع لعردزيزو ةفلملى  1/366هبن ع لهللاو حت ا عكاتتتتتتتتتتف ال  عرد لعرهلارو حممل(   2)

هبن عااتتتتتتتتتتتتىو  ظلها عزاهلر عحلاكا  و ملعرذر لنو ع لهللا1/629ع ملء عألحاتتتتتتتتتتتتلء مل اتتتتتتتتتتتتلئ  م 
و ملينظا: عكالو ع لهللاو هبياا عراتتتتتتلئ ْي عن تامجا خلمتا عكفأخاين: 93عرد ماَّا يف عألحاتتتتتتلء: ص

و ملعرداةجو  41هبن حممتلو قضتتتتتتتتتتتتتتتلع عألحاتتتتتتتتتتتتتتتلء خالل ستتتتتتتتتتتتتتفتا قاملن: ص و ملعكالو ع تلعإلرته8ص
و  77اَّا يف عألحاتتتتتتتتتتتلء يف عرفلريخ عحلليث: صهبن حاتتتتتتتتتتتْيو أاتتتتتتتتتتتاعء ع ى عحلالع عرد م ع لعإلره

 .206ملعرصاخلنو ع ي سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء: ص
و ملينظا: عكالو ع تلهللاو هبياتا عراتتتتتتتتتتتتتتتلئ ْي عن تامجتا ختلمتتا  2/70عرزرك يو خري عرتلينو عألعالل (   3)

صتتتتتتتتتتتتتت ارو  و ملعرد2/398هبن ع تتلهللاو حت تتا عكاتتتتتتتتتتتتتتف اتتل  و ملعرد تتلعرهتتلارو حممتتل4عكفتتأخاين: ص
هبن عااتتتتتىو  ظلها   و ملعرذر لنو ع لهللا2/529ع لعردزيزو ةفلملى ع ملء عألحاتتتتتلء مل اتتتتتلئ  م 

و ملعكالو ع لعإلرهو  لرستتا عره ا عرشتتاعاا ابألحاتتلء:  86عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحاتتلء: ص
 .171ص
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  حايّ عرنَّ  اخِ ر شَّ ى لَ عرصَّ  لى ملهبلِ عرنَّ  قكاِ  شاحِ  ع ى كفلبِ  حلشااٌ  - 21
عألحالئي عرالهبق سكاه   عحلاام  عثملنهبن  حمملهبن  أمحل اخِ ر شَّ  :عهبن هشلل

 .(1) هت(1213)ت 
ت خاصم حلشاِا عحلااِم عألحالئّي ع ى شاِح عإِل لِل عرُااماِطي ع ى   -22

 .(2) هت(1270حممل عكال )ت هبن    شاخ أيب هباار أر اا عهبن  لر :
َما  هبن   حممل هبن   عرشَّاخ أمحل ت خاصم حلشاِا    -23 عثملن ع ى كفلب  مَفمِّ

حممل عرُاَعْايِن عكداملف ابحَلكَّلِب )ت  هبن  عآلجامل اَّا يف ع م عرداهباَّا ر شَّاخ حممل 
 هت(.954

حممل عكال عرالهبق سكاهو ملعرافلابن  هبن  ملها أيًضل ر شاخ أيب هباا
 .(3)   هااعن 

 

ردزيزو ةفلملى  و ملينظا: عردصتتتتتتتتتت ارو ع لع1/366هبن ع لهللاو حت ا عكاتتتتتتتتتتف ال  عرد لعرهلارو حممل(   1)
هبن عااتتتتتتتتتتتتىو  ظلها عزاهلر عحلاكا  و ملعرذر لنو ع لهللا1/629ع ملء عألحاتتتتتتتتتتتتلء مل اتتتتتتتتتتتتلئ  م 

و ملينظا: عكالو ع لهللاو هبياا عراتتتتتتلئ ْي عن تامجا خلمتا عكفأخاين: 93عرد ماَّا يف عألحاتتتتتتلء: ص
 .41هبن حمملو قضلع عألحالء خالل سفا قاملن: ص و ملعكالو ع لعإلره8ص

و ملينظا: عكالو ع تلهللاو هبياتا عراتتتتتتتتتتتتتتتلئ ْي عن تامجتا ختلمتتا  2/70عرزرك يو خري عرتلينو عألعالل (   2)
هبن   و ملعحل او ع لعر فلح2/398هبن ع لهللاو حت ا عكاف ال   و ملعرد لعرهلارو حممل4عكفأخاين: ص

و ملعردصتتتتتتتتتتتت ارو ع لعردزيزو ةفلملى ع ملء عألحاتتتتتتتتتتتتلء مل اتتتتتتتتتتتتلئ  م  61حمملو شتتتتتتتتتتتتداعء هجا: ص
و  86هبن عااتتتتتتتتتىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحاتتتتتتتتتلء: ص ذر لنو ع لهللاو ملعر2/529

هبن حاتتتتتتْيو   و ملعرداةجو ع لعإلره171ملعكالو ع لعإلرهو  لرستتتتتتا عره ا عرشتتتتتتاعاا ابألحاتتتتتتلء: ص
 .70أااعء ع ى عحلالع عرد ماَّا يف عألحالء يف عرفلريخ عحلليث: ص

 ينظا: عكاعجع عرالهبها.(   3)
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ملجاعٌب يف عرنَّحا( ملقال: )أجاهبٌا  رسلرٌا يف ع ِم عرداهباَّا أمل )سؤعٌل  -24
ع ي سل ع لعرهلار  هبن  ر شَّاخ عرَهلِاي عردال ِا ع لهللا ألسئ ٍا يف عرنَّحا(:

 .(1) هت(1344)
ال )ت  عرتمم أيب هباا هبن  ر شَّاِخ حممل كفلبم شاِح عآلجامل اَِّا:  -25
 هت(: 1395

حم اظًل عنل   ل زعل عرافلب خمكاطًل ملعرافلب يهع يف كاعسفْي ك ريتْيو مل 
 .(2) أيب هباا عكال ح ظه هللاهبن  حممل هبن   عهبنه ملت ماذه عرشاخ حيىي

عكداملةا   ا اخ خلرل عألزهاي ع ى عآلجامل اَّ عرشَّ  ع ى شاحِ  حلشااٌ  -26
ر شاخ عردال ا   ِعْهل عر اعئِل عر  اَّا ع ى شاِح خلرٍل رآلجامل اَّا(:)هبدناعن: 

 .(3) انصا عرشلةدي  ذهً ل عألحالئي  ارًلعهبن  لحممَّ هبن   ع ل عر كاف هبن  ل حممَّ 
 ملهذه عحللشاا  لزعرت خمكاطاو ملهلل ااخ  ن ل: 

 ااخا حم اظا ابكاف ا عرا املااا ابرداعق.  -أ
 

هبن ع ي عرد لعرهلار يف  اقع أستتتتتتتتتتاع سل ع لعرهلار ع ى عرشتتتتتتتتتت اا عردلكاا   اخ ع لهللاتامجا عرشتتتتتتتتتت (   1)
(http://www.alabdulgader.com/.و ملعرناخا حم اظا رلى عر لحث) 

و  43هبن ع لعرامحنو ملستتتتتتتتا ا عرظ ا يف عكاتتتتتتتتلئل عريت ي َّت ةا ل هبهال زةا: ص عكالو ع لعر كاف(   2)
هبن حممتلو   و ملعرداةجو أاار92عئتلع  ن هبالاي: صملينظا: سل   تلركو  دتلسو شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتاتلت ر 

هبن حاتتْيو أاتتاعء   و ملعرداةجو ع لعإلره58عكلعرس عرشتتاعاَّا ملعكاتتلجل عألثايا يف عألحاتتلء: ص
 .84ع ى عحلالع عرد ماَّا يف عألحالء يف عرفلريخ عحلليث: ص

و  13ب ملعكلاع: صهبن حمملو عراالل عجلل ع ع ى عحلام ملعرشتتتتتتتاط ملعراتتتتتتت  عرد لعر كافو ع لهللا(   3)
هبن حمملو هبالن  ل جيب بصتتتتل عرشتتتتاع  ن صتتتتاف عراقف عكنهكع   ملينظا: عرد لعر كافو ع لهللا

هبن عااتتتتتتىو  ظلها عزاهلر عحلاكا عرد ماا يف عألحاتتتتتتلء:   و ملعرذر لنو ع لهللا4إىل عألصتتتتتتل: ص
 .116ص
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ااخا حم اظا يف عكاف ا عخللصا ألساع سل عاةج ابألحالء مث عافه ت    -ب
 ملعألخري. إىل  اف ا عألسفلس ع لعردزيز عردص ار ح ظه هللاو ملهي انقصا عألملل 

  لرك سل كثريو ملةاغ  هبن  أمحلهبن  ع لعرامحن هبن  ااَخَ ل عرشاخ حاْي 
 .(1) هت1128 ن ل سنا  
هبن   ر شَّاخ عردلمل أيب عراداا ع لهللا ْ يِن: عرتمَ َاْظٌم ملَشاٌْح رِ ممْدَاِب ملَ  -27

 و ملها  ن ع ملء عرهان عرثلين عشا عهلجاي.(2)ع لعرامحن عكال عحلن ي عألحالئي

 

 .125خلرل: صهبن سلملو عحلالع عرد ماا يف عألحالء يف ع ل إ لرع هبين  عرصاخلنو ع ي(   1)
 عرناخا حم اظا يف  اف ا أحل عك فمْي  مع عررتعث عرد مي عألحالئي.(   2)
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 :ْبَحُث السَّاِدسُ الـمَ 
 . ِلُعَلَماِء اأَلْحَساءِ  املساجالت واملراسالت النَّحويَّة والصَّرفيَّة

كلن رد ملء عألحالء  اعسالت ع ماَّا كثريعو يف شَّت ةنان عرد م ملعكداةاو  
هبدض هذه عكاعسالت كلات هبْي هبدض م هبدًضلو ملهبدض ل كلات هبْي ع ملء  

 عر الا عرداهباا ملعإلسال اا. عألحالء ملغريهم  ن ع ملء 
ملكلات هبدض عكاعسالت هخذ طلهبع عألريلز عرنحايَّاو ملهبدض ل عسف فلء يف  
 اأرا حنايَّا أمل صاةاَّاو ملهبدض ل ع ى صايا سؤعل ياجا  نه عإلجلهبا ع اهو مل ن  
ل   ثاثا يف ثنلًّي عرافبو أمل ع ى طاع هبدض   ت   عكاعسالت عريت ملجلتم

دض عرد ملءو أمل ع ى هبدض عرافب عكاقاةا أمل  عكخكاطلت أمل يف تاعجم هب 
 عكنااخا ملغريهل:

 :(1) غنللهبن   الج ا حنايَّا هبْي عرشاخ عر افاشي ملعرشاخ حاْي  - 1

 عرشاخ ع ل هللا عر افاشي: قلل
 لنَ رَ  تَ  ْ ام  عجمللِ   سيلِ  لَ ضتتتتْ ل ةَ لح ً  ستتتتَ ًّيَ 
 

 االفَّ  م  لَّ جتتتتتتَ  ايصٍ عَ  لِّ كتتتتتتم   لِّ  حتتتتتتَ يف  
 مم هم لَ نْ عِ   بِ صتتتتتتتتتتتتْ عرنَّ  ملجابم   ياانم ََّت  َ  

 
 ال كَ ع عر َ لً يتتتتتتتْ ال زَ إِ  ى عرهالم تَ ل أَ   تتتتتتتَ يف  

 اع ةم عماِ  لْ قتتتتتَ  اِ حْ عرنَّ  لم هتتتتتْ أَ ملَ  عكَ سَ  فَ اْ كَ مَل  
 

 اللَ عرتتتتت تتتتتتتَ   َ رتتتتتتتِ  سَ اع يف حتتتتتم جتتتتتَّ م رَ َّنتتتتتَّ بَِ  
 ةأجلهبه عرشاخ حاْي سل غنلل:  

 عاً اِ  َ نتْ  م   قِ  ْ عراتتتتتتتتتتتتتتَّ   لتِ  تَ صتتتتتتتتتتتتتتَ ع قَ زً لئِ  حتَ ًّيَ 
 

 اللك عَ متَ عراتتتتتتتتتتتتتتّ  للِ هتَ  ى َ عَ  عمالهم  نْ  َ ملَ  
 

 

 طاع أحل عرافب عرنَّحايَّا عكخكاطا.(   1)
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 مكم مَل أْ شتتتتتتتتتتتتتتَ  فم هْ ع يتَ سَ  نْ مَ ةَ  لَ انَ َت عألَ ةتمهتْ 
 

 الزَ اتَ  لٍ ضتتتت دْ  م  صٍ ياِ عَ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتظٍ  ْ رَ  لِّ  كم يف  
 مهم لَ نْ عِ  بِ صتتتتْ عرنَّ  ملجابم   عجلاعبَ  ذِ خم  

 
ل ِرَمْن َعَهال  لَن حَمِْااتتتتتًّ ِل إْن كتتتتتَ  يف َزيتتتتتْ

 مَّنتتتتتتتَّم إِ ةتتتتتتتَ  يٍّ اتتتتتتتِ حمتتتتتتتَْ  رْيَ غتتتتتتتَ  يتتتتتتتَ م  إنْ ملَ  
 

 اللَ ي عر تتتتتتَ لِ اتتتتتتِّ  ستتتتتتتتتتتتتتَ ًّيَ  هم اتتتتتتَ اْ اع كَ حم جَّ رَ  
 غنَّلل:هبن  أيًضل  الج ا حنايَّا هبْي عرشاخ عر افاشي ملعرشاخ حاْي  -2  

 عر افاشي: قلل
 لمً  َ ى عَ حَ اتتتتتتتتتْ أَ   اِ حْ يف عرنَّ   اًل لاتتتتتتتتتِ ةَ  ًّيَ 
 

 اْ  ِ فَ شتتتتتتتتتتتتتتْ  م  لعِ حتتتتتَ عرنُ  لَ نتتتتتْ عِ  علَ فتتتتتَ  تْ ل  م  تتتتتَ  
 ملعجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٌ  ينِ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربََ ع خَ سَ  هِ اتتِ اْ كَ مَل  

 
 رَبْ عخلتتتتتتتَ  ام لِّ دتتتتتتتَ تتتتتتتتتَ  ىَل ى عألم لَ  رتتتتتتتَ َّتَّ حتتتتتتتَ  

 :هبهاره ةأجلهبه عرشاخ حاْي   
 ألَ فَ  تْ  م  نَ لكَ  حاثم  نَ لكَ  رٌ لَ صْ  َ 

 
 رْ لَ صَ  هم   ْ خَ  لْ هبَ  الثنْيِ  حيفلجم  
  ر  لك ي ملج ه  اِ كْ عرهَ  شاحِ   نظال يف  اأرا  ن كفلبِ حناّي  سؤعل -3 

إىل عرشاخ   هت(1120انصا عألحالئي )تهبن  ع لهللا هبن  عرشاخ ع لعرامحن
و ملقل صلَّر  هت(1097عرنجلي )ت    عردلراي  قلئلهبن   أمحلهبن   عردال ا عثملن

ملعرصالع ملعراالل ع ى ا اه  ن هبدلهو   ملحله"عحلمل هلل  سؤعره مبهل ا قلل ةا ل:  
هذع اظم كلت ه علا إراه ط ب عآلت سكاه سخا جاعهبه. كل أحل يف ط  هو ملقصله  

ل  ن يناج ع ى  ناعرهو ةاأت ابجلاعب اظمً ألاه أرعا أ ؛حان كل ة مت  ن أرهبه
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ق تم ره ر ظ عجلاعبو    كاؤعرهو ةلسفخات هللا س حلاه ملاظمتم عراؤعل هبدل أنْ 
 :(1) إس ها رلى يف غري كفلبو ملهذع ر ظ عراؤعلو ملعحلمل هلل ع ى كل حلل 

 عحلتتتتمتتتتتتتل هلل عرتتتتتتتذي قتتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتتاةتتتتتتتل 
 

 ابرتتتتدتتتت تتتتم  تتتتن هبتتتتتتته أانل عرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاةتتتتتتتل  
 ةتتتتتتتأظتتتتتتت تتتتتتتا عرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلن رتتتتتتته ملرةتتتتتتتدتتتتتتتل 

 
 حمتتتتتتتتت تتتتتتتتته ابالهبتتتتتتتتتفتتتتتتتتتلع ةتتتتتتتتتلرتتتتتتتتتت تتتتتتتتتدتتتتتتتتتل  

 ملأجتتتتتتتتتتزل عألجتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتن أحتتتتتتتتتت تتتتتتتتتته 
 

 ملاتتتتتتتتتتتتتتتتتلعف عإلمث ع ى  ن ستتتتتتتتتتتتتت تتتته  
 ةتمتتتتتتتلح  تن أحت تتتتتتته قتتتتتتتل اضتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتل 

 
 إعتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتته مل تتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتته سعك قتتتتتتتتتتتااب 

 ملأاتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا عخلتتتت تتتتض كتتتت تتتتيتتتتض رتتتتتتته 
 

 ةتتتتتتتتتتتال يتتتتتتتتتتتزعل جتتتتتتتتتتتلز تتتتتتتتتتتل حمتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتته 
 محتتتتتتتتتلع رتتتتتتتتته  تتتتتتتتتن رعةتتتتتتتتتع عتتتتتتتتتزيتتتتتتتتتز 

 
  تل عافصتتتتتتتتتتتتتتتب عالستتتتتتتتتتتتتتم ع ى عرفمااز  

 مثمَّ عرصتتتتتتتتتتتتتتتالع ملعراتتتتتتتتتتتتتتتالل  تتتتتتتل حنتي 
 

 عرضتتتتتتتتتمري عراشتتتتتتتتتف  داب حنيعن  
 عتتتتتت تتتتتتى عرتتتتتتنتتتتتتيب  تتتتتتظتتتتتت تتتتتتا عخلتتتتتتالةتتتتتتتاْ  

 
 مل تتتتتتتتتتن أقتتتتتتتتتتلل ايتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتالةتتتتتتتتتته 

 ملهبتتتتتتتدتتتتتتتل ةتتتتتتتلعتتتتتتت تتتتتتتم أيتتتتتتت تتتتتتتل عإل تتتتتتتلل 
 

 عرتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتلمل عرتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتا عهلتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتلل 
 أنَّ عرتتتنتتتحتتتتتتتلَع عتتتنتتت تتتم قتتتتتتتل اتتتهتتت تتتتتتتت 

 
  اتتتتتتتتتتتتتتتأرتتا قتتل أشتتتتتتتتتتتتتتا تتت إس ع  تتت 

 أحتتت تتت تتتتتتتت أن أاتتتهتتت تتت تتتتتتتل هبتتت تتت تتتظتتت تتتتتتتل 
 

  اتتتتتتتتتتتتتتت تال رضتتتتتتتتتتتتتتت تكت تتتتتتتل ملحت تظت تتتتتتتل 
  تنتتتتتتت  جتاعاب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلةتاتتتتتتتل لملطتتتتتتتلرت تتتتتتتً  

 
 عتتتتتتتنتتتتتتت تتتتتتتل يتتتتتتتاتتتتتتتان ابكتتتتتتتاعا ملعةتتتتتتتاتتتتتتتل  

 ملهي ع فنتتتتتتلع عجلَاِّ ةامتتتتتتل قتتتتتتل اهتتتتتتل 
 

  ن أن ياان يف عرضتتتتتتتتمري عكن صتتتتتتتتل 
 

 

و  11هبن حاتتتتتتتتتتتْيو ا ذع خمفصتتتتتتتتتتتاع عن عكذهب عرشتتتتتتتتتتتلةدي يف عألحاتتتتتتتتتتتلء: ص عرداةجو ع لعإلره(   1)
و ملعراتتتتتتتتتتؤعل ملعجلاعب  1/398ص مل اتتتتتتتتتتلئ  م:عردصتتتتتتتتتت ارو ع لعردزيزو ةفلملى ع ملء عألحاتتتتتتتتتتلء 

 عكخكاطلن حم اظلن رلى عألخ ع لعردزيز عردص ار.
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 انقتتتتتتتل هتتتتتتتذع ًّي أ تتتتتتتلل عرتتتتتتتدصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 

 عرتتتت تتتتتتتلكتتتت تتتتي هبشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتته رتتتت تتتتهتتتتكتتتتا 
 قتتتتتتتتتلل رتتتتتتتتتئتتتتتتتتتال يتتتتتتتتت تتتتتتتتتزل عرتتتتتتتتتفتتتتتتتتتهتتتتتتتتتلل 

 
 إس سعك رتتتتتتت تتتتتتتمتتتتتتتجتتتتتتتاملر ًّي  تتتتتتتهتتتتتتتلل 

 عتتتتتتت تتتتتتتى أاعع عجلتتتتتتتا أي قتتتتتتتل مستتتتتتتع 
 

 عتتتتتتن اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتم بن سعك ُمتتتتتتفتتتتتتنتتتتتتع  
 ملرتتتتاتتتتس يتتتت تتتتي أن  تتتتتتتل قتتتتتتتل اتتتتهتتتتال 

 
  تتتتتن  تتتتتنتتتتتدتتتتتتته كتتتتتتتل هبتتتتتتته قتتتتتتتل عتتتتت تتتتتال 

 كتتتتتتتل عختتتفتتت تتتى تتتتهتتتتتتتليتتتا  تتتن  تتت تتتنتتتتتتتله 
 

 مل يتتتفضتتتتتتتتتتتتتتتتتح رتتتتتتتذع رتتت تتتهتتتري  تتتدتتتنتتتتتتتله 
 إس رتتتتتتتتاتتتتتتتتس تتتتتتتتتدتتتتتتتت تتتتتتتتاتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتم دتتتتتتتتذع 

 
ل ملجتتتتتتتته عرتتتتتتتت تتتتتتتتزملل  تتتتتتتتلسع    تتتتتتتت تتتتتتتتاتتتتتتتتنتتتتتتتتً

 ةتتتتتإن رتتتتتليتتتتت  ملج تتتتته قتتتتتل أتضتتتتتتتتتتتتتتح 
 

 ملابن  تتتتتتتتنتتتتتتتته رتتتتتتتت  سعك ملعاتتتتتتتتهتتتتتتتتلح 
 ةتتتتتتجتتتتتتئ ةتتتتتتتلعك  تتتتتتن اتتتتتتتلعك حتتتتتتَّت 

 
 يتزملل ملجتتتتتتته عرت ت تس شتتتتتتتتتتتتتتاتخ عإلةتفتتتتتتتل 

 ةتتتتت تتتتتتتل أان ابرتتتتت تتتتتتتلب أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتت تتتتتاتتتتتتتل  
 

 سرتتتتتتتتت  ةتتتتتتتتتلمستتتتتتتتتح يل مبتتتتتتتتتل أريتتتتتتتتتل 
قل أص حت ةاه    ن عرشاخ عهبن قلئل عرنجلي يهال:  ملهذع ر ظ عجلاعب   

 :حذةت  نه خالف عرصاعبمل 
 عحلتتتتتتتمتتتتتتتل هلل عرتتتتتتتدتتتتتتت تتتتتتتاتتتتتتتم عرتتتتتتت تتتتتتتلتتتتتتتتح

 
 كن يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلء مبتتتتتتل يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ملعكتتتتتتلاح 

 مث عرصتتتتتتتتتتتتتتتتالع ملعراتتتتتتتتتتتتتتتتالل عرتتتنتتتتتتتل تتتي 
 

 أةضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل عألانلعتتتتتتتت تتتتتتتتى عرتتتتتتتتنتتتتتتتتيب  
 ملسرتتتتتتتتتته ملصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتت تتتتتتتتتته عرتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتاعل 

 
 عرتتتتتتتهتتتتتتتلاتتتتتتتفتتتتتتتْي يف اجتتتتتتتى عرتتتتتتتظتتتتتتتالل 

 ه ل عافصتتتتتتتتتتتتتت ت عجملاب عنل عكاتتتتتتتتتتتتتتأر 
 

 راةدتتتا أشتتتتتتتتتتتتتتاتتتلل  تتتل أصتتتتتتتتتتتتتتاتتتب رتتته 
 ةتتتتتتتدتتتتتتتاف عكتتتتتتتنتتتتتتتاتتتتتتتا عكتتتتتتتنتتتتتتت تتتتتتت تتتتتتتمتتتتتتتل 

 
 ملأعتتتتتتتتتاب عكتتتتتتتتت تتتتتتتتتين كتتتتتتتتتل ةتتتتتتتتت تتتتتتتتتمتتتتتتتتتل 

 ملهبدتتتتل ًّي هتتتتذع عألايتتتتب عر تتتتلاتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 

 ًّي  ن مستتل ةاق عراتتتتتتتتتتتتتت ى ًّي كتتل تتتل 
  تتتتتتن يتتتتتتنتتتتتتجتتتتتت تتتتتتي هبتتتتتتتلعيتتتتتتع عكتتتتتتدتتتتتتتلين 

 
 عرتتتت تتتتتتتلئتتتتق رتتتت تتتتمتتتتدتتتتتتتلين تتتتن اتتتتظتتتتمتتتتتتته  
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 ملجتتتتتتته ع فنتتتتتتتلع عجلا يف عكن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 

 رتتتتتتهتتتتتتاهلتتتتتتم يف حتتتتتتتله عكشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتمتتتتتتتل  
 باتتتتتتته  تتتتتتتل صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح أن يتتتتت تتتتتتتلع هبتتتتتتته 

 
 ةتتتتتتتتتلهبتتتتتتتتتفتتتتتتتتتلعٌء كتتتتتتتتتلئتتتتتتتتتٌن  تتتتتتتتتن اأهبتتتتتتتتته 

 ةتتتتتتتت تتتتتتتتا جتتتتتتتتارتتتتتتتتته عتتتتتتتتلع  تتتتتتتتهتتتتتتتتل تتتتتتتتل 
 

 ع ى عرتتتتتتتذي جاى كتتتتتتتل قتتتتتتتل ع متتتتتتتل 
 إس رت تتتتتا عرفهتتتتتلمي صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلرت الز تتتتته 

 
 سعتتتتتتتتتاتتتتتتتتا أمل ختتتتتتتتلصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتالز تتتتتتتته 

 ران تتتتتل  ن عرضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتلئا عا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 

 رتتتتتامل تتتتتتته رتتتتتفتتتتتهتتتتتتتلمي حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلهبتتتتتتتذع  
 ملعجلتتتتتتتتتا ابحلتتتتتتتتتاف أمل عكضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلف 

 
 كتتتتتتتتتتتتتالمهتتتتتتتتتتتتتل هختتتتتتتتتتتتتريه  تتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتليف 

 هتتتتتتتذع جتتتتتتاعب عكتتتتتتتذاتتتتتتتب عرتتتتتت تتتتتتهتتتتتتري 
 

 سي عرتتدتتجتتز ملعرتتفتت تتايتتط ملعرتتفتتهصتتتتتتتتتتتتتتتري 
 عثمتتتتتتتلن أعين عحلن  ي عردتتتتتتتلراتتتتتتتتتتتتتتي 

 
 يتتاجتتا عرتتنتتجتتتتتتتلع يتتال هتتال عتتتتتتتلرض 

 رتتتتتتتلى عرهاتتتتتتتلل حانئتتتتتتتذ ال يشتتتتتتتتتتتتتت ع  
 

 ستتتتتتتتتتتتتتاى عرنيب ملابرثنتتتتتتتل ال ياتتتتتتتتتتتتتتمع  
 رتتتتتتتذع اتتتظتتتم  لةتتتتتتتلرحتتتم إهلتتتي  تتتتتتتذاتتت تتتتتتتً  

 
 ملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلئتتتتتتتال ملابرتتتتتتتثتتتتتتتنتتتتتتتلء خنتتتتتتتفتتتتتتتفتتتتتتتم  

 ةتتتتتتتتلحلتتتتتتتتمتتتتتتتتل هلل عتتتتتتتت تتتتتتتتى عرتتتتتتتتفتتتتتتتتمتتتتتتتتلل 
 

 ملعرشتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتا يتتتتفتتتت تتتتاه عتتتت تتتتى عخلتتتتفتتتتتتتلل 
 كتتتتتتتذع عرصتتتتتتتتتتتتتتتالع ملعراتتتتتتتتتتتتتتتالل أهبتتتتتتتلع 

 
 عتتتتتتتت تتتتتتتتى اتتتتتتتتيب رتتتتتتتتألانل قتتتتتتتتل هتتتتتتتتلى 

 ملعآلل ملعرصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتب عرااعل أمجدتتتتتتتل 
 

 عآلختتتتتتتتتايتتتتتتتتتن  تتتتتتتتتل أاتهتتتتتتتتتم مستتتتتتتتتدتتتتتتتتتل 
هت تهايً ل إىل  1168عثملن )ت هبن  سؤعل حناي ملج ه عرشاخ حممل -4  

 :(1) س املن عراااي عكلين يك ب  نه عإلجلهبا ع اهو يهالهبن  عرشاخ حممل 
 عحلتتتتتتتمتتتتتتتل هلل عرتتتتتتتذي قتتتتتتتل جتتتتتتتدتتتتتتتتال

 
 رتتتتتكتتتتتتتلرتتتتتيب عرتتتتتدتتتتتال إرتتتتتاتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتال 

 رااتتتتتتتتتتتتتت ااع أّي ستتتتتتتتتتتتتت اتتتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتتتلءملع  
 

 ستتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتلاتتتتتتته ي دتتتتتتتل  تتتتتتتل يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلء 
  

 طاع أحل عرافب عرنَّحايَّا عكخكاطا.(   1)
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الل  ل ستتتتتتتتتتتتتتاى الع ملعراتتتتتتتتتتتتتتَّ  مث عرصتتتتتتتتتتتتتتَّ
 

 هبتتتتتتتاق ملأل قتتتتتتتلصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل أل عرتتتتتتتهتتتتتتتاى 
 ملهبتدتتتتتتتل  تتتتتتتل تتهتال ًّي  تن قتتتتتتتل هبتاع 

 
 عرنَّحا حَّت صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلر ةاتتتتتتته يف ع يف  

 يف قاهلم ال يدمتتتتل عستتتتتتتتتتتتتتم عر تتتتلعتتتتل 
 

 إال مبتتتتدتتتتىن عحلتتتتتتتلل ملعكاتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتهتتتت تتتتتتتل  
 ملقتتتتتتتتل أجتتتتتتتتلزملع كتتتتتتتتلن زيتتتتتتتتًلع سكتتتتتتتتال 

 
 طدتتتتتتل تتتتتت  عركاتتتتتتب ًّي  ن قتتتتتتل عال 

ل كتتمتتتتتتتل تتتاى   ةتتتتتتتأعتت تتمتتاه  تتتتتتتلاتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتً
 

 ملرتتتتتتاتتتتتتس  تتتتتتنتتتتتت تتتتتتم أحتتتتتتتل سع أاتتتتتتاتتتتتتاع 
 ملرتتتتتتتاتتتتتتتس سع إال تتتتتتتتنتتتتتتتلقتتتتتتتض جتتتتتتتاى 

 
 إْن مل يتتتتتتاتتتتتتن عتتتتتتنتتتتتتته جتتتتتتاعاًب حتتتتتتارع 

 ةتتتِع عراتتتتتتتتتتتتتتتتتؤعل ملعكشتتتتتتتتتتتتتتتتتْف عجلتتتاعاب  
 

 ال زرتتتتتت ةاتتتتته تهفضتتتتتتتتتتتتتتي عرصتتتتتتتتتتتتتتاعاب  
 س املن رمحه هللا هبهاره: هبن  ةأجلهبه عرشاخ حممل   

 عحلتتتتتتتتمتتتتتتتتل هلل عرتتتتتتتتذي قتتتتتتتتل أجتتتتتتتتزال
 

 عت تى عرتدت تتتتتتتلا ةضتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتته عت تى عرتاال 
ل   الع هللِا  تتتتتل ه تتتتتْت صتتتتتتتتتتتتتتَ تتتتتَ  مثَّ صتتتتتتتتتتتتتتَّ

 
 ملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلرت عرتتتتتتدتتتتتتاتتتتتتس تتتتتتتؤل يتتتتتتثتتتتتتااب  

 عتت تتى عرتتنتتَّيب ستتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتل عراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاعت 
 

 عهلتتتتتتتتتتتتلععملسرتتتتتتتتتتتته ملصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتته  
 ملهبتتتتتتتتدتتتتتتتتل ةتتتتتتتتلجلتتتتتتتتاعب ًّي  تتتتتتتتن انال 

 
ال ملعرتتدتت تتم ملعرتتاتتمتتتتتتتلال   شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأمَل عرتتدتتم

ل قصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ه ُمتتتتتتتَّ  عتتتتتتتن عكتتتتتتتثتتتتتتتلل أاتتتتتتتَّ
 

 حاتتتتتتتليتتتتتتتا عررتتاتتتتتتتب ةاتتتتتتته سع ععفهتتتتتتتل  
 إين ررتتاتتتتتتتب عرتتتتتتتذي قتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتل 

 
 ق تتتتتتتل عرتتتتتتتلخال كتتتتتتتلن ًّي  ن ملةهتتتتتتتل 

يف عرنحا   يًزع ةاه ر شاخ   عثملن ياسل سؤعاًل هبن   ملهذع عرشاخ حممل  -5  
 :(1) انصاو ةاهالهبن  ع لهللا

ل رت تنتحتا يف أي صتتتتتتتتتتتتتتتارع  أًّي  تفتهتنتتتتتتتً
 

 ياانم دتتتتل عكفم عر اتتتتلِن  ع عحلافِ  
  

 ملثاها خمكاطا.(   1)
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 ةإْن كنَت يف سع عرد م أتهنَت ةلجف ل 
 

 حتُل ستتتتتتتتتؤعيل ابجلاعب عرذي يشتتتتتتتتت ي 
 انصا هبهال:هبن  ةأجلهبه عرشاخ ع لهللا  

 يف عرنحاِّ  ن غري ري تتا أًّي ةتتلاتتتتتتتتتتتتتتاًل 
 

 ستتتتتتتتتتتتؤعر  عن كان عر الِن  ع عحلافِ  
ل ر تتتتتتذي ت تتتتتتتْ   ل أي اتهبدتتتتتتً  أتى اتراتتتتتتً

 
ل ع ى خم ي  ل ج اتتتتتتًّ    اتتتتتتتتتتتتتتاع عك تتتتتتً

جلء ع ى طاع خمكاط شاح عألمشاين ع ى أر اا عهبن  لر  هذه عألسئ ا    -6  
 :(1) عرنحايا 
عراااي ملها ُمل ميفحن هبه قاحيا عألسكالءو   هذع سؤعل ر شاخ ع لهللا -أ

 ةاهال: أين ةلعل انرين يف قاره:
ربََ  ْذ َأختتتتتتتتتتتتتتتْ لتتتتتتتتتتتتتتتتْ  تتتتتتتتتتتتتتتم  ين أَّنتتتتتتتتتتتتتتتََّ

 
لْ   رْيِ  تتتتتتتتتتتَ تتتتتتتتتتتَ ْن غتتتتتتتتتتتَ ام  تتتتتتتتتتتِ جتتتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتتتتْ
ل  اِهتتتتتتتتَ جتتتتتتتتْ ْن هتتتتتتتتَ يِن  تتتتتتتتِ ل اَنرتتتتتتتتَ   تتتتتتتتَ

 
لْ   زَّ مَلجتتتتتتتتتتتتتتتتَ ِذي عتتتتتتتتتتتتتتتتَ  ال ملعرتتتتتتتتتتتتتتتتَّ
 ملعجلاعب: أنَّ ةلعل  ل انرين )ملجل( سخا عر ات.  

ع لهللاو ةاهال: أين   دال ا ت  هبن  أمحل ملع ى هذع عرنمط قلل  -ب
 ملعحلل  ذكار يف عراالل:

لِسلٍ  ْن عتتتتتتتَ ِن  تتتِ ا ِإىل عرتتتاَّمحتتتَْ اتتتم  َأشتتتتتتتتتتتتتتتتْ
 

متتتتتتتتل  متتتتتتتتل كتتتتتتتتَ تتتتتتتتَّ  أسعب قتتتتتتتت تتتتتتتتيب كتتتتتتتتم تتتتتتتتَّ
اِ   ْاعتتتتتتتَ ْذِل مَلملَْ يتتتتتتتتَ  َأشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّح يف عرتتتتتتتدتتتتتتتَ

 
ل  ل يف عرتتُل تتَ ٍق يَتْ ِاي عرتتلِّ تتَ لشتتتتتتتتتتتتتتِ  ِ ْن عتتَ

تم عراَتْاَل اِبكْاَعِاي  ْا ةَتَ اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْ  أَْقصتتتتتتتتتتتتتتِ
 

َمل  ِيي َ َ ب عراتتتتتتتتتتتتتَّ  َرْا اِْ َت َ ل أمصتتتتتتتتتتتتتْ
 

 

 طاع خمكاط شاح عألمشاين ع ى أر اا عهبن  لر .(   1)
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ملعجلاعب: أنَّ   دال ا ت )عراَّمل( يف قاره )  ب عرامل( أي را ا ت   
 عرامل  ل أصيي رذر و ملحذف ًّيء عرضمري ر فدماا. 
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 . مناذج جلهود علماء األحساء ِف الدرس النحوي

 

 
هبن   حمملهبن  عهال ع ى أر اا عهبن  لر  ر شاخ أمحلمت   رشاح عهبن 

 . عثملن عألحالئي
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 ااخ كفلب عإلغاعب يف قاععل عإلعاعب الهبن هشلل عألاصلري.

 
 .حممل عر افاشيهبن  ااخه عرشاخ ع لهللا

 
 .حسن المالبن  شرح المنظومة العمريطيَّة للشيخ إبراهيم
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كاعاع كاا مهزع إنَّ مل اعاع ةفح  حان عكال هبن   نظا ا عرشاخ إهباعهام 

 .مهزع إنَّ مل اعاع جاعز عرااا ملعر فح
 . مليف أع ى عراثاها اظم ر ماصال عحلايف ر شاخ ع لهللا عراااي عر افاشي

 .ملأس ل  نه اظم ر شاخ عر افاشي يف  دلًِّّيت عر دل
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 .ع لهللا عرد لعرهلار هبن  ر اَّا عهبن  لر  ر شاخ حاْي أشاح 
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ع لهللا هبن  ر اَّا عهبن  لر  ر شاخ حاْي أعرص حا عألخريع  ن شاح 

 .عرد لعرهلار
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هبن   ر شاخ ع لعردزيزو  عرص حا عألملىل  ن كفلب شاح شاعهل قكا عرنلى

 .غنللهبن    لرك
 



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  95

 

 
ر شاخ و عرص حا عألخريع  ن كفلب شاح شاعهل قكا عرنلى

 . غنللهبن    لركهبن  ع لعردزيز
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هبن   ر شاخ حمملو عر اعئل عر  اا ع ى شاح خلرل رآلجامل اَّاحلشاا عهل 

 .انصا عرشلةدي عألحالئيهبن  ع لعر كاف
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ع لعراحام  هبن  ر شاخ حمملو كفلب عر اعتح عراةاا شاح عكنظا ا عردمايكاَّا

 . عكال
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ر شاخ  و عرص حا عألملىل  ن كفلب صاف عردنليا يف كشف عرا ليا

 . عر افاشيحممل هبن  ع لهللا
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ر شاخ  و عرص حا عرثلااا  ن كفلب صاف عردنليا يف كشف عرا ليا

 . حممل عر افاشيهبن  ع لهللا
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جم ي  هبن    لركهبن  ر شاخ ع ي و  كفلب خري عرِهَاى يف شاح أل عرهماى
 .عألحالئي
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ع ي  هبن  ر شاخ ع لهللاو رسلرا يف عرداهباا )سؤعل ملجاعب يف عرنحا(

 .عرد لعرهلار
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 . ع لعرامحن عكالهبن  كفلب عكداب ملعك ين ر شاخ أيب عراداا   اظم ملشاح
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صلحل  هبن  ر شاخ ع لعردزيز و   نظا ا   لسم عرياعين يف تهايب عزيَّا عرزجنلين

 .عرد جي
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 . عالسهبن  عااىهبن   نظا ا  ااغلت عالهبفلعء ابرنااع ر شاخ ع لهللا

 
عألحالئي ملعرشاخ  انصا هبن   اعس ا حنايا هبْي عرشاخ ع لعرامحن

 قلئل عرنجلي هبن  عثملن
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 ي الج ا حنايا ر شاخ عر افاش
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 . املراجع
 : املخطوطة: أوًل 
 عر افاشيو ع لهللاو سؤعل حناي.  - 1
 ع لعرامحنو  نفهى عرلرر  ن شدا شداعء هجا.هبن  عجلد ايو حممل  - 2
 ملاثئق  فناعا  ن  اعسالت هبْي عرد ملء عألحالئاْي. - 3
 ع يو جاعب يف عرنَّحا.هبن  عرد لعرهلارو ع ل هللا - 4
ع يو عرناخا عكخكاطا  ن كفلب قكا عرنلى  هبن   عرد لعرهلارو ع لهللا  - 5

 هت. 1286ع ي عرد لعرهلار  افاهبا سنا هبن  الهبن هشلل خبط عرشاخ ع ل هللا
 عثملنو سؤعل حناي   يز. هبن  عردثملنو حممل  - 6
 هللاو  نظا ا يف عرنَّحا. ع ل هبن   عردمريو حممل سدال - 7
هبن   امِاَخ خبط عرشاخ أمحل  هوخمكاط يف عرنحا عرارقا عألخريع  ن -8

 ع لعرامحن عرد لعر كاف. 
 حانو شاح عكنظا ا عرَدْمايكاَّا. هبن   عكالو إهباعهام  - 9

 و شاح عآلجامل اَّا. أيب هبااهبن   عكالو حممل -10
 هت. 1415ا هبانا عثملن: إةلاع خكاا  ؤرخ هبن   عكالو ع لعر كاف  -11
 ع ل عراحامو عر اعتح عراةاَّا. هبن  عكالو حممل -12

 اثنًيا: املطبوعة: 
سالف سنا ق ل عكاالاو ينظا: عكاقع   5عألحالء حضلرع عايها  نذ  -1

www.msn.com. 

عكاساعا عحلاع ع ى عرش اا عردلكااو   –ملياا الًّي  –عألحالء  - 2
https://ar.wikipedia.org/wiki/ .)عألحالء_)حملةظا 

http://www.msn.com/


 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  107

 

أمحل حمملو حممااو ة اس خمكاطلت  اف ا عألملقلف عكاكزيا يف   -3
عرا املااا ) اف ا عر لابااْي(و ملزعرع عألملقلف ملعرشؤملن عرلينااو هبيلعاو  

 ل. 1982هت/ 1403
   ادلعو  دلين عرهاسنو ارعسا ملحتهاق: ا. ع ل هبن  خ شو سدال عأل  - 4

 ل. 1985هت/ 1405و 1عأل ري حممل أ ْي عراراو علمل عرافبو هبريملتو ط
و صحا ا  2- 1إطالرا ع ى ااعار عررتعث عرد مي ر الا عألحالء  -5

هتو عكاعةق  1427/سي عحلجا/9(و يال عجلمداو اتريخ  14067عراًّيضو عردلا )
رعهبط عخلرب:   ل.2006/ايامرب/ 29

http://www.alriyadh.com/212693 . 

عألةيلينو سدالو أساعق عرداب يف عجلله اا ملعإلساللو اعر عر ااو   -6
 ل. 1974هت/1394 و1هبريملتو ط 

  هبشلر )تهبن  حمملهبن  عرهلسمهبن  عهبن عألا لريو أهبا هباا حممل -7
هت(و شاح عك ض التو ا ط مل هلهب او كلرارس يدهاب اليلو  ك دا عآلابء  328

 ل.1920عراااعاْيو هبريملتو 
ع لعرامحنو ع ملء جنل خالل مثلااا قاملنو اعر  هبن  عر اللو ع لهللا - 8

 هت.1419و  1عردلصماو عراًّيضو ط
حاْيو عرد ملء عكيلرهباان ملاملرهم يف إقل ا  هبن  عر اللو ا. ع ي  - 9

عرد ماَّا هبْي عألحالء ملعكياب عردايبو حباث   فهى جاعثى عرثهليف   عرصالت
و  1عرثلينو عألحالء يف كفلابت عراحلراو اناي عألحالء عألايبو عألحالءو ط 

 ل. 2011هت / 1432

http://www.alriyadh.com/212693
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هت(و رح ا عهبن  779إهباعهام )ت هبن  عهبن هبكاطاو أهبا ع لهللا حممل -10
عألس لرو اعر هبريملتو هبريملتو    هبكاطا )حت ا عرُنظلر يف غاعئب عأل صلر ملعجلئب 

 ل.1985هت/  1405
هت(و  739)ت  ع لعحلق هبن  عكؤ ن  عر يلعايو ص ي عرلين ع ل -11

 اعصل عالطالع ع ى أمسلء عأل انا ملعر هلعو حتهاق: ع ي حممل عر جلمليو اعر  
 ل. 1954هت /  1393عكداةاو هبريملتو 

هت(و  دجم  ل  487ع لعردزيز )ت هبن  عر اايو أهبا ع ال ع لهللا -12
عسفدجم  ن أمسلء عر الا ملعكاعاعو حتهاق:  صك ى عراهلو علمل عرافبو  

 ل. 1973هبريملتو 
حجاو اال عأل لين شاح   لسم  هبن  عر ند ي سل هبا طل ي عو أمحل -13

 ل.1970هت/ 1390عرياعينو قكاو  
َدلين يف حمامملِف  عرتمم و  نظا ا ك ليا حمملهبن  عر افاشيو ع لهللا -14

 ل.1813هت/  1289و لإسفلا ا َدلينو اعر عرك لعا عردل اعو عرتمَ 
عحل ليا هبفاااح عرا لياو حتهاق:  و حمملهبن  عر افاشيو ع لهللا -15

و  1عرلكفار طه صلحل أ ْي سغلو اعر عرافب عرد ماَّاو هبريملتو ر نلنو ط
 ل.2012هت/  1433
و صاف عردنليا يف كشف عرا لياو  حمملهبن  عر افاشيو ع لهللا -16

حتهاق: عرلكفار  لجل عحلجا يو ملعرلكفار  دفلا عحلايبو رسلرا اكفارعهو عجلل دا  
 ل.2011هت/1435ملجل دا طا او  عإلسال ااو  

ع ي عرد لعرهلارو  اقع أساع سل ع لعرهلار  هبن  تامجا عرشاخ ع لهللا -17
 ع ى عرش اا عردلكااو ينظا عراعهبط:

(http://www.alabdulgader.com / 

http://www.alabdulgader.com/
http://www.alabdulgader.com/
http://www.alabdulgader.com/
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و  16عجمل ا عرداهبااو عراناعجللساو محلو عحللرا عرد ماَّا يف عألحالءو  - 18
 ل. 1992هت/ 1413و مجلاى عألملىلو  184عردلا 

هت(و عكدجم عجلياعيف ر  الا عرادااياو  1421حممل )هبن   عجللساو محل   -19
 هت.1399و  1عكنكها عرشاقاا )عر حاين قلميًل(و عراًّيضو ط

هت(و ارر حنار عحلار عردْي  1243أمحل )هبن  جحلفو ركف هللا -20
كنصار ع ي ملأعالل املرفه عكال ْيو حتهاق: عألسفلس إهباعهام حممل  هباريع عإل لل ع

 ل. 2004هت/ 425و 1عكهح يو  اف ا عإلرشلاو صندلءو عرامنو ط 
قلسمو عر افاشي مل ن جه يف عرنحا ملعر ياو رسلرا  هبن  عجلاًّينو خلرل -21

و  اكفارعهو قام عر يا عرداهباا ملساعدلو ك اا عآلاعبو جل دا عك   سدااو عراًّيض
 ل. 2010هت/ 1430عكم اا عرداهباا عرادااياو 

  – عرص ل  – عجلنيبو ع لعخللرقو هجا ملقص لتل عرثالث )عكشها  -22
 ل. 2012هت /  1433و  1ملَّناهل حم ِّم(و اعر عراالءو هبريملتو ط –عرش دلن 
ياسفو ع ملء ملأاابء عر حاين يف عرهان عراعهبع  هبن  عحللايو هبشلر -23

 ل.2006ت ملعرفاثاقو عر حاينو  ر لرعسل  عشاو هبات عر حاين 
أاب حاْيو ا. ع يو ة اس خمكاطلت عر حاينو  اكز عرااثئق   -24

 ل. 1983هت/1404و  2عرفلريااو عر حاينو ط 
صلحلو حلشاا عحلاام عألحالئي ع ى شاح عألر اا  هبن   عحلاامو حممل   -25

  ع لعر كاف عرداةجو اعر عك ْيو عمَّلنو هبن  ر اااطيو حتهاق: عرلكفار أمحل
 ل. 2017و  1عألرانو ط
و  1عحل او ا. ع لعر فلح حمملو شداعء هجاو اعر عرد الو عراًّيضو ط   -26
 ل.1981هت/  1401



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
110 

  - 1301سدااو عرشدا عحلليث يف عألحالء )هبن  عحل ايبو خلرل -27
 هت. 1421و  1هت(و اناي عكنكها عرشاقاا عألايبو عرل للو ط 1400
إىل   عكالر  إىل هلعيا عرالر ع يو تا ال هبن  عهبن محلو   لرك -28

  لرك سل عرشاخ   لركو  اف ا  هبن   حتهاق: ا. ع لعحلمالو   ذهب عإل لل  لر 
 ل. 1995هت/  1416و 1عإل لل عرشلةديو عراًّيضو ط 

هت(و عكشرتك ملاًدل ملعك رتق  622ع لهللا )ت هبن  عحلمايو ًّيقات -29
 ل. 1986هت /  1406صهًدلو علمل عرافبو هبريملتو 

هت(و  دجم عر  لعنو اعر  622ع لهللا )ت هبن  و ًّيقاتعحلماي -30
 ل.1986و  1صلارو هبريملتو ط

و عراحب عراعهب ا ع ى ااعئح عحلنلهب او  ع لهللاهبن  عهبن محالو حممل  -31
و  1حتهاق: ا. هباا أهبا زيل ملز ا هو  ؤساا عراسلراو هبريملتو ط 

 ل. 1997هت/ 1416
هت(و عراملض عكدكلر يف خرب  900)ت    ع لعكندمهبن   عحلمرييو حممل   -32

 ل.1974عألقكلرو حتهاق: إحالن ع لسو  اف ا ر نلنو هبريملتو 
هت(و صارع عألرضو  367ع ي )هبن  عهبن حاقلو أهبا عرهلسم حممل - 33

 ل.1992 نشارعت  اف ا عحلالعو هبريملتو 
هت(و ت اري عر حا عحملاطو 745ياسف )ت هبن  أهبا حالنو حممل -34

عكاجاا ملسخاملنو اعر عرافب عرد ماَّاو   شاخ علال أمحل ع لارعسا ملحتهاق: عر
 ل.1993هت/  1413و 1هبريملتو ط 
عخللقلينو ع يو خمكاطلت عكاف ا عرد لساا يف عر صاعو عجملمع عرد مي    -35

 ل. 1380/1961عرداعقيو هبيلعاو 
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هت/  1377و 1عخلللو حمملو عر افاشيو  ك دا عكدلرفو هبيلعاو ط -36
 ل. 1957
هت(و س ا ان ا  481أهبا  دْي عرلين انصا عكازملي )ت خااملو  -37

)رح ا انصا خاامل عره لاًّيينو تامجا ملتهلمي: ا. أمحل خلرل عرليلو جل دا  
 ل. 1983هت / 1403و 1عك   سدااو ط 

هت(و اتريخ عهبن خ لملن  808خ لملن )ت  هبن   عهبن خ لملنو ع لعرامحن  -38
ربهبا مل ن علصاهم  ن سملي عرشأن  )عردرب ملاياعن عك فلأ ملعخلرب يف اتريخ عرداب ملعر

هت /  1421و 1عألكربو ا ط عألسفلس خ ال شحلاعو اعر عر ااو هبريملتو ط
 ل. 2001
عرلابغو  صك ى  اعاو جزياع عرداب  اطن عرداب مل  ل عإلساللو   -39

 ل.1963هت / 1382اعر عرك اداو هبريملتو  
هاق:  هت(و عرفااري يف عرهاعءعت عرا عو حت444عرلعينو أهبا عمامل )ت    -40

و  1أ.ا حلمت صلحل عرضل نو  اف ا عرصحلهباو عرشلرقاو عإل لرعتو ط
 ل. 2008هت/ 1429
هت(و مج اع عر ياو  321عحلان)تهبن  عهبن اريلو أهبا هباا حممل  -41

 ل. 1987و  1حتهاق: ر زي  نري هبد  ايو اعر عرد م ر ماليْيو هبريملتو ط
عرد ماَّا يف  عااىو  ظلها عزاهلر عحلاكا هبن  عرذر لنو ع لهللا - 42

هت(و عرلعر عراطناا عجلليلعو عخلربو  1300  -1000عألحالء خالل ثالثا قاملن ) 
 هت. 1425و  1ط

  - هت 1150عااىو  ن أعالل  لينا عكربز )هبن  عرذر لنو ع لهللا -43
 هت.1427و  1هت(و عرلعر عراطناا عجلليلعو عخلربو ط1350
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هت(و سري  748ت أمحل )هبن  عرذهيبو أهبا ع لهللا مشس عرلين حممل  -44
عكنلنو هبات عألةالر عرلَّملراَّاو عمَّلنو عألرانو    أعالل عرن الءو عين هبه: حالن ع ل

 ل. 2004
إهباعهامو ة لرس عكخكاطلت عألص اا يف  لينا  هبن   عراايدلنو حالن  -45

 هت. 1431حلئلو اعرع عك   ع لعردزيزو عراًّيضو 
 ل يف ثالثا قاملنو  سلملو ع ملء عراايت ملأعال  هبن  عرامل يو علانن -46

 ل. 1999 اف ا عكنلر عإلسال ااو عراايتو 
و  14عرزرك يو خري عرلينو عألعاللو اعر عرد م ر ماليْيو هبريملتو ط  -47
 ل. 1999
حمملو اشا عرداف رن الء عرامن هبدل عألرف إىل علل  هبن  زًّيرعو حممل -48
 هت. 1367هتو عكك دا عرا  ااو عرهلهاعو 1375
و  2او أاابء عراايت يف قااْيو عراايتو ط عرزيلو خلرل سدا  -49
 ل. 1982
ع لهللاو عكشها يف عرشدا عجلله ي )خصاصاا  هبن  عرالملو ع لعردزيز - 50

 هت. 1420رجبو  – و رهباع عآلخا 7مل 6عكالن(و جم ا عرلرعااو عردلاعن 
عهبن سنلو عثملنو س لئ  عرداجل يف أخ لر أمحل جنل رزق عألسدلو    -51

 هت. 1315و  2ط  ك دا عر النو هبا يبو
ش يبو ا. أمحلو  اساعا عرفلريخ عإلسال ي ملعحلضلرع عإلسال ااو   -52

 ل. 1977و  1عرهلهاعو ط 
ع يو ةلئق عراال يف جاعب علمل عحلالو حتهاق:  هبن   عرشاكلينو حممل  -53

 ل. 1994و  1ع لعرامحن عراملعالو اعر عمَّلرو عمَّلنو عألرانو طهبن  حممل 
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ع ل هللاو  شلهري ع ملء  هبن   ع ل عر كافهبن   عرامحن سل عرشاخو ع ل    -54
 هت.1394و 2جنل ملغريهمو اعر عرامل او عراًّيضو ط

ع يو رجلل يف اتريخ عإل لرعتو اناي تاعث  هبن   عركلهبارو ا. ع لهللا  -55
 ل.2003عإل لرعتو  اكز زعيل ر رتعثو عإل لرعتو 

خ عألحالء يف  ع لهللاو حت ا عكاف ال هبفلريهبن  عرد لعرهلارو حممل  -56
هتو ملينظا: ط دا اعرع عك    1402و 1عرهلمي ملعجلليلو  اف ا عكدلرفو ط 

 هت.1419و 3ع لعردزيزو عراًّيضو ط
هبالن  ل جيب بصل عرشاع عن   ع لهللاوهبن  حممل  عرد لعر كافو -57

صاف عراقف عكنهكع إىل عألصل ملعر اعو ععفىن هبه ملع َّق ع اه: عرشاخ  
 هت. 1431و  1لعر كافو  كلهبع عحلااينو عألحالءو طأمحل عرد هبن   ع لعرامحن
حمملو عراالل عجلل ع ع ى عحلام ملعرشاط  هبن  عرد لعر كافو ع لهللا -58

 هت. 1414و 1سدل عرضاحييو )ا.ن(و طهبن  ملعرا ب ملعكلاعو حتهاق: ا. ع ي
حمملو عكلعرس عرشاعاا ملعكالجل عألثايا يف  هبن  عرداةجو أاار -59

 هت.1432عألحالءو عألحالءو  
حاْيو أااعء ع ى عحلالع عرد ماا يف  هبن  عرداةجو ا. ع لعإلره  -60

و  1عألحالء يف عرفلريخ عحلليثو اعر عر فح ر لرعسلت ملعرنشاو عألرانو ط
 ل. 2017هت/ 1438
و ا ذع خمفصاع عن عكذهب عرشلةدي  حاْي هبن  ع لعإلرها. عرداةجو  -61

 يف عألحالء. 
ةفلملى ع ملء عألحالء مل الئ  مو اعر  عردص ارو ع لعردزيزو  -62

 هت. 1422و  1عر شلئاو هبريملتو ط 
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ع اعن إىل عأل لكن  هبن  ع يو رح ا  اتضى هبن  عهبن ع اعنو  اتضى - 63
ل(و ارعسا  1709هت/ 1121 -1120عكهلسا ملعألحالء ملعراايت ملعرداعق ) 

هت  1425و 2عما سل عماو  اف ا عكفنيبو عرل للو طهبن  ملحتهاق: ا. سدال
 . ل2004/

و  7و عردلا 16عردملاو عصللو عألحالءو جم ا قلة ا عرزيتو عجمل ل  -64
 هت. 1388
عردنهايو محل ع لهللاو  اف لت عرلملرا عراداايا عألملىل عكخكاطاو   -65

 هت. 1431اعرع عك   ع لعردزيزو عراًّيضو 
  لركو شاح شاعهل قكا عرنلىو حتهاق:  هبن  عهبن غنللو ع لعردزيز -66

أيب هباا عكال يف رسلرا  لجافري هبهام عر يا عرداهباا ك اا  هبن   نعر لحث ع لعحملا
 ل.2016هت/ 1437عآلاعب جل دا عك   ةاصل ابألحالء سنا  

هت( صلحب محلهو تهامي  722أهبا عر لعءو عملا عرلين إمسلعال ) -67
 ل.1840عر  لعنو ابريسو اعر عرك لعا عرا كلاااو  

هت(و  دلين عرهاسنو حتهاق  207زًّيا )ت هبن  عر اعءو أهبا زكاًّي حيىي -68
 مل اعجدا: أ. حممل ع ي عرنجلرو اعر عرااملر.

حمملو عألملالع عراالساا ملعالقفصلايا  هبن  عرهحكلينو ا. محل -69
هتو  نشارعت سعت  1331- 1288ملعالجفملعاا يف إق ام عر حاين  ن 

 ل. 2012هت / 1432و  1عراالسلو عراايتو ط 
ت(و ص ح عألعشى يف صنلعا  ه821ع ي )ت  هبن   عره هشنليو أمحل   - 70

عإلاشلءو شاح ملتد اق: حممل حاْي مشس عرلينو اعر عرافب عرد مااو هبريملتو  
 ل.1987هت /1407و  1ط



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  115

 

هت(و عر لعيا ملعرن لياو  774كثري عرهاشي )ت هبن   عهبن كثريو إمسلعال -71
ع لعحملان عررتكيو اعر هجا ر ك لعا ملعرنشاو عرهلهاعو  هبن  حتهاق: ا. ع لهللا

 ل. 1997هت/ 1418و  1ط
ع يو ع ملء عألحالءو جم ا ك اا عرشايدا  هبن  سل   لركو أمحل  - 72

  - هت 1401ملعرلرعسلت عإلسال ااو عألحالءو عردلا عألمللو عرانا عألملىلو 
 هت. 1402
ع لهللاو شخصالت رعئلع  ن هبالايو عرلعر  هبن  سل   لركو  دلس  -73

 هت. 1420و 1عراطناا عجلليلعو عرل للو ط 
ع لهللاو تا ال  هبن   عهبن  لر  عركلئيو أيب ع لهللا مجلل عرلين حممل  -74

عر اعئل ملتامال عكهلصلو حتهاق: ا. حممل كل ل هباكلتو اعر عرافلب عردايب  
 ل. 1967هت/ 1387و  1ر ك لعا ملعرنشاو ط 

ع لهللاو شاح  هبن  عهبن  لر  عركلئيو أيب ع لهللا مجلل عرلين حممل  - 75
امحن عراال ملز ا هو اعر هجا ر ك لعا ملعرنشاو  عرفا الو حتهاق: ا. ع لعر

 ل.1990هت/  1410و  1عرهلهاعو ط 
هت(و عرال ل يف عر يا ملعألابو حتهاق:  285يزيل )ت  هبن   عكرباو حممل   -76

ا. حان هنلعمليو ملزعرع عرشؤملن عإلسال اا ملعألملقلف ملعرلعاع ملعإلرشلاو  
 ل.1998هت /  1419عكم اا عرداهباا عرادااياو 

ةضل هللاو خالصا عألثا يف أعالن عرهان عحللاي  هبن   حممل أ ْي   عحمليبو  -77
 و اعر عرافلب عإلسال يو عرهلهاعو )ا.ت(.عشا

هت  636 –  469عكلياسو ع لعرامحنو عرلملرا عردااااا يف عر حاين ) - 78
 هت. 1422ل(و اعرع عك   ع لعردزيزو عراًّيضو  1238  – 1076 /
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جلىن عرلعين يف حاملف  هت(و ع749قلسم )ت هبن  عكاعايو حان -79
عكدلينو حتهاق: ا. طه حمانو  ؤساا اعر عرافلب ر ك لعا ملعرنشاو جل دا  

 هت.1396و  1عكاصلو عرداعقو ط
محلو عألحالءو س ا ا هذه هبالاانو عراًئسا  هبن  عكك قو ع لهللا -80

 ل.2004هت/  1424و 1عردل ا راعليا عرش لبو عراًّيضو ط 
هت(و عألز نا  421عحلان )ت هبن  حمملهبن  أمحلعكازملقيو أهبا ع ي  -81

هت /  1417ملعأل اناو ا ط: خ ال عكنصارو اعر عرافب عرد مااو هبريملتو 
 ل. 1996
هت(و أحان  390عكهلسيو مشس عرلين أهبا ع لهللا حممل )ت  -82

و  صارع عن طايق هبايلو  2عرفهلسام يف  داةا عألقلرامو اعر صلارو هبريملتو ط 
 ل. 1906
حتهاق:    حانو تنهاحم عردمِل يف َحلِّ أهبالِت عجلمملوهبن   هباعهام عكالو إ  -83

هبن   ع لعر كاف عرداةجو عملاع عر حث عرد مي  ل دا عإل لل حمملهبن  أمحل
 ل. 2017هت /  1438و  1سداا عإلسال ااو عراًّيضو عرادااياو ط

حمملو قضلع عألحالء يف سفا قاملنو عكاف ا  هبن  ع لعإلرها. عكالو  -84
عراق اَّا كلرسا عره ا عرشاعاَّا ابألحالءو  كلهبع عكؤساا عرداهباَّا ر ك لعا ملعرنشاو  

 ل. 2014هت/ 1435و 1ُم اا عر حاينو عكنل او ط
خالل    حمملو  لرسا عره ا عرشاعاَّا ابألحالءهبن   ع لعإلرها. عكالو  -85

هت/  1435و  1 اكز عررتمجا ملعرفأراف ملعرنشاو جل دا عك   ةاصلو طو  أرهبدا قاملن
 ل. 2014
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عثملنو اتريخ هجاو  كلهبع عجلاعاو عألحالءو  هبن  عكالو ع لعرامحن -86
 ل.1991هت/  1410و  1ط

عثملنو اتريخ عحلاكلت عر اايا ملعجتلهلتل يف  هبن  عكالو ع لعرامحن -87
شاق عجلزياع ملعملنو عرلعر عراطناا عجلليلع ر نشا ملعرفازيعو عكم اا عرداهباا  

 ل. 1994هت / 1414و  1و طعرادااياو عخلرب
ع لعرامحنو ملسا ا عرظ ا يف عكالئل عريت ي َّت  هبن   عكالو ع لعر كاف  -89

حممل عكالو اعر خضا ر ك لعا ملعرنشاو  هبن   ةا ل هبهال زةاو حتهاق: ا. ع لعإلره
 هت. 1430و 1هبريملتو ط 
عن تامجا خلمتا عكفأخاينو   هبياا عرالئ ْي  أيب هبااوهبن  ع لهللاعكالو  -90

 هت.1304نلو عهل
عكالو حممل عثملنو  نكها عخل اج عردايب هبائف ل ملشداعؤهل يف عجلله ااو    -91

 ل.2007هت/1428و  1عرلعر عراطناا عجلليلع ر نشا ملعرفازيعو عخلربو ط
عك حمو ا. حممل انصاو اتريخ عر حاين يف عرهان عألملل عهلجاي )شاق    -92

هت /  1418و 1ايبو عرل للو طعجلزياع عرداهباا(و اناي عكنكها عرشاقاا عأل 
 ل. 1997
هت(و  711 اال )ت هبن  عهبن  نظارو أهبا عر ضل مجلل عرلين حممل -93

 ل.1992هت/1412و 1رالن عردابو اعر صلارو هبريملتو ط 
هت(و جممع عأل ثللو  518حممل )ت هبن  عكالعينو أهبا عر ضل أمحل -94

 حتهاق: حممل حماي عرلين ع لعحلمالو اعر عكداةاو هبريملت.
ل(و  1913 - 1818خن او حممل عاعيبو اتريخ عألحالء عراالسي )  -95

 هت. 1400 اف ا سعت عراالسلو عراايتو 
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اظاع يف عألحالءو  هلراو جم ا ريا عردابو رجب ملشد لن/ متازو   -96
 ل. 1913هت/  1331عرانا عرثلرثاو  

 يين عر  اب    وهت(761ياسف )ت  هبن   عألاصلرّيو ع لهللا  عهبن هشلل  -97
و حتهاق: ا. ع لعر كاف حممل عخلكابو عجمل س عراطين  عن كفب عألعلريب

 ل. 2000هت/  1421و 1ر ثهلةا ملعر نان ملعآلاعبو عراايتو ط 
هت(و ص ا جزياع  334أمحل )ت هبن  عهلملعينو أهبا حممل عحلاْي  -98

 ل.1887عردابو رالنو هبايلو 
و  1عحلالو عراًّيضو ط  ع لهللاو إًّيراهبن  عراهيبو ا. ع لعراامي -99
 ل.2004هت/  1425

و  ع يو شاح عك صلهبن  عهبن يداش عرنحاّيو  اةق عرلين يداش -100
 و )ا.ت(. 1علمل عرافبو هبريملتو  اف ا عكفنيبو ط

 



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  119

 

 

(2) 

ومرجعياته النقدية يف  ،  حسني سرحان
 األدب واألدباء 

 

 (1)عردصامي  هللاجاعها ع ل  .  ا
 

 
  

 

لةظا عكنلقو ك اا عرد ال ملعآلاعب  حم –أسفلس عرنهل ملعألاب عكالعلو هبهام عر يا عرداهبااو عر لحا  (  1)
عكنتتلق. حتتلصتتتتتتتتتتتتتت تتا ع ى اكفارعه يف عألاب ملعر الغتتا ملعرنهتتل  ن جتتل دتتا أل عرهاى مباتتاو هبفهتتليا  

 »ُمفلز«.
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 . ومرجعياته النقدية ِف األدب واألدابء، حسني سرحان
 

 .ملخص الدراسة

تاملل هذه عرلرعسا عراشف عن شخصاا حاْي ساحلن  ن خالل  اق ه  
عرنهلي جتله عألاب ملعألاابءو ملاملره يف إثاعء عحلاكا عرنهليا ملعألاهباا يف عكم اا  

ةلكف صح كهلالته عرنثايا ساافج ي ت   عآلرعءو مليف ّْي  ؛عرداهباا عراداايا
  ضماَّنل.

 ن عراملعا يف عرشدا عرادااي عكدلصاو مجع   يمدل  حاْي ساحلنةلألايب 
إىل جلاب عرشدا عر صاح  اه ا عرافلهبا عرنثايا عريت تن ض هباملح عألايب عرالخاو  

يب ك ري  ن  . ة ا أاععلش حالع أاهباا حلة ا مل لرس   نا عرصحلةا   ااً 
 ملعرفمّاز.  أسلتذع عجلال عرذي عتام افلج م ابإلهبلعع
إشلاع عراثري  ن عألاابء بس اب   ملزعا  ن أمهاا عر حث يف عكاااعو

و ال سامل )ةن عراخايا( عرذي متّاز هبه عن  يف عااه رف   عآلرعء  ساحلن عألايب
يت أملراهل عرنلقل  هبهاا أاابء جا ه  ن عراداايْيو  ن ل ع ى س ال عكثلل: عآلرعء عر

 . ع ل هللا عحلالري يف كفلهبه: ساثر حاْي ساحلن عرنثايا
مليدفمل عر حث ع ى عكن ج عراص ي؛ كنلس فه كاااع عر حثو ملسر   ن  

"عألعملل عرشدايا ملعرنثايا  خالل عسفهاعء  هلالته عرنثايا عجملماعا هبْي اةيّت 
 و مث رصل عآلرعء عرنهليا جتله عألاب ملعألاابءو ملحت ا  ل ملإهباعز جاعا  ل.عرال  ا"

  رؤيا اهليا"و ملعرثلين:"عألاب:  :ملسانهام عر حث إىل   حثْيو عألملل
و يا ه مل  هل ا  اجزع تصف عرلرعساو يده ه مت ال  ""عألاابء: رؤيا اهليا
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مث ي ي عك حثْي خلمتا   وياشف  ال ح شخصاا عألايب حاْي ساحلن
  فضمنا أهباز عرنفلئجو ملعريت  ن ل:

 ن خالل هبدض  اجدالته عرنهليا يف عألاب إىل ااملرع   اعاع عرااحلن.1
 ملعادفلقه  ن كل قال أمل تدايف. حايا عألابو 

ز أس اهبه ابرصاعحاو ملعجللياو ملعراااحو ةنفج عن سر  صاعع  ع  .متاّ 2
علا  ن جملي اه  ن عألاابءو مل نلملشلت ملاهلش حلا يف كثري  ن عألحالن  ع  

 هبدض م. 
.الحظ عر حث بن ر ااحلن هبدض عالرف لاتت عرنهليا يف عألابو مل  3

عرذملقاا عكدربع عن عرشدار عرلعخ يو املن عالرف لت إىل  تفجلملز حلملا عآلرعء 
 عألس لب ملإهباعز عكاجدالت. 

  



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
122 

Summary of the Study 

Subject of the Research: The development of the 

critical sense and the artistic taste in Michael Naima’s 

works; a critical study. 

Michael Naima is a great Arab thinker, one of the 

generations that led the intellectual, literary and critical 

renaissance, which has witnessed great changes in all 

directions and approaches. He has played a leading role in 

enriching the Arab critical field through his prose essays 

(both theoretically and practically), which were markedly 

improved by the development of his critical sense, his 

artistic taste, and his deep philosophy rooted in him as he 

was influenced by the world thought, and has succeeded in 

combining the heritage of the East and the West. 

In such respect, the current study aims at revealing the 

features of such intellectual development and maturity, and 

monitoring the impact of Western thought on the 

impressions of the writer and his critical views. 

The significance of this research lies in that it deals with 

a new subject that is still under study, not only in the field 

of Arab criticism, but also in the field of Western criticism. 

It also tackles the aspects of two-way influence. 

In conformity with the nature of this study, the research 

considered the adoption of mechanisms of the descriptive 

approach, which focuses on studying the phenomenon 

temporally and spatially, and clarifying its aspects through 

the stages of its development and its influence by various 

factors. 

The research concludes that such early readiness or 

critical sense of Michael Naima and his artistic maturity 

have been arisen due to two factors: 
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First: an internal factor represented in his intellectual 

awakening, his sharp memory, his violent tendency to 

succeed, as well as his sense of prominence and privilege 

among others. 

Second: the wonderful world, which surprised him in 

the treasures of Russian literature, which impressed him 

and by which he previously knew nothing; from which he 

was taught a lot and felt himself another person. 
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 املقدمة

عحلمل هلل ملك ىو ملعرصالع ملعراالل ع ى عرنيب عكصك ىو ملع ى سره ملصح ه 
 مل ن عهفلىو ملهبدل: 

ةإن عكفف ع ر حاكا عرنهليا يف عكم اا عرداهباا عراداايا ي حظ أَّنل هب يت  
جلياع بن تاان  اااًعل ر  حث  جيد  ل ُمل  ؛شأمًلع عظاًملو ملاضًجل ةااًّيًّ 

ملعرلرعساو ملال أال ع ى سر   ن ةدلرالت   فهى عرنهل عألايب يف عكم اا عرداهباا  
هو ملحَّت املرته عرالاسا  25/3/1427عراداايا  نذ أملل املرع ره هبفلريخ 

 يف اناي عراًّيض عألايبو ملقل حتلث  ملعكهلل سناًّيًّ  و ه27/6/1437هبفلريخ 
زعل   هبلعيا ةااع عهل  ثل هذع عك فهىو إس قلل: " ل عرلكفار سدل عر لزعي عن

مل ل كفب    وأمل حَّت كفلاًب ر نهل عألايب  وأمل حبثًل  وعر دض يرتاا عنل ل يصص رهلءً 
ساعء ع ى  افاى عألملرعق أمل  افاى عرافبو    وعن اتريخ عرنهل يف عكم اا ق ال

ع ى    ملعقرتح  مل ن هنل جلءت عر ااع رألسفلس حممتل عراهباع رئاس عرنلاي عرالهبقو
 .(1) جم س عإلاعرع أن تف ىن ةااع هذع عك فهى"

ملقع عخفالر عناعن هذع  و ن هذع عكنك قو ملإلثاعء  اف ا عألاب عرادااي
عر حث ع ى أهباز شخصاا أاهباا  ن شداعء عحلجلز يف عكم اا عرداهباا عرادااياو  

خالهلل  انقًلعو ملتص ح  هلالته عألاهباا عريت اثا  ن  (حاْي ساحلن) عرشلعا
 رعءه عرنهليا يف عألاب ملعألاابءو ملعسفهاعء ت   عآلرعءو ملارعسا جاهاهل.س

ملزعا  ن حضار هذع عكاااع ملع اقه يف عرذهنو إشلاع عراثري  ن عألاابء  
 

رذع كلن هذع عك فهى"و صتتتتتتتتتتتتحا ا   ؛"عحلاكا عرنهليا يف عكم اا هب يت  اتتتتتتتتتتتتفاى عرنضتتتتتتتتتتتتج(    1)
 .13816لو عردلا 2006أهبايل  22-ه1427رهباع عألملل  24عراًّيضو عرا ت 



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  125

 

عرذي متّاز هبه عن هبهاا أاابء   (ةن عراخايا)ال سامل  وبس اب ساحلن عألايب
رعء عريت أملراهل عرنلقل ع ل هللا  عآل :جا ه  ن عراداايْيو  ن ل ع ى س ال عكثلل

عراامي   و ةاهال عنه عألايب ع ل (1) ساثر حاْي ساحلن عرنثايا  :عحلالري يف كفلهبه
ياال عذملهبا ملمجلاًلو حَّت ال يالا   وأس اب  اح"عجل املن ملعصً ل أس اهبه: 

عرهلرئ يشاع يف قاعءع  ل كفبو حَّت يناجم  ده يف أةالرهو ةال يصل إىل سخاه  
أ ل عرشلعا حان ع ل هللا عرهاشي ةاشال   و(2) كزيل ُمل قاأ ملة م"حَّت يفمىن ع 

بس اهبهو إس يهال: "إسع كلن عرااحلن  ربّزًع يف شداهو ة اس ها أقل تربيًزع  نه  
ملغريمهل عراثري  و (3) يف اثاهو ملها ميال إىل عألس اب عرالخا يف كفلابته عرنثايا"

 ملانثًاع. ُمن أشلا حباْي ساحلن شلعًاع 
ملابرنا ا خل  اا عر حث ملعرلرعسلت عرالهبهاو ةهل س هه يف  العن ارعسا  

  ل ساثر حاْي ساحلن عرنثايا مجدً : )هللا عحلالري اثا حاْي ساحلن كفلب ع ل
يف ثالثا أجزعءو ملقل طم ع ع ى ا ها صلحب عراما عك اي   (ملتصناً ل ملارعسا

  ظلهاع عراخايا يف اثا ) :يًضلملكفلهبه أ ع ل عردزيز سل سدااوهبن  طالل عأل ري:
و ملهبدض عألطاملحلت عرد ماا عريت  (4) (حاْي ساحلن  ع  اعزاا هبانه ملهبْي عكلزين

حاْي ) عالا عال عردصاميو هبدناعن: :تنلملرت حالته ملأاهبهو كاسلرا عر لحث
عألاب ملعرنهل   -   ن جل دا عألزها هبهام عر يا عرداهباا (وساحلن: حالته ملأاهبه

 

و عرنلاي عألايب  دا عألملىلكعر  ومجًدل ملتصتتتتتتتتتناً ل ملارعستتتتتتتتتا"  ساثر حاتتتتتتتتتْي ستتتتتتتتتاحلن عرنثايا"(    1)
 .762-743صو لو عرهام عألملل2005-ه1426ابراًّيضو 

 .746صو عكصلر ا اهو عرهام عألملل(   2)
 .747ص وو عرهام عألملل"مجًدل ملتصناً ل ملارعسا ساثر حاْي ساحلن عرنثايا"(   3)
 ل.2006-ه1427عرك دا عألملىلو  اف ا عك   ة ل عراطنااو (   4)
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عرنزعا عرفأ  اا يف عرشدا  )  را ى ابهبنجيو هبدناعن:  عر لحثا:هو ملرسلرا  1412علل  
و (و حاْي ساحلناعحلجلزي عكدلصا ر شداعء: حممتل حان ةهيو محزع شحلت

  مل ثل سر   ل  وه1425عر يا عرداهباا علل  جلعو -   ن ملزعرع عررتهباا ملعرفد ام 
راأت هذع   ؛كفب  ن  هلالت عن عألايب يف عكك اعلت  ن صحف ملجمالت

عر حث إالةا ملرا ابرنزر عرااري يف ع فلعا  اريع عحلاكا عرنهليا يف عكم اا عرداهباا  
 .عراداايا

 هبْي  هل ا ملخلمتا.  ومت الو مل  حثْي  يف عر حث  جلءمل 
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 مالمح شخصية األديب حسني سرحان التمهيد:

 . ل(1993- ل1914هت/1413- هت1332)
 هبْي عحلال عكاي  اا ا  فنهاًل اشأ عألايب حاْي ساحلن يف  لينا  اا عك

"غري أاه مل   وم ةا لين ل  ن  دْي  اف فهو ملهبْي  لعرس عر الح عريت ارس ملتد ّ 
ملقل زعملل عألعملل    وءع يف خمف ف عرد العياعصل تد امه عرنظل يو ملأكّب ع ى عرها 

و  عمث سااتريً  وعحلاعو مث عرفحق ابراظلئف عحلاا ااو ةدمل حمارًع يف ملزعرع عكلراا
ةائاًال كافب عرهاعرعت رفاسدا عحلالو مث عافهل إىل  كلهبع عحلاا ا هباظا ا رئاس  

- ه1393إىل أن أحال ع ى عرفهلعل علل وقام عرفحايا كلع عشا سناعت
 . (1) ل"9731

هلهل يف الملع عراةلء عخلماااا  ريف حملااع أ  قل ع ل هللا عحلالريقلل عنه عرنل
ملأِرف حالع   و"إن حاْي ساحلن ملرل يف ابايا  اا عكاا ا ملعركلئف ابراًّيض:

عر الطاو ملهثات ا اه دذه عر ائا عر لمليا حْي الق حبالع عحلضاو ملتكّ ع حلالع  
ايفهو ةأصاب مبل يش ه  عر لايا؛ رااَّنل حالع مجا او ةكاع اهااو يشدا ةا ل حب

؛ رذع ةهل  رةض لعرصل ا عحلضاياو ملكلن ع اه إ ل عرفاعةق  ع عر ائا عحلضايا أمل 
ملجل ا اه غايً ل يف عجملفمع عحلضاي عكلينو ة جأ إىل عردزرا  نذ ش لهبه ملحَّت  

رعئه يف عألاب  سةالن هلذه عردزرا أثٌا يف ت فق شلعايفهو ملتلةق أةالره مل  وملةلته"
العو ملأةاحت ره جملاًل ملعسًدل ر فزملا  ن عرثهلةلت عكفناعا هب ضل  ملعجملفمع ملعحل

 عرهاعءع ملعالطالع.

 

و عرنلشا: ع ل عكهصاا حممتتتتتتتتتتتتتتل سدال "حاْي ساحلن "عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  ا(    1)
 .1/19 لو2012-ه1433 و كفلب عالثناناا جلعوعرك دا عألملىلخاجاو 



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
128 

مليف عراقت سعته مل ختَف ت دلت ت   عردزرا ملعرصل ا عحلضايا يف جلِّ  هلالته  
  و ملحي ل  وملي لجم وينهل وعكخف  او ةمضى "يافب هبصاعحا ملجل ململااح

ع علا  ن جملي اه  ن  مليالحظ بس اب جلا   لشاو ةنفج عن سر  صاعع  
عألاابءو مل نلملشلت ملاهلش حلا يف كثري  ن عألحالن  ع ع ل عرهلملس  

و ملحممتل حان عاعاو ملع ل عراامي عجل املنو ملأمحل ع ل عري ار  عألاصلري
ةآكاه كمل سك مو ملعّن اه كمل عّن  مو ملتاماع ع اه كمل تام    ...عكلرو ملغريهم

أصلقلءو ملةاجئ هبداعقب عرصاعحا عريت   دم. مل ن هنل ملجل عرااحلن ا اه هبال 
اناى دلو ملشدا بن عرنلس حيم ان يف املعخ  م ا اًسل  اه ا ال تفحمل عرنهل  

 . (1) عك لشاو ملال تااتح ر منلصحا ملعرصلقو ملت ضل عجملل  ا ع ى عرصاعحا"
ملها   -مل  اا  وملحم ل وملانقل وشلعاك–مل ي لأ ةااهو ملتاان  شلعاه 

يداش يف صاعٍع  افما هبْي عرصاعحا عريت َّنج خكلهل ململ تثماو ملعجملل  ا عريت  
ةاأى أن جيمع هبْي عحلاناْي يف  و-هي تامن ملال تيين  ن جاع  ةال–ميهف ل 

"قلرب ظلهاه عراخايا ابرن س ملعجملل  ا ملعرلعلهباو ملابطنه عرصاعحا ملعرنهل  
يفجه إىل أشخلص حملاينو ملال   رب اللعرالسعو ملرانه غري عجللرح؛ ألاه يف عري

يذكا أمسلء  داناو هبل رمبل قاأه  ن تنك ق ع اه عألملصلف ةأةلق  ن غ اته املن  
 .(2)أن ي لي غض ه  ن عرالتب"
ن تاخا  ن عااهب   أ: "(عرف لهري)يف  هلرفه    قارهمل ن سرعئه يف هذع عجللاب  

 

ع لهللا عحلالريو ظلهاع عراخايا يف اثا حاْي ساحلن " اعزاا هبانه ملهبْي عكلزين"و عرك دا (    1)
 ملاتراف ل.47لو ص2006-هت1427عألملىلو  اف ا عك   ة ل عراطناا عراًّيضو 

 .53صلر ا اهو صعك(   2)
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  إس يهال:  (عءأان هبْي عرلعء ملعألامل )مل ن  هلرفه  و(1) يف عااب عرنلس عآلخاين"
ةا ل  ن املععا لو ملران    " ن ياعين مليامدين يهال: إين سلخا ابحلالع ملهبال  ل

أهب غ سخاياو مث جتد ين أاعع يف يلهل   يبقع غري سر ؛ ألن عحلالع تاخا ععرا 
و ملكذر   ل جلء اُصه  (2) ألسخا  ن ل  ن ابب عرفدايضو ملها تدايض كلسب"

ن عهلزء ابرن س ها أملل عركايق إىل عراخاياو  : "إ(عَّنملر ال ت اه أةالر)  يف  هلرفه
ملعرذي ال يه ل عرنهل حبلل  ن عألحاعل مليرتةع عنهو مليامح رن اه أن ينهل  

 .(3)ةاه" ملراس ع اه أن ينلره عرنهلو ةإاه يمدرّي هبذر  عن ساء ط ادا  اك ا
ععف لطًل؛ إَّنل كلات   -يف اثاه خلصا -ااحلن مل ياّظف ت   عراخايا ةلر

صالح ملعرفهامي ملعكدلجلا ر دض عألاملعء عالجفملعااو ملقل عخفط رن اه  رياض عإل
لرج  ن عراخايا ابرن س إىل  فعو يلو ملأس ااًب ُمازً ل خلصًّ يف تاظا  ل  ن جً 

يناب ت   عكالحظلت عريت   : أي و(4) يف قلرب غري   لشا مبجفمدهعراخايا 
 ع ل  ن ا اس عآلخاين. اهلهل إىل ا اه؛ رياض عافزع 

أص حت عراخايا يف اثا عرااحلن  ازع ابرزعو ملالز ا أاهباا يف أس اهبهو ملقل  
عألايب محل عجللسا يف   :أشلا دل عراثري  ن عألاابءو  ن م ع ى س ال عكثلل

"ر شلعا أس اب   إس يهال: (أجنحا هبال ريش)تهلميه ر ك دا عألملىل  ن اياعاه 
  و عو يهال ع ى أسلس  ن عراخايا عريت ال جتاح عردلط ايف عرنثا يالا ياان  فمازً 

 

 .2/145عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   1)
 .2/237عكصلر ا اهو (   2)
 .513و ساثر حاْي ساحلن عرنثاياو عرهام عألمللو صع ل هللا عحلالري(   3)
 .516و عرهام عألمللو ص عكصلر ا اهعاظا: (   4)
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. ملقل هثا حاْي ساحلن يف َّنج هذع  (1)هبل قلَّ أن يلرك ل عرهلرئ عراايع"
  ري ملعرفأث  وعألس اب هباخايا عهبن عكه عو ملعجللحظو ملكلن ر ملزين عرنصاب عألملةا

هثاملع باابء   (2) ن يف ت   عر رتع ا ةلألاابء عرادااي وغامل يف سر  عألكربو ملال
  صا ساذعك.

ملهذع عر حث حْي أرعا أن يفف ع  اجدالت عرااحلن عرنهليا يف عألاب  
يفجزأ   ملعألاابءو كلن حاًّيًّ هبه أن يشري إىل ظلهاع عراخايا يف اثاهو ة ي جزءٌ ال

٪  ن  هلالتهو 25يف كفلهبا  هلالتهو إس تشاِّل  هلالت عراخايا  ل اا فه 
٪  هلالت جلاعو  20أمل سعتو مل  وأمل عجفملعي وملغلرب عركلهبع ع ا ل قصصي 

 ملتظ ا حمللت  ن هنل ملهنلك.  وملعر هاا هت ةا ل عراخايا هبشال حالاي
أيت يف  هل ف ل: عكهلرا   وملقل طاق عرااحلن أراعاًن  فناعا  ن عكهلرا

عالجفملعااو ملاهل  ن خالهلل عرظاعها عالجفملعاا بس اب غري   لشا هبهصل  
"ملر مهلرا عرذعتاا حضار يف أاهبهو ملهلل قامف ل عريت ال تناا    ولإصالح ل ملتدلي  

حاًزع   -حمار عرلرعسا-ملتشاِّل عكهلرا عألاهباا  ويف عراشف عن حالته مل ؤثاعتل
ل  ن إافلجهو مليالا ين اا عرااحلن  ن هبْي عراّفلب عراداايْي يف  زجه    مًّ 

ف علا  ن  هلالته  هبْي عكهلرا ملعرهصا يف كثري  ن اصاصه؛ رذر  ميان تصنا
و ملهبفأثري  ن قاعءعته عر  ا ااو مليف كفب عكنكق ملعجلللو  ( هلالت قصصاا)بَّنل  

أس م عرااحلن يف كفلهبا عكهلرا عرفأ  ااو ملتناشف  ن خالهلل ازعفه عراعاحا  
 .(3)ملسنن عراان" ومل نكق عألشالء و حنا عرف اري يف شؤملن عحلالع

 

 .1/37عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   1)
 .ل(1993-ل1930ه/1413-ه1349)(   2)
 .1/21عملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او عأل(   3)
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نت  اااعلت جليلع   فااع  تضمّ  وقّلل عرااحلن س ا ا  ن عكهلالت
"ة ي  ن حاث عر نلء متال إىل  هل ا تكال  و  يف قلرب ةايل عرصالغا ملعرفشاال

أحالاًنو مث تنفهل إىل عكاااع عألسلسو مل ن حاث عرشال عر ين ميال يف  هلرفه  
إىل تصايا عكاعقف ملعأل لكن ملعرشخصالتو  ع ازملع ملعاح إىل عر الها  

إىل عرفأ ل ملعرف  افو مل ع عرفزعل مبافاى رصْي  ملعراخايا عرالسعاو مل ع  ال 
 .(1)  ن عر صحى"

  ل عريت اّمت أرهبدً  (عكهلرا عألاهباا)ملسفنحصا ارعسا هذع عر حث يف إطلر 
  ت ملعألاابء(و ةجلء ومتاكزت  اااعلتل هبْي قكيّب )عألاب  وملعشاين  هلرا

 :عآلتاا هلالت عألاب حتت عردنلملين 
 ص ا عألاب ابحلالع.  .1
 .(عرانلملتش أيًضلملأاب ) .2
 تدايف عألاب.  .3
 ؟ هذع شدا؟ .4
 عألاب.  .5
 عألاب حيفضا.  .6
 !..عألس اب عكا .7
 عرشدا.  .8
 يف عألاب ملعحلاب.  .9

 

 .22-1/21عملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او عأل(   1)
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 :عآلت أ ل عكهلالت عريت تنلملرت عألاابء ةجلءت ع ى عرنحا 
 .(تدايف عألاب)عألايب ع ل عرهلملس عألاصلري يف  هلرا هبدناعن:  .1
 .(هذع شدا؟!)عرشلعا أمحل عريزعملي  .2
 .(جان   فان) فان عألايب   .3
 .(عكليح عنل عكفنيب)عرشلعا عكفنيب يف  هلرا هبدناعن:  .4
 .(عراخايا عنل عكلزين)عألايب إهباعهام ع ل عرهلار عكلزين  .5
 .(ملأان ..ملعردكلر ..عرشدا) عرشلعا أمحل ع ل عري ار عكلر .6
 .( ن أعالل عألاب عريايب هباانراشا)عألايب هباانراشا  .7
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 .األدب، رؤية نقدية"" :املبحث األول

يضع عرااحلن هبْي يلي عرهلرئ عخلكاط عردايضا ك  ال عألاب ململظا فهو 
ةلرفد ري عر لعئي عن عرداعطف عرال نا "ها   وملتف ع سر   نذ عجلذملر عألملراا ره

أمل عألاب   وعردنصا عر اا رألاب عإلاالينو ة ذع إسن ها عألاب عألملل
ص ا هبك ارا عإلاالن أملثق  مل دىن سر  أن ط ارا عألاب  ف (.عرك ل)

و ملت صال سر  كمل أشلر عرااحلن "أن عإلاالن عألملل عنل ل أهبصا  (1) عتصلل"
: إن  كلن يص  ل رزملجفه أمل راةهلئهو ةالن يهال  ثاًل   و نلظا اااله ألملل  اع

عو ملكلن  كلن مجااًل جلًّ   -عرهما  :أي–هذع عرهاص عكافليا عرذي يزها يف عر ال  
زرقلء إىل حل ُمفعو ملإن عر ضلء عرذي حياط دل رااااهل  يهال: إن هذه عراملء  

 . (2) مجلاًل ملجالاًل"
زاعا طارًع هبدل طارو ط ق "ي ف ت إىل حلجلته  عملع اهو ةإن عإلاالن ك مل 

هبفد ريه عن عاعط ه إاّل يف أملقلت عررتف    :أي  و-ألاباب-عرضاملرياو غري حلةل  
  - عرصل ا عحلضايا عنل عرااحلن ل أجن فه ُم-ملعرا ب يف سر   و(3)..".عراملحي

ة ذع "عردصا أص ح عصا سالسا ملخلعع ملحتليل  ن عأل م ع ى عأل مو ةضاًل  
ل  لءو مليف زخم ظاملف عصاه يفا(4) عن أن ياان  ن عألةاعا إىل عألةاعا"

غ لر عألاب عرضئال هبْي هذه عرداعصف   - هبدل سر -عرااحلن: "أين يذهب 

 

 .299-2/298عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   1)
 .1/298عكصلر ا اهو (   2)
 .1/299عكصلر ا اهو (   3)
 .2/300عكصلر ا اهو (   4)
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ملقل عاصاةت عرن اس إىل عكلاع    و ء ر ن اسعجللحنا؟ مل ل قاما عألاب إسع كلن غذع 
 .(1) ل عن كل شيء رملحي؟"هبدل أن حتارت َّنلئاًّ 

ها عألاب؟   جماً ل "ةلألاب!  ل ملياار يف  ااع سخا  فدجً لو  اف  ًملو
أمل يد ا إباالن يف رأي هؤالء عرنلس؟    وأمل ياجح  ازعانً   وأمل ييذي  وهل ها ي ال

ى دل عراقت عكملو ملتضح  هلل عرن س  زجياملاه إال    لع يم  ملران م ال وكال
عردلهبااو ملال س ال إىل صاة م عن هذع عراأي عرذي ملقا يف أخالاهمو حَّت  
راالا ياان عهالع رعسخا ال يفكاق إرا ل عرش و ملال ينلل  ن ل عجللعل عكلعم  
ابرربعهْيو إال هبهلر  ل ينلل قان عراعل  ن عرصخاع عرصملء ع ى حل تد ري  

 . (2)عألعشى"
افجفه عرصل ا عر ااياو إس زخات عرصحف ملعجملالت آبرعء  أا س ٌب سخا  ملمث

  ت ملتداي لت رألابو  ف لينا عالجتلهلتو خمف  ا عراؤى ملعألةالرو ةهل كلا 
عرهلملس عألاصلري عرذي   ر ااحلن ملق ا علهباع اهل ةا ل تدايف عألايب ع ل

 ؤرخا عألاب عردايب  "بن عرفدايف عجلل ع عكلاع رألاب ها  ل حّلاه  أشلر ةاه  
يف ةضا ا  ن   كل رًّياا حممااع يفخاج دل عإلاالن) عرهلمي هبهاهلم:

  ةاأت عرااحلن راخلرف رأيهو مليؤكل ع ى حهاها   لاهل بن و(3) "(عر ضلئل
ال   و"عرهاّعء مجاًدل يداةان يف علمل عألاب ملعر اا خن ا ُمفلزع  ن عألاابء عك ااين

  و إاّل كيليا  ثلراا ر ا اك عحلان  وان إرا ل اباًل ملال ي ه  (وابر ضلئل)ان دنَ يم 

 

 .2/300عكصلر ا اهو (   1)
 .2/265عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   2)
 .2/266عكصلر ا اهو (   3)
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ةلحلكائا عر ئامو ملعكفنيب عكفدجافو ملأهبا ااعس عر لسقو ملهبشلر عخل اعو ملعكداي  
عك حلو ملعهبن عرامل ي عهلجَّلءو ملعجللحظ عكف انو ملأملسالر ملعي ل عرالةلو ملهبريملن  

ُمن ال حياط دم   عكف ف و ملأانتال ةاعاس عإلابحيو ملهباانراشا عجللحلو ملغريهم
كب سلطدا يف مسلء عألاب ملعر ااو ملران م كلااع يف  ع كلااع ك  م كا   وعحملاط

 .(1)..".(عر ضلئل)عرا ا عرشلئ ا عخل ا ا  ن  ازعن 
ملر  حث ملج ا اظا ينلقش  ن خالهلل رأي عرااحلن ةامل اشاه عألاصلري  

ل ع عكلاع"و  ن تدايف رألابو ملهكاله ع ى سر  يف هبلعيا قاره: "عرفدايف عجل
ةلر حث ياى بن    ال عألاب  اَّ مباعحل  فدلاع خالل عردصار عألاهبااو ملكُل  
 اح ا قّل ت تدايً لو ملأعكت طلهبًدلو ملاعرت حاره  نلقشلت ملسرعء قلميًلو ملال  
يزعل  اااع ارعسا ملحبث حَّت عصاان عحللااو ة ي عجلله اا كلن أملل عسفدملل  

مث حتّال هبدل سر  إىل  دىن ا اي    و إىل عركدللر ا ما مبدىن حاي ملها عرلعاع  
نكاي ةاه عر ضلئل ملعألخالق ملتهامي عرك لعو أ ل يف عصا صلر عإلسالل ةهل  ت

ةهلل يف عحلليث عرشايف:   ومبدىن عرف ذيب ملعررتهباا عسفخل  ل عراسال 
مث تكار عك  ال هبفكار عحلالع عرداهبااو ةأص ح   و(2) »أاهبين ريب ةأحاَن هاييب« 

يشمل كل  ل أافجفه قاحيا عإلاالنو ملأمثاته  نلهبت عر ااو ملها ياعاف ر ظ  
  و ملعرشدا وملعرد ال عالجفملعاا ملعر الاااو ملعرفصايا  وملعرك ادا وعرثهلةاو ةلر  ا ا

 ردلل. يلعا إىل تثهاف عردهل يلخل حتت  نظا ا عألاب مبدنله ع  ملعرنثاو ملكل  ل 
 

 ملاتراف ل. 266/ 2عكصلر ا اهو (   1)
و حتهاق: "عرآلرئ عكنثارع يف عألحتلايتث عكشتتتتتتتتتتتتتت ارع"  وأهبا ع تل هللا هبتلر عرتلين عرشتتتتتتتتتتتتتتتلةدي(    2)

- ه1406هبريملتو  وو اعر عرافتتب عرد ماتتاعرك دتتا عألملىل صتتتتتتتتتتتتتتك ى ع تتل عرهتتلار عكتتلو 
 .160لو ص1986
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ملردل عألايب ع ل عرهلملس عألاصلري حْي أشلر إىل هذع "عرفدايف عجلل ع  
عرذي حيمل يف  ضمااه   وعكلاع"و رمبل أرعا أن يداا إىل أصل هذع عكصك ح

عر ضلئل ملعألخالق ملتذيب عرن سو ال سامل أاه أشلر هبهاره: " ل حّلاه  ؤرخا  
: "كل رًّياا حممااع  (1) كنلمليملعسفلّل يف تداي ه هبهال ع  وعألاب عردايب عرهلمي"

ملها  دلملا يف ك لر عرد ملء   و(2) يفخاج دل عإلاالن يف ةضا ا  ن عر ضلئل"
  - يف  داض حليثه عن أاب عصاه -ن عرااحلن  إابرلين ملعر نان يف ز لاه. حَّت  

ابرغ كثريًع يف اهله عحللا رفداي هو ملرشخصه بس اب غري   لشاو حاث يهال  
عريت ملرا ةا ل تدايف عألاصلري    (أاب عرانلملتش أيًضل!مل   ...)يف خفلل  هلرفه:  

حيب أن تصدل إراه   و رألاب: "ةام عنلان  ن أايب يك ا ع ى سكح عر حا
ملها س ن  ااتحو ملكم  ن كلتب يلب ع ى ظ ا عألرض    وعرآلرئ ةفنلّس يف يله

ملها  ع سر  طل ع يرتقب أن    وعراحاها  كمل تلب عردنلكب ملعهلاعل يف أغاعرهل
ميل هلل عرده لن    ال  وملعاًعل  وهلاًئً   وملتؤتاه سخلئاهل  وه عألرض عن كنازهلتناشف ر

ملال ملسا ا ره  ن   افه   وملها ال جنلح ره  ن خالره وملعر زعع عكاةاةا وعحملّ ها
 . (3) عرشدايا"

ةلعرتعض عرااحلن ع ى تدايف عألاصلري يامن يف أن عألاصلري  شى  
  و أهبدلهل عن عرصاعب ة ا مل يرت  ن تدلريف عألاب إال  وةاق رؤملس عحلهب

 

لو ملتاىب ملاشتتأ يف علئ ا 1545-ه952ملرل عإل لل ع ل عراؤملف عكنلملي يف عرهلهاع ستتنا  (    1)
 ك  ل ع م ملصالح ململرع.

اقاف ع ى   متتتتتلت عرف" وهبن زين عردتتتتتلهبتتتتتلين هبن ع ي هبن اتج عردتتتتتلرةْي ع تتتتتل عراؤملف(   2)
 .5ص لو1990-ه1410عرهلهاعو  وو علمل عرافب دا عألملىلكعرو "عرفدلريف

 .2/267عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   3)
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ملأقصاهل يف عرنظاو مث ياماه "عجلل ع و -ع ى حل قاره- ملأاهلل ع ى عجل ل
ملأهبا   وعهبن قفا ا :أط هه ع ى عالته وعكلاع"و ةلرااحلن ياى باه: "تدايف قلمي

هبال  و (1) ملغريهم  ن  ؤرخي عألاب عردايب عرهلمي" و ملعجللحظ وهالل عرداااي
أن هذع عرفدايف قل اةن ملعالثاو مليف سر  يهال: "َّنضا عألاب عردايب عحلليثاو  
مل ل تهفضي هبه عحلالع عحللااع  ن تكار ملجتليل ملأخذ بس لب عرفهلل ملعالرتهلءو  
اةنت هذع عرفدايف عردفاق يف ر س  ظ م  ف للو ملغلع عألاب حاًّع ط اًهل  ن  

 . (2) أمل تدايف" وكل قال
يا عألاب ملعادفلقه  ن كل قال أمل تدايف يف هبلعيا  هلرفه ملقل أكح إىل حا 

 و"مل يااع رألاب تدايف صحاح يشري إىل غليفه حْي قلل: (تدايف عألاب)
أمل يدرب عن   مفهو ملإن كلات قل ملادت ره  ئلت عرفدلريفو ملران ل ك  ل  

عرذي إسع عسفكدت أن ت  مه   وقلصاع عن أاعء عكدىن عرصلاق عحمللملا وانقصا
ل. ة ذه عرفدلريف ع ى كثاتل ملهبالغف ل ال تلل ع ى    غ  ةهل ة مت عألاب حهًّ 

ة م أصحلدل رألاب ململج ا اظاهم إراهو ةلردلمل ياى عألاب ع ًملو ملعر نلن ياعه  
ااه ع ى عال فصلص  لو ملعر لال يضع ةم عألاب يف ثلي عألخالق مليه ةنًّ 

االره رف   عرفدلريفو ملعرفشاا  يف  إملهذع ُمل يؤخذ ع ى عرااحلن  و(3) نه"
صحف لو ملهبذر  ها يناا ج اا عألاابء ملعرنهلا قلميًل ملحليثًل حْي أرساع    اً ل  
رألابو ملحيلملل جلهًلع أن يضع ره تدايً ل اقاًهل يناب ره يف اتريخ عألاب  

: "عألاب ع م اظايو ال ميان أن يهام  (عألاب)عراداايو كهاره يف  هلرفه 
 

 .2/269عكصلر ا اهو (   1)
 .2/269عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   2)
 .2/268عكصلر ا اهو (   3)
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أملا صلح هو أمل ي  يه ر لافه حَّت يف أت ه ملأرخص ملسلئل عرداشو ملدذع اافكاع 
أن َّنازه عن عرد ال عرفك اهاا كلهلنلسا  ثاًلو ةإن عهلنلسا يداش دل صلح  لو 

  و ملعألاب ع م أر لظ ]مل دلٍن[ ساعهل أشل هبالاع  ن كل هب ال. ملإن يان يف  ل
أمل عرفد ري ابر هاع عرالةااو ها عرشيء عرذي يادنل    وأمل ة م عجلم ا   وصاغ عرد لرعة

 .(1) أن جند ه عردنصا عألسلسي يف عألاب"
هبل أن تفاةا يف عألاب عنلصا أسلسااو "ملإن مل   راس هذع ةحابو هبل ال 

عإلكلل هبفلريخ عألابو ملتصايف عألر لظ   :تان أسلساا يف سعتلو ةمن ل  ثاًل 
لو ملة م  لراهلل ع ى حنا  لو ملعال فالء  ن عسفظ لر كثري  ن عرنثا  ملعشفهلق 

ملعرشداو ملح ظ أمسلء عألعالل عألاهباا يف عرهلمي ملعحلليثو ملعرفخما عك اطا  
 .(2) مل ل إراه" وملعرشذملر ملعكهكاعلت وابرد لرعت ملعر هاعت

 شى ةاق  -مل أيِت عرااحلن  ليل يف تداي ه رألابو هبل ها كذر  
 كمل  شى عألاصلري حْي ملصف تداي ه ابرهلل!؟   - رؤملس عحلهب

أاب  )مليص ه باه  و مث ها هبدل سر  يندي ع ى أاب عحلجلز ساذعك
ملال هبهلء ره؛ ألاه يدلمل    وال طلئل ملرعءه  وإس يهال: "ها أاب سعئب  (عرانلملتش

يكااه أرف ع ايتو يدلمل دذه عرااعا عهللئ ا عريت ال    هبااعا عرضاء حَّت راأَّنل 
أمل عرهالل هبدمل  لو   وأمل أاعء ملعجب  وأمل خت ال سكا ويفمّان  د ل  ن إهبهلء أثا

ملال ظ ا أهبهىو ملصلق  ن أملت جاع ع   وال أرًال قكع (كلكن ت)ة ا 

 

 .2/287عكصلر ا اهو (   1)
 .2/287عكصلر ا اهو (   2)
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و ملها يزعم أاه ال يالا ياجل يف عحلجلز إال هذع عرناع  ن عألاب  (1) عرا م"
ةلرشلب عحلجلزي يف ت   عحله ا كلن  ه اًل ع ى عألابو   (وأاب عرانلملتش)

ها أقل  ن عره الو   عره الو مل ل  نهملران "إق لل عردلهبا عردجالن عرذي يا اه 
ها عألاب؟ هل ها    مث أيخذ هبدل سر  طايهه غري   ٍا ع ى شيءو ةلألاب!  ل 

  و أي هؤالء عرنلسو كالأمل يد ا إباالن يف ر  وأمل ياجح  ازعانً  وأمل ييذي وي ال
ملران م ال ياملاه إال    لع يمزجى دل عراقت عكملو ملتضح  هلل عرن س  

 .(2)..".عردلهباا
الق عرااحلن  ن هذه عرنظاع عرهلصاع رألاب عنل جال عرش لب عحلجلزي 

ملهبدل أن هلأت اثئاته  ن ملاع   - ن ابب عرفجاز -ملرانه  و يف ت   عحله ا
فهو ياى أن هذع عرفدايف ميان أن ياان "ر ًزع  عألاب ملعألاابء يف خفلل  هلر

رف ذيب عرك لئع ملتهامي عألخالقو ةأ ل عألاب ة ا ملإًّيه ع ى طايف اهاضو  
ال   وةلرهاّعء مجاًدل يداةان يف علمل عألاب ملعر اا خن ا ُمفلزع  ن عألاابء عك ااين

 .(3) إال كيليا  ثلراا ر ا اك عحلان"  وملال ي هان إرا ل اباًل  (وابر ضلئل)يدنان 
ملهبدل عحلاب عردلكاا عرثلااا أارك عرااحلن عرفكار عرذي طاأ ع ى عألاب يف  
عحلجلزو ملأشلا ابرذملق عألايب عرذي ملصل إراه عألاابءو ةاص ه باه اناج إىل  

"مليلعاين إىل هذع عحلا لن  ل أالحظه هبْي   يهال: إس  حل ال بس هبه  ن عرنضاجو  
  و عريت متاز هبْي عجلال ملعراايءو ملعرصحاح ملعرزعئف   و  ن عحللسا عر ناا عكاه ا   أاابئنل 

 

 .2/264عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   1)
 .2/265عكصلر ا اهو (   2)
 .2/266عكصلر ا اهو (   3)
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. مل اا هذع عرفكار عزاهلر عحلاكا  ( 1)  ن عآلاثر عر اايا ملعألاهباا ملعرد ماا ملغريهل" 
عألاهباا "هبدل عحلاب عردلكاا عرثلاااو ملعافدلش حاكا عرنشاو ملعااع عرصحف  

ااحلن ملز الءه رأملع أن عرفك ع إىل أاب  ملعجملالت إىل عرصلملرو إالةا إىل أن عر 
حهاهي جلا ياعكب  ل حيلث يف عألقكلر عرداهباا ال ياان ابرفجايح ملإطالق  
عألحالل عردل او ملإَّنل ابرفشجاع ملحململرا عالرتهلء ابألاب  ن خالل عرنهل عهللاف  

 . ( 2)" عر نلء 
عردلكاا  اب أثنلء عحلاب حلع ابرااحلن إىل عسف كلن    ال عأل  ملهذع  ل 

"ةأاشأ  هلرا  كارا تفاان  ن أرهبدا  و ملعر حث عن أاهبالت عحلاب وعرثلااا
 هلطع تالا أن ت  غ حبثًلو انقش خالهلل عالقا عألاب ابحلابو ملتنلملل    ا ي  

 عرشجلعا ملعجلبو ملقلل َّنلسج  ن عرشدا عرذي قال يف سر .
ا ملعرد هايو مليف  ة ي عكهكع عألملل تنلملل  دلين عر كاراو مليف عرثلين عرنلهبي

عرثلرث عرشجلعا ملالهلو مليف عراعهبع ت خاص ملاهل ر دض عك  ا لت عكي اطا  
 . (3)..".(أابطال)ملعريت أط ق ع ا ل  ويف هذع عرصلا

ملهبدلو ةلكفف ع كاجدالت عرااحلن عرنهليا يف عألاب ي حظ بن حاْي 
 لرس عرنهل عالاك لعيو ملها عرنهل عرذي تاان   - عألغ ب عألعم يف-ساحلن 

ل عرلملعةع عرذعتاا هي عريت تفحام ةاهو مبدىن أن ياان عرنلقل ر دمل عألايب   ناًّ 
ع ى أسلس  ل ي دثه يف ا اهو مل لى  ل يافثري  ن سكاًّيته ملعاعط ه عرال نا  

 

 .2/291عكصلر ا اهو (   1)
 .165و صو عرهام عألملل"ساثر حاْي ساحلن عرنثايا" وع ل هللا عحلالري(   2)
 .166عرهام عألمللو صعكصلر ا اهو (   3)
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رداع ل  ة ا يدفمل إىل حل ك ري ع ى عخل  اا عالجفملعاا ملعرثهلةااو ملع ويف سعته
 .(1) ...عكؤثاع يف تااين شخصافه عرنلقلع ملحله

  و ملقل س ق إشلرع عر حث إىل هامنا عراخايا يف أغ ب  هلالت عرااحلن
أن تاخا  ن عااهب  يف عااب عرنلس    - يف اظاه-"ملقل ععفىن ابرفنظري هللو ة ي  

و (3) عادالًسل ر ادلاع ملعالرتالح""ملين ي أن تاان عراخايا  و(2) عآلخاين"
ايا عنله افلج عاع ل  ؤثاع يف تااين شخصافه عرنهليا ملعألاهبااو ة ا  ةلراخ

 ل ململااح لو ةآثا عرفصايح  ئاهلمل   وعهبن عر لايا عريت َّنل  ن  دْي   لائ ل ملقام ل
ًدل رذر    املن عرف ماحو ملعراااح املن عريماضو ملعكالش ا املن عكخلت او "ملت

مليالحظ بس اب    وملحي ل  وملي لجم  وينهل  و ضى يافب هبصاعحا ملجل ململااح
جلا   لشاو ةنفج عن سر  صاعع  ع علا  ن جملي اه  ن عألاابءو مل نلملشلت  

اصلريو ملحممتل حان  ملاهلش حلا يف كثري  ن عألحالن  ع ع ل عرهلملس عأل
 .(4)..".ع ل عراامي عجل املنو ملأمحل ع ل عري ار عكلرو ملغريهممل عاعاو 

عرااحلن رألايب ع ل  ئ س ب عرنهل عرذي ملج ه ر مل ن هنل يفضح ر هل
ملهذع ال يدين أن ت   عكنلملشلت   وعرهلملس عألاصلري يف تداي ه رألاب

 

عاظا: هتتتتتلى ع تتتتتل عردزيزو "عرنهتتتتتل عالاك تتتتتلعي أمل عرفتتتتتأثاي"و جايتتتتتلع عراًّيضو عردتتتتتلا (   1)
 ه.11/11/1433و 16166

 .2/145 ن  هلرفه "عرف لهري"و عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   2)
و " عكلزين ظلهاع عراتتتتخايا يف اثا حاتتتتْي ستتتتاحلن  ع  اعزاا هبانه ملهبْي  "  وع ل هللا عحلالري(    3)

 .18لو ص2006-ه1427و  اف ا عك   ة ل عراطناا عراًّيضو  دا عألملىلكعر
و " ظلهاع عراتتتتخايا يف اثا حاتتتتْي ستتتتاحلن  ع  اعزاا هبانه ملهبْي عكلزين "  وع ل هللا عحلالري(    4)

 .47ص
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اب   ملعرنهلشلت عحللاع عريت خّ  ف ل عكدلرك عرنهليا هبانه ملهبان م قل شحنت عره 
ابحلهل ملعرااعهااو هبل ابرداس  ن سر و ةهل اظم عرااحلن قصالع عصملء  

لعا ع ل عرهلملس عألاصلريو ملصّلر  يدفذر ةا ل ر ش (تهليا ملشااعن) :هبدناعن
"أخي ع ل عرهلملس: مسحت   يهال ةا ل: ( أانهباش أاهباا) :هلل مبهل ا عنان هلل

ململ يامح يل   وعرهاحيا دذه عألهبالت تهليًاع كل رهافه  نام  ن عحل لملع ملعر كف
قل ياان ةا ل  ن أغالطو ملرات أاري  ل   عراقت هبفنهاح ل أمل إصالح  ل

إال أاه تشفت   و ا ل! ملعر خا ال ص ا هبانه ملهبْي عكاااععرذي جد ين أةفخا ة
 .(1) عخل ط" عر اا ملق ق عر لل اةدلين إىل هذع

يفضح  ن خالل عناعن عرهصالع عجلاعاب عجلاهايا ملعرلالالت عردماها عريت  
تضمنف ل أهبالت عرهصالعو ة ي عادالس رفهليا ملعاةلن عرااحلن ألخاه صلحب  

لري؛ كل قّل هم  ن ج اا تذكا ةفشاا ر ن اض  جم ا عكن ل ع ل عرهلملس عألاص
 ابرصحلةا عرادااياو يهال يف هبدض أهبالتل:

 شتتتتتتتتتتتتتااتم راتتتتتتتتتتتتتم ح تتتتتتتتتتتتتلملَتام ملإين
 

 كدتتتتتتتتتتتتتتتتتترتف إبةالستتتتتتتتتتتتتتتتتتي ملَج  تتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 مل تتتتتتل شخصتتتتتتتي راحمتتتتتتل كتتتتتتتلَّ هتتتتتتتذع 

 
لِ    مل تتتتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتتتتا ابخل اتتتتتتتتتتتتق بي َةضتتتتتتتتتتتتْ

 ملراتتتتتتتتتتتتتتتْن ستتتتتتتتتتتتتتتلاٌع قتتتتتتتتتتتتتتتاععم اتتتتتتتتتتتتتتتاف 
 

 ملأهتتتتتتتتتتتتتتتل  نلقتتتتتتتتتتتتتتتب ملكتتتتتتتتتتتتتتتاعلم ةدتتتتتتتتتتتتتتتلِ  
 عكيتتتتتتتتتتتتتتين اتتتتتتتتتتتتتلر مام أشتتتتتتتتتتتتتتلا دتتتتتتتتتتتتتل   

 
 ملأطاعهتتتتتتتتتتتتتتتتتل )رستتتتتتتتتتتتتتتتتالم هللا( ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 ململ أشتتتتتتتتتتتتتتتتتدْا رتتتتتتتتتتتتتتتتتليام ابغتتتتتتتتتتتتتتتتتترتعب 
 

 كتتتتتتتتتتتتأين يف هبتتتتتتتتتتتتالاي هبتتتتتتتتتتتتْي أه تتتتتتتتتتتتي 
 ملطا تتتتتتتتتتا رتتتتتتتتتتتاس خت تتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتن كتتتتتتتتتتتاعل 

 
لِ    (2)ملرتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتذةت  نلهبف تتتتتتتتتتتل مبحتتتتتتتتتتتْ

  

 .1/239عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  ا "عركلئا عريايب"و (   1)
 .1/240عكصلر ا اهو (   2)
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هي عنلصا   وملعحللرا عرلعخ اا عرن ااا يف إطلر عحلايا وملعررتهباا و"إن عكزعج
عرذملق عنل عرنلقل عالاك لعي عرذي ياجل  ن خالهلل عاك لعه عن عرهصالع  

مليدفمل ع اه يف هبنلء   وحلظا قاعءتلو ةلرنهل عالاك لعي يهال هبا فه ع ى عرذملق
 .(1)..".أحال ه عرنهليا

مل تفجلملز   و راس هذع ةحابو هبل كلات ر ااحلن سرعء أخاى يف عألاب
ربع عن عرشدار عرلعخ ي املن عالرف لت إىل عألس لب  حلملا عآلرعء عرذملقاا عكد

ملإهباعز عكاجدالتو  ن سر  اعاته ر نلء ملشلئج ملطالع هبْي عألاب ملعحلالعو إس  
أساعرهلو  ياف كنهبل "أن ينل ج عألاب يف عحلالع عال لًجل ك اًّل؛ حَّت  ال

تاان  ن عجلالء ملعراااحو ملحانئذ ياان عألاب   مليافداض صارهل يف أمّت  ل 
  و سلكا  ن شاعئب عراخف وأاى رسلرفه عرال اا كمل جيب أن تؤاى قل

 .(2)..".ملعرفخ اط وملعريثلثا
ل عنل عرااحلن  ن خالل عألةالر عريت  ملهباز هذع عرنهل عالاك لعي ج اًّ 

- ه 1349تدّاض ركاح ل مل نلقشف ل يف عكاح فْي عألملىل ملعرثلااا  ن حالته )
ةا مل "عرده اا عرنهليا هبدلو    مل تفضح   فلنو عر(3) ه(1382-ه 1365/ه3601

 

"مسلت عرنهل عالاك لعي يف عرشتدا عراتدااي"و   فهى عرنهل   وهبن ستلمل عرصت اعين حممتتتتتتتتتتتتتتتتل(    1)
"عرشتتتتتتتتتتتدا عراتتتتتتتتتتتدااي يف رؤى عرنهلا:  هلرابت مل اعجدلت"و عرنلي   وعرليبو عرلملرع عرثلرثا
 .249ص لو2010إهبايل//14-12 عكاعةق ه29/4/1431-27عألايب ابراًّيضو 

 و  هلرا هبدناعن "ص ا عألاب ابحلالع".2/258ملعرنثايا عرال  او عألعملل عرشدايا (   2)
اظا عرتلكفار ع تل هللا عحلاتلري إىل  هتلالت عراتتتتتتتتتتتتتتاحتلن عريت أافج تل ع ى  تلى أكثا  ن (    3)

ستتتتتتتتتتتتتتفْي علً لو ةاجل ت لملاًت يف عراتتتتتتتتتتتتتتملت عردل ا ألةالرهو ملها ت لملت ط ادي أيت ت ًدل 
لرهبته يف عحلاتلعو مل ن هنتل رأى أن هنتلك مستلت ملعتاتتتتتتتتتتتتتتلع ثهتلةفته ملجتت   ورفكار أةاتلر عراتلتتب
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ململ يظ ا عخلكلب عردايب عرنهلي عحلليث يف صارته عرشماراا عرال  او ململ تف ْي  
إَّنل مل تصل إرانل يف صارتل عنل غريان  ن اهلا   : عألاهبااو أمل قلعالجتلهلت 

ملهجا ه عحللا   وعكاااعاا يف عرنهل عنو مل ن سر  "خاملجه أحالاًن (1) عرداب"
ع ى هبدض عألاابء أثنلء عسفداعض  ؤر لتم أمل سرعئ مو ] ثل[ اهله عحللا رز ا ه  

أن مجاع   ...عرهلملس ع ل عرهلملس عألاصلري قلئاًل: "ة اد م  ن يمامى ع ل 
عألقاعل عريت سااهل يف راه ال تهال ك  ل  هلل ارال ملعحل ع ى هبالغا هذع  

غىن  ةهل كلن يف  ..(2) اب ع ى أسلسه"ملهبنلء عأل وملصحا عألخذ هبه وعرفدايف
: " ن يامى ع ل عرهلملس" هبصايا عرفحهريو ملأن ياان عرنهل  عن أن يهال

 .(3) ألقاعره ملحاب"
غري أن عرااحلن هبدل عحلاب عردلكاا عرثلااا " ل ر ث أن عسفهل مبلرسا يف  

لع  ت ًدل رنضج عرالتبو ملعتا  ملسر  و  (4) ملعرنهلش عكاااعي"  و متفلز ابهللملء  وعرنهل
ةلقه عرثهلةااو ملحصا ا كل عكفا ه  ن  اعن ملخربع يف عحلالع. ملال أال ع ى سر   س

حاْي حْي الحظ هذع عرفكار يف أةالر  هبن  سدلهبن   ن رأي عرنلقل حممتل 
 

ساثر حاتتتتتتتتتتتْي  "عاظا:    . دانا ميان ت ماتتتتتتتتتتت ل عنل عراتتتتتتتتتتتاحلن يف  اعح ه عرافلهباا عألرهبدا
 .379و صمللمجًدل ملتصناً ل ملارعسا"و عرهام عأل ساحلن عرنثايا

- ه 1343عحلاكا عرنهليا يف عرصتتتتتحلةا عراتتتتتداايا  ن  "  وة ل حممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل حل ل عرشتتتتتايف(    1)
 اا   وستتتتتلرا  هل ا رنال ارجا عكلجاتتتتتفري يف عرنهل عألايبو جل دا أل عرهاىو ر "ه1383
 .80لو ص2002-ه1423 عكاا او

و يف هذع عكهلل ياا عراتاحلن ع ى  هلل رد ل 2/268عألعملل عرشتدايا ملعرنثايا عرال  او  (    2)
 عرهلملس عألاصلري هبدناعن: "ر حهاها ملعألاب".

 .397و صو عرهام عألملل"ساثر حاْي ساحلن عرنثايا" وع ل هللا عحلالري(   3)
 .1/397عكصلر ا اهو (   4)
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  و عرااحلن هبهاره: "عركماح عرذي عّتام هبه ق م ساحلن ظل يصدل بس اهبه ملةااه
يافاي يف    و أن ياان سع ق م اناجع حياله ع اه كل  ن يفاق إىل  حَّت مسل مساًّ 

أن مساه كلن يف عرشال   : أي وسر  عنله عر  ظ ملعألس اب ملعر ااع مث عكدىن
 .(1) ملعكضمان ع ى حل ساعء"

  

 

 .29"كفَّلب ملسرعء"و ط او عجمل ل عرالاسو عردلا عألمللو اعر عكنظا او ت او ص(   1)
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 .رؤية نقدية ...األدباء :ملبحث الثانيا

ل  ن رملعةل اهل عألاب ملعألاابء عحمل اْي عماً لو  شّا ت عرصحلةا رعةًلع   مًّ 
ملعرشداعء ع ى ملجه عخلصاصو "ةلرااحلن ملعكب اشأع عرصحف يف  ملعرشدا 
ملتكارهلو ملأس م ةا ل إس لً ل ملعاًحلو ملخبلصا يف  اعح  ل   وملَّناهل وعكم اا

عرذه اا عنل ل كلات عرصحف أش ه ابجملالت عألاهبااو ملعنل ل كلن اصاب  
 .(1) عألاب ةا ل اصاً ل ملعةًاع" 

ص حلت عرصحف عألاهباا يف   ملعكفأ ل يف ت   عكهلالت عريت سكات يف
ي حظ أن عكدلرك عألاهباا عريت شبَّ أملعرهل هبْي عرشداعء قل عحف ت   و ت   عر رتع

ملكل "جملالت عراعي    و عرصلعرعو ملعسفحاست ع ى عرنصاب عألملىف يف عكاااعلت
ملكلات ملعسدا   ...عرثهليف ملعالجفملعي ملعألايبو ملكلن عألاب أكربهل اصاً ل

ى ت   عكدلرك عألاهباا هبْي عهبن عر لايا عرااحلن ملأاابء  . ملاعرت رح(2)عالافشلر"
ال سامل عألايب ع ل عرهلملس عألاصلريو  وجا ه  ن عكم اا عرداهباا عراداايا

طاةًل  ن ت   عكنلملشلت ملعكنلقشلت يف إطلر حتليل   - س ً ل- ملسكا عر حث 
هبال أن صات عخلصا ا عرت ع أكثا خالل  اريع عرصحلةا   وألابع تدايف 

  ..عرشدا)عألاهباا هبْي عرااحلن ملأمحل ع ل عري ار عكلرو هبيض عرنظا عن  هلرفه  
ةإن عرااحلن    و-حمار عر حث- عريت ملرات امن  هلالته عألاهباا  (  ملأان  ..ملعردكلر

ةاًاع   تنلملل عردكلر يف غريهل  ن  هلالته عكفناعا عألخاى صاعحا ملامًنلو
  و يف جايلع عر الا عراداايا  ( عهلاى ملعرش لب)ململجلعاًنو عاًال ملاهًلعو كمهلرفه 

 

 .111و صو عرهام عألملل"ساثر حاْي ساحلن عرنثايا"ع ل هللا عحلالريو (   1)
 .112عرهام عألمللو صعكصلر ا اهو (   2)
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"ملقل كلات هذه عكهلرا هبلعيا  نلملشا هبانه ملعردكلر عرذي أرسل  هلرا ر جايلع  
ه(و ةمل  11/1365/ 5 - 622ع ) (را ع ى اهل عألسفلس عرااحلن) :عناعَّنل

اشات يف   (ورا  ااملا) :اعَّنلكلن  ن عرااحلن إال أن أعّل  هلرا أخاى عن
هو يف حْي قلل عردكلر إباشلء  هلرا  11/1365/ 12عردلا عرفليل ملهبفلريخ 

  625و 624اشات يف عردلاين  ن(وأان ملعرااحل) : كارا يف ح هفْي عناعَّنل
ُمل محل رئاس حتايا عر الا عراداايا )ع ل هللا عايف(   ؛ه26/11/1365 -

اشات يف عردلا   (وهبْي عردكلر ملعرااحلن) :لع ى إيهلف عكنلملشا مبهلرا عناعَّن
 .(1) ه"1365/ 2/12  -  626

ملكلن حمار جمل ت   عخلصا لت عرنهليا يف هبلعيف ل عراشف عن عثاعت  
ملران   (وعهلاى ملعرش لب)عردكلر عر ياياو ملعالخفالل عرداملاي يف اياعاه 

"رألسف عرشليل حتال عحلاعر عرنهلي إىل جتايح ملسخايا يف  هلالت عردكلر  
 . (2)"(أان ملعرااحلن) :هبدناعن

ي هبلأ هبنهله عرصلرل رد ل عرهلملس  ملردل عكفف ع رشخصاا حاْي ساحلن عرذ
ملتهليًاع   وتااميًل ره ؛عألاصلريو مث عالعفذعر  نه هبدل ةرتع هبهصالع عصملء 

جل ااهو ملكذر   نلملشلته ألمحل ع ل عري ار عكلرو جيل  ال ح عرفنلقض يف  
  ط ادا شخصافه عريت تفأرجح هبْي طايف: عكلح ملعرذلو عرف ام ملعإلجاللو ال 

ةلرنهل ساذعك سلر "ع ى عركايها عرفه الياو   واه ملهبائفهسامل  ع هبدض أاابء عص

 

 .779هل ش ص وعكصلر ا اهو عرهام عرثلين(   1)
ه"و 1383-ه1343"عحلاكا عرنهليا يف عرصتتتتتتتتتتتتتحلةا عراتتتتتتتتتتتتتداايا  ن    ة ل عرشتتتتتتتتتتتتتايفو(    2)

 .37ص
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ملإ ل عاس سر و ملكلن عرنهل يشال ااًعل  ن عإلعجلب ملعراخطو    وإ ل  لًحل
مل ل يفد ق هبه  ن قاعءع عرنص   وململ يان عرنلقل ع ى ارعيا بصال عرنهل عحلليث

ؤثاعت  عكنهاا قاعءع اهليا. ملقل كلن عرا ال عرذي يا اه عرنلقل ملعحًلع  ن عك
مل ل يفد ق هبه  ن أصال   وعردل ا أمل عخللصاو أ ل عردل ا: ةفد ق عرنلقل ابررتعث

ملكانااا عكزعج   وريايا ملهبالغااو ملأ ل عخللصا: ةمل يفد ق هبذملق عرنلقل عخللص
 .(1)..".ملعردالقا عريت تاهبط عرنلقل ابكؤرف وعرنهلي

  ال وقلميًل ملحليثًلملحانمل يفنلملل عرااحلن يف  هلالته عألاهباا ك لر عألاابء 
ملاهًلعو ي حظ بن أةالره عتامت   ومل هلراا عوسامل خلرج اكلق هبائفه عسفهاعءً 

ملعك لشاعو "ملخبلصا عنل ل يافب عن عألشخلص عراعح ْي؛   وملعراااح  و ابرصلق
و  ن م ع ى س ال عكثلل: عكفنيب يف  هلرفه (2) سر  أن عرلعةع ر افلهبا عراةلء"

إس إاه مل "يدفمل ةا ل ع ى أقاعل عآلخاينو هبل حلملل أن   (؛عكليح عنل عكفنيب)
 ن خالهلل أسئ ا  يافب حت ااًل انهبًدل  ن تذملقه عرشخصي رشدا عكفنيبو ملأاثر 

أجلب عن هبدض لو ملتاك هبدض ل ر هاعءو ملخاج هب دض عالسفنفلجلت   وملجا ا
 .(3) عجلالع"

عنل عكفنيبو  عكلحياا ملكلن عرااحلن شليل عالا  لر ملعإلعجلب ابرهصالع 
 اااعلتلو ملت لينت أةالرهلو ملتدلات   - ن خالل ملج ا اظاه -عريت ت اات 

ساعء   ورملعا هبنلئ ل عن هبهاا قصلئل عكلحشخاص لو ملمتليزت  زعرا أس ادل مل 
 

و " عرنهل عألايب يف عكم اا عرداهباا عراتتتتتداايا اشتتتتتأته ملعجتلهلته "  وستتتتت كلن ستتتتتدل عرهحكلين(    1)
 .80ص لو2003-ه1424عألايبو و  ك اعلت اناي عركلئف عرك دا عألملىل

 .387ص وو عرهام عألملل"ساثر حاْي ساحلن عرنثايا" وع ل هللا عحلالري(   2)
 .386ص وعكصلر ا اهو عرهام عألملل(   3)
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 لعئح عردصا عجلله يو أمل عصا صلر عإلساللو حَّت إسع  ل ملص ت إىل عردصا  
ملغريهمو ةإن   ملعر حرتي.. وملأيب متلل وملأيب ااعس وهبشلر :عرد لسي  ن أ ثلل

كأَّنل    وعرهلرئ هلل ساجل يف  لعئح م "قاع ملهبالاًن ملهباععا أاعءو ملران م ع ى ساعء
  ملعرااْيو حباث ال   لمبدلملل  فشلدا  ن عحلليل  ن حاث عجلاس ملعكاساه  يكاقان

تافكاع أن متاز صااًت  ن صات إالّ هبدل ألي شليلو ملعر اععث كذر  ملعحلعو  
أمل ةااع   و أمل  دىن رعئع وأمل  فهلرهبا ع ى َّنط رتابو ةهلَّ أن تظ ا هب ات ةاا

عرشأن عنله كل عالخفالفو  .. ةأ ل أهبا عركاب ةاخف ف .  ل الريف إالّ  وعل ا
ملكأن عكليح كلن جثا هل لع ينها ع ا ل  ن س هه  ن عرشداعءو ملجلء ينها  
هبدلهم يف أملل ع له ابرشداو مل ل ر ث أن ا خ عراملح يف هذه عجلثا عك هلعو ملإسع  

هب ضل  ل    (؛سي رملح علت)مليهال ملأيخذ س ا ه كال    وابكليح يفحاك  افاًّيً 
ملجالء عرشخصااو ملرمس ل أ  ا   وملاقا عراصف واياأاخ ه ع اه  ن هباععا عرفص

 .(1) رسم ملأملةله" 
مل ع تهليا عر حث راأي عرااحلنو ملعحرتعل ملج ا اظاه يف عكفنيبو ملةن  
عكليح عنلهو إال أن ةاه إجحلةًل حبق ك لر شداعء عردصار عألاهباا عريت س هت  

ملته ااًل    ...زاقأيب س مىو ملعحلكائاو ملجاياو ملعر ا هبن   زهري   :ع ل عكفنيبو أ ثلل
ملاظماع ع ى إثاهل عرهصالع عكلحاا.   و ن شأن عرفجلرب عرشدايا عريت قل اهل

ملكمل ها  د ال بن عألاب عردايب تكار عماً لو ملعرشدا ةاه خصاًصل عرب  اعح ه  
ال سامل عردصا عرد لسي عرذي ش ل تكارًع   حاظًلو ملجتليًلع  ش اًاع    وعرفلرياا

ملرياو ملهذع عرفجليل جلء    وملهبالغا  وملأاب  وحنا  : ن  وهباايف شَّت ةاملع عر يا عردا 

 

 .304-2/303عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   1)
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سلمهت يف   وكضاملرع عجفملعاا ت اا ل حلالت  فناعاو ملأس لب  فدلاع
املن هلل ألسلراب   و تشاال  ال ح عر نلء عررتعكمي يف شَّت عرد ال ملعكدلرف

مل اساهل. ملعكفنيب ساذعك ةاض ع هايفه   وملريا  وملعلط ا  وعكارملث عرهلمي  ن خالل
مبل أالف إرا ل  ن ثاملع طلئ ا يف صناف عألسلراب   وةاًال ع ى عر يا عرداهباا

 عر الااا ملعك ااعت عر يايا.
أ ل عألايب عآلخا عرذي انل إعجلب عرااحلنو  ف مًال ةن عراخايا يف  

  :  هلرا عنه هبدناعنها عألايب إهباعهام عكلزينو عرذي كفب  أثاهو  ل أاهبهو مل هف اً 
إس حلملل أن يف مس ظلهاع   و"ةهل كلن ةا ل عماًهل و(1) (عراخايا عنل عكلزين)

ملراات ااًعل ملعحًلعو    وعراخايا هبشال عللو مث اظا إىل عراخايا هباص  ل أااعًعل
ملسهب إىل أن جنلح عكلزين يف عراخايا انتج عن ح ه ر افلب عرالخاين  

 .(2)  اةار عألاععو أصال عرك ع"  وخاًعحباث أص ح هبدل سر  سل وملته الهم
"ةثما   وملياجع س ب هذع عرفأثا إىل عجلل ع عكشرتك هبْي ط ادا شخصاف مل

 ع شيء  ن عرفشلهبه يف عرنشأع    و ملعرنظا إىل عحلالع  و تاعةق ا اي هبان مل يف عكزعج
ملعرظاملفو ةاالمهل علىن عر هاو ملافج عن سر  رغ ا يف عرلةلع عن عر هاعء  

عرافلهبا عن مو ملكالمهل ميال إىل عإلكثلر  ن عحلليث عن عرن سو  مل  وملعر اكلء
 . (3)مليااه عراظلئفو ملين ا  ن  لاع عحلالب"

 

 .314-2/311عكصلر ا اهو (   1)
 .387-386ص وو عرهام عألملل"عرنثاياساثر حاْي ساحلن " وع ل هللا عحلالري(   2)
و " ظلهاع عراتتتتخايا يف اثا حاتتتتْي ستتتتاحلن  ع  اعزاا هبانه ملهبْي عكلزين "  وع ل هللا عحلالري(    3)

 .67ص
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أعالل عألاب عردايب أ ثلل عكلزينو هبل    ع ىمل يهفصا إعجلهبه هب ن عراخايا  
عرذي   وعألايب عإلاا ازي "هباانراشاكت"جتلملز سر  إىل أعالل عألاب عريايب  

 ن أعالل  ) :( هبدناعنل1950خصَّه مبهلرفْي: عألملىل كف  ل إثا ملةلته يف علل )
و ملعألخاى كف  ل عنل ل أعلره صليهه صلحل غالل  (1) (عألاب عريايب هباانراشا

 .(2) (سمِكا عن هبااناشا) ااحاا شا ) اجا هباابرع(و ملكلن عناعَّنل: 
 ااع ياعع مو    أشلاهبل    (وصيلر أاابء عصاه)ملها إىل جلاب هذع مل ي مل  

صالت  ) :يف ثنلًّي كفلابتمو ملخّص م مبهلرا عناعَّنل عطّاات ملر فلتم عرذهناا عريت 
صالت هبا لر  )  :علرض  ن خالهلل  هلرا أمحل عكلر هبدناعنو  (3) (هبصيلر عألاابء

الن أكثا عمًهل  نهو حباث جتلملز ظلهاع عرف لخا ابردالقلت  ع  ةو (عألاابء
عرفن اه ع ى أن هنلك  ن عألاابء عرصيلر  ن ي اق عألاابء   إىل وعألاابء عرا لر

 .(4) عرا لر عرذين قل يافا ان هذه عرص ا  ن عل ل عران ةهط
  

 

 .317-2/315عألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او (   1)
 .323-2/322عكصلر ا اهو (   2)
هللا عحلالري يف هل ش هذه عرصتتت حا و عّ ق عرنلقل ع ل  297-2/295عكصتتتلر ا اتتتهو  (    3)

 "يالحظ أن عراتاحلن يف هذه عكهلرا ياا اتمًنل ع ى  هلرا أمحل ع ل عري ار عكلر  هبهاره:
 ." ن عر الا عراداايا 693شارع يف عردلا نعك (صالت هبا لر عألاابء)

 .386ص وو عرهام عألملل"ساثر حاْي ساحلن عرنثايا" وعاظا: ع ل هللا عحلالري(   4)
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 .امتةاخل

حلملل هذع عر حث أن يافداض هبدض  اجدالت حاْي ساحلن عرنهليا  
شخصافه  ةا ل ه  ن خالل كفلابته عرنثاياو عريت جت ت ء رعسيف عألاب ملعألاابءو مل 

 : عآلت  عكن ااع  ن حاث عردزرا ملعالاكاعءو ملميان إمجلل افلئج عر حث يف
ع فلزت شخصاا حاْي ساحلن ابالاا لء ع ى سعتلو ملعرف ّاا مباه ف ل   .1

رعئه يف  ساا لء أثٌا يف ت ّفق شلعايفهو ملتلةق أةالره مل ملإهبلعع لو ةالن هلذع عال
 ملعحلالع. وملعجملفمع و ألابع

هامنا عراخايا يف أغ ب  هلالتهو عريت كلات افلج عاع ل  ؤثاع يف   .2
  و ملقام ل   وتااين شخصافه عرنهليا ملعألاهبااو ة ا عهبن عر لايا عريت َّنل  ن   لائ ل

 ملتاعث لو ةآثا عرفصايح املن عرف ماحو ملعراااح املن عريماض.  وح لا ململا
 اجدالته عرنهليا يف عألاب إىل ااملرع  أكح عرااحلن  ن خالل هبدض  .3

 حايا عألابو ملعادفلقه  ن كل قال أمل تدايف. 
ملعراااحو ةنفج عن سر  صاعع  ع   وملعجلليا ومتاز أس اهبه ابرصاعحا .4

علا  ن جملي اه  ن عألاابءو مل نلملشلت ملاهلش حلا يف كثري  ن عألحالن  ع  
 هبدض م. 
مل   وا يف عألابالحظ عر حث بن ر ااحلن هبدض عالرف لاتت عرنهلي .5

املن عالرف لت إىل   وتفجلملز حلملا عآلرعء عرذملقاا عكدربع عن عرشدار عرلعخ ي 
 عألس لب ملإهباعز عكاجدالت. 

 ن خالل تف ع شخصاا عرااحلن راحظ باه ي لأ حاعرعته مل نلملشلته  .6
ي  ث أن تلأ ثارتهو ةا جأ رالعفذعر؛ تهليًاع جل اا     ع عألاابء هبنهل صلرلو مث ال

 و ملتااميًل ردكلئه.عألايب
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 .فهرس املصادر واملراجع

ع ل هللا عحلالريو  وساثر حاْي ساحلن عرنثايا مجًدل ملتصناً ل ملارعسا (1)
 ل.2005-ه 1426و عرنلاي عألايب ابراًّيضو  عرك دا عألملىل

هبلر عرلين عرشلةديو حتهاق:   وعرآلرئ عكنثارع يف عألحلايث عكش ارع (2)
هبريملتو   واعر عرافب عرد ماا وعرك دا عألملىل صك ى ع ل عرهلار عكلو 

 ل.1986- ه1406
هبن   اتج عردلرةْي هبن  ع ل عراؤملف  وعرفاقاف ع ى   ملت عرفدلريف (3)

- ه 1410عرهلهاعو    وو علمل عرافبعرك دا عألملىلزين عردلهبلينو  هبن   ع ي
 ل. 1990

ة ل   و ه1383-ه 1343عراداايا  ن  عحلاكا عرنهليا يف عرصحلةا (4)
حممتل حل ل عرشايفو رسلرا  هل ا رنال ارجا عكلجافري يف عرنهل  

 ل.2002- ه1423  اا عكاا او وعألايبو جل دا أل عرهاى
عرنلشا: ع ل عكهصاا    وعألعملل عرشدايا ملعرنثايا عرال  او حاْي ساحلن (5)

- ه1433 و و كفلب عالثناناا جلععرك دا عألملىلحممتل سدال خاجاو 
 ل. 2012

سلمل عرص اعينو  هبن  حممتل ومسلت عرنهل عالاك لعي يف عرشدا عرادااي (6)
"عرشدا عرادااي يف رؤى عرنهلا:   و  فهى عرنهل عرليبو عرلملرع عرثلرثا

  ه 29/4/1431- 27 هلرابت مل اعجدلت"و عرنلي عألايب ابراًّيضو 
 ل.2010إهبايل//14-12عكاعةق  
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ع ل  و  ع  اعزاا هبانه ملهبْي عكلزين ظلهاع عراخايا يف اثا حاْي ساحلن  (7)
- ه 1427عرك دا عألملىلو  اف ا عك   ة ل عراطنااو  هللا عحلالريو

 ل. 2006
حاْيو ط او عجمل ل عرالاسو عردلا  هبن  سدل هبن  حممتل وكفَّلب ملسرعء (8)

 عألمللو اعر عكنظا او ت ا. 
 نذ أملل املرع ره هبفلريخ    و  فهى عرنهل عألايب يف عكم اا عرداهباا عراداايا (9)

هو  6/1437/ 27ملحَّت املرته عرالاسا هبفلريخ  وه1427/ 25/3
- ه1427/رهباع عألملل/24صحا ا عراًّيضو عرا ت 

 .13816لو عردلا  2006/أهبايل/22
س كلن سدل   وعرنهل عألايب يف عكم اا عرداهباا عراداايا اشأته ملعجتلهلته (10)

- ه 1424عألايبو  و  ك اعلت اناي عركلئف  عرك دا عألملىلعرهحكلينو  
 ل. 2003

جايلع عراًّيضو عردلا   وعرنهل عالاك لعي أمل عرفأثايو هلى ع ل عردزيز (11)
 ه.11/11/1433و 16166
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(3) 

 املوسيقا الشعرية
 

 (1) عدانن الطيب د.
 

 

  

 

عكم اا عرداهباا عراتداايا. حلصتل ع ى اكفارعه يف عألاب   -أستفلس  اتلعلو  ل دا ع تو جلع (  1)
 عردايب ملعرنهلو  ن جل دا عراااعن ر د ال ملعرفاناراجال.
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 املوسيقا الشِ عريَّة 
 امللخص

  ل هبصنلعا عألحللن اظمً  لّن عرشدا عردايّب  نذ عكفمل اضجه  ل زعل رصاهً إ
عنصا جاهاّي يف عرشداو مل ل عرشدا إال  اساهل سعت     اساهل عرشدا مل .  عملإاشلاً 
 .أةالر

ل  إَّنّ  ن متلزج مل  عرذي ي لمل    ملعكاساهلو ملعرفأثري   ا هبْي عرشدا إن عردالقا عرهايّ 
ملعألحلساس ملعكشلعا عريت قل تدجز    ا رنهل عراجلعن ملعخلاعطا اساهل تد رييّ ا ه

 ياحي دل. ملارااًل  ععن اه  ل أمل عإلحيلء دلو ةفأت عكاساهل ر زً  عألر لظ ملعكدلين
تفضلةا   عنلصاه عريت مل  ملهباععفه يف تاةري  اف ز لت عرشدا  قلرع عرشلعا إّن 

جّالشا متفزج   ملعلط اٍ  و عكمفلز  ن  دلٍن   العٍ  عرشدايّ  نصّ يف تااين عر ل دً 
تاحي مبل    ابر ااع رفجد  ل حاَّا انهبضا ابحلاكا ملعحلاايَّا ملعرصلقو ملأر لٍظ  فخرّيعٍ 

حيّس هبه عرشلعا مليده هو ملحاملف جلءت ع ى ااٍق هبليع مينح عر  ظا إحيلًء  
ا  و مل اساهل خلرجاّ عمل ؤثاً  عل  دربًّ  اساهاًّ  لو مليض ي ع ى عرا ما َجاسً قاًّيًّ 

ادت يف  ااد لو  و ملقلةاا ملم عكالئم ر ياض عرشدايّ  املايّ عردَ   صلرهل عر حا
  ع ان جزءً ام حل  ع عكدىن رفَ  ق ملعردلط او ملتفّ فّ ازرت يف  نزرف ل رفنلسب عكدلين ملتملأم 

ع اهو ة ي تاااح رإليهلعو ملتااعرهل تث ات ر ازن هبضاابتل   اخااًل   نه ال 
مل اساهل اعخ اا ت ث أحللَّنل  ن   ويف عألسن عيزيل ملحلع عرنيم ظ ارً مل  وعكنفظما

ا  فناعا  ف ل عنلصا  اساهاّ ق ب عرهصالع إىل خلرج لو ملتفدلملن يف عزِف مس اااّ 
ا  ن تصايعو  نلت عر  ظاّ ت لأ هبناق عحلاملف ملعرا ملت ملإحيلءعتلو ملمتّا عرب عحملا
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ملتاصاعو ملتاعافو ملحان تهاامو ملتااعرو ملجنلسو ملط لقو ملينشأ عن عرازن  
ملمتنح ل عر ذعو مثّ   ةفكادلو ملعرهلةاا ملحلع عرنيم ملعإليهلع رفنف ي إىل أسن عكف هي

ع عر حن ملعذملهبفهو ةاافا م ر شلعا  رذّ  ب إىل ا اه ةاكمئن مليافشداتفااّ 
مبل يكاحه  ن أةالرو ملمبل ي ثّه  ن  شلعا صلاقا انهبدا    عثاً أعك لعو مليف ّهى عنه  ف

 ن  ااانت ملجلعاه    ع ن جتاهبا شدايا علش ل صلح  ل ملعا دل دلو ةصلرت جزءً 
 .ملامريه
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 . املوسيقا الشعريَّة مقدمة حول  
عر يا ملسا ا  ن ملسلئل عرفد ري عن أةالر عإلاالن ملأحلسااهو ملهي إىل  
جلاب سر  تفضمن خصلئص مجلرّاا تارتملح ل عرن اسو مليادل دل عرامعو  
ةرتقى ابر يا إىل  افاى عر نان عجلما ا رفص ح  ظ ًاع  ن  ظلها عجلملل  ث  لو  

راات جماا أر لٍظ   . ةلر يا (1) ةفيلمل ش ا ا ابراسم ملعرنهش ملعرفصايا ملعكاساهل 
أمل  دلٍنو هبل هي تنكاي ع ى كثري  ن عرناعحي عكاساهاَّا ملعراجلعااَّا ملعخلالراَّاو  
ملةا ل  ن عإلحيلء ملعرا ز ملعإلميلء شيٌء كثري إس "اافكاع عن طايق عر يا أن ا مس  
ملااى ملاشدا ال حباعسنل عرظلهاع؛ هبل هبدهارنل مل اعطن إارعكنلو ةلر يا ملإن كلات  

ا هي عرا ملتو ة ي تنكاي ع ى كثري ُمّل يثري عحلاعس عرظلهاع  يف عرظله 
ملعر لطناو ملةا ل أراعن شَّتَّ  ن عرفد ريو ةمن ل  ل ياان قلمتًلو مل ن ل  ل ياان  
 ضاًئلو مل ن ل عرش لف أمل عكدفمو مل ن ل عراخا أمل عرص بو مل ن ل  ل يشاع إهللً ل  

 .(2) اًّلملجلعا  اًّلرملح
ط  عرن س ملت دث عإلحالس ابرامّا ملسدا عألةق ملابحلايَّا  ملعكاساهل تنشِّ

ملعر خلر ملعرهاعو ملهبذر  يص ح عألثا شل اًل راس انهبًدل  ن عألسن ملحلهلو هبل  
لث رااًنل يف ا اسنل ملكالانل   قاع حلةزع تن ذ إىل عرن سو ألّن عإليهلع عكاساهيَّ حيم

 ك ِّه.
حيّاِك عرن اس عرالكناو  مل ن عألهبالت عكازملاا  ل يثريم عألحهلا عرال ناو مل 

 

عضتتتتايا عكاستتتتاهل يف عرنص عرشتتتتداي: ا. ع ل عر فلح صتتتتلحل انةعو عألرانو عرزرقلء:  اف ا عكنلرو   (  1)
 .27لو ص  1985هتو  1405و 1ط

 .59و ص 1949عألصال عر ناا رألاب: ع ل عحلمال حانو عرهلهاع:  اف ا عألجن ا عكصايا  (  2)
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ُل   ملي  ب اريعن عريضب. مل ن عألحللن ملعرنيملت  ل يمَااِّن َسْارََع عريضبو ملحيِم
عألحهلاو ملياقع عرص حو مليماِاب عألر ا ملعحمل َّاو مل ن عألحللن ملعرنيملت  ل ينهل  

 .(1) عرن اس  ن حلٍل إىل حللو ملييري أخالق ل  ن الٍّ إىل الٍّ 
ادى إىل عالااجلل ملهبدث عراعحا ملعكفدا ملعرشاملا  ملإسع كلات عكاساهل ت

عحمل َّبو ةإن عحلهاها عرشدايَّا تدمل ع ى إاخلل عكفدا إىل عرن اس ع فلعًاع ر حالعو  
مل ن مثّ ةلرشدا يا ملم عرفاعرن عرن ايَّ مليضمن سدلاع عرن س
. ملعرشلعا حيلملل  (2)

ع عخلاعّص عحلااَّا  أن ياّةا هذه عحلهاها عك ما عن طايق صاغ عرا ملت  افثماً 
ل يهلِّل شاًئل  ن رملحه   بصاعتل ملَجْاس لو ملها يف هذع ال يهال هبدمل س لو ملإَّنَّ
ملإحالسه مل شلعاه ملال تفاعةا هذه عرهلرع إال ر شلعا عألصالو عرذي ملمهب  
عخلالل ملعحلّس ملعرفذمّلق. كمل أَّنل ال تهفصا ع ى شلعا املن شلعا أمل ريا املن  

الل مينح ل كن يشلء  ن عرشداعء يف أّي قاٍل كلااعو ملبّي  رياو ملإَّنل هي ه ا عخل
 ريا اكهاع.

رهل أارك عجللحظ أثا عال فزعج عردجاب هبْي عرشدا ملعكاساهل كيريه  ن  
عرد ملء ملعرنهلا ملعرشداعء عرهل لء عرذين أحااع مبل يارِّله عرصات عكاساهّي  ن  

عرصات عجابو ملتصُاةمه يف عراجاا  "ةأ ام  أثاو مل ل ي دثه  ن  فدٍا ملعاف له:
 عجبو ةمن سر  أنَّ  نه  ل يَهفلو مل نه  ل َياُا عرن اس حَّت تاقص". 

مليؤكل عإل لل عريزعيل ع ى أن عردالقا هبْي عرنيم ملعراملح هي سا   ن أساعر  

 

 .23و 20ا اتتتتتته: ص  (  1)
عرصتتتارع عرشتتتدايا يف عخلكلب عر الغي ملعرنهلي: هراف عرايل حمملو هبريملت: عكاكز عرثهليف عردايّبو   (  2)

 .31و ص 1990و 1ط
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"هلل تدلىل سا  يف  نلس ا عرنيملت عكازملاا رألرملعح    عإلره يدجز عن تد ا ه عر شا: 
ل  رفؤثّا ةا ل هثريًع عجاً لو ةمن عألصاعت  ل ي اح مل ن ل  ل حيزن...  حَّت إَّنَّ

ع ى   مل ن ل  ل يناِّلو مل ن ل  ل يضح و مل ن ل  ل يافخاج  ن عألعضلء حاكلتٍ 
 .(1) ملزَّنل ابرال ملعراجل ملعراأس"

حياِّْكهم  : "ةمن مل اًّلملكل كلن ر نيم  ثلم هذع عرفأثرِي عرذي عّله عريزعيل سًاع إهل
 .(2) عراهباعم ملأزهلرمهم ملعرداام ملأملاترمهم؛ ة ا ةلسلم عكزعِج راس ره عالٌج "

ملتّفصل عر نان ةامل هبان ل ملتفالحم ع ى عخفالف أااعع ل ملأشالهلل. ةففجّ ى  
هذه عراحلع يف راحلٍت مجلراٍا رعئدٍا  فَّاهٍا  نفظمٍا يف عرشدا مليف عكاساهل  

كثري  ن عجلاعاب ملتفشلهبه يف كثري  ن ااعحي    ملعراسم ملعرنحتو ة ي ت فهي يف
  :(3) عرفأثريو ملتالا تشاِّل مجاًدل  ًدل راحا  فَّحلع  فمّازع سعت هثري  فال ل 

ملعألعملل عر نّاا هي ريا رجلل مل ياملع مليامداع بعان م ملسسعَّنم عرظلهايا  "
فه  ةحابو ملإَّنل أةلااع ع ى عألصاعت مسًدلو ملع ى عر احلت رملعيا ُمَّل أاتح

 . (4) عحلالع هلم"
ملإسع كلات عر نان ت ا إىل حلرا عكاساهلو ةلرشدا أكثاهل عرت لطًل ابكاساهل  
ملعااجلً ل  د ل ملقااًب  ن لو ةاالمهل ةن  مسدي  مل لاتمل ملعحلعو ة مل يدفملعن  

 

اف إرملين إا لنو تامجا: محزع حممل عرشتتتتاخو عرهلهاع: اعر عرن ضتتتتا عرداهبااو  عر نان ملعإلااتتتتلن: هر (  1)
 .19هتو ص 1323مل ك دا جلنا عر الن عردايّب 

 .20ا اتتتتتتتته: ص  (  2)
 .11عضايا عكاساهل يف عرنص عرشداي: ص  (  3)
إا لنو تامجا: محزع حممل عرشتتتتاخو عرهلهاع: اعر عرن ضتتتتا عرداهبااو   عر نان ملعإلااتتتتلن: هراف إرملين (  4)

 .19هتو ص 1323مل ك دا جلنا عر الن عردايّب 
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ع ى عألاعء عرصاّتِ ملإن عخف  ت ريفلمهل ملقلرعتمل ع ى عألاعءو ةجاهامهل ملعحل  
يفَّحلعن أمل يامل أحلمهل عآلخاو ةلرشلعا ينظم قصالًع ملعكاساهلر  ملرذر  كلان  

نم لو أمل يضع عكاساهلر حلًنل ةاضع عرشلعا ره قصالع تالئمهو ملاظًاع حللجا   ي حِّ
عرشدا عكلسَّا إىل عكاساهل يف أاعئه عمل إىل عألملزعن رااةِّاهلو ةال ياجل شدا  ن  

 . غري  اساهل
عألراعن يف عرصارعو ةامل أاّه ال تاجل صارع  ن املن  ملهي ةاه تهال  هلل 

 .(1) أراعنو كذر  ال ياجل شدا هبال  اساهل ملأملزعن ملأايلل
ل ختف ف  ن ج لٍت أرهبع هي   ملإسع كلن أصحلب عكاساهل يالحظان أَّنَّ
طال عرنيما ملقصاهلو ملِغ ظ ل ملرِقَّف لو ملعرت لع ل ملعخن لا لو مل صلرهلو ةاذر   

  يف عرشداو ة دض ت داالته أطال  ن هبدضو ةم لع نت  اافكاع أن االحظ سر 
يف حبا عرال ل أمل ملزن عرال ل أطال  ن ةدارن يف ملزن عكفهلرب. ملهبدض عألر لظ  
قاٌي جزٌلو ملهبدض ل رقاق عذب. ملهبدض عرشدا حيان أن ينشل يف ج  ا ملقدهدا  
كشدا عحلملساو ملهبدضه حيان أن ينشل يف هلملء  ن غري ج  ا كشدا عرااثء.  

 صلر عرصات ملعخفالةه يف عرشدا ةافضح يف عرازن عرذي يفلره عرشلعا   أ ل
 .(2) ة ا يهال  ن شداه  هلل عآلالت عكاساهّاا  ن أحللَّنل

ملعرص ا هبْي عر يا ملعكاساهل عل ا ملهبْي عرشدا ملعكاساهل خلصاو مّث َاالرا  
لت  عرصات ع ى عر يا ملعحلسِّ اةدت عرهل لء إىل أن يذه اع إىل أّن أصل عر ي

كّ  ل إَّنل ها  ن عألصاعت ملعكاماعلتو ةهل الحظاع أّن َجاس عحلاملف يف  
 

 .97و 96و ص 1962يف عرنهل عألايُب: ا. شاقي اافو عرهلهاع: اعر عكدلرف  (  1)
 .97: ص 1962يف عرنهل عألايّب: ا. شاقي اافو عرهلهاع: اعر عكدلرف  (  2)
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عر يا يضلهي أصاعت عألةدلل عريت تدرّب عن ل ملأنَّ عألر لظ اعخ ا يف حاِّز  
عألصاعت ألَّنل  اكَّ ا  ن خملرج عحلاملفو ةمل عسف ذَّه عرامع ة ا عحلانو مل ل  

ر لظ مبل يشلكل أصاعتل  ن  كاهه ملا ل عنه ة ا عره اح: "ملأ ل  هلهب ا عأل 
عألحلعث ة لٌب عظاٌم ملعسعو ملَّنٌج  ف ئب  عنل علرةاه  أ ال. ملسر  أَّنم كثريًع  
 ل جيد ان أصاعت عحلاملف ع ى مست عألحلعث عكدربَّ دل عن لو ةادلِّراَّنل دلو 

 .(1) ملحيفذملَّنل ع ا لو ملسر  أكثا ُمل امهلِّره ملأادلف  ل اافشداه"
ل ع ى  اساهل عألر لظو كمل أنَّ ةن عرينلء يدفمل ع ى  ملط ادا عرشدا تدفم

عألحللن ساعء هبااعءو ةفجل  اساهل عرينلء  ن عردان يف عراالل عكازملن عكه َّى  
 ل ال جتله يف عراتتالل عكنثارو هبل إن عرفيينِّ أمل عررتاام ابكدلين ق ل صاغ ل  

يِذ عرازِن يكَابم عرك عم  يالعلعن إىل حّل ك ري يف صنع عرشداعجلاِّل؛ ةفخرُيم رذ
 إليهلعهو ملميلزجه هبص لئهو كمل يكاب عر  م رصاعب تاكا هو ملععفلعل اظا ته.

 اثهبت:هبن  ملرذر  قلل حالن
 تَتَينَّ يف كّل شدٍا أاتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قلئ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم 

 
 إّن عرينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلَء هلتتتتتتتتتتذع عرشدتتتتتِا  ضملرم  

ةحالن ياى أّن عرينلء ملسا ا رفحاْي عرشدا ملعخف لره. ملرهل أّات ت     
: "ملأ ل أهبا ع لاع ةإاه أحان   عرينلئاَّا عرالةفا عحمل َّ ا إىل تدّ ق عرنلس هبشدا عر حرتيِّ
يف س   عألر لظ ع ى عكدىنو ملأرعا أن يشدا ةيىّنو ملرهل حلز طايف عراقَّا ملعجلزعرا  

ه ابكدىن عكهلملا  ن مل ل أقال إال أاّه أتى يف  ع ى عإلطالق... ملأتى يف شدا 
 

هبن جينو حتهاق حممل ع ى عرنجلرو عرهلهاع:  ك دا اعر عرافب   صتتتتتتتتتتتتتتلئص: أهبا عر فح عثملنعخل (  1)
: عستتفهلل. عتألّب  . ف ئّب: عتألبَّ عأل ا عت ئ لابً 157و ص2لو ج 1955هتتتتتتتتتتتتتتتتو 1374عكصتتايا 

 عركايق: عطَّاا ملعسفهلل ملع فلَّ.
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 . (1)  دلااه بخالطه عريلرااو ملرقى يف اي لجا ر ظه إىل عرلرجا عردلراا"
ملعرشدا يف اظا عرداب ها  دالر عألحللنو ةإسع كلن عر حن أرذَّ عكالسِّ كّ  لو  

 .(2) ةلألملزعن قاععل عألحللنو ملعألشدلر  دليري عألملاتر 
عرّنظا يف عرشدا عردايّب االحظ حاصه ع ى عإليتهلع   ملحنن عنل ل َّندن

ملإطاعب عألسنو ُمّل حّفم ع اه عالرفزعل ابرداملض عراعحلع ملعرضاب عراعحل ملعرهلةاا  
 عكاحلع. 

 ن تنلغم   ةلألاب عردايّب أاب أسٍنو ملرذر  تااتح عألسن كل يف عرشدا
ل لء أن الشيء  ملإيتهلع ملهىب  ل قل ياان ةاه  ن اشلز: "ملقل رأى عرداب عره

أملقع يف عره اب ملأشّل عخفالًسل ر دهال  ن عرصات عحلان ألاه يااي يف عجلام  
ملجياي يف عرداملقو ةاص ا ره عرللو مليااتح ره عره بو ملتّش ره عرن سو ملتفّز  

 .(3) عجلاعرحو ملختّف عحلاكلت"
ملهذه عرص ا عراثاها هبْي عرشدا ملعكاساهلو جد ت كثريين حيامان ع ى  

 عراجل عرذي خت ا رملحه  ن عكاساهل ابردجز عن أن ياان شلعًاع أصااًل. 
ملكّل كلات   ما عرشدا عكفشلف أساعر عحلالعو ملعرفدُمق يف هباعطن عأل ارو  
ملعرفي يل يف  لهّالت عألشالء كداةا كن  ل ةإن ارب عرشدا ت فهي هبلرب  

 

هبن حمملو حتهاق أمحل   اصتا هللاعكثل عراتلئا يف أاب عرالتب ملعرشتلعا: اتالء عرلين عهبن عألثريو  (  1)
 .15و عرهام عألمللو ص 1962و 2او طتتعحلايفو ا. هبلملي ط لااو عرهلهاع: اعر َّنضا  ص

هبن رشتتاق عرهريملعين عألزايو اعرعجلالو عرك دا عخلل اتتاو   عردملع يف حملستتن عرشتتدا ملساعهبه: عحلاتتن (  2)
 .26و ص 1لو ج1981-هت 1401

 .219و ص 1عكثل عرالئا: ج (  3)
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 عكاساهلو ألَّنل تد ري غري   لشا عن إرعاع عحلالع. 
حْي يداش جتاهبفه عرشداياو مليهع حتت هثريهل تنص ا ا اه   عاملعرشل

 ابحللثو ملت فحم ابرفجاهبا:
"ةاحتتتتتتلملل خ تتتتتتق اتتتتتتاع  تتتتتتن عرفاعةتتتتتتق عرن اتتتتتتي  تتتتتتع عردتتتتتتلمل عخلتتتتتتلرجي عتتتتتتن 

 .(1)طايق عرفاقاع عكاساهّي"
إّن جزًءع ك ريًع  ن قاما عرشدا عجلملراا يمدزى إىل صارته عكاساهاا... 

ملل أن ي ق ااًعل  ن عرفاعةق عرن اي هبانه ملهبْي عردلمل  ةلرشلعا كالِّ   نٍّ حيل
عخللرجي عن طايق عكاساهل عريت تمدُل أسلًسل يف كّل عمٍل ةيّنو ملحنن ال افأثا  
دذه عكاساهل إال ألَّنل تاِّئ رنل حلرا  ن عالال لج  ع  ظلها عرفنلسق ملعإليهلع  

 ق حلرا عرفاعةق هبْي عحلاكا  يف هذع عردلمل عخللرجي...ةلرشلعا إن مل ياةَّق إىل خ
  اًّل عريت متاج دل عرن س عكاساهاا يف حتهاق غليف ل عر نااو ملهبهات تشاااًل صات

 ن طاٍف ملعحلو ةال تداننل ع ى رهبط ا اسنل ابراجاا عخللرجي ملتنااق عكخف ط  
 .(2)  ن سهبذابت هذه عرن اس ملةًهل رإليهلع عخل ي يف سر  عراجاا 

ملهاذع يف ْي رنل  لى عرهاىب هبْي عرشدا ملعكاساهل ةاالمهل ملسا فه عرصاتو  
مل ل عرشدا إال تد ري ابرا ملت عرينلئاا عن عألةالر عكمزملجا ابإلحالسو مل ل  
عردمل عألايّب ساى س ا ا  ن عألصاعت ين دث عن ل عكدىن: "ة ي عردليل  ن  

عالاف له ملتؤرف هبذر  جزًءع  عألعملل عر ناا مبل ةا ل عرشدا ت  ت ط ها عرصات 
 

لو  1965هبن حممل ع ل رهبه عألالرايو هبريملت: اعر عرافلب عردايّب  عردهل عر ايل: أهبا عما أمحل  (  1)
 .4و ص6ج

 .56و 55و  اف ا غايبو ص 4عرف اري عرن اي رألاب: ا. عز عرلين إمسلعالو ط (  2)
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"  .( 1) ال يفجزأ  ن عرفأثري عجلمليلِّ
ملعنل ل ا  م هذه عحلهاها الرك أّن عرا ما عرشدايا خ ها  اساهّاا:  
"ملمتاي عرا ما عرشدايا خ ها  اساهّاا ال ميان أن تن صل عن عر ااع. ملعرشلعا  

  (2) ن قامف ل" عجلال  ن يهلر ع ى حتايل عر ااع إىل إحالس  اعٍز هلل  دربٍِّ ع
ملعر يا يف جمم  ل قل حتارت ابرصنلعا إىل  ل يش ه سرتا كاساهل عرِهَاب عريت تزمّلاان  
 ابكدىن ملعرنيما يف سن  ًدلو ملأص ح  ن عكمان أن يدزف عألصّم رامفع عجلماع. 

 كيف يؤث ر كٌل من الشعر واملوسيقا، وأين يلتقيان ِف التأثري؟ 
عالحفاعء عر ااي عرذي حيفايه عرصات عكاساهي ها عرذي  ياى أةالطان أّن  

يؤثّا ع ى عرن س عر شايا ةاذيب عرفذّ ا ملعريضبو ملي ّكف عخل قو ملياّ ل  
عرهالا: "ةحْي يما م عإلاالن ا اه ر ماستاهل ةإاه ي ْي مليصتري حًاعو ةامذيب  

 . (3)أخالقه" ةدل عكاستاهل  ل ةاه  ن ازق ملغضتبو ملي كف
عر حن يافهاّعن يف أعملق عرن سو مليفأّصالن ةا لو ةا ثّلن ةا ل  إن عإليهلع مل 

 ل صح له  ن عجلمللو ةاجدالن عإلاالن ح ا عرشملئل إسع حامنت ثهلةفهو 
ملإال كلن عحللل ابرداس. مل ن َحامنت ثهلةفه عكاساهّاا ة ه اظا اثقب يف ت ّْي  

ملي اى عكاااعلت   ه اعت عر ّن ملةالا عرك ادا ةا ّنلهل ملميهف ل  هًفل شليًلعو 

 

عرداهباا  اظايا عألاب: رااه ملرا و سملستتتتتنت ملعرينو تامجا حماي عرلين صتتتتت حيو هبريملت: عكؤستتتتتاتتتتتا  (  1)
 .205ص و 1962

شتتتتتتتداعء ملأاابء  ن عرشتتتتتتتاق ملعرياب: ستتتتتتتدل صتتتتتتتلئبو ا شتتتتتتتق:  نشتتتتتتتارعت عحتلا عرافلب عرداب   (  2)
 .60و ص 1976

 .105ص و 1980و 2مج اريا أةالطان: تامجا حنل خ لزو هبريملت: اعر عره مو ط (  3)
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 .(1)عجلما او ملي فح هلل أهباعب ق  ه
ةهّاع عكاساهل تامن يف عنصا عرصاتو ملراّن أثاهل اليامن يف تاعيل  
عرنيملتو هبل يامن يف عرذعتّاا عألكثا عمًهل ملعألهبدل غارًعو ملعرشلعا عرا ري عنل ل  

فمل عردمل عر يّنُ إال  اليا  اًّليفيىّن هبشداه ي لف إىل  نح قاّعئه رّذًع ةناًا أملطااًب ةن
 هبه.

 لكن كيف يتحقق هذا الطرب الفّن ُّ؟
إاّه ع ى عألغ ب ع فزعج عرينلء ملعردلط ا ملعخلالل ملعإلحالس ملعرفد ري رفااين  

يف ريا عرهصالع عريت ت دث عر ذع عر نّااو ملإسع كلات   هذه عرام ااّاا عرال نا
عكاساهل تادى إىل خ ق عالااجللو ملهبدث عراعحا ملعكفدا ملعرشاملا عحمل َّبو ةإن  
عحلهاها عرشدايََّا تدمل ع ى إاخلل عكفدا إىل عرن اسو مل ن مّث ةلرشدا يا ل  

عردكار  عرفاعزَن عرن ايَّو مليضمن سدلاع عرن س: "إن عألصاعت ملعألران مل 
تفجلملب؛ ملت اري هذع أنَّ عألر لظ ملعرص لت عكّفص ا هبدلمل  دْي  ن عاعمل عحلّس  
كلرامع ملعر صا ملعر مس ملعرشمِّ ميان أن تنفهل  ن هذع عجمللل إىل جملل سخا  

 .(2)  ن جملالت عحلّس كداٍن قايٍّ ع ى عرفد ري ملعإلحيلء"
ياًل عخلاعص  و  افصاغ عرا ملتملعرشلعا ياّةا هذه عحلهاها عن طايق 

عحلااَّا ألصاعتل ملجاس ل  هّلً ل شاًئل  ن رملحه ملإحالسه مل شلعاهو ملال تفاعةا  
هذه إال ر شلعا عألصال عرذي ملمهب عخلالل ملعحلّس ملعرفذملق. ملقل أارك عرشداعء  

 

 .95ا اتتتتتته: ص  (  1)
ملعرنهلي: هراف عرايل حمملو هبريملت: عكاكز عرثهليف عردايّبو  عرصتتتارع عرشتتتدايا يف عخلكلب عر الغي  (  2)

 .157و ص 1990و 1ط
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عرهل لء أمهّاا عرفالحم هبْي عرشدا ملعرّنيم عكاساهّيو ةاّةاملع رشداهم كثريًع  ن عرهام  
صايايَّاو مليف  دّ ها عنرتع تربز عكاساهل هباااحو ةهل عرّب عرشلعا عن  عرصاتاَّا ملعرف

 ضمان عر املساَّا  اف اًلع  ن تالملي ت داالت عرال ل يف تصايا حاكلت  
عركدن ملعرضاب مل ل ي ز  ل  ن عافهلالت خلط ا ملخّ ا: "ملرمبل كلن عرشدا أكثا  

غم  ن عالخفالف يف قاع  ملااًحل عنل ل تاجع  اساهّاا عرد لرع عرشدايّا ت ع ى عرا 
عرنيم أمل رانه ت إىل تنااق جزئّالتل ك ما ك ماو ملها أ ا يّفضح إسع  ل حلملرنل  

 .(1) تياري اظلل عجلم ا عرشدايّا"
ععفملام هثري عرصات عكاساهّي يف عرنص عرشداي أسلًسل ر حام ع ى  

 شلعايا عرشداعء رلى عرنّهلا:
عحلاعر  ينًال أكثا  ن كااه انظًمل  أيب رهبادا يف شداه عن طايق  هبن   هبلع عما 

 عكّفاما هباقا عكدلينو ملحان عرا  : هبفناُع طاقه ملعافهلئه رألر لظ عرا اا
 راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَت هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًلع أجنزْتنل  لتدلْ 

 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلْ    ملشتتتتتتتتتت ْت أا َاتتتتتتتتتتتتتتتنل ُمّتتتتتتتتتتتتتتتل جتَِ

 ملعستتتتتتتتتتتتتتتتتتف لَّْت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاًَّع ملعحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلعً  
 

 ياتتتتتتتتف تتتتلْ إاّتتتتمل عردلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز  تتتتتتتتن ال   

ملت لمل عرا ملت عراشاها  ن خالل عخفالره ر  حارعكالئما ملال سامل عجملزملءع   
  اةاًع ألغلااه إيهلًعل  فَّاًهل عذاًب.

"ملأر لظ أيب متلل كأَّنل رجلل قل رك اع خااهلمو ملعسفأل اعسالح مو  
  ملهّه اعر ّكاعاو ملأر لظ عر حرتي كأَّنل االء ع ا ن غالئل  صّ يلت ملقل حتّ ْْي 

 

هبن عر جلءع ر نشتتتتتتتا   هبن أيب رهبادا ملازعر ق لين: ا.  لها حاتتتتتتتن ة ميو عرلملحا: اعر قكاي عما (  1)
 .127ملعرفازيعو ص 
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 بصنلف عحل ّي".
ملجنل أاب متلل يزعملج هبْي عهالااا عر ّن عكارملثا ملتهلراله هبفدلهبري قايا مجا او  
و ملعإليهلع   تاااهل ساعهبال  ن عرزينا ملعرزخافو  دفمًلع ع ى عردنصا عرصاّتِ

 عرهايِّ حَّت يف  اعثاه.
صصي  ملإسع  ل تاقَّ نل عنل أيب اتمَاعس يف مخاًّيته ر ت عاف لهنل أس ادل عره

 دفمًلع ع ى عكاساهل عر  ظاَّا ملإحيلءعت عألر لظو أمل  ل يامى ابكاساهل عرلعخ اَّا  
إىل حّل ك ري: "ملأهم  ل ميّاز مخاًّيت أيب ااعس أس ادل عرهصصي ملسالسا تفلهبد ل  
ملأر لظ ل ملع لرعتل عريت ال جنل ةا ل اشازًع ملال غاعهبًا ملال تهُدًاع ملإَّنل عذملهبا ملرقَّا  

 .(1) ابريا"
ملردلَّ عكفنيّب كلن أهباز عرشداعء عرذين ععفململع عرفأثري عكاساهّي يف قصلئلهمو  
ةهل حلملل يف كّل شداه أن جيدل عكاساهل جزًءع ال يفجزأ  ن اّصه عرشداّيو  
ت عن أغاعض شداه هبلرجا   ةجلءت  اساهله  ّفحلع عحّتلًاع اتً ل هب نِّهو حاث عربَّ

اساهّي أمهّاا عظاما ةادكي رال  ظ ا  ن  ملعاحاو إن عكفنيّب يايل عردنصا عك
 ظلها عحلالع  اساهلهل عخللصا ملأر لظه عخللصاو مل ن ثَتمَّ هب يت عكاساهل رليه 
 لعهل عألكمل؛ ة  حاف  ن عرا ماو ملر  ظ  ن عر اتو ملر  ات  ن عرهصالع  

 .(2)  اعقف ااملريا  ات كا ابرنيم عكاساهّي عردلل" 

 

ثهلةا ر ك لعا ملعرنشتتتتتتتا  حاكلت عرفجليل يف عألاب عردايّب: ا. ع ل عردزيز عألهاعين عرهلهاع: اعر عر (  1)
 .130و ص 1975

و  1ريا عحلب يف شتتتدا عكفنيّب: ا. ع ل عر فلح صتتتلحل انةعو عّملن: اعر عر اا ر نشتتتا ملعرفازيعو ط (  2)
 .304و ص ل1983هتو 1403
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ملحّب عألان ملعالعفزعز دل يشال عك مح عألهباز هبال أن عحلليث عن عرذعت 
يف شدا عكفنيبو رفد ا اربع عكاساهل رليه جم ج ا صلى كشلعا عالعفزعز ملعرف لهي  

 رليه. ملردّل خري ارال ةامل ي ي  ن أهبالت يف أش ا قصالع ره: 
 أان عرتتتتتتتتتتتتتتتتذي اَظَا عألعمتتتتتتتتتتتتتتتتى إىل أايب

 
 َصَمتتتتتتتتتتمم ملأْستتتتتَمَدتتتتتْت ك ملتتتتتتي َ تتتتتْن هبتتتتته   

 ملعر الم ملعر اتتتتتتتتتتتتتتتلعءم تدتتتتتتتتتتتتتتتاةين  ةلخلاتتتتتتتتتتتتتتتلم  
 

 (1)ملعراتتتتتتتتتتافم ملعرا حم ملعرهاطلسم ملعره مم  

ملهذع أهبا متلل يافخلل عراقع عرصاّت عكافمّل  ن عألر لظ عر خماو ملعرا     
عحملام ر فأثريو ة ا أش ه خبكاب  نربو يف حْي أّن عر حرتي ةاافخلل عألر لظ  
عحل اع عرا اا ملعحلاملف عك ماسا ملعخل ا ا ر فأثيو هبانمل عكفنيّب ةنحس يف ملقع  

ه أش ه  ل ياان هبهلئل عااايو أر لظه ملايملت  اساهله أانل يف  داكا ملأا
ةأر لظه قكع  ن انر تهاع عألسنو ملت  ب عحلّسو ةإسع ملصف  داكا كلن رالاه  
أ ضى  ن اصلهللو ملأشجع  ن أهبكلهللو ملقل ت أقاعره ر ال ع  هلل أةدلهلل حَّتَّ  

 . (2) تظّن عر ايهْي قل تهلهبالو ملعراالحْي قل تاعصال
ملقل أرعا أهبا عركاب أن يا    ا   أيب متللو ةهصات عنه خكلهو ململ  
يدكه عرشدا  ن قالاه  ل أعكلهو راّنه حظي يف شداه ابحلام ملعأل ثللو ملعخفصَّ  
ابإلهبلعع يف ملصف  اعقف عرهفللو ةإسع خلض يف ملصف  داكا كلن رالاه 

 .(3) أ ضى  ن اصلهللو ملأشجع  ن أهبكلهلل 
 

اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هبشتتاح أيب عر هلء عرداربّيو عرنلشتتا: اعر عكداةا ر ك لعا ملعرنشتتاو هبريملت ت  (  1)
 .369ت  367ر نلنو عجلزء عرثلرثو ص 

عرصتتتت ح عكنيب عن حاثاا عكفنيّب: ياستتتتف عر ليديو حتهاق  صتتتتك ى عراتتتتهل ملحممل شتتتتفلو عرهلهاع:   (  2)
 .1963اعر عكدلرف 

 .15ئا يف أاب عرالتب ملعرشلعا: عرهام عألمللو ص عكثل عرال (  3)
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ق عرامّا ابألرملعحو ملكلن هلل قاما كربى يف عإلحيلء  ملكل كلات عكاساهل طاي
ملعرفصايا ةإن عرشلعا يافدْي ابكاساهل عراال ااو ملهي أقاى عركاق عإلحيلئاا  
عريت تاحي ابردلط ا ملعرشدارو ملقاع عإلحيلء هي عريت تضاف شاًئل سخا إىل عكلرال  

 ريًع يف خترّي  عردلاّي رألر لظو ملهذع حيّفم ع ى عرشلعا أن ياان  اهف عحلّس خ
عألر لظ عرّلعرا عكاحااو ملع ى عم اا عالخفالر هذه يفاقف إهبلعع عرشلعا إس ع اه 
أن يضع عر  ظا يف  ااد لو ملأن ياان يف  نف ى عحلذر يف عخفالرعتهو ملأن  
ياان  فاعزاًنو ةال يكيى عردنصا عكاساهّي ع ى عك ىنو ملال ياان عك ىن ع ى  

يهرتب عرشلعا يف هذع  ن عكهليالت عرفمثا اَّا  حالب عردنلصا عألخاىو ملقل 
"ةلرشدا يافكاع   هبْي عكاساهل ملعرشداو ملقل تاان افاجا سر  كاا  ن عرفصُنع:

أن يْنهل ق ل أن يتمْ َ َمو أي يافكاع أن يؤثّا يف عألسن عن طايق عردمق يف سحاه  
عهارنل إىل أن  عرصاّتو ة ا يافكاع أن ي لأ عرفأثري ةانل ابحلاكا ق ل أن تفاصل 

 .(1) تداف  لهاا  ل حنّس هبه"
جلأ إىل عر ليع عر  ظّي يف تزيْي عك ىن أن يهفصل   مل ن مثَّ كلن ع اه إسع  ل

ةاهو ملأن أيت سر   نه ع ًاع ملإال كلن عناعاًن ر زيف ملخلعًعل ر مف هيو ةلراجع  
ع  ن  ملعرفجناس ملعالسفدلرع ملغريهل  ن ملسلئل عرزينا القاما هلل إن مل تان جزءً 

و ملعرشدا راس  اساهل خلرصا هبل ها ك ما مل دىًنو  (2) عكدىن ةفضاف ره شاًئل

 

إراات: تا لس ستتتفرياز إراات عرشتتتلعا عرنلقلو فو أ.  لثااتتتنو تامجا ا.إحاتتتلن ع لسو ر نلنو   (  1)
 .174و ص 1965صالع: عكاف ا عردصايا 

  474هتتتتتتتتتت أمل 471هبن حممل عجلاجلين عرنحاي )ت  هبن ع ل عرامحن االئل عإلعجلز: ع ل عرهلها (  2)
و  271و 39: ص ل 1984هتتتتتو 1404(و تد اق حمماا حممل شلكاو عرهلهاع:  ك دا عكلين هتتتتت 

 .34ملعضايا عكاساهل: ص 
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 ملعرا ما سعت هلف  نكهّي مل ضمان ساا اجّي  ًدل.

 :اإليقاُع َدللـةً 
عألاب ع لرع ملتاكابو ملتفأرف عرد لرع  ن ك ملت اّم هبدض ل إىل هبدضو  

عرهل لء هبلرعسا عألصاعت  ملعرا ما تفاان  ن  هلطع ملأصاعتو ملقل عهفّم 
ملخملرج ل ملأقال  ل  ن جم ار مل  ماس ملعسفدالء ملعخن لضو ملهلذع عر حث ص ا  
ابكاساهل عر  ظااو ملأيت عإليهلع يف  هل ا عخلصلئص عجلملرّاا ر يا عرداهبّااو  
ملرذر  كلن  لعر عر حث عر الغّي عنل اّهلا عرداب: "ةأحان عر الغا عررتصاع  

 .( 1) لء ملععفلعل عرازن ملعشفهلق عر  ظ"ملعراجعو ملعّتالق عر ن
  ه عرضّل ي لي حانمل )ملعرفضلا دل عرنهلا  ن عرفنلسب ملعرفشلهبه جيملهاذع 

 .ر لظ عنلصا أسلسّاا يف خ ق عإليهلععرضّل( ملعرفهلمي ملعرفأخري يف ملاع عأل
  )عرفضلاّ   ط لق  عكاساهل عرلعخ ّاا عكهرتاا ابألر لظ ملعررتعكاب  ن  ملكذر  املر 

 (.عر اايّ 
 قلل عراماَءل: 

لِس قاهَلم  ئنتتتل ع ى عرنتتتّ  ملامنِاام إن شتتتتتتتتتتتتتتِ
 

 ملال يمنِاتتتتتاملَن عرهتتتتتتتتتتتتتتتاَل حاتتتتتتتتتتتتتتتَن اَهتتتتتالم  

 : (2) م ّي(و قلل عرنلهبيام عرذهبالينّ عجلمل هلهب ا )عرفضلّا  

 

هبن جد ا عراتتلتتتب عر يتتلعايو عرهتتلهاع:  ك دتتا عراتتتتتتتتتتتتتتدتتلاعو   جاعها عألر تتلظ: أهبا عر اج قتتلع تتا (  1)
 .3لو ص 1932هو 1350

لو ص   1991هتتتتت تتتتت  1411ملتو عرك دا عألملىلو اياعن عرنلهبيا عرذهباليّن: اعر عرافلب عردايّبو هبري  (  2)
139. 
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 ملإْن ه تتتتتتتتتتتتتتتتكل ستتتتتتتت اًل أاثرع عجتتتتتتتتتتتتتتتتلجاً 
 

 َعَ َاع َحتتتتتتتتتْزاًن َتَشتتتتتتتتتّظْت َجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتلِالم  ملإنْ  

عإليهلع ملعرازن ك ري ةلكهصاا ابإليهلع ملحلع عرنيما ملتااعرهل  ملعر اق هبْي  
أي تاعيل عحلاكلت ملعراانلت ع ى حنا  نفظم  و ع ى حنا  ل يف عر ات عرشداي
و ملأ ل عرازن ة ا جمماع  ف يف أهبالت عرهصالعو ملمتثِّت ه عر  دا ا يف عر حا عرداملايِّ

 ّاا ر هصالع عرداهبّاا.عرف داالت عريت تؤرف عر اتو ملعر ات ها عراحلع عكاساه

 كيف يتحق ق اإليقاع اجلمايل  ِف األدب؟ 
يفحهق عإليهلع عجلمليل هباسلئل  فدلاع  ن ل عرا ما عك ااعو ملعألس اب  
ملعرنظم ملعرازن ملعرهلةااو ملعك م ها قلرع عألايب ع ى إخضلع كّل عنصا  ن  

عرفنلسق ملحيلث  عنلصا عر ّن عرهايل رناع  ن عإليهلع ملعرااْي ملعرنيم مبل حيهق 
 عرفأثري يف عكف هي. 

َِ ملران سلسي رفحهاق  عإليهلع ت ملها جاها عكاساهل مل لّاتل ملشاط ل عأل ِّ
مجاع أراعن عكاساهل ت الحيهق  اساهّافه ابإليهلع عردلل عرذي حيّلاه عر حا ةحاب  
ة نلك عإليهلع عخللص راّل ك ما ملهنلك عجلَاس عخللص رال حاف ملتفاعىل هذه  

 عرا ما. عحلاملف يف 
عن عجفملع عرا ملت يف عر اتو مّث تفلهبد ل   ف يصلر تتملهنتلك عجلاس عكؤ 

 . (1) يف عألهبالت

يدين أهبًلع أن يصّب عرشلعا عهفمل ه يف عجللاب عرشا ي طمًدل يف   ملهذع ال 
حتهاق عخللصّاا عجلملرّااو ةلكاااع ره قاما أيًضل ملالهبل  ن عالااجلل ملعرفال ل  

 

 .39و ص1: ج1960عرشدا عجلله ي: ا. حممل حممل عرناي يو عرهلهاع: عرلعر عرها اا  (  1)
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ملعكااتتاعو أي هبْي شال عألاب مل لاَّتهو ملهذع يفك ب أن تاان  هبْي عرشال 
  فال اًل  ن حاث عألةالر ملعكدلين ملعألملزعن ملعألحللن. اًّلعرهصالع عماًل ةن

 الَعالقـة بني اإليقـاع والعاطفـة )الوجدان(:
ا جزًءع ك ريًع  ن عرفأثريعت عردلط ّاا ر ماساهل   ياى كثريملن أن عإليهلع ي اِّ

تص ح جزًءع  ن كالن عكف هي  لمل يان هلل عسف اعء عإليهلع    ن عرا ملت ال مبدىن أ
ميّثل حاكلت عره بو ملحاكلت عرفن سو ملعاكاعب  ي  عرذي ها سا عر نان ملعرذ

االن ميال إىل عإليهلع  ملعإلو  عرداعطفو سر  أاه ين ع  ن عره ب مليفِّجه إىل عره ب
ملأحلسااه مل شلعاهو ةإسع ساكا عرنيم عرشداّي  عرذي ياليا حاكلته عالا دلرّاا 

ملعر  جا حاًنل سخاو ملعحلملس   لع ى عرال ع كلن ره عا دلل يف صارع عحلزن حانً 
ا دلل عرن اّي ِهزَّعت مجلراَّا  درّبع مل نفظما: "ة اس  ملصحب هذع عالو أحالانً 

دل   عرشدا يف عحلهاها إال كالً ل  اساهاًّل تن دل كاساهله عرن اس ملتفأثَّا
 . (1) عره اب"

ةلكاساهل تدرّب عن عحلهاها بهبدلاهل عكلايَّا ملعراجلعااَّا ملعرن ااَّا ملهي أةضل  
ملسا ا ر اشف عن قاعاْي حالتنل عراجلعااَّا إبيهلعلتل ملسهبذابتل ملأَّنلط لو كمل  
أَّنل ةاصا ر فد ري عن عكشلعا عكفدلراا يف ملقت ملعحلو أي اهل أعملقنل عرلعخ اَّا  

 ل ن تنلقض علط ي ملعزاملعج ملجلعينو مل ن مثّ كلات عكاساهل  فدا مجلراَّا  مبل ةا

 

 استتتتتتتتتاهل عرشتتتتتتتتتدا: ا. إهباعهام أااسو عرهلهاع:  اف ا عألجن ا عكصتتتتتتتتتاياو  ك دا جلنا عر الن عردايّب   (  1)
 .15و ص1952

 



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
174 

 . (1) مبل ةا ل  ن إش لع ملراىً 
مليفاّجب ع ى عرشلعا أن يافثما كّل طلقا يف عرا ما ملعإليهلع رنهل  
إحالسه ملأن ينف ه إىل  ليف عرا ملت  ن قاى سحايٍَّا ملإحيلءعت يدجز عرشلعا  

فلج إىل عكاه ا عريت متّان عرشلعا  ن أن يضع يله  عردلاُي عن إارعك ل ة ي حت
ع ى هذع عراحا عرال ن يف عرا ما مليافخل ه عسفخلعً ل جّاًلع رااان شلعًاع  

   لًعل.
كمل يفاجَّب ع اه أن ي فاا إيهلعلت جليلعو راجذب عاف له عكف هِّي ملياّسع  

ل ملخاعص   ن قلرته ع ى عإلحالس ملهذع يفكّ ب  نه عإلكلل ابر يا ملقاععله
 عسفخلع  ل 

ملتدّلا طاق ل ملأسلرا  لو مل داةا عكدلين عرلقاها ر ا ملت ملعسفخلعل أراعن  
عرشداعء ملعرافلب   لعجمللز ملعرصار عرشدايّا عحلّاا ملعإلشلرعت عر  ايا عريت يدربِّ عن 

يف تاكاز ملعقفضلبو ة يا عرشدا ر زيّا تدفمل ع ى عرفش اه ملعالسفدلرع ملعرفارياو  
 دايّا هي حصا ا ت لعل قاي هبْي عرفصُار عك لع ملعإلهللل. ملعرصالغا عرش

 األوزان والقوافــي: 
حلث   حلةظ عرداب ع ى ملحلع عرازن ملعإليهلع يف عرهصالع ع ى عراغم ُمل

 ن تكّار يف عحلالع عرده ّاا ملعرثهلةّاا ملعكلاّاا ملجد اع هذع عإليهلع  الئًمل ر مدىنو  
"ةص لت عر  ظ عجلال هي: مسلحا عر  ظو ملس ارا   ؤثًاع يف ا اس عرال دْي: 

 

و  1981 دليري عحلام عجلمليل يف عرنهل عألايّب: ا.  نصتتتتتتتتتتتتار ع ل عرامحنو عرهلهاع: اعر عكدلرف  (  1)
 .299ص 
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خملرج عحلاملفو ملعر صلحاو ملعخل ّا  ن عر شلعا. ملأّ ل ص لت عرازن عجلّال ة ي:  
 .(1) س ارا عرداض ملعررتصاع"

ملاشري إىل أّن هنلر  ةلرقًل جاهاًّيًّ هبْي    ا ي عرازن ملعإليهلعو ةلرازن  
 يف عرهصالع كّ  ل. يفّص ابر ات ملحلهو هبانمل جييء عإليهلع ُمفًلع 

ملكلات أملل صارع  فهّل ا ألملزعن عرشدا عردايّب ملإيهلعلته يف عردصا عجلله يو  
هبن   ملقل أخذت شا  ل عرن لئّي ع ى صارع عألملزعن ملعر حار عريت عكفش  ل عخل ال

أمحل ةامل هبدلو ملكلات عرهصالع ساذعك  افهاّع ع ى صارع  ن عرازن تشمل  
مجاع أهبالتل عريت تفصل هب دض ل عتصلاًل ملثاًهل يف إطلر  ن عرفاعزن عرنيمّي ينف ي  
ابرهلةااو ةفاري ع ى حمار ملعحل ملاظلل  فهن  ن عرف لعال حباكلتل ملسانلتل هبال  

 لظ يف عألهبالت ع ى مَلةق راْي تفاعىل  تشايش أمل غاعهبا أمل اشلزو إس تفلهبع عألر
 ن خالل عالهفزعزعت ملعالااجل لت عرصاتاا "إَّنل حلظلت تفالملى يف مجاع 
إيهلعلتلو كمل تفالملى يف أطاعة ل ملَّنلًّيتل عن طايق عرهلةاا ة ي عرضاهبا عألخريع  
عريت تث ت عنلهل كّل حلظا  اساهاا ملتفاعىل عر حظلت ملعرضاابت ملكأَّنم  

ىل شدا ةحاب هبل يافمدان إىل  اساهل تا ح دم يف سةلق  اليافمدان إ
. ملقل عخف  ت  (2)"عرصحاعءو أملتكري دم يف عهلاعء مياًنل ملمشلاًل ملصداًاعمله اطًل

عحمللثْي يف اظاتم إىل عرازن ملعرهلةاا ةاةع هبدض م  ن  مل عآلرعء عنل عرهل لء 
ملال يامى  و  لةااملع عرازن أعظم أركلن عرشداو ملتشلركه يف سر  عرهِّ لو ملعلمشأَّن

 

ع تتل عكندم خ تتلجيو هبريملت: اعر   هبن جد او حتهاق ا. حممتتل اهتتل عرشتتتتتتتتتتتتتتدا: أهبا عر اج قتتلع تته (  1)
 .54و ص 1987عرافب عرد مااو 

 .101و ص 1962يف عرنهل عألايّب: ا. شاقي اافو عرهلهاع: اعر عكدلرف  (  2)
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عرشدا شدًاع إال دمل: "ةلرهلةاا شاياا عرازن يف عالخفصلص ابرشداو ملال يامى  
 .(1) شدًاع حَّت ياان ره ملزٌن ملقلةاا"

ملرأى هبدض م أن عرازن ملعرهلةاا  ظ ا مجليل يزيّن عرهايض مليالعل ع ى  
ل  عككلرع عر ليدا ملعكهلطع عكصناعاو ة مل عل الن  العلعن ع ى هب اغ عجلمل

 عرشداي ملإاثرع عرداعطف ملعاض عألةالر: 
"ةلرهايض قل تزين  ن عرازن ملعرهلةاا حب ا سلهبيا الةااو صلر دل أهبلع  
 كلرعو ملأصنع  هلطعو ملأدا  السمو ملأاار   لسمو ملأهباا أصاًلو ملأشاا  ثاًلو  

حل اًل  ملأَهّز ردكف عرااميو ملأةّل رياب عر ئامو راّن عرنثا أس م جلاً لو ملأكال 
. أ ل عرذين ياملن عكدىن أسلًسل ر شدا مل لاع ره ةهل ق  اع  ن شأن  (2)ملطلرً ل"

و ملحاي عن عحلكائا أاه  ملسا ا حلان عسفماعره ملعّطاعاه  ملمهلِّ عرازن ملعرهلةاا ملعل
 .(3) قلل: اهحاع عرهاعيف ةإَّنل حاعةا عرشدا 

أن عرشداعء هم  ن صنف عحلاملء عرهل لء عرذين   ملياى عرش اسفلين 
يافلّران هبشداهم املن أن ياان شداهم هذع ع ى ملزن أمل قلةاا مل ن غري أن  
ياان عرازن ركًنل يف عرشدا عنلهم هبل عراكن رلي م ها إياعا عكهل لت عكخا ا  

 

 .151و 2: جعردملع يف حملسن عرشدا ملساعهبه ملاهله (  1)
رايو حتهاق ا.  هبن ع ل عري ار عراالعي عإلش ا ي عألال إحالل صندا عراالل: أهبا عرهلسم حممل (  2)

 .36ص و 1966حممل رااعن عرلعياو هبريملت: اعر عرثهلةاو 
حا يف سكا ستتاقلت أيب عركاب عكفنيّب ملستتلقط شتتداه:  ن كالل أيب ع ي حممل (  3) هبن   عراستتلرا عكااتتِّ

هتتتتتتتتتتو 1385ا. حممل ياسف جنمو هبريمل: اعر صلارو اعر هبريملت  عحلان عحللمتي عرالتبو حتهاق
  395هبن ستتت ل عرداتتتااي )ت  هبن ع ل هللا عرصتتتنلعفْي: أهبا هالل عحلاتتتنو 42لو ص 1965

 .157و ص 1981  ال قماحاو هبريملت:  هت(و حتهاق ا.
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ةأسلس عرشدا ها عكدىن عكفمثل ابحلاما ملعالسفلالل ملركنه عكهل لت  و  ةحاب
 .(1) خا ا عك

هبان مل ملهبْي عكاااع   ةاهبط مل ن م  ن اظا إىل عرازن ملعرهلةاا اظاع أرقىو 
رالِّ ملزن ط ًدل ياعةهه يف   ِّ عرشداي مّث هبان مل ملهبْي عرك ادا عر شايا. ملرأمَْلع أن

شلعايا عرشداعءو ملميال إراه كال  مو ةلرشلعا عرذي ينظم ع ى عر حا عراعةا  
اه  ع غريه  ن قاع عردلراا ملصالهبا عرن عو  يدفلل كال ه مليزملل عنه  ل ياجل ة
ر يف كثري  ن اظمه حَّت يف يض كمل ها  ِّ ملإسع اظم ع ى عر حا عركايل تاع

خفالف  ل جياي ةاه  ن  عحللل يف شدا أيب عردالءو ةلراالل ختف ف أَّنلطه اب
ة مل  ن عألعلريض  و علريض ارجلت أعالهل عركايل ملعر ااطأملزعنو ملرأل

ة ي عركايل دلء ملقاعو  و  تص ح كهلصل عجلّل كلر خا ملحناه  عر خما عراصانا عريت
مثّ عخل اف ملره جزعرا ملرشلقاو  و  ملر  ااط هبالطا ملطالملعو مليف امهل عراعةا ملعرال ل

ملأّ ل عكليل ملعرا ل ة ا مل رْي ملادفو ملأ ل عألملزعن عكافااها ةلكنااح ملعراايع  
 .(2) ملعكضلرع ملعكهفضبملعكفهلرب ملعهلزج ملعجملفث 

 لة احلالة النفسي ة ابملوسيقا الشعري ة:ص
هبّانِت عرلرعسلت عحلليثا عردالقا عراثاها هبْي عرازن عرشداي ملهبْي عألغاعض  
ملهبانه ملهبْي عردلط او ة دض عرشدا حيان أن يمنشل يف ج  ا مليف قدهدا كشدا  

 

هبن أيب هباا أمحل عرشتتت استتتفلينو حتهاق حممل ستتتال  هبن ع ل عراامي عك ل ملعرنحل: أهبا عر فح حممل (  1)
 .95و ص 2و ج1975كاالينو هبريملت: اعر عكداةا 

هبن عحلاتتتتتتتتتتتن عألملستتتتتتتتتتتي عرهاطلجينو حتهاق حممل   هبن حممل  يلء ملستتتتتتتتتتتاعج عألاابء: حلزل ن لج عر  (  2)
 .258ص و 1981هبن خاجهو هبريملت: اعر عرياب عإلسال ّي  عحل اب
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 .(1) عحلملساو ملهبدضه حيان أن ينشل يف هلملء ملاملن ج  ا كشدا عرااثء 
عرهل لء ملعحمللثان ع ى املر عرازن يف حتهاق عراعحا عرن اّاا ر شلعا  ملقل عتّ ق  

ملعكف ّهي مليف عإل فلع ملعر ذعو مليف عرفأثري ع ى عرن س عإلاالااا مبل ي دثه ةا ل  ن  
 يفّم ابرازن ملحله هبل هبفآزره  ع عنلصا أخاى.  طاب ملإاثرع  لركْي أّن هذع ال

ا ع اه  ن حان تاكا ه  ِِ  ل يَاملر شدا عكازملن إيهلع يكاب عر  م رصاعهبهو مل 
ملععفلعل أجزعئهو ةإسع عجفمع ر   م  ع صحا ملزن عرشدا صحا ملزن عكدىن  

و ع اه  هق اره رهو ملعشفملر  و متّ  ن عرالر  مل دهاره  ملعذملهبا عر  ظ ةص ل  اماعه
ملإّن اهص جزء  ن أجزعئه عريت يامل دل ملهي ععفلعل عرازنو ملصاعب عكدىنو  

 .(2) ر عر  م إًّيه ع ى قلر اهصلن أجزعئهملحان عألر لظو كلن إاال
ع هي عرفأراف عرذي  ِّ ملهذه عرنظاع  ن أسس عرنهل عحلليثو ةلرهصالع عحلق

ياان ةاه ر هلةاا ملعرازن ص ا عضايّا ابردمل ك ِّهو مل ل عرهصالع عرنلجحا ساى  
الال يف اكلق  ف ن ل ملي  ِّ جم كلاعمل تفآزر أجزعؤه ملي ّاا أحلهل عآلخاو ملين

 .(3) عرفنلسب ملأهلعف عرفنااق عرداملاّي ملساثره عكداملةا
يص حو   ملقل رهبط عرنهلا هبْي عر حا ملعرياض عرشداّيو ملرأى هبدض م أن  ل 

يص ح ريريهو ةلر حا عر ااط ينلسب عر لعملعو ملرذر     ن عر حار رياض قل ال 

 

 .97و ص 1962يف عرنهل عألايّب: شاقي اافو عرهلهاع: اعر عكدلرف  (  1)
هبن انصتتتتتا   ا.ع ل عردزيز هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت( حتهاق322هبن ط لط ل عرد اي )ت هبن أمحل عالر عرشتتتتتدا: حممل (  2)

 .21و ص ل1985هتو 1405عكلاعو اعر عرد ال ر ك لعا ملعرنشا 
 نلهج عرنهل عألايّبو هبْي عرنظايا ملعرفك اق: اي ال ايفاتشو تامجا ا. حممل ياستف جنمو هبريملت:   (  3)

 .162ص و 1967اعر صلار 
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و  ملعالسفن لر عجلله ّيو ةهل عسفخل ه طاةا يف عر خا  عرشدا طيى ع ى أكثا 
ملجلأ إراه مجال هبثافه يف صاخلتهو ملعر ازاق يف عرفد ري عن ط ادفه عر لمليا  

 . (1) عردنا ا
نص عرشدايِّ مبل ي دثه  ن  اساهل تثري  رملإسع كلن عرازن سع ص ا عضايَّا اب

ملقل تن ه عرهل لء إىل أمهاا  و  عرن س ملعحلّس ةإن مجلل هذه عكاساهل يزاعا ابرهلةاا
ملهل  ازع ختُص عرداب ملحلهم ملدل عحفذت عأل م يف  ِّ الراو ملعلعرهلةاا يف عرل 

أشدلرهل. أ ل أشدلر سلئا عأل م ةجُ  ل غري سملعت قاعٍف ملخلصا عرهلميا  ن ل  
هبن   . ملياى عخل ال (2) أ ل عحمللثا ةريمل ان دل أن حيفذملع يف َّنلًّيتل حذمل عرداب 

أمحل أّن عرهاعيف حاعةا عرشداو ة ي  اَكزمهم ملاهكا متلساه ملع ا ل جاًّياه ملعطّاعاهو  
أي  اعق ه ةإن صحت عسفهل ت جايفهو ملحانت  اعق ه ملَّنلًّيتهو ملكّل كلات  
حتصاًنل ر  ات ملحتااًنل ره  ن عرظلها ملعر لطن كلات أجّل ملأغ ى  ل يف عرهصالع:  

أشدا؟ قلل: عر ات عرذي ياان يف أملره  "قال ر خ ال: أُي هبات تهاره عرداب 
 .(3)ارال ع ى قلةافه"

ملألمهّاا عرهلةاا ةهل اّ ه عرنهلا عرهل لء إىل ااملرع تذي  ل ملإحالهلل  الَّنل  
تاان ق ها يف   عكنلسب يف عر ات ةفأخذ  اكزهل ملاصلدل ملتفصل هبشا  لو ملال

 

هبن عر جتلءع ر نشتتتتتتتتتتتتتتا   قكاي عرتلملحتا: اعرهبن أيب رهبادتا ملازعر ق تلين:  تلها حاتتتتتتتتتتتتتتن ة ميو  عما (  1)
 .149ص ملعرفازيعو 

هتتتتتتتتتتتت( حتهاق غكّلس ع ل  339هبن طاخلن عر لرعيب )ت هبن حممل عكاساهي عرا ري: أهبا اصا حممل (  2)
عك   خشتتتتتتتت ا ملشتتتتتتتتاحهو  اعجدا ا. حمماا أمحل عحل ين ملتصتتتتتتتتلياهو عرهلهاع: اعر عرالتب عردايّب  

 .1091و ص 1967ر ك لعا ملعرنشا 
ل.ج: ص  1965هبن حممل ع ل رهبه عألالراتتتتتتيو هبريملت: اعر عرافلب عردايّب  عردهل عر ايل: أمحل (  3)

325. 
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. ملحبام أن  (1) الَّنل ةفمااه ع ى عغفصلب عأل لكن ملعرنزملل يف غري أملطلَّنل
)كلكاعاا   يفجزَّأ  ن عكدىن ةإاه ين يي أن تاان  فمما ره ةفأت عرهلةاا جزء ال

عكنفظا يفشّاة ل عكدىن حبههو ملعر  ظ هبهاكهو ملإال كلات ق ها يف  هّاِهل جمف  ا  
 . (2) كافيتٍن عن ل

ملقامف ل  ي يف رزمل الته إىل عرص ا هبْي إيهلع عرهلةاا ملعرن س اّ ملقل أشلر عكد
عرشدايّا ة ّْي أن هنلك قاعيف انةاع ملأخاى  افحّ ا ملحّذر  ن عسفخلعل عحلاملف  

ملعرثلء ملعجلام ملعرزعي ةماساهلهل عرصاتاا  ملعرظلء  عرنلةاع يف عرهلةاا كلريْي ملعركلء
 .(3) ياان  افم ًحل  ل ملابرفليل ةإّن  ااملاهل يف عرن س ال ئً تهع ع ى عألسن ملقًدل ساتّ 

د ا يف عرهاعيف ص لت  اساهّاا كلردذملهبا ملسالسا  جهبن  ملعشرتط قلع ا 
يف سل داه: "ملأ َّل   هثريًععكخاج ملتصايع عر ات عألملل حَّت ياان عرشلعا أهبدل 

ص لت عرهاعيف عجلالع ة ي: عذملهبا حاملف عرهلةااو ملس ارا خماج لو ملعرفصايع  
 .(4) يف عكك ع"

ين يي عر صل هبان مل   ل ةإاه الملهثريمهمل  مل يان  ن شأن عرازن ملعرهلةاا 
 عألخاى. اعنلصا عرشد ملهبْي 

 

هتتتتتتتت( حتهاق ع ل عراالل  255هبن حم اب )ت هبن حبا عر الن ملعرف اْي ر جلحظ: أهبا عثملنو عمامل (  1)
 .138و ص 1جو 1948و 4هلرملنو هبريملت: اعر عر ااو ط 

هبن عحلاتنو عرهلهاع:  ك دا جلنا عرفأراف ملعررتمجا   هبن حممل شتاح اياعن عحلملستا: عكازملقيو أمحل (  2)
 .61ص و 1ل. ج1967هتو  1387و 2ملعرنشاو ط

هبن ستتتتت املن عرفناخي عكداي أهبا عردالءو حتهاق ا.علئشتتتتتا ع ل   هبن ع ل هللا رستتتتتلرا عري اعن: أمحل (  3)
 .386-375و ص1977عرامحنو عرهلهاع: اعر عكدلرف 

هبن جد او حتهاق ا. حممل ع ل عكندم خ لجيو هبريملت: اعر عرافب عرد مااو   اهل عرشتتدا: قلع ه (  4)
 .54.ص 54. ص 1987
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 التشكيل الوزن : 
ع ى أّن عرازن أسلس عرشدا ملأّن عرهلةاا    -كمل أس  نل- عتَّ ق عرنهلا عرهل لء

ها    ها شدا مل ل   يامى عرشدا شداًع إال هباجاامهل ة مل ميّازعن هبْي  ل   عملاه ملال 
 اثا.

و عنليا ملعاحا ر ّلالالت عرصاتاا ملهثريهل ع ى عرن س عإلاالااا  عكمل أملرا 
ر ذملق عردلل    ءً ساهل إرالا مليف عردصا عحلليث كلن ع ى عرشدا أن ياليا تكار عك

كافمداه عرذين أخذت عكاساهل تيزمل ةااهم مل شلعاهم ملحتظى إبعجلدم  
ع عريت تنظا إىل عر يا اظاع ك اا تهال ع ى  ملعهفمل  مو ملح ت عرنظاع عكاّحل

و ةلرنص تااي  اًّلال شا   ًّيًّ رت لط هبْي عنلصاهل يف عرنص عراعحل عرت لطًل عضا عال
شلعا ملتيذي مجاع عردنلصا هبناب  ف لملتا  تن ع  ن عرن س ملعك  ملعحلع   ةاه عصلرع

مليدرب عرنيم عن  و ملتؤثا عردلط ا ابرنيمو ملحباب هذه عرنظاع ي فهي عر  ظ ابكدىن
يداا عرازن قلرً ل جل ًلع   املًال ع ى عرفجاهبا هبل يارل  د ل    شخصاا عكفا م ةال

 .(1) ا ا ل عر حظا  يف
و  دض ملكل كلن عرازن عرشداي ملسا ا متّان عرا ملت  ن أن يؤثا هبدض ل هب

  ملعالاف له و ةإاه يادى رفاةري هذع إباثرع عحلاايا ملعرهلهب اا رلى كّل عكشلعا عردلّ ا
 دفمًلع ع ى عك لجأع ملراملا عألةدلل عراايدا ملحّب عالسفكالعو ملعم ه ابرنا ا  

تالملي شاًئل يف سعتل    ألي غاض  ن أغاعض عرشدا أش ه هبدمل عخلمريع ة ي ال 
 رهلر عكنلسب.ملران متنح عحلاايا ملعراملح ر الئل عرذي تضلف إراه اب

 

و  1958كارااج )ااعهبغ عر اا عريايب(: تامجا ا. حممل  صتتتتتتتتتتتتك ى هبلمليو عرهلهاع: اعر عكدلرف   (  1)
 .98ص 
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 ولكن أين يقف الشعر القدمي من هذا كلِ ه؟ 
عرهل لء عنصا عكاساهل يف شداهم  افخل ْي عألملزعن ملعرهاعيف  رهل ملةا 

خت ا  ن أصلرا ملإهبلععو ملراّن عرنهلا يف عردصا   ملعر حار عرشدايا هبكايها ال 
عألملزعن عخل ا ّاا بَّنل  اساهل عصا عر لعملع عألملىلو ملأَّنل رتا ا   ععحلليث عّتما 

و (1) اساهل عحلليثا بايل  ل تالئم تُناع عك  ملأَّنل ال عراعحلع رهال  ل ع ى عرنيما 
ملأن عرهلةاا ملعرازن ثهاالن ع ى عرشدا ملميندلاه  ن عرفلةق  ن عرن سو ملأنَّ عرفزعل  

 قلةاا ملعحلع يف عرشدا أةهل عرهصالع مجلهلل. 
كمل رّكز اعلع عرفجليل ع ى عإلحيلء ملعكاساهل عرلعخ اا عرنلهبدا  ن عرا ملت  

اب عرشا ي عرذي تثريه عرهاعيف  ملظالهلل ململقد ل أكثا  ن عنليف م ابجلل
 .(2) ملعألملزعن 

عو  ِّ ملياى أاصلر عرهلمي أن عألملزعن ملعرهاعيف هت ع ايّا هبال عةفدلل أمل تصن
ةلرشداعء عرهل لء ملعرا لر عرّبملع عن أةالرهم مل شلعاهم كأحان  ل ياان عرفد ري  

 اساهل قصلئلهم   ع عرفزع  م ابر حار ملعرهاعيف ملاظلل عرف لعال عرصلرلو ملسلرت  
 جنً ل إىل جنب  ع أهاعئ م ملأحلساا م ملعجتلهلتم عر اايا.

كمل أن عرهل لء اّاعاع يف عكاساهلو ملعرلرال  ع سر  عسفخلع  م عر حار  
كثريع عكهلطع ملقصريع عكهلطع ملعألحبا عجملزملءع ملعكشكارع ملعألرعجاز ململ يه اع عنل  

ملإًسع  شكا ملعكاهبع ملعكخمس ملعكاّمطو عرهلةاا عراعحلع ة نلك قلةاا عكزاملج ملعك
 

 و )عجلماا يف أملزعن عرشدا ملقاعةاه(.1963و س فمرب جم ا عرثهلةا عرهلهايا: سال ااةل (  1)
و ص  1981 دليري عحلام عجلمليل يف عرنهل عألايّب:  نصتتتتتتتتار ع ل عرامحنو عرهلهاع: اعر عكدلرف  (  2)

414. 
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ةا ل  ن    غناَّتا ململعسدا السامل إسع أا نل إىل سر   ل عرهلمي  ةأملزعن عرشدا عردايّب  
ملزعن  ن أن هت يف صار  فدلاعو ملحنن  زحلةلت كثريع جًلع ُمل ميّان هذه عأل 

ات  حيُق ألحل أن ي لل اظلل عكاساهل عرذي ملاده عرهل لء   مل كل ااى أاه ال 
ميان ألحل أن ياةض   لأ عإليهلع ملعرازنو ألاه شيء   عرلملععي ملعألس لبو ملال

ميان جتلملزهو ةأايلل عرشدا عردايّب أايلل ةارا اريا أصا ا تات ط ابر يا   أصال ال 
يهاّه عهل أمل   و ةهكع عرص ا ابرداملض عردايّبو أ ٌا ال ًّيًّ  صري  ًّيًّ عرت لطًل عضا 

يدين سر  أانل   جليل تّار غري  ه الو ملال  نكقو ملعجلاي ملرعء عجلليل ألاّه
ااةض عرشدا عحلليث مج او ة نلك  ن عرشداعء عحمللثْي  ن جنح جنلًحل عظاًمل  

و  ةأخذملع عرف دا او  يف عاض جتاهبفه ملعرفد ري عن ل ملهؤالء مل ي ص اع ص ف م ابرهلمي
ق هبْي عرهصالع  ملتاكاع عر حاو ملاّاعاع عرهاعيف ملإن مل ي فز اع عرهلةاا عراعحلعو ةلر ا 

خالف يف عرفشاال ملطايها عرفاصالو يف عرصاع ا   عرداهبّاا عحلليثا ملعرهلميا ها
 ملعرفالهل.

ملافالءل هبدل هذع ك ِّه: هل حهق عرشداعء عرفاعزن عرنيمي ملعإليهلع عكاساهي  
رَت هلم عكاساهل  ل جتد ه  ؤثًاع يف ا س عكف هي؟ ملهل  ِّ يف أشدلرهم؟ ملهل ملف
يف قصلئلهم ةجد ف ل هبنالت حاا انهبضا ابحلاكا ملعرفأثري   آتزرت عنلصا عرشدا

 ملعإل فلع؟ 
ملرإلجلهبا عن هذه عألسئ ا الهبّل  ن عراجاع إىل املعملين عرشداعء رن فمس  

 عألارا عريت تداننل ع ى عإلجلهبا عكهندا. 
رهل اظم أهبا عركّاب عكفنيّب ع ى عر حار عخل ا ااو ململّظف عألملزعن عرداملاّاا  

نصا عكاساهل يف شداهو ملقل عسفخلل حبار عرشدا عردايّب كلةاو  كإطلر خلرجي رد
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ملعلط ا عرشلعا ةاات ع اه أن يفلر عرازن عرشداي عكنلسب ملعكالئم رألهبالت  
ملغاض عرنّص؛ كأْن يناج أهبالته ع ى عر حا عرال ل  ثاًل أمل ع ى حبٍا سخاو  

ال ابآلخاو ملعرنظم  ةلكدىن ملعرهلرب عر  ظّي مهل كلراملح ملعجلام ال يامل أحلمهل إ
يثري يف عرن س هاعجس ملي اج عاعطف ال ي اج ل عراالل عكاسل َ  مل جلا  

 ملمسل.
ملي هى عراؤعل عحللئا؛ هل جنح عرشلعا يف عرفاةاق هبْي عر حا عرداملاي  

 ملعكدلين ملهبانه ملهبْي عردلط ا ملعرياض عرشداّي؟ 
يص ح ر حملسا  رهل ملّظف عرشلعا عر حا عركايل سع عكهلطع عراثريع عرذي  

ململصف عكدلرك ملعكاااعلت عجلليّتا عألخاى كلكلح ملعر خا كل يّفام هبه هذع  
عر حا  ن عرن س عركايل ملعرهلرع عرا ريع ع ى عحفاعء عكدلين عر خما ملعرفد ري عن  

"ةلركايل حبا خضّم يافاعب  ل ال   عألةالر عألكثا عمًهل ملغزعرًع ملت اًعل:
اع ر  خا ملعحلملسا ملعرفشلهباه ملعالسفدلرعت ملساا  يافاعب غريه  ن عكدلينو مليفّ 

 . (1) عحلاعاث ملتلملين عألخ لر ململصف عألحاعل
مليف عكلح اظم أهبا عركّاب عكفنيّبّ ع ى عركايل  زيًلع  ن عرهصلئلو أسّجل  

  ن ل عرهصالع عريت  ك د ل: 
 ك تتتتتتتى هبَ  اعًء أْن تَاى عكْاَت شلِةاَتتتتتتتل

 
تتتتتتّن أ لاِاَتتتلعرتتتمَ مَلَحْاتتتبم    (2)َنليَتتتتتتتتتل أْن يام

 
 

إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م ستتت املن عر اتتتفلين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو   (  1)
 .91ص 

اتتّمى ابر الن يف شتتاح عرلياعنو عرنلشتتا: اعر  اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هبشتتاح أيب عر هلء عرداربّي عك (  2)
 .281عكداةا ر ك لعا ملعرنشاو هبريملت ت ر نلنو عجلزء عراعهبعو ص 
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ملي اه عرال ل ملها كلركايل يف قلرته ع ى عسفادلب عكدلين عجل ا ا ملعخلكريعو  
ملراّنه أكثا  املاا  ن عركايل رفشلهبه ت داالته ملأكثا االرا ع ى عرففلهبع ملعرفالحق  

  ِّ أي تفلهبع عألحلعث ملحللق هبدض ل هب دض ة ا يص ح راصف عكدلركو ملعراا 
ملعالعفلعا ابرن سو ملعحلليث عن عر كاالت  و ملعر ّاو كمل ينلسب عر خا 

"ملعرال ل أمُت عألحبا عرا لعّااو ملقل أحاناع هبفامافه كل اًل ألاه يص ح    ملعر املساا:
راّل ااع  ن أااعع عرشداو ملهلذع كلن كثريًع يف كالل عكفهّل ْي ملعكفأّخاينو ملها  

 .(1) ب إىل عرشلع  نه إىل عرّاِقّا"أجاا يف عخلرب  نه يف عإلاشلءو ملأقا 

عكليحو ملعهلجلءو  مل ملقل اظم عرشلعا ع ى عرال ل يف أغاعض شَّّت كلريزلو 
 عراصفو ملعرااثءو ملعرشاقو ملعردفلب. مل ن ل  ك ع قصالته:مل 

 رتتتتتتتتتتتتتِ  ًّي  نتتتتتتتتتتتتتلزلم يف عرهتتتتتتتتتتتتتاِب  نلزلم 
 

 (2)أق تتتتتاِت أاتتتتتِت ملهتتتتتنَّ  نتتتتتِ  أملعهتتتتتتتتتتل 

ع ى هذع عر حا عر ااط عرذي يفمّاز   عرشلعاملي اه عر ااط حاث اظم  
ااب ملعردفلب  نهباالسفهو ملعذملهبا ايملتهو ملرقا أحللاهو ة ا يص ح ر يزل ملعر

ملعراصف ملهبهاا عألغاعض عرشدايا: "ملعر ااط يهاب  ن عركايلو ملراّنه ال يفاع  
 ث ه السفادلب عكدلين ملال ي ْي رانه ر فصاف ابررتعكاب ملعألر لظ  ع تالملي  

 

إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م ستتت املن عر اتتتفلين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو   (  1)
 .91ص 

ين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو  إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م ستتت املن عر اتتتفل (  2)
 .91ص 

 



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
186 

أجزعء عر حاين. ملها  ن ملجه سخا ي اقه رقّا ملجزعراو ملهلذع قلَّ يف شدا أهبنلء  
 . (1)عجلله اا ملكثا يف شدا عكارِّلين"

مل ن عرهصلئل عريت اظم ل عرشلعا ع ى عر ااط يف أغاعض: عكليحو ملعهلجلء  
 ملهذه  ك ع إحلعهل: اىملعردفلب ملعرشا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ مم   مَلعَحّا قَتْ  لهم ُمّْن قَتْ  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم شتتتتَ
 

 (2)َ ْن ِ ْامي مَلحلرتتتتتتي ِعنَلهم َستتتتتتتتتتتتَهمم ملَ  

ملي اه عر حا عراعةا: "ملها أرْي عر حار يشفّل إسع شلاتهو ملياّق إسع رقهفهو  
عرشلعا  ع اه . ملقل اظم جيتاا هبه عرّنظم يف عر خاو ملةاه جتاا عكاعثي" ملأكثا  ل

  ك ًدل رهصالع  ن ل: أهبالاًت يف أغاعض  فناعا  ن عرشااى ملعكليح ملعريزل؛ إرا   
 إسع غلَ تتتتتتتتتتتتْاَت ةتتتتي َشتتتتتتتتَاٍف َ تتتتتتتتتتتتتتتتاممللِ 

 
 ( 3) ةَتتتتتتتتتتال َتهنَتتتتتْع مبتتتتتتتتتتتتتتتل املَن عرّنجتتتتتتتتتتالِ  

ملي اه عراايع: "ة ا حبٌا يفلةق سالسا ملعذملهباو حيان ةاه عراصف ملمتثال   
. ملااف ي هبهال  (4)عرداعطفو مل ع هذع ة ا ق اٌل جًلع يف عرشدا عجلله ّي"

 

اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هبشتتاح أيب عر هلء عرداربّي عكاتتّمى ابر الن يف شتتاح عرلياعنو عرنلشتتا: اعر   (  1)
 .362عكداةا ر ك لعا ملعرنشاو هبريملت ت ر نلنو عجلزءو عجلزء عرثلرثو ص 

 م ستتت املن عر اتتتفلين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو  إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه (  2)
 .91ص 

اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هبشتتاح أيب عر هلء عرداربّي عكاتتّمى ابر الن يف شتتاح عرلياعنو عرنلشتتا: اعر   (  3)
 .119عكداةا ر ك لعا ملعرنشاو هبريملت ت ر نلنو عجلزء عراعهبعو ص 

إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م ستتت املن عر اتتتفلين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو   (  4)
 .93ص 
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 :(1) عكاّقش
 عرنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اتتتتتتتتتتتت  ملعراجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه اان 

 
 ملأطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعف عألكتتتتتتتتتتتتتتتتتتّف عنم  ااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٌ  

ملي اه عكفهلرب: "ملها حبتتا ةاه راٌَّا ملايمتتا  كاهبا ع ى شلٍع  أااسٍاو ملها   
 أص ح ر دنف  نه ر اةق".

ملي اه عخل اف: "ملعخل اف أخّف عر حار ع ى عرك عو ملأطالهل ر امعو يش ه  
ا ست ارا ملأقاب عااجلً ل. ملإسع جلا اظمه رأيفه س اًل ُمفنًدل  عراعةا راًنل ملراّنه أكث 

رهاب عراالل عكنظتال ةاه  ن عرهال عكنثارو ملراس يف مجاع حبار عرشدا حبٌا  
 يصح ر فصاف  ماع عكدلين يف أغاعض شدايَّتا  فناَّعا  ن ل قال عكفنيّب:  اظريه

 أيتتتتتتتتتتتَن أز دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَت أيُتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتذع عهلتتتتتتتتتتتمللم 
 

 .(2)ا تتتتتتتتتم عرتتتتتتتتتتتتُاهبتتتتل ملأاتتتتَت عريمتتتتللم حنتتتتنم  

ااح يف أغاعض شدايّا شَّّت؛ حاث  نملقل اظم عرشلعا أهبا عركّاب ع ى عك 
 يهال يف رحلب عكليح: 

 أَحتتتتتتتتتتتتُق عتتتتتتتتتتتتلٍف هبَلْ دِتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  عهِلَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم 
 

 (3)أحَلثم شتتتتتتتتتتتتتتتيٍء َع ًلع هبتتت ل عرِهتتتتتتتتتَللم  

ملعهلجلء ملعريزل ملعردفلب ملعرشااى: "ملها يف أغاعض عكلح ملاظم يف عرا ل  
حبا عراِّقا ةاجاا اظمه يف عألحزعن ملعألةاعح ملعرزهاًّيتو ملهلذع ردب هبه عألالرااان  

 

و حتهاق كلرين  1998اياعن عكاقشتتتتتتتتتتتتْيو اعر صتتتتتتتتتتتتلار ر ك لعا ملعرنشتتتتتتتتتتتتاو هبريملتو عرك دا عألملىل  (  1)
 .68صلارو ص 

اتتّمى ابر الن يف شتتاح عرلياعنو عرنلشتتا: اعر  اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هبشتتاح أيب عر هلء عرداربّي عك (  2)
 .243عكداةا ر ك لعا ملعرنشاو هبريملت ت ر نلنو عجلزء عرثلرثو ص 

 .58ا اهو عجلزء عراعهبع ص  (  3)
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كّل   دبو ملأخاجاع  نه ااملب عكاشحلتو ملها غري كثري يف عرشدا عجلله يو  
 . (1) ملأكثاه يف  ثل  ل تهّلل"

عرامع جياا اظمه يف عألانشال  ملعكليل قّل  ن ينظم ع اه ملها ثهال ع ى 
 .(2) ملعرفاعشاح عخل ا ا"

ملأ ل عراجز عرذي يمك ق ع اه محلر عرشداو ة حٌا كلن أملىل دم أن ياُماه  
علمل عرشداو ملرا ارا اظمه ملقع ع اه عخفالر مجاع عرد ملء عرذين اظماع عكفان  

و ة ا أس ل عر حار يف عرن ظمو ملراّنه  عرد مّاا كلرنحا ملعر هه ملعكنكق ملعركبِّ
يهصا عن ل مجاًدل يف إيهلظ عكشلعا ملإاثرع عرداعطفو ةاجاا يف ملصف عراقلئع  

 شّلا يف إحلى قصلئله: هبن   حاث قلل عنرتع  (3) عر ااكا ملإياعا عأل ثلل ملعحلامو

 ًّي ع تتتتتتتتتتَل خّ ي عنِ  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْاَل عكْ رتي
 

 خ ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِ عرتتتتتتتتتتتمم ملعْصيي إىل قَتْاِل عحمِلبِّ   
تتتتتتتتتتذي     كالً ل صْيفمتتتتتهم  تتتتتن َعاتتتتتتتتتتَجلٍ مَلخم

 
 ل َرصَّْدفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ابجلْاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملَ دتتتتتتتتلااتتتتتتتتً  

 القوافــــي:  

رهل أشاان سلهبًهل إىل املر عرازن ملعرهلةاا يف صنع عإليهلع عكاساهي يف  
ملياى عر افلين أّن عرهاعيف تاةع شدًاع ملحتط شدًاعو ةد ى عرشلعا أن  و عرهصالع

 

إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م ستتت املن عر اتتتفلين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو   (  1)
 .94ص 

 .94ا اتته: ص  (  2)
 .43لو ص 1893هبن شلعاو  ك دا عآلاعبو هبريملت  اياعن عنرتع (  3)
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قلةااو ةلرهلف   ِّ ف عكاعاع عريت تص ح ةا ل كلحيذر ملها يفلر قاعةاه ملأن يدا 
  جتاا يف عرشلع ملعحلابو ملعرلعل يف عر خا ملعحلملساو ملعكام ملعرالل يف عراصف 

 .(1) ملعخلرب ملعر لء ملعراعء يف عريزل ملعرنااب
أمحل أن عرهاعيف حاعةا عرشدا ة ي  اكزه ملاهكا  هبن  "ملياملي عخل ال

ملا مح يف قال عخل ال املر عرهلةاا عك م يف عرهصالعو سر  أّن   .(2)متلساه"
عرهلةاا ركن رئاس  ن أركلن عرشتتداو هبل هي عكاكز ملعحملار عرذي حي ظ ر هصالع  
تالمح ل ململحلتل ملمينح ل هذع عرفال ل ملعرفملستت  عرذي رااله الا اط عهلهل  

 ملتنلثات جاعهاهلو ملتالقكت ح لتل.
عرهلةاا ملجلءت يف  ااد ل عرصحاح حباث تالئم عرياض ةإسع صحت 

عرشداي ملتفَّاق ملعلط ا عرشلعا ملحلرفه عرن ااا ملعراجلعاااو أا ت ع ى عرهصالع 
حاًنل ظلهًاع ملابطًنل ها أمسى ملأرقى  ل يف عرهصالع. ملإًسع ةد ى عرشلعا أن حيان 

غاي ا يف  الَّنلو   ل ملالعخفالرهل ملأن ينزهلل  نزرف ل عكنلس ا ةال هت ق ها يف  ااد 
هبدالع عن علط ا  ملأن تاان  الئما ر مدىن  فمما ره غري  ن ص ا عنهو ملال

عرشلعاو ألن عردالقا هبْي عرهلةاا ملعرشدار عالقا ملثاهاو ملأن يفلر عحلاملف عريت 
 اقًدل حاًنل  كااًب  ن غري ا ار أمل عسفااعهو ةحاملف كلريْي  تهع ع ى عرامع
 ملعرثلء ملعجلام ملعرزعيو تزعج عألسن ملتثهل ع ى عرامع ملعرن س.ملعركلء ملعرظلء 

جد ا يف عرهاعيف كلردذملهبا ملسالسا عكخاج  هبن   ملقل أشاان إىل شاملط قلع ا
 

إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م ستتت املن عر اتتتفلين ملتد اههو هبريملت: اعر إحالء عررتعث عردايّبو   (  1)
 .97ص 

لو  1965ريملت: اعر عرافلب عردايّب هبهبن حممل ع ل رهبه عألالرايو  عردهل عر ايل: أهبا عما أمحل  (  2)
 .325و ص 5 ج
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ت اتنل عإلشلرع إىل إحللح عحمللثْي ع ى عراهبط هبْي  ملتصايع عر ات عألمللو ملال
ااا كل ةاه  ن رْي  )ةشداعء عراقا ميا ان إىل عسفدملل عر  عرهلةاا ملعرلالرا عرن ااا

ملعااالر يالئم عرداعطف عراقاها عكناااعو ملشداعء عر خل ا ميا ان إىل عرضم  
 .(1) رانلسب حتلًّيتم ملقاع شخصالتم(

 املوسيقا الداخلية: 
هبل يشرتك عإليهلع  و راات  اساهل عرشدا حبارًع ملت داالت ملقاعيف ةحاب

عرلعخ ي جنً ل إىل جنب  د ل رفشاال عألايلل عحمل  ا يف عرشدا ملعكؤثاع يف ا س  
عكف هيو ةلإليهلع عخللص ر حاف ها انجم عن تاعيل عحلاملف ملتاتا  ل هبكايها  
سكاا ملعإليهلع عخللص ر ا ما ملانجم عن عرا ما عرلعرا عكاحاا ملتاتاب عألر لظ  

ر  يؤاي املره يف تشاال  اساهل عرشداو ةلر حرتي حْي  تاتاً ل حلسقًلو كّل س
ملصف إياعن كااى عخفلر عحلاملف عرص ريياو كلراْي ملعرصلا ملقل تفلهبدت هذه  
عألصاعت يف عألهبالت هبكايها ابرعا تدرب عّمل حيس هبه عرشلعا  ن أسى ملحزن  

 كل حل دذه عرهصار عر خما:
 صنتتتتتتتتتتتتتت ا اتتتتتتتتتتتتتي عمل يلّاس ا اي

 
 كّل ج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ملتاةدت عن جلع   

 ملمتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حْي زعزعين عرلها 
 

ل  نه رفداتتتتتي ملاااتتتتتي   (2)عرفملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً
عادالس كل يف ا س عرشلعا  ن   عرالهبهاةففلهبع عراْي ملعرصلا يف عألهبالت  

 

عكاشتل إىل ة م أشتدلر عرداب ملصتنلعف ل: ا. ع ل هللا عركاب عجمللملبو عرهلهاع:  ك دا  صتك ى   (  1)
 .71و ص 1لو ج1955هتو 1374و 1عر ليب عحل يبو ط

 .470و ص 3اياعن عر حرتي: عجمل ل عألمللو اعر عكدلرفو عرهلهاعو ط  (  2)
 عجل لن. اااي: إساليل.ت عجللع: عردكلءو عجل س: عر ئام 
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شحنلت عألسى ملتد ري عمل جياش يف ا اه  ن  شلعا عحلزنو ملحنن االحظ  
كاف عخفلر عرشلعا حايف عرزعي ملعردْي ر فد ري عن قااع عرلها ملثه ه ع ى  

 عإلاالن
)زعزعين( سر  أّن عجفملع هذين عحلاةْي مينح عرا ما قاع ملعنً ل كمل ياحي  

 عرشليلع.ابحلاكا عره ها 
ملهاذع الرك عرهاما عرفد رييا ر صات عراعحل يف عرفد ري عن عكدىن مليف  
تشاال عإليهلع عكاساهّي عكؤثّا. كمل أن عخفالر عرا ما ململاد ل يف ااق خلص  

ملإيهلعلته و رفاان اعرا  احاا يالعل عرشلعا ع ى تشاال مس اااَّفه عرصاتاَّا
 ملأايل ه عكاساهاَّا.

هل عرلعخ اا عحملانلت عر  ظاا  ن جنلس ملتصايع ملتاصاع  مل ن  صلار عكاسا
 ملحان تهاامو ملعحملانلت عكدنايا  ن ط لق مل هلهب ه ملسر  كثري يف عرشدا. 

عرنهلا عرداب عرهلع ى ةجد اه    هبه  ملعرفصايع كثري يف شدا عرشداعءو ملقل شيف 
ملعاَّةه عهبن رشاق   و(1) (… ن عر الغا )ةأحان عر الغا عرفصايع ملعراجع 

ملعين هبهاره: "ها  ل كلات عاملض عر ات اتهبدا رضاهبه؛ تنهص هبنهصه ملتزيل  عرهري 
عرفاجاع يف  ن   . ملعاّةه عرزركشي قلئاًل: "عرفصايع يف عكنظال اظري(2)هبزًّياته"

 

هبن جد ا عراتتلتتتب عر يتتلعايو عرهتتلهاع:  ك دتتا عراتتتتتتتتتتتتتتدتتلاعو   جاعها عألر تتلظ: أهبا عر اج قتتلع تتا (  1)
 .3لو ص 1932هتو 1350

هت  1401و  5و ط لاعر عجلاهبن رشاق عرهريملعين عألزايو  عردملع يف حملسن عرشدا ملساعهبه: عحلان (   2)
 .173و ص 1ل.ج 1981 -
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 ".(1) كالل  نثار
ملياثا عرفصايع علاع يف  ك ع عرهصالعو ملرذر  كلن هثريه ع ى عكف هي  

رااان عرفأثري يف عكف هي  نذ عر حظا عألملىلو   لعرفأثري عألمل و ةلرال ع يف هى ًّيًّ قا 
ةلاف لء عرشكا عألملل ابرهلةاا ا ا ل  و  ملعحلّق أّن هذع عرفأثري هثري صات مل اساهي

عريت ينف ي دل عرشكا عرثلين يشال شاًئل  ن عرفاعزن عإليهلعي هبْي عرشكاين ةارتك  
 أثاه عحلمال يف أسن عكف هي ملا اه. ِّ هذع عرفاعزن عرصات عكاساهي 

 مل ثلره قال ع ائ عرهاس: 
 ق تتتل ا تتتِ   ن سكاى ح اتتتٍب ملِعْاةتتتلنِ 

 
 (2)ملَرْستتتتتتتتٍم َعَ تتتتتتتتْت سًّيتمتتتتتتتتتتتتتتتتهم  نذم أز لنِ  

 ملقال عكفنيب:  

 ع ى قلِر أهِل عردتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزِل هت عردزعئمم 
 

 (3)عرااعِل عكالرِلم  ملهتتتتتتتتتتتتي ع ى قَتتتتتتتتتتتْلرِ  

ملعرفصايع أراق  ل ياان يف  كلرع عرهصلئلو ملأ ل إسع كلن يف ملسك ل ة ا   
 مل ثلره:   افحانغري 

 

هتتتتتتو  اف ا اعر عحلليثو   794تتتتتت  745هبن دلار عرزركشيو  هبن ع لهللا عرربهلن: هبلرعرلين حممل (  1)
 .96و ص 1عرهلهاعو ج 

.  159لو ص 2004هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  1425و 5عرد مّااو هبريملتو ط  باعر عرافاياعن ع ائ عرهاسو  (  2)
 .173/  1عردملع الهبن رشاق عرهريملعين: ج 

شتتاح أيب عر هلء عرداربّي عكاتتّمى ابر الن يف شتتاح عرلياعنو عرنلشتتا: اعر  اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هب (  3)
 .378عكداةا ر ك لعا ملعرنشاو هبريملت ت ر نلنو عجلزء عرثلرثو ص 
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 هبصمْ ٍحو  َأاَل أيُ ل عر الم عركَّايلم َأاَل عجْنَلِ 
 

لِ    (1)مل تتتتتتتل عإلصتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتلحم  نتتتتتتتً  َبَْ ثتتتتتتتَ

 الرتصيع:  
إسع كلن عرفصايع عت لق َّنليا عرشكا عألملل ملَّنليا عرشكا عرثلين حباف عرامليو 
ةإنَّ عررتصاع عتّ لق ك مفْي يف عرشكا عألملل  ن عر ات أمل يف شكاي عر ات  

 أيًضل عرهاعيف عرلعخ اا.   ي ل يامحباف ملعحلو ملها 
ملتداي ه يف كفلب جاعها عر الغا ر  لمشي: "عررتصاع ها تاعزن عألر لظو  ع  

ل  مليد عرهاعيف عرلعخ اا أيًضل يامي   ل ملها و(2) "لأمل تهلردتاعةق عألعجلزو 
يف    اًّل صلرًع  ن  صلار عكاساهل عرشداياو ةامل ت دب عرهاعيف عخللرجاا املرًع ج 

عرهاعيف عرلعخ اا ت عررتصاع ت املرًع  تشاال عرا ما عكاساهاا يف عرهصالع هخذ 
 :سخا يف صنع عإليهلع عرلعخ ي ر  ات عرشداي. مل ثلره قال عخلنالء

 ه َّتتتتتتتتتتلط أمَْلِايَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٍ   محَّتتتتتتتتتتللم أًْراِيَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٍ 
 

تتتلام أَْاِليَتتتتتتٍا رِْ جاتتتتتتِش َجتتتتتتتتتتتتاَّعرم    ( 3) َشتتتتتتتتت َّ

"محَّللم أًْراِيٍَاو ه َّلط أمَْلِايٍَاو َش َّلام أَْاِليٍَا" تاعةق يف عألملزعن  ع تاعةق يف    ة ْي  
مَلِإنَّ عْر مجَّلَر َرِ ي   *ِإنَّ عأْلهبْتَاعَر َرِ ي اَِداٍم } قاره تدلىل:يف  سر   لعألعجلز. مل ث

 .(4) { َجِحامٍ 

 

 .117لو ص  2004هتو  1425و 5عرد مّااو هبريملتو ط  باعر عرافاياعن ع ائ عرهاسو  (  1)
جاعها عر الغاو عراتال أمحل عهللمشيو تلقاق ملة استا حاتن جنلر حمملو  اف ا عآلاعبو عرهلهاعو   (  2)

 .326و ص 2011و 3ط
 .46لو ص  2004هت ت  1425و 2اياعن عخلنالءو اعر عكداةاو هبريملتو ط  (  3)
 .23ت 22عرهاسن عراامي: سارع عالا كلرو عآليا  (  4)
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ملعألحللن عكاساهاا  أن اف ْي املر هذه عرهاعيف يف تفلهبع عرنيملت  ملاافكاع
ملتؤثا يف عرن س رففضلةا  ع عردنلصا عألخاى يف صنع مجلل   عريت تكاب عألسن

 عرشدا. 

 التكرار: 

ملاهصل هبه تااعر حاف  ن عحلاملف يف أر لظ عر ات عرشداي تااعرًع   حاظًل  
أمل تااعر ر ظا غري  اع يف عر اتو ملساعء أتاار عحلاف أل تاارت عر  ظا ةإن  

املر يف خ ق عإليهلع عكاساهي ع ى حنا  ن عألحنلء يف عر ات  هذع عرفااعر ره 
ملعرهصالع رفن دث  ن اعخل عر ات هذه عكاساهل عرلعخ اا عراقاها. مل ن أ ث فه  

 قال عرشلعا: 

َ ْاتتتتتتتتتتتتتتتتتتً ل  ًّيرَ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتْااٍ   عْاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتامملع رِتتتتتتتتتتتتتتتتتتي كم
 

 (1)ًّيرَ َتتتتتتتتتتتتتتتْاٍاو أَيْتتتتتتتتتتتتتتتَن أيْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَن عرِ تتتتتتتتتتتتتتتاعرم  

تااعر عرنلعءو ملتااعر عالسف  لل هلمل االالت؛  ن ل: عرفاكالو ملتارال إيهلع   
 اساهي يمض ي ع ى عكدىن جْاًسل  اساهاًّل  احًال؛ ة ا يشري إىل عرفدجاز أمل  
عالسفحلرا؛ إس كاف يتمْنِشاملن ة ذع أ ا حملل أن يهال هبه خم اق أمل هبشا... ملال  

 م أشل أااعع عرهصلص...  اَّ ر اا  ن عرشلعا؛ ةااف يتمْنزِل ةا 

 

هبن عااتتتتتتى عألع م   هبن ستتتتتت املن و هراف أيب عحلجلج ياستتتتتتفعرنات يف ت اتتتتتتري كفلب ستتتتتتا ايه (  1)
 .284هت. اعر عرافب عرد مّااو هبريملتو ر نلن: ص  476عرشنفماي عكفاىّف 
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ملر فااعر أااعع أمل أشالل ةهل ياان هبفااعر عحلافو أمل عرا ماو أمل عجلم او  
 ملرال شال االالت ملإحيلءعت ملإيهلعلت. 

ملياثا عررتصاع يف شدا عرشداعءو كيريه  ن ةنان عر ليعو مليدل  صلرًع  ن  
يف تشاال   اًّل  صلار عكاساهل عرشداياو ةامل ت دب عرهاعيف عخللرجاا املرًع ج 

املرًع سخا يف  ت عررتصاع تتت عرا ما عكاساهاا يف عرهصالع هخذ عرهاعيف عرلعخ اا تت 
 صنع عإليهلع عرلعخ ي ر  ات عرشداي. 

اافكاع أن اف ْي املر هذه عرهاعيف يف تفلهبع عرنيملت ملعألحللن عكاساهاا عريت  
 عألخاى يف صنع مجلل عرشدا. تكاب عألسن ملتؤثا يف عرن س رففضلةا  ع عردنلصا  

يف تشاال عرنيملت   -تااعر عر  ظ أمل تااعر عحلاف  -رهل أس م عرفااعر
  ملعإل فلع عكاساهاا عرلعخ اا عريت متنح عردمل عر يّن ملعرهصالع حّظ ل  ن عجلملل 

 ملعرفأثري يف عكف هي. 

 رد العجز على الصدر: 
اساهل ملعإليهلع يف  مل ن عردنلصا عرشدايا عريت هلل املر ملعاح يف تشاال عك

عردجز ع ى عرصلرو ملها  ن ةنان عر ليعو مليهصل هبه: أن   امى راَّ عرشدا  ل يم 
ياان يف عر ات عرشداي ر ظلن  فشلدلن أحلمهل يف َّنليا عر ات ملعرثلين يف أملل  
عر ات أمل يف ملسكه أمل يف سخا عرشكا عألملل أمل يف هبلعيا عرشكا عرثلينو مليهع  

دل    ملعّاةه عخلكاب عرهزمليين قلئاًل:  يف عرشدا ملعرنثا ع ى ساعء  "ها يف عرنثا أن جيم
َااَّرَْين أمل عكفجلااْي أمل عك حهْي دمل يف أمّلل عر هاعو ملعآلخا  عرتمم أحل عر  ظْي 
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و ملحنا: سلئلم عر ئاِم  (1) { لهم شَ ُق أْن ختَْ حَ هللام أَ لَس ملَ ى عرنَّ شَ ختَْ ملَ }يف سخاهل؛ حنا: 
و  (2) { َّلرًعلَن غَ هم كَ اَّ إِ  مْ هبَّام عْسفَتْيِ امملع رَ }قاره تدلىل:  ياجعم ملا دمهم سلئٌلو ملحنا

 .(3) {َهلِرْيَ لَل إيّنِ ِرَدَمِ امْم ِ َن عرْ قَ } ملحنا: 
مليف عرنظم أن ياان أحلمهل يف سخا عر ات ملعآلخا يف صلر عكصاعع عألمّللو  

 أمل صلر عرثلين؛ حنا قال عألمقَتْاِشا عألسلّي:
 عهبتتتتتتِن عردتتتتتتمِّ ي ِكمم ختتتتتتتتتلَّهستتتتتتتتتتتتايٌع إرتتتى 

 
 (4)ملراتتتتتتتتتَس إرتتتتتتتتتى اععي عرنّتتتتتتتتتلى هباايتتتعِ  

مَّا   ع لهللا عرهمَشرْيِّي:هبن  ملقال عرصِّ

 متفّتتتتتتتتتتتتْع  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْن مَشاتتتتتتتتتتتتِم َعتتتتتتتتتتتتاعِر جَنْتتتتتتتتتتتتلٍ 
 

 ةمتتتتتتتتتتتتل هبَتْدتتتتتتتتتتتتَل عردشتتتتتتتتتتتتاَِّا  تتتتتتتتتتتتن َعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعرِ  

 ملقال أيب متّلل:  

 مل تتتْن كلن ابر اتتتتتتِض عرهاعِاتتتتتتتتتِب  مْيَا تتًتل
 

 زِرْتتتتتم ابر اتتتتتتتتِض عرهَاعِاِب  مْيتتتتَا ل ةمتتتتل 

ة ي إعلاع عر  ظ يف عرشكا عرثلين  ل ال ي ى  ن عإليهلع عرّنِلّي عرذي   
لثه هذع عرفااعر أمل عإلعلاع؛ ةلإلعلاع ةا ل ر ت الاف له عكف ّهي ملإاثرع ره راف ّْي   حيم

دلاع؛ راارتجع  ل هلل  ن ظالل ملأالعء االراا تّش هلل عرن س  عرتمم أمهاا عر  ظا 
 مليادل دل عخللطا.

 

 .37عرهاسن عراامي: سارع عألحزعب:  ن عآليا  (  1)
 .10عرهاسن عراامي: سارع ااح:  ن عآليا  (  2)
 .168عرهاسن عراامي: سارع عرشداعء: عآليا  (  3)
هبن عما عر يتلعايو اعر عرافتب عرد ماّتاو   خزعاتا عألاب ملرتب ر تلب راتتتتتتتتتتتتتتلن عردابو ع تل عرهتلار (  4)

 .443ل. ص 1998هبريملت 
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 احملسنات البديعية:
ملهي حمانلت ر ظاا كلجلنلسو مل دنايا كلرك لقو أ ل عجلنلس ةفلل ملانقصو  
ملحيّان عراالل مبل يصلر عنه  ن إيهلع  كابو ملايملت رقاهاو ملعرك لق تضلا  
حيان عكدىن مليااّحه هبذكا عرنهاضو عاكالقل  ن عكهارا عكش ارع )ملهبضلهل  

 تفمّاز عألشالء(.
عجلنلس ملعرك لقو ملاملرمهل يف عر  ظ ملعكدىنو جتمااًل   مل  مل يان  ن أ ا
 ملتاااًحل ةهل عملَّ عجلنلس 

 ن عردنلصا عكاساهاا عرلعخ اا عرَّت تض ي ع ى عرهصالع أحللاًن عذهبا  
ملإيهلعلت  ؤثاعو ملقل عاةه عخلكاب عرهزمليين هبهاره: "عجلنلس هبْي عر  ظْي ها  

ااعع عحلاملفو ملأعلعاهلو ملهائلتلو تشلد مل يف عر  ظو ملعرفلل  نه أن يف هل يف أ
 ملتاتا  ل...؛ مل ن أ ث ا قال )أيب متلل(:

  تتتتتتل  تتتتتتلَت  تتتتتتْن َكتتتتتتتتتتتتَاِل عرزَّ تتتتتتلِن ةإاّتتتتتتتتتتتتهم 
 

 حياتتتتتتتتتتى هبتتتتتتتتتتتتتتتِن ع تتتتتتتتتتِل هللاِ  حياتتتتتتتتتتتتتتتل رتتتتتتتتتتلى 

 ملإن عخف  ل يف أعلعاهل )أي عحلاملف( مسِّي انقًصل. 

ملعالقفصتلا ملعرد ايا يف عر ليتعو جيدالاه أكثا مجلال ملهثريًع ملق ااًلو ألّن  
عك لريتا ةاه قل تيلمل زيً ل ملخلعًعل ر مف هى )ةلراجع ملعرفجناس ملعالسفدلرع  
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ملغريهل  ن ملسلئل عرزينا القاما هلل إن مل تان جزًءع  ن عكدىن ةفضاف ره  
 .(1)شاًئل(

هايا عرف حْي ملعرفنيامو ملحتاْي عر  ظو إالةا إىل  ملأ ل عرك لق ة ه املر يف 
  ل يؤايه  ن تاااح ر مدىن ملإهباعز ره.

ملر فشلهبه عرصايّف ت يف ملزن هبدض عرا ملت ت املر ملعاح أيًضل يف صنع عإليهلع  
عكاساهي عرلعخ يو ملميان  الحظا سر  يف أر لظ تشلدت  ن حاث عرشال  

 ملعرازن.

 حسن التقسيم:
عرد لرعت أمل عجلمل يف عر ات عرشدايو يف علا عحلاملف ملعرصاغ  الملي  تملها  

رتاً لو ةاه خ ا ملرشلقا تاف ذه   اًّلعرصاةااو مليض ي ع ى عر ات إيهلًعل  اساه
 أ ث فه: عألسن ملتااتح ره عرن سو مل ن 

 ملال يمِهاتتتتتتتتتتتتتتتمم ع ى َاْاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍم يمتتتتتتتتتتتتتتتاعام هبتتتتتتتتتتهِ 
 

تتتتتت    ن َعْاتتتتتتتتتتام عحلتتتتتيِّ ملعرتتتتتتتتتتتتتتتَاتِتتتتت  لم إال عألسالَّ
 هتتتتتتتتذع ع ى عخَلْاتتتتتتتتِف َ ْاهبمتتتتتتتتاٌط هِبام َّفِتتتتتتتتهِ  

 
 (2)ملَسع يمتتتَشتتتتتتتتتُج ةَتتتال يَتتتْاثِتتتي رَتتتهم َأَحتتتتتتتتتتتتلم   

 

 

هبن حممتل عجلاجتلين عرنحايو  ك دتا عكتلينو عرهتلهاعو  هبن ع تل عرامحن االئتل عإلعجتلز: ع تل عرهتلها (  1)
 .271ت 39لو ص  1984هت ت 1404

. تتت جاعها عر الغاو عراال أمحل عهللمشيو تلقاق ملة اسا حان جنلر حمملو  364ا اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته: ص  (  2)
 .302و ص3 اف ا عآلاعبو عرهلهاعو ط 
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عر افلن ر مف مِّس. عرَدرْي: عحلملر غ ب ع ى عراحشّيو ملعكنلسب هنل عأله ّي.  
عردري ملعراتلو  عخلاف: عرّذل. عرُا َّا: قكدا  ن ح ل. عرشَّّج: عرلَّّق ملعرااا. سكا  

 مث أالف إىل عألمّلل عّراهْبط  ع عخلاف.و ملإىل عرثلين: عرّشّج.

 يلزم:  لزوم ما ل
  يف خ ق عكاساهل عرلعخ اا يف عرشداو رزملل  ل  دب املرًع  مل ن عردنلصا عريت ت

ملها عرفزعل عرشلعا حاةًل أمل أكثا ق ل حاف عراملي ةال ييريه يف مجاع  و ي زل ال
هبالت عرهصالعو ملها  ن عردنلصا عريت ق مل ي ف ت إرا ل عرلعرسان. ملعاَّةه  أ

عخلكاب عرهزمليين هبهاره: "ملها أن جييء ق ل حاف عراملّيو أمل ل يف  دنله  ن  
عرافام ةال ته ا. ملأ ل  عر لص ا  ل راس هبالزل يف عراجع؛ حنا قاره تدلىل: )ةأ ل 

يف  دنله  ن عر لص ا  ل راس هبالزل يف عراجع؛ حنا قاره تدلىل: )ةأ ل عرافام ةال  
 .(1) ته ا. ملأ ل عرالئل ةال تن ا(

 ملهذع عركياعئّي يهال:

 َأَصتتتتتلرام عرتتتتتاَّأي صلاَتْفنِتتتتتي َعتتتتتتتتتتِن عخَلكَتتتتتلِ 
 

 (2)ملِحْ َاام عرَ ْضتتتتِل زعاَتْفيِن رَتتتتَلى عرَدكَتتتتلِ  

  
  

 

 .10و 9راامي: سارع عرضحى: عآليا عرهاسن ع (  1)
 .328جاعها عر الغاو عراال أمحل عهللمشيو  اف ا عآلاعبو عرهلهاعو ص  (  2)
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 الامتة:
إّن عردالقا عرهايا هبْي عرشدا ملعكاساهلو ملعرفأثري عرذي ي لمل رالٍّ  ن مل؛  
ر ت عاف له عرهل لءو ملتن َّه ره عحمللثانو ةفاج اع رلرعسا عرشدا ارعسا ةناا قلئما  
ع ى عراهبط عراثاق هبانه ملهبْي شهاهفه عكاساهلو ملجد ِت عرنهلا حيامان بن  اساهل  

تد رييا رنهل عراجلعن ملعخلاعطا ملعألحلساس ملعكشلعا عريت    عرشدا إَّنل هي  اساهل 
قل تدجز عألر لظ ملعكدلين عن اه  ل أمل عإلحيلء دلو ةفأت عكاساهل ر ًزع اعاًل  احًال  

 هباّل هذع.
ملعرشدا ال يفك ب حالع علط اا ةحابو ملإَّنل يفكّ ب عألس اب عجلمالو  

 ادّاا ملحاّعو أّ تل إسع كلات خ ا ا  ملعكاساهل عكؤثّاعو ملجيب أن تاان عكاستاهل ط
ملعهناو أمل اتتلةاع جلحماو أمل أسريع سجاناو ةإَّنل ت ال ع ى عرشلعا شداهو  
ملعكاساهل عرشدايا ال تافكاع أن حتال  ن غري عرفد ري عردلط ّي حلظا  ن عرز نو  

و  اًّلخبالف عرفد ري عردلط ي ةإاه يافكاع أن حيال  ن غري عكاساهل ةااان اثًاع أاهب
 . (1) ملهبهاع تد ريه ملمجلل تصاياه جتّال قامفه يف عحلالع عر ناا

ملُمل س ق اف  م قلرع عرشلعا ملهباععفه يف تاةري  اف ز لت عرشدا ملعنلصاه  
عريت تفضلةا  ًدل يف تااين عرنص عرشداي عكمفلزو  ن  دلٍن   الع ملعلط ا  

ملعرصلقو ملأر لظ  رفجد  ل حاَّا انهبضا ابحلاكا ملعحلاايَّا  ع جالشا متفزج ابر اا 
ع تاحي مبل حيّس هبه عرشلعا مليدهلو ملحاملف جلءت ع ى ااق هبليع مينح  ريّ  فخ

 درّبًع مل ؤثًاعو مل اساهل   اًّلمليض ي ع ى عرا ما جْاًسل  اساهو ًّيًّ عر  ظا إحيلًء قا 
 

ا عرلرعستلت عألاهبااو ص   يف عررتعث ملعرشتدا ملعر يا: ا.شتاقي اتافو عرهلهاع: اعر عكدلرفو  اف (  1)
90-91. 
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ملقلةاا ملادت يف  و خلرجاا  صلرهل عر حا عرداملاي عكالئم ر ياض عرشداي
ملتفحل  ع عكدىن  و فنلسب عكدلين ملتن ق ملعردلط املأازرت يف  نزرف ل رو  ااد ل

مل اساهل اعخ اا ت ث أحللَّنل  ن ق ب عرهصالع  و  اخاال ع اه  رفاان جزًءع  نه ال
إىل خلرج لو ملتفدلملن يف عزف مس اااف ل عنلصا  اساهاا  فناعا ت لأ هبناق  

و عملتاصاو ملمتا عرب عحملانلت عر  ظاا  ن تصايعو عحلاملف ملعرا ملت ملإحيلءعتل 
رفنف ي إىل أسن عكف هي  و ملط لقو ملجنلسو ملتااعرو ملحان تهاامو ملتاعاف
مّث تفااب إىل ا اه ةاكمئن مليافشدا رذع عر حن  و ملمتنح ل عر ذعو ةفكادل
ملمبل  و  مبل يكاحه  ن أةالر   فأثاًعةاافا م ر شلعا عك لعو مليف هى عنه  و  ملعذملهبفه

و شدايا علش ل صلح  ل ملعا دل دلي ثّه  ن  شلعا صلاقا انهبدا  ن جتاهبا 
 ةصلرت جزًءع  ن  ااانت ملجلعاه ملامريه. 

 وقصارى القول: 
إّن ارعسا عرشدا ارعسا ةناا قلئما ع ى عراهبط عراثاق هبانه ملهبْي عكاساهلو  -

جد ِت عرنهلا حيامان ع ى  اساهل عرشدا أَّّنل  اساهل تد رييا يف اهل عراجلعن  
ملعخلاعطا ملعكشلعا عريت قل تدجز عألر لظ ملعكدلين عن اه  ل أمل عإلحيلء دلو ةفأت  

 عكاساهل ر ًزع ملارااًل ياحي دل.
ال جال أّن عردالئق عكفاناو ملعراشلئج عراطالع هبْي عرشدا ملعكاساهلو ملعرفأثري    -

عرذي ي لمل رالٍّ  ن مل؛ قل ر ت عاف له عرهل لءو ملتن َّه ره عحمللثانو ملعرشدا ال  
 يفك ب حالع علط اا ةحابو ملإَّنل يفكّ ب عألس اب عجلمالو ملعكاساهل عكؤثّاع. 
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عردلط ّي حلظا  ن   غري عرفد ريأن حتال  ن  ملعكاساهل عرشدايا ال تافكاع -
عرز نو خبالف عرفد ري عردلط ي ةإاه يافكاع أن حيال  ن غري عكاساهل ةااان اثًاع  

 و ملهبهاع تد ريه ملمجلل تصاياه جتّال قامفه يف عحلالع عر ناا.اًّلأاهب
 اف ز لت  انا عرشدايّا ملهباععا عرشلعا يف قلرته ع ى تاةري عرتمم ملتفجّ ى  -

عرشدا ملعنلصاه رففضلةاع  ًدل يف تااين عرنص عرشداي عكفمّاز  ن  دلٍن   العو  
 ملعلط ا جّالشا متفزج ابر ااع؛ رفجد  ل حاَّا انهبضا ابحلاكا ملعحلاايَّا. 

و ملتمض ي ع ى  ًّيًّ ملعحلاملف عيل جتيءم ع ى ااٍق هبليع متنح عر  ظا إحيلًء قا   -
 مل ؤثًاع.   عرا ما َجْاًسل  اساهاًّل  درّبًع 

ملعكاساهل عخللرجاا  صلرهل عر حا عرَداملاي عكالئم ر ياض عرشداي.   -
ملعرهلةاا عريت تااع يف  ااد لو ملتنّزل يف  نزرف ل تنلسب عكدلين ملتالئم  

 عرداعطفو ملتّفحل  ع عكدىن رفاان جزًءع  نه. 
ملعكاساهل عرلعخ اا ت ث أحللَّنل  ن ق ب عرهصالع إىل خلرج لو ملتفدلملن    -

 عزِف عنلصا  اساهّاا  فناعا هَبلًءع هبناِق عحلاملف ملعرا ملت ملإحيلءعِتلو ملمتّا  يف
عرب عحملانلت عر  ظاا  ن تصايعو ملتاصاعو ملتاعافو ملحان تهاامو ملتااعرو  
ملجنلسو ملط لق... حاث تنف ي إىل أسن عكف ّهي رفكادلو ملإىل أقكلر ا اه  

 رفمألهل عذملهبا ملح ارًع. 
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 . املصادر واملراجع
 عرهاسن عراامي. -1
عراالعي عإلش ا ي   ع ل عري ارهبن  إحالل صندا عراالل: حممل  -2

 .1966عألالرايو حتهاق حممل رااعن عرلعياو هبريملت: اعر عرثهلةاو 

عألصال عر نّاا رألاب: ع ل عحلمال حانو عرهلهاع:  اف ا عألجن ا عكصايا  -3
1949. 

تد اههو هبريملت: اعر إرالسع ها ريملس:  داهبا اظًمل هبه م س املن عر افلين مل  -4
 إحالء عررتعث عردايّب.

إراات: تا لس سفرياز إراات عرشلعا عرنلقلو فو أ.  لثاانو تامجا  -5
 .1965إحالن ع لسو ر نلنو صالع: عكاف ا عردصايا 

عإليضلح يف ع ال عر الغا عكدلين ملعر الن ملعر ليعو عخلكاب عرهزمليين  -6
 1424و 1رد مااو ط ع ل عرامحن جالل عرلينو اعر عرافب عهبن  حممل 

 ل.2003  -هت
هتو   794ت    745دلار عرزركشيو  هبن   ع لهللاهبن   عرربهلن: هبلرعرلين حممل  -7

  اف ا اعر عحلليثو عرهلهاع.

هت( حتهاق 255حم اب )تهبن  حباهبن  عر الن ملعرف اْي ر جلحظ: عمامل -8
 .1948و 4ع ل عراالل هلرملنو هبريملت: اعر عر ااو ط 

عرلين إمسلعال عرهلهاعو  اف ا غايب عرف اري عرن اي رألاب: عز  -9
 .4و ط 1984
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 .1980و  2مج اريا أةالطان: تامجا حنل خ لزو هبريملت: اعر عره مو ط -10
جد ا عرالتب عر يلعايو عرهلهاع:  ك دا هبن  جاعها عألر لظ: قلع ا -11

 ل.1932هتو  1350عرادلاعو 

حاكلت عرفجليل يف عألاب عردايّب: ع ل عردزيز عألهاعين عرهلهاع: اعر  -12
 .1975عرثهلةا ر ك لعا ملعرنشا  

عما عر يلعايو هبن  خزعاا عألاب ملرب ر لب رالن عردابو ع ل عرهلار -13
 ل.1998اعر عرافب عرد مّااو هبريملت 

جينو حتهاق حممل ع ى عرنجلرو عرهلهاع:  ك دا هبن  عخلصلئص: عثملن  -14
 ل.1955هتو 1374عرافب عكصايا    اعر

 حممل عجلاجلين عرنحايهبن  ع ل عرامحنهبن  االئل عإلعجلز: ع ل عرهلها -15
هت(و تد اق حمماا حممل شلكاو عرهلهاع:  ك دا  474هت أمل 471)ت 
 ل.1984هتو 1404عكلين  

اياعن أيب عركّاب عكفنيّبّ هبشاح أيب عر هلء عرداربّي عكاّمى ابر الن يف شاح  -16
عكداةا ر ك لعا ملعرنشاو هبريملت ت ر نلنو عألجزعء  عرلياعنو عرنلشا: اعر

 ملعرثلينو ملعرثلرثو ملعراعهبع.  عألمّللو

 .3اياعن عر حرتي: عجمل ل عألمللو اعر عكدلرفو عرهلهاعو ط  -17

 ل.2004هت ت   1425و  2اياعن عخلنالءو اعر عكداةاو هبريملتو ط   -18

اياعن عكاقشْيو اعر صلار ر ك لعا ملعرنشاو هبريملتو عرك دا عألملىل  -19
1998. 
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هت ت 1411و 1عردايّبو هبريملتو ط اياعن عرنلهبيا عرذهباليّنو اعر عرافلب  -20
 .ل  1991

هتو  1425و 5عرافب عرد مّااو هبريملتو ط  اياعن ع ائ عرهاسو اعر -21
 ل.2004

 ل.1893شلعاو  ك دا عآلاعبو هبريملت هبن   اياعن عنرتع -22
عردالءو  س املن عرفناخي عكداّي أهباهبن  ع ل هللاهبن  رسلرا عري اعن: أمحل  -23

 .1977عر عكدلرف  حتهاق علئشا ع ل عرامحنو عرهلهاع: ا
حا يف سكا ساقلت أيب عركاب عكفنيّب ملسلقط شداه:  ن  -24 عراسلرا عكااِّ

عحلان عحللمتي عرالتبو حتهاق حممل ياسف جنمو هبريملت: هبن   كالل حممل 
 .ل1965هتو 1385اعر صلارو اعر هبريملت  

عحلانو حتهاق أمحل هبن  حممل هبن  شاح اياعن عحلملسا: عكازملقيو أمحل  -25
االل هلرملنو عرهلهاع:  ك دا جلنا عرفأراف ملعررتمجا ملعرنشاو  أ ْيو ملع ل عر

 ل.1967هتو   1387و 2ط

 .1960عرشدا عجلله ي: حممل حممل عرناي يو عرهلهاع: عرلعر عرها اا  -26
شداعء ملأاابء  ن عرشاق ملعرياب: سدل صلئبو ا شق:  نشارعت عحتلا  -27

 .1976عرافلب عرداب 
عر ليديو حتهاق  صك ى عراهل عرص ح عكنيب عن حاثاا عكفنيّب: ياسف  -28

 .1963ملحممل شفلو عرهلهاع: اعر عكدلرف 
 395س ل عرداااي )ت  هبن   ع ل هللاهبن   عرصنلعفْي: أهبا هالل عحلان -29

 .1981هت(و حتهاق   ال قماحاو هبريملت:  
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عرصارع عرشدايّا يف عخلكلب عر الغّي ملعرنهلّي: هراف عرايل حمملو هبريملت:  -30
 .1990و  1عكاكز عرثهليف عردايّبو ط

عرصارع عرشدايا يف عخلكلب عر الغي ملعرنهلي: هراف عرايل حمملو هبريملت:  -31
 .1990و  1عرثهليف عردايّبو ط  عكاكز

عضايا عكاساهل يف عرنص عرشداي: ع ل عر فلح صلحل انةعو عألرانو  -32
 ل.1985هتو  1405و  1عرزرقلء:  اف ا عكنلرو ط

عألالرايو شاحه ملا كه ملصححه حممل ع ل رهبه  هبن   عردهل عر ايل: أمحل  -33
ملعنان  اااعلته ملرتب ة لرسه أمحل أ ْي ملأمحل عرزين ملإهباعهام عإلهبالريو  

 ل.1965هبريملت: اعر عرافلب عردايّب  
و رشاق عرهريملعين عألزايهبن  عردملع يف حملسن عرشدا ملساعهبه: عحلان -34

 هت( عحملهق: حممل حماي عرلين ع ل عحلمال عرنلشا: اعر  463)عكفاىف: 
 ل.1981  -هت  1401جلالو عرك دا عخلل ااو  ع

هبن  قكاي  أيب رهبادا ملازعر ق لين:  لها حان ة ميو عرلملحا: اعرهبن   عما -35
 عر جلءع ر نشا ملعرفازيع.

ع ل  هت( حتهاق:322ط لط ل عرد اي)تهبن  أمحل هبن  عالر عرشدا: حممل  -36
 ل.1985هتو 1405ر ك لعا ملعرنشا   عكلاعو اعر ععرد ال  انصاهبن   عردزيز

عر نان ملعإلاالن: هراف إرملين إا لنو تامجا: محزع حممل عرشاخو عرهلهاع:  -37
 هت.1323اعر عرن ضا عرداهبااو مل ك دا جلنا عر الن عردايّب  

 .1962يف عرنهل عألايّب: شاقي اافو عرهلهاع: اعر عكدلرف  -38

 .1962ف  يف عرنهل عألايّب: شاقي اافو عرهلهاع: اعرعكدلر  -39
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كارااج )ااعهبغ عر اا عريايب(: تامجا حممل  صك ى هبلمليو عرهلهاع: اعر  -40
 .1958عكدلرف 

ريا عحلب يف شدا عكفنيّب: ع ل عر فلح صلحل انةعو عّملن: اعر عر اا  -41
 ل.1983هتو  1403و  1ر نشاملعرفازيعو ط

عكثل عرالئا يف أاب عرالتب ملعرشلعا: االء عرلين عهبن عألثريو اصا  -42
حمملو حتهاق أمحل عحلايفو هبلملي ط لااو عرهلهاع: اعر َّنضا  صتتاو   هبن هللا
 و عرهام عألملل.1962و 2ط

و )عجلماا يف أملزعن 1963جم ا عرثهلةا عرهلهايا: سال ااةلو س فمرب  -43
 عرشدا ملقاعةاه(. 

عكاشل إىل ة م أشدلر عرداب ملصنلعف ل: ا. ع ل هللا عركاب عجمللملبو  -44
 ل.1955هتو  1374و  1عحل يبو ط  عرهلهاع:  ك دا  صك ى عر ليب

 دليري عحلام عجلمليل يف عرنهل عألايّب:  نصار ع ل عرامحنو عرهلهاع: اعر  -45
 .1981عكدلرف 

أيب هباا أمحل عرش اسفلينو حتهاق هبن   ع ل عراامي هبن   عك ل ملعرنحل: حممل  -46
 .1975حممل سال كاالينو هبريملت: اعر عكداةا 

رفك اق: اي ال ايفاشو تامجا حممل  نلهج عرنهل عألايّبو هبْي عرنظايا ملع -47
 .1967ياسف جنمو هبريملت: اعر صلار  

عحلان عألملسي هبن  حممل هبن   ن لج عر  يلء ملساعج عألاابء: حلزل -48
خاجهو هبريملت: اعر عرياب عإلسال ي هبن   عرهاطلجينو حتهاق حممل عحل اب

1981. 
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عكصاياو  ك دا جلنا  اساهل عرشدا: إهباعهام أااسو عرهلهاع:  اف ا عألجن ا   -49
 .1952عر الن عردايّب  

هت( حتهاق 339طاخلن عر لرعيب )تهبن  حممل هبن  عكاساهي عرا ري: حممل  -50
غكّلس ع ل عك   خش ا ملشاحهو  اعجدا حمماا أمحل عحل ين ملتصلياهو 

 .1967عرهلهاع: اعر عرالتب عردايّب ر ك لعا ملعرنشا  
ا حماي عرلين ص حيو اظايا عألاب: رااه ملرا و سملسنت ملعرينو تامج -51

 .1962هبريملت: عكؤساا عرداهباا 
جد او حتهاق ا. حممل ع ل عكندم خ لجيو هبن  اهل عرشدا: قلع ه -52

 .1987هبريملت: اعر عرافب عرد مااو 
ع ل عراهلب عرناياي ش لب هبن  َّنليا عإلرب يف ةنان عألابو أمحل  -53

 ل.2004هت ت   1424و  1عرلينو اعر عرافب عرد مااو ط  
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(4) 

 العربي  ما يغتفر يف النحو
 

 ( 1)خضا  لًّيىب عجلاين عرشنهاكيا.  

 
 

  

 

هلائا عك ااا ر ج ال ملين ع. حلصتتتتتتتتتل ع ى  أستتتتتتتتتفلس  اتتتتتتتتتلعل ر يا عرداهبااو هبا اا ين ع عجلل دااو اب (  1)
 اكفارعه ابجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع.
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 ما يغتفر ِف النحو العريب. 
 

 .مستخلص البحث
 ن خالل عر حث ملعالطالع يف كفب عرنحا الحظت هبدض عكالئل عريت  

أهباعب عرنحاو ملهبدل عر حث تااا مجع  اص عرد ملء ع ى عغف لرهل يف هبدض 
إحلى ملعشاين  اأراو ةدهلت عردزل ع ى ارعسف ل ارعسا حت ا اا تهال ع ى  

 مجع عكالئل ملعر حث عن ع ا عالغف لر رال  اأرا. 
: عت دت يف تاتاب عكالئل تاتاب عهبن  لر  يف أر افه حَّت  منهج البحث

 ي عرفح ا يو عرذي  يا ل ة م لو ملقل ععفملت يف عر حث ع ى عكن ج عراص
يهال ع ى ارعسا عكاأراو ملعرنظا يف كفب عرد ملء ملمجع أقاعهلم يف عكاأرا مث سكا  
ع ا عالغف لر يف َّنليا كل  اأرا  ع ملاع تامجا ر د ملء عرذين ملرا سكاهم يف  

 عر حث أس ل عرص حا راا ل  داةف م. 
  : يهفصتا عر حتث ع ى عكالئل عريت اص عرد ملء ع ى حدود البحث

 عغف لرهل يف عرنحا عردايب 
هبدل عر حث ملعرلرعسا ر مالئل عريت مت مجد لو سكات يف   :نتائج البحث

خلمتا عر حث ع ل عالغف لر عريت تاص ت إرا ل  ن خالل عرلرعسا ملعر حث  
 ملميان حصا هذه عرد ل:

 . أول: علة اغتفار قياسية
عر لبو ةمل  هبدض ع ل عالغف لر تاجع إىل قالس ةاع ع ى أصل علل يف 

عغف ا ملجلز ع ى عألصل عردلل ةمن ابب أملىل أن ييف ا ع ى عر اع عكهاس  
 ع اه.



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  211

 

 . اثنيا: علة اغتفار مبنية على استصحاب األصل
 ن ع ل عالغف لر  ل ها   ين ع ى عألصل مل ن أ ث فه ع ا عغف لر  كلهبها  

ملعرفدايف عركلرئ  عرنااع عكهصااع رص ف ل ألن تدايف عكاصاف هنل طلرئو 
 ع ى عكندات ال ياجب يف عرندت عككلهبها ةاه ملإَّنل جيازه. 

 .اثلثا: علة اغتفار مبنية على حاجة النص هلذا الغتفار
ملهي ع ل   ناا ع ى عرنظا  نكهال إىل هبنلء عرنص ملحلجفه هلذع عالغف لرو  

افيين عن  ةد ا عالغف لر يف عرضمري عكاةاع املن غريه  ن عرضملئا أن عر دل ال ي
 عر لعل ملأامامله ق ل عر دلو ةأجلزملع ةاه  ل مل جيازمله يف غريه.

 . رابعا: علة اغتفار صرفية
ملهي ع ل عغف لر تدفمل ع ى خملر ا قاععل عرصاف رضاملرع يف عرا ما  ثل  
ع ا عغف لر تاعيل ًّيءين  شلاتْي عنل عرفصيري خشاا ةاعت عرلالرا ع ى عرفصيري  

 .حبذف إحلعمهل
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Abstract 

Researcher name: Khader Mohammad Taqi Allah 

Mayaba 

The title of the research: What is forgiven in Arabic 

grammar 

Through my research and my knowledge in the books 

of grammar, I noticed some issues that some scholars are 

forgiven in some sections of grammar. After the research, 

it is possible to collect twenty-one issues, so I decided to 

study them in an analytical study based on collecting issues 

and searching for the problem of abtafar for each issue. 

The methodology of the research: followed in the order 

of the issues of the order of the son of the owner in the 

millennium is easy to understand, and was adopted in the 

research on the analytical descriptive method, which is 

based on the study of the matter, and look at the books of 

scientists and collect their words in the matter and then 

mention the problem of Agtafar at the end of each An issue 

with a translation of the scientists mentioned in the search 

below the page for easy knowledge. 

Limitations of research: The research is limited to 

questions that scientists say are forgiven in Arabic 

grammar 

The results of the research: After the research and study 

of the issues that were collected, I mentioned in the 

conclusion of the research results that have been identified 

through my studies and research and can be limited to these 

ills: 

First: the standard infidelity 

Some of these are the reasons for expiation due to the 

measurement of a branch on a general origin in the section, 
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so it is permissible to expiate and to take possession of the 

original. 

Secondly: The problem of Ghaffar is based on the origin 

of the inheritance 

The reason for the expiation is based on the original and 

the example of Ghafar is the same as the intention to 

describe it because the definition of what is described here 

is an emergency, and the emergency definition of the 

prohibition does not require matching in it. But authorizes 

Thirdly: The reason for the expiation of Ghaffar is from 

Manabi, on the need for the text for this expiation 

This is based on rational reasoning based on the logical 

construction of the text and its need for forgiveness. The 

act of expiation in the conscience that is raised is 

unforgivable in other cases, because the act does not 

dispense with the person who committed the act before 

committing the act. 

Fourthly: the problem of the arrogance of the Shari'a 

It is the explanation of Agfarr depends on the violation 

of the rules of the total morphological either the need in the 

word, such as the Agthar frequent two extreme when 

diminishing for fear of the significance of the diminution 

by deleting one 
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 املقدمة
عحلمل هلل رب عردلكْي ملعرصالع ملعراالل ع ى أشاف عألا الء ملعكاس ْي سالان  

 أ ل هبدل: . ملا انل حممل ملع ى سره ملصح ه أمجدْي 
من خالل عالطالع ملعر حث يف كفب عرنحا الحظت هبدض عكالئل عريت  ة

عغف لرهل يف هبدض أهباعب عرنحا رد ا خ ااو ةدهلت  اص ع ملء عرنحا ع ى 
عردزل ع ى مجع هذه عكالئل ملارعسف ل ارعسا حت ا اا تهال ع ى مجع هذه عكالئل  
ملعرنظا ةا ل ر اقاف ع ى عرد ل عريت  ن أج  ل عغف اتو ملهبدل عر حث يف كفب  

 عرنحا تااا مجع إحلى ملعشاين  اأرا.
 لر  يف أر افه حَّت يا ل تف د لو  ملعت دت يف تاتاب عكالئل تاتاب عهبن 

ملععفملت يف عر حث ع ى عكن ج عراص ي عرفح ا يو عرذي يهال ع ى سكا  
عكاأراو ملعرنظا يف كفب عرد ملء ملمجع أقاعهلم يف عكاأرا مث سكا ع ا عالغف لر يف  
َّنليا كل  اأرا  ع ملاع تامجا ر د ملء عرذين ملرا سكاهم يف عر حث أس ل  

 ف م.عرص حا راا ل  داة
ملهبدل عر حث ملعرلرعسا ر مالئل عريت مت مجد لو سكات يف خلمتا عر حث  

 عرنفلئج عريت تاص ت إرا ل  ن خالل عرلرعسا ملعر حث. 
مليف عخلفلل أشاا عر جنا عحملاما عكاقاع ر  حث ع ى ملقف لو كمل أشاا جم ا  
  جممع عر يا عرداهباا كنحي عر اصا رنشا عر حث يف جم ف ل عرد مااو ملأسأل هللا 

 عرد ي ملعرهليا أن جيدل  ل اهاره ملااف ه خلرصل راج ه عراامي.
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 ما يغتفر ِف ابب العلم 
 يغتفر الشرتاك ِف الغلبة من األعالم كما يغتفر ِف األعالم املعلقة:   - 1

: "سمل عري  ا  ن عألعالل ها كّل  ل عشف ا هبه هبدض  ل ره  (1) قلل عهبن  لر 
 دنله عشف لرع اتّ ل. ملها ع ى ااهبْي:  ضلف كلهبن عما ملعهبن رأالنو ملسمل أاعع  
كلألعشى ملعرنلهبيا؛ ةحّق عهبن عما ملعهبن رأالن أن ياان كّل ملعحل  ن مل ع ى  

 خمفّصل  إطالقه صلحلل رال ملعحل  ن أهبنلء أهباه؛ إال أن عالسفدملل جدل ع ل هللا
ابهبن عماو ملجلهباع خمفّصل ابهبن رأالن حَّّت إسع قصل غريمهل مل ي  م إاّل هبهاينا.  
كذع عألعشى ملعرنلهبيا حّه مل إسع أمط هل أن يص حل راّل سي عشى ملا اغ؛ إال  
أّن عالسفدملل صاة مل عن عرّشااع ملجد  مل خمفصْيو ملإن عاض رشيء  ن  

 عألعالل عكد ها إ ل رّاع إىل عرّفناري حللجا  هذع عره ال عشرتعك عغف ا كمل ييف ا يف 
 :(2) تداض كهال عراعجز

اتتتتتت تتتتتتتا رتتتتتت تتتتتتمتتتتتتكتتتتتتيّ   ال هتتتتتتاتتتتتتثتتتتتتم عرتتتتتت تتتتتتّ
 

 ملال ةتتتتتتَّت  تتتتتتثتتتتتتتل عهبتتتتتتن ختتتتتتاتتتتتتربّي  
 :(3) ملكهال عراعجز  

 *  إّن رنل عّزى ملال عّزى رام * 
 

هبن  تلرت  عركتلئي عجلاتلينو شتتتتتتتتتتتتتتاخ عرداهباتاو كتلن إ تل تًل يف عرنحا ملعرداهباتا ملع م   هبن ع تل هللا حممتل (  1)
عكدلين ملعر الينو ره أر اا يف عرنحاو ملشتتتتتتاح عرالةاا عرشتتتتتتلةااو ملإجيلز عرفدايف يف ع م عرفصتتتتتتايفو  

 (.1/130(و ملهبياا عراعلع )269هت(. ينظا: عر  يا )ص672تايف سنا: )
(و ملعكهفضتتتتتتتتتتتتتتتب  2/296عر اتت  ن شتتتتتتتتتتتتتتاعهتل ستتتتتتتتتتتتتتا ايته عريت ال يداف قتلئ  تل. عاظا: عرافتلب ) (  2)

 (.1/382(و ملعألصال يف عرنحا )4/362)
(و ملشتتتتاح  2/608(و ملمت ال عرهاععل )2/320 ن  شتتتتكار عراجزو ملها يف: عرفذيال ملعرفامال ) (  3)

 (.1/586أر اا عهبن  لر  ر شلطيب )
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 :(1) مل ث ه قال عرشلعا 
 إسع اهبتتتتتاعان  تتتتتنتتتتتتت  يتتتتتا تتتتتتتل رتتتتتهتتتتتاتتتتتفتتتتتتته 

 
 ع بستتتتتتتتتتتتتتدتتتل أن أرهتتتلك غتتتلملً  أؤ تتتل 

 
 

عتالال ع ى تامال عراااح هبندت أمل  ل يهال  هل ه كزيل عرهاشّي  إ ل 
 . (2) ملعألعشى عهلمذعيّن ملقل يهلر زملعل عخفصلصه ةاجاا مليضلف ةاصري خمفّصل"

ر فاماا كزيل مل اا.    عملعكاعا ابرفد اق يف عردَ م ختصاص عرشيء ابالسم قصلً 
كفخصاص    لت لقً ملعكاعا ابري  ا ختصاص أحل عكشرتكْي أمل عكشرتكلت هبشلئع ع

ع ل هللا ابهبن عماو ملختصاص عراد ا ابر اتو ةلألصل يف عرد م ابري  ا أاه اااع  
يك ق ع ى كل  ن يصلق ع اه كلرنلهبيا ملعألعشىو ةأصل عرنلهبيا: عراجل  
عردظامو ملأصل عألعشى:  ن ال ي صا رااًلو ةحه مل إسع أط هل أن يص حل راّل  

  مل عن عرّشااع ملجد  مل خمفصْي.سي عشى ملا اغو إال أّن عالسفدملل صاة 
ابري  ا حباليا عهبن عألعاعيب   عألعاللع ى قكداا  (3) ملقل عسفلل أهبا حالن

( قلل رمحه هللا: "ملعرذي يهكع بَّنل أعالل حاليا عهبن عألعاعيب  ل)هذع عااق طلردً 
ة ا كلن تداي ه ابألرف ملعرالل    لأاه جياز حذف عألاععو ةفهال: هذع عااق طلردً 

 .( 4) جلز حذة لو ملعكاعا  ع حذة ل ها عكاعا  ع ملجااهل"كل 

 

 .(2/608اا ا يف: مت ال عرهاععل )عر ات  ن عراجز ملها هبال  (  1)
 (.1/174شاح تا ال عر اعئل الهبن  لر  ) (  2)
هبن حالن عألالراتتتتتتتتتتيو إ لل يف عرف اتتتتتتتتتتري عر ياو ره: عر حا عحملاط يف   هبن ياستتتتتتتتتتف هبن ع ي حممل (  3)

(و ملهبياا  250هتتتتتتتتتتتتتتت(. ينظا: عر  يا )ص745عرف اتريو ملعرتشتلف عرضتاب يف عرنحاو تايف ستنا: )
 (.1/280عراعلع )

عرفذيال ملعرفامال   (و1/127(و شتتتتتاح عك صتتتتتل الهبن يداش )1/581عاظا: عكهلصتتتتتل عرشتتتتتلةاا ) (  4)
(2/322). 
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ملران إسع عاض ر د م ابري  ا عشرتعك حباث إسع أط ق ال يلل ع ى  دّْي 
أص ح اااع يف عكدىن ملعغف ا هذع عالشرتعك قالسل ع ى عرد م ابرفد اق إس ها أملغل  

هال  يف عرد مااو ملقل يك ق ملال يلل ع ى  دّْيو ملرذر  عسفلل عهبن  لر  هب
 :عرشلعا

 * ال هاثم عرّ ا ا ر مكيّ *
ةلرد م هاثم ع م  د ق ع ى شخصو ملران عسفدم ه عرشلعا ر لالرا ع ى  
كل هاثم ةجد ه اااع يف عكدىن كأاه قلل: ال هاثَم  ن عهلاثَمْيو ملرذر  جلز  

 أن ياان عسم ال عرنلةاا ر جنس.
 يغتفر ِف املعرفة الطارئة ما ل يغتفر ِف األصلية:  -2
: "ةإن قال: إسع كلات عرنااع  هصااع ة ي  داةاو ةااف  (1) عكاعاي  قلل 

تاصف ابرنااعو ملإَّنل تاصف ابكداةاو حاى يااس عن عرداب: ًّي ةلسق  
هبذر  ؟ أجاب باه ييف ا يف عكداةا عركلرئا  ل ال   (2) عخل اثو ملأخرب سا ايه

 .(3) ييف ا يف عألص اا"
تدل ل  دل  ا عكداةا يف عرنلعء ألن عكنلاي  عرنااع عكهصااع عنل ع ملء عر يا  

أشلر إرا ل ملقصلهل ةصلرت كلألمسلء عريت هي رإلشلرع قلل سا ايه رمحه هللا: 
 

هبن ع ل هللا عكاعايو ةهاه ملحناي  لرايو ره: تااتتاح عكهلصتتل ملعكاتتلر  هبشتتاح   هبن قلستتم  حاتتن (  1)
 (.2/138هت(. ينظا: عرلرر عرال نا الهبن حجا )749أر اا عهبن  لر و تايف سنا: )

هبن قنرب عكداملف هباتتا ايهو إ لل أهل عرنحا ع ى  ا عردصتتارو ره كفلهبه عكشتت ار  هبن عثملن عمامل (  2)
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(. ينظا: أخ لر عرنحايْي ر اتتتتتتتتتريعيف  180ابرافلبو عرذي ها عملع عر نو تايف ستتتتتتتتتنا: )

 (.2/333(و ملإا له عراملعع )38)ص
 (.2/216شاح عرفصايح ع ى عرفاااح ) (  3)
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"ملسر  أاه إسع قلل ًّي رجل ملًّي ةلسقمو ةمدنله كمدىن ًّي أي ل عر لسقم ملأيي ل  
عراجلو ملصلر  داةا ألا  أشات إراه ملقصلت قصَلهو ملعكف ات دذع عن  

راللو ملصلر كلألمسلء عريت هي رإلشلرع حنا هلذع مل ل أش ه سر و ملصلر  عألرف ملع
 داةا هبيري أرف ملالل ألا  إَّنل قصلت قصَل شيء هبدانه. ملصلر هذع هبلال يف  
عرنلعء  ن عألرف ملعراللو ملعسفميين هبه عن مل كمل عسفينات هبهار  عااْب عن  

 .(1) رفضاْب" 
ألصل اااع طاأ ع ا ل  مل هصاا كالل عكاعاي أن عرنااع عكهصااع يف ع

عرفدايفو ةحْي اخل عرنلعء ع ى عرنااع عكهصااع ق ل ملص  ل عسفحهت عر نلء  
ملجاابو ةإسع ملمص ت هبدل أن عسفحهت عر نلء ةال تاان  ام ا ر نااع عكهصااع  
عرفامال عألص ي عرذي ياج ل إىل قام عرش اه ابكضلف عراعجب عرنصبو ةال  

أمل مبل يف حام ل كلجلم ا ألن تدايف    لاع حانئذ  ن أن ياصف ابرنااع
عكاصاف هنل طلرئو ملعرفدايف عركلرئ ع ى عكندات ال ياجب يف عرندت  

 عككلهبها ةاه ملإَّنل جيازهو ةمخلر ا عككلهبها يف عرفدايف  يف اع يف هذه عرصارع.
  

 

 (.1/320( ملعاظا: شاح عك صل الهبن يداش )2/199عرافلب ) (  1)



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  219

 

 ما يغتفر ِف ابب املوصول 
 ييف ا يف مجع عرالت كمل عغف ا يف تصيري)عر فال(:

عهبن  لر : "ملحيفمل أن ياان مجدل ألاه يفضمن حاملف عريتو ملييف ا  قلل 
كااه خملر ل ألهبناا عجلماع كمل عغف ا يف )عرّ فّال( كااه خملر ل ألهبناا عرفصيري ململ  

 .(1) يان سر   لادل  ن كااه تصيريع"
ةد ا عغف لر مجع )عريت( خملر ل ألهبناا عجلماع ها قالسه ع ى تصيريه خملر ل  

رمحه هللا: "ملكلن عألخ ش حيّها عراّلت  (2) صيريو ملرذر  قلل عهبن يداشألهبناا عرف
(و كأاّه حيذف عرفلء  ن سخاه؛ رئاّل يصري عالسم   ع ى ر ظهو ةاهال: )عر ََّاًّيَّ
عكصّيا هبزًّياع عألرف عريت ر فصيري ع ى مخاا أحافو ةاخاج عن هبنلء عرفصيريو  

 . (3) ملحيفّج باّه راس  مع )عريت( ع ى ر ظ ل"
  

 

 (.1/195شاح عرفا ال الهبن  لر  ) (  1)
هبن يداش عكاصتتتتتت ي عألستتتتتتليو حناٌي رياٌيو أايٌب ملخكاٌب ابرٌعو ره تصتتتتتتلااف   هبن ع ي يداش (  2)

هتتتتتتتت(. عاظا:  643 اكي الهبن جينو تايف سنا: ) ن ل: شاح عك صل ر زخمشايو ملشاح عك  ش ارعٌ 
 (.388(و ملإشلرع عرفداْي )ص4/45إا له عراملعع )

(و ملشتاح عرشتلةاا الهبن  1/439(و ملعاظا: عكهلصتل عرشتلةاا )3/434شتاح عك صتل الهبن يداش ) (  3)
 (.1/427(و ملتاااح عكهلصل )1/288عحللجب )
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 ما يغتفر ِف ابب املبتدأ والرب
ييف ا سرت عرضمري إسع كلن جلرًّي ع ى غري  ل ها ره  ن خرب ملادت ملحلل  

 ةدال ملأ ن عر  س: 
قلل عهبن  لر : "ملعراالل ع ى عكشفق عراعقع ادفل ملحلال كلراالل ع اه إسع  
ملقع خربعو ةَمن عرفزل إهباعز عرضمري عما ل  ع عخلرب عجللري ع ى غري صلحب  
 دنلهو عرفز ه  ع عرندت ملعحللل عجللريْي ع ى غري  ل مهل رهو أ ن عر  س أمل مل  

خاف عر  سو مل ي فز ه يف عرندت  يؤ نو مل ن مل ي فزل عإلهباعز يف عخلرب إال عنل 
ملعحللل إال عنل خاف عر  س مل ن عرندت عجللري ع ى غري  ل ها ره املن إهباعز  

  { ني مي زي ري ٰى ين ىن } :(1) امري كهاعءع عهبن أيب ع  ا
 . (2)[ خب ض ))غري((53]عألحزعب:

ملإن كلن عجللري ع ى غري  ل ها ره  ن خرب ملادت ملحلل ةدالو ملأ ن  
 .(3) عرضمريو كهار : زيل عخل ز أيك ه"عر  سو عغف ا سرت 

ةلرااةاان جيازملن سرت عرضمري إسع كلن جلرًّي ع ى غري  ل ها ره  ن خرب  
ملادت ملحلل ةدال إسع أ ن عر  سو ململ ي اق عر صايان هبْي  ل أ ن ةاه عر  س أل  

 

يو اتهبديو ثهٌاو ره حاملف يف عرهاعءعت ملعخفالر خلرف  هبن يهظلن عردها  هبن أيب ع  ا مشا إهباعهام  (  1)
هبن عألستتتتتتتتتتتتتتهعو ملأخذ عنه عحلاملف   ةاه عردل او أخذ عرهاعءع عن أل عرلراعء عرصتتتتتتتتتتتتتتياى ملعن ملعث ا

هتتتتتتتتتتتتتتتت(. عاظا:  153هبن أيب ع  او تايف ستتنا: ) هبن ع ل عرامحن هبن طلرقو ملعهبن أخاه هلين  استتى
 (.1/19(و ملغليا عرن ليا )4/11عرثهلت الهبن ح لن )

 (.2/314(و ملإعاعب عرهاعءعت عرشاعس ر داربي )380عاظا: شاعس عرهاعءعت ر اا لين )ص (  2)
( عاظا: ت صال عكاأرا 4/21(و ملعاظا: عرفذيال ملعرفامال )1/309شاح عرفا ال الهبن  لر  ) (  3)

 (.1/50عإلاصلف )
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 .(1) مل يؤ ن راجاي عر لب ع ى سنن ملعحل 
عر صايْي أَّنل إسع حتم ت عرضمري مل يان  ملع ا إهباعز عرضمري  ع عرص ا عنل  

ره  ل ي انه إال جاًّين عرص ا ع ى  ن هي ره ألن عرضمري عسفرت ةا لو ةلحفاج  
إىل إظ لره ألاه راس ره  ل ي انهو ة مل ملجب إظ لره رزل عا صلره؛ ألن عرص ا  
ال يفصل دل امري عراةع عرظلها ألَّنل مل تصل إىل  ات ا عر دل يف حتمل عرضمري  

رظلهاو ملعسفثناع  اأرا ملعحلع ملهي قار  ) ارت هباجل حان أهباعه مجا ْي(  ع
ةجما ْي ص ا جلريا ع ى رجل ملراات ره هبل رألهباين ململ يربز عرّضمري ةا مل  
بن يهلل مجا ْي مهل ملساغ سر  كااه علئلع ع ى عألهباين عكضلةْي إىل امريه  

 .(2) ةصلر كأاه قلل  ارت هباجل حان أهباعه ملمجال أهباعه
  

 

 (.1/339عاظا: شاح عرالةاا ) (  1)
 (.1/367( مهع عهلاع ع )3/1112عاظا: عرتشلف عرضاب ) (  2)
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 ما يغتفر ِف ابب التنازع ِف العمل
 يغتفر ِف ضمري املرفوع ما ل يغتفر ِف غريه من الضمائر: 

قلل عهبن  لر  رمحه هللا: "ملأكثا عرنحايْي ال جيازملن: ااهبفه ملااهبين زيلو  
مل ارت هبه ملرهاين عمامل؛ الشفملره ع ى تهلمي امري ها ةض ا ع ى   اا  

 امري  اةاع؛ راااه عملع غري صلحل   فأخا ر ظل ملرت ا؛ ملإَّنل ييف ا سر  يف
و مل ن ملعةهه  ن عر صايْيو ملأ ل عرااةاان ةال  (1) رالسفينلء عنه. هذع تد ال عكربا

ةاق عنلهم هبْي عر ض ا ملعردملع يف عكنع؛ ةال جيازملن: ااهباين ملااهبت عرزيلينو  
ملال )ااهبفه ملااهبين زيل(و ملعرصحاح جاعزمهل رث ات عراملع هبذر  يف عرشاعهل  

فهل ا عرذكاو إال أن تهلمي عكاةاع أساغ راااه غري صلحل ر حذفو ملقّل تهلمي  عك
 . (2)غريه"

 ل سهب إراه عهبن  لر  قتلل رمحه هللا: "ملإسع   (3) ملي  م  ن كالل عراريعيف
ق ت: )ااهبت ملااهبين زيل(و ةأعم ت عر دل عرثلينو رةدت )زيلع( هبهو ململ هت  

"؛ رذكاان يف عر دل عرثلينو ة م تضماه  رألملل مب دالو ملقل ع م أاه ملعقع "هبزيل
كمل أاماته حاث كلن ةلعال؛ ألَّنم عحفم اع إاملره ق ل عرذكا حاث كلن  

 

هبن ع تتل عألكرب عرثمتتليل عألزايو أحتتل ج تتلهبتتذع عرد متتلء يف عرنحا ملعر يتتا ملعر الغتتا   هبن يزيتتل حممتتل (  1)
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(. عاظا: ملأخ لر  286ملعألابو ره: عكهفضتتتتتتتتبو ملعرال ل يف عر يا ملعألابو تايف ستتتتتتتتنا: )

عاظا: قال عكربا يف   (.108ايْي ر زهباتتتتلي )ص(و ط هتتتتلت عرنح73عرنحايْي ر اتتتتتتتتتتتتتتريعيف )ص
 (.4/78عكهفضب )

 (.2/172شاح عرفا ال الهبن  لر  ) (  2)
هبن عكازابن عراريعيفو أحل أئما عرنحا ملعر ياو  ؤرخو ره: شاح كفلب سا ايهو   هبن ع ل هللا عحلان (  3)

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(. عاظا: اتريخ عرد ملء عرنحايْي ر فناخي  368ملأخ لر عرنحايْي عر صتتتتتتتايْيو تايف ستتتتتتتنا: )
 (.116(و ملعر  يا )ص28)ص
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ةلعال؛ ألن عر دل ال هبل ره  ن ةلعلو ملقل يافيىن عن عك دالو ة م يان دم  
 .(1) ااملرع تاجب إاملر عك دال ق ل عرذكا"

يف غريه أن عر دل ال يافيين  ةد ا عالغف لر يف عرضمري عكاةاع  ل ال ييف ا 
عن عر لعل ملأامامله ق ل عر دلو ةأجلزملع ةاه  ل مل جيازمله يف غريهو ملقل انقش  

 .(3) هذه عكاأرا ملعافصا جلاعز أن تهال: )ااهبفه ملااهبين زيل( (2) عهبن جين 
  

 

 (.1/360شاح كفلب سا ايه ر اريعيف ) (  1)
هبن جين عكاصتتت يو حناي ملرياي ابرعو ره  صتتتن لت ا ااتتتا  ن ل: ستتتا صتتتنلعا   أهبا عر فح عثملن (  2)

هتتتتتتتتتتتت(. ينظا:  392عإلعاعبو ملعخلصلئصو ملعحملفاب يف ت اْي ملجاه شاعس عرهاعءعتو تايف سنا: )
 (.194(و ملعر  يا )ص25اتريخ عرد ملء عرنحايْي ر فناخي )ص

 (.1/295عاظا: عخلصلئص ) (  3)
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 . ما يغتفر ِف ابب احلال
 يغتفر ِف احلال من اجلمود ما ل يغتفر ِف النعت:  -1

 لر : "ييف ا يف عحللل  ن عجلماا  ل ال ييف ا يف عرندت؛ ألن  قلل عهبن 
عحللل ش ا ا ابخلربو ملكثريع  ل ياما ل سا ايه خربع. ملياثا عجلماا ةا ل إسع هبّْي  

 .(1) دل سدا حنا: "هباع عررب  لع هبنصفو ملعر حم رطال هبلرهم" 
 ملعألصل يف عحللل أن تاان  شفها ملياثا جمائ ل جل لع يف  اادْي: 

 أن تاان ر ادا  ك ًهلو ملسر  حنا: هبدت عررب ق ازين هبلرهم.  أملال:
 اثاال: إسع كلن عحللل جل لع يا ل هملي  ل ابكشفق ملره أااعع:

أملال:  ثل هلل عهبن  لر  هبهاره "يًلع هبال" إسع ق ت: هبدفه عرثاب يًلع هبالو ةاًلع  
 هباٍل حلٌل يف همليل  دلجاًل أمل  نلجزًع.

هبهاره "كا زيٌل أسًلع" ع ى حذف عكضلف  ملعرثلين:  ثل هلل عهبن  لر  
 عكشفق كأاه قلل:  ثل أسٍل أمل ش اه أسٍل. 

اثرثل: أن ياصف عحللل هبص ا  شفها كهار : رأيفه رجاًل مجااًلو مل نه قاره  
 [. 17] امي: { مث زث رث  يت}تدلىل: 

 رعهبدل: أن ياان اعاًل ع ى تاتاب حنا قاهلم: هبانت ره عحلالب اباب اباًب.
ع ى أصلرا حنا: هذع خلمت  حليًلعو ملرأيت ثاهب  خًزعو    خل ال: أن يلل

[ تهلياه:  فأصاًل  61]عإلساعء:  {لك  اك  يق  ىق  يف}مليف عرهاسن:  
 

( عرفذيال  1/584( شاح عرفصايح )3/447ملعاظا: عكهلصل عرشلةاا ) (و2/730شاح عرالةاا ) (  1)
 (.5/2218( شاح عرفا ال رنلظا عجلاش )9/60ملعرفامال )



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  225

 

 يف هذع عجلنسو أمل  صناًعل  ن كذع. 
سلاسل: أن يلل ع ى ةاعاا كهار : هذع حليلك خلمتًلو ملهذع سه    

 ساعرًعو ملعرفهليا:  صاًغل ع ى هذع عرنحا. 
سلهبدل: أن يلل ع ى ااع عرشيءو كهار : هذع متاك ش ايًزعو ملهذع متاك  

 عجاعو أي  فناًعل هذع عرناع.
اث نل: أن يلل ع ى تكايا ملقع ةاه ت ضالو حنا: هذع هباًاع أطاب  نه  
رطً لو ملهذع عرذهب ساعرًع أحان  نه خ خلاًلو ملهذع عنً ل أحان  نه زهباً لو مل ل 

 .(1) أش ه سر  
ملع ا عغف لر عجلماا يف عحللل قالسه ع ى عخلرب. ملإَّنل كلن ش ه عحللل ابخلرب 

عخلرب  ع عكخرب عنه أهبلع ملرذر  قلل  أقاى ألن حام عحللل  ع صلح  ل حام 
عهبن يداش:" إَّّنل عسفحّهت عحلللم أن تاان اااًعو ألَّّنل يف عكدىن خرٌب اثٍنو أال  
تاى أّن قار : "جلء زيٌل رعكً ل" قل تضّمَن عإلخ لَر مبَجيِء زيل ملرمكاهبِه يف حلِل  

 .(2) جمائهو ملأصلم عخلرب أن ياان اااًعو ألَّّنل  اف لاٌع"
ر عند تعدد احلال انفصال احلال الثانية وعود ما فيها من  يغتف -2

 ضمري إىل أبعد مذكور: 
قلل عهبن  لر :" مل ثلل تدلا عحللل  ع تدلا صلح  ل  مع جلء زيل  
ملعمامل  ااعْيو ملرهى هبشا عماع رعك ْيو ةلألملل  ثلل تدلا عحللل  مع رفدلا  
صلح  ل  ع عحتلا إعاعهبا ملو ملعرثلين  ثلل عرفدلا ملعجلمع  ع عخفالف عإلعاعهبْي. 

 

 (.2/6( شاح عألمشاين رألر اا )3/427عاظا: عكهلصل عرشلةاا ) (  1)
 (.3/303( عرفذيال ملعرفامال )2/17عاظا: شاح عك صل الهبن يداش ) (  2)
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  { حلخلخل جل مك لك خك}مل ن عألملل قاره تدلىل: 
 [. 33]عإلساعء: 

 نه هذه انقا ملةصا  ل رعتَدْْيو ع ى قال  ن جدل ةصا  ل  داةا ملهي  مل 
أةصح عر يفْيو مل ن جد ه اااع ع ى تهليا عالا صلل قلل هذه انقا ملةصا  ل  

 : (1) رعتدلنو ع ى عرندت. مل ن عرثلين قال عنرتع
فْ  ْاجتتتم ِن تتتتتَ اَايتتتْ هتتتين ةتتتَ   تتتَّت  تتتتتتتل تتتتتَ تتتْ

 
فتتتتكتتتتتتتلرع  اتتتتفتتتتاتتتتتتتَ  ملتماتتتتتتتتتتتتتتتتتْ فم أرتتتتْ  َرملعاتتتتِ

 :(2) مل ثلل تدلا عحللل هبف ايق رفدلا صلح  ل قال عآلخا  
دتتلَا سعت هاى  مَدىّن   ع تتلتم ستتتتتتتتتتتتتتم

 
اعهتتتتتتتل  اعاًن هتتتَ  ةتتتزِاتم ملعتتتتتتتلا ستتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتْ

ملين يي عنل عرف ايق أن جتدل أملل عحللرْي رثلين عالمسْي ملسخامهل ألملهلملو   
مليفدْي سر  إن خاف عر  س ألاه إسع ةدل سر  عتصل أحل عراص ْي هبصلح ه  

 ل ةاه  ن امري إىل أقاب عكذكارين ملعغف ا عا صلل عرثلين ملعاا  ل ةاه  ملعلا 
 ن امري إىل أهبدل عكذكارينو إس ال يافكلع غري سر   ع أن عر  س  أ ان  

 .(3)حانئذ"
ةد ا عغف لر تدلا عحللل عنل عا صلل عحللل عرثلااا ملعاا  ل ةا ل  ن امري  
إىل أهبدل  ذكار ها أ ن عر  س ةإسع كلن عكدىن ظلهاع ياا كل حلل إىل  ل ي اق  

 

هبن قاعا عرد اتتتتتتيو أحل ةاستتتتتتلن عرداب عكدلملاينو شتتتتتتلعا    ق  ن أصتتتتتتحلب   لعاهبن شتتتتتت  عنرتع (  1)
 (.32(و ملعر ات  ن عراعةا ملها يف اياعاه )ص1/191عكد هلت عردشا. عاظا: عرشدا ملعرشداعء )

(و ملعرفتتتتذياتتتتل ملعرفاماتتتتل  242عر اتتتتت  ن عراعةا ملها هبال ااتتتتتتتتتتتتتت تتتتا يف شتتتتتتتتتتتتتتاح عهبن عرنتتتتلظم )ص (  2)
 (.2/279(و ملأملاح عكالر  )9/1337)

 (.9/137(و ملعاظا: عرفذيال ملعرفامال )2/350عرفا ال ) (  3)
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دلو ملإسع خاف عر  س جيدل أملل عحللرْي رثلين عالمسْيو ملاثاا مل رألمللو ةإسع  
ع مل كا مل كلن؛ حنا:  ملجلت قاينا يداف دل صلحب كل  ن مل جلز ملقا 

 . (1) رهات هنلع  صدلع  نحلرع؛ ملعأَلملىل: أن جيدل كل حلل  نب صلح  ل
 يغتفر توسط أفعل التفضيل بني حالني:  -3

قلل عهبن  لر : "ةصل: جياز تهلمي عحللل ع ى عل   ل إن كلن ةدال  
 فصّاةلو أمل ص ا تش  هو ململ يان ادفل ملال ص ا رت )أل( أمل حاف  صلرّيو ملال  

صلرع  هّلرع حباف  صلرّيو ملال  هاملان هبالل عالهبفلعء أمل عرهام. ملي زل تهلمي   
أمل حاف  صلرّيو أمل  صلرع    عل   ل إن كلن ةدال غري  فصّاف أمل ص ا رت )أل(

 هّلرع حباف  صلرّيو أمل  هاملان هبالل عالهبفلعء أمل عرهامو أمل جل لع اّمن  دىن  
ا تاساط سي عرّف ضال هبْي   شفّقو أمل أةدل ت ضالو أمل    م تش اه. ملعغف 

حلرْي غلر ل. ملقل ي دل سر  هبذي عرّفش اهو ةإن كلن عجلل ل ظاةل أمل حاف جّا  
 ا اقل مبخرب عنه جلز ع ى عألصّح تاساط عحللل هبهّاع إن كلات ظاةل أمل حاف  

 .(2) جّاو ملهبضدف إن كلات غري سر " 
جلل ل ملرذر   ملع ا عغف لر عر صل هبْي عحللرْي هبتأةدل عرف ضال ها متازه ع ى ع

"كل كلن ألةدل عرف ضال  زيا ع ى عجلل ل هبفضمن حاملف عر دل   :قلل عكاعاي
 .(3) رجع ع اه ةلغف ا تاسكه هبْي حلرْي"

  

 

 (.2/315(و مهع عهلاع ع )3/484عاظا: عكهلصل عرشلةاا ) (  1)
 (.2/311( مهع عهلاع ع )9/94(و عرفذيال ملعرفامال )2/342عرفا ال ) (  2)
 (.3/714تاااح عكهلصل ) (  3)
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 . ما يغتفر ِف ابب اإلضافة
 ابملضاف إضافة لفظية:  (أل)يغتفر اتصال  -1

"ملهبانت أن هذه عإلالةا ييف ا ةا ل ملجاا عألرف ملعرالل   :قلل عهبن  لر 
 يف عكضلف هبشاط ملجاامهل يف عكضلف إراه كهايل: 

........................... 
 

 عكتتتتتتاتتتتتتثتتتتتتا عخلتتتتتتري عرتتتتتتهتتتتتتايتتتتتتا عرتتتتتتدتتتتتتْي  
 أمل كان عكضلف  ثىن أمل جمماعل ع ى حل عكثىن كهايل  

........................... 
 

 عكاتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتهتتتاتتتال حتتتتتتتذمي عخلتتتتتتتلرتتتتتتتلعن  
 :(1) ملكهال عراعجز  

........................... 
 

 عرتتتتت تتتتتتتلرجتتتتتا ابب عأل تتتتتري عكتتتتت تتتتت تتتتتم  
ة ا كلن عكضلف غري  ثىن ملال جمماع ع ى حل عكثىن مل يضف  هاملان   

 .(2)ابألرف ملعرالل إىل علر  ن مل"
تداي ل ملال  ةلغف ا ملصل عألرف ملعرالل يف عإلالةا عر  ظاا؛ ألَّنل ال ت ال 

ختصاصل ر مضلف راجاا عرفدايف ةاهو ة م ميفنع اخالم عألرف ملعرالل إسع عحفاج  
إىل عرفدايفو كمل ال ميفنع اخاهلممل ع ى عرنااع غرِي عكضلةاو ملرذر  قلل  
سا ايه:" ملعع م أاه راس يف عرداهباا  ضلٌف َيلخل ع اه عألرف ملعرالل غريم  

سر  قار : هذع عحَلَانم عراجِهو أاخ اع  عكضلف إىل عكداةا يف هذع عر لبو مل 
و  ع عألرف ملعرالل ع ى حاِن عراجِهو ألاه  ضلٌف إىل  داةا ال ياان دل  داةًا أهبلً 

 

( ملها ةاته: "ةتلرجي"و  1/185 ن عراجزو  ناتتتتتتتتتتتتتتاب راجتل  ن هبين اتتتتتتتتتتتتتت تاو ملها يف عرافتلب ) (  1)
 (.2/42(و ملشاح عرافلب ر اريعيف )4/154ملعكهفضب )

 (.3/86(و شاح عرفا ال الهبن  لر  )2/913شاح عرالةاا عرشلةاا ) (  2)
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لمَلزم هبه  دىن عرفناين.   ةلحفلَج إىل سر  حاث  منَع  ل ياان يف  ث ه عر فََّاو ملال جيم
 ن   ف ملعرالل هبلاًل و تاان عألرلةَأ َّل عرنااع ةال ياان ةا ل إاّل عحَلَانم ملج ً 

 .(1) عرفناين"
يغتفر من التقدمي والتأخري ِف اجلملة الواحدة ما ل يغتفر ِف   - 2

 . املتعددة 
: " ذهب سا ايه يف  ثل: ًّي تام تام عليو أن  (2) قلل عهبن عحللجب 

عحملذملف عكضلف إراه  ن عرثلينو ملعكضلف إراه عألملل ها عكذكار هبدل عرثلين  
ضلف  نف ى عالسم. ملقلل يف: زيل ملعمامل قلئم: إن  أّخا ااملرع أن ياان عك 

 عحملذملف خرب عألمللو مل ل سكا هبدل عرثلين خربه. 
 ملعر اق هبان مل  ن ثالثا أملجه:

أحلمهل: أن عرضاملرع عريت أجلأت إىل هخريه ه نل ها كان تامل عرثلين را  
قلل  ل هبدله ر هي  ضلةل إىل غري  ضلف إراهو ملسر  ال يافهامو ةالن هخريه  
كدىن   هاا يف: زيل ملعمامل قلئمو ملراس كذر  يف: زيل ملعمامل قلئم. أال تاى  

ماملو جلزو ملرا قلل: ًّي تام  أاه را قلل يف: زيل ملعمامل قلئمو ةهلل: زيل قلئم ملع
عليو تامو مل جيز ابت لق. ال ع ى أن عكاجب ر فأخري يف: ًّيتام عليو غري 

  اجاا يف: زيل ملعمامل قلئم. 

 

 (.1/200عرافلب ) (  1)
هبن عحللجبو ةهاه أصايل  هائ حناي ريايو ره: عرالةاا   هبن يااس هبن أيب هباا هبن عما عثملن (  2)

هتتتتتتتت(. ينظا: عرلي لج  646يف عرنحاو ملعرشلةاا يف عرصافو ملعإليضلح شاح عك صلو تاىف سنا: )
 (.1/241(و ملشجاع عرنار عرزكاا الهبن سلمل خم اف )2/86عك ذب الهبن ةاحان )
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عرثلين: ها أن )ًّيتام تام علي( مج ا ملعحلعو )ملزيل ملعمامل قلئم( مج فلنو  
 .(1) "ييف ا  ن عرفهلمي ملعرفأخري يف عجلم ا عراعحلع  ل ال ييف ا يف عكفدلاع

قلل أهبا حالن "ملعخلالف إَّنل ها إسع مل تان قايناو مليف عإلةصلح: را ق ت:  
زيل قلئملن ملعمامل مل جيزو إَّنل تهال عرداب: زيل ملعمامل قلئملنو ملزيل قلئم  
ملعماملو ةفحذف خرب عرثلين رلالرا عألملل ع اهو ملزيل ملعمامل قلئم قال حذف  

 .(2) ري ملها عرصحاح"خرب عألمللو ملقال حذف خرب عرثلينو ملقال: أات خم
  

 

 (.4/227(و عكهفضب )2/208(و ملعاظا: عرافلب )2/725جب )أ ليل عهبن عحلل (  1)
لةً  أمل   اصتتتتتتتتتتب عرثَّلين اَِلعءً  وًَّي تام تام علي :ل حَنْاقلل عراتتتتتتتتتتااطي: "مَلِإسع كار ر ظ عكنلاى  مضتتتتتتتتتتَ

مَلاتتتتتم عألملل أمل اصتتتتتب   ولأمل ادفً  :ملعراتتتتتريعيف وأمل َهِْكاًلع :قَلَل عهْبن َ لر  وإباتتتتتملر أَعيِن أمل هبَتَالانً 
لرع أمل  اك تتل أمل إت تتلعتتل أَقْتَاعل لةتَتا كف ا عرثتتَّلين َ دتتَه أمل همَا  هحم أمل كث تته  مهتتَ مَلَأمستتَْلء عجْلِْنس  وِإاتتتتتتتتتتتتتتتَ

 (.2/57مهع عهلاع ع ) .ملعراص لن كلرد مْي خالةًل ر ااةاا"
 (.4/2020عرتشلف عرضاب ) (  2)



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  231

 

 . ما يغتفر ِف ابب )أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني والصفات املشبهة(
يغتفر التباس اسم املفعول ابملصدر فيما زاد على الثالثي وكذلك اسم  

 املفعول ابملصدر من الثالثي املعتل العني: 
ل زعا  قلل انظا عجلاش رمحه هللا: "عرف لس عسم عك دال ابكصلر  يف ا ةام

ع ى عرثالثا؛ تهال: أخاك عكاالو مل لر  عكافخاجو ملعلر  عكلحاجو  
ملأكا ت زيلع  اا لو ملعسفخاجت عكلل  افخاجلو ملاحاجت عردلل  لحاجلو  
ةامل عغف ا عالرف لس يف  ثل هذع رالعفملا ع ى عرهاعئنو ة ايف ا  ث ه يف عكدفل  

 .(1)  ن عرثالثي"
 دفل عردْيو ملعكاأرا راات خلصا ابسم عك دال  ملعكهصاا عرثالثي إسع كلن  

ُمل زعا ع ى عرثالثي ملإَّنل ي حق هبه عسم عرز لن ملعكالن  نهو قلل عهبن يداش رمحه  
هللا: "عع م أن أمسلء عكالن ملعرز لن ُمّل زعا ع ى عرثالثا هبزًّياع أمل غريهل ةإَّّنمل  

 اَج(و مل)عْرمميلر(.يااانن ع ى زاا   داهلملو ملسر  كت )عْرممْلَخل(و مل)عْرممخْ 
مليشَمل هذع عر  ظ عكالَن ملعرز لَن ملعكصلَر ملعك داَل. ملإَّّنل عشرتكت هذه  
عألشالء يف ر ظ ملعحل؛ الشرتعك ل يف ملصال عر دل إرا لو ملَاْصِ ه إًّّيهلو ة ّمل 
عشرتكت يف سر و عشرتكت يف عر  ظ. ملأيًضل ةإن عسم عكالن جلِر ع ى عكضلرع  

ملرذر  اّماع عكام  نهو كمل أّن أمّلل عكضلرع  ضماٌلو   يف حاكلته ملسانلتهو
ملكلات عرزًّياع  اًمل؛ رئالّ يتمْ ِ س ابر دلو ملةمفح  ل ق ل سِخاه؛ ألاّه جلِر ع ى زاا  
عك دال هبه حنا: )عْرممْلَخل(و ملعك دالم ع ى زاِا  ل مل ياّم ةلع ه حنا:)يمْاَج(و 

 

 (.10/5176شاح عرفا ال رنلظا عجلاش ) (  1)
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ه   ين ر م دال هبهو ة ذع عر  ظ يشمل  ملكلن ةدلم  ل مل ياّم ةلع ه أملىل هبه؛ ألاّ 
 .(1) عسم عرز لن ملعكالن ملعكصلرو ملها ع ى  ن لج ملعحل ال يف ف"

  

 

(و ملسكا عهبن عحللجب عخلالف هبْي ع ملء عرنحا يف  اتتتتتتأرا 4/59شتتتتتتاح عك صتتتتتتل الهبن يداش ) (  1)
 (.1/314عسم عك دال  ن عرثالثي عكدفل عردْي ملأةاا هلل جم ال يف أ لراه )
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 . ما يغتفر ِف ابب التعجب
يغتفر ِف الفصل بني فعل التعجب واملتعجب منه كما يغتفر ِف الفصل 

 بني املضاف واملضاف إليه ابجلار واجملرور والظرف: 
ا هذع عر صل قالسل ةمن ق ال أّن عرظاف ملعجللّر  قلل عهبن  لر : "ملأّ ل صحّ 

ملعجملاملر ييف ا عر صل دمل هبْي عكضلف ملعكضلف إراه  ع أَّنمل كلرشيء عراعحلو  
ةلغف لر عر صل دمل هبْي ةدل عرفدّجب ملعكفدّجب  نه كشيء ملعحل أحّق ملأملىل. 
ّر  ملأيضل ةإّن هبئس أادف  ن ةدل عرفدّجبو ملقل ةصل هبانه ملهبْي  دماره ابجلل

ملعجملاملرو يف قاره تدلىل: هبِْئَس رِ ظَّلِرِمَْي هَبَلاًل ةأن يهع  ثل سر  هبْي عرفدّجب  
و ملقل هبْي أاّه  ن  (1) مل دماره أملىل ابجلاعزو ملهذع عرلرال سكاه أهبا ع ّي عر لرسيّ 

ةمش ارو ملعخفلر هذع   (2) عر صل عكشلر إراهو أ ل كان سر   ذهب عجلا ي
  (4) يف شاح كفلب سا ايه. ملقلل عرشاخ أهبا ع ّي عرش اهبْي   ( 3) عكذهب عهبن خاملف

 

هبن ع ل عري لر عر لرستتتتتتتتيو إ لل يف عرهاعءعت ملعرداهبااو ره: كفلب عإليضتتتتتتتتلح يف   هبن أمحل عحلاتتتتتتتتن (  1)
اهبااو ملعرفذكاع يف ع ال عرداهبااو ملعرفد اها ع ى كفلب ستتتتتتتتتتا ايهو ملعحلجا ر هاعء عراتتتتتتتتتت داو  قاععل عرد

(. ملعاظا: رأيه  2/81(و ململةالت عألعالن )1/309هتتتتتتتتتتتتت(. عاظا: إا له عراملعع )377ملتاىف سنا: )
 (.2/836يف عكالئل عر صاًّيت )

هبن إسحلق عر ج ي أهبا عمامل عجلا يو أخذ عرنحا عن عألخ شو ملعخفصا كفلب سا ايهو   صلحل (  2)
 (.2/8(و ملهبياا عراعلع )1/74هت(. عاظا: ط هلت عرنحايْي )225تايف سنا: )

أئما عرنحا ملعر ياو ره شتتتتتاح   أحلهبن ع ي عحلضتتتتتا ي عكداملف ابهبن خاملفو كلن  هبن حممل ع ي (  3)
هتتتتتتتتتتتتتتتتت(. ينظا: عر  يا  609عرزجلجيو ملكفلب عر اعئضو تايف ستتتنا: )كفلب ستتتا ايهو ملشتتتاح مجل 

 (.2/20(و ملهبياا عراعلع )214)ص
هبن عما عألزاي عكداملف ابرشتت اهبْيو كلن إ لً ل يف عرداهباا ملعر يا تصتتلر إلقاعئ مل   هبن حممل عما (  4)

هتتتتتت(.  645سفْي سناو ره: شاح عكهل ا عجلزملرااو ملحاعشي ع ى عك صل ر زخمشايو تايف سنا: )
 (.221(و ملعر  يا )ص23/277ينظا: سري أعالل عرن الء )
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أّن  ذهب سا ايه  نع عر صل ابرظافو هبْي ةدل عرفدجب   (1) حاى عرصامايّ 
 .(2) مل دمارهو ملعرصاعب أّن سر  جلئز"

ملقل اص عهبن  لر  رمحه هللا ع ى أن سا ايه مل يفداض ر  صل هبْي عر دل  
عراريعيف يف قال سا ايه: "ملال يزيل شائل عن  ملعكفدجب  نه قلل رمحه هللا: "ملقلل  

 ااده؛ ملإَّنل أرعا هبذر  تهلل " ل" ملتارا ل عر دلو ملياان عالسم عكفدجب  نه  
 .(3)هبدل عر دلو ململ يفداض ر  صل هبْي عر دل ملعكفدجب  نه"

ةد ا عغف لر عر صل هبْي ةدل عرفدجب ملعكفدجب ها قالسه ع ى عر صل  
جللر ملعجملاملر ملعرظاف  ع أَّنمل كلرشيء عراعحلو  هبْي عكضلف ملعكضلف إراه اب

ملكذر  قالسه ع ى هبئس ملهي أادف  ن ةدل عرفدّجبو ملقل ةصل هبانه ملهبْي  
 دماره ابجللّر ملعجملاملرو يف قاره تدلىل:)هبِْئَس رِ ظَّلِرِمَْي هَبَلاًل( ةأن يهع  ثل سر   

 هبْي عرفدّجب مل دماره أملىل ابجلاعز.
  

 

ْاَماِّي أهبا حممل عرنحايو ره عرف صتتتتتاع يف عرنحا؛ كفلب ج ال   هبن ع ي ع ل هللا (  1) هبن إستتتتتحلق عرصتتتتتَّ
 (.2/49أكثا أهبا حالن  ن عرنهل عنه. عاظا: هبياا عراعلع )

( شتتتتاح  6/2632ال رنلظا عجلاش )(و ملعاظا: شتتتتاح عرفاتتتت 3/41شتتتتاح عرفاتتتت ال الهبن  لر  ) (  2)
 (.1/1096عرالةاا )

ملعر لرستتتتي   قلل عكاعاي:" ةلحللصتتتتل ثالثا  ذعهبو عجلاعز  ذهب عر اعء ملعجلا ي ملعكلزين ملعرزجلج
ملعهبن خاملف ملعرشتت اهبْي. ملإىل عكنع سهب عألخ ش ملعكربا ملأكثا عر صتتايْيو ملااتت ه عرصتتاماي إىل  

قلل عرشتتتتتتتتتت اهبْي: ملعرصتتتتتتتتتتاعب أن سر  جلئزو ملها   ستتتتتتتتتتا ايه. ملعحلق أاه راس راتتتتتتتتتتا ايه ةاه اصو
عكش ار ملعكفصار. ق ت: ملقل أشلر يف عرنظم إىل تاجاح عجلاعز هبهاره: " افدمل"؛ ألن عسفدملره  

( شتتتتتاح عك صتتتتتل الهبن  1/331(و ملعاظا: ع ل عرنحا )2/901ارال جاعزه" تااتتتتتاح عكهلصتتتتتل )
 (.4/422يداش )

 (.1/257(و ملعاظا: شاح عرافلب ر اريعيف )3/42شاح عرفا ال الهبن  لر  ) (  3)
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 . ما يغتفر ِف ابب العطف 
 يغتفر ِف العطف ابلواو بني اجلملتني ختالفهما ِف احلكم:  -1

قلل عهبن  لر : "ملحق عكدكاف ابراعمل إن كلن   ااع أن يافاي ها  
ملعكدكاف ع اه يف عحلامو ةإن كلان مج فْي عغف ا ختلر  مل يف عحلام كهار :  

 .(1) قلل زيل ململ يهم عماملو ملعطع هللا ملال تف ع عهلاى"
سكا عهبن  لر  رمحه هللا أاه ييف ا ختلرف عكدكاةْي يف عحلام إسع كلن  

 جم  يل ىل مل خل} عردكف ابراعمل ملكلن هبْي مج فْيو مل نه قاره تدلىل: 
رمحه هللا   (2) [و ملقل ةصل عجلاجلين 1]عألحزعب:  {ممىم  خم   حم

عردكف هبْي عجلم فْي ابراعمل قلل رمحه هللا:" ةِإنَّ عجلمَل عكدكاَف هبدضم ل ع ى  
 ع ى ااهبْي:هبدٍض 

أحلممهل: أن يااَن ر مدكاِف ع ا ل  ااٌع  ن عإِلعاعبو ملإسع كلات  
كذر و كلن حام ل حام عك ااو إس ال ياان ر جم ا  ااع  ن عإلعاعب  

ْ َاِاو كلن  عرتمم حَّت تااَن ملعقدا  اقَع عك ااو ملإسع كلات عجلم ام عألملىل ملعقدا  اقَع  
 اا ع ى عك ااو ملكلن ملجهم عحللجا إىل  جماى عكف عك  عكفم عرثلااا ع ا ل جلرًّيً 

 

(و ملعاظا: شتتاح عرفاتت ال رنلظا  3/1231( شتتاح عرالةاا )3/344شتتاح عرفاتت ال الهبن  لر  ) (  1)
( عرف اْي عن  تتذعهتتب عرنحايْي  2/278( شتتتتتتتتتتتتتتاح عك صتتتتتتتتتتتتتتتتل الهبن يداش )7/3490عجلاش )

 (.5/137( عكهلصل عرشلةاا )1/157)
ْاخم  (  2) ْْيِ  عجلاجلين أهبما هَبْاٍا َعْ لم عرَهلِهِا هبنم َعْ ِل عراَّمْحَِن شتتتَ عرَدَاهبِاَّاو َأَخَذ عرنَّْحا ِ مْاَجلن َعْن َأيب عحلماتتتَ

ّي.  ن كف ه حممَمَّلِ  َفلس َأيب َعِ يٍّ عرَ لرِستتتِ ِن عهْبن أمْخت عألمستتتْ ا شتتتاح   وِإعَجلز عرهمْاسن :هبن َحاتتتَ ملخممَْفصتتتَ
َ: َسَنَا ِإْحَلى مَلَسْ ِدَْي مَلأَرْ    .هبَِع  لئَا مَلِقاَل: َسَنَا أَْرهبٍَع مَلَسْ ِدْيَ عإِليَضلحو ملَِكَفلب عردَاع ل عكلئَاو تتماميّفِ

 (.5/310)  دجم عكؤر ْيو (4/48( عألعالل )18/433سري أعالل عرن الء )
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و ةإسع ق َت: " ارتم هباجٍل خم مههم  عو ملعإِلشاعكم دل يف عحلمْاِم  اجااً ععراعمل ظلهاً 
َحَاٌن ملَخْ هه ق اٌح" كنَت قل أشاكَت عجلمَ ا عرثلااَا يف حماِم عألمملىلو ملسر   

ل ص ٌا ر نااع. ملاظلئام سر  ل يف  ااع جاٍّ بَّنَّ   َتْاثماو ملعأل ام ةا ل  عحلامم كاَّنم
 َيْا ملم.

ملعرذي يشالم أ ماه ها عرضابم عرثلينو ملسر  أن َتدِكَف ع ى عجلم ِا عردلريِا  
عكااِع  ن عإِلعاعِب مج ا أخاىو كهار : "زيل قلئمو ملعمامل قلعل" مل"عرد م  
حاٌنو ملعجل لم ق اٌح"و ال س اَل رنل إىل أن الَّعَي أن "عراعمَل" أشاكِت عرثلااَا يف  

ه. ملإسع كلن كذر و ةان يي أْن تد َم  إعاعب قل ملجب رألملىل هباجه  ن عراج
عكك اَب ِ ْن هذع عردكِف ملعكْيزى  نهو ملمَل ملَْ َيْاَفِا عحلللم هبَْي أن تدِكَف ملهَبْْيَ  
أن َتلََع عردكَف ةفهاَل: "زيٌل قلئٌمو عمامٌل قلعٌل"و هبدل أن ال يااَن هنل أ ٌا  

 .(1)  دهاٌل يؤَتى ابردلطِف رامْشاَِك هبْي عألملىل ملعرثلااِا ةاه
 يغتفر العطف ابلفاء على صلة أو صفة أو خرب:  -2

قلل عهبن  لر : "ملتن اا عر لء أيضل هبفاايغ عالكف لء هبضمري ملعحل ةامل  
تضمن مج فْي  ن ص ا أمل ص ا أمل خرب أمل حللو حنا: عرذي يكري ةايضب  
و مل ارت هباجل ي اي ةاضح  عماملو ملخلرل يهال يهدل هبشاو كل   زيٌل عرذاببم

ف ابراعمل  هذع جلئز ابر لءو ملرا جيء ةاه هبلهلل ابراعمل مل جيزو ألن حق عكدكا 
ع ى ص ا أمل ص ا أمل خرب أن يص ح كل ص ح ره عكدكاف ع اهو ملعجلم ا عردلريا  
 ن امري عكاصال ملعكاصاف ملعكخرب عنه ال تص ح ر اصل دلو ملال ر اصف  
دلو ملال رإلخ لر دلو ملال جياز أن يدكف ابراعمل ع ى ص ا ملال ص ا ملال خربو  

 

 (.1/222االئل عإلعجلز ) (  1)
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 اا ساّغ تهليا  ل هبدلهل مل ل ق   ل  ملعغف ا سر  يف عر لء ألن  ل ةا ل  ن عرا 
كال ل ملعحلعو أال تاى أن قار : عرذي يكري ةايضب زيل عرذاببو مبنزرا: عرذي  
إن يكا ييضب زيل عرذاببو مل ثل هذع عرفهليا ال يفأتى  ع عراعملو ة ذر  مل  

 . (1) جيا عردكف دل يف هذه عجلمل جماى عردكف ابر لء"
ل ال يص ح كااه ص ا ع ى  ل ها ص ا؛  ةد ا عغف لر جاعز عردكف ابر لء ك

ألَّنل جتدل  ل هبدلهل  ع  ل ق   ل يف حام مج ا ملعحلع إلشدلرهل ابرا  اا  
 ةاأا  ق ت: )عرذي إن يكري ييضب زيل عرذابب(.

و   قلل عهبن يداش: "ةإن أخربت عن )زيل(و ق ت: )عرذي يكري عرذاببم
) قارمه: )ةايضب(  ص ٌاو مل  ةايضب زيل(و ةت)عرذي(   فلأو مل)يكري عرذاببم

 دكاٌف ع اهو ملةاه سكا يداا إىل عك فلأ ملعكاصاِلو ملها )عرذي(و مل"زيل" عخلربم. 
ملعر لءم رهبكت عجلم َفْيو ملجد ف مل كلجلم ا عراعحلع؛ ألَّنل أحلثت ةا مل  دىَن  

 عجلزعءو ملصلر مبدىَن )إن طلر عرذاببم ييضب زيل(.
قفضى كل ملعحلع  ن عجلم فْي  ملكل كلن عرشاطم ملعجلزعء كلجلم ا عراعحلعو ةل 

عألخاىو ك ى عاام عرضمري إىل عكاصال  ن إحلعمهل إسع كلافل ص او حنَا قار :  
 )عرذي أهباه قلئٌم زيٌل(.

و مل يصح عإلخ لرم عن )عرذابب(و ملال عن )زيل(؛  ملرا كلن  الَن عر لء عراعملم
ْْي أجن اا  ن  ألن عراعمل ال حتمِْلث يف عراالل  دىن عجلزعءو ةف هى إحلى عجلم فَ 

 .(2) عكاصال خلم ماهل  ن عردلئل"
 

 (.3/354عرفا ال ) (  1)
 (.2/400(و ملشاح عك صل )2/518(و عاظا: أ ليل عهبن عحللجب )3/1207شاح عرالةاا ) (  2)
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يغتفر الفصل بـ)ل( بني املعطوف واملعطوف عليه ِف العطف على   - 3
 عاملني أحدمها جار : 

قلل عهبن  لر : "ملأمجداع ع ى  نع عردكف ع ى عل  ْي إن مل يان أحلمهل  
)ال(و ةإن  جلرعو ملكذع إن كلن أحلمهل جلرع ملةصل عكدكاف  ن عردلطف هبيري 

كلن أحلمهل جلرع ملعتصل عكدكاف ابردلطف أجلز عألخ ش عردكف ع ا مل  
حنا: يف عرلعر زيل ملعحلجاع عماملو ملعخلال خللرل ملسدال عإلهبلو ململهب ألهبا   
اينلرع ملأخا  ارمهلو مل ارت هبدل ا رعك ل ملعّملر  لشال. ملعر صل هبال  يف ا حنا:  

 .(1)  ل يف عرلعر زيل ملال عحلجاع عمامل"
أهبا حالن هبدل ت صال عألقاعل يف  اأرا عردكف ع ى عل  ْي:" ةإن  قلل

عخنال شاط  ن هذه مل يان  ن هذع عر لب ملهي جلئزعو كأن ياان عردل الن  
  اًّل عهبفلعءينو أمل أحلمهل حنا: زيل يف عرلعر ملعرهصا عماملو ملكأن ياان عردل ل ر ظ

يف عرن يو ة ا جلئز   و كلر لء عرلعخ ا يف خرب )راس(و مل) ل(و مل) ن(ًّيًّ ال  دنا 
حنا: راس زيل هبهلئمو ملال خلرج أخاهو مل ل شاب  ن عال زيلو ملال رب عماملو  

 .(2) مل ل شاب زيل  ن عال ملال رب عمامل"
  

 

(و ملشتتتتاح عرفصتتتتايح  2/69(و ملعاظا: عألصتتتتال يف عرنحا )3/378ح عرفاتتتت ال الهبن  لر  )شتتتتا  (  1)
 (.2/188ع ى عرفاااح )

 (.4/2014عرتشلف عرضاب ) (  2)



 

 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة  239

 

 . ما يغتفر ِف ابب التصغري
 يغتفر عدم حذف الياءين املشددتني املتواليتني ِف التصغري: -1

قلل عهبن  لر : "ة ا كلات عألملىل  فأخاع يف عراجاا مل حتذف؛ كلرالء  
عألملىل يف علي تصيري علملي ملعألصل ةاه عليايو ةدمل ةاه  ل يدمل هبيزملع  
يف عرفصيري حْي يهلل: غزيّا؛ ألن عراعمل ةا مل الل ملال س ال إىل تصحاح عرالل  

عانل كأسااا ملعألجاا   ع ملجاا س ب عإلعاللو ملإَّنل ياجل سر  يف عراعمل عرنلئ ا  
 ع سر  أسّال ابإلعاللو ملعغف ا تاعيل ًّيءين  شلاتْي؛ ألن عرفخ ص  نه ال  
ميان إال هبف ايت عرلالرا ع ى عرفصيري را قال: علمليو أمل تصحاح  ل ال يصح  

 .(1) را قال: عليايو ةالن تاعيل عرالءين عكشلاتْي أهان  ن سر " 
رفصيري ها خشاا ةاعت عرلالرا  ةد ا عغف لر تاعيل ًّيءين  شلاتْي عنل ع 

ع ى عرفصيري حبذف إحلعمهل ملهي عرد ا سعتل عريت سكاهل سا ايه قلل رمحه هللا:  
"ملإسع حهات علملى  عسم رجل أمل ص ا ق ت: عليي  أرهبع ًّيءعت الهبلَّ  ن سع.  
مل ن قلل: علملى  ةهل أخكأ ملتاك عكدىن؛ ألاه ال يايل أن يضاف إىل علىٍّ  

 . (2) يل أن حيها عكضلف إراهو ةال هبّل  ن سع"و إَّنل يا عحمهاً 
يغتفر عدم حذف الياء الثالثة ِف الفعل املصغر املنتهي حبرف علة   - 2

 ألجل احلذف ِف اجلزم وكذلك يغتفر ِف اسم الفاعل واملصدر منه: 
هبدل ًّيء  ااارع   ع أمل تهلياً  لقلل عهبن  لر : "حتذف كل ًّيء تكاةت ر ظً 

 لغم ةا ل أخاى يف غري ةدٍل أمل عسم جلٍر ع اه كهار  يف تصيري )عكلء(:  
 

 (.10/5089(و ملعاظا: شاح عرفا ال رنلظا عجلاش )1/137إجيلز عرفدايف يف ةن عرفصايف ) (  1)
 (.4/212و شاح عرافلب ر اريعيف )(1/395(و عرتشلف عرضاب )3/474عاظا: عرافلب ) (  2)



 

 
 م2019 نوفمرب -أكتوبر /هـ1441(، ربيع األول 21العدد ) -السابعةالسنة 

 
240 

( مل)أمملَايَِّاا( هبثالث   (و مليف تصيري )إَاعمَلع(: )أمَايّا(و عألصل ةاه )عمكَّايٍّ )عمَكيٍّ
ًّيءعتو عألملىل ر فصيريو ملعرثلااا هبلل  ن عألرفو ملعرثلرثا هبلل  ن الل عرا ماو  

و لثالث ًّيءعت  ع كاا عكفاسكا  ن ن ةحذةت )عألخريع( خت ا ً   ةلسفثهل تاعيل
( ملتهلياً   لملكلات ابحلذف أملىل؛ رفكاة ل ر ظً  يف )أمَايَّا(و ملعشرتط كاا    عيف )عمَكيٍّ

ل را ةفحت عاه  ت عرثلرثا أر ً  و ملرا سانت جات عرثلرثا جماى  لعكفاسكا؛ ألَّنَّ
ا كمل هي يف تصيري )عكلء(و عرصحاحو ملال ةاق عنل سا ايه هبْي زًّياع عرثلاا

ملعلل زًّياتل كمل هي يف تصيري )أْحَاى(؛ السفاعء عر  ظْي يف عرثهل را جلءع  
ات َّْيو ةفهال يف تصيري أْحَاى: )ٌأَحُي( غري  صاملفو ملعألصل: )أمَحْاِاُي(و  
(و ةلجفمع ةاه  ل عجفمع يف   ةه  ت عراعمل ملأاغم ةا ل ًّيء عرفصيريو ةصلر )أمَحايِّ

 ّي( ق ل أن ي ف ابحلذف ةأحلق هبه.)عمكَاّ 
ي ّاق ةاحذف يف عكّي ملحناه ُمل عرالء عألملىل ملعرثلااا ةاه   (1) ملأهبا عمامل 

و  ع عالجفملع  (2) زعئلعن ملال حيذف يف أحّي ملحناه؛ ألن عرالء عرثلااا  ااع عردْي 
 

 س هت تامجفه. .ها أهبا عمامل عجلا ي (  1)
"ةإن ق ت: ةأهبا عمامل ال ياى حذف عرالء عرثلرثا إسع عجفمدت ثالث ًّيءعتو   قلل عر لرستتتتتتتتتتتتتتي: (  2)

ألن ستتتتتتتتتتا ايه حاي عنه أاّه يهال يف حتهري أحاى ةامن قلل: أستتتتتتتتتتال: أحّي. قال: هذع ال يلل  
أاّته ياى عجلمع هبْي ثالث ًّيءعت يف حنا حتهري مستلءو ملسرت  أاّته عستتتتتتتتتتتتتتفجتلز  ع ى  تل سكات  ن 

أحّيو ألّن يف أمّلل عرا متا عرزًّياع عريت تاان يف عر دتلو ملقتل جاى هتذع جماى عر دتل يف أاّته  نع  
عرصتتتتتتتتتتتتتتافو ةامتل جاى جماى عر دتل ةامتل سكاانو كتذرت   تل جاى جماعه يف جاعز عجفمتلع ثالث  

يف عر دتل حنا أحّايو ملرأيتت أحاي ق تل مليف عالستتتتتتتتتتتتتتم عجلتلري ع اته   ًّيءعت يف أحّيو كمتل عجفمع
حنا: حمّايو ةال يتتلل هتتذع ع ى جاعز عكّي عنتتلهو هبتتل ي صتتتتتتتتتتتتتتتل هبان متتل مبتتل سكاانه أال تاى أّن  
ستتتتتتتتتتتتتتا ايته أرز ته عكي ع ى قارته: أحّيو ملرا كتلن ياى عكّيو كمتل ياى أن يهال: أحّي مل ي ز ته  

إن مليل هللا شتتتتتتتتّ ه عكن صتتتتتتتتل ابكفصتتتتتتتتلو ةحذف إحلى   ستتتتتتتتا ايه سر و ةاأن أاب عمامل يف قاره:
عراتلءعت  ن مليّلو كمتل حيتذف  ن عكّي. ملقاأ أهبا عمامل أيضتتتتتتتتتتتتتتتل: إن ملراي هللا كمتل قاأ غريهو ململ  
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 ضلرع حّااتو مليف عالسم عجللري ع اه   ع ى عغف لر سر  يف عر دل كأحّاي
كلحملاي ملعرّفزّيي  صلر تزًّّي ابرشيءو ملإَّنل عغف ا سر  يف عر دل  ن أجل أاه  

 .(1) عاافه حلذف سخاه ابجلزلو مث محل ع اه عسم عر لعل ملعكصلر"
ةد ا عغف لر علل حذف عرالء عرثلرثا يف عر دل عكصيا عكنف ي حباف ع ا  

زل ملكذر  ييف ا يف عسم عر لعل ملعكصلر  نهو ملقل  هي ألجل عحلذف يف عجل
و قلل رمحه (2) ملعةق عهبن  لر  يف هذه عرد ا مجلعا  ن أهل عرد م مل ن م عرااي

  ع كمل يف أَحّي أمل تهلياً   لهللا: "أاه إسع عجفمع ثالثم ًّيءعت ملعألخريع  فكاةا ر ظً 
كمل يف    كمل يف  دانا ملاثااف ل  ااارع  لغم ةا لو ململ يان سر  يف عر دل 

 .(3) أمَحايِّ ملحيمَايِّ ملال يف عجللري ع اه حنا عْرممَحىّيو ملجب حذف عرثلرثا ااال"
  

 

حيذف عرالءو ةهصتا حذف عرالء إسع عجفمدت ثالث ًّيءعت ع ى عكفصتلو ململ جيا عكن صتل جماى 
 (.4/119كثا". عحلجا ر هاعء عرا دا )عكفصل يف هذع عكذهب عآلخا عرذي ملعةق ةاه عأل

 (.10/5108( شاح عرفا ال رنلظا عجلاش )1/143عاظا: إجيلز عرفدايف ) (  1)
ستتتتترتعابسيو علمل ابرداهبااو ره: شتتتتتاح عرالةاا يف عرنحاو ملشتتتتتاح  هبن عحلاتتتتتن راتتتتتي عرلين عإل حممل (  2)

(و ملعألعالل  1/547) هتتتتتتتتتتتتت(. ينظا: هبياا عراعلع ر اااطي686عرشلةاا يف عرصافو تايف سنا: )
 (.6/86ر زرك ي )

 (.1/231شاح شلةاا عهبن عحللجب ر ااي ) (  3)
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 .ما يغتفر ِف ابب مهزة الوصل
 يغتفر ِف كسر مهزة الوصل ألجل النفصال ابلساكن: 

قلل عهبن  لر : "ال تث ت مهزع عراصل غري   لملء دل إاّل يف ااملرعو  ل مل  
مهزع عسف  لل ةف لل أر ل أمل تاّ لو ملث اتل ق ل حاف عرّفدايف  تان   فاحا ت ي  

عحملّاك حباكا  نهارا رعجحو ملييين عن ل يف غريهو ملشّذ يف سل عسلو ملإن عّتصل  
ابكضما ا سلكن صحاح أمل جلر جماعه جلز كااه ملاّمه. اّمت هي إت لعل 
  ملختّ صل  ن تفلهبع كاا ملامو ملهبدض عرداب ييف ا سر  ألجل عالا صلل 
ابرالكنو ملعرضّم ها عكأخاس هبه حَّت يف حنا: عغزي إت لعل ر ضما عكنايا ق ل  

 .(1) عرالءو مل ن أشّم يف حنا )عخفري( مل)عاهال( رز ه عإلمشلل يف عهلمزع"
 ذهب عر صايْي أن عألصل يف مهزع عراصل أن تاان  فحاكا  ااارعو  

سر   افثهلو   ملإَّنل تضم يف عكفب ملحناه رئال يمْاَج  ن كاا إىل ام؛ ألن
مل ذهب عرااةاْي أن عألصل يف حاكا مهزع عراصل أن تف ع حاكا عْي عر دل؛  
ةفااا يف عج س ملحناه إت لًعل راااع عردْيو ملتضم يف "عْاخمْل" إت لًعل رضما  
عردْيو ملسهب هبدض م إىل أن عألصل يف مهزع عراصل أن تاان سلكنًاو ملإَّنل  

 حتاك الرفهلء عرالكنْي.
ع عراصل عكضما ا سلكن صحاح أمل جلر جماى عرصحاح  ملإسع عتصل دمز 

أي سلكن  دفل جلر جماى عرصحاح بن تاان حاكا  ل ق  ه غري جملااا رهو  
حذةت ملكاا عرالكن أمل اّم حنا: َأِن عقْتفتم ماع أَاْت مَاامْم أمَِل عْخامجماع ِ ْن ِاًّيرِكمْم  

 

 (.1/129(و ملعاظا: سا صنلعا عإلعاعب )3/466شاح عرفا ال الهبن  لر  ) (  1)
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ل عالعفلعا ابرالكن  أمَِل عْخامجماع(. عغف ا كاا عهلمزع ملام لو ملعراج لن  اجد م
 .(2) قماِأ دمل و ملكال عراج ْي (1) ملعلل عالعفلعا هبه

  

 

 (.2/686( شاح عرفصايح ع ى عرفاااح )4/73) عألمشاينعاظا  (  1)
 (.2/67عاظا عهللاي شاح طا ا عرنشا ) (  2)
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 . ما يغتفر ِف ابب التقاء الساكنني
"أ ل عغف لر ابب عرفهلء عرالكنْيو ةااان يف  اعاع   :(1) قلل انظا عجلاش

 أرهبدا:
: عراقفو ملساعء أكلن عرالكن عألملل حاةل صحاحل أل حاف عّ او  أحدها 

حنا: حباو ملعماو ملق لو ملهبااو ملرةل ملجرب ملثايل ملرحال ملخمفلر. ملإَّنل كلن سر   
  يف اع إل الاه.

:  ل كلن عرالكن عرثلين ةاه  لغمل ملعرالكن عألملل حاف رْيو ملكلن  اثنيها 
ا ملحاج زيلو ملإَّنل جلز سر  كل  عرالكن ملعر ْي يف ك ما ملعحلع حنا: اعهبّا ملاملي 

يف عكل  ن عرفمان  ن عرنكق ابرالكن هبدلهو إ ل إسع كلن عكلغم يف ك ما  
ملحاف عكل يف ك ما أخاىو ةإاه جيب حذف حاف عكلو حنا: قلراع: عّاعرأان  

 ملقلال: عّاعرأانو ملقايل عّاعرأانو ة م ييف ا ابب عرفهلء عرالكنْي يف  ثل سر . 
ه أن حاف عر ْي كل كلن سخا ك ما كلن حماّل ر فيريو ةلغف ا  قلراع: ملعراا ةا

 حذةه رذر  خبالف عراسط.
:  ل كلن  ن عرا ملت عريت ق ل سخاهل حاف رْيو ملسكات املن  اثلثها 

تاكاب ةإن ابب عرفهلء عرالكنْي  يف ا يف  ث  ل ملصال كمل أاه ييف ا ملق لو حنا  
عرا ملت عك ااع يف ةاعتح   قار : تاعبو غ ارو رحامو ملع ى هذع  ل جلء  ن

عراار عرشاي او ملها حنا: الل  امو قلف عْيو أ ل عرفهلؤمهل يف عراقف ةهل ع م  
أن سر  جلئز يف  ل ق ل سخاه حاف صحاحو ةااف يف  ل ق ل سخاه حاف  

 

هبن ع تتل عرتلعئم عحل يب حمتب عرتّلين عكداملف هبنتتلظا عجْلَْاشو  هائو   هبن أمحتل هبن ياستتتتتتتتتتتتتتف حممتتل (  1)
حملثو حناي ابرعو  ن  صتتن لته: مت ال عرهاععل هبشتتاح تاتت ال عر اعئلو ملشتتاح عرف خاصو تايف  

 (.275هت(. عاظا: هبياا عراعلع )778سنا: )
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رْيو ملأ ل عرفهلؤمهل يف عراصل ةذكا يف تد ا ه أَّنم كأَّنم قصلملع إىل عر اق هبْي  
هبْي  ل هبين ردلل عكهفضي يدين أن عكهفضي رإلعاعب إَّّنل   ل هبين راجاا عكلاع مل 

ها عررتكاب ةلرا ما هبدل ملجاا عررتكابو كأين ملكاف  ن قارنل: أين زيل ملكاف  
عمامل قل ملجل ةا ل عكهفضي رإلعاعب ملها عررتكاب ملران ملجل ةا ل  لاع  نه 
  ملها ش ه عحلافو ةنلسب هبنلءهل ع ى حاكاو ملأ ل عرا ما ق ل أن تاكب  ع 

أخاى ة م يان ةا ل  هفضى رإلعاعب ملها عررتكابو ةلسفمات ع ى   -ك ما 
 ل ملادت ع اه  ن عرااانو ملال ش  أن هذع تد ال حان ران إَّنل يفم ع ى  
قال  ن يهال: أن عرا ما ق ل عررتكاب حماال ع اه ابر نلءو أ ل  ن ال يهال  

ةا ل ملصالو ملقل   هب نلئ ل ةاحفلج إىل سكا عرد ا يف جاعز ابب عرفهلء عرالكنْي 
قال: إن عرااان يف  ثل سر  ر اقف كأَّنم يدنان أاه هبنّاا عراقف يايلملن أن  

 عكفا م ااى عراقف ةاان ألج ه مث أجاي عراصل جماى عراقف. 
: كل ك ما أملهلل مهزع ملصل   فاحا ملاخ ت ع ا ل مهزع عالسف  للو  رابعها 

ملسمي هللا خلصا؛ إس ال أرف  ملسر  ةامل ةاه الل عرفدايف  ك هلو مليف: سمين هللاو 
ملصل   فاحا يف غري سر و ملعرا ب يف عإلهبهلء أن مهزع عراصل يف  ثل سر   
را حذةت عرف س عالسفخ لر ابخلرب ةأهبلرت أر ل ملعرفهت  ع عرالكن عرذي  

 .(1)هبدلهلو ملقل تا ل عهلمزع هبْي هبْي"
  

 

(و ملعكهاب  131و 120/ 9(و ملعاظا: عهبن يداش )9/4653عرفات ال الهبن انظا عجلاش )شتاح  (  1)
/  4(و ملشتتتتتتتتتاح عرالةاا )150/ 1(و ملعجللرهبااي )2/210(و ملعرااتتتتتتتتتي ع ى عرشتتتتتتتتتلةاا )2/18)

2002.) 
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 . ما يغتفر ِف ابب اإلبدال
كان خملصا من كثرة الثقل ومل يوقع ِف  يغتفر اجتماع إعاللني خمتلفني إن  

 حمذور آخر كالتباس:
قلل عهبن  لر : "ملمينع  ن ق ب عراعمل ملعرالء أر ل رفحاك ل ملعا فلح  ل ق   ل  

إىل عرفهلء عرالكنْيو ملسر   -أيضل - خاف تاعيل إعالرْي؛ ألاه إجحلف مل آره
هو ة ا  حنا: هاىو أص ه هاىو ةال ملعحل  ن عراعمل ملعرالء  فحاك   فاح  ل ق  

أعاّل رزل عحملذملر عرذي سكاو ملرزل هبهلء عالسم ع ى حاف ملعحلو ملهبهلء عر دل  
ع ى حاةْي اثاا مل أرفو ملرا صححل أمهل  هفضى كل  ن عرا  ْي ةفدْي  
تصحاح إحلعمهل ملإعالل عآلخاو ملكلن إعالل عآلخا أملىل؛ ألاه را صح عّاض  

عكفا م ملرإلاغلل إن ملراه  حلاكلت عإلعاعب عرثالث ملعرااا عنل عإلالةا إىل ًّيء  
 ث ه ملعإلاغلل إعاللو ةا زل حانئذ تاعيل إعالرْيو ملراس عألملل  داال رشيء ُمل  
سكا ةالن عرفصحاح أملىلو ملإن كلن عإلعالالن خمف  ْي عغف ا عجفملع مل إن  
كلن خم صل  ن كثاع عرثهل ململ ياقع يف حمذملر سخا كلرف لس  ثلل مبثلل ملحنا  

صلر عحاعملى: عحاياعء ملعحاًّّيء ملعإلعالل قال  سر و ملرذر  قال يف   
 .(3) "(2) و ملعرفصحاح قال عكربا(1)سا ايه

  

 

 (.4/404عاظا: قال سا ايه يف عرافلب ) (  1)
 (.1/177عاظا: قال عكربا يف عكهفضب ) (  2)
(و عكنصتتتتتتتتتتتتتف  10/5138(و ملعاظا: شتتتتتتتتتتتتتاح عرفاتتتتتتتتتتتتت ال رنلظا عجلاش )1/171يف )إجيلز عرفدا  (  3)

 (.3/283(و شاح عرشلةاا الهبن عحللجب )1/264)
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 اإلدغام. ابب 
 يغتفر ِف إدغام اهلمزتني من كلمة إذا كانتا عينني للكلمة: 

قلل انظا عجلاش: "قل تهلل أن عجفملع عهلمزتْي يف ك ما ينظمه مخاا  
أقاللو ملتهلل عراالل ع ى ثالثا  ن ل ململ ي ق إال قاملنو ملمهل:  ل عهلمزع عألملىل  
ةاه سلكنا ملمهل يف  ااع عردْيو مل ل عهلمزع عألملىل ةاه كذر  ملهي يف  ااع  

مزتْي عكذكارتْي إ ل يف  عرالل ملهل ها قل أشلر إرا ملو ملحلصل عأل ا: أن عهل 
 ااع عردْيو ةال إهبلعل عر فاو هبل تلغم عألملىل يف عرثلاااو ملسر  حنا: سآلو  
ملآلل ملإ ل  ااع عرالل ةاجب إهبلعل عرثلااا ًّيءو ةفهال يف ِقَمَكٍا  ن قاأ: ِقَاْأٍيو  
ملعألصل: قاأأو ةلرفهى يف عركاف مهزاتن ةاجب إهبلعل عرثلااا ًّيءو ملإن كلات  

كنا ميان إاغل  لو حباث تصري  ع عريت هبدلهل كلرشيء عراعحل؛ ألن  عألملىل سل 
عركاف حمل عرفياريو ة م ييف ا ةاه سر  كمل عغف ا يف  ثل: سآلو ملآلل؛ ملألن  
عرداب قل أمجدت ع ى تاك عإلاغلل يف عهلمزتْي  ن ك ما إال إسع كلان عانْيو 

 .(1) فْيو ةإاه ي لل ًّيء"ملإَّنل أهبلرت ًّيء محال ع ى  ل يهع  ن ل رعهبدل يف عكفحاك
ةد ا عغف لر إاغلل عهلمزتْي  ن ك ما إسع كلافل عانْيو أَّنمل عانْي ر ا ما  

: "عع م أنَّ كلَّ ِ ث ْي  (2) ملحمل تياري عهلمزع ها عركاف؛ ملرذر  قلل عهبن عص ار
 قل يملغملن ِإالَّ عألر ِْي ملعهلمزتِْي.

م ِإالَّ يف  فحّاِكو ملعألرف ال  أ َّل عألرف ة م ميان عإلاغلل ةا ل؛ ألاه ال يملغَ 
 

 (.5041/ 10شاح عرفا ال رنلظا عجلاش ) (  1)
هبن ع ي عحلضتتتتتتتتا ي عإلشتتتتتتتت ا ي عكداملف ابهبن عصتتتتتتتت ارو إ لل عرداهباا يف   هبن حممل هبن  ؤ ن ع ي (  2)

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(. ينظا: عر  يا  699او ملعكمفع يف عرفصتتتتتتتتتتتتايفو تايف ستتتتتتتتتتتتنا: )ز لاهو ره: عكهاب يف عرنح
 (.2/210(و ملهبياا )219)ص
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تفحاَّك. ملأ َّل عهلمزع ةثها ا جلًّعو ملرذر  يم ِّ  ل أهل عرفخ اف  ن ااًعو ةإسع  
عاضمَّ إرا ل غريهل عزاعا عرثهلو ةأمرز ت إحلعمهل عر للو ع ى حاب  ل سمكا يف  

ِْي حنا: ابب تا ال عهلمزو ةازملل عجفملع عكِث ْي. ةال يملَغم ِإالَّ أن تااان عانَ 
سأّعل ملرأّعسو ةإا  تملِغم ملال تم ِللو كل سكاانه  ن أا  را أهبلرت إحلعمهل  

 .(1) الخف  ت عردانلن. ملعردانلن أهبًلع يف كالل عرداب ال يااانن ِإالَّ ِ ث ِْي"
  

 

( شتتتتتاح عك صتتتتتل  3/236(و ملعاظا: شتتتتتاح شتتتتتلةاا عهبن عحللجب )1/404عكمفع يف عرفصتتتتتايف ) (  1)
(5/350.) 
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 الامتة
 ن خالل عر حث ملعرلرعسا ر مالئل عريت تااا مجد ل ملعريت اص عرد ملء  

عرهاععل عرا ااو يظ ا ج ال أن ع ا عالغف لر ختف ف  ن  ع ى عغف لرهل  ن هبدض  
  اأرا إىل أخاى ملميان حصا هذه عرد ل يف: 

 أول: علة اغتفار قياسية 
هبدض ع ل عالغف لر تاجع إىل قالس ةاع ع ى أصل علل يف عر لب ةمل عغف ا  
ع ى عألصل ةمن ابب أملىل أن ييف ا ع ى عر اع عكهاس ع اه مل ن أ ث فه ع ا  

عالشرتعك يف عري  ا  ن عألعالل قالسل ع ى عغف لره يف عألعالل عكد ها إس  عغف لر 
هي أملغل يف عرد مااو مل نه كذر  ع ا عغف لر عر صل هبْي ةدل عرفدجب  
ملعكفدجب  نه قالسل ع ى عر صل هبْي عكضلف ملعكضلف إراه ابجللر ملعجملاملر  

أادف  ن  ملعرظاف  ع أَّنمل كلرشيء عراعحلو ملكذر  قالسه ع ى هبئس ملهي 
 ةدل عرفدّجبو ملقل ةصل هبانه ملهبْي  دماره ابجللّر ملعجملاملر.

 اثنيا: علة اغتفار مبنية على استصحاب األصل 
 ن ع ل عالغف لر  ل ها   ين ع ى عسفصحلب عألصل مل ن أ ث فه ع ا  
عغف لر  كلهبها عرنااع عكهصااع رص ف ل ألن تدايف عكاصاف هنل طلرئو 

 ات ال ياجب يف عرندت عككلهبها ةاه. ملإَّنل جيازه. ملعرفدايف عركلرئ ع ى عكند
 اثلثا: علة اغتفار مبنية على حاجة النص هلذا الغتفار

ملهي ع ل   ناا ع ى عرنظا  نكهال إىل هبنلء عرنص ملحلجفه هلذع عالغف لرو  
ةد ا عالغف لر يف عرضمري عكاةاع  ل ال ييف ا يف غريه أن عر دل ال يافيين عن  
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  ل عر دلو ةأجلزملع ةاه  ل مل جيازمله يف غريه.عر لعل ملأامامله ق
مل نه كذر  ع ا عغف لر تدلا عحللل عنل عا صلل عحللل عرثلااا ملعاا  ل ةا ل  
 ن امري إىل أهبدل  ذكار إسع أ ن عر  سو ةإسع كلن عكدىن ظلهاع يماا كل حلل  

مل  إىل  ل ي اق دلو ملإسع خاف عر  س جيدل أملل عحللرْي رثلين عالمسْيو ملاثاا 
رألمللو ةإسع ملجلت قاينا يداف دل صلحب كل  ن مل جلز ملقاع مل كا مل  

 كلن.
 رابعا: علة اغتفار صرفية 

 ملهي ع ل عغف لر تدفمل ع ى خملر ا قاععل عرصاف ألس لب
هبا ب ااملرع يف عرا ما  ثل ع ا عغف لر تاعيل ًّيءين  شلاتْي عنل  -1

 إحلعمهل.عرفصيري خشاا ةاعت عرلالرا ع ى عرفصيري حبذف 
ع ا عغف لر إاغلل عهلمزتْي  ن ك ما إسع كلافل عانْي أَّنمل عانْي ر ا ما   -2

 ملحمل تياري عهلمزع ها عركاف.
خت صل  ن عرثهل يف عرا ما  ثل عغف لر عجفملع إعالرْي خمف  ْي إن   -3

كلن خم صل  ن كثاع عرثهل ململ ياقع يف حمذملر سخا كلرف لس  ثلل مبثلل ملحنا  
 سر . 
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 . املصادر واملراجع
  أخ لر عرنحايْي عر صايْي ملعرااةاْي ملأخذ هبدض م عن هبدض:  -1

و عحملهق: طه حممل عرزيينو  السيرافيعكازابن هبن  ع ل هللاهبن  عحلان
ملحممل ع ل عكندم خ لجيو  صك ى عر ليب عحل يبو عرك دا عألملىلو  

 ل. 1966-هت 1373
هبن   ع يهبن  ياسفهبن  : حممل عرتشلف عرضاب  ن رالن عرداب -2

حالن عألالرايو حتهاق ملشاح ملارعسا: رجب عثملن  هبن  ياسف
حمملو  اعجدا: ر ضلن ع ل عرفاعبو  اف ا عخللجني ابرهلهاعو عرك دا  

 ل.1998- هت1418عألملىلو 
ع ل عحلمال هبن   " ع ل عر لقيإشلرع عرفداْي يف تاعجم عرنحلع ملعر يايْي  -3

عجملال اًّيبو  اكز عك   ةاصل ر  حاث   عراملينو حتهاق: ا.ع ل
ملعرلرعسلت عإلسال ااو شاكا عرك لعا عرداهباا عرادااياو عراًّيضو  

 ل.1986- هت 1406عرك دا عألملىلو  
عرااعجو  هبن  س ل عرنحاي هبن  عراايهبن  حممل  عألصال يف عرنحا: -4

 عحملهق: ع ل عحلاْي عر ف يو  ؤساا عراسلراو ر نلنو هبريملت.
ع ل هللا عرداربيو  هبن  عحلاْي هبن  ع ل هللااعس: إعاعب عرهاعءعت عرش -5

حتهاق: حممل عراال أمحل عزملزو علمل عرافبو هبريملتو عرك دا عألملىلو  
 ل. 1996-هت 1417
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يااس عرنحلسو ملاع  هبن  إمسلعالهبن  حمملهبن   : أمحل إعاعب عرهاسن -6
حاعشاه ملع ق ع اه: ع ل عكندم خ ال إهباعهامو  نشارعت حممل ع ي  

 هت. 1421عرد مااو هبريملتو عرك دا عألملىلو   هباضانو اعر عرافب 
ع ي عرهاشي  هبن  عر ضلهبن  حمملهبن  : إمسلعالإعاعب عرهاسن -7

عألص  لينو قل ت ره ململثهت اصاصه: عرلكفارع ةلئزع هبنت عما  
عراًّيضو عرك دا: عألملىلو  –عكؤيلو ة اسا  اف ا عك   ة ل عراطناا 

 ل. 1995  -هت   1415
محزعو عكداملف ابهبن  هبن  ع يهبن  ه ا هللا أ ليل عهبن عرشجاي: -8

عرشجايو عحملهق: عرلكفار حمماا حممل عركنلحيو  اف ا عخللجنيو  
 ل. 1991-هت 1413عرهلهاعو عرك دا: عألملىلو 

ياسف عره كيو حتهاق: حممل  هبن   ع ي  إا له عراملعع ع ى أا له عرنحلع: -9
  عرهلهاعو  ؤساا عرافب -أهبا عر ضل إهباعهامو اعر عر اا عردايب 

 ل.1982- هت1406و  1هبريملتو ط-عرثهلةاا 
ع ي  هبن  ياسف هبن  أهبا حالن حممل عر حا عحملاط يف عرف اري: -10

عألالرايو عحملهق: صلقي حممل مجالو اعر عر ااو هبريملتو عرك دا  
 هت.1420عألملىلو 

هبن   حيىي هبن  أمحل هبياا عك فمس يف اتريخ رجلل أهل عألالرس: -11
 ل. 1967يبو عرهلهاعو عمريع عرضيبو اعر عرالتب عردا هبن  أمحل

:  هبياا عراعلع يف ط هلت عر يايْي ملعرنحلع يف ط هلت عر يايْي ملعرنحلع -12
أيب هباا عراااطيو عحملهق: حممل أهبا عر ضل إهباعهامو  هبن   ع ل عرامحن 

 ل(.1989صالعو )ا.ط(و )-ر نلن-عكاف ا عردصايا 
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عر ريملزسابايو  يدهاب هبن  حممل عر  يا يف تاعجم أئما عرنحا ملعر يا:  -13
- هت 1421اعر سدل عرلين ر ك لعا ملعرنشا ملعرفازيعو عرك دا: عألملىل  

 ل. 2000
ع ل هللا عرداربيو  هبن  عحلاْي هبن  ع ل هللا عرف الن يف إعاعب عرهاسن: -14

عااى عر ليب عحل يب ملشاكلهو )ا.ط(و  و عحملهق: ع ي حممل عر جلملي
 )ا.ت(.

حالن عألالرايو أهبا  عرفذيال ملعرفامال يف شاح كفلب عرفا ال: -15
عحملهق: ا. حان هنلعمليو اعر عره مو ا شقو اعر كناز إش ا الو  

 عرك دا عألملىل. 
ح لن عر مايتو ط ع إبعلاا: ملزعرع  هبن   أمحلهبن   ح لنهبن   : حمملعرثهلت -16

عكدلرف ر حاا ا عردلراا عهلنلياو حتت  اعق ا: عرلكفار حممل ع ل  
عئاع عكدلرف عردثملااا  عكدال خلن  ليا اعئاع عكدلرف عردثملاااو ا

 .1973-ه 1393حبالر سابا عرلكن عهلنلو عرك دا عألملىلو 
يزيل عركربيو حتهاق:  هبن   جاياهبن   حممل   جل ع عر الن يف همليل عرهاسن: -17

 ل. 2000- هت1420و 1أمحل حممل شلكاو  ؤساا عراسلراو ط 
ع ّي  هبن  ع ل هللاهبن  قلسمهبن  : حانعجلىن عرلعين يف حاملف عكدلين -18

ايو عحملهق: ا ةخا عرلين ق لملعو حممل المي ةلالو اعر عرافب  عكاع 
 ل.1992- هت1413عرد مااو هبريملتو ر نلنو عرك دا عألملىلو 

ع ل  هبن  ياسفهبن  : أمحلعرلر عكصان يف ع ال عرافلب عكانان -19
عرلعئم عكداملف ابرامْي عحل يبو عحملهق: عرلكفار أمحل حممل عخلاعطو  

 اعر عره مو ا شق. 
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هبن   حمملهبن  ع يهبن  أمحل  عرلرر عرال نا يف أعالن عكلئا عرثل نا: -20
حجا عرداهالينو حمهق مباعق ا حممل ع ل عكدال خلنو جم س  هبن   أمحل

حالر عابا/ عهلنلو عرك دا: عرثلاااو   - اعئاع عكدلرف عردثملااا 
 ل. 1972-هت 1392

او  عحملهق حمماا حممل شلكاالئل عإلعجلز: ع ل عرهلها عجلاجلينو  -21
 ه 1413اعر عكلينو جلعو عرك دا عرثلرثاو 

ع ل  هبن  حمماا رملح عكدلين يف ت اري عرهاسن عردظام ملعرا ع عكثلين: -22
هللا عحلااين عألراسيو عحملهق: ع ي ع ل عر لري عكااو اعر عرافب  

 هت. 1415هبريملتو عرك دا: عألملىلو -عرد ماا
اعر عرافب  جين عكاص يو  هبن   أهبا عر فح عثملن  :سا صنلعا عإلعاعب -23

 ل.2000  -هت 1421ر نلنو عرك دا: عألمليل  - عرد ماا هبريملت
أمحل عرذهيبو حتهاق حمب عرلين  هبن   : رإل لل حمملسري أعالل عرن الء -24

 هت. 1417و  1عردمامليو اعر عر ااو هبريملتو ط
هبن   عماهبن  حممل هبن  : حمملشجاع عرنار عرزكاا يف ط هلت عكلرااا -25

ع اه: ع ل عجملال خاليلو اعر عرافب  ع ي عهبن سلمل خم افو ع ق 
 ل. 2003- هت 1424عرد مااو ر نلنو عرك دا: عألملىلو 

 لر و  هبن  حمملهبن  : حمملشاح عهبن عرنلظم ع ى أر اا عهبن  لر  -26
عحملهق: حممل ابسل عاان عراااو اعر عرافب عرد مااو عرك دا عألملىلو  

 ل. 2000-هت 1420
هبن   : حممل ال عر اعئلشاح عرفا ال عكامىصمت ال عرهاععل هبشاح تا  -27

عكداملف هبنلظا عجلاشو ارعسا ملحتهاق: أ. ا.ع ي   أمحلهبن  ياسف
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حممل ةلخا ملسخاملنو اعر عراالل ر ك لعا ملعرنشا ملعرفازيع ملعررتمجاو  
 هت. 1428مج اريا  صا عرداهبااو عرك دا عألملىلو  -عرهلهاع  

:  شاح عرفصايح ع ى عرفاااح أمل عرفصايح مبضمان عرفاااح يف عرنحا -28
- أيب هباا عألزهايو اعر عرافب عرد ماا هبن  ع ل هللاهبن  رلخل

 ل.2000  -هت 1421ر نلنو عرك دا عألملىل  -هبريملت
 لر  عجلالينو عحملهق: هبن  ع ل هللاهبن  : حمملشاح عرالةاا عرشلةاا -29

ع ل عكندم أمحل هايليو جل دا أل عرهاى  اكز عر حث عرد مي ملإحالء  
عسلت عإلسال اا  اا عكاا او  عررتعث عإلسال ي ك اا عرشايدا ملعرلر 

 عرك دا عألملىل. 
ع ي  هبن   حمملهبن   يداشهبن   ع يهبن   يداش  شاح عك صل ر زخمشاي: -30

عألسليو قلل ره: عرلكفار إ ال هبليع يدهابو اعر عرافب عرد مااو  
 ل. 2001-هت 1422هبريملتو ر نلنو عرك دا: عألملىلو 

عركلئي عجلالينو  لر  هبن  ع ل هللاهبن  : حمملشاح تا ال عر اعئل -31
عحملهق: ا. ع ل عرامحن عراالو ا. حممل هبلملي عكخفانو هجا ر ك لعا  

 ل. 1990-هت 1410ملعرنشا ملعرفازيع ملعإلعالنو عرك دا عألملىلو 
عكازابن عراريعيفو عحملهق: هبن   ع ل هللاهبن   عحلان  شاح كفلب سا ايه: -32

- أمحل حان   ليلو ع ي سال ع يو اعر عرافب عرد مااو هبريملت
 ل.2008لنو عرك دا عألملىلو ر ن

أيب اصا عراا لينو حتهاق: عرلكفار مشاعن  هبن  : حممل شاعس عرهاعءعت -33
 عردج يو  ؤساا عر الغو هبريملتو ر نلن.
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أمحل عرلعململايو اعر  هبن  ع يهبن  : حممل ط هلت عك ااين ر لعململاي -34
هبريملتو رعجع عرناخا ملا ط أعال  ل: جلنا  ن  -عرافب عرد ماا 

 إبشاعف عرنلشا.عرد ملء 
حممل عألااه مليو  اف ا عرد ال ملعحلامو  هبن  أمحل  ط هلت عك ااين:  -35

 ل. 1997-هت 1417(و 1عكلينا عكنارعو ط: )
ع ال هللا عإلش ا يو  هبن   عحلان هبن   حممل ط هلت عرنحايْي ملعر يايْي:   -36

عحملهق: حممل أهبا عر ضل إهباعهامو اعر عكدلرفو عرك دا: عرثلاااو  
 )ا.ت(.

: رشمس عرلين حممل عهبن عجلزريو اعر ليا يف ط هلت عرهاعء غليا عرن  -37
 عراب عرد اماو هبريملت.

اصا عراا لينو  هبن   محزع هبن   حمماا  غاعئب عرف اري ملعجلئب عرفأمليل: -38
 هبريملت.   –جلعو  ؤساا ع ال عرهاسن    -اعر عره  ا ر ثهلةا عإلسال اا  

ع ي  هبن  حانهبن   حممل صليق خلن :ةفحم عر الن يف  هلصل عرهاسن  -39
إهباعهام  هبن   رِهنَّاجيو عين هبك دِه ملقّلل ره ملرعجده: خلال عرد م َع ل هللاع

هَبريملتو   –اف ا عردصايَّا ر كَ لعا ملعرّنْشاو َصاَلع عرتمَ عألاَصلريو 
 ل. 1992  -هت   1412

إمسلعال عرنَّحَّلسو عحملهق: ا.  هبن  حممل هبن  أمحل عرهكع ملعالئفنلف: -40
عكم اا عرداهباا   -علمل عرافب إهباعهام عككاملايو اعر هبن  ع ل عرامحن 

 ل.1992 - هت  1413عرادااياو عرك دا: عألملىلو 
عثملنو حتهاق: ع ل عراالل حممل  هبن  عمامل عرافلب راا ايه: -41

 ل.1988- هت 1408(و  2عرهلهاعو ط: )-هلرملنو  اف ا عخللجني 
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عما عرزخمشايو اعر عراًّين  هبن   حمماا  عراشلف عن غاع ض عرفنزيل: -42
 ل.1987- هت1407و 3عرهلهاعو ط ر رتعثو 

علال عرندملينو عحملهق:  هبن  ع يهبن  عما عر  لب يف ع ال عرافلب: -43
عرشاخ علال أمحل ع ل عكاجااو ملعرشاخ ع ي حممل  داضو اعر  

 ل. 1998-هت 1419عرافب عرد مااو هبريملتو ر نلنو عرك دا عألملىلو  
 نظار عإلةايهيو اعر  هبن  ع يهبن   االهبن  : حمملرالن عرداب -44

 هت. 1414لارو هبريملتو عرك دا عرثلرثاو ص
عر صايو عحملهق: حممل ةاعا   عرفامي عكثىن هبن   دما  جملز عرهاسن: -45

 هت. 1381عرهلهاعو -سزكْيو  اف ا عخللجني 
ع ل  هبن  غلربهبن  ع ل عحلق  عحملار عراجاز يف ت اري عرافلب عردزيز:  -46

ليف عكاا عألالرايو عحملهق: ع ل عراالل ع ل عرشهبن  متلل هبن  عرامحن 
 هت. 1422هبريملتو عرك دا: عألملىلو -حمملو اعر عرافب عرد ماا 

ساله عكاسيو عحملهق:  هبن  إمسلعال هبن  : ع ي عحملام ملعحملاط عألعظم -47
ع ل عحلمال هنلعمليو اعر عرافب عرد مااو هبريملتو عرك دا عألملىلو 

 ل. 2000-هت 1421
حمماا حلةظ  هبن  أمحلهبن  ع ل هللا  لعرك عرفنزيل ملحهلئق عرفأمليل: -48

عرلين عرنا يو حههه ملخاج أحلايثه: ياسف ع ي هبليايو رعجده  
ملقلل ره: حماي عرلين ايب  افاو اعر عرا م عركابو هبريملتو 

 ل.1998-هت 1419عرك دا: عألملىلو 
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خمفلر  هبن   حمملهبن   أيب طلرب مَحّاشهبن    اي    شال إعاعب عرهاسن: -49
و  هبريملت   –عرهاايو عحملهق: ا. حلمت صلحل عرضل نو  ؤساا عراسلرا  

 هت. 1405عرك دا: عرثلاااو 
 ادلع عجمللشدي عألخ شو حتهاق: عرلكفارع  هبن   سدال   دلىن عرهاسن: -50

  1411هلى حمماا قاععاو  اف ا عخللجنيو عرهلهاعو عرك دا: عألملىلو  
 ل.1990  -هت 

س ل عرزجلجو عحملهق:  هبن  عرااي هبن  : إهباعهام دلين عرهاسن ملإعاعهبه -51
عرافبو هبريملتو عرك دا عألملىلو  ع ل عجل ال ع له ش يب علمل 

 ل. 1988-هت 1408
ع ل هللا عرامل ي عحلمايو عحملهق: إحالن هبن  ًّيقات  دجم عألاابء: -52

- هت  1414هبريملتو عرك دا: عألملىلو -ع لسو اعر عرياب عإلسال ي 
 ل. 1993

أمحل  هبن  رإل لل حممل  داةا عرهاعء عرا لر ع ى عرك هلت ملعألعصلر: -53
و  1جو ملقف عرلًّياا عررتكيو ط عرذهيبو حتهاق طالر سريت قاال

 هت. 1416
هبن   أمحل هبن  ياسفهبن  : ع ل هللا يين عر  اب عن كفب عألعلريب -54

هشللو عحملهق: ا.  لزن عك لركو حممل ع ي  هبن  ياسف هبن  ع ل هللا
 ل. 1985محل هللاو اعر عر ااو ا شقو عرك دا عرالاساو 

   لر : عكهلصل عرشلةاا يف شاح عخلالصا عرالةااصشاح أر اا عهبن  -55
 اسى عرشلطيبو جمماعا حمههْيو  د ل عر حاث عرد ماا  هبن  إهباعهام
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 اا عكاا او عرك دا  -ملإحالء عررتعث عإلسال ي  ل دا أل عرهاى 
 ل.2007- هت1428عألملىلو 

عكداملف ابكرباو   ع ل عألكرب عرثمليلهبن  يزيلهبن  حممل عكهفضب: -56
 عحملهق: حممل ع ل عخللرق عظاماو اعر عرافب عرد مااو هبريملت.

ع ي عإلش ا ي عكداملف ابهبن  هبن  حممل هبن   ؤ نهبن  ع ي  عكهاَّب: -57
أمحل ع ل عكاجااو  هبن  عص ارو حتهاق ملتد اق ملارعسا: علال

حممل  داضو  نشارعت حممل ع ي هباضانو اعر عرافب  هبن  ملع ي
 ل. 1998- هت 1418عرك دا عألملىلو  عرد مااو هبريملتو

غلرب عجمللشدي  هبن   ع يهبن   َةضَّللهبن   ع يعرنات يف عرهاسن عراامي:   -58
عرهريملعينو ارعسا ملحتهاق: ا. ع ل هللا ع ل عرهلار عركايلو اعر عرافب  

 ل. 2007  -هت  1428هبريملتو عرك دا: عألملىلو  – عرد ماا 
هبن   عماهبن   أمحلهبن   أمحلهبن   أمحل اباب  اال عالهبف لج هبفكايز عرلي لج: -59

حممل عرفااملري عرفن ايتو عنليا ملتهلمي: عرلكفار ع ل عحلمال ع ل هللا 
 ل.2000عهلاع او اعر عرالتبو طاعهب سو را الو عرك دا: عرثلاااو  

عهللعيا إىل هب اغ عرن ليا يف ع م  دلين عرهاسن ملت اريهو ملأحال هو  -60
خمفلر  هبن   حمملهبن   طلرب مَحّاش  أيبهبن    اي  ملمجل  ن ةنان ع ا ه:

عرهاايو عحملهق: جمماعا رسلئل جل داا هبا اا عرلرعسلت عرد ال  
ملعر حث عرد ميو جل دا عرشلرقاو إبشاعف أ. ا: عرشلهل عر اشاخيو 
جمماعا حباث عرافلب ملعراناو ك اا عرشايدا ملعرلرعسلت عإلسال ااو  

 ل. 2008- هت 1429جل دا عرشلرقاو عرك دا عألملىلو 
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أي   عرص ليو عحملهق:  هبن  : صالح عرلين خ ال عيف ابراةالتعرا  -61
هبريملتو  -أمحل عألرانؤملطو ملتاكي  صك ىو اعر إحالء عررتعث

 ل. 2000-هت 1420
هبن   إهباعهامهبن  حممل هبن  : أمحل ملةالت عألعالن ملأا لء أهبنلء عرز لن -62

هبريملتو  -خ الن عررب ايو عحملهق: إحالن ع لسو اعر صلار 
 ل. 1990عرك دا: عألملىلو 
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(5) 

تصور مقرتح لتطوير النحو وظيفيا مبعهد تعليم  
اللغة العربية لغري الناطقني بها يف اجلامعة  

 اإلسالمية.
 

 

 (1)بن عبد الرمحن احلريب د/ خالد
 (2)د/ أبو بكر عبد هللا شعيب

  

 

رئاس قاتتتتم إعلعا ملتلريب عكد مْي مبد ل تد ام عر يا عرداهباا ابجلل دا عإلستتتتال اا. حلصتتتتل ع ى   (  1)
اكفارعه هبفهليا: ُمفلزو  ع  ات ا عرشتتتتتتاف عألملىل يف أصتتتتتتال عر يا  ن عجلل دا عإلستتتتتتال اا ابكلينا  

 عكنارع.
 دا عإلستتتتتتال اا ابكلينا  أستتتتتتفلس  شتتتتتتلرك هبهاتتتتتتم عإلعلعا عر ياي يف  د ل تد ام عر يا عرداهباا ابجلل (  2)

 عراااعن. –عكنارع. حلصل ع ى اكفارعه يف  نلهج ملطاق تلريس عر يا عرداهباا يف جل دا عرنا ْي 
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لتعليم النحو وظيفيًّا مبعهد تعليم اللغة العربية لغري  تصور مقرتح 
 الناطقني هبا ِف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

 

 ملستخلص. ا 
تصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل مبد ل تد ام عر يا عرداهباا    : عنوان البحث

 ريري عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 
ع ل عرامحن عحلايب ملا/ أهباهباا ع ل هللا  هبن  ا/ خلرل :اسم الباحثني

 .(1) شداب
عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع    –عكم اا عرداهباا عراداايا    :مكان البحث

  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل. –
 عر حث إىل عآلت:  هلف :أهداف البحث

حتليل أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عردايب ر نلطهْي   .1
 هبيريهل.

مي ل يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا  حتليل عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهل .2
 ر نلطهْي هبيريهل.

ملاع تصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج عإلعلعا عر ياي يف   .3
  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 

 

يفهلل عر لحثلن  زيل عرشتاا ردملاع عر حث عرد مي ابجلل دا عإلستال اا ابكلينا عكنارع؛ رفماي  ل   (  1)
 هت.1439هلذع عر حث يف عردلل 
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عراص يو ملعمسفخل ت  عسفخلل عر لحثلن عكن ج  ملرفحهاق هذه عألهلعف
 .أاعاتن: مهل عسف لافلن

 ملكلات افلئج عر حث كلآلت: 
قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي   .1

 ( أسلًسل. 27هبيريهل هب غ علا عألسس هبدل عرفحاام )
عر يا  قلئما َّنلئاا ابكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج تد ام   .2

(  اااعل هبدل عرفحاام  ازعا ع ى  94عرداهباا ريري عرنلطهْي دل هب غ علاهل )
 أرهبدا  افاًّيت.

يف هباان ج عإلعلعا عر ياي يف  د ل   لتصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّ  .3
تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع هبدل أن  

 حّام. 
 عر حث إىل علع تاصالت مل هرتحلت. كمل تاّصل  

 د ل   -عرنحا عراظا ّي  -تد ام  –تصار  هرتح  الكلمات املفتاحية:
 تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي.
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Abstract. 

Title of the research: A proposed concept for teaching 

Syntax functionally in the Institute of Arabic Language for 

non-native speakers at the Islamic University in Madinah. 

Name of researchers: Dr. Khalid bin Abdul Rahman Al 

Harbi and Dr. Abu Bakr Abdullah Shuaib. 

Date: 1439AH. 

Place of study: Kingdom of Saudi Arabia - Islamic 

University in Madinah - Institute of teaching Arabic 

language to non-native speakers. 

Research Objectives: The objective of the research is as 

follows: 

1- To determine the basis for selecting the appropriate 

syntactic grammar for the learners of Arabic language 

among the non-native speakers. 

2- To determine the grammatical topics that can be 

presented in Arabic language programs for non-Arabic 

speakers. 

3- To develop a proposed idea to teach Syntax 

(Grammar) functionally in the Language Preparation 

Program at the Institute for the teaching of Arabic language 

to non-native speakers at the Islamic University in 

Madinah. 

To achieve these goals, the researchers used the 

descriptive approach, two tools: two questionnaires . 

The results were as follows: 

1- The list of the bases for selecting the 

appropriate syntactic grammar for the learners of 

Arabic language among the non-native speakers is 

up to (27) after arbitration. 
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2- A final list of the grammatical subjects that 

can be presented in the programs of teaching Arabic 

to non-native speakers, reached (94) subjects after 

arbitration, and divided into four levels. 

3- A proposed concept to teach Syntax 

(Grammar) functionally in the Language Preparation 

Program at the Institute for the teaching of Arabic 

Language for Non-Speakers at the Islamic 

University in Madinah after it has been authorized. 

The study also arrived at several recommendations and 

proposals. 

Keywords: Proposed Concept, Teaching, Functional 

Syntax, Institute of Arabic Language Teaching for Non-

Speakers. 
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 مقد مة. 
عر يا عرداهباا؛ اظًاع ألاه ملسا ا  إن عرنحا عردايب قل حظي مبالاا ابريا يف 

رصحا عراالل ملعرافلهباو ملابرفليل ملقع  ن عرد ال عر يايا  اقع عرنظلل  ن عرهاعاْي  
ة ا عألصل عرذي تن ع  نه ملتاجع إراه يف  دظم  الئ  لو إالةا إىل قلرته ع ى  
 العلع عكفد م ع ى عالسفخلعل عرصحاح ر يا ةلرهاععل قاعاْي عر يا ملأاظمف لو  

فلع ل أهل عر يا ةفدلرةاع ع ا ل ملط هاهل يف عسفدملالتم عر ياياو ملأص حت  عهب
ر حام ع ى صحا هذع عالسفدملل  ن عل ه. ملألن عسفدملل عر يا سلهبق    ع دالرً 

ع ى تهنان لو هلذع ةهل اشأت عحللجا ر فهنْي عنل ل هبلأت  الرعت عالسفخلعل  
 .(1) ت عرصحاحا ر ياعر ياي تنحافو مل ن مث جلءت عرهاععل رفهنن عكالرع

ةد م عرنحا ها ع م عرداهباا يف هبنلء ك ملتلو ملصالغا تاعكا  لو ملا ط  
أجزعئ ل. ملعرهلرع ع ى عت لع قاعاْي هذع عرد م   لرع ال هبّل  ن عكفالدل كن يايل  

 تد م عرداهباا. 
 ل   اًّلملجيب عرف ايق هنل هبْي شائْيو عحلليث عن عرنحا هباص ه ع مل تاعث

كثري  ن عجلل دلت ع ى أاه غليا أمل هلف يف حّل سعتهو ملعحلليث  زعل يلّرس يف  
عنه هباص ه ملسا ا ر فك اق ع ى أرانا عكفد مْي ملكفلابتم. ملعكهصاا هبفلريس  
عرهاععل هنل عرفلريس ملةًهل ر ملخل عالتصليل عراظا ي عرذي ي فدل عن عرنحا  

حجج مو  عرد مي عرذي ي فم آبرعء ع ملء عرنحا ملعرصافو ملعخفالةلتمو مل 
 ملراملاهم.

 

تد ام عرداهباا ريري عرنلطهْي دل:  نلهجه ملأستتتتتتتلرا هو عكنظما عإلستتتتتتتال اا ر رتهباا   طداماو رشتتتتتتتليو (  1)
 .61و ص1998ملعرد ال ملعرثهلةاو عراابطو 
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ملهذع يهاا إىل  ل يامَّى ابرنحا عراظا يو عرذي ها "جمماعا عرهاععل عريت  
تؤاي إىل عراظا ا عألسلساا ر نحاو ملهي اْ ط عرا ملت ملاظلل هراف عجلمل؛  
رَااَ م عر الن  ن عرّ حن أثنلء عرنكقو ملَيا م عره م  ن عخلكأ عنل عرافلهباو  

 اذ   لرعت عرهاععل عريت تالعل ع ى إتهلن  ملعرنحا عراظا ي: ها إكالب عرفال
عك لرعت عألرهبع: عالسفملعو ملعحمللاثاو ملعرهاعءعو ملعرافلهباو أ ل عرنحا عرفخُصصيو  
ة ا  ل يفجلملز سر   ن عراسلئل عكفشدِّ او ملعر حاث عرلقاها عريت حَ  ْت دل  

عرداهباا عرنلطهْي  . مل ل يهصله عر لحثلن هنل هم  فد ما عر يا (1) عرافب عراعسدا 
 هبيريهل.

إن ط ادا عرنحا عردايب عريت تمهلل ر ذين يفد مان عرداهباا ريا اثااا هبص ا  
عل ا جيب أن تاان  يلياع كل تمهلل ألهبنلء عر يا  ن حاث عحملفاى ملعركايها  
ملعرفنظام ملعراماا. ملهذع ألن ااعاا عرلعرسْي هبان مل خمف  ا متل ل  ن حاث عخلربع  

ا ملعرثهلةا ملعر ائا عر يايا ملعألهلعف عرفد ماا. ملرمبل أيضل  ن عرنلحاا  ملعرهلرع عر ياي
عرلعةدااو ملعرا اكااو ملعألغاعض عرفد ماا ختف ف عخفالةل ك ريع. ملهبنلء ع ى هذه  
عالخفالةلت ةإن  ال ح  ن ج تد ام عرنحا ر نلطهْي هبيري عرداهباا جيب أن تاان  

 اب أا ا م.خمف  ا مل فمازع إىل حل  ل عمل كلات تهلل ر د
ملتربز هنل قضاا كاف ياان تلريس عرنحا   اًلع ملُمفًدل ملهبداًلع عن 
تدهالعت عكالئل عرنحاياو ملعخفالةلت عرنحلع. ملقل أشلرت كثري  ن 
عرلرعسلت إىل ااملرع أن ينفحى يف تلريس عرنحا  نحى  يليًاع ر منحى 

ع ( حاث رأت أاه  ل  ن  ا م1990مدكور عرهلمي  ث مل أشلرت ارعسا )
 

 و ص هت.1998إهباعهامو ع ل عرد امو عرنحا عراظا يو اعر عكدلرفو ج.ل.عو  (  1)
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يهرتب ةا ل عرنلس  ن تد ام عر يا إال مليربز عرنحا كأاه عحللرس عرذي ميف   
  فلح عركايقو مل ع  ل جاى  ن حململالت حليثا رفخكي عرنحا أمل إلخ لئهو 

أاه الهبل  ن  مدكورةهل ظل ميثل  اأرا عكالئل يف عرفد ام عر يايو ملياى 
ت عرك  او كمل الهبل  ن عالهفملل ابحملفاى ملطاعئق عرفلريسو ملعالهفملل حبلجل

( عريت م2015أبو عمشة . مليدضل سر  ارعسا )(1)عراهبط هبْي عكدىن ملعك ىن
 ن أهباز افلئج ل أن عر لحث قّلل  دلجللتو ملَّنلسج  فدلاع ملكثريع رفلريس 
عجلم ا عرداهباا ملةق عراؤى عر الااا يف ثالثا  افاًّيت خمف  ا: عكافاى 

افاى عكفهلل. حاث الحظ أّن عم اا عالهبفلعئيو ملعكافاى عكفاسطو ملعك
تلريس عجلم ا عرداهباا ملةق عركاعئق عرفه اليا تؤملل يف َّنليا عككلف إىل 

. (2)عسفصدلدل ملعّلهل  ن عرده لت عريت حتال املن عرفا م ابرداهباا هبكالقا
إىل تاصاف جليل رنحا عرداهباا يف ( 2003)دراسة عكاشة ملتذهب 

حاث تاص ت إىل افلئج   الع يف كا اا   هفضى تد ام ل ر نلطهْي هبيريهل
تهلمي هبدض عكاك لت عر يايا عريت ينلرج هبدض ل حتت جملل عكافاى عررتكايب 

كمل   (3)ر جم ا عرداهباا ملهبدض ل عآلخا يف ابب هبناا عرا ما يف عر يا عرداهباا.
( إىل إّن عرهاععل عرنحايّا ال تزعل تمَشاِّلم عه ًا كأاعء يف املاحيتشري ارعسا )

تد ام عر يا عرداهباا ألهبنلئ لو ملريريهم ُمل يلعا إىل تدماق عر حث يف جاعاب 
 

عردلكاا مبلرازًّيو يف عر رتع  ن    لكارو ع يو الملع تكايا تد ام عر يا عرداهبااو ابجلل دا عإلستتتتتتتتتتتال اا (  1)
25 - 28/8/1990. 

أهبا عمشتاو خلرل حاتْيو تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل يف اتاء عر اتلاالت عرفك اهااو اعر   (  2)
 .209-208لو ص 2015 -ه1436كناز عكداةا ر نشا ملعرفازيعو عملنو عألرانو 

ل يف  هفضتتتتتتتتتى تد ام عرداهباا ر نلطهْي هبيريهلو  عالشتتتتتتتتتاو عما. اظم عرداهباا: حنا تاصتتتتتتتتتاف جلي (  3)
 .2003أطاملحا اكفارعهو عجلل دا عألرااااو عألرانو 
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تلريا ل هبدل أن ت ّْي كدظم عخلربعء ملعك فمْي هبفد ام عر يا عرداهباا أن عكشا ا 
تلريا ل ملعاا ل ملتهلمي ل   راات يف عر يا عرداهباا سعتل هبهلر  ل هي يف طايها

عالاف لع ّصة للناطقين بغيرها. ومن نتائج هذه الدراسة أنّه لم يتم  ر ك  او ملخل
هبنفلئج عر حث عرّ الين عحلليثو ملخلّصا عكهلرهبا عرفاعص ّااو ملعراظا ّااو يف 
عخفالر  هّار عرنحا ر ك  ا. كمل الهبل  ن تدزيز عرظاعها عرّنحايّا عريت تفماّتزم 

يا عرداهبّاا ملعريلئ ا يف ريلت كثرٍي  ن عكفد مْيو ملتالا تاان  ااع دل عر 
عت لق  ن ق ل عرد ملء ملعخلربعءو مل ن هذه عرظاعها: عرفذكريم ملعرفأااثو 

. ملساحلملل (1)ملعإلالةاو ملعرفدايف ملعرفناريو ملعرفهلمي ملعرفأخريو ملغري سر 
ملع هبه  ن سرعء عر لحثلن تف ع تلريس قاععل عر يا يف عردصا عحلليث مل ل جلء

 مل هرتحلت يف هذع عجللاب.
تصار  هرتح رفد ام عرنحا   كل  ل س ق قلا عر لحثْي إىل ةااع عر حث ملها 

ملظا اًّل مبد ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا  
 عكنارع. 

 : اإلحساس مبشكلة البحث
 مبشكلة البحث لدى الباحثني اآليت: من األسباب اليت عمقت اإلحساس  

عمل عر لحثْي يف  العن تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل مل دليشف مل   -1
كاااع تد ام عرنحا مل شاالته ركالب قام عإلعلعا عر ياي مبد ل تد ام عر يا  

 

عكلحيو ع ل عرنار حمملو حمفاى هباع ج تد ام عر يا عرداهبّاا ر نلطهْي هبيريهل يف اتتتتتتتتاء عر ِّاتتتتتتتتلاالت   (  1)
 .WWW.ZU.ac.aeعحلليْثا ) هار عرّنحا أمَّْنماسجل(و جل دا زعيلو 

http://www.zu.ac.ae/
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ا  عرداهباا ابجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارعو ملأَّنم حبلجا رنحا ملظا ي يف هذه عكاح  
 أكثا  نه رنحا ع مي ي فم هبف صاالت عرنحلع ملعخفالةلتم. 

كان تد ام عر يا ر نلطهْي هبيريهل ملظا اًّل  ن  دليري تد ام عر يلت   -2
عحلليثا؛ ة ذع  لعلع رالسف لاع  ن هذع عر حث يف تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي  

 عكنارع. هبيريهل يف  د ل تد ام عر يا عرداهباا ابجلل دا عإلسال اا ابكلينا
 : مشكلة البحث

قضاا تد ام قاععل عرنحا يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل  ن  
عرهضلًّي عك ما عريت ين يي أن تاان   الع ملُمفدا ملهبدالع عن تدهال عكالئل عرنحاياو  
ملكذر  كا اا عخفالر  اااعلتل  ن عكاااعلت عريت تشيل ابل عكفخصصْي  
ملعك فمْي هبفد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهلو رذع رأى عر لحثلن أن يفصلًّي إىل هذع  
عر حث ملها: تصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج  د ل تد ام عر يا عرداهباا  

 ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 
 :أسئلة البحث

 ن عألسئ ا عآلتاا: يفكّ ب عر حث عإلجلهبا ع 
 ل أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا ر نلطهْي   - 1
 هبيريهل؟ 
 ل عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا   - 2

 ر نلطهْي هبيريهل؟ 
 ل عرفصار عكهرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج تد ام عر يا عرداهباا يف   -3

 عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع؟    د ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل 
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 :هدف البحث
 ي لف عر حث إىل عرهالل ابآلت: 

حتليل أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عردايب ر نلطهْي   -1
 هبيريهل. 
تد ام عر يا عرداهباا  حتليل عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج   -2

 ر نلطهْي هبيريهل. 
تد ام عر يا عرداهباا يف  هباان ج  ملاع تصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف  -3

  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 
 :أمهية البحث

 علع تفمثل يف عرفليل: تفضح أمهاا عر حث عحلليل يف عإلةلاع  نه يف جاعاب  
يدزز عر حث إافلجاا عر حث عرد مي يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع رذع   .1

يفاقع أن ختلل افلئجه عجللاب عرفك اهي عرذي ياتهي مبنلهج مل هارعت ك الت عجلل دا  
مل دلهلهلو مل ن امن هذه عكهارعت ملعكنلهج  هارعت  د ل تد ام عر يا عرداهباا  

 هْي دل. ريريهل عرنلط 
ي ال  صممي عرافب عرفد اماا يف عرهاععل عرداهباا مل ؤر ا ل  ن افلئج عر حث   .2

ملتاصالته مل هرتحلته يف أثنلء ملاد م كهار قاععل عرنحا أمل عنل هراف عرافلب  
عكلرسي حَّت ياان عكهار  صمًمل هبصارع ع مااو ملافلئج عم  م   ناا ع ى أسس  

 صحاحا ريايا ملتاهبايا ملا ااا. 
إةلاع  د مي عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل  ن عرفصار عكهرتح رفلريس عرهاععل   .3

 عرنحايا يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل. 
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قل ت فح افلئج عر حث ر  لحثْي يف عجمللل ارعسلت السفاملل هذع عكاااع   .4
  ن جاعاب أخاى. 

ر يا عرداهباا ر نلطهْي هب يلت  يهلل عر لئلع ر هلئمْي ع ى إعلعا هباع ج تد ام ع  .5
أخاى يف حتاْي عرربع ج ملعكهارعت عريت تهلل ركالب  د ل تد ام عر يا عرداهباا  

 ابجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 
 : حدود البحث

 هتت. 1439عردلل عرلرعسي    زمانية: 
ينا   د ل تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل ابجلل دا عإلسال اا ابكل   مكانية: 

 عكنارع. 
تد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج تد ام عر يا عرداهباا مبد ل تد ام عر يا    موضوعية: 

 عرداهباا ريري عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 
 : مصطلحات البحث

 
مليهصل هبه يف هذع عر حث ملاع خمكط علل كل ين يي أن  تصور مقرتح:  ▪

عرنحا يف هباان ج عإلعلعا عر ياي كد ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل  تاان ع اه قاععل 
 عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 

ملها إكالب عرفال اذ   لرعت عرهاععل عريت تالعل ع ى  النحو الوظيفي:   ▪
إتهلن عك لرعت عألرهبع: عالسفملعو ملعحمللاثاو ملعرهاعءعو ملعرافلهباو أ ل عرنحا  

فخُصصيو ة ا  ل يفجلملز سر   ن عراسلئل عكفشدِّ او ملعر حاث عرلقاها عريت  عر 
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ملها عرفدايف عرذي يف نله عر لحثلن  ع تدليل  صك ح    ( 1) حَ  ْت دل عرافب عراعسدا 
)إكالب( إىل تد ام مل)تال اذ( إىل )طالب  د ل تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي  

 هبيريهل(. 
أحل عجل لت عألكلامياا عريت  معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا:  ▪

تف ع ر جل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع مليدىن هبفد ام عر يا عرداهباا ر كالب غري  
 . ( 2) عرنلطهْي ابرداهباا 

 

 .و ص ه1998إهباعهامو ع ل عرد امو عرنحا عراظا يو اعر عكدلرفو ج.ل.عو  (  1)
 : اقع عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع (  2)

 https://www.iu.edu.sa/site_Page/33812   1440/ 9/ 18متت زًّيرع عكاقع يف. 

https://www.iu.edu.sa/site_Page/33812
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 اإلطار النظري . 
ي لف هذع عك حث إىل تاااح عإلطلر عرنظاي ر  حثو مليفااَّن  ن تد ام  
عرهاععل يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل ملطاعئق تلريا لو ملتهلمي  
قاععل عرنحا يف عكن ج عالتصليلو مل دليري عجمل س عال اياي رفد ام عر يلت عألجن اا  

 (ACTFL يف تلريس عرهاععلو مل دليري عإل )  طلر عكاجدي عألملريب عكشرتك رفد م
عر يلت يف عخفالر عررتعكابو ملتاجا لت عل ا رفلريس عرهاععل ر نلطهْي هبيري  

 عرداهباا. 
 أول: تعليم القواعد ِف برامج تعليم اللغة العربية:

عرهاععل هي عهلاال عردظمي عرذي يدفمل ع اه هبنلء عر ياو ملعردماا عر هاي  
هذع عر نلء. ة ي أسلس هبناا عرا ما ملهي عكنظما  عرذي يات ط هبه كل جزء  ن 

ر ا ملت يف عجلملو ملهي عريت تاهبط عجلمل هبدض ل هب دض. مل ن عكافحال هبنلء  
كالل    ال  ن غري قاععل حنايا ملصاةاا تاج ه ملتنظمه. ملغالب هذه عرهاععل  
  يؤّاي إىل اثا عرا ملت هبكايها ت هل دل  اعقد ل ململظلئ  ل ملاالرف لو مليؤّاي إىل 

 ةالا عررتكاب ا اه ملاالع ملظا فه مل دنله.
ملهذه حهاها ال يف ف ةا ل عر يايان عرفك اهاان ملعر لحثان يف تد ام عر يلت 
عألجن ااو ران م يف  ان يف ااملرع تد ام هذه عرهاععلو مليف أسلراب تد ام لو  

 ملتف خص سرعؤهم يف ثالثا سرعء رئاااو هي:
هار  افهل عن  هار عك لرعت  ةايق ياى ااملرع تد ام عرهاععل يف   -1

عر يايا؛ شل ل كدظم أهباعب عرنحا ملعرصاف مل الئ  ملو ابعف لر أن هذع ها  
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  ل عألس اب عرد مي عّرذي ياج ه عركلرب ر  م عر يا عهللف ملعسفدملهلل كال ً 
 ملكفلهبا.
ةايق سخا ياى علل تد ام عرهاععل؛ ألاه ال يالعل عركلرب ع ى حتايل   -2

  ل عرهاععل إىل أاعء حهاهي ملتك اق عم ي يف ة م عر يا ملإافلج ل كال ً  داةفه دذه 
إىل عكفالب عر يا عهللف. ملياى هذع عر ايق   - يف َّنليا عأل ا  – ملكفلهبا؛ ملال يهاا 

عالكف لء هبفهلمي عرنصاص عكاماعا ملعكهاملءع عّريت هي  ملخالت ت ين عرا ليا عر يايا  
ياى هبدض هؤالء تهلمي عرهاععل ع ى شال   هبكايها غري   لشاع. ملقل  ل هبنلء تلرجياًّ 

 أَّنلط ريايا؛ تهلل امن حاعرعت رياياو ملمتلرس يف تلري لت عألَّنلط. 
 ن عرهاععل   ل ةايق اثرث ياى ااملرع تد ام عرهاععلو رانه حيلا ااعً  -3

ر فلريسو مليشرتط أسلراب ملإجاعءعت رفلريس هذه عرهاععل عحمللاعو ملعكاح ا  
ق يف ف أعضلؤه يف عألسلراب عّريت ياملَّنل  نلس ا  عكنلس ا رذر . ملهذع عر اي

 .( 1) الخفالر قاععل عر يا عهللف ملتنظام ل ملتلريا ل
ملعكفأ ل يف عكاعا عرفد اماا كهارعت تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل يلرك 

؛ حاث ي زل عركلرب  ته الًّيًّ  لأن  دظم ل   ين ع ى عراأي عألمللو مل ك ق تك اهً 
هبلرعسا  هارعت قاععل عر يا عرداهباا عريت حتاي  دظم أهباعب عرنحا ملعرصاف  

و  لمل الئ  مل عكاج ا إىل عرنلطهْي ابرداهبااو ملع ى عركلرب أن يلرس ل مجادً 
ملحي ظ أ ث ف ل عكصناعاو ملقل يفلرب ع ا ل يف تلري لت شا اا ال ت ين عرا لياو  

 ر نصاص يف كثري  ن عألحالن. ملال تدصم  ن خكأو ملال تا م يف عر  م عحلهاهي  
 

عردصتتتتتتتتتتتتتتا يو ع تتلعردزيزو "حنا تكايا تد ام عر يتتا عرداهباتتا ر نتتلطهْي هبيريهتتل: تكايا تد ام عرهاععتتل   (  1)
 اا  و عكؤمتا عردلكي رفد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دلو أكلامياا عرلرعستتتتتتتتتتتتلت عإلستتتتتتتتتتتتال"أَّناسًجل

 ل.2010 ل دا  لالًّي اا م هباري ك نفلنو  لرازًّيو
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ملرذر  ين يي أن ي لف تهلمي عرهاععل ريري عرنلطهْي ابرداهباا إىل عالاف لع  
 دل مل اععلع أحال  ل ةامل ياف ه عرك  ا أمل يهاؤملاه أمل يفحلثان هبه.

مل ع عرفا ام بن أهلعف غري عرنلطهْي ابرداهباا عتصلراا ةالهبل أن تاان  
 دىن حَّت يه  اع ع ا ل ملياف الملع  ن ل. إن رهبط   عكلاع عككاملحا ر مفد مْي سعت

عرهاععل ابجللاب عحلالت ملعرنلحاا عر اايا ملعالجفملعاا أ ا جيب أن يؤخذ يف  
عالعف لر ملين يي أن تهفصا ارعسا عرنحا ع ى  ل ي زل  ن عرهاععل رفحهاق  ل  

 سكاانه  ن أهلعف ريري عرنلطهْي ابرداهباا. 
ملتهلمي ل ةأ ا ةاه خالفو ة دض   عرهاععلأ ل كا اا تنظام أهباعب يف 

 لرسي عر يا عرداهباا ياى أن تفم ارعسا عرهاععل  ن عراعقع مليف ااء عجلم ا ملأن  
كأن تهلل عكاةاعلت    ل  ناهً   لياان عراري هبكايها ع ماا تك اهاا ملأال ياان  نظمً 

 .(1) مث عكنصاابت ةلجملاملرعت
  ملعرفنظام عكنكهي ةمثاًل ةامل ياى هبدض م عآلخا ااملرع  اععلع عرفا ال 

 الرس عرهاععل يف جمماعلت: 
 جمماعا عر دل )عرصحاح ملعكدفل …(. -
عكضلرع إعاعهبه ملهبنلؤهو ملعأل ا ملأحاعل هبنلئهو ملاصب عكضلرع عرصحاح   -

 ملعكدفل عآلختا. 
 عألةدلل عخلماا ملإعاعدلو ملإسنلا عألةدلل عرصحاحا ملعكدف ا. -

 

هباهتللو ع تل عردزيزو عرافتلب عكتلرستتتتتتتتتتتتتتي رفد ام عر يتا عرداهباتا رألجتلاتبو عراتتتتتتتتتتتتتتجتل عرد مي ر نتلملع   (  1)
 .127لو ص 1987عردلكاا عألملىلو عراًّيضو عملاع شؤملن عكاف لت جل دا عك   سدااو 
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ملكلن ملأخاعتلو ملإن ملأخاعتلو    ن جمماعا عالسم يلرس عك فلأ ملعخلربو -
 ملعرنااع ملعكداةا ملأااعع عكداةا.

 إعاعب عكثىنو ملإعاعب عكنهاص. -
 . (1) جمماعا عرفاعهبعو عرندت عحلهاهيو عردكفو عرفاكال -

 الرتاكيب:
إن عخفالر ملإعلعا عررتعكاب عرداهباا الهبل أن يدلجل هبصارع ملظا اا ملحاب  

عر ااكاو ملأن تمفنلملل ت   عررتعكاب هبااع عكفد م يف  عررتعكاب عرشلئدا ملعكأراةا 
 اعج ا  ع عر يا ملعسفدملهلل ةفكّ ق تاعكاب عر يا حاب عالحفالج ملعكاعقف  

 ةفاان عألملرايا يف تهلمي عألجتزعء عررتكا اا رذر  عكاقف. 
 كمل ين يي عرفلرج يف تهلمي عجلمل ع ى عرنحا عرفليل:

 عجلم ا عالمساا. -
 عجلم ا عر د اا.  -
 عجلم ا عكث فا.  -
 عجلم ا عكن اا. -
 عجلم ا عإلاشلئاا.  -

ملعنل ل تهلل عررتعكاب ابرصارع عكذكارع ة ذع ال يدين أن عجلمل عإلمساا  
أةضل  ن عر د ااو أمل عخلربيا أةضل  ن عإلاشلئاا ة ال ااع  ن ل عسفخلع لته  
مل اعق هو مل ن عرد ث أن تمهلل ر لعرس عجلمل عكن اا ق ل عكث فا أمل عريل ضا ق ل  

عر يا عرداهباا ة ا حيفلج إىل  عراعاحا ملعر ااكاو ةلركلرب حليث ع ل هبفد م 
 

 .66سدليو عثملنو قضاا عرفدايب يف عجلزعئاو اعر عرافلب عردايبو عرهلهاعو ا. تو ص  (  1)
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إث لت عألحلعث أكثا  ن ا ا لو ران هذع راس  دنله أن اهفصا ع ى تهلمي  
 عجلمل عكث فا ملال اد مه عجلمل عكن اا. 

إن تهلمي عررتعكاب ر كلرب عألجنيب يف عر لعيا ين يي أن يفم يف شال أَّنلط  
 ملَّنلسج جتد ه أير  ل ملتث ف ل يف سهنه.

ين يي أن تهلل يف مجل قصريع مل ن مث ةهاعت قصريع   كذر  ةإن عألةالر 
تالعل ع ى عر  م. كمل ين يي  اععلع خصلئص عر يا عكفحلثاو ةلالخفصلر عن  
عجلمل عركاي ا هي مسلت ريا عحلليثو عريت أس ادل عراؤعل ملعجلاعبو مل ن مث  
  ةلخفالر عررتعكاب عريت تدلجل أثا صايا عراؤعل يف عررتتاب يف عجلم ا مل ن مث 
حتليل ملظلئف عك ااعت هبلعخ  ل. هذع ملإن عرظاعها عررتكا اا ر يا ين يي أن تفازع  
ع ى ارملس عرافلب هبكايها تاهبايا حباث يفم تنلملهلل اعخل عرنص عر يتاي ملراات  

 .(1)  ن ااعو كمل ين يي تهلمي عررتعكاب ملعرظاعها عكفشلدا يف ملحلعت  ففلهبدا 
تفدلا كذر  تفدلا طاعئق   ملكمل أن أسس عخفالر  اااعلت عرهاععل

تلريا لو ملاارا يف هذه عجلزئاا طاعئق تلريس عرهاععلو مل ل عركايها عكث ى  
 رفلريا ل ر نلطهْي هبيريهل؟ 

 اثنيا: طرائق تدريس القواعد: 
 هنلك طاعئق كثريع رفلريس عرهاععل مل ن ل: 

 الطريقة القياسية:  -1

 

رمحلينو إستتتتتتتتتتتحق ملع ل عرازعقو املععي تااتتتتتتتتتتتري عرنحا عردايب ركالب عرنلطهْي هبيري عرداهبااو جم ا   (  1)
 .86لو ص 2014و ياااا15عرداهباا ر نلطهْي هبيريهلو جل دا إةايهال عردلكااو عراااعنو عردلا 
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ل سر و رفاااح  ت لأ هذه عركايها هبداض عرهلعلع مث تداض عأل ث ا هبد
 عرهلعلع. ةلرذهن ينفهل ةا ل  ن عرال إىل عجلزء.

 الطريقة الستنباطية: -2
ملتهال هذه عركايها ع ى عر لء ابأل ث ا تشاح ملتنلقش مث تافن ط  ن ل عرهلعلع.  

 ملتدفمل خكاعته ع ى: 
 عكهل ا أمل عرفم ال. -1
ملساط  عاض عأل ث ا أمل عرنص ع ى عرا ارع أمل ع ى عرارق عكهاى أمل  -2

 إرارتملين ملقاعءع عأل ث ا أمل عرنص مل نلقشا عرك  ا يف  دنلهل.
عكاعزاا ملتامى عراهبط أمل عكنلقشا ملتنلملل عرص لت عكشرتكا ملعكخف  ا   -3

هبْي عجلمل ملتشمل عكاعزاا هبْي ااع عرا ما ملعالقف ل ململظا ف ل مل اقد ل ابرنا ا  
 ريريهل ملعال ا إعاعدع.

قشا ملعكاعزاا مليشرتك يف عسفخلع  ل  عسفن لط عرهلعلع:  ن خالل عكنل -4
 عكلرِّس ملعرك  ا ملتافب ع ى عرا ارع هب يا س  ا.

عرفك اق ع ى عرهلعلع ملهذه عخلكاع  ن عخلكاعت عك ما ملين يي أن   -5
 تفناع صار عرفك اق. 

 الطريقة احلوارية:  -3
ملتهال يف جاهاهل ع ى عكنلقشا ملعسفثملر خربعت عرك  ا عرالهبها رفاجاه  
اشلط م حنا حتهاق هلف  دْي. ملال هبل أن تدل عألسئ ا إعلعاع جالع ملياععى  

 ةا ل عراااح ملعرفا ال ملعررتتاب ملعلعرا تازيد ل ع ى عرك  ا.
 طريقة النصوص التكاملية:  -4
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ملهي طايها تالا جتمع  زعًّي عركاق عرالهبها. ت لأ هبداض اص  فال ل  
 اااعلت عرهاعءع. حاث يهاأ  حيمل يف طالته تاجا ل مليدلجل عرنص كمل تدلجل 

عرك  ا عرنص قاعءع صل فا مث ينلقش م عكد م ةاه مليدلجل عرا ملت عرصد او مث يهاأ  
عرك  ا قاعءع ج ايا مث تدلجل هذه عأل ث ا حاب عركايها عالسفهاعئاا  دفملع  
عكلرس ع ى عحلاعر يف عالافهلل  ن  ثلل إىل سخا حَّت يافنفج عركالب قاععل  

 .(1) ل عكلرس بس اب س ل ملياف  ل ع ى عرا ارععرلرس ةاصاغ 
ملال ش  أن هذه عركايها تدكي عكلرس ةاصا تلريس عرهاععل  ن 
خالل  اااعلت عرهاعءع ملعألاب ملعرفد ري ملدذه عركايها متزج عرهاععل 
ابررتعكاب ملعرفد ري عرصحاحو ملعالسفدملل ملعكاعن ملعرفااعر حَّت تفاان عك اا 

. ملااى أَّّنع عركايها عكث ى رفحهاق عألهلعف عكاسا ا ر هاععل (2)عر الااا
 عرنحايا.

 اثلثا: السري ِف درس القواعد: 
 ملهي خكاعت مخس تناب إيل عر ا ااف عألكلين ياحنل ةااري  هاابرت: 

 : - التمهيد -1
 مل ن أسلراب عرفم ال: 

 

  -ه1425عكلو إهباعهام حمملو عكاجع يف تلريس عر يا عرداهبااو  اكز عرافلب عرنلشتتتتتتتاو عرهلهاعو  (  1)
 .و هبفصاف286-283لو ص 2005

  - هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1425عكلو إهباعهام حمملو عكاجع يف تلريس عر يا عرداهبااو  اكز عرافلب عرنلشتتتتتتتتتاو عرهلهاعو  (  2)
 . 286لو ص 2005
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أن    ملياععى عكلرس 0أسئ ا يف عكد ا لت عرالهبها عكفص ا ابرلرس عجلليل   -
 تاان عألسئ ا ق ا ا ملعاحا مل شاقا.

 عاض عراسا ا عكشاقا ر لرس عجلليل.  -
 : - العرض -2

ملها  ن أهم  اعحل عرلرسو مليداض عكلرس عرنص ع ى ملرق  هاى أمل  
ع ى عرا ارع أمل عن طايق عرافلب أمل أي ملساط سخا مليك ب  ن عرك  ا قاعءع  

لت عرصد او مث يك ب  عرنص قاعءع صل فاو مث ينلقش م هبدل سر  مليدلجل عرا م
 ن أحل عرك  ا قاعءع عرنص قاعءع ج اياو ملهبدل سر  ياجه عكلرس إىل عرك  ا  

 أسئ ا يف عرنص تاان إجلهبف ل عأل ث ا عرصلحلا ر لرس.
 املوازنة والربط:  -3

عكاعزاا ملتامى عراهبط أمل عكنلقشا ملتنلملل عرص لت عكشرتكا ملعكخف  ا هبْي  
عكاعزاا هبْي ااع عرا ما ملعالقف ل ململظا ف ل مل اقد ل ابرنا ا ريريهل  عجلمل ملتشمل  
 ملعال ا إعاعدل.

 استنباط القاعدة:  -4
إسع جنح عكلرس يف عخلكاعت عرالهبها سّ ل ع ى طالهبه عراصال إىل عرهلعلع  
 ملعحلام عردلل. ملال ين يي أن يهال عكد م ابسفن لط عرهلعلع املن إشاعك عرك  ا.

 التطبيق:  -5
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ب ع ى عكلرس أن ينفهل إىل عرفك اق مبجاا أن يكمئن إىل ة م عرك  ا  جي
عرهلعلع. ملعرهاععل ال ياان هلل عألثا عكك اب إال هبدل عإلكثلر  ن عرفك اق ع ا ل.  

 ملعرفك اق ااعلن:
ملها أيت هبدل كل قلعلع تافن ط ق ل عالافهلل إىل غريهل  ثل   جزئي:

 . عرفك اق ع ى جزل عر دل عكضلرع هبدل مل
ملياان هبدل عالاف لء  ن مجاع عرهاععل عريت مش  ل عرلرس مليلملر حال    كلي:

هذه عرهاععل مجادل.  ثل عرفك اق ع ى جزل عر دل عكضلرع هبدل أاملعت عجلزل  
 .(1) عكخف  او ملسر  يف ارس جزل عر دل عكضلرع 

 رابعا: تقدمي قواعد النحو ِف منهج اتصايل: 
إعكلء عرهلعلع عرنحاياو مث عاض عأل ث ا  هنلك عجتله ته الي يهال ع ى 

 عرفك اهاا مبل ةا ل  ن شلسو ملانار ملغايب ملغريه. 
ملطايها اثااا أمل عجتله اثٍن يمدىن هبفهلمي قاععل عرنحا هبكايها ملظا ااو أي  ن  

 حاث عراظا ا عريت تؤاي ل عرهلعلع عرنحايا يف مج ا  ن عجلمل.
يادى إىل تلريس   - اهي أصحلب  لرسا ع م عر يا عرفك  - ملعجتله اثرث 

 .(2) قاععل عرنحا  ن خالل عرنصو مث عرفلري لت عكفناعا ع ى عرهلعلع عرنحايا
ملعك لائ عرثالثا ك  ل  هل لت تؤاي إىل عك لأ عراعهبعو ملها عألسلس عرذي  
ال يف ف ع اه أحل  ن عكخفصْي يف تد ام عر يلتو ملها أن كل شيء يف  

 

 .139-137لو ا شقو ص1986ر يا عرداهبااو اعر عر ااوعراكليبو جااتو طاق تلريس ع (  1)
ةضتتتتتتتتتتتتتتتلو عتتلطفو رؤيتتا راتتتتتتتتتتتتتتتلااتتا رفتتلريس عرنحا عردايب ريري عرنتتلطهْي دتتلو صتتتتتتتتتتتتتتحا تتا عجلزياع  (  2)

http://www.al-jazirah.com/ 
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 Communicativeإطلر  ن ج عتصليل عرفد ام عر ياي جيب أن يهلل يف 

Curriculum  ملي لمل أاه عركايق عراحال جلدل عرفد ام عرنحاي تد امل .
صحاحل. ملراس عأل ا ياريعو إس يهفضي ج ااع حبثاا  فال  ا مل فضلةاعو ملأ لل  
عراصال إىل عكن ج عالتصليل يف تد ام قاععل عرنحا ملعج لت كثريع ردل أمه ل ةامل  

 ي ي:
هلمي قاععل عرنحا عن طايق عجلمل عكصكندا أمل عكدزملرا  عرفخ ص  ن ت -1

عن سالق لو ملعرفخ ص  ن َصْاغ عرنحا هبصايا عجللعملل عرفصاي اا ملعرهلعليا  
 عجلل لع.
تهلمي عرظاعها عرنحايا  ن خالل اصاص ريايا أصا او ملهذه  اأرا   -2

صا ا ال   ن عألمهاا مبالن ألَّنل تاهبط عرنحا هبثهلةا عرداهبااو ملعخفالر عرنصاص عأل
ميان أن ياان عشاعئالو ملره  دليريه ملأاملعته عرد ماا. إالةا إىل عرنصاص عر يايا  
 عكاثها تهلل عرظاعها عرنحايا  ن خالل عالسفدملل يف عخلكلب عر ياي عردلل.

يرتتب ع ى سر  أن تاان عكلاع عر يايا عريت تهلل عرظاعها عرنحايا   -3
يااو ساعء يف عكافاب عرشلئع أمل   لاع  فلحا ر كلربو يافكاع أن جيلهل يف 

 يف عكاماع عكافدمل. 
  - أن افاقف عن تهلمي عرظاعها عرنحايا ع ى أسلس عرفلريج عركايل  -4

gradation linear  ملع انل أن ايريه إىل عرفلريج عرلملريcyclic   ألن عألملل
ياكز ع ى ظلهاع ملعحلع حَّت أيت ع ى كل جزئالتلو ةااهط عركلرب يف  

هل اعةداا عرفد مو إس ال جيل هبدل ةرتع طاي ا إال علاع ق اال جلع  عإلح لطو ملي 
أ ل عرفلريج عرلملري ةاهلل جزًءع ق اال    - ن قاعاْي عر يا ال جيل جملال السفدملهلل 

 ن ظلهاع إىل جلاب جزء  ن ظاعها أخاى يف عراقت عراعحلو مث »يلملر«  
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ع عسفدملهلل يف  راهلل جزءع سخاو ملهاذعو ةاجل عركلرب يف يله أاملعت يافكا
 عإلافلج ملعالسفه لل مبل يهاي اعةدافه ع ى عرفد م. 

إسع كلات حجاع عرلرعسا هي عكصلر عألسلس ر داهباا ةإن ع انل أن  -5
اادى أن جند  ل قاي ا  ن عراالق عالجفملعي بن افاقف عن عكملرسا 
عر يايا عرشا اا ملعآلرااو ملبن ياان عك لأ ها ك لءع عرفد م 

(Competence of learning  ملراس ك لءع عرفد ام )Competence of 

teaching ملسر  بن الةع عركلرب إىل عرفد م  ن عكملرسا عر يايا إافلجل ))
ملعسفه لالو ملأن يلخل عرك  ا يف ت لعل رياي ينشئ هذع سالقل عجفملعالو 

اق ملقل أث فت عر حاث أن إةلاع عرك  ا  ن هبدض م يف عرظاعها عرنحايا ت 
 إةلاتم  ن عكلرس إسع كلن ها عكصلر عراحال ر فد ام.

ملحاث إاه يافحال تهلمي كل عرظاعها عرنحايا يف تد ام عرداهباا ريري   -6
عرنلطهْي دل ةإاه  ن عرضاملري أن اهلل عرظاعها عألسلسااو  ع عالسفدلاا  
ابرا الت عر يايا؛ ألن سر  ساف ميانه  ن عخف لر ةااالتهو ملعراصال إىل  

دماملت عرنحاياو ملكل سر  يؤاي إىل رةع عراعي عرنحاي عنل عركلرب ُمل  عرف
ميانه  ن  داةا عرظاعها عرنحايا عألخاى عريت ال ميان أن حتفاي ل عكهارعت  
عرلرعساا ملميانه  ن عخف لر ةااالتهو ملعراصال إىل عرفدماملت عرنحاياو ملميانه 

  ن عسفدملل عر يا عسفدملال يهاب  ن عالكفالب. 
 تلريس عرهاععل عرنَّحايا ال ينفج افاجا  اجاَّع إسع مل اف ده هبفلري لت إنَّ 

كلةااو ملإنَّ ة م عركَّلرب ر هاععل عرنَّحايا ال يا اه رفااين عرا اك عر يايو  
ملإنَّ عرا اك عر ياي علاع يمافاب  ن خالل تلري لت ملتك اهلت كثريع  
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ن حيفاي ع ى تلري لت كلةاا  ؛ ملهلذع ةإنَّ عكن ج عرنْحاي ال هبلَّ أ(1) مل افماع 
 كالعلع عركَّ  ا يف تهامي عرّا اك عر ياي.

 .(ACTFLخامسا: معايري اجمللس المريكي لتعليم اللغات األجنبية )
(  ACTFLشا ت  دليري عجمل س عال اياي رفد ام عر يلت عألجن اا )

( ثارع يف جملل تد ام  CEFRملعإلطلر عكاجدي عألملريب عكشرتك رفد م عر يلت )
عر يلت عألجن اا حاث ععفربع  اجدل يف حتليل  افاًّيت عرفد مو ملميان عالسف لاع  
 ن مل يف جلاب تلريس عرهاععل ملتصنا  ل ملتهاما ل ع ى  افاًّيت رياياو  
ملأيضل  افاى عالشفهلق يف عك ااعتو ملهبنلء عجلم او ملعرفذكري ملعرفأااثو ملعإلةاعا  

ل اارا ا ذع عن عجمل س عال اياي رفد ام عر يلت عألجن اا  ملعرفثناا ملعجلمع. ملهن
(ACTFL( و ملعإلطلر عكاجدي عألملريب عكشرتك رفد م عر يلت)CEFR  )

 مل دليريمهل.
أاحت  دليري عجمل س عراطين رفد ام عر يلت عألجن ااو ع فحلان  دالرًّي ظ ا  

سع ألاه  ملحيظى هبه ال امليل ملع  ILRمل  FSIلو يافنل إىل  دليري  1986يف علل  
عسفكلع أن يهّلل   لائ ملتصارعت اقاها ملع ماا قلهب ا ر هالس تنك ق ع ى شَّت  

 عر يلت مل ن ل عرداهبااو ملتافنل إىل:
 عحملفاى ملعكضمان. -
 عرلقا عر يايا. -
 عرنص عر ياي.  -

 

 .182و ص1986عراكليبو جااتو طاق تلريس عر يا عرداهبااو اعر عر ااو عراًّيضو  (  1)
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 .(1) عراظلئف عر يايا -
مل ن  دليريه: أن جياي عركلرب  هلرانت ريايا ع ى  افاى عألصاعت  

 مل ن عكؤشاعت عرلعرا ع ى سر : . ملعسرتعتاجالت عرفد ري ملعررتعكاب ملأسلراب 
مياز أصاعت عر يا عرداهبااو مليهلرن هبدض خصلئص ل خبصلئص عألصاعت   •

يف ريفه عألل )عألصاعت عكفشلدا ملعكخف  او ملتنايدلت عألصاعتو ملخصلئص  
 عرنرب ملعرفنيامو ….(.

عر يا عرداهباا ملريفه  حيلا ملي اا هبدض عالخفالةلت هبْي عألاظما عر يايا يف   •
عألل ) افاى عالشفهلق يف عك ااعتو ملهبنلء عجلم او ملعرفذكري ملعرفأااثو ملعإلةاعا  

 ملعرفثناا ملعجلمعو ملعألسلراب عر يايا عرشلئدا يف عرفد ريعت عكخف  او ….(.
يلرك عخفالةلت عكدلين ملعألةالر عرب عر يلت يف )عكاعقاتو اظلل عألساعو   •

 .( 2) سو عرفحالت ملعجملل التو …..(عرنظلل عرلرعسيو عك 
ملرالسف لاع  ن إرشلاعت عجمل س عأل اياي رفد ام عر يلت عألجن اا رااع  
إطلر  اجدي رفد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل ملخلصا تد ام ملتد م قاععل  

 عر يا ين يي  اععلع عخلصلئص عرلقاها ملعراملت عكمازع ر يا عرداهباا. 
 

و  ACTFLأهبا عمشتتتتتتتتتتتتتتتاو ختلرتل حاتتتتتتتتتتتتتتْيو  دتليري عجمل س عأل اياي رفد ام عر يتلت عألجن اتا  (  1)
عجلتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتا عرتتتتتتتتتتتتتلملرتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتا رتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتترتمجتتتتتتتتتتتتتْي ملعرتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتتْي عرتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتاب 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?97960- 
اشتتتتتتتتتتتتتتأت هباا يو عإلطتلر عكاجدي رفد ام عرداهباتا ر نتلطهْي هبيريهتل   هرتحتلت حال عراؤيتا ملعر  م   (  2)

 ملعرفك اق يف ااء مخلساا عكدليري عأل ايااا رفد ام عر يلت عألجن اا” اهاًل عن
 - American Council on the Teaching of Foreign language: 

Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 21st 
century, Yonkers, National Standards in Foreign Language 

Education Project. 
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 جعي األورويب املشرتك لتعلم اللغات: سادسا: اإلطار املر 
يمهصل هبه جمماعا  ن عك لائ ملعرفصارعت ملعإلجاعءعت عرليلعكفاااا 
)عرفد اماا( عريت تلف إىل تاحال سرالت تد ام عر يلت ملتد م ل يف أملرملاب 
ملكذع تاحال صالغا عال فحلانت عر يايا ملتهاام افلئج ل رفصري  درتةل دل ع ى 

( ملقل أة ح عإلطلر عكاجدي عألملريب عكشرتك رفد م عر يلت (1)عرصدال عردلكي.)
((CEFR  يف هساس قلعلع  ف ق ع ا ل هبْي عألملرملهباْي يف جملل تد ام عر يا

عرثلاااو ةلاض ط هبذر  عراالق عرفد امي ريري عرنلطهْي ابر يلت عألملرملهبااو هبل 
  ع عإلطلر عال اياي رفد ام عر يلت عالجن اا –أص ح هذع عإلطلر 

((ACTFL  اجداا علكاا تافنل عرا ل مجاع عر يلت عريت تادى رفدزيز 
 .(2)ملجااهل عرلمليل

عإلطلر عكاجدي عألملرمليب عكشرتك رفد م عر يلت ين يي   ملق ل عرفكاق كدليري
ع انل عراجاع إىل تداي  ل حاث يداة ل عالطلر عألملرمليب بَّنل عكداةا  ن عكصلار  

مليشاح سر  بن حنا عر يا ها   (3) عسفخلع  ل.عرنحايا ر ياو ملعرهلرع ع ى 
جمماعا  ن عك لائ عريت حتام تاكاب عردنلصا يف س ا ا  صن ا سعت  
 دىن؛)عجلمل( ملعرا لءع عرنحايا هي عرهلرع ع ى عر  مو ملعرفد ري عن عكدىن إبافلج 

 

(1  ) http://ar.wikipedia.org/wiki/ .ملكا الًّي عكاساعا عحلاع 
عإلطلر عكاجدي عألملرمليب عكشتتترتك رفد م عر يلت ملتد ام ل ملتهاام لو جمماعا  ن عخلربعء يف عجمل س  (  2)

  –ه 1437و 1عألملريبو تامجا ع ل عرنلصتتتتتتتتا عثملن صتتتتتتتت ريو جل دا أل عرهاىو  اا عكاا او ط
 .لو ص ل2016

ماعا  ن عخلربعء يف عجمل س عإلطلر عكاجدي عألملرمليب عكشتتترتك رفد م عر يلت ملتد ام ل ملتهاام لو جم (  3)
 .169عألملريبو تامجا ع ل عرنلصا عثملن ص ري ص 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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عرد لرعت جالع عرصالغاو ملإافلج عجلملو ملإارعك ملو ملسر  ملةًهل ر م لائ  
مليضع عإلطلر  . (1) ظ لو ملإعلاع إافلج ل هباص  ل صاغ جل لع()خالةًل حل

 عألملرمليب حتليلعت ر فنظام عرنحاي كلآلت: 
 العناصر مثل:  -
 عكارةام. -
 جذملر عكارةامو ملعر اعحق.  -
 عرا ملت.  -
 الفئات مثل: -
 عردلاو ملعإلعاعب ملعجلنس. -
  دلملا/ غري  دلملا.   لاي/  دناي -
 ر مج ال.   ين ر مد ال/   ين   فدلي/ الزل -
 ز ن عر دل:  لاي/  ضلرع/  افه ل. -
 عحللث: عسفماعرهو ملعاهكلعه. -
 األقسام مثل:  -
 تصايف عألةدلل.  -
 تصايف عألمسلء. -
 أقالل عراالل: عألمسلءو ملعألةدللو ملعرص لتو ملعحللل.  -
 أقالل عراالل عكي ها)عردنلصا عرنحايا(.  -
 الرتاكيب مثل:  -

 

 .169عكاجع عرالهبق ص  (  1)
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 عرا ملت عكاك او ملعرا ملت عكدهلع.  -
 ت)عألمساا ملعرد لرعت عر د اا... إخل(.عرد لرع -
 ش ه عجلم ا/عجلم ا عجلزئاا)عرائااااو ملعرفلهبداو ملعكافه ا(. -
عجلمل )عحمللاعو ملإالةا/عكف عجلملو ملعجلمل عكاك ا  ن مجل رئااااو  -

 ملةاعاا(. 
 املعاجلات )الوصفية( مثل: -
 هبنلء عألمسلء. -
 إالةا عر اعحق. -
 عرفدايض.  -
 عحلاملف يف عكهكع.تلعخل  -
 حتايل  ااع عرا ما.   -
 اهل عجلم ا. -
 العالقات مثل:  -
 عرفحام )يف عحللرا عإلعاعهباا  ثاًل(. -
 عرفكلهبق. -
 .(1) عرفالةؤ  -

 

عإلطلر عكاجدي عألملرمليب عكشتتترتك رفد م عر يلت ملتد ام ل ملتهاام لو جمماعا  ن عخلربعء يف عجمل س  (  1)
 .171 – 170عألملريبو تامجا ع ل عرنلصا عثملن ص ري ص 
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ملي اق عإلطلر عألملرمليب هبْي عرصاف ملعرنحا)عررتعكاب( مليفدل ل عرصاف  ع  
عرفنظام عرلعخ ي ر ا ملتو ملميان حت ال عرا ملت إىل  ارةاملتو تصنف  

 كلآلت: 
 عجلذملر. -
 عرزملعئل )عرااعهبقو ملعر اعحقو ملعرلملعخل(و ملتشمل:  -
 زملعئل صالغا عرا ما.  -
 .(1) عرزملعئل عرفصاي اا  -

هبدل إياعا عر لحثلن رهضاا عرهاععل عراظا اا رفلريا ل ريري عرنلطهْي 
ابرداهبااو ملطاق عرفلريس عخللصاو ملإياعامهل ر كايها عكث ى رذر و كذر  

رفد ام عر يلت عألجن اا   عأل ايايحبث مل راا اا عالسف لاع  ن  دليري عجمل س  
(ACTFL و ملعإلطلر عكاجدي عألملرمليب عكشرتك رفد م عر)( يلتCEFR )

يضدلن أ ث ا  هرتحا تك اهاا رهاععل عرنحا ر مافاًّيت عرائااا رفد ام عر يا 
 عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل.

 منهج البحث:
مليدفمل ع ى ملصف ظلهاع  ن  عسفخلل هذع عر حث عكن ج عراص ي: 

ةا  عرظاعهاو مل فيريعتل كمل هي يف عراعقع؛ ر اصال إىل ملص  ل ملص ل اقاهلو كدا 
 .(2) أس لدلو ملعرداع ل عكؤثاع ةا لو ملعسفخالص عرنفلئج رفدمامه 

 

 .1ع عرالهبق ص عكاج (  1)
راتل إعتلعا عراستتتتتتتتتتتتتتتلئتل عرد ماتا ملعكشتتتتتتتتتتتتتتاملعتلت عر حثاتا يف عجلتل دتا عإلستتتتتتتتتتتتتتال اتا ابكتلينتا عكنارعو ا (  2)

(و إصتتتتتتتتتتتتتتلعر عمتلاع عر حتث عرد مي )يف عجلتل دتا عإلستتتتتتتتتتتتتتال اتاو عكتلينتا عكنارع(و ستتتتتتتتتتتتتتنتا  32)ص:
 .هت(1433-1434)
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 أدوات البحث: 
ساداض عر حث يف هذع عجلزء عإلجاعءعت عريت عت دت عنل إعلعا أاملعت  

 عر حث ملا ك لو ملةامل أيت هبالن عألاملعت عرفلراا: 
العربية : أسس اختيار قواعد النحو املناسبة ملتعلمي اللغة األداة األوىل
 للناطقني بغريها.

تلف هذه عألاعع إىل حتليل أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا  
 عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل. 

 استبانة أسس اختيار قواعد النحو:
  30تااات عالسف لاا يف صارتل عألملراا ألسس عخفالر قاععل عرنحا  ن 

صارتل عألملراا ع ى عحملامْي دلف عرلرعسا  أسلًسلو ملقل ملزعت عالسف لاا يف 
عالسفكالعااو ملسر  رإلجلهبا عن عراؤعل عألملل  ن أسئ ا عر حثو عرذي اصه:  

ما أسس اختيار قواعد النحو املناسبة ملتعلمي اللغة العربية للناطقني "
 . ؟"بغريها 

 ملةامل ي ي هبالن عخلكاعت عريت عت دت عنل إعلعا هذه عالسف لاا:
 عالسف لاا.   صلار إعلعا  .1
 إعلعا عالسف لاا يف صارتت ل عألملراا. .2
 حتاام عالسف لاا.  .3
 تدليل عالسف لاا ملةهل رنفلئج عرفحاام. .4
 صالغا عالسف لاا يف صارتل عرن لئاا. .5
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 مصادر إعداد الستبانة: •
قلل عر لحثلن مباعجدا علا  ن عكصلار ملعألاهبالت ملعكاعجع عريت تنلملرت  

نحا رلى  فد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي   اااعلت أسس عخفالر  اعااع عر
ه(و مل)ارعسا عكلحيو ع ل  1436هب يلت أخاى  ثل: )ارعسا أهباعمشاو خلرل  

(و مل)ارعسا عالشاو  2014عرنار حممل(و مل)ارعسا عسحق ملع ل عرازعق رمحلين  
 (. 2003عما  

 • الكتب املتخصصة ِف تعليم العربية مثل: 
 ل.2005إهباعهام حمملو  عكاجع يف تلريس عر يا عرداهبااو عكلو  -
طداماو رشلي أمحلو تد ام عرداهباا ريري عرنلطهْي دل:  نلهجه ملأسلرا هو  -

 .1989عكنظما عإلسال اا ر رتهباا ملعرد ال ملعرثهلةاو عراابطو 
 إعداد الستبانة ِف صورهتا األولية:  •

تضمنت عسف لاا أسس عخفالر  اااعلت عرنحا رلى  فد مي عر يا عرداهباا  
 عرنلطهْي دل يف صارتل عألملراا  ل ي ي: ريري  

  هل ا تااح ر محامْي عهللف  ن إعلعا عالسف لاا. -1
 كا اا تلملين عالسفجلهبا عريت تنلسب رأي عحملام. -2
 عرفداي لت عإلجاعئاا ر مصك حلت عريت ملرات يف عالسف لاا. -3

ملقل طم ب  ن عحملامْي قاعءع عالسف لااو ملإجاعء عرفدليالت عكنلس ا ملةق  ل  
 املاه  ن حاث: ي

  لى  نلس ا عألسس كفد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاى.  .1
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  لى عرلقا عرد ماا رألسس. .2
  لى عرصالغا عر يايا رألسس. .3
 إالةا  الحظلت ع ى عالسف لاا. .4

 حتكيم الستبانة: -
ي لف حتاام عالسف لاا إىل حتليل أسس عخفالر  اااعلت عرنحا رلى  

عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاىو ملرفحهاق هذع عهللف عاات   فد مي عر يا 
(  ن عحملامْي عكفخصصْي يف عكنلهج  10عالسف لاا يف صارتل عألملراا ع ى )

(و ملقل أخذ ابآلرعء عريت حلزت  6ملطاعئق تلريس عر يا عرداهباا )عاظا   حق رقم:
 مل ل ةاق.  ٪ 90ع ى اا ا 

 تعديل الستبانة وفًقا لنتائج التحكيم:  •
ذ آبرعء عحملامْي حال عرفدليالت ملعكالحظلت عريت أجايت ع ى أسس  أخ

عخفالر  اااعلت عرنحاو ملتفمثل عرفدليالت عريت أشلر إرا ل عحملامان يف  
 حذفو هبدض ل ملتدليل هبدض ل عآلخاو ملميان تاااح سر  ةامل أيت:

ملااح عهللف  ن تلريس عرهاععل؛ ة ي راات رفح اظ  حذف أسلس " •
 ". ن عرهاععل عجملااع أمل عررتعكاب عكن ااععركلرب جمماعا  

 ".عرت لط ل حبالع عركالبحذف أسلس " •
  "  ع أسلس إاتحا أ ث ا عرهاععل عالّتصلل عر ياي عرا اما ج أسلس " •

عالتصلف ابألمهاَّاو ملااملرع تد ام ل رياض عالسِفْدملل يف عحلليث عراا ي مليف  "
 .عرافلهبا حاب  افاى عركَّلرب"
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 الستبانة ِف صورهتا النهائية:صياغة  •
قلل عر لحثلن إبجاعء عرفدليالت عريت أشلر إرا ل عحملامان ع ى عسف لاا أسس  
عخفالر  اااعلت عرنحا رلى  فد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاى يف  

ملحذة لو    صارتل عرن لئااو حاث متث ت هذه عرفدليالت يف ا ج هبدض عألسس
 ( أسلًسل. 28 غ علا عألسس )ملهبنلًء ع ى سر  ةهل هب

األداة الثانية: استبانة حتديد املوضوعات النحوية اليت ميكن تقدميها ِف  
 برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:

تلف هذه عألاعع إىل حتليل عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف  
 .هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل

 استبانة املوضوعات:  •
تااات عالسف لاا يف صارتل عألملراا كاااعلت عرنحا رلى  فد مي عر يا  

 اااًعل  ازعا ع ى أرهبدا  افاًّيتو   93عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاى  ن 
ملقل ملزعت عالسف لاا يف صارتل عألملراا ع ى عحملامْي كداةا عكنلس ا ملعرلقا  

ن عخلكاعت عريت عت دت عنل إعلعا هذه  عرد ماا ر ماعااعو ملةامل ي ي هبال
 عالسف لاا:

  صلار إعلعا عالسف لاا.  .1
 إعلعا عالسف لاا يف صارتت ل عألملراا. .2
 حتاام عالسف لاا.  .3
 تدليل عالسف لاا ملةهل رنفلئج عرفحاام. .4
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 صالغا عالسف لاا يف صارتل عرن لئاا. .5
 مصادر إعداد الستبانة: •

قلل عر لحثلن مباعجدا علا  ن عكصلار ملعألاهبالت ملعكاعجع عريت تنلملرت  
هت(و مل)ارعسا عكلحيو  1436 اااعلت عرنحا  ثل: )ارعسا أهباعمشاو خلرل  

(و مل)ارعسا  2014ع ل عرنار حممل(و مل)ارعسا عسحق ملع ل عرازعق رمحلين 
 (.2003عالشاو عما 

 ل.2005م حمملو  عكاجع يف تلريس عر يا عرداهبااو عكلو إهباعها -
 ملاثئق إعلعا عكنلهج عآلتاا:  -
ملثاها هبنلء  ن ج تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دلو  د ل تد ام عر يا   -1

 ه.1436عرداهبااو جل دا أل عرهاىو
ملثاها  ن ج تد ام عر يا عرداهباا ر فد ام عألسلسي يف املل عرالحل   -2

  - إيااااا -عإلةايهيو  نشارعت عكنظما عإلسال اا ر رتهباا ملعرد ال ملعرثهلةا 
 ل.2002هت/  1423
 إعداد الستبانة ِف صورهتا األولية:  •

تضمنت عسف لاا  اااعلت عرنحا رلى  فد مي عر يا عرداهباا ريري 
 صارتل عألملراا  ل ي ي:عرنلطهْي دل يف 

  هل ا تااح ر محامْي عهللف  ن إعلعا عالسف لاا. .1
 كا اا تلملين عالسفجلهبا عريت تنلسب رأي عحملام. .2
 عرفداي لت عإلجاعئاا ر مصك حلت عريت ملرات يف عالسف لاا. .3
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ملقل طم ب  ن عحملّامْي قاعءع عالسف لااو ملإجاعء عرفدليالت عكنلس ا ملةق  ل  
 ياملاه  ن حاث: 

 ى  نلس ا عكاااع ر مافاى عرلرعسي.  ل .1
  لى عرلقا عرد ماا كاااعلت عرنحا.  .2
 إالةا  الحظلت ع ى عالسف لاا. .3

 رالسف لاا يف صارتل عألملراا. ل( تاصا ً 5مليااح عجللملل رقم )
 ( 1جدول ) 

 استبانة موضوعات النحو ِف صورهتا األولية. 
 م

 عدد موضوعات النحو  املستوى
النسبة املئوية من  

 اجملموع
 ٪ 36.5 34 عألملل  1
 ٪ 20.5 19 عرثلين 2
 ٪ 20.5 19 عرثلرث  3
 ٪ 22.5 21 عراعهبع  4

 ٪ 100 93 عجملماع 
 حتكيم الستبانة: •

ي لف حتاام عالسف لاا إىل حتليل  اااعلت عرنحا عكنلس ا رلى  فد مي  
عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاىو ملرفحهاق هذع عهللف عاات عالسف لاا يف  

(  ن عحملامْي عكفخصصْي يف عكنلهج ملطاعئق تلريس  10صارتل عألملراا ع ى )
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امْي ع ى عرفدليالت  ع ى عت لق عحمل ٪ 90عر يا عرداهبااو ملقل أمعفملت اا ا 
 ( أمسلء عحملامْي.6)عاظا عك حق رقم:  

 تعديل الستبانة وفًقا لنتائج التحكيم:  •
ةامل ي ي عجللملل عرفليل يااح اا ا عالت لق كاااعلت عرنحا رلى  

  فد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاى. 
 ( 2جدول رقم ) 

 نسبة التفاق ِف موضوعات النحو. 
اا ا  قلئما عكاااعلت  عكافاى

 عالت لق 

ألملل 
ى ع

افا
عك

 

 ٪ 100 ) لسعو كلسع(
 ٪ 90 عر لءو ع ى 

 ٪ 100 مجل حتاي أمسلء  أراةا  ن مجع عرفااري 
 ٪ 100 أانو حننو أاتو أاِتو أافمو أانتو هاو هيو همو هن

 ٪ 100 هبدض ظاملف عكالن )هنلو هنلكو عنل(
 ٪ 80   ااع.مجل ةد اا / عمساا حتاي ادفل 

 ٪ 100 عسفخلعل عرفأااث  ع عر دل عكلاي 
 ٪ 100 يف مجل قصريع  10ت 3عألعلعا  ن  

 ٪ 100 )ص لحلو ظ اعو  الءعو أًّيل عألس اع(
 ٪ 100 عسم   اا + ةدل  لض 

 ٪ 100 ةدل  لض /  ضلرع  ع عسم   اا 
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اا ا  قلئما عكاااعلت  عكافاى
 عالت لق 

 ٪ 90 عسفخلعل اتء عرفأااث  ع عكضلرع 
 ٪ 100 عرالمل مجع عكذكا ملعكؤاث  

 ٪ 100 ًّيء عكفا مو كلف عكخلطبو هلء عريلئب 
 ٪ 100 )رلىو مشللو جنابو شاقو غاب(

 ٪ 100 )أ سو عآلنو غلع(
 ٪ 100 حاملف عجلا عكش ارع 

 ٪ 90 )هبامو أّي(
 ٪ 100 )ال عرنلةاا  ع عر دل عكضلرع(

 ٪ 100 هؤالء 
 ٪ 100 ال + ةدل  ضلرع 
 ٪ 100 عررتكاب عإلاليف 
 ٪ 100 )أر لظ عردهاا(
 ٪ 100 عرنلعء هبت )ًّي(
 ٪ 90 عرناب ابرالء 

 ٪ 70 عسفخلعل عراْي ملساف 
 ٪ 90 ا ي عر دل عكضلرع هبت رن ململ 

 ٪ 100 )انء عر لع ْيو ملعمل عجلملعاو أرف عالثنْيو اان عرنااع(
 ٪ 100 )مثو عر لء(
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اا ا  قلئما عكاااعلت  عكافاى
 عالت لق 

 ٪ 90 )كلنو صلر(
 ٪ 90 عكثىن ابألرف ملعرالء 

 ٪ 60 عكاصال )عرذيو عريت(عمسل 
 ٪ 100 عرفمااز  ع عألعلعا عكدكاةا 

 ٪ 90 ق لو هبدل 

ثلين 
ى عر

افا
عك

 

 ٪ 90 عرذينو عرالت 
 ٪ 100 ةدل + أن + ةدل  ضلرع 

 ٪ 100 متااز عألعلعا عكاك ا 
 ٪ 90 عرفداف ع ى عرظلهاع عإلعاعهباا 

 ٪ 80 عسفخلعل عرنااع ملعكداةا يف سالقلت ريايا 
 ٪ 90 رنو الل عرفد الو كيو حَّت عرفد ا اا أنو 

 ٪ 90 أهباو أخا 
 ٪ 90 هذعنو هلاتن

مجل ملاصاص ةا ل انئب عر لعل  ع عر دل عكلاي  
 ملعر دل عكضلرع 

90 ٪ 

مجل ملاصاص ةا ل إن ملأخاعتل )إنو أنو كأنو رانو 
 راتو ردل( 

100 ٪ 

 ٪ 90 مجل ملاصاص ةا ل حلل   ااع 
 ٪ 70 عك فلأ مج ا عمساا مجل ملاصاص ةا ل خرب 
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اا ا  قلئما عكاااعلت  عكافاى
 عالت لق 

مجل ملاصاص ةا ل مجل عمساا تهلل ةا ل عخلرب ع ى  
 عك فلأ 

90 ٪ 

 ٪ 90 مجل ملاصاص ةا ل ا ي هبت )راسو غري(
 ٪ 90 اصاص ملمجل ةا ل أاملعت عسفثنلء
 ٪ 100 مجل ملاصاص ةا ل   دال  ك ق 
 ٪ 100 مجل ملاصاص ةا ل   دال ألج ه
 ٪ 90 مجل ملاصاص ةا ل عسم عر لعل
 ٪ 90 مجل ملاصاص ةا ل عسم عك دال 

رث 
 عرثل

اى
كاف

ع
 

اصاص ملمجل ةا ل أخاعت كلن )صلرو  لزعلو أص حو  
 أ اى..(

90 ٪ 

اصاص ملمجل ةا ل أةدلل تنصب   دارْي أص  مل عك فلأ  
 ملعخلرب )ظنو ع مو...( 

100 ٪ 

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل أاملعت عالسفثنلء عكخف  ا 
أمسلء ُمناعا  ن عرصاف )أعالل  اصاص ملمجل ةا ل 

 ملأراعن(
100 ٪ 

 ٪ 100 مجل ملاصاص ةا ل هبلل 
 ٪ 100 مجل ملاصاص ةا ل أسلراب عرفاكال

 ٪ 100 اصاص ةا ل مجل عمساا 
 ٪ 100 اصاص ةا ل مجل ةد اا ةد  ل  ضلرع  اةاع 
 ٪ 90 اصاص ةا ل مجل ةد اا ةلع  ل عسم ظلها 
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اا ا  قلئما عكاااعلت  عكافاى
 عالت لق 

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل جلر ملجماملر
 ٪ 100 تلري لت ع ى عإلجلهبا هبت )هب ى(

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل )إن( ملأخاعتل
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل )كلن( ملأخاعتل
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل تاعكاب إالةاا 

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل  ضلرعا  نصاهبا 
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل  ضلرعا جمزمل ا 

 ٪ 100 إعاعب مجع عرفااري 
 ٪ 100 عجلم ا عإلمساا عريت خربهل ةدل  ضلرع 
 ٪ 100 عجلم ا عإلمساا عريت خربهل ةدل  لض 

اعهبع 
ى عر

افا
عك

 
 ٪ 90 اصاص ملمجل ةا ل ظاةل عرز لن ملعكالن 

 ٪ 90 اصاص ملمجل ةا ل عرندت 
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل ادت 

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل تاكال ر ظي
 ٪ 100 عردكف عكخف  ا اصاص ملمجل ةا ل عكف حباملف 

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل حلل 
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل متااز علا 

 ٪ 100 أعاعب عردلا 
 ٪ 100 عجلم ا عرفدج اا 

 ٪ 100 عر دل عكدفل ملإعاعهبه
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اا ا  قلئما عكاااعلت  عكافاى
 عالت لق 

 ٪ 100 عر دل عكضّدف ملإعاعهبه
 ٪ 100 أةدلل عرشاملع ملعراجلء ملعكهلرهبا 
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل انئب ةلعل
 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل  افثىن إبال 

 ٪ 100 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل تنصب   دارْي 
 ٪ 90 اصاص ملمجل ةا ل   دال ألج ه
 ٪ 90 اصاص ملمجل ةا ل   دال  ك ق 

 ٪ 90 عشفهلق عسم عر لعل 
 ٪ 90 عشفهلق عسم عك دال 

 ٪ 90 عشفهلق عرص ا عكش  ا 
 ٪ 90 عشفهلق صايا عك لريا 

عاا ل ع ى عحملامْي أمخذ ابكاااعلت عريت حلزت ع ى اا ا ملهبدل 
مل ل ةاقو ةامل عسف دلت هبهاا عكاااعلتو كمل أن هنلك هبدض  90٪

 (.6عاظا   حق رقم ) عرفدليالت عريت أشلر إرا ل عحملامان.
 صياغة الستبانة ِف صورهتا النهائية: •

إبجاعء عرفدليالت عريت أشلر إرا ل عحملامان ع ى عسف لاا   عر لحثلن قلل 
 اااعلت عرنحا رلى  فد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاىو يف صارتل  

ملحذة لو   عكاااعلت  هبدض عرن لئااو حاث متث ت هذه عرفدليالت يف تدليل 
(  اااعلو مليااح  94ملهبنلء ع ى سر  ةهل هب غ علا  اااعلت عرنحا )
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 (.3رقم ) عجللملل 
 ( 3جدول ) 

 استبانة موضوعات النحو ِف صورهتا النهائية. 
النسبة املئوية من   عدد موضوعات النحو  املستوى م

 اجملموع
 ٪ 37.2 35 عألملل  1
 ٪ 20.2 19 عرثلين 2
 ٪ 23.4 22 عرثلرث  3
 ٪ 19.2 18 عراعهبع  4

 ٪ 100 94 عجملماع 
 نتائج البحث:

ما أسس اختيار قواعد  لإلجابة عن السؤال األول، الذي ينص على: 
 ؟النحو املناسبة ملتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها 

ل إىل قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا   تاصِّ
أسلًسلو ملهي ع ى عرنحا   28عرنلطهْي هب يلت أخاىو ملقل تااات عرهلئما  ن  

 :عرفليل
ملااح صالغا عرهاععلو  ن حاث طايهام عردْاض ملعأل ث ا ملعكنلقشا   .1

 ملعرفلري لت.
 عسفخلعل عررتعكاب عرشلئدا ملخلصا عنل هبنلء  هار عرهاععل. .2
 هبنلء عأل ث ا حباث تاان عرهاععل تد اماا ملراات ع ماا جمااع.  .3
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تنظام ارملس عرهاععل هبكايها  فال  او  ع  اععلع عرفال ل  ن خالل   .4
 عرهاععل ابك لرعت عر يايا عألخاى. رهبط 
 تهلمي ارملس عرهاععل عرضاملريا ةهط ر كالب ط ًهل كافاعهم عرفد امي. .5
تهلمي عرهاععل هبكايها تلرجيااو أي  ن عرا ل إىل عرصدب ملإىل أكثا   .6

 صداهباو مل ن عألكثا ااملرع إىل عألقّل ااملرع.
عس عن عرهلعلعو  علل عإلييلل يف اقلئق عكاااع ملعراجاه عكفدلاع ره ملعرشا  .7

 ملح ظ عرشاعهل ةاه ملعخفالف عآلرعء ملعكذعهب عرنحايا. 
متاْي عرّكالب  ن عرفك اهلت عك لريّا عر يايا ملظا ّال؛ ملرْاات جماَّا اظايا   .8

 ملقاععل ملعةرتعالت. 
عالتصلف ابألمهاَّاو ملااملرع تد ام ل رياض عالسِفْدملل يف عحلليث   .9

 .عراا ي مليف عرافلهبا حاب  افاى عركَّلرب
عالهبفدلا عن عكاااعلت عريت ال تّم عركَّالب يف  اح ا عرفدّ م ملعكفالب   .10

 عر يا  ثل: عالشفيلل ملعرفنلزعو ملعإلعاعب عرفهلياي...إخل. 
عخفالر أ ث ف ل ملمتاينلتل  ن عرنصاص عألصا ا عرا  ا عريت تاما   .11

 بسلراب عركالب ملتزيل ثهلةلتم ملتاسع اعئاع  دلرة م. 
هاععل عن طايق عجلمل عكصكندا أمل عكدزملرا عن  عرفخ ص  ن تهلمي عر .12

 سالق لو ملعرفخ ص  ن َصْاغ عرنحا هبصايا عجللعملل عرفصاي اا ملعرهلعليا عجلل لع. 
 عن عراالق عر ياي. عرت لط أ ث ا عرهاععل مباعقف عحلالع ةضاًل  .13
عافهلء عأل ث ا عريت تالعل عركَّالب ع ى عالسِفْنفلج ملعرف اري عالسفلاليل   .14

 عكافاًّيت عكفهل ا.خلصا يف 
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حفاى عرّ ياي  عرتمم تصمام عرفلري لت هبلقّا تؤّهل عركّلرب السفخلعل  .15
 ر لرس هبشْال ةدَّلل. 

تاكاز عرفَّلري لت ع ى عرفَّهلهبل هبْي عر يا عرداهباا ملريلت عرلعرسْيو ملع ى  .16
  ل ياّ ب صداابت مل شلكل.

 عألخكلء.تاكاز عرفلري لت ع ى عرصداابت عرنلجِتا عن ارعسلت حت ال  .17
تاثاف عرفلري لت حَّّت تيكِّي أكرب علا ُمان  ن عك لرعت عر يايَّا   .18

 ملعرفذملقاَّا يف عكافاًّيت عكفهل ا.
 دلجلا عرفلري لت ملعك لرعت عراجلعااَّا ملعجلملراَّا عريت تنلرج حتت    ال   .19

 عرفذمّلق عألايب خلصا يف عكافاًّيت عكفهلل. 
 ف لرعت عكاااعاَّا ملعخف لرعت عكهلل.مجع عرفلري لت عرفهامياَّا هبْي عالخ .20
عخفالر تلري لت  ثريع ر كّلربو حت ز ع ى عردمل عإلاليفو ملتلةع إىل   .21

 عرفدّ م عرذَّعت. 
ختصاص هبدض تلري لت عرهاععل ر دمل عرثنلئيو ملعجلملعيو ملعرفدّ م   .22

 عرفدلملين يف عر ْصلو ملتازيع عكاؤملراَّلت هبْي أكرب علٍا  ن عركالب.
 لت ابجلمع هبْي تلري لت عألَّنلط ملعرفلري لت عالتصلراا يف  تنايع عرفلري .23

عكافاًّيت عر ياياو ع ى أن تمهّ َص تلري لت عألَّنلط ك مل حتّان عكافاى عرّ ياي  
 ر كلرب.

ل جيب أن تدلجل   .24 أال تهفصا ع ى تنماا ملقالس عجللاب عرده يو ملإَّنَّ
نلرج حتت    ال تال ل  عرفلري لت أيضل عك لرعت عراجلعااَّا ملعجلملراَّا عريت ت

 عك لرعت. 
 إاتحا عرفلري لت ر لَّعرسْي ةاصا عرهاعءع عجلْ ايَّا عرفذملقاا.  .25
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ختصاص هبدض عرفَّلري لت إلمسلع عرلَّعرسْي يف عكافاى عكفهلل قصلئل   .26
  اجَّ ا هبصات جال تالعلمهم ع ى عإلحالس مبفدا عالتِّصلل ابررتعث عردايب. 

 ع عركَّ  ا يف تهامي عرّا اك عر ياي.تناع عرفلري لت عرالةاا كالعل .27
  (1) ملتف ق عرنفلئج عرالهبها  ع  ل جلء يف افلئج ارعسا )ةضلو علطف(

 ل(.2015ملارعسا )أهبا عمشا  
ما املوضوعات النحوية لإلجابة عن السؤال الثان، الذي ينص على: 

 ؟اليت ميكن تقدميها ِف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
ل إىل قلئما ر ماااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل  يف هباع ج تد ام  تماصِّ

مت إىل أرهبدا  افاًّيت ارعسااو ملهي  عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل  و ملقل قماِّ
 ع ى عرنحا عرفليل:

 املستوى األول: 
 أمسلء عالسف  لل )أينو  َّتو  لسعو كلسع(. -
 و يفو  نو عن(.حاملف عجلا عكش ارع )عر لءو ع ىو إىلو ع ي -
 مجل حتاي أمسلء  أراةا  ن مجع عرفااري.  -
عرضملئا عكن ص ا )أانو حننو أاتو أاِتو أافمو أانتو هاو هيو همو  -
 هن(.
 هبدض ظاملف عكالن )هنلو هنلكو عنل(. -
 هبدض ظاملف عكالن )مشللو جنابو شاقو غاب(.  -

 

-http://www.alحا ا عجلزياع رؤيا راتتتتتتتلااا رفلريس عرنحا عردايب ريري عرنلطهْي دلو صتتتتتتت  (  1)
jazirah.com/. 
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 عرندت )مجل ةد اا / عمساا حتاي ادفل   ااع(. -
 إىل عكؤاث )عسفخلعل عرفأااث  ع عر دل عكلاي(. إسنلا عر دل عكلاي  -
 يف مجل قصريع(.  10 -  3عردلا )عألعلعا  ن  -
 ظاملف عرز لن. -
 )ص لًحلو ظ ًاعو  الًءو أًّيل عألس اع(. -
 عسم   اا + ةدل  لض. -
 ةدل  لض /  ضلرع  ع عسم   اا. -
 مجل دل ةدل عأل ا.  -
  اعةها عر دل ر  لعل يف عرفذكري ملعرفأااث.  -
 عكذكا ملعكؤاث عرالكْي. مجع  -
املئا عرنصب ملاملئا عجلا )عإلسنلا ًّيء عكفا مو كلف عكخلطبو   -

 هلء عريلئب( إىل عألمسلء ملعألةدلل.
 ظاملف عرز لن )أ سو عراالو عآلنو غلع(. -
 أمسلء عإلشلرع )هذعو هذهو هؤالء(. -
 )ال عرنلةاا  ع عر دل عكضلرع(. -
 عمسل عكاصال )عرذيو عريت(. -
 (.19إىل   11عألعلعا عكاك ا )  -
 عررتكاب عإلاليف.  -
 )أر لظ عردهاا(. -
 عرنلعء هبت )ًّي(. -
 عرناب ابرالء.  -
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 عسفخلعل عراْي ملساف. -
 ا ي عر دل عكضلرع هبت رن ململ.  -
عرضملئا )انء عر لع ْيو ملعمل عجلملعاو أرف عالثنْيو اان عرنااع( إىل   -

 عألةدلل عرصحاحا. 
 )مثو عر لء(. -
 عرناعسخ )كلنو صلر(. -
 عكثىن عكذكا ملعكثىن عكؤاث.  -
 عمسل عإلشلرع )هذعنو هلاتن(. -
 عرفمااز  ع عألعلعا عكدكاةا.  -
 مجل دل ق لو ملهبدل. -

 املستوى الثان: 
 عمسل عكاصال )عرذينو عرالت(. -
 عألس اب عر ياي )ةدل + أن + ةدل  ضلرع(.  -
 (.19  -11متااز عألعلعا عكاك ا )  -
 سالقلت ريايا. عسفخلعل عرنااع ملعكداةا يف   -
 ااعصب عر دل عكضلرع )أنو رنو الل عرفد الو كيو حَّت عرفد ا اا(. -
 جاعزل عر دل عكضلرع )ال عرنلهااو الل عأل ا(.  -
 عألمسلء عخلماا )أهباو أخاو محاو ةاو سمل(. -
 مجل ملاصاص ةا ل انئب عر لعل  ع عر دل عكلاي ملعر دل عكضلرع. -
 و أص حو أ اى..(.اصاص ملمجل ةا ل أخاعت كلن )صلرو  لزعل -
 كأنو رانو راتو ردل(.   مجل ملاصاص ةا ل إن ملأخاعتل )إنو أنو -
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 مجل ملاصاص ةا ل حلل   ااع.  -
 مجل ملاصاص ةا ل خرب عك فلأ مج ا عمساا. -
 مجل ملاصاص ةا ل مجل عمساا تهلل ةا ل عخلرب ع ى عك فلأ. -
 مجل ملاصاص ةا ل ا ي هبت )راسو غري(. -
 اصاص ملمجل ةا ل عكافثىن إبال. -
 مجل ملاصاص ةا ل   دال  ك ق. -
 مجل ملاصاص ةا ل   دال ألج ه. -
 مجل ملاصاص ةا ل عسم عر لعل. -
 مجل ملاصاص ةا ل عسم عك دال. -

 املستوى الثالث:
اصاص ملمجل ةا ل أةدلل تنصب   دارْي أص  مل عك فلأ ملعخلرب )ظنو   -
 ع م(.
 عالسفثنلء عكخف  ا. اصاص ملمجل ةا ل أاملعت  -
 اصاص ملمجل ةا ل أمسلء ُمناعا  ن عرصاف )أعالل ملأراعن(. -
 مجل دل صاغ  نف ى عجلماع.  -
 مجل ملاصاص ةا ل هبلل. -
 مجل ملاصاص ةا ل أسلراب عرفاكال. -
 اصاص ةا ل مجل عمساا.  -
 اصاص ةا ل مجل ةد اا ةد  ل  ضلرع  اةاع. -
 اصاص ةا ل مجل ةد اا ةلع  ل عسم ظلها. -
 ةا ل جلر ملجماملر. اصاص ملمجل  -
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 اصاص ملمجل دل عك ين ر مج ال. -
 تلري لت ع ى عإلجلهبا هبتحاملف عجلَاعب ملعرن ي )هب ى( مل)كال(. -
 اصاص ملمجل ةا ل )إن( ملأخاعتل. -
 اصاص ملمجل ةا ل )كلن( ملأخاعتل. -
 اصاص ملمجل ةا ل تاعكاب إالةاا.  -
 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل  ضلرعا  نصاهبا.  -
  ضلرعا جمزمل ا. اصاص ملمجل ةا ل أةدلل  -
 إعاعب مجع عكذكا. -
 إعاعب مجع عكؤاث عرالمل.  -
 إعاعب مجع عرفااري. -
 عجلم ا عإلمساا عريت خربهل ةدل  ضلرع.  -
 عجلم ا عإلمساا عريت خربهل ةدل  لض.  -

 املستوى الرابع: 
 اصاص ملمجل ةا ل ظاةل عرز لن ملعكالن. -
 اصاص ملمجل ةا ل عرندت )  اا + مجع(. -
 تاكال ر ظي.اصاص ملمجل ةا ل  -
 اصاص ملمجل ةا ل عكف حباملف عردكف عكخف  ا.  -
 اصاص ملمجل ةا ل حلل.  -
 اصاص ملمجل ةا ل متااز علا. -
 إعاعب عردلا.  -
 عجلم ا عرفدج اا.  -
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 عر دل عكدفل ملإعاعهبه. -
 عر دل عكضّدف ملإعاعهبه. -
 أةدلل عرشاملع ملعراجلء ملعكهلرهبا. -
 اصاص ملمجل ةا ل انئب ةلعل. -
 ب   دارْي. اصاص ملمجل ةا ل أةدلل تنص -
 عشفهلق عسم عر لعل. -
 عشفهلق عسم عك دال. -
 عشفهلق عرص ا عكش  ا.  -
 عشفهلق صايا عك لريا. -
 إسنلا عألةدلل عكدف ا بااعع ل إىل عرضملئا عكخف  ا. -

ململثاها    (1)ملتف ق عرنفلئج عرالهبها  ع  ل جلء  ن افلئج )ارعسا عكلحي(
و  ن حاث ااملرع حتليل قلئما ر ماااعلت  (2) عكن ج  ل دا أل عرهاى

عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل تهام  
 إىل  افاًّيت  نلس ا. 

ما التصور املقرتح لتعليم    لإلجابة عن السؤال الثالث، الذي ينص على: 
برانمج اإلعداد اللغوي ِف معهد تعليم اللغة العربية لغريها  النحو وظيفيًّا ِف 

 الناطقني هبا ِف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة؟ 
 

عكلحيو ع ل عرنار حمملو حمفاى هباع ج تد ام عر يا عرداهبّاا ر نلطهْي هبيريهل يف اتتتتتتتتاء عر ِّاتتتتتتتتلاالت   (  1)
 .WWW.ZU.ac.aeعحلليْثا ) هار عرّنحا أمَّْنماسجل(و جل دا زعيلو 

عما عرصتتتتتتتتتتتتتتليق ع تل هللا ملسخاملنو ملثاهتا هبنتلء  ن ج تد ام عر يتا عرداهباتا ريري عرنتلطهْي دتلو  د تل   (  2)
 هت.1436تد ام عر يا عرداهبااو جل دا أل عرهاىو

http://www.zu.ac.ae/
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تك اق أاملعت عر حث ةهل قلل عر لحثلن  هبدل  عراؤعرْي عألملرْي   افلئجهبنلء ع ى  
إبعلعا تصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج عإلعلعا عر ياي يف  د ل  

ام عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع مل ن مثّ  تد  
 مليشفمل ع ى  ل ي ي:   و ( 1) حماِّم هباعسكا علا  ن عكفخصصْي 

 منطلقات التصور املقرتح: 
 يهال عرفصار عكهرتح ع ى علا  ن عكنك هلتو ملهي:

ملراس عرفد ام عن عر يا أمل  تد ام عرنحا ملظا ال يمدىن هبفد ام صحاح عر يا  -
 إعكلء  د ا لت عن عرنحا ةهط.

ت ين تد ام عرنحا ملظا ال يا م يف جااع رةع عرا لًّيت عر يايا ملعالتصلراا   -
 كفد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هبيريهل.

يف ف تد ام عرنحا عرفد امي ر كالب غري عرنلطهْي ابرداهباا عن تد ام   -
 عب عرنحا عكداملةا.عرنحا عرد مي عرذي يااع حاب أهبا 

 أهداف التصور املقرتح: 
ي لف هذع عرفصار عكهرتح إىل تهلمي  ل ين يي أن ياان ع اه تد ام عرنحا  
ملظا ال يف قام عإلعلعا عر ياي مبد ل تد ام عر يا عرداهباا ابجلل دا عإلسال اا  

عرداهباا    ابكلينا عكنارعو ع ى ااء قلئما عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا 
ر نلطهْي هبيريهلو ملع ى ااء عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج  

ل إرا ل يف هذع عر حث.   تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل عريت تماصِّ

 

 .(6عاظا   حق رقم ) (  1)
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تشفق أهلعف عرفصار  ن أهلعف قام عألعلعا عر ياي مبد ل تد ام عر يا  
ا ابكلينا عكنارعو كمل تشفق  ن افلئج  عرداهباا ريري عرنلطهْي دل ابجلل دا عإلسال ا

 عر حث عحلليل. 
 مصادر التصور املقرتح: 

ععفمل عر لحثلن يف هبنلء عرفصار عكهرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج  
عإلعلعا عر ياي يف  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا  

  ن عكصلارو ملهي:عإلسال اا ابكلينا عكنارع ع ى علا 
عكدليري عر يايا ملعررتهبايا ملعرن ااا ملعررتهبايا جلااع  هار تد ام عرنحا   -1

 ملظا ال ركالب  د ل تد ام عر يا عرداهباا ابجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع.
افلئج عر حث عحلليل عريت عمااتو ملتاص ت إىل قلئما أسس عخفالر   -2

عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهلو ملأيضل عرفاصل إىل  قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي 
عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي  

 هبيريهل.
 عراجاع إىل عرلرعسلت عرالهبها هلذع عر حثو ملافلئج ل. -3
عراجاع إىل عرافب ملعرلرعسلت ملحباث عكؤمتاعت ملعرنلملعت عكفخصصا   -4

 عرنحا ريري عرنلطهْي ابرداهباا.يف تد ام قاععل 
أهلعف تد ام عر يا ريري عرنلطهْي دل يف قام عإلعلعا عر ياي مبد ل   -5

 تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل ابجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع.
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علا  ن عحملامْي  ن أعضلء هائا عرفلريس عاض عرفصار عكهرتح ع ى   -6
اًّيتو ملعكنلهج ملطاق عرفلريسو ملتد ام عر يا عرداهباا  عكفخصصْي ملعخلربعء يف عر ي

 ملأخذ سرعئ م مل هرتحلتم ملتدليالتم ع ى عرفصار عكهرتح. ريري عرنلطهْي دلو
 مكوانت التصور: 

راي تفحهق أهلعف عرفصار ةإاه ميان تهاام عرفصار عكهرتح إىل  ااانت  
 ثالثا رئااا: 

حا عكنلس ا كفد مي عر يا  قلئما أسس عخفالر قاععل عرناملكون األول: 
 عرداهباا عرنلطهْي هبيريهل.

 ( 4جدول رقم ) 
قائمة أسس اختيار قواعد النحو املناسبة ملتعلمي اللغة العربية الناطقني  

 بغريها. 
قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا   ل

 عرنلطهْي هبيريهل
طايهام عردْاض ملعأل ث ا ملعكنلقشا  ملااح صالغا عرهاععلو  ن حاث   -1

 ملعرفلري لت.
 عسفخلعل عررتعكاب عرشلئدا ملخلصا عنل هبنلء  هار عرهاععل.  -2
 هبنلء عأل ث ا حباث تاان عرهاععل تد اماا ملراات ع ماا جمااع.   -3
تنظام ارملس عرهاععل هبكايها  فال  او  ع  اععلع عرفال ل  ن خالل    -4

 عر يايا عألخاى. رهبط عرهاععل ابك لرعت  
 تهلمي ارملس عرهاععل عرضاملريا ةهط ر كالب ط ًهل كافاعهم عرفد امي.   -5
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قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا   ل
 عرنلطهْي هبيريهل

تهلمي عرهاععل هبكايها تلرجيااو أي  ن عرا ل إىل عرصدب ملإىل عألكثا    -6
 صداهباو مل ن عألكثا ااملرع إىل عألقّل ااملرع.  

علل عإلييلل يف اقلئق عكاااع ملعراجاه عكفدلاع ره ملعرشاعس عن    -7
 عرهلعلعو ملح ظ عرشاعهل ةاه ملعخفالف عآلرعء ملعكذعهب عرنحايا.

عك لريّا عر يايا ملظا ّال؛ ملرْاات جماَّا   متاْي عرّكالب  ن عرفك اهلت  -8
 اظايا ملقاععل ملعةرتعالت.

عالتصلف ابألمهاَّاو ملااملرع تد ام ل رياض عالسِفْدملل يف عحلليث    -9
 عراا ي مليف عرافلهبا حاب  افاى عركَّلرب.

عالهبفدلا عن عكاااعلت عريت ال تّم عركَّالب يف  اح ا عرفدّ م ملعكفالب    -10
 عالشفيلل ملعالسفيلثاو ملعإلعاعب عرفهلياي...إخل.عر يا  ثل: 

عخفالر أ ث ف ل ملمتاينلتل  ن عرنصاص عألصا ا عرا  ا عريت تاما    -11
 بسلراب عركالب ملتزيل ثهلةلتم ملتاسع اعئاع  دلرة م. 

عرفخ ص  ن تهلمي عرهاععل عن طايق عجلمل عكصكندا أمل عكدزملرا عن    -12
صايا عجللعملل عرفصاي اا  سالق لو ملعرفخ ص  ن َصْاغ عرنحا هب 

 ملعرهلعليا عجلل لع. 
 عن عراالق عر ياي. عرت لط أ ث ا عرهاععل مباعقف عحلالع ةضاًل   -13
عافهلء عأل ث ا عريت تالعل عركَّالب ع ى عالسِفْنفلج ملعرف اري   -14

 عالسفلاليل خلصا يف عكافاًّيت عكفهل ا.
حفاى عرّ ياي  عرتمم تصمام عرفلري لت هبلّقا تؤّهل عركّلرب السفخلعل   -15

 ر لرس هبشْال ةدَّلل. 
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قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا   ل
 عرنلطهْي هبيريهل

تاكاز عرفَّلري لت ع ى عرفَّهلهبل هبْي عر يا عرداهباا ملريلت عرلعرسْيو ملع ى   -16
  ل ياّ ب صداابت مل شلك  م.

 تاكاز عرفلري لت ع ى عرصداابت عرنلجِتا عن ارعسلت حت ال عألخكلء.   -17
تاثاف عرفلري لت حَّّت تيكِّي أكرب علا ُمان  ن عك لرعت عر يايَّا    -18

 ملعرفذملقاَّا يف عكافاًّيت عكفهل ا.
 دلجلا عرفلري لت أيضل عك لرعت عراجلعااَّا ملعجلملراَّا عريت تنلرج حتت    -19

    ال عرفذمّلق عألايب خلصا يف عكافاًّيت عكفهلل. 
 عرفهامياَّا هبْي عالخف لرعت عكاااعاَّا ملعخف لرعت عكهلل.مجع عرفلري لت   -20
عخفالر تلري لت  ثريع ر كّلربو حت ز ع ى عردمل عإلاليفو ملتلةع إىل    -21

 عرفدّ م عرذَّعت. 
ختصاص هبدض تلري لت عرهاععل ر دمل عرثنلئيو ملعجلملعيو ملعرفدّ م    -22

  ن عركالب. عرفدلملين يف عر ْصلو ملتازيع عكاؤملراَّلت هبْي أكرب علاٍ 
تنايع عرفلري لت ابجلمع هبْي تلري لت عألَّنلط ملعرفلري لت عالتصلراا يف    -23

عكافاًّيت عر ياياو ع ى أن تمهّ َص تلري لت عألَّنلط ك مل حتّان  
 عكافاى عرّ ياي ر كلرب 

ل جيب أن تدلجل    -24 أال تهفصا ع ى تنماا ملقالس عجللاب عرده يو ملإَّنَّ
عك لرعت عراجلعااَّا ملعجلملراَّا عريت تنلرج حتت    ال  عرفلري لت أيضل 
 تال ل عك لرعت.

 إاتحا عرفلري لت ر لَّعرسْي ةاصا عرهاعءع عجلْ ايَّا عرفذملقاا.   -25
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قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا   ل
 عرنلطهْي هبيريهل

ختصاص هبدض عرفَّلري لت إلمسلع عرلَّعرسْي يف عكافاى عكفهلل قصلئل    -26
ررتعث   اجَّ ا هبصات جال تالعلمهم ع ى عإلحالس مبفدا عالتِّصلل اب

 عردايب. 
 تناع عرفلري لت عرالةاا كالعلع عركَّ  ا يف تهامي عرّا اك عر ياي.  -27
ملااح صالغا عرهاععلو  ن حاث طايهام عردْاض ملعأل ث ا ملعكنلقشا    -28

 ملعرفلري لت.
 

قلئما َّنلئاا ابكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف  املكون الثان: 
 عرداهباا ريري عرنلطهْي دل.هباع ج تد ام عر يا 

 ( 5دول رقم ) ج 
 موضوعات املستوى األول. 

 عكاااعلت  ل
 أمسلء عالسف  لل )أينو  َّتو  لسعو كلسع(   .1
 حاملف عجلا عكش ارع )عر لءو ع ىو إىلو ع يو يفو  نو عن.(   .2
 مجل حتاي أمسلء  أراةا  ن مجع عرفااري   .3
أاِتو أافمو أانتو هاو هيو همو عرضملئا عكن ص ا )أانو حننو أاتو   .4

 هن(
 هبدض ظاملف عكالن )هنلو هنلكو عنل(  .5
 هبدض ظاملف عكالن )مشللو جنابو شاقو غاب(   .6
 عرندت )مجل ةد اا / عمساا حتاي ادفل   ااع(.  .7
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 عكاااعلت  ل
 إسنلا عر دل عكلاي إىل عكؤاث )عسفخلعل عرفأااث  ع عر دل عكلاي(  .8
 مجل قصريع( يف  10 -  3عردلا )عألعلعا  ن   .9

 ظاملف عرز لن )ص لحلو ظ اعو  الءو أًّيل عألس اع(  .10
 عسم   اا + ةدل  لض   .11
 ةدل  لض /  ضلرع  ع عسم   اا   .12
 مجل دل ةدل عأل ا   .13
  اعةها عر دل ر  لعل يف عرفذكري ملعرفأااث   .14
 مجع عكذكا ملعكؤاث عرالكْي   .15
عكفا مو كلف عكخلطبو  املئا عرنصب ملاملئا عجلا )عإلسنلا ًّيء   .16

 هلء عريلئب( إىل عألمسلء ملعألةدلل.
 ظاملف عرز لن )أ سو عراالو عآلنو غلع(  .17
 أمسلء عإلشلرع )هذعو هذهو هؤالء(  .18
 )ال عرنلةاا  ع عر دل عكضلرع(  .19
 عمسل عكاصال )عرذيو عريت(  .20
 (19إىل   11عألعلعا عكاك ا )   .21
 عررتكاب عإلاليف   .22
 عردهاا()أر لظ   .23
 عرنلعء هبت )ًّي(  .24
 عرناب ابرالء   .25
 عسفخلعل عراْي ملساف   .26
 ا ي عر دل عكضلرع هبت رن ململ   .27
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 عكاااعلت  ل
عرضملئا )انء عر لع ْيو ملعمل عجلملعاو أرف عالثنْيو اان عرنااع( إىل    .28

 عألةدلل عرصحاحا 
 )مثو عر لء(  .29
 عرناعسخ )كلنو صلر(  .30
 عكثىن عكذكا ملعكثىن عكؤاث   .31
 عإلشلرع )هذعنو هلاتن(عمسل   .32
 عرفمااز  ع عألعلعا عكدكاةا   .33
 مجل دل ق لو ملهبدل   .34

 
 ( 6جدول رقم ) 

 موضوعات املستوى الثان. 
 عكاااعلت  ل
 عمسل عكاصال )عرذينو عرالت(   .1
 عألس اب عر ياي )ةدل + أن + ةدل  ضلرع(   .2
 ( 19  -11متااز عألعلعا عكاك ا )   .3
 ملعكداةا يف سالقلت ريايا عسفخلعل عرنااع   .4
 ااعصب عر دل عكضلرع )أنو رنو الل عرفد الو كيو حَّت عرفد ا اا(  .5
 جاعزل عر دل عكضلرع )ال عرنلهااو الل عأل ا(   .6
 عألمسلء عخلماا )أهباو أخاو محاو ةاو سمل(   .7
 مجل ملاصاص ةا ل انئب عر لعل  ع عر دل عكلاي ملعر دل عكضلرع   .8
 أخاعت كلن )صلرو  لزعلو أص حو أ اى..(اصاص ملمجل ةا ل   .9
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 عكاااعلت  ل
 كأنو رانو راتو ردل(   مجل ملاصاص ةا ل إن ملأخاعتل )إنو أنو  .10
 مجل ملاصاص ةا ل حلل   ااع   .11
 مجل ملاصاص ةا ل خرب عك فلأ مج ا عمساا   .12
 مجل ملاصاص ةا ل مجل عمساا تهلل ةا ل عخلرب ع ى عك فلأ   .13
 مجل ملاصاص ةا ل ا ي هبت )راسو غري(  .14
 اصاص ملمجل ةا ل عكافثىن إبال  .15
 مجل ملاصاص ةا ل   دال  ك ق   .16
 مجل ملاصاص ةا ل   دال ألج ه  .17
 مجل ملاصاص ةا ل عسم عر لعل  .18
 مجل ملاصاص ةا ل عسم عك دال   .19

 
 ( 7جدول رقم ) 

 موضوعات املستوى الثالث. 
 عكاااعلت  ل
اصاص ملمجل ةا ل أةدلل تنصب   دارْي أص  مل عك فلأ ملعخلرب )ظنو    .1

 ع مو...(
 اصاص ملمجل ةا ل أاملعت عالسفثنلء عكخف  ا   .2
 اصاص ملمجل ةا ل أمسلء ُمناعا  ن عرصاف )أعالل ملأراعن(  .3
 مجل دل صاغ  نف ى عجلماع   .4
 مجل ملاصاص ةا ل هبلل   .5
 مجل ملاصاص ةا ل أسلراب عرفاكال  .6
 ةا ل مجل عمساا اصاص   .7
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 عكاااعلت  ل
 اصاص ةا ل مجل ةد اا ةد  ل  ضلرع  اةاع   .8
 اصاص ةا ل مجل ةد اا ةلع  ل عسم ظلها   .9

 اصاص ملمجل ةا ل جلر ملجماملر  .10
 اصاص ملمجل دل عك ين ر مج ال   .11
 تلري لت ع ى عإلجلهبا هبتحاملف عجلَاعب ملعرن ي )هب ى( مل)كال(   .12
 اصاص ملمجل ةا ل )إن( ملأخاعتل  .13
 ةا ل )كلن( ملأخاعتلاصاص ملمجل   .14
 اصاص ملمجل ةا ل تاعكاب إالةاا   .15
 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل  ضلرعا  نصاهبا   .16
 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل  ضلرعا جمزمل ا   .17
 إعاعب مجع عكذكا   .18
 إعاعب مجع عكؤاث عرالمل   .19
 إعاعب مجع عرفااري   .20
 عجلم ا عإلمساا عريت خربهل ةدل  ضلرع   .21
 خربهل ةدل  لض عجلم ا عإلمساا عريت    .22

 
 ( 8جدول رقم ) 

 موضوعات املستوى الرابع. 
 عكاااعلت  ل
 اصاص ملمجل ةا ل ظاةل عرز لن ملعكالن   .1
 اصاص ملمجل ةا ل عرندت )  اا + مجع(  .2
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 عكاااعلت  ل
 اصاص ملمجل ةا ل تاكال ر ظي  .3
 اصاص ملمجل ةا ل عكف حباملف عردكف عكخف  ا   .4
 اصاص ملمجل ةا ل حلل   .5
 علا اصاص ملمجل ةا ل متااز   .6
 إعاعب عردلا   .7
 عجلم ا عرفدج اا   .8
 عر دل عكدفل ملإعاعهبه  .9

 عر دل عكضّدف ملإعاعهبه  .10
 أةدلل عرشاملع ملعراجلء ملعكهلرهبا   .11
 اصاص ملمجل ةا ل انئب ةلعل  .12
 اصاص ملمجل ةا ل أةدلل تنصب   دارْي   .13
 عشفهلق عسم عر لعل   .14
 عشفهلق عسم عك دال   .15
 عشفهلق عرص ا عكش  ا   .16
 عشفهلق صايا عك لريا   .17
 إسنلا عألةدلل عكدف ا بااعع ل إىل عرضملئا عكخف  ا   .18

 

َّنلسج رلرملس تك اهاا رفد ام عرنحا ملظا ال يف هباان ج  املكون الثالث: 
عإلعلعا عر ياي يف  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل يف عجلل دا  

 .(1) عإلسال اا ابكلينا عكنارع ر مافاى عألملل ملعرثلين ملعرثلرث ملعراعهبع 

 

 .(5عاظا   حق رقم ) (  1)
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 نتائج التصور املقرتح:
ملظا اًّل يف هباان ج عإلعلعا عر ياي يف  ةامل ي ي عرفصار عكهرتح رفد ام عرنحا 

  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا.
قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا ر نلطهْي  -
 هبيريهل.
قلئما َّنلئاا ابكاااعلت عرنحايا يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ريري   -

 عرنلطهْي دل عريت حّامت  ن ق ل  فخصصْي.
ملاع َّنلسج رلرملس تك اهاا رفد ام عرنحا ملظا ال يف هباان ج عإلعلعا   -

عر ياي يف  د ل تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا  
 ابكلينا عكنارع.

 ميكن عرض التصور املقرتح كما أييت: 
 نحا ملظا ال.صالغا تلري لت تهامي تد ام عر

 تناع طايها عرفلري لت )تلري لت عألَّنلطو عكدىنو عالتصلراا(.
  اععلع عكهار ر لقا عر يايا: حباث تفاةا ةاه عخلصلئص عرفلراا:

 أن ي ا  ن عألخكلء عرنحايا. -
 أن ي ا  ن عألخكلء عرلالراا. -
 أن ي ا  ن عألخكلء عإل الئاا. -
 أن ي فم هبدال لت عررتقام.  -
 ملت عريت حتفلج إىل ا ط. أن يض ط عرا  -
 أن يافخلل عك ااعت عر يايا عرشلئدا.  -
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أن يافخلل عررتعكاب ملعألَّنلط عر يايا هبشال ط ادي حباث ال ت لمل   -
 عر يا  صكندا مل فا  ا خلصا يف عكافاًّيت عالهبفلعئاا. 

 أن يافخلل عررتعكاب عر يايا عرشلئدا.  -
ا )عكلخل  أن يمداض عكهار هبصارع تفال ل ةا ل عك لرعت عر ياي  -

 عرفال  ي(.
 أن ينلسب عكافاى عردماي ر مفد مْي.  -
 أن ينلسب عكافاى عر ياي ر مفد مْي.  -
 أن ياععي عر املق هبْي  اال عكفد مْي ملعهفمل لتم.  -
 أن ياععي عر املق عر اايا هبْي عكفد مْي.  -
أن حي ز عركلرب إىل عردمل عإلاليف ملعالعفملا ع ى ا اه يف عم اا   -

 تد م سعتاا.
 ملةاه تمصلغ أهلعف  هار عرنحا عراظا ي مبل حيهق  ل ي ي: -
  اععلع عألهلعف ر لقا عرد ماا: حباث تفاةا ةا ل عخلصلئص عرفلراا:  -
 صالغا أهلعف  هار عرنحا عراظا ي يف عر لعيا هبشال ملعاح. -
 صالغا عألهلعف حباث تاان إجاعئاا قلهب ا ر هالس.  -
كهار أاعًء  صالغا عألهلعف حباث يهاس كل هلف  ن أهلعف ع -
 . عملعحلً 
 أن تصف أهلعف عكهار أاعء عكفد م. -
  اععلع مشاراا عألهلعف.  -
 ملجاا   خص يف َّنليا كل ارس. -
أن ياجه حمفاى عكهار عكفد مْي السفخلعل أكثا  ن طايها ر فد م   -

 ملعرفد ام. 
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  –حتليل عالسرتعتاجالت عرفلريااا عكنلس ا رال ارس )عرفد م عرفدلملين  -
عألردلب عر يايا... عخل( هبنلء ع ى ااعاا حمفاعه مل افاى   –ت لال عألاملعر 

 عركالب ملعحفالجلتم ملقلرعتم.
 صالغا تلري لت تهامي تد ام عرنحا ملظا ال مبل حيهق  ل ي ي: -
 تناع عرفهامي يف عكهار: حباث تفاةا ةاه عخلصلئص عرفلراا:  ▪
 تناع طايها عرفلري لت )تلري لت عألَّنلطو عكدىنو عالتصلراا(. ▪
 اع صار عرفهامي ملعرفلري لت عر يايا. تن ▪
 مشاراا عرفهامي يف عكهار: حباث تفاةا ةاه عخلصلئص عرفلراا: ▪
  اععلع عرفهامي ر  املق عر اايا هبْي عكفد مْي.  ▪
 .عرت لط عرفهامي ابحملفاىو ملعرت لطه أيًضل ابكخاجلت ▪
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 خص البحث وتوصياته ومقرتحاته. مل 
  خص علل ر  حث ملعرنفلئج عريت  ي لف هذع عجلزء  ن عر حث تهلمي 

ل إرا لو ملتهلمي علا  ن عرفاصالت يف ااء  ل تاصل إراه عر حث عحلليل   تماصِّ
 ن افلئجو ملعقرتعح علا  ن عر حاث عريت يمظن أن تا م  ع عر حث عحلليل يف  

 تد ام عرنحا ملظا اًّل رلى  فد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاى. 
ار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج هلف عر حث إىل ملاتتتتتتتتتتتتتع تصتتتتتتتتتتتتت 

عإلعتتتتلعا عر ياي مبد تتتتل تد ام عر يتتتتا عرداهباتتتتا ريريهتتتتل عرنتتتتلطهْي دتتتتل يف عجلتتتتل دتتتتا 
عإلستتتتتتتتتتتتتتال اتا ابكتلينتا عكنارعو ملرفحهاق هتذع عهلتلف عستتتتتتتتتتتتتتفختلل عر تلحثتلن عكن ج 

 عراص يو ملعسفخل ل ثالث أاملعت: عسف لافْي ملتصار  هرتح.
 عراؤعل عرائاس مل ل يف اع عنه  ن أسئ ا. عإلجلهبا عن    عر حثتك ب  

عراؤعل عرائااي:  ل عرفصار عكهرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج  د ل تد ام  
 عر يا عرداهباا ريريهل عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع؟ 

 هذع عراؤعل عألسئ ا عآلتاا:   عنمليف اع  
عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا ر نلطهْي   ل أسس عخفالر قاععل عرنحا  -1
 هبيريهل؟ 
 ل عكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا   -2

 ر نلطهْي هبيريهل؟ 
 ل عرفصار عكهرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّل يف هباان ج تد ام عر يا عرداهباا مبد ل   -3

  دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع؟ عرنلطهْي دل يف عجلل   تد ام عر يا عرداهباا ريريهل 
 ملقل متث ت أهم افلئج عر حث يف عآلت:
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قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا كفد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي   -1
 ( أسلًسل. 27هبيريهل هب غ علا عألسس هبدل عرفحاام )

تد ام  قلئما َّنلئاا ابكاااعلت عرنحايا عريت ميان تهلمي ل يف هباع ج  -2
(  اااعل هبدل عرفحاام  ازعا  94عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل هب غ علاهل )

 ع ى أرهبدا  افاًّيت. 
يف هباان ج تد ام عر يا عرداهباا مبد ل   ل تصار  هرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّ  - 3

تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دل يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع هبدل أن  
 . حّام

 : : توصيات البحثا اثنيً 
يف اتتتتتتتاء  ل تاصتتتتتتتل إراه عر حث عحلليل  ن افلئج ميان تهلمي عرفاصتتتتتتتالت 

 عرفلراا:
عالسف لاع  ن قلئما أسس عخفالر قاععل عرنحا عكنلس ا عريت تاصل   -1

 كفد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هبيريهل.  إرا ل عر حث يف هبنلء  هار ر نحا عراظا ي
عرهلئما عرن لئاا ابكاااعلت عرنحايا عريت تاصل إرا ل  عالسف لاع  ن  -2

عر حث يف هبنلء  هار عرنحا عراظا ي يف هباع ج تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي  
 دل.

عريت تاصل إرا ل   ل عالسف لاع  ن عرفصار عكهرتح رفد ام عرنحا ملظا اًّ  -3
ا ريري عرنلطهْي دل  عر حث يف هباان ج عإلعلعا عر ياي يف  د ل تد ام عر يا عرداهبا

 يف عجلل دا عإلسال اا ابكلينا عكنارع. 
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عر دل عن  اااعلت  ثل: عالشفيلل ملعرفنلزعو ملأيضل عر دل عن   -4
 عخفالةلت عرنحلعو ملجتنب عإلييلل يف تدهالعت عكالئل عرنحايا.

عسفخلعل عالسرتعتاجالت عحلليثا يف تد ام ملتد م عرهاععل  ثل:   -5
ملينو ملعسرتعتاجاا كاجنو ملغريهل  ن عالسرتعتاجالت  إسرتعتاجالت عرفد م عرفدل

 عحلليثا.
صالغا تلري لت تهامي تد ام عرنحا ملظا ال مبل حيهق تناع عرفهامي يف   -6

 عكهار ملتناع طايها عرفلري لت )تلري لت عألَّنلطو عكدىنو عالتصلراا(.
 :: مقرتحات البحثا اثلثً 

 ارعسا عكاااعلت عآلتاا:يف افلئج عر حث ملتاصالته يهرتح عر لحثلن 
تصتتمام  هار  هرتح يف عرنحا عراظا ي يف اتتاء عالستترتعتاجالت عحلليثا  •

 ر فد م كفد مي عر يا عرداهباا عرنلطهْي هب يلت أخاى.
 دليري عجمل س عال اياي   تصتمام  هار  هرتح يف عرنحا عراظا ي يف اتاء •

 (.ACTFLرفد ام عر يلت عألجن اا )
عإلطلر عكاجدي    دليري  حا عراظا ي يف اتتتتاءتصتتتتمام  هار  هرتح يف عرن •

 (.CEFRعألملريب عكشرتك رفد م عر يلت )
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 ملصادر واملراجع. ا 
  ....................: طاق تلريس عر يا عرداهبااو اعر عر ااو  -1

 لو ا شق. 1986
و عرداهباا  3و ط 1....................: كفلب عرداهباا هبْي يلي  ج  -2

 هت.1428ر جماعو عراًّيضو 
 . 1998إهباعهامو ع ل عرد امو عرنحا عراظا يو اعر عكدلرفو ج.ل.عو  -3
أهبا عمشاو خلرل حاْيو  دليري عجمل س عأل اياي رفد ام عر يلت عألجن اا   -4

ACTFL  و عجلمداا عرلملراا ر مرتمجْي ملعر يايْي عرداب
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?97960 - 

 ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل يف ااء  أهباعمشاو خلرل حاْيو تد -5
عر الاالت عرفك اهااو اعر كناز عكداةا ر نشا ملعرفازيعو عملنو عألرانو  

 ل. 2015 - ه1436
إسحق ملع ل عرازعق رمحلينو املععي تااري عرنحا عردايب ر كالب   -6

و  2014عرنلطهْي هبيري عرداهبااو جم ا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهلو عراااعنو 
 .15عردلا 

عإلطلر عكاجدي عألملريب عكشرتك رفد م عر يلت ملتد ام ل ملتهاام لو   -7
جمماعا  ن عخلربعء يف عجمل س عألملريبو تامجا ع ل عرنلصا عثملن ص ريو  

 ه.1437و 1جل دا أل عرهاىو  اا عكاا او ط 
هباهللو ع ل عردزيزو عرافلب عكلرسي رفد ام عر يا عرداهباا رألجلابو   -8

ردلكاا عألملىلو عراًّيضو عملاع شؤملن عكاف لت  عراجل عرد مي ر نلملع ع
 ل.1987جل دا عك   سدااو  
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ارال إعلعا عراسلئل عرد ماا ملعكشاملعلت عر حثاا يف عجلل دا عإلسال اا   -9
ابكلينا عكنارعو إصلعر عملاع عر حث عرد مي )يف عجلل دا عإلسال ااو  

 هت(.1434- 1433عكلينا عكنارع(و )
زعقو املععي تااري عرنحا عردايب ركالب  رمحلينو عسحق ملع ل عرا  -10

عرنلطهْي هبيري عرداهبااو جم ا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهلو جل دا إةايهال  
 . 86لو ص 2014و ياااا15عردلكااو عراااعنو عردلا  

عراكليبو جااتو طاق تلريس عر يا عرداهبااو اعر عر ااو عراًّيضو   -11
1986 . 

عجلزعئاو اعر عرافلب عردايبو عرهلهاعو  سدليو عثملنو قضاا عرفدايب يف   -12
 ا. ت.

طداماو رشلي أمحلو تد ام عرداهباا ريري عرنلطهْي دل:  نلهجه ملأسلرا هو  -13
 .1989عكنظما عإلسال اا ر رتهباا ملعرد ال ملعرثهلةاو عراابطو 

ع ل هللاو عما عرصليق ملسخاملنو ملثاها هبنلء  ن ج تد ام عر يا عرداهباا   -14
ل تد ام عر يا عرداهبااو جل دا أل  ريري عرنلطهْي دلو  د 

 ه. 1436عرهاىو
عردصا يو ع ل عردزيزو "حنا تكايا تد ام عر يا عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل:  -15

و عكؤمتا عردلكي رفد ام عر يا عرداهباا ريري  ل تكايا تد ام عرهاععل أَّناسجً 
عرنلطهْي دلو أكلامياا عرلرعسلت عإلسال اا  ل دا  لالًّي اا م هباري  

 ل. 2010لنو  لرازًّيوك نف
عكلو إهباعهام حمملو عكاجع يف تلريس عر يا عرداهبااو  اكز عرافلب   -16

 ل. 2005  -هت 1425عرنلشاو عرهلهاعو 
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عالشاو عما. اظم عرداهباا: حنا تاصاف جليل يف  هفضى تد ام عرداهباا   -17
 . 2003ر نلطهْي هبيريهلو أطاملحا اكفارعهو عجلل دا عألرااااو عألرانو 

رالااا رفلريس عرنحا عردايب ريري عرنلطهْي دلو  ةضلو علطفو رؤيا -18
 / jazirah.com-http://www.alصحا ا عجلزياع  

عر ازعنو ع ل عرامحن ملسخاملن: عرداهباا هبْي يلي و عإلصلعر عرثلينو   -19
 . 2014  -ه 1435عرافلب عراعهبعو عرداهباا ر جماعو عراًّيضو 

عكلحيو ع ل عرنار حمملو حمفاى هباع ج تد ام عر يا عرداهبّاا ر نلطهْي   -20
هبيريهل يف ااء عر ِّالاالت عحلليْثا ) هار عرّنحا أمَّْنماسجل(و جل دا زعيلو  

WWW.ZU.ac.ae . 
حممل ع ل عخللرق حمملو عرداهباا ر دلملو  د ل عر يا عرداهبااو جل دا عك     -21

 ل. 2010- ه 1431سدااو عراًّيضو  
 -http://deعررتهبايو ملزعرع عررتهباا عراطناا عجلزعئاياو  اقع  عكدجم  -22

elbayadh.com/xf/up/mo3jam.pdf . 
عرنلقاو حمماا كل لو خكط  هرتحا رفأراف كفلب أسلسي رفد ام عر يا عرداهباا   -23

و  2ر نلطهْي هبيريهلو ملقلئع الملعت تد ام عر يا عرداهباا ريري عرنلطهْي دلو ج 
 رلملل عخل اجو عراًّيض.  افب عررتهباا عردايب  

و جل دا عإل لل  2عرنحا عكافاى عراعهبعو س ا ا تد ام عرداهبااو ط  -24
 ل.2004 - ه1425سداا عإلسال ااو عراًّيضو هبن  حممل 

اشأت هباا يو عإلطلر عكاجدي رفد ام عرداهباا ر نلطهْي هبيريهل  -25
  هرتحلت حال عراؤيا ملعر  م ملعرفك اق يف ااء مخلساا عكدليري  

 American Council-د ام عر يلت عألجن اا” اهاًل عن  عأل ايااا رف

on the Teaching of Foreign language: Standards for 

http://www.al-jazirah.com/
http://www.al-jazirah.com/
http://www.al-jazirah.com/
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Foreign Language Learning: Preparing for the 21st 

century, Yonkers, National Standards in Foreign 

Language Education Project 

http://ar.wikipedia.org/wiki /  كا الًّي عكاساعا عحلاع.مل 
ياسف عخل ا ا أهباهبااو  ن ج تد ام عر يا عرداهباا ر فد ام عألسلسي يف   -26

املل عرالحل عإلةايهيو  نشارعت عكنظما عإلسال اا ر رتهباا ملعرد ال  
 ل.2002ه/  1423  -إيااااا- ملعرثهلةا 

 



 : الثالث القسم  

 امللحقات
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 واجملمعيني  أخبار اجملمعمن طائفة  
 

 اخلرب األول:

ــا  أربعــــــو  ــة معلمــــ ــة للغــــ ــنغال مــــــ  العربيــــ ــيا  الســــ يف زايرة  وإندونيســــ
 :استطالعية للمجمع

 مبكاا  العكبياا  اللغاا  وجمماا  القااك  أم ج معاا  باا   املربماا  الشااكا   علاا  بناا  
 تلقااي   بعااد اجملماا  مقااك والسنغ ل ندونيسي إ من العكبي  للغ  معلًم  ونأربع زار
 والتقاا  القااك   أم ج معاا  يف بغريهاا  للناا يق   العكبياا  اللغاا  مبع ااد صاايةي  دورة
 أقسااا م يف وجتولاااوا فيااا   والعااا مل   القاااكي ساااعيد الاااد تور اجملمااا  عضاااو الوفاااد
 . ت ومطبوع ونش ي ت  أعم ل  بعض عل  وايلعوا اجملم  

 اخلرب الثاني:

 :املكرمة مبكة ةربيالع اللغة جممع م  صدرت لغوية فتوى 2000
 يف املككمااا  مبكااا  الع مليااا  الشااابك  علااا  العكبيااا  اللغااا  جممااا  أتساااي  منااا 

 خالل  من معين    من ين لون  وحمبوه   العكبي   يالب  يزال  ال  ها26/3/1433
 التواصاااااا  واقاااااا م يف األخااااااك  ونوافاااااا   التةاااااا عل  ومنتاااااادا  الشاااااابك  موقعاااااا 

 .االجتم ع 
 ماااان وافااااكا حظاااا  اجملماااا  منتااااد  يف اللغوياااا  الةتاااا و  زاوياااا  أخاااا   وقااااد
 الاا ين اجملماا   أعضاا   ماان العكبياا  اللغاا  علماا   ماا  والتواصاا  والتة ع  اإلقب ل
 الغمااوض لةاا   عماا  يسااولون أو لغوياا   مساا    ماان استشااك  ماا  علي   يُعكض
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 اللغاا  قضاا ا ماان قضااي  عاان كونيُستةساا  أو  لماا    إعااكاب أو لةاا   ضااب  من
 .العكبي 

 أج باا  فتااو  ( 2000) اللغوياا  الةتاا و  عاادد -احلمااد وهلل- بلاا  وقااد
 .وح اق   العكبي  علم   من متخصص  جلن  عن  

 إىل أواًل  سااا ا   ياااكد حيااا  عديااادة  مبكاحااا  متاااك عن ااا  املسااا ول والةتاااو 
 واجملماااا  ولتساااا  أناااا ) قساااا  حتاااا  اللغوياااا  الةتاااا و  زاوياااا  يف اجملماااا  منتااااد 
 إىل أحياا  ساا ال  أن ساا   لا إبفاا دة ابملنتااد  اإلدارياا   أحااد يقااوم مث  (جيياا 
 املعنياا  اللجناا  علاا  الساا ال يعااكض مث قكيباا   ابإلج باا  ملواف تاا  املختصاا   أحااد

 بلجناااا  اإلج باااا  متاااك ذلاااا  وبعاااد اإلج باااا   بتحكيااااك اللجنااا  تقااااوم مث ابلةتاااو  
 يف تُنشاااك اعتم دهااا  وبعاااد اجملمااا   ي ر ااا  علي ااا  يطلااا  مث ملكاجعت ااا   املكاجعااا 
 .قبل   مل  اتب  تكتيب   بكق  مكقوم  إلي    أشكان اليت الزاوي  يف املنتد 
 يف الةتااا و  هااا   مااان جمموعاا  بنشاااك وتوفيقااا  هللا بةضاا  اجملمااا  قااا م وقااد

 .هب  االنتة ع ليع  مستقل  بطب عت   ق م مث العلمي   جمل ت 

 :اخلرب الثالث

 العربيــة اللغــة جممــع.. الفيصــ  خالــد مكــة أمــر مســو لرغبــة اســتجابة
 :(شات سناب) بتعريب قرارًا يصدر

 ساان ب) لةاا    تعكياا    موضااوع   يف عشك الت س    اللغوي    قكار   اجملم ُ  أصدر
 أماااري الةيصااا  خ لاااد   األماااري   مساااو    لكغبااا    تلبيااا ً  املوضاااوع   اختيااا رُ  وأييت  (شااا  
 .األجنب اللة    ا عكيب بدي  إجي د يف  مك  منطق 
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 أن احلااااكيب علاااا  باااان ياااازالعز  عبااااد الااااد تور األساااات ذ اجملماااا  ر ااااي  وأفاااا د
 /املتخصصااا   اللغاااوي   مااان ي  ةااا  مااا  وناااُوق  ُدرس اللةااا  تعكيااا  موضاااوع
 بصااااي   ِ   اللةاااا  تعكياااا    إىل ه أ ثااااك   رأيُ  وانت اااا  ؛وخ رج اااا  اململكاااا  داخاااا 
 الصاااكيف    للنظااا م   تطويعااا  مااا  األجناااب اللةااا    علااا  ابحمل فظااا    وذلااا   متعاااددة
 .العكيب

 ؛(شاا   ساان ب) للةاا    معااك ابً  باادياًل  (ن بساا  ) لةاا    إيثاا ر   اجملم ُ  رأ  وقد
 بااا   الصااايغ      هبااا   اساااتعم ل   وشااايوعُ   العكبيااا  لااااوزان    موافقتاااُ  من ااا  ألساااب ب  

 .من  االشتق ق   وإمك نُ   الن س ع م   

 :الرابعاخلرب 

 م  تدشينه بعد الثقايف، مكة ملتقى ع  ندوة يف يشارك اجملمع رئيس
 :الفيص  خالد األمر مسو قب 

 حتاا  الثقاا يف  مكاا  ملتقاا  يف بك يس  ممثال مبك  العكبي  اللغ  جمم  ركش 
 .القكآن بلغ  قدوة_نكون_ يف# شع ر

 لغاا  يااوي الاا ي الةيصاا   خ لااد األمااري لساامو شااككه  عاان ياا اجلم وعاارب
 .النظري قليل  ف  ق   عن ي  القكآن

 جباادة  هيلتااون فناادق يف امللتقاا  دشن قد الةيص  خ لد األمري مسو و  ن
 وامل تماا   واألهلياا   احلكومياا  اجل اا   ميثلااون مشاا رك مئاايت ماان أ ثااك حبضااور
 .العكبي  ابللغ 

 واألفااكاد وامل سساا   اجل اا   إشكاك إىل احل لي  دورت  يف امللتق  وي دف
 وتكسااااا  الثق فياااا   ا وياااا  تعااااازز نوعياااا  وبااااكام  مبااااا درا  صاااان ع  يف ابملنطقاااا 
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 .ي ةحلا من ح  مجي  يف العكبي  اللغ  استخدام

 :اخلامساخلرب 

 :الثانيةالسنوية  ذكراها  يف اجملمع م  اللغوية النشرة
 نشااكة النطالق الث ني   السنوي ال  ك  امل ض  أ توبك من الع شك يف ح 
 النشااكة وتعااى. املككماا  مكاا  يف العكبياا  اللغاا  جمم  قن ة من العكبي  اللغ  أخب ر
 اجملاا م  أبخباا ر تعااى  ماا .  ج  اا ر و  وأحااداا   ومن شااط    العكبياا  اللغاا  أبخباا ر

 جممااوع بلاا  وقااد. اليااوم العكبياا  اللغاا  واقاا  يف ياادور مماا  ذلاا  وغااري واللغااوي  
 .نشكة وسبع   مخس  اآلن حىت املقدم  النشكا 

 :السادساخلرب 

 مـككرة على بناء التجارية اللوحات أخطاء بشأ  مكة أمني م  توجيه
 :اجملمع مع تفاهم

 القااو؛ ؛ عباادهللا باان حممااد امل ناادس املقدساا  م  صاا الع أماا   وجاا      
 عكبياا  بلغاا  الكت باا  بوجااوب وامل سساا   والشااك    التج رياا  احملاا ل أصااح ب
 ذلاا  ج   اإلعالني   ولوح هت  الفت هت  يف وال وقي  اللغوي  األخط   من خ لي 
  اللغااا  وجممااا  املقد سااا  الع صااام  أم نااا  بااا   وقعااا امل التةااا ه  ماااُ  كة علااا  بنااا  ً 

 رساا لت  إيصاا ل يف اجملماا  ج ااود األم ناا  باا  تاادع  بنااود ماان حوتاا  وماا  العكبياا  
 أم   وأ د هويت    عل  واحمل فظ  بي العك  اللغ  خلدم  املنشودة أهداف  وحتقيق
 ابلع صاااام  وامل سساااا   والشااااك    التج رياااا  احملاااا ل مجياااا  إلاااازام ضااااكورة مكاااا 

 للقااكارا  تةعاايالً  احملاا ل  أمساا   ياا وتعك  العكبياا  ابللغاا  الكت باا  ابعتم د املقد س 
 ال منشااوة ألي   تااكاخي  أي   إصاادار عاادم علاا  مشااد داً  الشااون  هباا ا الصاا درة
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 .عكبيًّ  مسً ا حتم 

 :السابعاخلرب 

 واالستشـاادات التـأير معامـ  اعتمـاد معـاير علـى حتص  اجملمع جملة
 :(342ص ابالعتماد شعار )صورة خطاب اإل العريب املرجعية

 اعتماا د معاا يري عل  ع ملي ال الشبك  عل  العكبي  اللغ  جمم  ل جم حصل 
 مااااا  املتوافقااااا ( ARCIF) العاااااكيب املكجعيااااا  واالستشااااا  دا  التاااااواري مع مااااا 
 هاا   علاا  احلصااول يف جنحاا  فقاا  عكبياا  جملاا  500 ضاامن لع ملياا ا املعاا يري
 (.Q2  الث ني) املكتةع  الوسط  الةئ  ضمن تصنية   يف اجملل  وأتيت. املع يري

 رجاااا  يف من اااا  األول العاااادد صاااادر حمكماااا  علمياااا  جملاااا  اجملماااا  وجملاااا 
 العكبياا   اللغاا  يف والدراساا   البحوث بنشك وتُعى م 2013 م يو /ها1434
  مااكة وتصاادر وأخب ر   ومق الت  وتنبي  ت  مبك  العكبي  اللغ  جمم  قكارا  كونش
 أش ك. أربع    

 :الثامناخلرب 

 :األهلية املؤسسات بعض مع تفاهم ككرات  وم عقوًدا يوقع اجملمع
 بعاااااض مااااا  تةااااا ه  ومااااا  كا  شاااااكا   عقاااااود العكبيااااا  اللغااااا  جممااااا  وقااااا 
 :  من هلي ؛األ امل سس  
 يف للتعاا ون للتسااويق  اإلتقاا ن قاا دة وم سساا  اجملماا  باا   تسااويق عقااد -
 .ومب ردات  اجملم  بكام  تسويق
 اجملاا ل يف للتعاا ون التطوعياا ؛ عطاا   ومكتاا  اجملماا  باا   تةاا ه  ماا  كة -

 .وعمال وقيم   ف واق توعي  التطوع  
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 واألحباا ث؛ للماا متكا  عكفاا امل إاااكا  وم سساا  اجملماا  باا   تةاا ه  ماا  كة -
 وامللتقياا   واملعاا رض امل متكا  وتنظي  والتدري   األحب ث جم ال  يف للتع ون
 .العكبي  اللغ  ختدم اليت

 :التاسعاخلرب 

 بانئـ  اخلليفـة يوسـ  الـدكتور األسـتاذ نعـىي مبكـة العربيـة اللغـة جممع
 :السوداين اللغة جممع رئيس

 الااد تور األساات ذ نا عاا     األساا  بباا ل  املككماا  مبك  العكبي  اللغ  جمم  تلق  
 ساااابتمرب 13 اجلمعاااا  صاااب   يف تااااويف الاااا ي ساااور يت أبااااوبكك اخلليةاااا  يوساااف
 العكبياا  غاا الل جمماا  ر ااي  ان   – أبوبكك اخللية  يوسف والد تور. م2019
 ابلااوالا  متشاايج ن ج معاا  ماان لساا ني   م جسااتري عل  ح ص  -السوداي
 م 1974 إبجنلاارا م نشساار ج معاا  ماان الةلسااة  ود تااورا  م 1960 املتحاادة
 حااااىت م1999 عاااا م مناااا  اخلكيااااوم يف عكبياااا ال اللغاااا  جمماااا  يف عضااااوا انتخاااا 
 العاااااااكيب الاااااااوين يف العكبيااااااا  اللغااااااا  جمااااااا م  احتااااااا د جملااااااا  يف وعضاااااااوا وف تااااااا  

 (.م2010)

 :العاشراخلرب 

ــع ا ــة يصـــدر  جممـ ــة مبكـ ــة العربيـ ــاابللغـ ــًدا  كتـ ــوا : عالعاميـــات جديـ بعنـ
ــة املعاصـــرةع لع.ـــو اجملمـــع أ.د.  مـــد يعقـــوب الفصـــا  يف  ــا العربيـ هلجاتنـ

 :تركستاين
 مااان  ثاااري  ينتظاااك  الااا ي الكتااا ب اجملمااا  صااادرأ.. ونعمااا  هللا مااان بةضااا 
 األسااااات ذ اجملمااااا   لعضاااااو( الةصااااا    الع ميااااا   تااااا ب) واملثقةااااا   املختصااااا  
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 ح فاا   ت ب  وهو.  ب ر  جملدا  االا  يف الر ست ي  يعقوب  حممد ورالد ت
 .ومكونت   العكبي  سع  عل  يدل مب  ؛والتةصيح ابلتوصي 
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 (:Arcifن )صورة من خطاب اإلشعار باالعتماد م ملحق:
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