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ٌٍٖ ٝ ضوى٣ٍ 

 

 

ٌّٙ َكِشٚى }: ٣وٍٞ ضؼح٠ُ  ٌَّ َستِّٙ َغُِ ِ ٍْ َكفََش فَئ َي َٔ  ِّ ا َْٚشُكُش نَُِْفِس ًَ ٍْ َشَكَش فَئََِّ َي  [ٌْٞز جَُ٘ٔ] ، { َٔ

. (ٖٓ ٫ ٣ٌٍٗ جُ٘حِ ٫ ٣ٌٍٗ هللا  ):ٝ ٣وٍٞ ٌُْٞٚ ٘- 
(1 )

 كا٢٘ٗ أضوىّ ذهحُٙ جٌٍُٗ ٝ ػظ٤ْ ج٫ٓط٘ـحٕ ُٖٔ ُْ ٣ًنٍ ك٢ وػ٢ٔ ٩ضٔـحّ ًٛج جُركع ؾٜىج

أٝ ٝهطح ٓرطىتح ذأْطحي١ ٝ ٍٓٗك٢ جُىًطٌٞ ذٖ ػحتٗس ق٤ٖٓ قلظٚ هللا، ػ٠ِ ٗٛكٚ ٝ ئٌٖحوٙ  

. قط٠ نٍؾص ذًٜٙ جٍُْحُس جُؼ٤ِٔس ػ٠ِ أكَٟ ٌٚٞز

جُٔ٘حه٤ٖٗ قلظٜٔح هللا ػ٠ِ ضلِٟٜٔح ذورٍٞ ٓ٘حهٗس ًٛٙ : غْ جٌٍُٗ ٍٓٞٚٞ ٨ُْطحي٣ٖ 

. جٍُْحُس ٝػ٠ِ ًَ جكحوز أٝ ٤ٛٗكس هىٓحٙ ج٤ُح 

. ًٔح ٝ أهىّ ًَ جٌٍُٗ ج٠ُ ٝجُى١ ػ٠ِ ضكل٤ُٛٔح ٝ وػحتٜٔح ٢ُ ذحُطٞك٤ن ٝ جُٓىجو 

. ئ٣ٔحٕ  ٓط٤٘ٔس ُْٜ جُطٞك٤ن – نى٣ؿس – ٓؿ٤ٍز : ًٔح أضوىّ ذحٌٍُٗ جُؿ٣َُ ئ٠ُ ٚى٣وحش 

. ٝ جن٤ٍج أضوىّ ئ٠ُ ًَ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ ٝ ُٞ قٍكح 

 

 

 

 

 



 

 

ئٛىجء 

 

  ٖئ٠ُ ٖٓ ذحػٞج أٌٝجقْٜ ٌن٤ٛس ٖٓ أؾَ ٜٓ٘طْٜ ، ٝأنٙ ٖٜىجء ج٠ُٞ 

 ُئ٠ُ أذ٢ جُؼ٣ُ 

 ئ٠ُ ٝجُىض٢ جُـح٤ُس... 

  ّئ٠ُ أٖوحت٢ جٌٍُج... 

  َٔئ٠ُ ؾ٤ٔغ جُٔح٤ٖٞ ٗكٞ جُكن ٝ جُؼ ٝ... 

جٛى١ ًٛج جُركع جُٔطٞجٞغ  

إٔ ٣طورِٚ ٢٘ٓ  – ػُ ٝ ؾَ - ْحت٬ هللا 

   

 

 

                                                   

                                                                                          جُرحقػس         

 ز                                                                          ٚحٗغ ٚٞك٢
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 مــقدمــة

 



 انًقذيح 

 

ػ٤ِٚ أكَٟ -  ٌخ جُؼح٤ُٖٔ، ٝ ج٬ُٛز ٝج٬ُّٓ ػ٠ِ جُر٤ٍٗ ج٣ًٍُ٘ ٤ْىٗح ٓكٔى جُكٔى هلل- 

:  ٝ ػ٠ِ أٚكحذٚ ٝ جُطحذؼ٤ٖ ذاقٓحٕ ئ٠ُ ٣ّٞ جُى٣ٖ أٓح ذؼى - ج٬ُٛز ٝ جُط٤ِْٓ 

ُّ -كإ ن٤ٍ ٓـح ٍٚكص ك٤ٚ جُؿٜٞو ٖٓ ضؼ٤ِْ ٝ ضؼ٤ِْ، ٝ وٌجْـس ٝ ضل٤ٍٓ، ٛٞ ًطحخ هللا -      ػ

  َّ ّٕ ن٤ٍ أٓس أنٍؾص ُِ٘حِ ٢ٛ أٓس ٓكٔى ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْْ ٝإٔ هللا هى ضٌلَ -ٝ ؾ  ٝ ئ

ٝهى  [9:جُكؿٍ]،  {ئٕ ٗكٖ ُُٗ٘ح جًًٍُٟ ٝ ئٗح ُٚ ُكحكظٕٞ  }: ذكلع ًطحذٚ جُؼ٣ُُ كوحٍ 

كحُوٍإٓ  [17:جُؤٍ]،  {ُٝوى ٣ٍٓٗح جُوٍإٓ ًًٍُِ كَٜ ٖٓ ًًٍٓ  }: ٣ٓطٍ هللا ضؼِٔٚ كوحٍ 

ج٣ٌٍُْ ٓٓطٞوع ٖٓ ج٧ٍْجٌ ج٤ٛ٫٩س، ٝ ج٩ٖحٌجش جٍُذح٤ٗس، كٔح ٖٓ قٍف ٝ ٫ ُلع ئ٫ 

ُٞؾٞوٙ ٓؼ٠٘، ٝ ُطٌٍجٌٙ ٓـُٟ ، ٝ ٣وق نِلٚ ؾِٔس ٖٓ جُى٫٫ش ، كحٗظٍ جُط٘حْد ذ٤ٖ ج٣٥س 

جُوٍآ٤ٗس ٍٓضرطس جٌضرح٠ح ٝغ٤وح ذٔح هرِٜح ٖٓ ج٣٥س ، ٝ ٢ٛ ٓٓطوٍز ك٢ ٓٞهؼٜح، ؿ٤ٍ ٗحكٍز ٝ ُٞ 

. جْطرىُٜح ذـ٤ٍٛح ٫نطِق جُٔؼ٠٘ ٝكٓى جُؼٍٜ

ق٤ع جظٍٜش ُ٘ح ؾٜٞوْٛ جُٞؾٚ ج١ًُ - ْركحٗٚ ٝ ضؼح٠ُ - ٝ ُِؼِٔحء ؾ٣َُ جُػٞجخ ٖٓ هللا 

جػؿُ جَٛ جُلٛحقس ٝ جُر٬ؿس ػٖ ٓكحًحز جُوٍإٓ أٝ ٟٓحٛحضٚ ، ٝٛٞ ج٩ػؿحَ جُر٤ح٢ٗ ٌؿْ 

ُّ    }: ض٤ُْٔٛ ذٍٓػس جُرىجٛس ٝ ٬ْٓس ج٤ُِٓوس ٝٚىم هللا ئي ٣وٍٞ  ْٗ َؼِص ج٩ِْ َٔ ِٖ جْؾطَ َْ َُثِ هُ

ج  ًٍ ٤ِٜ ٍٝ ظَ ْْ ُِرَْؼ ُٜ ُٟ َٕ ذَْؼ ح ًَ  ْٞ َُ َٝ  ِٚ ْػِِ ِٔ َٕ ذِ ِٕ ٫َ ٣َأْضُٞ آ ٍْ ُْوُ ج ج ًَ َٰٛ َِ ْػ ِٔ ْٕ ٣َأْضُٞج ذِ ُّٖ َػ٠َِٰ أَ ُِْؿ ج َٝ} 

ٝ ٣أض٢ ًٛج جُركع جْطٌٔح٫ ُؿٜٞو جُٔه٤ِٖٛ ٖٓ جُرحقػ٤ٖ ك٢ ئظٜحٌ ًٛٙ  [88:ج٩ٍْجء]

. جُؿٞجٗد ج٩ػؿح٣َس ٝ جُٞهلحش جُر٤ح٤ٗس جٌُحٓ٘س ك٢ جُلٞجَٚ جُوٍآ٤ٗس

: أًْٛح انًٕضٕع- 

ئٕ ًُٜج جُٔٞٞٞع أ٤ٔٛس ًر٤ٍز ًٞٗٚ ٣طؼِن ذٌطحخ هللا ج٣ٌٍُْ ٝ أٗٚ ٣ركع ؾحٗرح ٖٓ ؾٞجٗد 

ج٩ػؿحَ جُر٤ح٢ٗ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ٝ ٛٞ ذ٤ٖ جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ٝ ذ٤ٜ٘ح ق٤ع ٣ٍضر١ ٓؼ٠٘ ج٣٥س 

 ئ٠ُ ٜٗح٣س جٌُٓٞز قحكِس ذحُلٞجَٚ جُوٍآ٤ٗس جُٔ٘ٓؿٔس 142ج٣٥حش –ذلحِٚطٜح ، ٝ ٌْٞز جُروٍز 

. ٓغ آ٣حضٜح ،ٖإٔ ْحتٍ ٌْٞ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ

ٝجُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ػوى ك٣ٍىز جٌضر١ أُلحظٚ ٝ ًِٔحضٚ ك٢ ج٣٥س جُٞجقىز، ٝ جٌضرطص آ٣حضٚ ذرؼٟٜح 

ذؼٟح، ٝ ًٛٙ جُلٞجَٚ جُوٍآ٤ٗس ٢ٛ أقى جٍُٝجذ١ جُٜحٓس جُط٢ ضٗى جُوٍإٓ ذرؼٟٚ ٝ ضظٍٜ 

 .ؾحٗرح ٛحٓس ٖٓ جُؿٞجٗد ج٩ػؿح٣َس  ًُٜٙ جُٔؼؿُز جُهحُىز

 خ



 انًقذيح 

 

: أسثاب اخرٛاس انًٕضٕع- 

 .جٍُؿرس ك٢ وٌجْس ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع- 1

 ئ٠ُ ٬ٓ142قظس ًػٍز جُلٞجَٚ ك٢ ٌْٞز جُروٍز وكؼ٢٘ ُىٌجْس ضطر٤و٤س ػ٠ِ ج٣٥حش ٖٓ - 2

 .ٜٗح٣س جٌُٓٞز

 :أْذاف انثحس ٔ غاٚرّ - 

 .ذ٤حٕ آٌجء جُؼِٔحء هى٣ٔح ٝقى٣ػح ذؼ٬هس ٓؼ٠٘ جُلحِٚس ذٔٞٞٞع ج٣٥س- 1

 .ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُىٌجْس– ػُ ٝ ؾَ – نىٓس ًطحخ هللا - 2

 ج٠ُ ٜٗح٣س 143وٌجْس جُؼ٬هس ٓؼ٠٘ جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ٝ آ٣حضٜح ك٢ ٌْٞز جُروٍز ٖٓ ج٣٥س - 3

 .جٌُٓٞ وٌجْس ضطر٤و٤س

.  ئ٠ُ ٜٗح٣س جٌُٓٞز143ذ٤حٕ جُى٫تَ جُر٬ؿ٤س جٌُحٓ٘س ك٢ كٞجَٚ ٌْٞز جُروٍز ٖٓ ج٣٥س - 4

: يُٓط انثحس- 

: جػطٔىش ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ ج٫ْطوٍجت٢ جُطك٢ِ٤ِ ، ٝ يُي ٝكن جُهطٞجش ج٥ض٤س 

يًٍش ج٣٥حش جُوٍآ٤ٗس ٟٓر٠ٞس ذحُكًٍحش، يجًٍج جْْ جٌُٓٞز ٝ ٌهْ ج٣٥س ك٢ ٓطٖ - 1

 .جٍُْحُس ضؿ٘رح ٩غوحٍ جُكٞج٢ٖ

ٝ ٝهلص ػ٠ِ ٓ٘حْرس ٓؼ٠٘  ( ئ٠ُ ٜٗح٣س جٌُٓٞز 142ٖٓ ج٣٥س  )ضطرؼص آ٣حش ٌْٞز جُروٍز - 2

     جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ٣٥حضٜح ٝ وٌجْطٜح وٌجْس ضل٣ٍ٤ٓس ضطر٤و٤س ٝ يُي ذحٍُؾٞع ئ٠ُ جُٔٛحوٌ

 .ٝ جٍُٔجؾغ جُطل٣ٍ٤ٓس جُٔهطِلس

جُطل٤ٍٓ ج٩ؾٔح٢ُ ، ٝ ضك٤َِ جُلحِٚس               : هٔص ذىٌجْس ج٣٥س ٖٓ غ٬غس ٓكحٌٝ ٢ٛٝ - 3

 .ٝ ٓ٘حْرس جُلحِٚس ٣٥حضٜح

 .ٝٞؼص جُؼ٘ٞجٕ جُٔ٘حْد ٌَُ ٓوطغ ٖٓ ٓوح٠غ جٌُٓٞز- 4

ضطرؼص جُظٞجٍٛ جُر٬ؿ٤س ُلٞجَٚ آ٣حش ٌْٞز جُروٍز ٖٓ ج٣٥س ئ٠ُ ٜٗح٣س جٌُٓٞز ٝ أظٍٜش - 5

 .جُؿٞجٗد جُر٤ح٤ٗس جُٔؼؿُز ك٢ ض٤ًٍد جُلٞجَٚ جُوٍآ٤ٗس

 .ٌؾؼص ئ٠ُ جُٔٛحوٌ ج٤ِٚ٧س هى٣ٔح ٝ قى٣ػح- 6

 

 ؼ



 انًقذيح 

 

ٌؾؼص ئ٠ُ جُٔٛحوٌ جُط٢ جػط٘ص ذاذٍجَ ذ٬ؿس جُوٍإٓ ٝ ٓ٘حْرس جُلٞجَٚ ٣٥حضٜح ٓػَ - 7

جُطك٣ٍٍ ٝ جُط٣ٍٞ٘ ، ٝ ضل٤ٍٓ جٌُٗحف ، ٝ ضل٤ٍٓ جذ٢ جُٓؼٞو ، ٝ ٗظْ جُىٌٌ ، ٝ جُركٍ 

 .جُٔك١٤ ، ٝ ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ ، ٝ ظ٬ٍ جُوٍإٓ

جْطٜٗىش ذح٧قحو٣ع جُ٘ر٣ٞس، ٝ ج٥غحٌ جُط٢ ضهىّ جُركع، كايج ًحٗص ك٢ جُٛك٤ك٤ٖ جًطل٤ص - 8

ئ٤ُٜٔح أٝ ئ٠ُ أقىٛٔح ، ٝ ئيج ًحٗص ك٢ ؿ٤ٍٛٔح ئ٠ُ ٓٛحوٌٙ جُط٢ أٌٝوضٚ ، ٓغ ٗوَ أهٞجٍ أَٛ 

 .جُؼِْ ك٢ جُكٌْ ػ٤ِٜح

كٍِٜ ج٣٥حش جُوٍآ٤ٗس ، كٍِٜ ج٧قحو٣ع جُ٘ر٣ٞس ٝ كٍِٜ : أػىوش جُلٜحٌِ ج٬َُٓس - 9

. جُٔٛحوٌ ٝ جٍُٔجؾغ ٝ كٍِٜ جُٔٞٞٞػحش

 :خطة البحث

 :ٌتكون هذا البحث من مقدمة و مدخل و ثالثة فصول و خاتمة

 :المقدمة و اشتملت على

 أهمٌة الموضوع- 

 أسباب اختٌار الموضوع- 

 منهج البحث- 

 خطة البحث- 

  انتقال من الجملة إلى النص:المدخل اشتمل على 

  علم المناسبات فً القرآن الكرٌم: الفصل األول

 :وقد قسمة إلى ثالث مباحث 

  تعرٌف علم المناسبات لغة و اصطالحا:المبحث األول

 أهمٌة علم المناسبات و أقوال العلماء فٌه: المبحث الثانً

  أنواع المناسبات فً القرآن الكرٌم:المبحث الثالث

 

 و



 انًقذيح 

 

 علم الفواصل فً القرآن الكرٌم: الفصل الثانً

 :اشتمل على ثالث مباحث 

  تعرٌف الفاصلة لغة و اصطالحا:المبحث األول

  أنواع الفواصل فً القرآن الكرٌم:المبحث الثانً

  عالقة الفاصلة بما قبلها:المبحث الثالث

 الجانب التطبٌقً للموضوع: الفصل الثالث 

 :اشتمل على دراسة مقصدٌن 

  السعً بٌن الصفا و المروة:المقصد األول 

  حكم كتمان آٌات هللا:المقصد الثانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/06/ 

 مـدخـــــــــــــل
 



ٓىنَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جٌَُٗ جُِـ١ٞ جُٔٓطوَ ؿ٤ٍ "ٝكن جُىٌِ جُِـ١ٞ ًٓ٘ جُوى٣ْ ػ٘ى جُكىٝو جُؿِٔس جُط٢ ػىش - 

"جُٔٓطوَ، ؿ٤ٍ ٓطٟٖٔ ػٖ ٣ٍ٠ن أ١ ض٤ًٍد ٗك١ٞ ك٢ أ١ ٌَٖ ُـ١ٞ أًرٍ
(1)

 ، ق٤ع ٗؿى 

ٝ ٛٞ ٖٓ ٌٝجو جُِٓح٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ جػطرٍٝج جُؿِٔس أًرٍ ٝقىز ُـ٣ٞس  ((Vendris" ك٘ى٣ٌّ" 

ًحٌُٛٞز جُِلظ٤س، ئٜٗح ػٍ٘ٛ ج٬ٌُّ ج٧ْح٢ْ، كرحُؿَٔ ٣طرحوٍ جُٔطٌِٔحٕ "٣٘ظٍ ج٤ُٜح 

ًٔح إٔ . جُكى٣ع ذ٤ٜ٘ٔح ، ٝ ذحُؿَٔ قِٛ٘ح ُـط٘ح، ٝ ذحُؿَٔ ٗطٌِْ، ٝ ذحُؿَٔ ٗلٌٍ أ٣ٟح

جٌُٛٞ جُِلظ٤س ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ك٢ ؿح٣س جُطؼو٤ى ،ٝ جُؿِٔس ضورَ ذٍٔٝٗطٜح أوجء أًػٍ جُؼرحٌجش 

           " ٫"ٝ " ضؼحٍ"ض٘ٞػح ، ك٢ٜ ػٍ٘ٛ ٓطح٠ ، ٝ ذؼٝ جُؿَٔ ضطٌٕٞ ٖٓ ًِٔس ٝجقىز 

 ". ، ًَ ٝجقىز ٖٓ ًٛٙ جٌُِٔحش ضإو١ ٓؼ٠٘ ًح٬ٓ ٣ٌطل٢ ذ٘لٓٚ"ٚٚ"ٝ " أْلحٙ"ٝ 
(2)

 

            ذ٤ٖ ٓح ٤ٔٓ٣ٚ  (J.Lyon( )1987)" ؾٕٞ ٣٫ُ٘"ك٢ ًٛج جُٟٔٔحٌ ٤ٔ٣ُ  ٝ- 

ػرحٌز  (système sentence )،كحُؿَٔ جُ٘ظح٤ٓس " جُؿَٔ جُ٘ظح٤ٓس"ٝ  " جُؿَٔ ج٤ُٛ٘س"

".ٌَٖ جُؿِٔس جُٔؿٍو ج١ًُ ٣ُٞى ؾ٤ٔغ جُؿَٔ جٌُٔٔ٘س ٝ جُٔورُٞس ك٢ ٗكٞ ُـس ٓح" ػٖ 
(3)

 

٢ٛٝ ٫ ضوغ ٓطِوح ً٘طحؼ ُِِٓٞى جُِـ١ٞ جُٔؼطحو ًٔح أٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ جْطؼٔحٍ ج٧ٌٖحٍ جُٔٔػِس 

. ٢ٛ ضًًٍ ػحوز ك٢ جُٞٚق جُ٘ك١ٞ ُِـحش

٢ٛ ك٢  ك٢ٜ جُؿِٔس جُٔ٘ؿُز كؼ٬ ك٢ جُٔوحّ ٝ ، (sentence tesctual )أٓح جُؿِٔس ج٤ُٛ٘س - 

ًٛج جُٔوحّ ضطٞجكٍ ٬ٓذٓحش ٫ ٣ٌٖٔ قٍٛٛح ، ٝ ٣وّٞ ػ٤ِٜح جُلْٜ ٝ ج٩كٜحّ، ٝ ضطؼىو جُؿَٔ 

 .ئ٠ُ ٓح٫ ٜٗح٣س ُٚ– ٗظ٣ٍح – ك٢ جُٔوحّ جُٞجقى ٝ ػ٠ِ ُٓحٕ ٖهٙ ٝجقى 
(4 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ك٘ى٣ٌّ ، جُِـس ، ضؼ٣ٍد ػرى جُك٤ٔى جُىٝجن٢ِ ، ٝٓكٔى جُوٛح٘ ، ٌٓطرس ج٧ٗؿِٞ ٣ٍٛٓس ، ٓطرؼس ٗكرس جُر٤حٕ ،  (2)

 101 1950٘ذح٣ٌّ ، و٣ٓٔرٍ 

 14ج٧ٍَٛ ٛٞ جُُٗحو ،جًٍُُٔ جُػوحك٢ ، جُىجٌ جُر٤ٟحء ،جُٔـٍخ، ٘  (3)

 1٠،6٘،15جُٞجك٢، ؼ ،٣ٝ٘ظٍ ػرحِ قٖٓ ، جُ٘كٞ 15جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ،٘  (4)
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ٓىنَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كحوز  ئٝ ك٢ جُ٘كٞ جُؼٍذ٢ ئ٠ُ ٌٍٞٝز إٔ ضٌٕٞ جُؿِٔس يجش ض٤ًٍد ٓؼ٤ٖ- ُٝؼَ ًٛج ٣ك٤ِ٘ح- 

. ٓٓطوِس ٣ٌطل٢ جُٔطٌِْ جُٓحٓغ ذٜح

٢ٛ جُـح٣س  (J.Lyon)ٝ ٖٓ ن٬ٍ ًٛج جُطو٤ْٓ ُِؿَٔ ٗؿى إٔ جُؿِٔس ػ٘ى ؾٕٞ ٣٫ُ٘ - 

ٌذٔح ًٛج ٓح ؾؼَ ػِٔحء ضك٤َِ جُهطحخ ْٜٝٓ٘  جُٞق٤ىز جُط٢ ضٓؼ٠ ج٤ُٜح جُىٌجْس جُِـ٣ٞس ، ٝ

 (G.Yule) ٝ ٣ٍٞ (G.Brow)ذٍٝجٕ 
(5)

 ٣ؼطٔىٕٝ جُ٘ٞع جُػح٢ٗ ٖٓ جُؿَٔ ك٢ وٌجْطْٜ  ،

 .أ١ جُؿِٔس ك٢ ج٠حٌٛح جُطىج٢ُٝ ، جُٔٞٞٞػس ك٢ ٤ْحهٜح جُطٞج٢ِٚ

ٓؿٔٞػس ٖٓ جٌُٔٞٗحش جُِـ٣ٞس ٍٓضرس : " ؾحء ضؼ٣ٍلٜح  ك٢ ٓؼؿْ جُِٓح٤ٗحش ػ٠ِ أٜٗح  ٝ- 

 ". ضؼرٍ ك٢ ٓؼ٠٘ ٓٓطوَ ضٍض٤رح ٗك٣ٞح ذك٤ع ضٌٕٞ ٝقىز ًحِٓس ك٢ يجضٜح ٝ
(6)

 

جُكى ج٧و٠ٗ ٖٓ جٌُِٔحش جُط٢ ضكَٔ  "ٝ ًٛج ٓح ٣ك٤َ ئ٠ُ ضؼ٣ٍلٜح ك٢ جُ٘كٞ جُؼٍذ٢ ، ًٜٞٗح - 

 " ٗؼ٠٘ ٣كٖٓ جٌُٓٞش ػ٤ِٚ
(7)

      ، ٝهى ًحٗص ٠ٍكح ٓغ ج٬ٌُّ ٝ جُوٍٞ ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ ج٥ٌجء 

ٗؿِٜٔح ك٢ إٔ ٛ٘حى ٖٓ ؾؼَ جُؿِٔس ٍٓجوكس ٬ٌُِّ – ٫ ٣ٓغ جُٔوحّ ُؼٍٜٞح – ٝ جُوٟح٣ح 

.ًحُُٓه١ٍٗ، ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ ؾؼِٜح ؾُءج ٖٓ ج٬ٌُّ
(8)

              ك٢ ًٛج جُوٍٞ ئذٍج٤ْٛ أ٤ّٗ   ٝ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤ٍ٘ٓ جُط٢ٌ٣ٍ، جٍُ٘ٗ جُؼ٢ِٔ ٝ جُٔطحذغ ، ؾحٓؼس . 9ذٍٝجٕ ٝ ٣ٍٞ ، ضك٤َِ جُهطحخ ، ضٍؾٔس ٓكٔى ُطل٢ ج٤ُُُط٢، (5 )

 24، 1994٘جُِٔي ْؼٞو ، جٌُِٔٔس جُٓؼٞو٣س، 

 ٘ 1997ْح٢ٓ ػ٤حو ق٘ح، ٣ًٍْ ٢ًَ قٓحّ جُى٣ٖ ، ٗؿ٤د ؾ٣ٍّ ، ٓؼؿْ جُِٓح٤ٗحش جُكى٣ػس ، ٌٓطرس ُر٘حٕ ٗحٍٖٕٝ، (6)

129 .

 105، 1987٘ن٤َِ أقٔى ػٔح٣ٍز، ك٢ جُطك٤َِ جُِـ١ٞ ، ٌٓطرس ٓ٘حٌ ج٧ٌوٕ جٌُُهحء ،  (7)

، جذٖ ٛٗحّ، جُٔـ٢٘ جُِر٤د، 60 ٘ / 2  جُُٓه٢ٗ، 1/32٠، جذٖ ؾ٢٘ ، جُهٛح٘، ؼ٤ْ1/7ر٣ٞٚ ، جٌُطحخ، ؼ: جٗظٍ (8)

. 15٘/ 1، ٝػرحِ قٖٓ، جُ٘كٞ جُٞجك٢ ؼ43٘/2ؼ
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ٓىنَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ئٕ جُؿِٔس ك٢ أهٍٛ ٌٚٞٛح أهَ هىٌ ٖٓ ج٬ٌُّ ٣ل٤ى جُٓحٓغ ٓؼ٠٘ ذ٘لٓٚ ْٞآءج ضًٍد ًٛج  "

. " ًِٔس أٝ أًػٍ ٖٓ جُوىٌ
(9)

 

 ٝ جُط٢ ذًجضٜحضٌَٗ جُطؼ٣ٍلحش جُٓحذوس ك٢ جػطرحٌ جُؿِٔس جُٞقىز جُِـ٣ٞس ج٧ْح٤ْس جُٔٓطوِس  ٝ -

. ٤ُٓص ؾُءج ٖٓ ٝقىز أًرٍ ، ٝ جُط٢ ٣ٌٜٔ٘ح جُهٟٞع ُِطك٤َِ ك٢ٜ جُٔٔػَ جٍُٗػ٢ ُِـس

٣ُِٕٓٞ ُٓحٕ جُىٌِ " جُ٘كٞ جُؿ٢ِٔ " ٝ ئٕ أٚكحخ ًٛٙ جُطؼ٣ٍلحش ٝ ؿ٤ٍْٛ أٗٛحٌ - 

٢ٛ جُٔكٌٞ ُِىٌِ جُِـ١ٞ ذحػطرحٌٛح جُٞقىز " جُؿِٔس" إٔ ضٌٕٞ " جُِٓح٢ٗ ذ٠ٍٗ ، ٝ ٛٞ 

"ج٧ْح٤ْس ٬ٌُِّ
(10)

 ، ُٝوى ظِص ًًُي ٌوقح  ٖٓ جُُٓحٕ ٝ ٓٞٞٞػح ُ٘كٞ جُؿَٔ ٣ىٌِ 

    ضؼ٣ٍلٜح ٝ ذ٤ٖ ٌٓٞٗحضٜح، ٝ ٓهطِق جُوٞجػى جُط٢ ضكٌٜٔح، ٝ ػ٤ِٜح هحٓص جُ٘ظ٣ٍحش جُ٘ك٣ٞس 

ٝ ج٫ضؿحٛحش جُِٓح٤ٗس جُٔهطِلس ٝ جُٔطؼحهرس، ٧ٜٗح ذ٤٘س هحٌز ك٢ ج٬ٌُّ ٝ هٍجٌٛح ًٛج ؾؼَ 

جُ٘ظ٣ٍحش جُط٢ ٖـِص ذٞٚلٜح ٝ ضو٤ٜ٘٘ح ٓطر٤٘س  ٓطحٗس ٗٓر٤س ٝ ٗٓر٤طٜح ٓطأض٤س ٖٓ ٠ر٤ؼس ج٬ٌُّ 

 ٗلٓٚ
(11)

ٖٓ جُٔطؼِن إٔ ًٛج جُط٤ًٍد   " : "و١ ذٞهٍجٗى"، ٝ ٢ٛ ٫ ضُجٍ ًًُي ق٤ع ٣وٍٞ 

          ... هى أقح٠ جُـٜٔٞ ٝ جُطرح٣ٖ قط٠ ك٢ ٝهط٘ح جُكحٍٞ [ٝ ٣وٛى ذٚ جُؿِٔس ]ج٧ْح٢ْ

ٝ ٓحَجُص ٛ٘حى ٓؼح٤٣ٍ ٓهطِلس ُؿ٤ِٔس جُؿِٔس وٕٝ ج٫ػطٍجف ذأٜٗح ضؼ٣ٍلحش ٜٗحت٤س ًٜٞٗح 

. " أْحْح ُطٞق٤ى ض٘حٍٝ ٓٞٞٞػٜح
(12)

 

            ، ذكػح ذؼ٘ٞجٕ (٣َِ٘ؽ ٛح٣ٌّ) ٍٗٗ 1952ك٢ ًٛج جُٞهص ٝ ذحُٟر١ ْ٘س  ٝ- 

 ق٤ع جٛطْ ذط٣َٞغ جُؼ٘حٍٚ جُِـ٣ٞس ك٢ جُ٘ٛٞ٘ " Discour analysi "" ضك٤َِ جُهطحخ"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 260،261 ، 1978 ،6جذٍج٤ْٛ أ٤ّٗ، ٖٓ أٍْجٌ جُِـس ، ٌٓطرس ج٧ٗؿِٞ ج٣ٍُٛٔس ، جُوحٍٛز ٠ (9)

 26ذٍٝجٕ ٝ ٣ٍٞ ، ضك٤َِ جُهطحخ ٘  (10)

 14ج٧ٍَٛ جُُٗحو ، ٤ٓٗؽ جُ٘ٙ  (11)

 1418ضٍؾٔس ضٔحّ قٓحٕ ، ػحُْ جٌُطد، جُوحٍٛز جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ،– ٌٝذٍش و١ ذٞهٍجٗى ، ٝ جُهطحخ ٝ ج٩ؾٍجء  (12)

                                            88 ّ، 1988٘/ٛــ
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ٓىنَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٝ جٍُٝجذ١ ذ٤ٖ جُ٘ٛٞ٘ ٝ جٍُٝجذ١ ذ٤ٖ جُ٘ٙ ٝ ٤ْحهٚ ج٫ؾطٔحػ٢ 
(13)

قىغص ذًٜج جُركع   ٝ.

 أقى جٍُٝجو ج١ًُ جٛطٔٞج  HA RRIS))" ٛح٣ٌّ"ذحُطح٢ُ  ػى جُ٘وِس ٖٓ جُؿِٔس ئ٠ُ جُ٘ٙ ، ٝ

. ذِٓح٤ٗحش جُ٘ٙ

ك٢ ًٛج ج٠٩حٌ وػح ٛح٣ٌّ ئ٠ُ ٌٍٞٝز ضؿحَٝ ٌِٓٗط٤ٖ جغ٤ٖ٘ ٝهؼص ك٤ٜٔح جُىٌجْس  ٝ- 

ٝٛٔح  (جُٞٚل٤س ٝ ج٤ًُِٞٓس )جُِـ٣ٞس 
(14)

 :

. هٍٛ جُىٌجْحش جُِـ٣ٞس ػ٠ِ جُؿَٔ، ٝ ػ٬هحش ك٤ٔح ذ٤ٖ جؾُجء جُؿَٔ جُٞجقىز: األٔنٗ

 ٓٔح  (Situation Social )، ٝ جُٔٞهق ج٩ؾٔحػ٢ (Language) جُلَٛ ذ٤ٖ جُِـس :انصاَٛح

. ٣كٍٞ وٕٝ جُلْٜ جُٛك٤ف

: ػ٠ِ ٤ًٌُض٤ٖ" ضك٤َِ جُهطحخ" ئيٕ ُوى جػطٔى ٛح٣ٌّ ك٢ 

 : جُؼ٬هحش جُط٣َٞؼ٤س ذ٤ٖ جُؿَٔ-1

The Distributional Rolations Aymong- Sentences 

 :ج٫ؾطٔحػ٢ جٍُذ١ ذ٤ٖ جُِـس ٝ جُٔٞهق -2

The Correlation Bettween Language And Social Situation 

ًَ  ٝػ٘ى جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ًٍُُز ج٠ُٝ٧ ، ٗؿى إٔ ًَ ػٍ٘ٛ ُـ١ٞ ٣ٗـَ ٌٓحٗح ٓؼ٤٘ح، ٝ- 

       ِِْٓس ٤ٓ٬ًس ٣ٌٖٔ إٔ ضؿُأ ئ٠ُ ػ٘حٍٚ ٓٓطوِس ٝ ٓط٤ُٔز، ٝ ئٌؾحع ض٣ٌٖٞ ج٧ذ٤٘س جٍُٛك٤س 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، جُؿُء ج٧ٍٝ (وٌجْس ضطر٤و٤س ػ٠ِ جٌُٓٞ ج٤ٌُٔس)ٚرك٢ جذٍج٤ْٛ جُلو٢ ، ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝ جُططر٤ن  (13)

. 23 ٘ 2000، 1وجٌ هرحء ٍُِ٘ٗ، جُوحٍٛز ، ٠

ؾ٤َٔ ػرى جُٔؿ٤ى ، جُرى٣غ ك٢ جُر٬ؿس ذ٤ٖ جُرىجػس جُؼٍذ٤س ٝ جُِٓح٤ٗحش ج٤ُٛ٘س، ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ٌُِطحخ،  (14)

،ٍٛٓ1998٘،65 
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ٓىنَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٝ جُ٘ك٣ٞس ئ٠ُ ػٞجَٓ ٓؼ٤٘س ضطكٌْ ك٢ ٓور٤ُٞس ضٍض٤د ػىو ٖٓ جُل٤ٗٞٔحش ُط٣ٌٖٞ ذ٤٘س ٗك٣ٞس 

ٝ ٣طكىو ك٢ جُٜ٘ح٣س ٓلّٜٞ جُط٣َٞؼس ذأٗٚ ض٣َٞغ ػٍ٘ٛ ٓح ، أٝ ٛٞ ٓؿٔٞع ًَ جُٔك٤طحش 

أ١ ٓؿٔٞع جُٔٞجٞغ جُٔهطِلس ، أٝ ػ٬هس ػٍ٘ٛ ٓح ذحُؼ٘حٍٚ جُط٢ ضٗـَ : جُط٢ ٣وغ ك٤ٜح

.جُٔٞهغ يجضٚ
(15)

 

: ك٢ ضك٤َِ ٛح٣ٌّ ٗؿى ذٍَٝ كٌٍض٤ٖ أْح٤ْط٤ٖ ٝ- 

ك٤ٜح ْؼ٠ ٛح٣ٌّ ئ٠ُ ٝٚق   ٝ:(Distribution)انرصُٛف / فكش انرٕصٚغ: األٔنٗ- 

ٗك٣ٞس  (أٝ كثحش )جُٞقىجش جُِٓح٤ٗس ٝ ضكى٣ىٛح ك٢ ُٓحٕ ٓح ٖٓ أؾَ ض٤٘ٛلٜح ك٢ ٌَٖ أْحّ 

ذؼى إٔ ٣طْ جْطهٍجؾٜح ٖٓ جُٔىٝٗس، ٝ ٣طِن ػ٤ِٜح ٓٛطِف ٝقىجش جُطو٤ْٓ ج٤ٓ٬ٌُس ، ٝ ضطْٓ 

ًَ ٝقىز ٜٓ٘ح ذحُػرحش، ئي ٣ُِّ ٌٝٝوٛح ك٢ جُؿِٔس ق٤ٖ ضطٞكٍ ٠ٍٖٝ ٝؾٞوٛح ٖٓ ؾٜس 

. ج٤ُٓحم
(16)

 

ٝ ٣ط٤ُٔ ًٛج ج٩ؾٍجء جُطك٢ِ٤ِ ذطؿحَٝ ػ٤ِٔس جُطك٤َِ جُٔكٌٛٞز ك٢ جُطر٤ؼس جُهط٤س ٧ٗٚ ٫ - 

 (جُـ٤ٍ ظحٍٛز)ضٌطل٢ ذحُٞهٞف ػ٠ِ جُؼ٬هحش جُوحتٔس ذ٤ٖ ٝقىجش جُؿَٔ جُظحٍٛز ٝ جُٞقىجش 

جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضكَ ٓكِٜح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔكٌٞ ج٫ْطرىج٢ُ ك٢ ج٤ُٓحم جُِـ١ٞ ٗلٓٚ
(17)

 ًٝٛج 

: ٓح ٣ٔىٗح ذه١٤ جُلٌٍز جُػح٤ٗس ٝ ٢ٛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، جًٍُٗس ج٣ٍُٛٔس جُؼح٤ُٔس ٍُِ٘ٗ ، ُٞٗؿحٕ، ٌٓطرس ( جُٔلح٤ْٛ ٝ ج٫ضؿحٛحش ) ْؼ٤ى ق٤ٖٓ ذك١ٍ٤ ،ػِْ ُـس جُ٘ٙ  (15)

،ػحُْ (ٜٓ٘ؽ ٝ ضطر٤ن)ن٤َِ أقٔى ػٔح٣ٍز ك٢ ٗكٞ جُِـس ٝ ضٍج٤ًرٜح : ،ٝ ٣٘ظٍ 1997ُر٘حٕ جُ٘حٍٖٕٝ ، جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ، 

 50، 1984٘جُٔؼٍكس ٝ جٍُ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ، ؾىز جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ، جُطرؼس ج٠ُٝ٫، 

 19،٘(جُٔلح٤ْٛ ٝ ج٫ضؿحٛحش) ْؼ٤ى قٖٓ جُرك١ٍ٤، ػِْ ُـس جُ٘ٙ  (16)

ؾٔؼ٤س ج٧وخ ٨ُْحضًز جُرحقػ٤ٖ، وجٌ جُورس ٍُِ٘ٗ، جُؿُجتٍ، ( وٌجْس جذٓطُٔٞؿ٤س) جُط٤د وذس، ٓرحوب جُِٓح٤ٗحش جُر٣ٞ٘س  (17)

2001 ،152-153 .
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ٓىنَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :(Substitution): انًؼاقثح/ فكشج االسرثذال : انصاَٛح- 

 ج١ًُ هحٍ (كٍو٣٘حو و٤ٍْْٞٝ)٣ٍؾغ أَٚ ًٛٙ جُلٌٍز ئ٠ُ جُؼحُْ جُِـ١ٞ ج١ٍٓ٣ُٞٓ  ٝ- 

ذحُؼ٬هحش جٍُأ٤ْس جُٔطكووس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُ٘ك١ٞ، ٝ جُؼ٬هحش جٍُأ٤ْس جُٔطكووس ػ٠ِ 

ئٕ جُؼ٬هحش : "  جُٔٓطٟٞ جٍُٛك٢ ، أ١ جُؼ٬هحش ذ٤ٖ أذ٤٘س جُؿَٔ ٝ ج٧ذ٤٘س جٍُٛك٤س، ك٤وٍٞ

ٝ ج٩نط٬كحش جُوحتٔس ذ٤ٖ ػرحٌجش أ٤ُ٘ٓس، ئٗٔح ضكىظ ػرٍ وجت٣ٍط٤ٖ ٓط٤ُٔض٤ٖ ضُٞى ًَ ٜٓ٘ح 

ضٍض٤د ه٤ْ ٓؼ٤٘س، ٝ ٣ٞٞف جُطوحذَ ذ٤ٖ ٣ًٖٛ جُطٍض٤ر٤ٖ ٠ر٤ؼس ًَ ٜٓ٘ٔح ذٌَٗ أكَٟ كٜٔح 

. " ٓطوحذ٬ٕ ٓغ ٤ٌِٖٖ ُِ٘ٗح٠ جًُٛر٢
(18)

  

ئيٕ، ٣رىٝج ؾ٤ِح ج٫ٛطٔحّ ذحُؼ٬هحش ذ٤ٖ أذ٤٘س جُؿَٔ ، ق٤ع إٔ ًَ ػرحٌز ٓح ك٢ ض٤ًٍد ٓح٫ - 

أٓح ػٖ جُؼ٬هحش ذ٤ٖ ج٧ذ٤٘س . ضٌٓد ه٤ٔطٜح ئ٫ ذطوحذِٜح ٓغ ٣ٓروٜح أٝ ٓح ٤ِ٣ٜح، أٝ ج٫غ٤ٖ٘ ٓؼح

 (ضٟحوٛح)جٍُٛك٤س ، كٌَ ذ٤٘س ضٓطىػ٢ ػٔٞو٣ح أذ٤٘س ضوحٌذٜح ك٢ جُو٤ٔس أٝ ضوحذٜح 

ك٢ ضِي جُؼ٬هحش جُوحتٔس ذ٤ٖ جُٞقىجش جُ٘ك٣ٞس ك٤ٔح – ػ٘ى ٛح٣ٌّ – ٝ ضٔػَ جُؼ٬هحش ج٧كو٤س 

أٌٖحٍ ٓهطِلس وجنَ ٝقىز ٗك٣ٞس / أٓح جُؼ٬هحش جٍُأ٤ْس، ،كططٔػَ ك٢ ضؼحهد أذ٤٘س . ذ٤ٜ٘ح 

. (هحتٔس ج٧كؼحٍ ، هحتٔس جُٛلحش ، هحتٔس ج٧ْٔحء ): ذؼ٤ٜ٘ح 

ٝ ذ٘حء ػ٠ِ جُطوحذَ ذ٤ٖ ٣ًٖٛ جُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ جُؼ٬هحش أٌٓ٘٘ح ئػحوز ضل٤ٍٓ ًػ٤ٍ ٖٓ جُظٞجٍٛ - 

جُِـ٣ٞس ٝ جُر٬ؿ٤س ٝ جُر٬ؿ٤س جُط٢ ظِص أ٤ٍْز، ضٌٛٞجش ٓكىٝوز جًطلص ذٔح ضوىٓٚ ٖٓ 

. ٗٔط٤س ٝ ٌضحذس ، ٝكطف ٓؿحٍ جٌُٗق ػٔح ٣ٌٖٔ ك٤ٜح ئذىجع ٝ و٣٘ح٤ٓس

ٝ ضْٞغ ٛح٣ٌّ ك٢ جُلٌٍز ، ق٤ع جػطرٍ جُؿِٔس ضطحذؼح ٖٓ جٍَُٓٞ، ٝ إٔ ًَ ٌُٓ ٣ْٜٓ - 

ذ٢ٗء ك٢ ٓؼ٠٘ جٌَُ ، ج١ ٓؼ٠٘ ج٢ًُ٘ٛ جُٔؿٍو جٌُحٖٓ ك٢ يٖٛ جُٔطٌِْ ٝ ٛٞ يٝ وٌٝ ٌت٤ّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓؿ٤ى جٍُ٘ٛ ، جُٔإْٓس جُؿُجت٣ٍس جُؼحٓس / كٍو٣٘حو و٤ٍْْٞٝ ، ٓكٍٟجش ك٢ ج٤ُ٘ٓ٧س جُؼحٓس، ضٍؾٔس ٣ْٞق ؿح١َ  (18 )

 149، 1986٘، جُٓىج٢ْ جُػح٢ٗ ،
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 ٓىنَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍٝ ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ جُى٢ُ٫ ُِط٤ًٍد جُؿ٢ِٔ ـك٢ جُٞ٘
(19)

ٌز ـ٢ٛ جُلي ، ٝ (ٌٟـز جٌُدـجُؿَٔ) 

ٝ ٠ٌٞٛح ٝ هىّ ذٜح ئ٠ُ جُىٌِ جُِٓح٢ٗ ٗظ٣ٍس يجش كحػ٤ِس " ض٢ٌٓٓٞٗ" جُط٤طر٘حٛح ض٤ًِٔٙ

 ." جُطك٤ُٞس / جُط٤ُٞى٣س  "ٝ ٢ٛ جُ٘ظ٣ٍس ًر٤ٍز 

٧ٕ أؾُجء ج٬ٌُّ ٫ ض٘طظْ ك٢ جُِـس ذحُٛىكس ٝ ٫ ذح٫ػطرح٠، ٝ ئٗٔح ذح٫ضٓحم ٓغ ج٧ؾُجء  ٝ- 

جُط٢ ض٘ىٌؼ ك٤ٜح ٝك٢ أٝٞحع ذؼ٤ٜ٘ح وٕٝ أٝٞحع أنٍٟ 
(20)

، كوى هحّ ُ٘ح ٛح٣ٌّ ج٤ًٍُُز 

جُػح٤ٗس ، ٝ ٢ٛ جٍُذ١ ذ٤ٖ ُـس جُهطحخ ٝ جُٔٞهق ج٫ؾطٔحػ٢ ٢ً ٣لْٜ جُهطحخ ؾ٤ىج ٝ ٣إو١ 

جُِٓح٤ٗحش ضكى٣ى جُؼ٘حٍٚ جُِـ٣ٞس ٝ ض٤٘ٛلٜح ٖٓ ن٬ٍ  جُطك٤َِ ٓرطـحٙ، ٧ٕ ٜٓٔس ػحُْ

كٔػ٬ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جٍُٛك٢ ٗؿى : ج٤ُٓحهحش ٝ جُر٤ثحش جُط٢ ضوغ ك٤ٜح، أ١ ٖٓ ن٬ٍ ض٣َٞؼٜح 

ٝ ػ٠ِ . ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ ٓؿٍو جُط٣َٞغ وٕٝ جػطرحٌ ؾحٗد جُٔؼ٠٘ (ذوٍجش)" crow"إٔ ج٬ُقوس 

      "  Leaf" " feel" ك٢ جٌُِٔط٤ٖ" I"ٗؿى ٌٚٞض٤ٖ ُِٛٞش - ٓػ٬- جُٔٓطٟٞ جُٛٞض٢  

ٝ ذحٍُؿْ ٖٓ جنط٬كٜٔح ٚٞض٤ح ، ج٫ أٜٗٔح ك٢ ض٣َٞغ ٓطْٔ ، ٧ٕ ئقىجٛٔح ٣ٌٖٔ  إٔ ضأض٢ كو١ 

. ك٢ ٤ْحهحش أٝ ذ٤ثحش ٫ ضوغ ك٤ٜح ج٧نٍٟ
(21)

 

ض٣َٞؼٜح  ئي ج٫نط٬ف ك٢ ض٣َٞغ جُؼ٘حٍٚ جُِـ٣ٞس ٣ؼٞو  ئ٠ُ ج٤ُٓحم جُٔك١٤ ج١ًُ ضوغ ك٤ٚ ٝ- 

ذٞؾٚ ػحّ ٣رىٝج ٓكىوج ذٔؼح٤ٜٗح، ٓغ جُؼٞوز ئ٠ُ جُؼٍف جُِـ١ٞ ج١ًُ ٣كىو جُٔك١٤ ج١ًُ 

ضٍكٝ جٍُؾٞع ج٠ُ جُٔؼ٠٘ ك٢ جُرىج٣س "  جُط٣َٞؼس" ٣طَٞع ك٤ٚ جُؼٍ٘ٛ جُِـ١ٞ أٝ جٌُِٔس ٧ٕ 

 كو١ ، ٌُٜ٘ح ضٍؾغ ئ٤ُٚ ك٢ جُٜ٘ح٣س ُِكٌْ  ك٢ جْطوحٓس جُط٤ًٍد أٝ جكٓحوٙ ، كحُلٍٝم  ك٢ جُٔؼ٠٘

جُ٘حٖثس ػٖ جُلٍٝم ك٢ جُط٤ًٍد ، ٝ ٬ًٛٔح ٍٓضر١ ذح٥نٍ، ٝ ضطر٤ن ًٛٙ جُوحػىز ػ٠ِ أؾُجء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60-59 ٘ . ك٢ جُ٘كٞ جُِـس ٝ ضٍج٤ًرٜح: ن٤َِ أقٔى ػٔح٣ٍز (19)

ٓكٔى جُٛـ٤ٍ جُر٘ح٢ٗ ، جُٔىجٌِ جُِٓح٤ٗس ك٢ جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ٝك٢ جُىٌجْحش جُكى٣ػس جُِِٓٓس أَٛ جُكٌٔس،جُؿُجتٍ  (20)

 74٘  . 2001 جُٓىج٢ْ ج٧ٍٝ

 42ٓؼؿْ جُِٓح٤ٗحش جُكى٣ػس ٘ (21)
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 ٓىنَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   جٌجش أنٍٟ ـجّ ذؼدـجٌجش ػ٠ِ ج٫ٗٓؽـأ ػ٘ٚ ضك٤َِ  جُهطحخ ، كوىٌز جُؼدـز ٣ٕ٘ـ٫ّ جُٞجْغـجُي

 .أٝ ػىّ جٗٓؿحٜٓح ٛٞ ٓؼ٠٘ جُط٣َٞغ
(22)

 

ٝ ذًٜج نحُق ٛح٣ٌّ جُر٤٣ٞ٤ٖ٘ ج٣ًُٖ قٍٛٝج ٤ُ٘ٓحضْٜ ك٢ قىٝو جُؿِٔس ، ٝك٢ ٓوىٓطْٜ - 

 ًٛٙ جُكىٝو ك٢ ضك٤ِِٚ ئ٠ُ ٓؿحٍ جُهطحخ ج١ًُ ٣ؼطرٍٙ شأْطحيز ذِّٞ ك٤ِى ، ق٤ع ضؿحَٝ

ٓٓطٟٞ ُـ٣ٞح أًرٍ ٖٓ جُؿِٔس ، ًٔح جػطرٍٙ ٓٞٞٞػح ٍٖػ٤ح ُِىٌِ جُِٓح٢ٗ، ئي ٣وٍٞ 

جُِـس ٫ ضأض٢ ػ٠ِ ٌَٖ ًِٔحش أٝ ؾَٔ ٓلٍوز ، ذَ ك٢ ٗٙ ٓطٔحْي ذىءج ٖٓ : " ٛح٣ٌّ

جُوٍٞ ي١ جٌُِٔس جُٞجقىز ئ٠ُ جُؼَٔ ي١ جُٔؿىوجش جُؼٍٗز، ذىءج ٖٓ جُُٔٞٗٞٞؼ ٝ جٗطٜحء 

. " ذٔ٘حظٍ ؾٔحػ٤س ٓطُٞس
(23)

 

         ػ٤ِٚ ٝؾد ضك٤َِ جُؿَٔ وجتٔح ك٢ ئ٠حٌ ٤ْحم جُ٘ٛٞ٘ ٌُٜٞٗح ؾُءج ٖٓ نطحخ  ٝ- 

               ٝ ًٌٛج ٗوَ ٛح٣ٌّ ٓح ٣َٛ ػ٘ىٙ ذحُْٞحتَ جُٜٔ٘ؿ٤س ُطك٤َِ جُؿِٔس ضك٬٤ِ ذ٣ٞ٤٘ح  أػْ

ج٠ُ جُٔٓطٟٞ جُؿى٣ى ٓٓطٟٞ جُ٘ٙ ، ٝ قحٍٝ ذاؾٍجءجش  (جُطوط٤غ، جُط٤٘ٛق ، جُط٣َٞغ )

. ٤ٌِٖس إٔ ٣َٛ ئ٠ُ ٝٚق ذ١ٞ٤٘ ُِ٘ٛٞ٘
(24)

 

ٝ ذ٘حء ػ٤ِٚ ٣ؼى ٛح٣ٌّ أٍٝ ٖٓ أّْ ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ جُكى٣ػس، ٧ٗٚ ْٝغ ٓ٘حٛؽ جُط٤٘ٛق -  

ضك٤َِ "ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٜٓ٘ؿٚ ك٢ - جُؿِٔس– جُط٣َٞؼ٤س  جُط٢ قحكظص ػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش جُى٤ٗح 

هى ػ٢٘ أْحْح ذحٌُٗق ػٖ أٝؾٚ جُطٗحذٚ ذ٤ٖ جُؿَٔ جُٔ٘لٍوز ك٢ ٓحوز ٓح، كاٗٚ هى " جُهطحخ

. جْططحع ٖٓ ن٬ٍ يُي ، إٔ ٣ٛق ٗٛٞٚح ًحِٓس أ٣ٟح
(25)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76-75ٓكٔى جُٛـ٤ٍ ذ٘ح٢ٗ، جُٔىجٌِ جُِٓح٤ٗس ٘  (22)

كُٞؿحٗؽ ٛح٤ٗٚ ٓ٘ٚ ٝ و٣طٍ ك٤ٜلؿٍ، ٓىنَ ئ٠ُ ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ ضٍؾٔس كحُف ذٖ ٖر٤د جُؼؿ٢ٔ ، ؾحٓؼس جُِٔي       (23 )

 21 ٛـ ، ٘ 1998/1419ْؼٞو ، جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ،

 21جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (24)

 20ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ ، ٘  (25)
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 ٓىنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٝ جُط٢ قحُٝ٘ح ٍٖقٜح  "ٛح٣ٌّ"ذؼى يُي، ض٘رٚ ذؼٝ جُِٓح٤٤ٖٗ ئ٠ُ جٌُِٔٗط٤ٖ أٖحٌ ئ٤ُٜٔح - 

ك٢ جُرىج٣س ًٔح ضطرٜٞج ئ٠ُ ٌٍٞٝز ٝ أ٤ٔٛس ضؿحَٝ جُىٌجْس جُِـ٣ٞس ٓٓطٟٞ جُؿِٔس، ئ٠ُ 

هى ػرٍ يُي أقى  ٝ ، ٝ جٍُذ١ ذ٤ٖ جُِـس ٝ جُٔٞهق ج٫ؾطٔحػ٢(جُ٘ٙ)جُٔٓطٟٞ ج٧ًرٍ 

٣٘رـ٢ ُِٓح٤ٗحش ئي ُْ ضط٬ٔ ذٓرد ػُُطٜح ٖٓ ق٤ع قوَ جُركع، إٔ ضٛرف " جُِٓح٤٤ٖٗ هحت٬

.  " جُرحقػ٤ٖ ج٬ُٓؼ٤ٖٖٓ ذأ ًػ٤ٍ ٕػِٔح ٓك٣ٌٞح ُِهطحخ ٝ ج٫ضٛحٍ ًٔح ش
(26)

 

ٌٍٞٝز ض٤ْٞغ ٓؿحٍ ػِْ جُِـس ٤ُطؿحَٝ " ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع ذؼٝ جُِـ٤٣ٖٞ ػٖ  ػرٍ ٝ- 

" ٓح كٞم جُؿ٤ِٔس"أٝ " ػِْ ُـس جُ٘ٙ" جُطو٤ِى١ ئ٠ُ" ػِْ جُِـس جُ٘ٓو٢ جُٔكٌٛٞ ك٢ جُؿِٔس 

.  ٖٓ جُؿِٔسأػْك٢ ئ٠حٌ ك٤ٍٞس جُطْٞغ جُط٢ ضطكىو ك٤ٜح جُ٘ٛٞ٘ ذٌٜٞٗح ٝقىز 
(1)

  

ٌَّ جضؿحٙ ُٓح٢ٗ ؾى٣ى أنًش ٬ٓٓكٚ ٝ ٓ٘حٛؿٚ ٝ ئؾٍجءجضٚ ك٢ جُطرٌِٞ ًٓ٘ ٓ٘طٛق -  ذًٜج ٖ

جُٓط٤٘٤حش ضو٣ٍرًح، ئي أٗٚ هرَ ًٛٙ جُلطٍز ًحٕ ٣٘ظٍ ئ٠ُ جُؿِٔس ػ٠ِ أٜٗح جُٞقىز ج٧ْح٤ْس ك٢ 

      ػِْ جُِـس ٝ أًرٍ ٓح ٣كح٠ ذٚ، ٝ ٢ٛ ٖٓ غْ ٝقىز هحذِس ُِىٌجْس جُِـ٣ٞس ًٔح ْروص 

ؾ٤ًِح ك٢ ضؼ٣ٍق ذِّٞ ك٤ِى      " ػِْ جُِـس جُؿ٢ِٔ"ج٩ٖحٌز ٝ ٣رىٝ ًٛج جُٔٞهق ج٧ْح٢ْ ُـ 

BLOOM-Feild)) ٕح ٓلحوٙ أ ًٓ جُؿِٔس ٌَٖ ُـ١ٞ ٓٓطوَ، ٫  « ُِؿِٔس ضؼ٣ًٍق ٤ًٌِٖح ٚحٌ

.  » ٣ىنَ ػٖ ٣ٍ٠ن أ١ ض٤ًٍد ٗك١ٞ ك٢ ٌَٖ ُـ١ٞ أًرٍ ٓ٘ٚ
(2 )

 ج١ًُ ٣طهً جُ٘ٙ ًِّٚ ٝقىز ج٫ضؿحٙٝ ٛٞ " ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ" ذـ ج٫ضؿحٙٝ هى ػٍف ًٛج  -

ُِطك٤َِ  ٝ ذًٜج أقىغص أًرٍ ٗوِس ك٢ جُِٓح٤ٗحش ، ٗوِس أذ١ٓ ٓح ٣وحٍ ػٜ٘ح أّٜٗح ًٗلص ػٖ ٤ٞن 

ز ك٢  ـز جٌُرٍٟ نح٘ـٖى٣ى ك٢ جُىٌجْحش جُط٢ جػطٔىش ػ٠ِ جُؿِٔس، ٝ جػطرٍضٜح جُٞقىز جُِـ١ٞ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 71 ٘ .ٌٝذٍش و١ ذٞهٍجٗى، جُ٘ٙ ٝ جُهطحخ ٝ ج٧ؾٍجء (26)

 23٘ . كُٞلؿحٗؽ ٛح٤ٗٚ ٝ و٣طٍ ك٤ٜ٤لؿٍ ، ٓىنَ ئ٠ُ ػِٞ جُِـس ج٢ُٛ٘ - 1

  19٘ . كُٞلؿحٗؽ ٛح٤ٗٚ ٝ و٣طٍ ك٤ٜ٤لؿٍ ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ - 2
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انًـذخم 

 

ج ُِ٘ٔٞيؼ جُوى٣ْ ٝ ئق٬ٍ آنٍ ؾى٣ى ٓكِٚ ، ذَ ضطٌٞ ؾى٢ُ  ًً جُىٌجْحش ج٧وذ٤س، ٝ ًٛج ٤ُّ ٗر

. ٓٓطٍٔ ٝ ٓطٛحػى
(3)

 

: ذوُٞٚ (ٖٓ ٗكٞ جُؿِٔس ئ٠ُ ٗكٞ جُ٘ٙ)أ٤ٔٛس ًٛٙ جُ٘وِس " ْؼى ِٓٛٞـ"ٝ ٣ٞٞف جُىًطٌٞ - 

             ئٕ جُلْٜ جُكن ُِظحٍٛز جُِٓح٤ٗس ٣ٞؾد وٌجْس جُِـس وٌجْس ٤ٛٗس ٝ ٤ُّ جؾطٍجء «

ٓل٤ِى                 ٝ جُركع ػٖ ٗٔحيؾٜح ٝ ض٤ٜٕٔ وٌجْس جُٔؼ٠٘، ًٔح ظٍٜ ك٢ ُٓح٤ٗحش ذِٞ

(BLOOM-Feild)  ٞأٍٝ جٍٓٛح ، ٝ ٖٓ غْ ًحٕ جُطٍٔو ػ٠ِ ٗكٞ جُؿِٔس ٝ ج٫ضؿحٙ ئ٠ُ ٗك

ج ٓطٞهًؼح ٝ جضؿحًٛح أًػٍ جضٓحهًح ٓغ جُطر٤ؼس جُؼ٤ِٔس ُِىٌِ جُِٓح٢ٗ جُكى٣ع ئٕ وٌجْس  ًٍ جُ٘ٙ أٓ

ق٤ٖ ضطؼوى ... جُ٘ٛٞ٘ ٢ٛ وٌجْس ُِٔحوز جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ضِٞٚ٘ح ئ٠ُ كْٜ أٓػَ ُظحٍٛز جُِـس 

جُؼ٬هحش ذ٤ٖ ٌٓٞٗحش ج٤ُٛحؿس جُِـ٣ٞس ٝ ضٍضى أػؿحَٛح ػ٠ِ ٚىٌٝٛح ٝ ضطٗحذي جُؼ٬هحش 

 جٌَُٗ ٝ جُٟٕٔٔٞ ػ٠ِ ٗكٞ ٣ٛرف ك٤ٚ ٌو ج٧ٍٓ ًِٚ ئ٠ُ جُؿَٔ أٝ ٗٔحيؼ ٓؼوى٣ٖك٢ ٤ٓٗؽ 

            جُؿَٔ ضؿح٬ًٛ ُِظحٍٛز جُٔىٌْٝس ، ٝ ًٌوج ُٜح ئ٠ُ ذٓح٠س ٓٛط٘ؼس ضهَ ذؿٍٞٛٛح 

ًْ ـز ٝ ج٠٧ٍ جُػوحك٢ـٝ ضو٢ٟ ئ٠ُ ػٍُ ج٤ُٓحهحش جُٔوح٤ُس جُٔوح٢ْ ج هحت ًٍ ج ـز ٝ جػطرحٌٛح أٓ

 »جٌؾحُ٘كٞ ٝ ٠حٌتًح ػ٤ِٚ ـل
(1)

ٝ ٖٓ ًٛج جُوٍٞ ٗٓط٘طؽ إٔ جُىٌجْحش جُِـ٣ٞس جُىجتٍز ك٢  . 

ضؼ٢٘ ذحُؿحٗد جُى٢ُ٫ ػ٘ح٣س ًحك٤س، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ ٓىٌْس ذِّٞ ك٤ِى أٍٝ " ٗكٞ جُؿِٔس"كِي 

ح ؾؼَ جُِٓح٤٤ٖٗ ج٤٤ُٖٛ٘ ٣ط٬كٕٞ ًٛج جُوٌٛٞ ك٢ وٌجْطْٜ ُِ٘ٙ  ّٔ . جٍٓٛح ٓ

أ١ ٖٓ جُٞقىجش جُٛـٍٟ ئ٠ُ )ٝ ٣٘رـ٢ ٗظ٣ًٍح جػطرحٌ ج٫ٗطوحٍ ٖٓ جُؿِٔس ئ٠ُ جُ٘ٙ - 

ج يج أ٤ٔٛس، ٝ ٛٞ ج٧ٍٓ ج١ًُ ٣طٟٖٔ ضىنَ ٓح ٛٞ و٢ُ٫ ك٢ جُطل٤ٌي  (جُٞقىجش جٌُرٍٟ  ًٍ أٓ

ز  ـز ػٖ جُؼؿُ ج٢ٌُِٗ ُِ٘ظ١ٍـز ٝجٞفـٙ ٛٞ ج١ًُ ٣ٌٗق ذط٣ٍنـيج ج٩ؾٍجء يجشـج٢ٌُِٗ ٧ٕ ٙ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 19 ٘. كُٞلؿحٗؽ ٛح٤ٗٚ ٝ و٣طٍ ك٤ٜ٤لؿٍ ، ٓىنَ ئ٠ُ ػِٞ جُِـس ج٢ُٛ٘ - 3

 67٘ . ؾ٤َٔ ػرى جُٔؿ٤ى ، جُرى٣غ ذ٤ٖ جُر٬ؿس جُؼٍذ٤س ٝ جُِٓح٤ٗحش ج٤ُٛ٘س - 1
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انًـذخم 

 

. جُط٤ُٞى٣س ذهٛٞ٘ جُىٌجْس ج٧وذ٤س، ٝ ٣ىكغ جُطٌٗي ك٤ٔح ٣طٍضد ػٖ يُي ٖٓ ٓأَم
(2)

 

ٝ ضٔػِص ًٛٙ جُ٘وِس ك٢ ٓٓطٟٞ ضكى٣ى ػ٬تن ج٫ٗٓؿحّ ذ٤ٖ جُؿَٔ جُٔططحذؼس ٝ ٛٞ ج٧ٍٓ ج١ًُ - 

، ٝ ًحٕ جُرحقػٕٞ جُط٤ُٞى٣ٕٞ ج٣ًُٖ " ػرٍ ؾ٤ِٔس " ْحم ئ٠ُ جُٞجؾٜس ٓٓأُس ٠ٍٖٝ جُىٌجْس 

ٍ ٖٓ ٝجؾٜٞج ئٌٖح٤ُس جُر٤٘س جٌُرٍٟ  ّٝ  (جُو٤ٛىز)ػ٘ٞج ذحُٗؼٍ أ
(3)

، ئي ٖٓ ؿ٤ٍ جٌُٖٔٔ أٝ 

جِٓس ـجٛى أٝ جُٔػحٍ جُٔ٘طُع ٖٓ ذ٤٘س ىـجُٔكطَٔ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٗط٤ؿس ٣ؼطى ذٜح ذحُ٘ظٍ ك٢ جُٕ

٤ٛحُ٘ٙ 
(1)

، ٧ٕ ٝقىز جُؿِٔس ٤ُٓص ًحك٤س ٌَُ ٓٓحتَ جُٞٚق جُِـ١ٞ ق٤ع ٗؿى ػّىز 

جْطلٓحٌجش ك٢ ػِْ جُِـس ٝ جُط٢ ٫ ٣ٌٖٔ ج٩ؾحذس ػ٤ِٜح ئيج ٓح ػىش جُؿِٔس جُٞقىز جُِـ٣ٞس 

   ج٧ًرٍ أوش ذحٌٍُٟٝز ئ٠ُ ضؿحَٝ قىٝو جُؿِٔس ، ٝ ًٛج ٣ؼ٢٘ ضك٬٤ًِ ٣طؿحَٝ قىٝوٛح       

ٝ ٣إو١ ئ٠ُ جُٔطحُرس ذؼِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ 
(2)

ئ٠ُ " جُؿِٔس" ، ئٜٗح ٤ُٓص ٓؿٍو ٗوِس قؿ٤ٔس ٖٓ 

ح ٗوِس ك٢ جُٜٔ٘ؽ ٝ أوٝجضٚ ٝ ئؾٍجءجضٚ ٝ أٛىجكٚ " جُ٘ٙ" ًٟ . ٝ ئّٗٔح أ٣
(3)

 

 : Texte linguistiqueنساَٛاخ انُص - 

ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ ٓٛطِف ٣ىٍ ػ٠ِ جضؿحٙ ؾى٣ى ك٢ جُركع جُِٓح٢ٗ ، ُْ ٣ِن جُطٞق٤ى ٖٓ - 

ُِى٫ُس ػ٠ِ  "  Textologie"٣ٓطهىّ  (Herveg)ؾحٗر٤ٖ ٫ ػ٘ى ٓ٘ظ٣ٍٚ ، ق٤ع ٗؿى ٛحٌكؽ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و٣ٓٔرٍ  / 1422، ٖٞجٍ 11 ، جُٔؿِى 42ذ٤ٍٗ جُو١ٍٔ ، جُ٘ظ٣ٍس جُط٤ُٞى٣س ٝ جُٗؼ٣ٍس ج٧وذ٤س ، ٓؿِس ػ٬ٓحش ك٢ جُ٘وى ؼ - 2

 222٘ . ، جُل٬ـ ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، ذ٤ٍٝش ، جُ٘ى١ ج٧وذ٢ جُػوحك٢ ، ؾىز 2001

 209٘ . جٍُٔؾغ ٗلٓٚ - 3

، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ،  (وٌجْس ٗوى٣س- هٍجءز ك٢ ٗٙ هى٣ْ )ج٤ُٓى كَٟ ، ٗظ٣ٍس جذٖ نِىٕٝ ك٢ كؼح٤ُس جُ٘ٛٞ٘ - 1

 58٘ . ج٫ٌْ٘ى٣ٌس 

ٓكٔٞو ؾحو جٍُخ : ، ضٍؾٔس  (وٌجْس ج٧ِْٞخ ، جُر٬ؿس ، ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘)ذٍٗى ٤ٖرٍِ٘ ، ػِْ جُِـس ٝ جُىٌجْحش ج٧وذ٤س - 2

 185٘ . ، ٤ًِس ج٥وجخ ، ؾحٓؼس جُِٔي ْؼٞو ، ج٣ٍُحٜ 

 68٘ . ؾ٤َٔ ػرى جُٔؿ٤ى ، جُرى٣غ ذ٤ٖ جُر٬ؿس جُؼٍذ٤س ٝ جُِٓح٤ٗحش ج٤ُٛ٘س - 3
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انًـذخم 

 

ك٢ ق٤ٖ جْطهىّ وٌٍِْ " ػ٘ى ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤"ًٛج ج٫ضؿحٙ ، ٝ ٛٞ ٓٛطِف أًػٍ هر٫ًٞ 

(W.Dressler)ٍٟػِْ و٫ُس جُ٘ٙ ٝ ػِْ ٗكٞ جُ٘ٙ ٝ جُطىج٤ُٝس ج٤ُٛ٘س ، ك٢ ق٤ٖ آنٍ ٣  

 ٢ٌ٤ٓ٘٣ْٞ(Swiniskie) إٔ جُٔٛطِف ج٧ٗٓد ٝ ج١ًُ ٣ؼطرٍٙ ؾحًٓؼح ٌَُ جُركٞظ    

             " ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ"جُٔطؼِوس ذحُ٘ٙ ٝ ٗٔٞيؼ جُ٘ٙ وجنَ ػِْ جُِـس ، ٝ ٛٞ ٓٛطِف 

(Texte linguistique)  ٫ٝ ػ٘ى جُٔطٍؾ٤ٖٔ ٧ٗ٘ح ٗؿىٙ ًِٓٛكح هٞذَ ذطٍؾٔحش ػّىز ، :

"  ػِْ جُ٘ٙ"، " ج٧ُٓ٘س ج٤ُٛ٘س"، " ٗكٞ جُ٘ٙ"، " ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘"، " ػِْ ُـس جُ٘ٙ"

" . ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ"ٌُٖ أٗٓرٜح 

جش ـج٢ٗ ٖٓ جُٓط٢٘٤ـؼ ك٢ جُ٘ٛق جُعـٕٝ ذحُطى١ٌـٌك٢ ؾى٣ى ضيـٌع ٓغـف" جش جُ٘ٙـج٢ٗـُّ"ٝ - 

ٝ جُ٘ٛق ج٧ٍٝ ٖٓ جُٓرؼ٤٘٤حش ٣ٜطْ ذىٌجْس جُ٘ٙ ذحػطرحٌٙ جُٞقىز جُِـ٣ٞس جٌُرٍٟ ٝ يُي 

 ذىٌجْس ؾٞجٗد ػى٣ىز أٜٛٔح جُطٍجذ١ أٝ جُطٔحْي ٝ ْٝحتِٚ ٝ أٗٞجػٚ، ٝ ج٩قحُس ٝ أٗٞجػٜح    

 . (جٍَُْٔ ٝ جُٔٓطورَ)ٝ ج٤ُٓحم ج٢ُٛ٘، ٝ وٌٝ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٢ جُ٘ٙ 

ٝ ًٛٙ جُىٌجْس ضطٟٖٔ جُ٘ٙ جُٔ٘طٞم ٝ جٌُٔطٞخ ػ٠ِ قٍى ْٞجء - 
(1)

 ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ     

ح  ًٟ ذٔلّٜٞ كحٕ و٣ي            " ػِْ جُ٘ٙ"٣لْٜ ًٛج جُؼِْ ػ٠ِ أٗٚ ػِْ ٖحَٓ ٝ ٫ ػ٠ِ أٗٚ أ٣

(1980 Van Dijk)  ج ك٢ أذ٤٘س ًٌ ، ذَ ٣ؿد ػ٠ِ ػحُْ جُِـس ج٢ُٛ٘ إٔ ٣رو٢ ذكػٚ ٓكٛٞ

. جُ٘ٛٞ٘ ٝ ٤ٚحؿطٜح ٓغ ئقح٠طٚ ذحُؼ٬هحش ج٫ضٛح٤ُس ٝ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝ جُ٘ل٤ٓس جُؼحٓس 
(2)

 

ئيٕ  ٣ؿد ض٘حٍٝ ج٠ٍُٝٗ ج٫ضٛح٤ُس ُطٞظ٤ق جُ٘ٛٞ٘ ك٢ جُىٌجْحش ج٤ُٛ٘س ٌُٖ ٖٓ ؾٜس - 

أنٍٟ ٫ ٣ؿد ػَ ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ إٔ ضٓطر٤ف ُ٘لٜٓح جٍُؿرس ك٢ جٌُٗق ػٖ جُلٛحتَ          

      ٝ جُٞقىجش يجش جُؼ٬هس ذح٤ُٓحهحش ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ أذكـحغٜـح جُهـحٚـس ٧ٕ جُطٗه٤ٙ جُٔ٘ـحْد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  و٣طٍ ٝ كُٞلحؾحٗؽ ، ٓىنَ ئ٠ُ ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ :  ، ٝ ٣٘ظٍ 36٘  . 1ٚرك٢ جذٍج٤ْٛ جُلو٢ ، ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ ؼ - 1

 ٘3 -5 

 11٘ . و٣طٍ ٝ كُٞلؿحٗؽ ، ٓىنَ ئ٠ُ ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ - 2
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انًـذخم 

 

ًُٜٙ جُٞقىجش ج٧ْح٤ْس ٣ططِد ْٝحتَ أنٍٟ ؿ٤ٍ ضِي جُط٢ ٣ٌِٜٔح ًٛج جُلٍع جُِـ١ٞ ، ق٤ع 

 إٔ أذ٤٘س جُ٘ٛٞ٘ ٤ُٓص ك٢ جُٞجهغ ئ٫ ّ ٗطحتؽ ػ٤ِٔحش ٗل٤ٓس ٓٔح ٠ٔٓ٣     «ٗؿى ٓػ٬ً ، 

 »ُوطحش ٣ٍْؼس ٩ظٜحٌ ٗطحتؽ ج٩ؾٍجءجش ج٩وٌج٤ًس ػ٠ِ جُٓطف 
(3)

 ، ٝ ًٛج ٓح ٣ؿؼَ ٝظ٤لس 

ذر٤٘س جُ٘ٛٞ٘ جُِـ٣ٞس ٝ ضٞظ٤لٜح ك٢ ج٫ْطؼٔحٍ       "ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ ضوطٍٛ ػ٠ِ ج٫ٛطٔحّ 

ٝ ضكَٔ ػ٠ِ ضأ٤ّْ جُ٘ٙ ػ٠ِ هحػىز جُ٘ٙ ٫ ؿ٤ٍٙ ٝ ٍٓجػحز جُلٟحءجش ج٤ًُ٘ٛس 

 . (جُٔٗطًٍس ذ٤ٖ ٓرىع جُ٘ٙ ٝ ٓٓطورِٚ)
(1)

  

 أنًش جُِٓح٤ٗحش «: ئي ٣وٍٞ  (Rook)ٝ ًٛج ٓح ٣طٟف ك٢ ضؼ٣ٍق جُِـ١ٞ ج٧ُٔح٢ٗ ٌٝى - 

ج٤ُٛ٘س ذٛلطٜح جُؼِْ ج١ًُ ٣ٜطْ ذر٤٘س جُ٘ٛٞ٘ جُِـ٣ٞس ٝ ٤ًل٤س ؾ٣ٍحٜٗح ك٢ ج٫ْطؼٔحٍ ٤ٖثًح 

ك٤ٗثًح ٌٓحٗس ٛحٓس ك٢ جُ٘وحٔ جُؼ٢ِٔ ُِٓ٘ٞجش ج٧ن٤ٍز ، ك٬ ٣ٌٖٔ ج٤ُّٞ جٕ ٗؼىٛح ٬ًٌٔٓ 

٣ًٌٍٝٞأ ٨ُٝٚحف جُِـ٣ٞس جُط٢ جػطحوش إٔ ضوق ػ٘ى جُؿِٔس ٓؼطرٍز ئ٣حٛح أًرٍ قى ُِطك٤َِ 

ذَ ضكحٍٝ جُِٓح٤ٗحش ج٤ُٛ٘س إٔ ضؼ٤ى ضأ٤ّْ جُىٌجْس جُِٓح٤ٗس ػ٠ِ هحػىز أنٍٟ ٢ٛ جُ٘ٙ ٫ 

ٗٙ ٌٓطٞخ ػحوز ٓح ٣أنً )ؿ٤ٍ ، ٌُٖ ًٛج ٫ ٣ؼ٢٘ أٗ٘ح ٗؼطٔى جُٔؼ٠٘ جُٔطىجٍٝ ذ٤ٖ جُ٘حِ ُِٖ 

، ذَ ٣٘رـ٢ إٔ ٗىٌؼ ك٢ ٓلٜٞٓ٘ح ُِ٘ٙ ًَ أٗٞجع ج٧كؼحٍ جُطر٤ِـ٤س جُط٢  (ٌَٖ ٓ٘طٞؼ ٓطرٞع

 . »ضص جُِـس ٤ِْٝس ُٜح 
(2)

  

ًٛج جُطؼ٣ٍق ٣ر٤ٖ إٔ ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ يجش ٜٓ٘ؽ ٝ أوٝجش ٝ ئؾٍجءجش ٓػِٜح ٓػَ أ١ ػِْ - 

ح هحػىضٚ ج٧ْح٤ْس  ًٔ  .٤ُّ ئ٫ّ " جُ٘ٙ"آنٍ ، ٝ ئٗٔح ٫ ضطؿحَٝ جُؿِٔس ذَ ضطٔف ك٢ ئػطحت٘ح ػِ

ح -  ّٓ  ك٘ؿىٙ ٣كـحٍٝ ج٩ؾحذـس ػٖ ْإجٍ ٠ٍـ ػ٤ِٚ ذٗـإٔ قحؾط٘ـح ئ٠ُ (Coserio)" ٣ًٌَٞٞ"أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10٘ . جٍُٔؾغ ٗلٓٚ - 3

 163٘  . 2001ٚحُف ذِؼ٤ى ، ٗظ٣ٍس جُ٘ظْ ، وجٌ ٛٞٓس ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، جُؿُجتٍ - 1

 168 - 167٘  . 2000نُٞس ٠حُد ج٫ذٍج٢ٔ٤ٛ ، ٓرحوتل٢ جُِٓح٤ٗحش ، وجٌ جُوٛرس ، جُؿُجتٍ ، ؾٞجٕ - 2
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 ػِْ ُـس جُ٘ٙ ٤ُّ ك٢ جُكو٤وس ٤ٖثًح ؿ٤ٍ جُٔوىٌز «: ُٓح٤ٗحش ضىٌِ جُ٘ٛٞ٘ ، هحت٬ً 

، ٝ يُي  (جُطل٤ٍٓ)جُطأ٤ِ٣ٝس ، ٝ ٗظٍز ػِْ ُـس جُ٘ٙ ٤ُٓص ٤ٖثًح ؿ٤ٍ ٗظ٣ٍس ػِْ جُطأ٣َٝ 

ذحػطرحٌ إٔ ػِس ئٗٗحء ًٛج جُؼِْ ضوّٞ ػ٠ِ جُكو٤وس جُوحتِس ذإٔ ج٧ٍٓ ٣طؼِن ٓغ قٍٞ ٓٓطٟٞ ُٔح 

ٛٞ ُـ١ٞ ، ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٞكٚ ٓٓطٟٞ ج٬ٌُّ ذٞؾٚ ػحّ ٝقىٙ ٫ٝ ٓٓطٟٞ جُِـحش جُٔ٘لٍوز 

 . » (جُٔؼ٤٘س)
(3)

  

ٝ ًٛج ٣ؼ٢٘ إٔ وٌجْس جُ٘ٛٞ٘ ٢ٛ وٌجْس ُِٔحوز جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ضِٞٚ٘ح ئ٠ُ كْٜ أٓػَ - 

ُظحٍٛز جُِـس ٧ٕ جُ٘حِ ٫ ض٘طن ق٤ٖ ض٘طن ٝ ٫ ضٌطد ق٤ٖ ضٌطد ؾ٬ًٔ أٝ ضطحذًؼح ٖٓ جُؿَٔ  

ٝ ٌُٜ٘ح ضؼرٍّ ػٖ جُٔٞهق جُِـ١ٞ جُك٢ ٖٓ ن٬ٍ قٞجٌ ٓؼوى ج٠٧ٍجف ٓغ ج٥ن٣ٍٖ ، ٝ ٣ٌػٍ 

ك٢ ًٛج جُكحٍ ضٛحوّ ج٫ْطٍجض٤ؿ٤حش ٝ جُٔٛحُف ٝ ضؼىو جُٔوحٓحش 
(1)

 جُط٢ ٫ ٣ؿد ضؿحِٜٛح 

أغ٘حء وٌجْس جُ٘ٛٞ٘ جُٔٔػَ جٍُٗػ٢ ُِـس ًٛٙ جُظحٍٛز ج٩ٗٓح٤ٗس قط٠ ٫ ضكىظ ن٬ِ ك٢ 

ك٢  كْٜ ؾٍٞٛٛح ، كحُِـس أْحْٜح جُطٞجَٚ ، ٧ٕ جُؼ٤ِٔس ج٫ضٛح٤ُس ك٢ جُٔؿطٔغ ٢ٛ جُٔكي  

 .ٝ جُطٞجَٚ ئّٗٔح ذحُ٘ٛٞ٘ ٫ ذحُؿَٔ 

ح ُٛلحش -  ًً ٝ ػ٤ِٚ كحُىٌجْس ج٤ُٛ٘س ك٢ ئ٠حٌ ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ ضٓطط٤غ إٔ ضؼط٢ جُوحٌب ئوٌج

٤ٚؾ جُط٘ظ٤ْ ك٢ ذؼٝ أٚ٘حف جُ٘ٛٞ٘ ، ٝ ُطٞظ٤ق ٗٛٞ٘ ٓؼ٤٘س ك٢ ج٤ُٓحم 

ج٫ؾطٔحػ٢ جُِِٔٔٞ ٓٔح ٣ل٢ٟ ذحُوٍجء وٕٝ ٖي ئ٠ُ وٌؾس ػ٤ِح ٖٓ جُطـِـَ جُٞجػ٢ جُٔٓطوَ 

ك٢ ٤ًحٕ جُ٘ٙ ، ق٤ع أٗٚ ذحُ٘ٛٞ٘ ضطٍجذ١ جُ٘ٗح٠حش ج٫ٗٓح٤ٗس ٝ ٣طْ ج٩ػىجو ٧قىجظ 

 .ًػ٤ٍز ٝ ض٘ل٤ًٛح 

ح إٔ ضِْٜ -  ًٟ  ًٔح ٣ٌٖٔ ضٞؾ٤ٚ جُِٓٞى ج٫ؾطٔحػ٢ ػ٘ى ج٥ن٣ٍٖ ئ٠ُ أٛىجف ٓكىوز، ٝ ٣ٌٖٔ أ٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 33٘  . (جُٔلح٤ْٛ ٝ ج٫ضؿحٛحش)ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ - 3

 ، ؾ٤َٔ ػرى جُٔؿ٤ى / 36٘ .  ٝ ٣٘ظٍ قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ 70٘ .  ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ؾ٤َٔ ػرى جُٔؿ٤ى- 1

   222 - 221 ، ٝ ك٢ 67٘ . جٍُٔؾغ ٗلٓٚ 
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ح أن٬ه٤س، ٝ ذًٜٙ جُط٣ٍوس ٣ٛرف ضؼ٤ْٔ  ًٔ أػٟحء ًَ ٓؿطٔغ جضٛح٢ُ ضؿحٌخ ٝ ٓٞجهق ٝ ه٤

ٓلّٜٞ جُٞجهغ ذٔٓحػىز جُ٘ٛٞ٘ ًٌٓٔ٘ح ٧ٕ جُ٘ٛٞ٘ أوجز ٜٓٔس ُىٟ جُرٍٗ ٫ٓط٬ى      

ح ؾ٣ًٍٛٞح ُِططٌٞ ٝ جُطٌحَٓ جُر١ٍٗ ك٢ ًَ  ًْ جُٞجهغ  ٝ ج٤ُٓطٍز ػ٤ِٚ، ٝ ٢ٛ ذًُي ضؼى أْح

. ٓؿطٔغ
(2)

  

:  ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؿى ًُٜج ج٫ضؿحٙ جُِٓح٢ٗ جُؿى٣ى ك٢ ضٍجغ٘ح جُل١ٌٍ ٖٓ ن٬ٍ هٍٞ جذٖ نِىٕٝ - 

 كًِٜج ًحٕ كٖ «
)*(

 . » ضأ٤ُق ج٬ٌُّ ٓ٘لًٍوج ػٖ جُ٘ظٍ جُ٘ك١ٞ ٝ جُر٤ح٢ٗ ٝ جُؼ٢ٍٞٝ 
(3)

   

ٝ ًإٔ ذٚ ْؼ٠ ئ٠ُ ٌٍٞٝز جضؿحٙ ُٓح٢ٗ ٣٘طوَ ٖٓ جُؿِٔس ئ٠ُ ُٓح٤ٗحش جُ٘ٙ أٝ ذٔٛطِكٚ - 

 ".ضأ٤ُق ج٬ٌُّ " ٛٞ 

ٝ ذؼى ًٛج، ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ج٫ٖحٌز ئ٠ُ ذؼٝ جُىٌجْحش أٝ جُ٘ظ٣ٍحش جُط٢ ؾؼِص جُ٘ٙ - 

ح، ٝ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح  ًْ ج ُٜح ٝ أْح ًٌ  H.weinrich)كح٣ٍ٘٣ٕ )ضؿُتس جُ٘ٙ ٘ ُٛحقرٜح " ٓكٞ

 ٤ًِس «: ج١ًُ قٍ٘ إٔ ٣وىّ ًٜٗؿح ؾى٣ًىج ك٢ ٓؼحُؿس جُ٘ٙ، ًٛج ج٧ن٤ٍ ج١ًُ ٣ؼطرٍٙ 

ح ٝكوًح ُ٘ظحّ ٖى٣ى، ذك٤ع ضْٜٓ ًَ ؾِٔس ك٢ كْٜ  ًٟ ٓطٍجذطس ج٧ؾُجء، كحُؿَٔ ٣طرغ ذؼٟٜح ذؼ

ح ٓؼو٫ًٞ، ًٔح ضْٜٓ جُؿِٔس جُطح٤ُس ٖٓ ٗحق٤س أنٍٟ ك٢ كْٜ جُؿَٔ جُٓحذوس  ًٔ جُؿِٔس جُط٢ ض٤ِٜح كٜ

ح أكَٟ  ًٔ . »ػ٤ِٜح كٜ
(1)

  

 ًٜٗؿح جْطٌٗحك٤ًح ٣كحٍٝ ٖٓ ن٬ٍ ٠ٍـ ٓؿٔٞػس H.weinrich)كح٣ٍ٘٣ٕ )ٝ ذًٜج ٣وىّ ُ٘ح - 

 ٖٓ ج٧كٌحٌ ج٧ْح٤ْس جُط٢ ٣٘طؽ ػٜ٘ح ضؼ٤ٔن جُركع ػٖ ٤ٛٗس جُ٘ٙ، ٝ ٛٞ ٫ ٣ٍكٝ ٓٓطٟٞ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 12٘ . ٓىنَ ئ٠ُ ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ / كُٞلؿحٗؽ و٣طٍ - 2

)*(
ٌٝوش ك٢ ٗٙ 

 
ٝ ٛٞ ضٛك٤ق ٝجٞف، ئي جُٔؼ٠٘ ٫ ٣ٓطو٤ْ ذٜح، ٝ ج٧هٍخ ئ٠ُ جُٔوٛٞو ٛٞ ٓح " ٖٓ"جُٔوىٓس ذِلع 

 .يًٍٗحٙ

 571٘  . 1416/1996، 2و٣ٌٕٝ جُؿ٣ٞى١، جٌُٔطرس جُؼ٣ٍٛس، ٤ٚىج، ذ٤ٍٝش، ٠ : جذٖ نِىٕٝ، جُٔوىٓس، ضكو٤ن- 3

 307٘  . (جُٔلح٤ْٛ ٝ ج٫ضؿحٛحش)ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ - 1
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جُؿِٔـس ذَ ػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي ٣إًى أٗـٚ ٗوطـس جُرـىج٣ـس ك٢ جُطك٤َِ، ٝٛـًج و٤َُ ه١ٞ ػ٠ِ إٔ 

ػِٔحء جُ٘ٙ ك٢ ضك٬٤ِضْٜ ْٞجء ذىءٝج ذٞقىز ًرٍٟ ٝ جٗطٜٞج ئ٠ُ جُٞقىز جُٛـٍٟ أٝ جُؼٌّ 

ٖٓ يُي، كاْٜٗ هى أنًٝج ك٢ ج٫ػطرحٌ جُؿِٔس ٝ ٓو٫ٞضٜح ٝ أؾُجتٜح ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٓكحُٝس 

. ذؼْٟٜ ػىّ يًٍ يُي ٍٚجقس
(2)

  

 ذطؿُتطٚ جُ٘ٙ ٤ِْٝس ذ٤ٓطس ُو٤حِ ػ٬هحش جُطٗحذٚ ذ٤ٖ H.weinrich)كح٣ٍ٘٣ٕ )ئيٕ ٣وىّ - 

جُؿَٔ جُٔطؿحٌٝز ك٢ ٗٙ ٓح ك٢ ئ٠حٌ ٓلّٜٞ جُطٔحْي ج٢ُٛ٘، ٝ هى جضهً جُطك٤َِ ٌٚٞز 

ئؾٍجءجش ض٘ظ٤ٔ٤س ضوّٞ ػ٠ِ جُٞٚق جُِـ١ٞ ج٢ٌُِٗ ُِ٘ٛٞ٘ ٝٚلًح ٣ٍضٌُ ػ٠ِ ضك٬٣ٞش 

ح، ٝ ػ٤ِٚ أٌؾغ جُطٔحْي ج٢ُٛ٘ ئ٠ُ ػ٘حٍٚ ٗك٣ٞس ك٢ ج٧ْحِ، ًٔح إٔ ػِْ  ًْ ض٢ٌٓٓٞٗ أْح

جُِـس ػ٘ىٙ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ئ٫ّ ػِْ ُـس ٢ٛٗ، ذٔؼ٠٘ إٔ ًَ ذكع ُــ١ٞ ٢ٛٗ ٣ؿد إٔ ٣رىأ 

ذٚ ًا٠حٌ 
(1)

 ، ٝ ٫ ٣هٍؼ ػٖ ًٛج جُطٌٛٞ ًػ٤ٍ ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓٔ ًحٕ جُ٘ٙ ٖـِْٜ جُٗحؿَ  

ٝ ٌُٖ ذٞؾٜحش ٗظٍ نحٚس قٓد جٌٍُٟٝز ٧ٕ جُ٘ٙ ٛٞ ٌٓؼد ُى٣ْٜ ٝ ًَ جضؿحٙ ٣٘ظٍ 

 .ئ٤ُٚ ٝكن ٓ٘ظحٌٙ جُهح٘

ج١ًُ ضؼطرٍ ٓكحُٝطٚ  (T.A Van.Dijkكحٗى٣ي  )ُٛحقرٚ " ٗكٞ جُ٘ٙ"ٝ ٗؿى جضؿحٙ آنٍ - 

٢ٛ ٖٓ أًػٍ جُٔكح٫ٝش ضٞك٤وًح، ق٤ع ٣ٓؼ٠ ٖٓ ن٬ُٜح ئ٠ُ ٤ٚحؿس ٗٔٞيؼ ضك٤َِ جُ٘ٙ  

جُكًف : ق٤ع هىّ ٓؼح٤٣ٍ ضٍؾغ أؿِرٜح ئ٠ُ جُ٘كٞ جُط٤ُٞى١ جُطك٢ِ٣ٞ ذٌَٗ نح٘ ٓػَ 

ٝ ؿ٤ٍٛح ًٛج ك٢ ٓؼحُؿس ج٧ٌٖحٍ جُ٘ك٣ٞس، أٓح ػٖ ٓؼحُؿس  (ئػحوز جُطٍض٤د)ج٩ٞحكس، جُطٍض٤د 

ج٧ٌٖحٍ جُى٤ُ٫س كوى جْطؼَٔ ج٫ْطرىجٍ أٝ ج٩ق٬ٍ ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُٔؿحٌٝز ٝ ج٫َوٝجؼ        

ٝ جُطٞج١َ ٝ جُٔٗحذٜس ٝ ؿ٤ٍ يُي ، ٝ ُْ ٣وطٍٛ ضك٤ِِٚ ػ٠ِ ػ٘حٍٚ و٤ُ٫س ٝ ٗك٣ٞس       

 كو١ ذَ ئٗٚ ٣ىنَ ػ٤ِٔس جُطٞجِٚٞ ج٤ُٓحم، ٝ ػ٘حٍٚ ضىج٤ُٝس أنٍٟ ًػ٤ٍز ، ٣ٍٟ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 193٘  . (جُٔلح٤ْٛ ٝ ج٫ضؿحٛحش)ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ - 2

 53٘ . ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ - 1
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. ج٫ْطـ٘حء ػٜ٘ح ُلْٜ جُ٘ٙ ٝ ضل٤ٍٓٙ
(1)

  

ٝٚق  (T.A Van.Dijkكحٗى٣ي  )ذٔلّٜٞ ٝ ٓٛطِف " ػِْ جُ٘ٙ"ٝ ػ٤ِٚ كإ ٜٓٔس - 

جُ٘ك٣ٞس، جُى٤ُ٫س )جُؼ٬هحش جُىجن٤ِس ٝ جُهحٌؾ٤س ٨ُذ٤٘س ج٤ُٛ٘س ذٌَ ٓٓط٣ٞحضٜح جُٔهطِلس 

٧ٗٚ ذرٓح٠س ُ٘ح جُوىٌز ػ٠ِ جٓط٬ى ٗٛٞ٘ ٓطٔحٌْس ، ٝ هىٌز ػ٠ِ  (...جُطىج٤ُٝس، ج٤ُٓحه٤س 

 .ئٗطحؾٜح ٝ كٜٜٔح ٝ ضل٤ٍٓٛح ك٢ ئ٠حٌ ٗظ٣ٍس و٤ُ٫س، ضىج٤ُٝس ٝ ٌُٜ٘ح ٗك٣ٞس ج٧ْحِ 

ج  ... «( : T.A Van.Dijkكحٗى٣ي  )٣وٍٞ -  ًُ ٣رىٝ ك٢ جُٞجهغ إٔ جُهٛحتٙ ج٧ًػٍ ض٤٤ٔ

ح ك٢ جُٔٓطٟٞ جُى٢ُ٫، ٝ ًًج ك٢ جُٔٓطٟٞ جُطىج٢ُٝ  ًْ  »ُِ٘ٛٞ٘ أٜٗح ضٞؾى أْح
(2)

         

ٖٓ ن٬ٍ هٞجػى ئٌؾحػ٤س أٝ «ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘  (T.A Van.Dijkكحٗى٣ي  )ًٔح ٝٚق 

هحػى٣س، ٝٚلٜح ٓطٞج٤ُس ٖٓ جُؿَٔ ذؼٝ جُٔطٞج٤ُحش ٓورٍٞ، ٝ ذؼٟٜح  (ضهط٤طحش)٤ٛحًَ

 »ؿ٤ٍ ٓورٍٞ، ًإٔ ٫ ٣ٌٕٞ هحذ٬ً ُِلْٜ 
(3)

 ، ٝ ًٛج ٓح ٣ك٤ِ٘ح ئ٠ُ ذؼٝ هٞجػى جُ٘كٞ جُط٤ُٞى١ 

جُطك٢ِ٣ٞ جُهحٚس ذاٗطحؼ جُؿَٔ ٝ هىٌض٘ح ػ٠ِ يُي، ٌُٖ ذٌَٗ ٓططٌٞ ضلٍٞٚ جٍُؤ٣ح جُهحٚس 

ُِ٘ٙ ٖٓ هرَ كحٗى٣ي، كحُ٘كٞ جُطك٢ِ٣ٞ جُط٢ٌٓٓٞٗ ػرحٌز ػٖ ٗكٞ جُؿِٔس، ق٤ع ضٌٕٞ 

جُؿِٔس ٢ٛ جُٔوٛى ج٧ْح٢ْ جُط٢ ٣ٓؼ٠ ٖٓ ن٬ُٜح ئ٠ُ ضؿ٤ٓى ٓرحوب ُِؿِٔس ٝ ٤ٚحؿطٜح     

ٝ ضل٤ٍٓٛح ٝ كٜٜٔح ٝ جُكٌْ ػ٤ِٜح، ٧ٕ جُٗهٙ ك٤ٜح ئيج كْٜ ٓرحوب ٤ٚحؿس جُؿِٔس ْٞف 

ج ػ٠ِ ضطر٤وٜح ػ٠ِ أ٣س ؾِٔس قط٠ جُؿِٔس جُط٢ ُْ ٣ٓٔؼٜح ٖٓ هرَ، ٝ جُؼٌّ ًٌ . ٣ٌٕٞ هحو
(4)

   

ٝ ٖٓ ًٛج جُٔ٘طِن ٣ٌٖٔ ُٔٓطهىّ جُِـس إٔ ٣٘طؽ ٝ ٣ُٞى جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُٔورُٞس        - 

 ٝ قىٙ وٕٝ ؿ٤ٍٙ إٔ ٣ر٤ٖ" ػِْ جُ٘ٙ"ٝ ؿ٤ٍ جُٔورُٞس ُٔـح ُـٚ ٖٓ هىٌز ػ٠ِ كؼَ يُي ٝ ػ٠ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55 – 51٘ . ذ٤٘حضٚ ٝ ٝظحتلٚ :  ، كحٕ و٣ي، جُ٘ٙ 221- 220٘ . ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ : ٣٘ظٍ - 1

 55٘ . جُ٘ٙ ذ٤٘حضٚ ٝ ٝظحتلٚ : كحٕ و٣ي - 2

 51٘ . جُ٘ٙ ذ٤٘حضٚ ٝ ٝظحتلٚ : كحٕ و٣ي - 3

 78 – 76٘ . ٓكٔى جُٛـ٤ٍ ذ٘ح٢ٗ جُٔىجٌِ جُِٓح٤ٗس :  ٝ ٣٘ظٍ 52- 41٘ . ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ - 4
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ٝ ٗكٖ ٗ٘طظٍ ٖٓ  ... «" : و٣ي"جُ٘ٛٞ٘ جُٔورُٞس، ٝ ٣ؼط٢ هٞجػى جٝ ٗكٞ ذ٘حتٜح، ٣وٍٞ 

جُ٘كٞ ج٢ُٛ٘ ٖٓ ذ٤ٖ ٓح ٗ٘طظٍٙ ٓ٘ٚ إٔ ٣كىو ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ٣طِد ٖٓ جُٔطٞج٤ُس إٔ ضل٢ ذٜح 

. »٢ٌُ ضٌٕٞ ٓورُٞس 
(1)

  

 ٜٓٔس ٓور٤ُٞس جُ٘ٙ ُِ٘كٞ ج٢ُٛ٘ ٧ٕ جُوٞجػى جُطك٤ِ٣ٞس جُط٤ُٞى٣س ُِ٘ٙ «ٝ ذًٜج أًَٝ و٣ي - 

ٝ جُ٘ك٣ٞس ٝقىٛح جُوحوٌز ػ٠ِ ٬ٓقظس ئػحوز جُر٠٘ ج٤ٌُِٗس ُِػٍٝز جُِـ٣ٞس ُىٟ ٓٓطهىّ جُِـس  

 »ٝ ػ٠ِ ئٗطحؼ ػىو ؿ٤ٍ ٓكىٝو ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ 
(2)

 ؿ٤ٍ إٔ كحٗى٣ي ٫ ٣٘طِن ٖٓ ٗٔٞيؼ ٗك١ٞ 

ٚحٌّ، ذَ ًٔح ْروص ج٩ٖحٌز ٣طؼْ ٗك٣ٞس جُ٘ٙ ُى٣ٚ ذٔلح٤ْٛ و٤ُ٫س، ضٞج٤ِٚس، ضىج٤ُٝس 

ج وه٤وًح ًٍ  .٤ْحه٤س، ٓٔح ٣ط٤ف ُٚ ضؿحَٝ ج٠٧ٍ ج٤ُٟوس جُط٢ ضؼؿُ ػٖ ضل٤ٍٓ جُ٘ٙ ضل٤ٓ

ج١ًُ  (S.I.Petofiذطٞك٢ )ُٛحقرٚ " جُطك٤َِ جُط٤ُٞى١ ُِ٘ٙ"ًٔح ظٍٜ جضؿحٙ آنٍ ػٍف ذـ - 

قحٍٝ إٔ ٣وىّ ػىز أٌٖحٍ ُِٞٚق ٝ جُطك٤َِ ج٤٤ُٖٛ٘، كحٗطِن ٖٓ ٌؤ٣س ؾ٣ٍٛٞس ٝجٞكس 

جػطرٍش جُ٘ٙ ٝقىز ٤ًِس، ًٔح ٌأٟ أٗٚ ٖٓ ج١ٌٍٝٞ إٔ ضٌٕٞ جُ٘ظ٣ٍس ٗك٣ٞس ج٧ْحِ 

ج ك٢ يُي ذط٢ٌٓٓٞٗ، كوىّ ٓح ٣ؼٍف ذـ  ًٍ ًٔح أٖحٌ ئ٠ُ يُي      " جُر٤٘س جُؼ٤ٔوس ُِ٘ٙ"ٓطأغ

كحٕ و٣ي ٖٓ ن٬ٍ ك٤ٍٞس جُطْٞغ ٝ جُط٢ ْرن جُططٍم ُٜح، ٝ جُٔٛطِف ٣ك٤ِ٘ح ئ٠ُ      

" جُر٤٘س جُؼ٤ٔوس ُِؿِٔس"
(3)

َّ ًٛج ٣ؼٞو ئ٠ُ إٔ   ٝ ٛٞ أْٛ ٓح هىٓٚ جُ٘كٞ جُط٤ُٞى١ جُطك٢ِ٣ٞ، ُٝؼ

جُ٘كٞ جُط٤ُٞى١ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ك٢ ج٧ْحِ ٗكٞ وٌجْس جُؿِٔس، كاٗٚ ػ٘ىٓح ٣ىٌِ جُؿَٔ 

جُٔىٓؿس ك٢ ذؼٟٜح ٣ٌٕٞ ذًُي هى كطف جُٔؿحٍ ذحُ٘ٓرس ُٔ٘ظ١ٍ ٗكٞ جُؿِٔس إٔ ٣ٍٔٝج ٖٓ 

. ٓٓطٟٞ جُؿِٔس ئ٠ُ ٓٓطٟٞ أػْ ٝ أَٖٔ، ئٗٚ ٗكٞ جُ٘ٙ
(4)

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 51٘ . جُ٘ٙ ذ٤٘حضٚ ٝ ٝظحتلٚ : كحٕ و٣ي - 1

 43٘ . ٓىنَ ئ٠ُ ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ / كُٞلؿحٗؽ و٣طٍ - 2

 54٘ . ٓىنَ ئ٠ُ ػِْ جُِـس ج٢ُٛ٘ / كُٞلؿحٗؽ و٣طٍ - 3

 19 - 18٘  . 1989 ، 1ْؼ٤ى ٣وط٤ٖ ، ضك٤َِ جُهطحخ جٍُٝجت٢ ، جًٍُُٔ جُػوحك٢ جُؼٍذ٢ جُىجٌ جُر٤ٟحء ، جُٔـٍخ ، ٠ - 4
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ٝ ٧ٕ جُ٘كٞ جُط٤ُٞى١ هحّ ٤ُلٍٓ ظحٍٛز ج٫ذىجع ُىٟ جُٔطٌِْ ٝ هىٌضٚ ػ٠ِ ئٗٗحء ؾَٔ ُْ - 

٣ٓرن إٔ ٝؾىش أٝ كٜٔص ػ٠ِ يُي جُٞؾٚ جُؿى٣ى 
(1)

ًًُي إٔ ٣كون " ذطٞك٢" ، ٝقحٍٝ 

، ٝ ػحُْ ئذىجػ٢ (Welt-struktur)ضٞجًَٗح ٓؼوًىج ذ٤ٖ ػحُْ ٝجهؼ٢ كؼ٢ِ ٣طِن ػ٤ِٚ ذ٤٘س جُؼحُْ 

ضكون ك٢ ذ٤٘س جُ٘ٙ، ٧ٗٚ ٫ ٣ٌل٢ جٌُٗق ػٖ جُؼ٬هحش جُىجن٤ِس جُط٢ ضٔطى وجنَ جُ٘ٙ       

ٝ ضظٍٜ ك٢ ٓؼح٤ٗٚ ٝ ٓؼح٢ٗ أذ٤٘طٚ، ذَ ٣ؿد إٔ ٣طٓغ يُي جُطك٤َِ ٤ُْٟ ضِي جُٔؼح٢ٗ 

جُهحٌؾ٤س جُط٢ ٣ك٤َ ئ٤ُٜح جُ٘ٙ ٝ ٢ٛ ٓح ٣طِن ػ٤ِٜح جُٔؼح٢ٗ ج٩ٞحك٤س أٝ ج٩ٖح٣ٌس          

 .أٝ ج٩قح٤ُس أٝ جُطىج٤ُٝس ٝ ؿ٤ٍٛح

ٝ ٣ٓؼ٠ يُي ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ٗظ٣ٍس ٤ًِس ُِ٘ٙ ضؼحُؽ ًَ ؾٞجٗرٚ كٌحٗص ك٢ جُرىج٣س ٗظٍجش - 

ؾُت٤ـس أنًش ك٢ جُط٬قْ ٤ٖثًـح ك٤ٗثًـح ٝ ضٟـحػق ػىو ٌٓٞٗحش جُ٘ظ٣ٍس ج٤ُٛ٘س ُى٣ـٚ، ٝ ضؼوى 

ٗٔٞيؾٚ ئ٠ُ قى جْطكحٍ ٓؼٚ كٜٔٚ وٕٝ ٓؼٍكس ؾ٤ىز ذوٞجػى جُٔ٘طن ٝ أّْ كِٓل٤س ٝ ٓؼٍك٤س 

. ٝ ضىج٤ُٝس ػ٤ٔوس
(2)

  

ٝ ُْ ٣ٌٖ ٓ٘طِن ض٤ْٞغ جُٞٚق ٝ جُطك٤َِ ٖٓ جُر٤٘س أٝ جُٔٓطٟٞ جُ٘ك١ٞ ذَ ٖٓ جُٔٓطٟٞ - 

ٗظ٣ٍس "  ُِ٘ٛٞ٘ ك٢ ئ٠حٌ ٓح أ٠ِن ػ٤ِٚ ٓح ٚىه٤سجُى٢ُ٫ ج١ًُ ٣ؿ٤ُ ضل٤ٍٓجش و٤ُ٫س 

ح ئ٠ُ جُطوىّ جٌُر٤ٍ ج١ًُ "٤ٛٗس ؾُت٤س  ًْ ، ٝ ُٞقع أٗٚ جػطٔى ػ٠ِ ٓو٫ٞش ٓهطِلس ضٍؾغ أْح

 ٗظ٣ٍطٚ ٝظحتققىظ ُِٔو٫ٞش ج٣ٌُٞٛس ٝ جُٔ٘طو٤س جُلِٓل٤س، ًٔح أٗٚ هى قىو ذىهس ك٢ ئ٠حٌ 

ج٤ٌُٖٗٞٔ جُٓحذو٤ٖ ٝ ٤ًل٤س ٤ٚحؿس ٗظحّ جُوٞجػى جُهح٘ ذحُٔؼؿْ، ٝ هى ضؿحَٝ ك٢ يُي ٓح قىو 

 .ُٚ ك٢ ٗظ٣ٍس ض٢ٌٓٓٞٗ قط٠ ك٢ ٌٚٞضٜح جُٜ٘حت٤س

ًٔح ٗرٚ ئ٠ُ هٌٛٞ ًٛٙ جُوٞجػى ئي ئٗٚ ٣ٌٖٔ ضطر٤وٜح ػ٠ِ ًْ ٓكىٝو ٖٓ ج٧ٗٔح٠ ج٤ُٛ٘س     - 

 ٝ ضكطحؼ ضِي جُ٘ظ٣ٍس جُٔطٍٝقس ئ٠ُ ػ٤ِٔس ض٤ْٞغ ٓٓطٍٔ ذاٞحكس هٞجػى ؾى٣ىز ٓٓطهٍؾس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 76٘ . ٓكٔى جُٛـ٤ٍ ذ٘ح٢ٗ جُٔىجٌِ جُِٓح٤ٗس - 1

 257٘ . ْؼ٤ى قٖٓ ذك١ٍ٤ ، ػِْ ُـس جُ٘ٙ - 2
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انًـذخم 

 

ٖٓ ضك٤َِ أٌٖحٍ ٝ أٗٔح٠ ٓطرح٣٘س ٖٓ جُ٘ٛٞ٘، قط٠ ٣ٌٖٔ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٗظ٣ٍس ٤ًِس ضطؼحَٓ 

ٓغ ًْ ٫ ٜٗحت٢ ٖٓ جُ٘ٛٞ٘، ٝ ضٌٕٞ هحوٌز ػ٠ِ جًطٗحف يُي جُطؼحوٍ ج١ًُ ٣ٛ٘ؼٚ ٓ٘طؽ 

جُ٘ٙ ذ٤ٖ ػحُْ جُ٘ٙ ٝ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ أٝ ذ٤ٖ ذ٤٘س كؼ٤ِس ئذىجػ٤س ٝ ذ٤٘س نحٌؾ٤س ٓكطِٔس     

ٝ ٖٓ غْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٚق ٗٔٞيؾٚ ذٞؾٚ ػحّ ذأٗٚ ٗٔٞيؼ ٗك١ٞ، و٢ُ٫، ضىج٢ُٝ ٝ ٣وّٞ ػ٠ِ 

. ػ٤ِٔس ضأ٤ُق جُ٘ٙ ٝ ضوحذِٜح ػ٤ِٔس ضل٤ٌ٤ٌس: ػ٤ِٔط٤ٖ ٓك٣ٌٞط٤ٖ ٛٔح 
(1)

  

ٝ ْؼص جُىٌجْس ٩ُوحء . ًٛج ػٍٜ ٝؾ٤ُ ٫ضؿحٛحش ٤ٛٗس ًحٗص ُٜح ؾًٌٝ ؾ٤ِٔس ٝ- 

جُٟٞء ػ٠ِ ج٧كٌحٌ جُط٢ أْٓص ػ٤ِٜح ضك٬٤ِش ذؼٝ ج٫ضؿحٛحش، ًٝٛج جُِـ٣ٞس ٗؿىٙ ٣ؼى 

ذىأ  ٓىن٬ ٣ٌٍٝٞح ٫ ٓ٘ح٘ ٓ٘ٚ، ُلْٜ ٓح قىظ ُٔػَ ضِي ج٧كٌحٌ ق٤ٖ ضـ٤ٍ ٓٓحٌٛح، ٝ

ضٓط٘ى  جُِٓح٤٤ٖٗ ج٤ُٕٛ٘ٞ ك٢ ٝٞغ ٗظ٣ٍحش ٤ٛٗس ضٌَٗ أًػٍ ٌٓٞٗحضٜح ٖٓ ٌٓٞٗحش ُـ٣ٞس، ٝ

. ك٢ ضل٤ٍٓٛح ئ٠ُ ضل٤ٍٓجش ُـ٣ٞس ك٢ جُٔوحّ ج٧ٍٝ

ًٔح أٗٚ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ٓؼٍكس أٍٚٞ ضٌٛٞجضْٜ ُِٞهٞف ػ٠ِ ػ٬هس ٤ِْٔس ٚحوهس ذ٤ٖ - 

ٗىٌى ٓىٟ  ج٧ٍٚٞ ٝ جُط٤ْٞؼحش ، قط٠ ٗىٌى ؾ٤ىج ٓىٟ ٗؿحـ ذؼٝ ج٫ضؿحٛحش ج٤ُٛ٘س، ٝ

. ػطٜحجٗؽ
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  :انًُاسثاخ فٙ انقشآٌ انكشٚى- 

       

: ٔ فّٛ شالز يثاحس - 

 

. ضؼ٣ٍق جُٔ٘حْرس ُـس ٝ جٚط٬قح: جُٔركع ج٧ٍٝ* 

 

. أ٤ٔٛس ػِْ جُٔ٘حْرحش ٝ أهٞجٍ جُؼِٔحء ك٢ يُي: جُٔركع جُػح٢ٗ* 

 

 .أٗٞجع جُٔ٘حْرحش ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ: جُٔركع جُػحُع* 
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انفصم األٔل                                                        انًُاسثاخ فٙ انقشآٌ انكشٚى 

 

:  ك٤ٚ غ٬ظ ٝ- 

:  ضؼ٣ٍق جُٔ٘حْرس ُـس ٝ جٚط٬قح- 

           ٣ؼ٢٘ جضٛحٍ ج٢ُٗء ذح٢ُٗء ، ٝ ٓ٘ٚ  :(ٗٓد)ٖٓ جُلؼَ :  ضؼ٣ٍق جُٔ٘حْرس ُـس  /أ٫ٝ- 

جُط٣ٍن جُٔٓطو٤ْ ،٢ْٔ ًُُي ٫ضٛحٍ ذؼٟٚ ٖٓ  : (ج٤ُٓ٘د )ٝ  ٢ْٔ ٫ضٛحُٚ ذٚ، (جُ٘ٓد )

 .ذؼٝ
(1)

 

: جُٔ٘حْرس ك٢ ج٫ٚط٬ـ ُٜح ػىز ضؼ٣ٍلحش :  انًُاسثح اصطالحا/ شاَٛا - 

كٜح ج٢٠ٞ٤ُٓ ذوُٞٚ - 1 ٍَ ٍٓؾؼٜح ك٢ ج٣٥حش ٝ ٗكٞٛح ج٠ُ ٓؼ٠٘ ٌجذ١ ذ٤ٜ٘ح ػحّ أٝ  ٝ : "كوى ػ

نح٘ ، ػو٢ِ ، ق٢ٓ ،  ن٤ح٢ُ ، أٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ أٗٞجع جُؼ٬هحش أٝ جُط٬َّ جًُٛر٢ ًحُٓرد 

. ٝ جُٔٓرد ، ٝ جُؼِس ، ٝ جُٔؼٍِٞ ، ٝ جُ٘ظ٣ٍ٤ٖ ، ٝ جُٟى٣ٖ ٝٗكٞٙ
(2)

 

ٝ ػٍكٜح ج٩ٓحّ جُروحػ٢ - 2
(4 )

 ػِْ ضؼٍف ٓ٘ٚ ػَِ ضٍض٤د أؾُجتٚ ، ٝٛٞ ٍْ  ": ذوُٞٚ

 ." جُر٬ؿس ٧وجتٚ ئ٠ُ ضكو٤ن ٓطحذن جُٔؼح٢ٗ ُٔح جهطٟحٙ ٖٓ جُكحٍ
(5)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 1/889)، ُٓحٕ جُؼٍخ  (423/ 5): ٓؼؿْ ٓوح٤٣ّ جُِـس ، ٧ذ٢ جُك٤ٖٓ أقٔى ذٖ كحٌِ : جٗظٍ-  1

: ، ضحؼ جُؼٍِٝ ٖٓ ؾٞجٍٛ جُوحِٓٞ ، ُٔكٔى ٍٓض٠ٟ جٍُذ٤ى١  (182): جُوحِٓٞ جُٔك١٤ ُِل٤ٍَٝ أذحو١ : جٗظٍ- 2

(1/484 )

( 2/301): ج٩ضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ - 3

ٛٞ ج٫ٓحّ جُٔلٍٓ جذٍج٤ْٛ ذٖ ػٍٔ ذٖ قٖٓ جٍُذح٠  ذٖ ػ٢ِ ذٖ جذ٢ ذٌٍ جُروحػ٢ جذٖ جُكٖٓ ذٍٛحٕ جُى٣ٖ ٖٓ أؾِس أَٛ - 4

( 1/378) ج٧ٗٓحخ 885 ضٞك٢ ْ٘س 809جُوٍٕ جُطحْغ ُٚ ػىز ٓإُلحش ُٝى ك٢ جُروحع ٝ ٛٞ ذِى ٓؼٍٝف ذحُٗحّ ْ٘س 

( 1/2): ٗظْ جُىٌٌ ك٢ ض٘حْد ج٣٥حش ٝ جٌُٓٞ- 5
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انفصم األٔل                                                        انًُاسثاخ فٙ انقشآٌ انكشٚى 

 

ٝٗوَ ج٢ًٌُُٗ - 3
(1 )

جٌضرح٠ أ١ جُوٍإٓ ذؼٟٜح ذرؼٝ قط٠ : ػٖ جذ٢ ذٌٍ ذٖ جُؼٍذ٢ أٜٗح 

 .ضٌٕٞ ًحٌُِٔس جُٞجقىز ، ٓطٓوس جُٔؼح٢ٗ ،ٓ٘طظٔس جُٔرح٢ٗ
(2)

 

       ٢ٛ جٍُجذطس ذ٤ٖ ٤ٖٖ٘ ذأ١ ٝؾٚ ٖٓ جُٞؾٞٙ : ٝ ػٍكٜح جُىًطٌٞ ٓٛطل٠ ِْٓٓ ذوُٞٚ - 

ك٢ ًطحخ هللا ضؼح٠ُ جٌضرح٠ جٌُٓٞز ذٔح هرِٜح ٝٓح ذؼىٛح ، ٝك٢ ج٣٥حش ضؼ٢٘ ٝؾٚ ج٫ٌضرح٠  ٝ

 .ك٢ ًَ آ٣س ذٔح هرِٜح ٝ ٓح ذؼىٛح
(3)

 

 ٝؾٚ ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٖ جُؿِٔس ٝ جُؿِٔس ك٢ ج٣٥س "جٍُٔجو ذحُٔ٘حْرس : أٓح ٓ٘حع جُوطحٕ كوحٍ - 1

 ". جُٞجقىز أٝ ذ٤ٖ ج٣٥س ٝج٣٥س ك٢ ج٣٥حش جُٔطؼىوز ، أٝ ذ٤ٖ جٌُٓٞز ٝ جٌُٓٞز
(4)

 

َٕ أٗٓد جُطؼ٣ٍلحش ، ٛٞ ضؼ٣ٍق جُىًطٌٞ -  كرحُ٘ظٍ ئ٠ُ ضِي جُطؼ٣ٍلحش ٣ٍٟ جُرحقع أ

ٓٛطل٠ ِْٓٓ ، ٧ٗٚ ٣َٗٔ جُٔ٘حْد ذ٤ٖ ج٣٥حش ك٢ جٌُٓٞز جُٞجقىز ، ٝ ذ٤ٖ جٌُٓٞز جُط٢ 

. ٝ جٌُٓٞز جُط٢ ذؼىٛح ، كٜٞ ضؼ٣ٍق ؾحٓغ ٓحٗغ  هرِٜح

:  أقٕال انؼهًاء فّٛ أًْٛح ػهى انًُاسثاخ ٔ- 

:   أًْٛح ػهى انًُاسثاخ / أٔال-

 - ُّ ، ٝ ٛٞ ػِْ جُىه٤ن ٣كطحؼ   ػِْ جُٔ٘حْرحش ٖٓ أٍٖف جُؼِّٞ، ٧َٗٚ ٣طؼِن ذٌطحخ هللا ػ َّ ٝ ؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٛٞ أقى ػِٔحء ك٢ جُوٍٕ جُػحٖٓ ػٍٗ  745ٛٞ ج٫ٓحّ ذىٌ جُى٣ٖ ذٖ ػرى هللا ج٢ًٌُُٗ ، جذٞ ػرى هللا ُٝى ذحُوحٍٛز ٝ ْ٘س - 1

  794جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ضٞك٢ ْ٘س : ٛؿ١ٍ ػحُْ ذحُطل٤ٍٓ ٝ كوٚ جُٗحكؼ٤س ٝ ج٫ٍٚٞ ٝ ُٚ ٓٛ٘لحش ٜٓ٘ح 

( 1/32)جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ -  2

( 58):  ٓرحقع جُطل٤ٍٓ جُٔٞٞٞػ٢- 3

      (92):  ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ -4
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انفصم األٔل                                                        انًُاسثاخ فٙ انقشآٌ انكشٚى 

 

ئ٠ُ كْٜ ُٔوحٚى جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ٝ ضًٝم ُ٘ظٔٚ ، ٝ ذ٤حٗٚ جُؼؿُ ، ٝ ئ٠ُ ٓؼح٣ٗطٚ ؾٞ جُط٣َُ٘ 

، ٝ ٓؼٍكس ٓكٌٞ جٌُٓٞز ٝ جُٜىف ج٧ْحِ ج١ًُ ضىٌٝ قُٞٚ ، ٧ٗٚ ًػ٤ٍج ٓح ٣أض٢ ئ٠ُ يٖٛ 

. جُٔلٍٓ ػ٠ِ ٖحًِس جٍٖجهحش ك٣ٌٍس أٝ ٌٝق٤س 
(1)

 

:   أقٕال انؼهًاء فٙ ػهى انًُاسثاخ /شاَٛا- 

ه٤َ ئٕ أٍٝ ٖٓ أظٍٜ ذرـىجو ػِْ جُٔ٘حْرحش ُْٝ ٌٖٗ  ْٔؼ٘حٙ ٖٓ ؿ٤ٍٙ ٛٞ ج٩ٓحّ أذٞ ذٌٍ  

ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ 
(2)

ُْ ؾؼِص ًٛٙ ج٣٥س ئ٠ُ ؾ٘د :  ، ًٝحٕ ٣وٍٞ ػ٠ِ ج٢ٌٍُْ ئيج هٍب ػ٤ِٚ ج٣٥س 

ًٛٙ؟ ٝٓح جُٔكٌٔس ك٢ ؾؼَ ًٛٙ جٌُٓٞز ئ٠ُ ؾ٘د ًٛٙ جٌُٓٞز ؟ ٝ ًحٕ ١ٌُ٣ ػ٠ِ ػِٔحء 

" ذـىجو ُؼىّ ػِْٜٔ ذحُٔ٘حْرس
(3)

 

:  ْزِ أقٕال تؼض انؼهًاء فٙ ػهى انًُاسثاخ ٔ- 

ٗٓرس ًٛج جُؼِْ ٖٓ ػِْ جُطل٤ٍٓ ٓػَ ٗٓرس ٗٓرس ػِْ جُر٤حٕ ٖٓ ػِْ : هحٍ ج٫ٓحّ جُروحػ٢ - 1

. "جُ٘كٞ 
(4)

 

أًػٍ ُطحتق جُوٍإٓ ٓٞوػس ك٢ ضٍض٤رحش ٝ جٍُٝجذ١ : ٣وٍٞ جٍُج١َ -2
(5)

ٝ هحٍ ك٢ ضل٤ٍٓ . 

 جـك٢ ذىجتغ ضٍض٤رٚ ػِْ إٔ جُوٍإٓ ًْ جتق ٗظْ ًٛٙ جٌُٓٞز ٝـ ٖٓ ضأَٓ ك٢ ١ُ ٝ: ٌْٞز جُروٍز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ذطٍٛف )(58: )ٗلّ جٍُٔؾغ  (1 )

 ٛــ ، ًٝحٕ جٓحٓح ، ٓكىغح، قحكظح  238ٛٞ ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ذٖ ٣َحو ذٖ ٝجَٚ ذٖ ٤ٕٓٔٞ ج٤ُٓحذ١ٌٞ جُلو٤ٚ  ، ُٝى ْ٘س  (2)

( 551 5/550) ٛـــ ، أٗظٍ ج٧ٗٓحخ ُِٓٔؼح٢ٗ 324ٓػولح ، ػحُٔح ذحُلوٚ ٝ جُكى٣ع ٓؼح ، ضٞك٢ ك٢ ٍٖٜ ٌذ٤غ ج٥نٍ ٖٓ ْ٘س 

 ( 1/32: )جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ  (3)

( 1/5: )ٗظْ جُىٌٌ  (4)

( 10/145:) ٓلحض٤ف جُـ٤د  (5)
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 "آ٣حضٚ  أٗٚ ٓؼؿُ ذكٓد كٛحقس أُلحظٚ ٝ ٍٖف ٓؼح٣٘س كٜٞ أ٣ٟح ذكٓد ضٍض٤رٚ ٝ ٗظْ 
(1)

 

ٓ٘حْرس : ٖٓ ٖٞٔ ٝؾٞٙ ئػؿحَ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ جُٞؾٚ جٍُجذغ ٜٓ٘ح ٝٛٞ: يًٍ ج٢٠ٞ٤ُٓ  ٝ- 3

آ٣حضٚ ٝ ٌْٞز ٝجٌضرح٠ ذؼٟٜح ذرؼٝ ، قط٠ ضٌٕٞ ًحٌُِٔس جُٞجقىز ، ٓ٘ٓوس جُٔؼح٢ٗ ٓ٘طظٔس 

 ."جُٔرح٢ٗ 
(2)

 

ٝجػِْ إٔ جُٔ٘حْرس  ػِْ ٣ٍٖق ، ضكٌُ: ٝ ٣وٍٞ ج٢ًٌُُٗ - 4
(3 )

ذٚ جُؼوٍٞ ، ٝ ٣ؼٍف ذٚ 

"هىٌ جُوحتَ ك٤ٔح ٣وٍٞ 
(4 )

ػِْ جُٔ٘حْرحش ٣ؿؼَ أؾُجء ج٬ٌُّ ذؼٟٜح أنًج : " ٝ ٣وٍٞ أ٣ٟح. 

ذأػ٘حم ذؼٝ ،ك٤وٟٞ ذًُي ج٫ٌضرح٠ ٝ ٤ٛ٣ٍ جُطأ٤ُق قحُٚ قحٍ جُر٘حء جُٔكٌّٞ جُٔط٬تْ 

 ."ج٧ؾُجء 
(5)

  

ٖٓ كٞجتى ػِْ جُٔ٘حْرحش ، ؾٞوز ْري جُوٍإٓ ، ٝ أقٌحّ ٍْوٙ ٝ ٓؼ٠٘ : ٝ ٣وٍٞ جٌُُهح٢ٗ -  5

ًٛج إٔ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ذِؾ ٖٓ جُطٍجذ١ ذ٤ٖ ًِٔحضٚ ٝ آ٣حضٚ ٝ ٓوح٠ؼٚ ٝ ٌْٞٙ ٓرِـح ٣٩ًجتٚ ك٤ٚ 

. "أ١ ٬ًّ آنٍ
(6  )

 

ٛٞ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝ ٩ظٜحٌٙ  ٝ ٣ٍٟ جُرحقع إٔ ػِْ جُٔ٘حْرس ػِْ ؾ٤َِ ٫ٌضرح٠ٚ ذؿ٤َِ ٝ- 

ٝ ُّ َّ ك٢ جٍُذ١ ذ٤ٖ ٌْٞٙ ٝ قٌٔس جُؿ٤َِ هللا ػ ٓوح٠ؼٚ آ٣حضٚ قط٠ أٚرف ك٢ أ٠َٛ قِّس  ؾ

. ػ٠ِ ج٬٠٩م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 1/139 ):جٍُٔؾغ جُٓحذن - 1

( 1/54):  ٓؼطٍى ج٧هٍجٕ ك٢ ئػؿحَ جُوٍإٓ -2

( 4/217):ُٓحٕ جُؼٍخ: جٗظٍ.جُطوى٣ٍ ٝ جُهٍ٘ ، ٝ هرَ هىٌٙ ذحُكىِ :  ٢ٛٝ ٖٓ جُلؼَ قٌُ، ٝ جُكٌُ -3

( 37-1/35): جُرٍٛحٕ ك٢ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ - 4

( 1/32): جٍُٔؾغ جُٓحذن - 5

( 1/450 ): ٓ٘حَٛ جُؼٍكحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ: جٗظٍ- 6
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  :إَٔاع انًُاسثاخ فٙ انقشآٌ انكشٚى- 

: انًُاسثاخ فٙ انسٕسج انٕاحذج ، ٔ ٚرضًٍ أقسايا يُٓا / أٔال - 

 :  انًُاسثح تٍٛ فٕاذح انسٕس ٔ خٕاذًٓا- أ

َٖ  (1) جُْ }:ٓػحٍ يُي هُٞٚ ضؼح٠ُ ك٢ ذىج٣س ٌْٞز جُروٍز -  طَّو٤ِ ُٔ ِْ ُِ ًٟ ِٚ ُٛى ٣َْد ك٤ِ ٌَ ٌِطحُخ ٫  ُْ يَُِي ج

(2)  َٕ ْ٘لِوُٞ ُ٣ ْْ ْه٘حُٛ ََ ٌَ ح  َّٔ ِٓ َٝ ٬زَ  َّٛ َٕ جُ ٞ ُٔ ٣ُو٤ِ َٝ ٤ِْد  ـَ ُْ َٕ ذِح ُٞ٘ ِٓ َٖ ٣ُْإ ٣ ًِ َٕ ذِٔح  (3)جَُّ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٣ُْإ ٣ ًِ جَُّ َٝ

 َٕ ْْ ٣ُٞهُِ٘ٞ ِز ُٛ ٍَ ذِح٥ِْن َٝ ْٖ هَْرَِِي  ِٓ  ٍَ ُِ ْٗ ٓح أُ َٝ ٍَ ئ٤ََُِْي  ُِ ْٗ  ]4 -1جُروٍز [ {(4 )أُ

ِ  : ضؼح٠ُ ك٢ نطحّ جٌُٓٞز هحٍ ٝ-  ٍَ تِاَّللَّ ٌَ ُكمٌّ آَي ْؤِيُُٕ ًُ اْن َٔ  ِّ ٍْ َستِّ ِّ ِي ْٛ َِْضَل إِنَ ا أُ ًَ ُسُٕل تِ ٍَ انشَّ آَي

 ِّ ٍْ ُسُسهِ ٍَ أََحذٍد ِي ْٛ ُ  تَ ِّ اَل َُفَشِّ ُسُسهِ َٔ  ِّ ُكرُثِ َٔ  ِّ َياَل َِكرِ  ، ٝ ٛٞ نطحّ ٣ط٘حْن ]285جُروٍز [ ، {...َٔ

 !ٓغ جُرىء ًأٜٗٔح وكثح ًطحخ 
(1)

 

ٝ ٛٞ ك٢ أٍٝ جٌُٓٞز ٣ًًٍ ٚلحش جُٔطو٤ٖ جُط٢ ٣ط٤ُٕٔٝ ذٜح ، ٝ ٣ر٤ٖ ك٢ آنٍ جٌُٓٞز إٔ - 

. ٝ ج٣ًُٖ آٓ٘ٞج ٓؼٚ هى جٓطِثٞج ضِي جُٛلحش ٝ ضكِٞج ذٜح (٘)جٍٍُْٞ 
(2)

 

 : يُاسثح اٜٚح نًا قثهٓا ٔ نًا تؼذْا-  ب

َٝ }:  ٓػحٍ يُي هُٞٚ ضؼح٠ُ ُٖ ئِ ئ٣َِّحَى َْٗؼرُُى  طَِؼ٤ْ ْٓ ٍ [5: جُلحضكس ] ، {٣َّحَى َٗ َٝ  ، كاٗٚ ُٔح يًٍ ك٢ أ

    ٌَُ جُٔكحٓى ، ٝ ًٞٗٚ ٌذح ُِؼح٤ُٖٔ ، ٝ ٛٞ جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ - ضؼح٠ُ -جٌُٓٞز جْطكوحم هللا 

ٛٞ ٓغ ًَ ًٛج جُِٔي جُٔطٍٛف ك٢ ج٤ُّٞ ج١ًُ ٫ ِٓي ك٤ٚ ٧قى ئ٫ هللا ، ًحٕ ٖٓ ٖإٔ ًَ  ٝ

ػحهَ إٔ ٣ورَ ػ٠ِ ٖٓ ًٛٙ ٚلحضٚ ٝ ضِي ػظٔطٚ ، ٓؼطٍكح ذحُؼرٞو٣س ُٚ ، ٝ جًٍُ جٌُحَٓ ُؿ٘حذٚ 

ٌف  ـجػص و، ٝـٓؽ ٓى جغ٠٘ ٝـج ــغْ ئٗٚ ُْ. ٕٝ ٝ جُٔىو ـٙ جُغـج ٖٓـجُدـٙ ، ٠ـج ج٢ُـجُؼظ٤ْ ، ِٓطؿة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 1/239: )ك٢ ظ٬ٍ جُوٍإٓ : جٗظٍ (1)

( 76: )جٗظٍ ٓرحقع ك٢ جُطل٤ٍٓ جُٔٞٞٞػ٢  (2)
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انفصم األٔل                                                        انًُاسثاخ فٙ انقشآٌ انكشٚى 

 

جٛىٗح جٍُٛج٠  : } ذحُؼرٞو٣س، ض٘حْد إٔ ٣ٓطٍٗف ُِطِد ٖٓ يُي جٍُخ جُٔٓطؼحٕ، ك٤وٍٞ

.  [6: جُلحضكس]  ، {جُٔٓطو٤ْ
(1)

 

:  انًُاسثح تٍٛ اٜٚح ٔ فاصهرٓا- ض

هللّاُ } :ٓػحٍ يُي هُٞٚ ضؼح٠ُ َٝ َٖ هللّاِ  ِّٓ ح٫ً  ٌَ رَح َٗ َٓ ًَ ح  َٔ جء ذِ َُ ح َؾ َٔ ٌِهَسُ كَحْهطَُؼْٞج أ٣َِْى٣َُٜ ح َّٓ جُ َٝ ٌُِم  ح َّٓ جُ َٝ  

 ٌْ ٤ٌِ ٌُ َق ٣ُِ ، ٝ ضطٟف ٓ٘حْرس كحِٚس ًٛٙ ج٣٥س ُٟٜٔٔٞٗح ك٢ هٛس [38:جُٔحتىز] ، {َػ

ج٧ػٍجذ٢ ٓغ ج٧ٚٔؼ٢ 
(2)

             :  جُط٢ ٣ٌٞوٛح ذؼٝ جُٔل٣ٍٖٓ ػ٘ى آ٣س جٍُٓهس ، ٢ٛٝ 

َٖ هللّاِ }: إٔ ج٧ٚٔؼ٢ هحٍ هٍأش  ِّٓ ح٫ً  ٌَ رَح َٗ َٓ ًَ ح  َٔ جء ذِ َُ ح َؾ َٔ ٌِهَسُ كَحْهطَُؼْٞج أ٣َِْى٣َُٜ ح َّٓ جُ َٝ ٌُِم  ح َّٓ جُ َٝ  

 ٌْ ٤ٌِ ٌُ َق ٣ُِ هللّاُ َػ َٝ.} 

أػى ، كأػىش ٝ هللا ؿلٌٞ : ٬ًّ هللا، هحٍ: ٬ًّ ٖٓ ًٛج ؟ هِص): ٝ ئ٠ُ ؾ٘ر٢ أػٍجذ٢ كوحٍ - 

   (ٝهللا ػ٣ُُ ق٤ٌْ):  كحٗطرٜص كوِص! ٤ُّ ًٛج ٬ًّ هللا: ،ٝ ئ٠ُ ؾ٘ر٢ أػٍجذ٢ كوحٍ(ٌق٤ْ

كٖٔ أ٣ٖ ػِٔص أ٢ٗ :  ٫ ، هِص: أضوٍأ جُوٍإٓ ؟ هحٍ: أٚرص ًٛج ٬ًّ هللا ، كوِص ُٚ  :كوحٍ 

 .(٣ح ًٛج ػُ كٌْ كوطغ ، ٝ ُٞ ؿلٍ ٝ ٌقْ ُٔح هطغ: أنطأش ؟ كوحٍ 
(3 )

:   انًُاسثاخ تٍٛ انسٕسذٍٛ /شاَٛا- 

: ٣طٟٖٔ أهٓحٓح ٜٓ٘ح ٝ- 

: انًُاسثح تٍٛ أٔل انسٕسج ٔ خاذًح يا قثهٓا - أ

َٝ } : ٓػحٍ يُي ك٢ آنٍ ٌْٞز ج٧قوحف هحٍ ضؼح٠ُ   َِ ُْ ٍُّ َٖ جُ ِٓ  ِّ ُْ َُْؼ ٍَ أُُُٝٞ ج رَ َٚ ح  َٔ ًَ  ٍْ رِ ْٚ ٫َ  كَح

 َْ ٌٍ ۚ ذ٬ٌََؽ ۚ كََٜ ْٖ ََٜٗح ِٓ حَػسً  َْ ِْرَػُٞج ئ٫َِّ  َ٣ ْْ َُ َٕ ح ٣َُٞػُىٝ َٓ  َٕ ْٝ ٍَ َ٣ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُ َّٜ أَٗ ًَ  ۚ ْْ َُُٜ َْ طَْؼِؿ ْٓ          ضَ

 َٕ وُٞ ِْ ُْلَح ُّ ج ْٞ ُْوَ َُِْٜي ئ٫َِّ ج :  ج هحٍ ضؼح٠ُ ـك٢ أٍٝ ٌْٞز ٓكٔى جُط٢ ض٤ِٚ  ، ٝ[55: ج٧قوحف ] ، { ٣ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 1/17): ٗظْ جُىٌٌ: جٗظٍ - 1

ػرى جُِٔي ذٖ ه٣ٍد ذٖ ػ٠ِ ذٖ أٚٔغ جُىج٠٘ٛ ، أذٞ ْؼ٤ى ج٧ٚٔؼ٢ ، أقى أتٔس جُؼِْ ذحُِـس ٝ جُٗؼٍ ٝ :  ج٧ٚٔؼ٢ - 2

( 4/162) ٛــ ، ج٫ػ٬ّ ٢ًٌُُِٗ 216جُرِىجٕ ، ٝ ُٓٞىٙ ٝٝكحضٚ ك٢ جُرٍٛز ْ٘س 

    (2/354): َجو ج٤ٍُٔٓ - 3
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{ ُْ ِٜ حُِ َٔ ََ أَْػ ْٚ َِ هللَاِ أَ ر٤ِْ َْ  ْٖ ُىٝج َػ َٚ  َٝ ٝج  ٍُ لَ ًَ  َٖ ٣ْ ًِ  ، كحُوّٞ جُلحْوٕٞ ْٛ [1: ٓكٔى ] ، { جَُّ

 .ج٣ًُٖ ًلٍٝج ٝ ٚىٝج ػٖ ْر٤َ هللا
(1)

 

 :انًُاسثح تٍٛ يضًٌٕ كم سٕسج نًا قثهٓا - ب

      ٖٓ ٝؾٞٙ جُٔ٘حْرحش ذ٤ٖ جٌُٓٞ إٔ ٣٘ظٍ ئ٠ُ ٟٕٓٔٞ ًَ ٌْٞز ٝ ٟٕٓٔٞ ٓح هرِٜح  ٝ- 

:  ٖٓ أٓػِس يُي  ٝ

      ٓ٘حْرس ٌْٞز جُروٍز ُلحضكس جٌُطحخ ، كإ جُروٍز ضل٤َٛ ُٔؿَٔ جُلحضكس ، كل٢ ٌْٞز 

َْ } :  ج٫ْطوحٓس ، ك٢ هُٞٚ جُلحضكس وػحء ج٣ًُٖ نٛٞج هللا ذحُؼرحوز ٝ طَو٤ِْ ْٓ ُٔ ج٠َ جُ ٍَ ِٛ ِْٛىَٗح جُ   { جِ

             ٍٝٚج٠ٚ جُٔٓطو٤ْ ٛٞ ًطحذٚ جُؼ٣ُُ ، ًُُي هحٍ ك٢ أٍٝ ٌْٞز جُروٍز }6: جُلحضكس]

{ َٖ طَو٤ِْ ُٔ ِْ ِٚ ًَٛىٟ ُِ ٣َْد ك٤ِْ ٌَ ٌِطَحُخ ٫َ      ، كحضرؼٞٙ كاٗٚ جٍُٛج٠ جُٔٓطو٤ْ  [2: جُروٍز ] ، { َيَُِي جُ

           ج٣ًُٖ أٗؼْ هللا ػ٤ِْٜ ، ٝ جُٔـٟٞخ ػ٤ِْٜ :ٝ يًٍ ك٢ ٌْٞز جُلحضكس جُطٞجتق جُػ٬غس ٝ ٛٞ 

ك٢ ٌْٞز جُروٍز أٖحٌ ئ٠ُ ٖثٕٞ ًٛٙ جُطٞجتق جُػ٬غس كًًٍ ج٣ًُٖ ػ٠ِ ًٟٛ  ٝ جُٟح٤ُٖ ، ٝ

ٖٓ ٌذْٜ ، ٝ يًٍ ج٣ًُٖ جٖطٍٝج ج٬ُُٟس ذحُٜىٟ ، ٝيًٍ ج٣ًُٖ ذحءٝج ذـٟد ٖٓ هللا 
(2 )

:   انًُاسثح تٍٛ خاذًرٙ انسٕسذٍٛ-ض

ذإٔ ٫ ٣ِٓي ذْٜ ٣ٍ٠ن جُٔـٟٞخ ػ٤ِْٜ ٝ ٫  ٓػحٍ يُي نطْ ٌْٞز جُلحضكس ذحُىػحء ُِٔإ٤ٖ٘ٓ

ئؾٔح٫، ٝ نطٔص ٌْٞز جُروٍز ذحُىػحء ذإٔ ٫ ٣ِٓي ذْٜ ٣ٍ٠وْٜ ك٢ جُٔإجنًز ذحُهطأ  جُٟح٤ُٖ

    ٝج٤ُٓ٘حٕ ، ٝقَٔ ج٩ٍٚ ٝ ٓح ٫ ٠حهس ُْٜ ذٚ ضل٬٤ٟ ، ٝ ضٟٖٔ آنٍٛح أ٣ٟح ج٩ٖحٌز 

ِٚ } : ئ٠ُ ٤٠ن جُٔـٟٞخ ػ٤ِْٜ ٝ جُٟح٤ُٖ ذوُٞٚ ضؼح٠ُ  ِِ ُْ ٌُ  ْٖ ِٓ َٖ أََقٍى  ُم ذ٤َْ ٍِّ   {   ٫َ ُٗلَ

 . كطأنص جٌُٓٞضحٕ ٝ ضٗحذٜطح ك٢ جُٔوطغ[285جُروٍز ]
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (82): ٓرحقع ك٢ جُطل٤ٍٓ جُٔٞٞٞػ٢ :  جٗظٍ-1

( 84): جٍُٔؾغ جُٓحذن :  جٗظٍ-2

 (64/70): ض٘حْن جُىٌٌ ك٢ ض٘حْد جٌُٓٞ : ٗظٍ- 3
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  :فّٛ شالشح يثاحس ٔ- 
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 .٣ٍ٠ن ٓؼٍكس جُلٞجَٚ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ: جُٔركع جُػح٢ٗ * 

 .ػ٬هس جُلحِٚس ذٔح هرِٜح: جُٔركع جُػحُع * 
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: ذؼشٚف انفاصهح نغح ٔ اصطالحا- 

 .(جُلحَٚ)ٝؾٔؼٜح كٞجَٚ، ٓإٗع  (كَٛ) ٖٓ جُلؼَ :  انفاصهح نغح /أٔال- 
(1)

 

جُلَٛ جُكحؾُ ذ٤ٖ ج٤ُٗث٤ٖ، كَٛ ذ٤ٜ٘ٔح ك٬ٛ كحٗلَٛ ٝ جُلَٛ ٝ  " : هحٍ جذٖ ٤ْىٙ- 

جُٔلَٛ ًَ ِٓطو٠ ػظ٤ٖٔ ٖٓ جُؿٓى ، ٝ جُلحِٚس جُكٍَ جُط٢ ضلَٛ ذ٤ٖ جُكٍجٌض٤ٖ ك٢ 

 ". جُ٘ظحّ
(2)

 

ِص جُٖٞحـ  َٛ ئيج ًحٕ ٗظٔٚ ٓل٬ٛ ذإٔ ٣ؿؼَ ذ٤ٖ ًَ ُإُإض٤ٖ ٍٓؾحٗس أٝ ًٌٖز أٝ : ٣ٝوحٍ ك

 .ؾٍٞٛز ضلَٛ ذ٤ٖ جغ٤ٖ٘ ٖٓ ُٕٞ ٝجقى 
(3)

 

:   انفاصهح اصطالحا /شاَٛا - 

:  اخرهف انؼهًاء قذًٚا ٔ حذٚصا فٙ انًؼُٗ االصطالحٙ نهفاصهح- 

:  فًٍ ذؼشٚفاخ انؼهًاء انقذايٗ- 

ػٍكٜح أذٞ ػٍٔٝ جُىج٢ٗ - 1
(4)

أٓح جُلحِٚس ك٢ٜ ج٬ٌُّ : ٢ٛ جنٍ جُؿِٔس ، ٝ هحٍ : "  ذوُٞٚ 

جُٔ٘لَٛ هى ٣ٌٕٞ ٌأِ آ٣س ، كحُلحِٚس ضؼْ ٌؤِٝ أ١ ٝ ؿ٤ٍٛح ، ٝ ًَ ٌأِ آ٣س كحِٚس 

. " كحُلحِٚس ضؼْ جُ٘ٞػ٤ٖ ، ٝ ضؿٔغ جٍُٟذ٤ٖ
(5)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 585: )جُٔ٘ؿى ك٢ جُِـس : جٗظٍ  (1)

( 8/329: )٫ذٖ ٤ْىٙ: جُٔكٌْ ٝ جُٔك١٤ ج٧ػظْ  (2)

( 12/193: )ض٣ًٜد جُِـس ، ٧ذ٢ ٌٓ٘ٛٞ ٓكٔى ذٖ أقٔى ج١ٍَٛ٧  (3)

ٛٞ ج٩ٓحّ ػػٔحٕ ذٖ ْؼ٤ى، أذٞ ػٍٔٝ جُىج٢ٗ ، ٖٓ أتٔس جُوٍجءز ، ُٚ ٓٛ٘لحش ٜٓ٘ح جُط٤٤ٍٓ ك٢ ًٓجٛد جُوٍجءز جُٓرؼس ،  (4)

( . 2/57)ًٌٖجش جًُٛد :  ٛــ ، جٗظٍ 422ضٞك٢ ْ٘س 

( 32): جُوٍجءز جُٓرؼس ،٧ذ٢ ػٍٔٝ جُىج٢ٗ  جُط٤٤ٍٓ ك٢ ًٓجٛد   (5)
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ػٍكٜح ج٩ٓحّ جٍُٓح٢ٗ ٝ- 2
( 1)

جُلٞجَٚ قٍٝف ٓطٗحًِس ك٢ جُٔوح٠غ ضٞؾد قٖٓ :  ذوُٞٚ 

"ئكٜحّ جُٔؼح٢ٗ 
(2)

 كٜٞ ٣إًى ػ٠ِ وٌٝ جُلحِٚس ك٢ جُٔؼ٠٘ ، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ وٌٝٛح ك٢ ج٣٩وحع 

 .جُٔطُٞى ٖٓ جُٔوح٠غ جُٔطٗحًِس 

 .٢ٛ ًِٔس جنٍ ج٣٥س ، ًوحك٤س جُٗؼٍ ٝ ه٣ٍ٘س جُٓؿغ :ٝػٍكٜح ج٢ًٌُُٗ ذوُٞٚ  -3
(3)

 

٠حتلس يجش ٓطِغ ٝ ٓوطغ ٓ٘ىٌؾس ك٢ ٌْٞز ٖٓ جُوٍإٓ : " ٝػٍكٜح جٌُُهح٢ٗ أٜٗح - 4

.ج٣ٌٍُْ
(4)

 

:  يٍ ذؼشٚفاخ انؼهًاء انًحذشٍٛ ٔ- 

٣وٛى ذحُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس يُي جُِلع ج١ًُ نطٔص : "ػٍكٜح جُىًطٌٞ كَٟ قٖٓ ػرحِ ذوُٞٚ - 1

ذٚ ج٣٥س ، كٌٔح ْٔٞج ٓح نطْ ذٚ ذ٤ص جُٗؼٍ هحك٤س ، ج٠ِوٞج ػ٠ِ ٓح نطٔص ذٚ ج٣٥س ج٣ٌٍُٔس 

".كحِٚس
(5)

 

ٝ ٗؼ٢٘ ذحُلحِٚس ج٬ٌُّ جُٔ٘لَٛ ٓٔح ذؼىٙ ٕ ٝهى ٣ٌٕٞ : ٝػٍكٜح ج٤ُٗم ٓ٘حع جُوطحٕ ذوُٞٚ- 2

 ٫ّ ـٌأِ آ٣س ٝ هى ٫ ٣ٌٕٞ، ٝ ضوغ جُلحِٚس ػ٘ى ٜٗح٣س جُٔوطغ جُهطحذ٢، ٝ ٤ْٔص ذًُي ٧ٕ جُي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ  384ٙ ٛــ ، ٗك١ٞ ٓطٌِْ ، أ٢ُٞٚ ، ٓلٍٓ ، ضٞك٢ ْ٘س 296 ٛٞ ج٩ٓحّ أذٞ قٖٓ ػ٢ِ ذٖ ػر٢ٓ جٍُٓح٢ٗ ، ُٝى ْ٘س -1

( 7/862): ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ، ُؼٍٔ ًكحُس : جٗظٍ 

جٍُٓح٢ٗ ٝ  ) جٌُ٘ص ك٢ ئػؿحَ جُوٍإٓ ،٧ذ٢ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ػ٠ٓ٤ جٍُٓح٢ٗ ، ٍٞ غ٬ظ ٌْحتَ ك٢ جػؿحَ جُوٍإٓ -2

( 91 : )(جُهطحذ٢ ٝ جُؿٍؾح٢ٗ 

( 1/53):  جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ، ٢ًٌُُِٗ -3

( 1/339)  ٓ٘حَٛ جُؼٍكحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ، ٌُُِهح٢ٗ -4

( 225 ): جػؿحَ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ُلَٟ قٖٓ ػرحِ ْٝ٘حء كَٟ ػرحِ -5
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 ".٣٘لَٛ ػ٘ىٛح 
(1)

 

:  ٝ ج٬ُٔقظس ٖٓ ن٬ٍ جُطؼ٣ٍلحش جُٓحذوس أٜٗح ٫ ضهٍؼ ػٖ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ٛٔح- 

  .إٔ جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ضٌٕٞ ػ٠ِ ٜٗح٣س جُؿِٔس، ًٔح ك٢ ضؼ٣ٍق جٍُٓح٢ٗ- 1

 إٔ جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ضٌٕٞ ػ٠ِ ٌؤِٝ ج٣٥س ، ًٔح ٛٞ ٌأ١ كَٟ قٖٓ ػرحِ ، ًٔح -2

٬٣قع إٔ ٬ً جُٔؼ٤٤ٖ٘ ُٜٔح جػطرحٌ ك٢ ضؼ٣ٍق جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ، كٖٔ يٛد ج٠ُ جُٔؼ٠٘ 

ج٧ٍٝ كوى جػطرٍ أٗٚ ٤ُّ ك٢ جُوٍإٓ ْؿغ ، ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ جُػح٢ٗ كوى أؾحَ إٔ جُوٍإٓ 

  .ْؿؼح ، ٌُ٘ٚ ْؿغ ٓؼؿُ ٣لٞم هىٌز جُرٍٗ

٤ُٚ جٌُُهح٢ٗ ئٝ ج١ًُ ٤ٔ٣َ ج٤ُٚ جُرحقع ك٢ ٓؼ٠٘ جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس جٚط٬قح ٛٞ ٓح يٛد - 

.٠حتلس يجش ٓطِغ ٝ ٓوطغ ٓ٘ىٌؾس ك٢ ٌْٞز ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ : "أٜٗح 
(2  )

يُي أٗٚ ٤ُّ  ٝ

.  ٧ًػٍ ٖٓ آ٣سضٌٕٞ ذحٌٍُٟٝز إٔ ضٌٕٞ ٌَُ آ٣س كحِٚس، كٜ٘حى كحِٚس هى 

:  انقشآٌ انكشٚىفٙ طشٚق يؼشفح انفٕاصم - 

.ضٞه٤ل٢ ، ٝه٤ح٢ْ: يًٍ ج٢٠ٞ٤ُٓ إٔ ُٔؼٍكس جُلٞجَٚ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٣ٍ٠و٤ٖ - 
(3)

 

:   انطشٚق انرٕقٛفٙ /أٔال- 

.  ٌؤِٝ ج٣٥س ك٢ جٌُٓٞز ذطكى٣ى (٘)ٝٛٞ ٓح غرص ػٖ جُ٘ر٢ - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(  153): ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ُِوطحٕ- 1

( 1/339 ):ٓ٘حَٛ جُؼٍكحٕ ٌُُِهح٢ٗ - 2

:  ، ئضوحٕ جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ، ُلَٟ قٖٓ ػرحِ (2/268)ج٩ضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ، ٢٠ٞ٤ُِٓ : جٗظٍ- 3

(1/440/441  )
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ًحٕ ئيج هٍأ هطغ  (٘)إٔ ٌٍْٞ هللا – ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ح – ٓح ١ٌٝ ػٖ أّ ِْٔس : و٤ُِٚ  ٝ- 

 غْ {جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ }  ذْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ ، غْ ٣وق ، }:هٍجءضٚ آ٣س آ٣س ، ٣وٍٞ 

 {.... ،غْ ٣وق {جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ } ٣وق 
(1)

 

ًًُي ٤ُؼِْ جُ٘حِ ٌؤِٝ  (٘)ًحٕ ٣وق ػ٠ِ ًَ آ٣س ، ٝ ئٗٔح ًحٗص هٍجءضٚ  (٘)كحُ٘ر٢ - 

جٗٔح ضكوو٘ح أٗٚ – وجتٔح ضكوو٘ح أٗٚ كحِٚس ، ٝ ٓح ِٝٚٚ  (٘)ج٣٥حش ، كٔح ٝهق ػ٤ِٚ جُ٘ر٢ 

ٍٓز ٝ ٝجِٚس ٍٓز أنٍٟ ك٤طكَٔ جُٞهق ػ٤ِٚ  (٘)٤ُّ ذلحِٚس، ٝ ٓح ٝهق ػ٤ِٚ جُ٘ر٢ 

:  غ٬غس أٌٓٞ

 .إٔ ٣ٌٕٞ جُٞهق ُطؼ٣ٍق جُلحِٚس- 1

 .  إٔ ٣ٌٕٞ جُٞهق ضؼ٣ٍلح ُِٞهق جُطحّ-2

 . إٔ ٣ٌٕٞ جُٞهق ٬ُْطٍجقس-3

:  احرًم انٕصٕل ٔ- 

 .إٔ ٓح ِٝٚٚ ذٔح ذؼىٙ ٤ُّ كحِٚس- 1

 . أٝ كحِٚس ٝ ِٜٝٚح ُطوىّ ذ٤حٜٗح-2
(2)

 

:   انطشٚق انقٛاسٙ /شاَٛا- 

ٝٛٞ ٓح أُكن ٖٓ جُٔكطَٔ ؿ٤ٍ جُٔ٘ٛٞ٘ ٝ جُٔ٘حْد، ٝ ٫ ٓكًٌٝ ك٢ يُي ٧ٗٚ ٣َحوز ك٤ٚ 

 .٫ٝ ٗوٛحٕ، ٝئٗٔح ؿح٣طٚ أٗٚ ٓكَ كَٛ أٝ َٝٚ
(3)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٚككٚ ج٧ُرحذ٢  29272ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، ًطحخ جُوٍجءجش ػٖ ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْْ ك٢ كحضكس جٌُطحخ- 1

( 2/268/269: ) ج٩ضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ، ٢٠ٞ٤ُِٓ: جٗظٍ- 2

 )245): أٍٚٞ جُلوٚ ،٧ذ٢ ٍَٛز :  جٗظٍ-3
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: ٔنقذ ركش انؼهًاء تؼض انطش  نًؼشفح انفٕاصم تانقٛاط ٔ ْٙ - 

:  يسأاج اٜٚح تًا قثهٓا ٔيا تؼذْا طٕال ٔال قصشا- 1

ػ٘ىٓح ضطرغ جُؼِٔحء ج٣٥س ٝ جْطوٍتٞج جُلٞجَٚ ك٢ جٌُٓٞ ٣ٞ٠ٜح ٝ ه٤ٍٛٛح ٝؾىٝج إٔ ج٣٥حش - 

جُطٞجٍ ُْ ضأش ئ٫ ك٢ جٌُٓٞ جُطٞجٍ ػ٠ِ ٓوىجٌ ٓطٓحٝ، ًًُٝي ُْ ضأش جُوٛحٌ ئ٫ ك٢ أهٍٛ 

    جٌُٓٞ، ٝجْط٘رطٞج أ٬ٚ ُٔؼٍكس جُلحِٚس ،ٝ ٛٞ ٓٓحٝجضٜح ُٔح هرِٜح ٝ ٓح ذؼىٛح ك٢ جُطٍٞ 

َٕ }: ٝ جُوٍٛ ، كًِج ُْ ٣ؼىٝج هُٞٚ ضؼح٠ُ  ُؼٞ َٔ ْٓ َ٣ َٖ ٣ْ ًِ طَِؿ٤ُد جَُّ ْٓ ح ٣َ َٔ ٝ هُٞٚ  [ج٧ٗؼحّ ]،   {ئَِّٗ

 ، ُؼىّ ٓٓحٝجضٜح ك٢ جُطٍٞ ٌُِٓٞز جُط٢ ك٤ٜح [ج٧ػٍجف  ]،  { كى٫ٛٔح ذـٌٍٝ }:  ضؼح٠ُ

 ، ك٤رو٠ إٔ ًٛج جُكٌْ جُػحذص ذح٫ْطوٍجء ٫ [21:جُٔىغٍ] ،  { غْ ٗظٍ}ٝػىٝج هُٞٚ ضؼح٠ُ 

٣َٗٔ جٌَُ كحُـحُد إٔ آ٣حش جٌُٓٞ جُطٞجٍ ٣ٞ٠ِس ، ٝ آ٣حش جٌُٓٞ جُوٛحٌ ه٤ٍٛز ، ٝ هى 

.٣ٌٕٞ ج٧ٍٓ ػ٠ِ ن٬ف يُي ضرؼح ُِطٞه٤ق
(1 )

 : يشاكهح انفاصهح نغٛشْا يًا ْٕ يؼٓا فٙ انسٕسج فٙ انحشف األخٛش يُٓا أٔ فًٛا قثهّ- 2

يُي إٔ ًَ آ٣س ؾحءش ك٢ جُوٍإٓ كاٗٔح ضؼطرٍ كحِٚطٜح ذأنٍ قٍف ك٤ٜح ق٤ع ضٌٕٞ ٓٗحًِس  ٝ- 

َٞ هللَاُ أََقى } : ُٔح هرِٜح ٝٓح ذؼىٛح ك٢ جُكٍف ج٧ن٤ٍ ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ ُٛ َِ ى (1) هُ َٔ َّٛ  { (2) هللَاُ جُ

كإ جُؼرٍز ضٌٕٞ ذحُٔٗحًِس ك٤ٚ ٓغ  (٣إٕٓ٘ٞ)كايج ًحٕ هرَ جُكٍف ج٧ن٤ٍ قٍف ٓى ٗكٞ 

. جػطرحٌ جُٔٓحٝز ك٢ جَُٕٞ

ػظ٤ْ، ٣ًٍْ، ٝه٣ٍٕ، ٧ٕ قٍف جُٔى جُُجتى هرَ : ٝ أٓح ٓح ٣وحِ ذٔح جُكٍف ج٧ن٤ٍ ك٘كٞ- 

جُكٍف جُٔطكٍى ٛٞ جُلحِٚس ك٢ جٚط٬ـ ًٛج جُؼِْ ، كإ ُْ ٣ٌٖ ٓٗح٬ً ُٔح هرِٚ ٝ ُٔح ذؼىٙ 

    ُْ ٣ٌٖ ٌأِ آ٣س ك٢ ٌْٞز ٌؤِٝ : ٫ ٓٓح٣ٝح ُٚ ك٢ جُُٗس ٝ جُر٤٘س  ٖٓ ٌؤِٝ ج٣٥س ٝ

      و ٕجو٣ٖ ػ٠ِ ضٍى عـجع جُغـذٚ جُ٘ٙ ، ٝ ًُُي جٗؼوى ئؾْ  آ٣حضٜح ٓر٤٘س ػ٠ِ ٓح يًٍ ، ئ٫ ٓح ٌٝو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 33-32)ذ٤ٍٗ ٤ٍُِٓ ٍٖـ ٗظٔٚ جٍُُٛ ك٢ ػِْ جُلٞجَٚ : جٗظٍ (1)
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َٕ  َٝ } : هُٞٚ ضؼح٠ُ ذُٞ ٍَّ وَ ُٔ سُ جُ ٌَ ٬َتِ َٔ   ٧ٕ ٓح هرِٚ   ُؼىّ ٓٗحًِطٚ ُطٍك٤ٚ، [172:جُ٘ٓحء ] ، { ٫َ جُ

  ٝٛٔح ٓر٤٘حٕ ػ٠ِ ج٧ُق ٝ ٛٞ ٓر٤٘حٕ ػ٠ِ ج٧ُق ٝ ٛٞ ٓر٢٘  (ؾ٤ٔؼح)ٝٓح ذؼىٙ  (٬٤ًٝ)

 .ػ٠ِ جُٞجٝ
(1 )

 

:  ػالقح انفاصهح تًا قثهٓا- 

ُِلحِٚس ػ٬هس ٝغ٤وس ذٔح هرِٜح ٖٓ جُ٘ٙ جُوٍآ٢ٗ ك٢ ج٣٥س، ٝ هى ٤ٗ٣ٍ ٤ْحم ج٣٥س ػ٠ِ - 

. كحِٚطٜح جٖحٌز ُلظ٤س ؾ٤ِس ، ٝهى ٣ظٍٜ يُي ذؼى ذكع ٝ ضأَٓ

جُط٤ٌٖٔ ، ٝ جُطٛى٣ٍ ، ٝ جُط٤ٖٞف : ٝ ػ٬هس جُلحِٚس ذٔح هرِٜح ض٘كٍٛ ك٢ أٌذؼس أ٤ٖحء ٢ٛ - 

 .ٝ ج٣٩ـحٍ

:  انرًكٍٛ  /أٔال- 

ٛٞ إٔ ٣ٜٔى ُِلحِٚس هرِٜح ض٤ٜٔىج ضأض٢ ذٚ جُلحِٚس ك٢ ٌٓحٜٗح، ٓٓطوٍز ك٢ هٍجٌٛح، ٓطٔث٘س ك٢ 

ٓٞٞؼٜح، ؿ٤ٍ ٗحكٍز ٝ ٫ هِوس ، ٓطؼِوح ٓؼ٘حٛح ذٔؼ٠٘ ج٬ٌُّ ًِٚ ضؼِوح ضحٓح ، ذك٤ع ُٞ ٠ٍقص 

.جُلحِٚس ؾحٗرح ٫نطَ جُٔؼ٠٘ ٝ جٞطٍخ جُلْٜ
(2 )

ٍَ اْنقِرَاَل  }: ًوُٞٚ ضؼح٠ُ -  ْؤِيُِٛ ًُ ُ اْن َكفَٗ َّللاَّ َٔ ْٛشاً  ِْٓى نَْى ََُٚانُٕا َخ ِْٛظ ٍَ َكفَُشٔا تَِغ ُ انَِّزٚ َسدَّ َّللاَّ َٔ

ِّٕٚاً َػِضٚضاً  ُ قَ ٌَ َّللاَّ َكا ل٠َ هللَاُ  َٝ }   : كإ ج٬ٌُّ ُٞ جهطٍٛ ػ٠ِ هُٞٚ[25:ج٧قُجخ ]،  { َٔ ًَ

 َٖ ٤ِْ٘ ِٓ إ ُٔ ٍَ  جُ ٧ْٝٛ يُي ذؼٝ جُٟؼلحء ٓٞجكوس جٌُلحٌ ك٢ جػطوحوْٛ إٔ ج٣ٍُف جُط٢  ،{ جُوِطَح

٤ُرِـٞج ٓح أٌجوٝج ٝ إٔ يُي أٍٓ غوحك٢ ، كأنرٍ  قىغص ًحٗص ْرد ٌؾٞػْٜ ئ٠ُ و٣حٌْٛ ، ٝ

ئ٣ٔحٗح ٓغ  ٣ُ٣ىْٛ ٣و٤٘ح ٝ ْركحٗٚ ك٢ كحِٚس ج٣٥س ػٖ ٗلٓٚ ذحُوٞز ٝ جُؼُز ٤ُؼِْ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، ٝ

أٗٚ جُـحُد جُٔٔطغ ، ٝ إٔ قُذٚ ًًُي ، ٝ إٔ ج٣ٍُف جُط٢ ٛرص ٤ُٓص جضلحهح، ذَ ٢ٛ ٖٓ ئٌْحُٚ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 33-32):  جٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن -1

    (1/79): جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ٢ًٌُُِٗ - 2
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ْركحٗٚ ػ٠ِ أػىجتٚ ًؼحوضٚ ، ٝ أٗٚ ٣٘ٞع جٍُ٘ٛ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ ٣ُ٤ُىْٛ ج٣ٔحٗح ٝ ٣ٍْ٘ٛٛ ٍٓز 

ذحُوطحٍ ٤ًّٞ ذىٌ ، ٝضحٌز ذح٣ٍُف ٤ًّٞ ج٧قُجخ ، ٝضحٌز ذحٍُػد ًر٢٘ ج٤ٍُٛ٘، ٝ ٠ٌٞج 

٣ٍ٘ٛ ػ٤ِْٜ ٤ًّٞ أقى ، أٝ ضؼ٣ٍلح ُْٜ إٔ جٌُػٍز ٫ ضـ٢٘ ٤ٖثح ٝ إٔ جٍُ٘ٛ ٖٓ ػ٘ى هللا ػُ 

. ٝؾَ ٤ًّٞ ق٤ٖ٘

:   انرصذٚش /شاَٛا-  

          ٛٞ إٔ ٣طوىّ ُلظس جُلحِٚس ذٔحوضٜح ك٢ أٍٝ ٚىٌ ج٣٥س، أٝ ك٢ أغ٘حءٛح، أٝ ك٢  ٝ- 

 آنٍٛح
(1)

ِ َكِزتًا فَُْٛسِحرَُكْى تَِؼَزابٍد   }:ًوُٞٚ ضؼح٠ُ  . ْٚهَُكْى اَل ذَْفرَُشٔا َػهَٗ َّللاَّ َٔ قَاَل نَُْٓى ُيَٕسٗ 

ٍِ اْفرََشٖ قَْذ َخاَب َي ٢ٛ  كحِٚس ج٣٥س، ضٞجكوص ٓغ ًِٔحضٜح ٝ (جكطٍٟ)ًِٔس  . [61:٠ٚ]،   {َٔ

  .(ضلطٍٝج)

:   انرٕشٛح/ا شانس- 

" ٝٛٞ إٔ ٣ٍو ك٢ ج٣٥س ٓؼ٠٘ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جُلحِٚس قط٠ ضؼٍف ٓ٘ٚ هرَ هٍجءضٜح " 
(2)

  

ٍُٗ جُٔؼ٠٘ ُُٓ٘س جُٖٞحـ ، ٝ ٍُٗ  ٢ْٔ جُط٤ٖٞف ذًُي ٌُٕٞ ٗلّ ج٬ٌُّ ٣ىٍ ػ٠ِ آنٍٙ، ٝ- 

 أٍٝ ج٬ٌُّ ٝ آنٍٙ ُُٓ٘س جُؼحضن
(3)

 ٝ جٌُٗف 
(4)

 ، ج٣ًُِٖ ٣ؿٍٞ ػ٤ِٜٔح جُٖٞحـ ، ٝ ًُٜج ه٤َ 

. ؿٖ جُلحِٚس ضؼِْ هرَ يًٍٛح: ك٤ٚ 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1/94):  جٍُٔؾغ جُٓحذن -1

( 1/95): ٗلّ جٍُٔؾغ - 2

( 10/285: ) ُٓحٕ جُؼٍخ ، ٫ذٖ ٓ٘طٌٞ: ٓح ذ٤ٖ جٌُٔ٘د ٝ جُؼ٘ن ، جٗظٍ  : (جُؼحضن)- 3

( 2/678): جٍُٔؾغ جُٓحذن: جٗظٍ . جُهٍٛ  : (جٌُٗف) -4
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 ْٔحٙ جذٖ ٤ًٝغ ٝ- 
(1) 

ْْ } : ًوُٞٚ ضؼح٠ُ . جُٔطٔغ ، ٧ٕ ٚىٌٙ ٓطٔغ ك٢ ػؿُٙ:  آ٣َسٌ َُُٜ َٝ

 َٕ ٞ ُٔ ْظِِ ُٓ  ْْ ٌَ كَاَِيج ُٛ َح ُْ٘ٚ جَُّٜ٘ ِٓ َُِم  ْٓ َٗ َُ كاٗٚ ٖٓ ًحٕ قحكظح ًُٜٙ جٌُٓٞز   [37: ٣ّ]،  { ج٤َُِّْ

َُ } ْٔغ ك٢ ٚىٌ ًٛٙ ج٣٥س  ٓط٤وظح ئ٠ُ إٔ ٓوح٠غ كٞجِٜٚح جُٕ٘ٞ جٍُٔجوكس ، ٝ ْْ ج٤َُِّْ آ٣َسٌ َُُٜ َٝ

 َٕ ٞ ُٔ ْظِِ ُٓ  ْْ ٌَ كَاَِيج ُٛ َح ُْ٘ٚ جَُّٜ٘ ِٓ َُِم  ْٓ ، كإ ٖٓ ِْم جُٜ٘حٌ ػٖ  (ٓظِٕٔٞ ) ، ػِْ إٔ جُلحِٚس  {َٗ

.  ٤ُِس جُظِْ ٓح وجٓص ضِي جُكحٍ

أٗٚ ئٕ ًحٕ ضوىّ ُلع جُلحِٚس ذؼ٤٘ٚ ك٢ أٍٝ ج٣٥س ٢ْٔ : ٝ جُلٍم ذ٤ٖ جُطٛى٣ٍ ٝ جُط٤ٖٞف - 

ضٛى٣ٍج ، ٝ ئٕ ًحٕ ك٢ أغ٘حء جُٛىٌ ٢ٌْ ض٤ٖٞكح ٝ و٫ُس جُطٛى٣ٍ ُلظ٤س ذ٤٘ٔح و٫ُس 

 .جُط٤ٖٞف ٓؼ٣ٞ٘س
(2)

 

:  اإلٚغال /ساتؼا- 

 "ٛٞ إٔ ضٍو ج٣٥س ذٔؼ٠٘ ضحّ ٝ ضأض٢ جُلحِٚس ذ٣ُحوز ك٢ يُي جُٔؼ٠٘ ٝ "- 
(3)

٢ْٔ ج٣٩ـحٍ   ٝ

         : ذًُي ٧ٕ جُٔطٌِْ هى ضؿحَٝ جُٔؼ٠٘ ج١ًُ ٛٞ أنى ك٤ٚ ٝ ذِؾ ئ٠ُ ٣َحوز ػ٠ِ جُكى ، ٣وحٍ 

       أٝؿَ ك٢ ج٧ٌٜ جُل٤ٗ٬س ، ئيج ذِؾ ٓ٘طٜحٛح ، كًٌٜج جُٔطٌِْ ئيج ضْ ٓؼ٘حٙ غْ ٗؼىجٙ ذ٣ُحوز 

َٕ  } :أٝؿَ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ كوى ك٤ٚ ٍّ ٣ُٞهُِ٘ٞ ْٞ ٔحً ُِوَ ٌْ ِ ُق ْٖ هللاَّ ِٓ  ُٖ َٓ ْٖ أَْق َٓ َٝ  َٕ ٞ ـُ ٤َِِِّس ٣َْر ِٛ َُْؿح َْ ج ٌْ  { أَكَُك

ٔحً  : } ، كإ ج٬ٌُّ ضْ ذوُٞٚ[50:جُٔحتىز] ٌْ ِ ُق ْٖ هللاَّ ِٓ  ُٖ َٓ ْٖ أَْق َٓ  غْ جقطحؼ ئ٠ُ كحِٚس ض٘حْد {َٝ

 .جُو٣ٍ٘س ج٠ُٝ٧، كِٔح أض٠ ذٜح ٓؼ٠٘ َجتى
(4 )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٛٞ ٓكٔى ذٖ نِق ذٖ ق٤حٕ ذٖ ٚىهس ، أذٞ ذٌٍ ، جُِٔود ذ٤ًٞغ ، ذحقع ، ػحُْ ذحُطح٣ٌم ٝ جُرِىجٕ ُٚ ٓٛ٘لحش ٜٓ٘ح -1

( 6/114،115): ج٫ػ٬ّ ٢ًٌُُِٗ : أٗظٍ.أنرحٌ جُوٟحز ٝ ضٞج٣ٌهْٜ ، ٝ جُط٣ٍن ، ضٞك٢ ذرـىجو 

( 1/95): جُرٍٛحٕ ، ٢ًٌُُِٗ :  جٗظٍ-2

( 1/96):  جٍُٔؾغ جُٓحخ -3

. ذطٍٛف ( 98-1/96):   ٗلّ جٍُٔؾغ-4
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: ( 152- 142) انًُاسثح تٍٛ انفٕاصم ٔ آٚاذٓا يٍ اٜٚح  /انًقطغ األٔل- 

: آٚاخ انًقطغ األٔل- 

ٍُِخ  } ـْ َٔ ُْ ج َٝ ٍُِم  ْٗ َٔ ُْ ِ ج َْ هلِلَّ حُٗٞج َػ٤ََِْٜح هُ ًَ ُْ جَُّط٢ِ  ِٜ ْٖ هِْرَِطِ ْْ َػ ُٛ َّ٫ َٝ ح  َٓ  ِِ َٖ جَُّ٘ح ِٓ لََٜحُء  ُّٓ ٍُ جُ ٤َوُٞ َْ

 ٍْ طَو٤ِ ْٓ ُٓ ج٠ٍ  ٍَ ِٚ حُء ئ٠َُِ  َٗ َ٣ ْٖ َٓ ِْٜى١  َ٣(142) ِِ ََُٖٜىجَء َػ٠َِ جَُّ٘ح ٌُُٞٗٞج  َْطًح ُِطَ َٝ سً  َّٓ ْْ أُ ًُ َِْ٘ح َُِي َؾَؼ ًَ ًَ َٝ  

 ْٖ َّٔ ِٓ  ٍَ ُْٞ ٍَّ ْٖ ٣َطَّرُِغ جُ َٓ  َْ َْ٘ص َػ٤ََِْٜح ئ٫َِّ َُِْ٘ؼَِ ًُ ُْوِْرَِسَ جَُّط٢ِ  َِْ٘ح ج ح َؾَؼ َٓ َٝ ٤ًِٜىج  َٖ  ْْ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ُْٞ ٍَّ َٕ جُ ٌُٞ َ٣ َٝ

 َ َّٕ هللاَّ ْْ ئِ ٌُ حَٗ َٔ ٤َغ ئ٣ِ ِٟ ُ٤ُِ ُ َٕ هللاَّ ح ًَ ح  َٓ َٝ  ُ َٖ ََٛىٟ هللاَّ ٣ ًِ زً ئ٫َِّ َػ٠َِ جَُّ ٍَ ر٤ِ ٌَ حَْٗص َُ ًَ  ْٕ ئِ َٝ  ِٚ ْ٘وَُِِد َػ٠َِ َػوِر٤َْ َ٣

 ٌْ ِق٤ ٌَ ُءٌٝف  ٍَ َُ ِِ ْؾََٜي (143)ذِحَُّ٘ح َٝ  ٍِّ َٞ حَٛح كَ َٞ ٍْ ٤َََُِّّ٘ي هِْرَِسً ضَ َٞ حِء كََُِ٘ َٔ َّٓ َِٜي ك٢ِ جُ ْؾ َٝ ٟ ضَوََُِّد  ٍَ  هَْى َٗ

 َٕ ٞ ُٔ ٌِطَحَخ ٤ََُْؼَِ ُْ َٖ أُٝضُٞج ج ٣ ًِ َّٕ جَُّ ئِ َٝ  ُٙ ٍَ ْط َٖ  ْْ ٌُ ُؾَٞٛ ُٝ ج  ُُّٞ َٞ ْْ كَ ْ٘طُ ًُ ح  َٓ َق٤ُْع  َٝ  ِّ ج ٍَ َُْك ِؿِى ج ْٓ َٔ ُْ ٍَ ج ْط َٖ

 َٕ ُِٞ َٔ ح ٣َْؼ َّٔ ٍَ َػ حكِ ـَ ُ ذِ ح هللاَّ َٓ َٝ  ْْ ِٜ ذِّ ٌَ  ْٖ ِٓ َُْكنُّ  ُ ج ح (144)أََّٗٚ َٓ َِّ آ٣ٍََس  ٌُ ٌِطَحَخ ذِ ُْ َٖ أُٝضُٞج ج ٣ ًِ ْٖ أَض٤ََْص جَُّ َُثِ َٝ  

ح  َٓ ْٖ ذَْؼِى  ِٓ  ْْ جَءُٛ َٞ ْٛ ِٖ جضَّرَْؼَص أَ َُثِ َٝ  ٍٝ ْْ ذِطَحذٍِغ هِْرَِسَ ذَْؼ ُٜ ُٟ ح ذَْؼ َٓ َٝ  ْْ َْٗص ذِطَحذٍِغ هِْرَِطَُٜ ح أَ َٓ َٝ ضَرُِؼٞج هِْرَِطََي 

 َٖ ٤ ِٔ َٖ جُظَّحُِ ِٔ ِْ ئََِّٗي ئًِيج َُ ِْ ُِْؼ َٖ ج ِٓ ْْ (145)َؾحَءَى  َٕ أَْذَ٘حَءُٛ ٍِكُٞ ح ٣َْؼ َٔ ًَ ٍِكَُُٞٗٚ  ٌِطَحَخ ٣َْؼ ُْ ُْ ج َٖ آَض٤ََْ٘حُٛ ٣ ًِ  جَُّ

 َٕ ٞ ُٔ ْْ ٣َْؼَِ ُٛ َٝ َُْكنَّ  َٕ ج ٞ ُٔ طُ ٌْ َ٤َُ ْْ ُْٜ٘ ِٓ ٣ٍِوًح  َّٕ كَ ئِ َٝ(146) َٖ ٣ٍِ طَ ْٔ ُٔ ُْ َٖ ج ِٓ  َّٖ ٌَُٗٞ ذَِّي ك٬ََ ضَ ٌَ  ْٖ ِٓ َُْكنُّ   (147) ج

 َِّ ًُ َ َػ٠َِ  َّٕ هللاَّ ٤ًؼح ئِ ِٔ ُ َؾ ُْ هللاَّ ٌُ ٌُُٞٗٞج ٣َأِْش ذِ ح ضَ َٓ  َٖ جِش أ٣َْ ٍَ َُْه٤ْ طَرِوُٞج ج ْْ ٤َُِّٜح كَح َٞ ُٓ  َٞ ِْٝؾَٜسٌ ُٛ  ٍَّ ٌُ ُِ َٝ

 ٌٍ ٢ٍْء هَِى٣ ح (148)َٖ َٓ َٝ ذَِّي  ٌَ  ْٖ ِٓ َِْكنُّ  َُ ُ ئَِّٗٚ َٝ  ِّ ج ٍَ َُْك ِؿِى ج ْٓ َٔ ُْ ٍَ ج ْط َٖ ْؾََٜي  َٝ  ٍِّ َٞ ْؾَص كَ ٍَ ْٖ َق٤ُْع َن ِٓ َٝ  

 َٕ ُِٞ َٔ ح ضَْؼ َّٔ ٍَ َػ حكِ ـَ ُ ذِ ح (149)هللاَّ َٓ َق٤ُْع  َٝ  ِّ ج ٍَ َُْك ِؿِى ج ْٓ َٔ ُْ ٍَ ج ْط َٖ ْؾََٜي  َٝ  ٍِّ َٞ ْؾَص كَ ٍَ ْٖ َق٤ُْع َن ِٓ َٝ  

 ْْ ُٛ ْٞ َٗ ْْ ك٬ََ ضَْه ُْٜ٘ ِٓ ٞج  ُٔ َٖ ظََِ ٣ ًِ سٌ ئ٫َِّ جَُّ ْْ ُقؿَّ ٌُ ِِ َػ٤َِْ َٕ َُِِّ٘ح ٌُٞ ُٙ ُِث٬ََّ ٣َ ٍَ ْط َٖ  ْْ ٌُ ُؾَٞٛ ُٝ ج  ُُّٞ َٞ ْْ كَ ْ٘طُ ًُ

 َٕ ْٜطَُىٝ ْْ ضَ ٌُ ََُؼَِّ َٝ  ْْ ٌُ ط٢ِ َػ٤َِْ َٔ َّْ ِْٗؼ ٧ُِضِ َٝ  ٢ِٗ ْٞ َٗ جْن َٝ(150) ْْ ٌُ ْْ ٣َْطُِٞ َػ٤َِْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ٫ًُْٞ ٌَ  ْْ ٌُ َِْ٘ح ك٤ِ َْ ٌْ ح أَ َٔ ًَ  

 َٕ ٞ ُٔ ٌُُٞٗٞج ضَْؼَِ ْْ ضَ ح َُ َٓ  ْْ ٌُ ُٔ ٣َُؼِِّ َٝ سَ  َٔ ٌْ ُِْك ج َٝ ٌِطَحَخ  ُْ ُْ ج ٌُ ُٔ ٣َُؼِِّ َٝ  ْْ ٌُ ٤ ًِّ َُ ُ٣ َٝ ْْ (151)آ٣ََحضَِ٘ح  ًُ ٍْ ًُ ٢ِٗٝ أَْي ٍُ ًُ  كَحْي

 ِٕ ٝ ٍُ لُ ٌْ ٫َ ضَ َٝ ٝج ٢ُِ  ٍُ ٌُ ْٖ ج   ٚىم هللا جُؼظ٤ْ . {(152)َٝ
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:    يقاصذ فشػٛحشالزٔ ٚشًم - 

:  ذحٕٚم انقثهح  /انًقصذ األٔل- 

َٓاءُ  َسَٛقُٕلُ  }:   ٣وٍٞ هللا ضؼح٠ُ(142)ج٣٥س -  فَ ٍَ  انسُّس ُْىْ  َيا انَُّاطِ  ِي الَّ َٔ  ٍْ ِٓىُ  َػ  َكإَُا انَّرِٙ قِْثهَرِ

َٓا ْٛ ِ  قُمْ  َػهَ ْشِش ُ  َّلِلَّ ًَ ْغِشبُ  اْن ًَ اْن ِْٓذ٘ َٔ َٚ  ٍْ   {.ُيْسرَقِٛىٍد  ِصَشاطٍد  إِنَٗ ََٚشاءُ  َي

ٝ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ ذإٔ جُٓلٜحء ٖٓ  (٘)ُ٘ر٤ٚ – ْركحٗٚ –  ًٛج جنرحٌ ٖٓ هللا : انرفسٛش اإلظًانٙ-

أ١  (ػٖ هرِطْٜ جُط٢ ًحٗٞج ػ٤ِٜح  )أ١ ٓح ٍٚكْٜ  (ٓح ٫َْٝٛ  )ج٤ُٜٞو ٝ جُٔ٘حكو٤ٖ ٤ْوُٕٞٞ 

 كِٚ إٔ ٣أٍٓ ذحُطٞؾٚ ئ٠ُ أ١ ؾٜس { هَ هلل جٍُٔٗم ٝ جُٔـٍخ }ذ٤ص جُٔوىِ ، كٍو هللا ػ٤ِْٜ 

.ٖحء 
(1)

  

ؾِٔس كؼ٤ِس ضل٤ى  (٣ٜى١ ٖٓ ٣ٗحء ئ٠ُ ٍٚج٠ ٓٓطو٤ْ)ؾحءش جُلحِٚس ٛ٘ح : ذحهٛم انفاصهح- 

جُى٫ُس ػ٠ِ ج٫ْطٍٔج٣ٌس ك٢ جُٜىج٣س ، ٝ ٓلؼٍٞ ج٤ُٗٔثس ٓكًٝف ضوى٣ٍٙ ٖٓ ٣ٗحء ٛىج٣طٚ، ٝ 

. جٍُٛج٠ جُٔٓطو٤ْ ً٘ح٣س ػٖ ج٬ْ٩ّ

ُٔح ًحٗص ج٣٥س ضطٌِْ ػٖ جُط٤ُٞس ج٠ُ ؾٜس جٌُؼرس ٝ إٔ جُهحُن ْركحٗٚ : يُاسثح انفاصهح - 

٣ٞؾٚ ػرحوٙ ق٤ع أٌجو ٫ ق٤ع أٌجوٝج ْٛ ، كٌأٗٚ ك٢ ًٛٙ جُلحِٚس ٣هح٠د ٖٓ جْطؿحذس ٧ٍٓٙ 

ٝ ُْ ٣ٓطؿد ، ٝ جٕ هللا ٣ٜى١ نحٚطٚ ٖٓ ػرحوٙ ٖٓٔ أٌجو جُٜىج٣س وٕٝ ؿ٤ٍْٛ ٖٓٔ أذ٠ 

. جُٜىج٣س 

ٝ ٠حُٔح إٔ جٍُٔٗم ٝ جُٔـٍخ هلل ، ًَٝ ٓطؿٚ ك٢ أ١ جضؿحٙ كٜٞ ٓطؿٚ ج٤ُٚ ، ٝإٔ ضل٤َٟ - 

  ج٧ٓحًٖ ٝ ج٫ضؿحٛحش ٤ُّ ًُجضٜح ، ٝ جٗٔح ُطل٤َٟ هللا ُٜح ٝ ضٞؾ٤ٚ جُ٘حِ ج٤ُٜح ، ٝ جُطٞؾٚ 

جش  ـجٙـٝجخ ٝ ج٫ضؽـٕٝ جُط٣ٍن جُٙـٙ قطٔح ٤ْيـئٕـجو ك٤ٚ ، فـو جُكٍجّ ٫ ونَ ُِؼدـئ٠ُ جُٔٓؽ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 1/201: )كطف جُوى٣ٍ: جٗظٍ (1)
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 .جُٛك٤ف
(1)

 

ٝهى ِْي ًٛج جُؿٞجخ ُْٜ ٣ٍ٠ن ج٩ػٍجٜ ٝ جُطر٤ٌص ، ٧ٕ : ٣وٍٞ جُطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ- 

ئٌٗحٌْٛ ًحٕ ػ٘حو ٫ ٠ِد جُكن ، كأؾ٤رٞج ذٔح ٫ ٣ىكغ ػْٜ٘ جُك٤ٍز ، ٝ ُْ ضر٤ٖ ُْٜ قٌٔس 

 .ضك٣َٞ جُورِس ، ٝ ٫ أقو٤س جٌُؼرس ذح٫ْطو٬ٍ ، ٝ يُي ٣ؼِٔٚ جُٔإٕٓ٘ٞ
(2) 

 

:  ٔسطٛح اإلسالو /انًقصذ انصاَٙ- 
 

َٕ } :  ٣وٍٞ ضؼح٠ُ (143)ج٣٥س -  ٌُٞ َ٣ َٝ  ِِ ََُٖٜىجء َػ٠َِ جَُّ٘ح ٌُُْٞٗٞج  َْطحً ُِّطَ َٝ سً  َّٓ ْْ أُ ًُ َِْ٘ح َُِي َؾَؼ ًَ ًَ َٝ

َّٖٔ ٣َ٘وَُِِد  ِٓ  ٍَ ُْٞ ٍَّ ٖ ٣َطَّرُِغ جُ َٓ  َْ ًَُ٘ص َػ٤ََِْٜح ئ٫َِّ َُِْ٘ؼَِ ُْوِْرَِسَ جَُّط٢ِ  َِْ٘ح ج ح َؾَؼ َٓ َٝ ٤ِٜىجً  َٖ  ْْ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ُْٞ ٍَّ جُ

 ِِ َّٕ هللّاَ ذِحَُّ٘ح ْْ ئِ ٌُ حَٗ َٔ ٤َغ ئ٣ِ ِٟ َٕ هللّاُ ٤ُُِ ح ًَ ح  َٓ َٝ َٖ ََٛىٟ هللّاُ  ٣ ًِ زً ئ٫َِّ َػ٠َِ جَُّ ٍَ ر٤ِ ٌَ حَْٗص َُ ًَ ئِٕ  َٝ  ِٚ َػ٠َِ َػوِر٤َْ

ِق٤ْ ٌَّ ُؤٌٝف  ٍَ َُ. }  

ُطٌٞٗٞج ٖٜىجء ػ٠ِ )أٓس ن٤ٍج ػى٫ٝ ( ؾؼِ٘حًْ)ًٔح ٛى٣٘حًْ  (ًًُي ٝ) :انرفسٛش اإلظًانٙ - 

ٓح ٤ٍٚٗح جُؿٜس  أٗٚ ذِـٌْ، ٝ( ٘)٣ّٞ جُو٤حٓس إٔ ٌِْْٜ ذِـطْٜ ، ٝ ٣ٜٗى ٌٍْٞ هللا  (جُ٘حِ

 ك٤ٛىهٚ (ٖٓ ٣طرغ جٍٍُْٞ)ػ٠ِ ظٌٜٞ  (ئ٫ ُ٘ؼِْ  )٢ٛ جٌُؼرس  أ٫ٝ ٝ (جُط٢ ً٘ص ػ٤ِٜح)

ك٢ ق٤ٍز  (٘)ظ٘ح إٔ جُ٘ر٢  أ١ ٣ٍؾغ ئ٠ُ جٌُلٍ ٌٖح ك٢ جُى٣ٖ ٝ (ٖٓٔ ٣٘وِد ػ٠ِ ػور٤ٚ)

    ٖٓ أٍٓٙ  ٝ هى جٌضى ًُُي ؾٔحػس ، ٝ ئٕ جُط٤ُٞس ئ٠ُ جٌُؼرس ذؼى ذ٤ص جُٔوىِ ُٗحهس ػ٠ِ جُ٘حِ 

ْٜٓ٘، غْ ٠ٔأْٜٗ ضؼح٠ُ ػ٠ِ أؾٌٞ ٬ٚضْٜ جُط٢ ِٚٞٛح ئ٠ُ ذ٤ص  (ئ٫ ػ٠ِ ج٣ًُٖ ٛىٟ هللا )

ٛٞ ٢ِٛ٣ ئ٠ُ ذ٤ص   جُٔوىِ ذأٗٚ ٫ ٤ٟ٣ؼٜح ُْٜ ذَ ٣ؿح٣َْٜ ذٜح ًحِٓس ، ْٞجء ٖٓ ٓحش ْٜٓ٘ ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 3/130): ك٢ ظ٬ٍ جُوٍإٓ : جٗظٍ - 1

 (130 / 3): جُطك٣ٍٍ ٝ جُط٣ٍٞ٘ - 2
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  جُٔوىِ أٝ ٖٓ ذو٢ ق٤ح قط٠ ٠ِٚ ئ٠ُ جٌُؼرس ، ٝ ًٛج ٓظٍٜ ٖٓ ٓظحٍٛ ٌأكطٚ ضؼح٠ُ ذؼحوٙ 

.ٝ ٌقٔطٚ
(1)

 

ؾِٔس ضو٣ٍ٣ٍس ٓإًىز  (ئٕ هللا ذحُ٘حِ ٍُؤٝف ٌق٤ْ ) ؾحءش جُلحِٚس ٛ٘ح :ذحهٛم انفاصهح - 

ٝ ج٬ُّ جُط٢ ٢ٛ جُُٔقِوس ، ٝ جُـٍٜ ٖٓ جُلحِٚس جُطؼ٤َِ ُٟٕٔٔٞ ج٣٥س   (ئٕ): ذٔإًى٣ٖ

أ١ ٍُأكطٚ ٝ ٌقٔطٚ ذٌْ ٗوٌِْ ٖٓ جٍُٗع ئ٠ُ جٍُٗع أِٚف ٌُْ ك٢ ج٣ًُٖ ، ُْٝ ٣ٟغ ج٣ٔحٕ 

ك٢ جُ٘حِ ئٓح جُؿّ٘ أ١ جُؿ٤ٔغ ٓإْٜٓ٘ ٝ ًحكٍْٛ ، ٝ ئٓح جُؼٜى  (جٍ)ٖٓ آٖٓ ، ٝ جٍُٔجو خ

٬ُٛطٔحّ   (ٌؤٝف ٌق٤ْ )ػ٠ِ ٓطؼِوس  (ذحُ٘حِ)ضوىّ جُؿحٌ ٝ جُٔؿٌٍٝ  أ١ جُٔإٕٓ٘ٞ ، ٝ

   ٚـ٤طح ٓرحُـس ُ٪ٖحٌز ئ٠ُ ْؼس جٍُقٔس  (ٌؤٝف ٌق٤ْ )ذحٍُؤٝف ذْٜ ٝ جٍُٔق٤ٖٓٞ ، ٝ 

 .ٝ ًػٍز جٍُأكس
(2 )

٢ٛ ٚلس ضوط٢ٟ ٍٚف جٍُٟ ، ٝ جٍُق٤ْ ٝٚق  ٝ جٍُؤٝف ٤ٚـس ٓرحُـس ٖٓ جٍُأكس ٝ- 

 .ػٖ جٍُقٔس ، ٝ ٢ٛ ٚلس ضوط٢ٟ جُ٘لغ ُٔكطحؾٚ
(3 )

٧ٕ جٍُأكس ػرحٌز ػٖ ئ٣ٛحٍ جُ٘ؼْ جُٛحك٤س ػٖ ج٫٫ّ، ٝ جٍُقٔس  :"ًًج ٣وٍٞ أذٞ جُٓؼٞو  ٝ- 

 . "هى ٣ٌٕٞ ٓغ ج٧ُْ ُوطغ جُؼٟٞ جُٔطأُْ ئ٣ٛحٍ جُ٘ؼٔس ٓطِوح ، ٝ
(4)

 

أٓح ٝؾٚ جُكٌٔس ك٢ ضوى٣ْ جٍُؤٝف ػ٠ِ جٍُق٤ْ ، ك٤رىٝ ٝجٞكح ذؼى جُطل٣ٍن جُٓحذن ، يجى  ٝ- 

إٔ جٍُأكس جُط٢ ٖٓ آغٍٛح وكغ جٌٍُٟ ، أْٛ ُِؼرى ٝ أقٞؼ ٖٓ ؾِد جُٔ٘لؼس جُط٢ ضٌٕٞ ٖٓ 

. آغٍٛح جٍُقٔس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 34/35): ضل٤ٍٓ جُؿ٤ُ٬ٖ:   جٗظٍ-1

( 1/601): جُركٍ جُٔك١٤:  جٗظٍ-2

( 9/310):  جُطك٣ٍٍ ٝ جُط٣ٍٞ٘ -3

( 1/184):  ئٌٖحو جُؼوَ ج٤ُِْٓ -4
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٢ٛ  هىّ جٍُؤٝف ػ٠ِ جٍُق٤ْ ٧ٕ جٍُأكس ٓرحُـس ك٢ ٌقٔس نحٚس ، ٝ ٝ : " هحٍ ج٢ُْٞ٧- 

. " ٌكغ جٌٍُٔٝٙ ٝ ئَجُس جٌٍُٟ
(2 )

 : يُاسثح انفاصهح- 

ُٔح ًحٗص ج٣٥س ٠ٔأٗس ٖٓ هللا ٤ُِِٖٔٓٔ ذؼىّ ئٞحػس ئ٣ٔحْٜٗ ٝ ٬ٚضْٜ جُٓحذوس ٗكٞ ذ٤ص - 

 ٓوىِ ، ؾحءش جُلحِٚس جُٔإًىز ٝ ٓؼِِس ًٛج ج٧ٍٓ ، ٝ ٛٞ أٗٚ ضؼح٠ُ ٓطٛق ذٛلط٢ جٍُأكس 

 ٫ ٓكحُس ٫ ٓكحُس إٔ هللا ٫ ٤ٟ٣غ ٣وط٢ٟٝ جٍُقٔس ،كإ جضٛحكٚ ضؼح٠ُ ذ٣ًٜٖ جُٞٚل٤ٖ 

أؾٌْٞٛ ٝ ٫ ٣ىع ٓح ك٤ٚ ٬ٚقْٜ ٝ أٗٚ ٫ ٣ٗن ػ٤ِْٜ كٞم ٠حهطْٜ ، ٝ ٣ٔىْٛ ذحُؼٕٞ ٖٓ 

. ػ٘ىٙ ٩ؾط٤حَ ج٫ٓطكحٕ ،ق٤ٖ ضٛىم ج٤ُ٘س
(1)

 

:   حكًح ذحٕٚم انقثهح /انًقصذ انصانس- 

ِٓ َ  ذَقَهُّسةَ  َََشٖ قَذْ }  :ٍ هحٍ ضؼح٠ُ (144)ج٣٥س -  ْظ اءِ  فِٙ َٔ ًَ ََُّ َ  انسَّ نِّٛ َٕ َْا قِْثهَحً  فَهَُُ لِّ  ذَْشَضا َٕ  فَ

 َ َٓ ْظ ْسِعذِ  َشْطشَ  َٔ ًَ ْٛسُ  اْنَحَشاوِ  اْن َح ُْرُىْ  َيا َٔ نُّسٕا ُك َٕ َُْكىْ  فَ ُظٕ ٌَّ  َشْطَشُِ  ُٔ إِ َٔ  ٍَ  اْنِكرَابَ  أُٔذُٕا انَِّزٚ

 ٌَ ٕ ًُ ُ  نََْٛؼهَ ٍْ  اْنَحقُّس  أَََّّ ِٓىْ  ِي َيا َستِّ َٔ  ُ ا تَِغافِمٍد  َّللاَّ ًَّ ٌَ  َػ هُٕ ًَ  { .َْٚؼ

 ٗكٞ جُٓٔحء ، أٝ ضوِد ػ٤٘٤ي ك٢ - أ٣ٜح جٍٍُْٞ - هى ٍٟٗ ضكٍٞ ٝؾٜي : انرفسٛش اإلظًانٙ- 

جُ٘ظٍ ئ٠ُ جُٓٔحء ، كٍِ٘ٛك٘ي ػٖ ذ٤ص جُٔوىِ ئ٠ُ هرِس ضكرٜح ، ٝ ٢ٛ ٝؾٜس جٌُؼرس كٌحٕ 

٣ٍٞحٛح ٝ ٣هطحٌٛح ٝ ٣ٓأٍ ٌذٚ إٔ ٣كٍٞ ئ٤ُٚ ٝؾٜٚ ك٢ ج٬ُٛز ٗكٞ  ٝ ئٕ  (٘)ٌٍْٞ هللا 

ج٣ًُٖ أػطحْٛ هللا ػِْ جٌُطحخ ٖٓ ج٤ُٜٞو ٝ جُ٘ٛحٌٟ ٤ُؼِٕٔٞ إٔ ضك٣ِٞي ئ٠ُ جٌُؼرس ٛٞ جُكن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(2/7):  ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ -2

  .(1/133)ك٢ ظ٬ٍ جُوٍإٓ . (2/7)ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ: جٗظٍ-1

 

/48/ 



 انفصم انصاَٙ                                                         انفٕاصم فٙ انقشآٌ انكشٚى

 

جُػحذص ك٢ ًطرْٜ ، ٝ ٓح هللا ذـحكَ ػٔح ٣ؼَٔ ٛإ٫ء جُٔؼطٍٕٞٞ جٌٌُٕٔٗٞ ك٢ جُهٜٞ ك٢ 

. ئكطحٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ػٖ و٣ْٜ٘ ذًُي
(1)

 

ؾِٔس ج٤ْٔس ضل٤ى ذإٔ ٣ٌٕٞ  (ٝٓح هللا ذـحكَ ػٔح ٣ؼِٕٔٞ  )ؾحءش جُلحِٚس ٛ٘ح : ذحهٛم انفاصهح

       ٓرحُـس ك٢ جُ٘ل٢  (ذـحكَ)هللا ضؼح٠ُ ؿحك٬ ػٖ ٢ٖء ٓٔح ٣ؼَٔ ٛإ٫ء، ٝ ؾحءش جُرحء ك٢ 

ٛ٘ح قؿح٣َس ضؼَٔ ػَٔ  (ٓح)ق٤ع ئٕ  (ٝٓح هللا ؿحك٬ ػٔح ٣ؼِٕٔٞ)ٝ ضأ٤ًىج ُٚ، كأَٚ جُؿِٔس 

، ٝ جُـٍٜ جُر٬ؿ٢ ٛٞ جُٞػ٤ى ، ٝ هٍأ جذٖ ػحٍٓ ٝقُٔز ٝ ػ٠ِ هٍجءز جُـر٤س ٝ ػ٤ى (٤ُّ)

. ٧َٛ جٌُطحخ ٓطِوح
(2 )

ؾحءش ج٣٥س ضأٍٓ ذحُطٞؾٚ ٗكٞ جُٔٓؿى جُكٍجّ ك٢ ج٬ُٛز ك٢ أ١ ٌٓحٕ :  يُاسثح انفاصهح- 

هرِس ئ٠ُ جٌُؼرس ، كٜٞ ٓٞؾٞو جٍضٍجو ك٤ٚ ج٬ُٛز ، ًٔح ذ٤٘ص إٔ أَٛ جٌُطحخ ٣ؼِٕٔٞ أٍٓ ضك٣َٞ 

غحذص ك٢ ًطرْٜ ، ٝ ؾحءش جُلحِٚس ٜٓىوز ُٜإ٫ء ك٢ٜ ً٘ح٣س ػٖ جُٞػ٤ى ُْٜ جُٔطٍضد ػ٠ِ 

ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ؾحءش جُلحِٚس ػ٠ِ ، ْٞء ٚ٘ؼْٜ ك٢ ًطٔحْٜٗ ًٛج ج٧ٍٓ ك٤ؿح٣َْٜ ػ٤ِٚ

جُوٍجءز جُػح٤ٗس ٝػىج ُِٔإ٤ٖ٘ٓ ٫ٓطػحُْٜ ًٛج ج٧ٍٓ ٝ ضٞؾْٜٜ ٗكٞ جٌُؼرس ك٢ ج٬ُٛز، كحهلل 

.٣ؿح١َ ٬ً جُل٣ٍو٤ٖ ذٔح ٣ٓطكن
(3)

 

ٍْ }:   هحٍ ضؼح٠ُ(145)ج٣٥س -  نَ ِ ْٛدَ  َٔ ٍَ  أَذَ َيا قِْثهَرَ َ  ذَثِؼُٕا َيا آَٚحٍد  تُِكمِّ  اْنِكرَابَ  أُٔذُٕا انَِّزٚ َْدَ  َٔ  أَ

َيا قِْثهَرَُٓىْ  تِرَاتِغٍد  ٍِ  تَْؼضٍد  قِْثهَحَ  تِرَاتِغٍد  تَْؼُضُٓىْ  َٔ نَ ِ اَءُْىْ  اذَّثَْؼدَ  َٔ َٕ ْْ ٍْ  أَ ٍَ  َظاَء َ  َيا تَْؼذِ  ِي  اْنِؼْهىِ  ِي

ٍَ  إًِرا إََِّ َ  ًِ ٍَ  نَ ٛ ًِ  . {انظَّانِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(1/202/203): ضل٤ٍٓ جٌُ٘ص ٝ جُؼ٤ٕٞ:  جٗظٍ-1

  .(2/10)ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ :  جٗظٍ-2

( 2/35): جُطك٣ٍٍ ٝ جُط٣ٍٞ٘: جٗظٍ- 3
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     ذأٗي ُٞ ؾ٘ص ج٤ُٜٞو ٝ جُ٘ٛحٌٟ  (٘)ًٛج نطحخ ٖٓ هللا ُ٘ر٤ٚ :  انرفسٛش اإلظًانٙ- 

ز ٓح جضرؼٞى ٝ ٫ ِٚٞج ئ٠ُ هرِطي، ٝ ٫ أٗص ذَٔٛ ئ٠ُ ـذٌَ ٓؼؿُز ػ٠ِ ٚىهي ك٢ أٍٓ جُورَ

هرِطْٜ ذؼى إٔ قُٞي هللا ػٜ٘ح، ٝٓح جُ٘ٛحٌٟ ذطحذؼ٤ٖ هرِس ج٤ُٜٞو، ًٔح إٔ ج٤ُٜٞو ٫ ٣طرؼٕٞ هرِس 

         جُ٘ٛحٌٟ ُٔح ذ٤ْٜ٘ ٖٓ ػىجٝز ٝن٬ف، ُٝثٖ كٍٜ ٝ هىٌ أٗي ْح٣ٍضْٜ ػ٠ِ أٛٞجتْٜ

ٝ جضرؼص ٓح ٣ٜٞٝٗٚ ٝ ٣كرٞٗٚ، ذؼى ذٍٛحٕ ج١ًُ ؾحءى ٖٓ جُٞق٢، كطٌٕٞ ٖٓٔ جٌضٌد أككٕ 

 جُظِْ، ٝ ج٬ٌُّ ٝ جٌجو ٖٓ ذحخ جُط٤٤ٜؽ ُِػرحش ػ٠ِ جُكن، ٝٛٞ ْر٤َ جُلٍٜ ٝ جُطوى٣ٍ

 .إٔ ٣طرغ أٛٞجتْٜ (٘)ككحٖحٙ 
(1)

 

ؾِٔس ج٤ْٔس ٓإًىز ذأٌذؼس  (ئٗي ئيج ُٖٔ جُظح٤ُٖٔ)ٛ٘ح  ؾحءش جُلحِٚس:  ذحهٛم انفاصهح- 

 (ٖٓ جُظح٤ُٖٔ)جُؿُجت٤س، ٝ ًًج جُطؼر٤ٍ  (ئيج)، ٝ (ُٖٔ)جُطكو٤و٤س، ٝ ج٬ُّ ك٢  (ئٕ): ٓإًىجش

٣ل٤ى إٔ ٝٚلٚ ذحُظحُْ ٓوٌٍ ٓكون، ٝ أٗٚ ٤ٌْٕٞ  (ٖٓ جُظح٤ُٖٔ)كحُطؼر٤ٍ  (ظحُْ)ق٤ع ُْ ٣وَ 

 .ٓؼىٝوج ك٢ ٍَٓز جُظح٤ُٖٔ
(2)

 

ذحُرٍج٤ٖٛ ٝ ج٧وُس جُوح٠ؼس ػ٠ِ  (٘) ُٔح ذ٤٘ص ج٣٥س أٗٚ ٜٓٔح ؾحء جُ٘ر٢ : يُاسثح انفاصهح- 

ٚىم ٗرٞضٚ، كِٖ ٣طرؼٚ أَٛ جٌُطحخ كْٜ أ٬ٚ ٫ ٣طرغ أَٛ ذؼْٟٜ ذؼٟح ك٢ ضٞؾْٜٜ ك٢ 

يُي ٖٓ ن٬ٍ  ٖٓ جضرحع أٛٞجء أَٛ جٌُطحخ، ٝ (٘)ج٬ُٛز، ؾحءش جُلحِٚس ٓكًٌز جُ٘ر٢

 قلع جُطك٣ًٍذ٤حٕ ػظْ ًٛج جًُٗد ذأٗٚ ٤ٌْٕٞ ٓكٓٞذح ٖٓ جُظح٤ُٖٔ، ٝ جُـٍٜ ٖٓ ًٛج 

 .(٘)ٌٓحٗطٚ 
(3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 101- 1/100: ) ٚلٞز جُطلح٤ٍْ:  جٗظٍ-1

( 2/12: ) ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ:  جٗظٍ-2

 (2/12: ) ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ:  جٗظٍ-3
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 الفصل الثالث                                                        الجانب التطبٌقً للموضوع

 

 (.177-158)المناسبة بٌن الفواصل و آٌاتها من اآلٌة : المقطع الثالث- 

 : آٌات المقطع الثالث - 

َف ِبِهَما )}  وَّ ٌَطَّ ِه أَْن  ٌْ َت أَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعلَ ٌْ ِ َفَمْن َحجَّ اْلَب َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر هللاَّ إِنَّ الصَّ

َ َشاِكٌر َعلٌٌِم  ًرا َفإِنَّ هللاَّ ٌْ َع َخ َناِت َواْلُهَدى ِمْن (158)َوَمْن َتَطوَّ ٌِّ ْكُتُموَن َما أَْنَزْلَنا ِمَن اْلَب ٌَ  إِنَّ الَِّذٌَن 

ِعُنوَن  ْلَعُنُهُم الالَّ ٌَ ُ َو ْلَعُنُهُم هللاَّ ٌَ اِس ِفً اْلِكَتاِب أُولَِئَك  اهُ لِلنَّ نَّ ٌَّ  إَِّلَّ الَِّذٌَن َتاُبوا (159)َبْعِد َما َب

ِحٌُم  اُب الرَّ ِهْم َوأََنا التَّوَّ ٌْ ُنوا َفأُولَِئَك أَُتوُب َعلَ ٌَّ  إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم (160)َوأَْصلَُحوا َوَب

اِس أَْجَمِعٌَن  ِ َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّ ِهْم لَْعَنُة هللاَّ ٌْ ٌَُخفَُّف َعْنُهُم (161)ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعلَ  َخالِِدٌَن ِفٌَها ََّل 

ٌُْنَظُروَن  ِحٌُم ((162)اْلَعَذاُب َوََّل ُهْم  ْحَمُن الرَّ  إِنَّ ِفً (163) َوإِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد ََّل إِلََه إَِّلَّ ُهَو الرَّ

اَس  ْنَفُع النَّ ٌَ َهاِر َواْلفُْلِك الَِّتً َتْجِري ِفً اْلَبْحِر ِبَما  ِل َوالنَّ ٌْ َمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ َخْلِق السَّ

 ًَ َماِء ِمْن َماٍء َفأَْح ُ ِمَن السَّ ٍة ٌنَوَما أَْنَزَل هللاَّ ا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفٌَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ

ْعِقلُوَن  ٌَ اٍت لَِقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض ََلَ َن السَّ ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخَّ اِح َوالسَّ ٌَ  َوِمَن (164)َوَتْصِرٌِف الرِّ

َرى الَِّذٌَن  ٌَ ِ َولَْو  ا ّلِِلَّ ِ َوالَِّذٌَن آََمُنوا أََشدُّ ُحّبً ٌُِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ هللاَّ ِ أَْنَداًدا  ِخُذ ِمْن ُدوِن هللاَّ تَّ ٌَ اِس َمْن  النَّ

َ َشِدٌُد اْلَعَذاِب  ِ َجِمًٌعا َوأَنَّ هللاَّ َة ّلِِلَّ َرْوَن اْلَعَذاَب أَنَّ اْلقُوَّ ٌَ ِبُعوا ِمَن (165)َظلَُموا إِْذ  أَ الَِّذٌَن اتُّ  إِْذ َتَبرَّ

َعْت ِبِهُم اأْلَْسَباُب  َبُعوا َوَرأَُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ ًة (166)الَِّذٌَن اتَّ َبُعوا لَْو أَنَّ لََنا َكرَّ  َوَقاَل الَِّذٌَن اتَّ

ِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجٌَن ِمَن  ٌْ ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ ٌُِرٌِهُم هللاَّ ا َكَذلَِك  ُءوا ِمنَّ أَ ِمْنُهْم َكَما َتَبرَّ َفَنَتَبرَّ

اِر  ُه (167)النَّ َطاِن إِنَّ ٌْ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ًبا َوََّل َتتَّ ٌِّ ا ِفً اأْلَْرِض َحاَلًَّل َط اُس ُكلُوا ِممَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  

ِ َما ََّل َتْعلَُموَن (168)لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌٌن  وِء َواْلَفْحَشاِء َوأَْن َتقُولُوا َعلَى هللاَّ أُْمُرُكْم ِبالسُّ ٌَ َما   (169) إِنَّ

ْعِقلُوَن  ٌَ ِه آََباَءَنا أََولَْو َكاَن آََباُؤُهْم ََّل  ٌْ َنا َعلَ ٌْ ِبُع َما أَْلَف ُ َقالُوا َبْل َنتَّ ِبُعوا َما أَْنَزَل هللاَّ َوإَِذا ِقٌَل لَُهُم اتَّ

ْهَتُدوَن  ٌَ ًئا َوََّل  ٌْ ْسَمُع إَِّلَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ (170)َش ٌَ ْنِعُق ِبَما ََّل  ٌَ  َوَمَثُل الَِّذٌَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي 

ْعِقلُوَن  ٌَ ًٌ َفُهْم ََّل  ِ إِْن (171)ُبْكٌم ُعْم َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ّلِِلَّ ٌِّ َها الَِّذٌَن آََمُنوا ُكلُوا ِمْن َط ٌُّ ا أَ ٌَ  

اهُ َتْعُبُدوَن  ٌَّ ِ َفَمِن (172)ُكْنُتْم إِ ِر هللاَّ ٌْ َم َولَْحَم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغ َتَة َوالدَّ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ  إِنَّ

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم  ِه إِنَّ هللاَّ ٌْ َر َباٍغ َوََّل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعلَ ٌْ ُ (173)اْضُطرَّ َغ ْكُتُموَن َما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ  إِنَّ الَِّذٌَن 

 ُ ٌَُكلُِّمُهُم هللاَّ اَر َوََّل  أُْكلُوَن ِفً ُبُطوِنِهْم إَِّلَّ النَّ ٌَ ْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا َقلٌِاًل أُولَِئَك َما  ٌَ     ِمَن اْلِكَتاِب َو

امَ  ٌَ ْوَم اْلِق ٌِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم ـٌَ ٌَُزكِّ َة ِباْلُهَدى َواْلَعَذاَب  ـََّللَ ـ أُولَِئَك الَِّذٌَن اْشَتَرُوا الضَّ (174)ِة َوََّل 
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اِر  َل اْلِكتَ (175)ِباْلَمْغِفَرِة َفَما أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّ َ َنزَّ اَب ِباْلَحقِّ َوإِنَّ الَِّذٌَن اْخَتلَفُوا ِفً ـ َذلَِك ِبأَنَّ هللاَّ

َس اْلِبرَّ أَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلِبرَّ (176)اْلِكَتاِب لَِفً ِشَقاٍق َبِعٌٍد  ٌْ  لَ

ِه َذِوي اْلقُْرَبى  ٌٌَِّن َوآََتى اْلَماَل َعلَى ُحبِّ ِب ْوِم اَْلَِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ ٌَ ِ َواْل َمْن آََمَن ِباّلِلَّ

َكاَة َواْلُموفُوَن  اَلَة َوآََتى الزَّ َقاِب َوأََقاَم الصَّ اِئلٌَِن َوِفً الرِّ ِبٌِل َوالسَّ َتاَمى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّ ٌَ َواْل

اِء َوِحٌَن اْلَبأِْس أُولَِئَك الَِّذٌَن َصَدقُوا  رَّ اِبِرٌَن ِفً اْلَبأَْساِء َوالضَّ ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ

قُوَن    {.(177)َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتَّ

 :و ٌشتمل على سبعة مقاصد فرعٌة- 

 .السعً بٌن الصفا و المروة: المقصد األول- 

َت أَِو اْعَتَمَر َفاَل  }:  ٌقول تعالى (158)اَلٌة -  ٌْ ِ َفَمْن َحجَّ اْلَب َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر هللاَّ إِنَّ الصَّ

َ َشاِكٌر َعلٌِمٌ  ًرا َفإِنَّ هللاَّ ٌْ َع َخ َف ِبِهَما َوَمْن َتَطوَّ وَّ ٌَطَّ ِه أَْن  ٌْ   {.ُجَناَح َعلَ

ٌخبر هللا تعالى مقررا فرٌضة السعً بٌن الصفا و المروة، و دافعا ما : التفسٌر اإلجمالً- 

توهمه بعض المؤمنٌن من وجود إثم فً السعً بٌنهما نظرا إلى أنه كان فً الجاهلٌة على 

الصفا و المروة ،ٌقال له إساف، و آخر على المروة ٌقال له نائلة ،ٌتمسح بهما من ٌسعى 

بٌن الصفا و المروة،  فتخرجوا بعد اإلسالم من الطواف بٌنهما ،فانزل هللا تعالى هذه اَلٌة  

أن السعً بٌن الصفا و المروة مما شرعه هللا فال إثم و َّل حرج على من سعى : و المعنى 

بٌنهما، ومن تطوع ّلِل فزاد فً طوافه شوطا ثامنا و تاسعا، أو من تطوع فً عبادته فزاد 

. فً سائر العبادات، فإن هللا سٌثبته على ذلك
(1) 

جملة شرطٌة   (ومن تطوع خٌرا فإَن هللا شاكر علٌم  )جاءت الفاصلة هنا : تحلٌل الفاصلة- 

جملة اسمٌة مؤكدة بأداة التوكٌد  (فإَن هللا شاكر علٌم  )و جواب الشرط محذوف، و جملة 

للدَّللة على المبالغة فً احسان هللا إلى العباد، و المبالغة فً عمله باألشٌاء                                                                                                     " إنَ "

ومن تطوع خٌرا جازاه : و هذه الجملة علة لجواب الشرط المحذوف قائم مقامه كأنه قٌل 

. هللا تعالى أو أثابه فإن هللا شاكر علٌم
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/136)أٌسر التفاسٌر للجزائري : انظر- 1

 (1/26): روح المعانً: انظر- 2
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لما كانت اَلٌة تحث على السعً بٌن الصفا و المروة بدلٌل قوله         : مناسبة الفاصلة - 

جاءت الفاصلة بحكم كلً فً أفعال الخٌرات كلها من فرائض و نوافل أو  (من شعائر هللا  )

خصوص السعً، ألن خٌرا نكرة فً سٌاق الشرط   (خٌرا )نوافل فقط ، فلٌس المقصود من 

فهً عامة و لهذا عطفت الجملة بالواو دون الفاء، لئال ٌكون الخٌر قاصرا على الطواف بٌن 

الصفا و المروة، و الفاصلة  لٌس فٌها دَّللة على أن السعً من التطوع أي المندوبات ألنها 

َّل ٌتعٌن لكونه بمعنى التبرع      (تطوع)إلفادة حكم كلً بعد ذكر تشرٌع عظٌم، على أن 

. بل ٌتحمل معنى أتى بطاعة أو تكلف طاعة
(1) 

 .حكم كتمان آٌات هللا: المقصد الثانً - 

اهُ  }: ٌقول تعالى(159)اَلٌة -  نَّ ٌَّ َناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َب ٌِّ ْكُتُموَن َما أَْنَزْلَنا ِمَن اْلَب ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن 

ِعُنونَ  ْلَعُنُهُم الالَّ ٌَ ُ َو ْلَعُنُهُم هللاَّ ٌَ اِس ِفً اْلِكَتاِب أُولَِئَك    {.لِلنَّ

أي ٌخفون ما أنزلناه من اَلٌات، و التً تدل على صدق محمد بعد : التفسٌر اإلجمالً- 

توضٌحه لهم فً التوراة و اإلنجٌل، أولئك ٌبعدهم هللا من رحمته، و تلعنهم المالئكة         

. و المؤمنون
(2)

 

إشارة  (أولئك): قوله  (أولئك ٌلعنهم هللا و ٌلعنهم الالعنون  ) جاءت هنا:تحلٌل الفاصلة - 

، و اختٌر اسم اشارة البعٌد لٌكون أبعث للسامع على التأمل منهم          (الذٌن ٌكتمون)إلى

و اَّللتفات إلٌهم، أو أن اسم اإلشارة بهذه الصٌغة هو األكثر استعماَّل فً كالمهم، و جاء 

مضارعا للدَّللة على التجدد، مع العلم بأنه لعنهم أٌضا فٌما مضى، إذ     (ٌلعنهم )بالفعل 

:           كل للسامع  ٌعلم أنه َّل وجه للتخصٌص لعنهم بالزمن المستقبل وكذلك القول فً قوله 

مع إغناء حرف العطف عن تكرٌره ( ٌلعنهم ) ، و كرر الفعل (و ٌلعنهم الالعنون)

َّلختالف معنى اللعنٌن، فإن اللعن من هللا اإلبعاد عن الرحمة و اللعن من البشر الدعاء 

 لالستغراق، و هو استغراق عرفً أي ٌلعنهم كل َّلعن (الالعنون  ): علٌهم، و التعرٌف فً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (2/64):التحرٌر و التنوٌر: انظر- 1

 (1/105): صفوة التفاسٌر: انظر- 2
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أو ٌكون التعرٌف للهد اي ٌلعنهم الذٌن لعنوهم من األنبٌاء الذٌن أوصوا بإعالن العهد و أن 

. َّل ٌكتموه
(1)

 

لما كانت اَلٌة تتحدث عن علماء الٌهود الذٌن كتموا دَّلئل صدق النبً : مناسبة الفاصلة- 

و صفاته و صفات دٌنه الموجودة فً التوراة عندهم، فمن أجل ذلك أفادت تلك  (ص)محمد 

األوصاف هً سبب الحكم، إٌماء لعلة اللعن و اإلبعاد عن الرحمة، أما لعن الناس إٌاهم فهو 

 .الدعاء منهم بأن ٌبعدهم عن رحمته

اُب  }:  ٌقول تعالى (160)اَلٌة -  ِهْم َوأََنا التَّوَّ ٌْ ُنوا َفأُولَِئَك أَُتوُب َعلَ ٌَّ إَِّلَّ الَِّذٌَن َتاُبوا َوأَْصلَُحوا َوَب

ِحٌمُ    {الرَّ

 : التفسٌر اإلجمالً- 

استثنى تعالى من المبعدٌن من رحمته من تاب من أولئك الكاتمٌن للحق بعد ما عرفوه - 

فندموا على ما صنعوا و أصلحوا، فهؤَّلء َّل ٌتوب علٌهم و ٌرحمهم، و هو الثواب الرحٌم 

. بعباده
(2 ) 

جملة اسمٌة مبتدأ و خبرٌن        (و أنا الثواب الرحٌم)جاءت الفاصلة هنا : تحلٌل الفاصلة- 

و غرضها تقرٌر صفتٌن جلٌلتٌن من صفاته تعالى و قصرها  علٌه، فالصفة األولى         

على وزن فَعال و هذا الوزن ٌشعر باألمل و عظٌم رحمته بعباده، ألن بناء فَعال  (التَواب )

الذي هو للمبالغة، َّل ٌكون إَّل لمن أدام الفعل، و كثر منه البحث صار كالحرفة 
(3)

 و علٌه 

" اَّلستمرار و التكرار و اإلعادة و التجدد " فإن بناء فَعال ٌقتضً 
(4)

، فهو إذن ٌتوب على 

عبده مرة و مرة، و َّل ٌمل المولى من التوبة ما دام العبد تحرقه نزعة الذنب فٌثوب، و أما 

 فـإن العبـد إذ أذنب و عصى ربه، و تـاب عن المعصٌة   (الرحٌم)عن الحكمـة فً اقترانـه بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/67،68):التحرٌر و التنوٌر: انظر- 1

 (1/138): أٌسر التفاسٌر لكالم العلً الكبٌر للجزائري : انظر- 2

 (3336): الفروق اللغوٌة ، أبو البقاء الكفوي : انظر- 3

 (110)معانً األبنٌة ، للسمرائً - 4
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ٌتوب هللا علٌه، ثم ٌستغفر لذنبه، فٌغفر هللا له، و هما أمران ٌتعلقان بالماضً، و َّل ٌكفٌان 

فٌحتاجان إلى رحمة هللا، فال تكفً التوبة من قبل المولى، ألنه لو لم ٌرحم، فال معنى للتوبة 

من جهة العبد، و كون المولى أخبرنا عن صفاته أنها منتهى الكمال و أنه متفضل دائما 

على  (التواب)أن تواكب التوبة و المغفرة و كل شًء و أما تقدٌم - ٌحسن للعبد- فالرحمة 

، قال (التواب)فناسب أن ٌبدأ بـ  (تابوا، و أتوب  )فللمجاورة حٌث تقدم ذكر لفظ  (الرحٌم)

". تقدٌم التوبة المجاورة : " األلوسً 
(1) 

 :مناسبة الفاصلة - 

 لما بٌن تعالى عظٌم الوعٌد، و لما كان من شأن اَّلنسان معاودة الذنوب لصفة النسٌان    -

: و حتى َّل ٌتوهم التائبون أّن الوعٌد ٌلحقهم على كل حال، حتم اَلٌة بما دل على أن التقدٌر

أي مرة بعد مرة لمن كر على الذنب ثم راجع  (و أنا التواب): فإنً أحب التوابٌن فقال 

. لمن فعل ما ٌرضٌنً (الرحٌم)التوبة كرة إثر كرة 
(2)

 

ِ  }:  ٌقول تعالى(161)اَلٌة -  ِهْم لَْعَنُة هللاَّ ٌْ  إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعلَ

اِس أَْجَمِعٌنَ   {. َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّ

أي إن الذٌن كفروا باّلِل، و ماتوا ولم ٌتوبوا، و استمروا على الكفر  :التفسٌر اإلجمالً - 

حتى ماتوا و هم على تلك الحالة الشنٌعة، أولئك استقر علٌهم اللعن و الطرد، من هللا         

. و المالئكة و أهل األرض أجمعٌن
(3) 

 (اولئك علٌهم لعنة هللا  و المالئكة و الناس أجمعٌن) جاءت الفاصلة  هنا :تحلٌل الفاصلة- 

 .وهً جملة اسمٌة جًء بها للدَّللة على الثبات و اَّلستقرار

لما كانت فً اَلٌة تتكلم عن الفرٌق الذٌن كفروا ولم ٌلجوا باب اإلٌمان : مناسبة الفاصلة- 

وتركوا الفرصـة تفلت، و المهلـة تنقضً، و أصروا على الكفر و الضـالل، جاءت الفاصلـة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/26)روح المعانً - 1

 (1/290: )، نظم الدرر فً تناسب اَلٌات و السور (3/109): اللباب فً علوم الكتاب: انظر- 2

 (1/181): المقتطف من عٌون التفاسٌر: انظر- 3
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لعنة علٌهم من هللا و المالئكة و الناس أجمعٌن، و هً لعنة مطبقة َّل ملجأ منها و َّل صدر 

. حنون
(1) 

 .{خالدٌن فٌها َّل ٌخفف عنهم العذاب وَّل هم ٌنظرون  } : ٌقول تعالى (162)اآلٌة - 

اإلهمال، أي َّل :  أي خالدٌن فً جهنم، و قٌل فً اللعنة و اإلنظار :التفسٌر اإلجمالً - 

: َّل ٌنظر هللا إلٌهم فهو من النظر، و قٌل : معنى َّل ٌنظرون : ٌهملون فٌعتذرون، و قٌل 

. أي َّل ٌنتظرون لٌعتذروا: هو اَّلنتظار 
(2) 

جملة اسمٌة، وهً تفٌد أن هؤَّلء  (وَّل هم ٌنظرون ) جاءت الفاصلة هنا :تحلٌل الفاصلة- 

الكفار َّل ٌهملون حٌن ٌنزل العذاب بهم، فهً تدل على الثبوت و اَّلستقرار، و قد اضمر 

 .الفاعل و هو هللا عز و جل و بنً الفعل للمجهول فٌها إلفادة الغضب و التحقٌر

 تبٌن اَلٌة عقاب الكفار بالخلود فً النار دون تخفٌف للعذاب الواقع :مناسبة الفاصلة- 

علٌهم، و جاءت الفاصلة تٌئٌسا لهم من رحمة هللا تعالى، فهً تشٌر إلى إهمالهم و تحقٌرهم 

 .و عدم و اَّللتفات إلٌهم
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 (1/151): فً ظالل القرآن: انظر- 1

 (1/251): فتح القدٌر: انظر- 2
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 خــاتمــة

 



 خـاذًـح 

 

جُكٔى هلل ج١ًُ ٝكو٢٘ ج٠ُ ج٫ٗطٜحء ٖٓ ًٛج جُؼَٔ، كإ أقٓ٘ص ك٤ٚ كٖٔ هللا ٝقىٙ، ٝ جٕ - 

      ُّ جْأش كٖٔ ٗل٢ٓ ٝ ج٤ُٗطحٕ، ٝ ٜٓٔح أؾٜىش ٗل٢ٓ كأؾى٢ٗ ٓوٍٛج جضؿحٙ ًطحخ ٌذ٢ ػ

، ٝ ٤ًق ٫ ٝ ٛٞ جٌُطحخ ج٧ٝقى ج١ًُ ك٤ٚ جٌُٔحٍ، كأ٠ّٗ ُرٍٗ إٔ ٣طٛق ذحٌُٔحٍ، ٤ُوىٌ  َّ ٝ ؾ

ػ٠ِ ضـط٤س آ٣حش جُوٍإٓ ٖٓ ًَ ؾٞجٗرٜح، ٝ ٓٞٞٞع ٓ٘حْرس جُلٞجَٚ ٣٦ُحش ٖٓ جُٔٞج٤ٞغ 

جُط٢ أٛطْ ذٜح جُؼِٔحء ٝ ذ٤٘ٞج ج٤ٔٛطٜح، ٝ ٖٓ ن٬ٍ وٌجْط٢ ُٔ٘حْرس كٞجَٚ ٌْٞز جُروٍز 

 : نِٛص ج٠ُ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس 162 ج٠ُ ٣٥158حضٜح ٖٓ 

جٕ ػِْ جُٔ٘حْرحش ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضو٣ٞس ج٫ٌضرح٠ ذ٤ٖ جؾُجء جُوٍجٕ، ٝ ٣ظٍٜ ٝؾٜح ٖٓ ٝؾٞٙ - 1

 .جػؿحَٙ، ٝ ٣ر٤ٖ أٍْجٌ ضٍض٤د ٌْٞٙ ٝ آ٣حضٚ

 . جُر٤ح٢َٗجُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس ضظٍٜ ؾحٗرح ٍٓٗهح ٖٓ ج٩ػؿح- 2

جٕ جٗٞجع جُٔ٘حْرحش ك٢ جُوٍإٓ ػوى ك٣ٍى هى جٌضرطص جُلحظٚ ٝ ًِٔحضٚ ك٢ ج٣٥س جُٞجقىز      - 3

 .ٝ جٌضرطص ٌْٞٙ ذرؼٟٜح ك٢ جُوٍإٓ ًِٚ، كٜٞ ًحُر٤٘حٕ جٍُٔٚٞ٘ ٣ٗى ذؼٟٚ ذؼٟح

 .جُلحِٚس جُوٍآ٤ٗس هى ضٌٕٞ ؾُءج ٖٓ ج٣س، جٝ أ٣س ذؿِٔطٜح- 4

 .٤ُّ ٌَُ أ٣س كحِٚس، كوى ضٌٕٞ جُلحِٚس ُٔؿٔٞػس ٖٓ ج٣٥حش- 5

جُط٤ًٞى ، ٝ جُطوى٣ْ ٝ جُطأن٤ٍ ، ٝ ج٩ظٜحٌ ٓٞٞغ ج٩ٞٔحٌ                : ض٘ٞع ذ٘حء جُلحِٚس - 6

 .ٝ ج٫ْطلٜحّ،ٝؿ٤ٍٛح

ؾحءش أًػٍ كٞجَٚ جٌُٓٞز ٓإًىز ٝ يُي ٩كحوز جُطو٣ٍٍ، ق٤ع جٕ جٌُٓٞز ضطكىظ ػٖ - 7

 .ج٧قٌحّ جُط٣ٍٗؼ٤س، كطأض٢ جُلٞجَٚ ضو٣ٍٍج ُٟٕٔٔٞ آ٣حضٜح

جٕ جُطوى٣ْ ٝ جُطأن٤ٍ ج١ًُ ٌٝو ك٢ ذؼٝ جُلٞجَٚ ٫ ٣ٍجو ٓ٘ٚ ٍٓجػحز جُلٞجَٚ، ًٔح جٗٚ - 8

٤ُّ ٓكٌٛٞج ك٢ جُؼ٘ح٣س ٝ ج٫ٛطٔحّ، ُد ؾحء ٩قٌحّ جُلٞجَٚ ك٢ ٓر٘حٛح ٝ ٓؼ٘حٛح ٝ ٌِٖٜح  

 . ٝ ٟٜٓٔٞٗح
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قـائمة المصـادر 

 والمـراجع
 



 انًصادس ٔ انًشاظغ 

 

وجٌ ، ج٧ْطحي جُىًطٌٞ كَٟ قٖٓ ػرحِ جُؿحٓؼس ج٧ٌو٤ٗس : ئضوحٕ جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍجٕ- 1

  .1997 ،جُطرؼس ج٠ُٝ٧، جُلٍهحٕ

  ضأ٤ُق ٓكٔى ذٖ ٓكٔى أُؼٔحو١ أذٞ جُٓؼٞو : ئٌٖحو جُؼوَ ج٤ُِْٓ ئ٠ُ ُٓج٣ح جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ- 2

  .ذ٤ٍٝش- وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢

  جٌُٔطرس ج٤٘٠ُٞس ػٔحٕ، ْ٘حء ػرحِ ُِىًطٌٞ كَٟ ػرحِ ٝ : ئػؿحَ جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ- 3

 .1991 ج٧ٌوٕ

ٓٛطل٠ ٚحوم جٍُجكؼ٢ ٌٓ٘ٗٞجش وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢  :جُر٬ؿس جُ٘ر٣ٞس  ئػؿحَ جُوٍجٕ ٝ- 4

 .1973 ،جُطرؼس جُطحْؼس، ُر٘حٕ- ذ٤ٍٝش,

ٓكٔى ذٖ جُط٤د ذٖ ٓكٔى ذٖ ؾؼلٍ ذٖ هحْْ جُر١ٍٛ جُٔؼٍٝف أذ٢ ذٌٍ  : ئػؿحَ جُوٍجٕ- 5

 .جُطرؼس جٍُجذؼس ، ٍٓٛ، وجٌ جُٔؼحٌف، ضكو٤ن جقٔى ٚوٍ، جُرحه٢ٗ٬

 جُطرؼس جُٓحذؼس ، ٧ْطحي ٓك٢٤ جُى٣ٖ جُى٣ٌٕٝ : ذ٤حٗٚ ئػٍجخ جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ ٝ- 6

  .ذ٤ٍٝش/وٓٗن، ٝوجٌ جذٖ ًػ٤ٍ، وج٫ ج٤ُٔحٓس، 1420/1999

٩ٓحّ جُوح٢ٞ ٗحٍٚ جُى٣ٖ أذ٢ ْؼ٤ى ػرى هللا أذ٢ ػٍٔ  : ئٍْجٌ جُطأ٣َٝ أٗٞجٌ جُط٣َُ٘ ٝ- 7

ُٛى٣و٢ جذٜحٓٗٚ قح٤ٖس جُؼ٬ٓس جذ٢ جُلَٟ جُو٢ٗ٣ٍ  ٝ، ذٖ ٓكٔى ج٤ٍُٗج١َ جُر٤ٟح١ٝ

ت٤ِحش ج٤ُٗم ججُهط٤د جٌُٜٔٗٞ ذٌِح٢ٌَٗٝ قووٚ ج٧قحو٣ع جُٔٞٞٞػس ٝ جُٟؼ٤لس ٝ ج٫ٍْ

 . ّ 1996- ٙ  1416 ،جُطرؼس ج٠ُٝ٧، وجٌ جُلٌٍ، ػرى جُوحوٌ ػٍكحش جُؼٗح قٓٞٗس

جُطرؼس جٍُجذؼس ج٤ُٜثس ، ػرى هللا ٖكحضس.و : أٛىجف ًَ ٌْٞز ٝٓوحٚىٛح ك٢ جُوٍجٕ- 8

 .ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ٌُِحضد 

أ٣ٍٓ جُطلح٤ٍْ ٬ٌُّ جُـ٠ِ جٌُر٤ٍ ٝذٜحٓٗٚ ٍٜٗ جُه٤ٍ ػ٠ِ أ٣ٍٓ جُطلح٤ٍْ ٧ذ٢ ذٌٍ - 9

   .2002-1423 ،جُطرؼس ج٠ُٝ٧، وجٌ ٤ُ٘ح، جُؿُجت١ٍ
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وجٌ ج٬ُّٓ ُِطرؼس ٍٝٗٗ ٝجُط٣َٞغ ٝ جُطٍؾٔس ، ضأ٤ُق ْؼ٤ى ق١ٞ : ج٧ْحِ ك٢ جُطل٤ٍٓ- 10

   .1985 - 1405 ،جُطرؼس ج٠ُٝ٧

    ضوى٣ْ  ُ٪ٓحّ أذ٢ ٤ْؼ٤ى ػرى ج٣ٌٍُْ ذٖ ٓكٔى ذٖ ٌٓ٘ٛٞ جُط٢ٔ٤ٔ جُٓٔؼح٢ٗ : ج٫ٗٓحخ- 11

 .ذ٤ٍٝش ، وجٌ جُؿ٘حٕ، ػرى هللا ػٍٔ جُرحٌٝو١ : ضؼ٤ِن ٝ

 هىّ ُٚ وجٌ ئق٤حء جُؼِّٞ  ،ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػرى جٍُقٖٔ ج٢٠ٞ٤ُٓ : ئضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍجٕ- 12

 .1416 ،جُطرؼس جُػح٤ٗس، ج٣ٍُحٜ-ٌٓطرس جُٔؼحٌف، ذ٤ٍٝش

 جُطرؼس جُػح٤ٗس، ٧ْطحي ذٜؿص ػرى جُٞجقى ٚحُف، ئػٍجخ جُٔلَٛ ٌُطحخ هللا جٍُٔضَ- 13

  . وجٌ جُلٌٍ ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ2007

  ضكو٤ن ضأ٤ُق أذٞ ج٤ُِع ٍٗٛ ذٖ ٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ جٍُٓٔه٘ى١ جُلو٤ٚ جُك٘ل٢ : ذكٍ جُؼِّٞ- 14

  .ذ٤ٍٝش- وجٌ جُلٌٍ-  وجٌ جٍُ٘ٗ،ٓكٔٞو ٓطٍؾ٢.و

 وٌجْس ٝ ضكو٤ن ٝ ضؼ٤ِن ،ُٔكٔى ذٖ ٣ْٞق ج٤ٍُٜٗ ذحذ٢ ق٤حٕ ج٧ٗى٢ُٓ:جُركٍ جُٔك١٤- 15

 ذ٤ٍٝش–  ٝ ج٤ُٗم ؿ٢ِ ٓكٔى ٓؼٜٞ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ج٤ُٗم ػحوٍ جقٔى ػرى جُٔٞؾٞو

 .1422، جُطرؼس ج٠ُٝ٫ ُر٘حٕ

جقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ جُٜٔى١ ذٖ ػؿ٤رس جُك٢٘ٓ ج٩و٢ٓ٣ٌ جُٗحي٢ُ : جُركٍ جُٔى٣ى ُِٔإُق- 16

  وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ذ٤ٍٝش جُطرؼس جُػح٤ٗس، وجٌ جٍُ٘ٗ،8 ػىو ج٧ؾُجء ،جُلح٢ْ أذٞ جُؼرحِ

1423- 2002.  

  ضكو٤ن ٓكٔى ،ُ٪ٓحّ ذىٌ جُى٣ٖ ٓكٔى ذٖ ػرى هللا ج٢ًٌُُٗ: جُرٍٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍجٕ- 17

 . ٖحٌع جُؿ٣ٌٜٞٔس 22– أذٞ جُلَٟ ئذٍج٤ْٛ وجٌ جُطٍجظ 

 .كَٟ قٖٓ ػرحِ . و، ػِْ جُٔؼح٢ٗ،جُر٬ؿس كٜ٘ٞٗح ٝ أك٘حٜٗح- 18
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  وجٌ ػٔحٌ ػٔحٕ،جُىًطٌٞ ٬ٚـ ػرى جُوحوٌ جُلطحـ جُهحُى١:  جُر٤حٕ ك٢ ئػؿحَ جُوٍجٕ- 19

 .1989ج٧ٌوٕ 

     ًٍُٓ جُٔهط٠ٞحش :  وجٌ جٍُ٘ٗ،ج٩ٓحّ أذٞ ػٍٔٝ جُىج٢ٗ:  جُر٤حٕ ك٢ ٝػى آ١ جُوٍجٕ- 20

 .1994-1414،  جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ،ٝ جُطٍجظ ج٣ٌُٞص

 وجٌ ، وجٌ جٍُ٘ٗ،ضأ٤ُق ّٖٔ جُى٣ٖ ٓكٔى ذٖ جقٔى جٍُٗذ٢٘٤: ضل٤ٍٓ جٍُٓجؼ ج٤ٍُ٘ٔ - 21

 . ذ٤ٍٝش-جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

       ًطرٜح ٝ ٛحٓٗٚ ،ج٩ٓحّ أذ٢ جُلىجء جُكحكع جذٖ ًػ٤ٍ جُىٓٗو٢: ضل٤ٍٓ جُوٍجٕ جُؼظ٤ْ - 22

 1999-1419 ،ٝ ٞرطٚ ق٤ٖٓ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ٍَٛجٕ وجٌ جُلٌٍ جُطرؼس ج٠ُٝ٧

 ٨ُْطحي جُىًطٌٞ ٝٛرس جُُق٢ِ٤ وجٌ جُلٌٍ ،جُطل٤ٍٓ ج٤ٍُ٘ٔ ك٢ جُؼو٤ىز ٝ ج٣ٍُٗؼس- 23

  .1991-1411 ، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، وٓٗن ٣ٌْٞح، وجٌ جُلٌٍ،ُر٘حٕ-   ذ٤ٍٝش،جُٔؼحٍٚ

 ػىو ٖٓ ج٧ْحضًز جُطل٤ٍٓ ضكص ئٍٖجف ،ضأ٤ُق ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء: جُطل٤ٍٓ ج٤ٍُٔٓ- 24

 . جُىًطٌٞ ػرى هللا ذٖ ػرى جُٔكٖٓ جُط٢ًٍ 

  .1422 ، جُطرؼس ج٠ُٝ٧،وٓٗن-  وجٌ جُلٌٍ،ٝٛرس جُُق٢ِ٤: جُطل٤ٍٓ ج١٤ُْٞ- 25

جُؼ٬ٓس ج٤ُٗم ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٗحٍٚ :  ض٤ٓ٤ٍ ج٣ٌٍُْ جٍُقٖٔ ك٢ ضل٤ٍٓ ٬ًّ جُٔ٘حٕ- 26

ك٤ِٟس ج٤ُٗم ٓكٔى ٚحُف   ٝ، هىّ ُٚ ك٤ِٟس ج٤ُٗم ػرى هللا ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ جذٖ ػو٤َ،جُٓؼى١

 . ضكو٤ن ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٓؼ٠ِ ج٣ُِٞكن ،جُؼػ٤ٔ٤ٖ

           وجٌ ْكٕ٘ٞ ،ضأ٤ُق ج٩ٓحّ ج٤ُٗم ٓكٔى جُطحٍٛ جذٖ ػحٌٖٞ:  جُطك٣ٍٍ ٝ جُط٣ٍٞ٘- 27

 .ٝ جُط٣َٞغ 

ُر٘حٕ -  ذ٤ٍٝش، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس،ج٣ٍُٗق ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى جُؿٍؾح٢ٗ:  جُطؼ٣ٍلحش- 28

 . 1983 ،جُطرؼس ج٠ُٝ٧
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ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػرى جٍُقٖٔ ػرى جٍُقٖٔ ج٢٠ٞ٤ُٓ : ض٘حْن جٌُٓٞ ك٢ ض٘حْد جٌُٓٞ ج٩ٓحّ- 29

 جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ،ُر٘حٕ-  ذ٤ٍٝش، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس،ػرى جُوحوٌ جقٔى ػطح:  وٌجْس ٝ ضكو٤ن

1406-1986 . 

 ك٢ ،ٍُِٓح٢ٗ ٝ جُهطحذ٢ ٝ ػرى جُوحٍٛ جُؿٍؾح٢ٗ:  غ٬ظ ٌْحتَ ك٢ ئػؿحَ جُوٍجٕ- 30

قووٜح ٝػِن ػ٤ِٜح ٝٓكٔى نِق هللا ٝ وًطٌٞ ٓكٔى َؿٍِٞ ، جُىٌجْحش جُوٍآ٤ٗس ٝ جُ٘وى ج٧وذ٢

 ّ٬ْ. 

         ٌجؾؼٚ ،٧ذ٢ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ جقٔى ج٧ٗٛح١ٌ جُو٠ٍر٢:  جُؿحٓغ ٧قٌحّ جُوٍجٕ- 31

 .1996-1416 ،وجٌ جُكى٣ع جُطرؼس جُػح٤ٗس، ٝ ٞرطٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ جُهل٘حٟٝ

  .ُٔكٔى أذٞ ٠ْٞٓ,وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ُٔٓحتَ ػِْ جُٔؼح٢ٗ : نٛحتٙ جُطٍج٤ًد- 32

 وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، قٖٓ ذٖ ٓكٔى ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ:ؿٍجتد جُوٍجٕ ٝ ٌؿحتد جُلٍهحٕ- 33

 .1996-1416، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، ُر٘حٕ- ذ٤ٍٝش

ٚككٚ ػرى ، قٔى ذٖ ػ٠ِ قؿٍ جُؼٓو٢ٗ٬ أ: كطف جُرح١ٌ ذٍٗـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ- 34

 .2004، وجٌ جُكى٣ع، جُؼ٣ُُ ذٖ ذحَ

ضكو٤ن ، جُؼ٬ٓس جُِـ١ٞ ٓؿى جُى٣ٖ ٓكٔى ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤ٍَٝ أذحو١ : جُوحِٓٞ جُٔك١٤- 35

 1980-1406، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، ٓإْٓس جٍُْحُس، ٌٓطد ضكو٤ن جُطٍجظ ك٢ ٓإْٓس جٍُْحُس

أذٞ :ضأ٤ُق.جٌُٗحف ػٖ قوحتن ؿٞجٓٝ جُط٣َُ٘ ٝ ػ٤ٕٞ ج٧هح٣َٝ ك٢ ٝؾٞٙ جُطأ٣َٝ- 36

 وجٌ ،ػ٢ِ ػٜٞ ػحوٍ ػرى جُٔٞؾٞو ٝ:ضكو٤ن، جُوحْْ ٓكٔٞو ذٖ ػٍٔٝ ذٖ جقٔى جُُٓه١ٍٗ

 .1998، جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ،  ج٣ٍُحٜ،جٍُ٘ٗ ٌٓطرس جُؼر٤ٌحٕ

ػ٬ء جُى٣ٖ ػ٠ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُرـىجو١ ج٤ٍُٜٗ  : ُرحخ جُطأ٣َٝ ك٢ ٓؼح٢ٗ جُط٣َُ٘- 37

 .وجٌ جُلٌٍ ، ذحُهحَٕ
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          جُطرؼس جُهحٓٓس ، ٓإْٓس جٍُْحُس، ضأ٤ُق ٓ٘حع جُوطحٕ : ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوٍجٕ- 38

 .1998- 1419، جُػ٬غٕٞ ٝ

 جُك٤ٖٓ ذٖ ٓكٔى ذٖ كَٟ جُٔؼٍٝف ذحٍُجؿد ج٧ٚلٜح٢ٗ : جُٔلٍوجش ك٢ ؿ٣ٍد جُوٍجٕ- 39

 .ُر٘حٕ - ذ٤ٍٝش، جٍُ٘ٗ وجٌ جُٔؼٍكس ُِطرحػس ٝ، ٤ْى ٢ٗ٬٤ً : ضكو٤ن

وجٌ جٍُ٘ٗ وجٌ ، ػ٢ِ ذٖ جقٔى جُٞجقى١ أذٞ جُكٖٓ، جُٞؾ٤ُ ك٢ ضل٤ٍٓ جٌُطحخ جُؼ٣ُُ -40

 .1415، ذ٤ٍٝش، وٓٗن-  جُىجٌ جُٗح٤ٓس، جُوِْ

٩ٓحّ ذٍٛحٕ جُى٣ٖ أذ٢ جُكٖٓ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ػٍٔ  : ٌْٞجٍٗظْ جُىٌٌ ك٢ ض٘حْد ج٣٥حش ٝ- 41

وجٌ جٌُطد ، أقحو٣ػٚ ٝ ٝٞغ قٞج٤ٖٚ ػرى جٍَُجم ؿحُد جُٜٔى١ نٍؼ آ٣حضٚ ٝ، أجُروحػ٢

  .1996 -1415، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، ُر٘حٕ، جُؼ٤ِٔس  ذ٤ٍٝش
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 فـهـرس

 



انفٓشط 

 

: جُٛلكس :                                                                      كٍِٜ جُركع 

 

ج٩ٛىجء  

ًِٔس جٌٍُٗ 

جُٔوىٓس                                                                             أ 

جُٔىنَ 

 06 

 انفصم األٔل: 

 27                      جُٔ٘حْرحش ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ                                  

 

 28 ضؼ٣ٍق جُٔ٘حْرس ُـس ٝ جٚط٬قح: انًثحس األٔل 

 29  أ٤ٔٛس ػِْ جُٔ٘حْرحش ٝ أهٞجٍ جُؼِٔحء ك٢ يُي :انًثحس انصاَٙ 

 32         أٗٞجع جُٔ٘حْرحش ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ                            : انًثحس انصانس 

                                

  َٙانفصم انصا: 

    35                                جُلٞجَٚ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ                         

 

 36  ضؼ٣ٍق جُلحِٚس ُـس ٝ جٚط٬قح:انًثحس األٔل 

 38 ٣ٍ٠ن ٓؼٍكس جُلٞجَٚ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ: انًثحس انصاَٙ 

 41          ػ٬هس جُلحِٚس ذٔح هرِٜح                                        :انًثحس انصانس 
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انفٓشط 

 

: جُٛلكس :                                                                      كٍِٜ جُركع 

 

  انفصم انصانس: 

جُؿحٗد جُططر٤و٢ ُِٔٞٞٞع 

    51               16 ئ٠ُ ج٣٥س 158     وٌجْس ٓوٛى٣ٖ ٖٓ ج٣٥س               

 

 53  جُٓؼ٢ ذ٤ٖ جُٛلح ٝ جٍُٔٝز :انًثحس األٔل 

 54  قٌْ ًطٔحٕ آ٣حش هللا:انًثحس انصاَٙ 

 58               :                                                                      انخاذًح - 

 60                  :                                                قا ًح يصادس ٔ يشاظغ - 
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