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ّ
ّ
الخخططاث.
 -1جيشس اإلاجلت البحىث العلميت لألشاجرة الباحثين في مخخلف
ّ -2
جقدم البحىث على قسص مكخىب بىظام  wordأو عً طسٍق البرًد
ؤلالكترووي:
bourguiba_d@yahoo.fr
ّ
ّ
ثان
ً -3سفق البحث بملخظ في حدود  77كلمت مً هفض لغت البحث ،وملخظ ٍ
باللغت ؤلاهجليزًت ،وملخظ بالعسبيت إن لم ًكً البحث بالعسبيت ،مع الكلماث
ّ
ملخظ للصيرة الراجيت ل ّ
كل باحث ًظهس اشمه مع عىىان
اإلافخاحيت ،وكرا
البحث(همىذج معخمد لدي اإلاجلت).
ّ
ّ
ً
ميشىزا مً قبل ،أو مقد ًما لليشس في حهت أخسي ،وٍقدم ّ
كل
 -4أن ال ًكىن البحث
ً
ً
باحث ًظهس اشمه في عىىان البحث ّ
مكخىبا برلك (همىذج معخمد لدي
حعهدا
اإلاجلت).
ً
 -5أن ال ًكىن البحث فطال مً زشالت حامعيت.
 -6أن ال ّ
جقل ضفحاث البحث عً  15ضفحت (أي في حدود  4777كلمت) ،وأن ال
جزٍد عً  25ضفحت.
جخل ّ
 -7البحوث التي ّ
بأي ضابط مً الضوابط أعاله ال جؤخذ بعين الاعتبار.
ّ
 -8جخضع البحىث واإلاقاالث لسأي محكمين مً مخخلف الجامعاث.
 -9جسجيب البحىث ال ًخضع ّ
ألهميت البحث وال إلاكاهت الباحث.
ّ
 -17البحىث التي ّ
للمجلت ال ّ
جسد إلى أصحابها وشسث أم لم جيشس ،وال جلتزم
جقدم
ّ
املجلت بئبداء أضباب عدم اليشز.
 قىاعد الخىثيق :جتبع إحدى الطزيقتين-1 :عىدما ٌشاز إلى اإلاساحع في اإلاتنً ،ركسّ
الاشم ألاخير للمؤلف وشىت اليشس بين قىشين ،مثل (القىص ي ،)1985،وعىد
ّ
الىظ اإلاقخبض بين قىشين ضغيرًً " " وجركس أزقام الطفحاث
الاقخباس ًىضع
اإلاقخبض منها مثل( :القىص ي)43 :1985 ،
 -2عىدما ٌشاز إلى اإلاساحع في الهامشٌ ،شاز إليها بأزقام مدصلصلت- ،اشخعمال
التهميش آلالي -وجكىن في أشفل الطفحت هفصها ،وجركس اإلاعلىماث حصب اإلاخعازف
ً
مىهجيا.
عليه
ّ
ً
 -3في كلخا الطسٍقخين ،ججمع اإلاساحع في نهاًت البحث وجسجب ً
ألفبائيا حصب
جسجيبا
الاشم ألاخير للمؤلف ،وجكىن كاآلحي:
ّ
َّ
اإلاؤلف (شىت اليشس) عىىان اإلاؤلف( ،زقم الطبعت) ،اشم البلد ،اشم
 اشم ِّالىاشس.
مالحظتمجيع اآلراء الواردة يف اجمللّة تعبّر عن وجهة نظر أصحابها ,وال تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر
اجمللّة أو اجلامعة.

فهرس المحتويات
اضتقالليت الطىّت الىبىيت بالتشزيع دراضت جفطيرًت حدًثيت أصىليت ّ-

دعدهان بً محمد ابى عمز  ...الكليت الجامعيت لألم والعلىم ألاضزيّ...عجمان10..
-التالسم اللفظي للىاظقين بغير العزبيت ّ
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د.محمد حمدان الزقب -أ.د ضهى فتحي وعجت...الجامعت ألاردهيت32...
ي-
مفهىم الذاث وعالقته بالحاجاث إلارشادًت لدي ظلبت الطىت الثالثت ثاهى ّدراضت ميداهيت على عيىت مً ظلبت ثاهىيت إلاصالح بمدًىت غزداًت – ّ
أ.د.داود بىرڨيبت  -أ .ربيع الىاهج...جامعت ألاغىاط10...
التىافق مع الحياة الجامعيت وعالقته بالتكيف الىفس ي والاجتماعي والدراس يلدي ظلبت ضىت أولى في الجامعاث الفلطعيييت ّ
د .علي لعفي علي قشمز -جامعت الاضتقالل..أريحا –فلطعينّ 76..
التيبؤ بمطتىياث صىرة الجطم لدي ظالباث جامعت الطلعان قابىص مًخالل املزوهت الىفطيت وبعض املتغيراث ّ
أ.د .عبد الحميد ضعيد حطً...جامعت الطلعان قابىص ...ضلعىت عمانّ 32...
جأثير حدث اضتئصال الثدي على املعاش الىفس ي للمزأة املصابت بالطزظان-دراضت عيادًت -
أ.خالص شامت ،جامعت جيزي وسو...أ .ععا هللا أميىت جامعت قطىعيىت ّ 001...3
مطتىي الصحت الىفطيت لدي ظلبت جامعت الىادي ّد .الشهزة ألاضىد  -جامعت الىادي031...
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استقاللُت السنّت النبىَت ببلتشزَع
دراست تفسريَت حدَثُت أصىلُت
صعضهان بً مدمض ابى عمغ
اليليت الجامعيت لألم والعلىم ألاؾغيت
عجمان
اإلالخص:
ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت اإلاُهغة يٗخبران ألانل وما ؾىاَما ٞغٕ ٖجهماٞ ،هما ٖمضة في ج٣غيغ ألاخ٩ام
الكغٖيت إلاغاص هللا حٗاى مً ٖباصٍ.
الؿىت الىبىيت بها يٗغ ٝبيان ٦شحر مً ههىم ال٣غآنٞ ،هي التي جغقضها بى مٗغٞت بيان الىو ال٣غآوي،
ً
ومً َىا يدبحن لىا ظليا مجزلت وم٩اهت ووْيٟت الؿىت باليؿبت لل٣غآن .و مهضع ال٨خاب والؿىت واخض وَى
الىحي ؤلالهي ،وآلاياث ال٣غآهيت ؤظمٗذ ٖل وظىب َاٖت الغؾى  ٫في ٧ل ما صع بليه .
الخال ٝفي مؿإلت (اؾخلالليت الؿىت الىبىيت بالدكغيع صعاؾت جفؿحريت خضيثيت أصىليت) بهما َى زالٝ
ً
لٟٓي ٨ٞال الُغٞحن مخ٣ٟحن ٖل وظىص ؤخ٩ام ظضيضة في الؿىت لم جغص في ال٣غآن هها.
ً
فالفغيم ألاوٌ وهم الجمهىعي٣ىلىن :بن َظا َى الاؾخ٣ال ٫في الدكغي٘ ؛ ألهه ؤزبذ خ٨ما لم يغص في
ال٨خاب.
ً
والفغيم الثاوي ،وإمامهم الكاػبي :م٘ حؿليمهم بٗضم وعوص َظٍ ألاخ٩ام هها في ال٨خاب بال ؤجهم يغون ؤجها
صازلت جدذ ههىنه بىظه مً الىظىٍٞ ،هي ٖىضَم ػياصة الكغح اإلاؿخيبِ مً اإلاكغوح بةلهام بلهي.
ً
بن ٦ال مً الٟغي٣حن يٗتر ٝبىظىص ؤخ٩ام في الؿىت لم جشبذ في ال٣غآن ،وؤهه واظب الاجبإ ،ل ً٨ؤخضَما
َ
ً
ال يؿمي َظا اؾخ٣الال ،وآلازغ يؿميه اؾخ٣الال ،والىديجت واخضة.
وؤما ما يخٗل ٤باؾخ٣الليت الؿىت بالدكغي٘ٞ ،يجىػ ؤن جإحي الؿىت بإخ٩ام لم جغص في ال٣غآن.
اليلماث اإلافخاخيت :ال٣غآنّ -
الؿىت -الدكغي٘
Abstract
though Sunnah is not ،The Sunnah is the second source of legislation after Quran
as it sometimes plays an explanatory role. ،completely separated from Quran
Muslim scholars have two perspectives regarding the autonomous of ،However
though both parties agree that Sunnah has new rulings which ،Sunnah in legislation
are not mentioned in Quran.
The first party constitutes the majority of scholars who say that Sunnah has
autonomous legislationrole as it comes up with rulings not mentioned in Quran.
The second party acknowledges the fact that Sunnahcomes with rulings thatare not
mentioned explicitly in Quran but rather implicitly in a way or another.
the dispute is rather verbal.،As a conclusion
1
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اإلالضم ــت
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َْ
ً
الظهغ
الخمض هلل الظي ؤهؼٖ ٫ل ٖبضٍ ال٨خاب ولم يجٗل له ٖىظا ،الخمض هلل ال٣اثل :في مد٨م ججزيله :وأهؼلىا ِإليً ِ
ُ
ُ َ َ َّ َ َ َّ َ
ُ َ ّ َ َّ
اؽ َما ه ّ ِؼ ٌَ ِإل ْي ِهم َول َعل ُهم َيخفى ُغ ْون [ ؾىعةالىدل .]44 :الخمض هلل الظي قغٕ ألاخ٩ام للىاؽ في ٢غآهه اإلا ِب ْحن،
ِلخب ِحن ِللى ِ
َوب َّح َن جٟهيل ؤخ٩امه بساجم ألاهبياء واإلاغؾلحن ،ؾيضها مدمض بً ٖبض هللا نلىاث هللا وؾالمه ٖليه.
وبٗض :فاللغآن الىغيم هخاب هللا حعالى وفيه مغاصه مً زلله ،والؿىت الىبىيت ؤنل مً ؤنى ٫الضيً وهي حجت
ً
الػمت ٖل ظمي٘ اإلاؿلمحن لىظىب الغظىٕ بلحها مً خيض الٗمل بها قغٖا متى زبدذ وؿبتها ٖىض اإلادضزحنٞ ،الؿىت
متى صخذ وزبدذٞ ،هي ملؼمت ،وواظبـت الاجبإ.
ْ
َ
ُ
َ ُ َّ
()1
٢اَ « : ٫ج َغ ْه ُذ ف ْي ُىم َأ ْم َغْيً َل ًْ َجظ ُّلىا َما َج َم َّؿىخم به َما :هخ ُ
هللا وؾى ِتي» .
اب
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وَظا البدض يدىاو ٫مؿإلت ٚايت ألاَميت ،وهي:
اؾخلالليت الؿىت الىبىيت بالدكغيع صعاؾت جفؿحريت خضيثيت أصىليت
أهميت اإلاىطىع والغغض مىه ،وؾبب ازخياعه:
أ – أهميت اإلاىطىع والغغض مىه:
 جخطر وجٓهغ ؤَميت َظا اإلاىيىٕ مً زال ٫ما جىنل بليه َظا البدض مً هخاثج ،ؤَمها :ؤن الؿىت جإحيبإخ٩ام ٚحر وعاصة في ال٣غآن ال٨غيم ٞهي واظبت الاجبإ .
 ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت اإلاُهغة٧ ،ل مجهما له اؾخ٣الليخه في بٞاصة ألاخ٩ام الكغٖيتٞ ،ال جخى٠٢بٞاصجه بياٍ ٖل بٞاصة آلازغ له.
 والخال ٝفي اإلاؿإلت ْهغ بالترظيذ ؤهه لٟٓي ليـ بال.ً
ب – ؾبب ازخياع اإلاىطىع :مً اإلام ً٨ؤن وٗخبر ال٣ٟغة الؿاب٣ت (أهميت اإلاىطىع) ؾببا مً ؤؾباب
ازخياع َظا اإلاىيىٕ٩ٞ ،لما ٧ان اإلاىيىٕ مهما ؛ ٧اهذ الخاظت بليه ؤ٦بر وؤ٦ثر.
ً
اإلاىهج اإلاخبع في هخابت البدث :للض عؾمذ مىهجا مكيذ عليه في إعضاص هظا البدث ،ويخلخص هظا اإلاىهج في
ما يلي:
– ؾغصث في صعاؾت اإلاىيىٕ وجىاو ٫مباخشه ٖل َغي٣ت الٗغى والى٣ض في اإلاىهج الٗلمي الخدليلي اإلا٣اعن،
ً
ً
وطلَ ًٖ ٪غيٖ ٤غى ألا٢ىا ٫وآلاعاء ،مً زم ٢مذ بخدليلها وم٣اعهتها ومىا٢كتها ،وؤزحرا الترظيذ ،مٗخمضا
ٖل ؤ٢ىا ٫الٗلماء ٞيما صر ٖجهم م٘ الخىزي ٤الض٢ي ٤للماصة الٗلميت.
زؼت البدث :الخُت ويٗتها ٧الخاىي:
ً
( )1مال ٪في اإلاىَإ ،بالٚا ( َى ما عواٍ مال ٪بهيٛت (( بلغني )) يغٗٞه للىبي  بضون ؾىض٦،خاب ال٣ضع ،باب :الىهي ًٖ ال٣ى ٫في ال٣ضع ،عاظ٘ قغح
الؼع٢اوي ع٢م  ،)330 / 4( 1727واهٓغ :جسغيجه في اإلاىَإ ،ع٢م  3م٢ ،644ا ٫الؼع٢اوي (( :مغ ؤن بالٚه صخيذ ٦ما ٢ا ٫ابً ٖييىت ،وؤزغظه ابً ٖبض في
خضيض ٦شحر بً ٖبض هللا بً ٖمغو بً ٖى ًٖ ٝؤبيه ًٖ ظضٍ ،وله قاَض مً خضيض ابً ٖباؽ بؿىض خؿً ؤزغظه الخا٦م في مؿخضع٦ه .93 / 1
مالخظت :الٗلماء ونلىا بالٚاث ؤلامام مال ٪في مىَئه وٖضصَا( )42وممً ونلها ابً ٖبض البر في ٦خابه الخمهيض ؾىي ؤعبٗت ؤخاصيض ٢ام بىنلها ابً
الهالح يمً عؾالت له وؤزبخىا صخت واجهاَ ٫ظٍ البالٚاث.
2
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ملضمت :وحكخمل ٖل :
ؤَميت اإلاىيىٕ والٛغى مىه وؾبب ازخياعٍ واإلاىهج اإلاخب٘ في ٦خابت البدض.
اؾخلالليت الؿىت الىبىيت بالدكغيع صعاؾت جفؿحريت خضيثيت أصىليت
ويخظمً زالزت مباخث:
اإلابدث ألاوٌ :أصلت اللائلحن باؾخلالٌ الؿىت بالدكغيع.
اإلابدث الثاوي :أصلت اإلاىىغيً الؾخلالٌ الؿىت ومىاككتها.
اإلابدث الثالث :صىع جؼبيليت للؿىت اإلاؿخللت.
الخاجمت :وجخًمً ؤَم ما اهخهى بليه البدض مً هخاثج وجىنياث،و ٞهغؽ اإلاهاصع واإلاغاظ٘.
جمهيض
ل٣ض ٢ؿم الٗلماء الؿىت وما ٞحها مً ههىم م٘ ال٨خاب بى زالزت ؤ٢ؿام وال هؼإ في َظا:
ً
ً
اللؿم ألاوٌ :الؿىت اإلاايضة واإلاىا٣ٞت ألخ٩ام ال٣غآن وههىنه بظماال وجٟهيال.
اللؿم الثاوي :الؿىت اإلابيىت ألخ٩ام ال٣غآن وههىنه :جٟهل مجمله وجسهو ٖامه ،وج٣يض مُل٣ه.
اللؿم الثالث :الؿىت التي ؤجذ ب د٨م ظضيض ٖل ما في ال٨خاب ٞؿ٨ذ ال٣غآن ٖىه ،ولم يغص ٞيه ما يشبخه ؤو
يىٟيه.
وَظا ال٣ؿم مىيىٕ َظا البدض وَى ما يٗبر ٖىه بـ " اؾخلالليت الؿىت بالدكغيع " ومٗىاَا :ؤجها
حجت يجب الٗمل بها بطا ظاءث بد٨م ظضيض ػاثض ٖل ال٨خاب ،ولم يغص ٞيه ما يشبخه ،ؤو يىٟيه(.)1
و٢ض ٖبر ابً ال٣يم ًٖ َظٍ ألا٢ؿام الشالزت ٣ٞا ًٖ ٫ال٣ؿم ألاو" :٫ؾىت مىا٣ٞت قاَضة بىٟـ ما
قهضث به ال٨خب اإلاجزلت".
وًٖ الشاوي ٢ا" :٫ؾىت جٟؿغ ال٨خاب ،وجبحن مغاص هللا مىه ،وج٣يض مُل٣ت".
وًٖ الشالض" :ؾىت مخًمىت لخ٨م ؾ٨ذ ٖىه ال٨خاب ٞخبيىه _ الؿىت _ بياها مبخضؤ " (.)2
وال هؼإ وال زال ٝبحن الٗلماء في ال٣ؿم ألاو ٫والشاوي مً خيض وعوصَما وزبىث ؤخ٩امهما ،وؤن ؤ٦ثر
الؿىت مً َظيً ال٣ؿمحن بهما الخال٢ ٝض و ٘٢في ال٣ؿم الشالض وَى :الظي ؤحى بإخ٩ام وؤزبتها ،ولً٨
ال٣غآن لم يصبتها ولم يىٟها.
و٢ض ط٦غ ؤلامام الكاٞعي ؤن َظا الىىٕ مدل زال ٝبحن الٗلماء خيض هغاٍ ط٦غ ٖجهم ؤعبٗت ؤ٢ىا.٫
ً
٢ا ٫الكاٞعي عخمه هللاٞ " :لم ؤٖلم مً ؤَل الٗلم مسالٟا في ؤن ؾجن الىبي  مً زالزت وظىٍ،
ٞاظخمٗىا مجها ٖل وظهحن" ( )3زم ط٦غ َظيً الىظهحن اللظيً اجٖ ٤ٟلحهما الٗلماء ،وَما ما ط٦غٍ في ال٣ؿم
ألاو ٫والشاوي٣ٞ ،ا" :٫ؤخضَما :ما ؤهؼ ٫هللا ٞيه هو ٦خابٞ ،بحن عؾى ٫هللا مشل ما هو ال٨خاب.
( )1اهٓغ :حجيت الؿىت ٖبض الٛجي ٖبض الخال ٤م ، 504ومجزلت الؿىت مً ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع م.482
( )2الُغ ١الخ٨ميت ابً ال٣يم م ،73واهٓغ َظا الخ٣ؿيم ٖىض اإلاغوػي ٣ٞض ؾب ٤ابً ال٣يم ،وٚحرٍ في َظا الخ٣ؿيم .الؿىت للمغوػي م
.116 – 115
( )3الغؾالت للكاٞعي م.91
3
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وآلازغ :مما ؤهؼ ٫هللا ٞيه ظملت ٦خابَّ ،
ٞبحن ًٖ هللا مٗجى ما ؤعاص.
وَظان الىظهان اللظان لم يسخلٟىا ٞحهما "
زم هغاٍ ط٦غ ال٣ؿم الشالض ،وَى" :ما ؾً عؾىٌ هللا  فيما ليـ فيه هص هخاب "
وط٦غ الخال ٝوالجزإ خىَ ٫ظا ال٣ؿم في ؤ٢ىا ٫ؤعبٗت:
"ٞ -1مجهم مـً ٢ا :٫ظٗل هللا له ،بما اٞـترى مـً َاٖخـه ،وؾــب ٤فـي ٖلمـه مـً جىٞي٣ـه لغيـاٍ :ؤن يــؿً
ٞيما ليـ ٞيه هو ٦خاب.
 -2ومــجهم مــً ٢ــا:٫لــم يؿــً ؾــىت ٢ــِ بال ولهــا ؤنــل فــي ال٨خــاب٦ ،مــا ٧اهــذ ؾــيخه لخبيــحن ٖــضص الهــالة
َ
وٖملهــاٖ ،ل ـ ؤنــل ظملــت ٞــغى الهــالة ،و٦ــظل ٪مــا ؾــً مــً البيــىٕ وٚحرَــا مــً الك ـغاج٘ ،ألن هللا ٢ــا  :٫ال
الباػــل  [ ؾــىعة اليؿــاء ،] 29 :و٢ــاَ  :٫و َأ َخـ َّـل ُ
هللا َ
َجـ ْـُ ُو ُلىا َأ ْمـ َـى َال ُىم َب ْيـ َـى ُىم ب َ
الب ْيـ َـع َو َخـ َّـغ َم ّ
الغَ ــا  [ ؾــىعة
ِ ِ ِ
ِ
الب٣غةٞ ] 275 :ما ؤخل وخغم ٞةهما بحن ٞيه ًٖ هللا٦ ،ما بحن الهالة.
 -3ومجهم مً ٢ا :٫بل ظاءجه به عؾالت هللاٞ ،إزبدذ ؾيخه بٟغى هللا.
 -4ومـ ـ ـ ــجهم مـ ـ ـ ــً ٢ـ ـ ـ ــا :٫ؤل ٣ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي عوٖ ـ ـ ــه ٧ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ؾـ ـ ـ ــً ،وؾ ـ ـ ــيخه الخ٨مـ ـ ـ ــت :ال ـ ـ ــظي ؤل٣ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي عوٖـ ـ ـ ــه
ًٖ هللا٩ٞ ،ان ما ؤل٣ى في عوٖه ؾيخه " (.)1
واضر وبحن ؤن مغاص الكاٞعي بالخال ٝفي ال٣ؿم الشالض ،ليـ الخـال ٝفـي وظـىصٍ ،بـل فـي مسغظـهَ ،ـل
َى ٖل الاؾخ٣ال ٫بالدكغي٘ ٦ما ٢ا ٫ؤصخاب ال٣ى ٫ألاو ٫والشالض والغاب٘ ؟
ؤم بضزىله يمً ههىم ال٣غآن ٦ما ٢ا ٫ؤصخاب ال٣ى ٫الشاوي ؟ (.)2
وٖىـض الخــض٢ي ٤والىٓــغ فــي َــظٍ ألا٢ــىا ٫هجــضَا ؤعبٗــت ،ل٨جهــا حٗــىص فــي ظملتهــا بىـ ازىــحنٞ :ــال٣ى :٫ألاو ٫والشالــض
والغابــ٘ :ظميٗهــا جشبــذ :ؤن الؿ ــىت ج ــيء بإخ ٩ــام ػاثــضة ٖل ـ ال٨خــاب ،و٢ــض طَ ــب بى ـ َــظا ظمهــىع ٖلمــاء اإلاؿ ــلمحن،
ول ٨ــً بًٗ ــهم ي ٣ــى٦ ٫م ــا ط ٦ــغ الك ــاٞعي :بن الؿ ــىت ج٣ب ــل ألجه ــا ج ــيء ٖلـ ـ لؿ ــان اإلاٗه ــىمٞ ،خه ــاص ٝعي ــا هللا
بخىٞي٣ه ،وآزغ ي٣ى :٫ظاءث بالغؾالت ًٖ هللا ،وآزغ ي٣ى :٫ؤل٣يذ في عوٖه.
والخ ٤ؤن الؿىت ظمإ ّ
٧ل َظا(.)3
ال٣ى ٫الشاوي :وَى ٢ؿم بىخضٍ ،وَى ٢ى ٫مً ي٣ى :٫بن الؿىت ال جإحي بدكغي٘ خ٨م ،بال وله ؤنل في ٦خاب
هللا ويىضعط جدخه ولى جإويال ،طَب بى َظا ال٣ى .٫بجاهب مً زال ٠مً الؿل ٠ؤلامام ابً خؼم ،والكاَبي،
و٢لضَما بٌٗ الٗلماء اإلاٗانغيً في َظا(.)4
اإلابدث ألاوٌ :أصلت اللائلحن باؾخلالٌ الؿىت بالدكغيع.
( )1الغؾالت للكاٞعي م.93 – 92
( )2اهٓغ :الؿىت الىبىيت وم٩اهتها في الدكغي٘ ؤلاؾالمي للؿباعي م.381
( )3اهٓغ :مجزلت الؿىت مً ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع م483
( )4اهٓغ :ؤلاخ٩ام في ؤنى ٫ألاخ٩ام البً خؼم  ،112 / 7واإلاىا٣ٞاث للكاَبي  ،14 – 12 / 4والؿىت الىبىيت وم٩اهتها في الدكغي٘ ؤلاؾالمي
للؿباعي .384 – 381
4
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أ -ألاصلت الىلليت:
ً
ً
وهي ٦شحرة ظضا ال ج٩اص جدصخى ،وَىا هظ٦غ بًٗا مً َظٍ ألاصلت:
 -1بن الظي يىٓغ في الىهـىم الكـغٖيت الـىاعصة فـي ال٨خـاب والضالـت ٖلـ وظـىب اجبـإ الىبـي  وَاٖخـه
ٞيمــا ؤمــغ ،وههــى ،بهمــا هــي ٖامــت ال جٟــغ ١بــحن الؿــىت مبيىــت ٧اهــذ ؤو ما٦ــضة ؤو مؿــخ٣لت ،بــل بن بًٗــها يٟيــض
الاؾخ٣ال.٫
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َ َ ُْ
َّ
َْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ُ
هدــى ٢ىلــه حٗــاى َ  :يــا أ ُّه َهــا الــظ ْي ًَ َآمىــىا أػ ْي ُعــىا َ
هللا َوأ ِػ ْي ُعــىا الغؾــىٌ وأو ِلــي ألامـ ِـغ ِمــىىم فـ ِـئن جىــاػعخم
ِ
ِ
َ ُ ُّ ْ ُ َ
َ
َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ
َ
ْ
َ
آلاز ِغ  [ ؾىعةاليؿاء.] 59 :
هللا والغؾى ٌِ ِإن هىخم جؤ ِمىىن ِباهللِ واليى ِم ِ
ِفي ش ْي ٍء فغصوه ِإلى ِ
َ َ
َ
َّ ُ ْ َ َ ْ َ
اخظ ُعوا  [ ؾىعة اإلااثضة.] 92 :
هللا َوأ ِػ ْي ُعىا الغؾىٌ و
و٢اَ  :٫وأ ِػ ْي ُعىا
َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ٌ َ
اب أ ِل ْي ٌم [ ؾىعة الىىع:
و٢ا  :٫فليدظ ِع ال ِظيً يس ِالفىن عً أم ِغ ِه أن ج ِصيبهم ِفخىت أو ي ِصيبهم عظ
٣ٞ ،] 63ض ازخو الغؾى  ٫بصخيء يُإ ٞيه ،وطل ٪الؿىت التي لم جإث في ال٣غآن.
َّ ُ ْ ٌَ َ َ ْ َ َ َ
اع َ
و٢اَ  :٫م ًْ ُي ِؼ ِع الغؾى فلض أػ
هللا  [ ؾىعة اليؿاء.] 80 :
َ ُ ُ
َ ُ ْ َ ْ
و٢اَ  :٫و َما َآج ُاه ُم َّ
الغ ُؾى ٌُ فسظ ْو ُه َو َما ن َهاه ْم َعى ُه فاه َت ُهىا  [ ؾىعة الخكغ.] 7 :
ً
ّ
َ ْ ُ َ
ُ َ
َ َ
َ
َْ ُ
و٢ــا  :٫فــال َو َع ِّ ـ َـً ال ُيؤ ِمىـ ْـىن َخ َّتــْ ُي َد ِى ُمـ ْـى َن ِف ْي َمــا ُـ َـج َغ َب ْيـ َـِ ُهم زـ َّـم ال َي ِجـ ُـضوا ِفــي أهف ِؿـ ِـهم َخ َغحــا ِم َّم ـا
ّ َ
ً
َ َ َ
كظ ْيذ َو ُي َؿ ِل ُمىا ح ْؿ ِل ْيما  [ ؾىعة اليؿاء.] 75 :
ؾ ــبب ه ــؼو ٫آلاي ــت ٖ :ــً ٖب ــض هللا ب ــً الؼبح ــر ؤن عظ ـ ًـال م ــً ألاهه ــاع زان ــم الؼبح ــر ف ــي ق ـغاط(َ )1
الخ ـ َّـغة الت ــي
يؿــ٣ىن بهــا الىســل٣ٞ ،ــا ٫ألاههــاعي :ؾــغح اإلاــاء يمــغٞ ،ــإبى ٖليــه الؼبحــر ٞازخهــما بى ـ عؾــى ٫هللا ٣ٞ ــا" :٫
اؾــ ٤يــا ػبحــر ،زــم ؤعؾــل اإلاــاء بى ـ ظــاعًٛٞ " ٥ــب ألاههــاعي  ٣ٞـا :٫ؤن ٧ــان ابــً ٖمــٞ ٪خلــىن وظــه عؾــى ٫هللا
٣ٞــا " :٫اؾــ ٤يــا ػبحــر زــم اخــبـ اإلاــاء ختــى يغظــ٘ بىـ الجــضاع ٣ٞــا ٫الؼبحــر :وهللا بوــي ألخؿــب ؤن َــظٍ آلايــت هؼلــذ
ً
ّ
َ ْ ُ َ
ُ َ
َ َ
َ
َْ ُ
َ َ َ
في طل  ٪فال َو َع ِّ ًَ ال ُيؤ ِمى ْىن َخ َّتْ ُي َد ِى ُم ْى َن ِف ْي َما ُ َـج َغ َب ْي َـِ ُهم ز َّـم ال َي ِج ُـضوا ِفـي أهف ِؿ ِـهم َخ َغحـا ِم َّمـا كظ ْـيذ
ّ َ
ً
َو ُي َؿ ِل ُمىا ح ْؿ ِل ْيما  [ )2( ؾىعة اليؿاء.] 75 :
٢ــا ٫ؤلامــام الكــاٞعي عخمــه هللا" :هؼلــذ َــظٍ آلايــت ٞيمــا بلٛىــا _ وهللا ؤٖلــم _ فــي عظــل زانــم الؼبحــر فــي ؤعى
()3
٣ٞطخى الغؾى  ٫للؼبحر ،وَظا الً٣اء ؾىت مً عؾى ٫هللا  ،ال خ٨م مىهىم في ال٣غآن "
 -2و٦ظا ألاخاصيض الىبىيت ،التي جشبذ حجيت الؿىتٞ ،ةن الظي يىٓغ بلحها يغي ؤجهـا ٖامـت ،لـم ج٣يـض بىـىٕ
بٗيىه ،ومً َظٍ ألاخاصيض:
( )1الكغاجَ :ى ؾيالن اإلااء بى الؿهل ،والخغة :ألاعى الهلبت .اهٓغ :الجهايت في ٚغيب الخضيض البً ألازحر .456 / 2
( )2ؤزغظه البساعي ٦خاب اإلاؿا٢اة ،باب :ؾ٨غ ألاجهاع م 443ع٢م  2360 – 2359ومؿلم ٦خاب الًٟاثل ،باب وظىب اجبإ الغؾى/ 8  ٫
 119 – 118ع٢م  2357والل ٟٔللبساعي.
عبض هللا بً الؼ حر ( 73 – 1هـ =  692 – 622م ) بً الٗىام ال٣غشخي ،ألاؾضي ،ؤبى ب٨غٞ ،اعؽ ٢غيل في ػمىه ،وؤو ٫مىلىص في اإلاضيىت بٗض الهجغة.
قهض ٞخذ بٞغي٣يا في ٖهض ٖشمان  ،بىي٘ له بالخالٞت ؾىت َ64ـ٣ٖ ،يب مىث يؼيض بً مٗاويتٞ ،د٨م مهغ والدجاػ واليمً وزغاؾان والٗغا١
وؤ٦ثر بالص الكام ،و٧اهذ له م٘ ألامىيحن و٢اج٘ َاثلت ،ختى ؾحروا بليه الدجاط الشٟ٣ي ،في ؤيام ٖبض اإلال ٪بً مغوان ،ووكبذ بيجهما خغب اهتهذ
بم٣خل ابً الؼبحر في م٨ت ،و٧ان مً زُباء ٢غيل ،مضة زالٞخه  9ؾىحن .اهٓغ الاؾديٗاب  540 / 1ع٢م  ،1543وألاٖالم للؼع٦لي .87 / 4
( )3الغؾالت للكاٞعي م.83
5
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ََ َ ُ
َ ََ َ ً
َ
ْ ُ
٢ -1ىله ِ " :إ َّن ِؤلا ْؾال َم َبضأ غ ِغْيباَ ،و َؾ َي ُع ْى ُص ه َما َبضأ ،فؼ ْى َبى ِللغ َغَ ِاء " (.)1
َّ ُ َ
 -2و٢ىله َ " :ج َغ ْه ُذ ف ْي ُىم َأ ْم َغْيً َل ًْ َجظ ُّلىا َما َج َم َّؿ ْى ُخم به َما :ه َخ ُ
هللاَ ،و ُؾىت ه ِب ِّي ِه " (. )2
اب
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بـل بهىــا هــغي ؤخاصيــض ٢ـض نــغخذ بــإن َىــا ٥فـي الؿــىت مــا لــيـ فـي ال٨خــاب مــ٘ لــؼوم ألازـظ بهــا ومــً َــظٍ
ألاخاصيض:
َ
َ
َ
َ
٢ -1ىلــه ُ " :ي ْىقـ ُـً َّ ُ ُ ْ ُ ُ َّ ً َ
ْ َ ُ َ ّ ُ َّ َُ ْ ُ َْ َ ََْ َ ُ َ ُ
هللا،
الغحــل ِمــىىم مخ ِ يــا علــى أ ِعيى ِخـ ِـه يدـ ِـضر ع ِنــي فيلــىٌ :بييىــا و يــىىم ِهخــاب ِ
ِ
َف َمــا َو َحـ ْـض َها ف ْيــه مـ ْـً َخـ َـالٌ ْ
اؾـ َـخ ْد َل ْل َى ُاهَ ،و َمــا َو َحـ ْـض َها ِف ْيـ ِـه مـ ْـً َخـ َـغام َخ َّغ ْم َىـ ُـاهَ ،أ َال َوإ َّن َمــا َخـ َّـغ َم َع ُؾـ ْـى ٌُ هللا م ْثــلُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
َما َخ َّغ َم ُ
هللا " (.)3
ٞهظا الخضيض وؤيغابه يضٖ ٫ل ؤن في الؿىت ما ليـ في ال٨خابٞ ،ال مٗجى لهظا الخضيض لى ٧ان ٧ل مـا
ً
في الؿىت مىظىصا في ال٣غآن(.)4
ـاٌَ :فــئ ْن َلـ ْـم َججـ ْـض َكـ َ
ـاٌ :ب ِى َخــاب هللاَ ،كـ َ
 -2واؾــخضلىا ؤيًــا بدــضيض مٗــاط اإلاكــهىع "بـ َـم َج ْد ُىــم َكـ َ
ـاٌ:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ َّ ُ ْ
هللا.)5( " .....
ف ِبؿى ِت َعؾى ٌِ ِ
( )1ؤزغظه الترمظي٦ :خاب ؤلايمان باب ما ظاء ؤن ؤلاؾالم بضؤ ٚغيبا ،وؾيٗىص ٚغيباٖ ًٖ ،مغو بً ٖى ٝبً ػيض بً ملخت ًٖ ؤبيه ًٖ ،ظضٍ
ً
٢ا ٫ؤبى ٖيسخىَ :ظا خضيض خؿً صخيذ ٚغيب 19 / 5 .ع٢م  ،2629وابً ماظه٦ ،خاب الٟتن ،باب :بضؤ ؤلاؾالم ٚغيبا  1320 / 2ع٢م . 3986
( )2ؤزغظه الخا٦م في مؿخضع٦ه يمً خضيض َىيل ًٖ ،ابً ٖباؽ ٦ ،خاب الٗلمٞ ،هل زُبخه  في حجت الىصإ ٢ 93 / 1ا :٫مخٖ ٤ٟل
بزغاظه في الصخيذ ،ووا٣ٞه الظَبي ،الخضيض ؾب ٤جسغيجه.
( )3ؾب ٤جسغيجه ؤو ٫البدض.
( )4اهٓغ اإلاىا٣ٞاث للكاَبي .15 / 4
( )5ؤزغظه ؤبى صاوص ٦خاب ألاً٢يت ،باب الاظتهاص والغؤي في الً٣اء  18 / 4ع٢م  ،3592والترمظي ٦خاب ألاخ٩ام ،باب :ما ظاء في ال٣اضخي ٦ي٠
ي٣طخي  616 / 3ع٢م  ،1327والل ٟٔله ،وؤخمض  ،230 / 5والضاعمي في اإلا٣ضمت ،باب الٟخيا وما ٞحها مً الكضة  267 / 1ع٢م .170
صعاؾت الخضيث :اؾخٟاى الٗلماء في ال٨الم ٖل َظا الخضيض – خضيض مٗاط – مً خيض الخ٨م ٖليه بحن ٢بى ٫وعصٗٞ ،لماء الخضيض ظٗلىٍ
قضيض الًٗ ،٠و٧ان عؤي ألانىليحن ؤهه صخيذ يجىػ الاخخجاط به ،وبلي ٪ؤ٢ىالهم في َظا:
ً
 ٢ا ٫ؤبى صاوص بكإهه :ؤ٦ثر ما ٧ان يدضزىا قٗبت ًٖ ؤصخاب مٗاط مً ؤَل خمو :ؤن عؾى ٫هللا  إلاا بٗض مٗاطا بى اليمً ،...و٢ا ٫مغةًٖ :.
مٗاط
.
 ٢ا ٫الترمظي بٗض ط٦غٍ :ال وٗغٞه بال مً َظا الىظه ،وليـ بؾىاصٍ ٖىضي بمخهل.
 و٢ا ٫البساعي :الخاعر بً ٖمغًٖ ؤصخاب مٗاط ،وٖىه ؤبى ٖىن ال يصر ،وال يٗغ ٝبال بهظا و٢ا ٫ابً خؼم (( :وؤما زبر مٗاط ٞةهه ال يدل الاخخجاط به لؿ٣ىَه ،وطل ٪ؤهه لم يغو  ِ٢بال مً َغي ٤الخاعر بً ٖمغو ،وَى مجهى ٫ال يضعي ؤخض مًَى ،زم َى ًٖ عظا ٫مً ؤَل خمو ال يضعي مً َم ،زم لم يٗغ ِ٢ ٝفي ٖهغ الصخابت وال ط٦غٍ ؤخض مجهم ،زم لم يٗغٞه ؤخض  ِ٢في ٖهغ الخابٗحن ختى
.
ؤبى ٖىن وخضٍ ممً ال يضعي مً َى .....وَى – ؤي الخضيض – باَل ال ؤنل له ))
ً
وَىا هظ٦غ بًٗا مً ؤ٢ىا ٫الٗلماء ممً صدر َظا الخضيض:
ً
ً
ً
 ٢ا ٫ؤلامام الٛؼاىيَ (( :ظا الخضيض جل٣خه ألامت بال٣بى ،٫ولم يٓهغ ؤخض ٞيه َٗىا وبه٩اعا ،وما ٧ان ٦ظلٞ ،٪ال ي٣ضح ٞيه ٧ىهه مغؾال ،بل يجبالبدض ًٖ بؾىاصٍ )).
ّ
 و٢ا ٫ابً ال٣يمَ (( :ظا الخضيض وبن ٧ان ًٖ ٚحر مؿمحن ٞهم ؤصخاب مٗاط ؛ ٞال يًغٍ طل ،٪ألهه يضٖ ٫ل قهغة الخضيض ،وؤن الظي خضربه الخاعر بً ٖمغو ًٖ ظماٖت مً ؤصخاب مٗاط ال واخض مجهم ،وَظا ؤبل ٜفي الكهغة مً ؤن ي٩ىن ًٖ واخض مجهم لى ؾمي٦ ،ي ٠طل ٪وقهغة
ؤصخاب مٗاط بالٗلم والضيً والًٟل والهض ١باإلادل الظي ال يسٟى ؟
وال يٗغ ٝفي ؤصخابه متهم ،وال ٦ظاب ،وال مجغوح ،بل ؤصخابه مً ؤٞايل اإلاؿلمحن وزياعَم ....و٢ض ٢ا ٫بٌٗ ؤثمت الخضيض :بطا عؤيذ قٗبت
في بؾىاص خضيض ٞاقـضص يضي ٪به )).
6
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ٟٞي َظا الخضيض صاللت واضـخت ٖلـ وظـىص ؤخ٩ـام فـي الؿـىت مـا لـيـ فـي ال٨خـاب ،وَـظا هدـى ٢ـى ٫مـً ٢ـا٫
مً الٗلماء :جغ ٥ال٨خاب مىيٗا للؿىت وجغ٦ذ الؿىت مىيٗا لل٨خاب " (.)1
 -3وبما ظاء في خضيض ٖلي  :ؤن ؤبا جخيٟت ٢ا ٫له:
َ -4ــل ٖىــض٦م شــخيء ممــا لــيـ فــي ال ٣ـغآن ؟ ٣ٞــا :٫والــظي ٞلــ ٤الخبــت وب ـغؤ اليؿــمت ،مــا ٖىــضها بال مــا فــي
َ ً
ال ٣ـغآن ،بال ْ ٞهمــا يُٗــى الغظــل فــي ٦خابــه ،ومــا فــي الصــخيٟت٢ .لــذ :ومــا فــي الصــخيٟت ؟ ٢ــا :٫الٗ٣ــل ،و٩ٞــا٥
ألاؾحر ،وؤن ال ي٣خل مؿلم ٧اٞغ " (.)2
()3
وظاءث عوايت زاهيت ٞحها :ؤهه ٢ا :٫وَظٍ الصخيٟت ؤزظتها مً عؾى ٫هللا ٞ حها ٞغاثٌ الهض٢ت
 -4بظمإ ٣ٞهاء َظٍ ألامت ٖل وظىب ألازظ بهظا الىىٕ وؤهه حجت ؟
ختى ؤهىا هغي اإلاسالٟحن في َظٍ اإلاؿإلت ،يلؼمىن بال٣ى ٫بذجيخه ،وَم ال يسالٟىن َـظا ؤلاظمإ ،ل ً٨بن
ؾإلىا َم ًٖ مؿإلت مً َظٍ اإلاؿاثل الٟغٖيت اإلاجم٘ ٖلحها ٢الىا بالخ٨م اإلاجم٘ ٖليه ٞحهاٞ ،هم ال يسالٟىن
ً
ؤلاظمإ ؛ ل٨جهم ي٣ىلىن" :بهه ال يسغط ًٖ ٧ىهه بياها ،وليـ بمؿخ٣ل " (.)4
ب -ألاصلت العلليت(:)5
 -1ؤهـه لــى لــم يجـؼ اؾــخ٣ال ٫الؿــىت بالدكـغي٘ إلاــا و٢ــ٘ الخٗبـض بهــا ،ل٨ىــه و٢ـ٘ ٗٞــال٦ ،مــا ؾـيإحي بياهــه بن قــاء
هللا.
 -2ؤهه لى لم يجؼ ل٩ان َىا ٥ماو٘ ،ل٨ىا بدشىا في ؤصلت الخهمٞ ،لم هجض ما يكٗغ بهظا اإلاى٘.
ً
ً
ٞللــه ؤن يــإمغ عؾــىله بدبليــ ٜخ٨ــم مــا ؤهؼلــه فــي ٦خابــه ،زــم يجــز ٫ال٨خــاب بٗــضٍ ما٦ــضا لــه ،ؤو مبيىــا ،ؤوال يجــز٫
َ َ
َُ َ
ً
ْ
ً
٦خابــا ؤنــال ،ولــيـ مــً قــغٍ بعؾــاله الغؾــى :٫به ـؼا ٫ال٨خــاب ٖليــه  ال ُي ْؿــُ ٌُ َع َّمــا َيف َعـ ُـل َو ُهــم ُي ْؿــُل ْىن 
[ؾىعة ألاهبياء.] 23 :
ً
 -3م ــا صام الىب ــي  مٗه ــىما ٖ ــً الخُ ــإ ٞ ،ــال م ــاو٘ م ــً اؾ ــخ٣ال ٫الؿ ــىت بالدك ــغي٘ ،وهللا ي٩ل ــٖ ٠ب ــاصٍ
بالدكــغي٘ ؾــىاء بال٨خــاب ؤو بٛحــرٍ٧ ،ــالىحي ٚحــر اإلاخلــىٞ ،يجــىػ ؤن ج٩ــىن الؿــىت مؿــخ٣لتٞ ،مــً ؤيــً اإلاــاو٘ مــً
اؾخ٣ال ٫الؿىت بالدكغي٘.
 وي٣ى ٫الكاَبي في َظا الخضيض (( :و٢ض ج٩لم الىاؽ في خضيض مٗاط ،وعؤوا ؤهه ٖل زال ٝالضليلٞ ،ةن ٧ان ما في ال٨خاب ال ي٣ضم ٖل ٧لالؿىتٞ ،ةن ألازباع اإلاخىاجغة ال جًٗ ٠في الضاللت ًٖ ؤصلت ال٨خاب ،وؤزباع آلاخاص مدل الاظتهاص م٘ زىاَغ ال٨خاب ،ولظل ٪و ٘٢الخال ،ٝوجإولىا
الخ٣ضيم في الخضيض ٖل مٗجى :البضايت باألؾهل وألا٢غب ،وَى ال٨خاب ))
( )1مجزلت الؿىت مً ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع م.486 – 485
( )2ؤزغظه البساعي٦ ،خاب الضياث ،باب :ال ي٣خل مؿلم ب٩اٞغ ،م 1318ع٢م ،6915والل ٟٔله ،ومؿلم٦ ،خاب الدج ،بابًٞ ،ل اإلاضيىت،
وصٖاء الىبي ٞ حها بالبر٦ت  149 – 148 / 5ع٢م ، 1370
.24 – 23 / 8
( )3ؤزغظه ؤخمض في مؿىضٍ  170 / 2ع٢م .782
( )4اهٓغ :بدىر في الؿىت اإلاكغٞت ٖبض الٛجي ٖبض الخال ،٤م .51
( )5اهٓغ :حجيت الؿىت ٖبض الٛجي ٖبض الخال ، ٤م ،507 – 506والؿىت وم٩اهتها في الدكغي٘ ؤلاؾالمي للؿباعي  ،381ومجزلت الؿىت مً ال٨خاب
مدمض ؾٗيض مىهىع م.489 – 488
7
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 -4بما ؤن الؿىت جدؿاوي م٘ ال٨خاب في هؼولها مً ٖىض هللا وفي حجيتها٦ ،ما مغ مٗىا ٞةجها باإلا٣ابل
جدؿاوي م٘ ال٨خاب في الاؾخ٣ال.٫
ٞ -5ةه ــه ل ــى ل ــم يج ــؼ اؾ ــخ٣اللها :ل ــم يج ــؼ جإ٦ي ــضَا ،وال جبييجه ــا إلا ــا ف ــي ال٨خ ــاب ،ألن الخإ٦ي ــض  ٞــغٕ اله ــالخيت
للخإؾيـ ،وفي الخبيحن هىٕ اؾخ٣ال ٫في جٟانيل الخ٨م اإلابحن.
ً
وألن ٧ل ما يٟغى ماوٗا مً الاؾخ٣ال ،٫ي٩ىن ماوٗا مً البيان.
 -6بن اإلاؿخ٣غت ل٨خب ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٖل ؤي مظَب ،يالخٔ ٞحها َظٍ الٗباعة:
ً
" ألانل في مكغوٖيخه ال٨خاب والؿىت "ٞ ،ال مٗجى ل٨المهم َظا لى ٧ان ٧ل ما في الؿىت مىظىصا في ال٨خاب،
بل بهىا هالخٔ َظٍ الٗباعة" :ألانل في مكغوٖيخه الؿىت " ،صون ط٦غ ال٨خاب٧ ،اإلاسر ٖل الخٟحن ،ونالة
ال٨ؿى ٝوالخؿى ،ٝوالاؾدؿ٣اء ،مما لم ي ً٨مظ٧ىعا في ال٨خاب.
 -7هللا حٗاى جٟ٨ل بد ٟٔقغيٗخه ،ونان ٦خابه ،وؾىت هبيه ألن ٧ل واخض مجهما وحي مً ٖىـض هللاٞ ،لـيـ
باألمغ العجيب ؤن جإحي الؿىت بد٨م ؾ٨ذ ٖىه ال٣غآن.
اإلابدث الثاوي :أصلت اإلاىىغيً الؾخلالٌ الؿىت ومىاككتها.
اؾ ــخض َ ٫ــظا الٟغي ــ ٤لـ ـغؤحهم بم ــا ٖب ــر ٖى ــه الك ــاَبي ب٣ىل ــه " :الؿ ــىت عاظٗ ــت ف ــي مٗىاَ ــا بىـ ـ ال٨خ ــابٞ :ه ــي
جٟهيل مجمله ،وبيان مك٩له ،وبؿِ مسخهغٍ " (.)1
ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ْ َ ُ َ ّ َ َّ
اؽ َما ه ّ ِؼ ٌَ ِإل ْي ِهم  [ ؾىعة الىدل،]44 :
لى
ٞهي بيان له ٦ما ٢ا ٫هللا حٗاى   :وأهؼلىا ِإليً ِ
الظهغ ِلخب ِحن ِل ِ
ً
ً
ً
ٞال ججض في الؿىت ؤمغا بال وال٣غآن صٖ ٫ل مٗىاٍ بظماال ؤو جٟهيال.
ؤظاب الٟغي ٤ألاوَ ًٖ ٫ظا ٣ٞالىا :ال صاللت ٞيه ٖل خهغ ٖلت بهؼا ٫الظ٦غ في آلايت في الخبيحن.
ولــى ؾــلمىا ؤهــه يــضٖ ٫ل ـ َــظا الخهــغ ٖل ـ ٢ــى ٫مــً ي٣ــى " :٫بن الا٢خهــاع فــي م٣ــام البيــان يٟيــض الخهــغ"
ٞيهبذ مٗجى آلايت :وما ؤهؼلىا بلي ٪الظ٦غ _ ؤي ال٨خاب _ بال لخبحن للىاؽ ما ؤهؼ ٫بلحهم ٞيـه مـً ألاخ٩ـام ،ل٨ـً
َظا ال يد ٤٣اإلاُلىب مً ؤن وْيٟت الغؾى  ٫البيان إلاا في ال٨خاب  ،ِ٣ٞوال شخيء مجها بمؿخ٣ل.
ً
بطا٧ :ل ما ٞهم مً الخهغ ،ؤهه بهما ؤهؼ ٫ال٨خاب ختى يبحن الىبي  للىاؽ ،ال لحهمـل بياهـه ،ويتـر ٥الىـاؽ
ظاَلحن بما ٞيه ،وَظا ال يىٟي ؤهه ٢ ض يؿخ٣ل بؿجن ؤخ٩ام ال هو ٖلحها في ال٨خاب(.)2
ً
ُ َُ
َ ُ َْ ُ َ ُ
َ َْ ْ ُ َُ
َ
الي ْى َم أه َملذ لىم ِص ْيىىم َوأج َم ْمذ َعل ْيىم ِو ْع َم ِتي َو َع ِط ْيذ لى ُم ِؤلا ْؾال َم ِص ْيىا [ ؾىعة
٢ا ٫حٗاى  :
اإلااثضة.] 3 :
َ
ً ُ َ
و٢ىلهَ  :و َه َّؼْل َىا َعل ْي ًَ الى َخ َ
اب ِج ْب َياها ِلي ِ ّل ش ْي ٍء  [ ؾىعة الىدل.] 89 :
ِ
ْ َ
َ
َ َ َّ ْ َ
ْ
اب ِمً ش ي ٍء  [ ؾىعة ألاوٗام.] 38 :
خ
الى
ي
ف
ا
ى
و٢ىله  :ما فغػ
ِ
ِ
ِ
()3
٢الىاٞ :مً اإلادا ٫البحن ؤن ي٣ى ٫هللا َظا ،زم يجزٖ ٫ل الغؾى  ٫ؤخ٩اما ػاثضة ٖل ما في ال٨خاب .
( )1اإلاىا٣ٞاث للكاَبي .21 / 4
( )2اهٓغ :حجيت الؿىت ٖبض الٛجي ٖبض الخال ،٤م  ،521 - 520مجزلت الؿىت مدمض ؾٗيض مىهىع 496
( )3اهٓغ :ؤلاخ٩ام في ؤنى ٫ألاخ٩ام البً خؼم  ،112 / 7واإلاىا٣ٞاث .12 ،6 / 4
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اثضة ٖل ال٣غآن.
بمٗجى ؤن هللا ط٦غ في ٦خابه ٧ل ما يدخاظه الىاؽٞ ،ال خاظت ألن جإحي الؿىت بإخ٩ام ػ ٍ
َُ
َ َْ ْ ُ َُ
الي ْى َم أه َملذ لى ْم ِص ْيىىم  مٗىاٍ ٦ما ٢ا ٫الؼمسكغي وٚحرٍ:
وؤظاب الٟغي ٤ألاو :٫ؤما ٢ىله حٗاى  :
"ٟ٦يخ٨م ؤمغ ٖضو٦م ،وظٗلذ اليض الٗليا ل٨م ٦ما ج٣ى ٫اإلالى :٥اليىم ٦مل لىا اإلال ،٪و٦مل لىا ما هغيض ،بطا
ٟ٦ىا مً يىاػٖهم اإلال ،٪وونلىا بى ؤٚغايهم ومباٚحهم ،ؤو ؤ٦ملذ ل٨م ما جدخاظىن بليه في ج٩لي٨ٟم مً
حٗليم الخال ٫والخغام والخى٢يٖ ٠ل الكغاج٘ و٢ىاهحن ال٣ياؽ وؤنى ٫الاظتهاص"(.)1
ٞة٦مـا ٫الــضيً فــي آلايـت ٖلـ بَال٢ــه يدىـاو ٫ب٦مالــه بالبيــان والدكـغي٘٦ ،ــظا ب٦مالــه بالىهـغ ٖلـ الًــال،)2(٫
ٞليـ  ِ٣ٞبة٦ماله بال٣غآن ٖل ٧ل خ٨ـم ظـاء فـي الؿـىتٞ ،لـى ٧ـان ٦ـظل ،٪لىظـب ؤن ي٩ـىن مكـخمال ٖلـ ٧ـل
الخٟان ــيل ٞ ،ــظ٦غ ألاخ ٩ــام مجملــت م ــً ٚح ــر ؤن جخط ــر صاللتهــا ،ويٗ ــغ ٝم ـغاص هللا مجه ــا ،ال ي ٣ــا :٫به ــه ٖل ـ وظ ــه
ال٨ما.)3(٫
ً ُ َ
ٞــال٨الم َىــا٧ ،ــال٨الم فــي ٢ىلــه ِ ج ْب َياهــا ِليـ ِ ّـل شـ ْي ٍء ٞ ـاإلاغاص مــً البيــان َــى الضاللــت للٟــٔ ال٣ـغآن ،ومٗىــاٍ
التي ٞؿغتها الؿىت وبيىتها(.)4
َ
ْ َ
َ َ َّ ْ َ
اب ِم ًْ ش ْي ٍء  [ ؾىعة ألاوٗام ] 38 :ؤظيب ٖجها :بإهه ليـ اإلاغاص
وؤما ٢ىله حٗاى   :ما فغػىا ِفي ال ِىخ ِ
بال٨خاب ال٣غآن ،بهما َى :اللىح اإلادٟىّٞ ،ةهه ٢ض خىي ٧ل شخيء يخٗل ٤باإلاسلى٢اث ٦بحرَا ونٛحرَا،
ظليلها وص٢ي٣ها ،مايحها وخايغَا ومؿخ٣بلها ٖل الخٟهيل الخام(.)5
َّ
ولى ؾلمىا ؤن اإلاغاص بال٨خاب ال٣غآنٞ ،ال حجت لهم ٞيه ،ألن اإلاٗجى يهبذ ٦ما ٢ا ٫ال٣غَبي" :ما جغ٦ىا ،وال
َ
ً
ؤٟٚلىا قيئا مً ؤمغ الضيً بال و٢ض صللىا ٖليه في ال٣غآن ،بما صاللت مبيىت مكغوخت ،وبما مجملت ُي َخل َّ٣ى بياجها
مً الغؾى ، ٫ؤو مً ؤلاظمإ ،ؤو مً ال٣ياؽ الظي زبذ بىو ال٨خاب " (.)6
ً
ً
و٢الىا ؤيًا٧ :ل ما صٖ ٫ل ؤن ال٣ـغآن َـى ٦لـي الكـغيٗت ،وييبـىٕ لهـاٞ ،هـى صليـل ٖلـ طلـ ،٪ألن هللا ٢ـا ٫مساَبـا
َّ َ َ ُ ُ
هبي ــهَ  :وِإه ـ َـً ل َعل ــى زل ـ ٍـم َع ِظ ـ ْـي ٍم  [ ؾ ــىعة ال٣ل ــم ،] 4 :و ٢ــض ٞؿ ــغث ٖاجك ــت عض ــخي هللا ٖجه ــا( )7طل ــ ٪ب ــإن زل ٣ــه
ً
ال ٣ـغآن()8؛ ألن الخلــ ٤مدهــىع فــي جلــ ٪ألاقــياء ،وألن هللا ظٗــل ال ٣ـغآن جبياهــا ل٩ــل شــخيءٞ ،يلــؼم مــً طلــ ٪ؤن ج٩ــىن
الؿىت خانلت ٞيه في الجملت ؛ ألن ألامغ والىهي ؤو ٫ما في ال٨خاب.
( )1ال٨كا ٝللؼمسكغي .593 / 1
( )2اهٓغ :ؤهىاع الخجزيل وؤؾغاع الخإويل اإلاٗغو ٝبخٟؿحر البيًاوي . 294 / 2
( )3اهٓغ :حجيت الؿىت ٖبض الٛجي ٖبض الخال ،٤م.225
( )4اهٓغ :مجزلت الؿىت مً ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع ،م.496
( )5اهٓغ :ظام٘ البيان للُبري  ،188 / 7وال٨كا ٝللؼمسكغي  ،17 / 2والجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن لل٣غَبي .385 / 6
( )6الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن لل٣غَبي .385 / 6
( )7عائكت عض ي هللا عِها (  9ق هـ  58 -هـ =  678 – 613م ) بيذ ؤبي ب٨غ الهضي ٤ؤ٣ٞه وؿاء اإلاؿلمحن ،جؼوظها الىبي  في الؿىت الشاهيت بٗض
بٗض الهجغة٧ ،اهذ ؤ٦ثر اليؿاء عوايت للخضيض ،ولها زُب ،ومىا ،٠٢و٧ان ؤ٧ابغ الصخابت يؿإلىجها وججيبهم ،جىٞيذ باإلاضيىت ،عوي ٖجها / 2210/
ً
خضيشا .اهٓغ الاؾديٗاب  548 – 545 / 2ع٢م  ،3439وألاٖالم .240 / 3
( )8ؤزغط ؤلامام ؤخمض في مؿىضٍ ًٖ الخؿً ٢ا :٫ؾإلذ ٖاجكت ؤم اإلاامىحن – عضخي هللا ٖجها – ًٖ زل ٤عؾى ٫هللا ٣ٞ الذ٧ :ان زل٣ه
ال٣غآن .اإلاؿىض .163 ،91 / 16
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َّ َ َ ُ ُ
ع َّص ٖلحهم َظا ال٣ى ٫الكيش ٖبض الٛجي ٖبض الخال٣ٞ ٤ا" :٫وؤما ٢ىله حٗاى َ و ِإه ًَ ل َعلى زل ٍم َع ِظ ْي ٍم [ 
ؾىعة ال٣لمٞ ] 4 :ىٗم الىن ،٠ووٗم اإلاىنى ٝبه  ،....وؤما جٟؿحر ٖاجكت عضخي هللا ٖجها ٞهى مى٢ىٝ
ٖلحهاٞ ،ليـ بذجتٞ ،لى ؾلمىا ؤهه حجت ،وؾلمىا ؤهه يٟيض الخهغٞ ،مٟهىمه ؤن زل٣ه وما يهضع ٖىه مً
ؤٗٞا ٫ال يسال ٠ال٣غآن َظا الظي يٟيض الخهغ ،وليـ ٞيه حٗغى إلاا ؾ٨ذ ٖىه ال٣غآن " (.)1
ً
و٢ض اخخجىا بالخضيض الظي ؤزغظـه الكـيسان فـي ٢هـت الؼاوـي ؤن عظـال ٢ـا :٫يـا عؾـى ٫هللا ؤوكـض ٥هللا ،بال
ً٢يذ بييىا ب٨خاب هللا٣ٞ ،ام زهمه ،و٧ان ؤ٣ٞه مىه٣ٞ ،ا :٫ا ٌ٢بييىا ب٨خاب هللا وؤطن ىي؟
ً
٢ــا٢ :٫ــل٢ ،ــا :٫بن ابجــي ٧ــان ٖؿــيٟا(ٖ )2لـ َــظا ٞؼوــى بامغؤجــه ٞاٞخــضيذ مىــه بمئــت قــاة ،وزــاصم ،زــم ؾــإلذ
ً
عظال مً ؤَل الٗلمٞ ،إزبرووي ؤن ٖل ابجـي ظلـض مئـت ،وحٛغيـب ٖـام ،وٖلـ امـغؤة َـظا الـغظم٣ٞ ،ـا ٫الىبـي :
َ
ْ
َ ُ َ
َ
َ
ْ َ
" َو َّالــظَ َه ْفي ـ ي ب َيــضه ََّ ْكظـ َـح َّن َب ْي َى ُى َ
هللا َحـ َّـل ِطهـ ُـغ ُه ،ا ِإلا ــت قـ ٍـاة َوالخـ ِـاص ُم َعصَ ،و َعلــى ْاب ِىـ َـً َحلـ ُـض ِم ـ ٍـت
ـاب
ـ
خ
ى
ب
ـا
ـ
م
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
َ َ ْ ْ ُ َ َ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ()3
وحغ ِغيب ع ٍام ،واغض يا أهيـ على امغأ ِة هظا ،ف ِئ ِن اعترفذ فاعحمها " ٛٞ ،ضا ٖلحها ٞاٖترٞذ ٞغظمها.
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ
اب
٢الىا :الىبي ٢ طخى بالغظم والخٛغيب وليـ في ال٣غآن ط٦غ لهما هها ،و٢ض ٢اَّ" :٫ك ِظحن بيىىما ِب ِىخ ِ
هللا" ٞضٖ ٫ل ؤن ظمي٘ ما ؤحى به  عاظ٘ بى ال٨خاب.
ِ
ّ
يغص اخخجاظهم َظا بإن اإلاغاص ب٨خاب هللا في الخضيض :خ٨مه ،وٞغيه ،وليـ ال٣غآن.
ً
و٢ــض ع َّص الكــاَبي اخخجــاظهم َــظا ٢ــاثال" :الــظي ؤوظــب ؤلاقــ٩ا ٫فــي اإلاؿــإلت َــى َــظا اللٟــٔ اإلاكــتر٦( ٥خــاب
هللا ) ٨ٞما ؤهـه يُلـٖ ٤لـ ال٣ـغآن يُلـ ٤ؤيًـا ٖلـ مـا ٦خـب هللا ٖىـضٍ ممـا َـى فـي خ٨مـه ،وٞغيـه ٖلـ الٗبـاص،
َ ُ
ً
َ ُ
هللا َعلـ ْـيىم  [ ؾــىعة اليؿــاء ،] 24 :ؤي خ٨ــم هللا
ؾــىاء ٧ــان مؿــُىعا فــي ال ٣ـغآن ؤو ال٢ ،ــا ٫حٗــاى ِ  :هخــاب ِ
َ ُ
َ ُ
هللا َعلـ ْـيىم  مٗى ــاٍٞ :غي ــه وخ٨مــه ،وال يلــؼم ؤن
وٞغيــه ٩ٞ ،ــل مــا ؤح ــى وظــاء ف ــي ال ٣ـغآن م ــً ٢ىلــه ِ هخــاب ِ
يىظض َظا الخ٨م في ال٣غآن " (.)4
ً
َ ()5
الىاقــماث
و٢ــض اخخجــىا ؤيًــا ٖل ـ ٖــضم اؾــخ٣الليت الؿــىت ب٣ــىٖ ٫بــض هللا بــً مؿــٗىص  ؤهــه ٢ــا" :٫لٗــً هللا ِ
ّ
ّ َ ()7
َ ()6
إلاخٟل َجــاث( )8للخؿــً اإلاٛحـراث زلــ ٤هللا"ٞبلــ ٜطلــ ٪امـغؤة مــً بجــي ؤؾــض ي٣ــا ٫لهــا ( ؤم
وا
إلاخىمهــاث وا ِ
ِ
إلاؿخىقــماث وا ِ
( )1حجيت الؿىت م.389 – 385
( )2الٗؿيَ ٠ى ألاظحر اإلاؿتهان به ،وظمٗه ٖؿٟاء .اهٓغ لؿان الٗغب  ،206 / 9ماصة ٖؿ ،٠والجهايت في ٚغيب الخضيض وألازغ للجؼعي / 3
.237 – 236
( )3ؤزغظه البساعي ٦خاب الخضوص ،باب :الاٖترا ٝبالؼوى ًٖ ،ؤبي َغيغة وػيض بً زالض عضخي هللا ٖجهما ،م 1301ع٢م  ،6835ومؿلم ٦خاب الخضوص،
باب مً اٖترٖ ٝل هٟؿه بالؼها  1325 – 1324 / 3ع٢م  ،1698والل ٟٔللبساعي.
( )4اهٓغ الاٖخهام للكاَبي .462 / 2
( )5الىاقماث :ظم٘ واقمت التي جٟٗل الىقم ،وَى ؤن يٛغػ مىي٘ في ظؿم ؤلاوؿان بىدى ببغة ،ختى يؿيل مىه الضم ،زم يدصخى بالىيلج .اهٓغ
لؿان الٗغب  310 / 15ماصة وقم.
( )6اإلاؿخىقماث ظم٘ مؿخىقمت ،وهي التي جغيض الىقم وجُلبه .اهٓغ لؿان الٗغب البً مىٓىع ؤلاٞغي٣ي  ،310 / 15ماصة وقم.
( )7اإلاخىمصاث :ظم٘ مخىمهت ،وهي التي جيخ ٠قٗغ ظبيجها بسيِ وهدىٍ ،اهٓغ لؿان الٗغب  ،293 – 292 / 4ماصة همو.
( )8اإلاخفلجاث :ظم٘ مخٟلجت ،وهي التي جٟغ ١ما بحن زىاياَا باإلابرص وهدىٍ بْهاعا للؼيىت .لؿان الٗغب  ،313 / 5ماصة ٞلج.
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ؤم يٗ٣ــىب )ٞ ،جــاءث ٣ٞالــذ :بهــه بلٛجــي ٖىــ ٪ؤهــ ٪لٗىــذ ٦يــذ و٦يــذ٣ٞ ،ــا :٫ومــا ىــي ال ؤلٗــً مــً لٗــً عؾــى ٫هللا 
ومً َى في ٦خاب هللا٣ٞ ،الذ :ل٣ض ٢غؤث ما بحن اللىخحنٞ ،ما وظضث ٞيه ما ج٣ى.٫
َ
ُ
ُ
َ ُ
ْ
َ ُ
ْ
َ
٢ا :٫لئن ٦ىذ ٢غؤجيه ل٣ض وظضجيه ،ؤما ٢غؤث َ و َما آجاه ُم ال َّغ ُؾ ْى ٌُ فسظ ْو ُه َو َما ن َهاه ْم َعى ُه فاه َت ُه ْىا 
[ؾىعة الخكغ٢ ،] 7 :الذ :بل .
 ٢ــاٞ :٫ةه ــه  ٢ــض هه ــى ٖى ــه – ؤي عؾ ــى ٫هللا ٢ ،- ال ــذ بو ــي ؤعي ؤَل ــ ٪يٟٗلىه ــه ٢ ،ــا ٞ :٫ــاطَبي  ٞــاهٓغي،
ً
ٞظَبذ ٞىٓغثٞ ،لم جغ مً خاظتها قيئا٣ٞ ،ا :٫لى ٧اهذ ٦ظل ٪ما ظامٗتها" (.)1
و٢ض اؾخض ٫بهظا ألازغ مـً يى٨ـغ اؾـخ٣الليت الؿـىت ،ل٨ـً َـظا ألازـغ ال يٗخبـر حجـت لهـم ،بـل بـالٗ٨ـ بهمـا َـى
صليل ٖل ظىاػ الاؾخ٣ال ٫بالدكغي٘.
والؿــبب فــي َــظا ؤن ٖبــض هللا بــً مؿــٗىص ٖ ىــضما ط٦ــغ الخــضيض وٖاعي ــخه َــظٍ اإلا ـغؤة صلهــا ووظههــا بى ـ
آلايــت التــي جىظــب وجلــؼم الاجبــإ للىبــي  بمــا ظــاء بــه ٧ــان لــه ؤنــل فــي ال٣ـغآن ؤو لــم ي٨ــًٞ ،هــى ؤعاص ؤن يــظ٦غَا
باآليت مساٞت ؤن جًٓ ؤن ال٣غآن وخضٍ  ِ٣ٞيُإ ويدب٘.
َ
ُ
ّ
ً
َ
َ َ ُ َ ّ ُ ََّ
َ
َّ
َ
ُ
واؾــخضلىا ؤيً ــا ٖل ـ  ٢ــىلهم بدــضيض ٞي ــه م٣ــاِ " :٫إ ِوــي ال أ ِخـ ُّـل ِإال َمــا أخـ َّـل هللا ِفــي ِهخ ِابـ ِـه ،وال أخـ ِـغم ِإال مــا
َ
َخ َّغ َم ُ
هللا ِفي ِهخ ِاب ِه " (.)2
ؤ٢ــى :٫لــى ٧ــان مٗجــى َــظا الخــضيض :لــيـ للىبــي  نــالخيت فــي جدــغيم ؤقــياء ليؿــذ فــي ال ٣ـغآن ،بطن ٦يــ٠
هٟؿغ ٢ى ٫الىبـي ُ " :ي ْىق ُـً َع ُح ٌـل م ْـى ُى ْم ُم َّخي ٌـَ َع َلـى َأعْي َىخـه ُي َد ّـض ُر ب َدـض ْي ٍث َع ّنـي َف َي ُل ْـى ٌَُ :ب ْي َي َىـا َو َ ْي َـى ُىم ه َخ ُ
ـاب
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ َْْ
ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ََ َ َ َْ ْ
َ
َّ
هللا
هللا ،فمــا وحــضها ِفيـ ِـه ِمــً خــال ٌٍ اؾــخدللىاه ،ومــا وحــضها ِفيـ ِـه ِمــً خــغ ٍام خغمىــاه ،أال و ِإن مــا خــغم عؾــىٌ ِ
ِ
ْ
َّ
 مث ُل الظَ َخ َّغ َم ُ
هللا " (.)3
ِ
ِ
هالخٔ ؤن َظا الخضيض :مٗاعى للخضيض ألاوٞ ،٫يدمل مٗجى الخضيض ألاوٖ :٫ل ؤن الىبـي  ال ُي ِدـل وال
ُي َد ّ ِغ ُم بال بةطن عبه ،وبىحي مً هللا.
و٦مــا ط٦غهــا :ؤن الــىحي يى٣ؿــم بىـ ٢ؿــمحن وحــي مخلــى ،وَــى ال٣ـغآن ،ووحــي ٚحــر مخلــى ،وَــى الؿــىت ،وَــظا مــا
ط٦غٍ الٗلماء.
َ
وَ ــظا اإلاٗج ــى ال ــظي ُب ـ ِّـحن يىُب ــ ٖ ٤ــل  ٦ــالم الك ــاٞعي عخم ــه هللا ٖى ــضما  ٢ــا" :٫ظمي ــ٘ م ــا ج٣ىل ــه ألاثم ــت ق ــغح
للؿىت ،وظمي٘ الؿىت قغح لل٣غآن " (.)4
( )1ؤزغظه البساعي ٦خاب الخٟؿحر ،باب  :وما آجا٦م الغؾىٞ ٫سظوٍ  والل ٟٔله ،م ،961ع٢م  ،4886ومؿلم ٦خاب اللباؽ والؼيىت ،باب
جدغيم ٗٞل الىانلت واإلاؿخىنلت والىاقمت 357 – 356 / 7 ،ع٢م  ،2125والل ٟٔللبساعي.
( )2ؤزغظه الترمظي ًٖ ؾلمان بل :ٟٔؾئل عؾى ٫هللا  ًٖ الؿمً والجبن والٟغاء٣ٞ .ا (( :٫الخال ٫ما ؤخل هللا في ٦خابه ،والخغام ما خغم
هللا في ٦خابه ،وما ؾ٨ذ ٖىه ٞهى مما ٖٟا ٖىه ))٦ .خاب اللباؽ :باب ما ظاء في لبـ الٟغاء  220 / 4ع٢م ٢ ،11726ا ٫الترمظي :وفي الباب ًٖ
ً
اإلاٛحرة ،وَظا خضيض ٚغيب ال وٗغٞه مغٞىٖا بال مً َظا الىظه ،وعوي مً َغي ٤آزغ مى٢ىٞا ٖل ؾلمان ،و٦إن اإلاى٢ى ٝؤصر ،وؾإلذ البساعي
ً
ًٖ َظا الخضيض ٣ٞا :٫ما ؤعاٍ مدٟىْا ....وٞيه ؾي ٠بً مدمض :طاَب الخضيض.
( )3ؤزغظه الترمظي ٦خاب :الٗلم ،باب ما ههى ٖىه ؤن ي٣اٖ ٫ىض خضيض الىبي  34 / 5 ع٢م ٢ .2659اَ :٫ظا خضيض خؿً صخيذ.
( )4مغ٢اة اإلاٟاجيذ قغح مك٩اة اإلاهابيذ للمال ٖلي ال٣اعي٦ ،خاب ؤلايمان ،باب الاٖخهام بال٨خاب والؿىت  405 / 1ع٢م .164
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٣ٞىلــه "ظمي ــ٘ الؿ ــىت " َ :ــظا ٖل ـ ؾ ــبيل الخٛلي ــب ،بمٗج ــى :ؤن ؤٚل ــب الؿــىت بهم ــا َ ــى ق ــغح وبيــان وجٟؿ ــحر
لل ٣ـغآن ،والــظي يــضٖ ٫ل ـ ؤن َــظا م٣هــضٍ َــى ٢ىلــه "ٞليؿــذ ججــز ٫بإخــض مــً ؤَــل صيــً هللا هاػلــت بال وهــي فــي
٦خاب هللا الضليل ٖل ؾبيل الهضي ٞحها " (.)1
و٢ىله٧" :ل ما خ٨م به عؾى ٫هللا ٞ هى مما ٞهمه مً ال٣غآن" (.)2
ٖلــ ًٞ ٤ــيلت الكــيش ؤخم ــض مدمــض قــا٦غ ٖل ـ  ٦ــالم الك ــاٞعي" :و٧ــل ش ــخيء مجهــا – ؤي م ــً الؿــىت -بيــان ف ــي
ً
٦خاب هللا " (٢ )3اثال :ؤن َظا" :زُإ ،ومسال ٠لؤلنلٞ ،ليـ اإلاغاص ؤن ٧ل شـخيء فـي الؿـىت بياهـه فـي ٦خـاب هللا،
بـل اإلاـغاص :ؤن ٧ــل شـخيء مــً الؿـىت :بهمـا َــى بيـان لكــغح هللا فـي ٦خابــهٞ ،ـةن الىبـي َ ــى اإلابـحن ٖــً عبـه واإلاــإمىع
ُ َ
ُ َ ّ َ َّ
اؽ َما ه ّ ِؼ ٌَ ِإل ْي ِهم  [ ؾىعة الىدل.] 44 :
بة٢امت صيىه٦ ،ما ٢ا ٫هللاِ  :لخب ِحن ِللى ِ
()4
ٞما وعص في ؾىت الىبي  الصخيدت الػم ألازظ به والاههيإ بليه ولى لم يغص في ال٣غآن "
وٖل َظا يدمل ٦الم ابً مؿٗىص  " :بطا خضز٨م بدضيض ؤهبإج٨م بخهضي٣ه في ٦خاب هللا " (.)5
و٢ض اؾخض ٫اإلاى٨غون الؾخ٣ال ٫الؿىت بالدكغي٘ بدضيض ٖغى الؿىت ٖل ال٨خاب:
َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َُْ ْ ُ َ ْ
َ ُ َ َّ
هللا ،ف ـ ِـئن وافل ــه ف ــاكبلىه ،و ِإن
ـاب ِ
 ٢ــالىا :بن الىب ــي  ٢ ــاِ " :٫إطا ع ِوَ ع ِن ــي الخ ـ ِـضيث فاع ِغط ــىه عل ــى ِهخ ـ ِ
َ ََ َ
زالف ُه ف ُغ ُّص ْو ُه ".
َََ ُُْ ُ َ ْ َ َ َ
َ ََ ُ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ
ف ه َخ َ
َ ْ َ َ َ َ َ
اب
هللا فُها كلخه ،و ِإن زال ِ
هللا ف ِئن وافم ِهخاب ِ
اب ِ
وبل ٟٔزان َ" :ما أجاهم ُ ع ِني فاع ِغطىه على ِهخ ِ
ََ ْ َ ُْ ُ َ ََ ْ َ َ ُ
اب هللا َو ه َه َضاوي ُ
ف ه َخ َ
هللا"
ِ
ِ ِِ
هللا فلم أكله أها ،وهيف أز ِال ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ
٢ـالىا :الؿـىت ال حؿـخ٣ل بدكـغي٘ ألاخ٩ـام ألجهـا ال جــإحي بجضيـض ،ألن الغؾـى٢  ٫ـا" :٫مـا زـالف اللـغآن فلــم
َ ُْ
أكل ُه".
ً
و٢ــالىا ؤيًــاَ :ــظا الخــضيض يٟيــض وظــىب ٖــغى ٧ــل مــا يــغوي ٖىــه  مــً ؤزبــاع ٖلـ ال٨خــابٞ ،ــةن وا٣ٞــذ
ال٨خاب٢ ،بلذ و٧اهذ حجت ،وبن زالٟذ ال٨خاب ُع َّصث و٧اهذ باَلت.
ه٣ىَ :٫ظا الخضيض مغصوص مً ظهخحن :مً ظهت الؿىض ،ومً ظهت اإلاتن ،وبلي ٪بيان َظا:
 -1عص الخضيث مً هاخيت الؿىض:
َّ َ
والخدبـ٘ جبـحن ؤن َـظا الخـضيض لـم يـغص فـي ٦خـب الؿـىت بُغيـ ٤صـخيذ ،بـل ٖلـ الٗ٨ــ ٞمـجهم
بٗض الضعاؾت
مً خ٨م ٖليه بالًٗ ٠الكضيض ،والبٌٗ بالىي٘ وَى ٢ى ٫ألا٦ثريت.
ٞه ــظا الخب ــر عوي م ــً َ ــغ ١ال يسل ــى بؾ ــىاصَا م ــً  ٦ــظب وي ــٗ ٣ٞ ،٠ــض عواٍٖ :ب ــض هللا ب ــً ٖم ــغ( ،)1وؤب ــى
َغيغة( ،)2وزىبان( ،)3وٚحرَم.

( )1الغؾالت للكاٞعي م.20
( )2مغ٢اة اإلاٟاجيذ قغح مك٩اة اإلاهابيذ لل٣اعي٦ :خاب ؤلايمان ،باب الاٖخهام بال٨خاب والؿىت  405 / 1ع٢م .164
( )3الغؾالت للكاٞعي م.33
(َ )4امل الغؾالت جد٣ي ٤ؤخمض مدمض قا٦غ م 33ع٢م .2
( )5مغ٢اة اإلاٟاجيذ ٦خاب ؤلايمان باب الاٖخهام بال٨خاب والؿىت  405 / 1ع٢م .164
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ؤزغط ابً بُت الخضيض ًٖ ابً ٖمغ زم ٢ا:٫
" ٢ــا ٫الؿ ــا ي – ق ــيش اب ــً بُ ــت ف ــي عوايخ ــه له ــظا الخ ــضيض ٖ ــً ؤبي ــه –  ٢ــا ٫ؤب ــي -عخم ــه هللا َ :-ــظا خ ــضيض
مىيــىٕ ٖــً الىبــي ٢ ــا :٫بلٛجــي ٖــً ٖلــي بــً اإلاــضيجي ؤهــه ٢ــا :٫لــيـ لهــظا الخــضيض ؤنــل ،والؼهاص٢ــت ويــٗذ
َظا الخضيض،زم ٢ا ٫ابً بُت :نض ١ابً الؿا ي ،وابً اإلاضيجي – عخمهما هللا – ألن َـظا الخـضيض ٦خـاب هللا
يسالٟه ،وي٨ظب ٢اثله ووايٗه ،والخضيض الصخيذ والؿىت اإلااييت ًٖ عؾى ٫هللا  جغصٍ " (.)4
و٢ض ظاء الؿيىَي بُغ ١الخضيض ظميٗها وبحن ؤهه يٗي ،٠وؤهه ال ؤنل له(.)5
وه٣ل العجلىوي ًٖ الهىٗاوي ؤن ٢اَ :٫ى مىيىٕ(.)6
و٢اٖ ٫ىه الٟحروػ آباصيَ :ظا الخضيض مً ؤوي٘ اإلاىيىٖاث(.)7
ً
ومـً َىـا يدبـحن ظليـا ؤن َـظا الخـضيض مـغصوص ومهـىىٕ بـل ومىيـىٕ ٖلـ الىبـي ٞ ـال يصـر ؤن ي٩ـىن صلــيال
يدخج به في خا ٫مً ألاخىا.٫
 – 2ع ّص الخضيث مً هاخيت اإلاتن:
ه ٣ــى :٫بن َ ــظا الخ ــضيض يٟه ــم مى ــه :وظ ــىب ٖ ــغى  ٧ــل م ــا ي ــإحي ٖ ــً الىب ــي  م ــً ؤزب ــاع ٖل ـ ال٣غآن ٞ،ــةن
وا٣ٞذ ال٣غآن ٢بلذ ،وبال عصث وخ٨م ٖلحها بالبُالن.
بطن :مٟهــىم َــظا الخــضيض باَــل مــغصوص ألن ٖمــاصٍ ال٨ــظب والخضيٗــتٞ ،هــى يٟطــخي بى ـ هٟــي حجيــت الؿــىت
التــي لهــا صوع فــي بيــان ال٨خــاب وجٟؿــحرٍ ،ؤو جلــ ٪التــي ؤٞــاصث خ٨مــا مؿــخ٣ال ؛ ألن ٦ــال مــً الىــىٖحن ٚحــر مىظــىص
ٞيهٞ ،خ٩ىن وْيٟت الؿىت م٣هىعة ٖ ِ٣ٞل مٗايضة ال٨خاب ليـ بال.
وٖل ـ طلــ ٪ال يجــىػ ؤن ج٩ــىن الؿــىت حجــت ٖل ـ ؤي خ٨ــم قــغعي بــظاتها ،ألجهــا لــى ٧اهــذ حجــت ٖل ـ شــخيء إلاــا
جى ٠٢طلٖ ٪ل زبىث الصخيء بذجت ؤزغي ،وَظا ٦الم باَل ال يصر.
وألن َــظا الخــضيض ٖىــض ٖغيــه ٖلـ ٦خــاب هللا هجــضٍ مسالٟــا إلاــا ٞيــه؛ ألهــه ال يىظــض فــي ٦خـاب هللا :ؤن هللا ال
ي٣بــل مــً خــضيض عؾــى ٫هللا  بال مــا واٞــ٦ ٤خــاب هللا ،بــل بــالٗ٨ـ يىظــض فــي ٦خــاب هللا :بَــال ١الخإ ــخي بــه،
و٢ض ظاء ألامغ بُاٖخه َ اٖت مُل٣ت مً ٚحر ج٣ييض(.)1
ً
( )1خضيض ٖبض هللا بً ٖمغ :ؤزغظه الُبراوي في ال٨بحر  244 / 12ع٢م  ،13224يٗي ٠ظضا في بؾىاصٍ (( :ؤبى خايغ ٖبض اإلال ٪بً ٖبض عبه ))
مى٨غ الخضيض .اهٓغ :مجم٘ الؼواثض ومىب٘ الٟىاثض للهيشمي ٦خاب الٗلم ،باب :في الٗمل بال٨خاب والؿىت  414 / 1ع٢م .787
ً
ً
( )2خضيض ؤبي َغيغة ؤزغظه :الضاع ُ٢جي مغٞىٖا٦ ،خاب ألاً٢يت وألاخ٩ام وٚحر طل 372 / 5 ٪ع٢م  ،4476وَى خضيض مى٨غ ظضا.
٢ا ٫ؤبى الُيب الٗٓيم آباصي في حٗلي٣ه ٖل اإلاٛجي (( :و الخضيض ٞيه ظباعة بً اإلاٛلـ يٟٗه ابً مٗحن ،و٢ا ٫البساعي (( :مًُغب الخضيض
)) .اإلاٛجي ٖل الضاع ُ٢جي في َامل ؾجن الضاع ُ٢جي ،372 / 5 :وؤزغظه الٗ٣يلي في الًٟٗاء  ،43 ،42 / 1و٢ا :٫ليـ له بؾىاص يصر.
( )3خضيض زىبان ظاء مً َغي :٤يؼيض بً عبيٗت ًٖ ،ألاقٗض ًٖ ،زىبان .ؤزغظه الُبراوي في ال٨بحر  ،97 / 2ع٢م .1429
٢ا ٫ال٨ىاوي :يؼيض :مجهى ،٫وؤبى ألاقٗض :ال يغوي ًٖ زىابان ،و٢ا ٫الؿيىَي٢ :ض يٟٗه ألا٦ثر .اهٓغ :ججزيه الكغيٗت اإلاغٞىٖت مً ألازباع
الكييٗت اإلاىيىٖت لل٨ىاوي  264 / 1و ،والآلىئ اإلاهىىٖت في ألاخاصيض اإلاىيىٖت للؿيىَي .213 / 1
( )4ؤلاباهت في الخضيض ٖبض هللا بً ؾٗض اإلاٗغو ٝبابً بُت.267 – 266 / 1 :
( )5اهٓغ :مٟخاح الجىت للؿيىَي م.43 – 36
(٦ )6ك ٠الخٟاء ومؼيل ؤلالباؽ ًٖ ما اقتهغ مً ألاخاصيض ٖل ؤلؿىت الىاؽ للعجلىوي  ،90 ،89 / 1اإلاىيىٖاث للهىٗاوي م 76ع٢م.135
( )7ؾٟغة الؿٗاصة مدمض بً يٗ٣ىب الٟحروػ آباصي الكحراػي م.266
13
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كلذ :بن الظي يخمًٗ ويىٓغ في ؤلٟاّ َظا الخضيض وؾب٨ه يكٗغ ويدـ ب٣لبه وبظو٢ه ؤهه ع٦ي ٪في
ؾب٨ه ومٗىاٍ ،وال جٓهغ ٞيه مٗالم ٢ى ٫الىبىة وبالٚتها ،و٢ض ؤوحي  ظىام٘ ال٩لم.
وٖل ٞغى صخت َظا الخضيضٞ ،هى ال يإحي بصخيء ألهه ال يىٟي ؤن ج يء الؿىت بد٨م ظضيض ؤو حؿخ٣ل
بد٨م قغعي ،ألن َظا الجضيض الظي ؤجذ به الؿىت ال يسال ٠ال٣غآن ،بل يخ ٤ٟمٗه وَى بيان ،وجٟؿحر ٢ض
يدخىي ٖل ػياصة.
ً
ً
عؤيـ ــذ اؾخدؿـ ــاها واؾخكىاؾـ ــا ؤن ؤط٦ـ ــغ َىـ ــا بًٗـ ــا أل٢ـ ــىا ٫الٗلمـ ــاء فـ ــي ج٣غي ـ ـغاتهم لجـ ــىاػ اؾـ ــخ٣الليت الؿـ ــىت
بالدكغي٘ ،زم ؤجب٘ َظا بٗغى بٌٗ الهىع مً الؿىت اإلاؿخ٣لت ًٖ عؾى ٫هللا ٦ إمشلت جُبي٣يت ٖل طل٪
٢ – 1ا ٫الكاٞعي – عخمه هللا ":-وؤن مجها – ؤي الؿىت – ما بيىه – هللا – ًٖ ؾىت هبيه بال هو
٦خاب٩ٞ ....ل مً ٢بل ًٖ هللاٞ ،غاثًه في ٦خابه ٢بل ًٖ عؾى ٫هللا ؾيخه ،بٟغى َاٖت عؾىله ٖل
زل٣ه ،...ومً ٢بل ًٖ عؾى ٫هللا  ًٗٞ هللا ٢بل ،إلاا اٞترى هللا مً َاٖخه " (.)2
ً
مٗل٣ا ٖل ٢ىله حٗاى َ  :يا َأ ُّه َهـا َّالـظ ْي ًَ َآم ُىـىا َأػ ْي ُعـىا َ
هللا َو َأ ِػ ْي ُعـىا َّ
الغ ُؾ ْـى ٌَ
 – 2و٢ا ٫ابً ال٣يم الجىػيت
ِ
ِ
ُ
َ ُْ
َوأ ْو ِلي ألا ْم ِغ ِمىىم  [ ؾىعة اليؿاء.] 59 :
ً
ً
"ؤمــغ هللا بُاٖخــه ،وَاٖــت عؾــىله ،زــم ؤٖــاص الٟٗــل بٖالمــا مىــه حٗــاى ؤن َاٖــت هللا ججــب اؾــخ٣الال مــً ٚحــر مــا
ؤمغ به ٖل ال٨خـاب ،بـل بطا ؤمـغ وظبـذ َاٖخـه مُل٣ـا ،ؾـىاء ٧ـان مـا ؤمـغ بـه فـي ال٨خـاب ،ؤو لـم ي٨ـً ٞيـهٞ ،ةهـه 
ً
٢ـض ؤوحــي ال٨خــاب ومشلــه مٗــه ،ولــم يــإمغ بُاٖــت ؤوىــي ألامــغ اؾــخ٣الال ،بــل هالخــٔ ؤهــه خــظ ٝالخــغ ٝوظٗــل َــاٖتهم
مــً يــمً َاٖــت الغؾــى ٫بيــظاها بــإجهم يُــاٖىن جبٗــا لُاٖــت الغؾــى٩ٞ ،٫ــل مــً ؤمــغ مــجهم بُاٖــت الغؾــى ٫وظبــذ
َاٖخه ،ومً ؤمغ بسال ٝما ظاء به الغؾىٞ ،٫ال ؾم٘ وال َاٖت " (.)3
اإلابدث الثالث :صىع جؼبيليت للؿىت اإلاؿخللت
ً
َىــا ٥نــىع جُبي٣يــت ،وهمــاطط ٖمليــت ال جــضٕ مجــاال للكــ ٪فــي ؤن الؿــىت ؤجــذ وظــاءث بإخ٩ــام مؿــخ٣لت مــا
وظــض ٞحهــا هــو ٦خــاب بٗيىــه ،وهدــً َىــا هــظ٦غ بٗــٌ َــظٍ الهــىع ال ٖلـ ؾــبيل الخهــغ ،بــل ٖلـ ؾــبيل اإلاشــا٫
ً
ألجها ٦شحرة ظضا ،ومً يؿخ٣غي ٦خب ال٣ٟه وألانى ٫يالخٔ َظا:
 – 1ل٣ض اوٗ٣ض ؤلاظمإ ٖلـ مكـغوٖيت ٦شحـر مـً ألاخ٩ـام الكـغٖيت التـي ؤجـذ الؿـىت ٞحهـا ،ولـيـ لهـا ط٦ـغ فـي
٦خاب هللا ،مجها:
الجــضة :ؤم ألام ؤو ؤم ألاب فــي ٖلــم الٟـغاثٌ مٗلــىم ؤجهــا جإزــظ الؿــضؽ ،ؤجــذ ؤم ألام حؿــإ ٫ؤبــا ب٨ــغ الهــضي ٤
ًٖ محراثهـا ٣ٞـا ٫لهـا :بهـه ال يٗلـم لهـا فـي ٦خـاب هللا قـيئا ،وال يٗلـم لهـا فـي ؾـىت عؾـى ٫هللا قـيئا ،وؤزـظ يؿـإ ٫الىـاؽ
ٖــً خــضيض هبــىي ٞحه ــا ،ختــى ؤٖلمــه ازىــان بد ــضيض زابــذ ي٣ــغع لهــا خ ــ ٤الؿــضؽٞ ،إهٟــظ ؤبــى ب ٨ــغ وٖمــغ بٗــضٍ َ ــظا
الخ٨م ،ولم يسالٟهما ؤخض مً الصخابت الظيً خًغوا الخاصزت.
( )1اهٓغ مجزلت الؿىت مً ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع م.422 – 421
( )2الغؾالت للكاٞعي م 33 – 32بخهغ ٝيؿحر.
( )3اهٓغ بٖالم اإلاىٗ٢حن البً ال٣يم  ،82 / 1واهٓغ الغؾالت للكاٞعي م ،80 – 79واهٓغ الؿىت مدمض بً ههغ اإلاغوػي م.41
14
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ً
٩ٞــان َــظا الٟٗــل بظماٖــا مــجهم ٖل ـ ٖــضم وظــىص خ٨مهــا ( الؿــضؽ ) فــي ال ٣ـغآن وٖل ـ حجيــت َــظا الخ٨ــم
اإلاؿخ٣ل(.)1
 – 2ومما اؾخ٣لذ به الؿىت مً ؤخ٩ام قغٖيت ؛ ؤجها خغمذ ؾائغ اللغاباث مً الغطاعتٖ ،ضا ما هو
َ
ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
اث ألا ِر
ى
ٖليه ال٣غآن في ٢ى ٫هللا حٗاى  خ ِغمذ عليىم أمه ِاج ِىم و ى ِاجىم وأزىا ِجىم وعما ِجىم وزاال ِجىم و ِ
َ َ ُ
َ َ َُ
ُ ُ
ُْ
َّ
َََ
َّ َ
ط َ
اع ِت  [ؾىعة اليؿاء] 23 :
اث ألاز ِذ َوأ َّم َها ِجىم الال ِحي أ ْعط ْعىىم َوأز َى ِاجىم ِم ًَ الغ
وى ِ
َّ
َ ْ ُ ُ َ َّ َ
٣ٞض ظاءث ّ
الغط ِاع َما َي ْد ُغ ُم ِم ًَ الي َؿ ِب " (.)2
الؿىت بد٨م ظضيض ب٣ىله " :يدغم ِمً
ً
َ
 – 3ومما اؾخ٣لذ به الؿىت ؤيًا :جدغيم ؤواوـي الـظَب والًٟـت ٖلـ الغظـا ٫واليؿـاء ؾـىاء٢ ،ـا " : ٫ال
َ َ َ َّ ُ َ َ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ
ُّ ْ َ َ َ َ
َ َّ َ َ
َ ْ ُ
آلاز َغ ِة"(.)3
الفظ ِت ،وال جُولىا ِفي ِصخا ِف ِهما ،ف ِئنهما ل ُهم ِفي الضهيا ولىا ِفي ِ
حك َغ ىا ِفي آ ِهي ِت الظه ِب و ِ
ْ َ ً
َ
َ
ْ َ َ َ ْ َّ َ َّ
َّ
ظ ٍت ف ِئه َما ُي َج ْغ ِح ُغ ِفي َبؼ ِى ِه هاعا ِم ًْ َح َهىم" (٢ .)4ا ٫ؤلامام
و٢اَ " : ٫م ًْ ق ِغ َب ِفي ِإه ٍاء ِمً طه ٍب أو ِف
الىىوي" :بهه اوٗ٣ض ؤلاظمإ ٖل جدغيم ألا٧ل والكغب ٞحها" (.)5
 – 4ومما اؾخ٣لذ به الؿىت :جدغيم لـبـ الخغيـغ والخسـخم بالـظهب باليؿـبت للغحـاٌ صون اليؿـاء ،ل٣ىلـه
ُ َّ َّ َ ُ َ َ ُ َ ُ
َ ُُ
ار أ َّم ِتي َو ُخ ّ ِغ َم َعلى طه ْى ِع َها" (.)6
" :أ ِخل الظهب والخ ِغيغ ِإله ِ
 – 5جدغيم الخمغ ألاهليت:
ُ
ْ
٢ض ي٣ى٢ ٫اثل :بن جدغيم لخىم الخمغ ألاَليت ظـاء فـي ال٨خـاب ،إلاـا ؾـئل الىبـي ٖ ـً طلـ٢ ،٪ـاَ " :٫مـا أه ِـؼ ٌَ
َ
َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ (ً َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ً ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ )7
َّ
ـاٌ ط َّع ٍة قـغا
َعل َّي ِف ْي َها ِإال َه ِظ ِه آلايت الج ِامعت الفاطة"   ،فمً يعمـل ِمثلـاٌ طع ٍة زحـرا يـغه ومـً يعمـل ِمثل
َ ً
قغا َي َغ ُه  [ ؾىعة الؼلؼلت.)8( " ] 8 – 7 :

( )1اهٓغ اإلاٛجي البً ٢ضامت  ،206 / 6وبدىر في الؿىت اإلاكغٞت ٖبض الٛجي .52 – 51
وخضيض الجضة ؤزغظه ؤبى صاوص٦ ،خاب الٟغاثٌ ،باب :في الجضة  ،317 – 316 / 3ع٢م  ،2894والترمظي٦ ،خاب الٟغاثٌ ،باب :في محرار الجضة
 ،366 / 4ع٢م ٢ ،2101ا :٫خؿً صخيذ.
( )2ؤزغظه البساعي مً خضيض ٖبض هللا بً ٖباؽ٦ ،خاب الى٩اح ،باب :وؤمهاج٨م الالحي ؤعيٗى٨م م 1011ع٢م  ،5100ومؿلم ٦خاب الغيإ،
ً
باب جدغيم ابىت ألار مً الغيإ  279 – 278 / 5ع٢م  ،1447والل ٟٔله ًٖ ابً ٖباؽ  مغٞىٖا.
( )3ؤزغظه البساعي مً خضيض ٖبض الغخمً بً ؤبي ليل ٦ ،خاب ألاَٗمت ،باب ألا٧ل في بهاء م ًٌٟم 5426ع٢م  ،5426والل ٟٔله ،ومؿلم
٦خاب اللباؽ والؼيىت ،باب :جدغيم اؾخٗما ٫بهاء الظَب والًٟت 279 /7 ،ع٢م .2066
( )4ؤزغظه البساعي مً خضيض ؤم ؾلمت٦ ،خاب ألاقغبت ،باب آهيت الًٟت م 1107ع٢م  ،5634ومؿلم ٦خاب اللباؽ والؼيىت ،باب جدغيم
اؾخٗما ٫ؤواوي الظَب والًٟت في الكغب  277 – 276 / 7ع٢م  ،2065والل ٟٔله٦ ،الَما ًٖ ؤم ؾلمت عضخي هللا ٖجها ،اهٓغ ٦الم الىىوي في
قغخه ٖل مؿلم  ،277 / 7ع٢م .2065
(٦ )5ما ه٣ل ٖىه الهىٗاوي في ؾبل الؿالم .29 / 1
( )6ؤزغظه الترمظي مً خضيض ؤبي مى خى ألاقٗغي ٦ ،خاب اللباؽ ،باب ما ظاء في الخغيغ والظَب  217 / 4ع٢م  ،189و٢اَ :٫ظا خضيض
خؿً صخيذ ،والل ٟٔله ،واليؿاجي ٦خاب الؼيىت ،باب جدغيم الظَب ٖل الغظا 161 – 160 / 8 ،٫ع٢م .5141
( )7الفاطة :الىاصعة ،اإلاشيل والىٓحر ،والجامعت :الٗامت اإلاخىاولت ل٩ل زحر ومٗغو .ٝصخيذ مؿلم بكغح الىىوي .77 / 4
( )8ؤزغظه البساعي ٦خاب الجهاص والؿحر ،باب :الخيل الشالزت م 551ع٢م  ،286ومؿلم ٦خاب الؼ٧اة ،باب :بزم ماو٘ الؼ٧اة  ،72 – 71 / 4ع٢م
 ،987والل ٟٔلهما ،مً خضيض ؤبي َغيغة .
15
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ً
ً
ل ٨ــً َى ــا ال ي ٣ــا ٫له ــظا به ــه ه ــو يٟي ــض جد ــغيم لخ ــىم الخم ــغ جٟه ــيال وال بظم ــاال لٛح ــر م ــً آج ــاٍ هللا الخ ٨ــم
ً
والىبىة ،وٖلمه مً لضهه ٖلماٞ ،ليـ ٦المىا ٞيه ،بهما ال٨ـالم فـي َـظا اإلاجتهـض الـظي يؿـخٟيض مـً هـو ال٨خـاب
ٖل خؿب صالالث ألالٟاّ ،وما يىظض مً ال٣غاثً اإلاٗغوٞت ٖىض الىاؽ.
َّ
ٞليخسيل بوؿانَ :ل يؿخُي٘ مجتهض بل ٜما بل ٜمً الٗلم والٟهم ؤن يٟهم طل ٪الخ٨م مً آلايت؟
ً
وَل يٗخبر َظا الخ٨م مىظىصا باليؿبت بليه ؟
ً
وهد ــً هغي ــض ؤن ه ٗ٣ــض ال٣اٖ ــضة باليؿ ــبت بليى ــا ٞ :ــةطا ل ــم هج ــض م ــا وعص ف ــي الخ ــضيض مىظ ــىصا ف ــي ال٨خ ــاب ٖل ـ
خؿــب م٣ــضعجىا الٗلميــت وظغيىــا ٖل ـ مــا ي٣ىلــه اإلاســالٟىن مــً ؤن مــا لــم يىظــض فــي ال٨خــاب لــيـ بذجــت جغ٦ىــا
ً
ً
ً
الٗمل به ،و٢ض ي٩ىن خ٣ي٣ت وواٗ٢ا مىظىصا في ال٨خاب ٖل خؿـب ٞهـم الىبـي ٞ ،ـاهٓغ ٦يـ ٠ي٩ـىن مـظَب
اإلاسالٟحن وما ياصي بليه مً بَما ٫ما َى حجت ،وبى الٗبض في ألاخاصيض ٖل خؿب الٟهم الؿ٣يم !
ً
ويٟخذ بابا ياصي بى بيجاص ؾبيل وَغي ٤للًُٗ في ألاخاصيض الصخيدت(.)1
َُ
َ
وَىا وبٗض َظا ٧له يٟهم مٗجى ٦الم الىبي  ،وَى ٢ىلـه" :إ ّوـي َال ُأخ ُّـل إ َّال َمـا َأ َخ َّـل ُ
هللا ِفـي ِهخ ِاب ِـهَ ،وال أ َخ ّ ِـغ ُم
ِِ
ِ ِ
َ
إ َّال َما َخ َّغ َم ُ
هللا ِفي ِهخ ِاب ِه"
ِ
ً
ً
َّ
َّ
بطا٢ :ض ي٩ىن ٧ل ما ؤخله ،ؤو ٧ل ما خغمه عؾى ٫هللا  مىظىصا في ال٣غآنَ ،ظا ٖلـ خؿـب ٞهمـه وٖلمـه
 ل٨خاب هللا.
ؤما خؿب ٞهمىاٞ ،ال وظىص لهظٍ ألاخ٩ام في ٦خاب هللا وهدً لؿىا في ػمـً الغؾـى ، ٫وػمـً الخجزيـل ختـى
وؿإله َ ًٖ ظا.
ً
()3
()2
ومً هظه ألاخيام التي اؾخللذ الؿىت فيها أيظا :مكغوٖيت الكٟٗت  ،واإلاؿا٢اة  ،ومى٘ الخاثٌ
(،)5
والىٟؿاء مً الهىم ،والهالة ،وؤجها ج٣طخي ما ٞاتها مً الهيام صون الهالة( ،)4وعظم الؼاوي اإلادهً
ونالة الىجغ( ،)6ونالة ال٨ؿى ٝوالخؿى ،)7(ٝونالة الاؾدؿ٣اء( ،)8ونالة الجىاػة( ،)9ونالة الًح (،)10
الًح ( ،)10ونض٢ت الُٟغ( )1وجدليل ميخت البدغ والجغاص وال٨بض والُدا ،)2(٫ووظىب الضيت ٖل الٗا٢لت في
في ال٣خل الخُإ(.)3
( )1اهٓغ :حجيت الؿىت ٖبض الٛجي م ،518 – 517ومجزلت الؿىت مً ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع م ،494والخضيض ؾب ٤جسغيجه.
ً
( )2الكفعت :جملي ٪البٗ٣ت ظبرا ٖل اإلاكتري بما ٢ام ٖليه ،ؤو هي :خ ٤جمل٢ ٪هغي يشبذ للكغي ٪ال٣ضيم ٖل الخاصر ٞيما مل ٪بٗىى.
اإلاىؾىٖت ال٣ٟهيت .136 / 26
( )3اإلاؿاكاة :ص ٘ٞالىسيل وال٨غوم بى مً يٗمغٍ ،ويؿ٣يه ،وي٣ىم بمهلخخه ٖل ؤن ي٩ىن للٗامل ؾهم ( ههيب ) والباقي إلاال ٪الىسيل .
اإلاىؾىٖت ال٣ٟهيت .112/ 37
( )4ؾبل الؿالم للهىٗاوي .105 / 1
( )5اإلاغظ٘ هٟؿه .8 -4 / 4
( )6اإلاغظ٘ هٟؿه .13 – 11 / 2
( )7اإلاغظ٘ هٟؿه .77 – 72 / 2
( )8اإلاغظ٘ هٟؿه .82 – 79 / 2
( )9اإلاغظ٘ هٟؿه .91 -88 / 2
( )10اإلاغظ٘ هٟؿه .17 – 16 / 2
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زالصت اإلاؿُلت باإلاىاػهت بحن اللىلحن:
ال ــظي يخإم ــل ؤصل ــت ال ٟــغي٣حن يالخ ــٔ ؤن الخ ــال ٝبيجهم ــا ؤ ٢ــغب م ــا ي ٩ــىن بس ــال ٝل ٟٓــيٞ ،همــا مخ ٣ٟــان ٖل ـ
ً
وظىص ؤخ٩ام ظضيضة في الؿىت لم جغص في ال٣غآن هها.
ً
فــالفغيم ألاوٌ وهــم الجمهــىع ي٣ىل ــىن :بن َ ــظا َ ــى الاؾ ــخ٣ال ٫ف ــي الدك ــغي٘ ؛ أله ــه ؤزب ــذ خ٨م ــا ل ــم ي ــغص ف ــي
ال٨خاب.
ً
والفغيــم الثــاوي ،وإمــامهم الكــاػبي :مــ٘ حؿــليمهم بٗــضم وعوص َــظٍ ألاخ٩ــام ههــا فــي ال٨خــاب بال ؤجهــم يــغون ؤجهــا
صازلت جدذ ههىنه بىظه مً الىظىٍٞ ،هي ٖىضَم ػياصة الكغح اإلاؿخيبِ مً اإلاكغوح بةلهام بلهي
ً
ْ
بمٗجى :ؤهه ال يىظض خضيض صخيذ ُيش ِب ُذ خ٨ما ٚحر واعص في ال٣غآن بال وَـى صازـل جدـذ هـو ،ؤو ٢اٖـضة مـً
٢ىاٖضٍ.
والخالصت :ؤن ٦ال مجهما يٗتر ٝبىظىص ؤخ٩ام في الؿىت لم جشبذ في ال٣غآن ،وؤهه واظب الاجبإ ،لً٨
َ
ً
ؤخضَما ال يؿمي َظا اؾخ٣الال ًً ،وآلازغ يؿميه اؾخ٣الال ،والىديجت واخضة(.)4
أهم ما اهخهْ إليه البدث مً هخائج وجىصياث:
 – 1ؤن ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت اإلاُهغة يٗخبران ألانل وما ؾىاَما ٞغٕ ٖجهماٞ ،هما ٖمـضة فـي ج٣غيـغ
ألاخ٩ــام الكــغٖيت إلاـغاص هللا حٗــاى مــً ٖبــاصٍ .وؤن هللا حٗــاى ٦مــا جٟ٨ــل بدٟــٔ ٦خابــه٣ٞ ،ــض جٟ٨ــل بدٟــٔ ؾــىت
هبيه .
 – 2الؿــىت الىبىي ــت به ــا يٗ ــغ ٝبي ــان ٦شح ــر م ــً هه ــىم ال ٣ـغآنٞ ،ه ــي الت ــي جغق ــضها بى ـ مٗغ ٞــت بي ــان ال ــىو
ً
ال٣غآوي ،ومً َىا يدبحن لىا ظليا مجزلت وم٩اهت ووْيٟت الؿىت باليؿبت لل٣غآن.
 – 3ؤن مهضع ال٨خاب والؿىت واخض وَى الىحي ؤلالهي .
 – 4ؤن آلاياث ال٣غآهيت ؤظمٗذ ٖل وظىب َاٖت الغؾى  ٫في ٧ل ما صع بليه .
 – 5الخ ــال ٝف ــي مؿ ــإلت اؾ ــخ٣الليت الؿ ــىت الىبىي ــت بالدك ـغي٘ بهم ــا َ ــى ز ــال ٝل ٟٓــي  ٨ٞــال الُ ــغٞحن مخ ٣ٟــحن ٖل ـ
ً
وظىص ؤخ٩ام ظضيضة في الؿىت لم جغص في ال٣غآن هها.
ً
فالفغيم ألاوٌ وهم الجمهىع ي٣ىلىن :بن َظا َى الاؾخ٣ال ٫في الدكغي٘ ؛ ألهه ؤزبذ خ٨ما لم يغص في
ال٨خاب.

( )1اإلاغظ٘ هٟؿه .139 – 137 /2
( )2اإلاغظ٘ هٟؿه .75 / 4
( )3اإلاغظ٘ هٟؿه .242 – 241 / 3
( )4اهٓغ :حجيت الؿىت ٖبض الٛجي ٖبض الخال ٤م ،537 – 536والؿىت وم٩اهتها في الدكغي٘ ؤلاؾالمي للؿباعي م ،385ومجزلت الؿىت مً
ال٨خاب مدمض ؾٗيض مىهىع م ،499وؤنى ٫الخٟؿحر ل٨خاب هللا اإلاىحر زالض ٖبض الغخمً الٗ ٪م.85 – 84
وهالخٔ الكيش زالض الٗ ٪في ٦خابه َظا :ؤهه وؿب لئلمام الكاَبي ؤهه ٢ا ٫باؾخ٣ال ٫الؿىت باألخ٩ام ،وَظا زال ٝما ٢اله الكاَبي ،ولٗله
ؾهى مىه .فليخيبه.
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ً
والفغيم الثاوي ،وإمامهم الكاػبي :م٘ حؿليمهم بٗضم وعوص َظٍ ألاخ٩ام هها في ال٨خاب بال ؤجهم يغون ؤجها
صازلت جدذ ههىنه بىظه مً الىظىٍٞ ،هي ٖىضَم ػياصة الكغح اإلاؿخيبِ مً اإلاكغوح بةلهام بلهي.
 – 6ؤن الؿــىت متــى زبدــذ وصــخذ ٖــً عؾــى ٫هللا  ج٩ــىن مجزلتهــا ومجزلــت ال٨خــاب ؾــىاء بؿــىاء فــي الاٖخبــاع
ٖىض اإلاجتهضيً ٖامت ،ولها ما لل٨خاب.
ً
 – 7بن ٦ــال مــً الٟــغي٣حن يٗتــر ٝبىظــىص ؤخ٩ــام فــي الؿــىت لــم جشبــذ فــي ال ٣ـغآن ،وؤهــه واظــب الاجبــإ ،ل٨ــً
َ
ً
ؤخضَما ال يؿمي َظا اؾخ٣الال ًً ،وآلازغ يؿميه اؾخ٣الال ،والىديجت واخضة.
 -8وؤمــا مــا يخٗلــ ٤باؾــخ٣الليت الؿــىت بالدكــغي٘ٞ ،يجــىػ ؤن جــإحي الؿــىت بإخ٩ــام لــم جــغص فــي ال ٣ـغآن ،وؤن مــا
ً
ؤج ــذ ب ــه م ــً َ ــظا ال٣بي ــل واظ ــب الػم الاجب ــإ ٖم ــال بٗم ــىم آلاي ــاث الضال ــت ٖل ـ اجب ــإ الغؾ ــى ٫وألاز ــظ بؿ ــيخه
ووظىب الٗمل بم٣خطخى الؿىت.
 – 9بن مىيـىٕ" :اؾـخلالليت الؿـىت الىبىيـت بالدكـغيع صعاؾـت جفؿـحريت خضيثيـت اصـىليت" ظـضيغ باالَخمـام
والٗىايت والضعاؾت ،لهظا ؤ٢ترح ٖل الباخشحن ؤن يٟغصوا في صعاؾاتهم جٟانيل َظا اإلاىيىٕ ويخىؾٗىا ٞيه.
ً
 – 10ؤال يجٗــل ازــخال ٝألاثمــت اإلاٟؿــغيً ،وازــخال ٝؤَــل الٗلــم الىاشــخم ٖــً اظتهــاص مسلــو مؿــدىضا بى ـ
ً
الضليل الصخيذ ،ال يجٗل َظا ؾببا للٟغ٢ت والاوك٣ا ١والخمؼ ١لىخضة ألامت.
ً
ٖ – 11ىـض ْهـىع ػلـت لٗــالم ال يجـب ؤن جخسـظ ٚغيـا للدكــهحر بـه وججٗـل ُٚـاء ٖلـ مداؾـً َـظا الٗـالم ،وال يدــغم
مً بدغ ٖلمه الٛؼيغ.
 – 12مٗغٞت ًٞل ؤثمت ؤلاؾالمٞ ،الىهيدت لضيً هللا جىظب عص بٌٗ ؤ٢ىالهم ،وليـ في طل ٪بَضاعإلا٩اهتهم.
ونل هللا وؾلم ٖل ؾيضها مدمض وٖل آله وؤصخابه ؤظمٗحن ومً جبٗهم بةخؿان بى يىم الضيً
زبذ اإلاصاصع واإلاغاحع
 )1ؤلاخيام في أصىٌ ألاخيام :ؤبى مدمض ٖلي بً ؤخمض بً ؾٗيض بً خؼم الٓاَغي -جد٣ي :٤ؤخمض مدمض
قا٦غَ 1400 – 1ٍ ،ـ  1980 -م ،صاع آلاٞا ١الخضيشت.
 )2أؾض الغابت في معغفت الصخابتٖ :ؼ الضيً ابً ألازحر ؤبي الخؿً ٖلي بً مدمض الجىػي (ث َ630ـ) ،جد٣ي:٤
ٖلي مدمض مٗىى – ٖاص ٫ؤخمض ٖبيض اإلاىظىص – صاع ال٨خب الٗلميت – بحروث.
 )3ؤلاصابت في جميحز الصخابت :ؤبى الًٟل ؤخمض بً ٖلي بً مدمض بً مدمض بً ٖلي ال٨ىاوي الٗؿ٣الوي
اإلاهغي الكاٞعي اإلاٗغو ٝبابً حجغ (َ 852 – 773ـ) – صاع ال٨خب الٗلميت – بحروث – لبىان.
 )4الاؾديعاب في أؾماء ألاصخاب :ابً ٖبض البر ؤبي يىؾ ٠ابً ٖبض البر الىمغي ال٣غَبي
(ث َ 463ـ) ٍَ 1423 – 1ـ  2002 -م – صاع ال٨ٟغ -بحروث – لبىان.
 )5أصىٌ الخفؿحر وكىاعـضه :للكـيش زالـض ٖبـض الـغخمً الٗـ ،٪بةقـغا :ٝالٗالمـت مدمـض ؤبـي اليؿـغ ٖابـضيً
م٨خبت الٟاعابي ( ٍ.) 1
 )6أصىٌ الفله :مدمض الخًغي ب – ٪ثَ 1401 – 7ـ  -صاع ال٨ٟغ.
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 )7ألاعالم كامىؽ جغاحم َّقهغ الغحاٌ واليؿاء مً العغب واإلاؿخعغ حن واإلاؿدكغكحن :زحر الضيً
الؼع٦لي – ٍ  – 1998 – 13صاع الٗلم للماليحن – بحروث – لبىان.
 )8الاعخصام :ؤبى بسخا ١ببغاَيم بً مى خى بً مدمض اللخمي الكاَبي الٛغهاَي .صاع ال٨خب الٗلميت،
بحروث لبىانَ 1408 ) 1ٍ ( ،ـ  1988 -م.
 )9إعالم اإلاىكعحن عً عب العاإلاحن :قمـ الضيً ؤبى ب٨غ بً ٢يم الجىػيت ،جد٣ي:٤
ٖبض الغخمً الى٦يل – م٨خبت ابً جيميت – ال٣اَغة.
 )10الخاعيش الىبحر :ؤبى ٖبض هللا بؾماٖيل بً ببغاَيم الجٟٗي البساعي ( ثَ 256ـ ) ،صاع ال٨خب الٗلميت -
بحروث لبىان
 )11جاعيش الفله ؤلاؾالمي :الض٦خىع ؤخمض ٞغاط خؿحن – الضاع الجامٗيت بحروث – لبىان
( ٍ 1988 ) 1م.
 )12جفؿحر الؼمسكغَ اإلاؿمى :الىكاف عً خلائم الخجزيل وعيىن ألاكاويل في وحىه الخُويل :ؤبى
ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي الخىاعػمي ( َ 538 – 467ـ ).
 )13جفؿحر البيظاوَ اإلاؿمى أهىاع الخجزيل وأؾغاع الخُويل :ؤبى ؾٗيض ٖبض هللا بً ٖمغ بً مدمض الكحراػي
البيًاوي ث ( َ 791ـ ) – صاع ال٨خب الٗلميت بحروث – لبىان ( ٍَ 1408 ) 1ـ  1988 -م.
 )14ججزيه الكغيعت اإلاغفىعت عً ألازباع الكييعت اإلاىطىعت :ؤبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً ٖغا ١ال٨ىاوي (907
– َ 963ـ ) ،جد٣يٖ ٤بض الىَاب ٖبض اللُي ٠وٖبض هللا مدمض الهضي - ٤صاع ال٨خب الٗلميت بحروث – لبىان –
( ٍَ 1401 ) 2ـ  – 1981 -بحروث – لبىان.
 )15الجامع الصخيذ وهى ؾجن الترمظَ :ؤبي ٖيسخى مدمض بً ٖيسخى بً ؾىعة (َ297 -209ـ) ،جد٣ي:٤
ؤخمض مدمض قا٦غ – صاع ال٨خب الٗلميت – بحروث – لبىان.
 )16حامع البيان عً جُويل آَ اللغآن :ؤبي ظٟٗغ مدمض بً ظغيغ الُبري ( ث َ310ـ ) ٍَ 1388 – 3ـ
 1968م قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ بمهغ َبٗت زاهيت جد٣ي :٤ؤخمض قا٦غ.
 )17الجامع َّخيام اللغآن ( جفؿحر اللغػبي ) :مدمض بً ؤخمض ألاههاعي ال٣غَبي – جد٣يٖ :٤بض الغػا١
اإلاهضي ٍَ 1418 – 1ـ  1997 -م – صاع ال٨خاب الٗغبي – بحروث.
 )18حجيت الؿىت :الض٦خىع ٖبض الٛجي ٖبض الخال ٤صاع الىٞاء – اإلاىهىعة مهغَ 1418 ) 3ٍ ( .ـ -
1997م.
 )19الؿىت :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ههغ اإلاغوػي ( َ 294 – 202ـ ) جد٣ي ٤الض٦خىع ٖبض هللا بً مدمض
البهغي ،صاع الٗانمت _ الغياى الؿٗىصيت ( ٍَ1422 )1ـ 2001 -م.
 )20الغؾالت :ؤلامام اإلاُلبي مدمض بً بصعيـ الكاٞعي _ جد٣ي :٤ؤخمض مدمض قا٦غ _ َ 1309ـ ،صاع ال٨ٟغ
للُباٖت واليكغ.
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 )21ؾبل الؿالم :مدمض بؾماٖيل ال٨دالوي زم الهىٗاوي اإلاٗغو ٝباألمحر ( َ 1182 – 1059ـ )ٖ ،ل متن
بلى ٙاإلاغام مً ؤصلت ألاخ٩ام البً حجغ ( َ 852 – 773ـ ) ويليه :هسبت ال٨ٟغ في مهُلر ؤَل ألازغ البً
حجغ ،صاع بخياء الترار الٗغبيَ 1379 / 4ٍ ،ـ = 1960م.
 )22ؾفغ الؿعاصة :الٗالمت مجض الضيً مدمض بً يٗ٣ىب الٟحروػ آباصي الكحراػي ناخب ال٣امىؽ،
بةقغا ٝزاصم الٗلم ٖبض هللا بً ببغاَيم ألاههاعي – اإلا٨خبت الٗهغيت – بحروث.
 )23الؿىت ومياهتها في الدكغيع ؤلاؾالمي :ص .مهُٟى الؿباعي – ٍَ 1405 – 4ـ  1985م اإلا٨خب ؤلاؾالمي
– بحروث وصمك.٤
 )24الؿىت الىبىيت ومياهتها في الدكغيع :ؤٖ .باؽ مخىىي خماصة ،ج٣ضيم مدمض ؤبى ػَغة ،الضاع ال٣ىميت
للُباٖت واليكغ ال٣اَغة مهغ.
 )25ؾجن أبي صاوص ومعه معالم الؿىت للخؼابي :ؤبي صاوص ؾليمان بً ألاقٗض السجؿخاوي ألاػصي _ بٖضاص:
ٖؼث ٖبيض الضٖاؽ وٖاص ٫الؿيض _ صاع الخضيض _ خمو _ ؾىعيت.
 )26ؾجن الضاعكؼنيٖ :لي بً ٖمغ الضاعُ٢جي ( َ 385 – 306ـ ) ،وبظيله :الخٗلي ٤اإلاٛجي ٖل الضاعُ٢جي
مدمض قمـ الخ ٤الٗٓيم آباصي .جد٣ي ٤قٗيب ألاعهائوٍ وآزغون _ ماؾؿت الغؾالت بحروث لبىان (ٍ)1
َ1424ـ  2004 -م
 )27الؿجن الىبري :ؤبى ٖبض الغخمً ؤخمض بً قٗيب اليؿاجي ( ث َ 303ـ ) ،ؤقغٖ ٝليه قٗيب ألاعهاوٍ
– جد٣ي :٤خؿً ٖبض اإلاىٗم قلبي _ ٍَ1424 – 1ـ2004 -م ماؾؿت الغؾالت _ بحروث _ لبىان.
 )28ؾحر أعالم الىبالء :ؤلامام قمـ الضيً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظَبي ،اإلاخىف َ748 :ـ  1374 -م –
ٍَ1412 – 8ـ 1992م ،ماؾؿت الغؾالت.
 )29صخيذ البساعَ :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً بؾماٖيل البساعي – (ث َ 256ـ) َ 1419 -ـ  1998 -م –
بيذ ألا٩ٞاع الضوليت.
 )30صخيذ مؿلم بكغح الىىوَ :جد٣يٖ :٤هام الهبابُي وخاػم مدمض وٖهام ٖامغ – ٍَ 1415 – 1ـ -
 1995م ،صاع ؤبي خيان – ال٣اَغة.
 )31هكف الخفاء ومؼيل ؤلالباؽ عما اقتهغ مً ألاخاصيث على ألؿىت الىاؽ :للمٟؿغ اإلادضر الكيش
بؾماٖيل بً مدمض العجلىوي الجغاحي اإلاخىف َ 1162ـ ،حٗلي :٤ؤخمض ال٣الف ،وكغ وجىػي٘ :م٨خبت الترار
ؤلاؾالمي – خلب  ،صاع الترار – ال٣اَغة.
 )32الآللئ اإلاصىىعت في ألاخاصيث اإلاىطىعت :ظال ٫الضيً ٖبض الغخمً الؿيىَي – ٍَ 1401 – 3ـ -
 1981م ،صاع اإلاٗغٞت  -بحروث.
 )33لؿان العغب :ابً مىٓىع ؤلاٞغي٣ي مدمض بً م٨غم صاع بخياء الترار الٗغبي وماؾؿت الخاعيش الٗغبي –
بحروث لبىان ( ٍَ 1413 ) 2ـ  1993 -م
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 )34اإلاؿخضعن على الصخيدحن :ؤلامام الخا ٔٞؤبي ٖبض هللا الخا٦م الىيؿابىعي – وبظيله :الخلخيو
للخا ٔٞالظَبي _ عخمهما هللا _ الىاقغ :صاع ال٨خاب الٗغبي _ م ب  11- 5769بحروث.
 )35اإلاؿ ــخضعن عل ــى الص ــخيدحن :ؤب ــى ٖب ــض هللا الخ ــا٦م الىيؿ ــابىعي وبظيل ــه الخلخ ــيو للخ ــا ٔٞال ــظَبي .صاع
ال٨خاب الٗغبي بحروث لبىان.
 )36مغك ــاة اإلاف ــاجيذ ق ــغح مك ــياة اإلاص ــابيذ :للٗالم ــت اإلاغخـ ــىم بغخم ــت الب ــاعي ٖل ــي مدم ــض ؾ ــلُان مدمـ ــض
ال٣ــاعي ،ومٗــه ؤظىبــت الخــا ٔٞبــً حجــغ الٗؿــ٣الوي ٖلـ عؾــالت ال٣ؼويجــي٢ ،ــضم لــه مٟتــي ػخلــت والب٣ــإ الٛغبــي
الكــيش زليــل اإلاــيـ ،وســخت مد٣٣ــت ومسغظــت لؤلخاصيــض ٖل ـ الصــخاح الؿــىت واإلاــىَم ومؿــىض لئلمــام ؤخمــض
و٦خــب الخــضيض اإلاٗخبــرة مــ٘ ٞهــاعؽ قــاملت ،جد٣يــ :٤نــضقي مدمــض ظميــل الُٗــاعَ ،باٖــت صاع ال٨ٟــغ للُباٖــت
واليكغ والخىػي٘ ،لبىان َ 1414ـ  1994 /م.
 )37اإلاغنــي :مىٞــ ٤الــضيً ؤبــى مدمــض ٖبــض هللا بــً ؤخمــض بــً ٢ضامــت –  َ 1401ـ  -م٨خبــت الغيــاى الخضيشــت –
الغياى.
 )38مجزلت الؿىت مً الىخاب وأزغها في الفغوع الفلهيت :مدمض ؾٗيض مىهىع ،الىاقغ :مدمض ؾٗيض وَبت
( ال٣اَغة – مهغ ) ( ٍَ 1413 )1ـ 1993 -م ،والضاع الؿىصاهيت لل٨خب – الخغَىم الؿىصان.
 )39اإلاؿىض :ؤلامام ؤخمض بً مدمض بً خىبل (  ،) 241 – 164قغخه ونى٘ ٞهاعؾه :ؤخمض قا٦غ ،خمؼة
ؤخمض الؼيًَ ،باٖت :صاع الخضيض ( ٍَ 1416 ) 1ـ  1995 -مَ ،بٗت زاهيت ( ماؾؿت الغؾالت ) – بحروث –
لبىان ،جد٣ي :٤قٗيب ألاعهاوٍ وآزغون.
 )40اإلاعجم الىبحر :الخا ٔٞؤبي ؾليمان بً ؤخمض الُبراوي جد٣ي :٤خمضي ٖبض اإلاجيض الؿلٟي – َباٖت:
صاع بخياء الترار الٗغبي للُباٖت واليؿغ والخىػي٘ الُبٗت الشاهيت ( َ 1422ـ –  2002م ).
 )41مفخاح الجىت في الاخخجاج بالؿىت :ؤبى الًٟل ٖبض الغخمً الؿيىَي ( ث َ 911ـ ) ،جد٣ي :٤مهُٟى ٖبض
ال٣اصعُٖا – صاعال٨خب الٗلميت – بحروث – لبىان ( ٍَ 1407 ) 1ـ  1987 -م.
 )42اإلاىافلاث في أصىٌ الكغيعت :ؤبى بسخ ٤ببغاَيم بً مى خى اللخمي الٛغهاَي اإلاال٩ي الكاَبي ،جد٣ي:٤
الكيش ٖبض هللا صعاػ – صاع اإلاٗغٞت – بحروث.
 )43اإلاضزل للضعاؾت اللغآن والؿىت والعلىم ؤلاؾالميت :الض٦خىع قٗبان مدمض بؾماٖيل ،صاع ألاههاع
ال٣اَغة.
 )44اإلاؿخصفى في علم ألاصىٌ :ؤبى خامض مدمض بً مدمض بً مدمض الٛؼاىي َ 1407ـ  1987 -م ،بصاعة
ال٣غآن والٗلىم ؤلاؾالميت با٦ؿخان.
 )45معجم اإلاؤلفحنٖ :مغ عيا ٦دالت ،جد٣ي :٤م٨خبت الترار في ماؾؿت الغؾالت – ماؾؿت الغؾالت –
بحروث – لبىان ( ٍَ 1414 ) 1ـ  1993 -م.
 )46اإلاىؾىعت الفلهيت :بنضاع وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالميت – ال٩ىيذ ( ٍَ 1414 ) 1ـ  1994 -م،
مُاب٘ صاع الهٟىة للُباٖت واليكغ والخىػي٘.
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 )47نهايت الىصىٌ إلى علم ألاصىٌ :اإلاٗغو ٝببضي٘ الىٓام الجام٘ بحن ٦خاب البزصوي وؤلاخ٩ام .ظم٘
الكيش ؤخمض بً ٖلي بً حٛلب بً الؿاٖاحي ( َ 694 – 651ـ ) جد٣ي ٤الض٦خىع ؾٗض بً ٖؼيؼ بً مهضي
الؿلمي .ظامٗت ال٣غي َ 1418ـ.
 )48الِهايت في غغيب الخضيث وألازغ :لئلمام مجض الضيً ؤبي الؿٗاصاث اإلاباع ٥بً مدمض الجؼعي (ابً
ألازحر ) ( َ 606 – 544ـ ) صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػي٘.
 )49وفياث ألاعيان وأهباء أبىاء الؼمان :ؤبى الٗباؽ قمـ الضيً ؤخمض بً مدمض بً ؤبي ب٨غ بً زل٩ان (
َ681 – 618ـ ) يٗخمض اإلاد ٤٣صاع ناصع بحروث – لبىان.
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التالسم اللفظٍ للنبطقني بغري العزبُّت
ص ؾهْ فخحي وعجت.أ- مدمض خمضان الغكب.ص
الجامعت ألاعصهيت

ّ
:اإلالخص
ّ حرَا فيٛحن ب٣َت الٗغبيت للىاٛ اإلاىاهج الخٗليميت التي حٗجى بخٗليم الل٫ما جؼا
بت ؤبغػ ما٦جُى ٍع وفي مىا
ّ
ّ
.يت٣الخُبي
جىنلذ بليه اللؿاهياث
ّ
ً ان الىدى٧ ةطاٞ ،ٓا وصاللتٟهدىا ول
ّ
ً ،ؿهاٟت هٛاصتها مً اللٞ بة٤يخٗل
الم٨ا لل٣َغي
ً اإلالخٔ َىا٨ول
ّ ،هٟوجإلي
ّ ةن الضاللتٞ
.هضَا الغثيـ٣ت ومٛلب الل
ّ جمغ ابخضاء مً الىدى
ّ  بى الضاللت٤ ّبن الُغي٫ى٣جي ًٖ الٚو
ّ
٤َاإلاعجم الظي يدمله الىاٞ ،زم اإلاعجم
ّ حر الٗغبيٛ ب٤َ ًٖ اإلاعجم الظي يدمله الىا٠بالٗغبيت مشال يسخل
.ما وهىٖا واؾخٗماال٦
ّ ت مىاؾبت٣َغي
ًخابت م٨حر الٗغبيت في مهاعحي الخدضر والٛ ب٤َغب الُالب الىا٣ج
ً َل م: َىا٫والؿاا
ٍ
ؿها؟ٟ بالٗغبيت ه٤َالُالب الىا
ْ ،اث مخبايىتٟلؿٞبحرة و٦ مدكٗبت وطاث اججاَاث
ّ
 يُغخه الباخشان للخغوط٤ً زمت جُبي٨ول
وؤلاظابت َىا
َ
 وَظا يٗجي، بالٗغبيت٤َغيبا مً الىا٢ حر الٗغبيت مُال ٌب بالخدضر جدضزاٛ ب٤َالُالب الىاٞ ،بىديجت مغييت
َ
ّ ض٢ ٓيٟ والخالػم الل، بها٤َاّ التي يؿخٗملها الىاٟألال
ىن٩اّ التي يؿخٗملها ييبػي له ؤن جٟؤن ألال
يدل
ً
.االث٩شحرا مً ؤلاق٦
.حرَاٛحن ب٣َت الٗغبيت للىاٛ حٗليم الل، الخٗليم،ٓيٟ الخالػم الل، الخالػم:اليلماث اإلافخاخيت
Abstract :
Educational curricula that teach Arabic to speakers of other languages are still
evolving and keeping abreast of the most prominent applied linguistics.
But the notice here relates to its benefit from the language itself, in terms of words
,grammar and meaning, if grammar is a way of speaking and composing it, the
meaning of the language its purpose is the main.
Needless to say, the path to the connotation goes from the grammar and then the
lexicon, the Arabic-speaking lexicon differs from the lexicon that the non-Arab
spokesperson holds in kind and use.
The question is: Is there any way that a non-Arabic-speaking student can approach
speaking and writing skills from the Arabic-speaking student?
The answer is manifold, with great trends and differing philosophies, but there is an
application by the two researchers to produce a satisfactory result, as the nonArabic-speaking student is required to speak soon from the Arabic speaker, meaning
that the words he uses should be the words he uses Speaking, collocation may solve
a lot of shapes.
Key words: collocation – tying – Teaching – Teaching Arabic For non-speakers
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جىػ ت:
ً
خغا ،و٢ض جخٟاٖل مٟغصة ؤزغي م٘ مٟغصاث ّ
مٗيىت بهىعة ّ
اوؿياخا ّ
ؤ٢ل
٢ض جيؿاح مٟغصة م٘ مٟغصة
ّ
جخذجغ مٟغصة زالشت م٘ ناخبتها ّ
ّ
ّ
جذج ًغا يخٗظع اه٩ٟا٦ها ٖجها.
خغيت مً الهىعة الؿاب٣ت ،و٢ض
مؿخىياث لٗال٢ت اللٟٓت باللٟٓتٟٞ ،ي الخالت ألاوى ي٩ىن الخالػم بيجها وبحن ناخبتها
ٞهظٍ زالزت
ٍ
ّ
ؤ٢ل اح ً
ً
مٟخىخا ال ّ
ي٣يضٍ شخيء ،وفي الخالت الشاهيت ج٩ىن زياعاث وعوص اللٟٓت ألاوى م٘ الشاهيت ّ
ؿاٖا وؤ٦ثر
ّ
جدً ٨ما ،وفي الخالت الشالشت ي٩ىن اإلاجاّ ٫
يي٣ا ؤمام اللٟٓخحن اإلاخجاوعجحن ٞيهٗب ٞهل بخضاَما ًٖ
ّ
ألازغي بن لم يخٗظع طل.٪
وَظٍ الضعاؾت جبدض في الخالخحن الشاهيت والشالشت.
ُ
حٗغيٟاتهم له،
و٢ض ؤ٦ثر الباخشىن واللٛىيىن مً صعاؾت الخالػم اللٟٓي ،وازخلٟذ -هديجت لظل-٪
ً
ً
ؤ٢ؿاما.
ؤ٢ؿاما وؤزغظىا
وؤ٢ؿامه ،ولم جخ٧ ٤ٟلمتهم ٖل حٗغي ٠ظام٘ ماو٘ٞ ،إصزلىا
حضليت اإلاصؼلح
لم جخ٧ ٤ٟلمت الباخشحن ٖل حٗغي ٠واخض واضر ّ
مىخض للخالػم اللٟٓي ،بل ؤَلّ ٤
٧ل باخض ٖليه
ٍ
اؾما يىا ٤ٞما يميل بليه مً عؤيٞ ،إَل٣ىا ٖضة مهُلخاث جمشل ً
ً
ظاهبا مً مهُلر الخالػم في بٌٗ
ّ
ّ
اللٟٓيت)( ،الخٗابحر
(الخًام)( ،الخىاعص)( ،ال٣غاثً
ؤخىاله ،مشل( :الخٗابحر الانُالخيت)( ،الخٗابحر الؿيا٢يت)،
ّ
الشابخت)( ،اإلاؿ٩ى٧اث)( ،ألاؾماء اإلاغ٦بت)( ،الخجمٗاث الشابخت)( ،اإلاخهاخباث)( ،اإلاخىاعصاث)( ،الترا٦يب)
...بلخ.
ّ
ُويلخٔ ؤن ّ
٧ل حٗغي ٠مجها يسخل ًٖ ٠آلازغ في صعظت ج٣بل اإلاٟغصة للمٟغصة وجٟاٖلها مٗها.
ّ
مدكٗبت ،مجها:
٦ما ؤٞاى الباخشىن في حٗغيٟه حٗغيٟاث
ما ٢اله خؿً ٚؼالت الظي ظٗله ٧لمخحن ؤو مجمىٖت مً ال٩لماث التي يغص بًٗها م٘ بٌٗ بك٩ل صاثم
وزابذ في مسخل ٠الؿيا٢اث(.)1
ويٓهغ في ًْ الباخشحن ّؤن َظا الخٗغي ٠يى٣هه الض٢ت ّ
ختى يهحر ؤ٦ثر صاللت ٖل اإلاٗجى اإلاغاصٞ ،ىعوص
ّ
ال٩لماث بًٗها م٘ بٌٗ وع ً
وصا صاثما ال يضلل ٖل ؤن بيجها ٖال٢اث جغبِ بحن ؤظؼائها.
ججم٘ لٟٓي زابذ ال ّ
٦ما ٢ا ٫خؿً ٚؼالت :ؤي ّ
يخٛحر بما في طل ٪الخٗابحر الشابخت بالضعظت ألاوى وألا٢ىا٫
اإلاإزىعة والخٗابحر الانُالخيت الشابخت بالضعظت الشاهيت(.)2
وَظا الخٗغي٦ ٠ؿاب٣ه ال ّ
يض ٫بىيىح ٖل َبيٗت الٗال٢ت بحن اللٟٓت باللٟٓت.
(ٚ )1ؼالت ،خؿً (1993م) جغظمت اإلاخالػماث اللٟٓيت :به٩لحزي – ٖغبي ،الجؼء الشاوي ،مجلت الترظمان – مضعؾت اإلالٞ ٪هض الٗليا للترظمت،
َىجت – اإلاٛغب ،اإلاجلض  ،2الٗضص  ،1م7
(ٚ )2ؼالت ،خؿً (1993م) جغظمت اإلاخالػماث اللٟٓيتٖ :غبي – به٩لحزي ،مجلت الترظمان – مضعؾت اإلالٞ ٪هض الٗليا للترظمتَ ،ىجت– اإلاٛغب،
اإلاجلض  ،2الٗضص  ،1م7
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ّ
اللٟٓي ججميٗاث جغ٦يبيت ظاَؼة ٢ض جىاجغ اؾخٗمالها مىظ ؤظيا ٫ختى
ويغي ببغاَيم بً مغاص ّؤن الخالػم
ّ
ّ
ّ
معجميت طاث وْيٟت بخاليت ،وليـ هي
ججمضث ؤو ج٩لؿذ ؤو جالػمذ ٖىانغَا ٞهاعث بخالػمها وخضة
وْيٟت حٗييييت(.)1
ّ
اإلاخذجغاث اللٛىيت( ،)2ؤو اإلاؿ٩ى٧اث ،وألامشا ،٫والخٗابحر
ُويلخٔ ّؤن َظا الخٗغي ٠ي٣خهغ ٖل
ّ
الؿيا٢يت ،ؤي ّ
يًم الخالت الشاهيت مً الخاالث الشالر التي ؤقغها بلحها.
ّ ُ
ويغي مدمض مٗخهم الخالػم اإلاعجمي ً
ّ
ً
ّ
الخجمض اإلاُل٤
مخىؾُا بحن
مىٗ٢ا
اإلاخجمض ي٘٣
هىٖا مً الخىاعص قبه
ّ
والخٗابحر ّ
ؤلابضاٖيت.
الخغة ؤو
ّ
ّ
الخجمض ؤو الخ٩لـ ومجزلت الًٟاء الىاؾ٘ للمٟغصة .وَى بظا
ؤي ّؤن الخالػم مجزلت بحن مجزلخحن ،مجزلت
ْ
ُيس ِغط الٗباعاث الؿيا٢يت ،وألامشا ٫مً مً ؤهماٍ الخالػم.
ّ
ويغي مدمض خلمي َليل ّؤن الخالػم ّ
معجميت ل٩لمخحن ؤو ؤ٦ثر جغص ٖاصة بًٗها م٘ بٌٗ ،ل٨جها م٘
ججمٗاث
الانُالخيت ،بمٗجى ؤجها ّ
م٩ىهاث الخالػم َى ّ
م٩ىن مً ّ
جماما ،و٧ل ّ
ّ
طلُ ٪ح َ
قٟاٞت ً
م٩ىن
ؿخٗمل بمٗاهحها ٚحر
صالىي له ٦ياهه ومٗىاٍ(.)3
ّ ً
ٞهى يجٗل ّ
مؿىٚا للخىاعص ؤو الخالػم مً ٚحر ؤن يكحر بى ٖال٢ت بًٗهما
ججم٘ ألالٟاّ اإلاعجميت
ببٌٗ.
ّ
اإلاخدضر باللٛت ّ
اإلاٗيىت ،وهي
ويكحر مدمض خؿً ٖبض الٗؼيؼ بى ّؤن اإلاهاخبت ْاَغة لٛىيت ال جسٟى ٖل
بك٩ل ٖام م يء ٧لمت في صخبت ٧لمت ؤزغي(.)4
ٞالخٗغي ٠الؿاب ٤يؿخسضم اإلاهاخبت بمٗجى اإلاالػمت وَى حٗغيٖ ٠ام ليـ له خضوص واضخت جمحزٍ
مً ٚحرٍ مً الخٗغيٟاث.
ّ
الاٖخياصي ل٩لم ٍت ما في لٛت ما ب٩لماث ؤزغي ّ
ّ
مٗيىت صون ٚحرَا(.)5
وٖض ؤخمض مسخاع ٖمغ الخالػم الاعجباٍ
ص٢ي ٤بى ّ
خض ٦بحر ْ
ٌ
ً
ّ
ؤهىاٖا ؤزغي مً ؤهىإ ٖال٢ت اإلاٟغصة باإلاٟغصة مً
ول ً٨ال ُيضزل
لٗل َظا الىن٠
خيض ّ
٢ىة الخالػم وصعظخه.
خؿان ٞؿب ٤ؤن ّبي ّىا عؤيه في مٟهىم الخًام والٟغ ١بيىه وبحن الخالػم ،وفي ّ
ّؤما جمام ّ
ًْ الباخشحن ّؤن مٟهىم
ً
خؿان ّ
٦بحراٞ ،خمام ّ
ّ
ازخالٞا ً
ي٣ؿم الخًام ٢ؿمحن ال بإؽ في ؤن وكحر
الخًام
الخالػم اللٟٓي يسخلًٖ ٠
بلحهما ّ
مغة ؤزغي(:)6
( )1ابً مغاص ،ببغاَيم (2006م) الىخضة اإلاعجميت بحن ؤلاٞغاص والخًام والخالػم ،مجلت الضعاؾاث اإلاعجميت ،الجمٗيت اإلاٛغبيت للضعاؾاث
اإلاعجميت ،اإلاٛغب ،الٗضص  ،5م30-29
( )2ال ي٣هض بهظا اإلاهُلر الظي يسخو به ٖلم اللٛت الخاعيدي ،بل ي٣هض به زباث ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر بهىعة يؿخديل اه٩ٟا ٥بخضاَما ًٖ ألازغي
ج٣ضيما وجإزحرا وخظٞا وػياصة وجهغٞا.
(َ )3ليل ،مدمض خلمي (1997م) ألاؾـ الىٓغيت لىي٘ معجم للمخالػماث اللٟٓيت الٗغبيت ،مجلت اإلاعجميت ،جىوـ ،م228
(ٖ )4بض الٗؼيؼ ،مدمض خؿً (1990م) اإلاهاخبت في الخٗبحر اللٛىي ،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،م11
(ٖ )5مغ ،ؤخمض مسخاع (1998م) ٖلم الضاللت ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب74 ،)5ٍ( ،
( )6اهٓغ :خؿان ،جمام ،اللٛت الٗغبيت مٗىاَا ومبىاَا ،مهضع ؾاب ،٤م217-216
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 -1الىظه ّ
ً
ً
ألاو :٫الُغ ١اإلام٨ىت في عن ٠ظملت ما ٞخسخلَ ٠غي٣ت مجها ًٖ ألازغي
وجإزحرا ،وٞهال،
ج٣ضيما،
َ
وونالّ ،
وَلم ّ
ظغا ،ويم ً٨ؤن ُيُلٖ ٤ل َظا الىىٕ انُالح الخىاعص ،وَى ؤ٢غب بى اَخمام صعاؾت ألاؾاليب
التر٦يبيت البالٚيت الجماليت مجها بى صعاؾت الٗال٢اث الىدىيت وال٣غاثً اللٟٓيت.
ّ
ّ
ً
الخًام َىا (الخالػم)
ٞيؿمى
ٖىهغا آزغ،
 -2الىظه الشاوي :ؤن يؿخلؼم ؤخض الٗىهغيً الخدليليحن الىدىيحن
ويؿمى َظا (الخىافي) ،وٖىضما يؿخلؼم ؤخض الٗىهغيً آلازغ ّ
ّ
ٞةن َظا آلازغ ٢ض
ؤو يدىاٞغ مٗه ٞال يلخ٣ي به
وظىصي ٖل ؾبيل الظ٦غ ،ؤو ّ
ّ
ّ
ّ
ٖضمي ٖل ؾبيل الخ٣ضيغ بؿبب الاؾدخاع ؤو
يضٖ ٫ليه بمٗجى
يضٖ ٫ليه مبجى
الخظ.ٝ
الخًام ٧اهذ جخجه في مؿاعيً مسخلٟحن ،اإلاؿاع ّ
ُيلخٔ ّؤن ٨ٞغة جمام ّ
ّ
ألاو ٫يبدض في
خؿان في مٟهىم
َْ ُ
َ
ّ
هلهّ ،
ّ
ّ
ً
ٖىهغا ويازغ آزغ،
وي٣ضم
اإلاخدضرَ ٞ ،ي ِه ُل ال٨الم ويٟ
٦يٟيت ؤصاء اإلاٗجى ٦ما َى في هٟـ ال٩اجب ؤو
ويدظ ٝويظ٦غٖ ،ل ؾبيل البالٚت وبدؿب ٚغيه الظي ي٣هضٍ.
ّ
في خحن ّؤن اإلاؿاع الشاوي يبدض في ٖال٢ت الٗىانغ الىدىيت بًٗها ببٌٗ ،وهي ٖال٢ت جالػم ال ق ٪في
ألاو ٫مٟهىم َظٍ الٗال٢ت الىدىيت في ّ
ٖضة ؤبىاب مسخاعة ّ
طل ،٪و٢ض بدشىا في الٟهل ّ
وبي ّىا نىع الخالػم في
ألابىاب الىدىيت.
ً
وَظا الظي ي٣هضٍ جمام ّ
خؿان يسخل ٠ازخالٞا باثىا ًٖ الخالػم اللٟٓي ٦ما ه٣هضٍ في َظا الٟهل،
ٞالبالٚت ْ
شخيء ،والىدى شخيء آزغ ،والخالػم اللٟٓي شخيء زالض.
ّ
ً
حٗغيٟا ّ
في خحن ّؤن (جمام خؿان) َ
ّ
هٟؿه ّ
لٛىيا ب٣ىله" :جُلب بخضي ال٩لمخحن لؤلزغي
الخًام
يٗغٝ
واؾخضٖائَا بياَا(.")1
ولم يؿخُ٘ الباخشان ؤن ّ
يٟؿغا َظا الخلِ بحن جىاوله مهُلر الخًام في ٦خاب واخض بخٗغيٟحن:
ألاو ٫ي٣ترب مً الخال م اللٟٓي ،وآلازغ يىٟخذ ٖل ّ
ّ
ق٣حن :بالغي وهدى ّي.
ػ
ّ
ٌ
ٟٞغ ١ظىَغ ٌّي بحن ٢ىله (جُلب بخضي ال٩لمخحن ألازغي واؾخضٖائَا بياَا) ،و٢ىله (ؤن يؿخلؼم ؤخض
ٖىهغا آزغ) ٞالخٗغيّ ٠
ً
ألاو ٫مبدشه اللٛت والضاللت ،والخٗغي ٠الشاوي
الٗىهغيً الخدليليحن الىدىيحن
مبدشه الىدى والتر٦يب.
ّ
خؿان ،خؿب ًْ الباخض ،ؤهه ّ
ولٗل نٟىة ال٣ى ٫في حٗغيٟاث جمام ّ
ي٣ؿم ٖال٢ت اإلاٟغصة باإلاٟغصة بهظا
الىدى:
ل٩ل ٗٞل ٞاٖل ّ
ٖ -1ال٢ت هدىيت جغ٦يبيت :هدىّ :
ول٩ل مبخضؤ زبر ،وَظٍ الٗال٢ت جبدض في ٢ىاهحن الىدى ؤو
َ
بخٗبحر آزغ جبدض في اإلال٨ت اللٛىيت ؤو الٟ٨ايت.
ٖ -2ال٢ت بالٚيت بياهيت :هدى :ؤٚغاى ّ
ج٣ضم الخبر ،وؤٚغاى خظ ٝاإلاٟٗى ٫به.
زان جبدض في
ٖ -3ال٢ت لٟٓيتٖ :ال٢ت اإلاٟغصة باإلاٟغصة ،وهي جبدض في جُبي٣اث الىدى ٖل اللٛت ؤو بخٗبحر ٍ
ألاصاء اللٛىي.
( )1خؿان ،جمام ،هٟؿه ،م187
26

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زليجي ألاغىاغ – الجؼائغ -مجلت صوليت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 77
أفغيل 2019

ٞالؿبيل مً الٟ٨ايت بى ألاصاء ال بض مً ؤن يٗتريها بٌٗ الهٗىباث والٗ٣باث ،وؤخؿب ّؤن البدض في
باب الخالػم ،وٞهمه والى٢ىٖ ٝل مٓاَغٍ يؿهم في جظليل نٗىباجه للُالب الىاَ ٤بالٗغبيت والُالب
الىاَ ٤بٛحر الٗغبيت ً
ؤيًا.
ّ
وٖض عوبجز  Robbinsالخالػم ٧لمت مً ٢ؿم ما ٢ض حؿمذ ؤو جخُلب وظىص ٧لمت مً ٢ؿم آزغ ل٩ي ج٩ىن
ظؼءا ّ
ظملت ؤو ً
زانا مً ظملت(.)1
٦ما ّ
ٖض ٦غيؿخا Crystal ٫الخالػم ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر حكي٘ بيجهما ٖال٢ت جاصي بى زباث ْهىعَما ً
مٗا في
الاؾخٗما ٫اللٛىي(.)2
لٗل َظا الخٗغي ،٠في ّ
ّ
جهىع الباخشحن ،ؤ٢غب بى م٣اعبت ْاَغة الخالػم اللٟٓيٞ ،الكيىٕ مً مٗايحر
ول ً٨ال ّ
زبىث ال٩لماث اإلاخالػمت واقتهاعَا ٖل ؤلؿىت الىاؽْ ،
يىضر َظا الخٗغي ٠ؤ٢ؿام الخالػم ألازغي ،بل
يٟ٨ي ؤن ج٩ىن بحن اللٟٓخحن ٖال٢ت زابخت الٓهىع حؿمذ باالؾخٗما ٫اليىمي الشابذ.
ّ
والخّ ٤ؤن الخٗغيٟاث التي جىاولذ ْاَغة الخالػم اللٟٓي ٦شحرة ،يضوع الجضا ٫خىلها ً
بضءا مً حٗضص
اإلاهُلخاث مغو ًعا بخٗضص الخٗغيٟاث واهتهاء بخٗضص ؤ٢ؿامها وؤهىاٖها.
ّ ّ
مىاؾب جىًىي جدخه الخٗغيٟاث ألازغي ٌ
ؤمغ ٞيه نٗىبتٞ ،هظٍ الٓاَغة
حٗغي٠
ولٗل الاجٟاٖ ١ل
ٍ
ٍ
ْ
ُ ّ
َ
ّ
ّ
هىٕ مً
ًٞائَا واؾ٘،
وي٣ترح الباخشان ؤن ي٩ىن ٖىىان َظٍ الٓاَغة الٗام (الخالػم) ٖل ؤن يٟهل ٧ل ٍ
ّ
ؤهىاٖها بهىعة مؿخ٣لت.
ّ
ً
ّ
الخهىع ،في عؤي الباخشحن َى :وعوص ولمخحن أو أهثر بيِها عالكت ما وعوصا يجعل اجصالها
ٞالخالػم بهظا
ّ
ً
اعخياصيا.
معا
ويبضو ّؤن َظا الخٗغي ٠يٗتريه الى٣و ويى٣هه الض٢ت ،والؿبب ّؤن الخالػم صعظاث وؤهىإّ ،
ٞهلها
الباخشىن ،ويم ً٨ؤن وكحر بى بٌٗ ج٣ؿيماث الباخشحن ألهىإ الخال م اللٟٓي ّ
ختى ّ
هدبحن ؤوظه الخلِ
ػ
والايُغاب الظي وٞ ٘٢يه الباخشىن في ؤزىاء ّ
حٗغيهم بى َظٍ ألاهىإ.
ّ
ي٣ؿم خؿً ٚؼالت اإلاخالػماث اللٟٓيت ٖضة ؤهىإ مجها ج٣ؿيمه لها خؿب التر٦يب ال٣ىاٖضي ،ومً
-1
َظٍ ألا٢ؿام(:)3
ّ
ً
قيىٖا وؤلٟت ،ويمشل ٖل طل ٪ببٌٗ ألامشلت
ؤ -الخالػم الاؾمي – الىنٟي (اؾم +نٟت) وَى ؤ٦ثر ألاهىإ
مشل٢( :ى ٫ؾضيض) و (عؤي عقيض).
ً
ب-الخال م الٟٗلي الاؾمي الهغيذ ،مشل( :يإلى ً
ّ
(يؿخل ؾيٟا).
ظهضا) و
ػ
ط -الخالػم الٟٗلي – الجغي ،مشل( :يخىاعي ًٖ ألاهٓاع) و (يإزظ بٗحن الاٖخباع).
ص -الخالػم الٟٗلي – الٟٗلي (الُٗ ،)٠مشل( :ي٣بل ويضبغ) و (يب٩ي ويطخ.)٪
)Robins, General linguistics, Pp 215-216 (1
( )2يىٓغ :الٗمايغة ،مدمض ؤخمض (2002م) الخالػم اللٟٓي وحٗليم الٗغبيت لٛحر الىاَ٣حن بها ،بدىر في اللٛت والتربيتّ ،
ٖمان :صاع واثل لليكغ،
(ٍ ،)1م431
( )3اهٓغٚ :ؼالت ،خؿً ،جغظمت اإلاخالػماث اللٟٓيت ،مهضع ؾاب ،٤م14-7
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ٌ -الخالػم الالجي ،مشل( :ال ٖحن عؤث) ،و (ال ٚباع ٖليه).
 -2يجٗل ٦غيم خؿام الضيً ٖال٢ت اإلاٟغصة باألزغي زالزت ؤهىإ(:)1
الخغ :وَى يدىاو ٫ال٩لماث التي جهاخب ً
ٖضصا ٦بحرا مً ال٩لماث ألازغي ،ويؿمذ بإن ّ
ؤ -الخهاخب ّ
جدل
ؤلٟاّ بضيلت م٩اجها.
ّ
الخًام :وَى جهاخب بحن ٧لمخحن ،ليـ بةم٩اهىا اؾدبضا٧ ٫لمت بإزغي مجهما ،وٖضم ٢بى ٫بياٞت شخيء
ب-
آزغ بى ال٩لماث اإلاترابُت.
ط -الخٗبحراث الانُالخيت :وَى اظخمإ ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر ٞخهبدان وخضة صالليتٞ ،ال يمّ ً٨
جبحن مٗىاَا مً
ّ
ّ
الىو ،بل بالى٢ىٖ ٝل اإلاغاص مً التر٦يب ٖل ٖمىمهٞ ،ال يم ً٨جغظمخه خغٞيا.
زال ٫ال٩لماث التي جال٠
ّ
ي٣ؿم ٖبض الٛجي ؤبى الٗؼم اإلاخالػماث(:)2
-3
ؤ -اإلاؿ٩ى٧اث ّ
الخامت :وهي جخ٩ىن مً وخضة لٛىيت ياصي اعجباٍ ٧لماتها بى جىليض مٗجى ظضيض مٛايغ ومسخل٠
ًٖ مٗاهحها اللٛىيت اإلاخٗاعٞت ،بط ّ
جخدى ٫بى ٦ياهاث ؤو اؾخٗاعاث ،مشل( :ؤوجاص ألاعى = الجبا ،)٫و (الظَب
ألاؾىص = البترو)٫
ّ
ب -الخٗابحر الؿيا٢يت :وهي جدك٩ل مً وخضة لٛىيت جغ٦يبيت جدمل في َياتها صاللت مدضصة وجدؿم بالشباث،
وال ج٣بل ّ
حٛحر صاللتها ،م٘ الٗلم ؤجها جسً٘ ّ
لخُىع صالىي؛ بط ال يٟ٨ي وعوصَا في ّ
هو لخىُ ٤بمٗىاَا الخدىىي
بطا ٧ان لل٣اعت مٗغٞت بمًمىجها ،مشل (ؤُٖى الًىء ألازًغ) و (ال جُلب ً
ؤزغا بٗض ٖحن).
ّ
ط -الخٗابحر الانُالخيت( :)3جغجبِ بمجا ٫الٗلىم وجإحي مغ٦بت مً ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر ،وحك٩ل ٖاصة وخضة
ّ
مهُلخيت ٢اثمت بظاتها وال جدخمل بال اإلاٗجى اإلاغجبِ بىُا ١اقخٛالها الٗلمي ؤو اإلاٗغفي٦ ،ما ؤجها يم ً٨ؤن
ّ
ً
ج٩ىن
مهُلخا مغً ٦با مً ٧لمخحن يى٣ل بهيٛخه ألاظىبيت ،مشل( :الٗلىم البدخت) ،و (الٟحزياء الىىويت) ،و
ّ
الًٗىيت).
(ال٨يمياء
ّ
ّ
ص -حٗابحر ؤؾماء الهيئاث ومسخهغاتها :وَظٍ حك٩ل ً
هىٖا مً ؤهىإ اإلاخالػماث ،ل٩ىجها جإحي مغ٦بت مً ٧لمخحن
ؤو ؤ٦ثر ؤو مىدىجت ،مشل( :الجامٗت الٗغبيت) ،و (َيئت ألامم اإلاخدضة) ،و (اإلاىٓمت الٗغبيت للتربيت والش٣اٞت
ألالؿ٩ى) ،و (اإلاىٓمت ؤلاؾالميت للتربيت والٗلىم والش٣اٞت ؤلاؾيؿ٩ى).
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ً
واؾخسضاما ،وجإحي مغ٦بت
قيىٖا
صالليا :هي ؤ٦ثر ؤهىإ اإلاخالػماث
اإلاخُىعة
ٌ -الخٗابحر الكاجٗت ؤو اإلاىلضة ؤو
مً ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر ،وحؿخٗمل في مٗاهحها الٗاصيت ،وجسً٘ إلاا جٟغيه اللٛت مً ّ
ّ
وجُىع ،مشل( :بطاٖت
جىؾ٘
الخبر) ،و (هٓغة بعجاب) ،و (عظا ٫الضيً).
ّ
ؤلاجباٖيت :وهي في عؤي مدمض َليل مً الترا٦يب طاث ألاؾماء اإلاُٗىٞت وال يم ً٨اؾدبٗاصَا
و -الخٗابحر
 ِ٣ٞل٩ىجها مغ٦بت مً ٧لمخحن (٧لمت  +يض) ،ؤو (٧لمت  +مغاص ،)ٝبل إلاا جدمله مً صاللت زابخت ٚحر ٢ابلت
( )1خؿام الضيً٦ ،غيم ػ٧ي (1985م) ،الخٗبحر الانُالحي :صعاؾت في جإنيل اإلاهُلر ومٟهىمه ومجاالجه الضالليت وؤهماَه التر٦يبيت ،م٨خبت
ألاهجلى اإلاهغيت ،م19
( )2اهٓغ :ؤبى الٗؼمٖ ،بض الٛجي (2006م) مٟهىم اإلاخالػماث وبق٩اليت الاقخٛا ٫اإلاعجمي ،مجلت الضعاؾاث اإلاعجميت ،الٗضص  ،5م43-40
( )3يىٓغ ً
ّ
اللؿاوي ،بعبضٖ :الم ال٨خب الخضيض ،م 141وما بٗضَا
ؤيًا :وعجت ،ؾهى (2018م) مضاعط الخدليل
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للخٛيحر وجيخمي بك٩ل ؤو بأزغ بى هىٕ اإلاؿ٩ى٧اث الخامت ،مشل( :خيا ٥هللا وبيا ،)٥و (قظع مظع) ،و (الؿغاء
والًغاء).
ّ
ػ -حٗابحر ألامشا ٫الؿاثغة :وهي حك٩ل جغازا لٛىيا ً
ٚؼيغا ،ما ص ٘ٞالٗضيض مً ٖلماء اللٛت بى جسهيو مالٟاث
ً
ؤخياها بىماطط ّ
مٗيىت ،مشل( :عماٍ بشالشت
لها في مداولت الؾخ٣هاء ماصتها وؤلاخاَت بمىيىٖاتها ؤو الا٦خٟاء
ألازافي) و ٌ
(ؤؾض ّ
ّ
ٖلي وفي البدغ وٗامت).
 -4اإلاخالػماث ٖىض مدمض خلمي َليل(:)1
ّ
الخغة :وهي التي حؿمذ بةخال ٫واخض ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغَا ّ
الخجمٗاث ّ
مدل آلازغ مً ٚحر بزال ٫بمٗجى
ؤ-
الٗىهغ ؤو الٗىانغ ألازغي ،وهي ّ
ج٩ىن ّ
ظل الىخضاث اإلاعجميت ،مشل( :بجى البيذ  /ال٣هغ  /اإلاسجض /
اإلاضعؾت  /الجامٗت).
ب -الخٗبحراث الانُالخيت :وهي ؾلؿلت ال٩لماث التي ّ
ج٣يضَا ٖىامل صالليت وجغا٦يبيت وججٗل مجها وخضة،
بديض ال يم ً٨جٟؿحر اإلاٗجى الضالىي لهظٍ الخٗابحر بخٟؿحر مجمىٕ ال٩لماث ،وهي جدؿم بالشباث والغؾىر،
مشل( :يغب به ُٖغى الخاثِ).
ط -ألامشا ٫الؿاثغة :وهي حكبه الخٗبحراث الانُالخيت في زباتها وعؾىزها وجسخلٖ ٠جها في ؤجها ّ
ٖامت ،مشل( :ال
ها٢ت ىي وال ظمل) و ْ
َ
ال٣ىؽ باعحها).
(ؤٖ ِِ
ْ
ؤلاجبإ :وَى ْ
يغب مً ال٩لماث الؿماٖيت ،ي٩ىن بةجبإ ال٩لمت ب٩لمت ؤزغي ٖل وػجها بٛغى التزيحن
ص-
َ
َ
وجى٦يض ال٣ى ٫وَى ٖل ؾبيل اإلاضح ؤو الظم ؤو السخغيت ،مشل( :خ َؿً ب َؿً) و (قظع مظع) و (ٖٟغيذ
هٟغيذ).
ٌ -ألاؾماء اإلاُٗىٞت طاث الترجيب الشابذ ،مشل( :خؿب ووؿب) و (ؤنل وٞهل).
و -اإلاخالػماث :وهي ّ
م٣يضة صالليا وقاجٗت ويٓهغ مٗىاَا مً الؿيا ،١مشل( :يي ٤طاث اليض) و (يي ٤اإلاىاعص)
َّ
الىٟـ) و (يي ٤الٗ٣ل).
و (يي٤
 -5اإلاخالػماث ٖىض  :Emeryو٢ض ّ
٢ؿم اإلاخالػماث ؤ٢ؿاما مخٗضصة(:)2
ؤ -اإلاخالػماث اإلاٟخىخت :وهي ججمٗاث مً ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر ّ
ّ
الخغفي ،مشل( :بضؤث
و٧ل مجها ُيؿخٗمل باإلاٗجى
الخغب).
ً
ُ
ب -اإلاخالػماث ّ
اإلا٣يضةّ :
ّ
الانُالحي وجدب٘ ؤهماَا
ججمٗاث مً ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر حؿخٗمل في مٗىاَا الٗاصي ٚحر
م٣يضة مً خيض ببضاٖ ٫ىهغ مً ٖىانغَا ّ
مٗيىت وهي ّ
جغ٦يبيت ّ
اإلا٩ىهت ،مشل( :ظغيمت ه٨غاء).
ّ
الانُالخيت ،مشل( :ؤَغ ١عؤؾه).
ط -اإلاخالػماث اإلاىز٣ت :وهي ٞئت وؾِ بحن اإلاخالػماث والخٗبحراث
ُ
اإلا٩ىهت ٚحر ّ
ّ
ص -الخٗبحراث الانُالخيت :وهي التي ج٩ىن ٖىانغَا ّ
زانا
قٟاٞت؛ ؤي ؤجها حؿخٗمل اؾخٗاال
ّ
وج٩ىن وخضة صالليت ٢اثمت بظاتها.
( )1اهٓغَ :ليل ،مدمض خلمي ،ألاؾـ الىٓغيت ،مهضع ؾاب ،٤م227-225
( )2اهٓغَ :ليل ،اإلاهضع هٟؿه ،م233
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ّ
ّ
اإلاعجميت ٖىض :)1(Benson
الخجمٗاث
-6
ّ
الخجمٗاث ّ
الخغة
ؤ-
ب -الخٗابحر الانُالخيت
ط -اإلاخالػماث
ص -الخجمٗاث الاهخ٣اليت
ّ
ٌ -اإلاغ٦باث
 -7اعجطخى مدمض الٗمايغة ج٣ؿيم الخالػم اللٟٓي زالزت ؤ٢ؿام(:)2
ؤ -الٗال٢اث الخغة بحن اإلاٟغصاث
ب-الخٗابحر الانُالخيت
ط -اإلاخالػماث
()3
 -8اإلاخالػماث ٖىض نىعيت ػايضي :
ؤ -الخٗبحراث اإلاخالػماث اإلاٟخىخت :وهي جالػم لٟٓخحن ؤو ؤ٦ثر لخٓهغا في حٗبحر واخض مً ٚحر ؤي زهىنيت
ٖالث٣يت بحن َاجحن اللٟٓخحن ،مشل( :اهتهذ الخغب).
ّ
ب-الخٗبحراث اإلاخالػمت اإلا٣يضة :وهي جالػم مٟغصجحن ؤو ؤ٦ثر لدؿخٗمل في ؾيا ١مُغص وليـ في اؾخٗما٫
ً
ّ
الاؾدبضاىي هدىا وصاللت وجضاوال ،مشل( :ظغيمت ه٨غاء)
مؿ٩ى ،٥بديض جدب٘ همىطظها البييىي وجخ٣يض بخإليٟها
و(ظغيمت بكٗت).
ط -الخٗبحراث اإلاخالػمت اإلاخهلت :وَظا الهى ٠مً الخٗبحراث اإلاخالػمت َى ظؿغ بحن اإلاخالػماث واإلاؿ٩ى٧اث
ّ
ويٗض الٗىهغ ال٣ىي في صعظت اإلاؿ٩ى٦يت َى الظي ّ
يخم ازخياعٍ ًٖ آلازغ ،مشل( :ؤَغ ١الغؤؽ).
ص -الخٗبحراث اإلاخالػمت اإلاؿ٩ى٦ت :يخمحز َظا الهى ٠بٗخمخه ونممه وزباجه ال٣ىي ؤمام ؤي اؾدبضا ٫وَى
ّ
ٚالبا ما يؿخٗمل في الؿيا٢اث واإلاٗاوي الخانت بديض حك٩ل ظميٗها وخضة صالليت زانت.
ً
واضخا في جدضيض اإلاهُلخاث الىاضخت أل٢ؿام
ج٨ك ٠الخ٣ؿيماث الؿاب٣ت للباخشحن اللٛىيحن ايُغ ًابا
الخالػمٞ ،دؿً ٚؼالت ّ
ي٣ؿم الخالػم ب ً
ىاء ٖل ٖال٢ت الٗىهغ الىدىي بالٗىهغ آلازغ ،مشل ٖال٢ت الاؾم
َ
بالٟٗل ؤو ٖال٢ت الٟٗل بدغ ٝالجغ ،زم يًغب ؤمشلت ٖل طلٞ ،٪يؿخىي لضيه اإلاشل والخٗبحر الؿياقي
والخٗبحر الانُالحي واإلاؿ٩ىٞ ،٥ال خضوص واضخت في ج٣ؿيمه الؿاب ،٤في خحن جىٟخذ ْاَغة الخالػم ٖىض
ّ
ٞيٟغٞ ١حها بحن الخٗابحر الؿيا٢يت والخٗابحر الانُالخيت والخٗابحر
ٖبض الٛجي ؤبى الٗؼم ٖل ؾبٗت ؤيغب،
يٟغ ١بحن َظٍ ألايغب ً
الكاجٗت والخٗابحر ؤلاجباٖيت ،في خحن ّؤن مدمض خلمي َليل يغي ؤن ّ
ؤيًا.
( )1اهٓغَ :ليل ،مدمض ؤخمض (1995م) اإلاخالػماث اللٟٓيت والترظمت ،مجلت الترظمان ،مضعؾت اإلالٞ ٪هض الٗليا للترظمتَ ،ىجت ،اإلاٛغب،
اإلاجلض ،4الٗضص  ،2م8
( )2اهٓغ :الٗمايغة ،مدمض ،مهضع ؾاب ،٤م432
( )3اهٓغ :ػايضي ،نىعيت (2011م) اؾخسغاط اإلاخالػماث اللٟٓيت مً الىهىم الٗغبيت باؾخٗما ٫ؤصاة (ٚايذ) جُبيٖ ٤ل الىو ال٣غآوي ،ؤٖما٫
اليىم الضعا خي :اإلادخىي الغ٢مي بالٗغبيت في هٓام ؤلاصاعة ؤلال٨تروهيت ،اإلاجلـ ألاٖل للٛت الٗغبيت ،الجؼاثغ ،م5-4
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و٢ض جىاوٖ ٫بض الٛجي ؤبى الٗؼم الخٗابحر الؿيا٢يت بهىعة جسخلّ ٠
ٖما جىاولها مدمض خلمي َليلٞ ،الخٗبحر
الؿياقي ٖىض ّ
ّ
خغٞيا ،وال
ألاوَ ٫ى ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر بيجهما ٖال٢ت جالػميت ،زابخت ومخىاجغة ،وال يم ً٨جغظمتها
يم ً٨جٟؿحرَا مً مجمىٕ ٧لماتها ،وهي ج٣ابل مٟغصة واخضة ،مشل( :ؤل٣ى الًىء ٖل  :بمٗجى اَخم) ،و (ؤَل٤
ؾا٢يه للغيذ :بمٗجى ؤؾغٕ) .في خحن اإلاهُلر هٟؿه ٖىض الشاوي بمٗجى ألالٟاّ اإلاخىاعصة التي ي٨ثر صوعاجها ٖل
ؤلؿىت الىاؽ ،مشل( :م٨ت ّ
اإلا٨غمت) ،و(خغب يغوؽ) ،وٚحرَا مً ألالٟاّ.
ّ
الانُالحي في هٓغ وٞاء ٧امل ّ
ّ
والخ ٤ؤن الخٗبحر
م٩ىها مً ٧لمت واخضة(،)1
ويم ً٨ؤن ي٩ىن الخٗبحر
يخ٩ىن مً ٧لمت واخضة ،وال مٗجى للمٟغصة الىاخضة ،وال ّ
الانُالحي ال ّ
ّ
ٞإ٢ل الخالػم
حٗض مً ؤهىإ الخالػم،
٧لمخان ؤو ٖىهغان.
ّ
والخًام ؾب ٤ؤن قغخىا مٟهىمه وحٗغيىا بى ٢ؿميه ّ
وٞغ٢ىا بيىه وبحن الخالػم ،في خحن يجٗل بٌٗ
الباخشحن الخًام هىٖا مً ؤهىإ الخالػم اللٟٓي ،والخًام في عؤيه ؤ٢غب بى مٟهىم اإلاؿ٩ى٧اث التي ال ج٣بل
الخظ ٝوال ؤلاياٞت وال الخٛيحر.
و٢ض ؤقاع ٖلي ال٣اؾمي بى َظا الخلِ والايُغاب الىاجج ًٖ حٗضص وظهاث الىٓغ بن لم يً٨
ّ
يبابيتهاٞ ،هى هٟؿه يغي ّؤن مهُلر الخالػم ٚحر ص٢ي٤؛ بط يكحر في مؿتهل صعاؾخه بى زبر مً الترارّ :ؤن
ؤٖغ ّ
ابيا وٖ ٠٢ل خل٣ت سٗلب ٞؿإله ًٖ ٢ى ٫الغاظؼ:
ناع الثريض في عئوؽ ٖيضان
الخمض هلل الخميض اإلاىان
()2
ٞالخٟذ سٗلب بى الخايغيً ٣ٞا :٫ؤٞي٨م مً يٗغ ٝمٗجى َظا؟ ٣ٞالىا :ال٣ٞ ،ا ٫ألاٖغ ّ
ابي :وال ؤهذ .
ٞاؾدكهاص ال٣اؾمي بهظٍ الخاصزت ي٨ك ًٖ ٠الهٗىباث التي حٗترى الباخشحن الٗغب في جه ّضحهم لٓاَغة
الخالػم اللٟٓي بالبدض والضعاؾت والخدليل.
ْ
ول ً٨م٘ َظا ي٣ترح الباخشان مداولت لىي٘ ج٣ؿيمت ظضيضة ٢ض ججم٘ بحن َظٍ ألا٢ؿام اإلاخٗضصة اإلاخبايىت
ّ
لٗلها ج٩ىن بؾهامت في َظا الباب ،وهي:
ؤي لٟٓت ال ّبض لها مً مهاخبت لٟٓت ؤزغي ،ول ْ
ّ
ّ
الخغة :بط ّبن ّ
الخجم٘ ّ
الخجمٗاث ّ
الخغ لؤللٟاّ
 ً٨ال يٗجي
-1
ً
ً
ً
ؤن ج٩ىن مً ٚحر ْ
ومدضوصا،
واؾٗا ٞال ّبض مً ؤن ي٩ىن مًبىَا
يبِٞ ،مهما ٧ان ًٞاء مٟغصة ما
واإلادضوص َىا بٗ٨ـ اإلاُلٞ ،٤مشال :يم ً٨ؤن يهاخب الٟٗل (بجى) ٧لماث ٦شحرة ،مشل:
 بجى اإلال ٪اإلاؿدكٟى. بجى الغظا ٫ال٣غيتّ
 بجى اإلاهلىن اإلاسجض بجى الىدل ّزليخه.
( )1اهٓغٞ :ايض ،وٞاء ٧امل .بٌٗ نىع الخٗبحراث الانُالخيت .مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبيت ،صمك ،٤الٗضص ،78اإلاجلض  ،4م897
( )2اهٓغ :ال٣اؾميٖ ،لي (1979م) الخٗابحر الانُالخيت والؿيا٢يت ووي٘ معجم ٖغبي لها ،مجلت اللؿان الٗغبي ،اإلاٛغب ،اإلاجلض  ،17الٗضص ،1
م18-17
31
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ْ
ول ً٨ال ي٣ا ٫مشال:
 بجى الغظل شجغجه بيذ الُالبت ٢لمها.وَبيعيٞ ،األلٟاّ لها مؿاعاث مدضصة مهما حٗضصث ّ
ّ
وجىىٖذ.
وَظا شخيء بضيهي
الؿيا٢يت :وَظٍ الخٗابحر هي التي يم ً٨ؤن ج٩ىن ،في ّ
ّ
جهىع الباخشحن ،م٣اعبت إلاٟهىم الخالػم ٦ما
 -2الخٗابحر
يٟهمه ؤ٦ثر الباخشحن ،وهي الخٗابحر التي جخ٩ىن مً ٧لمخحن ٞإ٦ثر جغص في ظملت ؤو في ظؼء مً الجملت ،بهىعة
ّ
مخىٗ٢ت ،ج٩ىن خضوص الاؾدبضاٞ ٫حها ّ
يي٣ت ،مشل:
اٖخياصيت
 آهاء الليل  /خغب يغوؽ  /عظا ٫الضيً ؤَغا ٝالجهاع٣ٞ /غ مض / ٘٢خا ٥ماامغة ظؼء ال ّيخجؼؤ ٖ /انٟت َىظاء ٖ /ىايت مكضصة
 ظغح بلي / ٜالىًَ الٗغبي  /الً٣يت الٟلؿُيييتّ
ي٣ىى ؤع٧ان الضولت ّ /
يلُش ؾمٗخه ّ /
بك ٤ألاهٟـ
 ؾليِ اللؿان  /صوعة صمىيت ّ /يكً خغبا
 ؾاخت الىغ  /عيب اإلاىىن  /طا ١الىيالث.ّ
ّ
ّ ّ
ّْ
ٗٞل خؿب ؾيا٢ه في
ويضزل في َظا الًغب ،في جهىع الباخشحن ،ألاٗٞا ٫اإلاخٗضيت بدغ ٝالجغ٧ ،ل ٍ
الجملت ،مشل:
()1
َالب.
 ػاص ّػواع اإلاٗغى ٖل مئتٍ
 ّاَخم ْذ ليىت بمهاعة الغؾم.
 اعجاب مىْ ٠الجىاػاث مً ّصخت مٗلىماث اإلاؿاٞغ.
 ؤظاب الابً ًٖ ؤؾئلت ؤبيه. اقخا ١اإلاجاَض بى الكهاصة في ؾبيل هللا حٗاى . ّخً اإلاٛترب بى وَىه.
اَخمذ – اعجاب – ؤظاب – اقخاّ - ١
ٞاألٗٞا –( ٫ػاص – ّ
خً) في َظٍ الجمل ج٣ترن بإخغّ ٝ
الجغ ( ٖل – بـ -
ٌ
واظب ٧ي ي٨خمل مٗجى الجملت.
في – ًٖ  -بى  -بى ) .وَظا الا٢تران
ويسخل ٠خغّ ٝ
الجغ الضازل ٖل الٟٗل بازخال ٝمٗجى الجملتٞ ،جملت:
زغط الكٗب ًٖ ال٣اهىن
( )1اٖخمضث ٦خابت (مئت) َ٨ظا بضال مً (ماثت) الهخٟاء اللبـ الظي ٧ان ً
ؾاب٣ا ٢بل ؤلاعجام.
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جسخل ٠في مٗىاَا ًٖ ظملت:
زغط الكٗب ٖل ال٣اهىن
ٞالٟٗل (زغط) خيىما ي٣ترن بدغ ٝالجغ (ًٖ) ّ
يض ٫مٗىاٍ ٖل اإلاجاوػة ،وخيىما ي٣ترن بدغّ ٝ
الجغ
(ٖل ) يكحر مٗىاٍ بى الاه٣الب ٖل الصخيء.
وظملت:
هٓغ ال٣اضخي في اإلاؿإلت
جسخل ٠في مًمىجها وصالالتها ًٖ ظملت:
هٓغ ال٣اضخي بى ّ
اإلاتهم.
ّ
ّ
ّ
والخمهل في اؾديٗاب خيصياتها ،والشاهيت
جضٖ ٫ل ؤن الىٓغ بمٗجى الخ٨ٟغ في اإلاؿإلت ومٗالجتها
ٞاألوى
جضٖ ٫ل ؤن الىٓغ ٧ان ناص ًعا مً ٖيىه البانغة بى ظ ْغم ّ
ّ
اإلاتهم.
ِ
ّ
الانُالخيت :وهي الخٗابحر التي ال يمٞ ً٨هم مٗىاَا بمجمىٕ قغح مٟغصاتها ،بل ال ّبض مً ؤن
 -3الخٗابحر
ّ
الخغفي ،وَظا يٗجي ً
ّ
ّ
ّ
ً
خغٞيا ،بل جترظم بىاء
ؤيًا حٗظع جغظمتها
جٟؿحرا صالليا يخجاوػ الخٟؿحر اإلاعجمي
جٟؿغ
الخهغّ ٝ
ّ
بم٩ىهاتها ،مشل:
ٖل صاللتها اإلاغاصة ،وجىماػ بإجها وخضة صالليت واخضة ال يجىػ الخٗضيل ٖلحها ؤو
 في طمت هللا. اهخ٣ل بى عخمت هللا. اهخ٣ل بى ظىاع عبه.ٞهظٍ الخٗبحراث الشالزت ال يم ً٨ؤن ّ
ّ
ً
خغٞيا٦ ،ما ال يم ً٨ؤن حؿدبض ٫مٟغصة ٞحها بمٟغصة
جٟؿحرا
جٟؿغ
ؤزغي ختى لى ٧اهذ مغاصٞت لها ؤو ٢غيبت مجهاٞ ،ال ي٣ا ٫مشال:
 في طمت الغخمً اهخ٣ل بى عخمت الغخيم. اهخ٣ل بى ظىاع هللا.ب٨ؿغ في الٗال٢ت الضالليت بحن
بط يكٗغ اإلاخل٣ي ،لُىٖ ٫هضٍ بهظا الاؾخٗما ٫اللٛىي اإلاسهىم،
ٍ
يضٖ ٫ل اإلاٗجى هٟؿه ،ول ً٨جىاجغ الخٗبحراث ٖل َظا الىدى ّ
اإلاٟغصاث ،وبسلخلت الىٓام اللٛىي م٘ ؤهه ّ
يدخم
ّ
يخهغ ٝبها .وهي ً
ؤيًا لها مٗجى واخض ّ
ّ
يٗبر ٖىه ب٩لمت واخضة ،وهي َىا (ماث).
ٖل ال٩اجب ؤو اإلاخ٩لم ؤال
وزمت ؤمشلت ؤزغي مشل:
 ؤل٣ى ٖل ٧اَلهّ :جدمل.
 يًغب بيض مً خضيضّ :ب٣ىة.

 ٖامله بالٗحن الخمغاء :ب٣ؿىة وخؼم.33
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ّ
 ّالٗضوَ :ؼمه.
٦ؿغ ظيكىا الباؾل مجاصي٠
 ججغي ججهحزاث الاخخٟا ٫الؿىى ّي ٖل ٢ضم وؾا :١بؿغٖت ّو٢ىة.
 -ال يبخل٘ الثرزاع لؿاهه :ال يهمذ.

 ويٗذ لبجى ألامىع في ههابهاّ :ٖضلتها ؤو ّ
صدختها.
ويلخٔ ّؤن َظٍ الخٗبحراث صازلت في باب اإلاجاػٞ ،هي جغج٨ؼ ٖل الدكبيه والاؾخٗاعة مخجاوػة اإلاٗجى
ّ
الخغفي(.)1
 -4ألامشاّ :٫
الانُالخيت ّ
ل٨جها في ّ
ّ
جهىع الباخشحن ؤزبذ وؤعسخ وال
حٗض ألامشا٢ ٫غيبت الكبه مً الخٗبحراث
يخهغ ٝبها اإلاخ٩لم ّ
ّ
جهغٞه بالخٗبحراث الانُالخيتٗٞ ،ل خحن يم ً٨ؤن ه٣ى:٫
يم ً٨ؤن
يًغب بيض مً خضيض
يًغبىن بيض مً خضيض
جًغب بيض مً خضيض
ّ
ّ
الخهغ ٝال في ؤلاٖغاب وال في الغجبت وال في ؤلاؾىاصٞ ،يب٣ى اإلاشل
هخهغ ٝفي ألامشاَ ٫ظا
ٞال يم ً٨ؤن
َ
وخضة واخضة ال ّ
جخجؼؤ ،يساَب بها اإلاٟغص واإلاشجى والجم٘ واإلاظ٦غ واإلااهض بالل ٟٔهٟؿه ،مشل:
ٖل هٟؿها ظىذ بغا٢ل
ظ٘ ّ
بسٟي خىحن
ع
َ
الهيّ ٠
ٗذ اللبن
يي ِ
ٞال يصر ؤن هساَب الغظل مشال:
الهيّ ٠
يي ْٗ َذ اللبن
ؤو اإلاشجى:
َ
الهي ٠ييٗخما اللبن
ً
ً
ّ
وجإزحراٞ ،ال ي٣ا:٫
ج٣ضيما
هخهغ ٝباإلاشل
٦ما ال يجىػ ؤن
يدمض ال٣ىم الؿغي ٖىض الهباح
ٞيب٣ى اإلاشل ٖل خاله مً ٚحر حٛيحر ؤو حٗضيلٖ :ىض الهباح يدمض ال٣ىم الؿغي.
بط بن اإلاشل ٢يل في مغخلت جاعيسيت ،وزبذ ٖل َظٍ الهىعة بهظٍ ألالٟاّ مً ٚحر اإلاؿاؽ بها.
وجيبػي ؤلاقاعة بى ّؤن اإلاشل ال ُيٟهم بال بالغظىٕ بى الؿيا ١الخاع ّي الظي ٢يل ٞيهٞ ،ال يٟ٨ي ؤن
وٗغ ٝاإلاٗجى اإلاعجمي ،بل هدخاط بى مٗغٞت ألاخىا ٫اإلاديُت باإلاشل التي ؤؾهمذ في بهخاظه وجضاوله بحن
الىاَ٣حن باللٛتٞ ،اإلاشل:
ً
ؤزماؾا ألؾضاؽ
يغب
ّ
الٗغبيت ،مهضع ؾاب ،٤م168-145
( )1وعجت ،ؾهى ( )2018مضاعط الخدليل اللؿاوي في
34
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اإلا٩ىهت لهّ ،
بمجغص مٗغٞت مٗاوي الىخضاث اإلاعجميت ّ
ّ
ول ً٨ؤلاقاعة بى الٓغو ٝالتي
ال يبضو ؤهه مٟهىم
قيئا ويسٟي ً
جدخم ٖل اإلاؿخم٘ ؤن يٗغ ٝصاللخه ،وهي َىا :ؤن يٓهغ ؤلاوؿان ً
ؾاٖضث ٖل والصجه ّ
قيئا آزغ.
ّ
ّ
مخذجغة ؤو مخ٩لؿت خؿب حٗبحر بٌٗ الباخشحن ،زبدذ ٖل
 -5اإلاؿ٩ى٧اث :حٗض اإلاؿ٩ى٧اث ٖباعاث
ّ
ً
٦بحرا يمل٨ه ّ
مسؼوها ً
٧ل ٞغص في اإلاجخم٘ ًٖ لٛخه ،وَى ظؼء يغوع ّي في ٢اٖضة اإلاُٗياث
نىعتها ،وهي جمشل
ّ
اللٛىيت التي يمل٨ها ألاٞغاص ًٖ لٛتهم( ،)1وهي جمشل الخهىنيت الش٣اٞيت للمجخمٗاث ،وحكخمل ٖل حٗبحراث
الخديت اليىميت والتهىئت باألٖياص واإلاىاؾباث والخٗؼيت ...بلخ ،ويم ً٨ؤن ه٣ترح ؤن ّ
وؿمحها (الخٗبحراث الكاجٗت).
وَظا الًغب مً اإلاخالػماث يىماػ بالخضاو ٫اليىمي ،والخٟاٖل ،والخال٢ذ اإلاٗغفي بحن ؤٞغاص اإلاجخمٗاث،
ً
(جدب الٗ٨بت) ٞهظٍ ٖبا ة مؿ٩ى٦ت ُج٣ا ٫في مىي٘ ّ
مشال ي٣ا ٫إلاً ّ
ّ
مدضص.
ي٣بل عؤؽ آلازغ:
ٟٞي ال٩ىيذ
ع
ومشلها ٖباعاث اإلاباع٦ت باألٖياص الضيييت:
 ٧ل ٖام ؤهذ بسحر وؤهذ بسحر ٧ل ؾىت وؤهذ ؾالم وؤهذ ؾالم. ّج٣بل هللا الُاٖاث
وفي مىاؾباث ألاٞغاح:
 مباع.٥ هللا يباعٞ ٥ي٪وفي الخٗؼيت:
ّ
 ٖٓم هللا ؤظغ٦م ق٨غ هللا ؾٗي٨موبٗض الاهتهاء مً الهالة:
 ّج٣بل هللا

 ّمىا ومى ٪بن قاء هللا.
 َخ َغ ًماَ -ظ ْم ًٗا

وفي مىاؾباث الىالصة:
( )1اهٓغ :الخىاف ،مدمض (1991م) مالخٓاث خى ٫الخٗابحر اإلاؿ٩ى٦ت في اللٛت الٗغبيت ،مجلت الخىانل اللؿاوي ،ماؾؿت الٗغٞان لالؾدكاعاث
التربىيت والخُىيغ اإلانهي ،اإلاٛغب ،م31
35
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ّ
بٗؼ ٥وصالل.٪
 يتربى ِوفي مىاؾباث الىالثم بٗض جىاوَٗ ٫ام الٛضاء ؤو الٗكاء ،ي٣ى ٫الًي ٠للمًي:٠
ََ َ
 ؤزل ٠هللا ٖلي.٪ٞحرص اإلاًي:٠
 صخت وَىاوفي بٌٗ مجخمٗاث اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت:
 ؤ٦غم٨م هللا. واظب٨م ؤ٦بروفي مىاًَ اإلاغى:
 ؾالمخ.٪ هللا يؿلم.٪وبٗض الاؾخدمام ؤو خال٢ت الكٗغ:
 وٗيما هللا يىٗم ٖلي.٪ّ
ُ
وٚحرَا مً الخٗبحراث الكاجٗت اإلاؿخسضمت في اإلاجخم٘ٞ ،هي بغيض الخىانل بحن ألاٞغاص ،ووؾيلت للبا٢ت،
ّ
ّ
ُ
والخدضر.
وخؿً الخ٩لم،
ُ
ُوي َ
لخٔ ّؤن الش٣اٞت الضيييت ح ْؿ ِهم في ج٩ىيً َظٍ اإلاؿ٩ى٧اث ٖل َظا الىدى ،وب٦ؿابها الهبٛت اإلامحزة،
ٞللضيً ؤزغٍ ال٨بحر في بيجاص مؿ٩ى٧اث ٦شحرة يؿدشمغَا ؤبىاء اإلاجخم٘ في الخٗبحر ًٖ خاظاتهم وؤٚغايهم.
ّ
ٞهظٍ ْ
ألاي ُغب الخمؿت جمشل ،في هٓغ الباخشحن ،الهىع الٟغٖيت للٓاَغة ال٨بحرة الٗامت (الخالػم
ّ
و٦يٟيت حٗغي٠
اللٟٓي) ،ومً اإلادخمل ؤن ج٩ىن ٢غيبت مً الهىاب ؤو بٗيضة ٖىه بازخال ٝآلاعاء وحٗضصَا
اإلاهُلخاث واٖخماصَا.
اإلاخصاخباث اللفظيت:
ؤيً ّ
ّ
ّ
اللٟٓي ،وبن ٧اهذ
اللٛىيت ،وَل اإلاخهاخباث اللٟٓيت جإحي بمٗجى الخالػم
ههى ٠اإلاخهاخباث
زمت ٞغو ١بحن الًغبحن ٞما هي؟
جإحي َظٍ الدؿأالث مكغوٖت َىا ،بط ّ
حٗض اإلاهاخباث ْ
يغًبا مً ؤيغب ْاَغة الخالػم اللٟٓي٦ ،ما
ؤقغها بى طلً ٪
ؾاب٣ا ،ويم ً٨ؤن ي٩ىن مهُلر (الخٗابحر الؿيا٢يت) م٣اعًبا لها بن لم ج ً٨بمٗىاَا ،مشل:
يٗاوي الُالب مً ٣ٞضان الكهيت.
36
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ّ
ّ
ّ
الجمهىعي ل٨مت بى مىاٞؿيه.
وظه اإلاغشر
ا٢خٟذ ؤؾماء ؤزغ والضَا في خٟٓها ال٣غآن ال٨غيم.
ّ
حؿلم اإلال ٪م٣اليض الخ٨م.
ّ
حٗابحر ؾيا٢يت ؤو مهاخباث لٟٓيت ّ
َ
جمحزث بالخ٨غاع والاَغاص والكيىٕ ،وال جسٟى
ٞهظٍ الجمل اخخىث
ّ
اإلاخ٩لم بالٗغبيت ،وهي٣ٞ( :ضان الكهيت – ّ
وظه ل٨مت – ا٢خٟى ألازغ -م٣اليض الخ٨م).
ٖل
ّ
ّ
وممحزاث الخٗابحر الؿيا٢يت ،في هٓغ الباخشحن ،جىُبٖ ٤ل اإلاخهاخباث اللٟٓيتٞ ،يم ً٨ؤن هبض٫
ٖىهغا ٞحها م٩ان ٖىهغ ،بدضوص ّ
ً
مٗيىت ،مشل:
ٍ
ّ
ّ
وظه اإلاغشر الجمهىعي ل٨مت  /يغبت بى مىاٞؿيه.
ؤٖلىذ اإلاٟىييت ألاوعوبيت ًٖ بضء بظغاءاث يض بىلىضا بتهمت اهتها / ٥زغ ١مٗاَضة الاجداص ألاوعوبي.
٦ما يم ً٨ؤن جغص َظٍ اإلاخهاخباث ً
مٗا وَى ألاقي٘٦ ،ما يم ً٨ؤن يغص ؤخض الٗىانغ بمٟغصٍ مً ٚحر
ؤن يخإزغ اإلاٗجى ،مشل:
اللهم اعػ٢ىا نالة في اإلاسجض ألا٢صخى  /اللهم اعػ٢ىا نالة في ألا٢صخى
ّ
ؾإػوع م٨ت اإلا٨غمت الكهغ ال٣اصم  /ؾإػوع م٨ت الكهغ ال٣اصم
ّ
ّ
حؿلم اإلال ٪م٣اليض الخ٨م  /حؿلم اإلال ٪الخ٨م
يظ٦غ اإلاؿلم عّبه آهاء الليل وؤَغا ٝالجهاع  /يظ٦غ اإلاؿلم عبه في الليل والجهاع.
الخالػم اللفظي في حعليم اللغت العغ يت للىاػلحن بغحرها
ّ
ؤي لٛت جستزن ْاَغة ّ
لٗل ّ
ّ
مخمحزة مشل ْاَغة الخالػم اللٟٓي بإ٢ؿامه اإلاخٗضصة يم ً٨ؤن حؿدشمغ َظا
ّ
ّ
ببضٕ مً
الخمحز في حٗليمها للىاَ٣حن بها وللىاَ٣حن بٛحرَا ،واللٛت الٗغبيت بما جدمله مً ْىاَغ ٦بحرة ليؿذ ٍ
ّ
اللٛاث ،بل ّ
الٗغبيت مً ؤٚجى اللٛاث باإلاٟغصاث اإلاؿخسضمت
لٗل الباخشحن ال يبالٛان بن طَبا بى ؤ ّن اللٛت
ً
ًٞال ًٖ اقخمالها ٖل اإلاخالػماث اللٟٓيت.
ّ
اللٛىيت (عاظ٘
و٢ض ؾب ٤ؤلاقاعة بى ؤَميت ْاَغة الخالػم في جىميت اإلاٟغصاث ،وػياصة الخهيلت
الخمهيض).
ّ
ّ
ولَ ً٨
اإلالخٔ ّؤن اإلاىاهج اإلاضعؾيت ،وال٨خب الخٗليميت إلاخٗلمي الٗغبيت ،وللىاَ٣حن بٛحرَا لم جى َِ ٫ظٍ
ً َ ََ
ّ
ّ
ً
الٗغبيت مً اإلاخالػماث
اإلا٣ضمت بى الُالب الىاَ ٤بٛحر
٦بحراٞ ،سل ِذ الىهىم
اَخماما
الٓاَغة
واإلاخهاخباث.
ّ ّ
ن ّىٟذ لم ْ
ُ
ج ً٨في خؿباجها ؤن حؿدشمغ َظٍ الٓاَغةٞ ،جاءث
ختى بن ٢ىاثم اإلاٟغصاث الكاجٗت التي ِ
ّ
الٗغبيت اؾخسضامها في ظملت هدىيت لٛىيت
مٟغصاتها مىٟهلت ًٖ الؿيا ،١ال يؿخُي٘ الُالب الىاَ ٤بٛحر
صخيدت ٞهيدت.
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٦ما ّؤن بقغا ٥الخالػم اللٟٓي في اإلاىاهج واقخمالها ٖليه ُيؿهم في جٟاٖل اللٛت الٗغبيت م٘ اللٛاث
ّ
ألام ٖىض الضاعؾحنٞ ،خخ٣اعب صالالث ألامشا ٫والخ٨م والخٗابحر الكاجٗت ،ويكٗغ الُالب بإلٟت وعاخت وَى
يدـ بإهه ٌّ
ّ
هاص ؤو ٚغيب ٖجهاٞ ،ييسجم م٘ اللٛت ويخٟاٖل مٗها ،ويداو ٫ؤن يىظض
يخٗلم اللٛت الٗغبيتٞ ،ال
ّ
ؤوظه الاجٟا ١بيجهما ٞتزيض مٗغٞخه ،وؤوظه الاٞتراٞ ١يخىخ الخظع ،ويبخٗض ًٖ ألازُاء اللٛىيت والضالليت
٢ضع ؤلام٩انٞ ،يؿخُي٘ ؤن يى بم ًٖ مٗجى في طَىه بُغي٣ت مىاؾبت واضخت ٞال ي ٘٣في صواثغ الٛمىى وال في
الترا٦يب الغ٦ي٨ت.
ً
مٗخاصا ٖل َظا
٦ما ّؤن الاَخمام ال٩افي بالخضعيباث التي حؿب ٤الىهىم ؤو حٗ٣بها يجٗل الُالب
ّ
وجخدؿً ؤلٟاْه ٞخًي ٤صاثغة الخُإ في اؾخسضام
الًغب مً ألالٟاّٞ ،يؿخ٣يم لؿاهه ،وجهلر لٛخه،
ّ
الٗغبيت.
اللٛت
ّ
ً
ّ
ّ
ّبن هٓغة ّ
ّ
الٗغبيت للىاَ٣حن بٛحرَا اإلاخمشل في
اللٟٓي في حٗليم اللٛت
مخٟدهت في وا ٘٢الخالػم
ٖامت
ّ
الخٗليميت :ال٨خاب الخٗليمي بىخضاجه وصعوؾه وجضعيباجه وؤوكُخه وجمغيىاجه ،واإلاٗلم بسبراجه
ٖىانغ الٗمليت
ّ
وٟ٦اياجه والُالب بخُبي ٤ما حٗلمه مداصزت و٦خابت – بن هٓغة ّ
٢هىع في
ٖامت ٖل َظا الىا ٘٢ليىبم ًٖ
ٍ
اؾدشماع َظٍ الٓاَغة ال٨بحرة.
ّ
الٗغبيت بحن يضي ٪الجؼء الشالض ٦خاب الُالب ،هلخٔ في وخضاجه الشماوي ّؤن ألالٟاّ
ٟٞي ٦خاب
اإلاخالػمت ٧اهذ ٖل الىدى آلاحي:
()1
الىخضة ألاوى ( :اإلاعجؼة ألاوى ):
 اوك٣ا ١ال٣مغ جىخيض هللا يىم ال٣يامت ٢هو ألاهبياءالىخضة الشاهيت( :يىم في خياة هاشخم(:))2
 بٞكاء الؿالم ألامغ باإلاٗغوٝ الىهي ًٖ اإلاى٨غ ّ ٌٚالبهغ
 هدى طل٪( )1الٗغبيت بحن يضي ،٪ط3ؤ ،م3-3
( )2الٗغبيت بحن يضي ،٪هٟؿه ،م23-22
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 ج٣ىي هللا يبِ الىٟـ ً٢اء خاظاتهم ٖل ؤخؿً وظهّ
خا٫
 ؤجم ٍالىخضة الشالشت( :ؤ٢لياجىا في الٗالم(:))1
 ًَلبا للٗلم
 وكغ الضٖىة وكغ ؤلاؾالم مماعؾت الٗباصة ؤو٢اث الٗمل ؤصاء الهالة آزاع زُحرة ّحٗضص الؼوظاث
 الكغيٗت ؤلاؾالميت مضاعؽ ّزانت
ّ
زام.
 -هٓام

الىخضة الغابٗت( :الؿىت الىبىيت(:))2
 الؿىت الىبىيت مهاصع الدكغي٘ ؤلاؾالميت ال٣غآن ال٨غيم و٢ذ مب٨غ ه٣ل ألازباع ٖلم الجغح والخٗضيل( )1هٟؿه ،م43-42
( )2هٟؿه ،م63-62
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 ال هٓحر له هىاحي الخياة ألاخاصيض الىبىيت صخيذ البساعي صخيذ مؿلم.الىخضة الخامؿت( :ألاَٟا ٫وال٣غاءة ):
()1

 ج٣ضم اإلاجخمٗاثً
اَخماما ً
ٖابغا
 اَخمام قضيض صو ٌع عثيـ خهيلت ّلٛىيت
 ال٣هو ال٣هحرة ي٨دؿب ٢ضعة بصعا ٥الٗال٢ت بحنّ
اظخماٖيت
 مهاصع يجض مخٗت يشحر الطخ٪ ا٦دؿاب الٗاصاث -البيئت اإلاديُت

ّ
الخياليت
 ال٣هوالىخضة الؿاصؾت( :هجغة الٗ٣ى:))2(٫
 هجغة الٗ٣ى٫ ْاَغة ٚغيبت وؿبت ٦بحرة( )1هٟؿه ،م89-88
( )2هٟؿه ،م109-108
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 الضو ٫ؤلاؾالميت الخغب الٗاإلايت الشاهيت خملت قهاصة الض٦خىعاٍ خملت قهاصة اإلااظؿخحر حكحر ؤلاخهاءاث بى الىالياث اإلاخدضة خاظاث يغوعيت اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت اإلا٩اهت اإلاىاؾبت الجى اإلاالثم في بٌٗ ألاخيان يىٟض نبرَم الخغيت الؿياؾيت بىاء الخًاعة جٟاصي َظٍ اإلاك٨الث ألامىا ٫ال٨شحرة.الىخضة الؿابٗتَ( :اب هىم٨مَ ...اب يىم٨م(:))1
 َاب يىم٨م الىىم اإلاغيذ يؿبب له ً٦شحرا مً
 مهما ٧ان ألامغ يُٗي ٞغنت حؿترخي الًٗالثّ
اإلاؿخمغ
 الى٣و( )1هٟؿه ،م129-128
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 ؾغيغ مغيذ جىاو ٫بٌٗ اإلاكغوباث ص٢اث ال٣لبّ
الٗهبي
 الجهاػ يٗىص له وكاَه و٢ذ اليٓ٣ت ي٣ٟض الخد٨م خمض هللا حٗاى ي٣ضم بٌٗ الىهاثذ ؾاٖاث هىم مىخٓمت الخليب الٟاجغ ٢ل بهخاظهم طَبذ البر٦ت جتراوح ؤٖماعَم بحن ًو٢خا ؤَى٫
 ٞترة ّؤ٢ل
 الىىم ال٩افي هىم ٖمي٤ هٓام زابذالىخضة الشامىت( :هىاصع وَغ:))1(ٝ
 ٢بيذ الىظه يضيم الىٓغ بى ؤوكض الكٗغ بلض بٗيض( )1هٟؿه ،م149-148
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 ٚاع ١في الطخ٪ الؿالم ٖلي٨م ّمض يضٍ
 ؤوكض ٢هيضة الخمض هللولىا في َظا الٗغى مً ٦خاب (الٗغبيت بحن يضي )٪اإلاالخٔ آلاجيت:
َ
ّ
ّ
 هجض ّؤن ًبؾالميت( ،خىاىي الغب٘) وهي وؿبت ٦بحرة بطا ما
زهىنيت صيييت
٦شحرا مً َظٍ ألالٟاّ اإلاخالػمت لها
ّ
ّ
ّ
اللٟٓيت.
الٗغبي باإلاخالػماث
هٓغها بى اججاَاث الُالب ،وازخال ٝظيؿياتهم مً ظاهب ،ومً ٚجى اإلاعجم
ٌ
ّ
الؿيا٢يت بهىعة َاٚيت ٖل َظٍ اإلاخالػماثٞ ،لم جغص ؤلٟاّ مً ألا٢ؿام ألازغي مشل
 ٚلبت الخٗبحراثّ
الانُالخيت واإلاؿ٩ى٧اث بال في ؤلٟاّ ٢ليلت ظضا مشل( :الخمض هلل) و (الؿالم ٖلي٨م).
ألامشا ٫والخٗبحراث
 ٖضم اؾدشماع َظٍ ألالٟاّ التي وعصث في الضعوؽ في الخضعيباث اإلاهاخبت لها٣ٞ ،ض ظاءث الخضعيباث التيّ
جىمي َظا الجاهب مدهىعة في بصعا ٥الٗال٢ت بحن الٟٗل الالػم وخغّ ٝ
الجغ اإلاهاخب له ،مً ٚحر الىٓغ في
الؿيا ١اإلاالثم٣ٞ ،ض ي٩ىن للٟٗل الالػم ؤ٦ثر مً مٗجى بدؿب الؿيا ١وؿخسضم مٗه خغّ ٝ
الجغ اإلاالثم له،
ّ
ول ً٨جضعيباث ال٨خاب ٟٚلذ ًٖ َظا الجاهب:
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ظغ ّ
هلخٔ ؤن َظا الخضعيب الىاعص في نٟدت  6مً ٦خاب الٗغبيت بحن يضي٢ ٪ض ؤوعص خغوّ ٝ
زم َلب مً
الجغ اإلاىاؾب لهّ ،
ول ً٨الٟٗل الالػم بطا لم يغص في ؾياّ ١
الُالب ؤن يىاثم ما بحن الٟٗل الالػم وخغّ ٝ
مٗحن
ٍ
ٞةهه ي٣بل ً
ٖضصا مً ؤخغّ ٝ
الجغ ،مشل:
اهخ٣ل :اهخ٣ل مً – اهخ٣ل بى
ي٣ى :٫ي٣ى ٫لـ  -ي٣ى ٫في – ي٣ى.ًٖ ٫
يضٖى :يضٖى ٖل – يضٖى ل ـ  -يضٖى مً – يضٖى بى .
ومشله الخضعيب الىاعص في نٟدت :152

ٞالٟٗل ؾاٞغ ي٣بل خغ ٝالجغ بى ٦ما ي٣بل خغ ٝالجغ مً
ؾاٞغ مدمض بى الٗ٣بت
ؾاٞغ مدمض مً ألا ّ
صن
ع ِ
ؾاٞغ مدمض في الهي٠
مهل
ؾاٞغ مدمض ٖل ٍ
ؾاٞغ مدمض للٗمل
و٦ظا الٟٗل هٓغ:
هٓغ اإلاٗلم بى َالبه
هٓغ اإلاٗلم في الىع٢ت
َ
ً
َ
صخيدا ختى ّ
ٞمً الىاظب ؤن ُج ْ
ً
الى٢ىٕ في مشل َظٍ
هجىب الُالب
ً َبِ َظٍ اإلاخالػماث يبُا
ألازُاء ال٨شحرة التي حٗ٨ـ ال٣هىع في َظا الجاهب ّ
اإلاهم.
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 ّؤن الاَخمام باإلاىيىٖاث وَغ ١ازخياعَا وٞلؿٟت الضعوؽ الىاعصة ٧اهذ ٖل خؿاب الاَخمام ال٩افيمهخم ّ
ّ
ييبه الُالب بى اؾدشماع
بالخالػم اللٟٓي ًٞال ًٖ الاَخمام بخ٣ضيمهاٞ ،لم َيغ الباخشان ؤي جضعيب
ألالٟاّ في ٦خابخه وجدضزه.
ّ
ظماىي ٦بحرٞ ،باؾدشماع
 اللٛت ليؿذ وْيٟتها بيها ٫اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت ٞدؿب ،بل جىُىي ٖل ظاهباللٟٓي يم ً٨ؤن هىنل اإلاٗاوي بإوؿب ألالٟاّ٦ ،ما يم ً٨ؤن ّ
ّ
(هاصب) ٦خابت الُالب
ْاَغة الخالػم
ّ
واإلاهخمحن بإن هض ّعبهم ٖل ألالٟاّ اإلاخالػمت التي جهيب اإلاٗجى بض٢ت ٦بحرة ،وجٟ٨حهم ماوهت الكغح والضوعان
خى ٫اإلاٗجى بإلٟاّ ٢ض ج٩ىن ٦شحرة الٗضص ؤو ٢ض ج٩ىن ع٦ي٨ت.
ّ
ّ
الخٗليمي ؤزبذ اإلاالٟىن ٢اثمت بمٟغصاث ال٨خاب ،واإلاالخٔ ّؤن
 في جهايت َظا الجؼء مً ؾلؿلت ال٨خابَظٍ اإلاٟغصاث ظاءث مىٟهلت ًٖ ؾيا٢ها وًٖ مخالػماتها ومهاخباتهاٞ ،تر ٥باب الخسمحن للُالب مً ٚحر
بٖاهخه بإن يظ٦غ مٗها ما يالػمها مً ؤلٟاّ:

ّ
اللٟٓي ،وفي بٚىاء معجم الُالب اللٛى ّي،
وَظا الخىظه هديجت َبيٗيت لٗضم الاَخمام بٓاَغة الخالػم
وجىميت ٢ضعجه ومهاعاجه في اإلاداصزت وال٨خابتٞ ،جاءث َظٍ ألالٟاّ ّ
الٗامت صليال ٖل طل:٪
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ّ
بؾالميت – ٖ٣يضة ٞاؾضة – ٖ٣يضة صيييت
ٖ٣يضة٣ٖ :يضة
ٖ٣ى٣ٖ :٫ى ٫مهاظغة – ٖ٣ىّ ٫هحرة
ٖىٖ :٠ى ٠ؤؾغ ّي
ٖىاَٖ :٠ىاَ ٠صاٞئت – ٖىاَ ٠مكخٗلت.
يًٛب :يًٛب مً – يًٛب ٖل
ٞسىعٞ :سىع ِبـ.
ٖىصةٖ :ىصة ميمىهت – ٖىصة مغج٣بت.
ّ
ؤمغ يٓهغ ً
م٨ت لؤللٟاّ الكاجٗت ٞجاء ّ
وَظا ٌ
ؾيا ١ظملي،
ظل مٟغصاتها مىٟهال ّؤوال ًٖ
ؤيًا في ٢اثمت
ٍ
ومىٟهال زاهيا ًٖ مٟغصاث جهاخبهّ ،
ّ
اإلاخٗضيت بدغّ ٝ
الجغ ظاءث مىٟهلت ًٖ
ختى ّبن ألاٗٞا ٫الالػمت
ّ
ظا ّعَا ،وَظا ،في ّ
ّ
الٗغبيت٩ٞ ،لماث مشل:
جهىع الباخشحن ،يؿهم في حٗثر ؤصاء الُالب الىاَ ٤بٛحر
اؾخٗان
ْ
ؤي َغ َب
اٖترى
ا٢ترب
اهدُاٍ
خ٣ض
ّ
نض
وي٘
بن لم ج٣ترن مهاخباتها مٗها ٞةجها ؾدب٣ى مً ٚحر ٞاثضة ،وَىا ج ٘٣ؤزُاء الىاَ٣حن بٛحر الٗغبيت
٧ل مجها (الٟ٨ايت)ّ ،
حٗغٞىا مٗجى ّ
اللٛىيت الضالليت ،بط ّ
ل٨جهم لم يؿدشمغوَا في ظملت مٟيضة (ألاصاء) ،والُغي٤
بى ألاصاء الؿليم ّ
يدخم ٖل ال٣اثمحن ٖل اإلاىاهج واإلاٗلمحن ؤن يإزظوا ْاَغة الخال م اللٛىي مإزظ ّ
الجض،
ػ
وؤن يىٓغوا بلحها هٓغة الاَخمام.
ّ
ولظل ٪خيىما يُلب اإلاٗلم مً الُالب ؤن يً٘ مٟغصة (خ٣ض) في ظملت مٟيضةٞ ،لً يؿخُي٘ ؤن
يؿخسضمهاّ ،
ّ
الجغ (ٖل )
ألن َظٍ اإلاٟغصة ختى ج٩ىن في ؾيا ١صخيذ جهاخبها مٟغصة زاهيت ،وهي خغٝ
ٞاإلاُلىب بطن ؤن يُلب اإلاٗلم مً الُالب ؤن يً٘ التر٦يب (خ٣ض ٖل ) في ظملت مٟيضة ،وبظل ٪يمً٨
ً
ً
صخيداٞ ،ي٣ى ٫مشال:
اؾخسضاما
للُالب ؤن يؿخسضمه
ََ َ
ُ
اإلاظلىم على الظالم).
(خلض
ّ
ويخسبِ بن
و٦ظل ٪خيىما ُيُلب مً الُالب ؤن يجٗل مٟغصة (اؾخٗان) في ظملت مٟيضةٞ ،ةهه ؾيًُغب
لم يٗغ ٝزهاثو الٟٗل ومجاالجه الضالليتٞ ،الٟٗل (اؾخٗان) في الجملت:
ْ
اؾخٗى ُذ ٖلي٪
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جسخل ًٖ ٠الٟٗل هٟؿه في الجملت:
اؾخٗىذ ب٪
ّ
يهغح (ٞحرر) ّ
ّ
ولظلّ ٪
اللٛىيت وويٗها في ؾيا٢اث
بإن اإلاٗجى ال يى٨ك ٠بال مً زال ٫جيؿي ٤الىخضة
مسخلٟت(.)1
ّ
الٗغبي مليء
وبطا ونلىا بى الُالب هٟؿه هجض ؤن مهاعة ال٨خابت لضيه ٢انغة ًٖ بلى ٙاإلاغامٞ ،اإلاعجم
ً
ّ
ّ
الٗغبيت ؤن يدؿً اؾخسضامها –بمٗىهت اإلاٗلم
الٛىيت التي يم ً٨للُالب الىاَ ٤بٛحر
ظضا باأللٟاّ
ّ
الخغٞيت التي جظَب بغوح اللٛت الٗغبيت وجىصي
وبعقاصٍ -بضال مً اؾخسضام ؤلٟاّ ع٦ي٨ت هاججت ًٖ الترظمت
بسهاثهها.
و٢ض عنض الباخشان ً
ٖضصا مً ؤزُاء الُلبت الىاَ٣حن بٛحر الٗغبيت في الخالػم اللٟٓي( ،)2مشل:
 -هجغة ألاصمٛت

()3

 -جغ ٥الٗلماء والخبراء ج٣ضما ظيضا

()4

٧ -ىن الًغاثب مغجٟٗت

()5

 ٖضص ألاشخام الٗىاَل ًٖ الٗمل(.)6 له صوع ٦شحر في مجا ٫الخىميت(.)7ً ()8
 ٧ان يىم قامؿا. هخمجى ؤن آحي مغة في مهغ(.)9()10
ً
ق٨غا ل ٪يا ؤؾخاط ،وبجهض!٥
ً
ق٨غا الجؼيل ل.)11(٪
( )1اإلاغاغي ،مدمىص (2007م) ٖلم الضاللت م٘ صعاؾت جُبي٣يت م٣اعهت بحن الٗغبيت الٟهح وٖبريت الٗهض ال٣ضيم خى ٫صالالث ٧لمت الٗحن و٧لمت
يض ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت ،م9
ً
ّ
( )2اؾخٗان الباخشان بؼمالء ّ
يضعؾىن َالبا هاَ٣حن بٛحر الٗغبيت في بٌٗ مغا٦ؼ حٗليم اللٛت الٗغبيت الٗانمت ٖمان ،في جدليل ٦خاباث َاالء
الُالب واؾخسغاط ألازُاء مجها.
( )3هجغة الٗ٣ى.٫
ً
( )4ؤخغػ الٗلماء والخبراء ً
ج٣ضما ملخىْا.
( )5اعجٟإ الًغاثب.
( )6الٗاَلحن ًٖ الٗمل.
( )7له صوع ٦بحر ٖٓ /يم.
ً
(٧ )8ان ً
مكمؿا
يىما
( )9ؤجمجى ؤن آحي مغة ؤزغي بى مهغ.
(ً )10
ق٨غا ل ٪ؤؾخاط ٖل ظهض / ٥ؤق٨غ ل ٪ظهض.٥
ً
(ً )11
ق٨غا ظؼيال ل.٪
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جُحر خىلها ٌ
 َُيىع ّ
مٛغصة مسخلٟت ؤلىاجها والتي ال ؤٖغ ٝؤؾماءَا ومً ؤي ػمغة هي(.)1
ّ ()2
 وجٓهغ الكمـ مً بحن السخىب الجؼثيت. -الخبت جضوع بى الغح (.)3

ّ
 ؤزظث وػاعة الخٗليم التر٦يت ٢غاع بياٞت صعؽ اللٛت الٗغبيت بى البرامج الخٗلميت. -وألاؾئلت ؤ٦ثر مؿخسضمت.

()4

()5

 يؿتهض ٝبى جىميت ٞهم الُالب ٞيما ي٣غؤ(.)6 يغٚب الُلبت بةخضي الجامٗاث الخ٩ىميت ًٖ الخانت(.)7ً
ّ
 عجبذ ظضوال(.)8ّ
اللٟٓي،
ّبن َظٍ ألازُاء الىاٗ٢ت في باب الخالػم اللٟٓي جىبم ًٖ ٢هىع في ج٣ضيم ْاَغة الخالػم
ّ
ّ
ّ
الٗغبيت ٖل اإلاؿخىي
ال٨المي.
ال٨خابي ؤو
واؾدشماعَا في جدؿحن ؤصاء الُلبت الىاَ٣حن بٛحر
و٢ض ّ
ّ
اللٟٓي ٚحر ّؤجها ال جٟ٨ي وخضَا ،بط يجب
نىٖ ٠ضص مً الباخشحن مٗاظم مخسههت بالخالػم
بقغا ٥الُالب في َظٍ الٗمليت وظٗله ٢اص ًعا ٖل جىليض ؤ٦بر ٢ضع مً الجمل وبهخاظها في يىء ٞهمه للخالػم
ّ
ّ
ّ
ويًي ٤الٟجىة ما بحن
الٗغبيت ويدا٧ي لٛخه وؤؾاليبه في ال٨الم،
اللٟٓيٞ ،ي٣ترب مً الُالب الىاَ ٤بٛحر
ّ
والخدضر.
الُالب مً ظهت واللٛت الٗغبيت مً ظهت ؤزغي ،ويبخٗض ًٖ الُغ ١الخ٣ليضيت في الخٗبحر
الىخائج:
أوصلذ الضعاؾت إلى مجمىعت مً الىخائج ،أهمها:
 -1الخالػم اللفظي باب واؾع مً أبىاب العغ يت.
 -2اللصىع الىبحر في أصاء الؼلبت الىاػلحن بغحر العغ يت على مؿخىي الخدضر والىخابت يغحع إلى أؾباب
هثحرة ،أهمها غياب آلاليت اإلاىاؾبت لخضعيـ الخالػم اللفظي.
ّ
ّ
ومعضَ مىاهج العغ يت
 -3غلبت الخؼُ الكائع في اإلاخالػماث اللفظيت على ألؿىت مخعلمي العغ ّيت،
والعغ يت للىاػلحن بغحرها.

()1
ّ
هىٕ هي ٞ /هيلت.
ي٣هض :ومً ؤي ٍ
اإلاخٟغ٢ت /مً بحن ّ
الجى الٛاثم ّ
ّ
ظؼثيا.
( )2مً بحن السخب
( )3الخبت جضوع في الغح .
(ّ )4
ؤ٢غث ( /وا٣ٞذ) وػاعة التربيت التر٦يت (ٖل ) ٢غاع بياٞت صعؽ اللٛت الٗغبيت بى البرامج الخٗليميت.
ً
اؾخسضاما.
( )5ي٣هض :ألاؾئلت ألا٦ثر
( )6حهض ٝبى جىميت ٞهم الُالب ٞيما ي٣غؤ  /يؿتهضٞ ٝهم الُالب ٞيما ي٣غؤ  /ي٣هض بى .
ّ
الخانت.
( )7يغٚب الُلبت في الالخدا ١بةخضي الجامٗاث الخ٩ىميت ًٖ
ً
نممذ ّ /
(ّ )8
نىٟذ  /ؤٖضصث ظضوال.
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هفهىم الذاث وعالقته ببحلبجبث اإلرشبدَت لدي طلبت السنت الثبلثت ثبًىٌ
 دراست هُداًُت علً عُنت هي طلبت ثبًىَت اإلصالح مبدَنت غزداَت –أ.ص.صاوص بىعڨيبت  -أ .ع يع الىاهج
حامعت عماع زليجي باَّغىاغ
اإلالخص:
َضٞذ الضعاؾت الخاليت بى مٗغٞت ٖال٢ت مٟهىم الظاث بالخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي
بشاهىيت ؤلانالح بمضيىت ٚغصايت في يىء مخٛحري :الكٗبت الضعاؾيت ،والخدهيل الضعا خي ،و٢ض َب ٤لهظا
الٛغى م٣ياؾان :ألاو ٫ل٣ياؽ مٟهىم الظاث مً بٖضاص الض٦خىع ػياص بغ٧اث ،والشاوي ل٣ياؽ الخاظاث
ؤلاعقاصيت مً بٖضاص الض٦خىع ؤخمض الهماصي ،وَظا ٖل ٖيىت م٩ىهت مً َ 58البا ،و٢ض ؤْهغث هخاثج
الضعاؾت ؤن مؿخىي مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت لضي ؤٞغاص الضعاؾت َما باإلاؿخىي :اإلاخىؾؽ ،وؤن
َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَيت ؾالبت ٢ىيت بحن صعظاث مٟهىم الظاث ومؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت
الشاهىيت.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بى الىخاثج الخاليت:
ٖ -1ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في صعظاث الُالب ٖل م٣ياؽ مٟهىم الظاث جبٗا إلاخٛحر الخدهيل
الضعا خي والكٗبت الضعاؾيت.
ٖ -2ضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في صعظاث الُالب ٖل م٣ياؽ الخاظاث ؤلاعقاصيت جبٗا إلاخٛحر
الخدهيل الضعا خي والكٗبت الضعاؾيت.
َظا ويىصخي الباخض بجملت مً الخىنياث لٗل مً ؤَمها الاَخمام بالخاظاث الىٟؿيت والضعاؾيت والٗاثليت
والاظخماٖيت للُلبت اإلا٣بلحن ٖل اظخياػ امخداهاث الكهاصة بضايت بالب٩الىعيا ومغوعا باإلاخىؾِ والابخضاجي،
ألن مؿخىي مٟهىم الظاث ٢ض يخإزغ لضي الُلبت هديجت ه٣و جلبيت خاظاتهم وٖضم جٟهمها مما يازغ بُغي٣ت
ؾلبيت في اإلاؿخىياث الضعاؾيت لضحهم.
اليلماث اإلافخاخيت :الخاظاث ؤلاعقاصيت -مٟهىم الظاث -الخدهيل الضعا خي
Abstract :
The present study aimed at identifying the relation between the self concept and the
guiding needs of the third year secondary students in “ ISLAH ” Secondary school
in Ghardaia in the light of variables: the study division, the academic achievement,
and Two measures were applied for this study: the first to measure the self concept
by Dr. Ziad Barakat, And the second to measure the guiding needs prepared by Dr.
Ahmed Samadi, The results of the study showed that the level of self-concept and
guiding needs among the members of the study is at the average level. There is a
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strong negative correlation between self-concept scores and the level of guiding
needs among high school students.
The study found the following results:
1- There are no statistically significant differences in the grades of students on the
scale of self - concept according to the variable achievement of the school and the
Division of study.
2- There are no statistically significant differences in the grades of the students on
the scale of indicative needs according to the variable of achievement and the
academic division.
The researcher recommends a number of recommendations, perhaps the most
important of which is attention to the psychological, academic, family and social
needs of the students who are going to pass the examinations in the beginning of the
Baccalaureate through the intermediate and primary, Because the level of selfconcept may be affected by students due to lack of meeting their needs and lack of
understanding, which negatively affects their levels of study.

ملضمت:
مً الٓىاَغ اإلاٗ٣ضة التي يؿع ؤلاوؿان بى ٞهمها ومداولت الخيبا بمؿاعَا؛ ما يؿمى بالىٟـ ؤو الظاث ،بط
يٗخبرَا ٖلماء" الىٟـ" ٦ياها ميسجما ومخهال ببًٗه البٌٗ بال ؤهه ق٩ل اٞتراضخي ٚحر ملمىؽ ،لً٨
الصخيء الظي يم ً٨مالخٓخه والخد٨م به َى الؿلى ،٥ومً الؿلى ٥يم ً٨اؾخيخاط ؤقياء ًٖ طاث الٟغص
و٦يىىهخه ومضع٧اجه.
ويغي الباخشىن ؤن صعاؾت َظٍ اإلاضع٧اث ج٣ضم ٢يمت هٓغيت ألجها حك٩ل مٟاَيما حؿاٖض ٖل ٞهم الؿلى٥
البكغي والخٗغٖ ٝل مدضصاجه وزانت في مجاالث الخ٨ي ٠وؤلاهجاػ ،مما يجٗل مجها ٢يمت جيبايت وٖالظيت.
ويمشل مٟهىم الظاث البىاء الؿي٩ىلى ي والك٩ل الخياىي الظي حهض ٝإلاؿاٖضة ٖالم الىٟـ ٖل الخ٨ٟحر في
الٓىاَغ التي يضعؾها ،خيض يغي (صويضاع  " :)1999ؤن مٟهىم الظاث َى الىىاة التي ج٣ىم ٖلحها الصخهيت
٧ىخضة مغ٦بت صيىامي٨يت ،وؤهه يخ٩ىن مً ججاعب الٟغص واخخ٩ا٦ه بالىا ٘٢مً هاخيت ،وبالٗال٢ت وألاخ٩ام
والخ٣ضيغاث التي يخل٣اَا مً اإلاديُحن به مً ظهت ؤزغي ،ؤي ؤن الظاث هي هخاط ٖملياث الخٟاٖل الاظخماعي.
(صويضاع ،1999،م )123
٦ما يمشل مٟهىم الظاث ال٨ٟغة التي يدملها الٟغص ًٖ هٟؿهٞ ،هي مجمىٖت الهٟاث التي يُل٣ها الٟغص ٖل
هٟؿه في مجاالث مخٗضصة مً خياجه ،وزانت الهٟاث التي يٗخبرَا الٟغص مهمت ،ومجها:
 -1الهٟاث الجؿميت٧ :الصخت ،واإلاغى ،ال٣بذ ،الجما ،٫نٛغ الدجم ،الطخامت.
 -2الهٟاث اإلاغجبُت بال٣يم الاظخماٖيت٧ :الدؿامذ ،الخٗاون ،الدؿلِ ،ال٨غم ،البسل ،الٗض.٫
 -3الهٟاث اإلاخٗل٣ت بال٣ضعاث الٗ٣ليت٧ :اإلاىَبت ،ؤلابضإ ،الظ٧اء٦ ،ثرة اليؿيان.
 -4الهٟاث التي جخًمً ظىاهب اهٟٗاليت٧ :االجؼان ،الهضوء ،اإلاؼا ي ،الخجى ،٫الٗهبي.
(ػياص ،2008 ،م)5
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و٢ض ط٦غ (بعي٨ؿىن  )Eriksonؤن مٟهىم الظاث يدك٩ل مىظ اللخٓت ألاوى التي يبضؤ ٞحها الُٟل با٦دكاٝ
ؤًٖاء ظؿمه ،بط يمغ بٗضة ٖ٣باث في َغي ٤جإ٦يضٍ لظاجه ٞيخىلض لضيه قٗىع بالش٣ت ؤو بٗضم الش٣ت
(ٖضؽ ،جى ،1998 ،١م.)63
باآلزغيً ،ويدضص طل٦ ٪يٟيت بقبإ خاظاجه بك٩ل ؾليم ؤو ٚحر ؾليم.
٦ما ؤظغيذ ٖضة مداوالث لخدضيض مٓاَغ الخ٨ي ٠الخؿً ،ومً ؤَم اإلآاَغ التي ؤقاعث بلحها جل٪
الضعاؾاث ،الٗال٢ت الصخيدت م٘ الظاث وجخمشل في ألابٗاص الشالزت وهي:
ٞ -1هم الظاث :ؤي مٗغٞت الٟغص لجىاهب ال٣ىة والًٗ ٠لضيه ،وؤن ال يبال ٜؤو ي٣لل مً زهاثهه.
 -2ج٣بل الظاث :ؤي ج٣بل ؤلاوؿان لظاجه بةيجابياتها وبى٣اٍ يٟٗها وؤن ال يغًٞها ألن ع ٌٞالظاث ياصي
بى ع ٌٞآلازغيً والٟكل في الخ٨ي.٠
 -3جُىيغ الظاث :ؤي ؾعي الٟغص لخإ٦يض ظىاهب ٢ىجه ومداولت الخٛلب ٖل ال٣هىع والًٗ ٠لضيه.
(ػياص ،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.)6
بن البيئت اإلاضعؾيت وظماٖت الغٞا ١ي٩ىن لهما جإزحر ٦بحر ٖل مٟهىم الظاث اإلاشاليت ٖىض الٟغص اإلاغاَ ٤هديجت
ألاؾاليب اإلاسخلٟت ٧الشىاب والٗ٣اب وألامىع اإلاخٗل٣ت باإلاؿخىي الضعا خي اإلاُلىب والكٗبت اإلاىاؾبت ل٣ضعاث
اإلاغاَ ،٤ل٨ىه يضع ٥في الجهايت بإن الظاث اإلاشاليت هي مً نى٘ يضيه وٖليه ؤن يخٗلم ٦يٟيت جد٣ي٣ها ٢ضع
ؤلام٩ان ًٖ َغي ٤الخ٨ٟحر الؿليم واجساط ال٣غاعاث الهاثبت ،وَظا ما طَب بليه عوظغػ( )1961مً ؤن الٟغص
بطا ؤصع ٥هٟؿه ٖل ؤن يخهغ ٝفي مسخل ٠اإلاىا ٠٢بما يخالءم م٘ نىعجه ًٖ هٟؿه ٞةهه يكٗغ بالٟ٨ايت
والجضاعة وألامً ،ؤما بطا قٗغ بإهه يخهغ ٝزال٨ٞ ٝغجه ًٖ هٟؿه ٞةهه ؾيكٗغ بالتهضيض والايُغاب.
(الضاَغي ،2008 ،م)356
وَىا هٖ ٠٣ىض هُ٣ت مهمت هي ؤن ميضان التربيت والخٗليم مً ؤَم اإلاياصيً التي جخُلب وظىص ؤلاعقاص،
وج٨ثر ٞحها الخاظاث ؤلاعقاصيت للُالب ٖل ازخالَ ٝظٍ الخاظاث ،وحٗخبر اإلااؾؿاث الخٗليميت مً بحن
اإلااؾؿاث اإلاهمت التي ج٣ضم ٞحها زضماث ؤلاعقاص الىٟسخيٞ ،التربيت تهخم بالُالب ٧ىخضة مخ٩املت مً ٧ل
ظىاهبها الجؿميت والٗ٣ليت والاظخماٖيت والصخهيت بك٩ل مخىاػن( .الٟغط ،جيم ،1999 ،م)25
وإلاا ٧اهذ خاظت الٟغص ملخت ال٦دكا ٝطاجه والخٗغٖ ٝل خاظاجه٣ٞ ،ض بغػث ؤَميت اإلاىيىٕ مً زال٫
الخدضياث التي يٗيكها الُالب اإلا٣بل ٖل اظخياػ قهاصة الب٩الىعيا وَظا ما يك٩ل خاٞؼا لل٣يام بضعاؾت
٦هظٍ ،بط جدىاو ٫مٟهىم الظاث في ٖال٢خه بالخاظاث ؤلاعقاصيت ،خيض يٗخ٣ض الباخض ؤن َىا ٥اعجباَا ٢اثما
بحن الخاظاث ؤلاعقاصيت ومؿخىي مٟهىم الظاث.
لظا ٞةن مٗغٞت الظاث وجُىيغَا مً زال ٫ؤلاقبإ الُبيعي واإلاخىاػن للخاظاث لهما جإزحر واؾ٘ ٖل خياة
الُالب الضعاؾيت والاظخماٖيت والصخهيت.
إقياليت الضعاؾت:
يٗيل الُالب اإلا٣بل ٖل اظخياػ امخدان قهاصة الب٩الىعيا خالت مً الايُغاب وٖضم الاؾخ٣غاع هديجت
الًٛىٍ التي جىاظهه مً الٗاثلت واإلاضعؾت واإلاجخم٘.
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وإلاا للخىظيه وؤلاعقاص مً صوع ٗٞاٞ ،٫ةن الاَخمام بالُالب اإلا٣بل ٖل الب٩الىعيا ؤنبذ مً الخاظاث
الاظخماٖيت والخٗليميت اإلاهمت إلاا ييخٓغ الُالب الىاجر في الب٩الىعيا مً ؤصواع ؤ٧اصيميت في مغخلخه الجامٗيت
مً ظهت ،وإلاا يٗتري اإلاهً وألاصواع الاظخماٖيت مً جُىع وحٛحر مً ظهت ؤزغي ،بط باث مً اإلاهم ٖل الُالب
خهىله ٖل قهاصة الخٗليم الشاهىي التي جاَله في خياجه الصخهيت وحؿاٖضٍ لالؾخٟاصة مً الٟغم التي
جديدها اإلاىٓىمت الجامٗيت واإلاهً اإلاىاؾبت لُمىخاجه الصخهيت وألاؾغيت والتي جد ٤٣له طاجه وجغ ٘ٞمً
٢يمخه في اإلاجخم٘ اإلاديِ به.
و٧ىن زاهىيت ؤلانالح مً الشاهىياث التي جبىؤث الهضاعة في هخاثج قهاصة الب٩الىعيا زانت في آوهتها ألازحرة،
و٧ىجها زاهىيت خغة حٗخمض ٖل اإلاىهج الضعا خي الىَجي واإلاىهج الكغعي ألازالقي الظي يًمً اؾخ٣امت الٟغص
وبزالنه إلاجخمٗه ووَىهٖ ،ل ٚغاع زاهىيت الخياة وٖمي ؾٗيضٞ ،ةهه ؤنبذ مً ألاَميت بم٩ان الاَخمام
بصخهيت الُالب مً ظمي٘ الجىاهب ،خيض لم يٗض صوع اإلاضعؾت مجغص ها٢ل للمٗغٞت ؤو جدىيله بى وٖاء
للمٗلىماث ب٣ضع ما لها مً مؿاوليت في بٖضاص الخلميظ للخياة وبما يؿاَم في جد٣ي ٤الٟغص لظاجه والخمخ٘
باؾخ٣الليخه .و٧ىن الشاهىيت حك٩ل اهُال٢ت للُالب هدى الخياة الجامٗيتٞ ،حري الباخض يغوعة الى٢ىٝ
ٖل مؿخىي مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت ،اهُال٢ا مً الاٞتراى بإن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَيت ؾالبت بحن
مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت ،وؤن صعاؾت َظٍ الٗال٢ت جمهض الهُال٢ت واؾٗت مً البدىر اإلا٨شٟت
واإلاٗم٣ت طاث الٗال٢ت باإلاىيىٕ والٗيىت مىيىٕ الضعاؾت ،لظا ٣ٞض جدضصث مك٩لت الضعاؾت بالخد ٤٣مً
َظٍ الٗال٢ت لضي َلبت زاهىيت ؤلانالح في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث.
أؾ لت الضعاؾت:
جخدضص مك٩لت الضعاؾت الخاليت مً زال ٫ؤلاظابت ٖل الدؿائالث الخاليت:
 -1ما هي صعظت مٟهىم الظاث ومؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت ؤلانالح؟
َ -2ل جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن صعظتي م٣ياؽ مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت
الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت ؤلانالح؟
َ -3ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت
ؤلانالح حٗؼي إلاخٛحر الكٗبت الضعاؾيت والخدهيل الضعا خي؟.
َ -4ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي
بشاهىيت ؤلانالح حٗؼي إلاخٛحر الكٗبت الضعاؾيت والخدهيل الضعا خي ؟.
فغطياث الضعاؾت:
الفغض العام :جىظض ٖال٢ت اعجباَيت ؾالبت صالت بخهاثيا بحن صعظتي مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت
لضي َلبت الؿىت الشالشت مً الخٗليم الشاهىي.
الفغطياث الجؼئيت:
 -1ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت
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ؤلانالح حٗؼي إلاخٛحر الكٗبت الضعاؾيت والخدهيل الضعا خي.
 -2ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي
بشاهىيت ؤلانالح حٗؼي إلاخٛحر الكٗبت الضعاؾيت والخدهيل الضعا خي.
أهضاف الضعاؾت:
حؿع الضعاؾت الغاَىت لخد٣ي ٤ألاَضا ٝالخاليت:
 -1الخٗغٖ ٝل مؿخىي مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت ؤلانالح.
 -2الخٗغٖ ٝل الٗال٢ت بحن مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت
ؤلانالح.
 -3الخٗغٖ ٝل ؤزغ مخٛحر الكٗبت الضعاؾيت ،واإلاٗض ٫الترا٦مي الٟهلي في مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت.
أهميت الضعاؾت:
 -1بن صعاؾت مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت مً اإلاىيىٖاث طاث ألاَميت ،وجمشل مؿاخت واؾٗت في
ميضان الٗلىم الىٟؿيت والتربىيت ،والظي يُٗي َظٍ الضعاؾت ؤَميت في الى٢ذ الخايغ َى الٓغو ٝالتي
يٗيكها الُالب اإلا٣بل ٖل الكهاصة ،هٓغا لهٗىبت وي ِٛاإلا٣غعاث الضعاؾيت والبرامج ألاؾبىٖيت ،هديجت
للخٛحراث التي مؿذ مسخل ٠الجىاهب الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والش٣اٞيت وؤلاٖالميت للمجخم٘ الجؼاثغي،
والتي ق٩لذ جؼايضا في مٗضالث الخىجغ والً ِٛالىٟسخي ،الظي ياصي بضوعٍ بى زلل في مٟهىم الظاث لضي
الُلبت.
 -2يم ً٨لهظٍ الضعاؾت ؤن جشحر اَخمام ال٣اثمحن ٖل ٖمليت الخىظيه وؤلاعقاص صازل ماؾؿاث الخٗليم
الشاهىي بًغوعة بىاء بغامج بعقاصيت جدىاؾب وَبيٗت الاخخياظاث ؤلاعقاصيت ،مً ؤظل جد٣ي ٤اإلاؿخىي
اإلاُلىب مً ٞهم الظاث ،وبالخاىي ػياصة ٞغم الىجاح واؾخٛال ٫ال٣ضعاث الصخهيت للُالب ٖل هدى
ؤًٞل.
 -3الخإ٦يض ٖل يغوعة ٞهم الُالب لظاجه وا٦دكا٢ ٝضعاجه وٟ٦اءاجه مً ؤظل ؤلاٖضاص للمغخلت التي جلي
الخٗليم الشاهىي بمسخل ٠جدضياتها ،وَظا مً زال ٫جلبيت خاظاجه ؤلاعقاصيت التي جٓهغ في ؾىت الكهاصة.
 -4يخى ٘٢الباخض ؤن حك٩ل َظٍ الضعاؾت بما جدىاوله مً هخاثج هٓغيت وجُبي٣يت بزغاء لؤلصب التربىي ،وبٞاصة
للباخشحن في َظا اإلاجا.٫
مصؼلخاث الضعاؾت:
 مفهىم الظاث ) :(Self Conceptيٗغ ٝمٟهىم الظاث بظغاثيا في َظٍ الضعاؾت بإهه ما جٟؿغٍ اؾخجاباثؤٞغاص
ٖيىت الضعاؾت ٖل اإلا٣ياؽ اإلاٗض مً ٢بل الباخض ػياص بغ٧اث.
 الخاحاث ؤلاعقاصيت ) :(Counseling Needsحٗغ ٝالخاظاث ؤلاعقاصيت بظغاثيا في َظٍ الضعاؾت بإجهاصعظت اؾخجابت الُلبت ٖل اإلا٣ياؽ اإلاٗض لهظا الٛغى ،والظي جم بٖضاصٍ مً ٢بل الباخض ؤخمض الهماصي.
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 ػلبت الؿىت الثالثت زاهىَ )َ :(Third year secondary studentsم الُلبت الظيً يؼاولىن وكاَهمالضعا خي بك٩ل مىخٓم بشاهىيت ؤلانالح بمضيىت ٚغصايت في الجظوٕ اإلاكتر٦تٖ :لىم وج٨ىىلىظيا ،آصاب
وٞلؿٟت ،حؿيحر وا٢خهاص.
خضوص الضعاؾت:
جدضصث الضعاؾت الخاليت بمجمىٖت مً الخضوص البكغيت والؼمىيت واإلا٩اهيت؛ وهي:
الخضوص البكغيت :قملذ الضعاؾت َ 58البا مً الؿىت الشالشت زاهىي ويؼاولىن صعاؾتهم في الكٗب الضعاؾيت
الشالر :الٗلىم والخ٨ىىلىظيا ،آلاصاب والٟلؿٟت ،الدؿيحر والا٢خهاص ،خيض جتراوح ؤٖماعَم ما بحن  18و19
ؾىت.
الخضوص الؼمىيت :ؤظغيذ الضعاؾت في الٟهل الشاوي مً الؿىت الضعاؾيت .2019/2018
الخضوص اإلاياهيت :جدضصث الضعاؾت بشاهىيت ؤلانالح اإلاخىاظضة بىاليت ٚغصايت ومضيىت ٚغصايت جدضيضا.
الضعاؾاث الؿابلت:
 -1صعاؾاث مخعللت بمخغحر مفهىم الظاث:
 صعاؾت خؿحن ( )1987باإلاملىت العغ يت الؿعىصيت (الغياض) :ؤوضخذ ؤن َىاٞ ٥غو٢ا في صعظت ألامًالىٟسخي بحن مجمىٖاث مٟهىم الظاث ،وؤن طوي الضعظاث اإلاغجٟٗت في مٟهىم الظاث والتي حٗبر ًٖ مٟهىم
بيجابي للظاث ي٩ىهىن ؤ٦ثر قٗىعا باألمً مً طوي الضعظاث اإلاخىؾُت واإلاىسًٟت ،ؤي ؤن صعظت الكٗىع
باألمً والُمإهيىت الىٟؿيت جؼصاص ٖىض ألاٞغاص ٧لما ٧اهذ اإلاٟاَيم ًٖ الظاث ؤ٦ثر بيجابيت ،وجؼصاص مكاٖغ
الخُغ والتهضيض وال٣لٖ ٤ىض ألاٞغاص الظيً يٗاهىن مً مٟاَيم ؾلبيت ًٖ طواتهم( .ؤمؼيان ،2007 ،م)12
 صعاؾت حغػيلي وإيفغهاعث )َ :(Garzalli and Everhart, 2002ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل الٗال٢ت بحنالخدهيل ألا٧اصيمي والجيـ ومٟهىم الظاث لضي الُلبت اإلاخمحزيً ،وج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً َ 33البا
مخمحزا وَ 33البا ٚحر مخمحز مً الهٟحن الؿاب٘ والشامً ،وؤقاعث هخاثج الضعاؾت بى ؤن مٟهىم الظاث يغجبِ
بك٩ل بيجابي م٘ الخدهيل ألا٧اصيمي اإلاغج ٟ٘لضي الُلبت اإلاخمحزيً ،ويغجبِ ؾلبيا م٘ الخدهيل ألا٧اصيمي
اإلاىس ٌٟللُلبت ٚحر اإلاخمحزيً ،ولم جٓهغ هخاثج الضعاؾت ٞغو٢ا بحن الجيؿحن في مٟهىم الظاث.
(مٗاىي ،2014 ،م)174
 صعاؾت هىج وعيجزولي (َ : (Hoge and Renzulli, 2005ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل الٟغو ١الٟغصيت بحن الُلبتاإلاخمحزيً وٚحر اإلاخمحزيً في مٟهىم الظاث ،باإلياٞت بى الخٗغٖ ٝل الٗىامل اإلاازغة ٖل مٟهىم الظاث،
وج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً َ 180البا اؾخسضم ٞحها م٣ياؽ مٟهىم الظاث ،وؤْهغث الىخاثج ؤن مٟهىم الظاث
لضي الُلبت اإلاخمحزيً في اإلاجمىٖت الخجغيبيت ٧ان ؤٖل مىه لضي اإلاجمىٖت الًابُت٦ ،ما ؤْهغث الىخاثج
٦ظل ٪ؤن وظىص الُالب ٚحر اإلاخمحز في ن ٠الُلبت اإلاخمحزيً يازغ ٖل ج٣ضيغٍ لظاجه بك٩ل ؾلبي.
(مٗاىي ،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م)174
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 صعاؾت أقغ وأصيً )َ :(Usher and Adin,2003ضٞذ الضعاؾت بى مٗغٞت جإزحر هىٕ اإلاضعؾت خ٩ىميت ؤوزانت في اججاٍ الُالب هدى طواتهم واخترامهم لها ،وج٩ىهذ الٗيىت مً َ 38البا وَالبت مً مضعؾت زانت
وَ 32البا وَالبت مً مضعؾت خ٩ىميت ،و٢ض ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن الُلبت الظيً يلخد٣ىن باإلاضعاؽ
الخانت ٢ض بيىىا بك٩ل ملخىّ قٗىعا ؤ٢ىي هدى مٟهىم الظاث والبيئت اإلاضعؾيت ؤ٦ثر مً َالب اإلاضعؾت
الخ٩ىميت٦ ،ما بييذ الىخاثج ٖضم وظىص ٞغو ١ظىَغيت في مٟهىم الظاث جبٗا إلاخٛحر الجيـ.
(بغ٧اث ،2008 ،م )227
 -2صعاؾاث مخعللت بمخغحر الخاحاث ؤلاعقاصيت:
 صعاؾت اهخصاع ؾالم خؿًَ :)1999( ،ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل خاظت الُالباث لئلعقاص خى ٫مكا٧لهًالصخهيت والىٟؿيت ،و٢ض جبحن مٗاهاة الُالباث مً مجمىٖت مً اإلاك٨الث الىٟؿيت والاظخماٖيت
والضعاؾيت التي حك٩ل اخخياظاث بعقاصيت باليؿبت ألٞغاص الٗيىت وؤَمها٢ :ل ٤الامخدان والخىجغ ،الخجاعب
الهاصمت ؤو ألاخضار الكضيضة ،وَظٍ حك٩ل ؤٖل وؿبت بحن ؤٞغاص الٗيىت ،ؤما في الجىاهب الضعاؾيت ٣ٞض
بغػث مك٩لت نٗىبت اإلاىاهج ألا٦ثر اخخياظا لئلعقاص زم جلحها ٖضم جٟهم اإلاٗلماث لٓغو ٝالُالباث في
( بىَبا ،2014 ،٫م)53
الاؾخظ٧اع وٖضم جىاٞغ اإلاىانالث.
 صعاؾت خؿً صميلي (َ :)2001ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل الٗال٢ت بحن الخاظاث ؤلاعقاصيت وال٣ل ٤الٗام لضيبٌٗ َالب اله ٠الشالض الشاهىي ب٣ؿميه :الكغعي والٗلمي ،بمىُ٣ت ظاػان الخٗليميت ،وجىنلذ الضعاؾت
بى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا بحن الكٗبيخحن في الخاظاث ؤلاعقاصيت التي جدىاو ٫البٗض الصخصخي
والاظخماعي واإلانهي بيىما وظضث ٞغو ١في البٗض التربىي لهالر الكٗبت الكغٖيت ،و٢ض ؤوصخى الباخض بخٟٗيل
بغامج بعقاصيت إلاٗالجت بٌٗ اإلاٗى٢اث التي جدض مً جٟى ١الُلبت( .نميلي ،2001 ،م )43
 صعاؾت عمغ عبض الغخمان اإلافضَ (َ :)2004ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل مهاصع بقبإ الخاظاث الىٟؿيت لضيالكباب في اإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والشاهىيت بضو ٫الخليج ،خيض ج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً َ 1907البا وَالبت
مً َالب اإلاغخلخحن في الضو ٫ألاًٖاء في م٨خب التربيت الٗغبيت لضو ٫الخليج ،و٢ض اؾخسضمذ اؾدباهت
جدىي ٖكغة مهاصع إلقبإ الخاظاث مً بٖضاص الباخض ،وزلهذ الضعاؾت بى ؤن مهاصع ؤلاقبإ مغجبت
بم٣ضاع ما جد٣٣ه مً بقبإ وهي :اإلاضعؾت ،ألانض٢اء ،الٗباصاث ،ألاؾغة ،و٢ض وظضث ٞغو ١صالت بخهاثيا
بحن َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت والشاهىيت في مخىؾِ ما جد٣٣ه مً بقبإ لهالر اإلاغخلت الشاهىيت.
(اإلاٟضي ،2004 ،م )25
 -3صعاؾاث جىاولذ مخغحرَ مفهىم الظاث والخاحاث ؤلاعقاصيت معا:
 صعاؾت اللؼىاوي (َ :)2011ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل الٗال٢ت بحن الخاظاث الىٟؿيت ومٟهىم الظاث واعجباَهابمؿخىي الُمىح لضي َلبت ظامٗت ألاػَغ بٛؼة ،ومٗغٞت بطا ما ٧اهذ َىاٞ ٥غو ١في الخاظاث الىٟؿيت
ومٟهىم الظاث ومؿخىي الُمىح حٗؼي إلاخٛحر الجيـ ،ال٩ليت ،اإلاؿخىي الضعا خي ،و٢ض قملذ ٖيىت الضعاؾت
َ 530البا وَالبت مىػٖحن ٖل الخسههاث اإلاسخلٟت ،وزلهذ الضعاؾت بى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا
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لهالر َلبت ٧ليت آلاصاب ،وٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في ظمي٘ ؤبٗاص الخاظاث الىٟؿيت جبٗا إلاخٛحر
(الُ٣ىاوي ،2011 ،م )110
اإلاؿخىي الضعا خي ألٞغاص ألاؾغة.
 صعاؾت عبض الؿخاع مدمىص الظاهغ (َ :)2017ضٞذ بى الخٗغٖ ٝل الٗال٢ت بحن الخاظاث الىٟؿيتونىعة الظاث لضي َالب اإلاغخلت الشاهىيت وَالب اإلاغخلت الجامٗيت في مضيىت صمك ، ٤وجم جُبي ٤اإلا٣ياؾحن
ٖل ٖيىت مً َلبت اإلاغخلت الشاهىيت والجامٗيت وبلٖ ٜضصَا َ 300الب وَالبت  ،وزلهذ الضعاؾت بى وظىص
ٖال٢ت اعجباَيت طاث صاللت بخهاثيت بحن الخاظاث الىٟؿيت ونىعة الظاث ،و٦ظا وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا
في الخاظاث الىٟؿيت بحن َالب اإلاغخلت الشاهىيت والجامٗيت لهالر َالب اإلاغخلت الشاهىيت٦ ،ما ال جىظض
ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت بحن َالب اإلاغخلخحن في م٣ياؽ نىعة الظاث( .الًاَغ ،2017 ،م)240
 صعاؾت ؾهحر أخمض خؿحن ( :)2004اٖخمضث ٖل اإلاٗايحر الٗلميت في بىاء اإلا٣ياؽ لخهغ اإلاك٨الث وج٣ضيغالخاظاث ؤلاعقاصيت واٖخماص اؾتراجيجياث ؤلاعقاص الجمعي باالٖخماص ٖل هٓغيت الظاث ،و٢ض اؾخٗملذ 20
ظلؿت وجىنلذ الباخشت ؤن َلبت ؤلاٖضاصي الظيً يٗاهىن مً مك٨الث اظخماٖيت مخٗضصة حؿبب لهم
الخاظت بى ألامً٦ ،ما جبحن للباخشت ؤزغ البرهامج في ج٣ىيت ج٣ضيغ الظاث وجىنلذ بى ؤن اإلاغاَ٣اث ؤ٦ثر
(ؤمؼيان ،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م)17
الٟئاث اوكٛاال بهىعة ؤظؿامهً.
حعليب على الضعاؾاث الؿابلت:
مً الضعاؾاث الؿاب٣ت يم ً٨اؾخيخاط بٌٗ اإلاالخٓاث الٗلميت اإلاهمت ،وهي:
 -1الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولها الباخض بالضعاؾت والخدليل جىىٖذ في ٖيىتها بحن اإلاغاخل الضعاؾيت
وألا٧اصيميت
الشالر :ؤلاٖضاصي والشاهىي والجامعي ،وَظا يك٩ل زلٟيت مىاؾبت إلاىيىٕ الضعاؾت الخاليت التي تهخم بُلبت
الؿىت الشالشت زاهىي.
 -2ؤْهغث هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت وظىص ٖال٢ت اعجباَيت بحن مٟهىم الظاث والخدهيل ألا٧اصيمي وَظا ما
ؤ٦ضجه هخاثج صعاؾت ٧ل مً :ظغػيلي وبيٟغَاعث (َ ،)2002ىط وعيجزوىي (٦ ،)2005ما ؤْهغث هخاثج صعاؾت
خؿحن ( )1987وظىص ٖال٢ت اعجباَيت مىظبت بحن مٟهىم الظاث والكٗىع باألمً ،ؤي ؤن صعظت الكٗىع
باألمً جؼصاص باػصياص مؿخىي مٟهىم الظاث لضي الٟغص.
 -3لم جٓهغ هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في مؿخىياث مٟهىم الظاث جبٗا إلاخٛحر
الجيـ ،و٢ض يٟؿغ الباخض طل ٪باعجباٍ مٟهىم الظاث بمخٛحراث ؤزغي ٧الخدهيل الضعا خي والبيئت ألاؾغيت
واإلاضعؾيت التي يٗيل ٞحها الٟغص٣ٞ ،ض هجض مؿخىياث مغجٟٗت ومىسًٟت في مٟهىم الظاث في ٦ال الجيؿحن
وطل٢ ٪ض يٗىص لىٓغة الصخو هدى هٟؿه وج٣ييمه لظاجه و٢ضعاجه وبهجاػاجه.
٦ -4ما بييذ هخاثج صعاؾت ؤقغ وؤصيً ( )2003وظىص ٞغو ١بحن جالميظ اإلاضاعؽ الخ٩ىميت والخانت في مٟهىم
الظاث٣ٞ ،ض بييذ الىخاثج بك٩ل ملخىّ ؤن الخالميظ اإلالخد٣حن باإلاضاعؽ الخانت يخمخٗىن بكٗىع ؤ٢ىي
هدى مٟهىم الظاث والبيئت اإلاضعؾيت باإلا٣اعهت م٘ جالميظ اإلاضاعؽ الخ٩ىميت ،و٢ض يٗىص طل ٪لٗضة ؤؾباب لٗل
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مً ؤَمها ٢ىة البرامج الضعاؾيت اإلا٣ضمت لخالميظ اإلاضاعؽ الخانت ،وزانت ما يخٗل ٤باألوكُت الالنٟيت
التي حؿاَم في الاعجباٍ باإلاضعؾت ألجها ( ؤي ألاوكُت الالنٟيت) حؿاَم في ا٦دكا ٝالجىاهب اإلاسخلٟت
للصخهيت ٧ال٣ضعاث الٗ٣ليت والجؿضيت وٚحرَا.
 -5ؤما بسهىم الخاظاث ؤلاعقاصيت ٣ٞض ؤْهغث هخاثج صعاؾت اهخهاع خؿً ( )1999ؤن ٢ل ٤الامخدان
ونٗىبت اإلاىاهج الضعاؾيت والخجاعب الهاصمت ٧اهذ مً ؤقض الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي الُالباث.
 -6وٞيما يخٗل ٤بمهاصع بقبإ الخاظاث الىٟؿيت لضي جالميظ اإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والشاهىيت ٣ٞض ؤْهغث
هخاثج صعاؾت اإلاٟضي ( )2004ؤن اإلاضعؾت وألانض٢اء والٗباصاث وألاؾغة هي ؤَم اإلاهاصع اإلاخىىٖت واإلاخاخت
إلقبإ الخاظاث الىٟؿيت٦ ،ما الخٔ اإلاٟضي ٞغو٢ا َٟيٟت بحن اإلاغخلخحن الضعاؾيخحن في وؿبت جد٣ي٤
الخاظاث الىٟؿيت وَظا لهالر جالميظ اإلاغخلت الشاهىيت.
بال ؤن الباخض ٢ض الخٔ ٚياب بٌٗ مهاصع ؤلاقبإ اإلاهمت ومجها مهاصع ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ،ل ً٨لى ٢مىا
بم٣اعهت َٟيٟت لىظضها الٟاع ١بحن ؾىت  2004وؾىت ٦ 2019بحرا في َغي٣ت جىاو ٫ألاؾغة والخالميظ واإلاجخم٘
للمهاصع ؤلاٖالميت التي حك٩ل في بًٗها بقباٖا ؤؾاؾيا لبٌٗ الخاظاث الىٟؿيت للخلميظ في ٦شحر مً
ألاخيان.
ويسلو الباخض في الجهايت بى ؤن الخاظاث ؤلاعقاصيت جسخل ٠بازخال ٝاإلاؿخىياث الضعاؾيت والجيـ
والخدهيل الضعا خي ألا٧اصيمي ،بال ؤن الٟغو ١بيجها وبحن مؿخىياث مٟهىم الظاث جإزظ ؤق٩اال مسخلٟت ٞمجها
ما يدٞ ٤٣غو٢ا واضخت ٧الخدهيل الضعا خي ومجها ما يك٩ل ٞغو٢ا َٟيٟت ٧اإلاخٛحر اإلاغجبِ بالجيـ.
مىهج الضعاؾت وإحغاءاتها:
مىهج الضعاؾت:
لٛغى الخد ٤٣مً هخاثج َظٍ الضعاؾت ٣ٞض اٖخمض الباخض ٖل اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدليلي للخٗغٝ
ٖل الٗال٢ت بحن مٟهىم الظاث والخاظاث ؤلاعقاصيت في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث لضي َلبت الؿىت الشالشت مً
الخٗليم الشاهىي بشاهىيت ؤلانالح ،وَظا ما يؿاٖضها ٖل ون ٠الٓاَغة مىيىٕ الضعاؾت والخم ً٨مً جدليل
البياهاث وال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت.
مجخمع الضعاؾت وعيىتها:
ّ
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً َالب زاهىيت ؤلانالح ،اإلالخد٣حن بالضعاؾت في الٟهل الضعا خي الشاوي لؿىت
 ،2019/2018ؤما ٖيىت الضعاؾت ٣ٞض ج٩ىهذ مً َ 70البا ممً يضعؾىن بالشاهىيت ،خيض جم ازخياعَم
بالُغي٣ت الٗكىاثيت مً زالر قٗب صعاؾيت ،وجم جىػي٘  70اؾخماعة جًم م٣ياؽ مٟهىم الظاث واؾدباهت
الخاظاث ؤلاعقاصيت ليخم اؾترظإ  58اؾخماعة ،والجضو ٫الخاىي يبحن جىػي٘ الٗيىت خؿب مخٛحراث الضعاؾت:
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 الجضوٌ عكم  :01يبحن جىػيع أفغاص الضعاؾت جبعا للمخغحراث مىطع البدث -اإلاؿخىي
اليؿبت اإلا ىيت%
عضص الؼلبت
اإلاخغحراث
56.89
33
ٖلىم وج٨ىىلىظيا
الكعبت الضعاؾيت
25.86
15
حؿيحر وا٢خهاص
17.24
10
آصاب وٞلؿٟت
اإلاعضٌ الضعاس ي
الفصلي

ؤ٢ل مً 10

22

37.93

مً  10بى 13
ٞ 13ما ٞى١

28

48.27

08

13.79

أصواث الضعاؾت:
 -1ملياؽ مفهىم الظاث للباخث ػياص بغواث ( :)2006جم بٖضاصٍ لُلبت ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت بمسخل٠
جسههاتها ،خيض يخ٩ىن اإلا٣ياؽ مً ٣ٞ 32غة ههٟها في الاججاٍ اإلاىظب والىه ٠آلازغ في الاججاٍ
الؿالب،
ج٣يـ ٧ل مجها ظاهبا مً ظىاهب مٟهىم الظاث ،ويجيب اإلاٟدىم ٖل ال٣ٟغاث جبٗا إلا٣ياؽ لي٨غث ()Likert
الخما خي :مىا ٤ٞظضا ،مىا ،٤ٞمدايض ،مٗاعى ،مٗاعى ظضا ،خيض جمىذ اؾخجابت اإلاٟدىم صعظت جتراوح
بحن ( )1-5بطا ٧اهذ في الاججاٍ اإلاىظب ،وصعظت جتراوح بحن ( )1-5بطا ٧اهذ في الاججاٍ الؿالب ،وبظل ٪جتراوح
صعظت اإلاٟدىم ٖل َظا اإلا٣ياؽ بحن ( ،)32 -160خيض حكحر الضعظت اإلاغجٟٗت بى الاججاٍ ؤلايجابي هدى
مٟهىم الظاث ،بيىما حكحر الضعظت اإلاىسًٟت بى الاججاٍ الؿالب هدى مٟهىم الظاث.
 -2كائمت الخاحاث ؤلاعقاصيت َّخمض الصماصَ ( :)2001جم بٖضاصٍ لُلبت الجامٗاث ألاعصهيت بمسخل٠
ال٩لياث ،خيض يخ٩ىن مً ٣ٞ 50غة ج٣يـ ٧ل مجها بٗضا مً ألابٗاص الخاليت لضي الُلبت( :البٗض الىٟسخي،
الجؿضي ،الٗ٣لي الضعا خي ،ألاؾغي ،الاظخماعي) ،ويجيب اإلاٟدىم ٖل ٧ل ٣ٞغة بةخضي ؤلاظاباث الخاليت:
ؤبضا ،ؤخياها ،صاثما .خيض جمىذ صعظت جتراوح ما بحن ( ،)0-2وحكحر الضعظت اإلاغجٟٗت بى خاظت اإلاؿترقض
للٗمليت ؤلاعقاصيت في مٗٓم مجاالث خياجه الصخهيت.
اإلاعالجاث ؤلاخصائيت:
للخد ٤٣مً ؤَضا ٝالضعاؾت بخهاثيا ٢ام الباخض باؾخسضام بغهامج الخ٣يبت ؤلاخهاثيت اإلاؿخٗملت في
الٗلىم الاظخماٖيت "  ،" SPSSوطل ٪الؾخسضام اإلاٗالجاث ؤلاخهاثيت الىنٟيت آلاجيت:
 -1ازخباع مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن.
 -2اؾخسضام ازخباع (.)T-test
 -3خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابيت والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت.
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هخائج الضعاؾت ومىاككتها:
عغض ومىاككت الدؿاؤٌ ألاوٌ:
ٞيما يلي ؾى٣ىم بُغح هخاثج الضعاؾت ومىا٢كتها ،وهبضؤ بالدؿائ ٫ألاو ٫الظي ههه :ما صعحت مفهىم الظاث
ومؿخىي الخاحاث ؤلاعقاصيت لضي ػلبت زاهىيت ؤلاصالح
لئلظابت ٖل الؿاا ٫جم اٖخماص اإلاٗايحر الخاليت لخٟؿحر صعظاث الُالب ٖل م٣يا خي مٟهىم الظاث والخاظاث
ؤلاعقاصيت:
 الجضوٌ عكم  :02يبحن معايحر جلييم صعحاث الؼلبت على أصواث الضعاؾت -اليؿبت اإلا ىيت  %الخلييم
الضعحت على ملياؽ
الضعحت على ملياؽ مفهىم
الخاحاث ؤلاعقاصيت
الظاث
ٞ 25ما صون
مخضوي
ؤ٢ل مً %50
ؤ٢ل مً 80
مخىؾِ
%74 – 51
50 - 25
120 - 81
ٞ %75ما ٞى١
مغجٟ٘
ؤ٦ثر مً 50
160 - 121
وٖىض خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابيت والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت ٖل ٧ل مً م٣ياؽ مٟهىم الظاث والخاظاث
ؤلاعقاصيت ْهغث الىخاثج ٦ما َى مبحن في الجضو ٫ع٢م :03
 حضوٌ عكم  :03يبحن صعحاث اإلاخىؾؼاث الخؿابيت إلافهىم الظاث والخاحاث ؤلاعقاصيت لضي الؼلبت -الخلييم
الاهدغاف
الىؾؽ
اإلاضي
الضعحت
الضعحت
اإلالياؽ
اإلاعياعَ
الخؿابي
الضهيا
العليا
مخىؾِ
14.59
107.5
66
70
136
مفهىم الظاث
مخىؾِ
13.67
40.43
63
14
77
الخاحاث
ؤلاعقاصيت
يالخٔ مً هخاثج َظا الجضو ٫ؤن مخىؾِ صعظاث الُالب ٖل م٣ياؽ مٟهىم الظاث يؿاوي ()107.5
ويم ً٨ج٣ييم َظا اإلاؿخىي جبٗا للمٗياع اإلاٗخمض في الضعاؾت بإهه مخىؾِ ،ؤما مخىؾِ صعظاث الُلبت ٖل
مؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت ٣ٞض بل )40.43( ٜوَى مؿخىي مخىؾِ جبٗا للمٗياع اإلاٗخمض في الضعاؾت.
ولضي م٣اعهت َظٍ الىديجت م٘ هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت يدبحن لىا اجٟا٢ها م٘ صعاؾت ٧ل مً (الخلٟي )2002
وصعاؾت (ؤبى قمٗت  )1995اللخان ؤقاعجا بى اعجٟإ مؿخىي مٟهىم الظاث لضي الُلبت الجامٗيحن ولً٨
باإلاؿخىي اإلاخىؾِ ،بيىما ازخلٟذ هخاثج الضعاؾت م٘ صعاؾت الكٗ٨ت ( )1991التي ؤقاعث بى اعجٟإ مؿخىي
مٟهىم الظاث لضي الُلبت.
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و٢ض يغظ٘ الباخض اإلاؿخىي اإلاخىؾِ إلاٟهىم الظاث بى الٓغو ٝالتي يمغ بها َلبت الب٩الىعيا ،خيض جخمحز
َظٍ اإلاغخلت ب٩ىجها اهخ٣اليت بحن مؿخىيحن صعاؾيحن َما اإلاؿخىي الشاهىي والجامعي ،و٦ظا مغوعٍ مً اإلاغاَ٣ت
التي يٗيل مغخلتها ألازحرة ،مما يجٗل مىٓىعٍ ًٖ هٟؿه وبيكخه اإلاديُت مكىقت هىٖا ما ،ألن نىعة
اإلاغاَ ًٖ ٤هٟؿه جسخل ًٖ ٠نىعجه وَى قاب عاقض.
ومً الٗىامل التي ؤصث بى طل ٪ه٣و ؤلاعقاص والخىظيه الظي الخٓه الباخض ٖل مؿخىي َلبت الكهاصة
هٓغا لً ِٛالبرهامج الضعا خي مما ظٗل البرامج ؤلاعقاصيت ج٣ام بُغي٣ت ٖكىاثيت ٚحر مىٓمت ومضعوؾت،
وَى ما ٢ض ياصي بى اوٗ٩اؽ ؾلبي ٖل جغ٦حز الُالب وؤصاثه اإلاُلىب.
عغض ومىاككت الدؿاؤٌ العام:
والظي يىو ٦ما يلي :هل جىحض عالكت اعجباػيت صالت إخصائيا بحن صعحتي ملياؽ مفهىم الظاث
والخاحاث ؤلاعقاصيت لضي ػلبت الؿىت الثالثت زاهىَ بثاهىيت ؤلاصالح
وجىو الٟغييت ٖل ؤهه :جىحض عالكت اعجباػيت ؾالبت بحن صعحتي ملياؽ مفهىم الظاث والخاحاث
ؤلاعقاصيت لضي ػلبت الؿىت الثالثت زاهىَ بثاهىيت ؤلاصالح ،والجضو ٫الخاىي يىضر الٗال٢ت:
 حضوٌ عكم  :04يبحن هخائج معامل اعجباغ بحرؾىن لضاللت العالكت بحن صعحاث ملياؽ مفهىم الظاثوالخاحاث ؤلاعقاصيت -
مؿخىي الضاللت
معامل الاعجباغ
اإلالياؽ
**0.01
-0.708
مفهىم الظاث
الخاحاث ؤلاعقاصيت
يخطر مً هخاثج الجضو ٫ع٢م  04ؤن ٢يمت مٗامل الاعجباٍ بحن الخاظاث ؤلاعقاصيت ومٟهىم الظاث لضي َلبت
الؿىت الشالشت زاهىي ي٣ضع بـ (ٖ )-0.708ىض مؿخىي الضاللت ( ،)0.01وَظا يٗجي ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَيت
ؾالبت ٢ىيت بحن الخاظاث ؤلاعقاصيت ومٟهىم الظاث لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت ؤلانالح ،مما
يٗجي ؤن الٟغو ١في صعظاث الُالب ٖل مؿخىي مٟهىم الظاث جٟؿغٍ الىخاثج ٖل صعظاث م٣ياؽ الخاظاث
ؤلاعقاصيت ،وؤن اهسٟاى مؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي الُالب يٟؿغٍ اعجٟإ مؿخىي مٟهىم الظاث
لضيه ،ؤي ؤن َاجان الهٟخان مترابُخان ٖ٨ؿيا م٘ بًٗهما البٌٗ.
وجخَ ٤ٟظٍ الىديجت م٘ صعاؾت ٧ل مً (ؾهحر  )2004و صعاؾت (الًاَغ )2017اللخان جخ٣ٟان في وظىص ٖال٢ت
اعجباَيت طاث صاللت بخهاثيت بحن الخاظاث الىٟؿيت ونىعة الظاث ،وؤن جلبيت َظٍ الخاظاث حؿاٖض في
حك٨يل مٟهىم بيجابي ًٖ الظاث وج٣ضيغ الظاث.
ل٣ض ظاءث َظٍ الىديجت لخضٖم الاٞتراى الىٓغي الؿاثض خى ٫الٗال٢ت بحن الخاظاث بهٟت ٖامت ومؿخىي
مٟهىم الظاث ،بط ؤن ؤلاوؿان يؼصاص اخترامه لىٟؿه وج٣ضيغٍ لظاجه ٧لما خ ٤٣الخاظاث لضيه ٖل ازخالٞها
بحن الجىاهب الىٟؿيت والٗ٣ليت والجؿضيت والاظخماٖيت والٗاَٟيت ،ؤما بطا ؤز ٤ٟفي جلبيت خاظاجه ٞةهه
يهٛغ طاجه و٢ض يهل في بٌٗ ألاخيان بى اخخ٣اعَا و٦غَها وَظا ما يالخٔ لضي بٌٗ الُلبت الظيً
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يؼاولىن وكاَهم الضعا خي ٖل مؿخىي بٌٗ الكٗب الضعاؾيت التي ليـ لضحهم جهىع ٖجها وال ًٖ ٢ضعاتهم
ألا٧اصيميت التي جاَلهم للىجاح في خياتهم اإلاهىيت والٗلميتٞ ،مؿخىي مٟهىم الظاث وزي ٤الهلت بمؿخىي
جلبيت الخاظاث ؤلاعقاصيت لضيه ،وجلبيت الخاظاث ؤلاعقاصيت وزي ٤الهلت بالبيئت اإلاضعؾيت والاظخماٖيت وختى
الٗاثليت التي حؿاٖض في جٟهم جل ٪الخاظاث وجلبيتها.
عغض ومىاككت الدؿاؤٌ الثالث :والظي يىو ٦ما يلي :هل جىحض فغوق طاث صاللت إخصائيت في مؿخىي
مفهىم الظاث لضي ػلبت الؿىت الثالثت زاهىَ بثاهىيت ؤلاصالح حعؼي إلاخغحر الكعبت الضعاؾيت والخدصيل
الضعاس ي .
وجىو الٟغييت ٖل ؤهه :جىحض فغوق طاث صاللت إخصائيت في مؿخىي مفهىم الظاث لضي ػلبت الؿىت
الثالثت زاهىَ بثاهىيت ؤلاصالح حعؼي إلاخغحر الكعبت الضعاؾيت والخدصيل الضعاس ي ،والجضو ٫الخاىي يىضر
الٟغو:١
 حضوٌ عكم  :05يىضح صاللت الفغوق في مؿخىي مفهىم الظاث يعؼي إلاخغحرالكعبت الضعاؾيت والخدصيل الضعاس ي -
صعحت مؿخىي اللغاع
ث.
حجم اإلاخىؾؽ الاهدغاف
مفهىم الظاث
العيىت الخؿابي اإلاعياعَ اإلادؿى الخغيت الضاللت
بت
 0.5ال جىظض
56
0.83
1.82
10.70
58
الخدصيل الضعاس ي
صاللت
الكعبت الضعاؾيت
يخطر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )05ؤن ٢يمت  tاإلادؿىبت ج٣ضع بـٖ )0.83( :ىض مؿخىي صاللت ( )0.5وبضعظت
خغيت حؿاوي ( ،)56وَظا ما يٗجي ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث جبٗا إلاخٛحر
الكٗبت الضعاؾيت والخدهيل الضعا خي ،بمٗجى ؤن مؿخىي مٟهىم الظاث لضي َلبت زاهىيت ؤلانالح ال يسخل٠
بازخال ٝمؿخىي الخدهيل الضعا خي والكٗبت الضعاؾيت ،وجسخل ٠هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ٧ل
مً (الخؿحن  ،1987ظغػيلي وبيٟغَاعث َ ،2002ىط وعيجزوىي  )2005التي طَبذ بى ؤن مؿخىي مٟهىم
الظاث يسخل ٠بازخال ٝمؿخىي الخدهيل الضعا خي لضي الُلبت اإلاخمحزيً وٚحر اإلاخمحزيً ،بيىما ال جىظض
َىا ٥ازخالٞاث ظىَغيت بحن الخسههاث الضعاؾيت ومؿخىي مٟهىم الظاث.
و٢ض يٗؼو الباخض طل ٪بى ؾببحن ،ألاو :٫ي٨مً في حكابه الٓغو ٝالا٢خهاصيت والتربىيت التي يٗيكها ؤٞغاص
الٗيىت مىيىٕ الضعاؾت ،خيض يٗيل ٚالبيت الُلبت في البيئت هٟؿها ٦ما يسًٗىن لىٟـ الٗىامل
والٓغو ٝالتي جماعؾها ؤهٓمت اإلااؾؿت الخٗليميت ٖلحهم ،ؤما الؿبب الشاوي ٞي٨مً في اإلاؿخىي اإلاخىؾِ
لىخاثج مٗضالث الضوعة ألاوى للٗيىت مىيىٕ الضعاؾت ،وَى ما يٟؿغٍ اإلاخىؾِ الخؿابي إلاٗض ٫الخدهيل
الضعا خي الظي ي٣ضع ب ـ ( ،) 10.70و٢ض يغظ٘ الباخض طل ٪بى ٖضة ؤؾباب لٗل مً ؤَمها والتي يهغح بها
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ال٨شحر مً الُلبت َى ه٣و جٟاٖلهم واهضماظهم بالك٩ل ال٩افي م٘ الضعاؾت زال ٫الٟهل ألاو ،٫مما ؤُٖى
هخاثج مخىؾُت في جهايت الازخباع.
عغض ومىاككت الدؿاؤٌ الغابع :والظي يىو ٦ما يلي :هل جىحض فغوق طاث صاللت إخصائيت في مؿخىي
الخاحاث ؤلاعقاصيت لضي ػلبت الؿىت الثالثت زاهىَ بثاهىيت ؤلاصالح حعؼي إلاخغحر الكعبت الضعاؾيت
والخدصيل الضعاس ي .
وجىو الٟغييت ٖل ؤهه :جىحض فغوق طاث صاللت إخصائيت في مؿخىي الخاحاث ؤلاعقاصيت لضي ػلبت
الؿىت الثالثت زاهىَ بثاهىيت ؤلاصالح حعؼي إلاخغحر الكعبت الضعاؾيت والخدصيل الضعاس ي ،والجضو ٫الخاىي
يىضر الٟغو:١
 حضوٌ عكم  :06يىضح صاللت الفغوق في مؿخىي الخاحاث ؤلاعقاصيت يعؼي إلاخغحرالكعبت الضعاؾيت والخدصيل الضعاس ي -
صعحت مؿخىي اللغاع
ث.
حجم اإلاخىؾؽ الاهدغاف
الخاحاث ؤلاعقاصيت
العيىت الخؿابي اإلاعياعَ اإلادؿى الخغيت الضاللت
بت
 0.5ال جىظض
56
0.64
1.82
10.70
58
الخدصيل الضعاس ي
صاللت
الكعبت الضعاؾيت
يخطر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )06ؤن ٢يمت  tاإلادؿىبت ج٣ضع بـٖ )0.64( :ىض مؿخىي صاللت ( )0.5وبضعظت
خغيت حؿاوي ( ،)56وَظا ما يٗجي ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت جبٗا
إلاخٛحر الكٗبت الضعاؾيت والخدهيل الضعا خي ،بمٗجى ؤن مؿخىي الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت زاهىيت
ؤلانالح ال يسخل ٠بازخال ٝمؿخىي الخدهيل الضعا خي والكٗبت الضعاؾيت.
وهجض ؤن هخاثج َظٍ الضعاؾت جخ ٤ٟم٘ هخاثج ٧ل مً ( نميلي  ،2001الُ٣ىاوي  )2011خيض جىنلذ صعاؾت
نميلي بى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا بحن الكٗبخحن الكغٖيت والٗلميت في الخاظاث ؤلاعقاصيت٦ ،ما
جىنلذ هخاثج صعاؾت الُ٣ىاوي بى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في ؤبٗاص الخاظاث الىٟؿيت جبٗا إلاخٛحر
الخدهيل الضعا خي ،بال ؤن هخاثج صعاؾت اإلاٟضي ( )2004ؤزبدذ وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت بحن َالب
اإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والشاهىيت في مخىؾِ ما جد٣٣ه مً بقبإ للخاظاث لهالر اإلاغخلت الشاهىيت.
و٢ض يغظ٘ الباخض َظٍ الىخاثج بى ٧ىن الخاظاث ؤلاعقاصيت لضي َلبت الؿىت الشالشت زاهىي بشاهىيت ؤلانالح
ال جسخل ٠بيجهم هٓغا للماؾؿت الىاخضة التي ججم٘ الٗيىت مىي٘ الضعاؾت و٦ظا حكابه الاَخماماث
والُمىخاث وختى الخدضياث اإلاؿخ٣بليت بحن الُلبت٦ ،ما يم ً٨جٟؿحر جل ٪الىديجت باخخما ٫جإزحر اإلاديِ
الش٣افي والاظخماعي اإلاهيمً ٖل الُلبت ،مما خا ٫صون وظىص ٞغو ١ظىَغيت إلاخٛحر الخدهيل الضعا خي
ّ
والكٗبت ؤزغجا ٖل الخاظاث ؤلاعقاصيت للُلبت.
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الاؾخيخاج العام:
ههل في ألازحر بى جهايت َظٍ الضعاؾت التي هغظى ؤن جٟيض ٦ال مً الباخشحن ألا٧اصيميحن وألاؾاجظة وؤلاصاعيحن
طوي الٗال٢ت م٘ اإلاغخلت الشاهىيت وزانت ما حٗل ٤بالؿىت الجهاثيت لهظٍ اإلاغخلت والتي حٗخبر ؾىت مهمت مً
مىٓىع الُلبت واإلااؾؿت الخٗليميت والٗاثلت واإلاجخم٘ ،لظا وظب البدض في مىيىٕ مٟهىم الظاث والخاظاث
ؤلاعقاصيت لضي الُلبت إلاا يلبي ٞهم َظيً اإلاىيىٖحن مً خاظاث هٟؿيت وحٗليميت وجىميت لخ٣ضيغ الظاث
الظي يالخٔ ه٣هه لضي الُلبت اإلا٣بلحن ٖل الكهاصاث الغؾميت.
ومً ؤَم ما جىنل بليه الباخض في َظٍ الضعاؾت مضي ؤَميت اإلاىيىٕ ٖل الهٗيض الٟغصي والاظخماعي ،بط
مً زال ٫اإلاىا٢كت م٘ الُلبت جبحن لضحهم ه٣و في ٞهم طواتهم هديجت لى٣و ٞهم خاظاتهم ؤلاعقاصيت هاَي٪
ًٖ جلبيتها ،مما ق٩لذ ٖاث٣ا ؤمام جدهيلهم وٖال٢اتهم الضعاؾيت والاظخماٖيت.
جىصياث الضعاؾت:
ٖل يىء ما جىنل بليه الباخض مً هخاثج في َظٍ الضعاؾت يم ً٨ج٣ضيم بٌٗ الا٢تراخاث والخىنياث التي
مً قإجها ؤن جضٖم هخاثج َظٍ الضعاؾت وجُىيغ وجىظيه الجهىص اإلابظولت ٖل مؿخىي اإلااؾؿاث الخٗليميت،
لظا يىصخي الباخض بجملت مً الخىنياث الخاليت:
 ال٣يام بضعاؾاث ممازلت في اإلااؾؿاث واإلاىاَ ٤الخٗليميت ألازغي للخإ٦ض مً زباث هخاثج َظٍ الضعاؾت. يغوعة ج٣ضيم م٣اييـ لٟهم خاظاث الُلبت اإلاسخلٟت في ٧ل اإلاغاخل الخٗليميت ،وطل ٪بهض ٝوي٘ بغامجبعقاصيت جخالءم وجد٣ي ٤خاظاتهم.
 الاَخمام بالخ٩ىيً اإلاىاػي للُلبت اإلا٣بلحن ٖل امخدان قهاصة الب٩الىعيا والظي حهض ٝبى الخٗغي ٠بإَماإلاهاعاث الضعاؾيت التي يدخاط بلحها و٦ظا الخسههاث ومىانب الكٛل والخ٩ىيىاث الجامٗيت التي تهم
الُالب والتي جؼيض مً صاٗٞيخه هدى الخدهيل الضعا خي للخم ً٨مً جد٣ي ٤بى جل ٪ألاَضا.ٝ
 اَخمام الجهاث اإلاٗىيت ووايعي الؿياؾت اإلاضعؾيت وؤصخاب ال٣غاع بيخاثج الضعاؾاث الىٟؿيت لغؾم زُتحؿهم في الغ ٘ٞمً مؿخىي الُلبت وجد٣ي ٤طواتهم في مسخل ٠مجاالث الخياة.
كائمت اإلاغاحع:
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الىخب:
 -1نالر خؿً ؤخمض الضاَغيٖ ،2008 ،لم الىٟـَ ،بٗت ّ ،1
ٖمان ،صاع نٟاء لليكغ والخىػي٘.
ٖ -2بض الٟخاح صويضاع ،1993 ،ؾي٩ىلىظيت الىمى والاعج٣اء ،صون َبٗت ،بحروث ،صاع الجهًت الٗغبيت.
ٖ -3ضؽٖ ،بض الغخمان وجى ،١محي الضيً ،1998 ،اإلاضزل بى ٖلم الىٟـَ ،بٗت ّ ،5
ٖمان ،صاع ال٨ٟغ
للُباٖت واليكغ والخىػي٘.
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 -4الٟغط ،جيمٖ ،بض الجابغ ،1999 ،مباصت الخىظيه وؤلاعقاص الىٟسخي ،صون َبٗتّ ،
ٖمان ،صاع الهٟاء لليكغ
والخىػي٘.
اإلاظهغاث الجامعيت:
 -5ؤمؼيان ػبيضةٖ ،2007 ،ال٢ت ج٣ضيغ الظاث للمغاَ ٤بمك٨الجه وخاظاجه ؤلاعقاصيت ،صعاؾت م٣اعهت في
يىء مخٛحر الجيـ ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،ليت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهيت ،ظامٗت باجىت.
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