غنز٥ ،) ( ْذد٥ ث، ذ٦ ثجمل، رتدْز ثألعجعْز٥ْز ث٦١ ز أحبجط٦ـب

ِ ثؾبْجػٖٝز ًًث٦٥ِ ثٝ دني ًث٤ثجملجص ثؾبشع
ذ٪ فب٨ْ إعشثء إدشثى- د-٧

ْشدْز٥ٖز ث٦٥ ث٨غٝ . ثال٭غج٭ْز٧ٌ٦ْ٦٥ رتدْز٥ْز ث٦١ . ْز دّجىل٩ؽج
)8112.3.81 نؾش يف٦٥ ٤ذٝ ، 8112.1.7 نؾش يف٦٥ ٧ذٝ(
/ خـ٦ثؾب
ًجٝجٙضـ آّٚ ججملجصٙ ،ذقظ ثجملجص٩ ج فََ دو٩ ٤جء دبغ٪٦ْ٥ ّنجّز ث٬٩ ٌْشدْز مل حي٥ذالٕز ث٥ذجفظ ث٩ ٬٩ ًذقغج٩ ٤ْ٥ً،  ثؽبٌك يف ثجملجص٬٩ جء٪٦ْ٥غش ث١ذ أٞ٥
 فبغٌعجً ًثؾبنٌَس٣ٌْٞقٌسثً ثؾب٩ و٥ خْجٜ٦ْنيٙ ،ٌثفذر٥ضؾشدز ث٥ ث٬ّ  ّْرب ذبج٫ ّغضيِْ أ٤ذّو ّذر ًعجة٥ ٫ٌ٢ ثألدّخ حبْظ ص٧ج٩ضْذري أ٥ ث٬٩ ًثعْز
يت٥قٌسر ث٥ ث٠٦ صٟيج يف إدسث٦١  فٌثعوٟضؾرتٙ ،ِٞ٦ضو أً ربشدضو إىل ثؾبضٚ ّجى٤ٞيج ثألدّخ يف ٭٦ٖ ّنجفش إحيجء ّغض٠٥ ر٤١ً ًنٌَسث٩ ٌُ٪ٌّجً ًثؾبغ٪غ٩
 ثإلدذثّْز٣ج٪ّذالِٕ ؾبْْجس ثأل٥ضيٌس ث٥ْز ث٦٪ّ ْٜٙز صٌثٚ ٭ٌمـ ٍجىشر خ٫ْنج أ٦ّ ٌثؽخ٥ ث٬٩ ْشدْز ًؽذ٭ج٥ذالٕز ث٥نج يف ثٞ٪ْ ًؾبج ص-ُيج ثألدّخ ثؾبذذ٩ذّٞ
-ز ًثجملجصْٞٞرتثديْز دني ثؼب٥ز ثْٝال٥ ث٠٦شثدىج ص٩ً

Transmitted Metaphor between Living Reality and Language Reality
Inst.Dr. Esraa Ibrahim Mohammed Al-Khazragi
College of Education for Human Sciences /University of Diyala
Abstract
The linguists exaggerated in studying the metaphor that it considers the most important
subject among other figurative types of Arabic language. The metaphor opens up different
horizons of expression in front of writers so that they have many tools to write about one
experience. It starts with the imagination to draw the logical as noticeable, the noticeable as
audible and the audible as noticeable. All of these are inspiration factors the writer exploits in
conveying the experience and passion into the reader. So, all the senses take part in realizing
that image provided by the creative writer.
When we study the Arabic rhetoric, we find that we have to clarify the hidden phenomena that
compatible with the rhetoric development of the creative works standard which intends to show
the correlation between reality and metaphor.
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

ًّشك ٌ٩عِ أّنجً ألٌٝث ٣ثٞ٥ذ٩جء ٩ً،ضذْز يف ث٥ذقظ ثؾبنيؼ

ثؾبٞذ٩ز /

ث٥ضق-ِ٦ْ٦

ثؼب٪ذ هلل سح ثْ٥جؾبني ًث٥قالر ًث٥غال َ٦ّ ٧عْذ٭ج فب٪ذ

ًٝذ ًثؽيضين دْل ث٥قٌْدجس يف إلبجص ث٥ذقظ ث٥نجصؼ ١ ٬٩غشر

سعٌ ٣ثهلل (ف َ٦ثهلل ّْ٦ز ًع َ٦ًّ )٨٦آ٥ز ًفقذو

ث٥ذسثعجس ث٥يت صْشك ؿبج ً ٬٢٥ؽجءس ٩ض٢شسر يف دْنيج ،أً

أطبْني-

صْشك دْل ؽٌث٭خ ثؾبٌمٌُ٢ٙ ،ج ِ٦٪ّ ٫ثعضنضجػ أ٩ج ؾبج

ًدْذ-

زبذط ّنو ثٞ٥ذ٩جء يف ىزث ثػبج٭خ ًسديو دج٥ضْٖري ثؼبجف٤

ٙئ ٬٩ ٫أى ٨خيٌثس ث٥ذقظ ثألددِ ًأ١غشىج فٌْدز ثخضْجس

ؾبذٌ٥الس ِٚٙ ،ثٖ٦٥ز أٚ٥جً أمه٦ش ْ٩ج٭ْيج ً٩نَ ؽناهج،

٩ؾ٦٢ز ث٥ذقظ ًالعْ٪ج أْ٩ ٤١ ٫ذثْٙ ٫و ثْ٥ذّذ ٬٩

ًث٭ٞنَ ص٩جاهج ًمجّش ْ٩جؾبيج ًىنج ٟثٚ٥جٍجً رىذش ْ٩ج٭ْيج

ثؾبٌمٌّجس ًثؾبؾ٢الس ث٥يت دي ٬٢صنجًؿبج دج٥ذقظ ًث٥ذسثعز،

دزىجح ثػبجىْ٦ز ًمل ّ ٘ٞىزث ثإلؽ٢ج ٣ثّ ٌُٖ٦٥نذ أٚ٥جً

ًديغ ٤ثجملجص ٍجىشر  ٬٩أىٌٍ ٨ثىش ث٥ضْذري ث ٌُٖ٦٥يف ٖ٥ز ثؼبْجر

مجُ ٩ج زبضيج ،د ٤أ٭ذغو ّ َ٦أٚ٥جً ثعضرتس ٩ذٌ٥الصبج

ثْ٩ٌْ٥ز ًث٥نقٌؿ ثألددْزًٝ ،ذ ربجًصس أمهْضو فذًد ثىض٪ج٧

٥ٌْٙش ثألة٪ز يف ربذّذىج ّ َ٦ث٥ذقريرٞ٥ً -ذ ثعضْنش

ّ٪٦جء ث٥ذالٕز إىل ثىض٪ج ٧ث٪٦ْ٥جء ّ َ٦ثخضالٗ ث٥ضخققجس،

دبقجدس ّذر ً ٬٩ثمهيج (/ث٥ذالٕز ثْ٥شدْزٞ٩ ،ذ٩جس

ٙيذٗ ث٥ذقظ ىٌ ثإلؽجدز ّ ٬ىزه ثالعت٦ز م ( ٬٪ثجملجص

ًصيذْٞجس ،د -دّْ ٬غَ دجىجىش ،دثس ث٢٥ضخ ثػبذّذر

ًّالٝضو دجؼب ٣ٌٞث٥ذالْ٥ز) ٥ز ٠٥عْذًس ث٥ذقظ يف ٠٦ٙ

ثؾبضقذر – دريًس( ً )٧8008 ،ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط

٩ذقغني ًمهج /ثؾبذقظ ثالًٚ٩ ٣يٌ ٧ثجملجص دْج٩ز ًثجملجص ثؾبشع٤

ث ،ٌُٖ٦٥د -فب٪ذ دذسُ ّذذ ثػب ،٤ْ٦دثس ث٥نينز ثْ٥شدْز –

خبجفزً ،ثؾبذجدا ث٥يت ّْ٦ّ ٧ٌٞيجً ،ثؾبْنَ ثً ٌُٖ٦٥ثؾبْنَ

دريًسٙ )0980 ،نالً ّ٩ ٬قجدس أخشٍ  ،ع ٨ثخضض٨

ثجملجصًُ ،ر١ش أٌٝث ٣ث٪٦ْ٥جء ثْ٥شح ثٞ٥ذ٩جء يف رً ، ٠٥أ٩غ٦ز

ث٥ذقظ ح أى ٨ث٥نضجةؼ ث٥يت صٌف٦ش إْ٥يج-

ْْٚ٢٥ز ث٥ضق ًٜٙ َ٦ّ ٤ْ٦ثؾبٚجىْ ٨ثؾبْض٪ذر يف ث٥ضق-٤ْ٦

ًآخش دٌّ٭ج أ ٫ثؼب٪ذ هلل سح ثْ٥جؾبني

ًثؾبذقظ ث٥غج٭ِ /ثٖ٦٥ز يف ثجملجص ثؾبشع٥ ،٤ز ٠٥عض٫ٌ٢
دسثعيت ّ٩ ًٜٙ َ٦ج ّشك ٙنال ّ ٬صٌمْـ ر ٠٥دجأل٩غ٦ز،
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

 ِ٩ً -ىزث ٙئ ٫يف ١ضجدو سبشجيجس ـبجصّز صنذسػ زبش ثجملجص

ثؾبذقظ ثألًٚ٩ / ٣يٌ ٧ثجملجص ًثجملجص ثؾبشع-٤

ثؾبشع ٤دً ٫أّ ٫ز١شه دجالع ٬٩ً ٨ثأل٩غ٦ز ث٥يت أًسدىج,/

ّٞغ ٨ث٥ذالٕز ٥غالعز ّ٩ ٧ٌ٦ضنٌّز شبغ ٤أى ٨ثحملجًس ث٥يت زبشؿ
ّ َ٦إٍيجسىج طبج ٣ث٢٥الً ٧دالٕضو ًىِ ٨٦ّ /ثؾبْج٭ِ٨٦ّ ,

٥ٌٝو صْجىل " ًعت ٤ثٞ٥شّز ث٥يت ُ١نج ْٙيج ًثْ٥ري ث٥يت أٝذ٦نج ْٙيج

ث٥ذْج ٨٦ّ – ٫ث٥ذذِّ-

ًإ٭ًج ٥قجد ( "٫ٌٝعٌسر ٌّع٘ /آّز  ، )-88أُ أعن ٬٩ ٣يف
ثٞ٥شّز أُ أى ٤ثٞ٥شّز-

()8

ٙج ٨٦ْ٥ثألًُّْ ٣ين دبج حي٦٪و ث٢٥ال ٬٩ ٧دالالسً ،ث ٨٦ْ٥ث٥غج٭ِ
ُّْين ديشثة ٜث٥قْجٕز ؿبزه ثؾبذٌ٥السً ،ث٥ذجح ث٥غج٥ظ خيضـ

ًٝذ زبذط ثػبجفٌ (855ه) ّ ٬ثجملجص يف ٌ٩ثمِْ ّذّذر

جب٪جْ٥جس ث٢٥الً ٧فبجعنو ثَْٚ٦٥ز ًثؾبْنٌّز-

١ ٬٩ضجدو (ثؼبٌْثً ،)٫ثجملجص ّنذه ٝغْ ٨ثؼبْٞٞز ًٞ٩جد٦يج ،أل٭و
ّؾض٩ ٜنيج ّ ِ١زىخ دو ثؾبض ٨٦٢إىل ْ٩نَ آخش ٝشّخ ٬٩

ّقن٘ ثجملجص يف ٩ذجفظ ّ ٨٦ث٥ذْج ،٫إر ُّْذُّ أفذ أسدِ ىشثةٜ

ثألفً ٤رُ ّالٝز دو -أ٩ج ثد ٬ؽين ( /٣ٌْٞٙأ ٨َْ٩ ّ٫ث٢٥ال٧

ّقجٓ ذبج ثً ٌٚ٦٥ىِ  /ث٥ضؾذْوً ،ثالعضْجسر ًثجملجص ثٌُٖ٦٥

ـبجص ال فْٞٞز ًّشٍ أ ّ٫ثجملجص ال ّ ِٞيف ث٢٥الًّْ ٧ذ٬ّ ٣

دنٌّْو( ثؾبشعً ٤ثالعضْجسر) ً،ثً ِ٦ْٞ٥ث٢٥نجّز-

ثؼبْٞٞز إْ٥و ثال ؾبْج ٫عالعز ىِ /ثالصغجُ ًث٥ضٌْ١ذ ًث٥ضؾذْو ٙئّ٫

ًٝذ صنجً ٣ثٍ ٫ٌٌّٖ٦٥جىشر ثجملجص ٩نز ث٥ذذثّجس ثألًىل ْ٥قش

ّذ ٧ىزه ثألًفجٗ ث٥غالعز ١ج٭ش ثؼبْٞٞز ث٥ذضز) ًثعضؾيذ

ث٥ضذًّ ،٬ر ٠٥أ ٫ىزث ثؾبقي٦ـ مل ّٝ ٬٢ذ ًمِ دبْنجه

د ٣ٌٞث٥نيب (ف َ٦ثهلل ّْ٦و ًع /)٨٦يف ًف٘ ثٚ٥شط ىٌ

ثالفيالفِ ث٥زُ ىٌ ّْ٦و إال يف ثْ٥قش ثْ٥ذجعِ ّّ َ٦ذ

"ث٥ذقش" ّ /٣ٌٞأ٩ج ثالصغجُ ٙأل٭ّو صثد يف أغبجء ثٚ٥شط ث٥يت ىِ

ّذذ ثٞ٥جىش ثػبشؽج٭ِ(ًٝ ، )0ذ عذٞو دبج ىٌ ٞ٩جسح ٥و يف ٩ج

ثػبٌثد ًٕريىج ًأ٩ج ث٥ضٌْ١ذ ٙأل٭ّو ؽْو ثْ٥شك دجػبٌىش ًىٌ

ّذْ٦ّ ٣و – أدٌ ّذْذر ٪ْ٩ش د ٬ثؾبغنَ (س800ه) يف ١ضجدو

ث٥غذش يف ث٥نٚظ ً أ٩ج ث٥ضؾذْو ٙأل٭ّو ؽشّو جيشُ يف ث٢٥غشر

ث٥زُ غبِ (ـبجص ثٞ٥شآً ،)٫ث٥زُ " ّججل ْٙو ْْٚ١ز ث٥ضٌف٤

ـبشٍ ثؾبجةز-

إىل ٙي ٨ثؾبْج٭ِ ثٞ٥شآ٭ْز دجفضزثء أعجْ٥خ ثْ٥شح يف ١ال٩ي٨

()3

أ٩ج ث٥ؾشّ٘ ث٥شمِ(س  ٦٠٤ىـ ) ٥ٌٝ ٬ّ ٣ٌْٞٙو صْجىل/

ًعنني ٨يف ًعجة ٤ثإلدج٭ز ّ ٬ثؾبْج٭ًِ ،مل ّْ ٬دججملجص دبج ىٌ

(ًأُؽْشِدٌُث يف ٌ٦ُٝدِي ُ٨ثِْ٥ؾْ ()َ٤عٌسر ث٥ذٞشر---( ) 93/

ٝغْ ٨ثؼبْٞٞزً ،إمنج ُّين دبؾجص ثّٓز ٩ج ُّْرب دو  ٬٩ثّٓز(*)
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

ًىزه ثعضْجسر ً ،ثؾبشثد ذبج فٚز ٌ٦ٝذب ٨دجؾبذجٖ٥ز يف فخ

ثخضقجؿ ؽين ٨دنى٦يج ١ج ٫دبنض٥ز ث٥ني٩ ٜنيج  ،ثر ال صّجدر

ثْ٥ؾ٢ٙ ، ٤ناهج صؾشدش فذّو ٪ٙ ،جصؽيج كبجصؽز ثؾبؾشًح

ْٙيج ًال عْز ّنذىج ٪١ ،ج أّذ ثجملجص ّ ٣ٌٞث٥ؾجّش /ث٩ضأل

ً ،خج٥ييج قبج٥يز ث٥ؾِء ثؾب٦زًرً -فزٗ فخ ثْ٥ؾ٤

ثؼبٌكٙ -ج ٫ثؼبٌك ال ّض١ً ٨٦٢ز ٠٥ؽين٩ ٬٢٥ً ، ٨ج

٥ذال٥ز ث٢٥الْ٦ّ ٧و  ،أل ٫ثٌ٦ٞ٥ح ال ّقـَ ًفٚيج دضؾشَح

َّيش  ٬٩ث٩ضالء ثالعنني ؽشٍ ـبشٍ ث٥ني٩ ٜني٪ج -ع ٨أدج٫

ً٥ٌٝو صْجىل ً( /ال صَؾََّْْ ْ٤زََٟ

دْذ ر ٠٥أ٭و جيٌص أ ٫ٌ٢ّ ٫ثؾبشثد دج ٣ٌٞ٥ػبين ٨ىٌ ث٣ٌٞ٥

٥ٌ٦ْٖ٩زً إىل ُّن ()َ٠ِٞعٌسر ثالعشثء ٗ -)89/ث٥شمِ ّ٣ٌٞ

ألى٦يج ٢ٙ ،ن ٫ثهلل صْجىل ٝج ٧ٌّ / ٣٭ ٣ٌٞألى ٤ؽينً -٨ىزث

يف ـبجص ىزه ثّٓز ً( /ىزه ثعضْجسر ْ٥ً -ظ ثؾبشثد ذبج ثْ٥ذ

ثجملجص ؽجةض ٖ٥ز ً ،ىٌ ث٥زُ غبجه ث٥ذْج٭ٌّْ ٫ثفيالفج ٪ْٙج

ىِ ثػبجسفز ّ َ٦ثؼبْٞٞز ً ،ثمنج ث٢٥ال ٧ثألً١ ٣نجّز ّ٬

دْذ  ،دججملجص ث٥زُ ّالٝضو ثحملّْ٦ز ،أل ٫ؽين ٨فب ٤ألى٦يج،

ث٥ضٞضري ً ،ث٢٥ال ٧ثٓخش ّ ٬ث٥ضذزّش١ً -المهج ٩ز ،٧ٌ٩فضَ

٢ٙن٭و ر١ش ثحملً ٤أسثد ثؼبج-٣

ًثجملجص ّنذ ثد ٬سؽْٜ

ّ٩ ّ٤١ ٘ٞني٪ج ّنذ فذّه ً ،ال جيشُ إال ثىل أ٩ذه ًٝ ،ذ

(456ه) ّ ِٞيف ١غري  ٬٩ث٢٥الً -٧ىٌ أد ٬٩ ٔ٦ثؼبْٞٞز،

ٙغَش ىزث ٥ٌٝو عذقج٭و ً( /ثْ٥زّ َ٬إرث ث٭ٌَََٞٚث مل ُّغشٌِٙث ًمل

ًأفغٌْٝ٩ ٬جً يف ثٌ٦ٞ٥ح ًثألغبجُ ًث٥ضؾذْو ًثالعضْجسر

ثْ٥ؾ َ٦ّ ٤ثؼبْٞٞز)-

()4

َّْٚضَشًث ً١ج َ٫دني رٌََٝ ٠٥ث٩ج) -

()6

ًٕريمهج  ٬٩فبجع ٬ث٢٥ال ٧دثخ٦ز زبش ثجملجص ،ثال أاه٨

()5

خققٌث ٪٦٥ؾجص دجدجً دْْنوً ،ىٌ أّ ٫غ َ٪ث٥ؾِء دجع٩ ٨ج

ًٝذ أٙجك ث٥شمِ ًصٌعِ يف دْج٭و ً ،أىج ٣ث٥ؾشؿ يف

ٝجسدو أً ١ج٩ ٫نو دغذخ٪١ ،ج ٝج ٣ؽشّش,/

صْْٞ٦جصو ْ٥ضَنـ ثؾبشثد ٙ ،ؾجء ٩جدصو إٔضس ١ ،ذْج ٫ثجملجص يف
٥ٌٝو صْجىل  ٧ٌّ( /٭ ٣ٌٞػبين ٨ى ٤ث٩ضألسٙ )---نٍيش أ٫

إرث عٞـــــــو ث٥غ٪جء دـــــــــــــــــنسك ٝــــــــــــــــــٌ٧

ًّْنـــــــــــــــــــــــجهً ،إ١ ٫ج٭ـــــــــــــــــــــــــٌث ٕنـــــــــــــــــــجدــــــــــــــــــــج-
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

أسثد  /٭ض ٣ثؾبيش ٞ٥شدو  ٬٩ث٥غ٪جءً -ثؾبيش ال ُّشَّ٢٥ً ،نو
أسثد ث٥نذجس ث٥زُ ّّ ٫ٌ٢نو ٙ -يزث ٦١و ـبجص-

ًث٥غذخ يف ثؽبشًػ ىٌ إ َّ٫ثألٚ٥جً ًمْش دجدا رُ دذءٍ
ؾبغجّشر فجؽجس ث٥نجطٙ ،ي ٨حيضجؽٌ ٫ثألٚ٥جً ٥ألٌ٩س ث٥يت

()7

صذًس دْنيً ٨ص٦ـ ّْ٦يً ،٨ىزث فج ٣أُ  ٬٩ ٧ٌٝثألٌٝثّ ٧ضّق٫ٌٚ

ًثعض٪شس ثحملجًالس ًثالؽضيجدثس  ٬٩أؽ ٤صٌمْـ ثجملجص

دج٥ذذثةْز يف أً ٣٭ؾنصب، ٨ع ٨صذذأ ٩شثف ٤ث٥ضيٌس ًث٥ن ٌ٪يف ثٖ٦٥ز

ًصْشّٚو فضَ ًفّ ٤نذ ثػبشؽج٭ِ (س470ه) ْ٥نِ ٪٦٥ؾجص

ٙضخشػ ص ٠٦ثألٚ٥جً إىل دالالس أخشًٍّ ،نٌّْ ٫ال٩جس صذ٣

صْشّٚجً ؽج٩الً ٥و ،فْظ ّشٍ أ٪٦١ ٤١ " َّ٫ز أُسّذ ذبج ٕري ٩ج

ّ َ٦ص ٠٦ثؾبْج٭ِ ثػبذّذر-

()00

ًْٝش ٥و يف ًمِ ًثمْيج ؾبالفَز دني ث٥غج٭ِ ًثألًٙ ٣يِ
ـبجصً ،إ ٫ؽتش ٦ٝش ٪٦١ ٤١ز ؽشس ذبج ٩ج ًْٝش ٥و يف

ًٞ٥ذ ٝغ ٨ثجملجص إىل ٝغ٪ني أعجعْني مهج ثجملجص ثً ٌُٖ٦٥ثجملجص

ًمِ ثٌ٥ثمِ إىل ّجمل صٌمِ ٥و ٕ ٬٩ري أ ٫صغضن٭٘ ْٙيج

ثً ،ِ٦ْٞ٥عُ ِّ٪ثجملجص ثؾبشع٩( ٤شعالً) أل٭و أسع ٤أُ أىٜ٦

ًمْجً ؾبالفَز دني ٩ج ربٌص ذبج إْ٥وً ،دني أف٦يج ث٥زُ

ّ ٬ث٥ضْٞذ دْالٝز ًثفذر إر ٥و ّذر ّالٝجس ًأعظ َّ٦ّ ٧ٌٞ

ًمْش ٥و يف ًمْيج ٙيِ ـبجص"-

ثألدْجد ث٥نٚغْز ثٞ٥جة٪ز ّ َ٦ث٥ضالص ٧ث٥زىين ؼبش١ز ثألؽْجء

()8

دثخ ٤ثحملْوٙ ،ج٥غنجةْجس ( ث٥غذخ ًثؾبغذخ)(ً ،ث٥ض٩ج٫

ًٞ٥ذ صضج٥ش ث٥ضْشّٚجس دْذ ّذذ ثٞ٥جىش ٢٥نيج دثسس ٦١يج َّ٦

ًثؾب٢ج(ً ،)٫ثً ٤٢٥ثػبضء(ً ،ثؼبجً ٣ثحمل )٤ىِ ّالٝجس

ثؾبْنَ ٭ٚغو ث٥زُ ًمْو إىل أً ٫ف٦٥ ٤غ٢ج( ِ١س

٩ؾجذبز ٝجة٪ز ّ َ٦ث٥يشد ًث٢ْ٥ظًّ ،ؾ ٤٢ثجملجص ثٌُٖ٦٥

686ه) ،فْظ ّشّٗ ثجملجص يف ٚ٩ضجفِو د٥ٌٞو " /أ٩ج ثجملجص ٙيٌ

ًثجملجص ث ،ِ٦ْٞ٥عنجةْز سثةْز إلىال ٛثٖ٦٥ز يف ٙنجءثس صضؾجًص

ث٪٦٢٥ز ثؾبغضْ٦٪ز يف ٕري ٩ج ىِ ٌ٩مٌّو ٥و دج٥ضقْٜٞ

ثؼبْٞٞز ًٌّث٦٩يج ثحملذًدر ً,صضخز دنْز ثجملجص ثؾبشع ٤ىشّٞيج

ثعضْ٪جالً يف ثٖ٥ري ،دج٥نغذز إىل ٭ٌُ فْٞٞضيجٝ ِ٩ ،شّنز ٩ج٭ْز ٬٩

ث٥قْجِٕ ّرب ؽذ٢ز  ٬٩ثْ٥الٝجس صٚشصىج ًفذثس ثٞ٥شثة٬

إسثدر ْ٩نجىج يف ر ٠٥ث٥نٌُ"-)9(-

ًىِ ث٥غذذْز ،ثؾبغذذْز ،ثّْ٦٢٥ز ،ثػبضةْز ،ثؾبجمٌّز(ثّضذجس ٩ج

ٙججملجص ,إر ,٫ىٌ ثال٭ضٞج ٬٩ ٣ثؾبْنَ ثؼب٪٦٢٦٥ ِْٞٞز إىل

١ج ،)٫ثؾبغضٞذْ٦ز( ،ثّضذجس ٩ج عْ ،)٫ٌ٢ثحملّْ٦ز ،ثؼبجّْ٥ز،

ثؾبْنَ ثٓخش ٥و دو ثصقج ٬٢٥ً ،٣الدُذَّ ً ٬٩مِ ٝشّنز صذ٣

ثْٓ٥ز-

ّ َ٦ىزث ثؾبْنَ ث٥غج٭ِ ثؾبٞقٌد-
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

ٝج ٣صْجىل " /إ ّ٫ث٥زّّ ٬ن ٫ٌ٦١ثٌ٩ث ٣ثْ٥ضج٪٦ٍ َ٩ج إمنج ّن ٫ٌ٦١يف

ث٥زُ عْؤً ٣إىل ثؽب٪ش دجؾبغضٞذٙ ،٤يٌ ـبجص ٩شعّ ٤الٝضو

ديٌاه ٨٭جسثً"( ث٥نغجء)00.

٩غضٞذْ٦ز]-

(ٙجإل٭غج ٫ال ّن ٤١ث٥نجس٢٥ ،نو ّن ٤١ث٥يْجً ،٧ؾبج ١ج ٫ث٥يْج٧

ٝج ٣صْجىل ً " /ثؽْ ٤يل ٥غج ٫فذ ٛيف ثٓخشّ( " ٬

ثؼبشثّ ٧ضغذخ ّنو ث٥نجسٙ ،ج٥نجس ـبجص ٩شعّ ٤الٝضو ثؾبغذذْز)،

ث٥ؾْشثء [ )84.ـبجص ٩شعّ ٤الٝضو ثْٓ٥ز ،أُ  ٣ٌٝث٥قذ,ٛ
أل ٫ث٦٥غج ٫آ٥ز ث٥ذْج-]٫

()00

ً٥ٌٝو صْجىل ًّ "/نض ٬٩ ٨٢٥ ُ٣ث٥غ٪جء سصٝجً" (ٕجٙش،)03.
ٙج٥شص ٛـبجص ٩شعّ ٤الٝضو ثؾبغذذْزً ،ىِ (ثؾبجء) ث٥زُ ّ٫ٌ٢

ٙقجس ثجملجص ٪١ج ّقٚو د -فالؿ ٙنّ " / ٤ن ِٚسً٭ٞجً

عذذجً ؿبزث ث٥شص-ٛ

ًإحيجءً ّ َ٦ث٥قٌسر ٤٪٢ًّ ،ثٌٍْٚ٥ز ثؾبشؽْْز ث٥يذْْْز ٢٦٥ال٧
ٙ ،يٌ ّغضْ٦٥ ٤٪ضْذري ّ ٬ىشّٞز يف ث٥شؤّز ًيف ث٥ؾٌْسً -ىٌ

ٝج ٣صْجىل  "/جيْ ٫ٌ٦أفجدْي ٨يف آرثاه( "٨ث٥ذٞشر )09.ـبجص

دز ٠٥ال ّذذأ دجْ٦٪ْ٥ز ثٌّٖ٦٥ز ،دّ ٤غذٞيج ًِّّْٚ٢يج"-

٩شعّ ٤الٝضو ثْ٦٢٥ز ,ثىال ٛثً ٤٢٥ثسثدر ثػبضء-

()08

٥زث ٙئ ٫ث٥ذال٥ز ثجملجصّّز ٕري كب٢نز يف ث٥ذال٥ز ثٌ٥مْْز ،إر ىِ

ٝج ٣صْجىلّ " /ج أُّّيج ث٥زّ ٬آ٩نٌث إرث ٪ٝض ٨إىل ث٥قالر ٙجٕغٌ٦ث

دال٥ز ٩يجدٞز صنضْٙ ِٚيج ث٥ضّجدر ًث٥نٞقج ٫أً ثٌ٥مٌؿ ًثؽبٚجء-

ًؽٌىً ٨٢ثّذّ ٨٢إىل ثؾبش ( "ٜٙثؾبجةذر )6.إرث أسدمت ثْٞ٥ج٧

ًّ َ٦ىزه ث٥قٌسر ٙ ،ئ َّ٫زبذّذ ث٥ذال٥ز ثجملجصَّّز ٩نٌه دج،٤ْٞ٥

إىل ث٥قالر-

إر دجٞٙ ٤ْٞ٥و صضْ ٜ٦ثؾبٚجىًْ ٨صشصذوً -دو دي ٬٢ؾبٚيٌ ٧ثٌٚ٦٥

ٝج ٣صْجىلً " /آصٌث ثْ٥ضج َ٩أٌ٩ثؿب( " ٨ث٥نغجء [ -)8 .ثْ٥ضجَ٩

أّ ٫ذٚ٩ َ٦ّ ٣يٌ ٧آخش ٩ضْ ٜ٦دو-

()03

ـبجص ٩شعّ ٤الٝضو ثؾبجمٌّزً ،ثؾبٞقٌد ذبج ث٥ذال٥ز ثجملجصّز

ُّْذُّ ثؼبذّظ ّ ٬ثْ٥الٝجس ثجملجصَّّز فذّغجً ّ ٬إ٢٩ج ٫زبْٜٞ

ّ َ٦ث٥ذج ٔ٥ثْ٥ج( ٤ٝثْ٥ضْ-] )٨

ث٥ضٌْ٥ذثس ث٥ذالْ٥ز ثجملجصَّّز ًصْْٞذىج يف ثٌٝ٥ش رثصوٙ ،ذضقذّذ

ٝج ٣صْجىل  " /أ٭ّج ٭ذؾش ٟدٖال( " ٨ْ٦ّ ٧ثؼبؾشً " ،)53.ال

ص ٠٦ثْ٥الٝجسً ،ثْ٦ّ ٌٌٗٝ٥يج صضق ٜٞث٥ضٌْ٥ذثس ث٥ذالْ٥ز

ّ٦ذًث إال ٙجؽشثً ٚ١جسثً" (٭ٌؿ  " ،)87.إ٭ِ أسث٭ِ أّقش عبشثً

ثجملجصَّّزً ،دْذ ٧زبذّذىج ًثْ٦ّ ٌٌٗٝ٥يج صنْذ ٧ص ٠٦ث٥ضٌْ٥ذثس

" (ٌّع٘  [ )36.ثً ،٨٦ْ٥ثٚ٥ؾٌسً ،ثؾبْقٌس أمنج ىٌ ثْ٥نخ

ًال صقـٙ ،جْ٥الٝجس ثجملجصَّّز ٪١ج ّ ٣ٌٞفب٪ذ دذسُ ّذذ
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

دْالة ٜصشْ١ذْز دالْ٥ز يف عْجٝيج ثػبُ ِ٦٪ث٥زُ ثعضْ٪٦ش ْٙو،

ثػب " /٤ْ٦سدجه دني ثؾبْج٭ِ٪١ ،ج أ ٫ثالؽضٞج ٛسدجه دني

٥زث ٙئ َّ٫صذ ْٜٝث٥نَش يف طب٦ز ثؾبذجدا ث٥ذالْ٥ز ث٥غجدٞزّ ،ذٌّ٭ج

ث٥قْٔ"-

()04

إىل ث ٣ٌٞ٥دن َّ٫ثجملجص مل ّ ِٞيف ث٪٦٢٥ز ثؾبٚشدر ًفذىجً ،إمنج ىٌ

ًصْذ ثْ٥الٝجس ثجملجصَّّز فبش١جً أعجعْجً ًّ ٧ٌٞسثء صٌْ٥ذثس دالْ٥ز

ًث ِٝدجةضالٙيج ًصشث١ذيج يف دنْز صشْ١ذْز دالْ٥ز عْجْٝز-

()06

ـبجصَّّز دي ٬٢إعذجصبج ًزبْٞٞيج ً٩ ٤ْ٥نيج ٩ج صٚشمو ث٪٦٢٥ز
ثؾبغضْ٪٦ز ـبجصثً ّ ٬٩الة ٜصشْ١ذْز ص٪ْٞيج  ِ٩ثٌ٥فذثس

ًىزث ّز١ش٭ج دضْشّ٘ ثجملجص ٝذديجً "ىٌ ث٪٦٢٥ز ثؾبغضْ٦٪ز يف ٕري

ثؾبْؾْ٪ز ثؾبٌ٢٭ز ٦٥ؾ٦٪ز٥ٌٝ ِٚٙ -نج /سّْنج ثْٖ٥ظَ  /صضنجٙش

٩جىِ ٌ٩مٌّز ٥و – دج٥ضخ ,ْ٘ٚثٌ٥مِ ثؾبقي٦ـ ّْ٦وِ٩ ،

طب٦ز  ٬٩ثؾبذجدا ث٥ذالْ٥ز ٥ضق ْٜٞث٥ضٌْ٥ذ ث٥ذاليل ثجملجصُ ٪٦٢٥ز

ٝشّنز ٩ج٭ْز  ٬٩إسثدر ْ٩نجىج ْٙو"-

(ثْٖ٥ظ) ًىزه ثؾبذجدا ىِ/

ًذبزث ٙئ َّ٫ثجملجص ديغّ ٤جمل ثؾبشثّج دج٥نغذز إىل ثٖ٦٥ز ًث٥ذٌصٞز

 -0ثْ٥الٝز ثجملجصَّّز ثؾبغضنذيزٙ ،جْٖ٥ظ عذخ يف إ٭ذجس

ث٥يت صذٌ٦سس ْٙيج عْز ثؾبْج٭ِ ًربذدس دالالصبجً ،دز٫ٌ٢ّ ٠٥

ثْ٥ؾخ ًشب ٬٢ثإل٭غجّْ ٬٩ ٫ؾو-

ثجملجص ٭ ٤ٞث ٬ّ ٌٚ٦٥ـبج٥وِ ثؾبن ٌٗ٥إىل ـبج ٣آخش ٕري
٩ن )08(،ٌٗ٥إر ّْيِ ٥ألٚ٥جً دالالس ؽذّذر ًٝ،ذ أ٭قخَّ ٤١

 -8ثعٞجه ث٥غ٪ز ث٥ذالْ٥ز ثؾبض٢٪نز يف ث(٤ْٞ٥سَّ)-
 -3ص ٤ٞث٥غ٪ز ث٥ذالْ٥ز [

()07

ر ٠٥يف ٖ٥ز ثألدح يف فٌسصو ثؾبغجْ٥ز ألاهج صؾ٩ٌٞ٩ ٤٪جس

 +إ٭غجً ] ٫شبْ٢نيج يف ث٤ْٚ٥

صؾ ٤٢دثة٪جً خشًؽجً ّ َ٦ث٥ن٪و ثْ٥جدُ يف عذْ ٤ثؼبقٌ٣

(سَّ)-

()05

ّ٪ْٝ َ٦ز ٙنْز ًىٌ دزّْ ٠٥يِ ثٌ٥مٌؿ ًثؾبضْز ًث٥يجدِ
ثٖ٥شّخ-

إ ٫زبذّذ٭ج ػب٦٪ز ثؾبذجدا ث٥ذالْ٥ز ث٥غجدٞزّ ،نْنج أ٩جً ٧ف٘

()09

ث٥ذالْٕني ؿبزث ث٥نٌُ  ٬٩ثجملجص دن٭و ٚ٩شد ،أُ إ٭و ًث ِٝيف ث٪٦٢٥ز

٪١ج إ ٫ثجملجص ّْذ " ثألدثر ث٢٥ربٍ  ٬٩أدًثس ث٥ضْذري ث٥ؾْشُ

ثؾبٚشدر ٪٦٢ٙ -ز (ثْٖ٥ظ) ٩غالً ثعضْ٪٦ش دبْنجىج ثجملجصُ يف

أل٭و صؾذْيجس ًأخْ٦ز ًفٌسر ٩غضْشر ًإؽجسثس صش٩ض إىل

ثؾبغج ٣ث٥غجدً ،ٜثٌ٥ث ِٝأٌٝ َ٫ؿب ٨ىزث ١ج ٫دجّضذجس ث٥نَش إىل ٩ج

ثؼبْٞٞز ثجملشدر دجألؽ٢ج ٣ثحملغٌعز ًىزه ىِ ثْ٥ذجسر

آ٥ش إْ٥و ث٪٦٢٥ز د ٤ْٚثْ٥الٝز ث٥غذذْزً -ثؼب ٜأ٪٦١ َّ٫ز

ث٥ؾْشّز"-

()80

(ثْٖ٥ظ) مل ّْ٥ ٬٢ضقْٙ ٜٞيج صٌْ٥ذ داليل ـبجصُ ٌ٥ال ثصقجؿبج
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

ً٭٦ؾن إىل ثجملجص ْ٥ذ ٧ثعضيجّضنج أ ٫٭ْرب دجؼبْٞٞز ّ٩ ٬شثد٭ج،

ىٌ ثخضاله ثألفٌثس يف ثؼبشح ً،فجسس ثؼبشح ًَٕ٬٩ً ،

ٙججملجص ّذٞ٩ َ٦ّ ٣ذسر ثؾبض ٨٦٢يف ث٥ضقّشٗ يف ثٖ٦٥زٙ ،جؾبض٨٦٢

ع١ ٨ج٭ش أف٢ج٩ي ٨صٌّْالً ّ َ٦ث٥ؾيشر ًث٥زٌُّ ،ر ٠٥أ٩ َّ٫غن٥ز

ث٥ذ٦ّ ْٔ٦ؾن ٖ٥شك ْ٩نٌُ ًطبجيل ّٞضنْو ثؾبٞج ٧العّْ٪ج إرث

صٞغْ ٨ثؾبذ ٣ٌ٥إىل ٩ج ىٌ فْٞٞز ّشثد ذبج أدثء ث٢ٚ٥شر أدثء

ٝقَّشس ثؼبْٞٞز ّ ٬إدثء ثؾبْنَ دقٌسر دْٞٝز ًصْذري طبْ،٤

ّغريثً ّالف ٜصٖري ثؾبْج٭ِ ًثخضالٙيج ًّْنَ دبيج٥خ ث٢ٚ٥ش ٬٩

ًٝذ ٭ض ٣ثٞ٥شآ ٫ث٢٥شّ ًٜٙ ٨أعجْ٥خ ثْ٥شح يف ثؼبْٞٞز ًثجملجص-

ثالسصٞجء ًث٥ضذسػ ْ٩و صْض٪ذ أعجعجً ّ َ٦ث٥ضيٌس ث٥ض٩ين ٖ٦٥ز

()80

ًفضَ ر ٠٥ث ٌٚ٦٥ثجملجص ال َّ ٤ـبجصثً ّ َ٦ىٌ ٣ث٥ضً ٬٩إمنج
ّْشك ٥و أ ٫ٌ٢ّ ٫فْٞٞز ٩ضْجسٙجً ّْ٦يج يف دْتز  ٬٩ث٥ذْتجس أً

ٝج ٣ث٥ضس١ؾِ ً ٌ٥ " /ؽخ خ ٌّ٦ثٞ٥شآ ٬٩ ٫ثجملجصٌ٥ ،ؽخ

ؿبؾز  ٬٩ث٦٥يؾجس٩ً ،ضَ ثعضٞش يف ث٥ذْتز ٩ذ٥ٌ٥و ًزبذد ْ٩نجه

خٌُّ٦ه  ٬٩ث٥ضٌْ١ذً ،ثؼبزًٗ ،صغنْز (ص٢شثس) ثٞ٥قـٌ٥ً ،
عٞو ثجملجص  ٬٩ثٞ٥شآ٥ ٫غٞو ؽيشُ ثؼبُغ-"ِ٬

ّجد إىل ٩ج ١جْ٦ّ ٫و أًالً  ٬٩صغْ٪و دجؼبْٞٞز ْٞ٩ذر دْشٗ

()88

ىزه ث٥ذْتز ًصٌثمْيج ًث٥ذقظ ّ ٬ص ٠٦ثجملجصثس ثؾبنغْز أ٩ش

ًىزث ث٥ضْذري يف ث٥ذال٥ز ّ٢غخ ث٥ضْذري ثألددِ غبز كبْضر ًىٌ

ْ٥ظ دجْ٥غري-

()84

يف ثٞ٥شآ ٫ث٢٥شّّ ٨قذـ  ٬٩أس ِٙأمنجه ث-٣ٌٞ٥

()83

ًٝذ د ٔ٦رسًر ثػبذ ٣دج٥غؤث ٣يف ى ٤ثجملجص ًث ِٝيف ثٖ٦٥ز ،دْذَ

ً٪٦٥ؾجص ّال٩جس ًأ٩جسثس ًْ٩جّري فشؿ ث َ٦ّ ٧ٌٞ٥صغؾْ٦يج

أ َّ ٫ىنج ٬٩ ٟأ٭٢ش ثجملجص يف ثٖ٦٥ز٩ً ،ني ٬٩ ٨أ٭٢ش ثجملجص يف

مذيجً َ٦٥جىشر ً١ج٭ش ىزه ثْ٥ال٩جس ٭ٌّني,/

ثٞ٥شآ ٫خجفز -

()85

أفذمهج /ث٥ن ٬ّ ٤ٞأى ٤ثٖ٦٥زً ،رّ ٠٥ض ُٜٚأى٦يج ّ َ٦أ٭و ـبجص

ًثجملجص يف ث٪ْٞ٥ز َ٩يش ٪٦٥غضٌٍ ث٥ذاليل ًّْ٢ظ ىذْْز

ً ٩غضْ ٤٪يف ٕري ٩ج ًمِ ٥و ٪١ج ًثصٌٞٚث يف ثعضْ٪ج ٣ثألعذ

ثؾبْشٙز ث٥يت صغٌد ّقشٌ ٩جً ،أ٭و ٝذ ٭ْذُّ ثجملجص ٩يشدجً دجّضذجس

٦٥ؾؾجّز ًثؼب٪جس ٦٥ذْ٦ذ دً ٫فقْـ ثػبغ٢ٙ ،٨ج ٫ث٥نضً٣

يف ث٥ضٚغري ًثٚ٥ي ،٨أً صٌؽْيجً ٩غٌّٕجً مبٌ ْ٩نَ ْ٩ني خذ٩ز

ّٞ٩ َ٦ضنجىج ً ،ىٌ ثٌ٥مِ ث ٌُٖ٦٥أً ثْ٥شٗ ثٙ ،ٌُٖ٦٥ئرث

ٖ٥شك أً آخش ٪١ ،ج ١ج ٫ث٥نغخ ف٪٢جً ؾبج ال ّ ٌٍٞثؾبٚغشً٫

١غش ثالعضْ٪ج ٣ثجملجصُ فجس فْٞٞز ّشْٙز ّنغَ ذبج ثألف٤

ّ َ٦صٌمْقو  ٬٩صْجسك دبج ؿبً ،٨ثحملً ٨٢ثؾبضؾجدو أدثصج ٙي٨

٩غ ٤ث٥نذٍ ثؾبْشًٗ ع١ ٨غش ثعضْ٪ج٥و ْ٦٥ؾخ ٭ذًٍ ،ثٌَٕ٥
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

دْني٪ج ًإمنج زبٌّ ٤ثٌ٥ثفذ ٩ني٪ج إىل ىشّٞز العض٢ؾجٗ ثٓخش،

ّنضؼ ّنيج ف ٨٢أً أف٢ج ٧أ٩غش ْ٩جّري إْ٥يج زبض ٨٢ثٚ٥شً، ٛ

إر صَ ٤ثؾبغجٙز دْني٪ج ٝجة٪ز سْٕ٦٪ّ ٨ز ث٥شدو دْني٪ج -

ّْ٦يج صٌْ َ٦ّ ٤١ ،٣ؽج٦١ضو-

()88

()86

ًثٖ٦٥ز صغجّش فْجر ثجملض ِ٪يف ٩شثف ٤فْجصو ثؾبضضجدْز ٩نز ١ج٫

ثؾبذقظ ث٥غج٭ِ /ثٖ٦٥ز يف ثجملجص ثؾبشع٤

ّْْؼ ّ َ٦ث٥ذذثًر ع٩ ٨ج ١ج ٬٩ ٫أ٩ش صذسؽو ع٩ ٨ج عْ٫ٌ٢

إ َّ٫ثٖ٦٥ز صشصذو دججملض ِ٪ثسصذجىجً ًعْٞجً " ًث٥زُ ّزىخ إْ٥و

ٞ٩ذسثً ٥وً ،٭شٍ ثٖ٦٥ز فج٦٩ز يف ىْجصبج آعجس ث٥ضيٌس ًخقجةـ

ث ٨٦ْ٥فذّغجً ىٌ أ ًّ٫ثٖ٦٥ز ٍجىشر ثؽض٪جّْز ١غجةش ثٌَ٥ثىش

ًغبجس ٩شثف ٤ث٭ضٞج٥و دبج ىِ ٩شآر صنْ٢ظ ّْ٦يج ٍشًٙو ًأدثر

ثالؽض٪جّْز"ْ٩ً ،نَ ىزث" أ٭ّيج  ٬٩فنِ ثجملض ِ٪ثإل٭غج٭ِ،

صذًس  ِ٩ثؾبْج٭ِ ثؾبشثدر يف إف٢ج ٧د٩ ْٜٝضٚجّ٦ز  ِ٩ثجملضِ٪

ًال ّْشٗ ـبض ِ٪إ٭غج٭ِ ٩نز أٝذّ ٧قش عؾ٦و ث٥ضنسّخ دال ٖ٥ز
٭جمؾز ث٥ض-" ٬ٌّ٢

٩ؾجس١ز يف فنْو ًصٌؽْو فْجصوً ،صٚغري ىزه ثألىٌثس أ٩ش

()87

ْ٥ظ دجْ٥غري ّٞ ،ضنِ ث٥نَش ٪٦٥ؾضً ِ٪ث٥ضْشٗ ّ َ٦دًثِّ

ًثٖ٦٥ز ثإل٭غج٭ْز ٭َج ٧داليل فبذد ّضغ ٨دجالصغج ٛث٥ذثخ٥ً ِ٦و

ثؼبْجر إر ىِ ًثَ٥شًٗ ١المهج سى ٬ثٓخش ًث٥زُ ّْنْنج ىزث

ٌٝثّذه ثؽبجفز صض ٬٩ ٫ٌ٢دًثً ٣أغبجء صؾري إىل ٩ذٌ٥الس

ث٥زُ ّ ٫ٌ٢دني ثؾبنضؼ ٝجةالً أً ١جصذجً ًدني ثؾبخجىخ عجْ٩جً أً

ً٩غْ٪جس ثألؽْجء ٌ٩ؽٌدر يف ثْ٥جمل ثؽبجسؽِ) ٢٥نو ضبز

ٝجسةجً

٩غجٙز صٚق ٤دني ث٥ذث ٣ثً ٌُٖ٦٥ثؾبذً ،٣ٌ٥ىِ ٩غجٙز صضغِ

)89(-

ًثؼبش١ز ثْ٥ج٩ز ٪٦٥ؾجص ىِ سدو ثْ٥نقش ثؾبجدُ ث٥ذغْو

ًصنْ ،ٜد ٤أفْج٭جً صنْذ ،٧فغخ ٩ذر صشْ١خ ثؾبذ( ٣ٌ٥عٌثء

دْنجفش ْ٩نٌّز ٩ش١ذز ً ،سدو ٩ج ىٌ ْ٩شًٗ ًفبغٌط دبج ىٌ

أ١ج ٫ىذْْْجً أٍ ٧جىشر إ٭غج٭ْز أً ْٕذْز)ً ،ثؾبغجٙز ال دي٬٢

ٕري ْ٩شًٗ ًٕري فبغٌط فضَ ّقذـ ٕري ثؾبْشًٗ أ١غش

ّذٌسىج ٬٢٥ً ،دي ٬٢صٞشّذيج ًزبٌّ٦يج إىل ـبج٦٥ ٣ضٚجّ٬ّ ٤

ٝشدجً ٩نج مب ٬ث٥ذؾش ث٥زّ ٬٭ْْؼ يف ّجمل ثؾبجدر ًدثخ ٤فذًده

ىشّ ٜثجملجص ث٥زُ ٌّعِ  ٬٩٭يج ٛثٖ٦٥ز ثإل٭غج٭ْز ًجيْ٦يج أ١غش

ً ،دزث صقذـ ث٥ذًث ٣ثٌّٖ٦٥ز أ١غش ثصغجّجً ًصشْ١ذجً ً،دزث صقذـ

ٞ٩ذسر ّ َ٦ث٥ضْذري ّ ٬ثإل٭غج٭ِ ثؾبش١خ ًثؾبْنٌُ دجؾبجدُ،

ثٖ٦٥ز ثْ٥جدّز ،ثٞ٥جدسر ّ َ٦ث٥ضْذري ّ ٬ثٌَ٥ثىش ثْ٪٦ْ٥ز ًثؾبجدّز

ًث٥ال فبذًد دجحملذًدً ،ىٌ سدو ال ّنؾّ ٨نو ٩ضػ ّنٌُ

ًثؼبْجر ثْ٩ٌْ٥ز يف ؽج٭ذيج ثؾبجدُ صْرب ّ ٬حبظ ثإل٭غج٬ّ ٫
ٝذس  ٬٩ ٣ٌْٞ٩ثْٞ٥ني ،دً ٫ث٥يٌ٪ؿ إىل ثٌ٥فٌ ٣إىل ثؼبْٞٞز
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

ث٥نيجةْز ً،دً ٫ث٥غٌٞه يف ثْ٥ذْ٩ز ثؾبيٞ٦ز٪١ ،ج صقذـ أ١غش

دال٥ز (ث٥ؾ٪ظ) ّ َ٦ىزث ثػبُشْ ٧ثؾبنِء ً ،دال٥ز (ث٪ٞ٥ش) َّ٦

ٝذسر ّ َ٦ث٥ضْذري ّ ٬ثػبٌث٭خ ثإل٭غج٭ْز ٕري ثؾبجدّز يف خريىج

ر ٠٥ث١ٌ٢٥خ ثؾبنري  ُّ٤١ ،أً٥ت ٠فٞجةٌّٖ٥ ٜز ،أل َّ٫ثْ٥شح ى٨

ًؽشىج ،أُ أ ٫ثجملجص ث ٌُٖ٦٥ىٌ أدثر ثإل٭غج٦٥ ٫ضْذري ّ٬

ث٥زًّ ٬مٌْث ىزه ث٪٦٢٥جس ًىِ ( /ثألعذ)( ،ث٥ذقش)،

أ٢ٙجس ًسؤٍ ٩ش١ذز ال دي ٬٢ث٥ضْذري ّنيج إال ذبزه ث٥يشّٞز

(ث٥ؾ٪ظ)( ،ث٪ٞ٥ش) ٝذ صغضْ ٤٪يف ٕري ىزه ثؾبْج٭ِ ث٥يت
ًمْش ؿبجٞٙ ،ذ صغضْ٪٦١ ٤٪ز (ث٥ؾ٪ظ) ٪٦٥شأر ً٪٦١ز

-

()30

(ث٥ذقش) ٦٥شؽ ٤ث٢٥شّ٪٦١ً ،٨ز (ث٪ٞ٥ش) ٦٥شؽ ٤أً ثؾبشأر رُ

ًيف ثٖ٦٥ز أٚ٥جً أمه٦ش ْ٩ج٭ْيج ً٩نَ ؽناهجً ،ث٭ٞنَ ص٩جاهج

ث٥يْ٦ز ث٥ذيْزً ،ىزث ثجملجص ال ّضق ٜٞإال دٌؽٌد ٝشّنز ال صغري

ًمجّش ْ٩جؾبيج إر " ٩ي٪ج فـ ّنذ أى ٤ثٖ٦٥ز أ ٫ىنجٟ

إىل ثؾبْنَ ثؼب-ِْٞٞ

()38

أٚ٥جٍجً رىذش ْ٩ج٭ْيج دزىجح ثػبجىْ٦ز ًمل ّ ٘ٞىزث ثإلؽ٢ج٣
ث ٌُٖ٦٥د ٤أ٭ذغو ّ َ٦أٚ٥جً ثعضرتس ٩ذٌ٥الصبج ٥ٌْٙش ثألة٪ز

ًىزث ىٌ ث٥زُ د ِٙثإل٭غج ٫إىل ث٥ضْ ٤ْ٦إرث ٩ج مجّش

يف ربذّذىج ّ َ٦ث٥ذقرير ًٝج٥ش ْٙيج دج٥ضٞشّخ ًثالفض٪ج،٣

ث٥ذالالسً ،أّجً ٩ج ١ج ٬٩ ٫أ٩ش ثؾبقي٦قجس ًثخضالٗ ث٥ذْتجس

ً ٬٩ىزه ثألٚ٥جً ث٥ض٩جً ٫ثؼبني ًثٖ٥نَ ًثٞٚ٥ش ًث٢٥ش٧

ًصٖجّش ثألص٩نزٙ ،ئ ٫ثألً٩ ٣ضق ٤دجؼبٞجة ٜثؾبجدّز ث٥ضؾشّذْز ث٥يت
ال صٚجم ٤دني ث٥نجط يف ث٥ضْذري ّنيج فْجٕزً ،ال خالٗ يف

ًث٦٥ؤ-٧

()30

صْٞ٦يج ٝذٌالً ًٙي٪جً كبج ٝذ ُّْضٍ ٥ذًث ٣ثؾبجىْز ًىِ ثؾبذ٣ٌ٥

٪ٙغالً ٪٦١ز (١ضجح) ث٥يت صْين ثً ٧ٌْ٥عْ٦ز ثؾبْشٙز ًث٥غٞجٙز

ّْ٦و دبج ىٌ ث٥ؾِء ثؾبٞجد٪٦٢٦٥ ٤ز يف ّجمل ثٌ٥ث٩ ِٝجدر أً ْ٩نَ

أف٦يج ٪٦١ز (َ١ضِخِ) ًْ٩نجىج ثٌ٥مِْ ثألً ٣ىٌ  /م٨

أً ٝذ ّغ َ٪ح ث٥قٌسر ث٥ض٢٩ج٭ْز-

()33

ثؽبٌْه دْنيج إىل دْل ٦٥نغْؼ ًثؽبْجىز ،عً ٨مْش
٢٦٥ضْذز  ٬٩ثػبْؼ ،عً ٨مْش دْذ ر٥ ٠٥ن ِّ٨ثؼبشًٗ دْنيج

ًثػب٦٪ز دْذ ٝذ زبض٪٦١ ٤٪جصبج ْ٩ج٭ِ أ١غش د٢غري كبج ٝذ ص٫ٌ٢

إىل دْلً ،ثٌ٥مِ ىنج ىٌ ثّ ٫قي٦ـ ث َ٦ّ ٧ٌٞ٥أّ ٫نٌْث

أفجىش دو عٞجٙز ٝجة٦يج أً ٝذ ّ ٫ٌ٢س َ٩إْ٥و ،أً ٝذ دثس

ْ٩ ٤٢٥نَ ٪٦١ز صذْ٦ّ ٣وً ،ىزث ثٌ٥مِ ْ٥ظ فْٞٞز،

خب٦ذه ً،إىل ىزث صشؽِ أعذجح ثالخضالٙجس يف ث٥ؾشًؿ

ٙجعضْ٪ج( ٣ثألعذ) ٦٥قٌْث ٫ثؾبٚرتط فْٞٞز ٌّٖ٥ز ًدال٥ز ٪٦١ز

ًث٥ضٚغريثس -

ً ٤ْ٥ثؾبضنيب ٝذ أفجح ؽْتجً  ٬٩ىزث يف

(ث٥ذقش) ّ َ٦ر ٠٥ثٞ٥غ ٨ثؾبجةِ  ٬٩ثألسك فْٞٞز ً١ز٠٥

ثعضٖشثٝو يف ٭ٌ٩و ًصش ٟثٞ٥جة٦ني فٌ٩ ٣ج ٝج ٣عجىشّ٬

()34
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

٩ضخققني إر " ثفض٪ج ٣ثْ٪٦٥ ٌٚ٦٥نَ ؽِءً ،دال٥ضو ّْ٦و

()36

ٝجة٦و ً٩ج فٌ٥و  ٬٩ربشدز ًْ٩شٙز ًخقجةـ ً٩الدغجس-

ؽِء آخشٙ ،جؾبي ٜ٦دج٥نغذز إىل ثؾبْٞذثس فبضٕ ٤٪ري دث،٣

ّ٢ضغخ ذبج ثؾبْنَ فٌسر ٕجّز يف ثؽبقٌفْز ىِ ث٥يت دْٙش

ًثْ٥ج ٧دج٥نغذز إىل ثألٙشثد دث ٬٩ً -)35( "٣عٙ ٨ئرث ١ج ٫ثؾبْنَ

دنج  ٣ٌٞ٦٥دنشًسر دسط ْ٩ؾ ٤١ ٨ؽيز دبجىِ دالةً ٤دبج ىِ

ىٌ ثْ٥الٝز دني ثحملضٌٍ ث٢ٚ٥شُ ًث، ٌٚ٦٥أً دني ثً ٌٚ٦٥ثؾبذ٣ٌ٥

صٚشٝو دني ثٖ٦٥ز  ٬٩فْظ إسثدصبج ًدني ث٥ذال٥ز ٦٥غجَٙ ِ٩يِ َ٨أً مل

ٙج٥ذال٥ز ىِ ً /ؽيز فشٗ ث ٌٚ٦٥ؾبْنَ عٌثء أ١جً ٫مْجً يف

ّٚي-٨

ثٖ٦٥ز أدْٙ ،ٛنذ ثالفض٢ج ٫ٌ٢ّ ٧أً فبض٪الً ٥و٥ً ،ز١ ٠٥ج٫

دْذ إ َّ٫ثؾبْجّري صضٚجًس صذْجً ٥يذْْز ثؾبٌمٌُٙ ،ج٥ذّين ّق ٤دني

ثأل٩ش ثألً ٣عيالً ّغريثً ٝشّخ ثؾبنج- ٣

ث٥نـ يف دال٥ضو ٖ٥ز ًإسثدر ث٥ؾجسُ دجّضذجس ثٖ٦٥ز ًعْ٦ز ث٥ذ٤ْ٥
يف ثجملج ٣ث٥ذّين-

أ٩ج ث٥غج٭ِ ٙيٌ ث٥قْخ ثْ٥غري دْْذ ثؾبشثْ٥ ٧ظ إىل ث٥ض٪جعو
د٭ًٌ ،ثؼب َ٦ّ ٨٢ثألً ٣دبج حي ٨٢دو ّ َ٦ث٥غج٭ِ ً ،ثؼب٨٢

أ٩ج ثألدّخٙ ،جٖ٦٥ز ّنذه ًعْ٦ز ثؽب ٜ٦ثألددِ ًؿبزث ٙيٌ ّق٤

ّ َ٦ث٥غج٭ِ دبج حي ٨٢دو ّ َ٦ثألً ٣خيجً َّْ-٨

دني ث٥نـ ًدني ىزه ثؾبْج٭ِ ث٥غج٭ْز ً ---ىِ ث٥ذالالس

ً٥ز١ ٠٥ج ٫يف ث٥نَج ٧ث٩ ٌُٖ٦٥ج ال حيضٖ٥ ٤٪ري ْ٩نجه ًىٌ ث٥نـ

ث٥غج٭ْز ,ث٥يت صضخز ْ٩جسك يف ثالعضْجسر ًث٥ضؾذْو ًث٢٥نجّز

ًمْجً أً ثىشثدثً ً ىزث ال ّذخ٦و ـبجص ًال صنًّ٩ً ،٤ج ال ّقـ

دبجىِ ىشثة٩ ٜضٌ٦٭ز ًصشثْ١خ قبضٚ٦ز ًعذ٩ ٤ضذجّنز يف ًمٌؿ

ثَ٥جىش دبج ىٌ ث٢٥ال ٧ث٥زُ َّيش ثؾبشثد ْٙو ٦٥غج ِ٩ث٥قْٖز

ث٥ذال٥ز صْذريثً ّ ٬ثؾبْنَ ثٌ٥ثفذ دً ٫ثً ٌٚ٦٥ثْ٥ذجسرً ،ىِ

٭ٚغيج ٫ٌ٢ًّ ،فبض٪الً ٦٥ضنًّ ً ٤ث٥ضخقْـً ،ىٌ ث٥شثؽـ إ ّ٫مل

ث٥ذالالس ث٥غج٭ْز – ث٥يت صض٪٦ظ يف ث٢٥ال ٬٩ ٧فْظ دال٥ضو َّ٦

ص ْ٨ٞث٥ذالةً ٤إٝ ٫ج٩ش ٙيٌ ثؾبشؽٌؿ( ٕري ثَ٥جىش)٫ٌ٢ًّ ،

ٕري ٩ج ًمِ ٥و دً ٫ث ٫ص ٫ٌ٢ىنج٩ ٟضّز يف أ٭ٚظ ثؾبْج٭ِ ٬٢٥

ث٥ضنًّ٩ ٤جال ّنذِٖ ٙي٪و ٍّ َ٦جىشهً، -ىنج٩ ٟج ّْني َّ٦

يف ىشّ ٜإعذجصبج ًصٞشّشىج-

رٝ ٬٩ ٠٥شثةَْٚ٥ ٬ز دبج ىِ ٌ٩ث٭ِ ُ ٩قجفذز ؾبج أسّذ فشٙو

ًً ٬٩ؽٌه ىزه ثؾبْج٭ِ ث٥يت ّضق٦٪يج ث٢٥ال ٬٩ً ،٧ثْ٥الٝز ث٥يت

ٍّ ٬جىشه ًّ،قْخ ثأل٩ش إرث مل صٌؽذ ىزه ثٞ٥شثة ٬ثَْٚ٦٥ز

لبذىج دني ث٥ذال٥ز ثألفْ٦ز ًث٥ذال٥ز ث٥ضجدْز ،أً ثؾبْنَ ّنؾن دبج

ً ٬٢٥صٌؽذ ثٞ٥شثة ٬ثْ٦ْٞ٥ز ٩شؽْيج إىل ثجملض ِ٪ث٥زُ فجٓ

ّيْ٦ّ ٜ٦و ثجملجص (،)37أً " ّذً ٣ثجملجصً ،الؽ ٠يف أ ٫أى٨

ثإل٭غجٝ ٫ذ ٤أّ ٫قٌٓ أٚ٥جٍوً ،ث٥ذْتز ثؽبجفز ث٥يت أسع٦ضو ،ع٨
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

أمنجه ثْ٥ذً ٣ىِ ص ٠٦ث٥يت صَيش  ٬٩خال ٣أعٌ٦ح (ثجملجص)

ًى٢زث ٙج٥ؾجّش ثؾبذذُ ً٩ ٜٙج صٞذ ٧ر١شه ال حيذد ًال ّغِ٪

٥ضْ٪ضه ثؽبجؿٞ٥ً ،ذسصو ّ َ٦إفذثط ثألعش يف ث٥نٚظ ّ ٬ىشّٜ

ًال ّقشؿً ،إمنج ّ٢ين ًّؾري ًّغضْري ًّ٪٦ـ ًٌّفِ ًٌّؽض

ث٥ضخًْْ ٤ث٥ضقٌّشً ،ىِ ٩غجٙز صٚشك ّ َ٦ثؾبضً ِٞ٦ث٥غجِ٩

ًّش٩ضً ،ث٢٥نجّز ًثإلؽجسر ً ثالعضْجسر ًث٥ضْ٪٦ـ ًثٌ٥فِ ً

أؽ٢جالً  ٬٩ث٥ضنًًّ ٤ث٥ضنً -٤٩ىذِْْ ث ٫ٌ٢ّ ٫ثجملجص – يف

ثإلجيجص ًث٥ش٩ض دْل ىش ٛث٥ذالٕز ًثً ٬ٚ٥ث٥ذْج ٫ث٥غجفش ًىِ

ىزه ثؼبجٝ – ٣شّ ٬ثٚ٥قجفز ًث٥ذالٕز ٬٩ً ،ضبز ١ج٥ ٫و ٙن٤

يف ثٌٝ٥ش ٭ٚغو دْل َ٩جىش ثجملجص أً ىشٝو ًٙشًّو ،أل ٫ذبج

ث٥غذ ٜيف ثفضنجٖ٥ ٫ز ث٥ؾْش ث٥يت صضٌ٥ذ  ٬٩فجؽز ثؾبذذُ إىل

صنض ٤ٞثألٚ٥جً ْ٩ ٬٩ج٭ْيج ثؼبْْٞٞز ًّالٝجصبج ثٌّٖ٦٥ز ثألفْ٦ز

ثالدض٢جسً ،ثؽب ً ٜ٦ث٥قنْز ًث٥ضنً ،ْ٘٥ىزه ثالمنجه ىِ دبغجدز

إىل ْ٩جًّ ٫الٝجس ًأًمجُ دالْ٥ز ٩غضقذعز ٩ضؾذدر ًٕري

ثألعجْ٥خ ث٥ضْذريّز ث٥يت صْؾض ثٖ٦٥ز ثْ٥جدّز ّ ٬ثدثةيج" (ٙ ،)38ئ٫

٩ضنجىْوٝ ،ذ ّ٪ْٙ ٫ٌ٢ج ّ٥ٌٞو ىزث ث٥ؾجّش ًّغضْ٦٪و ٬٩

ثٖ٦٥ز يف فذ رثصبج صنض ِٚدجٌ٥مِ ًصضقٌ ٣إىل ـبشد ٩غْ٪جس

ثجملجصثس ًث٥قٌس ٭ٌُ  ٬٩ث٥ضالص ٧ثَ٥جىش ثٞ٥شّخ أً ثالسصذجه

صٚضٞذ إىل فشثسر ث٭ذغجٝيج ً٩ج صنيٌُ ّْ٦و ث٪٦٢٥ز  ٬٩٭ذل فِّ

ثؾبذجؽش دذْل ثَ٥جىشر-

ً ٌٍٝخْٚزٙ ،ججملجص ال حيشس ثٖ٦٥ز ًفغخ دّْْ ٤ذىج إىل

ً ٬٢٥ث٥غؤث ٣ث٥زُ دي ٬٢أُّ ٫يشؿ ىنج ىٌ /ى ٤أٌ٪ٕ ٤١ ّ٫ك

ؽٌىش ث٭ْضجٝيج ث٥ضجً ٧دزٙ ٠٥ئّ( ٫ذً ٣ثجملجص ّْذ ؽ٢الً ٬٩

يف ث٥ؾْش ٥و ّالٝز دججملجص ً ،٭جؽب دج ٬ّ ٤ْٚ٥ثصغجُ ثؾبْنَ

ثؽ٢ج ٣ثٌْ٥در إىل ث٥ش٩ض ًثال٭ضٞج ٣دج٪٦٢٥ز إىل فٌّْضيج

ًّ ٜ٪ث٥شؤّز ًث١ضنجص ثْ٥ذجسر ًعشثء ث٥قٌسر؟ ًدْذجسر أخشٍ

ثالفْ٦ز(-)39

أ١غش ذيٌالً ،ى٦ّ ٤ض ٧أٌ٪ٕ ٤١ ٫ٌ٢ّ ٫ك يف ث٥نـ ث٥ؾْشُ ،أً

ًىزث ث٥ضقٌس ؼبْٞٞز ثجملجص ،ىٌ ث٥زُ ؽْ٦و ًعْ ٜث٥ق٦ز دٖ٦ز

٩ ٤١ج حيٌؽ ٠إىل ث٢ٚ٥ش ًدز ٣ثػبيذ ْٙو ٭جؽتجً ّ ٬ؽيز ٬ٙ

ث٥ؾْش يف ٚ٩يٌ ٧ث٥نٞذ ثؼبذّظ د ٤ؽْ٦و ٩نيٞ٦جً أعجعْجً ٩ي٪جً

ًإدذثُ؟-

()40

يف ثؼبذّظ ّ ٬ثٖ٦٥ز ث٥ؾْشّزْٙ -نذ ثؼبذّظ ّ ٬ثجملجص ًّ٬

ًؿبزث زبذط ( ً١ ٨ْ٥جس٥ظ ً٪ْ٥ض) ث٥قٌسر ثجملجصّّز ث٥ذْٞٝز

٢٩ج٭ضو ًٙجّْ٦ضو ًًعجٝو ف٦ضو دجإلدذثُ ث٥ؾْشُ ًثٌُٖ٦٥

٭ٞيز ثخرتث ٛال ُّغضٖنَ ّنيج ٥ضقشّش ث٪٦٢٥جس ًث٥ؾْش ٬٩

ًث٥ذْج٭ِ ث٥نقِّ دنقٌ ّج ،٧ال ٭ْين ثجملجص ّ َ٦إىالٝو أً د٤٢

ّخء ثؾبقذس ًّ،ذّس فٌسر ث٥ضؾذْو ثجملجصّز ثالّضْجدّز ّجةٞجً

٩غضٌّجصو )40(-د ٬ّ ٤ثجملجص ثؾبشع٤

يف عذْٙ ٤ي ٨فٌ٦٥ ِْٞٞث ،ِٝالعّْ٪ج ّنذ٩ج سبنِ ٥شًثدو
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

صْ٦ٞذّز ٞٙ -ذ ١ج ٫ىذٗ ث٥قٌسر ثجملجصّز دج٥نغذز ثْ٥و ،ثْ٥ض٣

أ ٫حيض ٨٢ث٥ؾجّش إىل ؽٌْسه ٝذ ٤أ٢ّٚ ٫ش يف طبيٌسه"-

ثؼبجد ؾبج ىٌ ٙشّذ يف ث٥ضؾشدز  ٬٩خال ٣ص ٠٦ثٌٞ٥ر ث٥يت ص٢ؾ٘

ًى٢زث ٙيٌ ّي َ٦ّ ِّ٦خٚجّج ًصٚجفًْ ٤أعشثس ّقْخ َّ٦

يف ثالؽْجء ًث٥يت ىِ ٪١ج ٣ث٥ؾِء ثؾبْين

ثٓخشّ ٬إدسث١يجًّْ ،رب ّ ٬ىزه ثؽبٚجّج ًىزه ث٥ضٚجفْ ٤دٖ٦ضو

(-)48

ث٥شفذز ثؾبضؾزسر ثٌ٥ثعْز ث٥يت جيي٦يج أً ال ّق ٤إىل ٩ذثىج

إ٩ ّ٫ج دي ٬٢ثعضخالفو ىٌ أ َّ٫٭ٞجد٭ج ثْ٥شح ثٞ٥ذث َ٩عذٌٞث

ثٓخشًً -٫ىزث ٩ج جيْ٦يّ ٨ن٢شًاهج ًّنغذٌ ٫ث٥ؾجّش إىل

ث٥نٞجد ثؾبْجفشّ ٬يف ثؼبْٞٞز يف إدسث١ي٥ ٨يذْْز ثجملجص ً٩ج صرت١و

ثؾبٖجالر أً ث ٌ٦ٖ٥أً ثٌ٪ٖ٥ك أً ث٥ال٩نيْٞز يف ًمْيج ًث٥ضْذري

ثْ٥ذجسر ثجملجصّّز يف ث٥نـ ث٥ؾْشُ ث٥ذذِّ  ٬٩أدْجد ربْ ٤ثؾبْج٭ِ

ّنيج -دْن٪ج ىزه ثؾبٖجالر أً ىزث ً ٌ٦ٖ٥ىزث ثٌ٪ٖ٥ك ًىزه

ْٙو دْْذر ًخْٚز ٩غضرتر٢٥ً ،نيج ؽٚجٙز ًعشّز سفذز ٩ضنجْ٩ز،

ث٥ال٩نيْٞز ثَ٥جىشر ىِ ٌ٩ى ٬ث٥غقش ًعش ثٚ٥ضنز يف ث٥ؾْش-

ًربْ٦و ٕج٩نجً ٌٕ٪مجً ؽٚجٙجً ٩ؾْجً أً " ٌٕ٪مجً ٩جعْجً"

فْظ صضغِ ثؾبْج٭ِ ًصضًْ ٜ٪صذً ٛص٦ي٘ ًفْظ شبضذ آٙجٛ

٪١ج ّْرب ٩جال سْ٩وّ )---(،ذ ٣يف فْٞٞضو ّ َ٦فٚجء ث٥زى٬

ثٖ٦٥ز ثجملجصّّز ث٥شفذز ث٥غشّز-

ًسىجٙو ثؼبظً ،دْذ ث٥نَشً ،ثالعضٖشث ٛيف ث٥ضنً ،٤٩جيغذ
يف زبشسه ًىٌ٪فو ًغبٌ سًفو

ًذبزث حي ٜٞث٥ؾجّش ىذٙو يف إدشثص ربشدضو ث٥غشّز ًثدذثّو

ىذْْز ث٥ؾجّش ثؾبذذُ

ًث٭يالً ٛؽذث٭و ًطبٌؿ خْج٥وً -إ ٫ثٓخشّّ ٬نَشً ٫إىل

ثؾبضدًػ /إدذثُ ث٢ٚ٥شر ًث٥شؤّز ًث٥قٌسر ثؾبضخْ٦زً ،إدذثُ ث٪٦٢٥ز

ثألؽْجء دجْ٥ني ثجملشدر ثْ٥جدّز ًّقٌسًاهج دؾ٦٢يج ثْ٥ج٧

أً ثْ٥ذجسر أً ث٥قْجٕز ث٥نجىٞز ذبزه ث٢ٚ٥شر أً ثجملغذر ؿبزه

ًفْٞٞضيج ثػب٦٪ز ًّْربًّ ٫نيج دنٚ٥جٍيً ٨فْٖي ٨ثٌّٖ٦٥ز

ث٥شؤّز أً ث٥قٌسر ًّّ ٫ٌ٢نذىج ٝذ أعشٍ ث٥ؾٌْس ًؽقز

ثؾبنٌٙ٥ز ،دْن٪ج ّنْيج ث٥ؾجّش زبش ـبيشه ثؽبجؿًّ ،نَش إْ٥يج

ثإلفغجط ًثٕنَ ث٢ٚ٥ش ًمنَ ثٖ٦٥ز دبج أمجٗ إْ٥يج ٬٩

د ٤٢صٚجفْ٦يج ًدٝجةٞيج ٕري ثَ٥جىشر ْْ٦٥جًّ ،٫قٌسىج ٪١ج

ّنجفش ؽذّذر ْ٩ربر-

(,)43

ّشثىجًّْ ،رب ّنيج دٖ٦ضو ثؽبجفز د ٤٢فذ ،ٛأل٭و ّشّذ أ٫

ثؽبجشبز

ّ ٫ٌ٢فجدٝجً  ِ٩٭ٚغوٙ ،ج٥ؾْش يف أعجعو٪١ ،ج ّ٣ٌٞ

( ًدْـــــــــــــــــــــذ ) ٞٙذ صضذْش يف حبغِ ىزث صيٌس ثجملجص

(دشّنؾٌ) " /فذٝ ٛذ ٤أً ٫ٌ٢ّ ٫مٌفجً ،فذٌُّٚ ٛ

ثؾبشعًٝ ،٤ذ صذني أ ٫فْٞٞضو

ٌٙسُ ٝذ ٤أً ٫ٌ٢ّ ٫مٌفجً دجسدثً ّْ٦ٞجًً ،ىٌ ؽٌْس ًالدذ
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ٍ٦ش ٕجة٪ز ،قبض٦يز

ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

-3ث٥ربىج ٫يف ّ ٧ٌ٦ثٞ٥شآ ،٫دذس ٥ذّ ٬ث٥ضس١ؾِ(س794ه)،

دجالعضْجسر فضَ ٙقّ ٤ذذ ثٞ٥جىش ثػبشؽج٭ِ دْني٪ج ٙؾْ٦و

زب ْٜٞفب٪ذ أدٌ ثٚ٥ن ٤ثدشثىْ ،٨ػ ،8ثٞ٥جىشر -٧0958

ٞ٩قٌسثً ّ٩ َ٦ج ١ج ٫ث٥نْٙ ٤ٞو ٩ذنْجً ّ َ٦أعجط ثؾبالدغز،
ًث٥ضْ ٜ٦دني ثؾبنّ ٣ٌٞنوً ،ثؾبن ٣ٌٞإْ٥وً ،ؽْ ٤ثالعضْجسر

-4ث٥ذالٕز ثْ٥شدْزٞ٩ ،ذ٩جس ًصيذْٞجس ،د -دّْ ٬غَ

ٞ٩قٌسر ّ٩ َ٦ج ٭٦ٞو  ٬٩أؽ ٤ث٥ضؾذْو ٪٦٥ذجٖ٥ز-

دجىجىش ،دثس ث٢٥ضخ ثػبذّذر ثؾبضقذر – دريًس،
-٧8008

ٙج٥غ٢ج ِ١ىٌ ث٥زُ ثىْ٦ّ ٜ٦و ٩قي٦ـ (ثجملجص ثؾبشع٦ْ٥ً )٤و
ٝذ ثعض٦ي٪٦١ ٨ز (٩شع ٬٩ )٤دْجّ ٫ذذ ثٞ٥جىش ثػبشؽج٭ِٞٙ ،ذ

-5ث٥ذالٕز ًثؾبْنَ يف ث٥نـ ثٞ٥شآ٭ِ" صٚغري أدِ ث٥غٌْد

صشددس خال١ ٣ال٩و دبْنَ ّذ ٧ث٥ضْْٞذ أً ثؽب ٬٩ ٌ٦دٌٍّ

أمنٌرؽجً" د -فج٩ذ ّذذ ثؿبجدُ فغني٩ ،ش١ض ث٥ذقٌط

ثالزبجد ثؾبٌؽٌد يف ثالعضْجسر-

ًث٥ذسثعجس ثالعالْ٩ز ،دٌّث ٫ث ٌ٘ٝ٥ث٥غين ,دٖذثد
-٧8007

إ َّ ٫ثْ٥نجّز دذقظ ثجملجص دذأس ٩ذ٢شر ً ٬٢٥ث٥ضْشّٚجس
ًثفيالفجس ًث٥ضٞغْ٪جس ثؾبخضٚ٦ز ٥و مل صضنـْ ًصضقذد ثال

 -6ص٦خْـ ث٥ذْج ٫يف ـبجصثس ثٞ٥شآ ،٫زب ْٜٞث٥ذ١ضٌس ِّ٦

دْذ ٝشً ٬٩ ٫ث٥ذقظ ثؾبضٌثفً ،٤صذني أ َّ٫ثٌّٖ٦٥ني ١ج٭ٌث أعذٜ

فبٌ٪د ٦ٞ٩ذ ،دثس ٢٩ضذز ثؼبْجر ،دريًس٥,ذنج( ٫د-س)-

ٕ ٬٩ريى ٨إىل حبظ ثجملجص ً ٬٢٥ث٥ذالْٕني ١ج٭ٌث أ١غش ّنجّز دو،

-7ث٥ضٌْ٥ذ ث٥ذاليل ،فب٪ذ ٕج ،٨ْ٥ه ،0دثس صٌدٞج٦٥ ٣نؾش,

ً١ج ٫ؿب ٨ث٥نقْخ ثأل١رب يف فٌٓ ثالفيالفجس ًث٥ضْشّٚجس-

ثؾبْشح-٧0987 ،

ثؾبقجدس ًثؾبشثؽِ-

 -8ثؽبقجةـ ،أدٌ ثٚ٥ضـ ثد ٬ؽين،س /فب٪ذ ِّ٦

-0ثألعظ ثػب٪جْ٥ز يف ث٥نٞذ ثْ٥شدِ ّشك ًصٚغري ًٞ٩جس٭ز،

ث٥نؾجس0370ه،0958,دثس ث٢٥ضجح ثْ٥شدِ ،دريًس –

دّ -ض ث٥ذّ ٬ثغبجّْ ،٤دثس ث٢ٚ٥ش ثْ٥شدِ ,ثٞ٥جىشر ،

٥ذنج، ٫د-س ،ؿ()843,848.8

-٧0998

 -9دال٥ز ثألٚ٥جً ،د -إدشثىْ ٨أ٭ْظ٢٩ ،ضذز ثإللب ٌ٦ثؾبقشّز،

-8ثألعٌ٦دْز ًعالعْز ث٥ذًثةش ث٥ذالْٕز ،دّ -ذذ ثٞ٥جدس ّذذ

ه-٧370978

ثػب٪ّ ،٤ْ٦ج-٧8008 ،٫
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز

٩ -07ذجفظ ّشدْز ،دؾش ٙجسط٩ ،يذْز ثؾبْجسٗ,

-00ث٥ؾْش ًثٌ٪ٖ٥ك ًٖ٥ز ثجملجص ،دسثعز ٭ٞذّز يف ٖ٥ز

٩قش-٧0939

ث٥ؾْش( ،حبظ) ،د -أظبذ فب٪ذ ثؾبْضٌ ،ٛـب٦ز ؽجْ٩ز أ٧
ثٞ٥شٍ  ٧ٌ٦ْ٥ث٥ؾشّْز ًثٖ٦٥ز ثْ٥شدْز ًآدثذبج ػ ُ ،06

 -08ـبجص ثٞ٥شآ٪ْ٩ ،٫ش د ٬ثؾبغنَ ،زب /ْٜٞفب٪ذ ٙؤثد

( – )88ؽٌث0484 ٣ه-

ؽش١ني – ٢٩ضذز ثؽبجلبِ ثٞ٥جىشر٩ ،قش د -ه ،د -س-

 -00ؽْشّز ثال٭ضّجؿ ،دسثعز يف طبج ٣ثْ٥ذً ،٣ث٥ذ١ضٌسر خرير

 -09ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث ،ٌُٖ٦٥د -فب٪ذ دذسُ ّذذ

ظبشر ثْ٥ني ،ه٪ّ ،0ج ,٫ثالسد-٧8000 ٫

ثػب ،٤ْ٦دثس ث٥نينز ثْ٥شدْز ,دريًس-٧0980 ،

 ٨٦ّ-08ثألعٌ٦ح ،فالؿ ٙن ،٤ه ،8ثؿبْتز ثؾبقشّز ثْ٥ج٩ز

 -80ثؾبقذجؿ يف ثؾبْج٭ِ ًث٥ذْجً ٫ث٥ذذِّ ،صن ْ٘٥ثأل٩ج ٧ثدِ

٢٦٥ضجح-0985 ،

ّذذ ثهلل دذس ث٥ذّ ٬د٩ ٬ج ٠٥ث٥ذِّ٩ؾ ِٞث٥ؾيري دجد ٬ث٥نجٍ٨
ثؾبضٌيف عنز 686ه ،دثس ث٢٥ضخ ثْ٪٦ْ٥ز دريًس 0488ه

 ٧ٌ٦ّ -03ث٥ذالٕز ،أظبذ ٩قي َٚث٥شثِٕ ،دثس ث– ٨٦ٞ٥

– -٧ 8000

دريًس- 0984 ،

٩ -80قي٦قجس ٭ٞذّز  ٬٩ث٥رتثط ثالددِ ثْ٥شدِ ،فب٪ذ

 -04ثٖ٦٥ز ث٥ؾجّشرّ ،ذجط فبٌ٪د ثْٞ٥جد ،ثؾب٢ضذز ثْ٥قشّز،

ّّضث ،٧د٩ؾ-٧0995 ٜ

فْذث(د-س)-

ْ٩ -88ؾ ٨ثؾبقي٦قجس ث٥ذالْٕز ًصيٌسىج ،ػ٩ ،3يذْز

 - 05ثٖ٦٥ز يف ثالدح ثؼبذّظ ،ثؼبذثعز ًث٥ضؾشّخ ،ؽجٌ١ح

ثجمل ِ٪ث ِ٪٦ْ٥ثْ٥شث ِٝثْ٥شث ،ٛد -ه -٧0983

 ،ٌٟ١صشطبز ٌّ ٫ٌْ٥ع٘ ًّضّض ّ٪ج٭ؤّ ، ٤دثس ثؾبن– ٫ٌ٩
ثْ٥شث-0989ٛ

ٚ٩ -83ضجؿ ث /٧ٌ٦ْ٥ث٥غ٢ج ،ِ١زب ْٜٞ٭ْْ ٨صسصًس ،دثس
ث٢٥ضخ ثْ٪٦ْ٥ز ،دريًس ٥ذنج-0983 ،٫

 -06ثٖ٦٥ز ًثجملجص دني ث٥ضٌفْذ ًًفذر ثٌ٥ؽٌدّ ،ذذ ثٌ٥ىجح
ثؾبغريُ ،ه ،3دثس ث٥ؾشً٩ ٛقش-٧8000
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ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ

 -85٭َشّز ث٥نَ ،٨فجحل دْْذ ،دثس ىٌٙو ،ؽضثةش ،د -ه

ٞ٩ -84ذ٩ز ثجملجصثس ث٥نذٌّز ،ث٥ؾشّ٘ ث٥شمِ ،زبْٜٞ

-٧8008

فبٌ٪د ٩قي٩ ،َٚيذْز ٩قي َٚث٥ذجدِ ثؼب٦يب ،ثٞ٥جىشر،
-0937

ثؿبٌث٩ؼ
ّ ,0نَشْ٩ /ؾ ٨ثؾبقي٦قجس ث٥ذالْٕز ًصيٌسىج ،د -أظبذ ٩يٌ٦ح ،ػ٩ ،3يذْز ثجمل ِ٪ث ِ٪٦ْ٥ثْ٥شث ِٝثْ٥شث ،ٛد -ه  ،0983ؿ-093 .3
ّ ,8نَش /ـبجص ثٞ٥شآ٪ْ٩ ،٫ش د ٬ثؾبغنَ ،زب /ْٜٞفب٪ذ ٙؤثد ؽش١ني – ٢٩ضذز ثؽبجلبِ ثٞ٥جىشر٩ ،قش د -ه ،د.ٛ -ؿ-75
 ,3ثؽبقجةـ ،أدٌ ثٚ٥ضـ ثد ٬ؽين،س /فب٪ذ ّ ِ٦ث٥نؾجس0370ه،0958,دثس ث٢٥ضجح ثْ٥شدِ ،دريًس –٥ذنج، ٫د-س ،ؿ(-)843,848.8
ّ ,4نَش /ص٦خْـ ث٥ذْج ٫يف ـبجصثس ثٞ٥شآ ،٫زب ْٜٞث٥ذ١ضٌس ّ ِ٦فبٌ٪د ٦ٞ٩ذ ،دثس ٢٩ضذز ثؼبْجر ،دريًس٥,ذنج، ٫ؿ-34,33/
ّ ,5نَش /ثؾبقذس ٭ٚغو-050/
ّ ,6نَشٞ٩/ذ٩ز ثجملجصثس ث٥نذٌّز ،ث٥ؾشّ٘ ث٥شمِ ،زب ْٜٞفبٌ٪د ٩قي٩ ،َٚيذْز ٩قي َٚث٥ذجدِ ثؼب٦يب ،ثٞ٥جىشر ،٧٣٩١ ،ؿ-09/
٩ ,7قي٦قجس ٭ٞذّز  ٬٩ث٥رتثط ثالددِ ثْ٥شدِ ،فب٪ذ ّّضث ،٧د٩ؾ ،0995 ٜؿ-486 /
 ,8٭َشّز ث٥نَ ،٨فجحل دْْذ ،دثس ىٌٙو ،ؽضثةش ،د -ه  ،٧8008ؿ-056
ٚ٩ ,9ضجؿ ث /٧ٌ٦ْ٥ث٥غ٢ج ،ِ١زب ْٜٞ٭ْْ ٨صسصًس ،دثس ث٢٥ضخ ثْ٪٦ْ٥ز ،دريًس ٥ذنج ،0983 ،٫ؿ-359
ّ ,00نَش  /ث٥ذالٕز ثْ٥شدْزٞ٩ ،ذ٩جس ًصيذْٞجس ،د -دّْ ٬غَ دجىجىش ،دثس ث٢٥ضخ ثػبذّذر ثؾبضقذر – دريًس ،٧8008 ،ؿ-844
ّ ,00نَش  /ثألعٌ٦دْز ًعالعْز ث٥ذًثةش ث٥ذالْٕز ،دّ -ذذ ثٞ٥جدس ّذذ ثػب٪ّ ،٤ْ٦ج ،٧8008 ،٫ؿ-450 ,448
ّ ,08نَش  ٨٦ّ /ثألعٌ٦ح ،فالؿ ٙن ،٤ه ،8ثؿبْتز ثؾبقشّز ثْ٥ج٩ز ٢٦٥ضجح ،0985 ،ؿ-38
ّ ,03نَش ٧ٌ٦ّ /ث٥ذالٕز ،أظبذ ٩قي َٚث٥شثِٕ ،دثس ث – ٨٦ٞ٥دريًس ،0984 ،ؿ -838 ,830
 ,04ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث ،ٌُٖ٦٥د -فب٪ذ دذسُ ّذذ ثػب ،٤ْ٦دثس ث٥نينز ثْ٥شدْز ,دريًس ،0980 ،ؿ-75
ّ ,05نَش /ث٥ضٌْ٥ذ ث٥ذاليل ،فب٪ذ ٕج ،٨ْ٥ه ،0دثس صٌدٞج٦٥ ٣نؾش ,ثؾبْشح ،٧0987 ،ؿ-90,55
ّ ,06نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-75 /ٌُٖ٦٥
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ـب٦ز أحبجط ْ٦١ز ث٥رتدْز ثألعجعْز  ،ثجمل٦ذ  ،ثْ٥ذد ( )٥ ،غنز
 ,07ثؾبقذجؿ يف ثؾبْج٭ِ ًث٥ذْجً ٫ث٥ذذِّ ،صن ْ٘٥ثأل٩ج ٧ثدِ ّذذ ثهلل دذس ث٥ذّ ٬د٩ ٬ج ٠٥ث٥ذِّ٩ؾ ِٞث٥ؾيري دجد ٬ث٥نجٍ ٨ثؾبضٌيف عنز 686ه ،دثس ث٢٥ضخ
ثْ٪٦ْ٥ز دريًس 0488ه –  8000ه ،ؿ-070
 ,08ث٥ذالٕز ًثؾبْنَ يف ث٥نـ ثٞ٥شآ٭ِ" صٚغري أدِ ث٥غٌْد أمنٌرؽجً" د -فج٩ذ ّذذ ثؿبجدُ فغني٩ ،ش١ض ث٥ذقٌط ًث٥ذسثعجس ثالعالْ٩ز ،دٌّث ٫ثٌ٘ٝ٥
ث٥غين ,دٖذثد  ،٧8007ؿ-005/
ّ ,09نَش /ثؾبقذس ٭ٚغو-006 /
 ,80ثٖ٦٥ز ث٥ؾجّشرّ ،ذجط فبٌ٪د ثْٞ٥جد ،ثؾب٢ضذز ثْ٥قشّز ،فْذث(د-س) ،ؿ-86 /
ّ ,80نَش  /ث٥ذالٕز ثْ٥شدْزٞ٩ ،ذ٩جس ًصيذْٞجس-847 /
 ,88ث٥ربىج ٫يف ّ ٧ٌ٦ثٞ٥شآ ،٫دذس ٥ذّ ٬ث٥ضس١ؾِ(س794ه) ،زب ْٜٞفب٪ذ أدٌ ثٚ٥ن ٤ثدشثىْ ،٨ػ ،8ثٞ٥جىشر  ،٧0958ؿ-855.8 /
ّ ,83نَش /ث٥ذالٕز ًثؾبْنَ يف ث٥نـ ثٞ٥شآ٭ِ006 /
ّ ,84نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-000/ٌُٖ٦٥
ّ ,85نَش  /٭ٚغو -030 /
ّ ,86نَش /دال٥ز ثألٚ٥جً ،د -إدشثىْ ٨أ٭ْظ٢٩ ،ضذز ثإللب ٌ٦ثؾبقشّز ،ه ،٧370978ؿ-087 /
ّ ,87نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-00 /ٌُٖ٦٥
 ,88ثٖ٦٥ز ًثجملجص دني ث٥ضٌفْذ ًًفذر ثٌ٥ؽٌدّ ،ذذ ثٌ٥ىجح ثؾبغريُ ،ه ،3دثس ث٥ؾشً٩ ٛقش ،8000ؿ-04 ,03/
ّ ,89نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-08 /ٌُٖ٦٥
 ,30ثٖ٦٥ز ًثجملجص دني ث٥ضٌفْذ ًًفذر ثٌ٥ؽٌد-07 /
ّ ,30نَش ٩ /ذجفظ ّشدْز دؾش ٙجسط٩ ،يذْز ثؾبْجسٗ٩ ,قش ،٧0939ؿ-57
ّ ,38نَش  /ث٥ذالٕز ثْ٥شدْزٞ٩ ،ذ٩جس ًصيذْٞجس-845 /
ّ ,33نَش /ثالعظ ثػب٪جْ٥ز يف ث٥نٞذ ثْ٥شدِ ّشك ًصٚغري ًٞ٩جس٭ز ،دّ -ض ث٥ذّ ٬ثغبجّْ ،٤دثس ث٢ٚ٥ش ثْ٥شدِ ,ثٞ٥جىشر  ،٧0998 ،ؿ-078/
ّ ,34نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-38 /ٌُٖ٦٥
ّ ,35نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-33 /ٌُٖ٦٥
ّ ,36نَش /ثجملجص ًأعشه يف ث٥ذسط ث-34 /ٌُٖ٦٥
 ,37ؽْشّز ثال٭ضّجؿ ،دسثعز يف طبج ٣ثْ٥ذً ،٣ث٥ذ١ضٌسر خرير ظبشر ثْ٥ني ،ه٪ّ ،0ج ,٫ثالسد ،٧8000 ٫ؿ-04 /
ّ ,38نَش  /ثؾبقذس ٭ٚغو-88 /
45

ثعشثء ثدشثىْ ٨فب٪ذ  /ثجملجص ثؾبشع ٤دني ًث ِٝثٖ٦٥ز ً ًث ِٝثؾبْجػ
ّ ,39نَش  /ث٥ؾْش ًثٌ٪ٖ٥ك ًٖ٥ز ثجملجص ،دسثعز ٭ٞذّز يف ٖ٥ز ث٥ؾْش( ،حبظ) ،د -أظبذ فب٪ذ ثؾبْضٌ ،ٛـب٦ز ؽجْ٩ز أ ٧ثٞ٥شٍ  ٧ٌ٦ْ٥ث٥ؾشّْز ًثٖ٦٥ز ثْ٥شدْز
ًآدثذبج ػ  – )88( ُ ،06ؽٌث0484 ٣ه ،ؿ-984
ّ ,40نَش /٭ٚغو-0000 ,999 /
ّ ,40نَش /ثٖ٦٥ز يف ثالدح ثؼبذّظ ،ثؼبذثعز ًث٥ضؾشّخ ،ؽجٌ١ح  ،ٌٟ١صشطبز ٌّ ٫ٌْ٥ع٘ ًّضّض ّ٪ج٭ؤّ ، ٤دثس ثؾبن – ٫ٌ٩ثْ٥شث،0989ٛؿ-848 /
ّ ,48نَش /٭ٚغو-006 /
ّ ,43نَش /٭ٚغو-000, 308 /
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