ي في
جهىد هحوّد بن عبد الرّحون الدّيس ّ
ي هن خالل
تعلين النّحى العرب ّ
"الوشرب الرّاوي في شرح هنظىهة الشّبراويّ"

الدّكتور  /لعثيدي تو عثد اهلل
ك ّليّح اآلداب واللّغاخ.
جامعح سعد دحلة ،الثليدج .الجزائر
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جهود حمنّد بن عبد الرّمحن الدّيسيّ يف تعليه النّحو العرب ّي
من خالل "املشرب الرّاوي يف شرح منظومة الشّرباويّ"
كو أ ّ ٕٓ زاصز٥ككس ًيفككة من خككَ ١ككٔ اككتٍ اًُنٗ٥ككن اًكك ٢زيجٓكن كك ١زي س ٓٝكك١
ة غك يف
زإلضتَ ١ٓٝزييت تكبًٓتٗن ٚزْؿٗست أ ٛتكتٗن َٓر زيفتض زإلضكتَٚ ،ٓٞاك زيككسٕٚ
زيتٓني ١ٝي٘ ،شن خة اًٖ ٢ر ٙزيًيفغ ١ؿت ْ ١ندز ٠زملجّ .ٌٝضكُٗة أ ثثكسز ٤زيتٓكسزخ
زي س  ٓٞزإلضتَ ٓ ٞهجري َٔ زملبييففنت ٚزملؿٓٓفنت ٚزيػٓسٚح ٚزي ٓت ًٝكنت زهلنَٓ.١
 َٚككٔ ٖ ككبة ٤زي ًُ ككن ٤زي ككر ٜٔوسٓد ككٛز َ ككٔ شز ٜٚكك ١وزهلنَ ككٌو بٛضك ك ند ٠ككنآٛ
زاصز٥س ٟٓزيػٓٝخ ومُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓطٓٞو ،زيرّ ٟسنّ ّٕ ٍٚقدَٓ٘ أ ٖرز
زملكنٍ َكٔ اكتٍ قكسز ٠٤أ نتن ك٘ زمل يفكٛل أ زيٓٓشك ٛزيتٓ ًُٝكٓ ٓٞكٛزٕ :وزملػكس
زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ ١َٛزيػٓ زٟٓٚو.
َّٓٚن زهلدف ٗ َ ٛس َ ١هنْت٘ أ جمنٍ زيدٓززضنت زيٓٓش ٖٛٚ_ ١ٜٓٛزيفكٚ ٘ٝزيػٓناس
ٚزيٓٓنقد_ ٚطسٜكت٘ أ ت ً ِٝزيٓٓشٚ ٛتٝطري ،ٙاًك ٢زيك ٓس ِ َكٔ قًيفك ١زْتػكنز َبييففنتك٘
ني زملتٓ ًُني زي.ّٛٝ
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أوالً  :ترمجة املؤلّف:
ْ -1طب٘ :
ٖ ٛمُٓد ٔ مُٓد ٔ مُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ ٔ مُٓد زييفيفٓٝك

كٔ ابكد زيككندز كٔ

ّ  ٞزيكنضِ كٔ مُٓكد كٔ ضكٝد ٟث كسزٖ ِٝزيغك )1(ٍٛزيدٜٓطكْ ،ٓٞطكب ١ثق قسٜك ١وزيكدٜٓظو ك
و ٛض ند٠و.
َٛ -2يدْٚ ٙػأت٘ :
يكد ّمج ة مجٝع زملؿندز اً ّٕٓ ٢تكنزٜخ َكٝتد ٙنكنٕ اكنّ  ٖ1270ك زملٛز كل اكنّ ،ّ1854
نيكدٜٓظ(ٚ .)2قككد ّمج ككة ّٜكّككن اًككّْٓ ٢كك٘ ْػككأ ٜتُّٝككن( .)3ثذ َككنت ٚزيككد ٙككد ّٜٓككنّ قًًٝككَ ١ككٔ
َككٝتدٓ ّ ،ٙكك ٢أ سذككس ٚزيدتكك٘ زيطٓ كٓٝد ٠اد ككٓ ١ككة مُٓككد زمسغ كٚ ٓٞا ُٓتكك٘ زيطٓ كٓٝد٠
ان٥ػٚ ١ددٓت٘.
ٚيككد ّداًتكك٘ ٚزيدتكك٘ ثق زيهتٓككن أ قسٜتكك٘ٚ ،مليفككن ٚؾككٌ ثق ضككٛز ٠زملكدٓثٓس ّؾككٝ

ناككدزٟٓ

طكن  ّٚ ١زيجٓنَٓكَ ١كٔ اُكس .)1(ٙكأّٓ سفكا زيككس ٕ
طكٓ ١زي ٓ
ف ؿكسٚ ،ٙنكنٕ ذيكو أ زي ٓ
ه ٓ
مسناّنّٚ ،تكٔ ّسهنَ٘ كسز ٠٤زيطٓب ٚ ١خمنزز زحلسٚف(.)2
ثِٓ زْتكٌ ثق شز ١ٜٚوز ٔ ّ  ٞدزٚدو ظبكٌ وشٚز٠ٚو (تٝكصٚ ٟشّٓٚ .)ٚدٝكص َكٔ َػكنوٗنّٚ ،ذٕ
يكك٘ نيتٓككدزٜظ .ثكِٓ زْتكككٌ ثق وقطككٓيف١ٓٝو شكككس دزٚضّككن يككب م زملػككنٜخ ٖٓككنى .ثكِٓ زدككع
ثق ًد َ ٙتهفًن اً ٢سفا زملت ٕٛزي ًُ.)3(١ٓٝ

)(1

_ ٖد ١ٜزي نز نيّ ،مسن ٤زملبييففني  ٚثنز زملؿٓٓفني :ثمسنا ٌٝنغن زيبغدزدٚ ،ٟٓنني ١زمل نزف زاً ١ًٝأ َيفب تٗن زيبٗ،١ٓٝ

زضتنْب.399 /2 :ّ1955 ،ٍٛ
) _ (2ت سٜف زمًف سدنٍ زيطًٓف ٛ ّ :زيكنضِ مُٓد زحلفٓنَ ،ٟٓٚبضٓط ١زيسٓضني ١يًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،لٖ1405 ،2ك/
 َ .407 /2 :ّ1985ذِ زملبييففني :اُس زقن نشني ،١دزز ثسٝن ٤زيتٓسزخ زي س  ،ٓٞريٚت ،د ت َ .133 /10 :ذِ ّاتّ زاصز٥س َٔ
ؾدز زإلضتّ ستَٓٓ ٢تؿف زيكسٕ زي ػس :ٜٔاندٍ ْٜٗٛم ،زملهت زيتٓذنز ٟٓيًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،ريٚت ،لٖ1391 ،1ك/
 .156 :ّ1971زيدٜٓط ،ٓٞسٝنت٘  ٚثنزّٚ ٙد ٘ :اُس ٔ ق ،١ٓٝزيػٓسن ١زيٛطٓ ١ٓٝيًٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،زاصز٥س ،د ت.13 :
) _ (3زملؿندز زيطٓن ك ١زيؿٓفشنت ْفطٗن.
) _(1زيدٜٓط.25 ،16 :ٓٞ
) _ (2ت سٜف زمًف.407 /2 :
) _ (3زيدٜٓط.16 :ٓٞ
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ضط ككٗن زيػ ككٝخ
 ٚككد ذي ككو زْتك ككٌ ثق شز ٜٚكك ١وزهلنَ ككٌوٚ ،ضك كٓٓ٘  33انَّ ككنّٚ ،ا ككر ا ككٔ َب ٓ
ومُٓد ٔ ّ  ٞزيكنضكِو(( )4تٖ1315ككٚ ،)ّ1897 /ةشَٗكن عهكِ انٖك ١ككد زيبؿكس تًُٝكرّز
ثِٓ ّضتنذّز(.)5
 -3اًُ٘ ٚاًُ٘:
يكككد نككنٕ وزيدٜٓط كٓٞو ّْبككا تتَٝككر زيصٓزٜٚككٓ .١ككنٍ ثاذككن غكك ،٘ ٝك ٓس كك٘ ٚزضككت نٕ كك٘
يًتٓدزٜظ أ زمل ٗد َجًُن زضت نٕ ن ٔ ّا ٘ٝومُٓد زحلنزٓو ٚوانغٛز زمٓكٞو(ٚ .)6نكنٕ
ٜٗٓٚ ٘ ٜٛٓم نثابن ٘ َ ٤ثق ّٕ ت ٛيف ٞتٛييفَ ٖٛ ٢ػ ١ ٝزيصٓز.)7(١ٜٚ
ٚقككد اككسف وزيدٜٓطكٓٞو سشزْتكك٘ ٚزتٓطككنا اًُكك٘ ،ايفككن ّدٓ ٣ثق زْتػككنز َبييففنتكك٘ ككني تتَٝككرٙ
 َٚنؾس.)8(ٜ٘
ٚقد ّٚزد وّ  ٛزيكنضِ ض د زهللو أ تنزو٘ زيجٓككنأٓ كإٔٓ دزٚع وزيدٜٓطكٓٞو ٚغك ٘ ٝننْكة
َٔ زيدٓزٚع زي نيٚ .)9(١ٝيٝظ ّدٍٓ اًْ ٢بٚ ٘ ٛمتهيفٓ٘ سفخ٘( َٔ )10زملت ٕٛحنك ٛزمُطكني
َتّٓن َٓٗن:

) _ (4تسمجت٘ أ ت سٜف زمًفْٗ .352 -345 /1 :ك ١زاصز٥س زحلدٜجٚ ١ثٛزتٗن زملبنزن :١مُٓد اً ٓٞد ٛش ،زمليفب  ١زي س ،١ٓٝ
زاصز٥س ،ل َ .78 -56 /1 .ّ1969 ،1ذِ ّاتّ زاصز٥س .176 :تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ ٛ ّ :زيكنضِ ض د زهلل ،دزز زيغس
زإلضتَ ،ٓٞريٚت ،لٖ1428 ،1ك.167 -159 /4 ،222 -218/3 .ّ1998 /
) _ (5تنزٜخ زاصز٥سٓ زيجٓكنأٓ.73 /7 :
) _(6ننٕ وزيدٜٓطٓٞو اً ٢اتف َع وانغٛزو; تسدع ّضبن ٘ ثق تفك ٌٝوانغٛزو زثغسزف _ٚي ٛاؿن _٠اً ٢ريِٖ أ نتن ٘
وَٓنز زثغسزفوٚ ،قد زدٓ اً ٘ٝوزيدٜٓطٓٞو هتن وٖدّ زملٓنز ٚنػف زي ٛززوٖٚ ،ذن ٙأغ نز قناةٜٓ .خس :زيدٜٓط،56 -50 :ٓٞ
 .243 -239تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.73 /7 ،212 /8 :
)ٜٓ _ (7خسْٗ :ك ١زاصز٥س.43 /1 :
) _ (8تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.221 -220 /3 :
) _ (9زملؿدز ْفط٘.222 /3 :
) _ (10قنٍ وزيدٜطٞو أ ثدنش ٠ومُٓد ٔ زحلنزٓ مُٓدو :طزدصص
 ٚقكد ّدك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككصت٘ كُن زٜٚةُ

ت
َٚكن سفكختك٘ َٚن قكك ك ك ك ك ك ك ك ك كسّ ُ

َكٔ زي ًٚ ّٛزيفٓ ٕٛزيٓٓن ك ك ك كِ٘

ذزت زيفٛز٥د زيغصزز زيطٓنط ِ٘

أ زيفك٘ ٚزحلدٜح ٚزيتٓكفطريِ

ٚأ كٓك ك ك ك ك ك ك ك ٕٛزثد زيػٓٗٝكسِ

ٚأ زثؾ ٚ ٍٛزيهتّ زيػٓك كن ٔٞ

ٚزملٓيفل ،زي َسٚض  ٚزيلٚ،ز ٔٞ

 ٚكٔٓ جتكٜٛد ٚاً ك ك ك ك ك ك ك كِ زيككِّٛ

ٚداكٛزت يٝكًٗكن ٚزيٝك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككِّٛ

ٜٓخسّ :غ نز :مُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓط ،ٓٞخميفٛل ،زملهتب ١زيٛطٓ ،١ٓٝزاصز٥س ،زقِ 45 :3233 :طٚص.
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زيػٓك ككٝخ اًٝك ككٌ ٚ ،ك ككم َك ككا زيسٓضك ككنيٚ ،١زي نؾك ككُٚ ،١ٓٝزيتًُٓطك ككنْٚ ١ٓٝزيسٓسبٓٝك ككٚ ،١مجك ككع
زاٛزَككع أ زثؾككٚ ،ٍٛزمدسَٓٝٚككٚ ،١زثشٖسٜٓككٚ ١زيكيفككس ٚزيػٓككرٚز ٚزثيفٓٝككَٚ ،١ككا زاككٖٛس
زملهٓ كك ٕٛأ زيك كجٓتخ ٓ ككٚ ،ٕٛخم ككتـ زيطٓك ك دَٓٚ ،خ َٛكك ١ز ككٔ زيػٓ ككشٓنٚ ،زض ككني ١زيك كدٓزدٜس،
ٚزيطُٓسقٓد ١ٜأ زةضت نززتٚ ،زيطٓٓٛض ١ٝأ زيتٓٛسٝد ٚزاٖٛسَٚ ،٠ا د ٤زثَكنيَٚ ٞكا
زمسٜدٚ ،٠زاصز٥سٚ .١ٜٓأ زملؿيفًض َكا سزَك ٞؾكشٝضٚ ،زيبٝكٝٓ ْٛكَٓٚ ١خَٛك ١زيؿٓكبٓنٕ،
طككًيفِ َٚككا
ؿككسف َككا زيب ٓٓككن َٚككا ةَ ٓٝكك ١زث ككنٍٚ .أ زملٓيفككل زي ٓ
ّٚيف ٓٝكك ١زي سزق كٚ .ٓٞأ زي ٓ
ثٜطكن ٛدٚ .ٞأ زيٛقككع زضككني ١زيٛقككع يً كككدٚ .أ زحلهُكك ١زملكككٛةت زي ػككسَٚ .ككا دز
زيبشككح يًػٓككٝخ شٜككٔ زملسؾككفٚ .ٓٞأ زي ككسٚض َككا زيهككنأ َٚككا زمصزدٓٝككَٚ ١ككا زيؿٓكبٓنٕ،
َ ٟككا نْككة
ػككنطبٚ ،١ٓٝأ زملككدٜض زي ٓٓبككٓ ٛ
ٚأ زيتٓذٜٛككد َككا زاصز ٜٓككٚ ١طفكك ١زثطفككنٍ ٚزي ٓ
ض ك ند ٚزي ك دٚ ٠زهلُص ٜٓككٚ ١زيبغدزد ٜٓككَٓٚ ١خَٛكك ١زي ش،كك ٞأ زملٛيككدٚ ،دة٥ككٌ زمككريزت أ
ة  ٚككم تفنض ككري زيك ككس ٕ
زيؿ ككًٛزت  ٚككري ذي ككو َٚ .ككٔ زي ً كك ّٛزيػ ككسا :١ٓٝزيؿٓ ككشنح زيطٓ ك ٓ
ػككسٚح
زيهككسٚ ، ِٜزيكطككيفتْ ٓٚ ٞخمتؿككس اًٝككٌ ٚغككسس٘ يً كدٓزدٜسَ ،ككع زضتشكككنز َككن أ زي ٓ
زثاسٚ ٣سٛزغٗٝن (.)1
ٚقد ننٕ وزيدٜٓطٞو َت ًيفكًن نثاتم زيسٓز٥ك ١اًُّن ٚاُتً.

( )2

 -4غٛٝا٘ :
َٔ كني َكن ٚقفكة اًٝك٘ َكٔ غك ّٛٝوزيدٜٓطكٓٞو :زيػٓكٝخ مُٓكد زيؿٓكدٜٓل ،كٔ ًكنضكِ كٔ
اككسٚع ،محككدزٕ يْٝٛطكك ،ٞدمحككنٕ ككٔ زيطٓٓٛض ك ،ٓٞمُٓككد ز ككٔ ّ كك ٞزيكنضككِ زهلككنًَ ،ٓٞابككد
زحل ٓٞزيهتنْ.ٓٞ
 -5تتَٝر: ٙ
ثقن  ١ثق َبيفنت٘ زييت تًكيفنٖن زيهجري تككدٜس نكبري _ٚضكٝأتٝ ٞنْٗكن_ ككد وسٓدكة
اً ككٜ ٢د ٜكك٘ ّد ٝككنٍ َ ككٔ زي ًُ ككن ،٤ا ككتٍ  30انَّ ككن قكٓ ككنٖن أ زيتٓ ككدزٜظٚ .ن ككنٕ هل ككبة٤

) _ (1ت سٜف زمًف.408 -407 /2 :
) _ (2زملؿدز ْفط٘.407 /2 :
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زملت كسٓدني دٚز أ َ ٝكند َٗٓ ٜٔككن :زإلَنَ ككٚ ١زيكك ككنٚ ٤زإل ت ككنٚ ٤زيتٓ ككدزٜظ َ ككِٓٗ :مُٓ ككد
زي نؾُ( ٓٞت ٖ1888ك) ٛ ّ ،زيكنضِ زحلفٓن ٔ ٟٓٚزيػٝخ (ت ٖ1942ك)  ٚ ...ريِٖ(.)3
 ٚ -6نت٘ :
َٚدزضَن ّٚدٜبّن ٚغكناسّز ْٚنقكدّز ثق ّٕ تك ٛف ٞذكس ٜك22 ّٛ
قك ٢وزيدٜٓطٓٞو سٝنت٘ َت ًيفُّن ِّ
َككٔ ذ ٟزحلذٓكك ١ضككٓ ٖ 1339 ١كك ،زملٛز ككل ٜككّٚ 27 ّٛت ضككٓ ،ّ1921 ١تنزن كنً ثككنزّز طبككع زيكًٝككٌ
َٓٗن ٚ ،ك ٞزمل يفٛل َٓٗن آد زث سزد ٚزملهتبنت.
َ -7ؿٓٓفنت٘ :
ٚزيًغك١
ؿؿكنت :أ زيفكك٘ يف
َبيفكنت أ خمت ًٔكف زمل كنزف ٚزي ٓت ٓ
يكد اًيفف وزيدٜٓطكٓٞو اكدٓ ٠يف
ٚزثد ٚزيٓٓش ككٚ ٛزيبت ككٚ ١زيٓٓك ككد ٚزي كن ٥ككد ٚزيفًط ككفٚ ١زملٓيف ككل ٚاً ككِ زيه ككتّ ٚزيتٓؿككٓٛف
ٚزيتٓككنزٜخٚ ،دٜككٛزٕ غك س ٚ ،ككم زيسٓضككنٚ ٌ٥زملكنَككنتٚ .قككد متٓٝككصت ًكك ٕٛاككنف أ زيتٓككأيٝف
ٚزيػٓسح ٚتٓن ٍٚزملندٓ ٠زي ًُ َٚ ١ٓٝناتٗن َٔ ْنسٝك ٚ ،١أْٓٗكن طُكٌ مسك ١اؿكس زؾكيفبغة
َبيفكنت زي ًُككن ٤ؿكبغ ١زيتٓكٓٛا ٚزيت كدٓدٚ .قكد ٜطككناد ٖكرز زثَكس اًكك ٢تٗ٦ٝك ١سؾكك١
ٝك٘ يف
َتُ٥كك ١يًبككنسجني ٚزيدٓززضككني _أ مجٝككع زي ٓت ؿؿككنت -أ تأَٓككٌ َككٓٗر نك ٌٓ اككن َككٔ
ٖ ككبةٚ ،٤وزيدٜٓطك كٓٞو اً كك ٢زمؿ ككٛف َ ،ككٔ س ٝككح اسق كك٘ يًُ ككندٓ ٠زي ًُ ٓٝككَٗٓٚ ،١ذ كك٘ أ
زيتٓأيٝف ٚ ،هس ٙزة طتُٛيٛدْٚ ،ٓٞخسٜٓنت٘ زيفًطفٚ ١ٓٝزيدٓٚ ١ٜٓٝٓزيتٓس ٜٓ ٛكٚ ،١زةضكتفندَ ٠كٔ
طككل َيفنيك زي ؿكسٚ ،تًبٓك ٞسندكَ ١كٔ
نٌٓ ٖر ٙزاٛزْ أ ضب ٌٝزيٛؾ ٍٛثق دززض ١يف
ٜٗتِٓ ني ًِٖٚ .رز ٝنٕ ملن َّهٓين سؿسَ َٔ ٙؿٓٓفنت٘ َستٓب ١اً ٢سسٚف زهلذن:٤
ّ) زيتٓآيٝف ٚزيػٓسٚح:
( )1

 )1وث شنّ زييفيفنأ سدٓ زمليفنأو  :زدٓ اً ٢م ّؾشن زيصٓٚزٜن ٚزيتٓؿٓٛف.
 )2و رٍ زيهسزَ ١يكسٓز ٤زملكنَ١و( :)2غسح يسضني ١وزملٓن س ٠ني زي ًِ ٚزاٌٗو.
 )3وطفكك ١زّ كبٓني ػككسح ّ ٝككنت زيكيف ك زثن ك مكك ٞزي كدٜٓٔو( :)3غككسح ثز ككٝ ّ ١ككنت
غ س.١ٜٓ
)_ (3

ترنس زملؿندز زييت ٚقفة اًٗٝن قٛز ِ٥غٛٝا٘ ٚتتَٝر ٙاً ٢سدَٚ ،٠ن ذنست٘ ٖٓن ٗ ٛايفن ٚددت٘ َبجٛثّن ٗٝنٜٓ .خس

َجتً :ت سٜف زمًف .339 /2 :تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ .100 /3 :زيدٜٓط.21 :ٓٞ
) _ (1زيدٜٓط.43 :ٓٞ
) _ (2زملسدع ْفط٘.74 :
) _ (3زملسدع ْفط٘.77 :
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 )4وتفك ٌٝزيبند ١ٜنثدييف ١زيٛزقش ١زيبند١ٜو(َ :)4كنَ ١قنّ ٖكْ ٛفطك٘ ػكسسٗن ،تؿكٓٝد
ٗٝن َفسدزت يغٚ ١ٜٓٛتًُٝشنت ّد ٚ ١ٓٝتنزو.١ٓٝ
 )5وتٜٓٛس زثيبن مب نْ ٞزيػٓٗن و( :)5غسح  890سدٜجّن غسٜفًن.
 )6وتٖٛني زيك ٍٛزملتنيو( :)6زدٓ اًك ٢نتكن وزيكك ٍٛزملكتنيو يكنضكِ كٔ ضك ٝد زيػٓكُناٞ
زير ٟزدٓا ٢ق ف زملرزٖ زثز .١
 )7ودككٛزٖس زيفٛز٥ككد ٚشٚزٖككس زيفسز٥ككدو( :)7خمتككنززت أ زيٓٓشككٚ ٛزيفككك٘ ٚزثد ٚزيبت كك١
ٚزيٓٓكد ٚزيتٓنزٜخ ٚزيفًطفٚ ١زيتٓؿٛف ٚزيػٓ س.
 )8وزحلدٜك ١زملصاس  ١أ سٛزغ ٞزيكٗ ٠ٛزملستػف١و .أ حن ٛزاٌُ.
 )9ودزٓ ٠اكد زاٝد أ اكن٥د اًِ زيتٓٛسٝدو(َٓ :)8خ ١َٛأ زيتٓٛسٝد تكع أ ٝ 62تّن.
 )10وزيصٖٓس ٠زملكتيفف١و(َٓ :)9خ ١َٛأ زاٌُ زيٓٓش ،١ٜٛتكع أ ٝ 45تّن.
 )11وزيطٓندٛز يً ند ٟزي كٛز انغكٛزو( :)1زدٓ اًك ٢زيػٓكٝخ انغكٛز آكدَن اكن طسٜكتك٘ أ
زيتٓدزٜظٜٗ ٚ ،تِٓ وزيدٜٓطٓٞو ٘ د ّٕ قنٍ زّ ٜ٘أ انغٛز أ نتن ٘ وٖدّ زملٓنزو.
 )12وضًيفِ زيٛؾ ٍٛثق اًِ زثؾٍٛو(َٓ :)2خ ١َٛأ زيٓٓش ،ٛتكع أ ٝ 99تّن.
 )13وغ ككسح زيبد ٓٝ ٜكك١و( :)3غ ككسح يكؿ ككٝد ٠وزيبد ٓٝ ٜكك١و أ َ ككدح مُٓ ككد ك كٔ ّ كك ٞزيكنض ككِ
زحلطينٓ.
( )4

 )14وغ ككسح زيسٓد ككص زيهف ٝككٌ ككرنس اكن ٥ككد ّٖ ككٌ زيككدٓيٌٝو  :غ ككسح ملٓخ َٛكك ١أ زيتٓٛس ٝككد
يػ ٝ

ٔ اً ٓٞزاً ًٓٞٝزيتًُٓطنْ( ٓٞتٖ1347كٚ ،)ّ1928 /تكع أ ٝ 55تّن.
( )5

 )15وزي كٝد ٠زيفسٜد٠و َٓ :خ ١َٛأ زيتٓٛسٝد ،تكع أ ٝ 35تّن ،تكُٓٓٗن دٜٛزْ٘.
) َ _ (4ذِ ّاتّ زاصز٥س .156 :زيدٜٓط.27 :ٓٞ
) _ (5زملسدع ْفط٘.77 :
) _ (6زملسدع ْفط٘.61 :
) _ (7زملسدع ْفط٘.29 :
) _ (8زملسدع ْفطٜ٘ٓٚ .71 :خس َ :ذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (9زيدٜٓطٜٓٚ .48 :ٓٞخس َ :ذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (1زيدٜٓط.49 :ٓٞ
) _ (2زملسدع ْفط٘ َ .72 :ذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (3زيدٜطٚٚ .77 :ٓٞزدت أ ت سٜف زمًف َٚ .408 /2 :ذِ ّاتّ زاصز٥سٛٓ .156 :زٕ :وطف ١زإلاٛزٕو.
) _ (4زيدٜٓطٚ .78 :ٓٞذنس ٙأ تنزٜخ زاصز٥س زيجكنأٓٛٓ 152 /7 :زٕ :وغسح زيهًُنت زيػٓن  ١ٝأ غسح زي كٝد ٠زيػ ٝب ١ٓٝزاً١ًٝ
زيهن ١ٝو.
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 )16و تض زي تيفّ أ غسح ؾًٛزت زيكيف ابد زيطٓتّو( :)6غسح يٓـٓ دان.٤
 )17و ٛش زيغنمن أ غسح ٚزد ضٓٝدً ٟكنضِو (.)7
 )18وزيكؿد أ زيفؿدو( :)8زضنيّ ١دن

ٗٝن أ ضبزٍ س ٍٛزيتًٓكٝض.

 )19وزيكٗ ٠ٛزملستػف ١أ زيصٖٓس ٠زملكتيفف١و( :)9غسح ملٓخ ١َٛزيصٖٓس ٠زملكتيفف ١أ زيٓٓش.ٛ
ػك ز ٟٓٚأ زي ٓٓشك،ٛ
ػ زٟٓٚو( :)10غسح ملٓخَٛك ١زي ٓ
 )20وزملػس زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ ١َٛزي ٓ
ٚتكع أ ٝ 51تّن.
 )21وزملٓككن س ٠ككني زي ًككِ ٚزاٗككٌو( :)11ابككنز ٠اككٔ دككدٍ تؿكٓٛز زيهنتك سدٚثكك٘ ككني زي ًككِ
ٚزاٌٗ.
 )22وَٓٓ ١زحلٓٓنٕ زملٓٓنٕو( :)12دٜٛزٕ ٜػتٌُ اًَ ٢ن٥يت قؿٝدَٚ ٠كيفٛا.١
 )23وزملٛدص زملفٝد أ غسح دزٓ ٠اكد زاٝدو( :)13غسح آًَ ٢خَٛت٘ ودزٓ ٠اكد زاٝكدو أ
زي كن٥د.
 )24وزيٓٓؿض زملبر ٍٚيكسٓز ٤ضًيفِ زيٛؾٍٛو( :)14غسح ملٓخ ١َٛوضًيفِ زيٛؾٍٛو أ زيفك٘.
 )25وٖككدّ زملٓككنز ٚنػككف زي ككٛززو( :)1زدٓ اًكك ٢نتككن وَٓككنز زثغككسزف اًكك ٢كككٌ اؿككن٠
زثغسزف َٛٚزي َٔ ِٗٝزثطسزفو.
( )2

 -26 )26وزي ككٛزد ٠زآ ٓٝكك ١أ زيك كٓٓخِ يً ؿ ككن٥ـ زيفكٗ ٓٝكك١و َٓ :خ َٛكك ١أ اؿ ككن٥ـ
زيسٓض ، ٍٛتكع أ ٝ 14تّن.

) _ (5زيدٜٓط َ .72 :ٓٞذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (6زيدٜٓط.82 :ٓٞ
) _ (7زملسدع ْفط٘.80 :
) _ (8زملسدع ْفط٘.71 :
) _ (9ت سٜف زمًف َ .408 /2 :ذِ زملبييففنيّ .133 /10 :اتّ زاصز٥س .156 :زيدٜٓط.80 :ٓٞ
) _ (10ت سٜف زمًفّ .408 /2 :اتّ زاصز٥س .156 :زيدٜٓط.80 :ٓٞ
) _ (11زييفدٜط.39 -38 :ٓٞ
) _ (12زملسدع ْفط٘ .32 :تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.211 /8 :
) _ (13ت سٜف زمًف .408 /2 :زيدٜٓط .79 :ٓٞتنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ. 153 /7 :
) _ (14زيدٜٓطّ .79 :ٓٞاتّ زاصز٥س156 :
) _ (1زيدٜٓط.49 : ٓٞ
) _ (2زملسدع ْفط٘.73 :
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) زيسٓضن:ٌ٥
 زضني ١ة ٔ ندٜظ(ّ :)3دن ٘ ٗن أ زّ ٜ٘أ زيػٓٗندٛ ٠زضيف ١زيتًٓٝف.ٕٛ
ّ ز ع زضن ٌ٥يًشفٓن:)4(ٟٓٚ
زثٚقّ :دن

ٗن أ ضبزٍ س ٍٛتسزدِ يب م اًُن ٤زيٓٓنس.١ٝ

زيجٓنْ :١ٝأ زملٛقٛا ْفط٘ س ٍٛتسزدِ م اًُن ٤زآ. ٛ
زيجٓنيجّ :١دن أ َطن ٌ٥كٗ.١ٝ
زيسٓز  :١ابنز ٠أ تٗٓ ١٦ث  ٞزيكنضِ مُٓد زحلفٓن ٟٓٚمبٓنضب ١ؾدٚز زاص ٤زثَ ٍٓٚكٔ
نتن ٘ وت سٜف زمًف سدنٍ زيطًٓفو َكسٓ ن ي٘ كؿٝد.٠
 زضنيتنٕ ي بد زيكندز ٔ ث سزٖ ِٝزملط د:)5(ٟٓ
زثٚي ك ك كك ٜ :٢ككرنس  ٗٝككن تسزد كك٘ ا ككٔ داٛت كك٘ ثق سك ك ٓ زملد ٜٓككٚ ١تفك ككًٗٝنٜٚ ،ب ككد ٟغ ككٛق٘
ٚسٓ ٘ٓٝثق زيبند.١ٜ
ٚزيجٓنْ ٝكك :١زدٓ اً كك ٢د ككٛز وزملطك ك دٟٓو ٖٚ ،ككّ ٞط كك َ ٍٛككٔ زثٚق ْ ،ككنقؼ  ٗٝككن زز ٤ؾ ككنسب٘
َدزابّن ثٜٓن َٔ ٙاتٍ زي بنزٚ ٠زيتًُٓٝض.
 -زضني ١أ ضٝدْ ٟن :)6(ٌٜأ تنزٜخ َٓٚنق زٝ٥ظ وّٚةد ْنٌٜو َّٚننِٓٗ  ٚسٚاِٗ.

) _ (3زملسدع ْفط٘.219 ،41 :
) _ (4زملسدع ْفط٘ .219 ،42 :ت سٜف زمًف.409 -401 /2 :
) _ (5زيدٜٓط.212 ،40 :ٓٞ
) _ (6تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.449 -448 /7 :
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ثانياً  :كتاب املشرب الرّاوي يف شرح منظومة الشّرباويّ:
 -1زيك ١ُٝزي ًُ ١ٓٝيًهتن :
ثٕٓ ٖرز زيهتن َٔ ِّٖٓ َؿكٓٓفنت وزيدٜٓطكٓٞو زيٓٓشٜٓ ٛكٚ ;)7(١ي ك ٌٓ ذيكو  ٜكٛد ثق ضكٗٛي١
َن ٓدت كك٘ زي ًُ ٓٝككٚ ،١طسز ككّ ١ض ككً ٛتٓنٚهل ككن ٚسط ككٔ ض ككبهٗن ٚؾ ككٝن تٗن .ثق دنْكك زٖتُ ككنّ
ت اكٔ ّؾككشن
قًُكن ًٜفكة ثيٗٝكن ّؾكشن زمليفكٓٛةت زةْتبكن ٙكك ً
زملبيكف مبطكن ٌ٥ييفٝفك ،١يف
يف
ػ زْ ٟٓٚخُٗكن ػكٗند ٠وزيدٜٓطكٓٞو ْفطك٘ٚ ،ة ّدٍٓ
زمل تؿسزت ،ثقن  ١ثق ّْٓ٘ غسح ّدند زي ٓ
اًكك ٢ذيككو َككٔ نجككس ٠غككسٚسٗن ،اًكك ّٕٓ ٢نجككس ٠زيػٓككسٚح ة تككدٍٓ اًكك ٢زيؿٓك  ١ ٛكككدز َككن
نًك٘
تدٍٓ اً ١ُّٖٓٝٓ ٢زملػسٚح; ٌ نجريّز َن ز ة زيػٓسٚح زملت ٕٛثق َسزت انيٖٚ .١ٝكرز يف
د ككٌ وزيدٜٓطك كٓٞو ٜػ ككسسٗن ٜٚكك كدَٓٗن أ ّٚق ككض ؾ ككٛز ّٚ ٠طك ك ٚد كك٘; يته كك ٕٛأ َتٓ ككنٍٚ
زملبتد٥ني يًفِٗ ٚزحلفاٚ ،زملتُسٓضني يًتبؿٓس ٚزةضتٓ٦نع.
ٖرز زيتٓتقض زملػسق ٞزملغس  ٞنػف يٓن اكٔ هكس َٓٗذك ٓٞقكنز أ ّؾك ٍٛزيٓٓخسٜكنت
زحلدٜجَ ،١بًّٓٝن أ ّضنض٘ اً ٢طدٜد زملفنٖٚ ِٝزملؿيفًشنت نًيفٗكن كد ٕٚزضكتجٓن ٤ثْٓٗكن
َفنتٝض زي ًٚ ،ّٛاًْ ٢كد زمززٚ ٤متشٝؿٗن ٚزيتٓ ك ٝاًٗٝن ػهٌ َٓٗذ ٓٞدقٝل.
ٚ

ك ككد وزيدٜٓط ككٓٞو قك ككسٚز ٠أ ّٕ ٜكك ككع اًٝك كك٘ غك ككسسّن اك ككسٖٚ ،ك كك ٛزمل ك ككسٚف ٛقك ككع

زحلٛزغك كك ٞاًك ككَ ٢ؿ ككٓٓفنت٘ نُك ككن ك ككٌ أ وزيصٖٓك ككس ٠زملكتيففك كك١و زيك ككيت غك ككسسٗن كككوزيكٗ٠ٛ
زملستػف١و ثِ ٚقع اًٗٝن سنغ ١ٝوزحلدٜك ١زملصاس ١و.
هلككرز ّ كٔٓ ّْٓكك٘ يككٛة تًككو زملطككشَ ١ككٔ زيطٓككٗٛيٚ ١زيبطككنطٚ ١زيٛقككٛح زيككيت تبككد ٚاًكك٢
َتَض نتن وزملػس زيسٓزٟٚو يهنٕ ي٘ غإٔ اس آد وزيدٜٓطٓٞو ٚآد تتَٝكرَ ٙكٔ كد،ٙ
ٚأ جمنٍ زيدٓزع زيٓٓش ٟٓٛزيتٓ ً ُٓٞٝاً ٢زي ُ .ّٛايفكن ٜخٗكس يٓكن أ كري ث ٗكنّ ّٕٓ زيػٓكسح
قككد ًككا ّٖدز كك٘ زيككيت سكدٓدٖن وزيدٜٓطكٓٞو أ دزٜكك ١زيهتككن  ،سٝككح قككنٍٜ...« :ككتُِٓ ٛز٥ككدٖن،
ٜٛٚقض َكنؾدٖن; يٓٝتفع ٗن َٔ اين ٗن َٔ ؾغنز ّٚةد زملبَٓني(.»)1

) _ (7قنٍ وزيدٜطٓٞو أ ثدنش ٠زيػٓٝخ مُٓد ٔ زحلنزٓ مُٓد :طزدصص
َٚكن يٓن َكٔ َٓض زيككّٛٓٝ

َٔ ضكن٥س زملٓجٛز  ٚزملٓخّٛ

ننيفٛش ٚزملٛدكص ٚزملكتيفف٘
)(1

ٚزملػس زيتٓشفٚ ١زملصاس ٘

زثغ نز 45 :طٚص

_ زملػس زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ ١َٛزيػٓ ز :ٟٓٚمُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓطَ ،ٓٞهتب ١شز ١ٜٚزهلنٌَْٚ ،ط  ١أ َهتب ١انَس

مف ،ٞ ٛزاًف.3 :١
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ٚة غككويف أ ّْٓ ك٘ ٚؾككف نتن كك٘ ٗككر ٙزثٚؾككنف ستٓككٜ ٢تفككند ٣ايفككس زيتٓكًٝككد ّٚ ،قككد
ٜه ٕٛذيو َدسّن يٓفط٘ اسز خمسز زيتٓشدٓخ نيٓٓ ُٚ ١زيٓٓؿض يكنزئ زيهتن .
َٗٓ -2ر زيدٜٓط ٓٞأ غسس٘:

 - 1زملٓٗر زيفٓٓ:ٓٞ
ة ميهٓٓككن زيككك ٍٛككإٔٓ وزيدٜٓطكٓٞو ننْككة يكك٘ زحلسٜٓٓكك ١زمليفًككك ١أ زاتٝككنز طسٜككك ١اككسض
آنؾس زملندٓ ٠زيٓٓش ٌ ،١ٜٓٛثٕٓ تكط ِٝآنؾسٖن دنَ ٤يفن كًن ملن زمس٘ زملؿكِّٓف ضكن كًنٗ ،كٛ
ٜتتبٓع َن دن ٤أ زملٓخ ١َٛن ّن ن ّن ٝ ٚتّن ٝتّن.
 ٚميٓ كك٘ زي ك ككد زملكك ّ َ ككع زيػٓكك ز ٟٓٚأ دز ٜكك ١غ ككسس٘ َ ككٔ ّٕ ٜيفككٓٛف كنز ٥كك٘ دٕٚ
تيفٜٛككٌ ٚة متشٓككٌٜ ّٚ ،كيفككف يكك٘ َككٔ زٚض زي ٓٓشكك ٛشٖككٛزّز ،ايفسٖككن زيًيفُشكك ١زيدٓزيككٚ ١زملٓٗككٌ
زيكسٚ ٜزيػٓنٖد زيٛزقض.
نًٗكنٝ ٚ ،كنٕ زثٚدك٘ زيٓٓشٜٓ ٛكٚ ١زي ٓٓهكة زيبت ٓٝك،١
هنٕ ي٘ ككٌ تٛقكٝض زملؿكيفًشنت يف
ٚزيتُٓجٝككٌ ملككن ٜطككتٛد ذيككوٚ ،زيفٛز٥ككد زيككيت ىٝككٌ اًٗٝككن َتكك ٢داككن ٙثق ذيككو دزاككٞ
زإلسطنع مبًٌ زيكنزئ َٔ دضنَ ١زملندٓ ٠زمل سٚق .١ذن ٤غسس٘ اً ٢حنَ ٛن :ًٜٞ
ػك زٚ .)1(ٟٓٚقكد ّٚزدٗ ٙكرز زي ٓكٛزٕ
ّ ) آٛزٕ زيهتكن  :زملػكس زيكسٓز ٟٚأ غكسح َٓخَٛك ١زي ٓ
زحلفٓن ٟٓٚأ وت سٜف زمًفو(ٚ )2اندٍ ْٜٗٛم أ وَ ذِ ّاتّ زاصز٥سو(.)3
) ايفبكك ١زيػٓككسح ّ :ككنٕ ٝكك٘ زيغككسض َككٔ ٚق ك ٘ ٖككرز زيػٓككسح َسد ّككن ذيككو ثق ضككببني
زٝ٥طني ُٖن:
ػ ز ٟٓٚزيفٓٓٚ ١ٓٝزي ًُ.١ٓٝ
 قَٓ ١ُٝخ ١َٛزي ٓ ادّ ٚؾ ٍٛغسٚسٗن ثيٚ ٘ٝثق تتَٝر.َّٙٓٚن زثٖدزف زييت زمسٗن ٗ:ٞ
 ّٖ ككدزف ت ً ُٓٝٝكك :١تتُجٓ ككٌ أ وتتُ كك ِٝزيفٛز ٥ككدو ٚ ،وتٛق ككٝض زملكنؾ ككدو ي ٝككتِٓ
زضت ٝن ٗن ٚسفخٗن.

)(1

_ قنٍ أ ايفب ١زيػٓسحٚ...« :مسٓٝت٘ نملػس زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ /١َٛزيػٓ ز.»...ٟٓٚ

)(2

_ ت سٜف زمًف.408 /2 :

)(3

_ ّاتّ زاصز٥س.156 :
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 زْتػنزٖن ني زيٓٓنغ ١٦اً ٢سزز زْتػنز وزملكدَٓ ١زمدس١َٓٝٚو.
ز ) َكدَٓ :١غسح ٗٝن زيبطًُّٚ ١اس ٗن ثِٓ ُّٖٓٝٓ ٔٓٝتٗن أ دز ١ٜزيٓٓؿٛف.
ٚقد قطِٓ نتن ٘ ثق مخطٛ ّ ١ز :
زيبن زث : ٍٓٚأ زيهتّ َٚن ٜتأييفف َٓ٘:
ا كسٓف ٝكك٘ اًككِ زي ٓٓشكك ٛيغ ك ًٚ ١زؾككيفتسّنٚ ،ذنككس َٛقككٛا٘  ٚن٥دتكك٘ ٚٚزق ك ٘  ٚكككً٘
ْٚطبت٘ ٚزمس٘ ٚسهُ٘.
ث ك ِٓ ا كسٓف زيػٓككنزح زيهككتّ آككد زي ٓٓشككنٚ ٠زيًيفغككٜٓٛني ٚزيفكٗككنٚ ٤زملككتهًيفُني ٚ ،كّ ٔٓٝدككصزٙ٤
ٚاتَنت نٌٓ دصٚ .٤أ زحلدٜح أ زي تَنت ٚقف آد ت سٜكف زةضكِ ٚزيف كٌ ٚزحلكسف
تٛقكف آكد اتَكنت نك ٌٓ دكص٤
يغٚ ١زؾيفتسنٚ ،ؾٛز تسنٝك ٖكر ٙزيهًُكنتٚ ،نكريو يف
سطبُن ذنس ٙزيٓٓن ِ.
زيبن زيجٓنْ :ٞأ زإلاسز زؾيفتسّن:
اسٓف زإلاسز يغك ٚ ١زؾكيفتسّن ،ثك ِٓ طكدٓخ اكٔ ّْٛزاك٘ َٚكن ٜٓك ٛآكَ٘ٛٚ ،زقكع نك ٌٓ
ْٛا اً ٢سد.٠
زيبن زيجٓنيح  :أ َس ٛانت زثمسن:٤
ػككنزح ت سٜككف زملس ٛاككنت ٚضككب
ٖٚككرز زيبككن ّن ك ّ ككٛز زيهتككن  ،كككد تٓككنٝ ٍٚكك٘ زي ٓ
تكدميٗن اً ٢زمل فٛقنت ٚزملٓؿ ٛنت ٚ .دّٖن نيفناٌٚ ،ثٓٓكٓ ٢ن٥ك زيفناكٌ ،ثكِٓ زملبتكدّ.
ثِٓ عح زيٓٓٛزضخ.
زيبن زيسٓز ع  :أ َٓؿ ٛنت زثمسن:٤
يكد زغتٌُ ٖرز زيبن اً ٢غسح َٓؿ ٛنت زثمسن ٤زيطٓب  ١اػس:
دّٖن نملف  ٍٛزمليفًل ،ثِٓ زملف  (٘ٝ ٍٛسف زيصَٓنٕ ٚزملهكنٕ)ٚ ،زملف ك َ ٍٛك٘ ٚزملف كٍٛ
ي كك٘ ٚزض ككِ ة زيٓٓن  ٝكك ١يًذ ككٓظٚ .زملٓ ككندٚ ،٣زحل ككنٍ(زملفسد ٚزاًُ ككٚ ،)١زيتُٓ ٝٝككص ّٚقط ككنَ٘،
زةضتجٓن ّّٓٚ ،٤غسح ك ١ٓٝزملٓؿ ٛنت رنس ننٕ ٚزضِ ثٕٓ ٚزيتٓٛز ع زمُط.١
ٚاًك كك ٢زي كك ٓس ِ َك ككٔ تػ كك ٓ ٖك ككر ٙزملبنسك ككح أ زيهت كك زيٓٓشٜٓٛك كك ٚ ١ك ككصززَ ٠ندٓتٗك ككن ثةيف ّٕٓ
وزيدٜٓط كٓٞو أ ٖككرز زيبككن زضككتيفنا أ غككسس٘ ّ ٝككنت زملٓخَٛككٜ ّٕ ١طككك ٞتتَٝككر ٙنيكككدز
زيرٜ ٟس ِٜٗٚتيفبٝكًن يًٗدف زملسضٚ ّٛزي ٗد زملأاٛذ.
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زيبن زمنَظ :أ خمفٛقنت زثمسن:٤
غسح أ ٖرز زيبن زمل فٛض يغٚ ١زؾيفتسّنٚ ،ذنس اٛزٌَ زمفم ّٚقطنَ٘.
 تك ِٜٛزملٓٗر :
ككن َكٔ زيبٛزاكح
د ّٕ اسقكة َكٓٗر وزيدٜٓطكٓٞو أ ٖكرز زانْك ْسٜكد ّٕ ْكتًُٓظ ّ
زييت سدت ك٘ ةْتٗكنز َجكٌ ٖكرز زثضكً ٛأ غكسح آنؾكس زملكندٓ ٠زيٓٓشٜٓ ٛكٚ ،١طسٜكك ١ز يفك٘
هلن َع كٗن كّن ،عٝح دن٤ت اني َٔ ١ٝزي ٓن ٜٔٚثةيف آكن ٜٔٚزث كٛز ّ ٚزيتٓٓبٗٝكنت.
ٚذنس اؿن٥ؿ٘ زيفهس ١ٜٓزيتٓ ًّ ١ُٓٝٝثٓن ٤زيػٓسح.
يكد ضبل ّٕٓ وزيدٜٓطٓٞو

تهٔ ي٘ زحلسٓ ١ٜٓزمليفًك ١أ تفسٜكع زملكندٓ ٠ثق ّ كٛز مخطكّٚ ١

ثة ّ ٕٓ يك٘ ذيكو ٖٚكَّ ٛكنّ زث ٝكنت زمُطكني أ ّٕ ٜػكسسٗن
زاتٝنز َٛزقكٗ ٝن زثضنضك ،١ٓٝيف
سطكك زثٖ ككدزف زي ككيت ٜسزٖ ككن َٓنض ككب .١ن ككإٔ ٜك ككف آ ككد ّْ ٟٓكيف ككٜ ١هػ ككف َ ككٔ اتهل ككن
زيغنَم َٔ زملطنٚ ٌ٥زي ٜٛـ َٔ زثيفن .
ػكسح ٖك ٞزيرٖٓٓ ٓٝك ١زيسٜٓنقكٚ .١ٓٝتتُخٗكس
ٚميهٔ زيك ٍٛإٔٓ َكن ميٓٝكص وزيدٜٓطكٓٞو ّثٓكن ٤زي ٓ
أ تكط ُ٘ٝم زملطن ٌ٥ثق آنؾس ٚنٌٓ آؿس ثق ثقطنّ سا.١ٓٝ
َّ ٚككٔ اككتٍ َككن ٜكك ٘ َككٔ تٓبٗٝككنت ٛ ٚز٥ككد ٚاككٛزّ اكك زْتٗن٥كك٘ َككٔ نكٌٓ َطككأي.١
ٚقد ًا ت دزد ذيو  35تٓبّٗٝن  4ٚاٛزّ ٚاتؾ ٚ ١ن٥د .٠ستٓٚ ٢ي ٛطكنٍ ذيكو َٓك٘ ،ثكِٓ
ٛ ٜد يٝهٌُ َن دّ غسس٘ .نإلقن  ١ثق زضتشككنز ّيفكن زملٓخَٛكٚ ١زضكترننز َكن ّغكنز
ثيَ ّٚ ٘ٝن ضٛٝقٓش٘.
ٚنككرز زاتُككند ٙاًكك ٢زةستُككنةت زيككٛززد ٠أ غككسح ّيفككن زملٓخَٛكك ١ػككسل ّٕ وككدّ
زملككندٓ ٠زيٓٓشٜٛكك ،١نُككن أ قٛيكك٘ اككٔ وٚشٜككد نيٛغككنً ٠ككٞو« :ىتُككٌ آككدٜ ّٕ ٟكككسّٚ :شٜككد_
هطككس زي كصٓزٚ ..._٤زيتٓكككدٜس ٚشٜككد اًككَ ٢ككن تكككدّٚ ...ىتُككٌ ّٕ ٜكككسّٚ :شٜككد _ فككتض زي كصٓز٤
ٚضككه ٕٛزيٝككنٝ _٤هكك ٕٛزمسّككن َس ٛاّككنٚ .»..قٛيكك٘ٚ« :زاككدٍ _ ني كدٓزٍ زملًُٗكك _١زمؿككنّ،
ٜٚؿضٓ ّٕ ٜكسّ نمل ذُٓ َٚ ١ن ٙزيفسح» ّٚ .قٛي٘ٚ« :ىتٌُ ّٕ ته ٕٛاًك ٢ن ٗكن ثغكنز ٠ثق
زحنيفنل زتب ١زحلسف».
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ٖككرز ٚثٕٓ تككأثٓس ٙككنيفهس زيسٜٓنقكٚ ٓٞزملٓيفككٜ ٓٞتذًيفكك ٢أ زضككت دزّ َؿككيفًشنت زي ًُككني
َجك ككٌ« :زةضك ككتغسزم _ زةضك ككتكسز _ ٤سنؾك ككٌ َك ككن ميٓك ككع _ سنؾك ككٌ زملكك ككنّ _ ٗ ُ ٚك ككن _
ٚزسّشْن _ زغتُنٍ _  ٚناًُٚ _ ١زثز  َٔ ١زي ػس.»... ٠
َّٓٚككن طسٜكتكك٘ أ زيػٓككسح وْٓٗككن ٚثٕ ننْككة َٛز ككك ١يككب م غككسٚح زثيفٓٝككٚ ١زمدسَٓٝٚكك١
زييف ككت أ ؾ ككٓنا ١زإلا ككسز
 ٟي دس ٝٓ َٚكك١و ّ ٚومت ككس ٜٔيف
ٚزثشٖس ٓ ٜككَ ١ج ككٌ :وغ ككسح زثشٖ ككس ٓ
وزمل تُد اً ٢زإلاسز

ك َٛ ّٚ .ؾٌ زييفيفت وغسح قٛزاد زإلاسز و ة ٔ ٖػنّ زمل تُكد

اًكك ٢غككسح زثيفككن غككسسّن يغًّٜٛككن ّ ٚزؾككيفتسًّٝنً .ككِ تهككٔ سقّككن ةيتككصزّ نككٌِّ غككنزح َككٔ
ٖبة ٤نملا.
َّٓٚككن وزيدٜٓط كٓٞو كككد متٓٝككص ػككسح ن كٌٓ زثيفككن زهلنَٓكك( ١زيهًُككنت زملفككنتٝض) أ زيبٝككة
ذُٝكن ثك ِٓ زؾكيفتسًّٝن آكد زي ٓٓشكنٚ ٠زيفكٗكن ٚ ٤زملكتهًيفُني ًغكة مخطكني يفخكك،١
ًّ
غكسسّن َ
كتً أ غسح نق ٞزيهًُنت ٚثاسز َن زقتك ٢ثاسز ٘ٚ ،زيتٓ ك ٝاًك ٢زملطكن ٌ٥زيٓٓشٜٓ ٛك١
ٚزضك ككتدززى َك ككن ّ فًك كك٘ زيٓٓك ككن ِ ...ث  ،دٜ ّٕ ٕٚتك ككٛزْ ٢اك ككٔ زيتٓيفك ككسم يًذنْ ك ك زيبت ك كٓٞ
ٚزيفكَٗ ٓٞجًُن ضبل ذنس.ٙ
دكن ٜهػككف يٓكن اكٔ هكس وزيدٜٓطكٓٞو
يكريو ميهكٔ زاتبكنز نتككن وزملػكس زيكسٓزٟٚو يٛذ ّ
ٚطسٜكت٘ أ ت ً ِٝزيٓٓش،ٛ

ٜهٔ  ٘ٝزيتٓذدٜد زيػٓكهً ّٚ ٓٞزهلٝهًك ٓٞأ يكٛذز غكسح زملكندٓ٠

زيٓٓش ١ٜٓٛكدز َن ننٕ ٜسٜد تٛؾ ٌٝزملندٓ ٠ثق زيسٓز بني أ َ س ك ّ ١كٛز زي ٓٓشك ٛزثضنضك١ٓٝ
اً ٢سزز ؾنس زيٓٓخِ.
أ سني كَٗٓ ٞر زيدٓززض ١زيٓٓش ١ٜٓٛآد وزيدٜٓطٓٞو اًَ ٢ن ننٕ اًٝك٘ آكد ضكن ك.٘ٝ
َ ٖٛٚن ضٝأتٝ ٞنْ٘.

 - 2زملٓٗر زي ًُ:ٓٞ
ّ) زملؿيفًض:
يكككد زض ككت دّ وزيدٜٓطك كٓٞو أ غ ككسس٘ َؿ ككيفًشنت اد ٜككد ٠يًبؿ ككسٜٓنيٜ ٚ ،ه ككٔ  ًٜككصّ
ْفط٘ ريو ،كد زضت ٌُ أ م زثسٝنٕ زملؿيفًشنت زيه.١ٓٝ ٛ
كد زضت ٌُ َؿيفًض زمفكم ٚزاكسٓ ٚ ،كسٓم ُٗٓٝكن أ قٛيكٜ٘ٚ« :تُٝكص زةضكِ ّٜكّكن
َ ككن ا ككدز ٙككناس  ٖٚككٚ ٛزمف ككم ٚزس ككد ،ثةيف ّٕٓ زاك ك ٓس اب ككنز ٠زيبؿ ككسٜٓني ٚزمف ككم اب ككنز٠
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طكتٓ١وٚ ،وة زيٓٓن ٝك١
زيهٓٝ ٛني»  .نُكن زضكت ٌُ َؿكيفًض وزثمسكن ٤زمُطك١و ٚوزثمسكن ٤زي ٓ
يًذٓظو ٚوة زي ٓت ١٥و ...ث .
نُك ك ككن زضك ك ككت دّ زي دٜك ك ككد َك ك ككٔ زملؿك ك ككيفًشنت زيبت ٓٝك ك ككْ ١ك ك ككنٖصتَ 38ؿك ك ككيفًشّن(،)1
ٚزملؿيفًشنت زيدٓ ١ٜٓٝٓز ة أ َ 26ؿيفًشّن.
) زةضتػٗند:
 زيكس ٕ زيهس: ِٜ
ة
نجس زةضتػٗند نمٜنت زيكس ْ ٓٝك ،١ككد ًغكة َٛزقكع زةضتػكٗند ٗكن حنكّٛز َكٔ ضك ٓ
ٚثتثكني َٛقك ّنٖٚ ،ككرز زي ككدد يكٝظ نيكًٝككٌ ثذز َككن قككٝظ عذكِ زيهتككن ; ٖٚككرز ْككنتر اككٔ
زيجٓكن كك ١زيدٜٓٓٝٓكك ١زملتػ كبٓع ٗككن ؾككنسب٘ٚ ،زٖتُنَكك٘ ككنيكس ٕ ّ ؿككض نككتّ اس كٖٚ ،ٓٞككَّ ٛككس
 ٜيف ٞزيهتن ُّٖ ١ٓٝانؾٓٚ .١قد ّآٌ وزيدٜٓطٓٞو رنس ّؾشن زيكسز٤زت.
 زحلدٜح زيػٓسٜف :
 ٟيككد ٣وزيدٜٓط كٓٞو أ نتن كك٘ٚ ،ز ٓتبككع أ ذيككو ضككًف
ْككدز زةضتػككٗند نحلككدٜح زي ٓٓبككٓ ٛ
قًُككن ٜطتػككٗد ٕٚنثسندٜككح َتككرزٓاني ككأ ٕٓ نككجريّز َككٔ زثسندٜككح زٜٚككة
زي ٓٓشككن ٠زيككر ٜٔيف
نمل ٓ.٢
ٚزاككدٜس ني كرٓنس ّٕٓ زثسندٜككح زيتكك ٢ذنسٖككن _ٖٚكك ٞمخطكك_١

ٜطككتدٍ ٗككن اًكك٢

ؾشٓ ١زيكناد ٠زيٓٓشٚ ،١ٜٛثُْٓن ذنسٖن متنغّٝن َع َٓٗذ٘ أ غسح زملفسدزتٚ ،داكِ زيفهكس٠
ت كٛيك٘ « :نكٌٓ َّكس
زيسٓزَ ٞثيٗٝن آد زضتيفسزد .ٙقنٍ أ سدٜجك٘ اكٔ زيبطكًُٚ« :١اُك ً
ذ ٟككنٍ ة ٜبككدّ ٝكك٘ بطككِ زهلل ٗككّ ٛقيفككع»(ٚ ،)2قككنٍ أ سدٜجكك٘ اككٔ زيٓٓخككسٚ...« :زيطٓككتَ١
يً سض ٚزيدٓ ٜٔأ زيتٓبناد أ زحلُٚ ،٢أ زحلكدٜح زيؿٓكشٝض  ..:نكنيسٓزاٜ ٞساك ٢سكٍٛ
زحلُ.»)3(...٢

)ٜ _ (1فٓٓد ٖرز َن ذٖ ثي ٘ٝو ٔ ق١ٓٝو َٔ ّٕٓ زييفيفًب ١زملبتد٥ني ة ٜتنح هلِ سؾ ١زيهػف أ زملطن ٌ٥زيبت  ّٕٓٚ .١ٓٝزيبت ١
_ صاُ٘_ غ ٤ٞنُني ّٚ ٓٞتسف اكًٜٓ .ٓٞخس :زيدٜٓط.84 :ٓٞ
) _ (2زملػس .5 :
) _ (3زملؿدز ْفط٘.112 :
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 زثَجنٍ :
 ٜكك ٍٛوزيدٜٓطككٓٞو زثَج ككنٍ زٖتُنَّ ككن أ جم ككنٍ زةضتػ ككٗند َّٓٚ ،ككن زضتػ ككٗند ٙمب ككجًني
ٝبككدّْٓ ٚكك٘ اًكك ٢ضككب ٌٝزيتٜٓٓٛككع َككٔ زيٓٓؿككٛف يككٝظ ككري ،ككدي ّْٓ ٌٝك٘ ّٚزدُٖككن أ َٛقككع
ٚزسد َتتن ني ،ثقن  ١ثق ّٕٓ هلُن ْفظ زملكس .
ٜٚب ككد ّٕٓ ٚوزيدٜٓطك كٓٞو ّززد ّٕ ٜه كك ٕٛغ ككسس٘ َ تُك كدّز أ جم ككنٍ زةض ككتدةٍ نيػٓ ككٛزٖد
زيكس ْٓٝككٚ ١زيػٓك س ١ٜٓعهككِ ثكن تكك٘ زيدٜٓٓٝٓككٚ ١زيتٓهٜٓٝٓٛكك ١نُككن ٖككَٓ ٛتػككس آككد زيػٓ كسٓزح أ
ٚقت٘.
 زيػٓ س :
يك ككد سف ككٌ وزملػ ككس زيك كسٓزٟٚو ػ ككٛزٖد غك ك سً ١ٜٓغ ككة  59غ ككنٖدّز مب ككن  ٗٝككن زثززد ٝككص
ثة ثذز ت يفًكل زثَكس كٓخِ حنك ،ٟٓٛنُكن
ػكنزح ة ٜٓطك زث ٝكنت ثق قنًٗٝ٥كن يف
زي ٓت ًٚ .١ُٓٝٝزي ٓ
ػكنٖد ،كٌ قكد ٜهتفكٞ
ة ٜتكٓٝد رنس زيبٝة ننَتً ،ككد ٜهتفك ٞػكيفس سٝكح َٛقكع زي ٓ
هًُكك ،١قككنٍ ككد ت سٜككف زيهككتّ« :قكك ٍٛزملؿ كٓٓف( :قككنٍ اًككَ )ٞككٔ تتُٓكك ١زيتٓ سٜككف; ثْٓٓككن
ت ككد متككنّ زي ٓت سٜككف نُككن قٝككٌ أ قكك ٍٛز ككٔ
ّاككرْن َٓكك٘ زإل ككندٚ ٠زيكؿككدٚ ،يككٝظ متجككً ٝ
َني ككو :وننض ككتكِو (ٚ .»)1ق ككنٍ أ سدٜج كك٘ ا ككٔ س ككسٚف زاككسٓٚٚ« :ز ٚز ٓ نكٛي كك٘ :وٚي ٝككٌ
نُٛز زيبشسو(.»)2
ز ) طسٜك ١زيتُٓج:ٌٝ
ثٕٓ زٖتُ ككنّ وزيدٜٓطك كٓٞو نيتُٓج ٝككٌ أ غ ككسس٘ ٚزق ككض أ نتن كك٘; ثُٖٓٓٝت كك٘ أ تٛق ككٝض
زيكناككد ٠زيٓٓشٜٓ ٛكك ;١ثذ يكك٘ َككٔ تطككٗ ٌٝزةضككت ٝن ّثٓككن ٤زي ًُ ٓٝكك ١زي ٓت ًٝٓ ُٝككٚ ١زةضككّدنا
ُٝن د َن ة وفٜٚ ..٢خٗس زٖتُنَ٘ ٗن دًٝنًّ َٔ اتٍ ت ًٝك٘ اًَّ ٢جً ١زملٓخَٛك،١
ًًكك٘ دزٓ ٙكككد ّدككند.»...
زيًككف ،يف
أ قٛيككّ٘ٚ ...« :غككنز ثق َّجًتٗككن َس ٓت ّبككن هلككن اًكك ٢تست ٝك يف
ٚيرٖن كك٘ _نُككن ضككبكة زإلغككنزَ _٠ككرٖ زيكككنً٥ني ككإٔٓ زملجككنٍ دككصَ ٤ككٔ زيتٓ سٜككفٚ ،ز ككِ
زاتُككند ٙاًككَّ ٢جًكك ١زملٓخَٛككٚ ١غككسسٗن نُككن ٖككٚ ،ٞاًكك ٢زثَجًكك ١زيككٛززد ٠أ زي ٓٓؿككٛف
زملطتػٗد ٗن وٕٓ َن ّٚزدَّ َٔ ٙجً ١يٝظ ني كدد زيٝطكريً ،ككد ًكا ت كدزدٖن َ 322جكنةً،
َٛ ٖٞٚشٓا ١سط زاد ٍٚزيتٓني:ٞ
) _ (1زملؿدز ْفط٘.21 :
) _ (2زملؿدز ْفط٘.115 :
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زقِ زيبن

1

2

3

4

5

ادد زثَجً١

59

98

84

65

17

َّٓٚن أ طسٜكت٘ أ زيتُٓج : ٌٝكد زاتُد أ تٛقٝض زيكٛزاد اً ٢ادٓ ٠طسم:
َٓٗن ذنس زيكنادٚ ٠ميجٌٓ هلن َبنغس ٖٞٚ ٠زيغنيبَ ١جٌ سدٜج٘ أ زٚز

زم أ

قٛي٘ٚ ٖٛٚ« :زسد َٔ زثز  :١زث ٍٓٚزيكُٓري حن :ٛشٜد قنّ ّ ٚ ،ٙٛزيجٓنْ :ٞزضِ زإلغنز٠
حن ﴿ :ٛوَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ).»)4( ﴾(3
ٚقك ككد تك ككٓ هظ زي ًُ ٓٝك ككٝ ١طك ككتٓتر زيكٛزاك ككد ك ككد اك ككسض زثَجًك كك ١نُك ككن أ قٛيك كك٘:
«ٚ...زضتفٝد َٔ ٖرز زملجنٍ ٚزملجنيني زيطٓن كني ّٕٓ زم ٜأتَ ٞفسدّز  ٚس ًن ٚجمسٚزّز».
ف ٚزي ٓٓػكس زملس ٓتك حنك ٛقٛيك٘:
زيًك ٓ
ّٜ ٚرنس ادٓ ٠آنؾس ث ِٓ ٜأت ٞنثَجًك ١اًك ٢طسٜكك ١يف
« ًًهطككس ٠ثتثككَٛ ١زقككع :زةضككِ زملفككسد زملٓؿككسف ّ ٟزملٓ كٚ ،ٕٓٛمجككع زيتٓهطككري زملٓؿككسف،
ٚمجع زملبْٓح زيطٓن  ...حنَ :ٛسزت صٜد ٚزدنٍ َٚطًُنت».
ٚقككد

ُككع ككني ّضككً ٛزيًيف كفٓ ٚزيٓٓػككس زملستٓ ك  ٚككني زي كدَٓر غٝكك ١زةاتؿككنز ،قككنٍ ككد

تكطكك ِٝزيكٓككُن٥س ثق قطككُني :قطككِ يًشنقككس ٚقطككِ يًغن٥ك  ٚ ...« :ك َيفن كككّ ١ابككنز
ٖ ككر ٙزملبت ككد ت ث ككسزدّز ٚمج ّ ككن ٚت ككرنريّز ٚتأْٝجّ ككن ،حن كك ّْ :ٛككن َ ككبَٔ ٚحن ككٔ َبَٓ كك ّْٚ ٕٛككة
َككبَٖٔٚ ،...ككَ ٛطككًِ ٖٚككَ ٞطككًُُٖٚ ١ككن َطككًُنٕٛ »...زقككض ّٕٓ زثَجًككَ ١ت ًيفككك ١هككت
زيكطككُنيَٚ .جككٌ ٖككرز زيتُٓجٝككٌ ة ىتككنز ثق َصٜككد مت ٓككٔ يككد ٣زملككت ًيفِ ،ككٌ تتٓفككل َككع َككن
ٜتُٓٝص ٘ زيػٓسح َٔ زيتٓٛقٝض ٚزيتٓبط. ٝ
ٚميهٔ تؿٓٝف ٖر ٙزثَجً ١عط ٚق ٗن ثق ثتثّ ١قطنّ:
ّ ) َّجًَٓ ١كٛي َٔ ١زيهت زيٓٓشَ ،١ٜٓٛجٌ:
 قس شٜد اُسّز.
 عطبو دزِٖ.
 ة تأنٌ زيطُٓو ٚتػس زيًيفنب ...ث .

) _ (3زثاسزف.26 :
) _ (4زملؿدز ْفط٘.69 :
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) َّجً ١دزييف ١اً ٢زيجٓكن  ١زيدَٓ ،١ٜٓٝٓجٌ:
 دًطة ٛم زملٓ .
 ؾُة  ّٜٛزمُٝظ.
 ؾًيفٝة ٚضًيفُة اًّ ٢محد ...ث .
ز ) َّجً ١دزييف ١اً ٢زحلني ١زيٓٓفطٚ ١ٓٝزةقتؿندَ ،١ٜٓجٌ:
 ق ٍٛزثاُ :٢وٜن زدٌ ار ٝدٟو.
َّ ط ٢زيفكري أ ثطُنز.
 ننٕ زيػٓٝخ غن ًّن ...ث .
د) زيتٓ ً: ٌٝ
يكد زٖتِٓ وزيدٜٓطٓٞو ت ً ٌٝزيكٛزاد ٚزمزز ٤زييت زاتُدٖن ٚزملؿيفًشنت زيكيت  ٚيففٗكن
ؾكٌ ثيٗٝكن
زيًغكٚ ،ٟٛزثؾك ٍٛزيكيت تٓ ٛ
زٖتُنَّن نبريّزٚ .زي ٓت ً ٌٝآد ٜ ٙتُد اًك ٢زيٛزقكع يف
أ طسٜل زضتكسز ٤كم زي ًكٌ زيٓٓشٜٛك ،١نُكن أ قٛيك٘ٚ« :مسٓٝكة ّ كنٍ زيكًك ٛيكٝكنّ
َ نْٗٝككن نيكً ك ; ثْٓٗككن تسدككع ثق َ ٓككٝني :زيخيف كٔٓ ٚزي ًككِٚ ،ن ك ٌٓ َُٓٗككن مًيفكك٘ زيكً ك »،
ٚقٛي٘ٚ« :مسَٓ ٞفسٓ ًن; ثٕٓ َن قبٌ وثةيفو تفسٓغ يً ٌُ ُٝن دٖن.»...
ٚقكد  ٜتُكد ّسٝن ّْكن اًك ٢زإلمجكنا ٚزي ككٌ ،نُكن أ قٛيك٘ٚ« :ة زز كع هلكن ومجكنا َكٔ
 ٜتدٓ ٘ ٚدي ٌٝزحلؿس».
ٚن ككرز زاتُ ككند ٙاً كك ٢زملٓيف ككل أ ت ً ًٝكك٘ زيف ككسم ككني َؿ ككيفًش ٞوزا ككص٤و ٚوزيكط ككِو،
ّٜن َٔ ّدكصزٜٓٚ ٤كطكِ ثق ّقطكنّ»ٚ .ثٕٓ زاتُكند ٙاًكَ ٢جكٌ ٖكرٙ
يف
كٛي٘« :ثٕٓ زيػٓ٤ٞ
زيتٓ ًٝتت ْن ع _َجًُن ضبكة زإلغنز ٠ثي َٔ _٘ٝتؿٓٛز ٙزملٓيفكٚ ٓٞذٖٓٓٝت٘ زيسٜٓنقكٚ ،١ٓٝة
ّدٍٓ اً كك ٢ذي ككو َ ككٔ ت ً ًٝكك٘ ا ككدّ دا كك ٍٛزا ككصّ ٚزاك كسٓ اً كك ٢زيف ككٌ ككرنس ؾ ككٛز َ ٠ككٔ
زمل ندةت زيسٜٓنقٚ ،١ٓٝذيو أ قٛي٘ٚ« :ثُْٓن ننٕ زيفناٌ ثكٝتً ثٕٓ َديٛيك٘ َسنيفك ٖٚكٛ
زحل ككدخ ٚزي كصَٓٔٚ ،ن ككنٕ زا كسٓ ثك ككٝتً ثْٓ كك٘ سسن كك ،١ككأايفٛز زمف ٝككف يًجٓك ٝككٌ ٚزيجٓك ٝككٌ
يً فٝف طيًت ندٍص».
ٚن ككجريّز َ ككن ً ٜيف ككٌ خمنيف كك ١زيٓٓ ككن ِ يكنا ككد ٠حن ٜٓٛكك ّٚ ١ق ٝككنع ؾ ككسأٓ ،ريد ٗ ككن ثق
زيكٓسٚز ٠زيػٓ س ،١ٜٓنكٛي٘ٚ« :زيكٝنع مخط _ ١نيتٓنٚ _٤سر ٗن قسٚز.»٠
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د وزيدٜٓطٓٞو سسدّن َٔ زيتٓؿسٜض دّ ٚدكٛد زي ًكٌ ،قكنٍ أ سكرف ٜكنٜ( ٤كد:)ٟ

« شر ة زيٝن ٤زاتبنطًن ّ ٟوفٝفًن ة ي ًيفّٚ ،»١غنز أ َٛقع اس « :كت تيفكٌ أ زيبشكح
أ اًيفٓ ١نٗ٥ن ثْٓ٘ زثؾٌ ت ٜطأٍ آٗن».
ٖك) اسض زثقٛزٍ ٚغسسٗن:
شاككس نتككن زملػككس زيكسٓز ٟٚككأقٛزٍ نككجريْ ،٠طك زيػٓككنزح قطكُّن َٓٗككن ثق ّؾككشن ٗن،
َػ كريّز أ زيبدزٜكك ١نكٛيكك٘« :قككنٍ أ زمل تؿككس«ٚ ،»...:نُككن ا ٓس كك٘ زيطٓ كٓٝد زيطٓٓٛض ك ٓٞأ
َكدَٓنت٘ ّٚ ،»..مٝتً أ زثاريَ ،جٌ ّ« :ند أ زإلتكنٕ«ٚ »..زْتٗ ٢قيفس زيٓٓكد ٣صٜكند،»٠
 ّ«ٚند ٙزي تيفَ ١انيد».
ٚتككسى زيبككنق ٞدْ ٕٚطككب ١ث ككنشّز ٚزاتؿككنزّز ّٚ ،زنتفككنٚ ّ٤زضككتغٓنَ ،ّ٤ككٔ ذيككو قٛيكك٘ أ
ككن زملٓؿكك ٛنتٚ« :ة زيٓٓن ٝكك ١يًذككٓظ ٚتط كُٓ ٢ة زيتٓ ٥ككٖٚ ،»١ككر ٙتطككُ ١ٝز ككٔ ٖػككنّ أ
زملغين.
ٜٚككرنس زملػككٗٛز َككٔ زمزز ٤د ٕٚتككسدٝض ٚزقككض ،قككنٍ أ وضكك٣ٛو « :زملػككٗٛز أ وضكك٣ٛو
ّْٓٗن زضِ نكو ريو َٚرٖ ضٝب َٔٚ ٜ٘ٛتب ٘ ّْٓٗن َٓؿ ١ ٛاً ٢زيخيفس ٝكٚ ١ة وكسز آٗكن
ثةيف يًكٓسٚز.»٠
ّٜ ٚرنس تكسدٝض َكٔ ضكبكَ ٙٛكٔ زي ٓٓشكن ٠نكٛيك٘ « :كٛش أ حنك ٛوٖٓكدو  ٚوداكدو َكٔ
زيجٓتث ٞزملبْٓح ضننٔ زيٛض زملٓع ٚادَ٘ٚ ،زملٓع ّسطٔ نُن أ زمتؾ.»١
ٚزادٜس نملتسخّ ّٕٓ ١قٛزٍ ز ٔ ٖػنّ قد ّارت زحلايف زث ٚكَ ٢كٔ وزملػكس زيكسٓزٟٚو،
كككد ًغككة زملٛزقككع زيككيت ّغككنز ٗٝككن ثق ت نزٜفكك٘ ّ ٚزز٥كك٘ ّٚقٛزيكك٘ ّٚ

ٜػككس ٚقككد قككُٓٗن

غسس٘ َن ٜٓنٖص َٛ 34ق ّنٚ ،ذيو زٖتُنّ ٚزقكض ٜبكَٓ ٔٓٝصيك ١ز كٔ ٖػكنّ آكد وزيدٜٓطكٓٞو
 َٚنؾس.ٜ٘
دْ ّٕ ٕٚغفككٌ زإلغككنز ٠ثق اسقكك٘ ي ك زز ٤زيدٜٓٓٝٓككٚ ١زيبت ٓٝكك ،١كككد دزز وزيدٜٓط كٓٞو آككد
ت سٜك ككف َؿك ككيفًض ت ك ك ٓٞثق زز ٤ؾك ككنس زمل تؿك ككس (ض ك ك د زي ك كدٓ ٜٔزيتٓفتك ككنشزْٓ )ٓٞاًك كك٢
زضككت ُنٍ ابككنز :٠ودككن ٤أ زمل تؿككسو ّٚ ،ونُككن أ زمل تؿككسوٚ ،قككد ّ فككٌ ذيككو أ ثككتخ
َٛزقع:
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زث :ٍٓٚآد ت سٜف َؿيفًض زيتٓيفٚ ، ٌٜٛزيجٓنْ :ٞت سٜف َؿيفًض وزحلػكٛوٚ ،زيجٓنيكح:
َؿيفًض وزإل نشوَّٓٚ .ن زثقٛزٍ زيدٓٛٝ ١ٜٓٝٓزدٖن زضكتيفسزدّز آكد غكسح زيهًُكنت نكوٜسزدٙ
قٛةً َٔ و زحلهكِ زي يفنٓٝ٥ك١و َّ ٚكٔ وزيطٓٓٛضك١ٓٝو أ زيتٓٛسٝكد َّ ٚكٔ وَككدَٓنت زيطٓٓٛضكٓٞو
ّ ٚغسسُٗن.
ٖككرز ٜ ٚهككٔ ٖككدف وزيدٜٓط كٓٞو أ نتن كك٘ زإلنجككنز َككٔ زةضتػككٗند ككنثقٛزٍ ٚزمزز،٤
ْنٖٝكو اككٔ زثغك نز ٚزثزدكنشٚ ،ثُْٓككن زْؿك ٓ ٖد ك٘ أ غككسس٘ زملٓخَٛكك ١اًك ٢زيكككدز زيككرٟ
ٜتِٓ ٘ زيهػف أ نَم زملطكنٜٓٚ ،ٌ٥ككٌ ك٘ ّقؿك ٢ن٥كد ٠ثق زملكت ًيفُني أضكً ٛاًُكٓٞ
 ٚل زي زَر زيتٓ ً ١ُٓٝٝزملتٓب ْ ١رزىٚ .ة ٓد ٖٓن َٔ ٝنٕ دٛزْ َٔ اؿن٥ـ ّضً.٘ ٛ
ّ )ٚضً: ٘ ٛ
ة ميهٓٓن ثدززى ّضً ٛوزيدٜٓطٓٞو زيًيفغ ٟٓٛأ نتن ٘ وزملػس زيكسٓزٟٚو ستٓكٚ ٢ثٕ زْفًكة
َٔ ني ٜدٝ ٟة زيٓٓن ِ ،يً ٝيفل ٜٚدقيفلَ ،سضتً زي بنززت تً ٛزي بنززت.
ّٚ ٟ
زيًغككٓ ٛ
ٚز ُٓككن ننْككة ايفبكك ١زيهتككن زيككٛدٝص ٠مبجن كك ١يٛسككَ ١ؿ كغٓس ٠اككٔ ّضككً ٘ ٛيف
مبجن كك ١زيتٓسسٝكك أ ّ ٍٓٚزييفيفس ٜككل هككٌٓ َ ككت يفيفؼ مل س كك ّ ١ككٛز زيٓٓش كك ٛزثضنضككٜ ،١ٓٝك ككٍٛ
طكيفًٝ ١كو ك
يًكنزئَ :طًهٚ ٞزقكضَٚ ،كن ٞ٥اكر  ،كوٕ اككدت زي كصّ اًك ٢زمل س ك ١زملب ٓ
وزملػس و ،وْٓو ة تخُأ ٚ ٘ٝة تكش ،٢ثٕٓ ّضً ٘ ٛاًُٚ ٓٞيغت٘ َٝطٛز.٠
ٚميهٔ ّٕ ْتسا ّ ٕٓ زةضكتيفسزد مسك ١ان َٓك ١أ زيهتكن  ،ة ٜهكند وزيدٜٓطكٓٞو ّٜنك٘ ثة
حلند كك ١دزا ٝكك ٚ ،١نيبّ ككن َ ككن ته كك ٖ ٕٛككر ٙزحلند ككٚ ١ق ككٛح اب ككنز ّٚ ،٠ض ككبل ثغ ككنزٚ ،٠ثةيف وْٓ كك٘
ٜطككتيفسد يككرنس َككن

ٜككرنس ٙزيٓٓككن ِٚ ،ذيككو َجًُككن ككٌ سككني ضككنم ّقطككنّ زيف ككٌّٚ ،

آدَن ذنس زملُٓٛا َٔ زيؿسف ّٚ ،ذنس زثٚد٘ زيؿٓس  ١ٝيكب م زيهًُكنت ّٚ ،زةاكتتف
زي ٓٓشكك ٟٓٛيككب م زيكككسز٤زت ّٚ ،تٛقككٝض َ ٓكك ٢ت ك ّٚ ،ٓٞزضتشكككنز غككنٖد غ ك سْ ّٚ ٟٓهتكك١
دٜٓٝٓكك ّٚ ١داككن ٤يت تٗككنٍ ٜٚ .ككّف ٖككْ ٛفطكك٘ ككريوٜٚ ،سدككع ضككبب٘ ثق تٛؾ ك ٌٝزيفن٥ككد٠
نُككن أ قٛيكك٘ٚ« :ذنسْككن ٖككرز زييفيفكسَف زيٝطككري ٚثٕ نككنٕ خمسدّككن اككٔ ككسض زةاتؿككنز;
سسؾّن اً ٢ثٜؿنٍ زمري يكًّٚ ٛةد زملبَٓني».
كت ٓنؾككس زملٛقككٛا ةَتتنكك٘ ذزنككس ٠تطككناد ٙاًكك ٢زيسٓدككٛا ثق
ٜ ٚهككٔ ٖككرز خمك ًّ
زيبٝة زملػكسٚح َُٗكن طكٓٛف كنز٥كَ٘ ،جًُكن ىكدخ آكد ثاسز ك٘ زي بكنززت زيبكنيا اكددٖن 65
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ً٘ ٜطت ٌُ أ نجري َٔ زثسٝنٕ ّضً ٛزةاّزضَ ،جكٌ

ابنز ٠ثاسز ن تنًَّنٖٚ .رز َن

قٛي٘ٚ«:زيكطِ زيجٓنيح _ ٖٛٚزيبنق َٔ ٞزث كنٍ_ٚ ،»...قٛيكَ٘ٚ« :جكنٍ زملؿكدز _ ٚك ّٕ
ٜهَ ٕٛكن ًن ثق زةضِ_ نْٛو انَتً ًُو ض ند ٖٛٚ ،»...٠زمل كسٚف أ ْجكس ٙزيفٓٓكٓٞ
كؿس زاٌُ ٚتٛزشٕ زي بنززت(.)1
ّ ٚزاتُند ٙاًّ ٢ضً ٛزملٓن سٚ ٠زادٍ نكٛيك٘ « :كوٕ قًكة ة ٜبكدّ نيبطكًُ ،١قًكة:
ْٗ ٞزيطًٓف أ ز تدز ٤زيػٓ س ٗن مُ ٍٛآد زي ًُن ٤اً ٢غ س ري زي ًِ.»...
ػككسح ثذز اًككِ ّ ٕٓ زملٛقككٛا ثكٝككٌ اًكك ٢ننٖككٌ زمل كت ًيفِ،
،ٚككدّ ٙسٝن ّْككن ٜهككبض مجككنح زي ٓ
َػهٌ اً ّٚ ،٘ٝضبكة زإلغنز ٠ثي ،٘ٝنُكن أ قٛيك٘ٚ« :متجًٝكٗن كنٖس يًُكت ًيفِ كت ْيفٝكٌ
٘»ٚ ،قٛي٘ٚ« :زإلاسز

 ِّٔٝت ْيفٚ »٘ ٌٝقٛيٖ٘ٚ « :كرز َكن َّهكٔ دًبك٘ َكٔ سكسٚف زاك ٓس

ٚثةيف ٗ كك ٞن ككجري ٠تبً ككا اػ ككس ٜٔنُ ككن أ زمتؾ ككٚ«ٚ »١هل ككرز زيب ككن ّسه ككنّْ تُيفًكك َ ككٔ
زمليفٓٛةت»ٚ«ٚ .ثاسز ٘ اً ٢حنَ ٛكن تككدّٓ»ٚ ،...قكد ك ٔٓٝيٓكن ضكب ذيكو كٛيك٘...« :اكٛف
زيطآَٚ ،١ي٦تيف ٜيف ٍٛزيػٓسح».
ٖٚككرز َككن ّدٓ ٣ثق ٚقككٛح ابنززتكك٘ ً ٚككٛغ َككسزدٖٚ ٙذَٛكك٘ اًكك ٢زمل ٓككٚ ،٢ثٜفن٥كك٘ زحل ك ٓد
زثدْككَ ٢ككٔ زمل ٓكك ٢زمليفني ك

تأ
تٛؾكك ً٘ٝثق دززع زي ٓٓشكك ٛاًككّ ٢نجككس تكككدٜسَ ،طككت ُ ً

ز يفكك٘ ككني زي بككنززت َككٔ ٝككة ثق اككس يفككا وّٟو أ َٛ 116ق ك ّنٚ ،يفككا وّٚغككنزو أ 76
َٛق ك ّنٚ ،يفككا و ٜككينو_ َٚككن أ َ ٓككن _ٙأ َٛ 40ق ك ّن; ايفككن ٜػ كدٓ زيطٓككنَع يتتبٓككع ككنقٞ
ّ ٝنت زملٓخ.١َٛ
ٖرز َن ميهٔ ي ٞثٜسزد ٙس ٍٛطدٜد م اؿن٥ـ ّضً ٛزيػٓنزح زيًيفغكٚ .ٟٓٛزيهتكن
ػ ككهٌ ا ككنّٓ سط ككٔ زيدٓةيكك ،١ض ككٌٗ زمل ككندٓ ،٠د ٓٝككد زيتٓٛق ككٝض،

ٜتهًيف ككف  ٝكك٘ ؾ ككنسب٘ ٖٚ ،ككٛ

طككٓنت زيبدٝٓ ٜككٚ ،١ث ُْٓككن تككسى ٝكك٘ زي ٔٓككنٕ يصمخكك٘
زمل ككسٚف أ ْجككس ٙزيف ٓٓ ك ٓ ٞنضككت دزّ زّ ٓ
زمل سأٓ ،ػسح زملٓخ ١َٛف ١ٜٓٛدٚين زاتٓن ٤نيا ،ذن ٤غدٜد زيتٓبطٝ ، ٝد زيفن٥د.٠
ٚميهٓين أ زثاري ّٕ ّضٛم مجً َٔ ١زيٓٓتن٥ر ٖٞٚ ،نُن :ًٜٞ

) _ (1الديسي.842 :
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ٓ ٜد وزيدٜٓطكٓٞو ٚزسكدّز َكٔ زي ًُكن ٤زيكر ٜٔن ٓسضكٛز دٗكٛدِٖ ييفًك زي ًكِ ٓ ٚجك٘ كني
زييفيفككت  ،ز ككِ ؾك  ١ ٛزيفككّ ٠زيككيت اككنؽ ٗٝككن (ْٗنٜكك ١زيكككسٕ  ٚ 19دزٜكك ١زيكككسٕ ،)20
زيككيت غككٗدت ٝكك٘ زاصز ٥ككس ّسككدزثّن اخ ُٝك ًٚ ١زق ككيفسز نت نككجري ،٠ككدّ٤ز ككنةستتٍ
زيفسْطك ٓٞضككٓ ،ّ1830 ١ثكِٓ نملكنَٚككنت زيككيت سككدثة ٖٓككن ٖٓٚككنىَٚ ،ككن ز،كسٓ آٗككن َككٔ
تغٝريزت ّثٓست اً ٢زيٛزقع زير ٟننٕ ٝ ٜػ٘ زجملتُع زاصز٥س ٟٓضٝنضًّٝن ٚزقتؿكندًّٜن
ٚزدتُناًّٝن أ ذيو زيٛقة.

 )2ثٕٓ ززتبنل زاصز٥س نملػسم ثكن ًّٝن متجٌٓ أ ٖذس ٠زييفيفًبك ١ثق تكْٛظ َٚؿكس ٚزيػٓكنّ،
ثثك ككس جتُٝك كد زةسك ككتتٍ زحلٝك ككن ٠زيجٓكن ٓٝك كك ،١ك ككسف زيتٓ ًك كك ِٝتك ككدٖٛزّز ٚزحنيفنطًك ككن أ
زملطتٚ ٣ٛتكًيفؿّن أ ادد زملسزنص زيتٓ ًٜ ٚ ،١ُٓٝٝبل ثةيف زيصٓٚزٜن َسنكصّز ٜٗكسا حنكٙٛ
يفػكك ٕٛثق زيجٓكن كك ١زي س ٓٝككٚ ١زإلضككتََٚ ،١ٓٝككٔ ككني ٖككر ٙزيصٓٚزٜككن شزٜٚكك ١زهلنَككٌ
زملت يف
بٛض ند ٠دٓ ٛزاصز٥س ،زييت ننٕ هلن نيا زثثس أ تٜٓٛس اكٌ وزيدٜٓطٓٞو َّٚجنيك٘
َٔ طًب ١زي ًِ.
 )3ث ٕٓ ككسزَر زيتٓ ً كك ِٝزي ككيت ننْ ككة ض ككن٥د ٖ ٠ككْ ٞفط ككٗن زيك ك زَر زيكدمي كك ١يًدٓززض ككنت
زي س ٓٝكك ١زإلضككتَ ،١ٓٝزملستهككص ٠اًكك ٢سفككا زيكككس ٕ زيهككسَٚ ِٜتكك ٕٛزحلككدٜح ٚخمتًككف
ػ ز ٟٓٚأ زيٓٓش.ٛ
زملٓخَٛنت زيتٓ ًَٗٓٚ ،١ُٓٝٝن َٓخ ١َٛزي ٓ
 )4يكككد زتٓبككع وزيدٜٓط كٓٞو أ غككسس٘ طسٜككك ١ت ًُٓٝٝككٓ ١نيككَٗٓٚ ،١ذّككن َتُ ٓٝكصّز َككٔ سٝككح
تبط ٝزملندٓ ٠زييت سٛتٗن خمتًف نت زيٓٓشن ٠زثٚ ٍٚنكريو زملتكأآسٚ ،ٜٔذيكو
عطٔ زيتٓ ًٚ ٌٝزيتُٓجٚ ٌٝطدٜد َفنٖ ِٝزملؿيفًشنت ٚدةةت زثيفن .
 )5ثٕٓ زي دٜك ككد َك ككٔ َبييففك ككنت زا ك كِٓ زيغف ك كري َك ككٔ زي ًُك ككن ٤زيًيفغك ككٜٓٛني زملغنز ك كك ١زثٓٚيك ككني
زيًغك ١ة ضكُٝن اًكِ زي ٓٓشك،ٛ
ٚزملتأآس ٜٔتكد ٍٓ اًكْٓ ّ ٢ك٘ نكنٕ هلكِ كن ْا طٜٛك ٌْ أ اًك ّٛيف
كد ننْٛز ّٖكٌ زاتٓكن ٕ ٤غكدٕ ٜد ك٘ٚ .زستفكناِٖ كنيٓٓش ٛغكدٜدٚ ،نجكست تؿكنْٝفِٗ
ٚ ،٘ٝشزمحٛز زملػنزق ١أ ٖر ٙزيؿٓٓنا.١
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د/لعبيدي بى عبداهلل

جهىد هحوّد بن عبد الرّحون الدّيسيّ في تعلين النّحى العربيّ

املصادر واملراجع:
ّ )زمليفبٛا:١


تككنزٜخ زاصز٥ككس زي ٓجكككنأٓ ّ :كك ٛزيكنض ككِ ض ك د زهلل ،دزز زيغككس زإلضككتَ ،ٓٞككريٚت ،ل،1
ٖ1428ك.ّ1998 /



ضطكك ١زي ٓسضككني١
طككًف ّ :كك ٛزيكنضككِ م ُٓككد زحلفٓككنَ ،ٟٓٚب ٓ
ت سٜككف زمًككف سدككنٍ زي ٓ
يًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،لٖ1405 ،2ك.ّ1985 /

 زيدٜٓط ك ،ٓٞسٝنتكك٘  ٚثككنزّٚ ٙد كك٘ :اُ كس ككٔ قٓٝكك ،١زيػٓككسن ١زيٛطٓٓٝكك ١يًٓٓػككس ٚزيتٓٛشٜككع،
زاصز٥س ،دت.
 َ ذِ زملبييففني :اُس زقن نشني ،١دزز ثسٝن ٤زيتٓسزخ زي س  ،ٓٞريٚت ،دت.
 َ ذ ككِ ّا ككتّ زاصز ٥ككس َ ككٔ ؾ ككدز زإلض ككتّ ستٓ ككَٓ ٢تؿ ككف زيك ككسٕ زي ػ ككس :ٜٔا ككندٍ
ْٜٗٛم ،زملهت زيتٓذنز ٟٓيًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،ريٚت ،لٖ1391 ،1ك.ّ1971 /
ْٗ ك كك ١زاصز ٥ككس زحلدٜج ككٚ ١ثٛزتٗ ككن زملبنزن كك :١مُٓ ككد اًكك ٓٞد ككٛش ،زمليفب كك ١زي س  ٓٝكك،١
زاصز٥س ،ل.ّ1969 ،1
ٖ دٜك ١زي كنز نيّ ،مسككن ٤زملكبييففني  ٚثككنز زملؿكٓٓفني :ثمسناٝكٌ نغككن زيبغكدزدٚ ،ٟٓننيكك١
زمل نزف زاً ١ًٝأ َيفب تٗن زيبٗ ،١ٓٝزضتنْب.ّ1955 ،ٍٛ
) زمل يفٛط:١
ّ غ نز :مُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓط ،ٓٞخميفٛل ،زملهتبك ١زيٛطٓ ٓٝك ،١زاصز٥كس ،زقكِ:
.3233
 زملػ ككس زيككسٓز ٟٚأ غ ككسح َٓخ َٛكك ١زيػٓكك ز :ٟٓٚمُٓ ككد ككٔ اب ككد زيككسٓمحٔ زيدٜٓطكك،ٓٞ
خميفٛلَ ،هتب ١شز ١ٜٚزهلنٌَْٚ ،ط  ١أ َهتب ١انَس مف ،ٞ ٛزاًف.١
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