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 مةقدِّالم
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ُعل    تُ اذ    ،ُو اذ    ،ُ ُجُذس    لَّقُع    نُم  س      ُم لج  ذ    ،ُ ُال      ُُللُهُدُ الحم     ُع    نُدلَّ ج     لَّ
ُإلي  ،ُ   لُاللي  ُلُهليدَُّعل  تُال  ُتُاللُ لَّجص  مالءم   ُفيَّيَّ ذ  ، ُ ُلُهوحو  ُوه،ُهم  نُأ   و ُ ه   ُهجالم ُ ُلُهاأللي  له

ُاألط  ُجُشَّ  ف  ُهال ُاألو  فاُُنُ َّيطُ المص  ُفُه ي   األُ،ُهآل  ُجعل  تُ له ُ فُ ال  ُمُ ع  س ُاللُ ُُبُ ال   ينُأ    ُفه س 
ُجم ْنُاذَّوع مُوإ ُجعلتُصُاُ ف مُذط يُف َّجط ُالمسذ وين  ُ.حو،ه ُالد ينه ُح  ٍنُإلتُيجمه

ُ:أّم ُوعد
ُوعدُ ُجصي سذ    ُالعفوي   ُاللغ  ُحَّظ ُ ل ُالعفول ُالشعف ُأ مّي  ُأحد ُعلت ُي َّت  ال

ُعلالقفآنُالففيم ُ  لشعف   ُ  متُعلي،ُ جُاأل  سُالث سلُالُتُم ذجىُالش  دُالسحج ُ    
و )الذفافيبُالسحجي ُ لُشعفُعد ُونُُ؛ُ ف نُمجضجعُدفا ذلُالمج جمدفا  ُالسحجُالعفول

 ففتُ لُ(ُج جُمنُالدفا  تُالذطويقيَّ ُ      ُاللمسلُمس ُأنُ   (ٓٔٔ)تالف  عُالع ملل
ُاونُالف   عش ُعنُفالُوغي ُمجضجعُدفا  ُلمفحل ُالم   ذيف  لُذجظي ُالذفافيبُُ دفة

ُمع سل ُمن ُيفيدق ُلم  ُالش عفُُ السحجي  ُجذطويق ُالسح ة ُذسظيف ُوين ُالذجا ق ُمدى جمعف  
وجصَّ،ُش عفا ُيسذملُإلتُعصفُاال ذش  دُالسحج ُال  ُأللمُالسح ةُو،ُأسَّ  مُلال ذش  دُ

ُجاالحذ  جُو لش  دُالشعف ُ ضال ُعنُالشجا دُاأل  فىُ.
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ذأص  يلُو لش    دُالش  عف ُجأث  فقُ   لُدُُّ    قُالد فا    ُ   لءا ُم  نُالد فا    تُالذ  لُذ عس  تُجذع  
جّظَّ   ُالش  عفُ  لُالذ لُُالذففيوي ُالسَّحج ُلل  ي   تُالذَّحليلُجذذَّ  ُمناللغ ُالعفويَّ ُ ضجاوطُ

جالفش  ُع نُُ ذل  ُال   ي   تُُض جاوطُذقس ينُالفش  ُع نُ ُ ض ال ُع نأ      ُللوح ثُُديجاس،
عل  تُُالسحجي   ُفي  باأسم   طُالذَُّفالج   ج ُعل  تُوس     ُ ُجمح جل   ُُدُّي   ُجالعال    تُالذ  لُذش  س   
ُمنُالمعستُجال  ي قُالع مُ.ُُسٍُأ  

يّع دُم نُأ  مُُُال   ُالعص فُ ل  ؛ُُالعص فُاأل م ج م نُأو فلُش عفاءُُاو نُالف    ع قدُف  نُ
ض  منُعص  فُع  دُاللغ   ُ جاُ   لُوس   ءُال    ُاعذم  دقُالسح   ة   لُذجثي  قُالش    دُالسح  ج ُُالفجا   د

اّلُ طل ُجم  ُع د ُو نُالّف   عُإدقُجاألمثلُ فيفُجالَّفُلُاُ  ُيضمُشعفاءُفو ُفال  ُجاال ذش  دُ
 ذ  انُال دفذجفُس جف ُحم جد ُلسطلعُعلتُشعفقُلجالُاألُ م ُفسَّ ُ ُالعصف ُال أحدُشعفاءُ  اُ

    قُ ُفجأفُ    اُالش   ع ُم  نُ دي  دُش  عفُي  القي   لُجال  دفذجفُح   ذمُص   ل،ُالض   من ُالل   انُأحيُ 
جذفم نُأ مي  ُ   جدُجاُعلي ، ُجيفذش َّجاُالمعف   ُأدو   ُجسح جا ُجلغ    ُلتُأوس ئ مُالو حثين ُليطلع إ

الَّ ض  لينُ   لُا ذقص   ءُالفثي  فُم  نُاألوي   تُالمَّ  فدةُجالمقطجع   تُالذ  لُل  مُ   ذ  ينُ    ينُاألُ 
لُل  تُع  د ُو  نُالّف    ع ُو  لُاش  ذف ُع  د ُم  عُوي  فقُ   لُس   وذ   ُج   ذ   لمُالمص   دفُوس   وذ  ُإ

م   ُُجص  لُإليس    ُجلعّل    ُمط   لعُلقص   ئدُف مل   ُالث وذ   ُال   سدُم  عُ ص   ئدقُهمق فس   ُ ليل   ُس   وي  ُ
فذَّ  تُو   ،ُالمؤلَّ  جنُ    ديم  ُم   نُالويذ  ينُجالثالث    ُذوع    ُلح     ذ مُلال ذش     د ُجمم   ُيؤّف   دُُ ل    ُا

ينُ   لُطوق   تُاو  نُ    اّلمُ   المي    وع ُم  نُالش  عفاءُالَّح  جلُاإج   جدُالش   عفُ   لُالطوق   ُال
ُ ُج  اُالذقييمُالُيفجنُإاّلُوفثفةُج جدةُشعفُالش عف.فم ُ يذض،ُ لُ  ولُالوحثُُحلال م

جالذأف  دُم  نُُ   ذ   ُال  دفذجفُص   حبُأو  جُ س   حجوع  دُع  فمُالمجض  جعُعل  لُم  نُ و  لُأ
 ُو  نُالّف    عُذح  تُ    اُالعس  جانُ:ُ)ُالذفافي  بُالسحجي   ُ   لُش  عفُع  دُع  دمُدفا    ُالمجض  جعُ

ُع    ُ و   نُالّف     عُدفا     ُسحجي    ُش    مل ُمذذوُ  ُش   عفُع   د ُذجفل   تُعل   تُاللُ    لُدفا    ُالع    ملل(
و   اُالمقذ فحُُال دفذجفُص  حبُأو جُ س  حُج  دُمسحس لُللذفافيبُالسحجي ُ لُال ديجان ُجم ذقفئ ُ 
الش  عفُالعفو  لُلش   عفُم  نُمي  داس  ُ ُ س يَّ   ُذطويقيَّ  قُو    ُفووذ  لُ   لُدفا    ُسحجيَّ   ُق    فص   ُأح

السح  ةُُذسظي فُو ينُل  َّة ُ ففي  ُ أ  دُُعسدم ُفستُ ُل ُج لُفوو ُودتُلعصفُاال ذش  دُالسحج 
لي . ُجذطويقُالشعفاءُ لُدفا ذلُاألجَّ

ُذص  جُّ نُل  د َّ ُسَّ   لُأم   مُف  مُِّ  ئ  ع  نُالمجض  جعُُفُ جوع  دُأْنُذف  جَّ لُع  ددا ُجسجع    ُم  نُج   دت 
ُ لمففو    جاُ دفا     ُالذفافي   بُالسحجي    ُالو    يط وُذذمثَّ   لُمم    ُ    فمُ يفلي    ُللوح   ثالذفافي   ب ُ
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سم ط   ُاإسش ئي  ُم نُحي ثُأذفافيبُاأل  ليبُالمؤّفدةُجالمسَّّي  ُُجُذفافيبُاأل  ليبُال وفي ُج
م عُمق فسذ   ُالم ذلَّ ُجدالالذ   ُجيقجمُالوح ثُعل تُا  ذ فاجُذل  ُالذفافي بُم نُجا  عُال ديجانُ

دفسُثُ ض  ال ُعّم   ُجص  لُإلي  ،ُال  يذطل  بُاالط  العُوعم  قُعل  تُفذ  بُالذ  فاو  افاءُالسح   ة ُج    اُ
ُالسح ة.ُقفُّويقلُعّم ُ  ءُ لُالديجانُجم ُأ السحج ُالحديثُجالمع صف ُلف مُذصجفُذط

نُع نُحي  ةُأّم  ُالذم ي دُ ق دُف   صجلُج  ذم   ُُذم يدُجأفوع علتُُ ط ُالوحثُا ذقفَّتُج
الَّص    لُاألجلُجف     نُع    نُالذفافي    بُُ  ُث    مالش     عفُجش    عفقُجمَّ     جمُجأس    جاعُالذفافي    بُالسحجيَّ    

م نُحي ثُُلُالذفافي بُاال  ميَّ ُجَُّ ي،ُعلتُموحث ينُ:ُاألج  متُالدفا  ُُ ُط الو يُ س دي اإ
م  نُُ الَّعليَّ  ُالذفافي  بأ يف ُجالح     ُث  مُالموح  ثُالث   سلُع  نُق  ديمُجالذَّ  سفي  ف ُجالذَّعفي   ُجالذَّالذَّ

ُ خ.أ يف ُجالسَُّقديمُجالذَّلجم ُجالذَّ ُجاللُّحيثُالذعدُ 
ل:ُجَُّدي ُالمففو  ُ    ءُعل تُموحث ين ُاأل  س و لذفافيبُاإُ،ُ ذُ صُْصُ أّم ُالَّصلُالث سلُ قدُ ُ 

سم ط   ُجالذق ديمُجالذ أ يف ُث مُالموح ثُفيبُالش فطلُذس جل تُ ي ،ُمَّ جم   ُجأذفافيبُ مل ُالذُف
ُالمففو ُجأسم ط  ُ لُالديجان.ُالقصفالث سل ُعنُذفافيبُ

ُفي   دُجالسَّ   ل  ج لُذفافي   بُالذُجاأل     ليبُال وفي    ُذفافي   بأّم    ُالَّص   لُالث ل   ثُ ف    نُع   نُ
بُالَّعل لُي ففم  ُيؤف دُالذذفافي بُالذجفي دُُجُجلُعلتُموحث ين ُدف  تُ  لُالموح ثُاألُج  مذ،

الموح   ثُالث    سلُع    نُث    مُُجذفافيو   ،ُجأسم ط   ،ُاال     ملُبي   ففالذجذفافيو   ،ُجأسم ط   ، ُجم     ُيؤف   دُ
م نُبُاال  ملُي ففالذج  مذ،ُعلتُموحثينُدف  تُ  لُالموح ثُاألجلُم  ُيسَّ لُُذفافيبُالسَّل

الجافدةُ  لُال ديجانُم عُمط وق  ُ ل  ُبُالَّعللُيففالذمُالموحثُالث سلُعنُأدجاتُسَّلُأدجاتُث
ُمعُآفاءُالسح ة.
  تُُفسش ئي ُ ف  نُعل تُموحث ين ُداأل  ليبُاإذفافيبُ،ُوذال  ُ صصُالفاوعثمُالَّصلُ

الس   لُُ جالس  داءُُ جاألم  فُُ جالطلو  لُفذفافي  بُاال   ذَّ  م   لُالموح  ثُاألجلُذفافي  بُاإسش   ءُ
  ُم ُ  ءُ لُالديجانُجم دىُمط وقذ ،ُافاءُالسح  ة.ثمُالموح ثُالث  سلُع نُذفافي بُاالسش  ءُمويس

ُدحُجال   م ُج   لجالم  ُ ُوي فُالطلو  لُ)ُاإ ص   حل(ُجم   ُ    ءُم  نُذفافيو ،ُ   لُال  ديجانُالذع   ب
ش   ءُالطلو  لُ ُث  مُ  ذم   ُذعفض  تُ ي    ُألو  فلُالسذ   ئ ُث  مُ  ئم   ُمص   دفُسأ   لُجفجدا ُم  نُاإ

ُ.ُالوحث
دجنُم نُفث فةُجفجدُذففي بُُ  ُا  ذقفائي  ُذطويقي   ُيعذم دُعل تُ لُدفا ذلُ  قُمس  ُعتجاذَّو

يض    ُج  دُأح دُآ فُعلتُم ذجىُالَّصلُ ضال ُعنُالمو حثُثمُدا لُالموحثُجالذففي بُالجا
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ُ   لُال   جام ُإأ ل  تُمجض  عُجفجدُالذففي  بُ   لُال  ديجانُو  ف مُالص  َّح ُجف   مُالش    دُ   لُش  فت 
ُن ُمذوع   ُ دُاأل   فىُالمش  و  ُللش    دُ   لُالم  ذ   مُجمجاض  عُالش  جا الص َّح ُسَّ     ُم  عُ ف  فُأُف

ي     لُالم    لُمذ     ا ُمس       ُج    ط  ُ    لُع   فمُ ُم   س  ُع   دمُاال    ذطفادُالمم   لُجاإ    لُ ل   
ُمعلجم تُالوحث.
ُ إ ُ  ا ُج ذلُسُّجوعد ّل ُو   ُ ّصصذ،  ُال   ُالمذجاضع ُال  د ُ  ا ُأيديفم ُوين ُأضع ل

ُ لُ جا ذم ملُج  د ُ ُأّد فُج ع   ُج قجلم ُالوحثُالعلملُالفصينُلُ ُ ويلُإذم م، مع ييف
 جىُجي سوس ُال طأُلاللُا ألُأنُيعصمس ُمنُاأنُيسَّعسلُو،ُ لُالدسي ُجاا فة ُُجع تُاللُ

ُ،ُسعمُالمجلت ُجسعمُالسصيف.ُسُّأعم لس ُوسي ُ  لص  ُإولُجيذق
ُ


