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.اٌّٛاػٔح ت١ٓ اٌرفاػ١ً اٌّرشاتٙح فٟ ٘ظا اٌثذث ٠ثذث—سالطح  

 .اٌرفاػ١ً ذشاتٗ ،اػ١ًاٌرف: اٌىٍّاخ اٌّفراد١ح

 

I.  المقدمة

 

٠ٕثغٟ أْ ٠ؼٍُ اٌفغق ت١ٓ اٌجؼء اٌغاتغ ٚاٌجؼء اٌـاتغ ِٓ جٙح ِٛلؼّٙا ِٓ 

 .اٌثذٛع ِٚٓ جٙح اٌشؾ ِٚٓ جٙح اٌٍفع ِٚٓ جٙح اٌذىُ

أدض أجؼاء تذغ اٌّؼاعع ( فاع الذٓ)أِا ِٓ جٙح ِٛلؼّٙا ِٓ اٌثذٛع فألْ اٌغاتغ 

ٔٗ أدض أجؼاء اٌّض٠ض ٚاٌغًِ ٚاٌشف١ف فا( فاػالذٓ)ال غ١غ تشالف اٌـاتغ 

 .ٚاٌّجرث

 

II. المقالة موضوع 

 
٠ٕثغٟ أْ ٠ؼٍُ اٌفغق ت١ٓ اٌجؼء اٌغاتغ ٚاٌجؼء اٌـاتغ ِٓ جٙح ِٛلؼّٙا ِٓ 

 .اٌثذٛع ِٚٓ جٙح اٌشؾ ِٚٓ جٙح اٌٍفع ِٚٓ جٙح اٌذىُ

أدض أجؼاء تذغ اٌّؼاعع ( فاع الذٓ)أِا ِٓ جٙح ِٛلؼّٙا ِٓ اٌثذٛع فألْ اٌغاتغ 

فأٗ أدض أجؼاء اٌّض٠ض ٚاٌغًِ ٚاٌشف١ف ( فاػالذٓ)٠غ تشالف اٌـاتغ ال ؽ

 .ٚاٌّجرث

ٚأِا ِٓ جٙح اٌشؾ فألْ اٌغاتغ ٠فظً ف١ٗ آسغ ٚذضٖ اٌّفغٚق ػّا تؼضٖ سط ًّا؛ 

ئشاعج ِٓ أٚي األِغ ئٌٝ أٔٗ طٚ اٌٛذض اٌّفغٚق تشالف اٌـاتغ فأٗ ذغؿُ دغٚفٗ 

 .ِرظٍح ئشاعج ئٌٝ أٔٗ طٚ اٌٛذض اٌّجّٛع

ِا ِٓ جٙح اٌٍفع فألٔٗ ٠جة طٕاػح ػٍٝ لاعب اٌغاتغ أْ ٠مف ٚلفح ٌط١فح ػٍٝ ٚأ

آسغ ٚذضٖ اٌّفغٚق؛ ١ٌؼٍُ اٌـاِغ ِٓ أٚي األِغ أْ ٘ظا اٌجؼء ٘ٛ طٚ اٌٛذض 

تشالف اٌـاتغ فال ٠مف فٟ أثٕاء إٌطك تٗ ١ٌؼٍُ اٌـاِغ أٔٗ طٚ اٌٛذض . اٌّفغٚق

 .اٌّجّٛع

ػغٚعج ألْ ( دظف ثا١ٔٗ اٌـاوٓ)جٛػ سثٕٗ ٚأِا ِٓ جٙح اٌذىُ فألْ اٌغاتغ ال ٞ

 .اٌشثٓ ِشرض تثٛأٟ األؿثاب تشالف اٌـاتغ فأٗ ٠جٛػ سثٕٗ

ٚال تض ِٓ اشرّاي وً ذفؼ١ٍح ػٍٝ شٟء ِٓ األؿثاب ٚشٟء ِٓ األٚذاص ػغٚعج 

ٚجٛص إٌٛػ١ٓ ف١ٙا؛ العذثاؽ األؿثاب تاألٚذاص فٟ ت١د اٌشؼغ اٌّشثٗ تٗ ت١د 

 :خ اٌرفاػ١ً ِٕٙاٌٚشغف األؿّاء واْ. اٌشؼغ

 ِٕٚرٙٝ اؿُ سّؾ ئْ ذجغصا

 ٚئْ ٠ؼص ف١ٗ فّا ؿثؼا ػضا

ٌٙظا ٌّٚا ؿٍف لغ٠ثًّا ِٓ ػغٚعج اشرّاي وً ذفؼ١ٍح ػٍٝ جٕؾ األؿثاب ٚاألٚذاص 

ٚألً اٌجٕؾ ٚادض واْ ألً ِا ذرغوة ِٕٗ اٌرفؼ١ٍح سّـح أدغف فٟ األطً ِثً 

 (.فاػٍٓ -فؼٌٛٓ )

 .الٟ اٌرفاػ١ً ا٢ذ١حٚٚجة أْ ٔمف تٙا ػٕض ؿثؼح أدغف وة

ٌٚٙظا جاػ ذىغع اٌـثة صْٚ اٌٛذض فاطا تضتد اٌرفؼ١ٍح تٛذض جاػ أْ ٠رٍٖٛ ؿثة ٚادض 

 .اٌّاػ١ح( فؼٌٛٓ)ِثً 

 .طاخ اٌٛذض اٌّفغٚق( فاع الذٓ)ٚ( ِفاػ١ٍٓ)ٚجاػ أْ ٠رٍٖٛ ؿثثاْ سف١اْ ِثً 

 (.ِفاػٍرٓ)ٚجاػ أْ ٠رٍٖٛ ؿثثاْ أٌّٚٙا ثم١ً ٚثا١ٔٙا سف١ف ِثً 

٠ٍح ئْ تضتد تٛذض واألعتؼح اٌّاػ١ح وأد أط١ٍح، ٚئْ تضتد تـثة وأد ٚاٌرفغ

 .فغػ١ح؛ ٟٚ٘ ِا ػضا ٘ظٖ األعتؼح

 .أِثٍح ٌٍرفاػ١ً

 :«فؼٌٛٓ»

غفٌٛع، عد١ُ، وغ٠ُ، ٌط١ف، ؿ١ّغ، ػ١ٍُ، سث١غ، د١ٍُ، ج١ًّ، دى١ُ، ٌٚٛع، ورَٛ، 

اَ، طثٛع، غ١ٛع، طثٛح، ٚطٛي، ؽٍٛي، ٍِٛي، طٌٛي، ؿإٚي، وراب، ئِاَ، سد

ٚتاَ، ط١اَ، عجاء، ؿالَ، غغاب، ؿذاب، عواب، ػجاب، صػا ٌٟ، ؿذاتٟ، 

 .سظاي، وأٟٔ، ِٚا تٟ، ٚشٝ تٟ، ٘ضأٟ، وث١غ، تغ١غ

ِرذغواْ فـاوٓ، ٚاٌثأٟ : األٚي: ذرغوة ِٓ ِمطؼ١ٓ»ٚوً وٍّح ِٓ ٘ظٖ اٌىٍّاخ 

ِرذغن فـاوٓ، ٟٚ٘ سّاؿ١ح، ٚفغػ١رٙا فاػٍٓ ١ٌٚؾ فٟ اٌرفاػ١ً اٌؼغٚػ١ح 

 .«ٞ غ١غ٘اسّاؽ

 :«ِفاػ١ٍٓ»

ِغا١ٌك، ِٛاػ٠ٓ، وراذ١ة، ِغاج١خ، صعا٠ٚش، ٘ال١ً٘، أٔات١ة، ػٕال١ض، سفاف١ش، 

وغاع٠ؾ، ػٕال١ض، أالػ١ة، صٔا١ٔغ، ػغاع٠ض، طٛاع٠ز، ػٛا١ِض، جال١ِض، جالت١ة، 

ػظاف١غ، أؿا١ٔض، أعاج١ف، أعٜ ِاٌٟ، ئطا ِاٌٛا، ِٚا وأٛا، ٌُٙ دثٟ، ُٚ٘ أٍٟ٘، 

 .ثٍٟ، لٛاع٠غفال ذؼجْة، ٚوٓ َ

ٚجؼء ِٕٙا « ِفا»جؼء ِٕٙا ثالثح ٚ٘ٛ  -وثالٟ اٌرفاػ١ً-ٚ٘ظٖ اٌرفؼ١ٍح ؿثاػ١ح 

 .ٚوً وٍّح ِٓ اٌىٍّاخ اٌـاتمح ػٍٝ ٚػٔٙا« ػ١ٍٓ»أعتؼح ٚ٘ٛ 

 :«ِفاػٍرٓ»

ِذاٌٚح، ِغاٚغح، ِـأضج، أٔا ػجة، أٔا عجة، أٔا تٍض، ٚال غؼة، ١ٌٚؾ أسٟ، 

ص جٍٙٛا، ًٚ٘ ػمٍٛا، ٚلض ٔظغٚا، تّا ٔطمد، ِٚا ورثٟ، ؿٜٛ أصتٟ، ئطا ػغفٛا، ٚق

ٌُٙ ٘ضف، أٔا لٍُ، ٚال وظب، ٌٗ أثغ، ِٚا أٍِٟ، ٚطان أسٟ، ٠ؼإٟٚٔ، ٠ٕٚفؼٕٟ، 

 .ِٚا دـثٟ، أٔا عجً، ٌٗ أصب، ٠شغفٗ، ٠ٚغفؼٗ، ٚلض ػمٍٛا، ٌّا ٔطمد

ٟٚ٘ ِٓ اٌرفاػ١ً « ػٍرٓ»ٚاٌثأٟ « ِفا»ٚ٘ظٖ ذفؼ١ٍح وظٌه طاخ ِمطؼ١ٓ األٚي 

ا ػغٚػ١ ًّااٌرٟ لض   .ذإٌف ٚدض٘ا تذغًّ

 :«فاع الذٓ ٚفاػالذٓ»

لأراخ، ػاتضاخ، ؿاتذاخ، ث١ثاخ، ٚأتىاعا، ٌُ أساٌؾ ِٓ لغ٠ة، أٚ تؼ١ض، غ١غ 

ش١ز، ٚ٘ٛ طا ػٍُ ٚذمٜٛ، ال ذغأٟ، ئط ذغأٟ، ٌُ أساٌؾ، ِٓ عفالٟ، غ١غ أٍٟ٘، 

٠ا  ِٓ أ٘اٌٟ، وً دٟ، ٌُ ٠ؼي ٠غ، ػٝ ٚصاصٞ، ٌُ أساٌف، أٚ ٠مً سٕد ػٙضٞ،

ا، ً٘  طض٠مٟ، ال ٠جاعٞ، أٚ ٠ّاعٞ، أٚ أعٜ ٌٟ، تؼضٖ ِٓ، ٠ّأل اي، لٍة اعذ١ادًّ

٠ٛاؿٟ، أٚ ٠ٛافٟ، أٚ ٠ضاعٞ، ٌـد أصعٞ، ٌُ أجضٖ، ٚاٌظٞ ٔا، صٜ ػٍٝ لً، تٟ 

ا، فٟ ِٕاِٟ، ١ٌؾ ئال ًّّ  .فٍثا، ٖ اٌـالَ، واْ دٍ

٠شرٍف، ٘اذاْ ذفؼ١ٍراْ دغٚفّٙا ٚادضج، ٚإٌطك تّٙا ٠شرٍف، ٚتٕاؤّ٘ا وظٌه 

ٚال ٠ٕطك تٙا ئال ٘ىظا  -ِرذغواْ ت١ّٕٙا ؿاوٓ-فاألٌٚٝ ِّٕٙا جؼؤ٘ا األٚي ثالثٟ 

ٚأِا اٌثا١ٔح فاْ إٌطك تٙا ػٍٝ سالف طٌه ... فاع تاٌٛلٛف ػٍٝ اٌؼ١ٓ ثُ الذٓ 

صْٚ ٘ظٖ اٌٛلفح، ٌٚىً ِّٕٙا ِٛلؼٗ اٌشاص ِٓ اٌثذغ اٌؼغٚػٟ ٚاٌرغ١١غاخ اٌرٟ 

 .َ اٌّٛؿ١مٝ اٌرٟ ذطاٚع أعتاب اٌظثاتح ٚاٌشٛقّٚ٘ا تؼض طٌه ِٓ طّٟ. ذؼرغ٠ٗ

 :«ِـرفؼٍٓ ِٚـرفغ ٌٓ»

ِـرؼجُ، ِـرىثغ، ِـرظغر، ِـرٕثة، ِـرؼغب، ٌُ أػرمض، ٌُ أترضب، ٌُ أططثغ، 

أال أعٜ، غ١غ . أٔد اٌظٞ، ػمً اٌفرٝ، وً اٌفرٝ، ئٟٔ أعٜ، أْ اٌٙضٜ وً اٌٙضٜ

ا، فادظع سؾ ا أعٜ، ئال ٚػاصًّ ًِّ ا ٚال، ٠ٛ ٜ، ئت١ٍؾ ٚاح، طع أْ ذُغٜ، فٟ اٌرمٝ، طسغًّ

عوثٗ، فإٌاع صا، ٌع ٌٍظٞ، ٠ّشٟ ػٍٝ اي، فغب اٌظٞ، ٠ضػٛ ٌٗ، أسٍظد ٔض، دٟ 



فاؿرّغ، أٚ اعذضع، أٔا اٌظٞ، لٍد اٌظٛا، ب اٌّغذجٝ، ئْ واْ س١ــ،ع ٠غذجٝ، 

ا ًّّ  .ٚهللا دؼ، تٟ صات

ٚ٘اذاْ ذفؼ١ٍراْ ٘ىظا ٠رذضاْ فٟ اٌذغٚف اٌرٟ ذم١ُ تٕاءّ٘ا ئال أّٔٙا ذشرٍفاْ فٟ 

إٌطك ٚاالػرثاع، فاألٌٚٝ ٠ىْٛ إٌطك تٙا صفؼح ٚادضج، أِا اٌثا١ٔح فؼٍٝ ِغدٍر١ٓ 

ٚأِا : ٟٚ٘ ذىْٛ فٟ اٌشف١ف ٚاٌّجرث ٚاٌّؼاعع« ٌٓ»ٚتؼض طٌه « ِـرفغ»

٠ؾ ٚاٌغجؼ ٚاٌـغ٠غ ٚإٌّـغح األٌٚٝ فأٙا ذىْٛ فٟ ٘ظٖ األتذغ، ٚاٌثؾ

ِـرفغ »أٚ « ِـرفؼٍٓ»ٚوً وٍّح أٚ فمغج ِٓ اٌرٟ طوغٔا٘ا ٚػٔٙا ... ٚاٌّمرؼة 

 .ٚاٌفغق ت١ّٕٙا فٟ إٌطك ٚاالػرثاع وّا لٍٕا« ٌٓ

 :«ِرفاػٍٓ»

ِرجاً٘، ِرغافً، ِرىاؿً، ِرأٌُ، ِرٛصص، ِرٕـه، ِرغتض، ِرؼٍُ، ِرشاتٗ، ٚأٔا 

ٚػغاػرٟ، ٚتالغرٟ، ٚٔثا٘رٟ، ٚٔظافرٟ، ػػّد  عاغة، ٚأٔا داتغ، ٚأٔا ػاٌُ،

وظا، ٚعٔد ئٌٝ، ؽثك ػٍٝ، ؽغف اٌشٛا، ْ عأ٠رٗ، ِألخ تٗ، ؽثمًّا ٕ٘ا، ٌه 

ػٕض٘ا، ٚذجاٚػخ، ِٚؼاذٙا، ٚٔظغذٙا، فرجّٙد، ٚذغّٔد، ٚصػد ئٌٝ، ػثث 

 .ا١ٌٌٛـ، ص د١اٌٙا، ٚظٕٕد فٟ، ٘ظ٠أٙا، ػثغاذٙا، ٌٌّٛٗ

 .٠ىثغ  جغ٠أٙا ػٍٝ أٌـٕح اٌشؼغاء ٚ٘ظٖ اٌرفؼ١ٍح ِٓ اٌرفاػ١ً اٌرٟ

 :«ِفؼٛالخ»

ِجثٛالْ، ِٕظِٛاْ، ِثٙٛعاْ، ِؼٍِٛاخ، ِغِٛلاْ، ػػالٔاْ، ال ٔاصاٖ، ِا 

٠ششاٖ، جغح لاْ، ١ًٌ ثاْ، ٔؼُ اٌثاْ، فٟ اإلٔـاْ، ِٓ أؿٛاْ، وُ أػٕان، ال 

٠غػان، أٚ ٠ٕـان، تاإلدـاْ، ٚاٌؼغفاْ، ً٘ أجفٖٛ، فٟ األطذاب، ئْ ػاذثد، أٚ 

اطّد، ً٘ أٔـاٖ، فٟ ا٢صاب، ِىرٛتاْ، فٟ ا٢طاْ، ِٓ أػِاْ، ٠ا ئسٛاْ، ر

 .ٚاٌثٙراْ، ال ٠غػاٖ، ِٓ ٠مالٖ

ٚ٘ظٖ اٌرفؼ١ٍح ذغو١ثٙا اٌّٛؿ١مٟ ٠شؼغ تأٔٙا تا٘رح سافرح ال ٠ٍرجة ئ١ٌٙا اٌشاػغ ئال 

ٚ٘ٛ ٠غ٠ض أْ ٠غفٛ أٚ ٠ـرغسٟ ػٓ طشة اٌذ١اج ٚػٛػاتٙا، ٚاألتذغ اٌؼغٚػ١ح 

سرٍف فٟ شذظ اٌُّٙ، ٚئثاعج اٌشؼٛع، ٚاعذ١اح اٌـاِغ، ٟٚ٘ وّا ِٓ غ١غ شه خ

٠مٛي ػٍّاء اٌؼغٚع ذجٟء فٟ اٌـغ٠غ ٚإٌّـغح ٚاٌّمرؼة ٟٚ٘ األتذغ اٌرٟ 

ٌُ ٠ظٍٕا ِٓ اٌشؼغ ػٍٝ ٚػٔٙا ِٓ اٌىثغج ِثً ٘ظا اٌظٞ ٚطٍٕا ِٓ اٌط٠ًٛ 

 .ٚاٌىاًِ ٚاٌٛافغ ٚاٌثـ١ؾ

 :«فاػٍٓ»

اعَ، ذاتٗ، تاعػ، وافغ، ِإِٓ، داِض، ٚاجض، آًِ، طا٘ة، ٚا٘ة، ػاعب، ؽ

 .شاوغ، التك، الطك، ال٘ث، ٚاجؾ، ِاوث، غاتة

، ٟٚ٘ ذإٌف ٚدض٘ا اٌّرضاعن، «فؼٌٛٓ»ٚ٘ظٖ اٌرفؼ١ٍح ٟ٘ اٌمٍة اٌّىأٟ ٌـ

ٚذشاعن فٟ ذأ١ٌف اٌّض٠ض وّا ذشاعن فٟ ذأ١ٌف اٌثـ١ؾ، ٚتذغ٘ا ٘ظا اٌّـّٝ 

ْ اإل٠ماع ِٚٓ ٚػٔٙا صا١ٌح تاٌّرضاعن ِٓ اٌثذٛع اٌرٟ ذغٕٝ؛ ٌّا ٌٙا ِٓ دؾ

 اٌذظغٞ طادة وراب ػ٘غ ا٢صاب

 ٠ا ١ًٌ اٌظة ِرٝ غضٖ

 أل١اَ اٌـاػح ِٛػضٖ

 علض اٌـّاع، ٚأعلٗ

 أؿف ٌٍث١ٓ ٠غصصٖ

ا  ٔظثد ػ١ٕاٞ ٌٗ شغوًّ

 .فٟ إٌَٛ فؼؼ ذظ١ضٖ

 :«ِرفاػٍٓ»

 (.ػٍٓ: )، ٚٚذض ِجّٛع(فا: )، ٚسف١ف(ِد: )ٚذرأٌف ِٓ ؿثة ثم١ً

ا ٚ٘ظٖ اٌرفؼ١الخ اٌثّا ١ٔح ٠مرظغ ػ١ٍٙا اٌّذضثْٛ، ٚاٌثاتد ػٕض اٌمضِاء أ٠ؼًّ

 :اٌرفؼ١ٍراْ ا٢ذ١راْ

 .«فاع الذٓ»

 (.الذٓ: )ٚؿثث١ٓ سف١ف١ٓ( فاع)ٚذرأٌف ِٓ ٚذض ِفغٚق 

 .«ِـرفغ ٌٓ»

 (.ٌٓ: )، ٚؿثة سف١ف(ذفغ: )، ٚٚذض ِفغٚق(ِؾ: )ٚذرأٌف ِٓ ؿثة سف١ف

ٚذًّا ٚأصاءًّ ػٓ شث١ّٙٙا ػضَ اسرالفّٙا ص: ٚاٌظٞ صػا اٌّذضث١ٓ ئٌٝ ئّ٘اٌّٙا

 .، ٚاٌرّـه تاٌفغق ال ثّغج ٚعاءٖ(فاػالذٓ، ِٚـرفؼٍٓ)اٌـاتم١ٓ 

ا تً فغلًّا طٛذ١ ًّا ئ٠ماػ١ ًّا،  ٚاٌضاعؿْٛ اٌّذٍٍْٛ ٠غْٚ أْ اٌفغق ١ٌؾ طٛذ١ ًّا ِجغصًّ

 :ٚظ١ف١ ًّا، فاٌفغق فٟ اٌٍفع، ٚاٌذىُ، ٚاٌّٛلغ، ٚاٌىراتح، ػٍٝ ِا ٠أذٟ

تذظف اٌثأٟ )ِجّٛع، ال ٚلف ف١ٙا، ٠ٚجٛػ سثٕٙا طاخ اٌٛذض اي(. فاػالذٓ) -1

 (.اٌـاوٓ

وّا ذغؿُ دغٚفٙا ( اٌغًِ، ٚاٌّض٠ض، ٚاٌشف١ف، ٚاٌّجرث: )ٚذمغ فٟ األتذغ

 .ِرظٍح

طاخ اٌٛذض اٌّفغٚق، ٠ٛلف ػٍٝ آسغ ٚذض٘ا، ٚال ٠جٛػ سثٕٙا، ٚذمغ ( فاع الذٓ) -

 .٠ٚفظً آسغ ٚذض٘ا ػّا تؼض٘ا سط ًّا(. اٌّؼاعع)فٟ اٌثذغ 

أٞ )طاخ اٌٛذض اٌّجّٛع، ٠جٛػ سثٕٙا، أٚ ؽ١ٙا، أٚ أْ ٠جّغ ت١ّٕٙا ( ِـرفؼٍٓ) -2

ا أِا اٌٛذض اٌّجّٛع فال ٠ّـٗ ( تظدف اٌثأٟ، أٚ اٌغاتغ اٌـاو١ٕٓ، أٚ دظفّٙا ِؼًّ

اٌغجؼ، ٚاٌثـ١ؾ، ٚاٌـغ٠غ، : )ذغ١١غ ئال فٟ اٌؼغٚع أٚ اٌؼغب، ٚذمغ فٟ األتذغ

 .ِا ذغؿُ دغٚفٙا ِرظٍحٚال لف ف١ٙا، ن(. ٚإٌّـغح، ٚاٌّمرؼة

، ٠ٚجٛػ (اٌشف١ف، ٚاٌّجرث: )طاخ اٌٛذض اٌّفغٚق ذمغ فٟ اٌثذغ٠ٓ( ِـرفغ ٌٓ)ٚ -

أٞ اٌٛذض اٌّفغٚق ٚال )، ٚال ٠جٛػ ؽ١ٙا (أٞ تذظف ؿاوٓ اٌـثة األٚي)سثٕٙا 

ا أٞ ٠ىف تذظف )ٚاٌـثة اٌثأٟ ٠جٛػ دظف ثا١ٔٗ اٌـاوٓ (. ٠ّؾ ثا١ٔٗ اٌـاوٓ أتضًّ

 .آسغ ٚذض٘ا، وّا ٠فظً ف١ٙا آسغ ٚذض٘ا ػّا تؼضٖ سط ًّا ٠ٚٛلف ػٍٝ( اٌـاتغ
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