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 جبة األًياٌ

 ِمذِخ

 جؾشخٍفْخ اٌاٌفصً األًي : 

ًعٌد األػّبي األدثْخ. األدة ىٌ سد ادلؤٌف ػٍَ  ِٓ اٌنؼُ اٌيت ّؼؽْيب اهلل

يف شىً أػّبي أدثْخ. ًٌذ  ؾمكٌو )اٌٌالغ االعزّبػِ( اٌزُ ّزاٌؼبمل ِٓ ؽٌ

 اإلٔغبْ اشبوً مب شغْخاٌزؼجري ػٓ ٔفغو ، ًاٌاألدة ثغجت سغجخ اإلٔغبْ يف 

أْ ٌّفش األدة اٌزُ  ّشعَاٌزُ ّذًَ ؼٌاي اٌٌَْ ًػٍَ ِش اٌؼصٌس.  ؼبملاٌ ًالغً

يف وضري ِٓ األؽْبْ ال  و، ًٌىن ّغزّغٌٍ بفىشًّسظب  بمجبٌْ ٌذه اٌىّزبة سظبً

 , و ثاشىً وبًِ. )عبجنذًأٌفيًّّ ِؼظُ أفشاد اجملزّغو زّزغ ثأْ ّديىٓ 

4002 :24) 

وزبثخ حتىِ  ٌِ ىجنصاٌربصجنِ. اٌربثني ادلغٍّني  األػّبي األدثْخ أشيشِٓ ً

صٍَ اهلل ػٍْو  روثذاّخ ًالد ِٓ َ اهلل ػٍْو ًعٍُعريح ؽْبح اٌنيب زلّذ صٍ

ىزه ُرىَزت ً محٍو.ثً ِٓ أّبَ  ؽزَ ممبرو شخصْبرو ًأشىبٌو ػٍَ مجْغًعٍُ 

 .شضػٍَ شىً شؼش ًٔ  اٌىزبثخ
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 اٌنيب ىزا االعُ إىل وشاِخ ىٌ ػمذ اجلٌىش. ّنغت صٍِاأل ووزبثًاعُ 

. ًّغّْيب اٌنبط اٌربصجنِ ٓ ّاشجيبْ ثبجلٌىشّصٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ ًٔغبثو اٌز

)اإلِبَ اٌنًٌُ  ِنؽمخ ثشصٔظ ِىبْ ِؤٌف اٌىزبة ِٓ أصً ألٔو وبْ ّنغت إىل

 (: ثذًْ عنٌاد4اٌزٌٔغِ: 

ِٓ  عٌاءاألخشٍ  ِٓ مجْغ اٌىزت ٌٔػو يف فشّذ  ِٓ ادلؤوذ أْ اٌربصجنِ

ّغزؼًّ اٌاشبػش  أعبٌَْت  ٌغٌّخ .  اٌمُْ اٌيت رزعّٓ فْوأً أعٌٍة ٌغزوؽْش 

مجٍْخ يف وزبثزو. ًِٓ األعبٌَْت  اٌٍغٌّخ اٌيت  رىٌْ يف اٌربصجنِ أْ ىنبن أٌفبؾ 

 األصٍِ ًرٌه ّغَّ ثبالعزؼبسح.  بّشاد ِؼنبىال غري ؽمْمخرلبصّخ 

اعزؼّبي اٌٍفؿ يف غري ِب ًظغ ٌو ثني ادلؼنَ ادلنمٌي ػنو االعزؼبسح ىِ 

ِغ لشّنخ صبسفخ ػٓ إسادح ادلؼنَ األصٍِ. )أمحذ  ,ًادلؼنَ ادلغزؼًّ فْو 

يف اٌربصجنِ ًٌٍِٔب  ً ّغزؽْغ أْ  جيذ رٌه وضريا(. 453: 9444اذلبذيِ : 

 ًعْزوش وّب ٍِّ:

ٍِـّـُ ػـٍـَ اٌـنُـّـٌِس اٌـّـٌُصـٌِف: ًْ  ل ٍِـّـِ ً ُأعـ  ًُأصـ



 

3 
 

ٍِـّـِ ً ألٔنب ال ٔغزؽْغ أْ ٔ .ال ّشاد ِؼنبه األصٍِاٌنٌس ىنب  ٌفؿ صـ

ٍِـّـُٔ  مشّنخ اٌيت جتؼًفّْىٓ اٌمٌي أْ ىنبن اٌ اٌزُ ٌْظ ٌو اٌفعً اجلّبد ػٍَ غـ

ٍِـّـُاعزؼّبي اٌٍفؿ يف غري ِب ًظغ ٌو ًىِ ٌفؿ  رٌه اٌنص ٍِـّـِ ً ُأعـ  ً.ُأصـ

ُاعُزؼري  ,إرْ .اٌنيب زلّذ صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ ىٌ اخلفِاحلمْمِ فْيب ادلؼنَ 

 ً رٌه ّغَّ ثبالعزؼبسح. زلّذاٌنٌس ِٓ ٌفؿ ٌفؿ 

 ًال حيمش فمريا أدلؼو اٌفمش ًأشٌاه:  ادلضبي آخشً

أشٌٍ  ألْ ٌفؿ  .ال ّشاد ِؼنبه األصٍِ اجلٍّخ اٌغبثمخ  يف أشٌٍ ٌفؿ

ثبٌىٍّخ اٌزارْخ ًاٌٍفؿ اٌزُ ثؼذىب "اٌفمش" ىٌ اٌىٍّخ الثذ أْ ّغزؼٍّو ًّنبعجو 

مشّنخ اٌيت جتؼً رٌه اٌنص اعزؼّبي اٌٍفؿ يف فّْىٓ اٌمٌي أْ ىنبن اٌ  اٌغْجْخ

. ٌفؿ أصبة.ً فْيب ادلؼنَ احلمْمِ اخلفِ ىٌ اٌفمشغري ِب ًظغ ٌو ًىِ ٌفؿ 

 ً رٌه ّغَّ ثبالعزؼبسح. أصبةِٓ ٌفؿ  أشٌاُاعُزؼري ٌفؿ  ,إرْ

ًَ إشـشاِق ُِـؾـْـبه" ُّـنـْـِش  ٍـٌُِع َثـْذِسِه اٌـ  ًلًْ : "ٌِـؽـُ

ًٌىنيب يف  إرا ٔنظش إىل ىزه اجلٍّخ  فنؼزربىب مجٍخ ؽمْمْخ أًِمصٌدح. 

اٌزُ لصذه ادلؤٌف يف ىزه اجلٍّخ  اٌغْبق  ألْ .احلمْمخ ىِ مجٍخ رلبصّخ 
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ًرٌعذ ؽغخ ٌزٌه يف اجلٍّخ اٌيت لجٍيب زلّذ صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ. ًالدح اٌنيب

اٌزُ ّغجت مخذ اٌنرياْ   بحلذس"ًمخذد اٌنرياْ ادلؼجٌدح ثبدلّبٌه اٌفبسعْخ" ف

ٍـٌَُعٌْظ  فّْىٓ اٌمٌي  ٌىنو ًالدح اٌنيب زلّذ صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ.  َجـْذِساٌ  ؼـُ

مشّنخ اٌيت جتؼً رٌه اٌنص اعزؼّبي اٌٍفؿ يف غري ِب ًظغ ٌو ًىِ أْ ىنبن اٌ

 .اٌزّضٍْْخ أً اٌرتوْجْخ  ثبالعزؼبسح أّعب . ً رٌه ّغَّؽبٌْخ عْبلْخ

َِ َِـفـبرًلًْ : "ً لـذ  ِٓ األسظـْـُأًِرـ  "خـْـَؼ اٌـخـَـضائـ

إرا ٔنظش إىل ىزه اجلٍّخ  فنؼزربىب أّعب مجٍخ ؽمْمْخ أًِمصٌدح.  

ألْ  اٌغْبق اٌزُ لصذه ادلؤٌف يف ىزه  .ًٌىنيب يف احلمْمخ ىِ مجٍخ رلبصّخ 

رجؾش ػّب اجلٍّخ اٌيت لجٍيب  أْغخ ٌزٌه احل وبٔذاجلٍّخ األٌِاي ًغريىب.ً

مشّنخ اٌيت جتؼً رٌه اٌنص . فّْىٓ اٌمٌي أْ ىنبن اٌصبد ًادلبيباللزثّزؼٍك 

. ً رٌه ّغَّ أّعب اعزؼّبي اٌٍفؿ يف غري ِب ًظغ ٌو ًىِ ؽبٌْخ عْبلْخ

 ثبالعزؼبسح  اٌزّضٍْْخ أً اٌرتوْجْخ.

ِٓ ؽْش أعٌٍة اٌٍغخ ، ًاٌزُ ىٌ اٌغّخ ادلّْضح ٌألػّبي األدثْخ  بٔت ِضاّبهًجب

 .خاإلعالِْ خٌّثمّْخ اٌرتاٌ. ِنيب  زووزبث وً، ىنبن لُْ رمغ يف 
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اٌرتثْخ اٌيت رمٌِبْ ػٍَ يف اإلعالَ أً  حادلٌعٌد اٌرتثْخ ِى خاإلعالِْ اٌرتثْخ

 رشثْخً ًرشثْخ سًؽْخ عغّْخرشثْخ ػٍَ خ اإلعالِْ اٌرتثْخًّ زاشاإلعالَ. ر

، خ )ػجذ احلّْذ اٌضٔزبِٔاعزّبػْرشثْخ ً ًرشثْخ خٍمْخ ًعذأْخرشثْخ ً ػمٍْخ

9432 :99.) 

 أْ ّضجذ رٌه ثبألِضبي اٌزبٌْخ:ّغزؽْغ 

ِٓ األسظـْـلًْ :  َِ َِـفـبرـْـَؼ اٌـخـَـضائـ  خً لـذ ُأًِرـ

ػٍْنب ثبدلؼشًف أْ اٌغْبق يف ىزه اجلٍّخ ّجؾش ػٓ عٌٍن اٌنيب زلّذ 

ٌْظ صٍَ اهلل ػٍْو عٍُ . ًلذ ؽىِ أْ  اٌشعٌي صٍَ اهلل ػٍْو عٍُ 

ِزىربا ًهنّْب ٌٌ ّىفٍو اهلل مبب حيزبعو اٌشعٌي صٍَ اهلل ػٍْو عٍُ دْٔبًّب ِٓ 

ِضً أِزو  صٍَ اهلل فٍْضَ ػٍْنب . ػ اٌـخـَـضْبـفـزاألٌِاي ًغريىب اٌيت راشجو مب

ػٍْو عٍُ أْ خنٍك مبب خٍك اٌنيب زلّذ صٍَ اهلل ػٍْو عٍُ. ًّىّٓ اٌمٌي أْ 

 ىنبن اٌمّْخ اٌرتثٌّخ اإلعالِْخ ىِ اٌمّْخ اٌرتثٌّخ اخلٍمْخ.

 لًْ : ًال حيمش فمريا أدلؼو اٌفمش ًأشٌاه
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ُ ِبصاي  اٌغْبق يف ىزه اجلٍّخ ّجؾش ػٓ عٌٍن اٌنيب زلّذ صٍَ اهلل ػٍْو عٍ

. ّؼرب اٌاشبػش  أْ  اٌشعٌي صٍَ اهلل ػٍْو عٍُ الحيمش  اٌفمشاء يف صِبٔو ثً 

فْىّٓ اٌمٌي أْ  ,ّؼؽْيب أٌِاال ػنذه. وبْ اٌشعٌي صٍَ اهلل ػٍْو عٍُ عخْب

 . عزّبػْخىنبن اٌمّْخ اٌرتثٌّخ اإلعالِْخ ىِ اٌمّْخ اٌرتثٌّخ اال

ادلاشىٍخ ثزؾمْك ٌِظٌع  أْ ّجؾش ىزه ىبرتاٌ شّذّ اػزّبدا إىل اٌجْبْ اٌغبثك

 :  اٌجؾش

خ ثالغْخ ػٓ االعزؼبسح يف ٌٌِذ ْح يف ٌٌِذ اٌربصجنِ )دساعخ حتٍٍْ"االعزؼبس

 اٌربصجنِ ًلّْيب اٌرتثٌّخ اإلعالِْخ فْيب("
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 اٌفصً اٌضبِٔ : حتمْك اٌجؾش

 خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ ًعذ ادلأٌف حتمْك اٌجؾش وّب ٍِّ : اػزّبدا إىل

 اٌربصجنِ؟ِب ىٌ وزبة  .9

 اٌيت رزعّٓ فْيب االعزؼبسح؟  اٌربصجنِ ػجبسادِ ِب ى  .4

 يف اٌربصجنِ؟اٌٌاسدح ح االعزؼبس ِِب ى .4

 ّخ اإلعالِْخ اٌٌاسدح يف اٌربصجنِ؟ٌمُْ اٌرتثاٌِب ىِ  .2

 اٌجؾش : أغشاض  اٌفصً اٌضبٌش

 األغشاض ذلزا اٌجؾش ىِ :

 ِؼشفخ وزبة اٌربصجنِ .9

 فْيب االعزؼبسحاٌيت رزعّٓ اٌربصجنِ  ػجبساد ِؼشفخ .4

 يف اٌربصجنِاالعزؼبسح اٌٌاسدح ِؼشفخ  .4

 مُْ اٌرتثْخ اإلعالِْخ اٌٌاسدح يف اٌربصجنِاٌِؼشفخ  .2
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 اٌجؾش : فٌائذ  اٌفصً اٌشاثغ

 ذلزا اٌجؾش ىِ: فٌائذاٌ

 اٌفبئذح اٌنظشّخ .9

 ٌضّبدح ادلؼٌٍِبد يف ػٍُ اٌجالغخ .أ 

   ٌضّبدح ادلؼٌٍِبد ػّب ّىٌْ يف اٌربصجنِ ِٓ اجلّبي اٌٍغٌُ   .ة 

 اٌفبئذح اٌزؽجْمْخ .4

 ٌرتلْخ ادلذسط ػٍَ رشثْخ اٌؽٍجخ .أ 

 ٌزغيًْ ادلذسط يف حتغني أخالق اٌؽٍجخ .ة 

 اٌزفىري أعبط:  اٌفصً اٌشاثغ

(. 24:  4002، عبجنذًا يف احلْبح ) يبلًّّْ األدثِ ىٌ اٌىزبثخ األوضش اٌؼ

وزبة اٌربصجنِ. وبْ وزبة  ادلغٍّني ىٌْخ ثني اٌؼشث األػّبي األدثْخأشيش ِٓ 

اجلّبػخ اإلعالِْخ ً اٌغنخ ِٓ أشيش األػّبي األدثْخ ثني أىً اًاؽذ اٌربصجنِ

لصص  مجْغثِ حيزٌُ ػٍَ اٌربصجنِ ىٌ ػًّ أدثِ ػشًخبصخ يف إٔذًْٔغْب. 

 أّعب رٌه ، حيزٌُ اٌىزبة ًجببٔت. صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ ًِذؽو نيب زلّذاٌ



 

9 
 

 .ٌوبشىأاٌنيب ًػٓ شخصْخ  مصصاًٌ ٔغجو صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُػٍَ مجْغ 

 .شضػٍَ شىً شؼش ًٔ ىز اٌىزبة ّىَزت ً

، أْ األدة ٌو أعٌٍة وزت أخشٍ. األًيِٓ خبصخ  ِضاُ ٍؼًّ األدثًٌِ

 ثني بًاظؾ بىنبن فشل. ال شه أْ العّْب يف اٌربصجنِ برةعمجًْ ُ ٌغٌ

إّصبي األفىبس ؽشّمخ ف زو.أعٌٍة ٌغِٓ ؽْش  ؼبدّخًاٌىزبثخ اٌ اٌؼًّ األدثِ

  يف اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ ػٍُ اٌجالغخ. اٌيت ّغزؼٍّيب األدة

ًثٍغ  ,إرا ًصً إٌْو–ّمبي ثٍغ فالْ ِشاده  ,جالغخ ٌغخ اٌٌصٌي ًاالٔزيبء اٌ

. ًاصؽالؽب ًصفب ٌٍىالَ ًادلزىٍُ فمػ دًْ إرا أزيَ إٌْيب -اٌشوت ادلذّنخ

ػٍُ اٌٍغخ  ْ اٌجالغخإ(. 20: 9444)أمحذ اذلبذيِ : اٌىٍّخ ٌؼذَ اٌغّبع. 

ىزا  يت ّزُ رؼذٍّيب دلمزعَ احلبي. ُّجنَاٌيت رٌيل اىزّبِب دلخزٍف اٌزؼجرياد اٌ

. (34:  4002 ,)ػٍِ اجلبسَ ًِصؽفِ آِني زفىريؽك ًرذفك اٌػٍَ ِناٌؼٍُ 

يف اٌجالغخ ىٌ اخلؽبة ،  ( فئْ اٌؼنصش األعبع43ِ: 9422شيبة اٌذّٓ )لبي 

 ِنؽك اٌاشخص آخش.    ِٓاٌىالَ  ِؽبثمخًىٌ وْف ديىٓ 
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خ ٌِاظغ أً دساعبد ًىِ ػٍُ اٌجْبْ ًادلؼبِٔ رنمغُ اٌجالغخ إىل صالص

ػٍُ ادلؼبِٔ ِب حيرتص ثو ػٓ اخلؽئ يف رأدّخ ادلؼنَ اٌزُ ّشّذه ادلزىٍُ  .غذًّاٌج

ِب حيرتص ثو ػٓ  ػٍُ اٌجْبْإلّصبٌو إىل رىٓ اٌغبِغ ًّغَّ ػٍُ ادلؼبِٔ. 

 اٌزؼمْذ ادلؼنٌُ أُ ػٓ أْ ّىٌْ اٌىالَ غري ًاظؼ اٌذالٌخ ػٍَ ِؼنَ ادلشاد.

: 9444)أمحذ اذلبذيِ : ِب ّشاد ثو حتغني اٌىالَ ًّغَّ ػٍُ اٌجذّغ.  ًاٌجذّغ

91) 

اصؽالػ اٌجٍغبء أصٌي ًلٌاػذ اٌجْبْ يف اٌٍغخ : اٌىاشف ًاإلّعبػ . ًيف 

ّؼشف هبب إّشاد ادلؼنَ اٌٌاؽذ ثؽشق خيزٍف ثؼعيب ػٓ ثؼط يف ًظٌػ اٌذالٌخ 

ًالثذ ِٓ اػزجبس ادلؽبثمخ دلمزعَ احلبي دائّب. )أمحذ  ,ػٍَ ٔفظ رٌه ادلؼنَ

اٌزاشجْو ًاجملبص  حبٌس خصالصإٌش  نمغُّجْبْ ػٍُ اٌ وبْ(.491: 9444اذلبذيِ : 

ً االعزؼبسح ِٓ اجملبص  ,اجملبص إىل اجملبص اٌٍغٌُ ًاجملبص اٌؼمٍِ ّنمغًُاٌىنبّخ. ً

: 4002  ,ػٍِ اجلبسَ ًِصؽفَ أِنيؽزف أؽذ ؼشفْو ) ًىِ راشجْواٌٍغٌُ 

34).  
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ىزا ديىٓ أْ ّضجذ أْ ٌٍزاشجْو اٌؼنصشاْ األعبعْبْ مهب ِاشجخ ً ِاشجخ ثو ً

سأّذ صّذا وبألعذ . ادلضبي يف اٌزاشْجو : يّبؽذ ِنأ رجنَ وبٔذ االعزؼبسحً .

يف اٌفصً. صّذ وبدلاشجو ًادلاشجو ثو ىٌ األعذ. ًإرا ّشاد أْ جيؼٍيب اعزؼبسح 

 فزىٌْ سأّذ أعذا يف اٌفصً .

اعزؼبس ادلبي إر ؼٍجو ػبسّخ ًيف اصؽالػ : ىِ  ,االعزؼبسح ٌغخ ِٓ لٌذلُ 

و اعزؼّبي اٌٍفؿ يف غري ِب ًظغ ٌو ثني ادلؼنَ ادلنمٌي ػنو ًادلؼنَ ادلغزؼًّ فْ

: 9444ِغ لشّنخ صبسفخ ػٓ إسادح ادلؼنَ األصٍِ. )أمحذ اذلبذيِ :  ,

453.) 

عزؼبسح ثبػزجبس ِب ّزوش االرنمغُ  ,زنمغُ إىل ألغبَ ػذّذحفأِب االعزؼبسح 

عزؼبسح ثبػزجبس االرنمغُ . ًِٓ اٌؽشفني ثنٌػني: اعزؼبسح رصشحيْخ ً ِىنْخ

عزؼبسح ثبػزجبس ِب االرنمغُ . صُ  ٌفؿ ادلغزؼبس ثنٌػني اعزؼبسح أصٍْخ ًرجؼْخ

ّزصً هبب ِٓ ادلالئّبد ًػذَ ارصبذلب إىل صالصخ ألغبَ: اعزؼبسح ِؽٍمخ  

 ًِششؾخ ً رلشدح. 
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ٌألػّبي  ٌغّخ ادلّْضح ارىٌْ  يتِٓ ؽْش أعٌٍة اٌٍغخ ، ًاٌ بٔت ِضاّبهًجب

 .خاإلعالِْ خٌّثمّْخ اٌرتاٌ ِنيب .فْيب صُّْ اٌىزبثخ حيزٌُُ لْىنبن أْ األدثْخ 

ذ أهنب ؼزَمًُّ ًوزٌه عٌىش احلْبح  نبط ٌٍ ضِّٓأً  يُشْئ ِاٌمّْخ ىِ 

ال ػٓ ِبًاسدُ ٌنمِِؼْبس ٌٍغٌٍن ، ًفًمب دلب روشه ٍِْزٌ سًوْش ًعّْظ ثنه 

ادلؼزمذاد ، ؽْش  ّمغ يف ٔؽبق ٔظبَ ادذؼزم"اٌمّْخ ىِ ٌٔع ِٓ ادل: ٌٌثْظ 

ً ِنبعت ّؼأً فّْب ّزؼٍك ث جيت ػٍَ شخص أْ ّزصشف أً جينت أُ ػًّ

 :4099،  ِبًاسدُ ٌٌثْظًٌِصٌق ثو ) ثو ٌٍّوخًادلأً غري ِنبعت ٌٍمْبَ ثو 

ظب يف احلْبح اٌٌِْْخ سً بعٌٍواٌمٌي أْ اٌمّْخ ديىٓ أْ رٌعو  (. ٌزا ديى91ٓ

 .(990 :9444، ِيّْٓ ًػجذ اجملْت )

ػٍّْخ  :ِٓ ؽْش ادلصؽٍؾبد  اٌرتثْخأِب . اٌنٌٌّضّبدح ًّؼين ا ٌغخ اٌرتثْخ

ْب ًػمٍْب ًًعذأْب ؽزىبٍِخ يف مجْغ عٌأجيب سًراشىًْ اٌاشخصْخ اٌغٌّخ ادل

زّبػْخ ًعغّْب ًاٌمبدس ػٍَ اٌزىْف ِغ اٌجْئخ االع ًخٍمْب ًاعزّبػْب

 (44: 9432 ,ػجذ احلّْذ اٌضٔزبِٔ. )ًاٌؽجْؼخ اٌيت رؼْش فْيب
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أِب . اٌزمٌٍ  مبؼنَ "أعٍُ ّغٍُ إعٍّب" ِٓ اشزمخٌغخ ِاإلعالَ 

ًلذ أرمٓ اٌذّبٔخ  صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ ٍو زلّذمحدّٓ ىٌ بإلعالَ ف اصؽالؽب

فٍغفخ ٌٍ نبطاهلل عجؾبٔو ًرؼبىل إىل اٌ ؼُٔأاٌغبثمخ. اإلعالَ ىٌ اعُ دّٓ 

ًاٌمٍت ًاحلغْخ  اٌؼمً ًاٌشًػ ٌعواٌيت ر ػٍَ اٌاششائغ حيزًٌُ  ٌٍؾْبح نيبطادلً

 ٌٍخبٌك ذٌْؽزاٌثبٌؽبػخ ًٌمْبَ إىل ادائّب ب هبديٌٍْْ  إىل اٌفؽشح اٌيت ًُاجلغ

 .(9: 9442 ,آثٌدثٓ ٔبرب)

 خ ىِاإلعالِْ اٌرتثْخ ,. إرْ ثبإلعالَ ٌٍِٔخ رشثْخاٌرتثْخ اإلعالِْخ ىِ 

ٌّراإلعالِْخ  اٌاششائغإْ لُْ  زٌهػٍَ اإلعالَ. ًث خلبئّرشثْخ  مجْغ رأعظ  ٍْ

 (. 42: 4002)أمحذ اٌزفغري ، اٌؼٍّْخ اٌزؼٍّْْخ 

ْخ ًاٌرتثْخ ػذح عٌأت ، ًىِ اٌرتثْخ اجلغّإىل  واإلعالِْ اٌرتثْخ ًّاشزر

مْخ ًاٌرتثْخ اٌرتثْخ اخلٍ ً ٌرتثْخ ادلؼشفْخ ًاٌرتثْخ اٌٌعذأْخاٌشًؽْخ ًا

 (44: 9432 ,ػجذ احلّْذ اٌضٔزبِٔ) االعزّبػْخ.

 خمّْاٌأْ ، ديىٓ االعزنزبط  اٌغبثمخِٓ اٌزؼشّفبد ثبٌنظش إىل اٌؼذّذ 

 .اإلعالَ مبئّخ ػٍَ اٌ  خْثىِ لّْخ ًاسدح يف اٌرت خاإلعالِْ حٌْثاٌرت
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ػٓ  خْشثر ْخاٌشًؽ خْثوْفْخ إداسح اجلغُ ، ًاٌرت خْغّاجل خْثاٌرتيف  وبٔذ

 رشلْخ عٌدح اٌؼمًوْفْخ  ػٓ شثْخر خادلؼشفْ خْثاٌرت و ثذّنو ، ًػاللزًشًػ اٌؽٌي 

اٌنبط  ِغ يف اٌزصشف شثْخر خمْاخلٍ ثْخاٌرتًإداسح ِاشبػشه ،  ٌعذأْخ اٌ خْث، ًاٌرت

ػنذ االخزالغ يف  اٌنفظ ػٍَ رشثْخًّ زاالعزّبػْخ راش ثْخًاٌرت ,ًاٌجْئخ 

 اجملزّغ.

 إلّعبػ أعبط اٌزفىري اٌغبثك رصٌس اٌىبرت يف اٌشعُ اٌجْبِٔ آرِ:
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 مولد الربزجني

 
 علم البيان

 

 كنايت جماز تشبيه

 عقلي لغوي

 كنايت جماز تشبيه

 تركيب

 

 لفظ

 
 جماز مرسل استعارة

 
 أصليت مكنيت تصرحييت تبعيت

القيم الرتبويت  اإلسالميت 

 اإلسال

 مطلقت جمردة مرشحت
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 نبعجخاٌجؾٌس اٌغبثمخ ادلفصً اخلبِظ : اٌ

 ا هبز ِنبعجخ  رىٌْ   حبٌصب ، ًعذ ادلؤٌفؼذّذحاٌِؽبٌؼخ اٌجؾٌس ثؼذ 

 :جؾشاٌ

، لصْذح صّذ اٌذسسيف  عزؼبسحالاثؼنٌاْ  وْغٌارِ صٌساّبِٓ  جؾشاٌ. 9

. ىزه 4095يف ػبَ  عبِؼخ عٌٔبْ أِفًْ اإلعالِْخ احلىٌِْخ عٌساثبّب

ضو. وبْ اٌجؾش ، ًىِ يف ٌِظٌع حب ىبرتحبش اٌاٌذساعخ ٌذّيب اخزالف ِغ 

و وبْ عْمُْ ثس ، ًٌىٓ يف ػنٌاْ اٌجؾش اٌزُ ىٌ ٌِظٌع ٌٌِذ صّذ اٌذس

 ٌٌِذ اٌربصجنِ.

ىزه  . يفزلّذ ىبِىب ػٓ اٌمُْ اٌيت رىٌْ يف ٌٌِذ اٌربصجنِِٓ  جؾشاٌ. 4

ُ عْزُ ىزا اٌجؾش اٌزىبِىب ِغ  زلّذ احلبٌخ ، ىنبن فشق ًاظؼ ثني حبش

ّْغ ػٌٍَ جب  ّغزخذَػبِخ  جؾشاٌ . ىزااٌزؾًٍْ آٌخاالٔزيبء ِنيب. أُ ِٓ 

 . ثبالعزؼبسح فمػرغزخذَ  جؾشاٌجبْ ، ًاٌؼىظ ىز اٌ

مْخ ًفمًب ٌٍاشْخ ّخ اخلٌٍمُْ اٌرتثاٌ حتذ اٌؼنٌاْاٌذّٓ  زلّذ ِفزبػ ِٓ جؾشاٌ. 4

. ّىّٓ ىٌِْخعبِؼخ عبالرْغب اإلعالِْخ احل يف 4091عؼفش اٌربصجنِ يف ػبَ 
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حتًٍْ فمػ ا اٌجؾش غزخذَ ىزّاٌزؾًٍْ. االخزالف يف ىزا اٌجؾش يف أداح 

 .أًاٌجالغخ اٌٍغخ  عٌأت اٌزؾًٍْ ِٓ ؽْشاحملزٌٍ األخاللِ دًْ 

 


