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َُلخَّصُ 

 :امل
 

ِف  يَ  َوْ عع ي يمي ليعععْ التعَّ ةي وَ يَععبي رْ التعَّ  ةُ ارَ زَ وي َسععَعْ   ْْ ََ ْْ َإََلعع ِف يفي السُّععْلطَةي الَوطَنييَّععةي الفيَلْسععطيينييَّةيِف ُمْنععُش َأ الَعععايلي
َهاٍج يعُ  نعْ يَش اللَُّغَة الَعَربييَّةَ مي َهاِف يفي ُُمَْتلي َعلُِّم التَّالمي ِفِف يفي َمَداريسي عَن الصَّع في الصُُّفوفي َ فِّ اأَلوَّلي  يَ  الصَّعمي  فِّ الثَّعا ي
ٍْ  يفي اللَُّغةي الَعَربييَّةيِف مَحََل ْ  َأْجَل َهشيهي الَغايَةي ُكُتب   فََُلَِّف ْ  .َعََلرَ  َواإَا َْ لي . َتليَفعة  ُمُْ  ُعنعْ  اأَلوَّلي  يَ   ؛لصُّعُفوفي َفَكعا

ِف   َواإُُه السَّابي ي د ِف ُعنعْ يلَ ) كيَتاب  َواحي ؛ الثَّعامي لي ِف وَ (ُة لَُغتُعَنا اجَلمي عري لصُّعُفوفي ُْ ِف  ني  يَ  الَعاشي عَوا ِف ُعنعْ ْي َا كيَتابَعا ) َأَحعديمي
َمعا (الُعُلوُم اللَُّغوييَُّة  ُْ ثَاإييهي َوا طَاَلَععُة َوالنُُّصعوُص ) ِف َوُعنعْ

ُ
ِف ِف َوليلصَّعفَّْ ي (امل ْي َ َعََلعَرِف كيَتابَعا ؛ اََعاديي َعََلعَر َوالثَّعا ي

َا ُْ َأَحديمي َوا ُْ ثَاإييهيَما (الُعُلوُم اللَُّغوييَُّة اللَُّغُة الَعَربييَُّة )  ُعنعْ َوا طَاَلَعُة اللَُّغُة الَعَربييَُّة ) ِف َوُعنعْ
ُ
 (.َواأَلَدُب َوالنعَّْقُد امل

َعععععَوادَّ ُُمَْتليَفععععععٍةِف قَعععععدَّ َوقَعععععْد َحَفلَعععععْ  َهععععععشيهي الُكتُععععع َهععععععاِف أَإعََّهعععععاُب ِبي ُْ َعَليعْ ععععععيََّة الُ "تُعرَاعيععععع   َر الَقعععععانيُمو ُصوصي
ْي  ُي طُُموَحععا َُْذععَش َمَكاإَععُه بعَععْ َ الَلُّععُعوبي يالَلَّععْعبي الفيَلْسععطي الفيَلْسععطيينييََّة؛ ليَتْققييعع ِِّف َحعع َّ َي ُم ِف َوأَإعََّهععا (1)"ِني تُعَقعععدِّ

ععْن أَبْعنَععاءي فيَلْسععطيَ ِف اللُّغَععَة الَعربييَّععةَ  ِف مي ععمي يععلي النَّاشي ععَفتيَها َرْمعع َ ليلجي ُي الَعَربييَّعع الفيَلْسععطيينييَّةي  اهلُوييَّععةي  ِف بيصي َْْقييعع  َْ ععَوا ةيِف َوُعنعْ
َها؛  َهشيهي  َْيَفاظي َعَليعْ ْي اَََياةي " ليبيَناءي اهلُوييَّةيِف َواي ٍّ َمَ  ُمَتطَلََّبا ْيٍل ُمتَعَعلٍِّم قَاديٍر َعَلى التعََّعاُملي بيََلْكٍل  يجَياِبي  (2)"جي

                                                 

 
 .2/11التَّْمهييد ليكيَتابي اللَُّغة الَعَربييَّة الُعُلوم اللَُّغوييَّة : يُعْنظيرُ  ( 1 )

 .2/9التعَّْقديمي ليكيَتابي الُعُلوم اللَُّغوييَّة : يُعْنَظرُ  (  2) 
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 ْْ بْعرَازي َهشيهي الدِّرَ َوَجاَء ِف التعَّْربَعوييِّ ِف َوَعلَعى َدْوريَهعا التََّْكييعدي َعلَعى َعرَاقَتيَهعاِف يفي َدْوري اللُّغَعةي الَعَربييَّعةي  اَسُة؛ إلي
اللي النََّظري  يَ  َواقي ي َهعشيهي اللُّغَعةيِفيفي تَعْثبيي ي ُهوييَّةي أَبْعَنانيَها َهعاِف يفي   ِف ميْن ذي اي َُقعرَّرَةي ليتَعْعلييمي

 َكَمعا يَعْبعُدو يفي الُكتُعبي امل
 ِّ َهاجي اللَُّغةي الَعَربييَّةي الفيَلْسطييِني نعْ  .مي

ْْ ا رَاَسعععةي َأ َهعععاجي ُكلِّعععهي  َولَعععْيَِف يفي َمْقعععُدوري َهعععشيهي الدِّ ِف َوتُعَفعععتَِّي َعْنعععُهِف يفي ُكتُعععبي املينعْ , تَعْنظُعععَر  يَ  َهعععَشا الَواقيععع ي
ْثلي َهَشا النعَّْوعي ميَن الدِّرَاسَ  ؛َفَشليَك أَْمر  ُمتَعَعشِّر  يفي مي ْي ْْ  ا طَا  ليعَشا اْذتَعاَر

ُ
َععدَّةَ ُكتُعَب امل

ُ
ِف امل ليتَعْعليعيمي  َلَععةي َوالنُُّصعوصي

ععْن ُإصععُوٍصِف ُ َثِّععُل َهععشيهي اللُّغَععَة الَّعع ي َ ْتَععدُّ يفي لا ععري؛ َإْبينَععاءي ُاْتَعَواَهععا مي ؛ الثَّععاميني  يَ  الَعاشي ْي طَععوييال   صُّععُفوفي  ؛ال ََّمععا
 َّْ عيَلة  قيرَاَءَة العنَّصِّ قيعرَاَءة   َذليَك أَإَِّني أََرى َأ عُر َمْنُكعوٍر َفْلعُلَهاِف َوَصعَداَهاِف لَعَدى أَبْعنَعاءي  ِفَدالَّعة   َواعييَعة ِف مُْعينَعة ِف َوسي َغيعْ

َها األُمَّةيِف الُغُُيي َعَلى لَُغتيهيْمِف  َهعاِف َواألَ َوتَعَعلُّمي َ  َعَلى العشَّْودي َعنعْ ََرييصي َعاِف  ْذعشي بيََْسعَبابي أََداء ؛ إُْطق ا وَكيَتابَة ِف ا قُعوَِّتي
 ْْ َها َدْورَُها الثَّابي ُ  يَعُعودَ َأْجَل َأ ِف َدْورُُهعا الَّعشي   يلَيعْ ْي َّ َجاهيعل ِفبيَفْلعلي الُقعْرِ ِف ي َ يُعْنكيعرُُه  ي َدْورَُهعا الرَّانيعُد  أَو َععاٌّ،

َيَفاظي َعَلى تُعرَاثي َهشيهي األُمَّةيِف َوُهوييَّتيهَ   .َهاِف َوثَعَقافَتي ايفي ا
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ِف  أَيَّععةُ  تُعَعععدُّ اللُّغَععُةِف ْي الَعععا َي ععْن لُغَععا ععنَ لُغَععٍة مي   مي
ُ
ْي امل الَّععةي ديَلَععة  َكوِّإَععا ْي الدَّ َواإَععا َ  ِفالثَّابيتَععةي الرَّنييَسععةيِف َوالُعنعْ

ْخَتليَفعععةي لَُغاتُععهُ ةي أَيَّععةي أُمَّعععٍة يفي َريْععَب فييَهععاِف َعلَعععى ُهوييَّعع
ُ
ِف امل ِف َوَوقَعُفعععوا اْذَتالف ععا بَعيعِّن عععاِف َرَصععَدُه  ِف(1)َهععَشا الَعععا َي َْ َْعنييُّععو

امل
ديهيْمِف وَ  ميْن َأْجلي َعَليهيِف  ْدَمةي َمَقاصي َُ ُرَؤاُهمْ ذي  .يفي ديرَاَساِتييْمِف َوَأْْبَاثيهيمْ  أَْهَدافيهيْمِف َوْف

ْي  َّْ َهععشيهي اللُّغَععا ععَر َأ َّ   ْ لَْيَسعع َغيعْ َّْ ُعَلَمععاَء  َسععَواء  يفي ُكععلِّ َشععْ ٍءِف بَععْل  يإعََّهععا ُمَتَبايينَععة  يفي ُكععلِّ َشععْ ٍءِف  ي َأ
ْي  َْ يُعْععَرُف بياللُّغَععةي  َمعَواطيني  َجعدُّواِف َواْجتَعَهععُدوا إليجيَعادي اللُّغَعا نَعَهعاِف قَععدَُّروا أَإعََّهعا تُعَلسِّعُِف ليَمععا بَعا َاٍ  َوتَعالٌٍّ بَعيعْ اْشععَي
يَّ   .ةي الَعاَلمي

عَدٍةِف َوَلَكَفاإَعا أَْمعَر الَبْقع ي يفي َهعشيهي  ِفُكلَُّهْم َأْْجَعي َ   ِفَوالنَّاسَ  ِفَوَلْو َشاَء اهللُ جلَََمَ  الَعا ََ  َعَلى لُغَعٍة َواحي
ْي  عَد َهعَشا اليعال اللَُّغا عَدٍةِف َوَلكينَّعُهِف َجعلَّ َوَععالِف َأكَّ ُي بيُلغَعٍة َواحي ُي للنُّْط يدي الَْل   َّزَُهِف َوَجَعلَعُه ِيَعة  َفِف َوَععَأْجَل تَعْوحي

ْي َواأَلْرضي  }: َوْحَداإييَّتيهيِف َوتَعَفرُّديهيِف  يْذ قَالَ َدالَّة  َعَلى  ُُ السََّماَوا عَنتيُكْم َوأَلْعَواإيُكْم  َوميْن ِيَاتيهي َذْل َواْذتيالُف أَْلسي
ٍْ ليْلَعاليميَ   َّْ يفي َذليَك آليَا    .(2){ ي
َْكييعععد   فُ َوَمعععا َهعععَشا اَْذعععتيال َّ َت َُ ُشعععُعوب ا َوقَعَبانيعععَلِف يفي قَعْوليعععهي أَلْمعععٍر   ي َِذعععَر قَعععدَّرَُه اهللِف  يْذ َجَععععَل الَْلععع

 .(3){يَا أَيعَُّها النَّاُس  يإَّا َذَلْقَناُكْم ميْن ذََكٍر َوأُإْعَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوب ا َوقَعَبانيَل ليتَعَعاَرُفوا  }: تَعَعاَ  
َّْ أَيَّععَة لُغَععةٍ  يْععَب فييععهي رَ َوميَّععا َ  ْي  ِفَأ ععْن َهععشيهي اللُّغَععا َيَفععاظي َعلَععى ُهوييَّععةي األُمَّععةي َتْلععطَليُ   ِفمي بيععَدْوٍر رَانيععد يفي ا

َاِف َوَعَلى ثَعَقاَفةي َهشيهي األُمَّةي  ْخَتليعفي َواللُّغَعُة  .النَّاطيَقةي ِبي
ُ
ُي امل عي عْن َهعَشا النَّسي عَدة  مي عْن  الَعَربييَّعة  َواحي ِف هَلَعا مي ْي الَععا َي لُغَعا

ُح يفي ا يخي ُكلِّ َما يُعَلدِّي ِفِف َوثَعَقافَتيهيمُهوييَّةي أَبْعَنانيَها َيَفاظي َعَلىَدْورُها الَوا ي ديِف َوََيْديُمهُ  َوتَعْرسي َْقصي
 .  يَ  َهَشا امل

َُ أَْإظَاري إَعَفٍر ميَّْن يَدَّعي  أَإَّهُ َوَلكينَّ اللَُّغَة الَعَربييَّةَ  عٍلِف  ِف َوْف عَر َذجي ن عاِف َغيعْ ُُ َحي َا يَعْنطيع ُبِف َوِبي َها يَعْنَتسي  يلَيعْ
ععهيِف َوَ ععْن إَعْفسي َهععاِف َوَ مي نعْ َة يفي َهععَشا الَعْصععريِف ميَّععْن َأَحبعََّهععاِف َواْعتتَععع َّ  َ مي ََي َععا؛ َ ْ تَععُععْد تيْلععَك اللُّغَععَة الصَّععا ِف َوَععع َّ ِبي

ِف َْ َُ َما يَدَُّعو ْدَمةي أَبْني  َعْصٍر بَاَتْ  فييهيِف َوْف رَة  ُمَقصِّرَة  َعْن ذي عَ ِف َفْلعَلَها التعَّْنعوييرييَّ َهعااني قَاصي عَ ِف أَْو ُمتَعَناسي ِف إَاسي
ْي َطوييَلة   َ ِف َوقُعُروإ ا ميَن ال ََّما ُْمَتدَّ َأْجَيا

 .امل
ا َعلَعععى  َْكييعععد  ِف َوَت عععاطي ي ْي أَبْعَنانيَهعععَدْوري الَعَربييَّعععةي السَّ ُي طُُموَحعععا َْْقييععع عععنَ  اِفيفي  ْي  َوَذَواِتييعععْمِف َوأَإعََّهعععا مي اللُّغَعععا

ِف َوتَعْلبيَيةي الُفَللي ليلتعََّواصُ  ْي أَْهلييَهاِف يفي َزَمني  لي ِف َحاَجا ْي بْعَداَعا َعا؛  اإلي َواإُعَهعا وََكثْعَرِتي رَاَسعُةِف َوُعنعْ ْْ َهعشيهي الدِّ ) َجعاَء
َهععاجي السُّععْلطَةي الَوطَنييَّععةي ا نعْ   قيععرَاَءة  يفي ُكتُععبي  لفيَلْسععطيينييَّةي اللُّغَععُة الَعَربييَّععُة يفي مي

ُ
بْعععرَازي َدْوري اللُّغَععةي  ؛(وصي ُصععالنُّ وَ  ةي َعععالَ طَ امل إلي

ع عاللي النَّظَعري  يَ  َواقيع ي الَعَربييَّةيِف يفي التََّْكييدي َعَلى َعرَاقَتيَهاِف َوَعَلى َدْوريَها التعَّْربَوييِِّف يفي تَعْثبيي ي ُهوييَّةي أَبْعَنانيَهاِف مي ْن ذي
َهاَهشيهي اللَُّغةيِف َكَما يَعْبُدو يفي بَعْعضي الُكتُ  َُقرَّرَةي ليتَعْعلييمي

َهاجي اللَُّغةي الَعَربييَّةي الفيَلْسطييِنيِّ بي امل نعْ  .ِف يفي مي

                                                 
َعاريفي ِبييْصَرِف   يبْعرَاهييم أَإييِفِف اللغةُ : يُعْنَظرُ (   1) 

َ
يَّةِف َداُر امل  .وَما بَعْعَدَها 141ِف ص1991َبَ  القومّية َوالَعاَلمي

ِف اآليَُة (   2)   .22ُسوَرُة الرُّومي
ْي اآليَُة (   3)  َُُجرَا  .13ُسوَرُة ا
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عععْلطَةي الَوطَنييَّعععةي الفيَلْسعععطيينييَّةيِف ُمْنعععشُ يمي ليععععْ التعَّ ةي وَ يَعععبي رْ التعَّ  ةُ ارَ زَ وي َسعععَعْ  َلَقعععْد  ِف يفي السُّ ِف  يَ   الَععععايلي ْْ ََ ْْ َإََلععع َأ
َهعععاٍج  نعْ ٍِّف ُيََلعععكِّلُّ َوْ ععع ي مي ِّ ُعْنُصععع" فيَلْسعععطييِني عععْعبي الفيَلْسعععطييِني عععَياَدةي التعَّْربَوييَّعععةيِف ليلَلَّ ُي السِّ ... ر ا َهامًّعععاِف َعلَعععى َطرييععع

ُّ؛ لييْدَمععةي  ٍّ َيَلععُعُه الَعْقععُل الفيَلْسععطييِني َهععاٍج َوطَععِني نعْ ُْجَتَمعع ي الفيَلْسععطيي مي
ِّ اجَلدييععدي امل َهععاجٍ 1"ِني نعْ يععَش اللُّغَععَة  ِف مي يُعَعلِّععُم التَّالمي

عَن الصَّععفِّ األَ  ِف مي عَهاِف يفي ُُمَْتليععفي الصُّعُفوفي فََُلَِّفعْ  َأْجعَل َهععشيهي . َعََلععرَ  وَّلي  يَ  الصَّعفِّ الثَّعا ي الَعَربييَّعَةِف يفي َمَداريسي
ٍْ ُُمَْتليَفععة    ْ الَغايَععةي ُكتُععب  يفي اللُّغَععةي الَعَربييَّععةيِف مَحَلَعع َواإَععا ععد ِف . ُعنعْ ِف كيتَععاب  َواحي ؛ اأَلوَّلي  يَ  السَّععابي ي َْ ليلصُّععُفوفي َفَكععا

َواإُعععُه  يلَعععُة ) ُعنعْ َا (لَُغتُعنَعععا اجَلمي ُْ َأَحعععديمي عععَوا ِف ُعنعْ ْي عععريِف كيَتابَعععا ؛ الثَّعععاميني  يَ  الَعاشي ِف (الُعلُعععوُم اللَُّغوييَّعععُة ) ِف َوليلصُّعععُفوفي
ُْ ثَ  َوا طَاَلَععُة َوالنُُّصعوُص ) اإييهيَما َوُعنعْ

ُ
ي (امل َا  ؛ اََعاديي َعََلعَر َوالثَّعا ي ِف َوليلصَّعْف ي ُْ َأَحعديمي عَوا ِف ُعنعْ ْي ) َعََلعَرِف كيَتابَعا

ُْ ثَاإييهيَما (اللَُّغُة الَعَربييَُّة الُعُلوُم اللَُّغوييَُّة  َوا طَاَلَعُة َواأَلَدبُ ) ِف َوُعنعْ
ُ
 (.َوالنعَّْقُد  اللَُّغُة الَعَربييَُّة امل

َعععععَوادَّ ُُمَْتليَفععععععٍةِف قَعععععدَّرَ  َوقَعععععْد َحَفلَعععععْ  َهععععععشيهي الُكتُعععععبُ  َهععععععاِف أَإعََّهعععععا تُعرَاعيععععع   ِبي ُْ َعَليعْ ععععععيََّة "الَقعععععانيُمو اُلُصوصي
َُْذععَش َمَكاإَععُه بعَععْ َ الَلُّععُعوبي  ِِّف َحعع َّ َي ْي الَلَّععْعبي الفيَلْسععطييِني ُي طُُموَحععا ُم (2)"الفيَلْسععطيينييََّة؛ ليَتْققييعع ِف َوأَإعََّهععا تُعَقعععدِّ
ععَفتيَها َرْمععَ  اهلُوييَّععةي الفيَلْسععطيينييَّةي ال ععْن أَبْعنَععاءي فيَلْسععطيَ ِف اللُّغَععَة الَعربييَّععَةِف بيصي ِف مي ععمي يععلي النَّاشي ُي ليلجي َْْقييعع  َْ ععَوا َعَربييَّععةيِف َوُعنعْ

َهععععا؛ ليبينَععععاءي  َْيَفععععاظي َعَليعْ ْيععععٍل ُمععععتَعَعلِّ " َهععععشيهي اهلُوييَّععععةيِف َواي ْي جي ٍّ َمععععَ  ُمَتطَلَّبَععععا ٍم قَععععاديٍر َعلَععععى التعََّعاُمععععلي بيََلععععْكٍل  يجيَععععاِبي
 .(3)"اَََياةي 

َهعععاجي كُ   ِف َوتُعَفعععتَِّي َعْنعععُهِف يفي ُكتُععبي املينعْ ْْ تَعْنظُعععَر  يَ  َهعععَشا الَواقيعع ي رَاَسععةي َأ , لِّعععهي َولَععْيَِف يفي َمْقعععُدوري َهعععشيهي الدِّ
ثْ  َة ليتَعْعليعيمي َفَشليَك أَْمر  ُمتَعَعشِّر  يفي مي َععدَّ

ُ
ِف امل طَاَلَععةي َوالنُُّصعوصي

ُ
ْْ ُكتُعَب امل ؛ ليعَشا اْذتَعاَر ْي رَاَسا لي َهَشا النعَّْوعي ميَن الدِّ

ععْن ُإصععُوٍصِف  ععري؛ َإْبينَععاءي ُاْتَعَواَهععا مي ؛ الثَّععاميني  يَ  الَعاشي  ي َ ْتَععدُّ ُ َثِّععُل َهععشيهي اللُّغَععَة الَّعع قَعدَّر ُُمَْتاُروَهععاِف أَإعََّهععااليصُّعُفوفي
 َّْ ْي طَععوييال ؛ َذليععَك َأ ععُر َمْنُكععوٍر َفْلععُلَهاِف َوَصععَداَهاِف  يفي ال ََّمععا ععيَلة  َدالَّععة ِف َغيعْ قيععرَاَءَة الععنَّصِّ قيععرَاَءة  َواعييَععة ِف مُْعينَععة ِف َوسي

َهععا أََداء ؛ إُْطق ععا وَكي  َهععاِف َواأَلْذععشي لَععَدى أَبْعنَععاءي األُمَّععةيِف الغُععُُيي َعلَععى لُغَععتيهيْمِف َوتَعَعلُّمي ععَ  َعلَععى الععشَّْودي َعنعْ ََرييصي َتابَععة ِف ا
َععاِف  ععْن َأْجععلي بيََْسععَبابي قُعوَِّتي ْي  مي َهععا َدْورَُهععا الثَّابيععُ  بيَفْلععلي الُقععْرِ ْْ يَععُععوَد  يلَيعْ َّ الَكععريميي  َأ ِف َدْورُُهععا الَّععشيي َ يُعْنكيععرُُه  ي

َي  ِف َدْورَُهعععا الرَّانيعععُد يفي ا عععل ِف أَو َععععاٌّ، َّْ النُُّصععععوَص َوُهوييَّ َفعععاظي َعلَعععى تعُعععرَاثي َهعععشيهي األُمَّعععةيِف َجاهي تيَهعععاِف َوثَعَقافَتيَهعععا؛ أَل
ْي اللَُّغوييَّعَة َوأَإْعوَ " ُْسعتَعَويَا

ُد امل َعدِّ ُْ ْي الفيْكرييَّعَة َوالثعََّقافييَّعَةِف َكَمعا  ُْنطََلَقعا
َعا الثعََّقافييَّععةَ اَعَهعاتَعْعكيعُِف العرَُّؤىِف َوامل ِف ِف َوََتَلَِّياِتي

يََّةِف َوالَفنييَّةَ   .(4)"َوالعيْلمي

                                                 
ّ اأَلوَّل ليلتعَّْعليعععيمي العَّعععامي : أَبُعععو ُلغعععد َوَِذعععُرْو  ( 1)  َلْسعععطييِني

َهعععاج الفي َلةِف َمرْكععع  َتطْعععوييري ا/ املينعْ ُي الفيَلْسعععطيينييَّةي  لُطَّعععة الَلَّعععامي َنَعععاهي
ِف امل

 .9مِف ص 1991
 .2/11التَّْمهييد ليكيَتابي اللَُّغة الَعَربييَّة ع الُعُلوم اللَُّعوييَّة : يُعْنظيرُ  ( 2) 
 .2/9التعَّْقديمي ليكيَتابي الُعُلوم اللَُّغوييَّة : يُعْنَظرُ (   3) 
ّ اأَلوَّل ليلتعَّْعلييمي العَّامي : َوَِذُرْو أَبُو ُلغد ( 4)  َلْسطييِني

َهاج الفي َلة ِف ص / املينعْ  .354الُطَّة الَلَّامي
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َسانيلي 
َ
عُف َععني الَّع ي قَعدََّر  ِفَوَقْد اإْعبَعَن ي الدِّرَاَسُة ميْن ُْجَْلٍة ميَن الَقَلايَاِف َوامل عُ  أَإعََّهعا َتْكَلي الَعَربييَّعةي  الَباحي

ععْن َمْنظُعع ععٍر تَعْربَععوييٍِّف َشععكََّل تَُلُُفَهععا َوْحععَدة  و َوُهوييَّععةي األُمَّععةيِف مي ِف تُعْنبيععُم َعععْنَ َمععَدى  يْسععَهامي ّهععشيهي َدالَّععة  يفي َهععَشا السِّ َياٌّي
َا يلي الَعَربييَّةيِف َوتَعْثبييتيَهاِف َوَ َثُّليَها َلَدى أَبْعَنانيَها النَّاطيقيَ  ِبي َْصي  . النُُّصوصي يفي َت

ِف رَاَسععةُ َهععشيهي الدِّ َوَسععتَعْعَتميُد  ََقععامي اأَلوَّلي
طَاَلَعععةي َوالنُُّصععوصي ُكتُععُب اَعلَععى  ِف يفي امل

ُ
َهععا َسععابيق امل ََُلععاري  يلَيعْ

ِف 1ِف امل
ديَهاِف  َما َدَع ي اََاَجُة  يَ  َذليكَ   .َوَعَلى َغُْييَها؛ ليتَعْع يي ي َمَقاصي

ِف  ُُ بيطَبييَعععععةي ُإُصععععوصي َهععععشيهي الُكتُععععبي ََسععععانيُل تَعتَعَعلَّعععع
ععععَها َوَهععععشيهي امل ُي َعْر ي َه ينيَهاِف َوَمععععنعْ َهععععاِف َولَُغتي  َوَمَلععععامي

ِّ الَعاَلمي ِّ فييَها ِّ َوالَقْومي ِّ َواإلْإَسا ي البُعْعدي الَوَطِني  .ِف َوُمَللِّفييَهاِف َوَمَصاديريَهاَوُحُلور ي
 

ً:النُُّصوصًِطَِبيَعُةً:ًَأوَّلًا
ْختَعارَةيِف

ُ
َعععدَّةي يفي َهعشيهي الكُ  َحعَرَص ُمَللُِّفعو َهعشيهي الُكتُعبي َعلَععى تَعنَععوُّعي النُُّصعوصي امل

ُ
ِف امل َععاِف تُعبي َوَعلَعى َوفْعَرِتي

ْْ يَقيععَف  َععا يُععتيُح ليلطَّاليععبي َأ َهععاِف ِبي نعْ ْقععَداٍر َكععاٍف مي  َوغيَناَهععاِف َهاَأَسععالييبي يفي  َسععَعتيَهاالَعَربييَّععَةِف وَمععَدى لييَعْعععريَف َعلَععى مي
ْْ  .بيَشليكَ  طَاَلَععةي َوالنُّ ) ُكُتُب   فَعَقدي اْحتَعَو

ُ
عريِفالثَّعاميني : ِف ليلصُّعُفوفي (ُصعوصي امل ِف َوالَعاشي اي ع ي ُدُروٍس  أَْربَعَععةَ  ِف َوالتَّاسي

انَععةَ  ِف َوَ َْسععة  َوعي  َومي عع ي ععا ليلصَّععفي التَّاسي َْ َدْرس  ععا ليلصَّععفِّ الثَّععامينيِف َوتيْسععَعة  َوَثالثُععو َْ َدْرس  َهععا أَْربَععُععو نعْ َْ َدْرٍسِف مي َْلععُرو
ُُ ُكعع ععَوى النُُّصععوصي الَّعع ي تَعْلَقعع ععريِف سي ععا ليلصَّععفي الَعاشي ِف أَْو َغععُْيي "اقْعععرَأْ َواْسععَتْمتيْ  : " َوتَعَتَصععدَّرَُها عيبَععارةُ  إَععصٍّ  لَّ َدْرس 

ْي   .َذليَك ميَن العيَبارَا
َيةٍ هيَ  ُإُصوص  ُُمَْتليَفة  يفي غَ وَ  عْعرييَّة ِف َوأُْذعَرى إَعْثرييَّعة   .ُيي إَاحي َهعا ُإُصعوص  شي نعْ َهعا. َفمي نعْ ُإُصعوص  ديينييَّعة ِف  َومي
يَّععة ِف َوفَعْلَسععفييَّة ِف َوفي ريَيييَّععة ِف َواْجتيَماعييَّععة ِف َوعي َوأََدبييَّععُةِف َوتَا ععرُ ْكرييَّععْلمي يَّععة ِف َوَغيعْ يفي ُُمَْتليَفععة  َوَهععشيُه ُكلَُّهععا . َذليععكَ  ة ِف َوتَعْرفيْيهي

َععا الفيْكرييَّععةيِف  ععَهاِف وتَعَوجَُّهاِتي َْعريفييَّععةيِف َواجَلَمالييَّععةي َمَداريسي
َهععا الَقععدي  .َوامل نعْ ععيهي  الَّععشيي مييُ َوَهععشيهي مي  ُعَلَمععاُء الَعَربييَّععةي َإصًّععا يَعْرَتلي

َي ا ليالْحتيَجععاجي  َفععُ  يفي لَعَربييَّععةيِف َوالتعَّْنظيععُيي هَلَععاِف وَ َعلَععى التعَّْقعييععدي لي بيععهيِف َصععا َهععا الَّععشيي َ يَعنعْ نعْ ععيَ مي َوَلكيععنَّ . اٌّي َهععَشا السِّ
  ُمَللِّفي  ُكُتبي 

ُ
ِف َمْو ي ي امل رَاَسعةيِف َ ْ يَعنْ ال طَاَلَعةي َوالنُُّصوصي ٍاْعيَعاري نَّظَعري يفي َهعشيهي الدِّ ِف وََ ْ يُعرَاعُعوُهِف ظُعُروا  يَ  َهعَشا ا ي

َعشيهي الَغايَع ْي اْشعَتَمَلْ  ُإُصوص عا َتْصعُلُح هلي َها ُإُصوص  َذاريَجة  َعَلى َذليَكِف َو ي نعْ َّْ اأَلَعمَّ اأَلْغَلَب مي َّْ  يْذ  ي عَر َأ ةيِف َغيعْ
ععيحي  َهععشيهي النُُّصععوصَ  ععَن الَفصي َْ مي َُللُِّفععو

ءي امل ُه َهععلَُ ِف الصَّععاليحي ليتَععْ  ُكلََّهععا ميَّععا َعععدَّ ععَن اللَّععْعفي ليععيمي اأَلْجيَععالي الَععايلي مي
 .الَعَربييَّةَ 

  
ْعرِيَّةًُ(1ًً)ً ً:النُُّصوُصًالشِّ

                                                 
ُي ميْن َهعشيهي الُكتُعبي  ( 1)  ْثَل اآلِتي يفي التعَّْوثيي رَاَسُة مي ُُ يَعْععِني . 1/21ع  1: َسَتْسَتْخديُم  الدِّ طَاَلَععة َوالنُُّصعوصِف: َوَهعَشا التعَّْوثييع

ُ
 امل

 .الصَّّف الثَّامينِف اجلُْ ء اأَلوَّلِف ص َكَشا
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عع ُ   ِف َمْو ي طَاَلَعععةي َوالنُُّصععوصي
ُ
ْْ ُكتُععُب امل ععاِف يفي َهععشيهي الدِّ  النَّظَععري  اْحتَعععَو رَاَسععةيِف َعلَععى َ َْسععٍة َوَثالثيععَ  َدْرس 

ععععْعرييَّة ِف َمثعَّ  ععععيَدة  شي ععععا َوَثالثيععععَ  َقصي َهععععالَعععْ  َ ْس  نعْ َْ  ثَععععالث   مي ععععيَدة  َعُمودييَّععععة  َوعيَْلعععُرو ععععنْ  ِف َواثْعَنتَععععا َعَْلععععرَةَ َقصي ععععْعري  مي شي
َهاِف  نعْ اِف الَلِّْعرُ التعَّْفعييَلةيِف َومي دًّ ُوَّشَُّحِف وَ  َوُهَو قَلييل  جي

َْسَرحي ُّ الَلِّْعُر امل
 .امل

عَر َذافي  عَياقيهي ديَلَعة  بَعيعِّنَعة ِف َغيعْ عْعري اجلَيِّعديِف العدَّالي يفي سي عَن الَلِّ َر ُمْنتَعُقو َهَشا الَلِّْعري أَإَّعُه مي َّْ َهعشيهي وَ  يَعٍةِفَوَقدَّ َأ
عععيَقْ  أَلْغعععرَ اأَلْشعععَعارَ  ِّ يَّعععةٍ تَعْعلييمي ٍض تَعْربيوييَّعععٍةِف اِف أَيًّعععا َكاإَعععْ  َمَواقيُعَهعععاِف سي َهعععاجي التعَّْربَعععوييِّ الفيَلْسعععطييِني نعْ ْدَمعععة  ليلمي ِف ؛ ذي

 ِّ َعشيهي اللُّغَعةي أَ ِف َوَما َيْصُبو  يلَيهي ميْن َوَْْقييق ا آلَمالي الَلَّْعبي الفيَلْسطييِني عُر اإْتيَمعاء  هلي َ ِف َوليفيَلْسعطيَ  تَعْعلييٍم َععامٍِّف يُعْثمي وَّ
 .ثَاإيي ا الَوَطني 

 
ً:ُصًالَنْثرِيَّةًُالنُُّصًو(2ًً)ً
ِف َمْفُهععوُم النَّثْععريِف َوَمعع  َّْ ميُل َعَلْيععهي ا َيَْلععتَ ميَّععا َ ََيَْفععى أَْمععرُُهِف َعلَععى َذويي اَْذتيَصععاصي أَلَعععمَّ اأَلْغلَععَب اِف َوَأ

ععْن أَْهععلي  ععَ  َعَمععُدوا  يَ  َ ععْب ي الَهععاِف َتََلععدَُّدوا يفي َهععَشا اجلَاإيععبي الَعَربييَّععةيِف َوُعَلَماني  مي ديَهاِف َوَوْ عع ي قَعَواعيععَعَربييَّععةِف ِف حي
َُ َمَعاييُييهيمْ  ِفَوأَإعَُّهُم اقْعَتَصُروا َعَلى النُُّصوصي النَّْثرييَّةي   .الثَّابيَتةي َلَدْيهيمْ  الَّ ي اْرَتَلاَها ُْجُْهورُُهْمِف َوْف

َععععاييُيي النُّ   َُ مي عععهيمْ فَعنَ . َقعععاةي تيْلعععكَ وَْ ْ يَعععُك ُُمْتَعععاُرو َهعععشيهي النُُّصعععوصي قَعععْد اْذَتاُروَهعععا َوفْععع عععُد يفي ُإُصوصي َمعععا  جي
َُّ بيهي  ْْ ُُيَْت َشيهي الَغايَةي  ِف(1)َيصيحُّ َأ  .َوَما َ َيْصُلُح هلي

نعََّهععا الَقععديميُ  َهععا اََععدييُ ِف ِف َوَهععَشا قَلييععل ِفوالنُُّصععوُص الَنْثرييَّععُة مي نعْ َوَأْجَناُسععَها  َوُهععَو َكثيععُي  َكثْعععرَة  ُمْفريطَععة ِف َومي
يَّ . َعععععة  ُمتَعنَعوِّ  َْسععععَرحي

ََقاَمععععُةِف والقيصَّععععُةِف َوامل
ثَععععُلِف َوامل

َ
ععععرييُفِف َوالُْطبَععععُةِف َوامل ُِْف َواََععععدييُ  النَّبَععععوييُّ الَلَّ َهععععا الُقععععْرِ نعْ ُةِف َفمي

يَُّةِف َوالرَِّساَلُةِف  ُِّفَوالَوصي ََقاُل العيْلمي ُّ َواأَلَدِبي
 .َوالسُِّيَةُ  َوامل

طَاَلَعععةي َوالنُُّصععوصي  اْذععَت َّ ُمَللُِّفععو ُكتُععبي  َوقَععدي  
ُ
ععهيمْ  ِفامل ععَن  ِفألَإْعُفسي ِف مي ْي الععنَّصِّ اأَلوَّلي َهَجععا ثَابيت ععا يفي َكععْو َمنعْ

ٍْ قُعْرِإييَّععة  اجلُعع ْ  ِف ِيععا ْي الععنَّصِّ ءي اأَلوَّلي ععَن اجلُععْ ءي الثَّععا ي  ِف وََكععْو ِف مي َوَلَعععلَّ يفي َذليععَك  .َ  إَعَبوييَّععة  َشععرييَفة  ِف َأَحادييععاأَلوَّلي
َّْ  يَ    يَشعععارة   ِف َو ي  َأ ثْعععَل َهعععشيهي النُُّصعععوصي ْْ مي ؛ يَعْنبَعغَععع  َأ عععقَّةي اَْحتيَجعععاجي بياََعععديي ي َْ النَُّقعععاُة ُُمَْتليفيعععَ  يفي صي ْْ َكعععا
مَ  َا هيَ  الَّ ي ُ َثُِّل الَعَربييَّ  بَعْ َ أَْيديي الطََّلَبةي؛ تُعَقدِّ َْ ُمْعجي ي ليَكْوِني ْي النََّبوييِّ التعَّْن ييلي  َة الُفْصَقىِف ليَسا  .ِف َولَُغَة البَعَيا

عععععَية  النَّْثرييَّعععععَة َوَلكيعععععنَّ النُُّصعععععوَص  عععععة  يفي التعَّْقعييعععععدي َكثيعععععُيَة ِف فَاشي طَاَلَععععععةي الَّععععع ي َ َتْصعععععُلُح ُحجَّ
ُ
ِف يفي ُكتُعععععبي امل

ِف يفي  ِّ َوالنُُّصوصي َهاجي الفيَلْسطييِني َّْ لَُغتَعَهعاَوْإْظرَة  َعْجَلى  يَ  تيْلُكُم النُُّصوصي .  املينعْ عُف َععْن َأ ِف  ِفِف َتْكَلي يفي الَغاليعبي
ْْ َسلييَمة   ْن أَبْعَناءي الَعَربييَّةي ِف َتَكاُد ََتُْلوِف  يَ  َحدٍّ َمْر ي ٍّ َعْنُهِف ميَّا ََيَْنُ  ُأ َئةيِف مي َْ بَعْ َ أَْيديي النَّاشي  . َتُكو

 
ً:َمَضاِمينُ َها:ًثَانِياا

                                                 
ع  11ِف وَ 2/2ع  9ِف َو 123ِف و 29ِف وص1/2ع  9ِف وَ 11ِف وص9ِف وص 2/2ع  1ِف و1/2ع  1: يُعْنظَعُر َمعَثال   (  1) 
 .2/2ِف و1/2
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ععُدَهاِف ُمتَعنَعوَِّعععة ِف َحععاَوَل ُُمْتَععاُرو َهععشيهي النُُّصععو   ينُعَهاِف َوَمقَاصي َْ َمَلععامي ْْ َتُكععو ِف صي َأ َهععاجي ََتْععديُم أَْهععَداَف املينعْ
عععَ  َوَُْعععَتَمعيهيْمِف  ُتَعَعلِّمي

ْي امل ُّ َوَحاَجعععا َهعععاُج الفيَلْسعععطييِني َهعععا املينعْ ُْسعععَتنيدي  يلَيعْ
َُ اأُلُسعععِفي الَفْلَسعععفييَّةي امل الَّععع ي "اجَلدييعععُدِف  َوفْععع

ْعريفَعةي تَعْعَتميُد عَ 
َ
ْي َلى إَعْقعلي امل َهعارَا

َ
ِف َوامل ِّ ليتُعرَاثيعهيِف "َوَهعشيهي اأُلُسعُِف . 1"ِف َوالقيعَيمي عْن  يْدرَا ي الَلَّعْعبي الفيَلْسعطييِني تَعْنبُعُ  مي

ْْ يُعَواكيععَب الَعْصعع ِف َوَرْغَبتيععهي يفي َأ ِّ َوالَقععْومي ِّ ِف َواإْتيَمانيععهي الععَوَطِني ُي َرِف َويَععْدُذَل الَقععْرَْ اََععاديي َوتَاريَييععهي الطَّوييععلي َوالَعرييعع
َّ َوَسععُتَمكُِّن َهععشيهي اأُلُسععُِف ... َوالعيَْلععرييَن  ععيال ِف  الَلَّععْعَب الفيَلْسععطييِني َْْصي ُْخَتليَفععةِف 

َعععاريفي امل
َ
َُُصععولي َعلَععى امل ععَن ا مي

  ِف (2)"َوَمَهارَة ِف َوفيْكر اِف َوُسُلوك ا
َّْ َهععععشيهي الُكتُععععبَ  َّععععا َ َريْععععَب فييععععهي َأ ععععَهاِف تَعتَعنَععععاَوُل َمْوُ ععععَومي ٍْ و ِف يفي ُإُصوصي ْسععععالمي  َعا ِف (3)ُمتَعنَعوَِّعععععة ِف َكاإلي

 ِّ ْي ِف (5)تِّْكُنوُلوْجيَععععالالعيْلععععمي واِف وَ (4)َوالتعُّععععرَاثي الَعععععَرِبي َهععععاِف (6)َوَعععععا َي اََيَعععععَوا َُقاَفظَععععةي َعَليعْ
ُْجَتَمعععع ي ِف (7)َوالبييئَععععةي َوامل

 َوامل
ِّ وَ  ِف(9)َوالطِّبِّ  ِف(8)َوَقَلايَاهُ  ْإَسا ي   (.10)الفيْكري اإلي

ُكتَّععععابي رَادي ُإُصععععوٍص لي ِف بيعععع ييعْ ِف َمععععا اْسععععَتطَاَعْ ِف  يَ   يبْعععععرَازي اهلُوييَّععععةي الفيَلْسععععطيينييَّةي َهععععشيهي الُكتُععععبُ  َتْسععععَعىوَ 
ينُعَها فيْكععععععر  ْو ليغَععععععُْييهيمْ ِف أَ  َ فيَلْسعععععطيينييِّ  َعععععاهي ِف َمَلعععععامي َوالتعَّغَععععععِنِّ ِف (11)فيَلْسععععععطي َ َحععععععديي   َععععععْن فَعععععععَثمَّ  .يفي َهععععععَشا اََتِّ
ِّ ِف (13)ِف َوُحبعَِّهععا(12)بيفيَلْسععطي َ  ِّ و ِف (14)َوتُعرَاثيَهععا الَلَّععْع ي ععدَّ اَْحععتياللي الصُّععْهُيو ي ِف (15)َعععني النَِّلععالي الفيَلْسععطييِنيِّ  ي

                                                 
ّ اأَلوَّل ليلتعَّْعلييمي العَّامي : أَبُو ُلغد َوَِذُرْو ( 1)  َلْسطييِني

َهاج الفي َلةِف صالُطَّة ا/ املينعْ  .13لَلَّامي
ّ اأَلوَّل ليلتعَّْعلييمي العَّامي : أَبُو ُلغد َوَِذُرْو ( 2)  َلْسطييِني

َهاج الفي َلة ِف ص / املينعْ  .13الُطَّة الَلَّامي
 .2/2ِف و 1/2ع  11ِف و11ِف 2/2ِف و1/2ع 9ِف و93ِف 9ِف 2/12ِف و1/2ع  1 ( 3) 
ِف 123ِف 119ِف 19ِف 11ِف 93ِف 1/29ع  9ِف و132ِف 123ِف 13ِف 2/43ِف و111ِف 111ِف 29ِف 15ع  1 ( 4) 
 .111ِف 92ِف 2/12ِف و1/59ع  11ِف و191ِف 115ِف 2/19و
 .124ع  11ِف و2/153ع  9ِف و113ِف 2/11ع  1 ( 5) 
 .2/113ع  9ِف و.1/33ع  9ِف و2/51ع  1 ( 6) 
 (7   )

 .1/139ع  9
ِف 115ِف 99ِف 2/25ِف و142ِف 15ِف 41ِف 1/11ع  9ِف و 2/139ِف و113ِف 13ِف 91ِف 91ِف 1/9ع  1(  8) 

 .2/11ِف و22ِف 1/1ع  11ِف و123
 .13ِف 2/52ع  11ِف و2/114ِف و1/49ع  9ِف و2/51ِف و51ِف 1/19ع  1 ( 9) 
 .2/111ِف و134ع  11ِف و2/95ِف و111ِف 1/113ع  9ِف و2/94ع  1 ( 10) 
 .2/31ع  9ِف و.93ِف 1/11ع  1 ( 11) 
 (12  )

 .1/21ع  9
 (13   )

 .2/42ع  11ِف و1/99ع  9
 .1/43ع  11 ( 14) 
 .1/45ع  1 ( 15) 
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ععععْجني  َديينَععععةي الفيَلْسععععطيينييَّةي (1)َوَعععععني السِّ
َْ الفيَلْسععععطيينييَّةي اَْحععععتياللي  ِف َوَعععععْن تَععععْدميُيي (2)ِف َوَعععععن امل ُععععَد

ِف (3)ِف َوالُقععععَرىامل
َنازيلَ 
َ
ْي الفيَلْسطييِنيِّ يفي َوطَنيهي (4)َوامل ْي  َوَعني النعَّْف ي  ِف(5)ِف َوْعْن ثَعَبا  .(6)َوالَلََّتا

عععَن النُُّصعععوصي  َّْ مي ينعَ  ُإُصوص عععا بَعععْل  ي عععُل بيَسعععَبٍب بيالفيَلْسعععطيينييَِّ  َعَربييَّعععة ِف َلكيعععنَّ َمَلعععامي َوُمُعععوميهيْمِف  َها تَعتَّصي
َُفاعيععععلي النعَّععععَووييِّ العيرَاقيعععع ِف َوَعععععني (7)اََععععديي ي َعععععني اَْسععععتيْعَماري كَ 

ِف َوَعععععْن َمديينَععععٍة َمْغريبييَّععععٍةِف قَاَوَمععععْ  (8)تَععععْدميُيي امل
 َّ ُْ الفيَلْسععطيينييَُّة اَْحععتيالَل الصُّععْهُيو ي ُععُد

َِّف َكَمععا تُعَقععاويُم امل ْسععَبا ي ِف َكُسععُقوملي وَ ِف (9)اَْحععتيالَل اإلي ْي ععُد
ُ
َعععْن ُسععُقوملي امل

ُي بيعععاأَلْرضي ِف (10)غْرإَاطَعععةَ  ديينَعععةي ِف (11)َوَععععني التعََّعلُّععع
َ
اي َمعععَن الرِّيعععفي  يَ  امل ُي العععَوْع ي ِف (12)َوَععععني النعُّعععُ وحي يععع َوَععععْن تَعْعمي

 ِّ ِّ ِف (13)الَوطِني  .(15)قُعبَّةي الصَّْخرَةي َوَعني الَفنِّ اإليْسالمي ِّ يفي ِف (14)َوَعْن ُمَعاإَاةي الَلَّْعبي الَيَمِني
  َْ ِف أَْو َأيِّ َشع تَارييخُ  َوَلمَّا َكا عَن األَُمعمي عَن الَلُّعُعوبي ُمْرتَبيط عاأَيَّعةي أُمَّعٍة مي عرَُه يُعَععدُّ  ْعٍب مي َّْ َحا ي عيهيِف َوَأ َا ي ِبي

عع ِف ا ي
َ
َععَشا امل ْنععُهِف َوَيْسععتَعْلهيُم ََتَا اْمتيععَداد ا هلي ْْ تَعَتَلععمََّن َص ُُمْتَععاُرو َحععرَ  ريبَععُهِفيُفييععُد مي ِف َعلَععى َأ ُإُصوُصععُهْم النُُّصععوصي

َععاِف ِففييَهععا ِف يَعَتبَععدَّىُإُصوص ععا الهلي ععْن ذي ُ الععدَّالُ  َومي ععري الفيَلْسععطيينييَِّ ِف َوَحععالي  يْذععَوٍة َكععاإُوا  ِف بعَععْ َ التَََّلععابُُه البَععع ِّ َحا ي
ْختَععارُ  هَلُععْمِف َعاُشععوا ََتَععاريَب ُمَاثيلَععة ِف

ُ
َْ  يَ  ُإُصععوٍص َقديَيَععةٍ فَعَعَمععَد أُولَئيععَك امل ععْن ِف َوَ ععُعوَها بعَععْ َ أَيععدي و ععَئةي مي ي النَّاشي

ِّ َعلَعععى اْمتيعععَدادي تَعععارييخَ  أَبْعنَعععاءي الَعَربييَّعععةي؛ َْععععرييفي
ُي التعََّواُصعععلي امل ِِّف  ليَتْققييععع بْعععَداعي الَععععَرِبي عععَر ريْحلَعععةي اإلي ِف َوَعبعْ الَعَربييَّعععةي الطَّوييعععلي

ْمتَععدَّةي اْمتيععَدادَ 
ُ
الَّععةي اهلَاديفَعع امل ْإَسععاإييَّةي َعامَّععة ِف َوالقيععَيمي الدَّ ععْن َمْنظُوَمععةي القيععَيمي اإلي فَععاَدةي مي ععَهاِف َولياي ةي َذاصَّععة ِف الَعَربييَّععةي إَفيسي

ْعري  يَ  ميْن َأْجلي الُوُصولي َوالتعََّلبُّ ي عيْنَدُمَاِف 
َ
ُي اهلُوييَّةيِف َوريَعايَةي ثَعَقاَفةي امل َْْقيي َيتيَهاَغايَةي  َْوُسوعييَّةيِف َوتَعْنمي

 .َفةي امل

                                                 
 .1/11ع  11ِف و.1/11ع  1 (  1) 
  (  ( 2

 .2/111, ِف 49ِف 1/25ع  1
 ..1/119ع  1 (  3) 
 .2/19ع  1 ( 4) 
 .2/51ع  9ِف و2/111ع  1 (5 ) 
 .2/19ع  9 ( 6) 
 .1/111ع  11 ( 7) 
 .2/35ع  1 ( 8) 
 ..2/11ع  1 ( 9) 
 .1/22ع  11 ( 10) 
 .1/114ع  11ِف و.1/51ع  9 ( 11) 
 .2/194ع  9 ( 12) 
 .2/32ع  11 ( 13) 
 .2/133ع  9 ( 14) 
 .2/45ع  9 ( 15) 
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ُي الَغايَةي  َها  ِفَوليَتْققيي ُْنَبهي  يلَيعْ
َهعا َعلَعى ُصوُص الَقديَيَُة التعُّرَاثييَّعُة يفي َهعشيهي الُكتُعَكاْإُ  النُّ  ِفَسابيق اامل نعْ ِف َومي بي

َة ِف ليمَ  ََتَاريبَ تَعْلَك النُُّصوُص الَّ ي تَعْعريُض  ََنٍْو َذاصٍّ  ِف ََتَعاريَب تَعْشكُ ُمََلاِبي َْ عَئُة الفيَلْسعطيينييُّو ُر ا يَعتَعَعرَُّض لَعُه النَّاشي
عععععنْ  .َصععععععوُِّر َقْسععععععَوتَُهِف َومُْلَمععععععُهِف َوَمرَاَرتَععععععهُ اَْحعععععتيالَلِف َوتُ  ِف (1)(َطََبييَّععععععة فَعععععععْتحي ) َهععععععشيهي النُُّصععععععوصي إَععععععصَّ  َوإَععععععْشُكُر مي

َماليكي ري )وَ ِف (2)(عيْرإَاطَةَ )و
َ
 .(3)(ثَاء امل

 
َهُجً:ًثَالِثاا ً:َعْرِضَهاًَولُغَتُ َهاَمن ْ
ُْ ُكتُعبي   طَاَلَععةي َوالنُُّصعوصي )تَعْنَبِني ُاْتَعَويَعا

ُ
عْن ُدُروٍس َمْععدُ ( امل ثِّعُل َدٍةِف َُيَثِّعُل ُكعلُّ َدْرٍس َإصًّعا َرنييس عاِف َيَُ و مي

ععْن ُرؤ ىِف يَوليتَعععْروي  .عيَمععاَد الععدَّْرسي  ٍْ  ُكععلَّ أَتْعبَععُععوا   َكععاٍرِفَوأَفْ ُي َمععا يُرييععُدُه ُُمْتَععاُرو َهععَشا الععنَّصِّ مي َواإَععا ُُمَْتليَفععة ِف َدْرٍس ُعنعْ
َدة ِف  ُدَها ُمتَعَعدِّ ْنهُ أَْهَدافُعَها َوَمَقاصي َْرُجوََّة مي

ِف َوثُعْثرييهيِف َوتُعَع ُِّز الَغايََة امل  .  ُتَساإيُد النَّصَّ
عع َ َهععشيهي الُعنعْ وَ  ُْ هي بعَععْ َ يَععَدي الععنَّصِّ : َواإَععا

التَّْقلييععُلِف التَّْقلييععُل الَفْهععُم َواَْسععتييَعاُبِف  ِفِف َجععوُّ الععنَّصِّ (4)
ِف اقْعععرَأْ َواْسعَتْمتيْ ِف أَقْعععرَأُ َوأَتَ  َُناَقََلعُة َوالتَّْقلييععُلِف التعَّْعبيعُُيِف التعَّْعبيععُُي العَومييفي ُّ

ََمَّعُل َوَأْسععَتْمتيُ ِف أَقْععرَأُ َوأَتَععَدبعَُّرِف َوالتَّعَشوٌُُِّّف امل
 
ُ
ُْ اللَُّغوييَّعُةِف َأْْسَُ  َوَأْسَتْمتيُ ِف امل ْ  لَُغوييَّعة ِف التَّعْدرييَبا ِف َتْدرييب  لَُغويي،ِف َتْدرييَبا فَعَوانيعُد لَُغوييَّعة ِف ْعَجُم َوالدََِّلُةِف َتْدرييب 
ععيُصِف َوععُوذَج  َإََلععامل ِف التعَّ فَانيععَدة   يْمالنييَّععة ِف فَعَوانيععُد  يْمالنييَّععة ِف الَبالَغععُةِف فَانيععَدة  َبالغييَّععة ِف تَععْدرييب   يْمالنيعع ،ِف  ِف َوُععوذَج  ْلخي

يَُّةِف التعَّْقطييُ  الَعُرو ي  يَّة ِف َتشَكَّْرِف التعَّْقيييُمِف الَعُروُضِفِف الكيَتابَُة الَعُرو ي ْ  ديرَاسي  . ُّ َتْطبييقي ،ِف َمَهارَا
َُو   ععُف َعععْن َمَواقيععَ   لك ُُ َتْكَلي عع ْي يَعْتبَععُ  بَعْعععَض الععدُُّروسي َمالحي َععٍةِف َويفي بَعْعععضي اأَلْحيَععا ََ إييَّععٍةِف َوأَقْعععرَاٍص ُمْد

ِف َوعَ  ْي ْعُلوَما
َ
إْعَباهي  يَ  ثَعْورَةي امل َياٌّي اإلي َهاِف يفي سي نعْ فَاَدةي مي َهاِف لياي  .(5)(التكنولوجَيا)ْصري يُعْنَصُح الطََّلَبُة بيالَعْوَدةي  يلَيعْ

َهععاٍج ثَابيعع ٍ ُفععوََ ْ يَععُك ُمَللِّ   ْي  يفي بَعع ِّ  و َهععشيهي الُكتُععبي ُمْلتَعع يميَ  ِبيينعْ َواإَععا َسععاَحةي  ِفَهععشيهي الُعنعْ
َ
َوَإَْلععريَها يفي امل

َُقرَّرَةي ليلدَّْرسي 
 .امل
  َْ َُْمولي وََكععا عع

َ
ععَن امل َ  مي ْْ يَعْعتَععِني ِف ُُمْتَععاُرو َهععشيهي النُُّصععَأ ًِّف َوافيي ععاِف وصي ععَها َعْر  ععا َدا َهععا  فَعَيْلععبيطُوا أَْلَفامَ بيَعْر ي
ْْ يَعْعتعَ  ْْ ُكلََّهععا َ ععْبط اِف َوَأ ععَبةيِف َوَأ َُناسي

يَقةي امل ْي الصَّععقي َهععا بيالَعالَمععا ٍْ قُعْرِإييَّععةي  نُععوا بيتَعْرقييمي ععْن ِيَععا َُيَرُِّجععوا َمععا فييَهععا مي
ععَكريَيَععٍةِف َوَأَحادييععَ  إَعَبوييَّععٍة َشععرييَفٍةِف  ِف َويُعْثرييععهيِف ليَيْكَتسي ععتَعَعلِّمُ َوَأْشععَعاٍرِف َوأَْمثَععاٍلِف َوَغععُْيي َذليععَكِف ميَّععا ََيْععديُم الععنَّصَّ

ُ
 َب امل

ْعريَفَة 
َ
ْْ َوَقَ  َوَقَ  َمنعُْقوص ا ُمََلوَّه اامل ِف َوُهَو َما َ ْ يَعَقْ ِف َو ي   .يفي َهَشا اجلَاإيبي

عتَعَعلَِّم  ي 
ُ
ِف َ عْبط ا ُيْسعليُم امل ْي الَكعريميي َوى الُقعْرِ ِف سي َياٌّي اللَّْب ي  َْ يُعْعََتَ بيَلْب ي َهشيهي النُُّصوصي َ  َففي  سي

عَن اللَّعْب ي َصالحٍ  َفَمعرَّة  تَععَرى اللَّْفظَعَة قَعْد ُ عبيَطْ  َأْحرُفُعَهعا ُكلَُّهعاِف َوثَاإييَعة  بَعْععُض . ِف َبْل  يإََّك تَععَرى أَْوَاط عا َشع َّ مي
                                                 

 .1/35ع  1 (  1) 
 .1/13ع  11 (  2) 
 .1/11ع  9 ( 3) 
ُُ الدَّْرَسِف َوَغُيُُه يَعْتبَعُعهُ  (  4)  َواْ َهَشا َيْسبي  .الُعنعْ
 .1/135ع  11: يُعْنَظرُ  ( 5) 
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َها َحْرف   نعْ َّْ َهشيهي الُنُصعوَص َ ْ يُعْععََتَِف َكثيعُي اِف بي . َأْحرُفيَهاِف َوثَاليثَة   َْ ُيْلَبْ  مي ُف َأ ْلسي
ُ
َعاِف َوامل عري َكليَماِتي َلعْب ي أََواذي

َّْ اللَُّغَة الَعَربييََّة لَُغة  ُمْعَربَعة   عنْ . َمَ  العيْلمي َأ ْعرَاُب مي َّْ التََّسعاُمَح يفي َهعَشا اجلَاإيعبي َ عار، ُمْطَلق عاِف فَعاإلي  َوَ َريْعَب يفي َأ
ْي الَعَربييَّةي  َا  .ِف َويفي َتْليييعيهي َ َياع  ليلَمَعا ي أَبْعَرزي ْسي

ععععُُي يفي َهعععع َّْ شَ َوأُشي ععععَياٌّي  يَ  َأ ععععَن األَْلَفععععاظي ُ ععععبي  ا السِّ َ  ُْجْلَععععة  مي َْقُصععععوري بيَوْ عععع ي (1)َطْ  َذطَعععع
ِف  َكَلععععْب ي امل

ِف ََنْوُ  َْ َعَلى َما قَعْبَل األَليفي ْْ َيُكو مدى  : التعَّْنوييني َعَلى األَليفي َوالَوْجُه َأ
ِف ومو   (2)

ِف ومستوى  (3)
(4). 

لَعْ  : "لتََّْإيي ي السَّاكيَنةي َساكيَنة ِف يفي قَعْوليهي َوَ ْب ي تَاءي ا ََي ُْ األثريعُة الع   لقد دلَّْ  الوثعانُ واملكتَلعفا
 .ِف َوالَوْجُه َكْسرُه ا؛ ليلتََّخلُّصي ميَن اْلتيَقاءي السَّاكيَن ي (5)"لقد فر ْ  اَلارُة ... الوطَن الفلسطيِنَّ 

َْتبُععوعي بي  
ععٍد بععن عبععد اهلل : "ِف يفي قَعْوليععهي (ابْععنٍ ) َلْفعع ي َوتَعْنععوييَن الَعلَععمي امل ِف َوالَوْجععُه َحععْشُف (6)... "مععن امَّ
 .التعَّْنويينيِف َْلتيَقاءي السَّاكيَن ي 

 
عة  .ِف بيَكْسري السِّ يِف َوالَوْجُه فَعْتُقَها(7)َوَ ْب ي سي

ِف يفي قَعْوليهي  َْمُنوعي ميَن الصَّْرفي
ْي اللقّ : "َوَصْرفي امل  .(8)... "ا  ُروي عن عثما

َْنُصوبي بيَوْ ع ي التعَّْنعوييني َعلَعى األَليعفي 
ْنُكوري امل

َ
يُح َعلَعى اََعْرفي (9)َوأُإْبيُهِف َهاُهَناِف  يَ  َ ْب ي امل ِف َوالصَّعقي

ُُ األَليفَ   .الَّشيي َيْسبي
َلععاَعفي َأَصععاَلة   َفععالي الَلَّععدَّةي َعععني اََععْرفي َوأُإْبيععُهِف أَْيل ععاِف  يَ   يغْ 

ُ
َوَعععني اََععْرفي الَواقيعع ي بَعْعععَد الععالَّمي ِف (10)امل

يَّةي   .ِف َوالَوْجُه التََّْلدييدُ (11)الَلَّْمسي
ََْمرَُها  ِف َف ُْ التعَّْرقييمي طَاَلَعةي َوالنُُّصعوصي )ُكُتبي يفي  َوأَمَّا َعالَما

ُ
ُ   (امل ُ  ُمْقليع فَعْوَ عىِف َ   يْذ  َوقَعَعع ْ  ِفُمعْ عي

ععح  او  يَعْنَتظيُمَهععا إيظَععام   ِف بعَعع ي َْ  يلَيععهي عيْنععَد َحععاَجتيهيْم  يلَْيععهي  ِّ ِف يَعَقععُ  َمْوقيع ععا َحَسععن ا يفي ِف َدال، عُععو ععَئةيِف يَعْرجي  . ُعُقععولي النَّاشي
                                                 

 .2/113ع  9ِف 2/123ِف 1/11ع  1 ( 1) 
 .1/11ع  1 ( 2) 
 .2/123ع  1 ( 3) 
 .2/113ع  9 ( 4) 
 .2/31ع 9 ( 5) 
 .2/11ع  9 ( 6) 
 .1/34ع 9 ( 7) 
 .1/121ع  9 ( 8) 
ِف  114ِف 113ِف  12،33ِف 1/21ع   9ِفو124ِف 21ِف 2/29ِف   91ِف 1/9ع  1:يُعْنظَعُر َعلعى َسعبييلي امليثَعالي (  9) 
 ... .ِف  2/34ِف 1/9ع 11ِف و41ِف 35ِف 2/11
 ... .ِف 49ِف 41ِف 45ِف 44ِف 1/23ع 11ِف و33ِف 32ِف 31ِف 14ِف 2/11ِف  115ِف 1/51ع  9: يُعْنَظرُ  ( 10) 
 .2/31ِف  1/113ع  9ِف و11ِف 43ِف 29ِف 1/21ع  1 ( 11) 
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َّْ ُُمَْتاريي َهشيهي النُُّصوصي  عَهاَوَلْو َأ ْمالءيِف أَْو َعلَعى بَعْعلي َهعا َوقَعُفوا َعَلى ُكُتبي اإلي ْسعَََلةيِف َو يْذرَاجي
َ
ِف ليَتْقرييعري َهعشيهي امل

َاِف َوُهعععَو َمعععا َ ْ َيُكعععنْ عَ  ععع ي ُْجْلَعععٍة يفي  لَعععى ُأُصعععوهلي ََوا ي
عععَن امل ْْ َهعععشيهي مي ععععُب النُُّصعععوُص ُمَرقََّمعععة  تعَ  ِف جَلَعععاَء عععاِف يُْكسي ْرقييم 

يعععشَ  عععُر َعلَعععْيهيْم َعَملييَّعععَة الَفْهعععمي  التَّالمي يق اِف يُعَيسِّ عععنَ . فيْكعععر ا َمْعريفييًّعععا َصعععقي   َفمي
َ
َّْ اْسعععتيْعَمالَ امل ِّ الطَاليعععبي   ْعلُعععومي َأ  الَععععَرِبي

ْي التعَّ  ِف َعَلى َوْجٍه َسلييٍمِفَعالَما ْْ َ ْ يَعُك َمْععُدوم ا ْرقييمي ُْ َ عئييال ِف  ي يٍح ِف َمْلُبومٍلِف َيَكاُد َيُكعو فَالطَاليعُب . َصقي
ْعع
َ
ْْ امل ْنعُه َأ ِف مَنًّعا مي ْي ْْ َيْكُتَبِف فَ يإَُّه َ َيْستَعْعميُل َهشيهي الَعالَما َْْدييعَد  يَذا أَرَاَد َأ عُرُ   َاِف أَْو أَإَّعُه يَعتعْ عح  بيعُدوِني ََن َوا ي

ْعََن ليْلَقاريئي 
َ
 .َهَشا امل

عُف لَع ِف َتْكَلي ْي َهعشيهي الُكتُعبي ِف أَْو أَيَّةي َصْفَقٍة ميْن َصَفَقا َُتََإعَِّيَةِف يفي َأيِّ َإصٍّ
َك َوَإْظرَة  َعْجَلىِف بَعْلَه امل
ْي َعْن َذَلٍلِف َوَعَدمي اْعتيَناٍء بيَوْ  ي   .ِف َفال َداعي ي ليلتَّْمثييلي رُُموزي َهشيهي الَعالَما

ْ  قُعْرِإييَّعععععة  َكريَيَعععععة   عععععيُلِف فَععععععَثمَّ ِيَعععععا نَعَها العععععنَّصُّ اأَلصي ُي النُُّصعععععوصي الَّععععع ي َتَلعععععمَّ عععععَياٌّي ََتْعععععريي ِف (1)َوأَمَّعععععا يفي سي
ِف َوَأْشَعار  (2)َوَأَحادييُ  إَعَبوييَّة  َشرييَفة  

 .ِف َ ْ َُتَرَّجْ (3)
َّْ لَُععععَة َهعععشيهي النُُّصعععوصي َويعَ  عععَدة  َتبَعععدَّى َأ ِِّف تعُعععَنظُِّم َحيَعععاتَعُهْمِف  ُ َثِّعععُل لُغَعععة  َواحي عععْعبي الفيَلْسعععطييِني ُمَْلعععتَعرََكة  ليلَلَّ

ُهْم  يَ  َ َثُّلي  نعْ عْن َهعَهاي َوَيْسَعى ُكلُّ فَعْرٍد مي َا أََداء ِف َوْإطيق اِف ليَشا َ ْ إَعَر َإصًّعا مي لنُُّصعوصي يعُعَروُِّج ليْلَخطَعابي شيهي اِف َو يتْعَقاِني
َْ َشعانيع اِف فَالنُّ . الَعامي ِّ الفيَلْسطييِنيّ  ْي الفيَلْسعطيينييَّةيِف بَعْل َعلَعى َمعا َكعا يُعَها َتْسُموِف َوتَعْعُلو َعَلى اللَّْهَجا ُصوُص ْجَي

ععَن اجَل ييعع ععَعٍة مي ِف الّعع ي َكاإَععْ  ُمْتَععدَّة  َعلَععى رُقْعَعععٍة َواسي ْي ععَن اللَّْهَجععا ْْ لُغَععة  َمَْلععُهور ا لَععَدى الَعععَربي مي رَةي الَعَربييَّععةيِف َفَجععاَء
ري ُمقَ  يَح السَّانيدي يفي الَعْصري اََا ي  .اريبَة  ليلَفصي

ِف َهعشيَه اللُّغَعَة َ ْ َتُكعْن َوَلكيعنَّ  عَن اللَّعْعفي ِف بَعْل َلَقعْد َشعابَعَها اللَّععْعُف ُمْطَلق ععا والَفَسعادي َسععلييَمة ِف َذالييَعة  مي
ْْ يُعْقبَعلَ  َوُهعَو أَْمعر   ْلَمعُح َذليعَك يفي َغعُيي َوْجعٍهِفِف َويعُ َأْحَياإ عا َوالَفَسعادُ  عُيَة ِف َ َُيْكيعُن َأ ِف  يَذا تَعشَكَّْرإَا أَإعََّهعا ُإُصعوص  َقصي

ُععععَللِّفيَ ِف َوالتعَّْربَععععوييِّ 
عععَن امل ِف َأْشععععَرَف َعَليَهعععا ُْجُْهععععور  َكبيععععُي  مي ععععْن َأْصععععَقابي ُْييهي َ ِف َوالَفنعِّيِّعععَ ِف َوَغععععُمَععععدَّة  ليلتعَّْعليععععيمي ْمِف مي

ِف ريهي ميَّا تَعرَاُه ُمثْ  اأَلْوَصافي  .َبت ا يفي أَوَّلي الكيَتابي َوِذي
َْ يُعْفتَععَرُض يفي ُُمْتَعاريي َهعشيهي ا  ْْ يُعَععاويُدوا النَّ وََكعا ٍْ َعدييعَدة ِفلنُُّصعوصي َأ لَعْو تَعَريعَّثُعواِف َوتَعَلبَّثُععوا  ظَععَر فييَهعا َكعرَّا

َاِف َوَشابَعَها ميَن الرََّكاَكةي وَ  عيْنَدَها؛ َُ ِبي َها ميَّا َعلي  .َوَهَشا َما َ ْ َُيُْصلْ . ْقني اللَّ ليَتْخلييصي
ععَن التَََّمُّعع  َّْ فييَهععا َ ععْعف اَويَعَتَقصَّععُل مي ْمكيععني لي يفي لُغَععةي َهععشيهي النُُّصععوصي َشعع ء  َدال، َعلَععى َأ

ُ
ععَن امل َْ مي ِف َكععا

ْي . ََتَعععاُوزُهُ  رَاَسعععا عععَن الدِّ ثْعععلي َهعععَشا العععنََّم ي مي يععع ي َفْقععع ِفَولَعععْيَِف يفي ُمْقعععُدوري مي ْي اللَُّغوييَّعععةي  ُص ْجَي ُْسعععتَعَويَا
النَّْقعععوييِِّف : امل

؛ ليَشا  ْمالني ِّ ِِّف َواإلي ِِّف َوالدَِّيلي ِِّف والصَّوِتي  .ْن بَعْعٍض َذليَكِف َففييهي كيَفايَة  َتفي  بيالنََّبَي عَ َسَتكْ والصَّْريفي

                                                 
 .11ِف 1/11ع  1: يُعْنَظُر َمَثال (  1) 
 .114ِف 113ِف 2/112ع  11ِف و11ع  9ِف 1/4ع  1: يُعْنَظُر َمَثال ( 2
 .2/23113ع  11ِف و49ِف 11ع  1: يُعْنَظُر َمَثال   ( 3) 
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َُعععرَّفي بيععاألَليفي َوالععالَّمي ا 
ععيلي امل ععْن َذليععَك  يفْعععرَاُد اْسععمي التعَّْفلي ِف مي ُثَعععَنَّ

َْ ُمطَابيق ععا لَعانيععدي  يَ  امل ْْ َيُكععو َوالَوْجععُه َأ
ِف ََنْوُ  مامي األعظمِف وجامَ  اإلمامي الكاممي ما األكثُر شهرة  واتساعا  : "ليْلُمثَعَنَّ  .(1)"لعلَّ جامَ  اإلي

 (.يفي )ِف َعَلى الظَّْرفييَّةيِف َوالَوْجُه َجرَُّها بيع (2)(أَثْعَناءَ )َوميْن َذليَك َإْصُب  
ععْن َذليععَكِف أَْيل ععاِف قَعْولُععهُ  ُْ ... واسععتمرَّ الكنعععاإيُّْو يف عطععانيهيم : "َومي . (3)"بينمععا كاإععْ  تلععَك املوجععا

َْ التعَّرْكييبُ  ْْ َيُكو ُْ ... بَيَنَما اْسَتَمرَّ : والْوْجُه َأ َْوَجا
 ... .َكاَإْ  تَليَك امل

عميْن َذليَك وَ  عَفةي َكْوإيعهي " ي َجْععُل َحعْرفي اجلَعرِّ الَكعافي يفي َمْو ي عَفتيهي "ِف أَْو "بيصي ِف أَْو  يْدَذاهُلَعا َعلَعى َمعا "بيصي
ََ َوجْ  ِف ََنْوُ ُهُه النَّْصُب َعَلى ا ْي الطععام الطععامِف كلعوٍْ ثعاإويٍّ  وقد اعتدإا تناوَل الفواكهي : " الي يف ِذري وجبعا

 .(4)"من ألواإيه
يُح ارَّةي َعَلى الَلَّ َذليَك  يْدَذاُل البَّاءي اجلَ  َومينْ  ُعرَاديِف َوالصَّعقي

عُرو ي  ي ْ ءي امل َتعْ
وكاإع  " :ََنْعوُ : ْدَذاهُلَعا َعلَعى امل

مععن الفسيفسععياءي املععشهَّبِف لكنَّهععا اْسععُتْبديَلْ  بُكسععوٍة مععن هععشه اجلععدراْ مكسععوَّة ْبليععة إفيسععة  األجعع اء العليععا
 .(5)"بديعٍة من ال في 

 
ًَواإل:ًرَابِعاا ًَوالَقْوِميُّ ًنًْالبُ ْعُدًالَوطَِنيُّ ً:ِفيَهاًالَعاَلِميًَُّساِنيُّ

طَاَلَععةي َوالنُُّصعوصي )تَعَناَوَل ي النُُّصوُص الَواريَدُة يفي ُكتُعبي َلَقْد 
ُ
ٍْ َشع َّ ( امل البُعْععُد  َهعاَوَ عَح فييِف َمْوُ عوَعا

 ُّ ُّ ِف وَ الَقْومي ُّ ِف وَ الَوَطِني ْإَسا ي  .الَعاَلمي ُّ  اإلي
ُْ اآلتييَععةُ  ْسععطيينييَّةي َوَرَد يفي َهععشيهي  بْعععرَازي اهلُوييَّععةي الفيلَ  َسععيياٌّي َففيعع   َواإَععا ُْ  (6)َمديينَععُة َغعع ََّةِف :الُكتُععبي الُعنعْ  يْعععال

ععَن السِّعْجني ِف (8)فيَلْسعطي ُ ِف (7)قييَعامي َدْولَععةي فيَلْسععطي َ  ِف (12)ِف َصعَباُح الَععُْيي يَععا َوطَععِني (11)مَحْعع َةُ ِف (10)ِف َزيْعتَععا(9)بَعْرقييَّععة  مي

                                                 
 .2/29ع  1 ( 1) 
 .2/92ِف و1/41ع  11 ( 2) 
 .1/45ع  11: َويُعْنَظرُ . 2/331ع  9 ( 3) 
َها. 1/21ع  1 ( 4)   . َوَتَكرََّر اَلطََُ إَعْفُسُه يفي الصَّْفَقةي إَفيسي
 .2/41ع  9 ( 5) 
 .1/49ع  1  ( 6) 
 .1/11ع  1 ( 7) 
 .1/11ع  1 ( 8) 
 .11//1ع  1 ( 9) 
 .1/119ع  1 ( 10) 
 .2/19ع  1 ( 11) 
 .1/21ع  1 ( 12) 
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ْي ِف (1)َأْكَثر أْحَبْبُتكَ  ٍُ , (3)ِف َفنُّ العَمارَةي يفي قُعبَّةي الصَّْخرَةي (2)أَْرُض األْرُجَوا ِف (5)ِف ليعدييِني (4)قَعديميٍ  ريَساَلة   يَ  َصعديي
َْسَر  يفي السِّْجني  ,(6)اأَلَغا ي الَلَّْعبييَُّة الفيَلْسطيينييَّةُ 

ُْ َحاَوُل فييَها . (7) َواإَا عيَّةي َأْصَقابُعَها َدْععَم ذُ َوَهشيهي الُعنعْ  ُصوصي
ِِّف َوَجْلوي الَلَّعع ععَئةي ْعبي الفيَلْسععطييِني َهععا ليلنَّاشي ؛ َهععاِف َوالَكَْلععفي َعنعْ ععْن أَبْعنَععاءي َهععَشا الَلَّععْعبي َهععا يفي لييَ  مي نعْ  ُُمْتَعلَععفي فييععُدوا مي

 .إَعَواحي  اَََياةي 
عععْن أَبْععععَرزي َمعععا يَعتعَ َوَلَععععلَّ  ِّ؛مي ُُ بيالبُعْععععدي العععَوَطِني َهعععا يفي إُعُفعععوسي  َوتَعْع يي ي اهلُوييَّعععةي الفيَلْسعععطيينييَّةيِف  ليلتََّْكييعععدي َعلَعععى َعلَّععع

ععع َّ  أَبْعَنانيَهعععا ُّ  ََيُعععرُّ أَْو ِف َإظَعععر ا ليلظُّعععُروفي الَّععع ي َمعععرَّ ِف البُعْععععَد السَِّياسي عععْعُب الفيَلْسعععطييِني َعععا الَلَّ َوالنُُّصعععوُص الَّععع ي قَعععدََّر . ِبي
ععُف َعْنععهُ َهععَشا البُعْعععدَ  ُُمَْتاُروَهععا أَإعََّهععا تُعَغطِّعع  عع ِّ  ِفِف َوََتْلُععوُه ِف َوَتْكَلي َْدَرسي

لَْيَسععْ  َكافييَععة ِف َوَ تَعْرقَععى  ِفيفي اليطَععابي امل
َْ عيَظمي مَ  يَ   ُّ يفي َهعشيهي النُُّصعوصي ِف ا َمرَّ بيهي الفيَلْسطيينييُّو َعلَعى ُإُصعوٍص تَعَتبَععَنَّ  فَعال َيَكعاُد يَعَقعُ  الَقعاريُئ الفيَلْسعطييِني

طَاب عا  ََ ) ذي ا  ( اَتيييًّا اْسع يععٍلِف ليُيْصعبيَح َمْصعَدر ا رَافيععد  ععْن َأْجعلي  يْععَدادي جي ؛ مي ع ِّ ِف َوالَعَمعلي السَِّياسي ليُمَقاَوَمعةي اَْحععتياللي
ِف  َافيعل  بيعبَعْعضي َمعا َ يَعْنبَ  ليلُمَقاَوَمةي ميْن َأْجلي اَلالصي ميَن اَْحتياللي ََ َّْ بَعْعَلعَها  ِف أَوْ بَعْل  ي َْ ْْ َيُكعو َقصَّعَر  غيع  َأ
َجابَةي َعمَّا يَُدوُر يفي َذَلدي ُكلِّ فيَلْسطييِنٍّ   .يفي اإلي

ُْ قييَعامي َدْولَعةي فيَلْسعطي َ ) فَع  عَن النُُّصعوصي  ( 8) يْعال عَياٌّي العَواريَدةيِف إَعص، مي ع ِّ  ييَلعاحي يفي سي . البُعْععدي السَِّياسي
َْ يَعُ فُّ  يَ  الفيَلْسطيينييِّ  ْْ َكا ْوَلةي ع لَْيَِف فييهي َوُهَو َإص، ع َو ي ِف َوَ يفي َما تَبيَعُه ميْن ُمَناَقََلٍة َو يْيَلعاٍحِف أَيُّعُة َ  قيَياَم الدَّ

يلي النَّاشمي  يَشارٍَة  يَ  ُحدُ  هي ليلجي ْوَلةيِف َوُهَو أَْمر  َ بُدَّ ميْن  ييَلاحي  .ودي أَرَا ي  َهشيهي الدَّ
ُِّف أَْيل ععَويعَ  ععاللي َتَكَلَّععُف البُعْعععُد الععَوَطِني ععْن ذي َْ َكثيععُيٍَةِف اْذتييَععاري ُإُصععوٍص   اِف مي ععا . َأْصععَقابُعَها فيَلْسععطيينييُّو َفميمَّ

ََّ أَْدَرىِف َوأَْقَدُر ميْن َغُْييهي ِبييطَابي  َّْ الفيَلْسطييِني  .أَبْعَناءي قَعْوميهيِف َوالتََّْثيُيي فييهيمْ َ َريَب فييهي َأ
ُّ فَ  ععععر اَوأَمَّععععا البُعْعععععُد الَقععععْومي ُّ الَعععععَرِبي َْ َحا ي ععععَن النُُّصععععوصي  َكععععا ععععاللي  ييععععرَادي َعععععَدٍد مي ععععْن ذي تَعَناَولَععععْ  الَّعععع ي  مي

 ٍْ يَّععةِف َمْوُ ععوَعا عع َ ِف اَ (9)تَععْدَعُم الفيْكععرََة الَقْومي تَعَعلِّمي
ُ
يَها يفي إُعُفععوسي امل ْي َهععشيهي النُُّصععوصي . َوتُعغَععشِّ فَعَفْلععال  َعععْن َكععْو

                                                 
 .1/99ع  9 ( 1) 
 .2/31ع  9 ( 2) 
 .2/45ع  9 ( 3) 
 .2/51ع  9 ( 4) 
 .2/19ع  9 ( 5) 
 .1/44ع  11 ( 6) 
 .1/11ع  11 ( 7) 
 .1/11ع  1 ( 8) 
يَّةِف ص ) يَْشُكُر  يبْعرَاهيم أَإيِف يف كيَتابيهي  ( 9)  َّْ ال( 191اللَُّغُة َبَ  القومّية َوالَعاَلمي يََّة يفي َحقييَقةي أَْمريَها ُشُعوُر النَّعاسي يفي َأ َقْومي

َع ْْ هلي َّْ َهَشا الَلُُّعوَر َ يَتيمُّ  يَّ  يَذا تَععَوافَعَر ع َ ََُْتَمٍ  َما بيكَياِنييْم َوَ َيُّ يهيْم َعْن َغُْييهيْمِف َوَأ ْ  عيعدَّة  ُمَْلعتَعرََكة  هي ءي النَّعاسي ُمَقوَِّمعا : لَُ
َْلتَعرََكةُ اللَُّغُةِف َوالدِّ 

ُ
َصاليُح امل

َ
 .يُنِف والتعََّقالييُدِف َوالتَّارييُخِف َوامل
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عععع ؛  بياللُّغَعععةي الَعَربييَّعععةي ع َواللُّغَعععُةِف يَّعععة ي ْي الَقْومي عععْن ُمَقوَِّمعععا ععع ، مي ِفَ َريْعععَبِف ُمَقعععوِّم  َأَساسي َّْ َأْصعععَقابَعَها َععععَرب  ُهُم  َوَأ عععنعْ مي
ُِّف  ُِّف امليْصععرييُِّف َوالسُّععورييُِّف والعيرَاقيعع ُِّف واألُْرُد ي نَععا ي ُِّف َواللُّبعْ َْغععريِبي

ُِّف َوامل  َتَمثعِّلَععة  ِف مُ (1)ديينييَّععة   َها ُإُصععوص  يَعتَعَقععدَّمُ  والَيَمععِني
ْي الَكعععريمي ِف وَ (2)بيعععالُقْرِ عععرييف اََعععديي ي النَّبَعععوييِّ اي عععُدَها َوُيَسعععاإيُدَها ِف اي (3)الَلَّ ُإُصعععوص  تَعَتَقعععدَُّث عيعععْن تَعععارييخي يُعَعا ي

ِف  ععععهيْم؛ ُمععععُدِنييْمِف َوقُعععععرَاُهمْ َوَعععععاَداِتييْمِف َوأَرْ َوتعُععععرَاثيهيُم الفيْكععععرييِِّف الَععععريبي عععع   ي .  ي ععععيخي الفيْكععععرَةي وَُكععععلُّ َذليععععك يَعْرمي َ  تَعْرسي
يليهيا يفي إُعُفوسي أَبْعَنانيَها َْصي يَّةيِف َوَت  .الَقْومي

ُّ الَععععاَلمي ُِّف  ْإَسعععا ي عععْلطَةي َوأَمَّعععا البُعْععععُد اإلي َهعععاجي السُّ نعْ ِف يفي مي ععع ِّ َْدَرسي
عععر ا يفي اليطَعععابي امل فَعنَععععرَاُهِف أَْيل عععاِف َحا ي

طَاَلعَ ) الفيَلْسطيينييَّةيِف يفي ُكُتبي 
ُ
 ِفالَّع ي َتَلعمََّنْ  َأَحادييع َ  ِف ِف َوُهَو َماثيل  بعَع ِّ  يفي تَعْلعَك النُُّصعوصي (ةي َوالنُُّصوصي امل

ْإَساإييَّةي  ْي اإلي َََلارَا ُل بيا َهعا الفيْكعرييِِّف  تَعتَّصي عي َ اأُلْذَرىِف َوبي يإْعَتاجي أَْو أَْععالٍم ِف (4) يْإَسعاإييَّةٍ  أَْو تَعَتَقعدَُّث َععْن َمَوا ي
َعَرب ععاأَْعععالٍم لَْيُسععوا 

َّْ اْذتييَععاَر إَععصٍّ ليُمَللِّععٍفِف لَععْيَِف (5) ٍّ ِف َوميَّععا َ َذَفععاَء فييععهيِف َكععَشليَكِف َأ ععَقة   (6)بيَعععَرِبي َصععْرَذة  َوا ي
ُي لي  ِّ لي لتعَّْرويي ْإَسا ي  .لْفْكري اإلي
 

ا ً:ُمَؤلُِّفوَها:ًَخاِمسا
طَاَلَعععةي َوالنُُّصععوصي )َحععَرَص ُمَللُِّفععو ُكتُععبي 

ُ
ْْ َُيَثِّععَل قَانيُلوَهععا  ِف عيْنععَدَما(امل ععْعرييََّةِف َأ اْذتَععاُروا ُإُصوَصععُهُم الَلِّ

يَّةي  ْسالمي  .ُُمَْتليَف الُعُصوري اأَلَدبييَّةيِف َواألَْقطَاري الَعَربييَّةي َواإلي
اٍدِف َوَطَرفَعَة بْعني  ْعر ا ليَعْنتَععرََة بْعني َشعدَّ ُد يفي الَقديميي شي الَعْبعديِف وََكْععبي بْعني زَُهعُْيٍِف  أَمَّا النُُّصوُص الَلِّْعرييَُّة فَعَنجي

ِف َواَُ  ْيني اَلطييعععبي ْي العععدِّ ِف َوَأِبي البَعَقعععاءي الرُّإْعععدييِِّف َوليَسعععا عععاَعاِتي َُييِِّف َوالسَّ ٍُ َوُعَمعععَر بْعععني َربييَععععَةِف َوالُبْقععع عععدي بْعععني ُزَريععع مَّ
ِف َوُعَمَر الَيَّامي  ُتَعَن ِّ

 . البَعْغَدادييِِّف َوامل
عععُد يفي اََعععديي عععْعر ا ليَُلعععَعرَاَء َععععَرٍب فيَلْسعععطينييَِّ ِف َ َاَاُْمعععو َوَنَي ِف َوتَعْوفييعععُ د َدْروييعععيِف َوفَعععْدَوى طُوقَعععاْ ي شي

ِف َوَْجَال قْععَوارِف َوعيْبعدي اللَّطييعف َعقيعلِف َوُسعال َيجَّعاوييِف َوُلْطفيع  َزيّاَدِف َوُحْس  مهنَّاِف َوَعْبدي الَكريميي الَكْرمي ِّ َفة ا
ِف ُلول؛ َوميْصرييِّ َزغْ  ََلعام الرِّفَعاعي ؛ َوُسعورييَِّ ِف َكنيع َار قَعبَّعا ي َ  َكََمْحَد َشوقي ِف َوَأمْحَد رَامي ِف َوَعليع  َاُْمعود طَعهِف َوهي

َناإييَِّ ِف َك ييليعا أَبُعو َما ع ِف َو يْليَعَوزَكي  قُعْنُصل؛ وعيرَاقييَِّ ِف َكَبْدر َشاكير السَّيَّابِف َوُاَمَّدي اجَلَواهيرييِّ؛ َولُبعْ اس أَبُعو  ي
 .َشبكة؛ َوََيَنييَِّ ِف َكُمَقمَّد ال َّبُيي؛ َوَمْغريبييَِّ ِف َكُمَقمَّد اَََلوي

                                                 
يَّةِف ص : يُعْنَظرُ  ( 1)   .193 يبْعرَاهييم أَإييِفِف اللَُّغُةِف َبَ  القومّية َوالَعاَلمي
 .21/2ع  11ِف و1/2ع  9ِف و1/2ع  1: يُعْنَظُر َعَلى َسبييلي امليثَالي  (  2) 
 .2/2ع  11ِف و2/2ع  9ِف و2/2ع  1: ثَالي يُعْنَظُر َعَلى َسبييلي املي (  3) 
 .1/15ع  11ِف و2/113ع  9ِف و 113ِف 2/11ع  1: يُنْ َارُ  ( 4) 
 .111ِف 2/113ع  9ِف و2/94ع  1: يُعْنَظرُ  ( 5) 
 .1/15ع  11ِف و 113ِف 2/95ع  9ِف و142ِف 1/91ع  1: يُعْنَظرُ  ( 6) 
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يَلة  ليتَعْعلييمي الَعَربييَّةيِف بَعْل إعَعرَاُهْم يفي َكثيعٍُي ميعنَّ  وَ َْ َيْكَتفي ُمْنتَعُقو َهَشا ْعرييَّة  َأصي َا أَْوَرُدوُه ُدُروس ا شي الَلِّْعري ِبي
ْي  َْْععع َ اأَلْحيَعععا عععْعرييَّة   ي عععافييَّة ِف  عععشيهي النُُّصعععوَصِف ُإُصوص عععا شي َْ هي ْي  ِف يُعْتبيعُعععو عععَوا َ  ِف اْسعععتيْكمَ ( اقْععععرَأْ َواْسعععَتْمتي ْ ) ُعنعْ ا

ْدَمععة   ععديهيْمِف َوذي ععتَعَعلُِّم  ليَمَقصي
ُ
ْْ يَعتَعَعععرَُّف امل ْرص ععا َعلَععى الَُلععُمولييَّةيِف َوَأ عع ي أَلْهععَدافيهيْمِف وحي ْقععَداٍر َكععاٍف مي ععْعري َ  مي َن الَلِّ

تَعَعلُِّم َعَلى َقَصعانيَد ليَُلعَعرَاَء قُع
ُ
ِف َوأَْفَكاٍرِف َوُرؤ ىِف فَعَيقيُف امل ٍْ َا َُيَثعُِّلُه ميني اَتَِّاَها ِِّف ِبي  اَمىِف َوُاْعَدثيَ ِف فَعيَعْقعرَأُ دَ الَعَرِبي
ِف َوابْعععني ز  عععْعر ا ليلصِّعععمَّةي الُقََلعععُْيييِِّف وَُكثَععععُيِّي َعععع ََّةِف َوالُكَسععععي ِّ ِف َوَأمْحَعععد َشعععْوقي ِف َوأَ يْعععدُ شي َْ ْفليعععحِف َوَمْععععُروف و

ُ
مْحَعععد امل

ة غلعيِف َوَعْبعدي  ََي ِف َوَأمْحَد الصَّايفي النََّجفي ِف َوَأمْحَد َمَطرِف َوَحَسن َجاد َحَسعنِف َوُمعيع  بسيسعوِف َوَصعا الرَُّصايفي
 .السَّتَّار َسليمِف َوُمرييد الَبُغوثي ِف َوَوليد َسيف

َتعيلُِّمِف  
ُ
ٍْ ُُمَْتليَفعٍةِف تَعْتبُعُ  العدُُّروَس َويَقيُف امل َواإَعا َْْعَ  ُعنعْ ِف ليَُلعَعرَاَء ُُمَْتليفيعَ ِف  َكَشليَكِف َعَلى َأْشعَعاٍر َشع َّ

 . اأَلْصلييَّةَ 
عع َهععاُج فيَلْسععطييِني،ِف َوُهععْم أَْعلَععُم مي ِف فَاملينعْ ععْن َغععُْييهيمي ععَعرَاَء الفيَلْسععطيينيّيَ  َأْكثَعععُر مي َّْ الَلُّ ُر َأ ععَواُهمي َوالظُّععاهي ْن سي

هي  ُّ يفي َحَياتيهيِف َوَمَعاشي َا يُعَعاإييهي الَلَّْعُب الفيَلْسطييِني  .بيَقَلايَاُهْمِف َوِبي
ْي اهلََمعشَ  َّ َإصًّعا ليبَعديي ي ال ََّمعا َها ُإُصوص  ليُمَللِّفيَ  ُقَداَمى  ي نعْ َواإُعُه َوأَمَّا النُُّصوُص الّنْثرييَُّة فَعَلْيَِف مي ِِّف ُعنعْ ا ي

قَ )
َ
َواإُعععُه ِف َوَإصًّعععا َبْعععني َذْلعععُدْو(1)(اَمعععُة البَعْغَدادييَّعععةُ امل ُّ َ عععُرورَة  )ِف ُعنعْ ْإَسعععا ي عععْن (2)(اَْجتيَمعععاُع اإلي عععَش مي ) ِف َوَإصًّعععا أُذي

لَعععةٍ  لَعععٍة َولَيعْ عععْن كيتَعععابي (3)(أَلْعععفي لَيعْ عععَشا مي َا (َقَصعععصي الَععععَربي )ِف َوَإصَّعععْ ي أُذي ُْ َأَحعععديمي عععَوا ْحَسععع) ِف ُعنعْ ْي َجععع َاُء اإلي ِف (4)(ا
عليي ِّ )َوثَاإييهيَما  َْوصي

ُُ امل َْ الَكعريمَيِف َواََعديَيَ  النَّبَعوييَّ (5)(زيْريَاب  َو يْسعق ِف َوأَمَّعا النُُّصعوُص البَععَواقي ِف َمعا َذعال الُقعْرِ
ععععتََّة ُكتَّععععاٍب لَْيُسععععوا َعَرب ععععا ّ سي ِف َعععععَرب   َي َْ ََْصععععَقابُعَها ُاْععععَدثُو ععععرييَف؛ َف ِف َوجوزيععععف فوركيععععاْجععععاِب كي: ِف َوُهععععمْ الَلَّ

َويَقيععععععلُِّف َهاُهنَععععععاِف . موباسععععععاْ .د . اِف َوأإطععععععواْ تَلععععععيخوفِف َوأرويععععععن أدمععععععاِْف َوروي أإععععععدروزِف َوج سععععععي اراب
ْمنَ  ِف وَ  َ  ي َْ ُهْم ُمَللُِّفعو َهعشيهي الُكتُعالُكتَّابي الَعَربي الُكتَّاُب الفيَلْسطيينييًّو عنعْ رييُِّف َولياإعة بعدرِف مي ِف َوَذليعل  السَّعَواحي بي
َاصَّعٍة الُكتَّعاُب امليْصعرييُّ َوالكُ  ِف َوِبي عَن الَععَربي عرُُهْم مي ُهْم  يبْعرَاهييم َجاللِف َوَيْكثُعُر َغيعْ نعْ ِف َومي َْ ُهْم تَّاُب األُْرديإييُّو عنعْ ِف َومي َْ و

ِف َوَاُْمعععود َحعععافيْ   يبْععععرَاهييمِف َوَعْبعععُد ا عععد  البَعيُّعععومي ُّ َجعععازييِف َوُاَمَّ عععد زََكرييَّعععا  يبْععععرَاهييمِف َوفُععععَلاد حي لَع ييععع ي البيَْلعععرييُِّف َوُاَمَّ
عععرُهُ  عععد َعلَععع  َحعععافي ِف َوَغيعْ ُِّف َوُسعععَهُُي الَقَلَمعععاوييُِّف َوُاَمَّ يُم املعععازي ي ِف يُوُسعععف الَقعييعععدِف َوُمْصعععطََفى ُسعععَويفِف َو يبْععععرَاهي مي

بَعة العَوادييِف َوَعليع  الطَّ  ا يفي الَقانيَمعةي الَعَربييَّعةي َويْلَقاإَ  ِّف َوهي َْ َصعَْبيي الَقبَّعا ي الَحعُ  َعلَعى .  ْنطَعاويّيِف َوُهعْم ُسعورييُّو
ُ
َوامل
ُهم َمْن َ ْ َُيَْ  ِبييْثلي هَ  نعْ ُر َمْنُكورٍَةِف َومي ُهْم َمْن َلُه ُشْهرَة  َغيعْ نعْ َّْ مي ََدييثَةيِف َأ  . شيهي الَلُّْهرَةي َأْصَقابي النُُّصوصي ا

                                                 
 .2/43ع   1 ( 1) 
 .1/19ع  9 ( 2) 
 .1/29ع  1 ( 3) 
 .1/111ع  1 ( 4) 
 .2/123ع  1 (  5) 
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عْن َوفْععرَةي النُُّصعوصي الّنْثرييَّعةي  ُُلوَِّهعا َوَلَعلَّ الَقْصَد مي َّْ لَُغتَعَهعا أَقْععَرُب  يَ  لُغَعةي الَعْصعري؛ لي َعاِف َأ ََدييثَعةيِف وََكثْعَرِتي ا
َْ يفي لُغَعععةي  ّ َيُكعععو عععْمَن َمعععا يَعْنبَعغَععع  أََ ْْ ُتْسعععَلَك  ي ِف الَّععع ي َُيْكيعععُن َأ ِف َوالتعَّرَاكييعععبي عععَن األَْلَفعععاظي ععع ِّ  مي َْدَرسي

اليطَعععابي امل
َعا
ُ
ععريِف َوأَإعََّهععاِف َكَمععا امل ْدَمععة  َ ُُيَقُِّقَهععا صي َِّف َوفَعْلَسععَفَتَهِف ذي َهععاَج الفيَلْسععطييِني َيْظُهععُرِف قَععدََّر ُُمَْتاُروَهععاِف أَإعََّهععا ََتْععديُم املينعْ

 .النُّصَّ الَقديميُ 
 

ا ً:َمَصاِدرَُها:ًَساِدسا
ععع ،ِف  َْصعععَدريِف َمْطلَعععب  عيْلمي

َّْ ذيْكععَر امل ِف َأ ععع ِّ ِف يفي الَبْقععع ي العيْلمي َْعلُعععومي
ععَن امل َوَجععَب الَعَمعععُل بيعععهيِف َوَْْقييُقعععُهِف مي

ععقَّتيهي  ِف َويُعَقوِّيععهيِف َوَيَْلععَهُد بيصي َّْ َذليععَك يُعَععع ُِّز الععنَّصَّ ُععَللِّفيَ ِف فَعع ي
ثيَ  َوامل طَاَلَعععةي )َوَلكيععنَّ ُمععَللِّفي  ُكتُععبي . لَععَدى البَععاحي

ُ
امل

ْنعُه العنَّصَّ  ِف  َْ َُيْريُصواِف َدانيم اِف َعَلى ذيْكعري َمْصعَدريهيمُ (َوالنُُّصوصي  فَالنَّعاميُر يفي َمَصعاديري ُإُصعوصي . الَّعشيي َأَذعُشوا مي
 َّْ ِف َوَأ عَن َمَسعاَحةي العدَّْرسي ٍْ َمعا مي َهعا َمعا قَعْد أُثْبيتَعَ ِف َوإُعصَّ َعَلْيعهيِف يفي َمَكعا نعْ َّْ مي ِف جيَيعُد َأ َهعا َمعا َ ْ َهشيهي الُكتُعبي نعْ  مي

 .ُيََلْر  يَ  َمْصَدريهي الَبتَّةَ 
عرَ فَالنُّ  ْْ يُْشَكَر َمَكاإُعَها فييَهعا َدقييق عاِف َغيعْ ْْ تُعْلَذَش ميْن َدَواوييني ُشَعرَانيَهاِف َوَأ أَإعَّنَعا  ُصوُص الَلِّْعرييَُّة يَعْنَبغي  َأ

ْعرييَّة  اْ ْاتُفيَ  بيالَقْولي فييَها ْنعهُ : إَعَرى ُإُصوص ا شي َّْ َهَشا الَلِّْعَر مي َّْ ليلَلَّاعيري دييَواإ ا َو ي َوُإُصوص عا أُْذعَرى قييعَل ِف (1) ي
بيَها َّْ لَععُه َدَواوييععنَ : يفي َصععاحي ْنععُه َهععَشا الععنَّصُّ عيععدَّة    ي ععَش مي ُْ الَّععشيي أُذي يَوا ُِْف وََ ْ (2)ِف وََ ْ يُععْشَكري الععدِّ يَوا ِف أَْو ذُكيععَر الععدِّ

َهععا يفي َهععشَ (3)تُععْشَكري الصَّععْفَقةُ  ععَياٌّي ِف َوُإُصوص ععا ثَاليثَععة  َ ْ يُععْشَكْر َشععْ ء  َعنعْ َُ بَعْعععُض . (4)ا السِّ ْْ يُعَوثَّعع ٍايععُب َأ ُي َوالَع
ْيععع ي 
َ
عععاعيري امل ْْ عيْنعععَد رَْأسي الَلَّ عععَد عععن رُقْعَععععٍة ُوجي ْي  يْإََلعععاديَها(5)النُُّصعععوصي مي عععْن َمَكعععا َوَمعععا َوْجْدتُعععُه ُمَوثعَّق عععا . (6)ِف أَْو مي
َْ فَعَقعْ ِف َأَحعُدُمَا لي  َ ِف  يَ  َحدٍّ َماِف َإصَّا وقعد رْو فعدوى ذلعك " َفعْدَوى طُوقَعاِْف َوإَعْقعرَأُ يفي َذليعَك تَعْوثييق ا َمْقُبو

َمعا ليَمْقُمععود َدْروييعيِف َوإَعْقعرَأُ يفي َذليععَك (7)(19الفصعل ()الرحلعة األصعععب: )يف كتاِبعا ديعواْ امععود "ِف َوثَاإييهي
 .(8)"1/352مُ: درويي

                                                 
 .1/35ع  1: يُعْنَظرُ  (  1) 
 .92ِف 2/43و 1/11ع  11ِف و133ِف 2/23ِف و99ِف 1/21ع  9ِف و13ِف 1/11ع  1: يُعْنظرُ  (  2) 
 .114ِف 1/111ع  11ِف و2/19ع  9ِف و132ِف 12ِف 2/35ع  1: يُعْنَظرُ  (  3) 
ِف 1/35ع  11ِف و115ِف 2/51ِف و119ِف 1/11ع  9ِف و119ِف 2/11ع  1ِف و119ِف 1/11ع  1: يُعْنظَعرُ  (  4) 

 .112ِف 2/13ِف و51
 .1/111ع  1: يُعْنَظرُ  (  5) 
 .2/29ِف و1/11ع  11ِف و1/41ع  9ِف و2/111ع  1: يُعْنَظرُ  (  6) 
 2/19ع  1 (  7) 
 .2/11ع 9 (  8) 
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َْ ا ْْ َكععا ععا َأ َهععا إُ أَلَعععمُّ َوأَمَّععا النُُّصععوُص النَّْثرييَّععُةِف فَعَلمَّ نعْ َِف َكاإَععْ  َمَصععاديرَُها اأَلْغلَععُب مي ُصععوص  ليْلُمْقععَدثي ي
ْْ َكثيععُي اِف َوأُْغفيلَععْ  َأْحَياإ ععا َد َحدييثَععة ِف ُحععدِّ
َصععاديري . (1)

َ
ععَن امل َْ مي ْْ َيُكععو ََُْمليععهيِف َ يَعْرقَععى َأ َُقععدَُّدِف يفي 

َواََععدييُ  امل
َْ َشععع َُ َمعععا بَعععا يَّعععةيِف َوفْععع ْي القييَمعععةي العيْلمي ععع ِّ َذا ْ   َثمَّ فَعععع. انيع ا َمْعُروف عععا يفي الَبْقععع ي العيْلمي َعععال ََ ُإُصعععوص  َمَصعععاديرَُها 

ثْعععلُ  يَّعععة  ُاَكََّمعععة ِف مي ْسعععالمي : )لَْيَسعععْ  عيْلمي عععلي )ِف َو (2)(َََلَّعععة َمْنعععََبي اإلي ِف َو (5)(الَععععَرِبي )ِف وَ (4)(بَعْلَسعععم)ِف َو (3)(الَكْرمي
َوُإُصعععوص  َمَصعععاديرَُها ُكتُعععب  َحدييثَعععة ِف  ( بَعْرإَعععاَمُ  يَذاعيععع ّ )ص  َمْصعععَدرَُها ؛ َوُإُصعععو (7)(طَبييبعععكَ )ِف وَ (6)(اهليعععالل)َو 

َواءُ ) َككيتَعععابي  ِف َو ( الغيعععَشاُء َوالعععدَّ ِّ )ليَصعععَْبيي الَقبَّعععا ي عععَبابي الَععععَرِبي عععد َحعععافي ِف َو ( ُمْسعععتَعْقُل الَلَّ ُْ )ليُمَقمَّ َييتَعععا ( ا
ععد َسععلييمِف َو  ْي َوالسُّععنَّةي  يفي َ ععوءي )ألإععدروزِف ترْجععة ُاَمَّ للتّعَهععام  إقععرةِف َوَغععُْيي ذليععَكِف َوُإُصععوص  َوَ ععَعَها ( الُقععْرِ

طَاَلَعةي َوالنُّصُ )م َللُِّفو ُكُتبي 
ُ
نَعَها ُإُصوص ا(وصي امل َّْ مي ْي  ِف َبْل  ي ر َجَلَسا ْْ ميْن َاَا ي َش َََْم ي اللُّغَعةي الَعَربييَّعةي يفي  أُذي

 . (8)الَقاهيرَةي 
َُلمَّعع
َْ امل َْ َهععشيهي النُُّصععوُص ُمتَعَوزَِّعععة  وََكععا ْْ َتُكععو ْقععَدثي َ  ُلِف يفي رَأْييعع ِف َأ

ُ
ْْ َ ْ َيُكععْن َعلَععى الُقععَداَمى َوامل ِف فَعع ي

ْقَدثي َ 
ُ
ْْ َيُكوإُوا ُمَتَساويييَ  َمَ  امل ْن َأ َْوُفوَرِف َفال أََقلَّ مي

 .َح ُّ الُقَداَمى ُهَو امل
َشععارَُةِف يفي   ِف َشا َهعع َويَعْنَبغيعع  اإلي ععْن َوْ عع ي ُمععَللِّفي  َهععشيهي الُكتُععبي ِف مي ععن النُُّصععوصي َّْ ُْجْلَععة  مي ِف  يَ  َأ ععَياٌّي السِّ

ْقتَعععَبِفي 
ُ
عععُيُوا  يَ  َمْصعععَدري امل ْْ ُيَلي َْ َأ عععْن َغعععُييهيْمِف ُدو َْ مي ِف يَعْقَتبيُسعععو ْي َوَهعععَشا أَْمعععر  َ . (9)َوأَإعَُّهعععْمِف يفي بَعْععععضي اأَلْحيَعععا

ععَد َْجَّععجَيُععوُزِف  يَذا تَععشَكَّْرإَا أَ  طَاَلَعععةي َوالنُُّصععوصي أَْهععَداف ا َمْعريفييَّععة ِف َوَمَقاصي
ُ
َيُيععلَّ  َو يْغَفععاُل َهععَشا اجلَاإيععبي . ة  َّْ ليُكتُععبي امل

 .بيَشليكَ 
ِف يفي َهَشا السِّيَ   ُي َوََُْمُل الَقْولي َّْ اإليْذالَل بيتَعْوثيي ِف َأ ُيَ  اٌّي ِف أَوي التعَّْقصي ِف يفي َذليَكِف ُيْلععيُف  النَّصِّ العنَّصَّ

َجعععاُل ليلطَّْععععني يفي 
َ
عععَح امل ْْ يَعنعَْفسي ععع ِف يَقيين عععاِف  يَ  َأ َّْ َذليعععَك يُعْفلي عععْن َمَكاإَتيعععهي عيْنعععَد قَارينيعععهيِف َوَأ  َدْوَر َهعععشيهي َوُيْلععععيُف مي

 . اللَُّغةيِف َوَمَكاإَتيَها يفي إُعُفوسي أَبْعَنانيَها

                                                 
ْد َمْصععَدُرَها يُعْنظَععرُ  (  1)  ععَن النُُّصععوصي الَّعع ي  َْ ُُيَععدَّ ِف 155ِف 99ِف 231ع 9وَ  ِف111ِف 1/113ع  9ِف وَ 1/91ععع 1: مي

 .112ِف 12ِف 14ِف 53ِف 33ِف 2/23ع  11ِف و125ِف 1/15ع  11ِف وَ 194ِف 142
 .2/93ِف 1/9ع  1 (   2) 
 .1/93ع  1 (   3) 
 .2/29ع  1 (  4) 
 .153ِف 2/114ع  9: ِف َو 2/51ع  1 (  5) 
 .139ِف 113ِف 2/11ع  1 (  6) 
 .1/49ع  9 (  7) 
 .1/91ع  11 (  8) 
 .44ِف 21ِف  25ِف 1/11ع  11: يُعْنَظرُ  (  9) 
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َّْ َمَصععاديَر النُُّصععوصي العَ  ََ َُ يُععوحي  بيعع ءي َقة  َربييَّععَة تَعْبععُدو َ ععيعِّ َوَمععا َسععَب ِف قَلععيال  إَعْفُعَهععاِف  يَ  َحععدٍّ َدفَععَ  َهععلَُ
نعْ  ععْن إَعْفعيععهيِف يفي مي ََصععاديريِف الَّععشيي  َّععرُُّه َأْكبَعععُر مي

ععَن امل ثْععلي َهععَشا النعَّععْوعي مي ُععَللِّفيَ ِف ليالْعَتَمععادي َعلَععى مي
َهععاٍج َيْسععَعى  يَ  امل

يَّةٍ  ُي ريَساَلٍة تَعْعلييمي َها اأَلْجَيالُ َْْقيي نعْ  .ِف تَعْربَوييٍَّةِف يُفييُد مي
 

ً:الُخالَصةًُ
 
ِِّف , َوبَعْعععدُ   عععق اِف  يفي النعُُّهععوضي بيالَلَّععْعبي الفيَلْسعععطييِني َّْ ليلُّغَععةي الَعَربييَّععةي أَثعَععر ا َوا ي ععا َ َشععكَّ فييعععهي َأ َّْ َفميمَّ َوَأ

يعع ي إعَععَواحي  َحيَ  النعَّْفعع ي  َهععَشا األَثعَععَر َعظيععيمُ  َ يفي ْجَي ْْ يُععويلي َّ َحععاَوَلِف َمععا اْسععَتطَاَعِف َأ ٍاإْعَهععاَج الفيَلْسععطييِني َّْ ا ي اتيععهيِف َوَأ
ُُّ َذليععَك َمععا يَ  ععْن ريَعايَععٍةِف َوعيَنايَععٍةِف َوتَعْقععدييرٍ  ْسععَتقي  مي

ُ
َّْ َهععشيهي امل ععْن َأ ععَعة  ِف َعلَععى الععرَّْغمي مي ْْ ُمتَعَوا ي َُ َمععا َقاَولَععَة بَععَد ِف َوفَعع

 .أَإْعَبَه  يلَْيهي الَبْق ُ 
ععععْلطَةي الَوطَنييَّععععة  َهععععاجي  السُّ نعْ ْصععععالَح اللُّغَععععوييَّ ُهععععَو َأَحععععُد أَْهععععَدافي مي َّْ اإلي َّععععا َ َشععععكَّ فييععععهيِف أَْيل ععععاِف َأ  َومي

ثَععابَعرَةيِف 
ُ
َّ َمععَ  امل َاَرَهععاِف  ي َ َّي ْْ تعُععْلِتي لَععةيِف الَّعع ي َ يُعتَعَوقَّععُ  هَلَععا الَفععالُحِف َوَأ دَ الفيَلْسععطيينييَّةيِف اآلجي

ُ
اَوَمععةيِف َواَْسععتيْعَدادي َوامل

 .ليَشلَكِف َوالتَّْخطيي ي َلهُ 
طَاَلَععععةي َوالنُُّصعععوصي )بي َص ُُمْتَعععاُرو ُإُصعععوصي ُكتُعععْد َحعععري َوقَععع 

ُ
َْْقييق عععا ليَمعععرَامييهيْمِف َمعععا أَْمَكعععنَعُهْم َذليعععَكِف ِف (امل

ععديهيْم يفي  هي  َوَمَقاصي ْْ َيَلععُعوا بعَععْ َ أَيْععدي َمنَععاهيجي عع َ  يْمِف َأ َُدرِّسي
ِف ُإُصوص ععاامل ععَدة ِف ُمَْلععتَعرََكة   ِف َوالطُّععالَّبي ُ َثِّععُل لُغَععة  َواحي

هُ  نعْ ِِّف تُعَنظُِّم َحَياتَعُهْمِف َوَيْسَعى ُكلُّ فَعْرٍد مي َعا أََداء ِف َوإُْطق عا ِفةي ْم  يَ  َ َثُّعلي َهعشيهي اللَّغَعليلَلَّْعبي الفيَلْسطييِني ِف ليعَشا َو يتْعَقاِني
عشيهي  عْن هي يُعَهعا . يعُعَروُِّج ليْلَخطَعابي الَععامي ِّ الفيَلْسعطييِنيّ  النُُّصعوصي    َْ إَعَر َإصًّا مي  َتْسعُمو َععني تَعْعلُعوِف وَ فَالنُُّصعوُص ْجَي

ععااللَّْهَجعع ْي الفيَلْسععطيينييَّةيِف بَععْل عمَّ ِف الّعع ي َكاإَععْ  ُمْتَععدَّة  َعلَععى   ا ْي ععَن اللَّْهَجععا َْ َشععانيع اِف َمَْلععُهور ا لَععَدى الَعععَربي مي َكععا
َعٍة ميَن اجَل ييرَةي الَعَربييَّةي  رُقْعَعةٍ   .َواسي

ِف َوَِمععععُل َأ ِّ َوَصععععَفُ   َويفي اليتَععععامي َأْشععععُكُر َلُكععععْم   طَاَلَعععععةي )ُصععععوَص يفي ُكتُععععبي النُّ ُحْسععععَن اَْسععععتيَماعي
ُ
امل

ًِّف َكََلععععَف َعععععنْ َوالنُُّصعععع ِف َوْصععععف ا َدا إْعبَععععاهي  َ  َدْوري اللُّغَععععةي الَعرياَ  وصي َيَفععععاظي   بييَّععععةيِف يفي اإلي اهلُوييَّععععةي الفيَلْسععععطيينييَّةيِف َوا
َهاِف َوَعلَ    .فيَلْسطييِنيِّ ى ثَعَقاَفةي الَلَّْعبي الَعَليعْ

 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
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ً
ً

 :ثَ َبُتًالَمَصاِدرًِ
 
ِف َدْولَعُة فيَلْسعطيَ  ع عع1 ع ِّ ع اجلُعْ ُء الثَّعا ي ع ي اأَلَساسي اي وي  الُعلُعوُم اللَُّغوييَّعُة ليلصَّعفِّ التَّاسي ِف زَارَُة التعَّْربييَعةي َوالتّعْععلي ميي الَععايلي

ِف رَام اهللِف  ُي ََناهي
نَعقََّقُةِف َمرَْكُ  امل

ُ
َعُة التَّْجرييبييَُّة امل  .م 2119الطَّبعْ

يع  2 يَّةِف  يبْعرَاهي َعاريفي ِبييْصَرِف  ماللغُة َبَ  القومّية َوالَعاَلمي
َ
 .م 1991أَإييِفِف َداُر امل

ْإَسعاإييَُّة َواليعيْلميع ُّ ) اجلُعْ ُء الثَّعا ي ع ليلصَّعفِّ اأَلوَّلي الثَّعاإيوييِّ ( الُعُلوُم اللَُّغوييَّعةُ ) يَُّة ع اللَُّغُة الَعَربي  3 ِف َدْولَعُة (الُعلُعوُم اإلي
َعُة الثَّاإيَيُة التَّْجرييبييَُّةِف َمْر  ِف الطَّبعْ ميي الَعايلي اي ِف رَام اهللِف فيَلْسطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربيَيةي َوالتّعْعلي ُي ََناهي

 .م2111َكُ  امل
طَاَلَعُة َوالنُُّصوُص ليلصَّعفِّ الثَّعاميني ع اجلُعْ ُء اأَلوَُّل ِف َدْولَعُة فيَلْسعطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربييَعةي ع  4

ُ
َععُة  َوالتعَّْعليعيمي امل ِف الطَّبعْ الَععايلي

ِف رَام ا ُي ََناهي
 .م 2119هللِف الثَّاليثَُة التَّْجرييبييَُّةِف َمرَْكُ  امل



 21 

طَاَلَعُة َوالنُُّصعوُص ليلصَّعفِّ الثَّعاميني ع اجلُعْ ُء الثَّعا ي ِف َدْولَعُة فيَلْسعطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربييَعةي ع  5
ُ
َععُة  َوالتعَّْعليعيمي امل ِف الطَّبعْ الَععايلي

ِف رَام اهللِف  ُي ََناهي
 .م 2119الثَّاإيَيُة التَّْجرييبييَُّةِف َمرَْكُ  امل

طَا 1
ُ
َععُة  َوالتعَّْعليعيمي َلَعُة َوالنُُّصوُص ليلصَّفِّ التَّاسي ي ع اجلُعْ ُء اأَلوَُّل ِف َدْولَعُة فيَلْسعطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربييَعةي ع امل ِف الطَّبعْ الَععايلي

ِف رَام اهللِف ُي ََناهي
 .م 2111الثَّاإيَيُة التَّْجرييبييَُّةِف َمرَْكُ  امل

طَاَلَعُة َوالنُُّصوُص  9
ُ
ع ي ليلصَّ ع امل ِف  َوالتعَّْعليعيمي ِف َدْولَعُة فيَلْسعطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربييَعةي  اجلُعْ ُء الثَّعا ي ع  فِّ التَّاسي َععُة الَععايلي الطَّبعْ
ِف رَام اهللِف  الثَّاليثَةُ  ُي ََناهي

 .م 2119التَّْجرييبييَُّةِف َمرَْكُ  امل
ري ع اجلُْ ءُ  1 طَاَلَعُة َوالنُُّصوُص ليلصَّفِّ الَعاشي

ُ
َععُة  َوالتعَّْعليعيمي اأَلوَُّل ِف َدْولَعُة فيَلْسعطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربييَعةي  ع امل ِف الطَّبعْ الَععايلي

ِف رَام اهللِف  ُي ََناهي
 .م 2111الثَّاليثَُة التَّْجرييبييَُّةِف َمرَْكُ  امل

ري ع اجلُعْ ُء الثَّعا ي ِف َدْولَعُة في  9 طَاَلَعُة َوالنُُّصوُص ليلصَّفِّ الَعاشي
ُ
َععُة  َوالتعَّْعليعيمي َلْسعطيَ  ع ويزَارَُة التعَّْربييَعةي ع امل ِف الطَّبعْ الَععايلي

ِف رَام اهللِف  ُي ََناهي
 .م 2111الثَّاإيَيُة التَّْجرييبييَُّةِف َمرَْكُ  امل

ّ اأَلوَّل ليلتعَّْعليععيمي العَّععامي ع  11 َلْسععطييِني
َهععاج الفي َلةِف/ املينعْ ُي  :لُغععد َوَِذععُرْو بُععو أَ  الُطَّععة الَلَّععامي َنَععاهي

َمرْكعع  َتطْععوييري امل
 م1991ِف /الفيَلْسطيينييَّةي 


