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 أ.حمؿد خوفد  افػجر    

 أمغ جلـي افـشوط افثؼويف 

 

 اعمح٤مرضات اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم 
ِ
ـّ اعمجٛمع ؾمٜم٦ًم طمًٜم٦ًم ذم اجلٛمع سملم ظمػميـ: إًم٘م٤مء ًم٘مد ؾم

ىم٤مقمتف، صمؿ مجٕمٝم٤م ذم ُمٓمٌققم٤مٍت ُمًت٘مٚم٦م يمل يتًٜمك ٕيمؼم قمدٍد ُمـ اجلٛمٝمقر آـمالُع 

شم٠ميمٞمٌد ًمدوره  آضمتامقمل  قمغم اًمٜمَِّم٤مـم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمٚمٛمجٛمع-وُم٤م هذه اعمح٤مرضات إٓ

وشمقاصٚمف سم٤معمجتٛمع، وُم٤م ُمـ أطمٍد يٜمٙمر دور اًمثَّ٘م٤موم٦م ذم رومع ُمًتقى اًمٗمٙمر واًمققمل 

 قمٜمد اجلٛمٝمقر-

ر اعمجٛم ع اعمح ٤مرضاِت اًمثَّ٘م٤مومٞم ٦َم اًمت ل ُأًم٘مٞم ٧م قم غم ُمٜم ؼمه  وذم هذا اًمٙمت٤مب يٜمِم 

 وىمد ؿمٛمٚم٧م ضمقاٟم٥َم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وًمٖمقي٦م وومٙمري٦م وومٚمًٗمٞم٦م- 9003,9000قم٤مُمل 

إذ يقاصؾ ٟمنَم ُم٤م ُأًم٘مل ذم ىم٤مقمتف اًمٙمؼمى، ي٠مُُمؾ أن يٜمتٗمع هبذه  واعمجٛمعُ 

اعمح٤مرضات أيمؼُم قمدٍد ُمـ اًم٘مّراء اًمذيـ يريدون هنْم٦ًم ُٕمتٜم٤م ذم مجٞمع اعمج٤مٓت وٓ 

 شمتؿُّ هنْم٦ٌم سمٖمػم صم٘م٤موم٦م-

 

        



  2009 وم ظحمورضات ادجؿع  , 6 ,



- 7 - 

 
 

 اإلدازة بالشفافية

 
 (*)مفـد كقحأ.د.  

 جومعي دمشؼ – ـؾقي احلؼقق 

 ي اإلداريي:ي  ظدة افتؼؾقديي: افِّسِ افؼو -ًٓ أو

فّسيي، حقٌ ـوكً افػؽرة افسوئدة فؼد ظوصً اإلدارة افعومي مـذ افؼدم يف حوفي مـ ا

وشم٘متيض  -اجلؿفقر ون افعومي بعقدة ظـ ظققنإؾضؾ فؾؿصؾحي افعومي أن تبؼك افشم أن  

ؿ وم٢من ٚمٞمف، وُمـ صمَ يٕمٚمؿ سم٤مًمن إٓ إؿمخ٤مص اًمذيـ حتتؿ اًمٔمروف اـمالقمٝمؿ قم ّٓ اًمني٦م أ

. ومـ ثؿ ومٞمف ٤مقمـ يمؾ ؿمخص ًمٞمس ـمرومً  ااًمٕمٛمؾ اعمراد يمتامٟمف سمٕمٞمدً  جيرياًمني٦م شم٘متيض أن 

 ،اشتؼالهلوو ؾؼد ؽرشً افبروؿراضقي مـذ زمـ ضقيؾ يف ضؿر اإلدارة أن تدظقؿ شؾطتفو

 مـ شامء مؽشقؾي. ًٓ وفعؿؾ ضؿـ حؾؼي مغؾؼي بدبفـ يتجسد إٓ 

وجقب أن تظؾ  -دون صؽ -تػرض يافعوم يؾحصاد مراظوةوإذا يم٤مٟم٧م رضورات 

مسوشفو ٕمهقتفو و :ظـ افـؼ واإلؾصوح إظامل بعقدةً و إكشطيو بعض ادجوٓت

ظؾقفو، ؾنن ذفؽ ٓ بودصوفح احلققيي ادختؾػي فؾدوفي، ودو يستى ظذ ذفؽ مـ تلثر ضور 

 ُيَعدُّ ؿوظدة ظومي بوفـسبي ٕكشطي افدوفي إخرى.

نن احسام احلقوة اخلوصي فألؾراد يقجى ظدم إؾشوء ادعؾقموت ادتعؾؼي هبو، وـذفؽ ؾ

ػ معقـي مـ ادقطػغ إرسار افتل يؼقم إؾراد بنيداظفو أو بوإلؾضوء هبو فطقائ ووخصقًص 

 افتل تصى يف خوكي إرسار ادفـقي.افعؿقمقغ، 

                                                   
 ه  0340 . رسمٞم  ع إول 92)*( حم  ٤مرضة أًم٘مٞم  ٧م ذم ىم٤مقم  ٦م اعمح  ٤مرضات ذم ةٛم  ع اًمٚمٖم  ٦م اًمٕمرسمٞم  ٦م سمت  ٤مري  

  م-9003. آذار  92اعمقاومؼ 
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ؼؾقديي ؿد درجً ظذ اتبوع كجد أن اإلدارة افعومي افته٤مشملم احل٤مًمتلم،  سمٕمٞمًدا قمـ وًمٙمـ

 حيؽؿ ظؿؾ اإلدارة افعومي. وظومً  الً فتصبح أص وجقه كشوضفو،هنٍ افّسيي ادطؾؼي يف ـوؾي 

تتؿثؾ يف وجقب أن يؽقن فؾشخص وىمد ىم٤مُم٧م ومٚمًٗم٦م اًمني٦م قمغم ريمٞمزة ه٤مُم٦م 

افقضقح ومـ ثؿ  ؾنن افعالكقي وادعـقي افعوم حقوتف اخلوصي ـوفشخص افطبقعل متومو، 

ظذ رضورة  وارتؽزت هذه افػؾسػي أيًض و ظتداء ظذ حقوة اإلدارة افداخؾقي.ان اّد عَ يُ 

اشتؼالل افعومؾغ ضؿـ اإلدارة، حقٌ إن ادقطػغ شقعؿؾقن بؼدر أؿؾ مـ احلريي 

 إذا ظمٓمر ذم أذه٤مهنؿ أن آراءهؿ ؾمقف يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أظمرون-  ،وآشتؼالل

٦م ذم شمدقمٞمؿ أريم٤من اًمني٦م اإلداري٦م، يم٤من ُمقىمػ اًم٘مْم٤مء اإلداري ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم٤ًممهو

الع إومراد ـمع همٞم٤مب اًمٜمص اًم٘م٤مٟمقين اًمٍميح سم٢موذًمؽ قمغم أؾم٤مس أن اإلدارة همػم ُمٚمزُم٦م ُم

 قم٤مم- سمقضمفومرة ًمدهي٤م، أو ذم شمًٌٞم٥م ىمراراهت٤م قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتق

 ٤مٟمٞمً ىم٤مٟمق اُمٌدً ر اًمني٦م ىمد ادمٝمقا ٟمحق إىمرا ،ومم٤م دقمؿ ذًمؽ أن اعمنمقملم ذم اًمدول اعمختٚمٗم٦م

 قمغم اًمٕم٤مُمٚملم ًمدهي٤م-  ٤موفمٞمٗمٞمً  ٤مواضمًٌ ٗمرض يول طمٞم٤مة اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م اًمداظمٚمٞم٦م، ٤م، يٓمققم٤مُمً 

 وشمٜم٘مًؿ إهار ذم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م إمم أٟمقاع:

ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ سمٕمض ُم٤مهٞمتٝم٤م أ: وهل اًمتل شم٘متيض سمحٙمؿ إرسار بطبقعتفو -1

تٙمت٥ًم ُمٕمٚمقُم٦م ُم٤م هذه اًمّمٗم٦م ِمؽمط ًميُ  الوم وُمـ صمؿإؿمخ٤مص سمحٙمؿ قمٛمٚمٝمؿ وٛمـ اإلدارة، 

 اًمٕم٘مقد احلٙمقُمٞم٦م-و سمذًمؽ- وذًمؽ ُمثؾ إهار اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٜم٤مىمّم٤مت ظم٤مص٦مٌ  ر شمٕمٚمٞمامٌت أن شمّمدُ 

َـّ  ا: وهذا اًمٜمقع ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٞمس ًه إرسار احلؽؿقي -2 إذاقمتف  ذم طمد ذاشمف، وًمٙم

 سمٓمٌٞمٕمتف- ١مدي ُمـ طمٞم٨م اًمٜمتٞمج٦م إمم إذاقم٦م هر ؾمقف شم

: وهل شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت اإلداري٦م اًمتل ي٘مرر اًم٘م٤مٟمقن ظذ كص ااظتامدً إرسار  -3

 ـمٌٕمٝم٤م سم٤مًمٓم٤مسمع اًمني- ساطم٦مً 

 ،ٕمد هي٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤مهل اعمٕمٚمقُم٤مت اإلداري٦م اًمتل ٓ شمُ و :إرسار بحؽؿ افتعؾقامت -4

َـّ و  اًمتٕمٚمٞمامت اًمتل شمّمدر قمـ اًمرؤؾم٤مء اإلداريلم شمٓمٌٕمٝم٤م هبذه اًمّمٗم٦م-   ًمٙم
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 ػ افّسيي ؿد تبؾقر مـ خالل أربع كؼوط هل:ومـ ادالحظ أن افـزوع إ -5

قمدم آـمالع  اؾمتٜم٤مًد إمم٘مرارات اإلداري٦م- اًمّمٗم٦م همػم احلْمقري٦م إلقمداد اًم ,أ

 اعمِم٤مريم٦م ذم صٜمع اًم٘مرارات اإلداري٦م اًمتل هتؿ إومراد-و

 قمدم قمالٟمٞم٦م اعمداوٓت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مصدار اًم٘مرارات اإلداري٦م- ,ب

الع ـمن اًم٘م٤مقمدة إؾم٤مؾمٞم٦م هل قمدم إِ هي٦م يم٤موم٦م اًمقصم٤مئؼ اإلداري٦م، وُمـ صمؿ وم٢م ,ج

 اعمقاـمٜملم قمغم هذه اًمقصم٤مئؼ إٓ سمّمٗم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م-

ىم٤مقمدة قمدم شمًٌٞم٥م اًم٘مرارات اإلداري٦م، وم٤مإلدارة همػم ُمٚمزُم٦م سمتحديد ُمؼمرات  ,د

 إٓ إذا ومرض اًم٘م٤مٟمقن قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ سمٜمص ظم٤مص- ،ىمراراهت٤م

ر قمغم اًمٕم٤مُمؾ ىمد طمٔم  20.9003رىمؿ ذا اًموُمـ اعمالطمظ أن ىم٤مٟمقن اًمٕم٤مُمٚملم اًمًقري 

أو  ٧م هي٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤ماًمتل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م سمحٙمؿ وفمٞمٗمتف، إذا يم٤مٟمذم اًمدوًم٦م أن يٗمٌم إُمقر 

 /أ/اًمٗم٘مرة )  سمٕمد شمرك اًمٕم٤مُمؾ اخلدُم٦م- وئمؾ هذا آًمتزام ىم٤مئاًم سمٛمقضم٥م شمٕمٚمٞمامت شم٘ميض سمذًمؽ

ٕمٛمؾ ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٤مُمٚملم(، يمام طمٔمر قمغم اًمٕم٤مُمٚملم اجلٛمع سملم وفم٤مئٗمٝمؿ وسملم اًم 63ُمـ اعم٤مدة 

ٚمع قمٚمٞمٝم٤م ٓمَ ٤م، وذًمؽ ظمِمٞم٦م إومِم٤مء إهار اإلداري٦م، اًمتل يُ ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ظمّمقًص 

 ،فتزام بوفّسييفال ًٓ ، واشتؽامُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٤مُمٚملم( 63ُمـ اعم٤مدة  /و/ عمّمٚمح٦م اًمٖمػم )اًمٗم٘مرة

ـام  ،ظذ افعومؾ أن حيتػظ فـػسف بلصقل إوراق افرشؿقي وؾؼد حظر ؿوكقن افعومؾغ أيًض 

 مـف(.   64مـ ادودة  /ج/افػؼرة ف أن يؼقم بـزظفو مـ مؾػوهتو )ؾقحظر ظ

إذ  ي٦م هل إطمدى أؾم٤ٌمب اًمٗم٤ًمد اإلداري4صم٧ٌم أن اًمني٦م اإلداروم٘مد  ،وقمغم يمؾ طم٤مل

اًمني٦م واخلقف، ومٛمـ اًمٜم٤مدر ُمـ  قم٤مدة ذم إـم٤مرٍ  ويتؿ اُمًتؽمً  الً د اإلداري ئمؾ قمٛمإن اًمٗم٤ًم

 فم٤مهر- سمِمٙمؾٍ أقمامل اًمٗم٤ًمد  شمتؿأن 

 آكتؼول مـ افّسيي إػ افشػوؾقي: -وثوكقً 

 ومـ ثؿ  ظوم هل افؼدرة ظذ إبصور إصقوء ادقضقظي خؾػ جدران،  بقجفٍ افشػوؾقي 

 إدراك حؼقؼتفو.و افؼدرة ظذ رؤيي هذه إصقوء
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أمو مـ افـوحقتغ افؼوكقكقي واإلداريي، ؾنن افشػوؾقي هل حؼ ـؾ مقاضـ يف افقصقل إػ 

بحقٌ تصبح اإلدارة افعومي إدارة مـ ت اختوذ افؼرار ضؿـ اإلدارة، فقوادعؾقموت ومعرؾي آ

 ووبذفؽ تعد افشػوؾقي متطؾبً خورجفو دعرؾي مو يدور بداخؾفو، قؽػل افـظر مـ ؾزجوج، 

عد ادـطؾؼ كحق ظؼؾـي افعؿؾقي فقضع معوير أخالؿقي فؾعؿؾ اإلداري، ـام تُ  ورضوريً 

ًمدى اإلدارة، ُمـ طم٘مقق اعمقاـمٜملم  ٤مٕمٜمك شمٖمدو طم٘م  واًمِمٗم٤مومٞم٦م هبذا اعم .اإلداريي وترصقدهو

 واضم٥م قمغم هذه إظمػمة جي٥م ُمراقم٤مشمف-و

 :أشمٞم٦مٟمف يتٙمقن ُمـ اًمٕمٜم٤مس ردٟم٤م حتٚمٞمؾ اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ، ٟمجد أوإذا أ

  فتزام ؿوكقني وجقد اإن وضمقد ُمٌدأ اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم قمٛمؾ اإلدارة، يٗمؽمض أوٓ  -1

 بؿؼته كصقصٍ  ػرض ؾرًضوثؿ ؾقجى أن يُ  ظذ ظوتؼ اإلدارة هبذا افشلن، ومـ واؿعٍ 

 ُمٚمزُم٦م- تؼيعقيٍ 

إكام يتؿثؾ بقجقب شعل اإلدارة إن اعمْمٛمقن إهؿ اًمذي حيٛمٚمف اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ  -2

ادعؾقموت افصودؿي ظـ ـوؾي مظوهر افـشوط اإلداري ادقاضـغ وتزويدهؿ بوفبقوكوت و إػ

آـمالع قمغم يم٤موم٦م و ، اًمقصقلُمـ إىمرار سمحؼ اعمقاـمٜملم ذم- ُمع يمؾ ُم٤م حيٛمٚمف ذًمؽ فدهيو

 سمٞم٤مٟم٤مت ووصم٤مئؼ اإلدارة سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م-

 ًٓ ؾنن هذا ادػفقم ذاتف يػرض وصق آٟمًٗم٤معم٤م شم٘مدم  وإذا شمٌٚمقر ُمٗمٝمقم اًمِمٗم٤مومٞم٦م وومً٘م٤م -3

 أو افقثقؼي اإلداريي ادطؾقبي. ،ؽر مؽؾػ فؾؿقاضـ إػ ادعؾقمي

ة افعومي بوإلؾصوح ظـ ظذ ظوتؼ اإلدارويٗمؽمض اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ وضمقد اًمتزام  -4

 -   اإلداري، افتل ـوكً وراء ؿقوم اإلدارة بوفترصف إشبوب افقاؿعقي وافؼوكقكقي

وذم احل٘مٞم٘م٦م إن إؾم٤مس اًمٗمٚمًٗمل اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف ومٙمرة اًمِمٗم٤مومٞم٦م اإلداري٦م إٟمام يتٛمثؾ 

 يكم: اًمتل شمٗمؽمض ُم٤مًمٕم٘مد آضمتامقمل ذم ٟمٔمري٦م ا

قمغم ىمٞم٤مم اعمجتٛمع اًمًٞم٤مد، وىمد شمؿ  ٤مسم٘م٦مٍ ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمألومراد ؾم وطمري٤مٍت  وضمقد طم٘مقٍق  -1

إٓ أن  ، يمام قمؼم اًمٗمٞمٚمًقف ضم٤من ضم٤مك روؾمق-اًمتٜم٤مزل قمـ هذه احل٘مقق عمّمٚمح٦م اجلامقم٦م
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قمغم احلٙم٤مم ٓ يًتٓمٞمٕمقن احلد ُمٜمٝم٤م، أو  اذًمؽ يٕمٜمل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أن شمٌ٘مك هذه احل٘مقق ىمٞمدً 

 آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م-

 ًمٞمد اإلرادة احلرة ًمألومراد-و ًمًٞم٤مد يم٤منإن آٟمت٘م٤مل ُمـ طم٤مًم٦م اًمٗمٓمرة ًمتٙمقيـ اعمجتٛمع ا -2

 إن اًم٘م٤مٟمقن هق شمٕمٌػم قمـ اإلرادة اًمٕم٤مُم٦م، وإن احلري٦م شم٘متيض ُم٤ًمواة إومراد ذم مم٤مرؾمتٝم٤م- -3

  إٓ ذم فمؾ إدارةٍ  ،ودون أدٟمك ؿمؽ وم٢من يم٤موم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م

  نَّ ٜمل سم٤مًمٜمتٞمج٦م أ٦م اإلداري٦م- وهذا يٕميٗمؽمض شمٌٜمل ُمٌدأ اًمِمٗم٤مومٞم وهذاواوح٦م،  قم٤مُم٦مٍ 

 ٜمل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م طم٤مًم٦م اًمتقاوم٘مٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل سمُ قمغم  قمٛمٚمٞم٦م اًمِمٗم٤مومٞم٦م اإلداري٦م هل شم٠ميمٞمدٌ 

 اًمٕم٘مد آضمتامقمل-

 افتطبقؼوت افتؼيعقي ادؼوركي فؾشػوؾقي ؾقام يتعؾؼ بوٓضالع ظذ افقثوئؼ اإلداريي: -وثوفثً 

قمغم اعمقاـمٜملم ـمالع طمؼ ا شمٌٜم٧مؾ اًمدول إورسمٞم٦م اًمتل ائًم٘مد يم٤مٟم٧م ومرٟم٤ًم ُمـ أو

اًمذي ، 09.3.9000ل سم٘م٤مٟمقن اعمٕمدَّ  01.1.0312طمٞم٨م صدر ىم٤مٟمقن  ،اًمقصم٤مئؼ اإلداري٦م

وبؿؼته هذا افؼوكقن أصبح فألؾراد  -ل سم٘م٤مٟمقن حتًلم قمالىم٦م اإلدارة سم٤معمقاـمٜملمٛم  ؾُم 

فرؿوبي آضالع ظؾقفو، وأكوط افقثوئؼ اإلداريي وادتعومؾغ مع اإلدارة حؼ آتصول بؽوؾي ا

 :هل جلـي افدخقل ظذ افقثوئؼ اإلداريي ،ظذ تـػقذ ذفؽ بسؾطي إداريي مستؼؾي

(La commission de l'accès aux documents administratifs ) 

فتؼدير  مؽـي خوضعيً وبذفؽ ؾنن آتصول بوفقثوئؼ اإلداريي ؿد تطقر مـ جمرد ـقكف 

يف ـؾ وؿً، ودون أن تستطقع اإلدارة اإلدارة، إػ حؼ يؿؽـ أن يطؾبف ادتعومؾ معفو 

ػّس يُ وُمـ اعمالطمظ أن ُمّمٓمٚمح اًمقصمٞم٘م٦م اإلداري٦م  -رؾضف، ظـ ضريؼ تذرظفو بوفتؽتؿ ادفـل

ِمٛمؾ طمتك اًمقصم٤مئؼ اًمّم٤مدرة قمـ وُمـ صمؿ شم، بؿعـوه افقاشع يف جمول تطبقؼ افؼوكقن ادذـقر

إُمر ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م ُمٝم٤مم إدارة ُمرومؼ قم٤مم- ويٙمقن  ـم٤معم٤م أٟمٞمط هب٤مأؿمخ٤مص اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٘مقد  الً شمتٕمٚمؼ سمٛمرومؼ قم٤مم يمام هق احل٤مل ُمث ٓ، واعمٝمٛم٦م يامرؾمٝم٤م ؿمخص ُمٕمٜمقي قم٤مم

 اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص اًمتل شمؼمُمٝم٤م اإلدارة-
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افتل جيى آضالع ظؾقفو إٓ إػ افقثقؼي وًمٙمـ ٓ يٜمٍمف ُمٗمٝمقم اًمقصمٞم٘م٦م اإلداري٦م 

زم اإلدارة سم٢مقمداد وصمٞم٘م٦م مل شمقضمد سمٕمد، يمام ٓ شمٚمزم ٚمٓ شمُ  وُمـ صمؿَّ ، ادقجقدة وادحددة وادـجزة

ع ذم ِمؽمط أن شمٙمقن اًمقصمٞم٘م٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمالـمالسم٢مقمداد وصمٞم٘م٦م حل٤مضم٤مت آـمالع، وًمٙمـ ٓ يُ 

 إذ ىمد شمٙمقن ذم طمٞم٤مزة إدارة أظمرى- طمٞم٤مزة اإلدارة اًمتل أصدرهت٤م4

يت٤مح طمؼ و- ادـظقرةمجقع افقثوئؼ ادؽتقبي وادسؿقظي و ٤ًمسمؼاًمويِمٛمؾ طمؼ آـمالع 

ٓ يشسط إثبوت مصؾحي وآشمّم٤مل سم٤مًمقصم٤مئؼ اإلداري٦م ًمٙمؾ ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو اقمت٤ٌمري، 

ٟمف حيؼ ًمٚمٛمقاـمـ قمغم أ، طمٞم٨م اؾمت٘مر اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمٗمرٟمز، معقـي فدى ضوفى آضالع

ن ـمٚم٥م آـمالع ، ويٛمٙمـ أن يٙمقاإلداريي دجرد افػضقلأن يٓمٚم٥م آـمالع قمغم اًمقصمٞم٘م٦م 

، يمام حيؼ ًمٓم٤مًم٥م آـمالع أن يٓمٚمع قمغم ، وًمٙمـ يٗمْمؾ أن يٙمقن ُمٙمتقسًم٤مقمغم اًمقصمٞم٘م٦م ؿمٗمٝمًٞم٤م

حيؼ فف أن حيصؾ ظذ و،  Sur placeافطبقعي أو يف مؽون وجقدهو اًمقصمٞم٘م٦م اعمٓمٚمقسم٦م قمغم 

ت عالؿي إذا شبؼ أن ُكؼصقرة أو كسخي مـفو، وحيؼ فإلدارة أن متتـع ظـ إضالع صوحى اف

 .ووؾقً ـ اافقثقؼي يف اجلريدة افرشؿقي كًؼ 

أُم٤م إذا رومْم٧م اإلدارة إـمالع ص٤مطم٥م اًمٕمالىم٦م قمغم اًمقصمٞم٘م٦م اإلداري٦م اعمٓمٚمقسم٦م، وم٢مٟمف حيؼ 

     ؿمٝمريـ قمغم إيمثر- ذم ُمدةًمٓم٤مًم٥م آـمالع اًمٚمجقء إمم جلٜم٦م آشمّم٤مل سم٤مًمقصم٤مئؼ اإلداري٦م 

اإلدارة شم٠مظمر  ىمٌؾ احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـطمؼَّ أُم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة ومٞمالطمظ أن 

أقمامل اإلدارة، و ، طمٞم٨م يم٤من اعمٌدأ اًم٤ًمئد هٜم٤مك هق هي٦م أٟمِمٓم٦م9000٘مر طمتك قم٤مم ومٚمؿ ي

وؿرر احلؼ افعوم ،  Freedom Information Actؾؼد صدر ؿوكقن حريي ادعؾقموت 

حقزة اإلدارة، وجيى ظذ اإلدارة أن تستجقى افتل بفألؾراد يف احلصقل ظذ ادعؾقموت 

ادعؾقموت  ظرضتوريخ تؼديؿ افطؾى، وخيتص  مـ وفطؾى آضالع خالل ظؼيـ يقمً 

 .  آكًػوبوفرؿوبي ظذ تطبقؼ افؼوكقن ادذـقر 

 تطبقؼوت افشػوؾقي ظذ مستقى افؼرارات اإلداريي:   -ورابعً 

شمًتٓمٞمع قمـ ـمري٘مف  ومٝمل ،إهؿ ذم يد اإلدارةو ٕمد آُمتٞم٤مز إيمؼماإلداري يُ إن افؼرار 
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اًمٜمٔمر قمـ إرادهتؿ، وذًمؽ قمغم ظمالف اًم٘م٤مقمدة  سمٖمض سم٤معمرايمز اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملماعم٤ًمس 

برضو مجقع قمدم ضمقاز اٟمٕم٘م٤مد اًمرواسمط اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إٓ  اًمتل شمٜمص قمغماعم٘مررة ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين 

خلطقرة هذا افترصف افؼوكقن افذي تزمف اإلدارة، ؾؼد تطقر افػؽر  أضراؾفو، وكظًرا

أـز  ومـ افشػوؾقي اإلداريي يشؽؾ بدوره ضامكً كحق إجيود كؿط  ؾؼًفوو او واجتفودً افؼوكقن كص  

فألؾراد ظـد اختوذ اإلدارة هلذه افؼرارات، وتتؿثؾ ظـورص مـظقمي افشػوؾقي يف إضور افؼرارات 

 يع: اإلداريي ؾقام

 ة ادـػردة فإلدارة. دارظذ آتػوق ٓ افػرض بوإل جعؾ افؼرار ؿوئاًم  زوع كحقـافـ -

 افسؾبل.افضؿـل وور ؾؽرة افؼرار اإلداري ابتؽ -

 تسبقى افؼرارات اإلداريي. -

 ؾؽور ؾقام يع:وشقف كستعرض هذه إ

هق ذًمؽ اًم٘مرار اًمّم٤مدر سمٜم٤مء قمغم رو٤م وُمقاوم٘م٦م اعمخ٤مـم٥م سمف،  افؼرار آتػوؿل:  -1

، ومٗمل هذه إٓ سمٛمقاوم٘م٦م ُمـ يٛمًف هذا اًم٘مرار سمٛمٕمٜمك أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مرارات ٓ يّمدر

اًم٘مرار سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة، إٟمام يِمؽمك ُمٕمٝم٤م ُمـ يٛمًف اًم٘مرار  سم٢مصدارُم٤م دارة م إاحل٤مًم٦م ٓ شم٘مق

إٓ إذا  ،ٔصم٤مره اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ٤موُمٜمتجً  اسمآصم٤مره ذم اخت٤مذه، وذًمؽ يٕمٜمل أن اًم٘مرار ٓ يٙمقن ُمقضمقدً 

وفعؾ اإلدارة تؽقن يف هذه احلوفي ؿم٤مرك ذم شمٙمقيٜمف اعمخ٤مـم٥م سمف سمٕمد اًمتٗم٤موض ُمع اإلدارة، 

ن ظذ ظؾؿ مػصؾ بؽوؾي اخلؾػقوت ادخوضى بوفؼرار يؽقٕن  :يف أظذ درجوت افشػوؾقي

افظروف افتل بـل ظذ أشوشفو افؼرار، بعدمو صورك يف إبرامف، وبذفؽ واحلقثقوت و

تتحقل افعالؿوت بغ افسؾطي اإلداريي وإؾراد مـ ظالؿوت ؿوئؿي ظذ ؾرض اإلرادة 

ظذ افتػووض واحلقار  وتؼقم أشوًش  إػ ظالؿوٍت  ،ادـػردة هلذه افسؾطي ظذ إؾراد

إومراد ٓىمتٜم٤مقمل ًمٚمٕمالىم٤مت سملم اإلدارة وودون أدٟمك ؿمؽ وم٢من هذا اعمٔمٝمر ا آتػوق.و

 طم٤مؾماًم  اشمٓمقرً ٟمٗمًف ُمٕمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م، وجيًد ذم اًمقىم٧م  ٤مجيٕمؾ اإلدارة ذم ُمريمز أيمثر شم٤ًمويً 

 عمٌدأ اعمنموقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى-
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  افؼرار افضؿـل: مبدأو مبدأ افؼرار افسؾبل  -2

يتجغم ذم اُمتٜم٤مع  ٤م،قمغم اعمًتقى اًمٕمٛمكم ظمّمقًص  ،ثر صقر اًمٖمٛمقض اإلداريإن أيم

صقرشملم: اًمّمقرة إومم أن متتٜمع اإلدارة قمـ إصدار ىمرار  ذماإلدارة، وهذا آُمتٜم٤مع ئمٝمر 

 ، أُم٤م اًمّمقرةيسؿك بوفؼرار افسؾبل موًمٚم٘م٤مٟمقن، وقمٜمدئذ ٟمٙمقن أُم٤مم  ٤مجي٥م إصداره ووم٘مً 

سمِم٠من ُم٤م، طمٞم٨م  ٤مُمـ اًمزُمـ سمٕمد أن ي٘مدم هل٤م اعمقاـمـ ـمٚمًٌ  دةً عم اًمث٤مٟمٞم٦م ومتٌدو ذم صٛم٧م اإلدارة

٤م قمـ صٛم٧م اإلدارة اعمالسمس، وقمٜمدئذ ٟمٙمقن سمٕمد ُمرور هذه اعمدة، ٟم٤مضمؿ أؾم٤مؾًم  يتقًمد ىمرارٌ 

معوجلي ىمد أضم٤مز آضمتٝم٤مد اًم٘مْم٤مئل وُمـ ىمٌٚمف اًم٘م٤مٟمقن، و ًٛمك سم٤مًم٘مرار اًمْمٛمٜمل،أُم٤مم ُم٤م يُ 

صلهنو، إكام بنفزامفو بوإلؾصوح ظـ ادقؿػ دارة وإذن بعدم ترك اإلهذه إوضوع افغومضي 

صؿً اإلدارة  رأت أنبؼقة افؼوكقن، وؿد زادت بعض افؼقاكغ ادؼوركي ظذ ذفؽ، حقٌ 

 الً يمام هق احل٤مل ُمث مل يـص افؼوكقن ظذ افرؾض رصاحي إذايؼقد إػ افؼبقل مـ حقٌ إصؾ 

إكام هل  ٦ٌم ذم هذه احل٤مًم٦م سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن،شمن طم٤مًم٦م اإلومّم٤مح اعمؽمًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز، أي إ سم٤مًمٜم٦ًٌم

حوفي إؾصوح إجيوبقي ومـ صـع ادؼع، وذفؽ ظذ خالف مو هق مستؼر ظؾقف يف ادـظقموت 

 وان صؿً اإلدارة مـ حقٌ إصؾ إؾصوًح ّد عُ افؼضوء يَ وكقكقي إخرى، حقٌ إن ادؼع وافؼ

 ٤مٞم٨م يٕمد صٛم٧م اإلدارة رومًْم طم ،بؼقة افؼوكقن، وفؽـ اإلؾصوح يف هذه احلوفي ذو ضوبع شؾبل

 وُمٍم-  ىمٌقل- وذًمؽ يمام هق احل٤مل ذم ؾمقري٦مُم٤م مل يٜمص اًم٘م٤مٟمقن ساطم٦م قمغم أٟمف 

هق اًمٔمروف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو  شبى افؼرار اإلداري: تسبقى افؼرارات اإلداريي -3

ومال سمد أن  ااًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرار، سمٛمٕمٜمك أن اإلدارة إذا أرادت أن شمّمدر ىمرارً 

دومع اإلدارة إمم إصدار اًم٘مرار، أُم٤م إذا مل يقضمد هذا طمدث ذم اًمقاىمع و ٤مك فمرٌف يٙمقن هٜم

 -الً اًمٔمرف وم٢من اًم٘مرار يٙمقن قمٜمدئذ سم٤مـم

هل إومّم٤مح اإلدارة قمـ أؾم٤ٌمب ىمراراهت٤م، وذم احل٘مٞم٘م٦م إن هذه  دائاًم واعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى يم٤مٟم٧م 

ٛمك شمًٌٞم٥م اًم٘مرارات ًاًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شمٗمّمح قمـ ـمري٘مٝم٤م اإلدارة قمـ أؾم٤ٌمب ىمرارهت٤م هل اًمتل شمُ 

 قمٜمد حتريره-ـمريؼ إيراد أؾم٤ٌمب اًم٘مرار ذم ُمتٜمف و ذًمؽ سمّمقرة ُم٤مدي٦م قمـ اإلداري٦م، وجيري
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٤ميض اًمٜم٤مفمر ذم ُمٜم٤مزقم٤مت اإلدارة ًمٚم٘مو واًمتًٌٞم٥م ذم احل٘مٞم٘م٦م ذو أمهٞم٦م يمؼمى ًمألومراد

 ًمرضمؾ اإلدارة قمغم طمد ؾمقاء:و

ٕٟمف  ٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م4وامٟم٦م ُمٝمٛم٦م ٓ ييالطمظ أن اًمتًٌٞم٥م يِمٙمؾ  بوفـسبي فألؾراد: 

، وهق سمذًمؽ يتٞمح اًمٗمرص٦م مالبسوت افؼرارو فؽؾ طروف وو ـوؾقً فذي افشلن تقضقًح ي٘مدم 

، أو أن ٤مأن يتٔمٚمؿ ُمٜمف إداريً  فُ ٚمَ ومَ إٓ ، وم٢مُم٤م أن ي٘متٜمع سمف، وافشلن بلن حيدد مقؿػف مـ افؼرارًمذي 

مجٝمقر ٦م سملم اإلدارة وديٛمقىمراـمٞم٦م إداريًم ٤ميٖمدو اًمتًٌٞم٥م أؾم٤مؾًم  وُمـ هٜم٤م -٤ميٓمٕمـ سمف ىمْم٤مئٞمً 

 اعمقاـمٜملم-

تف افؼقوم بقطقػ: وم٢من اًمتًٌٞم٥م هق اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل شمًٝمؾ ًمف أمو بوفـسبي فؾؼويض اإلداري

 افظروف( افتل بـل ظؾقفو افؼرار.يف افرؿوبي ظذ صحي إشبوب )

ٕمد سمٛمٜمزًم٦م اعمرضمع أو إرؿمٞمػ اًمذي : وم٢من اًمتًٌٞم٥م يُ أمو بوفـسبي فرجؾ اإلدارةو

اعمالسم٤ًمت إًمٞمف ُمقاضمٝم٦م اًمٔمروف و ااؾمتٜم٤مدً  شمؿع إًمٞمف عمٕمروم٦م إؾمٚمقب اًمذي يًتٓمٞمع اًمرضمق

، يؼؾؾ مـ احتامٓت افؼرارات اخلوضئياعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اإلداري- وإو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٢من اًمتًٌٞم٥م 

وافتؿحقص طمٞم٨م إن اًم٘مرار اًمذي شمٗمّمح ومٞمف اإلدارة قمـ أؾم٤ٌمسمف يدومع رضمؾ اإلدارة إمم اًمؽموي 

 اعمالسم٤ًمت اعمحٞمٓم٦م سم٤مًم٘مرار قمٜمد إصداره- و ذم اًمٔمروفدـطؼل وافتػؽر افعؿقؼ وا

إن شمّم٤مقمد دور اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدور اًمذي شمٜمٝمض سمف اًمًٚمٓمت٤من و

شمدظمؾ هذه اًم٘مرارات ذم صٚم٥م زي٤مدة اًم٘مرارات اإلداري٦م، و ٤مؿ أيًْم اًمتنميٕمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م، طمتَّ 

قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤ممج٦م قمـ هذه اًم٘مرارات، وهق ُم٤م طمٞم٤مة اعمقاـمٜملم، مم٤م أدى إمم وضمقد آصم٤مر ىم٤مٟمقٟمٞم٦م 

 ذم اإلومّم٤مح قمـ أؾم٤ٌمب هذه اًم٘مرارات ذم ُمقاضمٝم٦م اعمخ٤مـمٌلم هب٤م-   ؿ أن يٙمقن هٜم٤مك شمزايدٌ طمتَّ 

إٓ إذا  ،مؾزمي بوإلؾصوح ظـ أشبوب ؿراراهتوويم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة اًمت٘مٚمٞمدي٦م أن اإلدارة همػم 

اًم٘م٤مٟمقن قمغم ذًمؽ،  ، وذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م، وًمٙمـ إذا ٟمصكص افؼوكقن ظذ ذفؽ رصاحي

وىمد أدى  -ضمقهري ذم اًم٘مرار ىمراره٤م عمخ٤مًمٗمتف ًمِمٙمؾٍ  وإّٓ سَمَٓمَؾ ومالسمد أن شمت٘مٞمد سمف اإلدارة 

هذا اًمقوع إمم ضمٕمؾ اًم٘م٤مقمدة  هل قمدم شمًٌٞم٥م اًم٘مرارات اإلداري٦م، وُمـ صمؿ وم٢من اًم٘م٤مقمدة 
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رات هل قمدم اإلومّم٤مح قمـ إؾم٤ٌمب اًمتل دومٕم٧م اإلدارة إمم اخت٤مذ ىمراره٤م، مم٤م أطم٤مط ىمرا

 اإلدارة سم٤مًمٖمٛمقض ذم هم٤مًم٥م إطمقال-   

وىمد ارشمٙمزت احلج٩م اًم٘م٤مئٚم٦م سمٕمدم اًمتًٌٞم٥م اًمقضمقيب ًمٚم٘مرارات اإلداري٦م ُمـ طمٞم٨م 

 يكم: إصؾ قمغم ُم٤م

ظــ ؾؽـرة افؼـرار  إكـام هـق تعبـرٌ  ،إن ظدم افتسـبقى افقجـقل فؾؼـرارات اإلداريـي -1

ــو  متٚمٙمٝم  ٤م اإلدارة اًمٕم٤مُم  ٦م ذم  أطم  د اُمتٞم  ٤مزات اًمً  ٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم  ٦م اًمت  ل سم٤مقمتٌ  ٤مره، اإلداري ذاهت

 ُمقاضمٝم٦م إومراد-

، طمٞم٨م إن شم٘مرير إن ظدم افتسبقى افقجقل يضؿـ ؾوظؾقي افـشوط اإلداري -2

ىمد شمٕمٞم٘مٝم٤م  بلظبوء صؽؾقيإٟمام ي٘مقد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اإلصم٘م٤مل قمغم قم٤مشمؼ اإلدارة  ٤مقم٤مُمً  اُمٌدً اًمتًٌٞم٥م 

 أداء وفم٤مئٗمٝم٤م سمٗمٕم٤مًمٞم٦م- ذم

، طمٞم٨م إٟمف ُمـ ي تستبعد آفتزام افعوم بوفتسبقىإن ؿريـي شالمي افؼرارات اإلداري -3

هن٤م شمٔمٝمر إمم طمٞمز اًمقضمقد أي إ ،اإلداري٦م شمتٛمتع سم٘مريٜم٦م اًمّمح٦ماعمًٚمامت أن اًم٘مرارات 

أشبوب وهل شمتٛمتع سمام يًٛمك سم٘مريٜم٦م اعمنموقمٞم٦م، وهق ُم٤م يٗمؽمض أهن٤م شمرشمٙمز قمغم  ،اًم٘م٤مٟمقين

 اريي.صحقحي ممو يستبعد بدوره افتسبقى افقجقل فؾؼرارات اإلد

إذ إن اًم٘م٤ميض اإلداري يًٌط  ؾوظؾقي افرؿوبي افؼضوئقي تستبعد آفتزام بوفتسبقى: -4

رىم٤مسم٦م واؾمٕم٦م قمغم أؾم٤ٌمب اًم٘مرارات اإلداري٦م، وهق ُم٤م يِمٙمؾ ذم طمد ذاشمف وامٟم٦م حتقل دون 

 -   ٤مقم٤مُمً  أصالً إلداري٦م وضمقب شمًٌٞم٥م اًم٘مرارات ا

ٚم٘مرارات اخل٤موٕم٦م دد ًماعمحاعمنمع  اؾمتٛمر اقمت٤ٌمروىمد شمٓمقر اًمقوع اًم٤ًمسمؼ طمٞم٨م 

ؾمع ذم اًم٘مرارات اًمتل جي٥م ًمٚمتًٌٞم٥م، وًمٙمـ هذا اًمٜمٝم٩م اظمتٚمػ ُمع ؾم٤مسم٘مف ُمـ طمٞم٨م اًمتق

قمٜمدئذ ٓ و ،قاجبي افتسبقىافمـ افؼرارات  وإذ حيدد افؼوكقن يف هذه احلوفي أكقاظً  شمًٌٞمٌٝم٤م4

 وهذاي٘متٍم اًمتًٌٞم٥م قمغم ىمرارات ظم٤مص٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م يمام هق اًمقوع ذم إـم٤مر آدم٤مه اًمت٘مٚمٞمدي، 

اإلؾم٤ٌمين، إٓ أن اًمتٓمقر احل٤مؾمؿ ذم هذا اعمج٤مل اقمتٛمده يمؾ ُمـ اعمنمقملم اًمٗمرٟمز واحلؾ ىمد 



 - 17 - د.مفـد كقح –اإلدارة بوفشػوؾقي 

  

متثؾ ذم صدور شمنميٕم٤مت طمديث٦م ذم يمثػم ُمـ اًمدول، دمٜمح ٟمحق إظمذ سمٛمٌدأ قم٤مم ُم١مداه 

يؼررهو افؼوكقن  اشتثـوئقيً  اإلدارة بتسبقى ـوؾي ؿرارهتو اإلداريي، وذفؽ ظدا حوٍٓت اًمتزام 

وىمد ذه٧ٌم ذم هذا اعمٜمحك  شبقؾ احلرص تتعؾؼ ببعض افؼرارات ذات افصػي اخلوصي.ظذ 

شمريمٞم٤م وىمؼمص، سمؾ إن ُمٌدأ اًمتًٌٞم٥م اًمقضمقيب و اًمًقيد وؾمقيناو اًمتنميٕم٤مت ذم هقًمٜمدة

وذًمؽ سمٕمد  سمٕمض اًمدول ذم Droit fondamentalt ٤مأؾم٤مؾمٞمً  ٤مًمٚم٘مرارات اإلداري٦م أصٌح طم٘مً 

افذي أؿر يف دشتقر دوفي جـقب إؾريؼقو،  الً هق احلول مث ، وذفؽ ـامدرج ذم دؾم٤مشمػمه٤مأن أُ 

 Right to «احلؼ بوفعدافي اإلداريي»فؾؿقاضـغ أضؾؼ ظؾقف تسؿقي  وأشوشقً  وحؼً 

Administrative Justice  يع:  مـ هذا افدشتقر ظذ مو 2و1، إذ كصً افػؼرتون 

 ) ـؾ ؾرد:)

  ووصحقح إجرائقً   Reasonableومـطؼل Lawful    فف احلؼ يف ؿرار ؿوكقن -1

Procedurally fair. 

ظؾقف أو  وفف احلؼ يف احلصقل ظذ أشبوب مؽتقبي فؾؼرار اإلداري افذي يػرض ظبئً  -2

 .(.(.افذي يؽقن ذا أثر شؾبل ظذ مرـزه افؼوكقن.

 :أشمٞم٦مومرت ومٞمف اًمنموط إٓ إذا شمق ٤متًٌٞم٥م ٓ يٙمقن صحٞمحً وقمغم يمؾ طم٤مل، وم٢من اًم

كف إذا اصسط ؾى حمرر افؼرار ذاتف، وهذا يعـل أأي أن يرد يف ص ،اأن يؽقن مبوًش  ,0

ٕن ومٙمرة اًمتًٌٞم٥م شمتالءم ُمع  4وافؼوكقن تسبقى ؿرار مـ افؼرارات ؾال جيقز أن يؽقن صػقيً 

اًمٙمت٤مسم٦م وشمًتٌٕمد اًمتٍموم٤مت اعمًٙمقسم٦م ظم٤مرج اًمٜمٓم٤مق اًمٙمت٤ميب- ويمذًمؽ احل٤مل ٓ جيقز أن 

 ص٤مدرة قمـ غم وصمٞم٘م٦م أظمرىر اًم٘مرار أن حيٞمؾ قمّمد  ٛمُ  يٙمقن اًمتًٌٞم٥م سم٤مإلطم٤مًم٦م، أي ٓ جيقز ًم

 قمغم أؾم٤مس أهن٤م شمتْمٛمـ أؾم٤ٌمب ىمراره-  ،همػم حمرر اًم٘مرار

وهذا :  La motivation simultanéeفؾؼرار  اأن يؽقن افتسبقى معورًص   ,9

وذًمؽ ٕن  4اإلؾصوح ظـ أشبوبفافزمـل بغ إصدار افؼرار وؾر افتالزم تقيٕمٜمل وضمقب 

صٓمٜم٤مع أؾم٤ٌمب أظمرى ًمف شمٌتدقمٝم٤م ٓإلدارة ٤مس ًمٚم٘مرار ي٘مدم ومرص٦م ًماعمٕم ًٌٞم٥مختٚمػ اًمت

 ا ًم٘مرار ُمٗمتٕمؾ-ا ًم٘مرار حمتٛمؾ أو شمؼميرً متٝمٞمدً 
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 أن حيتــقي افتســبقى ظــذ مجقــع آظتبــورات افؼوكقكقــي وافقاؿعقــي افتــل دظــً  ,4

 إػ إصداره.

، بحقٌ يسؿح فصوحى افشلن اإلحوضي ٓ مبفاًم  اجيى أن يؽقن افتسبقى حمددً  ,3

- ويٙمقن اًم٘مرار يمذًمؽ سمٛمجرد ذيمر إؾم٤ٌمب افؼرار افذي صدر يف مقاجفتف بلشبوب

سمحد  إؾم٤ٌمب اًمث٤مٟمقي٦م، ُم٤مداُم٧م إؾم٤ٌمب اجلقهري٦م ىم٤مدرةً  ُأهمٗمٚم٧ماجلقهري٦م ًمٚم٘مرار، وًمق 

 ذاهت٤م قمغم محؾ اًم٘مرار-

، تـوشى أشبوب افؼرار مع مضؿقكف ُيززبحقٌ  وجيى أن يؽقن افتسبقى مـطؼقً  ,2

 لم ُم٘مدُم٤مت اًم٘مرار وٟمت٤مئجف-وسمام يٌلم اًمتٜم٤مؾم٥م سم

اإلظمالل سم٤مًمتًٌٞم٥م اًمقضمقيب يؽمشم٥م قمٚمٞمف ضمزاء ىم٤مٟمقين ه٤مم يٕمّمػ  نَّ وُمـ اعمالطمظ أ

 ذم ؿمٙمؾ اًم٘مرار- سم٤مًم٘مرار ذم رُمتف، وهذا اجلزاء هق اًمٌٓمالن ًمٕمٞم٥ٍم 

 افشػوؾقي يف إضور افعؼقد احلؽقمقي:  -وخومًس 

ٓؾمٞمام ُمـ طمٞم٨م ىمدرهت٤م و ول،ذم يمؾ اًمد ٤مه٤مُمً  ٤ماىمتّم٤مديً  ااًمٕم٘مقد احلٙمقُمٞم٦م دورً  شم١مدي

قمغم طم٨م اًمدورات آىمتّم٤مدي٦م، وًمٙمقهن٤م إداة إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٍمف اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕم٤مُم٦م، ًمذًمؽ 

عأن  ،مـ ادسؾامت يف إضور افتؼيعوت افـوطؿي إلبرام افعؼقد احلؽقمقيوم٢مٟمف  ادعؾقموت  ُتقز 

 يتقح دؼدمل افعروض ، وباموظومً  وادتعؾؼي بوفصػؼي افعومي ظذ ـؾ مـ يعـقفؿ أمرهو تقزيعً 

ذفؽ إٓ بوفؾجقء إػ اإلظالن  ٓ يتحؼؼو تؼديؿفو،و ظروضفؿإلظداد  وـوؾقً  وادحتؿؾغ وؿتً 

 افعوم فتصؾ ادعؾقموت ادتعؾؼي بوفصػؼوت احلؽقمقي إػ مجقع مـ يعـقفؿ أمرهو.

 وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم، وم٢من ىمقاٟملم اعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمٗمت٘مر إمم اًمٕمالٟمٞم٦م قمٜمد

إسمرام هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمٕم٘مقد شمٕمد وم٤مىمدة ًمٚمِمٗم٤مومٞم٦م، وهق إُمر اًمذي ي٘مقد سمدوره إمم 

 اًمٗم٤ًمد اإلداري- 

قمالٟمٞم٦م ٚمٕم٘مقد احلٙمقُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل ُمٌدأ مجٞمع اًمتنميٕم٤مت اًمٜم٤مفمٛم٦م ًم اقمتٛمدتًمذًمؽ وم٘مد 

اًمٜم٤مفمؿ ًمٕم٘مقد اعمِمؽمي٤مت  20.9003إسمرام هذه اًمٕم٘مقد ) وُمـ هذه اًمتنميٕم٤مت اًم٘م٤مٟمقن 
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ُمٜمف(، سمؾ إن  3ت احلٙمقُمٞم٦م ذم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًقري٦م ذم اًمٗم٘مرة أ ُمـ اعم٤مدة واعم٤ٌميٕم٤م

 اًمِمٗم٤مومٞم٦م إو٤موم٦م إمم اًمٕمالٟمٞم٦م ذم إـم٤مر إسمرام اًمتنميٕم٤مت ىمد أؿم٤مر ساطم٦م إمم ُمٌدأسمٕمض 

شمٜمٗمٞمذ هذه اًمٕم٘مقد ذاهت٤م ) يمام ومٕمؾ اعمنمع اًمٗمرٟمز ذم ىم٤مٟمقن قم٘مقد اًمنماء اًمٕم٤مم اًمّم٤مدر ذم و

 ذم ُمٍم(-    0332. ًمًٜم٦م 23اعمزايدات رىمؿ و ن اعمٜم٤مىمّم٤مت، وىم٤مٟمق0.2.9006

 افضامكوت افعومي فؾشػوؾقي اإلداريي:   -وشودًش 

يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمتٌلم ُمالُمح اًمْمامٟم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمتٓمٌٞمؼ اًمِمٗم٤مومٞم٦م اإلداري٦م وٛمـ  اوأظمػمً 

 ٟمٓم٤مق اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م:

صـرة آشتجوبي افػقريي فطؾبوت احلصـقل ظـذ ادعؾقمـوت، وضـؿـ مقاظقـد ؿ ,0

٤م قمغم قم٤مشمؼ اإلدارة سم ٠من شم٘م٤مسم ؾ ـمٚمٌ ٤مت احلّم قل قم غم ، وهذا يتْمٛمـ اًمتزاُمً ووحمددة ؿوكقكً 

أو مم٤مـمٚم  ٦م، وم  ال يٙمٗم  ل إشم٤مطم  ٦م اعمٕمٚمقُم  ٤مت ًمألوم  راد إذا يم٤مٟم  ٧م ه  ذه  اعمٕمٚمقُم  ٤مت دون شم  قانٍ 

، يٌذًمف ـم٤مًم٥م اعمٕمٚمقُم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، ًمذًمؽ وم ٢من الً اإلشم٤مطم٦م ؾمت٠مظمذ وىمت٤م ـمقي

قمغم ) ٤موُمت٤مطًم  ٤مٞم٦م جي٥م أن يراقمل  آؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م يمٚمام يم٤من ذًمؽ ممٙمٜمً أي ىم٤مٟمقن ًمٚمِمٗم٤موم

 01.1.0312ؿمٝمران ذم ىم٤مٟمقن و ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل هذه اعمدة ؿمٝمر واطمد ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمٜمدي،

 اًمٜم٤مومذ ذم ومرٟم٤ًم(-

، وهذه افتظؾؿ مـ افؼرار افصودر بشلن رؾض ضؾى آضالع ظذ ادعؾقموت -2

الع هم٤مًمٌٞم٦م اًمتنميٕم٤مت اعمٕم٤مسة اًمتل ٟمٔمٛم٧م طمؼ آـم ا طمٞم٨م شمِمؽمـمٝم٤ماًمْمامٟم٦م ه٤مُم٦م ضمدً 

بنفغوء ؿرار رؾض آضالع ظذ ًم٘مٌقل اًمٓمٕمـ  أوزمي  ذطٌ قمغم اًمقصم٤مئؼ اإلداري٦م، وذًمؽ 

 افقثوئؼ اإلداريي.

جزاءات رادظي فعدم اإلذظون و رضورة وجقد رؿوبي ؿضوئقي ؾعوفي ومستؼؾي -3

 فألحؽوم افؼوكقكقي ادتعؾؼي بوفشػوؾقي.
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 ؿسؿ أثور

 

ذم دراؾمتٜم٤م ًمٚمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م ٓسمد أن يٙمقن ُمقىمع ه٤مشملم اًمٚمٖمتلم 

اًمِم٘مٞم٘متلم  ذم ظمريٓم٦م إُهة اًمٚمٖمقي٦م، اًمتل وٛمتٝمام، ُمدظماًل ي٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ ُم٤م متثٚمف 

رى- يمذًمؽ يٙمقن هذا اعمدظمؾ ة٤مٓ ًمٌٜم٤مء اًمّمٚم٦م سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م، وصٚم٦م يمؾ إطمدامه٤م ًمألظم

ُمٜمٝمام سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمِم٘مٞم٘م٦م إظمرى ذم إهة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شمٜمتٛمٞم٤من إًمٞمٝم٤م- ومٛمـ همػم اعمٛمٙمـ 

 ,شمٙمقيـ ومٝمٍؿ صحٞمٍح ًمٚمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م سمٛمٕمزٍل قمـ اًمّمقرة اًمٚمٖمقي٦م

مه٤م ُمع اًمٚمٖم٤مت اًمِم٘مٞم٘م٦م اًمرئٞم٦ًم وشمٗمرقم٤مهت٤م، ُمـ هلج٤مت شمٓمقرت اًمت٠مرخيٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتل شمٔمٝمر

قمغم ُمر اًمزُمـ ووصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمدوٟم٤مهت٤م- وىمٌؾ أن ٟم٠ميت قمغم شمِمٙمٞمؾ اخلريٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م جي٥م 

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمِمػم إمم أن ٕهة اًمٚمٖم٤مت، اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م، أمهٞم٦ًم ظم٤مص٦ًم ذم شم٠مري  اًمٚمٖم٤مت 

د أهة ًمٖمقي٦م أظمرى ايمتٜمٗمٝم٤م اًمٖمٛمقض وُٟم٥ًم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمقضمٍف قم٤مم- وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ ٟمج

إًمٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م، وؾمٛمٞم٧م سمٖمػم ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ هذه إهة ُمـ سملم إَُه اًمٚمٖمقي٦م 

اًمٙمؼمى ذم شم٠مري  اًمٌنمي٦م- وُمرد هذا أٟمف أريد ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيؼ عمـ يريد، واضمتٝمد ومٞمٝم٤م ُمـ ٓ 

 رصلم-حيؼ ًمف أن جيٞمز إٓ ُم٤م جيٞمزه ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًم

                                                   
 ,ه 0340 . ٤مدى إومم مج ٤96مري   ٦م سمت ٦م اًمٕمرسمٞم ٤مقم٦م اعمح٤مرضات ذم ةٛمع اًمٚمٖم ٤مرضة أًم٘مٞم٧م ذم ىم )*( حم

  م-9003.  أي٤مر 90اعمقاومؼ 
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- وهذا ُم٤م يم٤من "اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م»ًم٘مد اىمُتٌس ُمـ اًمتقراة اؾمؿ هلذه إهة اًمٚمٖمقي٦م، وهق

سمٛمّمٓمٚمٍح قمٚمٛملر شُمّمٜمػ ش اًم٤ًمُمٞم٦م»جي٥م أَّٓ يٙمقن، ومام اًمتقراة سم٤معمرضمع اًمت٠مرخيل وٓ 

سمٛمقضمٌف اًمٚمٖم٤مت- وم٘مد ُأدظمؾ قمغم اًمتقراة ُم٤م أدظمؾ، ومتٜم٤موًم٧م طمقادث اًمت٠مري  سمٓمري٘م٦م ختدم 

س ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اًمتقصمٞمؼ إُملم- وًمًٜم٤م هٜم٤م سمّمدد ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ، ًمٙمـ ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أهمراًو٤م ًمٞم

ٟمِمػم إمم رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم أٟمجزت سم٢مذاذم ىمٌؾ قمنم ؾمٜمقات )طم٘مٞم٘م٦م اًمقىم٤مئع اًمت٠مرخيٞم٦م سملم 

قمرض اًمتقراة وُمٕم٤مجل٦م اًمٜمّمقص اًمٕمراىمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، إقمداد راومد يم٤مفمؿ اًمّم٤محلل، ضم٤مُمٕم٦م 

٨م اًمقىم٤مئع اًمت٠مرخيٞم٦م اعمذيمقرة ذم اًمتقراة، ويدىمؼ ذم صح٦م م(- يٜم٤مىمش اًمٌح0333اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، 

اًمرواي٤مت اًمتقراشمٞم٦م قمٜمٝم٤م ذم وقء اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتقومرة ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اعمًامري٦م 

واعمٙمتِمٗم٤مت إصمري٦م- وىمدم اًمٌح٨م أدًم٦م قمٚمٛمٞم٦م واوح٦م قمغم اٟمتٗم٤مء صٗم٦م اعمرضمٕمٞم٦م اًمت٠مرخيٞم٦م 

ل قمغم ذًمؽ ُمرة سمٕمد ُمرة، وإٟمام أصٌح قمـ رواي٤مت اًمتقراة- ومل ٟمٕمد سمح٤مضم٦م إمم آؾمتدٓ

أُم٤مُمٜم٤م واىمٌع ي٘ميض سمتقومػم اجلٝمد اًمٕمٚمٛمل ذم اؾمت٘مراء اعمراضمع اًمّمحٞمح٦م وشم٘مّّص اعمٕمٚمقُم٤مت 

 ُمـ ُمّم٤مدره٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم- 

ومال يًع اعمرء إٓ أن يًتٖمرب يمٞمػ أسم٘مك قمٚمٞمف اًمٖمرب ش اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م»أُم٤م ُمّمٓمٚمح 

قُم٤مت هزت إؾمس اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م هذا سمٕمد قم٘مقد ُمـ اًمًٜملم صمري٦ٍم سمام يمِمػ قمٜمف ُمـ ُمٕمٚم

اعمّمٓمٚمح- ذًمؽ أن اًمتٓمقر اًمذي ؿمٝمدشمف دراؾم٦م ًمٖم٤مت اعمنمق اًمٕمريب اًم٘مديٛم٦م، وُم٤م ىمرئ ُمـ 

ُمـ هٗمقات اعم٤ميض- وهل هٗمقٌة طمتك سمٛمٕم٤ميػم ش اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م»ٟمّمقصٝم٤م، جيٕمؾ ُمّمٓمٚمح 

ٓ يٛمٙمـ  اًم٘مرٟملم اعم٤موٞملم، وشمٜم٘مّمٝم٤م أسمًط ُمٕمٓمٞم٤مت قمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت اًم٘مديٛم٦م وأصم٤مر4 إذ

ٕطمد أن ي٘مٌؾ اًمٌت٦م ومٙمرة يَمقن اًم٤ًمُمٞم٦م ُمـ ًمٖم٤مت اًمٕمؼماٟمٞملم واًمٕمٞمالُمٞملم وأؿمقريلم 

وأراُمٞملم، ذم طملم أن احل٤مُمٞم٦م شمِمٛمؾ ًمٖم٤مت اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم واًم٤ٌمسمٚمٞملم- وهذا ُم٤م شمٜمص قمٚمٞمف 

ش- ًمٖم٤مت ؾم٤مُمٞم٦م»ُمـ ؾمٗمر اًمتٙمقيـ اًمتل اؾمُتٚم٧َّم ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م شمًٛمٞم٦م  3,00اإلصح٤مطم٤مت 

تٕمّمٌلم هلذا اعمّمٓمٚمح يٕمرومقن اًمٞمقم أن اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م وأؿمقري٦م هلجت٤من ُمـ ًمٖم٦م ومحتك أؿمد اعم

واطمدة، هل إيم٤مدي٦م، وأن أراُمٞم٦م واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م وإيم٤مدي٦م ًمٖم٤مٌت ؿم٘مٞم٘م٦ٌم ُمـ إهة اًمٚمٖمقي٦م 

 ٟمٗمًٝم٤م قمغم طملم اًمٕمٞمالُمٞم٦م ٓ مت٧م إمم هذه إهة اًمٚمٖمقي٦م سمّمٚم٦م-
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وًمٞمس هذا اعم٘مؽمح ش ًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦ما»إٟمٜم٤م ٟم٘مؽمح ُمّمٓمٚمًح٤م ضمديًدا سمدٓ ُمـ ُمّمٓمٚمح 

هق إول ذم هذا اعمج٤مل، وإٟمام ؾمٌ٘متف ُم٘مؽمطم٤مت ٟم٠ميت قمغم ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م سمٕمد أن ٟمٕمرض اخلريٓم٦م 

 -(0)اًمت٠مرخيٞم٦م ًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م وؿم٘مٞم٘م٤مهتام ذم اًمِمٙمؾ  ,اًمٚمٖمقي٦م

 
 (1)افشؽؾ 
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يٛم٦م وفمٝمقر يمؾ قمغم شم٠مري  شمدويـ يمؾر ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًم٘مد (0)يٕمتٛمد اعمخٓمط ذم اًمِمٙمؾ 

هلج٦م ُمتٗمرقم٦م ُمـ إطمداه٤م- اًمٚمٖم٦م اًم٘مديٛم٦م إم، اًمتل شمٗمرقم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٚمٖم٤مت اًمرئٞم٦ًم اًمِم٘مٞم٘م٦م، 

مل شمّمٚمٜم٤م ٕهن٤م مل شُمدون- اًمٚمٖم٤مت اًمرئٞم٦ًم اعمتٗمرقم٦م ُمٜمٝم٤م مخس، وهل: إيم٤مدي٦م، أراُمٞم٦م، 

اًمرئٞم٦ًم مل إُمقري٦م. اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمامًمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م- وُمـ سملم هذه اًمٚمٖم٤مت 

شمّمٚمٜم٤م إُمقري٦م ُمدوٟم٦م، وإٟمام قمرومٜم٤مه٤م ُمـ هلج٤مهت٤م اعمدوٟم٦م، وأوهل٤م إوهم٤مريتٞم٦م- وؾم٥ٌم قمدم 

ـَ سم٤مًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م ًمٖم٦م  اًمتدويـ سم٤مًمٚمٖم٦م إُمقري٦م إم هق اقمتامد إُمقريلم اًمتدوي

أدى إمم هذا اًمتدويـ اًمرئٞم٦ًم ذم أوهم٤مري٧م- وًمٕمؾ قمدم شمدويـ اًمٚمٖم٦م إُمقري٦م إم هق اًمذي 

اًمٖمٛمقض ذم حتديد هلج٤مهت٤م، إو٤موم٦ًم  إمم شمٕمدد اًمتًٛمٞم٤مت اًمتل ُأـمٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م- ويم٤من ًمٚمتقراة 

دوٌر ذم هذا اإلرسم٤مك سم٥ًٌم اًمرهم٦ٌم ذم إسمراز اًمٕمؼماٟمٞملم وضمٕمٚمٝمؿ ومرقًم٤م رئٞم٤ًم ُمـ اًم٤ًمُمٞملم، 

وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ىمٚمٚم٧م اًمتقراة ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمٚمٝمج٤مت إُمقري٦م إظمرى، وٟمًٌتٝم٤م إمم 

 ش-اًم٤ًمُمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م»وشمٓمٚمؼ اعمٕم٤مضمؿ اًمٖمرسمٞم٦م قمغم هذه اًمٚمٖم٦م شمًٛمٞم٦م ُُمٌَٝمٛم٦م، وهل ش- ٕم٤منيمٜم»

ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم اًمٚمٖمقي٦م واًمت٠مرخيٞم٦م- شاًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م»ًم٘مد ووحٜم٤م قمدم صح٦م شمًٛمٞم٦م 

وًمٞمس هذا سم٤مًمٌمء اجلديد أو سم٤معمقوقع اًمذي حيت٤مج إمم اعمزيد ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م أو اًمت٠ميمٞمد- ًمٙمـ 

 احلًؿ هق اًمتًٛمٞم٦م اًمٌديٚم٦م- وىمد ىُمِدُم٧م ُم٘مؽمطم٤مٌت سمتًٛمٞم٤مت سمديٚم٦م هلذه ُم٤م مل يزل سمح٤مضم٦م إمم

، اًمتل شاجلزيري٦م»، أو سم٤مٕطمرى شاًمٚمٖم٤مت اجلََزِري٦َّم»إهة اًمٚمٖمقي٦م- وُمـ هذه اًمتًٛمٞم٤مت 

اىمؽُمطم٧م ذم اًمٕمراق ىمٌؾ قم٘مقٍد ُمْم٧م- واعمِمٙمٚم٦م ذم هذه اًمتًٛمٞم٦م أهن٤م شم٘مرن هذه اًمٚمٖم٤مت 

ضمزيرة اًمٕمرب ٟمٗمًٝم٤م سم٤معمٙم٤من اًمذي ؿمٝمد أول شمدويـ ٕير ُمـ سم٤مجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م يم٤مٟم٧م 

هذه اًمٚمٖم٤مت- وإٟمام اُمتد شمدويـ سمٕمْمٝم٤م إمم اًمٓمرف اًمِمامزم اًمٖمريب ًمٚمجزيرة ُمـ سمالد اًمِم٤مم ذم 

وىم٧م ُمت٠مظمر ٟمًٌٞم٤م ُمـ شم٠مري  إهة اًمٚمٖمقي٦م- واقمتٛمد ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ـمراسمٚمس سمٚمٞمٌٞم٤م 

إمم صٚمتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وسمالد اًمٕمرب- وٟمحـ ٟمٓمٚمؼ ذم إؿم٤مرة ش اًمٚمٖم٤مت اًمٕمروسمٞم٦م»شمًٛمٞم٦م 

4 ٕهن٤م مجٞمٕم٤م فمٝمرت ودوٟم٧م وشمٓمقرت ذم ُمٜمٓم٘م٦م شًمٖم٤مت اعمنمق اًمٕمريب»قمٚمٞمٝم٤م هٜم٤م اؾمؿ 

اعمنمق اًمٕمريب- وُمـ هذه اعمٜمٓم٘م٦م اٟمتنمت، يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م، إمم اعمٖمرب اًمٕمريب وإمم اعمٜم٤مـمؼ 

 اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمقـمـ اًمٕمريب-
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 يٛمٙمـ إيراد اعمالطمٔم٤مت أشمٞم٦م: (0)ِمٙمؾ وُمـ اخلريٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم اًم

ٓ وضمقد ًمٚمٖم٦م اًمًقُمري٦م ذم هذه اخلريٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م4 ٕهن٤م ًمٞم٧ًم وٛمـ هذه إهة  -1

اًمٚمٖمقي٦م، أو أي أهة ًمٖمقي٦م أظمرى، إو٤موم٦م إمم يمقهن٤م ٓ حتٛمؾ ظمّم٤مئص اًمٚمٖم٤مت اعمحٙمٞم٦م أو 

 ه اًمٚمٖم٤مت إًمٞمٝم٤م-اًمٚمٖم٤مت اعم٘مؽمٟم٦م سمقضمقد ىمقُمل أو ٟمٓم٤مق ضمٖمراذم- وٓ يٛمٙمـ ٟم٦ًٌم أير ُمـ هذ

يِمػم ُمقوع اًمٚمٖم٤مت اًمرئٞم٦ًم إمم شم٤مري  سمدء شمدويٜمٝم٤م، ويٛمث ؾ اعمدى، ُم٤م سملم  -2

سمدء اًمتدويـ وسمدء اًمتٗمرع ُمـ اًمٚمٖم٦م إم اًم٘مديٛم٦م، اعمرطمٚم٦َم اعمحٙمٞم٦م ُمـ شم٠مري  أير ُمـ 

 هذه اًمٚمٖم٤مت-

إن ىمدم شمدويـ أي ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًمرئٞم٦ًم، أو اًمٚمٝمج٤مت اعمتٗمرقم٦م ُمٜمٝم٤م، ٓ يٕمٜمل  -3

 أهن٤م َأىْمرهُب٤م إمم اًمٚمٖم٦م إم- سم٤مًميورة

شمؼمز ُمـ اخلريٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م أمهٞم٦م دراؾم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖمتلم إيم٤مدي٦م واًمٕمرسمٞم٦م،  -4

ُمقوقع هذه اعمح٤مرضة- وم٤مًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م شمِمٖمؾ ذًمؽ اعمدى اًمذي ؾمٌؼ شمدويـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

ٖمقي واًمٙمت٤ميب- وذًمؽ سمتدويٜمٝم٤م اعمٌٙمر وسم٤مـمراد شمٓمقره٤م واشم٤ًمق شمٗمرع هلج٤مهت٤م وسمثرائٝم٤م اًمٚم

واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمتقاصٚمٝم٤م، ُمٜمذ سمدء شمدويٜمٝم٤م، إمم زُمٜمٜم٤م احلدي٨م وإمم ُم٤م سمٕمده- ومجذوره٤م 

و٤مرسم٦م ذم قمٛمؼ اًمت٠مري  ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م واًمٚمٖم٤مت اًمِم٘مٞم٘م٦م إظمرى، وظمٚمقده٤م 

 ُمْمٛمقن سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ-

 

 اللغـة األكاديـة: تأزخيَـا وخصائصَـا

 

ًمٚمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖمتلم إيم٤مدي٦م واًمٕمرسمٞم٦م شمقوٞمح شم٠مري  يتٓمٚم٥م سمٜم٤مء اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح 

ق-م سمٕمد أن  9600اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م وظمّم٤مئّمٝم٤م- ًم٘مد اسمتدأ شمدويـ اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م ىُمراسم٦م ؾمٜم٦م 

ـ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعم٘م٤مـمع اًمتل اؾمُتٕمٛمٚم٧م ذم شمدويـ اًمٙمٚمامت اًمًقُمري٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م  مُتٙم 

إًمػ اًمث٤مين ىمٌؾ اعمٞمالد شمٗمرقم٧م إيم٤مدي٦م إمم  اًمرُمزي٦م، أي سمٕمالُم٦م واطمدة ًمٚمٙمٚمٛم٦م- وُمع سمداي٦م



  2009 وم ظحمورضات ادجؿع  , 96 ,

هلجتلم رئٞمًٞمتلم مه٤م اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م وأؿمقري٦م- ويم٤مٟم٧م يمؾي ُمـ ه٤مشملم اًمٚمٝمجتلم متر سمٛمراطمؾ 

شمتٓمقر ومٞمٝم٤م قمؼم اًمٕمّمقر اًمت٠مرخيٞم٦م، طمتك شمقىمػ اؾمتٕمامل إيم٤مدي٦م ذم اًم٘مرن إول اعمٞمالدي 

 سمح٥ًم شم٠مري  آظِمِر ٟمصر ُمٙمتِمػ طمتك أن-

اًمتل اظمتّم٧م هب٤م اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م اًمتٛمٞمٞمؿ اًمذي ي٘م٤مسمؾ اًمتٜمقيـ سم٤مًمٚمٖم٦م  ُمـ اعمالُمح

اًمٕمرسمٞم٦م- ًمٙمـ اعمٞمؿ اظمتٗم٧م ُمـ طمريم٦م اًمتٛمٞمٞمؿ ذم اًمٚمٝمج٤مت اعمت٠مظمرة، وسم٘مٞم٧م طمريم٦م اإلقمراب 

اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمإلقمراب ذم اًمٕمرسمٞم٦م- ويم٤مٟم٧م اًمٙمٚمامت إيم٤مدي٦م شمدون سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم٘مٓمٕمٞم٦م، أُم٤م اًمٚمٖم٦م 

ٜم ٞم٦م )ت، د، ط، ن(، ٟمٗمًٝم٤م وم٘مد اقمتٛمدت ؾمٌٕم٦م قمنم  ً  طمروًم٤م صحٞمًح٤م )ص٤مُمًت٤م(، وهل: اًم

اًمِمٗم٤مهٞم٦م )ب، ب، م(، احلٜمٙمٞم٦م )ضم ، ق، ك(، اًمّمٗمػمي٦م )ز، س، ش(، آٟمًٞم٤مسمٞم٦م )ر، ل( 

واحلَٜمَْجري٦م )خ، اهلٛمزة(- وصمٛم٦م شمِم٤مسمف يمٌػم ذم اًمْمامئر اًمِمخّمٞم٦م، اعمٜمٗمّمٚم٦م واعمتّمٚم٦م، سملم 

 اًمٚمٖمتلم إيم٤مدي٦م واًمٕمرسمٞم٦م- 

إيم٤مدي٦م حُترك إقمراسمًٞم٤م، وشُم١مٟم٨م وشمثٜمك ودمٛمع- اًمّمٗم٤مت شمتٌع اعمقصقف ُمـ  إؾمامء ذم

ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمدد واحلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م واجلٜمس واعمقىمع ذم اجلٛمٚم٦م- طم٤مٓت اإلو٤موم٦م شمٙمقن 

سم٤مؾمتٕمامٍل أىمٍم ًمٚمّمٞمغ، أي ُمثؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وذًمؽ سمحذف طمريم٦م اإلقمراب ُمـ اعمْم٤مف 

 ر طمٙمُؿ طُمروف اجلر ذم اًمٕمرسمٞم٦م-وضمٕمؾ اعمْم٤مف إًمٞمف ةروًرا- وحلروف اجل

ف ُمـ اجلذر اًمثالصمل ٕهمٚم٥م إومٕم٤مل، وهٜم٤مك أومٕم٤مٌل ىمٚمٞمٚم٦ٌم رسم٤مقمٞم٦م        اًمٗمٕمؾ ُيٍمَّ

اجلذر، وًمٙمـ إومٕم٤مل اعمٕمتٚم٦م )ُمٕمتؾ إول، أضمقف، ٟم٤مىمص، ًمٗمٞمػ ُمٗمروق وًمٗمٞمػ ُم٘مرون( 

ًمّمٞمغ اًمٗمٕمؾ ُمقضمقدة سمٙمثرة ذم إيم٤مدي٦م- وذم هذه اًمٚمٖم٦م أرسمع صٞمغ أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٗمٕمؾ ُمِم٤مهب٦م 

ٗم٦م )Gذم اًمٕمرسمٞم٦م، وهل: اًمًٌٞمٓم٦م ) (- وهٜم٤مك صٞمٖم٦م N( واعمٓم٤موقم٦م )S(، اًمًٌٌٞم٦م )D(، اعمْمٕمَّ

أو صٞمٖمت٤من شُمِمتؼ ُمـ يمؾ واطمدة ُمـ هذه اًمّمٞمغ إرسمع- وهبذا يٙمقن ًمٚمٗمٕمؾ إيم٤مدي 

شمٍميًٗم٤م شمِمٛمؾ: اعمّمدر، اعم٤ميض، اعم٤ميض اًمت٤مم، اعمْم٤مرع، إُمر، اًمرضم٤مء واحل٨م،  23اًمقاطمد 

 اًمٗم٤مقمؾ، صٗم٦م احل٤مل واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م، وذًمؽ ذم يمؾ واطمدة ُمـ اًمّمٞمغ آصمٜمتل قمنمة-اؾمؿ 
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 ات اللغة األكاديةـهلج

 أوًٓ: افؾفجوت افبوبؾقي:

ق-م(، شمٕمتؼم هلج٦م ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اشم٤ٌمقمٝم٤م  9000,0200اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ) -1

، ومْمال قمغم وذيٕم٦م أؿمٜمقٟم٤مش ذيٕم٦م محقرايب»ًمٚم٘مقاقمد اًمّمحٞمح٦م- ُمـ ٟمّمقصٝم٤م اعمِمٝمقرة 

آٓف اًمرؾم٤مئؾ، اعمٚمٙمٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م، وآٓف اًمقصم٤مئؼ آىمتّم٤مدي٦م واعم١مًمٗم٤مت إدسمٞم٦م 

وٟمّمقص أظمرى ُمتٜمققم٦م- وفمٝمرت، إمم ضم٤مٟم٥م اًمٚمٝمج٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م، هلج٤مت حمٚمٞم٦م ُمتٕمددة، 

ُمثؾ اًمٚمٝمج٦م اجلٜمقسمٞم٦م اًمتل اؾمتُٕمٛمٚم٧م ذم ٟمّمقص ٓرؾم٤م، اًمٚمٝمج٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم ُم٤مري، هلج٦م 

 الد قمٞمالم ذم اًمنمق-ُمٜمٓم٘م٦م دي٤ممم وهلج٦م سم

ق-م(، متثؾ هذه اًمٚمٝمج٦م شمٓمقًرا واوًح٤م ذم  0000 ,0200اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م ) -2

اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م، واٟمتنمت اٟمتِم٤مًرا واؾمًٕم٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اعمنمق اًمٕمريب وُم٤م جي٤موره٤م- وهبذه 

 اًمٚمٝمج٦م ُدوٟم٧م ةٛمققم٤مٌت يمٌػمة ُمـ ٟمّمقص أٓٓخ وأوهم٤مري٧م وطم٤مشمقؿم٤مش-

 ق-م( سمدأ فمٝمقر أراُمٞم٦م واوح٤م ذم هذه اًمٚمٝمج٦م- 0000,696اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م احلديث٦م ) -3

اًم٘مرن إول اعمٞمالدي(، ازداد ومٞمٝم٤م شم٠مصمػم أراُمٞم٦م-  ,ق-م 696اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م اعمت٠مظمرة ) -4

 وفمٝمر هذا اًمت٠مصمػم واوًح٤م ذم اًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م واًمتٕم٤مسمػم-

ق-م( اؾم  ُتٕمٛمٚم٧م ذم اعم٘م  ٤مم إول ذم اًمٜمّم  قص  0300,600اًم٤ٌمسمٚمٞم  ٦م اًم٘مٞم٤مؾم  ٞم٦م ) -5

 اًمديٜمٞم  ٦م، وشمتٛمٞم  ز سم٤مًمتزاُمٝم  ٤م سم٤مًم٘مقاقم  د اًمٚمٖمقي  ٦م- ومل يٙم  ـ اؾم  تٕمامل ه  ذه اًمٚمٝمج  ٦م إدسمٞم  ٦م و

ُم٘متًٍم  ا قم  غم اًمٜمّم  قص اًم٤ٌمسمٚمٞم  ٦م، وإٟم  ام ؿم  ٛمؾ أيْم  ٤م اًمٜمّم  قص أؿم  قري٦م، وظمّمقص  ٤م 

 اًمٜمّمقص اعمٚمٙمٞم٦م-

اعمٚمحٛمٞم٦م، ورد اًمدًمٞمؾ قمغم وضمقد هذه اًمٚمٝمج٦م ذم اًمٜمّمقص  ,اًمٚمٝمج٦م اًمؽمشمٞمٚمٞم٦م -6

 غم أهن٤م ؾمٌ٘م٧م اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م-اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م، وهذا ُم٤م يدل قم



  2009 وم ظحمورضات ادجؿع  , 92 ,

 ثوكًقو: افؾفجوت أصقريي:

أؿمقري٦م اًم٘مديٛم٦م، فمٝمرت هذه اًمٚمٝمج٦م ذم اًمرسمع إول ُمـ إًمػ اًمث٤مين ىمٌؾ   -1

اعمٞمالد، ويم٤مٟم٧م ُمٕم٤مسة ًمٚمٝمج٦م اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم اجلٜمقب- وشمٕمقد إمم هذه اًمٚمٝمج٦م سمٕمض 

 يمٞم٤م-اًمٜمّمقص اعمٚمٙمٞم٦م واًمرؾم٤مئؾ ووصم٤مئؼ أظمرى ضم٤مءت ُمـ يمٌدو

أؿمقري٦م اًمقؾمٞمٓم٦م، اؾمتُٕمٛمٚم٧م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ إًمػ اًمث٤مين ىمٌؾ اعمٞمالد- وىمد   -2

ٟم٧م هب٤م اًم٘مقاٟملم أؿمقري٦م اًمقؾمٞمٓم٦م، ومْمال قمغم ٟمّمقٍص ىمْم٤مئٞم٦ٍم قمديدة وسمٕمض  ُدو 

 اًمٜمّمقص اعمٚمٙمٞم٦م واًمرؾم٤مئؾ-

أؿمقري٦م احلديث٦م، وهل اًمٚمٝمج٦م أؿمقري٦م إظمػمة، اؾمتُٕمٛمٚم٧م ظمالل اًم٘مرون   -3

إومم ُمـ إًمػ إول ىمٌؾ اعمٞمالد- وىمد ازدادت ومٞمٝم٤م اًمت٠مصمػمات اًمٚمٖمقي٦م أراُمٞم٦م  إرسمٕم٦م

 ُمٜمذ ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ىمٌؾ اعمٞمالد- 

إو٤موم٦ًم إمم هذه اًمٚمٝمج٤مت ُوضمدت هلج٤مٌت حمٚمٞم٦ٌم شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م شم٠مصمػمات ًمٖم٤مت أظمرى-       

 وُمـ هذه اًمٚمٝمج٤مت ُم٤م وضمد ذم ٟمّمقص اًمٕمامرٟم٦م وٟمقزي وسمقهم٤مزيمقي-

 ء يف اللغة األكاديةاألمسا

إؾمامء ذم اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م ُمذيمرٌة أؾم٤مؾًم٤م وشُمِمتؼ ُمٜمٝم٤م إؾمامء اعم١مٟمث٦م سم٢مو٤موم٦م شم٤مء 

سم٤مسم٤من(، وي٤مء وٟمقن ذم  ,اًمت٠مٟمٞم٨م-وشمثٜمك إؾمامء سم٢مو٤موم٦م أًمػ وٟمقن ذم طم٤مًم٦م اًمرومع )سم٤مب 

 طم٤مًمتل اًمٜمّم٥م واجلر )سم٤مب   سم٤مسملم(-

ُٕمٝم٤م إو٤موم٦ُم واو ذم طم٤مًم٦م اًمرومع )سم٤مب مجع إؾمامء اعمذيمرة يٙمقن سم٠ميمثر ُمـ ـمري٘م٦م، أؿمٞم

سم٤ميب(- وهٜم٤مك ـمري٘م٦م أظمرى ًمٚمجٛمع سم٢مو٤موم٦م  ,سم٤مسمق( وي٤مء ذم طم٤مًمتل اًمٜمّم٥م واجلر )سم٤مب  ,

( ذم طم٤مًمتل ani-اِن ) ,سم٤مسم٤مُن(، واًمالطم٘م٦م  , (ذم طم٤مًم٦م اًمرومع )سم٤مبanu-اُن ) ,اًمالطم٘م٦م 

(ُمع at-ات ) ,طم٘م٦م سم٤مسم٤مِن(- ومجع إؾمامء اعم١مٟمث٦م يٙمقن سم٢مو٤موم٦م اًمال,اًمٜمّم٥م واجلر )سم٤مب

طمريم٦م اإلقمراب اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر، وهٙمذا وم٢من آؾمؿ اعم١مٟم٨م )أظم٧ُم( 

 جيٛمع: أظمت٤مُت. أظمت٤مَت. أظمت٤مِت-
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 افضامئـر ادـػصؾـي

شمقضمد ذم إيم٤مدي٦م وامئر ؿمخّمٞم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م ًمألؿمخ٤مص اعمٗمرد واجلٛمع ذم طم٤مٓت 

قل ٕضمٚمف- وأيمثر هذه اًمْمامئر اؾمتٕمامًٓ اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر )اعمٗمٕمقل سمف واإلو٤موم٦م( واعمٗمٕم

(، ر su(، ؿمق )atti( ًمٚمٛمتٙمٚمؿ اعمٗمرد ذم طم٤مًم٦م اًمرومع )وم٤مقمؾ(، أت  )anakuهل: أٟم٤مُك )

(si( وؿُمآِة )su'ati وهذه اًمْمامئر سمح٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤م:  ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمذيمر اًمٗم٤مقمؾ، اعمخ٤مـم٦ٌم ،)

 ١مٟمث٦م واًمٖم٤مئ٥م اعمٗمرد اعمٗمٕمقل سمف-اعم١مٟمث٦م اًمٗم٤مقمؾ، اًمٖم٤مئ٥م اعمٗمرد اعمذيمر، اًمٖم٤مئ٦ٌم اعمٗمردة اعم

 افضامئـر ادتصؾـي

اًمْمامئر اًمِمخّمٞم٦م اعمتّمٚم٦م ذم اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م، شُمًتٕمٛمؾ ُمع إؾمامء وإومٕم٤مل جلٛمٞمع 

( ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ذم طم٤مًم٦م i-ي ),إؿمخ٤مص وذم مجٞمع احل٤مٓت، وأيمثره٤م اؾمتٕمامًٓ ًمٚمٛمٗمرد: 

( ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمذيمر ذم طم٤مًمتل ka-َك ),(ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ذم طم٤مًم٦م اعمٗمٕمقًمٞم٦م، ni-ين ),اإلو٤موم٦م، 

 ُش ,( ًمٚمٛمخ٤مـم٦ٌم اعم١مٟمث٦م ذم طم٤مًم٦م اإلو٤موم٦م واعمٗمٕمقًمٞم٦م،  ki-ِك ),اإلو٤موم٦م واعمٗمٕمقل سمف، 

(-su ،ًمٚمٖم٤مئ٥م اعمذيمر ذم احل٤مًمتلم أيْم٤م ),( َش-saًمٚمٖم٤مئ٦ٌم اعم١مٟمث٦م ذم طم٤مًم٦م اإلو٤موم٦م ) ِش ,و

(-siًمٚمٖم٤مئ٦ٌم اعم١مٟمث٦م ذم طم٤مًم٦م اعمٗمٕمقًمٞم٦م- أُم٤م أيمثر اًمْمامئر اًمِمخّم) ٞم٦م اعمتّمٚم٦م اؾمتٕمامًٓ ًمٚمجٛمع

ـُ ),( ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم ذم طم٤مًم٦م اإلو٤موم٦م، ni-ين ),ومٝمل:  ( ًمٚمٖم٤مئٌلم اًمذيمقر ذم طم٤مًم٦م sunu-ؿُم

ـَ ),و ( هلؿ ذم طم٤مًم٦م اعمٗمٕمقًمٞم٦مsunuti-ؿُمٜمقِت ),اإلو٤موم٦م،  ( ًمٚمٖم٤مئ٤ٌمت اإلٟم٤مث ذم sina-ؿِم

 طم٤مًم٦م اإلو٤موم٦م-

 افصػـي وادقصـقف

٤م وقمدًدا، يمام ذم اعمث٤مل اًمّمٗم٦م ذم اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م شمتٌع اعمقصق ًً ف ُمٙم٤مًٟم٤م وطمريم٦ًم وضمٜم

٦ُم )sarrum dannumأيت: ُمٚمٌؽ ىمقٌي = َذُّ َدنُّ ) ُة َدٟمَّ  sarratum(، ُمٚمٙم٦ٌم ىمقي٦ٌم = َذَّ

dannatum( و َدّٟمقُت ( وُمٚمٙم٤مٌت ىمقي٤مت = sarrum dannutum(، ُمٚمقٌك أىمقي٤مء = َذّ

اُت َدّٟم٤مُت )  (-sarratum dannatumَذّ



  2009 وم ظحمورضات ادجؿع  , 40 ,

 إؾعــول

إن إؾم٤مس ذم اًمٗمٕمؾ إيم٤مدي هق اجلذر اًمثالصمل- وىمد اقمت٤مد اعمختّمقن شمٓمٌٞمؼ أُمثٚم٦م       

ذم اًمٕمرسمٞم٦م- واًمٗمٕمؾ ش وَمَٕمَؾ »اًمٍمف وآؿمت٘م٤مق قمغم اًمٗمٕمؾ سَمَرَس )ب ر س( ُمثٚمام يًتٕمٛمؾ 

وهٜم٤مك أومٕم٤مل ىمٚمٞمٚم٦م رسم٤مقمٞم٦م اجلذور، وأومٕم٤مل ُمٕمتٚم٦م ش- ىمًؿ أو ىمرر»سَمَرَس ذم إيم٤مدي٦م يٕمٜمل 

 وأومٕم٤مل ُمزدوضم٦م آقمتالل )ًمٗمٞمػ ُمٗمروق وًمٗمٞمػ ُم٘مرون(-همػم صحٞمح٦م 

 وصٞمغ اًمٗمٕمؾ إؾم٤مؾمٞم٦م أرسمع، وهل      

( ًمإلظم٤ٌمر قمـ وىمقع اًمٗمٕمؾ، وشم٘م٤مسمٚمٝم٤م صٞمٖم٦م وَمَٕمَؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م- Gاًمّمٞمٖم٦م اًمًٌٞمٓم٦م ) -1

 (-Gtn( واًمًٌٞمٓم٦م اًمث٤مًمث٦م )Gtوشُمِمتُؼ ُمٜمٝم٤م صٞمٖمت٤من مه٤م اًمًٌٞمٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

ٗم٦م ) -2 ٦م قمغم شمٙمرار طمدوث اًمٗمٕمؾ أو وخ٤مُم٦م اعمٗمٕمقل سمف، ( ًمٚمدًٓمDاًمّمٞمٖم٦م اعمْمٕمَّ

َؾ- وشُمِمتؼ ُمٜمٝم٤م صٞمٖمت٤من مه٤م اعمْمٕمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) ( واعمْمٕمٗم٦م Dtوشم٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م وَمٕمَّ

 (-Dtnاًمث٤مًمث٦م )

( ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمت٥ًٌم ذم طمدوث اًمٗمٕمؾ، وشم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمتل Sاًمّمٞمٖم٦م اًمًٌٌٞم٦م ) -3

(، ُمثؾ Stشُمِمتؼ ُمٜمٝم٤م صٞمٖمت٤من مه٤م اًمًٌٌٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )شمًتٕمٛمؾ اًمًلم اًمًٌٌٞم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م- و

 (-Stnاؾمتٗمٕمؾ اًمٕمرسمٞم٦م، واًمًٌٌٞم٦م اًمث٤مًمث٦م )

(ًمٚمدًٓم٦م قمغم طمدوث اًمٗمٕمؾ ـمققًم٤م ُمثؾ صٞمٖم٦م اٟمٗمٕمؾ اًمٕمرسمٞم٦م- Nصٞمٖم٦م اعمٓم٤موقم٦م ) -4

 (-Ntnوشُمِمتؼ ُمٜمٝم٤م صٞمٖم٦م اعمٓم٤موقم٦م )

ٗم٦م- ودم درSDصٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ) -5  ( ودمٛمع ظمّم٤مئص اًمّمٞمٖمتلم اًمً ٌٌٞم٦م واعمْم ٕمَّ

اإلؿم  ٤مرة إمم أن اًمّم  ٞمٖمتلم اًمث٤مٟمٞم  ٦م واًمث٤مًمث  ٦م اعمتٗمرقم  ٦م ُم  ـ اًمّم  ٞمغ إؾم٤مؾم  ٞم٦م شمقؾم  ع 

ن ُمٕمٜم ك اعمٌٜم ل ًمٚمٛمجٝم قل  دٓٓت اًمٗمٕمؾ- وم٤مًمّمٞمغ اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٢مدظم٤مل طمِمقة اًمت٤مء، شمٙمق 

ن ُمٕمٜمك  ُمـ يمؾ صٞمٖم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م- أُم٤م اًمّمٞمغ اًمث٤مًمث٦م، سم٢مدظم٤مل طمِمقة اًمت٤مء واًمٜمقن، ومتٙمق 

 اًمتٙمرار واإلقم٤مدة-
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 ضمدول شمٍميػ اًمٗمٕمؾ سَمَرَس ذم اًمّمٞمغ إرسمع إؾم٤مؾمٞم٦م:  (9)وذم اًمِمٙمؾ 

 : شمٍميػ اًمٗمٕمؾ إيم٤مدي سم٤مًمّمٞمغ إؾم٤مؾمٞم٦م(9)اًمِمٙمؾ 



  2009 وم ظحمورضات ادجؿع  , 49 ,

شمٙمقن اؿمت٘م٤مىم٤مت اًمٗمٕمؾ سمح٥ًم ؿمخص اًمٗم٤مقمؾ سم٢مدظم٤مل ؾمقاسمؼ وًمقاطمؼ قمٚمٞمف- وهذه 

 اًمًقاسمؼ واًمٚمقاطمؼ ىمري٦ٌم، إمم طمد ُم٤م، ُمـ ؿمٌٞمٝم٤مهت٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- 

 (:iprusذًمؽ سم٤مؾمتٕمامل اًمٗمٕمؾ إيم٤مدي اعم٤ميض إسمُرس ) وومٞمام ي٠ميت أُمثٚم٦م قمغم

 

 اجلؿع ادػرد صخص افػوظؾ

 ( ىمررٟم٤مniprusٟمؼُِمس ) ( ىمررُت aprusأسمُرس ) اعمتٙمٚمؿ

 ( ىمررشمؿtaprusuشَمؼُمؾمق ) ( ىمررَت taprusشَمؼُمس ) اعمخ٤مـم٥م اعمذيمر

 ( ىمررشمـtaprusaشَمؼُمؾم٤م ) ( ىمررِت taprusiشَمؼُمد ) اعمخ٤مـم٦ٌم اعم١مٟمث٦م

 ( ىمررواiprusuإسمُرؾمق ) ( ىمررiprusإسمُرس ) ًمٖم٤مئ٥م اعمذيمرا

 ( ىمررنiprusaإسمُرؾم٤م ) ( ىمررتtaprusشَمؼُمس ) اًمٖم٤مئ٦ٌم اعم١مٟمث٦م

 

وًمٌٞم٤من شمٍميػ اًمٗمٕمؾ ذم اًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م، ٟمقرد هذا اًمتٍميػ سمجٛمٞمع اًمّمٞمغ سم٤مؾمتٕمامل 

  (4)ل سمٓمري٘م٦م اًمٗمٕمؾ اًمٕمريب اًمِمٙمؾ عف

إُمٙم٤من اًمتقؾمع ٟمٔمرًي٤م ذم شمٍميػ اًمٗمٕمؾ  (4) اًمِمٙمؾويقوح ًمٜم٤م اجلدول اًمذي يتْمٛمٜمف 

 اًمٕمريب ًمٞمّمؾ إمم شمًٕم٦ٍم وصمامٟملم شمٍميًٗم٤م يمام ذم اًمٗمٕمؾ إيم٤مدي-
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 شمٍميػ اًمٗمٕمؾ إيم٤مدي قمغم وزن ومٕمؾ (4)اًمِمٙمؾ 

 *: وضمقد اًمتٍميػ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
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ُمٕمٔمؿ  وهٜم٤مك ىم٤مقمدة ُمِمؽميم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م، وُمـ اعم١مؾمػ أهن٤م هُتٛمؾ قمٜمد

اعمختّملم اًمٕمرب، قمغم أمهٞمتٝم٤م- وهذه اًم٘م٤مقمدة ختص أسمقاب اًمٗمٕمؾ، وإن اظمتٚمٗم٧م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م 

ومٞمام خيص اًمٚمٖمتلم- وم٠موزان إومٕم٤مل اًمثالصمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حمّمقرة ذم ؾمت٦م أسمقاب: إول سمٗمتح 

، يٜمٍُم(، اًمث٤مين سمٗمتح اًمٕملم ذم اعم٤ميض ويمنه٤م ذم  اًمٕملم ذم اعم٤ميض ووٛمٝم٤م ذم اعمْم٤مرع )َٟمٍَمَ

عمْم٤مرع )رَضب، يِيب(، اًمث٤مًم٨م سمٗمتح اًمٕملم ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع )ىمَٓمع، ي٘مَٓمع(، اًمراسمع ا

سمٙمن اًمٕملم ذم اعم٤ميض وومتحٝم٤م ذم اعمْم٤مرع )ـمِرب، يٓمَرب(، اخل٤مُمس سمْمؿ اًمٕملم ذم اعم٤ميض 

 واعمْم٤مرع )ؾمُٝمؾ، يًُٝمؾ( واًم٤ًمدس سمٙمن اًمٕملم ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع )وصمِؼ، يثِؼ(- 

ٚمٗمٕمؾ اًمثالصمل أرسمٕم٦م أسمقاب: إول سمْمؿ اًمٕملم ذم اعم٤ميض وومتحٝم٤م ذم أُم٤م ذم إيم٤مدي٦م ومٚم

٧م(، اًمث٤مًم٨م  س(، اًمث٤مين سمْمؿ اًمٕملم ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع )إُمُ٘م٧م، إُم٘مُّ اعمْم٤مرع )إسمُرس، إسَمرَّ

سمٗمتح اًمٕملم ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع )إعم َد، إعم َّد( واًمراسمع سمٙمن اًمٕملم ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع 

د(-  )إسمِ٘مد، إسم٘م 

 وُمـ أوضمف اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌٜم٤مء اجلٛمٚم٦م- وأشمرك هذا اعمقوقع       

 هٜم٤م ٕٟمف ُمقوقع ًمرؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم أقمدت حت٧م إذاف اًم٤ٌمطم٨م سم٤معمِم٤مريم٦م ُمع اًمديمتقر 

قمكم ضم٤مؾمؿ ؾمٚمامن )ؾمٚمقان ؿم٤مـمر طمٚمحقل، سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م وإيمدي٦م، ضم٤مُمٕم٦م 

 م(-9000اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، 

ت٘مؾ إمم ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ ُمـ ضمقاٟم٥م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م، وهق اعمٗمردات- إن ٟمٜم      

اعمِمؽمك سملم اًمٚمٖمتلم ذم هذا اجل٤مٟم٥م يمثػٌم ضمًدا، وٓ يٛمٙمـ اإلعم٤مم سمف إٓ ُمـ ظمالل ُمٕمجؿ 

يم٤مُمؾ- وًمٙمٜمٜم٤م اٟمت٘مٞمٜم٤م ًمٖمرض هذه اعمح٤مرضة إومٕم٤مل اعمِمؽميم٦م ذم يمٚمت٤م اًمٚمٖمتلم طملم شمتٓم٤مسمؼ 

ٟمٜم٤م اؾمتثٜمٞمٜم٤م إومٕم٤مل إيم٤مدي٦م اعمِمؽميم٦م ُمع إومٕم٤مل اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٚمٝمج٤مت ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك- ُمع أ

اًمٕم٤مُمٞم٦م، وُم٤م طمدث ومٞمٝم٤م ُمـ شمٖمٞمػٍم ًمٗمٔمّل وم٢من قمدد ُم٤م وضمدٟم٤مه ُمِمؽميًم٤م ي٘مرب ُمـ صمالصمٛمئ٦م 

 -(3)ومخًلم ومٕماًل اًمِمٙمؾ 
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 : إومٕم٤مل اعمِمؽميم٦م ذم اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م(3)اًمِمٙمؾ 

(3,0اًمِمٙمؾ )
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 (3,9اًمِمٙمؾ )
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 (3,4اًمِمٙمؾ )
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 (3,3اًمِمٙمؾ )



 - 39 - كوئؾ حـقند.أ. – افعالؿي بغ افؾغتغ افعربقي وإـوديي

  

 
 (3,2اًمِمٙمؾ )
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 (6 ,3اًمِمٙمؾ )
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وٟمٜمٝمل هذه اعمح٤مرضة سمٛمث٤مًملم هلام دًٓمتٝمام اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م 

ن سم٤مخلط اعمًامري سم٤مًمٚمٖمتلم اًمًقُمري٦م وإيم٤مدي٦م  وإيم٤مدي٦م- ذم اعمث٤مل إول ىمقل ُم٠مصمقر ُدو 

- وذم اعمث٤مل (2)ظمتالف اًمًقُمري٦م قمـ يمٚمتٞمٝمام، اًمِمٙمؾ ُئمٝمر ىمرب إيم٤مدي٦م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م وا

اًمث٤مين أظمذٟم٤م ىمّم٦م هضمقن إيم٤مدي وأقمدٟم٤م يمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م إيم٤مدي٦م، اقمتامًدا قمغم اًمؽممج٦م 

 احلديث٦م وم٘مط، ًمٌٞم٤من ىمرب اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإيم٤مدي٦م اًمقاطمدة ُمـ إظمرى-

 
 (2)اًمِمٙمؾ 
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 (0 ,6اًمِمٙمؾ )
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 (9 ,6اًمِمٙمؾ )
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 (4 ,6اًمِمٙمؾ )
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 ات القدمياتـاألجبدي

 اشتعامٓهتو –جغراؾقتفو  –تورخيفو 

 ومالمح يف ؾؼف افؾفجي افعربق ي أرامقي ادعؾقفقي

 

 (*)حمؿد هبجً ؿبقيس. د.أ

 أشتوذ افؽـعوكقي وأرامقي بجومعوت

 حؾى وتؼيـ وافؼوهرة شوبؼوً 

 

داِئٜم٤َم ذم ومٚمًٓملَم وًمٌٜم٤مَن واًمٕمراِق واًمّمقُم٤مِل سمداي٦ًم حتٞم٦َم إيِم٤ٌمٍر وإضمالٍل إمم أرواِح ؿمٝم

 واًمًقداِن، وسمٕمد:

ـِ  اؾمتٗمتُح هذِه اعمح٤مرضِة طم٥ًَم اًمٓمري٘م٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َّم اإلؾمالُمٞم٦ِم وأىمقُل: سمًِؿ اهللِ اًمرمح

اًمقاطمِد إطمِد- وطم٥ًَم  ٦م اعمًٞمحٞم٦ِم وم٠مىمقُل: سمًِؿ اهللاًمرطمٞمؿ- وطم٥ًَم اًمٓمري٘م٦ِم اًمٕمرسمٞمَّ 

أي اهللُ اًمّمٛمْد- وطم٥ًَم اًمٚمٝمج٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َّم صؿد(  (0)ئقؾتٞم٦ِم أىمقُل: )اًمٚمٝمج٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َّم إضم٤مري

 أراُمٞم٦ِم اعمٕمٚمقًمٞم٦ِم ٟم٘مقُل: 

 بِْشِؿ  ْفـ  أفؾق  َرُحقمو  يت   َمْرِحـؿ

 أي: بســؿ   اهلل  افرحقم  ذي  ادَْرََحَيْ 

                                                   
 اعمقاوم  ؼ  ,ه 0340ؿم  قال  02)*( حم  ٤مرضة أًم٘مٞم  ٧م ذم ىم٤مقم  ٦م اعمح  ٤مرضات ذم ةٛم  ع اًمٚمٖم  ٦م اًمٕمرسمٞم  ٦م سمت  ٤مري  

  م-9003 .شمنميـ إول  1

قمغم ٟمؼمة ًمٚمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم أيؾ ًمتٕمٜمل همزال ظمالوم٤ًم ًمٓمري٘م٦م اإلُمالء اعمًتٕمٛمٚم٦م ( ئٞمؾ شمٕمٜمل )اهلل( ٟمٙمتٌٝم٤م 0)

 اًمٞمقم وىمري٦ٌم ُمـ اًمرؾمؿ اًم٘مرآين- 
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٤مدُة احلْمقُر وأظمصُّ سم٤مًمّذيمِر اًمًّٞمدَة ٟم٤مئ٥َم رئٞمِس اجل ًَّ ٥ُم سمٙمؿ أهّي٤م اًم  ٛمٝمقري٦ِم أرطم 

 ٟمج٤مح اًمٕمٓم٤مر وإؾمت٤مَذ اًمديمتقَر ُمروان حم٤مؾمٜمل رئٞمَس ةٛمِع اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َّم سمدُمِمَؼ أ-د-

 اعمجٛمِع ويمذًمَؽ اًم٤ًمدَة اًمٕمٚمامَء و
ِ
أ-د-حمٛمقد اًمًٞمد ٟم٤مئ٥َم رئٞمِس اعمجٛمِع واًم٤ًمدِة أقمْم٤مء

 واعمختّملَم ذم هذا اعمج٤مل-

 

 األجبديـات

 

:  ُِف ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َّم )ُم ٍْمَ واًمٕمراِق واًمِم٤مِم( ذُف آظمؽماِع يم٤مَن اًمنمَّ

،إّوِل ذم اًمٕم٤مملِ أمجْع وهَق  ْقِت إػ صؽٍؾ ـتولي ـْ  حتقيُؾ افص  اظمؽماٌع ويمِمٌػ يمٌػٌم ٓ ُيٛمٙم

 واًمذرة-
ِ
 ُم٘م٤مرَٟمَتُف سم٠مي  اظمؽماٍع آظمَر طمتَّك اظمؽماِع اًمٙمٝمرسم٤مء

- َل زْم اًمّّمقَت إمم رؾمٍؿ يمت٤ميبر  ذاَك اًمٕمٌ٘مريُّ اًّمذي طمقَّ

 : ليبُ الكتاةبأسا
قَت وهَل ُمًتٕمٛمٚم٦ٌم طمّتك اًمٞمقِم  :افؽتوبُي افتصقيرّييْ  (0 َٟمْٗمَٝمُؿ ُِمٜمَْٝم٤م اعمٕمٜمك وٓ ٟمٕمِرُف اًمّمَّ

[ شمٕمٜمل ُمٓمٕماًم، ًمٙمٜمّل ٓ أقمَٚمُؿ ًَمْٗمَٔمَٝم٤م  سم٢مؿم٤مراِت اعمروِر واعمٓم٤مقمِؿ )ؿمقيم٦ٌم وؾمّٙملٌم( ] 

اِع اًمٙمت٤مسم٤مِت، إْن يم٤مَٟم٧ْم ُمٓمٕماًم أو ُمٓمٌخ٤ًم أو اؾمؽماطم٦م أو ُمٞمس- وهَل أُومم أٟمق

 اعمٕمٛمقرِة اًمٕمراِق 
ِ
٦ِم أرضم٤مء ذِق  ,أوروسم٤م   ,ؿمامِل إومري٘مٞم٤م  ,ُِمٍْمَ  ,اؾمُتْخِدَُم٧ْم ذْم يم٤مومَّ

ـَ أظمرى-
 آؾمٞم٤م، وأُم٤ميمِ

( أو صمالصَم٦ًم، وىمْد ُي١مًم ُػ اعم٘مٓمُع يمٚمٛم٦ًم  :افؽتوبُي ادؼطعقيْ  (9 يمؾُّ ُم٘مٓمٍع حيِٛمُؾ صقشَملْمِ )طمروَملْمِ

ـْ يَمٚمَٛم٦ٍم ُمثؾ:  أو ضمزًءا ُِم

 
 : شمٕمٜمل أب واًمد- أبصقشم٤مِن سمدون ُمٕمٜمك-  و:ب
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ـْ أًمِٗمُٔمَٝم٤م سم٤مب ًمتٕمٜمل سم٤مب ويمِٚمت٤َم  وم٢مذا أردُت أْن أيمُت٥َم ]سم٤مب[ وم٠ميمُت٥ُم سم٤م + أب ًمٙم

 سم٤مب ُمقضمقدشم٤مِن ذم إيّم٤مدي٦ِم سمَٗمرقمْٞمٝم٤م اًم٤ٌمسمكم  وأؿمقرّي-و اًمٙمٚمٛمتلم أب

 :األبجدةي
َة أًمٗم٤مٍظ  : عَم٤َّم يم٤مٟم٧ِم اعم٘مٓمٕمٞم٦ُم صٕم٦ًٌم وهل حتقي قِمدَّ ًمٚمّّمقِت اًمقاطِمِد وَمَٛمثاَلً ]اًم٤ٌمء[ ًّمّديَّ

ِٛمَئ٦ِم  ًِ ـْ مخ َأْب + ُأب + إِب ويمذًمؽ، سم٤م   + سمق  + يب- ويمؾُّ ُمرطمٚم٦ٍم زُمٜمّٞم٦ٍم حتقي أيمثَر ُم

 ُم٘مٓمٍع4 ًمذا يم٤مٟم٧ْم إظمٓم٤مُء اإلُمالئّٞم٦ُم يمثػمًة-

ـْ شمٚمٌٞم ٦ِم ُمتٓمّٚم٤ٌمِت وعَم٤َّم يم٤مٟم٧ْم أٟمٔمٛم٦ُم اًمٙمت٤مسم٦ِم ُمٜمُذ ومجِر اًمت٤مريِ ، وطمتّك اًمٞمقِم قم٤مضمزًة قم

ـُ ُأضم٤مري٧َم  اًمّّمقِت ىَم٤مَم اسم
+ ي و وهَق دم٤مُهُٚمُف ًمألطمرِف اًمّمقشمٞم٦ِم ا + آظمرَ سم٤مظمؽماٍع  (0)

اعمجٛمققم٦َم ذم و اعمجٛمققم٦ِم ذم يمٚمٛم٦ِم سم٤مرودي وَُمثََّؾ إصقاِت اًم٤ًميمٜم٦َم وم٘مط وُمٜمٝم٤م: أ + ي +

 يمٚمٛم٦ِم َأَيْقْم-

 اإل
ِ
ُمالئّٞم٦ِم وًمًٝمقًم٦ِم اًمٙمت٤مسم٦ِم، طمٞم٨م إذْن اظمؽماُع إسمجدّي٦ِم يم٤مَن رضورًة ًمتالذم إظمٓم٤مء

امِع أوًٓ، وٓ شُمَٕمٚمَُّؿ ذم اًمٙمت٥ِم طمٞم٨م اًمٙمت٤مسم٦ُم  يم٤من قمغم قمٚمٍؿ أّن اًمٚمٖم٦مَ  ًَّ امِع واًم ًَّ شُمّٕمٚمَُّؿ ذم اًم

امُع سم٤مٕذِن صمّؿ اإلقم٤مدُة سم٤مًمّٚم٤ًمِن، وأُّم٤م  ًَّ ٚمٞمؿ، اًم ًَّ امُع اًم ًَّ ًمٚمتذيمػِم وًمٞم٧ًم ًمؾ  وَْمِظ، ومنمـُمٝم٤م اًم

 ُمت٠مظّمرٍة ضمّدًا وهل ًمٚمتذيمػم- اًمٙمت٤مسم٦ُم ومت٠ميت سمدرضم٦مٍ 

                                                   
( وردت ذم أيمثر اًمٙمت٤مسم٤مت سم٤مًمْمؿ ُأضم٤مري٧م وأشم٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم سم٤مًمٗمتح َأضم٤مري٧م أو َأضَمِري٧ْم: اهلٛمزة ًمٚمتٜمٌٞمف 0)

 عمديٜم٦م-أضم٤مري٧م شمٕمٜمل اًم٘مري٦م، او وضمريف = ضمري٧م أي ىمري٦م = ىَمريت٤م
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 األجبدّيُة املشنازيُة األجازيتية:( 1

 

 ق.م.  1830 تورخُيفو: 

 صامَل ؽرِب شقريو جغراؾقتُفو: 
 

 
 
ِ
٤م َُمثَّٚم٧ِم اهلٛمزَة سمحريم٤مهِت٤م اًمثالث يمؾي قمغم طِمدا، وَُمثََّٚم٧ْم صقَت اًمّٔم٤مء أهؿُّ ُم٤م ومٞمٝم٤م أهنَّ

 يمٚمَِٛم٦َم و٤مسمٍط سم٤مًمٕم٤مُمّٞم٦ْم )زاسمط(-)سمدوِن إظمراِج اًمٚم٤ًمِن(، يمام أًمُٗمُظ 
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 األجبدّيُة الشييائيْة:( 2

 

 ق-م-  0220 تورخيفو:

 ؿمٌف ضمزيرة ؾمٞمٜم٤مء- جغراؾقتفو:

ـَ اًمٞم٤ًمِر إمم اًمٞمٛملْم-  ٟم٘مقؿُمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦ُم اًمٕمدِد ويمت٤مسمُتٝم٤م ُم

 

 
 

ـَ   مالحظٌي هوّمْي: واهلػموهمٚمٞمٗمٞم٦ِم )اًمٙمت٤مسم٦ُم اعم٘مدؾّم٦ُم(  ادسامرييِ ًم٘مد طَمَقْت يمؾي ُم

أسمجدي٤مٍت ًمتٛمثَّؾ يمؾَّ صقٍت سمحرٍف، وهل أسمجدّي٦ٌم يم٤مُمٚم٦ٌم ًمألصقاِت، ًمٙمٜمّٝم٤م ملْ شمًتٕمْٛمٚمٝم٤م 

 سمّمقرٍة ُمٜمٗمردٍة، سمؾ اؾمتٕمٛمَٚمْتٝم٤م داظمَؾ اًمٙمت٤مسم٦ِم اعم٘مٓمٕمٞم٦م-

ؾمتٕمامِل ذم اعمًامري٦م-  وُمع ذًمؽ ومٝمل أسمجدّي٦ٌم يم٤مُمٚم٦ٌم شم٘مري٤ًٌم سم٤مهلػموهمٚمٞمٗمٞم٦ِم وىمٚمٞمٚم٦ُم اًمٕمددِ وىمٚمٞمٚم٦ُم ٓا
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 :لكيعاىيُة / اآلزاميُة أو اآلزاميُة / الكيعاىيةاألجبدّيُة ا( 3

 

 -(0)ق-م ٟم٘مُش اًمًٗمػمِة )اعمحٗمقُظ سمٛمتحِػ دُمِمؼ( 0001 تورخيفو:

 ٟم٘مش( 9000)ُِمٍْمُ  –ؿمامُل إومري٘مٞم٤م  –ضمٜمقُب شمريمٞم٤م  –اًمٕمراُق  –سمالُد اًمِّم٤مِم  جغراؾقتفو:

 –سم٤ميمًت٤مُن  –إيراُن  –اًمٌٚمٞم٤مر  ضُمُزرُ  –ضمزيرُة هديٜمٞم٤م  –اعمٖمرُب  –اجلزائُر  –شمقُٟمُس  –ًمٞمٌٞم٤م  –

ٜمد-  ًّ  هنُر اًم

ـّ  ـْ سمٚمٍد إمم آظمَر ًمٙم ؾْمِؿ ُِم وهل أهؿُّ أسمجدّي٦ٍم، يم٤مٟم٧م يدوّي٦ًم ختتٚمُػ سمٕمُض أطمرومَِٝم٤م ذم اًمرَّ

 اعمختصَّ يٛمٞمُّزه٤م ويٕمِروُمٝم٤م سمنقم٦م-

 

 
 

                                                   
( دراؾم٤مت ضمديدة رومٕم٧م شم٤مري  اًمٜم٘مش ًمٚم٘مرن اًمث٤مين قمنم ق-م سمٕمد أن يم٤من شم٤مرخيف اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ق-م- 0)

 وضمٕمٚمتٝم٤م ُمٕم٤مهدة ُمتٙم٤مومئ٦م سمٕمد أن يم٤مٟم٧م شُمٕمتؼم ُمٕم٤مهدة إذقم٤من-
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 )األتسوسكيوٌ( الريً عّنسوا زوما: األجبدّية السساىية( 4

 

ُح أنَّ اًمٙمت٤مسم٦ُم هل أسمجدّي٦ٌم يمٜمٕم٤مٟمٞم٦ٌم .  ـَ اًمٞم٤ًمِر إمم اًمٞمٛملِم، وُٟمرضم  ٧ٌَْم ُِم
آراُمٞم٦ٌم ًمٙمٜمَّٝم٤م يُمتِ

قَمك- ـَ اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م يماَم ُيدَّ  اًمالشمٞمٜمٞم٦ُم ُأظِمَذْت ُمٜمٝم٤م وًمٞمَس ُم

 اًم٘مرُن اًم٤ًمسمُع ىمٌَؾ اعمٞمالِد شم٘مري٤ًٌم- تورخيفو:

 ؿمامُل همرب إيٓم٤مًمٞم٤م اسمتداًء ُمـ روُم٤م- جغراؾقتفو:

 

 
ق  ص  ف ر       أ ب  ج  د   ه  و ز   ح  ط  ي ك  ل  م   ن  ع  س  ت  

 

ـْ ضم٤مُمٕم٦ِم هقُمٌقًم٧م ذم سمرًملَم سمٛم١ممتِر أشمروؾمؽ ذم ومٚمقرٟم٤ًم قم٤مَم  ي٘مقُل ارٟم٧ًم ؿمؽماٟم٤مد ُم

ـْ أطمٍد يريُد أْن ي٘مٌَؾ سم٤معم٘مقًم٦ِم اًم٘م٤مئٚم٦ِم إنَّ إشمروؾمٙمٞملَم )اًمرؾم٤مٟمٞملَم(  0322 ُف َُم٤م ُم ]سمٞمَد أٟمَّ

[ وييُب قم ـَ اعمنمِق اًمٕمريب  اِم: أراُمٞم٦ِم اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م ضم٤مؤوا ُم ـَ اًمرَّ غم ذًمؽ ُمثاًل اؾمؿ روُم٤م )ُم

اًمتل شمٕمٜمل اًمٕم٤مزم وهل ُمٌٜمّٞم٦ٌم قمغم ؾمٌِع شمالٍل، ويمٚمٛم٦ُم ؾمٞمٜم٤مشمق هل أشمروؾمٙمٞم٦ٌم وًمٞم٧ًْم ٓشمٞمٜمٞم٦ًم 

( ةٚمَس اًمِّمٞمقِخ قمٚماًم أّن شمٕمٌػَم )ُمًـ ؾمٜمٝمؿ( اؾمُتْٕمِٛمَؾ ذم  ًمتٕمٜمل اعمًٜملّمَ )ةٚمَس اعمًٜملّمَ

-اًمٜمّ٘مقِش اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦ِم  ـّ
ًِ َـّ اًم ـ ؾمٜم٤ّم أي ُمً ًّ  سمٛمٕمٜمك ؿمٞمِ  ؿمٞمقظِمِٝمؿ وسم٤مُٕم٤مزيٖمٞم٦ِم ُم
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ـَ  ـَ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم  ٦ِم، واًمالشمٞمٜمٞم  ٦ُم ُأظِم  َذْت ُم   إذْن اًمٙمت٤مسم  ٦ُم اًمرؾم  ٤مٟمٞم٦ُم إشمروؾم  ٙمٞم٦ُم ُأظِم  َذْت ُم  

 اًمرؾم٤مٟمٞم٦ِم قمغم ُم٤م ُٟمرضّمُح اقمتامًدا قمغم:

 افـوحقي اجلغراؾقي  -1

 صؽؾ اخلِط  -2

 .ؾؼف افؾغي -3
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 :لشلتيةاألجبدّية ا( 5

 

 اًم٘مرُن اًم٤ًمدُس ىمٌَؾ اعمٞمالد- تورخيفو:

ومرٟم٤ًم، ويمذًمؽ اجلزُر  –اًمٜمٛم٤ًم همرَب اًمرايـ  –اًمٌٚم٘م٤مُن ضمٜمقَب اًمداٟمقِب  جغراؾقتفو:

 اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦ُم أي ؿمامَل إشمروؾمٙمٞملَم اًمرؾم٤مٟمٞملَم ذم إيٓم٤مًمٞم٤م-

 
 فغقيًو:

قم٤ممَلِ اعمٕمروم٦ِم اًمٙمقيتٞم٦ِم ذم ي٘مقُل ضمقن ضمقزيػ ذم يمت٤مسمِِف ]اًمٚمٖم٦ُم واهلقي٦ُم[ اًمذي ٟمنمشمُف ةٚم٦ُم 

]إّن  932شمرمج٦ُم د- قمٌِد اًمٜمّقِر ظمراذم ذم ص 9001ًمِمٝمِر آَب )أهمًٓمس(  439قمدده٤م 

ـْ أصِؾ  اًمٚمٝمج٦َم آيرًمٜمدي٦َم اًم٘مديٛم٦َم )وهل إطمدى اًمٚمٝمج٤مِت اًمًٚمتٞم٦ِم( حتقي شمًَع يمٚمامٍت ُم

 قمنٍم هل يمٚمامٌت يمٚمدي٦ٌم وقمرسمٞم٦ٌم ظم٤مًمّم٦م[-
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 : الكتابة اليوىاىية( 6

 
ـَ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملَم-ُم  ٕمرووم٦ٌم وىم٤مًمقا إهّن٤م ُأظِمَذْت ُم

 اًم٘مرُن اًم٤ًمسمُع ق-م- تورخيفو:

ًمٞمٌٞم٤م- واؾمُتٕمٛمٚم٧م ضمٜمٌ ٤ًم إمم ضمٜم ٥ٍم  ,ُِمٍْمُ  ,سمالُد اًمِم٤مِم  ,شمريمٞم٤م  ,اًمٞمقٟم٤مُن  جغراؾقتفو:

 ُم  َع اًمٙمت٤مسم  ٦ِم اًمتدُمري  ٦ِم، ٓ ؾم  ٞمام ٟم٘م  ِش اًمتٕمروم  ٦ِم اجلٛمريمٞم  ٦ِم اًمتدُمري  ٦ِم اًم  ذي ىمٛمٜم  ٤م سمتح٘مٞم٘م  ِف 

 راءشمِِف-وإقم٤مدِة ىم
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 LINEAR (B)  و        LINEAR (A):الكتابُة اليوىاىيُة األقدْو( 7

  

 ق-م وإٟمٜم٤م ٟمِمؽُّ ذم ذًمؽ- 09ُمّدوه٤م ًمٚم٘مرِن  تورخيفو:

ـَ اخلط  اعمٍمّي- ـْ ٟم٤مطمٞم٦ِم اًمِمٙمِؾ سم٤مهلػموهمٚمٞمٗمٞم٦ِم، وىمد ىمّرسمقه٤م ُم  وي٘مقًمقَن إّن هل٤م صٚم٦ًم ُم

 ٦ًم ىمٍُم يمٞمٜمٞمًقس )ىمٍُم اًمتٞمف(-ضمزيرُة يمري٧ْم وُم٤مضم٤موره٤م وظم٤مّص  اجلغراؾقو:
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 كتابُة التيفيياغ:( 8

 
 يمت٤مسم٦ُم اًمٚمٝمج٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َِّم اًمٚمٞمٌٞم٦ِم إُم٤مزيٖمٞم٦ِم-

 ق-م- 3ىمراسم٦م اًم٘مرن  تورخيفو:

 ًمٞمٌٞم٤م واجلزائر واعمٖمرب- جغراؾقتفو:
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 أُمثٚمتٝم٤م:

ـّ ؾمٜمّٝمؿ واعمًّٛمك ظمٓم٠ًم ٟم٘مش ُم٤مؾمٜمٞم٤ًم  ٟم٘مش ُمً

 (1)افسطر 
 

 حرف

 اجلزم:

 ج ع ي ن أ ب ع ل أ ت ب ج ج ل م س ن س ن هـ م م ل ك ت ب ن ت م ق د ش ز ب

 ي هـ ق م ل ك ت ب ن ز ل ل س ن هـ ش ف ط ب ش ت ع س ر ش

 تػريؼ

 افؽؾامت:

ـتبـ ـ شـفؿ مؾ  ـ أب ظأل تى ججؾ مس  جعل متؼد صز ب

ً ظّس ش ـ زفؾ شـف صػط بش  هيؼؿ فؽتب

 افؾػظ

 ادؼسح:

 جقظل فؿ ماّل ـتوبغء توب جقجؾ مسـ شـمتؼود صزا بـ أل ظال

 هيؼقم فؽتوبغ زفؾ شـف صػط بشّتو ظّس صو

 افتػسر:
 ،متؼود صزا بـ أل ظالء، ظود، كّظؿ، صقخ صققخفؿ: أمال افؽّتوب )افؽتبي( ادتؾّفػغ اجلقظك

 يؼّدم فؾؽتبي بنظودة ظودات افعدل فـ شتي ظؼ )مؾؽًو شبؼقا(

 (6)افسطر
 

حرف 

 اجلزم:

 ي ف  ش ح  أ م   س ن س ن أ ص ك ن ت ب ج ج أ ب ن

 ز ل ل   س ن أ ش  ف  ط  و ج ي ي    أ ج ل د ث    أ   و ج ل  د  ث  أ 

تػريؼ 

 افؽؾامت:

 صؽـ تى ججل بـل ؾشح أ  مسـ شـو 

 أجؾدث أو زفؾ شـ أصػط جؾدث أو جقل

افؾػظ 

 ادؼسح:

ـْ ِشـّو   صؽـ توب جقجل بـل ؾشقح وأُ   ُمِس

 و زفؾ شـ أصػطأجؾدوث أ َجْؾَدْث أو جقيل

 افتػسر:
 شؽـ، توب )ظود(، جقجل )كّظؿ( وهق مـ بـل افػسحي وافؽرم وابـ صقخ افشققخ.

َتَى ادتؾّفػغ )اجلقظك( ـتوب وأظود شـّي افعدل ـْ  َأ

واًمٗمْمُؾ ذم ىمراءشمٜم٤م هلذِه اًمٜمّ٘مقِش يٕمقُد ًمَٕمالََُّمتِٜم٤َم اًمٕمٛمٞمِد حمٛمد قمكم ُم٤م دون اعمقضمقِد سمٞمٜمٜم٤م، 

ـْ مخ٦ًِم أضمزاَء( مل ُيٙمت٥ْم هل٤م اًمٜمنّم طمتك أن، وٟمقيص ةٛمَع وهق ص٤مطم٥ُم اعمدوّ  ٟم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َّم )ُم

 اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َِّم سمدُمِمؼ سمٓم٤ٌمقمتٝم٤م ٕمهٞمتٝم٤م-
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 األجبديات: اهلريوغليفيُة ثه اهلرياطيقيُة فالدميوطيقيْة:( 9

 
 واًمِمٕمٌٞم٦مْ اعم٘مدؾم٦ُم  واًمٙمٝمٜمقشمٞم٦ُم  أي 

هذه إسمجدّي٦ُم سمحقار اهلػموهمٚمٞمٗمّٞم٦ِم )يمام  وم٠مُم٤م إومم ومٚمؿ شُمٙمت٥ْم ُمٜمٗمردًة، سمؾ دظمٚم٧ْم 

سمّٞمٜم٤ّم( ذم إًمِػ اًمث٤مًم٨ِم ىمٌَؾ اعمٞمالِد واهلػماـمٞم٘مٞم٦ُم سم٤مًٕمِػ اًمث٤مين ىمٌؾ اعمٞمالِد واًمديٛمقـمٞم٘مٞم٦ُم 

 هن٤مي٤مِت إًمِػ اًمث٤مين وإًمِػ إّوِل ىمٌؾ اعمٞمالد-

 ُمٍم- جغراؾقتفو:

 

 اهلروؽؾقػقي
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 اهلراضقؼقي

  افديؿقضقؼقي

 



 - 59 - حمؿد هبجً افؼبقيس د. أ. –إبجديوت افؼديامت 

 

 : اخلطُّ املشيد( 10

 
-  ويْمؿ احلٛمػميَّ + اًمًٌئلَّ + اًمٚمحٞم٤مينَّ + اًمثٛمقديَّ + اًمّمٗم٤مئلَّ

 ق-م- 6اًم٘مرن  افتوريخ:

ٚمَّؿ اًمت٠مرخيلُّ اًمٞمٛمٜملُّ ٓ يزاُل و٤ٌمسمٞم٤ًم- مالحظي: ًُّ  اًم

ـِ وطمتك اًمّمٗم٤م ضمٜمقَب دُمِمؼ- اجلغراؾقو:  ُمـ اًمٞمٛم

شت يُمت٧ٌَِْم سمِف اًمٚمٝمج٤مُت إوؾم٤مٟمٞم٦ُم واًم٘مت٤ٌمئٞم٦ُم واحليُمٞم٦ُم واعمٕمٞمٜمٞم٦ُم واحلٛمػمي٦ُم عامٓت: ٓا

ـَ  ـِ اًمٞمقَم، ويمذًمؽ اًمٚمحٞم٤مٟمٞم٦ُم واًمثٛمقدي٦ُم ؿمامِل ٟمجٍد واحلج٤مِز واًمّمٗم٤مئٞم٦ُم ذم يمؾر ُم واًمًٌئٞم٦ُم ذم اًمٞمٛم

 ومٝمل يمت٤مسم٦ٌم يدوّي٦ٌم رديئ٦م- إردِن وضمٜمقِب ؾمقري٤م )ؾم٤ميٙمس سمٞمٙمق(- وأُّم٤م ُم٤م سمٕمَد اًمٚمحٞم٤مٟمٞم٦ِّم ضمٖمراومٞم٤ًّم،
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 خطُّ اجلزو:( 11

 

 اشتعؿؾتُف افعدكوكقُي وافؾفجيُ ُ ُ ادعؾقفقُي )مقضقُع افبحٌ(

هق اخلطُّ اًمذي ٟمًتٕمٛمٚمُف اًمٞمقَم )ُمتٓمقرًا( ذم يمت٤مسم٤مشمٜم٤م، ومٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٗمّمحك اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم 

 ُم٤م سمٕمَد ىمٚمٞمؾ- سمف ُمٕمرووم٦ٌم، أُّم٤م يمت٤مسم٦م اًمٚمٝمج٦ِم اعمٕمٚمقًمٞم٦ِم سمِف ومًٜمرضمُئ سمحثٝم٤م إمم

 توريخ خط اجلزم افعدكون / ادعؾقيل:

َرِة ؾمٜم٦َم  م، وأظمذوا سمِْدَء هذا  492سمدَأ سمٜم٘مِش اُمرِئ اًم٘مٞمِس أو ُم٤م يٕمرُف سمٜم٘مِش اًمٜمَّامَّ

ـَ اًمت٤مريِ  اًمٜمٌٓمل  وهق ؾم٘مقُط دوًم٦ِم إٟم٤ٌمِط ؾمٜم٦َم  ويٕمتؼموهن٤م  ـام َيّدظقنَ م 006اًمت٤مريِ  ُم

 طمرَب اًمٜمٌّط-

ًْ أّن دوًم٦َم إٟم٤ٌمِط  ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مسم٤مِت  ـَ شمراضم٤من ذي  ُضؿ  إمم اإلُمؼماـمقري٦ِم اًمروُم٤مٟمٞم٦ِم زُم

ه٤م إٟم٤ٌمُط 32,001إم  اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦ِم  ومٝمْؾ  ,يمام يّدقمقَن ,م، وم٢من يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمرٌب وظَمِنَ

ُخ إلٟم٤ًمٍن سمًٜم٦ِم هزيٛمتِف؟  إّن طمرَب اًمٜمٌِط هل ه٤مشمٞمؽ احلرُب اًمتل ىَمَتَؾ ومٞمٝم٤م احل٤مرُث  ُي١َمرَّ

اًمٜمٌٓملُّ أٟمٓمٞمقظمس اًمث٤مين قمنْم ُمٚمؽ ؾمقري٤م اإلهمري٘ملَّ ذم ُمٕمريم٦ِم ُم١مشم٦م )ضمٜمقَب ذِق اًمث٤مًم٨ُم 

ـٌ ىمدُرُه  26يمؿ( ؾمٜم٦م  92اًمٌحِر اعمّٞم٧ِم سم   ق-م4  26و م006ؾمٜم٦ًم سملم  039ق-م- وىمد َُمر  زُم

َرِة أو ُم٤م ُيْٕمَرُف )سمٜم٘مِش اُمرِئ اًم٘مٞمِس( يٕمقُد ًمًٜم٦ِم  =  039 –م 492هلذا وم٢مّن شم٤مريَ  ٟم٘مِش اًمٜمَّامَّ

 م- 046أي ؾمٜم٦ِم   136

َرِة هق ذُق.ضمٜمقب دُمِمَؼ سم    يمؿ-40وُمقىمُع اًمٜمَّامَّ
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 ظؿـر    بـر     ؼقــس ف    مـرُأ     كِْػــْش         تــل 

 هذه كػس )ؿز( امرئ افؼقس بـ ظؿر.  أي:

ًمذا ٟم٘مقُل: هذه هلج٦ٌم قمرسمٞم٦ٌم آراُمٞم٦ٌم ُمٕمٚمقًمٞم٦ٌم ُمئ٦م ذم اعمئ٦م، وًمٞم٧ًم هلج٦ًم قمرسمٞم٦ًم قمدٟم٤مٟمٞم٦ًم4 

٧ٌَم سمحرِف اجلزم-
 إّن اًمٚمٝمج٦َم اعمٕمٚمقًمٞم٦َم يُمتِ

 م شم٘مري٤ٌمً 920ضمٜمقَب درقم٤م  كؼُش أِم اجلامِل إّولِ صمؿ ًمديٜم٤م 

 
 دّكف كػشق ؾفرو بر صع ربُّ جزيؿي مؾؽ تـقخ

 

 م- 209 كؼُش زبدصمؿ 

 

 آثور ــسقّي

 :ؿراءتف

ـِ اصسـقا يف بـوِء افؽـقسِي(بسؿ اإلفف )وافـصُّ حيق †يبدُأ افـّؼُش بعالمِي افّصؾقِى   ي أشامَء م

 شحق بر شعدو –بر مر فؼس )ومـفو )مرؿس(  –مـ إشامِء: شحق بر تقؿق 

 ؾمٕمدو دارضم٦م إمم اًمٞمقم( –ؿمٞمخق  –)وًمٜمالطمظ هذه اًمقاو اًمتل سم٘مٞم٧م ذم يمٚمامت: ُمػمو 
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 : كؼُش حّرانصمؿ 

 

 آثور ــسقّي

 بعد مػسد خقز بعوم 463فصؾقى( شـي أكو شحبقؾ بر ـؾؿق بـقً ذا ادرضقر )إصورة ا

 )ادرضقر تعـل بوفققكوكقي ادشفد ـام ؿرأهو أشتوذكو افدـتقر حمؿد حمػؾ(.

 

)ضمٌِؾ  –ذم ضمٌِؾ اًمٕمرِب  مؽتقٌب ظذ ــقسٍي بحّراِن افؾجوأّن هذا اًمٜمصَّ  وٓ ٟمٜمًك

م سمدًٓ ق- 26م- سمٕمد شمّمحٞمِح ؾمٜم٦ِم طمرِب اًمٜمٌِط- سمًٜم٦م 910م- شمّمٌُح 364ؾمٜم٦َم  ,طَمقراَن(

 ُمٞمالدي٦م- 006ُمـ 

 

 :أِم اجلامِل افثونٟم٘مش 

 
 اهلل ؽػرا، َُٕفْقْف بـ ظبقده ـوتى افُعبقد أظذ بـل ظؿري تـبف ظؾقف مـ يؼرؤه.
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ٟمٕمؿ، أىمدُم مخ٦ًِم ٟم٘مقٍش حلرِف اجلزِم اًمٕمريب  ُوضمد ذم ؾمقري٤م ًمٞمس ؾمقري٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦ِم، سمؾ 

وٟمجٍد ذم ذاَك اًمت٤مريِ - أي أّن طمرَف اجلزِم ؾمقري٤م )ؾم٤ميٙمس سمٞمٙمق(، ومل ٟمجْدُه ذم احلج٤مِز 

( اعمًتٕمٛمؾ اًمٞمقَم اٟمت٘مَؾ ُمـ ؾمقري٤م إمم احلج٤مِز-  )اًمٕمدٟم٤مين 

 وهؾ هذا ُمٕم٘مقل؟

ـَ اًمِمامِل ومل شم٠مِت ُمـ اجلٜمقب-  ٟم٘مقل ٟمٕمؿ: طمٞم٨م ىمريش طم٥ًَم اًمدٓئِؾ أشمٞم٦م أشم٧م ُم

 ومًٜمقرُد ؿمقاهدٟم٤م: ًمٚمٛمقوقعِ وـم٤معم٤م أّٟمٜم٤م شمٓمرىمٜم٤م 

 ذم أضم٤مري٧م ُْمع ومٕمِؾ مَحََد-اؾمُؿ حمٛمٍد ُمقضمقٌد  ,0

ـَ ومٝمق ٟم٤مدٌر- ,9  مل شمٕمرْف ىمريٌش إّٓ مخ٦ًَم حمٛمدي

ـْ 26إّن اًمٚمٝمج٦َم اًمٕمرسمٞم٦ََّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم )اًمٕمرسمٞم٦ََّم اًمٗمّمحك( حتقي ُمـ أراُمٞم٦ِم  ,4 ٪ ُم

ـَ اًمٕم٤مُمٞم٤مِت   ٪- )وأراُمٞم٦م ذم اًمِمامل(-9-00ُمٗمرداهت٤م، يمام أّن أراُمٞم٦َم حتقي ُم

ـَ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦ِم ىمراسم٦م إّن اًمٕمرسمٞم٦ََّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم حت ,3  ٪- )واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م ذم اًمِمامل(- 2-30قي ُم

٪  60إّن اًمٕمرسمٞم٦ََّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم حتقي ُمـ إيّم٤مدي٦ِم سمٗمرقمٞمٝم٤م أؿمقري  واًم٤ٌمسمكم  ىمراسم٦م  ,2

 قمغم همرسمتٝم٤م وشم٠مصّمره٤م سم٤مًمّدظمٞمِؾ اًمذي هق اًمًقُمري٦م-
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ـْ  ,6 ٌئٞم٦ِم أو اًمٕمرسمٞم٤مِت ٪ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦َِّم اًمً 62إّن اًمٕمرسمٞم٦ََّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم ٓ حتقي أيمثَر ُم

اجلٜمقسمٞم٤مِت- سمٛمٕمٜمك آظمَر وم٢مّن اًمٚمٝمج٦َم اًمٕمرسمٞم٦ََّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم مت٧مُّ سمّمٚم٦ٍم إمم اًمِمامِل أيمثَر مم٤م مت٧مُّ 

 سم٤مًمّمٚم٦ِم إمم اجلٜمقب-

 9ٌرسمٞمع – 0ٌرسمٞمع – 9مج٤مدى – 0مج٤مدى –صٗمُر  –إّن أؾمامَء إؿمٝمِر اًم٘مٛمري٦ِم: حمرٌم  ,1

 ُمٜم٤مظمٞم٦ٍم  –ِة ذو اًم٘مٕمد –ؿمقال  –رُمْم٤من  –ؿمٕم٤ٌمُن  –رضم٥ُم  –
ٍ
ذو احلج٦ِم- حتقي صمامٟمٞم٦َم أؾمامء

 ديٜمٞم٦ٍم- وإذا ُم٤م 
ٍ
)واعمٜم٤مُخ ؿمت٤مًء وصٞمٗم٤ًم واوٌح ذم اًمِمامِل أيمثَر ُمٜمُف ذم اجلٜمقِب( وأرسمٕم٦َم أؾمامء

 أشمٞم٦م: أضمريٜم٤م اعم٘م٤مرٟم٦مَ 

 

 و.افستقى بعد إجراء افـسقئِي بغ ربقٍع ومجودى. راجع تػسر ادـور فؾؼرآن افؽريؿ دحؿد رصقد رض

 –رسمٞمع اًمث٤مين  –رسمٞمُع إّول –وهٙمذا ٟمجُد صمامٟمٞم٦َم أؿمٝمٍر حتٛمُؾ ُمٕمٜمًك ـمٌٞمٕمٞم٤ًم وهل: صٗمُر 

مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م- وأرسمٕم٦َم أؿمٝمٍر حتٛمُؾ أؾمامًء ديٜمٞم٦ًم  –مج٤مدى إّومم  –ؿمقال  –رُمْم٤من  –ؿمٕم٤ٌمن 

٤م حمرم، واًمٗمرُد هق رضم٥م- وعم –ذو احلج٦م  –ُمٜمٝم٤م صمالصم٦ٌم هٌد وواطمد ومرْد وهل: ذو اًم٘مٕمدة 

يم٤مٟم٧م اًمٗمّمقُل إرسمٕم٦ُم واوح٦ًم ذم سمالد اًمِم٤مم وهمػَم واوح٦ٍم ذم ؿمٌف اجلزيرِة، مم٤م اوٓمر 

أصح٤مَب هذه إؿمٝمِر إمم اؾمتٕمامِل اًم٘مٛمِر عمٕمروم٦ِم اعمقاىمٞم٧ِم، وم٠ُمؾم٘مٓم٧م أؾمامء إؿمٝمِر اعمٜم٤مظمٞم٦ِم 

 اًمِمامًمٞم٦ِم قمغم إؿمٝمِر اًم٘مٛمري٦ِم ذم ؿمٌِف اجلزيرة-
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 اخل٤مص٦ِم يمٙمٚمٛم٦مِ  ,2
ِ
ـَ إؾمامء قمّمٗمقر شمٕمٓمٞمٜم٤م ُم٤م يرضّمُح ًمٜم٤م هذا اعمقوقع-  يمثػٌم ُم

وديي ومٙمٚمٛم٦ُم قمّمٗمقر: ـّ  : إّصقر-يف إ

 : قمّمقر- إجوريتقيويف                 

 : صٗمقر- ويف افّسيوكقي أرامقي

ذا ٟمجُد يمٞمػ أّن اًمٚمٝمج٦َم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦َم وّٛم٧م اًمٚمٝمج٤مِت اًمٕمروسمٞم٤مت اًمِمامًمٞم٦َم  وهٙم

 ذم ضمذره٤م اعمريّم٥م  اًمرسم٤مقمل  )قمّمٗمقر( اعم١مًّمِػ ُمـ: واًمني٤مٟمٞم٦َم( إچ٤مريتٞم٦مَ )إيّم٤مدي٦َم و

 قمّمٗم  قر = صٗمقرو + قمّمقر + إصقروم

 قمدٟم٤مٟمٞم ٦م  هي٤مٟمٞم ٦م  أچ٤مريتٞم٦م  أيّم٤مدي ٦م

ٟمحـ ٟمٕمٚمُؿ أنَّ ىمٌٞمٚم٦َم ىمريٍش واومدٌة إمم ُمٙم٦َم وىمد شم٘مّدم قمٚمٞمٝم٤م ذم اإلىم٤مُم٦م هب٤م ىمٌٞمٚم٦م  ,3

اًمتٕم٤ميَش ُمع سمٕمْمٝم٤م حلامي٦م ٟمٗمًٝم٤م، ضُمرهٍؿ، وأّن ُمٕمٜمك اًم٘مٌٞمٚم٦ِم هل اجلامقم٤مُت اًمتل ىمٌٚم٧ِم 

وُمٕمٜمك ]ىمريٍش[ ُمـ ]ىَمَرَش[ أي مَجََع ومٝمل ةٛمقٌع ٕيمثِر إـمراِف اًمِمامًمٞم٦ِم ذاِت اًمٚمٝمج٤مِت 

 اعمتٕمددِة وم٠مظمذت أطمًٜمَٝم٤م وأًّمٗم٧م اًم٘مٌٞمٚم٦َم ]ىمريش[-

 يم٤من ًم٘مّصر زقمٞمؿ ىمريٍش سمٞم٧ٌم دائٌؿ ذم دُمِمَؼ- ,00

 واًمّمٞمِػ اًمتج٤مري٦ُم يم٤مٟم٧م ُمت٠مصٚم٦ًم سم ,00
ِ
 ٘مريٍش ومٛمٕمرومتٝم٤م سم٤مًمِمامِل يم٤مٟم٧م يمٌػمة-رطمٚم٦ُم اًمِمت٤مء

اؾمُؿ اًمِمامِل ذم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم ُمـ ؿمٛم٠مل قم٤مصٛم٦ِم )ممٚمٙم٦ُم ي٤مدي أراُمٞم٦ِم( اًمقاىمٕم٦ِم ذم  ,09

ـِ  ؿمامِل همرِب ؾمقري٤م )ًمقاء اؾمٙمٜمدرون اًمٞمقم( وشمدل قمغم آدم٤مه- أُم٤م اؾمُؿ اًمِمامِل ذم اًمٞمٛم

نمِق ومٞم٘مقل: ]أي٤مُمـ[ أي اجلٜمقِب ومٝمل أؿم٤مُم ـ طمٞم٨م يم٤من اًمٞمٛمٜملُّ ي٘مُػ ىم٤ٌمًم٦َم اًمٙمٕم٦ٌِم سم٤مدم٤مِه اًم

، ]أؿم٤مُمـ[ أي اًمِمامُل ضمٝم٦ِم اًمِم٤مم- ـِ  ضمٝم٦ِم اًمٞمٛم

وم٤مًمِمامُل ذم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم ُمـ ؿمٛم٠مل وهل ذم ؿمامل سمالِد اًمِم٤مم- وأؿم٤مُمـ ذم اًمٞمٛمٜمٞم٦ِم ُمـ  ,04

 اًمِم٤مم- ي٘مقل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

َجْتٝم٤م ُمـ ضَمٜمقٍب وؿَمْٛم٠ملِ   ومتقِوح وم٤معمِْ٘مراِة مل َيْٕمُػ َرؾْمُٛمٝم٤م   ًَ  عم٤م َٟم

ًا وم٢مّن طمرَف اجلزِم اًمٕمريب  ٟمجُدُه ذم اًمِمامل أيْم٤ًم وٓ ٟمجْدُه ذم اجلٜمقب، وأظمػم ,03

 واؾمُؿ قمدٟم٤مَن وضمدٟم٤مه ذم اًمِمامل ومل ٟمجده ذم اجلٜمقب-
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 اخلط العسبي اآلزامي اليبطي:( 12

 
 م شم٘مري٤ًٌم شم٤مريُ  وّؿ دوًم٦ِم إٟم٤ٌمط-006ق-م وطمتك  3,4اًم٘مرن  تورخيف:

وضمٜمقسم٤ًم طمتك شمٌقَك وهمرسم٤ًم طمتك ومرِع دُمٞم٤مَط )ٟمٞمؾ ؿمامل دُمِمَؼ طمتك اًمْمٛمػم  جغراؾقتف:

 ُمٍم( وذىم٤ًم طمتك اًمٕمراق-

 

 

 
 كػسفو دي، َحرة دي، بـوه هلو أذيـي بعؾفو
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 اخلط اآلزامي ملنلكة عسبايا:( 13

 
قَمَروَم٧ْم ممٚمٙم٦ُم قمرسم٤مي٤م أراُمٞم٦ُم اًمتل شم٘مُع ؿمامل سمٖمداَد وقمغم وادي اًمثرصم٤مِر وقم٤مصٛمُتٝم٤م 

 م ظمٓم٤ًم آراُمٞم٤ًم آظمَر-939وًمٖم٤مي٦م ق-م  20ُمديٜم٦ُم احلِي 

 وأهؿَّ ُم٤م ذم هذه اعمٛمٚمٙم٦ِم: أّن أراُمٞملَم ؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ قمرسم٤ًم-

 ومٙمٚمٛم٦ُم قمرٍب مجُٕمٝم٤م ذم طم٤مًم٦ِم اًمٜمٙمرِة  قمرسملم وذم طم٤مًم٦ِم اًمتٕمريِػ قمرسم٤مي٤م ُمثؾ:

 داري٤م   طمٞم٨م إًمػ )شمٚمٖمل اًمٜمقن( –داريـ  –دار 

 ىمدؾمٞم٤م.  –ىمدؾملم  –. ىمدس راؿمٞم٤م  –راؿملم  –طم٤مصٌٞم٤م .  راش  –طم٤مصٌلم  –طمّم٥م 

 قمرسم٤مي٤م- –قمرسملم  –وهٜم٤م: قمرب 

- 
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إذن أراُمٞمقَن ؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ قمرسم٤ًم، طملم دظمؾ اًمدظمٞمُؾ إمم أرِض اًمٕمرِب- أي أٟمتؿ أهّي٤م 

 أراُمّٞمقن ذم ُمٕمٚمقٓ وسمخٕم٦م وضم٥م قمديـ )ٟمٕمؿ أٟمتؿ قمرب أصالء(- 

إٟم٤ٌمط + اًمتداُمرة أي ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وًمٞمس اًمٕم٤مـمٗمٞم٦ِم أىمقُل: اًمٕمرب أراُمٞمقن )

 + اًمني٤من اًمنمىمٞمقن + اًمني٤من اًمٖمرسمٞمقن(-

 
 الكتابة السريانية الغربية )اليعقوبية( نسبة ليعقوب البرادعي:( 41
 

 اًمٙمت٤مسم٦ُم ُمٕمرووم٦ٌم-

 اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اعمٞمالدّي شم٘مري٤ًٌم- تورخيفو:

 ؾمقري٤م واًمٕمراُق وضمٜمقُب شمريمٞم٤م- جغراؾقتفو:
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 يلّية:ـجُة اليشطوزيُة املعسوفُة بالشطسىيالكتابُة الشسياىيُة الشسق( 15

 

اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اعمًٞمحٞمقَن اًمني٤مُن اًمنمىمٞمقَن واُمتدت ضمٖمراومٞمتُٝم٤م قَمؼَم ؾمقري٤م واًمٕمراِق 

 وإيراَن وأومٖم٤مٟمًت٤مَن  وسم٤ميمًت٤مَن واهلٜمِد واًمّملِم-
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 الكتابة امليدائية وزيجة اآلزاميني الكلداىيني:( 16

 
ـْ يتٓمٝمروَن سم - واؾمُؿ سمٞم٧ِم اًمٕم٤ٌمدِة )اعمًجِد( يًّٛمك وهل يمت٤مسم٦ُم اًمّم٤مسمِئ٦م ُم

ِ
ّم٥م  اعم٤مء

 )اعمٜمدى(، ُمـ ومٕمِؾ ٟم٤مدى-

 اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اعمٞمالدي شم٘مري٤ًٌم- تورخيفو:

 ضمٜمقب اًمٕمراق- جغراؾقتفو:

 

 
 

 

 ( الكتابة املصسية القبطية:17

 

، ضمٖمراومٞمتٝم٤م ُمٍم-  شم٠مصمرت ذم ؿمٙمٚمٝم٤م سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، شم٤مرخُيٝم٤م اًم٘مرُن اًمث٤مًم٨ُم اعمٞمالديُّ
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 لكتابة العربية:( ا18

 

 احلرف افعزي

 ادسّؿك اخلط أرامل ادرّبع

 ( زورًا وهبتوكوً ) 

 ח ז ו ה ד ג ב א

 ح ز و هـ د ج ب أ

 כ י ט
 ך

 מ ל
 ם

 נ
 ן

 ע ס

 ع س ن م ل ك ي ط

 פ
 ף

 צ
 ץ

   ת ש ר ק

   ت ش ر ق ص ف

 وهٜم٤م سمٞم٧ُم اًم٘مّمٞمِد:

4  يمٜم٤م ٟم٘مقُل إّٟمُف ٓ وضمقَد ًمٚمحرِف اًمٕمؼمِي اعمًتٕمٛمؾِ  اًمٞمقَم طمتك اًم٘مرِن اًمث٤مًم٨ِم اعمٞمالدي 

ّٕن اخلٓمقَط اعمًتٕمٛمٚم٦َم ذم ُمٜمٓم٘م٦ِم سمالِد اًمِم٤مِم هل اًمٜمٌٓمٞم٦ُم وُمـ صمؿَّ اًمتدُمري٦ُم، وأصٌحٜم٤م ٟم١ميمُد، 

أَّٓ وضمقَد ًمٚمحرِف اًمٕمؼمِي اعمًتٕمٛمِؾ اًمٞمقَم طمتك اًم٘مرِن اًم٤ًمدِس واًمدًمٞمُؾ أّٟمُف مل َيِرْد هذا 

ي  اًمدىمٞمِؼ اًمذي ىم٤مم سمف إصمريقَن اعمًتنمىمقَن واًم٘مًُؿ اًمٜمقُع ُمـ اخلٓمقِط سم٤مًمٌح٨ِم إصمر

اًمٖم٤مًم٥ُم ُمٜمٝمؿ ذووا ُمٞمقٍل شمقراشمٞم٦ٍم- وهذه اًمٙمت٤مسم٤مُت اعمًتٕمٛمٚم٦ُم طمتك اًم٘مرِن اًم٤ًمدِس ممثٚم٦ٌم 

 سمٜم٘مِش زسمد ذي اًمٙمت٤مسم٤مِت اًمثالصمٞم٦ِم-

 يقٟم٤مين- (0

 هي٤مين- (9

 ُمٞمالدي- طمرف اجلزم اًمٕمريب . اعمٕمٚمقزم اعمًتٕمٛمؾ طمتك اًم٘مرن إول اهلجري اًم٤ًمدس (4
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 م 512

 ؾمٚمقىمل 294.  م512ٟم٘مش زسمد سملم ىمـ ٟمنيـ واًمٗمرات 

 )ىمـ ٟمنيـ: سم٤مًم٘مرب ُمـ طمٚم٥م(

 ومٚمق يم٤مَن احلرُف اًمٕمؼميُّ ُمقضمقدًا ًمُٙمت٧ٌم سمف سمٕمُض اًمٜم٘مقِش-

أُم٤م ُمـ اًم٘مرِن اًم٤ًمدِس وطمتك اًمٕم٤مِذ وم٤ٌمًمٜم٦ًٌِم ًمٜم٤م وم٢مّن اًمٕمٛمٚمٞم٦َم و٤ٌمسمٞم٦ٌم، إٓ أّٟمٜم٤م قمغم 

 ُمع أٟمٜم٤م سمحثٜم٤م وااعمًتقى اًمِمخّّص مل ٟم
ٍ
شمّمٚمٜم٤م سمذوي آظمتّم٤مص أُمث٤مل: ٕمثُُر قمغم رء

 أمحد ؿمحالن أؾمت٤مُذ اًمٕمؼمي٦ِم ذم ضم٤مُمٕم٦ِم حمٛمٍد اخل٤مُمِس سم٤مًمرسم٤مط-أ-د-

ًمٙمٜمّف ُمـ اعم١ميّمِد ًمٜم٤م أن أن احلرف اًمٕمؼمي مل يٕمرف ىمٌؾ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اعمٞمالدي 

 اًمٕم٤ممل يٕمقد شم٤مرخيٝم٤م ًم  )وًمٞمس ىمٌؾ اعمٞمالد(، طمٞم٨م إنَّ أىمدم ٟمًخ٦ٍم ًمٚمتقراة ُمقضمقدٌة ذم

ُمـ ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب  169ُمـ ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وص( 9)م. طم٥ًم ص320.

 اعم٘مدس- ومٚمٜمت٠مُمؾ ذًمؽ-

 !؟ إذٌ ماٍي القصة

 ٟم٘مرأ ذم اًمٙمت٥م وي٘مقًمقن احلرُف اًمٕمؼميُّ اًم٘مديُؿ- (0

ُمـ اعمٜمٓمؼ أْن يٙمقَن احلرف اًمٕمؼمي هق أىمدَم ُمـ اًمني٤مين )اعمًٞمحل(، وأىمدَم  (9

اجلزم اًمٕمريب اًمذي يُمت٥ِم سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ- طمٞم٨م اعمٜمٓمُؼ ي٘مقل اًمٞمٝمقدي٦ُم أوًٓ  ُمـ طمرف

 واعمًٞمحٞم٦ُم صم٤مٟمٞم٤ًم واإلؾمالُم صم٤مًمث٤ًم-
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 ..ٍيا تأتي املغالطة والتزويس الصَيوىي 

ٟم٘مقل ًم٘مد يمت٥م اًمت٤مري  اًم٘مديؿ طم٥ًم اًمٗمٙمر اًمتقرايت واًمٗمٙمر اإلهمري٘مل وأطمٞم٤مٟم٤ًم ٟمجد 

ٛمقا ًمٜم ًّ ٤م ؾم٤مطمَؾ سمالِد اًمِّم٤مِم إمم يمٜمٕم٤مينر ضمٜمقَب صقر شمٜم٤مهماًم ُمَع اًمٗمٙمِر شمٜم٤مهماًم سمٞمٜمٝمام، وم٘مد ىم

- وٓ ٟمٜمَس أَن صقر هَل أمُّ اعمامًمِؽ  ، وومٞمٜمٞم٘ملر ؿمامَل صقٍر شمٜم٤مهماًم ُمَع اًمٗمٙمِر اإلهمري٘مل  اًمّتقرايت 

 ضم٤مري٧َم وىمؼمَص وطمتك إؾم٤ٌمٟمٞم٤م وؿمامِل إومري٘مٞم٤م-اًمٙمٜمٕم٤مٟمّٞم٦ِم ذم اعمتقؾّمِط ُمـ أُ 

 دد افتزوير يف افػؽر افتقرايت وآشتؼاؿل افصفققن: ويف هذه افعجوفي فـح

٧ٌَْم سم٤محلرِف اًمٕمؼمي  اًم٘مديِؿ وهؿ ي٘مّمدوَن احلرَف اًمٙمٜمٕم ٤مينَّ  ي٘مقًمقَن: إنَّ اًمتقراةَ  (0
يُمتِ

 أراُملَّ اًمذي أشمٞمٜم٤م إًمٞمف- وآظِمُر ٟمًخ٦ٍم يُمت٧ٌْم ومٞمٝم٤م اًمتقراُة اًمٜمصُّ أيت:

 وًمٗمٜمًقن ذم يمت٤مسمِف اًمٚمٖم٤مُت اًم٤ًمُمٞم٦ُم:آظمُر ٟمصر شمقرايتر وضمدٟم٤مُه ًمدى إهائٞمَؾ  

 

 حرف

 ــعون/آرامل

 فؾتقراة

 

وفقس احلرف 

 افعزي افؼديؿ

ـُشػ يف مديـي كوبؾس بػؾسطغ  آيوت مـ شػر افتؽقيـ بوحلرف افؽـعون / أرامل 

 م 259وترجع إػ شـي 

صٞمَؾ اًمذي ٟمٕمؿ طمتك إهّنؿ يزّوروَن اًمذايمرَة وٓ يِمػموَن إمم ُمّم٤مدرهِتؿ هذا احلرَف إ

، ٟمٕمؿ ٟمًٌقا احلرَف اًمٙمٜمٕم٤مينَّ  ٜمِْد واعمٖمرِب طمتك إـمٚمز   ً . أراُملَّ هلؿ  قمّؿ اعمنمَق طمتك اًم

 )ومٚمٜمراضمع ُم٤م يمتٌُف إهائٞمٍؾ وًمٗمٜمًقن ]اًم٘مٚمُؿ 
ٍ
وؾمّٛمقُه احلرَف اًمٕمؼميَّ اًم٘مديَؿ دون اؾمتحٞم٤مء

 اًمٕمؼمي  اًم٘مديِؿ[(-
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ٌت٤مح وي٘مقًمقن: إّن اؾمؿ اهائٞمَؾ زوروا ىمراءَة اًمٜم٘مقِش ومٝمذا ٟم٘مُش اًمٗمرقمقِن ُمرٟم (9

وارٌد ومٞمف- أقمدٟم٤م ىمراءَة اًمٜم٘مِش ومٚمؿ ٟمجد اؾمؿ اهائٞمَؾ، سمؾ وضمدٟم٤م اؾمؿ ُمديٜم٦ِم ي٤مزور ذَق 

ـَ ضمٜمقِب ًمٌٜم٤مَن-  ي٤موم٤م واؾمؿ سمٚمدِة ي٤مري

 
  

 
 

 شمًٕم٦م

 
  

 
 

 حتٜمق

 ]اًمِمٕم٥م ذم ًمٞمٌٞم٤م[

  
 

 

 ظم٤ميت  ]احلثٞملم[

  
 

 

 يمٜمٕم٤من  ]ؾمقري٤م[

  

  

 ينيً٘مرا

 ٘مقًمقن قمً٘مالن[]ي

  
 

 

 ضمزر

  
 

 

 يٜمٕمؿ

 :ي٘مقًمقن 

 ي٤مزير   ي٤مر

شمٕمٜمل 

 إهائٞمؾ؟؟

 
 

 ري٤مزو =   ي٤مزير

 ]ومٚمًٓملم[

 

 
 

 ي٤مريـ  =  ي٤مر

 ]ًمٌٜم٤من[

  

  

 ظم٤مل

 ]ي٘مقًمقن ضمرار[

:ش- ي٤مر»وُم٤م هل ش ي٤مزير»إذن ُم٤م هل  ـِ  ٟمجُد ذم اخلريٓم٦م اعمروم٘م٦ِم ُمقىمٕملِم ؿمٝمػمي
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زير[، وىمد وردت ذم سمٕمض اًمٙمت٤مسم٤مت سم٤مؾمؿ ]ي٤مزور[ ومٝمل ىمٓمٕم٤مً ]ي٤م ,0

-  ]ه٤مزور[ أيْم٤مً

]ي٤مر[ هل ]ي٤مريـ[ ذم ضمٜمقِب ًمٌٜم٤مَن أَن، وهل ُمـ اعمدن اًمتل طمّررهت٤م اعم٘م٤موُم٦ُم  ,9

 ُمـ آطمتالل اًمّمٝمٞمقين- 9000اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦ُم ؾمٜم٦م 

 
 

 أُم٤م اؾمؿ إهائٞمَؾ، ومٝمق همػُم وارٍد ذم هذا اًمٜم٘مِش، صمؿ إّٟمف مل يرد اًمٌّت٦َم ذم ٟمّمقصٍ  ,4

 هذا، وٓ سمٕمَده ذم اًمٜم٘مقِش اعمٍمي٦ِم-ش ُمرٟمٌت٤مح»أظمرى ىمٌؾ ٟم٘مِش 

زوروا ٟم٘مَش ٟمٗمِؼ ؾمٚمقاَن اًمٙمٜمٕم٤مينَّ ذم اًم٘مدِس، وىم٤مًمقا إّٟمُف ٟمٗمؼ ُاًمٜمٌل  طمزىمٞم٤مَل ومل  (4

 ٟمجد ذيمرًا ٓ حلزىمٞم٤مَل وٓ أي٦م إؿم٤مرٍة ًمٚمقضمقِد اًمٕمؼمي  ذم اًمٜمٗمِؼ- 
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 واٌلـىقـش س

 

م ذم ىمري٦ِم ؾمٚمقان، طمٞم٨م ُوضمد داظمؾ 0220دِس ؾمٜم٦َم يُمِِمَػ قمٜمف سم٤مًم٘مرب ُمـ سمٞم٧ِم اعم٘م

 ُمٖم٤مرٍة يٜمٌُع ُمٜمٝم٤م اعم٤مء شمًّٛمك قملم ؾمٚمقان- وهذا ٟمّّمف وىمراءشمف:

افسطر 

  إول:

حرف 

 اجلزم:
 رو ز ه  ه  ي ه  د ب ر ه  ن ق ب ه   ب عو ه  ن ق ب ه  

تػريؼ 

 افؽؾامت:
 سمٕم قّي ر  ه٤م ٟم٘مٌ    ف    وزا  ه٤م  ه ل  ه٤م دسم ره  ٤م  َٟم٘مَّ ٤مسَم  فْ 

افؾػظ 

 ادؼسح:
 ه٤م ٟم٘مٌ    ف    وذا  ه٤م  ه ل،  ه٤م دسّم ره ٤م َٟم٘مَّ  ٤مسَم ْف،   سمٕم ّقي ر

 هذا اًمٜم٘م٥م )اًمٜمٗمؼ( وذا ه٤م هل ه٤م ىمد دسّمره٤م ُٟمّ٘م٤مْب سمٕمّقير )قَمَٛمٚمََٝم٤م طمّٗم٤مري اًمتٙمًػم( افتػسر:

 

افسطر 

  افثون:

بحرف 

 اجلزم:

س أ م ت  ل ه  ك ]س م[ع ق ر س ل و و ب غو ه  ج ر ز ن أ س أ ل ر ع

 ل أ س ق

تػريؼ 

 افؽؾامت:

[ شؿـع  ؿقل  …بغقر شـالس  آمـوت  فـف ]كو وهـو جـرٌز أشـول رظق

 إِْشــِؼ 

افؾػظ 

 ادؼسح:

سمٕمٛمؼ صمالث ىم٤مُم٤مت )آُم٤مت(]أي و وه٤م ضمرٌز )ضمرز=ىمٓمع( أؾم٤مل )اإلًمف( رع

 سم٘م٤مُم٦م صمالث أؿمخ٤مص[ ًمف ؾمٛمع ىمقل: إؾِْمِؼ 

 افتػسر:

ث ىم٤مُم٤مت( ًمف، ؾم٤مل اإلًمف رع )اإلقم٤مٟم٦م(، وسمٖمقر )أو سمٕمٛمؼ صمالوهذا اًم٘مٓمع أ

: ؾعؾ أشولٓحظ ترصيػ إؾعول ])ُمـ اًمً٘م٤مي٦م(- ؾمٛمع ىمقل: اؾمِؼ   

  : ؾعؾ أمر. )متوموً ـام هق يف افعربقي افعدكوكقي([.اشؼ: ؾعؾ مويض. شؿعمويض. 
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افسطر 

  افثوفٌ:

بحرف 

 اجلزم:
 ب ي م ه و …ب ي د    م د  م  ن  ك ي ه  ي ت   ز د  ه  و ر أ أل  ر ع

تػريؼ 

 افؽؾامت:
 سمٞم  قُم فو  …يمل  ه ل   شم زي  ده    سمٞم د     ِم  دُم ـ    و رأى  ئٞمؾ  رع 

افؾػظ 

 ادؼسح:
 سمٞمقُم  فو   …يمل ه ل    شمزي   ده سمٞم  د     ِم ُدُم ـ   و رأى ئٞم ؾ رع 

 وهبذا اًمٞمقمسمٞمد ختّي راقمل يمل شمزيد اخلػمات هذا ُم٤م رآه وقمٛمٚمف ئٞمؾ اًم افتػسر:

 

 

افسطر 

  افرابع:

بحرف 

 اجلزم:

 ه  ح ص ب م ا س ل ق دت رع و ن ق ب ه  ه  ك

 ي ل ي ك وو وج ر ز ن ع ل]ج[رز ن

تػريؼ 

 افؽؾامت:
ة رع ٤مسَم ْف ه ٤م يم ّقه طمّم ٥م ُم ٠مؾمؾ ىُم دَّ  ضم رزن  قمغم ضم رزن ويٚمٞم   ؽ وو َٟم٘مَّ

افؾػظ 

 ادؼسح:
٤مسَم ْف  ه ٤م يم ّقه  طم ة    رع، َٟم٘مَّ  ضمرٌز    قمغم     ضمرٌز       ويٚمٞمؽ  وو ّم٥م  ُم٠مؾمؾ   ىُمدَّ

 افتػسر:
وم٢من اًمٜمُّ٘م٤مب )احلّٗم٤مريـ( وصٚمقا إمم ٟم٤مومذة يمٚمٝم٤م أطمج٤مر )ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م( ُمًٞماًل 

 ًمٚمامء ىمّده وىمٓمٕمف اإلًمف رع- طمٞم٨م طمٗمٌر قمغم طمٗمر صمؿ )ي٠مشمٞمؽ( وشمٚمٞمؽ
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افسطر 

  اخلومس:

بحرف 

 اجلزم:
 م ا ]ت[و ا  ل ف  ا م ه و ض ا ا  ل ه  ب ر ك ه  ب م ا ت ي مو ه  م ي  م م ن ه  م

تػريؼ 

 افؽؾامت:
 أًم ػ  آُم ف    وُمئ   ٦مو ه٤م   ُمّٞمٞم ؿ  ُمٜمٝم٤م  ُم قو٠م  إًم ك ه٤م  سم ريم ف  سمامئتٞم ؿ  

افؾػظ 

 ادؼسح:
 أًمػ  آُم ٦م  وُمئ  ٦م و ه٤م   ُمّٞمٞم ؿ  ُمٜمٝم٤م   ُمقو٠م  إًم ك  ه٤م  سم ريم ٦م  سم   ُم٤مئتٞمؿ

 وُمئ٦مه اعمٞم٤مه ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤من ووقء إمم شمٚمؽ اًمؼميم٦م سمٛمئتلم وأًمػ ىم٤مُم٦م )ُمـ ضم٤مٟم٥م( هذ افتػسر:

 

 

افسطر 

  افسودس:

بحرف 

 اجلزم:
 ت   ا    م  ه   ه  ي  ه  ج ب ه  ه  ص   ر  ع  ل   ر   ا    س ه  ح   ص   ب

تػريؼ 

 افؽؾامت:
ٌّٝم  ٤م  ه٤م  ُص رَّ     قمغم    رأؾمٝم     ٤م  طمّم     ٥مآُم  ف ، ه ل ،  ه ٤م ضم

افؾػظ 

 :ادؼسح
ٌّٝم٤م، ه٤م ُسَّ قمغم رأؾمٝم٤م طمّم٥م  آُم٦م هَل ه٤م ضم

 افتػسر:
ٌّٝم٤م وىمد سَّ قمغم رأؾمٝم٤م  ىم٤مُم٦م )ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر( وهذه إٟمٗم٤مق اًمتل ضم

 ]أي شمٙمّقم قمغم رأس هذه إٟمٗم٤مق )ذم سمداي٦م احلٗمر([ أيمقام ُمـ احلج٤مرة
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ـِ اعمٍمي (3 ٦ِم ومٚمْؿ ٟمجْد أورؿمٚمٞمؿ، سمؾ وضمدٟم٤م ىم٤مًمقا إنَّ اؾمَؿ أورؿمٚمٞمَؿ فمٝمَر ذم ٟمّمقِص اًمٚمٕم

 اؾمَؿ اًمِم٤مِم ومال ٌٓم وٓ راٌء ذم اًمٜم٘مِش- 

 

       

 أ و ش ا م م 

 مُأ  صــــــوم         

 -وم٢مذا يم٤مٟم٧م أورؿمٚمٞمؿ وم٠ميـ  اًمراء وأيـ اًمالم

 

 زوروا ىم٤مُمقَس ضمزٟمٞمقس اعمًٛمك:  (2

LEXICON  MANVALE  HEBRAICVM  ETCHALDAICVM 
(IN   VETERIS   TESTAMENTI   LIBROS) 

  اًمٙمٚمدايّن( اًمالشمٞمٜمّل ًمٚمٕمٝمِد اًم٘مديؿِ  –أي اًم٘م٤مُمقَس )اًمٕمؼمّي 

 

ـِ اعمٞمالدي  قمغم أىمَم  أًّمٗمقاوأظمػمًا وًمٞمس آظمرًا، ًم٘مد  احلرَف اًمٕمؼميَّ ذم اًم٘مرِن اًمث٤مُم

، أىمدَم ٟمًخ٦ٍم ًمٚمتقراِة )اًم٘مرِن اًمٕم٤مِذ اعمٞمالدي  يمام أؾمٚمٗمٜم٤م(- أًّمٗمقا هذا احلرَف وؾم ّٛمقُه قمغم طمدر

: ـِ  ُمر  اًمزُم

 -  احلرَف اًمٕمؼميَّ

 -صمؿ أـمٚم٘مقا قمٚمٞمِف احلرَف اًمٕمؼميَّ اعمرسمَع 

  صمؿ أـمٚم٘مقا قمٚمٞمف احلرَف أراُملَّ اعمرسمَع زورًا وهبت٤مٟم٤ًم ودّرؾمقا يم٤موم٦َم ٟم٘مقِش إرِض

ـْ ُم٘مٓمٕمٞم٦ٍم )قمراىمٞم٦ٍم وُِمٍمي٦ٍم(، دّرؾمقه٤م سم٤مٕسمجدّي٦ِم اًمٕمؼمي٦ِم ذم يم٤موم٦ِم ضم٤مُمٕم٤مِت اًمٕم٤مملِ  ُم

ـَ  ـَ اًمٞمٝمقديَّ أوًٓ واعمًٞمحلَّ صم٤مٟمٞم٤ًم واإلؾمالُملَّ صم٤مًمث٤ًم،  ُمٕمتٛمدي قمغم ٟم٘مٓم٦ٍم واطمدٍة هل أّن اًمدي

ـَ اًمٌدهل  أْن يٙمقَن طمرُف اًمتقراِة هَق إىمدَم-   إذْن ُم
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ُِ اللَجِة اآلزامّيِة املعلوليِة  :مالمُح يف فق

 

ٚمدة = سمٚمقشم٤م، طم٤مومٔم٧م قمغم إًمػ سمآظمر اًمٙمٚمٛم٦م وهل  ]أداة اًمتٕمريِػ أراُمٞم٦ِم[:  اًمٌ ,0

 ًمٙمٜمٝم٤م سمقاىمٕمٝم٤م اًمٚمٖمقي هل أًمػ إـمالق وًمٞم٧ًم أداة شمٕمريػ-

 قمروم٧م أداة شمٕمريػ وهل اًمالم: ٓم اإلو٤موم٦م ]ذٟم٥م ل ظمٚم٤ٌم[ )أي ذٟم٥م اًمٙمٚم٥م(-  ,9

 ٓ ٟمجُد ذم هلج٦ِم ُمٕمٚمقٓ صقَت اًمداِل هن٤مئٞم٤ًم سمؾ ٟمجُد إسمدآً هل٤م: ,4

 ُمثؾ سمٚمقشم٤م = سمٚمقدا . وادي = ويتل = ويتٞم٤م (0
ٍ
 ُأسمدًم٧م إمم شم٤مء

 سمدًم٧م إمم ذاٍل: إيد سمٛمٕمٜمك يد وم٠مصٌح٧م إيذا-أُ  (9

3, -
ٍ
 اًمت٤مُء اعمرسمقـم٦ُم ُأسمدًم٧م إمم صم٤مء

 فمٛم٦م سمٛمٕمٜمك وٛم٦م أصٌح٧م فمٛمث٤م،  ًمٕم٦ٌم = ًمٕمٌث٤م-

 اًمت٤مُء اعمٛمدودُة أصٌح٧م شمش- ,2

 صٛم٧م أصٌح٧م صٛمتِم٤م-

 اًم٘م٤مُف ُأسمدًم٧م إمم يم٤مٍف- ,6

 ؾم٘مل = ؿِمٞمٙمٞم٤م   ىمٚمؿ = يمٚمؿ = يمٚمام    )أداة يمت٤مسم٦م(-

1,  
ٍ
 يمٚم٥م = ظمٚم٤ٌم يمت٤مب = ظمثقسم٤م، ظمثقب ،  اًمٙم٤مُف ُأسمدًم٧م إمم ظم٤مء

 ومٞمٝم٤م ُٓم اإلو٤موم٦ِم، وهل ًمٚمتٕمريػ- ,2

 ذٟم٥م اًمٙمٚم٥م أصٌح٧م ذٟم٥م ًم  ظمٚم٤ٌم

إّن اعمٗمرداِت أراُمٞم٦َم ذم  ,وهق ُمـ ُمٕمٚمقٓ  ,ي٘مقل إؾمت٤مذ ضمقرج زقمرور 

 ُمٕمٚمقٓ شمًتٓمٞمُع أْن شُمرضمَٕمٜم٤َم إمم اًمٚمٝمج٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َِّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم-

 صُمقرْت = صمقرشمِم٤م ,3

ٗمػمِة(-صمقرة شمٕمٜمل سم٘م ًّ  رة ويمذًمؽ ذم آراُمٞم٦ِم إًمِػ اًمث٤مٟمٞم٦ِم ىمٌَؾ اعمٞمالِد ذم )ٟم٘مش اًم

 ضم٤مَء ذم اًمٚمٕمٜم٤مِت: 
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 وؾمٌع ؿمقرات هيٞمٜم٘مـ قمجؾ وأّٓ يِمٌع

 وؾمٌع سم٘مرات يروٕمـ قمجالً وأّٓ يِمٌع أي: 

 وؾمٌُع ؿمآن هيٞمٜم٘مـ أُمقر وأّٓ يِمٌع

 وؾمٌع ٟمٕم٤مٍج ُيروٕمـ محالً وأّٓ يِمٌع  أي:

 دهيـ وهيٞمٜم٘مـ همٚمٞمؿ وأَٓ يِمٌعوؾمٌع ُمٞمٝمٞمٜم٘ملم يٛمًحـ ؾم 

َـّ ويروٕمـ همالُم وأّٓ يِمٌع أي:   وؾمٌُع ُمروٕم٤مٍت يٛمًحـ أصمداءه

 هذه آراُمٞم٦ُّم إًمِػ اًمث٤مٟمٞم٦ِم ىمٌؾ اعمٞمالِد-

صٞمٖم٦ُم اجلٛمِع أراُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم طم٤مًم٦ِم اًمٜمٙمرِة هل اًمٞم٤مُء واًمٜمقُن ًمٚمٛمذيّمِر ضمن =  ,00

قاِو اعمٛمدودِة إؿم٤ٌمقم٤ًم، يمت٤مب = ظمثقسم٤م، ضمنيـ، دار = داريـ ًمٙمٜمٜم٤م ٟمجُده٤م ذم ُمٕمٚمقٓ سم٤مًم

وديٍي وفقسً آرامقيومجٕمٝم٤م ظمث٤مسمقو، وهذه صٞمٖم٦ُم مجِع اًمقاِو-  ـّ  -صقغُي مجٍع أ

صٞمٖم٦م اجلٛمع أراُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمٜمٙمرة هل:]ا ت[ ًمٚمٛم١مٟم٨م،  ,00

روي٦ًم=روي٤ًمت، وٟمجده٤م ذم اعمٕمٚمقًمٞم٦م سم٤مًمقاو واًمث٤مء وإًمػ : وصم٤م، ُمدرؾم٦م = ُمؽمؾمت٤م 

  ؽِمْ ؾمقصم٤مومجٕمٝم٤م ُمَ 

وديـيصٞمٖم٦ُم اًمٗمٕمِؾ اعم٤ميض سم٤مًمٚمٝمج٦م أراُمٞم٦م اعمٕمٚمقًمٞم٦م  ,09 ـّ  -هل صقغـٌي أ

 أحرَف أكقً:شمٍميػ اًمٗمٕمؾ سم٤مٔراُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م هق ُمثٞمٚمف ذم اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م أي  -13

 ادعؾقفقي أرامقي افعدكوكقي

وديي(اظمث٥م  يمت٥م يمت٥م ـّ  )صقغي أ

 قمـ ظمقصم٥م ايمت٥م ايمت٥م

 قمـ ظمقصمٌلم ٟمٙمت٥م ٟمٙمت٥م

 قمؿ ظمقصم٥م يٙمت٥م ٙمت٥مي

 قمؿ ظمقصم٤ٌم شمٙمت٥م شمٙمت٥م

 ظمثقب ايمت٥م ايمت٥م
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 ظمثقب يمت٤ميب يمت٤ميب

 ظمثقسم  يمت٤مسمؽ يمت٤مسمؽ

 ظمثقسمف يمت٤مسمف يمت٤مسمف

 ظمثقسُمقن يمت٤مهبؿ يمت٤مهبؿ

 ظمثقسملم يمت٤مهبـ يمت٤مهبـ

 ظْمُثْقسَمٞمْح يمتٌٜم٤م يمتٌٜم٤م

 

 إصوراُت افتشؽقِؾ:

ذم ُمٕمٚمقٓ اًمٞمقَم، ٟمًتٕمٛمُؾ اًمٞمقَم ذم شمٕمٚمٞمِؿ أراُمٞم٦ِم اعمٕمٚمقًمٞم٦ِم ذم ُمٕمٝمِد اًمٚمٖم٦ِم أراُمٞم٦ِم 

 اعمّمٓمٚمَح اًمٕمؼميَّ اًمذي ٓ يٛم٧مُّ ًممراُمّٞم٦ِم اعمٕمٚمقًمٞم٦ِم، وٓ يٛم٧مُّ ًممراُمٞم٦ِم اًم٘مديٛم٦ِم سمّمٚم٦م-

 :ؾقؼقفقن

 افبديؾ ادعؾقيل افعزيي افعدكوكقي

 ومتحث٤م سمت٤مح اًمٗمتح٦م

 فمٛمث٤م ىمٌقص اًمْمٛم٦م

 ؿمٞمؼمشم٤م   )أيّم٤مدي٦م( ؾمٞمجقل اًمٙمنة

 ٤مصٛمتِمث ؿِمٗم٤مٟم٤مح اًمًٙمقن

 وهٜم٤مك ُمّمٓمٚمح٤مٌت أظمرى ًمإلُم٤مًم٦م وهمػمه٤م-

 

وي٘مقُل سمٕمْمٝمؿ: إّن هذه احلريم٤مِت إظمرى همػُم ُمقضمقدٍة سمحرِف اجلزِم وٟمٔم٤مِم اًمٙمت٤مسم٦ِم 

4 ًمذًمؽ وم٢مّن احلريم٤مِت اًمٕمؼمي٦َم هل أيمثُر دىّم٦ًم- ٟم٘مقُل:  اًمٕمدٟم٤مين 

ُؿ سم٤مًمظـد ؾؼفوِء افؾغيِ  ، وٓ شُمٕمٚمّ  دادِ امِع واًم ؽم   ًَّ ُؿ سم٤مًم ٙمت ٥ِم- وم٤مًمً امع : اًمٚمٖم ٦ُم شُمٕمٚمّ 

 أؾم٤مُس اًمتّٕمٚمٞمِؿ-
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امُع سم٤مٕذِن- (0 ًَّ  اًم

 اإلقم٤مدُة سم٤مًمٚم٤ًمِن- (9

 وأُم٤م اًمٙمت٤مسم٦ُم ومٝمل شم٠ميت سم٤مًمدرضم٦ِم اًمٕم٤مذِة وم٤مًمٙمت٤مسم٦ُم ًمٚمتذيمػِم ًمٞمس إٓ- (4

-) ـُ ضمٜمل: )اًمٕمؼمُة ذم اًمٜمٓمِؼ ٓ سم٤مخلط   ي٘مقُل اسم

ِف، ذم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم وُم٤م ي٘م ًِ ٤مسمُٚمُف ذم اعمٕمٚمقًمٞم٦ِم سملم يديَّ يمتّٞم٥ٌم طمقى مجالً ُم٘م٤مرٟم٦ًم ًمٚمٛمٕمٜمك ٟمٗم

 وُم٤م ي٘م٤مسمٚمُف ذم اًمٕمؼمي٦ِم-

ـْ  ومٜمجُد أّن اًمّمٚم٦َم سملم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم واعمٕمٚمقًمٞم٦ِم يمٌػمٌة ضمدًا، وٟمجُد أّن اًمٕمؼمي٦َم سَمُٕمَدْت قم

 روؾمٞم٦م(- سمقًمقٟمٞم٦م. اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم واعمٕمٚمقًمٞم٦ِم ٓؾمتٕمامهِلؿ ًمٖم٦َم اًمٞمدِش )أعم٤مٟمٞم٦م.

 وضمدٟم٤م اًمٜم٥ًَّم أشمٞم٦م: (0)افّسِز افعشقائلّ وذم 

 ٪ 2-10اعمٕمٚمقًمّٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمّٞم٦م: 

 ٪ 04اعمٕمٚمقًمّٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼمّي٦م: 

 ٪- 2-06سم٤مًمٕمدٟم٤مٟمّٞم٦ِم وٓ سم٤مًمٕمؼمّي٦ِم  اعمٕمٚمقًمّٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ يمٚمامٍت همػِم ُمقضمقدةٍ 

 

 تعؾقؿ ادعؾقفقي بوحلرف افعزي شقوشقًو:

ٞم٦ِم ؿمٙمُؾ احلرِف هق اهلقي٦ُم، وًمق أضمريٜم٤م دراؾم٦ًم إطمّم٤مئٞم٦ًم طمقل شمٕمٚمٞمِؿ اعمٕمٚمقًم (0

سم٤محلرِف اًمٕمؼمي  اًمٞمقَم ًمٙم٤مٟم٧م إيمثري٦ُم ؾمت٘مقُل: إّن اعمٕمٚمقًمٞم٦َم وصمٞم٘م٦ُم اًمّمٚم٦ِم سم٤مًمٕمؼمي٦ِم وهذا همػُم 

ـَ اًمٜم٤مطمٞم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦ِم اًمٚمٖمقي٦ِم-   صحٞمٍح ُم

ظمقوُمٜم٤م هذا ؾمٞم٘مقُدٟم٤م إمم أْن يٙمقَن ًمديٜم٤م ذم ؾمقري٤م ُمِمٙمٚم٦ٌم ؾمٞم٤مؾمٞم٦ٌم ًمٖمقي٦ٌم اضمتامقمٞم٦ٌم  (9

- أي ٟمخ٤مُف أْن شمّمٌَح ُمٕمٚمقٓ وسمخٕم٦ُم إموزيغقيِ عمِمٙمٚم٦ِم يمام هق طم٤مصٌؾ ذم اعمٖمرِب اًمٕمريب  وا

- ـِ اًمٕمريب   وضمٌٕمديـ يم٤معمِمٙمٚم٦ِم إُم٤مزيٖمٞم٦ِم اًمث٤مٟمٞم٦ِم ذم اًمقـم

                                                   
( هٜم٤م يم٤من اًمًؼم قمِمقائٞم٤ًم، أُم٤م اًمٜم٥ًم اًم٤ٌمىمٞم٦م اًمتل وردت ذم هذه اعمح٤مرضة ومٝمل ٟم٥ًم ومٕمٚمٞم٦م ُأظمذت ُمـ 0)

 ٞمس: إچ٤مريتٞم٦م واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م وأراُمٞم٦م- اًم٘مقاُم
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 ي٘مقل دوسمقن ؾمقُمٞمػم أؾمت٤مُذ أؾمت٤مِذٟم٤م اًمديمتقِر حمٛمد حمٗمؾ ذم يمت٤مسمِف أراُمٞمقن- (4

 ٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َِّم )اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦ِم([-]إن أراُمٞم٦َم هل٤م صٚم٦ٌم سم٤مًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦ِم واًمٕمؼمي٦ِم، ًمٙمٜمٝم٤م وصمٞم٘م٦ُم اًمّمٚم٦ِم سم٤مًم

 ًمٜمتّمّقْر ُم٤مذا جيري ذم ُمٕمٚمقٓ اًمٞمقَم: (3

 

 اًمتٕمٚمٞمُؿ سم٤محلرِف اًمٕمؼمّي- ,أ

  

 اًمٞم٤مومٓم٤مت واإلقمالٟم٤مت سم٤محلرف اًمٕمؼمي- ,ب

 ؿمقاهد اًم٘مٌقر سم٤محلرف اًمٕمؼمي- ,ج

 اجل٤مُمع يمت٥م قمٚمٞمف سم٤محلرف اًمٕمؼمي- ,د
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 اًمقؿمؿ سم٤محلرف اًمٕمؼمي ]حتدي٤ًم[- ,ه 

 

 

 

 وىمٞمؾ ًمٜم٤م أّن سمٕمض اًمٞم٤مومٓم٤مت ذم دُمِمؼ أصٌح٧م سم٤محلرف اًمٕمؼمي- ,و

 
ِ
ـُ ذًمَؽ ُمع ؿمٓم٥ِم إهائٞمَؾ حلرِف اجلزِم اًمٕمريب  واقمتامِد احلرف اًمٕمؼمي  ٕؾمامء ويتزاُم

 اعمدِن واًم٘مرى ذم ومٚمًٓملَم اعمحتّٚم٦ِم-

 ًمذًمؽ ٟم٘مؽمُح قمغم اًمًٞمدِة اًمديمتقرِة ٟمج٤مح اًمٕمٓم٤مر ٟم٤مئ٥ِم رئٞمِس اجلٛمٝمقري٦ِم ًمٚمِم١مونِ 

ـَ اعمٕمٝمِد اًمٕم٤مزم ًمٚمٖم٤مِت ذم  اًمث٘م٤مومٞم٦ِم شم٠مًمٞمَػ جلٜم٦ٍم سمرئ٤مؾم٦ِم ةٛمِع اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦َِّم شمْمؿُّ أقمْم٤مًء ُم

 ضم٤مُمٕم٦ِم دُمِمَؼ ٕظمِذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥ِم-

: ٧ٌَْم سمحرِف اجلزِم اًمٕمريب 
 وٓ ٟمٜمَس أّن اًمٚمٝمج٦َم اًمٕمرسمٞم٦ََّم أراُمٞم٦َم اعمٕمٚمقًمٞم٦َم يُمتِ

 
 ٘مٞم س  سمر قمٛمرًمشم ل   ٟمِْٗم ْش  ُم رُؤ 

 يت: ُمٕمٚمقًمٞم٦م شمٕمٜمل هذه-

 ٟمِْٗمْش: ُمٕمٚمقًمٞم٦م شمٕمٜمل ٟمٗمس-

 ُمرُؤ: اؾمؿ قمٚمؿ ُمـ سمالد اًمِم٤مم-

 ًم : ٓم اإلو٤موم٦م اعمٕمٚمقًمٞم٦م- )ًمٚمتٕمريػ(-

 ىمٞمس: اؾمؿ قمٚمؿ ُمـ سمالد اًمِم٤مم-

 -سمر: ُمٕمٚمقًمٞم٦م آراُمٞم٦م شمٕمٜمل اسمـ، سمرة = اسمٜم٦م، وُمٜمٝم٤م سمرة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ زوضم٦م اًمرؾمقل 

 قمٛمر: اؾمؿ قمٚمؿ-
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 ؿ اًمٕمرسمٞم٦َّم أراُمٞم٦م ذم ُمٕمٚمقٓ هذا اًمٜم٘مش:وًمٞمٙمـ ؿمٕم٤مر ُمٕمٝمد شمٕمٚمٞم

 

 معفد تعؾقؿ افؾفجي افعربقي أرامقي افؼؾؿقكقي

 

 أهيو اإلخقة:

أهنل هذه اعمح٤مرضَة وىمٚمٌل وومٙمري يٛمٚم١ممه٤م اخلقُف، وحيُيين هٜم٤م ىمقُل ٟمٍِم سمـ ؾمٞم٤َّمر 

 إُمقيلِم طمٞمٜمام يم٤من ذم إيراَن و
ِ
ـِ حمٛمٍد آظمِر اخلٚمٗم٤مء ؿمٕمَر سمٜمِم٤مِط أيب ُمًٚمٍؿ ًمٚمخٚمٞمٗم٦ِم ُمرواَن سم

ـِ اًمٌٞمتلم:  اخلرؾم٤مين  وم٠مرؾمؾ ًمف هذي

رُم   ٤مِد وُم   ٞمَض ٟم   ٤مرٍ   أرى ظِمَٚم   َؾ اًمَّ

 

 يٙم         ٤مُد أْن يٙم         قَن ًم        ُف رِضامُ  

 وم      ٢منَّ اًمٜم       ٤ّمَر أّوهُل       ٤م ُدظم       ٤منٌ  

 

 وإنَّ احل         رَب أّوهلُ         ٤م يم        المُ  

ـَ اخلٚمٞمٗم٦ِم اعمً  تٜمٍِم سم٤مهللِ وحييين ىمقُل اًمِم٤مقمِر ذم احل٘م٦ٌِم اًمٗم٤مـمٛمٞم٦ِم ذم ُِمٍَم زُم

اًمٗم٤مـمٛمل  طمٞمٜمام سمدأ اًمٜمِم٤مُط اًمٞمٝمقديُّ سم٤مؾمتٕمامِل احلرِف اًمٕمؼمي  وسمدأْت يمت٤مسم٦ُم اًمٕمرسمٞم٦ِم سم٤محلرِف 

اًمٕمؼمي  )ًمٚمتٕمٛمٞم٦ِم( )وصم٤مئُؼ اًمچٜمٞمزا اعمٍمّي٦م اًمٕمؼمّي٦م ُمٜمٝم٤م(- وشمًّٚمَؿ اًمقزيُر أسمق ؾمٕمٞمٍد اًمتًؽمّي 

 ر:اًمٞمٝمقديُّ اًمقزارَة ًمدى اخلٚمٞمٗم٦ِم اًمٗم٤مـمٛمل  وم٘م٤مل اًمِم٤مقم

 َر إيّن ىمد ٟمّم ح٧ُم ًمٙم ْؿ     ي٤م أهَؾ ُمّم

 

 هت       ّقدوا ىم       د هت       ّقَد اًمٗمٚم       ُؽ  
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 ويةـاللغو ويةـوو احليـالعل

 آؾوق ومـفجقوت

 

 أكقر حمؿد اخلطقىأ.د.  

 (*)ظضق ادجؿع 

 

 :لـجنُنـال

 

 دــمتفق

 أوًٓ: صؼؾ ادرآة افؾغقيي

 افػؽريي اإلكسوكقيافؼقة  ثوكًقو:

 اتسوع آؾوق ادعرؾي اإلكسوكقي :ثوفًثو

 وت افتجورب وافؼقوشوت اإلكسوكقيرابًعو: مؽتشػ

 مذاهى افعؾقم احلققيي وافؾغقيي خومًسو: تطوبؼ

 و: آكطالؿي افعؾؿقي افتجريبقيشودًش 

 افعؾقم افؾغقيي شوبًعو: بققفقجقي

 ثومـًو: هدف دراشي افؾسوكقوت

 فسقوشي افعؾؿقي افؾغقيي احلديثياتوشًعو: 

 ًشا: افتعريػ احلديٌ فؾحقوة وافؾغيظو

                                                   
 اعمقاومؼ ه  0340. ذي اًم٘مٕمدة  4( حم٤مرضة أًم٘مٞم٧م ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات ذم ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمت٤مري  *)

  م-9003 .شمنميـ أول  90



  2009 وم ظحمورضات ادجؿع  22

 

 

 
 )افرَحـ ظؾؿ افؼرآن... خؾؼ اإلكسون... ظؾؿف افبقون... (

 

 
 

ًم٘مد اسمتٚمٞم٧ُم سمٛمرض اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمقم--- وقمِم٧م ؾمٜمـ احلٞم٤مة وٟمٔمٛمٝم٤م--- ومتتٕم٧م سمجامل  

اًمٚمٖمق واًمٚمٖم٦م وشمذوىم٧م اًمٌالهم٦م--- يمؿ أطم٥م اًمٚمٖم٦م!--- ويمؿ أٟم٤م قم٤مضمز قمـ اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م--- 

٤م سمًٞمٓم٦ٌم يمٙمؾ أٟمثك!--- وإهن٤م ُمٕم٘مدة--- هل يم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م واحلٞم٤مة ٓ يٛمٙمٜمؽ يمِمػ أهاره٤م إهن

إٓ إذا قمِم٧م ذم أطمْم٤مهن٤م--- ًمق أين قمروم٧م احل٥م ظمٓمػًما ُم٤م أطم٧ٌٌم--- وًمق أين قمروم٧م اًمٌحر 

 قمٛمٞمً٘م٤م ُم٤م أسمحرت--- وًمق أين قمروم٧م ظم٤ممتتل ُم٤م يمٜم٧م سمدأت!---

--- وًمٙمـ ؿمٙمرت ًمرضم٤مًمف طمًـ فمٜمٝمؿ--- ُم٤م يم٤من زم ظمٞم٤مر اًمٕمٛمؾ ذم ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ومجٞمؾ اقمت٘م٤مدهؿ--- وأىمقل هلؿ ُم٤م ىم٤مًمف ؾمٚمٗمل ؿم٤مقمر دُمِمؼ اًمٙمٌػم ؿمٗمٞمؼ ضمؼمي رمحف اهلل--- 

ٚمقا زم سمرًدا و٤مذم احلقار--- ؾم٤مسمغ إذي٤مل--- وشم٘مدُمقا إزم ذم ًُمًٌف--- وم٠مدريمتٜمل  )ًم٘مد ومّمَّ

ف--- وإُم٤م أن أظمٚمع وم٠ميْمُٗمَر ٟمٕمٛم٦م اعمجٛمع احلػمُة ذم أُمري---وم٢مُم٤م َأن أًمٌَِس هذا اًمؼمد وم٠مقْمُثَر ومٞم

ف !--- وم٢من قَمَثْرُت  ًُ رضمٍؾ زًم٧م سمف ىمدُمف--- وُم٤م هذا  ومٞمف ومٚم٧ًم سم٠مولقمكّم--- وًمٙمٜمل ؾم٠مًمٌَ

ْٓمَرَف اًمٚمٖم٦م اًمذي ٟمًجتف إي٤مم--- وسم٤مًمٖم٧م ذم شمٓمريزه ُمِ اًمرداء اًمذي ؾم٠مرشمديف إٓ 

--- وم٤مٟمًٌٓم٧م ضمقاٟمٌف اًمدهقر---وم٤مزداد روٟمً٘م٤م قمغم شمٕم٤مىم٥م اًمًٜملم--- وشمْم٤مقمٗم٧م هبجتُف

ومقؾمع أمم٤ًم ذه٧ٌم سملم ؾمٛمع إرض وسمٍمه٤م--- ًم٘مد شمْمٛمٜم٧م اًمٚمٖم٦م قمٌ٘مري٦م اًمٕمرب--- 

واؿمتٛمٚم٧م قمغم ظمِمقٟم٦م سمداوهتؿ--- ورىم٦م طمْم٤مرهتؿ--- ومتثٚم٧م ومٞمٝم٤م ظمقاـمر اًمٕمرب 
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وقمٚمقُمٝمؿ وُمٜمٔمقُُمٝمؿ وُمٜمثقُرهؿ ذم ىمديؿ اًمدهر وطمديثف--- ومٝمل اعمرآة اًمتل إذا ٟمٔمرت ومٞمٝم٤م 

ب وقمٚمٛم٧م سمٛم٤ٌمًمغ قم٘مقهلؿ وُم٘م٤مدير أطمالُمٝمؿ--- إٓ أٟمف ٓ سمدَّ هلذه اعمرآة أدريم٧م ومْمؾ اًمٕمر

ُمـ ص٘مٍؾ ُمـ طملم إمم آظمر--- ٕنَّ قم٘مقل اًمٜم٤مس ىمد اُمتدت آوم٤مىُمٝم٤م--- وم٤مهتدت إمم ُم٤م مل هيتد 

إًمٞمف إوًمقن--- وم٢مذا أطمٌٌٜم٤م أن يٙمقن عمجٛمٕمٜم٤م ومْمؾ، - ومٚمٜمجتٝمد ذم ص٘مؾ ُمرآة اًمٚمٖم٦م--- طمتك 

 ت هذا اًمٕمٍم سمٛمج٤مُمٕمٝم٤م(-شمؽماءى ومٞمٝم٤م ُمقوققم٤م

إن ص٘مؾ اعمرآة اًمٚمٖمقي٦م ٓ يٛمٙمـ أن جيري سم٤مًمٕمقدة إمم  صؼؾ ادرآة افؾغقيي: أوًٓ:

هل اًمؽماث اعمٕمامري وإواسمد!--- وم٤مًمٚمٖم٦م هل يم٤مُمؾ اًمؽماِث احلل ذم ىمديٛمف وطمديثف--- 

هن٤م طمروومٝم٤م صمروشمٜم٤م إومم--- وأوزاُمًتقدع اًم٘مٞمؿ--- ووقم٤مء اًمروح--- وذوب اًمٕمٌ٘مري٦م--- 

وشمٗمٕمٞمالهت٤م اٟمٕمٙم٤مؾم٤مٌت ٕٟمامط ؾمٚمقيمٜم٤م--- وذم ُمٜمثُقره٤م وُمٜمُٔمقُمٝم٤م روُح أُمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م يمٚمِٝم٤م 

ُمـ حمٞمٓمٝم٤م إمم ظمٚمٞمجٝم٤م--- ومٞمٝم٤م أومٙم٤مُرٟم٤م وأومٙم٤مُر أضمدادٟم٤م--- وأومراطُمٜم٤م وأومراطُمٝمؿ--- وأقمامًمٜم٤م 

وىمقة وأقمامهلؿ--- وآُٓمٜم٤م وآُُٓمٝمؿ--- ومٗمل اًمٗمّمٞمح اًم٘مديؿ صٗم٤مء اًم٤ٌمدي٦م وسم٤ًمـم٦م اخلٞمٛم٦م 

اًمِمٙمٞمٛم٦م واًمٕمزيٛم٦م--- وذم اًمٕم٤مُمل  احلدي٨م شم٘مٓمع إوص٤مل وشمٗمريؼ آؾمتٕمامر--- ومٞمٝم٤م آصم٤مر 

أضمدادٟم٤م واًمٜمًٞمؿ اًمٕمٚمٞمؾ اًمذي ؿمٛمف أؾمالومٜم٤م--- وومٞمٝم٤م اهلقاء  اهلقاء اًمٜم٘مل ذم صدور

ث اًمذي ٟمًتٜمِم٘مف اًمٞمقم--- ًمَٞمْخُٓمر سم٤ٌمًمؽ أن يمؾَّ يمٚمٛم٦م ُمـ يمٚمامهت٤م شم٘م٤مسمٚمٝم٤م  اًمًخ٤مُمل اعمٚمقَّ

ُمـ إومٙم٤مر اًمتل أسمدقمتٝم٤م ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤مس ٓ ُيٕمٚمؿ قمددهؿ--- وقم٤مـمَِٗم٦ٌم ُمـ اًمٕمقاـمػ  ومٙمرةٌ 

ُر ُمداه٤م--- ومٗمل هذه اًمٚمٖم٦م حلُؿ اًمقـمـ--- واًمٌنم--- وَدُُمُٝمام--- وُروطُمُٝمام-  اًمتل ٓ ُيَ٘مدَّ

ًم٘مد أظمذ هذا اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف، ُمذ وضمد قمغم ؾمٓمح ثوكًقو: افؼقة افػؽريي اإلكسوكقي: 

يم٥م، اًمت٤ًمؤل قمـ أسمًط اعمقاوٞمع وأقم٘مده٤م: يمٞمػ حيٞم٤م؟ ويمٞمػ يٛمقت؟ وُم٤م هل هذا اًمٙمق

احلٞم٤مة؟--- وُم٤م هق اعمقت؟--- يمٞمػ يتٕمٚمؿ وُم٤م هق اًمٕمٚمؿ؟--- يمٞمػ يٚمٖمق ويمٞمػ يتٙمٚمؿ وُم٤م 

هل اًمٚمٖم٦م؟--- يمؿ ُمـ اًم٤ًٌمـم٦م: اًمٕمٞمش واًمتٕمٚمؿ واًمتٙمٚمؿ ويمؿ ُمـ اإلقمج٤مز ذم يمِمػ ىمقاٟملم 

طم٘مٞم٘م٦م، --- وٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٗمتش قمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم إدب هذه اعَمُ٘مقٓت!--- )ًمٞمس ذم اًمٗمـ 

 اًمذي ٓ يّمح ُمقوققًم٤م ًمف همػم اجلامل--- احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٕمٚمقم : أٟم٤مشمقل ومراٟمس(-
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إن ىمقة اإلٟم٤ًمن ذم قم٘مٚمِف وقمٚمٛمِف وًمٖمتِف وؾمٚمقيمِف ٓ ذم همريزشمف وومٞمزي٤مء ضمًٛمف،--- ومٝمق 

أو قمّمًٌٞم٤م: وم٤مخلُْٚمُد أسمرع ُمٜمف ذم خمٚمقق همػم ُمتخّمص ومٞمزي٤مئًٞم٤م وٓ يمٞمٛمٞم٤مئًٞم٤م طمتك وٓ قمْمٚمًٞم٤م 

احلٗمر،--- ويمذا احلّم٤مُن ذم اجلري،--- واًمٕمّمٗمقُر ذم اًمٓمػمان،--- واًمًٛمٙم٦م ذم اًم٤ًٌمطم٦م،--- 

إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مًمؽ--- إن ُم٤م َيْٚمِٗم٧ُم اًمٜمٔمر ذم سمٜمٞم٦م هذا اإلٟم٤ًمن َوْٕمُػ ضمًٛمف وىُمقُة قم٘مٚمف 

ذم طمرارة يتٚمٔمك ومٞمٝم٤م اًمٕمٔم٤مء وىمدرشمف قمغم اًمٕمٞمش ذم أرض يتْمقر ومٞمٝم٤م اعم٤مقمُز ضمققًم٤م،--- و

ويتجٛمد ومٞمٝم٤م اًمٓمػم--- إٟمف خمٚمقق قمجٞم٥م--- واؾمع اًم٘مدرة قمغم اًمتٙمٞمػ---وآؾمتئداب 

وإذ كال سمآداب اًمقؾمط اًمذي يٕمٞمش ومٞمف أو حيٞمط سمف--- إٟمف ُمـ روح اهلل وقمٚمٛمف وقم٘مٚمف: ﴿
ربم ليٍالئكة إين خاىق برًشا ٌَ طني فإذا سٔيجّ وُفخت فيّ ٌَ رويح فلعٔا هل 

[--- هذا هق اًمققمد احلؼ--- ومٚمـ ي٤ًمور ٟمٗمقؾمٜم٤م أي ؿمؽ ذم 19 ,10﴾ ]ص:ديَساج

ٟمٍمشمٜم٤م--- ذم ص٘مؾ ُمرآة ًمٖمتٜم٤م طمتك شمؽماءى ومٞمٝم٤م ُمقوققم٤مت هذا اًمٕمٍم اًمذي ًمـ يرقمٌٜم٤م 

ولٔ أن ٌا يف ﴿ سم٤مٕرسمٕملم أًمػ ومٙمرة أو يمٚمٛم٦م شمقًمد ذم اًمًٜم٦م اًمقاطمدة ُمًٚمحلم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
  ٌا َُِفَدْت لكٍات اهلل  ابلحر يٍده ٌَ بعده سبعة أحبرو         األرض ٌَ شجرة أكالم

 [-91]ًم٘مامن:  ﴾إن اهلل عزيز حهيً

ًم٘مد اشمًٕم٧م آوم٤مق اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم  ثوفًثو: اتسوع آؾوق ادعرؾي اإلكسوكقي:

قم٤مُم٦م--- وذم اًمٕمٚمقم احلٞمقي٦م ظم٤مص٦م اًمتل هنْم٧م سمٕمد يمٌقة ـم٤مل أُمُده٤م--- وم٠مصٌح٧م رائدة 

َر ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمٚمقم سمٕم د اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ وإن اًمت٘مدَم اًمذي أطمَرَزشْمُف ىمد َأصمَّ

 اًمٚمٖمقي٦م--- أُم٤م ة٤مُمٕمٜم٤م--- ٓ سمؾ وؿمٕمقسمٜم٤م ومٗمل همٗمٚم٦م قمـ هذا إُمر-

ًم٘مد اهتدى إٟم٤ًمن هذا اًمٕمٍم إمم ُم٤م مل هيتد إًمٞمف إوًمقن--- ومٗمل اًمٌداي٦م يم٤مٟم٧م 

أ أي شمٕمٚمؿ اًمتجريد--- ويمؾ ُم٤م ٟم٘مرأ ُةردات واىمرأ ذم اًمٙمٚمٛم٦م--- ويم٤من اعمٗمت٤مح سم٘مقًمف شمٕم٤ممم اىمر

يمت٤مب اهلل اعمًٓمقر--- واىمرأ ذم يمت٥م اًمٙمقن اعمٜمٔمقر--- وم٤ميمتٗمك اًمنمق طم٤مًمًٞم٤م ذم ىمراءة 

اًمٙمت٤مب اعمًٓمقر، وشمرك ًمٚمٖمرب ىمراءة اًمٙمت٤مب اعمٜمٔمقر ومتٗمجرت يٜم٤مسمٞمع اعمٕمروم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م 

ق ىمٌٚمف وؿمٖمؾ سم٤مًمتٗمٙمػم سمٛمّمػمه--- ومت٘مدم اًمٖمرُب--- ويم٤ٌم اًمنمُق--- سمح٨م اإلٟم٤ًمن قمام ه

 وسمام ي٠ميت سمٕمده !--- ؿمٖمػ سم٤مخلٚمقد--- ومققمدُه اهلل ًمٚمٛمت٘ملم!---
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ىمؾ ؾمػموا ذم »ومتثٚم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمدقمقة إمم اًمتجري٥م سم٘مقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ: 

إٟمف ىم٤مل ًمٜم٤م إٟمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ صٚمّم٤مل يم٤مًمٗمخ٤مر--- ش--- إرض وم٤مٟمٔمروا يمٞمػ سمدأ اخلٚمؼ

ـ ُم٤مرج ُمـ ٟم٤مر--- وًمٙمٜمف ـم٤مًمٌٜم٤م سم٤مًمٜمٔمر واًمٌح٨م ذم سمداي٦م اخلٚمؼ ومُٙمِِمَػ وظمٚمؼ اجل٤من ُم

 ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء، وأصٌح سمٍمه٤م اًمٞمقم طمديد 

يمِمٗم٧م اًمدراؾم٤مت واًم٘مٞم٤مؾم٤مت  رابًعو: مؽتشػوت افتجورب وافؼقوشوت اإلكسوكقي:

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمقاري  ُمذهٚم٦م ٟمؼمز وُمْم٤مت ُمٜمٝم٤م: وم٘مٌؾ ؾمٌٕم٦م ُماليلم وصمالصم٦م قمنم ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م 

 ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م( ظُمٚمَِؼ اًمٙمقن ُمـ آٟمٗمج٤مر إقمٔمؿ-  04-1)

 ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م( شمٙمقٟم٧م إرض-  6-3وىمٌؾ ؾمت٦م ُماليلم وأرسمٕم٦م ُمٚمٞم٤مرات ؾمٜم٦م )

 ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م( شمٙمقٟم٧م اًمِمٛمس-  2-3وىمٌؾ مخ٦ًم ُماليلم وأرسمٕم٦م ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م )

 - RNAُمٚمٞم٤مر( ؾمٜم٦م شمٙمقن طم٤ًمء اًمرٟم٤م  3-3وىمٌؾ أرسمٕم٦م ُماليلم وأرسمٕم٦م ُمٚمٞم٤مر )

 - DNAُمٚمٞم٤مر( ؾمٜم٦م شمٙمقن اًمدٟم٤م  1-4ٕم٦م ُماليلم وصمالصم٦م ُمٚمٞم٤مر )وىمٌؾ ؾمٌ

  ـمالئٕمٞم٦م اًمٜمقى , ُمٚمٞم٤مر( ؾمٜم٦م شمٙمقٟم٧م سمداءة 2-9وىمٌؾ مخ٦ًم ُماليلم وُمٚمٞم٤مري )

Procaryotae - Archeae . 

ُمٚمٞم٤مر( ؾمٜم٦م شمٙمقٟم٧م طم٘مٞم٘مٞم٤مت اًمٜمقى )اويم٤مريقت(  9-0وىمٌؾ ُمٚمٞمقين وُمٚمٞم٤مر )

 واٟمٗمّمؾ قم٤ممل اًمٜم٤ٌمت قمـ قم٤ممل احلٞمقان 

اًمٕم٤ممل احلٞمقاين  رؾمٛم٧م ـمريؼُمٚمٞمقن(  220مخًلم ومخًٛمئ٦م ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م ) وىمٌؾ

 اعمٕم٤مس وقمغم رأؾمٝم٤م اإلٟم٤ًمن- 

طمجؿ هقُمق ه٤مسمٞمٚمٞمس و,أًمػ ؾمٜم٦م ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن اعم٤مهر 920وىمٌؾ مخًلم وُمئتل 

 - 4ؾمؿ 120مججٛمت٦م 

 –هقُمق ايريٙمتقس  –أًمػ ؾمٜم٦م ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن اعمٜمتّم٥م  020مخًلم وُمئ٦م  ىمٌؾوشماله 

 -4ؾمؿ ٦0000م وطمجؿ مججٛمت

وطمجؿ هقُمق ؾم٤مسمٞم٤مٟمس  –ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مرف  أًمػ ؾمٜم٦م 000ىمٌؾ ُمئ٦م أًمػ صمؿ 

 -4ؾمؿ 0300مججٛمت٦م 
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َْ شيئًا ٌذنًٔرا﴿ ْر لً يك  إَُّا خيلِا اإلنسانَ   ْو أىت ىلع اإلنساِن حنٌي ٌَ ادلَّ
ا شانرً   ٌَ ُطفٍة أمشاٍج ُبجييّ فجعيِاه سٍيًعا بصرًيا ٌَّ ا إَُّا ْديِاه السبيَو إ ٌَّ ا وإ

 [-4 ,0﴾ ]اإلٟم٤ًمن:انفٔرً 

س )ضمٌٞمؾ( ذم ًمٌٜم٤من قمٛمر أسمجدي٦م أوهم٤مري٧م ذم رأس ؿمٛمرا، ؿمامل اًمالذىمٞم٦م، وسمٞمٌٚمق

 -ؾمٜم٦م ق-م 2000

اعم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل اسمتدقمٝم٤م إيم٤مديقن cuneiform writing وقمٛمر اًمٙمت٤مسم٦م اعمًامري٦م 

 ق م- 3000

اًم٘مرن احل٤مدي قمنم، وذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اعمٞمالدي سمدأ اٟمتِم٤مر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمتك 

ؾمٜم٦م ذم احل٘م٦ٌم اًمقاىمٕم٦م سملم اًم٘مرٟملم اخل٤مُمس قمنم  300اعمت٘مدُم٦م ظمالل ومًٞمٓمرت قمغم اًمٕمٚمقم 

 --واًمث٤مُمـ قمنم، وم٤مًمٕمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمٖم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ إٟمدًمس طمتك طمدود اًمّملم-

 وذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم سمدأت احلْم٤مرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م--- 

اًمٕمنميـ وُمٓمٚمع اًم٘مرن احل٤مدي وشمٌٕمتٝم٤م احلْم٤مرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن 

 واًمٕمنميـ--- اًمتل خيِمك اًمٌٕمض همزوه٤م آصٓمالطمل---!

ًمَٞمْخُٓمر سم٤ٌمًمؽ سمٕمد هذا اًمٕمرض اًمنيع أن شمتّمقر ىمدرة هذا اًمٕم٘مؾ إقمغم اًمذي ٟمٗم   

ذم هذا اإلٟم٤ًمن ُمـ روطمف--- وقمّٚمٛمف إؾمامء يمٚمَّٝم٤م صمؿ قمروٝمؿ قمغم اعمالئٙم٦م وم٘م٤مًمقا: 

أومٙم٤مر ٓ يٕمٚمؿ قمدده٤م--- وقمقاـمػ وقمقاـمػ و ٚمٛمتٜم٤م--- أومٙم٤مرؾمٌح٤مٟمؽ ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م إٓ ُم٤م قم

ٓ يٕمٚمؿ ُمداه٤م--- يم٤مُمٜم٦ٌم ذم هذا اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط اًمٌحر اًمذي خيِمك اًمٕمريب اًمٞمقم ريمقسمف،--- 

ومٚمٞمس ًمديف طمتك اًمٞمقم ُمٕمجٌؿ قمٚمٛملي أو ًمٖمقيي أو أديبي أو شم٘مٜملي يْم٤مهل اعمٕم٤مضمؿ 

هت٤م ًمف اعمٕم٤مضمؿ إقمجٛمٞم٦م--- وم٢مذا ـمٚم٥م شمٕمريػ احلري٦م أو اًمتٜم ٛمٞم٦م--- أو اًم٘م٤مقمدة---ومنَّ

 إقمجٛمٞم٦م ومل حت٘مؼ ـمٚمٌف اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اعمحٞمط إمم اخلٚمٞم٩م!--- 

اخلالص٦م اعمًتٛمدة ُمـ اعمرطمٚم٦م اًمتجريٌٞم٦م: ىمٌؾ اًمٚمٖم٦م مل يٙمـ اإلٟم٤ًمن ؿمٞمًئ٤م ُمذيمقًرا--- 

٦م دمًدت طم٤ٌمل وسمدون اًمٚمٖم٦م ًمـ يٙمقن ؿمٞمًئ٤م ُمذيمقًرا ومٗمل اًمت ٘مٜمٞم٤مت اًمتل أسمدقمتٝم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم
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ا خيىش اهلَل احلٞم٤مة--- وؾمٛم٧م إمم اًمٕمٚمؿ--- وارشم٘م٧م إمم اًمٗمٚمًٗم٦م وقمرضم٧م إمم اًمديـ ﴿ إٍَُّ
ف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمًػمة ظمٚمؼ اًمٙمقن- وسم٤مًمٕمٚمؿ متٞمّز ٌَ عباِدهِ اىعيٍاءُ  ﴾--- وم٤مًمٕمٚمؿ هق اًمذي قمرَّ

واًمت٘مدم ُمـ اًمناء ُمـ اًمياء،--- واًمّمح٦م ُمـ اعمرض--- واًمًٕم٤مدة ُمـ اًمِم٘م٤مء--- 

 وذم اًمٚمٖم٦م شمٙمت٥م صٗمح٤مت ظمٚمقد اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين---تخٚمػ--- اًم

وسمٕمد اًم٘مراءة اًمتجريدي٦م--- واًمتجري٥م اعمٞمداين--- يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م سمدقمقة اإلٟم٤ًمن 

سرنيًٓ آياثِِا يف اآلفاِق ويف إمم رؤي٦م أي٤مت واًم٘مقاٟملم واًمًٜمـ اإلهلٞم٦م سم٘مقًمف ضمؾ وقمال: ﴿
 ﴾- أُفِسًٓ

صٜمقان ٟم٤مسمٕم٤من ُمـ قملم واطمدة ويمؾُّ شم٘مدم ذم أطمدمه٤م يتٌٕمف  وم٤مًمٕمٚمقم احلٞمقي٦م واًمٚمٖمقي٦م

شم٘مدٌم ذم أظمر: وم٤مًمٚمٖم٤مت يمجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت شمقًمد وشمٜمٛمق وشمتٓمقر وشمتٗم٤مقمؾ ُمع سمٞمئتٝم٤م ومتٞم٦ًم 

ي٤مومٕم٦ًم ُمتحقًم٦ًم ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل،--- وشم٘مؽِمض وشُم٘مِرض ُمـ حمٞمٓمٝم٤م اعمٞم٧م أو احلل--- وشمت٠مصمر 

ة اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م سمٓمٞمئ٦ٌم--- وشم١مصمر صمؿ شمِمٞم  وشمٕمجز ومتقت- إن اعمًػم

ألً ثَر نيَف رضَب اهلُل ٌثاًل لكًٍة طيبًة نشجرةٍ قمري٘م٦ٌم--- ص٤مسمرٌة--- ُمتْم٤مومرٌة--- ﴿
ا لك حنٍي بإذن ربٓا  طيبة كيَّٓ

ُ
ٍاء ثؤيت أ ويرضُب اهلُل   أصيُٓا ثابٌت وفرُعٓا يف السَّ

 [-92, 93﴾ ]إسمراهٞمؿ: األٌثال ليِاس ىعيًٓ يجذنرون

يذه٥م قمٚمامء اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م ذم شمٗمًػم مذاهى افعؾقم احلققيي وافؾغقيي:  خومًسو: تطوبؼ

 صمالصم٦م ُمذاه٥م رئٞم٦ًم: وُمٜمٝم٤م اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت واًمٚمٖم٤متاحل٤مدصم٤مت احلٞمقي٦م 

أو افَتْقؿِقِػقي افتل ٓ ُتعؾ ؿ إٓ بوفقحل أو بوفؼقى  vitalism أ( مذهى احلققيي 

تٗم٤مقمالت احلٞمقي٦م ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وُمٜمٝم٤م وهق شمٞم٤مر ومٙمري ُمث٤مزم ُيرضمع اًم: اخلورؿي

، شمٓمٚمؼ قمغم هذه اًم٘مقة  اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت واًمٚمٖم٤مت إمم ىمقة طمٞم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمّمدره٤م اخل٤مًمؼ قمز وضمؾَّ

وروح  vital principleواعمٌدأ احلٞمقي  vital forceأؾمامء خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م: اًم٘مقة احلٞمقي٦م 

ٓمق اعم١مُمٜملَم سم٘مقة اًمروح اعمٝمٞمٛمٜم٦م ، وُمرد شمٚمؽ إومٙم٤مر إمم أومالـمقن وأرؾم vital spirtاحلٞم٤مة 

قمغم قم٤ممل إطمٞم٤مء- يٕمت٘مد أصح٤مب هذا اعمذه٥م سمقضمقد روٍح ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م مُتٙمٜمٝم٤م ُمـ 
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ويسألَُٔم إضمراء اًمتٗم٤مقمالت احلٞمقي٦م، ويمذًمؽ اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت واًمٚمٖم٤مت قمٓم٤مء ُمـ اخل٤مًمؼ- ﴿
ْوح، كِو الروُح ٌَ أمِر ريب ، وٌاأوثيجً ٌَ اىعيً إال كييالً  [ ُيراد 22﴾ ]اإلهاء: عَ الرَّ

 سمذًمؽ أن قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن قم٤مضمٌز قمـ ومٝمؿ اعمًػمة اًمّمحٞمح٦م ًمٓمري٘م٦م طمٞم٤مة إضم٤ًمم- 

ًم٘مد حتدى أصح٤مب اعمذه٥م احلٞمقي اًمٕمٚمقم اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م وىم٤مًمقا سمٕمجزه٤م قمـ شم٘مٚمٞمد صٜمع 

ل ذم اعمخؼم اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل  اعمٜمتج٤مت احلٞمقي٦م!--- وىمد ُهزم هذا اعمذه٥م ذ هزيٛم٦م قمٜمدُم٤م طمقَّ

ين ومقهٚمر ومروؾمٞم٤مٟمقر إُمقٟمٞمقم اعمريم٥م اعمٕمدين إمم اًمٌقًم٦م اعمريم٥م اًمٕمْمقي اخل٤مص إعم٤م

 سم٤مٕطمٞم٤مء--- 

وىم٤مد سم٤مؾمتقر ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم وُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم طمريم٦م اعمذه٥م 

احلٞمقي ُمؼمهٜم٤ًم قمغم قمدم طمدوث اًمتخٛمر ذم إوؾم٤مط اًمتل ٓ حتقي مخػمة طمٞم٦م--- وًمٙمـ 

ىمد متٙمٜم٤م سمقؾم٤مـم٦م إٟمزيامت )وهل ُمريم٤ٌمت يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م طمٞمقي٦م همػم ادوارد وهٜمس سمقؿمٜمر 

طمٞم٦م(، ُمـ إضمراء اًمتٗم٤مقمالت احلٞمقي٦م ذم اعمخ٤مسمر، وهٙمذا ذه٥م آقمت٘م٤مد سم٤معمذه٥م احلٞمقي إمم 

همػم رضمٕم٦م- واؾمُتٌٕمدت اًمتقىمٞمٗمٞم٦م قمـ ٟمِمقء اًمٚمٖم٤مت، ويرى أهؾ اًمٜمٔمر أن أصؾ اًمٚمٖم٦م 

 شمقاوع واصٓمالح-

يٕمت٘مد أصح٤مب هذا اعمذه٥م سم٠من مجٞمع :  mechanismب( مذهى ادقؽوكقؽقي 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م احلٞمقي٦م يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م سمقؾم٤مـم٦م اًم٘مقاٟملم اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اًمتل شمدرس اًم٘مقى 

م ُمـ أعمع 0236,0620اعم١مصمرة ذم اعم٤مدة- ويم٤من ريٜمٞمف ديٙم٤مرت اًمٗمٞمٚمًقف اًمٗمرٟمز 

ي يمٕمٛمؾ أًم٦م: اعمٕمت٘مديـ سمٛمذه٥م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م- ًم٘مد صقر اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمقن قمٛمؾ اجلًؿ اًمٌنم

وم٤مًم٤ًمق واًمذراع يٕمٛمالن يمٕمٛمؾ اًمراومٕم٦م،--- واًم٘مٚم٥م يٕمٛمؾ يمٛمْمخ٦م،--- واًمرئ٦م شمٕمٛمؾ 

يمٛمٜمٗم٤مخ،--- واعمٕمدة شمٕمٛمؾ يم٤مهل٤مون واعمدىم٦م--- واًمٚمٖم٦م: أصقاٌت ومٞمزي٤مئٞم٦ٌم ووٕمٞم٦ٌم اظمؽمقمٝم٤م 

 رضمٌؾ ُم٤مهر صمؿ ىمٌٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ًمٚمتٕمٌػم قمـ رهم٤ٌمهتؿ )اًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمقٟم٤مين ديٛمقىمريٓمس( 

يٜم٤مدي أصح٤مب هذا اعمذه٥م سم٤مًمدراؾم٦م :  reductionism رجوظقيج( مذهى اإل

اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اعمخؼمي٦م ًمٗمٝمؿ اًمٔمقاهر اعمٕم٘مدة يم٤محلٞم٤مة واًمٚمٖم٦م، ويرضمٕمقن دراؾم٦م اًمٌٜمك ,اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م
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اعمٕم٘مدة داظمؾ اًمٕمْمقي٦م إمم دراؾم٦م ُمٙمقٟم٤مهت٤م اًمًٌٞمٓم٦م ظم٤مرج اًمٕمْمقي٦م وداظمؾ اعمخؼم- يمام 

قي ًمٚمتٗم٤مقمالت اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م قمؼم ُمًػمة يرون وٓدة اًمٚمٖم٦م ٟمتٞمج٦م اًمتٓمقر احلٞم

 اًمتٙمقيـ اًمٕم٤مم ًمإلٟم٤ًمن-

شمٕمرض اعمٌدأ اإلرضم٤مقمل اًمٗمٞمزي٤مئل اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل ٕقمٜمػ اظمت٤ٌمٍر ًمف ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ 

قمٜمدُم٤م ـُمٚم٥ِم إًمٞمف اإلضم٤مسم٦م يمٞمٛمٞم٤مئًٞم٤م قمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتل متٙمـ إطمٞم٤مء ُمـ شمقًمٞمد يم٤مئٜم٤مت ضمديدة 

٤م ذم يمثػم ُمـ اًمّمٗم٤مت!--- وسمرزت روقم٦م اإلضم٤مسم٦م ذم ُمٓمٚمع ُمِم٤مهب٦م ٕصقهل٤م أو ُمٓم٤مسم٘م٦م هل

اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض ذم يمِمػ ضمزيء احلٛمض اًمريٌ ل اًمٜمقوي اعمٜمزوع 

وومتح ُمٞمدان اًم٤ًٌمق اًمٕمٚمٛمل ًمٙمِمػ سمٜمٞم٦م  DNAإويمًجلم اًمذي قُمرف اظمتّم٤مرا سم٤مًمدٟم٤م 

قمٜمٝم٤م سمقوقح هذا اجلزيء اًمٕمجٞم٥م، وـُمٚم٥م ُمـ هذا اجلزيء ذح أهار اًمقراصم٦م وم٠مضم٤مب 

--- وُم٤م إن اضمت٤مز اعمٌدأ اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل ًمٚمقراصم٦م أقمٜمػ اظمت٤ٌمر ًمف طمتك    رائع، وهُب٧م اًمذي يمٗمر

شمٕمرض ٓظمت٤ٌمر أؿمد قمٜمًٗم٤م قمٜمدُم٤م ـُمٚم٥م إًمٞمف اإلضم٤مسم٦م قمـ أًمٞم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م احلٞمقي٦م ًمٕمٛمؾ 

 اًمدُم٤مغ- يمٞمػ يتٙمٚمؿ اإلٟم٤ًمن!--- يمٞمػ حي٥م ويٙمره--- ويمٞمػ يٜمٔمؿ اًمِمٕمر؟---

ٞمقم طمؾ اعم٠ًمًم٦م اًمقراصمٞم٦م، اًمتل فمٚم٧م ُمدة ـمقيٚم٦م ُمـ ُمٕمجزات احلٞم٤مة وًمئـ ىمٌٚمٜم٤م اًم

اًمٖم٤مُمْم٦م!--- وم٢مٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مٌقل اًمٞمقم سم٠من آُم٤مًمٜم٤م وأطمالُمٜم٤م وُمِم٤مقمرٟم٤م وًمٖمتٜم٤م 

ُمرشمٌٓم٦ٌم يمٚمٝم٤م سمتٙمقيـ اخلالي٤م اًمدُم٤مهمٞم٦م ويمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م قمٛمٚمٝم٤م ًم٘مٍم ٟمٔمرٟم٤م وقمٚمٛمٜم٤م!---وًمٙمـ 

طمٞمقيي يت٠مصمر سم٤مًمزُمـ واعمٙم٤من، واحلٞم٤مة واعمقت، وسمٜمامذج  وم٤مًمٚمٖم٦م ُمٜمَت٩ٌم  اًمقاىمع هق هذا إُمر---

 اًمٌٞمئ٦م، وسم٤مًمتقزيع اجلٖمراذم ًمٚمٜم٤مـم٘ملم هب٤م--- 

وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمٜمٕمؿ سمٛمٕمٓمٞم٤مشمف أىم٤مُمتف اًم٘مرون و: آكطالؿي افعؾؿقي افتجريبقي: شودًش 

ُمًتٛمدة يمؾ ُم٘مقُم٤مشمف ُمـ ةٛمققم٦م اًم٘مقاٟملم اًمتل شمًقد اًمقضمقد- ًم٘مد اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ ُمـ 

ُٕمؿ اًمتل قم٤مؿم٧م قمغم وٗم٤مف إهن٤مر: دضمٚم٦م واًمٗمرات واًمٜمٞمؾ واًمًٜمد وؾمقاه٤م--- وزاٟمف ا

ـِ رؿمد---  ـِ ؾمٞمٜم٤م واًمٗم٤مرايب واسم اًمٕم٘مؾ اإلهمري٘مل واًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة أيب طمٞم٤من اًمتقطمٞمدي واسم

( اًمذي سمرهـ قمغم دوران إرض قمغم ذاهت٤م وطمقل 0234 ,0314وٟمامه يمقسمػمٟمٞمٙمقس )
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ذي ووع ىمقاٟملم اًمٙمقايم٥م اًمًٞم٤مرة اًمتل أوطم٧م ( اًم0210,0640اًمِمٛمس، ويمٌٚمر )

( اًمذي ايمتِمػ طمريم٦م دوران إرض طمقل 0263,0639سمٛمٌدأ اًمث٘م٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وهم٤مًمٞمٚمٞمف )

اًمِمٛمس- وٟمٞمقشمـ--- ًم٘مد ووع يمقسمػمٟمٞمٙمقس اًمديٜم٤مُمٞم٧م ًمٜمًػ اًمٙمثػم ُمـ أومٙم٤مر اًمٕمّمقر 

ؤي٦م اًمقؾمٓمك،--- وأؿمٕمؾ ٟمٞمقشمـ وصحٌف اًمٗمتٞمؾ- ووؾمع ومرٟمًٞمس سم٤ميمقن ٟمٓم٤مق هذه اًمر

ُم١ميمًدا أن هدف اًمٕمٚمقم اًمقطمٞمد هق شمزويد اًمٌنم سم٤مظمؽماقم٤مت ويمِمػ صمروات ضمديدة شمٞمن 

ؾمٜم٦ًم---  020طمٞم٤مهتؿ- وىمد اؾمتٖمرق شمرؾمٞم  هذا اعمٗمٝمقم، ًمٙمل يٕمتٛمده اًمٕم٤ممل احلدي٨م، زه٤مء 

( ُمتحدصًم٤م قمـ ٟمِمقء إٟمقاع وشمٜم٤مزع اًمٌ٘م٤مء وسم٘م٤مء إصٚمح--- 0203,0229وضم٤مء دارويـ )

,0226( ُمدقمٞم٤ًم ايمتِم٤مف ىم٤مٟمقن اًمت٤مري --- وسمٕمده ومرويد )0202,0224وشماله ُم٤مريمس)

طمْم٤مرًة قمؼم اًمت٤مري  دون  صمالصملم( ُمٕمتٛمًدا اًمتحٚمٞمؾ اًمٜمٗمز--- وضم٤مء شمقيٜمٌل ًمٞمحّص 0346

، Challenge and Responseًمقاطمدة، ىم٤مئٛم٦ًم قمغم ٟمٔمري٦م اًمتحدي واًمتّمدي  حتٞمز

ل أن احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مىمٞم٦ٌم طمٞم٦ٌم ُمتخًذا اعمجتٛمع ًمدراؾم٦م اًمت٤مري  وًمٞمس إُم٦م--- يرى شمقيٛمٌ

وؾمٚمٞمٛم٦َم اجلقهر--- وًمـ جيرومٝم٤م شمٞم٤مر احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م وًمـ شمتحجر قمغم اًمرهمؿ ُمـ اؾمتٕمامره٤م 

واًمٜمٙم٤ٌمت اًمتل طمٚم٧م هب٤م4 ٕهن٤م متٚمؽ ُم٘مقُم٤مت سم٘م٤مئٝم٤م ممثٚم٦ًم سم٤مًمتقازن سملم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ- 

ون، ُم٤مدام أن هٜم٤مًمؽ وهق يرى أن ُمقت احلْم٤مرات ًمٞمس طمتٛمًٞم٤م يمام يرى ؿمٌٜمٖمٚمر واسمـ ظمٚمد

وص٤مغ ٟمٔمرشمف ًمٚمت٤مري  ىم٤مئاًل: إن  Creative Responseةتٛمًٕم٤م حمتٗمًٔم٤م سم٤مًمتّمدي اإلسمداقمل 

قمجٚم٦م اًمت٤مري  ًمٞم٧ًم آًم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م شمٌتكم اًمٜم٤مس سمٕمذاب هُمدي، وًمٙمـ هٜم٤مك إي٘م٤مع أؾم٤مد 

 يتٛمثؾ ذم اًمتحدي واًمتّمدي وآٟمًح٤مب واًمٕمقدة واًمٜمٙم٦ًم واًمٜمٝمْم٦م-

شمِمقُمً ٙمل وُم ـ ضم رى ضمري ف، سُمٕم د ُمٜم ٤مه٩م ي رى ؾقم افؾغقيـي: افع شوبًعو: بققفقجقي

اًمدراؾم  ٤مت اًمٚمٖمقي  ٦م قم  ـ ُمٜم  ٤مه٩م اًمدراؾم  ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم  ٦م--- ، وقم  غم اًمدراؾم  ٤مت اًمٚمٖمقي  ٦م ًمٙم  ل 

شمّمٌح قمٚماًم، أن شمٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٤مت اًمٌٞمقًمقضمٞم ٦م- وإن دراؾم ٦م اًمٚمٖم ٤مت ُم ٤م زاًم ٧م ىم ٤مسة 

اًمتٗمًػم، أي آٟمت٘م٤مل ُمـ ُِمَؿ  قمغم اعمِم٤مهدة واًمقصػ، وًمـ شمّمٌح قمٚماًم إٓ قمٜمدُم٤م شمرشم٘مل إمم

 شمتٙم  قن اًمٚمٖم  ٦م--- إمم عم  ٤مذا شمتٙم  قن اًمٚمٖم  ٦م ُم  ـ يم  ذا--- ويم  ذا--- وم٤مًمٗمٚمً  ٗم٦م ٟمٔم  ر سم  ال قمٛم  ؾ--
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واإلطمّم٤مء ومجع اًمذظمػمة اًمٚمٖمقي٦م قمٛمؾ سمال ٟمٔمر--- واًمٕمٚم ؿ ٟمٔم ر وقمٛم ؾ- ٟمٕم ؿ ٟمٔم ر وقمٛم ؾ 

٘م  ٤مء ُم ـ  وشمٜمٗمٞم  ذ- اًمٕمٚم  ؿ إذن: ىم  راءة ودمري  د--- وقمٛم  ؾ ودمري  ٥م--- وهم  قص ذم اعمٕم  ٤مين--- وارشم

اعمحً  قس إمم اعمج  رد--- ووو  ع ذم اًم  ذهـ ًمٞمّم  ٌح أُم  ًرا يمٚمٞم   ٤م قم٤مًُم  ٤مٓ  ي  ٠ممتر سم  ٠مُمر ؿم  خص وٓ 

 ضمٞمؾ--- وٓ أُم٦م--- وٓ أي  صٜمٍػ ُمـ اًمٌنم--- ممثالً سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕمل اًمٜم٤مومذ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من-

 سمٜمٞم٦م وم٤مًمٌٞمقًمقضمٞم٤م اًمتجريٌٞم٦م )اعمٛمثٚم٦م سمٕمٚمؿ احلٞم٤مة اجلزيئل اًمذي يٛمثؾ ومـ اًمٜمٗمقذ إمم

اعمٙمقٟم٤مت اعم٤مدي٦م اًمًٌٞمٓم٦م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اعمٕم٘مدة وايمتِم٤مف اًم٘مقى اًمتل حتٙمٛمٝم٤م، واًم٘مقاٟملم اًمتل 

  اًمٜمٔم٤مم اًمٙمكم( هل اًمتل شمٕمٓمٞمٜم٤م اإلضم٤مسم٦م-ذم شمٜمٔمؿ أضمزاءه٤م اًمًٌٞمٓم٦م صمؿ دةٝم٤م 

وم٤مًمٚمٖم٦م هل اعمٙمقن إول ًمٚمِمخّمٞم٦م، وهل اٟمٕمٙم٤مس اًمالؿمٕمقر اًمذي يٛمثؾ سمٜمٞم٦م ًمٖمقي٦م 

( اًمذي يدقمق إمم 0300,0320 اًمتحٚمٞمؾ اًمٜمٗمز )ضم٤مك ٓيم٤من ُيدظمٚمٝم٤م سمٕمض إـم٤ٌمء ذم

دراؾم٦م اًمالؿمٕمقر يمدراؾم٦م اًمٚمٖم٦م ذم وقء قمٚمؿ اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت، وهٜم٤م اًمتآًمػ احلل سملم اًمٕمٚمقم 

  احلٞمقي٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م، واًمٜمٗمًٞم٦م اًمًٌٞمٙمقًمقضمٞم٦م، واًمٕمٚمقم اًمٚمٖمقي٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م ٟٓمٖمقؾمتٞمؽ-

رة اًمٚم٤ًمن أو اًمٚمٖم٦م ًمٞمٜمٖمقيًتٞمؽ إن هدف دراؾم٦م إدا: ثومـًو: هدف دراشي افؾسوكقوت

linguistic  أو اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت يم٤مُمـ ذم دراؾم٦م اًمٕم٘مؾ وـمري٘م٦م طمٗمظ اعمٕمٚمقُم٤مت--- ودراؾم٦م

اًمٕم٘مؾ شمتٓمٚم٥م دمريد اًمدُم٤مغ--- ودمريد اًمدُم٤مغ يٛمثؾ أقم٘مد سمٜمٞم٤من ذم هذا اًمٙمقن ذًمؽ ٕن ومٞمف 

طمدة شمرشمٌط اًمقا Connexion( واصٚم٦م 0600× 0)و ( ظمٚمٞم٦م،0400×0قمنمة آٓف ُمٚمٞم٤مر )

ُمٜمٝم٤م سمآٓف إظمري٤مت--- وومٝمؿ اًمٕم٘مؾ ؾمٞم٠ميت سمٕمد حتٚمٞمؾ سمٜمٞم٤من اًمدُم٤مغ--- وسمٕمد ومٝمؿ اًمٌٜمٞم٦م 

اًمقفمٞمٗمٞم٦م اًمتٜمًٞم٘مٞم٦م--- وهذا هدٌف سمٕمٞمد اعمٜم٤مل!--- وإمم أن يتؿ ذًمؽ يًتٓمٞمع قمٚمؿ إدارة 

أن يدرس ٟمت٤مج اًمٕم٘مؾ أي اًمٚمٖم٦م ًمٞمٙمِمػ ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمٜمٝمٝم٤م---  ًمٞمٜمٖمقيًتٞمؽ اًمٚم٤ًمن أو اًمٚمٖم٦م

ُمًٙمل أن ُمٚمٙم٦م اًمٚمٖم٦م ، ذم قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن: قم٤ٌمرٌة قمـ دارة يمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمقطمدة ويتّمقر شمِمق

)هل هل( ذم قم٘مؾ يمؾ إٟم٤ًمن ُمٝمام يم٤من ىمقُمف، وأن ذم هذه اًمدارة ىمقاـمع شمتخذ ذم يمؾ ًم٤ًمن 

 أوو٤مقًم٤م شمٜم٤مؾم٥م اًمٚم٤ًمن اًمذي يتٕمٚمٛمف اًمٓمٗمؾ-
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إدارة  ٓ شمقضمد ىمْمٞم٦م ٟمٔمري٦م ذم قمٚمؿ»يمت٧ٌم اعمقؾمققم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م قمـ شمِمقُمًٙمل ُم٤م يكم: 

وىم٤مًم٧م قمٜمف ش اًمٞمقم شمٜم٤مىمش إٓ سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف شمِمقُمًٙمل ًمٞمٜمٖمقيًتٞمؽ اًمٚم٤ًمن

أُم٤م اخلّمقم ومٙمثػًما ُم٤م ٟمٕمتقا ش ًمٕمٚمف أيمؼم ُمٗمٙمر ذم هذا اًمزُم٤من»ضمريدة ٟمٞمقيقرك شم٤ميٛمز: 

 أومٙم٤مره: سم٤معمٗمٚم٦ًم واعمّمٞم٦ٌم--- واًمت٤مومٝم٦م--- 

ص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕصح٤مب إن اًم٘مٌقل سمٛم٤ٌمدئ شمِمقُمًٙمل مل يٙمـ ُمـ إُمقر اًمًٝمٚم٦م وظم٤م

 اعمذهٌلم احلٞمقي واإلرضم٤مقمل!--- ومٛمـ دقم٤مئؿ ُم٤ٌمدئ شمِمقُمًٙمل شمٕمٚمؿ اًمٓمٗمؾ ًم٤ًمن أُمف: 

وم٤مًمٓمٗمؾ يٜمٓمؼ ًم٤ًمن أُمف ٟمٓمً٘م٤م ؾمٚمٞماًم دون أي ضمٝمد--- ويتٕمٚمؿ اًمّمحٞمح واخلٓم٠م ذم ًم٤ًمن 

أُمف--- وهق مل يًٛمع إٓ قمدًدا حمدوًدا ُمـ سمحر يمٚمامت ٓ حيَم قمدده٤م!---ويًتحٞمؾ قمغم 

٤من أن يتٕمٚمؿ ًم٤ًمًٟم٤م أو ًمٖم٦م إذا يم٤من ضم٤مهاًل هب٤م يمؾ اجلٝمؾ قمٜمد اًمٌدء--- ويمؿ ُمـ صٕمقسم٦م أي إٟمً

 جيده٤م ذم شمٕمٚمؿ ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م قمٜمد اًمٙمؼم!--- 

ٟمًتٜمت٩م )ُمع شمِمقُمًٙمل وديٙم٤مرت( مم٤م ؾمٌؼ: أن ُمٚمٙم٦م اًمٚم٤ًمن أو اًمٚمٖم٦م حمٗمقرٌة ذم 

يتٛمٙمـ ُمـ اعمٌم اًمدُم٤مغ حتٛمٚمٝم٤م ضمٞمٜم٤مت هذه ؿمٌٞمٝم٦م سمجٞمٜم٤مت ُمٚمٙم٦م اعمٌم--- وم٤مًمٓمٗمؾ اًمًقي 

ذم طمٞمٜمف وٓ يتٕمدى أصمُر اًمقؾمِط اًمتِمجٞمَع أو اًمتٕمقيؼ- واًمٓمٗمؾ اًمًقي يتٛمٙمـ ُمـ اًمٜمٖمق 

واًمٚمٖمق واًمٚمٖم٦م واًمٚم٤ًمن--- وؾمامُع اًمٙمالم هق اًمذي حيرر ُمٚمٙم٦م اًمٚمٖم٦م ويْمٌُط سمٕمض 

يمؾ ُمقًمقد »ظمّم٤مئّمٝم٤م- وذم هذا يتٛمثؾ اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم أو اًمٗمٓمري اعمٛمثؾ سم٤محلدي٨م اًمنميػ: 

 ش-اًمٗمٓمرة أي )اًمتل متثؾ اعمخزون اًمٕم٘مكم( يقًمد قمغم

يٛمثؾ اًمٕم٘مؾ، قمٜمد اًمقٓدة، صٗمح٦ًم »وهٜم٤م ٟمّمٓمدم سم٤مًمٗمالؾمٗم٦م آظمت٤ٌمريلم اًم٘م٤مئٚملم: 

وإن اًمًٚمقك هق اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذي دمقز دراؾمتف--- ش سمٞمْم٤مء خَتُُط قمٚمٞمٝم٤م اًمتجرسم٦م ُم٤م شمِم٤مء

اب سمٕمض أٟمقاع ؾمٚمقيمف، وأن اًمًٚمقك احلٞمقاين يمٚمَّف ُمٌٜمل قمغم دمرسمتف اًمتل شُم٘مقي سم٤مًمثق

 وشَمْْمِٕمُػ اًمٌٕمض أظمر سم٤مًمٕم٘م٤مب-

ويرى شمِمقُمًٙمل أن قمغم اًمٕمٚمؿ اؾمتٙمِم٤مف خمزون اًمٕم٘مؾ سمدراؾم٦م ُم٤م يّمدر قمٜمف ُمتٗمً٘م٤م 

ُمٓمًٌ٘م٤م ـمرائؼ اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم دراؾم٦م ش ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اعمحض»ُمع ُم٤م أراده يم٤مٟمط ذم يمت٤مسمف: 

 اًمٕم٘مؾ- واًمذي ىم٤مل إنَّ اًمٕم٘مؾ حمٙمقم سم٤مًمقراصم٦م- 
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)ًمٖم٦م اًمٕمٌٞمد أو اعمقازم  criolloقم٤مئؿ ُم٤ٌمدئ شمِمقُمًٙمل دراؾم٦م ًمٖم٦م اًمٙمِريقًمق وُمـ د

اًمذيـ ُأظمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ ىمًنا سم٤مًمٕمٜمػ أو سم٤مًمٗم٘مر، ىمٌؾ ٟمحق صمالصمٛمئ٦م ؾمٜم٦م، ُمـ أصقل 

إومري٘مٞم٦م وآؾمٞمقي٦م وضمزر اًمٌحر اًمٙم٤مريب، ومُجٕمقا ذم ُمزارع اًمتٌغ واًم٘مٓمـ وىمّم٥م اًمًٙمر 

ؾمٞمقي٦ًم خمتٚمٗم٦م، ومال يٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، وم٠موضمدوا ًم٤ًمًٟم٤م وؾمقاه، يتٙمٚمٛمقن ًمٖم٤مٍت إومري٘مٞم٦ًم وآ

 ُمِمؽميم٤م يتٗم٤ممهقن سمف- ومامذا يٙمقن هذا اًمٚم٤ًمن أو اًمٚمٖم٦م-( 

: ضمٞمَؾ اًمٕمجٛم٦م أو اًمَرـَم٤مَٟم٦ِم أو اًمتدضملِم أو احلروم٦ِم جقَؾ ادفجريـ اجلقُؾ إولَُمثََّؾ 

 واعمٝمٜم٦م ُمًتٕمٛمٚملم يمٚمامت ُمِمقه٦م ُمـ ًمٖم٦م ؾم٤مدهتؿ!---

: يتٙمٚمٛمقن ًمٖم٦م واطمدة ُمتٗم٘ملم ذم ىمقاقمده٤م دون شمِم٤مور، اُدَقف ِديـ جقُؾ : اجلقؾ افثون

٦م، واظمتالف ًمٖم٤مت اًم٤ًمدة،--- وىمقاقمد ُمٕمتٛمدة ُمـ  ُمٜمتنمة ذم يمؾ اعمقاوع، قمغم سمٕمد اًمَِم٘مَّ

ىمٌؾ يمؾ ـمٗمٍؾ قم٤مدير يتٕمٚمؿ ًمٖم٦م ىمقُمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ُمـ اًمٕم٤ممل، وم٢من شُمرك وؿم٠مٟمف ومٕمؾ 

ًم٤ًمهنؿ قمـ اًم٘مقاقمد اًمٗمٓمري٦م إصٚمٞم٦م، ارشمدع ذًمؽ،---وإن ردقمف أهٚمف، ٓظمتالف ىمقاقمد 

 سمٕمد ٕي-

شمتٛمثؾ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م سمام افسقوشي افعؾؿقي افؾغقيي احلديثي: توشًعو: 

يكم: آقمت٘م٤مد سمقضمقد ـمٌٞمٕم٦ٍم إٟم٤ًمٟمٞم٦ٍم ضمٞمٜمٞم٦ٍم شُمدقمك ُمٚمٙم٦م اًمٚم٤ًمن أو اًمٚمٖم٦م، حمٗمقرة ذم اًمٕم٘مؾ 

- شمًػم هذه اًمٗمٓمرة ذم ادم٤مهلم: يرى آدم٤مه إول أن ممثٚم٦م سم٤مًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن

اإلٟم٤ًمن أٟم٤ميني ةٌقٌل قمغم طم٥م اًمذات، سم٘مٞم٤مدة ضمٞمٜم٦م إٟم٤مٟمٞم٦م- ويتٛمثَُؾ آدم٤مه أظمر سمح٥م 

اًمتٕم٤مون ُمع أظمٞمف اإلٟم٤ًمن سمحٙمؿ رواسمٓمف آضمتامقمٞم٦م- وم٢مذا ُوضمد اًمٗمرد ذم مجٝمرة ُمـ إٟم٤مٟمٞملم 

وأُا ٌِا ُمٜم٦م سم٤مًم٘مقاقمد آضمتامقمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ﴿ٟمٛم٧م ومٞمف اًمٜمزقم٦م اًمٕمدواٟمٞم٦م همػم اعم١م
[- اًم٘مددة اجلامقم٦م ختتٚمػ 00﴾ ]اجلـ: نِا طرائق كدًدا  وٌِا دون ذلم الصاحلٔن

آراء أومراده٤م--- وإذا ُوضمد ذم ةٛمققم٦م ُمـ اًمٖمػميلم اًمتزم سم٤مًم٘مقاقمد آضمتامقمٞم٦م اًمتل شمٌٜمل 

ألرض يرثٓا عبادي وىلد نجبِا يف الزبٔر ٌَ بعد اذلنر أن ااحلْم٤مرات!--- ﴿
 [-002﴾ ]إٟمٌٞم٤مء: الصاحلٔن
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س قمنمات أًمقف اًم٤ٌمطمثلم ضمٝمقدهؿ ووىمٗمقا طمٞم٤مهتؿ قمغم تعريػ احلقوة: ظوًشا:  يمرَّ

شمٕمريػ احلٞم٤مة اًمذي ُم٤م زال يتٓمٚم٥م اًمّمٞم٤مهم٦م--- ًم٘مد أي٘مٔم٧م أطمجٞم٦م همٛمقض ُمٗمٝمقم احلٞم٤مة 

٤موًم٦م ختٚمٞمؼ احلٞم٤مة اًمٞمقم اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م ذم اًمٗمْم٤مء اًمٙمقين،--- يمام ُوضمٝم٧م اًمدراؾم٤مت ٟمحق حم

 دمريٌٞم٤ًم ذم اًمزضم٤مضمٞم٤مت- وىمد ورد شمٕمريػ احلٞم٤مة ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٠مؿمٙم٤مل قمديدة أسمرزه٤م:

 احلٞم  ٤مة ه  ل اًم٘م  درة قم  غم اًمٜمٛم  ق يم٘مقًمٜم  ٤م: يم  ٤مئـ طم  ّل يٜمٛم  ق ويم  ٤مئـ ُمٞم  ٧م ُمتقىم  ػ  -1

 قمـ اًمٜمٛمق--- 

وٌا يسجٔي األحياء وال احلٞم٤مة هل اًم٘مدرة قمغم اإلطم٤ًمس ممثٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ -2
[- وم٤مٕطمٞم٤مء اًمذي يتحًًقن ُم٤م حيٞمط هبؿ، وُم٤م خيٓمط هلؿ- 99﴾ ]وم٤مـمر: ٔاتاألم

 وإُمقات ٓ يدريمقن ُم٤م خيٓمط هلؿ--- 

يْجًا احلٞم٤مة هل اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمامل اًمٕم٘مؾ ممثٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ -3 ٌَ َْ اكَن  ٌَ َو 
َ
أ

ْحييِاه
َ
 [- وىمقل يمثػم قمّزة: 099﴾ ]إٟمٕم٤مم: فَأ

 وًمٙم ـ ٓ طمٞم٤مَة عمـ شمٜم٤مدي    ًم٘مْد أؾمٛمْٕم٧َم ًمق ٟم٤مدْي٧م طمٞم ٤م 

 يمؿ ُمٜم٤م ُمـ يًتٕمٛمؾ قم٘مٚمف ذم دراؾم٦م هذا اًمٙمقن اًمٗمًٞمح؟ 

 احلٞم٤مة هل ارشمٗم٤مع اًمٖمّؿ واًمذل يمام ذم ىمقل اًمِم٤مقمر: -4

 ٤مء  ٧م إطمٞم ٧م ُمٞمّ  ام اعمٞم  إٟم    ًمٞمس ُمـ ُم٤مت وم٤مؾمؽماح سمٛمٞم٧ٍّم  

 إن ُمـ ٓ يًٕمك إمم رومع اًمذل واًمٖمؿ قمـ ٟمٗمًف وقمـ ىمقُمف ومٝمق طمل ُمٞم٧م 

 اًمٕم٘مؾ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: و هل احلٞم٤مة أظمرة اًمتل يتقصؾ إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ احلٞم٤مة -5

ُِٔا اسجِجيبُٔا هللِ ﴿ ٌَ  [- 93: 2]إٟمٗم٤مل﴾ ليرَّسِٔل إذا دََعُكً ملا ُُيييكًو يا أيٓا اذليَ آ

 إظمرى هل احلٞم٤مة أظمرة--- و احلٞم٤مة طمٞم٤مشم٤من: إطمدامه٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م -6

ومٛمٕمٜم٤مه : ش هق احلّل »ٕم٤ممم- وم٢مذا ىمٞمؾ ومٞمف قمّز وضمّؾ : احلٞم٤مة هل صٗم٦ٌم ُمـ صٗم٤مت اهلل شم -7

 هق اًمذي ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اعمقت- 
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ىمد ىمٞمؾ احلٞمقان ُمـ يٛمٚمؽ احلٞم٤مة واعمقشم٤من و احلٞم٤مة واحلٞمقان واطمد قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م ،  -8

 ُمـ ٓ يٛمٚمؽ احلٞم٤مة--- 

اإلٟم٤ًمن- وهل قمٙمس و احلٞمقانو احلٞم٤مة هل صقرة اًمٌ٘م٤مء اًمٓمقيؾ إضمؾ ذم اًمٜم٤ٌمت -9

 ت--- اعمق

 احلٞم٤مة اٟمٕمٙم٤مٌس ًمّمٞمٖم٦ٍم يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦ٍم قمٜمد قمٚمامء اًمٙمٞمٛمٞم٤مء احلٞمقي٦م---  -11

 احلٞم٤مة قمٛمٚمٞم٦م شمٓمقٍر ـمقيٍؾ ُمّرت سم٤معم٤مدة قمٜمد قمٚمامء اًمتٓمقر---  -11

وإنَّ أطمدث شمٕمريػ ًمٚمحٞم٤مة: احلٞم٤مة ٟمٔم٤مم يمٞمٛمٞم٤مئل طمٞمقي : افتعريػ احلديٌ فؾحقوة 

ٓمقر سم٤مًمٜمٛمق واًمتحقل- وهق )سمدن أو ضمًؿ أو ضمٝم٤مز( ذايت اإلدارة )أوشمقٟمقُمل( ُمٗمتقح اًمت

يم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل هل ٟمٔم٤مم يمٞمٛمٞم٤مئل طمٞمقي حمٗمقر ذم اًمٕم٘مؾ سمقؾم٤مـم٦م ضمٞمٜم٤مت، ىم٤مدرة قمغم اإلدارة 

اًمذاشمٞم٦م )أوشمقٟمقُمل( اعمٗمتقطم٦م قمغم اًمتٓمقر واًمت٘مدم إمم إُم٤مم قمؼم ةٛمققم٤مت ُمتٙمررة ُمـ 

ت اًمتٗم٤مقمالت واًمرواسمط اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل متثؾ اًمٗمّمٞمح وإصٞمؾ ُمـ اًمٙمالم واًمتٗم٤مقمال

 اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل متثؾ اًمٙمالم اًمدارج واًمٕم٤مُمل واعم٘مؽمض ُمـ اًمٚمٖم٤مت اعمتٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمٝم٤م- 

وؾمٜمٕم٤مًم٩م اعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم احلٞمقي٦م )اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م( واًمٕمٚمقم اًمٚمٖمقي٦م ذم 

 إن ؿم٤مء اهلل- حم٤مرضات شم٤مًمٞم٦م

 

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 

 90.00.9003دُمِمؼ ذم 
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 حنو مصاحلات لغوية ومصازحات

 

 د. ممدوح حمؿد خسورةأ. 

 (*)ظضق ادجؿع  

 

آظمتالف ذم اًمٜمٔمرة إمم إُمقر واًم٘مْم٤مي٤م حتٚمٞمالً وشمٕمٚمٞمالً ُمـ ـم٤ٌمئع إؿمٞم٤مء وُمـ 

أ ومٞمٗميض إمم  ,وهق رٌء ُمنموع وـمٌٞمٕمل ,ؾمٜمـ احلٞم٤مة، وًمٙمـ آظمتالف  يٛمٙمـ أن هيدَّ

د إمم ٟمزاٍع ومٍماٍع، إٓ أن ذيٜمؽ إُمريـ: اًمتٝمدئ٦م شمٕم٤ميش  وشمقاومؼ، يمام يٛمٙمـ ًمف أن َيّمٕمَّ

واًمتَّّمٕمٞمد ًمٞم٤ًم قمٗمقيَّلْم، سمؾ مه٤م هم٤مًم٤ًٌم صمٛمرة ضمٝمد صم٘م٤مذم مت٤مرؾمف إـمراف اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مُٕمر- 

وي١مُمؾ أن يّم٥مَّ هذا اًمٌح٨م ذم إـم٤مر ضمٝمقد اًمتَّْٝمدئ٦م واًمتقاومؼ ٓ اًمتَّّمٕمٞمد واًمتّم٤مرع سملم 

ًمٕمرسمٞم٦م أو ُمتٙمٚمٛمٞمٝم٤م- ومل يدر ذم ظمٚمدٟم٤م أن أي ضمٝمد شمقومٞم٘مل، ُمٝمام قمال يمٕمٌف ُمـ أسمٜم٤مء ا

ؾُمٜم٦ٌَّم، وىمّم٤مراه  ,يمام ىمدُمٜم٤م ,ح، ىم٤مدٌر قمغم إزاًم٦م اخلالف، ٕٟمفاًمٕم٘مالٟمٞم٦م واعمقوققمٞم٦م واًمتًَّٛمُّ 

أن ُيْٚمجٛمف قمـ أن يتٓمقر إمم شمٜم٤مطمر- وإذا يمٜم٤م ٟمٚمحُّ قمغم هن٩م اعمّم٤محل٦م ومذًمؽ ٕٟمٜم٤م ٟم١مُمـ سم٠مٟمف إذا 

اع َُمْ٘مَتَٚم٦م ًمف-يم  ٤من اًمٜم زاع قمرىمٚم٦م ًمٚمت٘مدم ٟمحق إومْمؾ وم٢من اًمٍم 

وهل ُمع اًمٕم٘مٞمدة ريمٜم٤م إُم٦م وضمٜم٤مطم٤م  ,ـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ختْمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ميم٤من ُم

ًمٜم٤مُمقس احلٞم٤مة ذم اخلالف وآظمتالف، ٓؾمٞمام وأن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أمي جلٛمٞمع  ,طمْم٤مرهت٤م

ٜمٗمر ُمـ إسمٜم٤مء ادقم٤مء اإلرث اعم٤مدي دون ومريؼ اًمٕمرب، وهؿ ذيم٤مء ذم ُمػماصمٝم٤م، ومٙمام ٓ جيقز ًم

ٞمٝم٤م اد قم٤مء ُمٚمٙمٞمَّتٝم٤م واحلجر قمغم أظمريـ ذم  آظمر، يمذا ٓ جيقز ًمٜمٗمر ُمـ أسمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م أو ُمتٙمٚمٛم 

 طم٘مٝمؿ ذم اعمِم٤مريم٦م واًمٜمٔمر ومٞمام يروٟمف ُمـ صالح ؿم٠مهن٤م أو صالح ؿم٠من اعمتالهمٌلم هب٤م-

                                                   
 اعمقاومؼ  ,ه 0340 . حمرم 90)*( حم٤مرضة أًم٘مٞم٧م ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات ذم ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمت٤مري  

  م-9000 .ث٤مين يم٤مٟمقن اًم 6
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اًمٕمرسمٞم٦م أو ُمتٙمٚم ٛمٞمٝم٤م إمم ُمقاىمػ وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اًمٓمٌٞمٕمّل أن يّمؾ اخلالف سملم أسمٜم٤مء 

وآراء شمٌٚمغ طمدَّ اًمتجريؿ واًمتخقيـ، ذًمؽ أن اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ اعمتٜم٤مزقملم شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٌدأ 

احلرص قمغم وضمقد إُم٦م وشم٘مدُمٝم٤م، ٟم٘مقل اًمٖم٤مًمٌٞم٦م4 ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمدم ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م ُمـ حي٤مول 

ـ يدري وم٘مد يٜم٘مٚم٥م آٟمًالخ قمٜمٝم٤م- وُمع ذًمؽ ومٚمـ ٟمٞم٠مس ُمـ دقمقهتؿ إمم يمٚمٛم٦ٍم ؾمقاء، وُم

 وًمٞم ٤م محٞماًم- ,سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ,اًمٕمدوُّ إًمدُّ 

ك اًمتققمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م، إذ ًمٞم٧ًم اًمتققمٞم٦م  ٛمَّ ًَ إنَّ هذه اعمّم٤محل٤مت شمٜمدرج ذم إـم٤مر ُم٤م ُي

ؽ هب٤م، ؾمٌٞماًل ًمٚمٌ٘م٤مء احلْم٤مري واًمث٘م٤مذم، سمؾ  ًُّ ُم٘متٍمًة قمغم إدراك أمهٞم٦م اًمٚمٖم٦م وطمتٛمٞم٦م اًمتٛم

ة ُم٤م أُمٙمـ سملم اًمتٞم٤مرات اعمختٚمٗم٦م ُمـ أهؾ هذه اًمٚمٖم٦م-هل أيْم٤ًم ؾَمدُّ اًمُٗمْرضم٦م ور  دم اهلقَّ

 ,وصٞمٖم٦م اجلٛمع ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ًمٞمس إٓ ,وسمٕمد، وم٢من اعمّم٤محل٤مت اًمتل ٟمدقمق إًمٞمٝم٤م 

 شمِمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م حم٤مور هل:

 اعمّم٤محل٦م سملم دقم٤مة اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦َّم- -

ديـ واعمت٤ًمهٚملم ُمـ اًمٚمٖمقيلم- -  اعمّم٤محل٦م سملم اعمتِمد 

 ة اًمتٕمري٥م ودقم٤مة اًمتٖمري٥م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ-اعمّم٤محل٦م سملم دقم٤م -

 إوػ: ادصوحلي بغ دظوة افػصحك وافعومق ي:

ُم٤م أدظمٚمف اًمٕم٤مُم٦م قمغم اًمٗمّمٞمح٦م ُمـ  ,إمج٤مًٓ  ,ًمٕمؾَّ ُمـ اعمٗمٞمد اًمتذيمػم سم٠من اًمٕم٤مُمٞم٦م شمٕمٜمل 

ـٍ ذم اإلقمراب أو شمٖمٞمػم ذم سمٜمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٍمومٞم٦م أو اًمّمقشمٞم٦م حَلْ
 ,ويزيد سمٕمْمٝمؿ اًمدًٓمٞم٦م , (0)

  سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م شمريمٞم٤ًٌم وشمرشمٞم٤ًٌم-أو ذم

 ومـ افرضوري افتؼديؿ هلذه ادصوحلي بؿجؿقظي مـ ادصورحوت:

ٓسمدَّ ُمـ آقمؽماف سم٠من اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م مه٤م ُمًتقي٤من ًمٚمخٓم٤مب اًمٚمٖمقي  (1

اًمٕمريب، ومه٤م ُمًتقي٤من قمري٘م٤من ذم صم٘م٤مومتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وًمٖمتٜم٤م-وًمٙمٜمٝمام ًمٞم٤ًم ُمت٤ًموَيلْم، وم٤مًمٗمّمحك 

 اًمّمقايّب، واًمٕم٤مُمٞم٦م متثؾ اعمًتقى اخل٤مـمئ ٕهن٤م اٟمحراٌف ًمٖمقي-متثؾ اعمًتقى 

                                                   
 -400: 0اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م  –( يٜمٔمر: اًمًٞمقـمل 0) 
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ًم٘مد قم٤مؿم٧م اًمٕم٤مُمٞم٦م ُمٜمذ اجل٤مهٚمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمٗمّمحك، ويم٤من اًمٕمرب يٗمٝمٛمقن 

ه٤م ؾمٞمٌقيف زي٤مدة قمغم احلروف اخلٛم٦ًم  اعمًتقيلم ُمـ اخلٓم٤مب اًمٚمٖمقي- ومام احلروف اًمتل قمدَّ

٦ٌَّم( إٓ سمدا ي٤مت شمٖمٞمػم ذم اًمٌٜمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م، وهذا واًمثالصملم واًمتل وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م )همػم ُمًتح

وم٠مصؾ طمروف اًمٕمرسمٞم٦م شمًٕم٦ٌم وقمنمون »اًمتٖمٞمػم ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، ىم٤مل: 

طمروم٤ًم-- وشمٙمقن مخ٦ًًم وصمالصملم طمروم٤ًم سمحروف هـ ومروع وأصٚمٝم٤م ُمـ اًمتًٕم٦م واًمٕمنميـ، 

ـُ ذم ىمراءة اًم٘مرآن وإؿمٕم٤مر-- وشمٙمقن اصمٜملم وأرسمٕملم طمروم ًَ تَْح ًْ ٤ًم سمحروٍف همػم ي١مظمذ هب٤م وشُم

ُمًتحًٜم٦م وٓ يمثػمة ذم ًمٖم٦م ُمـ شُمْرشَم٣م قمرسمٞمَّتُف وٓ شمًتحًـ ذم ىمراءة اًم٘مرآن وٓ ذم اًمِمٕمر 

 -(0) شوهل: اًمٙم٤مف اًمتل سملم اجلٞمؿ واًمٙم٤مف-- واًم٤ٌمء اًمتل يم٤مًمٗم٤مء-

وُم٤م إهمالط اًمتل يم٤من ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمرب ذم صدر اإلؾمالم إٓ ُمٔمٝمٌر ُمـ 

أرؿمدوا »وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف:  ذًمؽ اًمذي حلـ ذم طمية اًمرؾمقل ُمٔم٤مهر اًمٕم٤مُمٞم٦َّم اعمٌٙمرة، يم

أصٚمح »- أو ذاك اًمذي ضم٤مء إمم زي٤مد وازم اًمٌٍمة يِمٙمق أظم٤مه ىم٤مئاًل: (9)شأظم٤ميمؿ وم٢مٟمف ىمد َوؾَّ 

اهلل إُمػم- شمقذم أسم٤مٟم٤م وشمرك سمٜمقٟم٤م--- وم٘م٤مل زي٤مد: شمقذم أسم٤مٟم٤م وشمرك سمٜمقٟم٤م!! ادُع زم أسم٤م إؾمقد، 

ذم سمٕمض  ,، ويم٤من زي٤مد ىمد هنك أسم٤م إؾمقد (4)شهنٞمتؽ قمٜمف وم٘م٤مل وع ًمٚمٜم٤مس اًمذي يمٜم٧م ىمد

١ُمون قمغم  ,اًمرواي٤مت أن يْمع قمٚمؿ اًمٜمحق- سمؾ وأزقمؿ أن سمٕمض قمٚمامء اًمٚمٖم٦م يم٤مٟمقا يتقيمَّ

ىم٤مل أسمق »اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم سمٕمض قم٤ٌمراهتؿ طمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ورد ذم هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: 

ـ )َُمالن  الَ هُمَدد(، وطم٘مف قمٜمد اًمٜمحقيٞماًمٕم٤ٌمس ]قمـ يمت٤مب اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ[: )ذًمؽ يمت٤مٌب ُمَ 

- سمؾ ىمد ٓ ٟمٌٕمد قمـ (3)ش٤م- يمٗم٤ًمِد اًمٖمدد ورَض  آيمٚمٞمٝم»هُمَددًا( ويٕمٜمل سمذًمؽ أٟمف ومٞمف وم٤ًمدًا 

اًمّمقاب إذا ىمٚمٜم٤م إن يمثػمًا مم٤م ورد ُمـ يمالم اجل٤مهٚمٞملم ظم٤مرج اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي إٟمام هق ُمًتقى 

                                                   
 -349 – 340: 3اًمٙمت٤مب  –( ؾمٞمٌقيف 0) 

 -936: 4و 2: 9اخلّم٤مئص:   –( اسمـ ضمٜمل 9) 

 -023: 9قمٞمقن إظم٤ٌمر:  ,( اسمـ ىمتٞم٦ٌم 4) 

 -93: 0هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  –( إزهري 3) 
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ؿمذوذًا أو ًمٖم٦م رديئ٦م أو ًمٖم٦م ىمٌٞمٚم٦م قم٤مُمّل ُمـ اخلٓم٤مب، اصٓمٚمح اًمٚمٖمقيقن قمغم شمًٛمٞمتف: )

سمٕمٞمٜمٝم٤م(- ًم٘مد يم٤مٟم٧م ًمٖم٤مت سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ ٟمققم٤ًم ُمـ قم٤مُمٞم٦م ذًمؽ اًمٕمٍم4 ٕن ُمٗمٝمقم اًمٕم٤مُمل 

- أًمٞم٧ًم ًمٖم٦م ىمٞمس ذم )ي٤م أيب: ي٤م أَب وي٤مَب وي٤مسم٦َم( (0)قمٜمد ُمٕمٔمؿ اًمٚمٖمقيلم اًم٘مداُمك هق اًمتٖمٞمػم

ه اًمٞمقم قم٤مُمٞم٤ًَّم؟ ويمذا ُم٤م ذيمره إزهري، ىم٤مل:  ؾمٛمْٕم٧ُم سمٕمض سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ي٘مقل: »هل مم٤م ٟمٕمدُّ

- وذيمر ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن ٟمحق ؾمٌع وصمامٟملم يمٚمٛم٦م ٟمًٌٝم٤م (9)ش)يمام َأْٟمَتٜمل( أي اٟمتٔمرين ذم ُمٙم٤مٟمؽ

ظُمٓم٦َّم واًمٕم٤مُم٦م شم٘مقل )ظُمْٓمَٞم٦م(-- وقمّم٤م ُُمْٕمَقضّم٦م واًمٕم٤مُم٦م شم٘مقل »إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، ُمـ ٟمحق ىمقهلؿ 

٦م(--- واًم٘م٤مرس: اًم٤ٌمرد، واًمٕم٤مُم٦م شم٘مقل )ىم٤مرص( )ُِمْٕمَقضمَّ
وجيٕمؾ اسمـ اًمًٙمٞم٧م يمٚمٛم٦م ش- (4)

١ٌُمة(- ٌْقة( ُمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م وومّمٞمحٝم٤م )اًمٚمَّ  )اًمٚمَّ

َـّ اعمالطمظ أن يمثػمًا مم٤م يم٤من ُيَٕمدُّ قم٤مُمٞم٤ًَّم ذم ذًمؽ اًمٕمٍم هق اًمٞمقم ومّمٞمٌح ٓ ُيًتٖمٜمك  وًمٙم

ال، و)اًمُٙمزاز(  ٤مل( وومّمٞمحٝم٤م اًمٌَدَّ ٌَ٘مَّ (، و)اًم
ٍ
قمٜمف، ٟمحق )اعمراي٤م( مجع ُمرآة وىمٞم٤مس مجٕمٝم٤م )َُمراء

از]ُمرض[ ووم - مم٤م طمدا يب إمم اًم٘مقل سمٌمء ُمـ اًمٕمٛمقُمٞم٦م )إن يمثػمًا ُمـ (3)ّمٞمحٝم٤م قمٜمدهؿ اًمُٙمزَّ

قم٤مُمٞم٦م اًم٘مدُم٤مء ص٤مر ذم قِمداد ومّمٞمح٦م اعمٕم٤مسيـ(، ذًمؽ أن اًمِمٞمقع ُمـ قمقاُمؾ اًمٗمّم٤مطم٦م- 

ٌُّف إمم أن ُم٤مٟمٕمٜمٞمف سم٤مًمٗمّمٞمح٦م هق اًمَٙمٚمُِؿ اعمٜم٘م٤مد ٕٟمٔمٛم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م  وًمٙمـ جي٥م اًمتٜم

 أُم٤م اًمٗمّمحك سمّمٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ ومٞم٘مّمد هب٤م قمرسمٞم٦م قمٍم آطمتج٤مج- واًمّمقشمٞم٦م،

م  ؤ ُمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م ويم٠مْن ٓ ىمراسم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٗمّمٞمح٦م، يمام ٓ جيقز اًمتؼمُّ ًمذا ٓ جيقز اًمتؼمُّ

 ,ُمـ اًمٗمّمٞمح٦م ويم٠مهن٤م ًمٖم٦م حمٜمَّٓم٦م قَمٗمَّك قمٚمٞمٝم٤م اًمزُمـ، ومٝمام ُمًتقي٤من ًمٚمخٓم٤مب اًمٚمٖمقي اًمٕمريب 

٦مً  يتج٤مذسم٤من ُم٤ًمطم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م زي٤مدة وٟم٘مّم٤مٟم٤ًم، شمْمٞمؼ اًمٗمجقة  , قمغم اظمتالف ُم٤مسمٞمٜمٝمام صحَّ

 أطمٞم٤مٟم٤ًم وشمتًَّع أطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى، وًمٙمـ يٌ٘مك اعمًتقي٤من قمرسمٞمَّلْم، ُمـ طمٞم٨م إصؾ واًمٜم٦ًٌم-

                                                   
 -400 – 400: 0( يٜمٔمر: اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م 0) 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب: قمٜمد –( اسمـ ُمٜمٔمقر 9) 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب: ظمٓمط، قمقج، ىمرس- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 4) 

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: رأى، سمدل، يمزز-3) 
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: اًمٗمّمٞمح واًمٕم٤مُمل أصٞمٌؾ وصم٤مسم٧م ذم اًمٕمرسمٞم٦م وهق اإلؿرار بلن ـال  مـ ادستقيغ( 9

وال، ٓ اًمٕم٤مُمٞم٦م اؾمتٓم٤م يمقد قمّصي قمغم اًمزَّ قم٧م أن شمزيح اًمٗمّمٞمح٦م طمتك ذم أطمٚمؽ قمّمقر اًمرُّ

اًمث٘م٤مذم اًمتل ُمرت هب٤م إُم٦م أي ذم اًمٕمٍميـ اعمٛمٚمقيمل واًمٕمثامين، ومٗمل شمٚمؽ اًمٕمّمقر اًمتل 

ـمٖم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٞم٦م ُصٜم ٗم٧م أهؿ اعمقؾمققم٤مت اًمٚمٖمقي٦م يمٚم٤ًمن اًمٕمرب واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، 

ٞمس- يمام مل شمًتٓمع اًمٕمرسمٞم٦م واعمقؾمققم٤مت إدسمٞم٦م يمّمٌح إقمِمك واًمٙمت٥م اًمٓمٌٞم٦م ٓسمـ اًمٜمٗم

اًمٗمّمحك ذم أزهك قمّمقره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م وهق اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد، إىمّم٤مء اًمٕم٤مُمٞم٦َّم، وسمٚمٖم٧م ُمـ 

د  ْ اًمت٠مصمػم ُم٤م ضمٕمؾ أيمؼم أدسم٤مئٜم٤م ًمذًمؽ اًمٕمٍم وهق اجل٤مطمظ يدقمق ًٓمتزاُمٝم٤م ذم سمٕمض اًمنَّ

واًمٓمَّٖم٤مم وم٢مي٤مك إذا ؾمٛمٕم٧َم ٟم٤مدرة ُمـ ٟمقادر اًمٕمقاّم وُُمْٚمح٦م ُمـ ُُمَٚمح احلِمقة »إديب إذ ي٘مقل: 

٤ًم، وم٢من  َ هل٤م ًمٗمٔم٤ًم طمًٜم٤ًم، أو دمٕمؾ ُمـ ومٞمؽ خمرضم٤ًم هيَّ أن شمًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اإلقمراب أو شَمَتَخػمَّ

 -(0)شذًمؽ ُيٗمًد اإلُمت٤مع وخيرضمٝم٤م قمـ صقرهت٤م وُِمـ اًمذي أريدت ًمف

اسمتدأ اًمت٠مًمٞمػ ذم حلـ اًمٕم٤مُم٦م وأهمالـمٝم٤م ُمٜمذ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين وسمٚمٖم٧م 

وُمٜمٝم٤م )حلـ ه(- 023ُمٜمٝم٤م: )ُم٤م شمٚمحـ ومٞمف اًمٕمقام( ًمٚمٙم٤ًمئل ) شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمٕمنمات

- (9) ه(243، وشمٙمٛمٚم٦م إصالح ُم٤م شمٖمٚمط ومٞمف اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجقاًمٞم٘مل )ه(413اًمٕمقام( ًمٚمزسمٞم دي )

وًمٙمـ هؾ اؾمتٓم٤مقم٧م قمنمات اًمٙمت٥م اعمّمٜمَّٗم٦م ًمٖمرض إصالح اًمٚمحـ ذم ًمٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م أن 

 شم٘ميض قمغم اًمٕم٤مُمٞم٦م؟

ام واًمٕم٤مُمٞم٦م إمج٤مًٓ، ىم٤مسمٚمٝم٤م طمريم٦م شم٠مًمٞمػ ذم إٟمّم٤مف سمؾ إنَّ طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ ذم حلـ اًمٕمق

سمٕمض اًمٙمٚمؿ اًمٕم٤مُمّل اًمذي ظُمٓم َئ ذم ُمّمٜمٗم٤مت أصح٤مب اًمتث٘مٞمػ اًمٚمٖمقي، وًمٕمؾَّ أوهل٤م يمت٤مب 

ام ومٞمام أصح٤مب ومٞمف اًمٕمقاّم( ٓسمـ احلٜمٌكم ) وٓ شمٌٕمد ُمٕم٤مضمؿ ومّم٤مح  (4) ه(310)سمحر اًمَٕمقَّ

ًمٗمّمٞمح اًمتل ُيَّمٜم ٗمٝم٤م اعمحدصمقن قمـ ذًمؽ اًمٕم٤مُمٞم٦م أو شمٗمّمٞمح اًمٕم٤مُمل أو رد  اًمٕم٤مُمل إمم ا

                                                   
 -000اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم:  –( اجل٤مطمظ 0) 
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اًمٖمرض، وهق َردُّ آقمت٤ٌمر إمم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل ُوِصَٛم٧ْم سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م أو اًمٚمحـ وهل ًمٞم٧ًم 

يمذًمؽ- وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل )ُمٕمجؿ ومّم٤مح اًمٕم٤مُمٞم٦م( هلِم٤مم اًمٜمح٤مس، وُمٕمجؿ )رد 

محد أسمق ؾمٕمد- و)ُمٕمجؿ اًمٕم٤مُمل إمم اًمٗمّمٞمح( ًمٚمِمٞم  أمحد رو٤م، و)ُمٕمجؿ ومّمٞمح اًمٕم٤مُمٞم٦م( ٕ

هتذي٥م إًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُمٞم٦م( ًمٚمِمٞم  حمٛمد قمكم اًمدؾمقىمل، و)ُمٕمجؿ ومّم٤مح اًمٕم٤مُمٞم٦م ُمـ ًم٤ًمن 

 اًمٕمرب( ًمٙم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر وهق ىمٞمد اًمٓمٌع-

إنَّ ىمَدر هذيـ اعمًتقيلم اًمٚمٖمقيلم أن يتٕم٤ميِم٤م4 مل يًتٓمع أمحد ًمٓمٗمل اًمًٞمد وٓ قمٌد 

أن يزقمزقم٤م اًمٗمّمٞمح٦م قمـ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م رهمؿ متٚمُّؼ  اًمٕمزيز ومٝمٛمل ذم ُمٍم سمقزهنام اًمًٞم٤مد واًمث٘م٤مذم

قمقاـمػ اًمٜم٤مس سمدقمقهتام إمم متّمػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من اًمٜم٤مس ذم قمٍمهؿ أؿمدَّ اًمتٗم٤موم٤ًم طمقل 

ٞمؾ  رُمقز اًمٗمّم٤مطم٦م يم٤مًمراومٕمل واًمزي٤َّمت واًمٕم٘م٤مد واجل٤مرم- وىمٍمَّ قمـ ذًمؽ ذم ًمٌٜم٤من أُملم اًمِمٛم 

٠ٌَّم قم٤مم ) ُمًتحيًا َُمْقَت اًمٚمٖمتلم  (1)٦م اًمٗمّمحك( سمٛمقت اًمٕمرسمٞم0392ُم٤مرون همّمـ اًمذي شمٜم

اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واًمالشمٞمٜمٞم٦م وداقمٞم٤ًم ًمٚمٕم٤مُمٞم٦م اًمًقري٦م، ومٙم٤من إمم ضم٤مٟمٌٝمام دقم٤مة اًمٗمّمحك 

وأدسم٤مؤه٤م يم٤مًمِمدي٤مق واًمٞم٤مزضمل وضمؼمان اًمذيـ أصمَروا اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦ًم وإسمداقم٤ًم قمزَّ ٟمٔمػمه- مل شمّمُدق 

ؼ  أُمٜمٞم٦م أٟمّم٤مر اًمٗمّمحك سمزوال اًمٕم٤مُمٞم٦م، سم٘مٞم٧م أطمالم أٟمّم٤مر اًمٕم٤مُمٞم٦م سمزوال اًمٗمّمٞمح٦م، ومل شمتح٘مَّ

اًمٗمّمٞمح٦م ًمٖم٦م أدب وصح٤موم٦م وإدارة وقمٚمقم، وسم٘مٞم٧م اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م طمٞم٤مة يقُمٞم٦م، شمتٕم٤ميِم٤من حت٧م 

٥ٌَّم إًمٞمٝمؿ  ؾم٘مػ واطمد، وسم٘مل طمتك أصٚم٥م اعمٜم٤مومحلم قمـ اًمٗمّمٞمح٦م خي٤مـم٥م صٖم٤مره ويتح

طمٔم٤مشمف سم٤مًمٚمٖم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م، وسم٘مل أقمٜمد اعمداومٕملم قمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م يٕمؼم قمـ أومٙم٤مره وأسمًط ُمال

ج هل٤م وم٢مٟمف يٚمج٠م إمم اًمٗمّمٞمح٦م-  اًمٗمّمٞمح٦م، وطمتك قمٜمدُم٤م يدقمق إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ويرو 

إن آدم٤مه اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم هق اًمت٘م٤مرب سملم ُمًتقَيل اًمٕم٤مُمّل واًمٗمّمٞمح، إذ ًمٞمس ( 3

سمٛم٘مدور أير ُمـ اًمٗمري٘ملم آؾمتٖمٜم٤مء سم٤معمٓمٚمؼ قمـ أؾمٚمقب اًمٗمريؼ أظمر- وم٘مد أدت صمقرة 

٤مت إمم إٟمِم٤مء اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، وص٤مرت آشمّم٤مٓت واإلقمالُمٞم
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هذه اًمٗمْم٤مئٞم٤مت شمت٤ًمسمؼ ذم ضمذب اعمِم٤مهديـ إًمٞمٝم٤م سمام شم٘مدُمف ُمـ سمراُم٩م طمقاري٦م وأٟمِمٓم٦م 

شمِم٤مريمٞم٦َّم، وسمام أن اإلقمالم ُمقضمف ًمٚمجٛمٝمقر اًمٕمريض ذم اًمقـمـ اًمٕمريب وسمٙمؾ ُمًتقي٤مشمف 

 اًمٜمٗم٤مذ إمم أوؾمع ذحي٦م ُمـ اًمٕمرب، وسمام اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، وم٘مد أصٌح اعمِم٤مرك طمريّم٤ًم قمغم

أٟمف ًمٞمس ًمٚمٕمرب قم٤مُمٞم٦ٌَّم واطمدٌة سمؾ قم٤مُمٞم٤َّمت ىمٓمري٦م، همدا ًمزاُم٤ًم قمغم اعمتحدث أو اعمح٤مور ُمـ 

اًمٕم٤مُّم٦م أٓ يت٘مقىمع ذم زاوي٦م قم٤مُمٞمَّتف إذا أراد اًمقصقل إمم أصح٤مب اًمٕم٤مُمٞم٤مت إظمرى، 

ؾ سمٚمٖم٦م قمرسمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م وسمًٞمٓم٦م واًمًٌٞمؾ إًمٞمٝمؿ ًمٞمس قم٤مُمٞمتٝمؿ ٕٟمف ٓ يٕمرومٝم٤م، سمؾ هق اًمتَّ  قؾمُّ

يٗمٝمٛمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب- يمام همدا إًمزاُم٤ًم قمغم اعمتحدث أو اعمح٤مور ُمـ اخل٤مص٦م 

ب إمم اعمِم٤مهديـ  ط ذم اًمٗمّمٞمح٦م، سمؾ حي٤مول أن يتٛمٚمَّح ويت٘مرَّ ًَّ  وًمٚمٖم٤مي٦م ٟمٗمًٝم٤م أن يتٌَ

٦م، ٓؾمٞمام سمٕمض اًمدقم٤مة سم٤مُٕمث٤مل اًمِمٕمٌٞم٦م واًمٕم٤ٌمرات اًمٕم٤مُمٞمَّ  ,وهم٤مًمٌٞمتٝمؿ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ,

اًمديٜمٞملم- وذم ؾمٞم٤مق ُمت٤مسمٕمتل ًمٚمٖم٦م اإلقمالم أطمرص قمغم ُمِم٤مهدة اًمؼماُم٩م اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م 

ة  ٦م ُمـ خمتٚمػ أىمٓم٤مر اًمقـمـ اًمٕمريب، وُمٜمٝم٤م سمرٟم٤مُم٩م يم٤مٟم٧م اعمذيٕم٦م شم٘مدُمف سم٤مًمٗمّمٞمح٦م اعمٞمنَّ قم٤مُمَّ

ٜم٦م وىمد ٓطمٔم٧ُم أنَّ  ًَّ اًمتٗم٤مهؿ يم٤من  ويم٤مٟم٧م اعمِم٤مريم٤مت دمٞم٥م يمؾي سمٚمٝمجتٝم٤م اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمح

ُمٞمٚمتٝم٤م واوح٤ًم وأنَّ اًمتقاصؾ مل يتٕمثَّر، ومٚمؿ حت٤مول اعمتحدصم٦م اعمٖمرسمٞم٦م أن شمًتقوح ُمـ ز

اعمٍمي٦م، وٓ شمٚمؽ ُمـ ٟمٔمػمهت٤م اخلٚمٞمجٞم٦م ومٙم٤من احلقار ؾمٚم٤ًًم وُم٘مٌقًٓ ُمع أٟمف يم٤من جيري 

سمثالث هلج٤مت قم٤مُمٞم٦م حمٚمٞم٦َّم، ويم٤من وراء هذا اًمتٗم٤مهؿ واًمتقاصؾ أنَّ يمؾَّ واطمدٍة ُمٜمٝمـ يم٤مٟم٧م 

ٌَّٚم٦ًم ًمدى  ختت٤مر اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٕم٤ٌمرة إىمرب إمم اًمًالُم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمل شمٙمقن ُمٗمٝمقُم٦ًم وُمت٘م

ٕظمري٤مت وًمدى اعمِم٤مهديـ- وهذا يٕمٜمل أٟمٜم٤م أُم٤مم أداء ًمٖمقي ي٘مؽمب ُمـ اًمٗمّمٞمح٦م سم٘مدر ُم٤م ا

 يٜم٠مى قمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م وهق سمِمػم ظمػم-

* ؾنذا اؿتـع ـؾٌّ مـ افػريؼغ بودصورحوت افسوبؼي تعغ  ظؾقفام ادصوحلي ظذ هدٍف 

ْغ، حيوول ؾقف أكصور فغقيي أـثر واؿعقي ممو يتخق ؾ ـؾ مـفام، هدف هق وَشٌط بغ ادستقيَ 

افعومقي حتسغ أدائفؿ افؾغقي بتطعقؿ خطوهبؿ بام َشُفؾ وَٓن مـ افػصقحي، وحيوول أكصوُر 

 افػصحك تقسر خطوهبؿ بام َصح  وَؾُصَح مـ افعومق ي.
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ًم٘مد ىمٛمٜم٤م سمدراؾم٦م ًمٚمٖم٦م اإلقمالم اعم٘مروء ذم اًمقـمـ اًمٕمريب اؿمتٛمٚم٧م قمغم مجع 

ـ اعمنمق اًمٕمريب وُمٖمرسمف وظمٚمٞمجف، ومتٌلمَّ أنَّ ( يمٚمٛم٦م ُمـ صحٍػ وةالٍت ُم322000)

٪ أي صمالث قمنمة يمٚمٛم٦م ُمـ يمؾ  قمنمة آٓف 04-0ٟم٦ًٌم اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م ومٞمٝم٤م ٓ يتج٤موز 

يمٚمٛم٦م، وهل ٟم٦ًٌٌم شم١ميمد أنَّ اًمٕم٤مُمٞم٦م ٓ شمِمٙمؾ ظمٓمرًا ذا سم٤مٍل قمغم اًمٗمّمحك ذم اإلقمالم 

 -(0)اعم٘مروء

ك اًمٚمٖم٦م اًمث٤مًمث٦م أو ًمٖم٦م اعمث٘مٗملم، اًمتل وهذا اهلدف اًمقؾمط اًمذي أذٟم٤م إًمٞمف هق ُم٤م ُيًٛمَّ 

ٓ هل سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م مت٤مُم٤ًم وٓ هل سم٤مًمٗمّمحك يمٚمٞم٦َّم- واًمٓمريؼ إمم هذه اًمٚمٖم٦م اًمقؾمٓمك هق اًمتٕمٚمٞمؿ، 

إنَّ ٟمنم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م هق اًمذي جيٕمؾ اعمتٙمٚمؿ حي٤مول ُم٘م٤مرسم٦م اًمٗمّمٞمح٦م وإن مل يقومؼ إًمٞمٝم٤م 

ُمـ أصمره٤م اًمًٚمٌل قمغم اًمٗمّمٞمح٦م هق  دائاًم- ًمٞمس اًمٓمريؼ إمم إىمّم٤مء اًمٕم٤مُمٞم٦م واًمتخٗمٞمػ

إٟمٙم٤مره٤م اًمٌت٦َّم، سمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م- ٕنَّ اعمتٕمٚم ؿ ؾمقف يت٠مصمر سمدرضم٦م أو سم٠مظمرى 

ٛمقن يمالُمٝمؿ وأطم٤مديثٝمؿ  سم٤مٕداء اًمٚمٖمقي اًمًٚمٞمؿ، وآي٦م ذًمؽ أن اعمتالهملم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م يٓمٕم 

 إيامهنؿ هب٤م، ومذًمؽ سمٕم٤ٌمراٍت ؾمٚمٞمٛم٦ٍم ويمٚمامت ومّمٞمح٦م، وإذا مل يٙمـ ذًمؽ ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم

ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م ذم اًمتٕمٌػم أو ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم أهنؿ ًمٞمًقا ضم٤مهٚملم هب٤م- اًمتٕمٚمٞمؿ هق اعمٗمت٤مح إمم 

ٓ ختتٚمػ يمثػمًا قمـ ومّمٞمح٦م  ,سم٥ًٌم اًمتٕمٚمٞمؿ–اعم٘مٌقًمٞم٦َّم اًمٚمٖمقي٦م، وٟمحـ ٟمرى أن قم٤مُمٞم٦م اًمٞمقم 

دًا- وًمٕمؾَّ اًمٜمصَّ سمداي٤مت قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم طمٞم٨م يم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ حَمْدو

( ئمٝمر ُمدى اًمت٘م٤مرب سملم اعمًتقيلم: ىم٤مل ذم وصػ 0214أيت ًمٚمِمٞم  روم٤مقم٦م اًمٓمٝمٓم٤موي )

وا اًمًٗمرة ًمٚمٗمٓمقر، صمؿ »أومراد اًمٌٕمث٦م وهؿ ذم سم٤مريس وىمد اضمتٛمٕمقا طمقل اًمٓمٕم٤مم:  صمؿ ُمدُّ

ام يمؾ قه٤م ُمـ اًمّمحقن اًمٌٞمْم٤مء، وضمٕمٚمقا ىُمدَّ  ضم٤مؤوا سمٓمٌٚمٞم٤َّمت قم٤مًمٞم٦م )أي ُمقائد( صمؿ َرصُّ

صحـ ىمدطم٤ًم ُمـ اًم٘مزاز وؾمٙمٞمٜم٦م وؿمقيم٦م وُمٚمٕم٘م٦م، وذم يمؾ ـمٌٚمّٞم٦م ٟمحق ىمزازشملم ُمـ اعم٤مء-- صمؿ 

قا طمقازم اًمٓمٌٚمٞم٦م يمراد ًمٙمؾ واطمد يمرد، صمؿ ضم٤مؤوا سم٤مًمٓمٌٞم  ومقوٕمقا ذم يمؾ ـمٌٚمٞم٦م  َرصُّ

                                                   
ُمـ سمحقث اعم١ممتر اًمث٤مًم٨م عمجٛمع اًمٚمٖم٦م  –اًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اإلقمالم اعم٘مروء  –( د- ممدوح حمٛمد ظم٤ًمرة 0) 

 -9003اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، شمنميـ، 
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ؿ قمغم اجلٛمٞمع، ومٞمٕمٓمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن ذم   ً صحٜم٤ًم يمٌػمًا أو صحٜملم ًمٞمٖمرف ُمٜمف أطمد اًمٓمٚم٦ٌم وي٘م

واعم٘م٤مرٟم٦م ش- ٓمٕمف سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل ىمداُمف، صمؿ يقصٚمف إمم وَمٛمف سم٤مًمِمقيم٦م ٓ سمٞمده---صحٜمف ؿمٞمئ٤ًم ي٘م

سملم هذا إؾمٚمقب وقم٤مُمٞم٦م اًمٞمقم ُئمٝمر أن ًمٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٕم٤مسة ًمٞم٧ًم قمغم شمٚمؽ اًمدرضم٦م ُمـ 

قء اًمذي شُمْرَُمك سمف- ًُّ  اًم

ر  ع أن آزدواضمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م فم٤مهرة ـمٌٞمٕمٞم٦م، وهل ُمقضمقدٌة ذم مجٞم»وُمـ اعمٗمٞمد أن ٟمذيم 

ة  اًمٚمٖم٤مت وًمٞمس هٜم٤مك ًمٖم٦ٌم واطمدٌة ذم اًمٕم٤ممل يٙمت٥م ومٞمٝم٤م ٟم٤مـم٘مقه٤م يمام يتٙمٚمٛمقن--- وإنَّ اهلقَّ

اًمًحٞم٘م٦م سملم اًمٗمّمحك وهلج٤مهت٤م اعمحٙمٞم٦َّم ذم قمٍمٟم٤م اًمراهـ سمدأت شمت٘مٚمَّص شمدرجيٞم٤ًَّم سمت٠مصمػم 

 -(0)شاًمتٕمٚمٞمؿ وشمراضمع إُمٞم٦َّم واًمدوِر اعمتٜم٤مُمل ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم

ـ و كدظق قمغم ٟم٘مٓم٦م ه٤مُم٦م،  ,ٞمال ُي٤ًمء ومٝمٛمٜم٤مًمٙم ,وًمٙمـ جي٥م اًمتَّٜمٌف  ـُ وهل أكف إذا 

إػ تؾؽ افؾغي افقشطك يف اخلطوب أو احلديٌ افققمل، ؾـحـ ٓ كدظق إػ إفغوء ادستقى 

افبقون إؾصح، بؾ أن يبؼك فؾبقون وإدب مستقى ظوٍل ورؾقع يظؾ مطؿحوً فؽِؾ 

يم٤ميم٦م، يمام أٟمٜم٤م ٓ ٟمدقمق إمم إقمدام ، وأن يٌ٘مك ًمٚمحدي٨م اًمٞمقُمل ُمًتقى يٜم٠مى قمـ اًمظرل رَّ

أو شمًٗمٞمف ُم٤م ضم٤مء سمف اإلسمداع اًمِمٕمٌل ُمـ َزضَمٍؾ وؿمٕمٍر ُمٚمحقن هيزُّ إقمامق، أو أُمث٤مل 

 ختتزن دم٤مرب ةتٛمٕم٤مشمٜم٤م-

 افثوكقي: ادصوحلي بغ ادتشِدديـ وادتسوهؾغ مـ افؾغقيغ:

٤مُمٞم٦م، وم٢من اجلٝم٦م إذا يم٤مٟم٧م اجلٌٝم٦م إومم ًمٚمٛمّم٤محل٦م سملم دقم٤مة اًمٗمّمحك وأٟمّم٤مر اًمٕم

حلم ُمـ  ديـ واعمتًٛم  اًمث٤مٟمٞم٦م هذه، هل سملم ُدقم٤مة اًمٗمّمحك أٟمٗمًٝمؿ، أقمٜمل سملم اعمتِمد 

 اًمٚمٖمقيلم-

ًمٕمٚمٝم٤م شمًٝمؿ ذم اًمقصقل إمم ُم٤م  وأكو أؿدم هلذه ادصوحلي بؿجؿقظي مـ ادصورحوت

 ٟمرهم٥م ومٞمف ُمـ اًمتقاومؼ:

                                                   
 –ُمِمؼ اعم١ممتر اخل٤مُمس عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمد –اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وحتدي٤مت اًمٕمقعم٦م  –( د- فم٤مومر يقؾمػ 0) 

 -09 ,00، ص9006 اًمث٤مين . شمنميـ



  2010  حمورضات ادجؿع ظوم , 003 ,

صمٜم٤م- وم٘مد طمٗمٚم٧م يمت٥م إن هذا اخلالف سملم اًمٗمري٘ملم ُمـ اًمٚمٖمقيلم ىمديٌؿ ىِمَدَم شمرا (1

اًم٘مدُم٤مء سم٤مٔراء اعمتٕم٤مرو٦م طمقل اعمقىمػ ُمـ اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م اعمًتجدة وأؾم٤مًمٞم٥م إداء 

د اًمتََّّمٕم٥ُّم، وٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٙمَٚمؿ أو اًمؽمايمٞم٥م إٓ  ٦م ومريٌؼ يٛمٞمؾ إمم اًمتِمدُّ اًمٚمٖمقي ويمٚمٛمف، وَمَثٛمَّ

امع اًمتل يرشمْمٞمٝم٤م- وصمٛم٦م وم ًَّ ريٌؼ آظمر يٛمٞمؾ إمم ُم٤م ؾُمِٛمع وٟم٘مؾ قمـ اًمٕمرب، ووومؼ ذوط اًم

َٛمع قمغم ُم٤م ؾُمِٛمع ُمـ اًمٕمرب- ًْ  ىمٌقل ىمٞم٤مِس ُم٤ممل ُي

وسم٤مًمٜمٔمر ٓظمتالف ُمٜمٝم٩م يمؾ  ومريٍؼ قمـ أظمر، ومٙمثػمًا ُم٤ميمٜم٤م ٟمرى ٟمٗمرًا ُمـ اًمٚمٖمقيلم 

 يْمٕم ػ ٟمٗمرًا آظمر وجيٝمٚمف، وُمـ ذًمؽ:

شُمف سمٕمٞمٜمل يٗمٕمؾ يمذا-- وىم٤مل» ,أ  ىم٤مل اًمٚمٞم٨م: ؾمٛمَٕم٧ْم أذين زيدًا يٗمٕمؾ يمذا، أي َأسْمٍَمْ

إزهري ]ص٤مطم٥م هتذي٥م اًمٚمٖم٦م[: ٓ أدري ُمـ أيـ ضم٤مء اًمٚمٞم٨م هبذا احلرف، وهق قمٜمدي 

َدُه أهُؾ اًمٌَِدع وإهقاء ـُ أن يٙمقن َوًمَّ  -(0)شيمالٌم وم٤مؾمد، وٓ آَُم

ىم٤مل إزهري: وممَـّ أًمػ اًمٙمت٥م ذم زُم٤مٟمٜم٤م وَمُرُِمَل سم٤مومتٕم٤مل اًمٕمرسمٞم٦م وشمقًمٞمد » ,ب

، وىمد ؾم٠مًم٧م قمٜمف إسمراهٞمؿ اسمـ حمٛمد سمـ قمروم٦م إًمٗم٤مظ أسمق سمٙمر سمـ دريد ]ص٤مطم٥م اجلٛمٝمرة[

ْ٘مف ذم روايتف ى اًمًٞمقـمل ًمألزهري ومٞمٕمدل اسمـ ش- يٕمٜمل ٟمٗمٓمقيف، ومٚمؿ يٕم٠ٌم سمف ومل ُيَقصم  صمؿ َيَتّمدَّ

َيُف ذم »دريد ومٞم٘مقل:  ىمٚم٧م: ُمٕم٤مذ اهلل، هق سمريٌء مم٤م ُرُِمَل سمف، وُمـ ـَم٤مًَمَع اجلَْٛمٝمرة رأى حتر 

ٌَُؾ ـمٕمـ ٟمٗمٓمقيف روايتف، وؾم٠مذيمر ُمٜمٝم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب  -(9)شُم٤م ُيْٕمَرف ُمٜمف ذًمؽ وٓ َي٘م

 أدلُّ قمغم َوْٕمػ اعُمٜم٦َّم وؾمخ٤موم٦م اجلُٜم٦َّم ُمـ ىمقل أيب قمٌٞمد » ,ج
ٍ
ء ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: وأيُّ َرْ

]اًم٘م٤مؾم  ؿ سم  ـ ؾم  الم[ ذم يمت٤مسم  ف اعُمَّم  ٜمَّػ ُم  ـ ىمقًم  ف: اًمِٕمْٗمرَي  ٦م ُمث  ٤مل )ومِْٕمٚمٚم  ٦م( ومجٕم  ؾ اًمٞم  ٤مء 

 - أي هل قمٜمده )ومِْٕمٚمِٞم٦م(-(4)شأصاًل---

                                                   
 ًم٤ًمن اًمٕمرب: ؾمٛمع- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 0) 

 -34: 0اعمزهر  –( اًمًٞمقـمل 9) 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب: قمٗمر- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 4) 
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ويم٤من ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم، وهق ُمـ رواد اًمتّمحٞمح اًمٚمٖمقي طمٌظ واومر ُمـ اًمتَّْخٓمئ٦م  ,د

ىم٤مل إزهري: أهمٗمؾ اًمُ٘متٌلُّ ُمقوع اًمّمقاب ]ذم شمٗمًػم قَمَِمْقُت[، واقمؽمض »واًمتَّجٝمٞمؾ- 

اء َيُردُّ قمٚمٞمف، ومذيمرْ ُت ىمقًَمُف ٕسملم  قُمقاره ومال يٖمؽمَّ سمف اًمٜم٤مفمُر ذم يمت٤مسمف ]أي  ُمع هَمْٗمَٚمتِِف قمغم اًمٗمرَّ

 -(0)ش أدب اًمٙم٤مشم٥م[

ْ٘مٜم٤م واطمدًا ُمٜمٝمؿ، وهذا حم٤مل4 ًمذا ٟمٛمٞمؾ  ىمٜم٤م أىمقال يمؾ  اًمٚمٖمقيلم سمٌٕمْمٝمؿ عم٤م وصمَّ وًَمْق صدَّ

 إمم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف قمٚمامء احلدي٨م ُمـ أن أىمقال إىمران سمٌٕمْمٝمؿ ٓ ي٘مدح-

 إن اًمداومع ًمدى يمال اًمٗمري٘ملم احلرُص قمغم اًمٚمٖم٦م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م:( 2

ديـ يم٤من , اخلقَف قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م ُمـ اًمْمٞم٤مع سمام ُيْدظَمؾ قمٚمٞمٝم٤م،  ومداومع اعمتِمد 

امع واًمٜمَّ٘مؾ  ًَّ واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜم٘م٤مء واًمّمٗم٤مء ذم اًمتٕمٌػم اًمٕمريب، وهؿ هم٤مًم٤ًٌم ُمـ أصح٤مب اًم

ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمخؽمع وٓ أن ٟم٘مقل همػم ه(: »932اًمذيـ يٛمثٚمٝمؿ إمم طمدر يمٌػم ىمقل اسمـ وم٤مرس )

 -(9)شي٘مٞمًقه---4 ٕن ذم ذًمؽ وم٤ًمد اًمٚمٖم٦م وسمٓمالن طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمقه، وٓ أن ٟم٘مٞمس ىمٞم٤مؾم٤ًم مل

 -(4)شويرى إصقًمٞمقن أن ٓ ة٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ذم اًمٚمٖم٤مت--- وٓ ىمٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٤مت

وُمـ قمج٥ٍم أنَّ سمٕمض اًمٚمٖمقيلم يم٤مسمـ إٟم٤ٌمري يم٤من ىمٞم٤مؾمٞم٤ًم ذم اًمٜمحق، ؾمامقمٞم٤ًَّم ذم اًمٚمٖم٦م 

٤ًم ٓ ٟم٘مٚمٞم٤ًَّم، سمخالف اًمٚمٖم٦م وم٢مهن٤م ومَقضَم٥َم أن يقوع اًمٜمحق ووٕم٤ًم ىمٞم٤مؾمٞم٤ًم قم٘مٚمٞمَّ »إذ ي٘مقل: 

- ُمع أن (3)شُوِوَٕم٧ْم ٟم٘مٚمٞم٤ًَّم ٓ قم٘مٚمٞم٤ًَّم، ومال جيقز اًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م، سمؾ ي٘متٍم قمغم ُم٤م ورد سمف اًمٜم٘مؾ

اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذم اًمٌح٨م واًمدرس يتًؿ هب٤م سم٤مطم٨ٌم، ومٚمٞمس سمِِٛمْٙمٜمَتف أن يٙمقن ٟم٘مٚمٞم٤ًَّم ذم 

ديـ إصٛمٕمل ُمقوع وقم٘مٚمٞم٤ًم ذم ُمقوع آظمر- ويٛمٙمـ أن يْم٤مف إمم ىم ٤مئٛم٦م اًمًامقمٞم لم اعمتِمد 

واسمـ ىمتٞم٦ٌم وأمحد سمـ حيٞمك صمٕمٚم٥م واسمـ إقمرايب واًمزسمٞمدي وهمػمهؿ--- ويٚمحظ أن اسمـ ىمتٞم٦ٌم 

٤ٌمً  َٚمْؿ ممـ هق أيمثر شمٕمّمُّ ًْ ده مل َي  قمغم شمِمدُّ

                                                   
 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: قمِم٤م-0) 

 -44اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م:  –( اسمـ وم٤مرس 9) 

 -031اًم٘مٞم٤مس ذم اًمدرس اًمٜمحقي:  –( د- ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن محقدة 4) 

 -43( اًمًٞمقـمل: آىمؽماح: 3) 
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حلم ُمـ اًمٚمٖمقيلم، وُمٜمٝمؿ اًمٙم٤ًمئل واسمـ ضمٜمل واسمـ اًمًٞم د  , أُم٤م داومع اعمتًٛم 

ومٙم٤من داومٕمٝمؿ احلرَص قمغم ٟمامء اًمٚمٖم٦م وإهمٜم٤مئٝم٤م، واإلىمرار سمحتٛمٞم٦م  واًمٌٖمدادي واخلٗم٤مضمل--

اًمتٓمقر اًمٚمٖمقي، ٓؾمٞمام ذم إـم٤مر آؿمت٘م٤مق واًمدًٓم٦م، وهؿ هم٤مًم٤ًٌم أصح٤مب اًمٜم زقم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم 

أن »اًمٌح٨م، وهؿ شمٞم٤مر اًمَٕمْ٘مؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ شمٞم٤مر اًمٜمَّْ٘مؾ اًمذي ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف- ومٝمؿ يرون 

، وسمام أنَّ اعم٘م٤مصد وإهمراض ُمتٖمػمٌة (0)شىمقم قمـ أهمراوٝمؿ اًمٚمٖم٦م أصقاٌت يٕمؼمُّ هب٤م يمؾ

دة، ورضورات يمؾ قمٍم ختتٚمػ قمـ رضورات قمٍم آظمر، وضم٥م ومتح سم٤مب  وُمتجد 

اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م وُمٜمٝم٩ِم اًمٕم٘مؾ ذم ُمٕم٤مجل٦م فمقاهره٤م- وطمجتٝمؿ ذم ذًمؽ: أن اًمٚمٖم٦م مل شمّمؾ 

اًمذي اٟمتٝمك إًمٞمٜم٤م ُمـ يمالم  وذه٥م قمٚمامؤٟم٤م أو أيمثرهؿ إمم أنَّ »إًمٞمٜم٤م يم٤مُمٚم٦م، ي٘مقل اًمًٞمقـمل: 

اًمٕمرب هق إىمؾ، وًمق ضم٤مءٟم٤م مجٞمع ُم٤م ىم٤مًمقه جل٤مءٟم٤م ؿمٕمٌر يمثػٌم ويمالٌم يمثػم، وأطْمِر هبذا اًم٘مقل 

 - ويٜم٥ًم سمٕمْمٝمؿ هذا اًم٘مقل ٕيب قمٛمرو اسمـ اًمٕمالء أو اًمٙم٤ًمئل- (9)شأن يٙمقن صحٞمح٤مً 

ٚمػ وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م يمذًمؽ ومٞمج٥م قمغم اخلََٚمػ اؾمتدراك ُم٤ممل يّمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ   ً اًم

ٌَْحر  ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ُم٤م ؾُمٛمع ُمٜمٝمؿ- وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وم٢من يمؾ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ اًمٕمروض يم٤مًم

ومٞمؾ، مل شمٜم٘مؾ قمـ اًمٕمرب هلذه اًمدٓٓت ومٝمؾ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م، سمؾ إنَّ  ٌْـ واًمؽمَّ واخلَ

مل شمٙمـ شمٕمرف أؾمامء احلروف ومٝمؾ ُمـ اًمٌدقم٦م  , سمح٥ًم سمٕمض اًمرواي٤مت –اًمٕمرب 

اًمٕمرب ٓ شمٕمرف احلروف- ىم٤مل اسمـ ؾمٞمدة: أظمؼمين ُمـ أصمؼ »ًمٕمرب أن شمًٛمٞمتٝم٤م، ذيمر ًم٤ًمن ا

سمف أهنؿ ىم٤مًمقا ًمٕمريب ومّمٞمح: أٟمِمدٟم٤م ىمّمٞمدة قمغم اًمذال، وم٘م٤مل: وُم٤م اًمذال؟--- وؾمئؾ سمٕمض 

- وهؾ ُمـ اعمٛمٙمـ (4)شاًمٕمرب قمـ اًمذال وٟمحقه٤م ُمـ احلروف، وم٢مذا هؿ ٓ يٕمرومقن احلروف

 شمّمقر سمح٨ٍم ًمٖمقير يًتٖمٜمل قمـ أؾمامء احلروف؟

إن اًمٕمرسمٞم٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت شمٓمّقرت وُم٤مًم٧م إمم إؾمٝمؾ وإظمّػ، وًمٞمس  (3

                                                   
 -0.44اخلّم٤مئص  –( اسمـ ضمٜمل 0) 

 -66: 0اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م  –( اًمًٞمقـمل 9) 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب: ىمٗم٤م- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 4) 
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صحٞمح٤ًم أن قمرب قمٍم آطمتج٤مج يم٤مٟم٧م شمتٙمٚمؿ ُمًتقى ًمٖمقي٤ًم واطمدًا، سمؾ ٟمٙم٤مد ٟمجزم أن 

رت ُمـ اًمٕمٍم  رت ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اهلجري إول أيمثر مم٤م شمٓمقَّ اًمٕمرسمٞم٦م شمٓمقَّ

 ودًمٞمٚمٜم٤م قمغم ذًمؽ أُمران: اإلؾمالُمل إول إمم يقُمٜم٤م هذا-

أنَّ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ ويمالم اعمًٚمٛملم إوائؾ أومّمح وأؾمٝمؾ ُمـ يمالم  ,أ

ٌََ٘مٝمؿ ُمـ اجل٤مهٚمٞملم، سمؾ إنَّ ُمٕمٔمؿ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ  قمغم قُمُٚمق  سمالهمتف –ُمـ ؾم

 أووح وأىمرب ومٝماًم ُمـ ومّمٞمح٦م اًمٞمقم قمغم ينه٤م واًمتّم٤مىمٜم٤م هب٤م وُأًْمٗمتٜم٤م إي٤مه٤م- ,وومّم٤مطمتف

ُم٤م أورده اًمٚمٖمقيقن ُمـ يمالم اًم٘مدُم٤مء مم٤م مل يٗمٝمٛمقه هؿ أٟمٗمًٝمؿ- ُمث٤مل ذًمؽ:  ,ب

ىم٤مل أسمق اهلٞمثؿ: اقمتٚم٧َّم أم اهلٞمثؿ إقمراسمٞم٦م ومزاره٤م أسمق قمٌٞمدة ]وهق ممـ اؿمتٖمؾ سم٤مًمٖمري٥م[، »

٦ًٌَم ُمـ َصِٗمٞمػ ُهٚمَّٕم٦م،  ٌُْج وىم٤مل هل٤م: قمؿَّ يم٤مٟم٧م قمٚمَّتُؽ؟ وم٘م٤مًم٧م: يمٜم٧م َومْحَك ؾَمِديم٦ًم، وم٠ميمٚم٧م ضُم

٦ٌم- ىم٤مل هل٤م: ُم٤م شم٘مقًملم ي٤م أم اهلٞمثؿ؟ وم٘م٤مًم٧م: أو ًمٚمٜم٤مس يمالُم٤من؟وم٤مقمْ  شْمٜمل ُزخلَّ - واًمذي مل (1) شؽَمَ

يٗمٝمؿ هذا اًمٙمالم ًمٞمس ُمـ ُمٕم٤مسيٜم٤م سمؾ هق ُمـ يم٤ٌمر ًمٖمقي ل ذًمؽ اًمٕمٍم- إنَّ ُم٘م٤مرٟم٦م أُمث٤مل 

ٌَف اجل٤مطمظ أو اًمتقطمٞمدي أو اسمـ اعم٘مٗمع ئمٝمر اعمٞمؾ اعُمٓمَّرد إ مم اًمٞمن هذه اًمٕم٤ٌمرات ُمع ُم٤م يَمتَ

يم٤ميم٦م- ٝمقًم٦م ذم اًمتٕمٌػم واًمؽميمٞم٥م، وهق ُم٤م يًتٜمٙمره سمٕمض اعمحدصملم ويرُمقن أهٚمف سم٤مًمرَّ ًُّ  واًم

واًمقاىمع أن اًمتََّّمٕم٥ُّم واإلهمراب أؾمٚمقٌب ىمديؿ ذم إداء اًمٚمٖمقي قَمُنَ قمغم سمٕمض 

 ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؾم٠مًم٧م إصٛمٕمّل قمـ ىمقًمف )مل شَم٠مسمَّؼ( ذم ىمقل اًمِم٤مقمر: »يم٤ٌمر اًمٚمٖمقيلم- 

 ت وٓ يٚمٞم      ؼ سم      ؽ اًمٜمَّٕم      ٞمؿيَم      ؼِمْ 

 

 أٓ ىم٤مًم         ٧م هب         ٤منِ ِ ومل شم         ٠مسمَّؼ 

وىم٤مل أسمق قمٛمرو ]سمـ اًمٕمالء[ ؾم٠مًم٧ُم رضمالً ُمـ هذيؾ قمـ طمرٍف » (2)شوم٘م٤مل: ٓ أقمرومف 

، يٕمٜمك أٟمف ُمـ يمالم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وٓ يٕمرف اًمٞمقم - ومٝمؾ (3)شهمري٥ٍم وم٘م٤مل: هذا يمالم قُمْ٘مٛملَّ

٤ًم طمثٞمث٦م ٟمحق اًمٞمن واًمًٝمقًم٦م وًمٙمـ دون أن ٟمحت٤مج إمم ُمزيد ُمـ إدًم٦م سم٠من اًمٚمٖم٦م شمًػم سمخٓم

 شمٜم٘مٓمع قمـ إصقل واجلذور؟

                                                   
 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: زًم -0) 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب: أسمؼ- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 9) 

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: قم٘مؿ-4) 



  2010  حمورضات ادجؿع ظوم , 002 ,

قي٥م اًمٚمٖم   قي ]وسمٕمْم   ٝمؿ ٓ جيٞم   ز  (4 إنَّ يم   ؾَّ ضمٝم   قد اًمتّّم   حٞمح أو اًمتَّّْم   

ْؾ دون اؾم تٛمرار اؾم تٕمامل يمٚم امٍت وقمٌ ٤مراٍت اهت ؿ ىم٤مئٚمقه ٤م سم ٤مًمٖمٚمط،  اًمتّمقي٥م[ مل حَتُ 

 ووصٗم٧م سم٤مًمٗم٤ًمد-

ٟمتج٧م ٟمحق ؾمتلم يمت٤مسم٤ًم ذم هذا اًم٤ٌمب، ومٗمل اًم٘مديؿ ٟمِمٓم٧م طمريم٦م شمّمحٞمٍح ًمٖمقير أ

ٙمٞم٧م، وأدب اًمٙم٤مشم٥م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم، ويمت٤مب اًمٗمّمٞمح ًمثٕمٚم٥م   ً أسمرزه٤م إصالح اعمٜمٓمؼ ٓسمـ اًم

- وذم احلدي٨م اٟمٌٕمث٧م يمذًمؽ طمريم٦م ُمِم٤مهب٦م وُمـ دمٚمٞم٤مهت٤م: (0)ودرة اًمٖمقاص ًمٚمحريري

وىمؾ ُمٕمجؿ إهمالط اًمِم٤مئٕم٦م عمحٛمد اًمٕمدٟم٤مين، وُمٕمجؿ اخلٓم٠م واًمّمقاب ُٕمٞمؾ يٕم٘مقب، 

حػ واًمدواويـ ًمّمالح اًمديـ اًمزقمٌالوي  وٓ شم٘مؾ عمّمٓمٗمك ضمقاد، وأظمٓم٤مؤٟم٤م ذم اًمّمُّ

- وًمٙمـ يمؾ شمٚمؽ اجلٝمقد مل شم١مد  إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يم٤من يتقظم٤مه٤م ُمّمٜمٗمق شمٚمؽ (9)وهمػمهؿ

 اًمٙمت٥م، ًمٞمس ًمْمٕمٍػ ومٞمٝمؿ وإٟمام ُٕمريـ:

غ يمثػمًا مم٤م خُيٓم   ,أ ق  ًَ ئف سمٕمض أنَّ اًمٚمٖم٦م واؾمٕم٦ٌم وحتتٛمؾ ُمـ اًمقضمقه ُم٤مُي

ديـ4  - (4)شىم٤مل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد: ًمٖم٦م اًمٕمرب أيمثر ُمـ أن يٚمحـ ومٞمٝم٤م ُمتٙمٚمؿ»اعمتِمد 

د اًمٚمٖم٤مت ُم٤م يدومع قمٜمف اًمٙمثػم مم٤م  واًمٜم٤مفمر ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م واضمٌد ُمـ اجلقازات وشمٕمدُّ

٠م سمف- ٓمَّ  ىمد خُيَ

ُج، أنَّ شمٚمؽ إىمقال وإطمٙم٤مم اًمتل أـمٚم٘م٧م ذم اًمتَّْخٓمئ٦م واًمتَّّمحٞمح شَمَتخ٤مرَ  ,ب

ومٞمٜمٗمل سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م أظمر، ومام ظمٓم٠َّمُه ًمٖمقيي أضم٤مزه آظمر، واًمٕمٙمس صحٞمح- وُمـ أُمثٚم٦م 

 ذًمؽ قمٜمد اًم٘مدُم٤مء:

                                                   
 –)ٟم٘ماًل قمـ د- حمٛمد و٤مري مح٤مدي  000 ,31واًمتٓمقر اًمٚمٖمقي:  حلـ اًمٕم٤مُم٦م –( د- رُمْم٤من قمٌد اًمتقاب 0) 

 وُم٤م سمٕمده٤م(- 06طمريم٦م اًمتّمحٞمح اًمٚمٖمقي ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، ص

 -206رؾم٤مًم٦م ديمتقراه:  –ُم٘م٤ميٞمس اًمتّمحٞمح اًمٚمٖمقي ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م  –( د- حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمزويم٤مين 9) 

ةٚم٦م ةٛمع اًمٚمٖم٦م  –قمـ د- قمٌد اًمرمحـ إؾمامقمٞمؾ  )ٟم٘مالً  00( اسمـ هِم٤مم اًمٚمخٛمل: اعمدظمؾ إمم شم٘مقيؿ اًمٚم٤ًمن: 4) 

 (-133 – 126ص 3ع ,22اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ ج
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ًَّ ٚمٞمؿ سمٛمٕمٜم ك » , يم٤من اسمـ إقم رايب ُيٜمْٙم ر َة لَء )وَمٕمٞم ؾ( سمٛمٕمٜم ك )ُُمْٗمَٕم ؾ(، ومٞمٜمٙم ر اًم

َخـ وقَمتٞمؼ وُُمْٕمَتؼ--- ًْ َٚمؿ--- وىمد ضم٤مء ذًمؽ يمثػمًا، ُمثؾ )ؾَمخلم وُُم ًْ  -(0)شاعُم

وىمع اعمٓمُر قمغم إرض، وٓ ي٘م٤مل ؾَمَ٘مَط--- وىمد طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف »ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م:  ,

 -(9)شوم٘م٤مل: ؾم٘مط اعمٓمر ُمٙم٤من يمذا-

ي٘مقًمقن ًمٚم٘م٤مئؿ )اضْمٚمِس(، وآظمتٞم٤مر قمغم ُم٤م طمٙم٤مه »ىم٤مل احلريري ذم درة اًمٖمقاص:  ,

، وأضم٤مز (4))اضْمٚمِس( اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد أن ي٘م٤مل عمـ يم٤من ىم٤مئاًم )اىْمُٕمد(، وعمـ يم٤من ٟم٤مئاًم أو ؾم٤مضمداً 

 -(3)اًمٌٖمدادي ىمقل اًمٜم٤مس ًمٚم٘م٤مئؿ إذا ىمٕمد )ضَمَٚمَس(، ويقاوم٘مف ذم هذا اًمتجقيز اسمـ احلٜمٌكمّ 

ىمقا سملم اًم٘مٞمٛم٦م واًمثٛمـ وم٘م٤مًمقا:  , وُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره احلريري ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م ومرَّ

ء ويٕم٤مدًمف- واًمثٛمـ ُم٤م ي٘مع اًمؽمايض سمف مم٤َّم يٙمقن وومْ » ْ ٘م٤ًم ًمف أو أزيد اًم٘مٞمٛم٦م ُم٤م يقاومؼ ُم٘مدار اًمٌمَّ

- وىم٤مل اًمٗمٞمقُمل ذم اعمّم٤ٌمح (6)- وًمٙمـ اخلٗم٤مضمل ؿم٤مرح يمت٤مب احلريري أضم٤مزه(2)شأو أٟم٘مص

 -(1)شووىمققمٝمام سمٛمٕمٜمك ٓ َيُيّ »اعمٜمػم 

ق اجلقاًمٞم٘مل ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمتٙمٛمٚم٦م ومٞمام شمٚمحـ ومٞمف اًمٕم٤مُم٦م، سملم )اًمٕم٤مم  , وومرَّ

زًا، ىم٤مل:  ٜم٦م(، ومردَّ قمٚمٞمف اسمـ سمري ُةَق  ًَّ واًمًٜم٦م واحلَْقل واحلج٦م قمٜمد اًمٕمرب اًمٕم٤مم »واًم

 -(2)شسمٛمٕمٜمك

                                                   
 ًم٤ًمن اًمٕمرب: ؾمخـ- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 0) 

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: وىمع-9) 

 -22درة اًمٖمقاص ذم أوه٤مم اخلقاص:  –( احلريري 4) 

ام ومٞمام أص٤مب ومٞمف اًمٕمقاّم:  –( اسمـ احلٜمٌكم 3)   -032سمحر اًمَٕمقَّ

 )ـمٌٕم٦م شمقريٙمٞم٦م(-  22درة اًمٖمقاص:  –ري ( احلري2) 

 -23ذح درة اًمٖمقاص:  –( اخلٗم٤مضمل 6) 

 -290: 9اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  –( اًمٗمٞمقُمل 1) 

 -031ُمّمٜمٗم٤مت اًمٚمحـ واًمتث٘مٞمػ اًمٚمٖمقي:  –( قمـ د- أمحد ىمدور 2) 



  2010  حمورضات ادجؿع ظوم , 090 ,

 وُمـ أُمثٚم٦م خَت٤َمُرِج إطمٙم٤مم قمٜمد اعمحدصملم:

أضم٤مز اًمِمٞم  ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل إومٕم٤مل اعمزيدة )اطمت٤مر، اظمتِمك، اومتٝمؿ، اىْمَتٌؾ(،  ,

 -(0)وأٟمٙمر قمٚمٞمف صالح اًمديـ اًمزقمٌالوي ذًمؽ

سمٛمٕمٜمك ٓم(، وىم٤مل ُمٜمع إسمراهٞمؿ اًمٞم٤مزضمل إومٕم٤مل )أؾم٤مق سمٛمٕمٜمك ؾم٤مق، وأٓم  ,

د-(9)اًمزقمٌالوي: ويمالمه٤م صحٞمح  - ُمع أن ُمٜمٝم٩م اًمزقمٌالوي ىمري٥م إمم ُمٜمٝم٩م اًمٞم٤مزضمل ذم اًمتِمدُّ

د-  اًمتِمدُّ

ؽ سم٤مُٕمقر  ,  ً ظمٓم٠َّم ُمّمٓمٗمك ضمقاد ىمقهلؿ )َرضُمٌؾ َرضْمٕمّل( سمٗمتح اًمراء، أي ُمتٛم

قاب )ُرضمققملي أو  اًم٘مديٛم٦م اًمتل ٓ شم٤ًمير روح اًمٕمٍم، وم٘م٤مل: هذه اًمٜم٦ًٌم ظمٓم٠م واًمّمَّ

زوه٤مُرضْمٕم ّل( سمْمؿ اًمراء، وًمٙمـ ُم١مًمٗمل اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ضمقَّ
(4)- 

ظمٓم٠َّم أؾمٕمد داهمر ُمـ ي٘مقل: )اٟمٙمدَر قَمْٞمُِمف(، سمحج٦م أن اًمٗمٕمؾ )اٟمٙمدر( مل يًٛمع  ,

ب هذا اًمٗمٕمؾ ىمط، وًمٙمـ د- أُمٞمؾ يٕم٘مقب صقَّ
(3)- 

ف يمت٥م اًمتّمحٞمح اًمٚمٖمقي، وًمق أراد اًم٘م٤مرئ ُمزيدًا ًمٕمددٟم٤م  وُم٤م ذيمرٟم٤مه َوؿَمٌؾ مم٤م شمْمٛمُّ

ُمثٚم٦م ُم٤مٓ يٕمجزٟم٤م وُم٤م ُيٛمٚمٚمف- وقمغم أي طم٤مل ومٙمت٥م اًمتّمحٞمح اًمٚمٖمقي ُمٌذوًم٦ٌم عمـ ُمـ إ

َـّ اًمقاوح أن شمٚمؽ اًمٙمت٥م قمغم يمثرهت٤م مل يٙمـ هل٤م أصمٌر يذيمر ذم  أراد وهل سمْم٤مقم٦م ُمزضم٤مة- وًمٙم

حلم يم٤من ي٘مع ذم اخلٓم٠م  حتًلم إداء اًمٚمٖمقي عم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ إؾم٤ٌمب، طمتك إن سمٕمض اعمّمح 

ٌَّف  قمٚمٞمف، ُمـ ذًمؽ أن اًمٞم٤مزضمل يم٤من خيٓم ئ مجع )ةد( قمغم أة٤مد، ٕٟمف ُمّمدر، اًمذي ؾمٌؼ أن ٟم

، وُمع ذًمؽ وم٘مد مجع )هَمَٚمط( قمغم أهمالط وهل يمذًمؽ (2)واعمّمدر ٓ جيٛمع إٓ إذا ؾمٛمع

                                                   
 -93أظمٓم٤مؤٟم٤م ذم اًمّمحػ واًمدواويـ:  –( صالح اًمديـ اًمزقمٌالوي 0) 

 -1( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 9) 

 ويٜمٔمر اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: رضمع- 002ُمٕمجؿ إظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م:  –حمٛمد اًمٕمدٟم٤مين ( 4) 

 -032ُمٕمجؿ اخلٓم٠م واًمّمقاب ذم اًمٚمٖم٦م:  –( د- اُمٞمؾ يٕم٘مقب 3) 

 -41ًمٖم٦م اجلرائد:  –( إسمراهٞمؿ اًمٞم٤مزضمل 2) 
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 ُمّمدر مل يًٛمع مجٕمف!!

واًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ واوح٦م إذ ؾم٤مر اًمٞم٤مزضمل ذم ختٓمئ٦م )أة٤مد( قمغم ىمقاقمد سمٕمض 

  أهمالط( قمغم ؾمالئؼ اًمٚمٖمقيلم-اًمٜمحقيلم، وؾم٤مر ذم اؾمتٕمامًمف )

وٓ ٟمٙم٤مد ٟمجد اًم٘مقم ُمتٗم٘ملم قمغم ُم٤م ظمٓم٠َّم سمٕمْمٝمؿ، ومام ُمـ يمٚمٛم٦م أو قم٤ٌمرة ظمالومٞم٦م 

ُمٜم٤م أنَّ صمٛم٦م ومري٘م٤ًم يتِمدد ومال ي٘مٌؾ إٓ ُم٤م صح  ٛم٧ْم ًمّم٤مًمح ومريؼ، وإصؾ ذم هذا يمام ىمدَّ ًِ طُم

ُح، إُم٤م ٕٟمف وصؾ قمٜمده سم٤مًمًامع واًمٜمَّْ٘مؾ وًمق يم٤من ؾمامقمف واؾمت٘مراؤه ٟم٤مىمّم٤ًم، وومري٘م٤ًم آظمر  يتًٛمَّ

امع واًمٜم٘مؾ ىمقاٟملم اًمتٓمقر اًمٚمٖمقي يم٤معمج٤مز  ًَّ ؿ ُمع اًم إًمٞمف ُم٤ممل يّمؾ إمم همػمه، أو ٕٟمف حُيَٙم 

 واًمتْمٛملم واًمِمٞمقع، وهل أسمقاٌب واؾمٕم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م ٓ يدرك ؿم٠موه٤م-

ومم٤م زاد ذم اًمٓملم سمٚمَّف دظمقل سمٕمض اهلقاة قمغم اًمتَّّْمٜمٞمػ ذم اًمتّمحٞمح اًمٚمٖمقي، قمٚماًم 

ى هل٤م إٓ ُمـ ىمد شمْمٚمَّع ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وص٤مر  سم٠منَّ  ُمثؾ هذه اعمٝمٛم٦م ٓ جيقز أن يتّمدَّ

لم اًمذيـ دم٤موزوا اًمتخٓمئ٦م  ٦ٌََم سمٕمض اعمتٗم٘مٝم  سمٛمٜم زًم٦م احلٙمؿ ظمؼمًة وضمٞم٤مدًا- يمام دظمؾ احلََٚم

ٜملم ؾَمَٚمٗمٞم٦ًَّم ًمٖمقي٦ًم شمرومض أن ي٘م٤مل قمـ اعمتقرمَّ  )اعمرطمقم واإلضم٤مزة إمم اًمتحريؿ واًمتحٚمٞمؾ ُُمَدؿم 

ومالُن( واًمّمقاب قمٜمدهؿ )ومالٌن رمحف اهلل(، سمحج٦م أٟمٜم٤م اؾمتٌ٘مٜم٤م شم٘مرير اًمرمح٦م وهل هلل وطمده 

ل اًمٚمديغ ؾمٚمٞماًم وشم٘مقل ًمٚمذاه٥م ًمٚمجٝم٤مد )ُمٜمّمقرًا(  ؾمٌح٤مٟمف- وًمٙمٜمٝمؿ ٟمًقا أن اًمٕمرب شُمًٛم 

 شمٗم٤مؤًٓ، وشم٘مقل ًمٚمٛمريض: )ُُمَٕم٤مرَم(، ُمع أٟمف ٓ أطمد يٜمٙمر أن هذه يمٚمٝم٤م ذم قمٚمؿ اهلل وطمده

امع سمٕمد أن سمٕمد قمٝمدهؿ  ًَّ وشم٘مديره- وم٤مهلل اعمًتٕم٤من! ومل يٕمد ؾم٥ٌم اخلالف سملم اعمحدصملم هق اًم

ل قمغم أىمقال اًمٜمح٤مة، وصم٤من قمغم أىمقال  ٌُف اظمتالَف ُمرضمٕمٞم٤مهتؿ، ومٌٕمْمٝمؿ ُيَٕمق  سمف، سمؾ ص٤مر ؾمٌ

 اًمٚمٖمقيلم، وصم٤مًم٨م قمغم ًمٖم٦م إدسم٤مء، وراسمع قمغم آراء إصقًمٞملم، وظم٤مُمس قمغم اعمٕم٤مضمؿ--

هم٤مت اًمتجقيز، ومالسُمدَّ أن يْم٤مف إمم وأ (5 ّي٤ًم يم٤من ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ ذوط اًمّمقاب وُمًق 

هم٤مت ذُط اًمِمٞمقع وآؾمتٕمامل- ٓ ٟمريد هبذا أن يٙمقن اًمِمٞمقع هق  شمٚمؽ اًمنموط واعمًق 

َـّ دم٤مهٚمف خم٤مًمٌػ عمٜمٓمؼ اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟمٕمرف أنَّ هل٤م  إؾم٤مس ذم احلٙمؿ قمغم إضم٤مزة يمٚمٛم٦م، وًمٙم
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٤ًم ٓ هق سم٤م امقمل ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُمـ ذًمؽ:ُمٜمٓم٘م٤ًم ظم٤مصَّ ًَّ  ًم٘مٞم٤مد دائاًم وٓ هق سم٤مًم

إصؾ ذم يمؾ صٗم٦م ُمِمؽميم٦م سملم اعمذيمر واعم١مٟم٨م ضمقاز شم٠مٟمٞمثٝم٤م أو شمذيمػمه٤م ومٞم٘م٤مل:  ,أ

َـّ اًمٕمرب اؾمتٕمٛمٚم٧م صٗم٤مت سم٤مًمت٠مٟمٞم٨م دون  ـمقيٌؾ وـمقيٚم٦م، وأؾمٛمر وؾمٛمراء--- وًمٙم

ْٙمراء( ومل شم٘مؾ )أٟمٙمر(، وىم٤مًم٧م )ومت٤مة قمذراء( ومل  شم٘مؾ )ومتك اًمتذيمػم، وم٘م٤مًم٧م )ٟمَ

اء( ومل  أقمذر(، وسم٤معم٘م٤مسمؾ وم٘مد ىم٤مًم٧م )رضمؾ أؿم٠مم ومل شم٘مؾ اُمرأة ؿم٠مُم٤مء(، وىم٤مًمقا )رَضَّ

 -(0)ي٘مقًمقا )أَرّض(

إصؾ أن اًمّمٗم٦م إذا أـمٚم٘م٧م دًم٧م قمغم ُمـ اشمّمػ هب٤م ذيمرًا يم٤من أم أٟمثك وًمٙمـ  ,ب

ضُمؾ اًم٘مّمػم إومجح»اًمٕمرب ىم٤مًم٧م:  اًمُٕمَؾ ُُط: »ًم٧م: ، وىم٤م(9)شاًمَٕمْقيمؾ: اعمَْرَأة احلٛم٘م٤مُء-- واًمرَّ

 -(4)شاًمٓم قال ُمـ اًمٜمقق واًمِ٘مّم٤مر ُمـ احلٛمػم!!

ٌَّد وشمٕمٚمَّؿ(، وًمٙمـ  ,ج  وايمت٤ًمسمف ٟمحق )شمٕم
ِ
ء ْ ؾ( آشمّم٤مف سم٤مًمٌمَّ ُمـ دًٓم٦م سمٜم٤مء )شَمَٗمٕمَّ

هذا اًمٌٜم٤مء ضم٤مء ذم يمٚمامت سمٕمٙمس دًٓمتٝم٤م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦َّم اعمٕمرووم٦م: وم٤مًمت٠ََّمصمُّؿ هق آسمتٕم٤مد قمـ اإلصمؿ، 

ج: آسمتٕم٤مد  وهذه »قمـ احلََرج، مم٤م ضمٕمؾ إزهري ص٤مطم٥م هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ي٘مقل: واًمتحرُّ

 -(3)شطمروٌف ضم٤مءت ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦ًم ًٕمٗم٤مفمٝم٤م

اًم٘مٞم٤مس ذم شمّمٖمػم أزهر: )أزهير(، وًمٙمـ اًمٕمرب ىم٤مًم٧م ُمٕمف، وؿم٤مع أيمثر:  ,د

)ُزَهػْم(- واًم٘مٞم٤مس ذم اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ اخلػم واًمنم )أظمػم وأّذ(، وًمٙمـ اًمٕمرب ىم٤مًم٧م ُمٕمٝم٤م، 

(-وؿم٤مع أيمثر:   )ظَمػْمٌ وَذي

 ىمد شمِمٞمع اًمّمٞمٖم٦م اعمٗمْمقًم٦م ًمٙمٚمٛم٦م وي٘مٍم طمظُّ اًمُٗمْْمغم: ,ه

َٕمر( سمٗمتحٝم٤م- , ْٕمر( سمًٙمقن اًمٕملم وهل ُمرضمقطم٦م )سم٤مًمِمَّ  ؿم٤مقم٧م يمٚمٛم٦م )اًمِمَّ

                                                   
 ًم٤ًمن اًمٕمرب: ؾمقا، ؿم٠مى- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 0) 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب: قمٙمؾ- –( اسمـ ُمٜمٔمقر 9) 

 قمٚمط-( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 4) 

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: طمرج-3) 
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ؿ، سمًٙمقن اًمراء وهل ُمرضمقطم٦م )سم٤مًمَٗمَرع(، سمٗمتحٝم٤م- , ًْ  ؿم٤مقم٧م يمٚمٛم٦م )اًمَٗمْرع( ًمٚمِ٘م

ُمرضمقطم٦م )سم٤مًمَقطَمؾ( سمٗمتحٝم٤م ؿم٤مقم٧م يمٚمٛم٦م )اًمَقطْمؾ( ًمٚمٓملم، سمًٙمقن احل٤مء وهل  ,

 -(0)شهل ًمٖم٦م رديئ٦م»مم٤م ضمٕمؾ إزهري ي٘مقل قمٜمٝم٤م: 

وُمـ اجلدير ذيمره أنَّ يمؾ دمقيزات ةٛمع اًم٘م٤مهرة يم٤من ُمـ ُمًقهم٤مهت٤م اًم٘مٞم٤مس أو 

( ُم٤ميزيد قمغم صمالث ُمئ٦م 0321إمم ؾمٜم٦م  0343اًمِمٞمقع، وم٘مد أىمرَّ اعمجٛمع اعمذيمقر )ُمـ ؾمٜم٦م 

ٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ ُمثؾ: )اًمُ٘مٜمٌْٚم٦م( ًمٚم٘مذيٗم٦م اعمتٗمجرة دون أن وقمنميـ يمٚمٛم٦م يم٤من همٚم٦ٌم اًمِمٞمقع وراء ُم

يٙمقن هل٤م أيُّ صٚم٦م سمدًٓمتٝم٤م اًمؽماصمٞم٦م
٦م(9) ء ُُمْٚمٙم٤ًم ًمألُمَّ ْ ، (4)، ويمٚمٛم٦م )اًمت٠مُمٞمؿ( سمٛمٕمٜمك ضمٕمؾ اًمٌمَّ

د اًمٕمٛمؾ و)اعم٘م٤مول( سمٛمٕمٜمك ُمتٕمٝم 
- وُم٤م أىمرت شمٚمؽ اًمٙمٚمامت قمـ قم٨ٌٍم، وإٟمام قمـ سمح٨م (3)

إصقًمٞم٦م ورضورات آؾمتٕمامل ودواقمل اًمِمٞمقع- وشم٘مصر وُمقازٟم٦م سملم أطمٙم٤مم اًم٘مقاقمد 

ومٝمؾ ٟميب سمٙمؾ شمٚمؽ اجلٝمقد قمرض احل٤مئط4 ٕنَّ هذه اًمٙمٚمٛم٦م مل شمرق ًمٚمٖمقّي، وأنَّ شمٚمؽ 

ز، وٓ احلطَّ ُمـ قِمْٚمؿ  اقمؽمض قمٚمٞمٝم٤م ًمٖمقيي آظمر؟ ٓ يٕمٜمل يمالُمٜم٤م هذا شمٕمٔمٞمؿ ؿم٠مِن ُمـ ضَمقَّ

ٞمٜم٤م- أُم٤م أن يُ  ْزَرى سمجٝمقد ُم١مؾم٤ًمت ًمٖمقي٦م قمري٘م٦م ُمـ اقمؽمض، ومٝمام شمٞم٤مران ىمديامن ذم ًمٖمقي 

 إٓ ٕنَّ ومالٟم٤ًم ُمـ اعمتِمدديـ 
ٍ
ة وأن حَيْٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م طمتك سمٕمض ُمـ مل ي٘مرأ ىمراراهت٤م ٓ ًمٌْمء وضم٤مدَّ

 ٓ جيٞمز ُم٤م أضم٤مزت، ومٚمٞمس هذا مم٤م خيدم اًمٚمٖم٦م وشمٓمقره٤م وٟمامءه٤م-

إدظم٤مل ٓ خيتٚمػ يمال اًمٗمري٘ملم قمغم أنَّ ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة شُمْٚمِجئٜم٤م إمم  (6

 :(2)دٓٓت ضمديدة عمٗمردات ىمديٛم٦م أو إدظم٤مل ُمٗمردات ضمديدة هل٤م- وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

ؾ( سمٛمٕمٜمك )يمت٥م وىمٞمَّد(، إٟمام ومٞمٝم٤م:  , ؽُّ »ًمٞمس ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م )ؾَمجَّ : اًمّمَّ جؾُّ  ً اًم

ؾ( وؾم٤مئر شمٍميٗم٤مشمف ش واًمتًجٞمؾ آؾمتٞمث٤مق- ومٝمؾ ٟمًتٓمٞمع اًمٞمقم آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمٗمٕمؾ )ؾمجَّ

                                                   
 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: وطمؾ-0) 

 -94اًم٘مرارات اعمجٛمٕمٞم٦م ذم إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م:  –( ةٛمع اًم٘م٤مهرة 9) 

 -44( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 4) 

 -34( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 3) 

 طمي- –ًم٤ًمن اًمٕمرب: ؾمجؾ، دومع، ىمِمش  –( يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر 2) 
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 ؾمتٕمامٓشمٜم٤م اإلداري٦م واًمتج٤مري٦م؟ذم ا

ًمٞمس ذم دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ )َدوَمع( ُم٤م يدل قمغم شمًديد صمٛمـ اًمٌْم٤مقم٦م أو إضمر، وهل أن  ,

د وأدَّى(4 ومٝمؾ سم٢مُمٙم٤من  ـم٤مهمٞم٦ٌم قمغم آؾمتٕمامل، ويٜمدر اًمٞمقم ُمـ يتٕم٤مـمك سمدائٚمٝم٤م: )َٟمَ٘مد وؾَمدَّ

 اعمّمٓمٚمح٤مت احل٤مًمٞم٦م آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م؟

٦م( , سمٛمٕمٜمك اًمُٕمَقْيد اًمّمٖمػم ُمـ ضمذوع اًم٘مٛمح أو اًمِمٕمػم، واعمثؾ  ًمٞمس ذم اًمٚم٤ًمن )اًمَ٘مِمَّ

٦م اًمتل ىمّمٛم٧م فمٝمر اًمٌٕمػم(- ومٝمؾ  اًمِم٤مئع سملم اخل٤مص٦م قمـ اًم٥ًٌم اعم٤ٌمذ ًمألُمر ي٘مقل: )هق اًم٘مِمَّ

 يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ذم طم٘مؾ اًمزراقم٦م واًمٜم٤ٌمت واًمٌٞمئ٦م؟

قم ُمـ ُمٕمٜمك )اًمدرس ًمٞمس ًمٙمٚمٛم٦م )اعمح٤مرضة( ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمؽماصمٞم٦م ُم٤م ٟمٓمٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٞم ,

أو ةٚمس اًمٕمٚمؿ(، ومٝمؾ سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م أو إىمٗم٤مل ُمٕم٤ممجٜم٤م احلديث٦م دوهن٤م، وهؾ ذم ومتح 

 إسمقاب هل٤م ُم٤م َيِملم؟

د اعمئلم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل حتت٤مج إمم إىمرار دٓٓت ضمديدة هل٤م، واعمئلم  وشمًتٓمٞمع أن ٟمٕمد 

هل٤م، وهل يمٚمامت أو دٓٓت ومروتٝم٤م  ُمـ اًمدٓٓت اًمتل حتت٤مج إمم ُمٗمردات ويمٚمامت ضمديدة

ػمورة- ًَّ ٞمقع واًم ٛمٝم٤م اًمِمُّ  رضورة آؾمتٕمامل ودواقمل آشمّم٤مل وقَمٛمَّ

كدظق إػ مصوحلي بغ ادتشدديـ وادتسِؿحغ، * إٟمٜم٤م سمٕمد ُم٤م ىمدُمٜم٤م ُمـ ُمّم٤مرطم٤مت 

دهؿ، ؾال خيِطئقن ـؾ  موٓ يروؿفؿ أو ٓ جيدون ف ف وجفوً جقهرهو أن خيِػػ ادتشِددون مـ تشدُّ

وكف جقازًا ورخصي دـ أراَد. وأٓ َيْشتط  ادتسِؿحقن يف جتقيزهؿ مو خيوفػ  ظـدهؿ، بؾ َيَعدُّ

جي٥م اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م هق ظمٓم٠م واٟمحراٌف، » خصوئص افؾغي ومؼتضقوت افتطقير وافتـؿقي افؾغقيي.

ر، ومٙمالمه٤م طمدث ضمديد ذم اًمٚمٖم٦م وشمٌديٌؾ ذم سمٕمض فمقا هره٤م، وُم٤م هق شمقًمٞمد ودمديد وشمٓمقُّ

ه٤م وىم٤مُمقس طمٞم٤مهت٤م وىمقاقمد  وًمٙمـ اخلٓم٠م شمٌديٌؾ خي٤مًمػ ظمّم٤مئص اًمٚمٖم٦م واًمتٓمقر وؾمٜمـ ٟمٛمق 

ومٓمرهت٤م وخيؾُّ سمٜمٔم٤مُمٝم٤م- أُم٤م اًمتجديد واًمتٓمقر ومٝمق شمٌديؾ وإطمداٌث جيري ووم٘م٤ًم ًمًٜمٜمٝم٤م، ويٜم٤ًمق 

إن إحقوء افؾغي مـقٌط بتحريرهو مـ ُمع ومٓمرهت٤م، ويٜم٘م٤مد ًم٘مقاقمده٤م ويقاومؼ روطمٝم٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م-- 

 .(0)«جلؿقد وافعؼؿ مـ جفي ومـ افَػْقىض واخلروج ظذ ؿقاظد افؾغي مـ جفي أخرى.ا

                                                   
وُمٜمٝمجٝم٤م ذم اًمتجديد واًمتقًمٞمد )حم٤مرضات أًم٘م٤مه٤م اعم١مًمػ سمٛمٕمٝمد  ظمّم٤مئص اًمٕمرسمٞم٦م –( حمٛمد اعم٤ٌمرك 0) 
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ع واًمتٕمددي٦م همٜمك ًمٚمٖم٦م  ٟمحـ ٓ ٟمريد وًمٞمس سمٛمٙمٜمتٜم٤م شمذوي٥م هذه اخلالوم٤مت، ومٗمل اًمتَّٜمَقُّ

ٌَّؾ يمؾُّ ـمرف آراء اًمٓمرف أظمر قمغم أهن٤م  قم٤مُم٦م، وًمٚمٌح٨م اًمٚمٖمقي ظم٤مص٦م، وًمٙمـ ٟمريد أن َيتََ٘م

ًمِم٤مومٕمل ذم رضمقطم٦م ذم ٟمٔمره، وأن يٙمقن ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم يمٛمقىمػ اضم٤مئزة وإن يم٤مٟم٧م ُم

صقاٌب حيتٛمؾ اخلٓم٠م، وىمقًمؽ ظمٓم٠م حيتٛمؾ  ,ذم أطمًـ أطمقاًمف ,ُم٘مقًمتف اعمِمٝمقرة: ىمقزم

اًمّمقاب- وم٢مذا يم٤من اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء رمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٚمٞمٙمـ اظمتالف اًمٚمٖمقيلم يمذًمؽ، 

 ُٟمَخٓم ئ أو ٟمحٙمؿ سم٤مًمِمذوذ قمغم ومٞمِمٗمع ًمٜم٤م سمٕمْمٝمؿ ومٞمام خيٓمئٜم٤م سمف آظمرون، وًمٞمٙمـ ؿمٕم٤مرٟم٤م أَّٓ 

ؾ ومٞمف  ,ُم٤مًمف وضمف ُمـ اًم٘مٞم٤مس- ُم٤م ٟمريده أٓ يٜمت٘مؾ اخلالف إمم اظمتالف ومٜم زاع ومٍماع  جُيٝم 

ف ومريؼ ُمٜم٤م اًمٗمريؼ اعم٘م٤مسمؾ، سمؾ ٟمٙمتٗمل ُمـ اخلالف سمتٌٞملم وضمٝم٦م  ٗم  ًَ سمٕمُْمٜم٤م سمٕمْمٜم٤م أظمر وُي

غم، وأن همػمه٤م ُمٗمْمقٌل وًمٞمس أيمثر اًمٜمٔمر اًمتل ي١مدي إًمٞمٝم٤م سمحثٜم٤م قمغم أهن٤م ًمٖم٦ٌم راضمح٦ٌم ووُمْْم 

، وفعؾ  مـ هذا إؾؼ ـون يطؾ (0)«ٕن  مو ؿقس ظذ ـالم افعرب ؾفق مـ ـالمفؿ»

ـُ إٓ افؼؾقؾ»افؽسوئل ظـدمو ؿول:  ًُ مـ ـالم افعرب فقس أحٌد َيْؾح  .(9)«ظذ مو شؿْع

أن ٟمٔمؾ خمتٚمٗملم طمقل )ه٤مشمػ  ,وذ اًمٌٚمّٞم٦م ُم٤م يْمحؽ ,أًمٞمس ُمـ اعمْمحؽ

 ( طمتك هرب اًمٜم٤مس إمم )اًمتٚمٗمقن( إقمجٛمٞم٦م؟-وُمٝمت٤مف

أًمٞمس ُمـ اعم١مؾمػ أن ٟمتخ٤مصؿ طمقل صقاسمّٞم٦م )طم٤مؾمقب وطم٤مؾم٥م ويمٌت٤مر وٟمٔم٤َّمُم٦م( 

 طمتك ومرَّ اًمٜم٤مس إمم يمٛمٌٞمقشمر؟

خػ أن ٟمؽماؿمؼ اًمتَّجٝمٞمؾ طمقل وٌط )يُمؾُّ قم٤مم وأٟمتؿ سمخػم، ويُمؾَّ قم٤مم  ًُّ أًمٞمس ُمـ اًم

ًمٜمٙم٤مد ُٟمْٗمًد ومرطم٦م اًمٕمٞمد- وأظمػمًا أًمٞمس  وأٟمتؿ سمخػم، وأٟمتؿ سمخػم يمؾ قم٤مم---( طمتك إٟمٜم٤م

                                                                                                                             
 (-0360اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، ؾمٜم٦م 

 - واًمٕم٤ٌمرة ٕيب قمثامن اعم٤مزين-421: 0اخلّم٤مئص  –( اسمـ ضمٜمل 0) 

ّمٜمٗم٤مت اًمٚمحـ ُم –، )قمـ د- أمحد ىمدور 3اعمدظمؾ إمم شم٘مقيؿ اًمٚم٤ًمن وشمٕمٚمٞمؿ اًمٌٞم٤من:  –( اسمـ هِم٤مم 9) 

 (-66واًمتث٘مٞمػ اًمٚمٖمقي: 
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د افؾغقيغ؟صحٞمح٤ًم ُم٤م ي٘م٤مل   (0)مـ أن مـ أشبوب اكتشور افعومقي تشدُّ

وسمٕمد ومٜمرى أٟمٜم٤م ذم يمؾ  ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب مل ٟم٠مت سمجديد، وآي٦ُم ذًمؽ ُم٤م ُروي ُمـ 

ْقَتف ظربق ي أَيْد »أنَّ رضماًل ىم٤مل ًمٚمخٚمٞمؾ:  ًَ ممو َشؿ  ُخؾ ؾقف ـالم افعرب ـؾف؟ أخزن ظام َوَضْع

ٌي؟ ؾؼول: أَحُؾ ظذ إـثر،  ؾؼول ٓ، ؾؼول: ـقػ تْصـَُع ؾقام خوفَػْتؽ افعرُب ؾقف وهؿ ُحج 

أن فغوِت افعرب ـؾفو »يمام أنَّ اًم٘م٤مقمدة اًمٚمٖمقي٦م إصقًمٞم٦م  .(9)«وأشِؿل مو خوفػـل فغوت

ي ز ُم٤م ٟمراه ُمرضمقطم٤ًم ُم٤مدام ًمف وضمٌف ذم ًمٖم٦م ُمـ ،(4)«ُحج   ًمٖم٤مهتؿ- ومٚمٜمجق 

 افثوفثي: ادصوحلي بغ دظوة افتعريى وأكصور افتغريى:

اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م يم٤موم٦م، وٓ ٟمٕمٜمل سمف ُم٤م  ,هٜم٤م–ُم٤م ٟمٕمٜمٞمف سم٤مًمتٕمري٥م 

٥م ىمقُمل- يمام ٟمٕمٜمل  ىمد يت٤ٌمدر إمم أذه٤من سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمٕمٜمًك ؾمٞم٤مدر شُمِْمتَؿُّ ُمٜمف رائح٦م شمٕمّمُّ

ٖم٦م شمٕمٚمٞمؿ ذم ُمدارؾمٜم٤م وضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م، ٓ ُم٤م ىمد يت٤ٌمدر إمم أذه٤من سم٤مًمتٖمري٥م ضمٕمؾ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ًم

سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمٕمٜمك ؾمٞم٤مد شُمِْمتَؿُّ ُمٜمف رائح٦م اًمتٌٕمٞم٦م واًمالىمقُمٞم٦م4 ٕن سمح٨م اعم٠ًمًم٦م سمٖمػم هذيـ 

اعمٗمٝمقُملم اًمٚمذيـ ذيمرٟم٤م يدظمؾ ذم إـم٤مر اًمًٞم٤مؾم٦م، وٟمحـ ٟمٍم هٜم٤م قمغم اًمٌ٘م٤مء ذم إـم٤مر اًمٚمٖم٦م، 

ق ؾمٞم٤مد وُم٤مهق صم٘م٤مذّم وًمٖمقّي، وم٢مٟمٜم٤م ٟمح٤مول أن ٟمٜم٠مى وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمتداظمؾ سملم ُم٤مه

سم٠مٟمٗمًٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم قمـ ذًمؽ اًمتداظمؾ ُم٤م أُمٙمٜمٜم٤م اًمٜم٠مي- وًمًقف ي٠مظمذ اًمٌح٨م ذم هذه 

 اعم٠ًمًم٦م ُمٜمحًك ومٙمري٤ًم صم٘م٤مومٞم٤ًم أيمثر ُمٜمف ًمٖمقي٤ًم سوم٤ًم يمام ذم اعم٠ًمًمتلم اًم٤ًمسم٘متلم-

ٕم٤مسة، وـم٤معم٤م اطمتدم اًمٜمزاع سملم وهذه اعم٠ًمًم٦م اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمـ أسمرز اًم٘مْم٤مي٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م اعم

 دقم٤مة اًمتٕمري٥م وأٟمّم٤مر اًمتٖمري٥م مم٤م ضمٕمؾ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمزُمٜم٦م شمراوح ذم ُمٙم٤مهن٤م ٓ شمريؿ-

 وأكو مؼِدم بغ يدي هذه ادصوحلي ادصورحوت افتوفقي:

٦ٌم ووضمقد صم٘م٤مذم وطمْم٤مري- وٓ ُمٕمٜمك  , سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمرب ,اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  (1 هقيَّ

                                                   
 -60ُم٘مدُم٦م ًمدرس ًمٖم٦م اًمٕمرب:  –( قمٌد اهلل اًمٕماليكم 0) 

 -14ذم أصقل اًمٜمحق:  –وؾمٕمٞمد إومٖم٤مين  031( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 9) 

 -922 – 921: 0اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م  –( اًمًٞمقـمل 4) 
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ٍم قمٚمٛملر  أو شم٘م٤مين إذا ظمنٟم٤م وضمقدٟم٤م احلْم٤مري اعمتٛمثؾ أوًٓ سم٤مًمٚمٖم٦م- ومٚمؿ يٌؼ ًمٜم٤م  ٕي  شم٘مدُّ

إٓ اًمٚمٖم٦م  , سمٕمد رضوب آظمتالوم٤مت طمقل يمؾ رء ,ٟمحـ اًمٕمرب ُمـ ضم٤مُمع جيٛمٕمٜم٤م 

٦م سمٕمٜم٤مس  اًمٕمرسمٞم٦م- إهن٤م احلّمـ إظمػم ًمٚمدوم٤مع قمـ وضمقدٟم٤م يم٠مُم٦م- أُم٤م اًمذيـ يرسمٓمقن اهلقيَّ

ف أٟمف ٓ يٜم٥ًم إمم إُم٦م ُمـ طمْم٤مرة أو صم٘م٤موم٦م إٓ ُم٤م أظمرى ومٝمؿ حيٞمٚمقن إمم ظمقاء- واعمٕمرو

يمت٥م سمٚمٖمتٝم٤م، إنَّ قمٚمقم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ُمـ ُمٙمقٟم٤مت احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٞمس ٕن اًمِمٞم  

سمؾ ٕهن٤م يمت٧ٌم  , وٓ يْمػمه أَّٓ يٙمقن يمذًمؽ، ومٝمق ُمٗمخرٌة ًم٘مقُمف وًمٜم٤م ,اًمرئٞمس يم٤من قمرسمٞم٤ًم 

ؼمان ظمٚمٞمؾ ضمؼمان ُمـ ُمٙمقٟم٤مت احلْم٤مرة اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م، سم٤مًمٕمرسمٞم٦م- ذم طملم ُيَٕمدُّ يمت٤مب )اًمٜمٌّل( جل

ًمٞمس ٕن ُم١مًمٗمف إٟمٙمٚمٞمزي، سمؾ ٕٟمف يمتٌف سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م أصاًل، سمٞمٜمام شمٕمد يمتٌف إظمرى اًمتل 

يمتٌٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- احلْم٤مرة ًمٖم٦م، واًمث٘م٤موم٦م ًمٖم٦م- شمرى ًمق مل يٜم٘مؾ أضمدادٟم٤م 

أن ٟمجد ذم يمت٤مب ؾم٤مرشمقن اًمِمٝمػم )ُم٘مدُم٦م ذم شم٤مري  اًمٕمٚمقم إمم اًمٕمرسمٞم٦م، هؾ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م 

ٌقن ًمٚمحْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، وأن يٓمٚمؼ  ًَ اًمٕمٚمؿ( ٟمحق مخًلم قَمَٚماًم ُمـ رواد احلْم٤مرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م حُيْ

 -(0)قمغم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم قمٍم اًمؽممج٦م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م إمم إورسمٞم٦م

يم٤من هل٤م ذًمؽ ومًقف حت٥ًم  ويٜمدر أن ٟمجد أُم٦م يم٤من هل٤م طمْم٤مرٌة سمٖمػم ًمٖمتٝم٤م، وإذا

٧ٌَْم سمٚمٖمتٝم٤م-
 إٟمج٤مزاهت٤م ًمّم٤مًمح طمْم٤مرة إُم٦م اًمتل يُمتِ

م قمغم أي ُمٓمٚم٥م آظمر وهق وَمْرض، إذا ظمنٟم٤م  إن احلٗم٤مظ قمغم وضمقد إُم٦م ُم٘مدَّ

اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمّل وم٘مد ٟمًتدريمف وًمق سمٕمد طملم، وًمٙمـ إذا ظمنٟم٤م وضمقدٟم٤م يم٠مُم٦م ومٚمـ شمٕمقد ًمٜم٤م 

ٟمٙمقن؟ ًمـ يٌ٘مك ًمٜم٤م اؾمؿ إٓ )ؿمٕمقب اًمنمق إوؾمط، أو أسمدًا، إذا ظمنٟم٤م ًمٖمتٜم٤م هقيتٜم٤م ومٛمـ 

 ؿمٕمقب ؿمامزم إومري٘مٞم٤م( وهق ُم٤م يًٕمك إًمٞمف ُمـ ٓ يريد هلذه إُم٦م اًمٌ٘م٤مء-

م اًمٕمٚمٛمل واًمت٘م٤مين هلذه إُم٦م هق هدف يُمؾر ُمـ اًمٗمري٘ملم وُمٓمٛمحٝمام4 إذ ( 2 إن اًمت٘مدُّ

َـّ احلٗم٤مظ قمغم إُم٦م وشمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م واضم٥ٌم، وُم٤مٓ يتؿ اًمقاضم٥م إ ٓ سمف ومٝمق واضم٥ٌم- وًمٙم

دقم٤مة اًمتٕمري٥م يرون أن شمقـملم اًمٕمٚمؿ سمٚمٖم٦م اعمجتٛمع هق اًمٓمريؼ إُمثؾ ًمٌٚمقغ شمٚمؽ اًمٖم٤مي٦م ذم 
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َػ اًمٕمٚمؿ سمٚمٖمتف هق اًمٓمريؼ إهع ًمذًمؽ- إٟمٜم٤م ٟمٌٖمل ُمـ هذا أن  طملم يرى اًمٗمريؼ أظمر شَمَٚم٘مُّ

وشم٘مدُمٞم٦َّم ُمـ يدقمق إمم ٟمرومع اإلْسَ قمـ اًمٗمري٘ملم، ومال جيقز اًمتِمٙمٞمؽ ذم قم٘مالٟمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦َّم 

اًمتٕمري٥م، يمام ٓ جيقز اًمتِمٙمٞمؽ ذم ىمقُمٞم٦َّم أو وـمٜمٞم٦َّم ُمـ يدقمق إمم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، ومٙمالمه٤م 

هيدف إمم اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل واحلْم٤مري هلذه إُم٦م، وًمٙمـ سمقؾمٞمٚم٦م يراه٤م أىمرب إمم اًمّمقاب 

 وـم٤معم٤م شمراؿمؼ اًمٓمروم٤من ه٤مشملم اًمتٝمٛمتلم ذم شمٜم٤مزقم٤مهتام-

اًمٜمٝم٤مئل إلؿمٙم٤مًمٞم٦َّم اًمتٕمري٥م أو إؿمٙم٤مًمٞم٤َّمشمف هق أن ٟمّمٌح ُمٜمتجلم ًمٚمٕمٚمؿ إنَّ احلؾَّ  (3

ىمد ؾمٌ٘متٜم٤م وومرو٧م قمٚمقُمٝم٤م   ,همرسمٞم٦ًَّم وذىمٞم٦ًَّم  ,واًمت٘م٤مٟم٦م، إذ اعمٕمروف أن إُمؿ اعمت٘مدُم٦م 

وإٟمج٤مزاهت٤م وُمّمٓمٚمح٤مهت٤م، وٟمحـ سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م وإمم ًمٖم٤مهت٤م، وؾمقف ٟمٔمؾ ُمًتقرديـ ًمٚمٖم٤مت 

ٟمًتقرد ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م، وًمـ حتؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتٌٕمٞم٦َّم  شمٚمؽ إُمؿ وُمّمٓمٚمح٤مهت٤م ُم٤مدُمٜم٤م

اًمث٘م٤مومٞم٦م قمٜمدٟم٤م إٓ سمحؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٕمريب واًمت٘م٤مٟم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٤مٓؾمت٘مالل اًمٚمٖمقي يتٓمٚم٥م 

آؾمت٘مالل اًمٕمٚمٛمل، ًمٞمس سمٛمٕمٜمك آٟمٕمزال قمـ قمٚمقم أظمريـ سمؾ أن يٙمقن ًمٜم٤م قمٚمامؤٟم٤م 

رون سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ويّمٓمٚمحقن سم٤مًمٕمرسم ٞم٦م ويٙمتِمٗمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م- وًمٙمـ إذا يمٜم٤م ٓ ٟمرى اًمذيـ يٗمٙم 

ك سم٤مًمٚمٖم٦م قمغم ُمذسمح اًمٕمٚمؿ، ٓ  ك سم٤مًمٕمٚمؿ قمغم ُمذسمح اًمٚمٖم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمرى أن ُيَْمحَّ أن ُيَْمحَّ

 جيقز أن ٟمجٕمؾ إُمريـ ُمتٜم٤مىمَْملْم، سمؾ ٟمجٕمٚمٝمام ُمتٙم٤مُمَٚملْم-

ًمٞم٧ًم ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ هل اًمتل شمّمٜمع اًمت٘مدم أو شمٕمرىمٚمف، وم٤مًم٘م٤مئٚمقن سمرسمط اًمت٘مدم  (4

اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم سم٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وامهقن، واًم٘م٤مئٚمقن سمرسمط اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 

وطمده٤م وامهقن أيْم٤ًم، وُمّمداق ىمقًمٜم٤م أن ذم اًمقـمـ اًمٕمريب أىمٓم٤مرًا شمدرس سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م 

ُمـ اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م وطمتك اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، وأىمٓم٤مرًا شمدرس اًمٕمٚمقم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمراطمؾ 

ون أىمراهنؿ ُمـ اعمتٕمٚمٛملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وٓ  اًمتٕمٚمٞمؿ يم٤موم٦م، ومام وضمدٟم٤م اعمتٕمٚمٛملم سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م يٌزُّ

اًمٕمٙمس، ذًمؽ أنَّ اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل واًمت٘م٤مين طمّمٞمٚم٦م سمٞمئ٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ أهؿ قمٜم٤مسه٤م 

 اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واعمقوققمٞم٦م واحلري٦م، وىمٞمؿ اإلسمداع واًمتجديد واًمٗمرادة---
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٦ُم أٟمّم٤مر اًم (5 تٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م اًمتًٝمٞمَؾ قمغم اًمٓمٚم٦ٌم ذم ُمت٤مسمٕم٦م إذا يم٤مٟم٧م طُمجَّ

٪ ُمـ أؾم٤مشمذة يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ضم٤مُمٕم٦م 22اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م، وهق ُم٤م رآه 

٦َم أٟمّم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمتًٝمٞمؾ قمغم اًمٓمٚم٦ٌم ذم (0)اًمٙمقي٧م سمح٥ًم دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م ، وم٢من طُمجَّ

هْت  ٤م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم سمػموت، وم٘مد سمٞمَّٜم٧م دراؾم٦م اؾمتٞمٕم٤مب اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهل طمج٦م أىمرَّ

٪ ُمـ اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ذم 16ُمٞمداٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م أنَّ ـمالهب٤م اًمذيـ درؾمقا ُم٘مّررًا سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اؾمتققمٌقا 

ر ٟمٗمًف سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م  دت هذه اًمٜمتٞمج٦م (9)٪ ُمٜمٝم٤م60طملم اؾمتققم٥م اًمذيـ درؾمقا اعم٘مرَّ - وأيمَّ

٪ ُمـ إؾم٤مشمذة ومٞمٝم٤م يرون أنَّ اًمٓمالب 24اعمتحدة إذ إنَّ دراؾم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م 

 أىمدر قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اعم٤مدة اعمدروؾم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-

أُم٤م قمـ ُمت٤مسمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م، وم٘مد ذيمرت دراؾم٦م أٟمف شم٘مدم 

( ـم٤مًم٤ًٌم ُمـ يمؾ اًمٌالد 0029( إمم اُمتح٤من دظمقل اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م )0331قم ٤مم  )

رسمٞم٦م وُمٕمٔمؿ ه١مٓء ممـ درؾمقا سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ذم ضم٤مُمٕم٤مهتؿ اًمٕمرسمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم اًمٕم

٪ ُمـ اعمت٘مدُملم- وًمٙمـ شمٌلمَّ ذم اًمدراؾم٦م ٟمٗمًٝم٤م أن اًمدرضم٤مت اًمتل ٟم٤مهل٤م 02اًمٜم٤مضمحلم هل 

سمقن اًمذيـ خترضمقا ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت اًمًقري٦م أقمغم ُمـ درضم٤مت زُمالئٝمؿ اًمٕمرب،  اًمٓمٚم٦ٌم اعمٕمرَّ

سملم ىم ُمقا آُمتح٤من سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦مُمع أن اعمٕمرَّ  -(4)دَّ

ٌِْٕمد اًم٤ٌمطمثلم  وإذا يم٤مٟم٧م طمج٦م أٟمّم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م أن اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُي

وإؾم٤مشمذة قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، وم٢منَّ دقم٤مة اًمتٕمري٥م يٛمٞمٚمقن إمم إطمّم٤مئٞم٤مت 

ٕمٚمامء ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ذم أنَّ اًم٤ٌمطمثلم واًم»واًمتل شمٌلم   ,سمام هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م –اًمٌٜمؽ اًمدوزم 
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( ُم٘م٤مسمؾ ىمٞم٤مم اًمٕمٚمامء 0333( سمحث٤ًم أو ُم٘م٤مًٓ قمٚمٛمٞم٤ًم ذم قم٤مم )4306ةٛمققمٝم٤م ىمد ٟمنموا )

- ُمع أن (0)ش( ُم٘م٤مًٓ أو سمحث٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم ذم اًمٕم٤مم ٟمٗمًف2029واًم٤ٌمطمثلم اإلهائٞمٚملم سمٜمنم )

٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م، اإلهائٞمٚمٞملم درؾمقا اًمٕمٚمقم سمٚمٖمتٝمؿ اًمٕمؼمي٦م، وأنَّ ُمٕمٔمؿ اًمٕمرب درؾمقا سم

ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٗم٤مرق اًمٕمددي اًمْمخؿ سملم اًمٓمروملم- وسم٤مًمٓمٌع وم٢من ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذوـم٤ًم 

َـّ هذا اًمرىمؿ يٜم زع ورىم٦ًم ُمـ يِد َُمـ يريد أن يرسمط  أظمرى أمهٝم٤م اًمتٛمقيؾ واًمٌٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وًمٙم

 اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م-

ٌُّف إمم ٟم٘مٓم٦م ه٤مُم٦م يتداوهل٤م سمٕمْمٝمؿ ُم ـ أنَّ اًمتٕمٚمُّؿ سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذو وم٤مئدة وجيدر اًمتٜم

٦م يمٙمؾ هل اًمتل ختن- ومم٤م  ٦م، وًمٙمـ إُمَّ وُمردوٍد ًمّم٤مطمٌف، وهق ىمقل ٓ خيٚمق ُمـ اًمّمحَّ

ٓؿمؽَّ ومٞمف أٟمف إذا شمٕم٤مرو٧م ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد ُمع ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م، وم٢منَّ ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م هل 

 اخلٞم٤مر إومْمؾ-

ل ُم٠ًمًم٦ًم ظمالومٞم٦ًم قمٛمٞم٘م٦ًم ذم اعم١مؾم٤ًمت ٓسمدَّ ُمـ اإلىمرار سم٠منَّ اًمتٕمري٥م ُم٤م يزا (6

اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأن ومري٘م٤ًم ُمـ أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت وُمـ اعمث٘مٗملم ًم٥ًٌم أو ٔظمر شمٕم٤مرض 

- ومٗمل دراؾم٦م أضمري٧م ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م شمٌلمَّ أن (9)اًمتٕمري٥م وإن سمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م

- (4)ٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سم٤مًمتٕمري٥م٪ ُمـ إؾم٤مشمذة يرون أٟمف ًمٞمس صمٛم٦م ىمٜم٤مقم٦ٌم ًمدى ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕم30-9

٪ ُمـ أؾم٤مشمذة يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ومٞمٝم٤م هؿ ُمع 22وذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م دًم٧م دراؾم٦م أظمرى أن 

، وٓ ختتٚمػ هذه اًمٜم٥ًم يمثػمًا قمـ ُمثٞمٚمتٝم٤م سملم اًمٓمٚم٦ٌم أٟمٗمًٝمؿ- ٓ ٟمريد اخلقض (3)اًمتٕمري٥م

                                                   
 -013: 49ةٚم٦م اًمتٕمري٥م ع –اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واحلٚم٘م٤مت اعمٗم٘مقدة  –( د- ص٤مًمح سمٚمٕمٞمد 0) 

اًمتٕمري٥م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م:  –( عمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ طمقل طمج٩م يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم4 يٜمٔمر: د- ممدوح ظم٤ًمرة 9) 

43, 30- 

اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م  –ه ذم ُمًت٘مٌؾ اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وأصمر –( د- ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل طم٤مرب 4) 

 -36 ,41: 99ع

اعمجٚم٦م اًمؽمسمقي٦م سمج٤مُمٕم٦م  –اًمتٕمري٥م وُمِمٙمٚم٦م اؾمتخدام آٟمٙمٚمٞمزي٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م  –( د- ٟمج٤مة اعمٓمقع 3) 

 -11: 02اًمٙمقي٧م- ع



 -131 - ممدوح خسورة د. أ. – كحق مصوحلوت فغقيي ومصورحوت

 

َـّ اًمقاوح أن اعم٠ًمًم٦م مل حتًؿ سمٕمد صمالصملم ؾمٜم٦م ُمـ ىمرار اعم ٜمٔمٛم٦م ذم اًمٕمٚمؾ وإؾم٤ٌمب، وًمٙم

( هق قم٤مم 9000اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سم٠من يٙمقن قم٤مم )

اًمتٕمري٥م اًمٙم٤مُمؾ ذم اجل٤مُمٕم٤مت، وسمٕمد أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م قمغم ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمدول 

ةٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل سمتٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل- وإذا يم٤مٟم٧م احل٤مل يمذًمؽ ذم ضم٤مُمٕم٤مت مل 

سم٦م حتًؿ ومٞمٝم٤م ُم يمام ذم اًمًقري٦م –٠ًمًم٦م اًمتٕمري٥م سَمٕمُد، وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمدم ذم اجل٤مُمٕم٤مت اعمٕمرَّ

أصقاشم٤ًم شمرشمٗمع سملم اًمٗمٞمٜم٦م وإظمرى شمٜمٕمل شمدين  اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ومٞمٝم٤م واٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م  ,واًمًقداٟمٞم٦م

 قمـ اًمتقاصؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٕم٤معمل-

 همٜمك * وسمٕمد--- وم٢مذا يم٤من ٓ همٜمك ًمٜم٤م قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حلٗمظ هقيتٜم٤م ووضمقدٟم٤م، وٓ

ًمٜم٤م قمـ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ًمتحّمٞمؾ قمٚمقم اًمٕمٍم واًمتقاصؾ ُمع ُمٜمتجٞمٝم٤م، وإذا يم٤مٟم٧م طُمَج٩ُم 

يُمؾ  ُمـ ومري٘مل دقم٤مة اًمتٕمري٥م وأٟمّم٤مر اًمتٖمري٥م شَمَتخ٤مَرُج ومٞمٜمٗمل سمٕمْمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م أظمر، وإذا 

ؾؾـتصوفح ظذ ضريؼي وشطك تؼقم يم٤من ٓ أطمد يٕم٤مرض شمدريس اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، 

ؾقؿ بوفعربقي يف ـِؾ ادراحؾ مو ؿبؾ اجلومعقي وأن يؽقن افتعؾقؿ اجلومعل يف افؽؾقوت ظذ افتع

بي بؾ أن تؽقن  بٌي وأخرى مغر  افعؾؿقي مزدوجًو، ٓ كعـل بوٓزدواج أن يؽقن ثؿي ُصَعٌى معر 

٪ مـ ادؼررات افعؾؿقي 30افعربقي فغي افتعؾقؿ إشوشقي ؾقفو، ظذ أن يدرس افطالب 

ي ويؼدم آمتحون هبو ـذفؽ، وبذفؽ جيؿع افطوفى بغ إتؼوكف بوفؾغي إ جـبقي بصقرة توم 

٪ مـ ادؼررات 15افعؾقم بوفعربقي وإجـبقي. أمو يف افؽؾقوت اإلكسوكقي ؾقدرس افطوفى 

- وسمذًمؽ ٟمٙمقن ىمد مجٕمٜم٤م سملم احلًٜملم وشم٘متيض ُمثؾ هذه اًمٓمري٘م٦م أن بوفؾغي إجـبقي ـذفؽ

ؿ شمدريس اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م شم٠مؾمٞم٤ًًم ًمتٛمٙملم اًمٓم٤مًم٥م ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م  ُيَدقمَّ

 ُم٘مررات ضم٤مُمٕمٞم٦م هب٤م-
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 (1)ق ـملح

 فصيحة عاميةت كلما
 

 أبَّ )هَنَض( -

٦م -  ُأهبَّ

 أخَّ  -

 أوادم -

 أدَّم -

 آَرؿمف -

 َأَرم اًم٘مٚمؿ -

 أزَّ اعم٤مء -

 إؿُمٙمٚم٦م -

 إيُْمرة -

ؾ سمف -  أهَّ

 إواقمل -

 إَوان -

 إُْوىِمٞم٦َّم -

ُمَّؾ -  سَم٩مَّ اًمدُّ

-  ٌَ  ْجٌَحشَم

ٌَْخ٧م -  اًم

ٌْخقع -  َُم

-  
ِ
ء ْ  سَمَدْي٧م سم٤مًمٌمَّ

سَمرة ذم اًمٙمالم -  اًمؼَمْ

٤مرة - ٌَّمَّ اضم٦م واًم  اًمؼَمَّ

 اًمؼمي٦َّم -

اين -  اًمؼمَّ

 اًمؼِمْـمٞمؾ -

ـَمَٛم٦م -  اًمؼَمْ

 اًمؼميؿ )اًمٕم٘م٤مل( -

 اًمٌزور )ًمألوٓد( -

 اًمٌِْزر -

 سَمْس )يٙمٗمل( -

ًٌْقط -  َُم

 اًمٌِم٤مرة -

 سَمَٓمحف -

 سَمٓم٤َّمل -

 سَمَٕم٩م اًمٙمٞمس -

 سَمْٕمزق ُم٤مًمف -

ٌََٕم٦م - ٌَْٕم ٌُع واًم ٌُْٕم  اًم

ٌَْٖمَدد -  يت

 سمَ٘مَر سَمْٓمٜمَف -

 سَمْ٘مٌؼ اعم٤مء -

 سُمْٙمَرة -

 سَمٚمَّط -

ٌَْٚمٓم٦م )ًمٚمٗم٠مس( -  اًم

ٌَٜم٩ْم -  اًم

 سم٤مِه٧ْم  -

 هَبَّر -

 أرض سُمقر -

ٌََّٚمٝم٤م( -  سم٤مس َيَده )ىم

ٌُقش )اجلامقم٦م( -  اًم

اق( - اق )هَّ  سَمقَّ

٤مل )احل٤مل واخل٤مـمر( -  اًم

ٌْٞمقع -  َُم

 سمٞمْم٤من وؾُمقدان -
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 (2)ق ـملح

 بعضهم ىألفاظ شائعة مطعونٌ فيها لد
 

 )اًمٜمَّٗمٞمس( اًمَ٘مٞم ؿ -

 اًمت٘م٤مًمٞمد -

 آٟمْم٤ٌمط -

 اًمتٓمقيع -

 اعمح٤مرضة -

 اجل٤مُمٕم٦م -

 اًمتٝمري٩م -

 اًمتِمخٞمص -

 اًمتَّجًٞمد -

 ُم٤ًممه٦م–ؾم٤مهؿ  -

 دّمْٛمٝمر -

 اًمٔم٤مهرة -

 اًمٙمتٚم٦م -

 اجلٚمٓم٦م -

 شمٜمٛمقي -

 شمرسمقي -

 شمٕمٌقي -

 ضمٌٝمقي -

 وطمدوي -

 دمٛمٞمد إُمقال -

 اعم١مذ   -

 اًمت٠َّمؿمػمة -

 ىُمٜمٌٚم٦م -

 اجلٞمؾ -

ٛمٞمؽ - ًَّ  اًم

٘مّل  -  اًمِمَّ

 اًمت٠مُمٞمؿ -

 اًمتدويؾ -

 اًمتَّّمٜمٞمع -

 اًمؽميمٞمز -

 ِمٝمٞم٦َّماًم -

 اًمث٘م٤موم٦م -

 ىَمّْمػ اعمداومع -

 أصم٤مث اًمٌٞم٧م -

 اجلَْرد -

 اًمتّمٗمٞم٦م -

 اًمتَّققمٞم٦م -

 اًمٙمقز -

 اجلن -

 اًمرصٞمػ -

 اًمقاؾمٓم٦م -

 أٟمج٥م وًمداً  -

 ُمكمء  -

 سمٛمٕمٜمك ممٚمقء

 يمؾ قم٤مم وأٟم٧م سمخػم -

 اًمتقصٞمػ -

 اعمقاصٗم٤مت -

 قمديدة -

 اعمديقٟمٞم٦م -

 قمَزَف حَلْٜم٤مً  -

 أُمٕمـ اًمٜمٔمر  -

 سمٛمٕمٜمك أٟمٕمؿ

 اًمتَّٙمٚمٗم٦م -

 اعمٜم٤مورة -

ٞم٥ُّم - ًَ  اًمتَّ

 إٟمِمٓم٦م -

 اعمٜمْمدة -
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 اعمقؾمققم٦م -

 ومحص -

 سمٛمٕمٜمك اظمتؼم

 اًمِٕمامًم٦م )ًمٚمٕمامل( -

 ؿَمَٓمػ -

٤مومٞم٦م - ٗمَّ ٤مؾمٞم٦م اًمِمَّ ًَّ  احل

 إٟم٤مٟمٞم٦َّم -

٤مًمٞم٦َّم -  اًمَٗمٕمَّ

قل - ًُ  يَم

 اًمٚمّمؼ واًمالصؼ  -

 احلٞم٤مد واًمتحٞمٞمد  -

 متِمٞمط اعمٙم٤من -

 اًمتحقير -

 سمٛمٕمٜمك اًمتٖمٞمػم

ٞمٞمس - ًْ  اًمتَّ

 ُمّمداىمٞم٦م -

ر -  اًمتََّّمحُّ

 اًمتَّْحدي٨م -

 اًمتَّٓمٌٞمع -

 اعمِمٌقه -

 اعمرايب -

 ُُمْرسمؽ -

 إؿِمٝم٤مر -

 ِْمُج٥مشمَ  -

َة٦م -  اًمؼَمْ

 شمٙم٤مشمٗمقا -

 اًمَٗمَِمؾ -

 اًمٖمػمي٦م -

٤ٌميم٦م )طمروم٦م( -  ً  اًم

 اًمقاؾمٓم٦م -

 اؾْمَتٝمَدف -

 اًمتَّْٕمتٞمؿ -

 اٟمٕمدم اًمٌمء -

 أقمَدَم اعمجرمَ  -

 اهلروب  -

 )سمدل اهلرب(

ٛمقد )ًمٚمث٤ٌمت( -  اًمّمُّ

 اًمت٠مرضمح  -

ح( ضمُّ َ  )سمدل اًمؽمَّ

 إىُْمّمقَص٦م -

 اعُمٜمْتزه -

 قمؼم اًمٌح٤مرؾم٤مر  -

 ؾَمداد اًمديـ -

 اؾمتجٛمع ىمقاه -

 اؾْمَتْٕمرض -

 ْ٘مَٓم٥ماؾْمتَ  -

 رصد ُم٤مًٓ  -

 اًم٘مٞمد  -

 )سمٛمٕمٜمك اًمت٘مٞمٞمد(

ْدومف )ًمٚمٛمّم٤مدوم٦م( -  اًمّمُّ

 اًمتَّّمقي٥م )اًمتّمحٞمح( -

ٞم٦م  - ًِ  إُم

 )سمدل إُمًٞم٦َّم(

 ؿَمُٗمقف -

 شمٖمٓمٞم٦م اخلؼم -

 أُم٤مم ظمٞم٤مريـ  -

د قمغم -  أيمَّ

 حَتْجٞمؿ -

أ( - ـ )َهدَّ  ـَمٛمَّ

 اًمٓم٤َّمسمؼ )ًمٚمٌٜم٤مء( -

ومرف واًمرومراف -  اًمرَّ

 اجلَْدَوًم٦م -

 اعَمٜمْٝمج٦م -

 زهقر )أزه٤مر( -

 مَت٤مَهك -

 ماْٟمَٕمدَ  -

 هَيْدف إمم -

 أرضب وإرضاب
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 دلالي األدِب املؤّدب يف الفصول والغايات

 ٕل افعالء ادعّريّ 

 

 ظقسك ظع افعوـقب أ.د. 

 *))ظضق ادجؿع 

 

ذم يمت٤مب  "إدب اعم١مّدب"شم٘مّمد هذه اًمقرىم٦ُم إمم إسمراز سمٕمض ُمالُمح ُم٤م ٟمًّٛمٞمف 

وَمْروّٞم٦م شمٌدو قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ  اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت ٕيب اًمٕمالء اعمٕمّرّي- وشمٜمٓمٚمؼ أؾم٤مؾًم٤م ُمـ

ف ُمٜمذ ُمٓمٚمع طمٞم٤مشمف ًمٞمٙمقن ُمٕمٚم اًم ًمٚمٕمرسمّٞم٦م سمٛمٕمجٛمٝم٤م  ًَ إمهّٞم٦م، وشمتٛمّثؾ ذم أّن أسم٤م اًمٕمالء أقمّد ٟمٗم

قّي٦م اعمٗمْمٞم٦م إمم  ًّ ا وقمٚمقُمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، وًمٚمحٙمٛم٦م واحلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمّٞم٦م اًم إصٞمؾ اًمقاؾمع ضمد 

ـ اعمٜم٘مَٚم٥م- ًْ ػمة وطُم ًّ  ـمٞم٥م اًم

ٚم٦ًم ًمتح٘مٞمؼ هدومٝم٤م ُمٜم٤مىمِم٦َم مجٚم٦ِم ىمْم٤مي٤م حت٥ًم أّن إيْم٤مطمٝم٤م وسمٚمقرهت٤م وشمّتخذ اًمقرىم٦ُم وؾمٞم

ط اًم٘مقل ذم ُمالحمٝم٤م شمٗمٚمح ُمتٙم٤مُمٚم٦ًم ذم ضمالء اًم٘مْمٞم٦م اًمتل شمِم٤مء شم٘مديٛمٝم٤م ًمٚمٛمت٤مسمع- وهذه  ًْ وسَم

 اًم٘مْم٤مي٤م هل:

   أسمق اًمٕمالء اًمٕم٤ممِلُ اعمٕمٚم ُؿ ًمٚمٕمرسمّٞم٦م واحلٙمٛم٦م اإليامٟمّٞم٦م- أّوًٓ 

 ٤مت واعم٘م٤مصُد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ومٞمف-  يمت٤مُب اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي ثوكًقو

                                                   
 ومؼ اعمقا ,ه 0340. صٗمر  96)*( حم٤مرضة أًم٘مٞم٧م ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات ذم ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمت٤مري  
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   ومْم٤مءات قمٚمقم اًمٕمرسمّٞم٦م ذم اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت: ثوفًثو

   ومْم٤مء اًمٚمٖم٦م ُمٕمجاًم وأؾم٤مًمٞم٥م- 0

   ومْم٤مء اًمٜمحق واًمٍّمف- 9

   ومْم٤مء اًمٕمروض واًم٘مقاذم- 4

   دروس اإليامن ذم اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت- رابًعو

   اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة- خومًسو

 

 ُ  ادعِؾُؿ فؾعربّقي واحلؽؿي اإليامكّقي: أّوًٓ ـ أبق افعالِء افعومِل

 اًمِمٕمرّي٦ُم ًمِم٤مقمٍر حمٚم ؼ ذم آوم٤مق اًم٘مريض- وم٘مد يم٤من اعمٜمٔمقُم قمٜمده شمِمٝمد آ
ِ
صم٤مُر أيب اًمٕمالء

ٍ ُمـ صٗمٕم٤مت وضمقٍد حيسُّ  ومْم٤مًء ًمروٍح ىمقّي اعمالطمٔم٦م دىمٞمِؼ اًمٗمحص ًمٚم٘مْم٤مي٤م ُمت٠ممل 

٤م، ًمٙمٜمّف يٕمّز قمٚمٞمف ومٝمُٛمف سمٛمٜمٓمؼ اًم ٕم٘مِؾ اجلدزّم اًمتحٚمٞمكّم اًمّراسمط ًمٚمٜمت٤مئ٩م سمتْم٤مريًف إطم٤ًمؾًم٤م ىمقي 

٤ٌٌَّمت سم٤مٕؾم٤ٌمب- وذم احل٤ًٌمن أّن اُمتح٤مَن اًمٜمٗمس أو اًم٘مدرة اًمذي اسمتُكم سمف  سم٤معم٘مّدُم٤مت واعمً

أسمق اًمٕمالء ودمغّم ذم ُمٔم٤مهر يمثػمة ذم ؿمٕمره وٟمثره وؾمٚمقيمف جيلء شمٕمٌػًما قمـ اإلطم٤ًمس 

ًة يٗمقق هب٤م همػَمه، وهق ٟمٗمًف أيًْم٤م سم٤مًم٘مدرة وٛمـ اًمَٕمْجز- وم٠مسمق اًمٕمالء قمٜمد ٟمٗمًف ىم٤مدٌر ىمدر

ـْ  اموات وإرَض وضمَٕمَؾ قم٤مضمٌز  قمجًزا شمٚمتقي اًمٔمٜمقُن ذم ُم٤مهّٞمتف أُم٤مَم صٜمٞمع َُم ًّ ظمٚمَؼ اًم

ؿ يٕمدًمقن  (-0)ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م  اًمّٔمٚمامِت واًمٜمّقر صمّؿ اًمذيـ يمٗمروا سمرهب 

ف ًمٞمٙمقن ُمٕمٚم اًم  ًَ ، ٟمٕمؿ، ذم ُمْمامر اًمِمٕمر إظّم٤مذ أقمّد أسمق اًمٕمالء ٟمٗم ـّ  ًمٚمٕم٘مؾ واحلٞم٤مة واًمٗم

أُّم٤م ذم ُمٞمدان اًمٜمثر اًمٗمٜمّل اجلٛمٞمؾ ومقضمد ُمٜمدوطم٦ًم ًمتٕمٚمٞمؿ أؿمٞم٤مَء يمثػمة، ذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م قمٚمقُم 

 اًمٕمرسمّٞم٦م ُمٕمجاًم وأؾم٤مًمٞم٥َم وٟمحًقا وسوًم٤م وقَمروًو٤م-

 يم٤من يٜمُِمد 
ِ
وذم ة٤مزَم اًمِمٕمر واًمٜمثر جيُد اعمرُء ذم ٟمٗمًف داومًٕم٤م إمم اًم٘مقل إّن أسم٤م اًمٕمالء

ـي إمم أهٚمٞمّتف ًمذًمؽ- ويٕمٜمل اًمَٕمالَء،  ومقضمَده ذم ؿمخّمّٞم٦م ُمـ يٕمٚم ُؿ اًمٜم٤ّمَس اخلػَم، وهق ُمٓمٛمئ

آـمٛمئٜم٤مُن إمم إهٚمّٞم٦م هٜم٤م، ذم وضمٍف ُمـ اًمقضمقه، إقمداَد اًمٜمٗمس سميوٍب ُمـ اعمج٤مهدة متيض 

ا ذم ذم ادم٤مهلم اصمٜملم: أّوهُلام اإلىم٤ٌمُل سمٜمََٝمٍؿ قمغم اًمتحّمٞمؾ سم٘مٚم٥ٍم قَم٘مقٍل وًم٤ًمٍن ؾَم١مول، يمام ىم٤مًمق
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ُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم ؿمٞمًئ٤م إّٓ "ؿم٠من سمٕمْمٝمؿ- ويتجغّم اًم٘مٚم٥ُم اًمٕم٘مقُل قمٜمده ذم اقمؽماومف اًمذي ي٘مقل ومٞمف: 

- وصم٤مٟمٞمٝمام إىمداُم اًمٜمٗمِس قمغم اعمٙمروه، وهل ٓ شمٙمره إّٓ ُم٤م "طمٗمٔمُتف، وُم٤م طمٗمٔم٧ُم ؿمٞمًئ٤م ومٜمًٞمُتف

ّٟمف ضم٤مرى ظم٤مًمػ هقاه٤م وضم٤مرم ـمٌٞمٕمَتٝم٤م- وذم طمٞم٤مة أيب اًمٕمالء اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ُم٤م يدومع إمم اًم٘مقل إ

ف ذم شم٘مقاه٤م، ٓ ذم ومجقره٤م- ويٕمٜمل إُمراِن هتذي٥َم اًمٕم٘مؾ واًمّٚم٤ًمن سمتحّمٞمؾ  ًِ إهل٤مَم ٟمٗم

َرِح ذم اًمٗمْٙمِر واًم٘مقِل واًمٕمٛمؾ-  اًمٕمٚمقم، وهتذي٥َم اًمٜمٗمس هبجر اعمٜمٌقِذ اعمٓمَّ

 ُمـ همرؾم٦ِم قمٚمٛمف أن شُمثٛمر ٟمققَملْم ُمـ اًمثّٛمر، يمؾي ُمٜمٝمام ُمٝمؿي ًمٜمٗمًف 
ِ
هٙمذا اٟمتٔمر أسمق اًمٕمالء

ٌُْط ُمٕم٤مىمِد قمٚمقِم اًمٕمرسمّٞم٦م، وإٟمامُء يمَرم اًمٜمٗمقس وَزيم٤مئٝم٤م- وطَمْٚم٘م٦ُم اًمقصؾ وعم جتٛمٕمف4 ومه٤م و

سملم إُمريـ، ومٞمام ٟمرى، إدراٌك قمٛمٞمٌؼ ًمًٚمقِك اًمٙمت٤مِب اًمٕمزيز ويمالِم اًمٜمٌقة ذم شمٕمٚمٞمؿ اخلػم 

اعم٘مّقي واًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٙمامل- وم٢مّن اًمٙمالَم اإلهللَّ ويمالَم اًمٜمٌّقِة يمٚمٞمٝمام ي٘مقِٓن إّن اًمتٕمٚمٞمؿ 

ط ِٔٓت اإلدراِك   اجلٛمٞمؾ واًمّّمٞم٤مهم٦ِم اعُمحٙمٛم٦م واًمتٕمٌػم اعمٜمِم 
ِ
إلٟم٤ًمٟمّٞم٦م اإلٟم٤ًمن يٙمقن سم٤مٕداء

ـِ اعمٖمػمة  قمٜمد اإلٟم٤ًمن- وهمػُم سمٕمٞمٍد قمـ حمٗمقظ ُمتقؾّمٓمل اًمث٘م٤موم٦م قمٜمدٟم٤م ؿمٝم٤مدُة اًمقًمٞمِد سم

ُمـ شمٕمٚمٞمِؿ اهللِ  اجل٤مهكّم ذم اًمٌٞم٤من اًم٘مرآيّن اعمٛمتٚمِِؽ، ذم رؤيتف، ًمٚمحالوة واًمّٓمالوة- وًمٕمؾَّ 

 اًم٘مرآيّن إظّم٤مذ، أي احل٤مُِمِؾ 
ِ
ـَ اعمٖمػمة ُأظِمذ سم٤مٕداء اإلٟم٤ًمَن ُم٤م مل يٕمَٚمْؿ إدرايَمٜم٤م، اًمٞمقَم، أّن اسم

اًمٚمٖمقّي اجلٛمٞمؾ، ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف حمؽمؾًم٤م ُمـ أظْمذ اعمٕمٜمك اجلٛمٞمؾ، ُمٕمٓم الً آًم٦َم 

 آؾمتج٤مسم٦ِم ًمف-

 أظمَذ  ويذه٥ُم سمٜم٤م طمدي٨ُم احلالوة واًمّٓمالوة ذم
ِ
اًمٌٞم٤من اًمٕم٤مزم إمم اًم٘مقل إّن أسم٤م اًمٕمالء

، "إدَب اعم١مد ب"، اعمٗمْمٞم٦ِم ومٞمام ٟمرى إمم ُم٤م ؾمّٛمٞمٜم٤مه "اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مجلامل"ٟمٗمًف ذم طمٞم٤مشمف سمٛم٘مقًم٦ِم 

أي اعمٕمٚم َؿ اعمريّب- وم٘مد يم٤من اًمّرضمُؾ ُمدريًم٤م أّن اًمٜمٗمس شمًٝمؾ ُم٘م٤مدهُت٤م طملم شُم٘م٤مد سمام واومؼ هقاه٤م، 

يم٦ٍم وضم٤مٟمس ـمٌٞمٕمَتٝم٤م، ويًٝمؾ  قمٚمٞمٝم٤م حتّمٞمُؾ اًمٕمٚمؿ طملم ُي٤ًمق إًمٞمٝم٤م ذم ىمقاًم٥َم شمٕمٌػمّي٦ٍم حمر 

 جِلٌِٚمَّتٝم٤م ه٤مّزٍة ًمٓمٌٕمٝم٤م-

ظم٤مّص٦ًم ُمٕمٚم اًم ًمٕمٚمقم  "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"وًمٕمّٚمف، ُمـ هذه اًمقضمٝم٦م، ؿم٤مء أن يٙمقن ذم 

 اًمٕمرسمّٞم٦م وًمٚمحٙمٛم٦م اإليامٟمّٞم٦م ذم ىمقاًم٥َم أدسمّٞم٦ٍم ُمـ اًمٓمراز اًمّرومٞمع-
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 وافغويوت وادؼوصُد افتعؾقؿّقي ؾقف: ثوكًقو ـ ـتوُب افػصقلِ 

ًمٞم٘مقل ًمٜم٤م إّن ُم٤مّدَة  "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت ذم متجٞمد اهللِ واعمقاقمظ"ي٠ميت قمٜمقاُن اًمٙمت٤مب 

دٍة ُمقّزقم٦ٍم قمغم أطمرف اهلج٤مء- ومثّٛم٦م  اًمٙمت٤مِب هل ومّمقٌل أدسمّٞم٦ٌم ٟمثرّي٦ٌم ُمٜمتٝمٞم٦ٌم سمٜمٝم٤مي٤مٍت ُمقطم 

ؾُّ ومّمٍؾ ُمٜمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦ٍم هن٤ميُتٝم٤م مهزة- وهٙمذا ومّمقٌل هم٤مي٤مهُت٤م، أو هن٤مي٤مهت٤م، اهلٛمزُة4 إذ يٜمتٝمل يم

 شمٙمقُن هم٤مي٤مُت اًمٗمّمقِل يمٚمامٍت ُمـ ىمٌٞمؾ: إسم٤مء، اإلسم٤مء، احلَقسْم٤مء، إـَْم٤ٌمء-- إًم - 

ح٤مب، ارشمٞم٤مب،  ًّ وصمّٛم٦م ومّمقل أظمرى هم٤مي٤مهُت٤م اًم٤ٌمء4 إذ شمٜمتٝمل سمٙمٚمامٍت ُمثؾ: اًم

 إطم٤ٌمب، اًمّذاب، اًمّذه٤مب-- إًم ، وهٙمذا- 

اًمٙمت٤مب ضمزٌء واطمٌد وم٘مط يٜمتٝمل سمٗمّمٍؾ هم٤ميُتف ظم٤مء- ويٜمٌّف اًمٕمٜمقاُن  واعمقضمقُد اعمحّ٘مُؼ ُمـ

 أيًْم٤م قمغم ُمقوقع اًمٙمت٤مب وأّٟمف ذم متجٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وذم اعمقاقمظ-

وشمٜمٌئ ـمري٘م٦ُم قَمْرض ُم٤مّدة اًمٙمت٤مب قمـ أّن اعم١مًّمػ يم٤من يٛمكم ومّمقًَمف قمغم شمالُمٞمذه، 

ح اًمٖمري٥م اًمقارد ذم  شمْم٤مقمٞمػ اًمٗمّمؾ- طمتّك إذا ومٞمختؿ اًمٗمّْمَؾ سم٤مًمٖم٤مي٦م، ويٕمٛمد إمم َذْ

ح  واًمتٗمًػم قم٤مد إمم اإلُمالء ُمِمػًما إمم ذًمؽ سمٙمٚمٛم٦م   -"َرضَمع"اٟمتٝمك ُمـ اًمنّمْ

ٌْؽ وضمقدة  ًَّ ٩م وُمت٤مٟم٦م اًم ًْ ٝم٤م وم٢مٟمِم٤مٌء ٟمثرّي هم٤مي٦ٌم ذم إطمٙم٤مم اًمٜمَّ ًُ أُّم٤م ُم٤مّدُة اًمٙمت٤مب ٟمٗم

ُٗمف  ف واًمّت٤مري  سمِمّتك اًمٕمٚمقم ُمـ اًمّٚمٖم٦م وإدب واًمٕمروض واًمٍّم "آظمتٞم٤مر، وىمد ُمأله ُم١مًم 

واحلدي٨م واًمٗم٘مف واًمَٗمَٚمؽ وقِمْٚمؿ اًمٜمجقم وهمػم ذًمؽ مم٤م مل يًٌؼ ًمٖمػمه مَجُْٕمف سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل 

 )ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب، ص: ه ، و(- "ؾمٚمٙمٝم٤م

وشُمٔمٝمر اعم٤مّدُة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب وأؾمٚمقُب أيب اًمٕمالء ذم قَمْروٝم٤م وشم٘مديٛمٝم٤م اطمتِم٤مًدا 

٤م ًمٚمٕم٘مؾ واحل٤مومٔم ٦م ومِْٕمَؾ اًمٙمريؿ اًمذي ي٘مّمد قم٘م٤مئَؾ ُم٤مًمِف ُيتحػ هب٤م اًمُٕمٗم٤مَة وهتٞم١ًُّما وإقمامًٓ ىمقي 

ٚم٦م وـمٌٞمٕم٦م هماّلسم٦م-  واًمّٓم٤مًمٌلم، ضم٤مقمالً ُمـ ذًمؽ ؿم٤مهًدا قمغم ظمٚمٞم٘م٦م ُمت٠مص 

، اًمذي ؿم٤مء ًمٜمٗمًف أن يٙمقن ُمٕمٚم اًم، 
ِ
وٓ جيد اعمت٠مُّمُؾ همْم٤مو٦ًم ذم َزقْمؿ أّن أسم٤م اًمٕمالء

واوح٦ُم اعمٕم٤ممل، ومٙم٤من صٜمٞمُٕمف ذم اًمٙمت٤مب سمقاقم٨ُم شمٕمٚمٞمٛمّٞم٦ٌم  "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"طمَٙمَٛمْتف ذم 

ُمث٤مًٓ ضمّٞمًدا ًمألدب اعم١مّدب اًمذي حيرص قمغم شمقصٞمؾ اعمٕم٤مرف واخلؼمات ذم ىم٤مًم٥ٍم أديّب 

 ضم٤مذٍب ًمٚمٜمٗمقس ُمقىمٍظ ًمٚمحقاّس ُُمٌٝم٩ٍم ًمٚمٕم٘مؾ-
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 ثوفًثو ـ ؾضوءاُت ظؾقِم افعربّقي يف افػصقل وافغويوت:

يمام سمدا ومٞمام ىمّدُمٜم٤م، قمـ قم٤ممِلٍ يمٌػم وداقمٞم٦ٍم إمم  شمٜمٌئ ُم١مًّمٗم٤مُت أيب اًمٕمالء اًمِمٕمرّي٦ُم واًمٜمثرّي٦م،

اًمّّمالح وآؾمت٘م٤مُم٦م ىمٚمٞمؾ اًمٜمٔمػم ذم شم٤مري  إدب اًمٕمريّب- ويدرك ىم٤مرئ آصم٤مره هيًٕم٤م أّٟمف َيُٕمّد 

اًمٚمٖم٦َم اًمٕمرسمّٞم٦م وقمٚمقَُمٝم٤م ُِمْرىم٤مًة يّمٕمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّقاسمُغ واعمٚمٝمٛمقن إمم ُمّم٤مفَّ قم٤مًمٞم٦ٍم ومٞمام يٜمٌٖمل أن 

ف سم٠ميب اًمٕمالء أن ي٘مقل إّٟمف يم٤من يرى ذم اًمت٠مًمٞمػ يتٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومً قن- وذم ُمًتٓم٤مع اعمٕمر 

وَٟمنْم اًمِٕمْٚمؿ وؾمٞمٚم٦ًم عمرو٤مة اهلل ؾمٌح٤مٟمف وظمالًص٤م ُمـ ؾَمَخٓمف وهمْمٌف- يمٞمػ ٓ، وهق اًمذي 

ٜم٤م ُم٤م قَمٚمَِؿ، أيّن أًّمٗم٧ُم اًمَٙمٚمَِؿ آُُمُؾ رو٤مه اعمًٚم َؿ، وأشّم٘مل ؾمَخَٓمف اعم١ممل- ومَٝم٥ْم زم"ي٘مقل:   قَمٚمَِؿ َرسمُّ

 (-69)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص  "ُم٤م أسمٚمُغ رو٤مك ُمـ اًمَٙمٚمِِؿ واعمٕم٤مين اًمِٖمراب

واًمّمحٞمُح أّن اعمٕم٤مرف اًمتل حيرص أسمق اًمٕمالء قمغم شم٘مديٛمٝم٤م ًم٘م٤مرئل يمت٤مسمف هذا يمثػمٌة، 

ه٤م ووٌُْط ُمٜمٝمجف ذم شم٘مديٛمٝم٤م إمم ومْم٤مء أيمؼم ُمـ هذا اعمت٤مِح ًمٜم٤م هٜم٤م- وىمد أذٟم٤م  وحيت٤مج طمٍْمُ

ٌُْؾ إمم أّٟمٜم٤م  ؾمٜمديُر طمديثَٜم٤م قمغم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦ّم إؾم٤مؾمّٞم٦م، وًمـ يٙمقن ُمٜم٤ّم وىمقٌف قمٜمد ُمـ ىم

اعمٕم٤مرف إظَُمر اًمٙمثػمة اًمتل اٟمٓمقى قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مُب وىمّمَد اعم١مًّمُػ إمم ٟمنمه٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م- 

 وومْم٤مءاُت قمٚمقِم اًمٕمرسمّٞم٦م اًمتل ؾمٜم٘مػ قمٜمده٤م هل:

 ـ ؾضوُء افؾغِي معجاًم وأشوفقى: 1

ا سمٜمٗمس أيب اًمٕمالء- سمؾ يًتٓمٞمع يٌدو َهؿُّ شمٕمٚمٞمِؿ اًمٕمرسمّٞم٦م  ُمٗمرداٍت وأؾم٤مًمٞم٥َم ُمًتٌد 

ف ًمٞمٙمقن حمٞمًٞم٤م هلذه اًمّٚمٖم٦م أًمٗم٤مفًم٤م وُمٕم٤ميَن  ًَ اعمت٠مُّمُؾ أن ي٘مقل سم٤مـمٛمئٜم٤مٍن إّن اًمّرضمَؾ ٟمَّم٥َم ٟمٗم

وـمرائؼ شمٕمٌػم - ويم٠مٟمف يم٤من ذم وٞمٍؼ ُمـ ُدروِس اًمَ٘مْدر إيمؼم ُمـ ُمٕمجٛمٝم٤م وهمٞم٤مسمف قمـ 

ؾ يمثػٍم ُمـ ُم٤مّدهت٤م وخمزوهن٤م ُم٤مّدًة ٞمده٤م ؾمػمهَت٤م إومم سمجٕمهق أن يٕم إًمًٜم٦م واًمِّم٘م٤مؿمؼ، ومِم٤مء

ًمتٕمٚمٞمؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمتالُمٞمذ، رسمام شمزدهُر اًمٕمرسمّٞم٦م ويٓمٞم٥م ضَمٜم٤مه٤م سمام ؾمٞم٘مّدُمقٟمف هؿ أيًْم٤م عمـ 

 يتتٚمٛمذ قمٚمٞمٝمؿ-

، وهق أّن أسم٤م اًمٕمالء يم٤من قمغم أّن اظمتٞم٤مر اعم٤مّدة اًمٚمٖمّقي٦م اجلّٞمدة  وُيٗمَٝمؿ هٝمٜم٤م أُمٌر ُمٝمؿي

ذم ىمقاًم٥َم أدسمّٞم٦ٍم راىمٞم٦ٍم وإومٝم٤مَم اعمتٕمٚم ٛملم دىم٤مئَ٘مٝم٤م وأهاَره٤م، ُمـ أؾم٤ٌمب شم٘مقي٦ِم  وشم٘مديَٛمٝم٤م
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ِ
 اًمٕمرسمّٞم٦م وؿَمد  أزره٤م وُمْم٤مقمٗم٦ِم َٟمامئٝم٤م- وًمٞمس سمٛمًتٜمَٙمٍر، ومٞمام ٟمرى، أن ٟمزقمؿ أّن أسم٤م اًمٕمالء

يم٤من وطْمَده ُمدرؾم٦ًم إلطمٞم٤مء اًمٕمرسمّٞم٦م وإٟمامء ؿمجرهت٤م- وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمت٘مديؿ ومّمٚملم ُمـ 

يقوح٤من ـمٌٞمٕم٦َم اعم٤مّدة اًمٚمٖمّقي٦م اًمتل يم٤من ي٘مّدُمٝم٤م واًمٜمّٝم٩َم اًمذي ؾمٚمٙمف  "واًمٖم٤مي٤مت اًمٗمّمقل"

 ذم شم٘مديٛمٝم٤م:

أٟم٧َم، أهّي٤م اإلٟم٤ًمن، أهَمرُّ ُمـ اًمّٔمٌل اعمْ٘مِٛمر، ًم٧ًَم سم٤مًمٕم٤مُمر وٓ "آ   ي٘مقل ذم ومّمؾ: 

 ِ ٧ٌَْم اخلػَم ًمٞمس سمُٛمثٛمر؟ اعمٕمتٛمر، وٓ ذم اًمّّم٤محل٤مت سم٤معم١ممت
ًِ ًة ًمّذْت ذم سمغم، إّن ًمٚمخػم صمٛمرر- أطم

ؿ، وضم٤موزت احلدَّ ذم اًمِٕمَٔمؿ،  ؿ، وطمًٜم٧ْم ذم اعمٜمٔمقر واعمتقؾمَّ ًَّ ـْ شمٜم اعمٓمٕمؿ، وشمْمّققم٧ْم ًمِ َٛم

٤مرىم٦َم يَمْٗمُتٝم٤م، وٓ شمذوي ذم  ًّ ـُ اًم َٚمؿ- ومام فمٜمَُّؽ سمثٛمرٍة هذي صٗمُتٝم٤م ٓ يٛمٙم ًَّ وسم٘مٞم٧م سم٘م٤مَء اًم

 ٦م-اًمقىمدة ٟميهُت٤م، ىمد أُِمٜم٧َْم أضمٞم٩َم اًمَ٘مٞمِْظ وَصٜم٤مسمَر اًمِّمت٤مء- هم٤مي

شمٗمًػم: أهَمرُّ ُمـ اًمّٔمٌل اعمْ٘مِٛمر: ُمَثٌؾ- وي٘م٤مل إّن اًمّٔمٌل ُيّم٤مُد ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعم٘مٛمرة- اًمَٙمْٗم٧ُم: 

 (-6اًمْمؿُّ واجلٛمُع- )اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص 

ًدا "ب   وي٘مقُل ذم ومّمؾ آظمر:  اًمٚمٝمّؿ، اضمَٕمْؾ ِذيْمَرَك قَمْذسًم٤م قمغم قَمَذسم٦ِم ًم٤ًمين، وخمٚمَّ

٤م قمٜمد ا ًً ًمُٙمْرسم٦م ًمٜمَْٗمز، وُُمٜمًٌِْٓم٤م ًمٚمِحْٙمٛم٦م ذم ىمٚمٞم٥م ىمٚمٌل- ـمقَل طمٞم٤ميت ذم ظمٚمدي، وَٟمَٗم

ـْ ضمرائٛمل ُمٕمَؽ ٓ َُمَع  ـْ أهاًل ًمٚمٕمّمٛم٦م ومٚمتٙم وأؾم٠مًُمؽ قمّمٛم٦ًم ُمـ اًمّذٟمقب4 وم٢من مل أيم

قم٤ٌمِدك4 وم٢مّٟمؽ احلٚمٞمُؿ اًمٙمريؿ، وإّٟم٤م ُمٕمنَمَ اإلٟمس ومٞمٜم٤م ؾمقُء فمٗمٍر وىمّٚم٦ُم اطمتامل-  واضمَٕمْؾ، 

، ـم٤مقمَتؽ ؾمٞمٗمل قمغم اًمٕمدّو وؾِمٜم٤مين،  َٗمر وراطمٚمتل، وُأٟمز ذم اًمقطمدة رب  ًَّ وزادي ذم اًم

وًَمّذيت- وأقمقُذ سمؽ، ُمٜمِمَئ اخلَْٚمؼ، ُمـ ُأُذن يم٠مُذِن ـَمِقّي اًمّزضم٤مج اًمذي ُم٤مؤه طِمؼٌم وِرؿم٤مؤه 

َيَراٌع، ًمف أرسمُع آذاٍن جُيَذُب هب٤م ومٞمتٌُع، وهق ُمع ذًمؽ ٓ يًٛمع4 وُمـ وَمٍؿ يم٤مًمِقضم٤مر ُم٤م ـُمِرح 

َٛمف4 وُمـ يٍد يمٞمِد اًمّمَّ 
ـْ ًَمْٞمكم ومٞمَؽ ًمٞمَؾ أٟم٘مَد وهن٤مري ومٞمف هَلِ ٌّل، شمٌٝمُش إمم يمّؾ رء- وًمٞمٙم

ػِم اًمِٖمراث- هم٤مي٦م  ًمؽ هن٤مَر اًمٓمَّ

: قَمَذسم٦ُم اًمٚم٤ًَّمن: ـَمَروُمف- واخلََٚمُد: اًمٜمٗمُس- وشَمٌَْٝمُش: متتّد إمم يمّؾ رء- وأٟم٘مُد: هق تػسر

ـُ أْٟمَ٘مد، وسم٤مت سمٚمٞمٚم٦م أْٟمَ٘مَد: إذا مل يٜمؿ )اًمٗمّم  (-014قل واًمٖم٤مي٤مت، ص اًمُ٘مٜمُْٗمُذ، وُي٘م٤مل: اسم
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ؾ اًمٗمّم  ٚملم سمٕم  ُض إُم  قر اعمتّّم  ٚم٦م سمتٕمٚم  ٞمؿ اعمٕمج  ؿ اًمٕم  ريب  ـّ ًمٜم  ٤م ُم  ـ شم٠مُّم   وشمٕم  

 ُمٗمرداٍت وأؾم٤مًمٞم٥َم:

جع، اًمذي هق 0 ًّ ذم اًمٌديع اًمٕمريّب اشمٗم٤مُق اًمٗم٤مصٚمتلم ذم احلرف إظمػم- "  همَٚم٦ٌُم اًم

اًمٕمرسمّٞم٦م ذم  )ةدي وه٦ٌم: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت "واًمٗم٤مصٚم٦ُم هل اًمٙمٚمٛم٦ُم إظمػمُة ُمـ يمّؾ وم٘مرة

 (-000اًمٚمٖم٦م وإدب، ص 

هق ذم اًمٌديع اًمٕمريب شمِم٤مسُمُف اًمٚمٗمٔملم ذم اًمٜمٓمؼ ُمع اظمتالومٝمام "  همَٚم٦ٌُم اجلٜم٤مس، اًمذي  9

 (-12)ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت، ص  "ذم اعمٕمٜمك

   همٚم٦ٌُم اًمتِّمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ اًمذي ُيراد ُمٜمف اإليْم٤مُح واًمٌٞم٤مُن وحتًلُم اخلػم وشم٘مٌٞمح اًمنّم- 4

٤مّدة اًمؽّمسمقّي٦م اًمت٠مديٌّٞم٦م اًمتل حتّض قمغم ومِْٕمَؾ اخلػم وشَمرك اعمٜمٙمر وآرشم٘م٤مء   اقمتامُد اعم 3

ٜم٤ًم إمم ٟمٗمًف، وإمم اخلٚمؼ مجٞمًٕم٤م- ًِ  سم٤مإلٟم٤ًمن إمم طمٞم٨م يٙمقن ُُمْروًٞم٤م ًمرسّمف ؾمٌح٤مٟمف، حُم

طم ف ذم  2   شمٓمٕمٞمُؿ اعم ٤مّدة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمّ ٦م سم ٌٕمض اًمٖمري ٥م اًم ذي يٕمٛم د اعم١مًمّ ػ إمم َذْ

 هن٤مي٤مت اًمٗمّمقل-

 تامُد إُمث٤مل وإىمقال اعم٠مصمقرة واًمٕم٤ٌمرات اعمحٗمقفم٦م قمـ اًمٕمرب-  اقم 6

 واعمًتٜمت٩َُم اعمٗمٞمُد مم٤ّم ٟمحـ إزاءه هٜم٤م ُم٤م ي٠ميت:

آ   همزارة اعمحٗمقظ اًمٚمٖمقّي قمٜمد أيب اًمٕمالء، ويّمّقر هذا ُمٌَْٚمَغ اًمّدرس واًمتٕمٚمُّؿ اًمذي 

ف، وؿم٤مء أن يٜمنم ٟمت٤مضَمف ويذيٕمف سملم شمالُمذشمف- وَئمَٝمُر أ ًَ سمق اًمٕمالء هٜم٤م ُمٕمّٚماًم ًمٚمٕمرسمٞم٦ّم أظمذ سمف ٟمٗم

 أًمٗم٤مفًم٤م وُمٕم٤مين وأؾم٤مًمٞم٥م-

ب   جيٛمع أسمق اًمٕمالء ذم شمٕمٚمٞمٛمف سملم مج٤مل إداء واومتت٤من إؾمٚمقب، وسملم اًمّدقمقة إمم 

يمّؾ ُم٤م يٗميض إمم اًمٙمامل اإلٟم٤ًميّن- وقمغم هذا اًمٜمحق، يٙمقن داقمًٞم٤م إمم ؾمٌٞمؾ اًمٕمرسمّٞم٦م سم٤محلٙمٛم٦م 

 واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م-

ًمٕمالء هٜم٤م ُمٕمّٚماًم ٕدب اًمّدرس وأدب اًمٜمٗمس ويٜمتٛمل ٟمت٤مضُمف هٜم٤م سمجدارة ضم    َئمٝمر أسمق ا

 -"إدب اعم١مّدب"إمم ُم٤م أؾمٛمٞمٜم٤مه 
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 ـ ؾضوُء افـحق وافرّصف: 2

يٛمث ؾ اًمٜمحُق واًمٍّمف اهتامًُم٤م يمٌػًما ذم مجٚم٦م اهتامُم٤مت اعمٕمّري- وشُمٔمِٝمر ُم١مًّمٗم٤مشُمف وآصم٤مُره 

سم٧ُم اًم٘مٚم٥م واًم٘مَدم ذم هذا اعمٞمدان- وجيد اعمرُء همػم ىمٚمٞمؾ ذم هذا اعمج٤مل اعمٕمرذّم أّٟمف قم٤ممِلٌ يمٌػٌم صم٤م

- وٟمح٥ًم أّن إيراَد ٟمٛمقذضملم ُمـ هذا "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"ُمـ ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمحق واًمٍّمف ذم 

 اًم٘مٌٞمؾ يم٤مٍف إليْم٤مح ـمٌٞمٕم٦م شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعم٤مّدة اًمٍّمومٞم٦م:

، أسمٚمْٖمٜمل هقاَي، وارزىْمٜمل ُمٜمزًٓ ٓ يٚمُجف ؾمقاي، ُمَ "آ   ي٘مقل ذم ومّمؾ:  ـْ َدظمَٚمف رب 

، وٓ دمٕمْٚمٜمل رّب ذم اًمّّم٤محللم يمقاو اخلزم، واًمث٤مسمت٦ِم ذم اجلَْزم-  ـْ َأُِمـ، ومٝمق يمِٕمٜمَْد، وأٟم٤م يَمِٛم

 - هم٤مي٦م-"وأصم٧ٌِم اؾمٛمل ذم ديقان إسمرار ُمع إؾمامء اعمتٛمّٙمٜم٤مت

ـْ "ٓ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ احلروف رٌء همػُم  "قِمٜمْدَ "شمٗمًػم:  ٌْٜم٤م إمم "ُِم - وىمقُل اًمٕم٤مُّم٦ِم: ذَه

٧ّم، و "قِمٜمْدَ "ِده، ظمٓم٠م- وزقمَؿ اًمٜمحقيّقن أّن قِمٜمْ   ً  "إمم"همػُم حمدودة ٕهّن٤م شم٘مع قمغم اجلٝم٤مت اًم

 سمٕمَض اًمتخّمٞمص- "إمم"قمٚمٞمٝم٤م4 ّٕن ذم  "إمم"ُمـ دظمقل  "قِمٜمْدُ "ًمٚمٖم٤مي٦م، وم٤مُمتٜمٕم٧م 

ٕمر، ويٙمقن اًمقزُن ُمًتٖمٜمًٞم٤م قمٜمٝم٤م، وأيمثُر ُم٤م  "واُو اخلَْزم" هل اًمتل شُمزاد ذم أّول سمٞم٧م اًمِم 

 ن اًمقاُو واًمٗم٤مء  وأًمُػ آؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمٝمـ---يزيدو

 ، وإّٟمام شمث٧ٌُم رضورًة ذم اًمِمٕمر يم٘مقًمف:"مل يٖمزو"اًمث٤مسمت٦ُم ذم ىمقًمؽ ًمٚمقاطمد:  "اًمقاوُ "و

 هج    قَت َزسّم    ٤مَن صم    ّؿ ضمئ    ٧َم ُمٕمت    ذًرا

 

 ُم   ـ َهْج   ِق َزسّم   ٤مَن، مَلْ هتج   ق ومَلْ شَم   َدعِ  

ُمقن ُمـ اًمٌٍمّيلم جيٕمٚمقن اًمٗمٕمَؾ ذم هذا ممّ   ٤م سُمٚمِغ سمف إْصُؾ ذم اًميورة4 ّٕن وم٤معمت٘مد 

ر اًمِم٤مقمُر أّن اًمقاَو "ي٘متُُؾ "أن يٙمقَن ُمْمٛمقَم اًمقاو4 ّٕٟمف ذم وزن  "هيجق"أْصَؾ  4 ومٞم٘مد 

 ُمْمٛمقُم٦ٌم ذم طم٤مل اًمّرومع ومٞمًّٙمٜمٝم٤م ذم طم٤مِل اجلزم ويثٌتٝم٤م-

 اًمقاو أهن٤ّم همػمُ  "مل هتُجق"ويم٤من أسمق قمكمر اًمٗم٤مردُّ يرى ذم ُمثؾ هذه اًمقاو اًمتل ذم ىمقًمف 

 ، وأهّن٤م زيدْت ًمٚميورة يمام زيدت اًمٞم٤مُء ذم ىمقِل اًمِم٤مقمر:"هق هيجق"اًمتل ذم ىمقًمؽ 

 وؾم          قاقمٞمَد خيتٚم          لَم اظم          تالءً 

 

 يم٤معمٖم       ٤مزم يٓمِ        ْرَن يم        ؾَّ َُمٓم        ػمِ  

ـْ يّت٘مل ويّمؼمْ "ويمذًمؽ اًمٞم٤مُء قمٜمده ذم ىمراءة اسمـ يمثػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ًمٞم٧ًم اًمٞم٤مَء  "إّٟمف َُم



 -143 - ظقسك افعوـقب د. أ. – جمويَل إدب ادمدب يف افػصقل وافغويوت

 

4 وإّٟمام هل ي٤مء ةتَٚم٦ٌٌم ًمتٛمٙملم احلريم٦م- ويمذًمؽ يرى اًمٞم٤مَء "وَيّْمؼِمُ هق يتّ٘مل "اًمتل ذم ىمقًمؽ: 

 ذم ىمقل اًمِّم٤مقمر:

 أمَلْ ي٠مشمٞم      َؽ وإٟمٌ      ٤مُء شمٜمٛم      ل

 

ٌُ    قُن سمٜم    ل زي    ٤مدِ    سم    ام ٓىم    ٧ْم ًم

ـَ اًمٞم٤مَء ذم اجلزم- "واعمذه٥ُم اًم٘مديُؿ أّٟمف سَمَٚمغ هب٤م إْصَؾ وم٘م٤مل ذم اًمّرومع: َي٠ْمشمِٞمَُؽ   ، وأؾمٙم

 (093   099)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص  "هل اًمتل ٓ يٚمح٘مٝم٤م قمّٚم٦م وإؾمامُء اعمتٛمّٙمٜم٤مُت 

ظم٤مًم٘مل، ٓ أظمت٤مُر ؿَمٌََف اًمّٔم٤معملم4 وم٢مّن اًمِمٞمَئلْمِ يتِم٤مهب٤مِن "ب   وي٘مقل ذم ومّْمٍؾ آظَمر: 

ومٞمٜم٘مٚمٝمام اًمتِم٤مسمُف إمم آشّمٗم٤مق4 يم٢مّن اعمٙمًقرة اعمِمّددة، أؿمٌٝم٧ِم إومٕم٤مَل ومج٤مء سَمْٕمَده٤م اؾمامِن4 

 وأّوهلام يم٤معمٗمٕمقل- ويمذًمؽ ُم٤م ىم٤مرهَب٤م ُمـ إدوات- آظِمُرمه٤م يم٤مًمٗم٤مقِمِؾ،

، ُمٕمتالً يمقاِو  شُمٌدُل ُمـ اًمٞم٤مء، وٓ  "ُُمقىمِـ"، وٓ ُُمٌَْدًٓ يمقاو "يُ٘مقمُ "ٓ دمَٕمْٚمٜمل، رب 

 "قَمْٛمرو"- وم٠مُّم٤م واُو "قمجقز"و "ضَمْدَول"ُأطم٥مُّ أن أيمقن زائًدا ُمع آؾمتٖمٜم٤مء، يمقاو 

قرٌة ٓ ضَمْرَس هل٤م وٓ هَمٜم٤مَء، ُُمِمٌُِٝمٝم٤م ٓ حُي٥ًم ُمـ وم٠مقمقُذ سمَؽ، ربَّ إؿمٞم٤مء، إّٟمام هل ص

 اًمٜمًّامت- هم٤مي٦م-

ٌ ٝمقهن٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي يت٘مّدم ُمٗمٕمقًُمف قمغم وم٤مقمٚمف4 ُمثؾ: رَضَب زيًدا  "إنّ "شمٗمًػم:  يِم

 قَمْٛمٌرو- وُم٤م ىم٤مرهَب٤م ُمـ إدوات ُِمْثُؾ ًمٞم٧َم وًمٕمّؾ، وُم٤م أؿمٌٝمٝمام-

)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت،  "ْدل واًمَٕمْجزضمْدَول وقمجقز زائدشم٤مِن4 ٕهّنام ُمـ اجلَ  "واو"و

 (-039ص 

ٚمٝم٤م ذم اعم٘م٤مم اًمذي ٟمحـ ومٞمف ُم٤م ي٠ميت:  وأسمرُز اعمالُمح اًمتل خي٤مل اعمرُء أن قمٚمٞمف أن يًج 

  أّن أسم٤م اًمٕمالء حُمٞمٌط إطم٤مـم٦ًم واوح٦م اعمٕم٤ممل سمت٤مري  اًمٜمحق واًمٍّمف وُمدارؾمٝمام  0

 وُمذاه٥م اًمٜمح٤مة ومٞمٝمام وُم٤ٌمطمثٝمام إؾم٤مؾمٞم٦م واًمٗمرقمٞم٦م-

دة ذم    9 أّٟمف ي٘متُؾ اًم٘مْم٤مي٤م سمحًث٤م وُمٜم٤مىمِم٦ًم وشمٕمٚمٞمالً، ويٕمرض ًمقضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اعمتٕمد 

اًم٘مْمٞم٦م اًمقاطمدة، وهذا ُمـ ؿم٠من اعمٕمٚم ؿ احلريص قمغم إيّم٤مل قمٚمٛمف إمم أظمريـ، اًمذي يرى 

 ومٞمف ُِمْرىم٤مًة إمم اًمٗمقز واًمٗمالح ذم اعمآل-
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ّس اًمّدٟمٞم٤م، سمؾ يرى أّن شمٕمٚمٞمَؿ   أّٟمف ٓ يرى أّي شم٤ٌمقمٍد أو شمٜم٤مومٍر سملم طِمس  اًمّديـ وطمِ  4

ب إمم اهلل ُزًمٗمك- وهذا ُمٔمٝمٌر ضمكّم عم٤م أؾمٛمٞمٜم٤مه  إدَب "اًمٕمرسمّٞم٦م وقمٚمقُِمٝم٤م وآرشم٘م٤مَء هب٤م مم٤ّم ي٘مر 

 -"اعم١مد ب

دَة اجل٤موّم٦َم ذم ىم٤مًم٥م احِلْٙمٛم٦م اإليامٟمّٞم٦م اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م  3 م ىمْم٤مي٤م اًمِٕمْٚمؿ اعمجرَّ   أّٟمف ي٘مد 

 ًمٗم١ماد، وومؼ شمٕمٌػم اًمٕماّلُم٦م حمّٛمد إىم٤ٌمل-قمٞم٤مُر اًمٕم٘مؾ وُمٞمزاُٟمف ذم ا

  أّن قَمْ٘مَؾ أيب اًمٕمالء اعمختِزَن ًم٘مدٍر ه٤مئؾ ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف واعم٤ٌمطم٨م ىم٤مدٌر قمغم  2

اؾمتحْم٤مر اعمت٤ٌمقمدات واعمختٚمٗم٤مت ومَجْٕمٝم٤م ذم ُمقوع واطمد، يم٤مًمذي ٟمجده ُمثالً ذم طمديثف 

 سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م- "اًمقاو"قمـ 

 :ـ ؾضوء افعروض وافؼقايف 3

شمِمٝمد آصم٤مُر أيب اًمٕمالء سمٛمحّمقل همزير ُمـ ُم٤ٌمطم٨م قمٚمؿ اًمَٕمروض واًم٘مقاذم- صمّؿ ذم 

ظم٤مّص٦ًم شمزطمؿ قملَم اًم٘م٤مرئ ىمْم٤مي٤م اًمٕمروض واًم٘م٤مومٞم٦م وُم٤ٌمطمُثٝمام-  "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"

م هٝمٜم٤م ُمث٤مًَملْم اصمٜملم ُمـ مجٚم٦م يمثػٍم اٟمٓمقى قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب:  وٟم٘مد 

ُمتت٤مسمٕم٦ًم يمحريم٤مت اًمٗم٤مصٚم٦م اًمٙمؼمى  أًمتٗم٧ُم إمم ذٟمقيب وم٠مضمُده٤م"آ   ي٘مقل ذم وَمّْمؾ: 

وأؾمت٘مٌُؾ ضمرائَؿ شمؽمى ـمِقآً يم٘مّم٤مئد اًمٙمٛمٞم٧ِم إؾمدّي، خمتٚمٗم٦َم اًمٜمَّٔمِؿ يم٘مّمٞمديت قَمٌٞمٍد 

وقَمدّي- وأضمدين ريمٞمًٙم٤م ذم اًمّديـ ريم٤ميم٦َم أؿمٕم٤مر اعمقًمَّديـ، ؾمٌ٘مْتٝمؿ اًمٗمّم٤مطم٦ُم وؾمٌ٘مقا أْهَؾ 

ٝم٤م اعمتجّزًمقن ذم ىمديؿ إزُم٤من- وٓسُمّد اًمّّمٜمٕم٦م- وأقمامزم ذم اخلػم ىِمّم٤مٌر يمثالصم٦ِم أوزاٍن رومَْم 

ُت  ، إذا ِسْ ٥ٌم ُمـ ضَمّذ- وُربَّ وَمِرح ـُمقَي ـملَّ اعمٜمنح- وم٤مرمَحْٜمل، رب  ًّ ًمٚمَقشمِِد ُمـ طَمّذ، واًم

 ذم احل٤مومرة يم٤معمت٘م٤مَرِب وطمٞمًدا ذم اًمّدائرة، وهجرين اًمٕم٤ممَلُ َهْجَر اًمٜمّقِن اًمُٕمُجامت- هم٤مي٦م

ع ذم اًمِمٕمر أرسمٕم٦ُم أطمرف ُمتحّريم٦م وسمٕمده٤م طمرٌف : اًمٗم٤مصٚم٦ُم اًمُٙمؼمى أن دمتٛمتػسر

ل اًمٗم٤مصٚم٦م  ؾم٤ميمـ، وذًمؽ أيمثر ُم٤م جيتٛمع ذم اًمِّمٕمر ُمـ اعمتحّريم٤مت- وسمٕمُْمٝمؿ يًٛم 

ٖمرى صمالصم٦ُم أطمرف ُمتحّريم٤مت  "اًمٗم٤موٚم٦مَ "اًمٙمؼمى  ًمزي٤مدهت٤م ذم احلريم٤مت- واًمٗم٤مصٚم٦ُم اًمّمُّ

ـّ ؾم٤ميمـ-  سمٕمده
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 اًمٙمٛمٞم٧ُم ُمٕمروٌف سمتٓمقيؾ اًم٘مّم٤مئد- وىمّمٞمدُة قمٌٞمد:

 , ٗم َر ُمـ أهٚمف ُمٚمحقْب ىمأ ,

 سمـ زيٍد:اووزهُن٤م خمتٚمٌػ، وًمٞم٧ًم ُمقاوم٘م٦ًم عمذه٥م اخلٚمٞمؾ ذم اًمٕمروض- وىمّمٞمدة قَمدّي 

 رْ  ِىم   د طم   ٤مَن أن شَمّْم   ُحَق ًم   ق شُم٘مّم   

 

 رْ  ُوىم     د أشم     ك عمِ     ٤م قمٝم     ْدت قُمّم      

4 وىمّؾ أن شمقضمد ذم أؿمٕم٤مر اعمت٘مّدُملم-   واًمثالصم٦ُم إوزان اعمْم٤مرُع واعم٘متَْم٥ُم واعمجت٨مُّ

 (-042   040ّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص )اًمٗم "---

اًل يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم ُُمذآً، "  وي٘مقل ذم ومّمؾ آظمر:  9 ٜمل ُمـ قَمْٗمِقَك ضَمالًٓ، ُُمرومَّ ًْ ، وأًمٌ رب 

٤م ُأحِلَؼ سمتًٌٞمٍغ،  أظمت٤مُل سملم قم٤ٌمدك ومٞمف يم٤ًمسمغ اًمٙم٤مُمؾ وأظمٞمف، خمٚمًَّدا ذم اًمٕمٞمِش اًمّرومٞمِغ، شم٤مُم 

ُمؾ، ُُمراطًم٤م ًمٞمس سم٤معمًتٕمَٛمِؾ- و ضَمز، ىمّؾ يمراسمِع اًمرَّ ، قمٛمكم ومٞمّمٌَح يمخ٤مُمِس اًمرَّ ٓ شَمٜمَْٝمْؽ، رب 

طمّتك ذلَّ وقَمَجَز- أؿمٙمُرك سمٖمػم شمِمٕمٞم٨م، ومِْٕمَؾ اًمٞمِمٙمري  سم٤مًمقزن احلثٞم٨م، وإّن قمٜمؽمَة َهْٞمٜمََؿ، 

 وم٘م٤مل:

     ه  ؾ هم  ٤مدر اًمِم  ٕمراُء ُم  ـ ُم  ؽمّٟمؿ  

 

  

 

ّٞمئ٤مُت قِمٜمدَك ُمقوًٕم٤م ًمٚمحًٜم٤مِت- هم٤مي٦م- ًّ  وإين ؾم٤مئُٚمؽ: هؾ أسم٘م٧ِم اًم

ٌب ُي٘م٤مل ًمف : تػسر ُؾ "ذم اًمٙم٤مُمؾ رَضْ ٤مدُس، ُِمثؾ ىمقِل احلٓمٞمئ٦م:"اعمرومَّ ًّ  ، وهق اًم

 ُؿ إزمّ  ُٝم         تَ   ٘م  ٌ        ٘مد ؾم         وًم

 

 ومٚمِ      ْؿ َٟمَزقْم      ٧َم وأٟم      ٧م آظِم      رْ  

سُمف، طمروم٤من ُمـ اجلزء اًمذي يٚمٞمف ومّم٤مر    وشمرومٞمُٚمف أّٟمف ِزيد قمغم اجلزء اًمّراسمع ُمٜمف، وهق رَضْ

ـْ " ٤مسمع، وهق اعُمذاُل، ِزيد قمٚمٞمف طمرٌف ؾم٤ميمـ ومّم٤مر وسمْٕمَده اًمّي  "ُُمَتَٗم٤مقِماَلشُم ًّ ُب اًم

 ، ُمثؾ ىمقًمف:"ُُمَتَٗم٤مقِماَلنْ "

 ضَم         َدٌث يٙم         قُن ُُم٘م٤مُُم         ف

 

 أسم        ًدا سمٛمختٚمِ        ِػ اًمّري        ٤مْح  

 (-042   041)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص  "--- 
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 ويٚمٗم٧ُم آٟمت٤ٌمَه ومٞمام قمروٜم٤م ُمـ شمٕم٤مـمل اعم٤مّدة اًمٕمرووٞم٦ّم قمٜمد أيب اًمٕمالء ُم٤م ي٠ميت:

١ماَل ُمدظمالً إمم اعم٤مّدة اًمٕمرووٞم٦م- ورسّمام يٙمقن صحٞمًح٤م هٜم٤م   أّٟمف يتّ  0 ًُّ خذ اًمّدقم٤مَء واًم

ّٓ أن  َزقْمُؿ أّن اعمّمٓمٚمح٤مِت اًمٕمرووٞم٦َم اطمتّٚم٧م ُمـ ٟمٗمس أيب اًمٕمالء يمؾَّ اًمزواي٤م، ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م إ

 شمتدوّمؼ قمٜمد أّول اًمتٗم٤مشم٦م، وشمؼمز قمٜمد أّول إصم٤مرة-

ّٞم٦م ذم اًمّدقم٤مء وآؾمؽمطم٤مم ٓ يٕمٓمل أّي   أّن اؾمتٖمالَل اعم٤مّدة اعمّمٓمٚمحٞم٦م اًمٕمروو 9

اٟمٓم٤ٌمٍع سم٤مًمتٙمّٚمِػ واًمتٕمّٛمؾ ومَحْؾ اًمٜمٗمس قمغم اعمٙمروه، سمؾ يٛميض شم٘مديُؿ اعم٤مّدة قمغم ٟمحق يروق 

 اًمٜمٗمَس ويٌٝم٩ُم احلسَّ ويٕملم ذم اًمتحّمٞمؾ-

  أّن أسم٤م اًمٕمالء حمٞمٌط إطم٤مـم٦ًم ٓومت٦ًم ًمٚمٜمٔمر سمت٤مري  اًمِمٕمر اًمٕمريّب ُمٜمذ أىمدم قمّمقره إمم  4

 ، ُُمٚمِؿي سمٛمذاه٥م اًمِّمٕمراء، ُمًتٔمِٝمٌر ًمٚم٘مقاذم اًمٕمرووّٞم٦م واًمِمقاهد اًمِمٕمرّي٦م اعمٛمّثٚم٦م هل٤م-زُم٤مٟمف

  أّن شم٘مديؿ اعم٤مّدة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٕمرووّٞم٦م ٓ يٜم٤مل ُمـ اعمًتقى إديّب اًمّرومٞمع اًمذي حيرص  3

هم٤مي٦ٍم ذم ىمّقة  اعم١مًّمػ قمغم شم٘مديؿ أُمثٚمتف وٟمامذضمف- وإّٟمف ذم اًمٗمّمٚملم يمٚمٞمٝمام يمٜم٤ّم أُم٤مم ُمتٜملَْم أدسمٞمَّلم

ٌِْؽ وٟمّم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمرة وشمالطمؿ إضمزاء وؾمٝمقًم٦م اعمخ٤مرج، وومؼ شمٕمٌػم اجل٤مطمظ وهق يّمػ  ًَّ اًم

 ظمػم اًمِّمٕمر-

 رابًعو ـ دروُس اإليامن يف افػصقل وافغويوت:

أفمٝمرت اجلزئٞم٤مُت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ هذه اًمقرىم٦م ُمٌٚمَغ اطمتٗم٤مء أيب اًمٕمالء سم٤معم٤مّدة اإليامٟمٞم٦ّم 

ة قمـ ؿمخّمٞم٦م َورِ  ٌَْؾ يمّؾ رء قمٔمٛم٦َم اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف وضمالَل اعمٕمؼم  قم٦م، شمٕمرُف ىم

ؾمٚمٓم٤مٟمف واُمتداَد ىمدرشمف، وشمٕمرف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف قمجَز اإلٟم٤ًمن ووٕمَٗمف واومت٘م٤مره إمم ظم٤مًم٘مف 

ف وم٘مد قمرف رسّمف- وىمد سمّٞمٜم٤ّم ىمٌُْؾ أّن أسم٤م اًمٕمالء  ًَ ذم يمّؾ رء، وىمد ىمٞمؾ ىمدياًم: ُمـ قمرف ٟمٗم

إٟمت٤مَج إدِب اجلٛمٞمؾ واًمت٠مًمٞمِػ اعمت٘مـ ه٦ٌٌم ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  إنّ  "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"يٕمت٘مد ذم 

 - "ومٝم٥ْم زم ُم٤م أسمٚمُغ سمف رو٤مك ُمـ اًمَٙمٚمِؿ واعمٕم٤مين اًمٖمراب"يٌٚمغ هب٤م رو٤مه، وذًمؽ إذ ي٘مقل: 

م ًمت٤مري   "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"وذم ُمًتٓم٤مقمٜم٤م اًم٘مقُل إّن إسمداع أيب اًمٕمالء إديّب ذم  ي٘مد 

سمّٞم٦م، قمغم اجلٛمٚم٦م، صقرًة ًمِمخّمٞم٦م أيب اًمٕمالء خمتٚمٗم٦ًم مت٤مًُم٤م قمـ اًمِمٕمر اًمٕمريّب واًمث٘م٤موم٦م اًمٕمر
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اًمّّمقرة اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٜمّٛمٓمّٞم٦م اًمتل ُرؾمٛم٧م ًمف وأريد هل٤م أن شمِمٞمع وشمًت٘مّر ذم إذه٤من- وؾم٠ميمتٗمل 

ُمـ مجٚم٦م ومّمقل اًمٙمت٤مب سمثالصم٦م ٟمامذج إظم٤مهُل٤م ىم٤مدرًة قمغم شم٘مديؿ شمّمّقر عم٤م ؿمئ٧ُم شم٘مديَٛمف ذم هذه 

، اًمذي ىمٚمٜم٤م إٟمف جيٛمع سملم أدب "إدَب اعم١مّدَب "اًمٕمالء إمم ُم٤م أؾمٛمٞمٜم٤مه  اًمقرىم٦م ُمـ اٟمحٞم٤مز أيب

 اًمّدرس وأدب اًمٜمّٗمس:

، واحلُْٙمُؿ ًَمُف ذم اًمٕم٤مىم٦ٌِم واعمٌتدأ- ٓ َيِرُد "  ي٘مقل ذم وَمّْمٍؾ:  0 ـِ ظمقُف اهللِ َُمٕم٤مىِمُؾ إَُْم

ـَ   ظم٤مًمُِؼ اًمٕمج٤مئ٥م وُمٌتدُع أزاِل؟ أي٘م
ٍ
ومام اؾمتٗمٝمَؿ،  قمٚمٞمف قَمَج٥ٌم، ويمٞمػ يٕمج٥ُم ُمـ رء

4 إّٟمام ختٓمُر عمـ شمْمٕمُػ ىمدرشُمف  ُ أهار اًمَٗمِٝمٛملم؟ - وٓ شَمْٕمرُض ًمف إُم٤مينُّ وهؾ يًتٗمِٝمُؿ قم٤ممِل

ـ  وأدُمٕمل ًمذًمَؽ ؿمٌٞمٝم٦ُم اًمَ٘مْٓمر- وـمقسمك  دون اعمراد- ومٚمٞم٧َم ضمًدي ُمـ ظمٞمٗمتف ُِمْثُؾ اًمِمَّ

َٚمَع شمرّٟمَؿ سم٤مًمّذيْمِر ُمع اًمٌٕمقض ًمٚمُٛمؽمٟم ٛملَم سم٤مًمتًٌٞمح شمرٟمُّؿ َهِزج اًمٜمّٝم٤مر ، طمّتك إذا اًمٜمّجُؿ ـمَ 

 إقمٔم٤مًُم٤م ًمقارِث اًمُقّراث- هم٤مي٦م-

 - شمٗمًػم: أزاُل مجُع َأَزٍل، وهق اًمدهُر- وَهِزُج اًمٜمّٝم٤مِر اًمّذسم٤مُب- واًمٌٕمقُض اًمٌؼُّ

 (-063)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص 

ـَ اًمْمٞم٤مَع  "  وي٘مقل ذم ومّمؾ آظمر:  9 َس ًمف، وُم٤م طَمِٗمظ أُِم ومٝمق ُم٤م طَمَرَس رسمُّؽ ومال حُمؽِْمَ

امُء ُمتك أَُمَر ُمٓمٞمٕم٦ٌم ًمف، وإرُض شم٘مٌُؾ أواُمره، واًمٜمّجقُم شم٤مسمٕم٦ٌم إرادشَمف- يٙمأل قم٤ٌمَده  ًّ طمٗمٞمٌظ- اًم

وم٧م أن هتجع أسمدا-  سمٕملم يمؼُمت قمـ اًم٘مذى، وهمٜمٞم٧ْم قمـ اإلصمِٛمِد، وَذُ

محًدا ًمَؽ إهلل4 ٓ أقمَٚمُؿ وىم٧َم إؾمٙم٤مٟمَِؽ زم ذم داِر اًمٌالء وىمد قمِم٧ُم ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿمئ٧َم، 

َُمـ، وم٢مذا ىمْمٞم٧َم قمٜمٝم٤م اًمّرطمٚم٦َم وم٠مقمٜمّل قمغم شمٚمؽ وأقمٞمش ُم٤م شمِم ٤مء، وأٟم٤م ؿم٤مٍك إًمٞمَؽ أصم٘م٤مَل اًمزَّ

اًمُٖمَّمِص واًمٖمٛمرات وم٢ميّن ُمٜمٝم٤م وَمِرٌق، ويب ُمـ احلٞم٤مة َُمَٚمٌؾ- قمغم أيّن أروُمُؾ ذم صمٞم٤مب ٟمَِٕمِٛمؽ 

، ومل ضُمُدًدا- أؿمٙمُرك وأٟم٤م ُُمِ٘مري سم٤مًمٕمجز قماّم جي٥م ًمؽ- ظمٚمْ٘مَتٜمل وٕمٞمًٗم٤م ومٕمٌدشمُّؽ قم٤ٌمدَة اًمْمٕمٗم٤مء

ٌٌَؾ َيِرُد سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌّم--- ًْ  ُأًْمَػ ُمـ اعمآصمِِؿ قَمًٌِدا- أٟم٤م سمرمحتَؽ ُمٙمٚمقٌء، وظمػُمك قمكمَّ ُُم

٤مرق4 وُمٜمف ًّ ُس اًم
ٌََؾ "شمٗمًػم: اعمُحؽَمِ أي اًمِّم٤مِة اًمتل شُمنق ُمٜمف-  "ٓ ىَمْٓمَع ذم طَمِري٦ًم اجل

 (-031   036)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص  "واًمَٕمٌُِد إٟمُِػ---
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، وىمٚمٌل ُُمٔمٚمٌؿ ًمٙمل يٜمػم- "ذم ومّمؾ صم٤مًم٨م:   وي٘مقل  4 ـَ ًُ أدقمقَك وقمَٛمكم ؾمٞمٌّئ ًمٞمح

ٌَّح ًمف  ـْ ؾَم وىمد قمَدًْم٧ُم قمـ اعمحّج٦م إمم سُمٜمٞم٤ّمِت اًمٓمريؼ، وأٟم٧َم اًمَٕمْدُل وُمـ قَمْدًمِؽ أظم٤مُف- ي٤م َُم

َرُة ؿَمَٗمِؼ اًمٖمروب- وإن يم٤من اًمّدُمُع ُيٓم َرُة  اًمٗمجِر ومُحْ  ومُحْ
ِ
ٗمئ همْمٌََؽ ُزْرىم٦ُم إوُُمؼ وُزْرىم٦ُم اعم٤مء

ومَٝم٥ْم زم قمٞمٜملَْم يم٠مهّنام همامُمت٤م ؿَمتِلر شَمٌالِن اًمّّم٤ٌمَح واعم٤ًمء، وارزىْمٜمل ذم ظمقومِؽ سمرَّ واًمدي وىمد 

ه إهداُء اًمّدقمقِة ًمف سم٤مًمٖمدّو وأص٤مل- وم٠َمْهِد، اًمٚمٝمّؿ، ًمف حتٞم٦ًّم أسم٘مك ُمـ قُمْروة اجلَْدب  وم٤مَد، سمرُّ

ـَ ُمـ سمقارق اًمٖماَمم،  شُمًٗمُر هل٤م فُمٚمٛم٦ُم اجلََدث وخيّي أهمؼُم وأذيمك ُمـ َوْرد اًمّرسمٞمع، وأطمً

ْ٘مٞم٤م ًمٞمس سمِراج- هم٤مي٦م ٗم٤مِة وَي٠ْمَرُج صمرى إرض، حتّٞم٦َم رضُمٍؾ ًمٚمُّ ًَّ  اًم

تلُّ ُمٓمُر اًمِّمت٤مء- ووم٤مَد ُم٤مَت-  شمٗمًػم: سُمٜمَّٞم٤مُت اًمّٓمريؼ اًمٓمُّرُق اخلٗمٞم٦ّم ُيَْمؾُّ ومٞمٝم٤م- واًمِمَّ

ٗم٤مُة شمراُب اًم٘مؼِم، ومجُٕمف ؾَمًٗمك، ويمؾُّ شُمراٍب ؾَمٗمً  ًَّ  ك4 ىم٤مل أسمق ذؤي٥م: واًم

 وم   ال شمٚمٛم   ِس إومٕم    ك ي   داَك شُمري    ُده٤م

 

 وَدقْمٝم      ٤م إذا ُم      ٤م همّٞمٌْتٝم      ٤م ؾَم      َٗم٤مهُت٤م 

 (-923)اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت، ص  

 وُم٤م خي٤مًُمف اعمرُء ضمديًرا سم٤معمالطمٔم٦م ذم هذه اًمٜمامذج ًمٚمٖمرض اًمذي ٟمحـ إزاءه ُم٤م ي٠ميت:

ا ًمٕمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ   اًمّروُح اًمِمّٗم٤مُف اًمَقِرُع اًمذي متتّع سمف أسمق اًمٕمالء- وهق رُ  0 وٌح ي٘مٌظ ضمد 

 اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف، وًمّمػمورة اإلٟم٤ًمن إًمٞمف ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف-

  إطم٤ًمُس أيب اًمٕمالء اًم٘مقيُّ سم٤مًمٜم َٕمؿ اًمتل يٖمدىمٝم٤م اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف وهق ذم هذه  9

 اًمّدٟمٞم٤م-

ًمٙمل   إحل٤مطُمف قمغم شم٘مّمػمه ذم اإلشمٞم٤من سمام يريض رسّمف، ودقم٤مؤه اعمٚمِظُّ أن هيّٞمئف ظم٤مًمُ٘مف  4

 يٙمقن قم٤مسمًدا سمٙمّؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمدرة-

م ذم  3 ٤م سملم آرشم٘م٤مء اًمّروطمّل وإداء اًمٚمٖمقّي اًمٕم٤مزم4 وي٘مد    يرسمط أسمق اًمٕمالء رسمًٓم٤م ىمقي 

 ومّمقًمف اًمٜمثري٦م ؿم٤مهًدا ىمقي ٤م قمغم اًمّّمٚم٦م اًم٘مقي٦م سملم احل٤ًمؾمّٞم٦م اًمّديٜمٞم٦م واحل٤ًمؾمّٞم٦م اًمٗمٜمّٞم٦م إدسمّٞم٦م-

م أسمق اًمٕمالء صقرًة ُمنم 2 ىم٦م ًمألدب اعم١مد ب اًمذي يًٛمق سم٤مًمٜمّٗمس ويرىّمل احلسَّ   ي٘مد 

 ويرشم٘مل سم٤مإلٟم٤ًمن ذم ُمدارج اًمٙمامل اإلٟم٤ًميّن-
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  ي٘م٤مل قمـ ُم١مًّمٗم٤مت اجل٤مطمظ إهّن٤م شُمٕمٚم ؿ اًمٕم٘مَؾ أّوًٓ وإدَب صم٤مٟمًٞم٤م، وذم ُم٘مدروٟم٤م أن  6

واًمٕمٛمكّم4 وشمٕمّٚمؿ ٟم٘مقل إّن شمّم٤مٟمٞمػ أيب اًمٕمالء شمٕمٚم ؿ اًمٕم٘مَؾ وإدَب واًمتدّيـ اإلجي٤ميّب اًمٜمٔمرّي 

 أيًْم٤م اًمٕمرسمّٞم٦م ذم ُمًتقي٤مٍت قمٚمٞم٤م ُمـ ومّم٤مطمتٝم٤م وىمّقة سمٞم٤مهن٤م-

 خومًسو ـ افؽؾؿي إخرة:

اًمٗمّمقَل "أفمٝمر ًمٜم٤م اًمٌح٨ُم واًمت٠مُّمؾ اًمذي شم٘مّدُم٧م ضمزئّٞم٤مشُمف أّن أسم٤م اًمٕمالء يم٤من ذم إُمالئف 

ُم٦م ومٞمام وصؾ قمغم ـماّلسمف حمٙمقًُم٤م سمَ٘مّْمٍد صُمٜم٤مئّل دمغّم قمغم اُمتداد اعم٤مّدة اًم "واًمٖم٤مي٤مت ٕمٚمٛمّٞم٦م اعم٘مدَّ

إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب- ويتٛمّثؾ ذًمؽ ذم أّٟمف أراد أن يٕمٚم ؿ همري٥َم اًمٕمرسمّٞم٦م وراىمَل أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م وىمْم٤مي٤م 

شم٤مرخيٝم٤م إديّب واًمث٘م٤مذّم ُمـ ظمالل ومّمقل أدسمّٞم٦ٍم قم٤مًمٞم٦م اعمًتقى ذم ُمْمامر اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م 

٦ًًم ذم اعم٘م٤مم مّحٚمٝم٤م ُمدًمقٍٓت شم٠مُمٚمّٞم٦ًم إيامٟمّٞم٦ًم ُمًتَٛمّدًة ُمـ اًمت٘مٚم ٞمد اًم٘مرآيّن واحلديثّل، وُم١مؾمَّ

إّول قمغم متجٞمد اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف وًَمْٗم٧ِم إٟمٔم٤مر إمم آي٤مشمف ذم إٟمٗمس وأوم٤مق- يم٤من 

أن يٕمٚم ؿ ـمٚم٦ٌَم اًمِٕمْٚمؿ ُمًتقى قم٤مًمًٞم٤م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦ّم  "اًمٗمّمقل واًمٖم٤مي٤مت"هؿَّ أيب اًمٕمالء ذم 

غم شمقؾمٞمع اًمٗمْم٤مء اعمٕمرذّم اإلياميّن قمٜمد اإلٟم٤ًمن- وصم٘م٤مومتٝم٤م سمامّدٍة روطم٤مٟمّٞم٦م ؿمٗمٞمٗم٦م ىم٤مدرٍة قم

ً٘م٤م عم٘مقًم٦ٍم ٟمدقمق إًمٞمٝم٤م ُمٜمذ سمٕمض اًمقىم٧م،  ٚم٦ُم اًم٘مقل هٜم٤م أّن طمٙمٞمَؿ اعمٕمّرة يٌدو هٝمٜم٤م حم٘م  وحمّم 

ُب "وهل   اًمذي يرشم٘مل سم٤مإلٟم٤ًمن ذم ُمٕم٤مرج اًمّرىمّل اإلٟم٤ًميّن- "إدُب اعم١مد 
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 .اجلغراؾقي افتورخيقي 

  .ــعون /ؾقـقؼقي 

 .ــعون وافؽـعوكققن يف أشػور افعفد افؼديؿ 

 .)افتحومؾ آؽريؼل ظذ افؽـعوكقغ )افػقـقؼقغ 

 .اخلالصي 

                                                   
(  حم٤مرضة أًم٘مٞم٧م ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات ذم ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمت٤مري )ه 0340رسمٞمع إول .  00 

 م-9000ؿم٤ٌمط .  93اعمقاومؼ 
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 اجلغراؾقي افتورخيقي:

سم٠موضم٤مري٧م وقم٤معمٝم٤م  ي ارشمٌط اؾمٛمفاًمذ C SCHAEFFERي٘مقل يمٚمقد ؿِمْٞمّٗمر 

 وٟمنمهت٤م- COLLEGE DE FRANCEاًم٘مديؿ، ذم حم٤مرضة أًم٘م٤مه٤م ذم ُمٕمٝمد ومرٟم٦ًم 

 0323ذم قم٤مم ش طمقًمٞم٤مت ُمٕمٝمد ومرٟمًف»

Annuaire Du Collège De France»:ش 

رأس ؿمٛمرة ]أوضم٤مري٧م م-م[ »وقمغم وصم٤مئؼ  (*)شاقمتامدا قمغم أًمقاح شمؾ اًمٕمامرٟم٦م»

 اًمدراؾم٤مت إصمري٦م اعم٘م٤مرٟم٦م اخل٤مص٦م سمٓمرؾمقس ]يمٞمٚمٞمٚمٞم٦م م-م[ اعمٙمتِمٗم٦م طمديث٤ًم، ويمذًمؽ قمغم

 وأرحي٤م ]اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م م- م[، صم٧ٌم أنَّ سمالد يمٜمٕم٤من اُمتّدت ُمـ خُتقم ومٚمًٓملم ُمع ُمٍم إمم 

٦ٌَم، واؾمتثٛمره٤م اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞمقن ُمٜمذ اًمٜم ّمِػ إول ًمألًمػ  ؾمٝمقل داٟمقٟم٤م )أوٜمف. أدٟمف( اخِلّْم

 اًمث٤مين )ق- م(-

قاطمؾ ُمرايمز ًمتج٤مرهتؿ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م--- وىمد سمٚمغ ُمـ ويم٤مٟمقا ي١مؾّمًقن قمغم اًمً

يمث٤موم٦م واؾمتٛمرار اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، أنَّ ُمٚمؽ صقر، ذم رؾم٤مًم٦ٍم ُمٜمف إمم )آُمقن طمقشم٥م 

اًمراسمع. اظمٜم٤مشمقن( اعم٘مٞمؿ طمٞمٜمئذ ذم )آظمٞم٧م آشمقن .شمؾ اًمٕمامرٟم٦م( ذيمر )داٟمقٟم٤م.أوٜمف( قمغم أهن٤م 

نمق وم٘مد اُمتدت سمالد يمٜمٕم٤من ُمـ ؿمقاـمئ اعمتقؾمط ، أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم(0)ُمـ سمالد يمٜمٕم٤من

اًمنمىمٞم٦م طمتك هنر اًمٗمرات--- وُمٕمٜمك ذًمؽ، أهن٤م همٓم٧َّم خمتٚمػ رسمقع ؾمقري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، اًمتل 

 ش-سمالد اًمِم٤مم»أـْمَٚمَؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرب ٓطمً٘م٤م: اؾمؿ 

                                                   
يمؿ، ضمٜمقيب اًم٘م٤مهرة، وشمرشمٗمع أـمالل اًمتؾ  439ي٘مع شمؾ اًمٕمامرٟمف قمغم اًمْمٗمف اًمنمىمٞم٦م ًمٜمٝمر اًمٜمٞمؾ، وقمغم سمٕمد  )*( 

ق- م(- وقمثر ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن  0463,0431) أُمقن طمقشم٥م اًمراسمع . اظمٜم٤مشمقن  إصمري قمغم ُمقىمع ُمديٜم٦م

اًمت٤مؾمع قمنم قمغم ةٛمققم٦م أًمقاح ومخ٤مري٦م شمتْمٛمـ رؾم٤مئؾ ُمت٤ٌمدًم٦م سملم اعمٚمقك وأُمراء يمٜمٕم٤من واًمراومديـ أًم٘م٧م 

 قمغم شم٤مري  شمٚمؽ احل٘م٦ٌم اًمت٤مرخيٞم٦م-اًمْمقء 
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وسم٤مإلو٤موم٦م إمم اؾمؿ يمٜمٕم٤من )سمالد اًمٖمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌالد اًمراومديـ(، ًمديٜم٤م ذم اًمًقُمري٦م 

 -(9)ق( وذم إيمدي٦م اؾمؿ )أُمقرو(، سمٛمٕمٜمك سمالد اًمٖمرباؾمؿ )ُم٤مرشم

وُمـ إؾمامء اًمتل ٟمجده٤م ذم ُمراؾمالت شمؾ اًمٕمامرٟم٦م إؿم٤مرة إمم سمالد يمٜمٕم٤من، أوسم٤مٕطمرى 

 ُمٜمٝم٤م، ُم٤م يكم: 
ٍ
 إمم ضُمْزء

ظم٤مرو: إؿم٤مرًة إمم اًمِمامل، ُمـ مِحَْص طمتك ختقم شمريمٞم٦م وسمالد اًمراومديـ، طمٞم٨م اٟمتنم 

 ّمػ إًمػ اًمث٤مين )ق-م( وقم٤مصٛمتٝمؿ )واؿمقيم٤مين.رأس اًمٕملم؟!(-احلقريقن اعمٞمت٤مٟمٞمقن، ذم ُمٜمت

 زاهل: قمغم اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ قمّٙم٤م طمتك ـمراسمٚمس- سمٛمٕمٜمك اًمرسمقع اعمْمٞمئ٦م-

هن٤مريٜم٤م: وهل اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ رسمقع ـمراسمٚمس ومحص طمتك اًمٗمرات، إؿم٤مرًة إمم سمالد 

يٜم٤م آٟمٗم٤ًم، أـمٚمؼ اًمًقُمريقن قمغم إهنر: اًمٕم٤ميص ؿمامًٓ، وم٤مًمٌٚمٞم  واخل٤مسمقر واًمٗمرات- ويمام رأ

 -(4)شمٚمؽ اًمرسمقع اؾمؿ )ُم٤مرشمق(، وإيمديقن اؾمؿ )أُمقرو( سمٛمٕمٜمك سمالد اًمٖمرب

رُمٜمـ. ًمٌٜمـ، طمٞم٨م ٟمجد)اًمراء. ر( حمؾ )اًمالم. ل( ذم اًمقصم٤مئؼ اعمٍمي٦م، ويمذًمؽ 

 ريتٞمٜمق. ًمٞمٓمقين، إؿم٤مرًة إمم هنر اًمٚمٞمٓم٤مين-

َـّ سمٕمْمٝمؿ أٟمف وٟمتقىمػ هٜم٤م قمٜمد اؾمؿ )ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م(، اًمذي أصم٤مر ضمدًٓ و ُم٤مزال،--- طمٞم٨م فم

، همػم اًمِمٕم٥م اًمٙمٜمٕم٤مين اًمت٤مرخيل---  ُوضمد ؿمٕم٥ٌم ومٞمٜمٞم٘ملي

وه٤م هٜم٤م ٟم٘مقل: إنَّ اًمتًٛمٞم٦م )اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م( دظمٞمٚم٦ٌم وٓ قمالىم٦م هل٤م اًمٌت٦م سمقصم٤مئ٘مٜم٤م اًم٘مديٛم٦م 

 اًمراومدي٦م . اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م .اعمٍمي٦م اًم ---

 ــعون/ ؾقـقؼقي؟

ؾ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞمقن اقمت٤ٌمرًا ُمـ قمٍم اًمؼموٟمز  اًم٘مديؿ، أوائؾ إًمػ اًمث٤مًم٨م )ق-م(  ؿمٙمَّ

ٟمز اًمقؾمٞمط ُمٓمٚمع إًمػ دول سمرزت يمٛمجٛمققم٤مت، اقمت٤ٌمرًا ُمـ قمٍم اًمؼمو –قمدة ُمدن 

 م(، ُمـ أمهٝم٤م: -اًمث٤مين )ق

 ةٛمققم٦م اعمدن اًمِمامًمٞم٦م وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ُمديٜم٦م رأس ؿمٛمرة )أوضم٤مري٧م(، وقمٛمري٧م- ,

 ضمزيرة أرواد ُمع ُمديٜم٦م ؾمٛمقرا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمؼم- ,
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ـ أمهٝم٤م: ضمٌٞمؾ. سمٞمٌٚمقس، صٞمدون. صٞمدا، سمئروت. سمػموت-ةٛمققم٦م اعم ,  دن اًمقؾمٓمك وُم

 ةٛمققم٦م اعمدن اجلٜمقسمٞم٦م: صقر، قمٙمق. قمٙم٤م ةدو )شمؾ اعمتًٚمؿ(- ,

اعمدن اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م: أورؿمٚمٞمؿ . اًم٘مدس، يرخيق. أرحي٤م،طمؼمون .  ,

 اخلٚمٞمؾ، ؿِمٙمِؿ )ؿِمِخؿ(. ٟم٤مسمٚمس اًم ----

 اًمدول شم٘مع همريب إهنر اًمثالصم٦م: اًمٕم٤ميص، اًمٚمٞمٓم٤مين وم٤مٕردن- –اعمدن  وٟمالطمظ، أنَّ أهمٚمٌٞم٦م هذه

واإلهمريؼ هؿ اًمذيـ أـمٚم٘مقا قمغم اًم٤ًمطمؾ إوؾمط ًمٌالد اًمِم٤مم اؾمؿ )ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م( 

( 3.24،03.930وقمغم أهٚمٝم٤م اؾمؿ اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم، ويم٤من ذًمؽ ذم ُمٚمحٛم٦م )إودؾمٞم٦م 

م(، صمؿ ؿم٤مقم٧م ذم اًمٙمت٤مسم٤مت ق-  2اعمٜمًقسم٦م إمم اًمِم٤مقمر اعمٚمحٛمل )ُهْقُِم روس، اًم٘م رن 

ق-م( --- وذم  2اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واًمالشمٞمٜمٞم٦م، اقمت٤ٌمرًا ُمـ اعم١مرخ )هرودوشمس اًم٘مرن 

( وأصٌح٧م ُمتداوًم٦ًم ذم اًمٙمت٤مسم٤مت  ـْ اًمٕمٍم احلدي٨م، أؿم٤مقمٝم٤م اًمٕم٤ممِل اًمٗمرٟمز )إرٟم٧ًم ُرَٟم

 اًمت٤مرخيٞم٦م وأصم٤مري٦م-

إٟمٌٞم٤مء اًمت٤مرخيٞم٦م واعمزاُمػم وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمّمقص اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ )اًمتقراة وؾم٤مئر أؾمٗم٤مر 

 اًم ---م-م( ٓ ٟمجد ومٞمٝم٤م أيَّ ذيمٍر ًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م أو ومٞمٜمٞم٘مٞملم-

)إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م، ؾمٗمر اًمرؤي٤م، وإقمامل، واًمرؾم٤مئؾ  (3)أُم٤م ذم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد

 (-90,99م-م(، ومٗمل )إٟمجٞمؾ ُمتك، اإلصح٤مح اخل٤مُمس قمنم 

إمم ٟمقاطمل صقر وصٞمدا، وإذا  ، صمؿ ظمرج يًقع ُمـ هٜم٤مك وذهٌقا90ٟم٘مرأ ُم٤م يكم: )

اُمرأٌة يمٜمٕم٤مٟمٞم٦م ظم٤مرضم٦م ُمـ اًمٌالد شمّمٞمح: َرمْح٤َمَك--- إن اسمٜمتل يتخٌٓمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ختٌٓم٤م 

ؿمديًدا---( ًمقىم٤مرٟم٤م هذه اًمٗم٘مرات سمام ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم )إٟمجٞمؾ ُمرىمس، اإلصح٤مح اًم٤ًمسمع، اًمٗم٘مرة 

، ٤92موُم٣م ُمـ هٜم٤مك، وذه٥م إمم ٟمقاطمل صقر، ومدظمؾ سمٞمت 93(، ٟمجد ُم٤م يكم: )93,96

وم٘مد ؾمٛمٕم٧م سمف وىمتئذ اُمرأٌة هل٤م اسمٜم٦ٌم صٖمػمة ومٞمٝم٤م روٌح ٟمجس--- ويم٤مٟم٧م اعمرأة وصمٜمٞم٦ًم، ُمـ أصٍؾ 

٤م سم٤مىمل إٟم٤مضمٞمؾ سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م،  ( وُمـ اعمٕمروف أنَّ إٟمجٞمؾ ُمتك يُمت٥ِم سم٤مٔراُمٞم٦م- أُمَّ ؾمقرير ومٞمٜمٞم٘مل 

 وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت شمًٛمٞم٦م )ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م( ذم إٟمجٞمؾ ُمرىمس-
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يٙم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م م-م( ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مؾمؿ يمٜمٕم٤من قمقو٤ًم قمـ وُمـ اعمدهش أن ٟمجد اؾمؿ )ٓود

)شم٤مري  سمػموت وسمٕمٚمٌؽ( ُمـ اًم٘مرن سمٕمٜمقان  9003ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، ذم يمت٤مٍب صدر قم٤مم 

 -(2)إول )ق-م( طمتك اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اعمٞمالدي اقمتامدًا قمغم ىمٓمٕمٝمام اًمٜم٘مدي٦م

ٝمؿ )ومٞمٚمٞم٥م طمتل( وُمـ هٜم٤م قمدم ىمٌقًمٜم٤م اًمتًٛمٞم٦م اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م، اًمتل اؾمت٤ًمهمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ وُمٜم

أنَّ اإلهمريؼ ىمد أـمٚم٘مقا هذه »( وهق اًمذي يٕمؽمف: 22( )صٗمح٦م ًمٌٜم٤من ذم اًمت٤مري ذم يمت٤مسمف )

اًمتًٛمٞم٦م قمغم مج٤مقم٦م اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم، اًمذيـ شم٤ٌمدًمقا اًمًٚمع ُمٕمٝمؿ، صمؿ أصٌح٧م هذه اًمتًٛمٞم٦م 

 ش-)ومٞمٜمٞم٘مل م- م( ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ُمرادوم٦ًم ًمٚمٗمٔم٦م يمٜمٕم٤مين

شمًٛمٞم٦م ومٞمٜمٞم٘مل مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦ًم ُمـ ىمٌؾ هقُمروس، يمام ضم٤مء آٟمٗم٤ًم،  )وه٤م هٜم٤م ٟم٘مقل: إنَّ 

 وهل ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ق-م، م-م- وًمٞمس ُمٜمذ أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي م-م(-

ش سمالد اخلْمقع»وسم٤مًمٜمًٌف ٕصؾ اؾمؿ )يمٜمٕم٤من( وُمدًمقًمف، وم٤مًمتقراشمٞمقن زقمٛمقا أهن٤م شمٕمٜمل 

٤م ومٞمٚمٞم٥م طمتل وم٘م٤مل:  سم٤مًمٜم٦ًٌم ش سمالد اًمقاـمئ٦م .اعمٜمخٗمْم٦م»إهن٤م شمٕمٜمل »ًمإلهائٞمٚملم اًم٘مدُم٤مء، أُمَّ

ًمٚمٌٜم٤من )إرض اعمرشمٗمٕم٦م ٟمٗمس اعمٙم٤من، ًمٌٜم٤من ذم اًمت٤مري ( وأو٤مف أنَّ أصؾ آؾمؿ ًمٞمس 

 ش-وٟمرضمح أٟمَّف طمقري )يمٜمجل( سمٛمٕمٜمك إرضمقان--- –ويمام فمٜمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم  –ؾم٤مُمٞم٤ًم،)هٙمذا( 

ب، ٕؾم٤ٌمٍب قمدٍة، ُمٜمٝم٤م وهٜم٤م أيًْم٤م، ٟمرى أنَّ رأي طمتل )احلقري م- م( ة٤مٟم٥ٌم ًمٚمّمقا

أنَّ اؾمؿ يمٜمٕم٤من يم٤من ُمٕمرووًم٤م وؿم٤مئًٕم٤م ذم اًمقصم٤مئؼ إيمدي٦م . اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م . اعمٍمي٦م ويمذًمؽ 

وم٤مؿمت٘م٤مق اؾمٍؿ ُمـ ُمّمدر ٓ قمالىم٦م ًمف سمؽماصمٜم٤م اًمٚمٖمقي اًم٘مديؿ، يتٜم٤مىمض ُمع ُم٤م هق ُمٕمروٌف ُمـ 

 طمٞمقي٦م ودوام اًمٚمٖم٤مت إيمدي٦م. اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م.اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م . أرُمٞم٦م إًم ---

٤مت اًمدظمالء: احلثٞملم واحلقريلم اعمٞمت٤مٟمٞملم واًمٙم٤مؿمٞملم إًم --- صمؿ قمدم شمراضمع أُم٤مم ًمٖم

اًمٚمٖم٦م أراُمٞم٦م سمٛمختٚمػ ومروقمٝم٤م أُم٤مم اًمٗمرس إمحٞمٜمٞملم واًمًٚمقىمٞملم اعم٘مدوٟمٞملم )اإلهمري٘مٞم٦م( 

واًمروُم٤من )اًمالشمٞمٜمٞم٦م(، وإوم٤ًمح اعمج٤مل ٓطمً٘م٤م ًمٚمٖم٦م ؿم٘مٞم٘م٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك اًمٍمحي٦م، شمٚمؽ 

ُم٤مم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، ذم اًمٕمٍم اًمٕمثامين، قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمّمالت اًمديٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمتل صٛمدت أ

 اعمِمؽميم٦م سملم ؾمٙم٤من اًمقـمـ اًمٕمريب واًمٗم٤محتلم اًمٕمثامٟمٞملم---
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وهٜم٤م ٟمرى أنَّ ُم٤م ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن )اسمـ ُمٜمٔمقر( ذم ُم٤مدة يمٜمع هق أىمرب ًمٚمّمقاب مم٤م ىم٤مًمف 

ٖم٦ًم شُمَْم٤مرع اًمٕمرسمٞم٦م--- واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞمقن يتٙمٚمٛمقن ًم»--- ومٞمٚمٞم٥م طمتل--- ضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 ش-ويَمٜمََع اًمٜمجؿ ُم٤مل إمم اًمٖمروب---

إنَّ رومْمٜم٤م اًمتًٛمٞم٦م اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م ًمٞمس أيم٤مديٛمًٞم٤م سمحًت٤م4 سمؾ ٕنَّ سمٕمْمٝمؿ زقمؿ أنَّ اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم 

هؿ همػم اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم وهم٤ممم سمٕمْمٝمؿ ومتقّهؿ وَأْوَهؿ أظمريـ أنَّ اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم هؿ ُمـ ٟمقٍع ظم٤مص 

Sui  Generis- 

: ومريدون أومذاذ[، يمام ضم٤مء قمغم صٗمح٤مت ةٚم٦م )ومٞمٜمٞم٘مٞم٤م( اًمتل ]سمح٥ًم اًمالشمٞمٜمٞم٦م

--- سمؾ هؿ همرسم٤مء قمـ أهؾ اعمنمق اًم٘مديؿ 0390أصدره٤م )ؿم٤مرل اًمُ٘مرم( اقمت٤ٌمًرا ُمـ قم٤مم 

 اًم ---

 ــعون وافؽـعوكققن يف أشػور افعفد افؼديؿ. -3

 يٜمت٤مسمٜم٤م اًمذهقل ًمدى ُمٓم٤مًمٕم٦م أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م، يٕمؽمف يمتٌتٝم٤م أنَّ 

اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم هؿ أهؾ إرض إصٚمٞمقن، وأنَّ اًمدظمالء اؾمتٕم٤مٟمقا هبؿ ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٤مهتؿ وًمٌٜم٤مء 

ٌُّقن ضم٤مم همْمٌٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وىمد أوٜم٤مهؿ اًمٖمؿُّ واحلًد- ضم٤مء  هٞمٙمٚمٝمؿ وُم٤ًميمٜمٝمؿ، صمؿ ٟمراهؿ يّم

( : )وإذا أدظمٚمؽ اًمرب إهلؽ إمم إرض اًمتل أىمًؿ ٔسم٤مئؽ 00,04. 6ذم ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م 

ويٕم٘مقب أن يٕمٓمٞمؽ إي٤مه٤م ُمدٟم٤م قمٔمٞمٛم٦م طمًٜم٦م مل شمٌٜمٝم٤م وسمٞمقشم٤م ممٚمقًءة يمؾَّ ظمػٍم إسمراهٞمؿ وإؾمح٤مق 

مل متأله٤م، وآسم٤مًرا حمٗمقًرة مل حتٗمره٤م، ويمروًُم٤م وزيتقًٟم٤م مل شمٖمرؾْمٝم٤م وإذا أيمٚم٧م وؿمٌٕم٧م وم٤مطمذر أن 

شمٜمًك اًمرب اًمذي أظمرضمؽ ُمـ أرض ُمٍم إًم ----( وذم ؾمٗمر اعمٚمقك إول خي٤مـم٥م اعمٚمؽ 

 (-90 ,2.03ر ـم٤مًم٤ًٌم ُمٜمف اعم٤ًمقمدة ذم سمٜم٤مء اهلٞمٙمؾ )ؾمٚمٞمامن طمػمام ُمٚمؽ صق

ه٤م أٟمذا ىمد ٟمقي٧م أن أسمٜمل سمٞمت٤ًم ٓؾمؿ اًمرب إهلل--- ومُٛمر سم٠من ُي٘مٓمع زم ُمـ أرز ًمٌٜم٤من، »

اُمل يٙمقٟمقن ُمع ظمداُمؽ، وأضمرة ظمداُمؽ أؤدهي٤م إًمٞمؽ سمح٥ًم يمؾ ُم٤م شمرؾمؿ، ٕٟمؽ  وظُمدَّ

 -ششمٕمٚمؿ أن ًمٞمس ومٞمٜم٤م ُمـ َيٕمِرف سم٘مٓمع اًمِمجر ُمثؾ اًمّمٞمدوٟمٞملم

ذم إؿم٤مرشمٜم٤م إمم ُم٤م ضم٤مء ذم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ُمـ أطمداٍث وأىمقال وطمٙم٤مي٤مت إًم --- وم٢مٟمٜم٤م 
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ٟمذيمره٤م يمام ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمص، سمٖمث ٝم٤م وؾمٛمٞمٜمٝم٤م وسمدون أن ٟمٚمج٠م إمم ُمٕم٤ميػم اًمٜم٘مد اًمت٤مرخيل 

اًمداظمكم واخل٤مرضمل، إذ ٓ ة٤مل ًمذًمؽ ذم قمج٤مًمتٜم٤م هذه- وُم٤م ىمّمدٟم٤م إٓ يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمام يم٤من 

 ل ذم ظم٤مـمر واوٕمل اًمٜمّمقص، وآـمالع قمغم ظمٗم٤مي٤م ـم٤ٌمقمٝمؿ وُمٙمٜمقن صدورهؿ-جيق

وُمْم٧م إي٤مم واًمًٜمقن قمغم آقمؽماف سم٠مؾمٌ٘مٞم٦م اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم وم٠مظمذٟم٤م ٟمًٛمع أصداء 

 أظمرى، دمحد سمٗمْمؾ أهؾ إرض اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم-

ق-م( سمح٥ًم )يمروٟمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(  2وه٤م هق )قم٤مُمقس ُمـ أٟمٌٞم٤مء اًم٘مرن 

( : )هٙمذا ىم٤مل اًمرب سم٥ًٌم 0.4,3م ذم ؾمٗمره، ومٞمٌدأ سمٚمٕمـ )دُمِمؼ ُيٕمٚمـ ٟمذير اًمِم١م

ُمٕم٤ميص دُمِمؼ اًمثالث وسم٥ًٌم إرسمع ٓ أرضمع قمـ طمٙمٛمل--- وم٠مرؾمؾ ٟم٤مًرا قمغم سمٞم٧م 

وم٠مرؾمؾ ٟم٤مرًا (- »0.1طمزائٞمؾ، ومتٚمتٝمؿ ىمّمقر سمٜمٝمدد إًم ---صمؿ يٚمتٗم٧م إمم ضمٜمقب ومٚمًٓملم )

ًم٘م٤مسمض قمغم اًمّمقجل٤من ُمـ ذم ؾمقر همزة ومتٚمتٝمؿ ىمّمقره٤م واؾمت٠مصؾ اًم٤ًميمـ ُمـ أؿمدود، وا

وم٠مرؾمؾ ٟم٤مرًا ذم ؾمقر (: »0.00صمؿ ي٠ميت دور صقر )ش- أؿم٘مٚمقن-- ومتٝمٚمؽ سم٘مٞم٦م ومٚمًٓملم---

 صقر هذه، اًمتل سمٜمك ُمٚمٙمٝم٤م طمػمام هٞمٙمؾ ؾمٚمٞمامن إًم ---ش- صقر، ومتٚمتٝمؿ ىمّمقرهؿ

، وًمٕمٜم٤مت ويمره وسمٖمض، شؿمحٞمؿ طم٘مد»وسمٕمد قم٤مُمقس هذا ي٠مشمٞمٜم٤م )أراُمٞم٤م وطمزىمٞم٤مل( سم  

ٝمؿ، إن مل يٙمـ احلًد، طمًد أىمقام أمه٤مج، ؿمٕم٤مرهؿ اًم٘متؾ واًمذسمح واًمدُم٤مر اهلل أقمٚمؿ سمدواومٕم

واًمتدُمػم )ؾمٗمر يِمقع( وؿمٕم٤مرهؿ وـمٌٕمٝمؿ اًمٖمدر، وإٓ ومٙمٞمػ ٟمٗمن دمديًٗم٤م يم٤مًمذي ضم٤مء 

قمغم ًم٤ًمن يم٤مئـ أـمٚم٘مقا قمٚمٞمف ًم٘م٥م )ٟمٌل( --- وىم٤مٟم٤م اهلل ؾمقء اًمالقمٜملم وه٤م هل سمٕمض زقم٘م٤مت 

ق-م(، ٓقمٜم٤ًم ُمديٜم٦م صقر، )اإلصح٤مح  226قم٤مم ٟمٌٞمٝمؿ طمزىمٞم٤مل سمٕمد ؾم٘مقط )دوًم٦م هيقذا 

ًمذًمؽ ىم٤مل اًمًٞمد اًمرب، ه٤م أٟمذا قمٚمٞمؽ ي٤م صقر، وم٠مصٕمد قمٚمٞمؽ ُأمم٤ًم يمثػمة، يمام ُيّمٕمد (: »96

ُمقن سمروضمٝم٤م وأطمرق شمراهب٤م وَأضمٕمٚمٝم٤م صخًرا  اًمٌحر أُمقاضمف ومٞمدُمرون أؾمقار صقر وهيد 

ُمؿ، وسمٜم٤مهت٤م اًمٚمقايت ذم احل٘مقل قم٤مرًي٤م--- ٕين أٟم٤م شمٙمٚمٛم٧م، ي٘مقل اًمًٞمد اًمرب وشمٙمقن هن٤ًٌم ًمأل

، وسمٕمد صقر ي٠ميت دور ُمٍم--- هذا سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل شُي٘متٚمـ سم٤مًمًٞمػ إًم ---

 ش-أٟمٌٞم٤مئٝمؿ»وهمػمه ُمـ 



  2010  حمورضات ادجؿع ظوم , 022 ,

 

 «افػقـقؼقغ»افتحومؾ اإلؽريؼل ظذ افؽـعوكقغ  -4

يمام ذيمرٟم٤م ,ًمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن ٟمْمع قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ؿمٜم٤مءة سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم إؾمٗم٤مر

ُمع ُم٤م ٟمجده ذم يمت٤مسم٤مٍت إهمري٘مٞم٦م ىمديٛم٦م--- ومِمت٤من سملم هذا وذاك--- وسمخالف أهمٚمٌٞم٦م  ,آٟمٗم٤مً 

أهؾ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ اًمٖم٤مسمريـ، مل يٜمٖمٚمؼ اإلهمريؼ اًم٘مدُم٤مء قمغم أٟمٗمًٝمؿ سمؾ أىم٤مُمقا ؿمتك 

اًمٕمالىم٤مت ُمع ضمػماهنؿ: اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم واعمٍميلم واإلؾمٞم٤مٟمٞملم )أىمقام آؾمٞم٦م اًمّمٖمرى( إًم --- 

وقمٓم٤مٌء وطمًٌٜم٤م أن ٟمٓم٤مًمع شمقاري  )هرودوشمس( ًمٜمدرك ُمٖمزى  ويم٤من سملم اًمٓمروملم أظمذٌ 

ذم وصم٤مئؼ إهمري٘مٞم٦م ش اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم»ظمٓم٤مسمٜم٤م--- وُم٤م ٟمٕمثر قمٚمٞمف ُمـ سمٕمض اًمتح٤مُمؾ قمغم اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم 

ىمديٛم٦م، ومٝمق ُمـ سم٤مب اعمٜم٤موم٦ًم اًمتج٤مري٦م واحلًد ووٕمػ اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م وهل أُمقر ؿم٤مئٕم٦م 

٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م- وه٤م هل سمٕمض اإلؿم٤مرات ُمٜمذ إزل وإمم يقُمٜم٤م هذا، ًمدى ؾم٤مئر اعمجتٛمٕم

 اإلجي٤مسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمًٚمٌٞم٦م: 

 وٟمزًم٧م إمم اًم٘م٤مقم٦م اعمٕمٓمَّرة طمٞم٨م ُٟمنمت(: »921,930ضم٤مء ذم اإلًمٞم٤مذة )اًمٜمِمٞمد اًم٤ًمدس 

 ُمـ اًمٗمْم٦م رائع ش- اًمًت٤مئر اعمزريمِم٦م، صٜمَٕمْتٝم٤م اًمٜم٤ًمء اًمّمٞمدوٟمٞم٤مت-- 
ٍ
وذم اإلؿم٤مرة إمم إٟم٤مء

( 130,132ر اًمٌٚمدان، ٟم٘مرأ ذم )اًمٜمِمٞمد اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ اجلامل يٗمقق يمؾَّ ُم٤م ٟمجده ذم ؾم٤مئ

 صٜمٕمف سمدىم٦م صٞمدوٟمٞمقن سم٤مًمٖمق اعمٝم٤مرة، وضم٤مء سمف رضم٤مٌل ُمـ ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م قمغم ُمرايمٌٝمؿ(-

 (-603,603أُم٤م ذم إوديًٞم٦م )اًمٜمِمٞمد اًمراسمع 

ُمـ سملم ؾم٤مئر اًمروائع اًمٗمٜمٞم٦م اعمقضمقدة ذم ىمٍمي اًمريٗمل أود إهداءك أمجٚمٝم٤م »

ىم٦م سمٓمٜمٝم٤م ُمـ اًمٗمْم٦م وُمرؿمٗمٝم٤م ُمـ اًمٕم٘مٞمؼ صٜمٕمٝم٤م وأٟمدره٤م--- ؾم٠مقمٓمٞمؽ آ ٟمٞم٦م ُُمٓمرَّ

 ش-هٗم٤ميًتقس، وأرؾمٚمقه٤م إزم ُمـ صٞمدون

 (422,300وذم إوديًٞم٦م أيًْم٤م )اًمٜمِمٞمد اًمراسمع قمنم

ومٌٕمد أن يذيمر أوديًٞمقس )قمقًمٞمس.أوًمٞمس(، وهق سمٓمؾ اعمٚمحٛم٦م، وُمٚمؽ ضمزيرة 

ٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م- وومد قمكم أطمد ذم ُمٓمٚمع اًمً»ايث٤ميم٤م )ذم اًمٌحر اإليقين( إىم٤مُمتف ذم ُمٍم ي٘مقل: 

ه١مٓء اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم، اًمذيـ يت٘مٜمقن اًمرواي٤مت اًمٖمري٦ٌم وهق اًمذي ضمٚم٥م ظمداقمف اعمّم٤مئ٥م ًمٕمددٍ 
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همٗمػٍم ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مئاًل:يمٞمػ أٟمف أىمٚمع سمف قمغم اعمريم٥م ُمتقضمًٝم٤م إمم ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م طمٞم٨م ُمًٙمٜمف 

 ش-ق اًمرىمٞمؼودم٤مرشمف، صمؿ سمٕمد ومؽمة ىم٤مده إمم ًمقسمٞم٦م )ًمٞمٌٞم٦م( طمٞم٨م يم٤من يقدُّ أن يٌٞمٕمف ذم ؾمق

طمٞم٨م ضم٤مء ُأٟم٤مٌس ُمـ (: »309,302وذم إوديًٞم٦م أيًْم٤م )اًمٜمِمٞمد اخل٤مُمس قمنم 

ومٞمٜمٞم٘مٞم٦م، ُمـ زُمرة أوًمئؽ اًمٌح٤مرة اجلِمٕملم اًمذيـ يٙمدؾمقن ذم ُمريمٌٝمؿ إؾمَقد خمتٚمػ أٟمقاع 

ؾمٚمٕمٝمؿ اًمرديئ٦م- ويم٤من يقضمد ذم ُمٜمزًمٜم٤م اُمرأٌة ومٞمٜمٞم٘مٞم٦ٌم ُم٤مهرٌة ذم صٜم٤مقم٦م اًمروائع اًمٗمٜمٞم٦م، 

ش- رأة اجلٛمٞمٚم٦م واًمرؿمٞم٘م٦م وحٞم٦م إهمقاء وومجقر ه١مٓء إوم٤مىملم اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملموراطم٧م هذه اعم

وشمْمٞمػ اًمرواي٦م أنَّ اعمرأة ُمـ أصؾ صٞمدوين وأن اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم ىم٤مدوه٤م صم٤مٟمٞم٦م إمم سمالده٤م--- )وم٠ميـ 

 اًمٗمجقر م- م(-

أُم٤م اعم١مرخ اًمٞمقٟم٤مين هرودوشمس، ومت٤مرة ٟمراه هي٤مضمؿ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم ]اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم سمح٥ًم 

,33,009( صمؿ ٟمراه حُيًـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ )اًمٙمت٤مب اًمث٤مين 0)اًمٙمت٤مب إول. اإلهمريؼ م-م[-

( ىم٤مئال: )ويم٤مٟمقا ]اإلهمريؼ م- م[ يٕمؽمومقن قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر ويمام ي٘متيض اًمٕمدل سمذًمؽ، 060

 وؾمٛمقه٤م احلروف اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م4 ٕن اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم أدظمٚمقه٤م إمم إهمري٘مٞم٦م-

 

 اخلالصي: -5

٤م، ٓسمدَّ ُمـ اإلطم٤مـم٦م سمٛمختٚمػ ُمٔم٤مهره ًمٜمُ٘مّدَر طمْم٤مرة ؿمٕم٥ٍم ُم٤م طمؼَّ ىَمدِره ,أ

وضمقاٟمٌف احلٞم٤مشمٞم٦م: ذم آىمتّم٤مد واًمٗمـ واًمديـ وؾم٤مئر اًمٜمِم٤مـم٤مت آضمتامقمٞم٦م، وقمدم 

 آىمتّم٤مر قمغم ُمٞمداٍن واطمٍد-

ٓ ي٘متٍم اًمٕم٤ممل اًمٙمٜمٕم٤مين قمغم ُمٗمٝمقم )يمٜمٕم٤من . ومٚمًٓملم( يمام ضم٤مء ذم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد  ,ب

ًمِم٤مم )ؾمقري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م م- م( وذًمؽ ُمٜمذ هن٤مي٦م اًم٘مديؿ، سمؾ يِمَٛمؾ خمتٚمػ رسمقع وُمٜم٤مـمؼ سمالد ا

 إًمػ اًمث٤مًم٨م ق- م، ٓؾمٞمام شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م همريب إهنر اًمثالصم٦م: اًمٕم٤ميص، اًمٚمٞمٓم٤مين، وم٤مٕردن-

ٓ يقضمد يمٞم٤مٌن واىمٕملي ًمِمٕم٥ٍم ومٞمٜمٞم٘ملر ىم٤مئٍؿ سمذاشمف واإلهمريؼ هؿ اًمذيـ أـمٚم٘مقا هذه  ,ج

اًمٕمٍم اهلقُمري، صمؿ شمٚم٘مٗمٝم٤م اعم١مرخ  اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٙمٜمٕم٤مين إوؾمط، اقمت٤ٌمًرا ُمـ
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اجلٖمراذم )هٞمٙم٤مشمٞمقس( وردَّده٤م اعم١مرخ هرودوشمس، وؿم٤مع اؾمتٕمامهل٤م ٓطمً٘م٤م ذم أداب 

( وهمػمه ُمـ E. Renanاإلهمري٘مٞم٦م . اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وسمٕمثٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم )اِرٟم٧ًم ُرُٟمـ 

 ٦ماًمٖمرسمٞملم ويمام ىمٚمٜم٤م ومٝمل شمًٛمٞم٦م دظمٞمٚم٦م، وٓ ٟمجده٤م ذم وصم٤مئ٘مٜم٤م اًم٘مديٛم

يٕمٙمس طِمْ٘مَد سمٕمض أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ قمغم اًمٕم٤ممل اًمٙمٜمٕم٤مين ُمًتقى مج٤مقم٤مشمف  ,د

اًمٌدائل ومهجٞمتٝمؿ- وُم٤م رواي٤مهُتؿ ذم ؾِمٗمر يِمقع وهمػمه ُمـ إؾمٗم٤مر قمـ ايمت٤ًمح وشمدُمػم 

وطمرق اعمدن اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م وإسم٤مدة ؾمٙم٤مهن٤م واًم٘مْم٤مء قمغم اًمزرع واًميع، وهل أُمقٌر مل شم١ميمده٤م 

يمؾُّ هذا إٓ اًمتٕمٌػم اًمّم٤مرخ قمـ همٚمٞمؾ صدورهؿ ووٖمٞمٜمتٝمؿ---  اًمدراؾم٤مت أصم٤مري٦م وًمٞمس

 وًمٞمس هل١مٓء اخلٌػمو )قمؼمان اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ( ًمٖم٦ًم أو يمت٤مسم٦ًم أو ُمٕم٤مرف طمرومٞم٦م . شم٘مٜمٞم٦م-

٤م سملم ومري٘ملم، سمام  ,ه  ًً ٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤مرٟم٦م سمٕمض اًمٜمّمقص اإلهمري٘مٞم٦م اًمتل شمٕمٙمس شمٜم٤موم

 ًم٘مديؿ-ٟمجده ُمـ هبت٤من وٟمٛمٞمٛم٦ٍم وومِري٦ٍم ذم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد ا

وُم٤م زال سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اًمٕمرب وإورسمٞملم وهمػمهؿ يًػمون قمغم هن٩م اعم٤ميض 

. أصم٤مري٦م اعم٘م٤مرٟم٦م،  اإلهمري٘مل . اًمتقرايت، خم٤مًمٗملم سمذًمؽ ٟمت٤مئ٩م ؿمتك اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م

 اًمتل شمدطمض شمٚمؽ إسم٤مـمٞمؾ وإىم٤مويؾ واعمزاقمؿ-

ٓمدُمقا سم٘مرـم٤مضم٦م، اسمٜم٦م اٟمت٘مٚم٧م قمدوى اًمتح٤مُمؾ ُمـ اإلهمريؼ إمم اًمروُم٤من اًمذيـ اص ,و

)جي٥م شمدُمػم ىمرـم٤مضم٦م(، اعمٜمًقب إمم  Delenda est Carthagoصقر اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م وؿمٕم٤مر 

ق- م(- اًمذي يم٤من يرّدده ذم هن٤مي٦م ظمٓمٌف  943,033رضمؾ اًمدوًم٦م اًمروُم٤مين )يم٤مشمق اًم٘مديؿ 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، أصٌح رُمَز وهدَف إوؾم٤مط اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذات اًمٜمٗمقذ، إمم أن متٙمٜمقا ُمـ شمدُمػم 

وطمرىمٝم٤م وًمٕمٜمقا يمؾَّ ُمـ يًٕمك إمم سمٜم٤مئٝم٤م ُمـ ضمديد--- ويم٤من هذا أطمد أؾم٤ٌمب  ىمرـم٤مضم٦م

اهمتٞم٤مل يقًمٞمقس ىمٞمٍم، وىمد اهتٛمقه سمذًمؽ--- وإو٤موم٦ًم إمم ذًمؽ، ؿم٤مع ذم اًمٙمت٤مسم٤مت اًمالشمٞمٜمٞم٦م 

اًمالشمٞمٜمٞم٦م شمٕمٜمل )اًمث٘م٦م،   Fides---ويمٚمٛم٦م Punica Fidesشمٕمٌػٌم ذو ُمٖمزى ودًٓم٦م، أٓ وهق 

 اًمققمد، اًم٘مقل احلؼ اًم (-

وشمرمجتٝم٤م احلرومٞم٦م هل )اًمققمد، اًم٘مقل اًمٗمقين( ]سمٛمٕمٜمك اًم٘مرـم٤مضمل م-م[ واعم٘مّمقد 
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قمٜمدهؿ )ؾمقء اًمٜمٞم٦م اًم٘مرـم٤مضمٞم٦م(--- واًمٕمجٞم٥م أنَّ اًمروُم٤من يٕمؽمومقن سمٗمْمؾ اًم٘مرـم٤مضمٞملم، 

ورصم٦م طمْم٤مرة صقر اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م، ٓؾمٞمام سمٗمـ اًمٕمٚمقم اًمزراقمٞم٦م وشم٘مٜمٞم٦م سمٜم٤مء ُمرايمٌٝمؿ وؾمٗمٜمٝمؿ، صمؿ 

٘مرـم٤مضمل، وهٜم٤م يٙمرر اًمت٤مري  إُمر ٟمٗمًف سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهؾ اًمٕمٝمد ٟمراهؿ جيحدون اجلٛمٞمؾ اًم

 اًم٘مديؿ ويمٜمٕم٤مٟمٞمل ومٚمًٓملم---

ًمٕم٥م أؾمالومٜم٤م اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞمقن اًمدور إيمؼم ذم اًمتٓمقر احلْم٤مري . اًمث٘م٤مذم ًمٕم٤ممل اًمٌحر  ,ز

اعمتقؾمط، ذم ة٤مٍٓت ؿمتك: اًمٙمت٤مسم٦م )إسمجدي٦م(، شم٘مٜمٞم٦م اعمالطم٦م اًمٌحري٦م، ومـ قمامرة اعمدن، 

 ٤مرة اًمدوًمٞم٦م، ومـ صٜم٤مقم٤مت اًمؼموٟمز إًم ----أؾم٤مًمٞم٥م اًمتج

ق- م،  243سمٕمد ؾم٘مقط سم٤مسمؾ، قم٤مصٛم٦م اًمدوًم٦م اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م احلديث٦م ]اًمٙمٚمدي٦م م- م[ قم٤مم  ,ح 

اٟمدصمر وه٩م احلْم٤مرات ذم وـمٜمٜم٤م اًمٕمريب اًم٘مديؿ طمتك ومجر اإلؾمالم، وأطم٤مط اًمٖمٛمقض قمٔمٛم٦م 

طمقارض سمالد شمراث ُم٤مري وإيٌال، وسم٤مسمؾ وٟمٞمٜمقى، وأوهم٤مري٧م وصقر، وهمػمه٤م ُمـ ُمدن و

اًمِم٤مم واًمراومديـ، ُم٤م قمدا سوح وادي اًمٜمٞمؾ، اًمتل شمِمػم إمم سمديع طمْم٤مرة ُمٍم ذم اًم٘مرون 

ًمٙمت٦ٌم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ومٙم٤من اًمتِمقيف وشمِمقيش  ,يمام ي٘مقًمقن ,اخل٤مًمٞم٦م، وظمال اجلق

إُمقر وإومٙم٤مر واًمٖمٌـ واًمٖمش--- ُمع سمٕمض اًمتح٤مُمؾ اإلهمري٘مل . اًمروُم٤مين--- واًمْمحٞم٦م 

 ة أؾمالومٜم٤م اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم وشمراصمٝمؿ وُم٤م زال اًمنم يٚمحؼ سمٜم٤م، ٟمحـ إطمٗم٤مد---يم٤مٟم٧م طمْم٤مر
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 اًم٘م ٤مهرة، يم ؿ ضمٜم قيب 439 سمٕم د قم غم ,اًمٜمٞم ؾ ًمٜمٝم ر اًمنم ىمٞم٦م اًمْم ٗمف قم غم اًمٕمامرٟم ف شمؾ ي٘مع  (*)

 0431 ,0463 اًمراسمع.اظمٜم٤مشمقن طمقشم٥م ُمديٜم٦م )أُمقن ُمقىمع قمغم اًمتؾ إصمري أـمالل وشمرشمٗمع

 ُمت٤ٌمدًم٦م رؾم٤مئؾ شمتْمٛمـ ومخ٤مري٦م أًمقاح ةٛمققم٦م قمغم قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن هن٤مي٦م ذم وقمثر -م( .ق

 .اًمت٤مرخيٞم٦م احل٘م٦ٌم شمٚمؽ شم٤مري  قمغم اًمْمقء أًم٘م٧م واًمراومديـ يمٜمٕم٤من وأُمراء اعمٚمقك سملم

( ) Uf. C. Schaeffer, Ugaritica III. Mission de Ras- Shamra VIII, 

Paris     . Résumé de la XXII
e 

campagne de fouillles à Ras- 

Shamra- Ugarit-    
a
. AAAS,   ,     , pp.    -   .. 

 دُمِمؼ: إؾمٓمقرة واًمت٤مري ، ُمـ ذايمرة احلجر إمم ذيمرى اًمٌنم،اٟمٔمر، حمٛمد حمٗمؾ،   (9)

 -22,26، ص9002ُمٜمِمقرات إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمدُمِمؼ، قم٤مصٛم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

٦م اًمنمىمٞم٦م، ـمٌٕم٦م صم٤مًمث٦م، اعمٕمتٛمدة هل، دار اعمنمق، اعمٓمٌٕم ٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس  (4)

 -0322سمػموت، ًمٌٜم٤من 

( )  Ziad Sawaya, Histoire de Bérytos et d' Héliopolis d' après leurs 

monnaies, I
e
 siècle av. J.C. –III

e
 siècle ap. J.C., IFPO, BAH, 

T.   , Beyrouth,     , pp.   ,    -   ,     R  -  . 

( ) R.de Vaux O.P.t, Histoire Ancienne d'Israël, des Origines à 

L'installation en Canaan, Lib. Lecoffre, Paris     , pp.  

   -   ,    ,    ,     etc… 
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 صنود اللغة العسبية عرب العصوز

 ومسوىتَا يف التطوز

 

 د. ظؿر صوبسقغأ. 

 (*)ادجؿعظضق   

 
 وافسالم ظؾقؽؿ ورَحي اهلل

 

إؾمت٤مذ اًمديمتقر  ،ُمروان اعمح٤مؾمٜمل رئٞمس ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مؾمٞمدي إؾمت٤مذ اًمديمتقر 

 ؾمٞمدايت آٟم٤ًميت ؾم٤مديت  ،اًمزُمالء اعمجٛمٕمٞمقن ع، رئٞمس اعمجٛمحمٛمقد اًمًٞمد ٟم٤مئ٥م 

رهم٧ٌم ذم اعمِم٤مريم٦م ذم اطمتٗم٤مل يقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هبذه اًمٙمٚمٛم٦م طمقل سمٕمض ٟمقاطمل مج٤مل 

ريد إفمٝم٤مره ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم هذه اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وًمٙمـ مل شمتح٘مؼ رهمٌتل شمٚمؽ ذم وىمتٝم٤م- وُم٤م أ

اًمٙمٚمٛم٦م هق قمدم صح٦م ُم٤م يدقمٞمف اًمٌٕمض سم٠من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذات ُمًتقي٤مت خمتٚمٗم٦م وأىمّمد هٜم٤م 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٗمّمحك أو اًمٗمّمٞمح٦م وأريد إفمٝم٤مر ىمدرة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمقايم٦ٌم يمؾ 

 اًمتٓمقرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م وًمٙمـ اًمت٘مّمػم هق ومٞمٜم٤م ومٜمحـ ٟمتٙم٤مؾمؾ-

هش أن دمد ًمٖم٦م شمًتٓمٞمع ىمراءة ؿمٕمره٤م وٟمثره٤م اًمذي يمت٥م ُمٜمذ ىمرون- وم٤مًمٚمٖم٤مت ُمـ اعمد

إورسمٞم٦م اعمٕم٤مسة دون اؾمتثٜم٤مء ٓيًتٓمٞمع اًم٘م٤مرىء اعمٕم٤مس أن يٗمٝمؿ أي رء يُمت٥م هب٤م ىمٌؾ سمْمع 

ٟمٙمٚمٞمزي٦م اًمتل ٤مضم٦ٍم إمم إٟم٤ًمٍن وٚمٞمٍع سم٤مًمٚمٖم٦م اإلُمئ٤مت ُمـ اًمًٜملم وم٘مط- ومٙمت٤مسم٤مت ؿمٙمًٌػم ُمثاًل سمح

 -وىمس قمغم ذًمؽ ًمٖم٤مت أورسم٤م إظمرى قمٍم ؿمٙمًٌػم يمل يًتٓمٞمع ومٝمٛمٝم٤م- يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدًة ذم

                                                   
اعمقاومؼ  ,ه 0340. رُمْم٤من  09سمت٤مري  ( حم٤مرضة أًم٘مٞم٧م ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات ذم ةٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م *)
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ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ وًمٙمـ اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ص٤مُمدة  واجلقاب قمغم ذًمؽ أن اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م 

أي٤مم قمٍم آزده٤مر اهلٚمٜمًتل ذم إًمػ إول ىمٌؾ اعمٞمالد هل همػم اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤مسة 

 أن وشمقضمد سمٞمٜمٝمام  اظمتالوم٤مٌت يمٌػمة-اًمتل يتٙمٚمؿ هب٤م اًمٞمقٟم٤مٟمٞمقن 

ٟم٠ميت أن إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأول ُم٤م يٌٝمرٟم٤م ومٞمٝم٤م أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ُأٟمزل ُمٜمذ أيمثر 

( قم٤مم ٓشمزال ًمٖمتف ُمٗمٝمقُم٦ًم وٓشمزال ًمٖمتف هل ًمٖم٦م اًمٕمرب سمٕمد يمؾ هذا اًمزُم٤من- 0300ُمـ )

مل يتٖمػم واجلقاب هذا  وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ إنَّ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ىمدؾمٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين، اًمذي

 صحٞمح وم٤مًم٘مرآن هق اًمذي طم٤مومظ قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمؼم اًم٘مرون- 

ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م ؾمٜمٜمٔمر ذم ٟمامذج ُمـ اًمٜمّمقص اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ سمدأ شمدويٜمٝم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم 

 وطمتك أن ُمع ُم٘م٤مرٟم٦ٍم سمٞمٜمٝم٤م-

ٓ أريد هٜم٤م أن أدظمؾ ذم اًمنمح إديب واًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ٕير ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل 

رضمؾ  ٤مؾم٠مورده٤م ومٝمذا ًمٞمس ُمـ اظمتّم٤ميص، وًمٞمتف يم٤من، وأشمرك ذًمؽ ًمٚمٖمقيلم إضمالء- إٟمام أٟم

 ُمـ هذه إُم٦م يًتٛمتع سمٚم٤ًمٟمٜم٤م اًمٕمريب وسمجامًمف وي٤م ًمف ُمـ ًم٤ًمن ُمٌلم-

إنَّ أىمدم اعمدوٟم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؿمٕمًرا وهذا هق إُم ر اًم رائ٩م قمٜم د أهمٚم ٥م اًمِم ٕمقب- 

 ؾم تف ومج٤مًم ف وؾم ٌٙمف طمت ك ي٠مشم  ل اًمٞم قم اًم ذي وم٤مًمِمٕمر ؾمٝمؾ احلٗم ظ ذم اًم ذايمرة سمً ٥ٌم ؾمال

ن ومٞمف-  ُيدوَّ

وهلذا اًم٥ًٌم ؾم٠مسمدأ سم٢ميراد أُمثٚم٦م ُمـ اًمِمٕمر اجل٤مهكم وُمـ صمؿ اًمِمٕمر ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد 

إمم أن ٟمّمؾ إمم ؿمٕمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم واًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي- وهمريض ُمـ قمْرض 

يًتٓمٞمع اسمـ اًمٞمقم أن يٗمٝمؿ ؿمٕمر ُم٤م هذه اًمٜمامذج هق إفمٝم٤مر اًمّمٛمقد اًمٚمٖمقي ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذ 

( قم٤مم دون اًمٕمقدة إمم ُمٕمجؿ - يمام أٟمف ؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م ُمـ إُمثٚم٦م أشمٞم٦م شمٓمقر اًمٚمٖم٦م 0200ىمٌؾ )

 ًمتتامؿمك ُمع احلداصم٦م واًمتٕم٤مسمػم اًمٕمٍمي٦م ًمٙمؾ قمٍم-

ٟمٌدأ ُمـ ؿمٕمر زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك، وإن مل يٙمـ ُمـ قمٍم اجل٤مهٚمٞم٦م اًم٘مديؿ وًمٜمًٛمع ُم٤م 

 تف:ي٘مقًمف ذم ضمزء ُمـ ُمٕمٚم٘م
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ـْ َيِٕم ْش   ؾمئٛم٧ُم شمٙم٤مًمٞمَػ  احلٞم٤مِة  وُم

ـْ شمُّم٥م  رأي٧ُم اعمٜم٤مي٤م ظمٌَط قمِمقاَء ُم

 وأقمٚمُؿ ُم٤م ذم   اًمٞمقِم  وإُمِس  ىمٌَٚم ف

ـْ  ٓ ُيّم  ٤مٟمِع  ذم  أُم  قٍر   يمث  ػمٍة   وُم  

 ٞمٌخْؾ  سمٗمْم ٚمفوموُمـ يُؽ ذا  ومْمٍؾ  

     

 صمامٟملَم طمقًٓ ٓ أسم٤مًمَؽ ي٠ًممِ  

ْر ومٞمٝمرمِ   مُتْتف وُمـ خُتٓمِكء ُيٕمٛمَّ

 ًمٙمٜمٜمل قمـ قمٚمِؿ ُم٤مذم همٍد قمِٛملو

ْس سم٠مٟمٞم٤مٍب ويقـَم٠م سمٛمٜمًؿِ  يْم  رَّ

ـَ قمٜمُف وُيذُمؿِ   قمغم ىمقُِمف ُيًتٖم

ُمـ ي٘مرأ هذا اًمِمٕمر اًمٞمقم وسمٕمد ُم٤مي٘مرب ُمـ اًم٘مرون اخلٛم٦ًم قمنمة جيده ؿمٕمًرا ضمزًٓ  

مجٞمالً ُمٗمٝمقًُم٤م ٓ خيتٚمػ قمـ أؿمٕم٤مر أي٤مُمٜم٤م هذه ومٝمؾ ذم أي٦م ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت اًمٕم٤ممل ؿمٕمٌر ص٤مُمٌد 

 أ اًمٞمقم يمام يم٤من ي٘مرأ طمٞمٜمئذ- ُي٘مر

وأٟم٤م ٓ أٟمٙمر اؾمتخداُمف ذم أسمٞم٤مٍت أظمرى ُمـ هذه اًم٘مّمٞمدة ًمٌٕمض إًمٗم٤مظ اًمتل شمدلُّ 

قمغم أؿمخ٤مٍص ُمـ ذًمؽ اًمزُم٤من ٟٓمٕمرومٝمؿ أو أُم٤ميمـ همػم ُمٕمرووم٦م ًمديٜم٤م أن، وًمٙمـ ذًمؽ 

 ٓيٌدل ُمـ أُمر اؾمتٛمراري٦م اًمٚمٖم٦م قمؼم اًم٘مرون ُمٗمرداٍت وصٞم٤مهم٦ًم وٟمحًقا- 

اًمٕمٍم إُمقي وٟم٘مرأ ُمـ ؿمٕمر مجٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٕمذري اًم٘مْم٤مقمل )مجٞمؾ صمؿ ٟمٛمر ذم 

 ًمٚمٝمجرة:   29سمثٞمٜم٦م( اعمتقرم قم٤مم 

 ارمحٞمٜم   ل وم٘م   د سمٚمٞم   ٧م ومحً    ٌل

 َُٓمٜمِ   ل ومٞم   ِؽ ي   ٤م سمثٞمٜم   ٦ُم ص   حٌل 

 ٓ شمٚمقُم  قا ىم  د أىم  رَح احل  ٥مُّ ىمٚمٌ  ل

 

 ي  ٤م سمثٞمٜم  ٦م طمً  ٌل 
ِ
 سمٕم  ض ذا اًم  داء

 زقم    ؿ اًمٜم    ٤مس أن دائ    ل ـمٌ    ل

 أٟم     ٧م  واهلل  ي     ٤م  سمثٞمٜم     ٦م ـمٌ     ل

هؾ هٜم٤مك أطمد ُمـ احل٤مرضيـ اؾمتث٘مؾ ؿمٞمئ٤م ذم هذا اًمِمٕمر اجلٛمٞمؾ اًمذي يدق قمغم أوشم٤مر  

 اًم٘مٚمقب اًمتل يمقاه٤م داء احل٥م؟

وٟمٜمٓمٚمؼ أُم٤مُم٤م ُم٤مي٘م٤مرب اًم٘مرون اًمثالصم٦م ًمٜمجد أسم٤م ومراس احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد سمـ محدان 

 ( ه  اعمٕمروف سم٠ميب ومراس احلٛمداين ي٘مقل ذم ؿمٕمرًمف : 490,421)

  يب ي     ٤م ًمٞم     ُؾ ُم     ٤م أهمٗم     َؾ قم     ام

 

 ومٞم        ؽ وأطمٌ        ٤ميب طمٌ        ٤مئٌل 
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 ي  ٤م ًمٞم  ُؾ ٟم  ٤مم اًمٜم  ٤مُس قم  ـ ُمقضَم  ع

        

 قم       غم ُمْم       جِٕمف ٟم       ٤ميب 
ٍ
 ٟم       ٤مء

ٌَّ      ٧ْم  ًم      ف  ري      ٌح  ؿم      ٤مُمٞم٦مٌ    ه

 

 ُمَت       ٧م إمم اًم٘مٚم       ٥م سم٠مؾم       ٤ٌمب 

 أَدت  رؾم     ٤مِٓت  طمٌٞم     ٥ٍم ًمٜم     ٤م 

 

 ومٝمٛمتٝم     ٤م ُم     ـ سم     لِم أص     ح٤ميب 

ىم٦م ومٜمرى ًمٖم٦م ٓ ختتٚمػ قمـ ًمٖم٦م أي٤مُمٜم٤م هذه سمٕمد ُميض أيمثر ُمـ أًمػ ؾمٜم٦م ُمٕمؼم    ة قمـ ر 

 اعمِم٤مقمر هلذا اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرس ُمرهػ احلس-

وٟم٠ميت إمم اعمٕمري طمٙمٞمؿ دهره واًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم اًمذي هق أسمق اًمٕمالء أمحد اسمـ قمٌد اهلل سمـ 

 ( ه  وًمٜمًتٛمع إمم ىمقًمف :464,333ؾمٚمٞمامن اعمٕمري )

َـّ  اًمٗمت     ك  سمٗمْم     ٍؾ               ٌَ  ٓ يٕمج     

 

 ك  سمققم       دِ  وم٢مٟمَّ       ف  ُم٘متْم        

 

 

 

 ذم اعمٕم     ٤مزم  ي٘م     قل ضم     ٤موزُت 

          

 آَل  ؾم         ٕمٞمٍد  وآل  ؾم         ٕمدِ  

 

 

 ومٚم    ٞمَس وم    قىمل وًم    ٞمَس ُم    ثكِم  

         

 وًم   ٞمَس ىم   ٌكم وًم   ٞمس سمٕم    ِدي 

 واًم      دُه   ظمّمَّ      ف    سمٕم      دوى    

        

 ُم    ـ ُمقشمِ    ف واحل    امم يٕم    دي 

 أوَدى  سمٗمرؾم     ٤من  يم     ؾ  ضمٞم     ٍؾ  

           

ٌْط وم     ٞمٝمؿ وضَمْٕم     دِ    ُم     ـ ؾَم     

 -------------------------------------------- 

 وم٤محلٛم      د  هلل  ىم      ؾ  ظم      ػمي        

 

 وص    ٤مر ىم    ريب ٟمٔم    ػم سمٕم    دي 

ـَ اعمٜم٤مي     ٤م   وىم     د  سم     دا  زم ُِم     

             

 سم٤مرىم        ٦ٌم  آذٟم        ٧م   سمرقم        د 

أٓ ٟمرى هٜم٤م اؾمتٛمرار اًمٕمرسمٞم٦م ذم ووقطمٝم٤م اًمٕمٍمي وهل مترُّ قمؼم اًم٘مرون دون أن شمٗم٘مد  

 ت وصٞم٤مهم٦م وٟمحقا ويٗمٝمٛمٝم٤م اًمٙمؾ؟ ىمقهت٤م وومّم٤مطمتٝم٤م وصٛمقده٤م اًمٌٜمٞمقي وأيْم٤م ُمٗمردا

 199وسمٕمد ُم٤م يزيد قمغم اًم٘مرون اًمثالصم٦م ٟم٘مرأ ؿمٕمًرا إلسمراهٞمؿ اًمٓمؼمي اًمٕم٤ممل اعمتقرم قم٤مم 

 ًمٚمٝمجرة  وهق اًمٕمٍم اًمذي اقمتؼمه سمٕمْمٝمؿ قمٍم آٟمحٓم٤مط اًمٚمٖمقي ومٜم٘مرأ ؿمٕمرا وٓ أرق:

 همراُِم  ل سمً  ٙم٤مِن اًمٕم  ذي٥م ُم٘م  ٞمؿ     

 

 وص  ؼِمي قم  ديؿ واًمٗم  ١ماد يمٚم  ٞمؿُ  

بوىمٚمٌ ل ُم     ـ ـم قل اًمٌٕم  ٤مد ُمٕم  ذَّ

     

 إنَّ  قم   ذاَب  اًمٕم٤مؿم   ٘ملم  أًم   ٞمؿُ  
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 جي   ٤مذسُمٜمل داقِم   ل اًمٖم   راُم إًم   ٞمٙمُؿ   

    

 وي٘مٕم  ُدين قم  ٜمٙمؿ أؾًم  ك ومه  قمُ  

 ل ُمراَده ٤م    ِومٚمق أٟمَّٜمل ُأقمٓم ل ًمٜمٗمً  

 

 ًمٙمٜمْ  ٧ُم إمم شمٚم  َؽ اًمقضم  قِه أؿم  ٞمؿُ  

 يِم٤مهُديمؿ ىمٚمٌ ل قم غم اًمٌٕم ِد دائ اًم  

    

ٟمق    قمٔم  ٞمؿُ وهي  قى  ُدُٟم  ًقا  واًم  دُّ

ومتيض إي٤مم واًم٘مرون واًمٕمرسمٞم٦م ص٤مُمدٌة ومٜمراه٤م ذم ؿمٕمر حمٛمقد ؾم٤مُمل سم٤مؿم٤م اًم٤ٌمرودي،  

اًمٗم٤مرس اًمقـمٜمل، شمت٠مًمؼ ويم٠مهن٤م قمروٌس ؿم٤مسم٦ٌم مل مترَّ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرون واًم٘مرون- وٟمرى ذم ؿمٕمره 

شمٓمقًرا يتالءم ُمع طم٤مرضه ُمـ طمٞم٨م اؾمتخداُم إًمٗم٤مظ سمٛمٕم٤مٍن ُمٕم٤مسٍة مم٤م يدلُّ قمغم ُمروٟم٦م 

 اًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مٟم٥م صٛمقده٤م ومٚمٜمٜمٔمر- اًمٚمٖم٦م

 - ي٘مقل ذم إطمدى ىمّم٤مئده :  0243,0303حمٛمقد ؾم٤مُمل اًم٤ٌمرودي 

 ًم ؽ روطم ل وم٤مص  ٜمْع هب ٤م ُم٤مشمِم  ٤مُء             

 

 ومٝم   ل ُمٜم   ل ًمٜم٤مفمَرْي   ؽ وم   داءُ  

ًْ  ٌِل    ٓ شمٙمْٚمٜم ل إمم اًمّم دوِد  ومح

             

 ًمققم     ٦ٌم ٓ شم٘مْٚمٝم     ٤م إطمِم     ٤مء 

      أٟم   ٤م  واهللِ  ُمٜم   ذ  هِمٌ   ٧َم   قمٚمٞم   ٌؾ  

     

 ًم     ٞمَس زم هم     ػُم أن أراَك دواءُ  

 يمٞم  ػ َأْرِوي همٚمٞم  َؾ ىمٚمٌ  ل ومل يٌ     

  

   ْؼ  ًمٕمٞمٜمَ  ل ُم  ـ  سمٕم  ِد  هج  رِك   

 ُم                                              ٤مءُ 

 

ٝم٤م  اًمقضم       ومؽموم  ْؼ  سمٛمٝمج  ٦ٍم  ؿم  ٗمَّ

         

    ُد وقم  لٍم َأظْمٜمَ  ك قمٚمٞمٝم  ٤م اًمٌٙم  ٤مءُ  

 أٟم  ٤م راٍض سمٜمٔم  رٍة ُمٜم  َؽ  شُمِْم  ٗمل   

         

 ءُ سَم  ْرح ىمٚم  ٥ٍم ه٤مضَم  ٧م سم  ف إدوا 

 وذم ؿمقىمف ًمٚمقـمـ ذم اعمٜمٗمك ي٘مقل : 

 واـم قَل  ؿم قىمل  إًمٞم  ؽ  ي ٤م وـم  ـ                

 

 وإن قمَرشمٜم    ل سمحٌِ    ؽ اعمح    ـ 

ٜم   ك واحل   دي٨ُم إن أىمٌ   ْؾ أٟم   ٧م اعمُ  

 اًمّم                                                

 

    ّمٌُح ومه   ل إن رٟم  َؼ  اًمقؾم  ـ 

 ويمٞم   ػ  أٟمً   ٤مَك  سم٤معمٖمٞم    ٥ِم  وزم  

               

 ُمٜم   ؽ  وم   ١ماٌد  سم   ٤مًمقد    ُم   رهتـ 

 زم وىمْد ؾم ٚمٛم٧َم قم غم اًم دَّ ًم٧ًُم أسم٤م 

               

 ه   ر إذا ُم   ٤م أص   ٤مسَمٜمل احل   زن 

 ًمٞم     ٧م سمري     َد احل     امِم خي     ؼُمين     

               

 قمـ أهِؾ ود ي وم كم هبِ ؿ ؿم جـ 
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ىمٌؾ هن٤مي٦م هذه اًمزي٤مرة اًمنيٕم٦م ًمِمٕمرٟم٤م اًمٕمريب ُأورد أسمٞم٤مشًم٤م مجٞمٚم٦م ُٕمػم اًمِمٕمراء أمحد 

 ؿمقىمل:

  ي    ٤م ٟم    ٤مقماًم رىم    َدت ضمٗمقُٟم    ف

 

 ُمْم     ٜم٤مك ٓ هت     دا ؿم     جقٟمف 

 مح    ؾ اهل    قى  ًم    ؽ  يمٚم    ف  

 

ـْ  يٕمٞمٜم     ف   إن مل  شُمٕمٜمْ     ُف  ومَٛم     

 قم      د  ُم      ٜمٕمام  أو  ٓ شمٕم      د  

 

 أودقم   ٧م هك ُم   ـ يّم   قٟمف 

 سمٞمٜم     ل وسمٞمٜم     ؽ ذم اهل     قى 

     

 ؾم     ٥ٌٌم  ؾم     ٞمجٛمٕمٜم٤م  ُمتٞمٜم     ف 

 رؿم     ٠م  يٕم     ٤مب  اًمً     ٤مطمرو  

 

 ن  وؾم     حرهؿ  إٓ  ضمٗمقٟم     ف 

  اًم      روح   ُمٚم      ؽ   يٛمٞمٜم      ف 

 

 يٛمٞمٜم   ف يٗمدي   ف  ُم   ٤م  ُمٚمٙم   ٧م  

 

 

  ُم       ٤م   اًمٌ       ٤من   إٓ   ىم       ده

       

 ًم   ق  شمٞمٛم   ٧م  ىمٚمٌ   ٤م  همّم   قٟمف 

 

 

  ُم       ٤م  اًمٕمٛم       ر  إٓ   ًمٞمٚم       ٦م

 

 يم    ٤من  اًمّم    ٤ٌمح  هل    ٤م ضمٌٞمٜم    ف 

وذم هن٤مي٦م رطمٚمتٜم٤م ذم أؿمٕم٤مر اًمٕمرب  ُمٜمذ اجل٤مهٚمٞم٦م إمم اًمٞمقم ٟمتقىمػ ىمٚمٞماًل قمٜمد ؿم٤مقمٍر  

اًمذي ٟمٕمرومف ىمٌؾ أسمق ريِم٦م ومٜمرى اًمِمٕمر احلدي٨م هق ٟمٗمس اًمِمٕمر  قمٛمرُمٕم٤مٍس يمٌػٍم هق 

ك أيتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م أروقمؽ  وًمٜمًٛمع ُمًٕم٤م ىمّمٞمدشمف ذم اعمٝمرضم٤من إًمٗمل قم٤مم (  0200) ومٚمٚمف درُّ

 ٕيب اًمٕمالء:

هر ًم  ق َُمٚمْٙمٜم  ٤م ه  داٟم٤م                      ُمٚمٕم  ٥َم اًم  دَّ

 

ـَ احلٞم     ٤مة ُُمٜم٤مٟم     ٤م     ًمٌٚمْٖمٜمَ     ٤م ُِم     

 ؾم   ٌَ٘مْتٜم٤م إًمٞم   َؽ أضمٜمح   ٦ُم اًمِمَّ   قِق  

                    

 ٧م ًمٜم    ٤م ؾم    ٌٞمَؾ ظُمٓم٤مٟم    ٤موؿم    ٘مَّ  

 وشمٚم٘مْٞمَتٜم      ٤م سمًٌ      ٛم٦م إؿم      ٗم٤مٍق  

                     

 وـمقىمَتٜم         ٤م رًى وطمٜم٤مٟم         ٤م 

 روق  ُٟمٖمٜم ٞم  َؽ   ُوَدَرضْمٜم  ٤م ُم  ع اًمِّم   

              

ٟمك أحل٤مٟم   ٤م   وٟمً   ٘مل ؾم   ٛمَع اًم   دُّ

 وطمٜم  لُم اعمجٝم  قل َأظْمٞمٚم  ٦ٌم شَمٜمٌ  ٧ُم  

             

ـْ يم     ؾ  ص     خرٍة رحي٤مٟم     ٤م   ُِم     

 ٜم    قن محْٚمٜم    ٤مأيُّ زاٍد ؾم    قى اًمٔم 

           

 وشمريْمٜم     ٤م إمم هقاه     ٤م اًمٕمٜم٤مٟم      ٤م 
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وهٙمذا رأيٜم٤م صٛمقد ًمٖمتٜم٤م أًمٗم٤مفًم٤م وصٞم٤مهم٦ًم وٟمحًقا قمؼم اًم٘مرون اًمٓمقيٚم٦م ذم اًمِمٕمر ُمع 

طمّمقل سمٕمض اًمتٖمٞمػم ذم اعمحتقى سمح٥ًم اًمزُم٤من، وسمٕمض اًمتٖمٞمػم ذم اًمتقىمػ قمـ اؾمتخدام 

 ٤م-سمٕمض اعمٗمردات اًم٘مٚمٞمٚم٦م، واؾمتخدام ُمٗمرداٍت أىمرب إمم زُم٤مهن

ٟم٠ميت أن إمم اًمٜمثر اًمذي سمدأ اٟمتِم٤مره ُمٜمذ أوائؾ اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد وؾمٜمٌدأ سم٠مظمذ أطم٤مدي٨ِم 

 ورؾم٤مئٚمف، صمؿ رؾم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء واًمقٓة ٓطمً٘م٤م يم٠مُمثٚم٦م قمـ اًمٜمثر اًمٕمريب اعمٌٙمر- ^اًمرؾمقل 

 :^ٟمقرد ُمث٤مًٓ ُمـ ظمٓم٦ٌم اًمقداع ًمٚمرؾمقل 

 سمٕم  د قم  ٤مُمل ه  ذا هب  ذا أهي  ٤م اًمٜم  ٤مس: اؾم  ٛمٕمقا ىم  قزم وم  ٢مين ٓ أدري ًمٕم  كم ٓ أًم٘م  ٤ميمؿ  "

 اعمقىمػ أسمًدا -

أهي٤م اًمٜم٤مس إنَّ دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرام إمم أن شمٚمَ٘مقا رسمٙمؿ يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا 

ويمحرُم٦م ؿمٝمريمؿ هذا- وإٟمَّٙمؿ ؾمتٚمَ٘مقن رسمَّٙمؿ ومٞم٠ًمًمٙمؿ قمـ أقمامًمِٙمؿ وىمد سمٚمٖم٧م- ومٛمـ يم٤من 

ه٤م إمم ُمـ ائتٛمٜمُف قمٚمٞمٝم٤م- وإنَّ يمؾَّ رسم٤م ُمقوقعٌ  وًمٙمـ ًمٙمؿ رؤوُس أُمقاًمٙمؿ  قمٜمده أُم٤مٟم٦ٌم ومٚمٞم١مد 

 إًم  "ٓشمٔمٚمٛمقن وٓ شمٔمٚمٛمقن--- 

قمٜمد ىمراءشمٜم٤م ودراؾمتٜم٤م هلذا اًمٜمص ٟمجد ٟمًّم٤م سمٚمٞمًٖم٤م خمتًٍما وًمٞم٧ًم ومٞمف يمٚمٛم٦ٌم واطمدٌة ٓ 

قم٤مًُم٤م- هذا يمالم إٟم٤ًمن- هذا هق اًمٙمالم  0399ٟمٗمٝمٛمٝم٤م أو صٞم٤مهم٦م واطمدة ٟٓمدريمٝم٤م سمٕمد 

ذا هق يمالٌم قمريبي ُمٌلٌم يتٙمٚمؿ سمف اًمٜم٤مس ومٞمام اًمٕم٤مدي اًمذي يتٙمٚمؿ سمف ُمع اًمٜم٤مس يقُمٞم٤م أي أنَّ ه

سمٞمٜمٝمؿ وٟمٗمٝمٛمف ٟمحـ سمٕمد يمؾ  هذه اعمدة ومٝماًم يم٤مُماًل ومامذا ضمرى عمـ أراه حي٤مول اخلقض ذم 

 اًمٕم٤مُمٞم٦م وُم٤مذا ضمرى ًمٜم٤م يمٚمٜم٤م طمتك ٟٓمتٙمٚمؿ ًمٖم٦ًم ُمثؾ هذه اًمٚمٖم٦م؟

 صمؿ ٟم٘مرأ ذم ظمٓم٦ٌم أيب سمٙمر اًمّمديؼ وهق يقدع ضمٞمش أؾم٤مُم٦م سمـ زيد:

س: ىمٗمقا أوصٞمٙمؿ سمٕمنم وم٤مطمٗمٔمقه٤م قمٜمل: ٓختقٟمقا، وٓ شمٖمٚمقا وٓ شمٖمدروا أهي٤م اًمٜم٤م "

ىمقه  وٓ متثٚمُّقا وٓ شم٘متُٚمقا ـمٗماًل صٖمػًما وٓ ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما وٓ اُمرأًة وٓ شمٕمُ٘مروا ٟمخاًل وٓ حتر 

وٓ شم٘مٓمٕمقا ؿمجرًة ُمثٛمرًة وٓ شمذسمحقا ؿم٤مًة أو سم٘مرًة وٓ سمٕمػًما إٓ عم٠ميمٚمف- وؾمقف مترون 

 -"ومَرهمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمّمقاُمع ومدقمقهؿ وُم٤مومرهمقا أٟمٗمًٝمؿ ًمف ----اًم  سم٠مىمقاٍم ىمد 



  2010  حمورضات ادجؿع ظوم , 010 ,

 

أشمرون ومّم٤مطم٦م اًمٜمص اًمٕم٤مدي اًمذي ٟمٙمت٥م ُمثٚمف ذم هذه إي٤مم ذم صح٤مومتٜم٤م وٟمًٛمٕمف ذم 

 إقمالُمٜم٤م اعمًٛمقع واعمرئل  )قمٜمدُم٤م ٓيٜمزًمقن سمٚمٖم٦م اإلقمالم إمم اًمدرك اهل٤مسمط ُمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م(-

ف إمم اًمٕمرسمٞم٦م ذم صدر اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م قمٌد اهلل ٟمٜمت٘مؾ إمم يمت٤مب يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م اًمذي شمرمج

 سمـ اعم٘مٗمع وٟم٘مرأ ُمٜمف سم٤مب سمٕمث٦م سمرزويف إمم سمالد اهلٜمد :

َـّ قمغم قم٤ٌمده سمٗمْمٚمف ويمرُمف ورزىمٝمؿ ُم٤م   )أُم٤م سمٕمُد وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمَؼ اخلٚمؼ سمرمحتِِف وَُم

ـ اًمٕمذاب ذم ي٘مِدُرون سمف قمغم إصالح ُمٕم٤ميِمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وُيدريمقن سمف اؾمتٜم٘م٤مذ أرواطمٝمؿ ُم

قم٤مُم٦م جلٛمٞمع إؿمٞم٤مء  َـّ سمف قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٘مُؾ اًمذي هق اًمدَّ أظمرة، وأومْمُؾ ُم٤مرزىمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وُم

 واًمذي ٓي٘مدر أطمد ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم إصالح ُمٕمٞمِمتف وٓ إطمراز ٟمٗمٍع وٓ دومِع رضٍر إٓ سمف(-

 وذم ُمٙم٤من آظمر ي٘مقل : 

سمف وٞمٌػ ذاَت يقٍم ومدقم٤م اًمٜم٤مؾمؽ  )زقمُٛمقا أٟمف يم٤من سم٠مرِض اًمَٙمْرخ ٟم٤مؾمٌؽ قم٤مسمٌد ةتٝمٌد ومٜمزل

ًمْمٞمٗمف سمتٛمر ًمٞمٓمرومف سمف وم٠ميمال ُمٜمف مجٞمٕم٤م صمؿ ىم٤مل اًمْمٞمػ : ُم٤م أطمغم هذا اًمتٛمر وأـمٞمٌف- ومٚمٞمس هق ذم 

صمؿ ىم٤مل: أرى أن شم٤ًمقمدين قمغم أن آظمذ ُمٜمف ُم٤م أهمرؾمف ذم  سمالدي اًمتل أؾمٙمٜمٝم٤م وًمٞمتف يم٤من ومٞمٝم٤م،

وم٘م٤مل ًمف اًمٜم٤مؾمؽ : ًمٞمس ًمؽ ذم ذًمؽ  أروٜم٤م وم٢مين ًم٧ًم قم٤مروًم٤م سمثامِر أروٙمؿ هذه وٓ سمٛمقاوٕمٝم٤م-

راطم٦ٌم وم٢من ذًمؽ يثُ٘مؾ قمٚمٞمؽ، وًمٕمؾَّ ذًمؽ ٓيقاومؼ أروٙمؿ ُمع أنَّ سمالديمؿ يمثػمة إصمامر ومام 

طم٤مضمتٝم٤م ُمع يمثرة صمامره٤م إمم اًمتٛمر ُمع وظم٤مُمتف وىمٚم٦م ُمقاوم٘متف ًمٚمجًد؟ إٟمف ٓ ُيٕمدُّ طمٙمٞماًم ُمـ ـمٚم٥م 

 د وَزِهدَت ومٞمام ٓ دمد(-ُم٤م ٓ جيُد، وإٟمؽ ؾمٕمٞمُد اجلَد  إذا اىمتٜمٕم٧م سم٤مًمذي دم

وٟمرى ذم ذًمؽ ٟمّم٤م ُمٗمٝمقُم٤م ؾمٝماًل ممتًٕم٤م مجٞمالً ٓ شمِمقسُمف ؿم٤مئ٦ٌم ُمٕم٤مسة ومال أطمد ي٘مرأ 

 اًمّمحػ ويًتٛمع ًمإلقمالم اعمًٛمقع اًمٗمّمٞمح يًتٓمٞمع أن ي٘مقل مل أومٝمؿ-

وٟم٠ميت إمم ُمث٤مل آظمر ُمـ يمت٤مب اًمٌخالء ًمٚمج٤مطمظ اًمذي فمٝمر ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين 

ي٘مقل ذم اًمٙمت٤مب ذم رؾم٤مًم٦م  أسمق قمٛمرو سمـ سمحر سمـ حمٌقب اًمٙمٜم٤مين- اهلجري - واجل٤مطمظ هق

 ؾمٝمؾ سمـ ه٤مرون إمم سمٜمل قمٛمف:

ٜم٤م ىمٌٚمٙمؿ وؿمٝمْرٟم٤م سمف ذم  )صمؿ ىمد شمٕمٚمٛمقن أنَّ ) ًِ ُم٤م أوصٞمٜم٤ميمؿ إٓ سمام ىمد اظمؽمٟم٤م ٕٟمٗم
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أوم٤مق دوٟمٙمؿ- ومام يم٤من أطم٘مٙمؿ ذم شم٘مديؿ طمرُمتٜم٤م سمٙمؿ، أن شمرقَمقا طمؼَّ ىمّمدٟم٤م سمذًمؽ إًمٞمٙمؿ 

 ُم٤م أهمٗمٚمٜم٤م ُمـ واضم٥ِم طم٘مٙمؿ ومال اًمٕمذر اعمًٌقط سمٚمٖمتؿ وٓ سمقاضم٥م احلرُم٦م وشمٜمٌٞمٝمٜم٤م قمغم

 - (ىمٛمتؿ- وًمق يم٤من ذيمر اًمٕمٞمقب سمًرا وومْماًل ًمرأيٜم٤م أنَّ ذم أٟمٗمًٜم٤م قمـ ذًمؽ ؿمٖمالً(

ُمع ُم٤م ٟمٕمرومف ُمـ طم٥م اجل٤مطمظ ًمٚمّمٜمٕم٦م ذم يمت٤مسمتف يمام ئمٝمر ُمـ هذا اًمٜمص ومال يزال 

 اًمٜمص واوح٤م وُمٗمٝمقُم٤م ًمٜم٤م سمٕمد اصمٜمل قمنم ىمرٟم٤م-

وحييين ٟمص ُمـ طم٘م٦ٌم آٟمحٓم٤مط وٟمٜمٔمر إمم ُم٘مٓمع ُمـ يمت٤مب ) اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم 

 0310ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة( ًمٚمٛم١مرخ وإدي٥م يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي اعمتقرم ذم قم٤مم 

) اًمدًمٞمؾ  –ًمٚمٛمٞمالد- هلذا اًمٕم٤ممل اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م ُمٜمٝم٤م: )اعمٜمٝمؾ اًمّم٤مذم واعمًتقذم سمٕمد اًمقاذم( 

)ُمقرد اًمٚمٓم٤موم٦م ذم ُمـ وزم اًمًٚمٓمٜم٦م  –٤مذم( أيمٛمؾ هبام اًمقاذم ًمٚمّمٗمدي اًمِم٤مذم قمغم اعمٜمٝمؾ اًمّم

 ضمٕمٚمف  –)ٟمزه٦م اًمرائل(  –واخلالوم٦م( 
ٍ
)طمقادث اًمدهقر ذم إي٤مم واًمِمٝمقر( ذم أرسمٕم٦ِم أضمزاء

)اًمٌحر اًمزاظمر ذم قمٚمؿ إوائؾ وإواظمر( وهق شم٤مريٌ   –ذياًل ًمٙمت٤مب )اًمًٚمقك( ًمٚمٛم٘مريزي 

ٌل   ؾمامء واًمّمٜم٤مقم٤مت( وهق ذم إدب-)طمٚمٞم٦م اًمّمٗم٤مت ذم إ –ُمٓمقَّ

 ي٘مقل ذم أطمد ُم٘م٤مـمع يمت٤مسمف:

ٖمل أن يٙمقَن هق دوٟمٙمؿ؟(- ؾمقُد أومْمٚمَٙمؿ وإٟمام يٌٜم  ىم٤مل اعم٘مقىمس: )يمٞمػ روٞمتؿ أن يٙمقَن هذا ٕا

ىم٤مًمقا: ) يمال إٟمف وإن يم٤من أؾمقد يمام شمرى وم٢مٟمَّف ُمـ أومْمٚمٜم٤م ُمقوًٕم٤م وأومْمٚمِٜم٤م ؾم٤مسم٘م٦ًم وقم٘مالً 

 -ورأًي٤م وًمٞمس يٜمٙمر اًمًقاد ومٞمٜم٤م(

م ي٤م أؾمقُد ويمٚم ْٛمٜمل سمِرومٍؼ وم٢مٟمٜمل أه٤مب ؾمقاَدك وإِن اؿمتدَّ  وم٘م٤مل اعم٘مقىمس ًمُٕم٤ٌمدة: )شم٘مدَّ

 يمالُُمؽ قمكمَّ ازددُت ًمؽ هٞم٦ًٌم(-

ومت٘مدم إًمٞمف وم٘م٤مل: )ىمد ؾمٛمٕم٧ُم ُم٘م٤مًمتََؽ وإنَّ ومٞمٛمـ ظمٚمْٗم٧ُم ورائل ُمـ أصح٤ميب أًمَػ رضمٍؾ 

٥َم هلؿ ُمٜمل وأٟم٤م ىمد َوًمٞم٧م وأدسمَر ُمثكم وأؿمدَّ ؾمقادا ُمٜمل وأومٔمَع ُمٜمٔمًرا وًمق رأيتَٝمؿ ًمٙمٜم٧َم أهٞم

 ؿم٤ٌميب وإٟمٜمل سمحٛمِد اهلل ُم٤م أه٤مُب ُمئ٦َم رضمٍؾ ُمـ قمدوي ًمق اؾمت٘مٌٚمقين مجٞمًٕم٤م، ويمذًمؽ أصح٤ميب(- 

 قم٤ٌمدة هق اًمّمح٤ميب قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف-
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 ٟمٜمت٘مؾ أن إمم يمت٤مٍب قمٚمٛملر مت٧َّم شمرمجتف إمم اًمٕمرسمٞم٦م ذم أواظمر اًم٘مرن اًمٕمنميـ: 

درجيٞم ٤م ظمالل اًمًٜمقات إظمػمة سم٠مٟمٔمٛم٦ِم آشمّم٤مٓت اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م اًمتل )اؾمتٌدًْم٧ُم شم

َتخِدم اًمتٕمديؾ اعمٓم٤مزم أو اًمتٕمديؾ اًمؽمددي أو اًمتٕمديَؾ اًمزاوي أٟمٔمٛم٦َم اشمّم٤مٍل رىمٛمٞم٦م  ًْ شَم

 –طمديث٦م، هل٤م اًمٕمديُد ُمـ اعمزاي٤م قمغم أٟمٔمٛم٦م آشمّم٤مل اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م ُمثؾ: ؾمٝمقًم٦م ُمٕم٤مجل٦م اإلؿم٤مرة 

 ي٦م ُمـ اًمْمجٞم٩م(- واحلام –وؾمٝمقًم٦م اًمتٜمْمٞمد 

س ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ٟم٘مرأ:  وذم ٟمص ُمـ يمت٤مب ـمٌل ُيدرَّ

ٍر أو سمٞمْمقي ُمتج٤مٟمس وُمٜمتٔمؿ احلقاف  )شمتٔم٤مهر اًمٙمٞم٦ًم اعمٖمٚم٘م٦م سمِمٙمِؾ فمؾر وطمٞمٍد ُمدوَّ

 قمغم ؾم٤مطم٦ٍم رئقي٦ٍم ؾمٚمٞمٛم٦ٍم يٚمتٌس شمِمخٞمُّمُف ُمع أورام اًمِرئ٦م اًمًٚمٞمٛم٦م أو اًمدرٟمٞم٦م ----- إًم (-

 وذم يمت٤مٍب شم٘مٜمل آظمر ٟم٘مرأ:

 اخلّم٤مئص اًمتل يٛمٙمـ أن شمدظمؾ ذم أمتت٦م آشمّم٤مل اًمالؾمٚمٙمل ذم اًمؽمددات اًمٕم٤مًمٞم٦م هل: إنَّ 

  اًمٜمداء آٟمت٘م٤مئلselective calling  

  ُمًح قمدد ُمـ اًمؽمدداتscanning  

  ذم اًمقىم٧م احل٘مٞم٘مل( شم٘مٞمٞمؿ اًم٘مٜم٤مة آٟمٞم٤مreal time ) 

  ذم اًمقىم٧م احل٘مٞم٘مل( ؾمؼم اعم٤ًمرات آٟمٞم٤مreal time ) 

 ٤ملحتٚمٞمؾ ضمقدة آشمّم 

 إىم٤مُم٦م آشمّم٤مل آًمٞم٤م 

اًمٚمٖم٦م ٓ شمزال هل اًمٕمرسمٞم٦م ُمع شمٓمقٍر يقايم٥م اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م- ومٝمل شمًتققم٥م 

أطمدث اًمٕمٚمقم وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م إٓ أن ٟمنع ذم شمرمج٦م اعمّمٓمٚمح٤مت اجلديدة سم٤مًمنقم٦م اًمتل شمٔمٝمر هب٤م 

قمل ُمـ يٙمره اًمٕمرسمٞم٦م فمٚماًم هل٤م وضمٝماًل سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت أهن٤م ٓ شمّمٚمح  ىمٌؾ أن يٗمقشمٜم٤م اًم٘مٓم٤مر ويدَّ

 ًمٚمٕمٚمقم احلديث٦م- 

هذه اًمٕمج٤مًم٦م ذم ُم٘م٤مرٟم٦م اًمِمٕمر اًمٕمريب واًمٜمثر اًمٕمريب قمؼم اًمٕمّمقر شمدلُّ قمغم ُمدى طمٞمقي٦م 

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- وقمغم أوًمئؽ اًمذيـ يريدون أن ي٘مٚمٚمقا ُمـ ؿم٠من اًمٕمرسمٞم٦م )وأىمّمد هب٤م اًمٗمّمٞمح٦م(
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ام اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وأْن يٜمت٘مٚمقا إمم اًمٕم٤مُمٞم٤مت أو إمم شمٖمٞمػم إسمجدي٦م اعمًتخدُم٦م أو اؾمتخد

سمدقمقى ُمالءُم٦م هذه اًمٚمٖم٤مت ًمتٓمقر اًمٕمٚمقم، أن يٕمٚمٛمقا أنَّ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م مل شمٙمـ يقًُم٤م وًمـ 

شمٙمقن قم٤مئً٘م٤م أُم٤مم اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل ومٝمل يم٤مٟم٧م ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ عمئ٤مت اًمًٜملم وجي٥م أن شمٕمقد يمذًمؽ 

ـ ىمٌؾ وًمٞمس اًمٕمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمؾ اًمٕمٞم٥م ومٞمٜم٤م ٟمحـ أهٚمٝم٤م وومٞمام ومٕمٚمٜم٤مه هب٤م ٟمح

إضم٤مٟم٥م اًمذيـ هؿ وده٤م أؾم٤مؾم٤م- إٟمٜمل ٕقمَج٥م قمٜمدُم٤م أرى دوًم٦م صٖمػمة يم٤مًمٞمقٟم٤من يتؿُّ 

اًمتدريس ومٞمٝم٤م ًمٙمؾ  ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وٓ شمزال شُمٙمت٥م سم٤محلروف اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ُمع أنَّ يمؾ 

أوروسم٤م إظمرى ُم٤م قمدا سسمٞم٤م وسمٚمٖم٤مري٤م شمًتخدم إطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م- أمل أىمؾ ًمٙمؿ أن اًمٕمٞم٥م 

 ٤م ٟمحـ أهؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م؟ومٞمٜم

ي٠ميت سمٕمض قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمزقمٛمقن أن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖمت٤من: ومّمحك وومّمٞمح٦م وأنَّ 

 إدب اًم٘مديؿ ُمـ اًمٗمّمحك وأن إدب احلدي٨م ُمـ اًمٗمّمٞمح٦م- 

أو ؿمٕمر زهػم سمـ أيب  ^ومؼمسمٙمؿ وسمٕمد هذه اعم٘م٤مرٟم٦م قمؼم اًمٕمّمقر هؾ يمالم رؾمقل اهلل 

ال إهن٤م ًمٖم٦م قمرسمٞم٦م واطمدة وم٤ٌمهلل قمٚمٞمٙمؿ ٓ شم٘مًٛمقه٤م إمم ؾمٚمٛمك ُمثال مه٤م ومّمحك أم ومّمٞمح٦م؟ يم

ُمًتقيلم حت٧م وٖمط أقمداء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمذيـ يريدون هدُمٝم٤م سمٙم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ إدظم٤مل 

اًمٕم٤مُمٞم٦م هل٤م واًم٘مٞم٤مم سم٢مو٤مقم٦م اًمقىم٧م اًمثٛملم سمدراؾم٤مت قمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م سمدل شمٓمقير دظمقل 

 سمٙمر اًمّمديؼ ذم اجلٞمش ُمتٓم٤مسم٘م٦م اعمّمٓمٚمح٤مت احلديث٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- أو ًمٞم٧ًم يمٚمٛم٦م أيب

 مت٤مُم٤م ُمع اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟمًتخدُمٝم٤م أن؟؟

وإٟمٜمل ٕقمج٥م ُمثالً ممـ ي١ميد يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٠مطمرف ٓشمٞمٜمٞم٦م ُم٤مذا يٗمٕمؾ سمٙمٚمٛم٦م ُمثؾ اؾمؿ 

محزة- ومٚمٚمت٤مء اعمرسمقـم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م ظم٤مصٞم٦ٌم ٓ شمقضمد ُمثٚمٝم٤م ذم أي ًمٖم٦م أقمرومٝم٤م )ؾم٧م ًمٖم٤مت( - 

ُم٤م شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م ذم أوّل اجلٛمٚم٦م أو ذم ؾمٞم٤مق اجلٛمٚم٦م وشُمٚمٗمظ ه٤مء اًمت٤مء اعمرسمقـم٦م شُمٚمٗمظ شم٤مء قمٜمد

قمٜمد اًمًٙمقن- ومٝمؾ ذم ًمٖم٤مت اًمٕم٤ممل ُمثؾ ذًمؽ ؟ يمٞمػ ٟمٙمت٥م هذا آؾمؿ سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م؟ هؾ 

وقمٜمده٤م  Hamzahوقمٜمده٤م شمٜمٓمؼ اًمت٤مء اعمرسمقـم٦م شم٤مء سمِمٙمؾ دائؿ أم ٟمٙمت٥م  Hamzatٟمٙمتٌف 

ٜم٤م اًمت٤مء اعمرسمقـم٦م سمِمٙمؾ دائؿ-  ٟمٙمقن ىمد ؾمٙمَّ

 يٜمؼمي ًمٚمحط  ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓيٕمرف هذه اًمٚمٖم٦م ويمٗمك- إن ُمـ
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يمٚمٛمتل اًمٞمقم شم٠ميت قمغم ظمٚمٗمٞم٦م دقمقة حي٤مول اًمٌٕمض ٟمنمه٤م ًمٚمٕمٛمؾ قمغم اًمٚمٝمج٤مت 

اًمٕم٤مُمٞم٦م، وهق ُم٤م ؾمٞم١مدي إمم فمٝمقر ًمٖم٤مت قمرسمٞم٦م خمتٚمٗم٦م ًمٙمؾ ىمٓمر يتؿ هب٤م اًمتخ٤مـم٥م 

اًمٗمّمٞمح٦م، وشمتؿ اخلٓمقة ُم٤م ىمٌؾ اإلقمالُمل واًمرؾمٛمل وسمذًمؽ شمٜمدصمر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأىمّمد هٜم٤م 

ؾم٤مزوٟمقف اًمذي ذم طم٘مٞم٘متف مل يٙمـ وم٘مط ًمت٘مًٞمؿ  ,سمٞمٙمق  ,إظمػمة ذم خمٓمط ؾم٤ميٙمس 

أرايض اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، سمؾ إلفمٝم٤مر يمٞم٤مٟم٤مٍت صٖمػمٍة يتٗم٤مظمر هب٤م أسمٜم٤مؤه٤م ويٜمًقن ارشم٤ٌمـمٝمؿ 

 ,ؾم٤ميٙمس  سم٠مُمتٝمؿ وسمٚمٖمتٝمؿ- وم٤مٓدم٤مه إمم اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م هق اؾمتٛمراٌر عمخٓمطِ 

ؾم٤مزوٟمقف ًمتٗمتٞم٧م اًمٕمرب واعمًٚمٛملم ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م ذات إمهٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ,سمٞمٙمق

وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٙم٤مٟمٞم٦م هلؿ ُمًت٘مٌاًل أي ٕقمداء إُم٦م- وم٠ميٜمام شمذه٥م أن شم٘م٤مسمٚمؽ ذم 

ُمٓم٤مرات اًمٕمقاصؿ اًمٕمرسمٞم٦م ًمقطم٤مٌت يمٌػمٌة ُيٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمدوًم٦م ص٤مطم٦ٌم اعمٓم٤مر صمؿ يمٚمٛم٦م 

يٙمتٛمؾ فمٝمقر اًمٕم٤مُمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م يمٚمٖم٤مت ٓ ؾمٛمح اهلل وم٢منَّ هذا اًمِمٕم٤مر يٙمقن  )أوٓ( وقمٜمدُم٤م

 ىمد ايمتٛمؾ شمٜمٗمٞمذه-

ويدقمل اًمداقمقن إمم اًمٜمٔمر ذم اًمٕم٤مُمٞم٤مت أن هٜم٤مك أُمقًرا ٓ شمًت٘مٞمؿ إٓ سم٤مؾمتخدام 

اًمٕم٤مُمٞم٦م وسمٕمض اًمتٕم٤مسمػم اًمتل أيًْم٤م ٓ شمًت٘مٞمؿ إٓ سمذًمؽ- إنَّ هذا اًمتٗمٙمػم ٟم٤مسمٌع قمـ قمدم ايمتامل 

٦م اًمٚمٖمقي٦م قمٜمد ه١مٓء أم هؾ أىمقل ُم٘م٤مرسم٦م إؾمٝمؾ اًمذي شمٕمقدٟم٤م قمٚمٞمف ذم سمٞمقشمٜم٤م  اعمٕمروم

 وطمٞم٤مشمٜم٤م؟ أي اًمتٙم٤مؾمؾ- 

ٓ جيرؤ قمغم اًمتٍميح سم٘مّمقر أي٦م ًمٖم٦م إٓ ُمـ ٓ يٕمرف قمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت- إذ  ٓ شمقضمد ًمٖم٦ٌم 

قن ذم اًمٕم٤ممل ٓ يًتٓمٞمع ُمت٘مٜمٝم٤م اًمتٕمٌػم هب٤م قمام يريد ُمـ أُمقر احلٞم٤مة ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اًمٗمٜم

 وأداب أم ذم اًمٕمٚمؿ-  

 هذا ُمٌدٌأ يني قمغم اًمٚمٖم٤مت يم٤موم٦م-

ي٘مقًمقن وي٤م ًمألؾمػ، أنَّ إهم٤مين اًمٕم٤مُمٞم٦م هل اًمتل شمٓمرب ويٜمًقن يمؾ إهم٤مين اًمرائٕم٦م 

سم٤مًمٗمّمٞمح٦م اًمتل شمرٟمَّؿ هب٤م اًمٕمقام ىمٌؾ اعمث٘مٗملم ُمع حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب وأم يمٚمثقم وٟم٤مفمؿ اًمٖمزازم 

ن- يٜمًقن اًم٘مدود احلٚمٌٞم٦م واعمقؿمح٤مت إٟمدًمًٞم٦م وومػموز ويم٤مفمؿ اًم٤ًمهر وهمػمهؿ يمثػمو

 ويمٞمػ يؽماىمص ُمٕمٝم٤م اًمِم٤ٌمب-  ويٜمًقن ويٜمًقن ويٜمًقن-    أم يتٜم٤مؾمقن؟
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خي٤مومقن أَّٓ يٗمٝمؿ إـمٗم٤مل اًمٗمّمٞمح٦م ومٌدؤوا يذيٕمقن سمراُم٩م إـمٗم٤مل وُم٘مدُمقه٤م 

ؿ( يرـمٜمقن سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ويٜمًقن يمؿ اؾمتٛمتع أـمٗم٤مًمٜم٤م سم٤مًمؼماُم٩م اًمٗمّمٞمح٦م يمؼمٟم٤مُم٩م )اومتح ي٤م ؾمٛمً

وُمًٚمًؾ )هذه هل احلٞم٤مة( وأومالم اًمّمقر اعمتحريم٦م )همراٟمديزر( وهمػمه٤م- ويم٤من إـمٗم٤مل 

ي٘مٚمدون ُم٤م يًٛمٕمقن ويتٙمٚمٛمقن ُمٕمٜم٤م سم٤مًمٗمّمٞمح٦م اجلٛمٞمٚم٦م- ومٝمؾ ُم٤م حيّمؾ أن ُمـ هجٛم٦ٍم 

صم٘م٤مومٞم٦ٍم قمغم أـمٗم٤مًمٜم٤م سم٤مًمذات ُمـ ىمٌؾ هٞمئ٤مٍت أضمٜمٌٞم٦ٍم شُمٔمٝمر اهتامُمٝم٤م سمؽمسمٞم٦م ورقم٤مي٦م أـمٗم٤مًمٜم٤م هق 

٦م ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ًمدى أـمٗم٤مًمٜم٤م وٟمحـ ُمع إؾمػ ٟمٔمـ أهنؿ أصدىم٤مء، يمام فمـ ضمزٌء ُمـ إو٤مقم

سمٕمْمٝمؿ  ذم يقم ُمـ إي٤مم أنَّ اًمرائد ًمقرٟمس اجل٤مؾمقس اًمؼميٓم٤مين و٤مسمط اعمخ٤مسمرات يم٤من 

ؾم٤مزوٟمقومٞم٦م شمٙمٛمٞمٚمٞم٦م  ,سمٞمٙمقي٦م  ,صدي٘م٤م ًمٚمٕمرب وًمٚمٛمًٚمٛملم؟ أم هؾ هل محٚم٦م ؾم٤ميٙمس

ن شمقطمًدا ًمٖمقًي٤م، وٟمحـ  جي٥م أن ٟمًتًٚمؿ طمٞم٨م اًمتقطمد اًمٕمريب ممٜمقع دوًمًٞم٤م طمتك ًمق يم٤م

 ًمذًمؽ؟ هؾ هذا ُم٤م شمريدون أهي٤م اًمًٞمدات واًم٤ًمدة؟

صمؿ ي٠مشمقن ًمٜم٤م سم٤معمًٚمًالت وهل شمٜمٓمؼ سم٤مًمٕم٤مُمٞم٤مت ويٜمًقن أنَّ سمٕمض أؿمٝمر اعمًٚمًالت 

يم٤مٟم٧م ٟم٤مـم٘م٦ًم سم٤مًمٗمّمٞمح٦م ومل يت٠مومػ ُمـ ذًمؽ أيُّ ُمـ اًمٕمقام- أم هؿ يتٜم٤مؾمقن؟؟؟؟ وأذيمر يمؿ 

زٟم٤م ُمًٚمًال ضمزائري٤م سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م قمٜمدهؿ ومل أومٝمؿ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ويم٠منَّ  ظمجٚم٧م قمٜمدُم٤م قمرض شمٚمٗم٤م

 اًمتٚمٗم٤مز اًمًقري أدرك ذًمؽ قمٜمدئذ ومقوع يمت٤مسم٦ًم قمرسمٞم٦ًم ومّمٞمح٦م قمغم اعمًٚمًؾ شمرمج٦ًم ًمٚمحقار-

ويًٛمحقن ًمدرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن يدرس وينمح ٕـمٗم٤مًمٜم٤م وـمالسمٜم٤م سم٤مؾمتٕمامل اًمٕم٤مُمٞم٦م 

ٓ أؾمتٓمٞمع هٜم٤م إٓ أن أؾمتخدم شمٕمٌػم اعمرطمقم اعمٛمثؾ  طمتك ذم شمدريس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- إٟمٜمل

 يقؾمػ وهٌل قمٜمدُم٤م ي٘مقل ذم إطمدى ُمنطمٞم٤مشمف: )ي٤م ًمٚمٝمقل( ! 

 اجل٤مُمٕم٤مت قمٜمدٟم٤م سمنمح حم٤مرضاهتؿ سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م، ويم٠من اًمٗمّمٞمح٦م قمدوهتؿ-  ؾم٤مشمذةويًٛمحقن ٕ

ويًٛمحقن ًمٚمج٤مُمٕم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م، ويم٠مهنؿ ي٘مقًمقن ًمٜم٤م إن 

 ٕمرسمٞم٦م ٓ شمّمٚمح ًمٚمتدريس اًمٕمٚمٛمل-اًم

٦ٍم يمٌػمٍة وُمـ  إنَّ يمؾَّ ُم٤م جيري أن قمغم ؾم٤مطم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ شم٘مقيٍض هل٤م وهبٛمَّ

 –سمٞمٙمق  –حم٤موٓت ىمٓمرٟم٦م )ُمـ ىمٓمر( اًمٚمٖم٦م ًمتّمٌح ًمٖم٦ًم ىمٓمري٦م ُمـ أىمٓم٤مر ُمًتتٌٕم٤مت ؾم٤ميٙمس 
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ّمٓمٚمح٤مت اجلديدة ؾم٤مزوٟمقف ًمـ يٜمجح سم٢مذن اهلل، إذا ووٕمٜم٤م أيديٜم٤م ُمع سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ًمٜم٘مؾ اعم

 إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ أن شمّمٌح اعمّمٓمٚمح٤مت إضمٜمٌٞم٦م دارضم٦م- وهذا هق واضمٌٜم٤م إول-

واًمقاضم٥م إهؿ هق حم٤مرسم٦م اٟمتِم٤مر اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م واإلقمالم واًمتٕمٚمٞمؿ 

سمٙمؾ ُمراطمٚمف، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمّمٞمح٦م سمحٞم٨م شمٙمقن هل إؾم٤مس ذم اًمتٕمٞملم ذم وفم٤مئػ 

اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م- ومؼمسمٙمؿ ىمقًمقا زم ُم٤مذا شمٗمٞمد اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م إن أضم٤مده٤م يم٤مشم٥م ذم اًمدوًم٦م وًمٞم٧ًم 

ؿمٕم٦ٌم دمٜمٞمد ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمِم٤مسمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمدوُم٤م ذم ريػ دُمِمؼ؟؟ أو ًمدى ُمقفمػ شمًجٞمؾ اًمقارد 

 ذم  ديقان اًمِم١مون اًمٕم٘م٤مري٦م؟   

وُم٤م يدقمقين ًمٚمٕمج٥م أن هٜم٤مك سمٕمض اعم١ًموًملم قمـ دقمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م وقمـ 

 سم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م ويٕمٛمٚمقن قمٙمس ذًمؽ- حم٤مر

وإٟمٜمل ٕدقمق ُمـ ومقق هذا اعمٜمؼم إمم إهمالق مجٞمع اعمدارس اخل٤مص٦م اًمتل شم٘مقم سم٤مًمتدريس 

عمقاد اًمدراؾم٦م سمٖمػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمام أدقمق إمم ُمراىم٦ٌم اجل٤مُمٕم٤مت اخل٤مص٦م ذم اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمٖم٦م 

احلٙمقُمٞم٦م اًمتل  اًمٕمرسمٞم٦م ومٚمٞمس هٜم٤مك قمذٌر ًمذًمؽ وٟمحـ ٟمٕمرف أنَّ يمؾ ظمرجيل ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م

شمدرس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يٜمجحقن ٟمج٤مطًم٤م سم٤مًمًٖم٤م ؾمقاء ذم دراؾم٤مهتؿ اًمٕمٚمٞم٤م ذم اخل٤مرج أو قمٜمد 

 اؾمت٘مرارهؿ ذم سمٚمد أضمٜمٌل- 

أٟم٤م ٓ أظم٤مف ُمـ اٟمدصم٤مر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وم٢مهن٤م ًمٖم٦م اًمذيمر احلٙمٞمؿ واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم 

نر وإَُّا هل حلافظٔن إُا حنَحمٙمؿ يمت٤مسمف سمٕمد أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ :  نلا اذلِّ  ُزَّ

 صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ-  وًمٙمٜمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م أن شمّمٌح ًمٖم٦ًم ًمٚمديـ وم٘مط وًمٞم٧ًم ًمٖم٦م إُم٦م- 

 0362أهي٤م اًمًٞمدات واًم٤ًمدة إٟمٜمل ُمـ ظمالل قمٛمكم اًمتدريز ذم اجل٤مُمٕم٦م ُمٜمذ قم٤مم 

٤موًمتٝمؿ وطمتك أن، سمدأت أرى طم٤مًمًٞم٤م سمقادر ي٘مٔم٦ٍم ًمدى سمٕمض وٓ أىمقل يمؾ اًمِم٤ٌمب ذم حم

 آرشمٗم٤مع سمٗمٙمرهؿ وذهٜمٞمتٝمؿ إمم ُمًتقي٤مت أقمغم مم٤م ٟمراه ذم اعمتقؾمط اًمٕم٤مم- 

ؾم٠مؾمتٕمػم هٜم٤م مجٚم٦م ىم٤مهل٤م ُم٤مرشملم ًمقصمر يمٞمٜمغ ذم ظمٓم٤مب ًمف: )إٟمٜمل أطمٚمؿ -----( ويٕمٜمل 

سمذًمؽ أٟمف يرهم٥م وؾمٞمٕمٛمؾ ًمتح٘مٞمؼ رهمٌتف، وم٠مىمقل ًمٙمؿ وأٟم٤م أٟمٔمر ذم قمٞمقن اًمِم٤ٌمب: إٟمٜمل 
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ِم٤ٌمب اًمٕمرب ؾمتٙمقن ىم٤مئدًة ًمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ذم اؾمتخدام اًمٕمرسمٞم٦م ذم أطمٚمؿ سم٠منَّ هذه اًمٗمئ٤مت ُمـ اًم

اًمٌٞم٧م واًمِم٤مرع واًمٕمٛمؾ وذم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م وأطمٚمؿ سم٤مزده٤مر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ظمالل ومؽمة ىمّمػمٍة 

قمغم أيدي ُمـ يريد آٟمت٤ًمب إمم هذه اًمٗمئ٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ أراهؿ سمٕملم إُمؾ- أطمٚمؿ 

ٕؾم٤مس ذم يمؾ أريم٤من اًمدوًم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م، وهل ويمكم  أُمؾ أن أرى اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م هل ا

إؾم٤مس ًمدى يمؾ  ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م وأطمٚمؿ أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م 

قمغم اُمتداد إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م مل يٕمد ُيًٛمع ُمٜمٝم٤م إٓ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م وأطمٚمؿ أٓ يًتٚمؿ ذم هذه 

ُمٞم٦م- هذه ًمٞم٧ًم أطمالم سمؾ هل ُم٤م أريد إُم٤ميمـ اعم١ًموًمٞم٦م إٓ ُمـ ٓ يٕمرف قمٜمف شمٗمْمٞمٚمف ًمٚمٕم٤م

 أن يٙمقن، وُم٤م ؾم٠مؾمٕمك ًمٙمل يٙمقن، ُم٤م دام خيٗمؼ ذم صدري ىمٚم٥م- 

أهي٤م اًمًٞمدات واًم٤ًمدة ًمٜمٌدأ ُمـ أٟمٗمًٜم٤م وًمٞمٙمـ يمالُمٜم٤م يمٚمف قمرسمٞم٤م ُمع أـمٗم٤مًمٜم٤م ذم سمٞمقشمٜم٤م، 

َـّ يًتٓمٕمـ اًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمّمٞمح٦م إٓ أهنـ يٗمٝمٛمٜمٝم٤م- وًمٞمٙمـ  وطمتك ُمع ضمداشمٜم٤م وم٢مهنـ وإن مل يٙم

ُمٜم٤م قمرسمٞم٤م ذم أقمامًمٜم٤م وذم إؾمقاق وٓ ختجٚمقا إن اؾمتٝمزأ أطمد وىم٤مل : )قمؿ حيٙمل ٟمحقي( يمال

ومٝمق اًمذي جي٥م أن خيجؾ- هذا إُمر يتٓمٚم٥م إرادًة ىمقي٦ًم ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اًمٕم٤مدة وأٟمتؿ ويمؾ 

 اًمٕمرب ىم٤مدرون قمغم ذًمؽ-

أٟم٤م مل أىمّمد ذم يمٚمٛمتل هذه اًمٜمٞمؾ ُمـ أطمد، وًمٙمٜمٝم٤م شمذيمرٌة ًمٕمؾ وقمًك شمّمؾ إمم 

 ب ىمٌؾ اًمٕم٘مقل-اًم٘مٚمق

ىمٌؾ اخلت٤مم أقمقد إمم قمٜمقان اعمح٤مرضة )صٛمقد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمؼم اًمٕمّمقر وُمروٟمتٝم٤م( وأىمقل 

سم٠مٟمٜمل أفمٝمرت ًمٙمؿ ذم اجلزء إول ُمـ اعمح٤مرضة صٛمقد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمس مجقًدا ودمٛمًدا 

 ومٞمٝم٤م ومٚمق يم٤من ذًمؽ عم٤م صٛمدت، وًمٙمـ اًمّمٛمقد ٟم٤مشم٩ٌم ـمٌٞمٕمل ًمٚمٛمروٟم٦م ذم اًمتٓمقر قمؼم اًمٕمّمقر

 وشمقاومٌؼ ًمٚمٖم٦م ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت احلْم٤مرة ذم يمؾ  قمٍٍم ٓ يمام طمّمؾ ذم ًمٖم٤مت أوروسمٞم٦م ؿمٝمػمة-     

 ؾؾـػخر بؾسوكـو افعرل ادبغ
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 45 د. حمؿد هبجً ؿبقيس إبجديوت افؼديامت:  -
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