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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 

احلٛمد هلل يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف، ٓ ٟمحيص صمٜم٤مء قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف، 

هق يمام أصمٜمك قمغم ٟمٗمًف، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم إُم٤مم إوًملم وأظمريـ، أومْمؾ 

اخلٚمؼ وظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم، ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن 

 :إمم يقم اًمديـ، أُم٤م سمٕمد

وم٢مٟمف ٓ خيٗمك ُم٤م ًمٚمٖم٦م ُمـ أصمر ذم طمٞم٤مة يمؾ أُم٦م: إذ هل قمٜمقان وطمدهت٤م وُمٕم٘مد 

هقيتٝم٤م، وىمد ذف  اهلل إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذ أٟمزل يمت٤مسمف سمٚم٤ًمهن٤م، ومٙم٤من أقمٔمؿ هقّي٦م هل٤م، 

وأوصمؼ راسمط جيٛمٕمٝم٤م، ومام يزال اًمٕمريب إمم اًمٞمقم ُمتّمؾ اًمًٜمد سمٛمـ ؾمٌ٘مف ُمـ أسمٜم٤مء أُمتف 

ُمٜمذ ُم٤م يزيد قمغم مخ٦ًم قمنم ىمرٟم٤ًم، ي٘مرأ ُم٤م يمتٌقا، ويٕمٞمش أٟمٗم٤مس ُم٤م ؾمٓمروا، ويم٠مْن ًمٞمس 

سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ سمٕمد ذم اًمزُم٤من أو اظمتالف ذم اعمٙم٤من، وؾمٞمٔمؾ ذًمؽ ُم٤م سم٘مل هذا اًمٙمت٤مب 

 .[9: احلجر]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ حمٗمقفًم٤م ُمـ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ

واًمٚمٖم٦م وقم٤مء اًمٗمٙمر، ومٚمام طمٗمظ اهلل اًمٚمٖم٦م سمحٗمظ يمت٤مسمف، طُمٗمٔم٧م ُم٤ٌمدئ اًمديـ 

وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وسم٘مل اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ممتًدا اُمتداد ًمٖمتف اًمتل محٚمتف، ي٘مقى أصمره ويًٓمع 

ؿمٕم٤مقمف ُم٤م اٟمتِمـرت ًمٖمتف ويم٤من هل٤م وٕهٚمٝم٤م اًمٖمٚم٦ٌم، ويْمٕمػ وخيٗم٧م وقء ٟمقره إذا 

 .اقمؽمهت٤م قمقاُمؾ اًمْمٕمػ واجلٛمقد

وىمد قم٤مؿم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ أواظمر اًم٘مرن احل٤مدي قمِمـر اهلجري طم٤مًم٦م ُمـ 

اًمْمٕمػ اًمٚمٖمقي، صمؿ اؿمتد قمٚمٞمٝم٤م ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمِمـر اهلجري طمتك ىمّؾ قمدد 

اًمٕم٤مروملم هب٤م ٟمٓمً٘م٤م صحٞمًح٤م ويمت٤مسم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م، وؾم٤مدت اًمٚمٝمج٤مت اعمحٚمٞم٦م ذم أىمٓم٤مر اًمٌالد 



 

 

اًمٕمرسمٞم٦م طمتك اوٓمر سمٕمض ُمـ يٕمرف اًمٗمّمحك إمم اًمٙمت٤مسم٦م هب٤م ًمٖمٚمٌتٝم٤م ذم واىمع اًمٜم٤مس 

آٟمذاك، ومل يٌؼ ًمٚمٗمّمحك ُمـ إؿمٕم٤مع ذم سمٕمض اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م إٓ ذم ُمرايمز اًمث٘م٤موم٦م اًمٙمؼمى 

.يم٤مجل٤مُمع إزهر ذم اًم٘م٤مهرة وضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م ذم شمقٟمس وضم٤مُمع اًم٘مرويلم ذم وم٤مس  

وىمد أهمرى هذا اًمْمٕمػ اًمٕم٤مم ًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م 

سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مْم٤مء قمغم ُم٤م سم٘مل ُمـ ُم٘مقُم٤مت وضمقده٤م، وُمـ أوهل٤م ًمٖمتٝم٤م 

م، واطمتالل اجلزائر قم٤مم 1798اًمٗمّمحك اجل٤مُمٕم٦م، ومٙم٤مٟم٧م  محٚم٦م ٟم٤مسمٚمٞمقن قمغم ُمّمـر قم٤مم 

م، صمؿ ُم٤م شمال ذًمؽ ُمـ أوضمف اًمت٠مصمػم اًمٗمٙمري وآطمتالل اًمٕمًٙمري عمٕمٔمؿ أىمٓم٤مر 1830

اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، واؾمتٛمر ذًمؽ إمم سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ اًمذي ؿمٝمد سمداي٤مت اًمٜمٝمْم٦م 

.واًمتحرر ُمـ آطمتالل اًمذي ضمثؿ قمغم ؿمٕمقب وُم٘مدرات إُم٦م زُمٜم٤ًم ـمقياًل   

ويم٤من اًمتٛمًؽ  سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حمقًرا ُمـ حم٤مور هذه اًمٜمٝمْم٦م، متثؾ ذم اًمدوم٤مع 

قمٜمٝم٤م وحم٤موًم٦م إطمٞم٤مئٝم٤م سملم أهٚمٝم٤م، ُمـ أضمؾ ُم٘م٤موُم٦م دقمقات هدُمٝم٤م اًمتل شمٙم٤مًم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م 

ذم دي٤مره٤م، وىمد سمدا أصمر ذًمؽ قمٛمٞمً٘م٤م ذم ٟمٗمقس أسمٜم٤مء إُم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة طمتك يم٤من ًمف 

ٟمّمٞم٥م ُمـ ضمٝم٤مد اعمحتؾ وإظمراضمف ُمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل اطمتٚمٝم٤م، وٟمّمٞم٥م ُمـ اًمٕمقدة 

 .إمم ٟم٘مده٤م وحم٤موًم٦م دمديده٤م وشمٞمًػمه٤م ٕهٚمٝم٤م

وىمد دومٕمٜمل هذا اًمتحقل اإلجي٤ميب ذم طمٞم٤مة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمّمـر احلدي٨م إمم 

دراؾم٦م اعمقىمػ اًمٗمٙمري ًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ ًمٖمتٝمؿ ُمـ ظمالل ُم٤م يمتٌقه قمـ أصقهل٤م 

اًمتل أؾم٧ًم قمٚمٞمٝم٤م ىمقاقمده٤م، وقمـ يمٞم٤مهن٤م اعمٕمؼم قمـ هقيتٝمؿ وومٙمرهؿ دم٤مه اًمدقمقات 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم )وقمٜمقٟم٧م ُمقوقع اًمدراؾم٦م سمـ. اًمتل طم٤موًم٧م هدُمف أو اإلرضار سمف

 .   (اًمٗمٙمر اًمٕمريب ُمـ قمّمـر اًمٜمٝمْم٦م إمم قمٍم اًمٕمقعم٦م



 

 

 :أمهقة افبحث

 :يٛمٙمـ متثؾ أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًماًملم اًمت٤مًمٞملم

ُم٤م ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب اعمحدصملم ُمـ أصقل ًمٖمتٝمؿ اًمتل أؾم٧ًم سمٜم٤مء  -

 ؟قمٚمٞمٝم٤م ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م 

ُم٤م ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب اعمحدصملم ُمـ يمٞم٤مهنؿ اًمٚمٖمقي اعمٕمؼم قمـ هقيتٝمؿ  -

 وومٙمرهؿ؟

وأهدف ُمـ ظمالل اإلضم٤مسم٦م قمـ هذيـ اًم١ًماًملم إمم اًمقىمقف قمغم أراء اًمتل 

شمٌٜم٧ّم وضمٝم٤مت ٟمٔمر خم٤مًمٗم٦م عمٓمٚمؼ اًم٘مٌقل هبذه إصقل قمٜمد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم 

اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال إول، وإمم ذيمر سمٕمض صقر آؾمتج٤مسم٦م واعم٘م٤موُم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٕمدد 

ُمـ أسمرز اًمدقمقات اًمتل وضّمٝم٧م إلىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو هتٛمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمّمـر احلدي٨م 

 .ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال اًمث٤مين

وىمد ضم٤مء اًمٌح٨م ذم صقرشمف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م سمٕمد اعم٘مدُم٦م ذم متٝمٞمد وسم٤مسملم وظم٤ممت٦م، ذيمرت 

اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، وُمدى شم٠مصمػم يمؾ ُمٜمٝم٤م ذم أظمر، وذم - سم٢مجي٤مز–ذم اًمتٛمٝمٞمد 

اًم٤ٌمب إول، شمٜم٤موًم٧م احلدي٨م قمـ اعمقىمػ اًمٗمٙمري ًمّٚمٖمقيلم اعمحدصملم طمقل إصٚملم 

اًمتٙمقيٜمٞملم اًمٚمذيـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمام ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومه٤م اًمًامع واًم٘مٞم٤مس، وأوٗم٧م 

 أصاًل شمٗمًػمًي٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف اًمٜمح٤مة ذم شمٗمًػم وحتٚمٞمؾ ىمقاقمد "اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي"إًمٞمٝمام 

اًمٚمٖم٦م وشمرايمٞمٌٝم٤م، ومٙم٤من ًمف ُمـ إمهٞم٦م ُم٤م هلام طمتك قمّده اًمٜمح٤مة أصاًل ُمثٚمٝمام، وضم٤مء يمؾ 

 :أصؾ ُمـ هذه إصقل اًمثالصم٦م ذم ومّمؾ ُمًت٘مؾ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم



 

 

اًمًامع، واؿمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م شمٜم٤موًم٧م احلدي٨م قمـ : اًمٗمّمؾ إول

ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وىمراءاشمف، واحلدي٨م 

 .اًمنميػ، ويمالم اًمٕمرب

اًم٘مٞم٤مس، وومٞمف احلدي٨م قمـ ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ : اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

اًم٘مٞم٤مس سم٠مٟمقاقمف، إو٤موم٦م إمم ذيمر آرائٝمؿ اعمختٚمٗم٦م دم٤مه ُم٤م ي٘م٤مل قمـ شم٠مصمره سم٤معمٜمٓمؼ 

 . اًمٞمقٟم٤مين، وسمٞم٤من ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ ىمٞم٤مس ٟمح٤مة اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م

اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي، ويم٤من احلدي٨م ومٞمف ُمتجًٝم٤م إمم سمٞم٤من اًمٕمقاُمؾ : اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

اعم١مصمرة ذم  دقمقة سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي، صمؿ ذيمر أسمرز 

اعمح٤موٓت اًمتل أريد أن شمٙمقن سمديٚم٦م قمٜمف، واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل آراء سمٕمض اًمٚمٖمقيلم 

اعمحدصملم اًمذيـ أيدوا ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ورأوا أٟمف ٟمٔمري٦م قمٚمٛمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ذم 

 . اًمٜمحق اًمٕمريب

وذم آظمر يمؾٍّ ُمـ ومّمكم اًمًامع واًم٘مٞم٤مس ذيمرت ـمروًم٤م ُمـ ضمٝمقد قمٚمامء اًمٚمٖم٦م 

سمٛمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ٕسملم ُمـ ظمالًمف سمٕمًْم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمتل ىم٤مم 

هب٤م اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن دم٤مه هذيـ إصٚملم، ٓؾمٞمام وأن اعمجٛمع ىمد ظمّّمص ُمٜمذ 

سمداي٤مشمف جلٜم٦م ُمـ جل٤مٟمف ًمدراؾم٦م أصقل اًمٚمٖم٦م، ويم٤من حيٞمؾ إًمٞمٝم٤م ًمٚمدراؾم٦م واًمٜمٔمر يمؾ ُم٤م 

وم٢مٟمف يم٤من جيٛمع سملم أقمْم٤مئف أقمْم٤مء - وإن يم٤من ُم٘مره سم٤مًم٘م٤مهرة- واعمجٛمع ، يتٕمٚمؼ سمذًمؽ

 . ُمـ خمتٚمػ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، وهق ُم٤م ضمٕمٚمف ممثاًل جلٛمٞمع اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم

وذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين شمٜم٤موًم٧م سمٞم٤من آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم دم٤مه قمدد ُمـ أسمرز اًم٘مْم٤مي٤م 

اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ـُمرطم٧م ذم اًمٕمّمـر احلدي٨م، وسمٕمْمٝم٤م ٓ شمزال ًمف اُمتداداٌت ذم اًم٤ًمطم٦م 



 

 

اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م إمم أن، ويم٤من احلدي٨م ومٞمف يؽميمز طمقل اجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري اعمتٕمٚمؼ هبذه 

اًم٘مْم٤مي٤م، عم٤م متثٚمف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ هقّي٦م ٕهٚمٝم٤م، ُيراد هتٛمٞمِمٝم٤م وإوٕم٤مومٝم٤م وإطمالل 

وضم٤مءت ومّمقل هذا . همػمه٤م حمٚمٝم٤م، ًمتحّمؾ ُمٕمٝم٤م اًمتٌٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ًممظمر

 :اًم٤ٌمب قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

فم٤مهرة شمؽميؽ اًمٚمٖم٦م، واؿمتٛمؾ قمغم احلدي٨م قمـ ُمٔم٤مهره٤م، : اًمٗمّمؾ إول

 .وأسمرز اجلٝمقد اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٕمرب عمقاضمٝمتٝم٤م

ومرض اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م، واؿمتٛمؾ قمغم احلدي٨م قمـ ضمٝمقد اعمحتؾ : اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

إضمٜمٌل ًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ذم ومرض ًمٖمتف وإىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمع ذيمر ُم٤م يم٤من ُمـ 

ُم٘م٤موُم٦م اًمٕمرب ًمذًمؽ، صمؿ سمٞم٤من أسمرز ُم٤م شمريمف آطمتالل إضمٜمٌل ذم  هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ 

 . آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م ذم سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمّٞم٦م، وشمٜم٤مول احلدي٨م قمـ أسمرز اجلٝمقد اًمتل ىم٤مم : اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

هب٤م أسمٜم٤مء اًمٗمّمحك ذم اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، وُم٤م ظمّٚمٗمف ذًمؽ ُمـ أصمر ذم سمٕمض اًمدراؾم٤مت 

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م

 سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وومٞمف احلدي٨م "اًمٕمرسمٞم٦م"اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م : اًمٗمّمؾ اًمراسمع

قمـ أسمرز اًمدقمقات واعمٔم٤مهر اًمتل شمٜم٤موًم٧م ذًمؽ، ُمع اًمؽميمٞمز قمغم ُم٤م اؾمتجد ُمٜمٝم٤م ذم 

 . اًمقىم٧م احل٤مرض

شمؽميؽ اًمٚمٖم٦م وومرض اًمٚمٖم٦م )وٕن ُمقوققمل اًمٗمّمٚملم إوًملم ذم هذا اًم٤ٌمب 

يتٕمٚم٘م٤من سمح٘م٦ٌم شم٤مرخيٞم٦م ُم٤موٞم٦م ذم سمداي٤مت هذا اًمٕمّمـر، اؾمتٚمزم اًمٌح٨م ومٞمٝمام  (إضمٜمٌٞم٦م

اًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل حتدصم٧م قمٜمٝمام، ًمٚمقىمقف قمغم ُم٤م يمت٥م قمـ اجل٤مٟم٥م 

اًمٚمٖمقي طمقهلام، وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم سمٜم٤مء شمّمقر ًمٖمقي وومٙمري قمـ طم٤مل أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم 



 

 

ذًمؽ اًمقىم٧م دم٤مه ه٤مشملم اًمدقمقشملم، ٓؾمٞمام وأن اًمٙمت٥م اًمتل شمٓمرىم٧م إمم احلدي٨م قمـ 

هذيـ اجل٤مٟمٌلم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م شمٕمّد ىمٚمٞمٚم٦م وهمػم واومٞم٦م  سمتٗم٤مصٞمؾ اًمّمـراع اًمٚمٖمقي 

 .()اًمذي اطمتدم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سملم أٟمّم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م وأصح٤مب شمٚمؽ اًمدقمقات

وذم ُم٘مدُم٦م يمال اًم٤ٌمسملم ضمٕمٚم٧م ُمدظماًل يتٜم٤مول احلدي٨م قمـ ُمقوقع اًم٤ٌمب سمِمٙمؾ 

.قم٤مم، وذم أول يمؾ ومّمؾ ُمـ ومّمقل اًمرؾم٤مًم٦م ذيمرت ُم٤م رأيتف ممٝمًدا ًمٚمحدي٨م قمٜمف  

صمؿ يم٤مٟم٧م اخل٤ممت٦م وذيمرت ومٞمٝم٤م أسمرز أراء واًمتقصٞم٤مت اًمتل اٟمتٝم٧م إًمٞمٝم٤م 

اًمدراؾم٦م، وأقم٘مٌتٝم٤م سم٤معمالطمؼ واًمؽماضمؿ واًمٗمٝم٤مرس، ومٝمرس ًمٚمٙمٚمامت ُمِمتٛمؾ قمغم 

إقمالم اًمذيـ ورد ذيمرهؿ ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م، وومٝمرس ًمٚمٛمراضمع، وومٝمرس شمٗمّمٞمكم 

 .ًمٚمٛمقاوٞمع

 (ُمـ قمّمـر اًمٜمٝمْم٦م إمم قمّمـر اًمٕمقعم٦م)وىمد ذّيٚم٧م قمٜمقان اًمٌح٨م سم٤مًمٕم٤ٌمرة 

٤م هل٤م ُمـ قمٜمقان يمت٤مب اًمديمتقر هن٤مد اعمقؾمك  ًً صمٜم٤مئٞم٤مت "وًم٧ًم ؾم٤مسمً٘م٤م إًمٞمٝم٤م وإٟمام ُم٘متٌ

، ومل أيمـ أىمّمد ومٞمف إمم "ذم ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ قمٍم اًمٜمٝمْم٦م إمم قمّمـر اًمٕمقعم٦م

احلدي٨م قمـ طم٤مل اًمٚمٖم٦م ذم قمّمـر اًمٕمقعم٦م ومذًمؽ مم٤م حيت٤مج إمم دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م سمذاهت٤م، 

وإٟمام ضمٕمٚمتف إـم٤مًرا زُمٜمًٞم٤م شمٜمحّمـر ُمـ ظمالًمف ُم٤ٌمطم٨م اًمرؾم٤مًم٦م ومٞمام سملم هذيـ اًمزُمٜملم، 

إمم هذه  (سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ اعمٞمالدي)ُمـ قمّمـر اًمٜمٝمْم٦م اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م 

اًمٗمؽمة اًمتل شمًّٛمك سمٕمٍم اًمٕمقعم٦م وي١مرخ سمٕمْمٝمؿ هل٤م سمٌداي٦م اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن 

 .اًمٕمنميـ اعمٞمالدي

ومم٤م اشّمٌٕمتف أصمٜم٤مء يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذيمر سمٞم٤مٟم٤مت اعمرضمع يم٤مُمٚم٦م قمٜمد ذيمره ٕول ُمرة، صمؿ 

آيمتٗم٤مء سمٕمٜمقان اًمٙمت٤مب ورىمؿ اًمّمٗمح٦م إذا ذيمر سمٕمد ذًمؽ، إٓ إذا ُوضمد ُمرضمٕم٤من أو أيمثر 
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ٗمف متٞمٞمًزا ًمف قمـ ٟمٔم٤مئره .هلام اًمٕمٜمقان ٟمٗمًف وم٢مين ُأشمٌع اعمرضمع ذم هذه احل٤مًم٦م سمذيمر ُم١مًمِّ  

وومٞمام خيتص سم٤مٕقمالم اًمٚمٖمقيلم وم٘مد ايمتٗمٞم٧م ًمٖمػم اعمْحَدصملم ُمٜمٝمؿ سمذيمر شم٤مريخ 

وأُم٤م اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن اًمقارد ذيمرهؿ ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م وم٘مد . ووم٤مشمف قمٜمد أول ذيمر ًمف

طم٤موًم٧م احلّمقل قمغم شمراضمؿ هلؿ ومٚمؿ أضمد شمرمج٦م إٓ ًمٚم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٠مصمٌتف قمغم ىمّٚمتف ُمع 

 .شمراضمؿ أظمرى ًمٌٕمض إقمالم اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ ذيمروا ذم اًمٌح٨م ُمـ همػم اًمٚمٖمقيلم

وسمٕمد، وم٢من هذا اًمٌح٨م ضمٝمد سمنمي يٕمؽميف اًمّمقاب واخلٓم٠م، ومام يم٤من ومٞمف ُمـ 

صقاب واضمتٝم٤مد ُمقوّمؼ وم٤مًمٗمْمؾ ومٞمف هلل وطمده، وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م أو ٟم٘مص وم٢مين 

 .أرضمق ُمـ اهلل ومٞمف اعمٖمٗمرة واًمٕمٗمق، واًمتقومٞمؼ ًمتّمقيٌف واؾمتدرايمف

: إذ يًـر زم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ  وذم اخلت٤مم أؿمٙمر اهلل قمز وضمؾ قمغم قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمتف قمكمَّ

 .وآؾمتزادة ُمٜمف، وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن ُيّمٚمح ومٞمف ٟمٞمتل، وُيًّدد سمف ىمقزم وقمٛمكم

صمؿ أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر ٕقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سمٙمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى قمغم ُم٤م ىمّدُمقه زم وًمزُمالئل اًمدارؾملم ُمـ ضمٝمد ُمِمٙمقر 

وقمٓم٤مء ُمقومقر، وعم٤م ًمٌٕمْمٝمؿ قمكّم ُمـ ُمزيد ومْمؾ وشمقضمٞمف: وم٢مين أشم٘مدم ذم هذا اعم٘م٤مم 

ؾمٚمٞمامن سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕم٤ميد قمغم ُم٤م . د.سمقاومر اًمِمٙمر وآُمتٜم٤من ٕؾمت٤مذي اًمٗم٤موؾ أ

اؾمتٗمدشمف ُمٜمف ُمـ ُمزيد قمٚمٍؿ وشمقضمٞمِف وإرؿم٤مد ذم ُمرطمٚمتل اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراه، وىمد 

ذم احل٨م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ذم ُمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م وشم٘مديؿ - سمٕمد اهلل قمز وضمؾ-يم٤من ًمف اًمٗمْمؾ 

اًمديمتقر وُأصمـَٜمّل سم٤مًمِمٙمر ًمٕمٛمٞمد اًمٙمٚمٞم٦م . إومٙم٤مر وأراء اًم٘مٞمٛم٦م زم ومٞمف ىمٌؾ شمًجٞمٚمف

قمغم ُم٤م . قمٌداهلل سمـ ٟم٤مس اًم٘مرين أؾمت٤مذي ذم ُمرطمٚم٦م اًمديمتقراه واعمِمـرف قمغم اًمرؾم٤مًم٦م

أيمرُمٜمل سمف ُمـ شمقاوع ضمّؿ وظمٚمؼ وم٤موؾ وأظمقة ص٤مدىم٦م، وقمغم ُم٤م سمذًمف ُمٕمل ُمـ ضمٝمد 

 .ذم شمقضمٞمف وشم٘مقيؿ اًمٌح٨م طمتك شمؿ قمغم هذا اًمقضمف



 

 

أشمقضمف سمف إمم واًمدّي اًمٙمريٛملم -  سمٕمد ؿمٙمر اهلل قمز وضمؾ-وأقمٔمؿ ؿمٙمٍر أىمدُمف 

قمغم ُم٤م هلام قمكّم ُمـ ومْمؾ ٓ أؾمتٓمٞمع رده أو اًمقوم٤مء سمٌٕمْمف ُم٤م سم٘مٞم٧م ذم هذه احلٞم٤مة، 

يمام أؿمٙمر . وأًمتٛمس ُمٜمٝمام ىمٌقل هذا اًمٕمٛمؾ هدي٦م ُمتقاوٕم٦م هلام ُمـ يمريؿ همرؾمٝمام

زوضمل اًمٗم٤موٚم٦م أّم حمٛمد، اًمزوضم٦م اًمٙمريٛم٦م وإّم اعمرسمٞم٦م، اًمتل صؼمت وص٤مسمرت ُمٕمل 

ـمٞمٚم٦م ؾمٜمقات هذه اًمدراؾم٦م، إيامًٟم٤م ُمٜمٝم٤م سم٠من هل٤م ُمـ إضمر ُمثؾ ُم٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إن هل 

 .ؿم٤مريمتف اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م، وسمذًم٧م ًمف ُمـ اًمٕمقن ُم٤م شمًتٓمٞمٕمف

يمام أزضمل اًمِمٙمر قم٤مًُم٤م ظم٤مًمّم٤ًم ًمٙمّؾ ُمـ يم٤من ًمف أصمر ذم إٟمج٤مز هذه اًمدراؾم٦م، 

سمدقم٤مء أو شمقضمٞمف أو ومٙمرة أو ُمٕمٚمقُم٦م أو ٟم٘مد أو همػم ذًمؽ، وأظمص سم٤مًمِمٙمر ُمـ سمٞمٜمٝمؿ 

أظمل اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ أذف اعمحٛمقدي، اًمذي شمٙمٗمؾ سمٙمت٤مسم٦م وـم٤ٌمقم٦م اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م 

 .ظمدُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وـمالسمف، ؾم٤مئاًل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمؾ ذًمؽ ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف

ًٓ وآظمًرا، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم رؾمقًمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف  واحلٛمد هلل أو

 . وصحٌف اًمٙمرام أمجٕملم
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       افؾغة  

قمّرف اًمٚمٖمقيقن اًمٚمٖم٦م شمٕمريٗم٤مت يمثػمة، شمريّمزت قمغم ضمقاٟم٥م ُمتٕمددة ُمـ 

اًمتٕمٌػم ىمتٍم هٜم٤م قمغم إيراد سمٕمض اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل شمؼمز أمهٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم أظمّم٤مئّمٝم٤م، و

. قمـ إومٙم٤مر وإيّم٤مهل٤م إمم أظمريـ

أصقات يٕمؼم هب٤م " سم٠مهن٤م :(هـ392ت) ومٛمـ اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب، يٕمرومٝم٤م اسمـ ضمٜمل

 وهق ُمـ أؿمٛمؾ شمٕمريٗم٤مت اًمٚمٖم٦م سمدًٓم٦م ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٕمٚمؿ .()"راوٝمؿغيمؾ ىمقم قمـ أ

شمرمج٤من قمام ذم اًمْمامئر ُمـ شمٚمؽ "سم٠مهن٤م  (هـ808ت)ويٕمرومٝم٤م اسمـ ظمٚمدون . ()احلدي٨م

اعمٕم٤مين، ي١مدهي٤م سمٕمض إمم سمٕمض سم٤معمِم٤مومٝم٦م ذم اعمٜم٤مفمرة واًمتٕمٚمٞمؿ ومم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م ذم 

 .()"اًمٕمٚمقم، ًمتحّمٞمؾ ُمٚمٙمتٝم٤م سمٓمقل اعمران قمغم ذًمؽ

فم٤مهرة إٟم٤ًمٟمٞم٦م وهمػم همريزي٦م، ":  سم٠مهن٤م"ؾم٤مسمػم"وُمـ اًمٕمٚمامء اًمٖمرسمٞملم، يٕمرومٝم٤م 

ًمتقصٞمؾ اًمٕمقاـمػ وإومٙم٤مر واًمرهم٤ٌمت، سمقاؾمٓم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ اًمرُمقز اًمّمقشمٞم٦م 

وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتقصٞمؾ، وأداة ًمٚمتجٛمٞمؾ، ":  سم٠مهن٤م"ضِمْٞمُٗمقٟمز"ويّمٗمٝم٤م . ()"آصٓمالطمٞم٦م

اًمتٕمٌػم قمـ إومٙم٤مر سمقاؾمٓم٦م ": "هٜمري ؾمقي٧م"وهل قمٜمد . ()"وُم٤ًمقمٌد ًمٚمتٗمٙمػم

وفمٞمٗم٦م اًمتٕمٌػم ":  سم٠مهن٤م"ٟٓمد"وطمدده٤م . ()"إصقات اًمٙمالُمٞم٦م اعم١مشمٚمٗم٦م ذم يمٚمامت
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: "هٜمري دوٓيمروا"، وضمٕمٚمٝم٤م ()اًمٚمٗمٔمل قمـ اًمٗمٙمر ؾمقاء أيم٤من داظمٚمًٞم٤م أو ظم٤مرضمًٞم٤م

 . ()"داًّم٦م اًمٗمٙمر"

ويتْمح ُمـ هذه إىمقال ُم٤م سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر ُمـ اشمّم٤مل وصمٞمؼ، شمٙم٤مد شمٙمقن 

 .ُمٕمف اًمٚمٖم٦م هل اًمٗمٙمر، واًمٗمٙمر هق اًمٚمٖم٦م

وشمؼمز وفمٞمٗم٦م اًمٚمٖم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ آشمّم٤مل سملم سمٜمل اًمٌِمـر، ومٌٝم٤م حيّمؾ 

اًمٗمٝمؿ واإلومٝم٤مم، وُمـ ظمالهل٤م شُمٜم٘مؾ اعمِم٤مقمر وإومٙم٤مر سملم اعمتٙمٚمٛملم، ويٜمدرج وٛمـ 

 :()هذه اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمقفم٤مئػ اجلزئٞم٦م، ُمـ أمهٝم٤م

وومٞمٝم٤م يتح٘مؼ ًمٚمٗمرد اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمع أظمريـ، : اًمقفمٞمٗم٦م آضمتامقمٞم٦م- 

سم٤مؾمتخدام اًمٙمٚمامت اعمٜم٤مؾم٦ٌم إلٟمِم٤مء اًمٕمالىم٦م أو شم٠ميمٞمده٤م، أو طمّمقل اًمتٕم٤مرف وإًمٗم٦م 

يمام شمًٝمؿ اًمقفمٞمٗم٦م . سملم اعمتخ٤مـمٌلم، وٟمحق ذًمؽ مم٤م شم٘متْمٞمف اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م

آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٖم٦م ذم شمقصمٞمؼ اًمِمٕمقر سم٤مٟٓمتامء آضمتامقمل ًمٚمٗمرد، ودمٕمٚمف طمريًّم٤م قمغم 

اإلطم٤مـم٦م سمام شمٕم٤مرف قمٚمٞمف أومراد جمتٛمٕمف ذم هذا اجل٤مٟم٥م، ُمـ طمٞم٨م اٟمت٘م٤مء اًمٕم٤ٌمرات 

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتقاصؾ اعمالئٛم٦م

طمٞم٨م يتؿ ُمـ ظمالهل٤م اًمتٕمٌػم قمـ اعمِم٤مقمر داظمؾ اًمٜمٗمس، سمام : اًمقفمٞمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م- 

متٚمٙمف ُمـ رًو٤م وهور، أو طمًـرة وٟمدم، أو شمقضّمع وأمل، أو إطم٤ًمس سمٔمٚمؿ، أو شم٠مٟمٞم٥م 

وشم٤ًمقمد قم٤ٌمرات اًمٚمٖم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م قمغم يمِمػ إؾم٤ٌمب اًمتل شمدومع ... ًمٚمْمٛمػم 

اإلٟم٤ًمن ٓرشمٙم٤مب سمٕمض اًمًٚمقيمٞم٤مت، اؾمتج٤مسم٦م عم٤م حيٛمٚمف ُمـ ُمِم٤مقمر وأطم٤مؾمٞمس 
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 .داظمٚمٞم٦م

وشمٕمٜمل ُم٤م يٛمت٤مز سمف اإلٟم٤ًمن ُمـ آًمٞم٦م ًمٚمتٗمّٙمر واًمت٠مُمؾ ذم : اًمقفمٞمٗم٦م اًمٗمٙمري٦م- 

احل٘م٤مئؼ وإؿمٞم٤مء، واؾمتٙمٜم٤مه ظمّم٤مئّمٝم٤م، واًمٌح٨م ذم يمٞمٗمٞم٦م طمّمقل أؾم٤ٌمهب٤م، سمٗمْمؾ 

ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل ُمـ قم٘مؾ وإدراك، يًتٓمٞمع سمف شمّمقر إؿمٞم٤مء وختّٞمٚمٝم٤م، ُمع اًم٘مدرة قمغم 

 .اًمتحٚمٞمؾ واعم٘م٤مرٟم٦م وآؾمتٜمت٤مج

 

 افِػْؽر

ػم ووَمْٞمٙمر  .()يمثػم اًمٗمٙمر: اًمِٗمْٙمر واًمَٗمْٙمر، إقمامل اخل٤مـمر ذم اًمِمـلء، ورضمؾ ومِٙمِّ

: اًمِٗمْٙمر- أيًْم٤م-شمردد اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٜمٔمر واًمتدسّمر ًمٓمٚم٥م اعمٕم٤مين، وُي٘م٤مل : واًمِٗمْٙمر

 .()شمرشمٞم٥م أُمقر ذم اًمذهـ يتقصؾ هب٤م إمم ُمٓمٚمقب يٙمقن قمٚماًم أو فمٜم٤ًّم

أقمٛمؾ اًمٕم٘مؾ ومٞمف، ورشم٥َّم سمٕمض ُم٤م يٕمٚمؿ ًمٞمّمؾ سمف إمم : ووَمَٙمر ذم إُمر وَمْٙمًرا

إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم ُمِمٙمٚم٦م ًمٚمتقّصؾ : ، واًمتٗمٙمػم(وَمَٙمر)ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم : جمٝمقل، وومّٙمر ذم إُمر

إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم اعمٕمٚمقم ًمٚمقصقل إمم ُمٕمروم٦م جمٝمقل، وي٘م٤مل زم ذم : إمم طمّٚمٝم٤م، واًمِٗمْٙمر

 .()اًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م ُٕمٍر ُم٤م، ومجٕمٝم٤م ومَِٙمر: ٟمٔمر وروّي٦م، واًمِٗمْٙمرة: إُمر ومِْٙمر

، إذ ُيراد سمف ٟمت٤مج "اًمٗمٙمر اًمٚمٖمقي"، وُمٜمف ىمقًمٜم٤م "ومِْٙمًرا"وىمد يًّٛمك ٟمت٤مج اًمتٗمٙمػم 
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 .اًمتٗمٙمػم ٓ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمٙمػم ذاهت٤م

 افعالؿة بغ افؾغة وافػؽر

اًمٚمٖم٦م هل اًمقاىمع اعم٤ٌمذ ًمٚمٗمٙمر، ومجقهر اًمٗمٙمر ٓ يٕمٚمـ قمـ ٟمٗمًف إٓ سمقاؾمٓم٦م 

اًمٚمٖم٦م، وهب٤م يدظمؾ اًمتٗمٙمػم اإلٟم٤ًمين طمٞمز اإلُمٙم٤من، وُم٤م يم٤من ًمٚمٌِمـري٦م أن حترز ُم٤م أطمرزشمف 

ُمـ اًمت٘مدم ذم ُمْمامر احلْم٤مرة، ًمق مل يٙمـ هل٤م ًمٖم٦م ختدم اًمٗمٙمر وشم٘مدم ًمف اًم٘مقاًم٥م اًمتل 

شمرمج٦م رُمزي٦م "ُمرآة اًمٕم٘مؾ وقُمٛمٚم٦م اًمتٗمٙمػم، وهل : وم٤مًمٚمٖم٦م يمام ي٘م٤مل. ()شمّم٤مغ ومٞمٝم٤م اعمٕم٤مين

ومٕمٚمٞم٦م ُمتخّمّم٦م آًمًٞم٤م ًمٚمدوال واعمٗم٤مهٞمؿ اجلزئٞم٦م واًمٙمٚمٞم٦م اعمجردة اعمحٗمقفم٦م ذم ذهـ أسمٜم٤مء 

، وهذا آشمّم٤مل إسمدي سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر أوضمد طم٤مًم٦م اقمتامد يمكم ُمـ اًمٗمٙمر قمغم ()"اًمٚمٖم٦م

، ()اًمٚمٖم٦م،سمحٞم٨م أصٌح اإلٟم٤ًمن همػم ىم٤مدر قمغم مجع ؿمت٤مت اًمٗمٙمر إٓ داظمؾ أؾمقار اًمٚمٖم٦م

، واًمٌٞم٤من هق  [4 - 3: اًمرمحـ]چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ وصدق اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف 

اإلقمراب قمام ذم اًمٜمٗمس، وقمام يدور ذم اًمٗمٙمر سمقاؾمٓم٦م اًمٚمٖم٦م، وم٤مًمٚمٖم٦م إذن وقم٤مء اًمٗمٙمر أو 

أداشمف اعم٤مدي٦م، ويّمدق هذا قمغم اًمٗمٙمر اعمٜم٘مقل ًممظمريـ قمـ ـمريؼ اًمٙمٚمامت، يمام يّمدق 

 .()أيًْم٤م ذم طم٤مًم٦م طمدوث اًمٗمٙمر ًمدى اًمِمخص ٟمٗمًف

هؾ اًمٗمٙمر ؾم٤مسمؼ ًمّٚمٖم٦م أم اًمٚمٖم٦م : وذم وقء هذه اًمٕمالىم٦م، ٟمِم٠م اًم١ًمال اًمذي ي٘مقل
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ؾم٤مسم٘م٦م ًمٚمٗمٙمر؟، ومذه٥م ومريؼ ُمـ اًمٕمٚمامء إمم أن اًمتٗمٙمػم ؾم٤مسمؼ قمغم اًمٚمٖم٦م، ٕن اًمٗمٙمرة 

ًٓ ذم أذه٤مٟمٜم٤م، صمؿ ٟمٌح٨م قمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمتل شم١مدهي٤م، وهق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمٗمؾ  شمٜمٌثؼ أو

اًمّمٖمػم، ومٝمق يقًمد وُمٕمف اًمٗمٙمر اًمذي ي١مهٚمف ٓيمت٤ًمب اًمٚمٖم٦م، وذه٥م ومريؼ آظمر إمم 

أؾمٌ٘مٞم٦م اًمٚمٖم٦م، ٕن اإلٟم٤ًمن ًمق مل شمٙمـ ًمديف اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٕمٌػم وٛمـ ظمّم٤مئّمف، ُم٤م 

اؾمتٓم٤مع أن يؽمضمؿ ُم٤م ذم ومٙمره إمم يمٚمامت ُمٜمٓمقىم٦م،وىمد صم٧ٌم أن اًمِمخص طملم ي٘مقم 

سمٕمٛمؾ قم٘مكم ُمٕملم، ُمثؾ طمؾ ُم٠ًمًم٦م ري٤موٞم٦م أو شمذيمر سمٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر، وم٢مٟمف يتحدث ُمع 

 . ()ٟمٗمًف وإن مل يٜمٓمؼ سمٙمالم ضمٝمقري
 

واؾمت٘مر اًمرأي قمٜمد اًمٙمثػميـ، سم٠من اًم٘مقل سم٠مؾمٌ٘مٞم٦م أطمدمه٤م قمغم أظمر أُمٌر ضمدزّم 

 أن اًمٕمالىم٦م اًمتل شمرسمط "ًمقك"ٓ يٛمٙمـ اًمٗمّمؾ ومٞمف، طمٞم٨م رأى اًمٗمٞمٚمًقف اإلٟمجٚمٞمزي 

اًمٗمٙمر سم٤مًمٙمٚمٛم٦م قمالىم٦م صحٞمح٦م، وأن اًمٗمٙمر واًمٙمٚمٛم٦م ضمًؿ واطمد، ومال حيّمؾ ومٙمر 

 .()سمدون أن حتدث ًمٖم٦م، وٓ حتدث ًمٖم٦م ٓ شمٙمقن ذاهت٤م ومٙمًرا

 إمم اًمتقطمٞمد سمٞمٜمٝمام، وأن اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يٗمٙمر وم٢مٟمف يتٙمٚمؿ "واـمًـ"وذه٥م 

 أن اًمٗمٙمر ًمٞمس ىمٌؾ "ُمػمًمق سمقٟمتل"سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن هذا اًمٙمالم ٓ يًٛمع، وأووح 

 .()اًمٙمالم وٓ ظم٤مرج اًمٙمالم، إٟمام اًمٗمٙمر ذم اًمٙمالم، وىمد اٟمٓمقى يمؾ ُمٜمٝمام ذم أظمر

ويذه٥م يمامل احل٤مج إمم أٟمٜم٤م ٟمخٓمئ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل إن اًمٗمٙمر ؾم٤مسمؼ ًمٚمٙمٚمٛم٦م، ّٕن 

ومٜمحـ ٟمتحدث إمم أٟمٗمًٜم٤م "اًمٗمٙمر ذاشمف يمٚمٛم٦م، واإلٟم٤ًمن ٓ يٗمّٙمر إٓ ٕٟمف يم٤مئـ ٍٓغ، 
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قمٜمدُم٤م ٟمٗمٙمر سمٞمٜمٜم٤م وسملم ذواشمٜم٤م، ٟمتح٤مور ذم ىمراراشمٜم٤م طمقاًرا ٓ يٜم٘مٓمع، واًمٗمٙمر شمٕمٌػم وراء 

، ويٜمتٝمل ()"اًمِمٗمتلم اًمّم٤مُمتتلم، اًمٗمٙمر طمدي٨م سم٤مـمٜمل، واحلدي٨م شمٗمٙمػم سمّمقت قم٤مل

اًمٚمٗمٔم٦م واًمٗمٙمرة رء واطمد، اًمٗمٙمرة ًمٖم٦م مل شمت٘مرـمس، واًمٚمٖم٦م "إمم ٟمتٞمج٦م ُم١مداه٤م أّن 

 .()"ومَِٙمر ُم٘مرـم٦ًم، ٓ ًمٖم٦م سمدون ومٙمر، وٓ ومٙمر سمدون ًمٖم٦م

وجمٛمؾ اًم٘مقل أن شمٗمٙمػمٟم٤م يرشمٌط سمِمٙمؾ يمٌػم سم٤مًمٚمٖم٦م، واًمٚمٖم٦م ٟمٗمًٝم٤م شمٕمتؼم أداة 

ًٓ وأظمػًما شمًٜمد إمم اًمٚمٖم٦م اًمتل شمًتخدم ذم  ُمـ أدوات اًمتٗمٙمػم، وم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٗمٙمػم أو

 .()"وومرض إٟم٤ًمن دون ًمٖم٦م، ُمٕمٜم٤مه ومرض إٟم٤ًمن دون ومِْٙمر"إسمراز قمٜم٤مس اًمٗمٙمر، 

وًمٚمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم اًمّمٚم٦م سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر صمالث ٟمٔمري٤مت، وهل طم٥ًم 

 :()شمًٚمًٚمٝم٤م اًمت٤مرخيل

ٟمٔمري٦م اًمٕمزل اعمٓمٚمؼ سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، وٟمٙمران وضمقد أي أصمر ٕطمدمه٤م قمغم - 1

أظمر، وهل سمذًمؽ شمٕمٜمل أن اًمٚمٖم٦م ٓ شم١مصمر ذم اًمٗمٙمر وٓ شمت٠مصمر سمف، ُمع أهن٤م وقم٤مؤه وأداشمف 

 .اعم٤مدي٦م اًمتل يٕمؼم هب٤م قمـ ٟمٗمًف

ٟمٔمري٦م اٟمّمٝم٤مر أو ذوسم٤من اًمٗمٙمر سم٤مًمٚمٖم٦م، وُمٚمخّمٝم٤م اٟمتٗم٤مء وضمقد ومٙمر ُمًت٘مؾ - 2

ىم٤مئؿ ذم طمّد ذاشمف سمٛمٕمزل قمـ اًمٚمٖم٦م، أي أن اًمٗمٙمر ًمٖم٦م ص٤مُمت٦م يتحدث هب٤م اعمرء ُمع ٟمٗمًف، 
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 .أو هق ًمٖم٦م ظمٗمٞم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّمقت

ًٓ ٟمًًٌٞم٤م، ُمع شمالمحف اًمٕمْمقي هب٤م - 3 ٟمٔمري٦م اؾمت٘مالل اًمٗمٙمر قمـ اًمٚمٖم٦م اؾمت٘مال

وإصمر اعمت٤ٌمدل سمٞمٜمٝمام، واؾمُتدل ًمذًمؽ سم٠من يمثػًما ُمـ ُمٔم٤مهر اإلٟمت٤مج اًمٗمٙمري ٓ حتت٤مج 

وُمٜمٝم٤م -إمم ًمٖم٦م، يم٤مًمرؾمؿ واًمتّمقير واعمقؾمٞم٘م٤م واًمٜمح٧م، وأن سمٕمض اعمقاوٞمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٓ حتت٤مج إمم ًمٖم٦م، وأن اإلٟم٤ًمن إول طملم يم٤من يت٠ممل أو يٗمرح يم٤من - قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت

 .   يٕمؼم قمـ ُمِم٤مقمره دون ًمٖم٦م، ٕٟمف مل يٙمـ ًمديف ًمٖم٦م يتٙمٚمٛمٝم٤م

وإن يم٤مٟم٧م همػم اًمٗمٙمر ُمـ طمٞم٨م ـمٌٞمٕمتٝم٤م - وشمٕمٜمل هذه اًمٜمٔمري٦م أن اًمٚمٖم٦م

ُمٚمتحٛم٦م سمف اًمتح٤مًُم٤م قمْمقًي٤م همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٕمزل ذم جمرى شمٓمقر اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين، - ووفمٞمٗمتٝم٤م

ووٛمـ طمدود شمٓمقر اًمٗمرد، وم٤مًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر ضم٤مٟم٤ٌمن ُمِمؽميم٤من ُمٚمتحامن وُمتٙم٤مُمالن، وإن 

 .يم٤مٟم٤م ُمتاميزيـ ذم قمٛمٚم٦م واطمدة أو يمٞم٤من ُمتامؾمؽ ُمقطّمد

وهبذه اًمٜمٔمرة، وم٢من اًمٚمٖم٦م شمٕملم اإلٟم٤ًمن قمغم دمًٞمد ومٙمره أو سمٚمقرشمف وصقهمف 

وشمداوًمف، وًمقٓه٤م ٓؾمتح٤مل ذًمؽ، واًمٗمٙمر سمدوره يٕملم اًمٚمٖم٦م قمغم اًمدىّم٦م ويثرهي٤م 

 .سم٤معمّمٓمٚمح٤مت، وهٙمذا دواًمٞمؽ

وهذه اًمٕمالىم٦م اًمتل متتزج ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م سم٤مًمٗمٙمر، ٟمجد أن أفمٝمر ُم٤م يٛمثٚمٝم٤م هق اعمٕمٜمك 

اًمذي حتٛمٚمف اًمٙمٚمٛم٦م، وم٢من اًمٙمٚمٛم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٞم٧ًم أُمًرا ظم٤مرضًم٤م قمـ ٟمٓم٤مق اًمٗمٙمر، وًمٞم٧ًم 

ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف، سمدًٓم٦م ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ ُمٕمٜمك يٕمؼّم قمـ اًمٗمٙمر ويدّل قمٚمٞمف، وم٤معمٕمٜمك هق 

طم٤مصؾ اًمٗمٙمر أو اًمتٗمٙمػم، واًمٙمٚمٛم٦م هل اًمٚمٖم٦م اعمٜمٓمقىم٦م، واعمٕمٜمك ٓ يٙمقن إٓ هبام، 



 

 

، وإذا اٟمتٗمك قمـ ()واًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ٓ حتٛمؾ ُمٕمٜمك ٓ شمًتحؼ أن شمٌ٘مك وٛمـ إـم٤مر اًمٚمٖم٦م

 .اًمٙمٚمٛم٦م وصٗمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م، اؾمتح٤مل ُمٕمف وضمقد ًمٚمٗمٙمر

ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٜمٔمر إمم هذه اًمٕمالىم٦م أيًْم٤م ُمـ زاوي٦م أظمرى، ومٜمجٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م 

إذا اومؽموٜم٤م ًمف وضمقًدا داظمٚمًٞم٤م شمٕمؼّم قمٜمف  (اًمٗمٙمر)هل اًمقضمقد اخل٤مرضمل ًمٚمٛمٕمٜمك  (اًمٚمٖم٦م)

 أّن إًمٗم٤مظ ٓ ختٓمر إٓ ُمؽماوم٘م٦م ,(هـ606ت)وىمد ذيمر اإلُم٤مم اًمرازي. ()اًمٚمٖم٦م اًمّم٤مُمت٦م

ُمع اًمٗمٙمر، وأن هٜم٤مك ًمٖم٦م ظمٗمٞم٦م ص٤مُمت٦م يتٙمٚمؿ هب٤م اإلٟم٤ًمن ذم ظمٚمقشمف إذا شمقاردت قمٚمٞمف 

٤موي . ()إومٙم٤مر ًّ : سم٘مقًمف (هـ450ت ٟمحق )وإمم ىمري٥م ُمـ ذًمؽ أؿم٤مر زيـ اًمديـ اًم

وومِْٙمر اإلٟم٤ًمن ذم شمرشمٞم٥م اعمٕم٤مين ىمّٚمام يٜمٗمؽ قمـ ختٞمؾ أًمٗم٤مفمٝم٤م ُمٕمٝم٤م، طمتك يم٠من اإلٟم٤ًمن "

 .()"يٜم٤مضمل ٟمٗمًف سم٠مًمٗم٤مظ ُمتخّٞمٚم٦م إذا أظمذ ذم اًمؽموي واًمتٗمّٙمر

 افتلثر وافتلثر: افؾغة وافػؽر

ٓ يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن يٗمّٙمر سمدون ًمٖم٦م، وم٤مًمٚمٖم٦م ًمٚمتٗمٙمػم ُمثؾ اًمدظم٤من اًمذي يدّل قمغم 

وضمقد اًمٜم٤مر، وعم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ، أي أن اًمٚمٖم٦م هل اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل يٕمؼّم هب٤م اإلٟم٤ًمن قمـ 
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أومٙم٤مره، ويم٤من اًمٗمٙمر اعمٕمؼمَّ قمٜمف هبذه اًمٚمٖم٦م ذم شمٖمػّم ُمًتٛمر ٟمتٞمج٦م ُم٤م حيٞمط سمف ُمـ ُم١مصمرات 

اًمٚمٖم٦م أم اًمٗمٙمر؟ هؾ اًمٚمٖم٦م شمًػّم : واؾمتج٤مسم٤مت، يم٤من اًمت٤ًمؤل ُمٜمذ اًم٘مدم، أهيام ي١مصمر ذم أظمر

 اًمٗمٙمر ٕهن٤م ىم٤مًمٌف؟ أم  اًمٗمٙمر هق اًمذي جيٕمؾ اًمٚمٖم٦م ُمٜم٘م٤مدة عم٤م يريد أن يٕمؼّم قمٜمف؟

ٟمٔمر سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم شم٠مصمػم اًمٚمٖم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت ومذه٥م إمم أن اًمٚمٖم٦م هل اًمتل 

شم١مصمر ذم اًمٗمٙمر، ٕن اًمٚمٖم٦م ٓ شمٜمٗمّمؾ قمـ قمٛمؾ اًمذهـ، وم٤مًمتٗمٙمػم قمٛمؾ ًمٖمقي، وطملم 

ومّمحٞمح "يٗمٙمر اعمرء ومٝمق ي٘مقم سمٕمٛمؾ ُمـ صٛمٞمؿ اًمٚمٖم٦م، ٟمٔم٤مم يمٚمامهت٤م هق  ٟمٔم٤مم شمٗمٙمػمه، 

أن اًمٜم٤مس يٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض، ويؽمضمؿ سمٕمْمٝمؿ قم٘مقل سمٕمض، ًمٙمـ متّٞمز اًمٙمٚمامت 

يٕمٜمل أن أٟمٔمٛم٦م اًمٗمٙمـر ُمتٗم٤موشم٦م شمٗم٤موشًم٤م ُم٤م، ويمٞمػ ٟمٗمًـر أٟمٜم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م ٓ ٟمٌدأ سم٤مًمٗمٕمؾ، وإٟمام 

وهٙمذا أًمح اًم٤ٌمطمثقن قمغم أن اًمٚمٖم٦م وصمٞم٘م٦م اًمّمٚم٦م سمّمٜم٤مقم٦م .. ٟمٌدأ سم٤مٓؾمؿ أو اًمْمٛمػم 

اًمتٗمٙمػم، وذًمؽ يٕمٜمل أن اًمٚمٖم٦م ًمٞم٧ًم وؾمٞمٚم٦م ومح٥ًم، وإٟمام هل ُمـ سمٕمض اًمقضمقه 

 .()"صٜم٤مقم٦م شمٗمٙمػمٟم٤م وٟمٔم٤مُمف

 أن ًمّٚمٖم٦م شم٠مصمػًما قمغم ـمري٘م٦م شمٗمٙمػم اًمٗمرد، طمٞم٨م إن أؿمٙم٤مل ًمٖم٦م اًمٗمرد "ؾم٤مسمػم"ويرى 

أو صقره٤م هتٌف ؾمٚمًٗم٤م سمٕمض أؿمٙم٤مل اعمالطمٔم٦م واًمت٠مويؾ، وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف شمٚمٛمٞمذه 

  أن "The Whorfian Hypothesis" أيًْم٤م، ومرأى ذم ومروٞمتف "سمٜمٞم٤مُملم زم وورف"

اًمٚمٖم٦م شمتحٙمؿ سم٤مًمٗمٙمر، وشمقضمٝمف وضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ًمٞمس سم٥ًٌم ُمـ ُمٗمرداهت٤م ومح٥ًم، سمؾ 

 اًمٚمٖم٦م ًمٞم٧ًم جمرد وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمٌػم ": ، وُمـ أىمقاًمف()وسم٥ًٌم ؿمٙمؾ اًمٌٜمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م أيًْم٤م
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واؾمتدل ًمذًمؽ سمح٤مدصم٦م . ()"قمـ إومٙم٤مر، سمؾ إهن٤م هل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمِمٙمؾ شمٚمؽ إومٙم٤مر

طمّمٚم٧م ُمٕمف قمٜمدُم٤م يم٤من ُمقفمًٗم٤م ذم إطمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم، طمٞم٨م ذه٥م إمم اًمتح٘مٞمؼ ذم 

طمريؼ ؿم٥ّم ذم إطمدى ذيم٤مت اًمٜمٗمط، ومتٌلّم ًمف أن ؾم٥ٌم احلريؼ هق ـمري٘م٦م اًمتٗمٙمػم اًمتل 

، وأن "ظم٤مًمٞم٦م"ومروتٝم٤م اًمٚمٖم٦م، وذًمؽ أّن سمراُمٞمؾ اًمٜمٗمط اًمٗم٤مرهم٦م يم٤من ُمٙمتقسًم٤م قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م 

اًمٕمامل يم٤مٟمقا يتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٝم٤م وومؼ اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م هلذه اًمٙمٚمٛم٦م، ُمع أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمألى 

٤ًٌم ذم ٟمِمقء هذه اًمٙم٤مرصم٦م  .()سم٤مٕسمخرة واًمٖم٤مزات اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٌ

يمام يرى أصح٤مب هذا آدم٤مه أن ُمـ شم٠مصمػم اًمٚمٖم٦م ذم اًمٗمٙمر، أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمل طمْمقر 

، إذ إّن اًمٗمٙمرة ىمٌؾ أن يٕمؼّم (صقشمٞم٦م)اًمٗمٙمر إٓ قمٜمدُم٤م يٕمؼم قمـ ٟمٗمًف ذم صقرة ًمٖمقي٦م 

قمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م شمٌ٘مك جمرد إطم٤ًمس هم٤مُمض، هقم٤من ُم٤م يٜمجكم إذا يمِمػ قمٜمف سمقاؾمٓم٦م 

 .()اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي

وهٜم٤مك ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ذه٥م إمم أن اًمٗمٙمر هق اًمذي ي١مصمر ذم اًمٚمٖم٦م، ومتٓمقر اًمٗمٙمر 

قمٜمدهؿ هق اًمذي أّدى إمم طمّمقل آشم٤ًمع اًمٚمٖمقي سم٤مًمتٕمٌػم قمـ اعمجردات أو 

ّٞم٤مت، وًمذًمؽ يم٤من هق إؾم٤مس، ويمٚمام ىمٓمع اًمتٗمٙمػم  ًّ اعمٕمٜمقي٤مت سم٠مًمٗم٤مظ ُمٜم٘مقًم٦م قمـ احل

ظمٓمقات ذم شمٓمقره، ضمّدت ًمديف ُمٗم٤مهٞمؿ ضمديدة شمٓم٤مًم٥م ًمٜمٗمًٝم٤م سمتجًٞمد ًمٖمقي يدومع 

 .()اًمٚمٖم٦م أيًْم٤م ٟمحق اًمتٓمقر
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وُمـ شم٠مصمػم اًمٗمٙمر قمغم اًمٚمٖم٦م أن اإلٟم٤ًمن طملم يتٕمٓمؾ شمٗمٙمػمه سم٥ًٌم صدُم٦م 

 .()ٟمٗمًٞم٦م أو اٟمٗمٕم٤مل ُمٗم٤مضمئ: شمتٕمٓمؾ ىمدرشمف قمغم اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي

واًمٗمٙمر هق اًمذي ي١مهؾ اًمٓمٗمؾ ٓيمت٤ًمب اًمٚمٖم٦م، ويمٚمام اشمًع ومٙمره ُمع ٟمٛمقه 

اعمرطمكم، زادت ىمدرشمف قمغم صقغ اًمٙمٚمامت وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وشمًتٛمر ُمٕمف هذه اًمٕمالىم٦م ذم 

يمؼمه، ومٙمٚمام اشمًع ُمًتقى شمٗمٙمػمه، يم٤من ذًمؽ ُم١مصمًرا ذم اشم٤ًمع ىم٤مُمقس إًمٗم٤مظ ًمديف 

وهٜم٤مك ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل سمٕمٙمس ذًمؽ، ومرأى أن اًمٓمٗمؾ يٜمٛمق شمٗمٙمػمه . ()وشمٓمقر ًمٖمتف

 إمم أّن اًمٓمٗمؾ يتٕمٚمؿ اًمٙمالم واًمتٗمٙمػم ذم "أٓن"سمٜمٛمق حمّمقًمف اًمٚمٖمقي، وذه٥م اًمٕم٤ممل 

ًٓ أومٙم٤مر يٜم٘مٚمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ إمم : ٓ يٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل": وىم٧م واطمد سم٘مقًمف إن اًمٓمٗمؾ ًمديف أو

أظمريـ، سمؾ إومم أن ُي٘م٤مل إٟمف جيد أومٙم٤مره ذم ًمٖمتف اًمتل شمٗمتٜمف وشم٠مظمذ سمٛمج٤مُمع 

 .()"ىمٚمٌف

يمام رأى اعم١ميدون ٕصمر اًمٗمٙمر ذم اًمٚمٖم٦م أن اًمٗمٙمرة شمٜمٌثؼ ذم ذهـ ص٤مطمٌٝم٤م، صمؿ 

يٌح٨م هل٤م قمـ ُمٗمردات ًمٖمقي٦م شم١مدي ُمٕمٜم٤مه٤م إمم أظمريـ، وعّم٤م يم٤من إصؾ هق اعمٕمٜمك 

اًمذي يراد إيّم٤مًمف، ص٤مر اًمٗمٙمر ُم١مصمًرا ذم هذه احل٤مًم٦م قمغم دُم٤مغ اإلٟم٤ًمن، ذم أن يتخػم 

ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٚمٖمقي٦م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذم شمّمقير اعمٕمٜمك اعمراد، وم٢مذا مل يًتٓمع أن يٕمؼم قمٜمف طمؼ 

اًمتٕمٌػم سمام يٛمٚمٙمف ُمـ خمزون ًمٖمقي، فمّؾ يٌح٨م قمـ اًمٚمٗمظ اعمٜم٤مؾم٥م وًمق وضمده ذم همػم 
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ًمٖمتف، وهذا ُمـ اًمت٠مصمػم اًمذي ي١مدي إمم اشم٤ًمع اًمدائرة اًمذهٜمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمن 

 .()اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتٗمٙمػم اًمذي ي٘مقم سمف

وإزاء هذا اًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدل رأى هم٤مًم٥م اعمٝمتٛملم هبذه اًمٕمالىم٦م، ازدواضمٞم٦م اًمت٠مصمر 

واًمت٠مصمػم سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، وأّن يماًل ُمٜمٝمام ُمٙمٛمؾ ًممظمر، ومٝمام يم٤مًمقضمٝملم ًمٕمٛمٚم٦م 

واطمدة، ومال سُمّد ًمٚمٗمٙمر ُمـ ًمٖم٦م شمّمّقره وشمٕمؼّم قمٜمف وُم٤م ومٞمف ُمـ أومٙم٤مر ورهم٤ٌمت، وٓ سمّد 

ًمّٚمٖم٦م ُمـ ومٙمر طمتك يٓمّقره٤م ويًٛمق هب٤م، وم٤مًمٗمٙمر يتٓمقر ويٜمٛمق، وسمذًمؽ شمٜمٛمق اًمٚمٖم٦م 

وشمتٓمقر، وآًمٞم٦م اًمتٗمٙمػم اًمتل ي٘مقم هب٤م اإلٟم٤ًمن أصدق ُمث٤مل قمغم هذه اًمٕمالىم٦م، ومٝمق 

، ... قمٛمٚمٞم٦م ُمريم٦ٌم ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمذهٜمل اعمتٛمثؾ ذم اًمرسمط واًمتحٚمٞمؾ وآظمتٞم٤مر واًمؽميمٞم٥م 

وُمـ اًمٚمٖم٦م اًمتل متثؾ اًمٕمٜم٤مس أو إدوات اًمتل يّمدره٤م اًمٕم٘مؾ أصمٜم٤مء هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

إن اًمٗمٙمر يّمٜمع اًمٚمٖم٦م ذم ": "دوٓيمروا"اًمذهٜمٞم٦م وىمٌؾ أن شمٜمت٘مؾ إمم أظمريـ، ي٘مقل 

 .()"ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمذي ُيّمٜمع ومٞمف ُمـ ـمرف اًمٚمٖم٦م
 

وهذا اًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدل سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، شم٠مصمػم ُمّٓمرد اًمٕمالىم٦م، ومٙمٚمام يم٤مٟم٧م اًمٗمٙمرة 

واوح٦م ذم ذهـ ص٤مطمٌٝم٤م، يم٤مٟم٧م ًمٖمتف اًمتل يٕمؼم هب٤م قمٜمٝم٤م واوح٦م، ي٘مقل اعمٗمٙمر 

ًمٙمل شمٗمٝمؿ ضمٞمًدا جي٥م أن شمٕمؼّم سمقوقح، وُمـ اًمقاوح أن اعمرء ": "يقاًمق"اًمٗمرٟمز 

ًمٙمل يٕمؼّم سمقوقح ٓسمّد أن شمٙمقن اًمٗمٙمرة واوح٦م ذم ذهٜمف، ذًمؽ ٕن ووقح اًمٗمٙمرة 

وإذا يم٤مٟم٧م اًمٗمٙمرة . ()"ي١مدي إمم ووقح اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م، وسم٤مًمت٤مزم إمم اًمٗمٝمؿ ُمـ أظمريـ
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ُمِمّقؿم٦م أو همػم ُمٙمتٛمٚم٦م اعمٕم٤ممل ذم ذهـ ص٤مطمٌٝم٤م شمٕمثرت ًمٖمتف ذم سمٞم٤مهن٤م، وؿم٤مهب٤م رء ُمـ 

، وٕضمؾ هذا ()اًمتٕم٘مٞمد أو اًمتٗمٙمؽ وقمدم آٟمًج٤مم، أو اقمتالل اًمؽمايمٞم٥م وٟمحق ذًمؽ

اًمتامزج ذم اًمت٠مصمػم: يم٤مٟم٧م اًمؽممج٦م اعم١مدي٦م عمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ُمـ ًمٖم٦م إمم أظمرى حتٛمؾ ىمدًرا 

ُمـ اًمّمٕمقسم٦م ي٘مػ دوٟمف اًمٙمثػمون، وم٤مًمؽممج٦م احلرومٞم٦م شمٌ٘مك ىم٤مسة ُم٤م مل شمٙمـ ُمٕمؼّمة قمـ 

 .اًمٚمٗمظ سمام حيقيف ُمـ دٓٓت طمًّٞم٦م وُمٕمٜمقي٦م قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م اعمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ

وُمع ذًمؽ، وم٢مٟمف ٓ شمٕمؼّم ًمٖم٦م قمـ ومٙمر سم٘مدر ُم٤م شمٕمؼّم قمٜمف ًمٖمتف إصؾ، وظم٤مص٦م 

ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئّمف وىِمَٞمٛمف، وىمد يم٤من ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ٟم٤مدى سمف اعمٖمريب قماّلل اًمٗم٤مد ىمقَُمف 

حتذيًرا ُمـ اًمٗمرٟم٦ًم اًمٗمٙمري٦م إسّم٤من آطمتالل وسمٕمده: أن يتٙمٚمٛمقا سمٚمٖمتٝمؿ ويٗمٙمروا هب٤م، 

ًٓ ظم٤مرضًم٤م قماّم هق هل٤م سم٤مًمقوع، ي٘مقل ٓ ": ومال جيٕمٚمقا ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمدًمق

اًمٗمرٟمًٞم٦م  (religion)اعمًٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م  (اًمديـ)شمٗمٝمٛمقا يمٚمٛم٦م 

قمغم أهن٤م يمٚمٛم٦م  (اًمزيم٤مة)اعمًٞمحٞم٦م، إن هٜم٤مك شمٜم٤مىمًْم٤م ذم اًمدًٓم٦م، وٓ شمٗمٝمٛمقا يمٚمٛم٦م 

(charite)  وم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اظمتٞم٤مري٦م وإومم شمٕمٜمل إذاك اًمٗم٘مػم ذم ُم٤مل اًمٖمٜمل سمّمٗم٦م

 . ()"إضم٤ٌمري٦م

وأقمٛمؼ ُمـ هذا ُم٤م ذيمره مج٤مل اًمٌٖمدادي اًم٘م٤مدري قمٜمدُم٤م وصػ أصمر آٟمٗمّم٤مل 

سملم اًمٚمٖم٦م اعمٕمؼّمة واًمقاىمع اًمذي يم٤من يٕمٞمِمف اًمٙمت٤مب اجلزائريقن قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا يٙمتٌقن 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، ُمٌّٞمٜم٤ًم أهن٤م مل شمٙمـ شمٕمٓمٞمٝمؿ اًمداومع اًمذي يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ شمًجٞمؾ إطمداث 
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يالطمظ يمؾ ُمـ ىمرأ ًمٚمٙمت٤مب ": واًمتٖمٚمٖمؾ إمم أقمامق ُمِم٤مقمرهؿ اًمٜمٗمًٞم٦م، ي٘مقل

اجلزائريلم ذوي اًمتٕمٌػم اًمٗمرٟمًـل أن هٜم٤مك همراسم٦م وؾمقء ضمقار سملم إؾمٚمقب وسملم 

طمقادث اًم٘مّم٦م أو قم٤مـمٗم٦م اًم٘مّمٞمدة، ٕن هذه اًمٕمقاـمػ وهذه إظمٞمٚم٦م ظمٚم٘م٧م ًمٙمل 

ُيٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإسمرازه٤م سمٛمٜمٓمؼ ومرٟمًـل جيٕمؾ اًمٚمٗمظ ُمتْم٤مرسًم٤م ُمع صٛمٞمؿ 

، وهذا مم٤م يدل قمغم أّن ()"اًم٘مّم٦م، ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمرشمٌٓم٦م سم٤معمجتٛمع اًمٕمريب اجلزائري

 .ومٙمر أي ًمٖم٦م، يّمٕم٥م أن ي١مدَّى سمّمقرة ظم٤مًمّم٦م سمٚمٖم٦م أظمرى همػم ًمٖمتف

 افؾغة مرآة افػؽر

اًمٚمٖم٦م يم٤مؿمٗم٦م ًمٚمٗمٙمر وُمرآة ًمف، ودراؾم٦م ًمٖم٦م ؿمٕم٥م ُمـ اًمِمٕمقب شمٌلّم ـمٌٞمٕم٦م 

شمٗمٙمػمه وظمّم٤مئّمف، ودراؾم٦م صٞمغ ًمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت هل ذم احل٘مٞم٘م٦م دراؾم٦م ًمّمٞمغ 

اًمتٗمٙمػم وـمرىمف قمٜمد اًم٘مقم اًمٜم٤مـم٘ملم سمتٚمؽ اًمٚمٖم٦م، وم٤مًمٚمٖم٦م هل اًمتل شمًّجؾ إومٙم٤مر 

ىمقاًم٥م ومٙمري٦م وُمٗم٤مهٞمؿ وآراء - ؿَمٕمرٟم٤م أو مل ٟمِمٕمر-وإطم٤مؾمٞمس وشمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م 

وقمقاـمػ، وهل إمم طمّد يمٌػم متثؾ ظمّم٤مئص أهٚمٝم٤م، وحتتٗمظ سم٤مًمٙمثػم ُمـ صقر شم٤مرخيٝم٤م 

: "دوٟمالب"ي٘مقل . ()ورواؾم٥م ُم٤موٞمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م صقره٤م اعم٤مصمٚم٦م وأومٙم٤مره٤م احل٤مرضة

قمٜمدُم٤م ٟمدرس سمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ؿمٕم٥م ُم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟمدرس صقر وـمرائؼ شمٗمٙمػمه، وقمٜمدُم٤م "

 "أرٟم٧ًم يم٤مؾمػمار"، ويّمـرح إعم٤مين ()"ٟمدرس ُمٗمرداهت٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟمٙمِمػ ٟمامذج ممٞمزاشمف

حتٚمٞمؾ ًمٖم٦م ُم٤م إٟمام هق شمٕمّرف ُم٤ٌمذ قمغم ظمّم٤مئص اًمتٗمٙمػم واعمٕمروم٦م قمٜمد اًم٘مقم "سم٠من 
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: 162، 6، 5: م، ص2000/ هـ1421ؾؼف افؾغة وخصائص افعربقة، حمؿد ادبارك، دار افػؽر، بروت، : يـظر( )

.9: دم افؾغة وافػؽر

 .22:  افعالؿة بغ افؾغة وافػؽر()



 

 

 إمم أن اًمٗمروق اًم٘م٤مئٛم٦م سملم صٞمغ اًمٙمالم "سم٤مٟمجامن وورف"، وذه٥م ()"اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م

، وىمد ىمٞمؾ إن ()قمٜمد اًمٌِمـر إٟمام شمٜمٌئ سم٤مًمٗمروق سمٞمٜمٝمؿ ذم يمٞمٗمٞم٦م إدراك اًمقاىمع وشمّمٜمٞمٗمف

 ؾمئؾ ىمٌؾ اعمٞمالد سمخٛم٦ًم ىمرون، قماّم يّمٜمع ًمق اؾمتٜمجد سمف ىمقم وىمد "يمقٟمٗمقؿمٞمقس"

 .()"أسمدأ سم٢مدظم٤مل رء ُمـ اًمٜمٔم٤مم قمغم ًمٖمتٝمؿ": ؾم٤مدهتؿ اًمٗمقى، وم٘م٤مل

ويمٛمث٤مل قمغم ذًمؽ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، شمٕمّد فم٤مهرة آؿمت٘م٤مق ُمـ أسمرز اًمٔمقاهر 

اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م أصمر  ومٙمر اًمٕمرب ذم ًمٖمتٝمؿ، وذًمؽ سمرضمٕمٝمؿ مجٞمع اؿمت٘م٤مىم٤مت اًمٙمٚمٛم٦م إمم 

أصٚمٝم٤م ووٛمٝم٤م ذم ُم٤مدة واطمدة سمحٞم٨م حُتٗمظ أٟم٤ًمب إًمٗم٤مظ ذم اًمٕمرسمٞم٦م يمام حيٗمظ 

اًمٕمرب أٟم٤ًمهبؿ، ظمالوًم٤م ًمٚمٖم٤مت إظمرى اًمتل ىمد يٓمرأ ومٞمٝم٤م قمغم إًمٗم٤مظ ُمـ اًمتٖمػّم ذم 

 .()أصقاهت٤م وذم صٞمٖمٝم٤م ُم٤م يْمٞمع ُمٕمف أصٚمٝم٤م

وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م دظمقل اًمٙمٚمٛم٦م اًمٖمري٦ٌم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٢مهنؿ يٚمح٘مقهن٤م سم٠مىمرب 

صٞمٖم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م وٓ يؽميمقهن٤م سمّمٞمٖمتٝم٤م يمام هل، يمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ُمع اًمٖمري٥م اًمذي 

ي٠ميت إمم دي٤مرهؿ، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا يٚمح٘مقٟمف هبؿ سم٤مًمقٓء، ومٞمّمٌح ُمقمم هلؿ ي٘متٗمل قم٤مداهتؿ 

 .()يم٠مٟمف واطمٌد ُمٜمٝمؿ، ًمف ُم٤م ًمٚمقاطمد ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمقن واًمٜمٍمة واًمت٠ميٞمد

وًمٞمس اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٕمداد وسمًط، وًمٙمـ أردت اإلؿم٤مرة إًمٞمف، ٕٟمف يٛمثؾ وضمًٝم٤م 
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ُمـ أوضمف اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، وصقرة ُمـ صقر اًمت٠مصمػم اًمتل ٓ ختٗمك ذم أي ًمٖم٦م 

 .           ُمـ اًمٚمٖم٤مت



 

 

 

 

 

انثاب األول 
 

 أصىل انهغح  

فً انفكر انعرتً 
 

 

 افسّمع : افػصؾ إول

 افؼقاس : افػصؾ افثاين

 افعامؾ افـحقي : افػصؾ افثافث



 

 

 

أصقل افؾغة دم افػؽر افعريب 

 

سمدأت اًمٜمٝمْم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ُمٜمذ سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ اعمٞمالدي 

سم٢مٟمِم٤مء اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م، وإطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمؽماصمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م، سمتح٘مٞم٘مٝم٤م وإقم٤مدة 

 ذًمؽ أقم٤مد اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمػم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مصقل اًمٚمٖم٦م وأصمٜم٤مءـمٌٕمٝم٤م، 

. وأًمٗم٤مفمٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م

ذم هذا اًم٤ٌمب شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ٟمٔمرة اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم أصقل أطم٤مول و

إصؾ  و، اًمًامع واًم٘مٞم٤مس:شمٙمقيٜمٞملمالصٚملم  إاًمٚمٖم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م واًمتٗمًػمي٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم

 .اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي: اًمتٗمًػمي

 ومٞمف قمغم أصكم اًمًامع واًم٘مٞم٤مس، ٕهنام إصالن اًمث٤مسمت٤من ذم اًمدرس تواىمتٍم

راضمع  (...يم٤مإلمج٤مع، وآؾمتح٤ًمن، واؾمتّمح٤مب احل٤مل، )اًمٜمحقي، وُم٤م قمدامه٤م 

إًمٞمٝمام وُمٗمّرع قمٜمٝمام، إذ مل يٕمتٛمد اًمٜمح٤مة اًمٕمرب إوائؾ ذم إىم٤مُم٦م احلٙمؿ اًمٜمحقي إٓ 

ًٞم٤م ُمت٘مّدًُم٤م، واًم٘مٞم٤مس ُمـ سمٕمده أصاًل  ًّ قمٚمٞمٝمام، ومٙم٤من اًمًامع قمٜمدهؿ أصاًل قمٛمٚمٞم٤ًم طم

 اؾمت٘مراء ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمدي٨م اًمٜمٌل ُم٤مقم٘مٚمٞم٤ًم دمريدًي٤م شم٤مسمٕم٤ًم ًمف، وإصؾ ومٞمف

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمالم اًمٕمرب ٟمثره وؿمٕمره، صمؿ سمٜم٤مء اًم٘مقاقمد قمغم ُم٤م اـمرد ُمـ 

. ()اًمٜمٔم٤مئر ومٞمٝم٤م، ومحؾ همػمه٤م مم٤م مل ُيًٛمع قمٚمٞمٝم٤م
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وىُمرن اًمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمام، ٕن ومٙمرة اًمٕمٛمؾ هل اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل ارشمْم٤مه٤م اًمٜمح٤مة ـمري٘م٦م 

م  (اإلقمراب)ُمٗمّنة ًمٚمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي، وداًّم٦م قمغم أسمرز ظمّم٤مئص اًمٕمرسمٞم٦م  ومٞمف، وهب٤م ىُمدِّ

اًمٜمحق ٕسمٜم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م وُمتٕمٚمٛمٞمٝم٤م، طمتك سمٚمغ  ُمـ اقمتداد سمٕمض اًمٜمح٤مة سم٤مًمٕم٤مُمؾ أن ضمٕمٚمقا 

وٕضمؾ هذه إمهٞم٦م . ُمؾ، واًمٕم٤مُمؾ هق اًمٜمحقااًمٜمحق هق اًمع: اًمٜمحق ُمتٛمثاًل ومٞمف، وم٘م٤مًمقا

. قُمدَّ أصاًل ُمـ إصقل اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمدرس اًمٜمحقي ُمـ ٟمِم٠مشمف

 اًمتل  اًمثالصم٦م، هل إصقلورأى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أن هذه إصقل

ُمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م لىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي قمٜمد اًمٕمرب، وأهن٤م متثؾ إؾمس اًمٜمٔمري٦م اًمع

اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب ٕهن٤م ُمزضم٧م سملم اًمقصٗمٞم٦م واعمٕمٞم٤مري٦م، اًمقصٗمٞم٦م ذم شمّمٜمٞمػ اعم٤مدة 

، واعمٕمٞم٤مري٦م ذم اًم٘مٞم٤مس هي٤ماًمٚمٖمقي٦م اعمًٛمققم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وووع اعمّمٓمٚمح٤مت اًمداًّم٦م قمؾ

. ()واًمتٗمًػم واًمتٕمٚمٞمؾ

وىمد ضمٕمٚم٧م ُمـ هذه إصقل اًمثالصم٦م ومّمقًٓ صمالصم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب، أطم٤مول ومٞمٝم٤م 

إسمراز ضم٤مٟم٥م ُمـ اعمقاىمػ اًمٗمٙمري٦م اعمتاميزة ًمٕمٚمامء اًمٚمٖم٦م اعمحدصملم دم٤مهٝم٤م، وظم٤مص٦م 

ًمٞمٙمقن ذًمؽ أسمٚمغ ذم - ىمدر اإلُمٙم٤من-اعمخ٤مًمػ ُمٜمٝم٤م، ُمٝمتامًّ سمٜم٘مٚمٝم٤م قمٜمٝمؿ يمام أوردوه٤م 

.  وأصدق ذم سمٞم٤من اًمٗمٙمر وُم٤م اٟمٓمقى قمٚمٞمف ُمـ اًمتٗمٙمػم،اًمتٕمٌػم
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انفصم األول 

 انسماع
 

 افؼراءات افؼرآكقة: ادبحث إول 

آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم  -

آطمتج٤مج سم٤مًم٘مرآن وىمراءاشمف ذم اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م  -

 احلديث افؼيػ : ادبحث افثاين

آراء ُمت٠مظمري اًمٜمح٤مة ذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م  -

ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ رأي أيب طمّٞم٤من  -

آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ صّح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م  -

 ـالم افعرب : ادبحث افثافث

آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم زُم٤من وُمٙم٤من اجلٛمع وُم٤مدشمف اًمٚمٖمقي٦م  -

اؾمتِمٝم٤مد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم سمٙمالم اعمقًّمديـ  -

دقمقة اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم اًمقوع وإـمالق اًمًامع  -

 آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم طمقل اًمقوع -

رأي جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ذم اًمقوع  -



 

 

 افسّمع: إصؾ إول

 اًمٜمح٤مة، ٕٟمف أداة مجع اًمٚمٖم٦م واؾمت٘مّم٤مء ىمقاٟملم قمٜمد إول أصؾ اًمٚمٖم٦ماًمًامع هق 

ـمريؼ اًمٜم٘مؾ أو اًمرواي٦م، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : سمٜم٤مئٝم٤م، ويم٤من ًمٚمٜمح٤مة ومٞمف ـمري٘م٤من

واحلدي٨م اًمنميػ وُم٤م ؾمٛمٕمف اًمٜمح٤مة ُمـ اًمرواة إقمراب، وـمريؼ ُمِم٤مومٝم٦م إقمراب 

ذم اًمٌقادي، ويدظمؾ ومٞمف ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٜمح٤مة أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ُمِم٤مومٝم٦م إقمراب ذم سمقادهيؿ، 

. ()ؿمٕمًرا يم٤من أو ٟمثراً 

.  اًمٜم٘مؾ(هـ577ت)واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ووع شمٕمريػ ًمٚمًامع، ومًاّمه اسمـ إٟم٤ٌمري

 اخل٤مرج قمـ طمد اًم٘مّٚم٦م إمم ، اعمٜم٘مقل سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح،اًمٙمالم اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح": وقمّرومف سم٠مٟمف

، ومخرج ُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم يمالم اًمٕمرب اعمقًّمديـ، وُم٤م ؿمّذ ُمـ يمالُمٝمؿ يم٤مجلزم ()"طمّد اًمٙمثرة

. ()، وهمػمه٤م مم٤م ظمرج قمـ طمّد اًمٜم٘مؾ(ًمٕمّؾ )، واجلر سمـ(مل)، واًمٜمّم٥م سمـ(ًمـ)سمـ

 ،ُم٤م صم٧ٌم ذم يمالم ُمـ يقصمؼ سمٗمّم٤مطمتف": (هـ911ت) وىمّمد سمف اًمًٞمقـمل

ومِمٛمؾ يمالم اهلل شمٕم٤ممم وهق اًم٘مرآن، ويمالم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويمالم اًمٕمرب 

ىمٌؾ سمٕمثتف وذم زُمٜمف وسمٕمده، إمم أن ومًدت إًمًٜم٦م سمٙمثرة اعمقًمَّديـ، ٟمٔماًم وٟمثًرا قمـ 

. ()"ُمًٚمؿ أو يم٤مومر
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رض ذم هذا اًمٗمّمؾ عمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ ُمّم٤مدر اًمًامع اًمثالصم٦م أعو

، سمذيمر سمٕمض ُمـ آرائٝمؿ دم٤مهٝم٤م ذم (اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمنميػ ويمالم اًمٕمرب)

:   صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

  يةافؼرآنافؼراءات :  ادبحث إول

وأشمٜم٤مول ومٞمف ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وأصمر 

. ذًمؽ ذم اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م

: آحتجاج بافؼراءات افؼرآكقة ظـد افؾغقيغ ادحدثغ

ر احلدي٨م قمـ ىمدُم٤مء اًمٚمٖمقيلم: ذم أن ـمل ختتٚمػ ٟمٔمرة اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب ذم اًمٕمص

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق أومْمؾ ُم٤م حُيت٩م سمف ذم شم٘مرير ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م، وأقمٚمقا ُمـ ؿم٠من اًم٘مراءات 

اًم٘مرآٟمٞم٦م، ورأوا أن مجٞمع ُم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سمًٜمد صحٞمح طمّج٦م ومّمٞمح يّمّح 

حُيت٩م سمٙمالُمٝمؿ اًمٕم٤مدي سمٚمف "آطمتج٤مج سمف: ٕن رواهت٤م قمرب ومّمح٤مء ؾمٚمٞمٛم٦م ؾمالئ٘مٝمؿ 

ىمراءاهتؿ اًمتل حتروا وٌٓمٝم٤م ضمٝمد ـم٤مىمتٝمؿ يمام ؾمٛمٕمقه٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

: ٕن اًم٘مراءة اًمِم٤مّذة وإن ()، ٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم ُمتقاشمره٤م وآطم٤مده٤م وؿم٤مّذه٤م()"وؾمٚمؿ

أىمقى ؾمٜمًدا وأصّح ٟم٘ماًل ُمـ يمؾ ُم٤م اطمت٩م سمف اًمٕمٚمامء ُمـ "ُمٜمع اًم٘مراء ىمراءهت٤م ذم اًمتالوة 
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 آؾمتٕمامل اجل٤مري  ُمٜمٝم٤م سملم ُم٤م واومؼ ومرق يمذًمؽ،  وٓ()"اًمٙمالم اًمٕمريب همػم اًم٘مرآن

ومٞمام وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ ؿمٕمر اًمٕمرب وُمٜمثقرهؿ وُم٤م ضم٤مء قمغم وضمف اٟمٗمردت سمف ىمراءة ُمـ 

 اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م شم٘مْمـل  همػمشمٚمؽ اًم٘مراءات، ّٕن ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

، وُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مؾ اًمٚمٖمقي اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمتٚم٘مل واًمٕمرض ()سم٤مٓطمتج٤مج سمف ذم يمؾ طم٤مل

اعمتقاشمر قمٜمد اًم٘مّراء، أصّح وأدّق ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمح٤مة اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمت٘مٕمٞمد وآؾمت٘مراء 

. ()اًمٜم٤مىمص

وأٟمٙمر قمدد ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم قمغم سمٕمض اًمٜمح٤مة إوائؾ قمدم ىمٌقهلؿ سمٕمض 

اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م، أو شمقىّمٗمٝمؿ ذم ًمٕمدم ُمقاوم٘م٦م ىمقاقمدهؿ ُم٤م صم٧ٌم ذم اًم٘مراءة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، 

ىمٌقهل٤م وذه٤مهبؿ هب٤م ُمذه٥م اًمت٠مويؾ واًمت٘مدير اعمتٙمّٚمػ، أو رّده٤م وإٟمٙم٤مره٤م وىمد ٟم٘مٚمٝم٤م 

ويم٤من "اًمث٘م٤مت ُمـ اًم٘مّراء اًمذيـ هؿ أسمٚمغ وأومّمح ُمـ يمثػم ممّـ حَيت٩م اًمٜمح٤مة سمٙمالُمٝمؿ، 

 إذ اًم٘مرآن ُمّمدر عمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م، وًمٞمس اًمٜم٘مٞمض :يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمٕمٙمس صحٞمًح٤م

ويم٤من جي٥م أن ُيٌٜمك يمثػم ُمـ ىمقاقمد اًمٜمحق قمغم ؿمقاهده سمٛمختٚمػ وضمقه " ,()"يمذًمؽ

ومٝمق "، وأن ي٘م٤مس قمٚمٞمف ٓ أن ٟم٘مٞمًف قمغم همػمه، ()"ىمراءاشمف اعمتقاشمرة اًمتل صّح ؾمٜمده٤م

اًمٜمص اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م اعمتقاشمر، وًمٞمس هٜم٤مك ٟمص مم٤م يًتِمٝمد سمف يِمٌٝمف ذم ىمقة إصم٤ٌمشمف، 
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، ويم٤من اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ ي٘متْمـل ُمـ ()"وشمقاشمر رواي٤مشمف واًم٘مٓمع سمّمحتف ذم ُمتٜمف وًمٗمٔمف

قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اًمٜمٔمر ذم اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمد، ومام ظم٤مًمػ ُمٜمٝم٤م ىمقاقمدهؿ  صححقا 

سمف شمٚمؽ اًم٘مقاقمد، ورضمٕمقا اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، ٓ حتٙمٞمؿ ىمقاقمدهؿ اعمقوققم٦م ذم اًم٘مراءات 

اًمّمحٞمح٦م اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٗمّمح٤مء اًمٕمٚمامء، ومذًمؽ ىمٚم٥م ًمألوو٤مع وقمٙمس ًمٚمٛمٜمٓمؼ، إذ 

يم٤مٟم٧م اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ُمّمدر اًم٘مقاقمد ٓ اًمٕمٙمس، وًمق أهنؿ ىمٌٚمقه٤م واطمتجقا 

ًٓ وأؿمّد إطمٙم٤مًُم٤م . ()سمِمقاهده٤م، ًمٙم٤مٟم٧م ىمقاقمدهؿ أيمثر ؿمٛمق

٤من اًمت٠مّول هلؿ، ومرأى  ًّ أن ـمٕمـ اًمٜمح٤مة ذم ىمراءٍة ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل أن "وطم٤مول مت٤مم طم

يٕمّد ـمٕمٜم٤ًم ذم اًم٘مرآن ٟمٗمًف، ٕن اًمٜمحقي اًمذي يٓمٕمـ ذم إطمدى اًم٘مراءات ي٘مٌؾ 

اًم٘مراءات إظمرى وٓ يٓمٕمـ ومٞمٝم٤م، وإٟمام يٕمّد ذًمؽ ٟم٘مًدا ًمرواي٦م ُم٤م ذم وقء ُمٕمٞم٤مر 

 (أي اًم٘مراءات)أّن اخت٤مذ اًم٘مرآن "يٕمٜمل يم٤من ،صمؿ ظمٚمص إمم أّن ُمقىمٗمٝمؿ هذا ()"ٟمحقي

. ()"قمٜمًٍما ُمـ قمٜم٤مس اًمًامع ىمد ظمْمع ًمنموط حمددة ومل يٙمـ ىمٌقًمف قمغم إـمالىمف

ظم٤مص٦م ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م -وأرضمع قمكم أسمق اعمٙم٤مرم أؾم٤ٌمب شمقىّمػ سمٕمض اًمٜمح٤مة 

آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م : قمـ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمِم٤مّذة إمم أُمريـ، أوهلام- إومم

اًمِمؽ ذم رواهت٤م وقمدم اًمث٘م٦م : سم٤معم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اعم٠مظمقذة سم٤مًمًامع ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م، وصم٤مٟمٞمٝمام
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.   ()ومٞمام رووه

واضمتٝمد حمٛمد قمٞمد ذم شمٗمًػم هذا اعمقىمػ ُمـ اًمٜمح٤مة إوائؾ، وم٤مهتدى إمم أهنؿ 

قمـ ىمّمد  (آٟمٍماف قمـ يمثػم ُمـ ؿمقاهد اًم٘مرآن وىمراءاشمف)ىمد ؾمٚمٙمقا هذا اعمًٚمؽ 

: ًمئال يّمٓمدُمقا ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين اًمذي ٓ - "اًمتحرز اًمديٜمل"وأؾمامه - وُمٕمروم٦م

حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ وشمٕمدد أراء ذم وىم٧م يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٚمٖمقي ومٞمف متٞمؾ إمم شمٕمّدد 

أراء وإقمامل اًمذهـ ذم اًمٜمص اًمٚمٖمقي، وهق ُم٤م ىمد ُيٚمجئٝمؿ إمم احلٙمؿ سمٕمدم صح٦م 

. ()اًم٘مراءة، أو اًمتقىمػ قمـ إصم٤ٌمهت٤م يمام هل واًمتامس وضمف ُمـ وضمقه اًمتخري٩م هل٤م

أْن يقضّمٝمقا - شمّمحٞمًح٤م عم٤م ؾمٜمّف إىمدُمقن- ورأى أّن ُمـ واضم٥م اًمٜمح٤مة 

ضمٝمدهؿ ًمدراؾم٦م ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ضمديد، سمٕمد شمقصمٞمؼ ىمراءاشمف، دون اقمت٤ٌمر 

ًمٚمٕم٤مُمؾ اًمديٜمل، ٓؾمتٜم٤ٌمط اًم٘مقاقمد ُمٜمٝم٤م، إذ إَومم أن ُيًتدل هب٤م ٓ أن يًتدّل 

وهق يرأس جمٛمع -ويم٠مٟمف سمذًمؽ يًٕمك ًمتح٘مٞمؼ أُمٜمٞم٦م ـمف طمًلم اًمذي متٜمك . ()قمٚمٞمٝم٤م

: ًمقضمقد يمثػم ُمـ اخلالف ()"أن يٕم٤مد درس اًمٜمحق سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"- اًمٚمٖم٦م
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ٓسمّد ُمـ "ٕضمؾ ذًمؽ أٟمف وسملم ُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسملم اًم٘مقاقمد اعمذيمقرة ذم اًمٜمحق، 

إُم٤م أن ٟمّمٜمع ًمٚم٘مرآن ٟمحقه اخل٤مص، وإُم٤م أن ٟمّمٚمح قمٚمؿ اًمٜمحق : أن ٟمّمٜمع إطمدى اصمٜمتلم

ومذيمر  ُمٝمدي اعمخزوُمل،  ذًمؽ أؿم٤مرُمثؾإمم ، و()"ًمٞمٙمقن ُمٓم٤مسمً٘م٤م عم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

أن شمًتٛمد ىمقاقمد اًمٜمح٤مة ىمقهت٤م وؾمالُمتٝم٤م ُمـ ٟمحق اًم٘مرآن "أٟمف يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م 

ٕوم٤مدوا يمثػًما، وعم٤م اوٓمّروا إمم اًمتٛمّحؾ "، وأّن اًمٜمح٤مة ًمق ومٕمٚمقا ذًمؽ ()"وقمٌ٘مري٦م ٟمٔمٛمف

. ()"ذم اًمت٠مويؾ واًمت٘مدير ًمٞمقوم٘مقا سملم ىمقاقمدهؿ اعمقوققم٦م وإؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مرآٟمٞم٦م

 ()ويمالم ـمف طمًلم وُمٝمدي اعمخزوُمل ويمالم همػممه٤م ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم

يدّل دًٓم٦م واوح٦م قمغم ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف درضم٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمد 

اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ ذم اعمجٛمع وظم٤مرضمف، وىمد أيّمد ذًمؽ اعمجٛمع ذم إطمدى ىمراراشمف 

. ()"اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة يمٚمٝم٤م ُمٜم٤مط اطمتج٤مج"ومٜمّص قمغم أّن 

 ي٘متٗمقن هم٤مًم٥م اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦مواًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن ذم آرائٝمؿ هذه دم٤مه 

 (هـ745ت )أيب طمٞم٤من و (هـ672ت )اسمـ ُم٤مًمؽ كؾمٌٞمؾ اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٜمح٤مة، 

واًمًٞمقـمل، اًمذيـ أىمّروا سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م وصّح٦م آطمتج٤مج ًمٙمؾ  (هـ790ت )واًمِم٤مـمٌل 
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ُم٤م ضم٤مء ذم ىمراءة ىمرآٟمٞم٦م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ي٘مقل 

أُم٤م اًم٘مرآن ومٙمؾ ُم٤م ورد أٟمف ىُمِرئ سمف ضم٤مز آطمتج٤مج سمف ذم اًمٕمرسمٞم٦م ؾمقاء ": اًمًٞمقـمل

ا  ، يم٤من ىمقم ُمـ اًمٜمح٤مة اعمت٘مدُملم يٕمٞمٌقن قمغم قم٤مصؿ ..يم٤من ُمتقاشمًرا أم آطم٤مًدا أم ؿم٤مذًّ

ومحزة واسمـ قم٤مُمر ىمراءات سمٕمٞمدة ذم اًمٕمرسمٞم٦م ويٜمًٌقهنؿ إمم اًمٚمحـ، وهؿ خمٓمئقن ذم 

ذًمؽ، وم٢من ىمراءاهتؿ صم٤مسمت٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اعمتقاشمرة اًمّمحٞمح٦م اًمتل ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م، وصمٌقت 

قمغم ُمـ - وُمٜمٝمؿ اسمـ ُم٤مًمؽ - ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم ضمقازه ذم اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد رّد اعمت٠مظمرون 

قم٤مب قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ سم٠مسمٚمغ رّد، واظمت٤مر ضمقاز ُم٤م وردت سمف ىمراءاهتؿ ذم اًمٕمرسمٞم٦م وإن ُمٜمٕمف 

ًٓ سمف  .()"إيمثرون، ُمًتد

وًمٙمـ وىمع اخلالف سملم اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم درضم٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات 

اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومرأى ومريؼ ُمٜمٝمؿ ىمٌقهل٤م قمغم فم٤مهر ُم٤م ضم٤مءت سمف دون شم٠مويٚمٝم٤م أو شم٘مديره٤م سمام 

 وًمقيقاومؼ اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي اًمذي ظم٤مًمٗمتف، وقمّدوه٤م ومّمٞمح٦م يّمّح اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م 

اٟمٗمردت سمف ىمراءة صحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م قمـ همػمه٤م دون اًمٜمٔمر إمم ىمّٚم٦م أو يمثرة، شم٘مدياًم ُمٜمٝمؿ 

ۋ  چ :  ًمٚمِم٤مهد ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اعمًٛمقع ُمـ يمالم اًمٕمرب، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 اعمّمدري٦م "أن"  سمت٘مدير طمذف [24: اًمروم]چۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې

: ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم()وٟمّم٥م اًمٗمٕمؾ سمٕمده٤م قمغم ظمالف ىمقل اًمٜمح٤مة سمٕمدم ضمقاز ذًمؽ
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چۓڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆچ

-  ذم ىمراءة اسمـ قم٤مُمر أطمِد اًم٘مّراء اًمًٌٕم٦م "ۆ"سمخٗمض  . - [137: إٟمٕم٤مم]

، وضمٕمٚمقا ُمـ صح٦م ()طمٞم٨م وُمّمؾ سملم اعمتْم٤ميٗملم، واًمٜمح٤مة ي٘مقًمقن سمٕمدم ضمقاز ذًمؽ

اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م ضم٤مء خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمٛمِمٝمقر، سم٤مسًم٤م ُمـ أسمقاب اًمزي٤مدة ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم٦م، وـمريً٘م٤م 

.  ()يزداد سمف سمٞم٤مهن٤م ؾمٕم٦م قمغم ؾمٕمتف

شم٘مديؿ احلج٦م سم٤مًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م وًمق يم٤مٟم٧م ؿم٤مّذة قمغم )وهؿ ذم رأهيؿ هذا 

 خيتٚمٗمقن ُمع سمٕمض ُمـ اؾمتِمٝمدوا سم٠مىمقاهلؿ ُمـ اًمٜمح٤مة (اعمًٛمقع ُمـ يمالم اًمٕمرب

اعمت٠مظمريـ، وُمـ أؿمٝمرهؿ اًمِم٤مـمٌل، اًمذي سملم أن ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمح٤مة ؿم٤مذ أو ُمقىمقف قمغم 

 أو ٟمحق ذًمؽ، قمـ سمٕمض يمالم اًمٕمرب أو سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ،اًمًامع وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف

أٟم٤م ٟمتٌع ": اًمٙمريؿ، ومٞمام مل ئمٝمر ومٞمف وضمف ًم٘مٞم٤مس أو قم٤مروف ُمٕم٤مرض ًم٘مٚمتف ويمثرة ُم٤م خي٤مًمٗمف

اًمٕمرب ومٞمام شمٙمٚمٛم٧م سمف ُمـ همػم ذًمؽ وٓ ٟم٘مٞمس قمٚمٞمف همػمه، ٓ سم٠مٟمف همػم ومّمٞمح، سمؾ ٕٟم٤م 

 يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ذًمؽ، وٟمرى :ٟمٕمٚمؿ أهن٤م مل شم٘مّمد سمذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ أن ي٘م٤مس قمٚمٞمف، َأْي 

اعمٕم٤مرض ًمف أىمقى وأؿمٝمر وأيمثر ذم آؾمتٕمامل، هذا اًمذي يٕمٜمقن، ٓ أهنؿ يرُمقن اًمٙمالم 

اًمٕمريب سم٤مًمتْمٕمٞمػ، طم٤مؿم٤م هلل، يمٞمػ وهؿ اًمذيـ ىم٤مُمقا سمٗمرض اًمذب قمـ يمت٤مب اهلل قمز 

، ويرّدون قمغم ()"وضمؾ وقم٤ٌمرات اًمِمـريٕم٦م اعمٓمٝمرة ويمالم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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ُمثؾ ىمقًمف هذا وٟمٔم٤مئره، سم٠مّن يمّؾ ُم٤م يم٤من ومّمٞمًح٤م صّح آؾمتِمٝم٤مد سمف واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف دون 

.  ()شم٠مّول عم٘م٤مصد شُمٌٜمك قمغم اًمٔمٜمقن: آقمتذار هب٤م أوهك ُمـ سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت

ُم٤م ورد ذم "وذه٥م حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد ذم هذا آدم٤مه إمم اًم٘مقل سم٠من 

ا قمغم ُمـ ىم٤مل سمٖمػم ذًمؽ، وسملّم أّن ()"اًم٘مرآن ُمرة واطمدة ي١مؾمس ىم٤مقمدة يمقن " ردًّ

اًم٘مرآن جيلء ُمرة واطمدة قمغم ٟمحٍق ُم٤م وٓ جيلء ذم سم٘مٞم٦م اعمرات قمغم هذا اًمٜمحق ومٝمق 

ُمًّٚمؿ ًمف، وقمغم أٟمف أومّمح ُم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٕمريب أن يتٙمٚمؿ سمف، وجيقز ًمف اًمقضمٝم٤من، ومٞمٙمقن 

رومٕمف ُمّرة ُمثاًل قمغم اجلقاز وٟمّمٌف ُمرة أظمرى قمغم اجلقاز، واًمٜم٤مس يْمّجقن أن ُمـ 

أن اًمٜمح٤مة قمٜمدُم٤م ووٕمقا اًم٘مقاقمد وأؾمًقه٤م أظمذوا سمِمٕمر اًمِمٕمراء اًمٕمرب ويم٤من 

 .()"قمٚمٞمٝمؿ أن جيٕمٚمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أؾم٤مؾًم٤م ًمت٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد

أُم٤م اًمٗمريؼ أظمر ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ومٙم٤مٟمقا يرون سمٗمّم٤مطم٦م اًم٘مراءة 

اًمّمحٞمح٦م وًمق يم٤مٟم٧م ؿم٤مّذة، وصح٦م آطمتج٤مج هب٤م إذا ظم٤مًمٗم٧م اًمِم٤مئع ُمـ آؾمتٕمامل، 

: ًمٙمٜمٝمؿ ٓ جيٞمزون اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، آظمذيـ سمام ذه٥م إًمٞمف اًمًٞمقـمل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سم٘مقًمف

وىمد أـمٌؼ اًمٜم٤مس قمغم آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات اًمِم٤مّذة ذم اًمٕمرسمٞم٦م، إذا مل خت٤مًمػ ىمٞم٤مؾًم٤م "

ُمٕمرووًم٤م، سمؾ وًمق ظم٤مًمٗمتف حيت٩م هب٤م ذم ُمثؾ هذا احلرف سمٕمٞمٜمف، وإن مل جيز اًم٘مٞم٤مس 

، ويرون شم٘مديؿ اًم٘مراءات اعمتقاشمرة قمغم اًمِم٤مذة ٕهن٤م متثؾ اؾمتٕمامٓت يم٤مٟم٧م ()"قمٚمٞمف

 وأن ُم٤م ورد ذم ،أوؾمع اٟمتِم٤مًرا ذم اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ آؾمتٕمامٓت اًمتل متثٚمٝم٤م اًم٘مراءات اًمِم٤مّذة
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اًم٘مرآن قمغم ظمالف اعمِمٝمقر اًمذي اسمتٜمٞم٧م قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة اًمٚمٖمقي٦م يٌ٘مك ؿم٤مهًدا ُمٗمرًدا ٓ 

. ()ي١مؾمس ًم٘م٤مقمدة ٟمحقي٦م وٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف

وٓ يًّٚمٛمقن ًمٌٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ىمقهلؿ سم٠من ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م ورد 

ظمالف آؾمتٕمامل اعمِمٝمقر زي٤مدة ًمًٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م: سمؾ يرون أن ذًمؽ ي١مدي إمم 

اوٓمراب ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م اوٓمراسًم٤م ؿمديًدا، وُيدظمؾ إمم اًمٌٞم٤من اًمٚمٖمقي ُم٤م ًمٞمس 

. ()سمٛمًت٤ًمغ ومٞمف، وًمق يم٤من ُم٠مًمقوًم٤م ُمًت٤ًمهًم٤م ًم٘مٌٚمف إوًمقن وىم٤مؾمقا قمٚمٞمف

ظمتؿ قمرض اًمرأيلم سمام أرى أٟمف أمجع ًممراء وأىمرب ًمٚمّمقاب،وهق رأي أو

إن اًم٘مراءات يمٚمٝم٤م ": اًمذي خلّمف سم٘مقًمف- ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم- ؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي 

ؿمقاهد ٟمحقي٦م، إٓ أٟمٜم٤م ٟمرى أن يٕمتٛمد قمغم اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة ذم اعمّمحػ، واًم٘مراءات 

اعمتقاشمرة، وخيت٤مر ُمـ اًم٘مراءات إظمرى ُم٤م ي٘مرب ىم٤مقمدة ويقوح هم٤مُمًْم٤م وي١مؾمس 

أصاًل، ًمٜمٌتٕمد سم٠مصقًمٜم٤م قمـ اًمتٜم٤مىمض وآوٓمراب واًمٗمقى ذم إطمٙم٤مم: ًمٞمًت٘مٞمؿ ًمٜم٤م 

. ()"ُمٜمٝم٩م ٟمٕمززه سمِمقاهد أظمرى ُمـ اًمٜمثر واًمِمٕمر ًمالـمراد وآؾمتئٜم٤مس

: آحتجاج بافؼرآن وؿراءاتف دم افدراشات افؾغقية احلديثة- 

فمٝمر أصمر شم٘مديؿ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مرآن وىمراءاشمف قمٜمد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم 

دراؾم٤مهتؿ وسمحقصمٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م، وم٤مؾمتِمٝمدوا سمف قمغم إضم٤مزة سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٜمحقي٦م 
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.  رومٞم٦م وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦مـواًمص

وسمرز هذا اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل سمِمٙمؾ واوح ذم اًم٘مرارات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل صدرت 

قمـ جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ىمدُمف أقمْم٤مؤه اًمٚمٖمقيقن إًمٞمف ُمـ دراؾم٤مت 

وأطم٤مول هٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم سمحقث اعمجٛمع وىمراراشمف ُمـ . وسمحقث

: أطمٙم٤مم ًمٖمقي٦م، ووٕمتٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م فمٝمر زم ذم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم هل

 ًٓ ما ؿدم ؾقف افؾغقيقن ادحدثقن آحتجاج بافشاهد مـ افؼرآن افؽريؿ :  أو

، وُمـ ذًمؽ ىمرار اعمجٛمع اًمذي أضم٤مز ومٞمف أن شمٚمحؼ قمالُم٦م اًمتثٜمٞم٦م أو ظذ تلويؾ افـحاة فف

، ًمقرود ُمثؾ ذًمؽ ()اجلٛمع، سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي وم٤مقمٚمف أو ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف اؾمؿ فم٤مهر ُمثٜمك أو مجع

  [3: إٟمٌٞم٤مء]چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ : ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهمػمه، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڻ  چ : ، وىمقًمف شمٕم٤ممم [71: اعم٤مئدة]چ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ: وىمقًمف شمٕم٤ممم

ذم ىمراءة  (يمّؾ )ومع ر  سمٌٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمجٝمقل  و [71: اإلهاء]چ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ

. ()(  يمؾُّ أٟم٤مسيقم ُيْدقَمقا): احلًـ اًمٌّمـري

حؽًّم فغقًيا خيافػ ادشفقر ظـد ؽافب افـحاة، ومل يرد ما أجازوا ؾقف : ثاكًقا

: ن، كحقاؾقف مـ افؼرآن افؽريؿ إٓ صاهد أو صاهد

إضم٤مزة مجع اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمٌدوء سمٛمٞمؿ زائدة مجع شمٙمًػم قمغم زٟم٦م ُمٗم٤مقمؾ أو - 

                           
، جمؿع افؾغة افعربقة (اجلزء افرابع  ):  دم أصقل افؾغة 40، 39: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة دم مخسغ ظاًما : يـظر ()

 . 632:م، ص2003/ هـ1424 افؼاهرة، بافؼاهرة، ادطابع إمرية،

م 1975/ هـ1395، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع إمرية،افؼاهرة،(اجلزء افثاين ) دم أصقل افؾغة : يـظر ()

 .4/687: :  دم أصقل افؾغة211:، ص



 

 

، ومل يرد ُمٜمف ذم ()ُمٗم٤مقمٞمؾ وؿمٌٝمٝمام، محاًل قمغم ُم٤م ضم٤مء ُمـ ٟمٔم٤مئره٤م ذم ومّمٞمح اًمٙمالم

ي٘مقل . [12: اًم٘مّمص]چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم

وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جمٛمققًم٤م مجع شمٙمًػم ُمرة واطمدة، ": إؾمت٤مذ قمكم اًم٤ًٌمقمل

وضم٤مء ذم اعمٕم٤مضمؿ ُم٤م يزيد قمغم ؾمتلم يمٚمٛم٦م مجٕم٧م شمٙمًػًما، وهبذا اًمٕمدد ٟمخرج ُمـ 

. ()"اًمِم٤مذ إمم اًم٘مٚمٞمؾ، وىمد قمٚمٛم٧م أن اًم٘مرآن ٓ ي٠ميت سم٤مًمِم٤مذ

ُمٓمٚمً٘م٤م، اؾمتٜم٤مًدا إمم إًمٗم٤مظ  (أوْمٕم٤مل)صحٞمح اًمٕملم قمغم  (وَمْٕمؾ)إضم٤مزة مجع - 

ذم ىمقًمف  (مَحْؾ)اًمٙمثػمة اًمتل وردت صحٞمح٦م اًمٕملم جمٛمققم٦م قمغم هذا اًمقزن، وُمٜمٝم٤م 

يم٤من سمٕمض اًمٜمح٤مة وىمد ، [4: اًمٓمالق]چ   ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ : شمٕم٤ممم

. () اًم٘مٞم٤مسوٓ جيٞمز ومٞمفجيٕمٚمف ُمـ سم٤مب اًمِمذوذ 

 ي٤مًء، إحل٤مىًم٤م ًمٚمٛمد ممهزة، ؾمقاء أيم٤من أصٚمٝم٤م واًوا أ (ُمٗم٤مقمؾ)إضم٤مزة ىمٚم٥م قملم - 

ُمّم٤مئد، : (ُمّم٤ميد)، ومٞمجقز ذم ُمثؾ (ومٕم٤مئؾ)سم٤معمد اًمزائد ذم  (ُمٗم٤مقمؾ)إصكم ذم 

ًٓ سمام ورد ذم ىمراءيت اسمـ قم٤مُمر وٟم٤مومع ()ُمٖم٤مئر: (ُمٖم٤مور)و ومه٤م ُمـ اًم٘مراء )، اؾمتدٓ

، (ُمٕم٤ميش)سم٤مهلٛمز ذم  [10: إقمراف]چۇڭ  ڭ  ڭ  ۇچ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم (اًمًٌٕم٦م

اؾمتٜم٤مًدا إمم ٟم٘مؾ اًم٘مّراء قمـ اًمٕمرب، "وىمد سملم اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اًمّمقاحلل أٟمف ي٘مقل سمذًمؽ 

ُمـ  (ومٕم٤مئؾ)و (ُمٗم٤مقمؾ)سم٤مهلٛمزة، وإمم ُم٤م سملم  (ُمٕم٤مئش)وإمم ىمراءة اًم٘مراء اًمث٘م٤مت 

                           
 .77: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة: يـظر ()

 .2/34: دم أصقل افؾغة:   يـظر ()

 .2/28:   : دم أصقل افؾغة73: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة: يـظر ()

، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع (اجلزء إول  ): دم أصقل افؾغة  142: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة: يـظر ()

 .226: م، ص1969/ هـ1388إمرية،افؼاهرة، 



 

 

. ( )"اعمِم٤مهب٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م

إضم٤مزة رومع اعمًتثٜمك سم٢مٓ سمٕمد يمالم شم٤مم ُمقضم٥م، عمجلء ذًمؽ ذم ىمراءة ىمرآٟمٞم٦م - 

، وإن مل (ىمٚمٞمؾ) سمرومع [249: اًمٌ٘مرة]چ  ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦچ : ُمتقاشمرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

إذا وىمع اؾمؿ ُمرومقع سمٕمد إّٓ ذم ": يٙمـ ٟمصُّ ىمرار اعمجٛمع سحًي٤م ذم ذًمؽ، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف

يمالم شم٤مم ُمقضم٥م وم٤مٕؾمٚمقب صحٞمح، وخيرج سمٕمض اًمٜمح٤مة ذًمؽ سم٠من اعمرومقع ُمٌتدأ 

.  ()"حمذوف اخلؼم

:  ما اشتشفدوا بف ظذ جقاز بعض إحؽام افـحقية وافكؾقة، كحق: ثافًثا

دون وم٤مصؾ أو وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ قمغم اًمْمامئر اعمًتؽمة واعمتّمٚم٦م  ضمقاز اًمٕمٓمػ- 

، وُمٜمٝم٤م ()اعمرومققم٦م واعمجرورة، وىمد ورد ذم ذًمؽ آي٤مت قمديدة ذم ىمراءات ىمرآٟمٞم٦م خمتٚمٗم٦م

  یۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  یچ : ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ذم ُمقوع ظمٗمض سم٤مًمٕمٓمػ قمغم اًمٙم٤مف ذم "اعم٘مٞمٛملم"ومـ [162: اًمٜم٤ًمء]چ  حئی  جئ

يٕمٜمل إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ )ي١مُمٜمقن سمام أٟمزل إًمٞمؽ وإمم اعم٘مٞمٛملم اًمّمالة : ، واًمت٘مدير ومٞمف"إًمٞمؽ"

  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹچ: ، وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ ىمراءة محزة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم(اًمًالم

. قمٓمًٗم٤م قمغم اًمْمٛمػم اعمتّمؾ (إرطم٤مم) سمخٗمض [1: اًمٜم٤ًمء]چڤ  ڤ ڤ  ڦ 

ضمقاز طمذف ٟمقن اًمرومع ذم إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم شمقؾمٕم٦م وشمٞمًػًما قمغم اعمتٙمٚمٛملم، - 

ُمع آقمتداد سم٠من إومّمح صمٌقهت٤م قمٜمد دمرد اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٜم٤مص٥م واجل٤مزم وٟمقن اًمتقيمٞمد، 

                           
 .239، 1/238دم أصقل افؾغة، : يـظر()

 .55/ 35: افبحقث وادحارضات، جمؿع افؾغة بافؼاهرة : : ويـظر152: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة ()

 .478، 477، 473 - 468، 4/459: دم أصقل افؾغة :  يـظر ()



 

 

ہ  ہ  چ : وىمد وردت قمغم ذًمؽ ؿمقاهد ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

، وىمرئ٧م سم٤مإلدهم٤مم (شم٠مُمروٟمٜمل)يـ ت، طمٞم٨م ىمرئ٧م سمٜمقٟملم ُمتحرك [64: اًمزُمر]چھ

 قمغم أن اعمحذوف ومٞمٝم٤م هق ٟمقن ،(شم٠مُمروين) وىمرئ٧م سمٜمقن واطمدة خمٗمٗم٦م ،(شم٠مُمرويّن )

، ورضمحف اسمـ ُم٤مًمؽ، ٕن (هـ 180ت)اًمرومع وًمٞمس ٟمقن اًمقىم٤مي٦م، وهق ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف 

وُمٜمٝم٤م ىمراءة أيب قمٛمرو . ()ٟمقن اًمرومع ىمد حتذف سمال ؾم٥ٌم، ومل يٕمٝمد ذًمؽ ذم ٟمقن اًمقىم٤مي٦م

سمتِمديد اًمٔم٤مء ٕن  ()(ىم٤مًمقا ؾم٤مطمران شمّٔم٤مهرا) :ىمقًمف شمٕم٤ممم (هـ154ت )سمـ اًمٕمالء ا

. ()، ىمٚم٧ٌم اًمت٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م فم٤مء وأدهمٛم٧م ذم اًمٔم٤مء وطمذوم٧م ٟمقن اًمرومع(شمتٔم٤مهران)أصٚمٝم٤م 

   ۇڭ  ڭ  ڭچ : ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم()آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م (يمؿ)ضمقاز طمذف متٞمٞمز - 

.  [259: اًمٌ٘مرة]چ  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ضمقاز أن ي٠ميت اؾمؿ اعمّمدر اًمداّل قمغم قملم أو هٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك اعمّمدر اًمداّل قمغم - 

، ( )[195: آل قمٛمران]چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ : احلدث ويٕمٛمؾ قمٛمٚمف، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

. ()سمٛمٕمٜمك اإلصم٤مسم٦م

                           
 . 606،  4/552:دم أصقل افؾغة :  يـظر ()

 . [48: افؼصص]چۓ  ۓ ﮲   چ  وهل دم ؿراءة حػص ()

 . 4/607:دم أصقل افؾغة:  يـظر ()

 .135 ، 4/114افسابؼ : يـظر ()

 وذفؽ مسؿقع ٓ يؼاس چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ : ، ؿال تعاػ..مصدًرا بؿعـك اإلثابة  (افثقاب)و": ؿال افسققضل ()

: دم أصقل افؾغة: : ويـظر78، 2/77م، 1998/هـ1418مهع اهلقامع، دار افؽتب افعؾؿقة، فبـان، ، "ظؾقف

 .33: م، ص1983/ هـ1403، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع إمرية، افؼاهرة، (اجلزء افثافث)

 .105: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة: يـظر ()



 

 

ضمقاز إصم٤ٌمت اًمٞم٤مء ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمٜم٘مقص اًمٜمٙمرة ذم طم٤مًمتل اًمرومع واجلر قمٜمد - 

، واؾمتِمٝمد سم٤مًمقىمػ سم٤مًمٞم٤مء قمٜمد اسمـ يمثػم وورش ذم أطمرف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ()احل٤مضم٦م

سم٤مًمقىمػ قمغم اًمٞم٤مء ذم  [7: اًمرقمد]چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ ڄ ڄچ : وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

. "ه٤مدي"

ما اشتشفدوا بف ظذ تسقيغ أشافقب فغقية حديثة، يتحدث هبا : رابًعا

: افـاس دم حقاهتؿ افققمقة، كحق

جملء أدوات آؾمتٗمٝم٤مم ذم أؾم٤مًمٞم٥م ًمٖمقي٦م فم٤مهره٤م ظمروج أدوات آؾمتٗمٝم٤مم - 

ڤ  ڤ  چ: اًمًٗمر، ُمتك؟ واؾمُتِمٝمد ًمذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ، ُمثؾ()قمـ صدارهت٤م

 . [8: اًمتقسم٦م]چڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ

 ىمٌؾ اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ذم سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م اعمٕم٤مسة ُمثؾ "َأنْ "ضمقاز طمذف - 

حي٥م ي٠ميمؾ، ويريد يْمحؽ، مم٤م يتقارد ومٞمف ومٕمالن ُمْم٤مرقم٤من صم٤مٟمٞمٝمام ُمتّمؾ : ىمقهلؿ

، اؾمتٜم٤مًدا إمم ٟمٔم٤مئر ُمِم٤مهب٦م ذم ُمًٛمقع اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ()"َأنْ "سم٤مٕول مم٤م قمٝمد ومٞمف ذيمر 

، [64: اًمزُمر]چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ : ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم

. [24: اًمروم]چۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  چ: وىمقًمف شمٕم٤ممم

يمام هق ؿم٤مئع ذم  (اسمـ)ضمقاز اًمقىمقف سم٤مًمًٙمقن قمٜمد شمت٤مسمع إقمالم ُمع طمذف - 

                           
 .4/252:  دم أصقل افؾغة: يـظر ()

 .4/113: دم أصقل افؾغة: يـظر ()

 .83 ، 81، 80، 77/ 4: :  دم أصقل افؾغة147: يـظر جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة ()



 

 

آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي اعمٕم٤مس شمٞمًػًما قمغم اًم٘مراء واًمٙمّت٤مب، وختّٚمًّم٤م ُمـ صٕمقسم٦م 

، واؾمتِمٝمد ًمذًمؽ سمام ورد اًمتًٙملم سمف قمغم طمرف اإلقمراب ذم يمثػم ُمـ ()اإلقمراب

اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وظم٤مص٦م قمٜمد أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ُمـ اًم٘مّراء اًمًٌٕم٦م، يمام ذم ىمقًمف 

 سم٢مؾمٙم٤من اًمراء، طمٞم٨م ىمرأ هب٤م أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء، [67: اًمٌ٘مرة]چۀ   ۀ  ہ  چ : شمٕم٤ممم

 سم٢مؾمٙم٤من ٟمقن اًمٗمٕمؾ، [10: اعمٜم٤موم٘مقن]چۉ  ۉ  ې  ې  چ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

. ()طمٞم٨م ىمرأ هب٤م اًمًٌٕم٦م إٓ أسم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕمالء

ومالن آي٥م ُمـ ؾمٗمره، : هذا اعمٜمزل آيؾ ًمٚمً٘مقط، وىمقهلؿ: ضمقاز ىمقهلؿ- 

، اؾمتٜم٤مًدا إمم ورود شمًٝمٞمؾ اهلٛمزة ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ "آي٥م" و"آيؾ"سمتًٝمٞمؾ اهلٛمزة ذم 

 يمام ذم ىمراءة أيب ضمٕمٗمر يزيد سمـ ة، واًمٕمنمةإضمقف ذم سمٕمض اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمًٌع

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ :  ٔي٦م ؾمقرة آل قمٛمران(ةأطمد اًم٘مّراء اًمٕمنم )اًم٘مٕم٘م٤مع،

چک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کڍڍ

 (ومٞمٙمقن ـم٤ميًرا... يمٝمٞمئ٦م اًمٓم٤مير ) إذ ىمرأ ذم رواي٦م قمٞمًك سمـ وردان  [49: آل قمٛمران]

.  ()سمتًٝمٞمؾ اهلٛمزة سملَم سملَم ذم اعمقوٕملم 

وٕضمؾ ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن ذم ىمٌقل اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م 

وآطمتج٤مج هب٤م، طمتك ُم٤م ُوصػ سم٤مًمِم٤مذ ُمٜمٝم٤م، ىمرن اعمجٛمع دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 
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اًم٘مديٛم٦م هب٤م، ًمتٙمقن أطمد أوضمف اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمتل يتؿ ُمـ ظمالهل٤م ُمٕمروم٦م أوضمف 

ومّم٤مطم٦م اًمٙمالم اًمٕمريب، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ذًمؽ ذم سمٞم٤من ومّمٞمح ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف اًمٕمرب اًمٞمقم 

. ()ذم هلج٤مهتؿ اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م

وضمٕمٚمٝم٤م قمٌده اًمراضمحل ُمٞمداًٟم٤م ًمدراؾمتف ًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وُمٕمروم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م 

ُمـ ظمّم٤مئص وصٗم٤مت، سم٤مقمت٤ٌمره٤م أوصمؼ اعمّم٤مدر اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م ظمّم٤مئص 

اًمٕمرسمٞم٦م وأوضمف ومّم٤مطمتٝم٤م، واعمرآة اًمّم٤مدىم٦م عم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ؿمٌف اجلزيرة 

، ي٘مقل ُمقاومً٘م٤م ُم٤م ىمرره اًمًٞمقـمل ُمـ آطمتج٤مج سمٙمؾ ُم٤م ىمرئ ()اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم

ٟمحـ إذن ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمتٛمد قمغم اًم٘مراءات ": ؾمقاء أيم٤من ُمتقاشمًرا أم آطم٤مًدا أم ؿم٤مًذا

، وىمد اقمتٜمك ذم دراؾمتف هذه سم٢مصم٤ٌمت ()"صحٞمحٝم٤م وؿم٤مّذه٤م ذم ُمٕمروم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

ُم٤م ورد ُمـ اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سمِمّتك أوضمٝمف، ُم٤م واومؼ ُمٜمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس إهمٚم٥م أو ظم٤مًمٗمف، 

٤م ًمٖمقًي٤م أصمٌتف ذم آظمر دراؾمتف ًً . ()واؾمتخٚمص ُمـ ذًمؽ أـمٚم

إؾم٤مًمٞم٥م  ُمثًٌت٤م ومٞمٝم٤م صح٦م ،اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم ٟمامذج ًمٚمٜمحق اًم٘مرآين يمام ىمدم قمٌد

ىمٌقهل٤م وقمدم رده٤م وًمق  سمام ومٞمٝم٤م اًم٘مراءات اًمِم٤مذة داقمًٞم٤م إمم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦ماًمٚمٖمقي٦م ذم 

. ()رة قمٜمد مجٝمقر اًمٜمح٤مةرظم٤مًمٗم٧م ىمٞم٤مس اًم٘م٤مقمدة اًمٜمحقي٦م اعمؼ
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اًمّمٌقر ؿم٤مهلم سمدراؾم٦ٍم ًمِمقاّذ اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مهلٛمزة،  وىم٤مم قمٌد

أصم٧ٌم ُمـ ظمالهل٤م وضمقد اًمٜمؼم ذم اًمٜمٓمؼ اًمٚمٖمقي ذم اًمٗمّمحك اًم٘مديٛم٦م، سم٤مؾمتٕمامل أدوات 

وهبذا يٙمقن ىمد حتّّمؾ ًمديٜم٤م ىمدر ُمٗمٞمد ": اًمدراؾم٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م احلديث٦م ًمألصقات، ي٘مقل

ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ وفمٞمٗم٦م اًمٜمؼم وأؿمٙم٤مهل٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك اًم٘مديٛم٦م، ُمـ ظمالل ُم٤م 

.  ()"درؾمٜم٤مه ُمـ ؿمقاّذ اًم٘مراءات
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 احلديث افؼيػ:   ادبحث افثاين

مل ختؾ يمت٥م اًمٚمٖم٦م وُمٕم٤ممجٝم٤م اًمتل أًمٗمٝم٤م ىمدُم٤مء اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب يم٠ميب قمٛمرو سمـ 

 (هـ216ت )وإصٛمٕمل (هـ170ت )واخلٚمٞمؾ اًمٗمراهٞمدي  (هـ154ت )اًمٕمالء 

وهمػمهؿ ُمـ آؾمتِمٝم٤مد  (هـ395ت )واسمـ وم٤مرس  (هـ 370ت )وإزهري 

 .()سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ ذم إصم٤ٌمت أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

يمام مل ختؾ يمت٥م اًمٜمحق ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلدي٨م اًمِمـريػ ذم اعم٤ًمئؾ اًمٜمحقي٦م 

واًمٍمومٞم٦م، اسمتداء ُمـ ؾمٞمٌقيف اًمذي يم٤من يقرد احلدي٨م اعمحت٩م سمف ذم يمت٤مسمف ُمدرضًم٤م وٛمـ 

اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل حيت٩م هب٤م ُمـ ُمٜمثقر يمالم اًمٕمرب، وي٘مدم ًمف سمٛمثؾ ُم٤م ي٘مدم سمف ًمتٚمؽ اعم٤مدة، 

دون أن يٜمٌف إمم أٟمف ُمـ ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويمذًمؽ ُمـ ضم٤مء سمٕمده 

 (هـ337ت )واًمزضم٤مج  (هـ316)واسمـ اًمّناج  (هـ285ت )واعمؼمد  (هـ207ت )يم٤مًمٗمّراء

وىمد . ()، وًمّٙمـ ذًمؽ يم٤من ىمٚمٞماًل سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م واعمٕم٤مضمؿ()وهمػمهؿ

ضم٤مٟم٥م اًمّمقاَب سمٕمُض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم سمٕمض ُم٤م يمتٌقا، قمٜمدُم٤م ذيمروا أن ؾمٞمٌقيف مل 

 .()يًتِمٝمد سم٤محلدي٨م ذم يمت٤مسمف، وأّن ُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ اًمٜمح٤مة اشّمٌٕمف ذم ذًمؽ

وأشمٜم٤مول ذم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م، ُمقىمػ ُمت٠مظمري اًمٜمح٤مة ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 

اًمنميػ، ًمت٠مصمر هم٤مًم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم سمٌٕمض آرائٝمؿ ومٞمف، ُمٌّٞمٜم٤ًم ُمقىمػ سمٕمِْمٝمؿ مم٤م 
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 .52، 51: مقؿػ افـحاة مـ آحتجاج باحلديث افؼيػ: يـظر( )



 

 

ذيمره أسمق طمٞم٤من طمقل أؾم٤ٌمب شمرك اًمٜمح٤مة إوائؾ ًمالطمتج٤مج سم٤محلدي٨م، وظم٤ممت٤ًم سمذيمر 

 . أسمرز آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم صح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م

 :آراء متلخري افـحاة دم آحتجاج باحلديث

اظمتٚمٗم٧م آراء ُمت٠مظمري اًمٜمح٤مة ذم صح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي ذم شم٘مٕمٞمد 

اًمٚمٖم٦م سملم ُم٤مٟمع وجمٞمز، سمٕمد أن اطمت٩م سمف اسمـ ُم٤مًمؽ ذم شم٘مرير أطمٙم٤مم ٟمحقي٦م وىمقاقمد يمّٚمٞم٦م 

ؿمقاهد اًمتّمحٞمح واًمتقوٞمح "سمِمٙمؾ مل يٙمـ قمٜمد ؾم٤مسم٘مٞمف ُمـ اًمٜمح٤مة ٓؾمٞمام ذم يمت٤مسمف 

، اًمذي اضمتٝمد ذم شمقضمٞمف ؿمقاهد أطم٤مديثف وشم٠مويٚمٝم٤م ورده٤م "عمِمٙمالت اجل٤مُمع اًمّمحٞمح

إمم ُم٤م حيت٩م سمف ُمـ ًمٖم٤مت اًمٕمرب، وم٘مد يم٤من يذيمر ُمقوع اإلؿمٙم٤مل ذم احلدي٨م اعمروي 

أو ذم ُمثٞمٚمف، ويذيمر طمٙمؿ اًمٜمح٤مة ومٞمف، صمؿ يذيمر اًمقضمف اًمذي يراه ُمًتِمٝمًدا ًمف ذم اًم٘مرآن 

 .()أو اًمِمٕمر أو يمالم اًمٕمرب

ممـ مل جيّقز آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ ذم اعم٤ًمئؾ  (هـ680ت)وم٤مسمـ اًمْم٤مئع 

اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م،  ورأى أن ذًمؽ هق ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف وهمػمه ُمـ أئٛم٦م اًمٜمحق، إذ 

اقمتٛمدوا ذم آؾمتِمٝم٤مد قمغم إصم٤ٌمت اًمٚمٖم٦م، قمغم اًم٘مرآن وسيح اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٕمرب، دون 

ًمقٓ شمٍميح اًمٕمٚمامء سمجقاز اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك ذم احلدي٨م "احلدي٨م ًمروايتف سم٤معمٕمٜمك، وأٟمف 

ًمٙم٤من إومم ذم إصم٤ٌمت ومّمٞمح اًمٚمٖم٦م يمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕٟمف أومّمح 

اإليمث٤مر ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلدي٨م  (هـ609ت )وٟم٥ًم إمم اسمـ ظمروف . ()"اًمٕمرب

اسمـ ظمروف يًتِمٝمد سم٤محلدي٨م يمثػًما، وم٢من يم٤من قمغم وضمف آؾمتٔمٝم٤مر واًمتؼمك ": وم٘م٤مل
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سم٤معمروي ومحًـ، وإن يم٤من يرى أن ُمـ ىمٌٚمف ىمد أهمٗمؾ ؿمٞمًئ٤م وضم٥م قمٚمٞمف اؾمتدرايمف ومٚمٞمس 

 .()"يمام رأى

ؿمٞمخف اسمـ اًمْم٤مئع ذم ُمٜمع آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م،  (هـ745ت )وواومؼ أسمق طمٞم٤من

ومذيمر أن اًمٕمٚمامء شمريمقا آطمتج٤مج سمام ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ ًمٕمدم وصمقىمٝمؿ أن ذًمؽ 

أن اًمرواة ضمّقزوا اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك، : ًمٗمظ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُٕمريـ: أطمدمه٤م

ومتٜم٘مؾ اًم٘مّم٦م اًمقاطمدة اًمتل ضمرت ذم زُم٤مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمقاع ُمـ إًمٗم٤مظ، 

سمحٞم٨م جيزم اإلٟم٤ًمن سم٠من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ي٘مؾ سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ يمٚمٝم٤م، 

َّٓ ُمّرة واطمدة : وإُمر اًمث٤مين. وُمثؾ ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمٓمقال اًمتل مل يًٛمٕمٝم٤م اًمراوي إ

أن اًمٚمحـ وىمع يمثػًما ومٞمام روي ُمـ احلدي٨م، ٕن يمثػًما ُمـ اًمرواة يم٤مٟمقا همػم قمرب 

سم٤مًمٓمٌع، وٓ شمٕمٚمٛمقا ًم٤ًمن اًمٕمرب سمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومقىمع اًمٚمحـ ذم ٟم٘مٚمٝمؿ وهؿ ٓ 

 . ()يٕمٚمٛمقن ذًمؽ

وأٟمٙمر أسمق طمّٞم٤من قمغم اسمـ ُم٤مًمؽ صٜمٞمٕمف ذم آؾمتٙمث٤مر ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلدي٨م 

ىمد هل٩م هذا اعمّمٜمػ ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف سم٤مٓؾمتدٓل سمام وىمع ذم ": ذم إصم٤ٌمت ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م سم٘مقًمف

احلدي٨م اًمنميػ، ذم إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب سمام روي ومٞمف، وُم٤م رأي٧م 

 .()"أطمًدا ُمـ اعمت٘مدُملم وٓ اعمت٠مظمريـ ؾمٚمؽ هذه اًمٓمري٘م٦م همػم هذا اًمرضمؾ

وشم٤مسمع اسمـ ُم٤مًمؽ ذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمِمـريػ قمدد ُمـ اًمٜمح٤مة اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ 

، (هـ827ت)واًمدُم٤مُمٞمٜمل  (هـ761ت)واسمـ هِم٤مم  (هـ688ت )ريض اًمديـ آؾمؽماسم٤مذي 

 .(هـ1199ت )، واسمـ ؾمٕمٞمد اًمتقٟمًـل (هـ1170ت)واسمـ اًمٓمٞم٥م اعمٖمريب
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وشمقؾمط اًمِم٤مـمٌل سملم اجلقاز واعمٜمع، وم٠مضم٤مز آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمذي قُمرف 

اقمتٜم٤مء ٟم٤مىمٚمف سمٚمٗمٔمف عم٘مّمقد ُمٕملم، يم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ىمّمد هب٤م سمٞم٤من ومّم٤مطمتف قمٚمٞمف 

 .( )اًمّمالة واًمًالم وإُمث٤مل اًمٜمٌقي٦م، دون همػمه٤م

وأضم٤مز اًمًٞمقـمل آطمتج٤مج سمام صم٧ٌم أٟمف ُمـ ًمٗمٔمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ورآه 

ٟم٤مدًرا همػم ُمقضمقد إٓ ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مر وقمغم ىمّٚم٦م أيًْم٤م، ويم٠مٟمف يقاومؼ سمذًمؽ ُم٤م رآه 

 .( )أسمق طمّٞم٤من ذم رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك، ًمٙمٜمف مل يٛمٜمع اًمٌّت٦م ُمثٚمف

ورّد ُمـ شم٤مسمع اسمـ ُم٤مًمؽ ذم آطمتج٤مج سمٚمٗمظ احلدي٨م اًمنميػ قمغم أيب طمٞم٤من 

 ()سم٢مسمٓم٤مل ُم٤م ذيمره ُمـ أؾم٤ٌمب متٜمع ُمـ آطمتج٤مج سمف، أيمتٗمل ُمٜمٝم٤م سم٘مقل ًمٚمدُم٤مُمٞمٜمل

وىمد أيمثر اعمّمٜمػ ": () ضم٤مء ومٞمف"شمٕمٚمٞمؼ اًمٗمرائد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد"أورده ذم يمت٤مسمف 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م قمغم إصم٤ٌمت إطمٙم٤مم  (اسمـ ُم٤مًمؽ)

اًمٜمحقي٦م، وؿمٜمع قمٚمٞمف أسمق طمٞم٤من، وىم٤مل إن ُم٤م اؾمتٜمد إًمٞمف ُمـ ذًمؽ ٓ يتؿ ًمف ًمتٓمرق 

اطمتامل اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك إمم ُم٤م يًتدل سمف ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م، ومال يقصمؼ سم٠من ذًمؽ اعمحت٩م 

سمف ًمٗمٔمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طمتك شم٘مقم سمف احلج٦م، وىمد أضمري٧م ذًمؽ ًمٌٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م 

ومّمقب رأي اسمـ ُم٤مًمؽ ومٞمام ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ، سمٜم٤مء قمغم أن اًمٞم٘ملم  ًمٞمس سمٛمٓمٚمقب ذم هذا 

اًم٤ٌمب، وإٟمام اعمٓمٚمقب همٚم٦ٌم اًمٔمـ اًمذي هق ُمٜم٤مط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ويمذا ُم٤م يتقىمػ 
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وٓ . قمٚمٞمف ُمـ ٟم٘مؾ ُمٗمردات إًمٗم٤مظ وىمقاٟملم اإلقمراب، وم٤مًمٔمـ ذم ذًمؽ يمٚمف يم٤مف

خيٗمك أٟمف يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن ذًمؽ اعمٜم٘مقل اعمحت٩م سمف مل يٌدل ٕن إصؾ قمدم اًمتٌديؾ، 

. ٓؾمٞمام واًمتِمديد ذم اًمْمٌط واًمتحري ذم ٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م ؿم٤مئع سملم اًمٜم٘مٚم٦م واعمحّدصملم

وُمـ ي٘مقل ُمٜمٝمؿ سمجقاز اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك إٟمام هق قمٜمده سمٛمٕمٜمك اًمتجقيز اًمٕم٘مكم اًمذي ٓ 

يٜم٤مذم وىمقع ٟم٘مٞمْمف، ومٚمذًمؽ شمراهؿ يتحرون ذم اًمْمٌط ويتِمددون، ُمع ىمقهلؿ سمجقاز 

ومٞمٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ُمـ هذا يمٚمف أهن٤م مل شمٌدل، ويٙمقن اطمتامل اًمتٌديؾ ومٞمٝم٤م . اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك

صمؿ إن اخلالف ذم ضمقاز اًمٜم٘مؾ . ُمرضمقطًم٤م ومُٞمٚمٖمك وٓ ي٘مدح ذم صح٦م آؾمتدٓل هب٤م

سم٤معمٕمٜمك إٟمام هق ومٞمام مل يدون ذم اًمٙمت٥م، وأُم٤م ُم٤م دّون وضمٕمؾ ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م، ومال جيقز 

وشمدويـ إطم٤مدي٨م وإظم٤ٌمر، سمؾ ... شمٌديؾ أًمٗم٤مفمف ُمـ همػم ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ 

ويمثػم اعمروي٤مت وىمع ذم اًمّمدر إول ىمٌؾ وم٤ًمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وطملم يم٤من يمالم أوًمئؽ 

اعمٌدًملم، قمغم شم٘مدير شمٌديٚمٝمؿ، يًقغ آطمتج٤مج سمف، وهم٤ميتف يقُمئذ شمٌديؾ ًمٗمظ يّمح 

آطمتج٤مج سمف سمٚمٗمظ يّمح آطمتج٤مج سمف، ومال ومرق سملم اجلٛمٞمع ذم صح٦م آؾمتدٓل، صمؿ 

دّون ذًمؽ اعمٌدل قمغم شم٘مدير اًمتٌديؾ، وُمٜمع ُمـ شمٖمٞمػمه وٟم٘مٚمف سم٤معمٕمٜمك يمام ىم٤مل اسمـ 

اًمّمالح، ومٌ٘مك طمج٦م ذم سم٤مسمف صحٞمح٦م، وٓ يي شمقهؿ ذًمؽ آطمتامل اًم٤ًمسمؼ ذم رء 

 .  "ُمـ اؾمتدٓهلؿ اعمت٠مظمر، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب

ُمـ ظمالل آؾمت٘مراء اًمذي ىم٤مُم٧م سمف - يمام رّدت اًمديمتقرة ظمدجي٦م احلديثل 

ُم٘مقًم٦م اسمـ اًمْم٤مئع، وسمّٞمٜم٧م أن - طمقل اؾمتِمٝم٤مد اًمٜمح٤مة إوائؾ سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي

اًمٜمح٤مة إوائؾ اطمتجقا سم٤محلدي٨م قمغم ىمّٚم٦م، أطمٞم٤مًٟم٤م سم٤مًمتٍميح سم٠من ُم٤م حيتجقن سمف هق ُمـ 

أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذم اًمٖم٤مًم٥م سم٢مهمٗم٤مل اإلؿم٤مرة إمم أٟمف ُمـ 

احلدي٨م اًمٜمٌقي: ومٞمذيمروٟمف يم٠مّي٦م قم٤ٌمرة قمرسمٞم٦م يقردوهن٤م، ُمٗمرًدا أو ذم ؾمٞم٤مق ُمع إُمثٚم٦م 



 

 

وىمد ومٕمؾ ذًمؽ ؾمٞمٌقيف وسمٕمض ُمـ شم٤مسمٕمف ومٞمام اطمَت٩م سمف ُمـ . واًمِمقاهد إظمرى

أطم٤مدي٨م، واؾمتٛمر اًمٜمح٤مة ذم اإليمث٤مر ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ طمتك سمٚمغ 

ٝمٞمكم  ًّ ٝمٞمكم  (هـ581ت)آطمتج٤مج سمف هم٤ميتف قمٜمد أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًم ًّ واسمـ ُم٤مًمؽ، ومٙم٤من اًم

أول ُمـ أيمثر ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلدي٨م اًمنميػ حمتًج٤م سمٌٕمْمف ذم شم٘مرير أطمٙم٤مم ٟمحقي٦م 

، يمام أصمٌت٧م أّن أسم٤م طمّٞم٤من ىمد ٟم٤مىمض رأيف اًمذي ()وًمٞمس اسمـ ظمروف يمام ذيمر اسمـ اًمْم٤مئع

اؿمتٝمر سمف: وم٤مطمت٩م إلصم٤ٌمت طمٙمٍؿ ًمٙمٚمٛم٦م أو ىم٤مقمدة صم٤مسمت٦م ذم أؾمٚمقب ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م 

، ويم٠مٟمف هبذا يًتثٜمل قمٛمٚمًٞم٤م ُمـ ()سم٤محلدي٨م اًمذي اشمٗمؼ اًمرواة قمغم ٟم٘مٚمف سمٚمٗمظ واطمد

ًٓ سمرواي٦م  إُمريـ اًمٚمذيـ ذيمرمه٤م عمٜمع آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م: ُم٤م يم٤من ُمتقاشمًرا ُمٜم٘مق

 .واطمدة مل شمتٖمػم أًمٗم٤مفمٝم٤م

 :مقؿػ افؾغقيغ ادحَدثغ مـ رأي أيب حقان

يم٤من ًمّٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمقىمػ مم٤م ذيمره أسمق طمّٞم٤من ُمٕمّٚمال سمف قمدم اطمتج٤مج اًمٜمح٤مة 

رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك وحلـ اًمرواة )إوائؾ سم٤محلدي٨م اًمنميػ ذم إصم٤ٌمت ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م 

ا، ومًٕمٞمد إومٖم٤مين يرى أن اًمرواي٦م سم٤مًمٚمٗمظ  (ومٞمام ٟم٘مٚمقا ًٓ ًمف وردًّ شم٤ٌميٜم٧م ومٞمف آراؤهؿ ىمٌق

هل إصؾ، ودمقيز اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك اطمتامل قم٘مكم وًمٞمس ي٘مٞمٜم٤ًم سم٤مًمقىمقع، وقمغم ومرض 

وىمققمف وم٤معمٖمػمِّ ًمِٚمَّٗمظ سمَِٚمٗمظ ذم ُمٕمٜم٤مه قمريبٌّ ُمٓمٌقع حيت٩م سمٙمالُمف ذم اًمٚمٖم٦م، يْم٤مف إمم 

ذًمؽ: أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم دّوٟمقا أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، صمؿ 

ـّ سم٠مّن اًمذي ذم ُمدّوٟم٤مت  ؿم٤مع اًمتدويـ ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمتل سمٕمدهؿ، وهق يم٤مف ذم همٚم٦ٌم اًمٔم

اًمٓمٌ٘م٦م إومم ًمٗمظ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٗمًف، ووىمقع همٚمط أو شمّمحٞمػ ذم 
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ومٜمزر يًػم ٓ ي٘م٤مس إمم أُمث٤مًمف ذم اًمِمٕمر ويمالم - إن وىمع - سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمروي٦م 

 .()اًمٕمرب، وٓ ُيٌٜمك قمٚمٞمف طمٙمؿ، وىمد شمٜمٌف إًمٞمف اًمٜم٤مس وحت٤مُمقه ومل حيت٩م سمف أطمد

أن إصؾ رواي٦م احلدي٨م سمٚمٗمٔمف، وأن اًمرواي٦م - أيًْم٤م-يمام رأى طمًـ اًمِم٤مقمر 

سم٤معمٕمٜمك يم٤مٟم٧م رضورة ُم٘مٞمَّدة سمنموط متٜمع شمٓمرق اخلٚمؾ إمم اًمٚمٗمظ أو اعمٕمٜمك، إو٤موم٦م إمم 

ُم٤م قُمرف قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ طمرص قمغم رواي٦م احلدي٨م سمٚمٗمظ اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

اًمّمالة واًمًالم، أو أًمٗم٤مٍظ ىمري٦ٌم ضمًدا ُمـ أًمٗم٤مفمف، وشمٕمّدد اًمرواي٦م ٓ يٛمٜمع ُمـ 

آطمتج٤مج هب٤م، ٕٟمٜم٤م ٟم٘مٌؾ ذًمؽ ذم اًمِمٕمر وٟمرومْمف ذم احلدي٨م، وىمد سمذل ومٞمف ُمـ 

اًمتحري واًمدىم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م ُم٤ممل يٌذل أىمّٚمف ذم اًمِمٕمر، وُمثٚمف ي٘م٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرواة، قمغم أٟمف 

 .()ىمد شمٌلّم أن اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ اًمرواة يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمرب

ن  وٓ يرى ـمف اًمراوي اخلالف ؾم٤مئًٖم٤م طمقل ضمقاز اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك إٓ ومٞمام مل ُيدوَّ

أو يٙمت٥م، أُم٤م ُم٤م ُدّون ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م ومال جيقز شمٌديؾ أًمٗم٤مفمف ٕٟمف يم٤من ىمٌؾ وم٤ًمد 

اًمٚمٖم٦م، إو٤موم٦م إمم أن ذم إطم٤مدي٨م ـم٤مئٗم٦م يمٌػمة شمتقومر اًمدواقمل قمغم آطمتٗم٤مظ 

سمٜمّمقصٝم٤م ُمـ همػم شمٖمٞمػم، ُمثؾ إدقمٞم٦م وإذيم٤مر وإطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مر اًمتل ؾم٤مرت 

ُمًػم إُمث٤مل، واًمٙمت٥م اًمتل سمٕمثٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إمم اعمٚمقك 

وإـمراف، واًمٕمٝمقد اعمدّوٟم٦م، ويرى أن اًم٘مقل سم٠من ذم رواة إطم٤مدي٨م أقم٤مضمؿ ًمٞمس 

سمٌمء، ٕن ذًمؽ ي٘م٤مل ذم رواة اًمِمٕمر واًمٜمثر وُمع ذًمؽ حيت٩ّم هبام، وطمدي٨م اًمرؾمقل 

 .()قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أومم سمذًمؽ
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أُم٤م حمٛمد اخلي طمًلم ومػمى أن اًمتدويـ وىمع سمٕمد أن دظمؾ اًمٗم٤ًمد ذم اًمٚمٖم٦م، 

وًمٙمـ ىمًاًم يمٌػًما ُمـ إطم٤مدي٨م دّوٟمف رضم٤مل حيت٩م سم٠مىمقاهلؿ ذم اًمٕمرسمٞم٦م، يم٤مًمزهري 

وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واًمِم٤مومٕمل، ويمثػم ُمـ اًمرواة أيًْم٤م يم٤مٟمقا يٙمتٌقن إطم٤مدي٨م قمٜمد 

ؾمامقمٝم٤م مم٤م ي٤ًمقمد قمغم روايتٝم٤م سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م، ُمع اًمتِمديد ذم رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك ُمـ ىمٌؾ 

أئٛم٦م احلدي٨م، مم٤م حيّمؾ ُمٕمف اًمٔمـ اًمٙم٤مذم ًمرضمح٤من أن شمٙمقن إطم٤مدي٨م اعمدّوٟم٦م ذم 

اًمّمدر إول ُمروي٦م سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م ممـ حيت٩م سمٙمالُمف، وأُم٤م اًمٚمحـ: ومٙمثػم مم٤م يم٤من ُيرى أٟمف 

حلـ ىمد فمٝمر ًمف وضمف ُمـ اًمّمح٦م، وُم٤م ُوضمد همػم ُمقاومؼ ًمٚم٘مقاقمد اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ٓ 

ي٘متيض شمرك آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م مجٚم٦م، وإٟمام حُيٛمؾ أُمره قمغم ىمّٚم٦م وٌط أطمد اًمرواة ذم 

هذه إًمٗم٤مظ ظم٤مص٦م، وإذا وىمع ذم رواي٦م سمٕمض إطم٤مدي٨م همٚمط أو شمّمحٞمػ، وم٢من 

صمؿ سملّم أن . ()إؿمٕم٤مر ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمٖمٚمط واًمتّمحٞمػ، وهل طمج٦م ُمـ همػم ظمالف

دواويـ احلدي٨م مل شمٙمـ ُمِمتٝمرة ذم قمٝمد أوائؾ اًمٜمح٤مة، وأّن ذًمؽ هق اًم٥ًٌم ذم قمدم 

 .()اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤محلدي٨م، ٓ أهنؿ يٛمٜمٕمقن آطمتج٤مج سمف أصاًل 

وذه٧ٌم ظمدجي٦م احلديثل إمم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف حمٛمد اخلي طمًلم ذم أُمر اًمرواي٦م 

شم٠ميت ذم اًمٖم٤مًم٥م - وهؿ ىمّٚم٦م- ، وسمٞمٜم٧م أن رواي٦م إقم٤مضمؿ ًمٚمٜمّمقص اًمٕمرسمٞم٦م ()سم٤معمٕمٜمك

 .()أىمرب إمم إصؾ اًمذي ىمٞمٚم٧م قمٚمٞمف وُٟمٓم٘م٧م سمف
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ورأى ُمٝمدي اعمخزوُمل أٟمف ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل شمرك آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م ًمروايتف 

سم٤معمٕمٜمك، ّٕن ُمٕمٔمؿ اًمرواة سم٤معمٕمٜمك هؿ ُمـ اًمٕمرب اًمذيـ يّمّح آؾمتِمٝم٤مد سم٠مىمقاهلؿ، 

يم٤من سم٤مًمٚمٗمظ، ٕٟمف مل يًٛمح هلؿ  (اعمقازم)وُم٤م جيري قمغم أًمًٜمتٝمؿ وُم٤م روشمف إقم٤مضمؿ 

، وقمّد ()سم٤مًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك، وهؿ أسمٕمد ُم٤م يٙمقٟمقن قمـ أن يتٍمومقا ذم ُمتقن إطم٤مدي٨م

 . ()"ظم٤ًمرة يمٌػمة أٟمزهل٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م شمّ٘مٕمر اًمٜمح٤مة وحتذًم٘مٝمؿ"ذًمؽ 

٤من، ومذيمر أٟمف  ًّ يم٤من يٜمٌٖمل ًمٚمٜمح٤مة أن يراقمقا "وإمم ُمثؾ هذا اًمرأي أؿم٤مر مت٤ّمم طم

أن اًمذيـ شمٚم٘مقا هذه إطم٤مدي٨م شمٚم٘مًٞم٤م ُم٤ٌمًذا قمـ اًمرؾمقل صٚمقات اهلل قمٚمٞمف يم٤مٟمقا ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ قمرب ظمّٚمص ُمـ ذوي اًمٗمّم٤مطم٦م واًمًٚمٞم٘م٦م، ومٚمق أن واطمًدا ُمٜمٝمؿ ظم٤مٟمتف 

ذايمرشمف ذم ظمّمقص اًمٚمٗمظ ٕدى اعمٕمٜمك سم٠مًمٗم٤مظ ومّمٞمح٦م ُمـ قمٜمده، وم٢مذا ؾمّٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ 

اٟمت٘مٚمٜم٤م، ُمـ سمٕمدهؿ إمم رواة احلدي٨م ُمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم، ومقضمدٟم٤مهؿ أطمد 

أهنؿ يم٤مٟمقا إُم٤م قمرسًم٤م أىمح٤مطًم٤م يّمدق قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م صدق قمغم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل : ومري٘ملم

قمٚمٞمٝمؿ، وإُم٤م ُمـ إقم٤مضمؿ اًمذيـ قمرومقا سمّمدق طمرصٝمؿ قمغم طمرومٞم٦م اًمٜمّمقص، وأهنؿ 

إذا شمٚم٘مقا قمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل قمْمقا سم٤مًمٜمقاضمذ قمغم ُم٤م يم٤من ًمدهيؿ، صمؿ إهنؿ يم٤من هلؿ 

ُمـ اًمٌٍم سمٜم٘مد احلدي٨م ؾمٜمًدا وُمتٜم٤ًم ُم٤م يدقمق إمم آـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م 

ومل ٟمًٛمع أن إطم٤مدي٨م اًمتل يم٤مٟمقا يرووهن٤م ظم٤مًمٗم٧م اًم٘مقاقمد ... اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمص، 

ومٚمامذا شمٙمقن ... أيمثر مم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م اًمِمٕمر اًمٕمريب اعمِمتٛمؾ قمغم اًميائر واًمرظمص، 

 .()"اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك ُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ آطمتج٤مج سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحدي٨م دون اًمِمٕمر
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وعمحٛمد قمٞمد رأي ُمٖم٤ميٌر ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م، يٌلّم ومٞمف أّن ُم٤م ارشمآه اعمت٠مظمرون ُمـ 

شمٕمٚمٞمالت اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك أو اًمٚمحـ ذم اعمتـ، عم٤م اٟمتٝمجف اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ اًمٜمح٤مة ذم 

ٓ يث٧ٌم أُم٤مم اًمقاىمع - ويم٠مٟمف ي٘مّمد أسم٤م طمّٞم٤من- اٟمٍماومٝمؿ قمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 

إذ "اًمت٤مرخيل اعمٌٙمر ُمـ رواي٦م احلدي٨م ومجٕمف، ودراؾم٦م اًمٚمٖم٦م واؾمتٜم٤ٌمط ىمقاقمده٤م، 

وإومم شمقصمؼ اًمٜمص واًمث٤مٟمٞم٦م دمتٝمد وشم٘مٕمد، ومٙم٤من  (رواي٦م احلدي٨م ودراؾم٦م اًمٚمٖم٦م)اًمت٘مت٤م 

ـّ ذًمؽ مل حيدث ، ورأى أهنؿ سومقا أٟمٗمًٝمؿ ()"ُم٘مت٣م إُمر أن يًتخدم احلدي٨م ًمٙم

 اعمتٛمثؾ ذم إطم٤ًمؾمٝمؿ اًمِمديد "اًمتحرز اًمديٜمل"قمـ ذًمؽ ىمّمًدا، سم٥ًٌم ُم٤م أؾمامه 

سمتٜمزيف اًمًٜم٦ّم، إُمر اًمذي ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ آدم٤مه إمم ٟمّمقصٝم٤م سم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمدراؾم٦م 

 .()واؾمتٜم٤ٌمط اًم٘مقاقمد

ىمد شمٙمقن حمؾ ٟمٔمر ُمـ اًمقضمٝم٦م - إن صّح٧م اًمٗمٙمرة- صمؿ سملم أن اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك 

، وأن رواي٦م ()اًمديٜمٞم٦م، وًمٙمـ آؾمتِمٝم٤مد هب٤م ًمٖمقًي٤م ٓ طم٤مضم٦م ًمف إمم هذا اًمٜمٔمر واًمتقىمػ

إقم٤مضمؿ يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم همػم ٟمّمقص اًمًٜم٦م ُمـ ُم٤مدة اًمٚمٖم٦م،واقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة 

وىمٌٚم٧م ذم اًمدراؾم٦م ُمـ همػم ُمٕم٤مرو٦م أو رد، ٕن اًمٕمؼمة يم٤مٟم٧م سمٖمٚم٦ٌم اًمٕمٍم ٓ سمٚمحـ 

 .()إومراد

 وٟمٔمرة اًمت٘مديس واًمتٜمزيف اًمتل "اًمتحرز اًمديٜمل"ووصػ حمٛمقد ومج٤مل ومٙمرة 
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ىم٤مل هب٤م حمٛمد قمٞمد، سم٠مهن٤م ومٙمرة همػم ُُم٘مٜمٕم٦م، وأن اًم٥ًٌم احل٘مٞم٘مل ذم اٟمٍماومٝمؿ قمـ 

آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م، يٕمقد إمم قمدم شمٕم٤مـمل اًمٜمح٤مة إوائؾ ًمٕمٚمؿ احلدي٨م، وأن شمٕمٚمٞمؾ 

اعمت٠مظمريـ ذًمؽ سم٤مًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك واًمٚمحـ ذم اعمتـ، ومٞمف وضمٝم٦م ٟمٔمر إمم طمّد ُم٤م، ٓ ُيٕمذر 

ُمقوًح٤م أّن قمدم اؾمتدٓل سمٕمْمٝمؿ . ()اًم٘مداُمك ُمٕمٝم٤م ذم قمدم اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤محلدي٨م

ٓ يٕمٜمل أهنؿ ٓ جيٞمزون  "سم٤محلدي٨م قمغم أٟمف ُمرومقع ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

آؾمتدٓل سمف، وإٟمام يٕمٜمل قمدم ظمؼمهتؿ هبذا اًمٕمٚمؿ اًمدىمٞمؼ، وهق قمٚمؿ رواي٦م احلدي٨م 

، وأّن اًم٥ًٌم اًمذي طمدا سم٤مسمـ ()"ودرايتف، ٕن حتّمٞمٚمف سمح٤مضم٦م إمم ومراغ وـمقل زُم٤من

ُم٤مًمؽ إمم آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلدي٨م وآطمتج٤مج سمف، هق أٟمف إُم٤مم ذم قمٚمؿ احلدي٨م سم٤مإلو٤موم٦م 

 .()إمم إُم٤مُمتف ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م

وًمًٕمٞمد اًمزسمٞمدي رأي ُمٖم٤مير أيًْم٤م يمام يم٤من عمحٛمد قمٞمد، جيتٛمع ومٞمف ٟمقع ُمـ 

اًمت٘مديس اًمذي ىم٤مل سمف، وًمٙمٜمف شم٘مديس يتجف إمم اًمٌداوة اًمتل رأى ومٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة إوائؾ 

وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ أهن٤م هل ُم٤مدة اًمٚمٖم٦م اًمٜم٘مٞم٦م إصٚمٞم٦م، وشم٤ًمسم٘مقا ُمـ أضمٚمٝم٤م ذم ؿمد اًمرطم٤مل إمم 

اًم٤ٌمدي٦م عمِم٤مومٝم٦م إقمراب واإلىم٤مُم٦م سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ ًمٚمحٗمظ واًمتدويـ، طمتك ـمٖم٧م 

قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمٔم٤مهرة وطم٤مًم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم رواي٦م احلدي٨م سمٙمثرة، ومْماًل قمام شمتٓمٚمٌف رواي٦م 

 .()احلدي٨م ُمـ شمٗمرغ إًمٞمٝم٤م واؿمتٖم٤مل هب٤م

وأظمتؿ أراء سمرأي حمٛمد و٤مري مح٤مدي، اًمذي ذه٥م  إمم أن اًم٥ًٌم اًمذي 
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دومع اًمٜمح٤مة إمم اإلىمالل ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي، أو إهمٗم٤مل اًمتٍميح سمام 

اطمتجقا سمف ُمٜمف، ؾم٥ٌم ومٙمري ُمذهٌل ؾمٞم٤مد، ٓ دظمؾ ًمف سم٤مًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك وٓ سمٙمقن 

اًمرواة ُمـ إقم٤مضمؿ، ٟمِم٠م سملم اعمٕمتزًم٦م أصح٤مب اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل اًمٕم٘مكم اًمذيـ 

اقمتٛمدوا ُمٜمٓمؼ أهؾ اًمٙمالم، وسملم أصح٤مب اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم اًمذي قمامده اًمرواي٦م وىمقاُمف 

اإلؾمٜم٤مد، ويم٤من ُمـ ٟمت٤مئجف: أن وىمػ اعمتٙمٚمٛمقن ُمقىمػ اإلٟمٙم٤مر اًمٖمري٥م ٕطم٤مدي٨م 

ٟمٌقي٦م صّح٧م ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وومً٘م٤م عم٤م ىمرره قمٚمامء احلدي٨م 

سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِمٝمقرة، ٕهن٤م ظم٤مًمٗم٧م ُمٜمٝمجٝمؿ ذم آؾمتٜم٤ٌمط، وٟم٤مىمْم٧م أصقهلؿ 

ذم اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ، إُمر اًمذي أّدى إمم ختّقف اًمٜمح٤مة ُمـ اقمتامد احلدي٨م اًمٜمٌقي سمام 

يًتح٘مف ُمـ شمقصمٞمؼ واقمتامد، ظمروضًم٤م ُمـ اخلالف سملم اعمتٙمٚمٛملم اًمذيـ أقمج٥م اًمٜمح٤مة 

سمٛمٜمٝمجٝمؿ وم٤مقمتٛمدوه ومل يٕمد ذم أيدهيؿ اإلومالت ُمٜمف، وسملم اعمحّدصملم اًمذيـ مل جيد 

اًمٜمح٤مة ُم٤م يٓمٕمٜمقن سمف قمٚمٞمٝمؿ وهؿ يرون ومٞمف أضمّؾ صقر اًمٜم٘مؾ وأقمغم درضم٤مت اًمتِمّدد 

اًمٕمٚمٛمل إُملم، واٟمتٝمك هبؿ احلرج إمم ُمقىمػ مل ُئمٝمروا ومٞمف آطمتج٤مج اًمقاوح 

اًمٍميح سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي، يمام أهنؿ مل يرومْمقه أيًْم٤م اًمرومض اًمت٤مم، طمٞم٨م مل شمرد هلؿ 

 .()أىمقال ذم ذًمؽ متٜمٕمف

وُمـ جمٛمؾ أراء اًم٤ًمسم٘م٦م، يتْمح شم٠مصمر هم٤مًم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم سمام ىم٤مًمف 

ُمت٠مظمرو اًمٜمح٤مة ذم رّدهؿ أؾم٤ٌمب ُمٜمع آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ اًمتل ذيمره٤م أسمق 

ـّ يماًل ُمٜمٝمؿ طم٤مول أن يًتدّل سمام رآه إسمٚمغ وإورم ذم احلّج٦م واًمؼمه٤من،  طمّٞم٤من، ًمٙم

ومٛمـ رأى سمتٗمْمٞمؾ رأي أيب إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل وشمرضمٞمحف، أو سمرأي اًمدُم٤مُمٞمٜمل ذم شمٖمٚمٞمٌف 
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ًمرواي٦م احلدي٨م سم٤مًمٚمٗمظ ٓ سم٤معمٕمٜمك، أو سمرأي همػممه٤م، أو مجع سملم سمٕمٍض ُمـ أراء قمغم 

قمـ رأيف اًمذي يٛمٞمؾ إًمٞمف وإن مل يٍّمح سمف، وإْن يم٤من - ذم ٟمٔمري- ٟمحٍق ُم٤م، وم٢مٟمام يٕمؼّم 

 .يمّؾ ذًمؽ ُمٜمدرضًم٤م حت٧م راي٦م صح٦م آطمتج٤مج سمحدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 

 :آراء افؾغقيغ ادحدثغ دم صّحة آحتجاج باحلديث

اشمٗمؼ أهمٚم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم قمغم صح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي 

اًمنميػ، شم٠ميٞمًدا ٓسمـ ُم٤مًمؽ ذم شمقؾّمٕمف ذم آطمتج٤مج سمف، وإفمٝم٤مًرا عمٙم٤مٟم٦م احلدي٨م 

اًمٜمٌقي اًمنميػ، وووًٕم٤م ًمف ذم ُمقوٕمف اًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقن ومٞمف، يم٠مومّمح يمالم سمٕمد 

ىمًؿ ايمتٗمك سمت٠ميٞمد اسمـ ُم٤مًمؽ ومٞمام ىم٤مم : ويم٤مٟمقا ذم ذًمؽ قمغم ىمًٛملم. يمالم اهلل قمز وضمؾ

سمف، وإن يم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ رأٌي ذم اؾمتِمٝم٤مده اعمٓمٚمؼ سم٤محلدي٨م اًمنميػ دون شم٘مٞمٞمده 

سمْمقاسمط أو ُمراضمع طمديثٞم٦م، وىمًؿ زاد قمغم ذًمؽ ومح٤مول أن يٗمّّمؾ وي٘مّٕمد ًمالطمتج٤مج 

سم٤معمروي ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ، سمقوع وقاسمط وذوٍط يٖمٚم٥م ُمع حت٘م٘مٝم٤م 

صّح٦م ٟم٦ًٌم احلدي٨م إمم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، أو صح٦م آؾمتِمٝم٤مد سمٙمالم 

 . راوهي٤م ومٞمام ًمق اومؽمو٧م روايتف ًمٚمحدي٨م سمٛمٕمٜم٤مه دون ًمٗمٔمف

 

 : ؾؿـ أصحاب افؼسؿ إول



 

 

ـمف اًمراوي اًمذي ذه٥م إمم صح٦م آطمتج٤مج سمام صّح ُمـ احلدي٨م دون ىمٞمد  -

أو ذط، ورأى أن اسمـ ُم٤مًمؽ ىمد ٟمّٗمس قمغم اًمٕمرسمٞم٦م سمتقؾّمٕمف ذم آطمتج٤مج سمِمقاهد 

 .()احلدي٨م طمتك اهّتؿ سم٤مخلروج قمغم ؾمٜمـ اًمٜمحقيلم

قمٌداجل٤ٌمر قمٚمقان، طمٞم٨م واومؼ اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اطمتج٤مضمف اعمٓمٚمؼ سم٤محلدي٨م سمٜم٤مء  -

 .()قمغم همٚم٦ٌم اًمٔمـ ذم أٟمف مل يرو سم٤معمٕمٜمك، ٕن إصؾ قمدم اًمتٌديؾ

 .()"وأرى اسمـ ُم٤مًمؽ أيمثر إٟمّم٤موًم٤م وأصّح ُمٜمٝمًج٤م": مت٤مم طم٤ًمن سم٘مقًمف -

وٓ يًع اًمدارس إٓ آـمٛمئٜم٤من إمم ؾمالُم٦م ُم٤م ": ُمٝمدي اعمخزوُمل سم٘مقًمف -

ذه٥م إًمٞمف اسمـ ُم٤مًمؽ وُمـ ؿم٤ميٕمف، ذم اقمت٤ٌمر إطم٤مدي٨م ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل يٕمتٛمد اًمٚمٖمقي 

 .()"واًمٜمحقي قمٚمٞمٝم٤م

حمٛمد رومٕم٧م، ًمٙمٜمف يرى أّن اسمـ ُم٤مًمؽ ىمد سم٤مًمغ ذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م طمتك  -

شمرك اعمحّج٦م، وأومرط طمتك ضم٤موز اًم٘مّمد سمٛمراطمؾ، ٕٟمف ٓ يٜمٌٖمل إـمالق آطمتج٤مج 

سم٤محلدي٨م ذم يمؾ ُم٤م روي قمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ومٙمثػم ُمـ اًمرواة أٟمٗمًٝمؿ 

ويرى أن آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلدي٨م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٜمد . اقمؽمومقا سمٜم٘مؾ احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك

اـمٛمئٜم٤من اًم٤ٌمطم٨م إمم إؾمٜم٤مد اًمتٕمٌػم إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو إمم ُمـ حُيت٩م سمف، 

وم٢من مل يٓمٛمئـ اًم٤ٌمطم٨م إًمٞمف أٟمزًمف آؿمت٤ٌمه ُمـ ُمرشم٦ٌم احلّج٦م إمم ُمرشم٦ٌم احلجٞمج٦م، وٓ 
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ُيً٘مٓمف إؾم٘م٤مـًم٤م شم٤مًُم٤م، ًمئال يتخٓمك سمف ُمقوًٕم٤م يّمّح ووٕمف ومٞمف ويٚمٞمؼ سمف، وم٤مٓؿمت٤ٌمه 

ؾمٌٞمؾ ًمْمٕمػ آطمتج٤مج سمف ٓ إلمه٤مًمف، ويمثػم ُمٜمف يٗمْمؾ أو ي٤ًموي ُم٤م اؾمتِمٝمدوا سمف 

 .()ُمـ أؿمٕم٤مٍر ضُمٝمؾ ىم٤مئٚمٝم٤م، أو حلِـّ رواهت٤م، أو اظمتٚمٗم٧م رواي٤مهت٤م

ـَ ُم٤مًمؽ هق اًمقطمٞمد اًمذي أيمثر ُمـ آؾمتِمٝم٤مد  - ؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي، ويرى أّن اسم

سم٤محلدي٨م اًمِمـريػ ُمًتٜمًٌٓم٤م ُمٜمف ىمقاقمد مل ُيًٌؼ إًمٞمٝم٤م، وُم٘مقًي٤م سمف سمٕمض ُم٤م وّٕمٗمف اًم٘مدُم٤مء 

آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٢من مل يٙمـ : ُمـ اؾمتٕمامل، طمتك يم٤من ُمٜمٝمجف ذم آؾمتِمٝم٤مد

ًمٙمٜمف . ومٞمف ؿم٤مهد قمدل إمم احلدي٨م اًمِمـريػ، وإن مل يٙمـ ومٞمف قمدل إمم أؿمٕم٤مر اًمٕمرب

ذم - أطمٞم٤مًٟم٤م-يًتدرك قمٚمٞمف مجقطمف ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ إمم آومؽماض اًمٌٕمٞمد، وشمٕمًٗمف 

خ  اًمتقضمٞمف واًمت٠مويؾ، وُمع ذًمؽ يرى أٟمف يٌ٘مك ذا أصمر يمٌػم ذم اًمدراؾم٦م اًمٜمحقي٦م، طمٞم٨م ي١مرَّ

 .()سمف اقمتامد آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي اًمِمـريػ وضمٕمٚمف أصاًل ُمـ أصقل آؾمتٜم٤ٌمط

أُم٤م حمٛمد قمٞمد ومرأيف ي٘مرب ُمـ شم٠ميٞمد اسمـ ُم٤مًمؽ ذم ُمٜمٝمجف ذم آؾمتِمٝم٤مد  -

وآطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ ُمٓمٚمً٘م٤م وإن مل يٍّمح سمذًمؽ، ومتخّمٞمص ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم 

قمٜمده سمقصػ اًمّمّح٦م ختّمٞمص ٓ ُمقوع ًمف ذم اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي، ٕن ٟمٔمرة اًمٚمٖمقي 

يٜمٌٖمل أن شمٕمتٛمد قمغم اًمتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم هل٤م، وم٢من - وًمق يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦م- هلذه اًمٜمّمقص 

وم٢من ذًمؽ ىمد طمدث ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م - أي روي٧م سم٤معمٕمٜمك-يم٤من ىمد طمدث ومٞمٝم٤م شمٖمٞمػم 

هق - ذم رأيف-واًمت٤مسمٕملم، وهق قمٍم وصمؼ اًمٜمح٤مة أٟمٗمًٝمؿ يمؾ ُم٤م ٟمٓمؼ ومٞمف، وهذا اعمٕمٜمك 
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يمام يرى أن شُمَ٘مّدم ٟمّمقص احلدي٨م اًمنميػ ُمع ٟمّمقص . اًمذي هيؿ اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٚمٖم٦م

٤ًٌم، ومتدرس دراؾم٦م  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ٟمّمقص اًمِمٕمر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة هم٤مًم

 ذم قمٍم فمٝمقر اإلؾمالم وُم٤م "ٟمثر اًمٗمّمحك"ًمٖمقي٦م ضمديدة سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمّمدًرا يٛمثؾ 

 . ()ىمٌٚمف ُمـ ًمٖم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م

 ي٠ميت اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم، اًمذي اقمتٜمك سم٤معمقوقع ودم رأس افؼسؿ افثاين

وسمح٨م ومٞمف، سمٕمد أن أصم٤مره جمٛمققم٦م ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمع اًمٚمٖمقي سم٤مًم٘م٤مهرة، وشم٤ٌميٜم٧م ومٞمف 

، وىمدم ومٞمف اضمتٝم٤مده اعمِمٝمقر اًمذي ()آراؤهؿ سملم اًم٘مٌقل واًمرد، وآشم٤ًمع واًمتْمٞمٞمؼ

 . اـمٛم٠من إًمٞمف يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ذم هذا اًمٕمٍم

وىمد ذيمر اًمِمٞمخ ذم سمحثف اخلالف سملم اعم٤مٟمٕملم واعمجقزيـ سم٠مدًمتٝمؿ، صمؿ ظمٚمص 

إمم شمٗمْمٞمٍؾ وشمرضمٞمٍح ذم اعم٠ًمًم٦م، ىمًؿ ومٞمف إطم٤مدي٨م ُمـ طمٞم٨م آطمتج٤مج هب٤م إمم صمالصم٦م 

ُم٤مٓ يٜمٌٖمل آظمتالف : ُم٤مٓ يٜمٌٖمل آظمتالف ذم آطمتج٤مج سمف، اًمث٤مين: أىم٤ًمم، إول

. ُم٤م يّمّح أن ختتٚمػ إٟمٔم٤مر ذم آؾمتِمٝم٤مد سم٠مًمٗم٤مفمف: ذم قمدم آطمتج٤مج سمف، اًمث٤مًم٨م

 :()وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م قمٜمده قمغم أيت

:مـ إحاديث مآ يـبغل آختالف دم آحتجاج بف دم افؾغة، وهق شتة أكقاع  

: ُم٤م يروى سم٘مّمد آؾمتدٓل قمغم يمامل ومّم٤مطمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، يم٘مقًمف: أوهل٤م
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، "اًمٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م": ، وىمقًمف"ُم٤مت طمتػ أٟمٗمف": ، وىمقًمف"محل اًمقـمٞمس"

إمم ٟمحق هذا ُمـ إطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مر اعمِمتٛمٚم٦م قمغم رء ُمـ حم٤مؾمـ اًمٌٞم٤من يم٘مقًمف 

 ."إن اهلل ٓ يٛمؾ طمتك متٚمقا": ، وىمقًمف"ُم٠مزورات همػم ُم٠مضمقرات"

ُم٤م يروى ُمـ إىمقال اًمتل يم٤من يتٕمٌد هب٤م، أو أُمر سم٤مًمتٕمٌد هب٤م، يم٠مًمٗم٤مظ اًم٘مٜمقت : صم٤مٟمٞمٝم٤م

 .واًمتحٞم٤مت، ويمثػم ُمـ إذيم٤مر وإدقمٞم٦م اًمتل يم٤من يدقمق هب٤م ذم أوىم٤مت ظم٤مص٦م

 .ُم٤م يروى ؿم٤مهًدا قمغم أٟمف يم٤من خي٤مـم٥م يمؾ ىمقم ُمـ اًمٕمرب سمٚمٖمتٝمؿ: صم٤مًمثٝم٤م

إطم٤مدي٨م اًمتل وردت ُمـ ـمرق ُمتٕمددة واحتدت أًمٗم٤مفمٝم٤م، وم٢من احت٤مد إًمٗم٤مظ : راسمٕمٝم٤م

ُمع شمٕمدد اًمٓمرق دًمٞمؾ قمغم أن اًمرواة مل يتٍمومقا ذم أًمٗم٤مفمٝم٤م، واعمراد أن شمتٕمدد ـمرىمٝم٤م إمم 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أو إمم اًمّمح٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم اًمذيـ يٜمٓم٘مقن اًمٙمالم اًمٕمريب 

 .ومّمٞمًح٤م

إطم٤مدي٨م اًمتل دوهن٤م ُمـ ٟمِم٠م ذم سمٞمئ٦م قمرسمٞم٦م مل يٜمتنم ومٞمٝم٤م وم٤ًمد اًمٚمٖم٦م، يمامًمؽ : ظم٤مُمًٝم٤م

 .سمـ أٟمس، وقمٌداعمٚمؽ سمـ ضمري٩م، واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

ُم٤م قمرف ُمـ طم٤مل رواشمف أهنؿ ٓ جيٞمزون رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك ُمثؾ اسمـ : ؾم٤مدؾمٝم٤م

 .ؾمػميـ، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، ورضم٤مء سمـ طمٞمقة، وقمكم سمـ اعمديٜمل

، وهل إطم٤مدي٨م ومـ إحاديث مآ يـبغل آختالف دم ظدم آحتجاج بف

اًمتل مل شمدون ذم اًمّمدر إول، وإٟمام شمروى ذم يمت٥م سمٕمض اعمت٠مظمريـ، وٓ حيت٩م هبذا 

 .اًمٜمقع ُمـ إطم٤مدي٨م ؾمقاء أيم٤من ؾمٜمده٤م ُم٘مٓمققًم٤م أم ُمتّماًل 

 هق احلدي٨م اًمذي واحلديث افذي يصح أن ختتؾػ إكظار دم آشتشفاد بلفػاطف

: دون ذم اًمّمدر إول، ومل يٙمـ ُمـ إٟمقاع اًمًت٦م اعمٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م آٟمًٗم٤م، وهق قمغم ٟمققملم



 

 

.اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف (وطمدي٨م)يرد ًمٗمٔمف قمغم وضمف واطمد،  (طمدي٨م)  

وم٠مُم٤م احلدي٨م اًمقارد قمغم وضمف واطمد،وم٤مًمٔم٤مهر صح٦م آطمتج٤مج سمف، ٟمٔمًرا إمم أن 

إصؾ اًمرواي٦م سم٤مًمٚمٗمظ، وإمم شمِمديدهؿ ذم اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك، ويْم٤مف إمم هذا ىمٚم٦م قمدد 

ُمـ يقضمد ذم اًمًٜمد ُمـ اًمرواة اًمذيـ ٓ حيت٩م سم٠مىمقاهلؿ، وم٘مد يٙمقن سملم اًمٌخ٤مري وُمـ 

 ...حيت٩م سم٠مىمقاًمف ُمـ اًمرواة واطمد أو اصمٜم٤من وأىمّم٤مهؿ صمالصم٦م 

وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمتل اظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م، وم٢مٟم٤م ٟمرى ُمـ يًتِمٝمدون سم٤مٕطم٤مدي٨م 

ُمـ اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ٓ يٗمرىمقن سملم ُم٤م روي قمغم وضمف واطمد، وُم٤م روى قمغم وضمٝملم أو 

ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمّمؾ اًم٘مقل ذم هذا اًمٜمقع ومٜمجٞمز آؾمتِمٝم٤مد سمام ضم٤مء ذم رواي٦م . وضمقه

ُمِمٝمقرة مل يٖمٛمزه٤م سمٕمض اعمحدصملم سم٠مهن٤م وهؿ ُمـ اًمراوي، وأُم٤م ُم٤م جيلء ذم رواي٦م ؿم٤مذة أو 

.إهن٤م همٚمط ُمـ اًمراوي، ومٜم٘مػ دون آؾمتِمٝم٤مد هب٤م: ذم رواي٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمحدصملم  

وظمالص٦م اًمٌح٨م: أٟم٤م ٟمرى ": صمؿ طم٤مول أن ُيقضمز رأيف ذم ظم٤ممت٦م سمحثف وم٘م٤مل

آؾمتِمٝم٤مد سم٠مًمٗم٤مظ ُم٤م ُيروى ذم يمت٥م احلدي٨م اعمدّوٟم٦م ذم اًمّمدر إول وإن اظمتٚمٗم٧م 

ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م، وٓ ٟمًتثٜمل إٓ إًمٗم٤مظ اًمتل دملء ذم رواي٦م ؿم٤مّذة أو يٖمٛمزه٤م سمٕمض 

اعمحّدصملم سم٤مًمٖمٚمط أو اًمتّمحٞمػ همٛمًزا ٓ ُمرّد ًمف، ويِمّد أزرٟم٤م ذم شمرضمٞمح هذا اًمرأي، أن 

مجٝمقر اًمٚمٖمقيلم وـم٤مئٗم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمٜمحقيلم، يًتِمٝمدون سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمقاردة ذم 

 .()"احلدي٨م وًمق قمغم سمٕمض رواي٤مشمف

وسمٕمد أن ىمّدم اًمِمٞمخ سمحثف إمم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومت٧م ُمٜم٤مىمِمتف ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م 

                           
 .180: دراشات دم افعربقة وتارخيفا( )



 

 

، أّيد اعمجٛمع هم٤مًم٥م ُم٤م ضم٤مء ومٞمف، وأصدر ذم دورشمف اًمراسمٕم٦م ()اعمٙمقٟم٦م ًمٌح٨م اعمقوقع

اظمتٚمػ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم آطمتج٤مج ": ()ىمراره ذم آطمتج٤مج سمٚمٗمظ احلدي٨م وٟمّّمف

وىمد رأى . سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، جلقاز روايتٝم٤م سم٤معمٕمٜمك وًمٙمثرة إقم٤مضمؿ ذم رواهت٤م

 :اعمجٛمع آطمتج٤مج سمٌٕمْمٝم٤م ذم أطمقال ظم٤مص٦م، ُمٌٞمٜم٦م ومٞمام ي٠ميت

ٓ حيت٩م ذم اًمٕمرسمٞم٦م سمحدي٨م ٓ يقضمد ذم اًمٙمت٥م اعمدوٟم٦م ذم اًمّمدر إول، يم٤مًمٙمت٥م - 1

ح٤مح اًم٧ًم ومام ىمٌٚمٝم٤م  .اًمّمِّ

 :حيت٩م سم٤محلدي٨م اعمّدون ذم هذه اًمٙمت٥م أٟمٗم٦م اًمذيمر، قمغم اًمقضمف أيت- 2

 .إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة واعمِمٝمقرة (أ

 .إطم٤مدي٨م اًمتل شمًتٕمٛمؾ أًمٗم٤مفمٝم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدات (ب

 .إطم٤مدي٨م اًمتل شمٕمد ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ (ج

 .يمت٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (د

 .إطم٤مدي٨م اعمروي٦م ًمٌٞم٤من أٟمف يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خي٤مـم٥م يمؾ ىمقم سمٚمٖمتٝمؿ (هـ

 .إطم٤مدي٨م اًمتل دوهن٤م ُمـ ٟمِم٠م سملم اًمٕمرب اًمٗمّمح٤مء (و

إطم٤مدي٨م اًمتل قُمرف ُمـ طم٤مل رواهت٤م أهنؿ ٓ جيٞمزون رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك،  (ز

 .ُمثؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، ورضم٤مء سمـ طَمْٞمَقة، واسمـ ؾمػميـ

 .إطم٤مدي٨م اعمروي٦م ُمـ ـمرق ُمتٕمددة، وأًمٗم٤مفمٝم٤م واطمدة (ح

                           
حمارض جؾسات دور آكعؼاد : أمحد اإلشؽـدري، وإبراهقؿ محروش، وحمؿد اخلضـر حسغ، يـظر: وأظضاؤها( )
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وىمد أيد ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين رأي اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم وارشمْم٤مه رأًي٤م ًمف ومختؿ 

 صمؿ ظم٤ممتقن سمام ٟمرى أٟمف إىمرب إمم احلؼ ُمًتٜمديـ ": سمف سمحثف سمٕمد أن أؿم٤مر ًمذًمؽ سم٘مقًمف

، واصًٗم٤م اًمِمٞمخ سم٠مٟمف ىمد قم٤مًم٩م ُمقوقع ()"...إمم احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ووىم٤مئع احل٤مل

 .()"قمغم ظمػم ُم٤م يٕم٤مجلف قم٤ممل صم٧ٌٌم ُمؽمّو وىم٤مٍض ُمٜمّمػ"آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 

ورأى حمٛمد و٤مري مح٤مدي أن شمْم٤مف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة اًمتل 

ضم٤مءت ذم اًمٙمت٥م اًمتل مل شمدّون ذم اًمّمدر إول، إمم مجٚم٦م ُم٤م حُيت٩م سمف مم٤م ذيمره اًمِمٞمخ 

حمٛمد اخلي طمًلم، وأؿم٤مر إمم أّن شَمقىمَُّػ اًمِمٞمخ قمـ اًم٘مقل سمّمح٦م آطمتج٤مج سمام مل 

يدّون ذم اًمّمدر إول، ومٞمف ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتحّقط واحلذر، ُم٤م يٗميض سمقضمف أو آظمر إمم 

إهمٗم٤مل أقمداد ه٤مئٚم٦م ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمدّون ذم أُّم٤مٍت ُمـ يمت٥م احلدي٨م وضمقاُمٕمف، 

وومٞمٝم٤م ٟم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة، مم٤ّم وم٤مت اًمٙمت٥م اعمدّوٟم٦م ذم 

ن ذم اًمٙمت٥م ُمـ أًمٗم٤مظ ٓ حيؼ ٕطمد اًمتالقم٥م ومٞمف، سمؾ شمتحتؿ  اًمّمدر إول، ومام ُيدوَّ

 .()اعمح٤مومٔم٦م اًمٜمّمّٞم٦م قمٚمٞمف ُمـ همػم أدٟمك شمٖمٞمػم

يمام رأت ظمدجي٦م احلديثل أن يْم٤مف إمم ُم٤م يّمّح آطمتج٤مج سمف ُمـ احلدي٨م 

اًمٜمٌقي: يمّؾ طمدي٨م صم٧ٌم اقمتٜم٤مء ٟم٤مىمٚمف أو راويف سمٚمٗمٔمف وطمرصف قمغم أدائف يمام ىمٞمؾ، عم٘مّمقد 

 .  ()سمالهمل أو أديب أو ديٜمل، وشمٌلّم ومٞمف شمِمددهؿ ذم روايتف ُمـ أضمؾ ذًمؽ هم٤مي٦م اًمتِمدد

                           
 .47: دم أصقل افـحق( )

 .55: افسابؼ()

  .  420: مقؿػ افـحاة مـ آحتجاج باحلديث افؼيػ: يـظر( )

وأرى أن ما أضاؾتف يدخؾ دم افؼسؿ افذي رأى افشاضبل صحة آشتشفاد بف، وهق ما ُظرف اظتـاء .  421: افسابؼ: يـظر ()

-كاؿؾف بؾػظف دؼصقد خاص، ـإحاديث افتل ؿصد هبا بقان ؾصاحتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وإمثال افـبقية، ـّم يتقزع 

.ضؿـ ما أورده افشقخ حمؿد اخلضـر حسغ دم ؿسؿ احلديث افذي ٓ يـبغل آختالف دم آحتجاج بف دم افؾغة- أيًضا  



 

 

 :()واىمؽمح قمٌداًمرمحـ اًمًٞمد أن يْم٤مف إمم ُم٤م أىمره اعمجٛمع

إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م ُمـ اًمٕمرب ُمـ يقصمؼ سمٗمّم٤مطمتٝمؿ وإن اظمتٚمٗم٧م أًمٗم٤مفمٝم٤م، ٕٟمف  -

يرى أن اًمث٘م٦م هبؿ شمٌٞمح إظمذ قمٜمٝمؿ ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ُمـ إٟمِم٤مئٝمؿ أم يم٤من ُمٜمًقسًم٤م إمم 

 .()اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

إطم٤مدي٨م اًمتل ُيٓمٛم٠مّن ومٞمٝم٤م إمم قمداًم٦م رواهت٤م، واًمتل يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ شمٕمدد ُمقاـمـ  -

 .آؾمتٗمٝم٤مم ومٞمٝم٤م، ٕن اظمتالف اًمّمٞمٖم٦م ومٞمٝم٤م يرّد إمم شمٙمرار اإلضم٤مسم٦م

  وممـ ومّمؾ ومٞمام حيت٩م سمف ُمـ إطم٤مدي٨م: اًمِمٞمخ حيٞمك قمٌداًمٕم٤مـمل ذم رؾم٤مًمتف 

 طمٞم٨م اظمتتٛمٝم٤م سمٌٞم٤من ُمقىمٗمف ُمـ ()"اًمداومع احلثٞم٨م إمم اؾمتِمٝم٤مد اًمٜمح٤مة سم٤محلدي٨م"

 :()آطمتج٤مج سمام ورد ذم يمت٥م احلدي٨م اعمِمٝمقرة قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

يًتِمٝمد : يمت٥م اعم٤ًمٟمٞمد، يمٛمًٜمد اإلُم٤مم أمحد وُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز وهمػممه٤م -

ُمٜمٝم٤م سمام ورد ومٞمٝم٤م مم٤م شمقاومرت ومٞمف ذوط اعمجٛمع اًمٚمٖمقي اًمتل ضم٤مءت ذم ىمرار 

 .آطمتج٤مج سمٚمٗمظ احلدي٨م

 .يًتِمٝمد سمٙمؾ ُم٤م ورد ومٞمف دون شمردد: ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -

يًتِمٝمد سمام روي ومٞمٝمام سمال ىمٞمقد، وُمثٚمٝم٤م ُم٤م مجع ُمـ : صحٞمح٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ -

 .يمت٤مب اعمًٌقط ًمٚمِم٤مومٕمل ُمـ إطم٤مدي٨م اعمًٜمدة

 .يًتِمٝمد سمام روي ومٞمٝم٤م: ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل وأيب داود واًمؽمُمذي -

                           
 .260: هـ،ص1388مدرشة افبكة افـحقية كشلهتا وتطقرها، ظبدافرمحـ افسقد، دار ادعارف ، مصـر، : يـظر( )

وهق بذفؽ ٓ يرى افتػصقؾ افذي جاء ظـد حمؿد اخلرض حسغ دم مثؾ هذا افـقع مـ إحاديث، ـّم أكف مل يؼقده ( )

 .بزمـ افصدر إول ـّم ؿقده حمؿد اخلرض حسغ، وـّم جاء دم ؿرار جمؿع افؾغة

 .ابـ مافؽ وأثره دم افؾغة افعربقةوهل رشافة مؾحؼة برشافة افدـتقراه افتل ؿدمفا افشقخ ظـ ( )

 .123-120: افداؾع احلثقث إػ اشتشفاد افـحاة باحلديث: ، ظـ70، 69: افـحاة واحلديث افـبقي: يـظر( )



 

 

يًتِمٝمد ُمٜمٝم٤م سمام ورد ومٞمٝم٤م مم٤م شمقاومرت ومٞمف ذوط اعمجٛمع اًمٚمٖمقي : ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -

 .اًمتل ضم٤مءت ذم ىمرار آطمتج٤مج سمٚمٗمظ احلدي٨م

واٟمتٝمك طمًـ اًمِم٤مقمر ذم دراؾمتف اًمتل ىم٤مم هب٤م طمقل صح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 

اًمنميػ، إمم اقمتامد درضم٦م صح٦م احلدي٨م ذم آؾمتِمٝم٤مد وآطمتج٤مج سمف أو شمريمف، قمغم 

 :()اًمتٗمّمٞمؾ أيت

يًتِمٝمد سمف ُمٓمٚمً٘م٤م - وهق ُم٤م رواه اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ ُمثٚمف- احلدي٨م اًمّمحٞمح  -

وإن ورد سمرواي٤مت خمتٚمٗم٦م، وم٢من وصػ اعمحدصمقن طمديًث٤م سم٤مًمّمح٦م يم٤من ص٤محل٤ًم 

 .ًمالطمتج٤مج سمف

احلدي٨م اًمذي مل يٌٚمغ درضم٦م اًمّمح٦م، يًتِمٝمد سمف إن وضمد ًمف ٟمٔمػم ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن  -

.أو اًمِمٕمر أو اًمٙمالم اًمٕمريب، سمنمط أّٓ يّمػ اعمحدصمقن اًمرواي٦م سم٤مًمٚمحـ أو اًمٖمٚمط  

وهٙمذا وم٢من يمّؾ ُمـ أشمك ُمـ اعمٕم٤مسيـ سمٕمد اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم 

اًل ذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي، مل ي٤ٌميـ يمثػًما ُم٤م ضم٤مء سمف اًمِمٞمخ ُمـ رأي، سمؾ  ُمٗمّمِّ

 . جيٕمٚمف أؾم٤مؾًم٤م ًمٜمقع ُمـ اًمزي٤مدة ذم اًمتٗمّمٞمؾ أو اًمتقؾّمع ذم اًم٘مٌقل وآؾمتِمٝم٤مد

-قمٜمد قمروف ًمرأي اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم-وىمد ذيمر حمٛمقد ومّج٤مل   أّن ُم٤م  

ضم٤مء سمف اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم يٕمتؼم شمٗمّمٞماًل عم٤م أمجٚمف اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ذم رأيف قمٜمدُم٤م 

ىمًؿ مل ي٘مع سمف اؾمتِمٝم٤مد أهؾ اًمٚم٤ًمن وهق ُم٤م اقمتٜمك ومٞمف ٟم٤مىمٚمف : ىمًؿ احلدي٨م إمم ىمًٛملم

سمٛمٕمٜم٤مه دون ًمٗمٔمف، وىمًؿ يّمّح آؾمتِمٝم٤مد سمف وهق ُم٤م قُمرف ومٞمف اقمتٜم٤مء ٟم٤مىمٚمف سمٚمٗمٔمف عم٘مّمقد 
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، وأرى أن اعمِم٤مهب٦م شمٙمٛمـ سمٞمٜمٝمام ذم أصؾ اًمت٘مًٞمؿ ٓ ذم ُم٤مّدشمف وُم٤م شمٗمّرع قمٜمٝم٤م ُمـ ()ظم٤مص

ُم٤ًمئؾ، وَمٚمٚمِّمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم ومْمؾ آقمتٜم٤مء واًمًٌط واعمدارؾم٦م عم٠ًمًم٦م آطمتج٤مج 

سمحدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وإظمراضمٝم٤م إمم طمّٞمز اًمقضمقد قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف أن 

.ُمـ ووقح، يِمٝمد سمذًمؽ ُم٤م ارشمآه جمٛمع اًمٚمٖم٦م دم٤مه ىمقًمف وُم٤م ىمٌٚمف ُمٜمف ُمٕم٤مسوه  

وهٙمذا ٟمرى أن اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ىمد حت٤مُمقا ًمالطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءات 

اًم٘مرآٟمٞم٦م، وسم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ، ويم٠مٟمام هق اؾمتدراك قمغم ُمـ ُمٜمع آطمتج٤مج هبام 

ُمًٕم٤م ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم: ُمـ أوائؾ اًمٜمح٤مة أو ممـ ضم٤مء سمٕمدهؿ إمم زُمـ اًمًٞمقـمل ضمالل 

، يدّل قمغم ذًمؽ أهنؿ واوم٘مقا اًمًٞمقـمل        (هـ911ت )اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر 

وُمـ ىم٤مل سم٘مقًمف ممـ ؾمٌ٘مف ذم -    وهق ُِمـ أيمثر ُمـ ٟم٘مٚمقا قمٜمف ذم هذا اًمِم٠من -    

آطمتج٤مج سم٤مًم٘مرآن وىمراءاشمف، وظم٤مًمٗمقه ذم رأيف طمقل آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمِمـريػ، 

قمٜمدُم٤م مل ير آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م إٓ سمام صم٧ٌم ُمٜمف أٟمف ًمٗمظ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، 

ُمع طمّمـره ًمف ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مر قمغم ىمّٚم٦م وٟمدرة، وارشمْمقا رأي أيب إؾمح٤مق 

اًمِم٤مـمٌل ذم ذًمؽ، وُمْمقا قمغم ؾمٜمٜمف ذم اًم٘مقل سم٤مٓطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ قمغم 

وقمغم ذًمؽ: وم٤معمِمٝمقد اعمًت٘مر ُمـ . اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي أشمك سمف حمٛمد اخلي طمًلم

اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم هذا اًمٕمٍم صّح٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مرآن وىمراءاشمف، وسمحدي٨م 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهق ذم اًمقاىمع ُم٤م اضمتٛمع ومٕمٚمًٞم٤م ُمـ ىمٌؾ ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ 

اهلجري، ذم ُم١مًمٗم٤مت قَمَٚمٛملم ُمـ أقمالم اًمٜمح٤مة، اسمـ ُم٤مًمؽ واسمـ هِم٤مم، ًمٙمٜمٜم٤م ُمع 
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ذًمؽ، ٓ ٟمجد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم يًتِمٝمدون سم٤محلدي٨م ذم شم٘مٕمٞمد أطمٙم٤مم ٟمحقي٦م، يمام 

اؾمتِمٝمد سمف اسمـ ُم٤مًمؽ ُمـ ىمٌؾ وإن واوم٘مقه ذم اًمرأي، ومل يٙمـ ًمٚمحدي٨م اًمنميػ ذم 

ُم٤م يم٤من ًمٚم٘مراءات ُمـ أصمر، وإن - قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل- ىمرارات جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة 

، طمٞم٨م مل ي٠مت آقمتامد قمغم ()اؾمُتِمٝمد سمف ذم قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ اعم٤ًمئؾ واًم٘مرارات

قمغم اًمٕمدد اعمْم٤مف  (أل)احلدي٨م وطمده ذم إصم٤ٌمت ىم٤مقمدة، إٓ ذم ُم٠ًمًم٦م ضمقاز دظمقل 

، وُمع ()دون اعمْم٤مف إًمٞمف، إذ اؾمتدّل جلقاز ذًمؽ سمحديثلم وردا ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

، إو٤موم٦م إمم أن ()ذًمؽ ضُمٕمال ُمـ سم٤مب آؾمتئٜم٤مس ٓ آقمتامد يمام ضم٤مء ذم ٟمص اًم٘مرار

ـُ ُم٤مًمؽ إمم ُمدارؾمتف وشمقضمٞمٝمف ذم يمت٤مسمف  ؿمقاهد اًمتقوٞمح "ذًمؽ مم٤م ىمد ؾمٌؼ اسم

 . ()"واًمتّمحٞمح عمِمٙمالت اجل٤مُمع اًمّمحٞمح
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 ـالم افعرب: ادبحث افثافث

وىمػ سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ مجع اًمٚمٖم٦م اًمذي ىم٤مم سمف قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اًم٘مدُم٤مء 

ُمقىمًٗم٤م اشمًؿ سم٤مًمٙمثػم ُمـ اجلدل واعمٜم٤مفمرة، قمغم ظمالف ُم٤م يم٤من ُمـ أُمرهؿ دم٤مه ٟمّمقص 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، وسمدا واوًح٤م أصمر اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م 

احلدي٨م، قمغم يمثػم ُمـ أراء وآٟمت٘م٤مدات اًمتل وضّمٝمقه٤م إمم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل اشمٌٕمٝم٤م قمٚمامء 

 .اًمٚمٖم٦م اًم٘مدُم٤مء ذم مجٕمٝمؿ ًٕمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م، وسمٜم٤مء ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م

وؾم٠مذيمر سمٕمًْم٤م ُمـ أراء اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م وصػ ـمري٘م٦م اًم٘مدُم٤مء ذم مجع اًمٚمٖم٦م، 

صمؿ أورد سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض أراء اًمٚمٖمقي٦م ًمٌٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، دم٤مه اًمتحديد 

.اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين جلٛمع اًمٚمٖم٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء، ودم٤مه اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ىم٤مُمقا سمجٛمٕمٝم٤م  

يّمػ أمحد أُملم مجع اًم٘مدُم٤مء ًمٚمٖم٦م سم٠مٟمف مجع سمدائل همػم ُمٜمٔمؿ، هّؿ أصح٤مسمف 

يمٚمٛم٦م سمج٤مٟم٥م يمٚمٛم٦م، ُمـ همػم "اًمت٘م٤مط ُم٤م ؾمٛمٕمقا ُمـ إًمٗم٤مظ وشمدويٜمٝم٤م طمٞمثام اشمٗمؼ، 

، دون اًمٜمّص ذم إقمّؿ إهمٚم٥م قمغم اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمقاطمدة اًمتل مجٕمقا ُمٜمٝم٤م إًمٗم٤مظ، ()"شمرشمٞم٥م

٤ًٌم ُمـ قمٞمقهب٤م  مم٤م أدى إمم شمْمخؿ اعمٕم٤مضمؿ شمْمخاًم ُمزيًٗم٤م سمٙمثرة اعمؽمادوم٤مت اًمتل ص٤مرت قمٞم

ٕومردوا يمؾ ًمٖم٦م سمٛمجٛمققم٦م، "، وًمق أهنؿ مجٕمقه٤م قمغم ٟمٛمط ُمٜمٔمؿ ()يٜمٌٖمل آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م

 .()"ويم٤من هذا يٗمٞمدٟم٤م يمثػًما ذم شمٜمٔمٞمؿ ًمٖمتٜم٤م، وطمذف ُم٤م حيذف وإصم٤ٌمت ُم٤م يث٧ٌم

: ووصٗمف أُملم اخلقزم سم٠مٟمف مل يٙمـ اجلٛمع اجل٤مد اًمِم٤مُمؾ اعمًتقذم، ومٝمق يمام ي٘مقل

ظمروج همػم ضم٤مد، وٓ ُم٘مّمقد ومٞمف إمم اجلٛمع سمٛمٕمٜم٤مه اًمذي يراد، قمٜمدُم٤م ي٘مّمد اؾمتٞمٕم٤مب "
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اًمٚمٖم٦م ومجع ُم٤مدهت٤م، واؾمت٘مراء أطمقاهل٤م، وم٘مد يم٤من اخل٤مرضمقن ُمٜمٝمؿ إمم اًم٤ٌمدي٦م إٟمام يًٕمقن 

إمم مجع ُم٤م يروج ذم ىمّمقر اخلٚمٗم٤مء قمٜمد ؾمٛمرهؿ، وجم٤مًمس أٟمًٝمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمـ ُمٔم٤مهر 

، وًمٙمٜمف ُمع وصٗمف هلؿ هبذه اًمٓمري٘م٦م، أظمذ يداومع !()"ؾمٚمٓم٤مهنؿ وضم٤مهٝمؿ ىمٌؾ يمؾ رء

ٓ ذٟم٥م هل١مٓء إوًملم ذم "قمٜمٝمؿ وقمـ ـمري٘مٝمؿ ذم اجلٛمع ود ُمـ اٟمت٘مدهؿ، وذيمر أٟمف 

أهنؿ قم٤مؿمقا ُمٜمذ سمْمٕم٦م قمنم ىمرًٟم٤م، وقم٤مؿمقا ذم أزُم٦م اضمتامقمٞم٦م ًمٖمقي٦م هددت اًمٕمرسمٞم٦م 

وم٤ًمرقمقا إمم مجٕمٝم٤م، يمام أُمٙمـ ويمام مل يٙمـ يٛمٙمـ ؾمقاه، سمجٝمد ُمِمٙمقر، ىمدره اًمٜم٤مىمدون 

 !!()"هبذا اًمٜم٘مد اعمتٌٖمدد- أي ُمـ اٟمت٘مدوا ـمري٘م٦م اجلٛمع-ىمٌؾ شم٘مدُمٝمؿ 

ا"ووصٗمف ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين سم٠مٟمف  قمغم - ذم هم٤مًمٌف- اقمتٛمد "اؾمت٘مراء ٟم٤مىمص ضمدًّ

اًمِمقاهد اًمِمٕمري٦م ذم سمٜم٤مء ىمقاقمد وىمقاٟملم اًمٚمٖم٦م، واًمتل ضم٤مءت همػم ُمتٞمٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

اًمٜمٔمري٦م قمغم إىمؾ، ًمٙمثرة ُم٤م محٚمقا قمغم اًميورة اًمِمٕمري٦م، وىمّٚم٦م ُم٤م أوردوا ُمـ 

 .()اًمِمقاهد اًمٜمثري٦م

ومٜمحـ ٓ ": ووصؾ إُمر إمم اًمرومض اًمٍميح قمٜمد حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم سم٘مقًمف

ٟمرى قمـ ـمري٘م٦م اًم٘مدُم٤مء ذم مجع ُم٤مدة اًمٚمٖم٦م، وٓ ٟمرى قمـ ـمري٘متٝمؿ ذم حتٚمٞمؾ هذه 

، وإن سمدا ُمٜمف سمٕمض اإلقمذار هلؿ سمٕمد ذًمؽ، ()"اعم٤مدة واؾمتخالص ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م ُمٜمٝم٤م
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أجل٠مهتؿ إًمٞمف فمروومٝمؿ اخل٤مص٦م، واٟمٕمدام "ومذيمر أن مجٕمٝمؿ ًمٚمٖم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م ىمد 

اًمتدويـ طمٞمٜمذاك، ومٙم٤من اقمتامدهؿ قمغم ُم٤م يًٛمٕمقٟمف ُمـ اًمٙمالم اًمٕمريب اًمذي مل يّم٘مٚمف 

 .()"آظمتٞم٤مر، ومل هيذسمف آؾمتح٤ًمن

 :آراء افؾغقيغ ادحدثغ دم زمان اجلؿع ومؽاكف ومادتف افؾغقية

يم٤من ًمٌٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم آراء ُمت٤ٌميٜم٦م دم٤مه اًمتحديد اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين اًمذي 

ىمرره قمٚمامء اًمٚمٖم٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مُمقا سمجٛمٕمٝم٤م، واُمتد ذًمؽ إمم اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اعمجٛمققم٦م ذم شمٚمؽ 

اًمٗمؽمة، أورد سمٕمًْم٤م ُمـ هذه أراء يمام هل، خمتٚمٗم٦م أو ُم١مشمٚمٗم٦م، وُمتٗم٘م٦م أو ُمتْم٤مدة، وم٘مد 

 .رأي٧م أن ذًمؽ ومٞمف ُمـ اًمقوقح ًمٕمرض أومٙم٤مرهؿ وإسمراز ُمقاىمٗمٝمؿ ُم٤م يٖمٜمل قمـ همػمه

 ًٓ  افتحديد افزماين وادؽاين: أو

اطمت٩م قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اًم٘مدُم٤مء ذم سمٜم٤مء ىمقاقمده٤م سمٙمالم اًمٕمرب ذم طمقارضهؿ طمتك 

ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، وذم سمقادهيؿ طمتك ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري، ويم٤من 

واًمذيـ ":مجٕمٝمؿ ُم٘متًٍما قمغم أُم٤ميمـ وىم٤ٌمئؾ دون همػمه٤م، ذيمره٤م أسمق ٟمٍم اًمٗم٤مرايب سم٘مقًمف

قمٜمٝمؿ ٟم٘مٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهبؿ اىمتدي، وقمٜمٝمؿ أظمذ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب ُمـ سملم ىم٤ٌمئؾ 

اًمٕمرب، هؿ ىمٞمس ومتٞمؿ وأؾمد، وم٢من ه١مٓء هؿ اًمذيـ قمٜمٝمؿ أيمثر ُم٤م أظمذ وُمٕمٔمٛمف، 

صمؿ هذيؾ وسمٕمض يمٜم٤مٟم٦م وسمٕمض . وقمٚمٞمٝمؿ اشمٙمؾ ذم اًمٖمري٥م واإلقمراب واًمتٍميػ

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢مٟمف مل ي١مظمذ قمـ طميي . اًمٓم٤مئٞملم، ومل ي١مظمذ قمـ همػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر ىم٤ٌمئٚمٝمؿ

ىمط، وٓ قمـ ؾمٙم٤من اًمؼماري ممـ يم٤من يًٙمـ أـمراف سمالدهؿ اًمتل دم٤مور ؾم٤مئر إُمؿ 

اًمذيـ طمقهلؿ، ومٚمؿ ي١مظمذ ٓ ُمـ خلؿ وٓ ُمـ ضمذام: وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا جم٤موريـ ٕهؾ ُمٍم 
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واًم٘مٌط، وٓ ُمـ ىمْم٤مقم٦م وٓ ُمـ هم٤ًمن وٓ ُمـ إي٤مد: وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا جم٤موريـ ٕهؾ اًمِم٤مم، 

وأيمثرهؿ ٟمّم٤مرى ي٘مرءون ذم صالهتؿ سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ ُمـ شمٖمٚم٥م وٓ اًمٜمٛمر: وم٢مهنؿ 

يم٤مٟمقا سم٤مجلزيرة جم٤موريـ ًمٚمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، وٓ ُمـ سمٙمر: ٕهنؿ يم٤مٟمقا جم٤موريـ ًمٚمٜمٌط واًمٗمرس 

وٓ ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس: ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ ؾمٙم٤من اًمٌحريـ خم٤مًمٓملم ًمٚمٝمٜمد واًمٗمرس، وٓ ُمـ 

أزد قمامن: عمخ٤مًمٓمتٝمؿ ًمٚمٝمٜمد واًمٗمرس، وٓ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ: عمخ٤مًمٓمتٝمؿ ًمٚمٝمٜمد واحلٌِم٦م، 

وًمقٓدة احلٌِم٦م ومٞمٝمؿ، وٓ ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م وؾمٙم٤من اًمٞمامُم٦م، وٓ ُمـ صم٘مٞمػ وؾمٙم٤من 

اًمٓم٤مئػ: عمخ٤مًمٓمتٝمؿ دم٤مر إُمؿ اعم٘مٞمٛملم قمٜمدهؿ، وٓ ُمـ طم٤مرضة احلج٤مز: ٕن اًمذيـ 

ٟم٘مٚمقا اًمٚمٖم٦م ص٤مدومقهؿ طملم اسمتدءوا يٜم٘مٚمقن ًمٖم٦م اًمٕمرب ىمد ظم٤مًمٓمقا همػمهؿ ُمـ إُمؿ 

وىمًؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اًمِمٕمراء ذم هذه اًمٗمؽمة إمم أرسمع ـمٌ٘م٤مت، ـمٌ٘م٦م . ()"وومًدت أًمًٜمتٝمؿ

اًمِمٕمراء اجل٤مهٚمٞملم، وـمٌ٘م٦م اًمِمٕمراء اعمخيُملم اًمذيـ أدريمقا اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم، 

وه٤مشم٤من اًمٓمٌ٘مت٤من جُيٛمع قمٚمامء اًمٚمٖم٦م قمغم آطمتج٤مج هبام، واظمتٚمٗمقا ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م، 

ـمٌ٘م٦م اًمِمٕمراء اعمقًمديـ أو )، ومل حيتجقا سم٤مًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م (ـمٌ٘م٦م اًمِمٕمراء اإلؾمالُمٞملم)

 .()إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتئٜم٤مس وزي٤مدة آؾمتِمٝم٤مد (اعمحدصملم

وُمـ أوائؾ ُمـ قمرض هلذا اًمتحديد اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، 

سمٕمض إقمْم٤مء سمٛمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ذم دور آٟمٕم٘م٤مد إول، قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا 

يت٤ٌمطمثقن ذم ُمقوقع دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، طمٞم٨م أووح اًمِمٞمخ أمحد اإلؾمٙمٜمدري 
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ًٓ سمام ضم٤مء ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب -   "آىمؽماح" ًمٚمٌٖمدادي، ويمت٤ميَبْ "ظمزاٟم٦م إدب"اؾمتدٓ

أن اًمٕمريب اًمذي يٕمتّد سمٗمّم٤مطمتف هق ُمـ مل يتٕمّد اعم٤مئ٦م -  ًمٚمًٞمقـمل"إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر"و

، صمؿ ذيمر أيًْم٤م اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل ()اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة ذم احل٤مرضة، واعم٤مئ٦م اًمراسمٕم٦م ذم اًم٤ٌمدي٦م

أظمذت قمٜمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمٞمح٦م، وؿم٤مريمف ذم ذًمؽ اًمِمٞمخ طمًلم وازم ُمًتِمٝمًدا سمام ضم٤مء ذم 

 . () ًمٚمًٞمقـمل"اعمزهر"

قمٜمدُم٤م حتدث - سمّمقرة ُمٜمٗمردة-صمؿ قمرض ًمف اًمِمٞمخ أمحد اإلؾمٙمٜمدري ُمّرة أظمرى 

أن شمًتٕمٛمؾ سمٕمض إًمٗم٤مظ "ذم سمح٨م ًمف سمٛمجٚم٦م اعمجٛمع قمـ ىمرار اعمجٛمع اًمذي جيٞمز 

 "اًمٕمرب"، وم٘م٤مل ذم اعمراد سمٙمٚمٛم٦م "إقمجٛمٞم٦م قمٜمد اًميورة ، قمغم ـمري٘م٦م اًمٕمرب ذم شمٕمريٌٝمؿ

اًمٕمرب اًمذيـ يقصمؼ سمٕمرسمٞمتٝمؿ ويًتِمٝمد سمٙمالُمٝمؿ، وهؿ قمرب إُمّم٤مر إمم ": ذم اًم٘مرار

 .()"هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين، وأهؾ اًمٌدو ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب إمم أواؾمط اًم٘مرن اًمراسمع

وهذا اًمذي ىم٤مل سمف اًمِمٞمخ أمحد آؾمٙمٜمدري، وواومؼ قمٚمٞمف أقمْم٤مء اعمجٛمع آٟمذاك 

سمٕمدم اقمؽماوٝمؿ قمٚمٞمف، يقاومؼ يمثػًما ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتحديد اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين ًمالطمتج٤مج 

سم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمد قمٚمامء اًمٚمٖم٦م إوائؾ ُمع رء ُمـ اًمتقؾمع ذم اًمٜمٝم٤مي٤مت، يًتققم٥م ُم٤م ضم٤مء ُمـ 

آطمتج٤مج سمٙمالم سمٕمض اًمٕمرب ذم احل٤مرضة سمٕمد ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري يم٤مإلُم٤مم 

 "اًمتٝمذي٥م"و (هـ321ت ) ٓسمـ دريد "اجلٛمٝمرة"اًمِم٤مومٕمل وسمِّم٤مر سمـ سمرد، يمام ذم 

 .() (هـ370ت )ًمألزهري 
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وإْن يم٤من حمّؾ إمج٤مع أو ؿمٌف إمج٤مع - ًمٙمـ هذا اًمرأي اعمتقاومؼ ُمع حتديد اًمٚمٖمقيلم

مل يٙمـ حمّؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، وم٘مد شمٕمّددت - آٟمذاك داظمؾ جمٛمع اًمٚمٖم٦م 

أراء وآدم٤مه٤مت دم٤مه هذا اًمتحديد طمٞم٨م رومض اًم٘مٌقل سمف قمْمق اعمجٛمع حمٛمد يم٤مُمؾ 

وٟمحـ ٓ ٟم٘مّرهؿ قمغم حتديد اًمّمحٞمح ُمـ اًمٚمٖم٦م ُمٙم٤مًٟم٤م سم٤مجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ": طمًلم وم٘م٤مل

وٓ ٟم٘مّرهؿ قمغم أن يمؾ ُم٤م ورد ذم قمٍم سمٕمٞمٜمف ... أو زُم٤مًٟم٤م سمام ىمٌؾ قمٍم اًمتدويـ 

صحٞمح، وم٠ميمثره ُمْمٓمرب ُمتٜم٤مىمض، واإلسم٘م٤مء قمٚمٞمف قم٨ٌم، وٓ قمغم أن يمؾ ُم٤م مل يرد 

ظمٓم٠م، ومٝمذا ىم٤مًم٥م ُمـ طمديد ووع اًمٚمٖمقيقن ًمٖمتٜم٤م ومٞمف، ٓ يًٛمح اعمحدصمقن ٕٟمٗمًٝمؿ أن 

 .()"يت٘مٞمدوا سمف

ووصٗمف حمٛمد طمًـ قمٌداًمٕمزيز سم٠مٟمف ىمٞمد حمٙمؿ ووٕمف اًمٚمٖمقيقن ٕٟمٗمًٝمؿ، 

، ورأى قمكم ()وسم٤مًمٖمقا ذم شمْمٞمٞم٘مف سمداومع إضمالل اًم٘مدُم٤مء وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وإيث٤مر ُم٤م ضم٤مءوا سمف

أسمق اعمٙم٤مرم أّن اًمٕمٚمامء سمرومْمٝمؿ آطمتج٤مج سم٤مًمًامع سمٕمد اًم٘مرن اًمراسمع ىمد وم٘مدوا اعمقرد 

 .()اًمٙمٌػم اًمذي يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٗمٞمدوا ُمٜمف

واٟمت٘مد حمٛمد قَم٤ٌمدة ىمٌقل أقمْم٤مء اعمجٛمع ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ أمحد اإلؾمٙمٜمدري، 

ُم١ميمًدا أن اعمجٛمع ُم٤م زاًم٧م شمًٞمٓمر قمٚمٞمف ومٙمرة ُمرشمٙمزة قمغم أن اعمثؾ إقمغم ُمـ اًمٙمامل 

ّٚمؿ هب٤م،  ًَ ّٕن اًمٚمٖم٦م "اًمٚمٖمقي يتٛمثؾ ذم ًمٖم٦م اًمٕمٝمد اعم٤ميض اًمًحٞمؼ، وهل ومٙمرة همػم ُُم

فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م، واًمتٖمٞمػم واًمتٓمقر أُمٌر ـمٌٞمٕمل ومٞمٝم٤م يمٌ٘مٞم٦م اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م، ومٚمٙمؾ 

قمٍم ًمٖمتف اعمث٤مًمٞم٦م اًمتل شمٕمّد خم٤مًمٗمتٝم٤م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛم٠مًمقف ُمـ اًمٚمٖم٦م، ُمٜمٓمقىم٦م 

                           
 .17/172:  حمارض اجلؾسات، جمؿع افؾغة بافؼاهرة()

 .104:افؼقاس دم افؾغة افعربقة، ص:  يـظر()

 . 42: أصقل افتػؽر افـحقي:  يـظر()



 

 

صمؿ ٟم٤مدى إمم قمدم اًمت٘مٞمد سمٕمّمقر آطمتج٤مج اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمرواي٤مت . ()"يم٤مٟم٧م أم ُمٙمتقسم٦م

اًم٘مديٛم٦م ُم٘م٤ميٞمس ُمتحجرة، يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م ذم رأي اًمٜمحقيلم قمغم ـمالب اًمٗمّم٤مطم٦م 

أن حيتذوه٤م، ودقم٤م إمم دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م دراؾم٦م وصٗمٞم٦م ذم قمّمقره٤م اعمختٚمٗم٦م، سوًم٤م وٟمحًقا 

 .()وُمٕمجاًم ودًٓم٦م، ّٕن ًمٙمؾ قمٍم ًمٖمتف اعمث٤مًمٞم٦م ذم اًمٙمالم وإدب

يمام يرى حمٛمد قمٞمد أن اًمتزام قمٚمامء اًمٚمٖم٦م هبذا اًم٘مٞمد اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين اًمذي 

اًمتٗمْمٞمؾ "ومروقه، أدى هبؿ إمم أن يٙمقن إؾم٤مس قمٜمدهؿ ذم آطمتج٤مج سم٤مًمٚمٖم٦م 

، وأن ذًمؽ مل يٙمـ ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر ()"سم٤مٕقمّم٤مر ٓ سمامدة اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٙمالم وإؿمٕم٤مر

اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م ومٙمرة صحٞمح٦م، ٕٟمف ىمد ىم٤مم قمغم اقمت٤ٌمر أن اًمٚمٖم٦م اعمث٤مًمٞم٦م هل ًمٖم٦م ذًمؽ 

، وي٘مؽمح ًمتّمحٞمح ()اًمٕمٍم وم٘مط، وأهن٤م اٟمحدرت سمٕمده ذم ـمريؼ اًمٚمحـ واًمٗم٤ًمد

أن شمدرس ًمٖمتٜم٤م اًمٗمّمحك دراؾم٦م وصٗمٞم٦م ذم قمّمقره٤م - ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م- ذًمؽ 

اعمختٚمٗم٦م طمتك وىمتٜم٤م احل٤مرض، سم٤مظمتٞم٤مر ٟمامذج ُمقصّم٘م٦م مم٤م سملم أيديٜم٤م ُمـ ٟمّمقص شمٚمؽ 

اًمٕمّمقر ؿمٕمًرا وٟمثًرا، متثؾ يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٚمٖم٦م، آظمذيـ ذم آقمت٤ٌمر أن 

اًمرسمط ذم اًمٚمٖم٦م سملم إظمذ وسملم اًمٕمٍم، يم٤مًمرسمط سمٞمٜمف وسملم اًمِمخص ُمع اٟمتٗم٤مء 

اعمٕم٤مسة، ُم٤مدام هذا اًمِمخص يٚمتزم سم٤معمًتقى اًمّمقايب ًمٚمٛمرطمٚم٦م ُمقوقع 

رأًي٤م ـمٛمقطًم٤م سمٕمد أن وم٤مت اًمٙمثػم، ًمٙمٜمف "، واصًٗم٤م هذا اًمرأي سم٠مٟمف ىمد يٙمقن ()اًمدراؾم٦م

 .()"ًمٞمس ذم طمٙمؿ اعمًتحٞمؾ

                           
 .217: م، ص1980 ظصقر آحتجاج دم افـحق افعريب، حمؿد إبراهقؿ ظباده، دار ادعارف، بروت، ()

 . 1/220: افسابؼ :  يـظر()

 .182، 131:  آشتشفاد وآحتجاج بافؾغة،ص()

 .251:  افسابؼ()

 .افسابؼ:  يـظر()

 .252:  افسابؼ()



 

 

وسم٤مًمرهمؿ ": أُم٤م حمٛمد طمًـ ضمٌؾ، ومٚمؿ يقىمْٗمٜم٤م قمغم رأي واوح ًمف، ومٛمرة ي٘مقل

ُمـ شمِمّدد هذه اًمٜمٔمرة، إٓ أهن٤م وضمٝم٧م إمم اؾمتٞمٕم٤مب شمراث قمٍم اًمذروة هذا، وص٤مر 

ُمًتقى اًمٚمٖم٦م وإدب ومٞمف هق ُمقوع اًم٘مدوة وُمٜم٤مط اًمتٜم٤مومس، ومحٗمٔم٧م اًمٚمٖم٦م سمذًمؽ 

ُمـ آوٛمحالل واًمتحقل، يمام ؾم٤مقمد ذًمؽ قمغم شمرؾمٞمخ ؾمٚمٞم٘مٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

إن شمٚمؽ اًمتحديدات اًم٘مٌٚمٞم٦م واًم٘مٌٚمٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م، متثؾ ": ، وأظمرى ي٘مقل()"واؾمتٛمراره٤م

٤ًٌم ُمـ اًمْمقاسمط اجل٤مومٞم٦م، اًمتل حتٙمٛم٧م ذم مجع اًمٚمٖم٦م وأدت إمم إهمٗم٤مل اًمٙمثػم ُمـ  ضم٤مٟم

ُمٗمرداهت٤م واؾمتٕمامٓهت٤م، إذ إن شمرك إظمذ قمـ ىمٌٞمٚم٦م سم٠مهه٤م، أو قمـ أهؾ ُمٜمٓم٘م٦م سم٠مهه٤م، 

ومٞمف ُم٤مٓ خيٗمك ُمـ اجلزاومٞم٦م، وإهدار ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ه١مٓء وه١مٓء اؾمتٕمٛمٚمقه ُمـ 

 . ()"اًمؽمايمٞم٥م واًمّمٞمغ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمّمحٞمح٦م اًمٗمّمٞمح٦م

ويرى أن اًمتٕمٛمٞمؿ ذم احلٙمؿ سمٛمٜمع أظمذ اًمٚمٖم٦م إٓ قمـ ىم٤ٌمئؾ ُمٕمٞمٜم٦م: أو قمـ أهؾ 

ُمٜم٤مـمؼ حمددة: أو قمّٛمـ مل شمتٕمد طمٞم٤مشمف ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري أو آظمره: شمٕمٛمٞمؿ 

يٜم٘مّمف إؾم٤مس اًمٕمٚمٛمل ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٝم٩م، ًمٕمدم ىمٞم٤مُمف قمغم اؾمت٘مراء قمٚمٛمل شم٤مم أو ؿمٌف شم٤مم، 

 .()وٕٟمف يٕمٜمل احلٙمؿ اعمًٌؼ سمٕمدم اًمٗمّم٤مطم٦م قمغم مجٞمع اخل٤مرضملم قمـ ُٟمُٓمؼ آطمتج٤مج شمٚمؽ

يمام يرى أن إي٘م٤مف آطمتج٤مج قمغم ٟمت٤مج هذا اًمتحديد يٕمٜمل احلٙمؿ سم٢مي٘م٤مف ٟمٛمق 

اًمٚمٖم٦م ذم ُمتٜمٝم٤م ودًٓمتٝم٤م قمٜمد احلد اًمذي وصٚم٧م إًمٞمف ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم، وهق مم٤م يْم٤مد 

، وأفمـ أن إُمر قمغم ظمالف ُم٤م رآه، ()ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م اًمتل دم٤مري دمدد احلٞم٤مة جم٤مراة طمتٛمٞم٦م

                           
 .99 ،26:  آحتجاج بافشعر دم افؾغة،ص()

 .77:  افسابؼ()

 .100، 99:افسابؼ:  يـظر()

 .104: افسابؼ:  يـظر()



 

 

طمٍم اًمٚمٖم٦م اًمتل حيت٩م  (اًم٘مٌكم)رآه، وم٢من اعم٘مّمقد ُمـ اًمتحديد اًمٚمٖمقي اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين 

هب٤م ذم سمٜم٤مء ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م، وًمٞمس شمٓمقر دٓٓهت٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م، وُم٤م قمّده اؾمتثٜم٤مء ذم يمت٤مسمف مم٤م 

، ٓ يٙمقن يمذًمؽ إٓ إذا يم٤من مم٤م اطمت٩م ()اؾمتِمٝمد سمف سمٕمد زُم٤من اًمتحديد وظم٤مرج ُمٙم٤مٟمف

سمف ذم شم٘مٕمٞمد ضمديد ًمٚمٖم٦م، وهق ُم٤م مل يٙمـ إٓ ذم طم٤مٓت ُمٕمدودة، ٓ يّمّح ُمٕمٝم٤م اًم٘مقل 

 .()سم٠من ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ٓ متثؾ ًمٖم٦م اًمٕمرب

٤من اًمٕم٤مذًملم، وطم٤مول أن ي٘مػ ُمقىمًٗم٤م وؾمًٓم٤م، ومدقم٤م إمم اًمتقىّمػ  ًّ وظم٤مًمػ مت٤مم طم

قمـ اٟمت٘م٤مد أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم شم٘مٞمٞمدهؿ اًمزُمٜمل وشم٘مٕمٞمد اًمٚمٖم٦م ُمـ ظمالًمف ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، طمتك وإْن 

أن : يم٤من ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل، وآقمتذار هلؿ ُمـ وضمٝملم، أوهلام

اًمٗم٤مرق اًمزُمٜمل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ يٕمٓمل اعمحدصملم ُمـ دم٤مرب اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م ُم٤م مل يتٝمٞم٠م ُمثٚمف 

ًمٚمٜمح٤مة اًمٕمرب اًمذيـ يم٤مٟمقا ـمالئع ذم هذا اًمٕمٛمؾ، وطم٥ًم اًمٓمٚمٞمٕم٦م قمذًرا، أٟمف أٟم٤مر اًمٓمريؼ 

وًمق "، ()وُمٝمده٤م سمقؾم٤مئٚمف اعمت٤مطم٦م ًمف، دون أن يٙمقن قم٤مًم٦م قمغم طمٙمٛم٦م ُمقروصم٦م قمـ اًم٤ًمسم٘ملم

أن ٟم٦ًٌم اًم٘مّمقر إمم : صم٤مٟمٞمٝمام. ()"أٟمٜم٤م ؾمٚمٛمٜم٤م هبذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٌدا ىمّمقر اًمٜمح٤مة يم٠مٟمف مل يٙمـ

اًمٜمح٤مة ٓ شمًت٘مٞمؿ قمغم إـمالىمٝم٤م، ٕن اًمٜمح٤مة مل يِم٤مومٝمقا اُمرأ اًم٘مٞمس واسمـ هرُم٦م ذم وىم٧م ُمًٕم٤م 

وإٓ ًم٘م٤مُم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م، وهؿ اؾمتٜمٌٓمقا ىمقاقمدهؿ ُمـ ُم٤مدة ُمٙمتقسم٦م ًمدهيؿ ٓ شمٗمرق 

                           
 .108-105: آحتجاج بافشعر دم افؾغة:  يـظر()

وكؼقل فإلكصاف إكف ظـد افـظر دم مقضع افشاهد مـ إمثؾة افتل :  يؼقل حمؿد حسـ ظبدافعزيز دم مثؾ ذفؽ()

ذـركاها مـ صعر ادقّفديـ، كتبغ أن أؽؾبفا ٓ يستؼّؾ دم إثبات افؼاظدة أو احلؽؿ، أو بعبارة أخرى: مل تستخرج 

 .  118: افؼقاس دم افؾغة افعربقة . مـفا أحؽام ختافػ ما شبؼ أن اشتؼر مـ ؿقاظد دم ـتب أئؿتفؿ

 .  118، 117: إصقل:  يـظر()

 .118:  افسابؼ()



 

 

ؾمٓمقره٤م سملم هلج٦م أيٍّ ُمٜمٝمام، وذًمؽ مم٤م يدقمقٟم٤م إمم اًمتامس اًمٕمذر ًمٜمح٤مشمٜم٤م إىمدُملم، ٕن 

 .()صٜمٞمٕمٝمؿ يم٤من ُمٜمًجاًم مت٤مم آٟمًج٤مم ُمع اًمٔمروف اًمتل ص٤مدومتٝمؿ

وُم٤مل قمٌده اًمراضمحل إمم أن اًم٘مّمد إمم ومٝمؿ اًمٜمّص اًم٘مرآين هق اًمذي أدى إمم 

حتديد ُمًتقى ًمٖمقي ُمٕملم، وهق اًمذي أدى إمم حتديد ُمٙم٤مٍن وزُم٤مٍن هلذا اعمًتقى، ّٕن 

اًمٜمح٤مة مل يذيمروا أهنؿ ي٘مٕمدون ًمٚمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م أصح٤مهب٤م ذم ؿمئقن طمٞم٤مهتؿ 

 ()"وإٟمام هؿ ي١ميمدون أهنؿ ي٘مٕمدون هلذه اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمّمٚمح ًمٗمٝمؿ ًمٖم٦م اًم٘مرآن"اًمٞمقُمٞم٦م، 

وًمذًمؽ يم٤من اًمٌح٨م قمـ ٟم٘م٤مء اًمٚمٖم٦م وومّم٤مطمتٝم٤م هم٤مي٦م ُمـ هم٤مي٤مهتؿ ذم اجلٛمع اًمٚمٖمقي، 

ٌَٚمٞم٦م  .()رأوا حت٘م٘مٝم٤م ومٞمام ووٕمقا ُمـ ىمٞمقد زُم٤مٟمٞم٦م وُمٙم٤مٟمٞم٦م وىَم

ورأى حمٛمد احل٤ٌمس أن ُم٤م ذيمره اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن ُمـ اٟمت٘م٤مدات يمثػمة هلذا 

مل يدريمقا ضمٞمًدا ُمٕمٜمك اًمتحديد "اًمتحديد اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين مل شمٙمـ ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمقوّم٘م٦م، ٕهنؿ 

اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين ًمٚمٗمّم٤مطم٦م اعمحت٩م هب٤م، وم٤مإلسمٕم٤مد اًمذي أطمدصمف اًمٚمٖمقيقن اًمٕمرب ًمٌٕمض ىم٤ٌمئؾ 

اًمٕمرب ُمـ رىمٕم٦م اًمٗمّم٤مطم٦م يٌدأ ُمـ زُمـ سمدء اًمتحري٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م، أي اًمزُمـ اًمذي سمدأ ومٞمف 

اًمٚمٖمقيقن خيرضمقن إمم اًم٤ٌمدي٦م ويِم٤مومٝمقن ومّمح٤مء إقمراب، وي٠مظمذون قمٜمٝمؿ اًمٚمٖم٦م ُم٤ٌمذة 

أُم٤م اًمٜمّمقص اعم٠مصمقرة  ىمٌؾ ذًمؽ، ومٙمٚمٝم٤م  ... ()وهذا اًمزُمـ يٌدأ ُمـ ؾمٜم٦م شمًٕملم ًمٚمٝمجرة

                           
 .118:  إصقل:  يـظر()

/ هـ1406 افـحق افعريب وافدرس احلديث، ظبده افراجحل، دار افـفضة افعربقة فؾطباظة وافـشــر، بروت، ()

 .51: م، ص1986

 .51: افسابؼ :  يـظر()

وأـثر ما تشاؽؾقا بذفؽ شـة تسعغ إػ شـة مائتغ، وـان افذي .. :  وـلكف بذفؽ يشر إػ ؿقل أيب كك افػارايب()

 .147: احلروف، ـتاب تقّػ ذفؽ مـ بغ أمصارهؿ أهؾ افؽقؾة وافبكة مـ أرض افعراق



 

 

يم٤مٟم٧م ومّمٞمح٦م، وإذن وم٤مًمٚمٖم٤مت اعمقضمقدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمِمٕمر اجل٤مهكم وؿمٕمر صدر 

 .()"اإلؾمالم يمٚمٝم٤م ومّمٞمح٦م، ٕن اًم٘مرآن أٟمزل ذم زُمـ يم٤مٟم٧م ومٞمف هذه اًم٘م٤ٌمئؾ ومّمٞمح٦م

يمام رّد قمغم ُمـ وصػ مجع اًمٚمٖم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سم٠مٟمف قمٛمؾ همػم قمٚمٛمل، سمدقمقى أٟمف 

سم٠من اًمٜمح٤مة اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء طملم طمددوا رىمٕم٦م اًمٗمّم٤مطم٦م زُم٤مًٟم٤م "ي٘مػ ذم وضمف شمٓمقر اًمٚمٖم٦م، 

ووع ىمقاقمد شمٕمرف هب٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إصٞمٚم٦م اًمتل مل : يم٤مٟمقا هيدومقن إمم ؿمٞمئلم اصمٜملم، إول

مل يٙمـ ه١مٓء : اًمث٤مين. شمت٠مصمر سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت، وهلذا حترضمقا يمؾ اًمتحرج ُمـ آظمتالط

اًمٕمٚمامء هيدومقن إمم شمًجٞمؾ شمٓمقر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإٟمام يم٤مٟم٧م دراؾمتٝمؿ دراؾم٦م سمِٜمَقي٦م آٟمٞم٦م، اهلدف 

ُمٜمٝم٤م حتٚمٞمؾ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب ذم ُمرطمٚم٦م واطمدة ُمٜمف وإًمٞمف، يمام ىم٤مل دوؾمقؾمقر، وهلذا وَمُٝمؿ ُمـ 

وضمٝم٦م اًمٜمٔمرة اًمٌٜمقي٦م يم٤مٟمقا ُمّمٞمٌلم ذم حتديدهؿ ًمرىمٕم٦م اًمٗمّم٤مطم٦م زُم٤مًٟم٤م، ٕهنؿ ًمق مل يٗمٕمٚمقا 

. ()"ذًمؽ ًمقضمدوا أٟمٗمًٝمؿ يدرؾمقن شمٓمقر اًمٚمٖم٦م، وهذا ُمٜمٝم٩م آظمر مل يٙمقٟمقا ي٘مّمدون إًمٞمف

٤ًٌم إمم أن قمٚمامء ًمٖمتٜم٤م اًم٘مدُم٤مء يم٤مٟمقا ُمٓمٌ٘ملم ذم واىمٕمٝمؿ اًمٕمٛمكم ذم  وأضمدين ُم١ميًدا عم٤م ىم٤مل، وذاه

مجع اًمٚمٖم٦م، ُم٤م ٟم٤مدى سمف سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ ظمالل اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ًمٚمدراؾم٦م اًمٚمٖمقي٦م، 

ومٝمؿ ىمد مجٕمقا اًمٚمٖم٦م اؾمت٘مراء ذم ومؽمة زُمٜمٞم٦م حمددة، صمؿ درؾمقه٤م واٟمتٝمقا إمم وصػ ىمقاقمده٤م 

اًمتل ضم٤مءت قمٚمٞمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م دراؾمتٝمؿ هل٤م وشم٘مٕمٞمدهؿ ًم٘مقاقمده٤م قمٛماًل وصٗمًٞم٤م قمغم همػم ُمٕمٞم٤مر 

٤من رائد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل، وهق ُم٤م  ًّ ؾم٤مسمؼ، وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ مت٤مم طم

 .()يٕمتذر هلؿ ويدقمق إمم قمدم ٟم٘مدهؿ قمغم ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ- ذم ٟمٔمري-ضمٕمٚمف 
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 .35مـ 19:  افسابؼ()

 .       70:  يـظر ص()



 

 

 ادادة افؾغقية: ثاكًقا

سمٜم٤مء اًم٘م٤مقمدة : مجع اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م، واًمث٤مين: أقمرض أراء ومٞمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مىملم، إول

 .اًمٚمٖمقي٦م

 :مجع ادادة افؾغقية: افسقاق إول

اًم٘م٤ٌمئؾ )ؾمٞمٙمقن احلدي٨م هٜم٤م قمـ ُمّمدر اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م ويمٞمٗمٞم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م ومجٕمٝم٤م 

 .(واًمرواة وآؾمت٘مراء

 :(افؼبائؾ)ادصدر - أ

وصػ ُمٝمدي اعمخزوُمل اًمٚمٖمقيلم اًم٘مدُم٤مء سم٠مهنؿ ذم حتديدهؿ ًمٚم٘م٤ٌمئؾ اًمتل 

أظمذوا قمٜمٝم٤م دون همػمه٤م، ىمد وٞم٘مقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ وقمغم اًمدارؾملم ُمـ سمٕمدهؿ، وقمغم 

، ()اًمدرس اًمٜمحقي ٟمٗمًف، ومٚمؿ يٕمد اًمٜمحق ٟمحق اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٙمٜمف ٟمحق ًمٌٕمض هلج٤مهت٤م

ويّمٗمٝمؿ ًمذًمؽ سم٤مًمٜمح٤مة اعمح٤مومٔملم اعمتِمدديـ، ٕهنؿ سمتحٙمٛمٝمؿ هذا ىمد شمٕمًٗمقا يمثػًما 

، ويرى أٟمف يم٤من يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ ()وطمرُمقا اًمدرس اًمٜمحقي أن يًتققم٥م اًمٚمٝمج٤مت يمٚمٝم٤م

إـمالق اجلٛمع ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ دون شمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمغم أؾم٤مس اًمٗمّم٤مطم٦م ُمـ قمدُمٝم٤م، ًمٞم٘مدُمقا 

 .()ًمٚمدارؾملم ؿمقاهد ُمـ يمالم شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ اعمٕمزوًم٦م قمـ آؾمتِمٝم٤مد، ٓ اًمٕمٙمس

مل جيٛمٕمقا يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اًم٘م٤ٌمئؾ، سمؾ ٟمخٚمقه "وقم٤مب قمٚمٞمٝمؿ أمحد أُملم أهنؿ 

ـ وىمٕمف ذم أؾمامقمٝمؿ وراق ذم أذواىمٝمؿ ًُ ، إو٤موم٦م إمم أهنؿ مل ()"واىمتٍموا قمغم ُم٤م طَم

                           
 .49: افؼقاس دم افؾغة افعربقة: ويـظر. 46:  ؿضايا كحقية ()

 .47، 46:  يـظر ؿضايا كحقية()

 .48، 47: افسابؼ:  يـظر()

 .317/ 17:   حمارض اجلؾسات، جمؿع افؾغة افعربقة()



 

 

ي٠مظمذوا قمّٛمـ ضم٤مور احلي ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب، ويم٤من هلؿ أن ي٠مظمذوا ممـ اظمتٚمط 

 . ()سم٤محلي، وم٢من ًمٖمتٝمؿ أوؾمع، وأًمٗم٤مفمٝم٤م ىمد رىم٘متٝم٤م احلْم٤مرة

ورّد وم١ماد شمرزي قمغم أمحد أُملم، ومٌلّم أّن اىمتّم٤مرهؿ قمغم أهؾ اًمٌدو دون احلْمـر 

وإن أّدى إمم شمدويـ ُم٤م يم٤من ُم٘متًٍما قمغم ُم٤م يتّمؾ سم٤محلٞم٤مة اًمٌدوي٦م ُمـ ُمٕم٤مٍن، وأّن ُم٤م - 

يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اًمٚمٖم٦م ىمد فمٗمرت سمف ُمـ شمٓمّقر ُمـ ضمراء اشمّم٤مهل٤م سم٤مًمث٘م٤موم٤مت اعمحٞمٓم٦م 

ز قمٜمف  . ()يم٤من ذم ؾمٌٞمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالُم٦م اًمٚمٖم٦م- ىمد دُمقِّ

ورأى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أّن اًمٚمٖمقيلم اًم٘مدُم٤مء ٟم٤مىمْمـقا أٟمٗمًٝمؿ 

وم٤مؾمتِمٝمدوا سمٚمٖم٦م ىمـريش، وىمريش ُمـ طم٤موـرة احلج٤مز اًمتل ُمٜمٕمقا إظمذ ُمٜمٝم٤م، 

واؾمتِمٝمدوا سمِمٕمر قمدي سمـ زيد واًمٙمَٛمٞم٧م واًمٓمرُّم٤مح وضمريـر وهؿ ُمـ ؾمٙم٤من 

، ومذيمر أن ()، وطم٤مول أمحد أُملم رد هذا اًمتٜم٤مىمض ذم آؾمتِمٝم٤مد سمٚمٖم٦م ىمريش()إُمّم٤مر

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ؾمالُم٦م اًمٚمٖم٦م يٜمٓمٌؼ - قمٜمده-هٜم٤مك ومرىًم٤م سملم ؾمالُم٦م اًمٚمٖم٦م وومّم٤مطمتٝم٤م، وم٘مريش 

قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م اٟمٓمٌؼ قمغم همػمهؿ ممـ ظم٤مًمط إُمؿ إظمرى، وًمٙمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗمّم٤مطم٦م 

، ومرّد قمٚمٞمف قمكم أسمق ()ومّمح٤مء، واًمٗمّم٤مطم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م هل ىمقة اًمتٕمٌػم قماّم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ

وًمٙمـ مم٤م  ،()"شمٜم٤مىمض اًمٜمح٤مة أُمر واىمع ٓ ؾمٌٞمؾ إمم رومٕمف، ومل يٙمـ سمّد ُمٜمف"اعمٙم٤مرم سم٠من 

                           
 .318/ 17:     حمارض اجلؾسات، جمؿع افؾغة افعربقة()

 .58، 21:،ص(ت.د)دم أصقل افؾغة وافـحق، ؾماد حـا ترزي، مطبعة دار افؽتب، بروت ، :  يـظر()

:  أصقل افـحق افعريب، حمؿقد أمحد كحؾة، دار ادعرؾة، 53، 46: :ؿضايا كحقية 57، 56: مدرشة افؽقؾة:  يـظر()

 .29: :  أصقل افتػؽر افـحقي63: م ، ص2002اإلشؽـدرية ، 

 : شبؼ بقان أن آشتشفاد بؾغة ؿريش ـان ؾقّم ؿبؾ افتسعغ اهلجرية، يـظر ص()

 .247:م، ص1933: ، أمحد أمغ، مطبعة آظتّمد، افؼاهرة(اجلزء افثاين)ضحك اإلشالم :  يـظر()

 .55:  أصقل افتػؽر افـحقي()



 

 

ًمٖم٦م ىمريش يم٤مٟم٧م أومّمح اًمٚمٖم٤مت ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وزُمـ "يرومع هذا اًمتٜم٤مىمض اًم٘مقل سم٠من 

ٟمزول اًم٘مرآن، أُم٤م ذم زُمـ اًمتحري٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م وم٘مد دظمٚمٝم٤م اًمٚمحـ وومًدت، ومٚمؿ شمٌؼ 

 .()"ومّمٞمح٦م ومْماًل قمـ يمقهن٤م أومّمح اًمٚمٖم٤مت وسم٤مًمت٤مزم ومال شمٜم٤مىمض ذم احلٙمٛملم

 :(افرواة)افـؼؾ - ب

رأى ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين أن مم٤م ي١مظمذ قمغم قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اًم٘مدُم٤مء اًمذيـ ىم٤مُمقا سمجٛمع 

اًمرواة وأطمقاهلؿ، وَُمـ ُمٜمٝمؿ اًمث٘م٦م اًمْم٤مسمط، وَُمـ ُمٜمٝمؿ اًمقو٤مع "اًمٚمٖم٦م قمدم دراؾمتٝمؿ 

، يمام أهنؿ مل حي٘م٘مقا اًمٜمّمقص اعمروي٦م اًمتل سمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م، ٓ ؾمٜمًدا وٓ ُمتٜم٤ًم، أُم٤م ()"واعمخٚمط

اًمًٜمد ومٙمثػًما ُم٤م دمد اًمِم٤مهد ذم يمتٌٝمؿ ُمٜمًقسًم٤م إمم همػم ىم٤مئٚمف، وأُم٤م اعمتـ ومٙمثػًما ُم٤م دمده 

، يمام رأى ()"ُمروًي٤م قمٜمدهؿ قمغم همػم اًمّمحٞمح ويٌٜمقن ىم٤مقمدهتؿ قمغم ُمقوع اخلٓم٠م ُمٜمف

أمحد أُملم أن سمٕمض اًمٚمٖمقيلم يم٤من همػم ُمقصمقق سمف، وم٘مد يروي قمـ اًمّمٌٞم٤من، أو قمـ 

اعمج٤مٟملم أو قمـ راوي٦م ُمـ أهؾ إهقاء، أو ٓ يتحرى اًمّمدق ومٞمام يٜم٘مؾ، أو يٌٞمح ًمٜمٗمًف 

 . ()اًمقوع ذم اًمٚمٖم٦م

                           
، (جمؾة إفؽسوكقة) مػفقم افػصاحة ظـد افـحاة افعرب افؼدماء وادحدثغ، حمؿد احلباس،  جمؾة ظؾقم إكساكقة ()

 www.ulum.nl: يـظر. 35 مـ 17:، ص(35)ع

 .72:  دم أصقل افـحق()

 .73:  افسابؼ()
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http://www.ulum.nl/
http://www.ulum.nl/


 

 

ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أٓ يٙمقن ومّمح٤مء إقمراب واًمرواة وقمٚمامء "ورأى وم١ماد شمرزي أن 

أن هذه اًمٚمٖم٦م اًمتل دّوٟم٧م "، وذًمؽ يمٚمف مم٤م يٌلّم ()"اًمٚمٖم٦م، ُمٜمزهلم قمـ اًمٜمًٞم٤من واخلٓم٠م

ٓ شمزال شمٗمت٘مر إمم رء ُمـ اًمتدىمٞمؼ واًمتٛمحٞمص، ومٗمٞمٝم٤م ُمـ إًمٗم٤مظ ُم٤ممل يت٠ميمد اؾمتٕمامل 

 .()"اًمٕمرب ًمف، وومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م مل شمث٧ٌم صحتف

 :(آشتؼراء)افطريؼة - ج

رأى حمٛمد طمًـ ضمٌؾ أن ـمري٘م٦م اجلٛمع مل شم٘مؿ قمغم أؾم٤مس قمٚمٛمل صحٞمح، طمٞم٨م مل 

يٙمـ آؾمت٘مراء شم٤مًُم٤م أو ؿمٌف شم٤مم، سمحٞم٨م شمٙمقن ٟمت٤مئجف صحٞمح٦م قمٚمٛمًٞم٤م وأىمرب إمم 

، ووصٗمف همػمه سم٠مٟمف اؾمت٘مراء ()، ووصٗمف قمكم أسمق اعمٙم٤مرم سم٠مٟمف اؾمت٘مراء ظم٤مـمئ()اًمّمقاب

، وأٟمف ُم٤ممل ُيًتٙمٛمؾ وم٢مٟمف ٓ يًتٓم٤مع آـمٛمئٜم٤من إمم ()ٟم٤مىمص ضمًدا همػم ؿم٤مُمؾ وٓ ُمًتقف

 .()"صح٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل وصٚمقا إًمٞمٝم٤م، وٓ إمم صح٦م اعمٜمٝم٩م اًمذي قم٘مدوا قمٚمٞمف دراؾمتٝمؿ

ورأى حمٛمد قمٞمد أن آؾمت٘مراء سمٓمري٘متف اًمتل ىم٤مم هب٤م ىمد قمّٓمؾ ُمٝمٛم٦م آؾمت٘مراء 

وىمٗمقا سمف قمٜمد وىم٧م ُم٘مٞمد، وشمريمقا اًمٕمرسمٞم٦م شمتٓمقر سمٕمد هذا "اًمّمحٞمح، ٕن اًمٜمح٤مة 

، وأّٟمف ()"اًمٕمٍم دون دراؾم٦م، وشمرشم٥م قمغم ذًمؽ أن ادمف اًمٌح٨م إمم اًمدراؾم٦م ٟمٗمًٝم٤م

                           
 .58:  دم أصقل افؾغة وافـحق()
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يٜمٌٖمل إقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمف ذم وىمتٜم٤م احل٤مرض، ًمٞمٕمقد آؾمت٘مراء وؾمٞمٚم٦م صحٞمح٦م عمت٤مسمٕم٦م "

 .()"ُمراطمؾ شمٓمقر اًمٚمٖم٦م طمتك اًمقىم٧م احل٤مرض

يمام رأى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أّن اًمٕمٚمامء طملم دّوٟمقا اًمٚمٖم٦م أصمٜم٤مء مجٕمٝم٤م  

دّوٟمقه٤م قمغم اومؽماض أهن٤م ًمٖم٦م ُمقطمدة أو هلج٦م واطمدة، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م هل جمٛمققم٦م ُمـ 

هلج٤مت ُمتٓمقرة وُمتٖم٤ميرة، مم٤م أدى إمم أن يٙمقن ًمٚمٗمظ اًمقاطمد ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م 

، ويم٤من ُمـ ٟمتٞمج٦م ذًمؽ أهنؿ ()اطمتامٓت ًمٗمٔمٞم٦م وُمٕمٜمقي٦م خمتٚمٗم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من

ظمٚمٓمقا سملم اعمًتقي٤مت اًمٚمٖمقي٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل يم٤مٟمقا ي٠مظمذون قمٜمٝم٤م، واقمتؼموا يمؾ ُم٤م "

، وٟمًقا ؿمٞمًئ٤م ه٤مًُم٤م وظمٓمػم إصمر، وهق أن ُم٤م يًٛمٕمقٟمف يٜمتٛمل إمم "قمرسمٞم٦م"يًٛمٕمقٟمف 

ُمًتقى اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك : ُمًتقي٤مت ُمتٕمددة يٜمٌٖمل اًمتٗمرىم٦م احل٤مؾمٛم٦م ومٞمٝم٤م سملم ُمًتقيلم

وص٤مر ُمـ اًمّمٕم٥م سمٕمد ذًمؽ اًمتٗمرىم٦م سملم ُمًتقى اًمٚمٖم٦م . ()"صمؿ ُمًتقى اًمٚمٝمج٤مت

وُمًتقى اًمٚمٝمج٦م، وُمٕمروم٦م اًمٗمقارق اًمٜمققمٞم٦م سملم ظمّم٤مئص اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك وسملم هلج٦م 

مل يّمدروا قمـ "أن اًمٚمٖمقيلم ذم مجع اًمٚمٖم٦م - قمغم طمّد وصٗمٝمؿ- ، وهذا يٌلّم ()ىمريش

مل يّمدروا ذم شمٜمًٞمؼ ؿمقاهدهؿ قمـ ظمٓم٦م "، يمام أن اًمٜمح٤مة اعمت٘مدُملم ()"ظمٓم٦م حمٙمٛم٦م

حمٙمٛم٦م ؿم٤مُمٚم٦م، وم٠مٟم٧م دمد ذم اًمٌح٨م ُمـ سمحقصمٝمؿ ىمقاقمد قمّدة، هذه شمًتٜمد إمم يمالم 

رضمؾ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م أؾمد، وشمٚمؽ إمم يمالم رضمؾ ُمـ متٞمؿ، واًمث٤مًمث٦م إمم يمٚمٛم٦م ًم٘مرر، ودمد 
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قمغم اًم٘م٤مقمدة شمٗمريًٕم٤م دقم٤م إًمٞمف سمٞم٧م ًمِم٤مقمر ضم٤مهكم، واؾمتثٜم٤مء ُمٌٜمًٞم٤م قمغم ؿم٤مهد واطمد اوٓمر 

ومٞمف اًمِم٤مقمر إمم أن يريم٥م اًمققمر طمتك يًت٘مٞمؿ ًمف وزن اًمٌٞم٧م،وًمٕمؾ قمذرهؿ ذم ذًمؽ أٟمف 

ًمٞمس ًمدهيؿ ٟمّمقص ُمّمٜمٗم٦م قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ، ومٚمؿ يٕمـ اًمرواة وٓ اعم١مًمٗمقن إوًمقن سم٠من 

يذيمروا يمالم يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ذم ٟمًؼ، طمتك ي٠ميت اًمٜمحقي ومٞمًتٜمٌط ىمقاقمد يمؾ هلج٦م قمغم طمدة 

 .()"ظمٓمقة أومم، صمؿ يٌح٨م قمـ إؿمٞمع ذم هلج٤مت اًم٘م٤ٌمئؾ ومٞم٘مّٕمد قمٚمٞمف ىمقاقمده

 بـاء افؼاظدة افؾغقية: افسقاق افثاين

ي٠ميت احلدي٨م هٜم٤م قمـ سمٕمض ُم٤م ُوضّمف ًمٚم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م ُمـ ٟم٘مد سم٥ًٌم ـمري٘م٦م 

 :اجلٛمع، وىمد ووٕمتٝم٤م ذم صمالصم٦م قمٜم٤مويـ رأي٧م أهن٤م متثؾ أسمرز شمٚمؽ أراء، وهل

 :ؿقاظد فغقية ٓ متثؾ فغة افعامة - أ

ادمف سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم اًم٘مقل سم٠من اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل مجٕم٧م يم٤مٟم٧م 

ُم٤مدة خمت٤مرة متثؾ اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م وٓ متثؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م اًمتل 

اؾمتٜمتج٧م ُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمقاقمد متثؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م وًمٞم٧ًم ًمٖم٦م اخلٓم٤مب اًمٞمقُمل، يمام أهّن٤م    

شمٕمدُّ ىمقاقمَد متثؾ ًمٖم٦م اًمِمٕمر سمام ومٞمٝم٤م ُمـ رضائر وصٜمٕم٦م أدسمٞم٦م - وٛمـ هذا اًمًٞم٤مق - 

أيمثر ُمـ متثٞمٚمٝم٤م ًمٚمٜمثر اًمذي يٛمثؾ اًمٚمٖم٦م إىمرب ًمٚمقاىمع اعمث٤مزم اًمذي يتٙمٚمٛمف أهؾ اًمٚمٖم٦م، 

وم٘مد طمٗمؾ اًمٜمح٤مة اًمٕمرب سم٤مًمِمٕمر إمم درضم٦م أهلتٝمؿ أو يم٤مدت شمٚمٝمٞمٝمؿ قمام قمداه ُمـ 

اًمٙمالم، وًمٖم٦م اًمِمٕمر سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ظمّمقصٞم٦م اًمٌٜم٤مء واًمؽميمٞم٥م شم٘مٍم دون متثٞمؾ اًمٚمٖم٦م 

 ًٓ اًمّمقاب أن يٙمقن يمالم اًمٕمرب اًمذي خيٚمق "، ويم٤من ()اًمٗمّمحك متثٞماًل يم٤مُماًل أو ُم٘مٌق
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ل أصؾ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم سمٜم٤مء اًم٘مقاقمد وإطمٙم٤مم، إذا  ُمـ اًميائر ويٌتٕمد قمـ اًمتّمٜمّع أوَّ

سمام خيْمع ًمف ُمـ - ، وم٤مًمِمٕمر ()"ُم٤م ىمٞمس سم٤مًمِمٕمر اًمذي حتٙمٛمف اًميائر وأُمقر أظمرى

همػم دىمٞمؼ ذم رصد اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م وُمـ صمؿ اًم٘مٞم٤مس "- أطمٙم٤مم ومٜمٞم٦م خترضمف إمم اًمرظمص

، إو٤موم٦م إمم أّن آىمتّم٤مر قمغم اًمِمٕمر وطمده دون اًمٜمثر ذم ()"قمٚمٞمٝم٤م وسمٜم٤مء ىمقاقمد صم٤مسمت٦م

 .()شم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م يقىمع ذم سمٕمض آوٓمراب ذم اًمٜمت٤مئ٩م واًم٘مقاقمد

وىمد ذيمر قمٌده اًمراضمحل هذا إُمر واوًح٤م، ومٌلّم أن مم٤م ي٠مظمذه قمٚمامء اًمٚمٖم٦م 

مل "اعمحدصمقن ذم ُمٜمٝمجٝمؿ اًمقصٗمل ًمدراؾم٦م اًمٚمٖم٦م قمغم قمٚمامء اًمٜمحق اًمٕمريب، أن ٟمحقهؿ 

د ًمٚمٕمرسمٞم٦م يمام يتحدصمٝم٤م أصح٤مهب٤م، وإٟمام ىمّٕمد ًمٕمرسمٞم٦م خمّمقص٦م شمتٛمثؾ ذم ُمًتقى ُمٕملم  ي٘مٕمِّ

ُمـ اًمٙمالم، هق ذم إهمٚم٥م ؿمٕمر أو أُمث٤مل أو ٟمص ىمرآين، أي أٟمف مل يقؾمع درؾمف ًمٞمِمٛمؾ 

 .()"اًمٚمٖم٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم ؿمئقن احلٞم٤مة وإٟمام ىمٍمه قمغم درس اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م

وىمد وىمػ سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ هذا آٟمت٘م٤مد ُمقىمػ اعمداومع أو اعمٗمّن 

رواي٦م اًمِمٕمر أدّق ُمـ رواي٦م اًمٜمثر، وأن شمذيمر "ًمّمٜمٞمع اًمٜمح٤مة هذا، ومذيمر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس أن 

اعمٜمٔمقم أين ُمـ شمذيمر اعمٜمثقر، وأن اطمتامل اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ ذم اًمِمٕمر أىمّؾ ُمـ اطمتامًمف ذم 

، ورأى قمٌده اًمراضمحل أٟمف يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر إمم ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ذم اًمًٞم٤مق ()"اعمروي ُمـ اًمٜمثر

اًمٕم٤مم ًمٜمِم٠مة اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وهق ومٝمؿ اًمٜمص اًم٘مرآين اًمٙمريؿ، وهق 

اًمِمٕمري٦م ُمٜمٝم٤م - وُمـ صمؿ يم٤من شمقضمٝمٝمؿ إمم اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م"ٟمص ًمٖمقي ُمٕمجز، 
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، ()"ٓؾمتخالص اًم٘مقاٟملم اًمتل شمدور قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ- سمخ٤مص٦م

صمؿ ي٘مرر أيًْم٤م، أّن احلٙمؿ قمغم اًمٜمحق سم٠مٟمف اقمتٛمد قمغم هذا اعمًتقى اخل٤مص ُمـ اًمٚمٖم٦م ومٞمف 

ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ اًمّمح٦م، وومٞمف أيًْم٤م ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمتجّقز، وم٤مًمٜمح٤مة مل ي٠مظمذوا يمؾ ىمقاقمدهؿ 

 .( )ُمـ اًمٜمّمقص اًمٕم٤مًمٞم٦م، سمؾ اشمّمٚمقا سم٤محلٞم٤مة اًمٚمٖمقي٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمقاؾمع

٤من إمم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف قمٌده اًمراضمحل، ويرى أن اًمٜمح٤مة اًمٕمرب  ًّ ويذه٥م مت٤مم طم

وإْن ظم٤مًمٗمقا اعمٜمٝم٩م احلدي٨م ذم دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م: إٓ أهنؿ مل يتّمدروا هلذه اعمٝمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م 

إٓ خلدُم٦م اًم٘مرآن، ومٚمقٓ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ أن " (إٟمِم٤مء اًمٜمحق)

شمتنب إًمٞمف فم٤مهرة اًمٜمحق، ُم٤م ومٙمروا ذم ذًمؽ اًمزُم٤من سمٕمٞمٜمف واعمٙم٤من سمٕمٞمٜمف ذم إٟمِم٤مء 

اًمٜمحق، واًم٘مرآن ٟمص أٟمزل سم٤مًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م وًمٞمس سمٚمٖم٦م اًمتخ٤مـم٥م اًمٕم٤مدي٦م، ومٙم٤من قمغم ُمـ 

يقد اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًم٘مرآن أن يدرس اًمٚمٖم٦م اًمتل أٟمزل هب٤م، وًمق أن اًمٜمح٤مة اؾمتخرضمقا 

اًمٜمحق ُمـ ًمٖم٦م اًمتخ٤مـم٥م عم٤م وصٚمقا إمم ُم٤م يريدون، وًَمَٙم٤من ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م اًمتل 

، صمؿ أو٤مف ذم آقمتذار ()"ؾمٕمقا إًمٞمٝم٤م، إضمٝم٤مًو٤م ًمٚمٖمرض اًمٜمٌٞمؾ اًمذي قمٛمٚمقا ُمـ أضمٚمف

أهنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمرومقن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ٟمدرس أن سمف قمٛمٚمٝمؿ، : هلؿ قمّدة أُمقر ُمٜمٝم٤م

٤ًٌم قمغم أًمًٜم٦م اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م  وأن ًمٖم٦م اًمتخ٤مـم٥م ذم زُم٤مهنؿ يم٤مٟم٧م أيمثر اظمتالوًم٤م وشمِمٕم

إدسمٞم٦م، ومل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٜمِم٠م هل٤م ٟمحق واطمد يمام ٟمِم٠م ًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م ٟمحق واطمد، 

وأٟمف يم٤من ُمـ اًمًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٝمقًم٦م ٟمًٌٞم٦م اؾمتخراج اًم٘مقاقمد ُمـ اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م، أُم٤م 
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 .()اًمٙمالم اًمٞمقُمل ذم اًمٌٞم٧م واًمًقق واعمح٤مدصم٦م اًمٕم٤مسمرة ومام أؿمّؼ ُم٤م شمًتخرج ُمٜمف اًم٘مقاقمد

أُم٤م حمٛمد قمٞمد ومجٕمؾ اًمٌح٨م قمـ ًمٖم٦م ُمث٤مًمٞم٦ٍم ضمديرٍة سم٤مؾمتخالص اًم٘مقاقمد ُمٜمٝم٤م: هق 

اًم٥ًٌم ذم اهتامم اًمٜمح٤مة سم٤مًمِمٕمر هذا آهتامم اًمِمديد، وم٤مًمٜمثر ُمٕمّرض ًمالسمتذال سمٙمثرة 

آؾمتٕمامل ذم اعمقاىمػ اجل٤مّدة، واحل٤مضم٤مت اًمدارضم٦م، أُم٤م اًمِمٕمر ومٚمف ُمـ ظمّم٤مئّمف اًمٗمٜمٞم٦م ُم٤م 

 .()ي٘مٍمه قمغم اعمتٛمٙمٜملم ُمٜمف، ُمع متٙمٜمٝمؿ أصاًل ُمـ اًمٗمّمحك اًمتل هل ُم٤مدشمف ووقم٤مؤه

 :ؿقاظد فغقية ٓ متثؾ افـحق ـّؾف- ب  

ذيمر سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أٟمف عّم٤م يم٤من مجع اًمٚمٖم٦م ُم٘متًٍما قمغم ىم٤ٌمئؾ دون 

مل يٙمـ ٟمحق اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٙمٜمف ٟمحق ًمٌٕمض "أظمرى، وم٢من اًمٜمحق اًمذي اؾمتخرج ُمٜمف 

، وٓ يّمّقر إٓ هذه اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل طمّددوه٤م ُمٙم٤مًٟم٤م وزُم٤مًٟم٤م، ومٝمق ٟمحق ٟم٤مىمص ٓ ()"هلج٤مهت٤م

 . ()ي٘مّدم ىمقاقمد اًمٙمالم اًمٕمريب ذم سمٞمئ٤مشمف اعمختٚمٗم٦م

وذم اعم٘م٤مسمؾ وسمّمقرة ُمٖم٤ميرة، يرى إسمراهٞمؿ أٟمٞمس أن هذا اًمٜم٘مص ُم٤م يم٤من ًمٞمٙمقن 

وًمٙمـ اًم٘مدُم٤مء ُمـ قمٚمامء ": ًمق اقمتٛمد اًمت٘مٕمٞمد قمغم اًمٗمّمحك دون هلج٤مهت٤م، ي٘مقل

اًمٕمرسمٞم٦م، ًمًقء احلظ، مل ي٘مٍموا شم٘مٕمٞمدهؿ ًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمّمدر واطمد، هق ًمٖمتٝم٤م 

اًمٜمٛمقذضمٞم٦م إدسمٞم٦م يمام يم٤من اًمقاضم٥م، سمؾ أىمحٛمقا ُمٕمٝم٤م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، 

، وًمذا ضم٤مءشمٜم٤م ىمقاقمدهؿ ُمْمٓمرسم٦م شمٕمددت ومٞمٝم٤م ...سمّمٗم٤مهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م اعمت٤ٌميٜم٦م 

                           
 .110، 88، 87: افسابؼ:  يـظر()
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وي٘مرن ُمع هذا اًمٕم٤مُمؾ قمقاُمؾ . ()"اًمقضمقه، واظمتٚمٗم٧م إىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة

وم٤مًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء ىمد ؾمٛمٕمقا ؿمٞمًئ٤م وأظمٓم٠موا شمٗمًػمه، ": أظمرى ًمٙمٜمف ي١ميمد قمٚمٞمف سم٘مقًمف

واؾمتٜمٌٓمقا ىمقاقمده ىمٌؾ أن يتؿ هلؿ آؾمت٘مراء، ؾمٛمٕمقه ذم هلج٤مت ُمتٕمددة، وؾمٛمٕمقه ذم 

اًمٚمٖم٦م اًمٜمٛمقذضمٞم٦م إدسمٞم٦م، وؾمٛمٕمقه ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ٓ شمٙم٤مد حتَم، صمؿ ىمٌؾ أن 

 ،يتؿ هلؿ اًمًامع، ودون آىمتّم٤مر قمغم ُمّمدر واطمد يمام هق اًمقاضم٥م ذم شم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد

مهٚمقا أ ويمثرت إىمقال، وم٠ممهٚمقا ُم٤م أراء وم٤مظمتٚمٓم٧م قمٚمٞمٝمؿ ،سمدأوا ي٘مٕمدون ىمقاقمدهؿ

 . ()"وىم٤مؾمقا ُم٤م ىم٤مؾمقا، صمؿ ظمرضمقا قمغم اًمٜم٤مس سم٘مقاقمد إقمراسمٞم٦م ومروقه٤م قمٚمٞمٝمؿ ومرًو٤م

ويرّد قمٌده اًمراضمحل هذا اًمذي أوردوه، ويٌلم أن اًمٜمح٤مة مل يذيمروا أهنؿ 

ي٘مّٕمدون ًمٚمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م أصح٤مهب٤م ذم يمؾ ؿم٠من، واًمتل شمتخذ ُمٔم٤مهر 

خمتٚمٗم٦م سم٤مظمتالف اعمٙم٤من واًمزُم٤من، وإٟمام ىمّٕمدوا ُم٤م يٕمت٘مدون أّٟمف أصٚمح ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن، 

 .( )(اًمٚمٝمج٤مت)وًمذًمؽ اىمتٍموا ومٞمام مجٕمقا قمغم ُم٤م رأوا أٟمف إومّمح ُمـ اًمٚمٖم٤مت 

 :ؿقاظد فغقية تصـع صقاهدها- ج

يرى قمكم أسمق اعمٙم٤مرم أّن اًمٜمح٤مة يم٤مٟمقا ي٘مٌٚمقن ُمـ اًمٚمٖم٦م ُم٤م يقاومؼ ىمقاقمدهؿ 

إن اًم٥ًٌم ذم ىمٌقل اًمٜمّمقص ذم جم٤مزم ": ومٞمحتجقن سمف، ويؽميمقن ُم٤م يٕم٤مروٝم٤م، ي٘مقل

- ُمع ذًمؽ-آطمتج٤مج وآؾمتِمٝم٤مد مل حيدد ُمـ ىمٌؾ ذم اًمٌح٨م اًمٜمحقي، وًمٙمٜمف 

واوح ذم يمؾ ُم٤م أصمر قمـ اًمٜمح٤مة، وم٘مد ىمٌٚمقا ُم٤م ىمٌٚمقه ُمـ اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م اعمًٛمققم٦م 
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واعمروي٦م، ٕن هذه اًمٜمّمقص شمتٗمؼ ُمع ُم٤م يٕمتؼموٟمف ُمـ ىمقاقمد، وشمتًؼ ُمع ُم٘متْمٞم٤مهت٤م، 

وشُمٓمٌؼ ذم صٞمٖمٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م،وهذا اعمقىمػ ُمٓمرد سملم اًمٜمح٤مة زُم٤مٟمًٞم٤م وُمٙم٤مٟمًٞم٤م 

أن احلجّٞم٦م قمٜمد هذا اًمٗمريؼ ُمـ اًمٕمٚمامء، إٟمام شمٕمٜمل "، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف يرى ()"ُمًٕم٤م

سم٤ًٌمـم٦م واوح٦م وىم٤مـمٕم٦م ُمًٕم٤م، اشم٤ًمق اًمٜمّمقص ُمع اًم٘مقاقمد، وًمٞمس اٟمت٤ًمب اًمٜمّمقص 

 .()"إمم قمٍٍم واٟمتامءه٤م إمم ىم٤مئؾ

وعمحٛمد قمٞمد ذم ذًمؽ رأي آظمر يامزج رأي أيب اعمٙم٤مرم، يرى ومٞمف أن اًمٜمح٤مة 

، ()طمرومقا اًمٜمّمقص ىمّمًدا ُمع ُمٕمروم٦م وضمف احلؼ ومٞمٝم٤م: ظمدُم٦م ٔرائٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م

واؾمتِمٝمدوا سمِمقاهد داظمٚمٝم٤م اًمْمٕمػ ٕهنؿ وضمٝمقا ضمٝمدهؿ ذم اًمدراؾم٦م خلدُم٦م 

 .()اًم٘مقاقمد ٓ اًمٜمّمقص

ويم٤من ًمًٕمٞمد إومٖم٤مين ُمقىمػ ُمـ ُمثؾ هذه اًمِمقاهد اًمتل وردت قمٜمد اًمٜمح٤مة 

 :واطمتجقا هب٤م، وم٤مىمؽمح قمّدة ىمقاقمد ًمْمٌط آؾمتِمٝم٤مد هب٤م ذم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م، ُمٜمٝم٤م

ٓ حيت٩م ًمٚم٘م٤مقمدة سمٙمالم ًمف روايت٤من ُمت٤ًمويت٤من ذم اًم٘مقة، إطمدامه٤م شم١ميده٤م وإظمرى - 

 .()ٓ قمالىم٦م هل٤م هب٤م، ٓطمتامل أن شمٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦م هل اًمتل ىم٤مهل٤م اعمتٙمٚمؿ

ٓ يٌٜمك قمغم ؿم٤مهد ىمٌؾ حتريف واًمتقصمٞمؼ ُمـ وٌٓمف، إذ يمثػًما ُم٤م شمرد اًمِمقاهد ذم يمت٥م - 

اًمٜمح٤مة حمّروم٦م، ويٙمقن ُمقوع اًمتحريػ هق ُمقوع آؾمتِمٝم٤مد قمغم اًم٘م٤مقمدة، وًمق طمرر 
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 .()اًمِم٤مهد ُم٤م يم٤من ًمٚم٘م٤مقمدة ُم١ميد

ٓ يٙمتٗمك سم٤مًمٙمالم إسمؽم، إْذ يمثػًما ُم٤م يٙمقن داقمٞم٦م اخلٓم٠م ذم اعمٌٜمك واعمٕمٜمك، ومٞمج٥م - 

اًمرضمقع إمم اًمِم٤مهد ذم ديقان ص٤مطمٌف إن يم٤من ؿمٕمًرا، وذم ُمّم٤مدره اعمح٘م٘م٦م إومم إن 

 .()يم٤من ٟمثًرا عمٕمروم٦م ُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده

يٜمٌٖمل اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م يرشمٙم٥م ًمٚميورة اًمِمٕمري٦م وُم٤م ي١مشمك سمف قمغم اًمًٕم٦م وآظمتٞم٤مر، - 

وم٢من اـمٛم٠مٟم٧م اًمٜمٗمس إمم سمٜم٤مء اًم٘مقاقمد قمغم اًمّمٜمػ اًمث٤مين، ومٗمل ضمٕمؾ اًميورات 

 .()اًمِمٕمري٦م ىم٤مٟمقًٟم٤م قم٤مًُم٤م ًمٚمٙمالم ٟمٔمٛمف وٟمثره اخلٓم٠م يمؾ اخلٓم٠م

وأرى أن ُم٤م . وىمد يم٤من ي٠ميت سم٤مُٕمثٚم٦م اًمتل يراه٤م شم١ميد ُم٤م ي٘مقل سمٕمد يمؾ ىم٤مقمدة

جيٛمع سملم هذه اًم٘مقاقمد اًمتل اىمؽمطمٝم٤م، هق ُم٤م ذيمره ُمـ حم٤موًم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتِمذي٥م 

وإظمذ سم٤مًمقضمف اًمقاطمد إصح، وشمرك إظمذ سم٤مًمِمذوذ واًميورات وُم٤م يٛمٙمـ 

 .()آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف

واىمؽمح حمٛمد قمٞمد ذم ذًمؽ أيًْم٤م، دراؾم٦م اًمِمقاهد اًمٜمحقي٦م اًمتل داظمٚمٝم٤م اًمْمٕمػ 

، ًمُٞمٕمرف ُمدى أطم٘مٞم٦م آطمتج٤مج هب٤م قمغم ىمقاقمد اًمٜمحق وُم٤ًمئٚمف، (اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م)

 :()وـمري٘متف ذم ذًمؽ

أن دمٛمع اًمِمقاهد اعمِمٙمقك ذم ٟمًٌتٝم٤م ُمـ يمت٥م اعم٤ًمئؾ واًمِمقاهد ،  ؾمقاء أيم٤مٟم٧م - 

٦ٌم ُم٤م ي٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م اًمتح٘مٞمؼ، وُيتقىمػ  ًْ
جمٝمقًم٦م اًمٜم٦ًٌم أصاًل أم ُمتٕمددة اًمٜم٦ًٌم ، صمؿ حُت٘مؼ ٟمِ
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ومٞمام ٓ يًتٓم٤مع اًمقصقل إمم ٟمًٌتف اًم٘م٤مـمٕم٦م، طمتك يتٌلم وضمف احلؼ ومٞمف، ويؽمشم٥م قمغم 

 .ذًمؽ شمٕمديؾ اًمٜمٔمرة ًمٚمٛم٤ًمئؾ وأراء اًمتل سمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م

أن دمٛمع اًمِمقاهد اعمِمٙمقك ذم ُمتٜمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمِمقاهد واعم٤ًمئؾ ، يم٤مًمِمقاهد - 

اعمتٕمددة اًمقضمقه أو اعمّمٜمققم٦م أو اعمحروم٦م أو اًمتل أدء ومٝمٛمٝم٤م، ، صمؿ دمٛمع آراء إىمدُملم 

قمٜمٝم٤م، وشمٕمرض قمغم ُمّم٤مدر اًمٚمٖم٦م وإدب اعمقصم٘م٦م، عمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ اًمزائػ، 

واعمقصمؼ ُمـ اعمٖمػّم، ومٞمٌ٘مك اًمّمحٞمح اعمقصمؼ، ويٜمٗمك اًمزائػ ُمـ اًمدراؾم٦م، ويٕم٤مد اًمٜمٔمر 

ومٞمام داظمٚمف اًمتٖمٞمػم، ًمٞمٕمقد ًمف وضمٝمف اًمّمحٞمح، ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ شمٕمديؾ اًمٜمٔمرة 

 .ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٜمحقي٦م وأراء اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم هذه اًمِمقاهد

٤من ًّ أُم٤م ": وأظمتؿ يمّؾ ُم٤م ؾمٌؼ طمقل مجع اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م وُم٤م شمٗمرع قمٜمف، سم٘مقل مت٤مم طم

مجع اعم٤مدة واؾمت٘مراؤه٤م وشم٘مًٞمٛمٝم٤م وشمًٛمٞم٦م أىم٤ًمُمٝم٤م وُمٗمٝمقُم٤مهت٤م، صمؿ ووع اًم٘مقاقمد اًمتل 

شمّمػ ضمٝم٤مت اًمنمايم٦م سملم اعمٗمردات، وم٘مد شمّؿ يمٚمف قمغم ٟمحق يثػم اإلقمج٤مب، وىمد سمذل ومٞمف 

 .()"ُمـ اجلٝمد ُم٤م ؾمقف ئمّؾ أصمره ُمٚمحقفًم٤م أسمد اًمدهر، رهمؿ هذه آقمؽماو٤مت اعمٜمٝمجٞم٦م

 اشتشفاد افؾغقيغ ادحدثغ بؽالم ادقّفديـ

ٟمح٤م أهمٚم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ًمّمّح٦م آؾمتِمٝم٤مد ذم إىمرار إطمٙم٤مم اًمٚمٖمقي٦م، 

اًمذيـ (اعمقًّمديـ)سمِمٕمر وٟمثر ُمـ ضم٤مء سمٕمد قمٍم آطمتج٤مج، ُمـ اًمٚمٖمقيلم واًمِمٕمراء 

ؿُمٝمد هلؿ سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من، ممتًدا ذًمؽ إمم اًمٕمٍم احلدي٨م، ُمتٌٕملم ذم ذًمؽ ؾمٌٞمؾ قمدد 

ُمـ اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة إوًملم اًمذيـ اؾمتِمٝمدوا سمِمٕمر سمٕمض ؿمٕمراء هذه اًمٓمٌ٘م٦م، داقملم 

إمم ىمٌقل ُم٤م ضم٤مء قمـ صم٘م٤مت اًمِمٕمراء وإدسم٤مء وقمٚمامء اًمٚمٖم٦م اعمٕم٤مسيـ، اًمذيـ يِمٝمد هلؿ 

                           
 .159: م، ص2000/هـ1421، 4 افؾغة بغ ادعقارية وافقصػقة، متّام حسان، ظامل افؽتب، افؼاهرة، ط()



 

 

ٟمت٤مضمٝمؿ سم٤مًمتٛمٙمـ ذم اًمٚمٖم٦م وؾمالُم٦م ُمٚمٙمتٝم٤م وىمقهت٤م ًمدهيؿ، إذا يم٤من ُم٤م ضم٤مءوا سمف ٓ 

يٕم٤مرض إصقل واًمْمقاسمط اعم٘مررة، ورأوا أٟمف إذا ضم٤مء قمـ أطمدهؿ صٞمٖم٦م أو قم٤ٌمرة هل٤م 

وضمف ذم شمٚمؽ إصقل واًمْمقاسمط، وٓ يٕمٞمٌٝم٤م إٓ أهن٤م مل شمًٛمع قمـ اًم٘مدُم٤مء، ىُمٌٚم٧م 

ٌّف قمغم ُمّمدره٤م، ويمذًمؽ إذا ضم٤مء قمـ أطمدهؿ اؾمتٕمامل  ووّٛم٧م إمم صمروشمٜم٤م اًمٚمٖمقي٦م وٟم

ًمألًمٗم٤مظ أو اًمٕم٤ٌمرات ذم ُمٕم٤مٍن ضمديدة ًمٙمٜمٝم٤م ُمتٓمقرة قمـ اعمٕم٤مين اًم٘مديٛم٦م، ُم٠مظمقذة ُمٜمٝم٤م 

ٌّف قمغم ُمّمدره  .()أظمًذا ُم٘مٌقل اًمقضمف، ىُمٌؾ ذًمؽ آؾمتٕمامل أيًْم٤م وٟم

 

 (ؿمٕمًرا أو ٟمثًرا)وُمـ ه١مٓء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم اًمذيـ اؾمتِمٝمدوا سمٙمالم اعمقًّمديـ 

 :قمغم إىمرار سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٜمحقي٦م أو اًمٍمومٞم٦م أو إؾمٚمقسمٞم٦م ذم سمحقصمٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م

 سمٌٞم٧م ()قمغم سمٕمض (أل)حمٛمد ؿمقىمل أُملم، طمٞم٨م اؾمتِمٝمد قمغم ضمقاز دظمقل - 

 :جمٜمقن ًمٞمكم

صمٜمل أن ؾمقف شم٘مْمٞمٜمل  ٓ شُمٜمٙمر اًمٌٕمض ُمـ َديٜمل ومتجحده                وٓ حتدِّ

 سمٌٞم٧م أيب () داًّم٦م قمغم اعم٤ميض ذم ؾمٞم٤مق مجٚم٦م ُمٜمٗمٞم٦م"أسمًدا"واؾمتِمٝمد قمغم جملء 

 :اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل

 مل خيٚمؼ اًمرمحـ ُمثؾ حمٛمد                  أسمًدا وفمٜمّل أٟمف ٓ خيٚمؼ

وضمكم يمؾ اجلالء أن اعمتٜمٌل أيمد اًمٜمٗمل ذم اعم٤ميض ":   وأقم٘م٥م ذًمؽ سم٘مقًمف

، وأردف ذًمؽ سمام يٗمٞمد اًمٜمٗمل ذم اعمًت٘مٌؾ، وهذا ومّمٞمح سيح، وم٢من مل (أسمًدا)سم٤مؾمتٕمامًمف 

                           
 .237-235: آحتجاج بافشعر دم افؾغة، ص:  يـظر()

 .4/137دم أصقل افؾغة، جمؿع افؾغة، : ، يـظرجقاز دخقل إفػ وافالم ظذ ـؾ وبعض دم بحثف ()

 .2/87: ـتاب إفػاظ وإشافقب: ، يـظرتصديؼ ؿقهلؿ ما ـذبت أبًدا  دم بحثف ()



 

 

يٙمـ ؿم٤مهًدا سم٤مقمت٤ٌمره ًمِم٤مقمر ضم٤مء ذم اًم٘مرن اًمراسمع ًمٚمٝمجرة سمٕمد قمٍم آؾمتِمٝم٤مد 

 .()"اخل٤مًمص، ومال ؿمؽ أٟمف اؾمتٜم٤مد إمم ىمقل ؿم٤مقمر ُمٌلم، ًمف ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُمٙم٤من ُمٙملم

 وٟمحقه، دون أن يٙمقن "ه٤م أٟم٤م أومٕمؾ"  واؾمتِمٝمد قمغم ضمقاز جملء ىمقهلؿ 

 :(هـ449ت)، سمٌٞم٧م أيب اًمٕمالء اعمٕمري()اخلؼم اؾمؿ إؿم٤مرة

 ي٘مقًمقن ُمٝماًل ًمٞمس ًمٚمِمٞمخ قمٞمِّؾ                ومٝم٤م أٟم٤م ىمد أقمٞمٚم٧م َوان رىمقب

 :وسمٌٞم٧م أيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًم٘مرـمٌل

ٝم٤م مل ُأومؼ ًّ  ()أسم٤م ىم٤مؾمؿ واهلقى ضمٜم٦ّم                   وه٤م أٟم٤م ُمـ ُم

 :وسمٌٞم٧م اًم٤ٌمرودي

 ()ويم٤مٟم٧م صٌقة وٟمزقم٧م قمٜمٝم٤م                    ومٝم٤م أٟم٤م ٓ أديـ وٓ ُأدان

 :"دّرة اًمٖمقاص"وىمقل احلريري ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف 

 .( )"....وه٤م أٟم٤م ىمد أودقمتف ُمـ اًمٜمخ٥م يمؾ ًم٤ٌمب"

قمٓمٞم٦م اًمّمقاحلل، طمٞم٨م اؾمتِمٝمد قمغم ضمقاز مجع اؾمؿ اعمٗمٕمقل اعمٌدوء سمٛمٞمؿ - 

 : سمٌٞم٧م اعمتٜمٌل()زائدة مجع شمٙمًػم

                           
 .88:  افسابؼ()

ـتاب إفػاظ وإشافقب : ،  يـظرجقاز اإلخبار بغر اشؿ اإلصارة ظـ افضؿر ادسبقق بلداة افتـبقف دم بحثف ()

 .1/67: م1976، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، مطابع دار أخبار افققم، افؼاهرة، (اجلزء إول)

 .1/68: ـتاب إفػاظ وإشافقب()

 .1/69:  افسابؼ()

 .1/71:  افسابؼ()

دم أصقل افؾغة،  جمؿع : ، يـظرصقاهد مجع اشؿ افػاظؾ ادبدوء بؿقؿ زائدة واشؿ ادػعقل مجع تؽسر دم بحثف ()

 .2/37: افؾغة



 

 

 ٓ شمِمؽم اًمٕمٌد إٓ واًمٕمّم٤م ُمٕمف                إّن اًمٕمٌٞمد ٕٟمجـ٤مس ُمٜم٤ميمٞمـد

 : سمٌٞم٧م أؿمجع اًمًٚمٛمل()واؾمتِمٝمد ًمٚمدًٓم٦م قمغم ضمقاز فمٝمقر اًمٙمقن اًمٕم٤مم

ـُ   ًمؽ اًمٕمزُّ إْن ُمقٓك قمّز، وإْن هيـ           وم٠مٟم٧م ًمدى سُمحٌقطَم٦م اهلقن يم٤مئ

حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد، طمٞم٨م اؾمتِمٝمد قمغم ضمقاز حلقق قمالُم٦م اجلٛمع سم٤مًمٗمٕمؾ  -

 : سمٌٞم٧م اًمنميػ اًمريض()اًمذي وم٤مقمٚمف اؾمؿ فم٤مهر جمٛمقع 

ـّ وٓ ريم٤مب  هنْم٧م وىمد ىمٕمْدَن يب اًمٚمٞم٤مزم            ومال ظمٞمؾ أقم

حمٛمد ظمٚمػ اهلل أمحد، طمٞم٨م اؾمتِمٝمد قمغم ضمقاز مجع ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ ُمـ اعمذيمر مجع  -

 : سمٌٞم٧م أيب اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل()شم٠مٟمٞم٨م ؾم٤ممل 

 وم٢من يؽ سمٕمُض اًمٜم٤مس ؾمٞمًٗم٤م ًمدوًم٦م            ومٗمل اًمٜم٤مس سُمقىم٤مت هل٤م وـمٌقل

، يدل قمغم (ومّٚمس)أمحد حمٛمد احلقذم، طمٞم٨م اؾمتِمٝمد قمغم إو٤موم٦م ُمٕمٜمك ضمديد ًمٙمٚمٛم٦م  -

يمؿ ُمـ رضمٍؾ شم٤مضمٍر " سم٘مقل اجل٤مطمظ ()"اؾمتٜمٗم٤مد اًمٜمٗم٘م٤مت واعمٓم٤مًم٥م صمروة ص٤مطم٥م اعم٤مل"

 ."ُمًتقٍر ىمد ومّٚمًتف اُمرأشمف طمتك ه٤مم قمغم وضمٝمف أو ضمٚمس ذم سمٞمتف

  دظقة افؾغقيغ ادحدثغ إػ افقضع وإضالق افسّمع   

إمم ىمٌقل - وهؿ أقمْم٤مء ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة- ٟم٤مدى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم 

                           
 .2/126: دم أصقل افؾغة، جمؿع افؾغة: ، يـظرافؽقن افعام بغ احلذف وافذـر دم بحثف ()

افشقاهد ظذ حلقق ظالمات افتثـقة واجلؿع بافػعؾ افذي ؾاظؾف أو كائب ؾاظؾف اشؿ طاهر مثـك أو   دم بحثف ()

 .2/213: دم أصقل افؾغة، جمؿع افؾغة: يـظرجمؿقع

دم أصقل افؾغة،  جمؿع : ، يـظراحتجاج إلجازة ضائػة مـ مجقع افتلكقث افسادة دم آشتعّمل احلديث دم بحثف ()

 .64 /2: افؾغة

 .2/291: ـتاب إفػاظ وإشافقب: ، يـظرؾّؾس دم بحث فف ظـقاكف ()



 

 

 سمٕمد قمٍم آطمتج٤مج، ٕن اًمٚمٖم٦م فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م ()إًمٗم٤مظ اًمٚمٖمقي٦م اعمقًّمدة أو اعمحدصم٦م

ٟم٤مُمٞم٦م ُمتٓمقرة ٓ ختْمع حلدود اًمزُم٤من واعمٙم٤من، واحل٤مضم٦م إمم اؾمتحداث أًمٗم٤مظ ضمديدة 

 . ومٞمٝم٤م ُمتجددة سمتجّدد أطمقال اًمٜم٤مس وطم٤مضم٤مهتؿ وُم٘م٤مصدهؿ

ه قمرسمًٞم٤م، وإدظم٤مًمف ذم "ومدقم٤م أمحد أُملم إمم  آقمؽماف سم٤معمقًمد واًمدظمٞمؾ، وقمدِّ

ُمٕم٤ممجٜم٤م ُم٤م دام جيري قمغم اًمّمٞمغ اًمٕمرسمٞم٦م، ويًػم قمغم ٟمٛمط اًمٕمرب ذم ووٕمٝمؿ أو 

، وأيّمد إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ضمقاز شمرضمٞمح آؾمتِمٝم٤مد اًمٚمٖمقي سمِمٕمر ()"اؿمت٘م٤مىمٝمؿ

ٌَِّم٤مر سمـ سمرد وأيب  اعمقًّمديـ، وظم٤مص٦م ُمـ قمرومقا ُمٜمٝمؿ سم٘مقة سمٞم٤مهنؿ وؾمالُم٦م أؾمٚمقهبؿ، يَم

ت )وقمٛمدهتؿ ذم ذًمؽ اؾمتِمٝم٤مد اًمزخمنمي. ()مت٤مم واًمنميػ اًمريض واعمتٜمٌل واعمٕمري

وهق وإن يم٤من حمَدصًم٤م ٓ ": سمِمٕمر أيب مت٤مم ذم ُم٤ًمئؾ اًمٜمحق، وىمقًمف قمٜمف ، (هـ538

 .()"يًتِمٝمد سمِمٕمره ذم اًمٚمٖم٦م، ومٝمق ُمـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م، وم٠مضمٕمؾ ُم٤م ي٘مقًمف سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م يرويف

                           
بلكف ما اشتعؿؾ دم افؾغة  (ادحدث) ـالمها يؼصد بف ما بعد ظصـر آحتجاج،وؿد ظّرف جمؿع افؾغة ادقّفد ()

افعربقة بعد ظصقر آحتجاج مـ ـؾّمت ظربقة إصؾ جارية ظذ أؿقسة ـالم افعرب، أو خمّرجة ظؾقفا، 

، (13: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة). أذبت دٓٓت خاصة بطريؼ ادجاز أو آصتؼاق أو افتقشع أو كحق ذفؽ

هق : هق افذي اشتعؿؾف افـاس ؿديًّم بعد ظصـر افرواية، وادحدث: وؾّرق بقـفّم ادعجؿ افقشقط، ؾجعؾ ادقفد

 (.20: ادعجؿ افقشقط). افذي اشتعؿؾف ادحدثقن دم افعك احلديث

.15/393:  حمارض جؾسات، جمؿع افؾغة()

. 16/487: م1974حمارض اجلؾسات، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع إمرية، افؼاهرة، : يـظر ()

، وادسلفة 1/55م، 2002/هـ1423 افؽشاف، أبق افؼاشؿ جار اهلل افزخمشـري، دار ادعرؾة، بروت، فبـان، ()

متعدًيا تعضقًدا فؼراءة يزيد بـ ؿطقب  (أطؾؿ)افتل اشتشفد ظؾقفا افزخمؼي ببقت ٕيب متام هل اشتخدام افػعؾ 

 .ظذ ما مل يسّؿ ؾاظؾف (ُأْطؾِؿَ )، حقث ؿرأها (وإذا أطؾؿ ظؾقفؿ ؿامقا): دم ؿقفف تعاػ



 

 

ويم٤من أمحد طمًـ اًمزي٤مت أسمرز ُمـ دقم٤م إمم ومتح سم٤مب اًمقوع واًمًامع 

٤م ُمـ طم٘مقىمٝمؿ اعم٘مّررة هلؿ سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م، ٓ ُم٤ًمغ ًمٚمٜمزاع ومٞمف،  ًمٚمٛمحدصملم، وضمٕمؾ ذًمؽ طم٘مًّ

، ومل يرض أن يٌ٘مك ( )وأن اًمذيـ أٟمٙمروه مل يٜمٙمروه سم٘مقل يٜم٤مىمش وٓ طمّج٦م شمًٛمع

ـمٌ٘م٦م ُمقًّمدة وم٘مدت أهٚمٞم٦م إصؾ ومال شمردمؾ، وأو٤مقم٧م ُمزّي٦م "اعمحدصمقن يمٛمـ ؾمٌ٘مٝمؿ 

، وسملّم أن إهمالق سم٤مب اًمقوع وختّمٞمص طمٙمؿ اًم٘مٞم٤مس ىمد أّدى إمم ()"اًمٗمرع ومال شمِمتؼ

طمرُم٤من اًمٗمّمحك ُمـ يمؾ ُم٤م ووٕمف اعمقًّمدون ُمـ إًمٗم٤مظ، وُم٤م اىمتًٌقه ُمـ اًمٙمٚمامت، 

ا ي٘مٞمٝم٤م اجلٗم٤مف واًمذسمقل، وي١مشمٞمٝم٤م اًمٜمامء واخلّم٥م ، ()وسمذًمؽ وم٘مدت اًمٚمٖم٦م ُمقرًدا صمرًّ

 : هل()وىمدم اىمؽماطًم٤م إمم اعمجٛمع ذم هذا اًمِم٠من ؿمٛمؾ أرسمٕم٦م أُمقر

 .(آردم٤مل وآؿمت٘م٤مق واًمتجّقز)ومتح سم٤مب اًمقوع قمغم ُمٍماقمٞمف سمقؾم٤مئٚمف اعمٕمرووم٦م - 

 .رد آقمت٤ٌمر إمم اعمقًّمد ًمػمشمٗمع إمم ُمًتقى اًمٙمٚمامت اًم٘مديٛم٦م- 

 .إـمالق اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٗمّمحك ًمٞمِمٛمؾ ُم٤م ىم٤مؾمف اًمٕمرب وُم٤ممل ي٘مٞمًقه- 

إـمالق اًمًامع ُمـ ىمٞمقد اًمزُم٤من واعمٙم٤من ًمٞمِمٛمؾ ُم٤م يًٛمع ُمـ ـمقائػ اعمجتٛمع - 

 .يم٤محلداديـ واًمٜمج٤مريـ واًمٌٜم٤مئلم وهمػمهؿ ُمـ يمؾ ذي طمروم٦م

واُمتدت اًمدقمقة إمم ىمٌقل ُم٤م ؿم٤مع ذم آؾمتٕمامل سملم اًمٜم٤مس، وضمٕمِٚمف اًمٗمٞمّمؾ ذم 

اخلٓم٠م واًمّمقاب، ُم٤م دام ىمد ضمرى سمّمقرة دمٕمٚمف أُمًرا ُم٘مرًرا ٓ يٛمٙمـ حمقه سم٤مٓقمؽماض 
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واًمٜم٘مد، ُمع ُمراقم٤مة ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م وُمٕم٤ميػمه٤م، واًمتل يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ُمٜمًجٛم٦م ُمع 

اؾمتٕمامل اًمٚمٖم٦م وشمٓمقره٤م، ّٕن اًمٚمٖم٦م فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م ختْمع ًمٚمٕمرف آضمتامقمل اًمٕم٤مم 

وًمٙمـ شمٜمٌع أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م .. ": ، وذم ذًمؽ ي٘مقل حمٛمقد شمٞمٛمقر()واًمٕمرف اًمٚمٖمقي اخل٤مص

ُمـ طم٤مضم٤مت اًمٕمٍم، وُمـ واىمع اًمِمئقن آضمتامقمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، وم٢مذا سمٚمٖم٧م إًمٗم٤مظ 

قمٜمدهؿ ُمٌٚمغ اًمٕمرف اًمدارج واًمرأي اعمزيّمك يم٤مٟم٧م هل ىم٤مٟمقن اًمٚمٖم٦م، قمٚمٞمٝم٤م شمٌٜمك 

إصقل، وُمٜمٝم٤م شمتخذ اًم٘مقاقمد، وهب٤م شم٘مّقم إطمٙم٤مم، ومٚمٜم١مُمـ سم٠من اًمًامع طمّج٦م ًمٚمٖم٦م 

:  صمؿ يْمٞمػ()"ىم٤مئٛم٦م طمتك ٓ ٟم٘مػ سم٤مًمٚمٖم٦م ُمقىمػ اجلٛمقد اًمذي جي٤مرم ـمٌع احلٞم٤مة

وًمٙمٜمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمّقل يمؾ اًمتٕمقيؾ قمغم اجلٛمٝمقر اعمث٘مػ اخل٤مص، ذًمؽ اجلٛمٝمقر "

اًمذي شمًتققم٥م ـمقائٗمف وومئ٤مشمف رضوب اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن وأداب، واًمذي شمٕمّٚمؿ 

اًمٗمّمحك وأذب ذوىمٝم٤م،وأصٌح ىمٛمٞمٜم٤ًم أن شمٙمقن ًمف ُمٚمٙم٦م آٟمتخ٤مب وآظمتٞم٤مر ومٞمام 

 .()"ي٠مظمذ وُم٤م يدع ُمـ إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات

 "افقضع"آراء افؾغقيغ ادحدثغ حقل 

يرى أمحد أُملم أن اًمقوع ًمٞمس ُمـ طمّؼ يمؾ ومرد، وإٓ يم٤من إُمر ومقى 

وشمٕمرو٧م اًمٚمٖم٦م ًمالوٓمراب، يمام أٟمف ٓ يتٞمّن إٓ عمجتٝمد ُمث٘مػ صم٘م٤موم٦م ًمٖمقي٦م وأدسمٞم٦م 

واؾمٕم٦م، ُمتٛمٙمـ ُمـ اًمٜمحق واًمٍمف، ًمف ذوق ىمد أرهػ سمٙمثرة اًم٘مراءة اًمٚمٖمقي٦م 

وإدسمٞم٦م، وُمٕمروم٦م سمّن اًمقوع ذم اًمٚمٖم٦م، وم٢مذا سمٚمغ أطمٌد هذا اعمٌٚمغ اؾمتٓم٤مع ُمٕمروم٦م اجلٞمد 

ُمـ اًمرديء، وُم٤م يّمّح وُم٤م ٓ يّمّح، وأُمٙمـ أن يتخػّم اًمٚمٗمظ اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛمٕمٜمك 
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، صمؿ يذيمر أن ذًمؽ جي٥م أن يٙمقن ُمتّماًل سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شمتٛمثؾ ذم ()اعمٜم٤مؾم٥م

 .()اعمج٤مُمع وأؿم٤ٌمهٝم٤م

طمّؼ اًمقوع طمّؼ ُمٓمٚمؼ، ٓ يتخّمص سم٠مطمد وٓ "ويرى أمحد طمًـ اًمزي٤مت أن 

يتٕمٚمؼ سمٔمرف، يٛمٚمٙمف اًمٗمرد واجلامقم٦م، ومتٚمٙمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُّم٦م، وم٤مًمٕمٚمامء يْمٕمقن 

ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم، واًمري٤موٞمقن يْمٕمقن ُمّمٓمٚمح٤مت اًمري٤مو٦م، وإـم٤ٌمء يْمٕمقن 

ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٓم٥م، واًمٗم٘مٝم٤مء يْمٕمقن ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مف، يمام أن اًمّمٜم٤مع يْمٕمقن ًمٖم٦م 

اعمّمٜمع واًمقرؿم٦م، واًمزراع يْمٕمقن ًمٖم٦م احل٘مؾ واحلٔمػمة، واًمتج٤مر يْمٕمقن ًمٖم٦م اًمديم٤من 

، صمؿ جيٕمؾ اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة ًمٚمٛمجٛمع، ومٝمق اًمذي خيتص دون ه١مٓء مجٞمًٕم٤م ()"واًمًقق

سم٤مًمتًجٞمؾ واًمتّمديؼ، وم٠مّيام يمٚمٛم٦م شمقوع، ٓ شمدظمؾ ذم اًمٚمٖم٦م ىمٌؾ أن يًٛمٝم٤م سمٛمٞمًٛمف، "

ويدظمٚمٝم٤م ذم ُمٕمجٛمف، وسمدون ذًمؽ ٟم٘مع ومٞمام وىمع إّوًمقن ومٞمف ُمـ شمٕمدد اًمقوع ذم 

 .()"اعمردمؾ، واظمتالف اًمّمٞمغ ذم اعمِمتؼ

وهذان اًمرأي٤من وإن سمدا أهنام خمتٚمٗم٤من سمدًءا، إٓ أهنام ُمتٗم٘م٤من ظم٤ممت٦م، وم٘مد أمجٕم٤م قمغم 

أن اًمٚمٖم٦م ٟمٔم٤مم ًمف أطمٙم٤مُمف وأؾمًف، وٓ يًتٓمٞمع اًم٘مقل ومٞمٝم٤م سمام هق ُمـ ؿم٠مهن٤م إٓ أوًمق 

 .اًمٕمٚمؿ هب٤م، وىمد متّثؾ ذم قمٍمٟم٤م ذم جم٤مُمع اًمٚمٖم٦م وهٞمئ٤مهت٤م اعمتخّمّم٦م

ورأى ـمف طمًلم أّن ًمٚمٜم٤مس أن يْمٕمقا ُم٤م يِم٤مءون ُمـ اعمٕم٤مين، دون أن يرضمٕمقا 

، ويٌ٘مك دور اعمجٛمع ()ذم ذًمؽ إمم اعمجٛمع أو همػمه، ومال ؾمٚمٓم٦م قمغم اًمٚمٖم٦م إٓ آؾمتٕمامل
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ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالُم٦م اًمٚمٖم٦م، وشمًجٞمؾ ُم٤م يرى أن شمًجٞمٚمف ُيّمٚمح اًمٚمٖم٦م وٓ يٗمًده٤م 

 . ()صمؿ يدظمؾ هذه إًمٗم٤مظ ذم ُمٕمجٛمف

اًمٜمٔمر ذم آصم٤مر أدسم٤مء اًمٕمٍم - ذم هذا اًمًٞم٤مق- يمام اىمؽمح إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك 

احل٤مرض ُمـ اًمٙمت٤مب واًمِمٕمراء، وشمقصمٞمؼ ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ؾمٚمٞمؿ إؾمٚمقب صحٞمح 

اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٞمٙمقن يمالُمف ُمدًدا ًمٚمٖم٦م وطمج٦م ذم اًمٜمحق، قمغم أٟمف حيًـ ذم ذًمؽ آىمتّم٤مر 

 .()قمغم ُمـ ُم٣م سمف اًمت٤مريخ ُمّدة ٓ دمٕمؾ ًمٚمٛمقدة أو همػمه٤م ؿمٌٝم٦م إصمر ذم احلٙمؿ

ويم٤من ًمٕم٤ٌمس طمًـ ُمقىمػ ُمـ ُم٘مؽمح إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، رأى ومٞمف أٟمف مل ي٘مدم 

ومٞمف ضمديًدا ُيذيمر، وأّن ُمآًمف وُمرضمٕمف إمم اًمتًٚمٞمؿ سمام رآه قمٚمامء اًمٚمٖم٦م إوائؾ قمٜمدُم٤م 

طمّددوا طمدود اًمٗمّم٤مطم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م، ٕن آىمؽماح يِمؽمط ًمٚمتقصمٞمؼ صح٦م 

إؾمٚمقب واؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإؾمٚمقب اًمّمحٞمح هق اًمذي جيري قمغم ؾمٜمـ 

وًمـ "إؾمٚمقب اًمٕمريب إول، واًمٕمرسمٞم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م هل اًمتل شمٓم٤مسمؼ قمرسمٞم٦م إوائؾ، 

يقصػ أطمدمه٤م سم٤مًمّمح٦م أو آؾمت٘م٤مُم٦م إذا ظم٤مًمػ إصقل اًمٕم٤مُم٦م واًمْمقاسمط اًمٙمٚمٞم٦م 

شمقصمٞمؼ ص٤مطم٥م : اعمٜمتزقم٦م ُمـ يمالم اًمٕمرب اخلّٚمص، وإًذا يٙمقن ُم١مدى آىمؽماح

إؾمٚمقب اًمذي يًػم قمغم ؾمٜمـ ه١مٓء اًمٕمرب، وص٤مطم٥م اًمٚمٖم٦م اًمتل شمقاومؼ اًمٜمٝم٩م 

يمام مل َيُرق ًمف اًم٘مقل . ()"اًمٕمريب إصٞمؾ، ومٛمرد إُمر وُمرضمٕمف إمم اًمٕمرب وُم٤م ٟمٓم٘مقا سمف

ذم - ٕهنؿ أيًْم٤م  (أو ُمـ يًّٛمقن سمزقمامء اًمٌٞم٤من)سم٤مٕظمذ ُمـ يم٤ٌمر إدسم٤مء واًمٙمت٤مب 
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ٓ يًتح٘مقن هذه اًمتًٛمٞم٦م وآشمّم٤مف سمٛمدًمقهل٤م إٓ إذا صّح٧م ًمٖمتٝمؿ واؾمت٘م٤مم - رأيف

ًم٤ًمهنؿ، وًمـ يتؿ هلؿ هذا إٓ إذا ضمروا قمغم اًمٜمٛمط اًمٕمريب اًمًٚمٞمؿ واشمٌٕمقا أصقًمف، وُمتك 

ومٕمٚمقا وم٘مد ص٤مروا قمرسًم٤م سمٚمٖمتٝمؿ، ومت٤مصمٚم٧م اًمٚمٖمت٤من طمتك ص٤مرشم٤م ًمٖم٦م واطمدة، وأصٌح 

يمالم ه١مٓء ُمٜمًقسًم٤م إًمٞمٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر، وًمٙمـ ُمٗمرداشمف ووٌٓمٝم٤م وـمري٘م٦م شمريمٞمٌٝم٤م وٟمٔمؿ 

وهق يرى . ()"شم٠مًمٞمٗمٝم٤م، ُمٜمًقسم٦م إمم اًمٕمرب إوائؾ، ومٝمؿ واًمٕمرب ؾمقاء ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م

ُم١مهالت اًمزقم٤مُم٦م إدسمٞم٦م واًمتقصمٞمؼ اًمٚمٖمقي ٓ و٤مسمط هل٤م وٓ شم٘مقيؿ، وًمٞمس هل٤م ُمـ "أن 

اًمٕمالئؿ اعمقّوح٦م وإوص٤مف اعمخّمّم٦م ُم٤م جيٕمؾ مجٝمقر اعمث٘مٗملم يٕمرومٝم٤م وحيٙمؿ هب٤م 

ًٓ وظمٚمًٗم٤م وطمٞمًٗم٤م  .()"قمغم ؿمخص دون آظمر، ُمـ همػم أن يثػم طمٙمٛمف ضَمَد

وأومٝمؿ ُمـ ىمقل إؾمت٤مذ قم٤ٌمس طمًـ، أٟمف يرى أن اًمٕمرسمٞم٦م واطمدة صم٤مسمت٦م 

إصقل، ٓ يٛمٙمـ اإلشمٞم٤من سمجديد ومٞمٝم٤م ومٞمام هق أصؾ ُمـ أصقهل٤م، وأٟمف ًمـ يًت٘مٞمؿ 

ٕطمد أُمره٤م إٓ إذا أضمرى ًم٤ًمٟمف وسمٞم٤مٟمف قمغم ؾَمٜمَٜمٝم٤م اًمذي ىم٤مل سمف أهٚمٝم٤م إوًمقن، اًمذيـ 

ىمّٕمدوا هل٤م ذم ذروة ومّم٤مطمتٝم٤م وىمٛم٦م سمٞم٤مهن٤م، وٓ أراه ي٘مّمد ضِمدة إؾمٚمقب وشمٓمقر 

سمرهمؿ ُم٤م ًمٚمٛمحدصملم ُمـ يم٤مُمؾ احلري٦م ذم طمًـ ": اًمدًٓم٦م وٟمحق ذًمؽ، ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف

اًمتٍمف ومجٞمؾ آومتت٤من، سمام ٓ خيرج قمـ شمٚمؽ إصقل اًمٕم٤مُم٦م وٓ يٌٕمد قمـ اًم٘مقاقمد 

 .()"إؾم٤مؾمٞم٦م

 :"افقضع"رأي جمؿع افؾغة بافؼاهرة دم 

 درس اعمجٛمع اعم٘مؽمطم٤مت اعم٘مدُم٦م ُمـ قمْمقه أمحد طمًـ اًمزي٤مت، وسملم أٟمف ىمد 

                           
 .25:  افسابؼ()

 .26:  افسابؼ()

 .25:  افؾغة وافـحق بغ افؼديؿ واحلديث()



 

 

رد آقمت٤ٌمر إمم اعمقًمد، وإـمالق اًم٘مٞم٤مس ذم )اختذ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛم٘مؽمطمف اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م 

، وأطم٤مل إمم جلٜم٦م إصقل ()ىمرارات ؾم٤مسم٘م٦م شمٖمٜمل قمـ إقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمٝمام (اًمٗمّمحك

ومتح سم٤مب اًمقوع، وإـمالق اًمًامع ُمـ ىمٞمقد اًمزُم٤من )سم٤معمجٛمع اعم٘مؽمطملم أظَمريـ 

 .(واعمٙم٤من

ىمٌقل ووع اعمحدصملم وشمٕمريٌٝمؿ : واٟمتٝم٧م اًمٚمجٜم٦م سمٕمد دراؾمتٝم٤م إمم ىمراريـ، أوهلام

سمنمط أن يٙمقن اًمٚمٗمظ ؿم٤مئًٕم٤م قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس وُمًت٤ًمهًم٤م، ومل يٙمـ ًمف ُمرادف قمريب 

ؾم٤مسمؼ ص٤مًمح ًمالؾمتٕمامل، قمغم أن شمدرس يمؾ يمٚمٛم٦م قمغم طمدهت٤م قمٜمد إىمراره٤م، ويٜمٌف إمم 

 .()أصٚمٝم٤م قمرسمًٞم٤م أو همػم قمريب، وإن مل يٙمـ هل٤م أصٌؾ ُمٕمروف أؿمػم إمم ذًمؽ

شمدرس يمؾ يمٚمٛم٦م ": وسمٕمد ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ ىمٌؾ إقمْم٤مء، قُمّدًم٧م صٞمٖم٦م اًم٘مرار ًمتٙمقن

ُمـ اًمٙمٚمامت اًمِم٤مئٕم٦م قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس، قمغم أن ُيراقمك ذم هذه اًمدارؾم٦م أن شمٙمقن 

                           
 :، وهذه افؼرارات هل16/281: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة:  يـظر()

يمخذ بؿبدأ افؼقاس دم افؾغة، ظذ كحق ما أؿره ادجؿع شؾًػا مـ ؿقاظد، وجيقز آجتفاد ؾقفا متك ما : افؼقاس- 

 (.8:جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة). تقاؾرت ذوضف 

. ظذ ضريؼة افعرب دم تعريبفؿ- ظـد افضـرورة-جيقز ادجؿع أن يستعؿؾ بعض إفػاظ إظجؿقة : افتعريب- 

 (.187: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة)

ؿسؿ جروا ؾقف ظذ أؿقسة ـالم - 1: ادقّفد هق افؾػظ افذي اشتعؿؾف ادقفِّدون ظذ ؽر اشتعّمل افعرب، وهق ؿسّمن- 

افعرب مـ جماز، أو اصتؼاق، أو كحقمها، ـاصطالحات افعؾقم وافصـاظات وؽر ذفؽ، وحؽؿف أكف ظريب 

وؿد أصدر - وؿسؿ خرجقا ؾقف ظـ أؿقسة ـالم افعرب، إما باشتعّمل فػظ أظجؿل مل تعّربف افعرب- 2. شائغ

وإما بتحريػ دم افؾػظ أو دم افدٓفة ٓ يؿؽـ معف - (ؿرار افتعريب أظاله)ادجؿع دم صان هذا افـقع ؿراره 

 ًٓ . وادجؿع ٓ جيقز افـقظغ إخريـ دم ؾصقح افؽالم. افتخريج ظذ وجف صحقح، وإما بقضع افؾػظ ارجتا

 (. 12: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة)

 .16/281: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة:  يـظر()



 

 

 .()"اًمٙمٚمٛم٦م ُمًت٤ًمهم٦م، ومل يٕمرف هل٤م ُمرادف قمريب ؾم٤مسمؼ ص٤مًمح ًمالؾمتٕمامل

ىمٌقل اًمًامع سمنمط أن يٙمقن هذا اًمًامع ُمـ يم٤مشم٥م أو ؿم٤مقمر أؾمٚمقسمف : وصم٤مٟمٞمٝمام

سمٛمٕمٜمك ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٜم٤مس،  (ضمٞمؾ): اًمٕمريب ُمقوع آـمٛمئٜم٤من واًمث٘م٦م سمٕمرسمٞمتف، ُمثؾ

وسمٕمد اًمٜم٘م٤مش أقمٞمد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم جلٜم٦م إصقل إلقم٤مدة سمحثف . ()مجع ًمزهر (زهقر)و

يٌلم اًمٗمرق سملم اًمقوع - ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م- واًمٜمٔمر ومٞمف، وهق ُم٤م اؾمتٚمزم شمقوٞمًح٤م 

اعمراد سم٤مًمقوع إـمالق ًمٗمٍظ قمغم ُمٕمٜمك اسمتداء، وىمد يٙمقن اًمقوع ": واًمًامع ضم٤مء ومٞمف

وهذا اًمقوع سمٓمرىمف .. وىمد يٙمقن سم٤مًمتجّقز .. وىمد يٙمقن سم٤مٓؿمت٘م٤مق .. سم٤مٓردم٤مل 

اعمختٚمٗم٦م يم٤من جيري قمغم ىمقاٟملم ُمّٓمردة ٟمِم٠مت ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وؾمٚمٞم٘م٦م اًمٕمرب، وهذه 

اًم٘مقاٟملم هل ُم٤م شمًٛمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقاقمد واًم٘مٞم٤مس، وًمٙمـ اعمتٙمٚمٛملم ٕؾم٤ٌمب ـمٌٞمٕمٞم٦م أيًْم٤م 

.. خي٤مًمٗمقن أطمٞم٤مًٟم٤م هذه اًم٘مقاقمد أو هذا اًم٘مٞم٤مس، وهذه اعمخ٤مًمٗم٦م هل ُم٤م ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمًامع 

وىمد يم٤من هذا اًمًامع يم٤مًمقوع ُمـ طمّؼ اًمٕمرب إوًملم، واعمراد أن إقمٓم٤مء هذا احلؼ 

، ( )"...ًمٚمٛمحدصملم ومٜم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ظم٤مًمٗمقا اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٗمٔمف أو ظم٤مًمٗمقا اعمٕم٤مضمؿ ذم ُمدًمقًمف

ي٘مٌؾ اًمًامع ُمـ اعمحدصملم، سمنمط أن ": صمؿ يم٤من ٟمص اًم٘مرار سمٕمد ُمقاوم٘م٦م إقمْم٤مء

 .()"شمدرس يمؾ يمٚمٛم٦م قمغم طمدهت٤م ىمٌؾ إىمراره٤م

وىمرارا اعمجٛمع ذم ىمٌقل اًمًامع ُمـ اعمحدصملم وىمٌقل اًمٙمٚمامت اًمِم٤مئٕم٦م قمغم أًمًٜم٦م 

ٌَِٚمف ىمٌؾ اإلىمرار، وهق ُم٤م يٕمتؼم ٟمققًم٤م ُمـ اًمت٠ميمٞمد  اًمٜم٤مس ضم٤مءا ُم٘مروٟملم سم٤مًمدراؾم٦م ُمـ ىِم

                           
 .11:  جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة()

 .16/281: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة:  يـظر()

 .317، 16/316: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة()

 .9:  جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة()



 

 

قمغم إصقل واًمت٠مصٞمؾ ذم اًم٘مٌقل، وآٟمٗمت٤مح اعمٜمْمٌط اًمذي ٓ ي٘مػ سم٤مًمٚمٖم٦م ُمقىمػ 

 .اجلٛمقد، وٓ جيٕمٚمٝم٤م محك ُمًت٤ٌمطًم٤م دون ىمٞمقد

وؾم٤مر اعمجٛمع قمغم ُم٤م ىمرر ذم ىمٌقًمف ًمألًمٗم٤مظ اًمِم٤مئٕم٦م، واًمٙمٚمامت ذات اًمدٓٓت 

اعمحدصم٦م ُمـ اعمحدصملم، وم٠مدظمٚمٝم٤م إمم ُم٤مدة ُمٕم٤ممجف اًمتل ىم٤مم سم٢مقمداده٤م، وم٘مد أدظمٚم٧م جلٜم٦م 

ُم٤م دقم٧م اًميورة إمم إدظم٤مًمف ُمـ إًمٗم٤مظ "إقمداد اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ذم ُمتـ اعمٕمجؿ 

اعمقًّمدة أو اعمحدصم٦م، أو اعمٕمّرسم٦م، أو اًمدظمٞمٚم٦م، اًمتل أىمّره٤م اعمجٛمع، وارشمْم٤مه٤م إدسم٤مء، 

وضمٕمٚم٧م ذًمؽ ُمٞمزة ًمف اُمت٤مز هب٤م قمغم . ()"ومتحريم٧م هب٤م أًمًٜمتٝمؿ، وضمرت هب٤م أىمالُمٝمؿ

وىمٗم٧م سم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمد طمدود ُمٕمّٞمٜم٦م ُمـ اعمٙم٤من "همػمه ُمـ اعمٕم٤مضمؿ اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، اًمتل 

وشمّمّقٟم٧م قمـ إصم٤ٌمت ُم٤م ووع اعمقًّمدون واعمحدصمقن ذم إىمٓم٤مر .. واًمزُم٤من ٓ شمتٕمّداه٤م 

 .()"اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمٙمٚمامت واعمّمٓمٚمح٤مت واًمؽمايمٞم٥م
 

أن يرومض ًمٗمظ ٓ "، وم٘مد رأى ُمـ اخلٓم٠م "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"ويمذًمؽ ومٕمؾ اعمجٛمع ذم 

أّن اًمٚمٖم٦م يمؾ ُمتّمؾ إضمزاء "،  يمام رأى ()"ًم٥ًٌم: اًمٚمٝمؿ إٓ أٟمف مل يرد ذم ُمٕمجؿ ًمٖمقي

يرشمٌط طم٤مرضه سماموٞمف، ومه٤م يٕمّدان عمًت٘مٌٚمف، وُمـ اًمٔمٚمؿ أن ٟم٘مػ هب٤م قمٜمد طمدود زُمٜمٞم٦م 

ُمٕمٞمٜم٦م، ويٜمٌٖمل أن يٕمؼم اعمٕمجؿ احلدي٨م قمـ قمّمقر اًمٚمٖم٦م مجٞمٕمٝم٤م ، وأن يًتِمٝمد ومٞمف 

، ويمذًمؽ ومٕمؾ، وم٘مد اؾمتِمٝمد ًمٚمِمٕمراء اعمقًّمديـ ()"سم٤مًم٘مديؿ واحلدي٨م قمغم اًمًقاء

ذم اجلزء إول ُمٜمف، اؾمتِمٝم٤مده - ُمثاًل - واعمٕم٤مسيـ، ُمع ؿمٕمراء قمٍم آطمتج٤مج، ومٜمجد 

خلٛمًلم ؿم٤مقمًرا ُمـ اعمقًمديـ واعمٕم٤مسيـ، سمامئ٦م وؾمٌٕم٦م وصمامٟملم ؿم٤مهًدا، أيمثره٤م ٕيب مت٤مم 

                           
 .17:  مؼدمة ادعجؿ افقشقط()

 .15:  افسابؼ()

 .و/1: م 1970 ادعجؿ افؽبر، جمؿع افؾغة افعربقة، مطبعة دار افؽتب ادكية، افؼاهرة، ()

 . افسابؼ()



 

 

 20)، وأيب اًمٕمالء اعمٕمري ( ؿم٤مهًدا20)، واًمٌحؽمي ( ؿم٤مهًدا22)واعمتٜمٌل  ( ؿم٤مهًدا29)

(ؿم٤مهدان)، طم٤مومظ إسمراهٞمؿ (ؿم٤مهدان)أمحد ؿمقىمل : ، وُمـ اعمٕم٤مسيـ(ؿم٤مهًدا ( ). 

وشمتٌع اعمجٛمع إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م اعمحدصم٦م سم٤مًمدراؾم٦م واإلىمرار، وم٠مىمر يمثػًما ُمٜمٝم٤م 

يمت٤مب إًمٗم٤مظ "وظمّمص هل٤م يمت٤مسًم٤م ُمتٕمدد إضمزاء ُيّمدره سملم ومؽمة وأظمرى حيٛمؾ اؾمؿ 

يتْمٛمـ ىمرارات اعمجٛمع ذم إضم٤مزهت٤م، واًمٌحقث اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م . ()"وإؾم٤مًمٞم٥م

 . سم٤مًمدراؾم٦م واًمٌح٨م

 

 

 انثانًانفصم 

 انقٍاس

 

 كشلتف وتطقر معـاه 

                           
آشتشفاد بشعر ادقفديـ وادعاسيـ دم ادعجؿ افؽبر، أمحد حمؿد افضبقب، جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة :  يـظر()

 :، ومما اكتفك إفقف افباحث مـ كتائج دم بحثف1066: ، ص(4)، اجلزء (78)بدمشؼ، ادجؾد 

ٓ متثؾ معظؿ افشقاهد ادـسقبة إػ افشعراء ادقفديـ وادعاسيـ ظصقرهؿ، ؾؾقس دم هذه افشقاهد ما  -

 (.4/1081). يعز ظـ أفػاظ أو تراـقب تـتؿل إػ تؾؽ افعصقر، أو ابتؽارات هلمٓء افشعراء

أـثر ادعجؿ مـ آشتشفاد بافشعر ادقفد أو ادعاس ظذ أفػاظ ملفقؾة دم مجقع ظصقر افعربقة، دون ؾائدة  -

حؼقؼقة فألبقات ادستشفد هبا، ؾفل ٓ تمرخ فؾػظة وٓ تقضح اشتعّمهلا دم شقاق معغ، وٓ تدّل ظذ تغر 

حؼقؼل أو جمازي ضرأ ظؾقفا، مما يقحل بلن افشاهد مؼصقد فذاتف، مع أن ادػسض أن يؽقن فؾشاهد وطقػة 

 (.4/1082)معجؿقة حمددة 

.م، وبف ؾفارس صامؾة فألفػاظ وإشافقب افقاردة دم إجزاء افثالثة ـؾفا2000/ هـ1420صدر اجلزء افثافث مـف ظام  ()  



 

 

 آراء افؾغقيغ ادحدثغ دم معـك افؼقاس وأمهقتف 

 مقؿػ افؾغقيغ ادحدثغ مـ ؿقاس إحؽام 

 افؼقاس افـحقي وادـطؼ افققكاين 

 مقؿػ افؾغقيغ ادحدثغ مـ اضراد افؼقاس 

 رأي افؾغقيغ ادحدثغ دم تؼسقؿ ابـ جـّل 

 مقؿػ افؾغقيغ ادحدثغ مـ ؿقاس كحاة افبكة وافؽقؾة 

 افؼقاس دم جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة 



 

 

 افؼقاس: إصؾ افثاين

رد ": ()، وُمٕمٜم٤مه ذم آصٓمالح اًمٕم٤مم()اًمت٘مدير قمغم ُمث٤مل: اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م

 قمٜمد أهؾ شمف ذم قمٚمؿ اًمٜمحق سم٤مًمًامع وآؾمت٘مراءأ، واىمؽمٟم٧م ٟمش()"يء إمم ٟمٔمػمهـاًمش

اًمٚمٖم٦م، ومٙم٤من ُمٌٜمًٞم٤م قمغم ُم٤م ؾُمٛمع واؾمت٘مرئ ذم اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل طمدده٤م قمٚمامء اًمٚمٖم٦م 

قمٚمؿ سمٛم٘م٤ميٞمس ُمًتٜمٌٓم٦م "ًمٚمٗمّم٤مطم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم احلْمـر واًم٤ٌمدي٦م، وًمذا ىمٞمؾ ذم طمّده إٟمف 

هق ُمٕمٔمؿ أدًّم٦م اًمٜمحق، واعمٕمّقل ذم ":  وىمٞمؾ ذم أمهٞمتف()"ُمـ اؾمت٘مراء يمالم اًمٕمرب

وهذا . ()"إٟمام اًمٜمحق ىمٞم٤مس يتٌع"، و()"واًمٜمحق يمٚمف ىمٞم٤مس"، ()"هم٤مًم٥م ُم٤ًمئٚمف قمٚمٞمف

يدّل قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مٞم٤مس ُمـ قمٚمؿ اًمٜمحق طمٞم٨م ارشمٌط سمف سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف، صمؿ 

 .شمٓمقرت دًٓمتف سمٕمد ذًمؽ سمح٥ًم اعمراطمؾ اًمتل ُمّر هب٤م

وأشمٜم٤مول ذم عمح٦م ُمقضمزة ٟمِم٠مة اًم٘مٞم٤مس وشمٓمقر ُمٕمٜم٤مه قمٜمد قمٚمامء اًمٜمحق اًمٕمريب 

ًمتٙمقن ُمدظماًل ًمٚمحدي٨م قمـ ُمقىمػ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمٜمف، ُم٘متّمـًرا ومٞمٝم٤م قمغم ذيمر 

 .()سمٕمٍض أراء اًم٤ٌمرزة وآؾمتِمٝم٤مدات طمقل اًم٘مٞم٤مس ودًٓمتف قمٜمد اًمٜمح٤مة

                           
 .(ق ي س)فسان افعرب، مادة ( )

 .ظـد أهؾ ادـطؼ وافػؼف وافؾغة( )

 .178: افتعريػات( )

 .70:  آؿساح ()

 .70:افسابؼ( )

دع إدفة دم أصقل افـحق، أبق افزـات إكباري، حتؼقؼ شعقد إؾغاين، مطبعة اجلامعة افسقرية، دمشؼ، ( )

  .95: م، ص1957هـ، 1377

إكباه افرواة ظذ أكباه افـحاة، مجال افديـ افؼػطل، : يـظر. (وبف دم ـؾ أمر يـتػع):صدر بقت فؾؽسائل، وظجزه ()

. 2/267: م 1986/ هـ1406حتؼقؼ حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، دار افػؽر افعريب، افؼاهرة، 

أصقل افـحق: دراشة دم ؾؽر إكباري، حمؿد شامل صافح، دار افسالم فؾطباظة : يـظر دم ذفؽ بقء مـ افتػصقؾ( )

 وما بعدها: افػؽر 47: م، افؼقاس دم افـحق افعريب2006/هـ1427وافـشـر وافتقزيع وافسمجة، افؼاهرة، 

 .226-206:افـحقي ظـد افعرب



 

 

 كشلتف وتطقر معـاه

هق أول ُمـ أؾمس " (هـ69ت )ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن أسم٤م إؾمقد اًمدؤزم 

، ومٙم٤مٟم٧م ًمف اًمٌداي٦م ذم حم٤موًم٦م مجع اًمٜمٔمػم اًمٚمٖمقي إمم ُمثٚمف، ()"اًمٕمرسمٞم٦م وووع ىمٞم٤مؾمٝم٤م

طمتك ىمٞمؾ إٟمف ووع سم٤مب اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف، وطمروف اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر 

، واؾمتٛمر إُمر طمتك اؿمتٝمر سمف قمٌداهلل سمـ أيب إؾمح٤مق احلْمـرُمـل  طمٞم٨م ومرع ()واجلزم

أول ُمـ سمٕم٩م "، وُوصػ ًمذًمؽ سم٠مٟمف  ()"أؿمّد دمريًدا ًمٚم٘مٞم٤مس"ومرع اًمٜمحق وىم٤مؾمف، ومٙم٤من 

، وذم هذا دًٓم٦م قمغم شمٓمّقر ُمٗمٝمقم اًم٘مٞم٤مس ذم (3)"سمٕم٩م اًمٜمحق وُمّد اًم٘مٞم٤مس وذح اًمٕمٚمؾ

هذه اًمٗمؽمة، ًمٞمٙمقن اعمراد سمف اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م اـّمرد ُمـ اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م، ًمتٙمقن ىمقاقمد 

ا ٓ  وُم٘م٤ميٞمس يٜمٌٖمل قمدم اخلروج قمٚمٞمٝم٤م أو خم٤مًمٗمتٝم٤م، واقمت٤ٌمر ُم٤م ؾُمٛمع مم٤م مل يّٓمرد ؿم٤مذًّ

ىمٚم٧م  ":جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف وإن يم٤من ومّمٞمًح٤م، يدّل قمغم ذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ ؾماّلم سم٘مقًمف

هؾ ي٘مقل أطمد : ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م ًمف: هؾ ؾمٛمٕم٧م ُمـ اسمـ أيب إؾمح٤مق ؿمٞمًئ٤م؟ ىم٤مل: ًمٞمقٟمس

قيؼ)يٕمٜمل  (اًمّّمقيؼ) ًّ ٟمٕمؿ، قمٛمرو سمـ متٞمؿ شم٘مقهل٤م، وُم٤م شمريد إمم هذا؟ : ؟ ىم٤مل(اًم

 .()"قمٚمٞمؽ سم٤ٌمب ُمـ اًمٜمحق يّٓمرد ويٜم٘م٤مس

                           
: م1980ضبؼات ؾحقل افشعراء، ابـ شالم اجلؿحل، ذح وحتؼقؼ حمؿقد حمؿد صاـر، مطبعة اددين، افؼاهرة،   ( )

1/12. 

مراتب افـحقيغ، أبق افطقب افؾغقي، حتؼقؼ حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، مؽتبة هنضة مصـر، افؼاهرة، : يـظر( )

: ضبؼات افـحقيغ وافؾغقيغ، حمؿد بـ احلسـ افزبقدي، حتؼقؼ حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، 11: م، ص1955

: ادزهر دم ظؾقم افؾغة وأكقاظفا، جالل افديـ ظبدافرمحـ 12: م، ص1984، 2دار ادعارف، افؼاهرة، ط

 .2/398: م1987/هـ1408افسققضل، حتؼقؼ حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ وآخرون، ادؽتبة افعصـرية، بروت، 
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 .2/105: إكباه افرواة( )



 

 

يمام يدّل قمغم ذًمؽ ختٓمئتف ًمٚمٗمرزدق اًمِم٤مقمر ذم سمٕمض أسمٞم٤مشمف وهق طمّج٦م، قمٜمدُم٤م 

 :ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م خي٤مًمػ احلٙمؿ اًمٜمحقي اعمٓمرد يمام ذم ىمقًمف

 ُمًت٘مٌٚملم ؿمامل اًمِم٤مم شميسمٜم٤م           سمح٤مص٥م يمٜمديػ اًم٘مٓمـ ُمٜمثقر

 قمغم قمامئٛمـٜم٤م ُيٚمـ٘مك وأرضمـٚمٜم٤م            قمغم زواطمـػ شُمزضمـك خمّٝم٤م ريرِ 

 .()، ويمذًمؽ ىمٞم٤مس اًمٜمحق"ريرُ "أظمٓم٠مت، إٟمام هل :  وم٘م٤مل ًمٚمٗمرزدق

ويم٤من ُمٗمٝمقم اًم٘مٞم٤مس هذا هق اًمٖم٤مًم٥م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وم٘مد ىم٤مل ٕيب قمٛمرو سمـ 

أظمؼمين قمام ووٕم٧م مم٤م ؾمّٛمٞمتف قمرسمٞم٦م، أيدظمؾ : أطمد ُمٕم٤مسيف (هـ154ت )اًمٕمالء 

يمٞمػ شمّمٜمع ومٞمام ظم٤مًمٗمتؽ ومٞمف اًمٕمرب وهؿ : ٓ، وم٘مٚم٧م: ومٞمٝم٤م يمالم اًمٕمرب يمٚمف؟ وم٘م٤مل

 .()أقمٛمؾ قمغم إيمثر، وأؾمّٛمل ُم٤م ظم٤مًمٗمٜمل ًمٖم٤مت: طمّج٦م؟ ىم٤مل

اًمدور إيمؼم ذم إسمراز اًم٘مٞم٤مس واًمٕمٜم٤مي٦م سمف، وشمٓمقر  (هـ170ت)صمؿ يم٤من ًمٚمخٚمٞمؾ 

سم٥ًٌم ذًمؽ قمغم يديف ويدي شمٚمٛمٞمذه ؾمٞمٌقيف قمٚمؿ اًمٜمحق، طمتك أصٌح قمٚماًم ًمف أصقًمف 

، وؿمٝمد سمذًمؽ ًمٚمخٚمٞمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ () ًمًٞمٌقيف"اًمٙمت٤مب"وىمقاقمده، قمغم ُم٤م ُيرى ذم 

، ووصٗمف اسمـ ()"ؾمّٞمد ىمقُمف، ويم٤مؿمػ ىمٜم٤مع اًم٘مٞم٤مس ذم قمٚمٛمف": اًمٜمح٤مة، وم٘م٤مل قمٜمف اسمـ ضمٜمك

 .()سم٠مٟمف اًمٖم٤مي٦م ذم شمّمحٞمح اًم٘مٞم٤مس واؾمتخراج ُم٤ًمئؾ اًمٜمحق وشمٕمٚمٞمٚمف، (هـ577ت)إٟم٤ٌمري

                           
 .32:ضبؼات افـحقيغ وافؾغقيغ:  يـظر()

: يـظر( )

 :3/468 . 

 .209:: افػؽر افـحقي ظـد افعرب61:أصقل افـحق، حمؿد شامل صافح: يـظر( )

 .1/361:  اخلصائص()

كزهة إفّباء دم ضبؼات إدباء،أبق افزـات إكباري، حتؼقؼ إبراهقؿ افسامرائل، مؽتبة إكدفس، بغداد، :  يـظر()

 .45: م، ص1970، 2ط



 

 

وىمد اقمتٛمد اخلٚمٞمؾ اًم٘مٞم٤مس قمغم إيمثر، وؾمامه اًم٘مٞم٤مس وإن أضم٤مز همػمه، وُمـ 

ُمـ ىم٤مل ي٤م زيُد : وىم٤مل اخلٚمٞمؾ رمحف اهلل": أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م أورده ؾمٞمٌقيف ذم يمت٤مسمف سم٘مقًمف

واًمٜمي، ومٜمّم٥م، وم٢مٟمام ٟمّم٥م ٕن هذا يم٤من ُمـ اعمقاوع اًمتل ُيرّد ومٞمٝم٤م اًمِمـلء إمم 

: ي٤م زيُد واًمٜمْمـُر، وىمرأ إقمرج: أصٚمف، وم٠مُم٤م اًمٕمرب وم٠ميمثر ُم٤م رأيٜم٤مهؿ ي٘مقًمقن

ي٤م قمٛمرو واحل٤مرُث، وىم٤مل :  ومرومع، وي٘مقًمقن"  [10: ؾم٠ٌم]چ کژ  ژ  ڑ  ڑچ

 .()"هق اًم٘مٞم٤مس: اخلٚمٞمؾ رمحف اهلل

ًٓ ًمٚمٌح٨م  ًٓ خمتٚمٗم٦م، يم٤مٟم٧م جم٤م يمام اختذ اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اخلٚمٞمؾ صقًرا وأؿمٙم٤م

 .()واًمدراؾم٦م سمِمٙمؾ أوؾمع قمٜمد ُمـ ضم٤مء سمٕمده يم٘مٞم٤مس اًمِمٌف واًمتٛمثٞمؾ وٟمحقمه٤م

ُم٤م اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف، "وؾم٤مر ؾمٞمٌقيف قمغم هن٩م أؾمت٤مذه، ومٙم٤من اًم٘مٞم٤مس اعمٓمرد قمٜمده 

وًمٞمس أىمقى ُمـ اضمتامع اًمٕمرب قمغم أؾمٚمقب ُمٕملم ُمـ اًمتٕمٌػم ذم اقمت٤ٌمره أصاًل ي٘م٤مس 

اًمذي يٚمزم وٓ " أو "اًمقضمف" أو "اعمتٚمئ٥م"وىمد يًٛمٞمف أطمٞم٤مًٟم٤م . ()"قمٚمٞمف همػمه مم٤م أؿمٌٝمف

 .()"ىمقل اًمٕمرب يمٚمٝمؿ" أو "يٜمٙمًـر

ومٕمٚمٞمف .. ": يمام يرد شمٍمحيف ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم إيمثر ذم يمت٤مسمف يمثػما يمام ذم ىمقًمف

وم٢مٟمام هذا إىمؾ ٟمقادر حتٗمظ قمـ اًمٕمرب، وٓ ي٘م٤مس ": وىمقًمف. ()"شم٘مٞمس قمغم إيمثر

 .()"قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ إيمثر ي٘م٤مس قمٚمٞمف

                           
 .187، 2/186: م1983، 3افؽتاب، شقبقيف، حتؼقؼ وذح ظبدافسالم حمؿد هارون، ظامل افؽتب، بروت، ط( )

 .62، 61: أصقل افـحق، حمؿد شامل صافح: يـظر( )

 .259: م، ص1974افشاهد وأصقل افـحق دم ـتاب شقبقيف، خدجية احلديثل، مطبقظات جامعة افؽقيت، افؽقيت، ( )

 .253-251: افسابؼ( )

 .3/404: افسابؼ( )

 .4/8: افسابؼ()



 

 

ت )وُمثؾ ذًمؽ ُٟم٘مؾ قمـ يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٜمحق سمٕمد ؾمٞمٌقيف، وُمٜمٝمؿ اعمؼّمد 

ـراج . ()"وم٢مٟمام اًم٘مٞم٤مس قمغم إيمثر": وُمـ ىمقًمف (هـ285 ًّ وُمـ  (هـ316ت )واسمـ اًم

واقمٚمؿ أٟمف رسمام ؿمّذ اًمِمـلء قمـ سم٤مسمف، ومٞمٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ أّن اًم٘مٞم٤مس إذا اـّمرد ذم ": ىمقًمف

: وذم ُمقوع آظمر. ()"مجٞمع اًم٤ٌمب مل يٕمـ سم٤محلرف اًمذي يِمّذ ُمٜمف ومال يٓمرد ذم ٟمٔم٤مئره

 .()"وم٢مٟمام اًم٘مٞم٤مس قمغم إيمثر"

ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم همػم إيمثر قمغم ظمالف  (هـ221ت )وشمقؾّمع إظمٗمش 

ُمٕم٤مسيف وُمـ ؾمٌ٘مف، وم٘م٤مس قمغم اًمِم٤مذ واًمٜم٤مدر ُمـ اًم٘مراءات وإؿمٕم٤مر اًمتل ٓ شمٓمرد 

 .()ُمع اًم٘مقاقمد، يمام يم٤من ي٘مٞمس أطمٞم٤مًٟم٤م دون ؾمامع

: اًمذي ىمّرر ىم٤مقمدة اًم٘مٞم٤مس اعمِمٝمقرة (هـ249ت )وأشمك سمٕمده أسمق قمثامن اعم٤مزين 

 .()"ُم٤م ىمٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب ومٝمق ُمـ يمالُمٝمؿ"

وسمدأ اًمتٜمٔمػم ًمٚم٘مٞم٤مس وأٟمقاقمف يتخذ سمٕمًدا أيمؼم ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري، ومٜمجد 

ٛمٝم٤م إمم  (هـ337ت )اًمزضم٤مضمل  ًّ هيتؿ سم٤مًمٕمّٚم٦م وجيٕمٚمٝم٤م أؾم٤مؾًم٤م ُمـ أؾمس اًم٘مٞم٤مس وي٘م

 . ( )(قمّٚم٦م اًمٕمّٚم٦م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م)شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وىمٞم٤مؾمٞم٦م، وضمدًمٞم٦م ٟمٔمري٦م : صمالصم٦م أٟمقاع

                           
 .1/233: (ت.د)ادؼتضب، أبق افعباس ادّزد، حتؼقؼ حمؿد ظبداخلافؼ ظظقؿة، ظامل افؽتب، بروت، ( )

: م1988، 3إصقل دم افـحق، أبق بؽر بـ افسـراج، حتؼقؼ ظبداحلسغ افػتع، ممشسة افرشافة، بروت، ط( )
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64 ،65. 



 

 

ومٞمتقؾمع ذم اًم٘مٞم٤مس وي٘مقل  (هـ377ت )صمؿ ي٠ميت ُمـ سمٕمده أسمق قمكم اًمٗم٤مرد 

ٕن أظمٓمئ ذم مخًلم ُم٠ًمًم٦م مم٤م سم٤مسمف اًمرواي٦م، أطم٥م إزّم ُمـ أن أظمٓمئ ذم ُم٠ًمًم٦م ": قمٜمف

هذه اًمٕمٚمؾ إٟمام ": ومٞم٘مقل (اًمًامع)وحيّٙمٛمف ومٞمام هق صم٤مسم٧م سم٤مًمٜم٘مؾ . ()"واطمدة ىمٞم٤مؾمٞم٦م

شمًتخرج ُمـ اعمًٛمققم٤مت سمٕمد اـمراده٤م ذم آؾمتٕمامل: ًمتقصؾ إمم اًمٜمٓمؼ سمف قمغم 

طم٥ًم ُم٤م ٟمٓمؼ أهؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشمًتقي ذم اًمٗمّم٤مطم٦م ُمـ أدريمٝم٤م، وي٠مُمـ سمتٛمًٙمف 

هب٤م اًمزيغ قمـ ًمٖم٦م اًمٗمّمح٤مء اعمٕمرسملم إمم ًمٖم٦م ُمـ مل يٙمـ قمغم وصٗمٝمؿ، وم٢مذا أدى إمم 

ا قمام ًمف ووٕم٧م هذه اًمّمٜم٤مقم٦م،  ظمالف ذًمؽ وضم٥م أن يٜمٌذ ويٓمرح ُمـ طمٞم٨م يم٤من ودًّ

 .()"واؾمتخرج ُمـ أضمٚمف هذا اًمٕمٚمؿ

، واًمذي (هـ392ت)وئمٝمر أصمره ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم شمٚمٛمٞمذه اسمـ ضمٜمّل 

ومام يم٤من أىمقى ىمٞم٤مؾمف وأؿمّد هبذا اًمٕمٚمؿ ": يّمٗمف ُمـ ؿمّدة إقمج٤مسمف سم٘مٞم٤مس ؿمٞمخف سم٘مقًمف

 .()"اًمٚمٓمٞمػ اًمنميػ أٟمًف، ومٙم٠مٟمف إٟمام  يم٤من خمٚمقىًم٤م ًمف

اقمتٜمك اسمـ ضمٜمك سم٤مًم٘مٞم٤مس قمٜم٤مي٦م ؿمديدة،وىمًؿ يمالم اًمٕمرب ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞم٤مس 

ُمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل، ُمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس ؿم٤مذ ذم )إمم أىم٤ًمُمف إرسمٕم٦م اعمِمٝمقرة 

، وأورد (آؾمتٕمامل، ُمٓمرد ذم آؾمتٕمامل ؿم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس، ؿم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل

، (اًمِمٌف واًمٕمّٚم٦م واًمتٛمثٞمؾ) أُمثٚمف يمثػمة ًمٚم٘مٞم٤مس سمٛمختٚمػ أٟمقاقمف "اخلّم٤مئص"ذم يمت٤مسمف 

اقمٚمؿ أن ": وسملّم أن ُم٤م ىمٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب ومٝمق ُمـ يمالُمٝمؿ وإن مل يٜمٓم٘مقا سمف وم٘م٤مل

ُمـ ىمقة اًم٘مٞم٤مس قمٜمدهؿ اقمت٘م٤مد اًمٜمحقيلم أن ُم٤م ىمٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب ومٝمق قمٜمدهؿ ُمـ 
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ومجٕمؾ أهؾ قمٚمؿ ": ، وأؿم٤مر إمم ُمٕمٜمك آـمراد واًمِمذوذ ذم اًم٘مٞم٤مس سم٘مقًمف()"يمالُمٝمؿ

اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م اؾمتٛمر ُمـ اًمٙمالم ذم اإلقمراب وهمػمه ُمـ ُمقاوع اًمّمٜم٤مقم٦م ُمّٓمرًدا، وضمٕمٚمقا 

 .()"ُم٤م وم٤مرق ُم٤م قمٚمٞمف سم٘مٞمف سم٤مسمف واٟمٗمرد قمـ ذًمؽ إمم همػمه ؿم٤مًذا

وىمد سمٚمغ ُمـ قمٜم٤ميتف سم٤مًم٘مٞم٤مس أن ضمٕمؾ اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة ُمٜمف أٟمٌؾ وأٟمٌف ُمـ يمت٤مب 

 .()ًمٖم٦م قمٜمد قمٞمقن اًمٜم٤مس

وم٘مّٕمد ٕصقل اًمٜمحق  (هـ577ت )صمؿ ضم٤مء سمٕمد اسمـ ضمٜمك أسمق اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري 

عمع إدًم٦م ذم أصقل " و "اإلهمراب ذم ضمدل اإلقمراب"وُمـ سمٞمٜمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس ذم يمت٤مسمٞمف 

ا وأريم٤مًٟم٤م وشم٘مًٞمامت، ُمت٠مصمًرا ذم ذًمؽ سمتٜمٔمػم اًمٗم٘مٝم٤مء ٕصقل "اًمٜمحق ، وضمٕمؾ ًمف طمدًّ

 .()اًمٗم٘مف

وأسمرز إٟم٤ٌمري ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس اًمذي اٟمتٝمك إًمٞمف ذم شمٕمريٗملم ُمٜمٗمّمٚملم، وم٘م٤مل ذم 

وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس ومٝمق محؾ همػم اعمٜم٘مقل قمغم اعمٜم٘مقل ": "اإلهمراب ذم ضمدل اإلقمراب"يمت٤مسمف 

إذا يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه، يمرومع اًمٗم٤مقمؾ وٟمّم٥م اعمٗمٕمقل ذم يمؾ ُمٙم٤من، وإن مل يٙمـ يمؾ ذًمؽ 

 ًٓ ًٓ قمٜمٝمؿ، وإٟمام عم٤م يم٤من همػم اعمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ذم ُمٕمٜمك اعمٜم٘مقل يم٤من حمٛمق ُم٘مق

وهق ": "عمع إدًم٦م" وىم٤مل ذم يمت٤مسمف .()"قمٚمٞمف، ويمذًمؽ يمؾ ُم٘مٞمس ذم صٜم٤مقم٦م اإلقمراب
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هق محؾ ومرع قمغم أصؾ : ذم قمرف اًمٕمٚمامء قم٤ٌمرة قمـ شم٘مدير اًمٗمرع سمحٙمؿ إصؾ، وىمٞمؾ

هق إحل٤مق اًمٗمرع سم٤مٕصؾ سمج٤مُمع، : سمٕمٚمتف، وإضمراء طمٙمؿ إصؾ قمغم اًمٗمرع، وىمٞمؾ

وُمثؾ . ()"هق اقمت٤ٌمر اًمِمـلء سم٤مًمِمـلء سمج٤مُمع، وهذه احلدود يمٚمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م: وىمٞمؾ

وذًمؽ ُمثؾ أن شمريم٥م ىمٞم٤مؾًم٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم رومع ُم٤م مل يًّؿ وم٤مقمٚمف، ": ًمذًمؽ سم٘مقًمف

اؾمؿ أؾمٜمد اًمٗمٕمؾ إًمٞمف ُم٘مدًُم٤م قمٚمٞمف، ومقضم٥م أن يٙمقن ُمرومققًم٤م ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم : ومت٘مقل

اًمٗم٤مقمؾ، وم٤مٕصؾ هق اًمٗم٤مقمؾ واًمٗمرع هق ُم٤م مل يًّؿ وم٤مقمٚمف، واًمٕمّٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م هل اإلؾمٜم٤مد، 

واحلٙمؿ هق اًمرومع، وإصؾ ذم اًمرومع أن يٙمقن ًمألصؾ اًمذي هق اًمٗم٤مقمؾ، وإٟمام أضمري 

قمغم اًمٗمرع اًمذي هق ُم٤م مل يًّؿ وم٤مقمٚمف سم٤مًمٕمّٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمتل هل اإلؾمٜم٤مد، وقمغم هذا اًمٜمحق 

 .()"شمريمٞم٥م ىمٞم٤مس يمؾ ىمٞم٤مس ُمـ أىمٞم٦ًم اًمٜمحق

ويٌدو أن إٟم٤ٌمري طم٤مول ذم هذيـ اًمتٕمريٗملم إيْم٤مح ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس سمٛمٗمٝمقُمٞمف: 

آؾمت٘مرائل واًمِمٙمكم اعمٌٜمل قمغم اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م، ومتٕمريٗمف إول يتٜم٤مول حم٤ميم٤مة اًمٕمرب ذم 

أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ووٌط يمٚمامهتؿ، وومؼ ُم٤م ىم٤مل سمف أسمق قمثامن اعم٤مزين وأؿم٤مر إًمٞمف اسمـ ضمٜمك، ذم أّن ُم٤م 

ىمٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب ومٝمق ُمـ يمالُمٝمؿ، وهلذا اًم٘مٞم٤مس أمهٞمتف قمٜمده ٕن اًمٜمحق ُمٌٜمل قمٚمٞمف 

يمت٥م "وذًمؽ أٟم٤م أمجٕمٜم٤م قمغم أٟمف إذا ىم٤مل اًمٕمريب ": وٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره، ويٛمّثؾ ًمذًمؽ سم٘مقًمف

 (قمٛمرو)، وم٢مٟمف جيقز أن يًٜمد هذا اًمٗمٕمؾ إمم يمؾ اؾمؿ ُمًّٛمك شمّمح ُمٜمف اًمٙمت٤مسم٦م، ٟمحق "زيد

إمم ُم٤م ٓ يدظمؾ حت٧م طمّمـر، وإصم٤ٌمت ُم٤م ٓ يدظمؾ حت٧م احلّمـر  (أزدؿمػم)و (سمِمـر)و

سمٓمريؼ اًمٜم٘مؾ حم٤مل، ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم ؾم٤مئر اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚم٦م قمغم إؾمامء وإومٕم٤مل اًمراومٕم٦م 

                           
 .93: دع إدفة( )
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 .()"واًمٜم٤مص٦ٌم واجل٤مرة واجل٤مزُم٦م، وم٢مٟمف جيقز إدظم٤مل يمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م ٓ يدظمؾ حت٧م احلٍم

أُم٤م شمٕمريٗمف اًمث٤مين ومٞمٝمدف إمم شم٠ميمٞمد طمٙمؿ ٟمحقي ُم٘مرر، يتؿ ومٞمف إحل٤مق اًمٗمرع 

، وطمدد هلذا اًم٘مٞم٤مس ()سم٤مٕصؾ ًمٕمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝمام شمًّقغ إقمٓم٤مء اًمٗمرع طمٙمؿ إصؾ

، وىمًٛمف إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمّٚم٦م (إصؾ واًمٗمرع واًمٕمٚم٦م واحلٙمؿ)أريم٤مًٟم٤م أرسمٕم٦م 

ىمٞم٤مس قمّٚم٦م، وىمٞم٤مس ؿمٌف، وىمٞم٤مس ـمرد، وأؾمٝم٥م ذم شمقوٞمحٝم٤م ورضب : اجل٤مُمٕم٦م

 .()إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمتٗمريٕم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م

آىمؽماح ذم قمٚمؿ "وقمٜمف ٟم٘مؾ اًمًٞمقـمل يمثػًما مم٤م يمتٌف قمـ اًم٘مٞم٤مس ذم يمت٤مسمف 

 .    () ُمتًٌٕم٤م شم٘مًٞمٛمف وشمٗمريٕمف ذم هم٤مًم٥م ُم٤م ٟم٘مؾ"أصقل اًمٜمحق

 آراء افؾغقيغ ادحدثغ دم معـك افؼقاس وأمهقتف

اهتؿ اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن سم٤محلدي٨م قمـ ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء 

وُمدى أمهٞمتف ًمٚمٖم٦م، وطم٤مول سمٕمْمٝمؿ أن يّمقغ ًمف شمٕمريًٗم٤م طمديًث٤م سمح٥ًم ُم٤م يرى ًمف ُمـ 

 .أمهٞم٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٚمٖمقي

ًٓ يٌلم سمٕمض  وؾم٠مشمٜم٤مول سمٕمًْم٤م ُمـ ذًمؽ قمٜمد سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، شمٜم٤مو

 .ضمقاٟم٥م آظمتالف ًمدهيؿ ذم ىمٌقل هذا إصؾ وآهتامم سمف

 :حمؿد اخلرض حسغ- 
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ومرق حمٛمد اخلي طمًلم سملم اًم٘مٞم٤مس اعمٌٜمل قمغم آؾمت٘مراء واًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم أو 

إحل٤مق اًمٚمٗمظ سم٠مُمث٤مًمف ذم طمٙمؿ صم٧ٌم هل٤م سم٤مؾمت٘مراء يمالم "ىمٞم٤مس اًمِمٌف، ومٕمّرف إول سم٠مٟمف 

 وؾمامه ()"اًمٕمرب طمتك اٟمتٔمٛم٧م ُمٜمف ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م يمّمٞمغ اًمتّمٖمػم واًمٜم٥ًم واجلٛمع

، ٕن أصٚمف يٕمقد إمم اؾمتٜم٤ٌمط قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمٙمٚمامت اًمقاردة ذم ()اًم٘مٞم٤مس إصكم

يمالم اًمٕمرب قمغم طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م، ىم٤مقمدة ختقل اعمتٙمٚمؿ احلؼ ذم أن ي٘مٞمس قمغم شمٚمؽ اًمٙمٚمامت 

إقمٓم٤مء اًمٙمٚمؿ طمٙمؿ ُم٤م "وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمث٤مين ومٕمّرومف سم٠مٟمف . ()اًمقاردة ُم٤م يٜمٓمؼ سمف ُمـ أُمث٤مهل٤م

صم٧ٌم ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م ذم ٟمققمٝم٤م، وًمٙمـ شمقضمد سمٞمٜمٝمام ُمِم٤مهب٦م ُمع سمٕمض 

، وُمّثؾ ًمف سم٢مضم٤مزة مجٝمقر اًمٜمح٤مة شمرظمٞمؿ اعمريم٥م اعمزضمل "ىمٞم٤مس اًمتٛمثٞمؾ" وؾمامه ()"اًمقضمقه

ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم إؾمامء اعمٜمتٝمٞم٦م سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م، وإضم٤مزة ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ طمذف اًمْمٛمػم اعمجرور 

ىمْمٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل وًمدَت ذم : اًمٕم٤مئد ُمـ اًمّمٚم٦م إمم اعمقصقل ُمتك شمٕملّم طمرف اجلر، ٟمحق

: هور، أي وًمدت ومٞمٝم٤م، ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم طمذف اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد ُمـ مجٚم٦م اخلؼم إمم اعمٌتدأ، ٟمحق

 .()هذا اًمٙمت٤مب اًمقرىم٦م شم٤ًموي درمًه٤م، أي اًمقرىم٦م ُمٜمف سمدرهؿ

ـمريؼ يًٝمؾ سمف اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمٚمٖم٦م، ": ويرى أن ًمٚم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م أمهٞم٦م يمٌػمة، ٕٟمف

ووؾمٞمٚم٦م متّٙمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٜمٓمؼ سمآٓف ُمـ اًمٙمٚمؿ واجلٛمؾ دون أن شم٘مرع ؾمٛمٕمف ُمـ 

ىمٌؾ، أو حيت٤مج ذم اًمقصمقق ُمـ صح٦م قمرسمٞمتٝم٤م إمم ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اًمٚمٖم٦م أو اًمدواويـ 
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ًمْم٤مىم٧م اًمٚمٖم٦م قمغم اًمٜم٤مـمؼ هب٤م، "، وًمقٓ اًم٘مٞم٤مس ()"اجل٤مُمٕم٦م عمٜمثقر اًمٕمرب وُمٜمٔمقُمٝم٤م

 .()"ووىمع ذم ٟم٘مٞمّم٦م اًمٕمّل واًمٗمٝم٤مه٦م، وأيمثر مم٤م خيرج سمف قمـ طمًـ اًمًٛم٧م واًمرزاٟم٦م

يمام يرى أٟمف يّمح ًمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اًم٘م٤مقمدة ذم يمؾ ًمٗمظ يتٗمؼ ُمٕمٝم٤م دون أن 

ٟمتقىمػ قمغم ؾمامع ًمف، ُمتك ُم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ٟم٤مدم٦م ُمـ اؾمت٘مراء قمغم ُم٘مدار ُمـ 

صمؿ يٗمّّمؾ ذم . ()"يٗمٞمد فمٜم٤ًم ىمقًي٤م وصم٘م٦م سم٠من اًمٚمٖم٦م ضم٤مري٦م ذم ُمثٚمف قمغم رقم٤مي٦م ىم٤مقمدة"اًمٚمٖم٦م 

ُم٤م : إومٕم٤مل واعمّم٤مدر اًمتل مل يًٛمع هل٤م ومروع ذم آؿمت٘م٤مق وجيٕمٚمٝم٤م قمغم رضسملم، إول

ويؾ وويح وٟمٕمؿ : يٙمثر اؾمتٕمامًمف ذم ُمقارد يمالم اًمٕمرب ُمـ همػم أن يتّمـرومقا ومٞمف، ُمثؾ

ويذر وُم٤م يامصمٚمٝم٤م، ويرى أن قمدم شمّمـريٗمٝمؿ هل٤م ُمع يمثرة شمردده٤م ذم حم٤موراهتؿ 

وم٘مد أشمك "وخم٤مـم٤ٌمهتؿ دًمٞمؾ قمغم ُم٘مّمدهؿ إلسم٘م٤مئٝم٤م قمغم هٞمئتٝم٤م، وأّن ُمـ شمّمـرف ومٞمٝم٤م 

هب٤م قمغم وضمف ىمّمد اًمٕمرب إمم شمريمف، واًمٜم٤مـمؼ سمام ي٘مّمدون إمم إمه٤مًمف ٟم٤مؾم٩م قمغم همػم 

ُم٤مٓ يٙمثر ذم خم٤مـم٤ٌمهتؿ، طمتك يًتٗم٤مد ُمـ : واًمث٤مين. ()"ُمٜمقاهلؿ، وٟم٤مـمؼ سمٖمػم هلجتٝمؿ

وروده هبٞمئ٦م واطمدة أهنؿ ىمّمدوا إمم شمرك شمٍميٗمف، ويرى أٟمف يّمح أن ٟمتٍمف ذم هذا 

، ...اًمٜمقع ومٜمِمتؼ ُمٜمف اؾمؿ وم٤مقمؾ أو اؾمؿ ُمٗمٕمقل أو أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ أو اؾمؿ ُمٙم٤من أو 

وٟمجري ىم٤مقمدة آؿمت٘م٤مق قمٚمٞمف وإن مل يٌٚمٖمٜم٤م أو يٌٚمغ اًمقاوٕملم ًمٚم٘مقاقمد أن اًمٕمرب 

                           
 .25:  افسابؼ()

 . افسابؼ()

 .69:  دراشات دم افعربقة وتارخيفا()

 .70:  افسابؼ()



 

 

 .()شمٚمٗمٔمقا ومٞمف قمغم وومؼ اًم٘م٤مقمدة

وأسمدى رأيف ذم قمٚمؾ اًم٘مٞم٤مس اًمتل يذيمره٤م اًمٜمح٤مة سمدقمقى أن اًمٕمرب راقمتٝم٤م 

 :()وسمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م، ومجٕمٚمٝم٤م صمالصم٦م أىم٤ًمم

حتريؽ سمٕمض : ُم٤م ي٘مرب ُم٠مظمذه ويتٚم٘م٤مه اًمٜمٔمر سم٤مًم٘مٌقل، وُمـ أُمثٚمتف: إول

احلروف اًم٤ًميمٜم٦م ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم، وطمذف أطمد احلروملم اعمتامصمٚملم سمٓمٚم٥م 

 .اخلٗم٦م

ُم٤م يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٗمروٞم٤مت اًمتل ٓ شمرىمك إمم أن شمقوع حمّؾ اًمٕمٚمؿ أو : اًمث٤مين

إذا  (سمٕمد)و (ىمٌؾ)اًمٔمـ اًم٘مري٥م ُمٜمف، وٓ ُيًتٓم٤مع رده٤م قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م، يمام ذم وضمف سمٜم٤مء 

إهنام ؿم٤مهب٤م احلرف ذم اطمتٞم٤مضمٝمام إمم ُمٕمٜمك اعمحذوف : ىمٓمٕم٤م قمـ اإلو٤موم٦م ًمٗمًٔم٤م، إذ ىم٤مًمقا

إن هذه اًمٕمٚم٦م صم٤مسمت٦م قمٜمد ذيمر اعمْم٤مف إًمٞمف، ومٚمامذا مل يرشمٌط : وهق اعمْم٤مف إًمٞمف، وم٢مذا ىمٞمؾ

فمٝمقر اإلو٤موم٦م اًمتل هل ُمـ ظمقاص إؾمامء أسمٕمده٤م : هب٤م أصمره٤م وهق طمٙمؿ اًمٌٜم٤مء، ىم٤مًمقا

ُم٤م سم٤مهلؿ سمٜمقا : قمـ ؿمٌف احلرف، ومٕم٤مدت إمم أصٚمٝم٤م اًمذي هق اإلقمراب، وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿ

إن : اعمقصقًم٦م ومٞمام إذا أو٤مومقه٤م ذم اًمٚمٗمظ وطمذومقا صدر صٚمتٝم٤م، ومٝمذا يرد ىمقًمٙمؿ (أّي )

فمٝمقر اإلو٤موم٦م يٌٕمد قمـ ؿمٌف احلرف ٕهن٤م ُمـ ظمقاص إؾمامء؟ أضم٤مسمقا سم٠من اًمٕمرب 

ذم طمٙمؿ  (أي)ُمٜمزًم٦م صدر اًمّمٚم٦م اعمحذوف ومّم٤مرت  (أّي )أٟمزًمقا اعمْم٤مف إًمٞمف ذم سم٤مب 

. ُمـ اًمٌٜم٤مء (سمٕمد)و (ىمٌؾ)اعم٘مٓمقع قمـ اإلو٤موم٦م ذم اًمٚمٗمظ، ومتًتحؼ ُم٤م اؾمتح٘متف 

وٓ يًٕمؽ سمٕمد هذا إٓ أن شمًّؾ ": ويٕم٘م٥م اًمِمٞمخ قمغم هذا اعمث٤مل همػم راٍض سمف ومٞم٘مقل

                           
 .71، 70: افسابؼ:  يـظر()

 .75، 74: افسابؼ:  يـظر()



 

 

 .()"يدك ُمـ هذه اعمج٤مدًم٦م، وشمٜمٗمّمؾ ُمٜمٝم٤م وًمٞمس ذم ذهٜمؽ أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ

ُم٤م جيري ومٞمف سمٕمض اًمٜمح٤مة قمغم ُم٤م يِمٌف اًمتخٞمٞمؾ، ويذيمر اًمِمٞمخ ُمـ : اًمث٤مًم٨م

، اًمتل ختتص ذم أصؾ اؾمتٕمامهل٤م سم٤مًمدظمقل قمغم "هؾ"أُمثٚم٦م هذا اًم٘مًؿ، أداة آؾمتٗمٝم٤مم 

إومٕم٤مل، وىمد خترج قمـ هذا إصؾ ومتدظمؾ قمغم ُمٌتدأ ظمؼمه اؾمؿ، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمدظمؾ 

 إذا مل شمر "هؾ"ٕن : قمغم ُمٌتدأ ظمؼمه ومٕمؾ، طمٞم٨م قمٚمؾ سمٕمض اًمٜمح٤مة ًمذًمؽ سم٘مقهلؿ

اًمٗمٕمؾ ذم طمّٞمزه٤م شمًّٚم٧م قمٜمف ذاهٚم٦م، وإن رأشمف ذم طمٞمزه٤م طمٜم٧ّم إًمٞمف ًم٤ًمسمؼ إًمٗم٦م ومٚمؿ 

وقمٚمؼ اًمِمٞمخ قمغم هذا اًم٘مقل شمٕمٚمٞمً٘م٤م ًمٓمٞمًٗم٤م يقطمل سمرومض . شمرض طمٞمٜمئذ إٓ سمٛمٕم٤مٟم٘متف

ويمالم هذا اًمٜمحقي، وهق ي٘مرر طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م، ٓ خيتٚمػ ": هذه اًمٕمٚم٦م وأُمث٤مهل٤م وم٘م٤مل

 :قمـ ىمقل اًمِم٤مقمر وهق يًٌح ذم جل٩م ُمـ اخلٞم٤مل

 ُمٚمٞمح٦م قمِم٘م٧م فمًٌٞم٤م طمقى طمقًرا          ومٛمذ رأشمف ؾمٕم٧م ومقًرا خلدُمتف

 ()"يَمَٝمْؾ إذا ُمــ٤م رأت ومـٕماًل سمحٞمـّزه٤م         طمـٜم٧م إًمٞمف ومل شمـرض سمٗمرىمتف

 :إبراهقؿ أكقس- 

ًم٧ًم أقمرف ُمّمٓمٚمًح٤م ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمدراؾم٦م ": ي٘مقل إسمراهٞمؿ أٟمٞمس

اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ىمد ُأدء ومٝمٛمف وُأدء اؾمتٕمامًمف سم٘مدر ُم٤م ُأدء ومٝمؿ واؾمتٕمامل 

، ُمٌّٞمٜم٤ًم أّن اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، فمؾ ُمقوع اجلدل ()"اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي"ُمّمٓمٚمح 

ُمٜمٝمؿ ُمـ يْمٞمؼ دائرشمف وي٘مّمـر اؾمتٕمامًمف "واخلّمقُم٦م سملم اًمٚمٖمقيلم ذم يمؾ اًمٕمّمقر، 

وآًمتج٤مء إًمٞمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ يقؾمع هذه اًمدائرة همػم ُم٤ٌمل سم٠مىمقال اعمتزُمتلم ُمـ 

                           
 .74:  دراشات دم افعربقة وتارخيفا()

 .75:  دراشات دم افعربقة وتارخيفا()

 .17:  مـ أرسار افؾغة()



 

 

 سملم قمٚمامء ()، وأن هذا اجلدل اًم٘مديؿ طمقل اًم٘مٞم٤مس يتٙمرر  ذم هذا اًمٕمّمـر()"اًمٚمٖمقيلم

: اًمٕمرسمٞم٦م، وظم٤مص٦م ُمٜمذ إٟمِم٤مء جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمؿ يٜم٘مًٛمقن ومٞمف أيًْم٤م إمم ومري٘ملم

 .()ومريؼ اعمجدديـ وومريؼ اعمح٤مومٔملم

ُم٘م٤مرٟم٦م يمٚمامت سمٙمٚمامت، أو صٞمغ سمّمٞمغ، أو "وقمرف اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي سم٠مٟمف 

 . ()"اؾمتٕمامل سم٤مؾمتٕمامل، رهم٦ٌم ذم اًمتقؾمع اًمٚمٖمقي، وطمرًص٤م قمغم اـّمراد اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م

 :ىمد ُمّر ذم اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م سمٕمدة دٓٓت هل" اًم٘مٞم٤مس"وذيمر أن ُمّمٓمٚمح 

دًٓمتف قمغم ووع إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٖم٦م، أو ووع اًم٘مقاقمد ًمتٚمؽ اًمٜمّمقص - 

اًمتل اٟمحدرت إمم  قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، صمؿ يِمػم إمم أن ؾمٞمٌقيف طملم اؾمتٕمٛمؾ ذم يمت٤مسمف 

مل يٙمـ يٕمٜمل أيمثر ُمـ أّن فم٤مهرة ُم٤م ُمـ فمقاهر اًمٚمٖم٦م، روي هل٤م " "ُمّمٓمٚمح اًم٘مٞم٤مس"

 .()"قمـ اًمٕمرب ىمدر ُمـ إُمثٚم٦م يٙمٗمل ٕن شمقوع هل٤م ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م

اؾمتٜم٤ٌمط رء ضمديد ذم اًمٚمٖم٦م مل يًٛمع قمـ اًمٕمرب، ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ُم٤م شمٙمٚمٛمقا سمف، - 

وهق يرى أن هذا . ()ويٙمقن هذا آؾمتٜم٤ٌمط ذم صقرة صٞمغ أو دٓٓت أو شمرايمٞم٥م

اًم٘مٞم٤مس هق اًم٘مٞم٤مس اًمٓمٌٞمٕمل اعمٕمٝمقد ذم يمؾ اًمٚمٖم٤مت، واًمذي شمٜمٛمق سمف ُم٤مدة اًمٚمٖم٦م وشمتًع 

وىمد ضم٤مء شمٕمريٗمف ًمٚم٘مٞم٤مس . ()ومت٤ًمير اًمتٓمقر آضمتامقمل وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ دمديد ذم اًمٚمٖم٦م

 .اًمٚمٖمقي ُمٓم٤مسمً٘م٤م هلذه اًمدًٓم٦م

                           
 .16:  افسابؼ()

 .دم مـتصػ افؼرن افعؼيـ:  كّص بؼقفف()

 .16: مـ أرسار افؾغة()

 .8:  مـ أرسار افؾغة()

 .18:  افسابؼ()

 .19، 18: افسابؼ:  يـظر()

 .15:  افسابؼ()



 

 

 اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس قمٛمٚم٧م اًمٜمّم٥م "ٓ"إن : اًم٘مٞم٤مس عمجرد اعمِم٤مهب٦م، ٟمحق ىمقهلؿ- 

 يٗمٞمد اًمتقيمٞمد، "إنّ " اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس و"ٓ"، ٕن يماًل ُمـ "إنّ "ذم اؾمٛمٝم٤م ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم 

. ()ذم شمٕمٚمٞمالهتؿ ًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم- اعمت٠مظمرون ُمٜمٝمؿ-وىمد اؾمتٖمٚمف اًمٜمح٤مة وظم٤مص٦م 

 .()"اًم٘مٞم٤مس اعمّمٜمقع"ويٓمٚمؼ إسمراهٞمؿ أٟمٞمـس قمغم هذا اًمٜمـقع ُمـ اًم٘مٞم٤مس اؾمؿ 

يمام ذيمر أن ًمٚم٘مٞم٤مس أمهٞم٦م يمٌػمة ذم اًمٚمٖم٦م، ٕٟمف إؾم٤مس اًمذي ٟمٌٜمل قمٚمٞمف ُم٤م 

ٟمًتٜمٌٓمف ُمـ ىمقاقمد ذم اًمٚمٖم٦م، أو صٞمغ ذم يمٚمامهت٤م، أو دٓٓت ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمٝم٤م، وهق 

قمٜمده سمٛمث٤مسم٦م اعمٙمٞم٤مل أو اعمٞمزان اًمذي يٌلم ًمٜم٤م اًمّمحٞمح ُمـ اًمزائػ، وُم٤م ي٘مٌؾ وُم٤م 

 .()يرومض

ويرى إسمراهٞمؿ أٟمٞمس ىمٌقل آطمتج٤مج سم٠مىمقال اعمقًمديـ واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، 

، ويٜم٤مدي سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي ذم ()ويّمػ اًمراومْملم ًمذًمؽ سم٤معمتزُمتلم أو اعمح٤مومٔملم

 .( )ذم هذا اًمٕمٍم، ًمٚمٛمقصمقق هبؿ ُمـ اًمٚمٖمقيلم وإدسم٤مء واًمِمٕمراء اعمجدديـ

 :متام حسان- 

٤من أن ُمّمٓمٚمح  ًّ  ىمد شمًـّرب إمم اؾمتٕمامل اًمٜمح٤مة قمـ "اًم٘مٞم٤مس"يرى مت٤مم طم

، وأّن اسمـ أيب إؾمح٤مق احلْمـرُمـل ()اعمتٙمٚمٛملم ُمـ ـمريؼ اًمٗم٘مٝم٤مء، وم٤مؾمتٌدًمقه سم٤مٟٓمتح٤مء

 اًمتٓمٌٞم٘مل اًمذي وؾمٛمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م "آٟمتح٤مء"هق اًمذي طمقل اًمٜمحق ُمـ ـم٤مسمع 

                           
 .20، 19:   افسابؼ()

 .14:  افسابؼ()

 .8: مـ أرسار افؾغة:  يـظر()

 .13:  افسابؼ()

 .46:  افسابؼ()

 .178: إصقل:  يـظر()



 

 

 إمم اًمٓم٤مسمع اًمٜمٔمري اًمذي يتًؿ سم٘مٞم٤مس طمٙمؿ "اٟمح هذا اًمٜمحق ي٤م أسم٤م إؾمقد": سم٘مقًمف

 .()همػم اعمًٛمقع قمغم طمٙمؿ اعمًٛمقع اًمذي ذم ُمٕمٜم٤مه

٤من اًم٘مٞم٤مس اًمذي قمرومف اًمٜمح٤مة إمم ٟمققملم، إول ًّ اًم٘مٞم٤مس : وي٘مًؿ مت٤مم طم

، ()آؾمتٕمامزم، وُمٕمٜم٤مه اٟمتح٤مء يمالم اًمٕمرب، وٓ يٕمّده ٟمحًقا وإٟمام يراه  شمٓمٌٞمً٘م٤م ًمٚمٜمحق

اًم٘مٞم٤مس أظمر هق اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي اًمذي : واًمث٤مين. ()ويًٛمٞمف أيًْم٤م سم٘مٞم٤مس إٟمامط

، وهق اًمٜمحق "محؾ همػم اعمٜم٘مقل قمغم اعمٜم٘مقل إذا يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه": قمّرومف إٟم٤ٌمري سم٘مقًمف

 .()يمام يراه اًمٜمح٤مة، وُيًٛمك سم٘مٞم٤مس إطمٙم٤مم

وأؿم٤مر مت٤مم إمم إمهٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس ذم قمٚمؿ اًمٜمحق، طمٞم٨م يٛمثؾ اجل٤مٟم٥م 

اًمتٓمٌٞم٘مل عمٌدأ احلتٛمٞم٦م اًمذي جيؼم اًمٜم٘مص ذم آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص، ويٛمٜمح اًمٕمٚمؿ صٗم٦م 

وسملّم أن اًم٘مٞم٤مس اًمذي ظمٚمص إًمٞمف اًمٜمح٤مة سمٕمد اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص هق اًمذي . ()اًمِمٛمقل

اًمذي يّمٚمح أن يٙمقن ُمٜمٝمًج٤م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، ٕٟمف يقاومؼ ُم٤م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن قمٚمٞمف 

دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمقصٗمٞم٦م، وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف اًم٤ٌمطم٨م ذم ُمٕم٤مجلتف ًمٚمٖم٦م 

، أُم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي اًمذي يتخذ ُمـ اًم٘م٤مقمدة ()ُمٕم٤مجل٦م ُمقوققمٞم٦م ٓ ذاشمٞم٦م ومٞمٝم٤م

اًمٜمحقي٦م ُمٕمٞم٤مًرا ًمٚمخٓم٠م واًمّمقاب، واًمذي اشمٌٕمف اًمٜمح٤مة سمٕمد اٟمتٝم٤مء زُمـ آطمتج٤مج 

اًمٚمٖمقي، ومال يّمٚمح أن يٙمقن ُمٜمٝمًج٤م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، ٕٟمف ٓ يٛمٜمع شمٕم٤مرض اًمٜمت٤مئ٩م 
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 .وٓ ي٘مقم قمغم آؾمت٘مراء واًمقصػ

ذم إصمراء اًمٚمٖم٦م واًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م،  (اًمتٓمٌٞم٘مل)وىمد اهّتؿ سمٌٞم٤من أصمر اًم٘مٞم٤مس آؾمتٕمامزم 

 :وذيمر ًمذًمؽ ضمقاٟم٥م قمّدة، ُمٜمٝم٤م

أٟمف يٗمتح أُم٤مُمٜم٤م سم٤مًمٜمٛمط اًمقاطمد مجاًل ٓ طمّمـر هل٤م، وهذا يدّل قمغم اًم٘مّقة - 

 .()اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمٚمٜمحق، ويقوح أٟمف صٜم٤مقم٦م ٓ ُمٕمروم٦م

أٟمف هق اًمذي ٟمٙمت٥ًم سمف أؾم٤مًمٞمٌٜم٤م ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتٙمٚمؿ، طمٞم٨م إن إؾمٚمقب - 

اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح اًمذي يٓمٌع اًمِمخّمٞم٦م اًمٙم٤مشم٦ٌم أو اًمٜم٤مـم٘م٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜم٤م، هق ٟمتٞمج٦م 

ًمتٗم٤مقمؾ آٓف اًمؽمايمٞم٥م اًمٗمّمحك اًمتل طمٗمٔمٝم٤م صمؿ ٟمًٞمٝم٤م، وىمد اٟمٓمٌٕم٧م هل٤م ذم قم٘مٚمف آًمٞم٦م 

 .()شمريمٞمٌٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ويم٤من ًمف ُمٜمٝم٤م أؾمٚمقب ظم٤مص، يٛمت٤مز سمف قمـ همػمه طمديًث٤م ويمت٤مسم٦م

أٟمف وؾمٞمٚم٦م يم٥ًم اًمٚمٖم٦م ذم اًمٓمٗمقًم٦م، ٕن ًمٚمٓمٗمؾ ُمٚمٙم٦م ومٓمري٦م دمٕمؾ ذم اؾمتٓم٤مقمتف - 

أن يٙمت٥ًم اًمٚمٖم٦م اًمتل يًٛمٕمٝم٤م ُمـ طمقًمف، سمقاؾمٓم٦م اؾمتْمامر ٟمٔم٤مُمٝم٤م وشمِمـرب ـمرق 

أن اًمٓمٗمؾ يٜمِمئ ىم٤مقمدة اًمت٠مٟمٞم٨م سم٤مًمت٤مء ىمٌؾ ىمقاقمد اًمت٠مٟمٞم٨م سم٤مًمٕمالُم٤مت : شمريمٞمٌٝم٤م، وُمـ ذًمؽ

وىمد يٓمٌ٘مٝم٤م ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ُم٤مٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف، ... يمٌػم ويمٌػمة، ـمقيؾ وـمقيٚم٦م : إظمرى، ُمثؾ

 .()أمحرة وأيمؼمة، وٟمحقمه٤م: (أيمؼم)و (أمحر)ومٞم٘مقل ُمثاًل ذم ُم١مٟم٨م 

 :ظع أبق ادؽارم- 

يذيمر قمكم أسمق اعمٙم٤مرم أّن أىمدم ُمـ يٜم٥ًم إًمٞمف اًمقًمقع سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمـ ُمت٘مدُمل 

اًمٜمح٤مة هق قمٌداهلل سمـ أيب إؾمح٤مق احلْمـرُمـل، وأن جمٛمؾ اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م 
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 :()اًمٜمح٤مة وشمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمرواة وؾمّجٚمٝم٤م اعم١مرظمقن قمٜمف شمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘متلم ُمٝمٛمتلم

أن ًمٕمٌداهلل سمـ أيب إؾمح٤مق دوًرا سم٤مًمغ إمهٞم٦م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ٓقمتامده : إومم

 ."سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي"قمغم ُم٤م قُمرف 

أن دوره ذم اًم٘مٞم٤مس هق دور اعمًـرف ومٞمف وًمٞمس دور اعمٌتٙمر ًمف، مم٤م يدل : اًمث٤مٟمٞم٦م

قمغم أن اًمٜمحق ىمد قمرف ُم٤م يًٛمك سم٤مًم٘مٞم٤مس ىمٌٚمف، وأن اًمٜمح٤مة يم٤مٟمقا ي٠مظمذون سمف ُمٜمٝمًج٤م 

 .ىمٌؾ أن ينف هق ومٞمف

 مل يٌؼ قمغم ُمٗمٝمقُمف ذم قمّمـر اسمـ أيب إؾمح٤مق، وإٟمام أظمذ "اًم٘مٞم٤مس"صمؿ يٌلم أن 

شمٓمقر ـمٌٞمٕمل "يتٖمػم ُمع شمٕم٤مىم٥م إضمٞم٤مل اًمتل شمٚمتف ُمـ اًمٕمٚمامء، ويّمػ ذًمؽ سم٠مٟمف 

ٕن حمقر هذا اًم٘مٞم٤مس ذم إؾم٤مس، هق - ذم ٟمٔمره-، ومٝمق ـمٌٞمٕمل ()"وًمٙمٜمف همػم ؾمٚمٞمؿ

ىمٞم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمص ُمـ فمقاهر شمريمٞمٌٞم٦م إمم اًمٔمقاهر اًمؽميمٞمٌٞم٦م اًمِم٤مئٕم٦م واعمٓمردة، أي 

ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٜمص سمام يًٚمؿ إًمٞمف آؾمت٘مراء ًمٚمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م، صمؿ طملم شمٓمقر 

وأُم٤م أن هذا اًمتٓمقر . ()ُمْمٛمقن اًم٘مٞم٤مس أصٌح ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شم٘م٤مس إًمٞمف اًمٜمّمقص

متتد قمـ اًم٘مّمقر اعمٜمٓم٘مل "همػم ؾمٚمٞمؿ، ومألّن ٟمت٤مئ٩م اًم٘مٞم٤مس سمٛمٗمٝمقُمف اجلديد اعمتٓمقر 

ًمٚمٖم٦م وحم٤موًم٦م ـمرد ىمقاقمده٤م، وُمـ صمؿ وم٢مهن٤م شمرومض إظمذ سمٜمّمقص صم٤مسمت٦م وفمقاهر 

 .()"ُمٓمردة، عمجرد خم٤مًمٗمتٝم٤م عم٤م يًٚمؿ إًمٞمف اعمٜمٓمؼ اًم٘مٞم٤مد ُمـ أطمٙم٤مم

 ذم "اًم٘مٞم٤مس"وخيٚمص قمكم أسمق اعمٙم٤مرم ذم دراؾمتف إمم أن اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح 
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يرشمٙمز قمغم ُمدى ": اًمٌح٨م اًمٜمحقي يتاميز إمم ُمدًمقًملم خيتٚمٗم٤من مت٤مم آظمتالف، أوهلام

اـمراد اًمٔم٤مهرة ذم اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م ُمروي٦م أو ُمًٛمققم٦م، واقمت٤ٌمر ُم٤م يٓمرد ُمـ هذه 

، وُمـ ()"اًمٔمقاهر ىمقاقمد يٜمٌٖمل آًمتزام هب٤م وشم٘مقيؿ ُم٤م يِمّذ ُمـ ٟمّمقص اًمٚمٖم٦م قمٜمٝم٤م

ـمٌٞمٕم٦م هذا اًم٘مٞم٤مس أٟمف يرومض إظمذ سم٤مًمٔمقاهر اًمِم٤مّذة، وسم٤مًمٜمّمقص اًمتل حتٛمٚمٝم٤م ُمٝمام 

أٟمف قمٛمٚمٞم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م يتؿ ومٞمٝم٤م إحل٤مق أُمر ُم٤م سمآظمر عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ": وصم٤مٟمٞمٝمام. ()يم٤من ُمّمدره٤م

، وسمِمٙمؾ آظمر، وم٢مٟمف يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ ()"ؿمٌف أو قمّٚم٦م، ومٞمٕمٓمل اعمٚمحؼ طمٙمؿ ُم٤م أحلؼ سمف

ىمٞم٤مس اًمٜمّمقص، : اًم٘مٞم٤مس قمٜمده سمح٥ًم ٟمقع اعم٘مٞمس قمٓمًٗم٤م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ، إمم ىمٞم٤مؾملم

 .وىمٞم٤مس اًمٔمقاهر أو إطمٙم٤مم

وم٘مٞم٤مس اًمٜمّمقص هق اًمذي يتؿ ومٞمف إحل٤مق اًمّمٞمغ واعمٗمردات همػم اعمٜم٘مقًم٦م 

وُمـ ظمالًمف يتؿ شمٜمقيع أؿمٙم٤مل آؿمت٘م٤مق وإسمٜمٞم٦م مم٤م مل . سم٤مًمّمٞمغ واعمٗمردات اعمٜم٘مقًم٦م

شمتٜمقع ُمِمت٘م٤مشمف ومل شمتٕمدد ُم٤ٌمٟمٞمف، وًمذًمؽ ومٝمق ُيَٕمدُّ إؾمٚمقب اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي شمٚمج٠م إًمٞمف 

 .()اًمٚمٖم٦م ًمزي٤مدة صمروهت٤م اًمٚمٖمقي٦م، وشمٜمٛمٞمتٝم٤م شمٚمٌٞم٦م حل٤مضم٤مت اعمجتٛمع اعمتٖمػمة واعمتٜم٤مُمٞم٦م

وأُم٤م ىمٞم٤مس اًمٔمقاهر أو إطمٙم٤مم، ومٝمق اًمذي شم٘م٤مس ومٞمف إطمٙم٤مم قمغم إطمٙم٤مم، 

أي أٟمف ىمٞم٤مس قمغم اًم٘مقاقمد ٓ قمغم اًمٜمّمقص، وأٟمقاقمف يمثػمة، ويرده٤م أسمق اعمٙم٤مرم إمم 

ىمٞم٤مس اعمٕمروف اعمّٓمرد قمغم : حتديد يمؾ ُمـ اعم٘مٞمس و اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ذم أرسمٕم٦م أُمقر هل
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اعمٕمروف اعمٓمّرد، وىمٞم٤مس اعمجٝمقل قمغم اعمٕمروف، وىمٞم٤مس اعمٕمروف قمغم اعمِمٙمقك ذم 

 .()صمٌقشمف، وىمٞم٤مس اعمِمٙمقك ومٞمف قمغم اعمِمٙمقك ومٞمف

 :حمؿد ظقد- 

 ()"ىمٞم٤مس إُمثٚم٦م قمغم اًم٘م٤مقمدة"يرى حمٛمد قمٞمد أن اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمحق يٕمٜمل 

، ّٕن "محؾ همػم اعمٜم٘مقل قمغم اعمٜم٘مقل إذا يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه": وًمذًمؽ قمرومف إٟم٤ٌمري سم٘مقًمف

شمٕمتؼم "اعمٜم٘مقل اعمٓمرد يٕمتؼم ىم٤مقمدة، صمؿ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م، أي أن اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٜمحق 

 .()"طمٙماًم ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مس جي٥م أن خيْمع هل٤م يمؾ إُمثٚم٦م

ًمف ُمٕمٜمٞم٤من، اعمٕمٜمك إول يٕمٜمل - ذم رأيف-واًم٘مٞم٤مس اًمقارد ذم يمت٥م اًمٜمح٤مة 

إطمٙم٤مم اًمٜمحقي٦م اًمتل شمّمدق قمغم اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م اًمقاردة سمٓمري٘م٦م واطمدة إذ شم١مظمذ 

. "اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي"ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة، صمؿ شمٕمٛمؿ قمغم اًمٜمّمقص اًمتل مل شمرد، ويًٛمٞمف 

هذا احلٙمؿ : واعمٕمٜمك اًمث٤مين يٕمٜمل ىمٞم٤مس أطمٙم٤مم قمغم أطمٙم٤مم ًمٜمقع ُمـ اعمِم٤مهب٦م، ومٞم٘م٤مل

، ٕٟمف يرى أن ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمف "اًم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مكم"يمذا، ٕٟمف ُمِم٤مسمف أو ىمٞم٤مس قمغم يمذا، ويًٛمٞمف 

 .()دوًرا ذم قم٘مد اعمِم٤مهب٦م وإىم٤مُم٦م اًمّمٚم٦م سملم إطمٙم٤مم

وهق ممـ ي١ميد أن ومٙمرة اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي سمٛمٕمٜم٤مه٤م إول اًمذي ذيمره ىمد وضمدت 

، ُمع وصٗمف أسمح٤مث اًمٜمحق طمٞمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م (3)ُمتٙم٤مُمٚم٦م اعمٕمٜمك"ُمٜمذ سمداي٦م اًمٜمحق 
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، وأن اًمتقؾمع اًمذي طمدث سمٕمد ذًمؽ ذم ُمٗمٝمقم اًم٘مٞم٤مس يم٤من ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمٗمٙمرة ()"وؾم٤مذضم٦م

 .()واعمٖم٤مٓة ومٞمٝم٤م ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ واًمتٗمٙمػم ُمع شمقؾمع إسمح٤مث اًمٜمحقي٦م وشمِمٕمٌٝم٤م

ويدًمؾ قمغم هذا آؾمتدٓل، سم٘مقة متّٙمـ ومٙمرة اًم٘مٞم٤مس ُمـ ٟمٗمس قمٌداهلل سمـ أيب 

إؾمح٤مق، ومٞمام ُروي ُمـ ُمقاىمػ ًمف، وظم٤مص٦م ُمع اًمٗمرزدق، طمٞم٨م يم٤من يرُمٞمف سم٤مإلؾم٤مءة 

 عم٤م "ويمذًمؽ ىمٞم٤مس اًمٜمحق ذم هذا اعمقوع": حمتٙماًم إمم ُم٤م يٛمٚمٞمف قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس سم٘مقًمف

 :ؾمٛمٕمف ي٘مقل

 ُمًت٘مٌٚملم ؿمامل اًمِم٤مم شميسمٜم٤م       سمح٤مص٥م يمٜمديػ اًم٘مٓمـ ُمٜمثقر

 قمغم قمامئٛمٜم٤م شُمٚم٘مـك وأرطمـٚمٜمـ٤م        قمغم زواطمػ شُمـزضمـك خُمُّٝم٤م ريرِ 

 .()وطمّ٘مٝم٤م اًمْمؿ (رير)سمجر يمٚمٛم٦م 

: قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمف ( هـ182ت)ويمذًمؽ ُمقىمٗمف ُمع شمٚمٛمٞمذه يقٟمس سمـ طمٌٞم٥م 

قيؼ)هؾ ي٘مقل أطمد : ، عم٤م ؾم٠مًمف"قمٚمٞمؽ سم٤ٌمب ُمـ اًمٜمحق يٓمرد ويٜم٘م٤مس"  .( )(اًمّمَّ

يمام يرى حمٛمد قمٞمد أن اًمٜمح٤مة ُمع اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم وضمقد اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمحق، إٓ أن 

ٟمٔمرهتؿ إًمٞمف ىمد اوٓمرسم٧م اوٓمراسًم٤م ؿمديًدا: ٓظمتالومٝمؿ ومٞمام ُي٘مٞمٛمقن قمٚمٞمف ىمٞم٤مؾمٝمؿ ُم٤م 

 :()مه٤م- ذم ٟمٔمره-، وأسمرز ُمٔمٝمريـ هلذا آوٓمراب ()سملم إصم٤ٌمت أو ٟمٗمل، ويمثرة أو ىمّٚم٦م
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وضمقد ىمٞم٤مس واطمد ٓ شم١ميده اًمٜمّمقص اعمًٛمققم٦م، ومٞمٜمٙمره سمٕمض اًمٜمح٤مة - 

 .ُمًتدًملم سمتٚمؽ اًمٜمّمقص

شمٕم٤مرض إىمٞم٦ًم، سم٠من يٙمقن ًمألُمر اًمقاطمد ىمٞم٤مؾم٤من أو أيمثر، وختتٚمػ ٟمٔمرة - 

 .اًمٜمح٤مة ًمٙمؾ ىمٞم٤مس ُمٜمٝم٤م، ويمٚمٝم٤م صحٞمح ذم ٟمٔمرهؿ

وأُم٤م اًم٥ًٌم ذم طمّمقل هذا آوٓمراب ومػمضمٕمف إمم أُمقر شمتٕمٚمؼ سمِمخّمٞم٦م 

اًمٜمح٤مة، سمٕمْمٝم٤م يتٕمٚمؼ سمجٝمقدهؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمِمقاهد وإصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م: أو ٟمٗمٞمف 

قمٜمد قمدم اعمٕمروم٦م هب٤م، وسمٕمْمٝم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓظمتالف ذم ومٝمٛمٝم٤م وإقمراهب٤م وومتح سم٤مب 

اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م أو إصم٤ٌمهت٤م دون ىمٞم٤مس، وسمٕمْمٝم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٔمرهتؿ إمم ُمـ روي٧م قمٜمف ُمـ 

 .()طمٞم٨م اًمث٘م٦م سمف أو صح٦م قمرسمٞمتف

ويٛمّٞمز حمٛمد قمٞمد سملم اًم٘مٞم٤مس اًمذي يتخذ اًم٘م٤مقمدة أؾم٤مؾًم٤م ًمف وسملم آؾمت٘مراء، 

ومػمومض ىمٞم٤مس اًم٘م٤مقمدة: ٕٟمف يرى أن اخت٤مذ اًم٘م٤مقمدة أؾم٤مؾًم٤م صمؿ ومروٝم٤م قمغم اعمٗمردات، 

قمٛمٌؾ جي٤مذم اًمروح اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، إذ يٌدأ ُمـ اًمٜمٝم٤مي٦م وي٘مقم قمغم اًمتحّٙمؿ، 

واًمتحّٙمؿ ٓ يتٗمؼ ذم ـمٌٞمٕمتف ُمع اًمروح اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٚمٖم٦م  ُمـ طمٞم٨م إهن٤م ٟمِم٤مط ًمألومراد 

ٓ ختْمع دائاًم ًمٚم٘مٞم٤مس، وًمذًمؽ شمٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٔمقاهر اعمتٗمردة اًمتل ٓ ختْمع ًم٘م٤مٟمقن 

، وي١ميد آؾمت٘مراء، ويرى ومٞمف اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح اًمذي يتًؿ سم٤مًمت٤ًمُمح ويٌدأ ُمـ ()ُمٓمرد

شمٕمٌػم قمـ اًمًٚمقك اًمٚمٖمقي اًمذي سمدأت ومٞمف - ذم ٟمٔمره - طمٞم٨م جي٥م اًمٌدء، وم٤مٓؾمت٘مراء 

اًمٔم٤مهرة اعمًت٘مرأة وم٘مط، وأُم٤م اًم٘م٤مقمدة اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م ومٝمل شمٕمٌػم قمام اؾمت٘مرئ وُم٤م يٛمٙمـ أن 
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ُيًت٘مرأ، وسمذًمؽ متثؾ طمٙماًم ُمٓمٚمً٘م٤م طم٤مًدا يتٕمدى طمدود اظمتّم٤مصف، وشمّمٌح ذات ـم٤مسمع 

 .()ُمٕمٞم٤مري ٓ وصٗمل، قمغم ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف احل٤مل ذم اعمالطمٔم٦م آؾمت٘مرائٞم٦م

وي١ميمد هذا اًمٗمرق سمٌٞم٤من ُمقىمػ يمؾٍّ ُمٜمٝمام دم٤مه سمٕمض اًمّمقر اًمٚمٖمقي٦م اجلديدة 

اًمتل شمرد ذم اًمٚمٖم٦م وٓ شمتٗمؼ ُمع اًمٜمامذج اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘مقاقمد، طمٞم٨م ي٘مػ آؾمت٘مراء ُمٜمٝم٤م 

ُمقىمًٗم٤م ُمتقاوًٕم٤م ومٞمٕمؽمف هب٤م، أُم٤م اًم٘مٞم٤مس وم٢مٟمف يٗمرض قمٚمٞمٝم٤م ساُمتف ويتٜم٤موهل٤م سم٤مًمتٖمٞمػم 

 .      ()واًمت٠مويؾ أو يًٛمٞمٝم٤م سم٤مًمِمذوذ

 :ـّمل بؼ- 

يِمػم يمامل سمنم إمم أن اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م ُمٌدأ ُم٘مٌقل إذا يم٤من هٜم٤مك شمقاومؼ أو مت٤مصمؾ 

سملم اعم٘مٞمس واعم٘مٞمس قمٚمٞمف ذم اًمًامت واًمّمٗم٤مت، ويم٤من ًمٚمٛم٘مٞمس قمٚمٞمف واىمع ووضمقد 

 .()يتٛمثؾ ذم آؾمتٕمامل احلل ًمٚمٙمالم

 سم٤مًمٖمقا ذم شمٓمٌٞم٘مف وآًمتزام سم٠مطمٙم٤مُمف، ومٙم٤مٟمقا "اًمٕمرسمٞم٦م"ًمٙمٜمف يرى أن قمٚمامء 

ي٘مٌٚمقن ُم٤م جيٞمزه اًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل وإن مل يرد سمف ؾمامع، ويٗمْمٚمقن ًمٖم٦م ىمٌٞمٚم٦م قمغم ًمٖم٦م "

ىمٌٞمٚم٦م أظمرى قمغم أؾم٤مس ُمـ اًم٘مٞم٤مس، ٓ قمغم أؾم٤مس اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شمتٛمتع 

وسمٚمغ احل٤مل سمٌٕمض . ()"سم٤مٕومْمٚمٞم٦م، سم٥ًٌم ؾمٕم٦م آٟمتِم٤مر واـّمراد اخلقاص وشمقاوم٘مٝم٤م

، ومٜمّمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمدوم٤مع قمٜمف ()"يم٤مٟمقا ُمٖمرُملم سم٤مًم٘مٞم٤مس طمً٘م٤م"قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م أهنؿ 
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وشمروي٩م أطمٙم٤مُمف، واخت٤مذه٤م ُمٌدأ قم٤مًُم٤م ذم صٜمٕم٦م اًمٜمحق وشمّمٜمٞمػ ُم٤ًمئٚمف وىمْم٤مي٤مه، 

وهل - وم٤مشمًٕم٧م دائرة اًم٘مٞم٤مس وشمِمٕم٧ٌم ـمرىمف، طمتك يم٤من ًمٚمٕمّٚم٦م ذم إضمراء اًم٘مٞم٤مس 

ومٚمٙمؾ رء قمٜمدهؿ قمٚم٦م "ؿم٠من قمٔمٞمؿ ذم ُمٕم٤مجل٦م ىمْم٤مي٤م اًمٜمحق وُم٤ًمئٚمف، - أطمد أريم٤مٟمف

ُمٜمٓم٘مٞم٦م، وُمـ صمؿ أظمذوا يٚمتٛمًقن اًمٕمٚمؾ وإؾم٤ٌمب ًمٚمٔمقاهر اًمٜمحقي٦م، وجيٛمٕمقهن٤م 

ويّمٜمٗمقهن٤م إمم جمٛمققم٤مت، طمتك و٤مىم٧م هب٤م يمت٥م اًمٜمحق، واُمتألت هب٤م أدُمٖم٦م 

اًمدارؾملم واعمٕمٚمٛملم، ىمٌؾ أن متتٚمئ سم٤محل٘م٤مئؼ اًمٚمٖمقي٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط 

 .()"إصٚمٞم٦م اًمتل يٜمتٔمٛمٝم٤م اًمٙمالم اًمٗمٕمكم

قمغم ظمالف ذًمؽ، وم٢من اًمٜم٤مفمر ذم هذه اًمٕمٚمؾ يمٚمٝم٤م أو ضمٚمٝم٤م - يمام يراه-وإُمر 

قمٚماًل ُمتٝم٤مومت٦م قم٤مري٦م ُمـ اًمٗم٤مئدة سمٕمٞمدة قمـ اًمقاىمع، وإٟمام اًمقاىمع ذم احل٘مٞم٘م٦م أن "جيده٤م 

مجٞمع اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م ٟمحقي٦م يم٤مٟم٧م أم همػم ٟمحقي٦م إٟمام شمرضمع إمم اعمتٙمٚمؿ ٟمٗمًف، ومٝمق 

 .()"ص٤مٟمٕمٝم٤م واعمٜمِمئ هل٤م

صمؿ يٌلم أن هذا اًمٜمٝم٩م اًمذي اختذه قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م أدى هبؿ إمم آهتامم سم٤مًمّمقر 

وإؿمٙم٤مل أيمثر ُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سمٛمٕم٤مين اًمٙمالم ووفم٤مئٗمف، ومْم٤مقم٧م يمثػم ُمـ طم٘م٤مئؼ 

اًمٜمحق، وازدادت ُم٤ًمئؾ اجلدل اًمّمقري، وطم٤مًم٧م دون وىمقف اًمدارؾملم واعمتٕمٚمٛملم 

 .()قمغم واىمع اًمٚمٖم٦م يمام ضم٤مءت قمغم أًمًٜم٦م أصح٤مهب٤م، ٓ يمام رؾمؿ اًمٜمح٤مة وأرادوا هل٤م

 :ؾماد ترزي- 

يِمػم وم١ماد شمرزي إمم أن اًم٘مٞم٤مس ىمديؿ ذم اًمٚمٖم٦م، وًمٙمـ يمثر اؾمتخداُمف إسّم٤من شمدويـ 
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ًٓ ًمذًمؽ ()، وأّٟمف يم٤من فم٤مهرة ُمٕمرووم٦م ذم احلقارض اًمٕمرسمٞم٦م دون سمقادهي٤م()ىمقاقمده٤م ، ُمًتد

ىمدُم٧م ُمـ اًم٤ٌمدي٦م وٓ ُمٕمروم٦م زم سم٤مًم٘مٞم٤مس، وإٟمام ": (هـ195ت )سم٘مقل ُم١مرج اًمًدود 

 .()"ُمٕمرومتل ىمرحيتل، وأول ُم٤م شمٕمٚمٛمتف ذم طمٚم٘م٦م أيب زيد إٟمّم٤مري سم٤مًمٌٍمة

ُمثؾ -ويرى أن اًمٕمٚمامء اٟم٘مًٛمقا دم٤مه أُمر اًم٘مٞم٤مس سملم حمٌذ ويم٤مره، وم٤معمجددون 

ُمثؾ - ، واعمح٤مومٔمقن ()"ٟمِمٓمقا ومٞمف وأيمثروا ُمـ اؾمتخداُمف"- يقٟمس اسمـ طمٌٞم٥م

وقمٜمده . ()"رهمٌقا قمٜمف وشمقومروا قمغم ُم٤م يروى ُمـ يمالم اًمٕمرب وطم٥ًم"- إصٛمٕمل

 ؾمٞمٌقيف يٛمثالن أوج اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ ُمراطمؾ اًم٘مٞم٤مس أن اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد وشمٚمٛمٞمذه

اًمٕمريب واًمتل شمتًؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي ٓ شمًٞمٓمر قمٚمٞمف اًمٗمٚمًٗم٦م ؾمٞمٓمرة شم٤مُم٦م أو 

 .()"ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًمت٤مُم٦م

ُم٤م ىمٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب ومٝمق ُمـ يمالم ": وي٘مػ ُمـ ىمقل أيب قمثامن اعم٤مزين

 ُمقىمًٗم٤م ُمٖم٤ميًرا عم٤م قمٚمٞمف هم٤مًم٥م اًمٜمح٤مة واًمٚمٖمقيلم، ومػمى أهن٤م ٓ شمٕم٤مًم٩م ُمِمٙماًل، ()"اًمٕمرب

سمؾ شُمقىمع ومٞمف، ٕن يمالم اًمٕمرب جمٛمققم٦م ُمـ ًمٖم٤مت قمّدة، واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ىمٞم٤مس قمغم 

وُمـ اعم١مؾمػ أن شمتخذ يمؾ هذه اًمٚمٖم٤مت قمغم اظمتالومٝم٤م طمج٦م، وأن ٓ "شمٚمؽ اًمٚمٖم٤مت، 
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 .()"يٕمتؼم اًم٘مٞم٤مس قمغم أي ُمٜمٝم٤م ؾمٌٞماًل إمم اخلٓم٠م

أن ُي٘مٌؾ اًمٜمٓمؼ "ويذيمر أٟمف ُمـ اًمٖمري٥م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمًامع واًم٘مٞم٤مس، 

سم٤معمًٛمقع اعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس: ُمع قمدم اخت٤مذه أؾم٤مؾًم٤م ًم٘مٞم٤مس ضمديد، وذًمؽ يٕمٜمل أّن 

أن اعمح٤مومٔم٦م "، يمام يٕمٜمل ()"ًمٚمٖم٦م (Status Quo)اًمٚمٖمقيلم ىمٜمٕمقا سم٤محل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م 

اٟمتّمـرت وأن اًمِمقارد اختذت صٗم٦م اًمِمـرقمٞم٦م، وإن مل يّمح اخت٤مذه٤م أؾم٤مؾًم٤م ًم٘مٞم٤مس 

 .()"ضمديد

 :ظباس حسـ- 

حم٤ميم٤مة اًمٕمرب ذم ـمرائ٘مٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م، ": يٕمرف قم٤ٌمس طمًـ اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي سم٘مقًمف

ومحؾ يمالُمٜم٤م قمغم يمالُمٝمؿ ذم صقغ أصقل اعم٤مدة وومروقمٝم٤م، ووٌط احلروف وشمرشمٞم٥م 

، ويرى أن ( )"..اًمٙمٚمامت، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ إقمالل وإسمدال وإدهم٤مم وطمذف وزي٤مدة

اًم٘مٞم٤مس هبذا اعمٕمٜمك هق اًمذي هيٛمٜم٤م ذم اًمٚمٖم٦م، ٕٟمف واوح اًمٖم٤مي٦م وؾمٝمؾ اًمٗمٝمؿ، ويٖمٜمٞمٜم٤م قمـ 

يمثػم ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ واًمتِمٕمٞم٥م وآًمتقاء واًمتٕم٘مٞمد اًمذي ؾمٚمٙمف يمثػم ُمـ اًمٜمح٤مة ذم أُمر 

 .()"، وومتحقا سمًٌٌف أسمقاسًم٤م ُمـ اعمِمٙمالت شمٙمد اًمٕم٘مؾ وشمرهؼ اًمذهـ"اًم٘مٞم٤مس"

يمام ي٠مظمذ قمغم اًمٜمح٤مة شم٠مصمرهؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس وشمٗمّمٞمالشمف واؾمتدٓٓشمف ذم قمٚمؿ أصقل 

                           
 .124، 123:  دم أصقل افؾغة وافـحق()

 .124:  افسابؼ()

 . افسابؼ()

 .22:   افؾغة وافـحق بغ افؼديؿ واحلديث()

 . افسابؼ()



 

 

إهاوًم٤م ضم٤موز طمد "اًمٗم٘مف، وٟم٘مٚمٝمؿ ذًمؽ إمم ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م، وإهاومٝمؿ ومٞمف 

اإلسم٤مٟم٦م وإيْم٤مح احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واؾمتح٤مل أًمٖم٤مًزا وُمٕمٛمٞم٤مت يْمٞمؼ هب٤م اًمّمدر ويْمؾ 

ومتٜمك ًمق أن اًمٜمح٤مة اٟمٍمومقا قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م شمٕمريػ اًم٘مٞم٤مس وشمٗمريٕمف، إمم . ()"ومٞمٝم٤م اًمٗمٝمؿ

اًمٜمٔمر ذم آصم٤مره اًمٚمٖمقي٦م قمغم وضمف شم٘مقى سمف اًمٚمٖم٦م، وشمًتٓمٞمع ُمٕمف أن شم٤ًمير احلٞم٤مة 

 .()"ٕوم٤مدوا وأسمٚمٖمقا"اعمتجددة،  وًمٙمٜمٝمؿ مل يٗمٕمٚمقا، وًمق ومٕمٚمقا 

 :مفدي ادخزومل- 

ًٓ ": يٜمت٘مد ُمٝمدي اعمخزوُمل إؾم٤مءة اؾمتخدام اًم٘مٞم٤مس ُمـ ىمٌؾ اًمٜمح٤مة ومٞم٘مقل وسمد

ُمـ أن يٙمقن اًم٘مٞم٤مس واًمت٠مويؾ أداشملم ًمتٗمًػم اًمٚمٖم٦م، يم٤مٟم٤م ًمدهيؿ أداشملم ًمّمٜمع اًمٚمٖم٦م 

وظمٚمؼ صقره٤م، وإجي٤مد صقر ُمـ اًمتٕمٌػم مل يٙمـ يٕمرومٝم٤م أصح٤مب اًمٚمٖم٦م أٟمٗمًٝمؿ، طمتك 

اؾمتح٤مًم٧م اًمٚمٖم٦م أو يم٤مدت، إمم جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل أومرهمتٝم٤م أدواهتؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم 

، وي٘مرر أن اًم٘مٞم٤مس اًمذي يٜمٌٖمل اشم٤ٌمقمف ذم دراؾم٦م اًمٜمحق هق اًم٘مٞم٤مس ()"ىمقاًم٥م ُمٕمٞمٜم٦م

، وسمٜم٤مء قمغم ()اًم٘م٤مئؿ قمغم أؾم٤مس اعمِم٤مهب٦م وحم٤ميم٤مة اعمًٛمقع واعمٕمروف ُمـ يمالم اًمٕمرب

محؾ جمٝمقل قمغم ُمٕمٚمقم، ومحؾ ُم٤م مل يًٛمع قمغم ُم٤م ؾمٛمع، ": ذًمؽ ُيٕمّرف اًم٘مٞم٤مس سم٠مٟمف

ومحؾ ُم٤م جيّد ُمـ شمٕمٌػم قمغم ُم٤م اظمتزٟمتف اًمذايمرة ووقمتف ُمـ شمٕمٌػمات وأؾم٤مًمٞم٥م يم٤مٟم٧م ىمد 

                           
 .23، 22:  افسابؼ()

 .23:  افسابؼ()

 .46:  مدرشة افؽقؾة()

، دم افـحق افعريب كؼد وتقجقف، مفدي ادخزومل، ادؽتبة افعصـرية، بروت، 232: مدرشة افؽقؾة:  يـظر()

 .22:م1964



 

 

 . ()"قمروم٧م أو ؾمٛمٕم٧م

 :إبراهقؿ افسامرائل- 

يذه٥م إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل إمم قمدم اًم٘مٌقل سم٤مًم٘مٞم٤مس أصاًل ُمـ أصقل اًمٜمحق، 

إن اًم٤ٌمطمثلم ": ويرومض ىمٌقل سمٕمض اعمحدصملم ُمـ اًمٚمٖمقيلم ٕي ٟمقع ُمـ أٟمقاقمف، ي٘مقل

اعمحدصملم أرادوا أن يٛمٞمِّزوا سملم اًم٘مٞم٤مس اًم٘مري٥م ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖمقي٦م، وإىمٞم٦ًم إظمرى 

اعمٖمرىم٦م ذم اعمٜمٓمؼ واًمتل شمٚمتٛمس اًمٕمٚم٦م سمًٌؾ سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م، ويم٠مهنؿ 

 أصاًل ُمـ أصقل اًمٜمحق، شمًتٜمٌط سمف إطمٙم٤مم، وأفمٜمٝمؿ ىمد "اًم٘مٞم٤مس"سمذًمؽ ىمٌٚمقا أن يٙمقن 

ـرون يمؾ فم٤مهرة ٟمحقي٦م أو ًمٖمقي٦م  ًّ أظمٓم٠موا  يمؾ اخلٓم٠م ذم ذًمؽ، وأن ىمٌقهلؿ هذا ضمٕمٚمٝمؿ يٗم

 . ()"شمٗمًػًما ظم٤مًص٤م وسمذًمؽ يٙمقٟمقن ىمد اؾمتٌدًمقا سم٤مًمٕمٚمؾ اًمٜمحقي٦م قمٚماًل ضمديدة أظمرى

ُمت٠مصمرون ذم ىمٞم٤مؾمٝمؿ وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ - وُمٜمٝمؿ اخلٚمٞمؾ-وقمّٚم٦م ذًمؽ قمٜمده: أن اًمٜمحقيلم 

سمٛمٜم٤مه٩م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًم٘مٞم٤مس واًمتٕمٚمٞمؾ واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم، وىمد شم٠مصمر اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ 

واًم٘مٞم٤مس هبذا اعمٗمٝمقم قمٜمده يتٜم٤مرم ُمع ـمٌٞمٕم٦م . سمٛمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس قمٜمد أهؾ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ

 .()اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ؾمٌٞمٚمٝم٤م آؾمت٘مراء عم٤م هق ضم٤مٍر قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس ُمـ ٟمثر وؿمٕمر

سمدًٓ ُمـ اًمتامس اًمٕمّٚم٦م واًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمذي ٓ -ويرى أٟمف يم٤من قمغم اًمٜمح٤مة 

أن ي٘متّمـروا قمغم ووع رء يٕمّمُؿ اًمٚم٤ًمن ُمـ اًمٚمحـ "- يٚمتئؿ واًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمحقي٦م 

، وًمٙمـ اًمٜمح٤مة اسمتداء ُمـ ()"وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٖمرض اًمذي ٟمدب إوًمقن أٟمٗمًٝمؿ ًمتح٘مٞم٘مف

                           
 .20:  دم افـحق افعريب كؼد وتقجقف، ، ص()

 .21: م ،ص1997/هـ 1418 افـحق افعريب كؼد وبـاء، إبراهقؿ افسامرائل،دار ظّمر ، ظّمن ،()

 .19، 18: افـحق افعريب كؼد وبـاء:  يـظر()

 .20:  افسابؼ()



 

 

حم٤ميم٤مة ًمٚمٛمٜم٤مـم٘م٦م واعمتٙمٚمٛملم "ذم هذا اًمًٌٞمؾ - ذم ٟمٔمره-قمٌداهلل سمـ أيب إؾمح٤مق ؾم٤مروا 

 .()"وأصح٤مب اجلدل

 :شعقد جاشؿ افزبقدي- 

يِمػم ؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي إمم أن اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٜمح٤مة ٟمِم٠م ٟمِم٠مة ومٓمري٦م سمٛم٤ًمئؾ 

حمدودة، شمٚمت٘مل ومٞمٝم٤م إُمقر اعمتِم٤مهب٦م واًمٔمقاهر اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًمٜمّمقص، صمؿ شمًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م 

 : ، ويرى أن اًم٘مٞم٤مس ُمّر سمثالث ُمراطمؾ()اعم٘م٤ميٞمس وإصقل وإطمٙم٤مم

ويم٤من يٕمٜمل ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمٜمحقي٦م وُمدى اـمراده٤م ذم : (ُمرطمٚم٦م اًمٜمِم٠مة)إومم 

اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م اعمروي٦م أو اعمًٛمققم٦م، وشم٘مقيؿ ُم٤م يِمّذ ُمـ ٟمّمقص اًمٚمٖم٦م قمٜمٝم٤م، وىمد 

 .() ذم هذه اعمرطمٚم٦م سمٕمٌداهلل سمـ أيب إؾمح٤مق احليُمل"اًم٘مٞم٤مس"اىمؽمن ًمٗمظ 

طمٞم٨م أصٌح ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس أصاًل ذم اًمدرس اًمٜمحقي، : (ُمرطمٚم٦م اعمٜمٝم٩م)اًمث٤مٟمٞم٦م 

ووصؾ قمغم يد اخلٚمٞمؾ وشمٚمٛمٞمذه ؾمٞمٌقيف إمم يم٤مُمؾ ٟمْمجف ومت٤مم ىمقشمف، وأصٌح أؾم٤مؾًم٤م 

 .()ُمـ أؾمس اًمدراؾم٦م اًمٜمحقي٦م اًمتل شمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد ويقزن هب٤م اًمٙمالم

وشمتٛمثؾ ومٞمام ىم٤مم سمف أسمق اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري، طمٞم٨م : (ُمرطمٚم٦م اًمتٜمٔمػم): اًمث٤مًمث٦م

٤م ُمٜمٝمجف وشمٕم٤مريٗمف وشمٗمريٕم٤مشمف مم٤م يمتٌف "عمع إدًم٦م ذم أصقل اًمٜمحق"صٜمػ يمت٤مسمف  ًً  ُم٘متٌ

اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أصقل اًمٗم٘مف، ومّم٤مر اًم٘مٞم٤مس ذا طمد وذوط وأريم٤من ُمِم٤مهب٦م عم٤م قمٚمٞمف 

اًم٘مٞم٤مس ذم أصقل اًمٗم٘مف، وأصٌح دارس اًمٜمحق حيس أٟمف ي٘مرأ اًمٗم٘مف وأصقًمف ُمٜم٘مقًملم 

                           
 . افسابؼ()

 .18: افؼقاس دم افـحق افعريب:  يـظر()

 .18:  افسابؼ()

 .19: افؼقاس دم افـحق افعريب()



 

 

ٟم٘ماًل إمم اًمٜمحق وأصقًمف، ويم٤مٟم٧م هذه اعمرطمٚم٦م هن٤مي٦م ًمٚمدرس اًمٜمحقي وُم٤م أص٤مسمف ُمـ 

 .()مجقد وقم٘مؿ دم٤موز سم٤مًمٜمحق طمدوده اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

وسملم اًمزسمٞمدي أن ًمٚم٘مٞم٤مس سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٜمحقي٦م أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم اًمٚمٖم٦م، ومٚمقٓه 

، وأؿم٤مر إمم أن ()"ٓوٓمرسم٧م اًمٚمٖم٦م واظمتٚمٗم٧م اًمؽمايمٞم٥م، وأدى إُمر إمم ومقى"

اًمٜمح٤مة اشمٌٕمقا ذم سمٜم٤مء اًم٘م٤مقمدة اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اعمٜمٝم٩م اعمٕمٞم٤مري، سمٌٞم٤من اًمّمحٞمح اًمذي جي٥م أن 

ي٘م٤مل ويتٌع قمغم وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م، وسمٞم٤من اخلٓم٠م ذم همػم اًمّمحٞمح طمتك َيًٚمؿ ُمٜمف 

، ومل ُيٖمٗمٚمقا إمم ()ويٓم٤مسمؼ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد، وىمد ـمٌ٘مقا هذا اعمٜمٝم٩م ظمػم شمٓمٌٞمؼ ذم إهمٚم٥م

ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ُمراقم٤مة اًمٜمٔمر إمم ُم٤م سملم اًمٕمالىم٦م وُم٘متْمـك احل٤مل قمٜمد اظمتٞم٤مر أطمد اًمقضمقه 

 .()اجل٤مئزة ذم آؾمتٕمامل ذم شمريمٞم٥م ٟمحقي واطمد

ًٓ يتح٘مؼ اًم٘مٞم٤مس : ، أطمدمه٤م()ويٜم٘مًؿ اعم٘مٞمس قمٜمده إمم ٟمققملم أن يٙمقن اؾمتٕمام

أن : وأظمر. ومٞمف، سم٠من شمٌٜمك اجلٛمؾ اًمتل مل شمًٛمع ُمـ ىمٌؾ قمغم ٟمٛمط اجلٛمؾ اًمتل ؾمٛمٕم٧م

 . يٙمقن طمٙماًم ٟمحقًي٤م ٟم٥ًم ُمـ ىمٌؾ إمم أصؾ ُمًتٜمٌط ُمـ اعمًٛمقع

يمام طم٤مول أن يْمع شم٘مًٞماًم ًمٚم٘مٞم٤مس حيٍم ُم٤م شمِمّٕم٥م ُمـ ضمقاٟمٌف اعمختٚمٗم٦م ومج٤مء 

 :قمٜمده قمغم أرسمٕم٦م أرضب

ىمٞم٤مس سمح٥ًم آؾمتٕمامل، ويٜم٘مًؿ إمم اًم٘مٞم٤مس اعمٓمرد، واًم٘مٞم٤مس اًمِم٤مذ، : إول

                           
 .20، 19:  افسابؼ()

 .136:  افسابؼ()

 .157، 136:  افسابؼ()

 .147:  افسابؼ()

 .26:  افؼقاس دم افـحق افعريب()



 

 

 .()واًم٘مٞم٤مس اعمؽموك

ىمٞم٤مس سمح٥ًم اًمٕمّٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م، ويٜم٘مًؿ إمم ىمٞم٤مس اًمٕمّٚم٦م، وىمٞم٤مس اًمِمٌف، : اًمث٤مين

 .()وىمٞم٤مس اًمٓمرد

ىمٞم٤مس سمح٥ًم اعمٕمٜمك واًمٚمٗمظ، ويٜم٘مًؿ إمم ىمٞم٤مس ُمٕمٜمقي، وآظمر : اًمث٤مًم٨م

، ويقرد ومٞمف رأي اسمـ ضمٜمّل اًمذي ُيٚمحؼ اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٗمٔمل سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمٕمٜمقي، صمؿ ()ًمٗمٔمل

وم٢مذا اٟمْمؿ اًمٚمٗمٔمل إمم اعمٕمٜمقي قمغم ُم٤م يرى اسمـ ضمٜمّل ومٜمحـ ٟم١ميده ذم ": ي١ميده سم٘مقًمف

وٟمرى أن يٜمْمؿ اعمٕمٜمقي إمم اًم٘مٞم٤مس ": ، ويْمٞمػ قمٚمٞمف()"ذًمؽ ختٗمًٗم٤م ُمـ اًمتٗمريع

اعمٓمرد اًمذي جيٛمع إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمتٓمرد ومٞمٝم٤م قمٚم٦م اعمِم٤مهب٦م أو محؾ اًمٜمٔمػم قمغم اًمٜمٔمػم 

 .()"ؾمقاء أيم٤من ًمٗمٔم٤م أم ُمٕمٜمك

، ويٜم٘مًؿ إمم ىمٞم٤مس ضمكم، وىمٞم٤مس ()ىمٞم٤مس سمح٥ًم اًمقوقح واخلٗم٤مء: اًمراسمع

ظمٗمل، ويرى أن حيذوم٤م ُمـ اًمٜمحق مجٚم٦م، ٕهنام رضسم٤من ُمٜم٘مقٓن ٟم٘ماًل طمرومًٞم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مس 

 .()اًمٗم٘مٝمل إمم اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي

 :حمؿد حسـ ظبدافعزيز- 

محؾ يمالُمٜم٤م اعمحدث ":  سم٠مٟمف"اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي"يٕمرف حمٛمد طمًـ قمٌداًمٕمزيز 

                           
 .41-35:  افسابؼ()

 .43-41:  افسابؼ()

 .44، 43:  افسابؼ()

 .44:  افسابؼ()

 . افسابؼ()

 .45، 44:  افؼقاس دم افـحق افعريب()

 .45:  افسابؼ()



 

 

قمغم يمالم اًمٕمرب اعمقصّمؼ ذم سمٜم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م أو سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م أو همػم ذًمؽ ُمـ ـمرائؼ 

أين ـمري٘م٦م ًمٚمتٛمٙمـ ُمـ اًمٚمٖم٦م، وأـمقع وؾمٞمٚم٦م متّٙمـ اإلٟم٤ًمن "، ويرى أٟمف (3)"اًمتٕمٌػم

 . ()"ُمـ اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمامت أو مجؾ مل شم٘مرع ؾمٛمٕمف ُمـ ىمٌؾ

 : وي٘مًؿ اًم٘مٞم٤مس إمم ىمًٛملم

محؾ همػم اعمٜم٘مقل قمغم "اًم٘مٞم٤مس آؾمتٕمامزم، ويًتِمٝمد ًمف سم٘مقل إٟم٤ٌمري : إول

واًم٘مٞم٤مس هبذا اعمٕمٜمك حم٤ميم٤مة ًمٚمٕمرب ذم ـمرائ٘مٝمؿ ": ، صمؿ ي٘مقل"اعمٜم٘مقل إذا يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه

يم٤مإلسمدال )اًمٚمٖمقي٦م، ومحؾ يمالُمٜم٤م قمغم يمالُمٝمؿ ذم صقغ اًمٙمٚمٛم٦م وُم٤م يٕمرض هل٤م ُمـ أطمٙم٤مم 

يم٤مًمت٘مديؿ )وذم ٟمٔم٤مم اًمٙمالم وُم٤م يٕمرض ًمف ُمـ أطمٙم٤مم  (إًمخ.. واإلقمالل واحلذف واًمزي٤مدة 

(إًمخ... واًمت٠مظمػم وآشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل واحلذف واًمذيمر، واإلقمراب واًمٌٜم٤مء  ( ). 

اًم٘مٞم٤مس محؾ ومرع قمغم ": اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي، ويًتِمٝمد ًمف سم٘مقل إٟم٤ٌمري: اًمث٤مين

واًم٘مٞم٤مس هبذا اعمٕمٜمك ": ، صمؿ ي٘مقل"أصؾ سمٕمٚم٦م، وإضمراء طمٙمؿ إصؾ قمغم اًمٗمرع

يٌتدقمف اًمٜمحقي شمٜمٌٞمًٝم٤م إمم قمّٚم٦م احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م قمـ اًمٕمرب سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح، وهذا ُم٤م 

 .()"اًمٜمحق يمٚمف ىمٞم٤مس: يٕمٜمٞمف اًمٜمح٤مة طملم ي٘مقًمقن

يٕمٛمؾ قمغم إطمداث اًمٜمٔم٤مم واًمتج٤مٟمس سملم اًمّمٞمغ - سم٤مـّمراده-ويٌلم أن اًم٘مٞم٤مس 

واًمؽمايمٞم٥م، وي٤ًمقمد قمغم شمقًمٞمد اًمّمٞمغ اجلديدة اًمتل حتؾ حمّؾ اًمّمٞمغ اًم٘مديٛم٦م ُمع 

 .()حم٤مومٔمتف قمغم اًمّمٞمغ اعمٓمردة يمام هل دون شمٖمٞمػم

                           
 .11:  افؼقاس دم افؾغة افعربقة()

 .20، 19:  يـظر افسابؼ()

 .20:  افؼقاس دم افؾغة افعربقة()

 .14:  يـظر افسابؼ()



 

 

وُمـ مجٚم٦م هذه أراء: يتٌلم أن جمٛمققم٦م ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم مل يٓمٛمئٜمقا إمم 

اقمت٤ٌمر اًم٘مٞم٤مس أصاًل ُمـ أصقل اًمدراؾم٦م اًمٜمحقي٦م، شم٠مصمرًا ذم اًمٖم٤مًم٥م سمام دقم٧م إًمٞمف 

اعمٜم٤مه٩م اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م، ًمٙمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ يتاميزون، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رّده ُمٓمٚم٘م٤ًم وسمِمٙمؾ 

سيح، يمام رأيٜم٤م قمٜمد إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يّمـّرح سمرومْمف، وًمٙمٜمف أّيد 

آؾمت٘مراء سمدياًل قمٜمف يمام قمٜمد حمٛمد قمٞمد، شم٠مصمرًا سم٤مًمقصٗمٞم٦م، وهروسم٤ًم ُمـ ُمٕمٞم٤مر اًم٘م٤مقمدة 

 .اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اعمتحّٙمؿ، اًمذي ٓ يتٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمروح اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م

أُم٤م اًمذيـ ىمٌٚمقا اًم٘مٞم٤مس أصاًل ُمـ أصقل اًمدراؾم٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أيده إذا يم٤من 

ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم آؾمت٘مراء ٓ قمغم اًم٘م٤مقمدة، وادمٝمقا سمٛمقىمٗمٝمؿ هذا إمم ىمٌقل ىمٞم٤مس اًمٜمٔمػم قمغم 

٤من وُمٝمدي اعمخزوُمل  ًّ اًمٜمٔمػم، وهمػم اعمًٛمقع قمغم اعمًٛمقع، يمام هق احل٤مل قمٜمد مت٤مم طم

وإسمراهٞمؿ أٟمٞمس ويمامل سمنم وهمػمهؿ، وه١مٓء ٓ يرون رومض اًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م اًمتل 

سمٜم٤مه٤م اًمٜمح٤مة، وًمٙمـ يدقمقن إمم اقمت٤ٌمره٤م ىمقاقمد قم٤مُم٦م ٓ يمٚمّٞم٦م، شم٘مٌؾ ُم٤م يِمّذ قمٜمٝم٤م 

ًٓ ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٚمٖم٦م وإن سم٘مل خم٤مًمًٗم٤م عم٤م قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م  .()وشمٕمتؼمه ُمٔمٝمًرا ُم٘مٌق

وُمٜمٝمؿ ومريؼ ٟم٤مىمش أوضمف اًم٘مٞم٤مس اعمختٚمٗم٦م، وسملّم ومٞمٝم٤م آراءه دم٤مهٝم٤م، سمح٥ًم 

 .وم٤مئدة اًمٚمٖم٦م ُمٜمٝم٤م أو اؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمٜمٝم٤م، يمام ومٕمؾ حمٛمد اخلي طمًلم وؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي

ًٓ ًمٜمٔمرة اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم دم٤مه اًم٘مٞم٤مس، وم٢مين أشمٜم٤مول ذم اعمٌح٨م اًمت٤مزم  واؾمتٙمام

ُم٤م يٙم٤مد يٛمثؾ إمج٤مقًم٤م قمٜمدهؿ، وهق رأهيؿ ذم اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم اًمذي ؿم٤مع ذم يمت٥م اًمٜمح٤مة 

 .ومٞمام سمٕمد اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري

 ( )(افؼقاس افـحقي افشؽع)مقؿػ افؾغقيغ ادحدثغ مـ ؿقاس إحؽام 

                           
 .158، 27، 26: افؾغة بغ ادعقارية وافقصػقة:  يـظر()

، ومتّام ؿقاس افظقاهر وإحؽام وافؼقاس افشؽع، وظع أبق ادؽارم افؼقاس ادصـقع يسؿقف إبراهقؿ أكقس ()



 

 

يرى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أن اًمٜمح٤مة سم٤مًمٖمقا ذم اًم٘مٞم٤مس طمتك ضمٕمٚمقه ىمٞم٤مؾًم٤م 

ؿمٙمٚمًٞم٤م قم٘مٚمًٞم٤م أيمثر ُمٜمف ىمٞم٤مؾًم٤م صحٞمًح٤م ُمٌٜمًٞم٤م قمغم آؾمت٘مراء اًمٚمٖمقي، وادمٝمقا إمم ُمٜم٤مسة 

واـمراح اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي  (ىمٞم٤مس اًمٜمّمقص قمغم اًمٜمّمقص)اًم٘مٞم٤مس آؾمتٕمامزم 

اعمٌٜمل قمغم اًمٕمّٚم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أًي٤م يم٤من ٟمققمٝم٤م، وم٘مد  (ىمٞم٤مس إطمٙم٤مم قمغم إطمٙم٤مم)اًمِمٙمكم 

صٜم٤مقم٦م ٟمحقي٦م ٓ مت٧م إمم اًم٘مٞم٤مس "، وقمّده ( )"اًم٘مٞم٤مس اعمّمٜمقع"أؾمامه إسمراهٞمؿ أٟمٞمس 

اّدقمقا "، ٕن اًمٕمٚمؾ اًمتل يـذيمره٤م اًمٜمـحـ٤مة ومٞمف قمٚمؾ خمؽمقم٦م ( )"اًمٚمٖمقي احل٘مٞم٘مل سمـّمٚمـ٦م

فمٚماًم ودمٜمًٞم٤م أن اًمٕمرب راقمقه٤م ذم اًمتٗمرىم٦م سملم إؾم٤مًمٞم٥م، وقمٛمدوا إًمٞمٝم٤م قمٛمًدا، يم٠مٟمام 

يم٤من يمؾ اًمٕمرب إىمدُملم قمٚمامء ذم اًمٜمحق، يدريمقن قمٚمٚمف وطمٞمٚمف، يمام أدريمٝم٤م أصح٤مب 

 .( )"اًمٜمحق ُمـ اعمت٠مظمريـ

هق اعمٜمٝم٩م ": ومل ُيٌؼ ًمف قمكم أسمق اعمٙم٤مرم ُمـ ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس إٓ ًمٗمٔمف وم٘م٤مل ومٞمف

اًم٘مٞم٤مد اًمذي ٓ يتّمؾ سم٤مًم٘مديؿ إٓ سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مس وطمده، وأُم٤م ُم٤م ؾمقى اًمٚمٗمظ اًمٗم٤مرغ ُمـ 

، ووصٗمف سم٤مًم٘مٞم٤مس إيمثر إُمٕم٤مًٟم٤م ذم اخلٓم٠م، ٕٟمف ٓ ُيٕمٜمك سم٤مًمٜمّمقص ()"يمؾ ُمدًمقل ومجديد

سم٘مدر ُم٤م هيتؿ سمتح٘مٞمؼ ذوط اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل وىمْم٤مي٤مه، ُمٌّٞمٜم٤ًم أن اًمرومض هلذا اًمٜمقع ُمـ 

اًم٘مٞم٤مس ًمٞمس ضمديًدا، سمؾ يم٤من ُمقضمقًدا ُمـ ىمٌؾ، وم٘مد رومْمتف اًم٘مقى اعمح٤مومٔم٦م اًمتل ورصم٧م 
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 .83: أصقل افـحق افعريب

 .14:  مـ أرسار افؾغة()

 .14:  افسابؼ()

 .15، 14:  افسابؼ()

 .81:  أصقل افتػؽر افـحقي()



 

 

اًمٜمحق ُم٤مدة وُمٜمٝمًج٤م ُمًٕم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وًمٙمـ آل إُمر إًمٞمف سمٕمد أن اؾمتٓم٤مع قمٚمامؤه 

 .()متزيؼ رداء اًم٘مداؾم٦م قمـ اًم٘مديؿ ويمِمػ ُم٤م سمف ُمـ قمٞمقب وأظمٓم٤مء

ورأى قمكم أسمق اعمٙم٤مرم، أن اًمٜمح٤مة يم٤مٟمقا سمقاؾمٓم٦م هذا اًم٘مٞم٤مس يًتٓمٞمٕمقن إحل٤مق 

ُم٤م يِم٤مءون ُمـ اًمٜمّمقص سم٤معم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اعمقروصم٦م، اقمتامًدا قمغم أي وضمف ُمـ وضمقه 

اًمِمٌف، وم٢مذا ُم٤م قمجزوا قمٜمف أظمذوا يٗمؽموقن وضمقده ويٗمروقٟمف ومرًو٤م، وهق إُمر 

اًمذي محؾ قمغم اًمٚمٖم٦م أظمٓم٤مًرا ؿمّتك، ٟم٤مدم٦م ُمـ شمٕمدد صقر اإلحل٤مق ويمثرة اظمتالف 

 .()وضمٝم٤مت ٟمٔمر اًم٤ٌمطمثلم وأطمٙم٤مُمٝمؿ

، ورآه أؿمٌف سم٤مؾمتخراج ()"سم٤مًمتٛمحؽ وآومتٕم٤مل واًمْمٕمػ"ووصٗمف مت٤ّمم طم٤ًمن 

إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٜمف سمٛمٜمٝم٩م دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م، ٕن دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م يٜمٌٖمل أن شمٌٕمد قمـ 

اعمْم٤مه٤مة وإىمٞم٦ًم اعمٜمٓم٘مٞم٦م وشمتجف إمم اًمٕمرف، وإومم ذم ذًمؽ أن شمدرس يمؾ طم٤مًم٦م 

قمغم قمالهت٤م ذم وقء اؾمت٘مراء ؿم٤مُمؾ، وأن شمًتخرج ىم٤مقمدهت٤م ُمـ هذا آؾمت٘مراء، وأٓ 

 .()"حيٛمؾ طمٙمؿ رء ُمٜمٝم٤م قمغم طمٙمؿ رء آظمر

وٟمحـ ٟم١ميد ومتح سم٤مب ": وأسمدى ؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي رأيف ذم اًم٘مٞم٤مس سمٜمققمٞمف وم٘م٤مل

اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي، ًمت٤ًمير ًمٖمتٜم٤م اًمٕمّمـر قمغم أؾم٤مٍس ُمـ اًمٕمقدة إمم اًمٞمٜم٤مسمٞمع إومم ذم 

آؿمت٘م٤مق واًمٜمح٧م واًمتٕمري٥م، وٓ ٟم١ميد ومتح سم٤مب اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي، سمؾ ٟمدقمق إمم 
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، وٕضمؾ ذًمؽ ومٝمق ()"ٟمخؾ هذا اًم٘مٞم٤مس وشم٘مقيٛمف، واًمتخٚمص ُمـ يمؾ ُم٤مٓ يٗمت٘مر إًمٞمف

يدقمق إمم آهتداء سمٛمٜمٝم٩م اخلٚمٞمؾ ذم اًم٘مٞم٤مس، ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اًمذي مل يٖمرق ذم اًمٜمٔمر 

، ومرو٧م قمغم ()واًمت٠مصمر سم٤معم١مصمرات اًمتل أطم٤مًم٧م اًم٘مٞم٤مس ومٞمام سمٕمد إمم ري٤مو٦م قم٘مٚمٞم٦م سمحت٦م

٤ًٌم قمٜمٝم٤م  .()اًمٚمٖم٦م ُمٜمٝمًج٤م همري

ٕن ًمٚمٕم٘مؾ "يمام رومض حمٛمد قمٞمد هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مس، وؾماّمه اًم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مكم: 

، واصًٗم٤م رومض اسمـ ُمْم٤مء ()"ومٞمف دوًرا ذم قم٘مد اعمِم٤مهب٦م وإىم٤مُم٦م اًمّمٚم٦م سملم إطمٙم٤مم

قمغم أؾم٤مس أن اعمِم٤مهب٦م همػم شم٤مُّم٦م سملم احلٙمٛملم، وأن اًمٕمرب -ًمف ُمـ ىمٌؾ ، (هـ592ت)

سم٠مٟمف اضمتٝم٤مد ُمقومؼ، ٕن اًمٕمالىم٦م اًمذهٜمٞم٦م سملم - مل شمرد ذًمؽ، وأٟمف ىمٞم٤مس ي٘مقم قمغم اًمٔمـ

اًمٔم٤مهرشملم ٓ شمّمٚمح أؾم٤مؾًم٤م ًمٌٜم٤مء اًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م، واعمِم٤مهب٦م سمٞمٜمٝمام ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ، 

 .()واًمٚمٖم٦م ٓ شمدرس قمغم أؾم٤مس اًمٕم٘مؾ وإٟمام شمدرس قمغم أؾم٤مس اًمٕمرف

ٓ يرشميض ُمثؾ هذا اًمرسمط اًمٕم٘مكم، - يمذًمؽ- صمؿ سملّم أن اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي احلدي٨م 

ٕٟمف ي٘مقم سم٤مًمدراؾم٦م اًمقصٗمٞم٦م ًمٚمخّم٤مئص اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمؾ واطمدة ُمـ اًمٔم٤مهرشملم اًمٚمتلم 

شمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام اعمِم٤مهب٦م، صمؿ يذيمر اًم٘م٤مقمدة اًمقصٗمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام سمٕمد حتٚمٞمٚمٝم٤م 

 .()قمغم طمدة، وٓ يًٛمح سم٤مؿمؽماك فم٤مهرشملم خمتٚمٗمتلم ذم وصػ واطمد

وخي٤مًمػ طمًـ اعمٚمخ أراء اًم٤ًمسم٘م٦م، إذ يرى أن اؾمتخدام اًمٜمح٤مة اًم٘مٞم٤مس 
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 ي٘مقُمقن سمت٘مرير "اًمِمٙمكم ذم اًمٜمحق ًمف ُم٤م يًّقهمف، ومٝمؿ هبذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم

طمٙمؿ ُمٕمروف ُمًًٌ٘م٤م صم٧ٌم سم٤مٓؾمت٘مراء، وًمٙمٜمٝمؿ عم٤م أىم٤مُمقا اًمٜمحق قمغم رّد أطمٙم٤مُمف 

وفمقاهره إمم أصؾ واطمد، اوٓمروا ًمتًقيغ شمٕمدد إدوات أو إٟمقاع اًمتل شمِم٤مسمف 

، واؾمتِمٝمد عم٤م ذه٥م إًمٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ ()"أصٚمٝمؿ وصم٧ٌم اؾمتٕمامهل٤م ذم يمالم اًمٕمرب سم٤مًم٘مٞم٤مس

، طمٞم٨م ضمٕمٚمف اًمٜمح٤مة إصؾ ذم رومع اعمٌتدأ وٟمّم٥م اخلؼم صمؿ صم٧ٌم سم٤مٓؾمت٘مراء (يم٤من)

أن : ، أوهلام()وضمقد جمٛمققم٦م ُمـ إدوات شمٕمٛمؾ قمٛمٚمف، وهٜم٤م وىمػ اًمٜمح٤مة سملم أُمريـ

، وسمٕمده٤م يٙمقٟمقن ىمد (يم٤من)ي٘مروا سم٠من مجٞمع هذه إدوات أصقل ذم اًمٕمٛمؾ أص٤مًم٦م 

. ظمرضمقا قمـ ظمٓمٝمؿ اًمذي ؾم٤مروا قمٚمٞمف ذم رّد إطمٙم٤مم واًمٔمقاهر إمم أصؾ واطمد

 (ًمٙم٤من)سمٕمٛمٚمٞم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م حتٗمظ  (يم٤من)أن يًّقهمقا قمٛمؾ هذه إدوات قمٛمؾ : وصم٤مٟمٞمٝمام

ًٓ ًمٚمِمؽ،  أص٤مًمتٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ، وٓ شمٜمٙمر قمٛمؾ أدوات صم٧ٌم قمٛمٚمٝم٤م سمام ٓ يدع جم٤م

ذم  (يم٤من)وم٤مظمت٤مروا اًمث٤مين، وضمٕمٚمقا ذم ُمثؾ هذه اعمتِم٤مهب٤مت ُمراشم٥م ودرضم٤مت، ومٚمٞم٧ًم 

وُمـ هٜم٤م ٟمرى أن اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم ُمٌٜمل "، (ٓت)اًمدظمقل قمغم اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ُمثؾ 

قمغم أصقل ؾمٚمٞمٛم٦م ذم جمٛمٚمف وٓ يٕمٞمٌف وضمقد سمٕمض اًمثٖمرات اًمٞمًػمة ومٞمف، وم٤مًمٙمامل أُمؾ 

 .()"ٓ واىمع

 :افؼقاس افـحقي وادـطؼ افققكاين

يمثر احلدي٨م ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم طمقل شم٠مصمر اًمٜمحق اًمٕمريب سم٤معمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين، 

، أذيمر ومٞمف "اًم٘مٞم٤مس"وم٠مطم٧ٌٌم أن أقمرض ـمروم٤ًم ُمـ هذا احلدي٨م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مصؾ 
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سمٕمْم٤ًم ُمـ آرائٝمؿ طمقًمف، ذم ُمقوققملم ُمٜمٗمّمٚملم ُمتّمٚملم، يتٜم٤موٓن ُمدى شم٠مصمر اًم٘مٞم٤مس 

اًمٜمحقي سم٤معمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين ٟمِم٠مة وشمٓمّقًرا، وذًمؽ سمام رأي٧م أٟمف يٛمثؾ اًمّمقرة اًمٕم٤مُم٦م عم٤م 

 .يم٤من قمٚمٞمف اخلالف سمٞمٜمٝمؿ، ذم وضمقد هذا اًمت٠مصمػم أو اٟمتٗم٤مئف

 تلثر ادـطؼ افققكاين دم كشلة افؼقاس افـحقي: أوًٓ   

يذه٥م حمٛمد قمٞمد إمم أن ُمٜمِم٠م ومٙمرة اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٕمرب هق اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل 

اًمٞمقٟم٤مين واًمٜمحق اًمًـري٤مين، ويًتدل ًمذًمؽ سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمدٓئؾ، شمرشمٌط سمٗمٙمرة 

 :اًم٘مٞم٤مس قمٜمد قمٌداهلل سمـ أيب إؾمح٤مق وقمٞمًك سمـ قمٛمر وشمؽميمز ذم أيت

يمالمه٤م ُمـ اعمقازم، وسمذًمؽ وم٘مد شمقاومرت هلام دواقمل آظمتالط وآشمّم٤مل - 

 .سمٖمػم اًمٕمرب

يمالمه٤م قم٤مش ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة، اسمـ أيب إؾمح٤مق - 

، وهذا اًمقىم٧م هق زُمـ (هـ149ت )هـ، وقمٞمًك سمـ قمٛمر 127هـ أو 117شمقذم ؾمٜم٦م 

سملم - "اعمٜمٓمؼ"وُمٜمٝم٤م -سمداي٦م اًمٕمٚمقم سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمٜمٔمؿ، وومٞمف ىمد ؿم٤مقم٧م اًمٕمٚمقم اإلهمري٘مٞم٦م 

 .اًمدارؾملم، وهتٞم٠مت اًمٔمروف ًمٚمت٠مصمر سم٤مًمث٘م٤موم٤مت إظمرى

ُم٤م يتٛمتع سمف اسمـ أيب إؾمح٤مق ُمـ ذهـ ٟم٤مومذ وٟمٔمر صم٤مىم٥م وقم٘مؾ ىمقي يٛمٙمٜمف ُمـ - 

 .اًمٜمٔمر واًم٘مٞم٤مس

وًمق - شم١ميمد طمدوث شمٚمؽ اًمّمٚم٦م وشم٠مصمره هب٤م - يمام ي٘مقل قمٜمٝم٤م-ومٝمذه اًمدٓئؾ 

ذم إدظم٤مل ومٙمرة اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمحق، شم٠مصمًرا سمٛمٜمٓمؼ أرؾمٓمق اًمذي يٕمد - سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ



 

 

 (اًم٘مٞم٤مس)وُمـ صمؿ ومٝمق يرى سم٠من هذه اًمٗمٙمرة اًمذهٜمٞم٦م . ()اًم٘مٞم٤مس أطمد أسمح٤مصمف اًمرئٞمًٞم٦م

اًمتل شمّنسم٧م ُمـ اعمٜمٓمؼ ؾم٤مذضم٦ًم ذم سمدايتٝم٤م، ىمد حتقًّم٧م سمٗمٕمؾ اًمّمٜم٤مقم٦م إمم اًمٓمري٘م٦م اًمتل 

ومحؾ اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم اًمٕمٛمٞمؼ حمؾ اًمٌداي٦م اًمٌدهٞم٦م، "اشمًؿ هب٤م ىمٞم٤مس اعمٜمٓمؼ ومٞمام سمٕمد، 

واٟم٘مٚم٥م اًمٌح٨م ذم اًمٜمّمقص اًمتل شمذيمر ىمقاقمده٤م إمم اًمٌح٨م ذم اًم٘مقاقمد اًمتل شمذيمر 

 . ()"ٟمّمقصٝم٤م

يمام ذه٥م إسمراهٞمؿ ُمديمقر إمم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي ٟم٧ٌم وٟمام ذم اًمٕمراق، 

وًمٞمد آقمتداد سم٤مًمرأي واًمت٠مصمر سم٤مًمث٘م٤موم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُمٜمٓمؼ "وهق ذم ذًمؽ 

وهق وإن أؿم٤مر ذم ىمقًمف هذا إمم أن اًم٘مٞم٤مس ىمد شم٠مصمر سم٤معمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ُمـ . ()"أرؾمٓمق

مجٚم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم ٟمِم٠مشمف، إٓ أٟمف هقم٤من ُم٤م اؾمتدرك ومٞمام سمٕمد، وذه٥م إمم أٟمف 

ومٓمري ذم صقرشمف إومم، اًمتل شمتٚمخص ذم شمتٌع إؿمٞم٤مء اعمتِم٤مهب٦م أو اًمٌح٨م قمـ "

أؾم٤ٌمهب٤م وقمٚمٚمٝم٤م، وًمٞمس ٕطمد أن يدقمل أن هذا اًم٘مدر اًمٗمٓمري ُمـ صٜمع أرؾمٓمق أو أي 

 .()"ومٞمٚمًقف آظمر

ورومض هم٤مًم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم اًم٘مقل سم٠مصمر اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ذم ٟمِم٠مة اًم٘مٞم٤مس 

اًمٜمحقي، ورأوا أن دقمقى اًمت٠مصمر سم٤معمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م رضب ُمـ آومتٕم٤مل اًمذي 

ٓ شمًٜمده طمج٦م، ومٕمٚمامء اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م مل يٙمقٟمقا قمغم قمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وىمقاقمده٤م، 
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ومل شمٙمـ هلؿ صٚم٦م سمٕمٚمامء اًم٘مقاقمد ُمـ اإلهمريؼ، إو٤موم٦م إمم أن ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ختتٚمػ ذم ـمٌٞمٕمتٝم٤م وُمٜم٤مهجٝم٤م اظمتالوًم٤م ضمقهرًي٤م قمـ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اإلهمري٘مٞم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م 

ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م خمؽمقم٦م قمغم همرار ىمقاقمد اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م جل٤مءت ُمتٗم٘م٦م ُمٕمٝم٤م، أو ُمِم٤مهب٦م 

هل٤م ذم أصقهل٤م وُمٜم٤مهجٝم٤م، واًمّمحٞمح أٟمف ًمٙمؾ ًمٖم٦م ُمٜمٓم٘مٝم٤م اًمذي يتًؼ ُمع ظمّم٤مئّمٝم٤م 

 .()وأصقهل٤م اًمٚمٖمقي٦م

ورومض قمكم اًمٞم٤مهي اًمدٓئؾ اًمتل طم٤مول حمٛمد قمٞمد آؾمتدٓل هب٤م قمغم شم٠مصمػم 

اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل وىمٞم٤مؾمف ذم ٟمِم٠مة اًم٘مٞم٤مس اًمٕمريب، ٕهن٤م ومروٞم٦م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م همػم 

٤م ُمـ اًمذيـ يم٤مٟم٧م هلؿ صٚم٦م سمٛمـ يٕمرومقن اًمث٘م٤موم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وشمٕمرف قمٚمٞمٝمؿ  ومٜمحـ ٓ ٟمٕمرف أيًّ

اسمـ أيب إؾمح٤مق، ويمقهنام ُمـ اعمقازم ٓ دًمٞمؾ ومٞمف قمغم اشمّم٤مهلام سمث٘م٤موم٤مت أضمٜمٌٞم٦م ومه٤م يٕمٞمِم٤من 

ذم سمٞمئ٦م قمرسمٞم٦م، وأُم٤م قمـ ؿمٞمقع اًمٕمٚمقم اإلهمري٘مٞم٦م سملم اًمدارؾملم ومٜمٕمٚمؿ أٟمف وىمع سمٕمد قمّمـر 

اسمـ أيب إؾمح٤مق سمقىم٧م ًمٞمس سم٤مًم٘مّمػم، ومِمٞمققمٝم٤م يم٤من وًمٞمد اًمؽممج٦م اًمتل مل شمٙمـ ىمد ٟم٘مٚم٧م 

 .()هذه اًمٕمٚمقم ذم قمّمـر اسمـ أيب إؾمح٤مق أو قمٞمًك سمـ قمٛمر

يمام رومض ؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي ُم٘مقًم٦م إسمراهٞمؿ ُمديمقر ذم شم٠مصمر اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي ذم 

مل شمّمدر إٓ قمـ ٟمٔمرة "ٟمِم٠مشمف سم٤مًمث٘م٤موم٤مت إضمٜمٌٞم٦م، ورأى أن هذه اعم٘مقًم٦م وأُمث٤مهل٤م 
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، وىمٌؾ () وُم٤م شمٕمٜمٞمف، وم٘مد ٟم٧ًٌم إمم أيب إؾمقد ىمٌؾ احلْمـرُمل"اًم٘مٞم٤مس"ىم٤مسة ًمٚمٗمٔم٦م 

يم٤مًمٗم٘مف، واعمٜمٓمؼ، وقمٚمؿ اًمٙمالم، : أن ختتٚمط ُم٤ٌمطم٨م اًم٘مٞم٤مس سمٛم٤ٌمطم٨م اًمٕمٚمقم إظمرى

 .()"وُم٤م شمرضمؿ ُمـ قمٚمقم إُمؿ

ًمٚم٘مٞم٤مس  (اًمٗمٓمري٦م)وادمف أهمٚم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ إمم اًم٘مقل سم٤مًمٜمِم٠مة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

ذم اًمٜمحق اًمٕمريب قمغم يد اًمٜمح٤مة إوائؾ، وأٟمف يم٤من ىمٞم٤مؾًم٤م ُمًتٜمًٌٓم٤م ُمـ اًمٜمّمقص 

اًمٚمٖمقي٦م وُمٕمتٛمًدا قمغم اًمذوق وآهتامم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرب سمٜم٤مء وُمٕم٤مين، ومل يٙمـ 

واؾمتٛمر يمذًمؽ ُمٜمذ سمداي٤مشمف اًمًٌٞمٓم٦م قمغم يد أيب . ًمٚمٗمٚمًٗم٦م أو ؿمٌف اًمٗمٚمًٗم٦م أي أصمر ومٞمف

إؾمقد اًمدؤزم إمم أن أصٌح قمٚماًم ًمف أصقًمف وىمقاقمده قمغم يد اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد 

، ووصػ يمريؿ اخل٤مًمدي أّي ادقم٤مء سمقضمقد شم٠مصمػم أضمٜمٌل ذم هذه اًمٗمؽمة ()وؾمٞمٌقيف

هراء ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمّمح٦م، ٕن ىم٤مئٚمف إُم٤م أن يٙمقن ضم٤مهاًل سمٛمراطمؾ "اعمٛمتدة سم٠مٟمف 

ٟمِم٠مة اًمٜمحق اًمٕمريب، وإُم٤م أن يٙمقن ذا همرض ظمٌٞم٨م يريد اإلؾم٤مءة إمم اًمٕمرب، 

 .()"ودمريدهؿ ُمـ اإلٟمج٤مز اًمٗمٙمري اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أٟمجزه قمٚمامء اًمٕمرب

صمؿ أووح أّن يمّؾ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اظمتالط اًمٕمرب سم٤مٕقم٤مضمؿ وىمرب اعمدارس 

يمالم ٓ يٛم٧ّم إمم احل٘مٞم٘م٦م سمّمٚم٦م، وم٤مًمٌّمـرة طملم سمٜمٞم٧م يم٤مٟم٧م ذم اًمٌدء "اًمني٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمؿ 

                           
وـان أول مـ أشس افعربقة وؾتح  باهبا، وأهنج : 1/12 يشر إػ ؿقل ابـ شالم دم ضبؼات ؾحقل افشعراء ()

 .(اهلامش) 163: افؼقاس دم افـحق افعريب: ، يـظرشبقؾفا ووضع ؿقاشفا، أبق إشقد افدؤيل
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ُمقـمٜم٤ًم ًمٚمٕمرب اًمذيـ ىمٓمٜمقه٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ويم٤مٟمقا ذم ضمّؾ 

وىمتٝمؿ ُمِمٖمقًملم هبذه اعمٝمٛم٦م، واعمّدة ُم٤م سملم إٟمِم٤مئٝم٤م وٟمِم٠مة اًمٜمحق اًمٕمريب ٓ شمزيد قمغم 

... ؾمتلم قم٤مًُم٤م، وهل ُمّدة ىمٚمٞمٚم٦م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ٓ شمًٛمح سمٔمٝمقر ومئ٤مت أقمجٛمٞم٦م ُم١مصمرة 

ًمذا ٟمجد يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذا إُمر جمرد ختٛملم همػم صحٞمح حيٛمؾ ُم٤م حيدث ذم زُمـ 

 .()"آشمّم٤مٓت احلديث٦م قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمقوع ذم ذًمؽ اًمزُم٤من

وي١ميمد قمكم أسمق اعمٙم٤مرم اًم٘مقل سم٠مص٤مًم٦م ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٜمحقي طمتك أواظمر اًم٘مرن 

ٓ "اًمث٤مين اهلجري، ؿم٠مهن٤م ؿم٠من أص٤مًم٦م ٟمِم٠مة اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي مجٚم٦م، وأن هذه احل٘مٞم٘م٦م 

جم٤مل ًمٚمؽمدد ذم اًم٘مٓمع هب٤م، وم٢من يمؾ اًمٔمروف واعمالسم٤ًمت شمٕمؽمف هب٤م، يمام أن حتٚمٞمؾ يم٤موم٦م 

 .()"احل٘م٤مئؼ اعمقوققمٞم٦م يًٚمؿ إًمٞمٝم٤م

وممـ ذيمر هذه احل٘مٞم٘م٦م ُم١ميًدا هل٤م: قمٌداًم٘م٤مدر اعمٝمػمي، طمٞم٨م رأى أن اًمٜمحق 

اًمٕمريب مل يت٠مصمر ذم اًم٘مرٟملم اهلجريلم إول واًمث٤مين سم٤معمٜمٓمؼ، ٕٟمف مل يث٧ٌم شمدريس 

ُم١مًمٗم٤مت يقٟم٤مٟمٞم٦م ذم هذيـ اًم٘مرٟملم، مم٤م ي١ميمد أن اًمٜمح٤مة اًمٕمرب هؿ اًمذيـ أؾمًقا ُمٜمٝم٩م 

اًمٌح٨م اًمٜمحقي ًمٚمٖمتٝمؿ، وأهنؿ يم٤مٟمقا هيدومقن ُمـ ظمالًمف إمم ووع ٟمٔم٤مم ؿم٤مُمؾ يْمؿ 

 .()مجٞمع اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمٝمام شم٤ٌميٜم٧م

وُمثٚمف قمٌده اًمراضمحل إذ يرى أن اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل مل يٙمـ ُمٕمرووًم٤م ُمٕمروم٦م يم٤مومٞم٦م 

طمتك ي٘م٤مل إن - ومه٤م ص٤مطم٤ٌم اًمت٠مصمػم احل٘مٞم٘مل ذم اًمٜمحق اًمٕمريب- أي٤مم اخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف 
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 .()ىمد شم٠مصمر سمف- وُمٜمف اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي- اًمٜمحق اًمٕمريب 

 :()تلثر ادـطؼ افققكاين دم افؼقاس افـحقي بعد كشلتف: ثاكقاً 

 :افؼائؾقن بتلثره ظذ افؼقاس افـحقي دم هذه ادرحؾة- أ

يذه٥م قمكم أسمق اعمٙم٤مرم إمم أن اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي ىمد شم٠مصمر ذم مجٚمتف سمٌٕمض إومٙم٤مر 

، وُمٜمف ()اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، وذًمؽ أدى إمم شم٠مصمر سمٕمض اًمٜمح٤مة سم٤مًمٌٜم٤مء اعمٜمٓم٘مل هلذا اًمٗمٙمر

اعمٜمٓمؼ اًمِمٙمكم، وىمد سمدأ شم٠مصمػمه ذم اًمٌحقث اًمٚمٖمقي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم واًمٜمحقي٦م سمِمٙمؾ 

ومـ٘مد أطمس اًمٚمٖمقيقن واًمٜمحـ٤مة  سمْمـرورة إظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس "ظم٤مص سم٤مؾمتخدام اًم٘مٞم٤مس، 

اًمِمٙمكم اًمّمقري اعمٜمٓم٘مل ًمتٜمٛمٞم٦م احلّمٞمٚم٦م اًمٚمٖمقي٦م طمتك شمالطمؼ اًمتٓمقر آضمتامقمل، 

وشمٚمٌل اطمتٞم٤مضم٤مشمف اعمتٕمددة اًمتل ي٘مٍم اعمحٗمقظ ُمـ اًمٚمٖم٦م قمـ اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م، وهٙمذا سمدأ 

، صمؿ شمٓمقر ()"شم٠مصمػم اعمٜمٓمؼ أول ُم٤م سمدأ ذم آؿمت٘م٤مق، صمؿ ذم ىمٞم٤مس اًمٜمّمقص سمقضمف قم٤مم

ـرت  ًّ ذًمؽ طمتك أصٌح يٕمٜمل إحل٤مق صٞمغ سم٠مظمرى ًمت٠مظمذ طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ، وسمذًمؽ ي

ؿمٙمٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس وصقرّيتف اًمتل آل إًمٞمٝم٤م ًمٙمؾ ٟمحقي أن يٚمحؼ ُم٤م يِم٤مء سمام ؿم٤مء ُمرشمٙمًزا 

دون ارشم٤ٌمط  (اعم٘مٞمس واعم٘مٞمس قمٚمٞمف) سملم ـمرذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م "ضم٤مُمًٕم٤م"قمغم ُم٤م يراه 

 .()سمٛم٘م٤ميٞمس ُمقوققمٞم٦م حمددة شمْمٌط قمٛمٚمٞم٦م اإلحل٤مق ذاهت٤م

ويرى أسمق اعمٙم٤مرم أّن هذا آؾمتخدام ًمٚم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم ىمد ُمّٝمد سمِمٙمؾ قم٤مم ًمٜمٛمق 
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وُمـ وٛمـ هذه . ()اًمت٠مصمػمات اعمٜمٓم٘مٞم٦م وشمرايمٛمٝم٤م ذم اًمٌحقث اًمٜمحقي٦م اعمت٠مظمرة

ريمٞمزة احلٙمؿ اًمٜمحقي ذم "اًمت٠مصمػمات ُم٤م قُمرف سم٤مًمٕمٚمؾ اًمٜمحقي٦م، طمٞم٨م ص٤مرت اًمٕمٚم٦م 

، يمام أصٌح٧م اًمٕمٚمؾ ذم اًمٙمثػم ُمـ ()"اًم٘مٞم٤مس سمٛمٗمٝمقُمف اجلديد اعمًتٛمد ُمـ اعمٜمٓمؼ

اًمؽماث اًمٜمحقي ٓ شمٌدأ ُمـ اًمقاىمع اًمٚمٖمقي، سمؾ ُمـ اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم اًم٤ًمسمؼ قمغم اًمقاىمع 

٤م ؾم٤مسم٘م٦م ذم اًمقضمقد قمغم  ًً اًمٚمٖمقي، وٓ شمٚمتزم سم٤معمقضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ وإٟمام شمٗمؽمض أؾم

 .()اعمقضمقد وُم١مصمرة ومٞمف

إمم أن هذا اًمت٠مصمػم اعمٜمٓم٘مل ذم اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي - أيًْم٤م-يمام يِمػم أسمق اعمٙم٤مرم 

سمِمٙمؾ ظم٤مص واًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي سمِمٙمؾ قم٤مم مل يؼمز سمِمٙمؾ ُمٗم٤مضمئ، وإٟمام يم٤من ذم سم٤مدئ 

إُمر ممتزضًم٤م ُمع اًمٜمٔمرة اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م دم٤مورت اخلّم٤مئص اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اعمالُمح 

اعمٜمٓم٘مٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، ويم٤من اًمت٠مصمػم إىمقى فم٤مهًرا وسم٤مرًزا ًمٚمٛمٜمٝم٩م 

ـراج وُمـ سمٕمده ُمـ اًمٜمح٤مة، طمٞم٨م يم٤من  ًّ اإلؾمالُمل، واُمتد ذًمؽ إمم أن ضم٤مء اسمـ اًم

ًمٚمخّم٤مئص اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٔمٝمقر، وسمدت هل٤م اًمٖمٚم٦ٌم قمغم ومٙمر اًمٜمح٤مة وآصم٤مرهؿ، وص٤مرت 

اخلّم٤مئص اًمذاشمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ُمـ اًم٘مّٚم٦م واًمْمآًم٦م سمحٞم٨م مل شمٕمد ُمٚمٛمقؾم٦م ذم 

 .()إصقل اًمٕم٤مُم٦م، وإٟمام يٛمٙمـ أن شمدرك آصم٤مره٤م ذم سمٕمض ضمزئٞم٤مهت٤م

ويّمػ أسمق اعمٙم٤مرم هذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمتحقل سم٠مهن٤م متثؾ ُمرطمٚم٦م يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل ومٞمٝم٤م 

 ووًٕم٤م ضمديًدا، يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٜمٔمرة اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمّمقري٦م سمخّم٤مئّمٝم٤م "ووع اًمٜمحق"سم٢مقم٤مدة 

اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م، اًمتل شمٌح٨م قمـ اعم٤مهٞم٦م دون أن شمٙمتٗمل سمتٛمٞمٞمز اًمذوات أو إطمداث 
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سمٕمالُم٤مت ظم٤مرضمٞم٦م ؾمٓمحٞم٦م، وهتدف إمم اًمٙمِمػ قمـ اًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦م سمٖمٞم٦م حت٘مٞمؼ آشم٤ًمق 

، ودراؾم٦م اًم٘مٞم٤مس ذم هذه ()"ذم اًمٌٜم٤مء اًمٜمحقي واًمقصقل إمم آٟمًج٤مم سملم ضمزئٞم٤مشمف

اعمرطمٚم٦م شمٙمِمػ قمـ شم٠مصمره اًمٕمٛمٞمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل، شم٠مصمًرا يٙم٤مد يٌٚمغ درضم٦م اًمتٌٕمٞم٦م 

اًمدىمٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمف، وآًمتزام اعمٓمٚمؼ سمف، يٌدو ذًمؽ ذم حتٚمٞمؾ اعم٘مٞمس وسمّمقرة ظم٤مص٦م ذم 

طمٞم٨م يٚمحؼ اًمٜمح٤مة ُم٤م يِم٤مءون ُمـ إطمٙم٤مم سمام يِم٤مءون ُمٜمٝم٤م، "جم٤مل ىمٞم٤مس اًمٔمقاهر 

ويٕمتؼمون ُم٤م يٚمح٘مقٟمف سمف أصاًل وُم٤م يٚمح٘مقٟمف ومرقًم٤م، وٓ يتحرضمقن ذم هذا اعمج٤مل ُمـ أن 

ي٘مٞمًقا ُم٤م صم٧ٌم ُمـ إطمٙم٤مم قمغم ُم٤م اظمتٚمػ ذم صمٌقشمف، يمام ٓ يؽمددون ذم إحل٤مق ُم٤م 

يِمٙمقن ومٞمف سمام يِمّٙمقن ومٞمف أيًْم٤م، دون أن يًتٜمدوا ذم يمؾ ذًمؽ إمم ؾمٜمد ُمقوققمل أو 

، يمام يٌدو أيًْم٤م ذم ()"يٕمتٛمدوا قمغم أؾم٤مس ُمـ اعمالطمٔم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اعمًتققم٦ٌم ًمٚمٔمقاهر

 .()اعم٘مٞمس قمٚمٞمف، وسمِمٙمؾ سم٤مرز ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمِم٤مذ

يمام يرى أن شم٠مصمر اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي سمِمٙمٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل ىمد أدى إمم إمه٤مل 

اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م وقمدم آهتامم هب٤م، وإمم وضمقد شمٜم٤مىمض يمثػم سملم إطمٙم٤مم اًمتل 

يٜمتجٝم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي اًمِمٙمكم، وسملم اًمقاىمع اًمٚمٖمقي اًمذي شمًتٜمد ومٞمف إطمٙم٤مم إمم 

ُم٘مقُم٤مت ُمقوققمٞم٦م، ُم٤مدهت٤م اعمقضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ ذم اًمٔمقاهر واًمٜمّمقص، وًمٞمس اًمّمقرة 

 .()اًمذهٜمٞم٦م عم٤م هق ُمقضمقد

واٟمت٘مد أسمق اعمٙم٤مرم ُم٤م رآه حم٤موًم٦م ُمـ أيب اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري ٓؾمتٖمالل اعمدًمقل 
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قم٤ٌمرة قمـ ": ، ذم شمٕمريٗمف ًمٚم٘مٞم٤مس سم٠مٟمف"اًمت٘مدير" سمٛمٕمٜمك "اًم٘مٞم٤مس"اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م 

، ًمٞمجٕمؾ ُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م، اُمتداًدا ـمٌٞمٕمًٞم٤م وذاشمًٞم٤م "شم٘مدير اًمٗمرع سمحٙمؿ إصؾ

ًمٚم٘مٞم٤مس ذم ُمٗمٝمقُمف اًمذي اؾمت٘مر ًمف ذم أول ٟمِم٠مشمف سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٜمحقي٦م سمٜم٤مء قمغم 

 :() وىمٕم٧م ذم ظمٓم٠ميـ سم٤مرزيـ مه٤م()"حم٤موًم٦م ؾم٤مذضم٦م"اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص، ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م 

آؾمت٘مرائل وُم٤م آل إًمٞمف ذم اًم٘مٞم٤مس )أن شمٚمّٛمس اًمّمٚم٦م سملم ُمٕمٜمٞمل اًم٘مٞم٤مس - 

، أسمٕمد اًمٜمح٤مة قمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إذ ًمق يم٤من اًم٘مٞم٤مس سمٛمٕمٜم٤مه ذم (اًمِمٙمكم

ؿمٙمٚمف اجلديد ُمٕمرووًم٤م سمف ُمـ ىمديؿ، ًَمؽمك آصم٤مره ذم اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي وذم اًمٌح٨م 

اًمٜمحقي ُمًٕم٤م، وًمٙمـ ذًمؽ همػم صحٞمح، ٕن اًمٜمح٤مة إوائؾ مل يٕمرومقا ًمف هذا اعمٕمٜمك، 

 .اًمذي ٓ ُيٕمٜمك سم٤مًمٜمّمقص سم٘مدر ُم٤م هيتؿ سمتح٘مٞمؼ ذوط اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل وىمْم٤مي٤مه

أن اقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أؾم٤مؾًم٤م ًمٚمٛمٕمٜمك آصٓمالطمل وُمٜمٓمٚمً٘م٤م ًمف، ىمد أومًد - 

قمغم اًمٜمح٤مة سمٕمض ُمقوققم٤مت اًمٌح٨م اًمٜمحقي، ومتج٤موزوه٤م دون سمح٨م ُمقوققمل 

هل٤م، وُمـ ذًمؽ، أهنؿ مل حي٤موًمقا حتٚمٞمؾ اعم١مصمرات احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم اعمٕمٜمك اجلديد ًمٚم٘مٞم٤مس، 

وشم٘مقيؿ آصم٤مره٤م ومٞمام أص٤مسمف ُمـ شمٓمقر، سمٕمد أن وىمٕمقا أهى شمّمديؼ ُم٤م اظمتٚم٘مقه ُمـ وهؿ 

اُمتداد ُمدًمقًمف قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، وُمـ صمؿ فمّٚم٧م سمٕمض أؾم٤ٌمب هذا اًمتٓمقر وُمّم٤مدره 

هم٤مُمْم٦م ذم اًمٌح٨م اًمٜمحقي، وٓ ٟمٙم٤مد ٟمجد ُمِم٤مريم٦م ضم٤مدة ذم اًمٙمِمػ قمـ هذه 

 .إؾم٤ٌمب واعمّم٤مدر ومٞمام سملم أيديٜم٤م ُمـ شمراث اًمٜمح٤مة

وواومؼ يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ أسم٤م اعمٙم٤مرم ذم ٟمٔمرشمف هذه ، وإن يم٤من ذًمؽ 
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قمغم همػم إؾمٝم٤مب وشمٗمّمٞمؾ يمام ومٕمؾ، وُمٜمٝمؿ حمٛمد قمٞمد، اًمذي وصػ اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي 

اًمِمٙمكم سم٠مٟمف ىمٞم٤مس ُمٜمٓم٘مل طمؾ ومٞمف اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم اًمٕمٛمٞمؼ حمؾ اًمٌداي٦م اًمٌدهٞم٦م، واٟم٘مٚم٥م 

اًمٌح٨م ومٞمف ُمـ اًمٌح٨م ذم اًمٜمّمقص اًمتل شمذيمر ىمقاقمده٤م إمم اًمٌح٨م ذم اًم٘مقاقمد اًمتل 

 .()شمذيمر ٟمّمقصٝم٤م

يمام وصػ حمٛمد قمٞمد اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٜمحقي اًمذي ضم٤مء سمف هذا اًم٘مٞم٤مس، سم٠مٟمف صدى 

ًمٚمتٕمٚمٞمؾ اعمٜمٓم٘مل ذم أصٚمف، صمؿ أؾمٝمؿ ذم سمروزه، اعمجٝمقد اًمٗمٙمري اًمٕم٤مم اًمذي ومرض 

 .()ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم اًم٤ٌمطمثلم ذم اًمديـ واًمٚمٖم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

وواوم٘مٝمام اًمرأي إسمراهٞمؿ ُمديمقر، إذ رأى أن اًمٜمح٤مة مل ي٘مٗمقا سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي 

 ًٓ قمٜمد شمٚمؽ اًمّمقرة اًمٗمٓمري٦م اًمتل ٟمِم٠م قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ ومٚمًٗمقه وأرادوا أن يْمٕمقا ًمف أصق

حت٤ميمل أصقل اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٘مٝمل، ومج٤مءت أصقل اًم٘مٞم٤مؾملم ُمؽمؾمٛم٦م ظمٓمك اًم٘مٞم٤مس 

واؾمتدّل قمغم ذًمؽ سمٛمٌدأ اًمٕمّٚمٞم٦م اًمذي هق أصؾ ذم اًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل، ويمٞمػ . ()اعمٜمٓم٘مل

، سمؾ رأى أن اًمٜمح٤مة جلئقا إًمٞمف ()ص٤مر ٓزًُم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي ودقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئؿ ىمٞم٤مُمف

 .()ًمٞمدقمٛمقا ىمٞم٤مؾمٝمؿ سمف يمام ومٕمؾ أرؾمٓمق ُمـ ىمٌؾ

وأّيد سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ شم٠مصمر اًمٜمح٤مة ومٞمام سمٕمد اخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف سم٤معمٗم٤مهٞمؿ 

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ورأوا أن أووح ُم٤م سمدا ُمـ ذًمؽ، يم٤من ذم قمّٚم٦م اًم٘مٞم٤مس وًمٞمس ذم ُمٗمٝمقُمف، 

وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م أظمرضمقه٤م ُمـ يمقهن٤م اًمِمٌف ذم آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي، إمم ري٤مو٦م ذهٜمٞم٦م 
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ُمٚمتقي٦م طمتك ص٤مر ًمٙمؾ رء قمٜمدهؿ قمّٚم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م، وأشمٌٕمقا ذًمؽ سمت٘مًٞمؿ اًمٙمالم إمم 

أصقل وومروع، دون ُمٕمٞم٤مر دىمٞمؼ ًمتحديد ُم٤مهٞم٦م إصؾ وُم٤مهٞم٦م اًمٗمرع، ومم٤م ؾم٤مقمد قمغم 

سمروز هذا اًمت٠مصمػم واُمتداده:  شمقّه٩م اًمٜمِم٤مط اًمذهٜمل، واشم٤ًمع دائرة اًمؽممج٦م واٟمت٘م٤مل 

اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م سمقاؾمٓمتٝم٤م إمم اًمدارؾملم اًمٕمرب، ومت٠مصمروا هب٤م وفمٝمر ذًمؽ ذم أسمح٤مصمٝمؿ 

أصٌح اًمٜمحق ُمٞمدان ُمٜم٤مىمِم٤مت ٓ طمّد هل٤م، وجم٤مدٓت هدومٝم٤م "، طمتك ()وىمٞم٤مؾم٤مهتؿ

 .()"اإلىمٜم٤مع قمغم أؾم٤مس ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕم٘مؾ، ٓ قمغم أؾم٤مس ُم٘متْمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م

وُمٜمف -ورأى قمٌده اًمراضمحل أٟمف ُمع ووقح شم٠مصمػم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ذم اًمٜمحق 

همػم اعمٜمٓم٘مل اًم٘مقل سم٠من "ذم اًمتّمٜمٞمػ واًمتٕمريػ وآصٓمالح، إٓ أٟمف ُمـ - اًم٘مٞم٤مس

 .()"اًمٜمحق شم٠مصمر شم٠مصمًرا يم٤مُماًل سمٛمٜمٝم٩م أرؾمٓمق ذم اعمٜمٓمؼ، ٓظمتالف اًمٖم٤مي٦م ذم يمؾ ُمٜمٝمام

واظمتٚمٗم٧م اًمٜمٔمرة قمٜمد اًمٚمٖمقيلم ذم هذا اًمت٠مصمػم اًمذي ىم٤مًمقا سمف، ومرأى ومٞمف سمٕمْمٝمؿ 

دور ُمٝمؿ ذم - يمام يرون-شم٠مصمػًما إجي٤مسمًٞم٤م، طمٞم٨م يم٤من ًمٚم٘مٞم٤مس إرؾمٓمل وُمٗم٤مهٞمٛمف 

آرشم٘م٤مء سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓمقيره٤م، وُمـ ذًمؽ اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي، وأٟمف 

، ذم ()ًمقٓ هذا آشمّم٤مل واًمت٠مصمػم ًمٔمّٚم٧م اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٓمري٦م وؾم٤مذضم٦م

طملم رآه آظمرون شم٠مصمػًما ؾمٚمًٌٞم٤م ضمٕمؾ اًمٜمح٤مة هيتٛمقن سم٤مًمّمقر وإؿمٙم٤مل أيمثر ُمـ 

قمٜم٤ميتٝمؿ سمٛمٕم٤مين اًمٙمالم ووفم٤مئٗمف، مم٤م يم٤من ًمف أيمؼم إصمر ذم وٞم٤مع يمثػم ُمـ طم٘م٤مئؼ 
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اًمٜمحق، وؾمط زطم٤مم ُم٤ًمئؾ اجلدل اًمّمقري، إو٤موم٦م إمم طمّمقل يمثػم ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت 

 .()واعمِمٙمالت اًمٜمحقي٦م اًمتل ُم٤م زال يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م دارؾمقه إمم اًمٞمقم

 :افؼائؾقن بعدم تلّثر افؼقاس افـحقي بادـطؼ افققكاين- ب

يرى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ أن ُم٤م طمّمؾ ُمـ شمٓمقر ذم اًمٜمحق وأصقًمف 

إمم اعمذه٥م اًمٕم٘مكم اًمذي - ذم إؾم٤مس-وشمٗمريٕم٤مشمف وأطمٙم٤مُمف اعمختٚمٗم٦م، إٟمام يرضمع 

اؿمتٝمر سمف اًمٜمح٤مة ُمـ اعمٕمتزًم٦م، واًمذي يم٤من يٕمرض يمؾ رء قمغم اًمٕم٘مؾ، ًمػمى ُمدى 

ىمٌقًمف ُمـ رومْمف،ومل شمٙمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل إٓ قم٤مُماًل ُم٤ًمقمًدا ذم 

، وٕضمؾ ذًمؽ ()حت٘مٞمؼ ذًمؽ، ؾمقاء ذم ُمٜم٤مه٩م اًمت٠مًمٞمػ أم ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي

وم٢مٟمف يٛمٙمـ اخلٚمقص إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗم٤مده٤م أن يمؾ ُم٤م ـمرأ قمغم ُمٜم٤مه٩م اًمٜمح٤مة ذم اًمٌح٨م 

واًمت٠مًمٞمػ، إٟمام ضم٤مء سمت٠مصمػم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وٓؾمٞمام قمٚمؿ اًمٙمالم، اًمذي ٟمٔمر ذم 

اًمٗمٚمًٗم٦م واؾمتققمٌٝم٤م، صمؿ أظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م خيدم ُمٜم٤مهجف، وًمذا يم٤من هذا إصمر ُمقطمًٞم٤م سمقضمقد 

 .()أصمر ومٚمًٗمل يقٟم٤مين، واحل٘مٞم٘م٦م ظمالومف

وأىمرب هذه اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شم٠مصمر هب٤م قمٚمؿ اًمٜمحق هق اًمٗم٘مف وأصقًمف، يدل 

قمغم ذًمؽ يمثػم ُمـ آصٓمالطم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم يمت٥م اًمٜمح٤مة، يم٤مًمٜمًخ 

، يمام يدل قمغم ذًمؽ شمٍميح ()واًمتٕمٚمٞمؼ واًمتٕمدي٦م وآسمتداء واعمٜمدوب واًمٔم٤مهر وٟمحقه٤م

سمٕمض قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م سمذًمؽ، وم٤مسمـ ضمٜمل يذيمر أن ُمـ أؾم٤ٌمب شم٠مًمٞمٗمف ذم أصقل اًمٜمحق، أٟمف 
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ير أطمًدا ُمـ قمٚمامء اًمٌٚمديـ شمٕمرض ًمٕمٛمؾ أصقل اًمٜمحق قمغم ُمذه٥م أصقل اًمٙمالم "مل 

اإلٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ "، ويمذًمؽ أسمق اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري يذيمر ذم ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمٗمف ()"واًمٗم٘مف

ؾم٠مًمقين أن أخلص هلؿ .. مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مدسملم وإدسم٤مء اعمتٗم٘مٝملم،"، أن "اخلالف

يمت٤مسًم٤م ًمٓمٞمًٗم٤م يِمتٛمؾ قمغم شمرشمٞم٥م اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م سملم اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمٙمقن أول 

 .()"...يمت٤مب صٜمػ ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م

، "اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمحق اًمٕمريب"وإمم ذًمؽ ىمد أؿم٤مر ؾمٕمٞمد اًمزسمٞمدي ذم ُم٘مدُم٦م ُم١مًمٗمف 

ورأى أن اًم٘مٞم٤مس اًمذي اؾمت٘م٤مم أصاًل ُمـ أصقل اًمٜمحق، مل يٙمـ ىمٞم٤مس ُمٜمٓمؼ وضمدل، 

سمؾ يم٤من ىمٞم٤مؾًم٤م ومٓمرًي٤م صمؿ شمٓمقر سمٛم٤ًميرة اًمزُمـ، وآل إمم ُم٤م آل إًمٞمف ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م اىمت٤ٌمؾًم٤م 

ُمـ اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٘مٝمل، سمدًءا سمتٕمريٗمف واٟمتٝم٤مء سمٛم٤ٌمطمثف، ٓ شم٠مصمًرا سمٛمٜمٓمؼ أرؾمٓمق أو اًمٗمٚمًٗم٦م 

 .()اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو همػمه٤م ُمـ اًمٗمٚمًٗم٤مت

وادمف قمٌداًمقه٤مب قمزام يمذًمؽ إمم اًم٘مقل سم٠من ىمٞم٤مس اًمٜمحق ُم٠مظمقذ ُمـ ىمٞم٤مس 

اًمٗم٘مف، ذايمًرا أن اًمتِم٤مسمف سملم ٟمحق اًمٕمرب وُمٜمٓمؼ أرؾمٓمق ٓ يٜمٙمر، وُمٌٞمٜم٤ًم يمذًمؽ، أن 

سمؾ يٜمِم٠م أيمثر إطمٞم٤من ُمـ ..اًمتِم٤مسمف سملم أُمريـ ٓ يدل قمغم أن أطمدمه٤م أظمذ ُمـ أظمر "

 .()"شمِم٤مسمف اًم٘مقاٟملم اًمتل يًػم قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٙمر اًمٌنمي

ورأى اًمِمٞمخ حمٛمقد ؿمٚمتقت أن صقر آشمٗم٤مق سملم اًمٜمحق واعمٜمٓمؼ ٓ شمٕمدو 

إًمٗم٤مظ اًمتل اظمت٤مره٤م اًمٜمحقي ًمٚمتٕمٌػم قمـ اعمٕم٤مين اعمختٚمٗم٦م سملم اًمٜمحقي واعمٜمٓم٘مل يمؾ 
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آظمتالف، ومٝمؿ يِمؽميمقن ذم اعمّمٓمٚمح دون ُمٕمٜم٤مه، يمام أن اًمتٕمٚمٞمؾ أيًْم٤م هق أُمر 

ـمٌٞمٕمل ومٓمري، ٕٟمف ؿم٠من قم٘مكم يذه٥م إًمٞمف أي سم٤مطم٨م ذم قمٚمٛمف، ًمتٗمًػم ُم٤م يراه ُمـ 

ٟمت٤مئجف، واؿمؽماك اًم٤ٌمطمثلم ُمع اظمتالف ُمقوققم٤مت سمحثٝمؿ ذم إًمٗم٤مظ واًمٕمٚمؾ 

وأصقل اًمتٕمٚمٞمؾ، ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمف إن سم٤مطمًث٤م شم٠مصمر سمٗمالن أو أن قمٚماًم شم٠مصمر سمٕمٚمؿ، 

ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ، اًم٘مقل سم٠من اًمٜمحق اًمٕمريب شم٠مصمر سم٤معمٜمٓمؼ عمجرد اًمتقاومؼ ذم "وقمغم ذًمؽ 

أًمٗم٤مظ أو شمٕمٚمٞمالت، ومٝمذه ُمِم٤مهب٦م جمردة ُمع اظمتالف ذم اجلقهر، وٓ جيقز ُمع هذا أن 

 .()"ي٘م٤مل إن هذا أظمذ ُمـ ذاك أو شم٠مصمر سمف

أُم٤م قمٌداًمقه٤مب ظماّلف ومػمى أٟمف ٓ جم٤مل ًمٚمٌح٨م ذم شم٠مصمر ىمٞم٤مس سمآظمر، ٕن 

وٓ وضمف إلدراج هذه اعمٕم٤مين "ًمٚم٘مٞم٤مس قمٜمد يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ه١مٓء ُمٕمٜمك ظم٤مًص٤م سمف، 

، وم٤مًم٘مٞم٤مس قمٜمد إصقًمٞملم إحل٤مق واىمٕم٦م مل يرد ٟمص سمحٙمٛمٝم٤م، ()"حت٧م طمٙمؿ واطمد

سمقاىمٕم٦م ورد ٟمص سمحٙمٛمٝم٤م ذم احلٙمؿ اًمذي ورد ومٞمف اًمٜمص، واًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٜمح٤مة هق 

اًمٙمثػم اًمٖم٤مًم٥م ذم آؾمتٕمامل اًمذي اؾمتٜمٌٓم٧م ُمٜمف إطمٙم٤مم، وسمٕمد آؾمتٜم٤ٌمط اضمتٛمع 

اًمٜمح٤مة يٚمتٛمًقن هل٤م ٟمٙم٤مت وقمٚماًل، وي٘مقًمقن إن هذه إؾم٤ٌمب اًمتٛم٧ًم سمٕمد اًمقىمقع 

واًمٜمزول، ويمؾ قمٛمؾ اًمٜمح٤مة اًمتامس قمٚم٦م ًمتٕمٚمٞمؾ اعمٜمٓمؼ اعمٜم٘مقل، وم٤مًمٕمٚمؾ اًمٜمحقي٦م وًمٞمدة 

إطمٙم٤مم، وإطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وًمٞمدة اًمٕمٚمؾ، وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اعمٜم٤مـم٘م٦م ومٝمق يرادف 

 .()اًمٜمٔمر، وهق شمرشمٞم٥م ُم٘مدُم٤مت شمّمؾ إمم ٟمتٞمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م
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وهٙمذا ٟمرى أن أراء ىمد اومؽمىم٧م طمٞم٤مل اًم٘مقل سمت٠مصمػم اعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين ذم اًم٘مٞم٤مس 

وىمد اشمٗم٘م٧م -اًمٜمحقي، سملم ىم٤مئؾ سمقضمقده أو ٟم٤مٍف ًمذًمؽ، واًمذي أُمٞمؾ إًمٞمف ُمـ اًمرأي 

أن ٟمِم٠مة اًم٘مٞم٤مس ذم أول أُمره يم٤مٟم٧م إسمداقًم٤م ُمـ - قمٚمٞمف أهمٚم٥م آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم

قم٘مقل ٟمح٤مة اًمٕمرسمٞم٦م إوائؾ، سم٘مّمد ظمدُم٦م اًمٚمٖم٦م وـمرد ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، وذًمؽ ُم٤م سمدا واوًح٤م 

أؿمد اًمقوقح ومٞمام اٟمتٝمك إًمٞمف قمٛمؾ اخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف ذم هذا اًمًٞم٤مق، وأٟمف ومٞمام سمٕمد ذًمؽ 

سمدأ يت٠مصمر سم٤مًمٕمٚمقم اعمحٞمٓم٦م سمف وي١مصمر ومٞمٝم٤م، ؿم٠مٟمف ؿم٠من همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم إظمرى، وأُمٞمؾ 

ذم هذا اًمًٞم٤مق إمم شم٠مصمره يمثػًما سم٘مٞم٤مس اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أصقهلؿ، وإن يم٤من هذا ٓ يٕمٜمل قمدم 

شم٠مصمره سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل، ُمـ ظمالل شم٠مصمر ىمٞم٤مس اًمٗم٘مٝم٤مء سمف، 

أو ُمـ ظمالل ُم٤م اـمٚمع قمٚمٞمف اًمٜمح٤مة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمذي ؿم٤مقم٧م ومٞمف اًمؽممج٦م قمـ اًمٕمٚمقم 

إظمرى وُمٜمٝم٤م قمٚمقم اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ، وًمٚمًٞمقـمل رأي يٜمٗمل قمـ اًمٜمح٤مة شم٠مصمرهؿ 

ُمتك قمٝمد اًمٜم٤مس أن اًمٜمحق ": اعمٌٙمر سمٕمٚمقم اعمٜمٓمؼ وإن يم٤من ٓ يٜمٗمٞمف اٟمتٝم٤مء وي٘مقل ومٞمف

ُيٛمزج سم٤معمٜمٓمؼ، وهذه ُم١مًمٗم٤مت اخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف وُمٕم٤مسهيام وُمـ سمٕمدمه٤م سمدهر، مل 

 .()"يٕمٝمد ومٞمٝم٤م رء ُمـ ذًمؽ

وُمع اًم٘مقل سمقضمقد أصمر ًمٚم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل ومٞمام آل إًمٞمف اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي وظم٤مص٦م ذم 

اًم٘مرن اًمراسمع وُم٤م سمٕمده، وم٢مين أرى أن اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمتٛمثؾ ذم ضمٝمقد اًمٜمح٤مة ذم شمٚمؽ 

اًمٗمؽمة، ىمد اؾمتٓم٤مع أن ي٘مقًم٥م ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ُمـ طم٘م٤مئؼ ُمٜمٓم٘مٞم٦م، ويٗمرهمٝم٤م ُمـ ُمْمٛمقهن٤م 

احل٘مٞم٘مل ويّمٌٖمٝم٤م سمٓم٤مسمٕمف، طمتك سمدت ويم٠مهن٤م ضمزء ُمـ اًمٗمٙمر اًمٕمريب وًمٞم٧ًم همري٦ٌم 
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 . ()قمٜمف أو واومدة قمٚمٞمف

 :مقؿػ افؾغقيغ ادحدثغ مـ اّضراد افؼقاس

يرى قمكم أسمق اعمٙم٤مرم أن حتديد ُمٗمٝمقم آـّمراد يم٤من أّول وأىمًك اعمِم٤ميمؾ اًمتل 

ًٓ ُي٘مّمد سمف اـمراد اًمٔم٤مهرة ذم  واضمٝمٝم٤م اًمٜمح٤مة اًمٕمرب سمٕمد اخت٤مذهؿ ًمٚم٘مٞم٤مس ُمدًمق

اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م ُمروي٦م أو ُمًٛمققم٦م، واقمت٤ٌمره٤م ىمقاقمد يٜمٌٖمل آًمتزام هب٤م وشم٘مقيؿ ُم٤م 

، ومل يٕمٝمد قمـ اًمٜمح٤مة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ُمٕمٜمك ()يِمّذ ُمـ ٟمّمقص اًمٚمٖم٦م قمٜمٝم٤م

حمدد هلذا آـمراد ، أو ًمٚمٙمّؿ اًمٕمددي اًمذي يٜمٌٖمل شمقومره ًمٚمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م طمتك شم٠مظمذ 

اسمـ ضمٜمل واًمٌح٨م اًمٜمحقي "-ذم رأيف-، مم٤م أوىمع ()ُمٕمٜمك آـمراد وطمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة

، دقمتٝمؿ إمم ُمراقم٤مة اًمِمٙمؾ دون اًمٜمّمقص، وومرض صقر ()"سم٠مهه ذم أظمٓم٤مء يمثػمة

 .()ُمـ آؿمت٘م٤مىم٤مت مل شمًٛمع ومل شمٜم٘مؾ وإٟمام سمٜمٞم٧م ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم إوزان اعمًٛمققم٦م

يمام يرى أن إُمر اؾمتٛمر يمذًمؽ طمتك طم٤مول اسمـ هِم٤مم شمقوٞمح ُمٕمٜمك هذا 

٤ًٌم ويمثػًما وٟم٤مدًرا "اعمّمٓمٚمح ذم ُم٘م٤مسمؾ همػمه ومج٤مء قمٜمف ىمقًمف  اقمٚمؿ أهنؿ يًتٕمٛمٚمقن هم٤مًم

وىمٚمٞماًل وُمٓمرًدا، وم٤معمٓمرد ٓ يتخٚمػ، واًمٖم٤مًم٥م أيمثر إؿمٞم٤مء وًمٙمٜمف يتخٚمػ، واًمٙمثػم 

دوٟمف، واًم٘مٚمٞمؾ دون اًمٙمثػم، واًمٜم٤مدر أىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ، وم٤مًمٕمِمـرون سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم صمالصم٦م 

وقمِمـريـ هم٤مًمٌٝم٤م، واخلٛم٦ًم قمِمـر سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م يمثػم ٓ هم٤مًم٥م، واًمثالصم٦م ىمٚمٞمؾ، 
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، وًمٙمـ حتديده هذا مل يذيمر يمامًّ واوًح٤م ًمٚم٘مّٚم٦م واًمٙمثرة، وهق همػم ()"واًمقاطمد ٟم٤مدر

 دوٟمف، ومل يٌلم ُمدى اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام، يمام "اًمٙمثػم" يتخٚمػ و"اًمٖم٤مًم٥م"دىمٞمؼ، ٕٟمف يرى 

، ()يرى أن اًم٘مٚمٞمؾ دون اًمٙمثػم واًمٜم٤مدر أىمؾ ُمٜمف، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ حتديد اًم٘مّٚم٦م قمـ اًم٘مّٚم٦م؟

واًمقاوح أن اعم٘مّمقد ُمـ يمالم اسمـ هِم٤مم هق شم٘مري٥م اعمٕمٜمك ٓ حتديده قمغم وضمف 

، ٕن ()اًمدىم٦م، وهق ُم٤م يٕمرف سم٤مًمٙمثرة اًمٜمًٌٞم٦م أو اًم٘مّٚم٦م اًمٜمًٌٞم٦م ذم ىمٞم٤مس اًمٜمّمقص

إقمداد مل شمٙمـ ُم٘مّمقدة وٓ طم٤مرضة ذم أذه٤من اًمٜمح٤مة، سمدًٓم٦م شمرادف أًمٗم٤مفمٝمؿ 

قمغم ؾمٌٞمؾ - وشم٘م٤مرب ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وم٤معمٓمرد واًمٖم٤مًم٥م واًمٙمثػم واًمِم٤مئع قمٜمد ؾمٞمٌقيف واًمٗمراء

، واًم٘مٚمٞمؾ واًمٜم٤مدر واًمِم٤مذ واًم٘مٌٞمح واًمرديء ()سمٛمٕمٜمك واطمد، واًمٙمثػم هق اعمٓمرد- اعمث٤مل

واًمْمٕمٞمػ واًمٗم٤مؾمد واعمح٤مل، دمتٛمع يمٚمٝم٤م ذم إوم٤مدة ُمٕمٜمك ُم٤ممل جير قمغم اًم٘م٤مقمدة، ويٕمؼم 

٤ًٌم قمـ أُمثٚمتٝم٤م سم٘مقهلؿ  .()حتٗمظ وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م: اًمٜمح٤مة هم٤مًم

وإمم اًم٘مقل سم٤مًمٙمثرة أو اًم٘مّٚم٦م اًمٜمًٌٞم٦م ُم٤مل أهمٚم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، وُمٜمٝمؿ أُملم 

اخلقزم، اًمذي أووح أن اعم٘مّمقد سم٤معمٓمرد واًمِم٤مذ قمٜمد اًمٜمح٤مة اًمٕمرب، ًمٞمس اًمٙمثرة ذم 

قمدد إًمٗم٤مظ اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٤ٌمب وىمّٚمتٝم٤م، وإٟمام هق ُم٤م قمرف ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمرسمٞم٦م 

 .()ذم اًم٤ٌمب، واًمِم٤مذ ي٘م٤مسمٚمف ومٞمخ٤مًمػ احل٤مل اًمٕم٤مُم٦م
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وقم٤مرض قم٤ٌمس طمًـ اًم٘مقل سم٤مًمٙمثرة أو اًم٘مّٚم٦م اًمٜمًٌٞم٦م، ٕٟمف همػم ُم٘متٜمع سمٛمٕمٜمك 

آـمراد واًمِمذوذ اًمذي يردده اًمٜمح٤مة، طمٞم٨م يرى أهنؿ مل يْمٕمقا ًمف ىمٞم٤مؾًم٤م واوًح٤م يٌلم 

قمدد اًمٙمثػم اًمقارد اًمذي ي٘م٤مس قمٚمٞمف، أو اًم٘مٚمٞمؾ اعمًٛمقع اًمذي حيٗمظ وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف، 

 .()وُمثٚمف اًم٘مقل سم٤مًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة اًمذاشمٞم٦م أو اًمٜمًٌٞم٦م

أّٟمف اًمٙمثػم أو اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ - ومٞمام أرى-واًمٖم٤مًم٥م ذم اعم٘مّمقد ُمـ آـمراد أو قمدُمف

 . اًمِمقاهد اًمتل يتؿ اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

 ويٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٚمٞمؾ، ومٞمجٕمؾ "اًمِم٤مذ"ويْمٞمػ هلام أسمق اعمٙم٤مرم ُمٕمٜمك 

اًم٘مٚمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م ذم سم٤مسمف، واًمِم٤مذ ُم٤م ظم٤مًمػ ُم٤م ورد ذم 

، وٓ يقاوم٘مف طمًـ اعمٚمخ قمغم هذا اًمتٗمريؼ، ()اًم٤ٌمب يمثػًما أو ىمٚمٞماًل واٟمٗمرد إمم همػمه

ويٌلم أن ُمٗمٝمقم اًمِم٤مذ ًمٞمس حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٜمح٤مة، وأٟمف يرشمٌط سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًم٘م٤مقمدة 

، ومٝمق يم٤مًم٘مٚمٞمؾ ًمٙمٜمف ىمد يٙمقن أدٟمك درضم٤مشمف أو هق اًمٜم٤مدر ()اًمٜمحقي٦م ذم إقمّؿ إهمٚم٥م

 .يمام ضم٤مء قمٜمد اسمـ هِم٤مم

إمم ضمقاز صح٦م اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مّٚم٦م - أيمثر ُم٤م يتجف- ويتجف اخلالف ذم آـمراد 

اًمقاردة ُمـ إُمثٚم٦م ذم سم٤مهب٤م أو قمدم صحتف، ومٛمـ اًمٚمٖمقيلم ُمـ يرى ضمقاز اًم٘مٞم٤مس قمغم 

أن يٙمقن اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ًمٗمًٔم٤م ومرًدا ٓ ٟمٔمػم ًمف ذم إًمٗم٤مظ : ، إول()اًم٘مٚمٞمؾ ذم ُمقوٕملم
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ومٝمذا ي٘مٌؾ وحيت٩م ": اعمًٛمققم٦م، ُمع إـم٤ٌمق اًمٕمرب قمغم اًمٜمٓمؼ سمف، وومٞمف ي٘مقل اًمًٞمقـمل

أن يٜمٗمرد سمف اعمتٙمٚمؿ وٓ يًٛمع ُمـ همػمه ٓ ُم٤م يقاوم٘مف : اًمث٤مين. ()"سمف وي٘م٤مس قمٚمٞمف، إمج٤مقًم٤م

واًم٘مقل ومٞمف: أٟمف جي٥م ىمٌقًمف إذا "وٓ ُم٤م خي٤مًمٗمف، وومٞمف ي٘مقل اًمًٞمقـمل ٟم٘ماًل قمـ اسمـ ضمٜمّل 

، وم٘مد ىمٌؾ اسمـ ضمٜمّل ُم٤م شمٗمرد سمف اسمـ أمحر ُمـ اًم٘مقل: ٕٟمف يرى أن ()"صمٌت٧م ومّم٤مطمتف

 .()إقمرايب إذا ىمقي٧م ومّم٤مطمتف وؾمٛم٧م ـمٌٞمٕمتف، شمٍّمف واردمؾ ُم٤م مل يًٌ٘مف أطمد ىمٌٚمف

ورومض طمًـ اعمٚمخ إضم٤مزة اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ذم اعمقوٕملم اًم٤ًمسم٘ملم، ٕٟمف 

حيت٤مج إمم اؾمت٘مراء دىمٞمؼ ٓ ٟمٓمٛمئـ إمم أن اًمٜمح٤مة متٙمٜمقا ُمـ حت٘مٞم٘مف "يرى أن قمدم اًمٜمٔمػم 

ٕن اًمٚمٖم٦م "، واردم٤مل إقمرايب ُم٤م مل يًٌ٘مف سمف أطمد ٓ ُي٘مّر سم٠مٟمف طمّج٦م ()"وإن اىمؽمسمقا ُمٜمف

، وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ إٟم٤ٌمري ُمـ ()"فم٤مهرة مج٤مقمٞم٦م جمتٛمٕمٞم٦م قمرومٞم٦م ٓ فم٤مهرة ومردي٦م

ىمٌؾ، ومٌلم أن اٟمٗمراد إقمرايب سمام ٓ ٟمٔمػم ًمف ٓ جيٞمز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف طمتك ي٤ًمقمده 

آؾمتٕمامل اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح، يمام أٟمف ىمد يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م إذا اؾمتٝمقاه رضب ُمـ اًمٖمٚمط 

 .()ومٞمٕمدل قمـ ىمٞم٤مس يمالُمف ويٜمحرف قمـ ؾمٜمـ أصقًمف، ومال جيقز اًم٘مٞم٤مس قمـٚمٞمف

صمؿ سّملم طمًـ اعمٚمخ رأيف ذم اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مّٚم٦م أو اًمٙمثرة، ومجٕمٚمف 
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وم٢مذا أردٟم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مس شمٕمٚمٞمؾ طمٙمؿ صم٧ٌم ": ُمٜمقـًم٤م سمٜمقع اًم٘مٞم٤مس، ي٘مقل

أُم٤م إذا أردٟم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مس اًمقصقل إمم .. سم٤مٓؾمت٘مراء،شمريمٜم٤م اعم٠ًمًم٦م ٓضمتٝم٤مد اًمٜمح٤مة 

٤م قمٚمٞمف، وم٢من مل يٙمـ ًمٚمٛم٘مٞمس ُم٘مٞمس قمٚمٞمف يمثػم، سمحثٜم٤م  ًً طمٙمؿ ضمديد، ضمٕمٚمٜم٤م اًمٙمثػم ُم٘مٞم

قمـ ٟمٔمػم ًمف وأحل٘مٜم٤مه سمف، وم٢من يم٤من اعم٘مٞمس قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ، أطمٚمٜم٤م أُمره إمم اًمٕمٚمامء 

 .()"ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف، ٕن آضمتٝم٤مد اًمٚمٖمقي سمٙمؾ صقره سم٤مب جي٥م أٓ يٖمٚمؼ أسمًدا

أُم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم ومٚمف ومٞمام ورد ىمٚمٞماًل قمغم ظمالف اًمِم٤مئع رأي ومٞمف 

أن شمًٛمع اًمٙمٚمٛم٦م أو ٟمحقه٤م ممـ ٓ يٕمرف : شمٗمّمٞمؾ، طمٞم٨م يراه أطمد ىمًٛملم، أوهلام

سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م، وهل خت٤مًمػ اعمٕمروف ذم جم٤مري اًمٙمالم، ومٝمذه يرى أهن٤م ٓ شمّمٚمح أن 

شمٙمقن ُمقوًٕم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس، ٕن اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٙمٚمٛمتلم ٓ شم٘مقُم٤من ذم وضمف اًم٘م٤مقمدة اًمتل 

جيري قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمّمح٤مء ذم قم٤مُم٦م خم٤مـم٤ٌمهتؿ وًمق ٟم٘مٚم٧م قمـ ومّمٞمح قمريب، إذ جيقز أن 

شمٙمقن ىمد صدرت ُمٜمف قمغم وضمف اًمٖمٚمط أو اًم٘مّمد إمم حتريػ اًمٚمٖم٦م، وم٢من أًمًٜم٦م 

اًمٗمّمح٤مء ىمد شم٘مع ذم زًّم٦م اخلٓم٠م وشمٓمقع هلؿ، ُمتك ىمّمدوا إمم شمٖمٞمػم اًمٙمٚمٛم٦م قمـ وصٗمٝم٤م 

أن يرد ذم اًمٙمالم اًمٗمّمٞمح، وُيتح٘مؼ أٟمف مل يّمدر : وأظمر. ()اعمٕمروف هلزل وٟمحقه

قمـ ظمٓم٠م أو شمالقم٥م ذم أوو٤مع اًمٚمٖم٦م، ُمثؾ آي٤مت اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ، وإطم٤مدي٨م اًمتل 

ىم٤مُم٧م اًم٘مرائـ قمغم أهن٤م ُمروي٦م سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، ومٝمذه يّمح ًمٜم٤م أن ٟمٕمٓمٞمٝم٤م 

، ومٜمتٙمٚمؿ هب٤م، صم٘م٦م سم٠مهن٤م يمٚمٛم٦م ٓ ؿمٌٝم٦م ذم ومّم٤مطمتٝم٤م، "اؾمتّمقب" و"اؾمتحقذ"طمٙمؿ 

 سم٤مهلٛمز ذم إطمدى اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م، وًمٙمٜم٤ّم ٟمرضمع سم٠مُمث٤مهل٤م إمم "ُمٕم٤مئش"وذًمؽ ٟمحق 
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طمٙمؿ اًم٘مٞم٤مس، وهق أن ُمٗم٤مقمؾ ٓ شم٘مٚم٥م اًمٞم٤مء ومٞمف مهًزا ُمتك يم٤مٟم٧م اًمٞم٤مء قمٞمٜم٤ًم ذم سمٜم٤مء 

: صمؿ اؾمتثٜمك ُمـ يمالُمف ذم هذا اًم٘مًؿ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، وم٘م٤مل. ()ُمٗمرده

وم٢من يم٤من راضمًٕم٤م إمم اًمٜمٔمؿ ظم٤مًمٗمٜم٤مهؿ ذم دقمقى ظمروضمف قمـ اًم٘مٞم٤مس،وصّح ًمٜم٤م أن "

، ٕٟمف يرى ()"ٟمٕمده ومٞمام ي٘م٤مس قمٚمٞمف وٟمٜم٩ًم قمغم ُمٜمقاًمف وإن أسم٤مه اًمٌّمـريقن واًمٙمقومٞمقن

 .()أن يمالم اهلل ذم اًمٗمّم٤مطم٦م ُم٘مدم قمغم يمّؾ يمالم

وًمٕم٤ٌمس طمًـ ُمقىمػ خمتٚمػ ، ومٝمق يٚمٖمل اًم٘مقل سم٠من اًم٘مٞم٤مس يٜمٌٖمل أن يٙمقن 

قمغم اًمٙمثػم دون اًم٘مٚمٞمؾ، وٓ يرى ذم خم٤مًمٗم٦م ومرد قمدل أو أومراد ىمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٙمثرة اًمٖم٤مًم٦ٌم ذم 

ٕن اًمٕمريب اخل٤مًمص ٓ خيٓمئ ذم "اًم٘مٌٞمٚم٦م ُم٤م ُيٕم٤مب، وٓ ُم٤م يًّقغ احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مخلٓم٠م، 

أن خيٚمؼ ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م ُم٤م يِم٤مء ُمـ " ومٝمق رب اًمٚمٖم٦م وُم٤مًمٙمٝم٤م، وًمف ()"اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م

همػم ٟمٙمػم قمٚمٞمف، وأن يتٍمف ذم ُمٗمرداهت٤م وشمرايمٞمٌٝم٤م ووٌط طمروومٝم٤م، اًمتّمـرف اًمذي 

اًم٘مٞم٤مؾمـل "، وي٘مرر أٟمف يمٞمٗمام دار إُمـر ذم ()"جيري سم٤مًمٗمٓمـرة وقمغم ُم٘متْمـك ـمٌٕمف

دون شمٌّمـرة - وم٤مٕظمذ ومٞمف سمرأي اًم٘مداُمك اعمٌٝمؿ"- أي اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ  - "واًمًامقمـل

ا سملم اًمٚمٖم٦م وآٟمتٗم٤مع هب٤م قمغم ظمػم - وقمٛمٞمؼ إدراك ُمرهؼ ُمٕمّقق، سمؾ ُمْمّٚمؾ، ي٘مػ ؾمدًّ

، وًمذا ومٝمق يرى صح٦م اًم٘مٞم٤مس قمغم يمؾ ُم٤م ()"اًمقضمقه وقمغم طم٥ًم ُم٘متْمٞم٤مت إزُم٤من

ؾمٛمع قمـ اًمٕمرب اًمٗمّمح٤مء دون اًمتٗمريؼ سملم ىمٌٞمٚم٦م وىمٌٞمٚم٦م، ودون اًمٜمٔمر إمم ىمّٚم٦م أو 
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، وظم٤مص٦م ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٢مٟمف ي٘م٤مس قمٚمٞمف وإن مل ي٠مت ًمف ٟمٔم٤مئر ذم ()يمثرة

، وهق يرى أن اًمٕمٛمؾ هبذا اًمرأي        ()يمالم اًمٕمرب ٕٟمف ُم٘مدم ذم اًمٗمّم٤مطم٦م قمغم همػمه

ي٘مْمـل قمغم اعمذاه٥م اًمٜمحقي٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م، ويٗمٞمد ذم - ومقق ُم٤م ومٞمف ُمـ راطم٦م وشمرهمٞم٥م-

شمقؾمٕم٦م أصقل اًمٚمٖم٦م وشمٜمٛمٞم٦م ُمقاده٤م وُمقارده٤م، ُمـ همػم أن يٗمْمـل إمم رء ُمـ اًمٌٚمٌٚم٦م 

أو آوٓمراب أو اإلؾم٤مءة،  وسمف ٟمًتٓمٞمع ُم٤ًميرة احلٞم٤مة سمٛمًتحدصم٤مهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م 

 .()ذم اًمٕمّمقر اعمتجددة ُمـ همػم أن يٜم٤مهل٤م أذى أو يتنب إًمٞمٝم٤م وٕمػ

واًم٘مٚمٞمؾ - أُم٤م حمٛمد قمٞمد وم٢مٟمف يرى أٟمف يٜمٌٖمل قمغم اًمٜمح٤مة أن ٓ يٜمٔمروا إمم اًمِم٤مذ 

ٟمٔمرة قمداء، ٕن اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي احلدي٨م يراه أُمًرا قم٤مدًي٤م ذم اًمٚمٖم٤مت، سمؾ - ُمـ سم٤مب أومم

يٕمده ُمـ سم٤مب اًمتٓمقر اًمذي جيٕمؾ اخلروج قمـ اًم٘م٤مقمدة أُمًرا يمثػم اًمقىمقع، ويٙمًٌٝم٤م 

 اًمتل شمًتًٚمؿ ًمٚمتٜمٔمٞمؿ "اًمّمٞمغ اًمْمٕمٞمٗم٦م أو اًمٕمٚمٞمٚم٦م" ذم ُم٘م٤مسمؾ "اًمّمٞمغ اًم٘مقي٦م"صٗم٦م 

اًمذي يٗمروف اًم٘مٞم٤مس، ًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٚمٖم٦م اًمذي يتخذ 

آؾمت٘مراء ُمٜمٝمًج٤م صحٞمًح٤م ًمف، أن ي٘مرر هذه اًمٔمقاهر اعمتٗمردة سمٕمد اعمالطمٔم٦م اًمقصٗمٞم٦م 

 .()اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمثٚم٦م اعمٓمردة، دون أن يّمٗمٝم٤م سم٤مًمِمذوذ  أو يتٜم٤موهل٤م سم٤مًمت٠مويؾ

 رأي افؾغقيغ ادحدثغ دم تؼسقؿ ابـ جـل

أدى اظمتالف ٟمٔمرة اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم ُمٕمٜمك آـمراد ذم اًم٘مٞم٤مس ىمّٚم٦م أو 
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 ُمقىمًٗم٤م "سم٤مب اًم٘مقل قمغم آـمراد واًمِمذوذ"يمثرة، إمم وىمقومٝمؿ ُمـ شم٘مًٞمؿ اسمـ ضمٜمّل ذم 

ًمٚمدًٓم٦م - سمٕمد ذيمره-ٓ يتًؿ سم٤مًم٘مٌقل ذم مجٚمتف، ٟمٙمتٗمل سمذيمر سمٕمٍض ُمـ هذه أراء 

 .قمغم ذًمؽ

: اقمٚمؿ أن اًمٙمالم ذم آـمراد واًمِمذوذ قمغم أرسمٕم٦م أرضب": ي٘مقل اسمـ ضمٜمل

ُمّٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل مجٞمًٕم٤م، وهذا هق اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م، واعمث٤مسم٦ُم اعمٜمقسم٦م، وذًمؽ 

وذًمؽ ٟمحق . ، وُمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس ؿم٤مذ ذم آؾمتٕمامل...ىم٤مم زيد، ورضسم٧م قمٛمرا: ٟمحق

 هذا هق اًم٘مٞم٤مس، وإيمثر ذم "ُمٙم٤من ُمٌ٘مؾ"يذر ويدع، ويمذًمؽ ىمقهلؿ : اعم٤ميض ُمـ

، واًمث٤مًم٨م اعمٓمرد ذم آؾمتٕمامل، اًمِم٤مذ ذم ...اًمًامع سم٤مىمؾ، وإول ُمًٛمقع أيًْم٤م

، واًمراسمع اًمِم٤مّذ ذم ...أظمقص اًمرُم٨م، واؾمتّمقسم٧م إُمر:اًم٘مٞم٤مس: ٟمحق ىمقهلؿ

صمقب ُمّمقون، : وهق يمتتٛمٞمؿ ُمٗمٕمقل، ومٞمام قمٞمٜمف واو: ٟمحق. اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل مجٞمًٕم٤م

ويمؾ . ومرس ُم٘مقود، ورضمؾ ُمٕمقود ُمـ ُمروف: وطمٙمك اًمٌٖمداديقن. وُمًؽ ُمدووف

، ...ومال يًقغ اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف، وٓ رد همػمه إًمٞمف. ذًمؽ ؿم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل

واقمٚمؿ أن اًمِمـلء إذا اـمرد ذم آؾمتٕمامل وؿمذ قمـ اًم٘مٞم٤مس، ومال سمد ُمـ اشم٤ٌمع اًمًٛمع 

: أٓ شمرى أٟمؽ إذا ؾمٛمٕم٧م. اًمقارد سمف ومٞمف ٟمٗمًف: ًمٙمٜمف ٓ يتخذ أصاًل ي٘م٤مس قمٚمٞمف همػمه

... اؾمتحقذ واؾمتّمقب أديتٝمام سمح٤مهلام، ومل شمتج٤موز ُم٤م ورد سمف اًمًٛمع ومٞمٝمام إمم همػممه٤م 

وم٢من يم٤من اًمِمـلء ؿم٤مًذا ذم اًمًامع ُمٓمرًدا ذم اًم٘مٞم٤مس حت٤مُمٞم٧م ُم٤م حت٤مُم٧م اًمٕمرب ُمـ ذًمؽ، 

وذر، وودع، ٕهنؿ : ُمـ ذًمؽ اُمتٜم٤مقمؽ ُمـ. وضمري٧م ذم ٟمٔمػمه قمغم اًمقاضم٥م ذم أُمث٤مًمف

 .( )"...مل ي٘مقًمقمه٤م 
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 (اعمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس اًمِم٤مذ ذم آؾمتٕمامل)يِمػم مت٤مم طم٤ًمن إمم أن اًم٘مًؿ اًمث٤مين 

يٌدو ويم٠مٟمف مل يًتٕمٛمؾ ذم يمالم اًمٕمرب، ٕن إُمثٚم٦م اًمتل أورده٤م اسمـ ضمٜمّل ومٞمف شمٜمحّمـر 

ّٓ شمٙمقن دًمٞماًل عم٤م ذه٥م إًمٞمف،  ذم سمٞم٧م ؿمٕمري وىمراءة ىمرآٟمٞم٦م وُمث٤مل، يمٚمٝم٤م مم٤م يٛمٙمـ أ

 :وم٤مًمٌٞم٧م اًمِمٕمري

 ًمٞم٧م ؿمٕمري قمـ ظمٚمٞمكم ُم٤م اًمذي          همـ٤مًمف ذم احل٥م طمتك َوَدقمــف

يرى أٟمف ٓ يٌٕمد أن يٙمقن ُمّمٜمققًم٤م، وقمغم ومرض صحتف، ٓ جيد ُم٤مٟمًٕم٤م قمرووًٞم٤م 

ُم٤م ودقمؽ "أن شمٙمقن ُمِمددة، وأُم٤م اًم٘مراءة  (ودع)وٓ ُمٕمٜمقًي٤م يٛمٜمع اًمدال ذم اًمٗمٕمؾ 

 سم٤مًمتخٗمٞمػ وم٘مد ىم٤مل قمٜمٝم٤م اسمـ ضمٜمّل إهن٤م ؿم٤مذة، ويتحرج مت٤ّمم ُمـ اًم٘مقل "رسمؽ وُم٤م ىمغم

سمذًمؽ، ًمٙمٜمف يٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمم أن اسمـ اجلزري مل يذيمره٤م قمٜمد طمديثف قمـ ؾمقرة 

وأُم٤م اعمث٤مل . اًمْمحك، إو٤موم٦م إمم أن اًم٘مراءات يمٚمٝم٤م ومٞمام قمداه٤م جمٛمٕم٦م قمغم شمِمديد اًمدال

ٹ  چ : ومحجتف ًمٖم٦م ُمِمٝمقرة ورد قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم (أىم٤مئؿ أظمقاك أم ىم٤مقمدان)

، ومٞمٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ومٞمف ُمًتؽًما، وإًمػ قمالُم٦م آصمٜملم [3: إٟمٌٞم٤مء]چٹ  ڤ  ڤ   

أم مه٤م ىم٤مقمدان، وإًمػ : واًمٜمقن ًمٚمرومع، واًمت٘مدير أم ىم٤مقمدان مه٤م، أو يٙمقن اًمت٘مدير

وم٢مذا صّح ذًمؽ ": وظمتؿ طمديثف قمـ هذا اًم٘مًؿ سم٘مقًمف. ()وم٤مقمؾ، وٓ ؿمذوذ قمـ اًم٘مٞم٤مس

ومٞمام ضم٤مء سمف ُمـ ؿمقاهد، يم٤من اًمٙمالم قمـ اًم٘مٞم٤مس هٜم٤م يمالًُم٤م ٓ يٕمْمده ؿم٤مهد واطمد ُمـ 

 .()"ؿمقاهد اًمٚمٖم٦م

ومٚم٧ًم ": ومٞم٘مقل قمٜمف (اعمٓمرد ذم آؾمتٕمامل اًمِم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس)أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م 
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أدري يمٞمػ يرو٤مه اًمٚمٖمقيقن، وم٤مًم٘مٞم٤مس ي٘مّمد سمف دائاًم أن يٙمقن ضم٤مرًي٤م قمغم آؾمتٕمامل 

، صمؿ ()"اعمٓمرد، وم٢مذا يم٤من اًم٘مٞم٤مس خم٤مًمًٗم٤م ًمالؾمتٕمامل اعمٓمرد ومٚم٧ًم أدري ُمٌٜم٤مه وٓ وضمٝمف

وإن يمؾ ُمٌٜمك ويمؾ وضمف يٛمثؾ هذا اًم٘مٞم٤مس، ٓ ي٘مٌؾ ": خيتؿ رأيف ذم هذا اًم٘مًؿ سم٘مقًمف

 .()"ُمٝمام أضم٤مد اعمداومٕمقن قمٜمف ذم دوم٤مقمٝمؿ

، ومػمى أٟمف مم٤م ٓ يرو٤مه (اًمِم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل مجٞمًٕم٤م)وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمراسمع 

آؾمتٕمامل وٓ اًم٘مٞم٤مس، وًمٙمـ اًم٘مًٛم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ضمٕمٚم٧م اسمـ ضمٜمل يقرده وحيت٩م ًمف، سمام 

 .طمٙم٤مه اًمٌٖمداديقن اًمذيـ مل يٕملم أطمًدا ُمٜمٝمؿ ومل يذيمر ؿم٤مهًدا هلؿ

ويٌدو ُمـ إىم٤ًمم اًمثالصم٦م ": أُم٤م وم١ماد شمرزي وم٘مد ايمتٗمك سمتٕمٚمٞمؼ ُم٘متْم٥م ىم٤مل ومٞمف

إظمػمة، ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف اًمٚمٖم٦م ُمـ ؿمذوذ، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اًم٘مٞم٤مس، أو ذم آؾمتٕمامل، أو 

، صمؿ يٌلّم أٟمف ٓ يرى وػًما ذم إضم٤مزة اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ذم سم٤مسمف، ًمٙمٜمف ٓ ()"ومٞمٝمام مجٞمًٕم٤م

ي٘مر رومض اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ  ُم٤م هق أيمثر ُمٜمف، ٕن ذًمؽ خمّؾ قمٜمده سمٛمٌدأ 

ؾمقى ىمقة إصمر اًمذي شمريمف اًمًامع ومٞمٛمـ أٟمٞمط هبؿ "اًم٘مٞم٤مس ٟمٗمًف، وٓ يرى ُمؼمًرا ًمف 

 .()"صقغ ىمقاقمدٟم٤م اًمٚمٖمقي٦م

٤ًٌم اًم٘مقل سمتحّ٘مؼ اًم٘مٞم٤مس  وأسمدى حمٛمد قمٞمد رأيف ذم شم٘مًٞمؿ اسمـ ضمٜمّل، وم٠مٟمٙمر ُمتٕمج

ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين سمال اؾمتٕمامل، واًم٘مقل سمِمذوذه ذم اًم٘مًؿ اًمراسمع أيًْم٤م سمال  (اـمراده)

اؾمتٕمامل، وقمغم اًمٕمٙمس ُمٜمٝمام اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، ومٛمع أن ٟمّمقصف يمثػمة إٓ أٟمف ٓ يّمح 
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 .()اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

وأي ُمراقم٤مة ًمٚمٛمقضمقد ": واٟمت٘مد قمكم أسمق اعمٙم٤مرم اًم٘مًٛملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م سم٘مقًمف

، ورأى أن ُمقىمػ اًمٜمح٤مة اًمذي ي٘مْمـل سم٤مشم٤ٌمع اًمًٛمع ()"سم٤مًمٗمٕمؾ ُمع هذيـ اًم٘مًٛملم

اًمقارد ومٞمام اـمرد ذم آؾمتٕمامل وؿمّذ قمـ اًم٘مٞم٤مس، دون اخت٤مذه أصاًل ي٘م٤مس قمٚمٞمف همػمه 

ـر ذم وقء اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم، اًمذي يٛمٙمـ أن  ًّ ٤ًٌم إذا وم ُمقىمػ ؿم٤مذ، وًمٙمٜمف ًمٞمس قمجٞم

 .()شمٚمحؼ ومٞمف اًمٔمقاهر سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض دون اشمّم٤مل ُمقوققمل سمٞمٜمٝم٤م

وٟمختؿ هذه أراء سم٤مًمقىمقف ُمع رأي قم٤ٌمس طمًـ، طمٞم٨م قمرض ًمت٘مًٞمؿ اسمـ 

 سم٤مًم٘مٞم٤مس "إؿم٤ٌمه" سم٤مًمًامع، وًمٗمظ "آؾمتٕمامل"ضمٜمل وأقم٤مد صٞم٤مهمتف سم٤مؾمتٌدال ًمٗمظ 

 :()قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

ىم٤مم : ُمثؾ (ُمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس أيًْم٤م: أي)ُمٓمرد ذم آؾمتٕمامل  ُمقاومؼ ًمألؿم٤ٌمه - 1

: وطمٙمٛمف. ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم أُمث٤مهلام ُمـ اًمٙمالم اًمٕمريب وهذا أىمقى إٟمقاع.. حمٛمد، يمت٥م قمكم 

 .ضمقاز اؾمتٕمامًمف سمّمٞمٖمتف اًمقاردة قمٜمد اًمٕمرب، واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

: ، ُمثؾ(أي همػم ُمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس)ُمٓمرد ذم آؾمتٕمامل خم٤مًمػ ًمألؿم٤ٌمه - 2

أٟمف ؿم٤مذ شمًتٕمٛمؾ صٞمٖمتف يمام : اؾمتحقذ قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من، واؾمتّمقب قمكّم إُمر، وطمٙمٛمف
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ـّ ظـدي اكف ؿام بذفؽ تؽققًػا دبدأ افؼـؾة وافؽثرة افـذي 56: افؾغة وافـحق بغ افؼديؿ واحلديث:  يـظر() ، وافظ

وفعؾ ؾقّم ؿّدمـا : يتحدث ظـف، يرجح ذفؽ ما اكتفك إفقف بعد مـاؿشة تؼسقؿ ابـ جـل وذـر رأيف ؾقف، حقث ؿال

إذ مل يذـر - بـقظقفا - افؼؾة وافؽثرةمؼـًعا وـػاية، وؾقف وؾقّم شبؼف ما يـفض دفقاًل ظذ خػاء ادراد افدؿقؼ مـ 

 . 63: ،صضابًطا صحقًحا هلّم، وٓ وصػفّم وصًػا يزيؾ اإلهبام وافغؿقض ظـفّم- ؾقّم كعؾؿ- أحد



 

 

 .وردت، وٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

ٌْ٘مؾ، - 3 ُمٓمرد ذم اعمقاوم٘م٦م ًمألؿم٤ٌمه، ًمٙمٜمف همػم ؿم٤مئع آؾمتٕمامل، ُمثؾ ُمٙم٤من ُُم

 .أٟمف يم٤ًمسم٘مف حُيٗمظ وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف: وطمٙمٛمف

: صمقب ُمّمقون، وطمٙمٛمف: همػم ُمٓمرد ذم اعمقاوم٘م٦م وذم آؾمتٕمامل، ُمثؾ- 4

 .يم٤مًمٜمققملم اًم٤ًمسم٘ملم، حيٗمظ، وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف أوٕمػ اًمّمقر مجٞمًٕم٤م

صمؿ سملّم أٟمف يرى ذم هذا اًمت٘مًٞمؿ همٛمقًو٤م وشمٜم٤مىمًْم٤م، همٛمقًو٤م ُمرّده إمم آقمتامد 

قمغم اًمِمٞمقع واًمٙمثرة ذم إصدار إطمٙم٤مم ُمع قمدم حتديد ُمدامه٤م، ويْمـرب ًمذًمؽ ُمثاًل 

، إذ أورد ؾم٧م "اعمٓمرد ذم آؾمتٕمامل اًمِم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس"سمام أورده اسمـ ضمٜمل ذم ىمًؿ 

، صمؿ رأى أهن٤م ىمٚم٦م ٓ (أظمقص، اؾمتّمقب، اؾمتحقذ، أهمٞمؾ، اؾمتٜمقق، اؾمتتٞمس)ٟمٔم٤مئر 

وٓ ؿمؽ أٟمف -شمٌٞمح اًم٘مٞم٤مس، وهذه اًمًت٦م إذا ُوّؿ إًمٞمٝم٤م همػمه٤م مم٤م مل يذيمره اسمـ ضمٜمل 

أروح اًمٚمحُؿ، وأطمقز اإلسمؾ، وأقمقر اًمٗم٤مرُس، وأطمقش قمٚمٞمف اًمّمٞمُد، : ٟمحق- يٕمرومف

وأقمقض سم٤مخلّمؿ، وأومقق سم٤مًمًٝمؿ، وأؿمقيم٧م اًمٜمخٚم٦م، وأطمقل اًمٖمالم، وأقمقل 

، (أص٤مسم٧م ُم٤مؿمٞمتٝمؿ قم٤مه٦م)اًمرضمُؾ، وأىمقًمتٜمل ُم٤م مل أىمؾ، وأهمٞمٛم٧م اًمًامُء، وأقْمَقه اًم٘مقم 

سمٚمٖم٧م اًمٕمِمـريـ وزي٤مدة، متثٞماًل ٓ طمّمـًرا، وسم٘مٞم٧م يمذًمؽ ومل ... وأطمقضمٜمل إُمر 

 .()شمّمؾ طمّد اًمٙمثرة اًمتل جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

اعمٓمرد ىمٞم٤مؾًم٤م اًمِم٤مذ "وذيمر ُمـ اًمٖمٛمقض أيًْم٤م، رأي اسمـ ضمٜمل ذم ىمًؿ 

 ًٓ اًمذي - "أسم٘مؾ" اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ "سم٤مىمؾ"، و"يدع" و"يذر"ُم٤ميض : ٟمحق- ، "اؾمتٕمام
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" ودع" و"َوَذر"ٓ جيٞمز أن ٟمًتٕمٛمٚمٝم٤م قمغم إصؾ اًمذي يًػم قمٚمٞمف أؿم٤ٌمهٝم٤م، ومٜم٘مقل 

 وىمد "ودع"، ويمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ذم ()، ُمع أن إضم٤مزة ذًمؽ هل اًم٘مٞم٤مس سمٕمٞمٜمف"ُمٌ٘مؾ"و

أومٞمٙمقن هذا ؿمذوًذا ذم آؾمتٕمامل "- سم٤مًمٗمتح دون شمْمٕمٞمػ- ضم٤مءت ذم ىمراءة ىمرآٟمٞم٦م 

ًٓ ًمٙمٜمف ُمٓمرد  ُمع ىمراءة اًم٘مرآن سمف؟ وهؾ ٟم٘مٌؾ ُم٤م ي٘م٤مل إن اًم٘مرآن ىمد ي٠ميت سم٤مًمِم٤مذ اؾمتٕمام

ىمٞم٤مؾًم٤م؟ إذ يمٞمػ يتٗمؼ اًم٘مقل أن يٙمقن اًم٘مرآن أؾمٛمك ًمٖم٦م قمرسمٞم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م ُمع اؿمتامًمف قمغم 

؟ وم٠ميـ همػم اًمِم٤مذ ذم آؾمتٕمامل إًذا؟ ًٓ  .()"اًمِم٤مذ اؾمتٕمام

 اًمذي ٓ "اًمِم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل"وأُم٤م اًمتٜم٤مىمض ومػماه ذم اًم٘مًؿ اًمراسمع 

صمقب ُمّمقون، وُمًؽ ُمدووف، ٕن هذه : جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف وٓ رد همػمه إًمٞمف، ٟمحق

رضمؾ ُمديقن، :  ومٞمام يم٤مٟم٧م قمٞمٜمف واًوا أو ي٤مًء، ومٞم٘مقًمقن"ُمٗمٕمقل"ًمٖم٦م متٞمؿ، يثٌتقهن٤م ذم 

يمام ي٘مقًمقن صمقب ُمّمقون، وم٤مًم٘مقل سمٕمدم ضمقاز اًم٘مٞم٤مس هٜم٤م يتٜم٤مىمض ُمع ىمقًمف إن 

 .()اًمٜم٤مـمؼ قمغم ىمٞم٤مس ًمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت ُمّمٞم٥م همػم خمٓمئ

صمؿ يٜمتٝمل قم٤ٌمس طمًـ سمٕمد ذيمر ُم٤م رآه همٛمقًو٤م وشمٜم٤مىمًْم٤م ذم هذا اًمت٘مًٞمؿ إمم 

سمٞم٤من رأيف دم٤مهف ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٌقل واًمرومض، ومٞم١ميمد أٟمف يتٗمؼ ُمع اسمـ ضمٜمل ذم اصمٜملم ُمٜمٝمام 

اعمٓمرد ذم اًم٘مٞم٤مس )وخي٤مًمٗمف ذم آصمٜملم اًم٤ٌمىمٞملم، يتٗمؼ ُمٕمف ذم اًم٘مًٛملم إول واًمراسمع 

طمٞم٨م جيقز حم٤ميم٤مة إول  (وآؾمتٕمامل ُمًٕم٤م، واعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس وآؾمتٕمامل ُمًٕم٤م
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وخيتٚمػ ُمٕمف ذم اًمٜمققملم أظمريـ . ()واؾمتٕمامًمف، ومتتٜمع حم٤ميم٤مة اًمث٤مين واؾمتٕمامًمف يمذًمؽ

 :قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

، يرى ضمقاز رد اعمًٛمقع إمم أؿم٤ٌمهف -  ًٓ أي اًم٘مٞم٤مس ذم -ذم اعمٓمرد ىمٞم٤مؾًم٤م ٓ اؾمتٕمام

َوَدقْم٧م اًمٚمص ًمٚمِمـرـمل، : أسم٘مٚم٧م إرض ومٝمل ُُمٌِ٘مؾ وُُمٌ٘مٚم٦م، وُي٘م٤مل: ومٞم٘م٤مل- أُمث٤مًمف

، دون شم٘مٞمد ذم ذًمؽ سمٜمٓمؼ اًمٕمرب هلذه إًمٗم٤مظ أو قمدم ٟمٓم٘مٝمؿ (شمريمتف: سمٛمٕمٜمك)وَوذْرشمف 

، ويٌلم أٟمف حيّمؾ ًمٜم٤م هبذا () ي٘متْمـل ذًمؽ وجيٞمزه"إي٤مه٤م، ُم٤م دام اًمٜمٛمط اًمٕمريب اًمٖم٤مًم٥م

إذ ٓ ٟمٙمٚمػ أٟمٗمًٜم٤م قمٜم٤مء إىم٤مويؾ وأراء اًمٙمثػمة اًمتل ي١ميد "اًمرأي راطم٦م ُمزدوضم٦م 

ٌْال، ويٛمٜمٕمٝم٤م سمٕمض آظمر، ٓؾمتحداصمٝم٤م، وحيٙمؿ  سمٕمْمٝم٤م وضمقد شمٚمؽ إؿمٞم٤مء اًمٜم٤مىمّم٦م ىَم

أجيقز : قمٚمٞمٝم٤م صم٤مًم٨م سم٠مهن٤م وضمدت وُم٤مشم٧م، صمؿ يؼمز اخلالف ُمرة أظمرى طمقل اًمٚمٗمظ اعمٞم٧م

؟، وٟمًؽميح ُمـ ُم٤ًمءًم٦م اعمراضمع ...اؾمتٕمامًمف أم ٓ جيقز؟ أيم٤من ًمٖم٦م ومرد أم ًمٖم٦م ىمٌٞمٚم٦م

: أهق مم٤م ٟمٓمؼ سمف اًمٕمرب ومٜم٘متّمـر ومٞمف قمغم "ىمٞم٤مؾًم٤م"اًمٚمٖمقي٦م قمـ اًمٚمٗمظ اًمِم٤مئع  ًٓ  ٓ اؾمتٕمام

ٟمٓم٘مٝمؿ، وٟمحتٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اًمٌح٨م واعمراضمٕم٦م قمٜم٤مء يمٌػًما ُمـ همػم طم٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م، ومٛمثؾ 

 مل ٟمٕمدل قمٜمٝمام إٓ سمٕمد شمٕمٚمٞمؿ وشمٚم٘ملم ـمقيٚملم، أو سمٕمد "ودع" و"وذر":  وُمثؾ"ُمٌ٘مؾ"

رضمقع ؿم٤مق إمم اعمّم٤مدر اًمٚمٖمقي٦م اًمقصمٞم٘م٦م، ويمؾ هذا ضمٝمد و٤مئع ذم وىم٧م ٟمحـ أوم٘مر اًمٜم٤مس 

 .()"إمم إٟمٗم٤مىمف ذم آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٚمٖم٦م، واؾمتخداُمٝم٤م قمغم ظمػم اًمقضمقه

وخيتؿ يمالُمف قمغم هذا اًم٘مًؿ سم٠مٟمف ٓ ُم٤مٟمع ومٞمف أيًْم٤م ُمـ اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اعمًٛمقع 
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يمام يٜمتٗمع سم٤معم٘مٞمس، سمِمـرط أن يٙمقن هذا اعمًٛمقع اعمخ٤مًمػ  (اعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس)ذاشمف 

ٓ إقمراسًم٤م أو  (ُمتٜم٤ًم وسمٜمٞم٦م)ًمٚم٘مٞم٤مس ًمٗمًٔم٤م يم٤مُماًل شمٜمّم٥ّم ومٞمف اعمخ٤مًمٗم٦م قمغم صٞمٖم٦م اًمٙمٚمٛم٦م 

 .()طمذوًم٤م أو زي٤مدة

٤م شمرد إًمٞمف -  ًً ًٓ ٓ ىمٞم٤مؾًم٤م، يرى أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اخت٤مذه ُم٘مٞم ذم اعمٓمرد اؾمتٕمام

ٟمٔم٤مئره، وي٘م٤مس قمٚمٞمف همػمه مم٤م مل يٜمٓمؼ سمف اًمٕمرب، وٓ ُم٤مٟمع ومٞمف يمذًمؽ ُمـ اًمرضمقع إمم 

 ومٚمٜم٤م أن " ُمـ سم٤مع"اؾمتٗمٕمؾ"وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمّمقغ ": اعم٘مٞمس إصكم، وُمّثؾ ًمذًمؽ سم٘مقًمف

، "يم٤مؾمتحقذ" "اؾمتٌٞمع": وًمٜم٤م أن ٟم٘مقل (شمٓمٌٞمً٘م٤م ًمٚمٛم٘مٞمس قمٚمٞمف إصكم)اؾمت٤ٌمع : ٟم٘مقل

اعمٓمرد ذم "، يمام جيري اًمٞمقم قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس سمٗمٓمرهتؿ، شمٓمٌٞمً٘م٤م قمغم "اؾمتّمقب"و

 أو "اؾمتدان":  ومٜم٘مقل"دان" ُمـ "اؾمتٗمٕمؾ": ، وُمثؾ هذا"آؾمتٕمامل دون اًم٘مٞم٤مس

 .( )"...، وهٙمذا"اؾمتْدَيـ"

وأرى أن طم٤مصؾ ىمقًمف ذم هذيـ اًم٘مًٛملم يٗميض سمٜم٤م إمم ىمًٛم٦م ضمديدة يٛمٙمـ أن 

 :شمٙمقن قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

ُمٓمرًدا ؾمامقًم٤م، ضم٤مئًزا  : ُمـ ُمٓمرد ؾمامقًم٤م، ؿم٤مذ ىمٞم٤مؾًم٤م، ًمٞمّمٌح: اًم٘مًؿ اًمث٤مين

( ًٓ  .ىمٞم٤مؾًم٤م (ُم٘مٌق

ُمٓمرًدا ىمٞم٤مؾًم٤م، ضم٤مئًزا : ُمـ ُمٓمرد ىمٞم٤مؾًم٤م، ؿم٤مذ ؾمامقًم٤م، ًمٞمّمٌح: اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

( ًٓ  .ؾمامقًم٤م (ُم٘مٌق

اعمٓمرد ىمٞم٤مؾًم٤م )وقمغم ذًمؽ، ومٞمٛمٙمـ أن ٟمٕمتؼممه٤م أيًْم٤م ومرقملم ُمـ ومروع اًم٘مًؿ إول 
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 .63، 62:  افؾغة وافـحق بغ افؼديؿ واحلديث()



 

 

 ًٓ ي٘ماّلن درضم٦م قمٜمف، وًمٙمٜمٝمام راومدان ُمـ رواومده وسمذًمؽ شمئقل اًم٘مًٛم٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م  (واؾمتٕمام

ًٓ )إمم اًم٘مًٛم٦م اًمثٜم٤مئٞم٦م  ، اًمِم٤مذ ىمٞم٤مؾًم٤م واؾمتٕمام ًٓ اًمتل واومؼ ومٞمٝم٤م قم٤ٌمس  (اعمٓمرد ىمٞم٤مؾًم٤م واؾمتٕمام

طمًـ اسمـ ضمٜمّل ُمـ ىمٌؾ، ويتح٘مؼ ًمٕم٤ٌمس طمًـ إًمٖم٤مء و٤مسمط اًمٙمثرة واًم٘مّٚم٦م اًمذي يم٤من 

وًمٕمؾ ومٞمام ىمدُمٜم٤م ُم٘مٜمًٕم٤م ويمٗم٤مي٦م، وومٞمف وومٞمام ؾمٌ٘مف ُم٤م ": يٕمؽمض قمٚمٞمف، وسمف أهنك طمديثف سم٘مقًمف

ومٞمام -، إذ مل يذيمر أطمد -سمٜمققمٞمٝم٤م -"اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة"يٜمٝمض دًمٞماًل قمغم ظمٗم٤مء اعمراد اًمدىمٞمؼ ُمـ 

 .()"و٤مسمًٓم٤م صحٞمًح٤م هلام، وٓ وصٗمٝمام وصًٗم٤م يزيؾ اإلهب٤مم واًمٖمٛمقض قمٜمٝمام- ٟمٕمٚمؿ

 : كحاة افبكة وافؽقؾة()مقؿػ افؾغقيغ ادحدثغ مـ ؿقاس

اظمتٚمػ اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن طمقل اعمٜمٝم٩م اًم٘مٞم٤مد اًمذي اشمٌٕمف يمؾ ُمـ ٟمح٤مة 

اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ذم شم٘مرير ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، ويم٤من عمٗمٝمقم آـمراد ذم اًم٘مٞم٤مس 

أصمر يمٌػم ذم مت٤ميز ٟمٔمراهتؿ ذم هذا اًمِم٠من، وشمرضمٞمح  (اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚم٦م أو اًمٙمثرة)

أطمدهؿ ٕطمد اًم٘مٞم٤مؾملم قمغم أظمر، وىمد اٟم٘مًٛمقا طمٞم٤مل ذًمؽ إمم ىمًٛملم رئٞمًلم، 

 .وصمٛم٦م آراء أظمرى ُمتٗمردة

 :ترجقح افؼقاس افبكي- أ

ُمـ اًمذيـ أيدوا ُمٜمٝم٩م اًمٌٍميلم اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓمٜمٓم٤موي، ٕٟمف يرى أهنؿ ىمد سم٤مًمٖمقا 

ذم اًمتحري واًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اًمِمقاهد اًمًٚمٞمٛم٦م، ودم٤مومقا قمـ يمؾ ؿم٤مهد ُمٜمحقل وُمٗمتٕمؾ، 

ومج٤مءت أىمٞمًتٝمؿ وىمقاقمدهؿ ىمري٦ٌم اًمّمح٦م ًمٙمٗم٤مًم٦م ُم٘مدُم٤مهت٤م سمًالُمتٝم٤م، وُم٤م ضم٤مء خم٤مًمًٗم٤م هل٤م 

مم٤م ٓ ُمثٞمؾ ًمف ذم يمثرة آؾمتٕمامل أّوًمقه أو رّدوه أو ضمٕمٚمقه ؿم٤مًذا ٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف، ذم ؾمٌٞمؾ 

                           
 .63: افسابؼ()

 . افؼقاس هـا بؿعـك إشؾقب افغافب دم تؼعقد ادادة افؾغقية ظـد كحاة افبؾديـ()



 

 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م وؾمالُمتٝم٤م، وأُم٤م اًمٙمقومٞمقن، ومػمى أهنؿ مل يدىم٘مقا شمدىمٞمؼ 

اًمٌّمـريلم، وم٘م٤مؾمقا قمغم يمؾ ُمًٛمقع، ومٕمثرت هبؿ قمجٚم٦م اًمرأي طمتك ايمتٗمقا ذم سمٕمض 

 .()إطمٞم٤من سم٤مًمِم٤مهد اًمقاطمد وًمق ظم٤مًمػ إصؾ اعمٕمروف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٓمروملم

وأيدهؿ يمذًمؽ ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، ٕهنؿ ٓ ي٘مٞمًقن إَّٓ قمغم إقمّؿ إهمٚم٥م، وهلؿ 

ذم ذًمؽ أصقل قم٤مُم٦م يراقمقهن٤م، يِمٝمد هلؿ سمذًمؽ سم٘م٤مء اًمٜمحق إمم هذا اًمزُم٤من سمّمـرًي٤م ذم 

أهمٚمٌف، قمغم ظمالف اًمٙمقومٞملم اًمذيـ مل شمٙمـ ًمدهيؿ ُمٜم٤مه٩م حمررة ذم اًم٘مٞم٤مس، ومٙم٤مٟمقا 

ـّ طمٙمٛمف هذا مل يٛمٜمٕمف أن ي٘مر سمتٗمقق ()ي٘مٞمًقن قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم واًمٜم٤مدر واًمِم٤مذ ، ًمٙم

 .()اًمرأي اًمٜمحقي اًمٙمقذم ذم سمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٚمٖم٦م قمغم ٟمٔمػمه اًمٌٍمي

ُمـ أضمؾ همروٝمؿ ذم ووع ىمقاقمد قم٤مُم٦م - أُم٤م أمحد أُملم ومرأى أن اًمٌّمـريلم 

أهدروا اًمِمقاذ، طمتك إذا صمٌت٧م صحتٝم٤م ضمٕمٚمقه٤م مم٤م حيٗمظ وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف، - ًمٚمٖم٦م

وطم٤موًمقا أن يٚمزُمقا اًمٜم٤مس سم٤مشم٤ٌمع إيمثر إهمٚم٥م اًمذي يم٤مٟمقا يرون سمف ذم ىمٞم٤مؾمٝمؿ، وإذا 

رأوا ًمٖمتلم، إطمدامه٤م شمًػم ُمع ىمٞم٤مؾمٝمؿ وإظمرى ٓ شمًػم قمٚمٞمف، ومّْمٚمقا اًمتل شمًػم قمٚمٞمف 

ووٕمٗمقا إظمرى، وأُم٤م اًمٙمقومٞمقن وم٢مهنؿ رأوا أن حيؽمُمقا يمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٕمرب، 

وم٠مضم٤مزوا ًمٚمٜم٤مس أن يًتٕمٛمٚمقا ُم٤م ضم٤مء خم٤مًمًٗم٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م، وىمد جيٕمٚمقٟمف أؾم٤مؾًم٤م 

أن اًمٌّمـريلم "صمؿ اٟمتٝمك إمم قم٘مد ُمقازٟم٦م سملم اعمٜمٝمجلم سملّم ومٞمٝم٤م . ()ًمقوع ىم٤مقمدة ضمديدة

يم٤مٟمقا أيمثر طمرّي٦م وأىمقى قم٘ماًل، وأن ـمري٘متٝمؿ أيمثر شمٜمٔمٞماًم وأىمقى ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م قمغم اًمٚمٖم٦م، 
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وأن اًمٙمقومٞملم أىمؾ طمرّي٦م وأؿمّد اطمؽماًُم٤م عم٤م ورد قمـ اًمٕمرب وًمق ُمقوققًم٤م، وم٤مًمٌّمـريقن 

يريدون أن يٜمِمئقا ًمٖم٦م يًقده٤م اًمٜمٔم٤مم واعمٜمٓمؼ، ويٛمٞمتقا يمؾ أؾم٤ٌمب اًمٗمقى ُمـ رواي٦م 

وٕمٞمٗم٦م أو ُمقوققم٦م، أو ىمقل ٓ يتٛمِمك ُمع اعمٜمٓمؼ، واًمٙمقومٞمقن يريدون أن يْمٕمقا 

وواوح ُمـ . ()"ىمقاقمد ًمٚمٛمقضمقد طمتك اًمِم٤مذ ُمـ همػم أن هيٛمٚمقا ؿمٞمًئ٤م طمتك اعمقوقع

ُم٘م٤مرٟمتف، ُمٞمٚمف ًمؽمضمٞمح ُمٜمٝم٩م اًمٌّمـريلم وإن مل يّمـرح سمف، وقمدم اًمتّمـريح سم٤مًمرأي ذم 

 .سمٕمض إطمٞم٤من ُمع طمْمقر ًمقازُمف أىمقى ُمـ اًمتٍميح سمف

ورأى إسمراهٞمؿ أٟمٞمس أن اًمٌٍميلم اؾمت٘مرُءوا ُم٤م ورد هلؿ ُمـ ٟمّمقص اًمٚمٖم٦م، صمؿ 

اختذوا مم٤م يمثر ؿمٞمققمف وزادت ٟم٦ًٌم وروده ُم٘مٞم٤مؾًم٤م ي١مؾمًقن قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة ويًتٜمٌٓمقن 

وشمٚمؽ هل اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ذم شم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد "ُمٜمف اًمّمحٞمح اعم٘مٌقل، 

، وأُم٤م اًمٙمقومٞمقن وم٘مد أؾمًقا ىمٞم٤مؾمٝمؿ قمغم يمؾ ُم٤م روي قمـ ()"واؾمتخراج ُم٤ًمئؾ اًمٚمٖم٦م

وىمد ئمـ ٕول وهٚم٦م أن ذم ٟمٔمرة اًمٙمقومٞملم شمٞمًػًما قمٚمٞمٜم٤م "، ()اًمٕمرب ُمٝمام ىمّٚم٧م ؿمقاهده

ٟمحـ اعمقًمديـ، وأن ذم ُمًٚمٙمٝمؿ رظمّم٦م ًمٜم٤م دمٞمز ًمٜم٤م يمثػًما ُمـ إُمقر اًمتل أسم٤مه٤م 

اًمٌٍميقن، همػم أن إظمذ سمٛمذه٥م اًمٙمقومٞملم ىمد ي١مدي سمٜم٤م ذم آظمر إُمر إمم ٟمقع ُمـ 

آوٓمراب واًمٗمقى ذم شم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد وشمٜمٔمٞمؿ ُم٤ًمئؾ اًمٚمٖم٦م، إذ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ظمٚمق 

اًمٚمٖم٦م ُمـ آـمراد وآٟمًج٤مم، ومه٤م ذط ه٤مم ذم اًمٗمٝمؿ واإلومٝم٤مم، وُم٘مٞم٤مس دىمٞمؼ 

ي٘م٤مس سمف ُم٤م سمٚمٖمتف يمؾ ًمٖم٦م ُمـ ٟمٛمق وشمٓمقر، وسمٖمػم ذًمؽ آـمراد وآٟمًج٤مم، شمّمٌح 
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 .11: مـ أرسار افؾغة()
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 .()"اًمٚمٖم٦م يم٤مًمثقب اعمرىمع، وإن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمرىمع ُمـ احلرير واًمدي٤ٌمج

وًمئـ يم٤مٟم٧م ُمقازٟم٦م أمحد أُملم ُمرضّمح٦م عمٜمٝم٩م اًمٌٍميلم ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٘مدُم٤مء 

طملم اسمتدُءوا إٟمِم٤مء ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م، وم٢من إسمراهٞمؿ أٟمٞمس سم٘مقًمف هذا يتّؿ هلؿ اًمؽمضمٞمح ُمـ 

 .()وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمحدصملم وومؼ قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م

وُم٤مل ؿمقىمل وٞمػ أيًْم٤م إمم شمرضمٞمح صٜمٞمع اًمٌّمـريلم ذم ىمٞم٤مؾمٝمؿ، ٕهنؿ 

اؿمؽمـمقا ذم اًمِمقاهد اًمتل اؾمتٛمدوا ُمٜمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس أن شمٙمقن ضم٤مري٦م قمغم أًمًٜم٦م اًمٕمرب 

اًمٗمّمح٤مء، ًمتٛمثؾ اًمٚمٝمج٦م اًمٗمّمحك وشمًتٜمت٩م ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة اعمٓمردة، ومٝمؿ سمذًمؽ ىمد 

أطمٙمٛمقا ىمقاقمد اًمٜمحق ووٌٓمقه٤م وًٌٓم٤م دىمٞمً٘م٤م: سمحٞم٨م أصٌح٧م قمٚماًم واوح اعمٕم٤ممل "

، ورأى أن رومْمٝمؿ ُم٤م ؿمّذ قمغم ىمقاقمدهؿ وُم٘م٤ميٞمًٝمؿ يٕمّد ()"سملّم احلدود واًمٗمّمقل

أُمًرا ـمٌٞمٕمًٞم٤م، ٕن ذًمؽ مم٤م يٜمٌٖمل ٓـمراد اًم٘مقاقمد ذم اًمٕمٚمقم وسمًِط ؾمٚمٓم٤مهن٤م قمغم 

ويمؾ ُمـ ": اجلزئٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م اعمٜمدرضم٦م ومٞمٝم٤م، ورد قمغم ُمٜمٙمري هذا اًمّمٜمٞمع سم٘مقًمف

يٕمرف يمٞمػ شمقوع اًم٘مقاقمد ذم اًمٕمٚمقم يدرك دىم٦م اًمٌّمـريلم ذم ووٕمٝمؿ ًم٘مقاقمد 

اًمٜمحق، واًمتٛمٙملم عم٤م يٜمٌٖمل هل٤م ُمـ صح٦م وؾمالُم٦م وؾمداد، سمحٞم٨م يّٓمرد ؾمٚمٓم٤مهن٤م 

ويٜمًٌط قمغم مجٞمع إًمًٜم٦م، وسمحٞم٨م شمّمٌح هل اعمتحٙمٛم٦م إزاء مجٞمع اًمٕمٞمقن ودم٤مه مجٞمع 

 .()"إؾمامع، وسمحٞم٨م ٓ يٗمًده٤م ؿمذوذ ىمد يٜمّد قمغم سمٕمض إومقاه
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 .161:  افسابؼ()



 

 

 ورأى ذم اقمتداد اًمٙمقومٞملم سم٤مٕؿمٕم٤مر وإىمقال اًمِم٤مذة اًمتل ؾمٛمٕمقه٤م قمغم أًمًٜم٦م

 اًمٗمّمح٤مء: مم٤م ظمرج قمغم ىمقاقمد اًمٌّمـريلم وأىمٞمًتٝمؿ، وحم٤موًمتٝمؿ اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، أُمًرا 

 . ()"ٟم٘مص ومٝمٛمٝمؿ عم٤م يٜمٌٖمل ًمٚم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ؾمالُم٦م واـمراد"يدل قمغم 

وٟمتٞمج٦م ًمٙمؾ هذا، وم٢مٟمف يرى أن اعمدرؾم٦م اًمٌّمـري٦م يم٤مٟم٧م أصح ىمٞم٤مؾًم٤م ُمـ 

شم٘مس قمغم اًمِمقاذ اًمٜم٤مدرة ذم اًمٕمرسمٞم٦م، وـمٚم٧ٌم ذم ىمقاقمده٤م "اعمدرؾم٦م اًمٙمقومٞم٦م، ٕهن٤م مل 

 .()"آـمراد واًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل

يمام رأى ُمّمٓمٗمك اًمًٜمجرضمل أن ُمٜمٝم٩م اًمٌّمـريلم هق اعمٜمٝم٩م اًمذي ي٤ًمقمدٟم٤م 

قمغم شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمـ ظمالل اًم٘مقاقمد اعمٓمردة واًمْمقاسمط اعمحددة، عم٤م اؿمتٝمر سمف 

اًمٌّمـريقن قمـ ٟمٔمرائٝمؿ اًمٙمقومٞملم ُمـ دىم٦م وطمٞمٓم٦م، واٟمت٘م٤مء ًمألؾم٤مًمٞم٥م اًمٗمّمٞمح٦م 

واًمِمقاهد اًمّمحٞمح٦م، وووقح ذم احلدي٨م قمـ قمقاُمؾ اإلقمراب طمديًث٤م واوًح٤م 

 .()حمدًدا ٓ جم٤مل ومٞمف ًمٚمتًّٞم٥م وآوٓمراب

 :ترجقح افؼقاس افؽقدم- ب

يرى قم٤ٌمس طمًـ أن اًمٙمقومٞملم وُمـ واوم٘مٝمؿ، أىمرب إمم احلؼ واًمقاىمع طملم 

، وظم٤مص٦م ومٞمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأُم٤م ()أضم٤مزوا اًم٘مٞم٤مس قمغم اعمث٤مل اًمقاطمد اعمًٛمقع
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يراه ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمت٤ًمهؾ، يم٤من ذم رأيف - ُمع إىمراره هلؿ سمف- ذم همػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٙم٤من 

ًٓ ُمـ ؿم٤مهد واطمد،  خلٚمقه ُمـ اًمتِمديد "ُمـ إطمٙمؿ وإضمدر حتديده سمثالصم٦م ؿمقاهد سمد

 . ()"اعمٕمّقق، ويمذًمؽ ُمـ اًمتٝم٤مون اًمذي ي١مدي إمم اًمٌٚمٌٚم٦م وآوٓمراب ذم اًمتٗم٤مهؿ

وأُم٤م اًمٌّمـريقن وُمـ ؿم٤ميٕمٝمؿ، ومرأى أهنؿ يم٤مٟمقا ذم شمِمددهؿ سمٕمٞمديـ قمـ 

اجل٤مدة، طملم ارشمْمقا اًمٙمثرة واقمتّمٛمقا هب٤م ُمـ همػم حتديد دىمٞمؼ هل٤م، وضمٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م ؾمٞمًٗم٤م 

ُمّمٚمًت٤م ىمْمقا سمف فمٚماًم قمغم يمثػم ُمـ إًمٗم٤مظ وآؾمتٕمامٓت اًمٚمٖمقي٦م اًمّمحٞمح٦م، 

 .()وأره٘مقا اًمٜم٤مس ُمـ أُمرهؿ قمًنا

وهق ٓ يرى ًمٜمح٤مة اًمٌٍمة قمغم ٟمح٤مة اًمٙمقوم٦م ُمٞمزة دمٕمؾ آراءهؿ أطمؼ سم٤مٓشم٤ٌمع 

وأومم سم٤مًمت٘مدُم٦م، ومٙمالمه٤م يٜمتزع أطمٙم٤مُمف ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب، وهم٤مي٦م يمؾ ُمٜمٝمام صٞم٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م 

 .()واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ قمقاُمؾ اًمْمٕمػ واًمٗم٤ًمد، وًمٙمّؾ وؾمٞمٚمتف وهم٤ميتف

ٓ ُمِم٘م٦م "صمؿ يٌلم أن ظمػم وؾمٞمٚم٦م ًمّمٞم٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م هل شمٚمؽ اًمتل 

 وهق ُم٤م يراه ُمٜمٓمًٌ٘م٤م قمغم ()"ومٞمٝم٤م وٓ إقمٜم٤مت، أو ُم٤م يم٤من ٟمّمٞمٌف ُمٜمٝمام وئٞماًل حمتٛماًل 

اعمذه٥م اًمٙمقذم دون همػمه، ٕٟمف يٌٞمح اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ همػم ؾمٕمل وراء اًمٙمثػم، 

 .()ٟمّم٤مدومف أو ٓ ٟمّم٤مدومف

ورأى ُمٝمدي اعمخزوُمل أن ىمٞم٤مس اًمٙمقومٞملم يم٤من أقمّؿ وأؿمٛمؾ ًمٜمحق اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ 
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ىمٞم٤مس اًمٌٍميلم، ًم٘مٌقهلؿ يمثػًما ُمـ اًمٚمٝمج٤مت اًمتل مل ُيٕمـ اًمٌّمـريقن هب٤م، وشم٘مديٛمٝمؿ 

ٟمّص ُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝمؿ إًمٞمف اًمٌّمـريقن ُمـ ىمٞم٤مس، وًمذا ظم٤مًمٗمقا اًمٌّمـريلم 

ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمة، وم٠مىمروا سمٕمًْم٤م مم٤م أٟمٙمره اًمٌّمـريقن وسمٕمًْم٤م مم٤م حلّٜمقه، وُم٤م يمثرة اًمِمقاّذ 

وأيّمد أن أظمذ اًمٙمقومٞملم . ()قمٜمدهؿ إٓ دًٓم٦م قمغم ُمٌٚمغ شمتٌٕم٤مهتؿ واؾمت٘مراءاهتؿ

يؽمظمّمقن يمؾ اًمؽّمظمص ذم "سم٤مًمٚمٝمج٤مت اًمتل أسم٤مه٤م اًمٌّمـريقن ٓ يٕمٜمل أهنؿ يم٤مٟمقا 

ىمٌقل اًمٚمٝمج٤مت واًمٚمٖم٤مت، وًمٙمٜمٝمؿ وصم٘مقا سم٠موًمئؽ، ورأوا ًمٖم٤مهتؿ متثؾ ومّمٞمًح٤م ُمـ 

 .()"اًمٚمٖم٤مت ٓ يّمح إهمٗم٤مًمف، وظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م رأوه٤م ُمتٛمثٚم٦م ذم ىمراءات اًم٘مرآن اًمًٌع

٘م٤م اًمٙمقومٞملم ذم ُمٜمٝمجٝمؿ، قمٜمدُم٤م أضم٤مزوا اًم٘مٞم٤مس قمغم يمؾ ُم٤م  ًّ يمام أيد ُمّمٓمٗمك اًم

ؾمٛمع ُمـ اًمٕمرب وًمق يم٤من سمٞمًت٤م واطمًدا، وإن ظم٤مًمػ اًمِم٤مئع إومِمك ذم يمالم اًمٕمرب، 

وأضم٤مزوا سمٜم٤مء قمغم هذا إصؾ أن شمٌٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٜمحقي٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم اعمث٤مل اًمقاطمد، 

ّٓ هيدروا ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمالم اًمٕمرب ُمٓمٚمً٘م٤م، ُمِمٝمقًرا وم٤مؿمًٞم٤م أو همػم  وطم٤موًمقا سمذًمؽ أ

ُمِمٝمقر، ٕن هذا اًمذي ذهٌقا إًمٞمف أىمرب إمم ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م مم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٌّمـريقن، 

اًمذيـ ىم٤مؾمقا قمغم إؿمٝمر وإومِمك ُمـ يمالم اًمٕمرب، ًمٞمالئٛمقا سملم اًمٜمحق وطم٤مضم٦م 

ووصػ ىمٞم٤مس اًمٌّمـريلم سم٠مٟمف ىمٞم٤مس قم٤مرم، ومٞمف . ()اًمٓم٤مًمٌلم ًمف اًمراهمٌلم ذم شمٕمٚمٛمف

إضمح٤مف ؿمديد سمٙمالم اًمٗمئ٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب اًمٗمّمح٤مء، وومٞمف إهدار ًمٙمالم "

 ، وإهدار سمٕمض...اًم٘م٤ٌمئؾ اعمخ٤مًمٗم٦م حلٙمؿ اًم٘مٞم٤مس قمغم إومِمك وإيمثر ذم يمالم اًمٕمرب
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 .()" اًمٙمالم اًمٕمريب حتّٙمؿ ٓ ُمًّقغ ًمف

٘م٤م ًم٘مٞم٤مس اًمٙمقومٞملم ًم٘مرسمف ُمـ اًمقاىمع اًمٚمٖمقي إٓ أٟمف يٕمٞم٥م  ًّ وُمع شمرضمٞمح اًم

قمٚمٞمف يمثرة ُم٤م يٜمٌٜمل قمغم اًمٜمّمقص اعمختٚمٗم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة ُمـ ىمقاقمد ٓ شمٜمْمٌط 

 .()سمْم٤مسمط واطمد يًٝمؾ طمٗمٔمف ويٛمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ قمٚمٞمف

وذه٥م أُملم اخلقزم أيْم٤ًم إمم شمرضمٞمح ُمٜمٝم٩م اًمٙمقومٞملم ذم اًم٘مٞم٤مس، ٕهنؿ يٛمٞمٚمقن 

إمم اًمتتٌع اًمٚمٖمقي، وٟم٘مؾ اًمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م يمام هل، وهق إؾم٤مس اًمًٚمٞمؿ ًمٚمٛمٜمٝم٩م 

 .()اًمٚمٖمقي، أُم٤م اًمٌٍميقن وم٘مٞم٤مؾمٝمؿ ُمٌٜمل قمغم اًمتٗمًػم اًمٕم٘مكم اعمٜمٓم٘مل واًمت٠مويؾ اًمٌٕمٞمد

ورضّمح يمامل سمنم ُمٜمٝم٩م اًمٙمقومٞملم ورأى أٟمف أىمرب إمم روح اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح، 

 .()"آهتامم سم٤معمًٛمقع أُمٌر ًمف أمهٞمتف وظمٓمقرشمف ذم اًمدرس اًمٚمٖمقي"ّٕن 

وأيد أمحد خمت٤مر قمٛمر أيًْم٤م اًمٙمقومٞملم ذم ُمٜمٝمجٝمؿ،ورأى أهنؿ أىمرب إمم احلؼ 

واًمقاىمع طملم أضم٤مزوا اًم٘مٞم٤مس قمغم اعمث٤مل اًمقاطمد اعمًٛمقع دون اقمت٤ٌمر ًمٚم٘مّٚم٦م أو اًمٙمثرة، 

ُمـ يدريٜم٤م أن اًمٔم٤مهرة "ُمٗمؽمًو٤م أٟمف ىمد يٙمقن هلذا اعمث٤مل ؿمقاهد ٓ ٟمٕمرومٝم٤م، ٕٟمف 

ورأيف هذا . ()"اًمٚمٖمقي٦م اًمتل روى هل٤م اًمٙمقومٞمقن ؿم٤مهًدا واطمًدا ًمٞمس هل٤م ؿمقاهد أظمرى

 .ُمٓم٤مسمؼ ًمرأي قم٤ٌمس طمًـ اعمت٘مدم

وأُم٤م قمٌده اًمراضمحل، ومٚمؿ يذه٥م إمم شمرضمٞمح ُمٜمٝم٩م اًمٙمقومٞملم سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م، وًمٙمٜمف 
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أؿم٤مر إمم أن قمدًدا همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل اؾمت٘مرت قمٜمد ٟمح٤مة اًمٌّمـرة همػم صحٞمح 

ـروه٤م ذم وقء ٟمٔمر قم٘مكم ُمٕملم ٓ يٓم٤مسمؼ اًمقاىمع اًمٚمٖمقي،  ًّ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م، ٕهنؿ وم

سمخالف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٜمح٤مة اًمٙمقومٞمقن، وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمًٛم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ دراؾم٦م اعم٤مدة 

 يٌٕمدهؿ قمـ اًمتحٚمٞمؾ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي اؿمتٝمر سمف ٟمح٤مة "وصٗمل"اًمٚمٖمقي٦م قمغم أؾم٤مس 

وضمٕمؾ ُمـ ىمٌٞمؾ ذًمؽ، . ()اًمٌٍمة، واعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل هق أؾم٤مس اًمدرس اًمٜمحقي

ؿ ي٘مقم، مل ٓ : ضمقاب اًمٙم٤ًمئل طملم ؾمئؾ ذم جمٚمس يقٟمس قمـ ىمقهلؿ ٕرضسمـ أهيُّ

ؿ؟ وم٘م٤مل: ي٘م٤مل  .أّي هٙمذا ظمٚم٘م٧م: ٕرضسمـ أهيَّ

وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر، وم٢من ": وظمتؿ قمٌده اًمراضمحل رأيف ذم يمال اعمٜمٝمجلم سم٘مقًمف

دراؾم٦م اًمٜمحق قمغم ُم٤م اؿمتٝمر قمـ اًمٌّمـريلم وطمدهؿ ومٞمٝم٤م رء همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ جم٤موم٤مة 

اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل، سمؾ ًمٕمؾ شمتٌع ُم٤م ىمدُمف اًمٙمقومٞمقن أن يٕملم قمغم دطمض يمثػم ُمـ اًمِمٌف 

 .()"اًمتل يثػمه٤م سمٕمض اًمدارؾملم قمغم اًمٜمحق اًمٕمريب

ذم -وُمـ ظمالل اؾمتٕمراض أراء اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمرى أن اعمٕمّقل قمٚمٞمف ذم اًمؽمضمٞمح 

قمٜمد يمؾ ـمرف، هق ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي يراه يمؾ ـمرف، ومٖم٤مًم٥م - اًمٖم٤مًم٥م

ُمـ رضّمح ىمٞم٤مس اًمٌٍميلم، رأى ومٞمف وًٌٓم٤م ًم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م يٛمّٙمـ ُمـ اـّمراد ُمٕم٤ميػمه٤م 

٤م ٓؾمت٘م٤مُمتف وشمتّٛمتف، أُم٤م  ٤ًٌم ُمٚمحًّ وصم٤ٌمهت٤م، وضمٕمؾ اًمٙمثرة ذم اًم٘مٞم٤مس اعم١مدي ًمذًمؽ ُمٓمٚم

هم٤مًم٥م ُمـ رضّمح ىمٞم٤مس اًمٙمقومٞملم، ومرأى أن اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ي٘متيض ىمٌقل يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف 

أهؾ اًمٚمٖم٦م دون اقمت٤ٌمر ًم٘مّٚم٦م أو يمثرة، واًمٜمٔمر إمم يمؾ طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت اًمٚمٖم٦م ٟمٔمرة 
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ظم٤مص٦م هب٤م، وًمٞمس سم٤مًميورة أن يٙمقن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمّتًً٘م٤م ُمع همػمه ُمـ أطمٙم٤مم اًمٚمٖم٦م 

٤م ًمٚمٖم٦م، ٕهن٤م فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م يًتٕمّمـل شم٠مـمػمه٤م ذم  ٤ًٌم ُمٚمحًّ إظمرى، ومذًمؽ ًمٞمس ُمٓمٚم

 .ىم٤مًم٥م حمدد

وىمد ىم٤مُم٧م إطمدى اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م سم٤مؾمت٘مراء ٔراء اًمٜمحقيلم 

 ًمألٟم٤ٌمري، "اإلٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف"اًمٌّمـريلم واًمٙمقومٞملم اًمتل ضم٤مءت ذم يمت٤مب 

ُمـ أضمؾ شم٘مديؿ حم٤موًم٦م ًمٚمؽمضمٞمح سملم اًم٘مٞم٤مؾملم ذم وقء ُم٤م أورده إٟم٤ٌمري ُمـ أدًم٦م 

ًمٙمؾ ـمرف، ويم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م شم٘مقم قمغم شمًجٞمؾ آؾمتدٓل اًم٘مٞم٤مد أو اًمًامقمل 

ًمٙمؾ ومريؼ، ُمع اؾمتٌٕم٤مد سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل ًمٞمس - وًمق يم٤من سمٞمًت٤م واطمًدا -(اًمٜم٘مكم)

آظمتالف " و"آؿمت٘م٤مق" و"اًمٕمقاُمؾ"ًمٚمٜم٘مؾ أو اًمًامع ُمـ ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م، ُمثؾ ُم٤ًمئؾ 

 :()، واٟمتٝم٧م إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦م"ذم أوزان اًمٙمٚمامت

 
ُم٤ًمئؾ 

 اًم٘مٞم٤مس

اًمٜم٦ًٌم 

 اعمئقي٦م

ُم٤ًمئؾ 

 اًمًامع

اًمٜم٦ًٌم 

 اعمئقي٦م

ُم٤ًمئؾ 

اًمًامع 

 واًم٘مٞم٤مس

اًمٜم٦ًٌم 

 اعمئقي٦م

اًمٙمقذم

 ون
33 42% 25 32% 20 25% 

اًمٌٍم

 يقن
65 83% 6 8% 8 10% 

 

 :وُمـ ظمالل هذه إرىم٤مم يتْمح أيت

، إمم (%83)أن اقمتامد ُمدرؾم٦م اًمٌّمـرة قمغم اًم٘مٞم٤مس وطمده سمٚمغ ٟم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦م - 

اقمتٛمدوا ومٞمٝم٤م قمغم  (%8)ؾم٤مىمقا اًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م شم٠ميٞمًدا ًمٚمًامع، ذم ُم٘م٤مسمؾ  (%10)ضم٤مٟم٥م 
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 .اًمًامع وطمده

، وقمغم اًمًامع (%42)أن اقمتامد ُمدرؾم٦م اًمٙمقوم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مس وطمده سمٚمغ ٟم٦ًٌم - 

 %(.25)، سمٞمٜمام ؾم٤مىمقا اًم٘مٞم٤مس شم٠ميٞمًدا ًمٚمًامع ومٞمام ٟمًٌتف (%32)وطمده 

وشُمٔمٝمر اًمٜم٥ًم اًم٤ًمسم٘م٦م أن ٟم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٙمقومٞملم شمٗمقق ٟم٦ًٌم اًمًامع ، 

٤ًٌم، وُمـ ذًمؽ  وٟم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٌّمـريلم شمٌٚمغ وٕمػ ٟمًٌتف قمٜمد اًمٙمقومٞملم شم٘مري

يت٠ميمد وصػ ٟمح٤مة اًمٌٍمة سم٠مهنؿ أهؾ ىمٞم٤مس، ويٜمتٗمل قمـ ٟمح٤مة اًمٙمقوم٦م وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ 

ورأيف ُمت٘مدم قمغم ٟمتٞمج٦م هذه  - أهؾ ؾمامع، وهق ُم٤م أراه يٓم٤مسمؼ رأي ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين 

أُمٞمؾ إًذا إمم أن اعمذه٥م اًمٙمقذم ٓ هق ُمذه٥م ؾمامع صحٞمح ": قمٜمدُم٤م ىم٤مل- اًمدراؾم٦م

وهبذا ٓ يٙمقن ُمـ اًمدىم٦م ": ، وزاد ذًمؽ إيْم٤مطًم٤م سم٘مقًمف()"وٓ ُمذه٥م ىمٞم٤مس ُمٜمٔمؿ

إـمالق اًمٜمزقم٦م اًمًامقمٞم٦م قمغم اعمذه٥م اًمٙمقذم، واًمٜمزقم٦م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م قمغم اعمذه٥م اًمٌّمـري، 

واًمدىم٦م اًمتل ي١ميده٤م اًمت٤مريخ واإلُمٕم٤من ومٞمف وذم أىمقال اًمٙمقومٞملم واًمٌّمـريلم: أٓ يٙمقن 

ُمذه٥م سمٍمي ي٘م٤مسمٚمف ُمذه٥م يمقذم، سمؾ ٟمزقم٦م ؾمامقمٞم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ٟمزقم٦م ىمٞم٤مؾمٞم٦م، خيتٚمػ طمظ 

ًٓ وُم٘مداًرا سملم اًمٌٚمديـ، سمؾ سملم ٟمح٤مة يمؾ سمٚمد قمغم طمدة  .()"يمؾ ُمٜمٝمام صح٦م وطم٤م

وأرى أن أصم٧ٌم ذم ظمت٤مم هذا اعمٌح٨م سمٕمض ُم٤م ظمٚمص إًمٞمف اًم٤ٌمطم٨م ؾمٕمٞمد - 

اًمزسمٞمدي ُمـ آراء ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس قمٜمد ٟمح٤مة اًمٌّمـرة واًمٙمقوم٦م، وهل آراء اٟمٌث٘م٧م ُمـ 

دراؾم٦م ضم٤مّدة ومٞمام أرى، ٟم٠مت سمٜمٗمًٝم٤م أن شمٙمقن ُمرضمح٦م ًمٙمٗم٦م قمغم أظمرى دون ٟمٔمر ذم 

اًمِمقاهد وإدًم٦م اعمقصم٘م٦م قمـ قمٚمامء يمؾ ُمـ اعمدرؾمتلم، وىمد ظم٤مًمَٗم٧ْم ذم سمٕمض ُم٤م اٟمتٝم٧م إًمٞمف 
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:سمٕمَض ُم٤م اؿمُتٝمر ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ ذم احلٙمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٙمال اعمٜمٝمجلم، ومٛمام ظمٚمّم٧م إًمٞمف دراؾمتف  

أّن اًمٌّمـريلم واًمٙمقومٞملم ي٘مٞمًقن، وًمٞمس صحٞمًح٤م ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ُمذه٥م - 

 .()اًمٌٍميلم أٟمف ىمٞم٤مد، وُمذه٥م اًمٙمقومٞملم أٟمف ؾمامقمل سف

أن اًمدقمقى اًمتل شم٘مقل إن اًمٙمقومٞملم يٌٜمقن ىمقاقمدهؿ قمغم اًمِم٤مهد اًمقاطمد أو - 

اًمِم٤مهديـ، ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ اًمٌّمـريلم أو ممـ يٜمتّمـرون هلؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ، وٓ يراد هب٤م 

أيمثر ُمـ اًمتِمٜمٞمع قمغم اًمٙمقومٞملم، وأهنؿ ومٕماًل اؾمتِمٝمدوا سم٤مًمِم٤مهد اًمقاطمد طملم رأوه 

ومريًدا وًمٞمس ُمٕمف أُمثٚم٦م أظمرى ًمٚمٔم٤مهرة ٟمٗمًٝم٤م، قمغم أّن اًمٌّمـريلم طمٗمٚمقا أيًْم٤م سمٛمثؾ 

 .( )هذا اًمِم٤مهد اًمٗمريد وم٠مؾمًقا قمٚمٞمف ىم٤مقمدة

يمالمه٤م ظمرج قمغم ُمٜمٝمجف، إٓ أٟمف ًمٞمس ظمروضًم٤م يمٌػًما سمحٞم٨م ختتٚمػ سمف اًمٜمٔمرة - 

 .()إمم ُمٜمٝمجٞمٝمام سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م

أهنؿ خيتٚمٗمقن ذم شم٘مقيؿ اعمًٛمقع ُمـ اًمٕمرب، وم٤مًمٌّمـريقن يتِمددون - 

وخيّٓمئقن ويرومْمقن، وًمٞمس هلؿ ُمٜمٝم٩م ُمقطمد يًٚمٙمقٟمف، وًمٞمس صحٞمًح٤م ُم٤م ؿم٤مع قمٜمٝمؿ 

وسم٘مل اًمٙمقومٞمقن قمغم اطمؽماُمٝمؿ ًمٚمٛمًٛمقع وشمقؾمٕمٝمؿ، إٓ أهنؿ ... ذم إظمذ واًمرواي٦م 

 .()مل ي٘مٌٚمقا اًمٜم٤مدر واًمِم٤مذ واًم٘مٚمٞمؾ قمغم ُم٤م أؿم٤مقمف اخلّمقم قمٜمٝمؿ

مل حي٤مومظ اًمٌٍميقن قمغم ُم٤م ؾمٜمّف قمٞمًك سمـ قمٛمر وأسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ذم - 

اًمٌٜم٤مء قمغم إيمثر وضمْٕمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ًمٖم٦م، سمؾ ُمْمقا يٕمٚمٚمقن اًمٔمقاهر اًمتل وردت ذم هذا 
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اًم٘مٚمٞمؾ، وأطمٞم٤مًٟم٤م جيٞمزون اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف، ورسمام ذهٌقا إمم اًمتامس اًمٕمذر ًمف طمتك ٓ يٜمخرق 

 .()اًم٘مٞم٤مس اًمذي سمٜمقه قمٚمٞمف

رسمام أٟمٙمر اًمٌّمـريقن ُمٗمردات أو صٞمًٖم٤م قمٜمد سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ، وأرادوا - 

ًم٘مقاقمدهؿ آـمراد، وم٤مصٓمدُم٧م سمٌٕمض اًمٔمقاهر وم٠مٟمٙمروه٤م، وم٤مومؽمىم٧م هبؿ اًمًٌٞمؾ قمـ 

 .()اًمٙمقومٞملم اًمذيـ طم٤موًمقا أٓ يٓمرطمقا ُمًٛمققًم٤م وصم٘مقا سمف وٟمٓم٘م٧م سمف اًمٕمرب

مل ئمٝمر ُمٌدأ اًمٙمثرة واًم٘مّٚم٦م ذم يمالم اًمٕمرب واوًح٤م سملم اًمٌّمـريلم - 

واًمٙمقومٞملم، وم٘مد ىم٤مس اًمٌّمـريقن قمغم ؿم٤مهد واطمد أو ضمقزوا وضمًٝم٤م قمٚمٞمف، وىم٤مس 

اًمٙمقومٞمقن قمغم ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمرواي٦م قمغم ؿم٤مهد واطمٍد أيْم٤ًم، وم٤معم٠ًمًم٦م يمام يٌدو ًمٞم٧ًم 

اًمٙمثرة واًم٘مّٚم٦م، وإٟمام ـمري٘م٦م اًمرواي٦م وضمٝم٦م اًمرواي٦م، ومٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم إول خمتٚمٗمقن ذم 

 .()اًمث٤مين

 :افؼقاس دم جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة

اهتؿ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس اهتامًُم٤م يمٌػًما وأوٓه قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م، وسمذل 

أقمْم٤مؤه ذم اًم٘مٞم٤مم قمغم سمحقصمف ضمٝمقًدا ُم٤م شمزال ُمتّمٚم٦م طمتك اًمٞمقم، طمتك اُمت٤مز اعمجٛمع 

سمٖمزارة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم هذا اجل٤مٟم٥م، إُمر اًمذي أدى إمم شمٞمًػم ىمقاقمد آؿمت٘م٤مق 

اًمٚمٖمقي شمٞمًػًما يمٌػًما، أُمٙمـ ُمـ ظمالًمف إُمداد اًمٚمٖم٦م سمقاومٍر ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت وإؾم٤مًمٞم٥م 

 . ذم ؿمتك جم٤مٓت اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞم٦م واهلٜمدؾمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وهمػمه٤م
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أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م، وم٘مد يم٤من اًم٘مٞم٤مس هق اعمٕمّقل قمٚمٞمف ذم يمثػم ُمـ أُمره٤م، سمؾ يم٤من 

.اًمًٛم٦م اًم٤ٌمرزة ذم أهمٚم٥م ىمرارات اعمجٛمع اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٜمحقي٦م واًمّمـرومٞم٦م وإؾمٚمقسمٞم٦م  

ويم٤من اًمتقضّمف إمم ُمثؾ هذا آهتامم سم٤مًم٘مٞم٤مس، ُمٜمقـًم٤م سم٤معمجٛمع ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًف، 

أن يٜمٔمر ذم ىمقاقمد "وهم٤مي٦م ُمرادًة ًمف ُمـ مجٚم٦م أهداومف، وم٘مد ضم٤مء ذم ٓئح٦م اعمجٛمع: أن ًمف 

اًمٚمٖم٦م ومٞمتخػّم إذا دقم٧م اًميورة ُمـ آراء أئٛمتٝم٤م ُم٤م يقؾمع دائرة أىمٞمًتٝم٤م ًمتٙمقن أداة 

 .()"ؾمٝمٚم٦م ًمٚمتٕمٌػم قمـ اعم٘م٤مصد اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م

وٟمتٜم٤مول ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م، سمٕمض ُم٤م دار ذم اعمجٛمع طمقل اًم٘مٞم٤مس واًمتقؾّمع 

ذم إىمراره، واعمٜمٝم٩م اًمذي اشمٌٕمف اعمجٛمع ذم اخت٤مذ ىمرارات اًم٘مٞم٤مس، وأصمر هذه اًم٘مرارات ذم 

 .شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي ذم هذا اًمٕمٍم

 "افؼقاس"تقّشع ادجؿع دم - 

رّد "مل ي٠مت اعمجٛمع قمغم حتديد ُمٕمٜمك اصٓمالطمل ًمٚم٘مٞم٤مس، ًمٙمٜمف قمّرومف ًمٖمقًي٤م سم٠مٟمف 

، وعم٤م أؿم٤مر قمْمق اعمجٛمع أمحد اإلؾمٙمٜمدري ذم سمحثف قمـ ىمٞم٤مؾمٞم٦م ()"اًمِمـلء إمم ٟمٔمػمه

محؾ يمٚمٛم٦م قمغم ": مجقع اًمتٙمًػم ذم إطمدى ضمٚم٤ًمت اعمجٛمع إمم ُمٗمٝمقم اًم٘مٞم٤مس سم٘مقًمف

ٟمٔمػمه٤م ذم طمٙمؿ، وٓ حيٛمؾ قمغم هذا اًمٜمٔمػم إٓ إذا مل يقضمد ُم٤م يٕم٤مرض اًمٌت٦م، ومُٞم٘م٤مس 

أو وضمد ًمف اعمٕم٤مرض وًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ ٟم٤مدر، وأظمر يمثػم .. قمغم هذا اًمٜمٔمػم وًمق يم٤من ومًذا 

٤م أو ىمٞم٤مؾًم٤م، وحيٗمظ ُم٤م  ًً ؿم٤مئع، ومُٞم٘م٤مس قمغم اًمٙمثػم، ويًٛمك اًمذي محؾ قمغم اًمٙمثػم ُم٘مٞم

ذم - شمٕم٘مٞم٤ًٌم قمٚمٞمف-، ذيمر اعمجٛمع ()"ؾمٛمع ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ، وٓ ي٘مٞمًقن قمٚمٞمف ويًٛمقٟمف ؿم٤مًذا
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ىمراره سمِم٠من ىمٞم٤مؾمٞم٦م اًمٖم٤مًم٥م ُمـ مجقع اًمتٙمًػم، اعمٕمٜمك اًمذي يرشمْمٞمف عم٤م جيريف ُمـ ىمٞم٤مس 

يرى اعمجٛمع أن اًمٙمٚمامت اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م ىمداُمك اًمٜمحقيلم واًمّمـرومٞملم، وهل ": وم٘م٤مل

اًم٘مٞم٤مس وإصؾ اعمٓمرد واًمٖم٤مًم٥م واًمٙمثػم واًم٤ٌمب واًم٘م٤مقمدة، أًمٗم٤مظ ُمت٤ًموي٦م ذم 

اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م يٜم٘م٤مس، وأن اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿ يًّقغ ًمٚمٛمحدصملم ُمـ 

اعم١مًمٗملم وهمػمهؿ ىمٞم٤مس ُم٤م مل ُيًٛمع قمغم ُم٤م ؾُمٛمع، وأن اعم٘مٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب هق ُمـ 

 .()"يمالم اًمٕمرب

وىمد ٟم٤مىمش اعمجٛمع إظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م سمٕمد أن أًم٘مك قمْمق اعمجٛمع أمحد 

، ودقم٤م ومٞمف إمم ()"ُمدرؾم٦م اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م"أُملم ذم اًمدورة اخل٤مُم٦ًم قمِمـرة سمحثف 

إظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس وإـمالق آضمتٝم٤مد ومٞمف ًمٜمتٛمٙمـ ُمـ إيمامل اًمٜم٘مص ذم اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م، 

اًمتل ُذيمر ُمّمدره٤م ومل يذيمر ومٕمٚمٝم٤م، أو ذيمر اًمٗمٕمؾ دون ُمّمدره، وذًمؽ محاًل 

ًمٚمٛمجٝمقل قمغم اعمٕمٚمقم، وأّيد سمٕمض اعمٕم٘مٌلم قمغم اًمٌح٨م ُم٤م ٟم٤مدى سمف أمحد أُملم، وُمٜمٝمؿ 

أمحد زيمل اًمذي ـمٚم٥م شمٕمٛمٞمؿ اًم٘مٞم٤مس ًمٚمخروج ُمـ اًمْمٞمؼ اًمِمديد اًمذي جيدوٟمف ذم 

وم٠مصدر . ()قمٛمٚمٝمؿ سم٤معمجٛمع سم٥ًٌم طمج٦م اعمح٤مومٔم٦م اًمتل يتٛمًؽ هب٤م سمٕمض اعمجٛمٕمٞملم

ي١مظمذ سمٛمٌدأ اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م، قمغم ٟمحق ُم٤م أىمره ": اعمجٛمع ىمراًرا ُمـ أضمؾ ذًمؽ ٟمّمف

 .()"اعمجٛمع ؾمٚمًٗم٤م ُمـ ىمقاقمد، وجيقز آضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م ُمتك شمقاومرت ذوـمف

وًمٙمـ يٌدو أن اًم٘مرار مل حي٘مؼ شمٓمٚمٕم٤مت سمٕمض اعمجٛمٕمٞملم اًمتل يم٤مٟمقا يٓمٛمحقن 

                           
 .4/55:  حمارض جؾسات ادجؿع()

.404-15/388: حمارض جؾسات ادجؿع:  يـظر( )

 .402/ 15: حمارض جؾسات ادجؿع:  يـظر()

 .8:  جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة()



 

 

إًمٞمٝم٤م، ومٕم٤مد قمْمق اعمجٛمع أمحد طمًـ اًمزي٤مت ذم اًمدورة اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمجٛمع ًمٞمٚم٘مل ومٞمٝم٤م 

إـمالق "، دقم٤م ومٞمف إمم ()"اًمقوع اًمٚمٖمقي وهؾ ًمٚمٛمحدصملم طمؼ ومٞمف"سمحًث٤م سمٕمٜمقان 

شمقىمػ "، ٕٟمف يرى أن ()"اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٗمّمحك ًمٞمِمٛمؾ ُم٤م ىم٤مؾمف اًمٕمرب وُم٤م مل ي٘مٞمًقه

 .()"اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمًامع يٌٓمؾ ُمٕمٜم٤مه

سم٤مب "وٟم٤مدى ُمـ سمٕمده سمٕمض اعمجٛمٕمٞملم سمدقمقاه، ومٓمٚم٥م حمٛمقد شمٞمٛمقر أن يٙمقن 

اًم٘مٞم٤مس ُمٗمتقطًم٤م قمغم ُمٍماقمٞمف، طمتك ٓ يٛمٜمع ُم٤مٟمع ُمـ اؾمتٜم٤ٌمط أىمٞم٦ًم ضمديدة ومقق ُم٤م 

وذيمر حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم أٟمف ٓ يْمػم اًمٚمٖم٦م . ()"ورصمٜم٤مه ُمـ أىمٞم٦ًم ص٤مهمٝم٤م إىمدُمقن

اًمٕمرسمٞم٦م ذم رء أن ٟمتقؾمع ذم حم٤ميم٤مة اًمّمٞمغ اًمٕمرسمٞم٦م، ؾمقاء ٟمّص اًمٜمح٤مة قمغم أن اًمّمٞمٖم٦م 

 .()ىمٞم٤مؾمٞم٦م أم مل يٜمّّمقا، وؾمقاء وردت أم مل شمرد

وذم اًمدورة اًمثالصملم ًمٚمٛمجٛمع، اختذ اعمجٛمع ىمراًرا آظمر ذم اًم٘مٞم٤مس ُمٜمٌثً٘م٤م ُمـ 

إذ اىمؽمح ذم - أيًْم٤م-ُمْمٛمقن اًم٘مرار إول، ويم٤من شمٕم٘مٞم٤ًٌم قمغم ُم٤م شم٘مدم سمف أمحد أُملم 

 اعمقاوم٘م٦م ()"اىمؽماح سمٌٕمض اإلصالح ذم ُمتـ اًمٚمٖم٦م"اًمدورة اًمٕم٤مذة ذم سمح٨م ًمف قمٜمقاٟمف 

قمغم ىمٞم٤مؾمٞم٦م صٞمغ اًمزوائد واعمّم٤مدر وٟمحقه٤م، ُمتك اٟمٓمٌؼ ذًمؽ قمغم اًم٘مقاقمد اًمّمـرومٞم٦م 

                           
 .400-16/394 حمارض جؾسات جمؿع افؾغة ()

 .16/400:  افسابؼ()

.  افسابؼ()

. 31:  مشؽالت افؾغة افعربقة، حمؿقد تقؿقر()

. 126: ، ص (ت.د)افؾغة افعربقة ادعاسة، حمؿد ـامؾ حسغ، دار ادعارف، مك، :  يـظر()

.86:، ص(6، 5) جمّؾة جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، افعددان ()



 

 

ًمٞمس ُمـ اخلػم اعمقاوم٘م٦م مجٚم٦م قمغم ىمٞم٤مؾمٞم٦م اًمّمٞمغ، ": ودقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف، وٟمّص اًم٘مرار

 .()"واعمجٛمع ي٘مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘متْمٞمف احل٤مضم٦م ًمٚمتقؾمع وشمٞمًػم آؿمت٘م٤مق

وٟمٚمٛمس ُمـ هذيـ اًم٘مراريـ ُمدى آشمزان اًمذي يم٤من اعمجٛمع حيرص قمٚمٞمف ذم 

أُمر اًم٘مٞم٤مس، ومٝمق ُيٌ٘مل ًمٚم٘مٞم٤مس طمدوده ووقاسمٓمف اًمٕم٤مُم٦م، ويٛمٞمؾ إمم دراؾم٦م طم٤مٓشمف 

 .اخل٤مص٦م وومؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف احل٤مضم٦م وحي٘مؼ اعمّمٚمح٦م

 :مـفج ادجؿع دم إجراء افؼقاس- 

ُمٜمٝم٩م اعمجٛمع ذم قمٛمٚمف ٓ خيرج قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وٟمٔم٤مُمٝم٤م اعمقروث سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، 

ًمٙمٜمف جيتٝمد ذم شمٗمًػم اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م، ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م ُمتجددة، يرضمق ُمٜمٝم٤م اعمقاءُم٦م 

سملم أصقل اًمٚمٖم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م، وآراء قمٚمامئٝم٤م إضماّلء اًمذيـ مل ي٠مًمقا ضمٝمًدا ذم 

ؾمٌٞمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وسملم ُم٘متْمٞم٤مت احلٞم٤مة اجلديدة، واًمتٓمقرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمًتٛمرة 

ذم هذا اًمٕمّمـر، وذًمؽ ُم٤م يٚمحظ ذم يمثػم ُمـ ىمرارات اعمجٛمع، ومٝمل وإن ضم٤مءت 

ُمًتجٞم٦ٌم ًمدواقمل اًمتجديد واًمتٞمًػم ذم سمٕمض ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م واؾمتٕمامٓهت٤م إٓ أهن٤م سم٘مٞم٧م 

 .ُمٚمتزُم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم واًمْمقاسمط اًمٙمٚمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٥م اًمٜمح٤مة واًمٚمٖمقيلم

وادمف اعمجٛمع ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي، إمم حم٤موًم٦م شمٓمقيع صٞمغ اًمٚمٖم٦م 

واؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م عم٤م يًتجد ُمـ اؾمتٕمامٓت، وُمراقم٤مة اًمتٞمًػم ذم ـمرد اًم٘مقاقمد وإىمٞم٦ًم 

سم٘مدر يمٌػم، واًمتقؾمع ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م ورد ُمـ يمالم اًمٕمرب ُم٤م وضمد إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل، 

إو٤موم٦م إمم قمٜم٤ميتف سم٘مٌقل ُم٤م جيّد ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م وأًمٗم٤مظ ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، مم٤م ٓ يتٕم٤مرض ُمع 

                           
.30/318: : افبحقث ادحارضات، جمؿع افؾغة بافؼاهرة7: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة()



 

 

وقاسمط اًمٚمٖم٦م واؾمتٕمامٓهت٤م، وذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ذًمؽ، ُم٤مل يمثػًما إمم أراء اًمٚمٖمقي٦م 

 .()اعم٤ًميرة إمم ُم٤م يّمٌق إًمٞمف وإن وصٗم٧م أطمٞم٤مًٟم٤م سم٠مهن٤م ؿم٤مّذة أو ُمرضمقطم٦م

واعمجٛمع ذم شمقؾمٕمف ذم اًم٘مٞم٤مس طمتك همدا اًمٔم٤مهرة إسمرز ذم قمٛمٚمف، ىمد اختذ ُمـ 

سمٕمض ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ُمٜمٝمًج٤م يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف ذم ىمٞم٤مؾمف، ودقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئؿ ىمٌقًمف 

وآىمتٜم٤مع سمف، ويم٤مٟم٧م سمٕمض هذه إىمقال يمثػمة اًمقرود ذم أسمح٤مث اعمجٛمٕمٞملم وظم٤مص٦م 

، وُمـ ()قمٜمدُم٤م ي٘مرر اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ رأًي٤م ذم ىمٞم٤مس خي٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف اعمِمٝمقر قمٜمد اًمٜمح٤مة

 :أسمرز هذه أراء أو اًم٘مقاقمد

ُم٤م ىمٞمس قمغم يمالم اًمٕمرب، ومٝمق ُمـ ": ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ ضمٜمل قمـ أؾمت٤مذه أيب قمكم اًمٗم٤مرد- 

 .()"يمالم اًمٕمرب

اًمٚمٖم٤مت قمغم اظمتالومٝم٤م يمٚمٝم٤م طُمّج٦م، واًمٜم٤مـمؼ قمغم ىمٞم٤مس ًمٖم٦م ُمـ ": ىمقل اسمـ ضمٜمل- 

 .()"ًمٖم٤مت اًمٕمرب ُمّمٞم٥م همػم خمٓمئ

 .()"ُم٤م يم٤من ًمٖم٦م ًم٘مٌٞمٚم٦م صح قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس": ىمقل أيب طمٞم٤من-

اًمٚمٖمتلم إذا يم٤مٟم٧م إطمدامه٤م ىمٚمٞمٚم٦م وإظمرى يمثػمة، ُمـ طمٞم٨م إظمذ  رأي اسمـ ضمٜمل ذم- 

سم٠موؾمٕمٝمام رواي٦م، وأىمقامه٤م ىمٞم٤مؾًم٤م، ذم طملم أّن ُمـ اؾمتٕمٛمؾ إىمؾ ُمٜمٝمام  مل يٙمـ خمٓمًئ٤م ذم 

                           
، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع إمرية، (1962-1932)جمؿع افؾغة افعربقة دم ثالثغ ظاًما :  يـظر()

. 15، 14:: افؼقاس دم افؾغة افعربقة  (ن)ادؼدمة:  م ، ص1964/هـ1383افؼاهرة ، 

. 80، 79: ظقامؾ تـؿقة افؾغة افعربقة:  يـظر()

. 1/114:  اخلصائص()

.1/410:   افسابؼ()

.1/53:   ادزهر()



 

 

 .()يمالم اًمٕمرب

 :()ويؿؽـ أن كؾتؿس مـفج ادجؿع ؾقّم يؼقم بف مـ ؿقاس دم ظدة أشس مـفا

اشتعراض مقؿػ افـحاة افؼدماء مـ افظاهرة افؾغقية ادراد دراشتفا، ومـ - 1

 :أبرز خطقاتف ؾقف

 وم٢من ،راء اًمٕمٚمامء طمقل اًمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل يراد دراؾمتٝم٤مآاًمٜمٔمر ذم اظمتالف - 

٤ًٌم ُمٜمٝم٤م ي٤ًمقمد قمغم حت٘مٞمؼ هم٤مي٦م اعمجٛمع ُمـ شمٞمس  وُمروٟم٦م يم٤من أدقمك أن يرُرئل أن ضم٤مٟم

يٙمقن هق اًمرأي اًمذي يرضمحف اعمجٛمع ويٌٜمل قمٚمٞمف ىم٤مقمدة أو يقؾّمع ىمٞم٤مؾًم٤م، وهذا هق 

 إذ أىمّرت ًمف اًمٜمٔمر ذم ،اًمٜمٝم٩م اًمٕم٤مم اًمذي اظمتٓمف اعمجٛمع ُمٜمذ اومتت٤مطمف وأيدشمف ٓئحتف

 ، وسح سمف أطمد أقمْم٤مئف()ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م واظمتٞم٤مر ُم٤م يقؾّمع أىمٞمًتٝم٤م ُمـ آراء أئٛمتٝم٤م

واًمذي أريد أن أسمرزه ذم ُمٞمدان اًمٌح٨م، هق أن هذه اًمٙمثرة اًمٙمثػمة ُمـ ": قمٜمدُم٤م ىم٤مل

آراء قمٚمامء اًمٚمٖم٦م هل ؾمٜمد ىمقي عم٤م ٟمٜمِمده ُمـ ُمروٟم٦م شم٤ًمقمد قمغم اًمتقؾمع واًمتجديد، وعم٤م 

 .()"ٟمتٓمٚمع إًمٞمف ُمـ شمٞمًػم يٕملم قمغم ومؽ إهمالل قمـ يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت واًمٕم٤ٌمرات

مل يتٙمّٚمػ اعمجٛمع ذم شمرضمٞمحف ًممراء، أن يٙمقن اًمرأي ىمقًي٤م أو راضمًح٤م، سمؾ - 

٤ًٌم وإن يم٤من وٕمٞمًٗم٤م أو ُمرضمقطًم٤م، يمام مل هيتؿ أن يٙمقن اًم٘م٤مئؾ سمام  يم٤من ي٠مظمذ سمام يراه ُمٜم٤مؾم

رضّمحف اعمجٛمع أطمد ٟمح٤مة اًمٌٍمة أو اًمٙمقوم٦م أو همػمهؿ، وم٤مًمرأي اًمذي خيت٤مره ويٛمٞمؾ 

                           
. 2/10:  اخلصائص()

، ظؿر حمؿد (رشافة دـتقراه ؽر مـشقرة)جفقد جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة دم دراشة افعربقة ادعاسة :  يـظر()

. 90-65: م، ص1991شعقد، دار افعؾقم، جامعة افؼاهرة، 

. 1/167: حمارض جؾسات ادجؿع:  يـظر()

. 19/130: م1977/هـ1397 حمارض اجلؾسات، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع إمرية، افؼاهرة، ()



 

 

إذا ": إًمٞمف ُم٘مدم قمغم يمؾ طم٤مل، وىمد سمّرر ذًمؽ قمْمق اعمجٛمع قمكم اجل٤مرم سم٘مقًمف

اؾمتٛمًؽ اعمجٛمع سم٠مصح إىمقال ٓ يٕمدوه٤م وم٢مٟمف ي٘مػ ضم٤مُمًدا، وًمٞمس ًمٚمٛمجٛمع ىم٤مقمدة 

ذم هذا اعمقوقع، وإٟمام هق يًػم قمغم ُمٌدأ اًمتٚمٛمس ٔراء اًمٜمح٤مة، وشمٓمقيٕمٝم٤م ًمًد طم٤مضم٦م 

اًمٚمٖم٦م، وىمد رضمحٜم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اجلٛمع ُمع أٟمف رأي ُمرضمقح، وُم٤مدام ذم دواويـ 

 .()"اًمٜمح٤مة اًمٜمص قمغم أٟمف ىمٞمؾ هبذا اًمرأي، ومال سم٠مس سم٠مظمذه ُم٤م داُم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ُم٤مؾّم٦م

مدى صققع افظاهرة اددروشة دم ادعاجؿ وـتب افؾغة وافـحق، ومـ أبرز - 2

 :خطقاتف ؾقف

رضمقع يمثػم ُمـ اعمجٛمٕمٞملم إمم ُمٕم٤مضمؿ ويمت٥م اًمٚمٖم٦م ًمٚمٌح٨م قماّم ضم٤مء ُمقاومً٘م٤م - 

ًمٚمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ي٘مقُمقن سمدراؾمتٝم٤م، ُمـ أضمؾ احلٙمؿ سمجقازه٤م أو ىمٞم٤مؾمٞمتٝم٤م، أؿم٤مر 

إمم ذًمؽ أمحد اإلؾمٙمٜمدري قمٜمدُم٤م سملّم أن اعمجٛمع أضم٤مز آؿمت٘م٤مق ُمـ أؾمامء إقمٞم٤من ذم 

يمثرة ٟمًٌٞم٦م يم٤مومٞم٦م جلٕمؾ "دورشمف إومم سمٜم٤مء قمغم ورود اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م، 

، واؾمتٛمر ذًمؽ ذم اًمدورات اًمت٤مًمٞم٦م ()"آؿمت٘م٤مق ُمـ إقمٞم٤من ىمٞم٤مؾًم٤م ذم ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م أو اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م سمامئ٦م وصمالصم٦م قمِمـر  (وَمُٕمقل)ًمٚمٛمجٛمع، وم٤مؾمتِمٝمد ًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م 

، وًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م  ًٓ ، وًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م مجِع اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أو اؾمؿ  (وُمَٕمٚم٦م)ُمث٤م ًٓ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م سمًٌٕملم ُمث٤م

، وًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م  ًٓ ٞمؾ)اعمٗمٕمقل اعمٌدوء سمٛمٞمؿ زائدة مجع شمٙمًػم سمثالصم٦م ومخًلم ُمث٤م  (ومِٕمِّ

، وًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م  ًٓ ًٓ  (شَمٗم٤مقَمؾ)ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م سم٠ميمثر ُمـ ؾمٌٕملم ُمث٤م ، ( )..ًمٚمتٙمرار سم٤مصمٜمل قمِمـر ُمث٤م

ويم٤من ُمـ أسمرز ٟمت٤مئ٩م هذه اًمٓمري٘م٦م أهن٤م اؾمتٓم٤مقم٧م شمّمحٞمح يمثػم مم٤م وصٗمف اًمٜمح٤مة 
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. 2/9:  افسابؼ()

.  707، 706: : افؼرارات افـحقية وافتصـريػقة214: افؼقاس دم افؾغة افعربقة:  يـظر()



 

 

 .سم٤مًمِمذوذ أو اًم٘مّٚم٦م، ويم٤مٟم٧م قمقًٟم٤م ًمٚمٛمجٛمع قمغم ـمرد إىمٞم٦ًم ومٞمٝم٤م

مل يت٘مٞمد اعمجٛمع ذم طمٍمه ُٕمثٚم٦م اًمٔم٤مهرة اعمدروؾم٦م سمٖمٞم٦م احلٙمؿ سم٘مٞم٤مؾمّٞمتٝم٤م، - 

سمحد صم٤مسم٧م ًمٚمٙمثرة أو اًم٘مّٚم٦م، وُم٤مل إمم احلٙمؿ سم٤مًمٙمثرة اًمٜمًٌٞم٦م اًمتل يراه٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم 

٤ًٌم ُم٤م يٙمقن ذًمؽ ُمٌٜمًٞم٤م قمغم  ًمٚم٘مٞم٤مس، دون حتديده٤م سمٕمدد ُمٕملم أو ذوط حمددة، وهم٤مًم

 .شم٘مدير اًم٤ٌمطمثلم، صمؿ ي١مظمذ اًم٘مرار سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م إن مل ُيرض ذًمؽ سمٕمًْم٤م ُمـ أقمْم٤مئف

وىمد حيّمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م سم٥ًٌم همٞم٤مب هذا اًمتحديد ٟمقع ُمـ اخلالف سملم اعمجٛمٕمٞملم، 

يم٤مًمذي يم٤من ذم اًمدورة اًمراسمٕم٦م واًمٕمِمـريـ ًمٚمٛمجٛمع قمٜمدُم٤م رأى ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب أن 

ًٓ  -(وَمْٕمؾ)اًم٘مٞم٤مس يّٓمرد ذم مجع  ، ومٚمؿ (أومٕم٤مل)قمغم - سمٕمد أن مجع ًمف مخ٦ًم وصمالصملم ُمث٤م

قمغم  (وَمْٕمؾ)يقاوم٘مف حمٛمد اًمٜمج٤مر إمم ذًمؽ، ورّد قمٚمٞمف سم٠من إُمثٚم٦م اخلٛم٦ًم واًمثالصملم جلٛمع 

 .()ُمـ اًمِّمقاذ، وطمّد اًم٘مٚم٦م يٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمثرة اعمًٛمققم٦م وٓ ي٘م٤مس سم٤مًمثالصملم (أومٕم٤مل)

 :تؼققد بعض إؿقسة ادجؿعقة بافرضورة أو احلاجة- 3

جيلء ذم سمٕمض ىمرارات أىمٞم٦ًم اعمجٛمع شم٘مٞمٞمده٤م سم٤مًمْمـرورة أو احل٤مضم٦م، يمام ىمد 

اإلؿم٤مرة إمم ُمقاوم٘م٦م اًمذوق أو ؿمٞمقع اًمٔم٤مهرة - وًمٙمـ قمغم ىمّٚم٦م-جيلء ذم سمٕمٍض ُمٜمٝم٤م 

 :()اًمٚمٖمقي٦م أو وضمقد اًميورة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويٌدو أن اعمجٛمع ي٘مّمد ُمـ ذًمؽ إمم

 .احلٞمٚمقًم٦م دون اإلهاف ذم اؾمتخدام هذه إىمٞم٦ًم- 

اًمتقومٞمؼ سملم أراء اعمتٕم٤مرو٦م ًمٚمٜمح٤مة طمقل ىمٞم٤مؾمّٞم٦م اًمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م سمؽمضمٞمحٝم٤م - 
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24/128 .

. 226: افؼقاس دم افؾغة افعربقة:  يـظر()



 

 

٤ًٌم سم٤محل٤مضم٦م أو اًميورة  .وشم٘مٞمٞمده٤م سمنمط مم٤م ؾمٌؼ، وهم٤مًم

وُمـ أومم ىمرارات اعمجٛمع اًمتل ىمرهن٤م سم٘مٞمد ُمـ هذه اًم٘مٞمقد، ىمراره ذم اًمتٕمري٥م 

، طمٞم٨م أضم٤مز اؾمتٕمامل سمٕمض إًمٗم٤مظ إقمجٛمٞم٦م قمغم ـمري٘م٦م (اعمٕمرب وإقمجٛمل)

 .()اًمٕمرب ذم شمٕمريٌٝمؿ وىمّٞمده سم٤مًميورة

 سمِمـروط ُمٕمٞمٜم٦م، ُمٜمٝم٤م ُمالءُمتف "اًمتْمٛملم"وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م ىمراره ذم ىمٞم٤مؾمّٞم٦م 

 .()ًمٚمذوق اًمٕمريب قمٜمد اؾمتخداُمف، ُمع اًمتقصٞم٦م سم٠من يٙمقن ذًمؽ ًمٖمرض سمالهمل

وىمد يٕمدل اعمجٛمع ذم وىم٧م ٓطمؼ قمـ سمٕمض ُم٤م ىمّٞمد، يمام ذم ضمقاز آؿمت٘م٤مق ُمـ 

أؾمامء إقمٞم٤من، طمٞم٨م ىمّٞمده ذم اًمدورة إومم سم٤مًمْمـرورة ذم ًمٖم٦م اًمٕمٚمقم، صمؿ ختٗمػ ُمٜمف 

 .()ذم اًمدورة اًمراسمٕم٦م واًمثالصملم وم٠مضم٤مز آؿمت٘م٤مق ُمـ أؾمامء إقمٞم٤من ُمٓمٚمً٘م٤م ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد

وُمثٚمف ىمراره ذم اًمٜمح٧م، طمٞم٨م ىمٞمده سم٤مًمْمـرورة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمدورة اًمراسمٕم٦م 

، وهق وإن فمؾ ُم٘مٞمًدا ()قمنمة، صمؿ أضم٤مزه قمٜمد احل٤مضم٦م ذم اًمدورة احل٤مدي٦م واًمثالصملم

 .أيًْم٤م، إٓ أن اًم٘مٞمد اًمث٤مين أظمػ ُمـ ؾم٤مسم٘مف ومٝمق يتْمٛمـ احل٤مضم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػمه٤م

وأطمٞم٤مًٟم٤م ٓ ي٘مٞمد اعمجٛمع إىمرار اًم٘م٤مقمدة اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمْمـرورة أو احل٤مضم٦م وٟمحقمه٤م، 

وإٟمام يٕمدل مت٤مًُم٤م قمـ إىمرار اًم٘م٤مقمدة إمم شمًقيغ اًمٙمٚمامت اًمتل ُدرؾم٧م وم٘مط، يمام ضم٤مء ذم 

دورشمف اًم٤ًمسمٕم٦م واًمثالصملم، طملم شم٘مدُم٧م جلٜم٦م إصقل سم٘مرار جيٞمز مجع آؾمؿ ًمٖمػم اًمٕم٤مىمؾ 

مجَع ُم١مٟم٨م ؾم٤معًم٤م، وعم٤م وضمد اًم٘مرار ُمٕم٤مرو٦م ؿمديدة ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمع ُردَّ إمم اًمٚمجٜم٦م ُمرة 
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افسابؼ:  يـظر()

.22، 21: افسابؼ:  يـظر()



 

 

صم٤مٟمٞم٦م، صمؿ ىمٌٚم٧م سمٕمد ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٙمٚمامت اًمِم٤مئٕم٦م اًمتل ضم٤مءت جمٛمققم٦م مجع ُم١مٟم٨م 

 .()إـم٤مرات، وسمالهم٤مت، وضمزاءات، وٟمحقه٤م، دون إىمرار اًم٘م٤مقمدة: ؾم٤معًم٤م ُمثؾ

 :أثر ادجؿع دم تـؿقة افؼقاس افؾغقي- 

ؾمٕمك اعمجٛمع سمِمٙمؾ قم٤مم إمم ـمرد اًم٘مٞم٤مس ذم يمثػم مم٤م شمٜم٤موًمف سم٤مًمدراؾم٦م، وم٠مضم٤مز 

اًم٘مٞم٤مس ذم يمثػم مم٤م يم٤من ُمقىمقوًم٤م قمغم اًمًامع، وٟمّص قمغم ىمٞم٤مؾمّٞم٦م يمثػم ُمـ اًمّمٞمغ 

آؿمت٘م٤مىمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ومٞمام هل ًمف ُمـ اؾمتٕمامٓت ىمديٛم٦م أو حمدصم٦م، وىمد أطمّمـك أطمد 

اًم٤ٌمطمثلم اًم٘مرارات اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م اًمتل َُمدَّ ومٞمٝم٤م اعمجٛمع اًم٘مٞم٤مس، ومقضمده٤م ٓ شم٘مؾ 

قمـ شمًٕملم ىمراًرا، يم٤من ذيمر اًم٘مٞم٤مس ي٠ميت  ذم أهمٚمٌٝم٤م سحًي٤م،ويذيمر ذم سمٕمْمٝم٤م أظمر 

 .()سمّمٞمٖم٦م اجلقاز

وىمد ٟمٔمرُت إمم أىمٞم٦ًم اعمجٛمع ذم خمتٚمػ صٞمغ اًمٚمٖم٦م واؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م وشمرايمٞمٌٝم٤م، 

وطم٤موًم٧م أن أسمرز اجلٝمد اًمٙمٌػم اًمذي ىم٤مم سمف اعمجٛمع ذم هذا اعمج٤مل، ومٞمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع 

ُم٤م : ُمْمٛمقن اًمٌح٨م، ومرأي٧م أن أضمٕمؾ ُم٤م ىم٤مم سمف اعمجٛمع ُمـ ىمٞم٤مس قمغم ىمًٛملم، إول

رأى اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمّٞمتف سمٕمد أن يم٤من ُمقىمقوًم٤م قمغم اًمًامع أو خمتٚمًٗم٤م ذم إضم٤مزة اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف، 

واًمث٤مين ُم٤م أٟمِم٠م ًمف اعمجٛمع طمٙمؿ اًم٘مٞم٤مس، وؾم٠مذيمر ًمٚمتٛمثٞمؾ قمغم ذًمؽ سمٕمًْم٤م ُمـ ىمرارات 

 :اعمجٛمع اًمٍمومٞم٦م واًمٜمحقي٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

ما رأى ادجؿع ؿقاشّقتف بعد أن ـان مقؿقًؾا ظذ افسّمع أو : افؼسؿ إول

 :خمتؾًػا دم إجازة افؼقاس ظؾقف، ومـ أمثؾتف دم افؼرارات افكؾقة
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 :دم ادصادر

اًمالزم، ًمقرود أومٕم٤مل يمثػمة ٓزُم٦م  (وَمَٕمؾ)ُمّمدًرا ًمـ (وَمْٕمؾ)ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ - 

٤م، واعمِمٝمقر قمٜمد اًمٜمح٤مة جملء ُمّمدره ُمٓمرًدا أو : ٟمحق (وَمْٕمؾ)ُمّمدره٤م قمغم  ًً مهس مْه

 .( )(وُمُٕمقل)ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم 

ًمَٗمَٕمؾ اًمالزم ُمٗمتقح اًمٕملم إذا دّل  (وَمَٕمالن)ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ ُمّمدر قمغم وزن - 

وهق شمت٤مزم اعمقضم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ذم إصمػم،  (اًمَٕمَقضم٤من): قمغم شم٘مّٚم٥م واوٓمراب، ٟمحق

 .  ()وهق اًمذي يٓمرف سمٕمٞمٜمف يمثػًما عمرض أو ظمقف (اًمَٓمَروم٤من)و

 :دم اجلؿقع

ًمٚم٘مٚمٞمؾ )ُمٓمٚمً٘م٤م  (أوْمٕم٤مل)صحٞمح اًمٕملم قمغم  (وَمْٕمؾ)أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م مجع - 

ُمٓمٚمً٘م٤م، ( أومٕم٤مل)قمغم ( وَمْٕمؾ)، اؾمتٜم٤مًدا إمم رأي أيب طمٞم٤من ذم اؾمتح٤ًمن مجع (واًمٙمثػم

: ُمٓمٚمً٘م٤م، ٟمحق (أومٕم٤مل)جمٛمققم٦م قمغم  (وَمْٕمؾ)وإمم إًمٗم٤مظ اًمٙمثػمة اًمتل وردت ومٞمٝم٤م 

، ويم٤من اعمجٛمع ُمـ ىمٌؾ ىمد ىمرر (ًمٗمظ وأًمٗم٤مظ)و (ؿمٙمؾ وأؿمٙم٤مل)و (سمح٨م وأسمح٤مث)

 .()ًمٚمٙمثرة (ومَِٕم٤مل أو وُمُٕمقل)ًمٚم٘مّٚم٦م، و (َأوْمُٕمؾ)صحٞمح اًمٕملم قمغم  (وَمْٕمؾ)أن ىمٞم٤مس مجع 

قمغم ُمٗم٤مقمٞمؾ  (اؾماًم أو ُمّمدًرا أو وصًٗم٤م)ُمٓمٚمً٘م٤م  (َُمْٗمٕمقل)أىمّر اعمجٛمع مجع - 

 .()ُمِمٝمقر ُمِم٤مهػم، وُمًتقر ُم٤ًمشمػم، وُمِمٖمقل ُمِم٤مهمٞمؾ: ٟمحق

أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م مجع اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أو اؾمؿ اعمٗمٕمقل اعمٌدوء سمٛمٞمؿ زائدة قمغم - 

وزن ُمٗم٤مقمؾ أو ُمٗم٤مقمٞمؾ وؿمٌٝمٝمام، محاًل قمغم ُم٤م ضم٤مء ُمـ ٟمٔم٤مئره٤م ذم ومّمٞمح اًمٙمالم، 

                           
.10-3/7: : دم أصقل افؾغة111: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

.117: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 31-2/27: : دم أصقل افؾغة73: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 2/32: : دم أصقل افؾغة76: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()



 

 

 .()ُمّمٕم٥م ُمّم٤مقمٞم٥م، وُمًٌؾ ُم٤ًمسمؾ، وُُمْٗمٚمس ُمٗم٤مًمِس ُمٗم٤مًمٞمس: ٟمحق

أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م، مجع وم٤مقمؾ عمذيمر قم٤مىمؾ قمغم ومقاقمؾ، عم٤م ورد ُمـ أُمثٚمتف - 

 .()اًمٙمثػمة ذم ومّمٞمح اًمٙمالم، ٟمحق سم٤مؾمؾ وسمقاؾمؾ

أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م مجع اًمّمٗم٤مت ُمـ أومٕمؾ ومٕمالء، مجع شمّمحٞمح ذم اعمذيمر - 

أسمٞمض أسمٞمْمقن، وسمٞمْم٤مء سمٞمْم٤موات، وأؾمقد أؾمقدون، وؾمقداء : واعم١مٟم٨م ٟمحق

ؾمقداوات، اؾمتٜم٤مًدا إلضم٤مزة اًمٙمقومٞملم ذًمؽ ُمع ُمٜمع اًمٌّمـريلم ًمف، يمام أىمر ىمٞم٤مؾمٞم٦م مجع 

طمًٜم٤مء طمًٜم٤موات، جلقازه قمٜمد اًمٙمقومٞملم : ومٕمالء مم٤م ًمٞمس ُمذيمره قمغم أومٕمؾ، ٟمحق

 .()وسمٕمض اًمٌّمـريلم يم٤مسمـ ُم٤مًمؽ

أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م مجع اجلٛمع اعمذيمر مجع شمٙمًػم أو مجع ُم١مٟم٨م ؾم٤معًم٤م، وىمٞمده - 

 (ِرضَم٤مل)مجع  (ِرضَم٤مٓت)، و(ىمقل)واعمٗمرد  (أىْمقال)مجع  (َأىَم٤مِويؾ): ، ٟمحق()سم٤محل٤مضم٦م

 .(َرضُمؾ)واعمٗمرد 

مجع شمٙمًػم قمغم  (َُمْٗمُٕمقًم٦م)وصًٗم٤م سمٛمٕمٜمك  (وَمِٕمٞمٚم٦م)أىمَر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م مجع - 

 .()َذسمِٞمَح٦م َذسَم٤مِئح: ٟمحق (وَمَٕم٤مِئؾ)

 :دم ادشتؼات

أو  (ُِمْٗمَٕمٚم٦م)أو  (ُِمْٗمَٕمؾ)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ اؾمؿ ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل قمغم وزن - 

                           
. 41-2/33: : دم أصقل افؾغة77: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 49-2/42: : دم أصقل افؾغة78: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 52-2/50: : دم أصقل افؾغة79: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 294-282، 4/278: دم أصقل افؾغة:  يـظر()

. 75-3/71:: دم أصقل افؾغة85:جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()



 

 

 .()ُِمؼمد وُِمٜمِم٤مر: ًمٚمدًٓم٦م قمغم أًم٦م اًمتل يٕم٤مًم٩م هب٤م اًمٌمء، ٟمحق (ُِمْٗمٕم٤مل)

أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم وزن وم٤مقمؾ ُمـ يمؾ ومٕمؾ صمالصمل ُمتٍمف - 

 .()حتٞم٦م قَم٤مـمِرة، وصمقب َدايِمـ: ُمـ أسمقاسمف قم٤مُم٦م سم٘مّمد احلدوث، ٟمحق

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ ُمّمدر اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اًمالزم  (وَمّٕم٤مل)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ - 

 .()واعمتٕمدي، ويم٤من اًمٜمح٤مة يرون أٟمف ٓ يّم٤مغ إٓ ُمـ اعمتٕمدي

- ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمالزم ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  (وَمُٕمقل)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ - 

 (وَمُٕمقل)ًمقرود أُمثٚم٦م شمزيد قمغم اعم٤مئ٦م ًمـ- وىمد يٙمقن ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م سمح٥ًم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٙمالم

 .()ُمـ إومٕم٤مل اًمالزُم٦م، وىمٞمد اعمجٛمع ذًمؽ سم٤محل٤مضم٦م

 .()أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ أُمثٚم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ إومٕم٤مل اًمثالصمٞم٦م ُمتٕمدي٦م وٓزُم٦م- 

أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م أن يّم٤مغ ُمـ ُمّمدر اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اًمالزم أو اعمتٕمدي قمغم - 

ٞمؾ)صٞمٖم٦م  ي٥م، وىمد ؾمقغ اعمجٛمع ذًمؽ سمقرود : إلوم٤مدة اعم٤ٌمًمٖم٦م، ٟمحق (ومِٕمِّ ػم وِذِّ ؾِمٙمِّ

 .()يمثرة ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ شمًٛمح سم٤مًم٘مقل سم٘مٞم٤مؾمّٞمتف

 :دم إؾعال

                           
. 46:جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 14-2/10: : دم أصقل افؾغة54: افسابؼ:  يـظر()

. 49:جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 51:افسابؼ:  يـظر()

. 179-172، 4/153: دم أصقل افؾغة:  يـظر()

.52: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()



 

 

 .()أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م شمٕمدي٦م اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل سم٤مهلٛمزة- 

ؾ)أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م -  اعمْمٕمػ ًمٚمتٙمثػم واعم٤ٌمًمٖم٦م، صمؿ أىمر أيًْم٤م ىمٞم٤مؾمّٞمتف ًمٞمٗمٞمد  (وَمٕمَّ

اًمتٕمدي٦م أو اًمٜم٦ًٌم أو اًمًٚم٥م أو اخت٤مذ اًمٗمٕمؾ ُمـ آؾمؿ، قمٜمدُم٤م : أطمد اعمٕم٤مين اًمت٤مًمٞم٦م

 .()شمدقمق احل٤مضم٦م إمم أطمد هذه اعمٕم٤مين، وإن مل يٜمّص قمغم صٞمٖمتف

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٓمٚم٥م أو اًمّمػمورة أو آخت٤مذ أو  (اؾْمَتْٗمَٕمؾ)أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م - 

اؾمتٕمٛمره ذم )، واؾَمَتْخَٚمػ ومالًٟم٤م (إذا ًمٌس ؿمٕم٤مًرا)اؾْمَتِْمَٕمر اًمرضمؾ : اجلٕمؾ، ٟمحق

اؾْمَتْحَّمد : ًمٚمحٞمٜمقٟم٦م واًمدٟمق، ٟمحق( أوْمَٕمؾ واؾْمَتْٗمٕمؾ)، يمام أىمر يمذًمؽ ىمٞم٤مؾمٞم٦م (أروف

 .()اًمّزرع وَأطْمَّمده

أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م اعمٓم٤موقم٦م ذم يمؾ ومٕمؾ صمالصمل ُمتٕمّد دال قمغم ُمٕم٤مجل٦م طمًّٞم٦م - 

َزضَمْرشُمف وم٤مْٟمَزضَمر، وذًمؽ ُم٤م مل شمٙمـ وم٤مء اًمٗمٕمؾ أطمد : ، ٟمحق(اٟمٗمٕمؾ)ي٠ميت ُمٓم٤موقمف قمغم 

يمام . َُمَزضْمتف وم٤مُْمَتَزج: ٟمحق (اوْمَتَٕمؾ)، وم٘مٞم٤مس ُمٓم٤موقمف طمٞمٜمئذ قمغم "وًمٜمٛمر"طمروف يمٚمٛم٦م 

ؾ)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م اعمٓم٤موقم٦م ذم  ؾ  (وَمٕمَّ ُمْمٕمػ اًمٕملم اًمذي ي٠ميت ُمٓم٤موقمف قمغم شَمَٗمٕمَّ

ر: وذم : سمتْمٕمٞمػ اًمٕملم، ٟمحق ْرشمف ومَتَذيمَّ اًمذي ي٠ميت ُمٓم٤موقمف قمغم شَمٗم٤مقَمؾ،  (وم٤مقَمؾ)َذيمَّ

: وُم٤م أحلؼ سمف اًمذي ي٠ميت ُمٓم٤موقمف قمغم شَمَٗمْٕمٚمؾ، ٟمحق (وَمْٕمٚمؾ)سم٤مقَمْدشمف ومَت٤ٌمقَمد: وذم :ٟمحق

٥ٌَم ٌْتف ومَتَجْٚم ٌَ  .()َدطْمَرضْمتف ومَتَدطْمَرج، وضَمْٚم

 :دم افتلكقث

                           
. 231، 1/230: : جمؾة جمؿع افؾغة91: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 92:جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 99، 97:افسابؼ:  يـظر()

. 229-1/222: : جمؾة جمؿع افؾغة40-101: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()



 

 

سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ، وصٗم٦م  (وَمُٕمقل)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م إحل٤مق شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م سمّمٗم٦م - 

سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، وسمذًمؽ جيقز ومٞمٝم٤م ُم٤م جيقز ذم همػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل يٗمرق  (وَمِٕمٞمؾ)

ٌُقر : سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمذيمره٤م سم٤مًمت٤مء، ومتجٛمع مجع شمّمحٞمح ًمٚمٛمذيمر واعم١مٟم٨م، ٟمحق َص

ٌُقَرة َص٤مسمِرات، ضَمِريح ضمرحيقن، وضَمِرحي٦م ضمرحي٤مت  .()ص٤مسمرون، وَص

 (ُِمْٗمَٕم٤مل)و (ُِمْٗمِٕمٞمؾ)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م أن شمٚمحؼ شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م صٞمٖم٦م - 

ِٙمٞمٜم٦َم، وُِمْٕمٓم٤مر،  (ُِمْٗمَٕمؾ)و ًْ ِٙملم وُِم ًْ ؾمقاء ذيمر اعمقصقف أو مل يذيمر، ٟمحق ُِم

 .()وُِمْٕمٓم٤مرة، وُِمْٓمَٕمـ وُِمْٓمَٕمٜم٦م

اًمتل ُم١مٟمثٝم٤م  (وَمْٕمالن)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م أن شمٚمحؼ شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م سمّمٗم٦م - 

قَمْٓمِم٤مٟم٦م وهَمْْم٤ٌمٟم٦م : ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم أهن٤م ًمٖم٦م سمٜمل أؾمد أو ًمٖم٦م ذم سمٜمل أؾمد، ومٞم٘م٤مل (وَمْٕمغم)

مجٕمل  (وَمْٕمالٟم٦م)وُم١مٟمثف  (وَمْٕمالن)وصًٗم٤م وجيٛمع  (ومٕمالن)وأؿم٤ٌمهٝمام، وُمـ صمؿ يّمـرف 

 .()قمٓمِم٤من قمٓمِم٤مٟمقن، وقمٓمِم٤مٟم٦م قمٓمِم٤مٟم٤مت: شمّمحٞمح، ٟمحق

 :دم افـسب

أضم٤مز اعمجٛمع اًمٜم٥ًم إمم مجع اًمتٙمًػم آظمًذا سمرأي اًمٙمقومٞملم،وىمٞمد اعمجٛمع - 

 .()ذًمؽ سم٤محل٤مضم٦م، يم٢مرادة اًمتٛمٞمٞمز أو ٟمحقه

سمٗمتح  (وَمِٕمٞمؾ ووُمَٕمٞمؾ)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜم٥ًم سمحذف اًمٞم٤مء وإصم٤ٌمهت٤م إمم -

                           
. 79-1/74: : دم أصقل افؾغة31: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 56-3/50: : دم أصقل افؾغة132: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 105-1/80:: دم أصقل افؾغة133: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 134: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()



 

 

وىمد ىمّدم اعمجٛمع .اًمٗم٤مء ووٛمٝم٤م ُمذيمرة وُم١مٟمث٦م قمٚماًم أم همػم قمٚمؿ، ًمقرود اًمًامع سمذًمؽ

ًم٘مراره هذا سم٠من طمذف اًمٞم٤مء ىمد ضمرى ذم اعمِمٝمقر ُمـ أقمالم اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٌٚمدان قمغم همػم 

إصؾ، ومل يرد اؾمتٕمامل هذه اًمّمٞمٖم٦م ذم اًمٜم٥ًم إمم همػم إقمالم ُمـ اًمٜمٙمرات وأؾمامء 

ؾَمِٚمٞم٘مّل ذم اًمٜم٥ًم إمم : اعمٕم٤مين إٓ ذم اًمٜمدرة، ومم٤م ورد ُمـ هذا اًمٜم٤مدر ومل حتذف ُمٜمف اًمٞم٤مء

 .()ؾَمِٚمٞم٘م٦م، واؾمتٜم٤مًدا إمم ذًمؽ أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمّٞم٦م طمذف اًمٞم٤مء وإصم٤ٌمهت٤م

 :ومـ أمثؾة افؼرارات افـحقية

إىمرار اعمجٛمع سم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اًمتْمٛملم، وهق أن ي١مدي ومٕمؾ أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ذم - 

اًمتٕمٌٞمـر، ُم١مدى ومٕمؾ آظمر أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه، ويٕمٓمك طمٙمٛمف ذم اًمتٕمدي٦م واًمٚمزوم، واؿمؽمط 

حت٘مؼ اعمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اًمٗمٕمٚملم، ووضمقد ىمريٜم٦م شمدل قمغم : اعمجٛمع ًمذًمؽ صمالصم٦م ذوط، هل

 .()ُمالطمٔم٦م اًمٗمٕمؾ أظمر وي١مُمـ ُمٕمٝم٤م اًمٚمٌس، وُمالءُم٦م اًمتْمٛملم ًمٚمذوق اًمٕمريب

رضمؾ صقٌم وقمدٌل، ُمع أن اًمٜمح٤مة : أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜمٕم٧م سم٤معمّمدر ذم ُمثؾ- 

يم٤مٟمقا ي٘مٍموٟمف قمغم اًمًامع، واؿمؽمط ًم٘مٞم٤مؾمّٞمتف حت٘مؼ اًمنموط اًمتل ُوٌط هب٤م ُم٤م ؾمٛمع ُمٜمف 

 .( )(أن يٙمقن اعمّمدر ُمٗمرًدا ُمذيمًرا صمالصمًٞم٤م همػم ُمٞمٛمل)

،ٟمحق-  ًٓ ىمتٚمتف صؼًما وًم٘مٞمتف سمٖمت٦ًم، : أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م وىمقع اعمّمدر اعمٜمٙمر طم٤م

 .()شمرضمٞمًح٤م ًمرأي ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ ُمـ اًمٜمحقيلم

، (ُمذيمًرا أو ُم١مٟمًث٤م)أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م إو٤موم٦م أدٟمك اًمٕمدد إمم مجع اًمتّمحٞمح -
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صمالصم٦م ممتحٜملم، وقَمنْمُ ُمت٤ًمسم٘م٤مٍت، أو إمم مجع اًمتٙمًػم اًمدال قمغم اًمقصػ أو : ٟمحق

صمالصم٦ُم أطم٤مُمد، ومخ٦ًُم ص٤محللم، اؾمتٜم٤مًدا إمم إـمالق اًم٘مقل سمذًمؽ : همػم اًمقصػ، ٟمحق

 .()قمـ سمٕمض اًمٜمح٤مة يم٤مسمـ يٕمٞمش واسمـ ُم٤مًمؽ

ًمالؾمؿ اعمٗمرد وضمره سمٕمده٤م ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم  (طمٞم٨م)أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م إو٤موم٦م - 

سم٤مدر إمم طمٞم٨م اًمٕمٛمِؾ اجل٤مد، وٓ مت٤مِر : أظمقاهت٤م ُمـ اًمٔمروف اعمٙم٤مٟمٞم٦م، وذًمؽ ٟمحق

 .()احلٙمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدلِ 

 :دم إشافقب افؾغقية

أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜمح٧م ذم دورشمف اًمراسمٕم٦م قمِمـرة وىمٞمده سم٤مًمْمـرورة - 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، صمؿ قم٤مد وم٠مىمر ىمٞم٤مؾمّٞمتف ُمـ دون شم٘مٞمٞمد، ًمٙمـ ضم٤مء ذم اًم٘مرار اًمتقصٞم٦م سمٛمراقم٤مة 

اؾمتخدام إصؾ ُمـ احلروف دون اًمزوائد ُم٤م أُمٙمـ ذًمؽ، وإن يم٤من اعمٜمحقت اؾماًم 

اؿمؽمط أن يٙمقن قمغم وزن قمريب، واًمقصػ ُمٜمف سم٢مو٤موم٦م ي٤مء اًمٜم٥ًم، وإن يم٤من ومٕماًل 

 .()ٟمح٧م ُمٜمف قمغم وزن ومٕمٚمؾ أو شمٗمٕمٚمؾ إٓ إذا اىمتْم٧م همػم ذًمؽ اًميورة

:ما أكشل فف ادجؿع حؽؿ افؼقاس، ومـ أمثؾتف دم افؼرارات افكؾقة:افؼسؿ افثاين  

إىمرار اعمجٛمع اًم٘مٞم٤مس ًمتٙمٛمٚم٦م ومروع ُم٤مدة ًمٖمقي٦م مل شمذيمر سم٘مٞمتٝم٤م، وٟمص اًم٘مرار قمغم - 

ذم اعمٕمجامت وٟمحقه٤م إٓ سمٕمض - صمالصمٞم٦م أو همػم صمالصمٞم٦م- أٟمف إذا مل شمذيمر ُمـ ُم٤مدة ًمٖمقي٦م

أًمٗم٤مفمٝم٤م يم٤معمّمدر أو اًمٗمٕمؾ أو اطمد اعمِمت٘م٤مت: ضم٤مز أن ُيّم٤مغ ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل يذيمر ىمٞم٤مؾًم٤م، 

وظمتؿ اعمجٛمع ىمراره سمٌٞم٤من أن يمؾ ُم٤م شم٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ذم ىمراره ضم٤مئز ُم٤م مل ُيٜمّص قمغم أن 
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اًمٗمٕمؾ مم٤مت أو حمٔمقر، وُم٤م مل يًٛمع قمـ اًمٕمرب ُم٤م خي٤مًمٗمف، وم٢من ؾُمٛمع قُمٛمؾ سم٤معمًٛمقع 

، وشمٓمٌٞمً٘م٤م هلذا اًم٘مرار أىمّر اعمجٛمع أن يقوع ذم يمؾ ()وم٘مط، أو قُمٛمؾ سم٤معمًٛمقع أو اًم٘مٞم٤مس

.ُم٤مدة ًمٖمقي٦م ذم ُمٕمجٛمف اًمقؾمٞمط مجٞمع أًمٗم٤مفمٝم٤م وُمِمت٘م٤مهت٤م وُمّم٤مدره٤م وأومٕم٤مهل٤م  

: أىمر اعمجٛمع صقغ اعمّمدر اًمّمٜم٤مقمل ذم اًمٙمٚمامت سمزي٤مدة ي٤مء اًمٜم٥ًم واًمت٤مء، ٟمحق- 

 .()...آؿمؽمايمّٞم٦م، واًمِمٞمققمٞم٦م، واعم٤مهّٞم٦م

أىمر اعمجٛمع ذم دورشمف إومم ىمٞم٤مؾمٞم٦م آؿمت٘م٤مق ُمـ أؾمامء إقمٞم٤من وومؼ اًم٘مقاقمد اًمتل - 

ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرب وىمّٞمده سم٤مًميورة ذم ًمٖم٦م اًمٕمٚمقم، صمؿ أىمر سمٕمد ذًمؽ ىمٞم٤مؾمّٞمتف ذم اًمدورة 

 .()اًمراسمٕم٦م واًمثالصملم ُمـ همػم ىمٞمد أو رضورة

ومّٕم٤مل، وومَِٕم٤مل، وم٤مقِمٚم٦م، )أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ اؾمؿ أًم٦م قمغم أرسمع صٞمغ ضمديدة - 

صماّلضم٦م وىِمٓم٤مر وؾم٤مىمٞم٦م وؾم٤مـمقر،وىمد اؿمؽمط اعمجٛمع ًمٚم٘مقل سم٘مٞم٤مؾمٞم٦م : ٟمحق (ووم٤مقمقل

صٞمٖم٦م ُم٤م ٓؾمؿ أًم٦م، أن يٙمقن ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ُمـ أُمثٚم٦م قمدًدا همػم ىمٚمٞمؾ، وأن شمٙمقن 

اًمّمٞمٖم٦م ذاهت٤م ُم٠مٟمقؾم٦م سملم اعمتٙمٚمٛملم ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اؾمؿ أًم٦م، وهق 

ُم٤م رآه ُمتح٘مً٘م٤م ذم هذه اًمّمٞمغ إرسمٕم٦م، ًمٞمّمٌح سمذًمؽ قمدد إوزان اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م ٓؾمؿ 

 .()أًم٦م ؾمٌٕم٦م أوزان

ًمٚمدًٓم٦م قمغم آطمؽماف أو ُمالزُم٦م اًمِمـلء، وضم٤مء ذم  (وَمّٕم٤مل)أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمّٞم٦م - 
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أٓت، مقؿقكة افػقتاوي: جمؾة افدراشات افؾغقية، مرـز ادؾؽ ؾقصؾ فؾبحقث وافدراشات اإلشالمقة، 

 . 120-83: م، ص2005/ هـ1426ادجؾد افسابع، افعدد إول، 



 

 

اًم٘مرار أٟمف إذا ظمٞمػ ًَمٌس سملم ص٤مٟمع اًمِمـلء وُُمالِزُمف، يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م ومّٕم٤مل ًمٚمّم٤مٟمع، 

 .() ًم٤ٌمئٕمف"ُزضم٤مضمل" ًمّم٤مٟمع اًمزضم٤مج، و"زضّم٤مج"ويم٤من اًمٜم٥ًم سم٤مًمٞم٤مء ًمٖمػمه، ومُٞم٘م٤مل 

اًمالزم ُمٗمتقح اًمٕملم إذ مل يرد ًمف ُمّمدر ذم  (وَمَٕمؾ)أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ ُمّمدر ًمـ- 

ًّٓ قمغم صقت، قمغم وزن  اخ(وَمِٕمٞمؾ)أو  (وُمَٕم٤مل)اًمٚمٖم٦م ويم٤من دا  .( )، ٟمحق ُسَ

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٙمثرة  (شَمْٗمٕم٤مل)أىمّر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م أظمذ ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ قمغم وزن - 

َقال: واعم٤ٌمًمٖم٦م، ٟمحق  .()خَتَّْم٤مب، دَمْ

 (وُمٕم٤مل)اًمالزم اعمٗمتقح اًمٕملم ُمّمدًرا قمغم وزن  (وَمَٕمؾ)أضم٤مز اعمجٛمع أن ُي٘م٤مس ُمـ - 

 .()ُزيم٤مم، ؾُمٕم٤مل: ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمرض، ٟمحق

ًمٚمدًٓم٦م  (ومَِٕم٤مًم٦م)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُم٤م يًتحدث ُمـ اًمٙمٚمامت اعمّمدري٦م قمغم وزن - 

: قمغم احلروم٦م أو ؿمٌٝمٝم٤م ُمـ اعمّم٤مطم٦ٌم واعمالزُم٦م، ُمـ أيٍّ ُمـ أسمقاب اًمثالصمل، وذًمؽ ُمثؾ

 .()ىِمَقاُم٦م، ِهَقاي٦م، قِماَمدة

ُمـ  (وُمُٕمقًم٦م)و  (وَمَٕم٤مًم٦م)أضم٤مز ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُم٤م يًتحدث ُمـ اًمٙمٚمامت اعمّمدري٦م قمغم وزن - 

سمْمؿ اًمٕملم، إذا اطمتٛمؾ دًٓم٦م اًمثٌقت  (وَمُٕمؾ)يمؾ ومٕمؾ صمالصمل سمتحقيٚمف إمم سم٤مب 

َزَُم٤مًم٦م، َٟمَ٘م٤مه٦م، ؾَماَميم٦م، ؾُمُٞمقًم٦م، ًُمُٞمقٟم٦م، : وآؾمتٛمرار أو اعمدح أو اًمذم أو اًمتٕمج٥م ٟمحق

 .()ظُمُّمقسم٦م

اؾماًم ًمٚمدًٓم٦م قمغم - سمٗمتح اًمٗم٤مء ووؿ اًمٕملم -(وَمُٕمقل)أىمر اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م اؾمتٕمامل - 
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اًمدواء وٟمحقه، ًمٙمثرة وروده٤م ذم يمالم اًمٕمرب،وعمجلء يمثػم ُمـ أؾمامء إدوي٦م قمٚمٞمٝم٤م 

قل، : ىمدياًم وطمديًث٤م، وًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وذًمؽ ُمثؾ ًُ هَم

 .()وَُمُْمقغ، وَدًُمقك

ًمٚمدًٓم٦م قمغم ٟمٗم٤مي٦م اًمِمـلء  (وُمَٕم٤مًم٦م)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُم٤م يٜمِم٠م ُمـ يمٚمامت قمغم وزن - 

إيَُم٤مًم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُم٤م يتٌ٘مك قمغم اخلقان سمٕمد إيمؾ، : وسم٘م٤مي٤مه وُم٤م شمٜم٤مصمر ُمٜمف، ٟمحق

 .()واًمؼُمادة عم٤م يً٘مط ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمٜمد سمردمه٤م، واًمُّم٤ٌمسم٦م ًمٌ٘مٞم٦م اعم٤مء واًمٚمٌـ

 - (وُمَٕمٚم٦م)أضم٤مز اعمجٛمع أن ُيّم٤مغ ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م صٞمٖم٦م قمغم وزن - 

وصًٗم٤م ًمٚمٛمذيمر  واعم١مٟم٨م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتٙمثػم واعم٤ٌمًمٖم٦م ٟمحق - سمْمؿ اًمٗم٤مء وومتح اًمٕملم

ٌْس وضم٥م اًمتّمحٞمح، ومُٞم٘م٤مل  ُوَحٙم٦م، ورأى أٟمف إذا أدى اًمّمقغ ُمـ اعمٕمتؾ إمم ًَم

 .()ُمـ دقم٤م (ُدقَمقة)ُمـ ؾمٕمك، و (ؾُمَٕمٞم٦م)

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتقازم واعمت٤مسمٕم٦م إذا أريد إسمراز هذه  (وَم٤مقَمؾ)أضم٤مز اعمجٛمع ىمٞم٤مؾمٞم٦م صقغ - 

 .()قم٤َمَوق، وَواؾمع، وىم٤مَس، وىمٞمد اعمجٛمع ذًمؽ سم٤محل٤مضم٦م: اًمدًٓم٦م، ٟمحق

، ىمراره اًمذي أضم٤مز ومـ أمثؾة افؼرارات افـحقية افتل أكشل هلا ادجؿع حؽؿ افؼقاس- 

سم٤مًمقاو، ذم اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي اعمٕم٤مس ذم ُمثؾ  (ًمـ)و (ٓ)، أو (ًمـ)و (مل)ومٞمف اجلٛمع سملم 

إن ُمقىمٗمؽ ٓ وًمـ يٖمػَم  رأيل، : إن صقرهت٤م مل وًمـ شمٖمٞم٥م قمٜمّل، وُمثؾ ىمقهلؿ: ىمقهلؿ

ًٓ واطمًدا يمام ذم إومٕم٤مل، أظمًذا سمرأي  قمغم اقمت٤ٌمر أن ذًمؽ ُمـ سم٤مب شمٜم٤مزع اًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمٛمق

                           
. 385-381، 4/364: دم أصقل افؾغة:  يـظر()

. 47-3/38: : دم أصقل افؾغة116: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 22-2/15:: دم أصقل افؾغة53: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()

. 55: جمؿقظة افؼرارات افعؾؿقة:  يـظر()



 

 

اًمٌٍميلم ذم ذًمؽ، واًمذي جيٕمؾ اًمٕمٛمؾ ذم اعمٕمٛمقل ًمٚمٕم٤مُمؾ اًمث٤مين، ُمـ سم٤مب اًمتقؾمٕم٦م 

 .()ذم شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة ًمتِمٛمؾ احلروف ُمع إومٕم٤مل

وواوح أن اعمجٛمع ذم ىمٞم٤مؾمف هذا ىمد جل٠م إمم اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم اًمذي مل ي٘مٌؾ سمف 

 .يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ، وهق ُمـ اًمٜمقادر ذم أىمٞمًتف

ومم٤م أوردت ُمـ ىمرارات اعمجٛمع اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم إوزان واًمّمٞمغ 

وإؾم٤مًمٞم٥م وهمػمه٤م ذم يمال اًم٘مًٛملم، ومم٤م مل ُأورد، يتٌلم ُمدى اجلٝمد اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ىم٤مم 

سمف اعمجٛمٕمٞمقن ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمتٛمراره٤م واومٞم٦م سمٛمٓم٤مًم٥م 

وُمًتجدات اًمٕمّمـر، وذًمؽ سمام سمذًمقه ذم إقم٤مدة اًمٜمٔمر واًمدراؾم٦م ًمٙمثػم ُمـ أىمٞمًتٝم٤م 

شمٚمّٛم٤ًًم إلصمراء اًمٚمٖم٦م ُمـ داظمٚمٝم٤م، أو سمام اضمتٝمدوا ذم اسمتداقمف حل٤مضم٦م أهؾ اًمٚمٖم٦م إًمٞمف ذم أّي 

قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم، ٟمًًج٤م قمغم ٟمٔمػم ؾم٤مسمؼ، أو إٟمِم٤مًء جلديد ٓ يتٕم٤مرض ُمع أصقل 

 .      وىمقاٟملم اًمٚمٖم٦م

                           
. 160-3/156:دم أصقل افؾغة:  يـظر()



 

 

 

 

 

 انثانثانفصم 

 انعامم اننحىي 
 
  كشلتف–تعريػ افعامؾ  

 افعقامؾ ادمثرة دم افدظقة إلفغاء افعامؾ 

 افبدائؾ ظـ ؾؽرة افعامؾ 

 آراء افؾغقيغ ادحدثغ ادميديـ فؾعامؾ 



 

 

 افعامؾ افـحقي: إصؾ افثافث

سمًٓم٧م ومٙمرة اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ ؾمٚمٓم٤مهن٤م قمغم اًمدرس اًمٜمحقي اًمٕمريب، إذ ٓ ٟمٙم٤مد 

ٟمجد يمت٤مسًم٤م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب مل يتٓمرق إًمٞمٝم٤م ذم ُم٤ًمئٚمف، وم٘مد يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمّقل قمٜمد اًمٜمح٤مة 

ذم سمٞم٤من دٓٓت اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م وُمدى شمٕمّٚمؼ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، سم٥ًٌم ارشم٤ٌمـمٝم٤م اعم٤ٌمذ 

، اًمتل رأى اًمٌٕمض "اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي"سمٔم٤مهرة اإلقمراب، وُمـ ظمالهل٤م صٞمٖم٧م ٟمٔمري٦م 

أهن٤م متثؾ ٟمٔمري٦م اًمٜمحق اًمٕمريب سمٙم٤مُمٚمف، ورآه٤م آظمرون أهؿ ٟمٔمري٤مشمف وحمقر اًمتٗمٙمػم 

 .()اًمٜمحقي اًمٕمريب

أن شمٙمقن ُمٜمًقسم٦م إمم - يمام يرى ومخر اًمديـ ىم٤ٌموه-وإصؾ ذم ومٙمرة اًمٕمٛمؾ 

 ذم ُمٕمٛمقًمف ٓ يتٌّدى إٓ ُمـ ظمالل اًمؽميمٞم٥م، واًمٜمحق "اًمٕم٤مُمؾ"اإلقمراب، ٕن قمٛمؾ 

وأطمٙم٤مم شمريمٞمٌٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م  (اًمّمـرف)يِمٛمؾ أطمٙم٤مم صٞمغ اعمٗمردات ُمٜمٗمردة 

، ًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ مل ير سم٠مؾًم٤م ذم اإلسم٘م٤مء قمغم ٟمًٌتف إمم اًمٜمحق جم٤مراة ًمٚمٛمّمٓمٚمح (اإلقمراب)

، وومٙمرة اًمٕمٛمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ُمًتقطم٤مة ُمـ صمٜم٤مئٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ واعمٕمٛمقل، وم٘مد ()اًمِم٤مئع

اصٓمٚمح اًمٜمح٤مة قمغم أن اًمٙمٚمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م ـم٤مًم٦ٌم ًمٖمػمه٤م يم٤مٟم٧م قم٤مُمٚم٦م ومٞمٝم٤م، وإذا يم٤مٟم٧م 

ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ همػمه٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمٛمقًم٦م هل٤م، وي٘متْمـل ذًمؽ أن حتٛمؾ أصمًرا إقمراسمًٞم٤م يدّل قمغم 

                           
افـظرية افؾغقية دم افساث افعريب، حمؿد ظبدافعزيز ظبدافدايؿ، دار افسالم فؾطباظة وافـشـر وافتقزيع، : يـظر( )

: افتػؽر افعؾؿل دم 103: : مـ أصقل افتحقيؾ دم كحق افعربقة، ص235: م، ص2006/هـ1427افؼاهرة، 

ن،   .37: م، ص2002افـحق افعريب، حسـ ادؾخ، دار افشـروق، َظّما

 دم ثـايا ـتابف، وأبؼاه مـسقًبا إػ افـحق دم ظـقان افؽتاب افعامؾ اإلظرايباشتخدم ؾخر افديـ ؿباوه مصطؾح ( )

: م، ص2003مشؽؾة افعامؾ افـحقي وكظرية آؿتضاء، ؾخر افديـ ؿباوة، دار افػؽر، دمشؼ، : يـظر. ؾؼط

10 ،32 ،33.



 

 

اًمٕم٤مُمؾ، : طمّمقل اًمٕمٛمؾ، وُمٜمف يتٌلم أن ومٙمرة اًمٕمٛمؾ ىم٤مئٛم٦م قمغم صمالصم٦م أريم٤من

، وىمد ٟمٔمر ًمٚمٕم٤مُمؾ قمغم أٟمف (اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م قمغم اعمٕمٛمقل)واعمٕمٛمقل، وأصمر اًمٕمٛمؾ 

 .()أؾم٤مؾمٝم٤م وأهّؿ ريمـ ومٞمٝم٤م ومٜم٧ًٌم إًمٞمف

 ذم اًمدًٓم٦م قمغم هذا اعمٗمٝمقم ؾم٤مئغ، ٕٟمف "اًمٕم٤مُمؾ"واؾمتٕمامل اًمٜمح٤مة ُمّمٓمٚمح 

ُمـ ىمٌٞمؾ اًمدًٓم٦م اعمج٤مزي٦م اخل٤مص٦م، اًمٌٕمٞمدة قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٗمظ وصٞمٖمتف، وهذا 

ؿم٤مئع ُمِمٝمقر ًمدى قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٜمٔمري٦م اًمتل أوردوه٤م، يم٤مًمٗم٤مقمؾ 

 .( )...وٟم٤مئٌف، واًمٗمٕمؾ اًمٜم٤مىمص وإضمقف، واعمٜم٘مقص 

 

 :تعريػ افعامؾ

 :ادمف اًمٜمح٤مة ذم شمٕمريػ اًمٕم٤مُمؾ ادم٤مهلم

شمٕمريٗمف سمذيمر ُم٤م حيدصمف ُمـ أصمر قمغم اعمٕمٛمقل دون اإلؿم٤مرة إمم اعمٕمٜمك، : إول

 .()"ُم٤م أوضم٥م يمقن آظمر اًمٙمٚمٛم٦م قمغم وضمف خمّمقص": يم٘مقل اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مين

ت )شمٕمريٗمف سمذيمر ُم٤م حيدصمف ُمـ أصمر ٕضمؾ اعمٕمٜمك، يم٘مقل اسمـ احل٤مضم٥م : اًمث٤مين

ُم اعمٕمٜمك اعُمْ٘متْمـل": (هـ646 ُم٤م حيّمؾ ": ، وومًـَّره اًمريض سم٘مقًمف()"ُم٤م سمف َيت٘مقَّ

سمقؾم٤مـمتف ذم ذًمؽ آؾمؿ اعمٕمٜمك اعم٘متْمـل ًمإلقمراب، وذًمؽ اعمٕمٜمك يمقُن آؾمؿ قمٛمدة 

                           
م، 1991تسؾقط افعامؾ وأثره دم افدرس افـحقي، افسقد أمحد ظع حمؿد، دار افثؼاؾة افعربقة، افؼاهرة، : يـظر( )

.232، 231: : افػؽر افـحقي ظـد افعرب58: ص

.133: مشؽؾة افعامؾ افـحقي: يـظر( )

 .78:  افتعريػات()

.1/72، (ت.د)ذح افريض ظذ افؽاؾقة، حتؼقؼ يقشػ حسـ ظؿر، مـشقرات اجلامعة افؾقبقة، فقبقا، ( )



 

 

 .()"أو ومْمٚم٦م أو ُمْم٤موًم٤م إًمٞمف اًمٕمٛمدة واًمٗمْمٚم٦م

يمام ذيمر اًمٜمح٤مة اًمٕم٤مُمؾ قمٜمد شمٕمريٗمٝمؿ ًمإلقمراب ويم٤من ذًمؽ أيًْم٤م قمغم رضسملم 

 :ؿمٌٞمٝملم سمام ضم٤مء ذم شمٕمريػ اًمٕم٤مُمؾ

ضمْٕمٚمف أصمًرا ُمـ آصم٤مر اًمٕم٤مُمؾ دون اإلؿم٤مرة إمم اعمٕمٜمك، وهق إهمٚم٥م، وم٘مد : إول

، ()"أن ختتٚمػ أواظمر اًمٙمٚمؿ ٓظمتالف اًمٕمقاُمؾ"قمّرف أسمق قمكم اًمٗم٤مرد اإلقمراب سم٠مٟمف 

 .()"أصمر فم٤مهر أو ُم٘مدر جيٚمٌف اًمٕم٤مُمؾ ذم آظمر اًمٙمٚمٛم٦م"وقمروّمف اسمـ هِم٤مم سم٠مٟمف 

ضَمْٕمؾ اإلقمراب هق اًمدًٓم٦م قمغم اعمٕمٜمك سم٤مٕصمر اًمذي حيدصمف اًمٕم٤مُمؾ، وُمٜمف : اًمث٤مين

اإلسم٤مٟم٦م قمـ اعمٕم٤مين سم٤مظمتالف أواظمر اًمٙمٚمؿ ًمتٕم٤مىم٥م "شمٕمريػ اسمـ يٕمٞمش ًمإلقمراب سم٠مٟمف 

 .()"اًمٕمقاُمؾ ذم أوهل٤م

 :كشلة افعامؾ افـحقي

سمح٨م اًمٜمح٤مة قمـ ـمري٘م٦م شمْمٌط هب٤م اًمتٖمػمات اإلقمراسمٞم٦م اًمتل حتّمؾ ذم اجلٛمٚم٦م 

ويًتٓم٤مع ُمـ ظمالهل٤م شمٗمًػم اًمٕمالىم٤مت سملم قمٜم٤مسه٤م، ومالطمٔمقا  أن احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م 

شمّمح٥م ىمرائـ ًمٗمٔمٞم٦م شمت٠مصمر هب٤م وشمٜمتٔمؿ ُمٕمٝم٤م ذم شمريمٞم٥م ظم٤مص، وُمع اؾمتٛمرار اعمالطمٔم٦م 

ا ُمًتٛمًرا ذم اًمؽميمٞم٥م، يّم٤مطمٌف شمٌّدل ذم اًمدٓٓت اعمٕمٜمقي٦م ُمـ  شمٌّدى أن هٜم٤مك شمٖمػّمً

ضمٝم٦م، وشم٠مصمػم ذم اًمقفم٤مئػ واًمٕمالىم٤مت سملم اعمٗمردات واجلٛمؾ ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، اهتدوا ُمـ 

                           
.1/72: افسابؼ( )

.11: اإليضاح( )

 .22:  أوضح ادسافؽ إػ أفػقة ابـ مافؽ()

 .1/72: ذح ادػصؾ( )



 

 

 . ()ظمالًمف إمم ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ اًمذي أذٟم٤م إًمٞمف

وىمد سمدا ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ واوًح٤م قمٜمد ؾمٞمٌقيف ذم يمت٤مسمف، طمٞم٨م يم٤من احلدي٨م قمٜمده قمـ 

٤ًٌم أسمقاب اًمٙمت٤مب وومّمقًمف دون أن يٗمرده سمٌح٨م ُمًت٘مؾ، سمؾ ىمد أؿم٤مر إمم  اًمٕم٤مُمؾ ُمًتققم

أٟمف مل يٙمـ اًم٤ًمسمؼ ذم اًم٘مقل سمف سمام قمروف ُمـ أىمقال ًمٚمخٚمٞمؾ ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل 

إذا يم٤مٟم٧م ًمٖمًقا مل  (أرى)ٓ شمٕمٛمؾ ومٞمام سمٕمده٤م يمام أن  (إٟمام): وىم٤مل اخلٚمٞمؾ": أورده٤م، يم٘مقًمف

 .()"ُمـ اًمٗمٕمؾ ُم٤م يٕمٛمؾ (أن)شمٕمٛمؾ، ومجٕمٚمقا هذا ٟمٔمػمه٤م ُمـ اًمٗمٕمؾ، يمام أن ٟمٔمػم 

 يدّل أيًْم٤م قمغم أن ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ذم "اًمٙمت٤مب"وطمدي٨م ؾمٞمٌقيف قمـ اًمٕم٤مُمؾ ذم 

ذًمؽ اًمقىم٧م ىمد سمٚمٖم٧م ُمـ اعمٕمروم٦م اشم٤ًمقًم٤م ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم، وإٟمام يٜم٥ًم إًمٞمف أٟمف أول ُمـ 

 ُمـ أطمٙم٤مم () وُم٤ًمئٚمف"اًمٙمت٤مب"أهن٩م ؾمٌٞمؾ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ُمـ ظمالل ُم٤م قمروف ذم أسمقاب 

اًمٕم٤مُمؾ وُمتٕمٚم٘م٤مشمف ُمـ احلذف واإلوامر واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم، وشمٕمدد إوضمف اإلقمراسمٞم٦م 

 .()سمتٕمدد اًمٕمقاُمؾ واإلضم٤مزة واعمٜمع وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ أُمقر

صمؿ ضم٤مء اًمٜمح٤مة ُمـ سمٕمد ؾمٞمٌقيف وم٤مىمتٗمقا ؾمٌٞمٚمف، وشمٓمقرت ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ قمغم 

أيدهيؿ سمتٓمقر أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ذم صقغ ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمريب، وووٕم٧م ىمقاقمد هل٤م ووقاسمط 

قمغم أن اًمٕم٤مُمؾ ٓ سُمّد أن يٙمقن ُمذيمقًرا، وم٢من مل يٙمـ ُمذيمقًرا - ُمثاًل -ًمٕمٛمٚمٝم٤م، ومٜمُّص 
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وم٢مٟمف ي٘مّدر، وأٟمف ٓ جيتٛمع قم٤مُمالن قمغم ُمٕمٛمقل واطمد، وإذا ُوضمد ُمٕمٛمقٓن وقم٤مُمؾ 

واطمد، ىمدر ٕطمد اعمٕمٛمقًملم قم٤مُمؾ، واًمٕم٤مُمؾ ُمرشمٌتف اًمت٘مدم، وإذا يم٤من اًمٕم٤مُمؾ ىمقًي٤م 

 ...أُمٙمـ أن يٕمٛمؾ ُمت٘مدًُم٤م وُمت٠مظمًرا، وإن يم٤من وٕمٞمًٗم٤م مل يٕمٛمؾ إٓ ُمت٘مدًُم٤م

يمام ىمًؿ اًمٜمح٤مة اًمٕمقاُمؾ إمم أومٕم٤مل وأؾمامء وطمروف، وضمٕمٚمقا إصؾ ذم اًمٕمٛمؾ 

ًمألومٕم٤مل، ويٕمٛمؾ ُمـ إؾمامء ُم٤م يم٤من ؿمٌٞمًٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقل 

، وأُم٤م احلروف ومٝمل قمقاُمؾ أوٕمػ ُمـ إومٕم٤مل، وىمد شمٕمٛمؾ وىمد ...واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

ٓ شمٕمٛمؾ وشمٜم٘مًؿ إمم أدوات خمتّم٦م سم٤مًمدظمقل قمغم إؾمامء أو قمغم إومٕم٤مل، وأدوات 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمًٛمٝم٤م ... همػم خمتّم٦م شمدظمؾ قمغم إؾمامء شم٤مرة وقمغم إومٕم٤مل شم٤مرة أظمرى 

وهل )إمم قمقاُمؾ ًمٗمٔمٞم٦م وأظمرى ُمٕمٜمقي٦م، وم٤مًمٚمٗمٔمٞم٦م يم٤مًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م، وأُم٤م اعمٕمٜمقي٦م 

ومٕمٜمد  (اًمتل ئمٝمر أصمره٤م قمغم سمٕمض اًمٙمٚمامت ذم اجلٛمؾ وٓ وضمقد هل٤م ذم فم٤مهرة اًم٘مقل

راومع اعمٌتدأ وراومع اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع، وأُم٤م اًمٙمقومٞمقن ومتقؾمٕمقا ذم : اًمٌّمـريلم قم٤مُمالن

٤ًٌم ًمٚمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع سمٕمد اًمقاو أو اًمٗم٤مء، وًمالؾمؿ سمٕمد )ذًمؽ وأو٤مومقا إًمٞمٝمام اًمّمـرف  ٟم٤مص

٤ًٌم ًمٚمٛمًتثٜمك)، واخلالف (واو اعمٕمٞم٦م  .( )...، واإلؾمٜم٤مد، واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م، واعمّمدري٦م (ٟم٤مص

وىمد رسمط سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ٟمِم٠مة اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب سمٛمٌدأ اًمتٕمٚمٞمؾ، 
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اًمٕم٤مُمؾ وًمٞمد اًمتٗمٙمػم ذم اًمٕمّٚم٦م، ٕن شمٖمػم أواظمر اًمٙمٚمامت سمتٖمػّم "ومرأى قمكم اًمٞم٤مهي أن 

ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اًمؽمايمٞم٥م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م، هق اًمذي ًمٗم٧م ٟمٔمرهؿ ودومٕمٝمؿ إمم 

، وأيده ؾمٕمد اًمٙمردي، ورأى أن ()"اًمٌح٨م قمـ ه هذا اًمتٖمػّم وقمـ قمّٚمتف واعم٥ًٌم ًمف

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمِمقء اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمٜمحق  ادم٤مه اًمٜمح٤مة إمم شمٕمٚمٞمؾ طمريم٤مت اإلقمراب، يم٤من ؾمٌ

 .()اًمٕمريب، صمؿ شمٓمقر سمٕمد ذًمؽ سمتٓمقر ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ واشم٤ًمع اًمٜمح٤مة ومٞمٝم٤م

 ذم أول أُمره مل يٙمـ إٓ "اًمٕم٤مُمؾ"وذه٥م حمٛمد مح٤مؾمف قمٌد اًمٚمٓمٞمػ إمم أن 

رضسًم٤م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ، ارشمٌٓم٧م ٟمِم٠مشمف سمٖم٤مي٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م، يم٤من اهلدف ُمٜمٝم٤م ووع ىمقاقمد 

ُمٕمٞم٤مري٦م واوح٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م ًمٖمػم اًمٕمرب، أو ًمٚمٕمرب اًمذيـ شم٠مصمرت ًمٖمتٝمؿ سمٚمٖم٤مت 

 .()إضم٤مٟم٥م اًمذيـ اظمتٚمٓمقا هبؿ قمـ ـمريؼ اعمزاوضم٦م واعمج٤مورة

ورأى قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم أن ُم٤م ىمدُمف ؾمٞمٌقيف ُمـ قمٚمؾ ًمٌٕمض إطمٙم٤مم ذم 

يمت٤مسمف يم٤من ٟمتٞمج٦م اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م أي أصمر ًمٕمّٚم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م فم٤مهرة أو ظمٗمٞم٦م، سمؾ 

هل ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر ٟمِم٤مـمف اًمٕم٘مكم اعمتدومؼ، وىمدر سمًٞمط ُمـ اعمٜمٓمؼ يِمؽمك ذم أدائف 

 .()أصح٤مب اًمٕم٘مقل اعمٗمٙمرة، ؾمقاء شمٚم٘مقا شمٕم٤مًمٞمؿ اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل أو مل يتٚم٘مقه٤م

وسملّم قمٌداهل٤مدي اًمٗمْمكم أن اًمٕم٤مُمؾ ذم ٟمٔمر اًمٜمح٤مة ًمٞمس هق اًمٕمّٚم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م 
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 .()اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم اإلقمراب، وإٟمام هق قمّٚم٦م اقمت٤ٌمري٦م ومرض اقمت٤ٌمره٤م ُمْم٤مُّم٦م اًمٚمٗمظ ًمٚمٗمظ

ووصػ قمٌد اًم٘م٤مدر اعمٝمػمي ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ سم٠مهن٤م قمٛمٚمٞم٦م شمٗمًػمي٦م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م ًمٌٕمض 

إطمٙم٤مم اًمٜمحقي٦م، سمٖمٞم٦م ٟمٔمٛمٝم٤م ذم ٟمًؼ ُمّٓمرد ىمدر اإلُمٙم٤من، شمقازي ُم٤م يم٤من ي٘مقم سمف 

اًمٜمح٤مة ذم ُم٘م٤ميٞمًٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م واًمٜمحقي٦م، مم٤م هق ُمٕمروف ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مس، ًمٙمـ 

وهذا اًمرأي هق . ()اًمٕم٤مُمؾ ذم ذاشمف ًمٞمس هق اًمٕمّٚم٦م يمام ٟمٔمر إًمٞمف سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم

اًمذي متٞمؾ إًمٞمف ٟمٗمًـل، ٕن شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم اإلقمراسمٞم٦م يم٤من هيدف إمم حم٤موًم٦م شمٗمًػمه٤م 

وًمٞمس اًمٌح٨م قمـ ُم٤ًٌٌمهت٤م، أي أٟمف مل يٙمـ ُم٘مّمقًرا ذم ذاشمف قمغم همرار ُم٤م ذم اعمٜمٓمؼ ُمـ 

وضمدوا أٟمٗمًٝمؿ إذا ٟمٓم٘مقا يرومٕمقن اًمٗم٤مقمؾ - ُمثاًل -أّن ًمٙمؾ ُمٕمٚمقل قمّٚم٦م، وم٠مهؾ اًمٚمٖم٦م 

ويٜمّمٌقن اعمٗمٕمقل، ومل يٙمـ هلؿ ذم ذًمؽ اظمتٞم٤مر، وإٟمام هق ٟمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م اًمذي ومٓمروا 

قمٚمٞمف، صمؿ اختذوه ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٟمٛمقذضًم٤م ي٘مٞمًقن قمٚمٞمف، ومٚمام أراد اًمٜمح٤مة إجي٤مد ٟمٔم٤مم ُمٓمرد 

شمتًؼ ومٞمف هذه اًمٔمقاهر اإلقمراسمٞم٦م ًمٞمًٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م شمٗمًػًما وشمٕمٚمٞماًم، يم٤من اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ 

 .()ؾمٌٞمٚمٝمؿ إمم ذًمؽ- وًمٞمس اًمٕمٙمس يمام ذم اًمٕمّٚم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م-اًمذي ي٘متْمـل ُمٕمٛمقًَمف 

 

 افدظقة إػ إفغاء افعامؾ

يمام اشمٗمؼ هم٤مًم٥م اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء قمغم اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ، واظمتٚمٗمقا ذم شم٘مديره ذم يمثػم 

ُمـ اعمقاوع، اشمٗمؼ يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم قمغم اًمدقمقة إمم شمرك اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ، 

 .وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ذيمر إؾم٤ٌمب اًمداقمٞم٦م إمم هذا اًمؽمك
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وهؿ ذم اًم٘مقل سمذًمؽ، ُم٤م سملم ُمّمـرح سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ، أو ٟم٤مٍف أمهٞم٦م اًمٕمالُم٦م 

اإلقمراسمٞم٦م وىم٤مئؾ سم٢مًمٖم٤مئٝم٤م، وُمٌٓمؾ سمذًمؽ ًمٚم٘مقل سم٠مصمر اًمٕم٤مُمؾ سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ، ٕن 

اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م ًمٗمًٔم٤م أو شم٘مديًرا هل ُم٘مت٣م اًم٘مقل سمقضمقده وطمّمقهل٤م أصمر ُمـ آصم٤مره، 

 .وٟمٗمٞمٝم٤م ٟمٗمل ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمف

 

وأطم٤مول ذم هذا اعم٘م٤مم اًمتٓمّرق إمم ذيمر أسمرز اًمٕمقاُمؾ اًمتل دقم٧م سمٕمض اًمٚمٖمقيلم 

اعمحدصملم إمم اًمتٍميح سم٤مًمدقمقة إمم إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي، صمؿ ذيمر أسمرز اًمٌدائؾ اًمتل 

 .اىمؽمطم٧م ذم هذا اًمِم٠من

 افعقامؾ ادمثرة دم افدظقة إػ إفغاء افعامؾ افـحقي: أوًٓ 

طم٤موًم٧م سمٕمد اإلـمالع قمغم ىمدر ٓ سم٠مس سمف ُمـ أىمقال اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم 

اًمدقمقة إمم إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ، أن أطمّدد أسمرز اًمٕمقاُمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مػ وراء ذًمؽ، 

ومقضمدهت٤م شمؽميّمز ذم أرسمٕم٦م قمقاُمؾ، ُأورده٤م سمح٥ًم ُم٤م رأي٧م هل٤م ُمـ أمهٞم٦م ذم جمٛمؾ ُم٤م 

 .اـّمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ أىمقاهلؿ، ىم٤مصدًا إمم شمرشمٞمٌٝم٤م هبذا اًمؽمشمٞم٥م

: تقسر افعربقة وتسفقؾ ؾفؿفا: افعامؾ إول

إطمٞم٤مء "ٟمجد ذًمؽ سمداي٦م قمٜمد إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، إذ ىم٤مل ذم سمٞم٤من ُمراده ُمـ شم٠مًمٞمٗمف 

ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٜمحقي ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأن أرومع قمـ اعمتٕمٚمٛملم  أـمٛمع أن أهمػّم : "اًمٜمحق

ًٓ ؾمٝمٚم٦م يًػمة شم٘مرهبؿ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م وهتدهيؿ إمم طمّظ  إس هذا اًمٜمحق، وأسمدهلؿ ُمٜمف أصق

، وحت٘مٞمؼ ذًمؽ قمٜمده يتؿ سمتخٚمٞمص اًمٜمحق اًمٕمريب ُمـ ٟمٔمري٦م () "ُمـ اًمٗم٘مف سم٠مؾم٤مًمٞمٌٝم٤م

اًمٕم٤مُمؾ وؾمٚمٓم٤مهن٤م، اًمتل يم٤مٟم٧م اًم٥ًٌم ذم يمثػم ُمـ شمٕم٘مٞمدات اًمٜمحق وصٕمقسم٤مشمف، سمٙمثرة 
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ُم٤م أدت إًمٞمف ُمـ ظمالوم٤مت وشمٗمريٕم٤مت ذم إسمقاب اًمٜمحقي٦م، ؿُمٖمؾ اًمدارؾمقن هب٤م قماّم هق 

ـر اًمٜمحق وشم٘مرسمف "، ُمٌّٞمٜم٤ًم أن اًمٗمٙمرة اًمٌديٚم٦م اًمتل ذيمره٤م ذم يمت٤مسمف ؾمقف ()أهّؿ ُمٜمٝم٤م ًّ شمٞم

 .()"إمم اًمٓم٤مًم٥م، وشم٘متّمد قمدًدا ُمـ أسمقاسمف، وشمًتٖمٜمل قمـ يمثػم ُمـ ُم٤ٌمطمثف

وُمثؾ إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك شمٚمٛمٞمذه ُمٝمدي اعمخزوُمل، اًمذي ٟم٤مدى ذم ؾمٌٞمؾ شمٞمًػم 

اًمٜمحق وختٚمٞمّمف مم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ ؿمقائ٥م سم٢مسمٕم٤مد يمؾ ُم٤م يتّمؾ سمٗمٙمرة اًمٕمٛمؾ، ُمٜمت٘مًدا 

اعمح٤موٓت اًمتل ىم٤مُم٧م ًمتٞمًػم اًمٜمحق اًمٕمريب قمغم وومؼ إصقل واًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م 

اًم٘مديٛم٦م، وُمٜمٝم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ وأصمره اإلقمرايب، ُم١ميمًدا أٟمف ًمـ يٙمت٥م هل٤م اًمٜمج٤مح ُم٤ممل 

شمتجف إمم شمٗمًػم اإلقمراب شمٗمًػًما ضمديًدا، ي٘مقم قمغم إسمٓم٤مل ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ويمؾ ُم٤م يتّمؾ 

إذا "، ُمّمـّرطًم٤م سم٠مٟمف ()سمف ُمـ اقمت٤ٌمرات قم٘مٚمٞم٦م ٓ شمًتٜمد إمم واىمع آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي

سمٓمٚم٧م ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ: سمٓمؾ ُم٤م قمّ٘مدوا ُمـ أسمقاب أؾم٤مؾمٝم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ يم٤ٌمب اًمتٜم٤مزع 

 . ()"وسم٤مب آؿمتٖم٤مل، صمؿ سمٓمؾ يمؾ ُم٤م اٟمتٝمقا إًمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم

يمام رأى أمحد قمٌداًمًت٤مر اجلقاري أن ٟمٔمري٦م اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ ىمد ؾمٞمٓمرت قمغم 

اًمٜمح٤مة اًمٕمرب، وشم٧ًٌٌم ذم شمٕم٘مٞمد أسمقاب اًمٜمحق وُم٤ًمئٚمف، وأن احلؾ إُمثؾ ًمذًمؽ، 

هق ٟمٌذ هذه اًمٜمٔمرة اًمًٓمحٞم٦م اًمتل حت٤مول أن دمد ًمٙمؾ ُمٕمٛمقل قم٤مُماًل، وآهتامم 

                           
 . وما بعدها34: افسابؼ: يـظر( )

 .195:  افسابؼ()

 .41-31، 21:  : ؿضايا كحقية 16: دم افـحق افعريب كؼد وتقجقف: يـظر( )

 .15:دم افـحق افعريب كؼد وتقجقف: يـظر( )



 

 

 .()سم٤معمٕم٤مين اًمتل شمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م إًمٗم٤مظ

وُمـ هذا اًم٤ٌمب، دقم٤م قمٌداعمتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي أيًْم٤م إمم إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ، وختٚمٞمص 

ُمٕمٜمك اإلقمراب ُمٜمف، ًمٞمٙمقن ُمقىمقوًم٤م قمغم شمٍّمف أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم آظمر أؾمامئٝم٤م وأومٕم٤مهل٤م 

وطمروومٝم٤م، سملم رومع وٟمّم٥م وضمّر وضمزم، دون اإلؿم٤مرة ومٞمف إمم قم٤مُمؾ ي٘متْمٞمف،وسمذًمؽ 

ُيًتٖمٜمك قمـ شمٙمٚمػ اًمٕمقاُمؾ ذم سمٕمض اعمقاوع اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اإلقمراب ُمـ همػم قم٤مُمؾ 

 .()ًمٗمٔمل يم٤معمٌتدأ واًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اعمرومقع

ومال سمّد ًمٜم٤م وٟمحـ ": وأيّمد هذا آدم٤مه ذم اًمتٞمًػم إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل سم٘مقًمف

٨ٌّم سمٗمٙمرة شمٞمًػم اًمٜمحق ًمٓمالب اًمٕمرسمٞم٦م، أن ٟم٠مظمذ سمٗمٙمرة إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ ُمـ طمٞم٨م  ٟمتِم

يمقهن٤م أؾم٤مؾًم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف ُمٜمٝم٩م اًمٜمحقيلم إىمدُملم، وُم٤م زًمٜم٤م ُمتٛمًٙملم سمف طمتك ذم يمت٥م 

ُمرومقع ًمتجرده قمـ : ٟم٤مؿمئتٜم٤م احلديث٦م، ومام زال اًمتٚمٛمٞمذ اًمّمٖمػم ي٘مقل ذم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع

اًمٜم٤مص٥م واجل٤مزم، واًمتجّرد ذم هذا اعمقوقع قم٤مُمؾ ُمٕمٜمقي ٕٟمف يٕمٜمل دمّرًدا قمـ 

 .()"اًمٕمقاُمؾ اًمٚمٗمٔمٞم٦م

وٟم٤مدى حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم ومٞمام ىمرر ُمـ ظمٓمقات ًمتٞمًػم اًمٕمرسمٞم٦م، سمقضمقب 

اإلهمْم٤مء قمـ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ سمحقث ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، ٕن اًمٙمٚمٛم٦م ٓ 
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، وذيمر أن سمٕمض اًم٘مدُم٤مء ()شمٕمٛمؾ ذم إقمراب همػمه٤م، وإٟمام يٕمٛمؾ ومٞمف اعمٕمٜمك واًمدًٓم٦م

وٟمحـ اًمٞمقم أؿمّد طم٤مضم٦م إمم "واعمحدصملم ىمد ومٓمـ إمم ُم٤م ذم ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ُمـ وٕمػ،  

 .()"إٟمٙم٤مره٤م إٟمٙم٤مًرا سم٤مشم٤ًّم

ورأى وم١ماد شمرزي أن ؿمٖمػ اًمٜمح٤مة سمٗمٙمرة اًمٕم٤مُمؾ وشمٗمٜمّٜمٝمؿ ذم اؾمتٕمامهل٤م أدى إمم 

 .()شمٕم٘مٞمد ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واخلروج هب٤م قمـ همروٝم٤م إؾم٤مد

 

وي٠ميت ؿمقىمل وٞمػ قمغم رأس اعمٜم٤مديـ سم٤مًمتٞمًػم، وىمد اىمتٗمك ظمٓمك اسمـ ُمْم٤مء 

إٟمدًمز ذم دقمقشمف إمم إًمٖم٤مء اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ ُمـ اًمٜمحق اًمٕمريب، ومجٕمؾ ذًمؽ إطمدى 

اًمرد قمغم "وؾم٤مئؾ اًمتٞمًػم اًمذي ٟم٤مدى سمف، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف ذم ظم٤ممت٦م ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب 

ٌّؼ ":  ٓسمـ ُمْم٤مء وم٘م٤مل"اًمٜمح٤مة وأيمؼم اًمٔمـ أٟمف ىمد اشمْمح أن ُم٤م ٟمزقمٛمف ُمـ أٟمٜم٤م طملم ٟمٓم

قمغم أسمقاب اًمٜمحق ُم٤م دقم٤م إًمٞمف اسمـ ُمْم٤مء، ُمـ ُمٜمع اًمت٠مويؾ واًمت٘مدير ذم اًمّمٞمغ 

واًمٕم٤ٌمرات، يمام ٟمٓمٌؼ قمغم هذه إسمقاب ُم٤م دقم٤م إًمٞمف ُمـ إًمٖم٤مء ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، ٟمًتٓمٞمع أن 

 . ()"ٟمّمٜمّػ اًمٜمحق شمّمٜمٞمًٗم٤م ضمديًدا، حي٘مؼ ُم٤م ٟمٌتٖمٞمف ُمـ شمٞمًػمات ىمقاقمده شمٞمًػًما حم٘مً٘م٤م

وسملّم ؿمقىمل وٞمػ أّن ُمقىمٗمف هذا ُمـ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، ُم٤م يم٤من ًمٞمٙمقن، ًمقٓ ُم٤م رآه 

 سم٥ًٌم اًم٘مقل سمف، وُم٤م ضمّرشمف أيًْم٤م ()"قم٘مد صٕم٦ٌم احلؾ قمًػمة اًمٗمٝمؿ"ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ُمـ 
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، وهل ُمع يمؾ ذًمؽ ()"يٕمجز اًمث٤مىم٥م احلس واًمٕم٘مؾ قمـ ومٝمؿ يمثػم ُمٜمٝم٤م"ُمـ قمٚمؾ وأىمٞم٦ًم 

ـر " ًّ ٓ شمٗمّن هم٤مُمْم٦م ُمـ همقاُمض اًمتٕمٌػم، وٓ دومٞمٜم٦م ُمـ دوم٤مئـ إؾمٚمقب، وإٟمام شمٗم

، أومًدت يمت٤مب اًمٜمحق اًمٕمريب إوم٤ًمًدا، وُمألشمف سمٛم٤ًمئؾ ()"ومروًو٤م ًمٚمٜمح٤مة وفمٜمقًٟم٤م ُمٌٝمٛم٦م

، وٕضمؾ ذًمؽ يم٤من ُمـ ()وُمِم٤ميمؾ ٓ ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم شمّمحٞمح ٟمٓم٘مٜم٤م وشم٘مقيؿ ًم٤ًمٟمٜم٤م

 . ()"أن ٟمتخٚمص ُمٜمٝم٤م وأن ٟمرومع قمـ اًمٜمحق إسه٤م"إطمرى 

، "اًمٕم٤مُمؾ"وأيد حمٛمد مح٤مؾمف قمٌداًمٚمٓمٞمػ ؾم٤مسم٘مٞمف، وم٠مًم٘مك سم٤مًمالئٛم٦م أيًْم٤م قمغم 

واهتٛمف سم٠مٟمف اعمًئقل قمام أص٤مب اًمٜمحق اًمٕمريب ُمـ شمٕم٘مٞمد، وإْن يم٤من ذم أول أُمره   ىمد 

، ٕٟمف يرى أّن اًمرهم٦ٌم ذم اإلهمراب ()"ووع ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م وشمًٝمٞمؾ شمرايمٞمٌٝم٤م ًمٚمدارؾملم

 "اًمٕم٤مُمؾ"ذم اًمٕمّمقر اًمت٤مًمٞم٦م ًمٜمِم٠مة اًمٜمحق، ىمد ضمٜمح٧م سم٤مًمٜمح٤مة قمـ ؾمقاء اًم٘مّمد، ووم٘مد 

اًمٜمحقي سمًٌٌٝم٤م دوره اًمذي يم٤من يرضمك ُمٜمف، سمؾ أؾمٝمؿ ذم شمٕمٛمٞم٦م ُم٤ًمئؾ اًمٜمحق، وأصٌح 

اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي سمّمقرشمف اًمتل "، وًمذًمؽ وم٢من ()إظمذ سمف ُمدقم٤مة إمم اًمٖمٛمقض واإلهب٤مم

يقضمد قمٚمٞمٝم٤م أن ذم يمت٥م اًمٜمحق اًمٕمريب قم٥مء صم٘مٞمؾ قمغم اًمدارؾملم، وٓ حي٘مؼ اًمٗم٤مئدة 

 .()"اعمتقظم٤مة ُمـ اسمتٙم٤مره وٓ ُمٕمدل قمـ اًمٕمدول قمٜمف

قمٜمد اًمٜمح٤مة أسمرز ُم٤م وضّمف ًمف اًمٚمٖمقيقن اًمًٝم٤مم  (اًمت٠مويؾ)ويم٤من احلذف واًمت٘مدير 
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ذم دقمقاهؿ سم٢مًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ سمٖمٞم٦م اًمتٞمًػم، وم٘مد ضمٕمٚمقه ُمٜم٤مط اًمّمٕمقسم٦م اعمتٙمٚمٗم٦م اًمتل قمٛمد 

إًمٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة ٕضمؾ إٟمج٤مح شمّمّقرهؿ وومؼ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمتل ي٘مقًمقن هب٤م، ومرأى 

 اًمذي يت٠موًمف اًمٜمح٤مة ًمتًقي٦م صٜم٤مقم٦م اإلقمراب "اًمت٘مدير اًمّمٜم٤مقمل"إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك أن 

ُم٤م اوّٓمرهؿ إمم اًمٚمجقء إًمٞمف، طمٞم٨م   وهق()ؾم٥ٌم قمـ اًمرهم٦ٌم ذم إيمامل ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ،

 ، وهل ()"يٌحثقن قمـ اًمٕم٤مُمؾ ذم اجلٛمٚم٦م ومال جيدوٟمف ومٞمٛمدهؿ اًمت٘مدير سمام أرادوا"يم٤مٟمقا 

 . ()"ًمقٓ ـمقل إًمٗمٜم٤م هل٤م ذم دراؾم٦م اًمٜمحق عم٤م اؾمتًٖمٜم٤مه٤م وًمرأيٜم٤مه٤م ًمٖمًقا وقمًٌث٤م"شم٘مديرات 

وأّيد قمٌداًمرمحـ أيقب ُم٤م ذه٥م إًمٞمف إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، وزاد قمٚمٞمف ، أن اًمٜمح٤مة 

يمثػًما ُم٤م يم٤مٟمقا يٚمجئقن إمم اًمت٘مدير أيًْم٤م ًمتّمحٞمح رأي ىم٤مًمقا سمف مل يٙمـ هلؿ طم٤مضم٦م إًمٞمف، 

وم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمتل يٚمحٔمٝم٤م .. ًمٕمدم واىمٕمٞمتٝم٤م "وسملم أٟمف يرومض ٟمٔمري٦م اًمت٘مدير سمِمٙمؾ قم٤مم 

اًمٜمحقي أو ي٘مدره٤م ًمٞم٧ًم سمٙمٚمٛم٦م قمغم اإلـمالق، واحلريم٦م اًمتل يتّمقره٤م ذم آظمره٤م 

يمٛمـ يتخٞمؾ وضمقد "، صمؿ يِمٌف اًمٜمح٤مة ذم جلقئٝمؿ إمم اًمت٘مدير ()"ًمٞم٧ًم سمحريم٦م أيًْم٤م

اًمٓمالب ومٞمٕم٘مد اُمتح٤مًٟم٤م ويقزع يمراؾم٤مت اإلضم٤مسم٦م وأوراق إؾمئٚم٦م عمجرد هذا 

 .()"اخلٞم٤مل

 : ٕٟمف يمام ي٘مقل()"اًمٌٚمّٞم٦م اًمٙمؼمى ذم اًمٜمحق"ووصػ أٟمٞمس ومرحي٦م اًمت٘مدير سم٠مٟمف 
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 . ()"ٓ وضمقد ًمف إٓ ذم دُم٤مغ اًمٜمحقي"

واحلذف واًمت٘مدير ٓ وضمقد هلام ذم ": وأيد ذًمؽ حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم أيًْم٤م سم٘مقًمف

 .()"هذا اًمٜمحق احلدي٨م

وأؿم٤مر حمٛمد مح٤مؾمف إمم أٟمف ٓ يرومض يمؾ رضوب احلذف مجٚم٦م، وإٟمام يرومض ُم٤م 

 .()شمدقمق إًمٞمف اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمحقي٦م ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ وشمٓمٌٞمؼ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ

يمام ضمٕمؾ ؿمقىمل وٞمػ ُمٜمع اًمت٠مويؾ واًمت٘مدير ذم اًمّمٞمغ واًمٕم٤ٌمرات أصاًل ُمـ 

أصقل شمّمٜمٞمػ اًمٜمحق شمّمٜمٞمًٗم٤م ضمديًدا، وأؾم٤مؾًم٤م ُمـ أؾمس شمٞمًػمه، ودقم٤م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ 

، ويمؾ ذًمؽ يٛمٙمـ أن يتّؿ ()إمم إًمٖم٤مء اإلقمراب اًمت٘مديري واعمحكم ُمـ اًمٜمحق اًمٕمريب

قمٜمده إذا أًمٖمٞمٜم٤م ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ وُم٤م شمًتتٌٕمف ُمـ يمؾ شم٠مويؾ وشم٘مدير ذم اًمّمٞمغ 

 .()واًمٕم٤ٌمرات

وهٙمذا ٟمرى أن يمثػًما ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ضمٕمؾ ُم٤م آل إًمٞمف اًمت٘مدير واًمت٠مويؾ 

، ًمـ يتًٜمك طمٚمٝم٤م إٓ إذا أًمٖمٞمٜم٤م اًم٘مقل "اًمٕم٤مُمؾ"ذم اًمٜمحق ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ُمِمٙمالت ٟمٔمري٦م 

٤من يّمػ اًمت٘مدير سم٠مّٟمف ()سمٗمٙمرة اًمٕمٛمؾ ذاهت٤م ًّ سمٚمّٞم٦م ومٚمًٗمٞم٦م "، وهق ُم٤م ضمٕمؾ مت٤مم طم
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 .()"ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م اسمتكم هب٤م اًمٜمحق اًمٕمريب وٓ زال يٌتغم

وًمٕم٤ٌمس طمًـ ُمقىمػ ُمتٗمرد ذم هذا آدم٤مه،  وم٘مد واومؼ أصح٤مسمف اعمٜم٤مديـ سم٢مًمٖم٤مء 

اًمٕم٤مُمؾ وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم آٍن ُمًٕم٤م، واوم٘مٝمؿ ذم أن ًمٚم٘مقل سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ أصمًرا واوًح٤م ذم 

 سمٗمٕمؾ ُم٤م أطمٓمٜم٤مه سمف ُمـ ه٤مًم٦م ()"شمٕم٘مٞمد اًمٜمحق، وإوم٤ًمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مصٕم٦م"

ضمٕمٚم٧م اًمٜمح٤مة خيرضمقٟمف ُمـ دائرشمف اعمحٛمقدة إمم دائرة اًمتحٙمؿ ذم إًمٗم٤مظ 

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اإلؾم٤مءة إمم اًمٚمٖم٦م وشمٕمًػمه٤م قمغم اعمتٕمٚمٛملم  وإؾم٤مًمٞم٥م، وم٠مصٌح ؾمٌ

واًمراهمٌلم ومٞمٝم٤م واًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م، وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مًمقان اًمت٠مويؾ اًمتل شمٗمزع ُمٜمٝم٤م 

 .()اًمٜمٗمقس، وهل أىمرب إمم اًمقهؿ واخلٞم٤مل ُمـ احل٘مٞم٘م٦م

ٓ يٕمٜمٞمٜم٤م ُمـ اًمٕم٤مُمؾ أن يٙمقن هق اعمتٙمٚمؿ أو هق اعمٕمٜمقي ": وظم٤مًمٗمٝمؿ طملم ىم٤مل

أو هق اًمٚمٗمظ فم٤مهًرا أو ُم٘مدًرا أو حمذووًم٤م، ومذًمؽ أُمر ؾمٓمحل ؿمٙمكم سمح٧م، ورسمام 

اعمٕمٜمقي )اىمتْم٤مٟم٤م اإلٟمّم٤مف وطم٥م اًمتٞمًػم أن ٟمٛمٞمؾ إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٤مُمؾ سمٜمققمٞمف 

 إٟمام هق أظمذ سم٤مٕيًـر قمٛماًل "اًمٕم٤مُمؾ"وم٤مٕظمذ سمرأي اجلٛمٝمرة ذم أُمر ... ، (واًمٚمٗمٔمل

 .()"وشمٓمٌٞمً٘م٤م وإوم٤مدة

وومٞمام ىم٤مًمف قم٤ٌمس طمًـ دًٓم٦م قمغم اقمؽماف وٛمٜمل ُمٜمف سمّمٕمقسم٦م إجي٤مد سمديؾ 

 اًمذي جيٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أؾم٤مس صٕمقسم٦م اًمٜمحق "اًمٕم٤مُمؾ"هلذا 
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 .وُمِمٙمالشمف

 :تطبقؼ مـاهج ظؾؿ افؾغة احلديث: افعامؾ افثاين

يم٤من ًمتٓمقر قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م سمٛمٜم٤مهجف اعمتٕمددة أصمر ذم رومض ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم 

اًمٜمحق اًمٕمريب ُمـ ىمٌؾ يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، وم٘مد درس اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن هذه 

اعمٜم٤مه٩م، صمؿ طم٤موًمقا شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم واىمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم خمتٚمػ ُمًتقي٤مهت٤م، ًمٙمٜمٝم٤م عّم٤م مل 

شمتًؼ ذم ومٚمًٗمتٝم٤م وـمري٘متٝم٤م اًمتل ضم٤مءت هب٤م ُمع ومٚمًٗم٦م ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ واًمٕمٛمؾ ذم 

شمرايمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يم٤مٟم٧م أطمد اًمٕمقاُمؾ اعم٤ٌمذة ذم ازدي٤مد اًمرومض ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، 

 .()واًمٌح٨م قمـ سمديؾ هل٤م يتٗمؼ وُم٤م ضم٤مءت سمف هذه اعمٜم٤مه٩م، وظم٤مص٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل

٤من رائد اعمدرؾم٦م اًمقصٗمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب وضمقد ُم٤م يًٛمك  ًَّ وم٘مد رومض مت٤ّمم طم

سم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ورأى أن ذًمؽ ٓ يتٗمؼ ُمع ُمٜمٝم٩م 

اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م، اًمذي ي٘مقم أؾم٤مؾًم٤م قمغم ُمالطمٔم٦م اًمٚمٖم٦م اعمدروؾم٦م، ووْصٗمٝم٤م 

وومؼ ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ فمقاهر ًمٖمقي٦م، ورومض يمؾ ُم٤م ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سمخّم٤مئّمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م 

ُمـ ُمٜمٓمؼ وومٚمًٗم٦م وقمٚمؿ يمالم وهمػم ذًمؽ، وم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمده شمتٙمقن ُمـ جمٛمققم٦م أضمٝمزة 

شمتٙم٤مُمؾ ُمع سمٕمْمٝم٤م، وًمٙمؾ ضمٝم٤مز ُمٜمٝم٤م ـمرق شمريمٞمٌٞم٦م قمرومٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤معمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م، 

ويمؾ ـمري٘م٦م ُمـ هذه اًمٓمرق اًمؽميمٞمٌٞم٦م شمتجف إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اًمقفمٞمٗمٞم٦م ذم 

اًمٚمٖم٦م، وُمـ ظمالهل٤م يًتٓمٞمع اعمتحدث وومؼ اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمقي اخل٤مص سمٚمٖمتف سمٞم٤من ُم٤م 

وم٤ًمد اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق، سمؾ "ويرى أٟمف سمٛمٕمروم٦م هذا اًمقصػ اًمٚمٖمقي يتٌلم . ()يريده
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 .()"وم٤ًمد اًمتٕمٚمٞمؾ اًمذي هق أصؾ اًمٕم٤مُمؾ

وأظمذ حمٛمد قمٞمد سم٤معمٜمٝم٩م ذاشمف، ورأى أن ي٘متّمـر ذم ومٝمؿ اًمٚمٖم٦م قمغم قمٜم٤مسه٤م 

، وجي٥م أن (اًمٕم٤مُمؾ)اًمٔم٤مهرة اعمٓمردة وم٘مط، دون إقمامل ًمٚمذهـ ومٞمام هق دظمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م 

ُيٜمٗمك ُمٜمٝم٤م، وي١ميمد أن هذا اًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي احلدي٨م هق اًمذي يٜمٌٖمل أن ُي١مظمذ سمف، ٕٟمف 

ي٘مقم قمغم أؾم٤مس وصػ قمالىم٤مت اًمٙمٚمامت ذم اجلٛمؾ ووفم٤مئٗمٝم٤م اًمتل شمدّل قمٚمٞمٝم٤م، ذم 

 اًمذي ي٘مقم قمغم شمّمقرات اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ وأؾم٤مس اًمت٠مصمر واًمت٠مصمػم "اًمٕم٤مُمؾ"ُم٘م٤مسمؾ 

 .()طمتك ومٞمام ٓ وضمقد ًمف ذم اًمؽميمٞم٥م

وضمٕمٚمف إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل ُمٜمٝمًج٤م إلصالح اًمٜمحق اًمٕمريب ُمـ ُمِمٙمالشمف، إذ يتؿ 

سمف إسمٕم٤مد اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٜمحقي٦م اًمتل شمٌتٕمد قمـ اًمقصػ يم٤مًمت٠مويؾ واًمتٕمٚمٞمؾ 

وىمد ؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ قمٌداًمرمحـ . ()وُمـ مجٚمتٝم٤م ُم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مُمؾ... واإلقمراب اًمت٘مديري 

 "اًمتٕمٚمٞمؾ"ومل يٌؼ إٓ أن ٟم٘مٚمع قمـ ": أيقب ُمـ ىمٌؾ وم٘م٤مل ذم ؾمٞم٤مق طمديثف قمـ اًمتٕمٚمٞمؾ

 .()"وٟمٙمتٗمل سمت٘مرير اًمقاىمع ٓ همػم، وهذا ُم٤م شمٗمٕمٚمف اعمدرؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمٞمقم

وقمغم هذا اًمٜمٝم٩م ؾم٤مر يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم ٟمٔمرهتؿ ًمٚمٕم٤مُمؾ واًمٜمحق 

ًمٞمس ": اًمٕمريب سمِمٙمؾ قم٤مم، وهق اًمذي سمّٞمٜمف ُمٝمدي اعمخزوُمل سمِمٙمؾ واوح طملم ىم٤مل

ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٜمحقي اًمذي يريد أن يٕم٤مًم٩م ٟمحًقا ًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت أن يٗمرض قمغم 

اعمتٙمٚمٛملم ىم٤مقمدة أو خيٓمئ هلؿ أؾمٚمقسًم٤م، ٕن اًمٜمحق دراؾم٦م وصٗمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ٓ شمتٕمدى 
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ذًمؽ سمح٤مل، اًمٜمحق قم٤مرو٦م ًمٖمقي٦م ختْمع عم٤م ختْمع ًمف اًمٚمٖم٦م ُمـ قمقاُمؾ احلٞم٤مة واًمتٓمقر، 

وم٤مًمٜمحق ُمتٓمقر أسمًدا، ٕن اًمٚمٖم٦م ُمتٓمقرة أسمًدا واًمٜمحق احلؼ هق اًمذي جيري وراء اًمٚمٖم٦م 

، وُمٜمٝم٩م هذه ـمري٘متف ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مر سمٗمٚمًٗم٦م اًمٜمح٤مة ذم "يتتٌع ُمًػمهت٤م ويٗم٘مف أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م

اًمٕم٤مُمؾ واعمٕمٛمقل، وُم٤م شمًتٚمزُمف ُمـ ُمٕمٞم٤مري٦م ذم اًمّمقاب، وطمذف أو شم٘مدير ٓؾمت٘م٤مُم٦م 

 .اًمؽميمٞم٥م

 :دظقى افتلثر بؿـطؼ افػالشػة أوادتؽؾؿغ: افعامؾ افثافث

اشمٗمؼ يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم اًمذيـ دقمقا إمم شمرك اًم٘مقل سم٠مصمر اًمٕم٤مُمؾ ذم 

اًمٜمحق اًمٕمريب، قمغم أن ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل دقمتٝمؿ إمم ذًمؽ، شم٠مصمر اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء ذم 

إطمداصمف سمٕمٚمامء اعمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو قمٚمامء اًمٙمالم، ومٝمق مل يٙمـ ظم٤مًمص اًمٜمِم٠مة 

اًمٚمٖمقي٦م، وإٟمام يم٤من ومٙمرة اىمتًٌٝم٤م اًمٜمح٤مة ُمٜمٝمؿ صمؿ طم٤موًمقا إقمامهل٤م ذم اًمٜمحق، وم٠موضمدوا ًمٜم٤م 

ًٓ ًمف ذم اًمؽميمٞم٥م وأصمًرا يدل قمغم  ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمّٛمل سم٤مًمٕم٤مُمؾ اإلقمرايب اًمذي ي٘متْمـل ُمٕمٛمق

 .(احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م)اًمٕمٛمؾ 

وآراء اًمٚمٖمقيلم ذم هذا آدم٤مه، وإن اشمٗم٘م٧م قمغم اًم٘مقل سمقضمقد اًمت٠مصمػم اًمٗمٚمًٗمل 

أو اًمٙمالُمل، إٓ أهن٤م مت٤ميزت ذم اًمٜم٦ًٌم اعم٤ٌمذة إمم أّي ُمٜمٝمام سمح٥ًم ُم٤م شمرضمح قمٜمد يمّؾ 

ُمٜمٝمؿ، ومٙمامل سمنم يرى أّن ُمِمٙمٚم٦م اًمٕم٤مُمؾ وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ُمـ ىمْم٤مي٤م ومرقمٞم٦م، شمٕمّد ُمـ 

وم٤مًمٕم٤مُمؾ ٓسمد أن يٕمٛمؾ، وٓسمد أن "أهؿ ُم٤م فمٝمر ومٞمف اًمت٠مصمػم اعمٜمٓم٘مل ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، 

يٙمقن ًمف أصمر فم٤مهر أو ُم٘مدر، ويمؾ ُمٕمٛمقل ٓسمد ًمف ُمـ قم٤مُمؾ، وقمـ ه٤مشملم اًم٘مْمٞمتلم 

ػ  ًّ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمث٤مر هبذه ... اًمٗمٚمًٗمٞمتلم شمٗمّرقم٧م ُم٤ًمئؾ وخٛم٦م قمروم٧م سم٤مًمتٕم٘مٞمد واًمتٕم

اًمّمقرة اعمٕمرووم٦م هب٤م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ًمقٓ هذا آدم٤مه اًمٗمٚمًٗمل اًمٌٕمٞمد قمـ روح 



 

 

 .()"اًمٚمٖم٦م

وقمٌداًمرمحـ أيقب يٌلّم قمٜمد ٟم٘مده ًمٜمٔمري٦م اإلقمراب واًمٌٜم٤مء ذم اًمٜمحق اًمٕمريب أن 

ُم٤م اؾمتٜمتجف اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء ُمـ قمٚمؾ ًمتٗمًػم فم٤مهرة اإلقمراب جمرد اقمت٤ٌمرات ُمٜمٓم٘مٞم٦م ٓ 

ؾمٜمد هل٤م ذم اًمقاىمع اًمٚمٖمقي، ُمرضمًح٤م أهنؿ اؾمتٛمدوا شمٕمٚمٞمالهتؿ ذم هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ٟمٔمري٦م 

، واٟمتٝمك إمم اًم٘مقل سمٗم٤ًمد اًمٕمٚمؾ اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل سمّرر هب٤م  اًمٜمح٤مة ()أومالـمقن ذم اعمقضمقدات

اًم٘مدُم٤مء إقمراب اًمٙمٚمامت أو سمٜم٤مءه٤م، ودقم٤م إمم آيمتٗم٤مء سمتًجٞمؾ اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م اًمتل 

 .()شمتّمػ هب٤م اًمٕمرسمٞم٦م دون شمٕمٚمٞمٚمٝم٤م شمٕمٚمٞماًل خي٤مًمػ واىمٕمٝم٤م اًمٚمٖمقي

 قمٜمد اًمٜمحقيلم، "اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ"ورأى إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل أن اسمتداع ومٙمرة 

 هق إصمر اًمذي جيٚمٌف اًمٕم٤مُمؾ، ُم٤م هق إٓ ٟمتٞمج٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمت٠مصمر "اإلقمراب"واًم٘مقل سم٠من 

 "اًمٕم٤مُمؾ"سم٤معمٜمٓمؼ واًمٜمٔمر اًمٗمٚمًٗمل، وأٟمف سمٚمغ ُمـ شم٠مصمرهؿ سم٘مٌقل هذا اعمٜمٓمؼ، أن ضمٕمٚمقا 

قمٜمدهؿ ُم٤مدة ًمف ُمـ اًم٘مقة ُم٤م جيٕمٚمف قم٤مُماًل فم٤مهًرا أو ُم٘مدًرا، وُمـ أضمٚمف أوضمدت ذم 

اًمٜمحق ُمقوققم٤مت ًمٞم٧ًم هل٤م ىمٞمٛم٦م ٟمحقي٦م يم٤مًمتٜم٤مزع وآؿمتٖم٤مل واإلقمراب اًمت٘مديري، 

، وٕضمؾ ذًمؽ وم٢من ٟمٔمري٦م ()طمتك سمٚمغ آهتامم سمف وسمام ي٘متْمٞمف ُمـ إقمراب هق اًمٜمحق يمٚمف

 شمٕمتؼم ظم٤مرضم٦م قمـ ـمريؼ اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي اًمًٚمٞمؿ، ويمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م "اًمٕم٤مُمؾ"
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 .()دمريٌٝم٤م ذم اًمٜمحق يٕمتؼم ٟمت٤مئ٩م ُمٗمتٕمٚم٦م ٓ شمتّمؾ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م

وذه٥م حمٛمد قمٞمد ذم اًمتدًمٞمؾ قمغم شم٠مصمر اًمٜمح٤مة ذم شمّمقرهؿ ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ 

 (ىم٤مـمٞمٖمقري٤مس)سم٤معمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين إمم إيراد سمٕمض ُم٘مقٓت أرؾمٓمق ُمـ يمت٤مسمف اعمًٛمك 

وآٟمٗمٕم٤مل هق ىمٌقل أصمر - (يٜمٗمٕمؾ)، وم٠مؿم٤مر إمم اعم٘مقًمتلم اًمت٤مؾمٕم٦م (اعم٘مقٓت)وُمٕمٜم٤مه 

ُمٌّٞمٜم٤ًم أن - واًمٗمٕمؾ هق اًمت٠مصمػم ذم اًمِمـلء اًمذي ي٘مٌؾ إصمر -(يٗمٕمؾ)واًمٕم٤مذة - اعم١مصمر

ه٤مشملم اعم٘مقًمتلم مه٤م قملم اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ واعمٕمٛمقل اًمٚمذيـ اقمتٛمدمه٤م اًمٜمح٤مة ًمٌٞم٤من إصمر 

، ويرى أن مم٤م أؾمٝمؿ ذم اىمت٤ٌمس اًمٜمح٤مة هذا اًمت٠مصمػم ُم٤م يم٤من ()اإلقمرايب ذم اًمٜمحق اًمٕمريب

حيٞمط هبؿ ُمـ ضمق ومٙمري اٟمتِمـرت ومٞمف اًمٙمت٥م اعمؽممج٦م قمـ اعمٜم٤مـم٘م٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، صمؿ 

شمٓمقرت سمٕمد ذًمؽ ومٚمًٗمتٝمؿ ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ سمٗمٕمؾ ُم٤م سمذًمقه ُمـ جمٝمقد ذهٜمل ذم اًمتٗمريع 

 .()واًمتّمقر وشمقًمٞمد إومٙم٤مر وشم٘مٚمٞمٌٝم٤م

٤من إمم أن اإلقمراب اًمت٘مديري  ًّ وإمم ىمري٥م مم٤م أؿم٤مر إًمٞمف حمٛمد قمٞمد، يِمػم مت٤مم طم

 "اًمٙمٞمػ واعمٙم٤من"اًمذي ضم٤مء سمف اًمٜمح٤مة، مل يٙمـ إٓ أصمًرا ُمـ آصم٤مر اًمتٓمٌٞمؼ عم٘مقًم٦م 

 .()اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وهق ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر همٚم٦ٌم اًمتٗمٙمػم اًمٗمٚمًٗمل قمغم اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م

يمام ذيمر حمٛمد اًمٙم٤ًمر أن واىمع رسمط احلريم٤مت سم٤مًمٕم٤مُمؾ مل يٙمـ ذم ذهـ اإلٟم٤ًمن 

اًمٕمريب، وإٟمام يم٤من ذًمؽ سمٗمٕمؾ اعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين، وإومم شمريمف واًمٕمقدة إمم رسمٓمف سمام يٙمقن 
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 .()ُمـ صٛمٞمؿ اًمٚمٖم٦م وواىمٕمٝم٤م اًمٕمريب

ورأى ُمٝمدي اعمخزوُمل أن اإلقمراب اًمذي شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٜمحقيقن يم٤من خيْمع 

عم٤م ظمْمع ًمف اًمٜمحق ُمـ ومٚمًٗم٦م وُمٜمٓمؼ، وًمذًمؽ وم٢من ٟمٔم٤مم اًمٕمقاُمؾ يٕمّد ومٚمًٗم٦م ُمٗمروو٦م 

قمغم دراؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمتٞمج٦م ُمٜمٝم٩م دظمٞمؾ يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م اًمتخٚمص ُمٜمف إذا أردٟم٤م إصالح 

اًمٜمحق درس ًمٖمقي خيْمع ٓقمت٤ٌمرات ًمٖمقي٦م حمْم٦م ٓ "، ٕن ()ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م اًمٜمحقي٦م

 .()"ُمٙم٤من سمٞمٜمٝم٤م حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ وٓ عمٜمٓمؼ اًمٕم٘مؾ

ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ىمقاقمد وشمٓمٌٞمؼ قمغم "وشمٓمٌٞمً٘م٤م عم٤م دقم٤م إًمٞمف، يم٤من شم٠مًمٞمٗمف يمت٤مسمف 

هذا يمت٤مب ذم اًمٜمحق أىمدُمف سملم ": ، طمٞم٨م اومتتح ُم٘مدُمتف سم٘مقًمف"اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م

أيدي اًمدارؾملم ُمؼمأ مم٤م قمٚمؼ سم٤مًمٜمحق ـمقال قمنمة ىمرون ُمـ ؿمقائ٥م ًمٞم٧ًم ُمـ ـمٌٞمٕمتف 

وٓ ُمـ ُمٜمٝمجف، وم٘مد أًمٖمٞم٧م ومٞمف ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ إًمٖم٤مء شم٤مًُم٤م، وأًمٖمل ُمٕمٝم٤م ُم٤م اؾمتتٌٕم٧م ُمـ 

اقمت٤ٌمرات قم٘مٚمٞم٦م ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤مًمدرس اًمٜمحقي، وأسمٓمٚم٧م ومٞمف مجٞمع اًمتٕمٚمٞمالت اًمتل ٓ 

ًٓ مل شمٙمـ ًمتٙمقن ًمقٓ ؿمٖمػ اًمٜمح٤مة  شمًتٜمد إمم اؾمتٕمامل، وطمذوم٧م ُمـ ومّمقًمف ومّمق

ٙمٝمؿ سمٗمٙمرة اًمٕمٛمؾ ًّ  .()"سم٤مجلدل اًمٕم٘مكم ومت

وهٜم٤مك أيًْم٤م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اًمٚمٖمقيلم ُمـ أؿم٤مر إمم هذا اًمت٠مصمػم ذم صقرة قم٤مُم٦م، 

اًم سمف أُمًرا واىمًٕم٤م ذم ٟمِمقء ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب  .()ُمًٚمِّ
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وم٠مومًده٤م "وم٘مد رأى أمحد ؾمٚمٞمامن ي٤مىمقت أن ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م ص٤مومٞم٦م ظم٤مًمّم٦م 

اًمٜمح٤مة سمام أو٤مومقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمًح٦م ومٚمًٗمٞم٦م، وسمام زادوا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شم٠مويالت وخترجي٤مت، 

 .()"إُمر اًمذي ضمٕمؾ سمٕمض اًمٜمح٤مة هي٤ممجقهن٤م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م قمغم اًمًقاء

أُم٤م اعمرضّمحقن ًمت٠مصمػم قمٚمؿ اًمٙمالم ذم ٟمِم٠مة ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، 

 وأصمره ذم اعمٕمٛمقل "سم٤مًمٕم٤مُمؾ"ومٛمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، إذ يِمػم إمم أن اًمٜمح٤مة ذم ىمقهلؿ 

ُمت٠مصمرون يمؾ اًمت٠مصمر سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؿم٤مئٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ هم٤مًم٦ٌم قمغم شمٗمٙمػمهؿ، "

، ومٝمؿ رأوا أن اإلقمراب سم٤محلريم٤مت وهمػمه٤م ()"آظمذة طمٙمؿ احل٘م٤مئؼ اعم٘مررة ًمدهيؿ

وم٘م٤مًمقا قمرض طم٤مدث ٓسمد "قمقارض ًمٚمٙمالم شمتٌدل سمتٌدل اًمؽمايمٞم٥م، سمٜمٔم٤مم ُمْمٓمرد، 

وـمٚمٌقا هلذا إصمر قم٤مُماًل ُم٘متْمًٞم٤م وقمّٚم٦م ... ًمف ُمـ حمدث، وأصمر ٓسمّد ًمف ُمـ ُم١مصمر 

، ويدًمؾ ()"ُمقضم٦ٌم، وسمحثقا قمٜمٝم٤م ذم اًمٙمالم ومٕمددوا هذه اًمٕمقاُمؾ ورؾمٛمقا ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م

إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك قمغم ذًمؽ سمٌٕمض ُم٤م ىمّٕمدوه شم٠مصّمًرا هبذه اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٙمالُمٞم٦م، يَمَروْمْمٝمؿ 

أن جيتٛمع قم٤مُمالن قمغم ُمٕمٛمقل واطمد، وحتريٛمٝمؿ أن شمت٤ٌمدل اًمٙمٚمٛمت٤من اًمٕمٛمؾ، 

 .()واطمتج٤مضمٝمؿ سم٠من اًمٕم٤مُمؾ طم٘مف اًمت٘مديؿ واعمٕمٛمقل طم٘مف اًمت٠مظمػم

وإمم ذًمؽ ذه٥م قمكم أسمق اعمٙم٤مرم، ومرأى أن شم٠مصمػم قمٚمؿ اًمٙمالم ذم إصقل 

أوهلام شم٠مصمػم ُمذاه٥م اًمٙمالم اعمختٚمٗم٦م ذم "اًمٜمحقي٦م ٓ ي٠مظمذ ـم٤مسمًٕم٤م سحًي٤م إٓ ذم جم٤مًملم، 
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، ُمٌّٞمٜم٤ًم أن يمؾ آدم٤مه٤مت ( )"...ظمالوم٤مت اًمٜمح٤مة طمقل ُمقضمد احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م 

اًمتٗمًػمي٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل اشمٌٕمٝم٤م اًمٜمح٤مة ًمتٗمًػم ُمقضمد احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م، ُم٤م هل إٓ 

ُمِمٙمٚم٦م -  ذم ٟمٔمره-، وأمهٝم٤م ()"جمرد صدى ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمٞم٦م وادم٤مه٤مت اعمتٙمٚمٛملم"

اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين سملم آوٓمرار وآظمتٞم٤مر، صمؿ ُمدى ُمًئقًمٞم٦م اإلٟم٤ًمن قمٜمف، واخلالف 

احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ًمٞمس إٓ شمٓمٌٞمً٘م٤م ٟمحقًي٤م هلذه اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمالُمٞم٦م، وم٤مًمٌح٨م  (ُمقضمد)ذم 

 ُمـ طمٞم٨م هق ظم٤مًمؼ أو ُمقضمد، سمؾ "اعمقضمد" أو "سم٤مخل٤مًمؼ"اًمٜمحقي ذم طم٘مٞم٘متف ٓ يٕمٜمك 

سمٛمالطمٔم٦م ُم٤مًمف ُمـ شم٠مصمػم ذم ُمًتقى اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي، وهذه اعمِمٙمٚم٦م اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م 

 .()اًمٜمح٤مة ًمٞم٧ًم ذم ضمقهره٤م ؾمقى ىمْمّٞم٦م ظمٚمؼ وإجي٤مد، وًمٞم٧ًم سمحًث٤م قمـ شم٠مصمر وشم٠مصمػم

وأيمد قم٤ٌمس طمًـ شم٠مصمر اًمٜمح٤مة ومٞمام ىم٤مًمقه قمـ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، سمام شم٘مرر قمٜمدهؿ ذم 

اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م وجم٤مدٓت قمٚمؿ اًمٙمالم، اًمتل شمث٧ٌم أن ًمٙمؾ طم٤مدث حُمدصًم٤م وًمٙمؾ 

، ()ُمقضمقد ُُمقضِمًدا، وأٟمف ٓ يّمّح ذم اًمذهـ خمٚمقق سمٖمػم ظم٤مًمؼ وٓ ُمّمٜمقع سمٖمػم ص٤مٟمع

إمم إطمداث اومؽماو٤مت قمجٞم٦ٌم ذم - يمام ي٘مقل حمٛمد ظمػم احلٚمقاين- وىمد أّدى ذًمؽ هبؿ 

 .()اًمٚمٖم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ـمٌٞمٕمتٝم٤م

ورأى ُم٤مزن اعم٤ٌمرك أن ومٙمرة اًمٕمٛمؾ ىمد شمًـرسم٧م إمم اًمٜمحق سم٥ًٌم اًمّمٚم٦م سملم 
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 .()قمٚمؿ اًمٜمحق ُمـ ضمٝم٦م وقمٚمقم اًمديـ واًمٙمالم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ٕن ُمـ ـمرق إصم٤ٌمت وضمقد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم "وأيد طمًـ اعمٚمخ هذا آدم٤مه، 

، وأؿم٤مر إمم ()"ووطمداٟمّٞمتف اًمٜمٔمر إمم اًمٙمقن اعمخٚمقق قمغم أٟمف ُمٕمٛمقل ًمٕم٤مُمؾ واطمد وم٘مط

أنَّ مم٤م يًؽمقمل آٟمت٤ٌمه ذم هذا اًمِم٠من أن أصؾ اًمٕمٛمؾ قمٜمد اًمٜمح٤مة مل يًٜمد إٓ إمم رء 

 .()واطمد هق اًمٗمٕمؾ

 :مبافغة افـحاة دم كظرية افعامؾ مع ؿصقرها: افعامؾ افرابع

يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اًمٚمٖمقيلم ذم اًمٕمّمـر احلدي٨م، أن آهتامم سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ 

اًمتل اومؽموٝم٤م اًمٜمح٤مة ًمتٗمًػم قمالىم٤مت اًمؽميمٞم٥م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، ىمد ضم٤موز احلد ُمـ 

يمقٟمف اهتامًُم٤م سمقؾمٞمٚم٦م ًمٖمقي٦م، إمم ضمٕمٚمف هم٤مي٦م ؿُمٖمٚم٧م هب٤م قم٘مقل اًمٜمح٤مة قمـ سم٤مىمل ؾمٞم٤مىم٤مت 

اًمٚمٖم٦م ودٓٓهت٤م، طمتك أصٌح ُمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤مُمؾ ؾمٚمٓم٤من ُمٝمٞمٛمـ قمغم يمثػم ُمـ أسمقاب اًمٜمحق 

اًمٕمريب، يم٤من ُمـ آصم٤مره أن سمدت يمثػم ُمـ يمت٥م اًمٜمحق ويم٠مهن٤م مل شمدرك ُمـ اًمٜمحق إٓ 

، وهق إُمر اًمذي ضمٕمؾ سمٕمًْم٤م ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم يٜم٤مدون ()اإلقمراب وطمده

سمتج٤موز ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًم٘م٤مسة قمـ شمٗمًػم يمؾ شمرايمٞم٥م اًمٚمٖم٦م، إمم ٟمٔمري٦م أؿمٛمؾ ُمٜمٝم٤م 

دمٛمع يمّؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمف أصمر ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمؽميمٞم٥م أو شمقضمٞمٝمف، وم٘مد وصػ مت٤مم 

٤من اشمٙم٤مل اًمٜمح٤مة قمغم اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م وسمٜم٤مء ٟمحقهؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م يمؼمى  ًّ طم

، ٕهنؿ أقمٓمقا ُمـ ()"قمٛمؾ يّتًؿ سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م وقمدم اًمتٛمحٞمص"اًمدواّل قمغم اعمٕمٜمك: سم٠مٟمف 
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ظمالًمف ًمٚمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م اًمتل اىمتْم٤مه٤م اًمٕم٤مُمؾ اهتامًُم٤م أيمثر ُمـ همػمه٤م، واًم٘مقل سمذًمؽ 

وطمده ىم٤مس قمـ شمٗمًػم ُمٕم٤مين اًمؽميمٞم٥م وقمالىم٤مشمف اًمًٞم٤مىمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م، إذ ٓسمد 

ذم ذًمؽ ُمـ شمْم٤مومر ىمرائـ أظمرى ُمٕمٝم٤م شمِم٤مريمٝم٤م ذم حتديد اعمٕمٜمك وٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء 

مل يٙمـ أيمثر "ورأى أن اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي وُم٤م أصمػم طمقًمف ُمـ وج٦م ذم هذا إُمر . ()قمٜمٝم٤م

ُمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م أدى إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر اًمًٓمحل واخلْمقع ًمت٘مٚمٞمد اًمًٚمػ وإظمذ سم٠مىمقاهلؿ قمغم 

 .()"قماّلهت٤م

يمام سملّم حمٛمد مح٤مؾمف أن اهتامم اًمٜمح٤مة سم٤محلدي٨م قمـ ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ وُم٤ٌمًمٖمتٝمؿ ومٞمٝم٤م 

ؿمٖمٚمٝمؿ قمـ دراؾم٦م اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دراؾم٦م أؾمٚمقسمٞم٦م، طمٞم٨م شمٕمٚم٘م٧م دراؾم٤مهتؿ سم٤مًمٌح٨م 

قمـ اًمٕمقاُمؾ، إُمر اًمذي أدى إمم شمقّزع ىمقاقمد احلٙمؿ اًمقاطمد قمغم أسمقاب خمتٚمٗم٦م، وإمم 

اهتامم يمت٥م اًمٜمحق سم٤معمرومققم٤مت واعمٜمّمقسم٤مت واعمجرورات أيمثر ُمـ اهتامُمٝم٤م سم٤مجلٛمٚم٦م 

 .()وأٟمقاقمٝم٤م شمًٌٕم٤م عم٤م حتدصمف اًمٕمقاُمؾ ُمـ طمريم٤مت إقمراسمٞم٦م ذم أواظمر اًمٙمٚمؿ وطم٥ًم

صمؿ ذيمر أن ُمـ آصم٤مر اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًم٘مقل سم٤محلذف واإلوامر ُمـ همػم 

ُمقضم٥م ًمذًمؽ إٓ اشم٤ًمق اًمٜمٔمري٦م واًمقوم٤مء سمٛمتٓمٚم٤ٌمهت٤م، وشمٖمٞمػم اًمرواي٦م طمتك يًت٘مٞمؿ 

قمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ ويّٓمرد، واًمٓمٕمـ قمغم رواي٦م اخلّمؿ واحلٙمؿ سم٤مًمِمذوذ واًمٜمدرة واًم٘مٚم٦م 

واًمْمـرورة، وختٓمئ٦م سمٕمض ُم٤م روي قمـ اًمٕمرب، واصٓمٜم٤مع ٟمّمقص طم٥ًم اًمٕمقاُمؾ 

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وضمقده٤م ًمٖمقًي٤م أو قمدم وضمقده٤م، وشمِمذيذ سمٕمض اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، 
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ُمدًماًل قمغم وضمف ُمـ أوضمف اعم٤ٌمًمٖم٦م - ، صمؿ شم٤ًمءل ()وشمٕمدد إوضمف ذم اًمٕم٤ٌمرة اًمقاطمدة

قمـ ضمدوى اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم إقمراب اًمٙمٚمامت اًمتل ٓ - اإلقمراسمٞم٦م ذم اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ

شمِمٖمؾ إٓ وفمٞمٗم٦م واطمدة وٓ شم٠مظمذ إٓ قمالُم٦م إقمراسمٞم٦م واطمدة، ٕهن٤م طمٞم٨م شمقضمد شمٕمٚمؿ 

وفمٞمٗمتٝم٤م وقمالُمتٝم٤م اإلقمراسمٞم٦م، وذًمؽ ٟمحق اًمٔمروف همػم اعمتّمـروم٦م أو سمٕمض إؾمامء 

 . ()اعمٌٜمٞم٦م يمْمامئر اًمرومع واًمٜمّم٥م

٨ٌّم اًمٜمح٤مة  يمام رأى ؿمٕم٤ٌمن اًمٕمٌٞمدي أن ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ مل شمِػ سم٤مًمٖمرض سمرهمؿ شمِم

، وهق ُم٤م أدى إمم ()هب٤م، مم٤م أجل٠مهؿ إمم أن ي٠مشمقا سم٠مؿمٞم٤مء ُمتٙمّٚمٗم٦م عمح٤موًم٦م ؾمد صمٖمراهت٤م

اًمتٗمريط ذم أؾم٤مًمٞم٥م قمرسمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمًٛمققم٦م قمـ اًمٕمرب، وإو٤موم٦م أؾم٤مًمٞم٥م مل شمرد قمـ 

، وظمٚمص إمم أهن٤م ()قمرب أىمح٤مح، وإٟمام دقم٧م إمم وضمقده٤م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمحقي٦م وطمده٤م

دراؾم٦م اًمٜمحق ذم أؾم٤مًمٞم٥م يم٤مٟم٧م أضمدى قمغم "ٟمٔمري٦م حتت٤مج إمم ٟم٘مد وإقم٤مدة شم٘مقيؿ، ٕن 

 .()"اًمٜمحق اًمٕمريب وأقمقد ًمف سم٤مًمٜمٗمع

وأووح يمامل سمِمـر أن اهتامم اًمٜمح٤مة سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، وحم٤موًم٦م شمٙمٞمٞمػ مجٞمع 

إوضمف اإلقمراسمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يم٤من اًم٥ًٌم اًمرئٞمس ذم شمٌٕمٞم٩م ُم٤ًمئؾ اًمٜمحق وشمِمٕمٞم٥م أُمثٚمتف 

إمم طمدٍّ أصٌح٧م ُمٕمف ىمْم٤مي٤م هذا اًمٕمٚمؿ وىمْم٤مي٤م اإلقمراب سمخ٤مص٦م، شمدور وضمقًدا "
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، وسملم أن أصم٤مر اًمٗمٕمٚمٞم٦م ()"وقمدًُم٤م وصح٦م ووم٤ًمًدا ُمع اعمٗمٝمقم اًمٗمٚمًٗمل ًمٗمٙمرة اًمٕم٤مُمؾ

: ًمتٓمٌٞمؼ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ يمثػمة ُمتٜمققم٦م إؿمٙم٤مل وإٟمامط، أسمرزه٤م ؿمٞمئ٤من، إول

 اًمذي حيدصمف اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٙمٚمؿ طملم "ووْمؼ إصمر"شمّمٜمٞمػ أسمقاب اًمٜمحق وُم٤ًمئٚمف قمغم 

شم١مًمػ ُمٜمف اجلٛمؾ واًمٕم٤ٌمرات،  واًمتٕمري٩م ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤ًمئؾ ُم٤م يم٤من هل٤م أن شمٚم٘مك هذا 

آهتامم وشمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م: ًمقٓ اًمتزاُمٝمؿ اًمّم٤مرم سمٗمٙمرة اًمٕم٤مُمؾ وشمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مُمف، يمام ذم 

إمم "- وظم٤مص٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ -  وىمد أدى اشم٤ٌمع هذه اًمٜمٝم٩م ()سم٤ميب آؿمتٖم٤مل واًمتٜم٤مزع،

آهتامم اعم٤ٌمًمغ ومٞمف سمقاطمدة وم٘مط ُمـ وفم٤مئػ اًمٜمحق وهل اإلقمراب، ُمع طمرُم٤من 

اإلهاف ذم : واًمث٤مين. ()"وفم٤مئٗمف إظمرى مم٤م شمًتح٘مف ُمـ قمٜم٤مي٦م وشمقضمٞمف وٟمٔمر

اًمتامريـ همػم اًمٕمٛمٚمٞم٦م وآومؽماو٤مت اًمذهٜمٞم٦م، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شم٠مويالت وشم٘مديرات 

ًمٞمس هل٤م ذم اًمقاىمع اًمٚمٖمقي ٟمّمٞم٥م، وذًمؽ سم٥ًٌم همٚمقّهؿ ذم اإلقمراب وشمقضمٞمٝم٤مشمف 

وحتٚمٞمؾ ُم٤ًمئٚمف، قمغم وضمف يتٗمؼ ُمع اًمٕم٤مُمؾ وٟمققمّٞمتف، وهق ُم٤م سومٝمؿ قمـ آهتامم 

سمقفم٤مئػ اًمٙمالم ودٓٓشمف، وأؾمٝمؿ ذم طَمِْمِق يمت٥م اًمٜمحق سمٗمٚمًٗم٤مت ضمدًمٞم٦م وظمالوم٤مت 

٤ًٌم وقمر اًمٓمريؼ قميص اعمٜم٤مل  .()همػم جمدي٦م، عم٧ًم طم٘م٤مئؼ اًمٜمحق وضمٕمٚمتف ُمٓمٚم

 اًمذي "اًمٕم٤مُمؾ"وحتدث قم٤ٌمس طمًـ قمـ اًمًٚمٓم٤من اًمذي أؾمٌٖمف اًمٜمح٤مة قمغم 

صٜمٕمٜم٤مه سم٠ميديٜم٤م وٟمًٞمٜم٤م أٟمٜم٤م ظمٚم٘مٜم٤مه، طمتك دم٤موز دائرشمف اعمحٛمقدة إمم دائرة اًمتحٙمؿ ذم 

إًمٗم٤مظ واًمؽمايمٞم٥م، ودقم٤م إمم شمٓمٝمػم اًمٜمحق مم٤م حلؼ سمف سمًٌٌف إن أردٟم٤م ًمف إصالطًم٤م 

                           
 .142: افؾغة افعربقة بغ افقهؿ وشقء افػفؿ( )

 .143: افسابؼ: يـظر( )

 .افسابؼ()

 .144: افسابؼ: يـظر( )



 

 

 .()وًمٚمٖمتٜم٤م شمٞمًػًما

وُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُمـ رأى أن ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمٜمح٤مة ذم اًمٕمقاُمؾ واًمٕمٚمؾ ىمد سومتٝمؿ قمـ 

اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٕمٚمٛمٝمؿ، وأدظمٚمتٝمؿ ذم ُمٜمٝم٩م ومٚمًٗمل ىم٤مئؿ قمغم اًمٗمروض 

، سمؾ ىمد وضمف اًمٌح٨م اًمٜمحقي وؾمػّمه ذم ()وآطمتامٓت، ٓ ضمدوى ُمٜمف ذم شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م

 .()ُم٤ًمرات ُم٤م يم٤من ًمف أن يًػمه٤م إٓ ذم وقء هذا آهتامم سم٤مًمٕم٤مُمؾ

 :"افعامؾ"افبدائؾ ظـ ؾؽرة : ثاكقاً 

سمٕمد أن ذيمرت أسمرز ُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمدقمقة إمم إًمٖم٤مء ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ أو سمٞم٤من ىمّمقره٤م قمٜمد 

اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، أىمػ أن ُمع أسمرز اعمح٤موٓت اًمتل ىم٤مُم٧م سم٤مًمًٕمل إمم إجي٤مد سمديؾ هل٤م، 

إمم ىمًٛملم، اًم٘مًؿ إول طم٤مول أن يٜمٗمل احل٤مضم٦م إمم - ذم ٟمٔمري- وأصح٤مهب٤م يٜم٘مًٛمقن 

، وسم٤مًمت٤مزم ومال طم٤مضم٦م إمم سمديؾ هل٤م، واًم٘مًؿ (اإلقمراب)اًم٘مقل سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ سمٜمٗمل ُم٘متْم٤مه٤م 

اًمث٤مين طم٤مول أن ُيقضمد سمدياًل ًمٚمٕم٤مُمؾ سمح٥ًم ُم٤م يراه يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف إومْمؾ وإىمقم، 

.دون إهمٗم٤مل ُم٤م ًمٚمحريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م ُمـ دور ذم سمٞم٤من اعمٕمٜمك  

وًمٞمس اهلدف ُمـ إيراد هذه اعمح٤موٓت هق اًمدظمقل ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، وسمٞم٤من 

، وإٟمام اعمراد سمٞم٤من ()وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر طمقهل٤م وم٘مد ىم٤مم سمذًمؽ قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُمـ ىمٌؾ

أراء اًمٗمٙمري٦م اًمتل دقم٧م أصح٤مب هذه اًمٌدائؾ إمم شم٘مديٛمٝم٤م وحم٤موًم٦م آؾمتٖمٜم٤مء هب٤م 

 .قمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ
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 طمٞم٨م رأى أن احلريم٤مت () وأسمرز ُمـ يٛمثٚمف إسمراهٞمؿ أٟمٞمس:افؼسؿ إول

اإلقمراسمٞم٦م ًمٞم٧ًم قمٜمّمـًرا ُمـ قمٜم٤مس اًمٌٜمٞم٦م ذم اًمٙمٚمامت، وأٟمف مل يٙمـ هل٤م أصمر أسمًدا ذم 

سمؾ ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن "حتديد اعمٕم٤مين ذم أذه٤من اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء يمام ئمـ اًمٜمح٤مة، 

، ()"طمريم٤مت حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم اًمٙمثػم ُمـ إطمٞم٤من ًمقصؾ اًمٙمٚمامت سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض

وإصؾ ومٞمٝم٤م هق ؾمٙمقن آظمره٤م، ؾمقاء ذم هذا ُم٤م يًٛمك سم٤معمٌٜمل أو اعمٕمرب، إذ يقىمػ 

قمغم يمٚمٞمٝمام سم٤مًمًٙمقن وشمٌ٘مك ُمع هذا، أو رهمؿ هذا،  واوح٦م اًمّمٞمٖم٦م مل شمٗم٘مد ُمـ 

 .()"ُمٕم٤معمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م

سمؾ يرى أن ؿمٞمقع اًمقىمػ سمام يًٛمك اًمًٙمقن أو سمٕم٤ٌمرة أدق ؾم٘مقط احلريم٤مت 

ّٓ "ُمـ أواظمر اًمٙمٚمامت ذم طم٤مًم٦م اًمقىمػ،  هق أيمؼم دًمٞمؾ قمغم أن إصؾ ذم اًمٙمٚمامت أ

شمٙمقن حمريم٦م أظمر، وأن ُم٤م طمرك ُمٜمٝم٤م ذم وصؾ اًمٙمالم يم٤من ٕؾم٤ٌمب صقشمٞم٦م دقم٤م 

 .()"إًمٞمٝم٤م اًمقصؾ

 : وداومع إسمراهٞمؿ أٟمٞمس قمـ رأيف هذا سمٕمّدة أُمقر ُمٜمٝم٤م

أن سمٕمض اعمت٘مدُملم ُمـ صم٘م٤مت اًمٕمٚمامء، ىمرروا أن وفمٞمٗم٦م احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ٓ شمٕمدو أن  -

شمٙمقن ًمقصؾ اًمٙمٚمامت سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ذم اًمٙمالم اعمتّمؾ، وًمذًمؽ ضم٤مز ؾم٘مقـمٝم٤م ذم 
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اًمقىمػ، وضم٤مز ؾم٘مقـمٝم٤م ذم سمٕمض اعمقاوع ُمـ اًمِمٕمر وإن اقمتؼموه ُمـ اًمْمـرورات 

وزقمؿ اخلٚمٞمؾ أن اًمٗمتح٦م واًمٙمًـرة واًمْمٛم٦م زوائد، ": اًمِمٕمري٦م ُمًتِمٝمًدا سم٘مقل ؾمٞمٌقيف

ـّ يٚمح٘مـ احلرف ًمٞمقصؾ إمم اًمتٙمٚمؿ سمف  .()"وه

ىمراءة سمٕمض اًم٘مراء يم٠ميب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء واحلًـ وىمت٤مدة وهمػمهؿ، أواظمر اًمٙمٚمامت  -

، "اعمحت٥ًم"سم٤مًمتًٙملم ذم قمنمات ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وإصم٤ٌمت اسمـ ضمٜمّل هل٤م ذم يمت٤مسمف 

 .()ودوم٤مع اسمـ اجلزري قمٜمٝم٤م عم٤م أّول ذًمؽ سمٕمض اًمٜمح٤مة سم٠مٟمف اظمتالس ًمٚمحريم٦م ٓ شمًٙملم

أن سمٕمض اًمٙمٚمامت ذم اجلٛمؾ شم٠ميت سمٛمٕمٜمك واطمد وإن شمٕمددت طمريم٦م آظمره٤م ذم  -

ىمٛم٧م : ُم٤م أطمًـ حمٛمًدا وأطمًـ سمٛمحٛمد، وذم: ُمقاوع خمتٚمٗم٦م، يمام ذم مجٚمتل اًمتٕمج٥م

 وضمف اهلل، وذم
ِ
ضم٤مءين َُمـ سم٤مع اًمًٛمَؽ : هبذا اسمتٖم٤مء وضمف اهلل، وىمٛم٧م هبذا ٓسمتٖم٤مء

 .()، مم٤م يدل قمغم أن احلريم٦م ذم آظمر اًمٙمٚمٛم٦م همػم ُم١مصمرة ذم اعمٕمٜمك..وضم٤مءين سم٤مئع اًمًٛمِؽ 

أن ؾم٘مقط احلريم٤مت ُمـ أواظمر اًمٙمٚمامت ذم طم٤مًم٦م اًمقىمػ ٓ يٖمػّم ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمرات  -

 .()وٓ يِمّقه اًمّمٞمغ

أن اوٓمراب اًمٜمح٤مة سمّمدد إصقل اإلقمراسمٞم٦م واظمتالومٝمؿ اًمِم٤مئع ذم يمتٌٝمؿ ٓ جيٕمؾ  -

اإلقمراب ىمد ىم٤مدهؿ "اًم٤ٌمطم٨م ُمٓمٛمئٜم٤ًم إمم شمٗمًػمهؿ هلذه اًمٔم٤مهرة اًمٚمٖمقي٦م، ظم٤مص٦م وأن 
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إمم اعمٕمٜمك، ومل شم٘مدهؿ اعمٕم٤مين إمم اإلقمراب يمام يم٤من اًمقاضم٥م، ويمام يم٤مٟم٧م اًمٗمٙمرة 

 .()"إصٚمٞم٦م قمٜمد ُمـ طم٤موًمقا شم٠مؾمٞمس أصقًمف وىمقاقمده

 أٟمف يتجف هبذا اًمرأي ادم٤مًه٤م ضمديًدا ذم شمٗمًػم ()وىمد أصم٧ٌم إسمراهٞمؿ أٟمٞمس ذم يمت٤مسمف

فم٤مهرة اإلقمراب، ًمف ُم٤م يدقمٛمف ُمـ ٟمّمقص اًمٚمٖم٦م وُمـ رواي٤مت ىمديٛم٦م، وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ 

ٓ يٛمس ضمقهر اًمٚمٖم٦م ذم ىمٚمٞمؾ أو يمثػم، ومال ختتؾ سمف اعمٕم٤مين، وٓ شمتٖمػم اًمّمٞمغ 

ـره٤م  ًّ ٤م قمغم اًمٜمٔمري٤مت اًمّمقشمٞم٦م احلديث٦م "وإؾم٤مًمٞم٥م، وإٟمام يٗم ًً شمٗمًػًما قمٚمٛمًٞم٤م ُم١مؾم

وُمٜمًجاًم ُمع ُم٤م ٟمراه ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م اًمتل ًمٞم٧ًم إٓ شمٓمقًرا ًمٚمٝمج٤مت 

 . ()"اًم٘مديٛم٦م

ًٓ ُمـ  ومل يٖمٗمؾ إسمراهٞمؿ أٟمٞمس أن يذيمر ُم٤م يراه حمدًدا ًمٚمٛمٕم٤مين ذم اًمٕمرسمٞم٦م سمد

ٟمٔم٤مم اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واعمقوع اخل٤مص : اإلقمراب، ومجٕمؾ ذًمؽ ُمٜم٤مـًم٤م سم٠مُمريـ، أوهلام

ُم٤م حيٞمط سم٤مًمٙمالم ُمـ فمروف : ًمٙمؾ ُمـ هذه اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ذم اجلٛمٚم٦م، وصم٤مٟمٞمٝمام

صمؿ أقم٘مٌٝمام سمام يِمٌف زي٤مدة اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمٝمام وم٠مؿم٤مر إمم أن اًمٕمٜم٤مي٦م سمؽمايمٞم٥م ، ()وُمالسم٤ًمت

اجلٛمؾ ورسمط أضمزائٝم٤م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، واًمتٕمرف قمغم ُمقاوع اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل 

ُمٜمٝم٤م، وومْمالت اًمٙمالم وهمػمه٤م ُمـ قمٜم٤مس همػم أؾم٤مؾمٞم٦م أيًْم٤م، يم٤مٍف ذم آهتداء إمم 

ويمالُمف هذا واوح اًمدًٓم٦م ذم إًمٖم٤مء اإلقمراب ُمـ . ()اًمٙمثػم ُمـ ُمٕم٤مين وأهار اًمٚمٖم٦م
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، وسمذًمؽ وم٢من احلدي٨م قمٜمده قمـ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمتل أشمك هب٤م اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء ()اًمٚمٖم٦م مت٤مًُم٤م

 .ًمتٗمًػم ُمدًمقل اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م همػم وارد أصاًل 

، ُم١ميمًدا أن احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م ()وأيد وم١ماد شمرزي رأي إسمراهٞمؿ أٟمٞمس سمقضمف قم٤مم

إٟمام وضمدت ذم إصؾ ًمٖمرض ًمٗمٔمل هق شمٞمًػم ارشم٤ٌمط إًمٗم٤مظ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، صمؿ "

اؾمتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم سمٕمض اعمٕم٤مين اعمٚمت٦ًٌم، واؾمتٖمٚمٝم٤م اًمٜمح٤مة ومٞمام سمٕمد ٕهمراض 

ُمٕمٜمقي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ذم حم٤موًم٦م ُمٜمٝمؿ ًمت٘مرير طمريم٦م واطمدة ًمٚمقوع اًمقاطمد ُم٤م أُمٙمـ ذًمؽ 

، واؾمتدل ًمذًمؽ سمٛمجٛمققم٦م ()"ًمْمٌط ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وحتديده٤م سمّمقرة رئٞم٦ًم

 .()ُمـ اًمدٓئؾ شمتِم٤مسمف إمم طمدٍّ يمٌػم ُمع ُم٤م اؾمتدّل سمف إسمراهٞمؿ أٟمٞمس دوم٤مقًم٤م قمـ رأيف

 :وُمـ أسمرز ُمـ ىمدُمقا حم٤موٓت ومٞمف: افؼسؿ افثاين

 :إبراهقؿ مصطػك

أووح إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك أن مم٤م دومٕمف إمم اًمتٗمٙمػم ذم سمديؾ ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق 

 :اًمٕمريب قمّدة أُمقر ُمٜمٝم٤م

أن اًمٜمح٤مة رؾمٛمقا ًمٚمٜمحق ـمريً٘م٤م ًمٗمٔمٞم٦م اهتٛمقا ومٞمٝم٤م سمٌٞم٤من إطمقال اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٗمظ ُمـ - 

رومع أو ٟمّم٥م، ُمـ همػم ومٓمٜم٦م عم٤م يتٌع هذه إوضمف ُمـ أصمر ذم اعمٕمٜمك، ومٝمؿ جيٞمزون ذم 

اًمٙمالم وضمٝملم أو أيمثر ُمـ أوضمف اإلقمراب، وٓ يِمػمون إمم ُم٤م يتٌع يمؾ وضمف ُمـ أصمر 
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ذم رؾمؿ اعمٕمٜمك وشمّمقيره، وٕضمؾ هذا اؿمتد ضمدهلؿ وـم٤مل اطمتج٤مضمٝمؿ قمغم همػم وم٤مئدة 

 .()وٓ يمٚمٛم٦م وم٤مصٚم٦م

أن شمٕمٛمؼ اًمٜمح٤مة ذم دراؾم٦م اإلقمراب ىمد سومٝمؿ قمـ درس ُم٤م ؾمقى اإلقمراب مم٤م ذم - 

 .()اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ىمقاقمد ًمرسمط اًمٙمالم وشم٠مًمٞمػ اجلٛمؾ

أن اًمٜمح٤مة رومْمقا سم٥ًٌم ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ اًمتل اسمتدقمقه٤م ذم ومٚمًٗم٦م اًمٕم٤مُمؾ سمٕمض  - 

 .()إؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل وردت ذم ىمراءات ىمرآٟمٞم٦م صم٤مسمت٦م، وذم سمٕمض أؿمٕم٤مر اًمٕمرب

أهنؿ ىمٌٚمقا هب٤م أؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمٕمرسمٞم٦م مل شمًٛمع ُمـ ىمٌؾ ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ُم٤م ؾمٛمٕمقا ُمـ ظمالل - 

 .()إقمامل ىمقاقمدهؿ اًمتل اؾمتٜمٌٓمقه٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٤مُمؾ واعمٕمٛمقل

 وأيمثروا ُمٜمف، "اًمت٘مدير"أهنؿ اوٓمروا ذم ؾمٌٞمؾ شمًقي٦م ُمذهٌٝمؿ وـمرد ىمقاقمدهؿ إمم - 

، () ذم اجلٛمٚم٦م ومال جيدوٟمف ومٞمٛمدهؿ اًمت٘مدير سمام أرادوا"اًمٕم٤مُمؾ"طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٌحثقن قمـ 

أو٤مع اًمٜمح٤مة طمٙمؿ اًمٜمحق ومل جيٕمٚمقا ًمف يمٚمٛم٦م طم٤مؾمٛم٦م "وهبذا اًمت٘مدير واًمتقؾمع ومٞمف 

ًٓ سم٤مشًم٤م، وأيمثروا ُمـ أوضمف اًمٙمالم وُمـ اطمتامًمف ٕٟمقاع ُمـ اإلقمراب: ي٘مدرون  وىمق

٤ًٌم ومٞمٜمّمٌقن، ٓ يرون أٟمف يتٌع ذًمؽ اظمتالف ذم  اًمٕم٤مُمؾ راومًٕم٤م ومػمومٕمقن، وي٘مدروٟمف ٟم٤مص

 .()"اعمٕمٜمك وٓ شمٌديؾ ذم اعمٗمٝمقم

يمثرة اخلالف سملم اًمٜمح٤مة ذم يمؾ قم٤مُمؾ يتّمدون ًمٌٞم٤مٟمف،طمتك ص٤مر أيمثر اخلالف سملم - 
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٤ًٌم قمغم حتديد اًمٕم٤مُمؾ وًمق أهنؿ ووٕمقا ٟمٔمريتٝمؿ قمغم أصؾ صحٞمح "، ()اًمٜمحقيلم ُمٜمّم

 .()"ًم٘مّؾ ظمالومٝمؿ وشم٘م٤مرسم٧م آراؤهؿ

وىمد أووح إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك أن ُم٤م أورده ُمـ أوضمف ذم ٟم٘مد ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ يم٤مٍف 

أهنؿ ضمٕمٚمقا اإلقمراب "، إٓ أن أيمؼم ُم٤م يٕمٜمٞمف ذم ٟم٘مده٤م ()ذم ٟم٘مْمٝم٤م أو ٟم٘مّمٝم٤م قمغم إىمؾ

طمٙماًم ًمٗمٔمًٞم٤م ظم٤مًمًّم٤م يتٌع ًمٗمظ اًمٕم٤مُمؾ وأصمره، ومل يروا ذم قمالُم٤مشمف إؿم٤مرة إمم ُمٕمٜمك وٓ 

 .()"أصمًرا ذم شمّمقير اعمٗمٝمقم أو إًم٘م٤مء فمؾ قمغم صقرشمف

هق - يمام ذيمر- شمٚمؽ أسمرز دواومع إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك يمام أورده٤م ذم يمت٤مسمف، وآيمده٤م

اًمٌح٨ُم قمـ ُمٕم٤مٍن دًٓمٞم٦م حلريم٤مت اإلقمراب ذاهت٤م، وهق اًمرأي اًمذي ـمرطمف سمدياًل 

 .ًمٚم٘مقل سمٗمٚمًٗم٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب

 :()حماوفة إبراهقؿ مصطػك

رأى إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك أن يٛمّٝمد ًم٘مٌقل رأيف ذم دًٓم٦م قمالُم٤مت اإلقمراب قمغم 

                           
 .40، 39: افسابؼ: يـظر( )

 .40:  افسابؼ()

 .41:  إحقاء افـحق()

 .افسابؼ( )
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ُمٕم٤مٍن ذم اًمؽميمٞم٥م، وروْمض أن شمٙمقن أصمًرا دآّ قمغم قم٤مُمؾ ًمٗمٔمل أو ُمٕمٜمقي فم٤مهر أو 

أن يٚمتزُمقا هذه احلريم٤مت وحيرصقا قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ "ُم٘مدر، سمذيمر أن اًمٕمرب ُم٤م يم٤من هلؿ 

، صمؿ سملّم أٟمف إذا يم٤مٟم٧م هذه ()"احلرص يمٚمف وهل ٓ شمٕمٛمؾ ذم شمّمقير اعمٕمٜمك ؿمٞمًئ٤م

احلريم٤مت ختتٚمػ سم٤مظمتالف ُمقوع اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اجلٛمٚم٦م وصٚمتٝم٤م سمام ُمٕمٝم٤م ُمـ اًمٙمٚمامت، 

وشمتٚمخص .()"أن شمٙمقن ُمِمػمة إمم ُمٕمٜمك ذم شم٠مًمٞمػ اجلٛمٚم٦م ورسمط اًمٙمٚمؿ"وم٠مطمرى هب٤م 

 :()حم٤موًمتف اًمتل رآه٤م ُمٖمٜمٞم٦م قمـ اًم٘مقل سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم أيت

ضمٕمؾ اًمْمٛم٦م قمٚماًم ًمإلؾمٜم٤مد، ودًمٞماًل قمغم أن اًمٙمٚمٛم٦م اعمرومققم٦م يراد أن يًٜمد - 

إًمٞمٝم٤م ويتحدث قمٜمٝم٤م، وضمٕمؾ اًمٙمًـرة قمٚماًم ًمإلو٤موم٦م وإؿم٤مرة إمم ارشم٤ٌمط اًمٙمٚمٛم٦م سمام 

 .ىمٌٚمٝم٤م، ؾمقاء يم٤من هذا آرشم٤ٌمط سم٠مداة أو سمٖمػم أداة

ًمٞم٧ًم اًمٗمتح٦م قمالُم٦م إقمراب وٓ داًم٦م قمغم رء، سمؾ هل احلريم٦م اخلٗمٞمٗم٦م - 

اعمًتح٦ٌم قمٜمد اًمٕمرب، واًمتل يراد أن شمٜمتٝمل هب٤م اًمٙمٚمٛم٦م يمٚمام أُمٙمـ ذًمؽ، ومٝمل سمٛمث٤مسم٦م 

 .اًمًٙمقن ذم ًمٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م

ًمإلقمراب اًمْمٛم٦م واًمٙمنة وم٘مط، وًمٞمًت٤م سم٘مٞم٦م ُمـ ُم٘مٓمع، وٓ أصمًرا ًمٕم٤مُمؾ ُمـ - 

 .اًمٚمٗمظ، سمؾ مه٤م ُمـ قمٛمؾ اعمتٙمٚمؿ ًمٞمدّل هبام قمغم ُمٕمٜمك ذم شم٠مًمٞمػ اجلٛمٚم٦م وٟمٔمؿ اًمٙمالم

وىمد شمتٌع إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك اعمٕم٤مين وومؼ رؤيتف هذه ذم أسمقاب اًمٜمحق اخل٤مص٦م 
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سم٤مٕؾمامء، ومقضمد أن قمالُم٤مت اإلقمراب ومٞمٝم٤م ٓ خترج قمـ هذا إٓ ذم سمٜم٤مء أو ٟمقع ُمـ 

، وأرضم٠م دراؾم٦م اإلقمراب ذم سم٤مب اًمٗمٕمؾ سم٤مقمت٤ٌمر دًٓمتف قمغم ُمٕمٜمك يمام ذم ()اإلشم٤ٌمع

 .()آؾمؿ إمم وىم٧م ٓطمؼ، ًمٙمٜمف مل يٜمجزه

وطم٤مول ُمٝمدي اعمخزوُمل إيمامل رأي أؾمت٤مذه إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ومٞمام يتٕمٚمؼ 

سم٤مٕومٕم٤مل ومرأى أن إقمراب اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع إٟمام طمّمؾ ُمـ أضمؾ متٞمٞمز زُمـ اًمٗمٕمؾ 

 .()وختّمٞمّمف، وهق ُم٤م يٗمّن رومٕمف وٟمّمٌف وضمزُمف ذم همػم ضمقاب اًمنمط

ًمٙمـ مم٤م اؾمتقىمٗمٜمل ومٞمام ذيمره ُمٝمدي اعمخزوُمل قمـ دًٓم٦م قمالُم٤مت اإلقمراب أٟمف 

مل يذيمر أن اًمٗمتح٦م ًمٞم٧ًم قمالُم٦م إقمراب، وًمٞم٧ًم داًم٦م قمغم رء يمام ذيمر إسمراهٞمؿ 

وإٟمام قمدل إمم وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م - وإن واوم٘مف ذم أهن٤م احلريم٦م اخلٗمٞمٗم٦م اعمًتح٦ٌم- ُمّمٓمٗمك 

قَمَٚمؿ عم٤م ًمٞمس سم٢مؾمٜم٤مد وٓ إو٤موم٦م، ويٜمدرج ومٞمف ُمقوققم٤مت يمثػمة يتٛمٞمز سمٕمْمٝم٤م ُمـ "

، يم٤محل٤مل واًمتٛمٞمٞمز واعمٗم٤مقمٞمؾ ()"سمٕمض سمام شم١مديف اًمٙمٚمٛم٦م اعمٜمّمقسم٦م ُمـ وفمٞمٗم٦م ًمٖمقي٦م

 .وهمػمه٤م

ويم٤من أمحد قمٌداًمًت٤مر اجلقاري ممـ اىمتٜمع أيًْم٤م سمام ىمدُمف إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ُمـ 

رؤي٦م ذم دًٓم٦م اًمٕمالُم٤مت اإلقمراسمٞم٦م، ُم١ميمًدا قمغم أمهٞم٦م دراؾم٦م اًمٜمحق ُمـ ظمالل هذه 

ًٓ ُمـ ومٚمًٗم٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي اًمتل حت٤مول أن شمقضمد ًمٙمؾ ُمرومقع قم٤مُمؾ رومع،  اعمٕم٤مين سمد
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 .()وًمٙمؾ ُمٜمّمقب قم٤مُمؾ ٟمّم٥م، وًمٙمؾ خمٗمقض قم٤مُمؾ ظمٗمض

 :حمؿد افؽّسار

يّمػ حمٛمد اًمٙم٤ًمر اًمٜمحق اًم٘م٤مئؿ سم٠مٟمف همػم قمريب، ٕٟمف ٓ يٜمًجؿ ُمع ـمٌٞمٕم٦م 

، ()اًمذهـ اًمٕمريب اًمذي مل يٕمرف اًمٗمٚمًٗم٦م واًمتٕمٛمؼ ذم ـمرح إومٙم٤مر وصٞم٤مهم٦م اًمؽمايمٞم٥م

وهق ي٘مّمد سمذًمؽ ُمدى شم٠مصمػم اعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين ذم صٞم٤مهم٦م ىمقاقمد اًمٜمحق احل٤مًمٞم٦م، وٕضمؾ 

شمٜم٘مٞم٦م هذا اًمٜمحق مم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ ُمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ: ووع ٟمٔمريتف اًمتل أؾمامه٤م 

، ؾمٕمًٞم٤م ًمتٙمقيـ ٟمحٍق قمريٍب أصٞمؾ يتقاومؼ ُمع ذهـ اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب وسمٞمئتف، "سم٤مًمٗمّٕم٤مًمٞم٦م"

 .()ويٙمقن أىمرب ًمٚمتٗمًػم اًمّمحٞمح اًمِم٤مُمؾ ًمإلقمراب وقمالُم٤مشمف ذم اًمٚمٖم٦م

 سمٕمًْم٤م ُمـ إُمقر اًمتل دومٕمتف إمم "اعمٗمت٤مح ًمتٕمري٥م اًمٜمحق"وىمد ذيمر ذم يمت٤مسمف 

، ُأمجٚمٝم٤م ومٞمام "شمٕمري٥م اًمٜمحق"اًمتٗمٙمػم ذم ووع هذه اًمٜمٔمري٦م اًمتل هيدف ُمـ ظمالهل٤م إمم 

 :يكم

سمٛمٜمٓمؼ قمريب، ٓ وم٤مرد وٓ يقٟم٤مين، وُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت "إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ىمقاقمد اًمٜمحق - 

 .()قمرسمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م شمتًؿ سم٤مًم٤ًٌمـم٦م واًمدىّم٦م واًمقوقح
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أنا - أو تتقهؿ-ٓ زافت تعتؼد ، وهق يرى أن افؽثرة افؽاثرة مـ ادشتغؾغ بافعؾقم افعربقة افققم 43:  افسابؼ()

ومع ذفؽ : ، ويؼقلبلن كحق شقبقيف وافؽسائل َؿَدر هذه افؾغة افعربقة، وؿضاء حؾ هبا ٓ شبقؾ إػ دؾعف

وهؾ آن فـا أن ... أما آن هلذا افقهؿ افباضؾ أن يتبّدد؟: ؾنكـل مـ افؼائؾغ مع افطؾقعة افقاظقة مـ أبـاء افضاد

 بعد أن ؾؼد ـؾ ؿرآن افـحقكتحرك بؼقة وظزم وبصرة فـشفد مصـرع افقهؿ افؽبر وتتالصك أشطقرة 



 

 

اًمتقؾّمع ذم اًمتٕمٚمٞمؾ واًم٘مٞم٤مس، طمتك ظمْمٕم٧م ىمقاقمد اًمٜمحق ًمألىمٞم٦ًم اعمًتٛمدة ُمـ - 

طمتك إّن اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي، وهقاًمٕمٌ٘مري اًمٗمذ "اعمٜمٓمؼ اًمّمقري اًمٞمقٟم٤مين، 

ومراح يٜم٤مومس همػمه ذم اؾمتٜم٤ٌمط ... واًمٕمريب اًمّمٛمٞمؿ اٟم٤ًمق ُمع شمٞم٤مر اًمتٕمٚمٞمؾ واًم٘مٞم٤مس 

اًمٕمٚمؾ اًمٜمحقي٦م ُمـ ظمالل شم٠مصمره سم٤معمٜمٓمؼ اًمّمقري اًمٞمقٟم٤مين اًم٤ًمئد وم٠مشمك سم٤مًمٕمج٥م 

 .()"اًمٕمج٤مب

سمٚمغ "ومٚمًٗم٦م اًمٜمح٤مة ًمٜمٔمريتل اًمٕم٤مُمؾ واًمٕمّٚم٦م، وإظمْم٤مقمٝمام ًمٚمٛمٜمٓمؼ واجلدل، طمتك - 

ُمـ ؾمٞمٓمرة ه٤مشملم اًمٜمٔمريتلم قمغم قم٘مقل اًمٜمح٤مة أهنام اقمتؼمشم٤م جمتٛمٕمتلم ويم٠مهنام اًمٕمٛمقد 

 .()"اًمٗم٘مري ًمٚمٜمحق أو أهنام اًمٜمحق يمٚمف

اؾمتٜمٗمد أهمراوف، وٓ سُمّد ُمـ دمديد أصقًمف سمقوع - "ؾمٞمٌقيف"ٟمحق -اًمٜمحق احل٤مزم - 

ىمقاقمد ضمديدة شمٜمٌض سم٤محلٞم٤مة، وشمالئؿ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمّمـر احلدي٨م ُمـ اًمٞمًـر واإلجي٤مز، 

 .()ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمراث إضمداد سمدون أي شمٗمريط

٤مر قمغم آراء إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، وسملّم أٟمف مل يٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م إٓ  ًّ وىمد أصمٜمك حمٛمد اًمٙم

سمٕمد أن ومرغ ُمـ يمت٤مسم٦م ٟمٔمريتف، وأيمد أٟمف يقاوم٘مف ذم يمثػم مم٤م ضم٤مء سمف، وظم٤مص٦م صمقرشمف قمغم 

 .()ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمتل اسمتدقمٝم٤م اًمٜمح٤مة إىمدُمقن ٟمتٞمج٦م ًمت٠مصمرهؿ سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م

ورأى أن يمؾ اًمذيـ ٟم٤مدوا سم٢مًمٖم٤مء ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ىمٌٚمف مل يًتٓمٞمٕمقا أن حيددوا دور 

اعمتٙمٚمؿ ذم وٌط قمالُم٤مت اإلقمراب، وأن ي٘مٞمدوا ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم اًمٙمالم سمْمقاسمط ُمٜمٓم٘مٞم٦م 
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وؾمٝمٚم٦م ًمٞمٚمتزُمٝم٤م ذم شمٍمومف سمتٚمؽ اًمٕمالُم٤مت وومً٘م٤م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل يرهم٥م أن يٕمؼّم قمٜمٝم٤م، 

ٕن أطمًدا ُمٜمٝمؿ مل يتقصؾ إمم اًمٙمِمػ قمـ ىم٤مٟمقن قم٤مم يٜمتٔمؿ ىمقاقمد اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، "

ًمٞمٕمتٛمده ذم حتديد احل٤مٓت اإلقمراسمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمألؾمامء وإومٕم٤مل، وًمٞمًتٖمٜمل سمف قمـ 

 .()"طمٗمظ اًم٘مقاقمد اًمٙمثػمة اعمتِمٕم٦ٌم واعمتٜم٤مىمْم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م

 اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م ًمٞمٙمِمػ هب٤م ّه طمريم٤مت اإلقمراب "اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م"صمؿ يذيمر أن ٟمٔمري٦م 

شم٤ًمقمد قمغم اظمتّم٤مر قمدد يمٌػم ُمـ أسمقاب " وهمػمه، "سم٤مًمٕم٤مُمؾ"ُمًتٖمٜمًٞم٤م ومٞمٝم٤م قمـ اًم٘مقل 

اًمٜمحق، وشمٕمٞمد ًمٚمٛمتٙمٚمؿ اًمًٞمٓمرة اًمت٤مُّم٦م قمغم قمالُم٤مت اإلقمراب ويمٞمٗمٞم٦م شمقزيٕمٝم٤م قمغم 

 .()"أواظمر إومٕم٤مل وإؾمامء اعمٕمرسم٦م

وشمًٝمؿ ذم احلد ُمـ إطمٞم٤مء ؾمٜم٦ّم ىمٓمرب اًمداقمٞم٦م إمم اًمتًٙملم سمٕمد أن أقم٤مد سمٕمض 

 .()اًم٤ٌمطمثلم اًمٚمٖمقيلم ٟمٌِمٝم٤م ُمـ زواي٤م اًمٜمًٞم٤من

 :()"افػّعافقة"كظرية 

 :سمٜمك حمٛمد اًمٙم٤ًمر ٟمٔمريتف قمغم ُمٌدأيـ

أن اًمرضمؾ اًمٕمريب سمٜمك مجٚمتف اًمتل ُيًٙمـ ومٞمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه، قمغم ٟمٗمس : اعمٌدأ إول

اًمٜمٔم٤مم اًمذي سمٜمك سمف سمٞمتف اًمذي يًٙمـ ومٞمف ضمًده، وظمٚمص ُمٜمف إمم أن اجلٛمٚم٦م شمتٙمقن ُمـ 

ُم٤مدة أؾم٤مؾمٞم٦م وهق اًمٗمٕمؾ وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه، واؾمؿ ُمرومقع هق اًمٕمامد أو : صمالصم٦م أؿمٞم٤مء

اًمٕمٛمدة، وقمٜم٤مس صم٤مٟمقي٦م ذم ؿمٙمؾ طمروف وأؾمامء جمرورة أو ُمٜمّمقسم٦م، وهذه اًمٕمٜم٤مس 
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 .()اًمث٤مٟمقي٦م ًمٞمس هل٤م ُمـ إمهٞم٦م ذم ىمٞم٤مم اجلٛمٚم٦م ُم٤م ًمٚمريمٜملم إوًمٞملم

اًمرسمط سملم طمريم٦م اًمٕمريب ذم طمٞم٤مشمف اًمرقمقّي٦م وسملم اًمٗمّٕم٤مًمٞم٦م ذم يمالُمف، : اعمٌدأ اًمث٤مين

وومٞمف يرى أن احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م هل رُمقز صقشمٞم٦م خمتّمـرة اؾمتٕم٤من هب٤م اًمذهـ اًمٕمريب 

ًمٚمتٕمٌػم قمـ أـمقار اًمٗمّٕم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ذم إومٕم٤مل، وقمـ درضم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم أداء هذه 

 .()اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم إؾمامء اعمٕمرسم٦م

ٝمؿ اًمٗمٓمري ذم طمريم٤مت اإلقمراب هلذه  ًّ وظمٚمص ومٞمف إمم أن اًمٕمرب ىمد اٟمتٔمؿ طم

وؾمٛمك ُمرشم٦ٌم اًم٘مقة . اًمٗمّٕم٤مًمٞم٦م قمغم صمالث ُمراشم٥م هل اًم٘مقة واًمتقؾمط واًمريمقد

، صمؿ وزع احلريم٤مت "اًمٗمْمٚم٦م"، وُمرشم٦ٌم اًمريمقد "اًمقؾمٞمط"وُمرشم٦ٌم اًمتقؾمط "اًمٕمٛمدة"

٤ًٌم هل٤م، ومجٕمؾ اًمْمٛم٦م ًمٚمٕمٛمدة، واًمٙمًـرة ًمٚمقؾمٞمط، واًمٗمتح٦م  قمٚمٞمٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م رآه ُمٜم٤مؾم

ًمٚمٗمْمٚم٦م، صمؿ صٜمػ أسمقاب اًمٜمحق سمحًٌٝم٤م ذم صمالصم٦م أسمقاب وم٘مط، اًمٕمٛمدة ًمٚمٛمرومققم٤مت 

 .()يم٤موم٦م، واًمقؾمٞمط ًمٚمٛمجرورات،  واًمٗمْمٚم٦م ًمٚمٛمٜمّمقسم٤مت

 ىمد طم٤مول "اًمٗمّٕم٤مًمٞم٦م"وُمـ ظمالل هذيـ اعمٌدأيـ يتْمح أن ص٤مطم٥م ٟمٔمري٦م 

ضم٤مهًدا ُم٤م اؾمتٓم٤مع، رسمط شمقزيع احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م سمدٓٓت يم٤مٟم٧م ُمّمقهم٦م ذم أذه٤من 

اًمٕمرب سمٗمٕمؾ سمٞمئتٝمؿ اًمتل قم٤مؿمقا هب٤م، شمتٗمؼ ورهمٌتٝمؿ ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م 

أو اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م ذم اًمّمٞمغ اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وقمـ ُمدى اعمِم٤مريم٦م ذم أداء هذه اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت ذم إؾمامء 
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 .()اعمٕمرسم٦م

٤مر ٟمٔمرّيتف سم٤مإلؿم٤مرة إمم أن ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م شمٔمٝمر سمقوقح  ًّ وظمتؿ حمٛمد اًمٙم

أيمؼم ذم جم٤مل إقمراب إؾمامء اعمٌٜمٞم٦م اًمتل ٓ شمٔمٝمر قمغم أواظمره٤م قمالُم٤مت اإلقمراب، إذ 

ا أو  ُيٙمتٗمك ذم إقمراهب٤م سمٌٞم٤من أهن٤م قمٛمدة أو وؾمٞمط أو ومْمٚم٦م، ًمٞمٕمرف طمٙمٛمٝم٤م رومًٕم٤م أو ضمرًّ

٤ًٌم، يمام شمٕمرب إؾمامء اعم٘مّمقرة وطم٤مًمت٤م اًمرومع واجلر ًمألؾمامء اعمٜم٘مقص٦م سمٜمٗمس  ٟمّم

اًمٓمري٘م٦م، وسمذًمؽ يزول اًمٗم٤مرق سملم اإلقمراب اًمت٘مديري واإلقمراب اعمحكم، وشمتح٘مؼ 

 .أُمٜمٞم٦م سمٕمض أصح٤مب حم٤موٓت إصالح اًمٜمحق ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ذم ذًمؽ

ُؿ ٟمٔمريتف سم٤مًمٗمّٕم٤مًمٞم٦م، مل يٌلم ُم٤مهّٞم٦م هذه  ًِ ومم٤م جيدر ذيمره أن حمٛمد اًمٙم٤ًمر وهق َي

اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م،ويٌدو زم أٟمف يٕمٜمل هب٤م شمٗم٤موت درضم٦م إمهٞم٦م ذم دًٓم٦م احلريم٤مت 

اإلقمراسمٞم٦م، ُمـ ظمالل ُم٘م٤مرٟمتف دٓئٚمٝم٤م سمام يٜم٤مفمره٤م ُمـ قمٜم٤مس سمٞم٧م اًمِمٕمر اًمٕمريب 

، وم٤مًمٕمٛمقد أهؿ قمٜمّمـر ذم اخلٞمٛم٦م، وٓ شم٘مقم إٓ سمف، ويمذًمؽ هل اًمْمٛم٦م (اخلٞمٛم٦م)

، واًمقشمد أىمؾ أمّهٞم٦م، ويمذًمؽ هل اًمٙمًـرة، صمؿ ُم٤م يٙمٛمؾ سمٞم٧م (اًمٕمٛمد)ًمٚمٛمرومققم٤مت 

ٕمر مم٤م يٛمٙمـ أن يًتٖمٜمك قمٜمف ويمذًمؽ هل اًمٗمتح٦م  . اًمِمَّ

ومم٤م أضمدين ُمْمٓمًرا ًمذيمره طمقل اًمٙمت٤مب، هذه اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اعمتٙمٚمٗم٦م اًمتل 

، واؾمتدقم٤مؤه٤م ًمتٙمقن ُمقضمٝم٦م إمم قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ همػم ()سمدت واوح٦م قمٜمد ُم١مًمِّٗمف

اجلٜمس اًمٕمريب، سمتٝمٛم٦م إوم٤ًمد اًمٜمحق اًمٕمريب سمٗمٙمرهؿ إقمجٛمل طملم اٟمدجمقا ذم اًمٕمرب 

سم٢مؾمالُمٝمؿ، وإهمٗم٤مل ُم٤م ظمدُمقا سمف ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وسمٕمْمٝمؿ ُمـ اًم٘مّراء واًمٕم٤مروملم 
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سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وطمدي٨م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدقمقى ختٚمٞمص اًمٜمحق اًمٕمريب 

ُمـ آصم٤مر اعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين أُمر اظمت٤مره اعم١مًمػ ًمٞمٙمقن ُمٜمٓمٚمً٘م٤م ًمٚم٘مقل سمٜمٔمريتف اًمتل شمدقمق إمم 

، وهذا رأيف، وًمٙمـ ٓ يّمح أن ٟم٘مقل إن ه١مٓء اًمٜمح٤مة سم٤مومؽماض أهنؿ "شمٕمري٥م اًمٜمحق"

- يمام يرى اعم١مًمػ -ؾمٛمحقا سمتٓمٌٞمؼ ىمقاٟملم اعمٜمٓمؼ ذم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمًٝم٤م 

أصح٤مب ومٙمر أقمجٛمل ُمٕم٤مٍد ًمٚمٕمرسمٞم٦م وأهٚمٝم٤م، ومٝمؿ ًمٞمًقا يمؾ ُمـ اقمتٜمك سم٤مًمٜمحق وأًّمػ 

ومٞمف ذم قمّمـرهؿ، وم٘مد ؿم٤مريمٝمؿ همػمهؿ ُمـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ظم٤مًميص إصقل يمام ذيمر هق 

... ": سمٜمٗمًف قمـ اخلٚمٞمؾ، وأرى أٟمف مل يقومؼ أسمًدا قمٜمدُم٤م ىم٤مل ذم ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب ُم٤م ٟمّّمف

 ي٤ًمقمد قمغم طمؾ سمٕمض اًمٕم٘مد اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م "ُمٗمت٤مطًم٤م"أُماًل أن أصقغ ُمـ ُم٤مدهت٤م اًمًٌٞمٓم٦م 

ًمٕمؾ ومتحف ذم اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م أو اًمٌٕمٞمد يًٝمؾ اًمدظمقل إمم ُم٤م وراء ، اًمٗمٙمر إقمجٛمل

أؾمقار دوًم٦م اًمٜمحق إقمجٛمٞم٦م، متٝمٞمًدا إلطمداث اٟم٘مالب ضمذري ومٞمٝم٤م، ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي٘مٞمؿ 

، وصحٞمح أٟمف ( )"..قمغم أٟم٘م٤موٝم٤م دوًم٦م طمديث٦م ًمٚمٜمحق قمرسمٞم٦م ذم ؿمٙمٚمٝم٤م وُمْمٛمقهن٤م 

ًمإلٟم٤ًمن أن يٕمتّز سم٘مقُمٞمتف ومٞمام هق طمؼ، ًمٙمـ ًمٞمس ًمف ذم اعم٘م٤مسمؾ يمذًمؽ ُمّم٤مدرة طم٘مقق 

 .أظمريـ وإٟمج٤مزاهتؿ

 : متام حسان

شمتٜم٤مرم ُمع  (ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي)رأى مت٤مم طم٤ًمن أن ومٙمرة اًمٕمٛمؾ اًمٜمحقي 

اًمتٗمٙمػم اعمٜمٝمجل اعمًت٘مٞمؿ، ٕن اًمٙمٚمامت ًمٞم٧ًم ذات ىمدرة شم٠مصمػمي٦م متٙمٜمٝم٤م ُمـ إطمداث 

 . ()شمٖمػّم ذم أوو٤مع يمٚمامت أظمرى
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ووصػ اهتامم اًمٜمح٤مة هب٤م وسمٜم٤مء ىمقاقمد ٟمحِقهؿ يمٚمِّف قمٚمٞمٝم٤م سم٠مٟمف قمٛمؾ يتًؿ 

ٓ ئمٝمر  (احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م)سم٤مًمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م وقمدم اًمتٛمحٞمص: ٕن أصمر اًمٕمٛمؾ 

إٓ قمغم اعمٕمرسم٤مت، وهل أىمّؾ سمٙمثػم ضمًدا ُمـ جمٛمقع ُم٤م يٛمٙمـ وروده ذم اًمًٞم٤مق ُمـ 

اًمٙمٚمامت، ومٝمٜم٤مك اإلقمراب سم٤محلذف، واإلقمراب اعم٘مدر ًمٚمتٕمذر أو ٓؿمتٖم٤مل اعمحؾ، 

وهٜم٤مك اعمحؾ اإلقمرايب ًمٚمٛمٌٜمٞم٤مت، واعمحؾ اإلقمرايب ًمٚمجٛمؾ، ويمؾ هذه اإلقمراسم٤مت ٓ 

شمتؿ سمقاؾمٓم٦م احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م اًمٔم٤مهرة، وًمق اومؽمض أن يمؾ اإلقمراسم٤مت مت٧م قمغم 

أؾم٤مس احلريم٦م اًمٔم٤مهرة ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك إقمراب شم٘مديري أو حمكم، ومٝمٜم٤مك صٕمقسم٦م أظمرى 

شمتٛمثؾ ذم دًٓم٦م احلريم٦م اًمقاطمدة قمغم أيمثر ُمـ سم٤مب واطمد، وهق ُم٤م جيٕمؾ دًٓمتٝم٤م 

، وذًمؽ مم٤م دقم٤مه إمم اًم٘مقل سمٗمٙمرة شمْم٤مومر ()سمٛمٗمرده٤م قمغم اًم٤ٌمب اًمقاطمد ُمقوع ًمٌس

 .اًم٘مرائـ سمدياًل قمـ ومٙمرة اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ

٤من إمم إجي٤مد  ًّ ويٛمٙمـ أن ٟمجٛمؾ اًمدواومع اًمتل يم٤من هل٤م أصمر ذم شمقضمٞمف ومٙمر مت٤مم طم

 :سمديؾ ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

شم٠مصمره سم٤معمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م: اًمذي يرى أن قمغم اًم٤ٌمطم٨م - 

اًمٚمٖمقي أن يٜمٔمر إمم اًمٚمٖم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمًٚمًٙم٤م اضمتامقمًٞم٤م جيري ذم ٟمامذج ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ إداء، 

وأن اعمجتٛمع هق اًمذي حيدد هذه اًمٜمامذج سمٓمريؼ اًمٕمرف، ىم٤مًسا دراؾمتف هل٤م قمغم 

، وهق ُم٤م طمدا سمف إمم رومض ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ وُم٤م يٜمت٩م ()اعمالطمٔم٦م واًمقصػ واًمتًجٞمؾ

احل٘مٞم٘م٦م أن ٓ ": قمٜمٝم٤م ُمـ شم٠مويؾ وشم٘مدير وىمقل سم٤مإلقمراب اعمحكم واًمت٘مديري سم٘مقًمف
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قم٤مُمؾ، إن ووع اًمٚمٖم٦م جيٕمٚمٝم٤م ُمٜمٔمٛم٦م ُمـ إضمٝمزة، ويمؾ ضمٝم٤مز ُمٜمٝم٤م ُمتٙم٤مُمؾ ُمع 

إضمٝمزة إظمرى، ويتٙمقن ُمـ قمدد ُمـ اًمٓمرق اًمؽميمٞمٌٞم٦م اًمٕمرومٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمٕم٤مين 

اًمٚمٖمقي٦م، ومٙمؾ ـمري٘م٦م شمريمٞمٌٞم٦م ُمٜمٝم٤م شمتجف إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اًمقفمٞمٗمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م، 

وم٢مذا يم٤من اًمٗم٤مقمؾ ُمرومققًم٤م ذم اًمٜمحق ومألن اًمٕمرف رسمط سملم ومٙمريت اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واًمرومع دوٟمام 

ؾم٥ٌم ُمٜمٓم٘مل واوح، ويم٤من ُمـ اجل٤مئز ضمًدا أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمّمقسًم٤م واعمٗمٕمقل 

 .()"ُمرومققًم٤م، ًمق أن اعمّم٤مدوم٦م اًمٕمرومٞم٦م مل دمر قمغم اًمٜمحق اًمذي ضمرت قمٚمٞمف

 ًمتٙمقن "شمْم٤مومر اًم٘مرآئـ"وسملّم مت٤ّمم أصمر اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل قمٚمٞمف ذم شم٘مديٛمف ًمٗمٙمرة 

ًم٘مد أقمٓمك اًمٜمح٤مة اًمٕمرب ": ُمٖمٜمٞم٦م قمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم ؾمٞم٤مق شمقوٞمحٝم٤م وم٘م٤مل

٤ًٌم ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م قمٔمٞماًم، أمجؾ ذيمر  (وهل اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م)إلطمدى هذه اًم٘مرائـ  ٟمّمٞم

اًم٘مرائـ إظمرى، ومٌدا اًمٜمحق اًمٕمريب ويم٠مٟمف إقمراب ظم٤مًمص، وىم٤مُم٧م قمغم اإلقمراب 

ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي اًمتل رأى ومٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة ىمّٛم٦م ٟمٔمريتٝمؿ، ويراه٤م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل 

 .()"..اعمٕم٤مس أيمؼم ظمدقم٦م ضم٤مزت قمغم ذيم٤مء اًمٜمّح٤مة اًمٕمرب قمغم ُمّر اًمٕمّمقر

مل يٙمـ أيمثر ُمـ "أن اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي وُم٤م أصمػم طمقًمف ُمـ وّج٦م قمٜمد اًمٜمح٤مة - 

ُم٤ٌمًمٖم٦م أدى إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر اًمًٓمحل واخلْمقع ًمت٘مٚمٞمد اًمًٚمػ، وإظمذ سم٠مىمقاهلؿ قمغم 

اًمٕمالُم٦م )، ٕٟمف ٓ يتجف ذم إيْم٤مح اعمٕمٜمك اًمٜمحقي إٓ إمم ىمريٜم٦م ًمٗمٔمٞم٦م واطمدة ( )"قماّلهت٤م

، وٓ يٛمٙمـ ًمٔم٤مهرة واطمدة أن شمدل سمٛمٗمرده٤م قمغم ُمٕمٜمك سمٕمٞمٜمف، وًمق طمدث (اإلقمراسمٞم٦م
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ذًمؽ ًمٙم٤من قمدد اًم٘مرائـ سمٕمدد اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م، وهق أُمر يتٜم٤مرم ُمع ُمٌدأ شمٕمدد اعمٕم٤مين 

يمام أن اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م ذاهت٤م، ٓ شمٙمِمػ قمـ دًٓم٦م .()اًمقفمٞمٗمٞم٦م ًمٚمٛمٌٜمك اًمقاطمد

اعم٘مّمقر واعمٜم٘مقص واعمٌٜمٞم٤مت واجلٛمٚم٦م ذات اعمحؾ إٓ ُمـ ظمالل اعمٕم٤مىم٦ٌم ذم اعمقىمع 

سم٤مومؽماض أن يمؾ قمٜمّمـر ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مس حيتؾ ُمقىمًٕم٤م ًمق اطمتٚمف اؾمؿ ُمٕمرب صحٞمح 

وهٙمذا "أظمر ٓؾمتحؼ أن يرومع سم٤مًمٕمالُم٦م أو يٜمّم٥م أو جير أو جيزم سمح٥ًم اعمقىمع، 

شمٙمقن اعمٕم٤مىم٦ٌم ٟمّمػ ىمريٜم٦م اإلقمراب ومال يًتٕم٤من هٜم٤م سمدًٓم٦م اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م، ومٝمؾ 

 .()"شمّمٚمح ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي ًمتٗمًػم اإلقمراب ذم يمؾ صقره؟

أٟمف مل ي٠مت أطمد ُمـ اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء أو اعمحدصملم، ممـ اٟمت٘مد اًم٘مقل سمٗمٙمرة اًمٕم٤مُمؾ، - 

سمتٗمًػم ُم٘مٌقل ٓظمتالف اًمٕمالُم٤مت اإلقمراسمٞم٦م سم٤مظمتالف اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م، وم٤مًم٘مقل سم٠من 

اًمٕم٤مُمؾ هق اعمتٙمٚمؿ يمام قمٜمد اسمـ ُمْم٤مء جيٕمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م أُمًرا ومردًي٤م ويٜمٗمل قمٜمٝم٤م اًمٓم٤مسمع اًمٕمرذم 

آضمتامقمل اًمذي هق أظمّص ظمّم٤مئّمٝم٤م، واًم٘مقل سم٠من احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م ذات ُمٕم٤مٍن 

حمددة يم٤مٍف ذم ومٝمؿ اإلقمراب اًمّمحٞمح يمام قمٜمد إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ومٝمؿ ُمٌٝمؿ ىم٤مس، ٕن 

اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ًمٞم٧ًم أيمثر ُمـ واطمدة ُمـ ىمرائـ يمثػمة يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؿ 

 .()اإلقمراب اًمّمحٞمح، وُمثٚمٝم٤م ذم ذًمؽ ُمٕمٜمك اإلؾمٜم٤مد اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف

شم٠مصمره سمٗمٙمرة اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ٟمٔمري٦م اًمٜمٔمؿ قمٜمد قمٌداًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ذم يمت٤مسمف - 

 إٟمِم٤مء اًمٕمالىم٤مت سملم "سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ"، طمٞم٨م رأى أن قمٌداًم٘م٤مهر ي٘مّمد "دٓئؾ اإلقمج٤مز"
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، وهق ُم٤م يٕمٜمل ()اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م سمقاؾمٓم٦م ُم٤م يًٛمك سم٤مًم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م واحل٤مًمٞم٦م

أن اًمتٕمٚمٞمؼ هق اًمٗمٙمرة "، - يمام ي٘مقل- ذم رأيف، وذم رأي قمٌداًم٘م٤مهر قمغم أىمقى اطمتامل

اعمريمزي٦م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، وأن ومٝمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم وضمٝمف يم٤مف وطمده ًمٚم٘مْم٤مء قمغم ظمراوم٦م 

اًمٕمٛمؾ اًمٜمحقي واًمٕمقاُمؾ اًمٜمحقي٦م، ٕن اًمتٕمٚمٞمؼ حيدد سمقاؾمٓم٦م اًم٘مرائـ ُمٕم٤مين إسمقاب 

ـر اًمٕمالىم٤مت سمٞمٜمٝم٤م قمغم صقرة أورم وأومْمؾ وأيمثر ٟمٗمًٕم٤م ذم اًمتحٚمٞمؾ  ًّ ذم اًمًٞم٤مق ويٗم

 .()"اًمٚمٖمقي هلذه اعمٕم٤مين اًمقفمٞمٗمٞم٦م اًمٜمحقي٦م

٤من أن ُمـ وم٤مئدة اًم٘مقل سمٗمٙمرة شمْم٤مومر اًم٘مرائـ ذم آؾمتدٓل  ًّ وىمد ذيمر مت٤مم طم

ًٓ ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ: أهن٤م شمٜمٗمل قمـ اًمٜمحق اًمٕمريب يمؾ شمٗمًػم  قمغم اعمٕمٜمك اًمٜمحقي سمد

 أو ذاك، "اًمٕمٛمؾ"فمٜمّل أو ُمٜمٓم٘مل ًمٔمقاهر اًمًٞم٤مق، ويمؾ ضمدل طمقل ُمٜمٓم٘مٞم٦م هذا 

وأص٤مًم٦م سمٕمض اًمٙمٚمامت ذم اًمٕمٛمؾ وومرقمٞم٦م اًمٙمٚمامت إظمرى، وىمقة اًمٕم٤مُمؾ أو وٕمٗمف، 

 .()أو شمٕمٚمٞمٚمف أو شم٠مويٚمف، وهق مم٤م ازدمح٧م سمف يمت٥م اًمٜمحق دون وم٤مئدة شمرضمك ُمٜمف

 :()ؾؽرة تضاؾر افؼرائـ

 اًمتل "ُمـ ومٙمرة اًمتٕمٚمٞمؼ"يٜمٓمٚمؼ مت٤مم طم٤ًمن ذم ىمقًمف سمٗمٙمرة شمْم٤مومر اًم٘مرائـ 

 قمّده٤م اًمٗمٙمرة اعمريمزي٦م ذم اًمٜمحـق اًمٕمـريب ، واًمتٕمٚمٞمؼ قمـٜمده ُمتٕمٚمـؼ سم٠مُمـريـ مه٤م اًم٘مرائـ 
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 .()اعم٘م٤مًمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واًم٘مرائـ اعم٘م٤مًمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م

وهذه اًم٘مرائـ هل اًمتل يتؿ ُمـ ظمالل شمراسمٓمٝم٤م سمٌٕمْمٝم٤م ُمٕمروم٦م اعمٕمٜمك اًمقفمٞمٗمل 

، واًمذي يٙمّقن ُمع (...اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م يم٤مًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واعمٗمٕمقًمٞم٦م واإلو٤موم٦م)اًمٜمحقي 

اًمٔمرف )، واعم٘م٤مُمل (ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م اعمٗمردة يمام ذم اعمٕم٤مضمؿ)اعمٕمجٛمل : اعمٕمٜمٞملم

 .()، ُم٤م يٕمرف سم٤معمٕمٜمك اًمدٓزم(آضمتامقمل اًمذي ىمٞمؾ ومٞمف اًمٜمص

وسملم مت٤ّمم اًم٘مرائـ اعم٘م٤مًمٞم٦م سمٜمققمٞمٝم٤م اعمٕمٜمقي٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م، ومذيمر أن اًم٘مرائـ اعمٕمٜمقي٦م 

، ذم طملم شمِمٛمؾ ()اإلؾمٜم٤مد، واًمتخّمٞمص، واًمٜم٦ًٌم، واًمتٌٕمٞم٦م، واعمخ٤مًمٗم٦م: شمِمٛمؾ

اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م، واًمرشم٦ٌم، واًمّمٞمٖم٦م، واعمٓم٤مسم٘م٦م، واًمرسمط، واًمتْم٤مم، : اًم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م

وإداة، واًمتٜمٖمٞمؿ، وًمٙمؾ ُمـ هذه اًم٘مرائـ قمالىم٤مت ؾمٞم٤مىمٞم٦م صٖمرى أو يمؼمى سمح٥ًم 

، ويتؿ يمؾ ومٝمؿ ًمٚم٘مريٜم٦م ُمٕمٜمقي٦م يم٤مٟم٧م أو ًمٗمٔمٞم٦م ذم طمدود ُم٤م ()اًم٘مًؿ اًمذي هل ُمٜمف

 .()شمًٛمح سمف ٟمٛمٓمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

وًمتحديد اعمٕمٜمك اًمٜمحقي يٜمٌٖمل أن يٜمٔمر إمم مجٞمع هذه اًم٘مرائـ، ٓ إمم اًمٕمالُم٦م 

ًمتقزع "اإلقمراسمٞم٦م وطمده٤م يمام يم٤من اًم٘مقل ذم ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ، وًمذًمؽ شم٠ميت ومٙمرة اًم٘مرائـ 

اهتامُمٝم٤م سم٤مًم٘مًٓم٤مس سملم ىمرائـ اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٜمحقي ُمٕمٜمقهّي٤م وًمٗمٔمّٞمٝم٤م وٓ شمٕمٓمل ًمٚمٕمالُم٦م 

اإلقمراسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م أيمثر مم٤م شمٕمٓمٞمف ّٕي٦م ىمريٜم٦م أظمرى ُمـ آهتامم، وم٤مًم٘مرائـ يمٚمٝم٤م ُمًئقًم٦م 
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قمـ أُمـ اًمٚمٌس وقمـ ووقح اعمٕمٜمك، وٓ شمًتٕمٛمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م سمٛمٗمرده٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم 

 .()"ُمٕمٜمك ُم٤م، وإٟمام دمتٛمع اًم٘مرائـ ُمتْم٤مومرة ًمتدل قمغم اعمٕمٜمك اًمٜمحقي وشمٜمتجف

ًٓ قمغم ذًمؽ، ومذيمر أٟمف إذا ـمٚم٥م إًمٞمٜم٤م ُمثاًل أن ٟمٕمرب مجٚم٦م ُمثؾ : ورضب ُمث٤م

ومقضمدٟم٤مه٤م ىمد ضم٤مءت قمغم صٞمٖم٦م  (رضب) ٟمٔمرٟم٤م ذم اًمٙمٚمٛم٦م إومم "رضب زيد قمٛمًرا"

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن هذه اًمّمٞمٖم٦م شمدل قمغم اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م صقرهت٤م أو  (وَمَٕمؾ)

ومٝمل شمٜمدرج حت٧م ىمًؿ أيمؼم ُمـ سملم أىم٤ًمم  (َيْٗمَٕمُؾ واوْمَٕمؾ)ُمـ طمٞم٨م وىمقومٝم٤م سم٢مزاء 

صمؿ ٟمٜمٔمر . "رضب ومٕمؾ ُم٤مض": وُمـ هٜم٤م ٟم٤ٌمدر إمم اًم٘مقل سم٠من. "اًمٗمٕمؾ"اًمٙمٚمؿ يًٛمك 

 :سمٕمد ذًمؽ ذم زيد ومٜمالطمظ ُم٤م ي٠ميت

 (ىمريٜم٦م اًمّمٞمٖم٦م) أٟمف يٜمتٛمل إمم ُمٌٜمك آؾمؿ                               .1

 (ىمريٜم٦م اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م)أٟمف ُمرومقع                      .2

 (ىمريٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ)أن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض هل قمالىم٦م اإلؾمٜم٤مد   .3

 (ىمريٜم٦م اًمرشم٦ٌم)أٟمف يٜمتٛمل إمم رشم٦ٌم اًمت٠مظمر                     .4

 (ىمريٜم٦م اًمرشم٦ٌم) أن شم٠مظمره قمـ اًمٗمٕمؾ رشم٦ٌم حمٗمقفم٦م         .5

 (ىمريٜم٦م اًمّمٞمٖم٦م) أن اًمٗمٕمؾ ُمٕمف ُمٌٜمك ًمٚمٛمٕمٚمقم                   .6

 (وهذا إؾمٜم٤مده ُمع آؾمؿ اًمٔم٤مهر دائاًم )أن اًمٗمٕمؾ ُمٕمف ُمًٜمد إمم اعمٗمرد اًمٖم٤مئ٥م  .7

صمؿ .  هق اًمٗم٤مقمؾ"زيد"وسم٥ًٌم يمؾ هذه اًم٘مرائـ ٟمّمؾ إمم أن  (ىمريٜم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م)

 . وٟمالطمظ"قمٛمًرا"ٟمٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ ذم 

 (ىمريٜم٦م اًمّمٞمٖم٦م) أٟمف يٜمتٛمل إمم ُمٌٜمك آؾمؿ                          .1
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 (ىمريٜم٦م اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م) أٟمف ُمٜمّمقب                   .2

 (ىمريٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ) أن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمٗمٕمؾ هل قمالىم٦م اًمتٕمدي٦م           .3

 (ىمريٜم٦م اًمرشم٦ٌم)أن رشمٌتف ُمـ يمؾ ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ هل رشمٌف اًمت٠مظمر    .4

   (ىمريٜم٦م اًمرشم٦ٌم) أن هذه اًمرشم٦ٌم همػم حمٗمقفم٦م                                           .5

 .()وسم٥ًٌم هذه اًم٘مرائـ ٟم٤ًمرع إمم اًم٘مقل سم٠من قمٛمًرا ُمٗمٕمقل سمف

وأؿم٤مر إمم أن سمٕمض اًم٘مرائـ ىمد يٖمٜمل قمـ سمٕمض قمٜمد أُمـ اًمٚمٌس، وُمّثؾ قمغم 

 .()ذًمؽ ذم سمٕمض اًم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م يم٤مًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م وهمػمه٤م

وسملّم أن ُمـ ُمٞمزة حتٚمٞمؾ اًمٜمص سمح٥ًم ىمرائـ اًمتٕمٚمٞمؼ جمتٛمٕم٦م، أٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع 

سمقاؾمٓمتف ُمٕمروم٦م اًمٕمالىم٦م سملم يمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء اًمًٞم٤مق وسملم إضمزاء إظمرى، ُمـ 

 .()طمٞم٨م اعمٕمٜمك وُمـ طمٞم٨م اعمٌٜمك ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف

وأو٤مف أن اًم٘مقل سم٤مًم٘مرائـ واظمتٞم٤مره سمدياًل ًمٚم٘مقل سم٤مًمٕمقاُمؾ، ؾمٞمجٕمٚمٜم٤م ٟمٙمتٗمل 

ذم حتٚمٞمؾ اًمٙمٚمامت اعمٕمرسم٦م سم٘مقًمٜم٤م ُمرومقع أو ُمٜمّمقب أو جمرور أو جمزوم وم٘مط، دون 

ُمرومقع )، أن ٟم٘مقل ُمثاًل -إذا أردٟم٤م-، سمؾ يٛمٙمٜمٜم٤م ..ىمقًمٜم٤م ُمرومقع سمٙمذا أو ُمٜمّمقب سمٙمذا 

 .()وهٚمؿ ضمًرا( ُمٜمّمقب قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م)و (قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م

٤من ًمٚم٘مرائـ ذم يمت٤مسمف  ًّ اخلالص٦م "ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن شم٘مًٞمؿ مت٤مم طم

اًمٚمٖم٦م " ىمد اظمتٚمػ قمـ اًمت٘مًٞمؿ اًمذي ذيمره قمٜمد قمرض ومٙمرشمف ذم يمت٤مسمف "اًمٜمحقي٦م

، إذ صٜمٗمٝم٤م قمغم أؾم٤مس ُمقوققمل، ٓ سمح٥ًم يمقهن٤م ًمٗمٔمٞم٦م أو "اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م وُمٌٜم٤مه٤م
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.      ىمرائـ صقشمٞم٦م وهل قمالُم٦م اإلقمراب (1: ُمٕمٜمقي٦م، ومج٤مءت قمغم مخ٦ًم أىم٤ًمم هل

إدوات وطمروف اعمٕم٤مين، واًمٌٜمٞم٦م : ىمرائـ سومٞم٦م، وشمتٛمثؾ ذم ٟمققملم مه٤م (2

ىمرائـ طم٤مًمٞم٦م  (4. ىمرائـ ؾمٞم٤مىمٞم٦م، وهل اًمتل شمٕمٜمك سمدًٓم٦م ؾمٞم٤مق اًمٚمٗمظ (3. (اًمّمٞمٖم٦م)

اًمتْم٤مم : ىمرائـ ٟمحقي٦م، وشمتٗمرع إمم صمالث ىمرائـ أؾم٤مؾمٞم٦م هل(5. (دًٓم٦م اعمقىمػ)

آؾمٜم٤مد : وهبذا اًمت٘مًٞمؿ اؾمتٖمٜمك مت٤مم قمـ صمالث ىمرائـ ُمٕمٜمقي٦م هل. واًمرسمط واًمرشم٦ٌم

 . ()واًمتخّمٞمص واًمتٌٕمٞم٦م

ًٓ أيمثر ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مهت٤م قمٜمد اًمٚمٖمقيلم "شمْم٤مومر اًم٘مرائـ"      وايمت٧ًٌم ومٙمرة   ىمٌق

هل اًمٗمٙمرة - ومٞمام أرى-وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مرائـ ": اعمحدصملم، وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م قمٌداهل٤مدي اًمٗمْمكم

٤من : اًمتل شمتٛمِمك وـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمٔم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م، واحلؼ ي٘م٤مل ًّ أن اًمديمتقر طم

، صمؿ قمرض ()"أوٓه٤م ُمـ آهتامم ذم سمحثٝم٤م ودراؾمتٝم٤م سم٤مًم٘مدر اًمذي شمتٓمٚمٌف وشمًتح٘مف

سمٕمد شمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ اًمزوائد اًمّمٜم٤مقمٞم٦م -هل٤م صم٤مٟمٞم٦م ودقم٤م إمم أن يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ُمع ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ 

ذم حتديد إقمراب اًمٙمٚمٛم٦م وسمٞم٤من وفمٞمٗمتٝم٤م اًمٜمحقي٦م ذم - اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمت٘مدير أو اإلقمراب

وأصمٜمك حمٛمد مح٤مؾم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م، ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ٟمٔمري٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م، وأن . ()اًمٙمالم

دراؾم٦م اًمٜمحق ذم إـم٤مره٤م شمٖمٜمل قمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي وُم٤م ضمّره ُمـ ُمِمٙمالت ذم 

ػ ذم اًمت٠مويؾ ًّ  .()اًمٜمحق اًمٕمريب، يم٤مًمتٙمٚمػ ذم اًمت٘مدير واًمتٕم

ورأى حمٛمد حمٛمد يقٟمس قمكم أهن٤م أىمرب أراء اؾمتٜم٤مًدا إمم اعمقوققمٞم٦م، وأيمثره٤م 
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 .()اقمتامًدا قمغم اعمٜمٝمجٞم٦م واًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

يّمٚمح ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م "وذيمر قمٌداًمّمٌقر ؿم٤مهلم أن اًم٘مقل سم٤مًم٘مرائـ اًمٜمحقي٦م 

ـر اًمتٖمػمات اإلقمراسمٞم٦م، وًمٙمٜمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م صٕم٥م اًمتٜم٤مول  ًّ اًمٜمٔمري٦م أن يٗم

 .()"قمًػم اًمتٓمٌٞمؼ

وأطم٥ّم ىمٌؾ أن أٟمت٘مؾ قمـ ومٙمرة شمْم٤مومر اًم٘مرائـ أن أذيمر أُمريـ ٓطمٔمتٝمام ُمـ 

 : مه٤م"اخلالص٦م اًمٜمحقي٦م"ظمالل يمت٤مب 

٤من ومٞمف ضمدوى شمٗمًػم فم٤مهرة اإلقمراب سمٗمٙمرة اًمٕمٛمؾ -  ًّ إصم٤ٌمت مت٤مم طم

اًمٜمحقي، وهق ُم٤م يٛمثؾ رضمققًم٤م قمـ يمثػم مم٤م وصػ سمف ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ُمـ ىمٌؾ، وم٘مد ىم٤مل 

همػم .. ًم٘مد أٟمِم٠م اًمٜمح٤مة ًمإلقمراب ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي ": حت٧م قمٜمقان ىمريٜم٦م اإلقمراب

أن ومٙمرة اًمٕمٛمؾ اًمٜمحقي قمغم ضمدواه٤م ذم شمٗمًػم فم٤مهرة اإلقمراب شمتٜم٤مرم ُمع اًمتٗمٙمػم 

ٓ - ذم ٟمٔمره- ، ومٝمق يث٧ٌم ضمدواه٤م وإن اؾمتدرك قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م ( )"...اعمٜمٝمجل اعمًت٘مٞمؿ

 .شمتامؿمك ُمع اًمتٗمٙمػم اعمٜمٝمجل اًمًٚمٞمؿ 

٤من -  ًّ اًم٘مقل سم٤مإلقمراب اًمت٘مديري واعمحكم - يمام أًمٖمك همػمه-مل يٚمغ مت٤مم طم

 "اخلالص٦م اًمٜمحقي٦م"وسمٕمض إسمقاب اًمٜمحقي٦م ُمثؾ سم٤ميب اًمتٜم٤مزع وآؿمتٖم٤مل، وقمٛمٚمف ذم 

ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ، وم٢مٟمف ذم صقرشمف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م يمت٤مب ٓ خي٤مًمػ ذم ىمقاقمده ىمقاقمد اًمٜمح٤مة 

اعمٕمرووم٦م، إٓ أهن٤م ُمٓمّٕمٛم٦م شمٗمًػمًي٤م سم٤مًم٘مرائـ اًمتل ارشمْم٤مه٤م ُمٝمٛم٦م ًمٙمِمػ اعمٕمٜمك 
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اًمٜمحقي، وُمرشّم٦ٌم سمؽمشمٞم٥م ارشمْم٤مه وومً٘م٤م ًمٌٕمض رؤاه، وىمد ضمٕمٚمف شمٓمٌٞم٘م٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم ًمٗمٙمرشمف 

 .()اؾمتج٤مسم٦م عمـ ـم٤مًمٌف سمذًمؽ ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمٕم٤مسيـ

 :خؾقؾ ظّميره

يرى ظمٚمٞمؾ قماميره أن رهم٦ٌم اًمٜمح٤مة ذم شمؼمير احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م قمغم أواظمر 

اًمٙمٚمامت وومؼ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي ىمد سومتٝمؿ قمـ اعمٕمٜمك واًمٌح٨م ومٞمف، إمم آهتامم 

ٓسمد ًمٙمؾ ُمٕمٛمقل ُمـ قم٤مُمؾ ًمٗمٔمل أو "سم٤معمٌٜمك وشمٓمٌٞمؼ ىم٤مقمدشمف اًمتل شم٘متْمـل سم٠مٟمف 

، وهذا أوم٣م هبؿ إمم اإلهاف ذم شمتٌع اًمٕم٤مُمؾ واًمٌح٨م قمـ أصمره، وشَمَٓمٚم٥ُّم "ُمٕمٜمقي

ذم طملم يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمٔمروا إمم احلريم٦م "اًم٘مقل ومٞمف سم٤مًمت٠مويؾ واًمت٘مدير عم٤م مل ئمٝمر ُمٜمف، 

اإلقمراسمٞم٦م قمغم أهن٤م رُمز ًمتٖمػّم ذم اعمٕمٜمك وًمٞم٧ًم سم٠مصمر، ٕن اعمتٙمٚمؿ قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ إٟمام 

 .()"ي٘مّمد أن يقصؾ إمم اًم٤ًمُمع ُمٕمٜمك سمٕمٞمٜمف، وم٢من ؿم٤مء أن يٖمػم هذا اعمٕمٜمك همػم احلريم٦م

اإلقمراب ومرع "واٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذا اعمٌدأ، آهتامم سم٤معمٕمٜمك وحت٘مٞمؼ ىم٤مقمدة 

-، طم٤مول ظمٚمٞمؾ قماميره أن يقضمد شمٗمًػًما ًمٚمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ داظمٚمٝم٤م "اعمٕمٜمك

يٚمٖمل اًم٘مقل سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ وُم٘متْمٞم٤مشمف ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، ومقضمد - وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل

ذم اًمٜمٔمري٦م اًمتقًمٞمدي٦م اًمتحقيٚمٞم٦م اًمتل أشمك هب٤م شمِمقُمًٙمل، سمٕمض إؾمس اًمتل يٛمٙمـ 

ُمـ ظمالهل٤م وصػ اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م وشمٗمًػمه٤م، وم٠مظمذ هب٤م وأقمٓم٤مه٤م ُمٕمٜمك همػم اعمٕمٜمك 

اًمذي ضمٕمٚمف هل٤م شمِمقُمًٙمل، صمؿ طم٤مول شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمؽمايمٞم٥م اًمٜمحقي٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

                           
 .8: افسابؼ: يـظر  ()

 .160، 159: دم كحق افؾغة وتراـقبفا  ()



 

 

 .()اؾمتٜم٤مًدا قمغم قمٜم٤مس حتقيؾ اعمٕمٜمك ذم اجلٛمٚم٦م، واًمتل ُمـ وٛمٜمٝم٤م احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م

 (وأؾمامه٤م ومٙمرة اًمتحقيؾ)وسملّم أن اًمٜمٔمر إمم اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي هبذه اًمٓمري٘م٦م 

أسمقاب )ٟمجٛمع أـمر اًمؽمايمٞم٥م اجلٛمٚمٞم٦م اعمحّقًم٦م ذم قمدد ُمـ إسمقاب اًمٙمؼمى "يٛمٙمٜمٜم٤م أن 

قمغم أؾم٤مس اعمٕمٜمك وًمٞمس قمغم أؾم٤مس اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ، ومتخرج سمذًمؽ  مجؾ  (اعمٕمٜمك

اًمٜمٗمل ذم سم٤مب، ومجؾ اًمتقيمٞمد ذم سم٤مب، ومجؾ اًمنمط ذم سم٤مب، ومجؾ آؾمتٗمٝم٤مم ذم سم٤مب 

ًٓ ُمـ أن شمٙمقن ُمقزقم٦م قمغم اًمتامصمؾ ذم احلريم٦م ذم ()"وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م إسمقاب...  ، سمد

شمْمؿ أسمقاسًم٤م خمتٚمٗم٦م  (اعمرومققم٤مت واعمٜمّمقسم٤مت واعمجرورات واعمجزوُم٤مت)أىم٤ًمم يمٌػمة 

 .اعمٕم٤مين قمغم ظمالف ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن

وُمـ ظمالل ومٙمرة اًمتحقيؾ اًمتل ٟم٤مدى هب٤م ظمٚمٞمؾ قماميره ًمتٙمقن سمديٚم٦م ًمٜمٔمري٦م 

 :اًمٕم٤مُمؾ يٛمٙمـ أن ٟمًتخٚمص أن أسمرز ُم٤م دومٕمف إمم ذًمؽ هق

أن ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ أدت سم٤مًمٜمح٤مة إمم أن هيتٛمقا سم٤مًمِمٙمؾ أيمثر ُمـ اعمْمٛمقن - 

، وم٤مٟمٍمومقا قمـ حت٘مٞمؼ اعمٕمٜمك ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم٦م إمم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آهتامم سم٤محلريم٦م (اعمٕمٜمك)

اإلقمراسمٞم٦م وإقمٓم٤مء اعمؼمرات، هل٤م وومؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف ومٚمًٗم٦م اًمٕم٤مُمؾ، ومام يم٤من ُمـ اعمٕمٛمقٓت 

ًمٕم٤مُمؾ ُمذيمقر ُرسمط سمف، وإن ضم٤مء قمغم همػم ُم٤م يٕمٛمٚمف اًمٕم٤مُمؾ اطمت٤مًمقا سمٕم٤مُمؾ ُم٘مدر 

وٓ همرض ُمـ هذا اًمت٘مدير أو اًمت٠مويؾ إٓ ..حمذوف، أوحمذوف ٓ جيقز إفمٝم٤مره، 

شمؼمير احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ًمٞمس همػم، ويمثػًما ُم٤م ي١مدي إفمٝم٤مر ذاك اعم٘مدر إمم شمٖمٞمػم ذم اعمٕمٜمك 

اًمذي ىمّمد سمف اًمؽميمٞم٥م، ومٙم٤من اهتامم اًمٜمح٤مة سم٤معمّمٓمٚمح اًمٜمحقي وشمؼمير احلريم٦م أيمثر 
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 .()"ُمـ اهتامُمٝمؿ سم٤معمٕمٜمك

وذيمر أن هذه اعم٤ٌمًمٖم٦م يم٤مٟم٧م أؿمّد سمروًزا قمٜمد ُمت٠مظمري اًمٜمح٤مة، ٕهن٤م يم٤مٟم٧م هدوًم٤م 

يم٤من ُمـ يًتٛمع إًمٞمٝمؿ يٜم٤مىمِمقن اًمٜمحق "ُيًٕمك إًمٞمف، ظمرج سم٤مًمٜمحق قمـ ُم٤ًمره، طمتك 

آٟمذاك ٓ جيد ُم٤م يٕمؼّم سمف إٓ ُم٤م قمؼّم سمف أطمد إقمراب اًمذيـ ىمدُمقا إمم طمٚم٘م٦م أطمد اًمٜمح٤مة 

 .()"ُم٤مزم أرايمؿ شمتحدصمقن ذم ًمٖمتٜم٤م سمٌمء ًمٞمس ُمـ ًمٖمتٜم٤م: وؾمٛمٕمٝمؿ وم٘م٤مل

و يرى أّن مم٤م أؾمٝمؿ ذم آهتامم سم٤مًمِمٙمؾ دون اعمْمٛمقن شم٘مًٞمٛمٝمؿ اجلٛمٚم٦م إمم 

اؾمٛمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م شم٘مًٞماًم ؿمٙمٚمًٞم٤م ٓ يزيد اًم٤ٌمطم٨م إٓ سمٕمًدا قمـ اعمٕمٜمك وشمٙمّٚمًٗم٤م ذم اؾمتٞمٗم٤مء 

 .()أريم٤من اًمٕمٛمؾ

أن اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ ٓ ي٤ًمقمد ذم شمٗمًػم اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م شمٗمًػًما صحٞمًح٤م - 

ًمٞمس قمكم "يقاومؼ ُم٘مت٣م أسمٜمٞمتٝم٤م، وَمَٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ٟمجد اًمٜمح٤مة يٕمرسمقن اًم٤ٌمء ذم مجٚم٦م 

 سم٠مٟمف طمرف زائد، وٓ يقضمد ُمٌٜمك ذم اًمٚمٖم٦م إٓ وًمف ُمٕمٜمك،ويمؾ طمرف ضمر هق "سمٛمجتٝمد

طمرف ضمر أصٞمؾ ذم اًمؽميمٞم٥م اًمذي يٙمقن ومٞمف، وٓ وضمقد ذم اًمٕمرسمٞم٦م عم٤م يًّٛمك سمحرف 

اجلر اًمزائد اًمذي يٙمقن دظمقًمف ذم اجلٛمٚم٦م يمخروضمف ُمٜمٝم٤م، وم٤مًم٤ٌمء يٕمرب ذم اجلٛمٚم٦م سم٠مٟمف 

أظمذ  (ظمؼم)ُمًٜمد  (جمتٝمد)طمرف شمقيمٞمد ًمدًٓمتف قمغم ُمٕمٜمك اًمتقيمٞمد ذم اعمًٜمد، و

طمرف ضمر زائد،  (اًم٤ٌمء)اًمٙمنة اىمتْم٤مء ًمٚم٤ٌمء، وًمٞم٧ًم هٜم٤مك طم٤مضم٦م أو ُمؼمر ًمٚم٘مقل سم٠من 

وُم٤م دومع اًمٜمح٤مة إمم ُمثؾ هذا اًم٘مقل إٓ ُمٓم٤مردهتؿ "وجمتٝمد جمرور ًمٗمًٔم٤م ُمٜمّمقب حماًل، 

سمِمٖمػ عم٤م يًٛمك شمؼمير احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م سمٕمٛمؾ قم٤مُمؾ، وأن ًمٙمؾ قم٤مُمؾ قمٛماًل إن مل 

                           
 .33: دم كحق افؾغة وتراـقبفا  ()
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 .()"شمٔمٝمر طمريمتف ىمدرت، وإن مل شم٘متْمٝم٤م اًمٌٜمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م أو ي٘متْمٝم٤م اعمٕمٜمك

وهق إُمر اعمتٙمرر ذم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يذيمر طمقل : شم٘مديؿ اعمٕمٜمك وآقمتٜم٤مء سمف- 

ومٙمرة اًمتحقيؾ اًمتل ضم٤مء هب٤م ظمٚمٞمؾ قماميره، ٕٟمف أؾم٤مؾمٝم٤م وُمريمزه٤م اًمذي شمدور طمقًمف، 

وىمد طم٤مول سمف إقم٤مدة شمرشمٞم٥م أسمقاب اًمٜمحق اًمٕمريب وومؼ دراؾم٦م دًٓمٞم٦م شمٕمتٛمد قمّدة 

ُمًتقي٤مت ُمـ اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي، ٓ شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ رئٞمس قمغم اظمتالف طم٤مٓت احلريم٦م 

، وىمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة ىمٌُؾ إمم رء ُمـ هذا، ()اإلقمراسمٞم٦م يمام هق احل٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ

وُمـ شم٘مديٛمف ًمٚمٛمٕمٜمك أن ضمٕمؾ اًمتٖمٞمػم ذم احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م قمٜمّمـًرا ُمـ 

، حمّ٘مً٘م٤م عم٤م ذم ٟمٗمس ..قمٜم٤مس اًمتحقيؾ يمام ذم مجٚم٦م اإلهمراء أو اًمتحذير أو آظمتّم٤مص

 .()اعمتٙمٚمؿ ُمـ ُمٕمٜمك يريد اإلسم٤مٟم٦م واإلومّم٤مح قمٜمف

متٞمٞمز دور احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م أو قمدُمٝم٤م، وسمٞم٤من أن هل٤م - 

دوًرا ُمٝماًم ذم حتقيؾ اعمٕمٜمك ذم سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م يمام ًمٖمػمه٤م ُمـ قمٜم٤مس 

اًمتحقيؾ، وهٜم٤م وم٘مط شمّمٌح قم٤مُماًل ُم١مصمًرا ُيٜمٔمر إًمٞمف سمٕمٜم٤مي٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمراد اعمتٙمٚمؿ، أُم٤م ذم 

همػم ذًمؽ ومٝمل شم٠ميت ًمتح٘مٞمؼ ؾمالُم٦م اًمٌٜمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وومؼ اًم٘مٞم٤مس 

اًمٚمٖمقي ًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرذم اًمذي ضم٤مء قمـ اًمٕمرب وسمّٞمٜمف اًمٜمح٤مة، إٓ أن شمٙمقن ُمٌٜمٞم٦م: 

دون أن شمٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م أو رومع أو ضمر أو  (طمريم٦م اًمٌٜم٤مء)وم٢مهن٤م شمٙمتٗمل سمحريمتٝم٤م 

وهق ُمع هذا اًمتٛمٞمٞمز ًمدور احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م، يتٛمّٞمز سم٠مٟمف ؿمٛمؾ ذم ومٙمرة . ()ضمزم
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اًمتحقيؾ اًمتل ضم٤مء هب٤م ًمتٙمقن سمدياًل ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، يمّؾ احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م، وضمٕمؾ هل٤م 

دوًرا ذم اًمًٞم٤مق اًمؽميمٞمٌل، قمغم ظمالف همػمه ممـ ذيمر أن ٓ دًٓم٦م هل٤م أو ًمٌٕمْمٝم٤م، أو 

 .ظمّص احلريم٦م سمدًٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وطم٤مول أن شمٙمقن يمذًمؽ ذم يمؾ اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م

 :()ؾؽرة افتحقيؾ

يرى ظمٚمٞمؾ قماميره أن اجلٛمٚم٦م هل احلد إدٟمك ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل حتٛمؾ ُمٕمٜمك 

حيًـ اًمًٙمقت قمٚمٞمف، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٛمك اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م أو اًمٜمقاة، وهل قمٜمده 

وشم٠ميت اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م . سمٕمد ذًمؽ إُم٤م مجٚم٦م شمقًمٞمدي٦م اؾمٛمٞم٦م أو مجٚم٦م شمقًمٞمدي٦م ومٕمٚمٞم٦م

آؾمٛمٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٖمرض اإلظم٤ٌمر، ًمٙمٜمٝم٤م شمتحقل سمقاطمد أو أيمثر ُمـ قمٜم٤مس 

، إمم مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م (اًمؽمشمٞم٥م، اًمزي٤مدة، احلذف، احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م، اًمتٜمٖمٞمؿ)اًمتحقيؾ 

اؾمٛمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م سمح٥ًم أصٚمٝم٤م، شمٗمٞمد ُمٕمٜمك ضمديًدا همػم اعمٕمٜمك اًمذي يم٤مٟم٧م شمٗمٞمده ذم 

اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م، ٕن اًمتحقيؾ ٓ يٙمقن إٓ ًمٖمرض يتٕمٚمؼ سم٤معمٕمٜمك، وشمؼمز ومٙمرة 

 : اًمتحقيؾ ذم هذه اًمٕمٜم٤مس اخلٛم٦ًم يمام يكم

ويرى أٟمف ُمـ أسمرز قمٜم٤مس اًمتحقيؾ وأيمثره٤م ووقطًم٤م، ٕن : اًمؽمشمٞم٥م- 1

 طم٘مف اًمت٠مظمػم ومٞمام ضم٤مء قمـ اًمٕمرب ومٞم٘مدُمف، أو إمم ُم٤م طم٘مف ()اعمتٙمٚمؿ يٕمٛمد ومٞمف إمم ُمقرومٞمؿ

٤ًٌم إلفمٝم٤مر شمرشمٞم٥م اعمٕم٤مين ذم اًمٜمٗمس ، ُمٖمػًما سمذًمؽ ٟمٛمط اجلٛمٚم٦م ُمع ()اًمت٘مديؿ ومٞم١مظمره ـمٚم
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اطمتٗم٤مفمٝم٤م سم٠مصٚمٝم٤م اًمذي يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م، وٟم٤مىماًل ُمٕمٜم٤مه٤م إمم ُمٕمٜمك 

ُمًتٜمًدا ومٞمف إمم ُم٤م ضم٤مء قمـ ؾمٞمٌقيف ذم سمٞم٤من . ()ضمديد شمرسمٓمف سم٤معمٕمٜمك إول راسمٓم٦م واوح٦م

وم٢من ىمدُم٧م اعمٗمٕمقل ": ودوره ذم اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف (اًمؽمشمٞم٥م)أمهٞم٦م اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم 

رضب زيًدا قمٌُداهلل : وأظمرت اًمٗم٤مقمؾ، ضمرى اًمٚمٗمظ يمام ضمرى ذم إول، وذًمؽ ىمقًمؽ

، وإمم ُم٤م ذيمره ()"وإن يم٤من إٟمام ي٘مدُمقن اًمذي سمٞم٤مٟمف أهؿ هلؿ، وهؿ سمٌٞم٤مٟمف أقمٜمك.. 

قمٌداًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ُمـ أن اًمٙمٚمامت شم٘متٗمل ذم ٟمٔمٛمٝم٤م آصم٤مر اعمٕم٤مين وشمرشمٞمٌٝم٤م قمغم طم٥ًم 

 . ()شمرشمٞم٥م اعمٕم٤مين ذم اًمٜمٗمس

 مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م ٕهن٤م "حمٛمد سمّٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م"وسمٜم٤مًء قمغم هذا اعمٗمٝمقم وم٢من مجٚم٦م 

، ضم٤مء اًمتحقيؾ ومٞمٝم٤م سمت٘مديؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٕمٜم٤مي٦م (سمّٚمغ حمٛمد اًمرؾم٤مًم٦م)شمقًمٞمدي٦م ومٕمٚمٞم٦م ذم إصؾ 

وإمهٞم٦م أو ًمٚمتقيمٞمد، واٟمت٘مٚم٧م سمٗمٕمؾ هذا اًمتحقيؾ ُمـ مجٚم٦م حت٘مؼ سمٜمٞم٦م ؾمٓمحٞم٦م إمم مجٚم٦م 

 .()سمٜمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م خيْمع اعمٕمٜمك ومٞمٝم٤م ًمٚمٔمـ أو ًمٚمتٗمًػم اًمذي يٕمتٛمد ومٞمف قمغم احلدس

وأورد ذم ؾمٞم٤مق آؾمتِمٝم٤مد ًمٚمتحقيؾ سم٤مًمؽمشمٞم٥م مجاًل ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

، وىمقًمف [5: اًمٗم٤محت٦م]چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : شمٌلّم أمهٞم٦م اًمت٘مديؿ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ : ، وىمقًمف شمٕم٤ممم [56: اًمٕمٜمٙمٌقت]چچ  چ     چ : شمٕم٤ممم 

 .[72: اًمٜمحؾ]چحب   
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ضمديدة إمم اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م  (ُمقرومٞمامت)وي٘مّمد هب٤م إو٤موم٦م يمٚمامت : اًمزي٤مدة- 2

ذم ُمٌٜم٤مه٤م ًمتّمٌح مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م ذات زي٤مدة ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، وهذه اًمٙمٚمامت اًمتل شمزاد ومٞمٝم٤م 

ٓسمد أن شمرشمٌط سم١ٌمرهت٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م وم١ٌمرهت٤م اًمٗمٕمؾ، وإن يم٤مٟم٧م مجٚم٦م 

حتقيٚمٞم٦م اؾمٛمٞم٦م وم١ٌمرهت٤م اعمٌتدأ، وسملّم أن ارشم٤ٌمط اًمٙمٚمامت سم٤مًم١ٌمرة يٙمقن ارشم٤ٌمـًم٤م حم٘مً٘م٤م 

ًمٚمٛمٕمٜمك، وُمِمػًما إمم اًم٤ٌمب اًمٜمحقي، اًمذي ضم٤مء اعمٌٜمك اًمّمـرذم اًمذي زيد ممثاًل ًمف 

 :()وآظمًذا طمريمتف، يمام ذم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم
 

 
وهذه اًمزي٤مدة شمٙمقن ذم صدر اجلٛمٚم٦م أو ذم وؾمٓمٝم٤م أو ذم آظمره٤م، وإذا يم٤مٟم٧م ذم 

٤ًٌم إمم شمٖمٞمػم ذم احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ذم اًمٙمٚمامت سمٕمده٤م، وًمٙمـ  صدر اجلٛمٚم٦م وم٢مهن٤م شم١مدي هم٤مًم

هذا اًمتٖمٞمػم ًمٞمس سمٕمٛمؾ ُمـ اعمقرومٞمؿ اًمذي زيد ذم اجلٛمٚم٦م، وًمٞمس ًمتٚمؽ احلريم٦م دور ذم 

 (اىمتْم٤مء ؾمٚمٞم٘مل ذم أوًمف، ىمٞم٤مد ومٞمام سمٕمد)اعمٕمٜمك، وإٟمام هل طمريم٦م اىمتْم٤مء ًمٞمس همػم 
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، (يم٤من وأظمقاهت٤م)، وذًمؽ يمدظمقل إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م اًمٜم٤مىمّم٦م ()واًمدور ًمٚمٕمٜمّمـر ذاشمف

، قمغم اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م آؾمٛمٞم٦م، إذ شم١مدي (إّن وأظمقاهت٤م)واحلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ 

ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ضمديًدا يْم٤مف إًمٞمٝم٤م، وشم٘متْمـل طمريم٦م ذم اعمٌتدأ أو ذم اخلؼم ذات ىمٞمٛم٦م يمٌػمة 

 .()ذم حت٘مٞمؼ ؾمالُم٦م اعمٌٜمك ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٕمرب، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ حتٛمؾ ىمٞمٛم٦م دًٓمٞم٦م

وُمثؾ إومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م واحلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمتل شم٠ميت زائدة ومتٗمٞمد ُمٕمٜمك 

سمزي٤مدهت٤م، سمٕمض أومٕم٤مل اًمِمـروع واًمرضمح٤من واعم٘م٤مرسم٦م وأدوات اًمتقيمٞمد وآؾمتٗمٝم٤مم، 

وسم٘مٞم٦م أدوات اًمٜمّم٥م  (مل)و (ًمـ)ًمٚمتح٘مٞمؼ واًمتقيمٞمد، و (ىمد)وأومٕم٤مل اعمدح واًمذم، و

واجلزم ًمٚمٗمٕمؾ، وأدوات اًمِمـرط، وؿمٌف اجلٛمٚم٦م، وسمٕمض هذه اًمٕمٜم٤مس ًمف دور ذم 

ىمد وإذا : اًمتحقيؾ إمم ُمٕمٜمك ضمديد ًمٙمٜمف ٓ ي٘متْمـل طمريم٦م ومٞمٝم٤م إذا دظمؾ قمٚمٞمف ٟمحق

 .اًمنمـمٞم٦م

وىمد حيّمؾ ذم اًمزي٤مدة اضمتامع قمٜمٍمي حتقيؾ أو أيمثر ذم مجٚم٦م واطمدة، ي١مدي 

اًمٜمٗمل،  (ًمٞمس)، طمٞم٨م أوم٤مدت (ًمٞمس قمكم سمٛمجتٝمد)يمؾ ُمٜمٝم٤م دوره ذم اعمٕمٜمك يمام ذم 

 .()وأوم٤مدت اًم٤ٌمء شمقيمٞمد اًمٜمٗمل ذم اعمًٜمد

ويٕمٜمل طمذف ريمـ رئٞمس ذم اجلٛمٚم٦م اًمٜمقاة اًمتقًمٞمدي٦م، آؾمٛمٞم٦م أو : احلذف- 3

اًمٗمٕمٚمٞم٦م، ًمٖمرض ذم اعمٕمٜمك، شمتحقل ُمـ ظمالًمف إمم مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م حتٛمؾ اؾمٛمٝم٤م اًمذي يم٤من 

هل٤م ىمٌؾ أن جيري قمٚمٞمٝم٤م اًمتحقيؾ، ويتؿ شم٘مدير اًمريمـ اعمحذوف ًمتٙمتٛمؾ اجلٛمٚم٦م 

وهق احلد إدٟمك ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل -اًمتقًمٞمدي٦م ويتح٘مؼ اجلزء اًمرئٞمًـل ذم شمٕمريٗمٝم٤م 
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ُمـ طمْمـر؟ وأضمٞم٥م : يمام  ًمق ؾم٠مل أطمدهؿ ىم٤مئاًل - حتٛمؾ ُمٕمٜمك حيًـ اًمًٙمقت قمٚمٞمف

ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م حتٛمؾ ُمٕمٜمك حيًـ اًمًٙمقت قمٚمٞمف، ومٝمل مجٚم٦م،  (ظم٤مًمدٌ )ظم٤مًمٌد، وم٢من يمٚمٛم٦م 

، وم٠مصٌح٧م مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م، (طمْمـر)وًمٙمٜمٝم٤م مجٚم٦م ىمد طمذف ريمـ ُمـ أريم٤مهن٤م وهق 

 .()اًمٖمرض ُمـ اًمتحقيؾ ومٞمٝم٤م اإلجي٤مز

ويرى ظمٚمٞمؾ قماميره أن اًمتحقيؾ سم٤محلذف ورد ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع ذم اًم٘مرآن 

، (وًمئـ ؾم٠مًمتٝمؿ ُمـ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ًمٞم٘مقًمـ اهلل): اًمٙمريؿ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

وورد اًمتحقيؾ سم٤محلذف يمذًمؽ ذم  يمثػم ُمـ اعم٤ٌمين اًمّمـرومٞم٦م اًمتل متثؾ أسمقاسًم٤م ٟمحقي٦م ذم 

، طمٞم٨م طمذف ومٞمف (أوْمَٕمُؾ ُمـ)، وُمٜمٝم٤م إُمث٤مل اًمقاردة قمغم وزن ()اًمؽمايمٞم٥م اجلٛمٚمٞم٦م

أقمّز ُمـ يمٚمٞم٥م وائؾ، أسم٘مك ُمـ : ريمـ اعمًٜمد إًمٞمف ًمٞمٗمٞمد اًمتٕمٛمٞمؿ واًمتقؾمٞمع، يمام ذم ىمقهلؿ

طمجر، أؿمّد محرة ُمـ ُمّمٕم٦م، أروغ ُمـ صمٕمٚم٥م، وقمٜمد اًمت٘مدير يرُمز ًمٚمريمـ اعمحذوف ذم 

، دًٓم٦م قمغم أن اًمتحقيؾ شمّؿ ومٞمٝم٤م Zero Morphemوشمٕمٜمل  ()اجلٛمٚم٦م سم٤مإلؿم٤مرة 

 :هٙمذا (هق أروغ ُمـ صمٕمٚم٥م)سمت٘مدير  (أروغ ُمـ صمٕمٚم٥م)سم٤محلذف، ويٛمثؾ ًمف ذم 

 
وُمـ اًمدًٓم٦م اًمتل شم٘مقم سمدور رئٞمس ذم حتديد ريمـ اجلٛمٚم٦م اعمحذوف، اعم٘م٤مم أو 

 .()اًمًٞم٤مق اًمذي شم٘م٤مل ومٞمف

يرى ظمٚمٞمؾ قماميره أن احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ذم طم٤مٓت هل٤م دور ٓ : احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م- 4
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ي٘مؾ أمهٞم٦م قمـ دور أي طمرف ُمـ طمروف اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك اًمدٓزم ًمٚمجٛمٚم٦م، 

وهل هبذا اعمٕمٜمك شمٕمّد قمٜمٍم حتقيؾ ذا ىمٞمٛم٦م دًٓمٞم٦م يمٌػمة، يتؿ هب٤م حتقيؾ اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م 

قمـ أصؾ اومؽمايض يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ًمإلظم٤ٌمر وطمريمتف طمريم٦م اًمرومع، إمم مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م ذات ُمٕمٜمك 

 .()آظمر، يٙمقن حم٘مً٘م٤م عم٤م ذم ٟمٗمس اعمتٙمٚمؿ ُمـ ُمٕمٜمك يريد اإلومّم٤مح قمٜمف

وهذا يٙمقن قمٜمده ذم مجٚم٦م اًمتحذير واإلهمراء، وآظمتّم٤مص، واًمٗمٕمؾ أو آؾمؿ 

ًٓ قمـ  (يمؿ)اعمٜمّمقسملم قمغم اعمٕمّٞم٦م، وطمريم٦م اًمٜمّم٥م ذم آؾمؿ سمٕمد  آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م حمّق

، واٟمتٝمك ومٞمٝم٤م إمم أن اعمٕمٜمك هق اًمذي أوضم٥م احلريم٦م ()اخلؼمي٦م (يمؿ)طمريم٦م اجلر سمٕمد 

وٓ أصمر ًمٕم٤مُمؾ وٓ طم٤مضم٦م ًمت٘مدير قم٤مُمؾ، وُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ "وم٠مصٌح٧م دًمٞماًل قمٚمٞمف، 

ذم هذه اًمتٕم٤مسمػم إٓ اقمتامد ًمٚمٌح٨م ذم اعمٌٜمك واحلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م وشمؼميره٤م، وإمه٤مل 

 .()"ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م أصاًل ًمف

هذا : مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م جلٛمٚم٦م شمقًمٞمدي٦م هل": إهن٤م (إؾمد)ي٘مقل قمـ مجٚم٦م اًمتحذير 

إؾمُد، صمؿ ضمرى قمٚمٞمٝم٤م حتقيؾ سم٤محلذف اقمتامًدا قمغم اإلؿم٤مرة أو قمغم اًمًٞم٤مق اًمذي شم٘م٤مل 

ذم طم٤مًم٦م اًمرومع ًمتِمػم إمم مجٚم٦م ظمؼمي٦م ٓ ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م اعمتٙمٚمؿ همػم  (إؾمدُ )ومٞمف، ومٌ٘مٞم٧م يمٚمٛم٦م 

اإلظم٤ٌمر سمام ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك، وًمٙمـ اعمتٙمٚمؿ قمٜمدُم٤م أراد أن يٕمؼم قمـ ُمٕمٜمك ضمديد خيتٚمػ 

قمـ اعمٕمٜمك ذم اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م إصؾ، وقمٜمف ذم اجلٛمٚم٦م اًمتحقيٚمٞم٦م سم٤محلذف، يم٤من قمٚمٞمف أن 

ٕهن٤م ٓ حتٛمؾ ُمٕمٜمك حيًـ اًمًٙمقت قمٚمٞمف )يٖمػم ذم أطمد أضمزاء هذه اًمٙمٚمٛم٦م اجلٛمٚم٦م 
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وًمٞم٧ًم سمح٤مضم٦م إمم يمٚمٛم٦م شم٘مدر ُمـ اًمًٞم٤مق وشمرشمٌط سم٤مإلؿم٤مرة، وٓ سمح٤مضم٦م إمم قمالىم٦م 

، وم٢من وىمع اًمتٖمٞمػم ذم أي ُمـ (اإلؾمٜم٤مد اًمتل هل ريمـ رئٞمس ذم سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ومقٟمٞمامت اًمٙمٚمٛم٦م وم٢مهن٤م شمٜمت٘مؾ ًمتٕمؼّم قمـ صقرة ذهٜمٞم٦م أظمرى، ومٙم٤من ٓسمد ُمـ إضمراء اًمتٖمٞمػم 

ذم ومقٟمٞمؿ احلريم٦م، ومتًتٌدل اًمٗمتح٦م سم٤مًمْمٛم٦م، ويٜمت٘مؾ اعمٕمٜمك ُمـ اإلظم٤ٌمر إمم اًمتحذير، 

وم٤مًمٗمتح٦م هل اًمٕمٜمٍم اًمذي طمّقل اجلٛمٚم٦م ُمـ سم٤مب إمم سم٤مب وُمـ ُمٕمٜمك إمم ُمٕمٜمك ضمديد، 

ومٝمل ريمـ ذم اًمٙمٚمٛم٦م شمِمػم إمم اعمٕمٜمك، وًمٞم٧ًم ٟمتٞمج٦م ًمٕمٛمؾ قم٤مُمؾ حمذوف ٓ جيقز إفمٝم٤مره 

واًمذي ٟمراه أن هذه مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م اؾمٛمٞم٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمتحقيؾ سمتٖمٞمػم ... ذم سمٕمض احل٤مٓت 

 .()"احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ًمٚمتٕمٌػم قمـ ُمٕمٜمك اًمتحذير

قمغم اًمٙمٚمامت ذم اجلٛمٚم٦م، أو قمغم  (شم٘مقي٦م اًمّمقت)وي٘مّمد سمف اًمٜمؼم : اًمتٜمٖمٞمؿ- 5

يمٚمٛم٦م واطمدة ذم اجلٛمٚم٦م إلفمٝم٤مره٤م قمغم سم٘مٞم٦م يمٚمامت اجلٛمٚم٦م، حيدصمف اعمتٙمٚمؿ ًمٖمرض دٓزم 

ٞم٤مق، وهق سمذًمؽ يٛمثؾ قمٜمّمـر حتقيؾ رئٞمس يٜم٘مؾ اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م ُمـ ُمٕمٜمك  ًِّ ذم اًم

ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك آؾمتٗمٝم٤مم أو اًمت٘مرير أو  (اؾمٛمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م)اإلظم٤ٌمر إمم مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م 

 .()إًمخ... اًمتٕمج٥م أو اًمتٝمٙمؿ واًمًخري٦م أو 

وهل شمٜمٓمؼ  (يمت٥م اًمتٚمٛمٞمذ اًمدرس)ورضب ًمذًمؽ ُمثاًل سم٤مجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م 

يمت٥م ): سمٜمٖمٛم٦م ُمًتقي٦م، ومذيمر أهن٤م يٛمٙمـ أن شمتحقل إمم مجٚم٦م حتقيٚمٞم٦م ومٕمٚمّٞم٦م، ومٞم٘م٤مل

سمٜمٖمٛم٦م صقشمٞم٦م ص٤مقمدة ًمتٗمٞمد آؾمتٗمٝم٤مم، وسمٜمٖمٛم٦م ص٤مقمدة ضمًدا ُمع ٟمؼم  (اًمتٚمٛمٞمذ اًمدرس

 .()إطمدى يمٚمامت اجلٛمٚم٦م ًمتٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمدهِم٦م أو اإلقمج٤مب
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وُمـ جمٛمؾ شمٗم٤مصٞمؾ هذه اًمٕمٜم٤مس اًمتحقيٚمٞم٦م اخلٛم٦ًم شمتْمح ومٙمرة ظمٚمٞمؾ قماميره 

اًمتل ىمدُمٝم٤م ًمٞمٌلم ُمـ ظمالهل٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، 

إُم٤م طمريم٦م : وسمٞم٤من أن احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م ًمٞم٧ًم أصمًرا ًمِٕم٤مُمؾ أسمًدا، وإٟمام هل إطمدى طمريمتلم

أو  (إنّ )اىمتْم٤مء ًمٙمٚمٛم٦م أو طمرف ضم٤مء زي٤مدة قمغم اجلٛمٚم٦م اًمتقًمٞمدي٦م، يمام ذم اعمٌتدأ سمٕمد 

، وهل سمذًمؽ شمدظمؾ وٛمـ ُم٤م شمتٓمٚمٌف ؾمالُم٦م اًمٌٜمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ًمٚمجٛمٚم٦م (يم٤من)اخلؼم سمٕمد 

اًمٕمرسمٞم٦م، وومؼ ُم٤م ي٘متْمٞمف اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي اًمٕمرذم ٕهؾ اًمٚمٖم٦م، وإُم٤م طمريم٦م اىمتْم٤مء عمٕمٜمك 

ضمديد شمٜمّمـرف إًمٞمف اجلٛمٚم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، يمام ذم أؾم٤مًمٞم٥م اإلهمراء واًمتحذير وآظمتّم٤مص 

اًمخ، وًمٞم٧ًم هل أصمًرا ًمٕم٤مُمؾ فم٤مهر أو ُم٘مّدر ومٞمٝم٤م، وهذا يٕمٜمل أّن حتديد اعمٕمٜمك ذم ... 

اجلٛمٚم٦م ًمٞمس ُمرشمًٌٓم٤م سم٤محلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م ًمقطمده٤م وم٘مط، وإٟمام يتحدد ُمـ ظمالل شمٙم٤مُمؾ 

- اعمٛمثؾ اًمّمـرذم - احل٤مًم٦م اإلقمراسمٞم٦م )أرسمٕم٦م ُمًتقي٤مت ُمـ ُمًتقي٤مت اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي 

 : يمام ذم اجلدول اًمت٤مزم (اًمٕمالىم٦م سملم إسمقاب واًم١ٌمرة ذم اجلٛمٚم٦م- اًم٤ٌمب اًمٜمحقي

احل٤مًم٦م اإلقمراسمٞم٦م 

 وطمريمتٝم٤م

  اًمرومع 

اًمْمٛم٦م، إًمػ، اًمقاو 

 اًمخ.. 

  اًمرومع 

 يم٤مًم٤ًمسمؼ

 اًمٜمّم٥م 

اًمٗمتح٦م، إًمػ، اًمٞم٤مء 

 اًمخ... 

 اًمٜمّم٥م 

 يم٤مًم٤ًمسمؼ

 اعمٛمثؾ اًمٍمذم
.. يٜمجز، ي٘مرأ، يٙمت٥م 

 اًمخ

ظم٤مًمد، قمكم، 

 ...أسمقك، اًمقاًمدان 

اًمرؾم٤مًم٦م، 

اًمّمحٞمٗم٦م، اًمرضمٚملم، 

 اعمٝمٜمدؾملم

هم٦ٌم، ىمراءة، 

 اًمخ... اٟمج٤مزا 

 اعمٗمٕمقل سمف اًمٗم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اًم٤ٌمب اًمٜمحقي
اعمٗمٕمقل ًمف أو 

 اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ

اًمٕمالىم٦م سملم إسمقاب 

 وارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًم١ٌمرة
 اًمًٌٌٞم٦م اعمٗمٕمقًمٞم٦م اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م 

طمٞم٨م ي٠مظمذ اعمٛمثؾ اًمٍمذم ُمـ اًم٤ٌمب اًمٜمحقي اًمذي يٛمثٚمف احلريم٦م اًمتل شمٕمؼّم 

قمـ احل٤مًم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م، صمؿ يتحدد ُمٕمٜم٤مه ذم إـم٤مر قمالىم٦م اًم٤ٌمب اًمٜمحقي سم١ٌمرة 



 

 

ٟمًتٓمٞمع دم٤موز يمثػم ُمـ "، وهبذه اعمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمتحٚمٞمؾ يرى ظمٚمٞمؾ قماميره أٟمٜم٤م ()اجلٛمٚم٦م

 .()"اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل ضمّره٤م اًمٕم٤مُمؾ وٟمٔمريتف

وأود سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ًمٗمٙمرة اًمتحقيؾ قمٜمد ظمٚمٞمؾ قماميره شمًجٞمؾ سمٕمض 

 :اإلؿم٤مرات اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، وهل

يًتٖمٜمل ظمٚمٞمؾ قماميره سمٗمٙمرة اًمتحقيؾ قمـ اإلقمراب اًمت٘مديري واعمحكم ذم - 

ًمٞمس قمكم سمٛمجتٝمد، ذم اًمدار رضمؾ، زيد قمٜمدك، إن خترج وم٠مٟم٤م ظم٤مرج، ومٝمق يرى : ُمثؾ

أن ٓ طم٤مضم٦م إمم اًم٘مقل سمف، ٕن اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي ٓ ي٘متْمٞمف، وٓ دور ًمف ذم اعمٕمٜمك، 

وم٤مًم٘مقل سمف رضب ُمـ اًمٕم٨ٌم، مل يدومع إًمٞمف إٓ حم٤موًم٦م شمؼمير احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م وومؼ 

 .()ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ

اؾمتٓم٤مع ظمٚمٞمؾ قماميره أن يًتققم٥م ذم ومٙمرشمف مجٞمع احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م وومؼ - 

ُم٤م أقمٓم٤مه٤م ُمـ دًٓم٦م ُم١مصمرة ذم اعمٕمٜمك أو أمهٞم٦م ًمًالُم٦م اًمٌٜمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م، وأرى أٟمف ىمد 

ووّمؼ ذم ذًمؽ، ويم٤من ًمرأيف هذا ُمـ اًمرضم٤مطم٦م وطمًـ اًمت٠مويؾ ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه، ممـ ىم٤مل 

سم٠من احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ذم سمٕمض اًمؽمايمٞم٥م ًمدًٓم٦م همػمه٤م قمغم 

اعمٕمٜمك دون احل٤مضم٦م هل٤م، أو ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م ًمق أسمدًم٧م سم٠مظمرى همػم ُم٤م هل 

قمٚمٞمف ذم سمٕمض أضمزاء ُمـ اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي، يم٠من ُيٕمٓمك اًمٗم٤مقمؾ اًمٗمتح٦م واعمٗمٕمقل 

اًمْمٛم٦م، ُم٤م يم٤من ًمذًمؽ شم٠مصمػمه قمغم صح٦م اعمٕمٜمك، طمٞم٨م يم٤من اًمٜمٔمر ُمـ ىمٌٚمٝمؿ إمم اعمٕمٜمك 

ٌّف إًمٞمف  اًمٍمف ص٤مروًم٤م هلؿ قمـ شمدسمر أمهٞم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمِمٙمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي، وهق ُم٤م شمٜم
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 .()ظمٚمٞمؾ قماميره ودمٜم٥ّم اًم٘مقل سمف

اًمتٕمقيؾ قمغم اعمٕمٜمك أدى سمف إمم إقمراب ُم٤م يم٤من ظمؼًما ذم اعمٕمٜمك وٓ شمٔمٝمر قمٚمٞمف -   

احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م، سم٠مٟمف ظمؼم سمّمٗمتف اعمجردة دون ذيمر حل٤مًم٦م اًمرومع اًمالزُم٦م ًمف وًمق قمغم 

اعمحٚمّٞم٦م، وهذا ي١مدي إمم شمٕمدد اخلؼم شمًٌٕم٤م ًمٚمٛمٕمٜمك ويً٘مط قمٜمف ُمٕمٜمك اًمرومع اًمذي 

: ذم ٟمحق (اًمٔمرف أو اجل٤مر واعمجرور)اصٓمٚمح قمٚمٞمف اًمٜمح٤مة، يمام ذم اخلؼم ؿمٌف اجلٛمٚم٦م 

 وذم ()أيـ قمكم؟، يمٞمػ طم٤مًمؽ؟:  واؾمؿ آؾمتٗمٝم٤مم ذم ٟمحق()زيد قمٜمدك، ذم اًمدار زيد،

ُمثؾ هذا وٟمحقه شمٕم٤مرض ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم ُمع ُمًّٚمامت ذم ىمقاقمد اًمٕمٚمؿ، وشمِمتٞم٧م عمٗمٝمقم 

 .اعمّمٓمٚمح اعمًت٘مر ذم إذه٤من، وشمٕمًػم قمغم اعمتٕمٚمٛملم ُمـ طمٞم٨م ُئمـ اًمتٞمًػم

٤من ىمد شم٠مصمر سمٕمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ذم ٟمٔمريتف -  ًّ ، وأظمذ (اًمٜمٔمؿ)إن يم٤من مت٤مم طم

ُمٜمف ُمٗمٝمقم اًمتٕمٚمٞمؼ وسمٜمك قمٚمٞمف ومٙمرة شمْم٤مومر اًم٘مرائـ، وم٢من شم٠مصّمر ظمٚمٞمؾ قماميره سمٕمٌد اًم٘م٤مهر 

أيًْم٤م ٓ ي٘مّؾ قمٜمف، ويتْمح ذًمؽ ضمٚمًٞم٤م ذم يمثػم ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل يم٤من يقرده٤م وٛمـ 

ذطمف ًمٕمٜم٤مس اًمتحقيؾ اًمتل ىم٤مل هب٤م ذم رأيف اًمذي ىمّدُمف ًمٞمٙمقن سمدياًل قمـ ٟمٔمري٦م 

، وىمد أووح ظمٚمٞمؾ ّه هذا اًمت٠مصمر، قمٜمدُم٤م ذيمر أن ٟمح٤مة اًمٕمرسمٞم٦م ىمد اٟمّمـرومقا ()اًمٕم٤مُمؾ

- إٓ ُم٤م اشمٗمؼ ُمٜمف ُمع اعمٌٜمك- إمم اًمٌح٨م ذم اعمٌٜمك وختري٩م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف قمـ اعمٕمٜمك

واٟمّمـرف اًمٌالهمٞمقن إمم اخلط اعمقازي مت٤مًُم٤م، إمم أن ضم٤مء قمٌداًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ومْمّؿ 
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اعمٌٜمك إمم اعمٕمٜمـك ومٞمام يًّٛمـك سم٤مًمٜمٔمؿ، ومخرج قمٜمده قمٚمؿ ُمتقازن ىمد اؾمتٓم٤مع أن يٛمّس      

ُم٤م يٜم٤مدي سمف أصح٤مب اعمدارس اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م ذم إًمًٜمٞم٦م وذم اًمٜم٘مد - قمغم إىمؾ-

 .()إديب

ومٙمرة "هق اًمذي ضمٕمؾ ص٤مطم٥م - ومٞمام  يٌدو زم- هذا اًمتقازن سملم اعمٌٜمك واعمٕمٜمك

، ًمٞمٜمٗمذ ُمٜمٝم٤م "دٓئؾ اإلقمج٤مز" يٕمٞمد ىمراءة ُم٤م  أشمك سمف قمٌد اًم٘م٤مهر ذم "اًمتحقيؾ

سمٛمزاوضمتٝم٤م ُمع ُم٤ٌمدئ اًمٜمٔمري٦م اًمتقًمٞمدي٦م اًمتحقيٚمٞم٦م إمم ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ذم ومٙمرشمف، وهق ُم٤م 

إذا يم٤من اسمـ ُمْم٤مء هق إُم٤مم اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم اًم٘مقل سم٢مًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ، : جيٕمٚمٜمل أىمقل

وم٢من قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين هق أيًْم٤م إُم٤مم اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم آؾمتدٓل إمم حم٤موًم٦م 

 . إجي٤مد سمديؾ قمـ ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ

 :"فؾعامؾ"آراء افؾغقيغ ادحدثغ ادميديـ 

ارشم٠مي٧م أن أسملّم آراء اًمٚمٖمقيلم اعم١ميدة ًمٌ٘م٤مء اًمٕم٤مُمؾ ُمـ ظمالل قمّدة أُمقر أضمٕمٚمٝم٤م 

ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمقاُمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م داومٕم٤ًم ًمٚم٘مقل سم٢مًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ، وصدرهت٤م سمٌٞم٤من أمهٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ 

 .قمٜمدهؿ، وحت٘مؼ ٟمٔمرّيتف، صمؿ ٟمٔمرهتؿ ٕص٤مًمتف ُمع رد ُم٤ٌمًمٖمتف وٟمٗمل صٕمقسمتف يمام ؾمٞم٠ميت

 :أمهقة افعامؾ-  

ي٘مرر قمٌداًمّمٌقر ؿم٤مهلم أٟمف مل يقضمد طمؾٌّ يٛمٙمـ أن يٖمٜمل قمـ اًم٘مقل سمقضمقد 

اًمٕم٤مُمؾ ذم اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأن رسمط شمٖمػّم احلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م سم٤مًمقفمٞمٗم٦م ًمٞمس طماًل هن٤مئًٞم٤م، 

ا اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ، أي " ٕن اًمِمٙمؾ اًمقاطمد ىمد يٜمت٩م قمـ وفم٤مئػ يمثػمة، يٖمٜمل قمٜمٝم٤م ضمدًّ

أن ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ًمق مل شمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م، ومٝمل رضورة شمّمٜمٞمٗمٞم٦م ختتّمـر يمثػًما ُمـ 
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إرضاب وإٟمقاع اًمتل رسمام أؾمٗمر قمٜمٝم٤م اقمت٤ٌمر اًمقفمٞمٗم٦م ذم شمٗمًػم اًمتٖمػّمات 

 .()"اًمِمٙمٚمٞم٦م

ورأى قمٌد اًم٘م٤مدر اعمٝمػمي أن ُمـ ىمّمقر اًمٜمٔمر أن ٟمًتخػ سمٛمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ ذم 

ّٓ ٟم٘مدر  احلريم٤مت )ُم٤م يٜمّؿ قمٜمف ُمـ شمّمقر ؿم٤مُمؾ هلذه اًمٔم٤مهرة "اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي، وأ

 .()"، وُمـ ُمًتقى رومٞمع ذم اًمتٜمٔمػم(اإلقمراسمٞم٦م

وشمؼمز أمهٞم٦م ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ قمٜمد أمحد ي٤مىمقت سمام شمقضمده ُمـ ُمٕم٤ميػم صم٤مسمت٦م شم٘مٜمـ 

 . ()اًمٙمالم، وشم٘مل اعمتٙمٚمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، وحتٗمظ اًمٙمالم ُمـ دظمقل اًمٚمحـ ومٞمف

ويتٗمؼ ُمٕمف قمٌداحلٛمٞمد ـمٚم٦ٌم، ُمقوًح٤م أن دمريد اًمٜمحق سم٢مٟمٙم٤مر اًمٕم٤مُمؾ، ي١مدي إمم 

 .()وٞم٤مع ُم٘م٤ميٞمًف، واظمتالل ىمقاقمده واوٓمراب ُم٤ًمئٚمف، مم٤م يٕمٜمل إٟمٙم٤مر اًمٜمحق يمٚمف

وًمٞم٧ًم أمهٞم٦م ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ُمٜمحّمـرة ذم اًمْمٌط اإلقمرايب واًمت٘مٕمٞمد اًمِمٙمكم، 

٤ًٌم ُمٝماًم ذم حتٚمٞمؾ اًمؽمايمٞم٥م وشمٗمًػمه٤م، ومٛمـ ظمالهل٤م ٟمًتٓمٞمع  أن "وإٟمام متتد ًمتٛمثؾ ضم٤مٟم

ٟمجد اًمتٗمًػم اًمِم٤مُمؾ واًمتحديد اًمدىمٞمؼ عمقاىمع قمٜم٤مس اًمٕم٤ٌمرة سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض، 

، وسمٛم٘متْمـك ()"وًمٙمثػم مم٤م جيقز وٓ جيقز ُمـ صقر اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ذم ٟمًؼ اًمٕم٤ٌمرة

اًمٕمالىم٦م اًمتل يٙمقهن٤م اًمٕم٤مُمؾ ُمع اعمٕمٛمقل شمتح٘مؼ اًمقفمٞمٗم٦م اًمٜمحقي٦م، ٕن ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ 

أؾم٤مؾًم٤م يٕمٜمل أن يمؾ وفمٞمٗم٦م ٟمحقي٦م شمتحّ٘مؼ ُمـ ظمالل قمٜمّمـريـ يٕمٛمؾ أطمدمه٤م ذم 
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أظمر، يمام ذم اعمًٜمد واعمًٜمد إًمٞمف، واعمْم٤مف واعمْم٤مف إًمٞمف، واًمٜم٤مص٥م واعمٜمّمقب، 

 .( )...واجل٤مزم واعمجزوم 

وي١ميمد حمٛمد ظمػم احلٚمقاين أن ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ دوًرا يمٌػًما ذم شمقوٞمح اًمٕمالىم٤مت 

اعمٕمٜمقي٦م ذم اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي ُمـ ظمالل اًمٕمالىم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م، وأهن٤م هتدي ذم يمثػم ُمـ 

إمم ُمٕمٜمك سم٤مًمغ اًمدىم٦م ذم اًمؽميمٞم٥م، وشمّمؾ إمم ٟمت٤مئ٩م ذم حتٚمٞمٚمف ىمد شمٕمٛمك قمغم "إطمٞم٤من 

 .()"اًمٜمٔمرة اًمٕمجغم

وذه٥م قمٌده اًمراضمحل إمم شمٕمزيز هذه إمهٞم٦م ودىّم٦م هذا اًمرأي سمرسمٓمف سمام آل إًمٞمف 

صحٞمح٦م ذم - أؾم٤مؾمٝم٤م-واحلّؼ أن ىمْمٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم ": اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي احلدي٨م، وم٘م٤مل

اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي، وىمد قم٤مدت أن ذم اعمٜمٝم٩م اًمتحقيكم قمغم صقرة ٓ شمٌتٕمد يمثػًما قمـ 

 .()"اًمّمقرة اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٜمحق اًمٕمريب

ويْمٞمػ طمًـ اعمٚمخ ٕمهٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م إمهٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، ويٌلم أن 

ـر اًمتٖمػّم اإلقمرايب، وشم٤ًمقمد ذم شمٕمّٚمؿ "اًمٜمٔمري٦م اًمٜمحقي٦م  ًّ ٟمٔمري٦م شمٗمًػمي٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م، شمٗم

اًمٜمحق اًمذي ٟمٔمر إًمٞمف ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف قمغم أٟمف أووح اًمٓمرق ًمقصػ اًمٚمٖم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م 

 . ()"ُمًٕم٤م
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وأرى أن هذه أراء يم٤مومٞم٦م ذم سمٞم٤من أمهٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمدرس اًمٜمحقي اًمٕمريب ُمٜمذ 

ٟمِم٠مشمف قمغم اظمتالف أوضمٝمٝم٤م اًمؽميمٞمٌٞم٦م واًمتٗمًػمي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، ويمّؾ هذه إوضمف  متتزج 

سمٌٕمْمٝم٤م ًمتٙمقن يمالًّ واطمًدا يّمدق أن ٟمٕمتؼمه أصاًل ُمـ أصقل اًمٚمٖم٦م ٓ ي٘مؾ أمهٞم٦م قمـ 

 .أصكم اًمًامع واًم٘مٞم٤مس

 :كظرية ظؾؿقة: افعامؾ -

ـره ويٌٞمٜمف ًّ وقمغم . ()اًمٜمٔمري٦م هل اًمٗمرض اًمذي يّمػ اًمٜمٔم٤مم ويْمٌٓمف، أو يٗم

٤ًٌم ٟمحقًي٤م صحٞمًح٤م،  (اعمٗمٝمقم)اعمًتقى اًمٜمحقي شمٙمقن  هل اًمٗمرض  اًمذي يْمٌط شمريمٞم

٤ًٌم صحٞمًح٤م وُمـ ذوط .()ويٗمّن اًمٕمالىم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سملم اعمٗمردات وضمٕمٚم٧م ُمٜمف شمريمٞم

 : ()اًمٜمٔمري٦م اعمالئٛم٦م ًمٚمٔم٤مهرة اعمراد شمٗمًػمه٤م

أن شمٙمقن ذم ُم٘مقٓهت٤م يمٚمٝم٤م ٟمتٞمج٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م ًمتحٚمٞمؾ اًمٔم٤مهرة اعمراد شمٗمًػمه٤م - 

 . يم٤مؿمت٘م٤مق ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ُمـ ُمالطمٔم٦م فم٤مهرة اًمتٖمػّم اإلقمرايب ذم اًمٕمرسمٞم٦م

أن شمِمتٛمؾ قمغم ىمقاٟملم قم٤مُّم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٔم٤مهرة اعمراد شمٗمًػمه٤م، يٜم٤مط هب٤م - 

إظمْم٤مع اًمٔم٤مهرة يمٚمٝم٤م ًمٚمْمٌط ُمـ ضمٝم٦م، واًمتٗمًػم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، يم٘مقل مجٝمقر 

 إذ يٜمت٩م قمـ إظمذ سمف إظمْم٤مع إؾمامء اعمٌٜمٞم٦م "إن إصؾ ذم آؾمؿ اإلقمراب": اًمٜمح٤مة

 . همػم اعمٕمرسم٦م إمم شمٗمًػم يث٧ٌم اٟمْم٤ٌمـمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمٔمري اًمٕم٤مم ًمالؾمؿ

أن شمٙمقن اًمٜمٔمري٦م سمٙمؾ ُم٘مقٓهت٤م ىم٤مسمٚم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ًمالظمت٤ٌمر اًمتجريٌل أو - 

ًٓ ُم٤ٌمًذا سمٜمقن : اعمالطمٔمل، وم٘مقل مجٝمقر اًمٜمح٤مة إن اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اعمتّمؾ اشمّم٤م
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اًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗم٦م أو اًمث٘مٞمٚم٦م ذم حمؾ رومع أو ٟمّم٥م أو ضمزم ىمقل يٛمٙمـ اظمت٤ٌمره دمريًٌٞم٤م، 

 .إذ طمذف طمرف اًمتقيمٞمد ُئمٝمر قمالُم٦م اإلقمراب اعمٜم٤مؾم٦ٌم

ـر فم٤مهرة اإلقمراب ذم "اًمٕمٛمؾ"وُمٗمٝمقم  ًّ  يٛمثؾ ومٕمٚمًٞم٤م ٟمٔمري٦م شمٗمًػمي٦م شمٗم

اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٙمقٟمف ومرًو٤م ووٕمف اًمٜمح٤مة اًمٕمرب ًمتٗمًػم اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي اًمذي يِمتٛمؾ 

قمغم يمٚمامت ُمٕمٞمٜم٦م واردة قمغم شمرشمٞم٥م ُمٕملم، إذ اومؽمض اًمٜمح٤مة أن اًمٙمٚمامت شمرد ذم 

اجلٛمٚم٦م وومؼ ىم٤مٟمقن اًمٕمٛمؾ، ومٌٕمْمٝم٤م ي٠ميت قم٤مُماًل سمٛمٕمٜمك أٟمف ُم٘متٍض ًمٖمػمه، وسمٕمض آظمر 

 ًٓ وهذا اًمٗمرض اًمذي ووٕمف اًمٜمح٤مة . يرد وومً٘م٤م هلذا اًمٕمٛمؾ أو آىمتْم٤مء سمقروده ُمٕمٛمق

يٕمٙمس اًمٜمٔم٤مم أو اًم٘م٤مٟمقن اًمذي حيٙمؿ شمريمٞم٥م اجلٛمٚم٦م، يمام أٟمف ٓ ي٘متّمـر قمغم شمٗمًػم 

احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م وم٘مط، وإٟمام ي٘مقم يمذًمؽ سمتٗمًػم خمتٚمػ ضمقاٟم٥م اًمؽميمٞم٥م ُمـ شمٕمّٚمؼ 

 .()اًمخ... وإقمراب وُمٓم٤مسم٘م٦م وشمرشمٞم٥م 

 :أصافة افعامؾ -

يرى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أن اًمٗمٙمر اًمٚمٖمقي وضمد ُمٜمذ اخلٚمٞمؾ ُمٌٜمًٞم٤م قمغم 

اومؽماو٤مت ُمـ واىمع آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي، وأن ٟمٔمرة اخلٚمٞمؾ إمم اًمٕم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م ذم وقء 

ُمراىمٌتف ًمٚمٙمٚمامت ذم صمٜم٤مي٤م اًمت٠مًمٞمػ، وُمالطمٔمتف اًمتٗم٤مقمالت اًمٚمٖمقي٦م سملم إصقات 

-وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ   . ( )واًمٙمٚمامت، ومل يالطمظ ذم شمٕمٚمٞمٚمف اؾمتٕمامل اعمٜمٓمؼ أو اًمت٠مصمر سمف

ٓ شمٕمٛمؾ ومٞمام سمٕمده٤م يمام  (إّٟمام)": (إّٟمام)وقمدم إقمامل  (إنّ )ىمقًمف ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم قمٛمؾ - ُمثاًل 

 (إنّ )إذا يم٤مٟم٧م ًمٖمًقا مل شمٕمٛمؾ، ومجٕمٚمقا هذا ٟمٔمػمه٤م ُمـ اًمٗمٕمؾ، يمام يم٤من ٟمٔمػم  (ُأرى)أن 
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اعمتٙمٚمؿ  (ي٤مء)ىمٌؾ  (اًمٜمقن)شمٕمٚمٞمٚمف ٓشمّم٤مل - يمذًمؽ-وُمٜمف . ()"ُمـ اًمٗمٕمؾ ُم٤م يٕمٛمؾ

ًٓ سمف ذم ُمث٤مل : رضسمٜمل ويْمـرسُمٜمل، وم٘مد ؾم٠مًمف ؾمٞمٌقيف قمـ اًمْم٤مريب، وم٘م٤مل: اًمقاىمٕم٦م ُمٗمٕمق

رضسمٜمـل وييسمٜمـل،  يمراهٞم٦م أن يدظمٚمقا : هذا اؾمؿ، ويدظمٚمف اجلر، وإٟمام ىم٤مًمقا ذم اًمٗمٕمؾ"

 .()"اًمٙمًـرة ذم هذه اًم٤ٌمء يمام شمدظمؾ إؾمامء، ومٛمٜمٕمقا هذا أن يدظمٚمف يمام ُُمٜمع اجلر

ًٓ قمغم أص٤مًم٦م ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ قمٜمد اخلٚمٞمؾ- وُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُمـ رأى  أّن - ُمًتد

صمٜم٤مئٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ واعمٕمٛمقل، أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سمٗمٙمرة اًم٤ًميمـ واعمتحرك اًمتل أسمدقمٝم٤م اخلٚمٞمؾ 

ىمٌؾ أن حُيدث اًمٕم٤مُمؾ ومٞمف إصمر ُمٕم٤مدل - ذم إـم٤مره اًمٜمٔمري- ذم اًمٕمروض، وم٤معمٕمٛمقل

 .()ًمٚم٤ًميمـ، وسمٕمد طمّمقل إصمر ُمٕم٤مدل ًمٚمٛمتحرك

وشم٠ميٞمًدا هلذه اًمٜمٔمرة، يرى ُمّمٓمٗمك سمـ محزة أن ىمْمٞم٦م اإلقمامل أدٟمك إمم ٟمٔمر 

اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٕمّٚم٦م واًمًٌٌٞم٦م، وُمـ ُم٘مقًمتل اًمٗمٕمؾ وآٟمٗمٕم٤مل قمٜمد أرؾمٓمق، وأٟمف ُمـ 

اًمٜمحقي اًمٕمريب اؾمتٜم٤ٌمط اإلقمامل قمغم يًـره  (اخلٚمٞمؾ)همػم اعمٜمٓم٘مل أن ُيًتٙمثر قمغم 

وؾمٝمقًمتف، وهق اًمذي شمقصؾ إمم إٟمج٤مز سمٜم٤مء قمرويض ُمقؾمٞم٘مل حيت٤مج ايمتِم٤مومف إمم 

 .()قمٌ٘مري٦م ومذة ٟم٤مدرة

يم٤من يًتٛمد "، وم٢مٟمف -يمام ي٘مقل قمكم ٟم٤مصػ-ويمذًمؽ هق إُمر قمٜمد ؾمٞمٌقيف 

شمٕمٚمٞمالشمف ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمتل يٕمروٝم٤م وأراء اًمتل يراه٤م ُمـ يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن شُمًتٛمد ُمٜمف 
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اًمتٕمٚمٞمالت إٓ طم٘م٤مئؼ اًمٗمٚمًٗم٦م وىمْم٤مي٤م اًمٕمٚمقم، ومٝمذه وشمٚمؽ مل شمٙمـ سمٚمٖم٧م أؿمّده٤م سمٕمد، 

ومٞمٙمقن هل٤م ذم اًمٜمحق أصمر، وذم شمٗمٙمػم اًمٜمحقيلم قمٛمؾ قمغم ٟمحق ُم٤م يم٤من هل٤م سمٕمد ذًمؽ ذم 

 .()"ؿمّتك إضمٞم٤مل واًمٕمّمقر

يمام -وُمع اًم٘مقل سم٠مص٤مًم٦م اًمٜمِم٠مة، وم٢مهنؿ أؿم٤مروا إمم أن ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ىمد شم٠مصمرت 

ومٞمام سمٕمد ومؽمة اًمٜمِم٠مة سم٤مإلؿم٤مرات اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واعمالطمٔم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل - شم٠مصمر همػمه٤م

ػ  ًّ ضمرت قمغم أًمًٜم٦م اًمٜمح٤مة، وأٟمف ىمد طمّمؾ قمٜمد سمٕمض ُمت٠مظمري اًمٜمح٤مة ُمـ اًمتٕم

 .()واعم٤ٌمًمٖم٦م وؾمقء اًمت٘مدير ُم٤م ًمٞمس ًمف صٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمٕم٤مُمؾ وُم١مداه

 :افتؼدير رضورة فؾسـقب -

ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، أن  (اًمٕم٤مُمؾ)ُمـ أيمثر ُم٤م اٟمت٘مده اعمٕم٤مروقن ًمٗمٙمرة اًمٕمٛمؾ 

اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ ىمد أجل٠م اًمٜمح٤مة إمم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمت٘مدير واًمت٠مويؾ ذم اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي، 

رهم٦ٌم ُمٜمٝمؿ ذم ـمرد اًم٘مقل سمف ذم مجٞمع أطمٙم٤مُمٝمؿ اًمٜمحقي٦م، وقمّدوا ذًمؽ شمٙمٚمًٗم٤م يٜم٤مذم 

ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وخيرج هب٤م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمذي ىمٞمٚم٧م ومٞمف إمم ؾمٞم٤مىم٤مت أظمرى مل يٙمـ ُي٘مّمد 

إًمٞمٝم٤م، وقمّزز هذا آٟمت٘م٤مد قمٜمد سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم، أظمذهؿ سم٤معمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ذم 

دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م، واًمذي يرى أن دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م ووصػ شمرايمٞمٌٝم٤م وشمٗمًػم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م يٜمٌٖمل 

 .أن ُي٘متٍم ومٞمف قمغم ُمًتقي٤مهت٤م اًمٔم٤مهرة اعمٜمٓمقىم٦م وم٘مط

أن اًمٜمح٤مة - ذم ُمٕمرض رّدهؿ هذه اًمدقمقى-وىمد سملّم اعم١ميدون ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ 

، وًمٙمٜمٝمؿ اقمتٛمدوا " ًٓ مل خيٚم٘مقا اًمت٠مويؾ واًمت٘مدير ظمٚمً٘م٤م، وٓ شمٙمٚمٗمقا اًم٘مقل ومٞمٝمام اردم٤م
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قمغم ُم٤ٌمدئ ؾمٚمٞمٛم٦م وأصقل ُم٘مررة، وم٘م٤مؾمقا اًمٜمٔمػم قمغم اًمٜمٔمػم، واؾمتدًمقا سم٤محل٤مرض قمغم 

اًمٖم٤مئ٥م، ورأوا اعمحذوف ذم اعمذيمقر، هتدهيؿ رواي٦م واؾمٕم٦م وُمالطمٔم٦م سم٤مرقم٦م ودمرسم٦م 

، إو٤موم٦م إمم أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مدير رضورة ًمٖمقي٦م ٓ ()"ـمقيٚم٦م وطمّس ًمٖمقي همػم ُمدظمقل

طمٞمٚم٦م ٕطمد ذم دومٕمٝم٤م ُم٤م سم٘مٞم٧م اًمٚمٖم٦م قمغم ُم٤م ظمٚم٘مٝم٤م اهلل، ويمثػم ُمـ شم٘مديرات ًمٖمقيٞمٜم٤م 

اًم٘مدُم٤مء يم٤من ي٘متْمٞمٝم٤م واىمع اًمٚمٖم٦م وشمريمٞمٌٝم٤م، وهق أصؾ ُمٌٜمل قمغم ؾمٜمـ اًمٕمرب ذم 

آؾمتٕمامل، جل٠موا إًمٞمف سم٘مّمد اإلجي٤مز ذم اًمتٕمٌػم، اًمذي هق ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامت اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م، وأطمد دٓئؾ ُمروٟمتٝم٤م ويًـره٤م، ظم٤مص٦م إذا حتّمؾ اعمراد ُمـ اعمٕمٜمك، وم٠مُمٙمـ 

 .()آؾمتدٓل قمٚمٞمف سم٢مؿم٤مرة ُم٤ًمٟمدة أو يمالم ؾم٤مسمؼ أو ىمريٜم٦م ُمّم٤مطم٦ٌم

وىمد ذيمر اًمٚمٖمقيقن ًمٌٞم٤من أمهٞم٦م اًمت٘مدير ذم اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي يمثػًما ُمـ إُمقر، 

ًٓ ُم٤م يكم  :أذيمر ُمٜمٝم٤م إمج٤م

حم٤موًم٦م ـمرد اًم٘مقاقمد وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م، سمرضمع ُم٤م ظم٤مًمػ ذم اًمٔم٤مهر إمم أصقًمف  -

اعم٘مررة، ُمٚمتزُملم ذم ذًمؽ سمام ي٘متْمٞمف اعمٕمٜمك ويًتًٞمٖمف اًمذوق اًمٕمريب وشم١ميده 

 .()إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر

إيْم٤مح اعمٕم٤مين ذم اجلٛمٚم٦م، سم٤مؾمتٙمامل ُم٤م طمذف أو اؾمتؽم ُمـ قمٜم٤مس اإلؾمٜم٤مد  -

 .()وُمتٕمّٚم٘م٤مشمف ذم اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي
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اًمٕمٛمؾ قمغم شمقاومؼ اًمدٓٓت اعمتٕم٤مرو٦م ذم اًمّمقرة اًمًٓمحٞم٦م ًمٜمٔمؿ اًمٕمٜم٤مس ذم  -

 .()اجلٛمٚم٦م

ُمراقم٤مة ىمقاقمد اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمحقي٦م، وهق ضم٤مٟم٥م اًمِمٙمؾ اًمذي يتٛمثؾ ذم ٟمٔم٤مم قمٜم٤مس  -

اجلٛمٚم٦م وُم٤م خيْمع ًمف ُمـ وقاسمط، وُمٜمف شم٘مدير اًمٕم٤مُمؾ ًمٗمًٔم٤م أو ُمٕمٜمك، وذًمؽ هبدف 

 .()شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م وشم٘مريٌٝم٤م إمم اإلومٝم٤مم

وىمد ظمّٗم٧م طمّدة اًمٜم٘مد إمم ُمِمٙمٚم٦م اًمت٘مدير اًمتل ىم٤مل هب٤م أصح٤مهب٤م سمٕمد فمٝمقر 

ًٓ ًمدى يمثػم  اًمٜمٔمري٦م اًمتحقيٚمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي احلدي٨م، وأصٌح اًم٘مقل سمف ؾم٤مئًٖم٤م ُم٘مٌق

ممـ قم٤مروقه ُمـ ىمٌؾ، وادمف اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن إمم اًم٘مقل سمقضمقب شمٗمًػم يمثػم ُمـ 

اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م قمغم ٟمحق ُم٤م ىم٤مم سمف اًم٘مدُم٤مء وُم٤م ذيمروه سمّمدده٤م ُمـ شم٘مدير عمحذوف أو 

وصػ سم٤مٕصٚمٞم٦م واًمٗمرقمٞم٦م، دون آىمتٜم٤مع سمٛمجرد اًمقصػ اًمِمٙمكم اًمذي يدقمق إًمٞمف 

، واًمٜمٔمر ذم ذًمؽ ()اًمقصٗمٞمقن، واًمذي يٕمجز قمـ شم٘مديؿ اًمتٗمًػم اعم٘مٜمع ذم أطمٞم٤من يمثػمة

يٕمقد إمم أن اًمٜمٔمري٦م اًمتحقيٚمٞم٦م شمٗمؽمض وضمقد سمٜمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م سم٤مـمٜم٦م شمرد إًمٞمٝم٤م اًمٌٜمٞم٦م اًمًٓمحٞم٦م 

اًمٔم٤مهرة اًمتل يتؿ ُمـ ظمالهل٤م إسمراز اًمدٓٓت اًمٚمٖمقي٦م، وهذه اًمٌٜمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م قمٜمد 

٤ًٌم-اًمتحقيٚمٞملم، هل   . ()إصؾ اعم٘مدر قمٜمد اًمٜمحقيلم اًم٘مدُم٤مء- هم٤مًم
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أن سمٕمض ُم٤م ذيمره اًمٜمح٤مة ُمـ اًمت٘مدير اًمقاضم٥م "وفمٝمر قمٜمد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم 

وهق ُم٤م يم٤من يٛمثؾ ىمٛم٦م اؾمتٖمراهبؿ ورومْمٝمؿ ٕن اًمٜم٤مـم٘ملم اعمحت٩م هبؿ مل -قمدم ذيمره 

ؿمٌٞمف سمام يذيمره اًمتحقيٚمٞمقن طملم ي٘مدرون سمٕمض -يٕمٝمد ُمٜمٝمؿ إفمٝم٤مره ذم يمالُمٝمؿ 

اعمحذووم٤مت اًمتل يٗمؽموقن وضمقده٤م ذم اًمٌٜمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٚمجٛمٚم٦م، ويذيمرون أن هذه 

اًمٕمٜم٤مس ًمق فمٝمرت ذم سمٜمٞم٦م اًمًٓمح ًمٙم٤من اًمتٕمٌػم همػم ٟمحقي، أي يم٤من ظمٓم٠م ُمـ وضمٝم٦م 

ٟمٔمر أسمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م، وُمـ صمؿ وم٢من حتقياًل إضم٤ٌمرًي٤م ٓسمّد ُمـ وىمققمف حيقل دون 

 .()"فمٝمقر هذه اًمٕمٜم٤مس ذم سمٜمٞم٦م اًمًٓمح

وأضمد ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ذم هذا اًمِم٠من أن أظمتؿ سمام ذيمره ُمّمٓمٗمك سمـ محزة قمٜمف 

وًم٘مد أشم٧م قمغم اًمدرس اًمٜمحقي ومؽمة ـمٖمك ومٞمٝم٤م اًمتٞم٤مر اًمقصٗمل، ومتٜمٙمر ": سم٘مقًمف

اًم٤ٌمطمثقن ًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ ورأوه٤م رضسًم٤م ُمـ اًمٖمٞم٥م ي١مدي إمم اًمٙمثػم ُمـ اًمت٘مدير، طمتك 

إذا ظمّٗم٧م طمدة اًمقصٗمٞم٦م وشمٌٜمك اًمٜم٤مس اًمتحقيٚمٞم٦م اًمتقًمٞمدي٦م ُمٜمٝمًج٤م ذم اًمٜمٔمر اًمٜمحقي، 

فمٝمرت يمت٤مسم٤مت ضمديدة شمرى ذم ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ُمٜمٝمًج٤م ص٤محل٤ًم ًمٚمدرس، ظمّمقًص٤م سمٕمد 

ُم٤م وىمر ذم إذه٤من ازدواضمٞم٦م اًمٌٜمٞمتلم اًمًٓمحٞم٦م واًمٕمٛمٞم٘م٦م، وشمٌلّم أن اًمٜمٔمر ذم اًمٌٜمٞم٦م 

اًمًٓمحٞم٦م ٓ يٙمقن إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م شمًٛمح سمف وؾم٤مئؾ ُمٕمٞمٜم٦م قمغم ومحص اًمٌٜمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م، 

ويقُمذاك قم٤مد يمثػم ُمـ اًمدارؾملم ًمٞم٘مرروا أن ىمْمٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ ُمـ صٚم٥م اًمؽميمٞم٥م 

 .()"وواىمٕمف

إٟمٜم٤م قمِمٜم٤م ومٞمف ُمع صم٤مسم٧م وُمتحقل، اًمث٤مسم٧م هق ٟمٔمري٦م : وذم ظمت٤مم اًمٗمّمؾ أىمقل
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اًمٕم٤مُمؾ اًمتل ارشمْم٤مه٤م اًمٜمحقيقن اًمٕمرب أصاًل شمٗمًػمًي٤م ًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وسمٜمقا 

قمٚمٞمٝم٤م ىمقاقمدهؿ وومٚمًٗمتٝمؿ اًمٜمحقي٦م، واعمتحقل هق آراء اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم طمقهل٤م، 

وُمقاىمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، طملم طم٤موًمقا إًمٖم٤مء ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ واًم٘مقل سمت٠مصمػم اًمٕم٤مُمؾ، ودم٤موزه 

سم٢مجي٤مد ومٙمرة سمديٚم٦م قمٜمف، شمٖمٜمل قمـ احل٤مضم٦م إًمٞمف، وشمريح ُمـ اًمّمٕمقسم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًم٘مقل 

سمف، وشمٙمقن يمذًمؽ أيًـر إمم اًمٗمٝمؿ وأووح ذم اًمتٗمًػم،وأىمرب إمم اًمقاىمٕمٞم٦م، ًمٙمـ 

يمثػًما ُمٜمٝمؿ مل يث٧ٌم قمغم ُمتحّقًمف، وقم٤مد إمم اًمث٤مسم٧م ُمـ ضمديد، يرى ومٞمف قمٌ٘مري٦م 

إوائؾ، وؿمٛمقًمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، وصدق اًمقصػ،  وقمٛمؼ اًمتحٚمٞمؾ، وؾمقاء أيم٤مٟم٧م هذه 

واًمٕمٛمؾ ُمٗمٝمقم قم٤مم )اًمٕمقدة قمـ ىمٜم٤مقم٦م سمتٛمّٞمز ومٙمرة اًمٕمٛمؾ وصالطمٞمتٝم٤م ذم إصؾ 

، أم يم٤مٟم٧م قمـ ىمٜم٤مقم٦م ومروٝم٤م ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف (دمتٛمع ذم ُمٕمرومتف اًمٕم٘مقل سمٛمختٚمػ ًمٖم٤مهت٤م

 وم٢مهن٤م اقمؽماف سم٠من ومٙمره اًمٕمٛمؾ وٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمتل اومؽموٝم٤م ()اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي احلدي٨م

ذات "اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء وقمٛمٚمقا هب٤م، ووٌٓمقا سمٛم٘متْم٤مه٤م اًمقفم٤مئػ اًمٜمحقي٦م إؾم٤مؾمٞم٦م 

، وأن هذه ()"يمٗم٤مي٦م وصٗمٞم٦م ٓ شمٜمٙمر، وأهن٤م ُمالئٛم٦م ًمِمٙمؾ اعمْمٛمقن ذم اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب

ـر سمدوره٤م قمجز ٟم٤مىمدي اًمؽماث اًمٜمحقي قمـ اؾمتٌدال ٟمٔم٤مم اًمٕمقاُمؾ "اًمٙمٗم٤مي٦م  ًِّ شمٗم

 .  ()"سمجٝم٤مز شمٗمًػمي يٕمّقوف رهمؿ ؿمّدة ٟم٘مدهؿ ًمف
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افؾغة واهلقية دم افػؽر افعريب 

اًمٚمٖم٦م ُمـ أهؿ اعمالُمح اًمتل شمٙمّقن اهلقّي٦م، ٕهن٤م أؾم٤مس يمؾ صم٘م٤موم٦م، وُمٜمٓمٚمؼ يمؾ 

شمٗمٙمػم، وريمٞمزة ُمـ ريم٤مئز اًمقطمدة اًمتل جيتٛمع قمٚمٞمٝم٤م أومراد يمؾ أُم٦م، وهل متثؾ ذم 

قمٜمقان اًمٖمٚم٦ٌم واؾمتالب أظمر ًمدى اعمًتٕمِٛمر، وقمٜمقان ؾمٞم٤مق اًمتداومع سملم إُمؿ 

. ()اهلقّي٦م وحت٘مٞمؼ اًمذات ًمدى اعمًتٕمَٛمر

وىمد واضمٝم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم هذا اًمٕمٍم دقمقات قمّدة، هدوم٧م إمم إىمّم٤مئٝم٤م 

وهتٛمٞمِمٝم٤م، وؾمٚم٥م أسمٜم٤مئٝم٤م ُم٤م متثٚمف هلؿ ُمـ هقّي٦م، ًمٞمٙمقن ذًمؽ ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت 

. شمٖمٞمػم أومٙم٤مرهؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ، اعمرشمٌٓم٦م سمٙمت٤مب رهبؿ اعمجٞمد وًمٖمتف اعمٌٞمٜم٦م

ودظمٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأهٚمٝم٤م اًمٖمٞمقرون قمٚمٞمٝم٤م، سم٥ًٌم هذه اًمدقمقات، ذم ساع 

ًمٖمقي ٓ هقادة ومٞمف، وظم٤مص٦م ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ اعمٞمالدي، قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م 

أيمثر اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م حمتٚم٦م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م، اًمتل طم٤موًم٧م ومرض ًمٖمتٝم٤م قمغم 

. ؿمٕمقب هذه اًمدول، ًمتٙمقن شم٤مسمٕم٦م هل٤م ذم صم٘م٤مومتٝم٤م وـمري٘م٦م شمٗمٙمػمه٤م وأؾمٚمقهب٤م ذم احلٞم٤مة

ويم٤من ىمّمد اعمحتؾ ُمـ هذا آؾمتالب اًمٚمٖمقي اًمذي طمرص قمٚمٞمف ذم ومؽمة 

اطمتالًمف، وقمٛمؾ ُمـ أضمؾ طمّمقًمف سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ممٙمٜم٦م: حت٘مٞمؼ آؾمتالب اًمٗمٙمري 

ٕسمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٌالد، طمتك شمتّؿ همٚمٌتف وشمٌ٘مك هٞمٛمٜمتف ويٛمتد شم٠مصمػمه، وىمد 

يم٤من ًمف ذًمؽ، وم٤مًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمٜمد سمٕمض أسمٜم٤مء إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمتٗمْمٞمؾ ًمٖم٦م اعمحتؾ وصم٘م٤مومتف قمغم 

ًمٖم٦م - سمخالف اًمٕمرسمٞم٦م-ًمٖمتٝمؿ إم، ُم٤م زاًم٧م آصم٤مره٤م إمم اًمٞمقم، إذ يرون ومٞمٝم٤م أهن٤م 

                           
ر ـروق ًمٚمٜمشـر اًمٕمقعم٦م، هن٤مد اعمقؾمك، دار اًمشـر اًمٜمٝمْم٦م إمم قمصـُمـ قمصاًمثٜم٤مئٞم٤مت ذم ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ( )

 .230: م2003واًمتقزيع، قماّمن، 



 

 

. ()احلْم٤مرة واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمت٘مدم، وأٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ إٓ هب٤م

ويمام شمقمم اعمحتؾ ومرض ًمٖمتف وإىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سم٘مقة ؾمٞمٓمرشمف احل٤ميمٛم٦م، 

وم٢مٟمف يم٤من ذم اًمقىم٧م ذاشمف يِمّجع وي٤ًمٟمد ويٗمًح اعمج٤مل ًمٚمٛمًتِمـرىملم اًمٖمرسمٞملم، 

ًمٚمٛمٜم٤مداة سمتٖمٚمٞم٥م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمٗمّمحك، واخت٤مذه٤م ًمٖم٦م 

ًٓ ُمٜمٝم٤م، أو اًمدقمقة إمم شمٞمًػم يمت٤مسم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مخت٤مذ احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م  ُمٙمتقسم٦م سمد

ًٓ ُمـ احلروف اًمٕمرسمٞم٦م .  سمد

وذم هذا اًم٤ٌمب، أؾمتٕمرض سمٕمًْم٤م ُمـ هذه اًمدقمقات، ًمٞمس هدذم ومٞمف احلدي٨م 

اعمٗمّّمؾ قمٜمٝم٤م، وإٟمام ذيمر سمٕمض اجلقاٟم٥م اًمتل شمٌدي ُمالُمح ُم٘مّرسم٦م قمـ اًمّمـراع اًمٗمٙمري 

اًمٚمٖمقي، اًمذي طمّمؾ سملم أهؾ اًمٚمٖم٦م اعمداومٕملم قمٜمٝم٤م، وأصح٤مب هذه اًمدقمقات ُمـ همػم 

اًمٕمرب ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، واعم١ميديـ هل٤م ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، وىمد ضمٕمٚم٧م 

اًمٗمّمؾ إول ُمٜمف ًمٚمحدي٨م قمـ ىمٞم٤مم سمٕمض دقم٤مة اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م أواظمر اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م 

، شمؽميؽ اًمٚمٖم٦مسمٗمرض اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمام ؾُمّٛمل ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سمـ

واسمتدأت هب٤م ٕهن٤م أومم اًم٘مْم٤مي٤م إرسمٕم٦م اٟم٘مْم٤مء ُمـ اعمًـرح اًمٚمٖمقي ذم هذا اًمٕمّمـر، ذم 

اًمدقمقة إمم اًمٚمٖم٦م )طملم يٛمتد ساع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمع اًمدقمقات اًمثالصم٦م إظمرى 

إمم اًمٞمقم، وإِْن يم٤من  (إضمٜمٌٞم٦م، اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م

. ًمٞمس سمتٚمؽ اًم٘مّقة اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م زُم٤من اٟمٌٕم٤مث يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م

  

 
                           

ت، .اًمٗمٙمر اًمٕمريب سملم آؾمتالب وشم٠ميمٞمد اًمذات، قمٌداًمٙمريؿ هماّلب، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، شمقٟمس، د: يٜمٔمر( )

 .39، 38: ص
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تسيؽ افؾغة 
 

كشلة  افتسيؽ 

ًم٘مقُمٞم٦م لٟمِم٠م ُم٤م ُأـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمتؽميؽ ذم أواظمر اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمٗمٕمؾ اًمتٕمّم٥م 

 وحم٤موًم٦م إسمرازه٤م وشمٗمْمٞمٚمٝم٤م قمغم همػمه٤م ُمـ اًم٘مقُمٞم٤مت إظمرى داظمؾ اًمدوًم٦م اًمؽميمٞم٦م

ر اعمٞمالدي، ـاًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمشاًمٕمثامٟمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م سمداي٤مت ذًمؽ ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ 

ُمتزاُمٜم٦م ُمع دقمقة سمٕمض رضم٤مل احلٙمؿ إشمراك إمم اؾمتّمدار دؾمتقر حيٙمؿ اًمقٓي٤مت 

. ()اًمٕمثامٟمٞم٦م قمغم همرار دؾم٤مشمػم اًمدول إوروسمٞم٦م

وسمرزت هذه اًمٔم٤مهرة سمّمقرة واوح٦م ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي، ُمع  

صٕمقد رضم٤مٓت طمزب آحت٤مد واًمؽمىمل وإُم٤ًميمٝمؿ سمزُم٤مم إُمقر ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م 

ذم قمثامٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م الاحلٙمقُم٦م واٟمت٘م٤مهلؿ ب، ()ًمع اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مينخسمٕمد 

شمريمٞم٤م إمم طمٙمقُم٦م ىمقُمٞم٦م ُمتٕمّم٦ٌم ًمٚمجٜمس اًمؽميمل، شمٕم٤مدي اإلؾمالم، وشم٘ميص ُم٤م ؾمقاه٤م 

                           
، اؾمتج٤مسم٦م م1876شمؿ إصدار دؾمتقر حيٙمؿ اًمقٓي٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم أول قمٝمد اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين قم٤مم  ()

 شمٜمٗمٞمذه ظمقوًم٤م ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمتل م1878اًمًٚمٓم٤من قم٤مم عمٓم٤مًم٥م سمٕمض اًم٘مقُمٞم٤مت داظمؾ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، صمؿ قمّٓمؾ 

، ومٙم٤من ذًمؽ مم٤م قمٛمؾ قمغم احلد ُمـ إي٘م٤مد ٟم٤مر اًمدقمقة إمم اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م وشم٠مظمػمه٤م ذم يٛمٙمـ أن حتّمؾ سمًٌٌف

، دار اًمتقزيع واًمٜمِمـر  اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾم٤ٌمب اًمً٘مقط، قمكم حمٛمد اًمّماليب: يٜمٔمر.شمٚمؽ اًمٗمؽمة

 .405-401:، صم2001/هـ1421اإلؾمالُمٞم٦م، ُمٍم، 

م، وسمٛمقضم٥م 1908 ُمرة أظمرى ومتؿ هلؿ ذًمؽ ذم قم٤مم  اًمدؾمتقرقمٛمؾ رضم٤مل طمزب آحت٤مد واًمؽمىمل قمغم اؾمتّمدار ()

 ،م ظمٚمع اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين1909ىمقة شم٠مصمػمهؿ وؾمٞمٓمرهتؿ قمغم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٕمثامين اؾمتٓم٤مقمقا ذم قم٤مم 

ي٘مقل اًمًٚمٓم٤من وومٞمٝمؿ  ،وأفمٝمروا ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتؽميؽ اًمتل يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ُمـ أضمٚمٝم٤م ُم٤م مل يٕمٚمٜمقه ُمـ ىمٌؾ

ورضّمح اًمذيـ شمقًمقا زُم٤مم احلٙمؿ ُمـ سمٕمدي داقمل اًم٘مقُمٞم٦م قمٜمد إشمراك، وضمٕمٚمقه ذم ُمرشم٦ٌم ": قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين

  شمرمج٦م ُمذيمرات اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد،."أقمغم ُمـ اًمٖمػمة اًمديٜمٞم٦م، وٟمٗمروا ُمٜمٝمؿ اًمٕمرب ومٌئس ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن

 .195: صم،1991/هـ1412، 3 دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، طحمٛمد طمرب،



 

 

 .()ُمـ اًم٘مقُمٞم٤مت إظمرى

 ؿم٤مُماًل ًمٙمؾ اعمتٕمّم٦ٌمسمٗمٕمؾ هذه اًم٘مقُمٞم٦م  (أو آؾمتؽماك)ويم٤من اًمتؽميؽ 

طمتك اٟمتٝمك إمم إؾم٘م٤مط اخلالوم٦م ، ()واًمٚمٖمقي٦م  اًمًٞم٤مؾمٞم٦موُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة اًمت٤مرخيٞم٦م 

 . اًمٕمثامٟمٞم٦م وشمٙمقيـ اًمدوًم٦م اًمؽميمٞم٦م احلديث٦م

واُمتدت طمريم٦م اًمتؽميؽ هذه إمم خمتٚمػ اًمقٓي٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م، واؾمتٝمدوم٧م 

واهتؿ دقم٤مة اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م اخلٚمٗم٤مء ، إىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٕمٛمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م

اًمٕمثامٟمٞملم سم٢ممه٤مل ًمٖمتٝمؿ اًمؽميمٞم٦م قمغم طم٤ًمب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وسم٠مهنؿ أؾمٝمٛمقا ذم إصمراء 

، ورأوا ذم شمؽميؽ ()اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من إومم هبؿ أن هيتٛمقا سمتٓمقير اًمث٘م٤موم٦م اًمؽميمٞم٦م

اًمٚمٖم٦م إصالطًم٤م هل٤م، سمحج٦م أهنؿ حيٙمٛمقن اًمٕمرب إدارًي٤م وقمًٙمرًي٤م واًمٕمرب حيٙمٛمقهنؿ 

أدسمًٞم٤م وصم٘م٤مومًٞم٤م، وًمذًمؽ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ختٚمٞمص اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م ُمـ آصم٤مر هذا احلٙمؿ اًمذي 

ري٦م اعم٘مٞمت٦م اًمتل ؾم٤مدت ـ وُم٤م هذا إٓ ًمروح اًمتٕمّم٥م واًمٕمٜمص،()يروٟمف أضمٜمًٌٞم٤م قمٜمٝمؿ

                           
، 122:، صم1951، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًم٘م٤مهرة، ريـ حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م، ؾم٤مـمع احلص:ٟمٔمري( )

رق أؾمٞمقي، ـ طمريم٦م اًمٞم٘مٔم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمش:465:اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾم٤ٌمب اًمً٘مقط: 126

 .125: صم،1978 دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، دُمِمؼ، ي،ـحمٛمقد ص٤مًمح ُمٜمس

ؿمٛمٚم٧م طمريم٦م اًمتؽميؽ اًمٜمل ٟمٗمذه٤م رضم٤مل طمزب آحت٤مد واًمؽمىمل اعمذيمرات واعم١مًمٗم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ومٌدأت سم٢مقم٤مدة  ()

إسمراز دور ذًمؽ بُمـ اًمٜمٔمرة اًمديٜمٞم٦م اًمتل سُمٜمل قمٚمٞمٝم٤م  و -يمام ي٘مقًمقن-اًمٜمٔمر ذم اًمت٤مريخ اًمٕمثامين اعمدّون ًمتّمحٞمحف 

ُم٤م يمتٌف اعم١مرظمقن إوروسمٞمقن  دون اإلؿم٤مرة إمم شم٠مصمرهؿ ومٞمٝم٤م سم٤مإلؾمالم، وإسمراز اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦مذم قمٔمامء إشمراك 

ٟمٔمر ي . رات اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اجل٤مٟم٥م اهتامًُم٤م يمٌػًماـقمـ شم٤مريخ إشمراك ىمٌؾ اإلؾمالم، وأوًمقا إسمح٤مث واًمٜمش

ُمقومؼ اعمرضم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من،  وصحقة اًمرضمؾ اعمريض، :141-137 :حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م

 .195:، صم1999/هـ1420، 9سمػموت، ط

 . 425، 424: صم،1989/ هـ1409 دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ،  اًمٕمثامٟمٞمقن ذم اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة، حمٛمد طمرب،:يٜمٔمر( )

 .151: حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م: يٜمٔمر()



 

 

. سمٞمٜمٝمؿ وظم٤مص٦م دم٤مه يمؾ ُم٤م هق قمريب

يمثػًما ذم يمت٤مسم٤مهتؿ وُمقاىمٗمٝمؿ، وسح هب٤م ري٦م ـهذه اًمٜمزقم٦م اًمٕمٜمصىمد فمٝمرت و

ذم ، ي٘مقل وٞم٤م يمقك أًم٥م مؿم٤مقمرهأدسم٤مؤهؿ وؿمٕمراؤهؿ، وُمـ أسمرزهؿ ذم ذًمؽ 

اًمذيـ يٌٖمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٚمٞمذهٌقا ":  اًمتل قمؼّمت قمـ هذا اجل٤مٟم٥مإطمدى ىمّم٤مئده

إمم سمالد اًمٕمرب، واًمذيـ يٌٖمقن اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ومٚمػمطمٚمقا إمم إيران، واًمذيـ يٌٖمقن 

اًمٚمٖم٦م اإلومرٟمجٞم٦م ومٚمٞمذهٌقا إمم سمالد اًمٗمرٟمج٦م، وم٢من يمّؾ ُمـ ٓ يدرك هذه احل٘مٞم٘م٦م ومٝمق 

  .()"ضم٤مهؾ، ٟمحـ أشمراك ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن ًمٜم٤م ًمٖم٦م شمريمٞم٦م

وسمٚمغ هبؿ شمٕمّمٌٝمؿ، أن أٟمٙمروا قمغم وزير إوىم٤مف اًمٕمريب ذم اًمؼمعم٤من اًمذي مل 

 ()يٛمض ؿمٝمر واطمد قمغم اومتت٤مطمف
ٍ
: اظمتت٤مُمف ظمٓم٤مسمف اًمذي أًم٘م٤مه سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م سمدقم٤مء

يمٚمامشمف قمرسمٞم٦م، ومل يًتٓمع رئٞمس اًمؼمعم٤من هتدئتٝمؿ سمٕمد ذًمؽ، إٓ قمٜمدُم٤م أيمد هلؿ أن ُم٤م 

.   ()ىم٤مًمف اًمقزير ًمٞمس إٓ دقم٤مء شم٘مٚمٞمدًي٤م ظم٤مًص٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل، وًمٞمس ُمـ صٚم٥م اخلٓم٤مب

: مظاهر تسيؽ افؾغة

  اًمٕمثامٟمٞم٦ماؾمتتٌٕم٧م طمريم٦م اًمتؽميؽ اًمٚمٖمقي ُمٔم٤مهر هل٤م دمًده٤م ذم يمٞم٤من اًمدوًم٦م

دوائر اًمدوًم٦م و وم٠ُمضمري٧م اعمٕم٤مُمالت اًمرؾمٛمٞم٦م ذم اعمح٤ميمؿ  ،وشمؼمزه٤م ذم وٓي٤مهت٤م

، وأسمٚمٖم٧م جل٤من طمزب آحت٤مد واًمؽمىمل ذم اًمقٓي٤مت سم٠من شمٙمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦ماعمختٚمٗم٦م 

 وا، واؿمؽمط()سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦مسمؽميمٞم٤م  "ؾم٤مًمقٟمٞمؽ"ُمراؾمالهت٤م ُمع اًمٚمجٜم٦م اعمريمزي٦م ذم 

                           
 .130:اًم٤ًمسمؼ()

 .م1908 سمٕمد إقم٤مدة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ُمرة صم٤مٟمٞم٦م قم٤مم ()

 .126:طمريم٦م اًمٞم٘مٔم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمنمق أؾمٞمقي()

 .126: طمريم٦م اًمٞم٘مٔم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمنمق أؾمٞمقي:  يٜمٔمر()



 

 

، ومٙم٤من ًمذًمؽ أصمره ()ومٞمٛمـ يتقمم أقمامل اًمدوًم٦م أن يٙمقن قمغم ُمٕمروم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م

اًمٕمثامٟمٞم٦م، ًمدوًم٦م اًمٕمرسمٞم٦م لوٓي٤مت الاًمٙمٌػم ذم إسمٕم٤مد اًمٕمرب قمـ اعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم 

. ()ومْماًل قمـ همػم اًمٕمرسمٞم٦م

ويم٤من ُمـ أسمرز ُم٤م دمّٚم٧م ومٞمف ُمٔم٤مهر اًمتؽميؽ اًمٚمٖمقي ؾمٞم٤مؾم٦م شمؽميؽ اًمتٕمٚمٞمؿ، 

وىمد سمدت أيمثر ووقطًم٤م ذم سمالد اًمِم٤مم واًمٕمراق، ًم٘مرهب٤م ُمـ ُمريمز اخلالوم٦م وىمقة سمًط 

 اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م  ومٞمٝم٤مومرضىمد ، ف()اًمٜمٗمقذ قمٚمٞمٝم٤م

طمتك ُمقاد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وذًمؽ وومؼ سمراُم٩م اًمدراؾم٦م ذم ذم يمؾ ُم٤مدة ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، 

شمريمٞم٤م، ويم٤من ُم٤م ُيدّرس ُمـ اًمٍمف واًمٜمحق اًمٕمريب ومٞمٝم٤م هق اًم٘مدر اًمالزم ًمٗمٝمؿ ىمقاقمد 

 وأيمثر اعمٕمٚمٛملم ُمـ إشمراك، ،()اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م وأدهب٤م واإلٟمِم٤مء ومٞمٝم٤م ًمٞمس أيمثر ُمـ ذًمؽ

وُمـ يم٤من قمرسمًٞم٤م ُمٜمٝمؿ أًم٘مك دروؾمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ومل يًتٓمع اًمتٕمٚمٞمؿ سمٚمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م 

                           
يِمؽمط قمغم اًمتٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمؽميمٞم٦م اًمتل هل اًمٚمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ٕضمؾ شم٘م٤مًمٞمد ُم٠مُمقري٤مت "قمٛماًل سمٜمص اًم٘م٤مٟمقن  ()

 .200: صحقة اًمرضمؾ اعمريض،"اًمدوًم٦م

 ُمـ وٓي٦م سمٖمداد ُمـ ىمٌؾ طمزب آحت٤مد واًمؽمىمل ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعم٘م٤مٓت سمٕمد "اًمديقاٟمٞم٦م"ٟمنم واٍل شمريمل اٟمتخ٥م قمـ  ()

 يٌدي ذم أطمده٤م قمجٌف ُمـ ضمٝمؾ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، طمتك أٟمف مل جيد ،"رؾم٤مئؾ سمٖمداد"اٟمتخ٤مسمف سمٕمٜمقان 

 ًمٞمس أن ٓ باًمٖمري": سم٘مقهل٤مذم ذًمؽ اًمقىم٧م أطمًدا يًتٓمٞمع اًمتٗم٤مهؿ ُمٕمف هب٤م، ومردت قمٚمٞمف إطمدى اًمّمحػ اًمٕمرسمٞم٦م 

٤ًٌم قمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م حم٤مرضات : ٟمٔمري. "يٕمرف أهؾ اًمديقاٟمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، وًمٙمـ اًمٖمري٥م أن يٙمقن ٟم٤مئ

 . 182:ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م

ر واًمًقدان حت٧م آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين، ودول صـ طمٞم٨م م،ظمالف سم٤مىمل إضمزاء اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ()

 سملم  ُم٤م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ذات أوو٤مع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م همػم ُمًت٘مرةه ُمـ ىمٌؾ ومرٟم٤ًم وإيٓم٤مًمٞم٤م، وؿم٥محمتّٚم٦ماعمٖمرب اًمٕمريب 

 .اًمٜمٗمقذ اًمؼميٓم٤مين واًمتذُمر ُمـ اًمقوع اًم٘م٤مئؿ ًمٚمخالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

 ذم اًمِم٤مم، ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، طم٤مرض اًمٚمٖم٦م: يٜمٔمر( )

، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد، ُمريمز دراؾم٤مت (م1932-1869): شمٓمقر اًمتٕمٚمٞمؿ اًمقـمٜمل ذم اًمٕمراق 23:، صم1961

 .60، 48: م، ص1982اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، ضم٤مُمٕم٦م اًمٌّمـرة، 



 

 

. ( ) ًمِمّدة ُم٤م وُمرض ُمـ اًمٜمٔم٤مم قمٚمٞمٝمؿ،ًمٓمالسمف اًمٕمرب

ويم٤من اًمٓمالب ذم ُمدارؾمٝمؿ يٚم٘مقن ُمٕم٤مُمٚم٦م ؾمٞمئ٦م ُمـ ُمٕمٚمٛمٞمٝمؿ إشمراك، 

وشمْمٞمٞمً٘م٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمتحدث سمٚمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م طمتك ظم٤مرج همرف اًمدرس، وُمـ أُمثٚم٦م 

 أن اًمٓم٤مًم٥م ُمٜمٝمؿ ذم وىم٧م آؾمؽماطم٦م إذا ؾمٌؼ ًم٤ًمٟمف ،هذا اًمتْمٞمٞمؼ ذم سمٕمض اعمدارس

، وؾمٚمٛمقه ظمِم٦ٌم ٟم٘مِم٧م قمٚمٞمٝم٤م هذه ( )(ؾمٜمٞم٤مل)إمم يمٚمٛم٦م قمرسمٞم٦م ص٤مطمقا سمف سمٙمٚمٛم٦م 

اًمٙمٚمٛم٦م، وص٤مر قمٚمٞمف ًمٞمتخٚمص ُمٜمٝم٤م أن جيقل سملم روم٤مىمف طمتك يًٛمع يمٚمٛم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م 

، (ؾمٜمٞم٤مل)ؾمٌؼ هب٤م ًم٤ًمن ُمتٙمٚمؿ آظمر، ومٞم٤ٌمدر إمم شمًٚمٞمٛمف اخلِم٦ٌم ص٤مرظًم٤م سمف أيًْم٤م 

أشمذيمر ": ي٘مقل ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب، وُمتك اٟمتٝم٧م آؾمؽماطم٦م قمقىم٥م اًمذي شمٌ٘مك سمٞمده

أٟمٜمل َدَرؾم٧م ؾمٜم٦م واطمدة ذم ُمدرؾم٦م دمٝمٞمز احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمدُمِمؼ، ومٙم٤مٟم٧م مجٞمع 

اًمدروس شُمٚم٘مك سم٤مًمؽميمٞم٦م، ويم٤من اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب يدرس أيًْم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن اًمؽميمل، ويم٤من 

ُمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م رضماًل شمريمًٞم٤م يتٙمٚمؿ ًمٖم٦م اًمْم٤مد سمٚمٝمج٦م شمريمٞم٦م، وٓ يٗمرق سملم اعمذيمر 

واعم١مٟم٨م، وٓ يٗم٘مف ؿمٞمًئ٤م ُمـ أدوات اًمٚمٖم٦م إٓ ُم٤ٌمدئ ُمـ اًمٍمف واًمٜمحق ُمٓمٌققم٦م ذم 

. ()"يمت٤مب شمريمل

ويّمقر هذا احل٤مل اًمذي وصؾ إًمٞمف اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م سم٤مًمٌالد 

 ذم ىمّمٞمدة يِمٙمق ومٞمٝم٤م إمم ، اًمِم٤مقمر ؾمٚمٞمامن اًمت٤مضمل اًمٗم٤مروىمل ُمـ ؿمٕمراء اًمِم٤مم،اًمٕمرسمٞم٦م

                           
 ذم اًمٕمرسمٞم٦موُمـ خي٤مًمػ يٛمٜمع ُمـ اًمتدريس، وىمد طمّمؾ ذًمؽ ُمع اًمِمٞمخ ـم٤مهر اجلزائري اًمذي يم٤من يدرس ( )

 .24:، صطم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم: يٜمٔمر. صم٤مٟمقي٦م دُمِمؼ، إذ اؾمتٌدًمقا سمف ُمٕمٚماًم شمريمًٞم٤م يدرس اًمٓمالب ُم٤مّدشمف

 شم٘مٚمٞمًدا عم٤م يم٤من ، ؿم٤مقم٧م ذم ُمدارس احلٙمقُم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م،"اًمٕمالُم٦م"يمٚمٛم٦م ومرٟمًٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ( ؾمٜمٞم٤مل )()

 . شمدرس سمٚمٖم٤مت دوهل٤م ذم ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من يم٤مٟم٧مجيري ذم اعمدارس اًمتٌِمػمي٦م واًمتل

 . 22:ذم اًمِم٤مم طم٤مرض اًمٚمٖم٦م :ٟمٔمري( )



 

 

: ()اًمًٚمٓم٤من حمٛمد رؿم٤مد ُم٤م آل إًمٞمف طم٤مل اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ ومٞم٘مقل

اًمٕمرب ٓ ؿم٘مٞم٧م ذم قمٝمدك 

اًمٕمرب 

ويمؾ ظمػم أشمك وم٤مًمٕمرب ُمّمدره 

شمف  ًم٤ًمهنؿ أظمٚمؼ اإلمه٤مُل ضمدَّ

متِم٧م اًمٚمٝمج٦م اًمٕمجامء ومٞمف إمم 

رون ُمٚمٞمقًٟم٤م هلؿ ًمٖم٦م ـسمْمع وقمش

  اعمدارس حمٔمقر شمٕمٚمٛمٝم٤ميهذ
 ضمج٩م

ؾمٞمقف ُمٚمٙمؽ وإىمالم واًمٙمت٥م  

سمؾ أي ومْمؾ أشمك مل حتقه اًمٕمرب 

وم٤ٌمت يٜمٕمل قمغم اًمٙمت٤مب ُم٤م يمتٌقا 

أن أٟمٙمرشمف سمٜمقه اخلّٚمص اًمٜمج٥م 

ي٤مؿمّد ُم٤م همٚمٌقا ! متقت ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ؟

 ؟ يمٞمػ شُمٙمت٥ًم؟يسمغنومٞمٝم٤م، ومٛمـ أيـ 
 

ومل شمًٛمح احلٙمقُم٦م اًمؽميمٞم٦م وٛمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتؽميؽ اًمٚمٖمقي اًمتل شمتٌٕمٝم٤م سمٗمتح 

 أسم٘م٧م ًمٚمٛمدارس اًمتٌِمػمي٦م ذم ذم طملم شمٕمّٚمؿ اًمٓمالب سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ةُمدارس أهكم

اًمِم٤مم طمّريتٝم٤م سم٤مًمتدريس سمٚمٖم٤مهت٤م أو سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمٌدو ذم ٟمٔمر اًمٕمرب أيمثر 

. ()اهتامًُم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م

ومم٤م دقم٤م إًمٞمف أٟمّم٤مر شمؽميؽ اًمٚمٖم٦م: اًمٕمدول قمـ اؾمتٕمامل اعمٗمردات واًمؽمايمٞم٥م 

اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وإسمٕم٤مد اًم٘مقاُمٞمس واًمدواويـ اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م قمـ أيدي 

اًمٙمّت٤مب وإدسم٤مء، واًمٌح٨م قمـ يمٚمامت شمريمٞم٦م أصٞمٚم٦م ًمتحؾ حمّؾ اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م 

  .()واًمٗم٤مرؾمٞم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٤مت إدسمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م

ف سمداي٦م إمم إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًمتل مل شمٙمـ ؿم٤مئٕم٦م آؾمتٕمامل سملم و ادمُّ

اخل٤مّص٦م واًمٕم٤مُّم٦م ُمـ اًمِمٕم٥م اًمؽميمل ًمتّمٗمٞمتٝم٤م، وقمقُمؾ ُم٤م ؿم٤مع قمغم إًمًـ ُمٜمٝم٤م 

                           
 .44: ذم اًمِم٤ممطم٤مرض اًمٚمٖم٦م  ()

 .183:حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م: يٜمٔمر( )

 .131:، صاًم٤ًمسمؼ:  يٜمٔمر()



 

 

، صمؿ شمّؿ آٟمت٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ إمم اًمتّمٗمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ()ُمٕم٤مُمٚم٦م إًمٗم٤مظ اًمؽميمٞم٦م ومؽُمك

واًمتؽميؽ اًمت٤مم، وظم٤مص٦م سمٕمد صٕمقد ٟمجؿ ُمّمٓمٗمك يمامل وىمٞم٤مدشمف حلزب آحت٤مد 

- وعّم٤م ُيٕمٚمـ إؾم٘م٤مط اخلالوم٦م سمٕمد- م1923واًمؽمىمل، ومُٕم٘مد ُم١ممتر ذم أٟم٘مرة سمرئ٤مؾمتف قم٤مم 

اًمٕمرسمٞم٦م ظم٤مص٦م ن اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ومهيدف إمم إسمٕم٤مد مجٞمع اًمٙمٚمامت إضمٜمٌٞم٦م 

 وأىّمرت احلٙمقُم٦م آٟمذاك جلٜم٦م رؾمٛمٞم٦م دمٛمع اًمٙمٚمامت اًمؽميمٞم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم ،()واًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 وشمدرس اًمٙمٚمامت اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم خمتٚمػ اًمٚمٖم٤مت واًمٚمٝمج٤مت ،خمتٚمػ ٟمقاطمل اًمٌالد

ًٓ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًمتل يٜمٓمؼ هب٤م ، أيًْم٤م()ي٦ماناًمتقر  ٓؾمتٕمامهل٤م سمد

ووصؾ إُمر أطمٞم٤مًٟم٤م إمم شمرضمٞمح اؾمتٕمامل سمٕمض اًمٙمٚمامت همػم اًمٕمرسمٞم٦م قمغم  إشمراك،

.  ()اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م إذا مل يقضمد يمٚمٛم٦م شمريمٞم٦م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمٕمٜمك اعمراد 

 ()وىمد ظمٗمػ ُمـ هذا آٟمدوم٤مع ٟمحق اًمتّمٗمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م

ومٞمٝم٤م  يزقمؿ ،"ؿمٛمس اًمٚمٖم٤مت"سمٜمٔمري٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، فمٝمقر ٟمٔمري٦م شمًّٛمك واًمٗم٤مرؾمٞم٦م 

 وأّن يمؾ اًمٚمٖم٤مت ،ن اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م هل سمٛمث٤مسم٦م اًمِمٛمس عمجٛمققم٦م ًمٖم٤مت اًمٕم٤مملأأصح٤مهب٤م 

 يمام اٟمٗمّمٚم٧م اًمٜمجقم اًمًّٞم٤مرة قمـ اًمِمٛمس، وسمٜم٤مء ،ىمد وًمدت ُمٜمٝم٤م واٟمٗمّمٚم٧م قمٜمٝم٤م

 اًمٙمٚمامت اًمتل شمٜم٥ًم إمم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م  يمّؾ  وم٢منّ ،قمغم ُم٤م شم٘مقل سمف هذه اًمٜمٔمري٦م

                           
 .132 :حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م: يٜمٔمر( )

 .21: ص،(ت.د) ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ُمّمـر، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم مح٤مهت٤م وظمّمقُمٝم٤م، أٟمقر اجلٜمدي،: يٜمٔمر( )

 ًمٚمدًٓم٦م قمغم إىمٓم٤مر اًمتل ي٘مٓمٜمٝم٤م إشمراك، وأىم٤مرب إشمراك ُمـ ُمٖمقل شمقران اؾمتٕمٛمؾ اًم٘مقُمٞمقن إشمراك يمٚمٛم٦م ()

 .152: حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م: يٜمٔمر. وشمت٤مر وىمػمهمٞمز وأوزسمؽ

 .133: حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م، ص:ٟمٔمري( )

ًٓ ُمٜمٝم٤م يمٚمامت ، يمٚمٛم٦م قمرسمٞم٦م13650  ذم اعم١ممترات اًمؽميمٞم٦م اًمتل قم٘مدت هلذا اًمِم٠من إًمٖم٤مء ُم٤م ي٘م٤مربشمؿ ()  طمٚم٧م سمد

 .21:اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم مح٤مهت٤م وظمّمقُمٝم٤م: ٟمٔمري .شمريمٞم٦م



 

 

. ()ُمٜمحدرة ُمـ أصقل شمريمٞم٦مشمٕمتؼم 

 وم٤مٟمٍمومقا ،واُمتّد أصمر اًمدقمقة إمم شمرك اعمٗمردات واًمؽمايمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمِمٕمراء

 سمحج٦م أهن٤م ،إمم إؿمٕم٤مر اًمِمٕمٌٞم٦م اًمؽميمٞم٦م، وشمريمقا اًمٜمٔمؿ قمغم أوزان اًمٕمروض اًمٕمرسمٞم٦م

 وهل همػم ُمالئٛم٦م ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٙمٚمامت اًمؽميمٞم٦م، طمتك ،ٟمِم٠مت ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 اجلٞمؾ اجلديد ُمـ اًمِمٕمراء ذم شمريمٞم٤م أصٌحهجر اًمِمٕمراء أوزان اًمٕمروض سم٠ممجٕمٝم٤م، و

 .()( اًمؽميمٞم٦مأطمد أوزان اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل ذم اًمٚمٖم٦م) ٓ يٜمٔمؿ إٓ قمغم وزن اًمٌٜم٤من

يمام وضمٝم٧م اًمدوًم٦م اًمّمح٤موم٦م اًمؽميمٞم٦م خلدُم٦م طمريم٦م اًمتؽميؽ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، وُمٜمٝم٤م 

 (ـمٜملم)و (إىمدام)، وم٠مىمدُم٧م اًمّمحػ وُمـ أسمرزه٤م صحٞمٗمت٤م ةؾمٞم٤مؾم٦م شمؽميؽ اًمٚمغ

 رضم٤مهل٤م، وإسمراز اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م واًمدقمقة قمغم اًمؽموي٩م ًمٚم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م ومتجٞمداًمؽميمّٞمتلم 

 ذم شمٚمؽ وصدرت. () ُمع احلط ُمـ ىمدر ؾم٤مئر اًمٕمٜم٤مس واًمٚمٖم٤مت إظمرىإمم شمٖمٚمٞمٌٝم٤م،

 سمٖمٞم٦م ، اًمٕمديد ُمـ اًمّمحػ واعمجالت اًمؽميمٞم٦م ذم اؾمت٤مٟمٌقل واًمٕمراق واًمِم٤مماًمٗمؽمة

. ()شمٕمٛمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م وٟمنمه٤م

صمؿ أيمٛمؾ ُمّمٓمٗمك يمامل ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتؽميؽ هذه سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمٕمرب بصٚم٦م ُم٤م ًمف همل ذم شمريمٞم٤م يمؾ لاًمٕمثامٟمٞم٦م واؾمت٘مالًمف سمؽميمٞم٤م اًمدوًم٦م، ومح٤مول أن ُي 

واعمًٚمٛملم، وم٠مُمر أن يٙمقن إذان سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، وأُمر سمؽممج٦م اًم٘مرآن إمم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م 

                           
 .134:  حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م: يٜمٔمر()

 .136-134:اًم٤ًمسمؼ: يٜمٔمر( )

 .33:طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم: يٜمٔمر( )

 .194: صحقة اًمرضمؾ اعمريض: يٜمٔمر( )



 

 

م، واؾمتخدُم٧م إطمرف 1929أيًْم٤م، صمؿ شمّؿ إًمٖم٤مء اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مٕطمرف اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم 

ًٓ ُمٜمٝم٤ماًمالشمٞمٜمٞم٦م أُمر سمجٛمع ، وُمٜمع اؾمتٕمامل احلرف اًمٕمريب ًمٓمٌع اعم١مًمٗم٤مت اًمؽميمٞم٦م، و سمد

ر ووم٤مرس ـ إمم ُمص سمتّمديره٤ماًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م سم٤مٕطمرف اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتخّٚمص ُمٜمٝم٤م

 سمٚمٖم٦م مجلٞمؾ اجلديد ذم اًمدوًم٦م اًمؽميمٞم٦م أي صٚم٦م شمرسمٓمفٕسمٜم٤مء ا، طمتك مل يٌؼ ()واهلٜمد

 هب٤م، م يمت٤مسم٦م ًمٖمتف يًتٓمٞمٕمقن إسمجدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م وٓونٓ يٕمرفومٜمِم٠موا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

.   آسم٤مؤهؿ ُمـ ىمٌؾيم٤من يمام 

إمم ُم٤م سمٕمد ُمٜمتّمػ   قمغم سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م هب٤م آصم٤مر اًمتؽميؽ اًمٚمٖمقيواُمتدت

 إًمٗم٤مظ اًمؽميمٞم٦م ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٕم٤مُم٦م، اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ اعمٞمالدي ومٌ٘مل ٟمٓم٘مٝمؿ سمٌٕمض

سم٤مؿم٤م، : سمٕمْمٝم٤م ذم يمت٤مسم٤مهتؿ وُمراؾمالهتؿ وظم٤مص٦م اإلداري٦م ُمٜمٝم٤م، ُمثؾلاؾمتٕمامهلؿ يمذًمؽ و

 وُمثؾ ُم٤م أحلؼ سمٌٕمض إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ،()سمؽ، أومٜمدي، اًمٞم٤مور، اُم٤ٌمر، يقزسم٤مر

ُمٙمتقسمجل، ومخرٟمجل، : ٟمحق (ضمل)ُم٘م٤مـمع اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م يم٤مًٕمٗم٤مظ اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤معم٘مٓمع 

رصدظم٤مٟم٦م، يمتٌخ٤مٟم٦م، أو : ٟمحق (ظم٤مٟم٦م)مترضمل، سمقؾمٓمجل، حم٤مؾمٌجل، أواعمٜمتٝمٞم٦م سمٚمٗمظ 

 ظمزٟمدار، أو اًمتل أوٞمػ إًمٞمٝم٤م ذم أوهل٤م يمٚمٛم٦م  طمٙمٛمدار،دومؽمدار،: ٟمحق (دار)سمٚمٗمظ 

. ()راف، سم٤مؿمٛمٝمٜمدسـسم٤مؿمٙم٤مشم٥م، سم٤مؿمص: ٟمحق (سمٛمٕمٜمك رئٞمس)اًمؽميمٞم٦م  (سم٤مش)

: مقؿػ افسؾطان ظبداحلؿقد مـ افؾغة افعربقة

 اًمٕمثامٟمٞمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وضمٕمٚمقه٤م ًمٖم٦م اًمث٘م٤موم٦م وإدب  اًمًالـملماهتؿ

                           
/ هـ1423، 8، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، طريـ، مجٞمؾ اعمصي وىمْم٤مي٤مه اعمٕم٤مسة اإلؾمالمملطم٤مرض اًمٕم٤م: يٜمٔمر( )

 .1/129 :م2002

 .76، 72: صم،1988 دار اجلٞمؾ، سمػموت، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مئـ طمل، ضمرضمل زيدان،: ٟمٔمري( )

قمٌداًمرطمٞمؿ، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، اعمجٚمد .اًمٙمٚمامت اًمؽميمٞم٦م ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، ف: يٜمٔمر( )

 .150-143: م، ص1970/هـ1389، اجلزء إول، (45)



 

 

 واؾمتٛمروا ذم ذًمؽ طمتك قمٝمد اًمًٚمٓم٤من ،()واًمٕمٚمقم، ويمتٌقا هب٤م ُم١مًمٗم٤مهتؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ

سمرزت اًمٜمزقم٦م إمم اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م، واًمدقمقة إمم ختٚمٞمص وذم قمٝمده  ،قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين

وظم٤مص٦م ومٞمام  اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ سمٕمض أومراد اجلٜمس اًمؽميمل

ر ذم ـ، وم٘م٤مم سمٕمض أقمالم اًمٕمص يمام أذٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤مقُمرف سمرضم٤مل طمزب آحت٤مد واًمؽمىمل

ذم ُم٘م٤مسمؾ  - واًمدقمقة،اًمدوم٤مع قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مسم٤مًمرد قمغم هذه اًمٜمزقم٦م وذًمؽ اًمقىم٧م 

ًٓ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، وُمـ ه١مٓء -ذًمؽ  إمم اخت٤مذه٤م ًم٤ًمًٟم٤م رؾمٛمًٞم٤م ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمد

 اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمًٕمل إمم  ؾمالـملممج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين، اًمذي يم٤من يرى أن قمغم

 وإزاًم٦م ًمٕمقاُمؾ ،شمٕمري٥م إشمراك ٓ شمؽميؽ اًمٕمرب، ٕن ذم ذًمؽ شم٘مقي٦م ًمًٚمٓم٤مهنؿ

 . ()اًمٜمٗمقر وآٟم٘م٤ًمم سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٕمرب

ٟمف قمرض هذا إُمر قمغم اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين ومٚمؿ أسملّم مج٤مل اًمديـ وىمد 

ًٓ قمٜمده ًم٘مد يم٤مؿمٗم٧م اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد ذم أيمثر هذه اعمقاوٞمع ":  ي٘مقل،جيد ًمف ىمٌق

 يم٤من ىمٚمٞمؾ آطمتٗم٤مء ، ومٙم٤من يًٛمع سمٙمؾ إصٖم٤مء، وًمٙمٜمف ذم اًمٜمتٞمج٦م،ذم ظمٚمقات قمديدة

ٟمف ٓ يٕمت٘مد أن ىمٌقل اًمٚم٤ًمن أ ،سمٙمؾ ُم٤م ىمٚمتف ًمف، وومٝمٛم٧م ُمـ أوو٤مقمف وأؾم٤مرير وضمٝمف

اًمٕمريب وومٙمرة اًمٗم٤مشمح واًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ سمذًمؽ صقاسًم٤م، ومحقًم٧م وضمٝمل قمام ٓ يٛمٙمـ 

 ومام طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمػ اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م؟. ()"إمم ُم٤م يٛمٙمـ

مل يٙمـ اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين ُم٘مّمًٞم٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕم٤مرًو٤م هل٤م يمدقم٤مة 

٤ًٌم هل٤م ُمٕمٚمًٞم٤م - يم٤ًمسم٘مٞمف ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمٕمثامٟمٞملم-اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم قمٝمده، سمؾ يم٤من  حم

ؿم٠مهن٤م، ٕهن٤م ًم٤ًمن اًمديـ وًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومل يٙمـ ُمٕم٤مرًو٤م ٓخت٤مذه٤م ًم٤ًمًٟم٤م 

                           
 . وُم٤م سمٕمده٤م427، 424:اًمٕمثامٟمٞمقن ذم اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة: يٜمٔمر( )

: (ت.د)إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م جلامل اًمديـ إومٖم٤مين، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ حمٛمد قمامره، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، : يٜمٔمر( )

1/93 ،94. 

 .1/94 :اًم٤ًمسمؼ( )



 

 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م مجٞمٚم٦م، ًمٞمتٜم٤م يمٜم٤م اختذٟم٤مه٤م ":  وذم ذًمؽ ي٘مقل،رؾمٛمًٞم٤م ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

ي قمٜمدُم٤م يم٤من ـ ًم٘مد اىمؽمطم٧م قمغم ظمػم اًمديـ سم٤مؿم٤م اًمتقٟمس،ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ ىمٌؾ

 يمٌػم أُمٜم٤مء ()صدًرا أقمٔمؿ أن شمٙمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل اًمٚمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م، ًمٙمـ ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م

ر اًمؽميمل ـإذا قمرسمٜم٤م اًمدوًم٦م ومٚمـ يٌ٘مك ًمٚمٕمٜمص :اًم٘مٍم اقمؽمض قمغم اىمؽماطمل هذا وىم٤مل

 ُم٤م دظمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م،  ...رضماًل وم٤مرهًم٤م ويمالُمف وم٤مرهًم٤م، يم٤من ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م. رء سمٕمد ذًمؽ

 اخت٤مذٟم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ ؿم٠مٟمف ،هذه ُم٠ًمًم٦م وشمٚمؽ ُم٠ًمًم٦م أظمرى

 . ()"قمغم إىمؾ أن يزيد ارشم٤ٌمـمٜم٤م سم٤مًمٕمرب

 قمٌداحلٛمٞمد، ُمدى ُم٤م وصٚم٧م وواوح ُمـ رّد ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م قمغم اىمؽماح اًمًٚمٓم٤من

.  ذم ٟمٗمقس أصح٤مهب٤مًمٚم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م إًمٞمف اًمٕمّمٌٞم٦م 

وهبذا آىمؽماح ُمـ اًمًٚمٓم٤من يتْمح أن رهمٌتف ذم أن شمٙمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًم٤ًمًٟم٤م 

ُمـ ىمٌٚمف، ٓ يمام طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمثامٟمٞملم  يـرؾمٛمًٞم٤م ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م شمقاومؼ رهم٦ٌم اًمًالط

 وًمٙمـ عم٤مذا مل يٌلم اًمًٚمٓم٤من رهمٌتف هذه جلامل اًمديـ وايمتٗمك سم٠من ،مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين

يٛمٙمـ أن - ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري-يًٛمع ُمٜمف دون أن يرد قمٚمٞمف؟ اجلقاب قمغم هذا 

 :يًتٜمت٩م ُمـ ظمالل اًمًٞم٤مىملم اًمت٤مًمٞملم

ن أيم٤مٟم٧م إىمٚمٞم٤مت اعمٜمْمقي٦م حت٧م طمٙمؿ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م شُمٓم٤مًم٥م ب: اًمًٞم٤مق إول

                           
وعم٤م قمرف اًمًٚمٓم٤من . يم٤مشم٥م ه اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين، وص٤مر ومٞمام سمٕمد صدًرا أقمٔمؿ ًمٚمًٚمٓم٤من: ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م( )

هذا ! ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م":  حلزب آحت٤مد واًمؽمىمل : طمزن ًمٕمدم ووم٤مء ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م ًمف وىم٤مل ومٞمفسم٠مٟمف ُمٜمْمؿقمٌداحلٛمٞمد سمٕمد ظمٚمٕمف 

إّن يمؾ ! اًمرضمؾ اًمذي أهمدىم٧م قمٚمٞمف اًمٜمٕمؿ ـمقال صمالصم٦م وصمالصملم قم٤مًُم٤م، يمٞمػ يٛمٙمـ أن يرأس اعمجٚمس اًمذي ىم٤مم ودي؟

 .(اُمشاًمف) 167:حمٛمد طمربشمرمج٦م ُمذيمرات اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد، . "ُم٤م يمٜم٧م أومٕمٚمف مل أومٕمٚمف إٓ سمٕمد اؾمتِم٤مريت ًمف

/ هـ1410 حمٛمد طمرب، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين آظمر اًمًالـملم اًمٕمثامٟمٞملم اًمٙم٤ٌمر، ()

 قمـ اًمًٚمٓم٤من ٟمٗمًف ،قم٤مـمػ طمًلم اًمٓمٌٞم٥م اعمٕم٤مًم٩م ًمٚمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد.  قمـ ُمذيمرات د،403:م، ص1990

 .( ُمـ هذه اعمذيمرات ذم ُمٙمت٦ٌم اعمجٛمع اًمت٤مرخيل اًمؽميمل سم٠مٟم٘مرة11اًمدومؽم رىمؿ ) ـمٌٞمٌفذم طمدي٨م ظم٤مص ل



 

 

شمٙمقن ًمٖم٤مهت٤م ًمٖم٤مت رؾمٛمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، طمتك ضُمٕمؾ ذًمؽ ُم٤مدة ُمـ ُمقاد 

م 1876اًمدؾمتقر اًمذي أقمدشمف اًمٚمجٜم٦م اعمِمٙمٚم٦م سمرئ٤مؾم٦م اًمّمدر إقمٔمؿ ُمدطم٧م سم٤مؿم٤م قم٤مم 

 وهمػّم ،احلٛمٞمد اًمث٤مين  ومل ي٘مٌؾ هب٤م اًمًٚمٓم٤من قمٌد،احلٛمٞمد اًمث٤مين ذم سمداي٦م قمٝمد اًمًٚمٓم٤من قمٌد

اعم٤مدة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًامح ًمٙمؾ اًمٕمٜم٤مس داظمؾ اًمدوًم٦م سم٤مؾمتخدام ًمٖمتٝم٤م رؾمٛمًٞم٤م، وضمٕمٚمٝم٤م 

. ()شمٜمص قمغم أن اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م هل اًمٚمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م، صمؿ ُأقمٚمـ اًمدؾمتقر سمٕمد ذًمؽ

 ،وعم٤م اؾمتٛمرت اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اًمٜمقاب ذم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٕمثامين إول

ىمٌقل ًمٖم٤مهتؿ ًمٖم٤مت رؾمٛمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وّسح سمٕمْمٝمؿ سمٓمٚم٥م آؾمت٘مالل قمـ ب

احلٛمٞمد اًمث٤مين إهمالق جمٚمس اًمٜمقاب سم٤مًمٗمرُم٤من   أقمٚمـ اًمًٚمٓم٤من قمٌد،()اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

 . ()م ٕضمؾ همػم ُمًٛمك1878 ومؼماير 13اًمّم٤مدر سمت٤مريخ 

واًمذي يتْمح ُمـ قمٛمؾ اًمًٚمٓم٤من سمٕمدم اعمقاوم٘م٦م قمغم أن شمٙمقن هذه اًمٚمٖم٤مت 

 ووصقل إُمر إمم إًمٖم٤مء اًمدؾمتقر ،ًمٖم٤مت رؾمٛمٞم٦م ذم أىم٤مًمٞمٛمٝم٤م إو٤موم٦م إمم اًمؽميمٞم٦م

 رهمٌتف ذم قمدم شمٗمّٙمؽ أضمزاء اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وىمٓمع اًمٓمريؼ ،وإهمالق جمٚمس اًمٜمقاب

 (آؾمت٘مالل سم٤مًمٚمٖم٦م)قمغم دقم٤مة آٟمٗمّم٤مل وآؾمت٘مالل قمٜمٝم٤م، ٕن شمرؾمٞمؿ ًمٖم٦م اإلىمٚمٞمؿ 

.  وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م شمرضمق إىمٚمٞم٤مت اًمقصقل إًمٞمف،ؾمٌٞمؾ إمم آؾمت٘مالل سم٤مٕرض ومٞمام سمٕمد

وًمذا أُمر اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين سم٠من شمٙمقن اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م هل اًمٚمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م 

. ًمٚمدوًم٦م، هب٤م شمٙمقن ُمٙم٤مشم٤ٌمهت٤م سملم أىم٤مًمٞمٛمٝم٤م يمٚمٝم٤م ًمٙمٞمال شمْمٕمػ شمٌٕمٞم٦م إىم٤مًمٞمؿ هل٤م

ىمؽمح مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين سم٤مخت٤مذ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًم٤ًمًٟم٤م مرومض اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد 

                           
 دار ٟمِمـر اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد ظم٤من اًمث٤مين سم٤مًمقصم٤مئؼ، قمٛمر وم٤مروق يٚمامز، شمرمج٦م ـم٤مرق قمٌداجلٚمٞمؾ اًمًٞمد،: يٜمٔمر( )

 .39- 37: صم، 2000قمثامٟمكم، اؾمت٤مٟمٌقل، 

 .46:اًم٤ًمسمؼ: يٜمٔمر( )

 .56:اًم٤ًمسمؼ: يٜمٔمر()



 

 

 حت٘مٞمؼ ذًمؽ يدقمق أىم٤مًمٞمؿ اًمدوًم٦م رؾمٛمًٞم٤م ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ىمد يٙمقن ُمـ هذا اًمقضمف ، ٕن

 ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ  اًمًٚمٓم٤من  وىمد رومض،ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سمؽمؾمٞمؿ ًمٖم٤مهت٤م ُمرة أظمرىإظمرى ًمتٙمرار 

 ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمٛمٞمؿ اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين اًمذي ،ومم٤م ي١ميد هذه اًمٜمٔمرة، ذم اًمدؾمتقر

ىمٌؾ ووم٤مة مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين سمثالث ؾمٜمقات -م 1894 ُم٤ميق 9ذم  (ُم٤مٟمًؽم)أرؾمٚمف إمم 

٤ًٌم  طمٞم٨م دقم٤م ومٞمف إمم قمدم اؾمتخدام اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م سمٙمثرة ذم ًمٖم٦م -شم٘مري

ًمق اؾمتخدُم٧م "، وأٟمف ()ف ُمـ ووع اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦مع ٕٟمف يرى أن ذًمؽ يض،اعمٙم٤مشم٤ٌمت

يمؾ اًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ًمٖم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، ؾمٞمّم٤مدف اًم٘م٤مرئ اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت 

وهق . ()" اإلُمٙم٤منرهمػم اعمٕمرووم٦م وهمػم اعمٕمت٤مدة، ومٞمٜمٌٖمل اؾمتخدام اًمٙمٚمامت اًمؽميمٞم٦م ىمد

أن اعم٘مّمقد ًمٞمس إىمّم٤مء ه٤مشملم اًمٚمٖمتلم، وإٟمام - إو٤موم٦م إمم ذًمؽ -  يٌلم ذم هذا اًمتٕمٛمٞمؿ

ويٜمٌٖمل شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ": شمقطمٞمد ًمٖم٦م اعمٙم٤مشم٤ٌمت ذم اًمدوًم٦م سم٘مقًمف

رورهت٤م، ومتدريس شمٚمؽ اًمٚمٖم٤مت يٙمقن سمٖمٞم٦م ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـاعمدارس اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمض

، واؾمتٓم٤مقم٦م ىمراءة ةاًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م، واًم٘مدرة قمغم ومٝمؿ اًمٕمٚمقم واًمتٕمٌػمات اعمٕم٤مس

 .()"...اًمٙمت٥م اًمتل شمٙمت٥م هب٤مشملم اًمٚمٖمتلم

وهق يتٕمٚمؼ سمجامل اًمديـ إومٖم٤مين ٟمٗمًف، وٟمٔمرة اًمًٚمٓم٤من : اًمًٞم٤مق اًمث٤مين

قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين ًمف، طمٞم٨م يم٤من اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين ٓ يثؼ سمف وٓ يرشم٤مح ًمف، 

 ٓؾمٞمام وأّن ًمف قمالىم٤مت ىم٤مئٛم٦م ُمع اإلٟمجٚمٞمز اًمذيـ ،ويرى أٟمف ُيٌٓمـ ًمف ظمالف ُم٤م ئمٝمر

 .يم٤مٟمقا حي٤موًمقن شمٗمتٞم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م واًمًٞمٓمرة قمغم سمٕمض أضمزائٝم٤م

٤ًٌم ذم إطمْم٤مره  ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد، جلامل اًمديـ اًمٜمٔمرةيم٤مٟم٧م هذه  ؾمٌ

                           
 .204 ، 203 :اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد ظم٤من اًمث٤مين سم٤مًمقصم٤مئؼ: يٜمٔمر( )

 .203 :قاًم٤ًمب ()

 .204: اًم٤ًمسمؼ( )



 

 

إمم اؾمت٤مٟمٌقل وقمدم اًمًامح ًمف سم٤مخلروج ُمٜمٝم٤م، وىمد ضم٤مء ذم إطمدى ُمذيمرات اًمًٚمٓم٤من 

 أقمده٤م ذم وزارة ،وىمٕم٧م ذم يدي ظمٓم٦م": قمٌداحلٛمٞمد قمـ مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين ىمقًمف

، ىم٤مٓ سمٚمٜم٧ماخل٤مرضمٞم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمٌٝمرج اؾمٛمف مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين وإٟمجٚمٞمزي ُيدقمك 

ريػ طمًلم أُمػم ـ واىمؽمطم٤م قمغم اإلٟمجٚمٞمز سم٢مقمالن اًمش،ومٞمٝم٤م سم٢مىمّم٤مء اخلالوم٦م قمـ إشمراك

ر، ـيمٜم٧م أقمرف مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين قمـ ىمرب، يم٤من ذم ُمص. ُمٙم٦م ظمٚمٞمٗم٦م قمغم اعمًٚمٛملم

ويم٤من رضمؾ اإلٟمجٚمٞمز، وُمـ اعمحتٛمؾ ضمًدا أن يٙمقن اإلٟمجٚمٞمز ىمد .. ويم٤من رضماًل ظمٓمًرا 

. ()".. رومْم٧م ومقًرا وم٤محّتد ُمع سمٚمٜم٧م،اقمّدوا هذا اًمرضمؾ ٓظمت٤ٌمري

وشمقضمٞمف يمؾ ُمـ اًمًٞم٤مىملم ٓ يتٕم٤مرض ُمع أظمر، وم٢من اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد 

، وًمٙمـ  إمم ضم٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦ماًمث٤مين حم٥مٌّ ًمٚمٕمرسمٞم٦م همػم يم٤مرٍه ٓخت٤مذه٤م ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م

أوو٤مع دوًم٦م اخلالوم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ذم قمٝمده مل شمٙمـ شمًٛمح سم٢مطمداث شمٖمٞمػم ُمـ 

٤ًٌم ُمـ ُمٓم٤مًم٥م ىمقُمّٞم٤مت  هذا اًم٘مٌٞمؾ، ٓؾمٞمام وأن شمرؾمٞمؿ ًمٖم٤مت أىم٤مًمٞمؿ اًمدوًم٦م يم٤من ُمٓمٚم

 سمٖمٞم٦م شمٗمتٞم٧م ، وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م شمًٕمك إًمٞمف أيًْم٤م اًمدول اعمٜم٤موئ٦م ًمٚمخالوم٦م،هذه إىم٤مًمٞمؿ

 يم٤من ، ذًمؽ اًمقىم٧م ذمأضمزاء اًمدوًم٦م وإؾم٘م٤مـمٝم٤م، سمؾ إن ُمٜمع شمرؾمٞمؿ ًمٖم٦م همػم اًمؽميمٞم٦م

أطمد اًمًدود اعمٜمٞمٕم٦م أُم٤مم اهنٞم٤مر وطمدة اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وؾم٘مقط اخلالوم٦م، وهق ُم٤م سمدا 

 وظمٚمع اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد قم٤مم ،م1908واوًح٤م سمٕمد إىمرار اًمدؾمتقر ُمرة صم٤مٟمٞم٦م قم٤مم 

 سملم  قمٌداحلٛمٞمدإو٤موم٦م إمم أّن ٟمٔمرة اعم١ماُمرة اًمتل شمرضمح٧م قمٜمد اًمًٚمٓم٤من. م1909

  ومآصمر، ىمد أوم٘مدت قمٜمده دقمقة مج٤مل اًمديـ ُمّمداىمٞمتٝم٤م،مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين واإلٟمجٚمٞمز

.  اًمًٙمقت قمـ إضم٤مسمتف إًمٞمٝم٤م أو اًمرد قمٚمٞمٝم٤م-رسمام-

                           
 .148: حمٛمد طمرب شمرمج٦مُمذيمرات اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد، ()



 

 

: مقاجفة افتسيؽ افؾغقي

 ،يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم متٙملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أصمٜم٤مء ظمالوم٦م اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين 

 شمٕمتؼم دقمقة ُمـ ،وضمٕمٚمٝم٤م ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م  إمم ضم٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م

ىمٌٞمؾ اإلصالح ٕوو٤مع اًمدوًم٦م ورقم٤مي٤مه٤م، واًمذي يم٤مٟم٧م شمٜم٤مدي سمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م 

خمتٚمػ ىمقُمٞم٤مت اًمدوًم٦م، وإن يم٤من سمٕمض ذًمؽ يٛمثؾ سمداي٤مت ًمٚمٜمزقم٦م اًم٘مقُمٞم٦م قمٜمد 

 ٟمٔمػم وضمقده٤م قمٜمد اًم٘مقُمٞملم إشمراك: ًمٙمٜمف مل يتخذ ُمٌدأ اعم٘م٤موُم٦م ،()سمٕمض اًمٕمرب

     ن إشمراك شمٓمٌٞمؼ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتؽميؽو إٓ قمٜمدُم٤م سمدأ اًم٘مقُمل،اعمٕمٚمٜم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اعمْم٤مدة

ًمع اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين، خ ذم اًمدوًم٦م قمالٟمٞم٦م سمٕمد -وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتؽميؽ اًمٚمٖم٦م- 

رب ُمـ حم٤موٓت إىمّم٤مء ًمٖمتٝمؿ وهتٛمٞمِمٝم٤م، ومٕمٛمدوا إمم ُم٘م٤موُم٦م ذًمؽ عقمٜمده٤م و٤مق ال

وُمقاضمٝمتف سمام يٙمػ اهلجقم قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ويقـّمد سم٘م٤مءه٤م، وسمرز ذًمؽ ذم اعمجتٛمع 

:ُمـ ظمالل قمّدة أُمقر ُمـ أسمرزه٤م- وظم٤مص٦م ذم اًمِم٤مم واًمٕمراق- اًمٕمريب   

مل يرشمِض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م أن شمٌ٘مك طم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم : تعّؾؿ افؾغة وافتعؾقؿ هبا- 1

ومرض اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمؽميمٞم٦م ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وُمٓم٤مًم٦ٌم اعمٕمٚمٛملم )ُم٤م هل قمٚمٞمف 

 ورأوا ذم ذًمؽ إه٤مٟم٦م هلؿ ،(ًمٚمجٛمٞمع اًمٓمالب طمتك اًمٕمرباًمٕمرب اًمتدريس هب٤م 

                           
ـم٤ٌمئع آؾمتٌداد وُمّم٤مرع  :هيوظم٤مص٦م ذم يمت٤مب (م1904ت )أسمرزهؿ ذم ذًمؽ قمٌداًمرمحـ اًمٙمقايمٌل ُمـ و ()

، وهق يٛمثؾ ٟمزقم٦م ىمقُمٞم٦م قمروسمٞم٦م يمتٚمؽ اًمتل سمدأت شمتٖمٚمٖمؾ ذم أوؾم٤مط اًمؽمك ذم ذًمؽ أم اًم٘مرى وادبآؾمتع

 ،"أم اًم٘مرى"- ُمثاًل -يٜمٔمر . شاًمقىم٧م، دم٤موزت اًمٚمٖم٦م إمم اًمدقمقة إمم قمقدة اخلالوم٦م إمم اًمٕمرب ُمـ ىمري

ـم٤ٌمئع آؾمتٌداد وُمّم٤مرع "، و208، 198: م، ص2002قمٌداًمرمحـ اًمٙمقايمٌل، دار إوائؾ، دُمِمؼ، 

، وومٞمٝمام ُمٜم٤مداشمف يمؾ ُمـ ٟمٓمؼ 101، 100:  صهـ،1387، اًم٘م٤مهرة،(ن.د)، قمٌداًمرمحـ اًمٙمقايمٌل، "ادبآؾمتع

وىمد يم٤من ًمٙمت٤مسم٤مت  .سم٤مًمْم٤مد ُمـ همػم اعمًٚمٛملم إمم آضمتامع واًمتٗم٤مهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وضمٕمؾ إدي٤من حتٙمؿ ذم إظمرى

اًمٙمقايمٌل أصمره٤م ومٞمام سمٕمد ذم ٟمٗمقس سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م طمٞم٨م قمٛم٘م٧م ضم٤مٟم٥م آقمتزاز سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واعمٜم٤مداة هب٤م 

 .  وظم٤مص٦م سمٕمد ىمٞم٤مم اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وُمٓم٤مًمٌٝم٤م اإلصالطمٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م



 

 

 وومرًو٤م ًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م سمدواقمل اًمتٛمٙمـ اًمًٞم٤مد واًمتٕمّم٥م اًم٘مقُمل ،وإىمّم٤مء ًمٚمٖمتٝمؿ

قمغم همػم سمّمػمة وهدى، وم٠مظمذوا أٟمٗمًٝمؿ سم٤محلرص قمغم شمٕمّٚمٛمٝم٤م وآؾمتزادة ُمـ 

قمٚمقُمٝم٤م، وشمٜمِمئ٦م أسمٜم٤مئٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وهمرس طمٌٝم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، ويم٤من ُمـ أسمرز ُم٤م ادمٝمقا 

 :إًمٞمف ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ هذا اهلدف

 سمٕمض اًمٖمٞمقريـ قمغم اًمٚمٖم٦م آٟمذاك، ُمـ ىمٌؾ اعمدارس إهٚمٞم٦م اخل٤مص٦مإٟمِم٤مء  

يم٤معمدرؾم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمتل أؾمًٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد يم٤مُمؾ اًم٘مّّم٤مب، وؾمٛمٞم٧م ومٞمام سمٕمد 

سم٤مًمٙم٤مُمٚمٞم٦م، وُمدارس مجٕمٞم٦م اعم٘م٤مصد اخلػمي٦م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمِم٤مم، واًمٙمٚمٞم٦م إزهري٦م 

 ،، وىمد يم٤مٟم٧م هذه اعمدارس شمدرس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م()ذم سمػموت ًمٚمِمٞمخ أمحد قم٤ٌمس

 .()اًمدرسف وشمّمٌغ ـمالهب٤م وُمٕمٚمٛمٞمٝم٤م هب٤م طمتك ظم٤مرج همر

قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وهل ُمقىمقوم٦م ، ()ُمدارس إوىم٤مف اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمتنمة ذم اًمِم٤مم 

ًٓ ُمـ جم٤مٓت ت يويم٤مٟمقا ،اًمديٜمل ًم٘مقن ومٞمٝم٤م شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م جم٤م

 .شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م وٟمنمه٤م، ويم٤من خلرجيٞمٝم٤م أصمٌر ذم اًمٜمٝمقض سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ومٞمام سمٕمد

                           
: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمؼم اًم٘مرون، حمٛمقد 28:ص،  طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم:102: حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: فمريـ( )

 .72:م، ص1978ومٝمٛمل طمج٤مزي، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 

ويم٤مٟمت٤م - يمٜم٧م ـمٗماًل ذم اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمري ذم ُمدرؾم٦م إرُمٞمٜمٞم٦م واإلؾمٕم٤مف اخلػمي ": ي٘مقل ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين ()

وم٠مذيمر أن اعمدير وسمٕمض اعمدرؾملم يٚمتزُمقن اًمٗمّمحك دأسًم٤م ذم - ُمٜمدرضمتلم ذم ذًمؽ اًمت٤مريخ آظمر اًمٕمٝمد اًمؽميمل 

ُم٤ًمًء،  رافـطمقارهؿ ُمٕمٜم٤م وذم إًم٘م٤مء اًمدروس، وذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اًمٕم٤مُم٦م طملم جيٛمٕمقن اًمٓمالب ص٤ٌمطًم٤م وىمٌؾ آٟمص

 وطملم جيٞم٥م اًمداظمٚمقن طمديًث٤م ذم اعمدرؾم٦م سمام أًمٗمقا ،(ًمٌٞمؽ)وطملم ي٘مرأ اًمتٗم٘مد ص٤ٌمطًم٤م: يم٤من اعم٘مروء اؾمٛمف جيٞم٥م سمـ

ًرا، يم٠مهنؿ يمٗمروا سم٤مهلل، زرخ هبؿ اعمدير ويٜمٔمر إًمٞمٝمؿ اًمٓمالب شـ يص(أومٜمدم)ذم ُمدارس احلٙمقُم٦م وهل يمٚمٛم٦م 

 .  30: ذم اًمِم٤ممطم٤مرض اًمٚمٖم٦م.  ومٞمْمحؽ اًمٓمالب ومتر اًمٕم٤مصٗم٦م،(ًمٌٞمؽ)ومنقم٤من ُم٤م يًتدريمقن سمـ

 .24: طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم:ٟمٔمر ي()



 

 

اجلٝمقد اًمٗمردي٦م ذم شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م، وآضمتامع قمغم ُمدارؾمتٝم٤م، ويم٤مٟم٧م هذه سمذل  

ـّمالع قمغم ٓاجلٝمقد شمتٛمثؾ ذم إٟمِم٤مء همرف قم٤مُّم٦م ًمٚم٘مراءة ذم اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م وا

 .()اًمخ... سمٕمض اعمجالت واجلرائد اًمٕمرسمٞم٦م ، وشمٕمٚمٞمؿ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م،

يم٤مٟم٧م ُم٤م - وإن يم٤من سمّمقرة همػم ُم٤ٌمذة- ومم٤م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره ذم هذا اًمًٞم٤مق 

 يم٤مٟم٧م شمدّرس ـمالهب٤م إذ ذم اًمِم٤مم، (اًمتٌِمػمي٦م)  اًمٜمٍماٟمٞم٦م م سمف سمٕمض اعمدارسوقت

 وشمؽمضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م،اًمٙمت٥م  سمٕمض  وشمقزعـمٌعت إو٤موم٦م إمم ًمٖم٤مت دوهل٤م، و()سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ز سمٕمض أقمالم وسمرإمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٙم٤من  ًمذًمؽ وهمػمه أصمر ذم - أيًْم٤م-إٟم٤مضمٞمؾ

 يم٠ممحد وم٤مرس اًمِمدي٤مق ، ممـ ظمدُمقا اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمٞماًم وشم٠مًمٞمًٗم٤م،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

 .  ()وٟم٤مصٞمػ اًمٞم٤مزضمل وسمٓمرس اًمًٌت٤مين وهمػمهؿ

، ًمتٌ٘مك اًمٚمٖم٦م ىمري٦ٌم ُمتداوًم٦م ُم٘مروءة ()إصدار افصحػ وادجالت افعربقة- 2

سملم اًمٜم٤مس سمٕمد إىمّم٤مئٝم٤م ُمـ دور اًمتٕمٚمٞمؿ احلٙمقُمٞم٦م، وهل يمثػمة، وُمـ أسمرز اًمّمحػ 

 "احلْم٤مرة" و"اًم٘مٌس" و"احل٘مٞم٘م٦م" و "اعمٗمٞمد"اًمتل ٟم٤مدت سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 "اًمراسمٓم٦م إدسمٞم٦م" و"اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل": ، أُم٤م اعمجاّلت ومٛمٜمٝم٤م"إي٤مم" و"اعم٘متٌس"و

                           
 .36، 35:اًم٤ًمسمؼ : يٜمٔمر( )

 ومتٙمٞمٜم٤ًم ،سمٞمٜمٝمؿاًمٜمّمـراٟمٞم٦م ر ـمل شمٙمـ شمّدرس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ظمدُم٦م ًمذات اًمٚمٖم٦م أو أهٚمٝم٤م، وإٟمام ضمذسًم٤م ًمٚمٕمرب سمٖمٞم٦م ٟمش ()

 ذًمؽ قمٜمدُم٤م ؿمٕمروا سمْمٕمػ اًمٕمثامٟمٞملم وزي٤مدة ٟمٗمقذ ًمقضمقدهؿ، يدّل قمغم ذًمؽ هجرهؿ ًمٚمتدريس سم٤مًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد

 .71: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمؼم اًم٘مرون:  يٜمٔمر.م1881سمٌػموت قم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م اًمًقري٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م  يمام ومٕمٚم٧م إوروسمٞملم،

حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،  :يٜمٔمر( )

 طمريم٦م :168، 167:  حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م:300: م، ص1958/هـ1379اًم٘م٤مهرة، 

 .94: اًمٞم٘مٔم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 .37: طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم: 102، 101: حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر( )



 

 

 يرّدون قمغم  اًمٕمرب يم٤من إدسم٤مء واًمٙمّت٤مب هذه اًمّمحػ واعمجالت، وذم"اعمٞمزان"و

ُم٤م شمٜمنمه اًمّمحػ اًمٜم٤مـم٘م٦م سمٚم٤ًمن اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م، ُمـ ُمثؾ ىمقل اًمِم٤مقمر أُملم ٟم٤مس 

: ()اًمؽميمٞم٦م (إىمدام)اًمديـ ذم ىمّمٞمدة ًمف رًدا قمغم ضمريد 

٤مد شمٜمديًدا  ًّ إن أهف احل

سمٜم٤م 

ٟمحـ إمم سمٚم٤ًمهنؿ ىمد أٟمزًم٧م 
 

ومٚمٓم٤معم٤م ذّم اًمٙمراَم ًمئ٤مم  

آي اًمٙمت٤مب وذًمؽ اإلهل٤مم 
 

 اًمٜم٤مس قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآرشم٘م٤مء إىم٤ٌملوىمد يم٤من ًمٚمّمح٤موم٦م دور يمٌػم ذم 

 .سمٛمًتقاهؿ اًمٚمٖمقي وإديب

 سم٤مًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٗمّمحك ذم اخلٓم٥م وإٟم٤مؿمٞمد ،إصاظة افؾغة افعربقة دم احلقاة افعامة- 3

واحلٗمالت اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ذم اعمدارس إهٚمٞم٦م واعمٞم٤مديـ اًمٕم٤مُم٦م، وهجر ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٚمٖم٦م 

.  () وإيث٤مر اًمتٙمّٚمؿ دوًُم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم أُم٤ميمـ دمٛمع اًمٜم٤مس وًم٘م٤مءاهتؿ،اًمؽميمٞم٦م

وجيدر سمٜم٤م سمٕمد ذيمر هذه اعمٔم٤مهر اًمٕم٤مُم٦م اًمتل سمرزت ُمـ ظمالهل٤م ُم٘م٤موُم٦م اًمتؽميؽ 

 وإطمٞم٤مئٝم٤م ذم ٟمٗمقس أهٚمٝم٤م: أن ٟمتحدث قمـ قم٤مُمٚملم "اًمٕمرسمٞم٦م"اًمٚمٖمقي سم٤مًمدقمقة إمم 

اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ذم شمٚمؽ : ُمٝمٛملم يم٤من هلام أسمرز إصمر ذم هذا آدم٤مه، ومه٤م

. م1918ؾمقري٤م سمٕمد اٟمتٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم قم٤مم ذم اًمٗمؽمة، وىمٞم٤مم احلٙمقُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 ًٓ : اجلؿعقات افعربقة- أو

                           
 .49:  طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مميٜمٔمر( )

 يٚمتزم ُمع أقمْم٤مء مجٕمٞمتف احلدي٨م سم٤مًمٗمّمحك ذم ،يم٤من حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ُم١مؾمس مجٕمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ()

٤ٌّمن اًمٕمرب ذم ُم٘م٤مهل أؾمت٤مٟم٦م  أن يًتٕمٛمٚمقا طملم يٚمٕمٌقن اًمٜمرد إرىم٤مم ،اضمتامقم٤مهتؿ، يمام يم٤من حي٨م روم٤مىمف اًمِم

ًٓ ُمـ اًمؽميمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م  .148، 147:  طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم:ٟمٔمري. اًمٕمرسمٞم٦م سمد



 

 

أواظمر اًمٕم٘مد إول وُم٘متٌؾ اًمٕم٘مد اًمث٤مين ُمـ ٟمِم٠مت اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

 ذم ُم٘م٤مسمؾ اجلٛمٕمٞم٤مت م1913 و 1907اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ، وأهمٚمٌٝم٤م ومٞمام سملم قم٤مُمل 

 وأظمذت شمٖمذي ضم٤مٟم٥م اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م وشمدقمق ،اًمؽميمٞم٦م اًمتل سمرزت ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

ويم٤من ـم٤مسمٕمٝم٤م اًمٕم٤مم يتٛمثؾ اًمقضمٝم٦م اإلصالطمٞم٦م ًمٚمقٓي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وأهٚمٝم٤م، . اًمف

ؾمٞم٤مد، سم٢مفمٝم٤مر اًمقضمقد واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤محل٘مقق، : ويتٛمحقر طمقل أُمريـ، أطمدمه٤م

. ىمقُمل، سم٤مٓقمتزاز سم٤مجلٜمس واًمٚمٖم٦م: وأظمر

وُمـ أسمرز اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وضمٕمٚم٧م متٙملم اًمٚمٖم٦م 

 :()اًمٕمرسمٞم٦م هدوًم٤م ُمـ أهداومٝم٤م

 وأؾمًٝم٤م حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ذم أؾمت٤مٟم٦م قم٤مم ،مجٕمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- 

روم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم إمم إطمٞم٤مء اًمٚمٖم٦م  اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟمٗمقس ـم، ويم٤مٟم٧م أهداومٝم٤م ُمٜمص1907

أهٚمٝم٤م، وشمذيمػمهؿ سم٠مجم٤مد اًمٕمرب وُم٤مهلؿ ُمـ ُمٗم٤مظمر وُمآصمر، وُمـ أسمرز ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف 

شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م ل ،ومتح همرف قم٤مُم٦م ًمٚم٘مراءة، وإًم٘م٤مء اًمدروس واعمح٤مرضاتاجلٛمٕمٞم٦م 

. ر آداهب٤مـاًمٕمرسمٞم٦م وٟمش

 وأؾمًتٝم٤م اجل٤مًمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم أؾمت٤مٟم٦م ىمٌؾ ،مجٕمٞم٦م اإلظم٤مء اًمٕمريب اًمٕمثامين- 

أسمقاهب٤م ذم  احلٙمقُم٦م وأهمٚم٘م٧مم، 1908ظمٚمع اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين ذم ؾمٌتٛمؼم 

ويم٤مٟم٧م هتدف إمم إطمداث ووم٤مق سملم . م سمٕمد ظمٚمع اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد1909ُم٤مرس 

. اًمٕمرب وإشمراك ذم فمؾ اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م يمام هق واوح ُمـ اؾمٛمٝم٤م

                           
: صحقة اًمرضمؾ اعمريض: 70- 52: حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م :172- 158:طمريم٦م اًمٞم٘مٔم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر( )

 .38-34: : طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم431- 421، 308، 307



 

 

 وأؾمًٝم٤م ذم أؾمت٤مٟم٦م قمدد ُمـ اعمقفمٗملم واًمٜمقاب ،دى إديبتمجٕمٞم٦م اعمـ- 

 ذمشمٙمقن ُمٚمت٘مك اًمٕمرب اًمذيـ ي٘مٞمٛمقن ل ،م1909وإدسم٤مء واًمٓمٚم٦ٌم صٞمػ قم٤مم 

 ويم٤من هل٤م ومروع ذم خمتٚمػ ُمدن اًمِم٤مم واًمٕمراق، ،قم٤مصٛم٦م اًمدوًم٦م أو يزوروهن٤م

 .م1915طمتك أهمٚم٘متٝم٤م احلٙمقُم٦م اًمؽميمٞم٦م أيًْم٤م قم٤مم اؾمتٛمرت يمذًمؽ و

 مجٕمٞم٦م اعمٜمتدى إديب، وىم٤مم سمت٠مؾمٞمًٝم٤م  ىمٞم٤مماجلٛمٕمٞم٦م اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م وأٟمِمئ٧م سمٕمد- 

م يمؾ ُمـ وزير إوىم٤مف ظمٚمٞمؾ مح٤مدة سم٤مؿم٤م، واًمًٞمد 1909ذم أؾمت٤مٟم٦م أواظمر قم٤مم 

. "مجٕمٞم٦م اًمٕمٝمد"قمٌداحلٛمٞمد اًمزهراوي، وؾمٚمٞمؿ سمؽ اجلزائري، وص٤مر اؾمٛمٝم٤م ومٞمام سمٕمد 

 وأٟمِمئ٧م ذم سم٤مريس قمغم يد قمدد ُمـ اًمِم٤ٌمب ،مجٕمٞم٦م اًمٜم٤مـم٘ملم سم٤مًمْم٤مد- 

 (اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة)م، صمؿ أصٌح اؾمٛمٝم٤م 1909اًمٕمرب أصمٜم٤مء دراؾمتٝمؿ هٜم٤مك ذم ٟمقومٛمؼم 

. م صمؿ إمم دُمِمؼ1913م، واٟمت٘مؾ ُم٘مره٤م ُمـ سم٤مريس إمم سمػموت قم٤مم 1911ُمٜمذ قم٤مم 

 وفمٝمرت سمٌػموت أواظمر قم٤مم ،مجٕمٞم٦م سمػموت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اإلصالطمٞم٦م- 

روقمٝم٤م ـم، وووع ؾمت٦م وصمامٟمقن ُمـ أقمٞم٤من سمػموت اعمًٚمٛملم واعمًحٞملم ُمش1912

م، وطمٔمٞم٧م سمت٠ميٞمد ؿمٕمٌل 1913اإلصالطمل اًمذي شمٓم٤مًم٥م سمف، واًمذي أقمٚمـ ذم ومؼماير 

. يمٌػم ذم أىم٤مًمٞمؿ اًمِم٤مم وسمٖمداد واًمٌٍمة واًم٘م٤مهرة

م، وؾم٤مرت قمغم 1913 وفمٝمرت سم٤مًمٌٍمة قم٤مم ،مجٕمٞم٦م اًمٌٍمة اإلصالطمٞم٦م- 

. ظمٓمك مجٕمٞم٦م سمػموت اإلصالطمٞم٦م، وشمٙم٤مد شمٙمقن اُمتداًدا هل٤م ومٞمام خيص أهؾ اًمٕمراق

عم٘م٤موُم٦م اًمتؽميؽ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، قم٘مده٤م هذه اجلٛمٕمٞم٤مت ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف وُمـ أسمرز 

م سمرئ٤مؾم٦م 1913 (طمزيران)يقٟمٞمق  23-18اعم١ممتر اًمٕمريب إول سم٤ٌمريس ذم اًمٗمؽمة ُمـ 

ن خمتٚمػ اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم مره ممثٚمقن ـطمضىمد قمٌداحلٛمٞمد اًمزهراوي، و



 

 

ره ممثٚمقن قمـ اجل٤مًمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم ـأؾمت٤مٟم٦م ودُمِمؼ وسمػموت واًم٘م٤مهرة، يمام طمض

 ويم٤من ُمـ وٛمـ إُمقر اًمتل ـم٤مًم٥م هب٤م اعمٙمًٞمؽ واًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م

اعمجتٛمٕمقن احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمتل يم٤من يٛمًؽ سمزُم٤مُمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة طمزب مجٕمٞم٦م 

 اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٠من شمٙمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م : ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مُمٜمٝم٤م، وآحت٤مد واًمؽمىمل

رؾمٛمٞم٦م ُمٕمتٛمدة إمم ضم٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم اًمؼمعم٤من اًمٕمثامين، وأن شمٙمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 . ()ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

وأرؾمٚم٧م جلٜم٦م اعم١ممتر ٟمًخ٦م ُمـ ىمراراشمف إمم احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمٖمٞم٦م آؾمتج٤مسم٦م 

هل٤م، ومت٤ٌمـم٠مت احلٙمقُم٦م قمـ آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٛمٓم٤مًم٥م ويم٤من ُمقىمٗمٝم٤م ؾمٚمًٌٞم٤م ذم سم٤مدئ إُمر، 

صمؿ رأت أن شمتج٤موب ُمٕمٝم٤م طمرًص٤م قمغم ُمّم٤محلٝم٤م وظمقوًم٤م ُمـ ردة ومٕمؾ همػم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ 

اًمٕمرب دم٤مهٝم٤م، وم٠مرؾمٚم٧م ؾمٙمرشمػمه٤م اًمٕم٤مم ًمٚمتٗم٤موض ُمع زقمامء اعم١ممتر، واٟمتٝم٧م 

أن يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ آسمتدائل إمم آشمٗم٤مق ب- ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- اعمٗم٤موو٤مت 

 ويٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سمٚمٖم٦م إيمثري٦م واًمث٤مٟمقي ذم مجٞمع اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،

يِمؽمط ذم رؤؾم٤مء ُمـ اًمًٙم٤من، وشمدرس اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م إضم٤ٌمرًي٤م ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م، و

اعمّم٤مًمح واعمقفمٗملم ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م قمدا اًمقٓة أن يٙمقٟمقا قم٤مروملم سم٤مًمٚمٖم٦م 

 . ()اًمٕمرسمٞم٦م

ويم٤من آشمٗم٤مق قمغم أن شمٌ٘مك هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م ـمل اًمٙمتامن طمتك يتخذ طمزب 

مجٕمٞم٦م آحت٤مد واًمؽمىمل اًمتداسمػم اًمالزُم٦م ًمقوع وإصدار إٟمٔمٛم٦م واًم٘مرارات 

                           
 .  وُم٤م سمٕمده٤م87: حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م : وُم٤م سمٕمده٤م190:  حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م:ٟمٔمري( )

 .98: حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م و:203:  حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م:ٟمٔمري( )



 

 

 5واًمتٕمٚمٞمامت اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م اعم٤ٌمدئ اعم٘مررة ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م، صمؿ صدر إُمر اًمًٚمٓم٤مين ذم 

م وومٞمف ظمالف ُم٤م شمّؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف ذم ٟم٘م٤مط يمثػمة، ومٗمٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمٖم٦م 1913أهمًٓمس 

يٙمقن اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم مجٞمع ُمدارس اًمقٓي٤مت اًمتل "ٟمّص إُمر قمغم أن 

قمغم أن يٌدأ ُمٜمذ أن ذم اعمدارس آسمتدائٞم٦م .. شمتٙمٚمؿ أيمثري٦م ؾمٙم٤مهن٤م هذه اًمٚمٖم٦م 

ويٜمٔمر ُمـ أن ذم اًمقؾم٤مئؾ اًمتل .. واًمث٤مٟمقي٦م ُمع ضمٕمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م إضم٤ٌمرًي٤م 

 جي٥م أن ئمؾ هشم١مدي إمم ضمٕمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، قمغم أن

، يمام ( )"اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م ذم ُمرايمز اًمقٓي٤مت ًمتٕمّؿ هذه اًمٚمٖم٦م

جي٥م أن ُيالطمظ ذم شمٕمٞملم اعمقفمٗملم ًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمرومتٝمؿ ًمٖمتٝم٤م "ٟمّص قمغم أٟمف 

. ( )"..سمج٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م

 ؾم٤مرت سمٌطء  إجي٤مسمٞم٦م قمدة ظمٓمقاتاًمؽميمٞم٦م سمٕمد آشمٗم٤مقواختذت احلٙمقُم٦م 

 ذم شمرمج٦م وزارة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمٕمض اًمٙمت٥م اعمدرؾمٞم٦م إمم اًمٚمٖم٦م  أسمرزه٤مؿمديد، متثؾ

اًمٕمرسمٞم٦م، وإٟمِم٤مء صم٤مٟمقي٦م قمرسمٞم٦م ذم دُمِمؼ وأظمرى ذم سمػموت، يمام أٟمِمئ ُمٕمٝمد ًمٚمح٘مقق 

ذم سمػموت، أهمٚم٥م أؾم٤مشمذشمف ُمـ اًمٕمرب، وضمٕمٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اًمتدريس ومٞمف 

 طمٞم٨م اؾمتٖمٚم٧م  سم٘مٚمٞمؾ هذه اخلٓمقات شمٕمثرت سمٕمد ذًمؽوًمٙمـٕهمٚم٥م ُمقاده، 

 وأرضمٕم٧م احل٤مل إمم ُم٤م ،أوىمٗم٧م ُم٤م سمدأت سمفف ،احلٙمقُم٦م ىمٞم٤مم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم

 وطمّٚم٧م اجلٛمٕمٞم٤مت ، وأًمٖم٧م اًمث٤مٟمقيتلم اًمٚمتلم ُأٟمِمئت٤م،يم٤من قمٚمٞمف ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م

. ()اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م
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: احلؽقمة افعربقة دم شقريا-  ثاكًقا

 قمـ اًمٕمثامٟمٞم٦مم وشمراضمع احلٙمقُم٦م 1915سمٕمد طمّؾ اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم 

راع اًمٚمٖمقي اًمًٞم٤مد سمٞمٜمٝمام، ـظمٓمقاهت٤م اإلصالطمٞم٦م اًمتل وقمدت هب٤م اًمٕمرب، شم٠مزم اًمص

 وشمٙمقيـ ظمالوم٦م ،وسمدأت إُمقر شمًػم إمم اعمٜم٤مداة سم٤مٟٓمٗمّم٤مل قمـ اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

قمرسمٞم٦م حتٗمظ ًمٚمٕمرب يمراُمتٝمؿ وؾمٞم٤مدة ًمٖمتٝمؿ، قمغم طمّد ىمقل اًمِم٤مقمر قمٌد احلٛمٞمد 

: ()اًمراومٕمل ُمـ ـمراسمٚمس اًمِم٤مم

  شمّمٚمح اًمدٟمٞم٤م وٓ ٟم٤مؾمٝم٤مُم٤م

 رب ضمرصمقُم٦معدارْك أُمػم ال

دم٤موز اًمؽمك قمغم طم٘مٝم٤م 

شمزقمؿ طم٥ّم اًمديـ ًمٙمـ يمام 

ًمق شم٠مًمػ اًم٘مرآن ُم٤م طم٤مرسم٧م 
 ضمج٩م

 م أضمٜم٤مؾمٝم٤ماُم٤م مل يِؾ إىمق 

 ًمٚمٕمرب ىمد أدريمٝم٤م ي٤مؾمٝم٤م

واًمؽمك ىمقم و٤مع إطم٤ًمؾمٝم٤م 

 اًمًٚمٕم٦م دٓؾّمٝم٤م جيرو

ًم٤ًمٟمف طمتك اًمتقى وم٤مؾمٝم٤م  
 

ؾملم سمـ قمكم سم٢مقمالن اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ احلج٤مز ذم اًمحوسم٤مًمٗمٕمؾ ىم٤مم اًمنميػ 

 واًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُم٤م شمزال ذم ظمْمؿ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم، ًمٙمٜمف ،م1916 يقٟمٞمق 10

وإن يم٤مٟمقا  - ٕن اإلٟمجٚمٞمز،مل يًتٓمع أن ي٘مٞمؿ دوًم٦م اخلالوم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يم٤من يريده٤م

مل يٛمّٙمٜمقه ُمـ ذًمؽ طمرًص٤م قمغم - هؿ اًمذيـ ؿمجٕمقه وؾم٤مقمدوه ذم سم٤مدئ إُمر

سمٕمد اٟمتٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ذم اخل٤مُمس  أقم٤مد اسمٜمف ومٞمّمؾ اعمح٤موًم٦م ُمّم٤محلٝمؿ، صمؿ

 وشم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦م قمرسمٞم٦م ، آٟمٗمّم٤مل قمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وم٠مقمٚمـم،1918ُمـ أيمتقسمر 

ذم ؾمقري٤م ًمٙمٜمٝم٤م مل شمدم ـمقياًل سم٥ًٌم دظمقل اًم٘مقات اًمٗمرٟمًٞم٦م ؾمقري٤م ُمًتٕمٛمرة هل٤م ذم 
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م طمرًص٤م يمذًمؽ قمغم ُمّم٤محلٝم٤م وُمٜمًٕم٤م ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م 1920ريـ ُمـ يقًمٞمق ـاًمراسمع واًمٕمش

قمرسمٞم٦م شمٕمٞمد ًمٚمٕمرب واعمًٚمٛملم أجم٤مد اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمتل أوؿمٙم٧م قمغم آهنٞم٤مر ذم 

. ()ذًمؽ اًمقىم٧م

: افتعريب دم مقاجفة افتسيؽ دم ظفد افدوفة افعربقة بسقريا- 

 سمٚمٖم٧م ُم٘م٤موُم٦م اًمتؽميؽ ذم هذا اًمٕمٝمد أوضَمٝم٤م وىمٛم٦م قمٓم٤مئٝم٤م، وسمرز ومٞمف اًمٙمثػم 

ُمـ ُمٔم٤مهر متٙملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اعمًتقيلم اًمِمٕمٌل واًمرؾمٛمل، وم٘مد ؾمٕم٧م 

ر اًمٕمرسمٞم٦م سملم ـإمم شمٕمري٥م إدارات اًمدوًم٦م ودواويٜمٝم٤م، وٟمشذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة احلٙمقُم٦م 

ًٓ ُمـ اًمؽميمٞم٦م وهمػمه٤م،ُمقفمٗمٞمٝم٤م يمام أٟمِم٠مت اعمجٛمع .  سمقوع اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سمد

ان ُمـ أسمرز ُمٝم٤مُمف ذم شمٚمؽ ك، و(جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ طم٤مًمًٞم٤م)اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب 

 شمرمج٦م وشمّمحٞمح وشمٜم٘مٞمح اًم٘مقاٟملم، يم٘م٤مٟمقن اًمتٕمٚمٞمؿ آسمتدائل وىم٤مٟمقن اًمّمح٦م ،اًمٗمؽمة

وذم ضم٤مٟم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اهتٛم٧م  .اًمٕم٤مُم٦م، وىم٤مٟمقن احلجر اًمّمحل، وسمٕمض اًم٘مقاٟملم اعم٤مًمٞم٦م

ُمديري٦م اعمٕم٤مرف سمؽممج٦م اًمٙمت٥م اعمدرؾمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وأقمٞمد اومتت٤مح ُمٕمٝمدي اًمٓم٥م 

 ُم٤م، وضمٕمٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اًمتدريس اًمرؾمٛمٞم٦م سمفم1919 واحل٘مقق سمدُمِمؼ قم٤مم

 صمؿ أٟمِمئ٧م اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م ُمٜمٝمام ومٙم٤مٟمت٤م أول يمٚمٞمتلم ومٞمٝم٤م، ،سمٕمد شمٕمري٥م يمؾ ُمقادمه٤م

 . ()اجل٤مُمٕم٦مذم واقمتٛمدت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أيًْم٤م ًمٖم٦م اًمتدريس 

 أسمٚمغ إصمر ذم هنقض ،وًم٘مد يم٤من هلذه اجلٝمقد اًمتل مل دم٤موز ومؽمة اًمٕم٤مُملم

ومٞمام  -اًمٕمرسمٞم٦م، طمٞم٨م يم٤من ُم٤م ُأٟمجز ومٞمٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م إؾم٤مس اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف مح٤مة اًمٕمرسمٞم٦م

.  همػمه٤م ُمـ سمالد اًمِم٤مم سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ذم اًمٌٜمٞم٤من ًمرىمٞمٝم٤م واؾمتٛمراره٤م ذم ؾمقري٤م أو-سمٕمد

                           
 . وُم٤م سمٕمده٤م285: صحقة اًمرضمؾ اعمريض: ٟمٔمري( )

 .59 : طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم:123:  حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م:ٟمٔمري( )



 

 

 يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ،وإمم ضم٤مٟم٥م هذه اعمح٤موٓت اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتؽميؽ اًمٚمٖمقي

زقم٦م اًم٘مقُمٞم٦م قمغم ُمٌدأ آٟمتامء إمم ن ممـ مل يٖمّٚم٥م ال،وىمٗم٦م ُمـ سمٕمض إشمراك أٟمٗمًٝمؿ

ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمذا حمٛمد أاإلؾمالم وآقمؽماف سمنمف ًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل هب٤م 

اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده يمتٌف سمدأ سمؽممج٦م شمٗمًػم ي ،ر اإلؾمالم ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦معقم٤ميمػ ؿم٤م

 سمرهم٦ٌم ُمّمٓمٗمك يمامل ذم إًمٖم٤مء رف صمؿ عم٤م ع،عمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م

سمٕمد أن  شمقىمػ قمـ قمٛمٚمف ، وضمٕمؾ اًمّمالة سم٤مًمؽميمٞم٦م،إذان وشمالوة اًم٘مرآن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

 وطم٤مل دون ،وأهنك قم٘مده ُمـ رئ٤مؾم٦م اًمِمئقن اًمديٜمٞم٦مأُم٣م ومٞمف ُم٤م ي٘م٤مرب اًمٕم٤مُملم، 

. () إمم ُمّمٓمٗمك يمامل ًمئال يًتٖمٚمف ذم خمٓمٓمف ًمتؽميؽ يمؾ رءهوصقل ُم٤م شمرضمؿ

 أؾمٝمٛم٧موأرى أن اظمتؿ هذا اعمٌح٨م سمذيمر سمٕمض إُمقر واحل٘م٤مئؼ اًمتل 

: فم٤مهرة اًمتؽميؽ اًمٚمٖمقي ذم طمدوصمٝم٤م وإسمرازه٤م، وهل

إذيم٤مء روح اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب، واضمتامقمٝمؿ حت٧م ُمٔمٚمتٝم٤م وإن - 

: ()شم٤ٌميٜم٧م قم٘م٤مئدهؿ وُمِم٤مرهبؿ، طمتك ىم٤مل أطمدهؿ

إن ومرق اإليامن سملم مجققمٜم٤م        ومٚم٤ًمٟمٜم٤م اًمٕمريب ظمػم ُمّقطمد 

. واجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل أؾمًقه٤م ُمـ أسمرز ؿمقاهد ذًمؽ

 ذم اًمٜمٝمقض سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإطمٞم٤مء يمثػم ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م، ّٕن اًمدوم٤مع اإلؾمٝم٤مم- 

هل٤م شمٕمّٚماًم هقمٜمٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتؽميؽ يم٤من يتٓمٚم٥م ىمّقة ُمٕمروم٦م هب٤م، وم٠ميم٥ّم قمٚمٞمٝم٤م أ

ًٓ وشمٓمٌٞمً٘م٤م، ويم٤من   .ذًمؽ محٞمًدا قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝمؿأصمر وشمٕمٚمٞماًم، واؾمتٕمام

أدت هذه اًمٔم٤مهرة إمم قمزل طم٤مرض اًمدوًم٦م اًمؽميمٞم٦م سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م - 
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 سم٤مًمتٕمّم٥م ًمٚمٖم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م وإىمّم٤مء ُم٤م ،اًمٕمثامٟمٞم٦م قمـ ُم٤موٞمٝم٤م اإلؾمالُمل واًمٕمريب

 اعمًٚمٛمقن وم٘مدومٞمٝم٤م ُمـ أًمٗم٤مظ قمرسمٞم٦م، وشمٖمٞمػم ٟمٛمط يمت٤مسمتٝم٤م إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وقمغم وقئف 

 . ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،إشمراك صٚمتٝمؿ سم٤مًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ اًمنميٗم٦م

 إمم اضمتامع قم٤مُمٚملم ُمت٤ٌميٜملم ذم اهلدف -أصمٜم٤مء ُمقاضمٝمتٝم٤م-أدت هذه اًمٔم٤مهرة - 

 اؾمتٌ٘م٤مء اي يم٤من هدومفت، وال داظمؾ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦ماًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: أوهلام، واًمٜمتٞمج٦م

 سمؽمؾمٞمٛمٝم٤م ذم اًمقٓي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد هتٛمٞمِمٝم٤م وومرض ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دوم٤مقًم٤م قمـ اهلقي٦م

وظم٤مص٦م إٟمجٚمؽما ) اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م  اًمٕمداء اخل٤مرضمل ُمـ:وصم٤مٟمٞمٝمام .اًمؽميمٞم٦ماًمٚمٖم٦م 

 قمغم اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٢موٕم٤مف اًمًٞمٓمرة ، ويم٤من هدومف اإلـم٤مطم٦م سم٤مخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م،(وومرٟم٤ًم

 م ودع،ريػ طمًلمـدقمؿ اٟمجٚمؽما ًمٚمش)اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ودقمؿ اعمٜم٤مداة سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

. (ومرٟم٤ًم ًمٚمجٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

 وُم٤م شمٗمروف ُمـ ،دت فم٤مهرة اًمتؽميؽ أن اًمٚمٖم٦م وُم٤م حتقيف ُمـ صم٘م٤موم٦م وومٙمركأ- 

 هل إداة إهؿ وإسمرز ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد وهق ُم٤م ؾمٞمٔمٝمر أيًْم٤م ًمٜم٤م ُمـ ،هقّي٦م

 أهؾ ومرض ًمٖمتف قمغم (اعمًتٕمٛمر)اًمذي يتٜم٤مول حم٤موًم٦م اعمحتؾ  ، اًمت٤مزمومّمؾظمالل ال

 . اًمتل اطمتٚمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦ماًمٌالد



 

 

   

 

 

 

انثانً انفصم 
 

 فرض انهغح األجنثٍح

 

  كؼ افؾغة إجـبقة بقاشطة اددارس افتابعة فؾدول افغربقة

  إؿصاء ادحتؾ افؾغة افعربقة وؾرض فغتف

 افبؼاء وكبذ اإلؿصاء: ادؼاومة افؾغقية 

  حتررت إرض وبؼل افػؽر



 

 

 افؾغة إجـبقةؾرض 

 قمغم ٟمنم ًمٖمتف ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل اطمتٚمٝم٤م، ٕٟمف يٕمٚمؿ أهن٤م ()طمرص اعمحتؾ

وقم٤مء صم٘م٤مومتف وومٙمره اًمذي يريد أن يّمٞمغ سمف قم٘مقل أسمٜم٤مء شمٚمؽ اًمٌالد، ومٕمٛمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مع 

ًمٞم٘ميض قمغم ًمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل حتٗمظ هلؿ يمٞم٤مهنؿ وهقيتٝمؿ، وًمٞمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ًمٖمتف 

. اًمتل شمْمٛمـ ًمف اٟمٗمّم٤مُمٝمؿ قمـ واىمٕمٝمؿ، واٟم٘مٞم٤مدهؿ ٟمحقه واقمتٜم٤مىمٝمؿ ُم٤ٌمدئف وىمٞمٛمف

وىمد اسمتدأ اًمٍماع سملم اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ سمدأت 

شمٜمتنم ومٞمٝم٤م، شمدّرس ذم أول أُمره٤م سم٤مًمٚمٖم٦م  (اًمٜمٍماٟمٞم٦م)ُمدارس اإلرؾم٤مًمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م 

 تّدرسوَ  ، وم٠مىمّم٧م اًمٕمرسمٞم٦مفمٝمر اعمِجـىمٚم٧ٌم اًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ إذا متّٙمٜم٧م واـمٛم٠مٟم٧م 

إذا ُم٤م طمّمؾ آطمتالل اًمٕمًٙمري ٕي ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر فسمٚمٖم٤مت دوهل٤م اًمتل أٟمِم٠مهت٤م، 

 شمًقد ،(ُمرطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م)اًمٕمرسمٞم٦م رأي٧م هذا اًمٍماع اهل٤مدئ اخلٗمل يٜمت٘مؾ إمم ـمقر آظمر

ُمٕمف ًمٖم٦م اًم٘مقة اًمتل ٓ شم٘مٌؾ إٓ ًمٖم٦م اعمحتؾ، ودمٕمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل هل إصؾ 

ذم )ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م ـم٤مرئ٦م، ُيٙمتٗمك سمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمألـمٗم٤مل ىمٌؾ دظمقهلؿ اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م 

، أو ذم اعمراطمؾ إوًمٞم٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ احلٙمقُمل، صمؿ ُيٍمومقن قمٜمٝم٤م (اًمٙمت٤مشمٞم٥م وٟمحقه٤م

ومال جيدوهن٤م إٓ ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقمتلم أؾمٌققمًٞم٤م، وىمد شمِمٌٕمقا سمٚمٖم٦م اعمحتؾ ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م 

ومٚمام . ذم طمٞم٤مهتؿ ٓ ُمٜم٤مص هلؿ قمٜمفقمٚمٞمٝمؿ واىمًٕم٤م ُمٗمروًو٤م همدت خم٤مـم٦ٌم وشمٕمٚمٞماًم، طمتك 

                           
، "آطمتالل" و"اعمحتؾ"، وإىمرب إمم ٟمٗمز اًمتٕمٌػم قمٜمف سمٚمٗمظ "آؾمتٕمامر" و"اعمًتٕمٛمر"اًمِم٤مئع ىمقهلؿ  ()

 قمغم ُم٤م قمٛمٚمتف اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمدُم٤م اطمتٚمتٝم٤م يّمدق قمغم "آؾمتٕمامر"ٕن إـمالق ًمٗمظ 

ضمزء ُمٜمف، وهذا اجلزء ذم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من قمٛمٚمف ٓزًُم٤م ذم طمٞمٜمف ًمٌ٘م٤مئٝم٤م، أو هل٤م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ُمتحّمٚم٦م، وهم٤مًم٥م ذًمؽ 

 ٕٟمف يّمدق قمغم يمثػم مم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقم سمف شمٚمؽ اًمدول "سم٤مٓؾمتخراب"وسمٕمْمٝمؿ يّمٗمف  .ذم إُمقر اعم٤مدّي٦م

 وإىمّم٤مء ًمٖمتٝمؿ وهتٛمٞمش ، وهن٥م صمرواهتؿ،وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٢موم٤ًمد قم٘م٤مئد أهؾ اًمٌٚمد اًمتل حيتٚمقهن٤م

 . وؾمٚمٌٝمؿ اؾمت٘مالهلؿ احلز واعمٕمٜمقي،صم٘م٤مومتٝمؿ



 

 

 ُمرطمٚمتف  ومٞمٝم٤مدظمؾ اًمٍماع اًمٚمٖمقي قمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، أذن اهلل سمجالء هذه اجلٞمقش

. اًمث٤مًمث٦م اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م ُمٜمذ زُمـ وإمم أن

، حت٤مول أن خمتٍمة هذه اعمراطمؾ اًمثالث سم٢مؿم٤مرات  أؾمتٕمرضذم هذا اًمٗمّمؾو

أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمقىمػ ، دمًٞمًدا يتْمح ُمٕمف ُمٜمٝم٤مدمًد هذا اًمقاىمع اًمٚمٖمقي ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م 

 وظم٤مص٦م أصمٜم٤مء آطمتالل اًمٕمًٙمرياًمتل متثؾ هقيتٝمؿ،  ًمٖمتٝمؿ نمذم اًمت٤مريخ اعمٕم٤مس 

 . وسمٕمد زواًمفًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م

 : افتابعة فؾدول افغربقةكؼ افؾغة إجـبقة بقاشطة اددارس 

 سمقاؾمٓم٦م ،ر اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ آطمتالل اًمٕمًٙمريـاسمتدأ ٟمش

راٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ـاًمتل يم٤مٟم٧م شمرقم٤مه٤م اًمٓمقائػ اًمديٜمٞم٦م اًمٜمص، اعمدارس اًمديٜمٞم٦م

ُمـ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م سمتٛمقيؾ وشمِمجٞمع  ،(اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م واًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م وإرصمقذيمًٞم٦م)

 . وروؾمٞم٤م

ديٜمٞم٦م هبدف  الاًمت٤مسمٕم٦م هلذه اًمدول هذه اعمدارسوىمد أٟمِم٠مت  اًمٓمقائػ اًمديٜمٞم٦م 

، صمؿ صم٧ٌم سمٕمد ذًمؽ أن ُمـ ُمٝم٤مُمٝم٤م اًمرئٞم٦ًم شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٝمؿشمٕمٚمٞمؿ ٟمّم٤مرى اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م 

 واًمدقمقة ،شمِمٙمٞمُؽ اعمًٚمٛملم ذم قم٘مٞمدهتؿ- إو٤موم٦م إمم ذًمؽ-ُمـ أضمٚمٝم٤م اومتتح٧م اًمتل 

 ُمع قمدة أهداف أظمرى ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،(اًمتٜمّمػم أو ُم٤م ؾمّٛمقه سم٤مًمتٌِمػم)راين ـإمم اًمديـ اًمٜمص

 . ()واىمتّم٤مدي٦م وشمٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 اًمتل ُمٜمحتٝم٤م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم أواظمر ،وًم٘مد ؾم٤مقمدت آُمتٞم٤مزات اخل٤مص٦م

قمٝمده٤م ًمٚمٓمقائػ اًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م همػم اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اٟمتِم٤مر هذه اعمدارس سمِمٙمؾ 

                           
 ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول ،"ٟمدوة اًمتحدي٤مت احلْم٤مري٦م واًمٖمزو اًمث٘م٤مذم ًمدول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب"يمت٤مب : ٟمٔمري( )

 .427-387: م، ص1985/ هـ1405ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن، - اخلٚمٞم٩م ، ُمً٘مط 



 

 

 طمٞم٨م ؾمٛمح هلذه اًمٓمقائػ سمٌٜم٤مء اعمدارس واعمٕم٤مهد إضمٜمٌٞم٦م اخل٤مص٦م هب٤م ،يمٌػم

 .()وإدارهت٤م إدارة يم٤مُمٚم٦م

واٟمتٝمزت اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م احل٤مُمٞم٦م هلذه اًمٓمقائػ هذا اًمقوع اعم٤ًمٟمد واؾمتٗم٤مدت 

 وشمقؾمٕم٧م ذم إٟمِم٤مء اعمدارس ،ُمٜمف ذم زي٤مدة قمدد اإلرؾم٤مًمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اًمتٌِمػمي٦م

واعمٕم٤مهد اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م ذم يمثػم ُمـ إىم٤مًمٞمؿ اًمٕمثامٟمٞم٦م وظم٤مص٦م ذم ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من 

 .()وومٚمًٓملم

اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم سم٤مدئ ُمدارؾمٝم٤م  اًمتدريس ذم هذه اًمٓمقائػوسمدأت 

إُمر إفمٝم٤مًرا حلًـ اعم٘مّمد أُم٤مم أسم٤مء اًمٕمرب، وضمذسًم٤م ٕسمٜم٤مئٝمؿ، صمؿَّ عّم٤م متٙمٜم٧م 

وىمقي٧م ويمثر اإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م طمقًم٧م ًمٖم٦م اًمتدريس ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إمم ًمٖم٦م اًمدوًم٦م 

إضمٜمٌٞم٦م اًمتل شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م، وضمٕمٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمدرس ُمثؾ ؾم٤مئر اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م 

 . ()إظمرى

ومل ي٘مػ احلد سم٤مًمدول اًمٖمرسمٞم٦م قمٜمد سمٜم٤مء هذه اعمدارس اًمديٜمٞم٦م وم٘مط، وإٟمام 

قمٛمدت أيًْم٤م إمم سمٜم٤مء ُمدارس قم٤مُم٦م شم٤مسمٕم٦م هل٤م شمٕمّٚمؿ ومٞمٝم٤م سمٚمٖم٤مهت٤م، وشمدرس ـمالهب٤م 

                           
 .27-25، 22، 19: طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم: يٜمٔمر ()

 ُمدرؾم٦م ُمٜمثقرة ذم اعمدن واًم٘مرى، وذم 174م ًمألُمريٙم٤من وطمدهؿ 1909يم٤من ذم ؾمقري٤م قم٤مم : قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل( )

 ُم١مؾم٦ًم ُم٤م سملم إٟمجٚمٞمزي٦م واؾمٙمتٚمٜمدي٦م وأيرًمٜمدي٦م وأعم٤مٟمٞم٦م 88م سمٚمغ قمدد اعم١مؾم٤ًمت اًمتٌِمػمي٦م سمًقري٤م 1912قم٤مم 

اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد : يٜمٔمر.  شم٤مسمٕم٦م هل٤مُمدارس يمثػمةوًمٙمؾ ُم١مؾم٦ًم ُمٜمٝم٤م وؾمقيدي٦م ودٟمامريمٞم٦م وأُمريٙمٞم٦م، 

وخ، اًمٕمرسمٞم٦م  .80، 78: م، ص1973، 5، ط(ن.د)، ُمّمٓمٗمك ظم٤مًمدي وقمٛمر ومرُّ

 طمٞم٨م ، سمٌػموت"اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م"ُمـ أؿمٝمر ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ اًمٙمٚمٞم٦م اًمًقري٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م اًمتل ص٤مرت ومٞمام سمٕمد ( )

 صمؿ طمقًم٧م ًمٖم٦م اًمتدريس ومٞمٝم٤م إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م قم٤مم ،م1865سمدأ اًمتدريس ومٞمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ اومتت٤مطمٝم٤م قم٤مم 

 . وُم٤م سمٕمده٤م94: اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م:  يٜمٔمر:م1883



 

 

وضمٕمٚم٧م ُمـ هذه  .اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م اعمٕمتٛمدة ذم دوهل٤م سمٖمٞم٦م ٟمنم صم٘م٤مومتٝم٤م واًمتٛمٙملم هل٤م

اعمدارس اًمديٜمٞم٦م اًمتل هتدف سمِمٙمؾ رئٞمس إمم اًمتٜمّمػم أو )اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م سمِم٘مٞمٝم٤م 

يـ ذم اقمت٘م٤مدهؿ، واعمدارس اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هتدف سمِمٙمؾ مشمِمٙمٞمؽ اعمًؾ- قمغم إىمؾ-

 ُمٙمٛمٚم٦م ًمٌٕمْمٝم٤م ذم  ُمدارس(رئٞمس إمم ٟمنم اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وٟمٛمط طمٞم٤مهت٤م اعمدٟمٞم٦م

حت٘مٞمؼ ُم٤م شمًٕمك إًمٞمف، وقمامده ٟمنم ًمٖم٤مهت٤م سمام حتٛمٚمف ُمـ أومٙم٤مر وصم٘م٤موم٤مت، وهق ُم٤م أصمٌتف 

جي٥م أن ٟمِمجع إٟمِم٤مء ":  وهق أطمد اعمٌنميـ"شمٙمكم"اعمٌنمون أٟمٗمًٝمؿ، ي٘مقل 

 ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد ُزقمزع ان ٟمِمجع قمغم إظمص اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٖمريب، إن يمثػمً أ و،اعمدارس

ًمٞمزي٦م، إن اًمٙمت٥م اعمدرؾمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م دمٕمؾ آقمت٘م٤مد جاقمت٘م٤مدهؿ طمٞمٜمام شمٕمٚمٛمقا اًمٚمٖم٦م اإلن

٤ًٌم ضمًدا سمؾ إهنؿ يٕمؽمومقن سم٠من هدم يمثػم ُمـ اًم٘مٞمؿ . ()"سمٙمت٤مب ذىمل ُم٘مدس أُمًرا صٕم

اًمديٜمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم ٓ يتؿ إٓ ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م اًمتل حتٛمؾ اًمٗمٙمر 

 ذم "ؿم٤مشمٚمٞمف"اًمذي يراد أن يٙمقن ُم٘م٤مرقًم٤م أو سمدياًل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ي٘مقل اعمٌنم 

وٓ ؿمؽ ذم أن إرؾم٤مًمٞم٤مت ": وصٗمف ـمري٘م٦م قمٛمؾ اإلرؾم٤مًمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م

اًمتٌِمػم ُمـ سمروشمًت٤مٟمتٞم٦م ويم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م شمٕمجز قمـ زطمزطم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ٟمٗمقس 

ُمٜمتحٚمٞمٝم٤م، وٓ يتؿ هل٤م ذًمؽ إٓ سم٨ٌم إومٙم٤مر اًمتل شمتّنب ُمع اًمٚمٖم٤مت إوروسمٞم٦م، 

ًمٞمزي٦م وإعم٤مٟمٞم٦م واهلقًمٜمدي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م حيتؽ اإلؾمالم سمّمحػ جومٌٜمنمه٤م اًمٚمٖم٤مت اإلن

أوروسم٤م، وشمتٛمّٝمد اًمًٌؾ ًمت٘مدم إؾمالُمل ُم٤مدّي، وشم٘ميض إرؾم٤مًمٞم٤مت اًمتٌِمػم ًُم٤ٌمٟمتٝم٤م ُمـ 

، ()"هدم اًمٗمٙمرة اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل مل حيٗمظ يمٞم٤مهن٤م وىمقهت٤م إٓ سمٕمزًمتٝم٤م واٟمٗمراده٤م

                           
 .88: اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م  ()

ؿم٤مشمٚمٞمف، شمرمج٦م حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م وُم٤ًمقمد اًمٞم٤مذم، اًمدار اًمًٕمقدي٦م . ل. اًمٖم٤مرة قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، أ ()

 .17:، صم1985، هـ1405، (4)ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة،  ط



 

 

وهذا يؼمز سمقوقح أن ٟمنم اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م يم٤من هدوًم٤م ُمِمؽميًم٤م ًمٚمٛمدارس إضمٜمٌٞم٦م ُمٝمام 

. اظمتٚمٗم٧م ُمًٛمٞم٤مهت٤م أو ُم٘م٤مصده٤م

سمؾ ُوضمد ُمـ اعمٌنميـ ُمـ يم٤من يِمتٖمؾ سم٤مٔداب اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م صمؿ 

يٕمٛمد إمم اعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أداب اًمٖمرسمٞم٦م، ومٞمؼمز ٟمقاطمل اًمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم اًمٖمريب 

 ًمٞمِمٕمرهؿ سم٤مًمٜم٘مص ويقمهٝمؿ سمٕمٔمؿ ،ويٗمْمٚمف قمغم ُمثٞمٚمف قمٜمد اًمٕمرب واعمًٚمٛملم

وٓؿمؽ أن هذه اعمقازٟم٦م ُمٗمْمٞم٦م إمم شمٗمْمٞمؾ ًمٖم٦م احلْم٤مرة . ()احلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م

٤ًٌم اإلٟمجٚمٞمزي٦م أو اًمٗمرٟمًٞم٦م - اًمٖمرسمٞم٦م أًي٤م يم٤مٟم٧م  قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، مم٤م ي١مدي إمم - هم٤مًم

اعم٤ًممه٦م ذم إوٕم٤مف - وسمٓمريؼ همػم ُم٤ٌمذ- إوٕم٤مومٝم٤م وشمزهٞمد أهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ 

قمالىم٦م اعمًٚمٛملم سمديٜمٝمؿ اًمذي ضم٤مء دؾمتقره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هبذه اًمٚمٖم٦م، وإوٕم٤مف 

قمالىمتٝمؿ سمٌٕمْمٝمؿ ٕهن٤م اًمٚمٖم٦م اعمِمؽميم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وهق ُم٤م خيدم اهلدف اًمذي ُمـ أضمٚمف 

أٟمِمئ٧م هذه اعمدارس وؾمٕمك ًمف اعمٌنمون اًمذيـ أدريمقا اًمٕمالىم٦م اًمقـمٞمدة سملم اًمديـ 

إن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل ":  سم٘مقًمف"زويٛمر"قمؼم قمٜمف اعمٌنّم وىمد اإلؾمالُمل وًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م، 

اًمرسم٤مط اًمقصمٞمؼ اًمذي جيٛمع ُماليلم اعمًٚمٛملم قمغم اظمتالف أضمٜم٤مؾمٝمؿ وًمٖم٤مهتؿ، وإٟمف مل 

يًٌؼ وضمقد قم٘مٞمدة ُمٌٜمّٞم٦م قمغم اًمتقطمٞمد أقمٔمؿ ُمـ قم٘مٞمدة اإلؾمالم اًمذي اىمتحؿ ىم٤مريت 

آؾمٞم٤م وأومري٘مٞم٤م اًمقاؾمٕمتلم، وسم٨ّم قم٘م٤مئده وذائٕمف، وأطمٙمؿ قمروة آرشم٤ٌمط سم٤مًمٚمٖم٦م 

. ()"اًمٕمرسمٞم٦م

اؾمتٓم٤مقم٧م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل اعمدارس  واعمٕم٤مهد اًمتل أىم٤مُمتٝم٤م ذم اًمٌالد 

 وٟمنم ًمٖم٤مهت٤م وصم٘م٤موم٤مهت٤م سملم اًمٕمرب ، شمٕمٛمٞمؼ وضمقده٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م،اًمٕمرسمٞم٦م

                           
 .24:  اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر: يٜمٔمر ()

 .113: ،ص(ت.د)، (ط.د)، أٟمقر اجلٜمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت،اًمٗمّمحك ًمٖم٦م اًم٘مرآن ()



 

 

 ويم٤مٟمقا أداة ُمـ أدوات شمثٌٞمتٝم٤م ،اًمذيـ شمٕمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م، وايمت٧ًٌم ُمٜمٝمؿ أٟمّم٤مًرا ُمّٙمٜمقا هل٤م

وسمًط ٟمٗمقذه٤م اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري ىمٌؾ آطمتالل اًمٕمًٙمري ًمألرايض اًمٕمرسمٞم٦م، سمؾ 

يم٤مٟم٧م هذه اعمدارس ذم سمٕمض إطمٞم٤من قم٤مُماًل ُمـ قمقاُمؾ اًمتٝمٞمئ٦م ًمالطمتالل 

 طمٞم٨م سمذًم٧م ،اًمٕمًٙمري، قمغم ٟمحق ُم٤م ومٕمٚمتف ومرٟم٤ًم ذم ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من ىمٌؾ اطمتالهلام

زي٤مدة قمدد اإلرؾم٤مًمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت واعمدارس اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م هبذيـ لضمٝمقًدا يمٌػمة 

وىمد . ()اًمٌٚمديـ، وشمقضمٞمف أقمامهل٤م إمم آدم٤مه اًمذي ي٤ًمقمد قمغم اضمتذاب اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م

ح  طمديثف قمـ اعمٕم٤مهدة هبذا إُمر قمٜمد  "سمٞمػم يمٞمٚمٚمر"اًم٘م٤مئد اًمٗمرٟمز اجلٜمرال صـرَّ

٤ًٌم ذم أيديٜم٤م..": اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من سم٘مقًمف  وذم ،وم٤مًمؽمسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م شم٘مري

يم٤من أيمثر ُمـ اصمٜملم ومخًلم أًمػ شمٚمٛمٞمذ يتٚم٘مقن  (م1918-1914)سمداي٦م طمرب قم٤مم 

دروؾمٝمؿ ذم ُمدارؾمٜم٤م، ويم٤من سملم ه١مٓء ومتٞم٤من وومتٞم٤مت يٜمتٛمقن إمم قم٤مئالت إؾمالُمٞم٦م 

م 1917قمري٘م٦م، مم٤م ضمٕمؾ اجلٛمٕمٞم٦م اعمريمزي٦م اًمًقري٦م اًمتل شم٠مًمٗم٧م ذم سم٤مريس شمٕمٚمـ قم٤مم 

أن مجٞمع ُمٞمقل اًمًقريلم وقمقاـمٗمٝمؿ شمتجف ٟمحق ومرٟم٤ًم، سمٕمد أن شمٕمٚمٛمقا ًمٖمتٝم٤م، 

 .()"وظمؼموه٤م قمغم ُمّر إضمٞم٤مل، وشم٠ميمدوا ُمـ إظمالصٝم٤م ودمرده٤م

وأؿم٤مر ضمرضمس ؾمالُم٦م إمم أن مجٞمع اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م اًمتل اٟمتنمت ذم ُمٍم 

أؾمٝمٛم٧م سمٜمّمٞم٥م يمٌػم ذم إوٕم٤مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمدى "إسّم٤من آطمتالل اإلٟمجٚمٞمزي، 

                           
، قمٌداهلل قمٌداجل٤ٌمر، زو اًمٗمٙمري ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريبغال: 175: حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م: يٜمٔمر ()

 .26: هــ ،ص1400، 3، ط(ن.د)

، حمٛمد حمٛمد طمًلم، دار اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اعمٛمٚمٙم٦م آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس: يٜمٔمر ()

 ًمٚمجٜمرال "اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟمٔمر اًمٖمرب"، قمـ 2/285: م1992هـ، 1413، (9)اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ط

 .35، 34:م، ص1954 ،يمٞمٚمٚمر، شمرمج٦م ُمٞمِم٤مل طمج٤مر، سمػموت



 

 

ومٝمل شمٚم٘مل ذم ظمْمؿ احلٞم٤مة اعمٍمي٦م يمؾ قم٤مم ُمـ يٜمٔمرون إمم همػمهؿ ُمـ ... شمالُمٞمذه٤م 

ـمٌ٘م٤مت اعمتٕمٚمٛملم ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ٟمٔمرة ُمتٕم٤مًمٞم٦م، ويٜمٔمرون إمم اًمٚمٖم٦م 

. ()"اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٗمس اًمٜمٔمرة

ويم٤من أظمٗمك ـمريؼ قمرومف اعمٌنمون ": وصدق اًمِمٞمخ حمٛمقد ؿم٤ميمر قمٜمدُم٤م ىم٤مل

، ٕن طم٤مضم٦م "ـمريؼ اًمتٕمٚمٞمؿ"وأىمرشمف ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدول إوروسمٞم٦م اًمٖم٤مزي٦م مجٞمًٕم٤م هق 

 وسمخ٤مص٦م ذم زُمـ اًمٞم٘مٔم٦م سمٕمد اًمٖمٗمقة، هذه واطمدة، ،اًمٜم٤مس إمم اًمٕمٚمؿ ٓ شمٜم٘مٓمع

وإظمرى أن اًمتٕمٚمٞمؿ يْمٛمـ شمٜمِمئ٦م أضمٞم٤مل ىمد صٌٖمقا قمغم أيدي ُمٕمٚمٛمٞمٝمؿ سم٤مًمّمٌٖم٦م 

اًمتل يريده٤م اًمده٤مة ُمـ أؾم٤مشمذهتؿ وهق أظمٓمر قم٤مُمؾ ذم شمقضمٞمف أومٙم٤مر اًمّمٖم٤مر إمم اجلٝم٦م 

. ()"اًمتل يريده٤م اعمٕمٚمؿ

 ُمدارس اًمتٌِمػم إضمٜمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ًم٘مد أووح٧م أىمقال اعمٌنّميـ ىمٌؾ همػمهؿ، أن

اًمٌداي٦م إومم ًمٜمنم اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م وأن اعمٌنميـ واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م 

 هؿ اًمرّواد إوائؾ ًمٜمنم اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم ،اًمذيـ أشمقا ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م

. اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م

: فؾغة افعربقة وؾرض فغتفاإؿصاء ادحتؾ 

وهل اعمرطمٚم٦م اًمتل ضم٤مءت ُمٕمززة سم٤مًمقضمقد اًمٕمًٙمري ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد 

 ومرض ًمٖمتف وٟمنم أومٙم٤مره وُم٤ٌمدئف قمغم ،طم٤مول ومٞمٝم٤م اعمحتؾ سمِمتك ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ وؾم٤مئؾ

                           
شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ إضمٜمٌل ذم ُمٍم ذم اًم٘مرٟملم اًمت٤مؾمع قمنم واًمٕمنميـ، ضمرضمس ؾمالُم٦م، اعمجٚمس إقمغم ( )

 . 113، 112:م، ص1963/هـ1384ًمرقم٤مي٦م اًمٗمٜمقن وأداب، اًم٘م٤مهرة، 

 .151: م،ص2005/هـ1426، 3، حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل سم٤مًم٘م٤مهرة، طأسم٤مـمٞمؾ وأؾمامر ()



 

 

اًمِمٕمقب اًمتل اطمتٚمٝم٤م، وشمٖمٞمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ هقي٦م قمرسمٞم٦م وراسمٓم٦م 

:  قمٜمدُم٤م ىم٤مل"أوضمًتلم سمرٟم٤مرد"إؾمالُمٞم٦م،وىمد سح سمذًمؽ اًمٙم٤مشم٥م آؾمتٕمامري 

..  سمؾ ًمٜمنم احلْم٤مرة واًمٚمٖم٦م وإومٙم٤مر اًمٗمرٟمًٞم٦م،إٟمٜم٤م مل ٟمحي ًمٚمجزائر إلىمرار إُمـ"

٤م يٜمدُم٩م ومٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ اًمٚمٖم٦م واًمٕم٤مدات ًً وؾمٞمتؿ هذا .. إٟمٜم٤م ٟمريد أن ٟمجٕمؾ هٜم٤مك ضمٜم

. ()(ومٞمٙمتقر هٞمجق)سمٕمد ٟمنم ًمٖم٦م 

ويم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ُم٘مدُم٦م شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل طم٤مول ُمـ ظمالهل٤م اعمحتؾ ٟمنم ًمٖمتف 

اًمتٌِمػمي٦م وهمػم )وصم٘م٤مومتف ذم أسمٜم٤مء شمٚمؽ اًمِمٕمقب ُمٙمٛماًل ُم٤م ىمد سمدأشمف ُمدارؾمف إضمٜمٌٞم٦م 

. اعمٜمتنمة ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ آطمتالل (اًمتٌِمػمي٦م

وؾمٜمًتٕمرض ذم إؾمٓمر اًمت٤مًمٞم٦م ضمزًءا مم٤م قمٛمٚمف اعمحتؾ ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ٕضمؾ 

ًمٖمتف، ًمٞمتٌلم ًمٜم٤م ُمـ ظمالهل٤م ُمدى ذاؾم٦م اهلجٛم٦م اًمتل شمٕمرو٧م هل٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومرض 

. ذم ُمقـمٜمٝم٤م أي٤مم آطمتالل

:  دم ؾرض فغتفآحتالل افػركزجفقد 

وذم ىم٤مئٛم٦م - م1830 قم٤مم وأوهل٤م اجلزائر-اطمتٚم٧م ومرٟم٤ًم سمالد اعمٖمرب اًمٕمريب 

 ٕهن٤م حتٛمؾ ومٙمره٤م اًمذي ،أوًمقي٤مهت٤م ومرض ًمٖمتٝم٤م اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم ؿمٕمقب هذه اًمٌالد

صم٘م٤مومتٝم٤م اًمتل شمريد ُمٜمٝمؿ اًمًػم ذم وشمريد ُمـ اًمِمٕمقب اعمحتٚم٦م أن شمٕمٞمش ذم إـم٤مره، 

ضمؾ سمًط ٟمٗمقذه٤م وإطمٙم٤مم ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم قم٘مقل أهٚمٝم٤م، سمٕمد أن سمًٓم٧م أ ُمـ ،ريم٤مهب٤م

 . ٟمٗمقذه٤م قمغم أروٝمؿ واؾمتقًم٧م قمغم صمرواهت٤م

وسمدأ ذًمؽ ُمٜمذ إي٤مم إومم ًمالطمتالل اًمٗمرٟمز ًمٚمجزائر، ومج٤مء ذم شم٘مرير 

                           
 .16: ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريبياًمٖمزو اًمٗمٙمر ()



 

 

ومرٟمز يتحدث قمـ أمهٞم٦م ومرض اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائر صمؿ ضمٕمٚمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًم٘مقُمٞم٦م 

 إٓ قمٜمدُم٤م شمّمٌح ًمٖمتٜم٤م ،إن إي٤مًم٦م اجلزائر ًمـ شمّمٌح طم٘مٞم٘م٦م ممٚمٙم٦م ومرٟمًٞم٦م": ًمٚمجزائريلم

 هق اًمًٕمل وراء ٟمنم اًمٚمٖم٦م ،هٜم٤مك ىمقُمٞم٦م، واًمٕمٛمؾ اجل٤ٌمر اًمذي يتٕملم قمٚمٞمٜم٤م إٟمج٤مزه

 إمم أن شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك اًمدارضم٦م ،اًمٗمرٟمًٞم٦م سملم إه٤مزم سم٤مًمتدري٩م

قمغم شم٠ميمٞمد ذًمؽ وشمٓمّٚم٥م م 1849شم٘مرير رؾمٛمل آظمر قم٤مم ٟمّص ، يمام ()"سمٞمٜمٝمؿ أن

ٓ ٟمٜمًك أن ًمٖمتٜم٤م هل اًمٚمٖم٦م ":  إذ ضم٤مء ومٞمفذم مجٞمع ؿمئقن اعمقاـمـ اجلزائريطمّمقًمف 

يّمدر أطمٙم٤مُمف قمغم اًمٕمرب اًمذيـ  (اجلزائل واًمٕم٘م٤ميب)احل٤ميمٛم٦م، وم٢من ىمْم٤مءٟم٤م اعمدين 

ي٘مٗمقن ذم ؾم٤مطمتف هبذه اًمٚمٖم٦م، وهبذه اًمٚمٖم٦م جي٥م أن شمّمدر سم٠مقمٔمؿ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمنقم٦م 

مجٞمع اًمٌالهم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م، وهب٤م جي٥م أن ٟمٙمت٥م مجٞمع اًمٕم٘مقد، وًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمتٜم٤مزل قمـ 

 هق اًمًٕمل وراء ،طم٘مقق ًمٖمتٜم٤م، وم٢من أهؿ إُمقر اًمتل جي٥م أن ٟمٕمٜمك هب٤م ىمٌؾ يمؾ رء

ضمٕمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م دارضم٦م قم٤مُم٦م سملم اجلزائريلم، سملم اًمذي قم٘مدٟم٤م اًمٕمزم قمغم 

إًذا وم٤مهلدف . ()"اؾمتامًمتٝمؿ إًمٞمٜم٤م، ومتثٞمٚمٝمؿ سمٜم٤م وإدُم٤مضمٝمؿ ومٞمٜم٤م وضمٕمٚمٝمؿ ومرٟمًٞملم

 وضمٕمٚمف اُمتداًدا ًمٗمرٟم٤ًم ذم هقيتف وًمٖمتف اًمٕمريبواوح، وهق ومرٟم٦ًم هذا اًمِمٕم٥م 

وؾم٤مئر ؿمئقٟمف إظمرى، ويم٤من اًمقّد ًمق أصٌح٧م اًمٗمرٟمًٞم٦م أيًْم٤م هل ًمٖم٦م قم٤ٌمدشمف 

وهٜم٤مك ُمثؾ آظمر ه٤مم يدل قمغم هذه اعمح٤موًم٦م اًمتل ": ودي٤مٟمتف، ي٘مقل ًمقيس ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن

شمرُمل إمم ضمٕمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م أداة اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ٓ ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

ومح٥ًم، سمؾ ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م أيًْم٤م، ذًمؽ هق شمرمج٦م اًم٘مرآن إمم اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م 

طمديًث٤م أمحد عمٞمش، هذه اًمؽممج٦م إن مل شمٌٚمغ اًمذروة ذم اجلقدة: متت٤مز سمؽممج٦م ًمٚم٘مرآن 

                           
 .293: صم،1967 دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، اًم٘م٤مهرة، اًمٕمروسم٦م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، حمٛمد قمامرة، ()

 .293:اًم٤ًمسمؼ ()



 

 

. ()"حيقـمٝم٤م اًمت٘مديس، وسمِمٕمقر إؾمالُمل ص٤مدق يٜمٓم٘م٤من سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م

 أن ٟمجد ذم أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ؿمّدة وىمًقة ومٞمام شمريد ،وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ذم ؾمٞم٤مؾم٦ٍم هذا ؿم٠مهن٤م

- ويمذًمؽ دول اعمٖمرب اًمٖمريب إظمرى- أن شمٗمرض سم٤مًم٘مقة، وًمذًمؽ قم٤مٟم٧م اجلزائر 

ُمـ سمٓمش اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمٌمء اًمٙمثػم، ومٌٕمد آطمتالل ُم٤ٌمذة قمٛمدت اًمًٚمٓم٤مت 

اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائر إمم ضمٕمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ذم مجٞمع إضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م 

 سم٤مًمٚمٖمتلم (اًمتٕمٚمٞمؿ اعمزدوج)م ُمراؾمٞمؿ 1850ودوائر اًمٕمٛمؾ، وأصدرت ذم قم٤مم 

اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ ومرو٧م سمٕمد ذًمؽ اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م وأوىمٗم٧م اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م 

م مل يٙمـ يٍّمح ٕطمد 1904ذم مجٞمع اعمدارس واعمٕم٤مهد احلٙمقُمٞم٦م، وإمم ُم٤م ىمٌؾ قم٤مم 

ُمـ اجلزائريلم سمٗمتح ُمٙمت٥م أو ُمدرؾم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ صدر ىم٤مٟمقن قم٤مم 

م يًٛمح سمذًمؽ سمٕمد أظمذ رظمّم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م، واؾمتٛمر اًمقوع 1904

 حُئمر (ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م)م ىم٤مٟمقن يٕمتؼم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 1938يمذًمؽ طمتك صدر ذم قم٤مم 

شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، صمّؿ عم٤م ازدادت ُم٘م٤موُم٦م اًمِمٕم٥م اجلزائري ًمٚمٛمحتؾ ازداد إُمر ؾمقًءا 

شمٕمٚمٞمؿ وُمدارس م مجٞمع ُمٙم٤مشم٥م 1945وم٠مهمٚم٘م٧م طمٙمقُم٦م آطمتالل اًمٗمرٟمز ذم قم٤مم 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٙمـ ازدي٤مد اًمْمٖمط ذم ؾمٌٞمؾ إىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م يم٤من يقاضمف سم٤مزدي٤مد اعم٘م٤موُم٦م 

وّده٤م وؿمّدة اًمتٛمًؽ سم٤مًمٚمٖم٦م واهلقّي٦م اًمٕمرسمٞم٦م، مم٤م أجل٠م آطمتالل اًمٗمرٟمز ذم قم٤مم 

. ()م إمم اقمت٤ٌمر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إطمدى ًمٖم٤مت آحت٤مد اًمٗمرٟمز1947

                           
 ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اعمريمز اًمٕمٚمٛمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ احلريم٦م اًمٗمٙمري٦م ود اإلؾمالم، سمريم٤مت قمٌداًمٗمت٤مح دويدار، ()

 . 183: صهـ،1406اإلؾمالُمل، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

، ُم١مؾم٦ًم شم٤مريخ اًمٕمرب احلدي٨م ُمـ اًمٖمزو اًمٕمثامين إمم هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم، طمٚمٛمل حمروس إؾمامقمٞمؾ: يٜمٔمر( )

 . 21:اًمٖمزو اًمٗمٙمري ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب: 237: صم1997ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م، 



 

 

 وضمٕمٚمقه٤م ًمٖم٦م اإلدارة ،ًم٘مد ومرض اًمٗمرٟمًٞمقن ذم اجلزائر ًمٖمتٝمؿ سم٤مًم٘مقة

 دوره٤م إؾم٤مد "اًمٕمرسمٞم٦م"، وؾمٚمٌقا ُمـ (اعمح٤ميمؿ)واًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد واًم٘مْم٤مء 

اًمذي يم٤مٟم٧م شم٘مقم سمف ذم هذه اعمج٤مٓت، وٟمٕمتقه٤م سم٠مسمِمع وأؿمٜمع اًمٜمٕمقت، ووصٗمقه٤م 

 ومل يٌؼ ،()سم٠مهن٤م ُمتخٚمٗم٦م وضم٤مُمدة وقم٘مٞمٛم٦م وٓ شمّمٚمح ًمٚمت٘مدم وٓ شمقايم٥م اًمٕمٍم

ُمـ ظمالل اعمدارس )ًمٚمٕمرسمٞم٦م إٓ اعمج٤مل اًمديٜمل، وطمٞمز وئٞمؾ ُمـ اعمج٤مل اًمتٕمٚمٞمٛمل 

، صمؿ قُمِٛمَؾ قمغم شم٘مٚمٞمّمف وحتجٞمٛمف، وضُمِٕمؾ اًمتدريس ذم اعمدارس (اًمديٜمٞم٦م إهٚمٞم٦م

س  ،احلٙمقُمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، وُأىمّمٞم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمتك قُمّدت ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م شُمدرَّ

 يم٤مٟمقا ٓ ي٘مٌٚمقن ذم هذه  وم٘مدوُمع ذًمؽ يمٚمف. ؿم٠مهن٤م ؿم٠من اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م إظمرى

اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمٕمّٚمؿ سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م إٓ ٟم٦ًٌم وئٞمٚم٦م ُمـ اجلزائريلم ممـ يٕمقًمقن 

قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ؾمٜمًدا هلؿ ومٞمام سمٕمد، سمٕمد أن يًتٌدًمقا اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ويتنمسمقا اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ سمٚمٖم٧م إُّمٞم٦م ذم اًمِمٕم٥م اجلزائري ٟم٦ًٌم 

، ويم٤مٟم٧م اًمٗمرٟمًٞم٦م %90م شمّمؾ إمم 1954م و1950 إذ يم٤مٟم٧م ومٞمام سملم قم٤مُمل ،قم٤مًمٞم٦م

قمـ يًتٓمٞمٕمقن ىمراءة احلرف اًمٕمريب هل ًمٖم٦م همػم إُمّٞملم، ومل يزد شمٕمداد ُمـ 

 شمٕمٚمٛم٧م أهمٚمٌٞمتٝمؿ اًم٤ًمطم٘م٦م ذم اعمدارس اًمتل أٟمِم٠مه٤م ىم٤مدة اإلصالح ،200,000

. ()واعم٘م٤موُم٦م ود اًمٗمرٟمًٞملم

ومل ختتٚمػ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم شمقٟمس واعمٖمرب قمٜمٝم٤م ذم اجلزائر إٓ ذم 

                           
 .  وُم٤م سمٕمده٤م241: اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦مذمحم٤مرضات : يٜمٔمر ()

شمرمج٦م  ،"ايػ ٓيمقؾم٧م" و"اٟمدريف سمريٜم٤من" و"هٜمري يمٚمقد"آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز ذم اعمٖمرب اًمٕمريب، : يٜمٔمر( )

 اًمٕمرب واًمتحدي، حمٛمد قمامرة، :123، 122:حمٛمد قمٞمت٤مين ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ، سمػموت ،ص

 .279:هـ، ص1400، اًمٙمقي٧م، وأداباعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن 



 

 

ضمزئٞم٤مت سمًٞمٓم٦م ٓ خترج قمـ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم ًمالطمتالل اًمٗمرٟمز، ُمـ طمٞم٨م شمدريس مجٞمع 

اًمٕمٚمقم ذم اعمدارس اًمرؾمٛمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، وإىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ُم٤مدة إو٤مومٞم٦م 

اظمتٞم٤مري٦م ٓ شم٠مصمػم هل٤م ذم آُمتح٤مٟم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وٓ شمتج٤موز ٟمًٌتٝم٤م اًمًدس ُمـ جمٛمقع 

احلّمص اًمدراؾمٞم٦م، إو٤موم٦م إمم ووع اعمٕمقىم٤مت أُم٤مم إٟمِم٤مء اعمدارس إهٚمٞم٦م اًمتل شمٕمّٚمؿ 

اًمٜمشء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُم٤ٌمدئ اًمديـ، وحم٤موًم٦م شمٖمٞمػم ُمٜم٤مهجٝم٤م واحلد ُمـ 

 سمتقٟمس "ًمٚم٘مػموان"شم٠مصمػمه٤م سمٛمٜمع وصقل اعم٤مل إًمٞمٝم٤م، وشم٘مٚمٞمص إصمر اًمديٜمل واًمٕمريب 

.  () سم٤معمٖمرب"واًم٘مرويلم"

 ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومتح٧م اعمج٤مل ًمٚمٛمدارس إضمٜمٌٞم٦م اًمتل شمٕمّٚمؿ سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م

 ودقمٛمتٝم٤م سم٤مُٕمقال واإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعم٤مدي٦م ،وشمدرس ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم ومرٟم٤ًم

 ًمتٜمتنم سملم أسمٜم٤مء اعمٖمرب اًمٕمريب ومتٜمِمئٝمؿ قمغم طم٥م ومرٟم٤ًم وًمٖمتٝم٤م وصم٘م٤مومتٝم٤م، ،واًمٌنمي٦م

. ()وشمزهدهؿ ذم سمالدهؿ اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

يمام يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م شمْمّٞمؼ قمغم ُمٕمٚمٛمل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓم٤مردهؿ 

وشمدرج أؾمامءهؿ ذم ىم٤مئٛم٦م اعمٝمدديـ ًمألُمـ سمّمقرة دائٛم٦م، ومتٜمع دظمقل اًمّمح٤موم٦م 

.واًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م إُمٕم٤مًٟم٤م ذم ومرض احلّم٤مر قمغم يمؾ ُم٤م يٛم٧ّم ًمٚمٕمروسم٦م سمّمٚم٦م  

أُم٤م ذم ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من ومٚمؿ يًتٓمع اًمٗمرٟمًٞمقن ومرض ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل 

 سمالد اعمٖمرب  ٕن اطمتالهل٤م يم٤من ذم ومؽمة ُمت٠مظمرة ٟمًًٌٞم٤م قمـ،يم٤مٟم٧م ذم اعمٖمرب اًمٕمريب

                           
 ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، ًمِمٝم٤ميب، ُمّمٓمٗمك احم٤مرضات ذم آؾمتٕمامر،: يٜمٔمر ()
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 .114: اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر: يٜمٔمر ()



 

 

، وعم٤م يم٤من ًمٚمدقمقة إمم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتؽميؽ ُمـ أصمر قمغم اًمٕمرب ()اًمٕمريب

ـّ اًمٗمرٟمًٞملم مل ي٠مًمقا ضمٝمًدا ذم حم٤موًم٦م ومرض  وىمقة إىم٤ٌمهلؿ قمغم ًمٖمتٝمؿ شمٕمّٚماًم وشمٕمٚمٞماًم، وًمٙم

ؾمٞم٤مدهتؿ اًمٚمٖمقي٦م سمًٞم٤مؾم٦م ُمقازي٦م هتدف إمم إوٕم٤مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٕمٚمٛمٞمٝم٤م، وشمٕمزيز 

 قمغم همػمهؿ، ومٕمٛمدوا إمم ومرض شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤مُمٙم٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وإيث٤مر 

 إومم، وضمٕمٚمقا هل٤م اًمًٜم٦ماًمٗمرٟمًٞم٦م إمم ضمقار اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمدارس آسمتدائٞم٦م ذم 

 ، وزادوا قمدد اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م،ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ ُم٤م ي٘م٤مرب ؾمدؾمٝم٤م

وؿمجٕمقا اعمدارس إهٚمٞم٦م قمغم شمٕمٚمٞمؿ  اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٓمالهب٤م، وىمدُمقا هلؿ 

، وذم اعم٘م٤مسمؾ ووٕمقا اعمٕمقىم٤مت أُم٤مم اعمدارس إهٚمٞم٦م ()اعم٤ًمقمدات اعم٤مًمٞم٦م ٟمٔمػم ذًمؽ

، صمّؿ ًمٞمجؼموه٤م قمغم شمٖمٞمػم آدم٤مه اًمذي شمًػم قمٚمٞمف ،ذات اًمّمٌٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

ُمـ أضمؾ إٟمج٤مح هذه اًمًٞم٤مؾم٦م أيًْم٤م، ىم٤مُم٧م احلٙمقُم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سمٛمح٤موًم٦م اًمتْمٞمٞمؼ قمغم 

 ومٛمّٙمٜم٧م خلرجيل اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م واعمدارس ،اًمٜم٤مس ذم أقمامهلؿ وأرزاىمٝمؿ

 وأىمّم٧م ظمرجيل اعمدارس ،إهٚمٞم٦م اًمتل شمٜمتٝم٩م هنجٝم٤م ذم اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

يمام شمّؿ اًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم . ()اًمرؾمٛمٞم٦م وإهٚمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

اُمتح٤من اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م طمتك ضمٕمٚم٧م درضم٦م اًمٜمج٤مح ذم اظمت٤ٌمر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حتّمؾ 

سم٤محلّمقل قمغم ٟمّمػ درضم٦م واطمدة أو رسمٕمٝم٤م، ويمؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ إٟمج٤مح ـمالب 

وىمد .()اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل ٓ هتتؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وٓ شمٚم٘مل هل٤م ؿم٠مٟم٤م

                           
 . م1920م، صمؿ سم٘مٞم٦م ًمٌٜم٤من وؾمقري٤م قم٤مم 1918اطمتٚم٧م ومرٟم٤ًم اعمٜمٓم٘م٦م اًم٤ًمطمٚمٞم٦م سمٚمٌٜم٤من قم٤مم  ()
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 .78، 77: طم٤مرض اًمٚمٖم٦م ذم اًمِم٤مم: يٜمٔمر ()

 .88، 87: اًم٤ًمسمؼ ()



 

 

 ُمـ أضمؾ ٟمنم صم٘م٤مومتف ؾمقري٤م ذم  اًمٗمرٟمزلؾم٤مـمع احلٍمي قماّم قمٛمٚمف آطمتالحتدث 

وومٙمره ُمـ واىمع ُمٕم٤مسشمف وُمٕم٤ميِمتف ًمتٚمؽ إطمداث، ومذيمر أٟمف يم٤من يّتٌع ؾمٞم٤مؾم٦م 

شم٠مُملم ؾمٞمٓمرة اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمٜمٔمؿ "  هتدف إمم ُمرؾمقُم٦م سمقوقح وإشم٘م٤من،شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م

اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم ُمٕم٤مرف اًمٌالد ؾمٞمٓمرة ُمٓمٚم٘م٦م، ُمـ همػم اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م شمٓمٚمٌف أصقل 

يم٤مٟم٧م شمٕمٓمل ًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م "وسملّم أهن٤م . ()"اًمؽمسمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح

وًمٚمِمٝم٤مدات اًمٗمرٟمًٞم٦م اُمتٞم٤مزات ه٤مُم٦م، وشمتحٞمز ًمٚمٛمٕم٤مهد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م حتٞمًزا 

ُمٗمرـًم٤م، جيٕمٚمٝم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٞم٧ًم ص٤مطم٦ٌم اُمتٞم٤مز ومح٥ًم، سمؾ ص٤مطم٦ٌم اٟمحّم٤مر واطمتٙم٤مر 

 .()"أيًْم٤م

اًمًٚمٓم٤مت ُمٜمٕم٧م  ،وُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ومرض اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وإىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

اًمٗمرٟمًٞم٦م إيٗم٤مد اًمٌٕمث٤مت ًمٚمتخّمص ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م ـمقال قمٝمد 

.  ()آطمتالل

 وحم٤موًم٦م احلد ُمـ "اًمٕمرسمٞم٦م"ويم٤من ُمـ أسمرز ضمٝمقد آطمتالل اًمٗمرٟمز ذم ُمٜمع 

 زاقماًم م1933قم٤مم  سمدُمِمؼ "اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب" إي٘م٤مومف قمٛمؾ ،اٟمتِم٤مره٤م ذم ؾمقري٤م

.  ()م1941مل شمتؿ إقم٤مدة اًمٕمٛمؾ سمف سمٕمد ذًمؽ إٓ ذم قم٤مم صمؿ  ٕؾم٤ٌمب ُم٤مًمٞم٦م، أن ذًمؽ يم٤من

واختذ اًمٗمرٟمًٞمقن ُمـ اًمّمح٤موم٦م أيًْم٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٜمنم ًمٖمتٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ وإىمّم٤مء 

 سم٤مجلزائر "اعمٌنم"اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقم سمف ضمريدهتؿ اًمرؾمٛمٞم٦م 

                           
 .86: اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م( )
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م، إذ فمٚم٧م شمّمدر ُمقضمٝم٦م إمم اًمِمٕم٥م اجلزائري سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م 1924طمتك قم٤مم 

. ()وسمٕمرسمٞم٦م ريمٞمٙم٦م شم٤ًمهؿ ذم إوٕم٤مف ًمٖمتف وشمٜمٗمره ُمٜمٝم٤م

وـمٛمس ؾمٞم٤مؾم٦م اًمَٗمْرَٟم٦ًم )وسم٥ًٌم هذه اًمًٞم٤مؾم٦م اعمجحٗم٦م ًمالطمتالل اًمٗمرٟمز 

 ذم سمالد اعمٖمرب اًمٕمريب وىمّؾ ُمـ يتحدصمٝم٤م، "اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك" وٕمٗم٧م ،(اًمٕمرسمٞم٦موّي٦م اًمف

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م - ُمثاًل - اًمِمٕم٥م اجلزائري (قم٤مُمٞم٦م)  هلج٦موسمٚمغ ُمـ وٕمٗمٝم٤م أن اُمتزضم٧م

٤ًٌم قمغموسم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٗمردات اًمٗمرٟمًٞم٦م،   اعمتٕمٚمٛملم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م  يمثػم ُمـص٤مر صٕم

، ومال يتحدصمقن إٓ اجلزائري٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتٕمٌػم قمـ اًمٙمثػم ُمـ إُمقر سم٤مًمٚمٝمج٦م ،اًمٗمرٟمًٞم٦م

 ٟمٗمًٝم٤م أن شمزول وشمتٖمػم شمدرجيًٞم٤م إمم ًمٖم٦م اجلزائري٦مسم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م، طمتك ظُمٌم قمغم اًمٚمٝمج٦م 

. ()سمٚمٝمج٦م قمرسمٞم٦مأؿمٌف ومرٟمًٞم٦م ُمٜمٓمقىم٦م 

 ٕضمؾ متٙملم ًمٖمتٝمؿ: إصم٤مرة  أيًْم٤موُمـ وٛمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل اشمٌٕمٝم٤م اًمٗمرٟمًٞمقن

ًمٖم٦م إىمٚمٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٜمزقمقا إمم اًمتٗمريؼ سملم اًمٕمرب 

، سمدقمقى أن يماًل ُمٜمٝمام ىمقُمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م هل٤م ًمٖمتٝم٤م اخل٤مص٦م هب٤م، (اًمؼمسمر)إُم٤مزيغو

ِـّ أٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم ًمٙمؾ ُمٜمٝمام وظم٤مص٦م  ، وم٠مصدروا إُم٤مزيغوقمٛمدوا إمم ؾم

 قمـ ٟمٓم٤مق اًم٘مْم٤مء إُم٤مزيغي سم٢مظمراج ىم٤ٌمئؾ ـم سم٤مجلزائر ىم٤مٟمقًٟم٤م ي٘مض1859ذم قم٤مم 

 ُمـ هؿ دمريد ُمٜمف ، واعم٘مّمقد()اًمنمقمل اإلؾمالُمل وإظمْم٤مقمٝمؿ ًم٘مْم٤مء ىمٌكم قمرذم
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صمؿ سمرزت هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم اعمٖمرب سمِمٙمؾ أووح ُمٜمف ذم . إؾمالُمٝمؿ وًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م

 ،هؿ دمٛمعذم أُم٤ميمـُم٤مزيغ اجلزائر، وم٠مٟمِم٠م اًمٗمرٟمًٞمقن ذم اعمٖمرب ُمدارس ريٗمٞم٦م ًمأل

 طمتك ٓ يذهٌقا إمم ُمرايمز شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ،شمٕمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م

 ومتزاطمؿ ر سمٞمٜمٝمؿ ًم٤ًمن اًمْم٤مد،ـ اًم٘مرآن ًمئال يٜمتشهؿُمـ شمٕمٚمٞمؿأيًْم٤م وُمٜمٕمقا اًمٕمٚمامء 

. اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم قم٘مقهلؿ

 وسمٕم٨م آقمتزاز هب٤م ذم ٟمٗمقس إُم٤مزيٖمٞم٦موأصدروا ُمـ أضمؾ إسمراز اًم٘مقُمٞم٦م 

م، وي٘ميض 1930يم٤من أسمرزه٤م اعمرؾمقم اًمذي صدر قم٤مم طمٙمقُمٞم٦م أهٚمٝم٤م قمّدة ُمراؾمٞمؿ 

ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل إُم٤مزيغ سم٠من ُيٜمزع اًمٜمٔمر ذم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ًم٘م٤ٌمئؾ 

. ()إُم٤مزيٖمٞم٦محم٤ميمؿ قمرومٞم٦م شم٘ميض ومٞمٝم٤م قمغم طم٥ًم اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد إمم اإلؾمالُمل، 

يٕمٜمل إًمٖم٤مء اًمتح٤ميمؿ سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وًمٖمتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم إًمٖم٤مء وهق ُم٤م 

 . شمدريس اًمديـ واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ هذه اًم٘م٤ٌمئؾ

سم٤مؾمتٕمامل اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم مجٞمع اًمقصم٤مئؼ ووصؾ إُمر إمم إًمزام هذه اعمح٤ميمؿ 

 ذم ضمٚم٦ًم قم٘مدهت٤م اًمٚمجٜم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سمدرس "سمٞمٙم٤مر" وم٘مد ضم٤مء قمـ اعمح٤مُمل ،واعمًتٜمدات

 أن أقمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م ُمتٗم٘مقن مجٞمًٕم٤م قمغم ،م1930 ومؼماير 26ٟمٔم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اًمؼمسمري٦م ذم 

قمدم شمًجٞمؾ أطمٙم٤مم اعمح٤ميمؿ اًمٕمرومٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، طمتك أصٌح٧م رؾمقم اًمزواج 

وهذه هل اًمٖم٤مي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمريده٤م احلٙمقُم٦م . ()ٟمٗمًٝم٤م شمًجؾ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م

 طمتك يتًٜمك هل٤م ومرض ًمٖمتٝم٤م ،(أن يٜمح٤مز يمؾ ـمرف ًمٚمٖمتف)اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اعمٖمرب آٟمذاك 
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سمدقمقى اظمتالف اًم٘مقُمٞم٤مت واًمٚمٖم٤مت، وأهن٤م اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك اًمذي يٜمٌٖمل قمغم اجلٛمٞمع 

 .اطمؽماُمف وآطمتٙم٤مم إًمٞمف

ٞم٤مت ود سمٕمْمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م ًمٖم٤مهت٤م: ادمٝمقا إمم  وم٢من مل جيدوا ؾمٌٞماًل إمم إصم٤مرة اًم٘مقُمَّ

حم٤موًم٦م اًمتِمٙمٞمؽ ذم اجلذور وإصقل اًم٘مقُمٞم٦م سمٖمٞم٦م ٟمٗمل آٟمتامء ًمٚمجٜمس اًمٕمريب، وأن 

متًؽ سمف، ومٕمٜمدُم٤م اطمتؾ اًمٗمرٟمًٞمقن ؾمقري٤م ساًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٙمٚمؿ هب٤م ًمٞم٧ًم أصاًل ُي 

 يـاًمٚمٌٜم٤مينأن و، يم٤مٟم٧م ًمٖمتٝمؿ قمرسمٞم٦مإن  وا اًمًقريلم ًمٞمًقا قمرًب أؿم٤مقمقا سم٠من ،وًمٌٜم٤من

م ومٞمٜمٞم٘مٞمقن، وٓؾمٞمام ومفخيتٚمٗمقن قمـ اًمٕمرب وقمـ اًمًقريلم ذم وىم٧م واطمد، 

 ٕهنؿ ُمـ أطمٗم٤مد اًمّمٚمٞمٌٞملم اًمذيـ أشمقا إمم ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من ُمـ خمتٚمػ :اعمًٞمحٞمقن ُمٜمٝمؿ

 .()ُمـ ومرٟم٤ًموظم٤مص٦م اًمٌالد إوروسمٞم٦م 

يمام اٟمتٝمجقا أيًْم٤م ذم ؾمٌٞمؾ ومرض ًمٖمتٝمؿ ـمريؼ اإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم إلصم٤ٌمت أن اًمٚمٖم٦م 

 اًمٗمرٟمًٞم٦م أصٚمح ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك ودارضمتٝم٤م اًمٕم٤مُمٞم٦م، ومدقم٤م اعمًتنمق

ًٓ ، إمم شمٕمٛمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اعمٖمرب"يمقٓن" اًمٗمرٟمز  وضمٕمٚمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م سمد

. ( )ُمـ اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م

 ٟمجح اًمٗمرٟمًٞمقن ذم أن جيٕمٚمقا اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٖم٦م اًمث٘م٤موم٦م ،وٟمتٞمج٦م هلذا وهمػمه

 ،واحلقار واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم أوؾم٤مط اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٖمرب اًمٕمريب إمم يقُمٜم٤م هذا

 اًمّم٤مدىملم ذم شمٚمؽ اًمٌالد زواًمف "اًمٕمرسمٞم٦م"وسم٘مل هلؿ ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ُم٤م يتٛمٜمّك أهؾ 

  .قم٤مضماًل همػم آضمؾ
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 ذم إىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمٖمرب ًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦ماون يٓم٤مزماإلاىمتٌس و

 اًمٚمٖم٦م اإليٓم٤مًمٞم٦م هل وام، ومجٕمؾ1911ه٤م قم٤مم وذم ًمٞمٌٞم٤م قمٜمدُم٤م اطمتؾوه٤م اًمٕمريب وـمٌؼ

وًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارس اًمٚمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اعمٕمؽمف هب٤م ذم اعمٕم٤مُمالت اًمرؾمٛمٞم٦م، 

 وُمٜمٕمقا اًمٕمرب ُمـ شم٠مؾمٞمس اعمٓم٤مسمع وٟمنم اًمّمحػ ومم٤مرؾم٦م اًمت٠مًمٞمػ إٓ احلٙمقُمٞم٦م،

. ( )سمام يٛمّجد آطمتالل

اًمتْمٞمٞمؼ قمغم هبدف ًمرىم٤مسم٦م لاًمٙمت٤مشمٞم٥م واعمدارس اًم٘مرآٟمٞم٦م إهٚمٞم٦م وأظمْمٕمقا 

ًٓ ُمٜمٝم٤مشمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ، صمؿ أهمٚم٘مقه٤م مت٤مًُم٤م سمٕمد ذًمؽ، وأٟمِم٠موا سمد

ُمدارس إيٓم٤مًمٞم٦م، ُمـ أضمؾ إطمٙم٤مم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمِمٕم٥م اًمٚمٞمٌل وـمٛمس هقّيتف اًمٕمرسمٞم٦م 

. ()اإلؾمالُمٞم٦م

:  دم ؾرض فغتفآحتالل اإلكجؾقزيجفقد 

يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اإلٟمجٚمٞمز ومرض ًمٖمتٝمؿ اإلٟمجٚمٞمزي٦م، يمام هل ؾمٞم٤مؾم٦م أي حمتؾ 

يريد ومرض ؾمٞم٤مدشمف قمغم أهؾ اًمٌٚمد اًمذي حيتٚمف، ومل ختتٚمػ ـمرائ٘مٝمؿ ذم ذًمؽ قمـ 

ة ذم اًمٓمرح وأيمثر ده٤مء وُمٙمًرا، وأُمٞمز ذم هن٩م  اًمٗمرٟمًٞملم، إٓ أهنؿ يم٤مٟمقا أىمؾ ُمٜمٝمؿ طِمدَّ

. ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتدرج اًمذيمل ذم اًمقصقل إمم ُمٌتٖم٤مهؿ وُم٤م يريدون

  ومٞمٝم٤مم مل يتّم٤مدُمقا ُمع اًمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمئدة1882ومٕمٜمدُم٤م اطمتؾ اإلٟمجٚمٞمز ُمٍم قم٤مم 

ُمـ ىمٌؾ، وهل اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ُمع ٟم٤مسمٚمٞمقن قمٜمدُم٤م اطمتؾ ُمٍم قم٤مم 
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وإن يم٤مٟمقا يريدون ومرض ًمٖمتٝمؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ -  ومٞمام سمٕمد إٓم، ومل يٕم٤مروقه٤م 1798

 ،وإٟمام سمدأوا سم٤مًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م وإطمالهل٤م حمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك- قمغم اعمٍميلم 

سمدقمقى أهن٤م إٟم٥ًم وإصٚمح ًمٚمٜمٝمقض واًمت٘مدم، وىمد اؾمتخدُمٝم٤م اإلٟمجٚمٞمز ًمٍمف 

اعمٍميلم قمـ ًمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م إوٕم٤موًم٤م ًمٚمِمٕمقر سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومتٝمٞمًدا ًمٜمنم 

وسمقاؾمٓم٦م اعمًتِم٤مر اإلٟمجٚمٞمزي - م 1889اًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، صمؿ ذم قم٤مم 

 أرهمؿ اإلٟمجٚمٞمز ٟم٤مفمر اعمٕم٤مرف ذم ذًمؽ -"دٟمٚمقب"ًمقزارة اعمٕم٤مرف اعمٍمي٦م اًم٘مًٞمس 

ن شمٙمقن اًمٚمٖم٦م أ قمغم إصدار ىمرار وزاري ي٘ميض ب،"قمكم ُم٤ٌمرك سم٤مؿم٤م"اًمقىم٧م 

قمٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤مدة ُج و، ًمٖم٦م اًمتٕمٚمؿ ذم اعمدارس اعمٍمي٦م احلٙمقُمٞم٦مهل اإلٟمجٚمٞمزي٦م 

اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م أظمرى بوٛمـ اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م، ويمذًمؽ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، واؾمتٌدًم٧م 

ختدم هدف اعمحتؾ وشمٕمزز يمٞم٤مٟمف، وشُمْمٕمػ اًمروح اإلؾمالُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م قمٜمد اًمٓمالب 

اعمٍميلم، وُوضمٝم٧م اًمٌٕمث٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م إمم إٟمجٚمؽما أيمثر ُمـ أي سمٚمد آظمر، 

. ()وأصٌح٧م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ًمٖم٦م اعمٙم٤مشم٤ٌمت اًمرؾمٛمٞم٦م ذم يم٤موم٦م ؿمئقن اًمدوًم٦م

وُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اإلٟمجٚمٞمز ًمٗمرض ًمٖمتٝمؿ وإسمٕم٤مد اًمِمٕم٥م قمـ 

وم٘مد "ًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م، إوٕم٤مف ُمٙم٤مٟم٦م ُمدرد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م، 

يم٤من اًمراشم٥م اًمذي يت٘م٤مو٤مه اعمدرؾمقن ُمـ أصح٤مب اعم١مهالت اًمٕمٚمٞم٤م اصمٜمل قمنم 

، ومٙم٤من هلذا أصمره ()"ضمٜمٞمًٝم٤م، إٓ ُمدرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وطمده يت٘م٤مى أرسمٕم٦م ضمٜمٞمٝم٤مت
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ؾمٝمؿ ذم احلد ُمـ اإلىم٤ٌمل أاًمًٞمئ قمغم اًمقوع آضمتامقمل عمدرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمام 

 وٓؾمٞمام اًمٚمٖم٦م ، وآٟمٍماف إمم همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم،قمغم شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م

. ()اإلٟمجٚمٞمزي٦م اًمتل يم٤من حئمك ُمدرؾمٝم٤م سم٠ميمؼم ىمدر ُمـ اًمتقىمػم وآطمؽمام

 قمـ شمٚمؽ اًمتل ومروتٝم٤م ذم ُمٍم، ()وٓ ختتٚمػ اًمًٞم٤مؾم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ذم اًمًقدان

وم٘مد ضم٤مء ذم إطمدى اًمرؾم٤مئؾ اًمتل وضمٝمٝم٤م أطمد احلٙم٤مم اإلٟمجٚمٞمز ًمرؤؾم٤مء سمٕمض 

جي٥م أن يٌذل يمؾ ضمٝمد ًمتّمٌح ": م ىمقًمف1930اعمديري٤مت ذم اًمًقدان قم٤مم 

اإلٟمجٚمٞمزي٦م وؾمٞمٚم٦م اًمتخ٤مـم٥م ُمع اًمذيـ يتٙمٚمٛمقن اًمٕمرسمٞم٦م، قمغم أن ُيًتٌٕمد اًمٜمٓمؼ 

إن حم٤مرسم٦م اؾمتخدام اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٠ًمًم٦م رضوري٦م ًمتٜمٗمٞمذ  ... سم٤مًمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م مت٤مًُم٤م

صدرت أواُمر ص٤مرُم٦م إمم ُمٗمتٌم سمٕمض اًمٕم٤مم ٟمٗمًف أوذم . ()"أهمراض اخلٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م

أن يٛمٜمٕمقا اؾمتخدام اًمٙمٚمامت وإًم٘م٤مب اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ  ،اعمرايمز ذم اًمًقدان

يٛمٜمٕمقا زقمامء اًم٘م٤ٌمئؾ وإه٤مزم ذم اجلٜمقب ُمـ إـمالق إؾمامء أن  و،هتؿاُمٜم٤مـمؼ إدار

جيؼموا اًمتج٤مر قمغم قمدم اؾمتٕمامل اًمٕمرسمٞم٦م ذم أن اًمٕمرسمٞم٦م قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأوٓدهؿ، و

. ()اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمزسم٤مئـ، وأن ٓ يتحدصمقا إٓ اإلٟمجٚمٞمزي٦م أو اًمٚمٝمج٦م اعمحٚمٞم٦م

مل ختتٚمػ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم قمـ ، أُم٤م ذم اًمٕمراق

 يم٤من ُمدير إدارة اعمٕم٤مرف اعمٕملم ُمـ ىمٌؾ وم٘مد ،ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م ذم ُمٍم، وًمٞمس هذا سمٖمري٥م

 اًمذي قمٛمؾ ُمدة ـمقيٚم٦م ُمع اعمًتِم٤مر "مهٗمري سمروُم٤من"آطمتالل آٟمذاك هق 

                           
 .220: واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس: يٜمٔمر ()

 .م1899اطمتٚم٧م اٟمجٚمؽما اًمًقدان قم٤مم  ()
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. () ذم ُمٍم ىمٌؾ أن شمقيمؾ إًمٞمف اعمٝمٛم٦م ذم اًمٕمراق"دٟمٚمقب"اإلٟمجٚمٞمزي 

سمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٓمالب  اسمتدأت احلٙمقُم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م

ذًمؽ ذم ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ىمّروا م، صمؿ أ1914اعمدارس آسمتدائٞم٦م ُمٜمذ دظمقهل٤م اًمٌٍمة قم٤مم 

شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ قمغم  ُمع ،م1919اًمٕمراىمٞم٦م قم٤مم اًمٕم٤مم ذم يمؾ حم٤مومٔم٤مت اًمدوًم٦م آسمتدائل 

اًم٤ًمقم٤مت اعمخّمّم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وزي٤مدة اًم٤ًمقم٤مت اعمخّمّم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م 

 .( )ُمراطمٚم٦م اًمدراؾمٞم٦ماإلٟمجٚمٞمزي٦م سمّمقرة شمدرجيٞم٦م يمٚمام شم٘مدم اًمتٚمٛمٞمذ ذم 

َيّن اإلٟمجٚمٞمز ًمٚمدول اًمٖمرسمٞم٦م أصمٜم٤مء اطمتالهلؿ اًمٕمراق إىم٤مُم٦م اعمدارس اًمديٜمٞم٦م ىمد و

، يمام ُمٙمٜمقا اًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م ()ات اعم٤مًمٞم٦مداًمتل شمٕمٚمؿ سمٚمٖم٤مت دوهل٤م وىمدُمقا هل٤م اعم٤ًمع

ُمـ إىم٤مُم٦م ُمدارس شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ظم٤مص٦م هب٤م شمٕمٚمؿ أومراده٤م سمٚمٖم٤مهت٤م اخل٤مص٦م، وصدر سمذًمؽ 

حيؼ ًمٚمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م شم٠مؾمٞمس اعمدراس ": م يٜمص قمغم أٟمف1925ىم٤مٟمقن رؾمٛمل قم٤مم 

ًمتٕمٚمٞمؿ أومراده٤م سمٚمٖم٤مهت٤م اخل٤مص٦م وآطمتٗم٤مظ هب٤م قمغم أن يٙمقن ذًمؽ ُمقاومً٘م٤م ًمٚمٛمٜم٤مه٩م 

. ()"اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٌٚمد

طمثٝم٤م ، ويم٤من ُمـ أظمٓمر ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ذم اًمٕمراق

 ًمتزاطمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل قُمِرف ا واًمتٕمٚمٞمؿ هب٤م،ٟمنم ًمٖم٤مشمفقمغم  همػم اًمٕمرسمٞم٦م إضمٜم٤مس

ويم٤من ذًمؽ  ، اًمٕمريب ويم٤مٟم٧م ًمٖمتف اًم٤ًمئدة اًمتل أىمرت هب٤م يمؾ أضمٜم٤مؾمف"اًمٕمراق"هب٤م 

                           
، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد، ُمريمز دراؾم٤مت اخلٚمٞم٩م (م1932-1869)شمٓمقر اًمتٕمٚمٞمؿ اًمقـمٜمل ذم اًمٕمراق : يٜمٔمر ()
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اًمٕمراىمٞمقن أن يتٚم٘مك اًمٓمالب ، اًمذي أّس قمغم  "سمروُم٤من"سمتقضمٞمف ُمـ ُمدير اعمٕم٤مرف 

 هل ًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم  يم٤مٟم٧م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماهتؿ إمدروؾمٝمؿ سمٚمغ

وُمٜمٝم٤م اًمٙمردي٦م -اًمٚمٖم٤مت اعمحٚمٞم٦م ص٤مرت اعمدارس اًمرؾمٛمٞم٦م، وشمًٌٕم٤م ًمذًمؽ، 

ًمٖم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمرئٞم٦ًم ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يتٙمٚمؿ ؾمٙم٤مهن٤م هبذه اًمٚمٖم٤مت، هل ، -واًمؽميمامٟمٞم٦م

س اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذمو  وسمٕمد .ه٤م ُم٤مدة دراؾمٞم٦م ُمثؾ ؾم٤مئر اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م إظمرىشُمدرَّ

شمٓمٌٞمؼ هذه اًمًٞم٤مؾم٦م سمٚمغ قمدد اعمدارس إوًمٞم٦م وآسمتدائٞم٦م ذم اًمٕمراق أواظمر ؾمٜم٦م 

٤م وؾمٌٕملم ُمدرؾم٦م، جيري اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ؾم٧م ومخًلم 1919 ًً م مخ

ُمدرؾم٦م ُمٜمٝم٤م، وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٙمردي٦م ذم ؾم٧م ُمدارس، وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمامٟمٞم٦م ذم إطمدى قمنمة 

. ()ُمدرؾم٦م

هذه سمٕمض ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل اٟمتٝمجٝم٤م اإلٟمجٚمٞمز ًمٗمرض ًمٖمتٝمؿ ذم 

ُمٍم واًمًقدان واًمٕمراق، ويٜمٓمٌؼ قمغم همػمه٤م ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل اطمتٚمٝم٤م 

 وإن يم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم اًمت٠مصمػم وقمٛم٘مف ، قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اٟمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م() اًمقص٤مي٦موااإلٟمجٚمٞمز أو ومرض

ختتٚمػ ُمـ دوًم٦م إمم أظمرى، سمح٥ًم اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م ًمالطمتالل وأمهٞم٦م ُمقىمع اًمدوًم٦م 

. اعمحتٚم٦م ًمإلٟمجٚمٞمز

                           
 . 110:شمٓمقر اًمتٕمٚمٞمؿ اًمقـمٜمل ذم اًمٕمراق: يٜمٔمر ()

قمـ   وهل ٓ شم٘مؾ ظمٓمًرا، ُمـ ىمٌؾ اعمحتؾ يمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد"آٟمتداب" أو "احلامي٦م" أو "اًمقص٤مي٦م"( )

آطمتالل اعم٤ٌمذ، سمؾ هل إطمدى صقره، سمؾ إهن٤م أيمثر ٟمٗمًٕم٤م ًمٚمٛمحتؾ وأضمدى ًمتٛمرير ظمٓمٓمف قمغم ؿمٕم٥م 

أٟمف ًمٞمس ذم طم٤مًم٦م يٗمرض وص٤ميتف قمٚمٞمٝم٤م،  اًمِمٕمقب اًمتل  هب٤م ٕٟمف يقهؿ،اًمٌٚمد اًمذي حيتٚمف، وًمذا جل٠م إًمٞمٝم٤م

ًٓ ُم٤ٌمًذا، وإٟمام ضم٤مء ًمتحري آؾمتِم٤مرة اًمتل شمًٝمؿ وشم٘مديؿ ه٤م وشمٓمقيره٤م، رطمرب ُمٕمٝم٤م يمام ًمق يم٤من اطمتال

 . ذم رىمٞمٝم٤م وشم٘مدُمٝم٤م



 

 

افبؼاء وكبذ اإلؿصاء :ادؼاومة افؾغقية 

يم٤من إىمّم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هق اهلدف إول ًمٚمٛمحتؾ قمٜمدُم٤م اطمتؾ اًمٌالد 

اًمٕمرسمٞم٦م، ٕٟمف سم٢مىمّم٤مئٝم٤م يْمٛمـ وم٘مدان اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م هلقيتٝم٤م، ووٕمػ ُمٜم٤مقمتٝم٤م 

.  وسم٤مًمت٤مزم يًٝمؾ قمٚمٞمف ومرض ؾمٞم٤مدشمف قمٚمٞمٝم٤م واٟم٘مٞم٤مده٤م ًمف،وُم٘م٤موُمتٝم٤م

شمٜمٌٝم٧م اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م عم٤م يراد هب٤م وسمٚمٖمتٝم٤م، وأدريم٧م أن اؾمتخدام أهؾ ىمد و

، وشمًٚمٞمٌؿ ٕقمغم ُم٘مقُم٤مت آؾمت٘مالًمٞم٦م، ومٙم٤من اًمٍماع واٟم٘مٞم٤مدًمٖم٦ٍم ًمٖم٦ًم همػم ًمٖمتٝمؿ شمٌٕمٞم٦ٌم 

. ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء وٟمٌذ اإلىمّم٤مء، سملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وًمٖم٦م اعمحتؾحمتدًُم٤م اًمٚمٖمقي 

 ُمٕمف، ٕن اعمحتؾ ا وممتدًّ ا طم٤مرًض ا ومٙمرًي اراعً ـراع اًمٚمٖمقي ُمًتٚمزًُم٤م صـويم٤من اًمص

قمٜمدُم٤م أراد أن يٗمرض ًمٖمتف اؾمتجٚم٥م ُمٕمٝم٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ومٙمره، واًمٕمرب ُمًٚمٛمقن ٓ 

وقم٤مء اًمديـ اإلؾمالُمل وىم٤مًم٥م شمٕمٚمٞمٛمف، وذم إوٕم٤مومٝم٤م ًمٖمتٝمؿ، ٕهن٤م يٜمٗمّؽ ومٙمرهؿ قمـ 

شم٠مصمػم قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًمديـ ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم، إذ سم٤مًمٚمٖم٦م يٗمٝمٛمقن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

.  ويٕمرومقن ديٜمٝمؿ، وذم همٞم٤مب اًمٚمٖم٦م شمْمٞمع هقيتٝمؿ وشم٘مؾ ُمٕمرومتٝمؿ سم٢مؾمالُمٝمؿ

 ًمٖمتف قمغم اًمِمٕمقب اًمتل اطمتٚمٝم٤م، -ذم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمٙملم ًمٗمٙمره-وومرض اعمحتؾ 

 ؿمئقن اًمٌالد اإلداري٦م  يمؾوضمٕمٚمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل ٓ يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ إٓ هب٤م ذم

. واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م

 ومروف اًمتٕمٚمٞمؿ هب٤م ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م ،ويم٤من ُمـ أؿمّد هذه اعمج٤مٓت شم٠مصمػًما

 وضمٕمٚمٝم٤م ُم٤مدة  ومٞمٝم٤مى اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مـ أىمص، إذاًمتل ضمٕمٚمٝم٤م ٟمًًخ٤م ُمـ شمٚمؽ اًمتل ذم سمالده

يمٖمػمه٤م ُمـ اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م إظمرى، هل٤م ُمـ احلّمص ُم٤م ًمٖمػمه٤م ُمـ اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م 

 .  واعمٕم٤مهد واًمٙمٚمٞم٤مت، واؾمتٌٕمده٤م ذم اعمراطمؾ اًمث٤مٟمقي٦م إوممذم اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م



 

 

 إمم اعمدارس إهٚمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن واًمٚمٖم٦م  اعمحتؾصمؿ اًمتٗم٧م

اًمٕمرسمٞم٦م وم٠مىمٗمٚمٝم٤م، ومل يًٛمح إٓ ًمٜمزر يًػم ُمٜمٝم٤م وسم٢مذاف ُم٤ٌمذ ُمٜمف، وٟم٤مل اًم٘م٤مئٛملم 

قمٚمٞمٝم٤م إذى واًمتْمٞمٞمؼ شمٜمٗمػًما هلؿ مم٤م ي٘مقُمقن سمف طمتك ٓ يٕمقدوا إًمٞمف، يمام طم٤مول 

 "واًمزيتقٟم٦م"ر، ـ سمٛمص"إزهر"حتجٞمؿ ُمرايمز اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٙمؼمى اعمتٛمثٚم٦م ذم ضمقاُمع 

 سم٤معمٖمرب، ووّٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم اعمتٕمٚمٛملم هب٤م، وسم٘مل شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن "واًم٘مرويلم"سمتقٟمس، 

رة ذم اًم٘مرى، ـواًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٘مّمقًرا قمغم اًمٙمت٤مشمٞم٥م ودور اًم٘مرآن اًمّمٖمػمة اعمٜمتش

ويم٤من ٟمت٤مج . واًمتل مل شمًٚمؿ أيْم٤م سملم طملم وآظمر ُمـ ُمٓم٤مردٍة عمٕمٚمٛمٞمٝم٤م وحم٤موًم٦م إلىمٗم٤مهل٤م

وظم٤مص٦م ذم سمٕمض اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ـم٤مل زُمـ -  ذًمؽ يمٚمف أن أطمٙمؿ اعمحتؾ ىمٌْمتف

قمغم ُمٜم٤مسمع اًمٗمٙمر يمام أطمٙمٛمٝم٤م قمغم صمروات إرض، ومًٚم٧ٌم اًمِمٕمقب - اطمتالهل٤م

سم٥ًٌم ذًمؽ ىمدرهت٤م قمغم اعم٘م٤موُم٦م سمٕمد أن ىمّٞمدت أرًو٤م وومٙمًرا، طمتك وصػ أطمدهؿ 

أي ذم سمداي٦م اًم٘مرن )ووع اجلزائر اًمٕمرسمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م سمٕمد ؾمٌٕملم قم٤مًُم٤م ُمـ آطمتالل 

ُهجرت رسمقع اًمٕمٚمؿ، وظُمرسم٧م دور اًمٙمت٥م، وص٤مرت اًمدي٤مر ": سم٘مقًمف (ريــاًمٕمش

ُمرشمًٕم٤م ًمٚمجٝمؾ واجلٝمالء، ويم٤مدت شمدرس ُمٕم٤ممل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك، وشمٓمرىم٧م إمم 

اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمٙمٚمامت إضمٜمٌٞم٦م، سمؾ أصٌح٧م اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟم٤ًموي٦م هل ًمٖم٦م اًمتخ٤مـم٥م ذم 

.  ()"اًمٕمقاصؿ ُمثؾ وهران واجلزائر وىمًٓمٜمٓمٞمٜم٦م وقمٜم٤مسم٦م وهمػمه٤م

ومل يٙمـ ُمـ اعمًتٓم٤مع ُم٘م٤موُم٦م ًمٖم٦م اعمحتؾ وومٙمره إٓ سمٚمٖم٦م وومٙمر ُمْم٤مد، يٕمٞمد 

وهق ُم٤م - اهلقّي٦م اعمًٚمقسم٦م ًمٚمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل وم٘مدهت٤م، واعمتٛمثٚم٦م ذم إؾمالُمٝم٤م وًمٖمتٝم٤م 

دأب قمٚمٞمف إئٛم٦م واًم٘م٤مدة اعمّمٚمحقن اًمذيـ محٚمقا هّؿ اؾمتٕم٤مدة إرض اعمًٚمقسم٦م ُمـ 

وحترير اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ُمـ اعمًخ اًمذي اسمتكم سمف، ومٙم٤مٟم٧م اًمًٛم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م - اعمحتؾ

                           
 .133:  ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م اًمٕم٤مسةاًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م: يٜمٔمر ()



 

 

اًمٕمرسمٞم٦م ُمزضمٝم٤م سملم اًمٕمروسم٦م واإلؾمالم، وضمٕمٚمٝمام ؿمٕم٤مًرا وقمٜمقاًٟم٤م ُمقطمًدا ًمٚمتحرر ُمـ 

اًمتٌٕمٞم٦م، وـمريً٘م٤م إمم اًمًٞم٤مدة واًمٙمراُم٦م، وطمّمؾ هل٤م سمٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ اًم٘مقة ذم ُم٘م٤موُم٦م 

سم٤مهنزام ر ـاعمحتؾ ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمْمحل ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ سمٜمٗمًٝم٤م وُم٤م متٚمؽ، طمتك حت٘مؼ هل٤م اًمٜمص

 .وظمروضمفاعمحتؾ 

 ذم -ُمثاًل  -ٟمجد هذه اعمزاوضم٦م سملم اًمديـ اإلؾمالُمل واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واوح٦م

قم٘مؾ وومٙمر اًمٕم٤ممل اجلزائري قمٌد احلٛمٞمد سمـ سم٤مديس ُم١مؾمس مجٕمٞم٦م اًمٕمٚمامء سم٤مجلزائر، 

اًمذي يم٤من أطمد اًم٘م٤مدة اعمّمٚمحلم، وواطمًدا ُمـ أؿمٝمر ُمـ ىم٤مُم٧م قمغم ضمٝمقده 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل اًمراسمٓم٦م سملم ": وضمٝمقد أشم٤ٌمقمف ظمٓمقات اًمٜمٍم واًمتحرير، إذ ي٘مقل

ُم٤ميض اجلزائر اعمجٞمد، وطم٤مرضه٤م إهمر، وُمًت٘مٌٚمٝم٤م اًمًٕمٞمد، وهل ًمٖم٦م اًمديـ 

وىمد ضمٕمٚمٝم٤م ٟمِمٞمًدا يردده اًمِمٕم٥م . ()"واجلٜمًٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م اعمٖمروؾم٦م

: اجلزائري سم٘مقًمف 

ب ـــم                   وإمم اًمٕمــروسم٦م يٜمتســؿمٕم٥م اجلـزائر ُمًؾ

ُمـ ىم٤مل طم٤مد قمـ أصٚمف                   أو ىم٤مل ُم٤مت وم٘مد يمـذب 

ـ٥م ـه                   رام اعمـح٤مل ُمـ اًمٓمؾـــــــأو رام إدُمــ٤مضًم٤م ل

طمتك مجع قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ىمقى اًمتحرير واعم٘م٤موُم٦م سم٤مجلزائر آٟمذاك، وضمٕمٚمٝم٤م شمٓم٤مًم٥م 

اًمتٕمٚمٞمؿ و-م سم٤مٓقمؽماف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م رؾمٛمًٞم٤م، ٕهن٤م 1938احلٙمقُم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م قم٤مم 

. () ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م طمزب أو مجٕمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وإٟمام ُم٠ًمًم٦م إُم٦م يمٚمٝم٤م-اًمديٜمل سم٤مجلزائر

                           
، ًمٓمٗمل سمريم٤مت أمحد، جمٚم٦م "اًمٗمرٟم٦ًم"دور اًمديـ واًمٚمٖم٦م ذم ُم٘م٤موُم٦م اعمجتٛمع اجلزائري ًمًٞم٤مؾم٦م : يٜمٔمر ()

 .37/88: اًم٤ٌمطم٨م

 .282:اًمٕمرب واًمتحدي، ص: يٜمٔمر ()



 

 

ويم٤من هذا هق طم٤مل اعم٘م٤موُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمٖمرب أيًْم٤م، وم٘مد ضم٤مء ذم ُم٘مدُم٦م اعمٜمٝم٩م 

إن أسمرز ُمِمخّم٤مت سمالدٟم٤م ": م1938اًمذي ؾمٜمّف طمزب اإلصالح اًمقـمٜمل قم٤مم 

اإلؾمالم واًمٕمروسم٦م واعمٖمرسمٞم٦م، وهلذا ٟمريد أن ٟمًجؾ ذم اعم٘مدُم٦م أٟمٜم٤م ُمٖم٤مرسم٦م ُمًٚمٛمقن، 

. ()"ديٜمٜم٤م اإلؾمالم وًمٖمتٜم٤م اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وىمقُمٞمتٜم٤م ىمقُمٞم٦م قمرسمٞم٦م ُمًٚمٛم٦م

هق اًمذي أسمك قمغم سم٤مًمديـ واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  وم٢من آقمتزاز ،وذم ُمٍم يمذًمؽ

.  ()ريلم اًمروقخ ًمًٞم٤مؾم٦م اعمحتؾ اإلٟمجٚمٞمزي ذم ومرض ًمٖمتفـاعمص

سمالد ُمـ راع اًمٚمٖمقي ـاعم٘م٤موُم٦م ذم هذا اًمص سمٕمض صقر ذيمرب وؾم٠ميمتٗمل 

. اعمٖمرب اًمٕمريب وُمٍم ٕهن٤م إسمرز ذم هذا اجل٤مٟم٥م

:  دم بالد ادغرب افعريب افؾغقيةادؼاومة

يم٤مٟم٧م اعم٘م٤موُم٦م ذم اجلزائر هل إسمرز سمٗمٕمؾ اًمْمٖمقط اًمِمديدة اًمتل شمٕمرو٧م 

هل٤م ُمـ ىمٌؾ آطمتالل اًمٗمرٟمز قمغم ُمدى ُم٤مئ٦م وصمالصملم قم٤مًُم٤م، سمذل ومٞمٝم٤م اعمحتؾ يمؾ ُم٤م 

 سمدًءا سمٚمٖمتف، واٟمتٝم٤مء سمجٖمراومٞمتف اًمتل ادقمك أهن٤م ضمزء ُمـ ،يًتٓمٞمع ًمَِٗمْرٟم٦ًم هذا اًمِمٕم٥م

. () أن يٕمقد إًمٞمٝم٤م ًمفومرٟم٤ًم اٟمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م وآن

 "قمٚمامء اجلزائر" إٓ وُيذيمر ُمٕمٝم٤م دور مجٕمٞم٦م ،وٓ شُمذيمر اعم٘م٤موُم٦م ذم اجلزائر

اًمذي ىم٤مل قمٜمدُم٤م سمدأ يٕمد اًمٕمّدة ٓؾمتٕم٤مدة هقي٦م ، وُم١مؾمًٝم٤م قمٌد احلٛمٞمد سمـ سم٤مديس

إن اجلٛمٝمقر ُمـ ىمٓملم اعمدن اًمٙمؼمى قم٤مد اًمٞمقم ٓ يٍمف ضمزًءا ُمـ ": اجلزائر اعمٗم٘مقدة

                           
 . 286: حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ()

 .1/108 : ذم إدب اعمٕم٤مسآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م: يٜمٔمر ()

 .16: اًمٖمزو اًمٗمٙمري ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب:  يٜمٔمر()



 

 

.   ()"إًمػ ُمـ قمٜم٤ميتف سمٚمٖمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٜم٤ميتف سمٖمػمه٤م

ريـ اعمٞمالدي سمٗمتح ُمدارس ـ ُمـ اًم٘مرن اًمٕمشًمٕم٘مد اًمث٤مينسمدأت اجلٛمٕمٞم٦م أواظمر ا

قمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م هتدف إمم شمٕمٛمٞمؿ اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ورومع اًمققمل اًم٘مقُمل ًمدى 

اجلزائريلم، ومٙم٤مٟم٧م شمٕمتٜمل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمالوة وشمٗمًػًما، وشمٕمٚمٞمؿ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ ىمقاٟملم اعمحتؾ اًمتل متٜمع ذًمؽ، وُم٤م يم٤مٟمقا يالىمقٟمف ُمـ اوٓمٝم٤مد ذم 

  وسمٕمد قم٘مديـ ُمـ اًمزُم٤من ، فمٝمر إصمر اًمٕمٔمٞمؿ هلذه اجلٝمقد.()ؾمٌٞمؾ  إٟمِم٤مئٝم٤م واًمتٕمٚمٞمؿ هب٤م

اجلزائريلم، سمٕمدُم٤م ظمٞمػ  ٟمٗمقس ذم إطمٞم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٕمزيز اهلّقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ذم

، ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف طم٤مل م1950 قم٤مم يّمػ أطمد اًمٙمت٤مب اجلزائريلم ذم. قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمزوال

إن آؾمتٕمامر ؾمـ " :اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اجلزائر، ودور مجٕمٞم٦م اًمٕمٚمامء ذم شمٖمٞمػمه سم٘مقًمف

اًم٘مقاٟملم اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م ٓ ُيًٛمح هل٤م سم٤مًمٔمٝمقر إٓ ذم اعمًجد 

واًمزاوي٦م، وأؾمس ًمٚمٖمتف ذم اعمدارس ُم٤م ٟمٗمذ سمف ؾمٞم٤مؾم٦م اقمت٤ٌمر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م، 

سمٜم٤مئٜم٤م، وصح سمحٙمؿ ُم٤م ٟم٤مًمقه ُمـ هذه أومتخرج ومٞمٝم٤م ـمقائػ ُمـ ، وٟمجح٧م هذه اعمدارس

اًمث٘م٤موم٦م اًمتل ىمدُمٝم٤م إًمٞمٝمؿ آؾمتٕمامر أن حيٛمٚمقا ًم٘م٥م اًمٜمخ٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، وهتّٞم٠م ًمٌٕمْمٝمؿ 

اًمٓمريؼ إمم اًمٔمٝمقر سمجٜم٥م اعمًتٕمٛمريـ ذم اإلدارات واعمّم٤مًمح، وُمـ هٜم٤م أـمٚمقا قمغم 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٚمؿ يٕمثروا هل٤م قمغم وضمقد، ومحٙمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمقت، واهتٛمقا ىمراءه٤م سم٤مجلٛمقد 

 ومل يٖمػموا ٟمٔمرهؿ إمم ًمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م إٓ يقم ص٤مطم٧م ،واقمت٘م٤مل اًمٚم٤ًمن ووٞمؼ اًمٜمٔمر

.  ()"هذه اًمٜمٝمْم٦م ذم اجلزائر صٞمحتٝم٤م إومم

                           
: ، ًمٓمٗمل سمريم٤مت أمحد، جمٚم٦م اًم٤ٌمطم٨م"اًمٗمرٟم٦ًم" دور اًمديـ واًمٚمٖم٦م ذم ُم٘م٤موُم٦م اعمجتٛمع اجلزائري ًمًٞم٤مؾم٦م ()

37/92. 

 .49-41: ص،، واًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م177: ًمٖمتٜم٤م واحلٞم٤مة: يٜمٔمر ()

 .168: اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م ص ()



 

 

ي ـاُمتدت روح اعم٘م٤موُم٦م إمم سمالد اعمٖمرب اًمٕمريب يمٚمف، ومقىمػ اًمِمٕم٤ٌمن اًمتقٟمسو

 ذم ُمقاضمٝم٦م أؾم٤مًمٞم٥م اعمحتؾ اًمراُمٞم٦م إمم ومرض ًمٖمتف وحم٤مرسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من ،واعمٖمريب

اًمٕمٚمؿ، أؾمٝمٛمت٤م ذم و ُمٜم٤مرشملم ُمـ ُمٜم٤مرات اًمث٘م٤موم٦م "اًم٘مرويلم" و"اًمزيتقٟم٦م"ضم٤مُمٕم٤م 

احلٗم٤مظ قمغم روح اإلؾمالم واًمٕمروسم٦م ذم أسمٜم٤مء اًمٌٚمديـ وُمـ أشمك إًمٞمٝمام ُمـ همػممه٤م، 

وؾمٙم٧ٌم ذم اعمتٕمٚمٛملم هبام روح اعم٘م٤موُم٦م واًمٜمْم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمًؽ سم٤مهلقّي٦م واحلٗم٤مظ 

قمٚمٞمٝم٤م، وًم٘مد خترج ُمٜمٝمام يمثػم ُمـ ىم٤مدة اإلصالح واًمٜمْم٤مل اًمِمٕمٌل ود آطمتالل ذم 

. ()اعمٖمرب اًمٕمريب يمٚمف

دوٌر وم٤مقمؾ - قمغم ىمّٚمتٝم٤م-يمام يم٤من ًمٚمٛمدارس اًمديٜمٞم٦م إهٚمٞم٦م سم٤معمٖمرب وشمقٟمس 

ذم احلٗم٤مظ قمغم اهلقّي٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، وأصمر سم٤مٍق ممتد ذم أضمٞم٤مل اًمٌٚمديـ طمتك 

. ظمرضم٧م ضمٞمقش آطمتالل ُمٜمٝمام

ومم٤م جيدر ذيمره، أن إُم٤مزيغ اًمذيـ طم٤مول اًمٗمرٟمًٞمقن قمزهلؿ قمـ اًمٕمرب وم٠مىم٤مُمقا 

هلؿ ُمدارس ظم٤مص٦م هبؿ يًتٖمٜمقن هب٤م قمـ اًمزواي٤م واعمدارس اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمٕمٚمٛمل اًمديـ وًمٖم٦م 

ٌّقا يٓم٤مًمٌقن سم٢مدظم٤مل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتدريس ذم هذه ،اًمٕمرب  ه

 سمٛمختٚمػ، ومٙم٤من هذا مم٤م قمزز ًمٚمٕمرسمٞم٦م وضمقده٤م ذم اعمٖمرب سملم مجٞمع أهٚمٝم٤م ()اعمدارس

قم٤مُماًل ُمـ قمقاُمؾ اًم٘مقة واًمت٠مصمػم ضمَٕمٚمٝم٤م ؾمٝمؿ ـم٤معم٤م أهن٤م ًمٖم٦م اًمديـ اًمذي يديٜمقن سمف، واضمـأ

. ذم ُمقاضمٝمف ًمٖم٦م اعمحتؾ

 اًمٕمريب دور اًمّمح٤موم٦م ذم سمالد اعمٖمربومل شمٖمٗمؾ اعم٘م٤موُم٦م ود ًمٖم٦م اعمحتؾ 

                           
 .143-137:  ، صاًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م: يٜمٔمر ()

 .89: اًمٚمٖم٦م واًمديـ واهلقي٦م: يٜمٔمر ()



 

 

ًمتٙمقن ًم٤ًمًٟم٤م ٟم٤مـمً٘م٤م ، () اًمٕمديد ُمٜمٝم٤م وم٠مصدرت،م واًمتث٘مٞمػيقمؾتاًمٕمرسمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ال

 سم٤مؾمٛمٝم٤م، يقوح أهداومٝم٤م وُم٤م شم٘مقم سمف ُمـ أضمؾ إقم٤مدة اهلقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

  . وحترير أروف وومٙمره ُمـ اعمحتؾًمٚمِمٕم٥م اًمٕمريب

  دور وم٤مقمؾ وهمػمه٤م سمٌالد اعمٖمرب اًمٕمريب أي٤مم آطمتاللذه اًمّمحػيم٤من ًمفوىمد 

 ًٓ ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م، واًمدقمقة إمم مح٤ميتٝم٤م واخت٤مذه٤م ًمٖم٦م سمد

 اًمٚمٖمقي ًمدى ؿمٕمقب اعمٖمرب ى، يمام يم٤من هل٤م أصمر واوح ذم رومع اعمًتق"اًمٗمرٟمًٞم٦م"ُمـ 

 قمٚمٞمٝمؿ سمٔمالهل٤م طمتك يم٤مدت شمذه٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م "اًمٗمرٟمًٞم٦م"اًمٕمريب سمٕمد أن أًم٘م٧م 

أصمر اًمّمح٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إسّم٤من  سمٞم٤من اًمٗمّمحك ُمـ أومقاهٝمؿ، ي٘مقل اسمـ سم٤مديس ذم

 إمم همرس ُمٚمٙم٦م اًمذوق ، سمٕمد ضمٝم٤مد ـمقيؾ-أي اًمّمح٤موم٦م - ومتقصٚم٧م": آؾمتٕمامر

اًمٕمريب ذم اًمٜمٗمقس، ًمتذوق اًمٕمٛمقم طمالوة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وـمالوة أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م 

. ()"اًمرؿمٞم٘م٦م

وهٙمذا ٟمجد أن اعم٘م٤موُم٦م ذم اعمٖمرب اًمٕمريب يمٚمف ىمد أظمذت سمٕمْمٝم٤م سمزُم٤مم سمٕمض، 

وم٤مسمتدأت سم٤مًمرضمقع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمّٚماًم وشمٕمٚمٞماًم، صمؿ ؾمٕم٧م ًمتح٘مٞم٘مف قمغم 

 ومج٤مهدت اعمحتؾ قمغم إرض سمٕمد ضمٝم٤مد اًمٕم٘مؾ، طمتك أدسمر ذم أوائؾ ،أرض اًمقاىمع

 ذم ُمٕمريم٦م اهلقي٦م وإصم٤ٌمت "اًمٕمرسمٞم٦م"، ُمٕمؽموًم٤م سم٤مٟمتّم٤مر ()اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ

                           
اًمرائد ": ، وذم شمقٟمس"اًمٜمقر"و ،"اًمٌّم٤مئر" و"اإلصالح" و"اًمِمٝم٤مب" و"اعمٜمت٘مد"ُمـ أسمرزه٤م ذم اجلزائر  ()

،  ..."اعمٖمرب"، و"إٟمقار"، و"اًمقطمدة اعمٖمرسمٞم٦م": ، وذم اعمٖمرب"اًمّم٤ٌمح"، و"اًمٗمجر"، و"اًمتقٟمز

 .206-193 : ص،اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م: يٜمٔمر

: ، ًمٓمٗمل سمريم٤مت أمحد، جمٚم٦م اًم٤ٌمطم٨م"اًمٗمرٟم٦ًم" دور اًمديـ واًمٚمٖم٦م ذم ُم٘م٤موُم٦م اعمجتٛمع اجلزائري ًمًٞم٤مؾم٦م ()

37/88. 

 .م1962م، وُمـ اجلزائر قم٤مم 1954 شمقٟمس واعمٖمرب قم٤مم  ُمـظمرج اًمٗمرٟمًٞمقن ()



 

 

ؾ  أقمداؤه٤م اًمذيـ ؾمٕمقا يقًُم٤م - يمام ؾمجٚمف أسمٜم٤مؤه٤م- اٟمتّم٤مره٤م "ًمٚمٕمرسمٞم٦م"اًمقضمقد، وؾَمجَّ

إن أىمقى اًم٘مقى اًمتل ىم٤موُم٧م آؾمتٕمامر " : "ضم٤من سمػمك"ي ـًمٗمرٟمس اإلزاًمتٝم٤م، ي٘مقل

 سم٤مًمذات، ()اًمٗمرٟمز ذم اعمٖمرب هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٗمّمحك

إن اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل اًمتل سمٚمقرت . ومٝمل اًمتل طم٤مًم٧م دون ذوسم٤من اعمٖمرب ذم ومرٟم٤ًم

إص٤مًم٦م اجلزائري٦م، وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مُماًل ىمقًي٤م ذم سم٘م٤مء اًمِمٕمقب 

.  ()"اًمٕمرسمٞم٦م

: دم مكافؾغقية ادؼاومة 

ريقن ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمتل ىمْم٧م سمٗمرض اإلٟمجٚمٞمزي٦م ًمٖم٦م ـذم ُمٍم ىم٤موم اعمص

م سم٤مًمٕمقدة إمم 1907م، وٟم٤مدوا ذم قم٤مم 1889ًمٚمتدريس ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م قم٤مم 

ضمٕمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم  اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م سمٚمٖمتٝمؿ اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك، وواضمٝمقا ذم 

 ،()ذًمؽ صٕمقسم٦م وقمٜمًت٤م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض أسمٜم٤مء وـمٜمٝمؿ، وُمـ أسمرزهؿ وزير اعمٕم٤مرف آٟمذاك

اًمذي داومع قمـ اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وأيمد قمغم أمهٞم٦م اًمٚمٖم٦م آٟمجٚمٞمزي٦م 

ري وشمداظمؾ ُمّم٤محلف ُمع إُمؿ إظمرى، وىم٤مل ذم يمٚمٛم٦م أًم٘م٤مه٤م ـحلْم٤مرة اًمِمٕم٥م اعمص

إذا يمٜمتؿ شمقاوم٘مقن قمغم ": رـرًدا قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمجٕمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ُمص

 يمٜمتؿ يمٛمـ حي٤مول اًمّمٕمقد إمم ،آىمؽماح اعم٘مدم ًمٙمؿ قمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمقم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

. ()"اًمًامء سمٖمػم ؾمٚمؿ

                           
ًٓ قمـ اًمٗمّمحك يقم أن قمجز قمـ ومرض  () متٞمٞمًزا هل٤م قمـ اًمٕم٤مُّمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل طم٤مول اعمحتؾ إؿم٤مقمتٝم٤م سمد

 .ًمٖمتف

 .304: اًمٗمّمحك ًمٖم٦م اًم٘مرآن ()

 .ؾمٕمد زهمٚمقل ()

 .73، 72: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم مح٤مهت٤م وظمّمقُمٝم٤م: يٜمٔمر ()



 

 

ُمـ ىمٌؾ اًمِمٕم٥م  (اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م)ًمٙمـ اإلحل٤مح قمغم اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 

ريح سم٠من ـ، طمتك اوٓمر اإلٟمجٚمٞمز إمم اًمتص()اعمٍمي أظمذ يزداد ذم ُمٜمتدي٤مشمف وصحٗمف

اًمتدريس سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ووع ُم١مىم٧م، إمم أن يتقومر اًمٕمدد اًمٙم٤مذم ُمـ اعمدرؾملم 

. ()ًمٚمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 حيؾ شمدرجيًٞم٤م اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م اعمختٚمٗم٦مصمؿ أظمذ اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

، وسم٘مٞم٧م دراؾم٦م اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وُمٜمٝم٤م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ذم  سمٙم٤مُمٚمفطمتك أصٌح ًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ

.  ()طمّمص أؾمٌققمٞم٦م ُمثؾ سم٘مٞم٦م اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م

ري٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، ـوسم٘مٞم٧م ًمٖم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمقم واًمٓم٥م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اعمص

 ـمقياًل، ومل "اإلٟمجٚمٞمزي٦م" واعم١ميديـ ًمٌ٘م٤مء "سم٤مًمٕمرسمٞم٦م"واؾمتٛمر اًمٍماع سملم اعمٓم٤مًمٌلم 

م طمٞم٨م ؾمٛمح سم٤مًمتدريس سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم يمٚمٞم٤مت 1939حيًؿ إُمر إٓ ذم أواظمر قم٤مم  

. ()اًمٕمٚمقم واًمٓم٥م

، ومُٖمػّمت  سمٛمّمـرشمقاًم٧م ُمٔم٤مهر اٟمتّم٤مر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦مو

اًمالومت٤مت اعمٙمتقسم٦م سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وص٤مرت هل ًمٖم٦م اعمٙم٤مشم٤ٌمت واحل٤ًمسم٤مت 

.   ()ذم اًمنميم٤مت واًمٌٜمقك وهمػمه٤م

                           
 . وهمػمه٤م"اًمٚمقاء" و"إؾمت٤مذ" و"اعم١ميد" ()

ويم٤مٟم٧م ظمٓم٦م اإلٟمجٚمٞمز اًمٌديٚم٦م هلذا اًمقوع شم٘ميض سمتٕمٚمٞمؿ ُمدرؾمٞمٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمّدرؾمقا هب٤م اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م ( )

ًٓ أن ي٘مقم سمذًمؽ اعمدرؾمقن اعمٍميقن  .175-1/161ص : آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م: يٜمٔمر، سمد

، ُمٜمػم قمٓم٤م اهلل ؾمٚمٞمامن وآظمرون، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق شم٤مريخ وٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر ()

 .121، 120:م، ص1972اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، 

 .240-237 :اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم مح٤مهت٤م وظمّمقُمٝم٤م: يٜمٔمر ()

 .111 -108: يٜمٔمر اًم٤ًمسمؼ ()



 

 

 ُمتٛمثٚم٦م ،وقمغم هذا اعمٜمقال ىم٤موُم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اعمحتؾ ذم ؾم٤مئر اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م

ذم أهٚمٝم٤م اًمذيـ محٚمقا راي٦م اًمٕمروسم٦م واإلؾمالم، وظم٤موقا ُمـ أضمؾ اًمتٛمًؽ سمٚمٖمّتٝمؿ 

وهقيتٝمؿ ساقًم٤م ـمقياًل ُمع اعمحتؾ، اُمتد سمٓمقل زُمـ آطمتالل، مل يٜمٗمٙمقا ومٞمف قمـ 

اعم٘م٤موُم٦م ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء وٟمٌذ اإلىمّم٤مء، طمتك زال آطمتالل قمـ أراوٞمٝم٤م واطمًدا شمٚمق 

 ُمـ ـمرىمف، وومروٝم٤م هم٤مي٦م ُمـ ةأظمر، وزال ُمٕمف ىمٝمره واؾمتٌداده اًمذي يم٤مٟم٧م ًمٖمتف ـمريؼ

 ةرة  حم٤مومظـُمٜمتص- ُمع يمؾ ُم٤م شمٕمرو٧م ًمف- هم٤مي٤مشمف، وظمرضم٧م سمذًمؽ اعم٘م٤موُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

أن ي٘مٜمع اًمِمٕم٥م - ُمع يمؾ ُم٤م سمذًمف- قمغم ًمٖمتٝم٤م وهقيتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، ومل يًتٓمع اعمحتؾ 

اًمٕمريب سم٤مًمتخكم قمـ ًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م واؾمتٌدال ًمٖمتف هب٤م، وًمق يم٤من ذًمؽ سمزقمؿ أهن٤م ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ 

 .       واحلْم٤مرة واًمت٘مدم

 :حتررت إرض وبؼل افػؽر

إسم٤َّمن شمقاضمده - سمّمح٦ٌم أًم٦م اًمٕمًٙمري٦م- ًم٘مد يم٤مٟم٧م اهلجٛم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمالطمتالل 

قمٛمؾ ظمالهل٤م اعمحتؾ ، ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م هجٛم٦م ىمقي٦م ٓ شم٘مؾ ىمقة قمـ هجقُمف اًمٕمًٙمري

وٓ ، سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقة قمغم ومرض ًمٖمتف وسم٨ّم صم٘م٤مومتف ذم قم٘مقل أهؾ اًمٌالد اًمتل حيتٚمٝم٤م

، أدّل قمغم ذًمؽ ُمـ شمريمٞمزه اًمِمديد قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ سمِمٙمؾ ظم٤مص ذم يمؾ اًمٌالد اًمتل اطمتٚمٝم٤م

: ي٘مقل قماّلل اًمٗم٤مد، ُمـ أضمؾ شمٜمِمئ٦م أضمٞم٤مل ٓ شمٕمرف إٓ اؾمٛمف وًمٖمتف وصم٘م٤مومتف وقم٤مداشمف

ًم٘مد ،  هل أظمٓمر قمغم ُمًت٘مٌٚمٜم٤م ُمـ آؾمتٕمامر ٟمٗمًف،إن ُم٤م ظمٚمٗمف ًمٜم٤م آؾمتٕمامر ُمـ سم٘م٤مي٤م"

أصٌحٜم٤م ٟمٗمٙمر سم٠مومٙم٤مره اًمتل أُماله٤م ، أصٌحٜم٤م ٓ ٟمٕمرف أٟمٗمًٜم٤م وٓ ُمٙم٤مٟمٜم٤م وأيـ ٟمًػم

.  ()"قمٚمٞمٜم٤م ذم اعمدارس واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٦م واًمًٞمٜمام وذم يمؾ ُمٙم٤من

                           
 .323: اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م ()



 

 

وًمئـ اؾمت٘مٚم٧م اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م وحتررت أراوٞمٝم٤م ُمـ ضمٞمقش اعمحتٚملم إٓ أّن 

سمؾ سم٘مل يديـ سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمٛمحتؾ ،  يمام اؾمت٘مٚم٧م أروفومٙمرهٟمٗمًرا ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م مل يًت٘مؾ 

 .ومٙمًرا وصم٘م٤موم٦م وهقى

 أي٤مم اطمتالًمف سمحٙمؿ اًمًٞمٓمرة  اًمٗمٙمري٦م ًمفٟمجح اعمحتؾ ذم إجي٤مد هذه اًمتٌٕمٞم٦م

 قمقًٟم٤م وؾمٜمًدا، وظم٤مص٦م ذم  ًمف اًمتل يم٤مٟم٧م ًمف، وطمرص قمٚمٞمٝم٤م ًمتٙمقن واًمث٘م٤مومٞم٦ماًمٕمًٙمري٦م

وىمد ٓ يٙمقن ذم هذا رء ، ()اًمٌالد اًمتل سم٘مل ومٞمٝم٤م زُمٜم٤ًم ـمقياًل يمٌالد اعمٖمرب اًمٕمريب

 ًمٚمٛمحتؾ سمٕمد ىسم٦م أن يٌؼاوًمٙمـ اًمٖمر، ُمـ اًمٖمراسم٦م سمحٙمؿ شم٠مصمػم اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمٖمٚمقب

شمٙم٤مد شمٙمقن أىمقى ُمـ شمٚمؽ اًمتل يم٤مٟم٧م أي٤مم ، ظمروضمف وهمٞم٤مب ؾمٚمٓمتف شمٌٕمٞم٦م ُمٜم٘م٤مدة

: وم٘م٤ملاًمٙم٤مشم٥م اجلزائري حمٛمدقمكم دسمقز  ؿمٝمد سمذًمؽ ،آطمتالل واًمًٞمٓمرة اعم٤ٌمذة

إن آؾمتٕمامر اًمالشمٞمٜمل ىمد زال ُمـ ُمٖمرسمٜم٤م اًمٙمٌػم واحلٛمد هلل، وًمٙمٜمف شمرك ذم يمثػم ُمـ "

ظمرجيل ُمدارؾمف وضم٤مُمٕم٤مشمف ُمـ أسمٜم٤مئٜم٤م قم٘مًدا ٟمٗمًٞم٦م ظمٓمػمة هل أرض ًمٜم٤م ُمـ آؾمتٕمامر، 

وأوطمك إمم يمثػم ُمٜمٝمؿ سم٠من اإلؾمالم ًمٞمس ديـ اعمدٟمٞم٦م واًمٕمٔمٛم٦م، وأن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ 

أّن .. "  وم٠مقمٚمـأطمد أسمٜم٤مء اعمنمق اًمٕمريب وىم٤مل هب٤م ساطم٦م ـمف طمًلم .()"شم٤ًمير اعمدٟمٞم٦م

طم٤مضمتٜم٤م إمم اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م أؿمّد ضمًدا ُمـ طم٤مضم٦م إُمؿ إوروسمٞم٦م اًمراىمٞم٦م، وأن هذه 

احل٤مضم٦م ؾمتٔمؾ ؿمديدة قمغم وىم٧م سمٕمٞمد ًم٥ًٌم يًػم يٕمرومف اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م، وهق أن ًمٖمتٜم٤م 

                           
ومرٟم٤ًم " وُيٕمٚمـ آٟمدُم٤مج ذم ،"وـمـ ضمزائري"م ُيٜمٙمر وضمقد 1937 قم٤مم -وهق ضمزائري-يمت٥م ومرطم٤مت  ()

 ويم٤من ىمد اٟمتخ٥م قمْمًقا ذم اًمؼمعم٤من اًمٗمرٟمز قمـ اجلزائر، وقمٛمؾ قمغم اًمدقمقة إمم شمًٝمٞمؾ ُمٜمح ،"إم

صمؿ قم٤مد قمـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل آُمـ هب٤م عم٤م رأى اعمٕم٤مرو٦م اًمٕمٜمٞمٗم٦م اًمتل ، اجلٜمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٚمجزائريلم

: يٜمٔمر.  وشمٌّٞمٜم٧م ًمف طم٘مٞم٘م٦م آطمتالل وُم٤م يرُمل إًمٞمف ٟمٗمًٝم٤م،واضمٝم٧م اعمتٗمرٟمًلم ُمـ اًمدوائر اًمٗمرٟمًٞم٦م

 .163، 162:  ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م اعمٕم٤مسة واًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م:281: اًمٕمرب واًمتحدي

 .309: اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م: يٜمٔمر ()



 

 

اًمٕمرسمٞم٦م ٓ شمزال سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ أن شمٜمٝمض سمح٤مضم٤مت اًمث٘م٤موم٦م احلديث٦م واًمتٕمٚمٞمؿ 

. ()"احلدي٨م

وىمد ُمّٙمـ اعمحتؾ ىمٌؾ رطمٞمؾ ضمٞمقؿمف هل١مٓء اًمذيـ ٟمِم٠موا قمغم قمٞمٜمف أي٤مم 

ؾَمّقدهؿ ذم ُمٜم٤مص٥م اًمدوًم٦م وُمقاىمع اًمت٠مصمػم، فآطمتالل، وداٟمقا ًمف سم٤مًمتٌٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م، 

ًمٞمٙمٛمٚمقا شمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمف وأهداومف سمٕمد ظمروضمف، دقم٤مة إمم ًمٖمتف وؾمٗمراء ًمث٘م٤مومتف، ومٙم٤مٟمقا 

ذم ُمٕمريم٦م ُم٤م سمٕمد آؾمت٘مالل، وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ  اًمدوم٤مع قمـ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ىم٤مدة

سم٤مًمقىمقف ود ُمنموع اًمتٕمري٥م اًمذي ٟم٤مدى سمف اعمخٚمّمقن ُمـ أسمٜم٤مء شمٚمؽ اًمٌالد سمٕمد 

 ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم أهٚمٝم٤م، وشمٕمزيز  يم٤مُمٚم٦مإلرضم٤مع اًمًٞم٤مدة، ظمروج اعمحتؾ ُمـ أروٝمؿ

اهلقّي٦م وآٟمتامء اًمٕمريب، سمٕمد أن قم٤مٟمقا ومؽمة آطمتالل ُمـ حم٤مرسم٦م اهلقّي٦م وحم٤موًم٦م شمٖمٞمٞمٌٝم٤م 

وم٘مد طمرص أشم٤ٌمع اعمحتؾ قمغم إسم٘م٤مء اهلٞمٛمٜم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٖم٦م اعمحتؾ ذم ، أو اؾمتٌداهل٤م

، طمتك ٟمِم٠مت آزدواضمٞم٦م اًمتل  وهمػمه٤م ُمـ ؿمئقن احلٞم٤مةاًمتٕمٚمٞمؿ واإلدارة واعمٙم٤مشم٦ٌم

 وشمقـمٞمٜمٝم٤م "اًمٕمرسمٞم٦م"شمدور رطم٤مه٤م إمم اًمٞمقم سملم دقم٤مة اًمتٕمري٥م اًمذيـ يدقمقن إمم متٙملم 

ودقم٤مة اًمتٖمري٥م إمم اًمتٌٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمذيـ ي٘مّٚمٚمقن ُمـ ؿم٠من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، ذم سمالده٤م

. ()وي٘مّدُمقن إضمٜمٌٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م

وًمئـ يم٤مٟم٧م اعم٘م٤موُم٦م أي٤مم آطمتالل شمتٛمثؾ ذم رّد ًمٖم٦م اعمحتؾ وإسم٘م٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  

وإطمٞم٤مئٝم٤م، وم٢مهن٤م سمٕمد رطمٞمٚمف متثٚم٧م ذم اًمدقمقة إمم اًمتٕمري٥م ذم ُم٘م٤مسمؾ إسم٘م٤مء ًمٖم٦م اعمحتؾ ُمـ 

                           
 .156: م، ص1937، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة،  ـمف طمًلم،ُمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم()

اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم، شمقٟمس، إدارة اًمث٘م٤موم٦م، ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، : يٜمٔمر ()

 .37:  واًمثٜم٤مئٞم٤مت ذم ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م:20، 16: م، ص1990



 

 

ىمٌؾ أشم٤ٌمقمف، وهل ُم٘م٤موُم٦م مل شمٙمـ سم٠مؾمٝمؾ ُمـ إومم إن مل شمٙمـ أؿمّؼ وأصٕم٥م ُمٜمٝم٤م، سمٗمٕمؾ 

.   ُم٤م يالىمٞمف أصح٤مهب٤م ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ُمـ قمقائؼ ُمقوققم٦م دوهن٤م

وم٠مصح٤مب هذه اًمتٌٕمٞم٦م ىمد أٟم٤مسمقا أٟمٗمًٝمؿ سمٕمد ظمروج اعمحتؾ ومٞمام يم٤من ي٘مقم سمف 

وىم٧م اطمتالًمف، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ ٓ ي٠مًمقن ضمٝمًدا ذم ٟمنم ًمٖمتف، ومٙم٤مٟمقا ذم اجلزائر وراء ىمرار 

م ي٘ميض سمتجٛمٞمد ىم٤مٟمقن اًمتٕمري٥م 1992أصدره اعمجٚمس إقمغم ًمٚمدوًم٦م اجلزائري٦م قم٤مم 

اًمذي ووٕمتف اًمثقرة اجلزائري٦م سمٕمد ظمروج اعمحتؾ، يمام ىم٤مُمقا سم٢مهمالق سمٕمض اًمّمحػ 

 .()اًمٕمرسمٞم٦م وقمٛمٚمقا قمغم شمّمٗمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م اجلزائري٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

يٖمٚمِّٗمقن ُمٕم٤مروتٝمؿ ًمٚمتٕمري٥م سمذيمر أؾم٤ٌمب - أي ُمٕم٤مروق اًمتٕمري٥م- وهؿ 

هنؿ هي٤ممجقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو يٗمْمٚمقن اًمٚمٖم٦م إ :شمٖمٓمل هذه اًمتٌٕمٞم٦م طمتك ٓ ُي٘م٤مل

هن٤م ًمٖم٦م ىم٤مسة وقم٘مٞمٛم٦م، واًمتٕمٚمٞمؿ هب٤م يٙمقن طم٤مئاًل دون إإضمٜمٌٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومت٤مرة ي٘مقًمقن 

ايمت٤ًمب اًمٕمٚمقم اعمتٓمقرة وُمقايم٦ٌم اًمٕمٍم، وقمغم هذا يٕمّقل أيمثر اعمٕم٤مرولم، وشم٤مرة 

  دقمقة ُمْم٤مدة  ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م، وشم٤مرة يتٝمٛمقن اًمتٕمٚمٞمؿ"اًمتٕمري٥م"ي٘مقًمقن إن 

 ذم اعمٖمرب "يم٤مُٕم٤مزيٖمٞم٦م" سم٠مٟمف ُُمٝمدد ًمّٚمٖم٤مت إظمرى إذا وضمدت ُمٕمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

قمقن أٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم اًمتٓمرف اًمديٜمل وحم٤مرسم٦م أظمريـ ويمؾ شمٚمؽ . ()اًمٕمريب، وشم٤مرة يدَّ

 ذم ـمّٞم٤مهت٤م ُمدى إصمر اًمذي شمريمف اعمحتؾ ذم قم٘مقل ه١مٓء طمتك ختٚمقا ياًمدقم٤موى خُتػ

. قمـ ًمٖمتٝمؿ و هقيتٝمؿ، وروقا ًمٖمتف وهقّيتف وومٙمره

                           
، اًمًٞمد ظمي، دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمِمٙمالهت٤م وؾمٌؾ اًمٜمٝمقض هب٤م: يٜمٔمر ()

 . 57، 56 :، ص2003/هــ1424اعمٜمّمقرة، 

أمحد حمٛمد ، اًمٕمقعم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قمٍم :141- 138، 105- 102: ص،اًمٚمٖم٦م واًمديـ واهلقي٦م: يٜمٔمر ()

 .49-44 :صم، 2001/هـ1422 ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، ،اًمْمٌٞم٥م



 

 

 سمٕمد وإمم ضم٤مٟم٥م اًمقىمقف ود ُمنموع اًمتٕمري٥م، اختذ ٟمنم اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م

ـُمُرىًم٤م ُمتٕمددة -  أشم٤ٌمع اعمحتؾ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذةسمٛم٤ًمٟمد - رطمٞمؾ اعمحتؾ

:  شمتجدد إمم اًمٞمقم، ُمـ أسمرزه٤م

طمٞم٨م يتؿ اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ُمع اًمٚمٖم٦م : ازدواضمٞم٦م ًمٖم٦م اًمتدريس- 

س ُمقاد اًمؽمسمٞم٦م  اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م اإلقمدادي٦م واًمث٤مٟمقي٦م، سمحٞم٨م شمدرَّ

اإلؾمالُمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وسمٕمض اعمقاد اًمٜمٔمري٦م إظمرى سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشمدرس 

وُمـ أسمرز  (وهل ذم اًمٖم٤مًم٥م اإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م)اعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م 

 :اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ادمٝم٧م هلذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتدريس سمٕمد ظمروج اعمحتؾ ُمـ أروٝم٤م

  .()ًمٌٜم٤من وشمقٟمس واجلزائر واعمٖمرب

م ىمراٌر يًٛمح ًمٚمٛمدارس احلٙمقُمٞم٦م أن 1994وذم ًمٌٜم٤من صدر ُم١مظمًرا قم٤مم 

  .    ( )(اإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م)شمدرس اعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمدارس آسمتدائٞم٦م سم٢مطمدى اًمٚمٖمتلم 

س اعمقاد يمٚمٝم٤م أو ضمّٚمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م-  ، ()اعمدارس واعمٕم٤مهد إضمٜمٌٞم٦م اًمتل شمدرِّ

وهل اُمتداد ًمتٚمؽ اعمدارس واعمٕم٤مهد اًمتل أٟمِم٠مه٤م اعمحتؾ أصمٜم٤مء اطمتالًمف، صمؿ طمرص قمغم 

رقم٤ميتٝم٤م واؾمتٛمراره٤م سمٕمد ظمروضمف، ضم٤مقماًل ُمـ أسمٜم٤مء شمٚمؽ اًمٌالد اًمذيـ شم٠مصمروا سمٗمٙمره 

وهنجف أوصٞم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، يدقمقن هل٤م ويِمجٕمقن قمغم سم٘م٤مئٝم٤م، ًمٙمل شمٌ٘مك ُمٕمٝم٤م ًمٖمتف وصم٘م٤مومتف، 

وًمتٙمقن هذه اعمدارس أداة ُمـ أدوات اًمت٠مصمػم اًمٗمٙمري ذم قم٘مقل اًمٓمالب اًمٕمرب 

ي٘مقل ـمف طمًلم سمٕمد قمقدشمف ُمـ ومرٟم٤ًم ُمٜمّقه٤م سم٠ممهٞم٦م هذه اعمدارس وُم٤مهل٤م . اعمٚمتح٘ملم هب٤م

                           
 دار ىم٤ٌمء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي،: يٜمٔمر ()

 .124: صم،1998اًم٘م٤مهرة، 

 .23 :اًمٕمقعم٦ماًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قمٍم : يٜمٔمر ()

 .222: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم اًمقهؿ وؾمقء اًمٗمٝمؿ: يٜمٔمر ()



 

 

وًم٧ًم أدقمق إمم إهمالق اعمدارس واعمٕم٤مهد إضمٜمٌٞم٦م، سمؾ ": ُمـ أصمر إجي٤ميب قمغم أسمٜم٤مء ُمٍم

قمد، ٟم٤مومٌر ُمٜمف أؿمّد اًمٜمٗمقر، ٓ ٕن اًمتزاُم٤مشمٜم٤م اًمدوًمٞم٦م حتقل سمٞمٜمٜم٤م بأٟم٤م سمٕمٞمد قمـ ذًمؽ يمؾ ال

وسملم ذًمؽ، سمؾ ٕن طم٤مضم٤مشمٜم٤م اًمقـمٜمٞم٦م شمدقمقٟم٤م إمم آطمتٗم٤مظ هبذه اعمدارس واعمٕم٤مهد، ومٝمل 

ُمـ ضمٝم٦ٍم ٟمقاومذ ىمد وُمتح٧م عمٍم قمغم احلْم٤مرات إوروسمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، وهل ُمـ ضمٝم٦م 

. ()"أظمرى ٓ شمزال ُمتٗمقىم٦م قمغم ُمدارؾمٜم٤م ذم ومٜمقن اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ

وىمد اختذت سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد اؾمت٘مالهل٤م ظمٓمقات ًمتحجٞمؿ أصمر هذه 

م ي٘ميض سمتٕمري٥م اعمدارس 1958قم٤مم - ُمثاًل - اعمدارس، ومّمدر ىم٤مٟمقن سمٛمٍم 

إضمٜمٌٞم٦م وضمٕمؾ أصح٤مهب٤م وهٞمئ٦م اًمتدريس هب٤م وُمديرهي٤م ُمـ اًمٕمرب، وىمٍم ُمٝمٛم٦م 

.   ()إضم٤مٟم٥م هب٤م قمغم شمدريس اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وم٘مط

 وظم٤مص٦م ذميمثػم ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م إٓ أن اًمقاىمع اًمٞمقم يِمٝمد سمٕمٙمس ذًمؽ ذم 

ٓزال ُيًٛمح سم٢مىم٤مُم٦م اعمدارس - قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل- اعمٖمرب اًمٕمريب، ومٗمل اجلزائرُمٍم و

س  اًمث٤مٟمقي٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل ٓ شُمٚمزم سمتدريس اعمٜم٤مه٩م اًمقـمٜمٞم٦م اجلزائري٦م، وإٟمام شُمدرِّ

اعمٜم٤مه٩م اًمٗمرٟمًٞم٦م اخل٤مًمّم٦م، وٓ شمقزم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إٓ سمٕمض اًمقىم٧م، سمٞمٜمام ُيْمٞمَّؼ ذم 

اعم٘م٤مسمؾ قمغم سمٕمض اعمدارس اًمتل شم٘مٞمٛمٝم٤م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤ًممه٦م ذم شمٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مء اجلزائر، 

، مم٤م يتْمح ُمٜمف أصمر اًمتٌٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ()سمحج٦م أهن٤م ٓ شمٕمتٛمد اعمٜمٝم٩م اًمقـمٜمل اجلزائري

اًمتل ٓزاًم٧م شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م سمٕمض اًمِمٕمقب إمم أن وظم٤مص٦م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض أصح٤مب 

 .اعمًئقًمٞم٦م واًم٘مرار

                           
 .  57:ُمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم ()

 .300:، ؾمالُم٦م ضمرضمسشم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ إضمٜمٌل ذم ُمٍم ذم اًم٘مرٟملم اًمت٤مؾمع قمنم واًمٕمنميـ: يٜمٔمر ()

ديًٛمؼم / هـ1427، ذو احلج٦م 1732، اًمٕمدد ، مجٕمٞم٦م اإلصالح آضمتامقمل، اًمٙمقي٧مجمٚم٦م اعمجتٛمع: يٜمٔمر ()

 .11:م، ص2006



 

 

اًمتل جل٠مت إمم اًمتدريس سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ُمٜمذ  (إهٚمٞم٦م)اعمدارس اخل٤مص٦م - 

٤ًٌم ويم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم ذم  اًمّمٗمقف إوًمٞم٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمدراؾمٞم٦م، وأىمّم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ضم٤مٟم

وىمد يم٤من إُمر ُمـ ىمٌؾ ُيِم٤مر إًمٞمف قمغم أٟمف ٟمقع ُمـ . ()سمٚمد قمريب أو شمدرس ـمالسًم٤م قمرسًم٤م

اًمتٛمّٞمز سمتٕمٚمٞمؿ ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م إمم ضمقار اًمتدريس سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ سم٤مًمٖم٧م سمٕمض هذه اعمدارس 

ومجٕمٚم٧م اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م هل ًمٖم٦م اًمتدريس ًمٚمٓمالب ذم - ٕؾم٤ٌمب ُمتٕمددة- اخل٤مص٦م 

روط اعمٚمزُم٦م هلذه ـهذه اًمًـ اعمٌٙمرة، وًمٙمؾ اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م، ذم فمؾ اٟمٕمدام اًمش

سمتدريس ُمقاد اًمديـ اإلؾمالُمل واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م - ذم سمٕمض اًمدول- اعمدارس 

.  واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

وُمـ اًمٕمج٥م أن يٛمتد احلرص قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م أو اًمتدريس هب٤م ذم 

سمٕمض هذه اعمدارس ًمٞمِمٛمؾ سمٞمئ٦م اًمٓم٤مًم٥م ظم٤مرج أؾمقار اعمدرؾم٦م إهمراىًم٤م ذم اًمتٌٕمٞم٦م 

 ُمديرة إطمدى اعمدارس -ُمثاًل  -وآٟمٌٝم٤مر وشمْمٞمٞمًٕم٤م ًمٚمٝمقي٦م، يمذًمؽ اًمذي ومٕمٚمتف

 دقم٧م أوًمٞم٤مء أُمقر اًمٓمالب سم٤معمدرؾم٦م طملماخل٤مص٦م سمٛمديٜمف اإلؾمٙمٜمدري٦م سمٛمٍم، 

ًمالضمتامع وـمٚم٧ٌم ُمٜمٝمؿ ُمٜمع أـمٗم٤مهلؿ اًمتالُمٞمذ ُمـ احلدي٨م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٌٞم٧م، 

وُمٕم٤مىمٌتٝمؿ قمـ ـمريؼ احلرُم٤من ُمـ اعمٍموف إذا وىمٕمقا ذم اعمحٔمقر وٟمٓم٘مقا سمٖمػم 

 .()اإلٟمجٚمٞمزي٦م

ُمـ سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م شمٜمِمئف  ُم٤م ،ويٚمحؼ سم٤معمدارس اخل٤مص٦م ذم هذا آدم٤مه

ُمدارس شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ظم٤مص٦م شمدّرس سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م يمجزء ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ احلٙمقُمل، وىمد 

                           
 دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمدارج اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ، قمٌداًمٙمريؿ ظمٚمٞمٗم٦م،: يٜمٔمر ()

 .83: صم،2003سمػموت، 

، قمـ ُم٘م٤مل 131: م2001/هـ1421، حمٛمد ؿمٞمخ٤مين، دار ىمتٞمٌف، دُمِمؼ، اًمٌٕمد اًمديٜمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر ()

 .م24/8/1999، 7401إؾمت٤مذ ومٝمٛمل هقيدي، ضمريدة اخلٚمٞم٩م اًمٕمدد 



 

 

ظم٤مو٧م دوًم٦م اعمٖمرب هذه اًمتجرسم٦م أُماًل ذم أن يٙمقن هل٤م أصمر ذم اىمتّم٤مد اًمٌالد، 

س ومٞمٝم٤م اعمقاد سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، واؾمت٘مدُم٧م  ومخّمّم٧م ُمدارس ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٗمرٟمز شُمدرَّ

ًمذًمؽ ُمدرؾملم ومرٟمًٞملم إلٟمج٤مح اًمتجرسم٦م، وًمٙمـ مل شمٙمـ اًمٜمت٤مئ٩م وومؼ اعم٠مُمقل، سمؾ 

. ()يم٤مٟم٧م اًمتقصٞم٦م سم٤مقمتامد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ هل ظمالص٦م هذه اًمتجرسم٦م

اجل٤مُمٕم٤مت واًمٙمٚمٞم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، واًمتل شمدرس ُمٜم٤مهجٝم٤م - 

سمٚمٖم٤مت دوهل٤م، وهل شمزداد طمٞمٜم٤ًم سمٕمد طملم، ظم٤مص٦م ذم فمؾ اًمٜمٔمؿ واًم٘مقاٟملم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل 

اإلٟمجٚمٞمزي٦م أو )، إو٤موم٦م إمم يمقن اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ()"اًمٕمقعم٦م"سمـ ىأشم٧م ذم فمؾ ُم٤م ُيًؿ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم  ذم أهمٚم٥م اًمتخّمّم٤متهل اًمٚمٖم٦م احل٤مًمٞم٦م (اًمٗمرٟمًٞم٦م

 . ()ؾمقري٤م واًمًقدانسمج٤مُمٕم٤مت اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء 

اعمرايمز واعمٕم٤مهد اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل شم٘مٞمٛمٝم٤م اًمًٗم٤مرات إضمٜمٌٞم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٤مت، - 

وومٞمٝم٤م يتؿ شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م سم٢مىم٤مُم٦م دورات ًمٖمقي٦م ُمتٕمددة اعمًتقي٤مت، شمًتخدم 

ومٞمٝم٤م أطمدث اًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، إو٤موم٦م إمم ُم٤م متثٚمف هذه اعمرايمز واعمٕم٤مهد ُمـ 

ىمٜمقات صم٘م٤مومٞم٦م أضمٜمٌٞم٦م حت٤مول ٟمنم صم٘م٤موم٤مهت٤م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمتقاصؾ ُمع اعمث٘مٗملم 

. ()وشم٘مديؿ اخلدُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م هلؿ، ودقمقهتؿ إمم ُم٤م شم٘مٞمٛمف ُمـ ٟمدوات وسمراُم٩م

م وُم٤مزال إمم 1963ويٕمتؼم اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٗمرٟمز سم٤مجلزائر اًمذي أٟمِمئ قم٤مم 

                           
، 116:  صم،2006 هنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، إٟم٘م٤مذ اًمٚمٖم٦م إٟم٘م٤مذ اهلقي٦م، أمحد درويش،: يٜمٔمر ()

117. 

 دار اًمٜمٗم٤مئس، سمػموت، ويالت اًمٕمقعم٦م قمغم اًمديـ واًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م، أؾمٕمد اًمًحٛمراين،: يٜمٔمر ()

 .93:  صم،2002/هـ1423

 .18: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمدارج اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ:  يٜمٔمر()

 .107: اًمٌٕمد اًمديٜمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م( )



 

 

 وضمٕمٚمقا ُمٜمف ىمٜم٤مة ، ٟمٛمقذضًم٤م ُمـ هذه اعمرايمز، أٟمِم٠مه اًمٗمرٟمًٞمقن سمٕمد ظمروضمٝمؿ،أن

أؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ ىمٜمقات ٟمنم اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وإؿم٤مقم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اعمجتٛمع 

. ()اجلزائري

ومل يٙمتػ اعمحتؾ سمٕمد ظمروضمف سم٢مسم٘م٤مء ًمٖمتف ًمتزاطمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمؾ واصؾ ُم٤م 

شم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٛمٙملم ًمّٚمٖم٤مت همػم اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٌالد ايم٤من ىمد سمدأه أي٤مم آطمتالل، ب

ًٓ إصم٤مرة اًمٕمّمٌٞم٤مت إُم٤مزيٖمٞم٦ماًمٕمرسمٞم٦م، وأسمرزه٤م اًمٚمٖم٦م   ذم اجلزائر واعمٖمرب، حم٤مو

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وؾمٚمٓم٤مهن٤م ذم شمٚمؽ ةواًم٘مقُمٞم٤مت سم٤مًمتٜم٤مدي ًمٚمٖم٤مهت٤م، وُمـ صمؿ إوٕم٤مف ُمٙم٤من

اًمٌالد، طمتك ٓ شمٔمؾ ًمٖم٦م ضم٤مُمٕم٦م وصم٘م٤موم٦م قم٤مُم٦م، وىمد أؾم٧ًم ومرٟم٤ًم ُمـ أضمؾ هذا 

.    ()واًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م ذم اعمٖمرب اًمٕمريبإُم٤مزيٖمٞم٦م  سم٤مًمٚمٖم٦م ىأيم٤مديٛمٞم٦م ذم سم٤مريس شُمٕمـ

ويم٤من مم٤م اصٓمٜمٕمف اعمحتؾ أيًْم٤م إلسم٘م٤مء اًمتقاصؾ اًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم ُمٕمف سمٚمٖمتف سمٕمد 

 شمِمٛمؾ مجٞمع شمٚمؽ اًمدول اًمتل ة أو هٞمئة قمٛمؾ راسمط،ظمروضمف ُمـ اًمدول اًمتل اطمتٚمٝم٤م

يم٤مٟم٧م يقًُم٤م ُم٤م شمتحدث سمٚمٖمتف وشُمٕمٚمِّؿ هب٤م، يمراسمٓم٦م اًمدول اًمتل شمتحدث اًمٗمرٟمًٞم٦م 

وهذه اًمراسمٓم٦م . (اًمٙمقُمٜمقًم٨م)وراسمٓم٦م اًمدول اًمتل شمتحدث آٟمجٚمٞمزي٦م  (اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞم٦م)

 سمٗمرض ؾمٞم٤مؾم٤مت ،شُمًتخدم إلسم٘م٤مء اًمتٌٕمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م واًمٗمٙمري٦م سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ

 دمٕمٚمٝم٤م ُمٜمجذسم٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،واشمٗم٤مىمٞم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م سملم شمٚمؽ اًمدول

 ةأو اإلٟمجٚمٞمزي٦م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ صم٘م٤موم٦م وومٙمر، ـم٤معم٤م رهم٧ٌم ذم اعمِم٤مريم٦م وآٟمتٗم٤مع ُمـ اًمدول

وهذه اهلٞمٛمٜم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م هل ُم٤م قمٜم٤مه اًمقزير اًمٗمرٟمز . ( )(ومرٟم٤ًم أو اٟمجٚمؽما)ص٤مطم٦ٌم اًمًٞم٤مدة 

                           
 .108، 107: اًمٌٕمد اًمديٜمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر ()

 .113: اًم٤ًمسمؼ: يٜمٔمر ()

 .133، 132:اًمٚمٖم٦م واًمديـ واهلقي٦م: يٜمٔمر ()



 

 

ًم٘مد ظمنت ومرٟم٤ًم إُمؼماـمقري٦م اؾمتٕمامري٦م، وقمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمقوٝم٤م ":  قمٜمدُم٤م ىم٤مل"سمٞمٜمق"

.  ()"سم٢مُمؼماـمقري٦م صم٘م٤مومٞم٦م

م 1969طمرص٧م اًمراسمٓم٦م اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞم٦م اًمتل قم٘مد أول ُم١ممتر هل٤م قم٤مم وىمد 

ٟٓمتِم٤مر اًمٚمٖم٦م آٟمجٚمٞمزي٦م ذم اًمٕم٤ممل قمغم ٟمٓم٤مق ٟمٔمرًا سمرئ٤مؾم٦م وزير اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمز، 

أوؾمع ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سمٗمٕمؾ اًمٜمٗمقذ اًمٕم٤معمل ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وٟمٔم٤مم 

اًمٕمقعم٦م اجلديد قمغم شم٘مقي٦م اًمرواسمط سملم أقمْم٤مئٝم٤م وووع اخلٓمط اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤محلٗم٤مظ قمغم 

م 1986اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وسم٘م٤مء اٟمتِم٤مره٤م، وذم هذا اًمًٞم٤مق قم٘مد اًمرئٞمس اًمٗمرٟمز قم٤مم 

 زي٤مدة ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمتٛمًؽ هب٤م ،ذم سم٤مريس أول ُم١ممتر ًمرؤؾم٤مء اًمدول اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞم٦م

يـ اًمٕم٤مم  وإسم٘م٤مء ٟمٗمقذه٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وأقمٚمـ أن ومرٟم٤ًم ؾمقف شمً٘مط اًمدَّ

 سمٚمٞمقن ومرٟمؽ ذم مجٚمتف، سمنمط 16ًمٚمٌٚمدان اإلومري٘مٞم٦م اخلٛم٦ًم واًمثالصملم إوم٘مر، وهق 

. () ذم سمٚمداهنؿ اًمدور اعمتٗمقق ًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم احلٙمقُم٦م واًمتٕمٚمٞمؿطمٙمقُم٤مهت٤مأن شمْمٛمـ 

ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت ُمرايمز وهٞمئ٤مت  "اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞم٦م"وىمد شمِمٙمٚم٧م ُمـ ظمالل 

حلامي٦م اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم اٟمتِم٤مره٤م ذم اًمدول إقمْم٤مء، وُمـ وٛمٜمٝم٤م اًمدول 

اعمريمز اًمٗمراٟمٙمٗمقين ًمتقـملم اؾمتخدم اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، : اًمٕمرسمٞم٦م، ُمـ ُمثؾ

وهٞمئ٦م ُم١ممتر وزراء اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، واًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٚمٖم٦م 

اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم شمقؾمٞمع اٟمتِم٤مره٤م، إمم همػم ذًمؽ ُمـ اهلٞمئ٤مت وإٟمٔمٛم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ 

. ()ُمـ أضمؾ إسم٘م٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٖم٦م شمقاصؾ سملم ومرٟم٤ًم وأقمْم٤مء هذه اًمراسمٓم٦م ُٕمد ـمقيؾ

                           
 .23: ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ()

، ؾمٕمٞمد أمحد سمٞمقُمل، ُمٙمت٦ٌم أداب، أم اًمٚمٖم٤مت دراؾم٦م ذم ظمّم٤مئص اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمٝمقض هب٤م: يٜمٔمر()

 .159: ، صم2002/هـ1423اًم٘م٤مهرة، 

 .33، 32: إٟم٘م٤مذ اًمٚمٖم٦م إٟم٘م٤مذ اهلقي٦م: يٜمٔمر ()



 

 

 

 

 

 انثانثانفصم 

اندعىج إنى انعامٍح  

 نغح حدٌث وكتاتح

 

  افدظقة إػ افعامقة وآداهبا دم افبالد افعربقة

  افدظقة إػ دراشة افؾفجات وآداهبا

  افدظقة إػ دراشة أداب افشعبقة

  افعامقة دم افؼصة وادرسحقة



 

 

 وـتابة  حديث فغة"افعامقة"افدظقة إػ 

قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٖمٗمؾ دور 

رىملم واعمٌِمـّريـ: ذم اًمتٛمٝمٞمد هل٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م وشم٘مريٌٝم٤م، ـآطمتالل وأقمقاٟمف ُمـ اعمًتش

وحم٤موًم٦م إؿم٤مقمتٝم٤م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، ُمـ أضمؾ اًمتٗمريؼ سملم اًمٕمرب ومتزيؼ وطمدهتؿ 

 ًمٙمٜمٝم٤م ،ًمٖمتفل  إضمٜمٌلاًمٚمٖمقي٦م، وم٤مًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م دقمقة ُمـ ضمٜمس ومرض اعمحتؾ

ٕهن٤م ، سم٤مؾمتٕمامل اًمٕمرسمٞم٦م ذاهت٤م، طمٞم٨م يم٤من اعمحتؾ يًٕمك إمم ٟمنم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م

وم٤مًمٗمّمحك ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ، ()ٓ متٚمؽ شم٠مصمػًما قمغم اًمٗمٙمر يمام هق طم٤مل اًمٗمّمحك

حيثٝمؿ قمغم اًمتٛمًؽ سم٢مؾمالُمٝمؿ وضمٝم٤مد أقمدائٝمؿ، وحترير أروٝمؿ واحلٗم٤مظ قمغم وطمدهتؿ، 

ًٓ قمٜمٝم٤م ذم يمؾ ىمٓمر قمريب، ي١مدي إمم أن  وإوٕم٤موُمٝم٤م سمت٘مٚمٞمؾ أمهٞمتٝم٤م وإسمراز اًمٚمٝمج٦م اعمحٚمٞم٦م سمد

يٕمتّز يمؾ ىمٓمر سمٚمٝمجتف، وشمّمٌح هل هقّيتف اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م ويًٕمك ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، 

وهق ُم٤م حيّمؾ ُمٕمف اًمتٗمّرق واًمِمت٤مت اًمذي يريده اعمحتؾ، وشمٜمٗمّمؿ ومٞمف أواس اًمقطمدة 

اًمٚمٖمقي٦م واًمٗمٙمري٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمٗمّمحك اجل٤مُمٕم٦م، سمام يٛمّٙمـ اعمحتؾ ُمـ ومرض ًمٖمتف ًمتٙمقن 

. هل اًمٌديؾ اًمذي حيتٙمؿ إًمٞمف أسمٜم٤مء اًمٚمٝمج٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم اًم٘مٓمر اًمقاطمد

وىمد يمِمٗم٧م اًمت٘م٤مرير اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمِمـر أي٤مم آطمتالل اًمٗمرٟمًـل ًمٌالد اعمٖمرب 

اًمٕمريب، أن اعمحتؾ اًمٗمرٟمز يقيص ممثٚمٞمف سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ أمهٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٚمؽ 

اًمٌالد، وسف اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م سم٢مطمٞم٤مء اًمٚمٝمج٤مت اعمحٚمٞم٦م ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م، ُمـ أضمؾ إسمٕم٤مد 

اعمًٚمٛملم قمـ ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، وسمذًمؽ شمْمٕمػ ُم٘م٤موُمتٝمؿ وشمًٝمؾ 

. ()اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝمؿ

                           
.  26، 25: افؾغة افعربقة دم افعك احلديث: يـظر ()

. 2/365: آجتاهات افقضـقة دم إدب ادعاس: يـظر ()



 

 

 اإلٟمجٚمٞمزي اًمذي ووٕمف حلٙمقُمتف قم٤مم "دوومريـ"وضم٤مء ذم شم٘مرير اًمٚمقرد 

ر ـم٤معم٤م أن اًمٕم٤مُم٦م شمتٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ـ أن اًمت٘مدم وٕمٞمػ سمٛمص،م طمقل اًمٕم٤مُمٞم٦م سمٛمٍم1882

. ()اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م 

ذم  ( واًمٕم٤مُمّٞم٦ماًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م)وهٙمذا اًمت٘م٧م ضمٝمقد اًمداقملم إمم ه٤مشملم اًمدقمقشملم 

إزاًم٦م اًمٗمّمحك أو إوٕم٤مومٝم٤م سملم أهٚمٝم٤م إوٕم٤موًم٤م )اًمٖم٤مي٦م اًمتل يًٕمك يمؾ ُمٜمٝمام إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م 

 ًم٤ٌمس اًمٜمّمح واحلرص قمغم اًمت٘مدم،  ومٞمٝم٤م، وًمٙمـ أًم٧ًٌم اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمّٞم٦م(ؿمديًدا

 يم٤من اعمحتؾ يدقمق ذم طملمواختذ أصح٤مهب٤م ؾمٌٞمؾ اإلىمٜم٤مع واحلج٦م وقمرض اعمح٤مؾمـ، 

. إمم ومرض ًمٖمتف سمٛمٜمٓمؼ اإلًمزام واإليمراه اًمذي شم١ميده ىمقشمف اًمٕمًٙمري٦م

وأـمٚمؼ اعمحتؾ جلٝمقد اعمًتنمىملم ذم اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ 

ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٜم٤من: سُمٖمٞم٦م حت٘مٞمؼ ُم٤م يّمٌق إًمٞمف ُمـ متٙملم ًمٚمٖمتف وومٙمره، وإوٕم٤مف 

. ()ًمألُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٗمٙمٞمؽ ًمقطمدهت٤م

ر زُمٜم٤ًم ـمقياًل ُمـ ـوقم٤مؿم٧م اًمٗمّمحك ُمع اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم هذا اًمٕمص

راع يم٤من يِمتد ذم ومؽمات ُمٜمف ويْمٕمػ ذم أظمرى، طمتك اٟمٙمٗم٠مت هذه اًمدقمقة قمغم ـاًمص

 سمٕم٨م- قمغم اؾمتحٞم٤مء-ٟمٗمًٝم٤م وأهٚمٝم٤م، وإن يم٤من ئمٝمر هل٤م سملم احللم وأظمر ُمـ حي٤مول 

 .()اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ُمـ ضمديد

                           
. 301: ،ص 1402،ظبدافرمحـ حسـ ادقداين، دار افؼؾؿ، دمشؼ ،أجـحة ادؽر افثالثة ()

.  97: ، فغتـا واحلقاة159:  حارض افؾغة دم افشام،225/ 224: افتبشر وآشتعّمر دم افبالد افعربقة: يـظر ()

ؿضقة افتحقل إػ افػصحك دم افعامل حقل افدظقة إػ افعامقة وأبرز جقاكبفا دراشة هناد ادقشك دم ـتابف : يـظر ()

م، ؾؼد جاءت مؾخصة فؽثر مما شبؼفا، داّفة ظذ أبرز 1987، دار افػؽر فؾـؼ وافتقزيع، ظّّمن، افعريب احلديث

. ما ـتب حقل افعامقة ضقال ما يؼارب ؿرًكا مـ افزمان، جامعة ٕبرز مالمح افؼضقة واكعطاؾاهتا



 

 

وؾم٠مضمٕمؾ احلدي٨م ذم هذا اًمٗمّمؾ طمقل هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٜم٘مًاًم إمم ىمًٛملم، أشمٜم٤مول 

ذم إول ُمٜمف، احلدي٨م قمـ سمداي٤مت اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، صمؿ اًمًٞم٤مىم٤مت اًمتل ادمٝم٧م إًمٞمٝم٤م 

هذه اًمدقمقة وأسمرز ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م، وأشمٜم٤مول ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ضم٤مٟم٤ًٌم أدسمٞم٤ًم شم٠مصمر ومٞمف يمّت٤مسمف هبذه 

اًمدقمقة، وفمٝمر قمٚمٞمٝمؿ رء ُمـ آصم٤مره٤م ومٞمام يمتٌقا، وهق ومـ اًم٘مّم٦م واعمًـرح، وىمد 

ضمٕمٚمتف يم٤مًمقاىمع اًمٕمٛمكم اًمذي ٟمرى ُمـ ظمالًمف ـمروم٤ًم ُمـ ُمقىمػ أهؾ اًمٚمٖم٦م دم٤مه اًمدقمقة 

. إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م

 ًٓ افدظقة إػ افعامقة وآداهبا دم افبالد افعربقة : أو

 :جفقد ادستؼؿغ دم افدظقة إػ افعامقة- 1-أ

ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م "م قمٜمدُم٤م دقم٤م ذم يمت٤مسمف 1880 قم٤مم "وهلٚمؿ ؾمٌٞمت٤م"اسمتدأه٤م إعم٤مين 

ًٓ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك"اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ُمٍم . () إمم اخت٤مذ اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمٍمي٦م ًمٖم٦م أدسمٞم٦م سمد

اًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م احلديث٦م ذم " اًمذي دقم٤م ذم يمت٤مسمف "يم٤مرل ومقًمرس"صمؿ أشمك سمٕمده 

مم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف ؾمٚمٗمف ُمؼمًرا أن اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ٓ متثؾ طم٤مًم٦م إم 1890 قم٤مم "ُمٍم

                           
 وآثارها دم مصـر، كػقشة زـريا شعقد، دار كشـر افثؼاؾة، اإلشؽـدرية، تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()

 افدظقة إػ  مل يؽـ مـ حماوفتف هذه"شبقتا" بـت افشاضئ أّن مراد ورأت. 24-18 : صم ،1964/هـ1383

 ـّم ؿافت بذفؽ  دم إضار ادخطط آشتعّمري فؾؼضاء ظذ افؾغة افؼقمقة فؾعرب،،افعامقة دم مؼابؾ افػصحك

 وافذي ـاكت ؾقف ،حماوفة أتت دم شقاق افضعػ افعام ادقجقد دم ادجتؿع افعريب آكذاكوإكّم هل  كػقشف زـريا،

  ظذ بـت افشاضئورّد حمؿقد صاـر. 100:فغتـا واحلقاة: يـظراحلاجة إػ افعامّقة رضورة ؿقمقة فتثؼقػ افعامة، 

 ـان فتعطقؾ حرـة اإلحقاء افتل ـاكت تعقشفا "ؿقاظد افؾغة افعامقة دم مك" ه فؽتاب"شبقتا"بّغ أن تلفقػ ف

. 156، 132: أباضقؾ وأشّمر: يـظر. افؾغة افعربقة افػصحك، وأكف ـتاب مؼصقد ظذ خالف ما رأت



 

 

. () اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماٟمحٓم٤مط ًمٚمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك وإٟمام هل اُمتداد ًمٚمٝمج٤مت

اًمٕمرسمٞم٦م اعمحٙمٞم٦م ذم " ذم يمت٤مسمف "ؾمٚمدن وعمقر"وهن٩م ُمٜمٝمجٝمام أيًْم٤م اإلٟمجٚمٞمزي 

ظمذ يقهؿ أر، وـأن اًمٗمّمحك ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مر إُمّٞم٦م ذم ُمص، وم٤مّدقمك م1901 قم٤مم "ُمٍم

ن ُمٕم٤مروتٝمؿ إلىمرار اًمٕم٤مُمٞم٦م ؾمتٕمروٝمؿ خلٓمر أيمؼم ُمـ اخلٓمر اًمذي أريلم بـاعمص

ًمٖم٦م وؾمت١مدي إمم دظمقل يتح٤مؿمقٟمف، وهق اٟم٘مراض ًمٖم٦م احلدي٨م وًمٖم٦م إدب ُمًٕم٤م، 

حيٛمٚمٝمؿ قمغم ىمٌقل ل وذًمؽ ،أضمٜمٌٞم٦م حمٚمٝمام ٟمتٞمج٦م ًمزي٤مدة آشمّم٤مل سم٤مُٕمؿ إوروسمٞم٦م

ورأى أن اًمتٕمٚمٞمؿ . رريــّريـ وأظمّػ اًمضـاًمٕم٤مُمّٞم٦م ًمٖم٦م ًمٚمٙمت٤مسم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م أهقن اًمش

ر اًم٘مراءة ـعمدة ؾمٜمتلم ؾمٞمٙمقن يم٤مومًٞم٤م ًمٜمش (ري٦مـاًمٕم٤مُمّٞم٦م اعمص)اإلضم٤ٌمري سم٤مًمٚمٖم٦م اًم٘مقُمٞم٦م 

. ()واًمٙمت٤مسم٦م هب٤م ذم اًمٌالد

واٟمتنمت ُم١مًمٗم٤مت اعمًتنمىملم ذم اًمٕم٤مُمّٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة وُم٤م سمٕمده٤م، 

: ()ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم

 .م1901اًمدًمٞمؾ عمتٕمّٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًمدارضم٦م ذم اعمٖمرب واعمٛمٚمٙم٦م اًمتقٟمًٞم٦م، ُمِمقيؾ،  

: م، وقمٜمقاهن٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م1904ري٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، ومًؽ، ـىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اعمص 

 .(أضمروُمٞم٦م ُمٍمي ُمٙمتقسم٦م سمّٚم٤ًمن اعمٍمي وُمٕمٝم٤م أُمًٚم٦م)

 .م1906اعم٘متْم٥م ذم قمرسمٞم٦م ُمٍم، ومٞمٚمقت وسم٤مول،  

 .م1911ًمٖم٦م سمػموت اًمٕم٤مُمٞم٦م، أُم٤مٟمقيؾ ُم٤مشمًقن،  

                           
. 25، 24:  تاريخ افدظقة إػ افعامقة:يـظر ()

. 30-25ص ص :تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()

 افعربقة ادؾؽل، ادطبعة إمرية، ، ظقسك اشؽـدر ادعؾقف، جمؾة جمؿع افؾغة"افؾفجة افعربقة افعامقة": يـظر ()

. 368-1/364: م1934/هـ1353افؼاهرة 



 

 

 .م1912هلج٦م سمٖمداد اًمٕم٤مُمٞم٦م، ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن،  

 .م1918ًمٖم٦م ُمرايمش اًمٕم٤مُمّٞم٦م وىمقاقمده٤م، اسمـ ؾمٛمٞمؾ،  

 .م1924قم٤مُمٞم٦م دُمِمؼ، سمرهمِمؽماه،  

 .م1925قمرسمٞم٦م ُمرايمش، ًمقيس ُمرؾمػم،  

ويم٤من ُمـ أظمٓمر وأسمرز ُمـ محؾ ًمقاء اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اإلٟمجٚمٞمزي 

سمٜم٤مدي إزسمٙمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ًمف  ةم ذم حم٤مرض1892، طمٞم٨م ٟم٤مدى سمداي٦م قم٤مم "وًمٞمؿ وًمٙمقيمس"

ؾمٌٞمؾ اًمت٘مدم وـمريؼ اًمٜمٝمْم٦م واًمتٓمقر، - يمام يرى-ٕهن٤م سم٤مخت٤مذ اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م طمدي٨م ويمت٤مسم٦م 

ومٚماّم مل جيد  .()(اًمٕم٤مُمٞم٦م)وشمٔم٤مهر سمٛمٕم٤مروتف اخت٤مذ ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م ذم وضمقد ًمٖم٦م اإلٟم٤ًمن احلٞم٦م 

ًٓ ورواضًم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  طم٤مول إصم٤مرهت٤م ُمرة أظمرى قم٤مم ،ًمدقمقشمف قمغم هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م إىم٤ٌم

ؾمقرّي٦م وُمٍم وؿمامل أومري٘مٞم٦م "م ُمٖمٚمًٗم٤م إي٤مه٤م سمٓم٤مسمع اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م ذم رؾم٤مًمتف 1926

 ذم حم٤موًم٦م سحي٦م إلصم٤مرة اًمٕمّمٌٞم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م هلذه اًمٚمٖم٤مت ،"وُم٤مًمٓم٦م شمتٙمٚمؿ اًمٌقٟمٞم٦م ٓ اًمٕمرسمٞم٦م

ود اًمٕمرسمٞم٦م  (ًمٖم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمٚمٗمتح اإلؾمالُمل ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م)اًمتل يدقمل أن أصٚمٝم٤م اًمٌقٟمٞم٦م 

أن يتؿ شمٕمٛمٞمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ  (اًمٌقٟمٞم٦م إصؾ)واىمؽمح ًمٙمل يٗمًح اعمج٤مل ًمٚمٖم٦م اعمٍمي٦م  .اًمٗمّمحك

ريلم ُمـ اًمًخرة اًمث٘مٞمٚم٦م اًمتل ـر ؾمٜمقات، رأى أهن٤م يم٤مومٞم٦م ويمٗمٞمٚم٦م سمتخٚمٞمص اعمصـهب٤م قمش

. ()يٕم٤مٟمقهن٤م ُمـ ضمّراء اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك

 ذم دقمقشمف هذه اجل٤مٟم٥م اًمديٜمل ُمع اؾمتخداُمف ًمإلىمٚمٞمٛمٞم٦م "وًمٙمقيمس"يمام اؾمتخدم 

 -حم٤موًم٦م ُمٜمف ًمٚمت٠مصمػم قمغم اًمٜم٤مس سمام ي٘مدؾمقٟمف ويديٜمقن سمف-  وم٘م٤ممواًم٘مقُمٞم٦م ًمٚمؽموي٩م ًمدقمقشمف

                           
. 34-32:ص : تاريخ افدظقة إػ افعامقة ()

. 42-38 :ص: يـظر افسابؼ ()



 

 

رات إًمقف، وأظمذت اًمٙمٜم٤مئس ـ ُمٜمف قمشتري٦م، وـُمٌعـ اإلٟمجٞمؾ إمم اًمٕم٤مُمّٞم٦م اعمصةشمرضمؿب

 . () دون صمٛمـ قمغم إىم٤ٌمط اعمّمـريلم وهمػمهؿواعم١مؾم٤ًمت اعمًٞمحٞم٦م شمقزقمٝم٤م

 وم٠مًمػ يمت٤مسًم٤م ،وىم٤مم أيًْم٤م سمٕمدة حم٤موٓت إلدظم٤مل اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ٟمامذج قمٚمٛمٞم٦م وأدسمٞم٦م

. () وشمرضمؿ إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ىمٓمًٕم٤م ُمـ رواي٤مت ؿمٙمًٌػم"إيمؾ واإليامن"سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م سمٕمٜمقان 

ويْم٤مف إمم هذه اًمٙمت٥م وأُمث٤مهل٤م اًمٙمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م ضمقاٟم٥م 

إُمث٤مل واحلٙم٤مي٤مت اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مّمص وٟمحقه٤م، ٕضمؾ إؿم٤مقمتٝم٤م سملم خمتٚمػ ـمٌ٘م٤مت 

، صمؿ ٕضمؾ اًم٘مقل اعمتقؾمٓم٦م وإّوًمٞم٦ماعمجتٛمع، وظم٤مص٦م أصح٤مب اعمًتقي٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 ًمٚمٕم٤مُمٞم٦م ُمـ أداب سمٕمض اعمًتنمىملمسم٠من هلذه اًمٚمٖم٦م آداهب٤م اًمتل شمٙمت٥م هب٤م، يمام شمرضمؿ 

 ؾمٕمًٞم٤م إمم اإلىمٜم٤مع سم٠مهن٤م ًمٖم٦م حتٛمؾ ُم٘مقُم٤مت إدب واًمٗمٙمر يمام حتٛمٚمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمٖمرسمٞم٦م

. ()اًمٗمّمحك

 حم٤موٓت ذم شمٕمّٚمؿ  ىمٌؾ اطمتالل اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦مرىملمـوًم٘مد يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًتش

اجل٤مُمٕم٤مت اًمروؾمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م،  برىمٞم٦مـاًمٕم٤مُمّٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ذم أىم٤ًمم اًمٚمٖم٤مت اًمش

، ًمٙمٜمٝمؿ ()ومٙمتٌقا وأًّمٗمقا ذم ذًمؽ يمثػًما ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ٕهمراض قمٚمٛمٞم٦م ودم٤مري٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م

                           
. 72: م،ص1982/هـ1402، هتامة، جدة،  ظطار ظبدافغػقر ؿضايا ومشؽالت فغقية، أمحد: افسابؼ:يـظر ()

. 67، 55:  تاريخ افدظقة إػ افعامقة:يـظر ()

: ، ص(ت. د)، أكقر اجلـدي، دار افؽتاب افؾبـاين، بروت،  افػصحك فغة افؼرآن:74-43 :ص :  افسابؼ:يـظر ()
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 افعربقة ادؾؽل، ادطبعة إمرية، افؼاهرة افؾفجة افعربقة افعامقة، ظقسك اشؽـدر ادعؾقف، جمؾة جمؿع افؾغة: يـظر ()

. 371-3/357: م1936/هـ1355



 

 

اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م أظمذوا يقفمٗمقن شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت وأُمث٤مهل٤م ذم اًمدقمقة إمم اخت٤مذ اطمتالل سمٕمد 

ًٓ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك اًمتل يٜمٓمؼ هب٤م مجٞمع اًمٕمرب . ()هذه اًمٕم٤مُمٞم٤مت ًمٖم٤مٍت سمد

رىملم اًمتل يم٤من اعمحتؾ يٗمًح هل٤م اعمج٤مل ذم ـويْم٤مف إمم ضمٝمقد ه١مٓء اعمًتش

ًمدول دُمف اعمدارس واعم١مؾم٤ًمت اًمت٤مسمٕم٦م ل ُم٤م يم٤مٟم٧م شمؼ،أوؾم٤مط اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

ًمٚمدقم٤مة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ُم٤ًمقمدة ودقمؿ ُمـ  اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، ذم (اعمحتٚم٦م وهمػم اعمحتٚم٦م)اًمٖمرسمٞم٦م 

ُمـ اًمٕمرب أٟمٗمًٝمؿ، وُمـ أؿمٝمر هذه اعمدارس واعم١مؾم٤ًمت ذم سمداي٤مت اًمدقمقة إمم 

ان، واجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم سمػموت، وٓ ناًمٕم٤مُمٞم٦م اعمدارس اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٤مت سمٚم٥م

أدّل قمغم ذًمؽ ُمـ أّن يمثػًما ُمـ دقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمٕمرب هؿ ممـ درؾمقا ذم هذه 

. ()اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ودّرؾمقا ومٞمٝم٤م

- وظم٤مص٦م ًمٌٜم٤من - يمام اؾمتٖمؾ اعمحتؾ آظمتالف سملم اًمٓمقائػ ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م 

ًٓ ُمـ  وم٠مذيم٤مه وؿمجٕمف واؾمتٕم٤من سمف قمغم إؿم٤مقم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل يٜمٓمؼ هب٤م أومراد يمؾ ـم٤مئٗم٦م سمد

. ()اًمٗمّمحك اجل٤مُمٕم٦م

رىملم وأُمث٤مهلؿ ُمـ اًمٖمرسمٞملم إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م اىمؽماهن٤م ـواعمالطمظ ذم دقمقات اعمًتش

إمم دوًُم٤م سم٤مًمدقمقة إمم اًمٙمت٤مسم٦م هب٤م أو سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م، وهل اًمٖم٤مي٦م اًمتل هيدومقن ُمـ ظمالهل٤م 

ه٤م، ٕن اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك ُمٝمام سمٕمد اًمٜم٤مس قمـ ٟمٓم٘مٝم٤م ٟمٓمً٘م٤م ئإوٕم٤مف اًمٗمّمحك وإًمٖم٤م

  إقم٤مدة ومٞمًٕمقن ذمهي٤م ُم٤م داُم٧م ُمٙمتقسم٦م شم٘مرأ: مل شمٕمدم أن يٕمقد أصح٤مهب٤م إل،صحٞمًح٤م

                           
، مرـز افبحقث بؽؾقة أداب، جامعة ادؾؽ شعقد، افػصحك وكظرية افػؽر افعامل، مرزوق بـ تـباك: يـظر ()

. 54: م ،ص1986/ هـ1407

. 225، 224، 108: افتبشر وآشتعّمر دم افبالد افعربقة: يـظر ()

. 295:  افػصحك فغة افؼرآن:97:  فغتـا واحلقاة:185، 164: حارض افؾغة دم افشام: يـظر ()



 

 

.  ُمـ ضمديداإسمرازه

جفقد أبـاء افػصحك دم افدظقة إػ افعامقة - 2-أ

 إمم اخت٤مذ اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م طمدي٨م ويمت٤مسم٦م اعمًتنمىملمًم٘مٞم٧م دقمقة 

ًٓ قمٜمد سمٕمض أسمٜم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا يٛمًٙمقن سمزُم٤مم  ًٓ ُمـ اًمٗمّمحك صدى وىمٌق سمد

اعم٤ٌمدرة، يدقمقن هل٤م سمٜمل ىمقُمٝمؿ، ُمرهّمٌلم وُمدًمٚملم قمغم صدق أىمقال ه١مٓء اًمٖمرسمٞملم، 

ًٓ ُمـ اًمٗمّمحك  وُم١ميمديـ أهن٤م ًمٖم٦م اخلٓم٤مب اًمٞمقُمل اًمتل يٜمٌٖمل أن شمًقد ويٙمت٥م هب٤م سمد

. اًمتل ُهجرت وُٟمًٞم٧م، ومل يٕمد يٕمرومٝم٤م ذم اعمجتٛمع إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ممـ شمٕمٚمٛمٝم٤م

وص٤مطم٥م اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمدقمقة إمم آداهب٤م اعمٙمتقسم٦م هب٤م، ًمتٙمقن ؾمٌٞماًل ُمـ 

ص٤محل٦م ًمٚمحٞم٤مة، هل٤م شمٕمٌػمه٤م وأدهب٤م اخل٤مص قمغم أهن٤م ًمٖم٦م ؾمٌؾ إىمراره٤م وشمثٌٞمتٝم٤م، ودًمٞماًل 

. هب٤م يمام هق ؿم٠من اًمٗمّمحك

وىمد شمريمزت واؿمتٝمرت اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم إوؾم٤مط اًمٕمرسمٞم٦م أيمثر ُم٤م 

اؿمتٝمرت ذم ُمٍم وًمٌٜم٤من، ويم٤من دقم٤مهت٤م ذم هذيـ اًمٌٚمديـ هؿ اعمؼمزون قمغم اًم٤ًمطم٦م، 

: ()وُمـ أسمرز ُمـ ٟم٤مس اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م سمقوقح

 إمم اًمتحرر ُمـ رقِّ اًمٚمٖم٦م  ذم سمٕمض ُم٤م يمت٥مدقم٤م أهؾ سمالدهوىمد  ،اؾمٙمٜمدر اعمٕمٚمقف 

اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل اؾمتٜمزوم٧م أوىم٤مهتؿ وىمقى قم٘مقهلؿ اًمثٛمٞمٜم٦م، وأصٌح٧م شم١مظمرهؿ قمـ اجلري 

ذم ُمْمامر اًمتٛمّدن وطم٤مضمًزا يّمّدهؿ قمـ اًمٜمج٤مح، وسملّم أن اًمٕم٤مُمّٞم٦م هل اًمٚمٖم٦م اًمتل يٜمٌٖمل 

                           
اؿتكت ظذ ذـر افبعض دون احلك ٕن ذفؽ مما يشّؼ وفقس مؼصقًدا دم ذاتف، وادراد ذـر بعض ما ُبذل مـ  ()

. ومـاسهتا إػ افعامقة أجؾ افدظقة 



 

 

اظمتالف ًمٖم٦م - ذم ٟمٔمره- أن ُيّم٤مر إًمٞمٝم٤م ويٙمت٥م هب٤م، ٕن أهؿ أؾم٤ٌمب شم٠مظمر اًمٕمرب 

احلدي٨م قمـ ًمٖم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، وأن هذا مم٤م ٓ يٛمٙمـ إزاًمتف إٓ سم٤مٓىمتّم٤مر قمغم ًمٖم٦م واطمدة 

ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤مُمّٞم٦م، ٕهن٤م ؾمتٙمقن أؾمٝمؾ قمغم ؾم٤مئر اعمتٙمٚمٛملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م قمغم اظمتالف 

 .()ًمٖم٤مهتؿ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك

أن أطمد أؾم٤ٌمب اٟمحٓم٤مط اًمٕمرب اعمًٚمٛملم ويم٤من يرى  ،مجٞمؾ صدىمل اًمزه٤موي 

يمت٤مسمتٝمؿ سمٚمٖم٦م همػم اًمٚمٖم٦م اًمتل حيٙمقهن٤م، ودقم٤م إمم ُمٕم٤مجل٦م ذًمؽ سمتٌٜمل اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م طمدي٨م 

 .()ويمت٤مسم٦م، يمام دقم٤م اًمِمٕمراء إمم اًمٜمٔمؿ قمغم إوزان اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمدارضم٦م قمغم أًمًٜم٦م اًمٕمقام

 اًمتل يم٤من "اجلريدة"م ذم صحٞمٗم٦م 1913يمت٥م ذم قم٤مم ىمد أمحد ًمٓمٗمل اًمًٞمد، و 

سم٤مؾمتٕمامل اعمٗمردات اًمٕمرسمٞم٦م  يٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اًمٙمّت٤مب اًمٕمرب ،يرأس حتريره٤م ؾمٌع ُم٘م٤مٓت

، ُمع اؾمتثٜم٤مء ُم٤م اعمقضمقدة ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م سمٕمد رّد ُم٤م شمِمّقه ُمٜمٝم٤م إمم أصٚمف اًمٕمريب

 ُمٌّٞمٜم٤ًم أن هذه اًمٓمري٘م٦م هل أىمرب ـمرق اًمتقومٞمؼ واًمّمٚمح سملم اًمٕم٤مُمٞم٦م ،()ه٤ماسمتذل ُمـ

اوٓمررٟم٤م إمم ختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ "واًمٗمّمحك، ٕٟمٜم٤م إذا اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م اعمٗمردات اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م 

 . ()"اًمْمٕمػ، وضمٕمٚمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م يت٤مسمٕمقن اًمٙمّت٤مب ذم يمت٤مسم٤مهتؿ

                           
. 116، 115: ، تاريخ افدظقة إػ افعامقة363، 2/362: آجتاهات افقضـقة دم إدب ادعاس: ُيـظر ()

ن، ؾؼف افؾغة افعربقة، ـاصد افزيدي:196: افػصحك فغة افؼرآن: يـظر () ، دار افػرؿان فؾـؼ وافتقزيع، ظّما

. 410، 409: هـ،ص1425

.   وما بعدها79:  افؾغة افعربقة بغ محاهتا وخصقمفا: وما بعدها124: تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()

. 81: افؾغة افعربقة بغ محاهتا وخصقمفا ()



 

 

ًمٙمٜمٝم٤م سحي٦م - يمام هق فم٤مهره٤م- وهل دقمقة مل شمٙمـ سحي٦م ذم إىمّم٤مء اًمٗمّمحك     

، ويٛمٙمـ ()ة وإسمرازه٤م، وإن يم٤من ذًمؽ سم٘مّمد ظمدُم٦م اًمٗمّمحك وإطمٞم٤مئٝم٤ميذم شمٌٜمل اًمٕم٤مم

 أيمثر -سمحٞم٨م شمٙمقن حم٤ميمٞم٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٓمؼ- أن شمٕمّد دقمقشمف إمم شمٓمقير اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 ،ووقطًم٤م وساطم٦م، طمٞم٨م اىمؽمح أن شمٙمت٥م اًمٙمٚمامت يمام شمٜمٓمؼ سمحريم٤مهت٤م وؾمٙمٜم٤مهت٤م

= حمٛمد)، و(و٤مراسم٤م= رضب)، و(ـم٤مه٤م= ـمف)سمتحقيؾ احلريم٤مت إمم طمروف، يمام ذم 

 .( )(ُمقطم٤م مم٤مدون

 سمٌػموت قم٤مم "درس وُمٓم٤مًمٕم٦م" يمت٤مسًم٤م قمٜمقاٟمف وىمد ٟمِمـر: اخلقري ُم٤مرون همّمـ- 

 قمـ ومٜم٤مء اًمٚمٖم٦م "اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م- طمٞم٤مة اًمٚمٖم٦م وُمقهت٤م" شمٙمٚمؿ ذم ُم٘م٤مٍل ُمٜمف سمٕمٜمقان ،م1924

اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك وزواهل٤م يمام هق طم٤مل مجٞمع اًمٚمٖم٤مت، ُمٜم٤مدًي٤م سم٢مطمالل اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م 

إن آٓوًم٤م ُمـ "ُمٙم٤مهن٤م: ٕهن٤م شمًتجٞم٥م ًمدواقمل احلٞم٤مة واحلْم٤مرة وآُم٤مل اًمِمٕم٥م، طمٞم٨م 

اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم يتْمقرون ضمققًم٤م إمم آداب راىمٞم٦م ىمري٦ٌم اعمٜم٤مل قمذسم٦م اًمٚمٗمظ ُمٙمتقسم٦م سمٚمٖمتٝمؿ، 

شمٌ٘مك اًمٗمّمحك سمٕمد  ورأى أن ."روط ٓ دمتٛمع إٓ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦مـومجٞمع هذه اًمش

صمؿ زاد ُمْمٛمقن . ذًمؽ ًمٖم٦م صم٤مٟمقي٦م شم٤ًمقمد قمغم ؾمٝمقًم٦م اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء

                           
مقة اوؿد ذهب إبراهقؿ مدـقر إػ تزئة أمحد فطػل افسقد مـ افدظقة إػ افعامقة، وأكف ـان يؼصد هتذيب افع ()

وتصػقتفا وتؼريبفا مـ افػصحك، إضاؾة إػ ختؾقص افػصحك مـ افتعؼقد وافسـقب وادحسـات افبديعقة 

. 101:  ؾؽرة افتـقير:يـظر. ادتؽؾػة وافصقر افبقاكقة افعؼقؿة

. 221 ،220:تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()



 

 

 طمٞم٤مة اًمٚمٖم٦م وُمقهت٤م "م حيٛمؾ اًمٕمٜمقان ذاشمف 1925ُم٘م٤مًمتف هذه وأصدره٤م ذم يمت٤مب قم٤مم 

. ()"اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م

وىمد ًم٘مل ذم دقمقشمف إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م يمؾ شمِمجٞمع وُم٤ًمقمدة ُمـ اعمحتؾ وأقمقاٟمف، 

 يمتٓمٌٞمؼ قمٛمكم عم٤م يدقمق إًمٞمف، واؾمتٛمر "ذم ُمتٚمق هٚمٙمت٤مب"ؾمامه أوأًّمػ يمت٤مسًم٤م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م 

يدقمق إمم ٟمنم اجلرائد واعمجالت اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم أوؾم٤مط اًمٜم٤مس، ويمت٤مسم٦م اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم 

ًٓ ُمـ اًمٗمّمحك . ()واًمٗمٜمقن سم٤مًمٕم٤مُمّٞم٦م ًمتٕمزيز اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م واخت٤مذه٤م ًمٖم٦م ُمٙمتقسم٦م سمد

ر ُمرطمٚم٦م أقمٛمؼ ُمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م سمٕمد أن شمقمم ـودظمٚم٧م اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ُمص

وٛمـ إـم٤مر يمكّم يدقمق ومٞمف - ؾمالُم٦م ُمقؾمك اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م سمٍماطم٦م ُم٤ٌمذة وضمرأة يمٌػمة 

وىمد طم٤مول أن يٛمٝمد عم٤م يدقمق إًمٞمف سمدقمقة ُمـ ؾمٌ٘مف - إمم اًمتقضمف إمم احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م 

شم٤ٌمع آراء آ أرى أن هنْمتٜم٤م شم٘مقم إٓ ب- سمٕمد اظمتامر اًمرأي- وًمٙمٜمل أن ": سم٘مقًمف

ىم٤مؾمؿ أُملم وًمٓمٗمل اًمًٞمد واًمًػم ويٚمٙمقيمس سم٤مخت٤مذ اًمٚمٖم٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، أو إجي٤مد ُم٤م 

ر هذه اًمٚمٖم٦م ومتّمٓمٌغ سم٠مًمقان ـيِمٌف اًمتًقي٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك، سمحٞم٨م شمتٛمّص 

وًم٧ًم أؿمّؽ أن اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م شمٗمْمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك، وىمد شم١مدي أهمراوٜم٤م .. سمالدٟم٤م 

. ()"إدسمٞم٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م

                           
. 89: افؾغة افعربقة بغ محاهتا وخصقمفا ()

، رياض ؿاشؿ، (اجلزء افثاين- فبـان ) اجتاهات افبحث افؾغقي احلديث دم افعامل افعريب: 89: افسابؼ: يـظر ()

، أمحد ظبدافغػقر ظطار، افزحػ ظذ فغة افؼرآن: 413، 389، 2/388: م1982ممشسة كقؾؾ، بروت،

. 71: م،ص1965/هـ1385، (ت.د)، (ن.د)

. 120: تاريخ افدظقة إػ افعامقة ()



 

 

وًمٙمـ ٟمٙمٌتٜم٤م ": ري وم٘م٤ملـصمؿ سح سم٠من شمٙمقن اًمٕم٤مُمٞم٦م هل ًمٖم٦م إدب اعمص

ري وٓ شمٜمٝمض سمف، ٕن إدب هق ـاحل٘مٞم٘مٞم٦م هل أن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ ختدم إدب اعمص

جمٝمقد إُم٦م وصمٛمرة ذيم٤مئٝم٤م واسمـ شمرسمٞمتٝم٤م ووًمٞمد سمٞمئتٝم٤م، ومٝمق ٓ يزيمق إٓ إذا يم٤مٟم٧م أداشمف 

 ٓ ،ري احلدي٨مـ ودقم٤م إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مٕؾمٚمقب اعمص،()"ًمٖم٦م هذه اًمٌٞمئ٦م اًمتل ٟم٧ٌم ومٞمٝم٤م

د ،سم٠مؾمٚمقب اًمٕمرب اًم٘مديؿ  ُمـ يٙمت٥م ًمٚمِمٕم٥م سمٚمٖم٦م اًمِمٕم٥م " وضمٕمؾ إدي٥م اعمجدِّ

 .()"اعمًتٓم٤مقم٦م

ومل ي٠مل ؾمالُم٦م ُمقؾمك ضمٝمًدا ذم اًمٜمٞمؾ ُمـ اًمٗمّمحك وىمقاقمده٤م ذم ؾمٌٞمؾ اخت٤مذ 

، طمتك سمٚمٖم٧م سمف اجلرأة إمم اًم٘مقل سم٠من هم٤مي٦م ()اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م واًمدقمقة إمم يمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م

اًمٕم٤مُمٞم٦م، وهق اًمذي مل بيّمٚمح هلذا اًمٕمٍم إذا ضمٕمؾ  (اًم٘مرآن اًمٙمريؿ)اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من 

٤م ُمـ يمت٤مسم٤مشمف سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل يدقمق هل٤م . ()يٙمت٥م أيًّ

واىمتٗمك ًمقيس قمقض أصمر أؾمت٤مذه ؾمالُم٦م ُمقؾمك ومدقم٤م إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، وٟم٤مدى  

أن آقمؽماف سم٤مًمٚمٖم٦م اعمٍمي٦م ٓ "سم٤مٕدب اًمٕم٤مُمل وحتٓمٞمؿ ىمٞمقد اًمِمٕمر اجل٤مهكم، وذيمر 

يتٌٕمف سم٤مًميورة ُمقت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذا اطمت٤مط اًمٜم٤مس ًمذًمؽ، ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ 

                           
. 119: افسابؼ ()

. 148: افسابؼ ()

: آجتاهات افقضـقة  وما بعدها108: فغتـا واحلقاة: ، يـظر"افبالؽة افعكية وافؾغة افعربقة"وخاصة دم ـتابف  ()

.  وما بعدها2/221: دم إدب ادعاس

. 62: افزحػ ظذ فغة افؼرآن: يـظر ()



 

 

٤ًٌم إمم ضمٜم٥م زاد قمغم ذًمؽ ومٕمّرض سم٤مًمدقمقة إمم شمرمج٦م اًم٘مرآن  صمؿ .()"ىمٞم٤مم إدسملم ضمٜم

. ()ذه اًمٕم٤مُمٞم٦مسمف

، ي اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م واًمٙمت٤مسم٦م هب٤منّ  دور وم٤مقمؾ ذم شم٥م ًمًٕمٞمد قم٘مؾ ذم ًمٌٜم٤منيم٤منو 

 قم٤مم ()"ضمّٚمٜم٤مر" ُم٘مدُم٦م ًمديقان ؿمٕمر اؾمٛمف ، سمٚمٌٜم٤من"زطمٚم٦م"يمت٥م سمٕم٤مُمّٞم٦م سمٚمدشمف وم٘مد 

، ويمتٌف سم٤مًمٕم٤مُمّٞم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م "ي٤مرا ؿمٕمر"م، صمؿ أصدر ديقان ؿمٕمر ًمف سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ؾماّمه 1951

 طمروف إسمجدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م  هب٤م ىم٤مسمؾ، طمروًم٤م36سمٕمد أن اسمتدع أسمجدي٦م ضمديدة هل٤م ىمقاُمٝم٤م 

 .()ريــاًمثامٟمٞم٦م واًمٕمش

ن شمٙمقن ًمٖمتٜم٤م احلديث٦م هل اًمٚمٖم٦م اًمتل أوُمثٚمف يقؾمػ اخل٤مل، اًمذي ٟم٤مدى ب 

 .()ٟمتٙمٚمٛمٝم٤م وهب٤م جي٥م أن ُيٙمت٥م اًمٜمثر واًمِمٕمر

 ويٕمد أٟمٞمس ومرحي٦م ُمـ أسمرز ُمـ ٟمٔمروا ًمٚمٕم٤مُمٞم٦م ذم يمت٤مسم٤مشمف وحم٤مرضاشمف اجل٤مُمٕمٞم٦م 

، ومٜم٤مدى سم٠من شمٙمقن اًمٚمٖم٦م هل ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ، ٓ اًمٗمّمحك ()دقمقًة وومٙمًرا

وٟمٗمك قمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م آٟمحٓم٤مط اًمٚمٖمقي سم٠من . ()اًمٕم٤مضمزة قمـ اًمتٕمٌػم قمـ احلٞم٤مة اجلديدة

                           
. 118: أباضقؾ وأشّمر ()

. 117: افسابؼ ()

. فؾزّجال افؾبـاين مقشال ضراد ()

، 81:  افزحػ ظذ فغة افؼرآن:411-2/407: (فبـان)  دم افعامل افعريباجتاهات افبحث افؾغقي احلديث: يـظر ()

. 47، 46:  افغزو افػؽري دم افعامل افعريب:82

. 48: افغزو افػؽري دم افعامل افعريب: يـظر ()

م، 1955 "حمارضات دم افؾفجات وأشؾقب دراشتفا" وم:1955رةـّكحق ظربقة مقس :ومـ أبرزها ()

. م1973 "كظريات دم افؾغة"و

. 28: كحق ظربقة مقرّسة: يـظر ()



 

 

ا يتٌع شمٓمقر احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ، وًمٖم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م ()ضمٕمٚمٝم٤م متثؾ شمٓمقًرا وٟمٛمقًّ

ويم٤من ُمـ أؿمّد . ()هل٤م سومٝم٤م وٟمحقه٤م اًمذي خيتٚمػ قمـ سف اًمٗمّمحك وٟمحقه٤م

 .()اًمّداقملم إمم يمت٤مسم٦م اًمٗمٙمر وإدب سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ؾمٕمًٞم٤م ٟمحق إىمراره٤م ًمٖم٦م ُمٕمؽموًم٤م هب٤م

 عمدة شمزيد قمغم  اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمّٞم٦م وآداهب٤م اجلٝمقد اًمتل سمذًم٧م ذمؾمٝمٛم٧مأو

 ذم سمروز اًمدقمقة إمم أداب اًم٘مقُمٞم٦م ُمٙمتقسم٦م سمٚمٝمج٤مهت٤م اعمحٚمٞم٦م، ٟمّمػ ىمرن ُمـ اًمزُم٤من

. ()ذم إـم٤مر يٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك وآداهب٤م وجيٕمؾ ُمٜمٝم٤م آداسًم٤م ىمقُمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م

- ريـ اعمٞمالديـوظم٤مص٦م ذم اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م إومم ُمـ اًم٘مرن اًمٕمش- يمام فمٝمر 

 داقمٞم٦ًم  إُم٤ماًمٕمديد ُمـ اًمّمحػ واعمجالت واًم٘مّمص واعمنطمٞم٤مت اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م،

. ()هل٤م سُمٖمٞم٦م دومع اًمٜم٤مس قمغم شم٘مٌٚمٝم٤م، أو ُمت٠مصمرة ُمًتجٞم٦ٌم ًمٚمدقمقة إمم اًمٙمت٤مسم٦م هب٤م

- وأسمرزه٤م اعم٘متٓمػ واهلالل-اًمٕمرسمٞم٦م وؾمّجٚم٧م سمٕمض اًمّمحػ واعمجالت 

 وأسمداي٤مت هذه اًمدقمقة ، وُمقاىمػ إدسم٤مء واًمٙمّت٤مب اًمٕمرب ُمٜمٝم٤م، ُم٤م سملم ُم١ميٍد داٍع هل٤م، 

. ()ُمٕم٤مرض ُمداومع قمـ اًمٗمّمحك وسمٞم٤مهن٤م

: افدظقة إػ دراشة افؾفجات وآداهبا- 1-ب

                           
. 29: افسابؼ ()

. 109: كظريات دم افؾغة: ، ويـظر117، 116: افسابؼ ()

. 189، 188: و ظربقة مقرّسةحن ()

.  وما بعدها2/148: آجتاهات افقضـقة دم إدب ادعاس: يـظر ()

، افػصحك فغة 65:  افزحػ ظذ فغة افؼرآن: وما بعدها297، 258، 257: تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()

 بغ أمحد فطػل افسقد وشالمة مقشك، ظصؿت كّصار، دار افقؾاء فؾطباظة وافـشـر،  ؾؽرة افتـقير:127: افؼرآن

. 88: م، ص2000اإلشؽـدرية، 

.  وما بعدها227:  افؾغة افعربقة بغ محاهتا وخصقمفا: وما بعدها94: تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()



 

 

ضمٕمؾ قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت ومرقًم٤م ُمـ ومروع دراؾم٤مشمف اًمٚمٖمقي٦م، 

وم٤ميمت٧ًٌم سمذًمؽ سمٕمًدا قمٚمٛمًٞم٤م، رأى ومٞمف سمٕمض دقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م ـمريً٘م٤م ُمـ ـمرق إىمراره٤م 

وشمثٌٞمتٝم٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، واٟمت٘مٚم٧م سمذًمؽ اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م إمم ُمرطمٚم٦م ضمديدة 

أقمٛمؼ ُمـ ذي ىمٌؾ، شمِمٛمؾ اًمدقمقة إمم دراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م، عمٕمروم٦م ىمقاقمده٤م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل 

سمؾ شمًػم قمٚمٞمٝم٤م، وومؼ ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ًمٖم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م يمام هل اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك،  

 ٕهن٤م هل ُم٤م ، اًمٚمٖم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ُيّم٤مر إًمٞمٝم٤م أٟمٞمس ومرحي٦مضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م

يتٙمٚمٛمف اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وشمٌ٘مك اًمٗمّمحك ًمٖم٦م يمالؾمٞمٙمٞم٦م ىمديٛم٦م هل٤م أوصمؼ اًمّمٚم٦م 

 ذم ٟمٔمر قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ؾمقاء، (اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م) ومه٤م .()سمت٤مريخ اًمِمٕم٥م وشم٤مريخ ًمٖمتف

ٕن ىمْمٞم٦م ومّمٞمح وهمػم ومّمٞمح ٓ شمدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، سمؾ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م أهن٤م "

وٓ حيؼ ًمٜم٤م ُمثاًل أن ٟمزقمؿ أن ًمٖم٦م اًم٘مرن اًمراسمع أومْمؾ ... ُم٠ًمًم٦م شم٤مرخيٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م سمحت٦م

ُمـ ًمٖم٦م اًم٘مرن اًمث٤مين  أو اًم٤ًمدس، وًمٖم٦م اًمٙمت٤مب إمحر أطمًـ ُمـ ًمٖم٦م اًمٙمت٤مب 

احلٛمزاوي سمؾ هل قمٜمد  .()"إزرق، ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜم٤مس وُم٤م يٙمتٌف اًمٜم٤مس هق اًمّمحٞمح

 ُمٜمٓمقىم٦م شم١مدي وفمٞمٗمتٝم٤م آضمتامقمٞم٦م وحت٘مؼ اًمتقاصؾ سملم اعمتٙمٚمؿ  ًمٖم٦م ٕهن٤م:ومّمٞمح٦م

، وٓ ُمًّقغ ًمتٗمْمٞمؾ "اًمٕمرسمٞم٦م"واعمًتٛمع سمّمح٦م وووقح وضمقدة وسمٞم٤من، يمام ذم 

 .()ومّمحك ىمديٛم٦م قمغم ومّمحك ضمديدة

                           
كظريات دم " و:76، 75، 72 :م، ص1955 أكقس ؾرحية، دار افثؼاؾة، بروت، رة،ـكحق ظربقة مقس: يـظر ()

. 51، "افؾغة

. 52، 51، 47: "كظريات دم افؾغة" ويـظر :77، 76: كحق ظربقة مقرسة ()

، مـشقرات ادعفد افؼقمل فعؾقم افسبقة، ، حمؿد رصاد احلؿزاوي(افػصاحة ؾصاحات)يـظر افعربقة واحلداثة  ()

. 108، 29، 28، 14 : ص،م1982تقكس، 



 

 

همػمهؿ ُمـ - ُمع دقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م- واؾمتقى ذم ىمٌقل اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمج٤مت 

ًٓ ٓ يتٕم٤مرض  أهؾ اًمٚمٖم٦م قمغم اظمتالف ذم اعم٘مّمد واهلدف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رآه٤م أُمًرا ُم٘مٌق

ُمع ُم٤م ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن ُمـ ىمداؾم٦م وُمٜمزًم٦م، ورأى ذم رصده٤م حت٘مٞمً٘م٤م ًمقاضم٥م قمٚمٛمل وإمت٤مًُم٤م 

حلٚم٘م٦م وم٘مدت ىمدياًم ذم أسمح٤مصمٜم٤م اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م، وزي٤مدة ومٝمؿ ًمٚمتٓمقر اًمت٤مرخيل ًمٚمٖمتٜم٤م 

 .()وهلجتٝم٤م، ُمع احلرص قمغم قمدم اخلٚمط سملم اعمًتقيلم ذم آؾمتٕمامل

سمتِمخٞمّمٝم٤م اًمتِمخٞمص اًمٕمٚمٛمل "وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ دراؾمتٝم٤م ؾمٌٞماًل إمم قمالضمٝم٤م 

ؾمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م إصقات واًمّمٞمغ واًمؽمايمٞم٥م وُم٤م ىمد شمتْمٛمـ ُمـ اسمدر... اًمّمحٞمح 

وىمد ذيمر ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ قمْمق جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ُمٜمّمقر ومٝمٛمل . ()"أًمٗم٤مظ أضمٜمٌٞم٦م

شم٤ًمقمد - إذا قمددٟم٤مه٤م ًمٖم٤مت ُمريْم٦م - ومٙمذًمؽ دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م ": قمٜمدُم٤م ىم٤مل

. ()"قمغم دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمٞمح٦م

مم دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت يمٗمرع ُمـ ومروع قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م أيمثر إوسمرز أصمر اًمدقمقة 

. ُم٤م سمرز ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، وم٘مد ضمٕمٚمٝم٤م اعمجٛمع هدوًم٤م ُمـ أهداف إٟمِم٤مئف

واٟمت٘مٚم٧م ُمٞم٤مديـ اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمج٤مت ُمـ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة إمم 

رطم٤مب اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، وم٠مدظمٚم٧م دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت أىم٤ًمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٌٕمض 

                           
 ؿضايا معاسة دم افدراشات افؾغقية وإدبقة، حمؿد : 40: م1992، ، حمؿقد افسعران"ظؾؿ افؾغة": يـظر ()
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. 15/450: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة( )



 

 

اجل٤مُمٕم٤مت، وأٟمِمئ٧م هب٤م ُمٕم٤مُمؾ ًمألصقات اًمٚمٖمقي٦م ًمرصده٤م وشمًجٞمٚمٝم٤م، وىمدُم٧م 

اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٚمٝمج٤مت وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ًمٚمحّمقل قمغم اًمدرضم٤مت 

 وومٜمقٟمف، وأٟمِمئ٧م يمراٍس قمٚمٛمٞم٦م "إدب اًمِمٕمٌل"اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، يمام أىمّر شمدريس 

سمٌٕمض اجل٤مُمٕم٤مت ًمألؾمت٤مذي٦م ومٞمف، وشمّقًم٧م جم٤مًمس اًمٗمٜمقن وأداب، ووزارات اًمث٘م٤موم٦م 

. ()ذم سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٔداب اًمِمٕمٌٞم٦م وشمِمجٞمٕمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م

: دراشة افؾفجات بؿجؿع افؾغة- 2-ب

شمٌٜمّك جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة اًمدقمقة إمم دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، وضمٕمٚمٝم٤م 

٤م ُمـ أهداف إٟمِم٤مئف، وأوٗمك قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٜمص قمغم شمٜمٔمٞمؿ  ًً دراؾم٦م "هدوًم٤م رئٞم

 وأصم٧ٌم اعمجٛمٕمٞمقن ،()"قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م سمٛمٍم وهمػمه٤م ُمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م

. ()م1934ذًمؽ ذم ٓئحتف اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م اًمتل ُووٕم٧م ذم دورشمف إومم قم٤مم 

ويم٤من أول رئٞمس ًمف هق أمحد ًمٓمٗمل اًمًٞمد ص٤مطم٥م اًمدقمقة إمم آؾمتٗم٤مدة ُمـ 

اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ظمدُم٦م اًمٗمّمحك ُمـ ىمٌؾ، وشمٙمقٟم٧م جلٜم٦م ظم٤مص٦م ًمدراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت وٛمـ 

                           
، حمؿد حمؿد حسغ، دار افرشافة، ادؿؾؽة افعربقة  حصقكـا مفددة مـ داخؾفا:213، 212:فغتـا واحلقاة: يـظر ()

، (ن.د)، دم شبقؾ فغة افؼرآن، مرزوق بـ تـباك: 219، 218، 211: م، ص1993/هـ1413، 12افسعقدية، ط

. 78:  ؿضايا معاسة دم افدراشات افؾغقية وإدبقة:19: ، ص(ت.د)

. 1/113: جمؿع افؾغة افعربقة دم ثالثغ ظاًما ()

ر ـم وظـد ؿقام افقحدة بغ مص1955 وم1940واشتؿر ذفؽ دم افتعديالت افتافقة ظذ ؿاكقن ادجؿع ظامل  ()

تؿ تعديؾ صقاؽة أؽراض ادجؿع ؾحذؾت مـفا ادادة ادخصصة فؾفجات،  (اجلؿفقرية افعربقة ادتحدة)وشقريا 

بافدراشة افعؾؿقة فؾفجات "وجعؾت ضؿـ إحدى افقشائؾ افتل حتؼؼ أؽراض ادجؿع افعامة مـصقًصا ظؾقفا 

 وذفؽ خلدمة افػصحك ،افعربقة احلديثة دم إؿطار ادختؾػة، وفؾؽؾّمت وإظالم افعربقة دم افؾغات إجـبقة

. 1/129 :جمؿع افؾغة افعربقة دم ثالثغ ظاًما. "وافبحث افعؾؿل



 

 

جل٤من اعمجٛمع وٛم٧م صمامٟمٞم٦م أقمْم٤مء ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م ممّـ قمٜمقا سمدراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ 

 .()همػم اًمٕمرب

ري يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من ـوسم٢مىمرار اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمج٤مت ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اعمص

ا ُمـ أـمقاره٤م، اٟمت٘مٚم٧م ومٞمف ُمـ جمرد اًمدقمقة إمم دً اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م دظمٚم٧م ـمقًرا ضمدي

ًٓ ُمـ اًمٗمّمحك أو إمم ضمقاره٤م، إمم اًمدقمقة إمم دراؾمتٝم٤م دراؾم٦م  شمٌٜمل اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م سمد

قمٚمٛمٞم٦م وٛمـ ُمٗمٝمقم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ومرقًم٤م ُمـ ومروقمف، ُمع قمدم ذيمر 

 ُم٤ٌمٍذ ٕهداف هذه اًمدراؾم٦م وومقائده٤م، إُمر اًمذي ضمٕمؾ اًمٚمٖمقيلم ذم اعمجٛمع

شمٗمًػم وشمقضمٞمف هذه ذم  ذم أسمح٤مصمٝمؿ إومم اًمتل شمٜم٤موًم٧م هذا اجل٤مٟم٥م، جيتٝمدون

ره٤م سمٕمْمٝمؿ ذم رّد إًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُمٞم٦م إمم ـاًمدراؾم٦م، يمؾ سمح٥ًم رؤيتف وادم٤مهف، ومحص

أصقهل٤م اًمٕمرسمٞم٦م، ورأى آظمرون أن اعمراد دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذاهت٤م دراؾم٤مت 

 .()شم٤مرخيٞم٦م وًمٖمقي٦م وصقشمٞم٦م

 اًمذي أيمد أمهٞم٦م دراؾم٦م "ٟمٚمٞمٜمق"وُمـ أؿمٝمر اًمٌحقث اًمتل شمٜم٤موًم٧م ذًمؽ سمح٨م 

اًمٚمٝمج٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمت٤مريخ اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وطمذر ُمـ شم٠مضمٞمؾ دراؾم٦م 

اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م: ٕن اٟمتِم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ؾمٞمجٕمؾ 

أن وسملم اًمٜم٤مس يؽميمقن اًمٕم٤مُمٞم٦م ويٜمًقهن٤م ومتْمٞمع أصم٤مر اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمٌح٨م، 

وٟمحقه٤م واًمتٓمقرات اًمٓم٤مرئ٦م قمٚمٞمٝم٤م، وإمم ه٤م  هتدف إمم دراؾم٦م سف اًمٚمٝمج٤متدراؾم٦م

                           
. م2004 افعربقة، افؼاهرة، افؾفجات افعربقة بحقث ودراشات، جمؿع افؾغة: يـظر ()

.  وما بعدها1/26 : افؾغةيـظر حمارض جؾسات جمؿع ()



 

 

ُم٘م٤مرٟم٦م يمؾ هلج٦م سم٠مظمرى عمٕمروم٦م اًمّمالت اًمتل شمرسمط سمٞمٜمٝم٤م، ودقم٤م إمم ووع أـم٤مًمس 

 . ()ًمٖمقي٦م شمٙمقن هدوًم٤م ُمـ أهداف دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت سم٤معمجٛمع

ٟمٔم٤مم ًمدراؾم٦م إصقات "وقمغم طملم ىمرر اعمجٛمع ذم دورشمف اًمث٤مًمث٦م أن يٜمِم٠م سمف 

واًمٚمٝمج٤مت اعمختٚمٗم٦م وشم٘مٞمٞمده٤م سمقاؾمٓم٦م آؾمٓمقاٟم٤مت وٟمحقه٤م مم٤م أظمرضمتف اعمخؽمقم٤مت 

ًٓ يمٌػًما سملم اعم١ميديـ ًمدراؾم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م سم٤معمجٛمع ، ()"احلديث٦م ؿمٝمدت دورشمف اًمراسمٕم٦م ضمد

ـْ طمّدة اًمٜم٘م٤مش طمقل ُمش روقمٞم٦م دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت إٓ سمٕمد أن ـواعمٕم٤مرولم هل٤م، ومل شمًٙم

أصدر اعمجٛمع ذم دورشمف اًم٤ًمسمٕم٦م ىمراره اًمذي طم٤مول ومٞمف اًمتقومٞمؼ سملم اًمراومْملم 

، وذم أصمٜم٤مء "اًم٘مراءات"شمدرس اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م " :، وٟمّمفواعم١ميديـ

هذه اًمدراؾم٦م شُمْدرس اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م، وُيرّد اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م إمم أصقًمف ذم اًمٚمٖم٦م 

. ()" وُيٌلّم ُم٤م ٓ يٛمٙمـ رّده إمم هلج٦م ُمـ اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م،اًمٕمرسمٞم٦م

يـ طمقل دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت، يؾمٝمؿ هذا اًم٘مرار ذم اجلٛمع سملم آراء اعمجٛمعأوىمد 

. وأقمٓمك يمؾ ومريؼ اعمنموقمٞم٦م ذم اًمدراؾم٦م وإن أىمّر سمتقضمٞمٝمٝم٤م خلدُم٦م اًمٗمّمحك

وقمّ٘م٥م حمٛمد رؿم٤مد احلٛمزاوي قمغم ُمقىمػ اعمجٛمع ُمـ دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت 

اعمٕم٤مسة ومرأى ومٞمف قمدم اؾمتج٤مسم٦م ٕقمْم٤مئف اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜم٤مدون سمذًمؽ: ُمٞماًل ًمٚمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمؿ 

سم٠مهن٤م ضمٝمقد ذم هذا إُمر، اعمجٛمع ُمـ ضمٝمقد واصًٗم٤م ُم٤م يٌذًمف  ،وسملم أقمْم٤مئف اعمٕم٤مرولم

ي٤مئ٦ًم شمرضمق شمقومٞمً٘م٤م ُمًتحٞماًل سملم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك وهلج٤مهت٤م، وأرضمع ومِمؾ هذه اجلٝمقد 

                           
. 292-1/289 :جؾسات جمؿع افؾغةيـظر حمارض  ()

. 3/15 :جمؿع افؾغة دم ثالثغ ظاًما ()

. 3/16 :افسابؼ( )



 

 

 أن هذا اه أراًمذي ، و()"ُمٕم٤مرو٦م دقم٤مة اًمٗمّم٤مطم٦م واًمّمٗمقي٦م اًمٚمٖمقي٦م"إمم ُم٤م وصٗمف سمـ

اًم٘مرار سمام يٛمثٚمف ُمـ إىمرار ًمدراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت وحم٤موًم٦م شمقضمٞمٝمٝم٤م خلدُم٦م اًمٗمّمحك يم٤من ُمـ 

وضمقه اًمتقومٞمؼ اعمرضمقة واعمٛمٙمٜم٦م قمغم ظمالف ُم٤م رأى احلٛمزاوي، ودًمٞمؾ ذًمؽ أن يمثػًما ممـ 

يم٤من يٕم٤مرض دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت، سمح٨م ومٞمٝم٤م وهمػم ُمقىمٗمف ُمـ دراؾمتٝم٤م، ُمـ اًمرومض إمم 

. ()آؾمتح٤ًمن واًم٘مٌقل

 اًمتل شمٜم٤موًم٧م دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت هبدف إىمراره٤م يـوُمـ أسمرز سمحقث اعمجٛمٕمل 

ُمقىمػ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م "، سمح٨م حمٛمد ومريد أسمق طمديد ًمٖم٤مت إمم ضمقار اًمٗمّمحك

رأى ومٞمف أن اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م ُمًت٘مّٚم٦م هل٤م سومٝم٤م ، اًمذي ()"ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك

وٟمحقه٤م اًمذي خيتٚمػ قمـ سف اًمٗمّمحك وٟمحقه٤م، يمام أن هل٤م أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م إدسمٞم٦م اًمتل 

مج٤مل أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٌػم اًمٕم٤مُمل إذا سمٚمغ "شم١مدي ُم٤م شم١مديف اًمٗمّمحك وىمد شمٗمُْمُٚمٝم٤م: ٕن 

ُمداه يم٤من أضمدر أن يًؽمّق اًم٘مٚمقب: ٕن شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م أىمرب إمم اًمٜمٗمقس وإومٝم٤مم 

 .()"ُمـ اًمٗمّمحك ًمِمّدة اشمّم٤مهل٤م سمحٞم٤مة اًمٙم٤موّم٦م

                           
: م، ص1988أظّمل جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، حمؿد رصاد احلؿزاوي، دار افغرب اإلشالمل، بروت، : يـظر( )

272-277 .

ؾقّم خيص دراشة افؾفجات وتطبقؼ افؼراءات ظؾقفا، مل تؼدم بادجؿع بحقث ـثرة تتـاول ذفؽ، وـان أبرز بحث ؿدم ( )

افؾفجات : ، يـظر(57/9: جمؾة ادجؿع) افؼراءات وافؾفجاتؾقفا هق بحث إشتاذ ظع ظبدافقاحد وادم بعـقان 

 ومابعدها: وأما ؾقّم خيص دراشة افؾفجات ادعاسة وإرجاع افصحقح مـ أفػاطفا 124: افعربقة بحقث ودراشات

ـؾّمت مـ افؾفجات افسقداكقة : إػ افؾفجات افعربقة افؼديؿة ؾؼد ؿّدمت إػ ادجؿع دم ذفؽ ظدد مـ افبحقث مـفا

دحؿد رضا ( جزءان): أصقل أفػاظ افؾفجة افعراؿقة (9/122: جمؾة ادجؿع)وأصقهلا فعبداهلل ظبدافرمحـ إمغ 

: جمؾة ادجؿع): افعربقة دم تقكس بغ افػصحك وافعامقة دحؿد احلبقب ابـ اخلقجة (13/117، 13/111)افشبقبل 

.  ومابعدها501: افؾفجات افعربقة بحقث ودراشات: يـظر. (41/69

. 218-7/205 :م1953 افؾغة افعربقة، مطبعة وزارة ادعارف، افؼاهرة، جمؾة جمؿع ()

 7/213 :افسابؼ( )



 

 

 ًمٚمٕمرسمٞم٦م، سمؾ ىمد أصٌح٧م هأن اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٞم٧ًم جمرد ُمًخ أو شمِمقي"وظمٚمص إمم 

ًمٖم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م، وهل٤م ىمقاقمده٤م وأصقهل٤م، وإذا ؿمّذ قمٜمٝم٤م ؿم٤مّذ قُمّد ذًمؽ ظمروضًم٤م قمـ 

. ()"ـمري٘م٦م ُم٘مررة

: ـتابة افؾفجات بادجؿع- 3-ب

 ()"إـمٚمس اًمٚمٖمقي"ىمدم ظمٚمٞمؾ قم٤ًميمر قمْمق جلٜم٦م اًمٚمٝمج٤مت سم٤معمجٛمع سمحًث٤م قمـ 

م شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ شمًجٞمؾ اًمٚمٝمج٤مت 1949 ًمٚمٛمجٛمع قم٤مم ةرـذم ُم١ممتر اًمدورة اخل٤مُم٦ًم قمش

أن ذًمؽ مم٤م ي٤ًمقمد قمغم دراؾمتٝم٤م وقمغم ُمٌٞمٜم٤ًم اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م شمًجٞماًل ضمٖمراومًٞم٤م قمغم ظمرائط، 

.دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٕمروم٦م ُم٤م سملم اًمٗمّمحك وهلج٤مهت٤م ُمـ قمالىم٤مت  

آهتداء إمم رُمقز صقشمٞم٦م يمٗمٞمٚم٦م "وقمغم إصمره رأت جلٜم٦م اًمٚمٝمج٤مت سم٤معمجٛمع أمهٞم٦م 

سمْمٌط اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٙمٚمامت، ًمٞمٙمقن شمدويٜمٝم٤م ًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م صحٞمًح٤م واومًٞم٤م، واحلروف 

ًمق أشمٞمح هل٤م أن شمًت٘مر قمغم " ووّدت ()"اًمٕمرسمٞم٦م ذم صقرهت٤م احل٤مرضة ٓ شمتًع ًمذًمؽ

 .()"رُمقز صقشمٞم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ احلروف اًمٕمرسمٞم٦م

رة سمٌح٨م أؾمامه ـقمٜمده٤م شم٘مدم ظمٚمٞمؾ قم٤ًميمر أيًْم٤م ذم ُم١ممتر اًمدورة اًم٤ًمدؾم٦م قمش

ي١ميد ومٞمف ُم٤م رأشمف  ()"ـمري٘م٦م ًمٙمت٤مسم٦م ٟمّمقص اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م سمحروف قمرسمٞم٦م"

 دم٤مه اؾمتحداث رُمقز صقشمٞم٦م ًمتدويـ جلٜم٦م اًمٚمٝمج٤مت ذم ُم١ممتر اعمجٛمع اًم٤ًمسمؼ

                           
. 7/217 :جمؾة جمؿع افؾغة بافؼاهرة( )

. 384-7/379: افسابؼ: يـظر( )

. 15/425: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة( )

. افسابؼ( )

. 192-8/181: م1955 افؾغة افعربقة، مطبعة وزارة افسبقة وافتعؾقؿ، افؼاهرة، جمؾة جمؿع:  يـظر()



 

 

واًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمح٤مًمتٝم٤م اًمراهٜم٦م ىم٤مسة قمـ شمّمقير اًمٜمٓمؼ " :اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مقًمف

اًمّمحٞمح ًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، ٕن ذم هذه اًمٚمٝمج٤مت ؾمقايمـ وطمريم٤مت ٓ يقضمد 

هل٤م ذم يمت٤مسمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٔمػم ُمـ احلروف وٓ ُمـ قمالُم٤مت اًمِمٙمؾ، وًم٘مد أدت هذه 

ر وشمٜمٝمض ـاًمٙمت٤مسم٦م ُمٝمٛمتٝم٤م وىم٤مُم٧م سمقاضمٌٝم٤م ومٞمام ُمـ٣م، وقمٚمٞمٝم٤م أن أن شم٤ًمير اًمٕمص

 .()"سمٛمٓم٤مًم٥م احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم اًمدىم٦م واًمقوقح

اًمٚمٝمج٤مت يمت٤مسم٦م قمٚمٛمٞم٦م ي٤ًمير يمام أيمد ظمٚمٞمؾ قم٤ًميمر ذم سمحثف قمغم أمهٞم٦م يمت٤مسمف 

 إُمقر ، وقمّد ذًمؽ ُمـرؾمٛمٝم٤م اًمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح هلذه اًمٚمٝمج٤مت ذم أىم٤مًمٞمٛمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م

  .()اًمالزُم٦م ًمدراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م وومؼ قمٚمؿ إصقات ذم اًمٕمٍم احلدي٨م

 اؾمتحدث ًمٙمت٤مسم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦مىمد شم٘مدم ظمٚمٞمؾ قم٤ًميمر سمٓمري٘م٦م و

٤م ُمـ احلريم٤مت -(رة واًمْمٛم٦مـاًمٗمتح٦م واًمٙمس) همػم احلريم٤مت اًمثالث -ومٞمٝم٤م  ًً  مخ

اًمٗمتح٦م اعمٗمّخٛم٦م، واإلُم٤مًم٦م، واًمْمٛم٦م اعم٤مئٚم٦م، واًمْمّٛم٦م اعمٙمًقرة، واًمْمٛم٦م اعمامًم٦م )

ر ـ، صمؿ اشمٌٕمٝم٤م سمٕمالُمتلم، واطمدة ًمإلمه٤مل وأظمرى ًمٚمٜمؼم، ًمتّمٌح قمش(اعمٙمًقرة

مل شمٙمـ وًمٞمدة رهم٦ٌم طمديث٦م ذم يمت٤مسم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م " ذايمًرا أهن٤م ،()طمريم٤مت

 مم٤م ضمٕمؾ ،()"روع قم٤مم إلصالح اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦مـسمحروف قمرسمٞم٦م، وإٟمام هل ضمزء ُمـ ُمش

سمٕمض اعمجٛمٕمٞملم يتخقومقن ُمـ أن شمٙمقن هذه اًمٓمري٘م٦م متٝمٞمًدا ًمتٖمٞمػم ـمري٘م٦م اًمٙمت٤مسم٦م 

                           
. 8/181 :  افؾغة افعربقةجمؾة جمؿع ()

. افسابؼ( )

. 186-8/183 :افسابؼ( )

. 8/182 :جمؾة ادجؿع ()



 

 

ظم٤مص٦م "أهن٤م - أطمد أقمْم٤مء جلٜم٦م اًمٚمٝمج٤مت-اًمٕمرسمٞم٦م، طمتك أيمد قمٌداًمقه٤مب ظماّلف 

. ()"سمٚمجٜم٦م اًمٚمٝمج٤مت وطمده٤م، وٓ يراد ُمٜمٝم٤م إدظم٤مل ـمري٘م٦م ضمديدة ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕم٤مدي٦م

ظم٤مص٦م وإن يم٤مٟم٧م - دمرسم٦م ظمٚمٞمؾ قم٤ًميمر ذم يمت٤مسم٦م اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م و

شمٕمدُّ ٟمٛمقذضًم٤م ُمـ ٟمامذج اًمدقمقة إمم - سمٚمجٜم٦م اًمٚمٝمج٤مت يمام ىم٤مل قمٌداًمقه٤مب ظماّلف 

اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م آًم٧م إًمٞمف سمٕمد شمًجٞمٚمٝم٤م دون اًمٜمٔمر إمم أصؾ ومٙمرشمف ورأي 

 واطمت٤مج ،، وم٢مٟمف عم٤م أراد شمًجٞمٚمٝم٤م مل يًتٓمع ذًمؽ سم٤مٕسمجدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕمرووم٦م()ُمـ أّيده

إمم رُمقز أظمرى ًمتًجٞمؾ سمٕمض أصقات اًمٕم٤مُمّٞم٤مت اًمتل أراد شمًجٞمٚمٝم٤م، وم٤مسمتٙمر رُمقًزا 

 وهق ُم٤م ي٘مقم دًمٞماًل قمغم أن شمًجٞمؾ اًمٕم٤مُمٞم٦م ٟمٗمًف ٓ يٌ٘مك قمٜمد هذا احلد، وإٟمام ،ًمذًمؽ

. ي١مدي إمم اؾمتّمٜم٤مع أسمجدي٦م ظم٤مص٦م هب٤م

: دراشة أداب افشعبقةافدظقة إػ - ج

عم٤م هتّٞم٠م ًمٚمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمج٤مت جم٤مهل٤م يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم دراؾم٦م أداب 

 إجي٤مد ااًمِمٕمٌٞم٦م رصٞمٗم٦م هل٤م وىمريٜمتٝم٤م اًمتل دظمٚم٧م ُمٕمٝم٤م، وطم٤مول دقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م ُمـ ظمالًمف

. ()أدب ُمًت٘مؾ ًمّٚمٝمج٦م شمرىمك سمف ذم ٟمٔمرهؿ إمم ُمًتقى اًمٚمٖم٦م

                           
. 16/536: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة بافؼاهرة( )

وهلذا ذـر حمؿد رضا افشبقبل دم مداخؾتف أن افذي ؿدمف خؾقؾ ظساـر دم بحثف هق افشؽؾ افذي ُظـل بف  ()

: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة بافؼاهرة :يـظر. افقصقل إفقف مـ دظقهتؿ فؾعامقةإػ ادستؼؿقن مـ ؿبؾ، وهدؾقا 

16/532 .

، 219، 218:  حصقكـا مفددة مـ داخؾفا:80-78: ؿضايا معاسة دم افدراشات افؾغقية وإدبقة: يـظر ()

. 91: كحق ظربقة مقرّسة: 237



 

 

واٟمتنمت اًمدقمقة إمم دراؾم٦م أداب اًم٘مقُمٞم٦م شمًٌٕم٤م ًمذًمؽ، وادمف يمثػم ُمـ إدسم٤مء 

واًمّٙمت٤مب إمم متجٞمد اًمٚمٝمج٦م اًم٘مٓمري٦م واـّمراح اًمٗمّمحك، طمتك ص٤مرت اًمٗمٜمقن إدسمٞم٦م 

. ()هب٤م ُمت٘مدُم٦م قمغم همػمه٤م

 ُمٜمذ اًمدقمقة "اًمٕم٤مُمٞم٦م"وىمد يم٤مٟم٧م حم٤موًم٦م إسمراز أداب اًمِمٕمٌٞم٦م طم٤مرضة ُمًػمة 

، وم٘مد قمٛمد اعمًتنمىمقن اًمذيـ ٟم٤مدوا سم٤مخت٤مذ اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل  ُمـ ىمٌؾإًمٞمٝم٤م جمردة سحي٦م

ر اًمٕمديد ُمـ إزضم٤مل واعمقاويؾ واًم٘مّمص اًمِمٕمٌٞم٦م، حم٤موًم٦م ُمٜمٝمؿ ـاًمٕمريب إمم ٟمش

 وضمٕمٚمٝم٤م واىمًٕم٤م ُمٙمتقسًم٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس يتداوًمقٟمف ذم آداهبؿ ٟمثًرا ،ًمتٛمٙملم دقمقهتؿ

. ()وؿمٕمًرا

وشمٌٕمٝمؿ ذم ذًمؽ وؾم٤مر قمغم ـمري٘مٝمؿ اًمٕمديد ُمـ إدسم٤مء واًمّٙمت٤مب ممـ 

ذم -  اىمتٜم٤مقًم٤م سم٤مًمٗمٙمرة دون اـمراح ًمٚمٗمّمحك ،اؾمتحًٜمقا اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

. () وأيمثر ُم٤م يم٤من ذًمؽ ذم جم٤مل اًم٘مّم٦م واعمنطمٞم٦م-اًمٖم٤مًم٥م إقمؿ

 ،وٓ يٜمٙمر أن سمٕمض ُمـ اهتّؿ سم٤مٕدب اًمِمٕمٌل أو يمت٥م ومٞمف ذم هذه اعمرطمٚم٦م

يم٤من ُمًّجاًل ًمف وم٘مط دون شمٗمْمٞمٚمف قمغم أدب اًمٗمّمحك، يمام ىم٤مل قمٌداًمقه٤مب قمّزام 

رب ُمـ اًمِمٕمر سم٠مّٟم٤م ـوًمٞمس اهتامُمٜم٤م هبذا اًمض": طملم قمرض ًمٚمِمٕمر اًمٕم٤مُمل ذم ٟمجد
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 .370 : ص:يـظر



 

 

 إٓ أّن ،()"قمدًمف سمِمٕمرٟم٤م اًمٗمّمٞمح أو ٟمح٤مول أن ٟمًتٌدًمف سمف يمام دقم٤م سمٕمض اًمدقم٤مةن

ة ووؾمٞمٚم٦م وهؿ خم٤مًمٗمقن ًمف ذم واىمع ـ٩ّم  اختذوه ح،يمثػًما ممـ ي٘مقًمقن هبذا اعمٜمٓمؼ

، وظم٤مص٦م سمٕمد أن طُمًؿ أُمر اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمج٤مت أو يم٤مد، سمتقضمٞمٝمٝم٤م ()إُمر

. خلدُم٦م اًمٗمّمحك

ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمٖمٓم٤مء  (اًمؽماث اًمِمٕمٌل)وايمت٧ًٌم أداب اًمِمٕمٌٞم٦م 

اًمٕمٚمٛمل همٓم٤مًء رؾمٛمًٞم٤م أّهٚمٝم٤م ٕن شمٙمقن طم٤مرضة سمِمٙمؾ أوؾمع وأيمؼم ذم وزارات اًمث٘م٤موم٦م 

. ()وجم٤مًمس اًمٗمٜمقن وأداب

سمٕمد أومقل اًمدقمقة إمم شمٌٜمٞمٝم٤م - ومل جيد دقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م ـمري٘م٦م ًمتجديد دقمقهتؿ 

أومْمؾ ُمـ - سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة، أو إمم دراؾمتٝم٤م ًمذاهت٤م دون شمقضمٞمٝمٝم٤م خلدُم٦م اًمٗمّمحك

اًمدقمقة إمم ظمدُم٦م اًمؽماث اًمِمٕمٌل سم٢مطمٞم٤مئف وشمًجٞمٚمف وحترير خمٓمقـم٤مشمف، وشمِمجٞمع 

 سمدقمقى إص٤مًم٦م ووصؾ احل٤مرض سم٤معم٤ميض، ،اًمٗمٜمقن اًمِمٕمٌٞم٦م واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آهتامم هب٤م

. ()وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٗمردات اًمتل حتٛمٚمٝم٤م هذه أداب اًمِمٕمٌٞم٦م ذم إهمٜم٤مء اًمٗمّمحك

دقمقة إمم اًمٙمت٤مسم٦م هل ذم طم٘مٞم٘م٦م أُمره٤م وهذه اًمدقمقة إمم شمًجٞمؾ اًمؽماث اًمِمٕمٌل 

ح هب٤م، وٟمتٞمج٦م طمّتٛمٞم٦م هل٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتٖم٤مومؾ قمـ ذيمره٤م طمتك ُمـ  سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م وإِْن مل ُيٍمَّ
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أصح٤مهب٤م، ًمٙمٜمٝمؿ إذا ذيمروه٤م طم٤موًمقا حتجٞمٛمٝم٤م وشم٘مٞمٞمده٤م وٛمـ إـم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

. ()واًمتدويـ وم٘مط

ٟم٤مدى يمام اخت٤مذه٤م ًمٖم٦م ُمٙمتقسم٦م اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م اعم٘مّمقد ُمـ يتٌلّم أن ومم٤م ذيمر 

ٕن اخت٤مذه٤م ًمٖم٦م ُمٙمتقسم٦م هق اًمذي يرىمك هب٤م إمم ، سمذًمؽ اعمًتِمـرىمقن وُمـ شمٌٕمٝمؿ

ُمّم٤مف اًمٚمٖم٤مت، وأُم٤م سم٘م٤مؤه٤م دائرة قمغم إًمًٜم٦م وم٘مط وم٢مهن٤م ـمٌٞمٕمتٝم٤م اًمتل هل قمٚمٞمٝم٤م، 

. وهق ُم٤مٓ يتح٘مؼ ًمدقم٤مهت٤م سمف ُم٤م هدومقا إًمٞمف

وًمذًمؽ وم٢مّن ُمـ ومٝمؿ أن دراؾم٦م اًمٚمٝمج٤مت قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م احلديث٦م ادمف هب٤م 

ُمرة إمم شمّمحٞمحٝم٤م وإرضم٤مقمٝم٤م إمم أصقهل٤م اًمٗمّمٞمح٦م، وُمرة ضمٕمٚمٝم٤م ُمدظماًل ُمـ ُمداظمؾ 

، وُمرة ؾمٕمك إمم شمًجٞمٚمٝم٤م صقشمًٞم٤م ذم اعمٕم٤مُمؾ ًمدراؾم٦م (اًم٘مراءات)اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

شمٓمقره٤م ويمٞمٗمٞم٦م شمٖمػّمه٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمٖمػمه٤م، وأُم٤م ُمـ وقمك أهن٤م ًمٖم٦م ُيراد أن شمٙمقن، وم٘مد 

ٟم٤مدى سمجٕمٚمٝم٤م ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، واًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ، وهق ُم٤م يتٗمؼ ُمع ُمراد 

ذًمؽ ٕرسم٤مهب٤م، دقمقا إمم دراؾم٦م أداب اًمِمٕمٌٞم٦م ر ُمـ عّم٤م مل يتح٘مؼ اعمًتنمىملم، ف

طمٗمظ اًمؽماث وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، وشمًجٞمٚمٝم٤م ذم ٕضمؾ وشمًجٞمٚمٝم٤م يمٛمقروث ؿمٕمٌل، 

 ُمٗمٍض إمم اًمٙمت٤مسم٦م هب٤م، ومٙم٠مهنام دقمقة واطمدة سمقضمف - ًمذًمؽ أو ًمٖمػمه -واىمع إُمر

. وىمٜم٤مع

 :افعامقة دم افؼصة وادرسحقة- ثاكقًا 

                           
تشؽقؾ ": هـ ما كّصف1405ذـر دم أوػ تقصقات افـدوة إوػ درـز افساث افشعبل فدول اخلؾقج افعربقة ظام  ()

افػصحك : ُيـظر. "جلـة مـ ادتخصصغ فدراشة صقغة ظؾؿقة فؽتابة افؾغة ادحؾقة فتدويـ أكّمط إدب افشعبل

. 209، 208: وكظرية افػؽر افعامل



 

 

اظمؽمت ٕسملم ُمقىمػ أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م احلدي٨م قمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م 

: ذم اًم٘مّم٦م واعمًـرح قمـ همػمه٤م ُمـ اًمٗمٜمقن إدسمٞم٦م ُٕمريـ مه٤م

 ًٓ سمروز أصمر اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمًـرطمٞم٦م أيمثر ُمـ همػممه٤م، : أو

طمٞم٨م حت٘مؼ ومٞمٝمام ُم٘مّمد اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م، وًمق مل يٙمـ ذًمؽ إٓ شم٠مصمًرا سمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمـ قمٜمد 

.  أهمٚم٥م ُمـ يمت٥م هب٤م ىمّم٦م أو ُمنطمٞم٦م

ٕن سمٕمًْم٤م ُمـ أؿمٝمر يمت٤مهب٤م يمتٌقا اًم٘مّم٦م أو اعمًـرطمٞم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م زُمٜم٤ًم، : صم٤مٟمًٞم٤م

.  صمؿ قم٤مدوا إمم اًمٗمّمحك سمٕمد أن يمِمٗم٧م هلؿ اًمتجرسم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤مُّمٞم٦م وىمّمقره٤م

رح ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن ـفمٝمرت اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ًمٖم٦م اًم٘مّم٦م واعمس

اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي، ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م سم٤مًمٗمّمحك هل إهمٚم٥م ومٞمام ىمّدم ُمـ 

ُمنطمٞم٤مت، اسمتدأه٤م ُم٤مرون اًمٜم٘م٤مش سمٚمٌٜم٤من وأسمق ظمٚمٞمؾ اًم٘م٤ٌمين سمًقري٤م صمؿ يٕم٘مقب 

ر، صمؿ ؾم٤مر قمغم ذًمؽ أهمٚم٥م يمّت٤مب اًم٘مّم٦م واعمنح ـسوف وحمٛمد ضمالل قمثامن سمٛمص

رطمٞم٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م اٟمتِم٤مًرا ـرت اًم٘مّمص واعمسـ، صمؿ اٟمتش()طمتك أوائؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ

طمتك دمرأ قمغم يمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م يمثػم ُمـ  يمٌػًما ذم اًمثٚم٨م إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ

  .()اًمٕم٤مُم٦م ُمـ همػم إدسم٤مء واعمث٘مٗملم

                           
، جامعة افرياض، ظّمدة صمون ادؽتبات، افرياض، رحل احلديث، إبراهقؿ درديريـتراثـا افعريب دم إدب ادس: يـظر( )

: فغة احلقار دم ادسـرح افعريب تاريخ افؼضقة 263 -260:  تاريخ افدظقة إػ افعامقة وما بعدها:42: ، صهـ1400

رح بغ افعامقة ـ فغة ادس:38-36ص: م1974وأبعادها، حمؿد ؾتقح أمحد، حقفّقات ـؾقة دار افعؾقم، جامعة افؼاهرة، 

 بغ : 56  ،45/55: م1980/هـ1400 افؼاهرة، افعربقة، ادطبعة إمرية، وافػصحك، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغة

 .47: ص1-89: افػصحك وافعامقة، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغة بافؼاهرة

. 298، 297: تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()



 

 

رطمٞم٦م مت٤مًُم٤م، وم٘مد فمٝمرت سمٕمض ـ قمـ ًمٖم٦م اًم٘مّم٦م واعمس هم٤مئ٦ٌماًمٗمّمحكومل شمٙمـ 

اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمٗمّمحك، ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٌد ؿمٞمًئ٤م أُم٤مم  (اعمؽممج٦م واًمت٤مرخيٞم٦م)اًم٘مّمص واعمنطمٞم٤مت 

ـمقوم٤من اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمذي يم٤من ؾم٤مئًدا، طمتك إّن سمٕمض أدسم٤مء اًمٗمّمحك ويمّت٤مهب٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة مل 

ر ـرطمٞم٤مت وىمّمص، سمؾ ىمصـيتحّرج ُمـ اؾمتٕمامهل٤م إمم ضمقار اًمٗمّمحك ومٞمام يمت٥م ُمـ ُمس

 مم٤م طمدا سم٠ممحد ؿمقىمل إمم شم٠مًمٞمػ قمدٍد ،رطمل قمٚمٞمٝم٤مـسمٕمْمٝمؿ ًمٖم٦م احلقار اًم٘مّميص واعمس

رح اٟمتّم٤مًرا ًمٚمٗمّمحك وحم٤موًم٦م ـرطمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م اًمٗمّمٞمح٦م اًمتل ُمّثٚم٧م قمغم اعمسـُمـ اعمس

. () وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمثٞمؾ هب٤م،رطملـإلصم٤ٌمت ٟمج٤مطمٝم٤م ًمٖم٦م ُمنطمٞم٦م ُمٙمتقسم٦م وُم١مصمرة ذم اًمٗمـ اعمس

واُمتداد اًمٕم٤مُمٞم٦م هبذا اًمِمٙمؾ اًمقاؾمع ذم اًم٘مّم٦م واعمنح ذم ذًمؽ اًمقىم٧م يٕمّد 

ره٤م ذم إـم٤مر ـرىملم إمم يمت٤مسم٦م أداب اًمِمٕمٌٞم٦م وٟمشـٟمققًم٤م ُمـ آؾمتج٤مسم٦م ًمدقمقة اعمًتش

ًٓ ُمـ اًمٗمّمحك، وإن ضم٤مءت  هذه آؾمتج٤مسم٦م ُمتقؿمح٦م اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م سمد

ُمـ اًمِمٕم٥م وإمم اًمِمٕم٥م، وإذا يمت٧ٌم إهن٤م : ومٝمؿ ي٘مقًمقن ،احل٤مل وحم٤ميم٤مة اًمقاىمعًم٤ًمن 

ومال  ، يمذًمؽ ًمٞمس، وـم٤معم٤م أن إُمراعمث٘مٗملمسم٤مًمٗمّمحك مل شمٙمـ إٓ ًمٓمٌ٘م٦م إدسم٤مء و

. أن شمٙمت٥م اًمٜمّمقص ذاهت٤م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ٕهن٤م إٟمام شُم١مدَّى هب٤مطمرج ذم 

سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم -أهن٤م اؾمتج٤مسم٤مت ًمدقمقات اعمًتِمـرىملم ومم٤م يدل قمغم 

رح، ـعمـ يمت٥م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمسأٟمٗمًٝمؿ رىملم ـ شمِمجٞمع اعمًتش-ُم٤ٌمذ

. () عم١مًمٗم٤مهتؿ ومٞمٝم٤موشم٘مديٛمٝمؿ

واؾمتٛمر دقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم شم٠ميٞمد اًم٘مّم٦م واعمنطمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، وإن سمرز ذًمؽ سمِمٙمؾ 

                           
،  افؼاهرة افعربقة، ادطبعة إمرية،ريـ، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغةـازدهار افػصحك دم افؼرن افعش: يـظر ()
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أيمؼم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمنح، طمٞم٨م فمٚمقا يتٝمٛمقن اًمٗمّمحك سم٠مهن٤م ؾم٥ٌم شم٠مظمرٟم٤م ومٞمف، سمحج٦م 

رح ًمٚمحٞم٤مة، ًمٚمٜم٤مس، حلقادث اًمٜم٤مس، حلٞم٤مة اًمٜم٤مس سمٚمٖم٦م اًمٜم٤مس، وأُم٤م ـاعمس"أن 

 ومٚمٖم٦م أضمٞم٤مل ُم٣م قمٝمده٤م، وٓ يٛمٙمـ اًمتٕمٌػم قمـ احلٞم٤مة سمٚمٖم٦م إضمٞم٤مل ،اًمٗمّمحك

. ()"اًمٖم٤مسمرة

ٙمقن دائاًم سم٠من اًمتٛمثٞمؾ ومـ ؿمٕمٌل ًّ  ويٜمٌٖمل أن يٙمقن سمٚمٖم٦م اًمِمٕم٥م ،ويتٛم

رطمل سم٤مًمٗمّمحك إذا ـٓ وم٤مئدة ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٜمص اعمسأٟمف اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمتداوًم٦م سملم اًمٜم٤مس، و

 .()يم٤من ؾمٞمٛمثؾ سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م

رح شمث٤مر ُمٜمذ فمٝمقرمه٤م ُمـ ـوفمّٚم٧م ُم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م واًمٗمّمحك ذم اًم٘مّم٦م واعمس

طملم إمم آظمر، وقم٘مدت ٕضمؾ ذًمؽ يمثػم ُمـ اًمٜمدوات، وسم٘مٞم٧م أراء خمتٚمٗم٦م ُمت٤ٌميٜم٦م 

 .()إمم يقُمٜم٤م هذا، شم٤ٌميـ اًمقاىمع اعمقضمقد

ذم اًمٜمّمػ راضم٧م اًمتل اًمٕم٤مُمٞم٦م رطمٞم٤مت ـاًم٘مّمص واعمسوقمٜمد اًمٜمٔمر ذم طم٤مل 

اصمٜم٤من   أسمرزه٤م، إمم قمدة أُمقر ٟمجد أن ذًمؽ يٕمقدإول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي

: مه٤م

رت ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، طمٞم٨م ـ اًم٘مقُمٞم٦م اًمتل اٟمتشىدقم٤مو -

اٟمٕمٙم٧ًم هذه اًم٘مقُمٞم٤مت قمغم آداب اًمِمٕمقب ومؼمزت ومٞمام يمتٌف يمّت٤مهب٤م، وظم٤مص٦م ذم 

                           
. 164: كحق ظربقة مقرسة، ص: يـظر ()

. 45/59 : افؼاهرة،فغة ادرسح بغ افعامقة وافػصحك، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغة: ريـظ( )
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. م1990 /هـ1410، ادفرجان افقضـل افسادس فؾساث وافثؼاؾة، افرياض، (رحلـادس



 

 

ُمٍم، إذ يم٤مٟم٧م طم٤مرضة اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ذم اًمٗمٜمقن وأداب ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ي٘مقل حمٛمقد 

ر يٜم٤مدي أهٚمف ـذم قمص- واًمِم٤ٌمب ضمديد-وإٟمام طم٘مٞم٘م٦م إُمر أين ٟمِم٠مت ... ": شمٞمٛمقر

ويم٤مٟم٧م . سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، واًمِمخّمٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م، متِمًٞم٤م ُمع اًمٜمزقم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م يقُمئذ

وُم٤مت اًمِمخّمٞم٦م وُمـ ُمٔم٤مهر اًم٘مقُمٞم٦م ُمؼر ُمـ ـاًمٕم٤مُمٞم٦م ذم رأي ؿم٤ٌمب ذًمؽ اًمٕمص

ري ـوُمـ دٓئؾ آؾمت٘مالل وم٠مىمٌٚمٜم٤م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م وٟمّم٥م أقمٞمٜمٜم٤م اًمؽمطمٞم٥م سم٤مًمتٕمٌػم اعمص

وهمػم حمٛمقد شمٞمٛمقر يمثػم ُمـ يمّت٤مب . ()"اًمّمٛمٞمؿ اعمٕمؼّم قمـ ٟمٗمًٞمتٜم٤م وسمٞمئتٜم٤م وطمٞم٤مشمٜم٤م

 .()اًم٘مّم٦م واعمنح ُمثؾ حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ وشمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ وقمٞمًك قمٌٞمد وهمػمهؿ

رح، وشمٕمٜمل حم٤ميم٤مة اًمٙم٤مشم٥م ٕطمقال اًمٜم٤مس وواىمع ـواىمٕمٞم٦م إداء ذم اًم٘مّم٦م واعمس -

ٟم٘مٚمٝم٤م يمام هل، واًمٜم٤مس ذم شمٕم٤مُمالهتؿ يتخ٤مـمٌقن سمٚمٝمج٤مهتؿ حم٤موًم٦م  و،طمٞم٤مهتؿ ومٞمام يٙمت٥م

اعمٕمرووم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ومٙم٤مٟم٧م اًمقاىمٕمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من شمٕمٜمل اًمٕم٤مُمٞم٦م، طمتك مل يٕمد 

ي اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمّت٤مب وإدسم٤مء ـي واعمنحـيًتٜمٙمػ قمـ اؾمتٕمامهل٤م ذم اًمت٠مًمٞمػ اًم٘مّمص

 اًمذي يم٤من يرى أن شمٙمت٥م اًمرواي٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ،اؾمتٜم٤مًدا هلذا اعمٌدأ، وُمـ أسمرزهؿ حمٛمد شمٞمٛمقر

ري٦م، وسم٤مًمٗمّمحك إذا يم٤مٟم٧م شم٤مرخيٞم٦م أو أضمٜمٌٞم٦م ُمٕمّرسم٦م، وؾم٤مر قمغم ـري٦م قمصـإذا يم٤مٟم٧م ُمص

:  اًمرواي٦م سم٘مقًمف اًم٘مّم٦م أواًمقاىمٕمٞم٦م ذمهذه  ُم١ميمًدا  شمٞمٛمقر،هنجف ذم سمداي٤مشمف أظمقه حمٛمقد

ري٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ـ إذا يمت٥م رواي٦م قمص،عمذه٥م احل٘مٞم٘ملل أي اعمتٌع ،"اًمري٤مًم٧ًم"اًمٙم٤مشم٥م 

 ُمـ يمت٤مسم٦م هذا اًمٜمقع شمف يم٤من هذا اًمٕمٛمؾ خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمتل يٜمِمده٤م، ٕن سمٖمل،اًمٗمّمحك
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ري٦م، قمرض أؿمخ٤مص يتٙمٚمٛمقن ـُمـ اًمرواي٤مت هق قمرض ُمِم٤مهد طم٘مٞم٘م٦م ُمـ احلٞم٤مة اعمص

وذم اعمنطمٞم٦م أداًء ، ()"سمٚمٖمتٝمؿ ويٕمٞمِمقن ذم ضمّقهؿ، قمرض طم٘م٤مئؼ ٓ قمرض ظمٞم٤مل

رطمٞم٦م أصمره٤م إذا سمدا وماّلطمقه٤م أو صٜم٤ّمقمٝم٤م ذم همػم أزي٤مئٝمؿ ـويمام شمٗم٘مد اعمس": وٟمًّم٤م سم٘مقًمف

رطمٞم٦م يمذًمؽ يمثػًما ُمـ آصم٤مره٤م إذا شمٙمٚمؿ ه١مٓء أو ه١مٓء ـوُمٜم٤مفمرهؿ اعمتٕم٤مروم٦م، شمٗم٘مد اعمس

رطمٞم٤مت ـوًمٞم٧ًم يمت٤مسمتٜم٤م ًمٚمٛمس": ، وىمقًمف()"سمٖمػم ُم٤م قمٝمد اًمٜمٔم٤مرة ومٞمٝمؿ ُمـ ًمٖم٦م أو هلج٦م

سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م إٓ شم٘مديًرا حل٤مًم٦م واىمٕم٦م، شمًتٜمد إمم اعمًتقى اًمث٘م٤مذم واًمٚمٖمقي قمٜمد اجلٛمٝمقر، 

. ()"وم٤مًمٙم٤مشم٥م يًجؾ ًمٖم٦م اًمٙمالم اعمٝمٞمٛمٜم٦م ذم قمٍمه

 وظم٤مص٦م ،رطمٞم٦مـيمٛمذه٥م ومٜمل ذم اًم٘مّم٦م واعمس (اًمٕم٤مُمٞم٦م)ويم٤من ًمتٛمّثؾ اًمقاىمٕمٞم٦م 

وهق ُمـ أؿمٝمر يمت٤مب - ضمٕمؾ شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ ، أصمر يمٌػم قمغم اًمٙمت٤مب،ذم ًمٖم٦م احلقار

:  سم٘مقًمف"ي٤م ـم٤مًمع اًمِمجرة"يؼمر قمدم اؾمتخداُمف هل٤م ذم ُمنطمٞمتف - اًم٘مّم٦م واعمنطمٞم٦م

ؾم٘مط اعمؼمر ٓؾمتخدام اًمٚمٖم٦م - وىمد ظمرضم٧م ىمّمًدا قمـ اًمقاىمٕمٞم٦م- إن اعمنطمٞم٦م"

اًمقاىمٕمٞم٦م ٕؿمخ٤مصٝم٤م، وأصٌح ُمـ اعمالئؿ حلقادصمٝم٤م همػم اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٖم٦م همػم واىمٕمٞم٦م 

أيًْم٤م، أي همػم قم٤مُمٞم٦م، وسمذًمؽ يٌتٕمد اًمتٕمٌػم واًمتّمقير قمـ اًمقاىمع قمغم ىمدر اإلُمٙم٤من، 

 .()"ؾمقاء ذم اًمِمخّمٞم٦م أو اًمٚمٖم٦م
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 إمم أن شمّمٌح ،"اًمقاىمٕمٞم٦م"وأدى ؿمٖمػ يمثػم ُمـ يمت٤مب اًم٘مّم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ٕضمؾ 

 ًٓ اًمٕم٤مُمٞم٦م قمٜمدهؿ ؿمٞمًئ٤م ي٘مّمد ًمذاشمف، مم٤م أدى أطمٞم٤مًٟم٤م إمم اؾمتخدام أسمٕمد اًمتٕمٌػمات إيٖم٤م

 .() وًمق يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة قمـ واىمع احلٞم٤مة،ذم اًمٕم٤مُمٞم٦م وأؿمده٤م متثٞماًل هل٤م

 اًمْمٕمػ اًمٚمٖمقي -أيًْم٤م-رطمٞم٦م ـوُمـ أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمس

قمٜمد سمٕمض ُمـ جل٠م ًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مّم٦م واعمنطمٞم٦م، طمٞم٨م سمدا ذًمؽ واوًح٤م ذم اؾمتخداُمٝمؿ 

وىمد اٟمت٘مد ـمف طمًلم هذا .  وقمدم ىمٍمه٤م قمغم ًمٖم٦م احلقار،اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ًمٖم٦م اًمقصػ

 وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م يمثرت اعمجٛمققم٤مت اًم٘مّمّمٞم٦م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ،اعمًٚمؽ قمٜمد ه١مٓء

وًمٙمٜمٝمؿ يٙمتٌقن ويٜمنمون ويٜمتٔمرون أن ٟم٘مرأ هلؿ، ": اق شم٘مديٛمف إلطمداه٤ميوم٘م٤مل ذم س

ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يًٛمٕمقا ذم ؾمٕم٦م وطمٚمؿ ٟم٘مدٟم٤م هلؿ ورأيٜم٤م ومٞمٝمؿ وومٞمام يٙمتٌقن، أأدب 

وم٠ميـ اجلامل ذم هذه اًم٘مّمص اًمتل يٙمتٌٝم٤م ؿم٤ٌمسمٜم٤م اعمت٠مدسمقن؟ . !؟هق أم يمالم ُمـ اًمٙمالم

ومام ُمٕمٜمك هذه اًمٚمٖم٦م اًمتل يتٙمٚمٛمٝم٤م ىمّم٤مصقٟم٤م؟ إهن٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل شمًتٖمرق ... 

 وشمًتٖمرق أطم٤مدي٨م إؿمخ٤مص قمٜمد سمٕمْمٝمؿ أظمر، ومل ،اًم٘مّم٦م يمٚمٝم٤م قمٜمد سمٕمْمٝمؿ

وًمٙمٜمّل ..  وُم٤م أراه٤م شمٌٚمغ ذًمؽ آظمر اًمدهر،شمّمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م إمم أن شمٙمقن ًمٖم٦م أدسمٞم٦م

 أن يٓمَّرطمقا ، ُمٚمًح٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٜمّمح خمٚمًّم٤م هلؿ ومٞمف،أٟمّمح هل١مٓء اًم٘مّم٤مص ُمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م

. ()" وي٠مظمذوا ًمألدب قمدشمف ىمٌؾ أن حي٤موًمقا اإلٟمت٤مج ومٞمف،اًمٙمًؾ

ؾ سمٕمْمٝمؿ اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمس - وظم٤مص٦م ذم ًمٖم٦م احلقار ومٞمٝمام- رطمٞم٦مـوومْمَّ

ٕٟمف يرى ومٞمٝم٤م ُمـ اًمقىمع ذم اًمًٛمع وىمقة اًمت٠مدي٦م واًم٘مدرة قمغم اًمقصػ واًمتّمقير ُم٤مٓ 
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يٙمقن ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٗمّمٞمح٦م أو اجلٛمٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م، ويراه٤م ذم اعمنطمٞم٦م أيمثر ُمالءُم٦م وحت٘مٞمً٘م٤م 

 طمري٦م شمٌٕمده قمـ اًمتٙمٚمػ اخلٓم٤ميب واإلٟمِم٤مئل هـملعًمالٟمًج٤مم سملم اعمٛمثؾ واًمٜمص، وت

. ()اًمذي شمٗمروف اًمٗمّمحك

: زال ادمثر وأؾصحت افتجربة

رطمٞم٦م ُمٜمذ اًمٌداي٤مت اًمتقومٞمؼ سملم اؾمتٕمامل ـطم٤مول سمٕمض يمت٤مب اًم٘مّم٦م واعمس

 "رـومت٤مة ُمص"، ومجٕمؾ يٕم٘مقب سوف ذم روايتف (اًمٕم٤مُمٞم٦م)اًمٗمّمحك ومتّثؾ اًمقاىمٕمٞم٦م 

، واٟمتٝمك ()إؾمٚمقب اًمٗمّمٞمح ًمٚمند وطمقار اعمث٘مٗملم، وإؾمٚمقب اًمٕم٤مُمل حلقار اخلدم

 إمم ضمٕمؾ اًمٗمّمحك "ر اًم٘مديٛم٦مـر اجلديدة وُمصـُمص"رطمٞمتف ـومرح أٟمٓمقن ذم ُمس

ًمِمخقص اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤م، واًمٕم٤مُمٞم٦م ًمِمخقص اًمٓمٌ٘م٦م اًمدٟمٞم٤م، واًمٗمّمحك اعمخٗمٗم٦م 

واؾمت٘مر يمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم يمت٤مسم٦م احلقار اًمذي جيري قمغم أًمًٜم٦م ؿمخقص  .()ًمٚمًٞمدات

سم٤مًمٗمّمحك، ُمع إدظم٤مل  (ردـاًمس)رطمٞم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م، وإسم٘م٤مء ًمٖم٦م اًمقصػ ـاًم٘مّم٦م واعمس

سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م، إُم٤م طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ًمتٕمؼّم قمـ ُمٕمٜمك رأى أن همػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمامت 

اًمٗمّمٞمح٦م ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م، أو ىمّمقًرا ُمٜمف ذم اًمٌح٨م قمـ يمٚمٛم٦م ومّمٞمح٦م مل يًٕمٗمف هب٤م 

. ()ُمٕمجٛمف اًمٚمٖمقي ًمت١مدي ُم٤م يريد ُمـ ُمٕمٜمك

                           
ـتاب كدوة  :233، 232، 205، 204: م1956، مؽتبة أداب، مشؽالت افؾغة افعربقة، حمؿقد تقؿقر: يـظر ()

. 61: (افـص ادرسحل) ادقروث افشعبل وظالؿتف باإلبداع افػـل وافػؽري دم افعامل افعريب

، ظبدادحسـ ضف، دار ادعارف، افؼاهرة، (1938-1870)رـتطقر افرواية افعربقة احلديثة دم مص: يـظر ()

. 168: م1963

. 45/57فغة ادرسح بغ افعامقة وافػصحك، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغة بافؼاهرة، : يـظر ()

 تطقر افرواية افعربقة احلديثة :384، 332، 331، 193، 154، 128: دراشات دم افؼصة افعربقة احلديثة: يـظر ()



 

 

رطمٞم٦م ُمـ مل يًتًغ هذه اعمزاوضم٦م سملم ـوىمد ُوضمد ُمـ يمّت٤مب اًم٘مّم٦م واعمس

اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م سمدقمقى اًمقاىمٕمٞم٦م، وذم ُم٘مدُمتٝمؿ إسمراهٞمؿ اعم٤مزين اًمذي وىمػ ود 

يمت٤مسم٦م احلقار يم٤مُماًل سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م، وطم٤مول أن ي٘مّرب اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمتل شمتحدث هب٤م 

: ؿمخّمٞم٤مشمف اًمِمٕمٌٞم٦م، ومل يٚمج٠م إمم اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م إٓ ذم ُمقاوع ىمٚمٞمٚم٦م مم٤م يمت٥م، ي٘مقل

وىمد حتري٧م ذم احلقار أن أشم٘مل اًمٕم٤مُمٞم٦م ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م ظمال ُمقاوع ىمٚمٞمٚم٦م، رأي٧م أن "

 ،اًمٕمرسمٞم٦م دملء ومٞمٝم٤م ٟم٤مسمٞم٦م ىمٚم٘م٦م، وىمد محٚمٜمل قمغم ذًمؽ أن اًمٕم٤مُمٞم٦م هل ًمٖم٦م احلقار قمٜمدٟم٤م

 وم٢مذا حتريٜم٤م اًمقاىمع يم٤من ٓسمد أن يٙمقن يمؾ طمقار سم٤مًمٚمٖم٦م ،يًتقي ذم ذًمؽ اعمتٕمّٚمؿ وإُّمل

 ُمع شمٗم٤موت وئٞمؾ شمًٌٕم٤م عمرايمز اعمتٙمٚمٛملم وطمٔمقفمٝمؿ ُمـ اًمتٕمٚمؿ أو اجلٝمؾ، ،اًمٕم٤مُمٞم٦م

٤ًٌم ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، ومٙم٠مّن اًمٕم٤مُمٞم٦م ؾمُتتَّخذ أداة ًمٚمٙمت٤مسم٦م، وهل ذم رأيل  واحلقار يِمٖمؾ ضم٤مٟم

 ًمٙمثرة ُم٤م يٜم٘مّمٝم٤م ُمـ قمٜم٤مس اًمتٕمٌػم، وحل٤مضمتٝم٤م اًمِمديدة إمم اًمْمٌط :ٓ شمّمٚمح هلذا

 صمؿ إن حم٤ميم٤مة اًمقاىمع سم٤معمٕمٜمك احلرذم ٓ ُمٕمٜمك هل٤م، ٕن إدب ومـ وًمٞمس ...واإلطمٙم٤مم

وشمٌدو ُمـ ظمالل ىمقًمف هذا رؤيتف اًمقاوح٦م عمآل اًمٙمت٤مسم٦م وومؼ  .()"جمرد ٟم٘مؾ وحم٤ميم٤مة

اعمذه٥م اًمقاىمٕمل، طمٞم٨م شمٕمزيز اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل ٓ شمرىمك عم٤م حتٛمٚمف اًمٗمّمحك ُمـ 

 سمٛمٗمٝمقم أؿمٛمؾ ، إمم اًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتٕمٌػمهىمّقة ُمٕمٜمك وشمٕمٌػم، إو٤موم٦م إمم ٟمٔمر

. وأقمٛمؼ ُمـ جمرد اعمح٤ميم٤مة اًمٚمٗمٔمٞم٦م

                                                                             
. 153:  ؿضايا ومقاؿػ:393: دم مك

 :9، 8: ، إبراهقؿ ادازين، ص"إبراهقؿ افؽاتب"، ظـ 355: تطقر افرواية افعربقة احلديثة دم مك: يـظر ()
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وهذا اًمذي اشمٌٕمف اعم٤مزين رضمع إًمٞمف قمدد ُمـ اًمٙمّت٤مب اعمؼمزيـ ذم اًم٘مّم٦م 

رطمٞم٤مت ـرطمٞم٦م، واًمذيـ يمتٌقا ذم ومؽمٍة ُمـ طمٞم٤مهتؿ اًم٘مّمص أو اًمرواي٤مت أو اعمسـواعمس

، رضمع إًمٞمف حمٛمقد شمٞمٛمقر ذم اًم٘مّم٦م سمٕمد أن ، أو ضمٕمٚمقه٤م ًمٖم٦م احلقار ومٞمٝم٤ميم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م

ًٓ أن ًمٖم٦م احلقار ذم ":  وم٘م٤ملر ذًمؽ قمغم اعمألـظم٤مض اًمتجرسم٦م، وٟمش يمٜم٧م ُم٘متٜمًٕم٤م أو

اًم٘مّمص جي٥م أن شمٙمت٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، ٕن ذًمؽ أىمرب ًمٚمقاىمع ذم احل٘مٞم٘م٦م، وىمد 

ي هبذه اًمٚمٖم٦م، وًمٙمٜمل قمدت ومٕمدًم٧م قمـ هذا ـيمت٧ٌم ومٕماًل طمقار يمثػم ُمـ أىم٤مصٞمص

اًمرأي سمٕمد دم٤مرب قمديدة دًّمتٜمل قمغم ظمٓم٠م ومٙمريت، وم٤مهل٤موي٦م ُمقضمقدة سملم اًمٚمٖمتلم، وم٢مذا 

٤ًٌم جلٜم٥م  وضمدٟم٤م شمٜم٤مومًرا ذم ، واطمدة ًمألوص٤مف وإظمرى ًمٚمحقار،اؾمتٕمٛمٚمٜم٤ممه٤م ُمًٕم٤م ضمٜم

 وٓ يقضمد ،اًمٙمت٤مسم٦م يٙم٤مد يٙمقن ُمٚمٛمقؾًم٤م، يّمِدم اًم٘م٤مرئ قمٜمد اٟمت٘م٤مًمف ُمـ ًمٖم٦م إمم ًمٖم٦م

 أو يمٚمٝم٤م ،هٜم٤مك إٓ واطمد ُمـ أُمريـ، وهق إُم٤م أن ٟمٙمت٥م يمؾ اًم٘مّم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 ًمٜم٘ميض قمغم هذا اًمت٤ٌميـ اًمِم٤مذ وٟمحؾ حمٚمف إًمٗم٦م واًمتٜم٤مؾم٥م، وسمام أن ،سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م

 أوص٤موَمٝم٤م ،يمت٥م اًم٘مّم٦م مجٞمَٕمٝم٤من وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م إذن أن ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل ًمٖم٦م اًمٙمت٤مسم٦م

ره اًمًٝمقًم٦م ُم٤م اب أن يتقظّمك ذم يمت٤مسم٦م طمقتوطمقاره٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وجي٥م قمغم اًمٙم٤م

أُمٙمـ، وٓ طمرج قمٚمٞمف إذا اؾمتٕم٤من سمٌٕمض أًمٗم٤مظ أو سمٕمض مجؾ صٖمػمة قم٤مُمٞم٦م إذا 

سمٚمٖم٧م سمف اًم٘مٜم٤مقم٦م اجلديدة إمم إقم٤مدة يمت٤مسم٦م سمٕمض ىمّمّمف ىمد و .()"اوٓمرشمف احل٤مًم٦م ًمذًمؽ

 .()اًمٕم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٗمّمحك
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 "رقـقمّمٗمقر ُمـ اًمش"شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ قمٜمدُم٤م يمت٥م ىمّمتف - يمذًمؽ-ورضمع إًمٞمف 

وُمثؾ ، ()وج سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ىمّمّمف اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤ما سمٕمد أن زى وم٘مطسم٤مًمٗمّمح

،  ٓ "اًمّمٗم٘م٦م"رطمٞمتف ـذم ُمس  قمٜمدُم٤م طم٤مول إجي٤مد ًمٖم٦م صحٞمح٦م،ذم اعمنطمٞم٦مذًمؽ ومٕمؾ 

 طمٞم٨م يمتٌٝم٤م سمٚمٖم٦م ،دم٤مذم ىمقاقمد اًمٗمّمحك، وٓ شمٜم٤مذم ـم٤ٌمئع إؿمخ٤مص وضمّق طمٞم٤مهتؿ

شمٌدو ٕول وهٚم٦م ًم٘م٤مرئٝم٤م أهن٤م ُمٙمتقسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م، وًمٙمٜمف إذا أقم٤مد ىمراءهت٤م ": ي٘مقل قمٜمٝم٤م

. ()"ـمًٌ٘م٤م ًم٘مقاقمد اًمٗمّمحك وم٢مٟمف جيده٤م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ىمدر اإلُمٙم٤من

؟ واؿعقة افؾغة أم واؿعقة إدب: احلقار افؼصيص وادرسحل

 سمرضمقع يمثػم ممـ ،رطمل ـمقياًل ـي واعمسـمل شمدم همٚم٦ٌم اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم احلقار اًم٘مّمص

رطمٞم٦م، ـيمت٥م هب٤م إمم ُمٞمدان اًمٗمّمحك، وظم٤مص٦م سمٕمد حترير ُمٕمٜمك اًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمس

اًمتل اٟمتٝمجٝم٤م يمثػم ُمـ  (اًمٕم٤مُمٞم٦م)وأن اعمراد هب٤م أؿمٛمؾ وأقمٛمؼ ُمـ جمرد اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م 

رطمٞم٦م ـ طمٞم٨م ادمف اًمٜم٘م٤مد إمم اًم٘مقل سم٠من اًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمس،اًمٙمت٤مب ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة

ٓ شمًتٚمزم أن شمٙمقن ًمٖم٦م ؿمخقصٝم٤م هل اًمٚمٖم٦م اعمحٙمٞم٦م ذم اًمقاىمع، وًمٞم٧ًم هل اعمرادة 

ري٦م، وواىمٕمٞم٦م احلٞم٤مة واعمجتٛمع، وٓ يتحتؿ قمغم ـومٕماًل، سمؾ اعمراد واىمٕمٞم٦م اًمٜمٗمس اًمٌش

 سمؾ قمٚمٞمف أن يًتٜمٓمؼ ،إدي٥م أن يًتٜمٓمؼ ًم٤ًمن ُم٘م٤مل ؿمخّمٞم٤مشمف اًمروائٞم٦م أو اعمنطمٞم٦م

ومٚمٞمس اعم٘مّمقد سمقاىمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أن شمدع يمؾ ؿمخّمٞم٦م ُمـ ؿمخّمٞم٤مت "ًم٤ًمن طم٤مهل٤م، 

وإٟمام اعم٘مّمقد سمقاىمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمالءُمتٝم٤م ًمِمخّمٞم٤مت  .. ،طمدث سمٚمٖمتٝم٤م اخل٤مص٦متاًمرواي٦م ت

                           
. 399: تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()

: 157: ، شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ"اًمّمٗم٘م٦م"، قمـ ُمـًـرطمٞم٦م 115: رح اًمٕمريب اعمٕم٤مسـشمٓمقر اًمٌٜم٤مء اًمٗمٜمل ذم أدب اعمس ()

رح سملم اًمٕم٤مُمٞم٦م ـ ًمٖم٦م اعمس:42-39: احلقار ذم اعمنح اًمٕمريب، حمٛمد ومتقح أمحد، طمقًمّٞم٤مت يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم: ويٜمٔمر

. 61، 45/60 :، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وٞمػواًمٗمّمحك، ؿمقىمل



 

 

اًمرواي٦م، ومٝمل اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م، ومال يتحدث أُّمل سم٠مومٙم٤مر 

رطمل أو اًمت٠مًمٞمػ ـاًمٗمالؾمٗم٦م، وأُم٤م اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ومٚمٞم٧ًم سمٛم٘مّمقدة ذم اًمت٠مًمٞمػ اعمس

 اًمذي ٓ خيرج قمـ أن يٙمقن ومٜم٤ًم ويمؾ ومـ صٜم٤مقم٦م، وًمٞم٧ًم اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ،إديب

ة ُمـ اًمقاىمٕمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمق وإٟمام شم٠ميت هذه ال،سم٤مًمتل شمٕمٓمل احلقار ىمقة ُمِم٤ميمٚمتف ًمٚمحٞم٤مة

 .()"ىمٌؾ يمؾ رء

سمؾ إن واىمٕمٞم٦م اًمٜمص اعمنطمل يتٕمذر حت٘م٘مٝم٤م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م قمغم همػم هذا اًمٗمٝمؿ، إذا 

رح خم٤مًمًٗم٤م ـرطمٞم٦م دمٕمؾ يمؾ رء قمغم اعمسـُمّثٚم٧م اعمنطمٞم٦م، ٕن اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمٛمس

رح هل صقرة ـمٌؼ إصؾ ُمـ ـًمٜمٔمػمه ذم احلٞم٤مة، ومٚمٞم٧ًم اًمِمخقص اًمقاىمٗم٦م قمغم اعمس

.. اًمِمخقص اعم٘م٤مسمٚم٦م هل٤م ذم احلٞم٤مة، وًمٞم٧ًم اعمالسمس اعمنطمٞم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع يمام هل 

 ٕؾمٚمقب اًمٗمـ اًمذي يّمّقر زيحويمذًمؽ اًمٚمٖم٦م، وم٢من اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ومٞمٝم٤م شم٘متيض أن ٟم٧م

وأُم٤م آهتامم سمٕم٤ٌمرات اًمقاىمع اًمٕم٤مُمل  .() دون أن حيتذهي٤م سمحذاومػمه٤م أو يٓم٤مسم٘مٝم٤م،احلٞم٤مة

اقمتداًدا سم٠مهن٤م أيمثر طمٞمقي٦م ُمـ قم٤ٌمرات اًمٗمّمحك ومٚمٞمس سمّمحٞمح ، ٕن اًمٗمّمحك أىمدر 

وأصمرى ذم شمٜمقيع اًمدٓٓت وشمٕمٛمٞم٘مٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل شمٕمجز قمـ شمّمقير دىم٤مئؼ إومٙم٤مر 

 أن ،، يدل قمغم ذًمؽ() ًم٘مّٚم٦م ُمٗمرداهت٤م واشمّم٤مهل٤م سم٤مًمقىم٤مئع واعمحًقؾم٤مت،واعمِم٤مقمر

رطمٞم٤مت اعمؽممج٦م قمـ أداب ـ اًمتٕمٌػم قمـ اعمسذماًمٗمّمحك فمّٚم٧م دوًُم٤م هل إىمدر 
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. 81/83:  افعربقةبغ افػصحك وافعامقة ادكية، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغة
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ٕن شمٚمؽ اعمنطمٞم٤مت أرىمك ذم ُمْمٛمقهن٤م وأومٙم٤مره٤م وصقره٤م وأرومع ُمـ أن "اًمٕم٤معمٞم٦م، 

 . ()"شم٘مقى اًمٕم٤مُمٞم٦م قمغم اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م

رطمل سم٤مًمٗمّمحك شم٘مٞمٞمد أو إوٕم٤مف ـي أو اعمسـوًمٞمس ذم يمت٤مسم٦م احلقار اًم٘مّمص

يم٤مشم٥م احلقار سم٤مًمٗمّمٞمح يًتٓمٞمع أن يٕمؼّم " ٕن ،ًمٚمٜم٤مطمٞم٦م اًمِمٕمقري٦م قمٜمد ىم٤مرئ اًمٜمص

قمـ اًمقاىمع سمٛمٗمٝمقُمف اجلديد شمٕمٌػًما صحٞمًح٤م، وإن يم٤من هذا اًمتٕمٌػم ذم ُمٔمٝمره وصٞمٖمتف 

سمٚمٖم٦م همػم اًمٚمٖم٦م اًمدائرة ذم اخل٤مرج، إّن صح٦م اًمتٕمٌػم وىمّقشمف هٜم٤م آشمٞمف ُمـ ٟم٘مؾ اجلّق، 

واؾمتِمٕم٤مر اًمروح، واؾمتِمٗم٤مف اخلّم٤مئص اًمتل شمتجغّم هب٤م طم٘م٤مئؼ اعمِم٤مهد، وـمٌٞمٕم٦م 

. ()"إطمداث، وُمٕم٤ممل اًمِمخقص

 ٓ متٜمع ُمـ ،رح إذا يم٤مٟم٧م سم٤مًمٗمّمحكـوهذه اًمقاىمٕمٞم٦م إدسمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م واعمس

 قمغم أن ٓ شمٓمٖمك قمغم ،آؾمتٗم٤مدة سمٌٕمض أًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم احلقار أو اًمقصػ

ًمٙمـ  و.() ٕن اًمٜمٔمر عمجٛمؾ اًمؽميمٞم٥م ذم اًمًٞم٤مق ٓ ًمٚمٛمٗمردات،اًمؽميمٞم٥م اًمٗمّمٞمح

ـْ مل  اظمتٚمػ ذم هذا اًم٘مدر اًمذي ٓ يٓمٖمك قمغم اًمؽميمٞم٥م اًمٗمّمٞمح يمٞمػ يٙمقن؟ ومٛمٜمٝمؿ َُم

ذم اجلٛمؾ اًم٘مّمػمة ذات إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمدور سملم "ير احل٤مضم٦م إًمٞمف، ورأى أن 

ي، وإن يم٤من اًمٕم٤مُّم٦م ـ سمدياًل عمـ أراد أن يًتٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم احلقار اًم٘مّمص،اًمٕم٤مُم٦م

. ()"يتحدصمقن هب٤م ُمع اًمتٖم٤ميض قمـ سمٕمض اخلّم٤مئص اًمّمقشمٞم٦م وإقمراب اًمٙمٚمامت

                           
. 111: ؿضايا معاسة دم إدب وافـؼد ()

. 34 /25 : افعربقةفغة افؼصص، حمؿقد تقؿقر، جمؾة جمؿع افؾغة ()

. 155:  ؿضايا ومقاؿػ:627، 626: افـؼد إديب احلديث: يـظر ()

. 82، 81: ؿضايا معاسة دم افدراشات افؾغقية وإدبقة ()



 

 

 متتد إمم سمٕمض أدوات ،وُمٜمٝمؿ ُمـ رأى إدظم٤مل اًمّمٞمغ اًمٕم٤مُمٞم٦م إمم طمدود ُمٕمٞمٜم٦م

 ٟمحق أداة آؾمت٘م٤ٌمل ،آؾمتٗمٝم٤مم وآؾمت٘م٤ٌمل وأؾمامء اإلؿم٤مرة وإؾمامء اعمقصقًم٦م

 "ذوٓ" و"وذول" اعمختزًملم ُمـ آؾمؿ اعمقصقل، "اًمكم" و"ال"، و"راح"

 "ىمد ايش" و"ُم٤مهق" و"يمٞمٗمؽ" و"ًمٞمش" و"واش" و"إيش" ًمإلؿم٤مرة، و"ه٤مذول"و

: ، وُمثٚمٝم٤م أيًْم٤م سمٕمض صٞمغ اًمتٛمٚمؽ يم٠من ي٘م٤مل() ٕدوات آؾمتٗمٝم٤مم"وملم" و"ويـ"و

. ()" ومالن، هذا اًمٙمت٤مب طمْؼ ومالن"ُم٤مْل " ومالن، هذا اًمٙمت٤مب "شمٌعْ "هذا اًمٙمت٤مب "

: (ردـاًمس)وُمٝمام يٙمـ آظمتالف ذم هذا اًم٘مدر ذم ًمٖم٦م احلقار أو ًمٖم٦م اًمقصػ 

رطمل يٜمٌٖمل أن يٙمقن قم٤مُماًل ُمـ قمقاُمؾ إؿم٤مقم٦م اًمٚمٖم٦م ـي واعمسـوم٢من اًمٜمص اًم٘مّمص

اًمٗمّمٞمح٦م قمٜمد اًم٘م٤مرئ أو اعمًتٛمع، وٓ حيًـ سم٤مًمٙم٤مشم٥م اىمتٗم٤مء اًمّمٞمغ اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل 

 رد اًمٙمٚمامت أن حي٤مول يم٤مشم٥م اًم٘مّم٦م أو اعمًـرطمٞم٦مشُمٜمٓمؼ سمقضمف همػم صحٞمح، وُمـ ذًمؽ 

اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل ُأسمدًم٧م سمٕمض طمروومٝم٤م إمم أصٚمٝم٤م، ًمٞمِمٞمع ٟمٓم٘مٝم٤م اًمّمحٞمح سمؽمداد اعمٛمثٚملم 

، وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م ذم ذًمؽهلؿ اعمًتٛمٕملم هل٤م ذم طمقارهؿ قمغم اعمنح وُمـ صمؿ حم٤ميم٤مة 

ًٓ ذم ًمٖم٦م  وحم٤موًم٦م شمرك اؾمتٕمامل آظمتزال اًمٕم٤مُمل ًمٌٕمض اًمٙمٚمامت إن يم٤من ُم٘مٌق

. () طمتك يٌ٘مك ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٗمّمٞمح٦م ضمقهره٤م وٓ هنٌط هب٤م إمم دوائر اًمٕم٤مُمٞم٦م،اعمِم٤مومٝم٦م

رطمٞم٦م أن شمٙمقن ؾمٝمٚم٦م سمًٞمٓم٦م ـ وم٢مٟمف يٜمٌٖمل قمغم ومّمحك اًم٘مّم٦م واعمس،وسمِمٙمؾ قم٤مم

يمل ُي٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م - رحـوظم٤مص٦م ذم اعمس -،ُمًتقومٞم٦م ًمٕمقاُمؾ اجلذب اًمٗمٜمٞم٦م إظمرى

                           
. 84، 83: صم،2003، 2 دار اهلدى فؾثؼاؾة وافـشـر، دمشؼ، طادعجؿ افعريب اجلديد، هادي افعؾقي،: يـظر ()

. 84: افسابؼ ()

. 63- 45/61 :فغة ادرسح بغ افعامقة وافػصحك، صقؿل ضقػ، جمؾة جمؿع افؾغة بافؼاهرة: يـظر ()



 

 

 سمذائ٘متٝمؿ  ُمع ذًمؽ ويرشم٘مل،اجلٛمٝمقر وجيدوا ومٞمٝم٤م ُم٤م يٛمتع ُمِم٤مقمرهؿ وأطم٤مؾمٞمًٝمؿ

 وُمِم٤مهًدا شمٜمتٔمٛمف ُمًتقي٤مت ااًمٚمٖمقي٦م ٟمحق إومْمؾ، وإن يمٜم٧م أرى أن اعمنح ُم٘مروءً 

قمدة، أومْمٚمٝم٤م وأُمثٚمٝم٤م ُم٤م يم٤من سمٚمٖم٦م ومّمٞمح٦م ُمًٌٓم٦م ىمري٦ٌم اًمٗمٝمؿ، ذات أداء راٍق ورؾم٤مًم٦م 

ه٤مدوم٦م، شمتْمٛمـ ُم٤م يتٓمٚمٌف اعمنح ُمـ إصم٤مرة وضم٤مذسمٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ ًمقازُمف اًمٗمٜمٞم٦م، يٚمٞمف 

قم٤مُّمٞم٦م ُمٜمت٘م٤مة همػم ؾمقىمّٞم٦م ُمٙمتقسًم٤م سمٚمٖم٦م ومّمٞمح٦م، ُمٓمّٕمٛم٦م قمٜمد إداء سم٠مًمٗم٤مظ ُم٤م يم٤من أهمٚمٌف 

 هلج٦َم ومئ٦ٍم حمدودة أو إىمٚمٞمؿ ُمٕملّم، وىمد شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م ة أدائفأو ؾم٤مومٚم٦م، يٚمٞمف ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمغ

ؿ  ٥م هب٤م، ٕهن٤م حتجِّ ٟمٗمًٝم٤م ومٙمرًي٤م وضمٖمراومٞم٤م، ذم إـم٤مر إدب اًمِمٕمٌل، ًمٙمٜمٝم٤م همػم ُُمرطمَّ

قمغم ٟمٗمًف، أهمٚم٥م ُمْم٤مُمٞمٜمف ُم٘متٍمة قمغم اًمؽمومٞمف وشُمٌ٘مل اعمنح ذم إـم٤مر ُمٜمٖمٚمؼ ُمٜمٙمٗمئ 

٤ًٌم ٓ يًٚمؿ ُمـ أوم٤مت اًمٚمٖمقي٦م  واًمتًٚمٞم٦م، وًمٞمس ومٞمف شمرقٍّ ًمٖمقي أو إصمراء ُمٕمرذم، وهم٤مًم

 (هًدا وطمقاًرا)وإًمٗم٤مظ اعمٌتذًم٦م، ًمٙمـ واحل٤مًم٦م هذه أرى أن ٓ يٙمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٜمص 

، ّٕن ذم يمت٤مسمتٝم٤م ةاًمٕم٤مُملاعمٗمردات قمض بختٚمٚمٝم٤م ت أو اًمٗمّمحك اًمتل ،سمٖمػم اًمٗمّمحك

. ()إىمراًرا هل٤م واقمؽماوًم٤م هب٤م- يمام هق ؿم٤مئع أن- سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م 

                           
جريدة إشبقع إديب، افعدد رحل اإلمارايت بغ افراهـ وافطؿقح، هقثؿ حيقك اخلقاجة، ـافـص ادس: يـظر مثاًل  ()

رحل اإلمارايت ٓؾت بسبب ـثرة افـصقص ـؾنن واؿع افـص ادس": ، وؾقف يؼقلم19/11/2005، 982

رحقة افتل تعتؿد افػصحك، وهذه اإلحصائقة ـرحقة افتل تعتؿد افؾفجة افعامقة، وؿّؾة افـصقص ادسـادس

ورضب فذفؽ أمثؾة تبغ صعقبة ؿراءة وؾفؿ بعضفا ظذ مـ ٓ . "اظتؿدت افـصقص ادطبقظة ٓ ادخطقضة

رحقة ـ مـ مس"واهلل ختقؾت فقزيف، احلغ وحدها مطؾؼة ؿقيل صتبغغ هبا افرّيال": يعرف افؾفجة اإلماراتقة، مـفا

بق "رحقة ـ مـ مس"بدل براجقؾ بـ ـاجقر، احلغ يقم افـاس بدت تسقيع ؿدر ـةبـ" حلبقب ؽؾقم، ظائشة"

.      ٕمحد احلاي"ما ـان" مـ مرسحقة "ب ريالحافرّيال افع ما يقب ريايقؾ " فسقػ افغاكؿ، "خزيـة
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  ظبدافعزيز ؾفؿل ومؼسح افؽتابة بافالتقـقة

  بافالتقـقة تتجدد "افعربقة"افدظقة إػ ـتابة 

  افعربقة بلحرف ٓتقـقة ظذ افشبؽة ادعؾقماتقة

 

 



 

 

  باحلروف افالتقـقة"افعربقة"ـتابة

 ،مم اًمٕم٤مُمٞم٦مإ سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م ذم صمٜم٤مي٤م اًمدقمقة "اًمٕمرسمٞم٦م"أشم٧م اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م 

واسمتدأ رىملم إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م يمت٤مسمتٝم٤م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، ـطمٞم٨م شمٌٜمّك ُمـ دقم٤م ُمـ اعمًتش

، طمٞم٨م م1880 قم٤مم "رـىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم ُمص" ذم يمت٤مسمف "وهلٚمؿ ؾمٌٞمت٤م"سمذًمؽ 

اًمٜمّمقص اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل أورده٤م سم٤محلروف ومٙمت٥م ـمٌؼ ومٞمف قمٛمٚمًٞم٤م ُم٤م دقم٤م إًمٞمف، 

 قم٤مم "رـاًمٚمٝمج٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م ذم ُمص" ذم يمت٤مسمف "يم٤مرل ومقًمرس" صمؿ شمٌٕمف .()اًمالشمٞمٜمٞم٦م

 ( ).م1901اًمٕمرسمٞم٦م اعمحٙمٞم٦م ذم ُمٍم قم٤مم " ذم يمت٤مسمف "ؾمٚمدن وعمقر"م، و1890

 ويم٤من  ُمـ أسمرز ُمـ دقم٤م إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م"ًمقيس ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن"ويٕمدُّ 

ذم - ن احلروف اًمٕمرسمٞم٦م ٕأٟمف ٓ طمٞم٤مة ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إٓ إذا يمت٧ٌم سمحروف ٓشمٞمٜمٞم٦م، يردد 

هل قمّٚم٦م اًمٕمٚمؾ، سم٥ًٌم ُم٤م يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٖمٞمػم ذم  اًمرؾمؿ واحلريم٤مت، مم٤م - ٟمٔمره

 جيٕمؾ اعمتٕمٚمؿ يْمٞمع ومٞمٝم٤م ؿمٓمًرا يمٌػًما ُمـ قمٛمره ٓ يّمؾ ُمٕمف إمم اًمٖم٤مي٦م، وظمػم دواء

هق أن شمرؾمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، ومال شمٌ٘مك صمٛم٦م طم٤مضم٦م إمم   هلذا اًمداءقمٜمده

ؿمٙمؾ احلروف ًمُتٕمرف طمريم٤مهت٤م، وشمّمٌح اًمٚمٖم٦م سمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م ٟم٤مؿمٓم٦م ىم٤مدرة قمغم أن 

. ()دم٤مري شم٘مدم اًمزُمـ

هؾ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ متّثؾ دقمقهتؿ إمم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م،  أووضمد اعمًتنمىمقن ُمـ

                           
 افعربقة افتل  ممفػة افؽتاب أهنا اشتطاظت ؿراءة افـصقص ؾقف، وؿد ذـرت18: تاريخ افدظقة إػ افعامقة: يـظر ()

 احلروف افالتقـقة افتل اؿسحفا فؽتابة "شبقتا"، بعد أن رجعت إػ اجلدول افذي يبغ ؾقف ـتبت بحروف ٓتقـقة

. افعامقة

. 25، 24: افسابؼ: يـظر ()

 . 224: افتبشر وآشتعّمر دم افبالد افعربقة:123، 116، 115: افؾغة افعربقة بغ محاهتا وخصقمفا: يـظر ()



 

 

م اًمٕمرب واًمؽمك 1905 ذم رؾم٤مًم٦م ًمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م قم٤مم  اعمقصكمومدقم٤م داود احلٚمٌل

واإليراٟمٞملم إمم يمت٤مسم٦م ًمٖم٤مهتؿ سم٤محلرف اًمالشمٞمٜمل، ٕٟمف يٕمٞم٥م قمغم احلروف اًمٕمرسمٞم٦م يمثرة 

أؿمٙم٤مل احلرف اًمقاطمد ومٞمٝم٤م، واظمتالف طمٙمٛمف ُمـ طمٞم٨م آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل،وقمدم 

. ()شمدويـ احلريم٤مت ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمٚمٛم٦م، ويمثرة اًمٜم٘مط ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة

، وٟمِمـرت  إمم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦موشمٜم٤مىمٚم٧م اًمّمحػ واعمجالت اًمدقمقة

. ()اًمٕمرب، وآراء إدسم٤مء واًمٙمت٤مب اًمٕمرب دم٤مهٝم٤موُم٘م٤مٓت اًمداقملم هل٤م ُمـ اعمًتنمىملم 

رىملم قمغم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م أن ـوسمٚمغ ُمـ طمرص ه١مٓء اعمًتش

 قمغم ؿمٕمٌف، "أشم٤مشمقرك" وضمقد طم٤ميمؿ ىمقي يٗمروٝم٤م يمام ومروٝم٤م "ثُمرضمٚمٞمق"متٜمك 

.  ()وذًمؽ عم٤م اؾمتٌٓم٠م اؾمتج٤مسم٦م اًمٕمرب هلذه اًمدقمقة وإقمراوٝمؿ قمٜمٝم٤م

ظبد افعزيز ؾفؿل ومؼسح افؽتابة بافالتقـقة 

 هل إسمرز ،اًمٕمزيز ومٝمٛمل إمم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مٕطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م شمٌ٘مك دقمقة قمٌد

سملم مجٞمع اًمدقمقات اًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م واًمتل شمٚمتٝم٤م طمتك أن، عمٜمزًم٦م اًمرضمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٝمق 

، ومل يٙمـ يتقىّمع (جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة)ىم٤مٍض وقمْمق سم٠مطمد أؾمقار اًمٚمٖم٦م اعمٜمٞمٕم٦م 

اعمٜم٤مداة سمتٖمٞمػم رُمقزه٤م اًمتل شمٙمت٥م هب٤م إمم - وظم٤مص٦م  أقمْم٤مء اعمجٛمع- ُمٜمف أهؾ اًمٚمٖم٦م 

. رُمقز ًمٖم٦م همػمه٤م

اًمٕمزيز ومٝمٛمل اىمؽماطمف سم٤مخت٤مذ احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م ًمرؾمؿ اًمٙمت٤مسم٦م  ىمدم قمٌدىمد و

                           
. 85:  افزحػ ظذ فغة افؼرآن:102: افؾغة افعربقة دم افعك احلديث: يـظر ()

. 188:  افػصحك فغة افؼرآن:2/377 : آجتاهات افقضـقة:178: حارض افؾغة دم افشام: يـظر ()

. 184: حارض افؾغة دم افشام: يـظر ()



 

 

م، وىم٤مم اعمجٛمع 1943 قم٤مم "ُم٤ميق"اًمٕمرسمٞم٦م إمم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ذم ؿمٝمر 

اًمٕمزيز  م ، صمؿ ـمٌع قمٌد1944 قم٤مم  ُمـ"يٜم٤مير" ذم ؿمٝمر سمٛمٜم٤مىمِمتف ذم ُم١ممتره اًمًٜمقي

 ومؼماير اًمٕم٤مم ٟمٗمًف، ُمذّياًل سمٛم٘م٤مٓت ًمف داومع ومٞمٝم٤م قمـ ُم٘مؽمطمف  ؿمٝمرومٝمٛمل اىمؽماطمف ذم

ا قمغم ُمـ اٟمت٘مده . ()ردًّ

وىمد رأى قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل أن شمٖمٞمػم احلروف اًمتل شُمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م هب٤م واخت٤مذ 

احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ طمروف احلريم٤مت هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد ًمتحًلم اًمٙمت٤مسم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م وسمف ؾمتزول صٕمقسم٤مت اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دومٕم٦م واطمدة، وٟمتٛمٙمـ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م 

واًمٜمٓمؼ اًمّمحٞمحلم، وشمّمٌح اًم٘مراءة ؾمٚم٦ًم ًمٚمّمٖمػم واًمٙمٌػم واًمٕمريب واًمٕمجٛمل 

 شمريمٞم٤م ًمتٖمٞمػم طمرومٝم٤م سمام يم٤من ُمـ اؾمتج٤مسم٦موهق يرسمط اىمؽماطمف هذا . واعمث٘مػ وهمػم اعمث٘مػ

، ( )(سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم إُمٞم٦م وهقم٦م اًمتٕمّٚمؿ)إمم اًمالشمٞمٜمل وُم٤م طمّمؾ هل٤م ُمـ شم٘مدم سمًٌٌف 

م 1905 سم٤مًمؽميمٞم٦م قم٤مم  اعمقصكم دقمقة داود احلٚمٌل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مويم٠مٟمف سمذًمؽ جيدد

. ()ًمٞمًتجٞم٥م هل٤م اًمٕمرب يمام اؾمتج٤مب هل٤م إشمراك

يمـ دقمقة خمٚمّم٦م توذم اًمقاىمع أن دقمقة قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م مل 

، وم٘مد يم٤من ُم٘مؽمطمف  اًمٙمت٤مسم٦م سمفًمٚمحرف اًمالشمٞمٜمل سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟم٧م ضمريئ٦م ذم اًمدقمقة إمم

 ٓ ٟمٔمػم هل٤م ( )( أطمرف قمرسمٞم٦مةقمِمـر)ي سم٢مسم٘م٤مء ُم٤م يزيد قمغم صمٚم٨م إسمجدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م ـي٘مض
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.  306-10/287: حمارض جؾسات جمؿع افؾغة بافؼاهرة: يـظر ()

م صدر ؿرار مصطػك ـّمل أتاتقرك بتحريؿ اشتعّمل احلرف افعريب فطبع ادمفػات افسـقة 1928دم ظام  ()

. واشتبدال احلرف افالتقـل بف

هذه إحرف ": هل اهلؿزة واجلقؿ واحلاء واخلاء وافصاد وافضاد وافطاء وافظاء وافعغ وافغغ، وؿال ظـفا ()



 

 

 .ذم اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وإسم٘م٤مء قمالُم٤مت اًمتٜمقيـ يمام هل ذم اًمٕمرسمٞم٦م

سمٕمد شم٘مديؿ - وًمالشمزان ذم اًمدقمقة إمم حتًلم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو شمٖمٞمػمه٤م 

ىمرر جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ـمٌع ُم٘مؽمح قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل - قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل عم٘مؽمطمف

 سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، ُمع ُم٘مؽمح آظمر ًمألؾمت٤مذ قمكم اجل٤مرم "اًمٕمرسمٞم٦م"اًمداقمل إمم يمت٤مسم٦م 

دقم٤م ومٞمف إمم اؾمتخدام ٟمٔم٤مم ضمديد ًمٚمحريم٤مت، ًمٕمروٝمام قمغم اًمرأي اًمٕمريب اًمٕم٤مم، ذم 

م 1945، يمام دقم٤م اعمجٛمع قم٤مم "شمٞمًػم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م"م قمٜمقاٟمف 1946يمت٤مب ٟمنم قم٤مم 

إمم اسمتٙم٤مر ٟمٛمط ضمديد ذم أؾمٚمقب اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يتؿ سمف اًم٘مْم٤مء قمغم اعمِمٙمالت 

اًمٓم٤ٌمقمٞم٦م، ويٙمقن أؾمٝمؾ ًمٚم٘مراءة ُمـ إؾمٚمقب اًم٘م٤مئؿ، وووع ضم٤مئزة ىمدره٤م أًمػ 

م آظمر ُمققمد ًم٘مٌقل 1947 ُم٤مرس 31ضمٜمٞم٦م ٕطمًـ اىمؽماح ذم ذًمؽ، وطمدد 

آىمؽماطم٤مت، واؾمتج٤مب هلذه اعم٤ًمسم٘م٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمٙمثػم ُمـ اعمٝمتٛملم سم٤مخلط 

اًمٕمريب وحتًلم ٟمٛمط يمت٤مسمتف، واًمراهمٌقن ذم صّد اًمدقمقة إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م اًمتل ٟم٤مدى 

هب٤م قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل واًمرّد قمٚمٞمٝم٤م قمٛمٚمًٞم٤م ُمـ ظمالل احلٚمقل عم٤م اّدقم٤مه ُمـ ُمِمٙمالت 

 سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وسمٚمٖم٧م آىمؽماطم٤مت أيمثر ُمـ اعمئتلم، مل شمر "اًمٕمرسمٞم٦م"شمًّقغ ًمٙمت٤مسم٦م 

٤م ُمٜمٝم٤م ىمد طمّ٘مؼ اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة  .   ()جلٜم٦م دراؾمتٝم٤م ومٞمام سمٕمد أّن أيًّ

 مح٤مة اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمرد قمٚمٞمف ورومض ُم٘مؽمطمف اًمذي ()ومل متٜمع ُمٜمزًم٦م قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل

ضم٤مء سمف، وإن سمدت ُمٔم٤مهر آقمتذار ويمٚمامت اًمت٘مدير واإلضمالل ًمف واوح٦م ذم صمٜم٤مي٤م اًمردود 

                                                                             
رشؿفا افعريب، ومـ ادصادؾات أن هذا افرشؿ يتؿشك مع رشؿ احلروف افالتقـقة بذات افعؼة جيب أن تمدى 
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 .82-25/77: م1960افبحقث ادحارضات، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة، ادطابع إمرية، افؼاهرة، :  يـظر()

 .م1940م، وظضًقا بؿجؿع افؾغة ظام 1925ظغ وزيًرا فؾعدل ظام ( )



 

 

ٟمخ٤مًمػ ُمٕم٤مًمٞمف ذم أن رؾمؿ اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م "اًمٕمّ٘م٤مد اًمذي ي٘مقل ومٞمف قم٤ٌمس وأؿمٝمره٤م رّد 

قمّٚم٦م شم٠مظمر اًمٕمرب أو اعمتٙمٚمٛملم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ٕن هذه إُمؿ يم٤مٟم٧م أىمقى وأرومع يقم يم٤مٟم٧م 

وإٟمف ًمٞم٘ملم ... ر وأىمرب إمم اًمٚمٌس وآظمتالط ًم٘مّٚم٦م اًمِمٙمؾ واإلقمج٤ممـيمت٤مسمتٝم٤م أقمس

إن صاحب ادعايل ظبدافعزيز ؾفؿل باصا إكّم أراد باؿساحف خر افؾغة : ُمٗمروغ ُمٜمف أن ي٘م٤مل

وأهؾفا، وإّن ؽرتف ظؾقفا وحرصف ظذ بؼائفا وخقؾف مـ ظقامؾ افدثقر أو اخلؿقل هل 

. ()"افتل أوحت إفقف أن يتدارـفا بّم رأى ؾقف أشباب افسالمة هلا

ُمقر عّم٤م قمرض ًمٚمًٌؾ اعم٘مؽمطم٦م ًمتٞمًػم ي أيًْم٤م قمٜمد حمٛمقد ت()سمدا ذًمؽ واوًح٤م

هق اخت٤مذ احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، : اعمٜمحك إول": اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، طمٞم٨م سمدأ سمٛم٘مؽمطمف وم٘م٤مل

 متعف اهلل "ظبدافعزيز ؾفؿل باصا" ادعايل بحتقة ٕشتاذكا صاح وؿد آثرت أن أبدأ بف

بافعاؾقة، ؾؼد كادى هبذا احلؾ دم بقان ٓ أظده إٓ وثقؼة تارخيقة مـ أكػس وثائؼـا افتل 

 صمؿ ظم٤مًمٗمف واىمؽمح ـمري٘م٦م أظمرى ًمتٞمًػم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،( )"..تعافج مشؽالتـا افثؼاؾقة

. ()ٓ يرى اخلروج ومٞمٝم٤م قمـ طمروف اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕمرووم٦م

ُمقىمػ حمٛمقد شمٞمٛمقر ُمـ دقمقى اًمٗمّمؾ أن ًمٙمـ مم٤م جيدر ذيمره ذم هذا اعم٘م٤مم، 

ذت طمروٌف خمؽمقم٦ٌم ًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، أو يم٤مٟم٧م هل احلروف ،سملم اًم٘مديؿ واجلديد  إذا اختُّ

 ذًمؽ، قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل عم٤م اقُمؽِمض قمٚمٞمف سمٛمثؾ ُمقىمػ- إن مل يامصمؾ-ي٘م٤مرب  ،اًمالشمٞمٜمٞم٦م

                           
حمارض جؾسات جمؿع كّص رد افعؼاد ظذ مؼسح اختاذ احلروف افالتقـقة بدل افعربقة فعبدافعزيز ؾفؿل دم : يـظر ()

ظع اجلارم، حمؿد ـرد ظع، )، وتـظر ؾقف أيًضا ردود بعض أظضاء ادجؿع 408-10/404: افؾغة بافؼاهرة

. 434-10/408: حمارض اجلؾسات. (... ظبدافؼادر ادغريب، 

.  أي افثـاء وافتؼدير ظذ ادؼِسح مع رؾض ادؼَسح( )

. 17 : ص،م1951، حمؿد تقؿقر، مطبعة آشتؼامة، افؼاهرة، ضبط افؽتابة افعربقة ()

. 47-34: افسابؼ: يـظر ()



 

 

واحلؼ أن آقمؽماض سم٤مًم٘مٓمع سملم اًم٘مديؿ واجلديد دقمقى ٓ ختٚمق ُمـ همٚمّق ": ي٘مقلومٝمق 

ذم اًم٘مقل، وإهاف ذم اًمتّمّقر، وم٢مّن أي٦م طمروف، سمؾ أّي٦م قمالُم٤مت وإؿم٤مرات شمٙمت٥م هب٤م 

 ٓ شم٘مٓمع سملم ىمديؿ اًمٚمٖم٦م وضمديده٤م، وٓ شمٗمّمؾ سملم ُم٤موٞمٝم٤م وطم٤مرضه٤م، ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 شمٙمقن ؾمٌٞماًل إمم إطمٞم٤مء اًمٚمٖم٦م ،سمؾ ًمٕمؾ طمرووًم٤م ُم٘مت٦ًٌم أو خمؽمقم٦م شمٙمت٥م هب٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ما دامت هذه احلروف ادؼتبسة أو ادخسظة أدّق ضبًطا وأدكك وشمٞمًػم ايمت٤ًمهب٤م، 

، ٕهنا هبذا افضبط وؿرب افتـاول ًٓ  جتعؾ ادتعؾؿغ أؿدر ظذ افؼراءة مؾؽة وأؿقم ،تـاو

 ُمـ سم٤مب ، ومٝمٛمل قمٌداًمٕمزيزصمؿ جيٕمؾ قمدم ُمقاوم٘متف عم٤م ذه٥م إًمٞمف .()"فساًكا وأؾصح بقاًكا

 طمتك ،اعم٤ًميرة ًمقاىمع اًمٕمرب اًمذيـ ضمٕمٚمقا ًمٚمحروف اًمٕمرسمٞم٦م ُمًح٦م ُمـ اًمت٘مديس

 ي٘مػ قم٘م٦ٌم ذم ؾمٌٞمؾ ُم٤م يٜم٤مدي سمف اعمٗمٙمرون وذوو ،أصٌح٧م قم٤مُماًل ٟمٗمًًٞم٤م ُمت٠مصاًل 

. () ُمـ اخت٤مذ طمروف ضمديدة ُم٘مت٦ًٌم أو خمؽمقم٦م ًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،اًمرأي

  ذم رده قمغم ُم٘مؽمح قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل،قمكم قمٌداًمقاطمد واذمومٕمؾ ويمذًمؽ 

اًمذي سملّم ومٞمف أن هذا آىمؽماح يٜمٓمقي قمغم رضر سمٚمٞمغ ُمـ ؿم٠مٟمف أن حيقل قم٤مضماًل أو و

: ، وم٘م٤مل( )آضماًل سملم إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م وآٟمتٗم٤مع سم٤مًمؽماث اًمٕمريب اعمدّون سمرؾمٛمٜم٤م احل٤مرض

ر احلارض ادغػقر فف افعاّلمة ظبدافعزيز ـوظذ رأس مـ تؼدم هبذا آؿساح دم افعص"

. ()"احلروف افالتقـقة فؾرشؿ افعريب"ؾفؿل باصا، وؿد كؼ بشلكف ـتاًبا ؿّقًّم ظـقاكف 

                           
، وأصؾ افؽتاب بحث ؿدمف حمؿقد تقؿقر إػ مممتر جمؿع افؾغة بافؼاهرة يـاير 25: ضبط افؽتابة افعربقة ()

.  م، أي بعد شبع شـقات مـ اؿساح ظبدافعزيز ؾفؿل1951

ادافقة وافؼقمقة )، وؿد أدح متام حّسان أيًضا إػ رء مـ هذا وجعؾف أحد إشباب اخلؿسة 31: افسابؼ، ص: يـظر ()

. 141: افؾغة افعربقة بغ ادعقارية وافقصػقة: يـظر. افتل جتابف إصالح اخلط افعريب (وافـػسقة وآجتّمظقة وافثؼاؾقة

. 266، 265: ، ظع وادمؾؼف افؾغة: يـظر ()

. 265: افسابؼ( )



 

 

ي إمم اخت٤مذ احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م ًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمّدة موشمٚم٧م دقمقة قمٌداًمٕمزيز ومف

اىمؽماح ُمٞمِمٞمؾ : ، ُمٜمٝم٤م()اىمؽماطم٤مت شمٌٜم٧ّم اًمٗمٙمرة ٟمٗمًٝم٤م ُمع رء ُمـ اإلو٤موم٦م واًمتٕمديؾ

م ًمتدويـ اًمّمقاُم٧م واحلريم٤مت اًمٓمقال واًم٘مّم٤مر ذم اًمٕمرسمٞم٦م 1946ُمٚمقك ذم ُمٍم قم٤مم 

ًمتدويـ اًمّمقاُم٧م  (ومرٟمز ُم٘مٞمؿ سم٤معمٖمرب) "سمٞمػم يمقين"،  واىمؽماح ()سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م

واحلريم٤مت اًمٓمقال ذم اًمٕمرسمٞم٦م سمحروف ٓشمٞمٜمٞم٦م، ُمٙمٛمٚم٦م سمحروف قمرسمٞم٦م ويقٟم٤مٟمٞم٦م، ُمع إسم٘م٤مء 

، واىمؽماح ()احلريم٤مت اًم٘مّم٤مر قمغم ـمري٘متٝم٤م احل٤مًمٞم٦م ذم اخلط اًمٕمريب ومقق احلرف أو حتتف

م ًمٚمتدويـ سمحروف ٓشمٞمٜمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمّمقاُم٧م 1947 سمٌػموت قم٤مم "ضم٤من ؾمت٤مريمل"

واحلريم٤مت، ُمع إيمامل احلروف سمرُمقز إو٤مومٞم٦م داًّم٦م قمغم أصقات اإلـم٤ٌمق وأصقات 

وُمثٚمف اىمؽماح طمًلم ؿمٝمٞمد ُمـ ُمّمـر ذم اًمٕم٤مم ٟمٗمًف ًمٚمتدويـ سمحروف ٓشمٞمٜمٞم٦م ُمع . ()احلٚمؼ

. () سمرُمقز أظمرى داًّم٦م قمغم أصقات اإلـم٤ٌمق وأصقات احلٚمؼاإيمامًمف

 ُمـ هوأّيد ؾمالُم٦م ُمقؾمك دقمقة قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م، وقمدّ 

 ()"اىمؽماح اخلط اًمالشمٞمٜمل هق وصم٦ٌم اعمًت٘مٌؾ" ّٕن ،أهؾ اًمِمج٤مقم٦م واإلصالح اًمٜم٤مهبلم

ي اًمذي ـويزول هذا آٟمٗمّم٤مل اًمٜمٗمس.. ري ـآىمؽماب ُمـ اًمتقطمٞمد اًمٌش"وسمف يتؿ 

أطمدصمتف ه٤مشم٤من اًمٙمٚمٛمت٤من اعمِمئقُمت٤من ذق وهمرب، ومال ٟمتٕمػم ُمـ أن ٟمٕمٞمش اًمٕمٞمِم٦م 

                           
 وـؾفا دم تؾؽ افػسة، وّدا يـتف افـؼاش حقل مؼسح ظبدافعزيز ؾفؿل برّده وؽره مـ ادؼسحات إخرى مـ ؿبؾ ()

 . 25/79: افبحقث وادحارضات: يـظر. م1952جلـة تقسر افؽتابة بؿجؿع افؾغة ظام 

. 105:افؾغة افعربقة دم افعك احلديث: يـظر ()

. 107: افسابؼ( )

. افسابؼ ()

. افسابؼ ()

. 109 :، ظـ افبالؽة افعكية وافؾغة افعربقة، شالمة مقشك150: فغتـا واحلقاة ()



 

 

اًمٕمٍمي٦م، وٓسمد أن جير هذا اخلط ذم أصمره يمثػًما ُمـ رضوب اإلصالح إظمرى، ُمثؾ 

 وهق سم٘مقًمف هذا يٕمؽمف ساطم٦م سم٠من اًمٖم٤مي٦م ُمـ ،( )"..اعم٤ًمواة آىمتّم٤مدي٦م سملم اجلٜمًلم 

٤ًٌم "ُمٞم٦ملاًمعِ "اشم٤ٌمع اخلط اًمالشمٞمٜمل هل شمٖمٞمػم اهلقي٦م واًمٗمٙمر، وًمٞم٧ًم   اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م ُمِمج

ًمـ يٛمٙمـ اًمت٠مًمٞمػ اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمحروومٝم٤م ":  سم٘مقًمفُمّرةيٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م دقمقاه 

ل همػم ذًمؽ إُم٤م و٤مل، وإُم٤م أٟمف ُمْمٚمؾ، اؾم٠مًمقا واحل٤مرضة، صم٘مقا أن هذا حم٤مل، وُمـ يؼ

إهن٤م مجٞمًٕم٤م شمدرس قمٚمقُمٝم٤م سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م، .. أؾم٠مًمقا يمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمقم مجٞمٕمٝم٤م .. يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م 

عم٤مذا؟ ٕن ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م سمقوٕمٝم٤م احل٤مرض واقمتامده٤م قمغم احلروف اًمٕمرسمٞم٦م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن 

وإٟمام .. شم١مدي هذه اخلدُم٦م، وُم٤م دُمٜم٤م قمغم هذه احل٤مل، ومٚمـ شمٙمقن ذم سمالدٟم٤م هنْم٦م قمٚمٛمٞم٦م 

شمٙمقن هذه اًمٜمٝمْم٦م طملم شمتخذ احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، أي ًمـ شمتٕمرب اًمٕمٚمقم إٓ إذا اؾمتٚمتـ 

إن اًمرىمل اًمذي ٟمٜمِمده يٕمٜمل أٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش اعمٕمٞمِم٦م ": أظمرى سم٘مقًمفشم٤مرة  و،()"اهلج٤مء اًمٕمريب

هلذا اًم٥ًٌم يٜمٌٖمل أن شمٙمقن .. اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طمٞم٨م شمًتٜمد احل٘م٤مئؼ إمم اًمٌّٞمٜم٤مت ٓ إمم اًمٕم٘م٤مئد 

. ()"ًمٖمتٜم٤م قمٚمٛمٞم٦م، وصم٘م٤مومتٜم٤م يمقيمٌٞم٦م، ويمت٤مسمتٜم٤م ٓشمٞمٜمٞم٦م

ٟمحـ ُمـ ": أّيده٤م ؾمالُم٦م ُمقؾمك سم٘مقًمفيمام ة دقمقة قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل يحأيد أٟمٞمس ومرو

اًمذيـ يٕمت٘مدون أن يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤محلرف اًمالشمٞمٜمل يمام اىمؽمطمف قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل سم٤مؿم٤م يْمٌط 

 .()"قم٥مء ُمِم٤ميمؾ يمثػمة ُم٤مًمٞم٦م وشمرسمقي٦م ًمٗمظ اًمٚمٖم٦م ُمرة واطمدة جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، وخيٗمػ قمٜم٤م

ورأى أٟمف ٓ يٜمٌٖمل اًمتقىمػ قمٜمد ذًمؽ، ٕن قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ٓي٘مٞمؿ اقمت٤ٌمًرا ًمٚمٙمت٤مسم٦م وىمقاقمده٤م 

                           
. افسابؼ ()

. 166، 165: افبالؽة افعكية وافؾغة افعربقة:  ظـ:106:  ؾؽرة افتـقير:192احلرـة افػؽرية ضد اإلشالم، : يـظر ()

. 104: افبالؽة افعكية وافؾغة افعربقة:  ظـ:121: فغتـا واحلقاة: يـظر ()

.  190: كحق ظربقة مقرّسة ()



 

 

واحلرف اًمالشمٞمٜمل يتٛمٞمز سمٜم٘مؾ اًمٚمٗمظ سمٞمًـر وووقح وحيؾ . ()وإٟمام جيٕمؾ آقمت٤ٌمر ًمٚمٗمظ

  .() يٕمد طمرومٜم٤م اًمٕمريب ُمـ أقم٘مد ُمِم٤ميمؾ اًمٚمٖم٦مذم طملمُمِمٙمٚم٦م احلريم٤مت ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

 (ًمٕم٤مُمّٞم٦م ااًمٚمٝمج٦م)ومجع سملم دقمقشمف إمم اًمٕم٤مُمّٞم٦م وإمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م، ومجٕمؾ يمت٤مسم٦م  

- صمؿ سح . ()واٟمت٘م٤مهل٤م إمم ُمًتقى اًمٚمٖم٦مهب٤م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م أطمد اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم آقمؽماف 

سم٠من - ُمدًماًل قمغم ُم٘مّمده وهم٤ميتف اًمتل اختذ ُمـ قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمقصقل إًمٞمٝم٤م 

: ذًمؽ يٕمّد وؾمٞمٚم٦م ٓـّمراح ُم٤ممحٚمف اًمٗمٙمر اًمٕمريب ُمـ أدب قمغم ُمّر قمّمقره اًم٤ًمسم٘م٦م سم٘مقًمف

وًمٙمـ اقمؽماومٜم٤م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ًمٖم٦م أدسمٞم٦م ُمٙمتقسم٦م سم٤محلرف اًمالشمٞمٜمل ؾمٞمٙمقن ومرص٦م ُم١ماشمٞم٦م إلمه٤مل "

. ()"حلٗم٤مظ قمغم ُم٤م جي٥م أن حي٤مومظ قمٚمٞمفلُم٤م جي٥م إمه٤مًمف ُمـ إدب اًم٘مديؿ، وومرص٦م 

وىمد اىمؽمح أٟمٞمس ومرحي٦م ـمري٘م٦م ًمٙمت٤مسم٦م اًمٚمٝمج٤مت سم٤محلرف اًمالشمٞمٜمل أو٤مف ومٞمٝم٤م 

. ()سمٕمض اًمتٕمديالت واًمزي٤مدات قمغم ُم٤م ضم٤مء قمٜمد قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل ذم ُم٘مؽمطمف

اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، - أيًْم٤م-وشمٌٜمّك ؾمٕمٞمد قم٘مؾ 

وووع ٟمٔم٤مًُم٤م ُم٘مؽمطًم٤م ًمٚمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م، أوضمد ومٞمف ًمٙمؾ طمرف قمريب ُم٘م٤مسماًل ُمـ 

 "ؿمٕمر- ي٤مرا "يمت٥م سمف خمت٤مرات أدسمٞم٦م ُمـ اًمِمٕمر احلدي٨م ذم يمت٤مسمف و، ( )احلرف اًمالشمٞمٜمل

أول يمت٤مب ًمٌٜم٤مين سم٤محلرف "  قم٤ٌمرةقمغم همالومفـمٌع م، و1961 اًمذي ـمٌع قم٤مم "ؿمٕمر

                           
. 53: كظريات دم افؾغة: يـظر ()

. 55، 54:  وكظريات دم افؾغة:80، 79: كحق ظربقة مقرّسة: يـظر ()

. 188: كحق ظربقة مقرّسة: يـظر ()

. 201: افسابؼ( )

حمارضات دم افؾفجات وأشؾقب دراشتفا، أكقس ؾرحية، معفد افدراشات افعربقة افعافقة، افؼاهرة، : يـظر ()

. 69: م، ص1955

. 2/410: اجتاهات افبحث افؾغقي احلديث: يـظر ()



 

 

 . ()ؾمٌٕم٦م يمت٥م أظمرى- أيًْم٤م-م سم٠مسمجديتف اًمالشمٞمٜمٞم٦م 1968، صمؿ ـمٌع ذم قم٤مم "اًمالشمٞمٜمل

هل  (ؾمالُم٦م ُمقؾمك وأٟمٞمس ومرحي٦م وؾمٕمٞمد قم٘مؾ)وىمد يم٤مٟم٧م ضمٝمقد ه١مٓء اًمثالصم٦م 

إسمرز ذم اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م، وشمٌٕمٝمؿ ذم ذًمؽ همػمهؿ ممـ اىمتٜمع سمدقمقهتؿ، 

. م1964 اعمٓمٌقع قم٤مم "ٟمحق أسمجدي٦م ضمديدة"وُمٜمٝمؿ قمثامن صؼمي ذم يمت٤مسم٦م 

يمام ادمف سمٕمض اًمٚمٖمقيلم إمم اًم٘مقل سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمرُمقز اًمالشمٞمٜمٞم٦م ذم إصالح 

٤منأسمرزهؿ، وُمـ ()اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًّ ، ٕٟمف يرى أن ُمـ قمٞمقب اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م () مت٤مم طم

قمٜم٤ميتٝم٤م سمرُمقز احلروف اًمّمحٞمح٦م قمٜم٤مي٦م يمٚمٞم٦م سومتٝم٤م قمـ متثٞمؾ احلريم٤مت ذم اًمٙمت٤مسم٦م، 

أن يٛمثٚمقا احلريم٤مت واًمٕمٚمؾ سمرُمقز ُمًت٘مٚم٦م ُمٓمردة اًمدًٓم٦م، " ُمـ طمؼ اإلُمالئٞملم هوأن

ومٞمام - ًمٙمـ ذًمؽ يم٤من ُمٜمف .()"قمغم ٟمحق ُم٤م حيدث ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م وُم٤م شمٗمرع ُمٜمٝم٤م

ٕؾم٤ٌمب اًمتل ذيمره٤م ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ ُمثؾ هذا اًمتٖمٞمػم ذم يمت٤مسم٦م إؿم٤مرة ٓ اىمتٜم٤مقًم٤م، ل- يٌدو

. ()اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمػم ُم٤م هل قمٚمٞمف

 شمزال طم٤مرضة ذم ىمٚمقب سمٕمض ُمـ ُم٤مويٌدو أن اًمدقمقة إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م 

يريد إًمٖم٤مء اهلقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤محلرف اًمٕمريب، وم٘مد أقمٞمد ـمٌع يمت٤مب 

                           
ظؾؿ افؽتابة افعربقة، ؽاكؿ ؿدوري احلؿد، دار ظّّمر فؾـؼ وافتقزيع، ظّّمن،  :408، 2/407: افسابؼ: يـظر ()

: اإلظالم افعريب واهنقار افسؾطات 46: افغزو افػؽري دم افعامل افعريب: 227-220:م، ص2004/هـ1425

 .181: م، ص2005افؾغقية، كسقؿ اخلقري، مرـز دراشات افقحدة افعربقة، بروت، 

 وـافة ادطبقظات ،  ؾقزي شامل ظػقػل، ودورها افثؼادم وآجتّمظل ،كشلة وتطقر افؽتابة اخلطقة افعربقة: يـظر ()

. 348 :م ،ص1980افؽقيت،

. 146، 145: افؾغة بغ ادعقارية وافقصػقة: يـظر ()

. 140: افسابؼ( )

. 146-141: افؾغة بغ ادعقارية وافقصػقة: يـظر ()



 

 

ي ُم٤م ي٘م٤مرب ٟمّمػ ىمرن ـ ُمضد سمع"احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م ًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م"قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل 

 ذم فمؾ ان ذم ذًمؽ دمديًدا ًمدقمقشمف وإقم٤مدة ُم٘مّمقدة ًمفأقمغم شم٘مديٛمف عم٘مؽمطمف، وك

 .( )اًمتل حت٤مول ومرض ًمٖم٦م وأسمجدي٦م ُمقطمدة ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م اعمتٖمػمات احلديث٦م

وسمِمٙمؾ قم٤مم، وم٢من أسمرز إؾم٤ٌمب اًمتل ذيمره٤م اًمداقمقن إمم يمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

: سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م يٛمٙمـ أن دمٛمؾ ومٞمام يكم

شمًٝمٞمؾ اًمٓم٤ٌمقم٦م وختٗمٞمػ اًمٕم٥مء قمغم اًمٜم٤مؾمخ، ٕن صقر احلرف اًمالشمٞمٜمل حمدودة، وأُم٤م - 

. صقر احلرف اًمٕمريب ومٝمل خمتٚمٗم٦م وذات أؿمٙم٤مل ُمتٕمددة سمح٥ًم ُمقىمٕمف ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م

طم٤مضم٦م احلرف اًمٕمريب إمم اًمْمٌط سم٤محلريم٤مت اًمِمٙمٚمٞم٦م ومقىمف أو حتتف طمتك ٓ يّمٌح - 

٤م ىمراءة وومٝماًم، وذًمؽ مم٤م يزيد صٕمقسم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمٞمٜمام ًمٙمؾ صقت  ًً ُُمْٚمٌِ

ُمٜمٓمقق ذم اًمالشمٞمٜمٞم٦م طمرف ُمٙمتقب، وهق ُم٤م يٕمٓمل احلريم٤مت طمرووم٤ًم ُمًت٘مّٚم٦م ىم٤مئٛم٦م 

٤ًٌم جلٜم٥م ُمع احلروف إصٚمٞم٦م ًمٙمٚمٛم٦م . سمٜمٗمًٝم٤م، شمٙمت٥م ضمٜم

شمٞمًػم ىمراءة اًمٜمص اًمٕمريب إذا يمت٥م سم٤محلرف اًمالشمٞمٜمل، ًمٕمدم احل٤مضم٦م إمم اًمِمٙمؾ - 

. اًمذي شمّمٕم٥م اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م سمدون وضمقده ذم اًمٜمص اًمٕمريب

. ظمٚمق اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ احلريم٤مت اًمداًّم٦م قمغم أصقات اًمٕمّٚم٦م اًم٘مّم٤مر- 

هل اًمًٌٞمؾ إومْمؾ وإهع إمم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمٝم٤م أصح٤مب - 

. احلرف اًمالشمٞمٜمل

وىمد اٟمؼمى يمثػم ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م ًمٌٞم٤من ُمزاي٤م اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٗمْمٞمٚمٝم٤م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م 

اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وسمٞم٤من أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل شمٕمقد قمغم اًمٚمٖم٦م وأهٚمٝم٤م إن يمت٧ٌم سم٤محلروف 
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اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وواوم٘مٝمؿ ذم ذًمؽ سمٕمض اعمًتنمىملم اًمذيـ أٟمّمٗمقا اًمٙمت٤مسم٦م سم٤محلرف اًمٕمريب، 

. ()وؿمٝمدوا هل٤م سم٤مًمتٗمقق قمغم همػمه٤م ُمـ اًمٜمٔمؿ اًمٙمت٤مسمٞم٦م إظمرى وُمٜمٝم٤م اًمٙمت٤مسم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م

يْم٤مف إمم ذًمؽ، أن يمّؾ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ُمِم٤ميمؾ اًمٓم٤ٌمقم٦م وصٕمقسمتٝم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م 

همدا أن -  سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م"وهل اًمٕم٤مُمؾ إسمرز ذم اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م - 

سمدًمٞمؾ أن اجلٝم٤مز اًمذي يٓمٌع احلرف اًمالشمٞمٜمل "يمالًُم٤م همػم ذي سم٤مل ذم قمٍم احل٤مؾمقب، 

، وص٤مر ُمـ اعمٞمًقر ـم٤ٌمقم٦م ()"يٓمٌع احلرف اًمٕمريب أيْم٤مً - سمحجٛمف اًمّمٖمػم- هق ٟمٗمًف 

يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ شمّمقره ُمـ طمروف وأؿمٙم٤مل ورُمقز، ُمٝمام يم٤مٟم٧م إطمج٤مم وإوو٤مع 

. ()واًمتِمٙمٞمالت

 

 بافالتقـقة تتجدد "افعربقة"افدظقة إػ ـتابة 

 سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م"ذم أواؾمط اًم٘مرن اعم٤ميض يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م 

 اًمقاطمد قمٜمد احلرف اًمٕمريبسمتٕمدد أؿمٙم٤مل  يتٕمٚمؼ  يم٤منشم٘مؽمن سمٕمّدة أؾم٤ٌمب، أسمرزه٤م ُم٤م

ىُمْمـل قمغم هذه اًمّمٕمقسم٤مت، وشمٞمّنت اًمٓم٤ٌمقم٦م ف، صمؿ أشمك قمّمـر احل٤مؾم٥م أزم ـم٤ٌمقمتف

 "اًمٕمرسمٞم٦م"اًمقرىمٞم٦م جلٛمٞمع اًمٚمٖم٤مت سمام ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمؾ اٟمتٝم٧م اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م 

سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م؟ ٓ، مل شمٜمتف، ّٕن اًمٓم٤ٌمقم٦م وهمػمه٤م أؾم٤ٌمب قمروٞم٦م وًمٞم٧ًم ضمقهري٦م، يم٤مٟم٧م 
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هّؿ سمٕمٍض ُمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م دقم٤م - ومٕماًل - شمتخذ همٓم٤مء يتًؽم سمف اًمداقمقن إًمٞمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م 

احلرف  أُم٤م إؾم٤ٌمب اجلقهري٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم حم٤موًم٦م إًمٖم٤مء اهلقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمتٖمٞمػم .إًمٞمٝم٤م

 وم٢مهن٤م مل شمزل  واًم٘مْم٤مء قمغم اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم وطمدة اًمٜمٔم٤مم اًمٙمت٤ميب،،اًمٕمريب

حتّرك أقمداء هذه اًمٚمٖم٦م، ًمٞمٌتٙمروا هلؿ أؾم٤مًمٞم٥م وـمرىًم٤م حي٤موًمقن هب٤م شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م وومرض 

.  همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م

 سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م"ذم اًمدقمقة إمم يمت٤مسم٦م واوح وسيح أسمرز طمدث و

وإن شمًؽم ذم سمٕمض أوضمٝمف سم٠مهمٓمٞم٦م زائٗم٦م يمام ذم دقمقات اًم٘مرن -ذم اًمقىم٧م احل٤مرض، 

وٛمـ دقمقهت٤م -روع ـم سم٢مقمداد ُمش2004متّثؾ ذم ىمٞم٤مم اإلدارة إُمريٙمٞم٦م قم٤مم - اعم٤ميض

يدقمق إمم شمٖمٞمػم طمروف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واؾمتٌدال طمروف - إمم حتدي٨م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

،  ُمـ أضمؾ اًمت٘مري٥م سملم اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م، وحت٘مٞمؼ شمٗم٤مهؿ ()اًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م هب٤م

أومْمؾ سمٞمٜمٝم٤م سم٢مجي٤مد ًمٖم٦م ُمِمؽميم٦م، شمًٝمؿ ذم ٟمج٤مح طمقار احلْم٤مرات واًمث٘م٤موم٤مت، اًمذي 

ًمـ يٙمقن إٓ ُمـ ظمالل آشمٗم٤مق قمغم شمٖمٞمػم أؿمٙم٤مل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واًمت٠مصمػم قمغم "

. ()"اعمحتقى اًمث٘م٤مذم اًمذي يٛمٙمـ أن شمٕمت٘مد ومٞمف إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م

روع اًم٘مْم٤مَء قمغم ُمقروصم٤مت ـوذيمرت اإلدارة إُمريٙمٞم٦م أن ُمـ أسمرز أهداف اعمش

اًمٕمٜمػ وآٟمت٘م٤مم واًمٙمراهٞم٦م اًمتل شمًٌٌٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دم٤مه اًمذيـ يتحدصمقن اإلٟمجٚمٞمزي٦م 

واًمٗمرٟمًٞم٦م، سمتٕمٚمٞمؿ اعمث٘مٗملم واًمٓمالب اًمٕمرب ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت هذه اًمٓمري٘م٦م 
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اجلديدة ًمٙمت٤مسم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٛمٚمًٞم٤م ذم يمؾ يمت٤مسم٤مهتؿ، وإًمٖم٤مء اعمٜم٤مه٩م اًم٘م٤مئٛم٦م 

. ()طم٤مًمٞم٤م ذم اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

روع قمغم ضمداول ُمروم٘م٦م شمٌلّم طمروف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ـوحيتقي اعمش

سم٤مٕوو٤مع اجلديدة اعم٘مؽمطم٦م، إو٤موم٦م إمم ىم٤مُمقس ضمديد ًمتٌٞم٤من ُمٕم٤مين سمٕمض إًمٗم٤مظ 

 "اًمٞمٝمقد"، يم٢مًمٖم٤مء ًمٗمٔم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م"واًمٙمٚمامت اًمتل يراد اؾمتٌداهل٤م أو اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 اًمتل شمدلَّ قمغم "اًم٤ًمُمٞمقن"سمدًٓمتٝم٤م أٟمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب واعمًٚمٛملم، ًمتحّؾ حمٚمٝم٤م ًمٗمٔم٦م 

. ()اًمًٛمّق وآرشمٗم٤مع سم٤مٕظمالق

ر ٟمًخ٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمؽممج٦م إمم اًمٚمٖم٦م ـروع إمم ٟمشـيمام هيدف ُمٕمّدو اعمش

اًمالشمٞمٜمٞم٦م وُمٙمتقسم٦م هب٤م، وحم٤موًم٦م إىمٜم٤مع اًمٕمرب واعمًٚمٛملم سم٠من ذًمؽ ؾمٞمزيد ُمـ اٟمتِم٤مر 

، وًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اعمٕم٤مرو٦م اًمِمديدة اًمتل ؾمٞمٚم٘م٤مه٤م هذا اعم٘مؽمح ()وشم٠مصمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

. () قمغم ُمدى ومؽمة زُمٜمٞم٦م ـمقيٚم٦ميءىمرروا أن يتؿ اًمتٖمٞمػم سمِمٙمؾ شمدرجيل وسمط

روع أّن ُمـ ُمًّقهم٤مت ىمٌقًمف ًمدى اًمٕمرب: أن يمثػًما ُمٜمٝمؿ يتحدصمقن ـورأى اعمش

اًمٚمٖم٤مت اعمِمت٘م٦م ُمـ اًمالشمٞمٜمٞم٦م يم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م ُمثؾ أهٚمٝم٤م مت٤مًُم٤م، وأن اًمٙمت٤مسم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

ؾمتّمٌح هل - وهل اًمتل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمتٕمامل احلرف اًمالشمٞمٜمل-ذم ذايمرة احل٤مؾم٥م 
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ًٓ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م اًمقرىمٞم٦م . ()إؾم٤مس ذم سمٜم٤مء اًمتٗم٤مهؿ اعمِمؽمك واًمتقاصؾ ُمع أظمريـ سمد

روع سمٛمجٛمٚمف، أن اًمٖم٤مي٦م ُمٜمف حم٤موًم٦م شمٖمٞمػم اًمٗمٙمر ـواًمذي يتْمح ُمـ هذا اعمش

اًمٕمريب، سم٘مٓمع اًمّمٚم٦م مت٤مًُم٤م سملم اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ ؿمٙماًل وُمْمٛمقًٟم٤م، وإًمٖم٤مء هقيتٝمؿ 

اخلٓمقة إؾم٤مؾمٞم٦م ذم هذا اًمتٕمديؾ شمٙمٛمـ ذم أن "اًمٕمرسمٞم٦م وصم٘م٤مومتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، وأّن 

يقاومؼ اًمٕمرب قمغم شمٖمٞمػم ؿمٙمؾ اًمٙمت٤مسم٦م، صمؿ شمٌدأ إؿمٙم٤مل احل٤مًمٞم٦م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

. ()"آٟمدصم٤مر ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م ًمتحؾ حمّٚمٝم٤م إؿمٙم٤مل اجلديدة ًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م

 وهذا اعمنموع وإن يمٜم٤ّم ٟمرى أن حت٘م٘مف ُمًتحٞمؾ قمغم أرض اًمقاىمع سمٗمْمؾ اهلل،

اٟمدصم٤مره٤م، ُمـ ظمالل  وأإٓ أٟمف يٌلم ُمدى ظمٓمقرة اًمٚمٖم٦م وٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمٙمت٤ميب ذم سم٘م٤مء إُمؿ 

د هقي٦م وصم٘م٤موم٦م أصح٤مهب٤م، وحتقـمٝم٤م سمًٞم٤مج ،ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ ىمٞمؿ ودٓٓت قمٛمٞم٘م٦م ًّ  دم

. اًمزوال وأ اًمتٌٕمٞم٦م ُمـ حيٗمٔمٝم٤م

وىمد دمد سمٕمض هذه إومٙم٤مر صدى هل٤م داظمؾ سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

واًمٕمرسمٞم٦م، ويٙمقن ًمذًمؽ أصمره اعمٛمتد ذم اطمت٘م٤مر سمٕمض أهؾ اًمٚمٖم٦م ًمٚمٖمتٝمؿ، أو قمدم 

ًم٘مد ؾمٌؼ وذيمرت ": ()رومٞمؼ روطم٤مٟم٤مي٘مقل . آقمتزاز هب٤م، أو اًمتًٚمٞمؿ وآىمتٜم٤مع سمٌٕمْمٝم٤م

هق أيمؼم ظمدُم٦م ًمٚم٘مرآن، إذ يّمٌح سم٤مإلُمٙم٤من أن - أي إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م-أن شمٖمٞمػم احلرف 

ه سمِمٙمؾ صحٞمح، ومام يٜم٘مص ٟٓمتِم٤مر احلرف ذقمٞم٦م اإلقمالن قمٜمف، وجي٥م ـمًٌٕم٤م أٟم٘مر

ًٓ طمتك ي٘متٜمع اًمٜم٤مس سمّمقاسمّٞمتف ومٞمٜمتش  وهذا ُم٤م ي١مُمٜمف وضمقد طم٤ميمؿ ،رقم٦مـر سمسـذطمف أو
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 أن شمقطمٞمد يمت٤مسم٦م إؾمامء اًمٕمرسمٞم٦م وهمػم اًمٕمرسمٞم٦م قمكم اجلٝمٜملويرى  .()"ىمقي ُم٘متٜمع ومٞمف

سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م ذم يمؾ اًمٕم٤ممل رضورة أُمٜمٞم٦م، ّٕٟمف يقوّمر همٓم٤مًء قم٤معمًٞم٤م شم٤ٌمدًمًٞم٤م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم ُمِم٤ميمؾ 

أُمٌر ُم٘مدور قمٚمٞمف، ىمد يٌدأ ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م "اإلره٤مب، ويرى أٟمف 

ًمٚمدول اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ يٕمٛمؿ قمغم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م يم٤موم٦م،وُمـ صمؿ إمم اًمٕم٤ممل 

 .()"أمجع

 بلحرف ٓتقـقة ظذ افشبؽة ادعؾقماتقة "افعربقة" 

 سم٠مطمرف ٓشمٞمٜمٞم٦م ذم سمٕمض ُمقاىمع "اًمٕمرسمٞم٦م"اٟمتنمت ذم اًمًٜمقات اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م يمت٤مسم٦م 

. ، وذًمؽ ُمع سمداي٦م اٟمتِم٤مره٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب(آٟمؽمٟم٧م)وُمٜمتدي٤مت اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م 

، وإمم ًمٖم٦م اًمرؾم٤مئؾ ()واُمتد ذًمؽ إمم فمٝمقره٤م قمغم سمٕمض سمراُم٩م اًم٘مٜمقات اعمرئٞم٦م

اًم٘مّمػمة اًمتل وومرهت٤م اخلدُم٤مت آشمّم٤مًمٞم٦م احلديث٦م، طمتك أصٌح٧م شمدقمك سمٚمٖم٦م 

 و Arabic يمٜم٤مي٦م قمـ دجمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ُمع اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمـ اًمٙمٚمٛمتلم "إراسمٞمش"

English() .

                           
افؾغة افؾبـاكقة باحلرف افالتقـل بغ رشائؾ اهلاتػ وافعؼؾ : www.nowlebanon.com :يـظر ()

 وهق يؽرر بـػس افطريؼة بعًضا مما ؿال بف أكقس .م16/1/2008اؽر، دشعقد ظؼؾ، مـصقر بق واإلفؽسوين

. ن ؿبؾ مؾرحية

. م21/8/2007اإلرهاب وإشّمء، ظع ضالل اجلفـل، جريدة احلقاة،  ()

، ؾؽان اشؿ افزكامج يؽتب حغ تؼديؿف بإحرف "داذا"ظرضت إحدى افؼـقات افػضائقة بركاجًما اشؿف  ()

، ـّم اظتؿد افزكامج أيًضا دم حؾؼات متعددة مـف افؽتابة افعربقة افعامقة مـ افقسار إػ "LIMAZA"افالتقـقة 

 .269: اإلظالم افعريب واهنقار افسؾطات افؾغقية: يـظر. افقؿغ بإحرف افالتقـقة
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 أؾمامُء  هل سم٤مٕطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م"اًمٕمرسمٞم٦م"وأيمثر ُم٤م سمرزت ومٞمف فم٤مهرة يمت٤مسم٦م 

 جمؼميـ قمغم أن  يم٤مٟمقا  أصح٤مهب٤مٕناعمقاىمع واعمٜمتدي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، 

يًجٚمقا أؾمامء ُمقاىمٕمٝمؿ وُمٜمتدي٤مهتؿ هبذه اًمٓمري٘م٦م، أو أن يًجٚمقه٤م سم٤مؾمتخدام 

. آظمتّم٤مرات سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م

 يمذًمؽ ذم شمًٛمٞم٦م اعمٚمٗم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ذم ضمٝم٤مز احل٤مؾم٥م أزم، ٕن سمرزتيمام 

 ٓ شمتٕمرف قمغم احلرف اًمٕمريب ذم أؾمامء اعمٚمٗم٤مت، مم٤م يْمٓمر اعمًتخدم إضمٝمزةسمٕمض 

. إمم يمت٤مسم٦م أؾمامئٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م

ويم٤مٟم٧م سمداي٦م اٟمتِم٤مر هذه اًمٔم٤مهرة ُمع اٟمتِم٤مر سمراُم٩م اعمح٤مدصم٦م واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ذم 

اعمدوٟم٤مت واعمٜمتدي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمِمٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، طمٞم٨م مل يٙمـ سمٕمض هذه اًمؼماُم٩م 

يًٛمح سم٢مدظم٤مل ٟمص احلدي٨م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومتحقل سمٕمض اًمِم٤ٌمب اًمذيـ ٓ جيٞمدون 

اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م إمم يمت٤مسم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مٕطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م، وذم اعم٘م٤مسمؾ: اوٓمر سمٕمض 

اعمٖمؽمسملم ُمـ اًمٕمرب إمم اؾمتٕمامل هذه اًمٓمري٘م٦م ًمٚمتقاصؾ ُمع أىم٤مرهبؿ وأصدىم٤مئٝمؿ ذم 

اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ًمٕمدم ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م وظم٤مص٦م ُمـ يم٤مٟم٧م ٓ شمتقومر ًمديف ًمقطم٦م 

أن ٟمِم٤مهد - ُمثاًل - وص٤مر ُمـ اعم٠مًمقف ، ()ُمٗم٤مشمٞمح احل٤مؾم٥م أزم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

" إن ؿم٤مء اهلل"، أو assalam alaykom:  ُمٙمتقسم٦م هٙمذا"اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ"

inshallahؿمٙمرا ضمزيالً "، و "shukran jaziilan(). 

وىم٤مد هذه آؾمتٕمامل إمم اؾمتخدام سمٕمض إرىم٤مم ًمٚمدًٓم٦م قمغم سمٕمض احلروف 

                           
 شعاد جروس، جريدة افشـرق إوشط، افعدد ،"هإوـل" وتؽثر "افؽاكسؾ"فغة إرابقش ختػػ : يـظر( )

. م25/1/2006، (9920)

 .135: أم افؾغات دراشة دم خصائص افؾغة افعربقة وافـفقض هبا: يـظر( )



 

 

رُمًزا حلرف  (2)، وم٠مصٌح اًمرىمؿ ()اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٓ يقضمد هل٤م ُم٘م٤مسمؾ ذم احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م

( 6)رُمًزا حلرف اخل٤مء، واًمرىمؿ  (5)رُمًزا حلرف اًمٕملم، واًمرىمؿ  (3)اهلٛمزة، واًمرىمؿ 

:  شمٙمت٥م" قمغم ورقهيِمٚمؿ"رُمًزا حلرف احل٤مء، ومٛمثاًل  (7)رُمًزا حلرف اًمٓم٤مء، واًمرىمؿ 

Kelma 3la waraqشمٙمت٥م"يمٞمػ طم٤مًمؽ"، و : Keef 7alakٟم٤مس  ي٤م"، و

. Ya nas 5alooni:  شمٙمت٥م"ظمّٚمقين

واُمتدت هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ صٗمح٤مت اعمقاىمع واعمٜمتدي٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم 

  سم٤معمقاد آؾمتٝماليمٞم٦ماإلقمالٟم٤مت اًمتج٤مري٦م احل٤مئٓمٞم٦م واًمقرىمٞم٦م،وظم٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م

ن اعمًتخدُملم هلذه اًمٔم٤مهرة ىمد طم٘م٘مقا قمٛمٚمًٞم٤م دقمقة أوك .آضمتامقمٞم٦مواخلدُم٤مت 

 سمٕمد رومْمٝم٤م سمام يزيد قمغم ٟمّمػ ىمرن، قمٌداًمٕمزيز ومٝمٛمل إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م

رة اًمتل أسم٘م٤مه٤م ـسم٠من أزاًمقا إصمر اًمٕمريب اعمتٛمثؾ ذم احلروف اًمٕمش ذًمؽ  زادوا قمغمسمؾ

. واؾمتٌدًمقا إرىم٤مم هب٤م

وُمع ذًمؽ، مل شُمٕمج٥م هذه اًمٓمري٘م٦م دقم٤مة احلرف اًمالشمٞمٜمل اخل٤مًمص، واقمتؼموه٤م 

 إمم  هم٤ميتٝمؿ اًمتل يروُمقهن٤م، ودقمقا إمم اًمتحقل قمٜمٝم٤مشم٘مػ دونُمرطمٚم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م 

اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمرىمؿ حمدودة " ٕهنؿ يرون أن اؾمتٕمامل احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ،

وًمق أن ًمدهيؿ اعمٕمروم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م .. واحلرف سمح٤مضم٦م إمم طمرف وًمٞمس إمم أرىم٤مم .. وسمًٞمٓم٦م 

ٕظمذوا سمحرف ؾمٕمٞمد قم٘مؾ اًمذي حيؾ هلؿ يمؾ اعمِم٤ميمؾ ُمـ دون احل٤مضم٦م إمم احلزازير 

 .()"اًمتل أوضمدوه٤م
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 وإثبات افقجقد ظذ افشبؽة ادعؾقماتقة "افعربقة"

 ُمٙمتقسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م قمغم ُمقاىمع وُمٜمتدي٤مت اًمِمٌٙم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م"عم٤م فمٝمرت 

ُمـ أهؾ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م: أصم٤مر ذًمؽ اًمٖمػمة واحلٛمٞم٦م ذم اًمٜمٗمقس، وادمف سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م 

 إمم ُمقاضمٝم٦م هذه اًمٔم٤مهرة اًمتل ص٤مرت طم٘مٞم٘م٦م ُم٤مصمٚم٦م أُم٤مم ُمًتخدُمل آظمتّم٤مص

ؾمٝمؿ ذم طمّمقهل٤م أٟمٔمٛم٦م اؾمتخدام اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م قم٤معمًٞم٤م، واًمتل مل وىمد أاًمِمٌٙم٦م، 

. شمٙمـ شمًٛمح سمتًجٞمؾ أؾمامء اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م سم٤مٕطمرف اًمٕمرسمٞم٦م

ويم٤من ُمـ أسمرز حم٤موٓت متٙملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ُم٤م اسمتٙمره 

ؾمٛمقه سم٤مؾمؿ اعمقىمع، أ، اًمذيـ أٟمتجقا سمرٟم٤مجم٤ًم Yamliاًم٘م٤مئٛمقن قمغم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين 

ي٤ًمهؿ ذم طمؾ ُمِمٙمٚم٦م اعمٖمؽمسملم اًمٕمرب اًمذيـ يًتخدُمقن ًمقطم٤مت ُمٗم٤مشمٞمح همػم قمرسمٞم٦م 

سمتحقيؾ   اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٢مطمدى اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م، ي٘مقمسم٠مضمٝمزهتؿ احل٤مؾمقسمٞم٦م، طمٞم٨م 

إطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م اًمتل يمت٧ٌم هب٤م أي يمٚمٛم٦م قمرسمٞم٦م، إمم أطمرف قمرسمٞم٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م هل٤م، سمحٞم٨م 

يتٙمقن أُم٤مم اًمٙم٤مشم٥م ُمـ جمٛمقع هذه إطمرف يمٚمٛم٦م أو قمّدة يمٚمامت شم٘مريٌٞم٦م ُمٙمتقسم٦م 

سم٤مٕطمرف اًمٕمرسمٞم٦م، خيت٤مر ُمٜمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م، وهٙمذا طمتك يٜمتٝمل ُمـ مجٞمع 

اًمٙمٚمامت اًمتل يريد إرؾم٤مهل٤م أو ـم٤ٌمقمتٝم٤م، وُمـ ظمّم٤مئص اًمؼمٟم٤مُم٩م أيْم٤ًم، أٟمف ي٘مقم سمتحقيؾ 

سمٕمض إرىم٤مم اًمتل اؾمتخدُم٧م ًمٚمدًٓم٦م قمغم سمٕمض إطمرف اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٓ ُم٘م٤مسمؾ هل٤م ذم 

. () إمم إطمرف اًمٕمرسمٞم٦م-...حلرف احل٤مء  (7)حلرف اهلٛمزة،  (2 ) -إطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م

ًمٚمٖم٦م ًمقضمقد اشمٕمزيًزا -يمام ىم٤مُم٧م سمٕمض اعمٜمتدي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م 

رف اًمالشمٞمٜمٞم٦م وإرىم٤مم واًمرُمقز، حسمٛمٜمع اًمتًجٞمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مٕؾمامء اعمٙمتقسم٦م سم٤مٕ- اًمٕمرسمٞم٦م

                                                                             
. م16/1/2008 ادؽروشعقد ظؼؾ، مـصقر بواإلفؽسوين 
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. ()ودقم٧م أقمْم٤مءه٤م اًمذيـ ؾمٌؼ هلؿ اًمتًجٞمؾ هب٤م إمم شمٖمٞمػمه٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

قمغم صٗمح٤مت اًمِمٌٙم٦م اًمٞمقم  "اًمٕمرسمٞم٦م"ًمٙمـ أهؿ ظمٓمقة ذم إصم٤ٌمت وضمقد 

 إُمريٙمٞم٦م يئ٦ماًمفشمٚمؽ اخلٓمقة اًمتل أىمدُم٧م قمٚمٞمٝم٤م  اؾمتٖمالل  شمتٛمثؾ ذم،اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

 سمٕمد ؾمٜمقاٍت ـمقيٚم٦م ُمـ ()"إيٙم٤من" اعمنموم٦م قمغم إدارة قمٜم٤مويـ ُمقاىمع اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

م أهن٤م سمدأت دمرسم٦م اؾمتخدام قمٜم٤مويـ 15/10/2007 ذم تاعمٓم٤مًم٦ٌم وآٟمتٔم٤مر: إذ أقمٚمـ

. ()عمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م سم٢مطمدى قمنمة ًمٖم٦م همػم ٓشمٞمٜمٞم٦م، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

وىمد دقم٧م اهلٞمئ٦م سمٕمد صدور ىمراره٤م ُمًتخدُمل اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م هبذه 

اًمٚمٖم٤مت إمم اًمتح٘مؼ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م يمت٤مسم٦م أؾمامء اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٚمٖم٤مهتؿ إصٚمٞم٦م قمغم 

ًٓ ُمـ إطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م"إيٙم٤من"اعمقىمع  . () سمد

وٕضمؾ شمٓمٌٞمؼ ذًمؽ وحتقيٚمف إمم واىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م: يٕم٘مد ومريؼ 

اًمٕمٛمؾ اًمٕمريب اعمٕمٜمل سمتٕمري٥م أؾمامء اًمٜمٓم٤مىم٤مت قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م سم٢مذاف ضم٤مُمٕم٦م 

 اضمتامقم٤مت ُمتقاصٚم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٖمٞمػم أؾمامء ٟمٓم٤مىم٤مت اعمقاىمع ،اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م

إمم  (net).، و(ذك).إمم  (com.: )اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م إمم أؾمامء قمرسمٞم٦م ُمثؾ

                           
. (www.osodatls.net )مـتديات ُأشقد إضؾس ظذ افشبؽة ادعؾقماتقة: يـظر ظذ شبقؾ ادثال ()

()Internet Corporation for Assigned Names and Numbers وهل اهلقئة ،

 ظذ ادستقى افعادل بافتعاون مع هقئات دم دول ادقاؿع ظذ افشبؽة ادعؾقماتقةرف ظذ إدارة ظـاويـ ـافتل تش

. أخرى، وتتخذ مـ ـافقػقركقا بافقٓيات ادتحدة إمريؽقة مؼًرا هلا

 افػارشقة وافصقـقة ادبسطة وافصقـقة افتؼؾقدية وافروشقة واهلـدوشقة وافققكاكقة وافؽقرية : وباؿل افؾغات هل()

. وافعزية وافقاباكقة وافتامقؾقة

افعربقة حتتؾ ادرـز افعاذ بغ أـثر افؾغات اشتخداًما فالكسكت، : www.news-all.com: يـظر ()
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يمام يًٕمك اًمٗمريؼ أيًْم٤م ، ( ...طمٙمؿ).إمم  (gov.)و( ٟمٔمؿ).إمم  (org.)، و(ؿمٌؽ.)

 ،إمم اؾمتحداث شمقصٞمػ ىمٞم٤مد ي٤ًمهؿ ذم ووع اظمتّم٤مرات ٕؾمامء اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م

 ًمٚمٌحريـ، "سمح"و  ًمٚمًٕمقدي٦م،"ؾمع" شمِمٙمؾ رُمقًزا ظم٤مص٦م هب٤م قمغم اًمِمٌٙم٦م ُمـ ُمثؾ

.  () ًمٚمجزائر، وهمػمه٤م"ضمز"و

، إمم ووع ٟمٔم٤مم سم٤مًمٚمٖم٦م "إيٙم٤من"واعم١مُّمؾ أن شمًٕمك اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد ىمرار هٞمئ٦م 

وطّمد تاًمٕمرسمٞم٦م يٜمٔمؿ يمٞمٗمٞم٦م يمت٤مسم٦م أؾمامء اعمقاىمع اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مٕطمرف اًمٕمرسمٞم٦م، شمتقاومؼ قمٚمٞمف و

 شمٗمٕمٞمؾ زداد إًمٞمف يقًُم٤م سمٕمد يقم، ذم فمؾ شمداقمل سمٕمْمٝم٤م إممتاًمٕمٛمؾ سمف، ٓؾمٞمام واحل٤مضم٦م 

اٟمتِم٤مر اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وذم فمؾ شمٓمقر احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وُمٗمٝمقم  اؾمتخدام

. اًمتٕمٚمٞمؿ اإلًمٙمؽموين قمـ سُمٕمد، وهمػممه٤م ُمـ أوضمف اخلدُم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إظمرى

اًمِمٌٙم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؾمت١مدي  وٓ ؿمؽ أن يمت٤مسم٦م أؾمامء اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم

 أيًْم٤م ذم يمثػم مم٤م ًمف صٚم٦م سمٕم٤ممل اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، "اًمٕمرسمٞم٦م"إمم شمٕمزيز اؾمتخدام 

، وإمم اٟمح٤ًمر -ُمٖمؽمسملم وهمػم ُمٖمؽمسملم-وظم٤مص٦م ُمـ ىمٌؾ اعمًتخدُملم اًمٕمرب 

 سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، واٟمٙمٗم٤مئٝم٤م "اًمٕمرسمٞم٦م"وشمالر فم٤مهرة يمت٤مسم٦م 

اق اًمِمٌٙم٦م ط قمغم ن"اًمٕمرسمٞم٦م"يمام أن ازدي٤مد اٟمتِم٤مر . يمام اٟمٙمٗم٠مت اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ

ر صم٘م٤مومتٝم٤م سمٙمؾ ُمٙمقٟم٤مهت٤م ـاًمقاؾمع، ُمـ ؿم٠مٟمف أن يًٝمؿ ذم متٙملم اهلقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م وٟمش

ريع ـًمٖم٦م طمٞم٦م ُمتداوًم٦م سمحجؿ اًمتداول اًمٙمٌػم واًمس- أيًْم٤م-جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ة، وأن اعمختٚمػ

  .هلذه اًمِمٌٙم٦م ُمـ ىمٌؾ ُمًتخدُمٞمٝم٤م
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 اخلامتة

أمحد اهلل اًمذي يًـّر زم سمٛمٜمّف ويمرُمف إمت٤مم هذه اًمدراؾم٦م، وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن 

وأٟمتٝمل ذم ظم٤ممتتٝم٤م إمم ذيمر أسمرز ُم٤م . جيٕمٚمٝم٤م قمٛماًل ُم٘مٌقًٓ ٟم٤مومٕم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 :شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ آراء وشمقصٞم٤مت قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

  ذه٥م سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم ضمقاز اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م صم٧ٌم ذم ىمراءة ىمرآٟمٞم٦م

سم٤مقمت٤ٌمره - وًمق يم٤من ُمث٤مًٓ واطمًدا - صحٞمح٦م مم٤م ظم٤مًمػ اًم٘م٤مقمدة اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اعمِمتٝمرة

وضمًٝم٤م ُمـ أوضمف اًمٗمّم٤مطم٦م اعم٘مّدُم٦م قمغم ُم٤م صم٧ٌم قمٜمد اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب ُمـ ـمريؼ 

آؾمت٘مراء، وسم٘مل أهمٚمٌٝمؿ قمغم اًم٘مقل سم٘مٌقًمف وضمًٝم٤م ُمـ أوضمف اجلقاز دون صح٦م 

 .اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف

  هم٤مًم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم يرى صح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ ؾمقاء روي

سم٤مًمٚمٗمظ أو اعمٕمٜمك، ُم١ميديـ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ ُم٤مًمؽ ذم شمقؾمٕمف ذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 

 .اًمنميػ قمغم ظمالف ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ اًمٜمح٤مة

 دمٚمٞمتٝمؿ عمقىمػ - وأسمرزهؿ ظمدجي٦م احلديثل-حيٛمد ًمٌٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم

اًمٜمح٤مة إوائؾ ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمِمـريػ وشمٖمٞمػم اًمٜمٔمرة اًم٤ًمئدة اًمتل يم٤مٟم٧م 

شم٘مقل سمرّدهؿ ًمف يمٚمّٞم٦م، يمام حيٛمد ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم سمًط اًم٘مقل ومٞمام حيت٩م سمف ُمـ 

.إطم٤مدي٨م اًمِمـريٗم٦م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي أورده وأىمره قمٚمٞمف جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة  

  ُٓمع ذه٤مب اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم اًمتقؾمع ذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمِمـريػ إ

 .أهنؿ مل يًتِمٝمدوا سمف ذم إىمرار أطمٙم٤مم ٟمحقي٦م أو أؾمٚمقسمٞم٦م ضمديدة



 

 

  اٟمت٘م٤مد هم٤مًم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ـمري٘م٦م مجع اًم٘مدُم٤مء ًمٚمٖم٦م يم٤من ٓ هيدف إمم

رومْمف سم٘مدر ُم٤م يم٤من هيدف إمم سمٞم٤من ٟم٘مّمف، يدّل قمغم ذًمؽ أن يمثػًما ممـ اٟمت٘مد ـمري٘م٦م 

اجلٛمع وذيمر سمٕمض ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره: يم٤من يّمـّرح سم٤مإلقمذار وأطمٞم٤مًٟم٤م سم٤مًم٘مٌقل 

 .عم٤م ىم٤مم سمف اًمٚمٖمقيقن اًم٘مدُم٤مء ذم ذًمؽ اجلٛمع

  ُمـ يم٤من - وظم٤مص٦م مت٤مم طم٤ًمن وقمٌده اًمراضمحل- ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم

حي٤مول اعمقاءُم٦م سملم ـمري٘م٦م اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء ذم اجلٛمع وٛمـ ُم٤م طمّددوه ُمـ 

ُأـمر زُم٤مٟمٞم٦م وُمٙم٤مٟمٞم٦م وىمٌٚمّٞم٦م، وسملم اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي اًمقصٗمل احلدي٨م، طمٞمٜم٤ًم سم٤مٓقمتذار 

ًٓ وٛمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت قمّمـرهؿ، وطمٞمٜم٤ًم سمٌٞم٤من أهنؿ  ًمٚم٘مدُم٤مء واقمت٤ٌمر صٜمٞمٕمٝمؿ ُم٘مٌق

 .ُمتٗم٘مقن ذم اًمٖم٤مي٦م وإن اظمتٚمٗمقا ذم اًمٓمري٘م٦م

  رّد اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن قمغم سمٕمْمٝمؿ، ومٛمـ أصم٧ٌم ُمٜمٝمؿ اًمًامع وآؾمتِمٝم٤مد ممـ

ضم٤مء سمٕمد قمّمقر آطمتج٤مج اًمزُمٜمٞم٦م، أصم٧ٌم ًمف اًم٤ٌمىمقن أن ذًمؽ مل يٙمـ مّم٤م حُيت٩م سمف ذم 

 .شم٘مٕمٞمد ضمديد ًمٚمٖم٦م

  وصػ سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم اًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٚمٖمقيقن

اًم٘مدُم٤مء سمٕمد مجٕمٝمؿ ًمٚمٖم٦م سم٠مهن٤م ىمقاقمُد ًمٖمقي٦م ضمزئٞم٦م ٓ متثؾ قم٤مُم٦م ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م 

ٓىمتّم٤مرهؿ ذم اؾمتٜمت٤مضمٝم٤م قمغم اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م وم٘مط، وىمقاقمُد ٟم٤مىمّم٦م ٓ متّثؾ اًمٜمحق يمٚمف 

 .ٓىمتّم٤مره٤م قمغم هلج٤مت  سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ دون همػمه٤م

  ُمٗمردات اًمٚمٖم٦م شم١مظمذ وٓ طمّد هل٤م، ًمٙمـ اًمٚمٖم٦م اًمتل شم٘مّٕمد ُمـ ظمالهل٤م ىمقاقمده٤م

 .هل اًمتل ُوىمػ هب٤م قمٜمد قمّمقر آطمتج٤مج اًمتل طمدده٤م اًمٚمٖمقيقن اًم٘مدُم٤مء



 

 

  يٙم٤مد جيٛمع اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن قمغم أن ىمٌقل ُم٤م يًتجد ُمـ أًمٗم٤مظ ًمٖمقي٦م يٜمٌٖمل

 .أن يٙمقن ُمرّده إمم اعمج٤مُمع واهلٞمئ٤مت اًمٚمٖمقي٦م ٓ إمم آطم٤مد اًمٚمٖمقيلم أو إدسم٤مء

  ،ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ُمـ مل ي٘مٌؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس أصاًل ُمـ أصقل اًمٚمٖم٦م وهؿ ىمّٚم٦م

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌٚمف ورأى أمهّٞمتف، وادمف سمف إمم ىمٞم٤مس اًمٜمٔمػم قمغم اًمٜمٔمػم وهمػم اعمًٛمقع 

قمغم اعمًٛمقع وُم٤م شمٗمرع قمـ ذًمؽ ُمـ ىمقاقمد وأطمٙم٤مم، ورومض يمثػم ُمٜمٝمؿ ىمٞم٤مس 

٤م يم٤من ٟمققمٝم٤م (اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم)إطمٙم٤مم   .اعمٌٜمل قمغم اًمٕمّٚم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أيًّ

  رأى سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم أن اؾمتخدام اًمٜمح٤مة اًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم ذم اًمٜمحق ًمف

ُم٤م يًّقهمف، إذ ي٘مقُمقن ومٞمف سمت٘مرير طمٙمؿ ُمٕمروف ُمًًٌ٘م٤م صم٧ٌم سم٤مٓؾمت٘مراء، وهم٤ميتٝمؿ 

ُمٜمف رد إطمٙم٤مم واًمٔمقاهر اعمتِم٤مهب٦م إمم أصؾ واطمد يمام هق احل٤مل ذم شمٌقي٥م اًمٜمحق 

 .وشم٘مًٞمٛمف

  ادمف هم٤مًم٥م اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم إمم اًم٘مقل سم٠من ٟمِم٠مة اًم٘مٞم٤مس سمٛمٗمٝمقُمف إوزم

يم٤مٟم٧م ٟمِم٠مة ومٓمري٦م ظم٤مًمّم٦م ذم قم٘مقل ٟمح٤مة اًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ شم٠مصمرت ومٞمام سمٕمد سم٤معمٜمٓمؼ 

 .وىمٞم٤مؾمف

  اظمتٚمٗم٧م ٟمٔمرة اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم اًم٘م٤مئٚملم سمت٠مصمػم اعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين ذم اًمٜمحق

اًمٕمريب دم٤مه هذا اًمت٠مصمػم، ومرأى ومٞمف سمٕمْمٝمؿ شم٠مصمػًما إجي٤مسمًٞم٤م أؾمٝمؿ ذم آرشم٘م٤مء 

سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓمقيره٤م، وُمـ ذًمؽ اًم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي، ورآه اًمٌٕمض 

أظمر شم٠مصمػًما ؾمٚمٌٞم٤ًم، يم٤من ُمـ ٟمت٤مئجف اٟمّمـراف اًمٜمح٤مة إمم آهتامم سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمِمٙمكم 

 .أيمثر ُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سمح٘مٞم٘متف اًمٚمٖمقي٦م (اًمّمقري)



 

 

  اظمتٚمػ اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن ذم ضمقاز اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٚمٞمؾ، وم٠مضم٤مزه سمٕمْمٝمؿ، وُمٜمٕمف

ُمثؾ حمٛمد -أيمثرهؿ وضمٕمٚمقا اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٙمثػم هق اًمّمحٞمح، إٓ أن سمٕمض ُمـ ُمٜمع 

اؾمتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمق ذم ىمراءة ُمـ ىمراءاشمف، وم٢مٟمف - اخلي طمًلم

.صّحح اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف وًمق يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمثػم ذم سم٤مسمف، وًمق مل جيئ إٓ ُمرة واطمدة  

  ،اظمتٚمػ اًمٚمٖمقيقن اعمحدصمقن طمقل شمرضمٞمح أطمد اًم٘مٞم٤مؾملم اًمٌّمـري أو اًمٙمقذم

ومتحقر اًمٕم٤مُمؾ اعمرضمح قمٜمدهؿ طمقل صح٦م اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم إضمراء اًم٘مٞم٤مس قمٜمد 

يمؾ ُمٜمٝمام، ومٛمـ رآه ي٘متيض اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٙمثػم اًمٖم٤مًم٥م اًمذي يٛمّٙمـ ُمـ وٌط ىمقاقمد 

اًمٚمٖم٦م، ويٛمّٙمـ ُمـ اـمراد ُمٕم٤ميػمه٤م وصم٤ٌمهت٤م: رضّمح اًم٘مٞم٤مس اًمٌٍمي، وُمـ رآه 

ي٘متْمـل ىمٌقل يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف أهؾ اًمٚمٖم٦م دون اقمت٤ٌمر ًم٘مّٚم٦م أو يمثرة، واًمٜمٔمر إمم يمؾ 

طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت اًمٚمٖم٦م ٟمٔمرة ظم٤مص٦م هب٤م ٓ شمًتٚمزم أن يٙمقن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمتً٘م٤ًم ُمع 

 .همػمه ُمـ أطمٙم٤مم اًمٚمٖم٦م إظمرى: رضّمح اًم٘مٞم٤مس اًمٙمقذم

  ُم٤مل اعمجٛمع اًمٚمٖمقي سم٤مًم٘م٤مهرة ذم يمثػم ُمـ ىمراراشمف اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل اختذه٤م إمم

اًمتقؾمع ذم إضمراء اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م ورد ُمـ يمالم اًمٕمرب ُم٤م وضمد إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال، 

 .ىم٤مصًدا إمم احلٙمؿ سم٤مٓـمراد ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ُم٤م أُمٙمٜمف ذًمؽ

  اشمٗمؼ يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم قمغم اًمدقمقة إمم إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي ُمت٠مصمريـ ذم

حم٤موًم٦م شمٞمًػم اًمٕمرسمٞم٦م وشمًٝمٞمؾ ومٝمٛمٝم٤م، شمٓمٌٞمؼ سمٕمض ٟمٔمري٤مت : ذًمؽ سمٕمدة قمقاُمؾ أسمرزه٤م

قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م، شم٠مصمر اًمٜمح٤مة ذم اًم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمؾ سمٛمٜمٓمؼ اًمٗمالؾمٗم٦م أو اعمتٙمٚمٛملم، 

.ىمّمقر ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ قمـ شمٗمًػم اًمٕمالىم٤مت سملم يمؾ اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م  



 

 

  ُمـ اًمٜمح٤مة ُمـ رهـ شمٞمًػم اًمٜمحق سم٢مًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ، وضمٕمٚمف أيمؼم قم٥مء قمغم اًمٚمٖم٦م

ُمـ ضمٕمٚمف أطمد وؾم٤مئؾ اًمتٞمًػم اًمتل - وأسمرزهؿ ؿمقىمل وٞمػ-وٟمحقه٤م، وُمٜمٝمؿ 

يٜمٌٖمل ومٕمٚمٝم٤م ًمتٞمًػم شمٕمّٚمؿ وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜمحق ًمٚمٜم٤مؿمئ٦م، ومٚمؿ يٙمـ قمٜمده إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ هدوًم٤م 

 .سمذاشمف وإٟمام ؾم٤ًٌٌم ُمـ مجٚم٦م إؾم٤ٌمب

  اظمتٚمٗم٧م ُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمداقملم إمم إجي٤مد سمديؾ ًمٗمٙمرة اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي يمام اظمتٚمٗم٧م

ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ قمقاُمؾ اًمدقمقة إمم إًمٖم٤مئف، ومٙم٤من اًمت٠مصمر سم٤مًمٜمٔمري٤مت اًمّمقشمٞم٦م احلديث٦م ُمٜمٓمٚمؼ 

إسمراهٞمؿ أٟمٞمس، ورومض اًمتٗمًػم اخل٤مرضمل اعمت٠مصمر سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمٙمالُمٞم٦م ًمٚمؽميمٞم٥م 

اًمٜمحقي وآدم٤مه إمم شمٗمًػمه ُمـ داظمٚمف ُمٜمٓمٚمؼ إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، وآقمتزاز 

سم٤مًمٕمروسم٦م وُمٔم٤مهره٤م وختٚمٞمص اًمٜمحق اًمٕمريب ُمـ اًمت٠مصمػمات إضمٜمٌٞم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م أو 

اعمٜمٓم٘مٞم٦م ُمٜمٓمٚمؼ حمٛمد اًمٙم٤ًمر، واًمت٠مصمر سم٤معمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ا حلدي٨م 

وحم٤موًم٦م شمٓمٌٞم٘مف سمام يتقاءم ُمع اًمًٞم٤مىم٤مت اًمؽميمٞمٌٞم٦م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ُمٜمٓمٚمؼ مت٤مم 

٤من، وهق ذاشمف ُمع اًمؽميمٞمز قمغم إسمراز اعمٕمٜمك وحم٤موًم٦م آؾمتٗم٤مدة سم٘مدر أيمؼم مم٤م  ًّ طم

 .اؾمتجد ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م ُمٜمٓمٚمؼ ظمٚمٞمؾ قماميره

  قم٤مد يمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب اعمحدصملم إمم اًم٘مقل سمٗمٙمرة اًمٕم٤مُمؾ سمٕمد أن رأت هب٤م

سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مرض، وأؿم٤مرت إمم قمٛم٘مٝم٤م ذم رسمط وشمٗمًػم 

دٓٓت اًمٙمٚمؿ سمٕمْمف سمٌٕمض، وهق ُم٤م يدّل قمغم ُمدى ُم٤م يم٤من يتٛمتع سمف قمٚمامؤٟم٤م وٟمح٤مشمٜم٤م 

إوائؾ ُمـ ومٚمًٗم٦م ومٙمري٦م قمٛمٞم٘م٦م ُمٙمٜمتٝمؿ ُمـ اسمتٙم٤مر هذه اًمٜمٔمري٦م اًمتٗمًػمي٦م ؾمٝمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ 

.واعمالطمٔم٦م ًمٙمؾ ُمـ رام ُمٕمروم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ أهٚمٝم٤م وهمػم أهٚمٝم٤م  



 

 

  ٌّؼ سمٕمض اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذوط اًمٜمٔمري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ اًمتل ـم

ىم٤مل هب٤م اًمٜمح٤مة اًمٕمرب، ومقضمده٤م ُمًتقومٞم٦م هل٤م ىم٤مئٛم٦م سمٚمقازُمٝم٤م، وهق ُم٤م يت٠ميمد سمف 

 .إـمالق وصػ اًمٜمٔمري٦م قمٚمٞمٝم٤م

  مت٤مم طم٤ًمن ُمع أٟمف رائد اًمٚمٖمقيلم اعمحدصملم ذم اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل إٓ أٟمف مل يٖم٤مل ذم

ٟم٘مد أصقل اًمٚمٖم٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء يمام همال همػمه، وإٟمام طمٗمظ هلؿ صٜمٞمٕمٝمؿ وطم٤مول 

 .  اًمتجديد ومٞمف دون اًمتٕمرض عمًٚمامشمف وصمقاسمتف

  يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم شمؽميؽ اًمٚمٖم٦م راومًدا ىمقًي٤م ُمـ رواومد هنْم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم

سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وظم٤مص٦م ذم سمالد اًمِم٤مم، وىمد سم٘مل أصمره٤م ُمٚمحقفًم٤م ذم أهٚمٝم٤م 

 .إمم اًمٞمقم

  أيمدت فم٤مهرشم٤م شمؽميؽ اًمٚمٖم٦م وومرض اعمحتؾ ًمٚمٖمتف قمغم أهؾ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م  اًمتل

اطمتٚمٝم٤م أن اًمٚمٖم٦م وُم٤م حتقيف ُمـ صم٘م٤موم٦م وومٙمر، وُم٤م شمٗمروف ُمـ هقّي٦م وؾمٞم٤مدة، هل 

إداة إهؿ وإسمرز ذم أي ساع ؾمٞم٤مد سملم أي ىمقى ُمتخ٤مًمٗم٦م شمريد اًمٖمٚم٦ٌم ذم 

 .اًمت٠مصمػم واًمًٞمٓمرة قمغم أظمر

  قمٛمد اعمحتؾ إضمٜمٌل أصمٜم٤مء ومؽمة اطمتالًمف إمم حم٤موًم٦م حت٘مٞمؼ آؾمتالب اًمٗمٙمري

ٕسمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمتل اطمتٚمٝم٤م، طمتك شمتؿ همٚمٌتف وشمٌ٘مك هٞمٛمٜمتف ويٛمتد 

شم٠مصمػمه، وىمد يم٤من ًمف ذًمؽ، وم٤مًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمٜمد سمٕمض أسمٜم٤مء إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمتٗمْمٞمؾ ًمٖم٦م 

اعمحتؾ وصم٘م٤مومتف قمغم ًمٖمتٝمؿ إم ُم٤م زاًم٧م آصم٤مره٤م إمم اًمٞمقم، إذ يرون ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٖم٦م 

 .احلْم٤مرة واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمت٘مدم، وأٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمٜمٝمقض إٓ هب٤م



 

 

  ،قمٜمدُم٤م دقم٤م إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م سمٕمض اعمًتِمـرىملم يم٤مٟم٧م اًمٗمّمحك ذم أوٕمػ طم٤مٓهت٤م

طمتك اوٓمر سمٕمض ُمـ يٕمرف اًمٗمّمحك إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ٕضمؾ إومٝم٤مم اًمٜم٤مس 

وآرشم٘م٤مء سمٕمرسمٞمتٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م، وُمع ذًمؽ فمّٚم٧م اًمٗمّمحك ُمتامؾمٙم٦م وقم٤مدت إمم 

ُمٞمداهن٤م اًمرطم٥م اًمقاؾمع، وًمق مل شمٙمـ ىمقّي٦م اًمٗمٙمر ُمًٞمٓمرة ٟٓمدصمرت وطمّٚم٧م حمٚمٝم٤م 

وٓ ؿمؽ أن أىمقى قمقاُمؾ ىمقهت٤م وسم٘م٤مئٝم٤م هق أهن٤م ًمٖم٦م اًم٘مرآن . اًمٕم٤مُمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م

اعمحٗمقفم٦م اعمتٛمّٙمٜم٦م سمٛمزاي٤مه٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م اجلقهري٦م، وًمق مل شمٙمـ يمذًمؽ ًمٜم٤مهل٤م ُمـ 

 . اًمْمٕمػ ُم٤م ٟم٤مل همػمه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت

  ٓ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يّم٤مطم٥م اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمدقمقة إمم اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًم٘مٓمري٦م ٕهن٤م

شمٜمجح إٓ هب٤م، وهم٤مًم٥م ُمـ دقم٤م إمم اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م شمٌٜمّك اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، وىمد اضمتٛمٕم٤م ذم 

اًمٜمّمػ إول ُمـ هذا اًم٘مرن ظم٤مص٦م ُمع فمٝمقر دقمقات اًمتحرر ُمـ آطمتالل 

إضمٜمٌل ًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، إذ أصٌح٧م اًمدقمقة إمم اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًم٘مٓمري٦م شمٖمذي اًمدقمقة إمم 

اًمٕم٤مُمٞم٦م سمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م هتدف إمم ٟمِمـر هلج٦م اًم٘مٓمر اعمحٚمٞم٦م 

 .واًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗمّمحك اجل٤مُمٕم٦م

  ًمق يم٤من ًمٚمٕم٤مُمٞم٦م ومٙمر يْم٤مهل ومٙمر اًمٗمّمحك ًمتٖمّٚم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد أن وؾّمع هل٤م ذم

جم٤مٓت يمثػمة قمٚمّٛمٞم٦م وهمػم قمٚمٛمٞم٦م، وًمٙمـ ذًمؽ مم٤م أصم٧ٌم ٟم٘مّمٝم٤م وقمجزه٤م، وأهن٤م 

 .شمٌ٘مك ًمٖم٦م اضمتامقمٞم٦م قم٤مُم٦م ًمٞم٧ًم ذات قمٛمؼ قمٚمٛمل أو ُأومؼ ومٙمري

  اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م قمٜمد ُمـ شمٌٜم٤ّمه٤م وٟمّٔمر هل٤م ُمـ اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب

اعمحدصملم اخت٤مذه٤م ًمٖم٦م ُمٙمتقسم٦م يمام ٟم٤مدى سمذًمؽ اعمًتِمـرىمقن، ٕن ذًمؽ هق اًمذي 

ًٓ قمـ اًمٗمّمحك  .يٛمّٙمـ هل٤م وضمقده٤م وجيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ًمٖم٦م ُيراد إطمالهل٤م ًمتٙمقن سمد



 

 

 ُم٤ًمر يدقمق إمم اًمتٖمٞمػم وآظمر : دقمقى اًمتٖمٞمػم ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ايمتٜمٗمٝم٤م ُم٤ًمران

يدقمق إمم اًمتٓمقير واًمتٞمًػم، ومٛمـ شمٌٜمّك ُم٤ًمر اًمتٖمٞمػم دقم٤م إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م أو 

يمت٤مسم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م، أو مجع سمٞمٜمٝمام يم٠مٟمٞمس ومرحي٦م وؾمٕمٞمد قم٘مؾ، وُمـ شمٌٜمك ُم٤ًمر اًمتٓمقير 

أي إسم٘م٤مء )واًمتٞمًػم دقم٤م إمم اإلو٤موم٦م واًمتٖمٞمػم ذم اًمِمٙمؾ دون اعم٤ًمس سم٤مجلقهر 

 .(طمروف إسمجدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمام هل

  يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ُمِم٤ميمؾ اًمٓم٤ٌمقم٦م وصٕمقسم٤مهت٤م ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ اعمٞمالدي

أصٌح ذم قمٍم احل٤مؾمقب اًمٞمقم يمالًُم٤م همػم ذي سم٤مل وم٤مجلٝم٤مز اًمذي يٓمٌع احلرف 

اًمالشمٞمٜمل هق ٟمٗمًف اًمذي يٓمٌع احلرف اًمٕمريب، وص٤مر ُمـ اعمٞمًقر ـم٤ٌمقم٦م يمؾ ُم٤م 

يٛمٙمـ شمّمقره ُمـ طمروف وأؿمٙم٤مل ورُمقز ُمٝمام يم٤مٟم٧م إطمج٤مم وإوو٤مع 

 .واًمتِمٙمٞمالت

  شمتجدد اًمدقمقات إمم شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم اًمٙمت٤ميب اًمٕمريب سملم وىم٧م وآظمر، ُمـ أهؾ

اًمٚمٖم٦م وُمـ همػم أهٚمٝم٤م، وُمـ أسمرزه٤م ُمِمـروع اإلدارة إُمريٙمٞم٦م اًمذي صدر قم٤مم 

م ويدقمق ًمتحدي٨م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وجيٕمؾ ُمـ وٛمـ وؾم٤مئؾ اًمتحدي٨م 2004

 .      اؾمتٌدال احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م سم٤محلروف اًمٕمرسمٞم٦م ويمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هب٤م

 

 :وأهؿ افتقصقات

  يقىص سم٠من شمٙمقن اًمدراؾم٦م ًمٚمٛمقروث دراؾم٦م ٓ شمٕمٛمؾ قمغم خم٤مًمٗمتف ٕضمؾ

اعمخ٤مًمٗم٦م وم٘مط أو اخلروج قمغم اًم٘مديؿ ًمِِ٘مَدُِمف، وإٟمام أن شمٙمقن دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٓمٚم٘م٦م 

ُمـ هم٤مي٦م حمددة شمٕمٛمؾ قمغم شمٜم٘مٞمحف وشمّمحٞمحف وإسمراز ُم٤م ومٞمف، وهل٤م أن خت٤مًمٗمف ُمتك ُم٤م 



 

 

يم٤من ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ُم٤م يًقهمٝم٤م ُمـ آراء وضمٞمٝم٦م وشمٕمٚمٞمالت ؾمديدة ووضمٝم٦م ٟمٔمر ىم٤مسمٚم٦م 

 .ًمٚمتٓمٌٞمؼ

  اًمت٠ميمٞمد قمغم أن يٙمقن اًم٤ٌمقم٨م ًمدراؾم٦م أي ٟمت٤مج ًمٖمقي ىمديؿ أو طمدي٨م حتّمٞمؾ

هم٤مي٦م واوح٦م وومؼ أؾمس قمٚمٛمٞم٦م حمددة، ٓ أن يٙمقن رّدة ومٕمؾ ٟٓمٌٝم٤مر ظم٤مرضمل أو 

 .ضمٚمد ذات داظمكم

  اًمٕمٛمؾ قمغم اؾمتٙمامل اًمتحرر ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب سم٢مقمٓم٤مء

آؾمت٘مالل اًمٚمٖمقي سمٕمًدا أيمؼم ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م وظم٤مص٦م ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ 

اًمٕم٤مزم ذم اجل٤مُمٕم٤مت واًمٙمٚمٞم٤مت، ًمتٙمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمٝم٤م هل ًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ واعم٘مررات 

 .اًمدراؾمٞم٦م

  اًمٕمٛمؾ قمغم شمٙمثٞمػ اجلٝمقد اًمرؾمٛمٞم٦م وإهٚمٞم٦م اهل٤مدوم٦م إمم إسمراز اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

اًمٗمّمحك ذم جم٤مٓت اإلقمالم سمٛمختٚمػ ىمٜمقاشمف ذم هذا اًمٕمٍم، وظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 .  ُمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م واًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م
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 انتراجم وانفهارس

 
 تراجؿ افؾغقيغ ادحدثغ 

 ؾفرس افؽؾّمت 

 ؾفرس ادراجع 

  ؾفرس ادقاضقع 
 

 



 

 

افساجؿ 

 ( هـ1368  1308):إبراهقؿ ادازين

جمدد متٞمز سم٠مؾمٚمقب طمٚمق ُمّمـري أدي٥م 

يم٤من ُمـ أسمرع اًمٜم٤مس ذم اًمؽممج٦م ، اًمدي٤ٌمضم٦م

( 68، 67 / 1إقمالم ). قمـ اإلٟمجٚمٞمزي٦م

 قمْمق جمٛمٕمل وًمٖمقي :إبراهقؿ أكقس

دّرس ، ُمتخّمص ذم اًمدراؾم٤مت اًمّمقشمٞم٦م

، وأصٌح قمٛمٞمدًا هل٤م، ذم يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم

 .م1977=  هـ 1397شمقذم ؾمٜم٦م 

وجمٚم٦م اعمجٛمع ، 1 /اعمجٛمٕمٞمقن)

40/198-205  )

 شمٕمٚمؿ ذم :إبراهقؿ بققمل مدـقر

قملم قمْمقًا ، ومدار اًمٕمٚمقم ، ُمدرؾم٦م اًم٘مْم٤مء 

شمقذم ؾمٜم٦م ، ذم اعمجٛمع وم٠مُمٞمٜم٤ًم ًمف ومرئٞم٤ًًم 

(  10  8 /اعمجٛمٕمٞمقن). هـ1415

ُمـ أقمْم٤مء جمٛمع : إبراهقؿ مصطػك

اسمتدأ دراؾمتف ذم ، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة 

ص٤مر قمٛمٞمدًا ، وخترج سمدار اًمٕمٚمقم ، إزهر 

(. 74/ 1: إقمالم)، ًمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم 

اٟمت٘مؾ ،  قمْمق جمٛمٕمل :أمحد أمغ

صمؿ ، ُمدرؾم٤ًم سمٛمدرؾم٦م اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل 

 ": ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، ُمدرؾم٤ًم ذم يمٚمٞم٦م أداب

و  ، " وحك اإلؾمالم "و ، "ومجر اإلؾمالم 

، هـ 1374شمقذم ؾمٜم٦م . " فمٝمر اإلؾمالم "

( ، 26-23 /اعمجٛمٕمٞمقن).  م1954

(.  101/ 1إقمالم )

، هـ 1348 -  1288):أمحد تقؿقر

ُم١مرخ ، أدي٥م ًمٖمقي ، (م1930 -  1871

، قمْمق اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ ، 

ُمٕمجؿ ) .م1930 /هـ1348شمقذم ؾمٜم٦م 

(                                                                           166/ 1اعم١مًمٗملم 

أٟمِم٠م ،  أدي٥م سم٤مرز:أمحد حسـ افزيات

وشمرضمؿ سمٕمض اًم٘مّمص ، صحٞمٗم٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 ، " وطمل اًمرؾم٤مًم٦م ": ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، إضمٜمٌٞم٦م 

وؿم٤مرك ذم  ، " وشم٤مريخ إدب اًمٕمريب "

شمقذم ؾمٜم٦م ، اعمجٛمع سم٤مىمؽماطم٤مت يمثػمة

-33 /اعمجٛمٕمٞمقن). م1968، هـ 1388

(. 114 ، 1/113 إقمالم  )،( 35

  ( هـ1351  1285): أمحد صقؿل

، يٚم٘م٥م سم٠مُمػم اًمِمٕمراء، رـأؿمٝمر ؿمٕمراء اًمٕمص

قم٤مًم٩م . شمٕمٚمؿ ذم سمٕمض اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م



 

 

أيمثر ومٜمقن اًمِمٕمر ُمدحي٤ًم وهمزًٓ ورصم٤مًء 

جمٜمقن )و  (اًمِمقىمٞم٤مت)ُمـ آصم٤مره  ، ووصٗم٤مً 

(.  134، 133 / 1إقمالم . )(ًمٞمغم

،  قم٤ممل ًمٖمقي :أمحد ظع اإلشؽـدري

واٟمت٘مؾ إمم دار اًمٕمٚمقم ، ختّرج ذم دار اًمٕمٚمقم 

ُمدرؾم٤ًم ومٞمٝم٤م صمؿ أؾمت٤مذًا ًمألدب اًمٕمريب ذم 

ويٕمد ُمـ أوائؾ اًمداقملم إمم ، يمٚمٞم٦م أداب 

 شم٤مريخ ": ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، إٟمِم٤مء جمٛمع ًمٖمقي 

شمقذم ، "إدب اًمٕمريب ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد 

اعمجٛمٕمٞمقن ) .م1938 /هـ 1357ؾمٜم٦م 

(  1/183 إقمالم ، 17، 16

 ًمٖمقي أدي٥م :أمحد ؾارس افشدياق

ُمـ ، وأصدر ضمريدة اجلقائ٥م سم٤مٕؾمت٤مٟم٦م 

 يمٜمز اًمرهم٤مئ٥م ذم ُمٜمتخ٤ٌمت ": ُم١مًمٗم٤مشمف

 ه اًمٚمٞم٤مزم ذم اًم٘مٚم٥م " ، "اجلقائ٥م 

 /هـ 1304شمقذم ؾمٜم٦م ."واإلسمدال 

 .(1/193إقمالم ). م1887

 درس سم٤معمدرؾم٦م :أمحد فطػل افسقد

قملم ، اخلديقي٦م وخترج ذم ُمدرؾم٦م احل٘مقق

ُمديرا ًمدار اًمٙمت٥م صمؿ ُمديرًا ًمٚمج٤مُمٕم٦م 

يٕمد ُمـ ، صمؿ وزيرًا ًمٚمٛمٕم٤مرف، اعمٍمي٦م

، اًمٕم٤مُمٚملم قمغم إٟمِم٤مء اعمجٛمع اًمٚمٖمقي سمٛمٍم

 /هـ1382شمقذم ؾمٜم٦م ، وهق صم٤مين رئٞمس ًمف

 ، (43، 42 /اعمجٛمٕمٞمقن).  م1963

(.  200 / 1إقمالم )

  1849: )اشؽـدر ادعؾقف

 وىمد ُم٤مرس ،حم٤مم ويم٤مشم٥م ًمٌٜم٤مين (م1901

اإلقمالم ). ُمٝمٜم٦م اعمح٤مُم٤مة ذم قمٝمد اعمتٍمومٞم٦م

/  اًمٕمريب واهنٞم٤مر اًمًٚمٓم٤مت اًمٚمٖمقي٦م  

161 .)

يٕمد ، م 1913 وًمد ؾمٜم٦م :أكقس ؾرحية

ُمـ أسمرز اًمداقملم إمم درس اًمٕم٤مُمٞم٦م دراؾم٦م 

ادم٤مه٤مت اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي احلدي٨م ). وصٗمٞم٦م

(. 569/ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

 1300  1234 ):بطرس افبستاين

 شمٕملم ،اًمٕمرسمٞم٦م( دائرة اعمٕم٤مرف)ص٤مطم٥م  (هـ

م ومٛمٙم٨م 1860أؾمت٤مذا ذم ُمدرؾم٦م ؾمٜم٦م 

. ؾمٜمتلم وقملم شمرمج٤مٟم٤م ًمٚم٘مٜمّمٚمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م

(. 2/31إقمالم )

 ،(م1902)وًمد ؾمٜم٦م  :تقؾقؼ احلؽقؿ

قملم ُمديرًا ًمٚمتح٘مٞم٘م٤مت سمقزارة اعمٕم٤مرف 



 

 

اٟمتخٌف جمٛمع اًمٚمٖم٦م ، (اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ)

اًمٕمرسمٞم٦م قمْمقًا قم٤مُمال ذم اًمٞمقٟمًٙمق سم٤ٌمريس 

قمّمٗمقر )ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م ُمـ  ،م1945ؾمٜم٦م 

جمٛمع اًمٚمٖم٦م (. )أهؾ اًمٙمٝمػ)و  (ُمـ اًمنمق

(.  56/ 2  ا قم٤ممً 30اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

 هـ  1332  1278 ):جرجل زيدان

ًمٖمقي اٟمت٥ًم   ( م1914  1861، 

صمؿ هم٤مدره٤م ، ًمٚمٙمٚمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمتٕمٚمؿ اًمٓم٥م 

ومتقمم حترير ، إمم ُمٍم ومل يٙمٛمؾ حتّمٞمٚمف 

وأٟمِم٠م ، طمرر ذم اعم٘متٓمػ ، ضمريدة اًمزُم٤من 

شم٤مريخ آداب : ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف، جمٚم٦م اهلالل

واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٚمٖمقي٦م وإًمٗم٤مظ ، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ُمٕمجؿ )،  (117 / 2: إقمالم)، اًمٕمرسمٞم٦م 

(.     125 / 3: اعم١مًمٗملم

 - 1279 ):مجقؾ صدؿل افزهاوي

ؿم٤مقمر ،  ( م1936  1863،  هـ  1354

ُمـ ـمالئع هنْم٦م ، يٜمحق ُمٜمحك اًمٗمالؾمٗم٦م 

ٟمٔمؿ ، ر احل٤مرضـإدب اًمٕمريب ذم اًمٕمص

 .اًمِمٕمر سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم طمداصمتف

 3: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم)،  (137/ 2: إقمالم)

 /159  .)

، أدي٥م ، قم٤ممل ، :  حسغ ادرصػل

 ،درس إدب ذم إزهر وذم دار اًمٕمٚمقم

( ، 232 / 2: إقمالم)  . م1980شمقذم 

(.   310 / 3: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم)

وخترج ذم ،  قمْمق جمٛمٕمل:حسغ وايل

قملم ُمٗمتِم٤ًم قم٤مُم٤ًم ، وسمف دّرس ، إزهر

، صمؿ ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ، ًمألزهر 

 رؾم٤مئؾ "و  ، " آؿمت٘م٤مق ": ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف

.  م1936، هـ 1354شمقذم ؾمٜم٦م . "اإلُمالء 

إقمالم  ، 70 ، 69اعمجٛمٕمٞمقن )

2/236  .)

 1372  1295 ):خؾقؾ افسؽاـقـل

قملم ذم دائرة   ( م1953  1878، هـ 

اعمٕم٤مرف سمحٙمقُم٦م ومٚمًٓملم صمؿ شمؿ شمٕمٞمٞمٜمف ذم 

صمؿ اٟمتخ٥م قمْمقًا سم٤معمجٛمع ، هٞمئ٦م اعمٕم٤مرف 

ُمٓم٤مًمٕم٤مت ذم : ُمـ آصم٤مره، اًمٚمٖمقي اعمٍمي 

( ، 321 / 2: إقمالم)، اًمٚمٖم٦م وإدب 

  .(125 / 4: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم)

 وًمد ذم زطمٚم٦م قم٤مم :شعقد ظؼؾ

شمٚم٘مك دروؾمف آسمتدائٞم٦م ، م 1912

 ُمـ أسمرز اًمدقم٤مة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م .واًمث٤مٟمقي٦م



 

 

ادم٤مه٤مت اًمٌح٨م ) .ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م

(. 593/ اًمٚمٖمقي احلدي٨م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

،  هـ 1378  1304 ):شالمة مقشك

 ُمـ صح٤مذمو، يم٤مشم٥م ( م1958  1887

وشم٠مصمر ، شمٚم٘مك صم٘م٤مومتف ذم أُمريٙم٤م ، أىم٤ٌمط ُمٍم

سمٌٕمض اعمٗمٙمريـ أُمث٤مل ومرويد ودارويـ 

ُمٕمجؿ )، وطمرر ذم جمٚم٦م اهلالل، وُم٤مريمس 

( ، 1038 / 1: اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم)،  (107 / 3: إقمالم)

13 / 390 .)

خترج ذم ، ًمٖمقي جمٛمٕمل :صقؿل ضقػ

وقمٛمؾ ُمدرؾم٤ًم ذم يمٚمٞم٦م أداب ، دار اًمٕمٚمقم 

، رأس جمٛمع اًمٚمٖم٦م طمتك سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة

، وأًمػ شمآًمٞمػ يمثػمة  ، هـ1425ووم٤مشمف قم٤مم 

 " ، " ؾمٚمًٚم٦م شم٤مريخ إدب اًمٕمريب ": ُمٜمٝم٤م

. "اًمتٓمقر واًمتجديد ذم اًمِمٕمر إُمقي

(.  150  37/147جمٚم٦م اعمجٛمع )

،  هـ 1393  1307): ضف حسغ

سمدأ طمٞم٤مشمف ذم إزهر ،  ( م1973  1889

وهق أول ، صمؿ سم٤مجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م ، 

ص٤مر قمٛمٞمدًا ، ُمـ ٟم٤مل ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ُمٜمٝم٤م 

ومقزيرًا ، ًمٙمٚمٞم٦م أداب سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 

يم٤من ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل ، ًمٚمٛمٕم٤مرف 

صمؿ رئٞم٤ًًم عمجٛمع اًمٚمٖم٦م ، اًمٕمريب اعمراؾمٚملم 

 / 2: ُمٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م)، سمٛمٍم 

(.  231 / 3: إقمالم)،  (1223

شمٕمٚمؿ ،  قمْمق جمٛمٕمل:ظباس حسـ

وأصٌح ، صمؿ اًمتحؼ سمدار اًمٕمٚمقم، سم٤مٕزهر

 اًمٜمحق اًمقاذم ": وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، ُمدرؾم٤ًم ومٞمٝم٤م

 اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م "،   "

شمٙمٛمٚم٦م ).  م1978، هـ1398شمقذم ؾمٜم٦م ، "

(.  265ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

  1272): ظبداحلؿقد افزهراوي

 ُمـ زقمامء اًمٜمٝمْم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ( هـ1334

أصدر ضمريدة ؾمامه٤م اعمٜمؼم يم٤من . ؾمقري٦م

اؿمؽمك . يٓمٌٕمٝم٤م قمغم اجلالشملم ويقزقمٝم٤م هاً 

ًمف . (احلري٦م وآقمتدال)ذم شم٠مؾمٞمس طمزب 

 / 4إقمالم ). (اًمٗم٘مف واًمتّمقف)رؾم٤مًم٦م 

57 .)

 قمْمق جمٛمٕمل شمٕمٚمؿ :ظبدافرمحـ افسقد

صمؿ خترج ذم دار اًمٕمٚمقم وقملم ، ذم إزهر 

وأصٌح سمٕمده٤م ، ُمدرؾم٤ًم سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم 



 

 

ُمدرؾم٤ًم سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم ورأس ىمًؿ اًمٜمحق 

 ُمدرؾم٦م ": ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، واًمٍمف هب٤م 

 ٟمحق اسمـ ُم٤مًمؽ  سملم " ، "اًمٌٍمة اًمٜمحقي٦م 

جمٚم٦م اعمجٛمع ). "اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة 

69/193 -198  .)

 1370  1287): ظبدافعزيز ؾفؿل

 ، أدي٥مو ىم٤مضٍ   (م1951  1870، هـ 

اٟمتخ٥م قمْمقًا سم٤معمجٛمع و، شمٕمٚمؿ سم٤مٕزهر

رؾم٤مًم٦م ذم : ُمـ آصم٤مره، اًمٚمٖمقي اعمٍمي 

. آىمؽماح احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م ًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 / 5: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم)، ( 4/24: إقمالم)

255   .)

 1375  1284) :ظبدافؼادر ادغريب

، ًمٖمقي وأدي٥م،  ( م1956  1867، هـ 

ٟمتخ٥م قمْمقا قم٤مُمال سم٤معمجٛمع اًمٕمٚمٛمل ا

وقملم أؾمت٤مذًا ، ومٜم٤مئ٤ًٌم ًمٚمرئٞمس ، اًمٕمريب 

واظمتػم ، ًممداب اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م 

، قمْمقا قم٤مُمال ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل 

ُمٕمجؿ )، آؿمت٘م٤مق واًمتٕمري٥م : ُمـ آصم٤مره

( ، 1291 / 2: اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

(. 47 / 4: إقمالم)

 قمْمق جمٛمٕمل شمٕمٚمؿ :ظطقة افصقاحلل

ودّرس سم٤معمدارس ، ذم إزهر ومدار اًمٕمٚمقم 

ُمـ ، صمؿ ذم يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم ، احلٙمقُمٞم٦م 

. " إوقاء اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م ": ُم١مًمٗم٤مشمف

اعمجٛمٕمٞمقن ). م1896هـ 1394شمقذم ؾمٜم٦م 

(. 34/208جمٚم٦م اعمجٛمع  ، 125

( 1964  1889 ):افعؼادظباس 

 ،ُم١مرخوٟم٤مىمد و، ر رصلم عيم٤مشم٥م وؿم٤م

ويم٤من أول قمٛمؾ ًمف ذم ، قمٛمؾ سم٤مًمّمح٤موم٦م 

صدر ًمف ٟمحق ُمئ٦م يمت٤مب . (اًمدؾمتقر)جمٚم٦م 

أصمر اًمٕمرب ذم )و (هتٚمر ذم اعمٞمزان): ُمٜمٝم٤م

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م . )(احلْم٤مرة إوروسمٞم٦م

(.     84/ 2 قم٤مم  30ذم 

،  هـ 1368  1299 ):ظع اجلارم

،  ًمٖمقي وأدي٥م ،  ( م1949  1881

ي اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ـضمٕمؾ يمٌػما عمٗمتش، ٟمحقي 

واٟمتخ٥م ، ومقيمٞماًل ًمدار اًمٕمٚمقم ، ر ـسمٛمص

، قمْمقًا سم٤معمجٛمع اًمٚمٖمقي سم٤مًم٘م٤مهرة 

ُمـ ، وسم٤معمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ 

اًمٜمحق اًمقاوح ذم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م : شمّم٤مٟمٞمٗمف

اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمدارس آسمتدائٞم٦م سم٤مٓؿمؽماك ُمع 



 

 

  637/ 93: اعم٘متٓمػ)ُمّمٓمٗمك أُملم 

ُمٕمجؿ )،  (294 / 4: إقمالم)  (،639

(.  108 / 7: اعم١مًمٗملم

  1285 ):ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

، ُم١مرخ ،  ( م1956  1869،  هـ 1375

ودرس ُم٤ٌمدئ اًمٕمٚمقم ذم ُمدرؾم٦م ، ٟم٤ًمسم٦م

اٟمت٘مؾ إمم ُمدرؾم٦م اعمرؾمٚملم ، اًم٘مري٦م

 صمؿ اٟم٘مٚم٥م إمم جمٛمع قمٚمٛمل ،اإلٟمجٚمٞمز

صمؿ اٟمتخ٥م ، وؾمٛمل قمْمقًا قم٤مُماًل ومٞمف 

قمْمقًا قم٤مُماًل ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

 / 2: ُمٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م)، اًم٘م٤مهرة 

(.  20 /8: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم)،  (1765

  إؾمالُمل، يم٤مشم٥م:حمب افديـ اخلطقب

وأٟمِم٠م اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،  أصدر جمٚم٦م اًمزهراء

 شم٤مريخ " ، " ذيمرى ُمقىمٕم٦م طمٓملم ": أًمػ، 

،  هـ 1389شمقذم ؾمٜم٦م . "ُمديٜم٦م اًمزهراء 

(.  282/ 5إقمالم  ). م1969

ُمـ ،  شمقٟمز :ر حسغـحمؿد اخلض

وؿم٤مرك ، وهق قم٤ممل أدي٥م ، أقمْم٤مء اعمجٛمع 

وشمقمم ، ذم شم٠مؾمٞمس مجٕمٞم٦م اًمِم٤ٌمن اعمًٚمٛملم 

صمؿ أصٌح أؾمت٤مذُا ، حترير جمٚم٦م ٟمقر اإلؾمالم 

، ومٕمْمقًا ذم مج٤مقم٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ، ذم إزهر 

 ": ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، صمؿ قملم ؿمٞمخ٤ًم ًمألزهر 

 اًمدقمقة إمم "و  ، "طمٞم٤مة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

، هـ 1377شمقذم ؾمٜم٦م ، "اإلصالح 

.  م1958

  1888: )حمؿد حسغ هقؽؾ

، سمٕم٨م إمم اًم٘م٤مهرة ًمٞمت٤مسمع دراؾمتف  ( م1956

 اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م لصمؿ ؾم٤مومر إمم ومرٟم٤ًم ًمٞمقاص

، اظمتػم وزيرا ًمٚمٛمٕم٤مرف قمدة ُمرات ، 

ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ، ووزيرا ًمٚمِم١مون آضمتامقمٞم٦م 

جمٛمع ). (صمقرة إدب)و  (ذم ُمٜمزل اًمقطمل)

 ، 169/ 2 قم٤مم  30اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

170     .)

، اًمتحؼ سم٤مٕزهر : حمؿد خؾػ اهلل أمحد

وأيمٛمؾ دراؾمتف ، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم دار اًمٕمٚمقم 

وأصٌح قمٛمٞمدًا ًمٙمٚمٞم٦م أداب ، ذم ًمٜمدن 

، وهق ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمع ، سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م 

.  م1983، هـ 1403شمقذم ؾمٜم٦م 

شمٙمٛمٚم٦م ُمٕمجؿ  ، 174  171اعمجٛمٕمٞمقن )

(.  477اعم١مًمٗملم 

، شمٕمٚمؿ سم٤مٕزهر: حمؿد صقؿل أمغ



 

 

ويمت٥م ذم اًمّمحػ ، واٟم٘مٓمع قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ

وؿم٤مرك ذم أقمامل يمثػمة ، ومؽمة ـمقيٚم٦م

جمٚم٦م اعمجٛمع ). ًمٚمٛمجٛمع صمؿ قملم قمْمقًا ومٞمف

34/161-163  .)

شمٕمٚمؿ : حمؿد حمل افديـ ظبداحلؿقد

سمٛمٕمٝمد دُمٞم٤مط صمؿ قملم ُمدرؾم٤ًم سمٛمٕمٝمد 

، ومٛمدرؾم٤ًم سمٙمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة 

وؿم٤مرك ، م 1954أصٌح قمٛمٞمدًا ًمٚمٙمٚمٞم٦م 

ُمـ ، سمٕمْمقيتف ذم اعمجٛمع ذم جل٤من قمديدة 

 ، "ريٕم٦م ـ أطمٙم٤مم اعمقاري٨م ذم اًمش": ُم١مًمٗم٤مشمف

هـ 1393شمقذم ؾمٜم٦م ، "ريػ إومٕم٤مل ـ شمص"

جمٚم٦م  ، 197، 196اعمجٛمٕمٞمقن ). م1973، 

(.  32/183اعمجٛمع 

( 1959  1886: )مـصقر ؾفؿل

واظمتػم ُمديرا ، يم٤من أطمد اًمٗمالؾمٗم٦م إدسم٤مء

ٟمنم سم٤مٕهرام قمدة ، ًمدار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 

أًمػ يمت٤مب ، ُم٘م٤مٓت وُم٤ًمضمالت 

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ) (ظمٓمرات ٟمٗمس)

 (.     226 ، 225/ 2 قم٤مم  30

 1287  1214): كاصقػ افقازجل

اؾمتخدُمف ، رهـ ُمـ يم٤ٌمر إدسم٤مء ذم قمص (هـ

إُمػم سمِمػم اًمِمٝم٤ميب ذم أقمامًمف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ٟمحق 

 ؾمٜم٦م اٟم٘مٓمع سمٕمده٤م واًمتدريس ذم سمٕمض 12

ًمف يمت٥م ، ُمدارس سمػموت وشمقذم هب٤م

   " جمٛمع اًمٌحريـ "وُم٘م٤مُم٤مت ُمٜمٝم٤م 

(. 314/ 8إقمالم)

 وًمد يٕم٘مقب سمـ :يعؼقب سوف

درس ذم ، م 1852ٟمٞم٘مقٓ سوف قم٤مم 

واٟمت٘مؾ ، ُمدارس ؾمقق اًمٖمرب وؿمٛمالن 

 شمقذم قم٤مم .إمم اًمٙمٚمٞم٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م اًمًقري٦م

ادم٤مه٤مت اًمٌح٨م ). م ذم اًم٘م٤مهرة1927

(.  640/ اًمٚمٖمقي احلدي٨م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

م 1917وًمد ذم ؾمٜم٦م : يقشػ اخلال

صؾ قمغم إضم٤مزة ذم أداب ُمـ اجل٤مُمٕم٦م وح

إُمريٙمٞم٦م ودّرس ومٞمٝم٤م قمٛمؾ ذم اًمّمح٤موم٦م ًمف 

همري٥م )دراؾم٤مت ودواويـ ؿمٕمري٦م أمهٝم٤م 

اإلقمالم اًمٕمريب واهنٞم٤مر . )(سمٞمقم أطمد

 (.171/ اًمًٚمٓم٤مت اًمٚمٖمقي٦م  
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، ري٤مض ىم٤مؾمؿ، ُم١مؾم٦ًم ٟمقومؾ، (اجلزء اًمث٤مين - ًمٌٜم٤من ) ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريبادم٤مه٤مت اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي احلدي٨م -

 .م1982سمػموت، 

واًمتقزيع، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  رـآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس، حمٛمد حمٛمد طمًلم، دار اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٜمش -

 .م1992هـ، 1413، (9)اًمًٕمقدي٦م، ط

. هـ1402اًمرمحـ طمًـ اعمٞمداين، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ ،  أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م، قمٌد -

. د )، اًم٘م٤مهرة ، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ، حمٛمد طمًـ طمًـ ضمٌؾ ، آطمتج٤مج سم٤مًمِمٕمر ذم اًمٚمٖم٦م اًمقاىمع ودًٓمتف -

 .(ت

 .م1992/هـ1413إطمٞم٤مء اًمٜمحق، إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ، اًم٘م٤مهرة ،  -

 .م1988، 2قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، ط آؾمتِمٝم٤مد وآطمتج٤مج سم٤مًمٚمٖم٦م، حمٛمد قمٞمد، -

، شمرمج٦م حمٛمد قمٞمت٤مين ، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم آظمرون و"هٜمري يمٚمقد "ذم اعمٖمرب اًمٕمريب، اًمٗمرٟمز آؾمتٕمامر  -

 .(ت.د)، اعمٕم٤مرف، سمػموت

 .م2005/هـ1425أص٤مًم٦م اًمٜمحق اًمٕمريب، يمريؿ طمًلم اخل٤مًمدي، دار صٗم٤مء ًمٚمٜمِمـر واًمتقزيع، قماّمن،  -

 م 1973/هـ1993أصقل اًمتٗمٙمػم اًمٜمحقي، قمكم أسمق اعمٙم٤مرم ، ُمٜمِمقرات اجل٤مُمٕم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م ، ًمٞمٌٞم٤م ،  -

أصقل اًمٜمحق اًمٕمريب ذم ٟمٔمر اًمٜمح٤مة ورأي اسمـ ُمْم٤مء، ذم وقء قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م، حمٛمد قمٞمد، قم٤ممل اًمٙمت٥م،  -

 .م1989/هـ1410، 4اًم٘م٤مهرة، ط

 .م1979أصقل اًمٜمحق اًمٕمريب، حمٛمد ظمػم احلٚمقاين، ضم٤مُمٕم٦م شمِمـريـ، اًمالذىمٞم٦م،  -

 .م2002أصقل اًمٜمحق اًمٕمريب، حمٛمقد أمحد ٟمحٚم٦م، دار اعمٕمروم٦م، آؾمٙمٜمدري٦م ،  -

ر واًمتقزيع واًمؽممج٦م، ـأصقل اًمٜمحق دراؾم٦م ذم ومٙمر إٟم٤ٌمري، حمٛمد ؾم٤ممل ص٤مًمح، دار اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمش -

 . م2006/هـ1427اًم٘م٤مهرة، 

، 3 سمٙمر سمـ اًمناج، حت٘مٞمؼ قمٌداحلًلم اًمٗمتكم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، طوإصقل ذم اًمٜمحق، أب -

 .م1988



 

 

 .م1991/هـ1411إصقل، مت٤مم طم٤ًمن، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًمدار  اًمٌٞمْم٤مء،  -

 أوقاء قمغم  اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اعمٕم٤مسة، ٟم٤ميػ ظمرُم٤م، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب  -

 .م1978/هـ1398، اًمٙمقي٧م، (ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م)

اإلقمالم اًمٕمريب واهنٞم٤مر اًمًٚمٓم٤مت اًمٚمٖمقي٦م، ٟمًٞمؿ اخلقري، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت،  -

  .م2005

حمٛمد قمامرة، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، . إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م جلامل اًمديـ إومٖم٤مين، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د -

 .(ت.د)

. م1988أقمامل جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، حمٛمد رؿم٤مد احلٛمزاوي، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت،  -

 اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، ُمٓمٌٕم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م، واإلهمراب ذم ضمدل اإلقمراب، أب -

 .م1957/ هـ1377دُمِمؼ، 

،حت٘مٞمؼ أمحد احلٛميص اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل آىمؽماح ذم قمٚمؿ أصقل اًمٜمحق، ضمالل اًمديـ قمٌد -

 . م1988حمٛمد ىم٤مؾمؿ، اعمٙمت٦ٌم اًمٗمٞمّمٚمٞم٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، و

 . م2002أم اًم٘مرى، قمٌداًمرمحـ اًمٙمقايمٌل، دار إوائؾ، دُمِمؼ،  -

أم اًمٚمٖم٤مت دراؾم٦م ذم ظمّم٤مئص اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمٝمقض هب٤م، ؾمٕمٞمد أمحد سمٞمقُمل، ُمٙمت٦ٌم أداب، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م2002/هـ1423

إٟم٤ٌمه اًمرواة قمغم أٟم٤ٌمه اًمٜمح٤مة، مج٤مل اًمديـ اًم٘مٗمٓمل، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،  -

 .م1986/ هـ1406اًم٘م٤مهرة، 

اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم، أسمق اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري، دار إطمٞم٤مء : اإلٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف سملم اًمٜمحقيلم -

 .ت.اًمؽماث اإلؾمالُمل، ُمٍم، د

 .م2006إٟم٘م٤مذ اًمٚمٖم٦م إٟم٘م٤مذ اهلقي٦م، أمحد درويش، هنْم٦م ُمّمـر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر، اًم٘م٤مهرة،  -

أمهٞم٦م اًمرسمط سملم اًمتٗمٙمػم اًمٚمٖمقي قمٜمد اًمٕمرب وٟمٔمري٤مت اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي احلدي٨م، طم٤ًمم اًمٌٝمٜم٤ًموي،  -

 .م1994/ هـ1414ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، ُمٍم، 

 .م1959 اًم٘م٤مؾمؿ اًمزضم٤مضمل، حت٘مٞمؼ ُم٤مزن اعم٤ٌمرك، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، ُمّمـر، واإليْم٤مح ذم قمٚمؾ اًمٜمحق، أب -

 .م2001/هـ1421اًمٌٕمد اًمديٜمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، حمٛمد ؿمٞمخ٤مين، دار ىمتٞمٌف، دُمِمؼ،  -



 

 

سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة،، ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ  -

 .م1979/ هـ1399، 2إسمراهٞمؿ، دار اًمٗمٙمر، ط

شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ إضمٜمٌل ذم ُمٍم ذم اًم٘مرٟملم اًمت٤مؾمع قمنم واًمٕمِمـريـ، ضمرضمس ؾمالُم٦م، اعمجٚمس إقمغم  -

  م1963/هـ1384ًمرقم٤مي٦م اًمٗمٜمقن وأداب، اًم٘م٤مهرة، 

، اإلؾمٙمٜمدري٦مشم٤مريخ اًمدقمقة إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م وآصم٤مره٤م ذم ُمّمـر، ٟمٗمقؾم٦م زيمري٤م ؾمٕمٞمد، دار ٟمِمـر اًمث٘م٤موم٦م،  -

 .م1964/هـ1383

 شم٤مريخ اًمٕمرب احلدي٨م ُمـ اًمٖمزو اًمٕمثامين إمم هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إول، طمٚمٛمل حمروس إؾمامقمٞمؾ،  -

 .م1997يمٜمدري٦م، ساإل،ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م 

 .(ت.د)، شم٤مريخ اًمٜمحق وأصقًمف، قمٌداحلٛمٞمد ـمٚمٌف، ُمٙمت٦ٌم اًمِم٤ٌمب سم٤معمٜمػمة، اًم٘م٤مهرة -

ر اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٜمػم قمٓم٤م اهلل ؾمٚمٞمامن وآظمرون، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م، ـشم٤مريخ وٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم مجٝمقري٦م ُمص -

 .م1972اًم٘م٤مهرة، 

وخ،  -  .م1973، 5، ط(ن.د)اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، ُمّمٓمٗمك ظم٤مًمدي وقمٛمر ومرَّ

، راسمح سمق (اًمٌٜمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٚمّمٞمغ واًمؽمايمٞم٥م اعمحقًم٦م) صقره : أٟمقاقمف:ُمٗمٝمقُمف: اًمتحقيؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب -

 .م2008/هـ1429إردن، - ُمٕمزة، قم٤ممل اًمٙمت٥م احلدي٨م، إرسمد

، ضم٤مُمٕم٦م اًمري٤مض، قمامدة ؿم١مون اعمٙمت٤ٌمت، رطمل احلدي٨م، إسمراهٞمؿ درديريـشمراصمٜم٤م اًمٕمريب ذم إدب اعمس -

 .هـ1400اًمري٤مض، 

 . م1991 شمًٚمٞمط اًمٕم٤مُمؾ وأصمره ذم اًمدرس اًمٜمحقي، اًمًٞمد أمحد قمكم حمٛمد، دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة،  -

، دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م، رح اًمٕمريب اعمٕم٤مس، اًمًٕمٞمد اًمقرىملـشمٓمقر اًمٌٜم٤مء اًمٗمٜمّل ذم أدب اعمس -

 .م2000

، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد، ُمٜمِمقرات ُمريمز دراؾم٤مت (م1932-1869)شمٓمقر اًمتٕمٚمٞمؿ اًمقـمٜمل ذم اًمٕمراق  -

 .م1982اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب سمج٤مُمٕم٦م اًمٌٍمة، 

- ، رأوم٧م همٜمٞمٛمل اًمِمٞمخ، دار اًمتٜمٛمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ـمراسمٚمسشمٓمقر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ًمٞمٌٞم٤م ذم اًمٕمّمقر احلديث٦م -

 . م1972/هـ1392ًمٞمٌٞم٤م، 

، قمٌداعمحًـ ـمف، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، (1938-1870)رـشمٓمقر اًمرواي٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م ذم ُمص -

 .م1963



 

 

 .م2003اًمتٕمريٗم٤مت، قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤من، اًم٘م٤مهرة، -

 .(ت.د)، 3اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، اًمٗمخر اًمرازي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ط -

ن،  -  .م2002اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، طمًـ اعمٚمخ، دار اًمنموق، قَمامَّ

 .م2005شم٘مقيؿ اًمٗمٙمر اًمٜمحقي، قمكم أسمق اعمٙم٤مرم، دار همري٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة،  -

ر ـروق ًمٚمٜمشـر اًمٕمقعم٦م، هن٤مد اعمقؾمك، دار اًمشـر اًمٜمٝمْم٦م إمم قمصـاًمثٜم٤مئٞم٤مت ذم ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ قمص -

 .م2003واًمتقزيع، قماّمن، 

، 8طم٤مرض اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وىمْم٤مي٤مه اعمٕم٤مسة، مجٞمؾ اعمّمـري، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، ط -

 .م2002/هـ1423

طم٤مرض اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمِم٤مم، ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،  -

 .م1962-1961، (ط.د)ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم، 

 . هـ 1404 احلدي٨م اًمٜمٌقي ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، حمٛمقد ومّج٤مل، ٟم٤مدي أهب٤م إديب، أهب٤م،  -

احلريم٦م اًمٗمٙمري٦م ود اإلؾمالم، سمريم٤مت قمٌداًمٗمت٤مح دويدار، اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل، ضم٤مُمٕم٦م أم  -

. هـ 1406اًم٘مرى ، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،  

 م1978طمريم٦م اًمٞم٘مٔم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمِمـرق أؾمٞمقي، حمٛمقد ص٤مًمح ُمٜمز، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، دُمِمؼ،  -

 .م1990، 2احلروف ٕيب ٟمّمـر اًمٗم٤مرايب، حت٘مٞمؼ حمًـ ُمٝمدي، دار اعمنمق، سمػموت، ط -

، 12، حمٛمد حمٛمد طمًلم، دار اًمرؾم٤مًم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ططمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ داظمٚمٝم٤م -

 .م1993/هـ1413

 وؾم٤مئؾ شمٜمٛمٞمتٝم٤م، أمحد اعمٕمتقق، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن : ُمّم٤مدره٤م:أمهٞمتٝم٤م: احلّمٞمٚم٦م اًمٚمٖمقي٦م -

 .م1996، اًمٙمقي٧م، (ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م)وأداب 

 .م1952اخلّم٤مئص، اسمـ ضمٜمل، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م1986اخلط اًمٕمريب ٟمِم٠مشمف وشمٓمقره وُمِمٙمالشمف ودقمقات إصالطمٞم٦م، إُمٞمؾ يٕم٘مقب، ـمراسمٚمس، ًمٌٜم٤من،  -

. م2000/هـ1420اخلالص٦م اًمٜمحقي٦م،مت٤مم طم٤ًمن، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، -

 م،1984/هـ1405اهل٤مدي اًمٗمْمكم، دار هت٤مُم٦م ًمٚمٜمِمـر، ضمدة،  دراؾم٤مت ذم اإلقمراب، قمٌد -

 .م1960/هـ1380، 2دراؾم٤مت ذم اًمٕمرسمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م، حمٛمد اخلْمـر طمًلم،ُمٙمت٦ٌم دار اًمٗمتح، دُمِمؼ، ط -

 .(ت.د).، دار ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، اإلؾمٙمٜمدري٦مدراؾم٤مت ذم اًم٘مّم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، حمٛمد زهمٚمقل ؾمالم -



 

 

 .(ت.د)، حمٛمقد شمٞمٛمقر، ُمٙمت٦ٌم أداب، اًم٘م٤مهرة، دراؾم٤مت ذم اًم٘مّم٦م واعمنح -

 . م1986، (9)دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، يمامل سمنم، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم، ط -

. م1976اًمّمٌقر ؿم٤مهلم،  اعمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة ،   دراؾم٤مت ًمٖمقي٦م، قمٌد -

 (ت.د)اًمرمحـ أيقب، ُم١مؾم٦ًم اًمّم٤ٌمح ًمٚمٜمنم، اًمٙمقي٧م،  دراؾم٤مت ٟم٘مدي٦م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، قمٌد -

 .م1980دروس ذم اعمذاه٥م اًمٜمحقي٦م، قمٌده اًمراضمحل، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت،  -

اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾم٤ٌمب اًمً٘مقط، قمكم حمٛمد اًمّماليب، دار اًمتقزيع واًمٜمِمـر اإلؾمالُمٞم٦م،  -

 .م2001/هـ1421ُمٍم، 

 .م1982، 2اًمرّد قمغم اًمٜمح٤مة، اسمـ ُمْم٤مء اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ ؿمقىمل وٞمػ، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط -

 .م1965/هـ1385، (ن.د)اًمزطمػ قمغم ًمٖم٦م اًم٘مرآن، أمحد قمٌداًمٖمٗمقر قمٓم٤مر،  -

 ،  قمثامٟمكماًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد ظم٤من اًمث٤مين سم٤مًمقصم٤مئؼ، قمٛمر وم٤مروق يٚمامز، شمرمج٦م ـم٤مرق قمٌداجلٚمٞمؾ ، دار ٟمِمـر -

 .م2000اؾمت٤مٟمٌقل، 

اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد اًمث٤مين آظمر اًمًالـملم اًمٕمثامٟمٞملم اًمٙم٤ٌمر، حمٛمد طمرب، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ،  -

 .م1990/هـ1410

 .م1948، اًم٘م٤مهرة، (ن.د)اًمًٜمقؾمٞم٦م ديـ ودوًم٦م، حمٛمد وم١ماد ؿمٙمري،  -

 .م1953ؾمٞمٌقيف إُم٤مم اًمٜمح٤مة، قمكم اًمٜمجدي ٟم٤مصػ، ُمٙمت٦ٌم هنْم٦م ُمٍم، اًمٗمج٤مًم٦م،  -

 .م1989/هـ1409ؿم١مون ًمٖمقي٦م، حمٛمقد أمحد اًمًٞمد، داراًمٗمٙمر، دُمِمؼ،  -

اًمِم٤مهد وأصقل اًمٜمحق ذم يمت٤مب ؾمٞمٌقيف، ظمدجي٦م احلديثل، ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م، اًمٙمقي٧م،  -

 .م1974

 .(ت.د)ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م، حت٘مٞمؼ يقؾمػ طمًـ قمٛمر، ُمٜمِمقرات اجل٤مُمٕم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م، ًمٞمٌٞم٤م، -

 .(ت.د)، 12ذح ىمٓمر اًمٜمدى وسمّؾ اًمّمدى، اسمـ هِم٤مم، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، دُمِمؼ، ط -

 . (ت.د)ؿمقاهد اًمتقوٞمح واًمتّمحٞمح عمِمٙمالت اجل٤مُمع اًمّمحٞمح،اسمـ ُم٤مًمؽ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت،  -

 .م1999/هـ1420، 9صحقة اًمرضمؾ اعمريض، ُمقومؼ اعمرضم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من، سمػموت، ط -

 .م1951وٌط اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،حمٛمد شمٞمٛمقر، ُمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م، اًم٘م٤مهرة، -

 .م1933، أمحد أُملم، ُمٓمٌٕم٦م آقمتامد، اًم٘م٤مهرة، (اجلزء اًمث٤مين)وحك اإلؾمالم  -

 .م1979اًميورة اًمِمٕمري٦م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، حمٛمد مح٤مؾم٦م قمٌداًمٚمٓمٞمػ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٕمٚمقم،  -



 

 

 .هـ1387، اًم٘م٤مهرة،(ن.د)ـم٤ٌمئع آؾمتٌداد وُمّم٤مرع آؾمتٕم٤ٌمد، قمٌداًمرمحـ اًمٙمقايمٌل،  -

ـمٌ٘م٤مت اًمٜمحقي٦م واًمٚمٖمقيلم، حمٛمد سمـ احلًـ اًمزسمٞمدي، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕم٤مرف،  -

 .م1984، 2اًم٘م٤مهرة، ط

ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء، اسمـ ؾمالم اجلٛمحل، ذح وحت٘مٞمؼ حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، اًم٘م٤مهرة،    -

 .م1980

فم٤مهرة اإلقمراب ذم اًمٜمحق اًمٕمريب وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أمحد ؾمٚمٞمامن ي٤مىمقت،قمامدة ؿم١مون اعمٙمت٤ٌمت،  -

 .هـ1401ضم٤مُمٕم٦م اًمري٤مض، 

فم٤مهرة احلذف ذم اًمدرس اًمٚمٖمقي، ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن محقده، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اإلؾمٙمٜمدري٦م،  -

 (.ت.د)

/ هـ1406، ، ضمدةاًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي سملم ُم١ميديف وُمٕم٤مروٞمف، ظمٚمٞمؾ قماميره، دار صمروت ًمٚمٜمِمـر واًمتقزيع -

 .م1985

 . هـ1409 اًمٕمثامٟمٞمقن ذم اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة، حمٛمد طمرب، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ،  -

 .هـ1400، اًمٙمقي٧م، وأداباًمٕمرب واًمتحدي، حمٛمد قمامرة، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن  -

 .م1998، 2، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، طاًمٕمرسمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، أمحد خمت٤مر قمٛمر -

 .(ت.د) اًم٘م٤مهرة،اًمٕمرسمٞم٦م سملم مح٤مهت٤م وظمّمقُمٝم٤م، أٟمقر اجلٜمدي، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، قم٤مسمديـ،  -

 .(ت.د)، 2اًمّمٌقر ؿم٤مهلم، دار آقمتّم٤مم  ، اًم٘م٤مهرة، ط اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اًمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦م، قمٌد -

، حمٛمد رؿم٤مد احلٛمزاوي، ُمٜمِمقرات اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٕمٚمقم اًمؽمسمٞم٦م، (اًمٗمّم٤مطم٦م ومّم٤مطم٤مت)اًمٕمرسمٞم٦م واحلداصم٦م  -

 .م1982شمقٟمس، 

 .م1967اًمٕمروسم٦م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، حمٛمد قمامرة، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، اًم٘م٤مهرة  -

 . م1980قمّمقر آطمتج٤مج ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، حمٛمد إسمراهٞمؿ قم٤ٌمده، دار اعمٕم٤مرف، سمػموت،  -

 .م1985اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، أمحد قمٌداًمرمحـ مح٤مد، دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، آؾمٙمٜمدري٦م،  -

 اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، حمٛمد مح٤مؾم٦م قمٌداًمٚمٓمٞمػ، ُمٙمت٦ٌم أم اًم٘مرى، اًمٙمقي٧م،  -

 .م1984

 .م2004/هـ1425قمٚمؿ اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد، دار قماّمر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قماّمن،  -

 .م1992قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، حمٛمقد اًمًٕمران، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ُمٍم،  -



 

 

اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين، ذح ظم٤مًمد إزهري، حت٘مٞمؼ  اًمٕمقاُمؾ اعم٤مئ٦م اًمٜمحقي٦م ذم أصقل قمٚمؿ اًمٕمري٦ٌم، قمٌد -

 .م1983اًمٌدراوي زهران، دار اعمٕم٤مرف، 

 .م2001/هـ1422، 3قمقاُمؾ شمٜمٛمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، شمقومٞمؼ حمٛمد ؿم٤مهلم، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، اًم٘م٤مهرة، ط -

ؿم٤مشمٚمٞمف، شمرمج٦م حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م وُم٤ًمقمد اًمٞم٤مذم، اًمدار اًمًٕمقدي٦م . ل. اًمٖم٤مرة قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، أ -

 .م1985، 1405، (4)ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة، ط

 .هــ1400، 3، ط(ن.د)اجل٤ٌمر،  اهلل قمٌد زو اًمٗمٙمري ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، قمٌدغال -

 .م1402/1982،دار اًم٘مٚمؿ ، دُمِمؼ  اعمٞمداين، طمًـهمزو ذم اًمّمٛمٞمؿ، قمٌداًمرمحـ -

 .(ت. د)اًمٗمّمحك ًمٖم٦م اًم٘مرآن، أٟمقر اجلٜمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت،  -

اًمٗمّمحك وٟمٔمري٦م اًمٗمٙمر اًمٕم٤مُمل، ُمرزوق سمـ شمٜم٤ٌمك، ُمريمز اًمٌحقث سمٙمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد،  -

 .م1986/ هـ1407

ن، ـوم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يم٤مصد اًمزيدي، دار اًمٗمرىم٤من ًمٚمٜمش -  .هـ1425ر واًمتقزيع، قمامَّ

 .م2000/ هـ1421وم٘مف اًمٚمٖم٦م وظمّم٤مئص اًمٕمرسمٞم٦م، حمٛمد اعم٤ٌمرك، دار اًمٗمٙمر، سمػموت،  -

 .(ت.د)، 8وم٘مف اًمٚمٖم٦م، قمكم قمٌداًمقاطمد واذم، دار هنْم٦م ُمّمـر ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، ط -

 (.ت. د )اًمٙمريؿ هماّلب، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ، شمقٟمس، اًمٗمٙمر اًمٕمريب سملم آؾمتالب وشم٠ميمٞمد اًمذات، قمٌد -

اًمٗمٙمر اًمٜمحقي قمٜمد اًمٕمرب أصقًمف وُمٜم٤مهجف، قمكم ُمزهر اًمٞم٤مهي، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمققم٤مت، اًمٓمٌٕم٦م  -

 .م2003/هـ1423إومم، 

ر، اًم٘م٤مهرة، ـاًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م، أٟمقر اجلٜمدي، اًمدار اًم٘مقُمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمش -

 .م1965/ هـ1385

ومٙمرة اًمتٜمقير سملم أمحد ًمٓمٗمل اًمًٞمد وؾمالُم٦م ُمقؾمك، قمّمٛم٧م ٟمّّم٤مر، دار اًمقوم٤مء ًمدٟمٞم٤م اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،  -

 .م2000اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

  .م1977ذم أدًم٦م اًمٜمحق، قمٗم٤مف طم٤ًمٟملم، ُمٓمٌٕم٦م دار ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م1969 اًم٘م٤مهرة،  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، ،(اجلزء إول)ذم أصقل اًمٚمٖم٦م -

 .م 1975 ، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م،اًم٘م٤مهرة،(اجلزء اًمث٤مين  )ذم أصقل اًمٚمٖم٦م  -

 .م1983، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م،اًم٘م٤مهرة، (اجلزء اًمث٤مًم٨م  )ذم أصقل اًمٚمٖم٦م  -

 .م 2003  ،، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م،اًم٘م٤مهرة(اجلزء اًمراسمع  )ذم أصقل اًمٚمٖم٦م  -



 

 

 .(ت.د)، وم١ماد طمٜم٤م شمرزي، ُمٓمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م، سمػموت ،  واًمٜمحق ذم أصقل اًمٚمٖم٦م -

 . م1987/هـ1407ذم أصقل اًمٜمحق، ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين،  اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت،  -

 .(ت.د) دار هنْم٦م ُمٍم، اًم٘م٤مهرة، ذم إدب واًمٜم٘مد، حمٛمد ُمٜمدور، -

 . م1987/هـ1407ذم اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي، ظمٚمٞمؾ قماميره، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر، إردن،  -

 .م1985/هـ1405، 2اًمّمٌقر ؿم٤مهلم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط ذم اًمتٓمقر اًمٚمٖمقي، قمٌد -

اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، قمثامن أُملم، ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ضم٤مُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ذم  -

 .م1966

 .م1964 سمػموت،،  ُمٝمدي اعمخزوُمل، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٍمي٦م،ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ٟم٘مد وشمقضمٞمف -

 .م1973، (ن.د)ذم ؾمٌٞمؾ شمٞمًػم اًمٕمرسمٞم٦م وحتديثٝم٤م، وم١ماد ـمرزي،  -

 .(ت.د)، (ن.د)ذم ؾمٌٞمؾ ًمٖم٦م اًم٘مرآن، ُمرزوق سمـ شمٜم٤ٌمك،  -

/ هـ1391 ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م وشم٤مريخ اًمٙمت٤مسم٦م، قمامد طم٤مشمؿ، اعمٜمِم٠مة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمنمواًمتقزيع، ـمراسمٚمس، ًمٞمٌٞم٤م،  -

 .م1982

 .م1967ذم ومٚمًٗم٦م اًمٚمٖم٦م، يمامل يقؾمػ احل٤مج، دار اًمٜمٝم٤مر، سمػموت،  -

 .م1984 /هـ1404، ضمدة، قم٤ممل اعمٕمروم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ذم ٟمحق اًمٚمٖم٦م وشمرايمٞمٌٝم٤م، ظمٚمٞمؾ قماميره،  -

 م 1966،     خل٤مٟمجل،اًم٘م٤مهرةاة  ُمٓمٌعؿم٤مهلم، اًمّمٌقر قمٌد اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم وقء قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م احلدي٨م، -

 .م1948/هـ1368ًم٘مراءات واًمٚمٝمج٤مت، قمٌداًمقه٤مب محقده، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ا -

اًم٘مرارات اًمٜمحقي٦م واًمتّمـريٗمٞم٦م عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة إمم هن٤مي٦م اًمدورة احل٤مدي٦م واًمًتلم  -

 .م2002/هـ1423م ، ظم٤مًمد اًمٕمّمٞمٛمل، دار اًمتدُمري٦م، اًمري٤مض،1995/هـ1415

، 2اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأصمره ذم اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م، قمٌداًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم، ُم١مؾم٦ًم قمكم ضمراح اًمّم٤ٌمح، ط -

 .م 1978اًمٙمقي٧م،

 .(ت.د) دار هنْم٦م ُمّمـر، اًم٘م٤مهرة، ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسة ذم إدب واًمٜم٘مد، حمٛمد همٜمٞمٛمل هالل، -

 .م1989/هـ1410ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسة ذم اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م، حمٛمد قمٞمد، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م2002ىمْم٤مي٤م ٟمحقي٦م، ُمٝمدي اعمخزوُمل، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم، أسمق فمٌل،  -

 .م1982/هـ1402ىمْم٤مي٤م وُمِمٙمالت ًمٖمقي٦م، أمحد قمٌداًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، هت٤مُم٦م، ضمدة،  -

.  م2001ىمْم٤مي٤م وُمقاىمػ، قمٌداًم٘م٤مدر اًم٘مط، دار همري٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، اًم٘م٤مهرة ، -



 

 

. م1987، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قماّمن، "ىمْمٞم٦م اًمتحقل إمم اًمٗمّمحك ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب احلدي٨م -

 .م1954اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟمٔمر اًمٖمرب، يمٞمٚمٚمر، شمرمج٦م ُمٞمِم٤مل طمج٤مر، سمػموت  -

 . م1997اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، حمٛمد طمًـ قمٌداًمٕمزيز، دار اًمنموق ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قماّمن،  -

 ، ؾمٕمٞمد ضم٤مؾمؿ اًمزسمٞمدي، دار اًمِمـروق ًمٚمٜمِمـر واًمتقزيع، قماّمن، "ٟمِم٠مشمف وشمٓمقره"اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمحق اًمٕمريب  -

 .م1997

يمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول م،"اًمتحدي٤مت احلْم٤مري٦م واًمٖمزو اًمث٘م٤مذم ًمدول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب ٟمدوةيمت٤مب  -

 .م،1985 أسمريؾ 22-21/ هـ1405 ؿمٕم٤ٌمن 3-1ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن، -  ُمً٘مط ،اخلٚمٞم٩م

، اجل٤مُمٕم٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمريمز اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦ميمت٤مب  -

 .م1978اًمتقٟمًٞم٦م، شمقٟمس، 

، اًمٜمص اعمًـرطمل-اعمقروث اًمِمٕمٌل وقمالىمتف سم٤مإلسمداع اًمٗمٜمل واًمٗمٙمري ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب يمت٤مب  -

 .م1990/هـ1410اعمٝمرضم٤من اًمقـمٜمل اًم٤ًمدس ًمٚمؽماث واًمث٘م٤موم٦م، اًمري٤مض، 

، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ُمٓم٤مسمع دار أظم٤ٌمر اًمٞمقم، اًم٘م٤مهرة، (اجلزء إول)يمت٤مب إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م  -

 م1976

، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، (اجلزء اًمث٤مين) يمت٤مب إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م  -

 .م1985اًم٘م٤مهرة،

 .م1983، 3، حت٘مٞمؼ وذح قمٌداًمًالم حمٛمد ه٤مرون، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت ط  ؾمٞمٌقيف اًمٙمت٤مب، -

 .م2002/هـ1423اًمٙمِم٤مف، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ضم٤مر اهلل اًمزخمنمي، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  -

 .م1971 يمالم اًمٕمرب، طمًـ فم٤مفم٤م، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة،  -

 .هـ1418، 2ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، سمػموت، ط -

 .هـ1410، 2اًمٚم٤ًمن واإلٟم٤ًمن، طمًـ فم٤مفم٤م، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، ط -

  .(ت.د)اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم،  -

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم اًمقهؿ وؾمقء اًمٗمٝمؿ، يمامل سمِمـر، دار همري٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م1999/هـ1420

  .(ت.د) ،اًم٘م٤مهرة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم مح٤مهت٤م وظمّمقُمٝم٤م، أٟمقر اجلٜمدي، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م،  -

 .م1978اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمؼم اًم٘مرون، حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة،  -



 

 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمدارج اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ، قمٌداًمٙمريؿ ظمٚمٞمٗم٦م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت،  -

 .م2003

ر احلدي٨م، حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي، دار ىم٤ٌمء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، ـاًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمص -

 .م1998

 .م2001/هـ1422اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م، أمحد حمٛمد اًمْمٌٞم٥م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض،  -

 .م1988اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مئـ طمل، ضمرضمل زيدان، دار اجلٞمؾ، سمػموت،  -

 .م1984اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمققمل اًم٘مقُمل، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت،  -

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمِمٙمالهت٤م وؾمٌؾ اًمٜمٝمقض هب٤م،  اًمًٞمد ظمْمـر، دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،  -

 .م2003/هــ1424اعمٜمّمقرة، 

 م1970، اًم٘م٤مهرة، دار اعمٕم٤مرف، اًمٚمٖم٦م سملم اًم٘مقُمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م، إسمراهٞمؿ أٟمٞمس -

 .م2001/هـ1421 ، 4 اًمٚمٖم٦م سملم اعمٕمٞم٤مري٦م واًمقصٗمٞم٦م، مت٤ّمم طم٤ًمن، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، ط -

 اًمٚمٖم٦م وآىمتّم٤مد، ومقري٤من يمقعم٤ميمس، شمرمج٦م أمحد قمقض، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب  -

 .م2001/هـ1421،، اًمٙمقي٧م(ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م)

ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل )اًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػم واًمتقاصؾ، ُمّمٓمٗمك ٟم٤مصػ، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب  -

 .م1995/ هـ1415، اًمٙمقي٧م، (اعمٕمروم٦م

 .م1994/هـ1414اًمٚمٖم٦م واًمتٗمٙمػم، طمًـ ُمريض طمًـ، دار اًمٗمٙمر، سمػموت،  -

 . م2000/هـ1420، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ًمٚمٜمنم، اعمٖمرب، اًمٕمكم اًمقدهمػمي اًمٚمٖم٦م واًمديـ واهلقي٦م، قمٌد -

 .م1971 اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر، ٟمقري ضمٕمٗمر، ُمٙمت٦ٌم اًمتقُمل، اًمرسم٤مط،  -

 .(ت.د)، 2اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، قم٤ٌمس طمًـ، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم، ط -

 .(ت.د)، 2، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط(سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ)ًمٖمتٜم٤م واحلٞم٤مة، قم٤مئِم٦م قمٌداًمرمحـ  -

عمع إدًم٦م ذم أصقل اًمٜمحق، أسمق اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، ُمٓمٌٕم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م،  -

 .م1957/ هـ1377دُمِمؼ، 

 .م1999/هـ1420اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، قمٌده اًمراضمحل،  ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض،   -

 .م2004سمحقث ودراؾم٤مت، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، : اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م -



 

 

،  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة ، (1962-1932)جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم صمالصملم قم٤مًُم٤م -

 . م 1963/هـ1382

جمٛمققم٦م اًم٘مرارات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم مخًلم قم٤مُم٤ًم،  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة،  اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م،  -

 .م1984،اًم٘م٤مهرة

 ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، ، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مآؾمتٕمامر، ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب، حم٤مرضات ذم -

 .م1965/هـ1385  اًم٘م٤مهرة،

حم٤مرضات ذم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،  -

 .م1958/هـ1379اًم٘م٤مهرة، 

حم٤مرضات ذم اًمٚمٝمج٤مت وأؾمٚمقب دراؾمتٝم٤م، أٟمٞمس ومرحي٦م، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م1955

 . م1951 حم٤مرضات ذم ٟمِمقء اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م، ؾم٤مـمع احلّمـري، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًم٘م٤مهرة، -

 .م1992، 7اعمدارس اًمٜمحقي٦م، ؿمقىمل وٞمػ، داراعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط -

 .م1978، 2اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، حمٛمقد ومٝمٛمل طمج٤مزي، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة،ط  -

 .هـ1388 ُمدرؾم٦م اًمٌٍمة اًمٜمحقي٦م ٟمِم٠مهت٤م وشمٓمقره٤م، قمٌداًمرمحـ اًمًٞمد، دار اعمٕم٤مرف ، ُمّمـر،  -

ُمدرؾم٦م اًمٙمقوم٦م وُمٜمٝمجٝم٤م ذم دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق، ُمٝمدي اعمخزوُمل، ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل  -

 .م1958/ هـ1377، 2وأوٓده، ُمٍم، ط

اعمذاه٥م اًمٜمحقي٦م ذم وقء اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م، ُمّمٓمٗمك اًمًٜمجرضمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٗمٞمّمٚمٞم٦م، ُمٙم٦م  -

 .م1986-هـ1406اعمٙمرُم٦م، 

 .م1991/هـ1412، 3ُمذيمرات اًمًٚمٓم٤من قمٌداحلٛمٞمد، شمرمج٦م حمٛمد طمرب، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، ط -

 . اًمٓمٞم٥م اًمٚمٖمقي، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ُمٙمت٦ٌم هنْم٦م ُمّمـر، اًم٘م٤مهرة ُمراشم٥م اًمٜمحقيلم، أسمق -

اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م، ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ  -

 .م1987/هـ1408وآظمرون، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمّمـري٦م، سمػموت، 

 .م1978اعم٤ًمئؾ احلٚمٌٞم٤مت، أسمق قمكم احلًـ سمـ أمحد اًمٗم٤مرد، حت٘مٞمؼ طمًـ هٜمداوي، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ،  -

 .م2004، ،قماّمنوائؾ ًمٚمٜمِمـر دار اعم٤ًموم٦م سملم اًمتٜمٔمػم اًمٜمحقي واًمتٓمٌٞمؼ اًمٚمٖمقي، ظمٚمٞمؾ قمامرة، -

 .م2002، 3اعمًتِمـرىمقن واعمٜم٤مه٩م اًمٚمٖمقي٦م، إؾمامقمٞمؾ قماميره، دار وائؾ ًمٚمٜمنم، قماّمن، ط -



 

 

 . م1937، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة،  ـمف طمًلم،ُمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم -

 .(ت.د)اعمًتقى اًمٚمٖمقي ًمٚمٗمّمحك واًمٚمٝمج٤مت وًمٚمٜمثر واًمِمٕمر، حمٛمد قمٞمد، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة،  -

 . م1956، 1، ُمٙمت٦ٌم أداب وُمٓمٌٕمتٝم٤م، طُمِمٙمالت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، حمٛمقد شمٞمٛمقر -

 .م1987ُمِمٙمالت طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٚمٖمقي٦م، أُملم اخلقزم، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب  ،اًم٘م٤مهرة ،  -

 .م2003ُمِمٙمٚم٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي وٟمٔمري٦م آىمتْم٤مء، ومخر اًمديـ ىم٤ٌموة، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ،  -

 .اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، اًمٗمٞمقُمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت -

 .م 1936ُمٕمجؿ إدسم٤مء، ي٤مىمقت احلٛمقي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت،  -

 .م2003، 2اعمٕمجؿ اًمٕمريب اجلديد، ه٤مدي اًمٕمٚمقي، دار اهلدى ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٜمِمـر، دُمِمؼ، ط -

 .م1970اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٓمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة،  -

 .م1972/هـ1392، 2اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط -

 .م2005/هـ1426حمٛمد طمًـ طمًـ ضمٌؾ، ُمٙمت٦ٌم أداب، اًم٘م٤مهرة، : اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي -

 . م1982اعمٕمٜمك واإلقمراب قمٜمد اًمٜمحقيلم وٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ، قمٌداًمٕمزيز أسمق قمٌداهلل، اًمٙمت٤مب واًمتقزيع، ًمٞمٌٞم٤م،  -

 .م2007، 2 اعمٕمٜمك وفمالل اعمٕمٜمك، حمٛمد حمٛمد يقٟمس قمكم، دار اعمدار اإلؾمالُمل، سمػموت، ط -

٤مر، اعمٙمت٥م اًمٕمريب ًمإلقمالن، دُمِمؼ،  - ًَّ  .م1976/هـ1396 اعمٗمت٤مح ًمتٕمري٥م اًمٜمحق، حمٛمد اًمٙم

اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م، ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌل، حت٘مٞمؼ قمٞم٤مد اًمثٌٞمتل،  -

 .م2007/هـ1428، ُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 .(ت.د)اعم٘متْم٥م، أسمق اًمٕم٤ٌمس اعمؼّمد، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت،  -

 .م1979، 3، اسمـ ظمٚمدون، حت٘مٞمؼ قمكم قمٌداًمقاطمد واذم، دار اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م، ط اسمـ ظمٚمدونُم٘مدُم٦م -

 .م1999ُم٘مدُم٦م ًمدراؾم٦م قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، طمٚمٛمل ظمٚمٞمؾ، دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، آؾمٙمٜمدري٦م،  -

 .م1994، 7ُمـ أهار اًمٚمٖم٦م، إسمراهٞمؿ أٟمٞمس، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍميـ٦م ، اًم٘م٤مهرة، ط -

 .م1999ُمـ أصقل اًمتحقيؾ ذم ٟمحق اًمٕمرسمٞم٦م، ممدوح قمٌداًمرمحـ، دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، ُمٍم،  -

 .م1990ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، إدارة اًمث٘م٤موم٦م، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم، شمقٟمس،  -

 .(ت.د)ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق، قمكم اًمٜمجدي ٟم٤مصػ، ُمٙمت٦ٌم هنْم٦م ُمٍم سم٤مًمٗمج٤مًم٦م، ُمٍم،  -

٤من، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء،  - ًّ  .م1980ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ذم اًمٚمٖم٦م، مت٤مم طم

 .م1961ُمٜم٤مه٩م دمديد ذم اًمٜمحق واًمٌالهم٦م واًمتٗمًػم وإدب، أُملم اخلقزم، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت،  -



 

 

قمٌداهلل أُملم، إدارة إطمٞم٤مء اًمؽماث اًم٘مديؿ،  واعمٜمّمػ ذح اًمتٍميػ، اسمـ ضمٜمل، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك -

 .م1954/ هـ1373وزارة اعمٕم٤مرف اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ُمٍم، 

 .م1998اعمٜمقال اًمٜمحقي اًمٕمريب، قمز اًمديـ جمدوب، دار حمٛمد قمكم احل٤مُمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، شمقٟمس،  -

 .م1981ُمقىمػ اًمٜمح٤مة ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمنميػ، ظمدجي٦م احلديثل، دار اًمرؿمٞمد، سمٖمداد،  -

 .م1980/هـ1400 اًمٜمح٤مة واحلدي٨م اًمٜمٌقي، طمًـ ُمقؾمك اًمِم٤مقمر، ُمٓم٤مسمع دار اًمِمٕم٥م، اًم٘م٤مهرة،  -

، 2اًمًت٤مر اجلقاري، اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، سمٖمداد، ط دراؾم٦م وٟم٘مد ُمٜمٝمجل، أمحد قمٌد ٟمحق اًمتٞمًػم -

 .م1984/هـ1404

 .هـ1366، (م.د)اًمٜمحق اجلديد، قمٌد اعمتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،   -

 .م1997/هـ 1418اًمٜمحق اًمٕمريب ٟم٘مد وسمٜم٤مء، إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، دار قمامر ، قمامن ، -

 .م1964اًمٜمحق اًمٕمريب ٟم٘مد وشمقضمٞمف، ُمٝمدي اعمخزوُمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت،  -

اًمٜمحق اًمٕمريب واًمدرس احلدي٨م، قمٌده اًمراضمحل، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر، سمػموت،   -

 .1986/هـ 1406

ًمٞمٌٞم٤م، - اًمٜمحق اًمٕمريب وُمٜم٤مه٩م اًمت٠مًمٞمػ واًمتحٚمٞمؾ، ؿمٕم٤ٌمن اًمٕمٌٞمدي، ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م ىم٤مر يقٟمس، سمٜمٖم٤مزي -

 .م1980/هـ1400

، وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن (19اًمًٜم٦م )ٟمحق شم٘مقيؿ ضمديد ًمٚمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ـم٤مًم٥م قمٌد اًمرمحـ، يمت٤مب إُم٦م  -

 .م1999/هـ1420اإلؾمالُمٞم٦م، ىمٓمر، 

 .م1955 أٟمٞمس ومرحي٦م، دار اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت، ٟمحق قمرسمٞم٦م ُمٞمنة، -

 . (ت.د)، (ن.د)اًمٜمحق واًمٜمح٤مة سملم إزهر واجل٤مُمٕم٦م، حمٛمد أمحد قمروم٦م،  -

٤ٌّمء ذم ـمٌ٘م٤مت إدسم٤مء، قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد إٟم٤ٌمري، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر،  - ٟمزه٦م إًم

 .م1985، 3إردن، ط

 .م1969، 2ٟمِم٠مة اًمٜمحق وشم٤مريخ أؿمٝمر اًمٜمح٤مة، حمٛمد اًمٓمٜمٓم٤موي، ط -

ٟمِم٠مة وشمٓمقر اًمٙمت٤مسم٦م اخلٓمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ودوره٤م اًمث٘م٤مذم وآضمتامقمل، ومقزي ؾم٤ممل قمٗمٞمٗمل، ويم٤مًم٦م اعمٓمٌققم٤مت،  -

 .م1980اًمٙمقي٧م،

 

 .(ت.د)اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، اسمـ اجلزري ، دار اًمٗمٙمر ، سمػموت  -



 

 

 .م1993اًم٘م٤مدر اعمٝمػمي، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت،  ٟمٔمرات ذم اًمؽماث اًمٚمٖمقي اًمٕمريب، قمٌد -

 .م 1962 ٟمٔمرات ذم اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق ، ـمف اًمراوي،  اعمٓمٌٕم٦م اًمتج٤مري٦م، سمػموت،  -

 .م1981، 2ٟمٔمري٤مت ذم اًمٚمٖم٦م، أٟمٞمس ومرحي٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت، ط -

ٟمٔمري٦م إصؾ واًمٗمرع ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، طمًـ مخٞمس اعمٚمخ، دار اًمِمـروق ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قماّمن،  -

 .م2001

/ هـ1425ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، ُمّمٓمٗمك سمـ محزة، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمج٤مح اجلديدة، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء،  -

 .م2004

 .م2007 اًمٜمٔمري٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م واًمدًٓم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م، حمٛمد هم٤مًمٞمؿ، دار شمقسم٘م٤مل ًمٚمٜمِمـر، اعمٖمرب،  -

اًمدايؿ، دار اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر واًمتقزيع،  اًمٜمٔمري٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم اًمؽماث اًمٕمريب، حمٛمد قمٌداًمٕمزيز قمٌد -

 .م2006/هـ1427اًم٘م٤مهرة، 

 .م1973اًمٜم٘مد إديب احلدي٨م، حمٛمد همٜمٞمٛمل هالل، دار اًمث٘م٤موم٦م ، سمػموت،  -

 .م1998/هـ1418مهع اهلقاُمع ذح مجع اجلقاُمع، اًمًٞمقـمل ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٌٜم٤من،  -

 .م1990/هـ1411، 3واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس، حمٛمد ىمٓم٥م، ُم١مؾم٦ًم اعمديٜم٦م ًمٚمّمح٤موم٦م واًمٜمنم، ضمدة، ط -

وصػ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دًٓمٞم٤ًم ذم وقء ُمٗمٝمقم اًمدًٓم٦م اعمريمزي٦م، دراؾم٦م طمقل اعمٕمٜمك وفمالل اعمٕمٜمك، حمٛمد  -

 .م1993حمٛمد يقٟمس قمكم، ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م اًمٗم٤مشمح، ًمٞمٌٞم٤م،

احلٛمٞمد، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة،  وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من، اسمـ ظمٚمٙم٤من، حت٘مٞمؼ حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد -

 . م1949 اًم٘م٤مهرة،

اقم٦م واًمٜمِمـر، سمػموت، بويالت اًمٕمقعم٦م قمغم اًمديـ واًمٚمٖم٦م واًمث٘م٤موم٦م، أؾمٕمد اًمًحٛمراين، دار اًمٜمٗم٤مئس  ًمٚمط -

 .م2002/هـ1423

 

 اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م همػم اعمٜمِمقرة

، قمٛمر حمٛمد  (رؾم٤مًم٦م ديمتقراه)ضمٝمقد جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ذم دراؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة  -

 .م1991دار اًمٕمٚمقم، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، يمٚمٞم٦م ؾمٕمٞمد، 

 :افدوريات 



 

 

 .م21/8/2007اإلره٤مب وإؾمامء، قمكم ـمالل اجلٝمٜمل، ضمريدة احلٞم٤مة،  -

 اًم٘م٤مهرة، بازده٤مر اًمٗمّمحك ذم اًم٘مرن اًمٕمِمـريـ، ؿمقىمل وٞمػ، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -

 . م2000/هـ1421 اًم٘مًؿ إول، (87)اًمٕمدد 

آؾمتِمٝم٤مد سمِمٕمر اعمقًمديـ واعمٕم٤مسيـ ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، أمحد حمٛمد اًمْمٌٞم٥م، جمٚم٦م جمٛمع  -

 .م2003 ،(4)، اجلزء (78)اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، اعمجٚمد 

، اًمٕمددان  جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرةاىمؽماح سمٌٕمض اإلصالح ذم ُمتـ اًمٚمٖم٦م، أمحد أُملم، -

 . م1950-م1948، (5،6)

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، ،( 25 )اًمدورة  اًمٌحقث اعمح٤مرضات،  -

 . م1960اًم٘م٤مهرة، 

، ُمٓمٌٕم٦م اًمٙمٞمالينجمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ،( 26 )اًمدورة اًمٌحقث اعمح٤مرضات، -

 .م 1960/هـ1379اًم٘م٤مهرة، 

، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ،( 30 )اًمدورة اًمٌحقث اعمح٤مرضات، -

 .م1965/هـ1384اًم٘م٤مهرة، 

اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، ُمٓمٌٕم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل ، ( 32) اًمدورة اًمٌحقث واعمح٤مرضات، -

 .م1965/هـ1385اًمٕمراىمل، سمٖمداد، 

، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ،( 35 )اًمدورة اًمٌحقث اعمح٤مرضات، -

 م1969/هـ1389اًم٘م٤مهرة، 

،  (81) اًمٕمدد ، اًم٘م٤مهرة باعمٍمي٦م،ؿمقىمل وٞمػ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م واًمٕم٤مُمٞم٦م اًمٗمّمحك سملم -

 .م1997/هـ1418

اًم٘مًؿ  (89)، اًمٕمدد سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕمرسمٞم٦م سملم اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م، ؿمقىمل وٞمػ، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م -

  .م2000/هـ1421إول، 



 

 

ضمقًم٦م ُمع مت٤مم طم٤ًمن ذم اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمحقي، قمٛمر ُمّمٓمٗمك، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ،  -

 .م2005/هـ1426، (4)، ج(80)اعمجٚمد 

، ًمٓمٗمل سمريم٤مت أمحد، جمٚم٦م "اًمٗمرٟم٦ًم"دور اًمديـ واًمٚمٖم٦م ذم ُم٘م٤موُم٦م اعمجتٛمع اجلزائري ًمًٞم٤مؾم٦م  -

 .م، سمػموت، ًمٌٜم٤من1985 (آذار)، يم٤مٟمقن اًمث٤مين 37اًم٤ٌمطم٨م، اًمٕمدد 

جمٚم٦م جمٛمع ـمري٘م٦م ًمٙمت٤مسم٦م ٟمّمقص اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م سمحروف قمرسمٞم٦م، ظمٚمٞمؾ قم٤ًميمر،  -

 .م1955 ، (8)اًمٕمدد اًم٘م٤مهرة، باًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

اًمٕمٚمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، ؾمٕمد اًمٙمردي، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ،  -

. م1998(أيمتقسمر)،شمنميـ إول (4)، اجلزء (73)اعمجٚمد 

قمٌداًمرطمٞمؿ، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .اًمٙمٚمامت اًمؽميمٞم٦م ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، ف -

 .م1970/هـ1389، اجلزء إول، (45)سمدُمِمؼ، اعمجٚمد 

رق ـاًمش ، ؾمٕم٤مد ضمروس، ضمريدة "هإويمل" وشمٙمثر "اًمٙم٤مٟمًؾ"ًمٖم٦م إراسمٞمش ختٗمػ  -

 .م25/1/2006، (9920)إوؾمط، اًمٕمدد 

ًمٖم٦م احلقار ذم اعمنح اًمٕمريب شم٤مريخ اًم٘مْمٞم٦م وأسمٕم٤مده٤م، حمٛمد ومتقح أمحد، طمقًمّٞم٤مت يمٚمٞم٦م دار  -

 .م1974، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرةاًمٕمٚمقم، 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سملم اعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكم وآقمت٤ٌمط، قمدٟم٤من حمٛمد ؾمٚمامن، جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل  -

 .م1986آذار / هـ1406، اجلزء إول، مج٤مدى أظمرة (37)اًمٕمراىمل، اعمجٚمد 

 .م1969،  (25)اًمٕمدد ًمٖم٦م اًم٘مّمص، حمٛمقد شمٞمٛمقر، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة،  -

 .م1957، (9)، اًمٕمددًمٖم٦م اعمجتٛمع، حمٛمقد شمٞمٛمقر، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة -

 ، (45)اًمٕمدداًم٘م٤مهرة،ب ًمٖم٦م اعمًـرح سملم اًمٕم٤مُمٞم٦م واًمٗمّمحك،ؿمقىمل وٞمػ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م  -

 .م1980/هـ1400

 . م1959،  (12 ) اًمٕمدد اًم٘م٤مهرة،ب  اًمٚمٖم٦م، جمٚم٦م جمٛمع، حمٛمد شمقومٞمؼ دي٤مبًمٖم٦م اعمنح -



 

 

، قمٞمًك اؾمٙمٜمدر اعمٕمٚمقف، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٚمٙمل (1)اًمٚمٝمج٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م -

 .م1934/هـ1353 ، اًمٕمدد إول،اًم٘م٤مهرةب

  ، قمٞمًك اؾمٙمٜمدر اعمٕمٚمقف، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٚمٙمل (2)اًمٚمٝمج٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م -

  .م1936/هـ1355 ، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م،اًم٘م٤مهرةب

/ هـ1427، ذو احلج٦م 1732جمٚم٦م اعمجتٛمع، مجٕمٞم٦م اإلصالح آضمتامقمل، اًمٙمقي٧م، اًمٕمدد  -

 .م2006ديًٛمؼم 

حم٤مرض ضمٚم٤ًمت دور آٟمٕم٘م٤مد إول، جمٛمع  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٚمٙمل سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م  -

 .م1936سمٌقٓق، اًم٘م٤مهرة،

،  دار اًمٓم٤ٌمقم٦م  سم٤مًم٘م٤مهرةحم٤مرض ضمٚم٤ًمت دور آٟمٕم٘م٤مد اًمراسمع، جمٛمع وم١ماد إول ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -

 .م1939اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة،

 جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اًمٙمٞمالين، اًم٘م٤مهرة، ،(10 )اًمدورة حم٤مرض اجلٚم٤ًمت، -

 .م1970

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ،(15)اًمدورة حم٤مرض اجلٚم٤ًمت،  -

 .م1973

 جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة، (16)اًمدورةحم٤مرض اجلٚم٤ًمت، -

 .م1974

 جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة، (17)اًمدورةحم٤مرض اجلٚم٤ًمت، -

 .م1975

، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة،  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة،(19)،اًمدورة ًم٤ًمتاًم٩محم٤مرض  -

 .م1977

، اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة،  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة،(24)،اًمدورة ًم٤ًمتاًم٩محم٤مرض  -

 .م1982



 

 

، ؾمٛمػم ذيػ ؾمتٞمتٞمف، اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م "ذم ٟمحق اًمٚمٖم٦م وشمرايمٞمٌٝم٤م، خلٚمٞمؾ قماميره"ُمراضمٕم٦م يمت٤مب  -

 .م1986، (6 ) ُم٩م،(23 )ًمٚمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م، ع

، سمٖمداد، (3)ري٦م اًمٕمدد ـُمقىمػ اسمـ إٟم٤ٌمري ُمـ اًم٘مٞم٤مس، وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل، جمٚم٦م اعمًتٜمص -

 .م1972

جمٚم٦م جمٛمع ُمقىمػ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك ،حمٛمد ومريد أسمق طمديد،  -

 .م1953، (7) اًمٕمدد ، سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

اًمٜمحق سملم اًمتجديد واًمت٘مٚمٞمد، حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦م: جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمٚمقم  -

 .م1976/هـ1396، (6)آضمتامقمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد 

٘م٤م، جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  - ًّ ٟمِم٠مة اخلالف ذم اًمٜمحق سملم اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم، ُمّمٓمٗمك اًم

 . م1958،(10)،اًمٕمددسم٤مًم٘م٤مهرة

ٟمٔمرات سومٞم٦م ذم اعمحدث ُمـ أؾمامء أٓت، ُمٞمٛمقٟم٦م اًمٗمقشم٤موي: جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م،  -

ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، اعمجٚمد اًم٤ًمسمع، اًمٕمدد إول، 

 .م2005/ هـ1426

، (14)اًمٕمددٟمٔمرة ذم اًمٜمحق، ـمف اًمراوي، جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ،  -

 .  م1936/هـ1354

احلٛمٞمد اًمًٞمد، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ،  ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ودراؾم٦م اًمؽمايمٞم٥م، قمٌد -

 .م2002، (4، 3)، اًمٕمدد (18)اعمجٚمد 

 

 :  ُمقاىمع اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م 

- (www.nowlebanon.com)  اًمٚمٖم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م سم٤محلرف اًمالشمٞمٜمل سملم رؾم٤مئؾ اهل٤مشمػ

 .م16/1/2008واًمٕم٘مؾ اإلًمٙمؽموين وؾمٕمٞمد قم٘مؾ، ُمٜمّمقر سمقداهمر، 



 

 

- (www.arabesques-editions.com) هت٤موم٧م اًمٚمٖم٦م  ,جمٚم٦م قمرسم٤ًمت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 م1/2/2002اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م، ؿم٤ميمر ًمٕمٞمٌل، 

- www.ulum.nl  :  ُمٗمٝمقم اًمٗمّم٤مطم٦م قمٜمد اًمٜمح٤مة اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء واعمحدصملم، حمٛمد

، (35)، اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم، اًمٕمدد (جمٚم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ومّمٚمٞم٦م حمّٙمٛم٦م)احل٤ٌمس، جمٚم٦م قمٚمقم إٟم٤ًمٟمٞم٦م 

  .م2007ظمريػ 

- www.arabic-domains.org:   شمٖمٞمػمأؾمامء ٟمٓم٤مىم٤مت اعمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م

 . اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

- www.news-all.com:  اًمٕمرسمٞم٦م حتتؾ اعمريمز اًمٕم٤مذ سملم أيمثر اًمٚمٖم٤مت اؾمتخداًُم٤م 

 .م21/10/2007ًمالٟمؽمٟم٧م، 

- www.osodatls.net  :  ُمٜمتدي٤مت ُأؾمقد إـمٚمس قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م. 

- www.Yamli.com :   سمرٟم٤مُم٩م يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مئؾ آًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٕمد حتقيٚمٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م . 
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