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 العـددة لمك
 

مػػض نػػهض ف ػػرفؼ فؼبيت ػػل فاػػه ماااًػػب ف  هبمػػبن  مػػلفن  ػػش ف،  هػػبـ داػػ ف  فا ػػ    فاػػه   ػػرد         
مافنػػا و ك ااًب ػػو ة بسػػا م،ػػهاب و  اػػكف سػػبف فؼبيت ػػل  ػػيتمت هبذػػا شأبمػػا  ػػركف  تػػكف فا ػػ ف   اػػ  هب ػػر  رك ػػو 

 لمػيتفف  ُٓة ػبرم    ظهتفاه  رما مرخالن اذحفبظ هبذا فؽباما فؼباصذاا(( فؼباساما: فغبيتؼ فا  ذاٗٓ)  فا ذهاا
  كدب ػػػبر ا هبذهاػػػا كفسػػػ ا مػػػض ـب ذػػػ  فأ،ػػػبـ فا ذاػػػب  ف، ،ػػػب اا مػػػض ابم ػػػا فؼباصػػػ   ك ػػػكا  ابم ػػػا  َِِِ

م ػػػر ف،  هػػػبـ دغبػػػيتؼ فا  ذارمػػػا كفغبفػػػبظ هبذاًػػػب مػػػض ف، ػػػرار  ة ػػػ  مظػػػب يت فغبفػػػبظ هبذػػػا فؽبامػػػا فغبهرف اػػػا  فذ 
ؼباصذاا  كم  س  كف ف،  هبـ ةنباا فا ف  يف هبااف فا بئهني هبذا فؼبػارك  فا ػ   فا  ذاػرم ة ػ  ةة ػبد   يف ف

ظػػ  سػػاايتل فعاػػا هبذػػا فا صػػل مػػض فاتػػدبهبب    ػػر د ػػت دكر  ػػك  فغبػػيتؼ م الميػػا  كفغبػػيتؼ فااركمػػا فا ريبػػا  
ف ػػو فيااػػبؿ فا،ػػبافا ااااػػبؿ فغببااػػا  ػػش ف   ػػبس اػػػ ةصػػباا فاػػ ف  فا ػػ   فؼباصػػذش فاػػكم م ػػر خالصػػا مػػب خذ

كركح  اما فؼباص  يف فؼبارك  فا    م رب حبق هبض فا بدف  كفا  باار كفيهبػيتفؼ كبما ػا فغباػبل فا،ػبافا ك افاػا 
فسػ درفـ فا،ػػذ  اذاػػيتؽ فيةرفهباػػا يف  تػػداح مػػب م،ػػر  باػب  فن هػػح فيسبسػػاا ا ػػكفؾ د،هب هػػبد هبذػػا فؼبػػافرد 

 ا  شف اذ ف  فا    ةنباا  ػربل يف   ػ  بػيتؽ ةس ػبر فا،ػذ  ا عكمػا هب ػاؿ ةسػيتفد فن هػح فااما اا فام،ااا. ك 
يف كأ دب فغببنيت فن  فىل ذا  شمرفد   ديس ػبر فاػه  ب ػت سػبئرل يف فا ػرـ يف  افاػا  تػداح فؼبػافد ك  ػيتمفً  

 كرل ش ،ب اا مذحا.ذحضبرل فا ريبا كف،هب لفز تب  اهنب نيت مض خالؿ فهبابء مالمح ادا ا  فؼباركثا 
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سههب ، مي  ساو ةف فغبيتؼ فا  ذارما ؽبب ةنباا اترىباا كث بساا  ملل ا صػل مػض فا ػ اا كفاػركؿ         
يهنػػب  ب ػػػت فا،ػػما كرفء فا اػػػار فغبضػػبرم فاػػػكم ميػػػًر و  ذػػ  فن ه ػػػب  في ،ػػب اا  س ػػػر ميػػ ذت مدػػػك فا ػػػرـ 

فا رمي ا ش  ،بهبر  هبذا فا ػا،  كفا عذػا هبذػا فاتػ با فاػه  فااساذا في صيت سبهبذاا فاه ةهب هر هبذاًب في ،بف 
 ب ػػت  افاًػػو ة ػػ   مػػػامش. كةسػػًهت هبذػػا مػػػيت فالمػػبف يف صػػدبهبا  ضػػبرل فا ػػػ اا يف ـب ذػػ  ة ػػبع فا ػػػب   
س ب ػػت فاػػراا  فاػػكم كصػػ  شاادػػب مدًػػب  كفا ػػب ر هبذػػا  ذػػ  فغبضػػبرف  فا مػػلل  حضػػبرل كفدم فايتفسػػرمض  كأػػر 

مػض فا ػ اا مػاركان ثػى ىبًسا ػب  سب   ػ   ػكف فؼبػارك  مػض ااػ  عخػيت  مػح مال ظػا ةف  مي ذت  ك  فغبػيتؼ اذ صػل 
  س صػػمحت ا ػػ  ااػػ   ػػبف مل سا هػػ  هبذػػا  ااميت ػػب دبػػب مػػ الئ  مػػح كفأػػح  اب ػػو فؼب بصػػيتل كف  اباب ػػو في ،ػػب ا
 اػػػػاميت  كس نػػػػب فيهبهػػػبؿ فااركمػػػػا سب ػػػبز ة صػػػػل مػػػػض فيةػػػرفع كفافػػػػض كهبهذػػػػت هبذػػػا شثػػػػيتفء  ػػػيتف  فامذػػػػر كفا هػػػػ  هبذػػػا 

 ؼب  ضاب  فا تيت ف كفؾ. 
 

 
فف  ػػك  فادػػركل  ع ػػر هبذػػا فنباػػا فغبػػيتؼ فا  ذارمػػا يف فؼباصػػ  كسػػم  فغبفػػبظ هبذاًػػب ةػػني فؼببنػػش        

مػػض خػػالؿ شهبػػبدل ف اػػبء كف اػػ  م حػػ  فاػػ ف  فا ػػ   فؼباصػػذش فاػػكم  ػػبف  ذاػػ كفغببنػػيت  كيب ػػض فف م  ،ػػر 
فد  فىل  َُِْكا ػػض فاظػػيتكؼ فاػػه مػػيت  تػػب فؼبرمدػػا مدػػك هبػػبـ   هب،ػػر ة ػػن فادح ػػو فا رمػػر مػػض  ػػك  فغبػػيتؼ

 رمل  كف فؼب ح  فاكم  بف أمذا اذلفئيتمض مض ـب ذ  مييتفئح فؼبرمدا  كة،ما هبرـ  اسيت فارهب  فؼببدم سػبف ذاػ  
وبػػػاؿ دكف شهبػػػبدل ف ذاػػػو مػػػض ارمػػػر   كا ػػػض فدفرل  ك ػػػبدر  فا ذهػػػش فؼبدػػػ ت تػػػكف فعبب ػػػا يف  افصػػػ  دفئػػػ  مػػػح 

 ني تكف ف،ميت مض ف بديباني كمً هني ة ف  فؼبرمدا مض فا  فهببدل ةدبء  اا  س  يتف  مرمدا فؼباص .فؼبً ه
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فغبػب،  بذػا مػ   هبدرمب  دبكات فا،فيت فػببار عببم ا فؼباصػ  يف ؾبذػا مدب ػ  ابم اػا كفردس ػو ة ػ بر ب
فا رمر مض فيصرأبء كمد ،  فعببم ػا  ماػبف د،،  فا ػ بر فؼب هاػل ة دبصػيت   فؼبد،ػ   ،ااف ػو  كثػك هبذػا ذاػ  
م،ػػبهبر رئػػاس فعببم ػػا سػػبة بن فيسػػ بذ فاػػر  ار ةضبػػر هبمػػر ف فغب،ػػا دب بؼبػػا  ب فاػػا مػػض ف  ذػػ ف  سذماػػت فااذػػا 

 أبئالن:
فزبػػػك  م ظػػػ  دكؽبػػػب كمعس،ػػػب ب ك ػػػر ة ػػػر   ػػػاف فن ه ػػػب  فام ػػػيتما 

  بمًػػػػب ميػػػػ برف   يتمػػػػل ا ابهنػػػػب  ك  ػػػػ ق  ذػػػػ  فا ػػػػ برف  هبدبصػػػػيت ب مػػػػض 
فااما ا  ةك فغباافان  كفاااار فا اما  كفؼبدذاأب  فؼبدافػا فاػه  ػرا  هبذػا 
فا ػػػػال كفؼبًبةػػػػا. سفػػػػش فا ػػػػيتفؽ فا ػػػػرمي فزبػػػػك )اػػػػاد (  ػػػػب   فبذ ػػػػا عبػػػػػ، 

ػبػػيتفيف )فا دػػني( مػػح فيس ػػا  ػػاؿ شانء  فا،ػػاميتما ميػػ بر  مػػض   بةػػ  فغباػػافف ف
كمدو فس هر فاتػابداا ميػ بر   فؼب ػاف مػض فيس ػا فاػه  دفػ  ظبًػب يف دكرؽ 

مذ ػػػػ  هبذاػػػػو  كفا،ػػػػذابف صػػػػالح فاػػػػرمض فيمػػػػًا فزبػػػػك فاد،ػػػػيت فا بسػػػػيت ميػػػػ برفن اػػػػو. 
 كفا،ذابف مظفيت فارمض  ا ربم  ب   فرةا  يف فا ًر ف،اتة ش فزبك فيسر فا ام مي برفن او.

ك ،ػػذ  ةكؿ  ُٕٔٗ( ا،ػػدا ُُابم ػػا فؼباصػػ  درل فؼباصػػ  فا ذهاػػا  ؼبػػب صػػرر أػػب اف فسا،ػػًب فؼبػػيتأ  )ك 
اذفر مػػػض ذاػػػ  فا ػػػبـ س ػػػيت ةانػػػح ةسػػػس هبذهاػػػا  َّرئػػػاس ؽبػػػب فيسػػػ بذ فاػػػر  ار ؿبهػػػاد فعبذاذػػػش مًػػػبـ هبهذػػػو يف 

هبػبميت سػذاهبف م،ػبهبر  رصادا كميدتاا م،  ذا اذ بم ا  كمدًب فخ ابر مي بر ؽبب سػ انط ذاػ  ديسػ بذ فاػر  ار
رئػاس فعببم ػػا اذ ػػعكف في ،ػػب اا ا ػػكفؾ  كفاػػكم ةػػركر   ذػػ  فيسػػ بذ ماسػػ  ذ ػػاف ة تػػها  فا ػػ بر فاػػكم  ػػبف 
هبذػػا  ا ػػا أػػيتص دفئػػيتم هبذاػػو كردل ةامػػاف ملدكاػػا كدرزل رب ضػػض م ك ػػا فغبػػردء  مػػح  صماػػت فسػػ  فعببم ػػا كاترمػػ  

اردل د،، ػػب مدًػػب   ػػرب هبػػض فػبػػل كفا اػػبء كفا ػػفبء مدػػك فا تػػيت ش  ػػبئًب دا  ػػايبني فؽب ػػيتم كفؼبػػاالدم  كؽبػػك  فاػػ
ـ(  ك  ػرب ةػدفس فااأػت هبػض ةا ػا ُِ ػػ/ٔفعميارم  مث ةصمحت ميػ برفن اذركاػا ف،اتة اػا يف فؼباصػ  مدػك فا ػيتف )

فؼباصػػػ  ك   ػػػرد دسػػػ هيتفر يف رةاػػػح  ػػػ  سػػػدا  ةمػػػب م ك ػػػا فغبػػػردء سػػػال    تػػػيت د،، ػػػب هبذػػػا فؼبدظػػػار فؼب هػػػبرم 
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ـ(  كشمبب ربه  ةااب ب هبذـا هبتيت ب ارل ربذا  هبدبصػيت ب فؼب هبرمػا كفافداػا كمافد ػب ُِ ػ/ٔهاص  مدك فا يتف )اذ
فامدبئاا كم بعب ًب في  بئاا مض:  درساا ك اهابئاا كسال ئاا كاااااااا كسداف   ػ اذاا كسذ،ػفا دمداػا  ك ػش مػض 

 ؿ فؼب  بأما مض خيتهباًب ايتسر فن هح ك  رمو.صبذا فا ذـا فاه   ه  ابم ا فؼباص  هبذا  ،ذاح فيااب
كةهب ػػا ذاػػ  فا ػػ بر فغبػػب، اذ بم ػػا فاػػكم صػػههو فافدػػبف فؼبمػػرع قباػػا مػػا س ة ػػر  رفكاػػو م ػػش  ػػاؿ 
ة ػػن فيمػػار فغبضػػبرما. كأػػر فزبػػك فا ػػ بر  ا ػػا دفئيتمػػا    ػػاف هبدبصػػيت  مػػض فؽبػػالؿ فؼبف ػػاح شىل فيهبذػػا  كوب ضػػض 

كرأ ػػو فاا،ػػيتل رسػػ  فاصػػار فنػػدح كفااهػػك ساػػو فؼبررسػػا فا هبااػػا  كم ذػػا ذاػػ  هب ػػر ةرفخذػػو   ػػبدن مف ا ػػبن   ضػػهض 
مرةا  كؽبكف فا  بر د،،  هب بئرما كهبذهاا كاترىباا ك ضػبرما كةا اػا  مصذػو مصػ  فامذػارل فاماضػبء هبدػر ربيتم ًػب 

 يف فاضاء  اذق ةاافهنب فؼب  ردل.
هافأا ػػو كمدبزاػػو ربػػرد هبدػػر   ميػػًيت رمضػػبف كةكأػػب  سػػبؽبالؿ اػػو هبالأػػا دا  ػػامي اػػرل فا ػػيتا كفؼب،ػػذهني س

 فغبج كفا هيتل كهبارم فافايت كفينحا كغل ب مض مافأات فؼب،ذهني.
بسػػ: : ))كم،ػػ ذا   هبػػض في ذػػا أػػ   ػػش مافأاػػتي اذدػػبًس كفغبػػج(( صػػرؽ ف فا ظػػا   

ف فؽبػػالؿ مف ا ػػبن كبػػا فيهبذػػا سر،ا ػػو كاػػدفس فا،ػػما  صػػيت فسػػ درفـ في ذػػا هبذػػا أهػػ  فا مػػبا كفؼبػػ ذف. ةمػػب  ػػا 
فسػػػ هيتفرما زمػػػض ك  ػػػرـ فعببم ػػػا ك اار ػػػب يف فنػػػباني فيس ػػػش كفا هػػػادم. ك ػػػركمض فعمػػػا فا يتيبػػػا ))كأيػػػٍ  رًا زد  
هًبذهبن(( سًا فهب لفز دا يتاف فا يتمي كديباما فيثيتفء فا ذهش يف فعببم ا  ةادهب فا ػبرم  فؼبػركف دؽب ػيتم هبذػا فااهػني  

دم هبذػػا فاا،ػػبر ساهصػػ  اترمػػ  فسػػاس فعببم ػػا  كم ػػرب هبػػض ف،هب ػػلفز دا  ػػامي فا ػػيًت فيسػػالمش مػػض اًػػا  كفؼبػػاال
كف،سػػ فبدل مػػض فا  ػػػامي فؼبػػاالدم فاػػػكم ىبػػت ة اػػػا ميػػيتفئح فن هػػح فؼباصػػػذش  سضػػالن هبػػػض فهب هػػبد  يف فؼبيتفسػػػال  

 بةػػػا ي ػػػو يبصػػػ  ة ػػػر فػباػػػاط فا يتةاػػػا فايتظباػػػا مػػػح فؼبعس،ػػػب  فا ذهاػػػا فيادماػػػا. كفسػػػ درفـ فػبػػػ  فا ػػػايف يف فا 
فاابة،ا فاه كصذت ةأتا  اار ب يف مرمدا فا اسا حبا  ضب  فظبًب  ةمػب فا  ػبا فؼبف ػاح فاػكم وب ضػض فؽبػالؿ 
سا رب هبض فا دتتب  فا ذهاا فؼبد ذفا فاه   ـا تب  ذاػب  فعببم ػا كمعس،ػب ب  ك ػكا  فا  ذػا  فؼب،ػ هيت فاػكم 

 هبػػض ف ف ب ًػػب ك افصػػذًب مػػح فن هػػح كفؼبعس،ػػب  فا ذهاػػا فؼبدػػبظيتل مػػض كبداػػا كهبيتةاػػا مم ػػش فا افصػػ  م ًػػب  سضػػالن 
كةادماا. ةادهب رسػ  فاصػار فنػدح هبذػا م،ػبر فا  ػبا سا ػرب هبػض فغبضػبرل فا يتفأاػا فا ريبػا كداػكف  مدا ػا فؼباصػ  

ؽ.ـ(  ِٔٔ-ٗٔٔ) فاػػه كصػػذت ةأتػػا ميتف ػػ   اار ػػب يف فا تػػيت فعميػػارم كفاػػه  ااًػػب فؼبذػػ  اميػػار د امػػبؿ
دب  ما  ادال كفاه  لمض فؼب ح  فاربماب   باابن. ةادهب فا ما فؼبيتساما هبذا يبػني فا  ػبا س هصػ  فؼبررسػا فا هبااػا 

 ػػ(  كدرس تػب  هػبؿ فاػرمض ةػض مػا س أيتفةػا سػ ا هب ػاد ّٔٓفاه ةدب ػب زمػض فاػرمض هبذػش ةػض ة   ػني أمػ  سػدا )
ل فا بما  ك ش سبص  فس هيتفرما فا افص  فا ذهش يف فؼباصػ  خػالؿ سبر مات دظبو  ك ،ها ابمح ميا  فا   ار

فا تار كفا ًاد فا يتةاػا فيسػالماا  ،سػاهب فا ًػر ف،اتة ػش فاػكم فميػ ًيت ة صػيتل مرفرسػو فا ذهاػا   هػب ةميػبر شىل 
  ػبا  ػ(  ةمب فا  ر فادت  دفئيتم فؼبػرةا فؼبااػاد دب اػا فآَٖذا  فايت باا فةض امل فاكم زفر فؼباص  هببـ )
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دفخػػ  فؽبػػالؿ ساهصػػ  فا  ػػر فؼباصػػذش فاػػكم ةذعػػت  ،ػػمو فؽبدرسػػاا أه ًػػب هبذػػا مػػر فؼب هػػبر فؼباصػػذش  كفسػػ درـ يف 
ـ( كمػػب ة ػػر   كم ػػر ةهبظػػ  فؼبم  ػػيتف  فؽبدرسػػاا في  ػػبئاا ي ػػو هبػػبًف م ػػب   ُِ ػػػ/ٔفؼبمػػب  كداػػكف  يف فا ػػيتف )

ابذةاػا فيرض هبذاػو  ةادهػب فا  ػر فؼبػرةا أذػ  مػض  فا  ر فادت  دفئيتم فاكم  بف ، م، رمي بامالن ا رل فثل
 ةثيت  ذ  فعببذةاا  كذا  ة ازم و م ظ  فاص   هبذا فعبررفف كتكف مابكؿ فالمض.

كخبتاص فياافف فؼب، درما يف مي بر فعببم ا  سإفَّ فاذاف فيضبيت اذًالؿ م رب هبض رةاح فؼباصػ  فؼب هصػ  
ء اذ  با س رؿ هبذا فعبً  كفا دذ  فاػكم   هػ  فعببم ػا ةاظبئفًػب ةاركد مي بئق فاد هبف  ةادهب فػبذفاا فا،ادف

فا ذهاػػا هبذػػا  مرمػػر   يف  ػػني م ػػرب فاذػػاف فيزرؽ فا،ػػهبكم دفخػػ  فا  ػػر هبذػػا فاتػػفبء كفاد ػػبء  كؽبػػكف   م  تػػيت 
هبذػػػا ميػػػ بر فعببم ػػػا كشمبػػػب   ػػػرف  شىل هبذهًػػػب. ككميػػػبح ةركفتػػػب يف  فػػػال  فا دػػػيت  كفؼبدبسػػػمب  فايتظباػػػا   هػػػب  ظػػػ  

 ميبهبيت فؼباص  ؿب،ض هب يتفكم   ارفن اذ بم ا م رب هبض ةنبا ًب فاابداا كفا ذهاا  كقب لئ ماذ و:
 سالم على األحرف الساطعة

 على الثورة احلرة الناصعة
 على نغمات العلى الرائعة

 نردد حلنك اي جامعة
ذفن م هيتسػبن ساًػب ذبػبكز هببمػبن ةسػ بذفن كشدفر ن ك،زاػت ةسػ ب ّٖمح سبدابل عببم ا فؼباص  فاه أضػات ساًػب 

كمػب ةهب مػو مػض ة ػرف  فبػب ا ذًػب   حهػ   ََِّفا  مب  فاه سيتن ًب فاظيتكؼ ف،س صدبئاا هبذاًب ة ػر ف ػ الؿ 
ةهبمػػبءن سػػاؽ ببأب ػػب كشم ب اب ػػب ، م ػػ يت تػػب ش، ردةد ًػػب  ك م ػػا  بمذػػا ؼب ػػ   فا ذػػ  كفا  ػػرـ  ذف ف   ػػبىل ف ػػو 

 ظباح ؾباا.
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 يف كذ ػػيت  ةخػػيتل  ظببكمػػا د ان  هبيتس ًػػب  هػػب فيسػػالـ فاػػه هبيتسًػػب فا ريبػػا  فا مػػبدف  فادػػككر مػػض  ٌ ػػري 

   صػػذافؼب ةكىل ؽبػػب   بااػػر خبصػػا. ك ػػربز  ػػك  فا ػػبدف  كفا  بااػػر فؼبػػارك  فا ػػ   ةف غػػل مافنػػح  هبػػرل يف فا ػػيتاف
 كماثػق صػار ب  يف ادػب ا تػ  فا ػ   فؼب   ػر يف  مػلنف دهبنػب كسبذػ  فغبضػبرف  م ظػ  م،ػ ال هبذػا مارسػت كفاه
 .شظببهبا  ككار  فا،الـ هبذاو كساران شةيتف ا  ك بةا   أبةا  مض ةرءف )دادكر( فر مات ة رفان  فا برم  ادب

 مػػػض م م ًػػػب كمػػػب فا ػػػ ماا  فا ػػػبدف  ةػػػني ككرفادػػػ م ب ػػػا  ةػػػيتفز مذػػػلمني ة ف،ػػػدب كاػػػران فا،ػػػابؽ  ػػػكف كيف
 مًهػب فا ػ   فؼبػارك  يف كفؼبػافرد فا ػا   اظاػ  فا ػ ماا فعبهبهبػا رغمػا يف كفيصػ  اذف ػ  فاركفسح سبص  م   رف 
 .فغبابل  اار  ةك  عل 

 
 وفظبػػ مػػض فا ػػيتدف  ػػاف يف كفي ػػرفؼ كفؼب   ػػرف  فؼب بصػػر فخػػ الؼ مػػح ذف ػػب فؼبفػػيتدف  كفا ػػيتدف كاذدػػكر

 مي ادػػػا  مبدمػػػا متػػػذحا ا ح اػػػق كفا هػػػ ( فا ػػػيتباا) فا الأػػػا هبذػػػا س  ػػػـا ةادهػػػب فادػػػككر  (كف،س نػػػبء اذ  ػػػيتا)
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)  هبذػػا هلل ك ػػكر مباػو  ػػكر م ػػبؿ.  ف،ػو هبذػػا ةكامػو: ك ػػككرفن   ػػكرفن  فا ػشء  ػػكر فاذعػػا يف م ػبا    هػػب كرد )سبادىػٍكري
هػػح مف ػػ  ةف  ف،ػػو  كة ،ػػيت ب فؼببنػػش يف فاػػكفؿ ةفػػ ح  ىػػكىٍر ي : م ػػبؿ   يػػكير ةضػػه ني كهبذػػا  يػػكيكر هبذػػا  ػػكف  كهبي

 .  هبمبدل ةك صرأا ةك مبؿ مض هلل م رـ ةف ةم ةافاا  ااس مب  ف،و هبذا فؼبضبرع. كةكاا يف كنهًب
ك ػش ةب هػا  ةك  .فااأػت ذاػ  يف فادػبس كبامػا ام،ػببا  ظػيتفن   مػل ة ػ   مد  ػيتل أػريببن  فادككر ك ب ت

 ةك مػب  ةمداػا رب اػق اعػيتض كفؼب،ػب ني فاف ػيتفء ةك هبذػا فغبػش ة ػ  هبذػا ف اااػو  ازم ًػب هبادااه هبيتم ةمافؿ   رما
دح    كفؼب،بار. فينيت ا الٌكفر سبي

داد،ػػػبء  كذاػػػ  يهنػػػضَّ دفئهػػػب  فااذػػػا ا ح اػػػق فؼبػػػيتفد. ك  دؼب   ػػػرف  فا ػػػ ماا اابؼبػػػب فر ماػػػت فادػػػككرك 
ػبػاؼ ةك بذػا فغبهبمػا ك ػش فا،ػما فاػيتئاس كميتل فؼب  عذاف دؼبػارك  فا ػ    ةف فادػككر ردبػب ظًػيت  اػركفسح ف

يف ةػػػيتكز  ػػػك  فاظػػػب يتل  ك ػػػش ؿببكاػػػا فس نػػػبء فػبػػػباق. كأػػػر ةػػػرة   ػػػك  فاظػػػب يتل مدػػػك ميت ذػػػا مم ػػػيتل مػػػض اترمػػػ  
فام ػػيتما  كمػػك ا فؼب داػػاف دي صيتكةاااااػػب فىل فف  ًدػػا فؼب بةػػر فهب هػػركف هبذػػا سػػذاا زبامػػ  فادػػبس كفر ػػبت  مػػض 

ػػب مػػض ب ػػاس  غضػػا ف،ؽبػػا ك ػػصً  هبذػػا بذػػا فا ػػاف كفاػػيتزؽ كفا ػػفبء كفؼبعفػػيتل مدًػػب  ػػر صػػبر  فادػػككر ب ،ن
 فا مبدل.

 ) اػػا   دذذًػػب مايتكأػا ميػػ ماا هبػبدف  ك ػػش فا ػرمي فيزؿ مدػػك سػػبئيتل م افرثػا هبػبدف  فؼباصػػذش كاذه  هػح
 كس ػ  فادػبذر)شذف م ػاؿ مػب ا ػشء فا  ػرـ هبدػر ةك مػب  ة هػ  ا اساق ةك  باا بذا ةا  فادككر(. فاه   اف مض

 فغبباا. ة ح اق  كف(. كفادكر  ا دمضه ميت اف ةس   ةف) هبذشَّ   كر ةك  كف( فك  كف يف ف
ةف فادػػككر  ػػش فخ تػػبص  ،ػػام دم اػػبز ك ػػش   ػػع  دؿ فاد،ػػبء  يف فؼبػػارك  فا ػػ   د صػػاف  لكمػػيت 

هػػب ض فةدبئًػػب ك ػك  ف،مػار أذٌ سػبؼبيتةل فؼباصػذاا  كفاد،ػبء ة بمػػا  دػكر اذػا،دل كفاػلكف  كفااظافػػا كاد ػبح فك،د ػب كؼبػيت 
 ك،  ػػرخ  يف ف  هبمػػب  فايتاػػبؿ  ك دػػبؾ  ػػككر  صػػلل   ػػاف اػػككر ب م،ػػ هرل مػػض فا ػػيتاف فا ػػيتمي   تػػـا ز ػػيت  

 فيسػالمش  ،ػا فؼبفًػـا دادػكر كفؼب تاد فا يتةاا  م   رف دب ة ن يف أبئها فينحاا   رمي فادكر ةك هببدل  لفؿ
 فادػككر كصػار فادػكر. اتػب ا مػب ةمػيت ة ح اػق مػب   ػاف م ػيتكبا هبػبدل فادػككر مض فا صل كا ض ف شىل فا  يتا
 ب اسػػاا أػػر   ػػاف ةك فادظبسػا كةدكف  كفغبتػػيت كفا،ػػ باار كفا ػػهاع كفؼبػ  ا،  فا اداػػا  باػػكدئح مدًػػب هبرمػرل
 فيكااػبء ة ػر نػيتمح مٌ ػدس ةف فا ػدت مدػكر ةخػيتل  ػ ف صػار ك دبؾ هلل صالل ةك صامبن  فا دت مدكر   ف
هبيتسػت هبدػران ك ب بمػبن.  ؽبػ  م ػرـ ةك مػبء م،ػ اً   ػ ف فاضػيتمح  ػكف اػلكفر م ادػا   رمي خرمػا مدكر ةك م ادا لؼبر

رة  خػا  كأفػ  هبذػا ميػمبؾ فاضػيتمح فؼب ػرس كف، صػيت ميػااهبب يف فا ػيتفؽ  ػا ذةػح فػبػيتفؼ كفا  ػاؿ  ككر  كمدًب 
 ػفبء مػيتمن فك قبػبح بباػا فك زكف  هبػب س كفارم ا  كغبامبن مب سببرس فادككر يمداا م ذ ػا فك ا ػادل غبئػاو ةك ا

 فمػيتةل  دػكر فك راػ  مدػكر س ػر فادػبس  ة ذػاا فهبذػ  كف فادػككر  ػب،   ػش ك صلل فك دسح رزما مض رزف  فار يت.
 .يف ماركثدب فا    هبيتسدب ب  صلل  ب،  ك دبؾ هبدو  ي ر   اؿ ك،  ف،ًب يف  ضهيت  ميا بن 



 مـوصليـات
 (4244 حزيرانهـ/ 3665 ذو القعدة) 66العدد : 

 (11) 
 

 كفاا ػػػػػاس فادػػػػػككر سبػػػػػبرس ةهنػػػػػب هبذػػػػػا فا ػػػػػ   فاػػػػػ ف  يف يت ذ ػػػػػ كمػػػػػض في تػػػػػبؼ ةف   ػػػػػاؿ ،ف فؼبػػػػػيتةل
 تػػب  ،ػػذ  ، ةف كهبػػا اذهػػيتةل  فايتاػػ   ظػػيتل  تػػاذا  ػػش فا،ػػذماا فؼبال ظػػب   ػػك  كا ػػض فػببب ػػا  كف،هب  ػػبدف 

 فغبفػػيت يف ةمدػػبء خػػبب   كهبذادػػب ةف قبب ػػا فغب ا ػػا ك  ػػاف ة ػػ   فؼبػػيتةل اتػػارل فاػػ كمج يف ك ،ػػ هيت كفأػػح  حػػبؿ
 .يةدبئدب سدارثو فاكم فاترؽ هبض كشمبب  مح  الفن رب ااس كفامح !
 مامدػػب يف ميػػبئح فادػػكر  ك ػػا مانػػاع  ػػا أػػريبنب ة ذدػػب مبرسػػًب فاػػه فا ريبػػا كفؼب   ػػرف  فا ػػبدف  مػػض شف 

 ك ػا ف ةمػبـ  ف،ػو هبذػا ف، ،ػبف مضػ و باهبش ميفًش فا لفـ ك ا  مل.  ر فىل مذلمبن  كم ر    مل   ر فىل  كف
 اذ  ػيتا فا تػرؽ ؾبػبؿ يف كذاػ ( كفا هح كغل ب مض فادػككر فاكةاحا  فامدار) مص  هبااا فك ما  ة  رمي م ضش

 كاػ  هبػل فؼبػاىل فىل  ضػيتهببن  م ػر ك ػا فؼبػا  مػض ف،ميػدبص ة ػر قببل ةك ميتمن ميفبء ةا  مض كا  هبل ف فىل
 ةميػػدبص مػلفؿ ك، ابهباف،سػ  كأػػت هبدػر ااػال فك  ػػب،ن  شمػب دادػكر دااسػػبء م ػـا ةف هبذػا غبم ػػو رب اػق ةاػ  مػض
 .ديغذماا فاد،بء كمدً   كف مامدب فىل فؼب   ر  كف يببرساف  صيت

كا  َّ مض ةني ة صيت فؼباركا  فا ػ ماا فؼباصػذاا فاػه ؽبػب هبالأػا دادػككر  ػش فف ف، ،ػبف فؼباصػذش هبدػرمب 
دا رب اػق فؼبػيتفد  مػض  ػافميتمر فف مدكر  سػإف هبذاػو ةف مػيتدد هبمػبرف  ةك  ذهػب  فك صػاأ ،ةػر ةف م اؽبػب  كردبػب  

ةك ةف  دػكر    ـ اااػو ف   ػبىلةصػـا ثالثػا ةذف  ضػيت سػالف فاعبئػا مدػك سػ ل سػاؼ شمض أماػ  ف ػو ك ةك فا يتط  
 م حػػػبففؼبػػػيتةل ك  ػػػاؿ ف ػػػو فذف ابء ػػػب كاػػػر س،ػػػاؼ ذبذػػػا عبػػػبمح فادػػػ  اػػػيتااس خيتكسػػػب فك فذف قبحػػػت فةدػػػه يف ف،

  ل فا مبس م يتكؼ يف فؼباص   اػ   انػح فغبمػا فا،ػادفء يف كسػاوس،اؼ فكزع خمل فا مبس هبذا فعبلفف. كخم
ةك ةف  دػػكر  م ػػبد فا ػػهاع ي ػػر ةكااػػبء ف فاتػػبغبني  فك ةف  ذاػػ  دغبدػػبء اػػررفف  .ةك ىبمػػل دا،ه،ػػ   ػػكا 
 انػػح هبذػػا ةك مػػب  دػػب   ػػب ر ميػػمبةا  فؼبيتفأػػر كاػػررفهنب يف فؼباصػػ  ك ػػش مذادػػا دغبدػػبء  ذػػ  فينػػيت ا  ك صػػلفن 

 بؾ فاا، فك فايتا  فاتبٌف  فاكم     ز ر و كشمفبء فادكر حبضيت و. ميم
ك  ر ز رل فينيت ا كفؼبيتفأر كف رل مػض   بااػر كب ػاس فادػككر س ػر مدػكر فا ػدت  ػكرنف ،ف مماػت ااذػا 

فا ا  س حش  ةك فا ػا  أضػاا فامػبف فؼباصػذش كغػل   مػض فيكااػبء  يف ميتأر فاد  ما س  ةك فاد  ايتااس  ةك
 فؼباص .  يف

كمض ةني ماركثدب فا ػ   فاعدػبئش يف فؼباصػ  قبػر ة ػن فيغػب  فاػه   ضػهض فيميػبرل فىل فادػككر  كمدًػب 
  ك  فيغداا فا  ماا فؼب افرثا يف فؼباص :

 اي قضيب البان دنضغ لك نضغ       دصبغ ابوابك واخيط لك ستغ
 ّييتاي قضيب البان إذا دمحم كبغ          ىذا نضغي لك وىذي ن

 كمض فيغب  فا  ماا فاه  يتدد ب فيـ ك ش  الهبا ك يتأت صعل ب: 
 لنضغ نضغ يوم متشي          لذبح خغوف وكبشي                 
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 ايريب لتعاتبين                   فقيغا وماعندي شيء                 
هبذػػػػا فاػػػػدفس(  ك ي ذػػػػ   ذػػػػ   كيب ددػػػػب فا ػػػػاؿ فبػػػػب سػػػػمق ،ف مفًػػػػاـه فادػػػػككر ك ا)فااسػػػػببا د،ميػػػػ فط

في ػػرفؼ يف ةهنػػب اػػاس فؼب تػػاد مػػض فادػػكر هبااػػا هلل ةك اذػػا،  كشمبػػب  ػػش كسػػاذا اذػػ ف   ف،ا هػػبهبش ك  هػػبس يف 
 مفًامًب مح فا ترؽ يف مدبسمب  م ادا كاف ا مي ادا مض فن هح.
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مؽ مرظمحات الفشؾن التظبيقية التقميجية اإلسالمية والسديحية التي عخفيا  التشديل      

السؾصل بزع نساذج مؽ العرخ األتابكي  وقج وججت في مجيشةشخقشا األصيل والجسيل، 
رسة البجرية السعخوفة عشج عامة أىل السؾصل ) جامع االمام محدؽ واإلمام الباىخ والسج

،  / الثالث عذخ السيالديباسؼ مذيج اإلمام يحيى أبؾ القاسؼ مؽ القخن الدابع اليجخي 
  .الخابع عذخ السيالدي الثامؽ اليجخي/ مؽ القخن  -مار اشعيا  -وكشيدة مار إيذؾعياب 

 كي في مرخ والذام . السؾصل  والسسمؾ بكسا استسخ عيؾره في العرخ اإليمخاني      
ىؾ تمبيذ الخخام األبيض عادة بقظع رخامية ممؾنة يبجأ  : Incrustationوالتشديل    

السخخؼ فييا بخسؼ الذكل الفشي السظمؾب عمى المؾح الخخامي السخاد التشديل فيو، فيقؾم 
بؾاسظة األزميل وغيخه مؽ آالت الحفخ  بعسل شقؾق صغيخة تتخاوح أبعادىا بيؽ ربع 

وعمى وسادة مؽ  -طبقًا لمترسيؼ الفشي-رف سشتيستخ لكي يجفؽ فييا القظع السشدلة ون
الغبخة والجبذ األبيض )سخيع الجفاف( حتى تتساسػ ىحه القظع عمى الدظح السشدل فيو 
بأسخع وقت مسكؽ، ثؼ تظؾر األمخ بيحه الظخيقة إلى تشديل الدخارف الشباتية واليشجسية 

ممؾنة بالمؾنيؽ األسؾد واألحسخ الظؾبى عمى الدظؾح الحجخية والكتابية بسعاجيؽ ومالط 
أو الجرية والسيسا في بعض عسائخ العرخ اإليمخاني والسسمؾكي التي تخجع إلى 

م( كسا حجث في مجرسة وخانقاه أبي بكخ مدىخ 15ىـ/ 9الشرف الثاني مؽ القخن )
اقي بالجرب م( ومدجج ومجرسة قجساس االسح1481-1479ىـ/ 885-884بالجسالية )

م( وغيخىسا حتى انجرج معشى التشديل أو التمبيذ 1481-1481ىـ/ 886-885األحسخ )
بسادة أخخى أو بمؾن آخخ،  و  عمى كل حفخ في سظح وممئ   -في بعض اآلراء–بعج ذلػ 
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وانتقل معشاه مؽ تمبيذ الخخام األبيض بقظع رخامية ممؾنة إلى تمبيذ الحجخ والجص 
ؾنيؽ األسؾد واألحسخ الظؾبى، والى تمبيذ العاج في الخذب بالسعاجيؽ السمؾنة بالم

 وتمبيذ أسالك الحىب والفزة في األواني السعجنية، والرجف في قظع الفديفداء.
في  -بيحا السفيؾم-وقج دخل التشديل أو التمبيذ       

تي التظعيؼ التي اخترت أصاًل قتذابو كبيخ مع طخي
واألبشؾس ونحؾىا  بإضافة مؾاد ثسيشة مؽ العغؼ والعاج

إلى الدظؾح الخذبية التي طعست بيا، وطخيقة التكفيت 
التي اخترت أيزًا بإضافة مؾاد ثسيشة مؽ أسالك 
الحىب والفزة إلى األواني السعجنية التي كفت بيا، 

غمب الغؽ أن طخيقة التشديل أو التمبيذ ىي ما أ و 
اخترت بجفؽ معجؾن ممؾن عبارة عؽ مديج مؽ زيت 

ق معيشة كالدبيجاج والجفريؽ وما شابو، خاص ومداحي
 -أو بجونيا–ثؼ خمط ىحه السؾاد مع األلؾان السظمؾبة 

ليتكؾن في الشياية معجؾن يثبت بو زجاج الشؾافح، أو 
يخسؼ بو عمى الخذب، أو يشدل في الحجخ أو الجص 

 ألغخاض زخخفية.
وقج ورد لفظ التشديل في وثائق العرخ السمؾكي       

ى السذار إليو مؾسؾمًا بكمسة بشفذ السعش
محذي أو محذؾ ومعشاىا حذؾ الذيء أو 
ممئو مؽ داخمو،  ألن كل ما يجعل في الذيء 
مؽ داخمو لغة فيؾ حذؾ، ومؽ ىشا جاء 
السرظمح في ىحه الؾثائق بريغة "عتبة عمييا 
حجخ محذي بالخخام" أو "محذؾ بالالزورد" أو 

د "محذؾ بالدجاج"، وغيخىا مسا يثبت أن مؾا
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التشديل كانت تشحرخ خالل ىحا العرخ في تشديل الخخام األبيض بالسمؾن، وتشديل الحجخ 
 بالخخام والالزورد والدجاج، وتشديل الجص بالسعجؾن األسؾد واألحسخ الظؾبى.
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م ر فا  با فؼباسـا ابمح هبهيت ةغب فؿ ميام  يف فؼباص  مض فا  ا فا اثا اا فاه     ة ف  فؼباص   كأر 
فزبك مض فاا رف  فا هيتف اا ة   و هببـ كمض فعببمح فؼبك ار ة   و خبص ماناهببن او  ك، مي  ةف فؼبعا  

هيت ةغب اؿ ميام  أر ةهبر فؼبهالف  فؼبدبسما اايت ًب يف   بةو فا اثا ش فااصفش ف،س بذ فب بز دمحم  ،ض هب
 اذ بمح. 

 
كأر  ضهض فا  با م رما كسبًار  شٌ، ة و   مماةو ك  م ،هو شىل ؿببكر  ش، ة و نهدو س يتف و صعلل خبصا 

بمح  مدك أرـك د او فا،ار )ميام  ة برم  فعببمح   دبكؿ   ٌّ مض فؼب رما كفا هًار م ذامب و اترىباا هبض ةدبء فعب
ةض فا ا  هبمر ف ميام  فا ام (  شىل فؼباص  كمييتفئو يرضو كفس ا  ك ، اذًب  ظبو يف ببةا فؼباص   ر 
ةدبئو م، رفن هبذاًب ةبذق هبذاو ا كفؾ م، ر )فا ا  ميام ( ماأ و فغبب، م بة   دا،ا فا،بهبا  كةصمحت 
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فغببااا ك  ببح فا،يتادب ا كفعببمح فا مل م بانن ا، ض صببهبا كةأبرا فا ا  فؼبدا ا فحملتارل ةني دكرل فا،بهبا 
ميام   مث ةك خذ  فؼب، ر ةا بن  ملفن  كمضافبن هبذا أا ا فيرض  ف،ًب فاه سً  او فأ دبئًب كف، فؼباص  

دى ةدبئو ك ش م ذاما مصم و مض أم  فؼبعرخني  كايرًٌ  ـ( ُٖٗٔق/ََُُ)هبذش هبيتا دميب( ك بف ذا  يف فا بـ)
ـ( مض أم  ةةض فا،ار )صبٌف ةغب ةض هبمر فايتضبض ةغب ةض هبمر ف ةغب ةض ميام ( ُٕٔٔق/َُُٖيف فا بـ )

 هب مصمت هبذا صديتل مااادل يف فعببمح   ذت ة ر  رمو ككن ت يف دفر فا بئذا   ،د  فعببمح فيصذش
  كهبيتؼ نا الرسوَل فاكتبنا مع الشهدين": "ربنا َءامنا مبا أنزلت واتبعكثم ت يف ة ر اررف و م  ااه هبذاًب

ساهب ة ر جببمح فا،ار هبهيت ةغب اؿ ميام    ،مان شىل فغبفار هبهيت ةغب ةض خبار ةغب ةض صبٌف ةغب ةض هبمر 
فايتضبض ةغب ةض هبمر ف ةغب ةض ميام  د  فعببمح فيصذش ك ا ة ر ةارفد فؼبعا  ك بف مرميتفن اذ يتبا كفيمض 

ـ(  ك ب ت مدا ا فعببمح ذف ب  ،ها اا،ؽ ك    فياكـ ةذعا ُْٖٓق/ُُِٔيف فؼباص  اعبما فا بـ )
ـ(  ةمب يف فا بـ ُٗٓٗق/ُّٕٗـ اعبما ُِٖٗق /َُُّفؼبعاؿ كأر ظبات تكف فيس  مب م برا فا بـ )

 ـ( س ر ظبات دبحذا فيكس  ،مان شىل أماذو ف،كس مض فيزد. ُّٔٗق/ُّّٖ)
 مض ا   فاك يت فغب ا  فاه  يك ىيتي ساًب فعبافمح  كمدًب:  ؾبهاهبا يت  يف م رما فا  با  هب ذي 

  يظًبر أرساا فعبافمح كم ب  ًب يف فا يتاف فا يتمي  " إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر"
ا يتةاا ا اهنب ةاا  ًف يف ةرنو  سبؼب،بار مض ة   رماز فؼباص  ك يتفثًب  فبب دهبب فا صل مض هبافئذًب كهب بئيت ب ف

شىل ةدبء فؼب،بار ك ،ها ًب ،ظببء مض ةدب ب  يف مدببق ـب ذفا مض فؼباص   كابمح هبهيت ةغب مض فؼب ب  فؼبًها 
 ؼبرمدا فؼباص .

 كأر  ذ يت فؼبعا  ةيظببء فاه ةبذ ت هبذا فعببمح ك ش:
 ـ.ُٖٖٔ_ُٕٖٔق/ََُُ_ابمح فا ا  ميام  يف هببـ ُ
 ـ.ُّْٖق/ َُِٓ_ابمح هبهيت ةغب اؿ ميام  يف هببـ ِ
 ـ.ُّٔٗق/ ُّّٖ_ابمح دمحم فاتفبر يف هببـ ّ

كأر ختت فؼبعا  س يتل خبصا ا اناح فا رر  يف فظببء في فبد فاكمض أبماف دصالح فعببمح كفاكمض ظبش 
ًً  كهبالأ ً  ةمب  فعببمح فيصذش  مث فيظببء فاه ظبش تبفعببمح سبة بن ك،  بن كفااـا  كضبال   فعببمح دظببئ

ه ميًر ب فعببمح ك    فاتديتل فاه  ب ت رب ام فؼب ذامب  فػببصا ديكااب  فا بة ا اذ بمح ك  ذًب فا  هل فا
  م بن ا هذاا فؽبرـ فاه   يتض ؽبب فعببمح.

ا ر ف  ال فا  با هبذا ة ن فؼبداابب  كفااائق فاه  انح اترم  فعببمح  كمدًب كثا ا   مًب فا،ار   ا، 
فارما  اش مح م ذامب و هبض سلل ساايف   مًب فارما  اش   هًب ةرةح ساايف ك   ًب فا،ار س ار 

ـ.  ال ذا  ذ يت ة ن ُٔٓٗ ب اف فيكؿ  ٖ ق/ ُّٕٔصببدل فيكىل مض فا بـ  ٓصفحب  معرخا يف مـا 
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 هحذا فا دايتل  كؿبذا فعبا،غ  كؿبذا فا،اؽ فاتعل  كمب ساًب مض م،بار  ه، ر ةات فا،ار ، فحملال 
يف ؿبذا فا،اؽ فاتعل  فا،ار ةضبر فؼب  بيف يف ؿبذا فعبا،غ  كابمح فا ا درم ا دايتل  كم، رضبا يف ؿبذا ف

مح كص  فؼبدببق فارفاا يف  ذ  فحملال    هب  ضهض فا  با س يتل خبصا هبض هبهيت ةغب اؿ ميام  كمافأفو 
 ك اااو مدتا فعبيتد فا اما يف فارسبع هبض فؼباص  كهبض رماز ب فاابداا كفارمداا كهبالأب و مح فا ا  صفاؾ 

  مبء فؼباص     فبب فس ديتاو فؼبعا  مض   با فةيتف ا   ذهش فاد اا كهبالأ و مح فا بنش مرميت فا يتبا كفيمض 
هبذا ابمح هبهيت ةغب اؿ ميام  كماأ  هبهيت ةغب ةض خبار أبئر فا يتبا   هب  دبكات فاف يتل ذببكز فاركمدا بف

ااائق فػببصا دا ضاا.  هب  ايتؽ فؼبعا  يف ش رل مح ة ن ف كشهببدل ةرض فعببمح مدً  كفيمض مدً 
فاف يتف  شىل سما  ،هاا ش رل فؼبدببق فنبكرل امات ميام  دب، ر زأبؽ ةغب  ،مان شىل فيغاف  مض ة  

 ميام   كا اف فؼب، ر وبام ددن ا ابن مض دفخ  فالأبؽ س ر ظبش ةمضبن دب، ر زأبؽ ةغب.
 ئق فػببصا دعببمح كاترىبو.كأر  ضهض فا  با س يتلن  دبكات فااا

 كفااائق  ش:
ـ(  ُٖٔٗ_ُٔٔٗ_ ميتسـا صبًارم ماثق ةميت رئاس فعبهًارما كرئاس فاازرفء ا كفؾ هبمر فايتضبض دمحم هببرؼ)ُ

ة اااو اًا فػبابةا شىل ابم ني يف فؼباص   ف،كؿ:  ا ابمح في مبرم دؼباص   شىل فا،ار دمحم رمضبف. 
 يف فؼباص  شىل فا،ار اميت قب . كفاصب :  ا ابمح زأبؽ ةغب

كائق  ع ر ةف فعببمح  ا ابمح ةات هبهيت ةغب اؿ ميام  كةف فؼب ا،  ا فا،ار دمحم فاتفبر  مح خيتماا  _ِ
 انح  م بف فعببمح)فعبا،ؽ سبة بن كفيكس ،  بن( داد،ما ا برع  ادال كمدا ا فا،بهبا ادادن كميبرع 

  هبض ثالثا خيتفئ  ةخيتل  انح ماأ و داد،ما ام اا مدببق فؼباص .فافبركؽ كمض مث فؼب،  فا مشب،ن  سضالن 
ـ درفسا كأفاا يف  اماق َُِْ_ُّٓٔق/ُّْٓ_ٕٕٔ_ماساهبا فغبج فااأفاا يف فؼباص  كةكاو صيتسًب ّ

مييتط فاافأ   ك ش   با اذر  ار مدً  فظببهبا  فا ذش ة   ك ب ت  باا فؼبعا  ؽبك  فااثا ا  اناح 
 فعبب ا فااأفش.

 ئق كأفاا ةخيتل مض  فس فؼبترر ك ش:_كاْ
 _كأفاا فا ا  فغبب  ماس  قب  فا ا  هبمر ف فايتناف .

 _كأفاا قبها ةدت ايتااس.
 _كأفاا دمحم دفؤد فاتفبر هبذا م، ر زأبؽ ةغب)هبهيت ةغب(.

 _كأفاا فغبب  هبمر فايتضبض ةض هبا،ا هبذا ابمح مرمدا فاتفبء.
 هبذا ةكأبؼ مررسا وبش دميب فعبذاذش._كأفاا ةضبر فعبذاذش ةض ةماا ة  فؼب ا، 

 _كائق ةخيتل مض  فس فؼبترر.
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ةمب فاررس فؼب، دم  فاكم ذ يت  فؼبعا  يف فادًبما كأم  فػببسبا  ا ةف فاداا ةسبس فا ه   كةف مض هبه  هبهالن 
ك  ىبذت ةخذت ساو هلل   بىل  كةرفد ةو ثافا فعخيتل  ك بف هبهذو هبذا فا،دا  أيم ى مدو  كمض  ال اعل ف  ة

 هبهذو او  كةمييتؾ م و غل   س هذو ميتدكده ك ا كدؿه هبذاو.
ةمب فػببسبا س ب ت خالصا ؼبب  ضهدو فا  با مض  اثا ب  اترىباا اذ بمح فاكم ميار  فعبر ميام  ةض فا ا  

ه م ح هبمر ف ةض فا ا  ميام  فا ام   كمض ةهببد ةدبء فعببمح هبذا  ف  و فػببصا  كماأح فعببمح كةس  فحملذا فا
 ساًب  كفيهبالف هبض ةهببر فحملال  فا بئرل اذ بمح.

ا ر  ب ت فاايتم ا فاه ف م ًب فؼبعا  يف شهبرفد فا  با  ش صبح فؼب ذامب  فا برىباا مح ذ يت فؼبيتفاح فاه كث  ًب 
هبذا فخ الؼ ة افهبًب مض كائق ةك   ا ةك ميتفسا  صبًارما فاعيتض مدًب فا   ار هبذا  اما فعببمح كةدبئو 

 ك يتماهو كهببئرم و. 
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أم  فغبرم  هبض فؽب يتل  ف،ًب ،ةر مض م رما اترىباا   دبكؿ ساًب فسمبتب كا ٌ  ف ر  ك  ف،سمبا       
ف،رسبااا ف،  ذالما م،عكاا هبض  كف فؼبذ  مث مت  ،ذاهو فىل ف،رسبااب   ) ب ت فا م ل فاربك ، ب ه

اازم  ف،ميتم اا( يف فا يتفؽ فا صهب  يف فايتةح ف،كؿ مض فا يتف فا بسح هب يت كربرمرفن مح كصاؿ فكؿ فؼبم يتمض)
مرف يف فؼباص  مض فا يتف فا بسح هب يت ك ا  ف،ميت ،س  بح فكؿ  دا،ا فقباذاا يف فا يتفؽ كربر ُِْٖ(سدا ككا 
ـ  ال ب فس  بح  دبئس يف ةعرفد كفامتيتل ك يت اؾ  هب  بف ا ذ  ف،رسبااب    بط مً  يف ؾببؿ ُّٖٓسدا 

فا  ذا   ا  أبماف ةف ح فؼبرفرس اذمدني كفامدب  ك  بط صحش  ا  فس  حاف م،  فاب  هببعباف ساًب فؼبيتنا 
 اا فخيتل فا الأب  ف،أ تبدما كفا  برما فاه مض فةدبء فؼبرف فاه  افاركف ساًب  كف مض ان اا  كمض ان

فس،ت يف  فس فاف ل  ا  ةرة  فاا،   فؼب حرل فس لفد فامضبئح ك ترميت ب فىل فاركاا فا صهب اا كةكا  
 ف  بات فىل ك الء ؽبب يف  ذ  فامالد كيب ض   ،ا  ف،ميت فىل ثال  ميتف  : 

،  يتؼ ميا ب هبض  ذ  فاف ل كا ض يب ض رصر  اسح  م4288-4281ادلرحلة االوىل الفرتة ادلمتدة بني  -ُ
  بط فؼبم يتمض كفاكم  بف م    فاد بط فا  برم الءفن مدو  ر كاا ة    ة،ا  دفخ  فؼبرف يف فا يتفؽ 

 فا صهب .
ك ا اترم   اأاح ف، فبؽ فا  برم ةني فاركاا فا صهب اا  4284-4281ادلرحلة الثانية الفرتة ادلمتدة بني  -ِ

( ُ  فؼب حرل كيب ض رصر  اار هبهذاا ف،س لفد كفا ترميت ؽبك  فاف ل كمب ال ب     مض خالؿ اركؿ)كفاا، 
فهبر و فؼبعرخو ف،ميتم اا سبرل ميذارز هبض مرمدا فؼباص   هصبؿ هبض  اسح فا  برل فػببرااا اذا،   فا يتفأاا 

 يف فاركاا فا صهب اا مح فكركد كفاا،   فؼب حرل. 
 احمللي االقليمي بالدخارج ال التاريخ
%(اداا ِٔ)ّٓٔ َِٔ ُْٖٖ

 فس اا 
%(اداا ِِ)ْٖٓ ُٕٓ

 فس اا 
%(اداا ّٓ)ّْٖ ِِْ

 فس اا 
%(اداا َِ)ٗٔٗ ُِٖ ُٖٔٗ

 فس اا 
%(اداا ُِ)ّّٖ ُّٕ

 فس اا 
%( اداا ٖٔ)ٔٗٗ َٕٓ

 فس اا 
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%(اداا ِٔ)ُٖٗ َِِ ُٕٖٗ
 فس اا 

%(اداا ُٖ)ُِّ َُْ
 فس اا 

%( اداا ٔٓ)َْٔ ّْْ
 فس اا 

%(اداا َٓ)ََّ ّّٔ َُٗٗ
 فس اا 

%(اداا َٓ)َُٓ ّٔٓ
 فس اا 

 

 
ـ ا   فا، ال  فا  برما فؼبااادل يف    مض ُّٖٗ-ُِٖٔك دب فأاؿ هبض  ك  فاف ل ةم فؼبه رل ةني 

فامب صني مض  فا بصها فا صهب اا فسادماؿ فك فااائق ف،ميتم اا ربه  فظببء ،كا   فؼبًبايتمض فذف سب ض ف ر
 فااصاؿ فااًب. 

 مرة  ك  فاف ل ة افسر فا  بر فا يتفأاني اذه بر ا  م4898-4288ادلرحلة الثالثة الفرتة ادلمتدة بني  -ّ
سدا هبذا ف   بؼ فميتم ب مض أم    ََْـ فؼب بـ دبدبسما ميتكر ُّٖٗيف م يتض ميا بغا فارك، 

ح  شذ م اد فافض  ا اثاق فظببء فا  بر  يتم، اؼ  اااممس ك ب ت فؼب بر ا فا يتةاا ساو ة    كفس
فا بدمني مض فا يتفؽ فىل   با مً  ك ا )فاراا  فا  برم فا،ارم( فاتبدر هبض ايتمرل فؽبرل فاذمدب اا فاه  
 ب ت ا،بف  بؿ فعببااا فا يتةاا فؼب يتأاا يف  اامارؾ س ر كار  ساًب فظببء هبرد مض فا  بر مض ف   

 فؼباص .      
يتل فا يتفأاني الء مض  يت ا فؽب يتل  ب ت  يت ا         

فا يتةاا فا،ارما)امدبف سار  سذ،اني( فك د، يتل فهنب  
 ب ت نهدًب كف،ظببء فاه ظًيت   ش فغذمًب ا  بر 
م،احاني مض فؼباص  كفف هبرد فا  بر فا يتفأاني فاكمض 
مت  اثا ً  فث  هب يت ميدتبن يف )فاراا  فا  برم 

دـ مض فؼب يتؽ اتايت هبيًت أب ِّْٖفا،ارم( مض ةني 
اذً  مض امدبف كسار  كسذ،اني.  هب مت ذ يت كااد 
فعببااا فا يتفأاا يف فاا،   فؼب حرل ف،ميتم اا يف  
  با)غيتدء يف فاعيتا( اذمب صا )ادرف  ش. م  اا(مض 

ـ ُّٖٗخالؿ رغما هبرد مض فا  بر مض ةعرفد كفؼباص  دؼب بر ا يف م يتض ميا بغا فارك، فاكم فأا  سدا 
فا ب ما هبض م بر ا هبمرف ةيتصاف كفخاو سذا   فنبسا فىل  رمصًب فؼباسح هبض فسيتل فكساب  فاه  س حرثت

ـ سبسيت فثدني مض فةدبء ب فىل ميا بغا مث فس  يتف يف  اامارؾ ُّٖٗفؼباص  فىل ةعرفد ك يف سدا  ف   ذت مض
 ـ.ََُٗك يتؾ دأش فسيتفد ف،سيتل ةعرفد كف   ذاف هنبئاب فىل  اامارؾ حبركد هببـ 
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ك،ةر مض ذ يت فؼبدببق فاه س دًب فا يتفأاني مح دأش فؼبًبايتمض فا يتا د،خت مرمدا  اامارؾ كربرمرفن يف      
فا ،  فعبدًا فاعيًت مض مدا ا مبهنب ض  هب  ازهباف يف ك،   فخيتل ك ش  هب مل:  د،ش   باارفدكف  

 فك ال امب ك باافار اب.

 
–فنبًب ك،ما م اعبف   يف فااأت فغببنيت س ر  ازهباف ةني ك،   هبرمرل مضكا ض مبذف هبض ف   بر فا يتفأاني

 سد ابغا  ا ذش ف  ا هبدو يف مدبسما فخيتل. -ميا بغا ك،ما  باافار اب-دم كمت ك،ما فاادام
وىنا سأقدم ادلعلومات اليت وردت عن التجار ادلوصليني يف الوالايت ادلتحدة الذين وردت امساؤىم يف 

 -م( وكما اييت:4898-4892تجاري السوري لسنة )الدليل ال
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   -اوال:
 (.ِهبمرف ةيتصاف مض فؼباص  كفخاو سذا  ةيتصاف مض فؼباص ) اسم ادلهاجر:-ُ
  اامارؾ.–مييت ا هبمرف ةيتصاف كمييت بئو   اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 صدبهبا فا، بئيت. نوع النشاط:-ّ
  اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية:-ْ

   A.N. Barson &Com. 
   Cigaretie Manufactures 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
 غيًت مرمدا  اامارؾ ك،ما  اامارؾ. َْميبرع 

40 West st. New York 
 ف،هبالف فا  برم فؼبد ار او يف فاراا  فا  برم فا،ارم-ٔ
 )فصحبا ف رب م ه  س بميت متيتما يف  اامارؾ(-
هبض ايتمرل فؽبرل فاه  ب ت  َُٗٗ-ًَُٖٗيت فىل فاعالؼ ف،مبمش اذراا  فا  برم فا،ارم فاتبدر سدا ظ

 (.ّفاا،   فؼب حرل)– ترر ب فعببااا فا يتةاا يف  اامارؾ 
 فهبالف هبض س بميت هبمرف ةيتصاف كمييت بؤ  -

 اح فا، بميت()كدببذف   هت عبدا فؼبرخدني؟  دف فا، بميت فاربصا اا أر فخك  فافاز هبذا صب
 (.ْظًيت يف فاتفحب  فارفخذاا اذراا )
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 (.ٓمييت ا فخيتل م   ا سبذ ًب فسيتل ةيتصاف دا يتف ا مح ظب بف فخافف) -اثنيا:
 هبمرف ةيتصاف مض فؼباص  ك سذا   ةيتصاف مض فؼباص . اسم ادلهاجر:-ُ
( ك ش )،ةر مض فا دماو فف فؼبعرخ تدبـ  مبةا ذ يت يف   بةو ف،سيت فؼب،احاا يف ف– ؼباص  فسيتل ربه  فس )ةيتصـا

 (.ٔغل  ك  ف،سيتل)ةيتصاف(()
 مييت بئً  ف اافف ظب بف أضبء فا اؼ ك رميار ظب بف أضبء فا اؼ. 

  اامارؾ. –ظب بف كةيتصاف كمييت بؤ    فؼباص سم احملل او الشركة التجارية: ف-ِ
 صدبهبا فا، بئيت.نوع النشاط: -ّ
 اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية: -ْ

     Simon , Barson & Co.      
Cigaretie Manufactures 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
 كفميداض مرمدا  اامارؾ ك،ما  اامارؾ. ِٔ-َٔميبرع  

60-62 Washington  New York   
 -اثلثا: 
 (.ٕ)ـَُّٖذ يت فس  فةاو يف فؼباص  سدا  مض فؼباص  دفكد أس   هبف اسم ادلهاجر:-ُ
 (.ٖدفكد أس   هبف ا  برل فامضبئح فغبيتميتما) اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 صدبهبا ذببرل فامضبئح فغبيتميتما.نوع النشاط: -ّ
  اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية:-ْ

 D. K. Naman   
 Silks&Laces 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
  باافار اب.   -سااس فقبذا  ٓ-ِّّميبرع  

aiso Oriental Goods  322-5 th 
LOS ANGELES -CALIFORNIA 

 -رابعا:
 (.ٗـ)َُّٖمض فؼباص  ذ يتفس  ار   يف فؼباص  سدا  أس   هبف   ـا مدتار اسم ادلهاجر:-ُ
 (.َُ  ـا مدتار أس   هبف ا  برل فامضبئح فغبيتميتما) اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
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 بهبا ذببرل فامضبئح فغبيتميتما.صدنوع النشاط: -ّ
 اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية: -ْ

 N. M. Naman   
 Silks&Laces 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
  باافار اب   -ااس فقبذاس ٓ-ِّّميبرع  

also Oriental Goods  626 Broadway 
LOS ANGELES -CALIFORNIA 

 -خامسا:
 (.ُُمض فؼباص ) سذاهبف مش اف اسم ادلهاجر:-ُ
 سذاهبف مش اف ا  برل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا(. اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 ذببرل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا(.نوع النشاط: -ّ
  اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية:-ْ

Solomon Shamoun 
 Dry Goods & Groceries 

 لعربية واالنكليزية:موقع النشاط التجاري ابللغة ا-ٓ
 ك،ما  د،ش-سرب  فاذر

SPRINGFIELD-TENNSSEE 
  -سادسا:

   (.ُِ) م  اا ماس  فدماف مض فؼباص  اسم ادلهاجر:-ُ
 (.ُّؿب  ا  برل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا() اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 ذببرل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا(.نوع النشاط:-ّ
  عو ابالنكليزية:اسم النشاط  ونو -ْ

Jacob Joseph  
 Dry Goods & Groceries 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
 ك،ما  دا،ش-سارر  
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CEDAR HILL- TENNSSEE 
 -سابعا:

 (.ُْ)  امب م، ا  اسم ادلهاجر:-ُ
 .(ُٓؿب  ا  برل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا() اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 ذببرل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا(.نوع النشاط: -ّ
  اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية:-ْ

Thos. Mascouny 
Dry Goods & Groceries 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
 ك،ما  دا،ش-سارر  

CEDAR HILL- TENNSSEE 
 -اثمنا:

 (.ُٔدفكد فا،بهببل مض فؼباص ) اسم ادلهاجر:-ُ
 (.ُٕذببرل فنا يتف  )صبئأ( ) اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 ذببرل فنا يتف  )صبئأ(. نوع النشاط:-ّ
 اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية: -ْ

David M. Saati.  
Jewelers 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
 ك،ما  ف ال امب-سارر  

RHODE ISLAND-419 W. minister – Oklahoma  
 -اتسعا:

 (.ُٖ  هبف فا،بهببل مض فؼباص ) اسم ادلهاجر:-ُ
 ذببرل فنا يتف  )صبئأ(. اسم احملل او الشركة التجارية: -ِ
 ذببرل فنا يتف  )صبئأ(. نوع النشاط:-ّ
  اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية:-ْ

N. M. Saati.  
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Jewelers 
 العربية واالنكليزية:موقع النشاط التجاري ابللغة -ٓ

 ك،ما  ف ال امب-سارر  
RHODE ISLAND-543  W. minister    - Oklahoma  

 -عاشرا:
  (.  ُٗابف فكساب  مض فؼباص ) اسم ادلهاجر:-ُ
 ابف فكساب  كمييت ب .   اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 صدبهبا فا، بئيت.نوع النشاط: -ّ
  :اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية-ْ

Cigaretie Manufactures 
 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ

 ك،ما  اامارؾ -مرمدا  اامارؾ
Yak Oussani &co.  
48 Broad . New York 

 -حادي عشر:
 (.َِهبمرفؼب،اح فدماف مض فؼباص )اسم ادلهاجر:-ُ
 ب ا)ة باا(.ؿب  ا  برل ةضبئح ابسا كظب اسم احملل او الشركة التجارية:-ِ
 ذببرل ةضبئح ابسا كظبب ا)ة باا(.نوع النشاط:-ّ
 اسم النشاط  ونوعو ابالنكليزية: -ْ

Willam Joseph  
Dry Goods & Groceries 

 موقع النشاط التجاري ابللغة العربية واالنكليزية:-ٓ
 ك،ما  دا،ش-فدمل

  ADAMS- TENNSSEE 
 

 وصليني اىل امريكاسليم وعبدهللا برصون من اوائل ادلهاجرين ادل
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ـ ثمت ُِٖٔ: مًبايت هبيتفأش كار يف فؼباص  سدا )ـَُّٗ-ُِٖٔ) (Salim Barson)ةيتصاف  سذا  
ـ ك ت  هبذا فعبد،اا ُِٖٗف و فأرـ هبيتفأش مت  اثاق كصااو فىل فاا،   فؼب حرل كص  فىل  دبؾ سدا 

ح مييتم و فاذمدب  ة ااف ـ هبه  يف فا  برل كف،س لفد كفا ترميت فىل فكرد مَُٔٗف،ميتم اا سدا 
ساهاف)م،احش مض ز ذا( كم  اا دكم )مًادم مض  ذا(  بف الء مدًب )ذببرل فا،ذح فا يتأاا كفا ح  
مص  فا  بر فا،ارمني فعخيتمض( فنبسا فىل هبهذو مح  مي ا و هبمر ف يف صدبهبا فا، بئيت ك فيتغ ؽبب يف هببـ 

م يف  اامارؾ فاكم  بف مض   ، ا هب يت ميدتاا ـ ة ر كسبل فيخل. ك بف هبضاف يف فحملف  فا،ار ُُِٗ
ـ كدسض يف م ربل غيتمداكد  ةيتك ذني  ادمب شىل ادا مح فا رمر مض َُّٗأبدما مض فؼب يتؽ فا يًت  ايف يف هببـ 

 (.   ُِفؼب،احاني فا،ارمني فعخيتمض)
 اذلامش 
 . َْ صَُِّ(درفسب  يف اترم  فؼباص   يتصبا وبىي صرمق وبىي هبهبف ُ)
هبض ايتمرل فؽبرل فاه  ب ت  ترر ب فعببااا فا يتةاا  َُٗٗ-َُٖٗفا  برم فا،ارم فاتبدر سدا (اذراا  ِ)

 .ِٓ ص َُِٕفاا،   فؼب حرل.فهببد فصرفر ب ميت ل فا ف  فاذمدب  ةلك  –يف  اامارؾ
 .ُِٔ(فاراا  ف،صذش صّ)
 .ِٓ( فاراا  ف،صذش ص ْ)
 .ْٗ صيف فاد،دا فاراا  فعبرمرل – ْ(فاراا  ف،صذش صٓ)
 .ّٓ(تدبـ  مبةا ف،سيت فؼب،احاا يف فؼباص  صٔ)
 .  ُِّتدبـ ص(ٕ)
 .ُٓ(فاراا  فا  برم فا،ارم صٖ)
 .   ُِّ(تدبـ صٗ)
 .ّٓ(فاراا  فا  برم فا،ارم صَُ)
 .248(فاراا  فا  برم فا،ارم صُُ)
 . ّّ(تدبـ صُِ)
 .248فاراا  فا  برم فا،ارم ص(ُّ)
 ةم فامذرف  مد هش كا ض فسيتل م، ا  مض ف،سيت فؼب،احاا فؼباصذاا (  وبرد فاراا  فا  برم فىلُْ)

 .ِِٓفؼب يتكسا. تدبـ ص
 .248(فاراا  فا  برم فا،ارم صُٓ)
 .ُٓ ص(فاراا  فا  برم فا،ارمُٔ)
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 .236(فاراا  فا  برم فا،ارم صُٕ)
 .236(فاراا  فا  برم فا،ارم صُٖ)
 .ْفاراا  فا  برم فا،ارم ص(ُٗ)
 . ِْٓ برم فا،ارم صفاراا  فا (َِ)
 (  ال هبض م بؿ مبخاذ مض   با غيتدء يف فاعيتا مد ار هبذا فايتفة ُِ)

http://kalimahpress.com/blog/a-special-relationship-syrian-
christians-and-syrian-jews-in-19th-century-new-york 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kalimahpress.com/blog/a-special-relationship-syrian-christians-and-syrian-jews-in-19th-century-new-york
http://kalimahpress.com/blog/a-special-relationship-syrian-christians-and-syrian-jews-in-19th-century-new-york
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يف فالمض فات ا. كيف في ـ فيكىل  َُٖٗمض فهبالـ فؼباص  فار  ار دمحم صرمق فعبذاذش فاكم ر   سدا     

 ض ايت اذو صرل ك،  ر  ف  فةا  ة،ا  سبادبس م عاااف دغبيتا ف،ميتف اا فا يتفأاا كاًب  اذحيتا  سذ  م
كيبيت فا بـ  ذا فعخيت كسلل فار  ار اذاذش غبئما يف هبب  فاد،ابف كمض فؼبع  فاكم وبل يف  -فا  بؿ م،  يتل

ا فاكمض ،   ل ؽب  أتما ش، مب فادفس ة دب يف فؼباص   كةأتر كةميدت داكف  م،عك، فاركاا مث مص فش فؼبرمد
ر   ًر اف رفف هبهبا ا فاف يت كفيدا 
كفافض كفا ف  ة   يتف   يف غفذا ةك 
 مد عذني ةك  ر مدم،اف كاا ةدت ميفا.

 ا دمحم صرمق فعبذاذش ةض شظببهبا       
ةض س ار ة  فعبذاذش   عذ  فيص  كار 

  يتمض فيكؿ سدا  َِيف فؼباص  مـا 
فيمبـ هباف فارمض  ـ يف ؿبذا َُّٗ

دخ  مررسا ابمح خلفـ ف،ة رفئاا هببـ 
 -ـ كأضا ساًب سد ني درفسا نيُُّٗ

كارل ف  الؿ في  ذال اذهاص  هببـ 
ـ كأر  عل فس  فيهبرفدما فىل ُُٖٗ

فؼبررسا فػبضيتما ف،ة رفئاا كفاه انؿ 
كدخ  فؼبررسا  َُِٗميًبد ب هببـ 

. ُِّٗفاصب اما فاه زبيت  ساًب هببـ 
درفس و فعببم اا كفؼببا، ل  كف ه 

كفار  ارف  يف فافذ،فا كفافذ  يف فميتم ب 
ـ ك  كف ةةرل فؼبيت ـا فعبذاذش خالؿ درفس و ف،هبرفدما فا بااا كا بن يف فا ذـا فايت ناا َُّٗةامذس سدا 
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كار يف  كفظًيت م ررل سبئ ا يف    فؼب،بئ  فؼب  رل ككاح ةتارل خبصا دؽبدرسا فا حذاذاا كفؼبا ب ا اا  هب
 ف،و ماالن فىل درفسا فا ذـا فااما اا س أم  هبذا فؼبيتفاح ف،  ذالما كمضا يف درفس و فافذ اا كفافال ء  ر 

  ت  هبذا فا ًبدف  فا رمرل يف  ك  فنب، .
ك ش دةذـا م بدؿ اذ ًبدل فاصب اما مض  ذاا ) براناش( فميتم ب كدةذـا  -فؼبا ب ا  -فؽبدرسا  -فافال ء     
فؽبدرسا فا ًيتدئاا مض ذف  فا ذاا كدةذـا يف  درسا فؼبا ار مض  ذاا )ةدت( ةيتماب اب كدةذـا يف هبذ  فالرفهبا  يف

)ش  ذ ف( كميًبدل مض فؼب ًر )ةذهبف( يف هبذ  فادفس )ةيتماب اب( كة باارماس هبذـا مض  ذاا )ةامس( ةميتم ب. 
ـ م افصذا يف فا ابء داررفسا َُّٗـ/َُٗٗ/ ب اف فاصب  ٕكد  ارف  يف فافذ،فا مض ذف  فا ذاا يف 

يف مـا ف،رة بء فؼبتبدؼ  َُِٖكفامحا . كأر   يت  ايتمرل فؼباص  ة رد ب فاتبدر يف فايتأ  
يف هببماد ؿبذاب  م ب،ن ربت هبدافف ةكؿ مًدرس يف فا يتفؽ. ف  دا فعبذاذش ا ضاما فنذس  ُِٓٗ/اا/ِٖ

 ـ.ُٕٔٗـ كاعبما ُِٕٗا ف  فا يًت سدا ـ ف  دا رئا،بن عبه اا فُِّٗفامذرم يف فؼباص  
 آاثره ومآثره:

 يتؾ فار  ار دمحم صرمق فعبذاذش ةارفن ماماهبا هبذا مي     ا ةك حبا  أتلل سضالن هبض فا ح ا ب      
 فا برىباا كفا فثاا ك ش: 

.فغب ا هبذا مض زفد هبذا فةض   ا  فاا  هبصهبف فعبذاذش )رب اق( فؼباص  مام ا ةـ فايتةا ني ُ
 ـ.ُّٕٗ ػ/ُّٓٔ

 .َُْٗ ػػػ/ُّٗٓ.غيتفئا فيثيت يف  افد  رةح فا يتف فاصبا  هب يت فاا   سني فا هيتم )رب اق( فؼباص  ِ
 ـ.ُُْٗ.فؼب بمب  فؼباسا اا يف فؼباص  )فاا ( فؼباص  ّ
 ـ.ُْٔٗ.فا ف  فؼباسا ش يف فؼباص  ْ
 ُٓٔٗ ػ/ُّٖٓ.ف،صاابؼ يف ضببـ فا ذا  )شهبرفد( فؼباص  ٓ
 ـُٔٔٗق/ُّٖٔ،ض هبمر فامبأش فؼباص  )رب اق( .دمافف  ٔ
 ـ م،   مض ؾبذا فنهح فا ذهش فا يتفأش.ُٗٔٗ.دمحم سًهش فؼباصذش )فاا ( ةعرفد ٕ

  البحوث الفلكية الرتاثية:
 ـ.ُُٔٗفا،دا فاصب اا   ب اف فاصب   ُِ.فيكأبؼ كة افهبًب )ؾبذا فا ةاا فيسالماا(هبرد ُ
 ـ.ُُٔٗةاا فيسالماا( فا رد فيكؿ  فا،دا فاصباصا ميمبط .  ،با كأت فالكفؿ )ؾبذا فا  ِ
 /.ُُٔٗ.ظبت فا مذا )ؾبذا فا ةاا فيسالماا( فا رد فاصبا  فا،دا فاصباصا اذفرّ
 ـ. ُُٔٗ.فؼبلفكؿ فا ه،اا )ؾبذا فا ةاا فيسالماا(فا رد فاصب  هب يت فا،دا فاصباصا  ب اف فيكؿ ْ
 ـ.ُِٔٗيسالماا( فا رد فيكؿ  فا،دا فايتفة ا  ب اف فاصب  .  ،با هبهيت فا هيت)ؾبذا فا ةاا فٓ
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 ـ. ُِٔٗ. ،با فػب،اؼ كفا ،اؼ )ؾبذا فا ةاا فيسالماا( فا رد فاصب   فا،دا فايتفة ا ميمبط ٔ
 ـ. ُّٔٗ.  ،اؼ فا هس ةافساا فال يتل )ؾبذا سبميتفء( سباز ٕ
 ـ. ُْٔٗاصبمض  مض فا،دا فيكىل  ا،بف .فا ف  فؼباسا ا يف فؼباص  )ؾبذا فا ف  فا   ( فا رد فٖ
 ـ. ُٓٔٗ. حب  يف فا  بكمي فا ه،اا )ؾبذا فيأالـ( فا رد فايتفةح  فا،دا فاصبمدا  ب اف فيكؿ ٗ

 ـ.ُٕٔٗ.حب  يف فا  بكمي فا هيتما )ؾبذا فيأالـ( فا رد فا بمييت  فا،دا فاصباصا  لميتفف َُ
 ـُٗٔٗد فا بمييت  فا،دا فاصباصا  لميتفف . دظا  فا  بكمي فا هيتما )ؾبذا فيأالـ( فا رُُ
.  ذاق ك تاما هبذا   با فيزمدا كفي افر ،ةض فيارفً )رب اق( فار  ارل هبلل  ،ني فؼباماع ةرم ق ُِ

 ـ. ُٕٔٗ  يتمض فيكؿ ِْفا رد فايتفةح فنذر 
 .   ِّفأش ؾبذر .فا  امي فا ه،ش فا صهب  فؼب،ها دا،دني فؼببااا فايتكساا ؾبذا فنهح فا ذهش فا يت ُّ
 ـ.ُُٕٗ  لميتفف ّٕ.حب  هبض  ا ار ة ـ فيهبابد كفؼبافس  فيسالماا  )ؾبذا فايتسباا فيسالماا(فا رد ُْ
. اؿ ربرمر ةكفئ  فيميًيت فا هيتما )ؾبذا فعببم ا فؼباص ( فا رد فػببمس  فا،دا فاصباصا  ب اف فيكؿ ُٓ

 ـ.ُِٕٗ
ؿب،ض هبمر فغبهار )ؾبذا فايتسباا فيسالماا( فا رد فاصب    .   ذاق هبذا   با فيااسش مف،يتفن  فاا  ُٔ

 ـَُٕٗ ب اف فاصب  
 مكتبتو ادلوسيقية

-ك-فؼباميحب –هبيتؼ فعبذاذش رضبو ف ة عفو فا مل دؼباسا ا  كخبصا دؼب بـ فا يتفأش فيصا       
ل يف اترىبًب كمضبمادًب. س تر  كأر رفح م  مح ةصاؽبب كفثلف ب  ر ةصمح هبذهبن مض ةهبالمًب كفػبم-فا دلمال 

فا صل مض  اف ب االس ف،بر كف،س فًبـ كف،س فبدل مض ـبلك و فؼباسا ش فا مل. كخبصا فؼب  ما فاضدها فاه 
ة    ب يف دفر . مض ف،ساافان  كفيمييتبا فا يتةاا فا ريبا كفا  اا فادبدرل يميًيت أيتفء فؼب بـ كأر س   او رئاس 

فؼبتيتمني  رمصبن بامالن هبض فؼباسا ا فا يتةاا كفؼب بـ يف ةعرفد كفؼباص  كيف  ادو ربرثت هبدو صب اا فؼباسا اني 
صح  فا ب يتل كؾبال ب ساهب هبدرمب ة رل يذفهبا فا ب يتل ة ن ف،ساافان  فادبدرل كفاه     ض ارمًب 

كفيغب  كفؼب بمب  كفيانميار  ك،هب لفز  دب  م و فؼباسا اا  بف أر كنح ؽبب سًيتست ،ظببء ف،ساافان  كفؼبعدني
كفا دلمال . كفف ة ن فيغب  ملمر هبهيت ب هبذا فاصالشببئا سدا سهصالن  دلمال  كمرفئح هبصهبف فػبااا فؼب ايف 

ق كفاه ،  لفؿ  د ر يف فؼباار  هب  ب ت  د ر أم  مبئه سدا كة صيت.  ب ت فياافء فؼباسا اا يف ُُْٕسدا 
  فيسيتفح ،غداا أريبا م ًارل ك ش )كبض فمي مدب فافيتح ،افني رةاا( كمض ةميًيت فؼباص   م رة هببدل يف  فال

ف،ساافان  فاه نهد ًب م  م و فؼباسا اا كفاه س ذت يف مدبسمب  اترىباا فساافان  يف راء متافا  
فا مب    بم  دميب اذ ا  سالما   بزم كفسااف ا )   ة   فغبش كة     ة  فيكببف( اذحب  هبمر فاف بح
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كفسااف ا   ار فؼباص  )ا،ت   ماص  ش، دفر غلل( ا الماك دفر فؼب ذهني ف،ة رفئاا يف ةعرفد سدا 
كفسااف ا راء س ر زغذاؿ دميب ا، ر فغبذا كفسااف ا راء هبمر فحمل،ض فا، ركف اترم و فؼبالما ُِٓٗ

ا ر فاع  فا ا  كفسااف ا )ااو   زمض( كفسااف ا راء فؼبذ  سات  فيكؿ ا،ذاها ميتفد كفسااف ا فؼبذ  غبزم 
ا لمل هبذش كفسااف ا صدركؽ فا  بئا مث فسااف ا ؿببكاا ةني فا يتفأش كفافذ،اا  كأر مضت م  ما فعبذاذش 

( ِٕ( فسااف ا اذعدبء فا رمي ك )ُٕٔ( فسااف ا اذعدبء فؼبتيتم كفا،ارم )ِْٖ( فسااف ا مدًب )ٖٖرضبو ف )
 . فسااف ا ااغب  فا  اا

 كهبض فا ، اال  فؼبف ادل ا مر فغببما،:
أبؿ فار  ار رضبو ف هبدرمب فا  ات ديس بذ فضبر فةا هباؼ مرميت م ًر فؼباسا ا فا يًت يف فا ب يتل هببـ     

ـ. دفر فغبرم  ةاددب هبض ةغب  فا ف  فاه دك ت يف ؾبذرف  هبرمرل ةصرر ب فاذ دا فؼباسا اا يف صباح ُِٖٗ
فا  ات م و ا اا ربرثدب هبض سيتأا كار  هبا  ةةا هباؼ كمي ا ب و فاه   ك  ُٖٓٗا يًت كيف سدا ةكببء فا ب  ف

ة  رمي ةغب  فا ف  كفؼباسا ا كفاعدبء فا يًت ،بيت ماسا اا ارمرل كفاه  د،   مح ركح فا تيت كيف سابؽ 
اا با هبض شةرفء رةمو ةتا  فغبرم  فاع  فؼب   ا ة ادب هبذا ذ يت صا  هبمرل فغببما، كفهب كفر دمحم هبمر ف

 كف فؼبايتا فاكم ر   أم  فاصهب ني هببمبن هبدرمب د ، فؼباسا بر فا ًل فضبر ميفاق ةةا هباؼ كأبؿ ، ةر ةف 
دمحم هبمر فاا با أر ذ يت أم  ف   بؼ فا ، اال  فا رمرل فاه  تذدب هبذاًب مض فار  ار فايتف   دمحم صرمق 

  ا ر ة ران فايتا  ؾبهاهبا مض ةغب  هبمر  فغببما، كفاه كرثًب هبض فعبذاذش فاكم  بف م ا، يف مرمدا فؼباص
 كفار . 
كأر  ك يتان  بدثا ركف ب فيس بذ هبمر فايتضبض سازم  ا  أبؿ ةف فار  ار دمحم صرمق فعبذاذش أرـ       

يتائسا  ، اال  اندرل اذفدبف هبمر  فغببما، شىل معسبيت فؼباسا ا فا يتةاا فاكم هب ر ةمعرفد يف فا، ادب  ة
فيس بذ ز يت  ماس  كم اؿ ةس ااح ةف فنح صا  هبمر  فغببما، فاكم ظًيت يف فا يتف فا بسح هب يت كة و مض 

 فيصاف  فؼبعثيتل فاه    هر هبذا فا باا ك  الهبا ديافبظ .
 الدكتور اجلليلي وعلم ادلوسيقى:

بف كم بهبيت  ةافساا فا لؼ فؼباسا ا حب،ا مفًـا فار  ار فعبذاذش مض فا فبهبال  يف ة بساس في ،   
كفاعدبء كدب  ضا فاذحض كحب،ا فيذف فؼباسا اا فاه  ،  م  فؼباسا ا ةم ةف  ك  فا فبهبال  اا،ت دارراا 
فااف رل ا   ش ،بف سبا  ثيت دؼباسا ا كفا فبهب  م ًب ىب ذ  مض ش ،بف شىل اخيت كفعبذاذش مدك بفاا و  بف 

ذس كفار  دؼبافس  كفيهبابد كفؼبدبسمب  فارمداا يف أيتفءل فا يتاف فا يتمي متعش شىل فيغببف فاه  ب ت   يتة يف ؾب
كفا  ا  هبذا صارل فؼباميحب  كفا دلمال  فاه  ب ت   يتة يف فؼبد مب  فادماما كأر اتةح فعبذاذش فؼبال هبصهبف 



 مـوصليـات
 (4244 حزيرانهـ/ 3665 ذو القعدة) 66العدد : 

 (33) 
 

ثاا فاه ةغذا  فال و فاه  بف م اهًب  ا  صبح يف م  م و فا شء فا صل مض ف،مييتبا فا ، اال  فا ف
 نهد ًب م  ما فافدها . 

 مكانتو العلمية:
 بف فار  ار فعبذاذش م ه ح دب د و فا ذهاا فا ملل ةني فا ذهبء كفامب صني كفؼبعرخني ؼباساهب و فؼباناهباا س ر    

 كهبضافن يف صب اا ش ابء فا ف  فا يًت فاه فس،تُٖٓٔفخ ل هبضافن يف فرببد فؼبعافني كفا  با فا يتفأاني سدا 
ـ شىل  ب اف ُّٕٗـ كف  دا رئا،بن عبه اا فا ف  فا يًت يف مرمدا فؼباص  مض ةمذاؿ ُٕٓٗيف  ذا هببـ 

ـ  هب كف  دا هبرل ميتف  هبضافن يف عبدا فا ح ا  ،خ ابر فيصاف  فؼبيت ذا اذ يتاف فا يتمي ُٕٕٗفاصب  
فا فثاا كفيدةاا كفؼباسا اا دفخ  كاالخ مبرف  فا  امرما كفاتا اا كميبرؾ يف فا رمر مض فؼبعسبيتف  كفادركف  

 ُٖٕٗكفادركل فيكىل اذفاا ذار فا يًت ةمعرفد هببـ  ُِٔٗفا ايت كخبراو مدًب معسبيت ةعرفد فا درم هببـ 
 . َُٖٗكفادركل فاصب اا اذفاا ذار فا يًت هببـ  ُٖٕٗكمعسبيت فؼباسا ا فارك، فاصب  يف ةعرفد 

 مكتبتو العلمية :
مل دؼبابا ا كفخ ابر   ا فا ذ  كفؼب يتسا كفأ دبء فا  ا فا ريبا مدًب كفغبرمصا  سًا  بف اذ ذاذش كاح         

ميرمر ا يتفء   ا فا برم  كفيدا كفافض شنبسا شىل دكفكمض فا  يت كماساهبب  فا ذ   كقبر  هبهح يف دفر  فا صل 
ادماا فافذ اا مدًب كفا برىباا مض فؼبتبدر كفؼبيتفاح كةمًب  فا  ا فا فثاا كفا ذهاا  بؼباساهبب  فا يتةاا كفي

 كفيدةاا .  
كيف فااأت ذف و  ب ت م  م و  ض    مبن مض فافال ء كفا اهابء كفايت ناب  كفؽبدرسا كفافذ،فا كمير        

فا ذـا ف،خيتل كأر  ربع خبل  ني فيكىل ؼب  ما فؼباص  فؼبيت لما فا بما كفاصب اا ؼب  ما فيكأبؼ فا بما دؼباص  . 
ـباابا كفاه  ربع تب ْٓب فااـا سبصالف ميدتا و فا ذهاا يف م،   رةسو فؼباص . فنبسا شىل فؼبدااب  فاػ كنب

 ؼب  ما فيكأبؼ فا بما ةمضبن كأر ةميبر شااًب فيس بذ مرميت فيكأبؼ يف ـباابب  م  ما فيكأبؼ
 الدكتور اجلليلي وعلم الفلك:

ة ذ  فافذ  س ر  بف هبذهبن مض ةهبالما يف كبددب فا يًت  كأر   يت هبيتؼ فار  ار فعبذاذش د  هبمو فا مل      
فا رمر مض فامحا  يف  كف فنبؿ دا رمر مض فنال  فا يتفأاا كفا يتةاا كم ر فااأت ذف أاها داعا يف  ابل 

  في ،بف ك ذهب زفد ف  هبمو ةو  بف دااالن هبذا  اار  ك  رمو يف مضهبر فغبضبرل في ،ب اا  كأاهب ف   
في ،بف  ك  فغب ا ا فػببصا دااأت كةرة وببكؿ رصر  كأابسو ك ،بةو ةرأا  كايتفء ؿببك، و  ذ  فة  برف  
ة،ااا م  هرل فهب هر  ةسبااا سبذاا ك اار  مض ة ر س    ت فا،بهبب  فا ه،اا كفؼبلفكؿ ةك،ن  مدًب 

  ذا  ابء   ا ا أابس فالمض كربرمر فؼببئاا كفايتمذاا كدبيتكر فالمض ة  ج في ،بف فا،بهبب  فؼبا ب ا اا ك 
 فااأت   كف فالمض فاكم وب ب  شىل فغبيت ا كفؼب بف  سإذف س ران فغبيت ا س ران أابس فالمض؟
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  هب ةف ربرمر فااأت ذف و ةك فا اأات  ا هبذا ة افع مدًب: 
ه  ك تا فااأت فاد امش كفااأت فا ه،ش فاظب يتم فحملذش )فؼبلك،(كفااأت فا ه،ش فااساش كأر ص     

فار  ار فعبذاذش ةرةح ملفكؿ فثدني يف ابمح فاد هب اا يف فا،يتادب ا فيكىل يف سدبء فعببمح  كفاصب اا فا بئها هبذا 
ساحو ؼب يتسا كأت صالل فا تيت كفاصباصا ةمبـ ةدبء ؿببسظا  ادال كفايتفة ا ملكاا هبهادما ةمبـ ابمح فاد  ما س 

سب ب  ةعرفد كأر ة رل ةمب ا ةعرفد  تهاهبن ؼبلكاا هبذا خ  ك بف م هك ةف مته  ملكاا ندها يف ش رل 
( ةمب ملكاا سبميتفء فاه   اد شىل فا تيت فا مبسش س درمب ف   فت  ب ت حبباا ُٕٕٗ)سدا ّّهبيتض ةعرفد 

سا ا أر   هت شىل هبرل أاح س بـ ةررفس ًب كشهببدل  يت امًب. كأيتفءل مب   ا ساًب ك  يت م باا هبدًب يف ؾبذا 
رىباا فا يتفأاا.  كا  سب   يف    رمل ملفكؿ ةخيتل .س ر ةرس  فامب   فافيت ،ش) اامس ساميت فا ب

اب ا (رسباا او م، او ساًب هبض    رمل فسايت،ا م يتكض يف ة ر فؼب ب   فيكرةاا س قبل او ذا  مث    
فن انؿ رمل ملفكؿ فعببمح فيمام كم، ر هب ما ةض انسح يف فا لكفف كباا أبا سيتفم يف فس ب ماؿ كةخل 

فامب   فافيت ،ش فار  ارف  دب،بهبرل كشرميبدف و كمض اًا ةخيتل بذا مدو سفل فؼبعيتا دا يتفؽ سبة بن فيس بذ 
فار  ار هبمر فؽببدم فا بزم ةف م تر فؼبعيتا اعيتض  تحاح ك  عا  فا،بهبا فؼببئاا فؼبدتاةا  دبؾ مض زمض 

 ة ار  ش، ة و فهب كر ام ر فؼب،بسا 
 اقرتاح علمي : 

  رـ فار  ار فعبذاذش مض غل و ك يتصا دأ فح ا ا ار فؼبافس  كفؼبدبس  فيسالماا كاانح  ر مض       
ف،خ السب  فاه    يتر تك  فؼبدبسمب  ؼبب  بف  صل مض فاف ًبء أر صيت اف جبافز صابـ ة   فيسابر فيسالماا 

 الؿ رمضبف يف ة ر ب كؼبب  ب ت فيأابر فنبكرل ة ضًب ام ن. كفاه    برؾ يف فاذاذا هبادًب شذ ثمت رؤما 
فا يتةاا كفيأابر فيسالماا    مض  يت اب كد ، بف كةسعب ، بف ذببكر ة ضًب ة ن كفغبباا  ك       مدا ا 

دراا مض خااط فاااؿ. كؼبب  ب ت م ا فؼب يتما  ش ميت ل فيسالـ  َٗكف رل سب ر هبذا مب م برا مض 
مض  ك  فؼبدا ا فأ ح فار  ار س ح م  ا يف م ا فؼب يتما م،ها )م  ا  ك ب ت ة ني فااأت كفأفا يف فؼبيت ل

فا  امي فيسالمش(هبذا ةف ميتةسو ة ر هبذهبء فافذ  فؼب،ذهني كم اىل فؼب  ا فؼبك ار مض فاداع فام،ا  كم  ا  
كرأا ا   ميًيت كرأا كف رل رب ام هبذا ة ـ فا ًيت فا هيتم  ُِمض اا ا مض فاارؽ فا،ها  مصمت هبذاًب 

فا ه،ش هبذا ةف م،ها دا  امي فيسالمش   هب مامح هبذا اا  و رس  فا  ما فؼب يتسا ا  اف هبالما سبرأا ك 
ؽبكف فا  امي ةمب م،ذها ة ر اساب كفؼبالما كفاتني كفاابدف كيف ةذرفف فا يتؽ فيأتا سإف فار  ار فعبذاذش فأ ح 

  ة ارل ارفن هبض فيأابر فا يتةاا كسيتؽ فااأت ةادً  ،ف مدظهاف ي ف،ً    ايببن خبصبن دبدا  ً  دهب مبر ةأابر 
 مل كتكف م ر فار  ار هبذهب مض ةهبالـ فافذ  يف فا يتفؽ كفاابض فا يًت  أر درسو كسب ض ساو بامالن  كهبه  
حب ذو  صلفن  ساهب فعبرفكؿ فافذ اا فػببصا دبرمدا فؼباص  كهبض مافهبار مييتكؽ فا هس كغيتكتب  فنبسا شىل 
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ف  فػبهس دبافهبار ب فارأا ا كفايتد هبذا فا  ب  يف فمار فػب،اؼ كفا ،اؼ كة افهبًب هبذا ةكأب  فاتذا 
ةسس هبذهاا كمض فافافئر فافذ اا فاه مب ةف ميتدد ب ةمبـ ابا،او يف ؾبذ،و  كماذا مدً  ة ابانن  ، اذًب 

ا مش،اا سدٓٔسدا أهيتما داضم   ،بكم  ٕٔ( ك   ْْكخ  باؿ  ّّمصالن )   ح ةعرفد هبذا خ  هبيتض 
مامبن كفثده هب يتل سبهبا كةرةح كفرة ني  ِٗكمـا كف ر كشبب  سبهبب  . كةمضبن فا ًيت فا هيتم ف،أ ف  م،بكم 

  َّ اذا م فن يف فا،بهبا ةم َُِّْٕدأا ا ك كا  سيتهبا فيرض يف فا،بهبا فااف رل  اؿ فا هس  ،بكم 
  اذا م فن يف فاصب اا   يتممبن .

 رللسو:
س هبرمرل خبصا هنضت ك  فذت  ذفهبا م داف فا ذهبء كسان زف يت مض درس فارفرسني  ب ت يف فؼباص  ؾبذ

–كة ات مرفرس فؼباص   فاا  لل ةكف يتل فالمض   بف ؾبذس شظببهبا  ة  فعبذاذش كفار فار  ار دمحم صرمق 
كس ر  كفاكم  بف م دد شااو لبما مض فا ذهبء كمدً  فغبب  فضبر فاركفدم كرميار كصالح فارمض -ف،سماهبش

 فارمض مض اؿ فػبااا كغل   .
ةمب فار  ار دمحم صرمق س بف م،  م  ةصرأبء  كفؼب  مني م ذهو س بف فنذس مف ا بن مامابن مض كأت     

فؼب،بء بافؿ ف،سماع كمـا فعبه ا صمب بن  بف مرميت فنذس ةذمبأا كةدا كوباذو شىل  ركل ةدةاا  ك يتان دب ذس 
ةاا كساايتل فا يتا فا يتمبء ك    ض في بدم  يف ؾبذ،و    تيت هبذا فيةافا كفاص بسا فيدا ة ـ هبل فاذعا فا يت 

كشمبب  بف اذا،و م ه ح ة ر في بدم  ف،ا هبهباا كفا فثاا كفا برىباا كفارمداا كفافذ اا كة ن فاد ب  فاذاافا 
ددء كفاااًبء كة   فاف يت كفافض  كفؼب لكسب  كةغب اًب كم بمب ب كتكف  بف ؾبذ،و هببميتفن ميتاتد  فا ذهبء كفي

 كفافض كأيتفء فؼب بمب  فا يتفأاا فيصذاا مض ميت ل مرمدا فؼباص .
دينبسا شىل مض  بف م تر  مض خبر  فا ايت م، فًهبن هبض سعفؿ ةك اافا ةك  بدثا كفأ اا اترىباا           

 ةك س ابن كرفء فؼب يتسا. 
 قالوا يل عن صديقي اجلليلي: 

ض  بف صرم بن مض كرفء ؾبذ،و مدً  فار  ار فضبر أبس  صب ا  دت يف ز ر و دؼب،  فا كمب ةف أبؿ ، م     
حمل   ر أبؿ ، دمحم صرمق فعبذاذش مب  ا فعبار يف فؼباص  ةرمر ةف ةظبح ي  م ااع هبض فيخمبر  هب  يتل .  

 ضبو ف.  بف غبما مض فا  ا ك  سبن ش، سم ا دأبئق هبذا سعفاو  ر سبرؽ فغبابل ر 
كشف فا صل مض فؼب يتةني أبااف هبدو فا شء فا صل كاضاق فنبؿ ةأاؿ هبدو ة و  بف يف ةات فا ه ت ساو       

ةصباا فؼبدمت شىل اب ا فم رفد  ف،ا هبهبش  يف ؾبذ،و دبصبةا  ذاا ااالا فا ذ  كفاررفسب  س  ت ساو 
 سضبئ  فاف و كفيمصبر كفاكما فؼب،  اها . 
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ظ   ك  فؼبص  فايتسا ا هبض فاضهل ميًهبن سارفن ديخالؽ كفادم  فايتساح س ر  بف ماأ و كخابرف و     يف    
م افز ا يف خذ و كفخالأو ف،ا هبهباا درهببن يف زبيت  فيسض  مض فافبن  كفي ،ض مض فغب،ض  ب ت ةيتفهب و يف 

كء فؼب تاسا؟ ميتس  خاما ةيتؤما  بمذا فغبابل م، دماا مض فغبابل كسذ،ف ًب ةيتفهبا فااس  فؼب افزف  بف وببكر تر
س  يتؼ ة و وببكرؾ هبذا أرر م يتس   كفا ًبدؾ كخببصا يف هبذـا فافذ  كفؼباسا ا ك يتف  فؼباص . يب ذ  ذف يتل 
ك  هنب هبرسا فؼبتار فافا اغيتفيف   ؾ ما ب ا اا ؾبذ،و ، يب  ي   ،  ذهس ساو نبامبن ارمدب ك، ةثيت اك يت 

ةخذت ةصرأبئو ك، زبذا مض   ًا فا هاخ ك   و فا مبا  ب ت او مافأ  ايتم ا  ساء   مبدؿ ة بدمصو مح
مـا أبمت م  ما فيكأبؼ فا بما يف فؼباص  يف ةكفئ  فا،م ادب  شذ  بف صبًيتل مض فا ـا ميتكف شا بء مب  بف 

دبأر ميشء  هب ساذا مدً  ةف م رـ فعبلء فيكؿ مض     هبض  يتفثًب فؼبدااط س بؿ ساهب أبؿ ، م،يت فؼبعرخ فا
م،يت  ةف ميتل  افسيت فعبًاد فا ذهاا فؼبدذتا مض أم  فيسب كل كف  مبت  ة ع  هبذا درفسا فا ف  كفا    
هبض  داز  كااف يت   ذا  يف   ا فا ف  كفؼبداابب  ةااو خبص يف فا بؼبني فا يًت كفيسالمش هبهامبن كيف 

ًر كفؼبلمر مض فا    كفا هحات .  كف مض اًا  كف فامذر ختاصبن مب زفات يف  باا شىل فؼبلمر مض فعب
كمض اًا ةخيتل سإف ة   م، ذلمب  هناض فيم  ش ابء  يتفثًب يف فا ف   ا  من فيما كأذمًب ك، ة ر 

 م، ااح ةف ماسيت ااما صح ًب فادف،اا كفاف ًاا كفايتك اا أم  ةف م    ةف  مضًب أمذًب. 
 مفارقات خاصة:

 ق خبمسة أايم سقط سقف غرفة اجمللس. بعد وفاة الدكتور دمحم صدي -4
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 ابألرض. 
 قبل رحيلو بعشرة أايم أىداين تسجيالت للتنزيالت ادلوصلية .  -1
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ادلصادر رلموعة الصحف اليت كتبت عنو وكذلك األستاذ مدير األوقاف سامل عبد الرزاق  -8

الشماع واألستاذ يوسف ذنون والدكتور أمحد قاسم اجلمعة واألستاذ سهيل قاشا واألستاذ عبد 
واألستاذ عبد الرزاق الشماع من  الوىاب الشيخلي. وكنت أان واألستاذ عبد اجلبار دمحم جرجيس

 رواد رللسو يومي االثنني واخلميس. 
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ـ(   ا   بف َُٓٗ ػ/ْٖٗدا )ةرة  فا،اايتل فاف ذاا هبذا فؼباص  مض  أم    بـ فا،الا ا س       

أافـ فارمض  يتةاأب  فكؿ مض  اىل     فؼباص  كذا  يف هبًر فا،ذابف فا،ذ اأش ةيت ابركؽ ةض مذ  ب  
ـ(  ك ب ت  ك  فؼبرل مض ةص ا مرد فا برم  فيسالمش فاه  ب ت مذا ا َُُْ-َُْٗ ػ/ْٖٗ-ْٕٖ)

مض اًا  كفػبالسا فا مبساا  ك  بـ فاركمال   داتيتفهبب  فا،ابساا فيسيتما ةني فا،البني فا،الا ا ة ف،ً 
مض اًا ةخيتل  كأر ظًيت  أال ارمرل يف فؼبدا ا ةثيت  هبذا فااااد فاف ذش اذ،الا ا يف ةالد فا بـ 

ـ( كةس،اف شمبرف  هبرل مدًب شمبرل فايت ب َُٔٗ ػ/َْٗم هصذا داتذاماني فؼب افارمض يف ةالد فا بـ مدك سدا )
ـ(  كشمبرل بيتفةذس سدا َُٖٗ ػ/ِْٗ فبذ ا ةات فؼب رس )ـ( مثَُٕٗ ػ/ُْٗكة اب اا )

ـ(  كدخذت يف صيتفهبب  م، هيتل مح فا،الا ا ة ف،ً  مض فا  شهنبء كااد   يف مدببق َُُٗ ػ/َِٓ)
ـ( مض فؼبعرخني فاكم زكدان ة بئها دظببء   بـ فاركاا ُِِّق/َّٔةالد فا بـ  كم ر فؼبعرخ فةض فيثل) 
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ك ،ا  ،ذ،ذًب فالم  ك بف هبرد   هب يتل   بـ شة رفءفن مض أافـ فارمض س ار  يتةاأب فا، ذاأاا يف فؼباص   
-ُُِٔ ػ/ُِٓ-َِٓـ( كة  ًبءفن ةػ م، اد فةض اأ،د يت فاربس ش )َُُُ-َُٓٗ ػ/ْٓٗ-ْٖٗ)

ـ(     فؼبرمدا  ك ا ةرفما غب   فيسيتل فال  اا يف ُُِٕ ػ/ُِٓ( ك ا، هبهبد فارمض ز  ش سدا )ُُِٕ
 فؼباص .

ـ( دؼباص   ب ت ف ر فيسمبا َُٓٗ-َٗٗ ػ/ْٖٗ-َّٖيب ض فا اؿ فف ن   ف،مبرل فا  اذاا )       
يف ساايتل فا،الا ا هبذا فؼباص    ا   اذح فا،الا ا اإلس االء هبذاًب يف فكفخيت فادت  فيكؿ مض )فا يتف 

مبرل فا  اذاا  كةرخاؿ فػببمس فؽب يتم/فا يتف فغببدم هب يت فؼباالدم(  س بماف ة رل ؿببك،  اذ ضبء هبذا في
ـ ( كفا ضبء هبذا  فاذ فاركاا فامامًاا سبرع ف،مل أيتم، ةض ةررفف َُٓٓ ػ/   ْْٕفا،الا ا ةعرفد سدا )

 فىل   رمي فاا،ء اذ،ذابف فا،ذ اأش بعيتام  ااضهض ة بء   حب   اذهاص .
اص  رب   مض أم  ـ( هنبما     فيمبرل فا  اذاا دؼباص  كفصمحت فؼبَُٓٗ ػ/ْٖٗك  ر سدا )   

فا،ذابف فا،ذ اأش  س بف ف،مل أافـ فاركاا فةا س ار  يتةاأب فكؿ ةميتفء فا،الا ا فاكمض  اااف     فؼباص    
ـ( كةهبذض فػباما او  يف فااأت فاكم  بف ساو فا،الا ا يبيتكف َُٓٗ ػ/ْٖٗكذا  ة ر فس االئو هبذاًب سدا )

فا،ذاا  ك  م ض   بـ فؼباص  دبد ل هبض  ك  ف، رف  فاه  ةف ل مض فا هلؽ كف،   بؽ ة،ما فادلفع هبذا
 ذب بح دكاا فا،الا ا  س رخذاف يف  كف فاتيتفع .

ك بف ف،مل  يتةاأب بيتسب يف فاتيتفع فا بئ  ةني فا،ذابف ةيت ابركؽ ك فا،ذابف دمحم  كظ  معمرفن اذ،ذابف      
ـ(  ككفص  فيمل  يتةاأب م،ب ر و اػ َُٖٗ ػ/ِْٗةيت ابركؽ ة ر فف ف  تيت فا،ذابف دمحم هبذا ف،خل سدا )

ةيت ابركؽ  سذهب ةذأ ف،خل هبتابف فؼبذ  مادكد ةض فظببهبا  ةض  أال ،ذرةا بف   هبًر فىل ف،مل  يتةاأب 
 طببد  ك  فغبيت ا  س،بر ة ،ب يت  كسب ض مض ف،س االء هبذا م ظ  فذرةا بف  سذهب كص  فىل مرمدا 

ةا بف ةادًب كةني فرماا مامبف  ةادًب كةني  ربمل ثالثا ف ـ ( ميتض تب  يتةاأب  خيام)ك ش مرمدا م ًارل دذر 
ك بف ميتفس و يف  ك  فغبهذا ةصمًك صمبك  ةض طببر ا ني  كفيمل سد يتاو  س كصا  يتةاأب دف  عكؿ ةالد  فىل 

ـ( كدسض يف  َُُُػ/ ْٓٗسد يتاو   كفميت ف، يتفؾ ةابهب و  مث   مذم  فف  ايف  يتةاأب يف ذم فا  رل مض سدا)
 خيام.
ة ر ب سبر سيد يتاو كم و فا ،ب يت فىل فؼباص  س ،ذهًب  كفأبـ تب ثالثا ف ـ  كيف  ك  ف،ثدبء  بف ف ب،      

فؼباص  أر   ماف فىل ماسا فا  هب  ك ا حبتض  افب ا ش مل كمداا هبض  يتةاأب  ساص  فىل فؼباص  كؼبب ظبح 
 اف يف خرم و  كايتل ةادًهب  افر كخالؼ ف  ًا ة ،ذ  ماسا فا  هب  ةو سد يتاو ظض ف و ابء فااو اا

فؼباص   كهبدرمب ظبح  ا يتم، دبعبدرل ماسا فا  هب   تض  افب فذبو كبا  تامني كةس اىل هبذاًب  هبدر ب 
سبر ماسا فىل فعبلميتل فافيتف اا  كغرر كهبدرمب كص  ماسا غرر هب، يت  ةو كف ضهاف فىل ا يتم،  كهببد 
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 هب  فىل فؼباص   كغبق ةو  ةو ا يتم، كنيتا  تبرف بامال هبذا فؼبرمدا  سبس  بف ماسا ماسا فا  
فا  هب  ديمل س هبف ةض فر ق فاكم  بف يف د ر ة يت  س هباب   تض  افب كهب يتل ف،ؼ دمدبر  س،بر 

سً      كخيت  ماسا ،س  مبؿ س هبف يف أيتما  ،ها  ىيتفاس هبف فىل ا يتم، سيت   ف،خل هبض فؼباص 
هبذاو هبرل فميدبص س  ذا   سبهنـل فصحبا ماسا  كراح س هبف فىل  تض  افب  سبس ع  ا يتم، م    

ـ(  كة ،ض فا،لل ساًب  كةس اىل َُُُ ػ/ْٓٗماسا  ك ااو فىل فؼباص  ك تيت ب  مث  ،ذهًب صذحبن سدا )
 هبذا فػببةار.

فارل يف ةالد فا بـ  كساايت   هبذا ك تذت يف هبًر ا يتم، ة ن فؼبدبكميب  مح فا ال فاتذاماا فؼب ا    
ةالفء كفس ا مض فامالد ة،ما ف  عبؿ فا،الا ا داتيتفهبب  ساهب ةادً   كأر كنح فةض ف،ثل  كف ف،ميت 

ؼبب ةس ابؿ فافيت ج خكؽب  ف   بىل  دبب مذ ا  مض ةالد ف،سالـ   كف فق ؽب  فمي عبؿ هب،ب يت ف،سالـ  ة ااو:"
  كأر ف فق     فيتأت  اد ك دؼب،ذهني فعرفء  كفخ ذفت ف، افء  كسبلؽ فيمافؿ" كمذا و  ة  بؿ ة ضً  ة ضبن 

مض ا يتم، م ني فارمض س هبف هبذا فا ااو كبا  يتفف ة،ما  تبر فافيت ج ؽبب  ة ر م     ب هًب دمحم 
ـ(  هبدر ب  ااو    مض س هبف كا يتم، ؼبالأبل فافيت ج هبدر هنيت فامذا   َُُّ ػ/ْٕٗف،صمًب  سدا)

ب ت فامرفما فهنلفـ هب، يت فافيت ج  ا ض ساهب ة ر هببد  فا ،ب يت فيسالماا فىل فافيت ج ك لم ً   كفس اااف س 
هبذا غدبئ   صلل مض فافيت ج  ك ب ت فغبتا ف، رب مض  ك  فاعدبئ  عبهبهبا س هبف  ا ض دؼب بة  رةل 

فن يف م يت ا  يتفف  ك ،ذ  ةصحبا ا يتم، فف م اماف ،خك ف ر سيتسبف فافيت ج ك ا ةيتدكم  فاكم فخك ةسل 
ا يتم،  يتفف  كةس دذ  هبذاًب  مث هببد فىل فايت ب سحتيت ب  مرل طب،ا هب يت مامب  كة ر ب فىل فؼباص   

  .( ةسلفن مض فؼب،ذهنئَُكم و ف،سل فاتذا   سفبدف  ةػده،ا كثالثني دمدبر  كس  ةسيت )
-ْٗٗم  فا،ذابف دمحم ةض مذ  ب  )ـ(   يتنت فؼباص  فىل  تبر مض أَُُْ ػ/ْٖٗكيف سدا )        
ـ(  ا  سبر ةدف،و فىل مرمدا فؼباص   سذهب ظبح ا يتم، ةكا  ارد سار مرمدا ُُُٖ-َُُٓ ػ/ُِٓ

فؼباص   سذهب كص  فا،ذابف دمحم فىل فؼبرمدا نيتا هبذاًب فغبتبر كفرس  فىل ا يتم، كبذا مدو فف م،ذ  
مح  سيتسن ا يتم،   هبدر ب ةرة فا  بؿ ةني فاايتسني ك بف فؼباص  كفعبلميتل فااو  كفف   اف فػباما او يف فعباف

ميرمرف ارفن  ا ض ا يتم،  بف م،  رفن اذ  بؿ ة،ما فيايتفءف  فاه شزبك ب يف مافاًا فغبتبر مث فا  بؿ  
حبا  ، ماار   ت يف فؼبعف  ك بف في ب، م،ب ركف ا يتم، يف أ باو نر فا،ذابف دمحم فذ أب   ف   فامذر 

   مدً  خذ بن  صلفن حملم ً  عب يتم،  ك ،ض سل و ساً   كدفـ فا  بؿ هبرل فميًيت  كا ض فمير أ بؿ  كأ
-َُْٗ ػ/ْٖٗ-ِْٕ اارف   تذت فثدبء  كف فغبتبر ك ش كسبل فا،ذابف ةيت ابركؽ ةض مذ  ب  )

 ـ( هبدر ب ة ضيت ا يتم، ف   فامذر كةس  بر   يف ماناع شهنبء فا  بؿ  كمت سذا  فؼبرمدا  كأبااف اوَُُٓ
شس   مب  يتا  صحاحبن ككبض م    س س  بر ةميتفء   سإ  ًا ف،ميت فىل  ،ذا  فؼبرمدا فىل فا،ذابف دمحم  كة ش 
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ا يتم،  ب هب هبذا فؼبرمدا. كة ش ا يتم، يف صيتفع دفئ  مح ف،بيتفؼ كخببصا يف سد بر كة ن مرف 
هبهبؿ فاه ةار ا يتم، عببك، ـ( يف ميًيت ؿبيـت  ةأاح فا،ذابف دمحم فؼباص  فئَُُ ػ/ََٓفىل سدا) فعبلميتل

س بكك فاكم  بف يف  ك  فا،دا يف ةالد سبرس  سذهب سب ض فا،ذابف دمحم مض فا،ذادا فرس  مادكد ةض 
فا ا   ني فؼب يتكؼ ة يتؼ فارمض   فىل ابك، ك تيت  مرل شبب اا فميًيت ف  ًا ف،ميت ةو فىل فؼب،ل فىل فا،ذابف 

كسبر ابك، اذ،اايتل هبذا   كد ر ة يت كفعبلميتل  ذًب عببك، دمحم كدخ  يف خرم و  هبدر ب فأا و فؼباص 
فؼباص   كأر  رثت م يت ا يف ف رل أيتل فرة  ك رهبا د ذمب  ةني ابك، ك ا يتم، ف  ًت ،سيت ابك، يف 
فؼب يت ا  مث س ض يف ايا كابك، ؿببصيتف اذهاص   سبخيت  ا يتم، يف ة ن ف، ـ ك ا ما ب كهبهيت  س اف 

  هبذا فؼبرمدا.  سدا  كفس اىل ابك،
 مصادر ادلقالة: 

فةض ف،ثل  ةةا فغب،ض هبذش ةض ةً فا يـت دمحم ةض دمحم  فا بم  يف فا برم   رب اق: هبهيت هبمر فا،الـ  رميتم  ةلك :  .1
 .ُٕٗٗدفر فا  با فا يًت  

 ب يتل: دفر فا  ا فةض ف،ثل: فا برم  فامب يت يف فاركاا ف،اتة اا دؼباص   رب اق: هبمر فا بدر فضبر بذاهب   )فا .2
 (.ُّٔٗفغبرمصا  ةعرفد: م  ما فؼبصك 

 .ُٖٔٗاترم  فايت بكم فنًاؿ    يتما: فامل فةاان  ةعرفد: مام ا ميفاق   .3
 .َُٖٗ ػ   ةعرفد  ابم ا ةعرفد ُِٓ-ْٖٗفعبهاذش  رميار هبمر ف  فمبرل فؼباص  يف فا تيت فا،ذ اأش  .4
 .ََِِـ(  هبهبف: ابم ا مع ا ْٔٓ-َْٗـ/ ُُُٓ-َُٕٗماا)فايتكمضش  ؿبهاد دمحم سبٌف  فمبرل فايت ب فاتذا .5
فةض فا رمي   هبؿ فارمض فً فا بس  هبهيت ةض فضبر ةض  ما ف: زةرل فغبذا يف اترم   ذا  كنح فغبافميش: خذا   .6

 مدتار  ةلك : دفر فا  ا فا ذهاا.
 https://ar.wikipedia.org/wiki    فاتارل   الن هبض ماأح كم امار  ف،ا  ك  فايتفة : .7
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فف فؼب بةح ا  ا فا فا  كفا،ل ا ذهبء فغبضبرل ف،سالماا   هبر فف فام ن مض فا ذهبء كمدً  هبذهبء     

دايتغ  فبب   يتناف فااو مض س رفف فامتيت فك مض شهببأب   فؼباص    مرخيتكف اًرفن يف مافصذا فا ابء فؼب يتيف 
ا،رما  ة  فف ة ضً  ميًيت و ك  ببو يف فا ررمس كفا  اا  مال و هبض م بصيتمو  كمض  ع،ء فا ذهبء هبذا 

ـ( فاكم ةنيت يف فخيت ُُُْ ػ/ّٔٓسما  فؼبصبؿ ، فغبتيت فةا مدتار مظفيت ةض فا بس  فا ًيتزكرم ) 
( كوبضيت ؾببا،و بالا ؾببا،و فا ذهاا ك بف وبر  د بدم  فايتساؿ دمحم) اب و ف، ف و فس هيت ة  ر 

ـ( فم أم  كسب و ُُّٗ ػ/ّْٓفغبرم  فاكمض  ب اف مخككف مدو كميتككف هبدو   هب أبـ ةيت ذا فىل ةعرفد سدا)
ـ( كركل هبدو فةض ُُٔٔ ػ/ِٔٓة،د ني  ك ترر ساًب ايتكفما فغبرم  فا يتم  س،هح مدو فا،ه ب ) 

كغل  كظ   كا   ر كسب و  كفمضب فةا فا مبس فضبر ةض هبمر فؼبذ  فؼباصذش فاضيتميت فاكم كار فؼب، ايف 
 ـ( ك بف ف ر فا يتفء دؼبررسا فادارما يف فؼباص .َُُٖ ػ/ٕٔٓسدا)
 كا  ةصاا فحملر  فةا بب يت فضبر ةض هبمر ف      

ـ( ةفبًف يف فخيت هبهيت  َُِْ ػ/َُٔفاااسش فؼباصذش) 
م رر هبذا فادًاض   ف، ف و فس هيت ةيتكفما كفصمح م  رف ، 

 فغبرم  فا يتم   ك  ملؿ م يتة هبذاو هبذ  فغبرم   ر كسب و.
ـ( َُِٗ ػ/َٔٔ هب فصاا ؾبر فارمض ةض ف،ثل)       

ةفبًف    مرمو كراذاو هبض فغبيت ا حبا  صبر وبه  يف ؿبفا 
كمد و ميتنو مض فا  بةا  سذـل دفر  يف فؼباص  صبةيتف هبذا 

خك م  ر ؾبذ،و يف ةا و فاكم فصمح ساهب ة ر ردبب ؿبد و كف
م يتؼ ةيتدط درا درف  يف فؼباص   ك    فةض فا فاش هبض 
ةخاو هبل فارمض ةض ف،ثل أااو :"ف و ؼبب ةأ ر ؾبر فارمض ةض 
ف،ثل ابء را  معيًت ؼب بعب و كمرفكف و  ر م فا فبب  ا 
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ةر ض صد و"   كأر ظًيت  شبيتل هبالاو ك، ت راال  كصبر  ساو كف و ، مخك فايتف ف، ة ر ميفبئو كفخك م بعبو
م ه ض مض مرنبب كةمييتؼ هبذا فا فبء مض  كف فؼبيتض  س بؿ ،: فهب   كف فايتا  ميا بن ميتناو كفصيتسو  س ذت  
او : ؼببذف  كأر قبح يف م بعب    س بؿ ؾبر فارمض: ف،ميت  هب   اؿ  ا   رةمت يف ميتنش  كف سيتصا اذم ر 

 س كؽبا   كفا فيتغ فىل فاررفسا كفا تدا .هبض نانبء فادب
افص  هبابء  فا ذهش   فذ  بف فا ذهبء ك  كف هببش ؾبر فارمض ةض ف،ثل ة اا هبهيت  هبذا فايتغ  مض ميتنو م     

كفااالا م اف فىل دفر  كم  م،اف مدو كمدًذاف مض ساضو ك ا يبذش هبذاً  مض معافب و  كأر أا  فف  تب افو 
فافًب يف زمض ميتنو س بف بالةو م ادا و هبذا فاد،  كفؼبيتفا ا كفا ح اق  ك   م فاااف يف فايتدط مدفق هبذاً  

هبذا ردبو  كظ  بالا فا ذ  م ددكف هبذا مدلاو االس فبدل مض هبذهو كظببع معافب و مض ف،كأبؼ فاه فكأفًب 
  ر  ايف.

ـ(هبدرمب   رـ فا هيت ةو س ر ةتيت  ش، ة و فس هيت دبافصذا ُُِّ ػ/َُٔك كا  مًكا فارمض ةض  م )      
ا فؼب يتكسا يف فؼباص   م ذ  هبابئو فا ذهش  شذ اـل مدلاو ة، ا فً قباح دؼباص  ك بف ؾبذ،و مض فنباس فا ذها

ساو فغب ها كفااا ك ا سبأر فامتيت  ك بف فااالا م ترك و كم، اا و هبض م،بئ  بماا سا اا هبذاًب  
 كف  اح فةض  م  فىل فا  اا  كفا  ذا  يف دفر  فىل فف  ايف.

ا دو فس هيت  ـ( ةنيت يف فخيت  اب ؤُِِ ػ/ِّٔكفمضبن فةا مدتار فؼبظفيت ةض هبمر فا ب يت فا ًيتزكرم)      
يف هبالأب و فا ذهاا مح هبذهبء زمب و  ر كسب و  ك    ادب فةض فا  بر فؼباصذش يف   بةو )أالئر فعبهبف يف سيتفئر 

ـ( ف و  بف م  ا فا تت ُِِّ ػ/َّٔمي يتفء  كف فالمبف( فخمبر فةا هبمر ف دمحم ةض سذاهبف فؼباصذش) 
 اداو" ف، ف و فس هيت يف اًاد  فا ذهاا.كم اؿ فا  يت هبذا فايتغ  مض ف و  بف "فب ح   رل هب

كفمضب هبب  فادحا فضبر ةض فغب،ني ةض فضبر ةض م ب، ةض مدتار ةض هبذش ف،رةذش مث فؼباصذش فؼب يتكؼ      
ـ( فاضيتميت  رغ  فصبة و فس هيت يف فاا  فا  ا فا ذهاا مدًب  ُُِْ ػ/ّٗٔدةض فػبمبز مشس فارمض) 

 )مييتح فاذهح ،ةض ا  يف فادحا( كنبب ماماهببف. ادحا(   با)فادًبما يف مييتح فا بساا يف ف

مض خالؿ  ك  فادهبذ  فؼبك ارل م مني ادب شف ا ذهبء فؼباص   ب ت ؽب  أررل  ملل هبذا مافصذا فا ابء      
فا ذهش كفاف يتم  دايتغ  مض ةذاغً  ميت ذا فا اداخا  كمب فصبا أ،  مدً  مض فميتفض كفهببأب   ف، فهن  

ابئً  فا ذهش كيف  تدا  معافب    كة ات اًاد   فا ذهاا  دمن دغبابل كفا ابء فغبضبرم  فس هيتكف يف هب
ك ا سيت مشاخ كهبظها كفس هيتفرما فغبضبرل ف،سالماا  فذ فسً  يف ةدبئًب  ع،ء فايتابؿ فاكمض ، م يتساف فا ذ  

   فا ذهاا   ًر هبذا هبظها كفؼبذ   كظذاف ميتسركف  ك  فغبضبرل ة ابئً  فاصيت فىل كسب     هب ظذت مد لف
 س يت   كاًاد   فا ذهاا  كفسبد  فادبس أيتكان بامذا.
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مض فا دتاب  فؼباصذاا فاه  يت ت ةتها فبالل يف فا برم  فيسالمش ؼبرمدا فؼباص   فا ا  هبهيت ةض 

خضيت فؼبالء)فؼباٌل( فؼباصذش ك ا مض فا دتاب  فاه هببميت يف فا يتف )فا،بدس فؽب يتم/فاصب  هب يت دمحم ةض 
فؼباالدم(   بف راالن صبغببن  اذا  فا رر  هبيتؼ يف مرمدا فؼباص  ةل رً  ك  اف  ككرهبًو   ك بف م   مض هبه  

ذ يت  فؼبتبدر فا برىباا ، وي: ))ااس هبذاًو غل مرً   كظبش دؼبالء ةك )فؼباٌل( ي وي  بف يبا  دب ل فعبت ةدف،ًو  ك 
ك بف اوي زفكما يف فؼباص  ك بف فا ذهبء كفاف ًبء كفيميتفء ملكرك وي يف زفكم ًو  أهات ك، هبهبما ك، يبذ  ميا بن((.

 كم رب اف ةًو.
 

كمض فيهبهبؿ فاه  بف اذ ا  هبهيت 
فؼبالء فافض  يف ش  بئًب يف فؼباص   كفاه 

صفحب  فا برم    ش مب  خذر  ةظبوي يف
ةميبر ةًو هبذا فؼبذ   ار فارمض ؿبهاد ةض 

 -ُُْٔ ػ/ٗٔٓ-ُْٓ)هبهبد فارمض ز  ش
ة هبرل فعببمح فادارم يف مرمدا  ـ(ُُّٕ

فؼباص   شذ  بف فيخل صب موي ك بف 
م،  ل ي يف ةمارً   كفبض م  هر  يف مًهب ًو  
ك بف  ار فارمض م،  يتض مدوي يف    رمضبف 

اًو ك بف ميتس  فااًو ةف ات كرأبؽ مب مفايت هبذ
سافايت هبذاًو صباح ة ـ ميًيت رمضبف فؼبمبرؾ. 
ك بف فذف أرـ فؼباص  ، م   ش، مض ب بـ 
فا ا  هبهيت فؼبالء. ك ا فاكم ةميبر هبذا  ار 
فارمض ز  ش يف مرل م بمًو يف فؼباص  جبهاح 
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 مب س ذوي مض فػبلف .
مح فادارم ة ر ةف ر ا فىل مانح فعببمح كرة ي  كأا  ادار فارمض كساض  ار فارمض ز  ش فااًو هبهبرل فعبب     

))...شذف كااتي فا ه  ة ن ةصحبً مض فيادبد كفا  بٌا  ةف هبهيت فؼبالء ، متذح ؼبص   كف فا ه  س ابا:
ةهبذ  ة وي مظذ  يف ة ن فيكأب   ك، مفش فعببمح ةظذ  را  م،ذ  كشذف كااتي  كف فا ا  غذا هبذا ظ  ة وي 

مظذ   سإذف ظذ   بف فيمث هبذاًو ،هبذٌش..((. كدسح  ار فارمض ز  ش فىل فا ا  س ني فا  دمدبر كأا  ثالشببئا  ،
فا  دمدبر  س مي ل هبهيت فؼبالء فيمالؾ مض ةصحبتب ،كسيت فيشببف  كةمييتؼ هبذا ةدبء فعببمح كهبهبر ًو كة فق 

ـ(  ك بف فعببمح  هب ُُِٕق/ٖٔٓمض هبهبر ًو سدا) هبذاًو فا صل مض فيمافؿ س   ةدبؤ ي يف ثال  سدني  كسيتغ
ةميبر  فؼبتبدر فا برىباا يف غبما فغب،ض كفي  بف  كا    ار فارمض اذ بمح خاامبن  كدرسبن اذف و  كختت 
ؼبررسش فاف و فايتكف ا  ككأ  هبذا فعببمح أيتما مض أيتل فؼباص   كذا   ذوي  ميبرل مض فا ا  فاتبٌف فا بةر 

 ار فارمض ز  ش فىل فعببمح كصذا ساًو  ك دبؾ ركفما اترىباا ذ يت ب فؼبعرخ فةض فا هبد  هبهيت فؼبالء  كدخ 
فغبدمذش  ةميبر ساًب فىل فا الـ فاكم دفر ةني  ار فارمض ز  ش كهبهيت فؼبالء  خبتاص ف،مافؿ فاه ف ف ت هبذا 

ػبيت   كأبؿ:   ما،ان ةمي ًش فعببمح س بؿ: ))سرخ  هبذاًو فؼباٌل ك ا اباس هبذا داذا  ك يتؾ ةني مرمًو دسب يت ف
ةف  دظيت ساًب س بؿ  ار فارمض:   ميا   كبض هبهذدب  كف هلل   بىل  دع فغب،با ااـا فغب،با   مث رما فاارؽ 
هبذا داذا...((.كفبب هبيتؼ هبض فا ا  فالف ر هبهيت فؼبالء ةمضبن  ا ف،  فبؿ فا،دام دؼباار فادمام فا يتم   

هبذاًو كسذ ( س بف وبضيت هبدر ي فؼبذاؾ كفيميتفء كفا ذهبء كفاازرفء كوب ف  ةكا   ماار فايتساؿ فيهبظ  دمحم)ص  ف
 . 

ك ظيتفن اذه ب ا فايتسا ا فاه  بف وبظا تب فا ا  هبهيت فؼبالء ارل  ار فارمض ز  ش  ك كا  ارل ة   
يف ةميت  ر م ذهاف فؼباص   س ر ةميت  ار فارمض فاا،ل كفيميتفء كفا ضبل كفادافا  ذً  يف فؼباص  ةف ، مفتذاف 

هبهيت فؼبالء ةًو سهب ةميت   ةًو مض مي  ةم صذا ي .كمض ذا  هبذا سما  فؼبصبؿ فايتكفما فا برىباا فاه ذ يت ب فةا ميبما 
ـ[ ميحدا ُُٕٕق/ّٕٓكفاه ابء ساًب: ))... ك بف  ار فارمض ؼبب صبر  اوي فؼباص  أر ةميت  ه   ني] 

بنش...كف، م ه  فا بنش كفادافا  ذً  ميا بن ش، ،ميت فا ا  هبهيت فؼباص  ف، م ه  ميا بن دا يتع شذف ةميت  فا 
فؼبا ...س بء ة بةيت فاركاا كأبااف ا ه   ني أر  صيت فارهببر كةردا فاف،بد  ك، هب  مض  كف مي  ف، دا    

ا،يت هبذا كفاتذا  سذا   مت فىل  ار فارمض كأذت اوي يف ذا   س بؿ ؽب  ةان ، ة  ا فااًو يف  كف فؼب ك ك، ة
ذا  س اااف اذ ا  هبهيت م  ا فااًو سحضيتكف هبدر ي كذ يتكف اوي ذا   س  ا فىل  ار كأبؿ اوي ةف فارهببر 
كفؼبف،رمض كأابع فاايتمق أر  صيتكف كوب ب  فىل  اع مض فا،ابسا  سهص   كف ،هب  ف، ة    كصذا كنيتا شذف 

وي ك  ا هبذا ظًيتً   فف ف خذق فػبذق كمييتع ةخك مبؿ ة ،بف يف فاربما مٌض م ًر اوي ؟ س ذا  ار فارمض   بة
ؽب  مييتم ا ك ا ةهبذ  دبب متذحً   كاا هبذ  فف يف فا يتم ا ز دل يف فؼبتذحا ا يتهبًب ادب  سال  باا ةدب فىل 
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فال دل هبذا مب مييتهبوي ف   بىل سهض زفد س ر زهب  ةف فا يتم ا انأتا سًا م هذًب ةل د ًو ك كف مض فعبيتةل هبذا 
ب مييتهبوي  كفاف ال فؼبظذها ،   رم كف سمحب وي مًرمدب كش ؾ فىل صيتفط م،  ا . سذهب كص  ف كهبذا م

فا  با فىل فا ا  هبهيت فؼباٌل صبح فادبس دؼباص  كأيتة هبذاً  فا  با كا   م اؿ :ة ظيتكف فىل   با فالف ر فىل 
 فؼبذ  ك  با فؼبذ  فىل فالف ر..((.

بًو فاكم م ح يف ؿبذا فا ا  هبهيت فاه  ،مت فااًو كةميبر فارما  اش فىل  رـ  ايف فا ا  هبهيت فؼبالء كدسض يف رد
 ـ.ُُٕٗفؼب، ر كةدخ  يف  اساح فا برع ك  ذت رسب وي فىل فعببمح فادارم يف سدا 

 أىم ادلصادر ادلعتمدة يف كتابة ادلقال:
 فايتكن ني يف ةخمبر فاركا ني فادارما كفاتال اا  ،ً ميبما. -ُ
 ساب  فؼب ب ل كفيهبالـ  اذك  .اترم  فيسالـ كك  -ِ
 فا رب يف خرب مض غرب  اذك  . -ّ
 فامرفما كفادًبما  ،ةض  صل. -ْ
 اترم  فؼباص   س ار فارما  اش. -ٓ
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أرـ فااباا  فضبر ما س  هبمرفؿ ةضبر رسبا و اذحتاؿ هبذا ميًبدل فؼببا، ل مض ابم ا فؼباص  
/ ذاا فعدفا / أ،  فا برم  كفؼباساما )خذا  هبذش ميتفد كشسًبمب و يف فا ركمض فا برىبش( كفاه  اأ ت سدا 

ت فايتسباا مض م رما كثالثا ستاؿ ( صفحا  مض فغب   فا مل   ا ُِٖكان ل هبرد صفحب ب ) . َُِِ
 كخبسبا كمال ق .

 دبكات فؼب رما  ركد فامح  ك ظيتل يف فؼبتبدر كفؼبيتفاح شذ هببًف  ركد فامح  :فزد بر فعببم ب   



 مـوصليـات
 (4244 حزيرانهـ/ 3665 ذو القعدة) 66العدد : 

 (47) 
 

فا يتفأاا ةاااد فا رمر  مض فا دتاب  في بديباا فاه  يت ت ةثيتفن  كشران  ملفن  يف فاررفسب  فا برىباا  فؼب بصيتل 
ك  فعببم ب  فا يتفأاا يف فعك ا  فيخلل زبتات رسبئ  كةببرمح ابم اا    دبكؿ درفسا  ابل    اكا  ةخ

كسل كدكر  ذ  فا دتاب  في بديباا يف   بةا  ك ركمض فا برم   كمب أرم و  مض   بط هبذهش ة بديبش  
 دفخ  فا يتفؽ كخبراو . 

ف فنبؿ   كمض مثيٌ غب  ًب ة اا ـ سٌمبأا  يف  كُٕٓٗك ب ت ابم ا ةعرفد مدك ةف ةس،ت سدا  
فعببم ب  فا يتفأاا يف ةأ،بـ فا برم   دا ذاب  في ،ب اا  كا ر  دمو  فا صل مض فا بمذني يف  كف فغب   فا ذهش 
في بديبش شىل ةنباا   بةا هبض اترم  فا دتاب  فاه مبزفات  هبذا أار فغبابل كم، هيتل يف   رمي هبابئًب 

  فايتؤما شىل فايتماز  كفا دتاب   في بديباا ؽبب مض فينباا فا ملل ؼب يتسا  ابل كسلل  فؼب يتيف  كفاظب يت ةف  ك
كهبابء فا دتاب  فؼبرركسا ك،ساهب فف فؼبررسا فا برىباا فا يتفأاا  لد يت دا رمر مض فا دتاب  في بديباا  

 ؽ . فاه  بف او  شسًبـ  كفنح يف  اار فغبيت ا فاف يتما كفا  ذ  فا ب، يف فا يتف
ك ظيتف ؼبب م ه ح  ةو فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد  مض م ب ا  ملل  يف     فاررفسب  فا برىباا فؼب بصيتل   
س ر  ايتؽ  يف   مو  كحباثو شىل ـب ذ   فؼبافناح فا برىباا س  ا هبض فاركاا فا صهب اا كهبض اترم  فا ارد كفيرمض  

كؿ   سضال هبض  درفسب  يف فا برم  فيكًر   كفػبذاج فا يًت   كفعملمرما كهبض فا الأب  فا،ابساا ةني فار
 كاترم  فاابض فا يًت فغبرم  كفؼب بصيت   كـب ذ   فؼبافناح فيدفرما  كف،أ تبدما  كف،ا هبهباا . 

كأر ةيتز ةس  فيس بذ فار  ار خذا  هبذا م، ال فا يتفؽ كفاابض فا يًت س  ا هبدو فا رمر مض    
فا يتا  كةميبدكف ةد باب و فا ذهاا  يف ـب ذ  فؼباناهبب  كف و م    ف ر ركفد فؼبررسا  فؼبعرخني كفامب صني

فا برىباا فا يتفأاا فؼب بصيتل فاه هبيتست ،سذاتب كمدً ًب  يف فا  بةا فا برىباا   كم ضح مض معافب  فيس بذ 
 رمر مض فاذعب   مدًب فار  ار خذا  هبذش ميتفد ف و سبر هبذا مدًج  كةسذاا خبص ةو  سضالن هبض شابد و فا

ف،  ذالما كفا  اا كفا صهب اا فا ريبا كفا اردما كفا يتةاا سضال هبض اار   مض   بش  اؿ فا رمر مض فا ضب  
 فا برىباا  يف فيكسبط في بديباا كفؼبص فا  هبذا  ر سافء . 

فاكم  بف او دكر   مل  يف   كمض  دب  ب ت فايتغما  اؿ  فا  بةا  هبض ف ر فةيتز فؼبعرخني فا يتفأاني فؼب بصيتمض
فاررفسب  فا برىباا فؼب بصيتل يف فا يتفؽ  كفاابض فا يًت ساأح  ف،خ ابر اذ  بةا  هبض ميدتاا فيس بذ فار  ار 

 خذا  هبذش ميتفد كشسًبمب و يف فا ركمض فا برىبش . 
 هبهباا  ف  ال     ست  هبذا ماناهبب  مًها زبت  سلل فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد  ف،ا   

 كفا ذهاا كفيدفرما  كفاص بساا .
س ر  دبكؿ  فافت  فيكؿ     و  كفا حتا  فا ذهش  كفا ه  فااظافش ااس بذ فار  ار خذا  هبذا    

ميتفد ( كأر أ،    كف فافت  شىل ثالثا ممب     دبكؿ فؼبمح  فيكؿ  ة    مفت   ك،د و ك    و فا حتا  
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ًب مض ة رف   ةثيت   يف   امدو فا دتش   يف  ني   دبكؿ  فؼبمح  فاصب  فا ذهش  كفا ه  فااظافش مب رفس 
 ربتاذو  فاررفسش  يف ف،ة رفئاا  كفاصب اما  كدرفس و فعببم اا   سضال هبض درفس و فا ذاب )فؼببا، ل كفار  ارف  ( .

بذ فار  ار خذا  هبذا ةمب فؼبمح  فاصبا   س ر ختت امح )فا ه  فااظافش  كفؼب،لل فيدفرما كفا ذهاا ااس 
( كابم ا فؼباص  ُٖٓٗ-ُٕٓٗميتفد (  مدًب ةك، هبهذو فااظافش  يف فعببم ب  فا يتفأاا مدًب ابم ا فامتيتل )

(  سضال هبض  فؼبافد فاه  بف مررسًب يف ََِِ-ََُِ(  كابم ا صالح فارمض/ فرةا   )ََُِ-ُٖٓٗ)
خذا  هبذش ميتفد  مث   ا فا  يت  فاه  ت  هبذاًب     ذ  فعببم ب   سضال فا أاب  فا ذهاا  ااس بذ فار  ار

 هبضام و يف  فاذ بف فا ذهاا  كفيدفرما .
ةمب فافت  فاصب   س ر درس  شسًبمب  فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد  يف فاررفسب  فا ذاب  كأر أ،        

اب )فؼببا، ل كفار  ارف  ( ةركر   شىل  ممحصني   دبكؿ فؼبمح  فيكؿ  فيمييتفؼ هبذا بذما فاررفسب  فا ذ
 كف،مي فؾ  يف عببف فؼبدبأ ب  فا ذهاا   فؼبمح  فاصب  ارفء هبرد مض فؼبعرخني  فؼب بصيتمض ساو .

ك بكؿ  فافت  فاصبا     مح )ارفء شسًبمب  شذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد ك شسًبمب و يف فا ركمض         
فؼبمح  فيكؿ  شىل أضب  فا ركمض فا برىبش  كةنباا فا برم   فا برىبش (  كأر أ،  شىل ثالثا ممب     ك ايتؽ

كفا ركمض فا برىبش   كرؤم و ؼبفًـا فااثا ا فا برىباا كةنبا ًب كمدً ا و يف   بةا فا برم  ف كرةمو يف كفأح فاررفسب  
فؼبفيتدل  كفؼبدً اا فا برىباا يف فا يتفؽ كف  ال  فؼبمح  فاصب  هبذا معافب و)فس  يتفنبن كربذاالن ( كمش  فا  ا 

فؼب   ا كفا  ا فؼب صبا  مض فاذعا ف،  ذالما كفا  اا . ةمب فؼبمح  فاصبا  كفيخل  س ر  دبكؿ فامحا  فؼبد لل 
)فس  يتفض كربذا  ( فؼبد ارل يف فنال  فحملذاا كفا يتةاا   كفؼب صبا مض فاذعا ف،  ذالما  كفؼبد ارل يف فادركف  

هبب    ةمب فػببسبا  س ر  ب ت  تاذا  فس د باب و فبب ف  ا و فاررفسا   كابء   فؼبال ق  كفؼبعسبيتف   كفؼباسا 
 ا  اش صارل ةكنح هبض ماناع فاررفسا . 

كفهب هر  فايتسباا هبذا متبدر ـب ذفا كم داهبا ا عاش ااف مًب   كمل يف م رما  ك  فؼبتبدر كفااائق        
د فاه أرمًب فامب   ف ك  هض ةنباا  ك  فااائق  ش ةهنب غات فا دتاا ااس بذ فار  ار  خذا  هبذش ميتف

م ذامب  مًها  مض فعباف ا فاه هببعب ًب فايتسباا   ك،ساهب  م،ل و فا ذهاا كفيدفرما ك  باب و ك  هض ةنباا 
 فيكرفؽ فا دتاا يف هبه  في بديبش ةهنب  ،ذ  فاضاء هبذا ااف ا مًداا كهبذهاا ا   ميدتاا ميتفد درفس ًب
  اكا  ، يب ض يم د   ميتفد فا  بةا يف مص   ك  فؼباناهبب   فف م عبس  هبدًب سضال هبض ف،هب هبد هبذا 
معافب و )فا  ا كفامحا ( فاه ةغدت فايتسباا كفنال  فحملذاا كفا يتةاا  شىل اب ا هبرد مض فاررفسب  فاه 

ا فا اردما ة دافف ذبيتةا معرخ ااس بذ  دبكات ميدتاا فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد  مص    با صرر داذع
فار  ار خذا  هبذش ميتفد   ك كا  فامح  فؼباسـا )فؼبعرخ فا يتفأش خذا  هبذش ميتفد مدً و يف   بةا فا برم   
كشسًبمب و فاف يتما يف فؼبررسا فا يتفأاا (  فاكم ةقبل  فار  ار ةضبر ؿبهاد هبذا كاخيتكف   اب و كمعافب و كمدً و 
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فا برم  ( ؼبعافو فيس بذ فار  ار مًرم دمحم أبدر ف سضال هبض فهب هبد فايتسباا هبذا هبرد مض فا ذهش يف   بةا 
 فؼبتبدر فا يتةاا كفيادماا  فاه غات ااف ا مض فايتسباا .

ك ب ت اذه بةال   فا دتاا فاه ةايتف ب فامب   مح فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد دكر  مل يف       
سضال هبض فؼب بةال  فا دتاا مح ةصرأبئو فؼب يتةني كهبرد مض بالةو   كفايتسبئ  فغبتاؿ هبذا فؼب ذامب   

فادتاا فاه كصذت  شىل  فامب   مض فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد  كهبرد مض زمالئو مض ـب ذ  فعببم ب  
،ذاهب اا   فا يتفأاا   مص  ابم ا فامتيتل   كفؼباص   ك   يتمت   كسبميتفء   ك يت اؾ   كةرةا    ك امو   كفا

كد اؾ   كزفخا(. س ر  ب ت اآلرفء فاه أرما ب دكر مً   يف سر فا صل مض فاصعيتف  فاه   قبر ب يف فااائق  
فا دتاا ااس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد ك كا  فؼبتبدر  ك،ساهب  ذ  فاه ربرثت  هبض ميدتا و 

 ةو . كمدً او  فا ذهش كفي بديبش كبيتم ا   بمذو مح زمالئو  كبال
ة   فات اد  فاه كفاًت فامب   يف رسبا و  س ر   بف اذانح فاتحش  ة،ما  ف ش كدء  اركان         

كص اةا فا د   ةني فحملبسظب  فثيت  مل يف فغبر مض أررل فامب    هبذا فا،فيت  شىل هبرد مض فحملبسظب   فا يتفأاا 
خذا  هبذش ميتفد فؼب يتةني  ك،ساهب ابم ا فامتيتل   يايتفء فا صل مض فؼب بةال  مح زمالء فيس بذ فار  ار 

سضال هبض ذا   مب كفاًو فامب   مض ص اةا يف فغبتاؿ هبذا ة ن  فامحا   فاه ةقبل ب فيس بذ فار  ار 
خذا  هبذش ميتفد كذا  ا رـ  افسيت ب يف فؼب  مب  كفؼبيتف ل فامحصاا ك ش مف ادل هبدر  فيس بذ فار  ار خذا  هبذش 

ؿ فامب   فغبتاؿ هبذا مذفا فار  ار خذا  هبذش ميتفد ةثدبء درفس و ف،ة رفئاا يف )مررسا ميتفد    هب  بك 
 فاابض كفغب ها ( يف ؿببسظا  يت اؾ  ا ض ااس  مت شزفاا فؼبررسا  كس ر  مذفب  فا صل مض بذم ًب. 

رم  ك ركمدو   سًا ر ل   فػببسبا هبذا ةابف فيسًبمب  فاافنحا اذر  ار خذا  هبذا ميتفد يف   بةا فا بك      
ف ر فاكمض   ذهككف  هبذا مر اا  فايتكفد مض فؼبعرخني  فا يتفأاني  مص  فاكمض ةس،اف فؼبررسا فا يتفأاا   ك ا مض 
ةسض  فؼبعرخني فؼبد هني ا ذ  فؼبررسا فا برىباا  فا يتفأاا   ك كف مب  ايتأدب شااو يف ستاؿ فايتسباا   مض ك،د و 

كدرفس و ف،ة رفئاا  كفاصب اما كدرفس و فا ذاب )فؼببا، ل كفار  ارف  (   كم،ل و ك    و ف،ا هبهباا   ك  ذاهو  
فا ذهاا كفيدفرما    كشسًبمب و يف ؾببؿ فا  اا  كفاد يت كمدً ا و    كمدً ا و يف   بةا فا برم    كفا افم  فاه 

ا  د  فـ فعخيتمض  كيب ض ةسًهت يف   امدو فاف يتم  فاه ا ذت مدو د صبن كمعرخبن مض بيتفز رساح وبظ
 فيميبرل شىل صبذا فاد بئج  فاه  اصذت ؽبب فايتسباا  يب ض شصببؽبب  داد بط فا بااا :

مد هش فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد شىل أماذا  ذًار  ك ش مض فا  بئيت  فاه ؽبب م ب ا فا هبهباا يف -ُ
 ؿببسظا د ىل. 

د داما ا ف،ا هبهباا فاه هببش ساًب  فاه  يت ت ةثيتف   ملف يف فثيت فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتف-ِ
 ميدتا و   فاه ا ذت مدو ة ،بان ؿبمب اذدل كم،بهبرل فعخيتمض .
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كأ  فامح  هبذا ة صيت فيسس كفا افم  فاما اا كفؼب يتساا كفا ذهاا سضال هبض فاف يتما  ا ذت مدو  -ّ
.  ة بديباب ميتماأب او ث ذو ككز و فؼب هال يف فااس   في بديبش  كفاص بيف. يف فا يتفؽ كفاابض فا يًت

 يتؾ فيس بذ فار  ار ةتها كفنحا يف فعببم ب  فا يتفأاا  فاه هبه  ساًب )فامتيتل  كفؼباص   كصالح -ْ
فارمض / فرةا  (  ة ررم،و كشمييتفسو هبذا فا رمر مض بذما فاررفسب  فا ذاب )فؼببا، ل كفار  ارف  (  سضال هبض 

 عسبيتف  كفادركف   يف دفخ  فا يتفؽ كخبراو   ك يتةسو يف فاذ بف فا ذهاا  ةمضب . فمي ف و يف فؼب
 بف او ةسذاةو فػببص  فاكم هبيتؼ ةو   يف فا  بد   فا برىباا ك ا ةسذاا فا،ً  فؼبه دح ( فاكم -ٓ

يسس  م هال ة،الما فا  مل كة ار هبض فا  اا  فاذعاما  فات ما ك ياف او مدً اا خبصا ةو أبئها هبذا ف
 فا ذهاا فا برىباا ف فاه ا ذت مدو معرخب  م بر شااو دامدبف .

 سبال فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد ةيتصب  و فا ذهاا كماناهبا و كظبا ةخالأو -ٔ
كش  ب و اعب  هببؼباا هبرمرل ) فاذعا فا يتةاا   كف،  ذالما كفا  اا   كفا صهب اا فا  اا   سضال هبض فاذعب  

  ا ذت ارما فا ررل فا ملل ف،بالع هبذا ـب ذ  فؼبتبدر فا صهب اا  كفيادماا كفافبرساا .ك يتصبا فا اردما (
 ؾبهاهبا مًها مض فاااثق كفا  ا .

 بف م  ح هبذا فاركفـ  بذما فاررفسب  فا ذاب  هبذا   ذ  فاذعا ف،  ذالما كاعا فؼباناع  فاكم ميتمر   -ٕ
 صً  هبذا فؼبتبدر فؼبًها  كفايتصادا سافء  بف هبيتةاا ةك ةادماا  .بباا فاررفسب   فا  بةا ساو   ك بف وب

 بف فيس بذ فار  ار خذا  هبذش ميتفد م ر فااثا ا مًها يف ةم هبه  ة بديبش  سال درفسا ةركف كثا ا   -ٖ
 سًا م ر فااثا ا ةميتف م رسب   كاكا  ابء    بد و كمعافب و رصادا ،هب هبد  هبذا فااائق . 
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مي ذت فؼباص  هبه ب فس ف ها هاب اهاس ارم ق سح،ا ة  ا هـا ةالد فا بـ كهبذهاو سبف فؼبداق  بف وب       
بس ًب  ،ف فم  ضبد سهابسنش ةهادًهب مد  س هبذا فؼبدا ا فف   اف  ال مض فؼباص  كدم ق م ف  ني ؼن سها

ةيتم ًب. كفذف مب   م دب  ذ  فا الأا يفن هبًر فا،الا ا قبر فهنب  ب ت أبئها هبذا فا  بكف كفا د،هاق فؼب  ؾ ذبب  
 يتةاأب أضبه  فؼبدا ا. كهم  ذا ذا  هبدرمب  بصيت فاتذهاماهاف مرهمدا ف اب اهب   ها  سبرع    مض أافـ فاركاا  

كف،ن فؼباص  كمشس فؼبذاؾ دأبؽ فمله دم ق فىل قبر ب. كفؼبال ظ ف و ة ر  لهيبا فؼب،ذهنيه هبذا فسافر ف اب هاب  
  وبر  فم   بكف م  ؾ ةهني دم ق كفؼباص   كأر دفمت  ذ  فا اها ا فث ن هب يت هببمب . كا   مض ةهني 

-ْٓٗسهابسهاا  بدل س ر  اىل فميت فؼباص  اذهرل مب ةني)ف،سمبا فكنبع فؼباص   ف،ًب فاهن  ب ت سبيت ،زما 
  يتم( فرة ا ك،ل سضال هبض  َِٓ

س رفف دم ق فمال ًب يفن فا يتفؽ  
كده ر ة يت  كفاهن  ب ت فؼباص    ح 
يفن فاايتهمق فؼبعدم فاهاًب. كف  عبؿ 
مشس فؼبذاؾ دأبؽ يفن صيتفهبو مح فخهاو 
رنافف كفس فحبؿ فميت فاتذهاماني. 

ىل ظًهل فارهمض بع  هني ة ر فف  ا 
ف،مبرل  دمو فىل   ا ا  بما  نش فف 
،ةر او مض ف،هب هبد هبذا  ذها  
أام كمضهاف م،بهبر هبذا مافاًا 
مب وبها  ةو مض فخابر  ختاصب 
كفف فا ال فا،هابسهاا فنبكرل ، يب ض 
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كفا ر ار ،   بد  ، اهح فف  رفسح  ف،هب هبد هبذهاًب. سبػبالسا فافببههاا يفن متيت مصال  ب ت سبيت دبيت ذا ف،كبالؿ
 ذا ن هافا   نيه فف فا،البهني فا،الا ا يفن فا يتفؽ  ب ا مد عذهني دب ب ذً  فػببصا. ك ب ت هبض  ف،ًب. يفن 

سذ  هبر بع  هني بيتم ب اذ  بكف م ًب مض فؼباص   ة رفف   عذمت هبذا ؿبد ًب. س ر  اىل فميت ب ف ر ك،ل 
 ـ( ُُُّ-َُُٖ\َٕٓ-َِٓل مييتؼ فارهمض مادكد)فا،الا ا ف،أاه ء ك ا ف،مه 

ك بف فكؿ ا بء صبح ةهادًهب  هني  ااًت هب،ب يت فؼب،ذهني ا  بؿ فاتذهاماني  سب فق    مدًهب هبذا فا  بكف     
ـ( هني  ااو ف،مله  مادكد مح هبرد  مهل مض فميتفء ُُُُ\َٓٓ(.  ك بف فاذ بء فاصب  ةادًهب)ْكفادتيتل)

ً  ف،مهل س هبف فا ا  فئا فا،ذابف كف،مله فضبر فمله ميتفغا. اف ح مرهمدا فايت ب ميتل فخيتل. فؼب،ذهنيه مض ةهاد
سبا هح    مض بع  هني كمادكد هبدر م يتل فاد هبف. ك يتؾ    مدًهب ة اا ف،ميتفء ة رمب هبيتسب  اف    كهبرـ 

 ك صب ا فمبرل ميهلز ة ر فف ارهم ً  يفن فا  بؿ.س ااًب فىل  تض ميهلز ةرهبال مض ف،مهل سذابف ةض مد
ـ( أبـ ةذركمض ُُُِ\َٔٓ بصيت  فاتذامااف ك بف بع  نيه  ذهب دفنبو خايت م، د ر دبادكد سفنش سدا )

ف،كؿ دبًبصبا  ف ر فهبهبؿ دم ق كمرهبا فامصاداا كأر ف ر  ذا  فؽب ـا خ،بئيت ك  تب يفن ف،أاف  كغال 
دكد م ذهو د،ميت  س ااو مادكد مض فؼباص  هبذا رفس اها،  ءيفن ف،س بر. سبرس  بع  هني فىل مييتؼ فارهمض ما 

 مهل س رب فافيتف  كفا هح مح بع  هني هبذا ميت  فا،ذههاا كف فق رةهمًهب هبذا مًبصبا ةذركهمض ك ذفبئو. ك ادهب 
هبذ  ااسذهني ةكا  فا حبا  س ا ا ف ات ذا  فا حبا  س يتض هبذا بع  نيه فؽبر ا ك ،ذاههو  تض شبب هني 

هبرـ فا  يتض ارم ق م بة  فهبابئو  تض فعبهاس  ا ض بع  نيه رسن ذا  .سبا  ا فاايتسبف دا يتا كامذا  ك 
مض مرهمدا بربهما ك ـل فاتذهاماني مييت  لهيبا ككأح ةذركهمض يفن ف،سيت كيفن غضاف ذا  كص  اد رل ةذركهمض    

مض  ااهمق فاتذهاماني كفأ ب ت  مض فمهل بيتفةذس كف اب هاب س اهمت م داه     ا ض بع  نيه كمادكد سب دب 
خ،بئيت  ملل. ك ااًب ة ر ذا  فىل مًبصبا ك رمله م ظ  فامذرفف فاافأ ا مب ةهني مرهمدا هب ب كةهات فؼب رس 

.  ك بف ذا   تيتف هبظهاهب اذه،ذهنيه
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  ػر مرمدا فؼباصػ  مػض فؼبػرف فؼبًهػا سػش ماأ ًػب فعبعيتفسػش سًػش  ذ ػا كصػ  ةػني ةػالد شميتفف ميػيتأب كفامحػيت        
فؼب اسػ  غيتةػب كةػني ةػالد فياننػاؿ ميػهب، كفػبذػاج فا يتةػش اداةػب   اػكف  ب ػت مض فؼبرف فؼبًها يف فا تيت 

ة ػ   ممبميػيت سػش مير ف،ذبب ػب  فغبضػبرما   كةميػًيت ب فادب اػا فا صهب  كفاه ةسًهت يف فغبضبرل فيسالماا 
فاص بساػا  ػني ةداػت فؼبػرفرس كةػيتز فا ذهػبء كة   ػاف فا صل مض فؼبعافب  يف مير فنب،  فا ذهاا كفاص بساا ش، ةهنب 

 اىل هبذاًب فا صهب ااف  ب ت ميت  ةف ػيتل مػض فايت ػاد فغبضػبرم ة،ما ساايتل فيأافـ فيادماا هبذا فا يتفؽ كؼبب فس
 يت ا فا  ذا   ،ل هبذا فاده  فا رمي كفس هيت  فغبباا شىل ةرفما فا تيت فغبرم   ا  ةس،ت فؼبرفرس فا رمػرل 
دفخػ  فؼبرمدا ك افة ًػب   كصػا ف  هبمدػب سػش  ػكف فنػبؿ ،ف فغبيت ػا فا ذهاػا    ػس اًػاد ةةدػبء فاػمالد يف 

 . ا  فايتأا كفا  رـفادًاض دبرمد ً  يف سم
ا ر  ب ت مرمدا فؼباص  مض فؼبرف فا يتةاا فا ريبا كفاه ةسًهت ة    ممبمييت يف خرما فغبضػبرل فيسالماا 
ك  ػرمًب   ك ػبف ماأ ًػب م  مػيت   اػا كصػ  ممبميػيت ةػني فا ػهبؿ كفعبدػاا كفا يتؽ كفاعيتا   س ر  مأ ساًب 

فغبضػبرل فيسالماا سػش ميػر ف،ذبب ػب    ساػك يت هبدًػب فعبعيتفسػش فا صل مض فا ذهبء فاكمض ةسًهاف يف خرما 
كفمب  أا  فغبهام سا اؿ : ) (فؼب رسػش ة ااػو : ) صاػيت فا ذهػبء كفؼب ػبم  ،ىبذػا مػض فسدبد هببؿ كس او مك ار

ً  مب ردبػب )كةمب مب مد،ا شاػا فؼباصػ  مػض ة ػ  فا ذ  س  صيت مض ةف وبتاف كا ض  ك يت مض ةهبابهن  ك فبظ
كأػر فس،ػت سػش مرمدػا فؼباصػ  فا صاػيت مػض فؼبػرفرس فا ػش  ( (ف  ػاج شاػا  صاػيت مػض فااأػت هبدر فا    هبدً 

ةداػت اعػيتض  ػررمس فااذمػا  كفهبرفد فا ذهبء ك ب ت يف ةرفما ةميت ب مذح ا دعبافمح ثػ  فسػ  ذت هبدًػب ساهػب 
ـ اػم ن  ػك  فؼبػرفرس كفا ػش  ب ػت مااػادل  ػني ز ر ػو ُُْٖ ػ/َٖٓبن ة ػر كا ػر  ػيتؾ ادػب فةػض اماػيت كصػف

ـ سا ػاؿ : )كسػش فؼبرمدػا مػرفرس اذ ذػ  كبػا فا،ػ ا فك فزمػر هبذػا داذػا  ذػاح   هنػب فا تػار ُُْٖاذهاصػ  سػدا 
فاركاػا فياتة اػا مػ ػض سػدا   اػ   ب ػت فؼباصػ  أػر ةذعػت ساًػب فغبيت ػا فا ذهاػا ةكاًػب سػش هبًػر) (فؼب يتسا
ـ   س ػ ػر ةداػ ػت ساًػ ػب فا صاػ ػيت مػ ػض فؼبػ ػرفرس كفعبافمػ ػح كمرفس ُُِٔ- ُُِٕ ػ ػ /  َٔٔ-ُِٓ

ـ    اػ  ةدػا  ظػبـ َُُٖ ػ / َْٗفغبرم    كميتاح ف   بؿ فا  ذػا  مػض فؼب،ػبار شاػا فؼبػرفرس شاػا سػدا 
اػا كفا ػش سػهات دسػهو   كأػر ذ ػيت فةػض خذ ػبف ذاػ  ة اؿ ػو : )فف فاػ ػازميت فؼبذػ  ةكاػا فؼبػرفرس فادظبم
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ـ ةكؿ مػ ػض ف ػر  فؼبػرفرس سػش َُٓٔ ػ ػ / ْٖٓفا،ػذ اأش  ظػ ػبـ فؼب  ػ  فاااسػ ػش فؼب ػاىف سػ ػدا 
ؾ مرفرس ة   ت ـ في ف دب قبر فف  دبَُْٔ ػ / ْٕٓفيسػالـ  كفف ةكؿ مررسػا ةي  ػ ت سػش ةعػرفد سػدا 
 أم   ظبـ فؼبذ   هب م ل فيس بذ  ػباش م ػيتكؼ 

ككف رل مض فؼبظب يت فاص بساا يف فؼباص  مدك أيتكف بامذا  ش ف   بر فؼبرفرس فؼبذح ا دعبافمح فك فؼبدفيتدل فاه 
ف  هبـ ةس،ًب ذببر كهبذهبء فك   بـ فؼباص  هبذا فا اف، كأر  بف فساس مررسا يف فؼباص  دبصبةا د،اا هبذا 

 ك  فا بئذا فك  ذ  دا ذـا كفؼب برؼ كأر دٌرست  ك  فؼبرفرس مير صداؼ فؼب يتسا ؼبب ف  ا و مض معافب  اندرل 
ك فا،ا يف فااا كفافذ  كف،دا كفادحا كفا ذـا فارمداا كفي ،ب اا  كأر زبيت  مض  ك  فؼبرفرس م ب  فا ذهبء 

 ذ  مض فؼبدببق فحملااا دؼباص  مض ف يتفد ك يت هبف كميم  ك ب ت ميت ل فس  ابا دم  كث بيف كذببرم ااالا فا
كغل   مض فاكمض  تذاف هبذا ف،ابزف  فا ذهاا مض  ك  فؼبرفرس كدرساف هبذا ميااخ ماصذاني  كأبد   ك  
فغبيت ا فا ذهاا يف فؼباص  فىل هنضا ث بساا ا دًب  ب ت ةمضب كساذا فأ تبدما ميتحبا ا، بف فؼباص   س ر  ب ت 

سا سبذ  كأفاب  ك بف فااالا مررساف ساًب ك، م حهذاف  ف ب  فا، ض فك فؼب    كفؼب يتا  س ر   ك  فؼبرر 
 بف بذما فا ذـا فا يتهباا م هذاف هبذامً  هبذا مر م بىبً  يف فؼباص   كيب ض سً  فغبيت ا فا ذهاا يف فؼباص  

ر دمحم فؼبد بر )يف الةمض( ة    ف صيت  فتاال د،بالع ف،بالع هبذا   با اترم  هبذهبء فؼباص  ؼبعافو فضب
 ُِٕٗك  با ـباابب  فؼباص  ؼبعافو دفؤد فعبذ  فاكم صرر سدا  ُْٖٗصرر  بم  و فاصب اا فؼبلمرل هببـ 

 : ك  فؼبرفرس فؼبك ارل فدان  يف فؼباص  فا ريبا
مررسا فةض ما س فادحام:   ح يف ؿبذا فا ًافف ادًا مي  فؼب بكم هبذا ميببشء داذا ظبات  -ُ

 . ،ما امب اًب زمض فارمض هبذش     فً فؼبذ  فؼب ظ  مظفيت فارمض  ا ربم صب ا فرة دالمداا 
   بف  ب ا هبدر فاازميت سذاهبف دميب ُٔفؼبررسا ف،ضبرما: ةدب ب فضبر فسدرم  ب ا فا يتةاا ؽ  -ِ

مض ف رر كف فس فؼبداابب  يف  َِٔـ( ف  ا   ُٕٔٗ – َُْٕ ػ /  ُُُِ – ُُِٓفعبذاذش )
 . ذهاا كفيدةاامير فنب،  فا

م  ما فؼبررسا فيسالماا :   ح يف فعببمح فادارم فا مل ك  يتنت االغالؽ مض أم  في  ذال يف  -ّ
ة،ما فارسبئس كفااميب   نر فؼبررسا  رهبب ب فعبذاذااف ،ساهب فضبر ة  ةض  ُُٖٗ  يتمض فاصب  

 ،ًا  فؼبدبسح يف “در ـباابا يف مير فنب،  كساًب ـبااط با ان ٖٔةماا ة  فعبذاذش  ف  ا  
اذ ا  شةيتف ا  فيزرؽ  كـبااط غداا فحملتذني ” فااا كفغب ها فؼب  ه  هبذا ميفبء ف،ا،بـ ك  با فايتضبا

 يف  يتصبا ربفا فؼبعمدني )فااا(.
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مررسا ابمح ف،غاف :   ح يف ابمح ف،غاف  يف ساؽ دا فعب،يت ةني فعب،يت فا رمي كفغبرم   -ْ
 ذفت   مًب كفاه ف  ا  هبذا  ،  مض ـباابب  يف  ُُُْب هبمر فعبذا  سدا ةدب ب شةيتف ا  كشظببهبا  فةد

 .ؾبب،  م داهبا
هبهيت ب هبما فا  د ش يف ك،ما فضبر  ُُِّمررسا ابمح دا فاااا:   ح يف دا فاااا ةدات  -ٓ

 دميب فعبذاذش مد شء ابمح فاد  ميات .
رمض ف    ب فغبب   ،ني دميب مررسا ابمح فامبميب:   ح يف ساؽ فا،يتفاني كوبا  ةو ساؽ فاتفب -ٔ

م  اا داصذ   ََُٓ  ساًب متح  م اد اترىبو فىل ُُِٗفعبذاذش كف هذًب فةدو دمحم فمني دميب ةدات 
 .ـبااط  داهبت ةني مير فا ذـا ّٖٔةادًب فسايت داد، . كف  ا  فؼبررسا 

ـبااط  ُُٓف  ا   ُُْٗمررسا ة يت فسدرم:   ح يف ؿبذا رةس فا ار ف    ب ما س فسدرم سدا  -ٕ
 .اندر يف مير فا ذـا

 مررسا ابمح صب ار:   ح يف ؿبذا صب ار . -ٖ
 اذً يتل درس ساًب هبمر ف فسدرم فاد ها. ََٗمررسا ابمح فعباهببل:   ح يف ؿبذا دا فعبرمر  -ٗ

ساًب سيتدفا م بؿ  ُِٖٗمررسا ابمح ضبا فا رك:   ح يف ساؽ فؼبارفف ةدب ب فغبب  ضبا فا رك سدا  -َُ
 .ـبااط ،   رر ةصهض ُٔء فارمض  فار هبمر فا بدر فعباال  مرساف ساًب  كف  ا  فف فا ا  هبال

مررسا ابمح فػبب اف:   ح يف ؿبذا 
 اش فػببف ف    ب ميتمي خب اف ةض دمحم 
دميب فعبذاذش كفمًب  اما ف خب اف ةدت 

 ٓٓف  ا   ُُِْهبمرف سدا 
 .ـباابا مض فادافدر كفادفبئس

 ح يف مررسا ابمح خلفـ:   -ُُ
أبـ فا ا   َُُٕؿبذا خلفـ ةدات سدا 

فً فؽبرف فاتابدم ة ح،ني فؼبررسا هبذا 
زمض فا،ذابف فا صهب  هبمر فغبهار فاصب  

 .مض ف رر فؼبداابب  ُٗكف  ا  
مررسا ابمح فا يتفأرل:   ح يف  -ُِ

ؿبذا ضببـ فؼبد اميا أيتمما مض فاايتمق 
فؼبعدم فىل ؿبذا خلر   ةد ًب هببئ ا 
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 .ـباابب  اندرل ٗكف  ا   ُُْٗفعبذاذاني سدا  كس حاا مض  ،بء
أبس  فا هيتم ةض  ،ض ار  ُٕٗمررسا ابمح فا هيتما:   ح يف ؿبذا فا ا  دمحم  ف    ب هببـ  -ُّ

 .فاابئفا فا هيتما يف فؼباص  ك ا مرساف يف فعببمح   رب ا   ا
 .اابب مض ة فس فؼبد ٖٔم  ما فعببمح فادارم فا مل:   ح دفخ  فعببمح فا مل ف  ا   -ُْ

 
مررس ابمح فحملهادمض: ظبش   كف  ،ما فىل  بمر كؿبهاد كنبب مض فا ذامني فاكمض أ ذًهب فػبافر   -ُٓ

 .ـباابا ِٖ  بدن ماماهببن ك  ُٗكف  ا   ُُِِكم ح يف ؿبذا فحملهادمض ف    ب ؿبهاد دميب فعبذاذش سدا 
ر ف     فغبب  صب ا مض مررسا فغبب   ،ني ة  يف ابمح فا،ذابف فكمس:   ح يف ؿبذا دا فؼب،  -ُٔ

  ُٓكف  ا   ُِٗٔكةك فؼبررسا فغبب   ،ني ة  سدا  َُٓٗكةسبو  َُّٗفغدابء  ذ  فحملذا ةرة ةدبء  
 .ـبااببن  ْٗ  بدن ماماهببن ك

مررسا فغبمبر:   ح يف ؿبذا دا فاد  م بة  ابمح فاد  ايتااس ةدب ب هبمر فايتضبض فغب )ااس ساًب   -ُٕ
   ا(
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 ؿبذا فا دايتل أيتا ضببـ دا فامان ةد ًب فغبباا هببداا كفغبباا س حاا ةد ب مررسا فغب اب :   ح يف  -ُٖ
ـبااط دبد ذ   َّٔهبمر فاف بح دميب فعبذاذش كنبب مرسا  بف يف غيتسا فىل اب ا فؼبررسا  كف  ا  

 .صداؼ فا ذـا كفؼب برؼ
فايتساااا كمالص ا  فؼبررسا فغب،داا: ك ،ها مررسا  ،ض دميب يف ؿبذا فايتفة اا م بةذا ارفر فا تبدل -ُٗ

ا ،  فاد،بء مض ضببـ أيت  هبذش  ةد ًب سيتدكس خب اف ةدت وبىي فغب زكاا  ،ض ة  ةض فغبب   ،ني دميب 
 .مض  فبئس فؼبداابب  ُّٕ  ف  ا  فؼبررسا ُِِّفعبذاذش سدا 

مررسا فػبابط: مررسا فضبر فسدرم فػبابط يف ؿبذا ف،مبـ شةيتف ا  يف ابدل فاد  ايتااس ةدات  -َِ
 .ـباابب َُّ  بد ماماهبب ك   ُٕ  يتؼ  بااب دس  )دفر فاتالح( ف  ا   َُِٕ

مررسا دمافف فسدرم،ش :   ح يف ؿبذا فػبب ا اا ةدب ب ف ر فارفد هبمرفاع  فسدرم ف ر فارفد فا،بدل  -ُِ
 .ك  ذت   مًب ؼب بف فخيت

ش صب ا مررسا س ر فارمض : يف ؿبذا فؼبارفف أيتا مي  فعباما ماذا هبذا داذا ف    ب فااعيتفئ -ِِ
،ماا فا     ني  بف يف فؼباص  يف خرما م، اد ةض دمحم مذ  ب  ةض فاا فرسباض فا،ذ اأش )،   ا 

 ساًب(.
مررسا هبمر فايتضبض اذ  فاتبئأ:   ح يف ؿبذا ف،مبـ شةيتف ا  غيًت م، ر ف،مبـ شةيتف ا  ةدب ب هبمر  -ِّ

 .ـباابب َِٔف صيت مض   كف  ا  َُِٓفايتضبض اذ  ةض دمحم فاتبئأ ف ر ذببر فؼباص  سدا 
فؼبررسا فا مرفااا:   ح يف دا فا،يتفم دفخ  ابمح فا مرفااا ف    ب كف    فعببمح فغبب  ايتااس ةض  -ِْ

 .ـباابب ٕٓ  ف  ا َُِّشظببهبا  ةض فغبب  وبىي فا مرفؿ سدا 
ب رفة ا فؼبررسا فا صهب اا يف ابمح فايتفة اا:   ح يف ؿبذا فايتفة اا ةني ميًيت ساؽ كضببـ أيت  هبذش ف     -ِٓ

 .ـباابا ْٗكساًب مب ، م   هبض  َُُٖخب اف ةدت شظببهبا  دميب فعبذاذش سدا 
 ُُِٕمررسا س حاا خب اف: م بةذا عببمح فايتفة اا  ةد ًب س حاا خب اف ةدت سذاهبف فغب سدا  -ِٔ

 .ك ب ت ـبتتا اذتمابف
دمحم فمني دميب فعبذاذش  فؼبررسا فحملهرما يف ابمح فالماف : يف ؿبذا دا فامان ف    ب دمحم دميب ةض -ِٕ

 .ـبااط  فاس َّٕ  ف  ا  ُُّٗ
 .مررسا ؿبهاد ة  ؿبضيت دميش: يف دا فاد  أيتمما مض ساؽ فا  برمض كؾببكرل عببمح فاد  ايتااس -ِٖ

 سبذ يت ساهب  م ا س   ةظببء فؼبرفرس ك فؼب  مب  فػببصا يف فؼبرمدا فا ريبا
 مررسا م، ر ةدب  فغب،ض   .ُ
 م مررسا م، ر فغبب  مييت    .ِ
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 مررسا فا،ماذدب ا   .ّ
 مررسا م، ر فا بعبش   .ْ
 مررسا م، ر فا ا  فً فا ال   .ٓ
 مررسا م، ر هبصهبف فػبااا  .ٔ
 مررسا م، ر هبها فام بؿ   .ٕ
 مررسا م، ر ؿبضيت دميش   .ٖ
 مررسا م، ر فؼبررس   .ٗ

 مررسا م، ر مدتار فغبال    .َُ
 مررسا فؼبال ز يت   .ُُ
 مررسا فاد  ايتااس   .ُِ
 مررسا فاد  دف ابؿ   .ُّ
 فاد  مياتمررسا   .ُْ
 فؼبررسا فاد هب اا   .ُٓ
 مررسا وبىي دميب   .ُٔ

 ادلكتبات اخلاصة ابألسر ادلوصلية يف ادلوصل القدمية:
ف  ا   ك  فؼب  مب  ك ش فاه   اد ااسيت فؼباصذاا فا ريبا فاه فس  يت  يف فؼبرمدا فا ريبا هبذا ف صيت مض      

ذًب ة،ما فارمبر فاكم غبق داماا  ـبااط اندر ك فاس ك ش فاه مت ف تبء ب س   كس ر    ََْٓ
 :كـببزف فا  ا كم  ما فيكأبؼ فؼبرميتل  بااب

 م  ما شةيتف ا  اذ  هبابر دميش -ُ
 م  ما ةةدبء سذاهبف فسدرم فادبئا -ِ
 م  ما فضبر ة  ةض ةماا ة  فعبذاذش -ّ
 م  ما فدرمس فسدرم فا هيتم -ْ
 م  ما فؿ فا يتة  ش -ٓ
 م  ما فمني فسدرم فغافف -ٔ
 دبئام  ما  اساق فسدرم فا -ٕ
 م  ما فغبب  فمني ة  ةض ةماا ة  -ٖ
 م  ما  ،اا فسدرم فا، رم فاماابر -ٗ
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 م  ما فار  ار دفؤد فعبذ  -َُ
 م  ما س ار فسدرم ةض فغبب   ،ني فغب -ُُ
 م  ما س ار اذ  فغبب  اةت -ُِ
 م  ما سذاهبف فسدرم ةض هبمر فغببسظ فا هيتم -ُّ
 م  ما سذاهبف ة  فعبذاذش -ُْ
 يت م  ما مييتم  اذ  فةض فغبب  هبمرف ز  -ُٓ
 م  ما فا ا  بب يت فسدرم -ُٔ
 م  ما صرمق فسدرم ةض هبمر فغببسظ فسدرم -ُٕ
 م  ما نابء ة  ةض هبمر فايتضبض ة  -ُٖ
 م  ما بب يت فسدرم فا هيتم -ُٗ
 م  ما هبمرف فسدرم اؿ رئاس فا ذهبء -َِ
 م  ما هبمرف فسدرم ةض فغبب  هبذش فسدرم -ُِ
 م  ما هبمرف فعبذ  -ِِ
 م  ما هبمر فاع  فسدرم فاد اا -ِّ
 درم ةض دفؤد فسدرم فاتبئأم  ما هبذش فس -ِْ
 م  ما سبركؽ فسدرم فارمذااش -ِٓ
 م  ما فا س سذاهبف فاتبئأ -ِٔ
 م  ما فا س م  اا -ِٕ
 م  ما دمحم فس ر فسدرم ةض فمني فسدرم فا هيتم -ِٖ
 م  ما دمحم هبذش فسدرم ةض فػبذافا -ِٗ
 م  ما ؿبش فارمض فسدرم فً فػبابا -َّ
 م  ما متافا فسدرم ةض ؿبهاد فسدرم فا هيتم -ُّ
 رم فافاضشم  ما    ل فسد -ِّ
 .م  ما    ل ة  ةض هبمرف ة  -ّّ

 :قائمة ادلراجع
فةض مدظار )د   (  ا،بف فا يتا  فنذر فاصبا   فاام ا فيكىل  دفر صبدر اذامبهبا كفاد يت  ةلك    .ُ

 امدبف.
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 فا هػيتم    سػني ةػض خاػيتف : مداػا فيدةػبء سػش  ػبرم  فؼباصػ  فغبػردء   مام ػا فؼب ػبرؼ  فؼباص  :ة .ِ
ُٗٓٓ. 

 . ةعػرفد  ُُٕٗ- ُّٖٔفؽبال،   هبمرفايت فزؽ : اترم  فا  ذا  يف فا يتفؽ يف فا ًػر فا صهػب  - .ّ
 رسػ ػباا مبا، ل غل  ُُْٗ- َُِٗهبمػ ػرفا بدر    ػ ػارم فضبػ ػر : فؼباصػ ػ  كفغبيت ػ ػا فا اماػ ػا فا يتةاػ ػا  .ْ

 ُٖٖٗمد ارل   ابم ا فؼباص     ذاا فعدفا : .
سبرل : فؼباص  أم  فغب   فااب  سػش فا ػ فرؽ   خذاػا كبػ   تػدح ةاا ػبن ـبهتػا ف،نالع    يتصبا  مياذرز   .ٓ

 .ََِٖ فؼباص  :  ُد صا فعباميتد   ط
 .ََُِ دفر فا  ا   ابم ا فؼباص  :  ِاترم  فؼباص     - = = : .ٔ
 .ُِٕٗفعبذ    دفؤد : ـباابب  فؼباص    ةعرفد :  .ٕ
 . : فا ةاػا كبػيتؽ فا ػررمس كف تػبؽبب ة ذػ  فاػدفس   مام ػا فةػش فؽبػاؿ   متيت : د. فاماػامش   فا،ػمبهبش  .ٖ
 .ُِٖٗ  مام ا ابم ا فؼباص  :  ُفارما  اش   س ار : اترم  فؼباص     - .ٗ
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ف   ػػػػػػػػيت  فؼبػػػػػػػػرفرس ف، ذاػػػػػػػػا يف فعك ػػػػػػػػا ف،خػػػػػػػػلل يف فكبػػػػػػػػبء فا ػػػػػػػػيتفؽ  بسػػػػػػػػا كفصػػػػػػػػمحت ف،هبػػػػػػػػالان  هبدًػػػػػػػػب     
ة ػػػػ    مػػػػل اػػػػرفن  ػػػػر فصػػػػمح فأمػػػػبؿ فادػػػػبس هبذاًػػػػب   ا ػػػػا ا ذػػػػ  ف،هبػػػػالان  فؼب لفضبػػػػا هبذػػػػا فرصػػػػفا فا ػػػػافرع 

فن اذعبمػػػػػػػا ،سػػػػػػػاهب ف،سػػػػػػػيت ذك فاػػػػػػػرخ  فعباػػػػػػػر س ػػػػػػػر هبهذػػػػػػػاف فا صػػػػػػػلمض مػػػػػػػدً  فىل فرسػػػػػػػبؿ فةدػػػػػػػبئً  ا ذػػػػػػػ  م لفمػػػػػػػر
فؼبػػػػػػرفرس كفاػػػػػػه فم ػػػػػػبز  دػبػػػػػػرمب  فا بااػػػػػػا كفؼب  ػػػػػػردل سضػػػػػػالن هبهػػػػػػب م ػػػػػػـا ةػػػػػػو فؼبػػػػػػررس مػػػػػػض فدفء كفامػػػػػػو ة ػػػػػػ  

ر فااذمػػػػا كفاػػػػه يف فخػػػػالص ك فػػػػب   هػػػػب سباػػػػل  فؼبػػػػرفرس ف، ذاػػػػا د،ر مػػػػبط فؼبمبميػػػػيت ةػػػػني فؼبررسػػػػا كفكااػػػػبء فمػػػػا 
فغب ا ػػػػػا ميػػػػػ ذت ف يتفاػػػػػبن  مػػػػػلفن هبذػػػػػا فا  ذػػػػػا  فغب ػػػػػامش ؼبػػػػػب فسػػػػػ  ام و  ذػػػػػ  فؼبػػػػػرفرس ف، فػػػػػبء مػػػػػض ف،سػػػػػب كل 

 كذا  هبض بيتمق فا  رمي فىل فا  بهبر أم  فؼباهبر فا ب ا . 
فك،ن _ فؼبررسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 فصاال بن 
ةخػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  فؼبررسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػان: 

   " فؼبررسػػػػػػػػا مػػػػػػػػض فاف ػػػػػػػػ  "دىرىسى
رىسى فا  ػػػػػػػػػػبا : كفاػػػػػػػػػػه   ػػػػػػػػػػ  دى 

ػػػػػػػػػػػا   كدىفرًسيػػػػػػػػػػػو  ميرىرًسيػػػػػػػػػػػوي ك ًدرًفسى
ةم هبدػػػػػبد   ػػػػػر ف  ػػػػػبد غبفظػػػػػو  
ػػػػػػػػػػػػػاه:  ىررىسى

كاػػػػػػػػػػػػػبء   ،ػػػػػػػػػػػػػهاا فؼب
،هنػػػػػػػػػب م ػػػػػػػػػبف درفسػػػػػػػػػا كبذػػػػػػػػػا 
فًرس)خذا   فؼب يتسػػػػػػا  كصب ًػػػػػػب مىػػػػػػرى

 (.َُٕٖفعبيت  ص
فمػػػػػػػب فؼبررسػػػػػػػا فصػػػػػػػاال بن :  معس،ػػػػػػػا فا هبهباػػػػػػػا م  ػػػػػػػرل   ،يب ػػػػػػػض ش ػػػػػػػرف  فا عػػػػػػػل يف ف ػػػػػػػر فالفئًػػػػػػػب دكف 

 (  ُٔ  صََِْ)كبفا  فا ًبا   ثل يف ةدا ًب فا ذاا فا  
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 ا ابن :    ل فؼبررسا كميتف    اار ب :
كفاػػػػػػكم م تػػػػػػر ةػػػػػو كأػػػػػػت فافػػػػػػيتفغ فاػػػػػػكم م ضػػػػػػاو  Scholeميتاػػػػػح فصػػػػػػ  افػػػػػػظ فؼبررسػػػػػػا فىل ف،صػػػػػ  فااػػػػػػاان  
 (.ََِٓفادبس مح زمالئً  ةك ا ص ا  فاك ض )هبذاافش   
فن ه ػػػػػػػػب  فام ػػػػػػػػيتما  ب ػػػػػػػػت مػػػػػػػػح ظًػػػػػػػػار فغبضػػػػػػػػبرف  فا ريبػػػػػػػػا  كيب ػػػػػػػػض ف،ميػػػػػػػػبرل فىل فكؿ مررسػػػػػػػػا   ػػػػػػػػ   يف 

 بغبضػػػػػػبرل فاتػػػػػػاداا كفؽبدرمػػػػػػػا ك فافيتهبا اػػػػػػا كفامبةذاػػػػػػا   سبافيتفهبدػػػػػػػا ف  هػػػػػػاف    ػػػػػػبء ةكؿ فؼبػػػػػػػرفرس فاػػػػػػه ظًػػػػػػػيت   
 (.ٖٕ-ٕٕ  صُٔٗٗيف فا ب  )فةيتف ا  انصيت  

 ااصبن : فؼبرفرس ف، ذاا يف فؼباص      ب ك اار ب  
اػػػػػػا ف،ادماػػػػػػا يف فا ػػػػػػيتفؽ   كفس،ػػػػػػت دبااػػػػػػا "ف،م اػػػػػػبزف  ف،ادماػػػػػػا كفافػػػػػػيتفمني فاػػػػػػه ف  ػػػػػػ   فؼبػػػػػػرفرس ف، ذ

ةصػػػػػػػػرر ب فا،ػػػػػػػػذاب  فا صهب اػػػػػػػػا يف ميػػػػػػػػر فاظػػػػػػػػيتكؼ كفؼبدبسػػػػػػػػمب  كفاػػػػػػػػه ظباػػػػػػػػت ،سػػػػػػػػ  "  ػػػػػػػػبةا ا ،سػػػػػػػػااف" 
 (  ُِْ  صَُٔٗ)فغبتيتم   

 ذاػػػػػػػػا  شذ كيف سػػػػػػػػداف  ف، ػػػػػػػػ الؿ فاربماػػػػػػػػب  اذ ػػػػػػػػيتفؽ    م ػػػػػػػػض  دػػػػػػػػبؾ   ػػػػػػػػ اح هبذػػػػػػػػا فس  ػػػػػػػػبح فؼبػػػػػػػػرفرس ف،
(  كفس  حػػػػػػػػػػػػت ُُُ -َُُفاعاػػػػػػػػػػػػت فؼبررسػػػػػػػػػػػػا فاصب امػػػػػػػػػػػػا ف،هبرفدمػػػػػػػػػػػػا فؼبذ اػػػػػػػػػػػػا يف فؼباصػػػػػػػػػػػػ  )فامبزر ػػػػػػػػػػػػبف  ص

 ُِٔٗفؼبررسػػػػػػػػا ف، ذاػػػػػػػػا ف،سػػػػػػػػالماا يف فؼباصػػػػػػػػ   هػػػػػػػػب اػػػػػػػػيتل  عاػػػػػػػػل فظبًػػػػػػػػب فىل فؼبررسػػػػػػػػا فافاتػػػػػػػػذاا سػػػػػػػػدا 
 (  ّْٗكفس هيت   ذ  فؼبررسا اذ ابـ ةاظبئفًب فا  ذاهاا يف فا،داف  فاال  ا )دركم،  ص

س ػػػػػػبف عبهاػػػػػػح  ذػػػػػػ  فؼبػػػػػػرفرس فاػػػػػػركر فاػػػػػػاب  فامػػػػػػبرز ،سػػػػػػاهب مررسػػػػػػا فا فػػػػػػامن ف، ذاػػػػػػا كمررسػػػػػػ ب فاد ػػػػػػبح 
 (  ُّ  صُّٗٗكف،سالماا يف فؼباص  )كزفرل فؼب برؼ  

   َُِْمرفرس فؼباص   ر هببـ 
أمػػػػػػػ  ف، ػػػػػػػ الؿ ف،ميتم ػػػػػػػش اذ ػػػػػػػيتفؽ س حػػػػػػػت ف،سػػػػػػػبؽ  ػػػػػػػاؿ س ػػػػػػػيتل فسػػػػػػػاس فؼبػػػػػػػرفرس ف، ذاػػػػػػػا ف، فف فا هػػػػػػػ  

( س ػػػػػػر  ب ػػػػػت س ػػػػػػيتل ف،  ػػػػػبء مايتك ػػػػػػا ّٕٔ  صَُِٗ  )هبااػػػػػا  ََِٓبميػػػػػيتل تػػػػػب    ػػػػػػ    ػػػػػر هبػػػػػػبـ كفؼبم
مػػػػػػض أمػػػػػػ  ف،سػػػػػػ بذ ان ػػػػػػن فايتمضػػػػػػب    س هػػػػػػ  هبذػػػػػػا فسػػػػػػاس فادػػػػػػافل ف،كىل اذهررسػػػػػػا فاػػػػػػه هبيتسػػػػػػت دبررسػػػػػػا 

 ف،كفئ  ف،ة رفئاا فؼبد ذاا.
مػػػػػػػض فؼبػػػػػػػرفرس كفاػػػػػػػه ةذػػػػػػػأ      ػػػػػػػض مررسػػػػػػػا ف،كفئػػػػػػػ   فاا اػػػػػػػرل يف مرمدػػػػػػػا فؼباصػػػػػػػ  س ػػػػػػػر هب مًػػػػػػػب هبػػػػػػػرد  مػػػػػػػل

( مررسػػػػػػا مازهبػػػػػػا يف فغذػػػػػػا ف ابئًػػػػػػب  كسػػػػػػدمني  مػػػػػػكل ـب تػػػػػػيتل هبػػػػػػض  ذػػػػػػ  فؼبػػػػػػرفرس َٔهبػػػػػػرد ب ف صػػػػػػيت مػػػػػػض )
  مررسػػػػػػػػا فادػػػػػػػػربفس ََِٖمدًػػػػػػػػب : مررسػػػػػػػػا فؼبمػػػػػػػػرهباف ف،ة رفئاػػػػػػػػا ف، ذاػػػػػػػػا فؼبد ذاػػػػػػػػا كفاػػػػػػػػه فس،ػػػػػػػػت هبػػػػػػػػبـ 

ف،ة رفئاػػػػػػػػا ف، ذاػػػػػػػػػا  ( كمررسػػػػػػػػا ز ػػػػػػػػار فا ػػػػػػػػػيتفؽََِٗف،ة رفئاػػػػػػػػا ف، ذاػػػػػػػػا فؼبد ذاػػػػػػػػػا كفاػػػػػػػػه فس،ػػػػػػػػت هبػػػػػػػػػبـ)
كمررسػػػػػػا ف،م اػػػػػػبز ف، ذاػػػػػػا ف،ة رفئاػػػػػػا فؼبد ذاػػػػػػا س ػػػػػػر فس،ػػػػػػت سػػػػػػدا  ََِٗفؼبد ذاػػػػػػا كفاػػػػػػه فس،ػػػػػػت هبػػػػػػبـ 

 َُُِ(   كمررسػػػػػػػػػػا فايتضبػػػػػػػػػػا ف،ة رفئاػػػػػػػػػػا فؼبد ذاػػػػػػػػػػا كفاػػػػػػػػػػه فس،ػػػػػػػػػػت هبػػػػػػػػػػبـ ََِِ)فدفرل فؼبررسػػػػػػػػػػا   ََُِ
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  كمررسػػػػػػػا دفر فؼب يتسػػػػػػػا َُِِكمررسػػػػػػػا فرض فايتفسػػػػػػػرمض ف،ة رفئاػػػػػػػا ف، ذاػػػػػػػا فؼبد ذاػػػػػػػا كفاػػػػػػػه فس،ػػػػػػػت هبػػػػػػػبـ 
 (َُِٗ)كزفرل فا ةاا  َُِّف،ة رفئاا ف، ذاا فؼبد ذاا كفاه فس،ت هببـ 

هبذػػػػػػػػػا فاػػػػػػػػػيتغ  مػػػػػػػػػض  صػػػػػػػػػيتل هبػػػػػػػػػرد فؼبػػػػػػػػػرفرس ف، ذاػػػػػػػػػا يف فؼباصػػػػػػػػػ  كسباػػػػػػػػػل فا رمػػػػػػػػػر مدًػػػػػػػػػب ديدفء فا ذهػػػػػػػػػش      
ا فىل أذػػػػػا فهبػػػػػرفد كفسػػػػػ درفـ ف،سػػػػػبااا فا  داااااػػػػػا فغبرمصػػػػػا  ككسػػػػػبئ  فايتف ػػػػػا فؼب هصػػػػػ  ةد ػػػػػ  فااذمػػػػػا دينػػػػػبس

فااذمػػػػػػا  ، فف فا صػػػػػػل مػػػػػػض  ػػػػػػك  فؼبػػػػػػرفرس ف ،ػػػػػػهت در فػػػػػػبع ف،اػػػػػػار اذ،ػػػػػػدا فاررفسػػػػػػاا  سضػػػػػػالن هبػػػػػػض فأمػػػػػػػبؿ 
فكااػػػػػػػبء ف،مػػػػػػػار اذ  ػػػػػػػرمي هبذاًػػػػػػػب كذاػػػػػػػ  اضػػػػػػػبمض قبػػػػػػػب ً  كفغبتػػػػػػػاؿ هبذػػػػػػػا دراػػػػػػػب  هببااػػػػػػػا   هػػػػػػػب فف فزد د 

اذمػػػػػا ،سػػػػاهب فةدػػػػػبء فا افئػػػػػ  ذك فهبػػػػرفد فؼبػػػػػرفرس مػػػػػض فاػػػػ  فؼب ػػػػػبايتل كفغبتػػػػػاؿ هبذػػػػا فؼبمػػػػػباأ فؼببااػػػػػا مػػػػض أمػػػػػ  فا
فاػػػػػرخ  فؼبيت فػػػػػح  كهبذاػػػػػا يب ػػػػػض فف   ػػػػػبةح  ػػػػػك  فؼبػػػػػرفرس مػػػػػض أمػػػػػ  فاذ ػػػػػبف فؼبً هػػػػػا دا ةاػػػػػا كفف  ضػػػػػح أػػػػػاف ني 
ما ػػػػػػػرل ا افاػػػػػػػا فا مػػػػػػػاؿ كفا ،ػػػػػػػ  فا،ػػػػػػػدام سضػػػػػػػالن هبػػػػػػػض فخ مػػػػػػػبر فا ررم،ػػػػػػػاني ف ف،ػػػػػػػً  ة فػػػػػػػبء   اذ ػػػػػػػررمس 

 بساا كفؼبًها اذهيتف   فاال  ا.  ،ساهب كفف بذما فؼبيتف   ف،ة رفئاا    فامكرل ف،س
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ار   هبـ كرهببما فامب صني فاكمض دك اف اترىبًب دبيتف ذو فؼبد ذفا ،ساهب يف فا تشانات مرمدا فؼباص       

ف،سالماا ةف ف و فالمداا فؼبد ذفا  كمض فا  ا فاه صرر   رمصبن كفاه زبت فؼباص  كهبالأ ًب دػبالسا 
ـ( ُٖٔ-ْٕٗ ػ/ِْٕ-ُِّفا مبساا يف فا تيت فا مبسش ف،كؿ   با )فؼباص  يف فا تيت فا مبسش ف،كؿ)
فاد يت كفا ازمح يف بم  و ف،كىل اذر  ارل خااا ؿبهاد دمحم هبذش فاتهارهبش فاكم صرر هبض دفر  اف اذامبهبا ك 

 ( صفحا.ُِٔكةافأح ) َُِِا بـ 
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ك ايتأت فؼبعافا يف م رما فا  با فىل سما فخ ابر ب ؽبكف فؼباناع ك ا درفسا فكنبع مرمدا فؼباص        
ـ(   ا فف  ك  فاف ل ُٖٔ-ْٕٗ ػ/ِْٕ-ُِّف،ا هبهباا كف،أ تبدما كفاص بساا يف فا تيت فا مبسش ف،كؿ )

ار هبذا ؾبه  فا مبساا  كمب  يت ا هبذا ذا  مض ا ميت ذا ف   بؿ مض سابدل فاركاا ف،ماما فىل فاركاا تمصذ
يف فؼباص .  هب  ب ت مرمدا فؼباص  مدك هنبما فا تيت ف،مام كةرفما فا تيت فا مبسش ف،كؿ  فاداف ش فغباب اا

اكف س ر ةكؿ فػبذفبء فا مبسااف اًادفن    ،يت بن اد بط فغبيت ب  فا،ابساا ك يت ب  فػبافر  كفا مبئ  فا يتةاامى 
 ملل اذ ضبء هبذا هبافم  فافانا كفاف دا ساًب ةعاا رب اق ف،س  يتفر ف،ا هبهبش كف،زد بر ف،أ تبدم 

 رابئًب. بدل ف،مض يف ةكفاص بيف  كاضهبف سالما فاركاا فا مبساا كسا
بء   ،اهًب  هب كرد يف م رما فا  با كخبسبا  شذ استاؿ طب،ا  سبًار كفمي ه  فا  با هبذا م رما ك     

  دا    فعل:
 سيت ل هبذا فافت  فاصب ةمب ػبالسا فا مبساا  كهبالأ ًب دفؼباص   هبذا فغبرم  هبض فافت  ف،كؿفمي ه        

فغبابل ف،أ تبدما يف هبض فافت  فاصبا  كربر   فغبابل ف،ا هبهباا يف فؼباص  يف فا تيت فا مبسش ف،كؿ  
فؼبافرد فؼببااا يف فؼباص  يف فا تيت اذحرم  هبض  فافت  فايتفةحساهب ابء ا تيت فا مبسش ف،كؿ. فؼباص  يف ف
فغبابل فا ذهاا كفاص بساا يف فؼباص  يف فا تيت   ضهض فغبرم  هبضفافت  فػببمس  هبذا  ني فففا مبسش  
 ف،كؿ مث فػببسبا. فا مبسش
ةرفما  كفؼباص  فا،ابساا يف فكفخيت فا تيت ف،مام حملا سيتم ا هبض فكنبع  س ر مص كساهب ىبت فا هًار      

 مش :  كفاكمفا تيت فا مبسش 
 ظيتل هببما هبض فؼباص  كمب   يتنت او يف فكفخيت فا تيت ف،مام فىل سذ،ذا مض ف، رف  فا،ابساا ا بء ش،ن: فك 

ميتكفف ةض دمحم  ذافافػب فاه فسًهت يف هنبما فاركاا ف،ماما سافء ف بف دباأ  ف   فؼباص  ذبب  ف،مامني يف هبًر
خبصا فك مض فثل فغبيت ب  فػببرااا فاه فس دلست فا صل مض اًاد ميتكفف ةض دمحم فاه فن فت مض أال فاركاا 

 ك  يت  فافانا كف،نايتفا كفا ذق.
 ـ(ُٔٔ ػ/ُْسدا ) م ركف مض فأرـ فافيتؽ ف،سالماا فاه ظًيت  ة ر م يت ا صفنيفذ ا ابن:  يت ب  فػبافر : 

هبذش ةض فً بباا  كفس ابض أ،  مض  ع،ء يف فأذا  فعبلميتل كمدً  فػبذافا ما ةض فً سفابف كةني ةني م بك 
ظًيت   ك  فغبيت ب   كا ر فبذق هبذاً  فظببء ـب ذفا  كيف هنبما فػبالسا ف،ماما ف ، ت  ك  فغبيت ب  مض 

فعبلميتل ف ر فؼبيتف ل فؼبًها  ا  فا رل كفا رد ةراا  فعبااش فا ملل فاه كصذت فىل فؼباص . ك بف فأذا  
فغذا فاصارف  فاه  ب ت يف  ك  فاف ل أر خيتات مض فعبلميتل ك ب ت  فٌ ةغبيت ب  فػبافر  حبا  يب ض فا اؿ 

  ك  فغبيت ب  مترر أذق اذركاا ف،ماما.
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   ل  فمب فافت  ف،كؿ  س ر  ايتؽ فىل  باا فؼباص  يف ظ  فػبالسا فا مبساا كفف سابسا فا مبساني ساًب      
يف فذبب ني: ف،كؿ  ا ز رل فػبذفبء فؼب  يترل االبالع هبذا  ف،مار ، ف،ً  كفغبفبظ هبذا ف،مض كف،س  يتفر 
كم بة ا فهبهبؿ فاا،ل كسذا ً  ذبب  فايتهباا  كفاصب  م هض يف   اني ك،ل أرميتكف هبذا فدفرل فؼباص  كميتفأم ً  

 رل فؼب ب  .ميتفأما ميرمرل  ر ،م  اف يف فخابء أر م،ما فا
ك دبكؿ فافت  فاصب  فغبابل ف،ا هبهباا يف فؼباص  مض  ا  درفسا فامداا فا، ب اا اذهاص  كفؼبعثيتف  فاه      

 يت ت ةتهب ب كفنحا اذاا يف  ابل فا، بف كفثيت سابسا فػبذفبء كفاا،ل هبذا  باا ف،س  يتفر فا، ب .  هب 
دبء كغل ب مض  بف كغً ل يف فؼباص  يف  ذ  فاف ل مض زكف  كخً  دبكؿ فافت  فمضبن فا بدف  كفا  باار فا،بئر

ةو مض غل ب مض فؼبرف. مث ربر  فافت  هبض دكر فؼبيتةل يف   ال اه بم ت ف   فؼباص  ةابةح خبص سبفؼبيتفسا  ف
هبذا ااف ا فغبابل فؼبد ذفا فا،ابساا كف،ا هبهباا كفاص بساا كمرل م،بنب ًب فىل اب ا فايتا  يف فغبابل فا بما 

ًي  مض هبدبصيت فامدبء ف،ا هبهبش  س ر  بف ام نو  بن مًه فن هبدتيت مي ذت فهب مبر فف فؼبيتةل  درز يف  دكره  ضَّ مد
ميبهبيتف  كؿبرا  هنضض ،دكفر مًها يف فغبابل فاص بساا  ا فاه ميًر ب فؼبرمدا. كظًيت مدًض رف  فا،ابسافي

 كيف فامدبء ف،ا هبهبش.
،كنبع ف،أ تبدما يف فؼباص  س دبكؿ ف افؿ فالرفهبا دبب ساًب  ظبـ كهبيتض فافت  فاصبا  فىل درفسا ف     

ف،رفنش ك ظبـ فايتم كف   فحملبصا  فالرفهباا   هب ربر  هبض فاتدبهبا كف   فؼبد  ب  فاتدبهباا كدكر ب يف 
 ااميت فاد بط ف،أ تبدم يف فؼباص   ك دبكؿ  كا  فا  برل كفا افم  فؼب   ا هبذا فاد بط فا  برم  مث 

فافت  فىل درفسا فاايتؽ فا  برما كفاربما كفادًيتما  ك كا  فسافؽ فؼباص  كفنبا ًب يف  مبدؿ فا،ذح  هبيتض
دف (  كربر  فافت  هبض كسبئ  فا  بم  فا  برم كمب او مض فثيت يف فزد بر فغبابل ر )فاتبدرف  كفااف

 ف،أ تبدما يف فؼباص .
فؼباص  كفنبا ًب يف ؾبب،  فغبابل فؼبد ذفا  كفااأاؼ هبدر  ك  يتض فافت  فايتفةح فىل درفسا فؼبافرد فؼببااا يف    

ف   مافرد فاركاا فؼببااا  بػبيتف  كفعبلما كفا  ار كفاعدبئ  كفال بل كغل ب كفنبا ًب يف فمرفد خلمدا فاركاا د،مافؿ 
 كفا ايتؽ فىل    كف ر مض  ك  فؼبافرد كم يتسا م رفر مب  لكد ةو فاركاا.

بمس كف،خل فغبابل فاص بساا  س ر فأ تيت هبذا ةابف دكر مض ظًيت ساًب مض فاف ًبء ك دبكؿ فافت  فػب     
كفا ذهبء كفا ضبل كفؼبعرخني كفا  يتفء  ك كا  دكر فؼبرفرس كفؼب  مب . كدكر فا ذ  كفثيت ب يف  ااميت فغبابل 

 فاص بساا كفاف يتما يف فؼباص  يف  ك  فاف ل.
ا فا  با فىل صبذا مض فاد بئج ا   فةيتز ب فف فاعيتض مض درفسا سضالن هبض فػببسبا  ا   اصذت معاف      

فكنبع مرمدا فؼباص  ف،ا هبهباا كف،أ تبدما كفاص بساا يف فا تيت فا مبسش ف،كؿ  ا م يتس و  يت اا فن هح يف 
كنبع فا، بف كمرل فثيت ف،كنبع فا،ابساا هبذاً   كمرل فثل  هبذا ةفؼباص  كفا افم  فاه فثيت  هبذا 
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ف ا ف،ا هبهباا كف،أ تبدما  مث ةادت فؼبعافا مض خالؿ درفسا فعباف ا ف،ا هبهباا مب  بف سبئرفن يف فعبا 
فؼباص  مض هببدف  ك  باار ـب ذفا مال  ف   فؼباص  هبض غل   كبم  ً  ةابةح خبص.  هب ف و ةيتز هبرد مض 

اميت فاص بسا يف فؼباص    هب فسًهت فا ذهبء كفاف ًبء كفحملرثني كفا  يتفء يف  ك  فاف ل فاكمض فسًهاف يف  ا
 فؼبرفرس كدكر فا ذ  كفؼب  مب  يف فزد بر فغبابل فاص بساا يف فؼباص .

  هتٍ  ى كخى       
ي
تبدر فا  با كميتفا و فاه مشذت   ا فا افرم  فا بما ك  ا ؼب با ة بئها فا فا ً عاً فؼب

فنال  فاركر   ك  نبسا فىل فامحا  فؼبد ارل يففامذرف اني  ك  ا فا فا   كة ن فايتسبئ  فعببم اا ف، بديباا ف
 فحملذاا.
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بء فػببة  هببمبن كصذت ةعرفد فا بصها مح كفارل ساار   دبؾ فسا،ب  مبئاا  اسيت فؼب ٕٓمدك ف صيت مض      
ف ج كذا  مبميب ر و يف فارفر فؼب،  ايتل مض أم  هبهه يف ؿبذا  ِا رخ  دكر فؼبافبدني ، ماا  رمرم أايت 

فؽبامرم فا يتمما مض ميبرع ةً  عفس كباذا  ك  فاف ل سبف فؼباص   ف  يت ؽب كف م يتكع مب معدم فىل فف  رفئق 
كف،س  هب،  فؼبدلااا فاكم فصمح ميحاحبن كم  كر  فاركر كفغبرفئق فا بما  دبسس فؼبافبض هبذا مبء فا فا

فغبتاؿ هبذاو يف فا رمر مض ف، ابء فا، داا فا ريبا مص  ماص  فعبرمرل ك ش فاصارل ك ش ف،در كغل ب مض 
 ف، ابء فيبض فؼباص  ك ش فا، يت كفاترمق كفامذر   كفغبردء فم،يت فؼباص .

اص  فا ريبا ـبا  ؽبب  اسل مبء فا فا كف،س  هب،  فؼبدلااا  كف فذف كن دب يف فغب،مبف فف    ف ابء فؼب
س ا  ةدب فذف  اس ت فؼبرمدا كفنا  فااًب ف ابء هب افئاا كفخلفن مت فا،هبح ا  ،ا  فيرفنش فالرفهباا كا ذًب 

 مو  س داا مص   ش فا د  )فادًيتكفف( كم لسا كفؽبيتمب  كغل ب فيبض فؼباص  كفا يت اا كم بب ا فعبمذاا ةذم 
كارمرل كغل ب مض ف، ابء يف فم،يت فؼباص  كفاه     ض م هااا يف ـبااب  ف  بء ؿباب   تفاا فؼببء هبدر 

 تهاهًب ككنح فغب،بد  
ؽبب كفذف فنفدب   ذفا  د اا 
فؼباب  ك   اهًب عب ذًب 
صبغبا اذ يتا 
كف،س  هب،  فؼبدلااا 
فيخيتل كفاه  ك ا سرفٌ 

يف فذف مب فس  ه   كف فؼببء 
رم ة،ب ني فاركر 
كفؼب دل ب  فا بما  مضبؼ 
فىل ذا  مبهببان  ة ب، 
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ـ مض ف  ابع ذبًال فاركر َُِٕفؼباص  مض س بف فا،ب   فييبض كخبصا ة ر فمي رفد فؼب برؾ ة ر ميمبط 
ه  دؼببء فاتبيف ف،ميت فاكل  رل دي ب، فىل ف،س  بء مض ماب  ف،در فاه  فيتك ب رب،مبن ؽبكف فاابرئ كفا

 ب ت مذاثا ديمالح كساًب  ،ما  ربمت هببااا كمب ربامو  ك  فؼباب  مض ـبذفب  ةلؿ ك ضاح خلفان  فؼباب  
فاص اذا اذركر فا، داا كفاه      خايتفن هبباابن هبذا صحا ف، ،بف  ف،ميت فاكم  رل دي ب، فىل اذا 

ت كأمذًب ؾببرم فاتيتؼ فاتحش نيتل مبء فؼباب  مض فادًيت كفؼبذاثا  ش فيخيتل دببدل فا ربمت مض هبني  ربم
كفدم هب با ميتكرفن دباب  فاتيتؼ فاتحش اذه،  فاب  يف فنهح فاا  كماب  فنبرم فاه  تا يف فادًيت مض 

 مدا ا دا فا   كفا ذا ب .
ض  هب فنايت في ب، )كفان مدً ( فىل صبح ماب  ف،مابر مض ملفرما دكر   ،س  هبؽبب اذهيتفسق كغل ب م   

 ف،س  هب،  فيخيتل.
كاا  بف  دبؾ م يتكع مبء خبة  دؼبافصفب  فاه س أ  ًب ؼبب ف  ب  فؼبافبض االا  بء فىل  دبكؿ فؼببء مض    

 فؼبتبدر ةهبال  كفاه  ش م م ا دؼبافد فؼب،يتبدا.
فد كفاكم م اسيت م   ش اذه يتكع زب ذ  مافصفب و فافداا كفؽبدرساا  باه م اسيتل يف فؼببء فػببة  يف ةعر   

ةافساا فؼبضدب  فؼببصا فا بة،ا دس  هبؿ فا ًيتدء فك فؼب بئض كميت ل فأ ف ش هبذا سحا ماب  فادًيت مض 
سر فؼباص  فك مبة ر  كفمتبؿ فؼببء فىل فيبض فؼباص  كفم،يت ب ةايتمق ف،سباا )ف،كف  فؼب، ايتأا( ةركف فس  هبؿ 

رفنش هبض ساح فامحيت كايت ف فؼباب  ساحبن مض فا هبؿ فىل فاابأا فا ًيتدئاا م، عذني فر فبع م، ال في
فعبداا ك ا مب  اسيت  بما ا فيرفنش يف فؼباص )فاه زب ذ  هبض بما ا ؾبيتل هنيت فادا  مض فعبداا فىل 

 فا هبؿ(.
اسيت ب فان ف، فدهبش ف،ؼببـ د،مار فؽبدرساا كم برمح فؼبافرد فؼببئاا كمب م اسيت ؽب كف م يتكع مض ةمار سداا هبا  

 يف مض ىبا  كمعسس ؽب كف م برمح ف، ف  فأ ح فا  ساس اتر بن فيمار فافداا اذهد تني.
 كف،ل ة ن  فبصا  فؼب يتكع

فؼب يتكع فؼب  ح فاكم ف ا  دفاك  ك تهاهو هبذا ةسبس فسباا فؼببء ةركف كفساا دس  هبؿ سبيتميت فؼببء  .ُ
ذبب ني فيكؿ زبتت ماب و اذ،ب   فييبض دفخ  ؾبيتل صدركأش ك هب م،ها سبة بن ) ًيتمل( مته  د

كفاصب  اذ،ب   ف،م،يت  كفذف مب هبذهدب فف  كف فاداع مض فؼب برمح أر  فك مض أم  ف،ميارمني ،متبؿ فؼببء 
فىل مرمدا فغبضيت ف،ثيتما كفاكم هبذا فؼببء دنيتل فاتدركأش مض ام  سد بر كمتا مبؤ   باابن يف أيتما 

دا فغبضيت فك فؼب يتكع فاكم أر م اف فأرـ مدو كفؼبدررس  باابن كفاكم هبذا فؼببء ةةا  د  فا يتمما مض مرم
مض هنيت خبةار فافيتف  هبدر مرمدا فا رفدم فا،ارما د  بء س ل فا مبس فاكم مضايت الء مض ماب  فادًيت 

أو كفؼب يتكع فؼبك ار فىل ف،ذبب  ادادن كبا فيرفنش فا يتفأاا كمذ    اؿ ام  سد بر دكف فغبباا فىل فخ ف
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فاصب  فمضبن فميارم فا تها   ا فاكم مخك فؼباب  مض أيتما خدس ك ت  ماب و فىل مرمدا  ادال ف،ثيتما 
كفؼب يتكع ف،خيت فيبض فؼباص  فاكم مخك ماب و مض أيتما    خ   فاافأ ا اداا مييتؽ د اؾ ـب أبن ام  

-كهبني  ذال فاافأ ا هبذا بيتمق ماص فا اش هبدر أيتما د ركف  غيتا فعبم  مبرفن ة يتل أتيتكف كةاماز 
د اؾ فا رمي كيبيت  –د اؾ فعبرمر فاافأ ب  يف مذح  ر مت  فؼببء أيتما فام بؽ فاافأ ا هبذا بيتمق ماص  

،رفنش أيتما م لسا مث متا يف هنيت داذا هبدر    ا بف ف،ثيتم ساهب م،ها  باابن ركدر د ركف  كفاكم 
فىل أيتما فام بؽ يف  ني   ل فؼبتبدر فا برىباا فف ؾبيتل فؼببء    ذت بااو ة،ما كصاؿ ماب  سر فؼباص 

 فؼبك ار  بف مت  فىل أيتما أيت  أامدذش )فػبيتكؼ فيساد( كمب ابكر ب ااتا يف هنيت داذا.
فمب فؼب يتكع فؼب  ح  دفاك   بااب سا خك ماب و مض حبلل سر فؼباص  فك مب ة ر فا،ر دؼب،بسا فاه م يتر ب  

فؼببء دفخ  ؾبيتل صدركأش معا  مض هبرل أاح خيتسب اا م،م ا فعبًر ك يت  ل هبذا صما  فؼبد تاف كيبيت
خيتسب اا م،ذحا )رفست( ك  اف فا ا ا فيكىل مض  ك  فاتمب  ملكدل ة ف  اذ ح   ة هاب  فؼباب  فارفخذا 

ال فا ا ا ـ ملكدل ةتبرما فر فبهبًب م دبسا مح هبهق  يت ََُـ فك َٓيف فنيتل ك  اف فا ا ا يف هنبما    
كساًب هبيتكف   رمرما  ،هح ادلكؿ هببم  فا دظا  يف  باا  تاؿ فس  تبء كفاتبرما كفامًب فايتئاس  ا 
هبرـ  تاؿ فخ دبؽ كفا دفاس  ر  ،ً  هبهذاا ميتكر فؼببء دفخ  فنيتل  هب  ا ماااد يف فا ًيتمل فؼب بـ 

 غيًت فؼباص  ،متبؿ فؼببء مض ام  سد بر فىل مرمدا فغبضيت ف،ثيتما.
فاعبما مض فؼب يتكع فؼب  ح ااس س   فغبتاؿ هبذا مبء خبة  ايتم  رفئق فؼب،ب ض كفغبرفئق فا بما يف  ال 
فعبب مني ؼبرمدا فؼباص  كفمبب فمضبن ،س  هبؿ مبء فادًيت مض أم  فؼبافبدني يف  ب،  ف  ابع فا ابر فا ًيتدئش كيف 

 مض هبهذاب  هب، يتما. ب،  ف  رفـ ف،مض  هب  ت  ة ـ   ـا دفهب، كمب  ال ب 
ممرة فؼب يتكع  هب فسذفت مض ةم   اا مض سر فؼباص  م يتر ب فؼبد تاف فك  ر مض ماب  حبلل فا،ر  ف،و 
كهبيتم سبيتميت فؼب يتكع يف فيرفنش فنبكرل اذدًيت ة ر  فيت  ال اذ اح فا ا  يتم اا كصافرمًب فك ة ماا مض  اع 

فم بر كة ر  فيت فغبال دا هق فؼب يتر هبيتم صا فيرناا  ْـ فك ّفار  بم  دا ايت فاكم م يتر  فؼبد تاف 
دا ا  يتمت فؼب،ذح اضهبف ف،س  يتفر اذ اح م،م ا فعبًر كصافرمًب فخكمض ةدظيت ف،هب مبر ف ،ابةاا فؼببء دفخ  
فا اح  ر مت  فا ًيتمل)فنيتل فاتدركأش( فىل ف، ابء فا، داا فيبض كفم،يت فؼباص  اا    ازم و ،انةاا 

 اا كدأابر م يتر ب فؼبد تاف   هبميا مح هبرد ف، ابء كهبرد فا، بف كمض نهض فؼبافصفب  فف  انح ةالس ا
ا رد مض فا اح فا ا  يتم اا فك اال ماا فادبأ  فأفبؿ فك صهبمب   عذق كأت فغبباا ا مرم  أا ا مض فػب  

 فك ةم ببرئ فخيت.
ف،مابر كفا،ااؿ هبيتم فميتفر فؼب يتكع فسف   كيف  باا فهب فض فنيتل فاتدركأش كفدم فك مددفن ؼبيتكر ماب 

 فاافدم كا ذو ) ،بمفاف( كساو س ح بف كفس  بف هبذا اب   فاافدم اذ دفاس كفا دظا  فمضبن.
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 هب مض فؼبه ض ا   سيتكع فنيتل فؼبك ار  ك ا فىل فغبافنيت فيخيتل  هب ايتل يف م يتكع شمتبؿ فؼببء فىل 
 فا يتف فا  يتمض فة رفءفن مض ؿباا فاض  يف أيتما خافاا خذا  . فا اش كفا يتل فا بة ا ؽبب يف شبب ادب 

يبدح فؼبلفرهباف مض فس عالؿ مبء فؼب يتكع يغيتفض فالرفهبا ف، يف ست  فا  بء كفايتةاح فذف ظبحت ظيتكؼ دكر 
فؼبرمدا ةكا  كمعخك  ،ما فايتةح مض  بص  فيرفنش فاه  ، ا مض  كف فؼب يتكع  هب  ا م هاؿ ةو  ا  فف 

 يرض فايتةح كاذهبء فايتةح كاذفالح فادت  فؼب م ش مض فغببص .اتب ا ف
 هب هبىب مض فؼبافبدني ةصحبا فاركر ممذعبن ميًيت ن م ااهببن م دبسا كم،ب ا  رم ا فارفر فك مدتا م ابس 

 وبرد ف،س ًالؾ.
ةرؿ شأبما م يتكع   كف فؼب يتكع أر م اف ةرمالن م ما،ن ،متبؿ فؼببء فىل فعبلميتل فافيتف اا كناف ش فم،يت فؼباص 

ددكش فاصب  فاكم مضايت فىل ف  بء سر  عهيت ماب و فا رمر مض ةرفنش فا يتل كربام   ك  فيرفنش فىل 
حبلف  ةخيتل  عدم فىل فر فبع م، ال فؼباب  فعباساا دفخ  فيبض مرمدا فؼباص  شنبسا فىل م ب   فا،ركد كفاه 

 مدك ف  بئو كغبر ف،ف ظًيت  يف سر فؼباص  فاكم هبيتم ن  فا ا  يتمت دفخذو
 مذدت فامح 

فغبرفئق  هب ماسيت فؼببء اذهافبدني ة ـ ف،زمب   يركفءميتمش فؼب يتكع فىل  اسل ماب  فا يتا اذهافبدني دكف  مكميت  
سر ددكش  ي  بءك ا ، وب ب  فىل م بئض كمتبرم    عا  فك أال  ًيتدئاا  هب أر م اف ةرمالن م ما،ن 

 فاصب .
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ماذق ة ابانن هبذا فا يتف فاصبمض هب يت هبتيت "فيهبابف"  ك ش  ذها هبيتةاا  ، درـ هببدل اإلميبرل شىل 

ذاا  ك يتسابن سإف فا ذها أذاالن مب  ، درـ عبهح  ذها "هبني"  كؾببزفن     فيميدبص فاددا فا،ابساا فحمل
فؼب ًارمض كفامبرزمض  ك ع،ء   م ا اف فااف، فا صهب  كشدفر و ة  شدفرماف ؿبذااف م  كركف  مص  ة اف  

ر ةس،اف أافهبر  فاذ يف فا،دباق ]أبدل فيااما[  كأبدل ف،   برما فاكمض  ب اف حبذاؿ فا يتف فاصبمض هب يت أ
فاا،   فا يتةاا  ك بف  م بهن  رب اق ذا  ي و حبذاؿ ذا  فا يتف  ب ت فاركاا فا صهب اا أر دخذت بارفن 
ارمرفن مض فاالميت لما  كيف فا يتف فا،بةق ةيتز   بـ ؿبذااف مص  ةدظا دمحم دميب ةت ً  ميتف ل أال ةرمذا 

مدً  مض ايدر كديرا يف أتيت  اة بً  ةمب يف فا يتف فاصبمض هب يت  اذح اما فؼبيت لما يف فسادماؿ  ك بف  صل
سإف ميتف ل فا  ثل رباات يف فيهبابف  ةك فاااًبء  فاكمض ةس،اف ة ف،ً   ذاا يف فاا،   كصب اف مافرد 
فأ تبدما كهب، يتما دس  الااا  بمذا هبض ميت ل فاركاا  كذا  هبذا هب س م ظ  فاازرفء كفامبمياف  فاكمض 
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 امااات .ةس،اف ف
شف  ذها فيهبابف     ةمضبن فاااًبء فحملذاني  ك ا م ك فأ  و فؼبعرخ فايتف   ةارب   ارف  يف كرأا 

  كمح ذا  سإ و كنح "فيهبابف" ةتف ً  مض ثال  صببهبب  ةسبساا فبض وب ه   ُٔٔٗحبصاا   يت  سدا 
ذاا  كأر هبيٌتؼ ] ارف [ فاااًبء ،هن   اهن  مض فاااًبء كذا  دينبسا شىل فا ذهبء كأبدل أاف  فغببماا فحمل

"فا بدل فااما ااف" اذه  هح فا يًت فحملذش فاكمض معافاف بم ا كسااا ةني فيدفرل فا صهب اا كصبًار فا، بف 
هبهامبن  كمح ف،هب فؼ د،هب هبد فؼب مبدؿ ةني فيهبابف كفغب اما فا صهب اا فحملذاا  سإ و  بف يبا  اذ   ار هبذا 

فيهبابف هبض فغب اما فؼبيت لما   هب اا   م ض ؽبب ةم دكر يف   امدً   كساهب م  ذق ةيتساخ فيهبابف يف فس  الااا 
فاا،    سإف  ارف  ة ر نهدابن هبذا   يتت  ة صيت مض ؿبذا ً   كأر م ض ذا  ة ن أيتفء  ارف  مض كص  

م  اف مض فااف، فؼب ني مض فسادماؿ   فن هح فا يًت فا صهب  ة ا و ثالثش فيالفء: فيدفرل فا صهب اا الء
ك بميا و  كفا اف  فاه ردبب رفس  و مض  دبؾ  كاًبز  فاملكأيتفبش فاكم أر م ضهض ماظفني ؿبذاني كا ض مًه و 
 دفاك ةكفميت فااف، كمد هش ؽبك  فنهاهبا ةمضبن أبنش أضبل فاا،ما كماظفاف دمدااف اخيتكف   ادً  شسادماؿ  

]كس بن ا ذ  فا يتفءل غبارف [ " يت اا" ةسبسبن كؽبكف سًش غيتمما  ةادماا  ك دبؾ ؾبهاهبا ة رب ك ك  فيدفرل  ب ت 
   اف مض فا، بف "فيصذاني" ةم "فادبس فا بدمني"  كمدً  فغبيتسااف كفا  بر يف فؼبرف  كفافال اف كفامرك يف 

أاداف يف متيت كسار  كفا يتفؽ ؼبرل أيتكف فايتم  كفامبدما   ع،ء  ب اف ةسبسبن "هبيتدن" ةم فا، بف فيصذاني فاكمض 
كرفأماف  ظبمبن ةادمابن هب ا  ظبـ ةاد  مل مث معبدر  كيف خب ا م،  ذا ]ااصا[ م   فيهبابف  فاكمض   م ا اف 
س بانن ةصذاني م  ذهاف فا يتةاا ةك م اهني م،  يتةني  ببؿ م اثً  كا دً  كسابء ةني "فا بما" ك"فا صهب اني" 

ه ض  ظيت ن افالح ةك مر  ةف مت ر ؼبيت ل فاااب ا كا ض فيدفرل "فا  اا"  بف مدفتذا ةصالن هبض ك بف مض فؼب
 فاتدفني فعخيتمض.

كمح ذا  سًكف فا  ،ا  ؿبرد ة صيت مض فاالـز  كساؽ ذا  سًا مف ض ةف فا ا يت ةني فعبهبهبب  
فا يتف فاصبمض هب يت  ك ك  مفبرأا اترىباا  فا اماا فادبمي ا فاه مال  فا برم  فا صهب  فؼب  خيت  بف مااادفن يف

 ف ض كأاع فغبر  يف غل ةكف و  سفش فاافأح ةف فاام ا فيدفرما فا صهب اا    ظ  مدفتذا  ذابن هبض "فا، بف 
فيصذاني"  سبؼبالؾ فااظافش فؼبيتس  مض فسادماؿ شىل فاا،    بف م  أذ  كمتمح ؿبذابن ةرراب  م فبك ا  

صهب  مصالن أر مظ  يف فاا،ما ة ر هبادل فااف، شىل فسادماؿ ةك أر مد    شىل ك،ما ةخيتل  كأر سهيتفسق فااف، فا 
معسس ادف،و ةا بن ، مبع ؿبذاني يف فاا،ما  كأر م  ذ  فاذعا فحملذاا  ك بف  كف فاده  ة صيت  ركان يف فاا،   
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هببدل م يتساف أذاالن مض فاذعا فا يتةاا  اهنب الءفن مض  فا يتةاا مدو يف فامذ بف  ،ساهب ةف فؼباظفني فا صهب اني  ب اف
  ذاهً  فارم    هب  بف ف،  هبؿ ة رب ةف مضيتا فعبداد فا صهب ااف اككر   يف فاا،        ض فعبااش 
فا صهب اا ف  فساا دؼب ك فغبرم   كمح ةهنب  ب ت   اض فاص دب     م ض فعبداد م ررةاف د  ظبـ بافؿ فا بـ  

مح مااا فا ضد  فاه ةرة  يف ةكفخيت فا يتف فا،بدس هب يت  دس ً  ذا  اذمح  هبض متبدر دخ  ارمرل ك 
،نبس ًب شىل دخاؽب  فاصبة ا  كتكف  فمي ع  م ظ  ف،   برما يف فا افص  فا يتةاا  هب يف فسادماؿ ةداع مض 

مب أر م  م ةا بن صعلفن أيتممبن مض فا  برل  سًدبؾ فعبدرم مض فارراا فار اب يب ض ةف مف ح د بانن يف فا،اؽ  
فا،اؽ  ةمب نمبط فارراب  فا ذاب مض ف،   برما س بف مض فحمل ه  ارفن ةف م بر اف يف ذببرل فا افس  ةك 
وبتذاف هبذا فا لفـ فاضيتفئا يف فؼباف    كتكف متمح فا حاؿ فىل فحملذاا ااس م،بك ن اذ  يتا داضيتكرل  رغ  ة و 

فاذعا كفا بدف  فحملذاا فايتفسدا يف فاا،ما  ك كف مب  ت  غبامبن ،ساهب ةني ةهبضبء  أر م ضهض   ذ  ك م 
فيدفرما فاكمض كاركف ك دبسذاف يف فاا،   فا يتةاا  كمح ذا  س هامبن  بف فا حاؿ شىل فحملذاا  –فاام ا فا ، يتما 

 ،برفن كف رفن س  .م دك هبرل مظب يت كم ضهض  م  هبرل اعب  كهبرل ث بسب   ك ش هبهذاا     دك م
كمض اً ً   بف فاااًبء "فؼبر ااف" مض فا، بف فيصذاني يف فاا،   فا يتةاا  مص  فا ذهبء 
كفاملكأيتفباني فحملذاني  ميت مااف دااف، فا صهب  ك بميا و  كة ضً  م ه ح ةيتكفة  مح فغب اما فؼبيت لما يف 

ض وب ه  ةف متمحاف مض فيهبابف   ا رفة  فايتفهبش فسادماؿ  كفاكم  بف ميتة  ةهبضبء فغب اما ديهبابف ةك م
دا بةح  ك ا فاكم ميتة   كا  فيهبابف دب هاهبب  خبصا مض فيسيتفد مض هببما فا  ا   ك  فايتكفة   ب ت 
فيببر فاكم هبه  ساو فيهبابف فحملذااف  كة    ة صيت ربرمرفن هبه  فيهبابف نهض ميم ب  ركفة  فايتفهبش 

ةااات  ة ابدل فايتفهبش   ا  م ةس ميدت مض فيهبابف ةا بن  ًكف يف فاعباا   دا بةح فاه  ب ت  درمج يف
 كمح ذا  س ر ممرة  اب و فا هذاا يف ةات ااف ر مض فعبا  فيأرـ مض فيهبابف ةك يف ةات ا ضا يف فغب اما.

 فعبذاذااف يف فؼباص  
كدما مح شميتفف فؼب بدما  ك ب ت فؼباص  شف ةمببط  فاذ فيهبابف يف فا يتفؽ فا صهب  فبالل ا اف فا يتفؽ ك،ما  ر

أيتمما اعيتفسابن مض فغبركد ةني فنباني فا صهب  كفاتفام  ك كا   ب ت  ك  فؼبرمدا فا هبااا  رفن أامابن ث بسابن ةني 
في يتفد يف مشبؿ فا يتفؽ كاداا مييتؽ فيانناؿ  كفا يتا فا،دا شىل فعبداا  ك ب ت فؼبرمدا  كا  مابدبن س بف 

هبيتم ني مد هاف شىل فؼبك مني فاد،اارم كفاا  ًا يف فااأت فاكم  بف ساو فؼب،احااف كفي يتفد فاالمرماف م،احاني 
م اداف رمفًب كيف فاافأح  ب ت فيسيتل فعبذاذاا فاه ساايت  هبذا فؼبرمدا م ظ  فا يتف فاصبمض هب يت أر      مض اتايت 
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ؼباص  يف هنبما فا يتف فا،بةح هب يت  ك كف فا بايت  بف م،احش مض مرمدا د ر ة يت اداا مييتؽ فيانناؿ   بايت شىل ف
م يتكسبن ة مر فعبذا   كف  ،مت سالا و فس  هببئذ ًب مض "فعبذا "  كأر فهب دق ةةدبؤ  فا،م ا فيسالـ فا،  هبذا فؼبك ا 

برما فا بس ش  ك  بأر فثدبف مدً  هبذا  لكمر ةعرفد دغبماا  كأبـ  صلكف ساهب ة ر ة يتفء مدبصا يف ساذق ف   
 فؼباص .

فمي ل فظببهبا  ةض هبمرفعبذا  فا لفـ فاضيتفئا فؼبر اا يف فؼباص  كم ًب مدتا فاا،ما م بة   ُِٕٔكيف سدا 
  ًر ة لكمر فعبااش فا صهب اا د  اباب ب ةثدبء هبمار ب اداا مييتؽ فيانناؿ شىل دفخ  فا يتفؽ  كفا لكد دؼبعف  بف 

ا س بهنب  ك هب م اؿ مص  ماصذش: "فعبااش فخك مب، يب ددب  ككأو"  كأر ميعالن ميبغالن يف  ك  فؼبدا ا كهبم بن هبذ
 ت  شظببهبا  هبذا مدتمو يف فااأت فاكم  بف ساو اا، هبصهب  ند  م اد  كف، ةعرفد مد،حا دفخ  فا يتفؽ مض 

بهبا  دميب    كة ر س ل شظبُِِٕغيتا شميتفف ة ر  ليبا هبذا ةمرم فا مبئ  فيسعب اا فاه  ذت ؿب  فاتفامني سدا 
 .ُّْٖ    فؼباص  طب،ا ةاابؿ م  بأما مض فعبذاذاني شىل سدا 

يف م ظ   ك  فاف ل  ب ت فؼباص   ذ ا رئا،ا اذرسبع هبض فعبمًا فا صهب اا فا يتأاا يف مافاًا فغب بـ 
اذتفامني هبذاً   فؼبد ذفني فاكم خذفاف فاتفامني يف شميتفف  ا ر ار رابؿ فا مبئ  فيسعب اا فاه  ب ت اتة ا فظبابن 

  كة ر ةرة ا هب يت هببمبن مض ف،نايتفا فا ، يتم كفا،ابسش فاكم كس  ُِِٕكةبب اف تك  فا،الاا يف سدا 
فحملبك،  فا صهب اا اذ،اايتل هبذا فيرنش فاتفاما يف غيتا شميتفف كةذرةا بف  أبـ فا بئر فا ، يتم فؼباف، اذتفامني 

ف كةهبذض ة و وب   شميتفف ةتف و كصابن هبذا فيمل فاتفام فاتعل  مث اندر ميب  د،س االء هبذا ةصفًبف مض فيسعب
  كيف ؿببكاا ،س  بدل    فيرفنش فاتفاما فا،بة ا  فمي م  اندر مح فا صهب اني يف ُّٕٗةهبذض  ف،و ميب بن يف سدا 

اص   كمح ذا  س ر ةذرةا بف كفا اأبز  ك يتر مًبصبا فا يتفؽ  كهبهامبن  ب ت اااميو  رد ةعرفد كفامتيتل ة صيت مض فؼب
فبب دسح  ،ني دميب فعبذاذش فةض فظببهبا  دميب هبذا أابدل دسبع أام  ُّٕٔ بصيت  ك  فؼبرمدا فا هبااا يف سدا 

كمص  ةسيتل اؿ فا ظ  سإف  ف  ًا داد بح  كةثمت  كف فادتيت  ا و متررفن رئا،بن ا يتهباا فعبذاذاني يف فا يتف فا ب،.
 ا كرفسدا كشف  ب ت ةأ  مًبةا  ك ب ت أر ف ضهت شىل فيدفرل فا صهب اا ك بز  هبذا فعبذاذاني  ب اف ا كفؾ هببئذا هبيتم

مدبصا  بما رغ  ةهنب  هبذا فا  س مض ةسيتل فا ظ      د ح أ  يف مر سذا ًب ة ارفن هبض مدا  ًب  كةادهب هبيني  ،ني 
ا صهب اا دغبماا يف  يتتب نر اندر ميب  يف ة يتط  لكمر فا اف  ف ُُْٕدميب فعبذاذش ؼبرل أتلل كفاابن هبذا فامتيتل يف سدا 

اداا فا يتفؽ  سإف فااها ب  فعبذاذاا ؼبر فادفاذ ادادن ةهببأًب فاا،ل فؼبهباا  يف ةعرفد كز دل هبذا ذا  فهب هر فعبذاذااف يف 
اذاذش فؼباص     هً  ة صيت مض اؿ فا ظ  هبذا  ،ض  اف  فغب اما فؼبيت لما  كرغ  ساايتل فا بئذا يف فؼبدا ا    وب   ةم

ة    م افص  ؼبرل سدني دكف ف  ابع  ة  شف    س ل     اافؿ  ب ت  د اح دس هيتفر ة  اني ميتميح ةرم   كؽبكف فا،ما 
 يب ض فا اؿ شف ةثيت   هبذا فؼباص  كاافر ب  بف  رغ  ةنبا و  ةأ  هبه بن مض ةثيت اؿ فا ظ  يف سار .
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 النشاطات العلمية ملركس دراسات املوصل
  أوالً:

  رئاس ابم ا فؼباص فحملـ  أتش  هبؿ فارمض ف،ضبرم  ،س بذ فار  ارف ةيتهببما      
 هب ر ميت ل درفسب  فؼباص  ك  مييتفؼ ف،س بذ فار  ار ما،اف ذ اف فا مبهبش مرميت ميت ل درفسب  فؼباص  

ـا ف،رة بء م  (احلرف التقلودية مدخاًل للحفاظ على اهلوية املوصلوة) فؼباساما (ٗٓ)  رك و فا ذهاا
   ف،ا  ك اا فا،بهبا فاصبمدا م،بءن  Google Meetفا،بهبا فاصبمدا م،بءن كهبرب مدتا َِِِ لميتفف ُٓ

 د صبن مض ابم ا فؼباص  كابم ا فغبهرف اا كد صاف مً هاف دا ف  فؼباصذش.  ُٕكميبرؾ يف  ك  فادركل 
 :95عناوين االوراق البحثوة اليت القوت يف الندوة العلموة 

د. فضبر أبس  فعبه ا / فس بذ ف،ار ف،سالماا  .ة .ُ
 فؼب هيتس 

صدبهبا فيكف  فؼب ر اا ك اار ب يف فؼباص  
 )خالؿ فا تار فا يتةاا فيسالماا(

فا دظاهب  فغبيتساا فا  ذارما  يف فؼباص  ةكفخيت  ة.ـ.د. هبيتكةا صبا  ؿبهاد/ ميت ل درفسب  فؼباص . .ِ
 فا ًر فا صهب 

 ظيتل هببما هبذا فالخيتسا كفػب  ك لمني فا  ا    / ميت ل درفسب  فؼباص ة.ـ.د.  رل  سني ماس .ّ
 كفؼبداابب  يف فؼباص 

سداف فالخيتسا  دؼباص  يف فا تيت فال  ش  ـ. د. صًاا  بـز فاعضدفيتم/ ميت ل درفسب  فؼباص  .ْ
 )فا  فات ةمباذابن(:

اص  : ةني ف، رار ؼبفغبيتؼ فا  ذارما يف ف ة.ـ.د. هبذش فضبر فا مارم/ ميت ل درفسب  فؼباص . .ٓ
 كف،س هيتفر

  فغبابل ف،ا هبهباا يف ف،سافؽ فؼباصذاا فامب   بالؿ صفبكم .ٔ

 اا/  ذاا فا ةاا ة.ـ.د. شبالؿ سب   دب/ ابم ا فغبهرف .ٕ
 / أ،  فا برم 

دكر فا،يت ف يف فغبفبظ هبذا فؼبارك  فؼباصذش 
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 صدبهبا فافيتك ةمباذابن  –

ؼباص /  ذاا ـ. د. فمدبس هباافف سذاهبف/ابم ا ف  .ٖ
 ف،دفا/ أ،  فاذعا فا يتةاا

 ش كدكر  يف    ل فغبيتؼ فا  ذارماف،ةرفع فا  ذ

 م ب ا فغبيتؼ فا  ذارما يف فؼباص  س  فا،م بكم/ ميت ل درفسب  فؼباص ة.ـ.  دبء اب .ٗ

ـ.ـ.  ارف ؾبار هبذش/ ابم ا فؼباص /  ذاا ف،دفا/  .َُ
 أ،  ف،ا هبع

،أ تبد فاتدبهبب  كفغبيتؼ فا  ذارما كفنبا ًب 
 فاركؿ

ة.د. ما،اف ذ اف فا مبهبش/ مرميت ميت ل درفسب   .ُُ
 فؼباص 

 أا مًدا فا مبهباا حبيتسا فغباب اهبال

ة.د. هببميت هبمر ف فعبهاذش/ ميت ل درفسب   .ُِ
 فؼباص .

  الـز  يتسه فػب  كفاد برل يف فؼباص 

 اافغبيتؼ فا  ماا يف ف،مصبؿ فؼباصذ ة.د. مًب س ار ضبار/ ميت ل درفسب  فؼباص  .ُّ

ة.ـ.د. فب بز  بـز فارما  اش/ فس بذ م،بهبر   .ُْ
 م  بهبر

فؼباص   حملب   درساا   يتسا فامدبء يف مرمدا
 كفا هبهباا

  يتسا فا ابرل كفا ابرمض يف فؼباص  فامب   دمحم  اساق فافديتم .ُٓ

ً يتسا صدبهبا فاً يتا: م،هاب ب كفس درفمب ب يف  ة.ـ.د. دمحم  لفر فاردغ/ ميت ل درفسب  فؼباص  .ُٔ
 اص فؼب

ـ.د.  دبف هبمر فػبباق فا،م بكم/ ميت ل درفسب   .ُٕ
 فؼباص .

  يتسا صدبهبا فا، بميت دؼباص  يف فا يتف فا  يتمض
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 دورات التعليم املستمر:ثانيًا: 
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  الورش العلمية: : اً ثالث

 
 

 



 مـوصليـات
 (4244 حزيرانهـ/ 3665 ذو القعدة) 66العدد : 

 (81) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مـوصليـات
 (4244 حزيرانهـ/ 3665 ذو القعدة) 66العدد : 

 (82) 
 

 اجناز البحوث العلمية للمركس: اً رابع
قدم جمللس ادارة ادلركز من قبل االساتذة والتدريسيني يف مركز ادل الثالثمت اجناز البحث      

 دراسات ادلوصل وكما أييت:
 هبدافف فامح  فس  فامب  

ـ( يف  ركمض َُُٕ ػ/ّْٔاًاد فػبااا فامعرفدم )    ة. د. ما،اف ذ اف فا مبهبش .ُ
 فخمبر هبذهبء فؼباص 

 ا )اااا ( اذ ب ا فضبر فغبب فؼبفبرأا يف فنهاهبا فا تتا ة. ـ. د. هبذش فضبر  فا مارم .ِ
 فا،يتأا يف فؼباص  ةكفخيت فا ًر فا صهب  ة.ـ.د. هبيتكةا صبا  ؿبهاد .ّ

 اار متدفب  هبذهبء فؼباص  مب ةني فا يت ني فايتفةح كفا،بةح  ة.ـ.د. مًب س ار ضبار .ْ
 فؽب يتمني

 فادًيت فؼب  اؼ )فغبيت( دؼباص  درفسا اترىباا ة.ـ.د. دمحم  لفر ضبار  .ٓ
 دفرف فغبرم  فؼبًبايتما كفؼبظفيتما )درفسا اترىباا( ل  سني ماس ة.ـ.د.  ر .ٔ

 يتفا  ف   كفس  ارل فةض فا  بر فؼباصذش  ـ.د.  دبف هبمر فػبباق فا،م بكم .ٕ
 ـ( درفسا يف فؼبافرد.ُِٔٓق/ْٓٔ) 

 فال  ااف يف فؼباص  مض خالؿ   با فا اف ا  ـ.د صًاا  بـز فاعضدفيتم .ٖ

 ـ(ُْٗٔػ/  ْٕٖفاررما يةض أبنش ميًما )  
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 احللقات النقاشية:: اً رابع
النقاشية االتية  تمت اقامة احللقا 8988-8984يف اطار اخلطة العلمية للعام الدراسي       

 وعرب ادلنصات االلكرتونية:
 فا برم  هبدافف فامح  فس  فامب  

 َِِِ/ْ/ُّ فؼب بةيت يف فؼباص  ةكفخيت فا ًر فا صهب  ة.ـ.د. هبيتكةا صبا  ؿبهاد  .ُ

 اػار متػدفب  هبذهػبء فؼباصػ  مػب ةػني فا ػيت ني فايتفةػح كفا،ػػبةح  ة.د.مًب س ار ضبار .ِ
 فؽب يتمني

ِٕ/ْ/َِِِ 

ـ أػػيتفءل يف سػػل و  َّٗماػيتفف فؼباصػػ  ماسػا ةػػض  افػب   :  ة.ـ.د. دمحم  لفر فاردغ .ّ
 كمعافب و

ُُ/ٓ/َِِِ 

( ـُِّٔ ػػػػػػ/ْٕٔ  ػػػػػبا فاػػػػػافيف دااساػػػػػب   اذتػػػػػفرم )  ة.ـ.د.  رل  سني ماس  .ْ
متػػػػػررفن اررفسػػػػػا فاتػػػػػال  فا ذهاػػػػػا ةػػػػػني فؼباصػػػػػ  كةعػػػػػرفد يف 

 فا يت ني فا،بدس كفا،بةح فؽب يتمني

ِٓ/ٓ/َِِِ 

ر ذػػػػػا هبذهػػػػػبء فؼباصػػػػػ  فىل ةعػػػػػرفد يف نػػػػػاء   ػػػػػبا فؼبد تػػػػػيت  ـ.د.  دبف هبمرفػبباق هبذش .ٓ
 فحمل ب  فااو مض اترم  فةض فارةاصش اذك  .

ٖ/ٔ/َِِِ 

ـ( يف  ػػركمض َُُٕ ػػػ/ّْٔامعػػرفدم )  اًػػاد فػبااػػا ف ة.د.ما،اف ذ اف فا مبهبش .ٔ
 فخمبر هبذهبء فؼباص 

ُٗ/ٔ/َِِِ 

ف،سػػ ف ا اب  فا ،ػػ يتما كفا،ابسػػاا فاػػه ف م ًػػب فعبذاذاػػاف يف  ـ. هببميت ةذا شظببهبا  .ٕ
 ُّْٕمافاًا غلك اندر ميب  اذهاص  سدا 

ِِ/ٔ/َِِِ 

 َِِِ/ٔ/ِٗا،ػػبدس فاتػػال  فا ذهاػػا ةػػني فؼباصػػ  كةعػػرفد خػػالؿ فا ػػيتف ف ـ.د صًاا  بـز فاعضدفيتم .ٖ
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 فؽب يتم/ فاصب  هب يت فؼباالدم.
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 االصدارات العلمية ملركس دراسات املوصل: اً خامس
وضمت من رللة دراسات موصلية  (88)العدد اصدر مركز دراسات ادلوصل -

 البحوث العلمية االتية:
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 اسم الباحث عنوان البحث ت

 ية  خالل  الحكم الجليل  المدارس الدينية  الموصل   -ُ

 م 1834 -1726

 أ.م.د. عروبة جميل محمود

ن الرابع متطور  -ِ ن القرني  صنفات  علماء الموصل ما بي 

ن   والسابع الهجريي 

 حميد سعيد مها. د.أ

  بالوفيات للصفدي)ت -ّ
ن
م( 1362ـه/ 764كتاب الواف

ن الموصل وبغداد  لدراسة الصالت العلمية بي 
ً
 مصدرا

ن ال    القرني 
ن
ن ف  سادس والسابع الهجريي 

ن الدباغ  أم.د.هدى ياسي 

  رواية سقوط رسداب -ْ
ن
  نوزت شمدين المرأة ف

 
 عل   للروائ

ن  م.م زينب حسي 

 دمحم صالح رشيد أ.م.د. و 

ح تصميم برنامج تربوي -ٓ  لنظرية مقتر
ً
 وفقا

(BAUMEISTER)  تعديل نضوب األنا لدى طلبة  
ن
ف

 جامعة الموصل

  م.م االء عبد الجبار الد
ن
 بوئ

 و أ.د. ندى فتاح العباج   
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 اخبار من مدينيت

إعادة أتىيل جامع الشيخ عبدآل يف ابب السراي الذي عمره ما يقارب مت     
سنة. وقد مت أتىيل القطع الرتاثية القدمية من ادلنحواتت والنصوص والفرش  199

افة اروقة موصلية يف إعادة االعمار وتثبيتها يف أماكن تدل على قدم اجلامع. وإض
 مجيلة يف فناءه. فعاد اكثر تناسقا ومجاال. 

كان جلمعية فعل اخلريات الدور األساسي يف ذلك واحلمد هلل. ادلوصل ابىلها و       
 عز.ذواصرارىم تعود أهبى وا
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