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ٌّ أّْى ٕٙء أصٗ دّ ثنعهى ثنقوٚظ دنٚوٕٗ ثنروٌ ٌ ْوٕ صًٕمضوّ" ، "إ

 . هشاو جعُّط

ٌّ يوٍ  كّهًج" ًّرش، ثَؾهٗ نٙ دٕٕٝؿ أكذٌ أ ٟجنش هًثّضٙ نهرٌ ٌ ٔصع

اووز ًٚةووٍ ثنكٚووم دُٛٓووج، ٔىنوو  يوو   ٌّ دووٍٛ ثنْووًٕ ثنًّةّٛووز يؾًٕفووجس يضك

ّٙ هاٛوو نهْوًٕ. ٔكوى يوٍ هنٛوم  ّ٘ صٌصٛوخ صوًّٚن ثَعوثو إيةجَّٛز ثنرٛوجو دوّ

ٔؽوصّ يٍ اذم يُجّذج نٓيث ثنغٌٛ دوث نٙ الفرج غٌٛ يٕعوٕ  دوّ، ٔكوى 

ً يٍ ٍفى أدوٚ ٌّ ضّ اذال دروً كذٌٛ يٍ ثنغرز دوث نوٙ يوٍ دعوو  قو٘ يضةو

َّّ ٍفى غٌٛ أكٛو  .حُىزور َىنسكه ،"ٔأهّ  أ

ًّ  ٙ ثنوًثّجس ثنرٌ َّٛز ثنقوٚغز ٔثنًعجٙوٌر، ٔكوجٌ  أٙذقش يّْنز ثنضٌصٛخ ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ يقًٕث ٕذّ اج

ٌّ ْويث ثالْضًوج و َوجؽى فوٍ ثاضُوجش يٖوضٌن دوٍٛ ىن  دجننٕٚٗ دوثٚز يوٍ يُضٚوا ثنروٌٌ ثنضجّو  فٖوٌ. ٔٚذوؤ أ

وى  ّْ ّٙ نهرٌ ٌ يومال أّجّّٛج نكٓوى ثنروٌ ٌ ثنًؾ ثنوثًٍّٛ ثنًقوعٍٛ، ٚضًغّم  ٙ ثفضذجً ثنٕإف فهٗ ثنضٌصٛخ ثنضجًٚن

ًْووج. ٔنةووٍ ال ًٚةووٍ أٚٞووج ثنضغج ووم فووٍ ثَضذووجِ ثالّضٖووٌث  ثنةالّووٛةٙ إنووٗ ثنرووٕثةى  ّٕ وّٚووز ٔصه ًّ ل نهوووفٕر ثنًق ّٔ ثأل

نًْهًٍٛ ثنروثيٗ، ٔثنّضٙ صؾً  ًٔثٚجس فٍ صٌصٛخ ًّٕ ثنرٌ ٌ صٌصٛذج صجًٚنّٛج؛  ةجَوش صهو  ثنًغذضز  ٙ يُّٚكجس ث

ج يٍ يذجفظ ثنوًثّجس ثنرٌ َّٛز. ًّ ًس ٕٛتج  ٖٛتج، نضٚذـ يذقغج يٓ ّٕ  ثنٌٔثٚجس يقّم هًثّز صه

ّٙ ال ٚةًٍ  ٙ فٌٛ يقجٔالس ثنروثيٗ ٔثنًقوعٍٛ  ًٛج ٚضعهّو دضٌصٛخ ًّٕ ثنر ٌّ يٖغهُج ثألّجّ ٌ ٌ ٔ ٚجصّ إ

صٌصٛذج صجًٚنّٛج دروً يج ٚضهّن٘  ٙ ّعُٛج إنٗ صُجٔل يج صهٌفّ صه  ثنًقجٔالس يٍ إٕةجنّٛجس، او صعضٌٛ ثنًرهّخ 

ٌّٛ إنوٗ دعوٜ  فُو َظٌِ  ٙ ْيِ ثنرّٞٛز. ٌّ ثننهٕثس ثألٔنٗ ثنْوجدرز نهوٌؿ صهو  ثإوةجنّٛجس صذروٗ ثنضعو غٌٛ أ

 يقجٔالس ثنضٌصٛخ ٔيُههرجصٓج ٔيْضُوثصٓج ٔغجٚجصٓج. 

ٔنعهّّ ٚقٍْ  ٙ ثنذوثٚز ثإجًر إنٗ أيٌ ٚةجه ٚةٌٕ ُيؾًعوج فهٛوّ، ّوٕثء  وٙ يٚوُّكجس ثنًْوهًٍٛ ثنرووثيٗ أٔ 

ٕدز ثنضٌصٛوخ ثنضوجًٚنٙ نهروٌ ٌ، إٌ نوى َروم ثّوضقجنضّ. يغوم ْويث ثأليوٌ، كين   ٙ ثنوًثّجس ثنقوٚغوز ٔٚضعهّوو دٚوع

وو دوٍ ّوٌٍٛٚ، ٔؽوجء  ٛوّ: ًّ ؿ دّ إل يُْٕح إنوٗ يق ٌّ َ ل،  ٚٚ َ و
" رهوش نعةٌيوز: أنّكوِٕ نٚعُوٙ ثنٚوقجدز  كًوج أُ

ٍّ فهٗ أٌ ٚؤنّكِٕ ْيث ثنضّنٛا يج ثّضهجفٕث" ُل. اجل: نٕ ثؽضًعش ثاَِ ٔثنؾ ّٔ ل  جأل ّٔ ثأل
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ٛوٕهًٔ َٕنوكوّ . ٔفذٌّ ص
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 77، ٗ 1، ػ1987، 4ثّهُذٕل، ٟ اإلحقاٌ فٍ عهىو انقرآٌ،ثنْٕٟٛٙ،  -



 

  

 

ّٙ هاٛوو  ز دجنُْذز إنٗ ثنًْٕ ثنًّةّٛز،  ٛرٕل: "يٍ ثنًْضقٛم ٔٝ  صْهْم ٍيُو ّٙ ٌٙثفز فٍ ْيِ ثالّضقجنز، مج

نهًْٕ ثنروًٚز، ال دم نهًْٕ ثنًّةّٛز دٌّّْج".
2
 

ٌّ ثنًٚووُّكٍٛ ثنًْووهًٍٛ ثنروووثيٗ ٔثنذووجفغٍٛ ثنًقوووعٍٛ، يْضٖووٌاٍٛ ٔيْووهًٍٛ، اووجيٕث  ٔنةووٍ ًغووى ىنوو ،  ووئ

ٌّٛ إنٗ أدٌٍْج ٔثنضعهٛو فهٛٓج ٔيقجٔنز دٛجٌ يوج اوو  دًقجٔالس ّٙ يضعّوهر، ُّقجٔل  ٙ يج ٚهٙ ثنضع صٌصٛخ صجًٚن

ّٙ يٍ ْيث ثنعًم.   صغٌِٛ يٍ إٕةجنّٛجس، ْٔيث ْٕ ثنغٌٛ ثألّجّ

ٌّ ْيث ثنعًم ثنّي٘ ٌٚٔو ٌٟؿ ثإةجنّٛجس أكغوٌ يوٍ ثنذقوظ فوٍ ثنقهوٕل  ٔنةٍ اذم ىن ، ٚؾخ أٌ ٌَٖٛ إنٗ أ

صرهٛخ ٟٕٚم نًقجٔالس صٌصٛخ ثنروثيٗ ٔثنًقوعٍٛ نهرٌ ٌ صٌصٛذج صجًٚنّٛج، ْٔوٕ أٚٞوج يْوجًْز أموٌٖ  كجٌ َضٛؾز

نذقٕط  ٙ ْيث ثنًؾجل َكّْ، ثَههروش يُوي ّوُٕثس اهٛهوز افوجهر ثنُظوٌ  وٙ ثنًرجًدوجس ثنضجًٚنّٛوز، نضٖوّةم ثنروٌ ٌ 

ًِ ٌَٖٔٛ ُْج دجننٕٚٗ إنٗ عالعز أفًجل أّجّّٛز أ وَج يُٓج كغٌٛ ّٕ الٌ َروّٚجٌ ٔصه ّٔ ث  ٙ ْيث ثنذقظ، ثنعًالٌ ثأل

ّٙ ٚرّوو ئٌٖفج ؽوٚوث،  ْٔيِ ثألفًجل ْٙ: ٚرٕيجٌ فهٗ ثنًٌثؽعجس، ٔثنعًم ثنغجنظ صرُ

- Emmanuelle Stefanidis, "The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qorans' 

Chrnological Reordering", in Journal of Qur'anic Studies, vol X, Issue II, (2008), pp 1-    

- Gabriel Said Reynolds, "Le Problème de la chronologie du Coran" in Arabica 58, (2011), 

pp 477-     

- Behnam Sadeghi, "The Chronology of the Qur'an: A Stylometric Research Program" in 

Arabica 58, (2011), pp 210-     

نٍٛ ي  يقجٔنز صهٌٕٚ نًج ؽجء  ًٛٓج  ًٛج ٚضعهّو دًقوجٔالس   ّٔ ٌّ ثنعًم ثنّي٘ َرّويّ ُْج أاٌح إنٗ ثنذقغٍٛ ثأل إ

ٌّٛ نًقجٔالس ثنًْهًٍٛ ثنًعجٌٍٙٚ  ٙ يّْنز ثنضٌصٛوخ  ثنًْهًٍٛ ثنروثيٗ، ٔثّضوًثن ثنُر٘ ثنًضعهّو دعوو ثنضع

 .ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ
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  57، ٗ 2004َرهّ إنٗ ثنعٌدّٛز ٔفرّرّ ؽًٕػ صجيٌ، دٌٛٔس،  حارَد انقرآٌ،َٕنوكّ،  -



 

  

 

ُش صُٚٛٚوج  وٙ يهوجن  ثنْوًٕ فهوٗ  ًّ ٌّ دعوٜ ٟذعوجس ثنًٚوجفا اوو صٞو ًدًّج فهُٛج أٌ ٌَٖٛ دوثٚوز إنوٗ أ

ثنًّةٙ ٔثنًوَٙ ٔفهٗ صٌصٛخ ََٔل ثنًْٕ، ٔكين  إٕجًر إنٗ ثٜٚجس ثنًوَّٛز  وٙ ثنْوًٕ ثنًّةّٛوز، ٔثٜٚوجس ثنًةّٛوز 

ّ صٌصٛوخ ثنًٚوقا، ٔثنًٚوقا ثنًرٚوٕه ُْوج ْوٕ  ٙ ثنًْٕ ثنًوَّٛز، ْٔيث ثنضٌصٛخ ْٕ يج ًٚةوٍ أٌ َههوو فهٛو

صقش إٌٕثف ثألٌٍْ دٌٔثٚز فكو٘ فوٍ فجٙوى. ّٔوٛةٌٕ ْوٕ ثنًٚوقا  1924يٚقا ثنرجٌْر ثنٚجهً ُّز 

ّ٘ صٌصٛوخ  موٌ ًٔه  وٙ  ٌّ صٌصٛوخ ثنًٚوقا ْويث ال ٚضذُّوٗ أ ٌّ يوج صُذغوٙ يالفظضوّ أ ثنًٌؽ  دجنُْوذز إنُٛوج. غٛوٌ أ

ٌّ يٕثٝو  ثنضٕث وو  وٙ ثنرجةًجس ثنّضٙ ثّٟهعُج فهٛٓج  ًٛج أ عذضّ ثنروثيٗ يٍ اجةًجس ثنضٌصٛخ ثنضجًٚنٙ نهُؤَل، دوم إ

ثنضٌصٛخ اهٛهز ؽّوث إىث يج ًيُج ثنًرجًَز. ٔفضّٗ ال ٚذرٗ كاليُج َظٌّٚج ٔهٌٔ ٕٕثْو، ًٚةٍ فهٗ ّذٛم ثنًغجل، صروٚى 

قا ٔنوٖ ثنَْوٌ٘إًَٔىػ ٚضعهّو دجننًِ فٌٖر ًّٕر ثألمٌٛ  ٙ ثنًٚقا ي  ىكٌ صٌصٛخ ََٔنٓج  ٙ ثنًٚ
3
 

ٔثدٍ ثنُوٚى
4
ٔثنْٕٟٛٙ 

5
 ، ٔعالعضٓى يٍ إٌٔٓ يٍ اّوو إثةى صضعهّو دضٌصٛخ ثنًْٕ فْخ ثنَُٔل:

 ورقمها السورة
 حسب نزولها ترتيب

 المصحف
 رواية في نزولها ترتيب

 الزهري
 رواية في نزولها ترتيب

 النديم ابن
 رواية في نزولها ترتيب

 السيوطي

 ّيةكم 46 ّيةكم 46 ّيةكم 45 ّيةكم 47 011العاديات

 ّيةكم >5 ّيةكم >5 ّيةكم >5 ّيةكم 63 010القارعة

 ّيةكم 48 ّيةكم 48 ّيةكم 48 ّيةكم 49 011التكاثر

 ّيةكم 45 ّيةكم > ّيةكم 46 ّيةكم 46 012العصر

 ّيةكم 64 ّيةكم 64 ّيةكم 66 ّيةكم 65 013الهمزة

 ّيةكم ;4 ّيةكم ;4 ّيةكم ;4 ّيةكم >4 014الفيل

 ّيةكم ;5 ّيةكم ;5 ّيةكم ;5 ّيةكم >5 015قريش

 ّيةكم 49 ّيةكم 49 ّيةكم 49 ّيةكم :4 016الماعون

 ّيةكم 47 ّيةكم 47 ّيةكم 47 ّيةكم 48 017الكوثر

 ّيةكم :4 ّيةكم :4 ّيةكم :4 ّيةكم ;4 018الكافرون

 مدنّية 434 مدنّية 433  مدنّية 435 مدنّية 447 001النصر

 ّيةكم 8 ّيةكم 8 ّيةكم 8 ّيةكم 9 000المسد

 ّيةكم 54 ّيةكم >4 ّيةكم 54 ّيةكم 55 001اإلخالص

 ّيةكم >4 ّيةكم 53 ّيةكم >4 ّيةكم 53 002الفلق

 ّيةكم 53 ّيةكم 54 ّيةكم 53 ّيةكم 54 003الناس

، ًْٔوج 1، ٔيوٍ ًٔثٚوز ثنْوٕٟٛٙ ّوًٕر ثنكجصقوز38، 1ٗٔنتٍ ّرهش يٍ ًٔثٚز ثدٍ ثنُوٚى ًّٕصج ثنكجصقوز

ٌّ ثنًرجًَوز صذروٗ ؽوجةَر،  يٍ ثنًْٕ ثنًضرّويز يذوةّٛج يٍ ؽٓز صٌصٛخ ثنَُٔل فٍ ثنْوًٕ ثنًوًؽوز  وٙ ثنؾوؤل،  وئ
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  42-37، ٗ ٗ 1408/1988، 2دٌٛٔس، ٟ انُاسد وانًُسىخ،ثنًُْٕح إنٗ ثنٌَْ٘  ٙ  مٌ كضجح  حُزَم انقرآًٌٔه ْيث ثنضٌصٛخ  ٙ كضجح  - 

4
 128 -124، ٗ ٗ 1، ػانفهرسجًٔه ثنضٌصٛخ  ٙ ثدٍ ثنُوٚى،  - 

5
 جُ  ٙ يٚجهً ينضهكز. ، ٔثنٌٔثٚز ْٙ إفوٖ ثنٌٔثٚجس ثنةغٌٛر فٍ ثدٍ فذّ 14، ٗ 1ػ اإلحقاٌ فٍ عهىو انقرآٌ،ًٔه ثنضٌصٛخ  ٙ ثنْٕٟٛٙ،  - 



 

  

 

جهً ثنًيكًٕر، نٛذرٗ ثنضرجًح ٔثٝقج دٍٛ ٔثنًالفظز ثنعجّيز ٔثنظجٌْر أَّّ ال ثصّكج  فٕل صٌصٛخ ثنَُٔل  ٙ ثنًٚ

صٌصٛخ ثنًٚقا ًٔٔثٚز ثنْٕٟٛٙ فٍ ثدٍ فذّجُ دجنُْذز إنٗ ثنًْٕ ثنًّةّٛز، دم إَّّ إىث أٝكُج ًّٕر ثنكجصقز إنٗ 

ٌّ ثنضهجدو ٚةٌٕ كهّّٛج، نضذرٗ ًّٕر ثنٌُٚ يًغّهز نالمضالف ثنقرٛرٙ دٍٛ ثنؤٌثٚضٍٛ. ْٔويث  110اجةًز ثنْٕٟٛٙ،  ئ

ٌّ ّوًٕر ثنُٚوٌ ثالمضالف  ْٕ أكغٌ يج نكش ثَضذجُْج نُضْجءل يج ثنّوي٘ ؽعوم ٔثٝوعٙ يٚوقا ثنروجٌْر ٚؤّكوؤٌ أ

 ْٙ  مٌ يج ََل يٍ ثنرٌ ٌ؟ 

ل إنٗ صًغّم  ّٔ ٌّ يغم ْيث ثنضٌصٛخ ْٚضُو  ٙ ثنًرجو ثأل ال ََفى ثيضالن إؽجدز ٚرُّٛٛز ٔعجدضز، ٔنةٍ يج َيْخ إنّٛ أ

، ْٔوٕ صًغّوم،  ًٛوج نهٌْٛر ثنُذّٕٚز، ٚؾعم يٍ ثنٌُٚ ٔثنك ّٙ ضـ ٔهمٕل ثنُّجُ  ٙ هٍٚ هللا أ ٕثؽج مجصًز يٖٕثً ثنُذو

ٌّ ْوويِ ثنًالفظووز اووو صُْووقخ فهووٗ ًٔثٚووجس ثنروووثيٗ،  ٌّ ثألْووّى دجنُْووذز إنُٛووج ُْووج أ َقْووخ يضووّّمٌ صجًٚنّٛووج. غٛووٌ أ

 نُضْجءل فٍ يْضُوثس يج اّويِٕ يٍ اجةًجس ثنضٌصٛخ ثنضجًٚنٙ نًْٕ ثنرٌ ٌ. 

ٌّ ثْضًجو ثنًْهًٍٛ ثنروثيٗ دجنضٌصٛخ ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ ٚعٕه  ٚيْخ ثنةغٌٛ يٍ ثنوثًٍّٛ ثنًقوعٍٛ إنٗ ثفضذجً أ

أّجّج إنٗ ثنًٖغم ثنكرٓٙ، فٛظ ٌٚصذ٠ ثأليٌ  ٙ َظٌْى دًعٌ ز ثنُجّل ٔثنًُْٕك  ٙ ثنرٌ ٌ.
6
ٔنوتٍ كوجٌ نًغوم  

ًِ دقةى ٕٔٙل يُّٚكجس اوًٚوز  وٙ فهوى ٌّ ٓوج كضوجح  ْيث ثالفضذجً أًّْٛز ٔنّ أٚٞج يج ٚذ ًّ ثنُّجّول ٔثنًُْوٕك، ٔأْ

ٌّ ثأليٌ ٚذرٗ  وٙ  224أدٙ فذٛو ثنرجّى دٍ ّالّو )س  ٌٍّْٚ ثنروثيٗ دٓيث ثنًذقظ،  ئ ْـ( دجاٝج ز إنٗ ثْضًجو ثنًك

ووز يووٍ ؽٓووز ثألّووذرّٛز ثنضجًٚنّٛووز الْضًجيووجس ثنًْووهًٍٛ دوثٚووز يووٍ فٚووٌ ثنضووؤٍٚ  ّٙ فجؽووز إنووٗ صووواٛو كذٛووٌ، ٔمج

 دجننٕٚٗ.

ٌّ يج َيْخ إ ٌّ ثالْضًوجو دضٌصٛوخ ثنروٌ ٌ صجًٚنّٛوج نوى ٚةوٍ َجدعوج  وٙ ثنذووء يوٍ إ نّٛ ُّٔقجٔل ثنذٌُْوز فهٛوّ، أ

. ْٔيث ثالفضذجً ثنّي٘ ىْذُج إنّٛ نّ يج  ّٙ فجؽجس صكٌّْٛٚز أٔ  رّٓٛز دروً يج كجٌ َجصؾج فٍ ثالَٖغجل دةضجدز ٌّٛر ثنُذ

ٌّ أٔنٗ ثنًُّٚكجس ثنّضٙ ٔٙهضُج كجَش ًِ يٕٕٝفّٛج، ْٕٔ أ ٌّ  ٙ ثنٌْٛر ٔثنًغجٍ٘، َٔرٚو فهٗ ّذٛم ثنضوواٛو  ٚذ

ٌّ ىنوو   ، ٔثنٕثٝووـ أ ّٙ ّووٌٛر ثدووٍ إّووقج ، إى َرووا فهووٗ ثفضًووجه يةغّووا فهووٗ ثٜٚووجس ثنرٌ َّٛووز نٚووٛجغز ّووٌٛر ثنُذوو

ّٙ  وٙ ثنروٌ ٌ أكغوٌ يوٍ ثّوضنٌثػ فٛجصوّ يوٍ ثٜٚوجس.  ج ٚوفى صًغاّل ينٕٚٙوج نقٛوجر ثنُذو ًّ ثالفضًجه كجٌ نهذقظ ف

 ّٕ ً ْٕ يج إٔجً إنّٛ ْٖجو ؽع٠ّٛ درٕنّ: "نرو أًثه ثدٍ إّقج  ثالفضًجه فهوٗ ثنروٌ ٌ نةوٙ ٚوٌّه إنوٗ ٔنعّم ْيث ثنضٚ

ْيِ ثٜٚز أٔ صه  فوعج يج، ٔٚعٍّٛ ثّى ٕن٘ يج او صٖوٌٛ إنٛوّ ثٜٚوز؛  ٓوٕ ًٚور ثنكوٌثب دجألمذوجً أٔ ٚقوجٔل ىنو ، 

ٔٚنهب  ٙ ثنةغٌٛ"
7

ٌّ ثدٍ إّقج ٌّ يغم ْيث ثنرٕل او ٚؾعهُج َكٓى أ ٌّ . إ   ال ُٚههو يٍ ثنروٌ ٌ نذُوجء ثنْوٌٛر، دوم إ

وج ٚوفًوّ، نٛضّنوي ثأليوٌ دُعووث صكْوٌّٛٚج ٔصّٔٚهّٛوج أكغوٌ يوٍ  ًّ فوعج يج  ٙ ثنٌْٛر ؽجَْ فُوِ، ٔٚذقظ نّ  ٙ ثنرٌ ٌ ف

                                                           
6
- Gerhard Bowering, "Chronology and the Qur'an", in Encyclopedia of the Qur'an (EQ), I, pp 316-        From the 

earliest centries of Islam, the jurists and scholars of religious law (fuqaha') developed a particular sensitivity for 

chronological inconsistencies affecting a variety of legal stipulations in the Qur'an", (p320). 
7
سَّت فٍ يّكت،ْٖجو ؽع٠ّٛ،  - ًّ  184، ٗ 2007دٌٛٔس، هثً ثنههٛعز،  حارَرُّت انسعىة انًح



 

  

 

ثصّنجىِ يُقٗ صجًٚنّٛج. ٔنعّم ْيث ثأليٌ ٚؾعم ٙجفخ ثنٌْٛر ٌّٚكخ ثٜٚوجس ثنًضذجفوور يوٍ ثنْوًٕ ثنًنضهكوز هفًوج 

ٌّ ثنٖٕثْو فهٗ يج الفظُجِ كغٌٛر، َٔةضكٙ ُْج دئٌٚثه دعٜ ثأليغهز نذٛجٌ ىن نًج ثّ ٌّ فُوِ يٍ صًغّم نهٌْٛر. إ  .ضر

ٌّ َجّوج يوٍ أْوم ثنةضوجح  ز ثألفذوجً ًٔثٚوز فوٍ فةٌيوز ؽوجء  ٛٓوج: "أ ّٚ ّٝ نر ٌّ ٚيكٌ ثدٍ إّقج  دًُجّذز صع

ج دُ  ًّ و )ٗ( اذم أٌ ُٚذعظ،  ه ًّ اا عوظ ككؤٌث دوّ.  وين  إنوّ صذوجًن ٔصعوجنٗ:  يُٕث دٌّهٓى ّٔٙوإث ٔ يُٕث دًق فَأيَّ

ااىههههَى  جه ٍَ اَسااَىزََّث وه َ َى أانَّااين اااَنكه ًَ  . ٔكووجٌ اووٕو يووٍ أْووم ثنةضووجح  يُووٕث دٌّووهٓى 3/106 فًووٌثٌ ن لَكفَااَرحهَى عََعااَس اَ

ج دُعظ  يُٕث دّ  ين  إنوّ:  ًّ و )ٗ( اذم أٌ ٚذعظ،  ه ًّ ٍَ اَهخَاَسَوا َااَزههاَى ههاس  ٔدًق َ وو ي َوآحَااههَى حََقاىاههىَ َوانَّاين ًّ  نيق

47/17." 
8
  

يج ًٚةٍ أٌ َالفظّ يٍ مالل ْيث ثنٖجْو، ٔأٌٝثدّ كغٌٛ  ٙ ٌّٛر ثدٍ إّقج  ٔ ٙ يُّٚكجس ثنٌْٛر دعوِ، 

ٌّ ثأليٌ ال ٚضعهّو يههرج دوجالَهال  يوٍ ثنروٌ ٌ دجفضذوجًِ يٚووًث نهْوٌٛر ثنُذّٕٚوز، دوم ثنعةوِ ْوٕ ثنوي٘ فٚوم؛  أ

ز دجنُْوذز إنوٗ  جٜٚضجٌ ثنًيكًٕصجٌ صٚوٚو نهنذٌ ثنؾجَْ يْذّرج، أٔ فهٗ ثألاّم َ ّٙ قٍ إٍثء َٕش يٍ ثنضّٔٚم ٔمج

ٌّ ْوويِ ثٜٚووز ثّووضعًهش  ووٙ ّووٛجاجس ينضهكووز؛  106ثنؾووَء ثنًرضهوو  يووٍ ثٜٚووز  يووٍ ّووًٕر  ل فًووٌثٌ.  ووجنًالفه أ

ٌّ ثنًعُّٛوٍٛ دٓويث   جنهذٌ٘ يغال ال ٚعٌٛ يههرج يج ىْخ إنّٛ ثدٍ إّقج  فٍ فةٌيز،  ٌٖٔ فٍ اضجهر ٔثنّْو٘ أ

ثألٙوم يوٍ ثنًْوهًٍٛ ثنّوي٘ ًؽعوٕث فوٍ إًٚوجَٓى ٔثاضضهوٕث، ًٖٔٔ فوٍ أدوٙ أيجيوز أَّٓوى  ثنؾَء يوٍ ثٜٚوز ْوى  وٙ

ّٙ دٍ كعخ أَّٓى ثنةكّجً، ْٔوٕ يوج ًّؽقوّ ثنهذوٌ٘، ًٖٔٔ فوٍ ثنقْوٍ أَّٓوى ثنًُوج رٌٕ ثننٕثًػ، ًٖٔٔ فٍ أد
9
 .

ٌّ ثنٌٔثٚجس ثنّضٙ ؽًعٓج ثنهذٌ٘ ُْج ال فالاز نٓج دجنٌْٛر دجنٖةم ثنّي٘ أًثه ثدٍ إّقج  ثانقجؿ   جنًالفه إىٌ، أ

ّٙ ثاّالو ٔفهى أْم ثنةضجح دًذعغّ.   فهّٛ، ْٕٔ ٚقٖو أمذجً ثنذٖجًثس دُذ

ثنّضٙ ثفضذٌس  ٙ ٌّٛر ثدٍ إّقج   55ٔنعّم ثنًغجل ثنغجَٙ ثنّي٘ َرّويّ ٚةٌٕ أٔٝـ ٔٚضعهّو دًْٕر ثنٌفًجٌ 

ل يج ُؽٌٓ دّ يٍ ثنرٌ ٌ  ٙ يّةز فهٗ نْجٌ فذو هللا دٍ يْعٕه ّٔ أ
10

ٌّ ثنًٚجهً ثنروًٚز ثنّضٙ . ٔ ٔؽّ ثإةجل ُْج أ

ثّٟهعُج فهٛٓج ينضهكز ثمضال ج دُّٛج ال  ٙ ٌّٕ صٌصٛوخ ْويِ ثنْوًٕر  قْوخ، ٔإًَّوج أٚٞوج  وٙ صقوٚوو كَٕٓوج يةّٛوز أٔ 

ٌّ ثنْووٕٟٛٙ  فرووو  ٚووال " ووٙ صقٌٚووٌ ثنْووًٕ ثنًنضهووا  ٛٓووج" ٔٚرووٕل  ووٙ ٕووٌّ ّووًٕر يوَّٛووز.  جنال ووش نهُظووٌ أ

فهٗ أَّٓج يةّٛز، ْٕٔ ثنٕٚثح""ثنؾًًٕٓ : ثنٌفًجٌ
11

، ٔنةُّّ ال ًٕٚه أّٚز ًٔثٚز  ٙ ثنرٕثةى ثنّضٙ أعذضٓج  ٙ كضجدّ 

صؤّكووو أَّٓووج يّةّٛووز، دًووج  ووٙ ىنوو  ًٔثٚووز ثدووٍ فذّووجُ ثنّووي٘ ٚوؤٌ٘ فُووّ أَّٓووج يوَّٛووز. ٔثدووٍ فذّووجُ َكْووّ ٚوؤٌ٘ فُووّ 

ضجَٙ أٚٞوج فوٍ ًؽوجل يرجصوم، ثنّوي٘ ، ْٔوٕ يوج ًٔثِ ثنٌّٖٓوثنٌّٖٓضجَٙ اجةًوز أموٌٖ كجَوش  ٛٓوج ثنْوًٕر يّةّٛوز

                                                           
8
و فًٛو هللا، يعٓو ثنوًثّجس ٔثألدقجط نه انسُرة،ثدٍ إّقج ،  - ًّ  1976ضعٌٚخ، ثنٌدجٟ، صقرٛو ٔصعهٛو يق

9
  53-52، ٗ ٗ 4، ػ3، و1421/2001دٌٛٔس، هثً ثنكةٌ،  جايع انبُاٌ عٍ حأوَم آٌ انقرآٌ،ثنهذٌ٘،  -
10
  166ٗ  سُرة اعٍ اسحاق، -

11
 17، ٗ 1ػ اإلحقاٌ فٍ عهىو انقرآٌ،، ثنْٕٟٛٙ -



 

  

 

ٌّ ثنًْٕر يوَّٛز، ٔكويث ًٔ٘ فوٍ ؽعكوٌ ثنٚوجه   وٙ ثنًٚووً َكْوّ ّٙ أ ٌٚٔ٘ فٍ فه
12
،

 
ْٔوٙ يوَّٛوز أٚٞوج  وٙ 

ثنًٚقا ٔ ٙ ًٔثٚز ثنٌَْ٘. أّيج  ٙ ًٔثٚز ثدٍ ثنُوٚى،  ًْٕر ثنٌفًجٌ يّةّٛز.
13
 

ٌّ صٌصٛخ يغم ْيِ ثنْوًٕر ثنًنضهوا  وٙ ٕوَّٓج، ٌّ يج َيْخ إنّٛ أ ٚعوٕه دجألّوجُ إنوٗ ثْضًجيوجس ثنًٚوُّكٍٛ  إ

ٌّٚؽقٌٕ، ٔدًٕٚر ٟذٛعّٛز، يج ْٕ أاٌح إنٗ يٖجغهٓى،  ئىث غهذش ثنْوٌٛر فهوٗ ثْضًوجو يٚوُّا يوج ىْوخ  ثنّيٍٚ

إنٗ أَّٓج يّةّٛز الًصذجٟٓج دًج ٌٖٚٔ يٍ ٌّٕ ثدٍ يْعٕه، ٔإىث غهذش ثألفةجو يجل ثنًُّٚا إنٗ أَّٓج يوَّٛز ثّضُجهث 

.إنٗ دعٜ يج ْٚ ّٙ  ًّٗ  ٚجس ثألفةجو ثنًرضٌَز فجهر دجنرٌ ٌ ثنًوَ

ٚذرٗ يغم ْيث ثأليٌ  ٙ يؾجل ثال ضٌثٝجس، ٔنهذجفظ أٌ ٚكضٌٛ، كًج أَّّ ٚذرٗ يكٕٓيج ٔيرذٕال دجنُْذز إنوٗ 

ثنًْهًٍٛ ثنروثيٗ يٍ فّور أٔؽّ،  رّويٕث صٌصٛذجس "صجًٚنّٛز" ٔ و يٖجغهٓى ٔصًغاّلصٓى ٔفرجةوْى ٔيج ّهٌِّٔ يوٍ 

نٛذرٗ ثإةجل ثألكذٌ يو  ثنوًثّوجس ثنقوٚغوز ٔثنًعجٙوٌر ثنّضوٙ ّوعش إنوٗ صٌصٛوخ ثنروٌ ٌ صجًٚنّٛوج، ْٔوٙ  أفةجو،

  هًثّجس َقجٔل ُْج ثنُظٌ  ٙ ؽٕثَخ يُٓج.

َرهووز ثنذوثٚووز  1860ثنٚووجهً ّووُز  (Theodor Nöldeke)ُٚعووّو كضووجح "صووجًٚل ثنرووٌ ٌ" نضٛووٕهًٔ َٕنوكووّ 

نهوًثّجس ثالّضٖوٌثاّٛز ثنةالّوٛةّٛز  وٙ يؾوجل ثنوًثّوجس ثنرٌ َّٛوز. ٔاوو فوّول ثنةضوجح ٔأكًهوّ كوّم يوٍ  ٌٚووٌٚٚٔ 

ل ٔثنغوجَٙ ثنّوي٘ فّونوّ أٔغّٕوش  ٖٛوٌ  1909ُّز  (Freiedrich Schawally)ٕكجنٙ  ّٔ  ًٛج ٚضعهّو دجنؾَء ثأل

(August Fischer)  ٔأٝجف كّم يوٍ غٕصٓهوا دٌغٖضٌّو1919ٌٔظٌٓ ُّز . (Gotthelf Bergsräßer) 

. ٔأْوّى ؽوَء يوٍ ْويِ ثألؽوَثء دجنُْوذز إنُٛوج ٚذروٗ 1938ؽَءث عجنغوج ٙووً ّوُز  (Otto Pretzl)ٔأٔصٕ دٌٚضْم 

ل ثنّوي٘ أَؾوَِ َٕنوكوّ، دجفضذوجً صعهّروّ ثنًذجٕوٌ دًٕٝوٕش دقغُوج؛  ٓوٕ ثنؾوَء ثنّوي٘ ثاضوٌؿ  ٛوّ صٌصٛذوج  ّٔ ثنؾَء ثأل

ٌّ ثنُٕثر ثألٙهّٛز نعًم َٕنوكّ دقظ  مٌ اّويّ ْٕ َكّْ ُّز صجً  1856ٚنّٛج نهرٌ ٌ. ٔنعهّّ يٍ ثنًّٓى ُْج ثنضيكٌٛ دّ

ٚوّ دجنةهّٛووز نًْووّنز ثنضٌصٛووخ ثنضووجًٚنٙ نهرووٌ ٌ يْووضُوث إنووٗ دقووظ ّووجدو أَؾووَِ غّٕووضجف  جٚووم  ّٚ  Gustav)م

Weil)  صجًٚنّٛوج إنوٗ أًدو   ضوٌثس، عوالط يُٓوج يّةّٛوز  . ٔأّْى يج ؽجء  ٙ فًم  جٚم صرْٛى ًّٕ ثنرٌ 1844ٌُّز

ٔٔثفور يوَّٛز، غٌٛ أَّّ نى ٌٚصّخ ثنًْٕ ثنًّةّٛز صٌصٛذج هثمهّٛج هاٛرج، ٔنى ٚرى دين  إالّ ي  ثنْوًٕ ثنوغالط ٔثنعٖوٌٍٚ 

ّه ثنّضٙ ثفضذٌْج يوَّٛز. أّيج ثنًْٕ ثنًةّٛز ٔفوهْج إفوٖ ٔصْعٌٕ ًّٕر،  جكضكٗ دضٍٕٚعٓج فهٗ عوالط  ضوٌثس ٔيوٌ

وّٚز اذم ثنٓؾٌر إنٗ ثنًوُٚز. ْٔيث  ًّ ً ثنوفٕر ثنًق ّٕ ف دواّز فهٗ يٌثفم صه ٌّ ىن ،  ٙ َظٌ  جٚم، فوو إيةجَّٛز ثنضع

ٌّ ثنرٌ ٌ ال ًٚةٍ  ًٓوّ إالّ يوٍ  ثأليٌ يٌصذ٠ يُٓؾّٛج  ٙ َظٌ  جٚم، يغهّ  ٙ ىن  يغم ثنًْضٌٖاٍٛ ثنةالّٛةٍّٛٛ، أ
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ّٙ  ىًٕخ يفخاح األسرار ويصاعُح األَىار،ثنٌّٖٓضجَٙ،  - و فه ًّ   23-18، ٗ ٗ 2009، نُوٌ، فرّرّ يق

13
،  ٓوٙ يوَّٛوز، أّيوج نووٖ ثدوٍ ثنُووٚى  ٓوٙ 95ٔ وٙ ًٔثٚوز ثنْوٕٟٛٙ فوٍ ثدوٍ فذّوجُ  97صٌصٛخ ًّٕر ثنٌفًجٌ فْخ ثنَُٔل  ٙ ثنًٚقا ٔنوٖ ثنَْوٌ٘  -

ٌّ ثن35ْٟٕٙٛيةّٛز ٔصٌصٛذٓج   17، ٗ 1ػ اإلحقاٌ فٍ عهىو انقرآٌ،، . ٔنةٍ يٍ ثنال ش نهُظٌ أ



 

  

 

. ٔنتٍ ثفضذٌَج  ّٙ ٓوج مالل فالاضّ دٌْٛر ثنُذ ًّ ْيِ ثنُظٌر يُٓؾّٛز دجألّجُ،  ئَّٓج يضعهّروز أٚٞوج دعٕثيوم أموٌٖ أْ

ل  ووٙ صٌصٛذووّ فهووٗ اجةًووز ٔؽوووْج  ووٙ  ّٔ يووج صووٕ ٌّ نكجٚووم  ووٙ فٓوووِ يووٍ يٚووجهً إّوواليّٛز،  رووو ثفضًووو  ووٙ ثنًرووجو ثأل

ٌّ ْويث  ينهٕٟ  ٙ ثنٌْٛر، ْٔوٕ ينهوٕٟ كضوجح "صوجًٚل ثننًوِٛ  وٙ أفوٕثل أَكوِ َكوِٛ" نهووٚجدةٌ٘، ٔٚذوؤ أ

ثنًٚوً، كًوج الفظوش ىنو  إًٚوجَٕٛثل ّوضٛكجَجهِٚ
14
 (Emmanuelle Stefanidis)  كوجٌ ثنًٚووً ثنًعؤٌف

ٌّ ْووف  جٚوم َكْوّ نوى  ثنٕفٛو ثنًٖضًم فهٗ اجةًز  ٙ ثنضٌصٛخ ثنضوجًٚنٙ نهروٌ ٌ. ٔنةوٍ ُٚذغوٙ أٌ َالفوه أٚٞوج أ

ّٙ نًْٕ ثنرٌ ٌ، ٔإًَّج فُٕثٌ كضجدّ كجٌ ٚوّل فهٗ أ َّّ  ٙ ثنٌْٛر ثنُذّٕٚز،  رو كجٌ ثنعُٕثٌ ٚةٍ صروٚى صٌصٛخ صجًٚن

 " ّٙ ووو ثنُذوو ًّ . نرووو كووجٌ ثنٓووجؽِ إىٌ، يعٌ ووز ثنْووٌٛر ثَهالاووج يووٍ ثنرووٌ ٌ (Mohammed der Prophet)"يق

 .ًِ ّٕ  ٔصه

ِّ يقجٔنوز َٕنوكوّ ل ًٚو ّٔ ٌّ يج أٝج ّ َٕنوكّ إنٗ يوج ثاضٌفوّ  جٚوم ٚوضهّن٘  وٙ أيوٌٍٚ أّجّوٍّٛٛ؛ ثأليوٌ ثأل  إ

صٌصٛخ كّم ًّٕ ثنرٌ ٌ صٌصٛذج صجًٚنّٛج دًج  ٙ ىن  ثنًْٕ ثنًّةّٛز، ٔنةٍ يو  ثالفضكوجظ دضرْوٛى  جٚوم نٓوج إنوٗ عوالط 

 ضٌثس كذٌٖ: يّةّٛز أٔنٗ، ٔيّةّٛز عجَٛز، ٔيّةّٛز عجنغز. عّى ٌٚصّخ ثنًْٕ ثنًوَّٛز. أّيج ثأليٌ ثنغجَٙ،  ٛضعهّو دًْوضُوثس 

ٌّ ثاٝووج ز ثنقرٛرّٛووز صذرووٗ إنقووجؿ َٕنوكووّ فهووٗ ثنضٌصٛووخ ثنضووجًٚنٙ،  هووتٍ ثفضًووو  جٚوو م دجألّووجُ فهووٗ ثنْووٌٛر،  ووئ

ّ٘ ثنرٌ َٙ ىثصّ. ْيث إٝج ز إنٗ ثالَضذجِ إنٗ  ًٌٝٔر ثألمي دعٍٛ ثالفضذجً ثنُٕثفٙ ثنكٛهٕنٕؽّٛز ٔثألّهٕدّٛز  ٙ ثنُ

ووج أّووًجِ ثنًْووجةم ثنُكْووّٛز ٔثنٖووعًّٕٚز ثنّضووٙ صعةْووٓج نغووز ثنرووٌ ٌ ٔأّووجنٛذّ، ٔأْووّى ْوويِ ثنًْووجةم  ًّ فوووٚظ َٕنوكووّ ف

 "ثنقًجُ ثنُذٕ٘". 

ٌّ َوٕثر كضوجح "صوجًٚل  ٌّٛ دضكٚوٛم أٔ وٗ إنوٗ ْويٍٚ ثأليوٌٍٚ أٌ َٖوٌٛ إنوٗ أ ًدًّج فهُٛج أٌ َالفه اذم ثنضع

، نوى ٚةوٍ ثنغوٌٛ يُوّ صٌصٛوخ ثنروٌ ٌ صجًٚنّٛوج، دوم 1856ثنرٌ ٌ" ثنّضٙ إٌَٔج إنٛٓج ّجدرج؛ أ٘ ثنذقظ ثنًرّوو ُّز 

ًْج، ْٕٔ يٕٕٝش ثنًْجدرز ثنّضٙ اوّ  ّٕ ّٙ ٔصه و  ٙ إٟجًْج َٕنوكّ دقغّ نُٛوم ؽوجةَر أكجهًّٚٛوز ثنذقظ  ٙ ٌّٛر ثنُذ

ثنكٌُٕ ثنؾًٛهز دذجًِٚ. ٔيغم ْيِ ثنًالفظز صوّل فهٗ ثَنٌثٟ َٕنوكّ  ٙ ثنضرهٛو ثالّضٌٖثاٙ ثنْجةو  ٙ يُضٚا 

ل،  ةوجٌ ثنروٌ ٌ صذعوج نوين   ّٔ ٌّ ثنرٌ ٌ يٚوً نًعٌ ز ثنٌْٛر ثنّضٙ يغّهش ثنٖغم ثأل ثنرٌٌ ثنضجّ  فٌٖ ثنّي٘ ٌٖٚ أ

ًِ يغم إٌَْٚش ًُٚجٌ، أفو ثنٕ ٌّ ًْج. ٔ ٙ ْيث ثنْٛج  صقوٚوث، ًٚةُُج  ٓى يج ا ّٕ ّٙ ٔصه عٛرز ثألّْى نًعٌ ز فٛجر ثنُذ

ّٙ نضوجًٚل ثاّوالو ثنًذّةوٌ:  هوى ثنقرٛرو ع  ًم ٌّ "ثن أفٞجء نؾُز صقةٛى ثنًْجدرز ثنّضٙ ٕجًن  ٛٓوج َٕنوكوّ، فوٍٛ ثفضذوٌ أ

وو".ثنرٌ ٌ، ٚذرٗ يعهًج غٌٛ اجدم نههعٍ يههرج، ٔك ًّ مٍٛ، نٛةٖوا نُوج فوٍ يق ًّ ج ٛج ٔفوِ هٌٔ كضجدجس ثنًؤ
15
  ٌّ إ

ً هفٕصّ ٔياليوـ ّوٌٛصّ ٔيٚوجهً يعٌ ضوّ.  ّٕ ّٙ ثاّالو ٔصه ثنغجٚز إىٌ، نْٛش ثنرٌ ٌ أٔ صجًٚنّ، دم ثكضٖجف َذ

                                                           
14

 - Emmanuelle Stefanidis, "The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qorans' Chrnological 

Reordering", in Journal of Qur'anic Studies, vol X, Issue II, (2008), pp 1-22 (p2).  
15

- "Le véritable monument de l'histoire primitive de l'islamisme, le Coran, reste d'ailleurs absolument inattaquable, et 

ce monument suffirait à lui seul, indépendamment des récits des historiens, pour nous révéler Mahomet", E. Renan, 

"Mahomet et les origines de l'islamisme", in Etudes d'histoire religieuse, Paris, Gallimard, 1992, pp 16 -              

و ٔإٔٙل ثاّالو"  ٙ ثألٙم يرجل ٌَٖ ُّز  ًّ ٌّ فًم ًُٚجٌ "يق  1851ٌَٖٔٛ أ



 

  

 

مٙ أًٔدّوج ثنٕٝوعٍّٛٛ  وٙ ثنروٌٌ ثنضجّو  فٖوٌ، ٔال أهّل  ًّ ٌّ يُههو َٕنوكّ ينضهوا فوٍ يٖوجغم يوؤ ٔال َقْخ أ

ٚوّ، ْٔوٕ ٚذقوظ  وٙ "أٙوم ثنروٌ ٌ" نهْوٌٛر ٔث ضوضـ دوّ كضوجح "صوجًٚل فهٗ  ّٚ ىنو  يوٍ ثنرْوى ثنهٕٚوم ثنّوي٘ م

ٍّٕ فٌٚث ؽوٚوث  ٙ صجًٚل "ثنوًثّجس ثنرٌ َّٛز".   ثنرٌ ٌ" ثنّي٘ ّٛو

نرو صٕ ٌّس نُٕنوكّ يؾًٕفز ٝونًز يوٍ ثنًنهٕٟوجس ثاّواليّٛز نوى صضوٕ ٌّ نْوهكّ  جٚوم دكٞوم يوج ثّوضرويّ 

ز ينهٕٟجس كضخ ثنْوٌٛر ٔثنضوجًٚل  1856ُّز  (Aloys Sprenger)أنِٕٚ ٕذٌَغٌ  ّٙ يٍ ينهٕٟجس، ٔمج

ٔثنقوٚظ ثنُذٕ٘. نرو كجٌ ثفضًجه َٕنوكّ فهٗ ْيِ ثنًٚجهً كذٛوٌث، ًغوى فويًِ يوٍ ثنٌٔثٚوجس ٔثألمذوجً ثنوٕثًهر 

دُٛٓوج يوٍ صٞوجًح   ٛٓج، ٔثنٕثٝـ يٍ يرّويجصّ أَّّ أمي دعٍٛ ثالفضذجً صّّمٌ صه  ثألمذوجً، ٔكوين  ٔاوا فهوٗ يوج

ز فٍٛ ٚضعهّو ثأليٌ دجنرٌ ٌ ثنًّةٙ. ّٙ ٔفوو هاّز ٔمج
16
 

ّ٘ ثنرٌ َوٙ ٔأّوهٕدّ ٔنغضوّ فهوٗ  ًِ َٕنوكوّ يوٌثًث ؽعهوّ ٚروّوو، ٔإٌ َظٌّٚوج، ثنوُ ٌّ نعّم ْيث ثالفضٌثٍ ثنّي٘ كو

ل  ٙ هًثّز ثنهغجس ثنْجيّٛز كجٌ يّٕؽٓوج نوّ  و ّٔ وٙ ثنًٚجهً نضضذّ  صجًٚل ثنرٌ ٌ، ٔنعّم ثمضٚجّٙ ثأل ّٖ ٙ ْويث ثنضً

ثنًُٓؾٙ. ٔثّضُجهث إنٗ ىن ، ٔٝ  َٕنوكّ يعجٌٚٛ َظٌّٚز نضٌصٛذّ، ًٔٚةُُوج صهنوٛ٘ صهو  ثنًعوجٌٚٛ  وٙ عالعوز، يو  

 يالفظز أَُّج ُّرٌٚ َظٌَج ُْج فهٗ صٌصٛذّ نهًْٕ ثنًّةّٛز:

ٌّ ثنقًوجُ يعٛوجً يٓوّى نضقوٚوو ّوًٕ ثنكضوٌر ثنًّةّٛوز - ":  روو ثفضذوٌ َٕنوكوّ أ ّ٘ : ثألٔنوٗ  ٛروٕل "ثنقًجُ ثنُذٕ

ن  ٌّ ر ثنقًجُ ثنّي٘ فو ّٕ ٌّ ا ف فهٗ ًّٕ ْيِ ثنكضٌر دٖٙء يٍ ثنٛرٍٛ يٍ مالل أّهٕدٓج. إ ٌّ "أفضرو أَّّ ْٚعُٙ ثنضع

ّٙ  ووٙ ثنْووُٕثس ثألٔنووٗ ٔؽعهووّ ٚووٌٖ ثنًالةةووز ثنّوويٍٚ أًّووهٓى هللا إنٛووّ كووجٌ ال دووّو أٌ صعذّووٌ فووٍ َكْووٓج  ووٙ  ثنُذوو

ثنرٌ ٌ"
17

ٔنٗ ٝعا ىن  ثنقًجُ، ٔصغٌّٛس ثنهغز ٔثنعذجًر ٔثألّهٕح، ْٔيث ٚقٛهُج . ٔكهًّج ثدضعوَج فٍ ثنكضٌر ثأل

 فهٗ ثنًعٛجً ثنغجَٙ. 

"ثنعذجًثس ٔثنهغز ٔثألّهٕح": ٔيٍ ىن  يغال ثفضذجًِ أعُجء صرْوًّٛ نهْوًٕ ثنًّةّٛوز إنوٗ عوالط يؾًٕفوجس،  -

ف فهٗ يؾًٕفجس ينضهكز يٍ ثنْوًٕ، ٚ ٌّ ٌّ "ثمضالف ثألّهٕح ٚؤّه٘ دُج إنٗ ثنضع روجًح دعٞوٓج ثنوذعٜ ثٜموٌ أ

ّٗ يؾًٕفضجٌ؛ صضّنّا إفوثًْج يٍ ثنًْٕ ثنروًٚز ؽّٛجٕز ثنًٖوجفٌ،  ًٛوج صضوّنّا ثألموٌٖ  ٍيُّٛج. ٔصذٌٍ دٖةم مج

يٍ ثنًْٕ ثنًضّّمٌر ثنّضوٙ كغٛوٌث يوج صروجًح  وٙ أّوهٕدٓج ثنْوًٕ ثنًوَّٛوز. دوٍٛ ْوجصٍٛ ثنًؾًوٕفضٍٛ، َؾوو يؾًٕفوز 

ّٙ يٍ ثنًؾًٕفز ثألٔنٗ إنٗ ثنغجنغز".أمٌٖ ْٙ يغم فهرز ٔٙم دًُٛٓج، صُض رم دُج دجَقوثً صوًٚؾ
18
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ـّ فهّٛ َٕنوكّ، فٍٛ ٌٕش  ٙ ثنذقظ " ٙ أٙم أؽَثء ثنرٌ ٌ ثنًكٌهر"،  - ل ثنّي٘  54-53ٗ ٗ  حارَد انقرآٌ،ْيث يج أن ّٔ ٌّ ثنًٚوً ثأل إى ٚرٕل يغال: "إ

ٌّ ّوًٕر ُّعضًو فهّٛ ْٕ ثنُرم ثنضجًٚنٙ ٔث ّٛوز دجنغوز نضوجًٚل ثاّوالو.  وال ٕوّ  يوغال أ ًّ نضكٌْٛ٘، ْٔوٕ ٚقوٍٕ أكذوٌ اووً يوٍ ثنغروز فوٍٛ ٚضعهّوو دقوٕثهط ىثس أْ

ٙهـ ثنقوٚذٛز. نةٍ فوه ثنًعهٕيجس ثنًٕعٕ  دٓج نِٛ كذٌٛث، ْٔٙ صرضٚوٌ فوجهر  48ٔاعز ثننُو  ًّٕٔر ثنكضـ 33صضُجٔل ٔاعز دوً ًّٕٔر ثألفَثح 8ثألَكجل

و  ٙ يّةز، فٛظ نى صٚوً فُّ أفوثط صجًٚنّٛز كذٌٖ، نى ٖٚجًن أٚج  ٙ يغم ْيِ. اوً أكذٌ يٍ ثنّٖ  ٚهجل ثن فهٗ ثنًْٕ ًّ ةغٌٛ يوٍ ثنًوَّٛز  ر٠.  قٍٛ كجٌ يق

ٌٌّْٔ فٕل ينضها ثنٕاجة  ثنٚغٌٛر يٍ أؽم صكٌْٛ  ٚجس يكٌهر".  مٌٕ ٔثنًك ًّ  ثألفجهٚظ ثنًٌّٔٚز ثنّضٙ ْٕٚآج ثنًؤ
17
 68ٗ  انقرآٌ،حارَد َٕنوكّ،  -

18
  66ٗ  حارَد انقرآٌ،َٕنوكّ،  -



 

  

 

ٌّ ثنًْٕ ثألٔنٗ صّٖةهش يٍ  ٚوجس  - "اٌٚ ثٜٚجس ٟٕٔنٓج": ٔفْخ ْيث ثنًعٛجً ٚيْخ َٕنوكّ إنٗ ثفضذجً أ

ر، ٔثنةوالو  ّٕ اٌٚٛر "صعةِ ثنقٌكز ثنٖغٕ ز ثنّضٙ صضرهّ  يوٌثًث دْوذخ صعوجنٛى دْوٛهز ْٔجهةوز، نةُّٓوج ٍثموٌر دوجنر

ّٙ ٔظَُّٕ صُهو فوٍ َكْوٓج أفٛجَوج دٕثّوهز غًوٕٛ د ّ٘ ؽًٛم. يٖجفٌ ثنُذ ٌن إٚرجفّٛج ٔىٔ ؽٌُ فكٕ ٌَّ ٌِّّ يق

ج ُْٚضكجٛ  ٙ ٌٕفّ". ًّ ًَّـ إنّٛ دجاؽًجل أكغٌ ي ثنًعُٗ ثنّي٘ ٚه
19
 

ٌّ ْيِ ثنًعجٌٚٛ َظٌّٚز، ٔكجٌ ْيث يرٕٚهث، فجيال دئً ثنّٖ   ٙ ثفضًجهْج  ٙ صٌصٛخ ّوًٕ ثنروٌ  ٌ نرو اهُج إ

ل  وٙ فرٛروز ثأليوٌ؛  ّٔ ٌّ ثنًعٛجًٍٚ ثنغجَٙ ٔثنغجنوظ ًْوج َضٛؾوز نهًعٛوجً ثأل صٌصٛذج صجًٚنّٛج. ٔدوثٚز ًٚةٍ أٌ َالفه أ

 جّووضعًجل ثنؾًووم ثنرٚووٌٛر ٔثنعذووجًثس ثنرّٕٚووز ثنًةغّكووز يووٌصذ٠ أّجّووج دجنٖووعًٕ ثنُكْووٙ أٔ دًووج ّٔووًّ َٕنوكووّ 

ّٙ أكغو ٌّ ثنٖعًٕ أفهو دٖنّٚٛز ثنُذ ٌّ ثنًْوّنز، ٔإٌ "ثنقًجُ"، َٔقْخ أ وج ٚعُوٙ أ ًّ ّ٘ ىثصوّ، ي ٌ يوٍ صعهّروّ دوجنُ

ّٙ ثنُكْوّٛز ًٔهٔه أ عجنوّ. ٔفضّوٗ  ً فجنوز ثنُذو ّٕ ،  ئَّٓج  ٙ ثنقرٛروز ثَعةوجُ نضٚو ّ٘ دوس  ٙ ثنظجٌْ يُههرز يٍ ثنُ

 ً ّٕ ّ٘ فذووٌ يعجنؾووز أنكجظووّ ٔنغضووّ،  ئَّووّ  ووٙ َٓجٚووز ثنًهووجف درووٙ ًْووٍٛ صٚوو ثاٚقووجء دووجالَهال  يووٍ صقهٛووم ثنووُ

ّٙ يٍ  ضٌر إنٗ أمٌٖ. ْٔيث ثأليٌ دوث نُج ٔثٝقج  وٙ كغٛوٌ  ينٕٚٗ ٌّ دٓج ثنُذ ً ثنٌْٛر ٔنهظٌٔف ثنّضٙ ي ّٕ نضه

يٍ ثألفٛجٌ، ًٔٚةٍ أٌ ًَٕه ُْج يغجال ٔثفوث ٚضعهّوو دجالَضروجل يوٍ ّوًٕ ثنكضوٌر ثنًّةّٛوز ثألٔنوٗ إنوٗ ثنكضوٌر ثنًّةّٛوز 

 ثنغجَٛز. 

ّةّٛز ثنغجَٛز او صّى "ثالَضرجل يٍ ثنقًجُ ثنعظٛى إنٗ اوً أكذوٌ يوٍ دعو أٌ الفه َٕنوكّ أَّّ  ٙ ًّٕر ثنكضٌر ثنً

ل  وٙ ثنهغوز ٔٔث وو  ّٕ ثنْةُٛز  ٙ ثنًْٕ ثنًضّّمٌر ثنّضٙ ٚغهخ فهٛٓوج ثنهوجد  ثنُغوٌ٘"،  ئَّوّ َوجأ أّوذجح ْويث ثنضقو

نوٙ مكضوش فّوصوّ دْوذخ إفذجٟوجس ثنٕثاو . ثنضةوٌثً ثنًْوضً ّٔ ٌّ "ثنقًوجُ ثأل ٌّ نر ةوجً غّٕضجف  جٚم  ٙ ثفضذوجً أ

ر فهٗ أًٛ غٌٛ مٚذز أعٌّ ّهذج فهٗ ثنٖةم ثنكُّٙ نهعٌٛ". ٌّ ر إعٌ ي ٌّ َكْٓج ثنّضٙ كجَش صْر٠ ي
20
  

ٌّ ثنٌْٛر فجهس نكٌٛ َكْٓج فهٗ ثنذقظ، ًغى كّم ثالفضٌثٍثس فهٗ ثألمذجً، دم صضعرّو  يج ًٚةٍ ثّضُضجؽّ أ

صةوٌٕ ثنْوٌٛر يٚووًث نًعٌ وز صوجًٚل ثنروٌ ٌ. ثنًّْنز،  ٛٚذـ ثنرٌ ٌ يٚوًث نًعٌ ز ثنٌْٛر، ٔ ٙ ثنٕاش َكْوّ 

ّٙ نهرٌ ٌ.  ُْٔج نى ٚؾو َٕنوكّ دّوث يٍ ثالفضًجه فهٗ ثنٌْٛر كًج ؽجءس  ٙ ثنًٚجهً ثاّاليّٛز نذُجء صٌصٛخ صجًٚن

ل يج ََل يٍ ثنروٌ ٌ؛  ُٕنوكوّ ٚعوجًٛ يوج ىْوخ إنٛوّ يوٌٕٚ  ّٔ ًّش يُجاٖز أ  (Muir)ٔاو دوث ْيث ؽهّٛج يغال فٍٛ ص

ٌّ ُْجن عًجَٙ فٖوٌر ّوًٕر اوو ََنوش اذوم ّوًٕر ثنعهوو ثنّي٘ ثفضذٌ ثنّضوٙ كجَوش يُههوو ثنذعغوز، ٔثنًٓوّى ُْوج  96أ

صعهٛو َٕنوكّ فهٗ ْيث ثالفضذجً، إى ٚرٕل: "ال َؾو  ٙ ًأ٘ يٌٕٚ فهٗ ثألاّم يج او ٚو عُج إنٗ ثنضنهّٙ فٍ ثنٌٔثٚز 
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 69ٗ  حارَد انقرآٌ،َٕنوكّ،  -

20
ٌّ َٕنوكّ، ٔإٌ صذُّٗ ُْج ًأ٘  جٚم،  ئَّّ نى ٚةوٍ يٕث روج صًجيوج فهوٗ ًأ٘ ّوجدو نوّ، نضذٌٚوٌ ْويث 105ٗ  حارَد انقرآٌ،َٕنوكّ،  - . ٔصؾوً ثإجًر ُْج إنٗ أ

ل،  ٛرٕل  ٙ ثنًٕٝ  َكّْ: " ٌٖٔٚ  ّٕ وو إنوٗ صعهٛوم ثنٖوّ  دَّّوّ ٕوجفٌ أٔ كوجٍْ. نةوٍ ْويث ثنضق ًّ ٌّ أفو أّْى أّوذجح ْويث ثنضعووٚم ثألّوهٕدٙ ْوٕ ّوعٙ يق  جٚم أ

و ًّ ٌّ يق ٌّ ىن  ثالَضرجل نى ٚقٚم  ؾوّر، كًوج فوٍ َّٛوز ٔثفٛوز، دوم صوّى صووًٚؾج. ٚٞوجف إنوٗ ىنو  أ وث ظوّم أٚٞوج  وٙ ّوًٕ ثنرٕل ال ًٚةٍ ثنٌْجٌ فهّٛ إالّ اهٛال، أل

  ةٕ يٍ ْيِ ثالصّٓجيجس".يضّّمٌر ٖٚ



 

   

 

ٌّ ًّٕر ثنعهوو ل هفوٕر أاوو 5-96/1 ثنًضعجًف فهٛٓج نوٖ ثنًْهًٍٛ ٔيكجهْج أ ّٔ ٍ أ ًّ و يوج  وٙ ثنروٌ ٌ، ٔأَّٓوج صضٞو

ر". ّٕ و نهُذ ًّ صهرّجْج يق
21
  

كجَش أمذجً ثنٌْٛر إىٌ فّؾز َٕنوكّ نهُرجٓ ٔثنضٌصٛخ فهٗ فوّو ثنْوٕثء؛  روو صذُّوٗ الفروج ثنٌٔثٚوز ثاّواليّٛز 

ل يوج َوَل يوٍ ثنروٌ ٌ. ُْٔوج صنهّوٗ َٕنوكوّ فوٍ أْو ّٔ ّى يرٛوجُ نوٚوّ ثنْجةور ثنّضٙ صعضذٌ  ٚجس ًّٕر ثنعهو ثألٔنوٗ أ

ز إىث يج إًٌ يهه  ثنًْٕر ثنًيكًٕر دًْٕ أمٌٖ ٚضؾهّٗ  ٛٓج فًجُ أكذٌ دةغٌٛ.  ّٙ َٔرٚو ثنقًجُ ثنُذٕ٘. مج

ٌّ َٕنوكّ َكّْ ال ُٚةٌ ىنو ، إى ٚروٕل: "يوج إىث كجَوش ثٜٚوجس  ل يوج  96يوٍ ّوًٕر ثنعهوو 5-1ٔثنقرٛرز أ ّٔ دجنكعوم أ

ل يٍ ثنرٌ ٌ  ًّْنز ال ًٚةٍ فًْٓج، فضّ  َِّ وز ثنوٕفٙ دْوذخ فغّٓوج َُ ّٚ ّٛز أّجّّٛز  وٙ ا ًّ ٗ نٕ َْذش نٓيِ ثٜٚجس أْ

ٍ يج ٚوفى ثنضروٌٚ ثنضجًٚنٙ ثنّي٘ ّٚصٙ دّ ثنضٌثط". ًّ ّ٘ ال ٚضٞ ٌّ ثنُ ثنٖوٚو فهٗ ثنرٌثءر،  ئ
22
ٔاٌٚخ يٍ ْيث يج  

 ووٙ ثنٌصذووز  74 ووٙ ثنٌصذووز ثنغجنغووز صجًٚنّٛووج، ٔاذهٓووج ّووًٕر ثنًووّوعٌّ 111ىْووخ إنٛووّ َٕنوكووّ يووٍ ٔٝوو  ّووًٕر ثنًْووو

ل.  ّٔ  ثنغجَٛز، ٔاو كجٌ  ٙ كّم ىن  يضّعٌّث دجنٌٔثٚجس ثاّاليّٛز  ٙ ثنًرجو ثأل

 ّ٘ ٌّ ثنًعٛووجً ثنقرٛرووٙ نوووٖ َٕنوكووّ كووجٌ ثنْووٌٛر  ووٙ كغٛووٌ يووٍ ثألفٛووجٌ، ٔنووى ٚةووٍ ثنووُ ٌّ يووج ًيُووج صّكٛوووِ، أ إ

جْووج كًووج ْووٙ يووغال فهووٗ ّووًٕر ثنرٌ َووٙ؛  ًعووجٌِٚٛ ثنغالعووز كجَووش َظٌّٚووز  روو٠، ٔنووٕ أموويَج صهوو  ثنًعووجٌٚٛ ٟٔذّرُ

نةجَش ْيِ ثنًْٕر يٍ أٔثةم يج ََل َظٌث إنٗ يج  ٛٓج يٍ فًجُ ٔنغوز يةغّكوز ٔ ٚوجس اٚوٌٛر، غٛوٌ  110ثنٌُٚ

ٌّ َٕنوكّ صنهّٗ  ٙ صٌصٛخ ثنًْٕر فٍ يعجٌِٚٛ نكجةور ثنْوٌٛر، ٔٚرضوٌح يوٍ صٌصٛذوجس ثنًْوهًٍٛ ثنرووثيٗ،  ضقضوّم  أ

ٌّ ْويِ ثّوضُجه 111ًّٕر ثنٌُٚ فُوِ ثنٌصذز  ً ثاّواليٙ دكوضـ يّةوز. ٚروٕل َٕنوكوّ: "إ ّٕ ث إنوٗ ثاضٌثَٓوج  وٙ ثنضٚو

ّ٘ أكذٌ، صٕؽوو  وٙ ثنروٌ ٌ دوٍٛ ّوًٕ يّةّٛوز، يوج ه و  ثنوذعٜ إنوٗ  ثنًْٕر "ثنّضٙ صذؤ ٔكَّّٓج اهعز يّمٕىر يٍ َ

ٌّ ثنُّجُ ّضومم  ٙ ثنوٍٚ ثنقّو أ ٕثؽج ٚؤ ٌّ ثنٛرٍٛ ثنًضكجةم دّ ّٚو دجألفٌٖ كٌٕ ثنْوًٕر ثفضذجًْج ٔثفور يُٓج. إالّ أ

يوَّٛز يضّّمٌر. دجنًرجدم نِٛ أكٛوث يج إىث كجَش كهًضج "ثنٌُٚ" ٔ"ثنكضـ" ) وٙ ثٜٚوز ثألٔنوٗ( صعُٛوجٌ  عوال ثفوضالل 

يّةز ٔٚرجًدجٌ ْيث ثنقوط ٍيُّٛج كًج صويكٌ غجنذّٛوز ثنٌٔثٚوجس. ٔدعٞوٓى ٚويْخ إنوٗ أدعوو يوٍ ىنو   ٛؾعوم ثنْوًٕر 

ّٙ أٔ  ّٕ أؽم ثنُذ ٚكٛو أَّٓج  مٌ يج ََل".صعهٍ فٍ هَ
23
  

ٌّ َٕنوكوّ ّوجٌْٚج  وٙ َٓجٚوز ثنًهوجف،  يج ٚالفه إىٌ، أَّّ ًغى كّم ثالفضٌثٍثس يٍ ثنٌٔثٚجس ثاّواليّٛز،  وئ

ٔؽعم يٍ ًّٕر ثنٌُٚ يٍ أٔثمٌ يوج َوَل يوٍ ثنروٌ ٌ ثّوضُجهث إنوٗ اٌُٚوز َكْوّٛز نّنٚوٓج  وٙ يوج أّوًجِ "ثنٛروٍٛ 

 ّٙ ٌّ يغم ْيث ثنٖعًٕ اوو ٚكٓوى غٛوٌِ يوٍ اذٛوم إيةجَّٛوز أٌ َكٓوى يوٍ ثنْوًٕر أَّٓوج ًَّٟوز نهُذو ثنًضكجةم"، ٔثنقرٛرز أ

ووج ٚؾعهٓووج أاووٌح  ًّ ٌّ ثنضٌكٛووخ ٔصغذٛووش نووّ، ي إنووٗ ثنْووًٕ ثألٔنووٗ ثنّضووٙ َهًووِ  ٛٓووج إنقجفووج فهووٗ ْوويث ثنًعُووٗ. عووّى إ
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ً إًؽجء صٌصٛوخ ثنْوًٕر إنوٗ  موٌ فٛوجر  ٌّ ّٙ  ٙ ثنًْٕر ال ٕٚفٙ دَيٍ اٌٚخ أٔ دعٛو يٍ  ضـ يّةز، ٔال ٚذ ثنٌٖٟ

 . ّٙ  ثنُذ

ٌصٛذوج صجًٚنّٛوج يعضًووث ْيث ثنضٌكٛخ ثنٌٖٟٙ ثنًٖجً إنّٛ، صُذّّ إنّٛ يْضٌٖ   مٌ ّوعٗ إنوٗ صٌصٛوخ ثنروٌ ٌ ص

ٌّ صٌصٛخ َٕنوكّ (Régis Blachère)فهٗ صٌصٛخ َٕنوكّ ي  صعوٚهّ، َٔرٚو ًٚؾِٛ دالٌٕٛ  ، ٔاو الفه يغال أ

يضّعٌّ دجنٌْٛر ال دجنًعجٌٚٛ ثنّضٙ ٔٝوعٓج، ٔيوٍ ثأليغهوز ثنّضوٙ اوّويٓج كجَوش ّوًٕر ثنُٚوٌ ثنّضوٙ ٚعضذٌْوج َٕفوج يوٍ 

ًضّ نهًْٕر دؾعم ثأل عوجل ثنكٌَْوّٛز  وٙ ثنْوًٕر  وٙ ثنوَيٍ ثنًْوضرذم.ثنذٖجًر. ٔفهٗ ْيث ثألّجُ، كجَش صٌؽ
24
 

ٌّ ثنْوًٕر صضقوّوط فوٍ  وج ٚعُوٙ أ ًّ ٌّ ثنكعهٍٛ "ؽجء" ٔ"ًأٚش" كجَج يْذٕاٍٛ دّهثر ثنٌٖٟ "إىث"، ي ٔاو كجٌ ٔثفٛج أ

ج ٚضٛـ إيةجَّٛز ثنرٕل إَّٓج يضرّويز صجًٚنّٛوج. ٔنةوٍ ًغوى ىنو ، ًٔغو ًّ ى ثفضوٌثٍ دالٕوٌٛ ثنًْضرذم ال فٍ ثنًجٝٙ، ي

يوٍ فٛوظ صوجًٚل  113يٍ ثنٌٔثٚجس ثنضجًٚنّٛز ثاّاليّٛز،  ئَّّ  ٙ َٓجٚز ثنًهجف ٚٞ  ًّٕر ثنُٚوٌ  وٙ ثنٌصذوز 

؛ أ٘ 114فُو َٕنوكّ، نٛرضٌح يٍ صٌصٛخ يٚقا ثنرجٌْر إى كجٌ صٌصٛخ ثنًْٕر  ّٛ  111ثنَُٔل دعو أٌ كجَش 

 ةٌر صٌصٛخ ًّٕ ثنرٌ ٌ دجالفضًجه فهٗ ثنٌْٛر ثنُذّٕٚز، نةُّّ نى ثألمٌٛر. نرو أّكو دالٌٕٛ فهٗ ٔؽٕح ثنضنهّٙ فٍ 

ّٙ ثنوُّٚٛز ثنّضٙ ٚضجدعٓج يٍ مالل ثنٌٔثٚجس، نُعٕه  ٌّ ثنرٌ ٌ ًٚغّم ثَعةجّج نضعجنٛى ثنُذ ٚهذظ أٌ أّكو يٍ ؽٓز أمٌٖ، أ

، ٔثفضًجه ثنْ ّٙ ً فٛجر ثنُذ ّٕ ر أمٌٖ إنٗ ثنقهرز ثنًكٌغز: ثفضًجه ثنرٌ ٌ نًعٌ ز صه ٌّ ٌٛر نهٕاوٕف فهوٗ ثنضٌصٛوخ ي

ّٙ نهرٌ ٌ.   ثنضجًٚن

ٌّ ثالمضالف ثألّجّٙ دٍٛ َٕنوكّ ٔدالٌٕٛ كوجٌ يضعهّروج دجنْوًٕ ثنًّةّٛوز ال ثنًوَّٛوز،  ٔصؾوً ثنًالفظز أٚٞج، أ

ٌّ ثالمضالف ٚعٕه إنٗ صٌؽٛـ ًٔثٚجس فهٗ أمٌٖ  ًٛج ٚضعهّو دجنكضٌر ثنًّةّٛوز ال إنوٗ ثّوضرٌثء نًٞوًٌٕ  َٔقْخ أ

ّ٘ ٔأّووهٕ ٌّ ثنٌٔثٚووجس ثاّوواليّٛز يضٞووجًدز كغٛووٌث  ًٛووج ٚضعهّووو دّفوووثط يووج اذووم ثنٓؾووٌر نضضّؾووّ َقووٕ ثنووُ دّ، ىنوو  أ

 .ثالصّكج  دعوْج، ْٕٔ يج فٚم صًجيج دجنُْذز إنٗ ثنضٌصٛخ ثالّضٌٖثاٙ

ٔثنقرٛرووز أَُّووج ال َوؤٌو ُْووج صضذّوو  كووّم يقووجٔالس ثنضٌصٛووخ ثنضووجًٚنٙ نهرووٌ ٌ، ّووٕثء صهوو  ثنّضووٙ ّووذرش يقجٔنووز 

(Muir)كّ، يغم صٌصٛخ يٌٕٚ َٕنو
25

ثنّوي٘  (Richard Bell)، أٔ صه  ثنّضٙ نقرضٓوج، يغوم صٌصٛوخ ًٚضٖوجًه دٛوم 

َرو  جٚم َٕٔنوكّ ٔنةُّّ درٙ يعضًوث فهٗ ًٔثٚجس ثنٌْٛر.
26
ٔنةٍ يج أًهَج ثإجًر إنّٛ دجاٝج ز إنٗ ثفضًجه ْويِ  

ٌّ يقوجٔالس ثنضٌصٛوخ ث نًويكًٕر نوى صضنوّم فوٍ اجفوور ثفضذوجً ثنْوًٕر ثنضٌصٛذجس ٔغٌْٛج فهٗ ًٔثٚجس ثنْوٌٛر،  وئ

ٔفور  ٙ ثنضٌصٛخ، ًغى ثنٕفٙ دجنضوثمم دٍٛ ثنًّةٙ ٔثنًوَٙ، ٔثٜٚجس ثنًضذجفور ٍيُّٛج  ٙ ثنًْٕر ثنٕثفور، ْٔوٕ 

ٔفٙ كجٌ يٕؽٕهث نوٖ ثنًْهًٍٛ ثنروثيٗ ٔنةُّٓى ًّكَٔث يرٕنز ثنضٕاٛا  ٙ صٌصٛخ ثٜٚجس هثمم ثنًْٕر ثنٕثفور، 
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- Régis Blachère, Le Coran, Paris, 1957, p 669  
25
     -The Coran, London, 1878, pp 43ًٔه ْيث ثنضٌصٛخ  ٙ:  -

26
- Andrew Rippin, "Literary analysis of Qur'an, tafsir and sira: The methodologies of John Wansbrough" in R.C. 

Marrin (éd), Approaches to Islam in Religious Studies, University of Arizona Press, 1985, p158 



 

   

 

ثًصرش أفٛجَج إنٗ يٌصذز ثنعرٛور. ٔنتٍ كجٌ ْيث يكٕٓيج دجنُْذز إنٗ ثنًْهًٍٛ،  ئَّّ ٚذرٗ  ٙ فجؽز إنٗ ْٔٙ يرٕنز 

َرجٓ دجنُْذز إنٗ ثنوًُ ثالّضٌٖثاٙ ثنّي٘ نى ٚضنّم فٍ ْيِ ثنرجفور إالّ  وٙ يُجّوذجس اهٛهوز أدٌٍْوج صٌصٛوخ  ٌٚوو 

ًّةوٙ إنوٗ ّوضّز أٙوُجف يوٍ ثنوٕفٙ ْوٙ: ثنوذالب ٔاو ّعٗ إنوٗ صٌصٛوخ ثنروٌ ٌ ثن (Hirschfeld)اّويّ ٌْٕٛكٛهو 

ل، ٔثاضٌٚ  ّٛ فهٗ ثٜٚجس ثننًِ ثألٔنٗ يٍ ًّٕر ثنعهو ّٔ ، عّى ثنٕفٙ ثنضغذٛضٙ، ٚهّٛ ثنٕفٙ ثالَكعجنٙ أٔ 96ثأل

ثنقًجّٙ، عّى ثنٕفٙ ثنرٚٚٙ، عّى ثنٕفٙ ثنٕٙكٙ، عّى ثنٕفٙ ثنضٌٖٚعٙ. ٔدعو ىن  ّٚصٙ ثنروٌ ٌ ثنًووَٙ، نٛضوٌن 

ٌّ ٌْٕٛكٛهو نى ٚعضًو ثنًْٕر ٔفورً نهضٌصٛخ، دوم فوهث يٍ ثنًر جٟ  ثنرٌ َّٛز ثنًْضعٚٛز فهٗ ثنضٌصٛخ. ٔثنًالفه أ

ثفضًو يرجٟ  ٔأؽَثء يٍ ثنًْٕ
27

 ، ًٔٚةٍ صهنٛ٘ يج اّويّ كًج ٚهٙ:

 : انىحٍ انًّكٍ -*

  5 -1/ 96ثنعهو انبالغ األّول: .1

/ 26؛ ثنٖووعٌثء52 -40/ 69؛ ثنقجاووز112؛ ثامووال33ٗ -1/ 68، ثنرهووى87ثألفهووٗ انااىحٍ انخيبُخااٍ: .2

يوم55-35، 30 -1/ 74؛ ثنًوّوع49ٌ -29/ 52؛ ثنه228ًٕ -221 َّ ؛ 94؛ ثنٖوٌؿ76؛ ثاَْوج14ٌ -1/ 73؛ ثنً

/ 93؛ ثنٞوق62ٗ -24، 18 -1/ 53؛ ثنوُؾى26 -79/15؛ ثنُجٍفوجس104؛ ثنًَٓر111؛ ثنًْو19 -6/ 96ثنعهو

 . 109ج ٌٌٔ؛ ثنة8 -1

؛ 80؛ فوووذ99ِ؛ ثنَنَنوووز84؛ ثالَٖووورج 82؛ ثالَكهوووج81ًثنضةوووٌٕٚاناااىحٍ اعَفعاااانٍ أو انحًاساااٍ:  .3

؛ 39 -1/ 69؛ ثنقجاووز77؛ ثنًٌّووالس14 -1/ 79؛ ثنُجٍفووجس88؛ ثنغجٕووٛز83؛ ثنًهكّكوو75ٍٛ؛ ثنرٛجيووز86ثنهووجً 

؛ 107؛ ثنًجف106ٌٕ؛ ا101ٌٔٚ؛ ثنرجًفز100؛ ثنعجهٚجس70؛ ثنًعجًػ 28 -1/ 52؛ ثنه56ًٕ؛ ثنٕثاعز78ثنُذّ

ٍّ 89؛ ثنكؾو98ٌ؛ ثنذُّٛوز97؛ ثنروو102ً؛ ثنضةجع105ٌ؛ ثنكٛم91؛ ثن92ًِٖ؛ ثنهٛم90؛ ثنذهو108ثنةٕعٌ ؛ 72؛ ثنؾو

 .95؛ ثنض103ٍٛ؛ ثنع22ٌٚ -12؛ 8-1/ 85ثنذٌٔػ

؛ 37؛ ثنٚووج جس54؛ ثنرًوو220ٌ -1/ 26؛ ثنٖووعٌثء51؛ ثنوويثًٚجس52-34/ 68ثنرهووىانااىحٍ انقصصااٍ:  .4

/ 43؛ ثنَمٌف19؛ يٌٚى12؛ ّٕٚا18؛ ثنةٓا15؛ ثنقؾ28ٌ؛ ثنر59٘ٚ -1/ 27؛ ثنًُم38؛ 44ٗثنومجٌ

؛ 205 -186، 155 -57، 27 -1/ 7؛ ثألفووٌثف34؛ ّووذ11ّ؛ ْووٕه20؛ ٟوو14ّ؛ إدووٌثْٛى21؛ ثألَذٛووجء89 -25

؛ 42 -13/ 29، ثنعُةذوووٕس57، 24، 6 -1/ 40؛ غوووج 19ٌ -15/ 73؛ ثنًَّيوووم111 -103؛ 8 -1/ 17ثاّوووٌثء

؛ 120 -109، 38 -23/ 5؛ ثنًجةوووووور35 -20/ 46؛ ثألفروووووجف52 -23/ 23؛ ثنًؤيُووووو109ٌٕ -72/ 10ٚوووووَِٕ

  .1؛ ثنكجصقز91 -74/ 6؛ ثألَعجو210 -200/ 2ثنذرٌر
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- New researches into the composition and exegesis of the qoran, London, 1902, pp 143 145 



 

   

 

؛ 42؛ ثنٖووو45ًٖٕ؛ ثنؾجعٛوووز50؛  55؛ ثنٌفًووج71ٌ؛ َوووٕؿ46 -27/ 79ثنُجٍفووجس انااىحٍ انىيااافٍ: .5

هش ّٚ / 16؛ ثنُقوم118 -53، 22 -1/ 23نًؤيُوٌٕ؛ ث63 -1/ 25؛ ثنكٌاج67ٌ؛ ثنًه 32؛ ثنْؾور35؛  ج41ٌٟ 

-1/ 31؛ نرًج71ٌ -58؛ 57 -1/ 10؛ 114َِٕٚ؛ ثنُج113ُ؛ ثنكهو13؛ ثنٌفو24 -1/ 43؛ ثنَمٌف115 -1

 -7/ 40؛ غووج 71ٌ -62؛ 13 -1/ 22؛ ثنقووؼّ 39؛ ثنَيوو30ٌ؛ ثنوؤٌو95 -27/60؛ ثنًُووم36؛ ٚوو34ِ -19؛ 10

 . 117 -92/ 6؛ ثألَعجو102 -87/ 17؛ ثاٌّثء69 -43/ 29؛ ثنعُةذٕس162 -158/ 2؛ ثنذرٌر85 -58؛ 23

/ 31؛ نرًوج72ٌ -64/ 25؛ ثنكٌاوج11ٌ -9/ 93؛ ثنٞق73ٗ -46، 45 -1/ 6ثألَعجوانىحٍ انخشرَعٍ:  .6

/ 6؛ ثألَعووجو86 -9/ 17؛ ثاّووٌثء19 -1/ 46؛ ثألفروجف12 -1/ 29؛ ثنعُةذووٕس56 -28/ 7؛ ثألفوٌثف18 -11

  .11 -9/ 85ػ؛ ثنذ130ٌٔ -129/ 9؛ ثنضٕدز165 -152

 : انىحٍ انًسٍَ -*

/ 2؛ ثنذرٌر88 -71/ 5؛ ثنًجةور59/ 2؛ ثنذرٌر58 -38/ 2؛ ثنذرٌر37 -)ح(19/ 2)أ(؛ ثنذرٌر 19 -1/ 2ثنذرٌر

/ 2؛ ثنذرووٌر228 -211/ 2؛ ثنذرووٌر184 -168/ 2؛ ثنذرووٌر147 -116/ 2؛ ثنذرووٌر115 -98/ 2؛ ثنذرووٌر97 -60

؛  ل 29 -1/ 3؛  ل فًوٌث76ٌ -42/ 8)دعو دوً(؛ ثألَكجل 41 -1/ 8ثألَكجل؛ 281 -269/ 2؛ ثنذرٌر268 -244

ووو90 -76/ 3؛  ل فًووٌث75ٌ -30/ 3فًووٌثٌ ًّ ، 137 -114/ 3؛  ل فًووٌث113ٌ -91/ 3؛  ل فًووٌث47ٌ؛ يق

؛ 128 -116/ 16؛ ثنُقوم62؛ ثنؾًعوز61؛ ثنٚاّ 59؛ ثنق185ٌٖ -174/ 7؛ ثألفٌثف57؛ ثنقوٚو200 -139

/ 2)دعو أفو(؛ ثنذرٌر 86 -73/ 4؛ ثنُْجء72 -46/ 4؛ ثنُْجء129 -126/ 4؛ ثنُْجء45 -1/ 4؛ ثنُْجء64ثنضغجدٍ

ْووووـ(؛  4) 105 -96/ 4؛ ثنُْووووجء284 -282/ 2؛ ثنذرووووٌر63 -56/ 5؛ ثنًجةووووور95 -87/ 2؛ ثنذرووووٌر157 -148

 6) 61 -14/ 22؛ ثنقووؼّ 58؛ ثنًؾجهنووز63؛ ثنًُووج ر66ٌٕ؛ ثنضقووٌٚى24؛ ثنُوو65ًٕ؛ ثنهووال 125 -106/ 4ثنُْووجء

 -185/ 2؛ ثنذروٌر28 -18/ 48؛ ثنكضـ286 -285/ 2ْـ(؛ ثنذرٌر 7) 44 -39/ 5؛ ثنًجةور78 -72/ 22ْـ(؛ ثنقؼّ 

؛ 151 -146/ 4؛ ثنُْوجء145 -140/ 4؟؛ ثنُْوجء139؛ 138 -130ْـ(؛ ثنُْجء 8) 199 -)ح( 196)أ(؛  196

 9) 49؛ ثنقؾوٌثس110؛ ثن60ٌُُٚز؛ ثنًًضق243 -224/ 2ْـ(؛ ثنذرٌر 5) 33؛ ثألفَثح176 -152/ 4ثنُْجء

 -120/ 9ْووـ(؛ ثنضٕدووز 10) 94 -74/ 9؛ ثنضٕدووز17 -1/ 48؛ ثنكووضـ73 -38/ 9؛ ثنضٕدووز27 -23/ 9ْووـ(؛ ثنضٕدووز

؛ 35 -28/ 9؛ ثنضٕدووووز22 -13/ 9؛ ثنضٕدووووز37 -36/ 9؛ ثنضٕدووووز12 -1/ 9؛ ثنضٕدووووز119 -95/ 9؛ ثنضٕدووووز128

 -109/ 5؛ ثنًجةوور17 -15؛ ثنًجةوور14 -8/ 5؛ ثنًجةور7 -5/ 5؛ ثنًجةور4 -1/ 5؛ ثنًجةور172 -156/ 7ثألفٌثف

؛ 108 -105/ 5؛ ثنًجةور104 -89/ 5ر؛ ثنًجةو70 -64/ 5؛ ثنًجةور55 -45/ 5؛ ثنًجةور22 -18/ 5؛ ثنًجةور120

 .34 -31/ 74؛ ثنًّوع20ٌّ/ 73؛ ثنًَّيم151 -117/ 6ثألَعجو



 

   

 

  :اَِاث غُر انًرحّبت

ووو40/ 33؛ ثألفووَثح138/ 3ٌ؛  ل فًووٌث23 -19/ 53ثنووُؾى ًّ ؛ 6/ 61؛ ثنٚوواّ 29/ 48؛ ثنكووضـ2/ 47؛ يق

 .101/ 5؛ ثنًجةور73/ 5ثنًجةور

نرو فٌُٝج ُْج صٌصٛخ ٌْٕٛكٛهو َظٌث إنٗ يقجٔنضّ ثنضنهّٙ فٍ ٔفوور ثنْوًٕر، ٔىنو  فهوٗ فةوِ ثنضرهٛووٍٚ 

ٌّ َٕنوكّ يغال أعُجء صٌصٛذّ اوو إٔوجً  وٙ يعظوى ثنْوًٕ  ثاّاليٙ ٔثالّضٌٖثاٙ فهٗ فّو ّٕثء، َٔرٕل ىن  ًغى أ

إنٗ أاْجو يٍ ثنًْٕ، او صةٌٕ يضرّويز أٔ يضّّمٌر فٍ يهجن  ثنًْٕ دجننٕٚٗ. ٔنةٍ ال ٚكٕصُوج ُْوج ثنضُذٛوّ إنوٗ 

ٌّ ٌْٕٛووٛكهو، اووو أمووي دعووٍٛ ثالفضذووجً  أَّووّ ًغووى ثالمضال ووجس ثنذُّٛووز دووٍٛ صٌصٛذووٙ ثنًْضٖووٌاٍٛ،  ئَّووّ يووٍ ثنٕثٝووـ أ

 وكّ  ًٛج ٚضعهّو دضّّمٌ دعٜ يرجٟ  ثنًْٕ فٍ يرجٟ  أمٌٖ  ٙ َكِ ثنًْٕر. يالفظجس َٕن

ٌّ يوج اّويوّ ٌْٕٛوٛكهو نوى ٚضؾوجٍٔ كَٕوّ صٚوٌٚقج دًوج ٔفوٗ دوّ كوّم ثنًْضٖوٌاٍٛ صرٌٚذوج،  يٍ ؽٓز أموٌٖ،  وئ

ى نوى َٔرٚو ثنٕفٙ دضوثمم يرجٟ  صُضًٙ إنٗ  ضٌثس صجًٚنّٛز يضذجفور إنٗ ًّٕر ٔثفور. ًٔغوى ْويث ثنوٕفٙ،  وئَّٓ

ٌّ دالٌٕٛ يغال ٚعضذٌ فًم ٌْٕٛكٛهو  ٚرٕيٕث دجنضكٚٛم يعضذٌٍٚ ىن  صكضٛضج نهًٚقا، دم إَّّ دجاٝج ز إنٗ ىن   ئ

نًقجٔنز ًٚضٖجًه  (William Montgomery Watt)غٌٛ يؾو، ٔال ٚذضعو فٍ ىن  َرو ٔٚهٛجو يَٕضغًٌ٘ ٔثٟ 

دٛم.
28
 

ٌّ يج ثاضٌفّ ٌْٕٛكٛهو ال ٚعؤ أٌ ٚةٌٕ،  ٙ َٓجٚز  ثنًهجف، ٌٝدج يٍ ثنضُٚٛا ثنًٕٕٝفٙ نهرٌ ٌ ُٚذُوٗ إ

ّٙ ٔ ووو يووج صرّويووّ ثنٌٔثٚووجس  ًث يعُّٛووج نْووٌٛر ثنُذوو ّٕ ،  ٛةووٌٕ دووين  يٕث رووج إنووٗ فووّو كذٛووٌ صٚوو ّٙ فهٛووّ صٌصٛووخ صووجًٚن

ٌّ ثنًَػ دٍٛ ثنًقج ظز فهٗ ٔفوور ثنْوًٕر ٔثنضٚوُٛا ثنًٕٝوٕفٙ ّوُٛضؼ فُوّ يقوجٔالس  ثاّاليّٛز. َٔقْخ أ

و فجدو ثنؾجدٌ٘. صٌصٛخ أمٌٖ، ّضذٌ ًّ ز  ٙ يج اّويّ يق ّٙ  ٍ  ٙ يقجٔالس ثنًْهًٍٛ ثنًعجٌٍٙٚ ٔمج

ر  ووٙ ثنرووجٌْر ّووُز  ٌّ ل يوو ّٔ س هًٍٔر ٔكضجدووّ "ثنضكْووٌٛ ثنقوووٚظ" ثنٚووجهً أل َّ ووو فوو ًّ كغٛووٌث يووج ُٖٚووجً إنووٗ يق

نرٌ ٌ صجًٚنّٛج، غٌٛ أَُّج نوٍ َروا فُوو ْويث ثنةضوجح كغٛوٌث،  ًوج ، ٔثفضذجً أَّّ اّوو يقجٔنز  ٙ صٌصٛخ ًّٕ ث1964

اّويّ هًٍٔر ال ٚعؤ أٌ ٚةٌٕ صذُّٛج نًوج ؽوجء  وٙ صٌصٛوخ يٚوقا ثنروجٌْر يو  صروًٚوّ نْوًٕر ثنكجصقوز إنوٗ ثنٌصذوز 

ًَّوج ْووٙ ثألٔنوٗ، الفضذوجًثس إًٚجَّٛوز صًؾٛوّٚووز ال الفضذوجًثس صجًٚنّٛوز. ٔنووين ، ال َعوّوْج يقجٔنوز  ووٙ ثنضٌصٛوخ، ٔإ

ِ ثألٌٍْ.  ٌّ  يقجٔنز نهضكٌْٛ ٔ و صٌصٛخ ثنَُٔل ثنّي٘ أا
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- Gabriel Said Reynolds, "Le Problème de la chronologie du Coran" in Arabica 58, (2011), pp 477-502, (p493)  



 

   

 

وو ثنهوجٌْ دوٍ فجٕوًٕ  وٙ صكْوٌِٛ "ثنضقٌٚوٌ ٔثنضُوٌٕٚ" ثنّضوٙ ٚروّوو دٓوج نةوّم  ًّ ٌّ إٕوجًثس يق ًٔٚةٍ ثنروٕل، إ

ّٗ دّ ٔثكضكجةّ   ٙ ًّٕر، صوّل فهٗ ٔفٙ كذٌٛ دئٕةجنّٛجس ثنضٌصٛخ ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ، ًغى فوو صروًّٚ نضٌصٛخ مج

 ّٜ ثنقرٛرز دجنضٌؽٛـ دٍٛ ًٔثٚجس ثنروثيٗ. ٔاو كجٌ ثدٍ فجًٕٕ ٔثفٛج دئيةجَّٛوز صوَثيٍ ّوًٕ ينضهكوز، ٔٚقوجٔل  و

ٌّ ثنًرٚوٕه  ْيِ ثنًّْنز دضروٚى  ٓى ؽوٚوو نعذوجًر ثنرووثيٗ "ّوًٕر كويث ََنوش دعوو ّوًٕر كويث" ٔيكوجه يوج ثاضٌفوّ أ

ٝوّ نْوًٕر  ل فًوٌثٌ ثدضوثء ََٔل ثنًْٕر ثألٔنٗ، ٔنِٛ ََٔل ثنًْٕر دٌّيضٓج،  ٌّ ْٔيث يج فذٌّ فُّ دًُجّذز صع

ٔصٌصٛذٓج دجنُْذز إنٗ ًّٕر ثنذرٌر  رجل: "ٔاو صرّوو ثنرٕل  وٙ ٙووً ّوًٕر ثنكجصقوز: إَُّوج دُٛوج إيةوجٌ صروجًٌ َؤَل 

ٌّ ثنًعوؤهر َجٍنوز دعوو  ًّٕ فّور  ٙ يّور ٔثفور،  هِٛ يعُٗ إنٓى: ََنش ًّٕر كيث دعو ًّٕر كويث، يوٌثهث يُوّ أ

ٌٖ، إًَّج ثدضووا ََٔنٓوج دعوو ثدضووثء َؤَل ثنّضوٙ ّوذرضٓج".أم
29
ٔاوو صضذّعُوج صٌؽٛقوجس ثدوٍ فجٕوًٕ ٔيوج اّويوّ يوٍ  

ٌّ ىن  اجةى دجألّجُ فهٗ صٌؽٛـ يج ًٔه  ٙ ئٌّٚجس ثنْوٌٛر، دجاٝوج ز إنوٗ ثنروٕل دوجنضٕاٛا  صٌصٛخ،  الفظُج أ

افؾوجٍ، ٔ وٙ ْويث ثنْوٛج  ٚروٕل ثدوٍ فجٕوًٕ  ٙ صٌصٛخ ثٜٚجس هثمم ثنًْٕر ثنٕثفور ٔثفضذجً ىن  يٍ يظجٌْ ث

ّٙ )ٗ( فْوخ َؤَل ثنوٕفٙ،   ٙ يرّويضّ ثنغجيُز: " ٔأّيج صٌصٛخ ثٜ٘ دعٞٓج فرخ دعٜ،  ٕٓ دضٕاٛا يوٍ ثنُذو

ٌّ ثنرٌ ٌ ََل يُّؾًج  ٚجس،  ٌدًّج ََنش فّور  ٚجس يضضجدعز أٔ ًّٕر كجيهز، كًج ّّٛصٙ اٌٚذج، ٔىن   ٔيٍ ثنًعهٕو أ

ج ٚوم ًّ م  ٙ ٔؽِٕ إفؾجٍِ يٍ دوثفز أّهٕدّ، كًج ّّٛصٙ  ٙ ثنًرّويز ثنعجٌٕر،  هين  كجٌ صٌصٛوخ  ٚوجس ثنضٌصٛخ ي

ثنًْٕر ثنٕثفور فهٗ يج دهغضُج فهّٛ يضعُّٛج، دقٛظ نٕ ُغٌِّٛ فُّ إنٗ صٌصٛخ  مٌ ََل فٍ فّو ثافؾجٍ ثنّوي٘ ثيضوجٍ 

دّ".
30
  

ٌّٛ كجَش ْيِ يالفظجس ٌّٚعز فٕل فًهٍٛ أعجًث يّْنز ثنضٌصٛوخ ثنضو جًٚنٙ نهروٌ ٌ، ٔنةُُّوج ّوُقجٔل ثنضعو

ل ؽجء صقش فُوٕثٌ "يوومم إنوٗ  ّٔ و فجدو ثنؾجدٌ٘ ٙوً  ٙ أًدعز أؽَثء، ؽَء أ ًّ دضكٚٛم أٔ ٗ نعًم عجنظ نًق

ّٙ ْٕ " ٙ ثنضعٌٚا دجنرٌ ٌ" ثنرٌ ٌ ثنةٌٚى" ي  فُٕثٌ  ٌف
31

. ٔصهٙ ْيث ثنؾَء عالعوز أؽوَثء  وٙ ثنضكْوٌٛ صقوش 

ي  فُٕثٌ  ٌفٙ ْٕ"ثنضكٌْٛ ثنٕثٝـ فْخ صٌصٛخ ثنَُٔل".فُٕثٌ " ٓى ثنرٌ ٌ ثنقةٛى" 
32
  

 ٌّ وج ٚووّل ٙوٌثفز أ ًّ ٌّ ثنًؤنّكجس ثنًيكًٕر ُْج ْٙ دجألّجُ كضخ  وٙ ثنضكْوٌٛ، ي ًدًّج فهُٛج أٌ َالفه دوثٚز أ

ً يعٍّٛ فذٌّ فُوّ ثنؾو ّٕ ً ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ أٔ صٌصٛذّ صجًٚنّٛج، ٔإًَّج  ًّٓ ٔ و صه ّٕ جدٌ٘ ثنغجٚز نْٛش هًثّز ثنضه

 ّ٘ " فوٍ ثنًْوجً ثنضةوُٕٚٙ نهوُ ّٙ ً "يُهرو ّٕ دجافالٌ فوٍ ْو وّ يوٍ صٌصٛذوّ دضقوٚوو غجٚوز دقغوّ، ْٔوٕ "دُوجء صٚو

ثنرٌ َٙ".
33
  

                                                           
29
و ثنهجٌْ دٍ فجًٕٕ،  - ًّ   144، ٗ 3، ثنًؾهّو1984ثنوثً ثنضَّْٕٛز نهٌُٖ،  حفسُر انخحرَر وانخُىَر،يق

30
و ثنهجٌْ دٍ فجًٕٕ، - ًّ   79، ٗ 1ثنًؾهّو حفسُر انخحرَر وانخُىَر، يق

31
ل  ٙ ٟذعضّ ثألٔنٗ ّوُز  - ّٔ ، ٔثنهذعضوجٌ ٙوجهًصجٌ  وٙ ثنووثً ثنذٛٞوجء فوٍ هثً ثنُٖوٌ 2007، َٔعضًوو فهوٗ ٟذعضوّ ثنغجَٛوز نْوُز 2006ٙوً ْيث ثنؾَء ثأل

 ثنًغٌدّٛز. 
32
 فٍ يٌكَ هًثّجس ثنٕفور ثنعٌدّٛز.  2009-2008ثنغالعز دٍٛ ُّضٙ  ٙوًس ثألؽَثء -

33
  222ٗ  يسذم انً انقرآٌ انكرَى،ثنؾجدٌ٘،  -



 

   

 

ٔثنقرٛرز، أَُّج ًثغذٌٕ ُْج فٍ ٌّه صٌصٛخ ثنؾجدٌ٘ ثنًرضٌؿ ثنّي٘ ًٚةٍ ثّضنٌثؽّ يٍ ثألؽَثء ثنغالعوز  وٙ 

ّ٘ ٕوٙء  موٌ. ٔصهو  ثنضكٌْٛ، ٔ عٌَج ثنُظٌ  ٙ ثنًْضُوثس ثألّجّّٛز ث نّضٙ اجو فهٛٓج ثنضٌصٛخ ٔيُجاٖضٓج أكغوٌ يوٍ أ

ثنًْووضُوثس َؾوووْج  ووٙ ثنكٚووم ثنعجٕووٌ يووٍ ثنًووومم، ٔاووو فًووم ثنكٚووم فُووٕثٌ "صٌصٛووخ ثنًٚووقا ٔصٌصٛووخ 

ثنَُٔل".
34
  

ل، ٔٚةجه ٚةوٌٕ ثنٕفٛوو ثنّوي٘ ثفضًووِ ثنؾوجدٌ٘، كوجٌ ثنْوٌٛر ّٔ ٌّ ثنًعٛجً ثأل  نٍ َذيل ثنةغٌٛ يٍ ثنؾٓو نُضذٍّٛ أ

ًِ ثنؾجدٌ٘ َكّْ  ًٛج ٚضعهّو دًقًّٕٚز  ٌّ ًِ  ٙ ٙكقجس ثنكٚم. ْٔيث يج ا ٌّ ثنُذّٕٚز، ْٕٔ ثنًعٛجً ثنّي٘ يج ثَكّ  ٚة

 ثنٌْٛر  ٙ صٌصٛذّ: 

"إَّّ ال أفو ْٚضهٛ  أٌ ٚهّن٘ ثنرٌ ٌ كهّّ  ٙ ّهًٕ، ٔال  ٙ ًّٕر يٍ ًِّٕ. ْٔيث ٌٚؽ  ال إنوٗ كذوٌ  -

ؽج ّٕ ج فّٛج، يضً ّٚ ػ ٔاجة  ثنٌْٛر ثنُذّٕٚز". )ٗ فؾًّ، دم إنٗ كَّٕ َ ّٕ  (222ي  صً

ّ٘ ثنرٌ َوٙ، ٔ وٙ  - ً يُهروٙ فوٍ ثنًْوجً ثنضةوُٕٚٙ نهوُ ّٕ "ٔدجنُْذز إنٗ يٕٕٝفُج ثنّي٘ ٚضّٕمٗ دُوجء صٚو

 ّ٘ ٌّ صٌصٛخ ثنَُٔل ثنًعضًو فجنّٛوج ٝؤًٌ َكِ ثنٕاش أاٌح إنٗ ثنٕثا  ثنضجًٚنٙ، أفُٙ نٕاجة  ثنٌْٛر ثنُذّٕٚز،  ئ

 ( 222ٔنةُّّ ال ٚةكٙ". )ٗ

ّ٘ نوٕثةـ صٌصٛوخ  - "ٔثنًٕثه ثنضجًٚنّٛز دجنُْذز نًٕٕٝفُج صروّويٓج ثنًٌّٔٚوجس، ٔ وٙ يروّويضٓج صهو  ثنّضوٙ صنو

 (222ثنَُٔل ثنّضٙ ىكٌَج، إٝج ز إنٗ ثنّضٙ صضعهّو دّّذجح ثنَُٔل ٔدجنٌْٛر ثنُذّٕٚز". )ٗ

ف فهٗ ثنًْجً ث - ٌّ ج كجٌ ثنٓوف، فُوَج، يٍ ثنضٌصٛخ فْخ ثنَُٔل" ْٕ ثنضع ًّ ّ٘ ثنرٌ َٙ، "ٔن نضةُٕٚٙ نهُ

ٌّ هًٔ ثنًُهوو أٔ ثالؽضٓوجه ال دوّو أٌ ٚةوٌٕ يٌّكوَث أّجّوج فهوٗ  وّٚوز،  وئ ًّ دجفضًجه يهجدرضّ يو  يْوجً ثنووفٕر ثنًق

 ( 223ثنًهجدرز دٍٛ ثنًْجًٍٚ: يْجً ثنٌْٛر ثنُذّٕٚز ٔثنًْجً ثنضةُٕٚٙ ثنرٌ َٙ". )ٗ

ّ٘ صٌصٛخ نهُؤَل ٌٚٚوو أٌ ٚةوٌٕ "ٔدُجء فهٗ يج صرّوو، ًٚةٍ صقوٚو ثنًعجٌٚٛ ثنّضٙ ال د - ّو يٍ ثفضذجًْج  ٙ أ

 ( 223يضْجٔاج، دٓيِ ثنوًؽز أٔ صه ، ي  ثنٌْٛر ثنُذّٕٚز..." )ٗ

وـ نًْوضُوثس ثنؾوجدٌ٘  وٙ صٌصٛذوّ، ْٔوٕ ثنٌٔثٚوجس ٔثنْوٌٛر،  ّٝ ً ثنًٕ ٌّ ال ٌَٚو يضجدعز يغم ْيث ثنٌْه ثنًضة

ٌّ ثنال ش نهُظٌ فرّج يوٖ ثالفضٌثٍ ثنةذٌٛ نوٖ ثنؾجدٌ٘ يٍ ينجنكز ًٔثٚوجس ثنًْوهًٍٛ ثنرووثيٗ  ًٛوج ٚضعهّوو  غٌٛ أ

ةضكٙ ُْج دٓيث ثنٖجْو نٕثفو يٍ إٌٔٓ يٍ كضخ يوٍ دضٌصٛخ ََٔل ثنًْٕ ٔغهذز ثنضذٌٌٚ ثالفضٌثٍ٘  ًٛج اّويّ، َٔ

 – ٔال صضعوجًٛ يو  ثألٙوٕلثنعٌح ثنًعجٌٍٙٚ  ٙ َرو ثنعرم: " ئىث كجَش ُْجن َضجةؼ صنووو ثنغوٌٛ ثنًضوّٕمٗ 

ّٙ ٔ ٙ يرّويضٓج صٌصٛخ ثٜٚجس هثمم ثنًْٕر ثنٕثفور،  ٌّ ج يرذوٕال ٔيعروٕال.  – ْٕٔ صٌصٛخ صوٕاٛك  ئَّوّ ّوٛةٌٕ صٚو

                                                           
34
 234 -215ٗ ٗ  يسذم انً انقرآٌ انكرَى،ثنؾجدٌ٘،  -



 

   

 

ًِ فُٛتي. أّيج إىث نى صة ٌّ ف  وٙ ٍ نّ يغم ْيِ ثنُضجةؼ،  ال ٕٙء ٚذ ٌّ ٔ ٙ ؽًٛ  ثألفوٕثل، ُٚذغوٙ أٌ ال ٚوؤّه٘ ثنضٚو

ً صغٌٛٛ يٕاعوّ يوٍ ثنضٌصٛوخ. ٔاوو  ثنضٌصٛخ ثنًعضًو ثنٕٛو )فُو ثألٌٍْ ٔغٌِٛ( إالّ  ًٛج ًٔه  ّٛ إل أٔ أإثل ٌّ صذ

 ٙ  ٌّ ضها  ٛٓج، يٍ فٛظ ْوٙ يّةّٛوز أٔ يوَّٛوز، يؾوجل فٍ ثنًْٕ ثنًن ثنالةقز ثنّضٙ أًٔهْج ثنًْٕٟٛٙأُٚج كٛا أ

ٌّ يعٌ ووز ثنْووجدو يووٍ ثنْووًٕ ٔثٜٚووجس ٔثنالفووو يُٓووج "223ٔثّوو  نالؽضٓووجه" )ٗ ٌّ ٙووٌثفز أ ال ًٚةووٍ (، نٛروو

 ( 222". )ٗثّضُذجّٟ دجنعرم ٔإًَّج ثالفضًجه  ّٛ فهٗ ثنًٌّٔٚجس

ًٔثٚوجس ثنرووثيٗ  وٙ ٕوٌّ ثنضٌصٛوخ  نرو ّٕوهَج  ٙ إل ثنؾجدٌ٘ فهٗ يج ٚةٖوا ثفضوٌثٍِ ثنةذٛوٌ يوٍ ينجنكوز

ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ، ْٔيث ثأليٌ ّٛؤعٌّ فضًج  ٙ صٌصٛذّ نٛٚذـ اٌٚذج ؽّوث يٍ ثنضٌصٛخ ثاّاليٙ ثنروٚى، دم إَّّ فضّٗ 

دجنُْذز إنٗ ثنْوًٕ ثنّضوٙ موجنا  ٛٓوج ثنؾوجدٌ٘ ثنٌٔثٚوجس  ًٛوج ٚضعهّوو دضقوٚوو ْوم ْوٙ يّةٛوز أو يوَّٛوز، نوى صضؾوجٍٔ 

ن ّٕ ٓوج ثنؾوجدٌ٘ يوٍ ثنًووَٙ إنوٗ ثنًّةوٙ، ٔكجَوش صهو  ثنْوًٕ يقوّم ثموضالف دوٍٛ ثنرووثيٗ أَكْوٓى، ثننًِ ّوًٕ ف

َٔرٚو ًّٕ ثنَنَنز ٔثنٌفًجٌ ٔثاَْجٌ ٔثنذُّٛز
35
ٌّ ثنًؤّٚووثس ثنّضوٙ اوّويٓج 224ٔثنقّؼ. )ٗ  ( ٔثنال ش نهُظوٌ أ

ثنضرهٛوو٘ يوٍ صوٌؽٛـ دوٍٛ ثنٌٔثٚوجس ال كجَش كهّٓج يؤّٚوثس َرهّٛز، ٔيج اجو دّ ثنؾجدٌ٘ نى ٚضعّو يج هأح فهّٛ ثنوًُ 

 غٌٛ. 

يوٍ ؽٓوز أموٌٖ، نروو أٔاو  ثالفضًوجه فهوٗ ثنٌٔثٚوجس ثنًذغٕعوز  وٙ يٚوُّكجس ثنرووثيٗ ثنؾوجدٌ٘  وٙ فووه يووٍ 

ٌّْ إالّ دجنضْهٛى ٔإٚغجً ثنْاليز، َٔرّوو ُْج يغوجال ٔثفووث يوٍ أاوٕثل ثنؾوجدٌ٘ َضؾوجٍٔ دوّ ْويِ  ثنضُجاٞجس ثنّضٙ ال صك

 ٙ ؽؤل صْٓٛال نهًرجًَز:ثنُرهز، َٔرّويّ  

"ٔيٍ ثنضُٚٛكجس ثألٔنٗ ثنّضٙ صٌؽ  إنٗ ٍيٍ 

ّٙ فهّٛ ثنْالو صُٚٛا ثنرٌ ٌ إنٗ اٌ ٌ يّةٙ؛  ثنُذ

ّٙ ََل دعو ثنٓؾٌر  ٙ  أ٘ ََل دًّةز، ٔاٌ ٌ يوَ

 ( 216ثنًوُٚز". )ٗ

ٌّ ثنضًَٛٛ دٍٛ  "ْٔيث ثالمضالف ثنةذٌٛ ًثؽ  إنٗ أ

ضًجو دّ إالّ ثنًّةٙ ٔثنًوَٙ يٍ ثنًْٕ نى ٚر  ثالْ

 ٙ ثنًجةز ثنغجَٛز نهٓؾٌر  ٙ فٌٚ ثنضؤٍٚ" 

ٗ(217) 

ًِ يٍ يْضُوثس؛ أ٘ ثنٌْٛر ٔثنٌٔثٚجس، ٔثاضٚوٌَج  وٙ  ٌّ نٕ َظٌَج ثٌٜ  ٙ صٌصٛخ ثنؾجدٌ٘ ثّضُجهث إنٗ يج ا

يٌثفوم كذوٌٖ ىن  فهٗ ثنكضٌر ثنًوَّٛز،  ئَُّج ُّالفه دوثٚز صذُّّٛ ثنضجّو نضرْٛى ثنروثيٗ ثنوفٕر  وٙ يّةوز إنوٗ مًوِ 

:ْٙ 

 ثنًٌفهز ثنٌّْٚز. -

ٌّٛ نرُٙجو ٔدوثٚز ثنٌٚثش ي  اٌٚٔ.  -  دوثٚز ثنضع

                                                           
35
ٌّ ثنؾجدٌ٘ ٌّٚؽـ  ٙ يرّويضوّ أَّٓوج يّةّٛوز فهوٗ فةوِ ثنٌٔثٚوجس ثنروًٚوز، نةُّوّ  وٙ ثنضكْوٛ - ٌ ٚوًٕه ثنْوًٕر ٝوًٍ يٍ ثنال ش نهُظٌ  ًٛج ٚضعهّو دًْٕر ثنذُّٛز أ

ٌّ يًَٕٞٓج ٚقضّى كَٕٓج يوَّٛوز"، ثنًْٕ ثنًوَّٛز، ٔٚرٕل: " ثمضهكٕث  ٙ يةجٌ ََٔنٓج، ْم كجٌ دًّةز أو  ٙ ثنًوُٚز، كًج ثمضهكٕث  ٙ صجًٚل ََٔنٓج ن...  ٔ ٌُّٖ أ

  275، ٗ 3ثنرْى  فهى انقرآٌ انحكُى،



 

   

 

ٌّٛ نرُٙجو ٔثٝهٓجه اٌٚٔ نهًْهًٍٛ.  -  ثنضع

ّٙ ٔأْهّ.  -  فٚجً ثنُذ

ّٙ َكّْ فهٗ ثنرذجةم.  -   ّ  ثنقٚجً ٔفٌٛ ثنُذ

ً ثنّي٘ اّويّ ثدٍ ّعو يُي ثنرٌٌ ثنغجنظ ثنٓؾوٌ٘  وٙ  ّٕ ٌّ يج اّويّ ثنؾجدٌ٘ ُْج ال ٚنضها  ٙ ٕٙء فٍ ثنضٚ إ

وّٚوز. ًّ ٟذرجصّ، نضقرٛخ ثنكضٌر ثنًّةّٛز يوٍ ثنووفٕر ثنًق
36
ٔإىث يوج صوجد  ْويث ثنضرْوٛى،  ئَّوّ نوٍ ٚٚوم إنوٗ ؽوّور فوجح  

ٌّ ْويث ثنًْوضُو ّوٛؾعم ثنؾوجدٌ٘ ٚرو   وٙ صُجاٞوجس  غٛجدٓج  ٙ كضجدوجس ثالّضٖوٌث  ٔثنًْوهًٍٛ ثنًعجٙوٌٍٚ. عوّى إ

 كذٌٛر أعُجء صٌصٛذّ نهًْٕ، ُْٔج ُّرضٌٚ فهٗ دعٜ ثأليغهز يٍ ثنًٌفهز ثنٌّْٚز ٔ و صرْٛى ثدٍ ّعو/ثنؾجدٌ٘. 

نؾجدٌ٘ ًّٕر ثنًّوعٌ أٔ فهٗ ثألاّم ثٜٚجس ثنْذ  أٔ ثنعٖوٌ يُٓوج  وٙ ثنٌصذوز ثنغجَٛوز يوٍ فٛوظ صٌصٛوخ ٚٞ  ث

ٌّ "ثنهقظز ثألٔنٗ صًَّٛس دةٌٕ يج َوَل  ٛٓوج يوٍ ثنروٌ ٌ كوجٌ ٚضّؾوّ  ًِ يٍ أ ٌّ ثنَُٔل، ٔنعّم يْضُوِ  ٙ ىن  يج ا

ثنًّوعٌّ" "ٔثنٞقٗ ٔثنهٛم إىث ّؾٗ يوج ّٔهفو   دجننهجح إنٗ ثنٌّٕل َكّْ ثدضوثء يٍ "ثاٌأ دجّى ًدّ " ٔ"ٚج أّٚٓج

 (228ًدّ  ٔيج اهٗ" ٔ"أنى ٌَٖؿ ن  ٙوًن" إنل، )ًُٔٝٓج يّور ثَرهجش ثنٕفٙ ْٔٙ ُّضجٌ َٔٚا(". )ٗ 

ٌّ يوج  ّ٘ ثنؾجدٌ٘ ٔهفّٞ فهٗ ثاٟال ، ألَّّ غٌٛ ى٘ يعُٗ، ىنو  أ ًٚةٍ يُجاٖز ْيث ثنًعٛجً يٍ مجًػ َ

جِ "دجننهجح إنٗ ثنٌّٕل َكْ ًّ ّ" ال ٚرضٌٚ فهٗ يج فّو يٍ دٕثهً ثنٕفٙ،  ٓيث ثنُٕش يٍ ثننهجح يٕؽٕه  ٙ ّ

ّٙ دوم يوٍ أٔثموٌِ. ٔإىث يوج ثفضذٌَوج ْويث  ًّٕ كغٌٛر صُضًٙ إنٗ  ضٌثس صجًٚنّٛز ينضهكز، ٔيُٓج يج ثفضذٌ يٍ ثنًووَ

يغهًوج ىْوخ إنوٗ ىنو  يضوّّمٌر كغٛوٌث دجنُْوذز إنوٗ ثنًوّوعٌ،  73ثنًعٛجً،  ال فّؾز يغال فهٗ ثفضذوجً ّوًٕر ثنًَّيوم

يوم صجًٚنّٛوج ثنْوًٕر ًاوى َّ ؛ أ٘ يوٍ أٔثموٌ ثنْوًٕ ثنًّةّٛوز. ٔنةُُّوج  عٌَوج ُْوج 86ثنؾجدٌ٘، إى ٚؾعم يٍ ّوًٕر ثنً

ٌّ ثأليوٌ "اوى  َّويً ًٔدّو   ةذّوٌ" اوو ُٚكٓوى فهوٗ أَّوّ ال فالاوز نوّ دْوٌّٚز  ثنضٌكَٛ فهٗ يج ىكوٌِ ثنؾوجدٌ٘ َكْوّ. إ

ّووجنز ٔثاَويثً ٔثنضةذٛووٌ ثنعهُّٛووٍٛ؟ َٞوٛا إنووٗ ىنوو  فووٚظ ثنؾووجدٌ٘ فووٍ  ٚووز ثنووفٕر، أنووِٛ ْوويث أيوٌث دضذهٛوو  ثنٌ

ثنّضٙ صُههو دجأليٌ َكّْ صرٌٚذج "ٔأَيً فٌٖٛص  ثألاٌدٍٛ" ٔيج دعوْج يٍ ثٜٚجس، ٚرٕل يعهّروج:  26/214ثنٖعٌثء

ور صًجيوج" )ٗ "ْٔيث ثنرٌثً ال ًٚةٍ أٌ ٚضّني ٔثنوفٕر  ٙ يٌثفهٓوج ثألٔنوٗ؛  ٓوٕ اوٌثً ُٚذوب دروؤو يٌفهوز ؽوٚو

ز دوجألاٌدٍٛ، 227 ّٙ ز ٔأَّٓج  ٚز مج ّٙ ّٙ أٌ صضّّمٌ  ٚز ثنٖعٌثء فهٗ  ٚز ثنًوعٌّ، مج (. َٔضْجءل أنى ٚةٍ يٍ ثنًُهر

ٌّ ثنغجَٛز ؽجءس فجّيز؟    ٙ فٍٛ أ

ٌّ "ًّٕر ثنًّوعٌ صُضًٙ ثٜٚجس ثنْذ  أٔ ثنعٌٖ ثألٔنٗ يُٓوج إنوٗ  ٔنةٍ ثألفؾخ يٍ ىن ، أٌ ٚؤّكو ثنؾجدٌ٘ أ

ل  ّٔ ، ٔثنضٖوٚو يُّج( ٔٔؽّ ثنعؾخ ُْج أَّّ إىث صجدعُج ثنؾجدٌ٘  وٙ ثفضًوجهِ 224ثّضتُجف ثنٕفٙ" )ٗ دعويج ََل أ
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ًّٗ ثنكضوٌر، ْٔويث يوج ٚنوّم صًجيوج دضٌصٛوخ  ٌّ ّوًٕر ثنٞوقٗ ََنوش دعوو ثَرهوجش ثنوٕفٙ أٔ يوج ْٚو ثنٌْٛر، نعٌ ُوج أ

 ثنؾجدٌ٘ ثنّي٘ ٚعضذٌ ثنًوعٌّ ََنش صجًٚنّٛج اذم ًّٕر ثنٞقٗ. 

و ٚهٕل ثأليٌ إىث فّوهَج ثأليغهز فهٗ يغوم ْويث ثنضٞوجًح  ًٛوج ثاضٌفوّ ثنؾوجدٌ٘ ثنّوي٘ ثَضٓوٗ دوّ ثأليوٌ  وٙ ا

ّٛوز ثنٓووف ثنّوي٘  ًّ ٌّ يوج اوّويُجِ ُْوج ٚعوٍٛ فهوٗ ثنوٕفٙ دّْ  ٚهّ ثنعجٌٕ يٍ يرّويضوّ إنوٗ ثااوٌثً ثنضوجنٙ: "أفضروو أ

ٌّ صقٚٛم ْيث ثنوٕفٙ ّوٛنكّا  صّٕمُٛجِ، ْٕٔ ثنضُذّٛ إنٗ ًٌٝٔر ًد٠  ًُٓج نهرٌ ٌ دٕاجة  ثنٌْٛر. َٔقٍ َعضرو أ

نْٛوش كغٌٛث يٍ ثنٞذجح ثنّي٘ ٚق٠ٛ دالةقز صٌصٛخ ََٔل ثنًعضًو، ٔثنّضٙ صٌؽ   ٙ َٓجٚز ثأليٌ إنوٗ ثدوٍ فذّوجُ. 

، 230، ٔنةوٍ دجايةوجٌ ثنضعجيوم يعٓوج" )ُْٗجن الةقز غٌْٛج، ٔنِٛ دجايةوجٌ دُوجء الةقوز ؽوٚوور صقوّم يقهّٓوج

 ج(. ثنضٖوٚو يُّ 

ٌّ يج اّويّ درٙ يقؤهث ؽوّوث يوٍ ؽٓوز ثنضٌصٛوخ ثنضوجًٚنٙ نهروٌ ٌ،  ْيث يج ثَضٓٗ إنّٛ ثنؾجدٌ٘، ٔدُجء فهّٛ،  ئ

ٌّ فًوم ثنؾوجدٌ٘ كوجٌ يرضٌدوج يوٍ صٚوُٛا ثنْوًٕ ٔ وو  دم إَُّوج َْوضهٛ  ثنويْجح إنوٗ أدعوو يوٍ ىنو  إنوٗ ثنروٕل إ

ٌّْ ثْضًجيّ ثنةذٌٛ دجنرٚ٘ ثنرٌ َٙ يّةّٛج كجٌ ثنًٕثٝٛ  أكغٌ يٍ دقغّ  ٙ صجًٚل ََٔل ثنرٌ ٌ، ًٔدًّج ْيث  يج ٚك

 أٔ يوَّٛج، نٛؾعم يٍ ثنًْٕ ثنًٖضًهز فهٗ صه  ثنرٚ٘ صُضًٙ هثمهّٛج إنٗ  ضٌر صجًٚنّٛز ٔثفور.

م إنٗ ثنٕإف فهٗ َٕش يٍ ثنضٌيٛو  ٙ فًم ثنؾجدٌ٘،  ُؾوِ يَؽج دٍٛ يقجٔالس  ّٙ ُْج صقوٚوث ًٚةُُج ثنضٕ

ووز َٕنوكووّ ثنضرّٛووو دووجنًًٕٔط ثاّووال ّٙ ّٙ ثنًووّعًٕ، ْٔووٕ ثنًرووّوو فُوووِ، ٔيقووجٔالس ثالّضٖووٌث  ثنًعٌٔ ووز ٔمج ي

ً ٌْٕٛكٛهو ال ٚضّكو يعّ  ٙ صكضٛش ّوًٕ ثنًٚوقا، ٔنةُّوّ ٕٚث روّ  ّٕ ً يرضٌح يٍ صٚ ّٕ ٔدالٌٕٛ، إٝج ز إنٗ صٚ

   ٙ يّْنز ثنُظٌ  ٙ يٕثٝٛ  ثنًْٕ أٔ فهٗ ثألاّم  ٙ أؽَثء يُٓج.

ُٛج  ٙ ْيث ثنعًم إنٗ ثنٕاوٕف فُوو دعوٜ ثنًُوجىػ يوٍ يقوجٔالس صٌصٛوخ ثنروٌ ٌ صجًٚنّٛوج هٌٔ ثّهفوجء نرو ّع

ٌّٛ إنٗ كّم يْضُوثصٓج ٔيج صغٌِٛ يٍ إٕوةجنّٛجس، ٔهٌٔ أٌ َضٕاّوا فُوو  ثّضٛكجء كّم ثنًقجٔالس، ٔهٌٔ ثّهفجء ثنضع

 مهكّٛجس، يغم صه  ثنًقجٔالس. 

ٌّ يج ّعُٛج إنّٛ دجألّجُ ْٕ ٌٟؿ فو ه يٍ ثإةجنّٛجس نعهّٓج صةٌٕ يُههرج افجهر ثنُظٌ  ٙ ٔثفو يٍ أدوٌٍ إ

ثنًٕثٝٛ  ثنّضٙ ٕوغهش ٔصٖوغم ثنذوجفغٍٛ  وٙ ثنوًثّوجس ثنرٌ َّٛوز ٔ وٙ ثنْوٌٛر ٔغًٌْٛوج يوٍ يؾوجالس ثنذقوظ  وٙ 

ًث. ّٕ ّٙ ثنًذّةٌ صّٖةال ٔصه  ثنكةٌ ثاّالي

ٌّ صرْوٛى فًهُوج إنوٗ عالعوز أاْوجو كذوٌٖ صضعهّوو دضٌصٛذوجس ثنرووثيٗ عوّى ثنًْضٖوٌاٍٛ عوّى  ٔنتٍ دوث  وٙ ثنظوجٌْ، أ

ٌّ يوج  ثنًْهًٍٛ ثنًعجٌٍٙٚ يٕفٛج دجمضال جس كذٌٛر ٔؽٌّْٕٚز دٍٛ ثنًٖضغهٍٛ فهٗ ثنضٌصٛوخ ثنضوجًٚنٙ نهروٌ ٌ،  وئ



 

   

 

ٌَٚو صّكٛوِ ُْج ْٕ  ٙ ثنقرٛرز فهٗ فةِ ىن  صًجيج؛  جالمضال جس ثنّضٙ إٌَٔج إنٛٓج ال ٚؾخ أٌ صقؾوخ فُّوج َروجٟ 

غٌٛر ٔأّجّّٛز َعضذٌْوج يًغّهوز إوةجنّٛجس ثنضٌصٛوخ ثنضوجًٚنٙ نهروٌ ٌ يًٓوج كوجٌ ٙوجفخ ىنو  ثنضٌصٛوخ أٔ صرجٟ  ك

صّٕؽّٓ أٔ مهكّٛجصّ أٔ ثَضًجءثصّ ثنقٞجًّٚز ٔثنكةٌّٚز. ًٔٚةُُج ُْج إؽًوجل صهو  ثنُرجٟ/ثإوةجنّٛجس ثنًٖوضٌكز  وٙ يوج 

 ٚهٙ:

 وطأة انسُرة وانًىرود يٍ انًروَّاث اإلساليُّت: 

نرو الفظُج يٌثًث ثفضًجه كّم يٍ فجٔل صٌصٛخ ثنرٌ ٌ صجًٚنّٛج ثفضًجهث كذٌٛث فهٗ يوج ًٔ٘ يوٍ أمذوجً ّوٌٛر 

ٌّ يُّٚكجس ثنٌْٛر فًهش ثنعوٚو يٍ ثنٌٔثٚجس ثنّضٙ اّويٓج أٙقجدٓج دهٌثةو ينضهكوز،  ؛ ىن  أَّّ يٍ ثنًعهٕو أ ّٙ ثنُذ

ج ثنّضٙ ًّؽوـ دٓوج ثنرووثيٗ أمذوجًْى ٔثمضجًْٔوج ٔ وو ٔال ٌَٖ أَّّ ًٚةٍ صٌؽٛـ ًٔثٚز فهٗ أمٌٖ دجنهٌثةو َكْٓ

ٌّ ثنْوٌٛر يًٓوج كوجٌ اوويٓج، ٔأاوويٓج صعوٕه إنوٗ  ثَضًجءثصٓى ثنعرجةوّٚز ٔثنْٛجّوّٛز، ٔٔ وو دُوجْى ثنيُّْٛوز ٔثنكةٌّٚوز. إ

ّٙ ال ٚةضْوخ  ل درووً يوج ْوٙ مهوجح هُٚو ّٔ يُضٚا ثنرٌٌ ثنغجَٙ ثنٓؾٌ٘، نْٛش مهجدج  ٙ ثنضجًٚل  وٙ ثنًروجو ثأل

ّ يٍ يهجدرضّ نهٕثا ، ٔإًَّج يٍ صعذٌِٛ فٍ ٠ًَ ينٕٚٗ يٍ ثاًٚجٌ، كًج أَّّ دجاٝج ز إنوٗ مهوجح ٔاو  ٙوا

وج ؽعهوّ ٚعذّوٌ فوٍ ٔثاو  أٙوقجدّ أكغوٌ يوٍ صعذٛوٌِ فوٍ ظؤٌف  ًّ صقش إكٌثْجس ثنضجًٚل ٍيٍ كضجدضوّ ٔصٖوّةهّ، ي

ًّٗ "أّوذجح ثنُؤَل" ٔأ ً يٖوجغم يؾضً  ثنوفٕر. ٔاو ال ٚنضها ثأليٌ كغٌٛث ي  يوج ْٚو ّٕ ّ٘ ٚعةوِ صهو غهذٓوج دعوو

ثنًْهًٍٛ ثنقٞجًٚز ٔثنعرجةوّٚز ٔثنكرّٓٛز ٔغٌْٛج، نوين   ٓوٙ ٙوجنقز نوًثّوز ثنوَيٍ ثنّوي٘ َٖوّس  ٛوّ ال نوًثّوز 

 ظٌٔف ََٔل ثنرٌ ٌ. 

 انرهط انًفهىيٍ ووحسة انسىرة:

، ْٔوٕ مهو٠  وٙ يٍ ثنال ش نهُظٌ، أَُّوج نًْوُج مههوج  وٙ كوّم يوج فٌٝوُجِ يوٍ يقوجٔالس ثنضٌصٛوخ ثنضوجًٚنٙ

ثنًكجْٛى ٚضعهّو أّجّج دغالعز يكجْٛى أّجّّٛز ْٙ ثنٕفٙ ٔثنرٌ ٌ ٔثنًٚقا. ٔنتٍ كجَش ثنًًجْجر دٍٛ ْيِ ثنًكجْٛى 

 ً ّٕ يكٕٓيز، دم ٔيُهرّٛز دجنُْذز إنٗ ثنًْهًٍٛ ثنرووثيٗ، ْٔوى ُٚههروٌٕ يذووةّٛج يوٍ يُههروجس إًٚجَّٛوز يضعهّروز دضٚو

ٌّ صه  ثنًًجْجر صذروٗ غٛوٌ يكٕٓيوز دجنُْوذز إنوٗ ثنٕفٙ ََٔٔنّ ٔصّٖةهّ اٌ َج ٕكّٕٚ  ج اذم صّٖةهّ يٚقكج يةضٕدج،  ئ

ٌّ ثنًقجٔالس ثنّضٙ فٌٝوُج ٕوٛتج يُٓوج ْوٙ  وٙ  ثالّضٌٖث  أٔ فضّٗ دجنُْذز إنٗ ثنوًثّجس ثاّاليّٛز ثنًعجٌٙر. إ

ٔنعّم فووو ثنٕٝوٕؿ  وٙ فرٛرز ثأليٌ ال صضعهّو دجنرٌ ٌ ٔال دجنًٚقا، ٔإًَّج ْٙ أنٚو دضٌصٛخ ثنٕفٙ صجًٚنّٛج. 

ز نهرٕل دجنضٕاٛا  ٙ صٌصٛخ ثٜٚجس ٌٙثفز دجنُْذز إنوٗ ثنًْوهًٍٛ  ًّ ْيِ ثنًكجْٛى ثنًضًجَٚر كجٌ يٍ ثألّذجح ثنًٓ

ثنًعجٌٍٙٚ ٔ"ًُّٝٛج" دجنُْذز إنٗ ثنًْضٌٖاٍٛ؛  ةجَوش ثنْوًٕر فُووْى ؽًٛعوج ٔفوور نهضٌصٛوخ ثنضوجًٚنٙ، ًغوى 

ٌّ ثالمضالف دٍٛ ثنٕفٙ دجنضوثمم دٍٛ ثنًّةٙ ٔثنًوَٙ ٔص ّّمٌ أٔ صرّوو  ٚجس فهٗ أمٌٖ  ٙ ثنًْٕر َكْٓج. ٙقٛـ أ

ّ٘  ٙ ْيث ثنًؾجل، إى ُٚههو ثنًْهًٌٕ يٍ ثنذعو ثاًٚجَٙ كًج إٌَٔج، ٔنةٍ َقْخ  ثنًْهًٍٛ ٔثنًْضٌٖاٍٛ ؽٌْٕ

ٌّ فوو ثنضًَٛٛ دٍٛ ثنٕفٙ ٔثنرٌ ٌ نوٖ ثالّضٌٖث  نى ًْٚـ نّ دوجنُظٌ يوغال  وٙ ثنذعوو ثنٖوكٕ٘ ثن ّٗ دًكٓوٕو أ نوج



 

   

 

وز ٔأَُّوج َروا فهوٗ  ّٙ ثنرٌ ٌ، ٔدجنضجنٙ فوو ثالَضذجِ إنٗ يْوّنز ثنضةوٌثً  وٙ ثنروٌ ٌ ٔأموي ىنو  دعوٍٛ ثالفضذوجً، مج

ًر، ٔنةٍ َرا نٓج فهٗ صٌصٛخ صوجًٚنٙ يضذجفوو إنوٗ فوّو كذٛوٌ. ْٔويث يوج ال ًٚةوٍ إٚؾوجه  ٌّ يرجٟ  ٟٕٚهز أفٛجَج ية

ّٙ يرُ  نّ ال  ٙ ثألّهٕح ٔال  ٙ  ً فهً ٌّ ثنهغز ٔال  ٙ اٌٚ ثٜٚجس أٔ ٟٕنٓج، ٔال فضّٗ  ٙ أفوثط ثنْوٌٛر أٔ يذ

 أّذجح ثنَُٔل.

 عزل انقرآٌ عٍ يحُطه: 

نوز أفٛجَوج  وٙ ثنًقو٠ٛ ثنووُٚٙ  ّٕ نرو اُّوو نهةغٌٛ يٍ ثنوًثّجس ثنذجفغز  ٙ ثنضٌصٛخ ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ دكٕٚل يه

ٌّ صهو  ثنًروّويجس ال َؾوو نٓوج  ٌّ ثنال وش نهُظوٌ أ وّٚوز، غٛوٌ أ ًّ ٔثالؽضًجفٙ ٔثنكةٌ٘ ثنّي٘ ظٓوٌس  ٛوّ ثنووفٕر ثنًق

، فضّٗ نُنجنٓج دقغج ّٙ  يُكٚال.  ٙوٖ  ًٛج ثاضٌفِٕ يٍ صٌصٛخ صجًٚن

ٌّ ىن  ثنًق٠ٛ، ثنّي٘ ٚؾخ أٌ ٚوًُ دواّز، ُٚذغٙ  ٙ صروٌَٚج، ثنُظٌ  ٙ يوٖ صعهّروّ دّّوهٕح ثنروٌ ٌ ٔنغضوّ  إ

ٌّ ثنرْووى  ووٙ ثنرووٌ ٌ دجنٖووًِ ٔثنهٛووم  ٔيٕثٝووٛعّ ٔؽونووّ، إىث يووج ًيُووج هًثّووز ثنرووٌ ٌ هًثّووز صجًٚنّٛووز فهًّٛووز. إ

نةٕثكوخ أٔ  ضوٌثس ثنٛوٕو ثنًرضٌَوز دٓوج، ٔكوين  ثنرْوى ٔثنٞقٗ ٔثنًْجء ٔثنهجً  ٔثنُؾى ٔغٌْٛج يٍ ثنُؾوٕو ٔث

ّٙ ّجةو أٔ فهٗ ثألاّم كوجٌ يعٌٔ وج،  دعُجٌٙ ثنهذٛعز، فهٗ ّذٛم ثنًغجل ال ًٚةٍ أٌ صةٌٕ يعَٔنز فٍ يق٠ٛ هُٚ

ًْج ٔفالاضٓج دًقٛهٓج ثنوُٚٙ.  ّٕ وّٚز ٔصه ًّ  يٍ ثنًّٓى هًثّضّ ًٔدهّ دْٛج  ثنوفٕر ثنًق

ٌّ يغووم ْوويِ ثنًالفظووجس ال ص عووؤ أٌ صةووٌٕ يوووثمم أمووٌٖ نهذقووظ  ووٙ ثنضٌصٛووخ ثنضووجًٚنٙ نهووٕفٙ، ال ثنضٌصٛووخ إ

ثنضجًٚنٙ نهرٌ ٌ، ْٕٔ دقظ َقْذّ فّٚٛج فهٗ ثنذجفظ ثنًكٌه نين  َعضذٌ يج اّويُجِ ُْج هفٕر افوجهر ثنُظوٌ  وٙ 

ٛٓوج يوٍ َروجة٘ ىن  ثنضٌصٛخ، دجا جهر يٍ ثنذقٕط ثنْجدرز هٌٔ ّٕ ، ٔنةٍ دجنْعٙ إنٗ صؾجٍٔ يج او َروا فهٛوّ  

ٔيقجٔنز صؾجٍْٔج.
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