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الممدمة
إلٌن عزٌزي المارئ...
بعضا ً من المواضٌع المتفرلة،
التً لد تؤخذ مولعا ً حسنا ً عندن...
فهً تتناول بعضا ً من الرإى،
وبعضا ً من مالمح شخصٌة،
ألناس أدلوا فً حٌاتهم بدلوهم فً صفاء...
ٌرمً لخٌر اآلخرٌن.

كما ستطلع عزٌزي المارئ...
على أنموذج لتطبٌك نظم التعلٌم عن بعد،
باستخدام أوفر أنواع الوسابط...
وفرة بٌن المتعلمٌن،
وهو الهاتف السٌار (الموباٌل) ...
نسؤل هللا لن التوفٌك.

المإلف
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الٌنبــوع
()1
إلً من متاع ذهنً ...ألهب عندي مزٌجا ً من
لملمت أفكاري ،وما آل ّ
الراحة والتحسب اللطٌف ...وتربع على خواطري الفابرة ،تولاً ،للولوف
على مرافا ذلن الٌنبوع الخافك ...بمثل ما انتاب للبً من خفمان
عشوابً رالص ،متواثب ...ذلن حٌنما ألدمت على الولوج عبر تلن
اللملمة الفكرٌة المفاجبة ...

وثبت فً خفة عجلى ،طرباً ،لاصدا مصدر ذلن النبع المدفاق ...فلعلً
أجد عند حواشٌه الوارفة هدى...أو على األلل ،رشفة ماء زالل ...تتخالط
وما باألحشاء من دفا طٌنً محمومٌ ...تطلع للتشبع واالرتواء ،فنحن ال
ننكر أبداً ّ
أن الطٌن فً الماء ذابب...

راعتنً كثٌرا لحظة الوصول للهدف المنشود  ...تعرفت علٌه عن
لرب ،وغارت نظراتً الولهة ،تبعثر منعطفات سطح مابه الهٌنة ...التً
تتحرن فً هدوء آسر ...تبعا ً للرلٌك من النسٌمات المتؤرجحة ...جٌبة
وذهاباً ..فهً رابحة وغادٌة ،بحسب مفارلات سطوة الضغط الجوي
علٌها...

كان النبع فابراً ...تحسبه ٌغلً ..تتعالى من سطحه النضٌد ،كرٌات
ٌمٌل لونها للبٌاض الصافً ..النمً ،تؤسرن بسخاء حٌنما تراودها...
ببعض من النظرات والتمعن الثالب ...باعتبارها أحدى هداٌا الٌنبوع
المتناثرة ...كما أنّن تشهد أٌضا ً رزازاً خفٌف الموام ...من حبٌبات الماء،
سرعان ما ٌتطاٌر متواثباً ...ال ٌفتؤ أن ٌتالشى فً حمٌمٌة وفٌة ...عن
ألحاظ الناظرٌن للنبع ،من أمثالنا ،أو من أمثال أولبن الراغبٌن فً
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االستسماء من حوضه ،الذي ال ٌنضب ،بل ٌزداد عطاء على مر
الزمان...

تعد الٌنابٌع فً مفهومنا البشري مواطن خٌر وبركة  ...كما تعد صمام
حٌاة آمن لنا من (النشاف والعطش) ...وكما هو معروف ّ
أن أكثر من
ثمانٌن بالمابة من كتلة أجسامنا ،تتكون من الماء ...الذي ٌعمل على
إذابة ..وهضم ..ونمل ..كل العصارات الغذابٌة ،فً كل نواحً أجسادنا،
مما ٌمنحنا الموة ..والطالة ..واالتماد الذهنً ..والتمكن من إثراء
نشاطات حٌاتنا ...على اختالف مشاربها ،حٌث نتمكن من إهداء ما ٌعمر
أذهاننا من األفكار الراشدة...واإلسهامات العملٌة اإلٌجابٌة ...والسلوكٌات
الحٌوٌة الملموسة ....وغٌر ذلن ،مما ٌعود بالنفع ألنفسنا كؤفراد ...وبما
ٌعود لغٌرنا من خٌر فً مجتمعاتنا...

سرنً كثٌراً أن ٌكون النبع الذي ظل ٌجوس بخاطري ...وٌمٌم فً
دواخلً بشموخ وشمم ...رجالً مثمفاً ،كاتباً ،راوٌا ،متحدثا ً لبماً ،وموثما ً
ٌجٌد تخٌّر الموالف ...واصطٌاد الكلمات ..وانتماء الجمل ...واستالل
التعبٌر الذي ٌتناسب وممام ما ٌنوي بثه....

هو رجل عمٌك فً تفكٌره ...خٌر فً عطابه الفكري ..والثمافً..
والتارٌخًٌ ،تناول مآثر ماضٌه ..وكؤنها طبعت بطابع الحاضر المربً،
المحسوس ...فهو أٌضا ً إخوانً لً تعامله ..صدٌك للجمٌع ،كبٌرهم
وصغٌرهم( ...حمانً) وطٌب الملب ،وصافً السرٌرة ...فً ذات الولت،
ٌتناول ا لحدٌث بسهولة ...فً صوت خفٌت ،فً كل الموالف ...نشط،
تجده فاعالً فً كل معترن ...فً الملتمٌات الثمافٌة ،وفً األحٌاء ...وفً
المناسبات االجتماعٌة ،أفراحا ً وأتراحاً ...مشغول بوطنهٌ ...لملم جراحه،
فهو ٌحلم بوطن وبؤمةٌ ...رلٌان لما هو أنفع وأصلح.
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لمن ال ٌعرفونه فهو األدٌب ..والكاتب ..والموثك ...سعادة العمٌد/
عبد الرحمن حسن سوار الذهب ،حاكم الوالٌة الوسطى السابك ،وأمٌن
خزٌنة االتحاد المومً لألدباء والكتاب السودانٌٌن بؤم درمان ،وربٌس
نادي المهندسٌن االجتماعً ...وربٌس منتدى كمال مٌرغنً ....إلى
جانب الكثٌر من النشاطات األخرى...
نسؤل هللا لكم سعادة العمٌد...دوام الصحة ووافر العافٌة...وأطال هللا
فً عمركم ووفمكم...فٌما تمدمونه من خٌر ألمتكم...وأنتم مشبعون بهذا
الجمال الدافك كٌنبوعكم المتحدر ...
ف(...الجمال) هو كلمة ترمز لمعنى خفًٌ ...تصارع البشر كثٌراً فً
تحدٌد ماهٌته ،وسبر غوره ...بالرغم من أنه ٌمتطً صهوات الحٌاة
الفاضلة ...بموة ،وإرادة طامحة ...خلسة كانت أم عنوة ...فالكل منا
ٌتناوله بما ٌوحً إلٌه خٌاله ،فهو متعدد الوجوه ،تجده أٌنما ذهبت ...فً
الطبٌعة ،وفً كافة المخلولات...فً الودٌان..وفً الهضاب وفً الجبال...
لد تجده فً األصوات كافة ،وفً الهمهمة ...وحتى فً (الطنطنة ) ...بل
وفً كل مخلولات هللا بؤنواعها ..من األحٌاء أو فً الجماد ...فكم ٌحلو
لنا أن نمولّ :
إن تلن الهضبة جمٌلة ..فهً تتعالى إلى مورد مابً
منهمر ...بمثلما لال الناصر لرٌب هللا :
وتعالت هضابن المشرببات
إلى مورد السحــاب الثمال.
ولد ٌكون الجمال متمدداً فً وادٌٍ ...كلله منثور الحصى المنظوم،
المتباٌن فً حجمه ..وفً ألوانه ...كما العمود التً تتزٌن بها أعناق
الحسان:
ٌروع حصاه حالٌة العذارى
فتلمس جانب الــعمد النظٌم.
6

أما فً المرأة ٌعد (الجمال) رمزاً للحسن...حتى ولت ساعات
الغضب ،و(كرمشة) الوجه ...و ارتماء عالمات الحزن الماسً فً
نواحٌه ...وانهمار بنات العٌون المتماطرة...عندها لد تتداعى سمات
(الجمال) بذهن الشاعرفٌمول :
ولامت على الوجــه تعبٌسة،
وزم الفم الضاحــن الــطٌب..
وجالت بمملتٌن الدموع،
فمــا أن تفٌض وال تنضب...
فٌا لن من رابع فً الدموع...
وٌا لجمـــالن إذ تغضــب.
وفً ظباء البشر ...وحسن طلعتهنٌ ...تجلى (الجمال) فً حلله الٌانعة،
متجسداً فً عٌن الناظر ...خاطفا ً للبال ..وممٌدا للبه :
جإذر فزع إذا هً أدبرت
و الظبٌة الجفالء...
ترنو من رواق محجب.

فً سمات المرأة التً تتمٌز بمحاسنها ومفاتنها...نستطلع (الجمال)،
فً لوالب الحركة ...لدى الحسان...وهذا هو الشاعر أبو الماسم الشابً
ٌمول:
كل شًء مولع فٌن حتى...
لفتة الجٌد واهتزاز النهود.
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(الجمال) لٌس لاصراً على ما ٌجا فً الغزل...أوفً سرد وبٌان
المحاسن لدى النساء...ألجسادهن ،أو سلوكهن ،أو خلمهن ،أو
أصواتهن ،أو حتى دٌنهن ...بل هو فً كل ممام من ممامات الحٌاة...ال
ٌدركه إال المتمصً الحصٌف ...ولد تتباٌن رإانا لمعنى (الجمال) ...لكنه
ٌظل موجوداً فاهلل سبحانه وتعالى جمٌل ٌحب (الجمال).

لمد استفسر الباحثون وبحثوا ،من لبلنا ،كثٌراً عن الجمال ،وتحسسوا
مواطنه ...فملٌل منهم من أدرن بعضا ً مالمحه ...متوهماً ،فإحساس
البشر دوماًٌ ،تلبسه المصور ...خاصة فً معان ما وراء اإلدران العملً
للبشر ،فهاهو شاعرنا التجانً ٌوسف بشٌر ٌمول:
وعبدنان ٌا جمال وصغنا لن أنفاسنا
هٌاما ً وحبا...
ووهبنا لن الحٌاة وفجرنا ٌنابٌعها....
لعٌنٌن لربا...
وسمونا بكل ما فٌن من ضعف جمٌل...
حتى استفاض وأربا...
وحبونان بما ٌزٌدن بالعز شموخاً...
وأنت تفتؤ صعبا.
وذهبنا بما ٌفسر معنان بعٌداً..
وأنت أكثر لربا.

وفً المعانً والمٌم لالوا عن (الجمال):
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إذا المرء لم ٌدنس...
من اللإم عرضه،
فكل رداء ٌرتدٌه جمٌل.
وهنا تنطبع سمة الجمال عن الزى (الملبس) ...وعن المٌم ،لٌمة الخلك
الحسن ،وشتان ما بٌنهما من فارق ٌفسر معنى (الجمال)...
فً مولف آخر لدى عتبات (الجمال) ،والذي ٌستنبط من الحدٌث
(الكالم)ٌ ،مول الشاعر علً المساح:
نغٌم فاهن ٌا ام زٌن دواي
شفـــاي البجــبر لــــواي.
مثل هذا الحدٌث (الكالم) ،ال ٌنم إال على جمال النغم ...واإلفصاح
المرتب ،والمستطاب ،فً ذات الولت...فإنه عندما ٌجمل ٌصبح آسراً
ومتصٌدا آلذان السامعٌن ّ
فإن(..األذن لد تعشك لبل العٌن أحٌانا)...
كثٌرا ما نتحدث عن جمٌل الكالم ...حتى إن كان همسا ً أو مبحوحاً،
ٌعنً(...فٌه بحة)...وكثٌراً أٌضاً ،ما نتناول الحدٌث عن أصوات
المطربٌن والفنانٌن ...أمثال الفنان المبدع (رابد مٌرغنً) ...وما نموله
عنه فً الهمس أو اإلفصاح( ...وهللا صوته جمٌل) أو لد نمول (دا
إبداع) ...وكل ذلن ٌنم عن جمال الصوت وحسنه...أي أن حباله (مفتولة)
من أنسجة (الجمال).
وزع الخالك سبحانه وتعالى(...الجمال) حٌث شاء ،فال ٌكاد الفرد منا
ٌخطا موطنا ً له ...فً شتى الموالع والمضامٌن ...وفً اإلنسان تكبر
دابرة (الجمال) وتتسع ،فاإلنسان أجمل من خلك هللا من الكابنات الحٌة..
فهو ٌتشح بالجمال فً كل وجهة ،وناحٌة ...من مكوناته الجسدٌة أو
المعنوٌة...التً كثٌراً ما تتداعب وأجزاء الجسد ،فً توافك ..وتبادل،
تامٌن ..لإلرادات ،وللتناغم الحركً البدٌع ...الذي ٌزخر بنفحات جمالٌة
آسرة ...تتالعب بالخواطر ،المشتتة فٌما بٌن الجسد والنفس...
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لعل النفس البشرٌة هً أعمد مكونات الفرد البشري ...وأكثرها غلبة،
وتمرداً ..وألواها هوى ،وتصلباً ...وأهونها لواماً ،وإرادة ...وأنبلها
خلماً ،وأخاللاً ...وأرلاها جماالً ،وحسناً ...لل ما ٌوجد فً هذه الحٌاة من
ٌدرن كنهها ،أو ٌتلمس خفاٌا سلوكها...ولد لخصها المرآن الكرٌم فً
أنواع وممامات نذكرها فٌما ٌلً:
النفس األمارة:
وفٌها ٌمول هللا تعالى فً محكم تنزٌله (وما أبرئ نفسً ّ
إن النفس
ألمارة بالسوء إالّ ما رحم ربً ّ
إن ربً غفور رحٌم) سورة ٌوسف آٌة
.53
النفس اللوامة:
وفٌها ٌمول هللا تعالى( :ال ألسم بٌوم المٌامة وال ألسم بالنفس
اللوامة) .وجاء ذكرها فً سورة المٌامة آٌة .2
النفس الملهمة:
ٌمول هللا تعالى( :فؤلهمها فجورها وتمواها) سورة الشمس آٌة .8
النفس المطمبنة:
وجاءت فً لوله تعالىٌ( :ا أٌتها النفس المطمبنة) سورة الفجر آٌة .27
النفس الراضٌة:
جاءت فً لول هللا تعالى( :أرجعً إلى ربن راضٌة مرضٌة) سورة
الفجر آٌة .28
النفس المرضٌة:
جاءت فً لوله تعالى( :أرجعً إلى ربن راضٌة مرضٌة) سورة الفجر
آٌة 28.
النفس الكاملة:
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هً التً انبثمت منها كل األنفس ،التً ذكرت ...بالترتٌب االنتمالً،
معان ..ومضامٌن ..وتعمٌدات ،تمتعت بها عن غٌرها
وبكل ما تحمله من
ٍ
من الكابنات الحٌة...وكلها مجتمعة فً داخل مكون فردي واحد هو
اإلنسان...تحدد سلوكه ،فً رلٌه أو انحطاطه ...وهً التً سٌلمى بها هللا
ٌوم البعث العظٌم...
أجمل محطات النفس ...وأكثرها إشرالاً ،وبها ًء ،وجماالً...هً تلن
(النفس المرضٌة) ،فهً مرضً عنها من هللا العزٌز الحكٌم...ولهذه
النفس ممٌزات ،ال تتؤتى إالّ لدى نفر معٌن ،من الخواص عند هللا
تعالى ...فهً نفس تتعالى عن الدنٌبة..وتتسامك دابما للعلٌاء...تتباعد
عن أفمها أرواح الشر ،وظلمات االنحطاط...
دابما ما تولى هذه النفس الطاعة هلل ،وتنشد الخٌر للناس أجمعٌن...
فهً نفس تنكر ذاتها ،وتدفع بها لخٌرغٌرها...هً نفس صافٌة ٌملإها
البٌاض ،وٌعمها الضٌاء...تجدها منبع خٌر للماصدٌن ،وترٌالا ً
للمتضررٌن...لولها كله نعم ،وفعلها كله لٌم ...تجد صاحبها المؤجور
دابما ً فوق الفوق ،ترتفع له األنظار ،وترتمً إلٌه الكلمات ،وتساق له
الدعوات الصالحات...
من ٌحملها للٌل الكالمٌ ،تخذ من الصمت أداة لألفعال ،وٌتخذ من
الحسنى وسٌلة للمرب من الرحمن ،ومن عجب! فصاحب النفس هذي ال
ٌفرق فً فعل الخٌر ،بٌن األحٌاء واألموات ...فهو دابما ً ٌشد على حبال
الوصال المتمددة ،بٌن المنازل والممابر ...ال ٌفتؤ ٌرددّ :
أن من ماتوا فهم
أحٌاء عند ربهم ٌرزلون ...فٌعمد إلى تكرٌمهم بٌن أحبتهم ،وسالكً
طرٌمهم ،األحٌاء من افراد األسر المكلومة ...واألصدلاء األوفٌاء...
صاحب هذه النفس التً تكتسً جماالً زاهٌاً ،من طبعه ٌموم بؤداء كل
التجهٌزات...
كل
بالفكرة...
بد ًء
مرغوب...
شا
الزمانٌة..والمكانٌة..واالحتفاء ..ومن عجب ال ٌرجو ثناء ...وال ٌبتغً
مماماً ...وال ٌطلب ماالً ...فالوفاء بالعهد دٌدنه ،ومد الرباط متٌنا ً لوٌما،
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بٌن من ٌحتضنوه من األهل..واألصدلاء..والمعارف..وأهل السودان
لاطبةٌ...كون همه المإرق.
ّ
إن تلن (النفس المرضٌة) الجمٌلة ،التً أخاطب ،هً التً ٌنكفا علٌها
وٌزٌنها (سعادة العمٌد عبد الرحمن حسن سوار الدهب)...عضو االتحاد
المومً لألدباء والكتاب السودانٌٌن ...وأمٌن خزٌنته...
ألول لهٌ :ا سعادة العمٌد إنن إنسان جمٌل ...متشحا ً ثٌاب
(الجمال) ...لذا فلن تدرن فً الحٌاة ،إال معانً (الجمال) ...وإنن لٌس
كمن تتباعد نفسه ...عن مواطن (الجمال) ،وتنؤى ...ولد جاء فً الشعر
:
والذي نفسه بغـــٌر جمـــال
ال ٌرى فً الوجود شٌبا ً جمٌال .
سدته
فإن كان اإلبداع ٌا أخً سٌداً ...فً معترن الحٌاة وساحاتها ،فمد ُ
وإن رحبت الحٌاة بصفاء الدواخل ...فمد ملكتها ،ولنكران الذات عندن
مرتعا ً آمناً ...وإن كان للطٌبة مرلداً حصٌناً ...فمد كان للبن لها مالذاً...
عن من أتحدث ٌا ترى؟ ...إننً أعنً ذلن الرجل ،الذي تحول من
فظاظة العسكرٌة ...ولسوتها ...إلى مصاف اإلنسانٌة ونبلها ...فً كل
معانٌها ،وفً كل جوانبها ،وبكل صفاتها ،تحوالً خرافٌا ً ...فهو ذات
الرجل ...الذي ال زال ٌإلف ،وٌتحف الجمٌع ...بكل ما هو جدٌد ،فً
متون إصداراته المٌمة ...وكتبه النابضة ،بالعذب من الكالم ...والتً
تنضح بالعدٌد ...من مضامٌن ،وموارد الثمافة السودانٌة...تجده فً كل
ساحات العمل الثمافً...توثٌماً ،وأدباً ،وتكرٌماً ،وحضوراً ...لٌس فً
والٌة الخرطوم فحسب ،بل وفً كل مناحً الوطن السودانً الغالً،
وخارجه.
ّ
إن ما لام به أخً (عبد الرحمن) ...من ولفة تكرٌمٌة...باسم
االتحاد...ألولبن الذٌن غادروا للحٌاة البالٌة...من رفاق لنا ،فً االتحاد
المومً...حدٌد السراج...عوض أحمد...مرغنً بن عوف...صدٌك
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النعمة ...تمف شاهداً على ما لدمه عبر نشاطاته الفاضلة،
الواثبة...والتً كانت تشهد أٌضاً ،على أصالة معدنه ..وسمو خلمه ،وفً
ذات الولت مإ ّمنة على كل المٌم ...التً ذكرناها فً حمه آنفاً...
ماذكرته كله ٌمع فً وعاء الحمٌمة ...وأنا مسبول عنه ...ال ٌحتوي
حتى ولو على لطعة صغٌرة من الثلج.
نؤمل ٌا أخً الكرٌم (عبد الرحمن) ...أن ٌٌسر هللا لنا السٌر السهل،
على أثر خطان الخ ٌّرة ...كبارنا وصغارنا ،حتى نتمكن من دفع عجلة
الحٌاة فً هذا االتحاد الفتً إلى األمام ...ودفع عجلة حٌاة األمة
السودانٌة جمعاء...لدماً ،فً مضمار الثمافة ..واألدب ..وفً مواطن
الحٌاة ،االجتماعٌة الطٌبة الرحٌبة.
نسؤل هللا العلً المدٌر...لن أستاذي ..وأخً األكبر( ..عبد الرحمن)...
كل الخٌر ،ودوام الصحة والعافٌة ،وأطال لن فً عمرن ...وأنت مستور
الحال.

()2
ما بٌن الزرٌمة
وام صٌمعون
13

دخلت دنٌا التجارة ،وأنا ٌافع ،عند بداٌات التحالً بالخلوةٌ ...عنً ما
لبل انتمابً لمدرسة شبشة األولٌة ...فً منتصف خمسٌنات المرن
المٌالدي المنصرم ،لكنً أعترف ،وبكامل لواي العملٌة ،أنها كانت تجارة
(أي كالم) ...كانت عبارة عن تجارة ناتج محاكاة و (بس) ٌعنً (حاكو ..
حاكو) ...فهً التً تحمل فً طٌاتها (أكدح واكسب) (ٌا أٌها اإلنسان إنن
كادح إلى ربن كدحا ً فماللٌه) صدق هللا العظٌم ،ف(..الخموس) ..ودنٌا
(التعارٌف) وبالذات (التعرٌفة الممدودة) ..كانت ممتعة للغاٌة ،حٌن
الحصول علٌها بعرق الجبٌن ،فهً تسد تلبٌة حاجاتنا ...ونحن صغار،
فً توفٌر المتطلبات الهٌنة ...والتً كان فً إمكان األسرة ،توفٌرها لنا،
غٌر أننا كنا نهوى المغامرة ...والتحام دنٌا الكسب المالً ،تملٌداً..
ومحاكاة ،لما ٌدور فً أوساط أهلنا فً شبشة ...من نشاطات تجارٌة...
تمٌزت بجذورها المتعممة ،فً عوالم التجارة...

اتخذنا فً (زمانا دان) ...التجارة مسلكا ّ حتمٌاً ،ومحببا ّ لنا ...عالوة
على ممارسة كل نشاطات الطفولة ...فً أرض ٌحتل النٌل من
صفحاتها ..مسافات متطاولة ،على الشاطا الغربً ،دابم االخضرار...
حٌث أنّه كان ٌجود بدور االنغراس الثمافً غٌر محدود...فً ذواتنا ،فمد
كا ن ٌمثل النبع التراثً ...الذي ساعد فً تكوٌن إنسان ذلن الزمان ،ومن
عاش لبله ..أو من أتى من بعده...

فإنسان النٌل تمٌز كثٌراً عن غٌره ...بلغة لها رنٌنها وبرٌمها
الممٌز ...وسلون نشاطً متعدد الجوانب ...كالزراعة ،والرعً،
والتجارة...وحرفا ً فً مختلف المجاالت...متعددة التكوٌنات ،كالنجارة..
والحدادة ..وصناعة األحذٌة ..واألدوات المنزلٌة ..من أخفها
ن(..السمكرة) فً صناعة (الكٌزان) ..و (الجبنات) ..و (المرالٌر) ..وإلى
أصعبها (دق الحلب) ن(..الطشاتة) و ن(..الطوانجً)...
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فً هذا الخضم المجتمعً المتداخل ،فً كل شًء ،بدأتُ تجارتً
بصناعة وبٌع (النّبل) ومفردها (نبلة) بكسر النون ،كنت أرتاد أماكن
تواجد أسالن التلفونات الموٌة ...مثل تلن التً تثبت بها أعمدة التلفونات
على األرض ...وذلن بشدها للجانبٌن لحفظ توازنها وتثبٌتها فً نفس
الولت ،كدعامة ضرورٌة ...لم أعمد ٌوما ً لمطع تلن األسالن من األعمدة
لسببٌن اثنٌن:
أولهما( ...المروة البتمطعا ذاتها مافً)...
ثانٌهما( ....الخوف الشدٌد من علً التلفنجً ...راجل بت الهادي)...
فكنت أتصٌد ما سهل لطعه ...من األسالن الممطوعة سلفاً ..فؤصنع منه
(أٌادي) النبل ...والتً تؤخذ فً الغالب شكل (الم األلف) ...وفً عدم
توافر نوعٌة السلن المطلوب ..أظل أجوس فٌما بٌن الشجٌرات الشابكة
أو غٌر ذات األشوان (زي)
غالباً ...آلنها أكثر وفرة...
(الدهسٌر)(...نبدا نفتش فً فروعا لى شعمة  ...تشبه الشعبة ...أو الم
األلف)( ...نمطعا من أمها) بى(..الجزازة) أو بى(..السكاب) ألنه خفٌف
الحمل وسهل االستخدام...

دابما ً ما نعود  ،نحن صناع النبل ،من (الخال) المجاور (للحلة)
شاٌلٌن فً أٌدٌنا مجموعة من (الشعمات) التً ٌمكن أن تمثل أٌادي أو
ممابض ل(..لنبل) ...و من ثم تبدأ المرحلة التانٌة ...وهً توفٌر
(الخنزٌرة) أو (اللستكة) والتً نمطعها من (اللستن) (الجوانً) فً
عجالت (العربٌات والتركترات) ...المتوافرة فً محطات (بوابٌر
الموٌة) ...زي بابور التجانً حمودي...تلن الموجودة عند بداٌة (الترع)
فً المشارٌع الزراعٌة ...كنا نمزق (اللستن الجوانً) و (نمطعو) فً
شكل (سٌور) ال ٌتعدى طول الواحد منها 33سم ،كما كنا أٌضاً ...نحضر
لطعة من الجلد العادي ،بعد (لطعو) من لربة أو سعن لدٌم ،أو من
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مركوب (مجدوع) فً الشارع ...أو من بماٌا ما ٌرمٌه االسكافً من لطع
صغٌرة ...ونصنع منها لاعدة مستطٌلة بعد بلها بى(..الموٌة) ...و
(نمدها) بى..السكٌن أو بى..الموس من الطرفٌن ...و نربط فً كل طرف
من الطرفٌن ...راس فردة السٌر ...بى..سلن (رل ٌّك) ٌعنً رفٌع أو
(خٌت) خٌط مغزول ولوي ...ومن ثم ٌربط الطرفان اآلخران بالممبض
(ٌد النبلة) ،كل فً جانب محدد (ٌمٌن وشمال) وبذلن تصبح النبلة جاهزة
لالستخدام وتتولف فاغلٌتها على مدى مهارة من ٌستخدمها للظفر بطٌرة
أو طٌرتٌن أو أكثر كلها مهارات أملت علٌنا البٌبة التً نحن من مكوناتها
أن نجود تلن الصناعة فٌها وهً لم تدرس لنا إنما بالمحاكاة فمط
تعلمناها..كان سعر النبلة فً ذلن الزمان لرشان أو لرش ونص ولد كان
لهذا المبلغ فً زمانه شؤن التصادي كبٌر.
أما الممارسات التجارٌة فً عربٌات السلن وهً كانت كثٌراً من كل
أطفال الجٌل إالّ أن هنان ما ٌمٌز بعضها من نوعٌة السلن المستخدم فً
هٌاكلها وفً عجالتها وفً الدركسون ونوعٌة الحباسات من اللستن
السمٌن ونوعٌة وكمٌة الدالفٌن المستخدمة ولد تتمٌز أٌضا ً بالصندوق
المصمم تصمٌما ً جٌداً والذي كثٌراً ما ٌستهوي من ٌشترونها ومن
الجدٌر بذكره لم نكن نستورد مواد التصنٌع من الخارج وبالعملة الصعبة
كمان فهً كانت متوافرة بشكل ملحوظ ولد ٌتعدى سعر اللوري فً بعض
األولات وذلن حسب النوعٌة وحسب رغبة المشتري الخمسة لروش
(شلن)...

( )3
(كردفاف)
(تيحاء أرضي السدمؾبة غد اًر)
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قبلػ اغرربػػب ايةااػ اغطل..ػت تتت لت.ػػاؿ غ.ظػػادا لػح ف.ا ػػا ال
اغػػظ آ االػػا ف ف ػ كػػرا غاػػش لط ػ ؽ ا ا ػػار الػػا ػػاد اغط ػػارؽ

ػ
لػ

ااغضم باغصةر صبح السػل ب اغ.ػرار اار ػراج رػربرة (اد اطػةاف) ا ػر
كثي ػ ار فػػت اغ .ا ػػم ااغ البػػا ة ااغط ػػة اغط ػػب ي

لسػػ.ظة ب ػػازة لػػح

را ة اغ الش ف.ة صار اغتةاؿ ال ةا ف لح ف.ػات اغطتػ اف الػش اغػ ،را
ا صبح السب ف لح ش.ات ااـ اغ ااؿ

ظا ل ت اغ.راب لاطش لػ اغط صػ ؿ ايػس اسػرد اغػةاد ااغث بػاف
ااغس س ااغظطم ااغ.طم اةارا فةت.لط ،ا اذاؾ ال، .ر اغرؤبا ابب ح
(اغبػا ت) لػح اغ رقػ
اغةرةا بأجط ها

لػح اغالطػ

لح فار

لػح الػاض الػا زاؿ ل اقػاف ا ػ ؼ فػت

لح بةف باغهم الظ رمت

لةار اغراح البةا (كردفاف) ز ح الا لا ف األت "اغ ةش " ا "اغةيب "
ا راس (االظ ) ا راس ( بة هللا) " ا (شةيرة اغربةش)

(يػػظم (اغبػػا ت) ا يظ ػ رت طػػافتتت بػػح (رضػػطاف) ب رف ػ ب ػران ارػػااطل
ف ؽ راااف بتبرا برانتتت يةكةغ فت

بظال بح إيػةا اغط رػ لػراب اا يػة

اغ.ارة ال ر غ باغ ازتتت)
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(اغليل ي ـ اغ يةتتت
داير اش ؼ الت ا ش ؼ طير اغب.ر
ا (شةيرة) اغتراب ا شةيرة اغ.ضةم
داير صرر ر ة الت ااشم إيةد
ااكم "اغبربةة" باغلبش
قباؿ طل ع اغ طآ
الع شراب اغ ادت)

يظػػػ رت (اغبػػػا ت) بػػػح اج ػػػ
) ػ

ػػػا رة ) طهػػػا فػػػت (اجهػػػ ) اغ..ػػػ ؿ

(كظ.ػ ر) ا ػ ي .سػر ا ا ػػن لػح بظػاف صػػابع سػا ا اغظػػةـ

راعةاف ااـ ط غ .اغط  .دة اغ.ػت سػ.ها اػ اب اغبػرارة ااغ ظػيش اغػةاف
فت فرب( .اغتت) ف ؽ (اغ .ز) (اغ ار ) اغ ل :

اليم ااـ اغ ربق
ااـ اغ غيةات لط ت اغ رع
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الكبن اغ .اب
لسكة ال ب ال ررا اغطا ك ا ا لراب

ركة غ ش ت تتتاا اط
ال ب اغ غ تتت ال ة ا اة اغس ر
اال ب بيررا تتت بير اطةاف تتت
ال ة ا اة اغس ر
اال ة ا اة اغطرب د غطّش ا .ؿ غٍت ر ـ
ابتت إيةا ف ؽ إيةد

ل ػػابهت اغب.ػػر لػػح (اغبػػا ت) اغػػ،د صػػبح ال ة ػ اغػػ ،ربات ا رس ػ
اغتةػػاؿ ا طػػاد اغت ػ

اغطبهطػ

فارػػ .اؿ لةػ اغ .ربػ

ااغ.تصػػة

فأدرج اغام فت قائطػ اغػ ،رد اغ.ػت الػا بػة ا إ اار.هػح إغيهػا االػا )ػرج
اتت(ا.طػ
الظها إ اية فيهاتتتت ف ظيظ ي .اية
ُ
فػػت ال ااغ ػ الظ ػ

ال اغط

الػ الػش ا.ػ غػح ا.ػ )

ططسػػت
ػاض ُ
غ .طةػػع شػػ.ات الػػا لظػػاار الػػش ذ ربػػات الػ ٍ

ال ارت ااارنتتت
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ب ش غح اغراليل تتت
اغ ح ق ا ا فرب.ظا
ا .يش اغط ر
ا ر ر غح ر يةال تتت
اب .رم فح برب.ال
لل.يظت اا اغ ل ة تت بيش اغ ل ااغبلةات
بلطلم فح ارؽ كبةشت

ايت اطارد
اغبتت لح .ة ال ليرابحتت
اف ؽ ررجت
ب ب اق ؿ :
(بارط

اا اغسادات)ت

ابش ال رطظاتت؟
ابش اجربب لررظاتت؟
21

ابش اطل.ظا؟
ابش ص.اررا؟ اا ال لظات

ارؼ الش اغ ،ربات اب.أالم ا  .م
ا س (اد اطةاف) فت اا ٍد ا ٍ
بةا)ل اغرجار ااغ .قع ااق.راب را ات اغص ار اغ.ت ثي افر الا ل ارت ش
)ةاغ تتتتت

افت اغطرااحتتت
ب يظح اغظ بحتت ر بح دا .ظا
ااغ ار فح اداالكتت
لل ح غح
لظاديظح ال .ؿ غت:
ل اؿ ال ح!
ل اؿ اا

ادتت ض ؽ اغ اد

اف شار هللا جةيةتت
ار ف فةك جةية
21

لريرت ربرات ص لها اال  .ا اةيثهاتت فصارت لةس الش اغالطات اغ.ت
اطلؤ ا اغ ظيشتتت ابضطها ا الم اغةاف تتت ذغك اغ،د ا س بةا)م ر آ
كم ـ رراـ ال ّب

ي ـ اغ ظ

باغ.طظت ااسش اغظ اااتتت

ااغ كرادة ارالة اغطرداـ

ي ـ اغص  .ي ـ اغسيرة غح ضربح اغ ةخ
ش فك ل.ةؿ ال .ع اغرب ات
ال .ؿ :ل اغح اا الت تتت زكردد غت اص .ت غت
(إت) اا اغيةدت
اليلك ّ

بػ دغيػػم ا قػػبآ الػػش ضػػةار لظػػةفع اغرابػػات

ارسػػةاب اغػ الش لػػح

الم قربب الب.رػح ال .ػاب ااػةات اغ.اػ بش فػت رػ اات (كردفػاف) ف..ػ ا
اغ ـ لح ار.

إف )رب ػ
ا.ػػح اغػػ،يش

ب اغترب

ااغضةار ف.غةم اغسطار!

(كردفػػاف) طػػا ػ اغ ػػاؿ ال بػػب غظ ػ س اغابػػار ااغصػػرار
ا .ب ػ ف ا ا.ػػرؤاف اغػػ،يش ي ر ػ ف ا الػػم ابب،رار ػ فػػت
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(كردفػػاف) ابس ػ ةاف غرؤب ػ اغبػػرؽ

ال اضػػع اغط ارػػاة ا يػػب غهػػم )رب ػ
اغتاطف الس

لح ر رػهم ر يػات اغاةبػ ااغطلػم إذا الػا طػم اغ ػ ـ

لح كير اارػ

ا إذا الػا كػاب اغ.طػر اار ػ ا )لػف اةا ػب الػا لػراكم

الػػػػش رػػػػ اب

ظػػػػػة

ا إذا كريػػػػػت شطسػػػػهم ال شػػػػح بربػػػػػق رػػػػظا ا

اغ راؽتتتت

اق.ها لبةا اغ اؿ غػةا (اد اطػةاف) ا ػأف شػيلاف غػم ا ػش غ.ػة صػااب.
اغ ا ػ ااالػاف ا ره ػػت ا لػ اغظ ائػػب اجػػا ف فرػػةا ال ةػ غابػ ات اغػػة ر
ا صبح

اضيرن ا ارن الض

الػا ارػنتتت فرابالػ غطاضػة ل .ػةد

اطظػػت ر س ػ بتت(اغ رس ػ ) الػػع (رػػاس االظ ػ ارػػاس بػػةهللا) اغػػح الػػ
ا .ؿتتت

ابش راس االظ ؟
اا الت؟

ابش بة هللا اد طح ت؟
لل.ان داط اصرر فح ر ة ال
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اقت اغسرا
باغ ُّل فح اطة ل

راباف بة هللاتت
غبظ داط افير
يظ.ط لفتتلفتتلفتت
ا ب اا ال ة فح اغةارب افح برار
ا ربتتتاب ربتت (اب رم)تتت
ابس.ت غح اغيةال

ش.

ثير بة لب شقتت

ااغ ق اغثارتتتت غح اطة ل
بةار ا ل ةشتتت
لابر ل يب اغ ةش

24

ظا اصبح (اغ ةش) كاا الظها لبة اغ ةاة اغهارل
اغرفالة ااغة

اببة ار.

ب

اار .ةاث اغط را ات الظ ي ،ا االش بيظها دفش

اغ ةش ااد)ارن غلا اا اغطس..بلة تتتت

ارادب ف ؽ ارادب تتت ) ا بة هللا
بةفش اغ ةش

ااقت اغ ي تت
بة هللا ال ر.ا فت ال ط رلا
الا بةار ا يم عة ا غل .ار
االا بةار فضة

اغ ارت

ام الاذا ب ةتتت؟؟؟
ا  .ت " اد اطةاف " بظ ر اغ ،ربات لح اغرقائق؟ لارة لط ت لح
م ا )رد قة ات
(اغ .ػر) ا (اغ .ػػر)

اغ.ػارئ فػت ل ةيػة الػةا ا اارػ.ظبا اغػ،ات ؼتت
ظ ارػػاف شػػبيهاف غةاػ

فح ل اغت اغ راؼ ت

25

ااف شػػابهطا اغ..ػػةام ااغ.ػػأ)ير

ا ةد غش يظ .ع " اد اطةاف " ايطا ا ةد ا ػ ؼ " اد اطػةاف "

بطا

بغة اغ..ا اغالط اغ.ت لظسػ م ار ااػان فة ػ د اغ.ه.ػرا

اب رر فا

غي.راجع إرطا غة طع قػ ان الػارة )ػرد اسػةؿ ليهػا اػ ب اغ.ظا ػ اغ.ػالم
كاغةااجير

ظة طراؼ ادا (كردفاف) فت ج ؼ غيل الش غةاغيها اغتربفة

اغباكة تتتتت

اليم ض غطب.ظا غطش ل عب اغربحتتت فح ض ـ اغليمتت
يراح لار ظا تت فح ضلط.ظا
الا بظتاؼ تت ا بظ .ش اغابربت
ر اصم غت

ا

الظا تت فت ض ـ اغليم

(اغبا ت) ااغ فت كري غطلطت لة

م ر اع اغهط ـ ا ش لت

بةاا)ل ريراف زيا ت الرط رة فت فةن الش اغ بت ا.ح ا ك .ار فأصبح
فت اغ ٍ الطن ل ّهت ر س الش ) غ الا ل ّهت الطا

اغط اؿ فةطا ا اردن الش ظ ف الطظةاتتتتت

26

قابع فت طت

ااب لت را اغط .اؽ ش ؼ
اغةيب
ااش ؼ اغرال فح اغ.ي اف
اص رة اغةـ تت اط م اغةـ
الطاال اغط ربب
اييت اغ.ش
اق غ

رت تتت

اق غ لك

اليم بلةاتت
اراس بلةاتت
اق غ

ر

الع جةاددت

يػػرف بػػأذرت (اد اطػػةاف) صػػةا قػػةام الػػا اس ػ إ اقػػت ار..ػػاص
اغ اد اضيق ذات اغية اقت ارةفاع اارة ؽ اغس ة
27

فت رػ ح اغػ ،ربات

اغػػػػ ارؼ  333اقػػػػت اج.ةػػػػاح اغ ػػػػةب غألق ارػػػػ اغ ا ػػػػةة اقػػػػت اغ اقػػػػ
ااغضةاع اقت اغ ظ هة اغهيظ اغط اجتتتت

يرد م شتر

لح كير اغط .اد ااغصةا يظ اح فت ل.ابع تةط اغاسػار

اغ ةيػػة ااغ.طيػ صػػبح فػػت زااؿ رػػا
يظ

الػػابيش اغطريػػب ااغ ػػراؽ ايػػس

م شتر ا.ح اغرريش بر اغصةا إ الا قة اف ي.بت.ػر الػا بػيش

اغر ار االا بػيش اغ ػش اغ.لػق فػت ذبػ،بات الظ .طػ
كم الا ر . .قس ة اغ بة

لسػلك طرب.ػاف لتللهػا

ب ة رس الش اغاساد ااغبةات ااغظسةافتتتتت

كطػػػرت (اغبػػػا ت) ر ػػػات إشػػػراؽ اغ ػػػباب اغ.ػػػت ط فػػػت بػػػ
صػػػب ت ر رالػػػ لائهػػػ
اغتربػ

ب ػػة ف

ايػػػس

فةطػػػا بػػػةا الػػػش رضػػػرة اغػػػ ادد اغرارقػػػ فػػػت الةػػػان

ظػػت ا ال ػػار طةػػات اغرالػػاؿ غ.تػػرج ذيظػػات ا ػػائش

)ضرار اتتت

"(بصػػػم اغاػػػ ب) ا (اغسػػػل لع) ب ػػػة الػػػا شػػػم رب .ػػػ (اد ريػػػاف)
(ا .يش) شق ب د (اد اغ هيظ ) اغ صر بػح اطػارن ب ػة الػا ليرابهػا قػاـ
ا جارغ (كسش) كصش ش ؾتتتتتت"

الا ب.تاؼ هللا اااد اغظاس؟
28

دا الا رقتتت ادـ قلبت
دا م اغةا)را غح اغةد
دا الا (ال ر.ت) ا طار عة .ت
دا م اغتال

غح برد تتت

اغح كظطتتتت اغح لت
ل رجر فة (كسش) اغ ؾ
الا ب.تاؼ هللا اا اغة)رد ؟

ي.ػػػةا ح اغ ػػػةيس اغطػ ُػػر الػػػش بػػػيش ال .ػػػر (اد اغ هيظػػػ ) لرطػػػرن ذ ربػػػات

ض ح غها ط م )اص قة اسا ة فت لضطية جرااال اغظازف تتت

زالاف ا .يش ا ر لي ) .ا غل .ر درييش
اابس ا اغط ب الش لررت
االشتتت
(طيظت) اغ ارا

الش زالش جةد تتت اجة جةد
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ااالك ظت الا به.متتت
اف اغتير ثير ظةد
ا ظة التتتت ا ظة طت
اييت ).تتتت ادار )اغ.ت
كاف بح ال ب تتتكاف بح غ يا
باكم ااشم إيةدتت

هللا ا هة اب هة ( ظة.رببت)تتت
اغب را فت اغ صرب
ل ت ااااا
ا) مق ة

ااغبا ض لظ رت ف ؽ اضظت
افح رراا ف بير بلم ر تت

االش ال ب فت

رب ب رب اابم رب.تتتت
31

اا)ت بظي.ت (اغسارة) فت ا رد
(ل .رد) غتتتت ال ل م غت طاف دقظت

فت (اغ ت) داؾتتت

ااالك ارت يل عة ظا بح (رباغيش)
ا اف (ا ردب) ب يب (كب يش)
ا(كظطاا ) ل لب لفتتت
ايح (رتة لها)ا

كاف اغط ب الا بظض قها غح ي اليش
غبظا .ير ا)يررا افيرتتت
اياغظا ط بم تتتتتتت
االا بظبتم بح .ير اقليم

الا اغ د ااررظا الش جةادرا قبيمتتت
31

ر .ؿ (ارـّ) اجيبشتتتا ال لم اغطليشتتت

االا بظظةـ

اف

اغ اج ب يب قةا
ااد اغ .ـ ا ب

رب تت

بت ال ح غ ي فح اغ

ب

ا)اغ.ت اغ ازةتتتت
بت صيةة د)ش باغلبش السكة

ا اف غح اغةاال !
(برادن) الا بظ .ع الظتتتت
ااقت (اغ ي )تتت
بل.ان داط فح جظبت
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فػػػػػت رض اغرريػػػػػ ااغب ػػػػػاد ػػػػػش رض اغػػػػػ طش ااف..ػػػػػاد (اغلػػػػػةم)
ا(اغ ظة ) ا(شيلظت ااشيلك) يظادد (اغبا ت) ابظاجت الا باغػةاا)م ايػس
ا .ؿ:

ل اؿ اغليل ش ؼ دارد تتت
ا ش ؼ (رالادد) تتت ا( ر م ) طت)

جةادد اغس ي.

فات تت

رام الظت
ا(ا غيش) غت الش غبش كظطتتتت
االش (جيرة) ا د طتتتت

اليم اغ اج اليم اغ .ـتتت
اليم غبظتتتت
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اطضػػػح (اغبػػػا ت) يؤغػػػف ريػػػا اغط بػػػ بػػػيش قةالةػػػ

فػػػازدادا قريػػػاف

ا بربار ف لت قةالان قربب.يش الش اغثرا اط ؽ اغ ح ) ان فبتم لح
اغطسافات ا رلطار الاال تتت
فب ح (اغبا ت) لح الم زاا ال اذب.ػ يػةد اغ ػ ـ فػار.هح ػم شػتر
ا.ح اغتربر ار.هح ااغهةيم ار.هح ااغثرار ار.هح

(اليم لتتتت
اليم بلةدتتتتت
اراس بلةد)ت

اق.ها لبةا اغ اؿ غػةا (اد اطػةاف) ا ػأف شػيلاف غػم ا ػش غ.ػة صػااب.
اغ ا ػ ااالػاف ا ره ػػت ا لػ اغظ ائػػب اجػػا ف فرػػةا ال ةػ غابػ ات اغػػة ر
ا صبح

اضيرن ا ارن الض

الا ارن ت
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كربػػػب الػػػر " اد اطػػػةاف " ب ػػػح ثيػػػ افر لػػػح (كردفػػػاف) اغةاغيهػػػا
اار.طع ثي افر ؿتت (كردفاف) ا كاريها الان ثي افر بتت (كردفػاف) اال ار يهػا
ا ػ ا )ي ػ افر ا)بػػا ر ػػم ضػػةائ

غ.ػػة ػػاد كربب ػاف اتػػب فػػت ااػػم اغرري ػ

اغ.ارت ت

اف ،ا م الا يبةا الا فت رااا )را ف.ػة ػاف لػح اغظغػةن تتت
ض ح غة ا يؤرق اغب اد جاؿ بظ رن فت رفق ػيش طػا لػةغف اغ سػظار
غررػػػم اغتضػػػاب لػػػح اغبظػػػاف (برفػػػقتتت رلة تتت)فةػػػ ) ػػػاف ا ػػػآ
ب طأة اغب اد ااغ راؽ فة .م م الا يبةا ابط ت يظاف لح ار .ةار ب ية
اغتةاؿ ااقب اغظ رات اارع اإلدراؾ ابل..ت بتت (كردفاف) اغ.ت قاؿ فيها
اغظاصر قربب هللا :

بةار ؿتت(كردفاف) اػظيش
غ .ا ا اغب ػية ـ ػػت لظسح ؟
اتت
رت الش ردفاف اله ر راح
غم لهاجػػر إ غػ.ظ ؿ قةرافت
35

اتت
ار ح هللا فت اغ طح بةابات
زاطش اغ ربق ال ةاف اجررافت
ش فت اغ ػسش غل ػػبة

شبػان

ااف فػ.ػظها ش ػػػ ارف ااػػػسافت
باداات اغظه د كػػير اشاح
صاف رهػػةاف ا)اف ا)ر السافت
الثم ق س اغرطاـ ا .رض اغغةم
ا ػي رػػع اغس ػػائب طػػطسافت
اتت
ردفاف ش ،د ر اك إرا
ر ؼ ر لح اغ راة اريش )ررافت
ارظطأل ا رض

طه ارف

ب ة ف درست فساداف ارجسافت

اتت
36

رب رة بظان الا رة ف .ار غ .ير
ا اقػػح اغػػظاس بأرػػافت
كػػػػير إشبػػا

اغػػػط ارع رقاف
الا قلت ية اغط ارع فأرافت

ػػ،ا ا ػػآ " اد اطػػةاف " بػػاغه رة دا)ػػم اغه ػػرة فيب .ػػة ػػش ال قػػع
غةصػػػبح قػػػرب ه)ػػػر ا ػػػ،ا ل.ػػػةا)م ا الػػػ ر ال .ػػػابك ال .ػػػ.ت اهرار
ابصبح اغتل د ؿتت

(رس اغ ،ربات
ادف اغري ع
اا اة اغرجار
غ دة اغترب

ااغضةار ال اف)

ار ق
( )1973ـ
37

فػػػت دا)ػػػم دارن اغربفةػػػ تتت اغ.ػػػت لسػػػ.ظة لػػػح ثيػػػب الػػػش اغرالػػػم
اغط.طارػك اغػػ،د اطيػم غ رػ غ صػ رار اغػ ،بتتتت رػا ات اغ ػػراؽ ا ظػػة
اافر اغ ػارتتت

ا صائمتتت ااـ )رب

زاغػت ب ػن الػش ق رالػ ل.هافػت

ل .ضش ا رضتتت لظب ب ااؿ الرل.بت
كػػاف ا لػػآ فػػت )ل لػػ اغط.ص ػ دة بهػػةار لاـتتتلػػةاف ت الػػش ) غػػ
طسػػػات ابيبػػػات اغػػػرزاز اغطث.لػػػ باغطػػػارتتتر

السػػػط ة

ا ػػػت ل ػػػرؽ

بط رق.هػا اغتفة ػ اغل ة ػ تتت لػػح رػػكف للػػك اغػػةار اغطر ػػح بػػأغ اح الػػش
اغ رك اغط .اتتتللك اغ.ت لهػةد غألرػطاع رريظػاف )اف.ػاف ي.ػ ارـ ابظػةرج الػع
الػا ػػاف يػةار بظ سػ تتت الػش لػػةاعةات اغػ،اكرة اغ.ػػت لػت ل..ػػاف الػا بػػيش
الاضيها اغ.لػق اااغهػا اهرػت اغ.ػالم (اغطرلبػك) االسػ..بلها اغػ،د ل .ػاات
إشػػػراقال تتت الػػػا بػػػيش اغ .طػػػ اغ اغ.ػػػ اارسػػػ اب ضػػػةار اغصػػػبح اغػػػ افرتتت
اغط .ػػ.ت بةاا)لػػ

ذاكػػرة غػػم لاػػة لتلػػة غ.ػػرارتتت إ ّ ال اابػػت ل.ػػ ؽ إغػػح

اغتراجت
صاب ذغك اغ .ات اغط يرتتت ر اات ذغك (اغسرااف) اغط.لقتتت اغػ،د
كاف ي.أرجح الا بيش اغػة ة إغػح ا ب.سػاال ا إغػح (صػرة اغػ ش)تتت فاػاف
ا الػػر اغطتػػةم لة ػ غ،يػػ،اف االسػػ .ابافتتت يظسػػاب الاال ػ ال.أرج ػػاف ي.طػػااج
الثلطػا ا ف ػػح اغ دا ػ اغطلسػػار فػػت الػا بػػيش ارثظػػارة اار ػ فؽتتت ا بطثػػم
فرب ػات ربػػت ػػيش رقة .ػ

ل .ػػاات فػػت ل زبػػع ا)ض ػرار ا اهرػػر ال ػا بػػيش

اغ فة

ليها رسػطات

اغةاكش ااغتفة

ا ت ل.طااآ ب سب الا لطلة
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اغهػػػ ار اغبػػػاردةتتت اغ.ػػػت رػػػادت للػػػك اغاثبػػػاف اغراللةػػػ اغط.ةا)لػػػ تتت بػػػر
ار ائها اغسلآ اغ،د ي.طاام ثي افر ار .ؼ اغبي ت اغ.ػت ل.تػ ،الػش اغ رػك
سارتتت
اف
ر.ار غها ا ف
كػػاف اغصػػطت رػػية اغط قػ تتت ي.تللػ )ةػػاؿ ل.ػرادؼ فةػ اغط ػػارتتتت
التػػ.لط فػػت ر ائػ اإلرادات ااغ .ق ػػاتتتت ال

ػ باهالػػاؿ ااغ ط اػػاتتتت

ال اصػػػػرن اغ.ظا ػػػػات بػػػػاغ اقع اغػػػػ،د يرالػػػػت بػػػػ ب يػػػػةاف
اغطس .سظ تتت ي.صارع الع ر س

ػػػػش اإلا ابةػػػػات

الا بيش شة اج رتتت اب م ا ػ س فػت

الظاات داا)ل جيل اذ اباتتت اتط ب ضاف الش اغط اق

ا أرها لح اغرالػم

ررطتتتت ل اؿ الظط ت ظةالا لرازغها اغرباحتتت ابظ

اص راف ال .اغة

رر اف الا ل.ظاار ال رالها ال .شح ف.صبح لبارتتت
كاف غل ز الرقةاف ظةنتتتغاظ

اف ق باف اغضػيق ذات اغيػة الػ ذاف االظػاف

غةا تتتفصػػػػبرن فػػػػاؽ اغ ػػػػة طػػػػا ػػػػم اغ ػػػػح يرالػػػػت بػػػػ فػػػػت ال.ا ػػػػات
ال ه غ تتتغاظ

ػاف ا كظػح ايػات شػ ف اغ ػةش رفة.ػاف ال زالػاف غػ تتتفلم

ا ع ا ي.ض ر تتت
ل ػػػػػةن ا سػػػػػبتت اب سػػػػػب فػػػػػت ل اصػػػػػم با .طػػػػػاـ بػػػػػاغ تتت اب ػػػػػة
اب صتتتت ام يرجع غة ة اغ اصم ص افرتتت اسائم ر س اب .ؿ:
ة

لة)ر اغظ .د؟

ا كطا قيم:
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ا رت لأكم إذ ل ع؟
ا ت لظ ق الا ا د ب اغاراـ لح اغ اـ؟
ا ارػػػت ػػػم إجابالػػػ )اطلػػػ تتت

طػػػاؿ صػػػط .تتت ال ػػػاب ت اسػػػابال

فة يػػة ا الػػرة اال ػراتتتت ا (اسػػرح) ب يػػةاف ال .ػػاا افز ػػم اغط.ا ػػات ااغ ػػاد
ااغطرل ات ااغسه ؿتتت اب د طش

رضاف ق ع ا

ه افر ب.حتتت

(دؽ دؽ دؽ) تتتتاػػم (دؽ دؽ دؽ)تتت اااغث ػ (دؽ دؽ دؽ)تتت ا ارػػت
ت ا ق ا ار .ع ريم فاارن ااات )ةاغػ

لػح اػر ف ػم طػارؽ لػح

باب دارنتتت اغ،د يظأا ب يػةاف ػش للػك اغررفػ

ا السػ .ع ا الػ تتت للػك

اغ.ت ا اكبع فيهاتتت
ارسػػم اغرجػػم السػػر اف إغػػح )ػػارج اغررفػػ تتت لرشػػ .ب ػػن الػػش ق ػػرات
اغرزاز اغ.ت لتل ػت ثيػ افر ػش ر ػب اغرشػ

للػك اغ.ػت لسػاق ت لػح دارن

فػػت اقػػت قصػػير الضػػحتتت دار الػػ ج اغبػػاب فػػ ذا ػػ ااهػػاف غ جػػ الػػع
إر اؽ اغ،د ا صم بيش داربهطا بيت اااةتتت
غم ا م الش اغ بة ت اض ر إر اؽ غ بارل تتت إذ ّف ذغك غم ا ةث بةاف

الظػػ ،ف ل ػػاا ار قبػػم رػػظ باغ..ربػػبتتت ا الػػر ػػاف ال ي ػ ار! ف ر ػ اؽ رجػػم
ا بػرن

لػح ا قػم ب ػر رػظ ات ا زبػةتتت االػا ا رفػ

ار ػػػ ائتتتت غل ػػػة اغػػػ،د اط ػػػش ف يل

ػػػ اغ يػػػرافتتت فهػػػ

اغ .ط ات بم ا ب ا ر راد بظ س تتت ا لح ا كثر شت
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ظػ إرػ شػت
اطيػػػم إغػػػح
ا شتصػيش

ا)ربش اس .يب ال اغس.هطاتتت اف ار ق رجػ ف ر ػة ف ال .رػط اغ ػ ؿ
ل بظ شل خ (رلم) لح

اغتػةيشتتت ي.طيػ صػ ل بػاغ .ة كيػر اغطظ ػرة

كاف رج ف (دكردف)تتت لط .اااةة
فةطػػا اتػػ

ا االم غػ رد ا .ػ بػ ابػؤالش بػ

اغ طةػػعتتت ا)اصػػ الػػش اغظااةػػ اغسػػل ة

ػػاف غيظػػاف يظػػاف

اقارػةاف فػت ذات اغ قػتتتت الطػا ا ػػم ال اغسػة ات ػ ف اغ قػ ع فػت ) ػأ
غ ت الاال تتت
ػػاف ار ػ ق اػػيش زار جػػارن يرلػػةد ج بة ػ الػػش ذغػػك اغظ ػ ع اغطسػػ.تةـ
غلظػ ـتتت (زرارلهػا) اغ لةػا الػا (الػ ررة) ا ال.

ػ

(ر ظ )تتت اغرس الظ صلع غم اسطح إ ّ غبض
اا ظ

هللا

لػم ا ػاف يظ .ػم

ش يرات ا (رػبيبات)

لظ ةر الش اغ اربيش إغح ر متتت
د ػان غػة) ؿ اغػةار فلػم اسػ .ب افضػم اغ لػ س ب ػم ا رب ةػ

لػػح

كثيب الش اغرالمتتت ل ل.ت ب ن ج ائ ب ائط اغةارتتت ا اف اغاثيب الػبل ف
رطباف يػة
ااغرزاز اغتفة

اغ ػردتتت اي ػم اغ.راػاب ف ا لػآ ا ي.اػ ف قػ تتت رػةطا
ي اؿ ي.ساقط فت رفق الل ظت

شتر ا.لق ا يثير اغ .جآ فػت للػك اغ لسػ تتت إ ّ لػ ارد ا فاػار ا
(غتب ) اغ .ق ات ااغ.طسك با رضبا اغ.ػاـ د ف ػم ا غ ػع يبػةر الظػ
الاـ ،ا اغرجم اغ،د دا ػم دارنتتت اق ػع لةػ رػرباف )
ااهرة تتت ا )رج فت ي ـ الاطر الش ق ر دارنتتت
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ػ اغطسػ..بلة

ػػػاف اغ ػػػ،ر رػػػية اغط قػػػ تتت ااغ .ق ػػػات اغسػػػاغب
اغط افتتت ااغ.ساؤ ت اغط .اب

ارػػػت ل ػػػ س فػػػت

ااغط.اررة ل.ةافع ل.را فت داا)ل

زد:

(اغ اؿ دا اغ اب غت شظ اا ريت؟)
ا
(اغ ت ذال الا ا ت زبارة)
ا
(ريظا ا يب اغ اقب رلةط )
اب .ؿ غظ س :
اا هللا شة ايلك اا زاؿتتت
(اغص.ر اف اقع .رة اغب.ابت يب)ت
لةأ ار ق ر س اا .ةؿ فت جلس .تتت ط.ةال غل ػةيس ظػة االػ
فت اغس داف
ل

لظػا

ظةالا ا ػ ف اغ ػةيس ال .ل.ػاف بػأالر ػاـ ا الػر جلػمتتت طػا

صااب اغةار غ.ل.ت اغتبر قاؿ ار ق:
رػػا اػػا (ف ػ فتتت)تتت جي.ػػك فػػت طلػػب رج ػ ؾ الػػا لػػرداتتت رػػا دايػػرؾ

ل .بررػػػػت زد )ػػػػ ؾ اغابيػػػػرتتت ا طػػػػاف ر ظػػػػا جيػػػػراف ااغررػػػػ ؿ اصػػػػح
باغ ارتتت را ظةد قػراش قا ػةة فػت اغبيػت رػاكت ا رػت ب.سػطع فػت
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ك الػػت دا ال ػػاؾ ا رػػا وهللا صػػل الػػا ال .ػػاج غيهػػاتتت اارػػت الاش ػ

لةػػك

ا دة فت اغبلةتتت را دايرؾ للبػت غػت طلبػت الارالظػت ال ػيم الظػت اغطبلػ
اغب فةػػكتتت فطصػػارب

اغ ػ دة .يػػرة ا رػػا ال ريهػػا قبلػػكتتت

ػػا قػ ؿ غػػت

داير م؟
اغ ػػار غ ػػب بػػح ػػب اغ اؿتتااغتبػػر ػػاف ال ػػاج غيه تتتف ػ ر ار ػ ق
لح ش رن اغ يب ا ردؼ قائ :
( رػػػا وهللا الطػػػا اطلػػػت اغطػػػرة دد بػػػةيت ا)ػػػت اراد شػػػ ب شػػػ ب تتت
ااغ طة هلل را رع جا تتت ريظا ا رالك اب بػةؾتتت ادا ال ػراؼ الػا الط ػش
رسان غةك بةاف)تتت
قاـ ار ق قاؿ غة :
( رػػا دايػػرؾ للبػػت غػػت طلبػػت زد الػػا قلػػت غةػػك الا)ػػة قراشػػت دد السػػافر
بيهػاتتت غػ الػا اا .ػت غيهػا جيبهػػا غػت راج ػ تتت بػآ ارػت زـ ل بػر بػػح
)اطرد)تتت
اغ اؿ ب ة دا الا غ.ح ايل بةافتتت فار .اب غل لب اقاؿ غيه :
() ص جيب غت )طس ار.يش جظة )تتت
ل.بم ار ق ا ر .اب بارلةاح لاـ اقاؿ غيه :
الا ل .رؾ الش ال لك داتتت االا لة)م ج ة رجارت قبلكتتت ف الاشػت جيهػا
غةكت
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الا ت إ ّ دقائق ال ةادة ابرجع ار ق ال.هل ف (كاالت) اغ ظيهػات فػت
إيةا دا ا غيه اقاؿ غيه :
(اغ.راش دد الا ا لم رر ا إ ّ را اإت وهللاتتت ا.ح الرلت وهللا فت اغبيػت
الا ارفا ظها ااج تتت اارطع

الت دا:

(ب ة الا لرجع باغس ال تتت ارت لح ة ك داير لرد ا غػت لهػا فػت ا ػت
اااػػة الػػا ظػػةد الػػارعتتت دايػػر لرد ػػا جظةػ جظةػ

لػػح ة ػػك بػػآ شػ ؼ

راا.ك ابش)تتت
ذ ب إر اؽ إغح دارن طيب اغتػاطرتتت اد)ػم رب اغػةار إغػح دارن طيػب
اغتاطرتتت كير ّف لأريب اغضطير ار.اب
بلر

جرار ر

،ب لح ار ق بأف

ةـ ااج .غلطسا ةةتتت ال ل ف ذغك بأر اط.لك الش اغطاؿ الػا رةسػة

ااج .تتت
لطاف بأّر اهف

اطلك اللةطاف اااةافتتت كير اغطبل اغ،د ارػ.لط الػش

ار ػ قتتت ال ػػة ػػ،ن اغ اغ ػ الػػش شػػةم

لظػػا اغس ػ دارييش زالػػافتتت فهػػم

يظاسراف الاـ اغطرربػاتتتت ا ػم يؤالظػ ف ّف ػراال.هم ل ػ ؽ ػم ال .لبػات
ا الل،ات اغ ةاةت
غ لك

ب د اغ.ارئتتت لةرؾ اهف الةا اغ ػهاال ااغطػرارة اغ.ػت ارػت

لس د اغط .طع اغس دارت فت اكب الش ا.ب الاضػيظا الاربتظػا اغطظيػرةتتت
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اغ لػػػك لػػػةرؾ ال ػػػت اضػػػاف ّف هللا يػػػم ب بػػػادن فهػػػ ارػػػرس اغراطػػػ فػػػت
اغ.ل ب ابب ر اغصابربش باغ رجتتت
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التعلٌم عن بعد بالموباٌل
(شبشة)

الممدمة
إخوتً وأخواتً فً لبٌلة (المعلمٌن الكرماء)...
فً كل المراحل...بشبشة.
لمد حان الحٌن الستخدام نظام (التعلٌم عن بعد) ...بعد أن شلت الحركة
التعلٌمٌة جراء األوببة الماثلة ..والفٌضانات ..والكوارث التً ألمت بالوطن
العزٌز ...فً جمٌع أطرافه ....مما دعا إلغالق المدارس والمإسسات التعلٌمٌة فً
معظم أنحابه ...إن لم تكن كلها فؤغلبها ...علٌه فمد التضت الحال أن نزاول
عملٌات التعلٌم عن بعد حتى ال تتولف مسٌرة التعلٌم.
أرجو أن تسمحوا لً أن ألترح علٌكم ،استخدام هذا النظام التعلٌمً ،فً
المإسسات التعلٌمٌة بوطننا الصغٌر (شبشة) ...لكافة المتعلمٌن من أبنابنا فً
داخلها أو فً خارجها...والذي سٌمع العبء الكبٌر فٌه على عاتمكم ،أخوتً
وأبنابً المعلمٌن ...كل فً مجال اختصاصه ،وذلن بتناول مواد الممرر الدراسً
بطرٌمة سهلةٌ ،تمبلها المتعلم ...تساعد فً فهمه لها ،ومن ثم تإمن له تحصٌله
العلمً ...وٌذلن نكون لد رددنا للوطن األم ،بعضا ً مما جاد به علٌنا من خٌر فً
حٌاتنا.
فً األسطر التالٌة وباختصار شدٌد ...أرجو أن أطرح بعض ما ٌختص به نظام
(التعلٌم عن بعد) ...كتذكٌر فمط ،فجمٌع معلمٌنا ،والحمد هللٌ ،دركون كنهه..
لمد الترحت فً بعض من السطور ،كٌفٌة تحضٌر درس معٌن كمثال فمط (لٌس
ممرراً دراسٌاً)...فلكل معلم طرٌمته الخاصة به فً تصمٌم وتخطٌط مسار
دروسه ...والتً أرى أن تشمل بعض األسبلة المذٌلة للدرس ...على أن تكون
اإلجابة علٌها فً مولف زمنً آخر...كما تشتمل األسبلة على بعض من المعلومات
التً لم ٌرد ذكرها فً نص الدرس ،حتى نترن المجال مفتوحا ً للمتعلم ،كً ٌعلم
نفسه ذاتٌاً ...من خالل بحثه وإعمال فكره...
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ّ
إن المتوافر لدى أغلبٌة المتعلمٌن أو ذوٌهم ...هو (الموباٌل) كوسٌط من
الوسابط المإثرة و المادرة على توصٌل المعلومة ...وعلى التفاعل بٌن المعلم
والمتعلم.
درد إ)ػ لتتتت إف ظػػ.م قػػة بػػة لم ػػ،ا اغط ػ ار الػػش قبمتتتفػ ف ػػاف ف بػػادة
اغتير )يربشتتترسأؿ هللا اغ .فيقت

األٕذاف اىؼاٍت:
 اعخَشاسٝت اىؼَيٞت اىخؼيَٞٞت. ح٘صٞو اىَؼيٍ٘ت ىيَخؼيٌ. حشك اىَجاه ٍفخ٘حا ً ىيَخؼيٌ م٘ٝ ٜعغ ٍحخٍ٘ ٙؼيٍ٘احٔ باىبحث. حشك اىَجاه ىيَخؼيٌ مٝ ٜغخخذً ٍِ اى٘عائط ٍا ٝخٞغش ىٔ ف ٜعبٞو حؼئَ. حشك اىَجاه ىيَخؼيٌ مٝ ٜخفاػو ٍغ ٍؼئَ ػِ بؼذ. إٍناّٞت حص٘ه اىَؼيٌ ػي ٚاىخغزٝت اىشاجؼت. اى٘ص٘ه إى ٚغاٝت اىخؼيٌ اىزاح.ٜاغ .لةم ش ب ة

:

 االستتاخدال الستتشغؼ لمؾستتالو الا شؾلؾطي تتة لالسظ ؾعتتاً السمتتد عتتدا ًا س تتميسًا
الا تتي ر تتؾار م تتد اًر ل تتؽ الاؾالت ت ا تتلؽ الساممس تتلؽ لالسمم تتؼ لرمست ت عم تتي ر تتؾالر
حاطاً الساممسلؽ الدراسية

 لؾمت ت ت ت تتل رممست ت ت ت تتي رمميست ت ت ت تتي رحا ت ت ت ت ت تي ت ت ت ت ت لؾامت ت ت ت تتل االررت ت ت ت تتا لالاؾال ت ت ت ت ت

كالسظ ؾعاً لالهؾارل لالام س لال ار يؾ لالامفاز لالحاسب اآللي لاألطهز

الدتتم ية لالكستتم ية – التتدلر األساستتي اتتي الاممتتب عمتتي عسميتتة الا اعتتد ا تتلؽ
الساممسلؽ لالسممؼ لرمس عمي راحة ارلة الافاع الشهسا
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الاممؼ الذي ال يماقي تي السممؼ لالساممؼ اي ماعة لاحد يامقى أثشتاء الستاممؼ
األليتا

لؽ السممؼ ل اشر ا يشفركن رسالًا لسداااً مد ررت الال
اؾ االخاك الجؾاري لتا اتلؽ الاممتيؼ عتؽ ومتد لالاممتيؼ الاقملتدي افتي التشسو
األل

يسامػ الساممؼ الحرية ال المة اي اخايار السكان لالزلان لسزاللة عسمية

الاممت تتيؼ يست تتا يسكش ت ت الاؾال ت ت ل ت ت أم ار ت ت

لالسممت تتؼ أل السذت تتر

الامميسية لمت لا شاء لاؾ اي الا أل لقر عسم


لاتذا

لالس سدت تتة

تتؾن ل تتؽ أ ت تؾان الامم تتيؼ السد تتاسر لا تتام ل ت ت ل تتؽ يرغ تتب ا تتي االس تتا از ل تتؽ

الامميؼ أل لسؽ أ ار أن يكس رمميس التذي ا قظت للتؼ يدتاظ كسالت

أل لستؽ

اارات ارلتتة الاممتتيؼ ألي س ت ب يتتان أل لستتؽ لشمات عرلا ت لسؾالتتمة رمميس ت
دت ت ة لس تتا يايحت ت الامم تتيؼ ع تتؽ وم تتد ل تتؽ ا تتر

السامد لالساؾاار

ا تتي االرر تتا

ع تتر األطه تتز

 األس تتمؾذ ال تتذي يامق تتى تيت ت الس تتاممؼ رلست ت ومل تتدًا ع تتؽ السمم تتؼ ا تتي لمغت تتؼ
األلمت تتاً لماست تتداً ات تتي بلت تتػ عمت تتي السظ ؾعت تتاً الات تتي رذت تتاس عمت تتي السقت تترر

الد ارستتي الرتتا ر عتتؽ الس سدتتة الامميسيتتة لالؾستتالو الا شؾلؾطيتتة لالسملشتتاً

األخرى


غال ياسا والسرل ة لالحرية الكزلالؽ اي اخايار الزلان لالسكان السشاست لؽ

ك لماربيتتة الس اشتتر الاتتي يتتاؼ الاممتتيؼ لتتؽ
لمستتاممؼ يتتي يتتاممؼ لبتتذلػ يما تتر اتتدي ً
خكلها اي زلان للكان لحد يؽ ليماسد الامميؼ عؽ ومد عمتى لستال اررتا

لملشة

 رؾلت ت تتل ( ) deliveryلمس ت ت تؾا الامميسيت ت تتة أل الادري يت ت تتة ع ت ت تتر لست ت تتيو رمميست ت تتي
ل ارل تي(  ) instruction electronically mediatedيذتتس أألمستتار

الر تتشا ية ()satellites

لأش تترطة الفل تتديؾ( )video tapesلاألش تترطة

الرؾرية( )sound tapesلالحاس اً لر شمؾطيتا الؾستالو السامتد (multi-

 )media technologyأل غلراا لؽ الؾسالو السااحة لشق السممؾلاً

ألطتتكن عمتتى الشغتتال

سكؽ الستتاممؼ لتتؽ خكل ت
 بلتتػ التتشسو الامميستتي التتذي يتتا ّ
الم تتالسي ل تتؽ خ تتك شت ت كة االرر تتا لاألمس تتار الر تتشا ية الا تتي رظ تتؾ ال تتر
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األرضت ت تتية لس ت ت تتا يا ت ت تتي لمس ت ت تتاممؼ اال ست ت تتافا ل ت ت تتؽ السحاضت ت ت تراً لالمق ت ت تتاءاً

لالسشامذاً السا ا لة الؽ لمااد الاممتيؼ الجالييتة لغلتر الجالييتة لبلتػ لتى

طا ب رمالن الممساء اي طراء األوحاث لر ا
لر اع تتداا للمت ت لج تتا

األا ار رغؼ اردان السداااً

طت تراء المسمي تتاً الجراحي تتة السس تتارس اآلن ع تتؽ وم تتد

لالحرتؾ عمتى التدرطاً الممسيتة المميتا حاليتاً خلتر للت عمتى رمتػ االستتافا
للدى الحاطة لى الامميؼ عؽ ومد

 ستو رمميستي يقتدل عشتتدلا رفرت السدتاااً الظ يييتة لتتا اتلؽ السممتؼ لالستتاممؼ
خ تتك ح تتدلث المسمي تتة الامميسي تتة حلت ت

يد تتاماي اؾس تتالو الا شؾلؾطي تتا ل ت ت

الرتتؾً لالرتتؾر لالسممؾلتتاً لالس تؾا السظ ؾعتتة ضتتااة لمسميتتة االررتتا
لدد الفجؾ اي لجا رؾطي الساممؼ

الاي مد راؼ لطهًا لؾط
 أسمؾذ لاقديؼ خدلة الاممتيؼ ال يمتزل لمهتا الستاممؼ والحزتؾر اتي فتس السكتان
لالزلت تتان ل ت ت السممت تتؼ لات تتؾ لت تتا يسلت تتز عت تتؽ الاممت تتيؼ الاقملت تتدي است تتاخدال غت تتال
السراسمة الاي ر مها ال

الباعي لتؽ ال ار يتؾ لالامفتاز ثتؼ األشترطة الرتؾرية

لالسرليتتة ألتتا اتتي الؾمتتت الحاضتتر ال تترز ال ار تتت يؾستتيو امارتتا ي ل ا ت

لاظؾير لفهؾل غال الاممتيؼ عتؽ ومتد لرحتدي

رشالي أاسلا عمي لداؾى األا ار لالسجاسماً

عسميارت لاستاخدالار

للتؽ ثتؼ

 بلػ الشؾن لؽ الامميؼ الذي يمظي لخامل لؾر الدراسة اي يااة السدتاؾياً
الامميسية الاي ال رخز الها المسمية الامميسية لشت ار

السمم تتؼ أل السؾطت ت

لدتاسر لل اشتر لتؽ

ا تتي ماع تتة الد ارس تتة أل أي لك تتان أرخ تتذ يسؾمت ت لسسارس تتة

المسميتتة الامميسيتتة ل شهتتا رخز ت لاشغتتيؼ لد ت

لتتؽ السدرستتة أل السمهتتد أل

الجالمة أل الس سدة الاي رقؾل ااشفلذ ارالج الامميؼ عؽ ومد

 طريق تتة لشذ تتر السمرا تتة ا تتلؽ الساممس تتلؽ اه تتد

اكاد تتاذ السه تتاراً السمرتي تتة

لالسهاراً الحيارية عؽ طري اساخدال الؾسالو الا شؾلؾطية السامد

 بلػ الشغال الذي يقتؾل اازليتد الساممستلؽ غلتر السدتجملؽ اتي ال ميتاً لالسمااتد
الجاليية لسؽ لؼ را لهتؼ ارلتة االلاحتا اهتا والؾستال لالؾستالو الامميسيتة
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الاي رداعداؼ اي الحرؾ عمى فتس الفتر

الساممسلؽ السشاد لؽ للها

الامميسيتة السااحتة لملتراؼ لتؽ

 ؾن لؽ أ ؾان الامميؼ الذي ارخذ تي الساممؼ التاممؼ التذاري هجتًا لت

أي يماستد

عمي فد اي عسمية الاممؼ لؽ السرا ر الممسية السخامفة حدتب رخررت

لداملشاً اي بلػ واساخدال لسالو ر شؾلؾطيا الامميؼ السااحة

 بل تتػ الش تتؾن أل الشغ تتال ل تتؽ الامم تتيؼ ال تتذي يق تتدل ا تتر
الستتاممؼ لن ش ت ار

لسؽ لؼ يداظ اسا سا

رمميسي تتة لردري ي تتة ل تتى

ل اشتتر لتتؽ السممتتؼ ل لن االلا تزال اؾمتتت للكتتان لحتتد
أل يييقت المست

كل
ك لمامميؼ الاقملدي أل لكس ً
ليما ر ادي ً

عتؽ اال اغتال اتي الاممتيؼ الشغتالي

لياؼ رحتت شت ار

ل سدتة رمميسيتة

لد تئؾلة عتتؽ عتتدا الس تؾا الامميسيتتة لاأل لاً الكزلتتة لمتتاممؼ الفتتر ي اعاستتا ًا
عمى لستالو ر شؾلؾطيتة عديتد الثػم :الهتارل لال ار يتؾ لالامفزيتؾن لالفتاكس

لالام س لال س لؾرر لال ار ت لالفلديؾ الافتاعمي الاتي يسكتؽ أن ردتاعد اتي

االررا بي االرجاالؽ الؽ الساممؼ لعزؾ الئة الادريس

ي يد اذا الامريف األخلر عد خرالص ياسا اها غال الاممتيؼ عتؽ ومتد تذير
لشها الا يلت:
 يما ت ت تتر غالت ت ت تًا أل لشغؾل ت ت تتة رمميسي ت ت تتة له ت ت تتا ل ت ت تتدخكرها لعسمياره ت ت تتاللخرطاره تتا وحلت ت

السشغؾلة

يمست ت ا تتذا الش تتؾن ل تتؽ ال تتاممؼ لاحقلت ت أا تتدا

 -ال يذا رط رؾاطد الساممؼ اي ار

اميدتتت اشتتاا لؾاطهتتة الشهستتا حلت

ر ؾن وملد

 -أاسي تتة الشت ت ار

ا تتذ

راسي عمى عكس الاممتيؼ الاقملتدي

رفرت الشهستتا لدتتاااً لكا يتتة متتد

لالاخظ تتيو ل تتؽ م ت ت ل سد تتة رمميسي تتة ر تتؾن لد تتئؾلة

لدتتئؾلية يالمتتة عتتؽ رحقل ت أاتتدا

السؾا الامميسية لالتدلل

اتتذا الشغتتال لالادتتجل

لعتتدا

لدتهؾلة رستال عسميتة التاممؼ ليتذا رقتؾيؼ تارج

الاممؼ
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 يم تتد رممست تًا باريت تًا يماس تتد عم تتى ذ تتاط الس تتاممؼ الف تتر ي لعم تتى مد اررت تلاسامدا ار لماممؼ

 -يماسد عمى اساخدال الؾسالو الا شؾلؾطية الثم:

الباعة (ال ار يؾ لالامفزيؾن) لالحاسؾذ لال ار ت لال ريد الل ارل تي

لالفلديؾ الافاعمي  interactive videoلالقشتؾاً الفزتالية لاألمستار
الرشا ية لل رسراً الفلديؾ video conference
 يحال رؾالر الؾسالو الا شؾلؾطية الاي رتؾار االررتا بي االرجتاالؽالؽ السممؼ لالساممؼ

 -ير

الية

-

لى الساممؼ اتي أي لكتان ياؾاطتد تيت  :اتي المست

با رتؾاارً اتتر

أل اتي ألتاكؽ

السقاامتتة يسكتتؽ لمستتاممؼ لقاامتتة عزتتؾ الئتتة الاتتدريس

لمسشامذة لالحؾار اي شك لقاءاً غلر لرية

 -رما ر الس سدة الامميسية لدئؾلة عتؽ ررتسيؼ ل اتال الستؾا الامميسيتة

لالسقرراً الدراسية الاي ر ؾن اي لتؾر لتؾا لظ ؾعتة يتالسؾ يؾالً

الامميسي تتة لال ا تتب لالحقال تتب الامميسي تتة لالست تؾا السد تتسؾعة لالسرلي تتة

لبرلجيت تتاً الحاست تتؾذ لررت تتسيؼ لؾام ت ت  webع ت تتر الذ ت ت كة المالسيت تتة

لمسممؾلتتاً (ال ار تتت) لادتتهل لهستتة الاممتتيؼ التتذاري يستتا أشتتر ا لتتذلػ

لد قًا

 -يم ي احاياطاً األا ار الامميسية لالسهشية لاالطاسا ية

 -ال يمازل وأعسار لملشة لمدارسلؽ لال يسلز الؽ ال شلؽ لال شاً

اغةرس طثاؿتتت ب ظ اف:
االتصال التعلٌمً:
اىَفًٖ٘ اىؼاً ىالحصاه
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اتتؾ عسميتتة ار يتتة يتتاؼ عتتؽ طريقهتتا ق ت السممؾلتتاً لاآلراء لالاؾطهتتاً لتتؽ
اتتر آلختتر أل لتتؽ اتتر لتتى طساعتتة أل لتتؽ لجسؾعتتة لتتى أختترى لاتتؾ رم لتتر دتتا ي
يرلتي لتتى اتراز الرب تتة لالظستتؾم لتدى الفتتر لاتؾ أيزتًا لغهتتر لتؽ لغتتاار ال دتتان
لفر يا ت

للتتدى رفاعم ت اليجتتااي ل ت السجاس ت التتذي ييتتيش تي ت

أل أي لجاس ت الختتر

أك ر شسؾلية لعسقاً اي ال راا الحياري لبلػ واساخدال ي حؾاست لتؽ لؾمتل لتى
لؾم تتل لل تتؽ ح تتدث ل تتى ح تتدث لد تتاشف ًار مد اررت ت الذاشي تتة لالجد تتسية ا تتي الرس تتا
لالساح ا طش ًا لى طشب
(ا لصػػاؿ بط ه ال ػ اغ ارػػع ػ

طلة ػ يػػ.م ب ار ػ .ها ر.ػػم اغط ل الػػات ا

اغطهػػارات ااغطي ػ ؿ ا اغكػػةم الػػش فػػرد ه)ػػر ا الػػش فػػرد إغػػح ال ط ػ
ال ط

إغح ال ط

ا الػػش

)را ا الش فرد إغح ائش ايػ ارت ا الػش فػرد إغػح اغػ ا

الش اغ إغح اغ )را)
االررتتا عسميتتة لدتتاسر ال راؾمتتل حاتتى اتتي حيتتا ال دتتان اللؾليتتة الما يتتة
امتتؾ را مشتتا الحيتتا اللؾليتتة ألي اتتر وستتا رازتتسش لتتؽ أامتتا
أختترى لممسشتتا أ هتتا

لخ تراً طديتتد لالراء لرفاع ت ل ت أط ت ار
االررا السداسر لالاي أضا

لرب تتاً لستتمؾيياً
تتار عتتؽ ش ت كة لتتؽ

لها ومض انعهًاء:

االررتتا ل ت التتشفس أي اررتتا الفتتر اذار ت لستتا رذتتلر لي ت عسميتتاً الاأل ت
لاالستتاشاال لالسكحغتتة لالاقملتتد لالسحاكتتا لاالاا تتار لالاجديتتد للمغتتؼ المسميتتاً
الداخمية المقمية الاي راؼ ايجة الحؾار الداخمي الذي ياؼ الؽ الفر لبار
خمت تتص لت تتؽ بلت تتػ أ ت ت ال لجت تتا لمافت تتااؼ لالافاع ت ت
لاآلخريؽ ال عؽ طريت االررتا

لالات تتداخ

ات تتلؽ الفت تتر

لالتذي يتاؼ اتي يت األحتؾا عتؽ طريت الحتؾاس

الاتي أشتتر ا للهتتا لدت قاً والافاعت لت يت الؾستتالو السدتتاعد عمتتى بلتتػ الفر يتتة لشهتتا
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لالجسا يتتة يالباعتتة لالامفتتاز لغلراستتا لتتؽ الؾستتالو الحدي تتة باً األثتتر الفاع ت اتتي
ا اقا السمار لالسممؾلاً
أل تتا ا تتي لج تتا الامم تتيؼ يذ تتك االرر تتا ع تتالكً االت تًا ست تؾاء ي تتان ا تتلؽ ال ار
لالسممس تتلؽ أل ا تتلؽ السممس تتلؽ أ فد تتهؼ أل ا تتلؽ السممس تتلؽ لالظ تتكذ أل ا تتلؽ الاكلل تتذ
لأم ار هؼ أل لا الؽ أا ار السجاس السدرسي يك
شسمت عسمياً االررا يت الجؾا تب ال دتا ية لالجسا يتة لرممممتت اتي يت
الشذت تتاطاً ال ذ ت ترية الساضت تتية لالحاضت تتر لالسدت تتاق مية ادت تتشت الق ت تؾا لؽ لأارلت تتت
االرفاجياً لرسخض عؽ بلػ لجاس اي حالتة اررتا

التؼ لتؽ أطت أن يكفت ل ت

ار حق اي الحيا الدمسية ال ريسة
ال يخرل االررا اي لفهؾل عؽ حدى أربمة لؾر ال غلراا ت:
1

اررا الؽ دان لا دان الخر يالسممؼ ل ركللذ

2

اررا الؽ ال دان لاللة ياساخدال الحاسؾذ اي الامميؼ الس رلج

3

اررا الؽ اآللة لاللة أخرى ياساخدال األاكل الساحرية

4

اررا الؽ ال دان لحلؾان يارليض الحلؾا اً

-

كة

لةغم لح ف ا لصاؿ طلة الس.طرة الع ار.طرار اةاة اإلرسافت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
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-

اضح ة

يؤار ا لصاؿ اغ،الت غل رد فت اةال اغ اال ت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
حؼشٝف االحصاه.
ن يمست ت ت تتة اررت ت ت تتا  Communicationشت ت ت تتاقة لت ت ت تتؽ الفم ت ت ت ت الكرلشت ت ت تتي
 Communicateللمشااتا :يذتتي أل يذتتارا  To make commonوسمشتتى
لذارية شيء لا الؽ شخرلؽ أل عد أشخا

أل عد طساعاً

اخاص االررتا وك لتر لتؽ الامريفتاً دت ة الستاخدال اتي ي لتر لتؽ الممتؾل
لاي ي لر لؽ السجاالً األخرى للؽ أاؼ اذ الامريفاً ٍا ٝي:ٜ

.1

االحصاه ف ٜػيٌ اإلجخَاع.
اؾ عسمية رفاع الؽ طرالؽ لى أن رر

.2

الرسالة لجاالً لذارياً الشهسا

االحصاه ف ٜػيٌ اىْفظ.

اؾ ق ا ظ ان أل رأثلر لؽ لشظقة ألخرى لن الشق الفممي لمسا
.3

فدها

االحصاه ف ٜاىخشبٞت.

اؾ المسمية الاي يسكؽ اؾاسظاها ق الاملر الدمؾيي لؽ لشظقة لى لشظقة أخرى
.4

االحصاه ف ٜاإلداسة.
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اتؾ عسميتة قت ا تر أل لمشتى لمتلؽ اتي باتؽ شتخص لتى غلتر والحالتة الاتي عملهتا
الف ر أل السمشى
.5

االحصاه ف ٜاإلػالً.
اؾ ا

.6

رسال

لى أعدا االمة لؽ الشاس

االحصاه اىذ.ْٜٝ
اإللصاؿ اغ،د ا ػ ف بػيش اإلرسػاف ا)اغ.ػ

اغط ئا ااغررم ااغا.ب اغسطااب

-

ايػيش هللا ا بػةن ػش طربػق

ا ا لصاؿ بيش بظار اغةيش اغ ااةت

ب تر الش اغ .صيم اضح الالة ا لصاؿ اغةيظت ا ةفة لظااغ ت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
-

ص ل رب اف اافةاف غ لصاؿ اغ،التت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت

خصائص االحصاه
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تيسا يمي ؾر ومزًا لؽ خرالص االررا :
.1

االحصاه حيقائ ٜاىْشأة
ن الفر لداؾن لكررا والجساعة وفظر هللا الاي اظراتا عميت

لاتي الظ يمتة

ال ذ ترية الاتتي رجس ت ي ت لتتفاً ال ذتتر الاتتي راتتؾ لميتتيش اتتي طساعتتة ليتتاؼ اتتذلػ
الافاعت لر تتا

السمتتار لالسممؾلتتاً لراكمتتى الؾطتتدا ياً لالرب تتاً ليتتاؼ يت بلتتػ

رمقاليًا لؽ غلر أ ى اطاها لؽ الفر
.2

االحصاه ظإشة إّغاّٞت

ّن االررتتا أستتمؾذ دتتا ي يختتاص وتتالشفس ال ذ ترية ألتتا االررتتا لتتدى الحلؾا تتاً

السخامف تتة ياأل م تتال لالظل تتؾر اع ت ت يماس تتد عم تتى عؾالت ت حد تتية ومل تتدًا ع تتؽ الد تتساً
االطاسا ية الاي ياسلز اها االررا االطاساعي لدى ال دان

 .3االحصاه ظإشة ػاٍت ٍْٗخششة
ياحقت االررتتا

اخميتًا لخارطي تًا ليتتشغؼ ر متًا لق تؾا لؽ لملشتتة ستؾاء يا تتت لشرتتؾ
عملهتتا ت تتالشغر لتتى أاسيتتة االررتتا الف تتري التتذي

عملهتتا يااوتتة أل غلتتر لشرتتؾ
يار ارراالً ل اش ار والمق

ليتذلػ االررتا ال قتااي اتلؽ الجالمتاً السخامفتة جتد

أن االررتا يما تر لتتؽ الغتؾاار المالتة السشاذتر عمتى لدتاؾى األات ار
أ ت لتؽ الس يتد ّ
لالجساعاً

 .4االحصاه َٝخاص بَ٘ض٘ػٞخٔ
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ال ليمشتي بلتػ أن لمرااشتا لكررتا
ان االررا ححيقة لاميية لليس ررتؾ ًار أل خيتا ً
لداسد لؽ الؾام

.5

ليذلػ ي لا ياررب عمي لؽ رأثلراً لا ا لة الؽ أطراا

االحصاه ىٔ طبٞؼت حاسٝخٞت

ان االررتتا اتتي أل أشتتكال يتتان يتتاؼ عمتتى السؾاطهتتة لباظتتؾر الحيتتا االطاسا يتتة
أل

ال أك ر رذي ًا لرمقلدًا ل عهؾر ال ااوة ثؼ الظ اعة لاكذا تيستا رتك
يأخذ أشكا ً

بلػ لؽ لداحدثاً لاخاراعاً

.6

االحصاه َٝخاص باىخشابط ٗاإلىخضاً

يما تر االررتتا لستتلمة لماتراوو لالاساستتػ اتتي السجاست

حلت

يحقت لا دتتان الذتتمؾر

واأللان لالا ال االطاساعي

 الاذا لرا فت اغم بةاف الصاؿ؟تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ل رؽ الا بيش ا لصاؿ غةا اإلرساف اغةا اغ ي اف؟

 -كة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
االحصاه ٗػْاصشٓ ف ٜاىَ٘اقف اىخؼيَٞٞت
رمتتد الممتتة لتتؽ أاتتؼ لستتال االررتتا
االررا
.1

اهتتي لجسؾعتتة لتتؽ الرلتتؾز يفهسهتتا طراتتا عسميتتة

رشقدؼ الممة الي قسطيش:
اىيغت اىيفظٞت

لاي لمة ال كل الاتي رتاؼ اازتاار أعزتاء الفتؼ السخامفتة المدتان األستشان الذتفاان
القرت ة الهؾاليتتة األلرتتار الرتتؾرية ضتتااة لتتى الهتؾاء اتتي عسملاتتي الذتتهل لالزالتتر
لى طا ب المد الممااية الاي رمس عمى ررطلب اجؾ الفؼ لالذفالؽ

.2

اىيغت غٞش اىيفظٞت

اتتي لمتتة الحريتتاً لاألومتتا يتتالمسس لالشتتار واللتتد أل اليستتاء وتتالرأس أل رحريتتػ
ال افتلؽ لحريتاً الملشتتلؽ لالذتفالؽ لالمدتان لاتتي رما تر لتؽ لقؾلتتاً السممتؼ لأ لارت
اي الاأثلر عمى سمؾا الظكذ
يت ثر استتاخدال الشتتؾعلؽ لتتؽ الممتتة لتتؽ م ت السممتتؼ اتتي عسميتتة رررلتتب أل عتتدل رررلتتب
ستتمؾا الساممستتلؽ اهتتؾ اتتي ي ت الحتتاالً يمس ت عمتتى رمتتدي الدتتمؾا لتتدى الساممستتلؽ
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يجاوًا أل سم ًا امسمية ر ذلر السممؼ أل ااادالا اي لط الساممسلؽ راترا أثت ًار فدتيًا
رربؾياً عمتى ستمؾيهؼ اتالساممسلؽ أحتؾل لكاادتالة لا دتاط لطت السممتؼ للاسكشتؾا لتؽ
الج تا عمتى اللتماء الاتتال لالفهتؼ عمتى عكتس لتتا رخمفت الا ذتلر لبترلز عكلتتاً
المزب عمى لط السممؼ ما رمالى:
ّللا ِىْجَ َى ُٖ ٌْ َٗ َى ْ٘ مُْتجَ فَ ّظتا ً َ
َ َالّ َفْت٘ ْا ٍِ ْ
ْف
{فَ ِب ََا َسحْ ََ ٍت ٍِّ َِ ّ ِ
تِ َح ْ٘ ِىتلَ فَتاػ ُ
غ ِيتَ ٞع ا ْىقَ ْيت ِ
ّللا ِ ُٝحتتَ
ْتتا ِٗ ْسُٕ ٌْ فِتت ٜاألَ ٍْت ِتش فَت ِئرَا ػ ََض ٍْتتجَ فَخَ َ٘ نمت ْو َ
عتخَ ْغ ِف ْش ىَ ُٖت ٌْ َٗ َ
َ
ػت ْْ ُٖ ٌْ َٗا ْ
ػيَتتِ ّ ٚ
ّللا إِ نُ ّ َ
ا ْى َُخَ َ٘ ِ ّم ِي َ
 } ِٞآه ػَشاُ159
لبس تتا أن لؾم تتل السمم تتؼ ط تتزء ل تتؽ عسمي تتاً االرر تتا السمرلا تتة لألن الا تتدريس
لؾمل لؽ
السؾامل لسمؾا السممؼ ل األثتر ال لتر عمتى الساممستلؽ اتعن عسميتة االررتا ال رتاؼ
لهسا رشؾعت ال با رؾاارً لها المشالر األساسية الاالية لجاسمة ا ت:

.1

انًشسم

Sender

.2

انشسانت

Message

.3

انٕسٛهت(قُاة االحصال)

.4

انًسخقبم

Medium
Receiver

ن رفاعت اتتذ المشالتتر األربمتتة لمتاً يت ي لتتى لتتا يمتتر والامذيتتة الراطمتتة Feed
 Backالاي سشاظر لها تيسا ومد

-

اضػػح الػػا ػ ا اػػر اغػػ،د )ل ػ اغط لػػم اغ ػػابآ فػػت داا)لػػك الػػش اغظااة ػ

اغظ سة اا كاداطة ت
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فًٛا ٚهَ ٙقذو ششدا ً َٕضخ يٍ خالنّ ،بعض حفاصٛم عُاصش االحصال انخ ٙركشَاْا
ف ٙاألسطش اىغابقت:
.1

اىَشعو Sender
اداية عسمية الررتا

اقتد يكتؾن السرست

دتا اً أل اللتة اا تدأ المسميتة وعرستا

رل تتؾز لام تتد ا تتي ل تتا يم تتر والرس تتالة الا تتي رؾطت ت ل تتى السد تتاق

لا تتؼ الساممس تتلؽ

للاؾضي أمثش :
عشتتدلا يدتتأ السممتتؼ ( ْٔووٕ انًشسووم) الساممستتلؽ (ْٔووى انًسووخقبم) عتتؽ عالتتسة
الدؾ ان لا ؾن الطاوة لؽ السداق

(انخشطٕو) ،اتذلػ يكتؾن المرسلل متد أ ى لر

ك ال أ ثسة لفاً يجب أن ياحمتى اهتا السرست لاتؾ اتي اتذ الحتا (انًعهوى)
كال ً
ذير الظها:
-

ٔضٕح انصٕث.

-

ساليت انهغت.

-

اإلنًاو بفٌُٕ االحصال ٔقٕاعذِ.

-

انخًكٍ يٍ انًادة انعهًٛت.

 -إذا ظت اغطررم اضح ب ا از ة

اط ظك إاصاؿ رراغ.ك غلطس..بم؟
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فػ ػػت ااغػ ػػػ اغ .لػ ػػةم ػ ػػش ب ػ ػػةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت

.2

اىشعاىت Message
اتتي السحاتتؾى لالهتتد

ل ت عسميتتة االررتتا

التتذي رهتتد

لالتتذي يقتتؾل السرس ت

ااؾللم نهًسخقبم .اتعبا لتا رظتاا ستمؾا انًسوخقبم للحاتؾى انشسوانت ،رحقت الهتد
ل مشي اذلػ الفهؼ لالاظ ل لؽ طا ب انًسخقبم لسا رذسم انشسانت لؽ لممؾلاً
اشالػ خرالص للسلزاً لمرسالة (انًذخٕٖ انخعه )ًٙٛؾر اا تيسا ٝي:ٜ
-

أٌ حكٌٕ بسٛطت بعٛذة عٍ انخعقٛذ.

-

أٌ حكٌٕ ف ٙيسخٕٖ انًخعهًٔ ٍٛقذساحٓى.

-

أٌ حهب ٙداجاث ٔقذساث انًخعهً.ٍٛ

-

أٌ حكٌٕ راث أًْٛت حجهب االسخذساٌ يٍ انًخعهً.ٍٛ

-

أٌ ٚكٌٕ أسهٕبٓا شائق ٔيٍ غٛش سحابت.

كة

اط ظك ف لص غ رراغ.ك اغ .لةطة غلط .لطيش فت ال  .ا ل لةطت ال يش؟

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .3اى٘عٞيت Medium
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السقرؾ والؾسلمة اشا اي عسمية االررا

ييثيتة قت انشسوانت .أي لحاللتة اخايتار

أ دتب القشتؾاً أل األ لاً أل األطهتتز الاتي رمست عمتتى قت انشسووانت لتؽ انًشسووم
لى المسلتمبل ،ل اؾمت اتي باً الؾمتت أ هتا رشقت انًذخوٕٖ (السممؾلتاً أل األا تار
أل السفاخيؼ أل األحاسيس) وأم مدر لؽ السمؾماً
لؽ خرالص الؾسال للسلزارها ذير ٍا ٝي:ٜ
-

أٌ حساعذ ف ٙحٕفٛش انٕقج.

-

أٌ حكٌٕ قهٛهت انكهفت.

-

أٌ حكٌٕ سٓهت اإلسخخذاو.

-

أٌ حكٌٕ بسٛطت ٔغٛش يعقذة.

-

أٌ حخٕافش فٓٛا عُاصش انساليت.

رمتتد ً الؾس تتال لأل ت حت رذ تتس أ ؾاع تًا لخامف تتة حدتتب السق تتال الادريدتتي لحد تتب
لحات تتؾى الست تتا الد ارست تتية لحدت تتب لدت تتاؾياً الساممست تتلؽ لأ ت تؾاعهؼ لحدت تتب ال لئت تتاً
السخامفتة الاتتي ردتاخدل الهتتا الؾستال
لمساممسؽ األ

ات للت أللتر لتتى حدتب السدتتاؾى السييذتتي

لزالًا عمى السممتؼ ال تلء أن ياخلتر الؾستلمة السشاست ة الاتي رت ي

لراا يالكً اي عسمية رؾلل السحاؾى الدراسي لمساممسلؽ اي سهؾلة ليدر

-

لح ض ر الػا ذ ػر شػرح ةػ

اط ظػك لصػطةم ارػيل ل.ط.ػع ب ػم اغططيػ ات

اغ يةة غةرس ال يش ش ب ةت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
.4

اىَغخقبو Receiver
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اتتؾ السامقتتي أل الستتاممؼ التتذي يادتتمؼ انشسووانت ليحتتال لمراتتة لتتا رهتتد
يقدلت ت انًشسووووم لت تتؽ لممؾلت تتاً رت تتؼ رس تتالها لمسدت تتاق

ن لتتا

لي ت

ال يمت تتد جاح ت تاً ال ات تتر ام ت ت

انًسخقبم ،للا يشمكس عمي لؽ أاما لرررااً اساظاعت أن رملر لؽ سمؾي
-

لؽ خرالص السداق

للسلزار ذير ٍا ٝي:ٜ

-

أٌ ٚكٌٕ يخأْبا ً السخقبال انًعهٕياث.

-

اسخقشاس انذانت االقخصادٚت ٔاالجخًاعٛت.

-

ساليت انقذساث انعقهٛت ٔانُفسٛت ٔانجسًٛت ٔانهغٕٚت.

مٞف ٝخٌ االحصاه
ن عسمية االررا ليستا ممتؼ اتي عسميتة الريتة حلؾيتة لدتاسر ال ردتلر اتي
ارجا لاحد لال ردلر اتي ارجااتاً لاماكدتة لال ارجااتاً لادمدتمة امتؾ يتان راا
السمم تتؼ ياؾم تتل عُوووذ " :أن عسمي تتة االرر تتا رد تتلر ا تتي ارج تتا لاح تتد ر تتدأ ل تتؽ السمم تتؼ
(السرست ) لرشاهتتي عشتتد الستتاممؼ (السدتتاق )ه المارتترً لهسات عمتتى اللقتتاء لالامقتتلؽ
لالذتترم لتتؽ طا ت لتتؽ غلتتر أن يهتتاؼ وتتالساممؼ لاهس ت لمتتدرس يمتتد بلتتػ لتتؽ ستتم ياً
المسمية الامميسية لاذا الشؾن لؽ االررا اؾ الذي يظم عمي (االحصال غٛش انجٛذ)
أل (االحصال غٛش انًفٛوذ) لبالاتالي ال يخترل رتأثلر عتؽ حتدل حجتر التدرس اتي غتال
الامميؼ الاقملدي
ػي ٔٞمٞف َٝنْْا اىخ٘صو إى ٚاالحصاه اىجٞذ؟
يتتاؼ بلتتػ عتتؽ طري ت االااستتال والامذيتتة الراطمتتة (سدٔد انفعوووم) ،الاتتي يامقاا تتا
السممؼ لؽ الساممسلؽ (انًسخقبم) ،لبذلػ ير
رشقدؼ الامذية الراطمة لى مدسلؽ رليدلؽ َٕا:
أ.

اىخغزٝت اىشاجؼت اّٟٞت أٗ اىف٘سٝت:
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لى لدى لا حقق لؽ أادا

الدرس

لالاتتي ياؾل ت

للهتتا السممتتؼ اتتؾر ال اهتتاء لتتؽ التتدرس لاتتي اخ ت الفرت حل ت

يقتتؾل

وظرم ب ن ا رلل ا ا ر.طاع غإلجاب ت
ب.

اىخغزٝت اىشاجؼت اىَؤجيت أٗ اىالحقت:
لالاتي ياؾل ت

للهتتا السممتتؼ عتتؽ طريت االخا تتاراً لالؾاط تتاً ليما تتر اتتذا

اررا طلد
عميت ت ا تتعن الامذي تتة الراطم تتة ا تتي لس تتلمة جي تتاس لد تتاسر لمساممس تتلؽ اخت ت الفرت ت

أل

خارط للدى اساجاوة الساممسلؽ لسحاؾى الدرس
لؽ الفؾالد الاربؾية السمسؾسة لمامذية الراطمة ذير ما ٌلً:
-

حذذد نهًعهى خظ سٛش انذسس قبم ٔأثُاء ٔبعذ انقٛاو بأدائّ أٔ إسسانّ.

-

ٚخًكٍ انًعهى يٍ يعشفت يذٖ حذقٛق أْذاف دسٔسّ.

-

ٚخذذد نهًعهى انخطأ ف ٙانخٕصٛم.

-

حخذذد نهًعهى أخطاء انٕسٛهت انخ ٙاسخخذيٓا.

بيش ة

لا ف اغ.ر،ا اغراج

طلة الس.طرة فت اغ .لةم ش ب ة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ثاٍْاًٍ :ؼ٘قاث االحصاه ف ٜاىَ٘اقف اىخؼيَٞٞت
اشالتتػ عؾال ت رماتتري عسميتتاً االررتتا لاتتي لتتا ظم ت عمتتي (الاذتتؾيش)
لالذي ربسا يملر اي لمشتى الرستالة أل عتدل لضتؾم ومتض لكؾ ارهتا لستا يت ي لتى
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أخظتتاء متتد ر تتؾن لذتتؾ لضتتار ومسميتتة الاممتتيؼ لالتتاممؼ لتيستتا يمتتي تتذير ومتتض رمتتػ
اىؼ٘ائق:
.1

اعخًاد انًعهى عهٗ انطشٚقت انهفظٛت.

عش تتدلا يماس تتد السمم تتؼ عم تتى األس تتمؾذ الاقمل تتدي (المفغ تتي) ا تتي رق تتديؼ لحا تتؾى الس تتا
الد ارستتية لمساممستتلؽ لبلتتػ واستتاخدال الرلتتؾز لاأللفتتا
اهسهتتا ل راا لما لهتتا ود تهؾلة ير ت

الاتتي يرتتمب عمتتى الساممستتلؽ

االررتتا ل اتتؾ ًار ل ايجتتة لتتذلػ يشفمتتت لمغتتؼ

الساممستتلؽ عتتؽ لجريتتاً التتدرس ليشرتتراؾا لتتى طؾا تتب أختترى ل ت  :الدتتهؾ لأحتتكل
اليقغة لالذمؾر والشماس لالشؾل أحيا ًا
.2
ل

اخخالف انخبشة انفشدٚت نذٖ انًخعهً.ٍٛ
لؽ الساممسلؽ خ رار الاي رخامل لمشى للزسؾ اً عتؽ ومتض لتؽ أم ار ت

حدتب

ال لئة الاي ذأ الها اقد يفهؼ بلػ الساممؼ الذي ذتأ اتي ال لئتة الز ار يتة لؾضتؾعًا ال
يدتاظي لتاممؼ الختر ذتأ اتي السديشتة اهست

تيس ت بلتػ عالقتاً لكررتا الجلتد اخت

الفر
.3

انعٕايم انُفسٛت داخم دجشة انذساست.
راسخض المؾال الشفدية اخ الفر

الاي رمؾ االررا الجلد اي أس اذ

ك لر ذير لشها ٍا ٝي:ٜ
-

لمر حجؼ للداحة الفر الاي ال راشاسب لأعدا الساممسلؽ (االكاغا )

-

عدل لكحية لسكلة السقاعد الاي يجمس عملها الساممسؾن

-

ضمل الضاء

-

سؾء الاهؾية
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-

عدل لضؾم الرؾً

.4

اَعذاو انذافع نهعًهٛت انخعهًٛٛت.
ن ضتمل التتداا لمتاممؼ لعتتدل اااستال الساممستتلؽ والشذتاطاً الامميسيتتة السخامفتتة
يرط اي األساس إنٗ:
السا الممسية

-

طفا

-

ومد السا الممسية عؽ حاطاً الساممسلؽ

-

عدل رشؾن أساللب السمالجة

-

عدل يفاء الؾسال السداخدلة اخ الفر

 .5انششٔد انزُْ ٙنذٖ انخاليٛز.
لؽ أاؼ عؾال عسمية االررا

اخ الفرت

اتؾ الاذتر التذاشي عشتدلا ال يدتاظي

السممؼ طذذ ا ا الساممسلؽ لبالاالي يامذر عملهؼ اهؼ الدرس
.6

انٕسٛهت انًُاسبت نهذسس انًُاسب.

ن السممتتؼ الشتتاط اتتؾ التتذي يحتترا اتتي الساممستتلؽ أك تتر لتتؽ حاستتة اتتال راا الحدتتي
لت تتدى الساممست تتلؽ ل ت ت أاسيت تتة ي لت تتر ات تتي المسميت تتة الامميسيت تتة لالخ ت تراً الحدت تتية ردت تتاعد
الساممستتلؽ عمتتى اهتتؼ لمتتا ي الرلتتؾز لال مستتاً للمراتتة األشتتياء لاألحتتداث لتتؽ حتتؾلهؼ
االؾسلمة الاي رخاطب أك ر لؽ حاسة أاز لؽ الاي رخاطب حاسة لاحد

-

ذ ر ال قات )را لؤار رلباف لح طلة ا لصاؿ اغ .لةطتت
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
-

اضح م اغ ارؽ الا بيش طلة ا لصاؿ اغ اـ ا طلة ا لصاؿ اغ.ري دت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ا ر ـ اا لصاؿ
يما تتر التتديؽ الستتكلي اتتي طتتؾار رستتالة لالرستتالة اتتي عشرتتر أساستتي اتتي
عسمية االررا

يسا سشاظر لذلػ تيسا ومتد لاالررتا لتؽ لطهتة الشغتر الستكلية

يمس عمتى رشغتيؼ السجاست السدتمؼ ليربظت وتالرلم يستا يتربو الترلم والستا

ليتذلػ

يربو الممؼ والرلم
لسمراة لام االررا اي الستكل لخرالرت يسكتؽ أن اتاو بلتػ لتؽ ختك
الفاراً الزلشية اغ.اغة :

أ.

اىفخشة األٗى:ٚ
اي الفار الاتي ست قت وم تة الش تي ال تريؼ ب اتؽ ع تد هللا لتمؾاً هللا لستكل

عمي

الاي الها رسلز السجاس المربي ال ذاا وفشؾن لها عكمة لثيقة واالررا
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يان الرسؾ ال ريؼ (

) يسارس لؾ ًا خالًا لؽ االررا الذي يسكتؽ أن

ظمت ت عميت ت (االحصوووال انشٔدووو ٙاإلنٓووواي ،)ٙلا تتؾ ل تتا ي تتاؼ ا تتي ع تتالؼ خ تتارل ظ تتا
السحدؾس تيسا الش لبلؽ رب اي غار حراء ما رمالى:
غتخَ ِجٞبُ٘اْ
عأَىَلَ ِػبَادَِ ٛ
َتاُ فَ ْيْ َٞ
{ َٗإِرَا َ
ػ ِّْ ٜفَ ِئ ِّّ ٜقَ ِش ٌ
 َٝأ ُ ِج ُ
ناع إِرَا َدػ ِ
َ َٞدػ َْ٘ةَ اىذ ِ
ْذ َ
ُُٗ } اىبقشة.186
ِىْ َٗ ٜىْ ُٞؤ ٍُِْ٘اْ ِب ٜىَؼَين ُٖ ٌْ ْ َٝش ُ
اتتذا الشتتؾن لتتؽ االررتتا متتديؼ متتدل ال دتتان اقتتد يتتان لؾطتتؾ ًا للسارس تًا التتت
الم د لرب الخال المغيؼ امشتدلا خمت هللا ال ل لأ زلت لتى األري أ تز لمت الهتدى
ما رمالى:
{قُ ْيَْا ا ْٕ ِب ُ
ػيََٗ ٌْ ِْٖ ٞالَ
ف َ
َا ٛفَالَ َخ ْ٘ ٌ
ط٘اْ ٍِ ْْ َٖا َج َِٞؼا ً فَ ِئ نٍا َٝأْ ِح َْٞننٌُ ٍِّ ُِّْٕ ٜذً ٙفَ ََِ حَ ِب َغ ُٕذ َ
ُٕ ٌْ َٝحْ َضُّ َ
ُ٘ } اىبقشة.38
لؽ الظ يمي أن يكؾن ال ل مد مال وعوكغ بلػ الهتدى لتى ألال

التذيؽ اتدلراؼ

متتالؾا وعوكغ ت لتتى ألال اتتؼ لاكتتذا يتتاؼ الوتتكغ لتتى أن يتترث هللا األري للتتا عملهتتا
يما ر اذا السدمد ألوكغي اي األل عسمية لؽ عسمياً ررا
لقتتد ستتكؽ ال ل عمي ت الدتتكل لألال األري لعسرلاتتا لؾحتتديؽ ل ت لشلؽ لل تتؽ
ل ت لتترلر الؾمتتت ألتتاذ المقتتؾ االختتاك لالتتؾاؼ اا دتتمر ال ذتتر عتتؽ

تتا الؾاحتتد

التتديان لطفحتتت لتتى الدتتظ الؾثشيتتة ال ةيزتتة اجتتاءً الرس ت وكمستتة لتتؽ عشتتد هللا
ل قتتاب ال ذ ترية لستتا اللتتت لي ت لاتتي بلتتػ يذتتلر القتترالن ال تريؼ اتتي مؾل ت رمتتالىَ { :مت َ
تاُ
احت َذةً فَبَؼَ َ
َٗ ِٝأَ َ
ٍُْ َٗ ِٝتز ِِس َ
ش ِِتش َ
ّللاُ اىْنبَِ ِّٞ
تٍُ ِٞبَ ّ
اط أ ُ نٍتً َٗ ِ
ّتض َه ٍَؼَ ُٖت ٌُ ا ْى ِنخَ َ
تث ّ
اىْن ُ
تاح بِتا ْىحَقّ ِ
اخخَيَفُ٘ ْا فٍَِ َٗ ِٔ ٞا ْ
اط فََِ ٞا ْ
ف فِ ِٔ ٞإِ نال اىنز َ
ِ ِٝأُٗحُُ٘ٓ ٍِِ بَ ْؼ ِذ ٍَا َجاء ْح ُٖ ٌُ
اخخَيَ َ
ِىَٞحْ ُن ٌَ بَ َِْ ٞاى نْ ِ
ِ ِٝآ ٍَُْ٘اْ ِى ََا ْ
ّللاُ اىنز َ
ّللاُ َْٖٝتذِٛ
اخخَيَفُ٘اْ ِف َِ ٍِ ِٔ ٞا ْىحَقّ ِ ِب ِئ ْر ِّت ِٔ َٗ ّ
ا ْى َب َِّْٞاثُ َب ْغٞا ً َب ْ ٌْ ُٖ َْٞفَ َٖذَّ ٙ
غخَ ِق ٍ} ٌٞاىبقشة213
ٍَِ َٝشَا ُء إِىَِ ٚص َشاطٍ ٍ ْ
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لم لا للل و
للت عمتى لتتا رظرمشتا ليت

ي هللا لؾسى عمي الدكل لؽ أ (كميؼ هللا) اؾ أك تر
ب لتيس اشالتػ لتتا اتؾ أعغتتؼ لتؽ اتذا االررتتا اتلؽ الم تتد

لرب

ب.

اىفخشة اىثاّٞت
اتتي الفاتتر الاتتي شتتهدً أحتتداث ادايتتة الرستتالة السحسديتتة ل تتزل القتترالن عمتتى

لشا ال ريؼ لمؾاً هللا لسكل عمي

لمد رسلزً اذ الفار اشؾن الخر لتؽ االررتا

الذي يسكؽ أن ظم عمي (االحصال انشٔد ٙانعضوٕ٘) ،للستا ي ترر بلتػ أ ت حلشستا
طاء ط ري

لتى الرستؾ ال تريؼ والرستالة لالتؾحي اتي غتار حتراء اقتد لر أن ط ريت

عمي الدكل ضؼ لي الرسؾ (

) ثكث لراً لما ل ( إلرأ ).

ٍا را ٝؼْٕ ٜزا اىٌْ؟
يمشي بلػ أ لرر و وحاسة المسس ارر اطاً يالكً لبذلػ ا .بر :
-

أك ر ااعمية لؽ أي ؾن لؽ أ ؾان االررا األخرى

-

يد عمى أ ليس حدث عزؾي لم وسحض الرداة

-

غايا ر ميغ الؾحي عؽ رذ المالسلؽ

لمتتد ث تتت السحدتتؾس لغلتتر السحدتتؾس لتتؽ أ تؾان االررتتا اتتي يت لتتؽ القتترالن
ال ريؼ لالدشة لاي سلر الخمفاء الراشديؽ
ف فَخَن َ
ُتُ٘ ىَ ُٖت ٌْ
ِتٞشٗا فِتْ ٜاألَ ْس ِ
لسا لر اتي القترالن ال تريؼ مؾلت رمتالى{ :أَفَيَت ٌْ َٝغ ُ
غ ََؼُ َ
ُ٘ بِ َٖا أَ ْٗ آرَ ٌ
ح ْ ٝؼ ِقيُ َ
ت٘ح
اُ ْ َٝ
قُيُ٘ ٌ
َتاس َٗىَ ِنتِ حَ ْؼ ََت ٚا ْىقُيُ ُ
ُ٘ بِ َٖا فَ ِئّن َٖتا َال حَ ْؼ ََتْ ٚاألَ ْبص ُ
ُٗس }اىحج.46
اىنخِ ٜفِ ٜاىصذ ِ
-

للستتا لر اتتي الدتتشة تيستتا طتتاء اتتي الحتتدي
سأٝخَّ٘ ٜأصي.)ٜ
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التتذي رلا ال ختتاري( :صتتي٘ا مَتتا

للسا لر اي سلر الخمفاء الراشديؽ :لا رلي عؽ أللتر الست لشلؽ عستر رضتي

-

هللا عش لمالد طيذت ستارية لاتؾ لتاعد اتي السش تر حتلؽ متا الي تار الذتهلر :
(ٝا عاسٝت اىجبو).

عزيزي الظالب
1

أبي تتر أل م تتة أخ تترى ر تتدل اه تتا عم تتى أن السحد تتؾس لغل تتر السحد تتؾس ل تتؽ
االررا

-

لالذي لر بير اي ي لؽ :

اغ.راف اغاربم

 -اغسظ اغظب ب

-

فت ريرة اغتل ار اغراشةيش
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2
واا ررا

ج.

م تتدل ش تترحاً لاتيت تاً لسؾم تتل س تتلد ا عس تتر رض تتي هللا عشت ت لت ت س تتارية لعكمات ت

اىفخشة اىثاىثت:
اتتي الفاتتر الاتتي رمتتت ر ميتتغ الرستتالة حلت

اي رممة ألس

لسا يسكؽ لشا أن ظمت

رظتتؾر لفهتتؾل االررتتا لألت

يتتاؼ

لة ( :االحصال انشٔد ٙانجًواْٛش٘) ،لاتؾ

لا لر اي ي لر لؽ اآلياً القرال ية يقؾل رمالى:
ّتض َه ِإ َى ْٞتلَ ٍِتِ نس ِبّتلَ َٗ ِإُ ىنت ٌْ حَ ْفؼَت ْو فَ ََتا بَين ْغتجَ ِس َ
اىش ُ
{َٝا أََٖ ٝتا ن
عتاىَخَُٔ َٗ ّ
عت٘ ُه بَ ِّيت ْ ٍَتا أ ُ ِ
ّللاُ
ّللا الَ ْٖ َٝذِ ٛا ْىقَ ْ٘ ًَ ا ْىنَافِ ِش َ
} ِٝاىَائذة.67
ْ َٝؼ ِص َُلَ ٍِ َِ اىْن ِ
اط إِ نُ ّ َ
وكقوله تعالى:
ّللا ٍَا الَ حَ ْؼيَ َُ َ
ُ٘ }األػشاف.62
عاالَ ِ
ث َس ِّبَٗ ٜأَّ َ
{أ ُ َب ِيّغُ ُن ٌْ ِس َ
ص ُح ىَ ُن ٌْ َٗأَ ْػيَ ٌُ ٍِ َِ ّ ِ
يكحتتأ أن اتتارلؽ اآلياتتلؽ أ هستتا رحؾيتتان طسي ت عشالتتر االررتتا الاتتي عراهتتا
ال دتتان لاكتتذا اقتتد رتتؼ رستتا الرس ت ل لتتؼ السخامفتتة وستتا رحؾي ت اارتتان اآلياتتان لتتؽ
لمشتتى اتتعبا يا تتت أاز ت الرستتال

اتتي رمتتػ الاتتي رؾحتتد السذتتاعر لرتتشغؼ المكمتتاً

لالسم تتالكً ا تتلؽ الش تتاس ا تتعن الق تترالن ال ت تريؼ يما تتر ألل تتز لر تتدر ل س تتؾبل لمرس تتال
العكلية السا المة ل راسًا شالكً لمهداية الى الظري السداحيؼ

ٗعائو اإلحصاه اىخؼيَٞٞت ف ٜاىقشآُ اىنش:ٌٝ
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) لتتؽ القتترالن ال تريؼ اتتي غتتار ح تراء اتتؾ

ن أل لتتا أ تتز عمتتى لشتتا ب (
اآلياً اغ.اغةات:

غ َ
ػين ٌَ
ق *ا ْق َشأْ َٗ َسبلَ ْاألَم َْش ًُ *اىنزَِ ٛ
اُ ٍِ ِْ َ
(ا ْق َشأْ ِبا ْ
اإلّ َ
ع ٌِ َس ِبّلَ اىنزَِ ٛخيَق * َخيَقَ ْ ِ
ػيَ ٍ
غ َ
اُ ٍَا ىَ ٌْ َْ ٝؼيَ ٌْ).اىؼيق .5-1
ِبا ْىقَيَ ٌِ * َ
اإلّ َ
ػين ٌَ ْ ِ
رقتتدل اآليتتاً عتتؾ ل تريحة لمممتتؼ لالاذتتجي لمسمراتتة واستتامك يااتتة الح تؾاس
لتتدى ال دتتان (الدتتس لال رتتر لالتتذل لالمستتس لالذتتؼ) ضتتااة لتتى لستتال ال راا
الؾطدا ية األخرى يالقمب
ن اماران الحؾاس اي ال دان واآلياً القرال يتة ستالفة التذير لتا اتؾ ال شتار
الساخدال لسال الررا اي الامميؼ للؽ اذ الؾسال ٍا ٝي:ٜ
1

ضرب ا الثاؿ
ياس ت اتتي رقتتديؼ األا تتار السجتتر

لالسمتتا ي ورؾر لحدؾستتة للمسؾستتة لمتتد لر

أسمؾذ ضرذ األل ا ك ل ًار اي القرالن ال ريؼ س

لذلػ تيسا ٌلً:

ما رمالى:
{ ٍَثَ ُو اىنز َ
ث
ث احن َخزَثْ بَْٞخا ً َٗإِ نُ أَ ْٗ َٕ َِ ا ْىبُِ ُ٘ٞ
ّللا أَ ْٗ ِىَٞاء َم ََثَ ِو ا ْىؼَْ َنبُ٘ ِ
ُُٗ ن ِ
ِ ِٝاحن َخزُٗا ٍِِ د ِ
ث ىَ ْ٘ مَاُّ٘ا ْ َٝؼيَ َُ َ
ُ٘ }اىؼْنب٘ث.41
ىَبَْٞجُ ا ْىؼَْ َنبُ٘ ِ
وقال تعالى:
ِ ِٝحَت ْذػ َ
عتخَ َِؼُ٘ا ىَتُٔ إِ نُ اىنتز َ
ّللا ىَتِ ْ َٝخيُقُت٘ا
تاط ض ُِتش َح ٍَثَت ٌو فَا ْ
ُُٗ ن ِ
{َٝا أََٖ ٝتا اىْن ُ
ُُ٘ ٍِتِ د ِ
غ تخَْ ِقزُُٗٓ ٍِ ْْ تُٔ َ
تَ
اح َ
ْ ت ْ ٞا ً نال ْ َٝ
رُبَاب تا ً َٗىَ ت ِ٘ اجْ خَ ََؼُتت٘ا ىَ تُٔ َٗ ِإُ ْ َٝ
ض تؼُ َ
ف اى نطا ِىت ُ
غ تيُ ْب ُٖ ٌُ اىتتزبَ ُ
٘ح }اىحج73
َٗا ْى ََ ْطيُ ُ
لشها لا طاء اي الحدي

الذي رلا اللال لدمؼ:

عؽ أاي ارير رضي هللا عش ما  :ما رسؾ هللا (
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):

(أسأٝخٌ ى٘ أُ ّٖشاً بباح أحتذمٌ ٝغخغتو ٍْتٔ متو ٝتً٘ خَتظ ٍتشاث ٕتو ٝبقتٍ ٚتِ
دسّٔ ْٜء قاى٘ا :ال ٝبق ٍِ ٚدسّٔ ْٜء قتاه فتزىل ٍثتو اىصتي٘اث اىخَتظ َٝحت٘
هللا بِٖ اىخطاٝا ).
 -2اىقصت:
اي رم لتر شتفؾي أل ياتااي أل رس لمتي لدترحي يازتسؽ أشخالتاً لحتؾا ث رجتري
ا تتي زل تتان للك تتان لح تتد يؽ ليما تتر الار تتؾير والقر تتة ل تتؽ أطست ت لأح تتب الؾس تتال
لأعسقها أث اًر اي الشفس ال ذرية
لر اتي القتترالن ال تريؼ المديتتد لتتؽ القرتتص :الثػػم :مرتتص األ يتتاء لمرتتص األلتتؼ
الماار لر اذا الارؾير القرري اي القرالن لاحقل ي لر لؽ األغراي ٍثو:
-

انعبشة ٔانًٕعظت.

-

حعهٛى انًسهً ٍٛعُاصش انذ ٍٚانذُٛف.

-

أٌ انٕدٔ ٙانشسانت يٍ عُذ هللا عز ٔجم.

-

حثبٛج قهب انُب( ٙص) ٔأحباعّ يٍ أيخّ.

-

حذزٚش انُاس يٍ غٕاٚت انشٛطاٌ.

لؽ اآلياً القرال ية الاي طاءً والقرص لا يلت:
ما رمالى:
ح ٍَا م َ
{ىَقَ ْذ م َ
صذِٝقَ اىنتزِٛ
َاُ َحذِٝثا ً ْ ُٝفخَ َشَٗ ٙىَـ ِنِ حَ ْ
َاُ فِ ٜقَص ِ
َص ِٖ ٌْ ِػب َْشةٌ ِّأل ُ ْٗ ِى ٜاألَ ْىبَا ِ
بََ َٝ َِْ ٞذ َْٗ ِٔ ٝحَ ْف ِصَ ٞو ُم نو ْ َْٜءٍ َُٕٗذًَ َٗ ٙسحْ ََتً ِىّقَ ْ٘ ًٍ ْ ُٝؤ ٍُِْ َ
ُ٘ }٘ٝعف.111

عزيزي الظالب
-

استتاخرل لستتا طتتاء اتتي القتترالن ال تريؼ ع تتر لبتتلؽ لتتا ررلتتي ليت لت رحديتتد
السذكمة لحمها

73

وقال تعالى:
َص ِب ََتا أَ ْٗ َح َْْٞتا إِىَ ْٞتلَ َٕتـزَا ا ْىقُ ْتش َ
آُ َٗإُِ مُْتجَ ٍِتِ قَ ْب ِيت ِٔ
{َّحْ ُِ َّقُص َ
ػيَ ْٞلَ أَحْ َ
غ َِ ا ْىقَص ِ
ىَ َِ َِ ا ْىغَا ِف ِي َ
٘ٝ }ِٞعف.3
لل ت القرتتة الاتتي طتتاءً اتتي الحتتدي
(

عتتؽ أاتتي اريتتر رضتتي هللا عش ت عتتؽ الش تتي

) أ ما :

(بَْٞا سجو َٝش ٜف ٜحيت حؼجبٔ ّفغٔ ٍشجو سأعٔ ٝخخاه فتٍ ٜشتٞخٔ إر خغتف
هللا بٔ فٖ٘ ٝخجيجو ف ٜاألسف إى ً٘ٝ ٚاىقٞاٍت).

عزيزي الظالب
-

أبيرمرة الرط الذي ألاط األبى عؽ الظري

-

أبير مرة رحكي عؽ أي لؾمل رمميسي لمرسؾ (
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)

ٗهللا ٗى ٜاىخ٘فٞق
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