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الدرس الحاسع 
 
هعرفث القةمث ةالعالهاج الهىصوةث ىّصًا أو اسحىةاطًا  -4
 

ًّ يب تٌّّٖبٍ يً اهػرق هخدظٖل شيح اهلتوج ُٕ يً أدكِب ّأكرتِب إهٓ اهخدلٖق، ألٌِب ختخٌٕ ؿوٓ األظّل اهرٖبغٖج  أ
هِٖى ّكد ٌؼيح ٌُّبم أيبراح يرّٖج ّؿاليبح يٌظّتج يـدّدث اشخٌتػِب اهفلِبء رغّاً اهلل ؽ. اهيترٌُج

: اهيضِّر يٌِب فٖيب ٖوٕ
 

ظّل إهٓ اهنـتج ؿًٌٖب أّجِج
                             خوخبهل 

تبهـوى فبهيؼٌّج اهيّجِج             
 خبخبخبااا

ّأجـل ؿوٓ األٖيً فٕ اهـراق 
 خخخخخخح

ّيضتَِٖ يغرة اٗفبق  
 نننننننننم

ّْ خوف اهيٌنة  1ذى اجـل اهجد
خرٖد اهضبيبّؿنشَ اجـل هّ 

 هووووووررررررررررهول 

يً جِج اهٖيًٖ ؿٌد اهػوة  
فغؾ شِٖاًل ػبهـًب أيبيًب 

 هوووووووول
فٕ اهيغرة اهـّّٖق ّاهذرّٖب 

 نننننننننم
ؿٌد اهّكّف ذبتخًب شّّٖب  

 نننننننننم
ؿوٓ ضيبل ّٖيًٖ أجـوً 

 نننننننننم
ّؿنس دنى اهضبى دنى هوٖيً  

 نننننننننم
 

 الهىصوةثحوضيح العالهاج 
ًّ ُذٍ األيبراح خلرٖتٖج ّخخخّط تتـع اهتوداً ّال ٖـرف تِب شيح اهلتوج فٕ غٖرُب ّيً اهتوداً اهيذنّرث . أؿوى أ

. فِٖب ُّ اهـراق ّاهضبى ّاهيغرة ّاهٖيً
قةمث العراق 

:  كبل اهيدلق اهضِٖد يديد تً يّنٓ اهـبيوٓ فٕ اهّويـج اهّديضلّٖج
يخِى جـل اهيغرة ؿوٓ األٖيً ّاهيضرق ؿوٓ األٖشر ّاهجدْ خوف اهيٌنة ّؿاليج أُل اهـراق ّيً فٕ س)) 

(( األٖيً 
 

                                                           
. لد عزفت أّن اجلدّى تصيغح انتصغري يطهك عهي انىجم انمطيب يف مصطهح هذا انفه وسيأيت تفصيهه 1



 2 

ّْ، ّألجل ُذا ٖجة ؿوٌٖب أً ٌتدد ؿً  ًّ خدلٖق اهيلبى ّخفشٖر ُذا اهنالى ٖتخٌٕ ؿوٓ يـرفج نّنتج اهجد ال ٖخفٓ أ
. ُذٍ اهٌجيج تبالخخظبر

 
 

كوكةث الُجَدّى 

ّْ . اهيِيوج ّخخفٖف اهٖبء، هنٌِّى ظّغرٍّ فٕ االظػالحاهجدْ فٕ األظل تفخخ اهجٖى ّشنًّ اهدال  فظبر اهُجَد
ّإٌّيب ظّغرٍّ هوفرق تًٖ اهجدْ ُذا ّاهجدْ . تغى اهجٖى ّفخخ اهدال ّخضدٖد اهٖبء ُّّ أشى ٌجيج اهلػة اهيـورّفج

. 2اهذٔ ُّ اهـبضر يً اهترّر
ظغر ّكد خشّيٓ تتٌبح اهٌـص اهظغرٔ ُّٕ ُذٍ اهٌجيج خلؾ فٕ ػرف ذٌة اهظّرث اهفونٖج اهخٕ خشّيٓ تبهدّة األ

ّاهجدْ ٖدّر دّل اهلػة اهضيبهٕ اهدلٖلٕ فٕ نل أرتـج ّؿضرًٖ . أكرة اهظّر اهفونٖج إهٓ اهلػة اهضيبهٕ
ّتـد اهٌجى اهيذنّرث ؿً اهلػة اهضيبهٕ اهدلٖلٕ أنذر . شبؿج دّرث ّاددث نبيوج ّذهم هدرنج األرع اهّغـّٖج

ّهنٌَّ يخغٖر خغٖرًا تػٖئًب ّكد ؿرفح ّجَِ فٕ يتدد اهدرنج اهخلدٖيٖج يً اهيلبهج يً درجج ّاددث فٕ زيبٌٌب 
. األّهٓ

ًّ تًٖ اهجدْ ّتًٖ اهلػة  دنٓ االشخبذ اهـاّليج اٗيوٓ ؿً أرّاء اهؼيبء يً يدبشً اهلتج اهزركبء هوفبغل فبٌدٖم أ
ًّ تٌَٖ ّتًٖ اهق. درجج ّاددث ّؿضرًٖ دكٖلج ػة اهضيبهٕ اهدلٖلٕ اًٗ درجج ّاددث ّأرتؾ ّكبل اهـاّليج اهنبتوٓ تأ

ّدٖذيب ٖدّر اهجدْ ( ، اهػتـج اهذبهذج ؿضرث153اهيجود اهذبيً، ط)ؿضرث دكٖلج نيب فٕ دائرث اهيـبرف اهترٖػبٌٖج 
دّل اهلػة فٕ ّٖى ّهٖوج يرث ّاددث، فوَ غبٖج ارخفبؽ ّغبٖج اٌخػبػ ّفٕ ُذًٖ اهّكخًٖ ٖنًّ أنذر أٌػتبكًب ؿوٓ 

ّألجل ُذا، إذا أراد اهفلِبء خـًٖٖ اهلتوج تَ، ٖلٖدٌَّ تنٌَّ فٕ غبٖج ارخفبؿَ أّ اٌخفبغَ فبٌلدح . دلٖلٕاهلػة ال
تيب أشوفٌب أٌٌب إذا جـوٌب اهجدْ خوف اهيٌنة األٖيً فٕ أّشبػ اهـراق يذل اهنّفج فٌخّجَ إهٓ اهجٌّة اهغرتٕ ّ 

ًّ ػّل اهتود ّؿرغَ فَٖ. ُٕ جِج اهلتوج إجيباًل . ا أنذر يً ينج اهينريجّذهم أل
: كبل اهضِٖد اهذبٌٕ زًٖ اهدًٖ اهجتـٕ اهـبيوٓ فٕ اهرّغج اهتِّٖج فٕ ضرح اهويـج اهديضلٖج

ّرد تِب اهٌّط خبظج ؿاليج هونّفج ّيب ٌبشتِب ُّٕ ( أٔ جـل اهجدْ خوف اهيٌنة األٖيً)ُّذٍ اهـاليج )) 
ا يخـًّٖ فٕ أّشبػ اهـراق يغبفًب إهٓ اهنّفج نتغداد فبهـيل تَ. يّافلج هولّاؿد اهيشخٌتػج يً اهِٖأث ّغٖرُب

(( ّاهيضِدًٖ ّاهدّوج
: ّكبل اهـاّليج اهػتبػتبئٕ فٕ اهدّرث اهيٌؼّيج

 
ّٖـرف اهتـٖد شيح اهلتوج

                             خوخبهل 
يً اهـاليبح اهخٕ شٖلح هَ  

 خوخبهل 
ّاهجدْ يٌِب ُّّ أجوٓ آٖج 

 خوخبهل 
ّاهرّاٖج  دشًب ّتبٖٗج 

 خوخبهل 
أّاشػ اهـراق يذل اهٌجف  فبجـوَ خوف اهيٌنة األٖيً فٕ 
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 خوخبهل  خوخبهل 
ّنرتال ّشبئر اهيضبُد 

 خوخبهل 
 3ّيب ٖداٌِٖب ّهى ٖتبؿد 

 خوخبهل 
: ذى اؿخرع اهضِٖد اهذبٌٕ ؿوٓ ظدر نالى اهضِٖد األّل تيب ٖوٕ

 
ّاهيضرق االؿخداهٖبً نيب ظّرح تَ اهيّظٌف فٕ اهتٖبً، أّ  فإً أرٖد فِٖب تبهيغرة 4ّ أّيب اهـاليج األّهٓ)) 

اهجِخبً اظػالدًب ُّيب اهيلبػـخبً هجِخٕ اهجٌّة ّاهضيبل تخػًٖ تدٖد ٖددد ؿٌِيب زّاٖب كّائى، نبٌح يخبهفج 
ًّ اهجدْ دبل اشخلبيخَ 5هوذبٌٖج ـُِل ف. ٖنًّ ؿوٓ دائرث ٌظف اهٌِبر اهيبّرث تٌلػخٕ اهجٌّة ّاهضيبل 6نذٖرًا، أل َج

فإذا . اهيضرق ّاهيغرة ؿوٓ اهّجَ اهشبتق ؿوٓ اهٖيًٖ ّاهٖشبر ّٖجة جـل اهجدْ تًٖ اهنخفًٖ كغٖج هوخلبػؾ
اؿختر نًّ اهجدْ خوف اهيٌنة األٖيً هزى االٌدراف تبهّجَ ؿً ٌلػج اهجٌّة ٌدّ اهيغرة نذٖرًا، فٌٖدرف 

اهجٌّة، فال ٖظخ جـوِب يـًب ؿاليج هجِج تّاشػخَ األٖيً ؿً اهيغرة ٌدّ اهضيبل ّاألٖشر ؿً اهضرق ٌدّ 
فِٕ أيب فبشدث . ّاالؿختبر 7ّاددث، أاّل أً ٖدؿٓ اغخفبر ُذا اهخفبّح، ُّّ تـٖد خظّظًب يؾ يخبهفج اهـاليج هوٌّط

ًّ جِخِى ٌلػج  ًّ اهخدلٖق أ اهّغؾ أّ خخخط  تتـع جِبح اهـراق ُّٕ أػرافَ اهغرتٖج نبهيّظل ّيب ّاالُب، فب
ّهّ اؿخترح اهـاليج غٖر يلّٖدث تبالؿخدال ّال تبهيظػوخ تل تبهجِخًٖ . افلج هيب ذنر فٕ اهـاليجاهجٌّة ُّٕ يّ

(( … اهـرفّٖخًٖ اٌخضر اهفشبد نذٖرًا 
َّ اهغرع ُّ تٖبً يرادل خدظٖل ظّة اهلتوج فٕ اهتوداً اهيذنّرث، تأً  ّٖينً أً ٖجبة ؿً ُذا االؿخراع تأ

ل اهيغرة ؿوٓ األٖيً ّ اهيضرق ؿوٓ األٖشر إجيباًل، ّاهيردوج اهذبٌٖج اٌدراف األٖيً خنًّ اهيردوج األّهٓ جؾ
ؿً اهيغرة ٌدّ اهضيبل ّاألٖشر ؿً اهيضرق ٌدّ اهجٌّة تدٖد ٖجـل اهجدْ خوف اهيٌنة األٖيً، ّذهم 

. فِيب يردوخبً هـاليج ّاددث، ال ؿاليخبً يشخلوخبً هنٕ ال خخالئيًب. هوخشِٖل فٕ اهخدظٖل
 

ةمث الشان ق
ًّ ؿاليج اهضبى ُٕ جـل اهجدْ فٕ غبٖج ارخفبؿَ أّ اٌخفبغَ خوف اهيٌنة األٖشر  ذُة جيؾ يً اهفلِبء إهٓ أ

ّّل ػوّؿَ تًٖ اهـًٌٖٖ َِٖل أ .  ّجـل ُش
ًّ ٌجيج شِٖل ُٕ يً نّانة اهظّرث اهفونٖج اهخٕ خشّيٓ تبهشفٌٖج ُّٕ يً اهظّر اهجٌّتٖج ُّذٍ اهٌجيج . أؿوى أ

 -نيب فٕ يـجى اهيظػودبح اهٌجّيّٖج-دكٖلج فٌبزاًل  35درجج ّ  38يّاغؾ اهخٕ ؿرغِب اهضيبهٕ يرئٖج فٕ ال
ُّٕ ؿً ػوّؿِب ّترّزُب ؿً األفق خنًّ يٌدرفج ؿً اهجٌّة ٌدّ اهيضرق، ّؿٌد نٌِّب فٕ غبٖج االرخفبؽ 

. خنًّ يشبيخج هوجٌّة

                                                           
اندّرج املىظومح، مثحث انمثهح مه كتاب انصالج  3
. يعين جعم املغزب عهي األميه واملشزق عهي األيسز 4
. أً انعالمح انثاويح ويعين هبا جعم اجلدى خهف املىكة األميه 5
أً جعم كووه يف غايح ارتفاعه أو اخنفاضه  6
. فح انعالمح األوىل نهىّض عهي جعم اجلدى خهف املىكة األميهيعين خمال 7
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ٌَّ فٕ غبٖج االرخفبؽ أّ االٌخفبع خوف اهيٌنة فإذا جـوِب اهضبيٕ ؿٌد ػوّؿِب تًٖ اهـًٌٖٖ ّجـل اهجدْ دبل م
ًّ ػّل اهتود ٌُبم أكل يً ينج ّؿرغَ . األٖشر، فِّ يخجَ إهٓ اهجٌّة اهضركٕ ُّٕ جِج اهلتوج إجيباًل ّذهم أل

.  أنذر يٌِب
ّذُة ػبئفج أخرْ يً اهفلِبء إهٓ أً ؿاليج اهضبى ُٕ جـل اهجدْ فٕ اهدبهج اهيذنّرث خوف اهنخف األٖشر، ال 

: ّإهَٖ أضبر اهـاّليج اهػتبػتبئٕ تلّهَ. اهيٌنة األٖشر
َُ فٕ اهضبى ؿوٓ األٖشر يً َّغـ

                             خوخبهل 
نخفٖم ال اهيٌنة فٕ رأٔ ُزنً 

 خوخبهل 
 

: ّكبل اهضِٖد اهذبٌٕ فٕ تٖبً ّجَِ
ًّ اٌدراف اهضبيٕ أكل يً اٌدراف اهـراكٕ اهيخّشػ، ّتبهخدرٖر اهّح))  يً خشـًٖ  8اى ٌٖلط اهضبيٕ ؿٌَ جزأًٖأل

.(( جزءًا يّيب تًٖ اهجٌّة ّاهيضرق أّ اهيغرة
:  ّكبل ظبدة جّاُر اهنالى فٕ يتدد ؿاليبح اهلتوج ألُل اهضبى يً يتبدد نخبة اهظالث يً اهجّاُر

 
ًّ تًٖ ٌلػج اهجٌّة ّاهيضرق خشـًٖ جزءًا، ّتٌِٖب ّتًٖ ٌلػج اهيغرة خشـًٖ جزءًا أ))  ٖغًب، ّاٌدراف ّذهم أل

اهضبيٕ ٌدّ اهيضرق أدد ّذالذًّ جزءًا يً اهخشـًٖ، ّاٌدراف اهـراكٕ ٌدّ اهيغرة ذالذج ّذالذًّ جزءًا، 
.(( فٌٖلط اهضبيٕ ؿً اهـراكٕ جزًٖ، ألً اهنخف أكرة إهٓ يب تًٖ اهنخفًٖ يً اهيٌنة، فٖخفبّح تِيب االٌدراف

 
ًّ ُذا اهدنى إذا نبً ظدٖدًب تبل . ٌشتج إهٓ ديضق، ال ٖنبد ٖـّى جيٖؾ أكػبر اهضبىال ٖخفٓ ؿوٖم أ

 
قةمث الهغرب 

: كبل اهضِٖد فٕ اهويـج اهديضلٖج
((  ّهويغرة جـل اهّذرّٖب ّاهـّٖق ؿوٓ ٖيٌَٖ ّضيبهَ)) 

اهذرٖب ُٕ يجيّؿج خخأهف يً ؿّدث نّانة ؿوٓ ضنل ؿٌلّد، ّشخج يٌِب ؼبُرث ّادد يٌِب خّفٓ ٖيخدً تَ اهٌبس 
. ؿوٓ شٌبى ظّرث اهّذّر اهفونٖج اهخٕ ُٕ اهذبٌٖج يً اهترّر ُّٕ خلؾ. أتظبرُى

ّٕ ٖلؾ فٕ اهظّرث اهفونٖج اهخٕ خشيٓ ييشم األؿٌّج ُّٕ يً اهظّرث اهضيبهٖج ّتـدُب  نيب فٕ -ّاهـّّٖق نّنة تِ
ّٖػوؾ اهـّٖق يؾ . خيس شبؿبح ّذالذًّ دكٖلج ّيٖوِب اهضيبهٕ أرتـًّ درجج -يـجى اهيظػودبح اهٌجّيٖج

. ّٖب تفبظوج كوٖوجاهذر
ّأغبف ؿوٓ ُذٍ اهـاليج ظبدة جّاُر اهنالى فٕ يتبدد ؿاليبح اهلتوج يً نخبتَ، جـل اهجدْ دبل اشخلبيخَ 

. فخأّيل. أّ يػولًب نيب جزى تَ نضف اهّوذبى ؿوٓ ظفدج اهخّد األٖشر
ًّ ؿاليج كتوج اهيغرة ُٕ جـل اهجدْ ؿوٓ اأُلُذً ال . ٖشرّْذُة اهـاّليج اهػتبػتبئٕ إهٓ أ

 
                                                           

. أً درجتني مه رتع اندور انذً هو تني اجلىوب واملشزق، أو تني اجلىوب واملغزب 8
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حةصرت 

ًّ اهيغرة ٖػوق ؿوٓ ضيبل أفرٖلٖب فٖضيل هٖتٖب ّخٌّس ّاهجزائر ّيرانص، ُّذا ُّ اهيضِّر فٕ  ال ٖخفٓ ؿوٖم أ
ّال ضّم فٕ  -نيب فٕ اهرّغج اهتِٖج-يظػوخ اهجغرافًٖٖ، ّكد ٖػوق ّٖراد تَ تـع اهيغرة نبهدتضج ّاهٌّّتج 

ًّ ُذٍ األكػبر يخخوفج يً دٖد شيح اهلتوج . ّل ُذا ُّ اهشتة الخخالف آراء اهفلِبءّهؾ. أ
 

قةمث اليهو 

ؿاليج اهٖيً ُٕ جـل ُشٍِٖل أّل ػوّؿَ تًٖ اهنخفًٖ ّجـل اهجدْ فٕ غبٖج االرخفبؽ أّ االٌخفبع ؿوٓ يلدى 
. اهيٌنة األٖيً أّ اهنخف األٖيً دشة اخخالف أكػبرٍ

. خأّيلف((. ّاهٖيً يلبتل اهضبى: )) ّإهٓ ذهم أضبر اهضِٖد األّل تلّهَ
 

حذكرت 
 

ًّ األيبراح اهضرؿٖج ّاهـاليبح اهيشخٌتػج اهخٕ خـرع هِب فلِبئٌب  -إذا أيـٌح اهٌؼر فٖيب أشوفٌب فلد ؿرفح أ
ّإٌّيب ٖـّل ؿوِٖب يً ال ٖلدر ؿوٓ خدظٖل شيح اهلتوج تبهلّاؿد اهيخػلٌج . ُٕ خلرٖتٖج -رغّاً اهلل ؿوِٖى

ًّ، نلبؿدث اهـرع األّشػ ّكبؿدث اهرٖبغٖج اهيذنّرث ّاهغّاتػ اهرظٌٖج اهخٕ خؾ رع هِب اهيخغّوـًّ فٕ ُذا اهف
.  9اهشوم اهتشٖػ ّاهيذّوذبح اهنرّٖج ّأيذبهِب
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