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هت نهصىرة انشعريت في شعر"فاروق شىشت"  تقنياث انتعبير انُمشكِّ

 

 :صهخستمان

 
ثّضطجع ثٌٖجعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" أْ ٠ٛظؿ ِؾّٛعز ِٓ صم١ٕجس ثٌضعذ١رٌ ثٌف١ٕرز عٕرو 

ج أ٠مٛٔ ًّ ١رز ٚإ٠قجة١رز صؽرٌُ أعٌ٘رج ـرٟ أعّرجق صٖى١ً ًٖٙٛ ثٌٖع٠ٌز، عٍٝ ٔقٛ ٠ّٕقٙج ل١

ْش ٚـمٗ ِذجفغٙج؛ إى ؽجءس ِذجفظ ٘يث ثٌفٚرً  َّ ِّْ ثٌمجًا، ٚ٘ٛ ِج ًٙوصٗ ثٌوًثّز، ِٚج لُ

 :عٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ

فجًلز ُّ  .ثٌّذقظ ثألٚي: ثٌ

ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: عٕجٌٙ صٖى١ً ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌّضرثعٌر دجٌض١رجً ثٌٌِٚجْٔرٟ )ثٌضٖرن١٘ 

 أّٔٛىًؽج(.ٚثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس 

ثٌّذقررظ ثٌغجٌررظ: عٕجٙررٌ صٖررى١ً ثٌٚررًٛر ثٌٖررع٠ٌز ثٌّضررثعٌر دجٌض١ررجً ثٌٌِررَٞ )صٌثّررً 

 ثٌقٛثُ ٚثٌٌَِ أّٔٛىًؽج(.

 ـجًٚق ٕٕٛز. -صٌثًّ ثٌقٛثُ -ثٌٌَِ -ثٌّفجًلز -: ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌزانكهماث انمفتاحيت

 

Abstract: 

        The poet "Farouk Shousha" was able to employ a group of 

artistic expression techniques when forming his poetic images, in a 

way that gives them iconic and suggestive values that instill their 

impact in the depths of the reader. This is what the study monitored 

and what its topics were divided into. The topics of this chapter are 

as follows: 

- The first topic: the paradox. 

- The second topic: the elements of forming the poetic image 

influenced by the romantic trend (diagnosis and mixing of 

contradictions as a model) 

- The third topic : the elements of forming the poetic image 

affected by the symbolic current (the communication of the 

senses and the symbol as a model). 

Keywords: poetic image - paradox - symbol - communication of 

the senses - Farouk Shousha. 
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 تمهيذ :

"صعررو ثٌٚرًٛ ـررٟ  ثٌٚرًٛر ثٌٖرع٠ٌز ٌرروٜ "ـرجًٚق ٕٕٛررز"  ىثس دٕرجء مررجٗ ف١رظ

ثٌٖعٌ صقممًج ؽ٠ًٌّ٘ٛرج ٌٍن١رجي ٚ٘رٛ ٠ّرجًُ إدوثعرٗ ـرٟ ف٠ٌرز ِٕعٌَرز عرٓ ِمرٛ س ثٌعٍرً 

ثٌىجـ١ز. ٌٚٓ ٠ٕؾٛ لٌثء ثٌٖعٌ ِٓ ّرٛء ثٌفٙرُ ّٚرطق١ز ثٌضٍمرٟ ِرج ٌرُ ٠ٌثعرٛث أْ ثٌٚرًٛر 

ْٔررنز ٠ضرروً٘ٛ ـ١ٙررج ثألٙررً ثٌّرروًن ٠ٚضقٍررً، ٚأٔٙررج  -وّررج ص ررٓ ثٌفٍْررفز ثٌّجه٠ررز -١ٌْررش 

ٌَّْ دجإلفجٌز عٍرٝ صٌثدط١رز ١ٌْش ٌٍٛث لع ثٌنجًؽٟ و١جًٔج ٍّذ١ًّج  فمًج، أٚ ِؾٌه ثٔطذجعجس صُفَ

رً دٕرٛع ِرٓ  َِّ َ ّجىؽز؛ ىٌه أْ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز   صٌه إٌٝ ِع١جً مجًؽٟ عجدش، ٚإّٔرج صُضَث

ثٌّذجٟٕز؛ ألٔٙرج ىثس و١رجْ ٔفْرٟ ٠ضفرضـ ٙرٛح ثٌٛؽرٛه. ـجٌٚرًٛر ثٌٖرع٠ٌز ١ٌْرش ِؾرٌه 

ث عٍرٝ صقو٠رو ثّرضٙكٍن ٌّذروأ ثٌّ ًٌ قجورجر، وّرج أْ ثٌذقرظ عرٓ ل١ّضٙرج ٠ٕذؽرٟ أ  ٠ىرْٛ لجٙر

ثٌمررٌثةٓ ٚثٌعكةررك ثٌّٕطم١ررز درر١ٓ أؽررَثء ثٌٚررًٛر ّٚرر١جلٙج ثٌّؾررجٍٞ ِٚرروٌٌٛٙج ثٌٖررعٌٞ 

ثٌّْرررضٙوؾ، ـجٌٚرررًٛر إفررروٜ ّٚرررجةً ثٌٖرررجعٌ إلعررركْ مٚجةٚرررٗ ثألّرررٍٛد١ز ثٌّرررجةَر 

ٚصفى١ه عٕجٌٙ٘ج ثٌٛلٛؾ عٕو فرو ثٌّوِٛؼز دذّٚضٗ ثألٍّٛد١ز، ـكدو أْ ٠ضؾجٍٚ صق١ٍٍٙج 

ثٌٌٙو ٌّج ص١ٌٖ إ١ٌٗ ِٓ ِ جٌ٘ ف١ْز، دً ٠ٕذؽٟ ًدطٙج دّغ١ٌثصٙج ثٌٕف١ْز ِٚج صغّرٌٖ ِرٓ 

ثٔفعرركس ؽّج١ٌررز. ٚىٌرره ٠ٌؽررع إٌررٝ أْ ثٌٚررًٛر "صررٌصذ٠ ثًصذجًٟررج ٚع١مًررج دضؾٌدررز ثٌٖررجعٌ، 

ٞ، ـضؾْررو ـىررٌر أٚ عجٟفررز ىثس ٙررٍز ل٠ٛررز دجٌّٖررجعٌ ثٌضررٟ صْرر١طٌ عٍررٝ ثٌعّررً ثٌٖررعٌ

ٚصٚرذـ ؽرًَءث ِٕررٗ، ٚ صضرعًٍ ِررع دم١رز ثألؽررَثء ثألمرٌٜ ٌضٕمررً ٌٕرج ثٌضؾٌدررز وجٍِرز. ٠ٚمررَٛ 

ثٌن١ررجي دجٌرروًٚ ثألّجّررٟ ـررٟ صٖررى١ٍٙج، ٠ٍضمطٙررج دذٌثعررز ِررٓ ِٖررج٘وثس ثٌٛثلررع ِٚكدْررجس 

ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز، أٚ ٠ٌصفع دٙج عرٓ ثٌقرٛثهط ثٌعجه٠رز ـ١ْرضّو٘ج ِرٓ ِٕرجظٌ ثٌطذ١عرز ِٚٙرجد٠ 

ّرَػ در١ٓ عٕجٙرٌ٘ج ثٌّنضٍفرز؛ ـضؾرٟء مٍمًرج ؽو٠رًوث ٠نضٍرؿ ـرٟ ٟذ١عضرٗ ثٌؾّجي ثٌٌـ١عز ٠ٚ

ٚمٛثٙٗ عٓ ثٌعٕجٌٙ ثأل١ٌٚز ثٌضٟ صثٌؿ ِٕٙج"
(ٔ)

 . 

ٚلو ثّضطجع ثٌٖجعٌ"ـجًٚق ٕٕٛز" دّج ٠ّضٍىٗ ِٓ ٟجلجس ٕع٠ٌز، ٚصٍّه 

ثٌفٚقٝ، ِٚج وجْ ٌٗ ِٓ لٌثءر ِضّعٕز ٌٍضٌثط ثألهدٟ ثٌعٌدٟ، ٚث ٔفضجؿ عٍٝ وغ١ٌ ِٓ 

ثّضطجع أْ ٠ٛظؿ ِؾّٛعز ِٓ صم١ٕجس ثٌضعذ١ٌ ثٌف١ٕز  -جس، ـًٞك عٓ م١جٌٗ ثٌنكق ثٌغمجـ

ج أ٠م١ٔٛز ٚإ٠قجة١ز صؽٌُ أعٌ٘ج ـٟ  ًّ عٕو صٖى١ً ًٖٙٛ ثٌٖع٠ٌز، عٍٝ ٔقٛ ٠ّٕقٙج ل١

ْش ٚـمٗ ِذجفغٙج؛ إى ؽجءس  َّ ِّْ أعّجق ِْضمذكس ثٌّضٍمٟ، ٚ٘ٛ ِج ًٙوصٗ ثٌوًثّز، ِٚج لُ

 قٛ ث٢صٟ:ِذجفظ ٘يث ثٌفًٚ عٍٝ ثٌٕ

فجًلز "ثٌّذقظ ثألٚي". -ٔ ُّ  ثٌ

عٕجٌٙ صٖى١ً ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌّضثعٌر دجٌض١جً ثٌٌِٚجْٟٔ )ثٌضٖن١٘ ٚثٌَّػ د١ٓ  -ٕ

 ثٌّضٕجلٞجس أّٔٛىًؽج(  "ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ".

عٕجٌٙ صٖى١ً ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌّضثعٌر دجٌض١جً ثٌٌَِٞ )صٌثًّ ثٌقٛثُ ٚثٌٌَِ  -ٖ

 أّٔٛىًؽج(  "ثٌّذقظ ثٌغجٌظ".

                                           
(ٔ)

، هثً ثٌّعجًؾ، ثٌمجٌ٘ر،  ًٔٚثةعٗ ِٚومً ٌمٌثءصٗ، ٟ -ثٌطَجٌ٘ أفّو ِىٟ: ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ 

ٔ11ٓٗ ،َ1ٖ . 



 م 2222، ( 81ع ) ،( 6مج )، العربية مـــــــداد  اجمللة 

 

 
 
 

021 

ثٌٍؽز ٟ٘ ثألهثر ثٌضٟ ٠ٍّىٙج ثٌّذوع ١ٌعذٌ دٙج عٓ ِّ٘ٛٗ، ٚأـىجًٖ ًٚٚثـو  ٚدّج أْ

ٚؽوثٔٗ ٠ذظ ِٓ مكٌٙج أفج١ّْٗ ٚثٔفعج صٗ صؾجٖ ٚثلعٗ ثٌيٞ ٠عج٠ٖٗ؛ ـجًٌٚٛر ٟ٘ ثٌذٕجء 

ثٌٖىٍٟ ٌٍعجٌُ ثٌٖعٌٞ ثٌنجٗ ثٌيٞ ١ٖ٠وٖ ثٌٖجعٌ ٚـك ًؤ٠ضٗ ٚلٕجعجصٗ ٚم١جًثصٗ ثٌضٟ 

ج  ًّ ؼ١ٌ ٚثلع١ز ٚإْ وجٔش ِضفٌعز ِٓ ثٌٛثلع؛ ألْ ثًٌٚٛر ثٌف١ٕز ٠ضؽ١ج٘ج، "ـجًٌٚٛر هثة

صٌو١ذ١ز ٚؽوث١ٔز صٕضّٟ ـٟ ؽٌٛ٘٘ج إٌٝ عجٌُ ثٌٛؽوثْ أوغٌ ِٓ ثٔضّجةِٙج إٌٝ عجٌُ 

ثٌٛثلع"
(ٕ)

. ٚوّج ٠عّو ثٌٖجعٌ إٌٝ إفوثط ثٔقٌثؾ ٚعوٚي ـٟ ثٌذ١ٕز ثٌضٌو١ذ١ز ١ٌٖىً ٌؽضٗ 

َ دعٜ ثٌعكلجس ٚثٌمٌثةٓ ثٌّٕطم١ز ثٌضٟ ٚد١ٕضٗ ثٌٖع٠ٌز ثٌنجٙز،  ـىيٌه ٠عّو إٌٝ ٘و

صٌد٠ د١ٓ ِفٌهثس ِعؾّٗ ثٌٖعٌٞ؛ ١ٌقوط مٌلًج ـٟ ثٌعكلجس ث ّضذوث١ٌز د١ٓ ثٌىٍّجس، 

ٕٚ٘ج ٠ُفعً هًٚ ثٌٍؽز ثٌّؾج٠ٍز ث ّضعج٠ًز ٌ٘دًج ِٓ ّطٛر ثٌّع١ج٠ًز؛ ـضىضْٟ ثٌٍؽز دٌهثٍء 

هد١ز. ـجًٌٚٛر إفوٜ ّٚجةً ؽّجٌٟ ٠ٕثٜ دٙج عٓ ٌؽز ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز؛ ـ١ىْذٙج ٙفز ثأل

ثٌٖجعٌ ـٟ ثإلـٚجؿ عٓ ِعج١ٔٗ ثٌضٟ ٠طٌفٙج عٍٝ ٚؽوثْ ثٌّضٍم١ٓ ٚأى٘جُٔٙ، ٌىٓ 

َّْ "أِٔ ثٌٕفُٛ ِٛلٛؾ عٍٝ أْ صنٌؽٙج ِٓ مفٟ  ٌَٕر؛ ىٌه أل ذَج ُّ د١ٍّٛز أًلٝ ِٓ ثٌ

إٌٝ ؽٍٟ، ٚصثص١ٙج د٠ٌٚـ دعو ِىٕٟ، ٚأْ صٌه٘ج ـٟ ثٌٖٟء صعٍّٙج إ٠ج٘ج إٌٝ ٍٕٟء آمٌ 

دٖثٔٗ أعٍُ، ٚعمضٙج دٗ ـٟ ثٌّعٌـز أفىُ، ٔقٛ أْ صٕمٍٙج عٓ ثٌعمً إٌٝ ثإلفْجُ، ٟ٘ 

ٚعّج ٠عٍُ دجٌفىٌر إٌٝ ِج ٠عٍُ دج ٝطٌثً ٚثٌطذع؛ ألْ ثٌعٍُ ثٌّْضفجه ِٓ ٌٟق ثٌقٛثُ 

أٚ ثٌٌّوٍٛ ـ١ٙج ِٓ ؽٙز ثٌطذع ٚعٍٝ فو ثًٌٌٞٚر ٠فًٞ ثٌّْضفجه ِٓ ؽٙز ثٌٕ ٌ 

ٚدٍٛغ ثٌغمز ـٟ ؼج٠ز ثٌضّجَ"ٚثٌفىٌ ـٟ ثٌمٛر ٚث ّضقىجَ، 
 (ٖ)

. 

ـجٌّعجٟٔ ثٌّذجٌٕر ١ٌْش ِؤعٌر ـٟ ٚؽوثْ ثٌّضٍمٟ إ  إىث وجٔش ِعذٌر ٚوجٕفز 

ٌنٛثٌٟ ِذوعٙج ٚأفج١ّْٗ إٍثء صٍه ثٌّعجٟٔ، ـج١ٌٚجؼز ثٌؾّج١ٌز ٌٙيٖ ثٌّعجٟٔ ٟ٘ ِج 

 ٠ّْٛ دم١ّضٙج ٠ٌٚصمٟ دموً ِذوعٙج. 

ج ِٛٝع ثعضذجً ـٟ  ًّ ثٌقىُ عٍٝ ثٌٖجعٌ، فضٝ ٚإْ ٌُ ٠ٕ٘ ع١ٍٙج "ٌمو وجٔش ثًٌٚٛر هثة

َُ ثٌِؤ ثٌم١ِ دئؽّجع ٔموٞ ٚثٝـ، ـئّٔج أُ٘  ـٟ ثٌوًثّجس ثٌٕمو٠ز ثٌعٌد١ز، ٚف١ٓ ٠ُمَّو

ِْٛؼجس صمو٠ّٗ أٔٗ أٚي ِٓ دىٝ ٚثّضذىٝ ٚل١و ثألٚثدو ٕٚذٗ ثٌْٕجء دجٌذ١ٜ إٌل .... 

  ٠نفٝ، ٠ّٚىٓ أْ ٔعٛه  ٚ٘ىيث ـئْ ثٌض١َّ دجًٌٚٛر ثٌّذضىٌر ـٟ ٕىً ثّضعجًر أٚ صٖذ١ٗ

إٌٝ وضجح ِغً "ٟذمجس ـقٛي ثٌٖعٌثء"  ٌٌٕٜ ثٌنٚجة٘ ث١ٌَّّر ٌىً ٟذمز، أٚ ٌىً 

ٕجعٌ عٍٝ فور، أٚ ٌىضجح آمٌ، ِغً: "ثٌّٕٛـ" ٌٌٕٜ أُ٘ ث ٔضمجهثس ثٌّٛؽٙز إٌٝ 

ثٌٖعٌثء، ّٕٚؾو "ثًٌٚٛر" صثمي ِىجٔٙج ثٌذجًٍ ـٟ ثٌّفجٍٝز د١ٓ ثٌٖعٌثء. دً إْ ٔجلًوث 

 ًٍ ث ِغً ثدٓ ١ًٕك لو ألجَ ِٕٙؼ وضجدٗ "لٌثٝز ثٌي٘خ" عٍٝ أّجُ ثًٌٚٛ ثٌٖع٠ٌز، دجً

ث ِٓ دجها ثألٌِ أْ ثٌٌْلجس   صمع إ  ـ١ٙج، ٚأْ ثٌّفجٍٝز   صمَٛ إ  عٍٝ أّجُ  ًً ِمٌ

                                           
(ٕ)

عجٌٙ )لٞج٠جٖ ٚظٛثٌٖ٘ ثٌف١ٕز ٚثٌّع٠ٕٛز(، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ، عَ ثٌو٠ٓ إّّجع١ً: ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّ 

 ، ه.س. ٖ، 1ٟٕٔثٌمجٌ٘ر، ٗ
(ٖ )

عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ: أٌّثً ثٌذكؼز ـٟ عٍُ ثٌذ١جْ، ث١ٌٙتز ثٌعجِز ٌمًٚٛ ثٌغمجـز، ٍٍّْز ثٌيمجةٌ، 

 . َٕٓٔ، 1ٕٗٔٓثٌمجٌ٘ر، ٝذ٠ ٚصع١ٍك: ِقّو ١ًٕو ًٝج، 
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ِٕٙج"
(ٗ)

. 

ـجًٌٚٛر ٚـك ٘يث ثٌّعٕٝ   صمؿ عٕو فوٚه ثٌٖىً ثٌ جٌ٘ٞ ٌٍم١ٚور، دً صضعوٜ     

فوٚه ثٌٖىً إٌٝ عّك ثٌضؾٌدز، ٚصىٖؿ عٓ عّك ًٚؿ ثٌٖجعٌ، ـىّج ثًٌٚٛر ثٌّعذٌر 

لجي ه.إفْجْ عذجُ "ثًٌٚٛر صعذٌ عٓ ٔف١ْز ثٌٖجعٌ ٚأٔٙج صٖذٗ ثًٌٚٛ ثٌضٟ صضٌآٜ ـٟ 

ثألفكَ، ٚهًثّز ثًٌٚٛر صع١ٓ عٍٝ وٖؿ ِعٕٝ أعّك ِٓ ثٌّعٕٝ ثٌ جٌ٘ٞ ٌٍم١ٚور؛ 

 صؾجٖ إٌٝ هًثّضٙج ٠عٕٟ ث صؾجٖ إٌٝ ىٌه أْ ثًٌٚٛر إّٔج صىْٛ ِٓ عًّ ثٌمٛر ثٌنجٌمز، ـج

ًٚؿ ثٌٖعٌ"
(٘)

. 

 -ٚصن٠ هًثّضٟ صطذ١مٙج ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" ـٟ ٌِثفٍٗ ثإلدوثع١ز ثٌغكط       

عٍٝ ثٌوٚث٠ٚٓ ثٌْذعز ثٌضٟ صٍٛعش عٍٝ ثٌٌّثفً   -ٌِفٍز ثٌذوث٠جس ٚث٠ٌّٛ ٚثٌٕٙج٠جس

ث٢صٟ: ه٠ٛثٔج "ٌؽز ِٓ هَ ثإلدوثع١ز ثٌغكط ـٟ ثٌف١ٍٚٓ ثٌْجدم١ٓ، ٚىٌه عٍٝ ثٌٕقٛ 

ثٌعجٕم١ٓ" ، ٚ"ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء" دٛٙفّٙج أّٔٛىؽ١ٓ ٌٌّفٍز ثٌذوث٠جس ثٌٖع٠ٌز، 

ٚه٠ٛثٔج "١ّور ثٌّجء" ٚ"٘تش ٌه" دٛٙفّٙج أّٔٛىؽ١ٓ ٌٌّفٍز ث٠ٌّٛ، ٚثٌوٚث٠ٚٓ ثٌغكعز 

 ٠ز. "ِٛثي دؽوثهٞ" ٚ"٠ٕفؾٌ ثٌٛلش" ، ٚ"ٔنٍز ثٌّجء" ّٔجىَػ ٌٌّفٍز ثٌٕٙج٠جس ثٌٖعٌ

 

 انمفارقت انتصىيريت:  -انمبحث األول 

صعو "ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز صى١ًٕىج ـ١ًّٕج ٠ْضنوِٗ ثٌٖجعٌ ثٌّعجٌٙ إلدٌثٍ ثٌضٕجلٜ 

د١ٓ ٌٟـ١ٓ ِضمجد١ٍٓ د١ّٕٙج ٔٛع ِٓ ثٌضٕجلٜ. ٚعٍٝ ثٌٌؼُ ِٓ أْ ٕعٌٔج ثٌمو٠ُ لو عٌؾ 

ث ِٓ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز، ٚـطٓ إٌٝ ثٌوًٚ ثٌيٞ صمَٛ دٗ ع ًً ١ٍّز إدٌثٍ ثٌضٕجلٜ د١ٓ ٙٛ

ثٌٕم١ٞ١ٓ ـٟ صؾ١ٍز ِعٕٝ وً ِّٕٙج ـٟ أوًّ ًٙٛر ... ٚثٌضٕجلٜ ـٟ ثٌّفجًلز ـٟ أدٌٍ 

ًٖٙٛ ـىٌر صمَٛ عٍٝ ثّضٕىجً ث مضكؾ ٚثٌضفجٚس د١ٓ أٚٝجع وجْ ِٓ ٕثٔٙج أْ صضفك ٚ 

صضّجعً، أٚ دضعذ١ٌ ِمجدً صمَٛ عٍٝ ثـضٌثٛ ًٌٝٚر ث صفجق ـ١ّج ٚثلعٗ ث مضكؾ"
(ٙ)

. 

ٚثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز ِٓ أؽٍٝ صم١ٕجس ثٌضعذ١ٌ ثٌذجًٍر ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" ـٟ 

فؾُ  -عٓ ٠ٌٟك ثٌّمجًٔز  -ٌِثفٍٗ ثإلدوثع١ز ثٌغكط، ٚصْعٝ ثٌوًثّز إٌٝ ثٌىٖؿ 

ث  ًٌ ى٠ٛع  ٘يٖ ثٌ جٌ٘ر أٚ ثٔوعجً٘ج ِٓ ٌِفٍز إدوثع١ز ألمٌٜ، أَ أْ صٛثصٌ٘ج وجْ ِْضّ

ٚثٌٖجعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" ٕجعٌ ٠ٕضّٟ إٌٝ ؽ١ً ثٌْض١ٕ١جس،  ـٟ ٔضجؽٗ دٌّثفٍٗ ثٌّنضٍفز.

٘يث ثٌؾ١ً ثٌيٞ عج٠ٔ فمذز ع١ٚذز ِٓ صج٠ًل أِضٕج ٚٚثلعٙج ثٌقٞجًٞ؛ ٌّج ٌٟأ ع١ٍٙج 

ِٓ صقٛ س وغ١ٌر عٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌ جٌ٘ٞ ٚثٌذجٟٕٟ، ٚعٓ ٘يٖ ثٌضؽ١ٌثس صمٛي "١َّث 

دوث٠ز  ثٌْض١ٕ١جس لو صثوو دعو لجُّ": "ٚٔعضمو أْ ثٌضقٛي ثٌيٞ ٌٟأ عٍٝ ثألهح دعجِز ـٟ 

، ٚصفجلُ دعو ىٌه، ٚأْ ثٌعٌٕٚ ث١ٌّّٙٓ عٍٝ أهدجء ثٌْض١ٕ١جس ٘ٛ ثٌّفجًلز؛ ٠َ٘ٔ1ٙ1ّز 

                                           
(ٗ)

 .  1ًٔٚٛر ٚثٌذٕجء ثٌٖعٌٞ، هثً ثٌّعجًؾ، ه.س، ِٗقّو فْٓ عذو هللا: ثٌ 
(٘)

 .   1َٖٕ، 1٘1ٗٔ، ٕإفْجْ عذجُ: ـٓ ثٌٖعٌ، هثً د١ٌٚس ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ، ٟ 
(ٙ)

، ٗعٍٟ عٌٖٞ ٍث٠و : عٓ دٕجء ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز ثٌقو٠غز، ِىضذز ثدٓ ١ّٕج ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ٟ 

ٕٕٓٓٗ ،َٖٔٓ. 
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ـجٌّفجًلز صّغً ثٌّذوأ ثٌضٕ ١ّٟ ثٌيٞ ٠قىُ د١ٕجس ٘يٖ ثألعّجي"
(1)

 . 

ٚهًثّضٟ ٌ جٌ٘ر ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز ـٟ ٕعٌ "ٕٕٛز" ٠ٌؽع إٌٝ وٛٔٙج ظجٌ٘ر 

جةّز عٍٝ ٕٙعز ٌؽ٠ٛز ِجٌ٘ر؛ ـٟٙ ِٟٛٓ ٌمجء ثٌٚجٔع دجٌّْضمذ١ٍٓ ِٓ أهد١ز ٚـ١ٕز ل

ٌٌ ِٓ ثٌٕمجه أْ ثٌّفجًلز ِٓ ثٌعٕجٌٙ ثٌىجٕفز ٌٌلٟ ٌؽز ثٌٕ٘  ؽًّٙٛ إدوثعٗ. ٠ٌٜٚ وغ١

ّّٚٛ ِعج١ٔٗ. ـٕؾو " "و١ٕ١ظ دٌن" ٠مٛي عٓ ثٌّفجًلز: "ٌٓ صْضط١ع أْ صْضنوَ ثٌٍؽز 

ج ـ١ًّٕج وجًِك إ  دعو أْ ص ًِ ث"، ٠ٚمٛي "صِٛجُ ثّضنوث ًٛ ع١ٔ ِعه ثٌّفجًلز عُ ٠ثص١ه عف

ِجْ": "إْ ثٌّفجًلز ٟ٘ ىًر ثٌٍّـ ثٌضٟ صؾعً ثٌطذك ١ًّٕٙج"، ٠ٚمٛي "أٔجصٛي ـٌثِٔ": 

"ف١جر دوْٚ ِفجًلز ؼجدز دك ١ًٟٛ"، ٚ٘يث ِج صٌؽّضٗ إ١ٌٕج ثٌووضًٛر "ٔذ١ٍز إدٌث١ُ٘" ِٓ 

ِمٛ س ٔمجه ِج دعو ثٌقوثعز فٛي عٌٕٚ ثٌّفجًلز"
(1)

. 

َْ ثٌٕفِ ثإلْٔج١ٔز صعؼ دجٌّضٕجلٞجس؛ ـئْ ثٌّفجًلز ٟ٘ عجًِ إدٌثٍ ٘يٖ  ٚدّج أ

ثٌّضٕجلٞجس ِٚعجٌؾضٙج ٚـك ثصٚجٌٙج ٚفمجةك ثصٚجٌٕج دجٌٛؽٛه ٚثٌّؾضّع ٚثٌىْٛ 

ٚثٌطذ١عز ِٓ فٌٕٛج. ٚثٌضع٠ٌؿ ثٌٍؽٛٞ ٌٍّفجًلز ِٖٚضمجصٙج ٠قًّ ِعجٟٔ ثٌضذج٠ٓ 

ُق: مكؾ ثٌؾّع،  ٚث مضكؾ؛ ـٕؾو "ثدٓ ِٕ ًٛ" ـٟ ٌْجْ ٌْ ثٌعٌح ٠عٌـٙج دمٌٛٗ: "ثٌفَ

ُق ٌألدوثْ،  ٌُ ـْضٌِثُق ّٛثء، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ؾعً ثٌضَّفَ ُق ٚث  ٌُ لٗ ... ٚثٌضَّفَ ٌَّ لًج ٚـَ ٌْ لُُٗ ـَ ٌُ لٗ ٠َْف ٌَ ـَ

ْلش د١ٓ ثٌىك١ِٓ ـجـضٌلَج، ٚـٌلش د١ٓ ثٌٌؽ١ٍٓ ـضفٌلج ..  ٌَ ـْضٌِثُق ـٟ ثٌىكَ، ٠مجي ـَ ٚث 

فجً ُِ لزُ"ٚـجًق ثٌَٖٟء  ٌْ لزً ٚـٌِثلًج: دج٠ٕٗ ، ٚث ُّ ثٌفُ
(1)

. 

أِج عٓ ثٌّعٕٝ ث ٙطكفٟ، ـك ٠ٛؽو صع٠ٌٌؿ ٚف١ٌو أٚ ٚثفٌو ؽجٌِع ٌٍّفجًلز، دً 

ٕ٘جن وغ١ٌ ِٓ ثٌضع٠ٌفجس ثٌضٟ لوَِّٙج أهدجٌء عٌح ٚؼٌد١ْٛ. ٌٚعً أدٌٍ صع٠ٌؿ ؼٌدٟ 

دٗ "ثٌّفجًلز ثٌمٌآ١ٔز ٌٍّفجًلز ٘ٛ ثٌضع٠ٌؿ ثٌيٞ أًٚهٖ ثٌووضًٛ " ِقّو ثٌعذو " ـٟ وضج

)هًثّز ـٟ د١ٕز ثٌو ٌز("، ٚ٘ٛ صع٠ٌؿ ٌٍٕجلو ثٌؽٌدٟ "ـٌٌٛ"، إى ٠مٛي:
 

"ثٌّفجًلز ١ٙؽز 

ِٓ ثٌضعذ١ٌ صفضٌٛ ِٓ ثٌّنجٟخ ثٍهٚثؽ١ز ث ّضّجع، دّعٕٝ أْ ثٌّنجٟخ ٠وًن ـٟ 

ثٌضعذ١ٌ ثٌّٕطٛق ِعٕٝ عٌـ١ًّج ٠ىّٓ ـ١ٗ ِٓ ٔجف١ز، ِٚٓ ٔجف١ز أمٌٜ ـئٔٗ ٠وًن أْ ٘يث 

ثٌّٕطٛق ـٟ ٘يث ث١ٌْجق دجٌيثس   ٠ٍٚـ ِعٗ أْ ٠ؤمي عٍٝ ل١ّضٗ ثٌْطق١ز"
 (ٔٓ)

 .

ٚثٌّفجًلز ٕفٌر ٌؽ٠ٛز إىْ ٠ٌٍّٙج ثٌّذوع ِٓ مكي ٔٚٗ إٌٝ ِضٍٍك ٠ضٍمفٙج؛ ٠١ّ١ٌ عٕٙج 

ج عٍٝ  ًّ ؼّٛٝٙج ٠ْٚضىٖفٙج، "ٚثٌّفجًلز، دجها ىٞ دوء، صعذ١ٌ ٌؽٛٞ دكؼٟ، ٠ٌصىَ أّج

ٓ ثألٌفجظ، أوغٌ ِّج ٠عضّو عٍٝ صقم١ك ثٌعكلز ثٌٕؽ١ّز أٚ صقم١ك ثٌعكلز ثٌي١ٕ٘ز د١

                                           
(1 )

ثٌم٘ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ"، ِؾٍز ـٚٛي، ثٌمجٌ٘ر، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ١َّث لجُّ: "ثٌّفجًلز ـٟ 

 . َٖٗٔ، 11ٕٗٔ، ٕ، عٌٍٕىضجح، ِؼ
(1)

، ٗ، ٖ، ع1ٔذ١ٍز إدٌث١ُ٘: ثٌّفجًلز، ِؾٍز ـٚٛي، ثٌمجٌ٘ر، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح، ِؼ 

ٔ111ٗ ،َٖٔٔ . 
(1)

 ق. ، ِجهر: ـ1ٌٙٔ، 1ٙٔ، ٗٙثدٓ ِٕ ًٛ: ِعؾُ ٌْجْ ثٌعٌح، ِؼ 
(ٔٓ)

 .  َ٘ٔ، 11٘ٗٔ، ِٔقّو ثٌعذو: ثٌّفجًلز ثٌمٌآ١ٔز )هًثّز ـٟ د١ٕز ثٌو ٌز(، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ، ٟ  
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ثٌضٖى١ٍ١ز. ٟٚ٘   صٕذع ِٓ صثِكس ًثّنز ِْٚضمٌر هثمً ثٌيثس، ـضىْٛ ديٌه ىثس ٟجدع 

ج عٓ ى٘ٓ ِضٛلو ٚٚعٟ ٕو٠و ٌٍيثس دّج  ًّ ؼٕجةٟ أٚ عجٟفٟ، ٌٚىٕٙج صٚوً أّج

فٌٛٙج"
(ٔٔ)

 . 

ألهد١ز، ٚمجٙز ثٌٖعٌ ِٕٙج، ـ١مٛي أِج عٓ ثلضٌثْ ثٌّفجًلز دٖضٝ أٔٛثع ثٌٕٚٛٗ ث

ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ: "د١ٕزُ ثٌّفجًلز ِٓ ثٌذٕٝ ثألع١ٌر ٌٍٖع٠ٌَّز، هْٚ ثًصذجٟ د١ٓ ٘يٖ 

ث دجٌعًٚٛ ثٌّضضج١ٌز  ًً ثٌّفجًلز ٌِٚفٍز ٕع٠ٌز دع١ٕٙج، ـٟٙ ِكٍِز ٌٙج ِٕي ثٌذوث٠جس، ٌِٚ

٠ز ٚثٌّفجًلز ؽجء ِٓ ٚثٌٌّثفً ثٌّنضٍفز ـٟ ثٌمو٠ُ ٚثٌؾو٠و. ٚ٘يث ثٌضكٍَ د١ٓ ثٌٖ ٌَّ ع

ثٌفجع١ٍز ثٌّضذجهٌز د١ّٕٙج، ـئىث وجٔش ثٌٖع٠ٌز صٌـو ثٌّفجًلز دجٌٕعِٛز ٚث ١ْٔجح ِٓ ٔجف١ز، 

ًُّ ـ١ٙج ِٓ ٔجف١ز أمٌٜ، ـئْ ثٌّفجًلز صٌـو٘ج د ٛثٌ٘ ثٌضٛصٌُّ ثٌيٞ ٠ٚعو  ٚدجٌّجهر ثٌضٟ صق

دٙج إٌٝ آـجق ثٌوًث١َِّز"
 (ٕٔ)

. 

ي "آ ْ ًٚهٞ": "ثٌّفجًلز ١ٌْش ًؤ٠ز ِعٕٝ فم١مٟ أِج ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز، ـ١مٛ

صقش آمٌ ٍثةؿ، دً ٟ٘ ِْثٌز ًؤ٠ز ًٙٛر َِهٚؽز عٍٝ ٙفقز ٚثفور"
(ٖٔ)

ٚثٌٖعٌ  .

"ٌٗ ِٕطمٗ ٚد١ٕضٗ ثٌو٠جٌىض١ى١ز ثٌضٟ صْٕؼ ثٌّضمجدكس ٚصؾّع د١ٓ ثألٝوثه دؾًّ ْٚٔخ ِٓ 

ـٟ ١ّجق ثٌضوثمً ٕثٔٙج أْ صٞعٕج   ـٟ ١ّجق ٚٝع١ز ِٕطم١ز أٚ صؾ٠ٌذ١ز ، ٚإّٔج 

ٚثإلهِجػ ٚصٌو١خ ثٌّعط١جس ـٟ ًٙٛ صٕضّٟ ٌطذ١عز ٔف١ْز صقًّ ثٌٛثلع عٍٝ ثٌكٚثلع، 

ٚصقًٌٔج دٛثّطز ِج ٚٝعٗ "ِٕىٛـْىٟ" دجٌضٍّ٘ ٚثٌٌٚؼجْ ِٓ ثٌّثٌٛؾ 

ٚثٌّعضجه"
(ٔٗ)

 . 

ث، أٚ ٌٍضّجُ ِع ٚثلع ٠نٍمٗ ٠ْٚضمٟ  ًٌ ـجٌٖجعٌ ٠عّو إٌٝ ثٌن١جي؛ ٌضٖى١ً ٚثلًعج ِؽج٠

ِٓ ٚثلعٗ ثٌّع١ٔ، ِٕق١ًج ٚؽٖٛ ثٌضٖٖٛ ٚثٌعٛثً ثٌضٟ ٠ٌث٘ج ـ١ٗ ٚـك ًؤ٠ضٗ: "ِٚٓ ًٚثـوٖ 

ج  ًِ َُّ ـئْ ـٓ ثٌّفجًلز ٠ضقمك ف١ٓ ٠مجي ثٌٖٟء هْٚ أْ ٠مجي، ٚف١ٓ ٠ىْٛ ثٌمٚو ِفٙٛ ع

هْٚ أْ ٠ىْٛ ؽ١ًٍّج"
(ٔ٘)

، ـًٞك عٓ عوَ إِىجْ ـه ٕفٌر ثًٌٚٛر دّعَي عٓ ٌؽضٙج 

ثٌّعٕٝ ثٌيٞ صنٍك عٍٝ ١٘تز ٘يث ثٌضٌو١خ ثٌٍؽٛٞ،  ثٌّىٛٔز ٌٙج أٚ هْٚ ثٌٌؽٛع إٌٝ

"ـٕقٓ إى ٔٛثؽٗ ثٌم١ٚور ٌؽزً ِع١ٕز، ٚ٘يٖ ثٌٍؽز ١ٍِتز دجٌّعٕٝ دطذ١عز ثٌقجي، ٌٚىٓ 

إْ ٙـ  –عكلضٙج دّعٕج٘ج ١ٌْش عكلز ثإلٔجء دّج ـ١ٗ، ٚإّٔج ٟ٘ عكلز ثٌٖٟء ديثصٗ 

أْ ٘يث ثٌيٞ ١ّْٔٗ ِعٕٝ    أٞ ألْ ثٌٍؽز ـٟ ثٌٖعٌ ٟ٘ ثٌّعٕٝ ىثصٗ؛ ٚىٌه –ثٌضعذ١ٌ 

                                           
(ٔٔ)

 .   ٕٖٔ، ٗٗ، ٖ، ع1ٔذ١ٍز إدٌث١ُ٘: "ثٌّفجًلز "، ِؾٍز ـٚٛي، ِؼ 
(ٕٔ)

َ، ٕٕٓٓ، ٌٔٛٔؾّجْ، ٟ –ِقّو عذو ثٌّطٍخ: وضجح ثٌٖعٌ، ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌعج١ٌّز ٌٌٍٕٖ  

ٗ٘1   .  
(ٖٔ)

َ، 1ٕٓٓ، ٔأفّو عذو ثٌٌّٛٝ: دٕجء ثٌّفجًلز هًثّز ٔ ٠ٌز صطذ١م١ز، ِىضذز ث٢هثح، ثٌمجٌ٘ر، ٟ

ٗٔ1ٔ    . 
(ٔٗ)

عجٟؿ ؽٛهر: ثٌن١جي ِفِٙٛجصٗ ٚٚظجةفٗ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح، ٍّْز هًثّجس أهد١ز، 

ٔ11ٗٗ ،َٔٙ1  . 
(ٔ٘)

 . ٗٗٔ، ٕٗ، عٕؼ١َّث لجُّ: ثٌّفجًلز ـٟ ثٌم٘ ثٌعٌدٟ، ِؾٍز ـٚٛي، ِ 
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 ٠ّىٓ ثٌضفى١ٌ ـ١ٗ عٍٝ ثإلٟكق إ  ِٓ مكي ـق٘ صطًٛ ثٌذٕجء ثٌٍؽٛٞ ـٟ

ثٌم١ٚور"
(ٔٙ)

. 

ـجٌّفجًلز إىْ إفوٜ صم١ٕجس ثٌٖجعٌ ٚأهٚثصٗ ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠عذٌ ِٓ مكٌٙج عٓ ًؤ٠ضٗ  

ٔ أٚ ٚأدعجهٖ ثٌٕف١ْز، ٚثٌضٟ صًٚٛ ِج ٠ْضٖعٌٖ ٚؽوثٔٗ ِٓ صٕجلٞجس ـٟ ٚثلعٗ ثٌّع١

 هثمً ىثصٗ ثإلْٔج١ٔز. 

 ـفٟ ل١ٚور "٠قوط أْ" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ" لجي ثٌٖجعٌ: 

 ٠قوط أْ ٔضكلٝ ىثس ٙذجٍؿ أٚ ىثس ِْجء

ًُ ثٌٕجُ،  ٔضُٛ٘ أَّٔج ِغ

 ٌٕج د١ٌش ٚؼطجء 

ٌْ ٔذقٌ ـ١ٗ، ٍِٚج
(ٔ1)

  . 

َُّ ٠عٍٓ ٠ذوأ ثٌٖجعٌ ل١ٚوصٗ عٍٝ ٠ّٔ ثٌقىج٠جس ثٌعٌد١ز ـٟ لٚٚٙج ثٌضٌثعٟ،      ع

ِذجٌٕر عٓ ِٟٛٓ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز؛ إى ٠ٕضمً ِٓ ثٌقوط ثٌمجةُ إٌٝ ّجفز ثٌضُٛ٘؛ 

ـ١ضقوط دثٔٗ لو ١ٚ٠ذٗ ثٌُٛ٘ ٘ٛ ِٚٓ ٠ٛؽٗ ٌٗ ثٌنطجح دثّٔٙج ِغً ثٌٕجُ، ٠ٍّىْٛ 

ثٌقمٛق ث٢ه١ِز ـٟ ثٌّثٜٚ، ٚثٌوؾء، ٚثٌٖعًٛ دجٌَِٓ ٚثِضوثه ثٌق١جر، ٚ٘ٛ ديٌه ٠ٌّٞ 

ٌٙيٖ ثٌقمٛق، ٚأُٔٙ  -ٚ٘ٛ ِٓ د١ُٕٙ  -ْ عٓ ثـضمجً ثٌذٌٖ ـٟ صًٖٚٛ ـٟ ثٌذجٟٓ ثإلعك

لو ـموٚث فمٛق آه١ِضُٙ ٚإْٔج١ٔضُٙ، ـىجٔش ثٌّفجًلز ١ٍّٚضٗ ثٌف١ٕز ثٌضٟ صضّنٜ عٕٙج 

ًؤ٠ضٗ ثٌٌّوذز ٌٛثلعٗ ثٌّعجٌٙ؛ إى عذٌ ِٓ مكٌٙج عٓ ثـضمجًٖ ١ٌٍم١ٓ ثٌوثِػ عٍٝ 

ًؤ٠ضٗ ٌٖمجء إْٔجْ عٌٖٚ. ِٚٓ مكي ثٌّفجًلز إْٔج١ٔضٗ؛ ـطٛث٠ج ثٌّمطع صعٍٓ دؾكء عٓ 

ويٌه ٠عّو ثٌٖجعٌ إٌٝ ص٠ٌٛٚ ًؤ٠ضٗ ٌعٌٖٚ ٚٚثلعٗ ثٌّع١ٔ، ِٚج ٠عج١ٔٗ ِعجٌٙٚ ٘يث 

 ثٌٛثلع ِٓ ٠ٚكس؛ ـ١مٛي ـٟ ل١ٚور "ٕجعٌ ثٌقٌثح ثٌّودذز":

ِٗ ٌىذ٠ٌجء  ـٟ ٍِٓ ٠عٍٓ عٓ فجؽض

 ٠نٌُػ ـ١ٗ ثٌْفٙجُء ِٓ ؽقًُٛ٘ 

 ٚثألهع١جء ِٓ ٕمٛلُٙ 

ًَّ ِٛوٍخ ّٚجفز ٠ٚ  عضٍٟ ثٌّنجهعْٛ و

 ١ٌّألٚث ثٌو١ٔج ٠َٚفّٛث ثٌفٞجء 

ٛلزُ ٚثٌطَّؽجَ  ُّْ  ـٟ ٍِٓ ٍِٛوٗ ثٌ

 ٚٔجٙقٖٛ أؼذ١جء 

ْفٍز ثٌُعٚجرُ، ٚثٌٍّٚٛٗ   ِّْ  ٠ٍذِ ـ١ٗ ثٌ

 ِْٛؿ أٔذ١جء 

                                           
(ٔٙ)

ِقّٛه ثٌٌد١عٟ: ٌؽز ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ّٔٛىػ صطذ١مٟ: ِؾٍز ـٚٛي، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح، 

 . َٔٙ، 11ٔٗٔ، ٗ، عِٔؼ
(ٔ1 )

 . ٕٔ٘، ه٠ٛثْ ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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ث، ٚٙجعمج  ًَ  ٠ٕوثؿ ٙٛصه ثٌؾًْٛ ٚثم

ث ِٓ ٘ؾّز ثٌٛدجء ًً ُِقي
(ٔ1)

 . 

أدٌٍ ٕعٌثء عٌٖٚ عٓ عوَ ثٍهًثةٗ ثٌَِٓ وّج لو ٠ضُٛ٘ ٠فٚـ ثٌٖجعٌ ـٟ ًعجةٗ       

دعُٞٙ ِٓ ِطجٌعز فو٠غٗ ثٌوثةُ عٓ ّٛءر فجٌٖٝ، ٌٚىٕٗ ٠َهًٞ ٔنذضٗ ٚث١ٌّْت١ٓ ٌٗ 

دثـعجٌُٙ ثٌٖجةٕز؛ إى ٠عٍٓ عٓ ِفجًلز ص٠ٌ٠ٛٚز لو ٚظفٙج دئدوثع١ز صىٖؿ عٓ مٍؾجس 

ج ِج ٠ضّٕٝ وذ٠ٌجء أٔجّٗ، ٌىٓ ِٓ ٠ضموِ ًّ ٗ ٠ٚعض١ٍٗ ُ٘ ثٌَثةفْٛ، ٔفْٗ؛ ـجٌَِٓ هثة

ٚثٌْفٙجء، ٚثٌّنجهعْٛ، ٚثٌٍٚٛٗ ٚثألهع١جء. ٠ٚىّٓ ِٟٛٓ ثٌّفجًلز ـٟ أٔٗ دجٌٌؼُ 

ِٓ ثٍهفجَ ثٌفٞجء دىً ٘يٖ ثٌّٕجىػ ث١ٌّْتز، ـّج ٍثٌش أٙٛثس صٌٜ ٚصقيً ٚصٖك 

ٙفٛؾ ٘ؤ ء ٚصقًّ ثٌٕجُ ع١ٍُٙ ِٓ أِغجي ثٌٖجعٌ ثٌيٞ ٠ٌع١ٗ، ـفْجه ثٌْجفز ٌُ ٠قً 

 ٓ ِٓ ٠ٖك ؽّٛه ـٞجةٙج دٌٚثمٗ. د١ٕٙج ٚد١

٠ٚموَ "ـجًٚق ٕٕٛز" ِٖجعٌٖ ثٌٕف١ْز صؾجٖ إدوثعٗ ثٌٖعٌٞ، ٚصمٍذجصٗ ثٌٖع٠ًٛز      

 صؾجٖ ٘يث ثإلدوثع د١ٓ ثٌٟٛٓ ٚثٌؽٌدز عٕٗ، ـ١مٛي ـٟ ل١ٚوصٗ "ل١ٚوصٟ ٚثٌْفٌ":

ُٓ ـٟ ّفٌ   ث٢ْ .. ٠ج ل١ٚوصٟ، ٚٔق

 ِجىث صٌثِن صفع١ٍٓ دٟ؟

 ٠وث٠جثٌعخُء ٌُ صعو صُط١مٗ 

 ٚ  ثٌط٠ٌُك ٙجً وجٕفًج ِوث٠ج  

ٚ  ثٌٕٙجً ِغٍّج عٙوصٗ ٔٙجً
(ٔ1)

  . 

٠عذٌ ثٌٖجعٌ عٓ ٕعًٖٛ ثٌّفجًق ٚثٌّنضٍؿ صؾجٖ ٔضجؽٗ ثٌٖعٌٞ ٚ٘ٛ ـٟ ؼٌدضٗ؛ إى     

٠ٖعٌ دعوَ ثّضطجعز صقًّ ثألعذجء، فضٝ أْ ثٌطذ١عز ثٌى١ٔٛز لو ثمضٍفش ًؤ٠ضٗ ٌٙج؛ 

ث د ًٌ ث وّج ٘ٛ عٍٝ عٙوٖ ـٟ ِن١ٍز ـجٌٕٙجً ٌُ ٠عو وّج عٙوٖ ِذٖ ًٌ جٌفثي ثٌقْٓ ٚوجٕفًج ١ِٕٚ

ثٌٖجعٌ ف١ٓ وجْ ٠ٕٖو ثٌٖعٌ ـٟ ٟٕٚٗ، ٚ٘يث أٚي ٌٟؾ ـٟ ثٌّفجًلز، أِج ثٌطٌؾ 

 ثٌغجٟٔ، ـ١ذ١ٓ ٌٕج ف١ٓ ٠مٛي:

 دجألِِ، وٕش صعٌـ١ٓ عٍَّضٟ

 ٚصىٖف١ٓ ٙذٛصٟ 

ـِ ثٌٛع١ٌ  ؾَّٕ ُّ ه ثٌ ِِ  صذ١ٕٓ ٌٟ ِٓ ٌِّْز ثٌقٕجْ، ِٓ وك

 ٕٟ ِثٜٚ ٠ّٞ

 ٚصف١ٌٕٓ ِٓ ّقجدز ثألٌٛثْ ٚثٌعطًٛ

 ـّجٌٕج، ٚٔقٓ ـٟ ّفٌ ..

 إٔٚىش صؽو٠ًٓ دٟ ٚصَٙة١ٓ 

 صك١ِْٓ ٌِر ، ٚصفٍض١ٓ 

رً ، ـثٌّع ثٌنطٝ  ٌَّ  صٌثٚه٠ٓ ِ

                                           
(ٔ1)

 .  ٖ٘٘ثٌْجدك، ٗ
(ٔ1)

 .  1ٖ٘ثٌْجدك، ٗ
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 فضٝ إىث هٔٛس ٌٍقّٝ 

 هٔٛس ٚثًص١ّش ..-

 صٌثٚؼ١ٓ 

ٚصىض١ّٓ عٓ ِْجِعٟ ٔوثءِن ثٌذع١َو ـٟ ثٌّوثً
(ٕٓ)

  . 

ثٌّمطع عٓ ِقٌن ثإلٌٙجَ ثٌٖعٌٞ ٌو٠ٗ، ٚ٘ٛ ثٌٟٛٓ ثٌّثٜٚ  ٠ىٖؿ ثٌٖجعٌ ـٟ ٘يث     

دثِؾجهٖ ٚعيثدجصٗ، ـجٌم١ٚور صفجًلٗ ف١ٓ ٠ؽضٌح ٚصثٔؿ أْ صىٖؿ عٓ ِٖجعٌٖ دٚوق 

ٚصٌثٚؼٗ، دعو أْ وجٔش صٌثٚهٖ عٓ ٔفْٙج. ٚصىّٓ ثٌّفجًلز ـٟ أْ ثٌٖعٌ ٠موَ ٌٗ ثٌّثٜٚ 

ج ـٟ ٟٕٚٗ، ٠ٚثٔؿ أْ ٠موَ ٌٗ ًّ ثٌّثٜٚ ف١ٓ ٠ؽضٌح عٓ ٘يث  ثٌقم١مٟ ف١ٓ ٠ىْٛ ِم١

 ثٌٟٛٓ دجٌْفٌ. 

ٚلو ثّضنوَ ثٌٖجعٌ "ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز" ـٟ صٌو١خ دٕجةٗ ثٌٖعٌٞ ًٚٙٛصٗ ثٌف١ٕز     

ـٟ ل١ٚور "ِٛثؽٙز" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ"؛ إى عذٌ عٓ ثٔعوثَ ثٌغٛثدش 

 ٚثمضكي ِٕ ِٛز ثٌم١ُ ـٟ ٚثلعٗ ثٌّع١ٔ، ـمجي: 

 ي :وجْ ٠ؤهدٕٟ .. ٠ٚمٛ
 
 "٠ج ٌٚوٞ  

ن .. ًُ  ٘يث لو

أْ صق١ج ـٟ ١ٌّن ثٌعٌٚ، ٚ  صٕؾٛ"
(ٕٔ)

  . 

ِٓ دعٜ  ٠ْضنوَ ثٌٖجعٌ ثٌّفجًلز ١ٌذٌٍ ثٌضٙىُ ِٓ ث١ٌٕٚقز ثٌّٛؽٙز إ١ٌٗ     

ِضٚوًٞ ثٌّٖٙو أٚ ِٓ وجْ ٠ ُٕٙ أً٘ك ٌٍٕٚـ؛ إى عذٌ ِٓ مكي ثٌؾٍّز ثٌفع١ٍز 

لز ف١ٓ ٠عٌٛ ثٌطٌؾ ث٢مٌ ِٕٙج، )٠ؤهدٕٟ( عٓ أٚي ٌٟؾ ٌٍّفجًلز، ٚصىضًّ ثٌّفجً

 ٚ٘ٛ ثٌٕٚـ ثٌّٛؽٗ إ١ٌٗ، ـ١مٛي:

  –ـجُٔؼ دؾٍون 

 ٚثمٍع عٕه ًهثء ثٌقىّز، ٚثٌذِ عٛح ث١ٌٌْن 

 ٚدجهً ـٟ ث١ٌّوثْ 

ًَّ ثألٌٛثْ   ِج أؽًّ أْ صض٠ََّج و

ًَّ هللاَّ ٠ذجًن ـٟ عٌّٞ، ٚأًثن   ـٍع

 إْٔجْ ثٌعٌٚ ثٌّثِٛي 

ٍْ ِٚىجْ! ثٌكِع ـٟ وً ٍِج
(ٕٕ)

  . 

٠ّغً ثٌٖجعٌ أٚػ ثٌّفجًلز ف١ٓ ٠عٍٓ ثٌٕٚجةـ ثٌضٟ ٠ٛؽٙٙج ٌٗ ِؤهدٗ وّج عذٌ، ٟٚ٘       

أْ ٠فٌ ٠ٕٚؾٛ دٕفْٗ، ٚ  ٠ٖؽً ًأّٗ دؽ١ٌٖ أٚ ِؾضّعٗ، ٚأْ ٠ضنٍٝ عٓ فىّضٗ، ٚأْ 

٠ٕجـك وً ِٓ فٌٛٗ وٌّٙػ ث١ٌٌْن ثٌيٞ ٠ْضقْٓ ثٌٕجُ ١ٌٕجي ًٝجُ٘ دنوثعُٙ؛ 

                                           
(ٕٓ)

 .  1ٗ٘، 1ٖ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٕٔ)

 .  1ٕ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٕٕ)

 .  1ٖ٘ثٌْجدك، ٗ
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ًلز، ٚفً ثٌغٛثدش ٚثٔعوثَ ثٌم١ُ ٚث١ٙٔجً ثألمكق ـجٌٕٚجةـ ثٌع٠ٌٚز ٟ٘ ِٟٛٓ ثٌّفج

ٚـْجه ثٌٌٚثه ٠ْضضذعٗ لوَٚ ؽ١ً ِٓ أًثىي ثٌٕجُ ُمٍمًج، ـذوً  ِٓ أْ ٠ٕٚقٗ ِٓ وجْ 

٠ ٕٗ ِؤهدٗ دجٌغذجس عٍٝ ثٌّذوأ، ٔٚقٗ ثٌّؤهح دضؽ١١ٌ وً عٛثدضٗ ٚ٘وَ ِعج١٠ٌٖ 

 ٔمضوٞ دٙج. ثألمكل١ز، عٍٝ عىِ ثٌّعضمو ثٌغجدش ٌو٠ٕج إٍثء ثٌموٚر ثٌضٟ 

٠ٚعّو "ـجًٚق" إٌٝ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز؛ دٛٙفٙج أفو ثٌّٛجةً ثٌضعذ٠ٌ١ز ثٌىجٕفز       

عٓ ِىْٕٛ ثٌيثس ٚثٌٕفِ ٌو٠ٗ ٌٚوٜ أدٕجء ؽ١ٍٗ؛ إى ٠ْضنوِٙج ـٟ ل١ٚور "ـٟ ثٔض جً ِج 

  ٠ؾٟء" ثٌضٟ صّغً ِفجًلز ٕو٠ور ثٌىغجـز د١ٓ فجي ثٌٌّء أٚ ثٌٕجُ ِٚج ٠قٍّْٛ ِٓ 

ُ٘ ِمِوِْٛ عٍٝ ث ؼضٌثح عٓ دٍوثُٔٙ، ٚفجٌُٙ دعو أْ ٠ؽضٌدٛث عٕٙج ٠ٚىضٖفٛث أفكَ ٚ

 فم١مز ثٌؽٌدز. ـجٌّفجًلز د١ٓ أٍُِٙ ثٌيٞ صعٌْ عٍٝ عىِ ِج وجٔٛث ٠ ْٕٛ؛ إى ٠مٛي:

 ٚٔقٓ ـٟ ثٌط٠ٌك، ّٔٞع ثٌىكَ ٚثٌّكي 

 ٔعذٌ ثٌْفٛؿ ٚثٌمُّ 

 ٕٚٔضٖٟ ًٚثء ٔؾّز ٕ٘جن ـٟ ثٌذع١و صذضُْ 

 ثٌيًٜ!صمٛهٔج إٌٝ 

 ٔىيُح، أف١جًٔج وغ١ٌر، أؽً! 

ٔىيُح، عجِو٠ٓ، ظج١ٌّٓ،
(ٕٖ)

. 

٠عٍٓ ثٌٖجعٌ ـٟ ثٌّمطع ثٌْجدك فجٌُٙ لذ١ً ًفٍز ثٌٙؾٌر ِٓ ث٠ٌٌؿ إٌٝ ثٌّو٠ٕز، إى 

٠عذٌ عٓ ثٌٍٙفز  ٌٍقٍٛي دجٌّو٠ٕز، ٚثٌٖعًٛ دج ٔضٖجء، فضٝ ٚإْ وجٔٛث ٠ىيدْٛ، ـُٙ 

٠ٚقممٛث ًؽجءُ٘ ـٟ ثوضٕجؾ ف١جر ؽو٠ور ٌُ ٠ىيدْٛ عجِو٠ٓ ِٓ أؽً أْ ٠قٍٛث دجٌّو٠ٕز 

٠عٙوٚ٘ج، ُٚ٘ ٠مٕعْٛ أٔفُْٙ دثْ ثٌّو٠ٕز ٌٓ صؽ١ٌ ّؾ١ضُٙ أٚ صقٛي ؽّعُٙ ٌفٌُلز 

ٕٚضجس، أٚ صطفب ١ٌٙخ ّ٘ضُٙ ، أٚ صمٟٞ عٍٝ ًٚؿ ثٌّؽجٌِر دوثمٍُٙ، ٌىٓ ثٌ ٌؾ 

 ث٢مٌ ِٓ ثٌّفجًلز ٠ ٌٙ ثٌعىِ؛ إى ٠مٛي: 

 ٚثٔض١ٕٙج دوًهث، ١ِٞع١ٓ 

 ـٟ م١ٟٛ ثٌعٕىذٛس، ـٟ ِوثًػ ث٠ٌٌجؿ، ِعٍم١ٓ

 ـٟ ثٔض جً لذٞز ثألؽ١ٌ،

 ٠جة١ْٓ، ٕجة١ٙٓ 

 ٌٔصؼُّ ـٟ ؽٛثٔخ ثٌو١ٔج، ّٟٚٔٞ فج٠ٌّٓ 

ًٌّ ؽٌفٗ، ـٟ لٍذٗ ٚ  ٠ذ١ٓ   ٠قًّ و

 ٌُٚ ٔعو ٔوًٞ 

 إِٔطك ثٌعَثء ّٙضٕج ث١ٌّٙٓ ف١ٓ ٍٔضمٟ 

أَ فىّز ث١ٌْٕٓ
(ٕٗ)

. 

 -١ِٞع١ٓ  –ؾّعٟ ـٟ لٌٛٗ )ثٔض١ٕٙج ـٟ مضجَ ثٌم١ٚور ٠ْضنوَ ثٌٖجعٌ ث١ٌٌّٞ ثٌ

                                           
(ٕٖ)

 .   ٖٔٙ، ه٠ٛثْ ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(ٕٗ)

 . 1ٖٙثٌْجدك، ٗ
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فج٠ٌّٓ(؛ ـىً ٘يٖ ثٌضعذ١ٌثس صٛٝـ أٔٗ ٠ضقوط عٓ ل١ٞز ؽّع١ز  –ٕجة١ٙٓ  -٠جة١ْٓ 

ٕؽٍش ٚأًلش أدٕجء ؽ١ٍٗ، ٚ٘ٛ ِٓ د١ُٕٙ، ٚثٌّفجًلز ثٌضٟ ٚثؽٙٛ٘ج ف١ٓ صىٖفش فم١مز 

هث، ٌٚىُٕٙ ثٌّو٠ٕز ثٌضٟ ديٌٛث ثٌؽجٌٟ ٚثٌٕف١ِ ِٓ أؽً ثٌٌٛٛػ إٌٝ ؽٕذجصٙج، ؽّجعجس ٚأـٌث

ثوضٖفٛث أْ ِج صؾّعٛث ع١ٍٗ ٘ٛ ِج ـٌلُٙ ـٟ ٔٙج٠ز ثٌّطجؾ، ـجإلًثهر ثٌضٟ ّجلضُٙ صذوهس 

 ٚ ٔش ٚمجًس لٛث٘ج، ّٚع١ُٙ ٌإللجِز ـ١ٙج أٙذـ ؽًٌفج ٘جةًك ـٟ ٔفُّٛٙ. 

ٌٟٚثةك ثٌضعذ١ٌ ثٌفٕٟ ٚـك ِْض٠ٛجس دٕجء ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز أفو ِْض٠ٛجس ثٌذٕجء 

ثألهدٟ ٌٍٕ٘،
 

ٚدثهٚثس ثٌضٖى١ً  -ـئْ ٚعٟ ثأله٠خ دجٌٛثلع ثٌيٞ ٠عج٠ٖٗ "عٍٝ ٘يث 

٠ٙخ ٌفٕٗ ثٌؾٛهر ٚثٌنٍٛه، ٚـٟ ثٌٍق ز ىثصٙج ٠ّٕـ ثٌموًر عٍٝ ِٛثؽٙز  -ثٌؾّجٌٟ ٌعٍّٗ 

ثٌق١جر ٚثٌضٚوٞ ثٌٕذ١ً ٌضٕجلٞجصٙج ٚأٍِجصٙج"
(ٕ٘)

. ٚثٌضٕجلٜ ثٌىجِٓ ـٟ ٘يٖ ثٌّفجًلز 

ج دّج ١ٞ٠ٌٖ ِٚج  ًّ ٠ٕىٌٖ؛ ـجٌٕفِ عٍٝ عجهصٙج أِجًر دجٌْٛء، ثٌْجدمز ٘ٛ صعٍك ثٌٌّء هثة

ٌٚىٓ ٘يث ثٌْٛء ٠ىْٛ ـٟ دوث٠ضٗ ؼج٠ز ٠ْعٝ ثإلْٔجْ إلهًثوٙج؛ ألٔٙج ٌُ صىٓ ظجٌ٘ر عٍٝ 

ٚؽٙٙج ثٌقم١مٟ. ٌيث فجٚي " ٕٕٛز " ؽجً٘وث ٚٙؿ ٕعًٛ ثٌٌّء ثٌّؽضٌح دضقٛ صٗ 

٠ٌر ثٌضٟ ثٔضمً ٚصع١ّك ٘يث ثٌٖعًٛ ف١ٓ ألوَ، فضٝ عج٠ٔ ٚأفؾُ ٚأـقُ ِٓ ثٌق١جر ثٌّؽج

 َّْ ث ١ًٕ٘ج؛ أل ًٌ إ١ٌٙج، ٚعذٌَّ عٓ ىٌه ٚـك ٚثلع١ز ٌٟؿ ِضثٍٙز، ٚ٘يث ١ٌِ أِ
 

"ثٌّعجهٌز 

ثٌٚعذز أِجَ ثٌفٕجْ ثٌّعجٌٙ ٟ٘ أْ ٠ضنطَّٝ دمٛر ِج لو صٍّْٗ إ١ٌٗ ىثص١ضٗ ثٌّضفٌهر 

و أْ ٠عذٌ عٓ ـىٌ ّو٠ –ثٌّٖقٛٔز دجٌضٛصٌ. ٌٓ ٠ْضط١ع ثإلْٔجْ: ـٕجًٔج وجْ أٚ ؼ١ٌ ـٕجْ 

ٚـٓ ؽ١و، إ  إىث ثّضطجع أْ ٠ٚٛغ عكلضٗ دٛثلعٗ ١ٙجؼز ١ٍّّز"
(ٕٙ)

.
  

ث ٌٌؤ٠ضٗ ثٌٖع٠ٌز ـٟ ل١ٚوصٗ "ٕجعٌ  ًً ٠ضني ثٌٖجعٌ ِٓ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز ِقٛ

ثٌٌدجدز"، ٟٚ٘ ِفجًلز د١ٓ ٚثلع ثٌٖجعٌ ٚف١جر ثٌٖن١ٚجس ثألّط٠ًٛز ثٌضٟ ٠ُٕٖو 

 ١ٌّصٙج، إى ٠مٛي: 

 .. ٚ أٔش ! .. ٚأدطجٌه ثٌٌثفٍْٛ

 ٕٙعضّٙٛ د١و٠َه.. 

 مٍمضّٙٛ ِٓ عٕجء ث١ٌٍجٌٟ ٚووِّ ث١ٌْٕٓ ثٌٖق١قز 

 َّٞ  ٚأٟعّضُٙ ؽٛعه ثٌعذمٌ

ًّ ثٌذٌٖ  ٕٚٙضّٙٛ عٓ ِذجىي و

 ٌْٚش وثٙؽٌ ِٓ لو َمٍمشَ 

ج ًِ ٚ  ٌه فع ثٌذطٌٛز ٠ٛ
(ٕ1)

. 

٠ضقوط ثٌٖجعٌ عٓ فجي ٕجعٌ ثٌٌدجدز ثٌّضّجٟ٘ ِع فجي ِْضّع١ٗ ِٓ ؽّٛع 

 ًّ ج ِج ٠ٛؼً ـٟ م١جٌٗ ١ٌٕٚع ٕن١ٚجس ِغج١ٌز أّط٠ًٛز ٠ٌصفع ثٌٕجُ؛ ـجٌٖجعٌ هثة

٠ّْٚٛ دٙج ٠ٚىْذٙج ِٓ ٙفجس ثٌذطٌٛز ثٌىغ١ٌ ٚثٌىغ١ٌ، ٚثٌّْضّعْٛ ٌٗ ويٌه ٠َْ٘ٛ 

                                           
(ٕ٘)

 .  َٖٗ، 111ٗٔ، ٕٟٗ ٚثهٞ: ؽّج١ٌجس ثٌم١ٚور ثٌّعجٌٙر، هثً ثٌّعجًؾ، ٟ 
(ٕٙ )

 . ٗ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٕ1 )

 .  1ٖ٘، 1ٖٗ، ه٠ٛثْ ـٟ ثٔض جً ـٟ ِج   ٠ؾٟء، ِٗٔؼـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، 
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٠ٚطٌدْٛ دقو٠غٗ ٚإٖٔجهٖ ألٔٗ ٠َوٟ هثمٍُٙ ًٚؿ ثٌذطٌٛز ثٌضٟ ٠فضمٌْٚ إ١ٌٙج ـٟ ٚثلعُٙ؛ 

ث عٓ ثٌٛثلع ٙٛح ّّجع ثٌن١جي. ألُٔٙ إْ وجٔٛث ٠عج٠ْٖٛ ىٌه ـٟ ثٌٛثلع ِج ثٌٔٚـٛ

ٚثٌٖجعٌ ويٌه ٠ذوع ٕن١ٚجس وُ ٠ضّٕٝ أْ ٠ٕجي ِٓ ف ٙج ٌٚٛ ث١ْ١ٌٌ، ـجٌيٞ ٠وٚٞ 

ٕعٛث عٍٝ ٠و٠ٗ،   ف١جصٗ ٘ٛ ، ـٍُ ٠ًٕ ثٌقع ِٓ ثٌٌٖٙر  ُٙ ٠ٚضٌهه ٘ٛ فو٠ظ أدطجٌٗ ثٌي٠ٓ 

ٗ ِٓ عطجء ِغٍُٙ، ٚ  ِٓ ثٌفنٌ ٚثٌَ٘ٛ دٗ ِغٍُٙ، دً ٘ٛ ؽجةع ٠ّو ٠و٠ٗ ألمي ِج ٠ُذيي ٌ

٠ضمٜٛ دٗ عٍٝ ٚعًٛر ثٌق١جر، ـك ٠ٍّه فع أٙؽٌ أدطجٌٗ؛ ـجٌّفجًلز ٟ٘ أْ ثٌٕجُ صٛؽٗ 

 ث٘ضّجِٙج ٙٛح ثٌّٕٚٛع   ثٌٚجٔع، عٍٝ عىِ ِج ٠ٕذؽٟ أْ ٠ىْٛ.

ٚٔؾو ثٌٖجعٌ ٠عذٌ عٓ ِفجًلز ٚثلعٕج ثٌعٌدٟ ٌضج٠ًنٗ ثٌمو٠ُ ٚأِؾجهٖ ثٌض١ٍور، ـ١مٛي 

 ـٟ ل١ٚور "ثٌذقظ عٓ دوث٠ز":

 ثٌمذـــ١ٍـز لو ــّقش ٝؽجةــٕٙج ٘يٞ

ج ـــفٟ ُمـــٍٍؿ ٚصفٌلـزٍ  ًِ  إْ صَْع ٠ٛ

ةِوٚث ُٚ  ً٘ ٠ىضـــخ ثٌوٌ٘ عُٕٙ أُٔٙ 

 ٚأُٔٙ ىثس ٠ــَٛ ٘ج ٘ــٕج عـــذــٌٚث

ــــعز ُِٞــ١َـّ ٍُ دجصـــش   هللاَ ـٟ ٘ـــــّ

 ٘يث ٘ٛ ثٌؾّع ِعمًوث وجْ، ٚثٔفٌٟش

 ـ١ٍـــِ ٠ؾّعــــٙج ِجٌء ٚ  وـألُ 

 صْـــٌ ـعٍٝ ألوثّــٙج صــطـثٚإْ 

 أٚ أُٔٙ دُعغٌٚث ـٟ ثٌض١ٗ ٚثمضذثٚث 

ج ٘ج ٕ٘ج ٌٟأٚث ًِ  عٍٝ ثٌٌِجي،٠ٚٛ

 ٚـٟ ٔفُٛ عٌث ؽوًثٔٙج ثٌٚوأ 

١عش ّذث  ُٝ فذّجصٗ ِغـــٍّج لــــو 
(ٕ1)

. 

٠ضقوط ثٌٖجعٌ عٓ ثٌضٕجلٜ ثٌيٞ ٌٟأ عٍٝ ثٌٛثلع ث ؽضّجعٟ ثٌعٌدٟ. ـجٌٖجعٌ 

ي ثٌىذ١ٌ ثٌيٞ أٙجح ثٌّؾضّع ثٌعٌدٟ د١ٓ ِج١ٝٗ ٚفجٌٖٝ، ٠ْعٝ إٌٝ إدٌثٍ ٕور ثٌضقٛ

إى ٠طٌؿ ىٌه ِٓ مكي فو٠غٗ عٓ "ثٌمذ١ٍز" دىً ِج ثًصذطش دٗ ِٓ ِٖجعٌ ثٌفنٌ، 

ٚثٌىٌثِز، ٚثٌّؾو، ٚثٌمٛر، ٚثٌٛفور ٚثٌٕ جَ ثٌّؤّْٟ عذٌ ١ٕٛمٙج ٕٚعٌثةٙج ٚـٌّجٔٙج 

ّضؾيًر ـٟ مٍؾجس ثٌٛؽوثْ ثٌّٕجـق١ٓ عٕٙج. ِٚٓ مكي ثٌّمجدٍز د١ٓ ٘يٖ ثٌو  س ثٌ

ٚث١ٌٌّٞ ثٌؾّعٟ ثٌعٌدٟ ِٓ ؽٙز، ٚفجٌٙج ـٟ عٌٚٔج ثٌقجٌٟ ِٚج ٍٚٙش إ١ٌٗ ـٟ 

ٚثلعٕج ِٓ وٌث١٘ز، ٚـٌلز، ٕٚضجس، ٚث١ٙٔجً ٌٍم١ُ ٚثٌّموّجس، ٚؽذٓ، ٚمًٛ، ٚعوَ ثٌيح 

ٚثٌّٕع ٌّٓ ٠قضّٟ دٙج، ٚوثٔٙج ثٌعمو ثٌّٕفٌٟ ثٌقذجس ِٓ ؽٙز أمٌٜ، ـطٌـج ثٌّفجًلز د١ٓ 

جي "ثٌمذ١ٍز" ثٌىٍّز ثٌّٕٛىػ ثٌٌثَِر ٌٍٟٛٓ ثٌعٌدٟ ـٟ ِج١ٝٙج ِٚج وجٔش ع١ٍٗ، ف

 ٚفجٌٝ٘ج ثٌيٞ آٌش إ١ٌٗ،  ٚـٟ ىٌه ٠مٛي: 

 ٚوــٍــّج أمــيصُٙ ًؽـفــز لـــّؤٚث وجٔٛث ـقًٛ ، ـؽجٙٛث ـٟ ِٞجؽعُٙ

 وجٔٛث ثٌٕٙجً ٝقٝ ٌٛ أُٔٙ ؽٌؤٚث وجْ ثٌْذــ١ــً ٘وٜ ٌــٛ أٔـُٙ ًٕوٚث

ٌأٚثلـ١ٍـــش أٔٙــّٛ صج٠ًـــنُٙ  ّوٜ دجىًمج ِٓ فٌٛٗ ثفضٖـوٚثوجْ ثٌ
(ٕ1)

. 

٠ؾٕـ ثٌٖجعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" ٙٛح صٛظ١فٗ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز ـٟ ثٌضعذ١ٌ عٓ 

ثٌمٞج٠ج ثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ أًلش أِضٗ عذٌ صج٠ًنٙج ثٌط٠ًٛ، ٠ْٚضّو ِٓ ٘يٖ ثٌّفجًلز أٍِٗ 

ً٘ج عٍٝ ِج عوث٘ج ِٓ ثألُِ؛ إى ٠عذٌ ـٟ مكٗ أِضٗ ٚثٔضٚجً٘ج عٍٝ أعوثةٙج ٚ ظٙٛ

                                           
(ٕ1 )

 .1ٗٔ، ه٠ٛثْ ٘تش ٌه، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(ٕ1 )

 . 1ٙٔثٌْجدك، ٗ
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ِٓ مكي ثٌّفجًلز عٓ ثٌفٌق د١ٓ فجي لجهر ثٌؾ١ٛٓ ثٌّؽضٚذز ٌٍذٍوثْ ثٌعٌد١ز، ٚفجي 

ؽٕٛهُ٘ ثٌي٠ٓ ٠ثصٌّْٚ دثٚثٌُِ٘، ـٍُ ٠ىٛٔٛث عٍٝ ثصفجق ـٟ ثٌٌأٞ، دً ّجًٚث إٌٝ ٘يٖ 

 ثٌّعجًن ٌِؼ١ّٓ، ٚـٟ ىٌه ٠مٛي: 

ُِٖضٌش، ف٠َٓ   ٚأٔش وجٌّؿ، 

 ؽ٠ٌّز ؽو٠ور صذقظ عٓ 

 ٚعٓ ـٞجء ٌُ صٍٛعٗ فُٖٛهن ثٌّىجدٌر 

 ٟٚ٘ صعٛه دعو ًفٍز ثٌؽ١جح مجٌّر 

 صٍعٓ ِٓ ٠مٛه٘ج ٌقضفٙج ث١ٌّٙٓ 

ٍٔ صٛثًٙ ثٌّمجٌِر! ٕض ُِ ٚأٔش 
(ٖٓ)

. 

عذٌَّ ثٌٖجعٌ عٓ ٟذ١عز ٘يث ثٌقجوُ ٚٔ ٌصٗ ٌؾٕٛهٖ ثٌنج٠ٌّٓ؛ إى ٌُ ٠ذجِي دنْجًصُٙ 

ً ٠مٛهُ٘ إٌٝ ِمجٌِر ؽو٠ور   صقّو عٛثلذٙج. أٚ مْجةٌٖ ـٟ ؽٕٛهٖ ٚأدٕجء ٕعذٗ، دً ظ

٠ٚذوٚ ثٌضٕجلٜ ـٟ ِٖجعٌ ؽٕٛهٖ صؾج٘ٗ؛ إى ٠ٍعٕٛٔٗ ٠ٚىٌْ٘ٛ ٘يٖ ثٌّعجًن ثٌضٟ   صعٛه 

ع١ٍُٙ إ  دنْجًر أٔفُْٙ ٚأٍُ٘ٙ ِٚٛثُٟٕٙ ِٓ أؽً ٕن٘ ٚثفو ٠قجٚي أْ ١ٞ٠ؿ 

ٓ صٕجلٜ ثٌٛثلع ٌٕفْٗ أِؾجًهث ٍثةفز. ٠ٚعذٌ ويٌه عٓ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز ثٌٕجدعز ِ

ثٌعٌدٟ ـٟ فجٌٖٝ ِع ِج١ٝٗ ثٌعض١ك ثٌّؾ١و، ٚأِؾجه ـٌّجٔٗ ٚأعكِٗ ثٌموثِٝ، ٚصنجىي 

أدٕجء ثٌقجٌٝ، دوً  ِٓ ث١ٌٌْ عٍٝ فيٚ آدجةُٙ ٚأؽوثهُ٘، ٠ٚعذٌ عٓ ىٌه ـٟ لٌٛٗ ِٓ 

 ل١ٚور "دوٚٞ ثٌؾذً": 

ح، ف١ٓ ٜ٘ٛ  ٌْ ًِّ ثٌُع  ِٚٓ ٌّٛلؿ و

ُُ ثٌعٌٚدز، ٙجًٚث ِٓ ٕ ج٠جُٖ   ٔؾ

 لو وجْ ٕعٌن ٠ؾٍٛ٘ج ٠ٚقف ٙج 

 ٚوجْ ٠ٕفل ـ١ٙج ِٓ ُف١ّّجٖ

 ـّٓ ٌٙج ٚىةجح ثألًٛ صٕٖٙٙج 

ج عٓ مذج٠جٖ  ًِ  ٠ٚىٖؿ ثٌؽو هٚ

 ِٚٓ ٌٙج ٚٙكؿ ثٌو٠ٓ ١ٌِ ٌٙج 

ثعجُٖ  ًَ ٚ  أ١ِزُ ِّوٚهرٌ ى
(ٖٔ)

. 

صقوط ثٌٖجعٌ عٓ ١ٝجع ثٌقٞجًر ثٌعٌد١ز ثٌّؾ١ور، ٚىٌه ٚـك ًد٠ ثٌّفجًلز ثٌضٟ 

ضٍه ٌٟـ١ٓ: أفوّ٘ج ِعجٌٙ ٚث٢مٌ صٌثعٟ، ٠ٚىّٓ ـٟ ثمضفجء ظًٙٛ دغٙج، ٚثٌضٟ صّ

أعكَ وثعكِٙج ثٌموثِٝ ثٌي٠ٓ وجٔٛث ًِء ثٌّْع ٚثٌذٌٚ، فضٝ إْ ثٌٕجدؽ١ٓ ِٓ ثٌٖعٌثء 

لٍٛث ٚصٛثًٜ هًُٚ٘ عّج وجٔٛث ع١ٍٗ ـٟ ِجٟٝ ٘يٖ ثألِز. عكٚر عٍٝ ىٌه، صقوط 

٠ٓ ٚأ١ِز، ّٚ٘ج ثٌطٌؾ ثٌضٌثعٟ ـٟ ثٌٖجعٌ عٓ ثمضفجء ثٌمجهر ثٌع جَ، ِغً: ٙكؿ ثٌو

َّ٘ ٕ٘ج  ثٌّفجًلز ٌّج ٠ٍّىٛٔٗ ِٓ إ٠قجءثس ثٌعَر ٚثٌىٌثِز ـٟ ثٌٛؽوثْ ثٌعٌدٟ، ٚم

                                           
(ٖٓ )

 . ٘ٔـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ِٛثي دؽوثهٞ، ٗ
(ٖٔ )

 .  1ٕثٌْجدك، ٗ
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ثٌقو٠ظ عٓ دٕٟ أ١ِز؛ ألُٔٙ وجٔٛث فىجَ ثٌٖجَ ـٟ ثٌّجٟٝ، ٚعجّٙز مكـضُٙ ٚثلعز ـٟ 

ؾذً"، دكه ثٌٖجَ؛ إى إْ ِٛٝٛع ثٌم١ٚور ؽجء ـٟ ًعجء ٕجعٌ ٠ًّٛج ثٌىذ١ٌ "دوٚٞ ثٌ

ـّٟٛٓ ثٌّفجًلز ِٚىّٕٙج ٘ٛ صٕجلٜ ٚثلعٕج ثٌعٌدٟ ـٟ فجٌٝٔج ِع ِج١ٕٝج ثٌع ١ُ؛ ٌيث 

َِػ ثٌّفجًلز دطٌـ١ٓ: أفوّ٘ج ٠ٕضّٟ إٌٝ ثٌقجٌٝ، ٚ٘ٛ ثٌٖجعٌ "دوٚٞ ثٌؾذً"، 

ٚث٢مٌ ٠ٕضّٟ إٌٝ ثٌضٌثط، ِغً: ٙكؿ ثٌو٠ٓ ٚأ١ِز. ٚلو ٠عذٌ ثٌٖجعٌ دجٌّفجًلز عٓ 

 صٕجلٜ أفٛثٌٙج د١ٓ آْ ٚآمٌ، إى ٠مٛي:صمٍذجس ثٌٕفِ ثإلْٔج١ٔز ٚ

 أفٍُ أْ أ١ٌّ ـ١ِه ٠ج ِو٠ٕضٟ 

 ِْضٛفًوث ف١ًٕج 

 ٚف١ًٕج دجفغًج عٓ ٙقذٍز، 

 ٚعٓ ١ٌٚؿْ 

ٌٍ، ف١ًٕج  ٍَ عجد  ٚعٓ ؼٌث

 ٚف١ًٕج .. عٓ ِوٜ 

صّضو ـ١ٗ ٖٔٛر ثإلْٔجْ دجإلْٔجْ
(ٖٕ)

. 

٠ٌَِ  صقوط ثٌٖجعٌ ـٟ ثٌّمطع ثٌْجدك عٓ صٕجلٞجس ثألٔج ثٌٖجعٌر، ٚ٘ٛ ديٌه

ٌضمٍذجس ثٌٕفِ ثٌذ٠ٌٖز د١ٓ ثٌق١ٓ ٚث٢مٌ، ـىً ٘يٖ ثٌضٕجلٞجس صٌؽع ٌيثس ثٌٖن٘؛ ـٙٛ 

ثٌيٞ ٠قٍُ دجٌٛفور، ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ٌؼخ ـٟ ثٌٚقذز ٠ٚذقظ عٕٙج، ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ذقظ عٓ 

ثٌٕٖٛر ٚثٌٌؼذز ثٌؾجِقز ٚثٌَٕٚر ثٌعجدٌر ٌْو ١ٕٙز ًؼذضٗ ثٌىجِٕز، ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ذقظ عٓ 

 قذٛدز ّع١ًوث دجٌِعٌِٖر ثٌط٠ٍٛز. ثٌعٌّ ثٌّّضو ِع ثٌّ

ٚلو ثّضنوَ ثٌٖجعٌ ثٌّفجًلز ١ٌعذٌ عٓ صؽ١ٌ فجي ثٌم١٠ٌٚٓ ـٟ فجٌٝٔج عٓ فجي 

 ثٌم١٠ٌٚٓ ـٟ ثٌّجٟٝ؛ إى ٠مٛي ـٟ ل١ٚور "ّٛثٔـ ٠ًف١ز":

 ِٚٓ عؾٍخ 

 أْ ًوَخ ثٌٚؽجً ثٌي٠ٓ أصٛث دعؤج 

 ٠ع١ْٖٛ أ٠جُِٙ

   ٠ٌْٚ ثألًِٛ وّج وجْ ٠ٖؽٍُٕج

 ٍِٓ ـجةشٌ 

 ١جر ٌِثٚؼزٌ ٚف

 ف١ٓ وجْ ٠ٌٟك ثٌّمجدٌ ٠ٍّؤٔج دجٌفَع 

 ـٚجً ٠ٌٟمًج ٌٍٙٛ ثٌٖذجح 

ٚأّْٔٙٛث دفْٕٛ ثٌّضُع
(ٖٖ)

. 

ـجًٚق “إى ٠ٕضّٟ  -صقوط ثٌٖجعٌ عٓ أْ ثٌم٠ٌز وجٔش ـٟ ثٌمو٠ُ إدجْ عٙوٖ دٙج 

ًٌِْفج ٌٍفىٌ ٚثٌضودٌ ـٟ أًِٛ  -إٌٝ أفو لٌٜ ِقجـ ز ه١ِجٟ "ل٠ٌز ثٌٖعٌثء " ”  ٕٕٛز

                                           
(ٖٕ )

 .   ٕٔـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٠ٕفؾٌ ثٌٛلش، ٗ
(ٖٖ )

 .   1٘، 1٘ثٌْجدك، ٗ
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ٚثٌق١جر ٚثٌّٛس ٟٚذ١عز ثٌق١جر ثٌم٠ٌٚز ٚٚص١ٌصٙج، ٌىٓ أً٘ ٘يٖ ثٌم٠ٌز ـٟ  ثٌىْٛ،

ثٌقجٌٝ   ٠ذجٌْٛ ٚ  ٠عضوْٚ ٚ  ٠ٖعٌْٚ دّٙجدز ثٌّٛس، فضٝ أْ ثٌّفَع  ألدٕجء ثٌم٠ٌز 

ج أٙذـ ـٟ ثٌقجٌٝ ٠ٌٟمًج ٌٍٙٛ ثٌٖذجح ٚأُْٔٙ، ٚ٘يث ٘ٛ ِىّٓ ثٌّفجًلز: أْ أفٛثي  ًّ لو٠

ص٠ٌٚـ ِٓ ثٌٖجعٌ أْ أدٕجء ٘يث ثٌؾ١ً أوغٌ ؽٌأر ـٟ ِٛثؽٙز ثٌَِٓ ثمضٍفش، ًٚدّج ٘ٛ 

ثٌّٛس. ٠ْٚعٝ ِٓ مكي ىٌه إٌٝ أْ ٠مٛي إْ وغٌر ِٖج٘و ثٌّٛس أـموصٗ ً٘ذضٗ ، ٚأْ 

٠عٍٓ أْ ٘يث ثٌؾ١ً ِٓ ثٌٖذجح، فضٝ ٚإْ وجٔٛث ٠ٕضّْٛ إٌٝ ثٌّٟٛٓ ٔفْٗ ٚصٖجدٗ ٟذ١عز 

لْٛ ٟذ١عز صفى١ٌ ّجدم١ُٙ ِٓ أدٕجء ثٌٕٖتز ث ؽضّجع١ز ٚثٌ ٌٚؾ، ـئُٔٙ ٠نضٍفْٛ ٠ٚفجً

 ؽ١ٍٗ ـٟ ثٌْض١ٕ١جس ِٓ ثٌمٌْ ثٌع٠ٌٖٓ.

ٚثٌم٠ٌز ٟ٘ أدٌٍ ثًٌٚٛ ثٌّىج١ٔز ٌٚٛلًج دعمً " ٕٕٛز " ٚ لو ثِضوس ِعٗ عذٌ 

ٌٞ ٠نٍٛ ِٓ ىوٌ ثٌم٠ٌز ٚ أ٠جَ ثٌٚذج ـ١ٙج ٚ  ٌْ ٕعٌ ًفٍضٗ ثٌٖع٠ٌز ثٌط٠ٍٛز ، ـك ٠ىجه ه٠ٛث

٠ٌ٠ٛز ١ٌعذٌ عٓ صؽ١ٌ ثٌطذ١عز ثٌّىج١ٔز ٌٍم٠ٌز د١ٓ ٠ٛظؿ ثٌٖجعٌ صم١ٕز ثٌّفجًلز ثٌضٚ

ِجٟٝ ثٌٖجعٌ ٚ ٟذ١عضٙج ثٌّىج١ٔز ـٟ ثٌقجٌٝ ٚ ٘يث ثٌضٕجلٜ ثٌٖىٍٟ ٠ىّٓ ـٟ أٔٙج ِج 

ٍثٌش صّْٝ ل٠ٌز ًؼُ مٍٛ ِٖٙو٘ج ٚ ّجفضٙج ِٓ ِ جٌ٘ ثٌم٠ٌز ثٌّْضى١ٕز ـٟ م١جٌٙج ٚ 

ر ِقوًهث ِعجٌُ ثٌم٠ٌز ىٌه ـٟ ل١ٚوصٗ " ِْجفز ٌٍضثًِ " ف١ظ لجي ـٟ ِطٍع ثٌم١ٚو

 ثٌّىج١ٔز 

 لذزٌ،

ًٌ عض١ٌك،   ٚٔن١

 ًٍ ًُ ّو  ٚإٔؾج

 ًٚثةقزٌ، 

 ٚدمج٠ج همجْ 

ًُ ـ١هَ  ٌِٖٙو ٠ضىٌ
(ٖٗ)

. 

ـجٌٖجعٌ ٠ٛٙؿ ثٌطذ١عز ثٌّىج١ٔز ٌٍم٠ٌز ـٟ ّجفز ثٌيو٠ٌجس ، عُ ٔؾوٖ ف١ٓ ٠ضقوط 

ج عّج عٙوٖ عٍٝ ًِ ًٙٛر  عٓ فجٌٖٝ ٠ذٌٍ أْ ثًٌٚٛر ثٌمجةّز ث٢ْ صفجًق ٚ صنضٍؿ صّج

 ثٌم٠ٌز ف١ظ لجي :

ًُ ثمضفٝ ث٢ْ   ثٌٕن١

ًُ ؼجهً  ْو ِّْ  ٚثٌ

 ٚثٌمذزُ ثٌّْضو٠ٌرُ 

 ًَِ ثٌذٌثءر ٚثٌطٌٙ -

 صْذ١قز ثٌٌٚؿ 

  –ع١ٓ ثٌّْجء عٍٝ ثألًٛ 

 ٌُ صعو صضْجُٔو 

                                           
(ٖٗ) 

 .    ٖٕـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٔنٍز ثٌّجء، ٗ
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ٕجمٚز ٌٍع١جْ
(ٖ٘)

. 

ٔؾو أْ ثٌٖجعٌ لو عذٌَّ عٓ ثٌضؽ١ٌ ثٌضجَ ـٟ ثٌطذ١عز ثٌّىج١ٔز، ٚ٘يث ثٌضؽ١ٌ ٠ْضضذع 

 ًٌ ث ـٟ ٟذجةع ّىجْ ٘يث ثٌّىجْ. ـجإلْٔجْ ٠ضثعٌ   ِقجٌز دطذ١عز ثٌّىجْ، ًٚٚؿ ثٌّىجْ صؽ١

صٞفٟ عٍٝ ًٚؿ ثإلْٔجْ دعٜ ثٌطذجةع ٚثٌٚفجس؛ ـٕؾوٖ ٠عٍٓ ثمضفجء ثٌٕن١ً، ٚ٘ٛ ًَِ 

ِّْوً أٞ ِؽجهًر ٌٙٛ ثٌم٠ٌز ٚعّجً٘ج ثٌٛثًـز،   ِضوثه ثٌؾيًٚ ٚثألٙجٌز، ِٚؽجهًر ثٌ

 ١ٙٔجً ثٌطٌٙ ٚثٌذٌثءر ـٟ ٔفُٛ لجٟٕٟ ٘يث ثٌّىجْ. ـجٌّفجًلز ٚث١ٙٔجً ثٌمذز ٚ٘ٛ ًَِ 

ثٌض٠ٌ٠ٛٚز صذٌٍ ِٓ مكي صٕجلٜ ثٌطذ١عز ثٌّىج١ٔز ٌٍم٠ٌز، ٚثمضكـٙج، ٚصثعٌ٘ج دفعً 

 ثٌَِٓ ِٓ ِج١ٝٙج إٌٝ فجٌٝ٘ج.

فجٌُٚش ِٓ مكي ٘يث ثٌّذقظ ثّضؾكء ٟذ١عز ثٌٌؤ٠ز ثٌٖع٠ٌز ٌٍٖجعٌ "ـجًٚق 

ٌٟثةمٗ ثٌضعذ٠ٌ١ز عٕو صٌو١خ ًٖٙٛ صٌو١ذًج ه ١ًٌّج، ِقجًٚ   ٕٕٛز" ِٓ مكي صضذع أفو

ثوضٖجؾ فمجةمٗ ثٌٕف١ْز ٚثٌٖع٠ًٛز ٚثٌٛؽوث١ٔز ٚأـىجًٖ ثٌضٟ أًثه أْ ٠عذٌ عٕٙج، ٚ٘يث 

٠ٌؽع ٌىْٛ "ثًٌٚٛ ثٌضٟ صىضفٟ دٌٙو ثٌضٖجدٗ ثٌقْٟ د١ٓ أٌٟثـٙج ٚصْؾ١ٍٗ ١ٌِ ٌٙج 

ٌٖع٠ٌز ٚ ٚظ١فضٙج"وذ١ٌ ثعضذجً ـٟ ٝٛء ثٌّفَٙٛ ثٌقو٠ظ ًٌٍٚٛر ث
(ٖٙ)

. 

"إْ ٚظ١فز ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٟ٘ أْ صىْٛ أهثر ِٓ ثألهٚثس ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠ؾْو دٙج 

ثٌٖجعٌ ًؤ٠ضٗ ثٌٖع٠ٌز ثٌنجٙز، ٠ٚقوه دٙج أدعجه٘ج ٚصنِٛٙج، ـٟٙ إىْ ٌذٕز ِٓ ٌذٕجس 

دٕجء أوذٌ ٘ٛ ثٌم١ٚور،  دو أْ صضْك ِع دم١ز ثٌٍذٕجس، ٚصُْٙ ِعٙج ـٟ ص١ّٕز ثٌّْجً 

ًٛٞ ٚثٌٕفْٟ ٚثٌفىٌٞ ـٟ ثٌم١ٚور؛ ٌضًٚ دٗ إٌٝ ِوثٖ، ٚل١ّز ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌٖع

صمجُ ـ١ًّٕج دّوٜ أهثةٙج ٌٙيث ثٌوًٚ، ١ٌِٚ دّوٜ ؽّجٌٙج أٚ ؼٌثدضٙج"
(ٖ1)

. 

"ٚٔض١ؾز ٌيٌه؛ ـئْ ثٌوًثّجس ثٌقو٠غز ٌألٍّٛح صَٕع إٌٝ إفكي ثٌّٕٛىػ ثٌو ٌٟ 

جٌؿ ٌٗ؛ إى ٠ٌوَ عٍٝ و١ف١ز أهثء ِقً ثٌّٕٛىػ ثٌّٕطمٟ، ٚ٘ٛ ٠عضّو عٍٝ أّجُ ِن

ثٌعذجًر ٌو ٌضٙج دٛٙفٙج ًّجٌز ٠ذغٙج ًٌِّ، ٠ٚضٍمج٘ج ِْضمذً، ٠ٚفه ٕفٌصٙج إلهًثن 

ه ٌضٙج. ٠ّٚىٓ دضق١ًٍ ٘يٖ ثٌع١ٍّز ثٌىٖؿ عٓ ثألد١ٕز ثٌْطق١ز ٚثٌع١ّمز ًِعج مكي 

عٓ ثفضٞجْ ثٌض١ًٙٛ، هْٚ ث فضىجَ ثٌّْذك إٌٝ ثٌّمٛ س ثٌّٕطم١ز ثٌي١ٕ٘ز ثٌضٟ صعؾَ 

ِٕطك ثٌٍؽز ٔفْٙج، ٚ  صْضط١ع ل١جُ ىديدجصٙج ثٌقٌث٠ًز ثٌىجِٕز ـٟ وً صعذ١ٌ عٍٝ 

فور."
(ٖ1)

. 

ِٚٓ مكي ٘يث ثٌّذقظ، ِٚج دٗ ِٓ هًثّز صق١ٍ١ٍز ألفو صم١ٕجس ثٌضعذ١ٌ ـٟ دٕجء 

ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز، أ  ٟٚ٘ "ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز"، أّضط١ع أْ أهعٟ أْ "ـجًٚق 

ٟ صجَ دٛظ١فز ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٚهًٚ٘ج ثٌضعذ١ٌٞ ثٌيٞ صمَٛ دٗ، ِٓ ٕٕٛز" وجْ عٍٝ ٚع

دظ ٌٍّْجًثس ثٌٖع٠ًٛز ٚثٌفى٠ٌز ثٌىجِٕز مٍؿ إدوثع ثٌم١ٚور، ٚأٔٗ وجْ ٠ْعٝ ّع١ًج 

                                           
(ٖ٘ )

 . ٕ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٖٙ)

 .  1ٔعٍٟ عٌٖٞ ٍث٠و: عٓ دٕجء ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز ثٌقو٠غز، ٗ
(ٖ1 )

 . 11ثٌْجدك، ٗ
(ٖ1)

 .  ٖٖٓٙكؿ ـًٞ: عٍُ ثألٍّٛح ِذجهةٗ ٚإؽٌثءثصٗ، ٗ
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هثةذًج ـٟ ِقجٌٚضٗ أْ صؤهٞ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز هًٚ٘ج ٚـك ٌٟثةك وغ١ٌر؛ ٌيث وجْ ٚلٛـٟ 

 ز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز". ـٟ ٘يث ثٌّذقظ ِع أٌٚٙج، أ  ٚ٘ٛ "ثٌّفجًل

 انمبحث انثاني:

 عناصر تشكيم انصىرة انشعريت انمتأثرة بانتيار انرومانسي:  

٠ىّٓ هًٚ ثٌمجًا ٚثٌٕجلو ثٌعٌدٟ ـٟ صٛظ١ؿ صق١ٍكصٗ ٚثّضٕذجٟجصٗ ثٌمٌثة١ز ٌضمَٛ 

ز ثٌضٟ ٠طؤ٘ج ثٌمجًا ثٌعجَ؛ ١ٌوًن ثألدعجه ثٌٌّّٞر ًٚثء ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز  ٍَّّ ُْ ِمجَ ثٌ

٠َ١ًٌ ثٌٙٛر ثٌٖجّعز أٚ ٠ْعٝ إٌٝ ص١١ٞمٙج د١ٓ ثٌٖعٌ ثٌقو٠ظ ٚلجًةٗ. ٚ٘يث ثٌقو٠غز، ٚ

ِج أٙذٛ إ١ٌٗ ِٓ هًثّضٟ ٌٍ ٛثٌ٘ ثألٍّٛد١ز ـٟ ٕعٌ "ٕٕٛز"؛ إى أّعٝ ِقجًٚ  ٚٝع 

٠و ثٌمجًا عٍٝ ثٌّكِـ ٚثٌّْجس ثألٍّٛد١ز ثٌضٟ ثصُْ دٙج ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز"، دٛٙفٗ 

ٌ ٚثٌعجٌُ ثٌعٌدٟ، ٚـٟ ٘يث ثٌّذقظ ألؿ عٍٝ دم١ز أفو ٕعٌثء ثٌقوثعز ثٌذج٠ًٍٓ ـٟ ِٚ

 ثٌعٕجٌٙ ثٌضٟ ٕىٍش ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٌو٠ٗ. 

ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز لجةّزٌ ـٟ ثألّجُ عٍٝ عٌٕٚ ثٌن١جي، دٛٙفٗ أفو عٕجٌٙ دٕجء 

ثٌعًّ ثألهدٟ، ـجًٌٚٛر ٟ٘ صقم١ك ِج ثًصعُٖ عٌٕٚ ثٌن١جي ٚلٌٛذز ٘يث ثٌضٖى١ً ـٟ 

ِجهصٙج ثٌنجَ ِْضّور ِٓ ثٌٛثلع ثٌّجهٞ ثٌّقُْٛ، ٌىٕٙج   ِوث١ِه ٌؽ٠ٛز، ٚثًٌٚٛر ـٟ 

صطجدمُٗ، دً صقجٚي صن١ٍك ٘يٖ ثٌّجهر ثٌنجَ ٚم٠ٍ ْٔذٙج دّموثً ِع١ٓ ٌضٖى١ً عٛثٌُ ؽو٠ور 

صُذَّظ إ١ٌٕج ِٓ مكي ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌّٕضؾز، "ٚدّموثً ٖٔجٟ ثٌن١جي ٚإ٠ؾجد١ضٗ ـٟ 

لجس ثٌّْضىٕز د١ٓ ثٌعٕجٌٙ صٌصفع ثٌم١ّز ثٌضث١ٌؿ د١ٓ عٕجٌٙ ثًٌٚٛر، ٚثوضٖجؾ ثٌعك

ثٌف١ٕز ًٌٍٚٛر ثٌٖع٠ٌز، ٚصضٞجعؿ إ٠قجءثصٙج"
(ٖ1)

 . 

ٚأؽو ٔفْٟ ص١ًّ ٚصعّو إٌٝ "
 

صف١ًٞ ثٌذجفغ١ٓ لٌٚ ث٘ضّجُِٙ عٍٝ ِ ٌٙ ٚثفو 

ٚثمضذجً ٚظ١فضٗ ـٟ ثٌعًّ ثألهدٟ أٚ ٌوٜ ِؤٌؿ ٚثفو؛ ِّج ٠ضٌن ـٌٙز وجـ١ز ٌموً أع ُ 

١جً ٔمطز ثٌٕفجى ٙجةذًج، ـئْ ثٌذقظ ٠ّىٓ أْ ٠ًٚ ِذجٌٕر ِٓ ِٓ ثألٙجٌز. ٌٚٛ وجْ ثمض

مكٌٙج إٌٝ لٍخ ثٌم١ٞز ثٌؾّج١ٌز ٌٍّؤٌؿ، عٍٝ ٠ٌٕطز أْ ٠ٕذع ٘يث ثٌّ ٌٙ ِٓ ثٌٕ٘ 

ٔفْٗ،   أْ ٠فٌٛ ع١ٍٗ ِٓ ثٌنجًػ"
 (ٗٓ)

 . 

ٚ٘يث ث٠ٌّٕ ٘ٛ لٛثَ عٍّٟ ـٟ ٘يٖ ثٌوًثّز؛ إى صنض٘ هًثّضٟ دقٌٚ ثٌّكِـ 

وُّ ِقوهثس ٘يٖ ثٌ ٛثٌ٘ ِٓ  ٚثٌ ٛثٌ٘ ٌوٜ ِؤٌؿ َّ ضَ ْْ ٚثفو، ٘ٛ "ـجًٚق ٕٕٛز"، ٚصُ

هثمً ثٌٕ٘ ٔفْٗ؛ ٌضًٚ ِٓ مكي صق١ًٍ ثًٌٚٛ ثٌؾَة١ز إٌٝ ثإلٟجً ثٌقجوُ ًٌٍٚٛر 

ثٌى١ٍز. وّج أٔٗ   ٠ّىٓ ـًٚ عٕجٌٙ صى٠ٛٓ ثًٌٚٛر، ِٚقجٌٚز ثٌمٛي إْ ٘يٖ ًٙٛر 

إٔٗم١ج١ٌز، ٚثألمٌٜ ِٕطم١ز ى١ٕ٘ز، أٚ ًٙٛر عجٟف١ز؛ إى 
 

" ١ٌْش ٕ٘جن ٠ٌٟمز ٌفًٚ 

ِج ٘ٛ ِٛفو دطذ١عضٗ، ٚإْ وٕج ٔقجٚي عٕو ثٌضق١ًٍ عَي دعٜ ثٌعٕجٌٙ أل٘وثؾ ع١ٍّز 

ٌىٓ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٔوًن أٔٗ   ٠ٛؽو عٌٕٚ عجٟفٟ ٚ  م١جٌٟ هْٚ ِّْٞٛ 

صًٚٛٞ ِٕطمٟ، وّج أٔٗ ١ٌِ ٕ٘جن عٌٕٚ ٚثفو ِٕطمٟ   صٚقذٗ دعٜ ثإل٠قجءثس 

                                           
(ٖ1)

 .1ٙعٍٟ عٌٖٞ ٍث٠و: عٓ دٕجء ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز ثٌقو٠غز، ٗ
(ٗٓ)

 . 1ٍُٕٗ ثألٍّٛح ِذجهةٗ ٚإؽٌثءثصٗ، ٗٙكؿ ـًٞ: ع 
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ـك ٠ٛؽو ٌْٛ ّٛثء وجْ أد١ٜ أٚ أمٌٞ أٚ أفٌّ هْٚ ؽُْ ٠ضٍْٛ ٚثٌ كي ثٌعجٟف١ز ؛ 

دٗ ـ١ٚذـ ٘ٛ ثألد١ٜ أٚ ثألمٌٞ أٚ ثألفٌّ، ٚ  ٠ٛؽو ٕىً هْٚ ؽُْ ٚ  ؽُْ هْٚ 

ٕىً. ٚدّٛعٕج أْ ٔضقوط عٓ ثٌذ١جٛ ٚث ّضوثًر ٚٔؾٌهّ٘ج ـٟ ىٕٕ٘ج هْٚ أْ ٠ىْٛ 

ٓ ثٌعٌٕٚ ثٌن١جٌٟ ٌّٙج ِمجدً ـٟ ثٌٛثلع، ٚدٕفِ ثٌط٠ٌمز ْٔضط١ع أْ ٔضقوط ع

ثٌض٠ٌٛٚٞ أٚ ثٌعجٟفٟ، ٌىٓ عٕوِج ٔذقظ عٕٗ ـٟ ثٌعًّ ثألهدٟ، ـكدو أْ ٠ىْٛ ِضؾًْوث 

ـٟ صًٚٛ ِٕطمٟ"
(ٗٔ)

 . 

ِٚج ١ّ٠َ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٘ٛ صفٌه٘ج "دٚذؽضٙج ثٌضٖى١ٍ١ز ٚدضعوه ٚظجةفٙج ٚوغٌر 

ثٌَّثػ ثٌّضفٌه عكلجصٙج، ٚ٘ٛ ِج ٠ؾعٍٙج ِٓ ألوً ثٌّٛجةً عٍٝ صمو٠ُ ثٌٌؤ٠ز ثٌٖن١ٚز ٚ

ج ـٟ صقو٠و ثألٍّٛح؛ إى إْ ثٌٍؽز ثٌذ٠ٌٖز ِٚٛؼز  ًّ ٌٍىجصخ، ٚعٕوةي ٠ٚذـ هًٚ٘ج فجّ

دٖىً ٠ؾعً ِٓ ٘يٖ ثًٌٚٛ ثألهثر ثٌٌة١ْ١ز ٌض١ًٙٛ صٍه ثٌٌؤ٠ز دٖىً ِذجٌٕ ٚأ١ًٙ 

ٚلجدً ٌكّض١عجح ٚثٌضٍمٟ ثٌٌّوَ"
(ٕٗ)

. 

ًٛر عٕو "ـجًٚق ٚثٌىٖؿ عٓ ثألدعجه ثٌٕف١ْز ٘ٛ ثٌّقٌن ثألّجّٟ ٌوًثّز ثٌٚ

ٕٕٛز" ِٚقجٌٚز ثّضىٕجٖ صم١ٕجصٙج ٚثٌىٖؿ عٕٙج، ِٚقجٌٚز ثٌٛٙٛي إٌٝ أعّجق ٔفْٗ، 

ٚثٌٛٙٛي ٌّج أفذٗ أٚ ٕؽٍٗ أٚ أعجً لٍمٗ، ٚثٌٕ ٌ ًٌٍٚٛ عٍٝ أٔٙج عكِجس هثٌز عٍٝ وً 

 ىٌه. 

ث ِٓ ثٌّٛجةً ثٌف١ٕز ٚثٌضم١ٕز؛ ٌضٖى١ً ًٖٙٛ ثٌٖع٠ٌز ثٌنجٙز  ًٌ ٠ْٚضنوَ ثٌٖجعٌ وغ١

٠ّٔ ٠ىْذٙج ل١ّزً إ٠قجة١ز ٚصعذ٠ٌ١ز أعّك صّىٕٗ ِٓ ثٌضعذ١ٌ عّج ٠وًٚ ـٟ مٍؾجس  ٚـك

ٔفْٗ. ٚألؿ ـٟ ٘يث ثٌّذقظ ِع ١ٍّٚض١ٓ أم١٠ٌٓ ثٌٟهصج ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز"، 

ث ِٓ ًٖٙٛ ثٌٖع٠ٌز، ّٚ٘ج: ثٌضٖن١٘ ٚثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس. ًٌ  ٕٚىٍضج وغ١

 

 ظاهرة انتشخيص:  -أوًلا 

ٌّٛجةً ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج ثٌٖجعٌ؛  ّضٕطجق ثٌطذ١عز ِٓ ٠عو ثٌضٖن١٘ أفو ث

فٌٛٗ ٚإوْجدٙج مٚجي ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌضٟ صٖعٌ ٚصوًن ٚصضقٌن. ٚثٌضٖن١٘   ٠ىْٛ 

ٌعٕجٌٙ ثٌطذ١عز ثٌؾجِور ـم٠، دً ًدّج ٠ضؾجٍٚ ىٌه إٌٝ صٖن١٘ ثٌّعجٟٔ ثٌّؾٌهر، ِغً: 

، ٚثٌضٖن١٘ لو٠ُ ـٟ ثٌٖعٌ، أ٠ًّج ثٌّٛس، ٚثٌقك، ٚثٌعوي ٚؼ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّعجٟٔ ثٌّؾٌهر

وجْ ص١ٕٚفٗ عج١ًٌّّج وجْ أٚ عٌد١ًّج، ٚ٘ٛ ِٓ ثٌ ٛثٌ٘ ثٌذجًٍر ـٟ ٕعٌ ثٌعجٟفز. "
 

ٚثٌٌِٚجٔض١ى١ْٛ ٠ٕٖوْٚ ثٌٍْٛثْ ـٟ ثٌطذ١عز ٠ٚذغٛٔٙج فَُٔٙ، ٠ٕٚجظٌْٚ د١ٓ ِٖجعٌُ٘ 

صْنٌ ُِٕٙ. ِٕٚجظٌ٘ج، ـمو ١ٞ٠مْٛ دّٕجظٌ٘ج ثٌؾ١ٍّز؛ ألٔٙج   صعذث دقَُٔٙ ، ٚوثٔٙج 

ٚإّٔج ٠ْضؾ١ذْٛ ٌّٕجظٌ٘ج ثٌق٠َٕز؛ ألْ ٌٙج ٙكس دنٛثٌُٟ٘ ِٚٚجةٌُ٘ . ٠ٚضن١ٍْٛ 

ـٟ ثٌّنٍٛلجس أًًٚفج صقِ ِغٍُٙ، ـضقخ ٚصىٌٖ ٚصقٍُ. ـ١ٌٖوٛٔٙج ِٖجعٌُ٘؛ ٌٚيث 

٠نجٟذْٛ ثألٕؾجً، ٚثٌٕؾَٛ، ٚثًٌٛٚه، ٚثٌٚنًٛ ٚأِٛثػ ثٌذقجً. ٚعٍٝ ثٌٌؼُ ِٓ أْ 

                                           
(ٗٔ )

 .  ٕٖٖثٌْجدك، ٗ
(ٕٗ )

 .1ٖٖثٌْجدك، ٗ
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ح ثٌعجٟفٟ ـٟ ِنضٍؿ ثٌعًٚٛ ٚثألُِ، ـمو أوغٌ ٘يٖ ظجٌ٘ر عجِز ـٟ ثأله

ثٌٌِٚجٔض١ى١ْٛ ِٕٙج، ٚوجْ ٟجدعٙج ـٟ أهدُٙ أٙوق ٚأوغٌ صًٕٛعج ٚأّٚع ِوٜ؛ ٌٚيث ُعوَّ 

ىٌه مجٙز ِٓ مٚجةُٚٙ؛ ٚىٌه ٌٌ٘ؿ إفْجُّٙ ًٚلز ِٖجعٌُ٘."
 (ٖٗ)

. 

ٚثٌٖجعٌ ف١ٓ ٠ْضٕطك ثٌطذ١عز ٠ٚقجًٚ٘ج، ٠ْم٠ ع١ٍٙج ٠ٚضني٘ج لٕجًعج ٠ٖن٘ ِٓ 

ٌٗ ِٖجعٌٖ. ـمو ٠ضقوط عٓ ث١ًٌٕ دٛٙفٗ إْٔجًٔج، أٚ ثٌطجةٌ دثٔٗ ٕن٘ ِٙجؽٌ، أٚ مك

ثٌّٛس وثٔٗ إْٔجْ ٠عوٚ ١ْ٠ٚطٌ عٍٝ ؼ١ٌٖ. ٚثٌضٖن١٘ أفو ثٌّٛجةً ثٌٌة١ْز ثٌضٟ 

صطٌه ـٟ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٌوٜ "ـجًٚق ٕٕٛز"، ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور " ث١ًٌٍ .. 

١ٍز أّج١ّز ـٟ صٖى١ً ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز هثمً ٚثٌّٖجٔك"؛ إى ٠مؿ ثٌضٖن١٘ دٛٙفٗ ّٚ

ثٌم١ٚور؛ ىٌه أٔٗ ًٙٛ ثٌّو٠ٕز وجٌِأر ِضٛفٖز أٙجدٙج ثٌْعجً ِٓ عمً ِج صقٍّضٗ ِٓ 

ًُ أدٕجء٘ج، ٚدعو أْ صؾَٙ ع١ٍُٙ صومً ـٟ فجٌز  أعذجء، ـجمضٍش ٔف١ْضٙج ٚأٙذقش صثو

ضف١ك ِٓ ؽو٠و إع١جٍء ٕو٠ور؛ ـ١ؽضٚذٙج ثٌعوٚ ٚصْم٠ صقش ألوثِٗ، ٚف١ٓ صقجٚي أْ صْ

ٟٚ٘ دق١قز ثٌٚٛس، صكفمٙج ٟعٕجس ّٕجده م١ٛي ثٌعوٚ؛ فضٝ صّٛس ـٟ ٘وٚء ١ٖ٠ٚع 

 ثٌقَْ ـٟ ّّجء ثٌّو٠ٕز. ٘يٖ ثًٌٚٛر ثٌضٖن١ٚ١ز دٌٍس ٌو٠ٗ ـٟ ثٌم١ٚور ف١ظ لجي: 

 ،ٌِ  صّٛػ ثٌّو٠ٕز دجٌمٙ

 صنٌػ أفٖجَء٘ج،

 ٚصُمعٟ 

 ١ٌعذٌ ِٓ ـٛلٙج ثٌفجصقْٛ 

، ُٛ ق ّٚ  ٠ٌثٚه٘ج ثٌ

 ًّ  ج صٌـع ًأ

ج  ًْ  ٚصطٍك ّ٘

 صكفمٙج عٌدوثُس ثٌؽَثر 

 ٚصْم٠ُ صقَش ١ًٙٙ ثٌطؽجر 

 صكفمٙج ٟعٕجُس ثٌْٕجده 

ًُ ثٌّو٠ٕز،   صنٛ

صٍفع أٔفجّٙج ـٟ ّىْٛ
(ٗٗ)

. 

صضٌوخ ًٙٛر ثٌّو٠ٕز ـٟ ٕع٠ٌز "ـجًٚق ٕٕٛز" ِٓ صٖن١٘ ٠ْضّو ِٓ ثٌٛثلع 

ً ثٌّو٠ٕز وجِ َّٛ ٌأر ُؽٕش ِٓ ٕور ثٌّقُْٛ ٙفجصٗ، ٠ٖٚىً عٕجٌٙ٘ج عذٌ ثٌن١جي، ـٚ

ثٌمٌٙ ثٌيٞ صضعٌٛ ٌٗ، ٚـموس ٙٛثدٙج فضٝ أٔٙج دوأس صثوً أدٕجء٘ج، ١ٌِ ِٓ دجح 

ثٌٌٖث٘ز ٚثٌعطٔ ٌٍوَ، ٌىٓ ِٓ دجح ثٌنٛؾ ثٌٖو٠و ع١ٍُٙ أْ ٠ذمٛث ـٟ ٘يٖ ثٌق١جر، ٌّٚج 

دٙج ِٓ ٠ٚكس، ٚوٟ   ٠ضعٌٝٛث ٌّج صضعٌٛ ٟ٘ ٌٗ ِٓ لٌٙ. ٚ  ٠غ١ٌ ؽٕٛٔٙج ٘يث 

ج ـ١ٙج  ثٌٖفمز ـٟ ٔفُٛ ًّ أعوثةٙج، دً ٠ْعْٛ ألْ ٠ؾَٙٚث ع١ٍٙج ٚثؼضٚجح ِج صذمٝ ١ٍّ

                                           
(ٖٗ)

جٔض١ى١َّز، ٔٙٞز ٌِٚ ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ه. س، ٗ   َِ ٚ ٌُّ  . ٔٙٔ، ِٓٙٔقّو ؼ١ّٕٟ ٘كي: ثٌ
(ٗٗ )

 .  ٓٙ٘، 1٘٘، ه٠ٛثْ " ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ "، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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فضٝ ٠ْمطٛ٘ج ؽغز ٘جِور ، عُ ٔؾو ثٌٖجعٌ ـٟ ثٌّمطع ثٌغجٟٔ ٠ٕضمً دجٌضٖن١٘ هثمً 

 ثٌم١ٚور ِىًٛٔج ًٙٛر أمٌٜ، إى ٠مٛي: 

 ،ٌِ  صّٛػ ثٌّو٠ٕز دجٌعٙ

 صىٖؿ ّٛءصَٙج ٌٍع١ْٛ 

 ٚصنٌُػ عج٠ًزً،

  ْٕٛ ثٌ –ف١ظ ص١ٌْ  –صضٕجعٌ 

 ٚصذوُع ..

 ٘يث ثٌضغِّٕٟ

 ٚ٘يث أٚثْ ثٌضؽّٕٟ 

 ٚصذوُع ..

َُّ ِغً ثٌؾٛثًٞ   صٙض

صٛؼًَّ ـ١ٙج م١جي ثٌعذ١و
(ٗ٘)

. 

ـٟ ٘يث ثٌّمطع ٠ًٚٛ ثٌٖجعٌ ثٌّو٠ٕز ـٟ ًٙٛر ثٌِأر عجٌ٘ر عج٠ًز ـٞقش 

َّٛءصٙج أِجَ أع١ٓ ثٌٕجظ٠ٌٓ، ٚأٔٙج ثصنيس ِٓ عٌٙ٘ج ٚإؼٌثءثصٙج ٚظ١فز وٛظ١فز 

ظً ثٌقىجَ ثٌّْضذو٠ٓ ٚم١جي ثٌعذ١و، أٞ م١جي عجِز ثٌٖعخ ثٌي٠ٓ ١ْ٠ً ثٌؾٛثًٞ صقش 

ٌعجدُٙ أِجَ إؼٌثءثصٙج. صىٖؿ ثًٌٚٛر ثٌضٖن١ٚ١ز ٌٍّو٠ٕز ـٟ ثٌم١ٚور عٓ ًؤ٠ز ثٌٖجعٌ 

ٌّٓ ٠ٍّه ّطٛر ٘يث ثٌٟٛٓ ِٚٓ ٠ىضَٕ ِٓ م١ٌثصٗ؛ ـجٌُٙ ثٌٟٕٟٛ أُ٘ فٌوجس ثٌض٠ٌٛٚ 

ز ألفو أٚؽٗ ثٌٟٛٓ، ـجٌٟٛٓ إْ ؽجً عٍٝ هثمً ثٌم١ٚور ٌو٠ٗ. ـجٌّو٠ٕز ًٙٛر ؽَة١

أدٕجةِٗ، ـّج ٠فعً ىٌه إ  مٛـًج ع١ٍُٙ ـٟ ِٕ ًٖٛ ثٌٖعٌٞ، ٚأٔٗ ٠ٕذؽٟ أ  ٔٚخ ؽجَ 

ؼٞذٕج ّٚنطٕج عٍٝ ثٌٟٛٓ، ٌىٓ عٍٝ ِٓ لٌٖٙٚ ٚثّضذوٚث دٗ. ًٖٚٙٛ ـٟ ١٘تز 

ٚأْ ِٓ  ثٌؾج٠ًز ثٌعجٌ٘ر؛ ١ٌذٌٍ أٔٗ ٠ٖعٌ دجٌْذجء ٌٙيث ثٌٟٛٓ، ٚأٔٗ ١ٌِ ٍِه أدٕجةٗ،

٠ؽضٌؾ ِٓ ٍِيثصٗ ُ٘ ٟذمز ثٌنجٙز، أِج ثٌعذ١و، ـك ٠ٍّىْٛ إ  ثٌٕ ٌ ٌٙيٖ ثٌٍّيثس   

 ٠طٌْٛٛ ِٕٙج ١ٕتًج. 

ٚٔؾوٖ لو ثّضنوَ ث١ٌٍّٛز ثٌضعذ٠ٌ١ز ٔفْٙج "ثٌضٖن١٘" ـٟ عوه ِٓ ثٌمٚجةو ـٟ 

ٔضجؽٗ ثٌٖعٌٞ، ـٕؾوٖ ٠ٖن٘ ثٌَِٓ ـٟ ل١ٚور "فجي ِٓ ثٌعٖك" ِٓ ه٠ٛثْ "ـٟ 

 ج   ٠ؾٟء"؛ إى ٠ٖنٚٗ ـٟ ًٙٛر إْٔجْ مجةٓ، ـ١مٛي: ثٔض جً ِ

 آٚثٖ ِٓ دعو ثٌو٠جً ٚثّضقجٌز ثٌَّثً 

 ٠ج أ٠ٙج ثٌّْجـٌ ثٌٛف١و لؿ! 

 َْ ُْ مج ٌُ ثألًٛ، ٚثٌَِج ُٛ ؼ١  ـجألً

 ؼجهً ثألفذجْح  

ٌَ ِٓ عٌـش، ـجّضٌؿ .. ُُ ؼ١ ٙجً ثٌٕج
(ٗٙ)

. 

                                           
(ٗ٘ )

 . ٔٙ٘، ٓٙ٘دك، ٗثٌْج
(ٗٙ )

 .  ٖٔٗ، ه٠ٛثْ ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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دجّضقجٌز ثٌعٛهر ِٓ ٠عٍٓ ثٌٖجعٌ ِٓ دوث٠ز ثٌّمطع صقٌْٖ  ٌطٛي ؼٌدضٗ ٕٚعًٖٛ 

ؽو٠و إٌٝ ِٟٕٛٗ ثٌيٞ ٠ٖعٌ دج ؼضٌثح عٕٗ. وّج أْ ِٖجعٌ ثٌٛفور لو أٌّش دٗ؛ ـ١قجٚي 

أْ ٠ٛلؿ ّفٌٖ إٌٝ ِىجْ، ٚوثٔٗ ٠عٍٓ ِٓ مكي أٍّٛح ثألٌِ ًٌٝٚر ثٌٛلٛؾ ٚعوَ 

ثٌض١ٗ ـٟ ٘يث ث ؼضٌثح، عُ ٠عٍٓ ِٓ مكي ثًٌٚٛر ثٌضٖن١ٚ١ز ٌٍَِٓ أْ ثٌَِجْ ـٟ 

ٕن٘ مجةٓ، ٚم١جٔضٗ ٘يٖ ٠ضٌصخ ع١ٍٙج ِؽجهًر ثألفذجح ٚصؽ١ٌ فجي  ِٕ ًٛ ًؤ٠ضٗ

ثٌٕجُ ثٌضٟ وجْ ٠عٌـٙج ٠ٚعجٌٕ٘ج، ٚم١جٔضٗ صىّٓ ـٟ دعو٠ٓ، ّ٘ج: صثع١ٌٖ ثٌٍْذٟ ـٟ 

أفذجدٗ، ٚصثع١ٌٖ ـ١ٗ ٔفْٗ؛ وٛٔٗ صْذخ ـٟ أْ ٠ضٍّىٗ ٕعًٛ ثٌٛفور، ـجٌن١جٔز صطٌه ثألِٔ 

٠عّو ثٌٖجعٌ إٌٝ صم١ٕز ثٌضٖن١٘ ٔفْٙج ألفو ٚثألٌفز، ٚصعٍٓ لوَٚ ثٌفٌثق ٚثٌٛفٖز. ٚ

ثٌّعجٟٔ ثٌّؾٌهر ـٟ ل١ٚور "ثعضٌثـجس ثٌعٌّ ثٌنجةخ" ِٓ ه٠ٛثْ "ـٟ ثٔض جً ِج   

ـٟ ١٘تز ٕن٘  -ٚ٘ٛ أفو ثٌّعجٟٔ ثٌّؾٌهر  -٠ؾٟء"، ٚىٌه ف١ٓ ٠ًٚٛ "ثٌقَْ" 

 ؼجٙخ ِعضٍو ٠ؾضجؿ فْٚٛ ف١جصٗ؛ إى لجي ـٟ ِطٍع ثٌم١ٚور: 

ُّٞ عٕوِج ٠ؾضجفٕج ثٌق  َْ ثٌٌِجه

 ٚٔمعٟ ـٟ ٍٚث٠ج ثٌمٍخ ِى٠ًْٛٓ،

ٌُّ ثٌقىج٠جس ثٌمو٠ّز ..  ٔؾض

 ثألّٝ ثٌفجًع ٠ْض١مع ِٓ د١ٓ ثٌو٘ج١ٌَ،

،ِٛ ٌُ ثٌٖؾ  ٠ٚٚقٛ ٚص

 ثٌىضجدجُس ثٌضٟ ؽفش عٍٝ ثألًٚثق،

 وجٔش ىثس ٠َٛ ٙٛصٕج ثٌعجٌٟ 

ـَ ثٌٖٛقِ   ٌف

 ٚثٌٌؤ٠ج ثٌق١ّ١ّز! 

مٌؽش ِٕٙج ٚؽٌٖٛ، ٌفّعضٙج هًٚرُ ثأل٠جَ،
(ٗ1)

. 

٠عٌٛ ثٌٖجعٌ ِٓ دوث٠ز ثٌم١ٚور ِضٛث١ٌز ِٓ ثًٌٚٛ ثٌضٖن١ٚ١ز؛ إى ٠عٍٓ أْ 

ثٌقَْ عوٖٚ ثألٚي ثٌيٞ ٠ْقمٗ ٠ٚىٌْ لٍذٗ، ٚثٌيٞ ٠ضْذخ ـٟ ثّضعجهر ثٌيو٠ٌجس 

ثٌمو٠ّز، عُ ٠ٕضمً إٌٝ ًٙٛر صٖن١ٚ١ز أمٌٜ "ٌألّٝ"، ٚ٘ٛ أفو ثٌّفٌهثس ثٌضٟ صضذع 

جٌفجًع؛ ١ٌعٍٓ ثّضطجٌز ه٠ِّٛضٗ ث١ٌَِٕز، ىٌه أٔٗ فمً ثٌقَْ ـٟ ثٌّعؾُ ه ١ًٌّج، ٠ٚٚفٗ د

٠ْض١مع د١ٓ "ثٌو٘ج١ٌَ"، ٚثٌٌّثه دٙج ه ١ًٌج صنَٛ ثٌيو٠ٌجس، عُ ٠ًٚٛ و١ؿ صؽطٟ 

ثٌو٘ج١ٌَ ِج ٘ٛ ـجًع؛ ١ٌ ٌٙ أْ ثٌقَْ ع١ّك ٚثألّٝ ٝنُ. وً ٘يٖ ثًٌٚٛ ؼيس 

ِقَْ ١ّمضً  ثٌم١ٚور دّٕ ًٛ ثٌٖجعٌ ٌٍقَْ، ٚ٘ٛ أْ ث ّضوثِز ـٟ ثٌضفى١ٌ ـ١ّج ٘ٛ

ثٌق٠َٓ؛ ألٔٗ ٠َ٠و آ ِٗ ٚأٚؽجعٗ، ٌٚٓ ٠ٍّْٗ ثٌقَْ إ  ٌكّضْكَ ٚث٠ٌَّٙز ثٌّع٠ٕٛز، 

 ٚثٌو١ًٌ أْ ٘يٖ ًؤ٠ضٗ ثٌٖع٠ٌز لٌٛٗ ِٓ ثٌم١ٚور ٔفْٙج: 

 آٖ ٌٛ ٌٔؽُع ٌٍٚفٛ ثٌيٞ وجْ، 

                                           
(ٗ1 )

 .   1ٖٗ، ٖٙٗثٌْجدك، ٗ
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ج، ًّٞ  ٌقٍُ وجْ ـٟ أعّجلٕج ؼ

 ٟف١ًٌّٛج، دٌٞء ثٌّْش 

عي٠ًًّج ٔم١ج
(ٗ1)

. 

ْٙج ٠ضّٕٝ ثٌٖجعٌ ثٌفىجن ِٓ ثٌض١ٗ ـٟ ثٌقَْ، ٚثٌعٛهر ٌٍٚفٛ ـفٟ ثٌم١ٚور ٔف

ٚثألفكَ ثٌضٟ وجٔش وجةٕز هثمٍٗ لذً ّٕٛثس ثٌقَْ، ٠ٌ٠و ثٌعٛهر ٌٍذٌثءر ٚثٌٕمجء 

 ٚثٌطفٌٛز، ٚ٘يٖ ثٌوعٛر ٙٛح ثٌق٠ٌز ٚثّضعجهر ثألًِ. 

ٚوجْ ثٌٖجعٌ ١ْ٠ٌ عٍٝ ِي٘خ أٙقجح ثٌّوًّز ٚث صؾجٖ ثٌٌِٚجْٟٔ ـٟ ثألهح 

ٟ؛ ـ١ٖن٘ ثٌطذ١عز ِٓ فٌٛٗ،  ٠ٚٞفٟ ع١ٍٙج ٙفجس ثإلْٔجْ ِٚعجٔجصٗ؛ ـ١ٌٙح ثٌعٌد

ث ِٓ ٠ٚكس ثٌٛثلع ِٚج ٠عؼ دٗ ِٓ ـْجه ًٚىثةً؛ إى ٠ضؾْو ىٌه ٌو٠ٗ ـٟ ل١ٚور  ًً إ١ٌٙج ـٌث

" وجْ .. ٚوجْ" ف١ظ ًٙٛ ثألٕؾجً وىجةٕجس ٠عضٌٚ٘ج ثألٌُ، ٕٚنٚٙج ٔجدٞز دجٌق١جر 

 ِٓ فٌٛٗ، ـمجي: 

 ؽٟ ـٟ ع١ٕ١ٙج ٠ذىٟ وجْ ثٌٖؾٌ ثٌْج

جل٠ُ أِطجً ثٌٖؾٛ، ّْ  ص

ةوس مٍؿ ثٌّْش ثٌّضّجّه، ُٚ  ٚصنًٞ ؽٌثؿ 

ث ٟجي، ًٌ عّ
(ٗ1)

. 

م٠ِ ِٓ ِٖجعٌٖ ثٌوـ١ٕز عٍٝ ثٌطذ١عز ِٓ فٌٛٗ، ـ١مٛي  ْْ فجٚي ثٌٖجعٌ أْ ٠ٌٙح ٠ُٚ

إٔٗ ٠ٌلخ ثٌٖؾٌ ٚ٘ٛ ٠ذىٟ عٍٝ ٌِآر ع١ٓ ِقذٛدضٗ، ٚثٌٖؾٌ ثٌْجؽٟ ٘ٛ ثٌٖؾٌ ثٌط٠ًٛ 

ٖخ، ٚ٘يث ٠وي عٍٝ ثِضوثه ؽيًٖٚ ٚٚـٌر ث١ٌّجٖ ـٟ ثألًٛ ثٌضٟ ٔذش ثٌع٠ٌٜ ٍٙخ ثٌن

ـ١ٙج، ٚثألًٛ ثٌضٟ ٔذش ـ١ٙج ثٌٖؾٌ ٕ٘ج هثمً ثٌم١ٚور ٟ٘ ع١ٓ ِقذٛدضٗ، ٟٚ٘ صٌٜٚ 

دّجء هِعٙج، وّج أٔٗ ٠قجٚي أْ ٠ْضّو ِٓ ثٌطذ١عز ِٓ ٠ٖجًوٗ أفَثٔٗ، ـ١ٖن٘ ثٌٖؾٌ 

 ـٟ ًٙٛر إْٔجْ ٠ذىٟ، عُ ٠نضضُ ثٌّمطع دمٌٛٗ:

 ج ِٓ صفضْٞٛ دىجًصٙج ٠

ثٌٖؾٌر ِج عجهس عيًثء!
(٘ٓ)

. 

ٗ ثٌٖجعٌ صٖن١ٚٗ ٌّج صعج١ٔٗ ثإلْٔج١ٔز دثٔٗ ثٔضٙجن ِٚقجٌٚز ثؼضٚجح ٌٚٚع  ٚؽَّ

دّٕ ٌ ثٌوَ ٌٍٖؾٌر؛ إى ٠مٛي إٔٙج ِٓ ٕور ِج صضعٌٛ ٌٗ لو ـموس عي٠ًضٙج ثٌضٟ ٠ضْجدك 

 ثٌطجِعْٛ ِٓ أؽً ١ًٔ ٌٕؾ أ١ٌٚز ؽّجعٙج ٚثٌ فٌ دٙج. 

"ـجًٚق ٕٕٛز" ث١ٌٍّٛز ثٌف١ٕز ٔفْٙج ـٟ دٕجء ل١ٚور دىجٍِٙج؛ إى ٠ٖن٘  ٠ْٚضنوَ

ٌٔٙ ث١ًٌٕ ـٟ ل١ٚوصٗ "ث١ًٌٕ" ِٓ ه٠ٛثْ "١ّور ثٌّجء". ٚثٌضٖن١٘ ٘ٛ ث١ٌٍّٛز ثألّج١ّز 

َّ٘ ثٌٌٕٙ  ثٌيٞ ٠عو ظجٌ٘ر ِٓ  –ـٟ صٖى١ً ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز هثمً ثٌم١ٚور؛ إى ٕن

٠ٙجؽٌ ِٓ ؽٕٛح ٌِٚ إٌٝ ّٕجٌٙج،  ـٟ ًٙٛر إْٔجْ –ظٛثٌ٘ ثٌطذ١عز ث٠ٌٌّٚز 

                                           
(ٗ1 )

 .   ٖٔ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٗ1 )

 .   1ٖ٘ثٌْجدك، ٗ
(٘ٓ )

 .   11ٖثٌْجدك، ٗ
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 ِجًٍؽج ًفٍز ث١ًٌٕ دٌفٍز ثٌّؽضٌح ِٓ ٠ًؿ ٌِٚ إٌٝ فٌٞ٘ج، ـ١مٛي: 

ِّٟ ٚٔجَ  ٌِّ ثٌٌٖل  أٌمٝ ث١ًٌٕ عذجءصَُٗ ـٛق ثٌذ

 ٌِ ُّٟ ثٌ ٙ  ٘يث ث١ٌٖل ثٌّقٕ

 ثفوٚهَح،

ٌَ ثأل٠جَ عُ صمُٛ عذ
(٘ٔ)

. 

ج ٌٔٙ ث١ًٌٕ ـٟ ١٘تز إْٔجْ عجه ِٓ  ًٚ ٟٛي ّفٌٖ ِضعذًج، ٠ذوأ ثٌٖجعٌ ثٌم١ٚور ِٖن

مٍع ًهثءٖ ٚٔجَ، ٚ٘ٛ ١ٕل ِقٕٟ ثٌ ٌٙ ٟجي عٌّٖ؛ ١ٌعٍٓ ِٓ ثٌذوث٠ز صٌو١خ أٚي 

ثًٌٚٛ ثٌؾَة١ز، ٟٚ٘ أْ ث١ًٌٕ ـٟ فجٌز ٚ٘ٓ ٚٝعؿ ٚمًٛ، عُ ٠ٕضمً دجٌضٖن١٘ ١ًٌٍٕ 

 ـٟ ًٙٛر أمٌٜ، ـ١مٛي: 

 ِْ  فًّ ثٌعىجٍ ّٚجً ٠قوق ـٟ ثٌٖطع

 ٚـٟ ثٌذٍوثْ 

 ل١ً: ثٌمجٌ٘رُ 

 صٛلؿَ 

 ٠وق ثٌذجَح ٠ٚقٍُ .. ؽجء

 ً٘ ١ٍّٟٚ ثٌؾّعز ـٟ أٌٍ٘٘ج؟

 ٠ّٖٟ ـٟ "ثٌّّٛىٟ" ٚ "ثٌعضذز"؟

 ٠عذٌ ٔقٛ "ثٌمٍعِز" 

ًِ ثألٌ٘ثَ؟ أٚ ٠ضنج٠ً عؾذًج ـٟ ظ
(ٕ٘)

 

٠ًٚٛ ثٌٖجعٌ ٌٔٙ ث١ًٌٕ ـٟ ١٘تز ١ٕل لجهَ ِٓ ثٌؾٕٛح ًٚٙ إٌٝ ثٌمجٌ٘ر، ٠ٖٙو 

ٝ ٘يٖ ثٌّو٠ٕز ثٌق٠ٌٞز، ٠ٌٚلخ أفٛثي ثٌٕجُ، ٚصًّٙ وثْ فٍّٗ لو صقمك دثْ ًٚٙ إٌ

ٚأفكِٗ ٟ٘ أفكَ ثٌؾٕٛدٟ ثٌذ٠١ْ ٔفْٗ، ثٌيٞ ٠قٍُ دجٌّؾٟء إٌٝ ثٌمجٌ٘ر ٌٍٚكر ـٟ 

أعٌق ِْجؽو٘ج، ِغً: ثألٌٍ٘، أٚ ٠ٖضٌٞ ٌٛثٍِٗ ِٓ أعٌق أف١جةٙج ثٌمو٠ّز، ِغً: 

ثٌّّٛىٟ ٚثٌعضذز، ٚ٘ٛ ِج ١ّْٔٗ ث١ٌَٛ "٠ّٚ ثٌذٍو"، أٚ أْ ٠ًَٚ آعجً٘ج. ٚدعو ىٌه 

 ًٙٛر صٖن١ٚ١ز أمٌٜ إى ٠مٛي ثٌٖجعٌ: أًٙو 

ًُ ٠قوُق   ٚ ٠ ً ث١ٌٖل ث١ٌٕ

   ٠ؾو ٚؽًٛ٘ج ٠عٌـٙج 

 ٚد١ٛصًج وجْ ٠طً ع١ٍٙج 

 ّّٚجًء وجٔش صعىِ ًٍلضُٗ 

 ٚ٘ٛ ٠ّوُّ ثٌنطٛ 

٠ْٚذك عََؾ ث٠ٌٌـ
(ٖ٘)

. 

                                           
(٘ٔ )

 .     1ٕٔ، ه٠ٛثْ ١ّور ثٌّجء، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(ٕ٘ )

 .     ٕٕٓ، ٗثٌْجدك
(ٖ٘ )

 .     ٕٕٔثٌْجدك، ٗ
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ج صجةًٙج ـٟ ؼ١ج٘خ ثٌؽٌدز، ٠ذقظ عٓ أٞ ٍّٕو ٠عٌـٗ  ًٚ ٠ًٚٛ ثٌٖجعٌ ث١ًٌٕ ٕن

٠ؾو أفًوث أٚ ِثٜٚ أٚ د١ضًج وجْ ٠ٍؾث إ١ٌٗ، فضٝ ثٌّْجء ًَِ ثٌطذ١عز لو  ١ٌضعٍك دٗ، ٌىٕٗ  

ج عٍٝ ثؼضٌثدٗ، ِضّجه٠ًج ـ١ٗ،  ًِ ثمضفش ِٓ فٌٛٗ، ٚ ٌىٕٗ دجٌٌؼُ ِٓ ١ٝجعٗ، ـك ٠َثي ِمو

ث ِٕٗ أْ ٠عٍٓ ـٍٖٗ ـٟ ثٌضثلٍُ ِع ف١جر ثٌّو٠ٕز ـ١عٛه. ٌٚىٓ  ًٌ ِضعٍمًج دثفكِٗ ثٌٛث١٘ز؛ وذ

 ٌه ٠ًٖٚٛ وٖن٘ ٠فىٌ ـٟ ثٌقجي ِٓ فٌٛٗ، إى ٠مٛي: ثٌٖجعٌ دجٌٌؼُ ِٓ ى

ًُ ٔفْٗ:  ٚلؿ ث١ٌٖل ث١ًٌٕ ٠ْجة

 ً٘ صضؽ١ٌ ّقٓ ثٌٕجُ 

 وّج ٠ضؽ١ٌ ٌْٛ ثٌَٞ 

 ًٚ٘ صضٌثؽع ٌؽز ثٌع١ٓ 

 وّج ٠ضٌثؽع ِو ثٌذقٌ؟ 

ًٚ٘ ٠ٕطفب ٕعجع ثٌمٍخ؟ 
(٘ٗ)

 

ِٚٓ مكي ثٌضٖن١٘ ٠ًٚٛ ثٌٖجعٌ ث١ًٌٕ إْٔجًٔج ٠مؿ ـٟ فجٌز ف١ٌر ِٓ أٌِٖ، 

ـََو إ١ٌٗ، ٠ٚضْجءي عٓ ثٌفْجه ٠ َٚ ْجةً ٔفْٗ عٓ صؽ١ٌ أفٛثي ثٌٕجُ ـٟ ثٌّؾضّع ثٌيٞ 

ثٌّْضٌٖٞ، ٚعٓ صٌثؽع ثٌٌٚؿ ثٌٌِٚج١ْٔز ٚثإل٠ؽجي ـٟ ثٌّجه٠ز ثٌطجفٕز، عُ ٠عٍٓ ـٟ 

ٔٙج٠ز ثٌم١ٚور أْ ثٌٕجُ ؼجـٍْٛ عٓ وً ِج ٠عج١ٔٗ ـٟ ًفٍضٗ ٘يٖ؛ ـجٌٕجُ ١ٔجَ   ٠وًوْٛ 

ٙج. ٚ٘ىيث ٕىٍش ٘يٖ ثٌّؾّٛعز ِٓ ثًٌٚٛ ثٌضٖن١ٚ١ز ثٌؾَة١ز فؾُ ثٌؽٚز ثٌضٟ ٠عج١ٔ

دٕجء ثٌم١ٚور ـٟ ًٙٛصٙج ثٌٖع٠ٌز ثٌى١ٍز؛ إى ٌؾث ثٌٖجعٌ ٌٌٍٙٚح إٌٝ ثٌطذ١عز، ٚثصني 

ِٕٙج ِعجهً  ِٛٝٛع١ًّج ٠عذٌ ِٓ مكٌٗ عٓ عيثدجس ثإلْٔجْ ثٌّؽضٌح أٚ ٠ٚكس ِٓ ؼجهً 

 ِٟٕٛٗ؛ دقغًج عٓ أفكَ م١ج١ٌز.

ٌضٖن١٘ أفو أُ٘ ّٚجةً ثٌٖجعٌ ثٌف١ٕز ـٟ صٌو١خ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز إًىث وجْ ث  

ج ٌٍطذ١عز  ًٚ ٌو٠ٗ، ٚثٌٟهس ٘يٖ ث١ٌٍّٛز ٕٚجعش ـٟ وغ١ٌ ِٓ لٚجةوٖ، ّٛثء أوجْ صٖن١

ج ٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّعجٟٔ ثٌي١ٕ٘ز ثٌّؾٌهر، ِٚج أًٚهصٗ ٘ٛ دعٜ ثألِغٍز عٍٝ  ًٚ أَ وجْ صٖن١

ث ٌؾ١ّع ًٙٛ ثٌضٖن١٘ ـٟ ٕعٌٖ. ًٌ   ىٌه، ١ٌِٚ فٚ

 انمزج بين انمتناقضاث:  -ثانياا 

صىّٓ ٚظ١فز ثًٌٚٛ ثٌٖع٠ٌز ـٟ "ثٌضّغ١ً ثٌقْٟ ٌٍضؾٌدز ثٌٖع٠ٌز ثٌى١ٍز، ٌّٚج 

صٖضًّ ع١ٍٗ ِٓ ِنضٍؿ ثإلفْجّجس ٚثٌعٛثٟؿ ٚثألـىجً ثٌؾَة١ز. ـئٔٗ   ٠ٚـ دقجي 

 ثٌٛلٛؾ عٕو ثٌضٖجدٗ ثٌقْٟ د١ٓ ثأل١ٕجء ِٓ ٌِة١جس أٚ ِّْٛعجس أٚ ؼ١ٌّ٘ج، هْٚ ًد٠

ثٌضٖجدٗ دجٌٖعًٛ ث١ٌّْطٌ عٍٝ ثٌٖجعٌ ـٟ ٔمً صؾٌدضٗ. ٚوٍّج وجٔش ثًٌٚٛر أوغٌ 

ثًصذجًٟج ديٌه ثٌٖعًٛ، وجٔش ألٜٛ ٙولًج ٚأعٍٝ ـًٕج."
 (٘٘)

. 

"إْ ٌمٛر ثٌن١جي ِ جٌ٘ ِضعوهر، ِٕٙج: إهًثن ثٌضّجعً ـٟ ثأل١ٕجء ثٌّنضٍفز، أٚ 

ضذجعور أٚ ثٌّضٕٛعز ٚصم٠ٌذٙج ثٌضنجٌؿ ـٟ ثأل١ٕجء ثٌّضّجعٍز، ؼ١ٌ أْ ًد٠ ثٌعٕجٌٙ ثٌّ

                                           
(٘ٗ )

 .     ٕٕٔثٌْجدك، ٗ
(٘٘)

 .      ٕٓٗ، 1َٔٗ، 111ِٗٔقّو ؼ١ّٕٟ ٘كي: ثٌٕمو ثألهدٟ ثٌقو٠ظ، ٔٙٞز ٌِٚ،  
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ٚإهِجؽٙج ًدّج   صىْٛ ثٌٖج٘و ثٌٕٙجةٟ عٍٝ لٛر ثٌن١جي"
(٘ٙ)

. 

ِٚٓ ٕ٘ج ٠ّىٓ ثٌٕ ٌ أل١ّ٘ز صم١ٕز ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس ٚهًٚ٘ج ـٟ ثٌىٖؿ عٓ 

أعّجق ثٌٌؤ٠ز ثٌٖع٠ٌز ٌوٜ ٕجعٌ ِج؛ إى صىٖؿ عٓ صٌو١خ عٕجٌٙ ثٌن١جي ٌو٠ٗ، ٚو١ؿ 

ضَػ ـٟ ٚع١ٗ ثٌّوٌٛ س ٚثٌّعجٟٔ؛ ـمو ٠َّػ ثٌٖجعٌ د١ٓ صضٌثءٜ ثًٌٚٛ ٌٗ، ٚو١ؿ صّ

ثٌٖٟء ٚٔم١ٞٗ ـٟ د١جْ ٚثفو "٠عجٔك ـٟ إٟجًٖ ثٌٖٟء ٔم١ٞٗ، ٠ّٚضَػ دٗ ِْضًّوث دعٜ 

ث عٓ ثٌقج س ثٌٕف١ْز ٚثألفج١ِّ ثٌؽجِٞز  ًٌ مٚجةٚٗ، ِٚٞف١ًج ع١ٍٗ دعٜ ّّجصٗ صعذ١

ثٌّذّٙز ثٌضٟ صضعجٔك ـ١ٙج ثٌّٖجعٌ ثٌّضٞجهر ٚصضفجعً"
(٘1)

. 

ٌٚق جس ثٌعٕجق ٘يٖ ٟ٘ أّّٝ ٌق جس ث ٝطٌثح ٚأعك٘ج ـٟ ٕور ثٌضٌهه 

ٚثٌق١ٌر ٚثٔو٘جٓ ثٌٕفِ؛ دّج صق٠ٛٗ ِٓ ِضٕجلٞجس لو صضعٌؿ ـٟ دعٜ ثألف١جْ هْٚ 

إصجفز صف١ٌْ ٚثلعٟ ٌٙيث ثٌضعٌؿ. ِٚٓ أِغٍز ىٌه لٌُٛٗ ـٟ ل١ٚوصٗ "مطٟٛ ثٌٍٛؿ" ِٓ 

 ه٠ٛثْ "ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ":

ًِّ ١ّ٠ً د١ٓ ٚلع ثٌ   ً، ٚثٌ 

ًِّ ثصؾجٖ  ًأُّٗ ثٌؽجًُح ـٟ و

 ٚثٌوَ ثٌمجٟٔ عٍٝ ثألـك ١ْ٠ً 

ِعًٍٕج دجٌّٛس، ١ِكَه ف١جر
(٘1)

. 

٠ٌَِ ثٌٖجعٌ ـٟ ٘يث ثٌّمطع ٌٍٛؽٛه ًٚٙٛصٗ وٌّآر ٌٍضٕجلٜ ثٌىٟٛٔ؛ إى ٠ؾّع 

ث ِجة١ًّج ـٟ ثألّجُ  -د١ٓ ثٌوَ  ًٌ ٚثٌّجء  -ٚ٘ٛ عٌٕٚ ِٓ عٕجٌٙ صى٠ٛٓ ثٌىْٛ، ٠عو عٕٚ

٠ٚؾعً ٘يث  -ٚ٘ٛ ثٌعٌٕٚ ثٌؽجٌخ عٍٝ عٕجٌٖٙ ثٌٌؤ٠ز ثٌٖع٠ٌز ٌو٠ٗ وّج ّذك أْ د١ٕج  -

ثٌعٌٕٚ ِّضًَؽج ِع ٔم١ٞٗ ثٌّىجٟٔ ـٟ ثألـك ثٌيٞ ٠ٕضّٟ ٌعٌٕٚ ثٌٙٛثء ١ٌؾْو ًٙٛر 

ـ٠ٌور صَّػ د١ٓ ثٌطٌـ١ٓ عٍٝ ثٌٕم١ٜ ثٌّىجٟٔ ٚثٌٛـجق ثٌضى٠ٕٟٛ ثٌضٌو١ذٟ. ـجٌّجء 

ؽ١ٓ ٚثألوْؾ١ٓ، ٚثٌوَ عٌٕٚ ِجةٟ ف١ظ ثٌطذ١عز عٌٕٚ ٠ضىْٛ ِٓ ؼجٍٞ ث١ٌٙوًٚ

ثٌْجةٍز، ٌٚىٕٗ عٌٕٚ أًٟٝ ِعؤٟ ِٓ ف١ظ ثٌضٌو١خ ثٌى١ّ١جةٟ، ـجٌوَ عٌٕٚ ؽجِع 

ٌٍّضٕجلٞجس. وّج أْ إٍثًٖ ـٟ ثًٌٚٛر عٍٝ ١٘تز ًهثٍء ٠ْٕوي عٍٝ ثألـك ٠ّّٛٙج 

ؿ عٓ دعجٟفز ثٌقَْ ٚعٍٛ ٔذٌر ثٌّٛس ١ّٚجهصٗ عٍٝ ثٌفٞجء ثٌّىجٟٔ، ٚ٘ٛ ِج ٠ىٖ

ث ـٟ ثٌو٠ٕج١ِز ثإلْٔج١ٔز  ًٍ ث دجً ًً ٚعٟ ثٌٖجعٌ دجٌطذ١عز ثٌّىج١ٔز؛ إى "٠ؤهٞ ثٌّىجْ هٚ

ِّغًك ل١ّز وذٌٜ ـجعٍز ِٕي ثٌضى٠ٛٓ ثألٚي ٌإلْٔجْ ٚفضٝ ثٌّٕعطؿ ثألم١ٌ ـٟ ًفٍز 

ثٌق١جر. ٚإىث صثصٝ ٌٕج ثإل٠ؽجي ـٟ عّك ٘يٖ ثٌم١ّز، ـئْ ـجع١ٍز ثٌّىجْ ّضضذوٜ عذٌ هٚثةٌ 

ضٌٍّز إٌٝ فو ٠ىجه ٠ٚعخ فٌٖٚ، د١و أٔٗ ـٟ ثٌٌّوَ صمؿ فم١مز وٛٔٗ ًٌٕٟج صٕوثؿ ِْ

                                           
(٘ٙ)

 .      1ٕٓعجٟؿ ؽٛهر ٌٔٚ: ثٌن١جي ِفِٙٛجصٗ ٚٚظجةفٗ، ٗ 
(٘1)

، ِىضذز ٔٚثٌٌّْف١ز، ٟهًثّجس ـٟ ثٌٖعٌ ٚثٌمٚز  –فْٓ ثٌذٕوثًٞ: صؾ١ٍجس ثإلدوثع ثألهدٟ  

 . َٕٔ، ٗ ٕٕٓٓث٢هثح، ثٌمجٌ٘ر، 
(٘1 )

 .       1ٔ٘، ه٠ٛثْ ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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ج ٌضذوٞ ِج١٘ز ثٌىجةٓ، ٚفوٚط ثٌعجٌُ، ٚصٌٛو ثإلفْجُ دجٌَِٓ" ًِ ٍ 
(٘1)

. 

ـفٞجء ثٌّىجْ ٚثًٌٚٛر ثٌّىج١ٔز ِضْع ِّضو ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق"؛ إى ٠ٕفضـ عٍٝ 

. ٚٚٙفٗ ًٌٚٛر ثٌوَ دجٌمجٟٔ ثألـك ًثدطًج صًٖٚٛ دجألًٛ، ِّضًوث ثِضوثه ٠ٌٕجْ ثٌّجء

ٌَ ِْفٛؿ؛ ٚىٌه ١ٌعذٌ عٓ ٘كن إْٔجْ  ١ٌعذٌ عٓ أٔٗ ؼجِك ثٌٍْٛ ِؤوْو، أٞ أٔٗ ه

ثٌعٌٚ دثهٚثس ٚف١ٖز، عُ ٠َّػ د١ٓ ع٠ٌٕٚٓ آم٠ٌٓ ِضٕجل١ٞٓ، ّ٘ج: ثٌّٛس ٚثٌق١جر. 

ـّٛس لطٌر ثٌّجء دٌٛٙٛٙج إٌٝ ثألًٛ إعكْ ٌق١جر ثٌىجةٕجس، ِٚٛس ؽيع ثٌٖؾٌر 

ثٌيثدٍز ف١جر ؽو٠ور ـٟ هًٚر ثٌىْٛ، ـّٓ ًفُ ثٌّٛس صْضٌّ ثٌق١جر، ٚ٘يث ٘ٛ  ٚأًٚثلٙج

عّك ثٌضًٚٛ ثٌٖعًٛٞ ٌوٜ ِذوعٕج ثٌيٞ ٠ضعجًِ دٗ ِع أهق ثٌٍق جس ثٌٕف١ْز، ـٙٛ 

٠ؤٌٟ ٚ ٠ؾْو ثٌعيثدجس أهق صؾ١ْو، ٚـٟ ث١ٌّمجس ٔفْٗ ٠فضـ دجح ثألًِ عٍٝ ٕجّع 

 ثٌٌفذجس.

ٍثء ًٙو ٕعًٖٛ ٌٍطذ١عز ثٌَِج١ٔز ِٓ مكي ٚـٟ ثٌّمطع ثألم١ٌ ٠مؿ ثٌٖجعٌ إ

ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌّعضّور عٍٝ ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس، ـ١عذٌ عٓ ٕور ف١ٌصٗ 

 ٚثٝطٌثدٗ ـٟ ؼ١جح ثٌّقذٛدز عٕٗ، إى ٠مٛي:

 ًِ ِْ ثٌؾ١ّ  ِضٝ ٠ج أ١ِٔ ثٌَِج

 ثٌَِجْ ثٌذن١ً، 

 ثٌَِجْ ثٌيٞ ـٟ ثٌقٕج٠ج .. صعٛه؟ 

ٌّْضط١ً؟ ِضٝ، ِٓ ؽو٠و، ٠ٌُثٚؼٕج ظٍُّه ث
(ٙٓ) 

٠ٌٙو ثٌٖجعٌ ٕعًٖٛ ثٌّضٕجلٜ صؾجٖ ثٌَِٓ؛ إى ٠ذقظ عٓ أ١ِٔ )ثٌَِجْ ثٌؾ١ًّ(، 

ٚوثْ ثٌَِٓ ٟٚذ١عضٗ ثٌؾّج١ٌز صضقو ٌو٠ٗ دموً ِج ٠ؾوٖ ـ١ٗ ِٓ أِٔ ٚإٌؿ ٚٚه؛ إى ثّضضذع 

٘يث ثٌٛٙؿ دٛٙؿ آمٌ ٌٍَِجْ، ٚ٘ٛ ثٌذنً، ٚثٌذنً ٍّٛن ِم١ش ٠ٕجـٟ ثٌؾّجي، ٌٚىٕٗ 

ُ ٠ٍؾث إٌٝ ٔم١ٜ ثٌؾّجي ثٌمذـ ١ٌعذٌ عٓ ثّضؾوثةٗ ٌعطؿ ثٌَِٓ، ـٕعضٗ   ٠ٕجلٞٗ؛  ـٍ

دجٌذنً ١ٌقغٗ عٍٝ ثٌؾٛه ٚثٌىٌَ، ٌُٚ ٠ٙؾٗ دجٌمذـ؛ وٟ   ٠مْٛ ع١ٍٗ. ٚثٌو١ًٌ عٍٝ ىٌه 

أٔٗ ٠ىًّ إٟجً ثًٌٚٛر دمٛي )ثٌَِجْ ثٌيٞ ـٟ ثٌقٕج٠ج .. صعٛه(، ـجٌذنً ٘ٛ دنً ٚف١ٕٓ 

ذٌ عٓ ثّضٌّثً ثّض١قجٕٗ ٕٚعًٖٛ دجٌؽٌدز صؾجٖ ثٌَِجْ دجٌّو دجألِٔ ٚثإلٌؿ ٚثٌٛه؛ ١ٌع

ثٌيٞ ٠ق١ج ـ١ٗ. ٚصضؾْو ١ًٌٙٚر ثٌق١جر ـٟ ًؤ٠ضٗ ِٓ مكي صّجٟ٘ ثٌعٕجٌٙ ثٌّضٕجلٞز 

ٚثِضَثؽٙج عذٌ ٌْٛ ِٓ ثٌضفجعً ثٌق١جصٟ؛ إى لجي ـٟ ل١ٚور "ِو ثٌذقٌ" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽز 

 ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ":

، ُُ  ٠ْم٠ُ ثٌٕج

، ُُ  ٠مَٛ ثٌٕج

 ٠ّٛصْٛ  ٠ق١ْٛ،

                                           
(٘1)

٘وٜ عط١ز: ؽّج١ٌجس ثٌّىجْ ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ )لٌثءر ظجٌ٘ثص١ز صث١ٍ٠ٚز(، ث١ٌٙتز ثٌعجِز ٌمًٚٛ  

 .        1َٖ، ٕٗٗٔٓ، ٔثٌغمجـز، ٟ
(ٙٓ )

 .         ٕٓ٘، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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 ٠ؾ١تْٛ، ٠ٌٚفْٛ 

 ؼ١جٌح ٚلفٛي ..

ٌَ ٚعوٚي ..  ٚثٌضَث

  ثٌضفجٌس ٌٍيٞ ٠ؾٌٞ
(ٙٔ)

. 

”  ـجًٚق ٕٕٛز“ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز ٕو٠ور ثٌٌْعز ٚثٌضٕجلٜ عٍٝ ّطـ ثٌّو٠ٕز، ٠ٚعذٌِّ 

عٓ ىٌه ِٓ مكي ًٙٛر ١ّّٕجة١ز فٌو١ز ٠ٌّعز ثٌّٖج٘و ثٌّضٛث٠ٍز؛ إى ٠َّػ د١ٓ عوه 

آْ ٚثفو، د١ٓ ّمٟٛ دعٜ ثٌٕجُ ٚل١جَ آم٠ٌٓ ٚٙعٛهُ٘، د١ٓ  ِٓ ثًٌٚٛ ثٌّضمجدٍز ـٟ

ِٛس دعُٞٙ ٚف١جر ث٢م٠ٌٓ، ٚد١ٓ ث ٌضَثَ ٚث ٔقٌثؾ، ـٕؾو دعٜ ثٌٕجُ ٕو٠و ثٌؽفٍز 

عٓ ىٌه   ٠ضفىٌ ـ١ٗ ٚ  ٠ٍضفش إ١ٌٗ. ـضعذ١ٌ ثٌٖجعٌ ِٓ مكي ٘يٖ ثًٌٚٛر ٚثٌَّػ د١ٓ 

٠ٕز وّٖٙو ث ـضضجؿ ـٟ ـ١ٍُ ١ّّٕجةٟ ٠ًٚٛ ٟذ١عز ثٌق١جر ـٟ ثٌّو -عٕجٌٙ٘ج ثٌّضٕجلٞز 

٠ٌٙو أفو أف١جء ثٌمجٌ٘ر ِٓ مكي ًٌِٚ ثٌٕجُ ٚٚلٛؾ آم٠ٌٓ، ٚظًٙٛ ثٌٍّض١َِٓ 

ٚثٌّٕقٌـ١ٓ ُِٕٙ، ِٚؾجًٚر ثٌؽٕٟ ٌٍفم١ٌ ثٌّعوَ ـٟ ثٌقٟ ثٌٛثفو، وْجوٓ ثٌعمجً ثٌفجًٖ 

لٞز ٚفجًّٗ؛ ١ٌعذٌ ِٓ مكي ىٌه عٓ ٕور صٛصٌٖ ٔض١ؾز صٛثٌٟ ٘يٖ ثألفوثط ثٌّضٕج

 دٌْعز عج١ٌز.

 ٠ٚمٛي ثٌٖجعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" ـٟ ل١ٚور "ثٔضْجح":

 ل١ً: ثٔضْذٛث 

 لٍٕج: ٕٔضْخ إٌٝ ثٌّجء 

 ثٌِّٖ

 ث٠ٌٌـ 

 ثٌذٌوجْ 

،ًِ  ً٘ ٠ٕضْخ ثٌقطخ ٌؽ١ٌ ثٌٕج

،ِٛ ًٚ٘ صٕضْخ ثألًٛ ٌؽ١ٌ ٌٚٛٗ ثألً
(ٕٙ)

. 

عٍٓ أْ ٠ذوأ ثٌٖجعٌ ثٌم١ٚور ِضْجةًك ّؤثً  ٚؽٛه٠ًّج عٓ ث ٔضْجح ٚثٌّج١٘ز، ـ١

ثإلْٔجْ ًٙٛر ٚثلع١ز  ِضَثػ ثٌعٕجٌٙ ثٌّضٕجلٞز؛ ـجٌّجء ٔم١ٜ ثٌذٌوجْ، ٚثٌِّٖ 

ِٚوً ثٌٞٛء ٚثٌقٌثًر صٕجلٞٙج ث٠ٌٌجؿ ِٚوً ثٌذٌٚهر، ـجإلْٔجْ ٠ٕضْخ إٌٝ وً ٘يٖ 

ثٌعٕجٌٙ؛ إى إْ عٍغٟ ؽْوٖ ِجء، ٚثٌِّٖ ِٚوً ثٌوؾء عٍٝ ٚؽٗ ثألًٛ، ٚث٠ٌٌجؿ 

ْٔجْ، ٚثٌذٌوجْ ٠قًّ ثٌؾك١ِو ٚثٌٌوجَ ثٌقؾٌٞ صقًّ ثٌٙٛثء ثٌيٞ ٠ْضٕٖمٗ ثإل

ٚثٌّعؤٟ ١ٌىْٛ ثٌضٌدز ثٌضٟ ٠ع١ٔ ع١ٍٙج ثإلْٔجْ، ٚثإلْٔجْ لو مٍك ِٓ ٍٙٚجي صىْٛ 

١ٟٕٗ ثٌكٍح ِٓ ثصقجه ٘يٖ ثٌعٕجٌٙ ِؾضّعز، ـنٍك ثإلْٔجْ ًٙٛر ف١ز ٠عٍٕٙج ثٌٖجعٌ 

 ِٓ مكي صعذ١ٌ٘ج عٓ ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس.

 ٍىز ثٌؽْك" ِٓ ه٠ٛثْ "٘تش ٌه":ٔؾوٖ ـٟ ل١ٚور "ِّ

                                           
(ٙٔ )

 .         ٕٗ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٕٙ )

 .          ٓٓٔ، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: أعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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 ١ٕ٘ٙزٌ. ٠ٚعضُ ثألـك 

 ٠ْطع ـٟ ثٌ كَ ٚؽٗ دِٛز عىٍٝ ..

 ٚٚؽٗ أـعٛثْ 

 ٚٚؽٙجْ ٕجمٚجْ .. ٠ٖٙوثْ 

 عٍٝ ثٔو ع ثٌقَْ ـٟ ثٌفؤثه 

ٚثٕضعجي ثٌٕجً ـٟ ثٌٌِجه
(ٖٙ)

. 

٠ًٚٛ ثٌٖجعٌ ثٌّٖٙو ِٓ مكي ثٌقو٠ظ عٓ صٌو١خ ثًٌٚٛر ـٟ دعو٠ٙج ثٌّىجٟٔ 

ى ٠ن١ُ عٍٝ ثٌىْٛ "عضّز ثألـك"، ـجألـك ِىجْ ٌٗ إفوثع١جصٗ، ٠ٚقوه ثٌٖجعٌ ٚثٌَِجٟٔ؛ إ

ثألـك ِٓ مكي ثٌَّػ د١ٓ عضّز ثألـك ٚثٌْطٛع، ٚ٘يثْ ثٌّع١ٕجْ ٠ضٕجلٞجْ، ٌىٓ ِج 

٠ْطع ٘ٛ ٚؽٗ دِٛز، ٟٚ٘ ٔي٠ٌ ٕؤَ ـٟ عمجـضٕج ثٌعٌد١ز؛ إى إْ ٚؽٛه٘ج ٠ٕيً دؤٛ 

ضٌلخ ٌق١ٓ دٍٛغ ثٌٍق ز ثٌّٛثص١ز ثٌنجٟفز ث مضطجؾ، ٚٚؽٗ ثألـعٛثْ ٠ٕيً دٖور ثٌ

)ٚٚؽٙجْ ٠ٖٙوثْ(. ٘يث ثٌّٖٙو ـٟ ـعً ٍّذٟ ثٌّٖج٘ور   ٠ّٕع فَْ ثٌفؤثه، وّج أٔٗ 

٠َّػ د١ٓ ثٌٕجً ثٌّٖضعٍز ٚثٌٌِجه، ٚ٘ٛ دمج٠ج ثٌق٠ٌك ثٌّضٕجعٌر؛ ـجٌٌِجه ٔض١ؾز ٌٍٕجً ثٌضٟ 

ثٌّٖٙو٠ٓ  مذش، ٚث ٕضعجي ٔم١ٜ ٘يٖ ثًٌٚٛر، ٠ٚىٖؿ َِػ ثٌٖجعٌ ٌٙي٠ٓ

ثٌّضٕجل١ٞٓ عٓ ٕور ثٝطٌثح ثٌٖجعٌ ٚصٌههٖ ٚصٞجًح ِٖجعٌٖ د١ٓ ثٌقَْ ثٌٖو٠و 

ٚثٌنٛؾ ثٌٖو٠و، ٚ٘يثْ ثٌٖعًٛثْ لو ١ّطٌث عٍٝ عمً ثٌٖجعٌ ٚلٍذٗ؛ ـثؽؾج هثمٍٗ عًٛر 

عٍٝ ٘يث ثٌقَْ ثٌّىضْـ ٌٍفؤثه؛ ٔض١ؾز ١ٌٖٛع ثٌفْجه ٚثٌمٌٙ، ٚصقطُ أفكَ ثٌٖجعٌ ـٟ 

ث.أْ ٠ٌٖع ـٟ ف١جر ِغج ًً ث، دنكؾ ٚثلعٗ ثٌيٞ ٠ٌثٖ ٠ٖضعً ٔج ًً  ١ٌز ٔذ١ٍز أـمٙج ٠ٖع ٔٛ

ٚصذٌٍ ويٌه ٘يٖ ثٌ جٌ٘ر ثٌضعذ٠ٌ١ز ثألٍّٛد١ز ٌو٠ٗ ـٟ لٌٛٗ ِٓ ل١ٚور "ث١ًٌٕ" ثٌضٟ 

 صٕضّٟ إٌٝ ه٠ٛثْ "١ّور ثٌّجء"؛ إى لجي:

 ثٌعٌّ ثِضو 

 ١ًٌٚ ثٌمٌٙ ثٕضوَّ 

 ٚٙجغ ثًٌٛثلْٛ ـْٕٛ ثٌىيدز ـٟ إفىجَ 

 ِج١ٝزٌ ٌىٓ ثٌٌفٍز 

 ٚثٌوًح ّوٚه

ٚثألٌؽجَ!
(ٙٗ)

. 

عّو ثٌٖجعٌ ـٟ ٘يث ثٌّمطع ثٌٖعٌٞ إٌٝ ٚٙؿ ًفٍضٗ ث١ٌَِٕز ثٌّّضور ـٟ 

ًفجدجس ثٌّو٠ٕز ِٓ مكي ثإلّمجٟ ٚثٌض١ٌَِ دٌفٍز ث١ًٌٕ ِٓ ؽٕٛح ثٌذكه ِٓ ثٌّٕذع إٌٝ 

٠ ثٌّٚخ؛ إى عذٌَّ عٓ ٟٛي ٘يٖ ثٌٌفٍز ٚثِضوثه عٌّ٘ج ِٚوث٘ج ثٌَِٕٟ. أِج ثٌؾٛ ثٌّق١

ًَ ثٌّقذ١ٓ، ٌىٕٗ ١ًٌ ثٌّم٠ًٛٙٓ ثٌّعيد١ٓ،  دٙج، ـًٖٚٛ ـٟ ٍِٓ ث١ًٌٍ، ٌىٕٗ ١ٌِ ١ٌ

ٚثِضوثه ٘يٖ ثٌٌفٍز أًلٗ ثٌنوثع ثٌّضٛثًٞ مٍؿ أ ع١خ ثٌىيح ثٌيٞ ٙجؼٗ ِؤًمٛ ٘يٖ 

                                           
(ٖٙ )

 . 11ٔثٌْجدك، ٗ
(ٙٗ )

 . ٕٕٓ، ه٠ٛثْ ١ّور ثٌّجء، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز : ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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ثٌٌفٍز، عُ ٠عٍٓ عٓ ٕور ثٌضٕجلٜ ـٟ ٚٝع ٘يٖ ثٌٙذز ثٌٌدج١ٔز ثٌّموِز ٌٕج، ٟٚ٘ ث١ًٌٕ؛ 

ًُ ٠ّٟٞ إ١ٌٕج ٠ٕٚعُ ع١ٍٕج ٚ  ٠ضنٍٝ عٓ  ـذجٌٌؼُ ِٓ أوجى٠ذٕج ّٚٛءصٕج، ـّجٍثي ث١ٌٕ

٠ٌٟمٗ ٚ  ٠ق١و دجٌٌؼُ ِٓ ٚٝعٕج ثٌْوٚه ٚثألٌؽجَ ـٟ ِْجًٖ. ـمو ٌؾث ثٌٖجعٌ إٌٝ 

ث ٌإل٠ٙجَ ٚثٌضعٛه، ١ٖ١ٌٌٚ دٍٞٛء لو ٠ٍُٙ دجّضفجلز  ًٌ ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس؛ ١ٌقوط وْ

ثٌش د١ٓ أ٠و٠ٕج ـكدو أْ ٔوًن ل١ّضٙج لذً أْ صعٛه ع١ٍٕج دجٌٕفع، ٌٕٚوًن أْ ثٌٕعّز ِجٍ

ص١ٞع ِٕج، ـجٌٌفٍز ِج١ٝز دجٌٌؼُ ِٓ أْ ثٌط٠ٌك ِْوٚه ٍِٚؽُ؛ ٚ٘يث ِج ؽعٍٗ ٠نضضُ 

ثٌّمطع )دعكِز ثٌضعؾخ(؛ ١ٖ١ٌٌ إٌٝ صٕجلٜ ٘يث ثٌّٖٙو ثٌيٞ  دو أْ ١ٖ٠ع دوثمٍٕج عًٛرً 

ٟٔ ِٓ أؽٍٕج دجٌٌؼُ ِٓ ٌٍضٚق١ـ، ٚفضٝ   ٔٙوً فك ث١ًٌٕ أوغٌ ِٓ ىٌه، ـّجٍثي ٠عج

 ـقٖٕج صؾج٘ٗ. 

 ٚٔؾوٖ ٠ٍؾث إٌٝ ثٌضم١ٕز ٔفْٙج ـٟ ل١ٚور "إٔٙج صّطٌ ١ٙفًج"، إى لجي:

..   

 ١ٌْش ّقجدزً 

 صٍه ثٌضٟ ع١ٛٔٙج صذىٟ،

 ٚ  ثٌيٞ ٠ّٟٙ ِطٌ! 

 ٘يث ٕٛثظٌ فجًٌق 

 ِٓ ًفُ ثألًٛ ثدضوث ..

 ِٚٓ صٚوع ثٌقؾٌ! 

 ِٓ ؼٞذز ٠قٍّٙج ثٌٌعُو،

 ٍْ ٠قضٌٞ وثٔٙج ٌٙمز وٛ
(ٙ٘)

. 

صّغً ثٌم١ٚور دوث٠ز ِٓ ثٌعٕٛثْ ظجٌ٘ر ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس ثٌضٟ ٕجعش ١ًٕٛعج 

ث عٕو ٕعٌثء ثٌقوثعز ثٌٖع٠ٌز؛ إى ٔؾو أْ عٕٛثْ ثٌم١ٚور ؽجء ٠قًّ ع٠ٌٕٚٓ  ًٌ وذ١

ِضٕجل١ٞٓ عٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌ جٌ٘ٞ ثٌٖجةع ـٟ عمجـضٕج ٟٚذ١عضٕج ثٌى١ٔٛز ثٌعٌد١ز؛ ـج١ٌٚؿ 

ًٌ ؽجؾ ـٟ دٍوثٔ ٕج ثٌعٌد١ز ٠ٕوً ـ١ٗ ّمٟٛ ثألِطجً. أِج ِؾٟء عٕٛثْ ثٌم١ٚور عٍٝ ـٚ

٘يٖ ثٌٖجوٍز ِٓ أٍّٛح ِؤوو دئْ، ـ١ّغً أٚي ؽّع د١ٓ ثٌضٕجلٜ ثٌيٞ ٠قجٚي ثٌٖجعٌ 

صذت١ٌ عوّز ثٌىج١ٌِث ثٌٖع٠ٌز ع١ٍٗ، دٛٙفٗ ًِٖٙوث ٠نجٌؿ ًلجدز ثٌّضٛلع ٚثٌّٕض ٌ. 

عٓ ٘يٖ ثألِطجً ٙفجصٙج ثٌم١ج١ّز ثٌضٟ  ٚف١ٓ ٕٔ ٌ إٌٝ ثٌّمطع ثٌضجٌٟ ٔؾو ثٌٖجعٌ ٠ٕفٟ

ٔعٙو٘ج؛ إى ٠ْضنوَ فٌؾ ثٌٕفٟ " " ِْضضذًعج إ٠جٖ دٕمطض١ٓ، ٚوثٔٗ ٠ضُّ ٘يث ثٌٕفٟ ٠ٚعٍٓ 

عذٛصٗ ثٌضجَ، عُ ٠ذوأ ثٌْطٌ ثٌٖعٌٞ ثٌيٞ ١ٍ٠ٗ )د١ٍِ( ثٌضٟ صْضنوَ ٌٍٕفٟ ويٌه؛ ـ١مٛي إْ 

ٌّطٌ، دً ٠َّػ ٘يث ثٌّطٌ ثٌْجل٠ ـٛق ًؤّٕٚج ٌُ ٠ْم٠ ِٓ ّقجدز، ٚ  ٠قًّ ٟذ١عز ث

ثٌعٌٕٚ ثٌّجةٟ ّذخ ثٌق١جر عٍٝ ثألًٛ دٕم١ٞٗ ثٌٕجًٞ، ـ١مٛي إْ ثٌيٞ ّ٘ٝ ـٛق 

ًؤّٕٚج ٕٛثظ فجًق، ٚثٌٖٛثظ ٟ٘ ثٌّجهر ثٌذٌوج١ٔز ثٌٕج٠ًز ثٌْجةٍز، ـجٌٖٛثظ ٔضجػ ثٌقُّ 

                                           
(ٙ٘ )

 . ٕٓٗثٌْجدك، ٗ
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ثٌذٌوج١ٔز ٚثٔٚٙجً ثٌٚنًٛ ٚثٌّعجهْ، ٚثٌو١ًٌ عٍٝ ىٌه فو٠غٗ عٓ ًفُ ثألًٛ ثٌيٞ 

و ٟذ١عز ثٌىْٛ ـٟ ٚؽٙضٗ؛ ١ٌموَ ِٓ مكي ثٌَّػ ّذخ ِج ٔعج١ٔٗ ِٓ ٘كن، ٚ٘ٛ أـْ

ج، ٚثٌّطٌ ثٌيٞ  ًّ ثٌفْجه ثٌيٞ ٖٔث عٍٝ ٘يٖ ثألًٛ ٚثّضٌٖٜ ـٟ ؽْو٘ج؛ ـضذوٌش ثٌٕعُ ٔم

وجْ ّذذًج ـٟ ثٌق١جر أٙذـ ّذذًج ـٟ ثٌٙكن. ِٚٓ مكي ٘يث ثٌَّػ ٠ذوه ثٌٖجعٌ ِج إّٔٚ٘ج 

ثٌٌفّز صٕٙجي ع١ٍٕج ِع ٍمجس ثٌّطٌ ١ٙفًج، ِعًٍٕج أْ ٘يث  دٗ ِٓ مكي ثٌعٕٛثْ دثْ

 ثٌّطٌ ث١ٌٚفٟ ٘كن ًٌٍَٚع ِفٌْو ٌٙج، إى ٠مٛي:

 ٚـجوٙزُ ث١ٌٚؿ ـجّورٌ،

ٚثٌيٞ ٌٔصؾ١ٗ ١ُٖ٘!
(ٙٙ)

. 

ٚصّغً ثٌٌّأر ـٟ ثٌّٕ ًٛ ثٌٖعٌٞ "ٌفجًٚق ٕٕٛز" صم١ٕز ثٌَّػ د١ٓ ثٌعٕجٌٙ 

ٜ ـٟ ٘يث ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس ِقجٌٚز ٠ٌ”  ـجًٚق ٕٕٛز“ثٌّضٕجلٞز أ٠ّج صّغ١ً، وثْ 

ٌذٍٛغ ثٌىّجي عٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌّجهٞ ٚثٌّعٕٛٞ؛ إى ٠ٚؿ )ثٌٌّأر( ثٌّٕٛىػ ـٟ ل١ٚور 

 "١ّور ثٌّجء" دمٌٛٗ: 

 ـثِٔش ١ّور ثٌّجِء 

 صٖىٍش ِٓ عٕجٌٖٙ ثٌنٌٞثِء 

 أدوعِش ـٟ ثوضّجي ِعج١ِٔه 

 ٚـٟ ؽٍٛر ثٌٍ ٝ .. 

ٚثٌق٠ٌكِ 
(ٙ1)

. 

ّجء أّجُ ٌٍق١جر، ِٚٚوً ثٌن١ٌ ٚثٌنٚخ ٚثٌّٕجء، صٖىٍش ِٓ ـجٌٌّأر ٔم١ز ٔمجء ثٌ

١ّٟٗ ثألمٌٞ، ٚصقٌٛش إٌٝ ٍٙٚجي وجٌفنجً دفعً ؽٍٛر ثٌٍ ٝ ٚثٌٍٙخ. ـجٌٌّأر صؾّع 

د١ٓ ث١ْٔجح ثٌّجء، ٚفٌثًر ثٌٕجً ٌٚٙذٙج ثٌؾجِـ ثٌيٞ ٠ّغً عًٛر عٕفٛثٔٙج، ـجٌٌّأر 

جء ثٌٕجً ٚهؾء فٌثًصٙج. ثٌّٕٛىػ ٌو٠ٗ ٟ٘ ثٌضٟ صقًّ ٙفجس ثٌّجء ـٟ ًلضٗ، ١ٝٚ

ِٗ ّٔٛىػ ِٓ عٕجٌٙ ِضٕجلٞز؛ إى لجي عٕٙج ـٟ ل١ٚور "ِج٠ٚز":  ٚثٌٌّأر ٌو٠

 ِٓ ثٌّجء أٔشِ 

 ـك صذٌفٟ ثٌّجء 

 إْ ؽفجؾ ثٌؾوثٚي 

صٌٝعٗ ٕٙمز ِٕه
(ٙ1)

. 

ـجٌٌّأر )ثٌّٕٛىػ( ًَِ ثٌنٚخ ٚثٌن١ٌ ٚثٌّٕجء عٕو ثٌٖجعٌ ثٌمو٠ُ ظٍش عٍٝ 

عٟ ٌوٜ "ـجًٚق ٕٕٛز"؛ ـٟٙ أفو أُ٘ ِٚجهً ثٌق١جر عٙو٘ج ـٟ ثٌّٕ ًٛ ثٌٖعٌٞ ثٌقوث

 عٍٝ ٘يٖ ثألًٛ، ٚٚٙفٙج ـٟ ل١ٚور "ًف١ً ثٌٕٛثًُ" دمٌٛٗ: 

 ٙن٠ٌز أِٔش 

                                           
(ٙٙ )

 . 1ٖٕثٌْجدك، ٗ
(ٙ1 )

 .ٌْٕ٘ٙجدك، ٗث
(ٙ1 )

 . 1ٕ٘ثٌْجدك، ٗ
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  صذٛفٟ
(ٙ1)

. 

ـجٌٌّأر ثٌّٕٛىػ ٌو٠ٗ ٟ٘ ثٌمج١ّز لْٛر ثٌٚنٌ ف١ٓ   صذٛؿ دّج فٛصٗ ِٓ أٌّثً، 

ثٌم١ٚور ثٌضٟ   صذٛؿ  ٟٚ٘ ثٌع١ٚز عٍٝ ِج صٛثؽٙٗ ِٓ ظٌٚؾ لج١ّز، ًٚدّج صىْٛ ٟ٘

إ  إىث ١٘تش ٌٙج ثٌ ٌٚؾ ٚفٌوضٙج ٚثعضٌصٙج ٟجلز صعجهي لٛر ٟجلز ث٠ٌٌجؿ ـٟ إٌٙثً٘ج 

ِٚج صٍّىٗ ِٓ عٛثًِ ثٌضع٠ٌز ٌٙيٖ ثٌٚنٌر ثٌع١ٚز، ـٟٙ   صٕفه و١ًٍّج دً صذٛؿ دّج صٍّىٗ 

ز؛ ـٙٛ ٠قخ ؽًَءث صٍٛ ث٢مٌ. ـجٌٖجعٌ ١ٙ٠ُ عٖمًج دجٌٌّأر ثٌؾجِعز د١ٓ ثٌٚفجس ثٌّضٕجلٞ

ثٌّْٕجدز ثٌٌلٌثلز، وّج ٠قخ أْ ٠ىْٛ ث١ْٔجدٙج ـٟ لٛر ثٌٚنٌ   ٠ف١ٜ إ  دجٌفضجس، ٚ٘ٛ 

٠قخ ثٌّْضضٌر وعٕجٌٙ ثٌّجء ثٌنٌٞثء، ٠ٚقخ ثٌىجٕفز وؾٍٛر ثٌٍ ٝ، ٕٚ٘ج صىضًّ 

ج ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس،  ًِ ِعج١ٔٙج ٌو٠ٗ. ٠ٍٚؾث ثٌٖجعٌ إٌٝ ثٌق١ٍز ثٌضعذ٠ٌ١ز ٔفْٙج ِْضنو

١ٍّٚز صعذ٠ٌ١ز صعذٌ عّج ٠نضٍؼ ـٟ ٙوًٖ ِٓ ثٝطٌثح ٚف١ٌر، ٚىٌه ف١ٓ دٛٙفٗ 

 ٠مٛي ـٟ ل١ٚور "ِٛثي دؽوثهٞ":

 ِٚٓ صٌثٖ ٠مجصً؟

 ـٟ أِز ُوذٍش، ـجٌّؾُو أٙفجه 

أِج ثٌّنجٍٞ، ـٖجًثس ٚأِؾجه
(1ٓ)

. 

٠عذٌ ثٌٖجعٌ عٓ فجي ثألِز ثٌعٌد١ز ثٌيٞ آٌش إ١ٌٗ؛ ـجألِؾجه أٙذقش ل١ًٛهث ـٟ 

ثٌْؾٕجء، ٚأٙذـ ثٌنَٞ ِفنٌرً ٚثهعجء دذٍٛغ ثٌّؾو؛ ١ٌعذٌ عّج صعجٌٖٙ دؽوثه أ٠وٞ 

صقش ث فضكي. ـجٌّقضً ٠فجمٌ دمّعٗ ثٌّنَٞ، ٠ٚعو ٘يث ث ؼضٚجح ٚثٌمّع ِٓ أِؾجهٖ؛ 

١ٌعذٌ ديٌه عٓ ٔطجق ثٌّضٕجلٞجس ثٌٛثّع ـٟ ٍِجٕٔج،  عُ ٠ذٌٍ ِٓ مكي ث ّضفٙجَ )دًٙ( 

 دعضٗ فجي ثٌٟٛٓ، إى ٠مٛي:ثٌضٕجلٜ ثٌيٞ ٠عج٠ٖٗ ـٟ ِضج

َُّ هثً ِثٜٚ؟  ً٘ ع

أَ ؽُخ فٍُ ِٜٚٙٛ؟
(1ٔ)

 

ج؛ ِّج صٌن ع١ّك ثألعٌ ثٌٖعًٛٞ هثمٍٗ؛ ـجـضمو  ًٞ ـجٌٖجعٌ دوث ٌٗ فجي ثٌٟٛٓ ِضٕجل

ُٓ ـ١ٗ  ٕعًٖٛ دجٌٟٛٓ ـًٙ ٘ٛ ِٛثٟٓ ٠ؾو ًٟٕٚج ٠ق١ّٗ ٠ٚعّٚٗ أَ أْ ثٌٟٛٓ لذٌ صِوـ

 ٖجعٌ ـٟ ل١ٚور "دؽوثه":ثألفكَ ٚصْم٠ ٚصضكٕٝ ـٟ دمعضٗ؟ ٠ٚمٛي ثٌ

ًُ ثٌْكَ، ًٚ٘ ؽٌدضٗ أدوث؟  هث

 ٌُ ٚأِٔش لٕذٍزٌ دجٌٙٛي صٕفؾ
(1ٕ)

. 

٠ٌٙو ثٌٖجعٌ صٕجلٜ ِج ٠ٖجع عٓ ثٌّو٠ٕز ـٟ ّٚجةً ثإلعكَ ثٌؽٌد١ز دثٔٙج 

ث ٌٍْكَ، ٚد١َّٓ ٚثلعٙج ِٚج١ٝٙج ٚفجؽَ٘ج ثٌّٕيً دّْضمذٍٙج؛ ـٟٙ أًٛ  ًً ّضٚذـ هث

                                           
(ٙ1 )

 . 1ٕٕثٌْجدك، ٗ
(1ٓ )

 .  ٕ٘ـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ِٛثي دؽوثهٞ، ٗ 
(1ٔ )

 .ٕٙثٌْجدك، ٗ
(1ٕ )

 .  ٔٗثٌْجدك، ٗ
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ًٝٙج ِٕي ٖٔثصٙج، ٟٚ٘ أدٌٍ ِطجِع ث فضكي ِٕي ثٌّطّع ٚثٌقٌٚح ٚثٌٙؾّجس عٍٝ أ

ث دج١ٌٍٚذ١١ٓ، ٚثٌّؽٛي، ٚثإلٔؾ١ٍَ، عُ ثأل٠ٌِىجْ. ـ١ْنٌ ثٌٖجعٌ ِٓ  ًً ثٌفج١١ًّٓ، ٌِٚ

٘يث ثٌٍمخ ٠ٚذٌٍ صٕجلٜ ٚثلعٙج ٚثٌقجي ثٌيٞ صعج٠ٖٗ ِٓ مكي َِؽٗ د١ٓ ٌمذٙج هثً 

ج ّجفزٌ ٌٍمضجي ٚعٌٝز ثٌْكَ ٚٚٙفٙج دجٌمٕذٍز ثٌضٟ صٕفؾٌ. ـى١ؿ صىْٛ ّجٌّز، ٟٚ٘  ًّ هثة

 ٌّطجِع ث فضكي؟

ٚٔؾوٖ ٠ّضوؿ ٕعٌ "٠ًجٛ ثٌّعٍٛؾ" ـٟ ٌِع١ز ٠عوه ـ١ٙج ِععٌٖ َِٚث٠ج ٕعٌٖ 

ٚمٛثٙٗ ثٌف١ٕز ـٟ ل١ٚور دعٕٛثْ "ص١ٌّٔز .. إٌٝ ٠ًجٛ ثٌّعٍٛؾ" ِٓ ه٠ٛثْ "ِٛثي 

 دؽوثهٞ"، ـ١مٛي:

 ٕعٌ وثْ ١ًِْ ثٌّجء دٕعضُٗ 

 ُْ ٌٌ ٚٙٛث  ٌىٓ ِوث١ِىٗ ٙن

 ٘ٛ ثٌٖعٌ ٠ٌْٞ ِٓ "ِعجٌفز"  ٘يث

وكُِٙ ٔذٜ أًٚثؿ ٚأٍٚثْ
(1ٖ)

. 

ِٓ مكي ٘يٖ ثألّطٌ ثٌٖع٠ٌز ٠ضٞـ ٌٕج أْ ثٌٖعٌ ثٌؾ١و ـٟ ِٕ ًٛ ًؤ٠ز "ـجًٚق 

ٕٕٛز" ٘ٛ ثٌٖعٌ ثٌيٞ ٠َّػ د١ٓ ع٠ٌٕٚٓ ِضٕجل١ٞٓ ـٟ دٕجةٗ، أ  ّٚ٘ج ثٌْكّز 

ٍث٠ٚز ثٌٖىً؛ ـجٌٌلز  ٚثٌٌلز ـٟ ثٌّعٕٝ، ٚثٌمٛر ٚٙكدز ثٌذٕجء ثٌٍؽٛٞ ٚإفىجِٗ ِٓ

ٚثٌْكّز ثٌّٛؽٛهر ـٟ ١ٌّٛز ثٌّجء صٕجلٜ ٙكدز ثٌٚنٌ ٚثٌٚٛثْ. ٚـٟ ًعجةٗ ٌٖجعٌ 

 ٠ًّٛج ثٌىذ١ٌ "دوٚٞ ثٌؾذً" ٠مٛي:

ِٗ، أدًوث   ُِقٌٍّك ٚفوٖ، ـٟ ٌّد

ثُٖ  ّٛ ثٌّفٌُه ثٌؾُّع، ًحُّ ثٌٖعٌ ّ
(1ٗ)

. 

ٌىٕٗ ٠ؾعٍٗ  ٠ٚؿ "ـجًٚق ٕٕٛز" ِّوٚفٗ دثٔٗ ِضفٌه ـٟ صق١ٍمٗ ١َِّ عٓ ٌّدٗ،

ث ـٟ ٠ّٚ ٘يث ثٌٌْح، ٌٚٛ  ٚؽٛه ثٌٌْح ِج صفٌه ٚدٌٍ ثٔفٌثهٖ؛ إى َِػ  ًَ ِضّج٠

ثٌٖجعٌ د١ٓ ع٠ٌٕٚٓ ِضٕجل١ٞٓ، ـى١ؿ ٠ىْٛ ِقٍمًج ٚفوٖ ٚـٟ ث٢ْ ىثصٗ ٠ٚفٗ دثٔٗ ـٟ 

 ٌّدٗ أدًوث؟ 

ٚويٌه ٠عّو إٌٝ ثٌق١ٍز ثٌف١ٕز ٔفْٙج، أ  ٟٚ٘ ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس ف١ٓ ٠ٚؿ 

 آمٌ ِٓ أدعجه ًؤ٠ضٗ ثٌٖع٠ٌز ٌٍٖعٌ ثٌؾ١و ـٟ ِٕ ًٖٛ، إى ٠مٛي ِٓ ثٌم١ٚور ٔفْٙج:دُْعًوث 

 ِٓ ٌٍذوثٚر ٠عٍٟ ِٓ ِىجًِٙج 

ٌٍٚقوثعز ٠َؽ١ٙج عطج٠جُٖ 
(1٘)

. 

ـّٓ مكي ٘يٖ ثألّطٌ ثٌٖع٠ٌز ٠ضٞـ ٌٕج أْ "ٕٕٛز" ٠ّضوؿ ثٌٖعٌ ٚثٌٖعٌثء 

ـٟ هًٚدٙج، دً ١ّ٠ً إٌٝ ثٌي٠ٓ ٌُ ٠ٕمطعٛث عٓ صٌثعُٙ دوعٜٛ ثصذجع ثٌقوثعز ٚثٌضؽ٠ٌخ 

ثٌٖعٌ ثٌٛـجلٟ ثٌيٞ ٠ٛثٍْ د١ٓ ثأل٠ٌِٓ، ٘يث ثٌٖعٌ ثٌيٞ   ٠ٛؼً ـٟ ؼ١ج٘خ ثٌضٌثط 

                                           
(1ٖ )

 .  ٙٙثٌْجدك، ٗ
(1ٗ )

 .  1ٕثٌْجدك، ٗ
(1٘ )

 .   1ٕ، 1ٔثٌْجدك، ٗ
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ِذضعًوث عٓ لٞج٠ج ثٌعٌٚ، وّج   ١ّ٠ً إٌٝ ثٌٖعٌ ثٌيٞ ٠وعٟ ٕعٌثؤٖ أُٔٙ ؽ١ً دك آدجء،  

 ثٌي٠ٓ ٠ؽجٌْٛ ـٟ ٌِّو٠ز فوثع١ز ِٕع١ٌَٓ عٓ صٌثعُٙ.

ِٗ ٌُ ٠ضؽ١ٌ دجمضكؾ ثٌٌّثفً ثإلدوثع١ز، ـٕؾو ثٌٌّأر عُ ٔؾو أْ ِٕ ًٛ ثٌٌّأر ٌ و٠

ٌو٠ٗ وعٙو٘ج ثٌوثةُ ِغجٌي فٟ ٌٍؾّع د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس؛ ـجٌٌّأر ٌو٠ٗ ه١ٔج ٠ّضَػ ـ١ٙج ثٌِّٙ 

ٚثٌٞٛٝجء، ٚثٌقَْ دجٌفٌؿ، ٚثٌ ًٙٛ ٚثٌضنفٟ، ٚثإللذجي ٚثإلهدجً صؾجٖ ثأل١ٕجء ٔفْٙج. 

جلٞٙج؛ ـٟٙ ثٌقْٕٛ ـٟ ٚلش، ٟٚ٘ ثٌمج١ّز ـٟ ثٌٌّأر ٌو٠ٗ وجةٓ ٠ىضًّ دضٕٛع ٙفجصٗ ٚصٕ

 ٚلش آمٌ. ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "ٟ٘ ٌٟ" ِٓ ه٠ٛثْ "٠ٕفؾٌ ثٌٛلش":

 ـى١ؿ ٌّغٍٟ أْ ٠قض٠ٛه؟ 

 ًٚ٘ ٠قضٛٞ عجٌُ ٍثمٌ دجٌٌؤٜ ٚثٌّٛثلؿ 

 ٚثٌِّٙ ٚثٌٚنخ ثٌّْضىِّٓ

 ٚدجٌقَْ ٚثٌفٌؿ ثٌّضنذ٠ّ،

 ٠ذوٚ ٠ٚنذٛ،

، ًُ ٠ٚثصٟ ٠ٌٚف
(1ٙ)

. 

ج دثوٍّٗ ٠ٚعخ ٠ذ١ٓ ثٌّمطع ف ًّ ؾُ ثفضٌثِٗ ٌٌٍّأر ٚصع ١ّٗ لوً٘ج؛ ـ١ٌث٘ج عجٌ

ثفضٛثؤٖ، ٠ٖٚعٌ دجٌو١ٔٚز أِجَ ٟجلضٗ ٚثٌعؾَ عٓ ثفضٛثء ِج صق٠ٛٗ ٘يٖ ثٌٌّأر ـٟ عجٌّٙج 

 ثٌنجٗ.

ِّٚج ٠ؤوو أْ ٘يٖ ثٌضم١ٕز ثٌضعذ٠ٌ١ز لو ِغٍش ظجٌ٘ر أٍّٛد١ز ـٟ ٕعٌٖ صضجدعٙج ٚوغٌر 

ٝش ٌٙج دجٌضق١ًٍ، ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "أؼ١ٕز ًٚٚه٘ج ـٟ ؽً ثٌّٕجىػ ثٌضٟ صعٌ

 عٍٝ ث١ًٌٕ" ِٓ ه٠ٛثْ "٠ٕفؾٌ ثٌٛلش":

 ّثؼٕٟ ٌه ِج عٖشُ 

 ؼٕجةٟ دعٜ فَٟٔ!

 ـثٔج ـٟ هثمٍٟ أَٔؾ أ٠جِٟ،

 ٚأّضعيح ـٟ ثٌٛفٖز ٌقٕٟ 

 ٌُ أعو أعٌؾ ً٘ أدىٟ عٍٝ ـمو أفذجةٟ 

 –ٚلو وجٔٛث ِٚجد١ـ ف١جصٟ  -

أَ أؼٕٟ
(11)

. 

ٕجلٞجس فؾُ ِج صعج١ٔٗ ٔف١ْضٗ ِٓ ثٔمْجَ هثمٍٟ ٚصٞجًح أٚٝـ ثٌَّػ د١ٓ ثٌّض

ـٟ ثٌّٖجعٌ؛ ـفٟ ٌق ز ثٌفمو ٌٚ٘ٛٙج ٠ض١ٗ ٚؽوثٔٗ، ٠ْٚضٛٞ ٌو٠ٗ ثٌؽٕجء ٚث١ٌٖٕؼ ٚثٌذىجء؛ 

ـجٌؽٕجء ٠ٌصذ٠ دجٌفٌؿ ـٟ ١ّجلجصٕج ثٌغمجـ١ز، ٌىٓ ثٌٖجعٌ ٠يوٌٖ ًَِّٚؽج دجٌقَْ ٚثٌذىجء. 

ع١ٌر ٌو٠ٗ ـٟ ه٠ٛثٔٗ ثٌٖعٌٞ ثألم١ٌ، ١ٌِ ِضن١ًٍج ٠ٚعّو ثٌٖجعٌ عًّوث إٌٝ ٘يٖ ثٌضم١ٕز ثأل

                                           
(1ٙ )

 .    ٖ٘ـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٠ٕفؾٌ ثٌٛلش، ٗ
(11 )

      .ٓ٘، 1ٗثٌْجدك، ٗ



 حازم إبراهيم ، .."تقنيات التعبري امُلشكِّلة للصورة الشعرية يف شعر"فاروق شوشة

 

 

011 

 عٕٙج، ـ١مٛي ـٟ ل١ٚور "لذً ًٌِٚ ثٌٛلش" ِٓ ه٠ٛثْ "ٔنٍز ثٌّجء":

 ٌْش دع١ًوث 

 أٔش ل٠ٌٌخ ؽًوث 

 ألٌح ِّج صضًٚٛ أٚ أصًٚٛ 

 إٔه صْىٕٕٟ 

 ٚأٔج أٌضؿ دٙجؽِ ِموِه ثٌّضٛلع 

عذًج، ًٚٝج ًُ
(11)

. 

ٌضٟ ٠عؼ دٙج ٕعًٖٛ ٚٚؽوثٔٗ صؾجٖ ثٌٖعًٛ عذٌَّ ثٌٖجعٌ عٓ ثٌّٖجعٌ ثٌّضٕجلٞز ث

دؤٛ ثألؽً ٚثلضٌثح ثٌّٛس؛ ـٙيث ثٌو٠ٛثْ ِفعُ دّٛٝٛع ًعجء ثٌيثس؛ إى ًٙٛ ثٌٖجعٌ 

ِج ٠عض٠ٌٗ ِٓ مٛؾ ٕو٠و ِٓ ثٌّٛس، ٚفٍّٗ ٌّج ٠ٕجلٜ ٘يث ثٌٖعًٛ ِٓ ًٝج ٚص١ٍُْ 

ِٕز ثٌى١ٔٛز، فضٝ أٔٗ ٠ٖعٌ دثْ ثٌّٛس ّجوٓ هثمٍٗ  ُّْ   ٠فجًلٗ، ٠ضٛلع ٚإ٠ّجْ صجَ دٙيٖ ثٌ

 ِؾ١تٗ ـٟ أٞ ٚلش ٚف١ٓ. ـذجٌٌؼُ ِٓ ًعذٗ ِٕٗ، ٠عٍٓ إ٠ّجٔٗ ٚص١ٍّْٗ دثْ ثٌّٛس فك. 

ِٚٓ ًٙٛ ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس لٌٛٗ ثٌٖعٌٞ ـٟ ل١ٚور "لذً ثٌٛٙٛي" ِٓ 

 ه٠ٛثْ" ـٟ "ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء":

.. ٌَ  ٘يث ٕضجء ثٌٌؼذز ث٠ٌٌٌّ لجه

 ّّٕٕز ٚ٘يٖ مطجٖ ـٟ ثٌّنجهع ثٌٛع١ٌر ثٌّ

 صتَ فٌٟٛ،

 أٙطٍٟ ١ٌٔثٔٙج ثٌغٍؾ١ز ثٌود١خ،

 ـٟ عٌٚلٟ ثٌعج٠ًز ثٌّْضٍّْز 

 ٌَّ  ث٢ْ   ِف

 ٚفذه ثٌّكى ٌٟ،

ٚلذٞز ثٌٖضجء فٌٕٛج عض١زٌ، ِٚقىّز
(11)

. 

٠ٛعك ثٌٖجعٌ ـٟ ٘يث ثٌّمطع ٌّه٠ز فَْ ٠ْضٌٖؾ لوِٚٗ ِٓ مكي ِج ٠ٚفٗ ِٓ 

ث١ٌّجٖ، ٚثٌقٍُ دّٛـًٛ ثٌغّجً، ٌىٓ فمً ثٌطذ١عز ثٌى١ٔٛز ِٓ فٌٛٗ، ـجٌٖضجء ـًٚ ٚـٌر 

ثٌٖجعٌ ٠ٌٙو ٌِثًر ِج ـ١ٗ ِٓ ٚفور ٚدٌٚهر، فضٝ إْ أفَثٔٗ دوأس صضٌْح إٌٝ 

ثٌّنجهع ثٌضٟ ٠ٌوٓ إ١ٌٙج ٠ْٚضوـب دٙج. ٚعذٌ ثٌٖجعٌ عٓ ٌْعز ثٌذٌه ِٓ مكي ثٌَّػ 

َ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس؛ ـثف١جًٔج ٠ؤهٞ ثٌٚم١ع ثٌٖو٠و دجٌٕذجس إٌٝ ث فضٌثق؛ ٌيث ثّضنو

صعذ١ٌثس ِغً )صتَ(، ٚ٘ٛ ٙٛس ثٌؽ١ٍجْ، ٚؽعً دٌٚهر ثٌوَ ـٟ ثٌعٌٚق صٛهٞ دق١جر 

ٙجفذٙج وجٌٖن٘ ثٌّقضٌق دج١ٌٌٕثْ ثٌضٟ   صقضًّ، وٛلع ثٌغٍٛػ عٕو ِكِْز ثٌؾٍو، 

ـؾّع د١ٓ ثٌٕم١ٞ١ٓ ـٟ لٌٛٗ )١ٌٔثٔٙج ثٌغٍؾ١ز ثٌود١خ(؛ ١ٌعٍٓ ِٓ مكي ٘يٖ ثًٌٚٛر ِج 

                                           
(11 )

 .      11ـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٔنٍز ثٌّجء، ٗ
(11 )

 .       ٖ٘٘، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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ـٟ ٘يٖ ثٌٌّفٍز ثٌٕف١ْز ثٌضٟ ٠ٌّ دٙج، ٚأْ ؽٜٛ ٘يٖ  ٠ْضٖعٌٖ ِٓ فَْ ٚأٌُ ٚؽّٛه

 ثٌّٖجعٌ فجًق وٍفـ ث١ٌٌٕثْ. 

ـَ ثٌضٍمٟ ثٌىجِٕز ًٚثء ثٌٕ٘ ثٌٖعٌٞ  ٘ىيث ٕىٍش صم١ٕز ثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس ِفجص١

"ٌفجًٚق ٕٕٛز"، وّج وجٔش أهثر ـ١ٕز ٌضث٠ًٚ ًٌٍٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٌو٠ٗ؛ ـجٌَّػ د١ٓ 

ّج وجْ دجعغًج عٍٝ ثٌضث٠ًٚ ثٌّضفق٘ ٌٍو ٌز ثٌىجٍِز ًٚثء ثٌّضٕجلٞجس وٌْ إٌؿ ثٌضٛلع، و

 ثٌٕ٘ ثٌٖعٌٞ "ٌفجًٚق ٕٕٛز".

 

 انمبحث انثانث :

 عناصر تشكيم انصىرة انشعريت انمتأثرة بانتيار انرمزي: 

 تراسم انحىاس:  -أوًلا 

ثًٌٚٛر ٟ٘ أعٍٝ ِٚجؾ ثإلدوثع ثٌنجٌ٘ ٌٌٚؿ ثٌٖجعٌ، ٚصىْٛ ثًٌٚٛر ألٜٛ 

ث ف١ ًٌ ّٕج صؾّع عٕجٌٙ٘ج د١ٓ فم١مض١ٓ ِضذجعوص١ٓ ـٟ ظجٌ٘ ثٌمٛي ٌٚىٓ صث٠ًٚ ٚأهق صثع١

٘يث ثٌ جٌ٘ ٠ؤهٞ دٕج إٌٝ دجٟٓ ِٓ ثٌضم٠ٌخ د١ٓ ٘جص١ٓ ثٌقم١مض١ٓ؛ ـجًٌٚٛر أدٌٍ عٕجٌٙ 

ثٌٖعٌ ثٌضٟ ٠ْٕقخ ٝٛءٚ٘ج عٍٝ ثٌعٕجٌٙ ثٌٖع٠ٌز ثألمٌٜ. "١ٖ٠ٌ ثٌٖجعٌ ثإلٔؾ١ٍَٞ 

، ٚ٘ٛ أُ٘ ِج أٌؿ ـٟ  The poetic imageثٌّعجٌٙ ُ. هثٞ . ٠ٌِٛ ـٟ وضجدٗ 

ِٛٝٛعٗ؛ ألٔٗ ؽّع مذٌر ثٌٖجعٌ، ٚهًث٠ز ثٌمجًا ثٌيٚثلز، ِٚعٌـز ثٌٕجلو ثٌٛثّع 

١ٖ٠ٌ ٠ٌِٛ إٌٝ أْ دّموًٚ هًثّز ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز أْ صٍمٟ ِٓ ثٌٞٛء عٍٝ  -ث ٟكع

ثٌٖعٌ ِج   صٍم١ٗ هًثّز أٞ ؽجٔخ آمٌ ِٓ عٕجٌٖٙ ؛ ىٌه ألْ ثٌؽٌثدز ٚثٌؾٌأر 

ٚخ ـٟ ثًٌٚٛر ٟ٘ ٔمطز ثٌمٛر ٚث١ٌٖطجْ ث١ٌّْطٌ ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ، ِغً وً ٚثٌن

ث١ٌٖج١ٟٓ؛ ـئٔٙج عٌٝز ٌإلـكس ِٓ ١ّطٌصٕج، ٚوً ل١ٚور ٟ٘ ىثصٙج ًٙٛر"
(1ٓ)

. 

ـجًٌٚٛر ٟ٘ أهق صؾ١ْو ٌٍّعٕٝ؛ ـٟٙ ـٟ ث١ٌْجق ثٌٖعٌٞ وجٌّط١ز ثٌضٟ ٠ّضط١ٙج 

.ثٌّضٍمٟ ١ًٌٚ إٌٝ ثٌّذضؽٝ ًٚثء ٘يث ث١ٌٙىً ثٌفٕٟ
 

"صعضّو ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز عٍٝ 

ؽَة١جس ِؤصٍفز، ٌٛ ٔ ٌس إٌٝ وً ِٕٙج ِفٌهر ٌُ صؾو ٌٙج ه ٌز ٔف١ْز أٚ ى١ٕ٘ز وذ١ٌر، 

ٌٚىٓ دجؽضّجعٙج صٌُّ ٌٛفز ٕع٠ٌز ِضىجٍِز ثٌؾٛثٔخ"
 (1ٔ)

. ٚثٌن١جي ٘ٛ ثٌعٌٕٚ ثألوغٌ 

١جي ـجع١ٍز ـٟ ؽّع ؽَة١جس ثًٌٚٛر ٚعٕجٌٙ٘ج ٚص١ْٕمٙج ـٟ لجٌٍخ ـٕٟ، ـضٞجـٌ ثٌن

ًٚٚؿ ثٌٖجعٌ ٚمٍؾجس ٚؽوثٔٗ ٟ٘ ثٌع١ٍّز ثٌضى١ٕ٠ٛز ًٌٍٚٛر ثٌٖع٠ٌز ـٟ ثٌٖعٌ 

ثٌقو٠ظ؛ ٌيث ٠عؼ ٘يث ثٌٖعٌ دجٌٌٍِٛ ٠ٚىضٕؿ ثٌؽّٛٛ دعٜ أؽَثةٗ، ٠ٚضقًٌ ِٓ ثٌٕذٌر 

ءثس وغ١ٌر ٌضف١ٕو ثٌنطجد١ز ثٌضم١ٍو٠ز؛ ِّج ٠ُْٙ ـٟ ـضـ أـك ثٌضث٠ٚكس ٚثٌقجؽز ٌضمو٠ُ لٌث

ـقٜٛ ِعٕجٖ.عٍٝ ً عٕجٌٖٙ ٚثٌعغٛ
 

"ِٚج ؼٕٝ ثٌٖعٌ ثٌقو٠ظ دجٌقمٛي ث٠ًٌٛٚز 

ٚثٌٌٍِٛ إ  صعذ١ٌ عٓ صقٛي ٘يث ثٌٖعٌ إٌٝ ـعً ٚؽٛه ٚفجٌز فٞج٠ًز. ِٚج عجهس د١ٕز 

                                           
(1ٓ )

، 1ًٖثؽع ِقّو فْٓ عذو هللا: ثًٌٚٛر ٚثٌذٕجء ثٌٖعٌٞ، هثً ثٌّعجًؾ، ِىضذز ثٌوًثّجس ثألهد١ز 

ٗٔٔ ٗ ،ٕٔ       . 
(1ٔ)

 .      1ٕ، ِٗٔومً ٌمٌثءثصٗ، هثً ثٌّعجًؾ، ٟثٌطجٌ٘ أفّو ِىٟ : ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ًٚثةعٗ ٚ 
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ثٌٖعٌ د١ٕز ٚثٝقز ِذجٌٕر مطجد١ز، إّٔج أميس ٕىً ٕذىز صف١ٜ دجًٌٚٛ. ٌٚمو صنطش 

ثًصذطش دّٕجدع ؼ١ذ١ز، ٚدن١جي ثًٌٚٛ ثٌّثٌٛـز؛ ـٍُ صعو ِؾٌه ٝٛء ِقوه ـ٠َ١جة١ًّج، إّٔج 

ِعمو، ٚدذ١ٕز لٍمز، ٚدئفْجُ ِٕو٘ٔ. وّج أْ ثًٌٚٛر ٌُ صعو ثٌضٌو١خ ثٌيٞ ٠ٛٝـ 

ثٌّعٕٝ، إّٔج ٟ٘ ثٌذ١ٕز ثٌّْؤٌٚز عٓ ثٌضّجّه د١ٓ ؽ٠َتجس ث١ٌْجق ثٌٖعٌٞ، ٚعٓ 

ث ْٔؾجَ ـٟ و١جْ ثٌضؾٌدز ٚصم٠ٌخ ثٌّْجـجس"
(1ٕ)

. 

ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ثٌيٞ ٠ٕضّٟ إ١ٌٗ إدوثع ِٓ وً ٘يث ٠ضٞـ أْ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ـٟ 

" ـجًٚق ٕٕٛز" ثٌٖعٌٞ َٔعش إٌٝ ث عضّجه عٍٝ ّٚجةً صم١ٕز ؽو٠ور، دنكؾ ثألدعجه 

ثٌّؾج٠ٍز ثٌذكؼ١ز ِٓ صٖذ١ٗ ِٚؾجٍ ٚثّضعجًر ٚوٕج٠ز. ـمو أِوَّ ثٌن١جي ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز 

ًهث ٠ًَِز أوغٌ دّٛجةً ـ١ٕز ؽو٠ور صىْذٙج ٟجلجس إ٠قجة١ز وجِٕز، ٚصٞفٟ ع١ٍٙج أدعج

ًفجدز. ٚصٌثًّ ثٌقٛثُ أفو ٘يٖ ثٌّٛجةً ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠عؼ دٙج ٕعٌ ِذوعٕج ِقً ثٌوًثّز 

ٚثٌضق١ًٍ، ٚإْ وجٔش ٘يٖ ث١ٌٍّٛز ثٌف١ٕز ٕجةعز ـٟ ؽ١ٍٗ ثٌٖعٌٞ، ـٍُ صىٓ ظجٌ٘ر ٠ََِّٚز 

صنٚٗ ٚفوٖ، دً ٟ٘ إفوٜ صم١ٕجس صٖى١ً ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ثٌٖجةعز عٕو أدٕجء ؽ١ٍٗ ِٓ 

ث ؽ١ًٍّج ٠ىٖؿ عٓ ٟذ١عضٗ ثٌٖع٠ٌز ٕعٌ ًٍ ثء ثٌْض١ٕ١جس، دً إْ دٌٍٚ٘ج ـٟ ٕعٌٖ دٌٚ

 ًُ ثٌّضّج١٘ز د١ٓ ثٌّيث٘خ ٚثٌّوثًُ ثٌفى٠ٌز، ـذجٌٌؼُ ِٓ ثألدعجه ثٌٌِٚجٔض١ى١ز، ٌُ ٠ن

ٕعٌٖ ِٓ ثألدعجه ث٠ٌٌَِز، ٚصٌثًّ ثٌقٛثُ أفو ٘يٖ ثألدعجه ثٌضٟ ثّضّو٘ج "ٕٕٛز" ِٓ 

 ثٌٖعٌ ثٌقو٠ظ.  ثٌضثعٌ دج صؾجٖ ثٌٌَِٞ ـٟ

٠ٚمٚو دضٌثًّ ثٌقٛثُ
 

ُِوًوجس وً فجّز ِٓ ثٌقٛثُ دٚفجس ِوًوجس  "ٚٙؿ 

ج، ٚصٚذـ  ًِ ثٌقجّز ثألمٌٜ، ـضعطٟ ثٌّّْٛعجس أٌٛثًٔج، ٚص١ٌٚ ثٌِّّٖٛجس أٔؽج

ًٍِٛ ثٙطٍـ ع١ٍٙج ٌضغ١ٌ ـٟ ثٌٕفِ  –ـٟ أٍٙٙج  –ثٌٌّة١جس عجٌٟر .. ٚىٌه أْ ثٌٍؽز 

ٚثألٙٛثس ٚثٌعطًٛ صٕذعظ ِٓ ِؾجي ٚؽوثٟٔ ٚثفو، ِعجٟٔ ٚعٛثٟؿ مجٙز. ٚثألٌٛثْ 

ـٕمً ٙفجصٙج دعٞٙج إٌٝ دعٜ ٠ْجعو عٍٝ ٔمً ثألعٌ ثٌٕفْٟ وّج ٘ٛ أٚ ل٠ٌذًج ِّج ٘ٛ؛ 

ٚديث صىضًّ أهثر ثٌضعذ١ٌ دٕفٛى٘ج إٌٝ ٔمً ثألفج١ِّ ثٌول١مز. ٚـٟ ٘يث ثٌٕمً ٠ضؾٌه ثٌعجٌُ 

 ًً ث، ٚىٌه أْ ثٌعجٌُ ثٌقْٟ ثٌنجًؽٟ ِٓ دعٜ مٛثٙٗ ثٌّعٙٛهر؛ ١ٚ١ٌٌ ـىٌر أٚ ٕعٛ

ًٙٛر ٔجلٚز ٌعجٌُ ثٌٕفِ ثألؼٕٝ ٚثألوًّ."
(1ٖ)

. "ـّج هثَ ثٌّمٚٛه ـٟ ثٌعًّ ثٌٖعٌٞ 

ث عٍٝ أْ ٠ٕمً  ًً أْ ٠ٕمً أعٌ ثٌضؾٌدز ِٓ ٔفِ إٌٝ ٔفِ، ِٚج هثَ دعٜ ثٌّوًوجس لجه

ثٌٛلع ثٌيثصٟ ٌّوًن آمٌ؛ ـئْ ِٓ ثٌطذ١عٟ أْ ٠ْضع١ٌ ثٌٖجعٌ ِٓ ِؾجي إفوٜ ثٌقٛثُ 

٠نٍعٗ عٍٝ ِعط١جس فجّز أمٌٜ، إىث وجْ ـٟ ٘يٖ ث ّضعجًر ِج ٠ع١ٓ عٍٝ ثإل٠قجء دّج  ِج

٠ْضعٚٝ عٍٝ ثٌضعذ١ٌ ثٌو ٌٟ ِٓ هلجةك ثٌٕفِ ٚأٌّثً٘ج ثٌىجِٕز، ـجٌٕفِ ثإلْٔج١ٔز ـٟ 

ؽٌٛ٘٘ج ٚفور صٌصو إ١ٌٙج ّٚجةً ثإلهًثن عٍٝ صعوه٘ج، ٟٚ٘ ٚفور صٍضمٟ دٛفور 

                                           
(1ٕ)

ِقّو ثٌعذو فّٛه : ثٌقوثعز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ د١جٔٙج ِٚ جٌ٘٘ج، ثٌٌٖوز ثٌعج١ٌّز ٌٍىضجح،  

 .       1َٔ، 11ٙٗٔ، ّٕز ٔهثً ثٌىضجح ثٌٍذٕجٟٔ، د١ٌٚس، ٟ
(1ٖ)

 . 1ِٖ٘قّو ؼ١ّٕٟ ٘كي: ثٌٕمو ثألهدٟ ثٌقو٠ظ، ٗ 
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ثٌٛؽٛه"
(1ٗ)

  . 

ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز" ّٔجىػ وغ١ٌر، ـّٕٙج ِج ٠عذٌ عٓ  ٌٚضٌثًّ ثٌقٛثُ

مج١ٙز ثٌؾَة١ز ـٟ ثٌضٌثًّ ثٌقْٟ ٌو٠ٗ؛ إى ٠ٌه ّٔٛىػ ثٌضٌثًّ عٍٝ ّذ١ً ثٌضٖذ١ٗ أٚ 

ثٌّمجًٔز؛ ـ١قضفع وً عٌٕٚ ِٓ عٕجٌٙ ثًٌٚٛر ديثص١ضٗ ٚثّضمكٌٗ، ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ 

 ٟء" ف١ظ لجي: ل١ٚور "ثٌّٙجؽٌ ٚف١ًوث" ِٓ ه٠ٛثْ "ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾ

 صضًٍْ لطٌر ٍٝٛء ِٓ ٔجـير ث١ًٌٍ 

ٚ وثْ ٠ًوث صّضو، صكِْٕٟ ٚصؤثْٕٟٔ
(1٘)

. 

ٔؾو أْ لٛثَ ثٌضٌثًّ ثٌقْٟ ـٟ ٘يث ثٌّمطع لجةُ عٍٝ ثٌضٖذ١ٗ؛ إى ٚلفش أهثر ثٌضٖذ١ٗ 

ف١ظ ٠مَٛ ثٌضٌثًّ د١ٓ  –ٟٚ٘ دٌَّٕز ثٌقجؽَ ث١ٌٌٙٓ ثٌق١ٚٓ د١ٓ ٌٟـٟ ثًٌٚٛر –

صًٍْ لطٌر ثٌٞٛء ِٓ ٔجـير ث١ًٌٍ، ٟٚ٘ ِعطٝ فْٟ  ٌٟؾ ثًٌٚٛر ثألٚي، ٚ٘ٛ

ًٌٚٛر ٌِة١ز، ِٖذًٙج ٘يث ثٌّوًن ثٌذٌٚٞ ـٟ ٠ّٚ ث١ًٌٍ ثٌذ١ُٙ د١و صّضو صكِِ ىثصٗ 

ٚصؤِٔ ٚفوصٗ، ٟٚ٘ ِعطٝ فْٟ ٌّوًن دجٌٍِّ. ـجٌٖعًٛ ثٌيٞ ٠نضٍؼ دٕفْٗ ٘ٛ 

كَ ثٌيٞ ثٌٛفور ـٟ ؼ١ج٘خ ثٌٙؾٌر ٚث ؼضٌثح؛ إى صؤِٔ ٚفوصٗ لطٌر ٍٝٛء ـٟ ثٌ 

٠ق١جٖ، ٚ٘ٛ ظكَ ثٌؽٌدز ٚثٌضطٛثؾ ٚف١ًوث. "١ٌِٚ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ صٌصذ٠ ثًٌٚٛر 

ثًصذجًٟج ِٕطم١ًّج، وّج ىوٌس " إ١ٌَثدظ هًٚ" ـٟ وضجدٙج "ثٌٖعٌ: و١ؿ ٔفّٙٗ ٚٔضيٚلٗ؟"؛ 

ـٟٙ صٌٜ أْ ثًٌٚٛر صٛؽٗ دمٛر ثٌقوُ إٌٝ ِٛثٟٓ ثٌمجًا ٚأفج١ّْٗ، ٠ٚؾخ أْ صغ١ٌ 

ثعٟ ٚث ًصذجٟ؛ ـ١ًٚ إٌٝ ثألـىجً ثٌىجِٕز ًٚثء ثألٌفجظ. ٚصذوٚ ـٟ عمٍٗ ِٛثٟٓ ثٌضو

ثًٌٚٛر عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ صٌو١ذز عم١ٍز صٕضّٟ ٌعجٌُ ثٌفىٌر أوغٌ ِٓ ثٔضّجةٙج إٌٝ عجٌُ 

ثٌّجهر، ٚٔعش ثًٌٚٛر دجٌيثص١ز   ٠ٕمٚٙج أٚ ٠ع١ذٙج أٚ ٠نٌؽٙج ِٓ إٟجً ثٌٛثلع؛ ـ١ٍِ ِٓ 

جهٞ، دً دئِىجْ وً ِذوع أْ ٠ىْٛ ٌيثص١ضٗ ثًٌٌٞٚٞ أْ صقجوٟ ثًٌٚٛر ثٌٛثلع ثٌّ

ٚثلعٙج ثٌنجٗ ثٌيٞ ٠وِؽٗ دثٍّٛدٗ"
(1ٙ)

. 

٠ْٚم٠ ثٌٖجعٌ ـٟ ثٌّوًوجس ثٌذ٠ٌٚز ِٓ إٟجً ثٌٛعٟ ثٌىجًِ؛ إى ٠عذٌ ِٓ مكٌٙج 

ٚعذٌ ثمضكٟٙج دّعط١جس ثٌقٛثُ ثألمٌٜ عّج ٠عج١ٔٗ ِٓ مٛؾ ٚثٝطٌثح؛ إى ٠مٛي 

 ز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ":ـٟ ل١ٚور "د١ش ـٛق ٕؾٌر" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽ

 ٚأٔج ـٟ ثٌ ٍّز ِٖوٌٚه، ١ٌٌّٚ ِؾٙٛي أِٟٞ، ٌٕوثءٍ 

 ٔجٍء ٠ضٌهُه، ٌقمٛي صّأل أٔفجّٟ دٌٚثةـ ١ًٌ ٠ضٛثٌو، 

 إٔذجؿ صمعٟ ـٟ ثٌّٕعطؿ، ٚـٟ ثٌْجفجس صٌثُٚغ إى 

 صضّطٝ، ٟٚ٘ صطٛي، صْوُّ ثألـك، ٠ٚٚذـ فؾُ ثٌنٛؾ 

  دقؾُ ثٌٕنً، ٌْٚٛ ثٌٌعخ دٍْٛ ث١ًٌٍ، ٠ٖك ع١ًٛٔج

                                           
(1ٗ)

 . ٖٖٔأفّو: ثٌٌَِ ٚث٠ٌٌَِز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ، ِٗقّو ـضٛؿ  
(1٘ )

 . 1ٖٙ، ه٠ٛثْ ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(1ٙ )

، ِٖقّو ـضٛؿ أفّو: ثٌٌَِ ٚث٠ٌٌَِز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ، هثً ثٌّعجًؾ، ثٌمجٌ٘ر، ٟ ثٔ ٌ: 

ٔ11ٗٗ ،َٖٖ1 . 
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ِٕطفتز!
(11)

. 

ثٌ ٍّز ـٟ ٘يث ثٌّمطع ٟ٘ ثٌّوًن ثٌذٌٚٞ ثٌيٞ ٠ؽٌّ ثٌفٞجء ثٌّىجٟٔ ـٟ 

ثٌّٖٙو؛ ـٙٛ ٠ع١ٓ فوٚه ثٌّثّجر مجًؽ١ًّج ِٓ ثٌذوث٠ز، ٚثٌ ٍّز ٟ٘ ثٌّعجهي ـٟ ثٌذعو 

ثٌٌَِٞ ٌو٠ٗ ٌْٛءر ثٌَِجْ ثٌْجلطز عٍٝ ثٌّىجْ، ٟٚ٘ ِٓ ٚٝعضٗ ـٟ ٌٙثعٗ أِجَ 

عجهي ٠ًًَِّج ًفٍز ثؼضٌثدٗ، عُ ٠ٕضمً ِٓ ثٌّوًن ثٌذٌٚٞ؛ ثٌّؾٙٛي، ٚثٌّؾٙٛي ٘ٛ ِج ٠

١ٌعذٌ عٓ ثِضوثه ٘يث ثٌّؾٙٛي ٌّعطٝ فْٟ ّّجعٟ، ٚ٘ٛ ثٌٕوثء ثٌيٞ صٌهه ١ٌغ١ٌٖ إٌٝ 

ِقجٌٚز ثوضٖجؾ ٘يث ثٌؽ١خ ثٌّؾٙٛي. ٚصضوثمً فٛثُ ثٌُٖ عذٌ ثٌقمٛي ثٌضٟ صّأل 

"ثألٕذجؿ"، ـج ّضعجٝز أٔفجّٗ، ٚصعٛه ثٌّوًوجس ثٌذ٠ٌٚز ـٟ عٛح ّٟٚ٘ عذٌ ٌف ز  

دجٌّذٌٚثس ث١ٌّ٘ٛز دوً  ِٓ ثٌضٌص١خ ثٌّٕطمٟ ٌعٕجٌٙ ثًٌٚٛر وجْ ثٌضىثر ثٌضٟ ٔمٍش 

 –ىثس ثٌٖجعٌ ٚٔفْٗ ِٓ ثٌْطـ ثٌنجًؽٟ ٌٍّىْٕٛ ثٌٛؽوثٟٔ ثٌوثمٍٟ؛ إى ٠ؾٌه ثٌّعجٟٔ 

دٚفجس ِىج١ٔز ًِٚٛر ِٚؾّْز عٍٝ ١٘تجس ِٓ عجٌُ ثٌطذ١عز  -ِغً: ثٌنٛؾ ٚثٌٌعخ 

ز؛ ـ١عذٌ عٓ ٝنجِز مٛـٗ دقؾُ ثٌٕن١ً، ٠ٍْٚٛ ًعذٗ دٍْٛ ث١ًٌٍ، ٚ٘يٖ ثألدعجه ثٌّجه٠

ثٌذٕجة١ز ـٟ صٌو١خ ثًٌٚٛر ٚصٌثًّ ثٌقٛثُ صعذ١ٌ دجًٍ عٓ صثعٌ " ٕٕٛز " دجٌضثع١ٌ 

 ثٌّّضو ِٓ ثٌض١جً ثٌٌَِٞ ـٟ ثألهح. 

ٚلو صْضضٌ إ٠قجءثس ثًٌٚٛر ث٠ٌٌَِز ٚ  صذٛؿ دّج ٌو٠ٙج إ  دعو عور ٌِثؽعجس 

غ١ٌر، ِٚٓ ىٌه ِج ٠مٌٛٗ "ٕٕٛز" ـٟ ل١ٚور "ِْجفز ٌٍضثًِ" ِٓ ه٠ٛثٔٗ ثألم١ٌ "ٔنٍز و

 ثٌّجء":

 لذز 

 ٚٔن١ً عض١ك 

 ٚإٔؾجً ٌّٚ 

 ًٚثةقز 

 ٚهمجْ 

 ِٖٙو ٠ضىًٌ ـ١هَ 

 ٚأٔش صكفك ـ١ٗ 

 لٌٜ 

 ِٚوثةٓ 

ـٟ ّجفز ثٌيو٠ٌجس.
(11)

 

ظَِّؿ وً ع ُٚ ٌٕٚ ِٕٙج ـٟ دجٌٌؼُ ِٓ أْ عٕجٌٙ ثًٌٚٛر   صضوًػ ِٕطم١ًّج، ـمو 

ث ٠طجدك أٚ  ًً ِىجٔٗ عٓ عّو؛ ١ٌٛثـك ؼ١ٌٖ ِٓ ثٌعٕجٌٙ، ١ٌٚذعظ هثمً ثٌّضٍمٟ ٕعٛ

                                           
(11 )

 . 1ٙٗٗ ،ٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ

 
(11 )

 . ٖٕـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٔنٍز ثٌّجء، ٗ
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٠ٞجٟ٘ ِج ٠ْضٖعٌٖ ثٌٖجعٌ. "ـجٌمذز" ص١ٙب ٌٍي٘ٓ ىو٠ٌجس د١ٛس ثٌمٌٜ، ٚثٌقّج٠ز 

ٍِٚٓ ثٌعٌٚدز ثٌّٕمٟٞ، ٚصٞفٟ ٘جٌز ِٓ ثٌموثّز ثٌو١ٕ٠ز صضٕجّك ٚ"ثٌٕن١ً ثٌعض١ك" 

ٌّّضور، ٚصضٛثـك ٠ًًَِّج ِع صعذ١ٌٖ عٓ ثٌٚكدز ٚثألٙجٌز ًَِ ثٌٚقٌثء ثٌعٌد١ز ث

ٚثِضوثه ثٌؾيًٚ، عُ ٠عذٌ ثٌٖجعٌ عٓ ِوًن ِٚعطٝ فْٟ ـٟ ثًٌٚٛر ٠ضٕجّك ِع 

ثٌّوًن ثٌذٌٚٞ ـٟ ثٌٍف ض١ٓ ثٌْجدمض١ٓ )ثٌمذز، ٚثٌٕن١ً ثٌعض١ك(؛ إى ٠يوٌ "إٔؾجً 

جءس ٌضٛثـك ِج صذعٙج ثٌٌْٚ"، ٟٚ٘ إٔؾجً وغ١فز ثٌنٌٞر ٌٚٙج ًثةقز ١ّٔٛ١ٌز ٍو١ز، ؽ

ِٓ وٍّجس )ًثةقز، ٚهمجْ(؛ ١ٌعذٌ عٓ أْ همجْ ث٠ٌٌؿ ٚثٌّجٟٝ عطٌ ـٟ ٔفْٗ؛ ـفٟ 

ث٠ٌٌؿ صىْٛ ثٌضوـتز عٓ ٠ٌٟك فٌق ثٌقطخ، ٠ٚىْٛ ث فضطجح ِٓ إٔؾجً ثٌٌْٚ 

ىٚثس ثٌٌثةقز ث١ّٔٛ١ٌٍز ثٌعطٌر، عُ ٠عٛه ٌٍّوًن ثٌذٌٚٞ ٠ٚٚفٗ دثٔٗ ِٖٙو ٠وـع إٌٝ 

ٌ ـٟ ثٌمٌٜ ٚثٌّوثةٓ ـٟ ثٌّجٟٝ؛ ١ٌوي عٍٝ ثـضمجهٖ ٘يث ثٌؾّجي ـٟ ثٌيو٠ٌجس ف١ٓ ٠ضفى

 ٚثلعٗ ثٌقجٌٝ. 

ٚدجٌٕ ٌ إٌٝ ثٌّمطع ثألٚي ِٓ ل١ٚور "٘تش ٌه" ثٌضجدعز ٌٍو٠ٛثْ ثٌيٞ ٠قًّ 

ًٍّ ـٟ ٘يٖ ثٌم١ٚور؛ إى  ثٌعٕٛثْ ٔفْٗ، ٔؾو أْ ظجٌ٘ر صٌثًّ ثٌقٛثُ لو صؾٍش أ٠ّج صؾ

ًن ِٚعطٝ فْٟ ٢مٌ ثٔطكلًج ِٓ ًٙٛر ٠ًَِز ثٔضمً ثٌٖجعٌ دٌ٘جـز ًٕٚجلز ِٓ ِو

 ِٛف١ز، ـمجي: 

 أصوـث ـٟ ىثصٟ 

 أّّع لعمعزً، ٚأ٠ٍَ ٠ًجؿ ِقِّٛز 

 أهًن أْ ع جِٟ ع٠ٌش ِٕٟ 

ج  ًِ  ؽٍوٞ ٠ْجل٠ ِّْٛ

 ٌقّٟ ٠ضٕجعٌ ِٓ فٌٟٛ 

 ٠ضنطفٗ ١ٌٟ ؽجًؿ 

َّٟ ِنجٌذٙج  ٌْ صٕٖخ ـ  ٚع١ٛ

ٚثٌؽزً صٕٙٔ أفٖجةٟ
(11)

 . 

ٌٖجعٌ دفعً ِٞجًع ِْضو إٌٝ ١ٌّٝ ثٌّضىٍُ؛ ١ٌعذٌ عٓ دوث٠ز ِٓ ثٌّطٍع، دوأ ث

صؾٌدز ع١ّمز ثٌيثص١ز، أٚ ١ٌٌٚؿ أٔٗ ٠ضقوط عٓ ٕعًٛ ٔفْٟ صٍّه مٍؾجس ٚؽوثٔٗ، 

ـئعكٔٗ أٔٗ ٠ضوـث ٠ذٌ٘ٓ ـٟ ث٢ْ ىثصٗ عٍٝ ١ٕٛع ثٌذٌٚهر ِٓ فٌٛٗ؛ "ـجٌوؾء" ٕعًٛ 

ِج ٠كِِ ؽٍو  فْٟ ٠ُوًن ِٓ مكي ص١ٙتز أّذجح ًـع هًؽز فٌثًر ثٌؾُْ عٓ ٠ٌٟك

ثإلْٔجْ ّٚطقٗ ثٌنجًؽٟ، ٌىٓ ثٌضوـؤ ـٟ ثٌيثس ٠ضطٍخ ثٌؽًٛ إٌٝ أعّجق ثٌوثمً 

ثٌٛؽوثٟٔ، ـجٌٖجعٌ ٌُ ٠مؿ ٠ًٟٛك عٕو ثٌْٕك ثٌقْٟ ٌٍوؾء، دً ثًصفع دجٌٛص١ٌر ثٌق١ْز 

ِٓ ثٌٍِّ إٌٝ ثٌّعطٝ ثٌّْعٟ؛ إى لجي )أّّع لعمعز، ٚأ٠ٍَ ٠ًجؿ ِقِّٛز(، ٚوثٔٗ 

ٙجً ؼ١ٍجًٔج؛ ـجٌمعمعز ٟ٘ ٙٛس ؼ١ٍجْ ثٌّجء هثمً ثٌموً، ٚثأل٠ٍَ ٘ٛ  ٠عٍٓ أْ ثٌوؾء لو

                                           
(11 )

 .   ٖٓٔ، ٗ  ٕـجًٚق ٕٕٛز : ثألعّجي ثٌىجٍِز ، ِؼ
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ٙٛس ثٌٌّثؽً ثٌضٟ صٖضعً أّفٍٙج ث١ٌٌٕثْ، ـٙيث ثٌؾق١ُ ثٌكــ هثم١ًٍّج صضذوٜ ٔضجةؾٗ عٍٝ 

٘يث ثٌقجؽَ ث١ٌّٕع  -ثٌْطـ ثٌنجًؽٟ؛ إى صعٌٞ ثٌع جَ  ٠ٚضٕجعٌ ثٌٍقُ، ـج١ٙٔجً ثٌؾٍو 

٘ٛ إ٠يثْ دجٌٖعًٛ دج٠ٌَّٙز، ٚثّضذجفز  -ؽٙز ثٌعجٌُ ثٌنجًؽٟ ٌؾُْ ثإلْٔجْ ـٟ ِٛث

دجفضٗ ثٌنجًؽ١ز، ٚثلضٌثح ث١ٙٔجً ثٌوثمً، عُ ث ٔضمجي إٌٝ ثٌّعطٝ ثٌقْٟ ثٌٌّةٟ؛ إى صمؿ 

ث ٌٍعجٌُ ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ ٠ْطٛ ٠ٚضعوٜ ع١ٍٗ ٚإوْجح ثٌع١ٓ ٙفجس  ًَ وٍّز )ع١ْٛ( ٕ٘ج ًِ

خ، ٚٔٙٔ ثألفٖجء ؽجء ِعجهً  ٚف١ٖز لٛثِٙج ثٌٍِّ   ثٌذٌٚ، وجٌٕٙٔ ٖٚٔخ ثٌّنجٌ

ِٕطم١ًّج ٌضضجدع ؽ٠َتجس ثًٌٚٛر؛ ىٌه أٔٗ أهًن أْ ع جِٗ لو ع٠ٌش ِٕٗ، ٌٚقّٗ صٕجعٌ 

إٔكء ٚصنطفٗ ثٌط١ٌ، عُ ٖٔٙش أفٖجؤٖ ثٌوثم١ٍز، ٚوثٔٗ ٠ٌ٠و أْ ٠ٍٕٛٙج، عذٌ ثٌضٌثًّ 

ثٌّق١طز ثٌقْٟ ِٓ فجّز إٌٝ أمٌٜ، ِٚٓ ثٌنجًػ إٌٝ ثٌوثمً، إٌٝ ـىٌر أْ صؽ١ٌ ثٌذ١تز 

٠ؤعٌ ـٟ صى٠ٛٓ ثإلْٔجْ ٚٔف١ْضٗ ثٌوثم١ٍز، إِج ٍّذًج أٚ إ٠ؾجدًج. ٚٔؾو ثٌٖجعٌ ٠ٕضمً 

 دجًٌٚٛر إٌٝ ِوًن دٌٚٞ ف١ٓ ٠مٛي: 

 ث١ًٌٍ ثٌٌّّٕٙ ثٌْجل٠ 

 ع١ٕج دِٛز 

 ٚأٔج ِمًٌٚ

 أٔض ٌ دٌثلًج   ٠ثصٟ 

 ٚصثٚح ١ًٍٝ ٔجٍؿ 

١ًٙٙٚ فٚجْ ٠ٌوٜ ـٟ أًٚهصٟ
(1ٓ)

. 

ِٖجعٌ ثٌقَْ  -عذٌ ١ّجػ ثٌّفٌهثس  -ً ثٌم١ٚور ٠غ١ٌ ثٌّعؾُ ثٌٖعٌٞ هثم

ٚثٌٛفور ٚثٌٖعًٛ دجـضمجه ثٌوؾء ٚث ؼضٌثح ـٟ ِٛثؽٙز ثٌعجٌُ دّ جٌٖ٘. ـٕؾو ٕ٘ج وٍّجس 

)ث١ًٌٍ، ع١ٕج دِٛز، ِمًٌٚ، م١ًٍ، ٔجٍؿ(، ٟٚ٘ وٍٙج ِفٌهثس صعذٌ ٚصغ١ٌ ٟجلز إ٠قجة١ز 

ِّج ٘ٛ ـ١ٗ، ِغً: ثٌذٌثق  ِفعّز دّٖجعٌ ثٌقَْ ٚثألّٝ ٚثٔض جً فوٚط ِعؾَر صُِنٌؽٗ

أٚ عٛهر ث١ًٌٍٞ. ـجٔضمجٌٗ دجًٌٚٛر ِٓ ثٌّٕطمٟ إٌٝ ِج ٘ٛ ؼ١ذٟ ٠ذٌ٘ٓ عٍٝ ثـضمجًٖ ٌٍغمز 

ـٟ عجٌّٗ ثٌّجهٞ ٚٚثلعٗ ثٌّع١ٔ، ِقجًٚ  صذو٠و ٘يٖ ثٌّٖجعٌ ِٓ مكي ّّجع ىو٠ٌجس 

ثٔٗ ثٌعٌٚدز ثٌىجِٕز دوثمٍٗ؛ إى لجي )١ًٙٙ فٚجْ ٠ٌوٜ ـٟ أًٚهصٟ(، ٚوثٔٗ ٠ٌٚك د

 ٌُ ٠ضذَك ٌٗ ّٜٛ ثٌوَ ـٟ ث٠ًٌٛو، ٘ٛ ثٌيٞ ٌُ ٠ضٍٛط دفعً ثٌعجٌُ ثٌنجًؽٟ. 

ث ـٟ ثًٌٚٛر ثٌضٟ ٠ٌّّٙج  ًٍ ٚٔؾو ثٌضٌثًّ ثٌقْٟ )د١ٓ فجّضٟ ثٌّْع ٚثٌذٌٚ( دجً

 ثٌٖجعٌ ـٟ ل١ٚور "ثٌؽٌدجْ" ِٓ ه٠ٛثْ "٠ٕفؾٌ ثٌٛلش"؛ إى لجي: 

 ـج ٌٚـــٝ ثٌــىــٌٚثْ!ِــٓ دــعو ِـ  ً٘ ٠ْـــّعْٛ صــــٕجعــك ثٌؽٌدجْ؟ 

َّٖٖش  ـــٛق ثٌــيًٜ أِــُ ِــٓ ثٌــعـمذجْ ًفً ثٌؾّجي عٓ ثٌٌدٛع ٚع

 ِــضــوثـــٌع ِــٓ ٕــور ثٌــؽــٍــ١ــجْ  ٚثًصؼ دجٌـــٛثهٞ ٔــع١ـــخ ٙجًٌك 

ّٕقٗ ثٌْٛثه، ـــك ٠ـــٌُٜ ـٟ ثألًٛ ؼ١ٌ ّضجةٌ ثألفَثْ ٚثألـك ٚ
(1ٔ)

. 

                                           
(1ٓ )

 .ٗٓٔثٌْجدك، ٗ
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ج، ـفٟ ٘يٖ ثٌم١ٚور ٠ضٕمً "ـجًٚق ٠فٌْ ثٌٖجعٌ ٔضجؽٗ ثٌٖع ًٞ ٌٞ، دعٞٗ ٠فٌْ دع

ٕٕٛز" دجٌضٌثًّ ثٌقْٟ د١ٓ فجّضٟ ثٌّْع ٚثٌذٌٚ، ٠ٚذوأ دجٌّوًن ثٌّْعٟ وّج ٘ٛ 

ٌَتَِه ثألٌِ ـٟ ثٌفطٌر ثإلْٔج١ٔز؛ إى ؽجء ـٟ لٌٛٗ صعجٌٝ: ﴿ ْٚ ًُّ أُ ٌْفَُؤثَه ُو ث َٚ  ٌَ َٚ ٌْذَ ث َٚ َع  ّْ َّْ َّْ ثٌ إِ

تًُٛ ﴾ ْْ َِ  ُْٕٗ َْ َع َوج
(1ٕ)

ٚثٌّْع ٠ضموَ ثٌّعطٝ ثٌقْٟ عٕو "ـجًٚق ٕٕٛز"؛ ألٔٗ ٕج٘و    . 

، ـمو ٠ُعٖٝ أٚ ٠ُؽطٝ أٚ ٠ؾو ِج ٠ٍٍٞٗ، ٚٙٛس ثٌؽٌدجْ ٔي٠ٌ  ٌَّ ٠ّىٓ إٔىجًٖ، أِج ثٌذٚ

ٕؤَ ـٟ عمجـضٕج ثٌعٌد١ز، ٚثٌٖجعٌ ٚظؿ ٘يث ثٌّوًن ثٌّْعٟ ١ٌفجًق فجٌٖٝ عٓ 

فُٙ عٕٗ، لجي: ً٘ صّْعْٛ؟ أِج ِج١ٝٗ؛ إى ؽجء دجٌفعً ـٟ ١ٙؽز ثٌّٞجًع ف١ٓ ثّض

ف١ٓ إٔجً إٌٝ )فْٟ ثٌىٌٚثْ(، ـمو صقوط دجٌفعً ـٟ ٍِٓ ثٌّجٟٝ، ٚوثٔٗ ٠ٛثـك 

ٕٛثؼٍٗ ثٌٕف١ْز إٍثء فذٗ ألع١ٌ ثإلىثعز ثٌضٟ عًّ دٙج إٌٝ أْ صٌأّٙج ّٕٛثس وغ١ٌر، 

ث ٚصؾ١ًْوث ٌٍقم١مز عٓ ثٌٌّةٟ؛ ٌيث دوأ دٗ،  ًٌ عُ ـّٕطمٗ ثٌٖعٌٞ أْ ثٌّّْٛع أوغٌ صعذ١

ثٔضمً إٌٝ ثٌّوًن ثٌذٌٚٞ ـمجي )ًفً ثٌؾّجي عٓ ثٌٌدٛع ٚعٖٖش ـٛق ثٌيًٜ أُِ ِٓ 

ثٌعمذجْ(، ٚثّضضذع ٘يث ثٌّوًن ثٌذٌٚٞ دّوًن ّّعٟ آمٌ، ٚ٘ٛ ثٌٕع١خ ثٌٚجًك 

ثٌّضوثـع ثٌيٞ ٠ّأل أًؽجء ثٌىْٛ، عُ عجه عذٌ ثٌضٌثًّ ثٌقْٟ ٚصقوط عٓ ثصٖجؿ ثألـك 

عٍٝ ثٌّْجع ـٟ ثٌضٚو٠ك أٚ ثٌضو١ًٌ عٍٝ ثٌقمجةك لٌٛٗ  دجٌٍْٛ ثألّٛه، ِٚج ٠ؤوو ثعضّجهٖ

 ِٓ ثٌم١ٚور ٔفْٙج:

ًَ ثألّٝ  ٌُ  ٚصٚخُّ ـٟ أّّجعٗ ٙٛ ٚوثٔٙج ِٛس ه٘جٌق هثة
(1ٖ)

. 

 ٚلجي:

ث دفٕجةُٙ  ًٌ ؟           أٌُٚ ٠ٌَٚن ِيوِّ ٌُ ٚوثْ ٙٛصه ؽغز ِٚمجد
(1ٗ)

 

ث ِٓ ثٌٌّةٟ، ٚثٌٚٛس ٘ٛ ١ٍّٚز صٛٝ ًٌ ١ـ ثًٌٚٛر؛ إىْ ثٌّّْٛع ٌو٠ٗ أوغٌ صثع١

ـك ل١ّز ًٌٍٚٛ دوْٚ ٙٛس، ٌىٓ ثٌٚٛس لو ٠ؽٕٟ عٓ ِٖج٘ور ثًٌٚٛر ع١جًٔج؛ ـمو 

 ٠ٌُّ مطٟٛٙج ـٟ ثٌن١جي ٠ٕٚمٖٙج ـٟ ثٌٛؽوثْ.

ٚٔؾو ثٌٖجعٌ ـٟ ثعضّجهٖ عٍٝ صم١ٕز صٌثًّ ثٌقٛثُ ـٟ دٕجء ًٖٙٛ ثٌٖع٠ٌز ٠ٍؾث 

ٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور أف١جًٔج إٌٝ صؾ١ْو  ِج ٘ٛ ِعٕٛٞ ـٟ عٛح ثٌّجهٞ ٚصٖن١ٚٗ، ِٚٓ ى

 "ِْجفز ٌٍضثًِ" ِٓ ه٠ٛثْ "ٔنٍز ثٌّجء":

 ٚ٘ج أٔش ِْٕقٌخ ٌٍطفٌِٛز 

 ِنضٕك دجٌٖٛثِ٘و 

 ِْضٌؽع مفز ثٌِٟٛء ٚثٌٍٙٛ 

 ِْضٕٖك ـٌفز ثٌىجةٕجس 

ِْٚضّْه دن١ٟٛ ثٌَِجْ؟ 
(1٘)

 

                                                                                                       
(1ٔ )

 . ٙٔ، ٘ٔـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٠ٕفؾٌ ثٌٛلش، ٗ
(1ٕ )

 .  ٖٙث٠٢ز  ،ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ: ثإلٌّثء
(1ٖ )

 . 1ٔثٌْجدك، ٗ
(1ٗ )

 .  1ٔثٌْجدك، ٗ
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ج، ٟٚ٘ ِٖج٘و ثٌيو٠ٌجس ثٌضٟ ٚلعش  ًِ ؽعً ثٌٖجعٌ ـٟ ٘يث ثٌّمطع ثٌٌّةٟ ِّٖٛ

ٗ، ٚويٌه فٛي ثٌّعٕٛٞ ِٓ ِٖجعٌ ـٌفز ثٌىجةٕجس ِٓ فٌٛٗ إٌٝ ٌٍٖجعٌ ـٟ ٟفٌٛض

، ٚؽعً ثٌَِجْ م١ًٟٛج ٠ضعٍك ٠ْٚضّْه دٙج، أٞ ٠ْضٖعٌ٘ج عذٌ فجّز ثٌٍِّ،  ٍَ ِّٖٛ

ًٚدّج أًثه ثٌٖجعٌ دقو٠غٗ عٓ م١ٟٛ ثٌَِجْ ثٌضؾجع١و ثٌضٟ ثٔضٌٖس عٍٝ ؽٍوٖ دٛٙفٙج 

جْ عذٌ فجّز ثٌٍِّ؛ ـجٌٖجعٌ ٠ؾعً ه١ًٌك عٍٝ صموَ ثٌعٌّ. ِٚٓ ٕ٘ج وجْ إهًثن أعٌ ثٌَِ

ثٌيو٠ٌجس ١ٍّٚز ِمجِٚضٗ ٌٍذمجء عٍٝ ل١و ثٌق١جر؛ ٌيث ؽجء دجٌقو٠ظ عٓ ٕٛث٘و ثٌيو٠ٌجس 

ثٌٌّة١ز ـٟ عٛح فجّضٟ ثٌُٖ ٚثٌضٕفِ. ـٍٛ  ٘يٖ ثٌيو٠ٌجس، ِج ثّضطجع ثٌق١جر؛ ـجإلْٔجْ 

١ًٌ عٍٝ ىٌه أٔٗ ثّضنوَ لو ٠ق١ج ـٟ ـمو ثٌذٌٚ، ٌىٕٗ   ٠ّىٕٗ ثٌق١جر ـٟ ـمو ثٌضٕفِ، ٚثٌو

ثٌضٌثًّ ثٌقْٟ ٌّعطٝ ثٌٍِّ ِع ثٌقو٠ظ عٓ ثٌَِجْ؛ ١ٌعذٌ دّفٌهر )م١ٟٛ( عٓ صموِٗ 

ـٟ ثٌعٌّ، ٚأٔٗ ف١ٓ أًثه ثّضٌؽجع ثٌيو٠ٌجس ًوَ عٍٝ ؽَء ثّضٌؽجع مفز ثٌٟٛء 

 ٚثٌٍٙٛ، أٞ ثٌقٌوز ثٌنف١فز ث٠ٌٌْعز ث١ٌٖٕطز ٚؽٛ ثٌٌّؿ. 

دعٜ صم١ٕجس دٕجء ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز، ِغً:  ديٌه ٠ّىٓ ثٌمٛي إْ ثٌٖجعٌ ثّضنوَ

ثٌضٌثًّ ثٌقْٟ، ٚثٌضٖن١٘، ٚثٌَّػ د١ٓ ثٌّضٕجلٞجس؛ ١ٌعذٌ عٓ ًؤ٠ضٗ ٌٍق١جر، 

ٚصٖى١ً دٕجء عجٌّٗ ثٌنجٗ ثٌيٞ ٠ضؽ١جٖ. ٚهًثّضٟ ٌٙيٖ ثٌضم١ٕجس وجْ ٘وـٙج إدٌثٍ ث٢صٟ، 

ٍّٛح ثٌٖعٌٞ ٚ٘ٛ أْ ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز ٠ّىٓ صث٠ٍٚٙج دٛٙفٙج أهثر وجٕفز عٓ ًٚثـو ثأل

 "ٌفجًٚق ٕٕٛز": ِٓ أ٠ٓ ٔذع؟ ٚإٌٝ أٞ ِوٜ صثعٌ دجٌض١جًثس ثألهد١ز ـٟ عٌٖٚ؟ 

 انرمز في شعر "فاروق شىشت":  -ثانياا 

دعو أْ ًوَُس ـٟ ثٌؾَء ثألٚي ِٓ ٘يث ثٌّذقظ ٚثٌّذقظ ثٌْجدك ع١ٍٗ عٍٝ ٠ًَِز 

ثٌؾَء ثألم١ٌ ثٌضعذ١ٌ ـٟ دٕجء ثًٌٚٛر ثٌٖع٠ٌز "ٌفجًٚق ٕٕٛز"، أًوَ ؽٙوٞ ـٟ ٘يث 

ِٓ ثٌّذقظ عٍٝ أدٌٍ ًٍِٛ لٌثءر ٕع٠ٌز "ـجًٚق ٕٕٛز"، ٚو١ف١ز صٖى١ً ٘يث ثٌٌَِ 

ِٚٚجهًٖ، ٚإدٌثٍ ثألدعجه ثٌٕف١ْز ثٌىجِٕز ًٚثء ثّضنوثَ ٘يث ثٌمٕجع ثٌفٕٟ ـٟ دٕجء 

إٔعجًٖ، ِقجًٚ  صٌو١َ ثٌؾٙو ثٌذقغٟ عٍٝ ثٌؾجٔخ ثٌضطذ١مٟ ٌٌٍَِ، ١ٌِٚ ثٌؾجٔخ 

طذ١مٟ ثًٌٚٛر ثٌضٟ ظٌٙ دٙج ثٌٌَِ ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز"، أِج ثٌٕ ٌٞ، ٚأعٕٟ دجٌض

ثٌٕ ٌٞ، ـٙٛ ثٌّعٕٝ ثٌفٕٟ ٌٌٍَِ. ٚصىّٓ ل١ّز ثٌٌَِ ـٟ وٛٔٙج "١ٌْش ل١ّز ه ١ٌز ٠ضقوه 

، إّٔج ٟ٘ ل١ّز إ٠قجة١ز صٛلع ـٟ  Signـ١ٙج ثٌٌٍِٛ دىً صنِٛٙج وّج ٘ٛ ٕثْ ثإلٕجًر 

وّج ١ٖ٠ٌ ثٌٕجلو  –١ز ٚثٌض٠ٌٚـ، ـجٌٌَِ ثٌٕفِ ِج   ٠ّىٓ ثٌضعذ١ٌ عٕٗ دطٌق ثٌضّْ

ًَِ ١ٌِ دجٌْٕذز إٌٝ ِج ل١ً ِٚج لًٌ، ٚإّٔج دجٌْٕذز إٌٝ ِج ٌُ ٠مً  –ثأل٠ٌِىٟ دك وًّٛ 

ِٚج ٌُ ٠ّىٓ لٌٛٗ، ـٙٛ   ٠ٌَِ إٌٝ ٕٟء ِعٌٚؾ ِٓ لذً، ٌٚىٓ ٌٍٖٟء ٠ٛؽوٖ ثٌىٖؿ 

٠ٚىجه ٠ٕىٖؿ."
(1ٙ)

  

م١ّز، ٠ٚؾعً ِٓ ثٌٖعٌ ١ٍّٚز ف١ز ٠ؤهٞ ثٌضٛظ١ؿ ثٌٌَِٞ ـٟ ثٌٖعٌ إٌٝ إعٌثء ثٌ

ٌٍضث٠ًٚ ٚثٔفضجؿ ثٌو ٌز ٚعّك ثٌضؾٌدز؛ إى
 

"٠غٌٞ ثٌم١ٚور ٠َ٠ٚو ـٟ لٛصٙج، ِٚوٜ صثع١ٌ٘ج 

                                                                                                       
(1٘ )

 .   ٕ٘ه٠ٛثْ " ٔنٍز ثٌّجء "، ٗ ـجًٚق ٕٕٛز:
(1ٙ)

 .    ِٖٕٓقّو ـضٛؿ أفّو: ثٌٌَِ ٚث٠ٌٌَِز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ، ٗ 
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ـٟ ٔفِ ثٌّضٍمٟ، ٚىٌه ألْ ثٌٌَِ ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ دثوغٌ ِٓ ٚظ١فز عٕو ثّضنوثِٗ"
(11)

 .

ٌٍؽّٛٛ ثٌفٕٟ ـٟ  ٚثٌٌَِ دجٌّفَٙٛ ثٌفٕٟ ثٌيٞ ٠ضؽ١جٖ ثٌذقظ دجٌضّق١٘ ٘ٛ ثٌٌَِ ثٌضجدع

ثٌٕ٘، ىٌه ثٌؽّٛٛ ثٌّقّٛه أٚ ِج ٠ّْٝ دجٌؽّٛٛ ثٌذَّٕجء ثٌيٞ ٠ضٚؿ دج٢صٟ "أْ 

٠ىْٛ ثٌؽّٛٛ ًثؽًعج إٌٝ ثٌّوٌٛي   ثٌوثي ـٟ فو ىثصٗ، أٞ أْ ثٌوثي لو ٠ىْٛ وٍّز 

١ّجل١ز ٚثٝقز ثٌّعجٌُ، ٌىٓ صقًّ ٟجلجس إ٠قجة١ز   فٌٚ ٌٙج، ٚأْ ٠ىْٛ ىٌه ثٌؽّٛٛ 

ثءر، ٠ٚضذوه دضعوه ثٌضث٠ٚكس ٚثٌمٌثءثس، ٚأ  ٠نٌػ ثٌٕ٘ ـٟ ٠ًَِضٗ عٓ ًٟٛ لجدًك ٌٍمٌ

ج عٍٝ ثٌٖيٚى ٚثٌنٌٚػ عٍٝ لٛثعو ثٌم١جُ ثٌٍؽٛٞ، ـ١قوط  ًّ ثٌّٕطك، ٚأ  ٠ىْٛ لجة

ثٌضذجُ عٍٝ ـُٙ ثٌّضٍمٟ، ٠ٚقطُ ؽًْٛ ثٌضٛثًٙ، ٠ٚفمو ثٌع١ٍّز ث صٚج١ٌز أفو أٝكعٙج 

ثٌؽّٛٛ ثٌذٕجةٟ ثٌيٞ ٠ٌـع ِٓ ل١ّز ثٌٕ٘."ثأل١ٍٙز، ـجٌٌَِ ٘ٛ أدٌٍ إٔىجي 
(11)

  

ٌىً ٕجعٌ ًٍِٖٛ ثٌنجٙز ثٌضٟ ٠عؼ دٙج ٕعٌٖ، ٚثٌضٟ صضٛثصٌ ـٟ ث ّضنوثَ ٌو٠ٗ، 

أٞ أٔٗ ٠قجٚي ًٕؿ وً ِج دٙج أعٕجء صٛظ١فٗ ٌضعٞو ه  صٗ دعٞٙج دذعٜ. "ـجٌٌَِ 

ثٌضٟ صّٕـ ثأل١ٕجء ثٌٖعٌٞ ٌِصذ٠ وً ث ًصذجٟ دجٌضؾٌدز ثٌٖع٠ًٛز ثٌضٟ ٠عج١ٔٙج ثٌٖجعٌ، ٚ

ج، ١ٌِٚ ٕ٘جن ٌٕٟء ِج ٘ٛ ـٟ ىثصٗ أُ٘ ِٓ أٞ ٍٕٟء آمٌ إ  دجٌْٕذز ٌٍٕفِ  ًٙ ِؽَٜ مج

وّج  –ٟٚ٘ ـٟ دؤًر ثٌضؾٌدز، ـعٕوةٍي صضفجٚس أ١ّ٘ز ثأل١ٕجء ٚل١ّضٙج؛ ىٌه أْ ثٌضؾٌدز 

ج  -لٍٕج ًِ ٟ٘ ثٌضٟ صّٕـ ثأل١ٕجء أ١ّ٘ز مجٙز. ٚعٕو ثّضنوثَ ثٌٍؽز ـٟ ثٌٖعٌ ثّضنوث

ث. إْ ثٌّعٛي ـٟ ىٌه ًَِ ًَ ٠ًّج،   صىْٛ ٕ٘جن وٍّز ٟ٘ أٍٙـ ِٓ ؼ١ٌ٘ج ٌىٟ صىْٛ ًِ

عٍٝ ثّضىٖجؾ ثٌٖجعٌ ٌٍعكلجس ثٌق١ز ثٌضٟ صٌد٠ ثٌٖٟء دؽ١ٌٖ ِٓ ثأل١ٕجء "
(11)

 . 

ث صضّجٕٝ  ًٍ ٚعٕوِج ٠ٍؾث ثٌٖجعٌ إٌٝ ثّضنوثَ ثٌٌَِ، ـٙٛ ٠قجٚي أْ ٠ْضمٟ ًِٛ

ىٌه ٠ٌؽع "ألْ ثٌٌَِ ِٓ ف١ظ ٘ٛ ١ٍّٚز ٚصؾٌدضٗ ِٓ مكي ثإلّمجٟ عذٌ ثٌٌٍِٛ؛ ٚ

ٌضقم١ك أعٍٝ ثٌم١ُ ـٟ ثٌٖعٌ، ٘ٛ إٔو فْج١ّز دجٌْٕذز ١ٌٍْجق ثٌيٞ ٠ٌه ـ١ٗ ِٓ أٞ ٔٛع 

ِٓ أٔٛثع ثًٌٚٛر أٚ ثٌىٍّز. ـجٌمٛر ـٟ أٞ ثّضنوثَ مجٗ ٌٌٍَِ   صعضّو عٍٝ ثٌٌَِ 

ٔفْٗ دّموثً ِج صعضّو عٍٝ ث١ٌْجق .."
(ٔٓٓ)

ٌٕضجػ ثٌٖعٌٞ . ِٚٓ ثٌٌٍِٛ ثٌٖجةعز ـٟ ث

"ٌفجًٚق ٕٕٛز" ًٍِٛ صٕضّٟ ٌّٚجهً عور، أٌٚٙج ٚأؼٕج٘ج ثٌٌٍِٛ ثٌّْضمجر ِٓ ثٌطذ١عز، 

ٚأٚي ٘يٖ ثٌٌٍِٛ )ث١ًٌٍ(؛ ـج١ًٌٍ ٘ٛ ًَِ ثٌَِجْ ثٌفجّو ٌو٠ٗ، ًَِ ثٌٛفٖز، 

ٚث ؼضٌثح، ٚثٌق١ٌر، ٚثٌنٛؾ ٚثٌ ٍّز. ـذضضذع ٘يٖ ثٌّفٌهر ثٌضٟ فٛس ٟجلجس إ٠قجة١ز 

٠ٌز ـٟ ٌِثفٍٗ ثٌغكط، ٔؾو أٔٙج ظٍش ًثَِر ِٚٛف١ز ٌفٍه ٘يٖ ـٟ هٚث٠ٕٚٗ ثٌٖع

ثٌّعجٟٔ، ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "د١ش ـٛق ٕؾٌر" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽز ِٓ هَ ثٌعجٕم١ٓ" 

 ثٌّٕضّٟ ٌٌّفٍز ثٌذوث٠جس ثٌٖع٠ٌز إى ٠مٛي:

                                           
(11)

مجٌو ١ٍّّجْ: " ظجٌ٘ر ثٌؽّٛٛ ـٟ ثٌٖعٌ ثٌقٌ " ِمجي دّؾٍز ـٚٛي، ثٌّؾٍو ثٌْجدع، ثٌعوه ثألٚي  

 .     1َٓ، 111ٗٔٚثٌغجٟٔ، أوضٛدٌ ِجًُ 
(11 )

 .      1ٓثٔ ٌ : ثٌْجدك ، ٗ
(11 )

 .       11ٔ، 11ٔه.عَ ثٌو٠ٓ إّّجع١ً: ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ، ٗ
(ٔٓٓ )

 . ٕٓٓثٌْجدك، ٗ
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 ٚأٔج ـٟ ثٌ ٍّز ِٖوٌٚه، ١ٌٌّٚ ِؾٙٛي أِٟٞ، ٌٕوثٍء 

ًٍ ٠ضٛثٌو،ٔجٍء ٠ضٌهُه، ٌقمٛي صّأل أٔفجّٟ دٌ ٚثةـ ١ٌ
(ٔٓٔ)

. 

 ٚويٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "ثٌقخ لٌثً" ِٓ ثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ:

 ِوثًثصٟ صؾفٛ٘ج ثٌِّٖ 

 ٠ٕطفب عٍٝ أدٛثح ِٖجًـٙج ثٌَّْٕؾُ 

ًُ ثٌؾوح ٠ضٌثوُ ـ١ٙج ث١ٌٍ
(ٕٔٓ)

. 

ـج١ًٌٍ ٍِٓ ثٌٖمجء ًَِٚ ثٌق١جر ثٌّٞطٌدز ؼ١ٌ ثٌّْضمٌر، ٠ٚمٛي ِٓ ثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ ِٓ 

 ل١ٚور "مطٟٛ ـٟ ثٌٍٛؿ":

 ِضٝ أ٠ٙج ثٌٛؽٗ صْفٌ عٓ ٚؽٙضه؟

ِْ ثٌؽذجً   ِضٝ ٠ْض٠ٌـ ثٌّْجـٌ ِٓ هًٚث

 ِٚٓ ٚمَثس ث١ٌٍجٌٟ 

ٚؽوح ثٌٕٙجً
(ٖٔٓ)

. 

 ٠ٚمٛي ويٌه ِٓ ثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ ِٓ ل١ٚور "ِو ثٌذقٌ":

 ّجعو٠ٕٟ .. وٟ أًثنِ 

 ٔقٓ ـٟ ٚؽٗ ١ٌجٌٟ ثٌٌعِخ ْٔجل٠ُ،

 ـٟ لٍخ ثٌٌٖثن 

 وٛرٌ ٚثفورٌ صىفٟ و١ٍٕج 

 ٔج إْ عمذٕج٘ج ٔؾٛ

ٚثٕضعٍٕج وجٌذٌٚق ثٌنجٟفز
(ٔٓٗ)

. 

ِٚج ٠ؤوو ٠ًَِز )ث١ًٌٍ( ـٟ صعذ١ٌٖ عٓ ثٌقَْ، ٚثألٌُ، ٚث٠ٌَّٙز، ٚث ٔىْجً 

ٚث ٝطٌثح ـٟ ٕعٌٖ ٚؽٛه ل١ٚور صقًّ عٕٛثْ "ث١ًٌٍ .. ٚثٌّٖجٔك" ِٓ ثٌو٠ٛثْ 

 ٔفْٗ؛ إى ٠مٛي ـ١ٙج:

ًُ ثٌنٕجهق   صًٍّّ ١ٌ

 ٚأعٛي ُّٙش ثٌذٕجهق 

  ٟٚجٕش ًٙجٙجس ِٓ ٙٛدٛث

ًِّ ثصؾجٖ   دى

 ِٚجٍثي ٚؽُٗ ثٌق١جِر 

 لذ١ًقج 

ٌُ ثٌطؽجِر   ٚعّ

                                           
(ٔٓٔ )

 .  1ٙٗ، ٗٔـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(ٕٔٓ )

 . ٙٓ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٖٔٓ )

 . 1ٔ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٔٓٗ )

 . 1ٕ٘ثٌْجدك، ٗ
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 ـ١ًْقج 

 ٚـٟ آمٌ ث١ًٌٍ 

٠مذع ٚؽُٗ ثٌّٖجٔك!
(ٔٓ٘)

. 

ـج١ًٌٍ ًَِ ٌٍْىْٛ ٚثٌؾّٛه ٚثٌنٕٛع ٚثّضٌّثً عٙٛه ثٌَٙثةُ، فضٝ إٔٗ ف١ّٕج 

٠قوٖٚ ثألًِ ـٟ ث٢صٟ، ٠ضّٕٝ ثؽض١جٍ ٍِجْ ث١ًٌٍ، ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "ثٌٌفٍز ـٟ 

 دقجً ثٌعٖك" ِٓ ه٠ٛثْ "ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء":

 ٠ج ِقذٛدٟ 

 ٚفوٞ، دعون، أعذٌ ٘يث ث١ًٌٍ ثٌّٛفٔ،

 أؽضجٍ ثٌفؾٌ ثٌىجىح، ٘يث ثٌٛؽٗ ثًٌٌّّٚ ِٓ ثٌو١ٔج 

أعوٚ ٔقٛ ٕعجعز ٚعٍو ِٓ ع١ٕ١ه
(ٔٓٙ)

. 

 ٚويٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "لذً ثٌٛٙٛي" ِٓ ثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ:

 "ٚ٘ج ٔقٓ دعو ثٌٍٙجط ٍٕٚٙج،

 ٔمٖجع ؼذجً ثٌّعجًن،ٚدعو ث

 دعو ثٔفٞجٛ ثٌْذجق، ٔعٛه عّجٌز وثُ،

 صٖمك ـ١ٕج ٘ضجُؾ ثٌقٕجؽٌ، لطٌر ِجء صؽ١ظ ثٌ ّجء،

، ِغمٍزً دجّٔٙجً ث١ٌْٕٓ،  صذًٍ ًًٚفج صؾؿُّ

 ألْ ث١ٌٍجٌٟ صؾٟء، صؾُٟء فذجٌٝ ٠ٍوْ ثألّٝ  

ٚثٌمضجِز!
(ٔٓ1)

 . 

ً، ١ٝٚجع ثٌٙوؾ، ٚثوضٖجؾ ـج١ًٌٍ ٘ٛ ًَِ ٌَِٓ ثّضعجهر ثٌَّٙٛ، ِٖٚجعٌ ث ٔىْج      

صٌْح ثألفكَ ٚإهًثن ثٌضعغٌ دجألٚ٘جَ. ٚث١ًٌٍ ًَِ ثٌفْجه ثٌيٞ ٠قجًدٗ ثٌٖجعٌ، ٚثٌيٞ 

٠ٌَِ ٌٕفْٗ ـ١ٗ دطفً؛ إى لجي ـٟ ل١ٚور "ِقجٌٚز  ٙط١جه ًثِذٛ" ِٓ ه٠ٛثْ "٘تش 

 ٌه":

ًٌ ـٟ ٍِىٛس هللا  ٟف

 ِْ  ٠عج٠ٓ دعٜ ـْجه ثٌىٛ

ـ١ميؾ ٚؽٗ ث١ًٌٍ دٍُْٙ 
(ٔٓ1)

. 

 ٌو٠ٛثْ ٔفْٗ ٠مٛي ِٓ ل١ٚور "ِىجْ ١ٝك ثٌمٍخ":ِٚٓ ث

 ٘ج ٘ٛ ث١ًٌٍ ثٌيٞ ٚثؽٙش 

، ِٓ ؼ١ٌ لٌثً أموٚه ع١ّك ثٌؾخِّ
(ٔٓ1)

. 

                                           
(ٔٓ٘ )

 . 1٘٘ثٌْجدك، ٗ
(ٔٓٙ )

 .  1ٖٖثٌْجدك، ٗ
(ٔٓ1 )

 .   1ٖ٘، 1ٖ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٔٓ1 )

 .    1ٕٔ، ًٕٗٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼـج
(ٔٓ1 )

 .     1ٖٔثٌْجدك، ٗ
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ٚٔؾو ثٌٖجعٌ ٠عذٌ عٓ )ث١ًٌٍ( ٠ًَِٚضٗ ٌٍمٌٙ ٚثٌفْجه ف١ٓ لجي ـٟ ل١ٚور "ث١ًٌٕ" 

 ِٓ ه٠ٛثْ "١ّور ثٌّجء": 

ٌِّ ثٌٌٖلٟ ٚٔجَ  ًُ عذجءصٗ ـٛق ثٌذ  أٌمٝ ث١ٌٕ

ُّٟ ثٌ ٌٙ ٘يث ث١ٌٖل ث  ٌّقٕ

 ثفوٚهَح، 

َُّٛ عذٌ ثأل٠جَ   عُ صم

ٌُ ثِضوَّ   ثٌعّ

١ًٌٚ ثٌمٌٙ ثٕضوَّ 
(ٔٔٓ)

. 

ـج١ًٌٍ ًَِ ٌكٔىْجً ٚث٠ٌَّٙز وّج ّذك ٚد١ٕش ـٟ دعٜ ثألِغٍز ثٌْجدمز، ٚويٌه 

٘جٕ٘ج ـٟ ٘يث ثٌّغجي ثٌٖعٌٞ ِٓ إٔعجًٖ ؛ إى ٠مٛي ـٟ ل١ٚور "ـض١ٍز ِٓ ًِجه ثٌٛلش" 

 ِٓ ه٠ٛثْ "١ّور ثٌّجء":

 ـٟ ثٌْىْٛ ثألم١ٌ عٓ ٙنِخ ث١ًٌٍ 

، ٌٓ  أ١ٔ

 ٚٙقٛرٌ ٌعٛثٍء 

.. ٌٌ  ٚٙف١

 ٚظٍّزٌ صضٚجهَ ..

 إُٔٙ عجةوْٚ ِٓ ّجفز ثٌّؾو ثٌٌّّٟٛ 

ـ١جٌمًج صضَثفُ
(ٔٔٔ)

. 

٠ٚقًّ ث١ًٌٍ ويٌه ًَِ ث٠ٌَّٙز ثٌّٕىٌر، ٠ٚىضْٟ دن١ٙٛٚز إ٠قجة١ز ـٟ ه٠ٛثْ 

ثٌعٌدٟ ٠ىْٛ ـٟ ؽٍْجس  "ِٛثي دؽوثهٞ" ـَِٓ إٖٔجه ثٌّٛث٠ًٚ ـٟ ث١ٌْجق ثٌٖعذٟ

ِّّْجً ث١ٍ١ٌٍز، ـٙٛ ٠ٌعٟ ث١ًٌٍ ث٢ِٓ؛ إى ٠مٛي:   ثٌ

 ٠ج ١ًٌ دؽوثَه: ً٘ دؽوثه دؽوثه؟

ٌٚ ٚإٖٔجُه؟ ًٚ٘ ٌّٛثٌٙج ٕو
(ٕٔٔ)

 

١ِّ١ضَز. وّج  ِّٚ ـج١ًٌٍ ٕ٘ج ٠ٌَِ ٌألِجْ، ٚثٌٌّْ، ٚثٌٍٙٛ ٚؽٍْجس ث ّضّجع ٌٍّٕٖو٠ٓ ثٌ

ث ٠ٌٍَّٙز ٚث ٔىْج ًَ  ً؛ إى ٠مٛي: ٠ؾعً ثٌٖجعٌ )ث١ًٌٍ( ًِ

 ًُ ١ٌٚ ًٌ ١ٌٚ ًٌ ١ٌ 

َُّ ٌّٙش ٠ًٚٚ  ٚع

 ًُ  ٚعُ ٌٌّػ ٚم١

ٌُ ٚ٘ٛ ى٠ً   ٚـجً

ًٌ دك آمٌ؟   ً٘ أٔش ٠ج ١ٌٍٕج ١ٌ

                                           
(ٔٔٓ )

 .     1ٕٔثٌْجدك، ٗ
(ٔٔٔ )

 .     ٕ٘٘ثٌْجدك، ٗ
(ٕٔٔ )

 .      ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ِٛثي دؽوثهٞ، ٗ
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أَ أٔش ؽٌؿ دع١و ثٌّٕضثٜ ؼجةٌ؟ 
(ٖٔٔ)

 

 ٚلجي ويٌه ـٟ ل١ٚور "دؽوثه" ِٓ ثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ:

 ٌُ  و١ؿ ثٌٌلجه؟ ٚأِٔش ثٌنُٛؾ ٚثٌنط

 ٌُ ١ًٌٚ دؽوثه ١ًٌ ِج ٌٗ لّ
(ٔٔٗ)

. 

١ًٍ ًَِ ٌٌٍف١ً ـٟ ه٠ٛثْ "٠ٕفؾٌ ثٌٛلش"؛ إى ٠مٛي ـٟ ل١ٚور "ظعجةٓ ١ًٌ ـجٌ

 أؽٌه":

ٌّ ثٌؽجٝخ، ١ًٌ ٘يٖ ثٌٚقٌثء ثٌؾٌهثَء ثٌمج١ّز؟ ًٚ٘  ًُ لجٌ٘صَه ثٌّىفٙ ً٘ ٠ُٖذٗ ١ٌ

١ٞ٠ك ٙوًن دٍفـ ٘ٛثةٙج ثٌغم١ً ثٌّٖذع دجٌٌٟٛدز، ٚأٔش صنٛٛ ـ١ٗ ٚصؾفؿ ؽذ١ٕه 

ذضً د١ٓ ف١ٓ ٚف١ٓ، ٚصٌٙٚي ـٟ إ ُّ عٌ لجـٍز؟ثٌ
(ٔٔ٘)

 . 

ـ١ًٍ ثٌعجّٙز ـٟ لْٛصٗ ٠ٖذٗ لْٛر ١ًٌ ثٌٚقٌثء ثٌؾٌهثء ٚدٌٚهصٗ، ٚثٌؾجِع د١ٓ 

ٟٚ٘  -ثٌّٛلف١ٓ ثٌّنضٍف١ٓ ٘ٛ ٚلع ٘يث ث١ًٌٍ عٍٝ ٔفِ ثٌٖجعٌ، ـنٛثء ١ًٌ ثٌّو٠ٕز ١ًٌك 

ث  ًً ٠َوٟ ِٖجعٌ ثٌفمو ٌو٠ٗ، ٚثٌٖعًٛ دٌف١ً ثألفذجح، ٚثـضٌثق  -ٕو٠ور ث ٍهفجَ ٔٙج

ٓ ه٠جًٖ، ٚثًصفجع ٚص١ٌر ث ؼضٌثح ـٟ ٔفْٗ. ِٚٓ ٘يث وٍٗ ًٔٚ إٌٝ أْ ث١ًٌٍ ه٠جًُ٘ ع

عٕو ثٌٖجعٌ ٘ٛ ًَِ ٌعٙٛه ثٌٖمجء ٚث٠ٌَّٙز ٚث ٔىْجً، ًَِ ٌٍفْجه ٚثٌمٌٙ، ًَِٚ 

   ٌٍق١ٌر ٚثـضمجه ثألِجْ.

ٚلو ٠ٕفه ثٌٖجعٌ ِٓ ٘يث ثإلٟجً ثٌؾَةٟ ـٟ دٕجء ًٍِٖٛ ثعضّجًهث عٍٝ ِفٌهر أٚ 

ٕٗ، ٠ٚٛظؿ ِؾّٛعز ِٓ ثٌعٕجٌٙ ث٠ٌٌَِز ـٟ ل١ٚور دىجٍِٙج؛ إى ٔؾو ٘يث فمً ه ٌٟ دع١

ث ـٟ ٔضجؽٗ ثٌٖعٌٞ ـٟ عور لٚجةو، ِٕٙج: ل١ٚور "ثٌؽَثر" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽز ِٓ هَ  ًٍ دجً

ثٌعجٕم١ٓ"؛ إى ص ٌٙ ثٌم١ٚور ِٕي عضذضٙج ث١ٌٕٚز ثألٌٚٝ )ثٌعٕٛثْ( ًثَِر ِٛف١ز، ـٟٙ 

ثَ ٚثٌمٛر، ٚصقًّ ِعجٟٔ ث١ٌٙذز ٚثٌؾْجًر، ٚصقًّ وٍّز صٌَِ ٌٍؽَٚ، ٚث لضقجَ، ٚثإللو

ِعجٟٔ ثٌعوٚثْ ٚثٌ ٍُ ٚثٌطؽ١جْ، ِٚج ٠قوه ١ٍِٙج إٌٝ أٞ م٠ ِٓ ٘يٖ ثٌّعجٟٔ ث١ٌْجق 

ثٌيٞ ًٚهس ـ١ٗ، ـّطٍع ثٌم١ٚور ٠ذوأ دثٍّٛح إٖٔجةٟ ٠قًّ ٟجدع ثٌقىج٠ز ٌّج ٙجً 

يٞ ٠عٍٓ ِٓ مكٌٗ ٚفوط؛ إى ٠ٛؽٗ ثٌٖجعٌ فو٠غٗ ألفذجدٗ، ٠ْٚضنوَ ث١ٌٌّٞ )ٔج( ثٌ

 ثٌقو٠ظ دٍْجْ ؽّجعز ثٌّضى١ٍّٓ عٓ فجٌٗ ٚفجي أدٕجء ؽ١ٍٗ، ـ١مٛي:

 ٠ج أفذجٞ، ٚلو ٟجي ثٌَِٓ 

ٌُ ٕؾٓ؟  ِج ثٌيٞ ٠ذمٝ ٌٕج ؼ١

 ٚفو٠ظ صقو٠ٍظ ٠ٕضٟٙ

 ٌٚمجٌء دٍمجٍء ٌِصٙٓ 

 ٙٛؿ ثٌعٌّ ٌٚٙٔج دوًهث

 ٔضٛثًٜ ـٟ صؾجع١و ثٌّقٓ 

                                           
(ٖٔٔ )

 .      1ٕثٌْجدك، ٗ
(ٔٔٗ )

 .      ٖٗثٌْجدك، ٗ
(ٔٔ٘ )

 .      1ٗـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٠ٕفؾٌ ثٌٛلش، ٗ
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 ـضٍفضٕج إٌٝ أصٌثدٕج 

َْٚدث٠و٠ٕج فٚجٌه ِٓ ف
(ٔٔٙ)

. 

٠ضٞـ ِٓ ؽٛ ثٌم١ٚور ثٌعجَ ثٌٖعًٛ دجٌقَْ، ٚثألٌُ، ٚثٌٖعًٛ ثٌعجَ دج١ٌٞجع؛ 

ـجٌم١ٚور صٌَِ إٌٝ عذجس ثٌّمجَ ٚثٌع٠َّز ث١ٌٍٕز ثٌٞع١فز ثٌضٟ ٌُ صؤهِّ إٌٝ أٞ صموَ، 

ث ٠ًًَِّج؛ إى ؽعٍٗ ّجًلًج  ًٌ ٚثٌٖجعٌ ٠ٌَِ ٌٌٚثعٗ ِع ثٌَِٓ إى ٠ًٚٛ ثٌَِٓ ص٠ٛٚ

 ٌٍذٌٖ، ـمجي: 

ٌْ٠ ٌٓ  ق ِٕج عطٌ ثألفذجح ٍِ

 ٠ضنطفُٙ ٚؽًٙج ٚؽٙج 

 ٔضٍفش   ٍٔمٟ ُِٕٙ أفوث 

 ٔضٕجعٌ إٔكًء ِٓ عٌّ وجْ 

 ٚٙفٛ وجْ،

 ٚمطٛ وجْ ٌٕج 

 أٝقٝ دوهث

ـجٌعٌّ ّوٜ
(ٔٔ1)

. 

ـجٌٖجعٌ ٠ٌَِ دجٌم١ٚور إٌٝ ٍّذ١ز أدٕجء ؽ١ٍٗ ٚثٔض جًُ٘ ثٌٛثٟ٘ ٌضقمك أفكُِٙ،  

ٍَ ٍثةفز هْٚ  ِقجٌٚز فم١م١ز ّٚعٟ ٌضقم١ك ّٟٛفجصُٙ؛ ٚأُٔٙ ١ٞ٠عْٛ أعّجًُ٘ ـٟ أفك

 ـمجي ـٟ مضجَ ثٌم١ٚور: 

ُْ ثٌقٍُ صٕجءس ـٟ ثٌّوٜ   ُِو

َٝ ؼَثرً .. ٌٍّوْ! ـّضٝ ٔٞق
(ٔٔ1)

. 

ـىٍّز ؼَثر صقًّ ٠ًَِز ث لضقجَ ٚثٌمٛر ـٟ ثٌفعً ٚصقم١ك ثإلًثهر؛ ـجٌٖجعٌ ٠ضّٕٝ 

ضقم١ك ثٌقٍُ عٍٝ ثٌنكٗ ِٓ ثٌض١ٗ ـٟ ثٌقٍُ ٚث ٔض جً، ٠ٚضّٕٝ ثإللوثَ ٚثٌٖؾجعز ٌ

أًٛ ثٌٛثلع ٚإمٌثؽٗ ِٓ ّؾٓ ثٌن١جي. ٚٔؾو ل١ٚور "ثٌّٙجؽٌ ٚف١ًوث" صٌَِ ٌٍٖجعٌ 

 ٌٌٚفٍز ثؼضٌثدٗ ِٓ ث٠ٌٌؿ إٌٝ ؼ١ج٘خ ثٌّو٠ٕز؛ إى ٠مٛي:

 صًٍْ لطٌر ٍٝٛء ِٓ ٔجـير ث١ًٌٍ 

ّْ ٠ًوث صّضو، صكِْٕٟ ٚصؤثْٕٟٔ   ٚوث

ـث٠ًـ ثٌٌأُ ثٌّىوٚه ثٌّغمً
(ٔٔ1)

. 

ج ثٌطذ١عز ـٟ صى٠ٛٓ ًٙٛصٗ ث٠ٌٌَِز ثٌضٟ صعذٌ عّج ٠نضٍؼ ٠ضقوط ثٌٖجعٌ ِْضن ًِ و

ج ٌٗ ِٓ وُ ثٌَّٙٛ ثٌضٟ صنضٌّ ـٟ ًأّٗ؛ ـج١ًٌٍ ٠قًّ  ًْ دٕفْٗ؛ إى ؽعً لطٌر ثٌِٞٛء ِؤٔ

٠ًَِز ثٌُٙ ٚثٌقَْ، ٚثٌٞٛء ٠قًّ ٠ًَِز ثألًِ ـٟ ثٌمجهَ ـٟ ِطٍع ٘يٖ ثٌم١ٚور، ٚ 

                                           
(ٔٔٙ )

 . 1ٗ٘، ٗٔٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼـجً
(ٔٔ1 )

 . 1ٗ٘، 1ٗ٘ثٌْجدك، ٗ
(ٔٔ1 )

 . ٓ٘٘ثٌْجدك، ٗ
(ٔٔ1 )

 . 1ٖٙثٌْجدك، ٗ
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 ًٚثةٟ؟ ٠ذوأ ثٌٖجعٌ ثٌّمطع ثٌغجٟٔ دْؤثي: ِجىث مٍفش 

٠عذٌ ثٌٖجعٌ عٓ ٠ًَِز ثألٌُ ثٌىجِٕز ًٚثء ٘يث ثٌْؤثي؛ ١ٌذٌٍ فؾُ ثٌنْجًر ثٌضٟ 

صعٌٛ ٌٙج إعٌ ؼٌدضٗ، ٠ٌَِٚ ثٌٖجعٌ ٌيثصٗ عذٌ ِفٌهر ثٌط١ٌ، ـجٌطجةٌ ٘ٛ ىثس ثٌٖجعٌ 

 ثٌّٙجؽٌر، ٕٚعًٛ ثٌٛفور ٘ٛ ِج ٠ضٍّىٗ ٠ٚغ١ٌ ٕؾٛٔٗ؛ إى ٠مٛي ـٟ مضجَ ثٌم١ٚور: 

 ؼجح هْٚ أْ ٠مٛي أ٠ٓ!لٌٟٛ ٌُٙ إْ ٠ْثٌٛن: 

 ٟٚجً، ٌُ ٠ضٌن و١ٍّز ٌٍٚقذز ثٌضٟ صؾج٘و ثٌق١ٕٓ،

 ِج ؽوٜٚ ثٌىكَ! 

 ١ٌِٚ دعُو، ؼ١ٌ ًٍٔٛر إٌٝ ثٌٕؾَٛ ٚثٔض جً 

ث ِٓ مٍؿ لجـٍز  ًٌ ًُّ ىثس ّجعز ِؽذ  ٌعٍٗ ٠ط

 ٌعٍٗ ٠ؾٟء هْٚ ِٛعٍو، 

 ِقًّك دٍٛفز ث١ٌْٕٓ ٚثألّفجً 

! ًّ ٌعٍٗ، ٚآٖ ِٓ ٠ٍؿ ٌع
(ٕٔٓ)

. 

عٓ ىثصٗ ثٌّٙجؽٌر ِٓ مكي ًفٍز ثٌط١ًٛ، ٠ٚىًٌ ًؽجءٖ عذٌ أهثر  ٠عذٌ ثٌٖجعٌ

ثٌضٌؽٟ )ٌعً(؛ ١ٌٌَِ ٌطٛي ثٔض جًٖ هْٚ ـجةور أٚ ٟجةً، ٠ٚنضضُ فو٠غٗ عٓ ٠ًَِز 

 ثٌٙؾٌر ٚث ؼضٌثح ِٓ مكي صٖذ١ٗ ىثصٗ دًُٕٛ ِٙجؽٌ، ـ١مٛي: 

ًُ ـٟ ث١ًٌٍ ٚف١ًوث، ِغً ًُٔٛ ِٙجؽٌ   أًف

 ٌعٍٕٟ 

  –ثٌضٌفجي عٕو ٔٙج٠ز ثٌّطجؾ ٚ-

 ٠ٍمفٕٟ ٚؽٌٗ ٙو٠ك

 ِغٍٟ 

ِٙجؽٌ ؼ٠ٌك!
(ٕٔٔ)

. 

٠قًّ ث١ًٌٍ ٠ًَِز ثٌٌف١ً وّج ّذك أْ د١ٕج ـٟ لٌثءصٕج ٠ٌٌَِز ٘يٖ ثٌّفٌهر ثألع١ٌر 

ٌو٠ٗ؛ إى ٔؾو عٕج٠ٚٓ لٚجةوٖ ثٌٖع٠ٌز صقًّ ٘يٖ ثٌو ٌز، ِغً: "ث١ًٌٍ ٚثٌّٖجٔك" 

ًٍر ـٟ ٕع٠ٌز "ـجًٚق ٚ"ظعجةٓ ١ًٌ أؽٌه". ًٚٙٛر ثٌطجةٌ ِٓ ثًٌٚٛ ث٠ٌٌَِز ثٌذج

ٕٕٛز"، ـّقًٛ ثٌق٠ٌز ٚثٌضق١ٍك أفو أدٌٍ ثٌّقجًٚ ثٌذٕجة١ز ٌٌؤ٠ضٗ ثٌٖع٠ٌز؛ ـجٌط١ٌ 

ٌّ ٔضجؽٗ ثٌٖعٌٞ، ـمو عذٌَّ دٗ عذٌ ًٙٛر ٠ًَِز؛ إى ٠ٌَِ  فًّ أوغٌ ِٓ ًَِ عٍٝ ِ

ألٕعجًٖ دطجةٌ ٠مجَٚ صٍٛط ثٌطذ١عز ِٓ فٌٛٗ، ٚوثٔٗ ٠ٌ٠و ص٠ٌٛٚ ِعجٔجصٗ ـٟ إٔضجؽٗ 

ـٟ ؽٛ ِٓ ـْجه ثٌيٚق ثٌغمجـٟ ٚث ٌٔٚثؾ عٓ ث ٘ضّجَ دجٌٖعٌ ٚثٌٖعٌثء؛ ـ١مٛي ثٌٖعٌ 

 ـٟ ل١ٚور "ٍّ٘ٛز" ِٓ ه٠ٛثْ "٘تش ٌه":

، َٞ  ٚأِوُّ عٚج

 ثٌىٍّجس ثٌّقضمٕز ـٟ ٙوأ ثألٌّ 

                                           
(ٕٔٓ )

 . 11ٖ، 11ٖثٌْجدك، ٗ
(ٕٔٔ )

 .11ٖثٌْجدك، ٗ
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 ٚأ١ٌٕ إٌٝ ١ٌٟ ِجٍثي ٠قٍك 

 ِٛ  ًؼُ ّّجء لو ٌٛعٙج ؼٞخ ثألً

ٚؽٛع ثٌنٍك
(ٕٕٔ)

. 

٠ضىجعٌ ٠ٚمجَٚ، عُ ٠ؾعً ثٌٖجعٌ ِٓ ًٙٛ ـجٌط١ٌ ِجٍثي ٠قٍك، ٕٚعٌٖ ِجٍثي 

ثٌطذ١عز ِع١مًج ٌط١ٌٖ، ـج٠ٌٌجؿ ٚثٌومجْ ٠قّكْ ًٙٛر ٠ًَِز صعذٌ عٓ ثٌّع١مجس ثٌضٟ 

 صٛثؽٗ ثٌّغمف١ٓ ٚثٌٖعٌثء، ِٓ ص١ّٙٔ ٚظٍُ، ـ١مٛي: 

 ث٠ٌٌـ صٖجوْٗ 

 ٚهمجْ ثٌٌعخ ٠ْوُّ ِْجٌه ًةض١ٗ 

 ٠ٚنضٕك ٠ّٟٚٞ 

ؼج٠ضٗ ـٟ ألٚٝ ثألًٛ، ٚـٟ لٌٗ ثٌِّٖ
(ٕٖٔ)

. 

٠ٌَِٚ ٌٍٖعٌ عذٌ ًٙٛر ثٌطجةٌ ثٌيٞ ٠قٍك ـٟ ِعجدو ث٢عجً ث٠ٌٌّٚز ثٌمو٠ّز؛ 

١ٌىْخ ٘يث ثٌٖعٌ ٘جٌز لو١ّز وٙجٌز ثٌطجةٌ ثٌٌَّّٛ عٍٝ ؽوًثْ ثٌّعجدو ث٠ٌٌّٚز، ٚ٘ٛ 

 ثٌيٞ ثصنيٖ دعٜ ث١٠ٌٌّٚٓ ثٌموِجء إًٌٙج؛ إى ٠مٛي:

ث ِؾًٙٛ  ٠ذقظ عٓ ّمؿٍ  ًٌ ١ٟ 

ٌّ ثٌىْٛ  ـٟ ِعذو أٚي ٌِٚٞ لو أهًن ّ ٌ هللا ٚ ّ
(ٕٔٗ)

. 

ٚعذٌ ثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز ٠ٌَِ ٌٍٖعٌ ـٟ ٍِجٕٔج دثٔٗ أٙذـ وطجةٌ ث٠ٌَٕز ثٌقْٟ 

 ٠ضثًِ ـْجه ثٌطذ١عز ثإلْٔج١ٔز ِٓ فٌٛٗ، ـ١مٛي:

 ٘ثٔيث دعٜ ١ًٟٛ ث٠ٌَٕز 

 ِٖوٚه ثٌْجق إٌٝ لجعور مٖذ١ز 

 ٚأٔجهٞ ـٟ ٙٛس ِىضَٛ:

 ثٌعٌٚ ِوثْ

 عّؾً دجٌٌٕٛر، 

 ِّضور ـجأل٠وٞ فٌٛه 

 ٚثفًّ لٕذٍز ِٛلٛصز 

 لو صٕفؾٌ ٚأٔش ل٠ٌٌخ 

١ّجْ –أٚ أٔش دع١ٌو 
(ٕٔ٘)

. 

ـٌَِ ٌٍٖعٌ ـٟ عٌٚٔج دطجةٌ ث٠ٌَٕز ثٌفجلو ف٠ٌضٗ ِفضمًوث ل١ّضٗ ثٌؾّج١ٌز ّّٚضٗ 

ثألّج١ّز ثٌضٟ ثوضْخ ِٕٙج ثّّٗ، ٟٚ٘ ـعً ثٌط١ٌثْ ٚثٌضق١ٍك دق٠ٌز. ٠ٌَِٚ ثٌٖجعٌ 

ثٌىْٛ؛ إى ٠ًٚٛ ثٌم١ٚور ـٟ ٌٙثع عثًٞ ِع  ٌّعٛلجس ثٌٖعٌ دجٌٌعو ِٚج ٠قوعٗ ـٟ

                                           
(ٕٕٔ )

 . ٓٔٔ، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(ٕٖٔ )

 .          ٔٔٔثٌْجدك، ٗ
(ٕٔٗ )

 .          ٕٔٔثٌْجدك، ٗ
(ٕٔ٘ )

 .          ٘ٔٔثٌْجدك، ٗ
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 ثٌٌعو، ـ١مٛي ـٟ ل١ٚور "ثٌم١ٚور ٚثٌٌعو" ِٓ ثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ:

ًٌ لو٠ُ   وجْ د١ٓ ثٌم١ٚور ٚثٌٌعو عث

 وٍّج َٔـش دٛفٙج 

 فمضٙج ّٕجدىٗ دجٌؽذجً ثٌٌؽ١ُ
(ٕٔٙ)

. 

 ًَِٚ ٌقجي ثٌعٌح ـٟ ل١ٚور "دوٚٞ ثٌؾذً" ِٓ ه٠ٛثْ "ِٛثي دؽوثهٞ"؛ إى لجي: 

 صىْٛ دٕج عجعٛث ِٚج ٕذعٛث ثٌفج

ٟٚجةٌ ثٌعٌح ِمٚٛٗ ؽٕجفجٖ
(ٕٔ1)

. 

ًَِ ثٌٖجعٌ ٌٍعٌح ـٟ ٚلش ث٠ٌَّٙز ٚث فضكي دجٌط١ٌ ثٌفجلو ف٠ٌز ثٌضق١ٍك؛ ألٔٗ 

ـجلو أؽٕقضٗ ثٌضٟ صْجعوٖ عٍٝ ثٌط١ٌثْ. ٠ًٚٚٛ ثٌٖجعٌ ًفٍضٗ ثٌف١ٕز ـٟ إدوثع ثٌمٚجةو 

ثٌط١ٌ؛ إى ٠مٛي ـٟ ل١ٚور "ثٌط١ٌ  ثٌٖع٠ٌز دٌفٍز ث١ٌٚجه ثٌيٞ ٠ٕٚخ ثألوّٕز  ٙط١جه

 ٚثٌٖعٌ" ِٓ ه٠ٛثْ "ٔنٍز ثٌّجء": 

ٌِ ثٌقخَّ ،  ثٔغ

 ٚثٔض ٌ ِموَ ثٌط١ٌ 

 ٚٙوق، ٌعٍٗ ـٟ ثألعجٌٟ،

 ثٌٔٚؾ عٕٗ، 

   صعٌٖ ثٌضفجصًج 

ٚصٖجؼً وثّٔج   صذجٌٟ
(ٕٔ1)

. 

ث دٙيٖ  ًَ ـجٌٖجعٌ ٠ٌٙو ًٙٛر ثٙط١جه ثٌط١ٌ ثٌّقٍك ٚإهمجٌٗ ثٌمف٘، ًثِ

ضجدز ثٌم١ٚور ثٌٖع٠ٌز؛ ١ٌمٛي إٔٗ وٟ ٠ٙذ٠ ثإلٌٙجَ ثٌٖعٌٞ  دو ِٓ ثًٌٚٛر ٌٌفٍز و

ثٌضؽجـً عٕٗ ٚعوَ ثإلٌقجؿ ع١ٍٗ دّقجٚ س وغ١ٌر، وجٌط١ٌ ثٌيٞ ٠ثِٔ ٌٍْىْٛ؛ ـ١طّتٓ 

٠ٚمضٌح؛ ألٔٗ وٍّج أفِ دجٌٌٖن، ٌُ ٠مضٌح ِٕٗ أدًوث. ٘يث عٓ ثٌطذ١عز ثٌضٟ ففً ثٌٖجعٌ 

ث ـٟ صو١ٕٓ ٙ ًٌ ًٖٛ ثٌٖع٠ٌز عذٌ آ١ٌجس وغ١ٌر، ِغً ثٌضٌثًّ "ـجًٚق ٕٕٛز" دٙج وغ١

ثٌقْٟ ٚثٌٌَِ ٚثٌضٖن١٘. ـمو ٌؾث ثٌٖجعٌ إٌٝ ؽجٔخ ثٌّٛجةً ثٌذكؼ١ز ٚثٌّؾج٠ٍز ـٟ 

ث ـٟ ىٌه دجٌض١ج٠ًٓ  ًٌ ثّضنوثَ ٌؽز ثٌٖعٌ ٚدٕجء ًٖٙٛ إٌٝ دعٜ ثٌضم١ٕجس ثٌضعذ٠ٌ١ز، ِضثع

 ثٌٌِٚجْٟٔ ٚثٌٌَِٞ ـٟ أهدٕج ثٌّعجٌٙ. 

ًٌٚٛر ث٠ٌٌَِز ثٌّٖضمز ِٓ ٚثلعٗ ث ؽضّجعٟ، ٚٚظؿ ٘يٖ ٚلو ثّضنوَ ثٌٖجعٌ ث

ثًٌٚٛ صٛظ١فًج ٠ًًَِّج ىث أدعجه ١ّج١ّز، ـجّضنوِٙج ـٟ ٘ؾجء ثٌق١جر ث١ٌْج١ّز ٚثٌٛثلع 

 ث ؽضّجعٟ، ِٚٓ ىٌه لٌٛٗ ـٟ ل١ٚور "ثٌمََ" ِٓ ه٠ٛثْ "١ّور ثٌّجء": 

 أ٠ٙج ثٌمََ ثٌيٞ ٠عٌؾ ٔفْٗ 

 ِغٍّج ٠عٌؾ هُٚه ثألًٛ ًِْٗ 

                                           
(ٕٔٙ )

 .          1ٔٔثٌْجدك، ٗ
(ٕٔ1 )

 .           1ٗ، 1ٖـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ِٛثي دؽوثهٞ، ٗ
(ٕٔ1 )

 .            1ٔـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ٔنٍز ثٌّجء، ٗ
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   ٠ؾو٠ه أْ ٙعٌس مون أٔش 

 ،  

ٌٚٓ ٠ؾو٠ه ٌٙٛس ٠ّأل ثٌٖوق
(ٕٔ1)

. 

ثٌضٟ ٠ضٕجٗ ـ١ٙج ِع ثٌٕ٘ ثٌمٌآٟٔ  -٠ٌَِ ثٌٖجعٌ ِٓ مكي ًٙٛر صٚع١ٌ ثٌنو 

ٌىذٌ ثٌّٕجـم١ٓ ث١ٌْج١١ّٓ ِٚقجٚ صُٙ ث فضفجي دوٚه ثألًٛ، ٠ٌَِٚ ٌٙؤ ء دجٌٖن٘  -

 ثؿ ثٌٕجُ ٌٗ، ـ١مٛي: ثٌعجًٞ ثٌيثس ٚثٌٕفِ ثٌيٞ ٠ٖعٌ دٕمٚٗ ٚثٌيٞ ٠قخ ثِضو

 ع٠ٌش ىثصه ِٓ ىثصه 

 ـجّضؾٍذش فَّو ثألهع١جء 

 ٌٚؾجػ ثٌْفٙجء 

 ِج ثٌيٞ صؾُّع ف١ٌٛه 

 مٛثٌء ـٟ مٛثء! 

   صٚعٌ مون ثٌض١جٖ 

 إٔج 

ٌُ َٔي ٔيوٌ أِْه!
(ٖٔٓ)

. 

ٚٔؾو ٌٗ ـٟ ٘يث ثٌّّٞجً ٔفْٗ ل١ٚور "ِٞقه ثٌٍّه" ِٓ ه٠ٛثْ "ٌؽز ِٓ هَ 

فٛي ٘يث ثٌّٛٝٛع ثٌنجٗ دٕفجق ثٌْجّز ثٌي٠ٓ ٠ضٚوًْٚ  ثٌعجٕم١ٓ"؛ إى صوًٚ ثٌم١ٚور

 ثٌّٖٙو، ـ١مٛي: 

 ثٌٍّه ٌه ..

 ثٌٍّه ٌه ..

ًُّ ِج صمٌٛٗ ٙٛثح   ـى

ٚفىّزٌ ٌُ ٠قٛ٘ج وضجح
(ٖٔٔ)

. 

٠موَ ثٌٖجعٌ ـٟ ِطٍع ثٌم١ٚور أد١جصًج عٍٝ ٌْجْ ثٌٖن١ٚز ث٠ٌٌَِز ثٌضٟ ٠ضقوط 

ّجمٌر ِٓ ٘يث ثٌفعً،  عٕٙج، ٟٚ٘ ِٞجفه ثٌٍّه، ٚـٟ ١ٟجس ٘يث ثٌقٛثً ٠ًَِز

 ـجٌٖجعٌ ٠ْضٙؾٓ ٘يث ثٌقو٠ظ عٍٝ ٌْجْ ٘يث ثٌّٕجـك، إى ٠مٛي: 

 ٠ٕٚقٕٟ ثٌّْجٌِ ثأل١ِٔ

ِّٞ ٚثٌؾ١ٍِ   ٚدٙؾز ثٌٕو

 ٚثٌقجـع ثألٌّثً ٚثألمذجً ٚثٌقىج٠ج 

 ٠نٌؽٙج ِٓ وّٗ ثٌٕف١ِ:

 " ٠ج ١ّوٞ 

                                           
(ٕٔ1 )

 . 1ٕ٘، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: ه٠ٛثْ ١ّور ثٌّجء، ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
(ٖٔٓ )

 .  11ٕثٌْجدك، ٗ
(ٖٔٔ )

 .   ٔ٘٘، ٗٔثٌىجٍِز، ِؼـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي 
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 ِج أؽٍّه! 

 ِج أعوٌه! 

ٌٛ ن ِج هثً ثٌفٍه
(ٖٕٔ)

. 

٠ًَِز فٛي آ١ٌز ثٌنوثع ٚثٌٕفجق ث١ٌْجّٟ؛ إى ٠ًٚٛ ثٌقجي  صموَ ثٌم١ٚور ِفجًلز

 ثٌيٞ ٠ؤٚي إ١ٌٗ ٘يث ثٌّٕجـك ـٟ ٔٙج٠ز ثٌم١ٚور، ـ١مٛي: 

 ث٢ْ ٠نٌػ ثٌّيعًٛ ِٓ ِىجِٕٗ 

ج عٓ ٚؽٍٙز أمٌٜ، ٚعٓ ّّجء  ًٖ  ِفض

 صُ ٍُّٗ ِٓ ؼٞذز ثٌذٌٖ 

ؼجَ  ٌَّ  ِٚٓ ّٕجصِز ثٌي٠ٓ عج٠ٕٖٛ ـٟ ثٌ

ًّ  –لٌٛٛث ٌٗ   ج دك ه١ًٌ إىث ٌم١ضّٖٛ ٘جة

ُٔ ـٟ ؼ١جدز ثٌقٍه   ـٍُ ٠َي ٠ع١

 ِٕض١ًٖج دؾٍٙٗ ثٌع ١ُ 

ٌح ثٌمو٠ُ ٌّٖٚ ثٌّؾَّ
(ٖٖٔ)

. 

٠ًٚٛ ثٌٖجعٌ ثٌىذٌ ثٌٛثٟ٘ ـٟ ٔفُٛ ٘ؤ ء، ٠ّٚٚٗ دجٌؾًٙ، ـ١ٌَِ ٌٙؤ ء 

دجٌّيع٠ًٛٓ ٚلش ؼٌق ثٌْف١ٕز، أٞ ثٌٟٛٓ ثٌيٞ ٠ضُْ ّجّضٗ دجٌٕفجق. ٚٔؾو ل١ٚور 

ث ٠ًَِز دجًٍر ٌٛثلع ثٌعٌح "ثدقظ عٓ دوث٠ز" ِٓ ه٠ٛثْ "٘ ًً تش ٌه" صقًّ ٙٛ

ٚثألّذجح ثٌضٟ أهس إٌٝ ٘يث ثٌٛثلع ثأل١ٌُ، ـٟٙ ِٓ ثٌمٚجةو ثٌضٟ صقًّ ٘ؾجًء ١ّج١ًّّج ؽ١ًٍّج 

 ـٟ ٕعٌ "ـجًٚق ٕٕٛز"، ٚصىٖؿ عٓ عّك ًؤ٠ضٗ ٌوًٚ ثٌٖعٌ ـٟ ثٌّؾضّع؛ إى ٠مٛي: 

 ٘يٞ ثٌمذـــ١ٍـز لو ــّقش ٝؽجةــٕٙج

ج ـــف ًِ  ٟ ُمـــٍٍؿ ٚصفٌلـزٍ إْ صَْع ٠ٛ

ةِوٚث ُٚ  ً٘ ٠ىضـــخ ثٌوٌ٘ عُٕٙ أُٔٙ 

 ٚأُٔٙ ىثس ٠ــَٛ ٘ج ٘ــٕج عـــذــٌٚث

ــــعز ُِٞــ١َـّ ٍُ دجصـــش   هللاَ ـٟ ٘ـــــّ

 ٘يث ٘ٛ ثٌؾّع ِعمًوث وجْ، ٚثٔفٌٟش

 ـ١ٍـــِ ٠ؾّعــــٙج ِجٌء ٚ  وـألُ 

 ٚإْ صْـــٌ ـعٍٝ ألوثّــٙج صــطـث

 ض١ٗ ٚثمضذثٚث أٚ أُٔٙ دُعغٌٚث ـٟ ثٌ

ج ٘ج ٕ٘ج ٌٟأٚث ًِ  عٍٝ ثٌٌِجي،٠ٚٛ

 ٚـٟ ٔفُٛ عٌث ؽوًثٔٙج ثٌٚوأ 

١عش ّذث  ُٝ فذّجصٗ ِغـــٍّج لــــو 
(ٖٔٗ)

. 

ً ثٌٖجعٌ ـٟ ٘يٖ ثألد١جس ثٌٟٛٓ ثٌعٌدٟ عذٌ ٠ًَِز ثٌمذ١ٍز ثٌضٟ ٠ضٕجٍع  َّٛ ٙ

ٛ عٍٝ أدٕجؤ٘ج ٚثٌضٟ ١ٞ٠عْٛ ِٙجدضٙج ٚلو١ّضٙج دْذخ ثمضكـُٙ ٚ ٕمجلُٙ، فضٝ إٔٗ ٠وع

ِٓ ٠ضْذذْٛ ـٟ ثٌفٌُلز ٠ٚقوعٛٔٙج، عُ ٠ًٚٛ ثٌعٌح ـٟ صفٌلُٙ دعمو ثٔفٌٟش فذجصٗ، 

ٍىٕج ٠يوٌٖ د١ٞجع ٍِه ّذث، عُ ٠ٛظؿ ثٌٖجعٌ ثٌٌَِ ـٟ ٘ؾجةٗ  ُِ ٠ٚمٛي إْ ١ٝجع 

ثٌٖعٌثء ثٌي٠ٓ ٔجٌٙٚث ؼَٚ ثٌعٌثق ٌٍى٠ٛش؛ إى ٠ٚؿ ٘يث ثٌٖعٌ دجٌعجً ٠ٚمٛي ِٓ 

                                           
(ٖٕٔ )

 .    ٕ٘٘، ٔ٘٘ثٌْجدك، ٗ
(ٖٖٔ )

 .    1٘٘، ٙ٘٘ثٌْجدك، ٗ
(ٖٔٗ )

 .1ٗٔ، ه٠ٛثْ ٘تش ٌه، ٕٗـجًٚق ٕٕٛز: ثألعّجي ثٌىجٍِز، ِؼ
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 ثٌم١ٚور ٔفْٙج ٚثٌو٠ٛثْ ٔفْٗ: 

 ــــ١ٍــش أٔــّٙٛ ِٓ عــجً٘ـــُ دٌةٛث ٘يٞ ثٌمٚجةو عجً ثٌٖــعٌ ـٛلــٙـّٛ

دــَثُ  ٘يٞ ثٌقٕجؽٌ وُ ٝؾش ٚوُ ٘ضـفش َٚ  ٌــ١ْـــض٠ٌـــ عــٍٝ أٔــفــجّــٕج 

 ٠ــِٛــًج إٌــ١ه دٙـيث ثٌٖـعٌ لو َ٘ةٛث ثٔ ــٌ إٌــٝ فجٌــُٙ صــٍَك ثٌــي٠ٓ أصٛث

ـٟ ىِز ثٌقك ٚثألًفجَ ِج ثؽضٌةٛث  ِــج وــضـذــٛث   ـٟ ىِــز هللا ٚثٌــضج٠ًــل 
(ٖٔ٘)

. 

 خاتمت:       

ِٓ ٘يث ثٌعٌٛ ٌذعٜ ثٌّٕجىػ ثٌٖع٠ٌز ٚثًٌٚٛ ثٌٖع٠ٌز ثٌّٛف١ز عٕو "ـجًٚق         

ٕٕٛز"، ٔؾو أْ ًٖٙٛ صٕٛعش ـٟ دٕجةٙج ثٌضعذ١ٌٞ د١ٓ ثٌق١ْز ثٌّذجٌٕر، ٚثٌضٌثًّ 

ٚصؾ٠ٌو ثٌّعجٟٔ. ٌُٚ صٖع ثًٌٚٛر ث٠ٌٌَِز ثٌقْٟ ثٌٌَِٞ، ٚثٌّفجًلز ثٌض٠ٌ٠ٛٚز، 

ثٌّعضّور عٍٝ ثألّطًٛر ـٟ ٕعٌٖ؛ إى ٌُ ٠ٌه ىوٌ ثألّج١ٌٟ ّٜٛ ًٍلجء ث١ٌّجِز ـٟ 

ل١ٚوصٗ "فو٠ظ ث١ٌّجِز" ِٓ ه٠ٛثْ "٘تش ٌه"؛ ـجٌٖعٌ ثٌٌَِٞ ثٌمجةُ عٍٝ ثألّطًٛر 

ٌو١خ ًٙٛ ٔجهً ثًٌٛٚه ـٟ ٔضجؽٗ ثٌٖعٌٞ، دً صقٍٝ ٕعٌٖ ٚصثعٌ دجٌض١جً ثٌٌَِٞ ـٟ ص

ؽَة١ز، أٚ ث عضّجه عٍٝ فمً ه ٌٟ أٚ ِفٌهر ثٌط١ٌ ـٟ ٘يٖ ثٌوًثّز. ٚوجْ ثٌٖجعٌ ـٟ 

دٕجء ًٖٙٛ أ١ًِ ًٌٍٚٛر ثٌضٟ صمَٛ عٍٝ ثٌّفجًلز ٚثٌضمجدً، ٚثًٌٚٛر ثٌضٟ صُعٕٝ دئدٌثٍ 

ثٌٕم١ٜ؛ ـضٚذـ ثًٌٚٛر ىثس عٌثء إ٠قجةٟ ٚه ٌٟ، ٚصٚذـ ثًٌٚٛر ىثس أدعجٍه هًث١ِز 

َُّ لٛثِٙج ثٌٍؽ ز ثٌؽٕجة١ز؛ ـجإل٠مجع أدٌٍ ّٚجةً "ـجًٚق ٕٕٛز" ثٌيٞ ٠ٍّه ٔج١ٙضٙج، ٚعَ

وغ١ٌ ِٓ ثٌوًثّجس ثٌضٟ هثًس فٛي هًثّز ثإل٠مجع، ِغً: ًّجٌز ثٌووضًٛثٖ ثٌضٟ لوِٙج 

 ثٌذجفظ "ِقّو عذو هللا ِقّو ِقّو" دعٕٛثْ "ثإل٠مجع ـٟ ٕعٌ ـجًٚق ٕٕٛز". 

ٌٌ فوثعٟ ٌُ ٠ٕفه عٓ ِٚٓ مكي ٘يٖ ثٌوًثّز صٍٛٙش إٌٝ أْ "ـج ًٚق ٕٕٛز" ٕجع

ج وؽ١ٌٖ ِٓ ثٌٖعٌثء  ًِ ج، ٚأْ ثٌؽٕجة١ز ٟؽش عٍٝ ٕع٠ٌضٗ ٌُ ٠ٕفه عٕٙج ٠ٛ ًِ ثٌضٌثط ٠ٛ

ثٌي٠ٓ وضذٛث ـٟ ٕعٌ ثٌضفع١ٍز ٚثٌي٠ٓ ثّضٙٛصُٙ ل١ٚور ثٌٕغٌ؛ إى ٌُ ٠ىضخ "ـجًٚق ٕٕٛز" 

 ّٜٛ ل١ٚور ٔغٌ ٚثفور، ٟ٘ ل١ٚور "أًٚثق ٌٕو١ٔز".

 

                                           
(ٖٔ٘ )

 .    11ٔثٌْجدك، ٗ
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 نمراجعقائمت انمصادر وا

  -أوًلا انمصادر:

ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ،  ٕ، ِؼ ٔـجًٚق ٕٕٛز : ثألعّجي ثٌىجٍِز ، ِؼ -

ثٌع١ْٛ  –َ ٚ صُٞ ثٌوٚث٠ٚٓ ث٢ص١ز ) ثٌّؾٍو ثألٚي : إٌٝ ِْجـٌر  1ٕٓٓثٌمجٌ٘ر ، 

ٌؽز ِٓ  –ثٌوثةٌر ثٌّقىّز  –ـٟ ثٔض جً ِج   ٠ؾٟء  –ٌؤٌؤر ـٟ ثٌمٍخ  –ثٌّقضٌلز 

ٚلش  –١ّور ثٌّجء  –٘تش ٌه  –م١ٓ ( ) ثٌّؾٍو ثٌغجٟٔ : ٠مٛي هَ ثٌعٌدٟ هَ ثٌعجٕ

 ثٌؾ١ٍّز صَٕي إٌٝ ثٌٌٕٙ ( . –ٚؽٗ أدّٕٟٛ  – لضٕجٗ ثٌٛلش 

، ٔـجًٚق ٕٕٛز : ه٠ٛثْ " ِٛثي دؽوثهٞ " ، ثٌوثً ث٠ٌٌّٚز ثٌٍذٕج١ٔز ، ثٌمجٌ٘ر ، ٟ -

ٕٓٓ1  . َ 

 َ. ٠ٌٕٓٔ1ز ثٌٍذٕج١ٔز ، ثٌمجٌ٘ر، ـجًٚق ٕٕٛز : ه٠ٛثْ " ٔنٍز ثٌّجء " ، ثٌوثً ثٌّٚ -

ـجًٚق ٕٕٛز : ه٠ٛثْ " ٠ٕفؾٌ ثٌٛلش " ، ثٌوثً ث٠ٌٌّٚز ثٌٍذٕج١ٔز ، ثٌمجٌ٘ر ،  -

ٕٓٔٗ . َ 

 -ثانياا انمراجع : 

ثدٓ ِٕ ًٛ ثإلـ٠ٌمٟ : ٌْجْ ثٌعٌح ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ثٌمجٌ٘ر  -ٔ

 ْٚ ِعٙج . َ ، ٟذعز ًِٚٛر عٓ هثً ٙجهً ) د١ٌٚس ( ٚ دجٌضعجٕٗٔٓ

ثدٓ ِٕ ًٛ ثإلـ٠ٌمٟ : ٌْجْ ثٌعٌح ، صـ : عذوهللا ثٌىذ١ٌ ، ٚ ِقّو أفّو فْخ  -ٕ

 هللا ، ٚ ٖ٘جَ ِقّو ثٌٖجىٌٟ ، هثً ثٌّعجًؾ ، ِجهر ) ٍِٓ ( ، ثٌمجٌ٘ر ٌِٚ .

عٍمجس ثٌعٌٖ ٚ أمذجً ٕعٌثةٙج ، ِؤّْز ٕ٘وثٚٞ  -ٖ ُّ أفّو دٓ ثأل١ِٓ ثٌٖٕم١طٟ : ثٌ

 ٕذىز ثٌّعٍِٛجس . 

ف١ْٕٓ: ِمجي دعٕٛثْ " ثٌّعؾُ ثٌٖعٌٞ عٕو فجـع إدٌث١ُ٘ "ِؾٍز أفّو ٟجٌ٘  -ٗ

 َ . 11ٖٔ،  ٕ،  ع ٖـٚٛي ، ِؼ

 َ . 1٘1ٔ،  ٕه. إفْجْ عذجُ :ـٓ ثٌٖعٌ ، هثً د١ٌٚس ٌٍطذجعز ٚ ثٌٌٕٖ ، ٟ -٘

ه. أفّو ه٠ًٚٔ : هًثّز ثألٍّٛح د١ٓ ثٌّعجٌٙر ٚ ثٌضٌثط ، هثً ؼ٠ٌخ ،  -ٙ

 َ. 111ٔثٌمجٌ٘ر، 

دٕجء ثٌّفجًلز هًثّز ٔ ٠ٌز صطذ١م١ز ، ِىضذز ث٢هثح ،  ه. أفّو عذو ثٌٌّٛٝ : -1

 َ. 1ٕٓٓ،  ٔثٌمجٌ٘ر، ٟ

ه. ثٌطجٌ٘ أفّو ِىٟ : ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ ًٚثةعٗ ٚ ِومً ٌمٌثءثصٗ ، هثً  -1

 َ. 11ٓٔ،  ٔثٌّعجًؾ ، ثٌمجٌ٘ر ، ٟ

ه. عٕجء أِٔ ثٌٛؽٛه : ًَِ ثٌّجء ـٟ ثألهح ثٌؾجٍٟ٘ ، هثً لذجء ٌٍطذجعز ٚ ثٌٌٕٖ ٚ  -1

 َ . ٌٕٓٓٓض٠ٍٛع ثٌمجٌ٘ر ، ث

ه. ؽجدٌ عٚفًٛ : ىثوٌر ثٌٖعٌ ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ِىضذز ثألٌّر ،  -ٓٔ

ٕٕٓٓ .َ 

هًثّجس ـٟ ثٌٖعٌ ٚثٌمٚز  -ه. فْٓ ثٌذٕوثًٞ: صؾ١ٍجس ثإلدوثع ثألهدٟ -ٔٔ
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 َ . ٕٕٓٓ، ِىضذز ث٢هثح ، ثٌمجٌ٘ر ،  ٔٚثٌٌّْف١ز، ٟ

ثأل٠مٛٔز ٌٌٍَِ ، ِؾٍز ٌِوَ ث ّضٖجًثس  ه. فْٕز عذو ث١ٌّْع : ًٙٛ ثٌٕجً ِٓ -ٕٔ

 َ . ٕٔٔٓثٌذقغ١ز ، ؽجِعز ثٌّٕٛـ١ز ، و١ٍز ث٢هثح ، عوه ِج٠ٛ 

ه. فْٕز عذو ث١ٌّْع :ًٙٛ ثٌّجء ٚ ًٍِٖٛ ـٟ ثٌٕٚٛٗ ثٌعٌد١ز ثٌمو٠ّز،  -ٖٔ

Published by SETOUTBOOKS.CZ,s.r.o. Printed by Repro 

servis s.r.o., Velka Chuchle, Praha ISBN 978-80-86277-86-8  ،

ٕٓٔ1َ 

، 1ه. مجٌو ١ٍّّجْ : ظجٌ٘ر ثٌؽّٛٛ ـٟ ثٌٖعٌ ثٌقٌ " ِمجي دّؾٍز ـٚٛي ، ِؼ -ٗٔ

 َ .  111ٔأوضٛدٌ ِجًُ  ٕ،  ٔع

ه. م١ًٍ أفّو عّج٠ٌر : ثٌّْجـز د١ٓ ثٌضٕ ١ٌ ثٌٕقٛٞ ٚ ثٌضطذ١ك ثٌٍؽٛٞ " دقٛط  -٘ٔ

جْ ، ثأل ّّ  َ. ٕٗٓٓ، ًٔهْ ٟـٟ ثٌضفى١ٌ ثٌٕقٛٞ ٚ ثٌضق١ًٍ ثٌٍؽٛٞ " هثً ٚثةً ، َع

ه. م١ًٍ أفّو عّج٠ٌر : ـٟ ثٌضق١ًٍ ثٌٍؽٛٞ ) ِٕٙؼ ٚٙفٟ صق١ٍٍٟ (، ِىضذز ثٌّٕجً،  -ٙٔ

 َ . 111ٔ،  ٔثألًهْ ٟ

 ه. ٍو٠ٌج إدٌث١ُ٘ : ِٖىٍز ثٌق١جر ، ِىضذز ٌِٚ ، ثٌفؾجٌز ) ه. س ( . -1ٔ

ه. ّعو عذو ثٌع٠ََ ٍِٚٛؿ : ـٟ ثٌٕ٘ ثألهدٟ هًثّجس أٍّٛد١ز إفٚجة١ز ، عجٌُ  -1ٔ

 . ٕٓٔٓثٌمجٌ٘ر ، ٟ ع  ثٌىضخ،

ه. ٕىٌٞ ثٌطٛثْٟٔ : ِْض٠ٛجس ثٌذٕجء ثٌٖعٌٞ عٕو ِقّو إدٌث١ُ٘ أدٛ ّٕز ،  -1ٔ

 َ . 111ٔصج١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، 

ه. ٕىٌٞ ع١جه : هثةٌر ثإلدوثع ) ِموِز ـٟ أٙٛي ثٌٕمو (، هثً إ١ٌجُ ث٠ٌٌّٚز  -ٕٓ

 .َٔ ، ٟ 111ّٕٔز 

ٍّٛد١ز ٌٖعٌ فجـع " ِؾٍز ـٚٛي ، ثٌعوه ه. ٕىٌٞ ع١جه : ِمجي دعٕٛثْ " لٌثءر أ -ٕٔ

 َ . 11ٖٔثٌغجٟٔ ، ثٌّؾٍو ثٌغجٌظ ، دعٕٛثْ ٕٛلٟ ٚ فجـع ، 

ه. ٕٛلٟ ١ٝؿ : ثٌعٌٚ ثٌؾجٍٟ٘ ، هثً ثٌّعجًؾ ، ثٌمجٌ٘ر ، صج٠ًل ثألهح  -ٕٕ

 َ . ٖٕٓٓ،  ٖٕثٌعٌدٟ ، ٟ

ه. ٙكؿ ـًٞ : أّج١ٌخ ثٌٖع٠ٌز ثٌّعجٌٙر ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ،  -ٖٕ

 َ . ٕٙٔٓذز ثألٌّر ، ِىض

 َ . ٕٙٔٓ،  ٔه. ٙكؿ ـًٞ: ٕعٌ ٘يٖ ثأل٠جَ هثً ؼٌثح ٌٌٍٕٖ ٚ ثٌض٠ٍٛع ، ٟ -ٕٗ

ه. ٙكؿ ـًٞ: عٍُ ثألٍّٛح ِذجهةٗ ٚ إؽٌثءثصٗ ، ٟذعز هثً ثٌٌٖٚق ، ثٌمجٌ٘ر ،  -ٕ٘

ٟٔ  ،ٔ111  .َ 

، ٔه. ٙكؿ ـًٞ: ـٚٛي عٓ ٕٛلٟ أ١ٌِ ثٌٖعٌثء ، ثٌوثً ث٠ٌٌّٚز ثٌٍذٕج١ٔز ، ٟ -ٕٙ

ٕٓٓ1.َ 

،  ٔ. ٙكؿ ـًٞ: ٔ ٠ٌز ثٌذٕجة١ز ـٟ ثٌٕمو ثألهدٟ، هثً ثٌٌٖٚق ، ثٌمجٌ٘ر ، ٟه -1ٕ

ٔ111 .َ 

،  ٕه. ٟٗ ٚثهٞ: ؽّج١ٌجس ثٌم١ٚور ثٌّعجٌٙر هثً ثٌّعجًؾ ، ثٌمجٌ٘ر ، ٟ -1ٕ
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ٔ111 .َ 

ه. عجٟؿ ؽٛهر ٌٔٚ : ثٌن١جي ِوِ٘ٛجصٗ ٚ ٚظجةفٗ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز  -1ٕ

 َ . 11ٌٍٗٔىضجح، 

: ٔ ٠ٌز ثٌٍؽز ـٟ ثٌٕمو ثٌعٌدٟ ) هًثّز ـٟ مٚجة٘ ثٌٍؽز  ه. عذو ثٌقى١ُ ًثٟٝ -ٖٓ

، ثٌمجٌ٘ر ،  ٔثألهد١ز ِٓ ِٕ ًٛ ثٌٕمجه ثٌعٌح (، ثٌّؾٍِ ثألعٍٝ ٌٍغمجـز ، ٟ

ٕٖٓٓ . َ 

ه. عذو ثٌفضجؿ  ١ٕٓ: ) ِعجٟٔ ثٌضٌثو١خ ( ، هثً ثٌىضجح ثٌٌّٚٞ ، ثٌمجٌ٘ر ،  -ٖٔ

ٔ11ٕ ٟ ، َٔ . 

ءر أٍّٛد١ز ، ثٌّؾٍِ ثألعٍٝ ٌٍغمجـز ، ه. عذو ثٌٕجٌٙ فْٓ: ٕعٌ أدٟ ٔٛثُ لٌث -ٕٖ

 َ . 1ٕٓٓ،  ٔثٌمجٌ٘ر ، ٟ

ه. عَ ثٌو٠ٓ إّّجع١ً : ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ ) لٞج٠جٖ ٚ ظٛثٌٖ٘ ثٌف١ٕز ٚ  -ٖٖ

 ، ه. س . ٖثٌّع٠ٕٛز ( ، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ، ثٌمجٌ٘ر ، ٟ

ه. عٍٟ عٌٖٞ ٍث٠و : ثّضوعجء ثٌٖن١ٚجس ثٌضٌثع١ز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ ،  -ٖٗ

 َ . 111ٔهثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ثٌمجٌ٘ر ، 

ه. عٍٟ عٌٖٞ ٍث٠و : عٓ دٕجء ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز ، ِىضذز ثدٓ ١ّٕج ٌٍطذجعز ٚ ثٌٌٕٖ  -ٖ٘

 َ. ٕٕٓٓ –ٖ ٖٕٗٔ،  ٗٚثٌض٠ٍٛع ٚ ثٌضٚو٠ٌ ، ٟ

،  ٗه. عٍٟ عٌٖٞ ٍث٠و : عٓ دٕجء ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز ثٌقو٠غز ، ِىضذز ثدٓ ١ّٕج ، ٟ -ٖٙ

 ، ٌِٕٕٚٓٓ . َ 

٠ً : ثٌضٕجٗ ـٟ ٕعٌ ثٌْذع١ٕ١جس ، " ًّجٌز ِجؽْض١ٌ " و١ٍز ث٢هثح ، ه. ـجّٟز لٕو -1ٖ

 َ . 111ٔؽجِعز ثٌمجٌ٘ر ، عجَ 

ه. ـضـ هللا ١ٍّّجْ : ثألٍّٛد١ز ِومً ٔ ٌٞ ، هًثّز صطذ١م١ز ، هثً ث٢ـجق ثٌعٌد١ز  -1ٖ

ٟ ،ٔ  ،ٕٓٔ1 .َ 

ه. ـؤثه ثٌفٌـًٛٞ : أُ٘ ِ جٌ٘ ثٌٌِٕٚط١م١ز ـٟ ثألهح ثٌعٌدٟ ثٌقو٠ظ ٚ أُ٘  -1ٖ

 َ . 111ٔثٌّؤعٌثس ثألؽٕذ١ز ـ١ٙج ، ثٌوثً ثٌعٌد١ز ٌٍىضجح ، ؽٛثْ 

ه. ٌطفٟ عذو ثٌذو٠ع : عذم٠ٌز ثٌٍؽز ثٌعٌد١ز ـٟ ًؤ٠ز ثإلْٔجْ ٚ ثٌق١ٛثْ ٚ ثٌّْجء ٚ  -ٓٗ

 َ.  111ٔثٌىٛثوخ ، ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌعج١ٌّز ٌٌٍٕٖ " ٌٛٔؾّجْ " ، 

و ٌز ( ، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ، ه. ِقّو ثٌعذو : ثٌّفجًلز ثٌمٌآ١ٔز ) هًثّز ـٟ د١ٕز ثٌ -ٔٗ

ٟٔ ،ٔ11٘ . َ 

ه. ِقّو ثٌعذو فّٛه : ثٌقوثعز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ د١جٔٙج ٚ ِ جٌ٘٘ج ،  -ٕٗ

 َ . 11ٙٔ،  ٔثٌٌٖوز ثٌعج١ٌّز ٌٍىضجح هثً ثٌىضجح ثٌٍذٕجٟٔ ، د١ٌٚس ، ٟ

ه. ِقّو ثٌٙجهٞ ثٌطٌثدٍْٟ : مٚجة٘ ثألٍّٛح ـٟ " ثٌٖٛل١جس " ًِٕٖٛثس  -ٖٗ

 َ . 11ٔٔض١ْٔٛز ، ثٌؾجِعز ثٌ

 ه. ِقّو فْٓ عذو هللا : ثًٌٚٛر ٚ ثٌذٕجء ثٌٖعٌٞ ، هثً ثٌّعجًؾ ، ثٌمجٌ٘ر ، ه.س  -ٗٗ
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ه. ِقّو فّجّز عذو ثٌٍط١ؿ : ثٌؾٍّز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ، هثً ؼ٠ٌخ ٌٍطذجعز ٚ  -٘ٗ

 َ .  ٕٙٓٓثٌٌٕٖ ، ثٌمجٌ٘ر ، 

ثٌمجٌ٘ر ه. ِقّو فّجّز عذو ثٌٍط١ؿ : ٕعٌ ٙكؿ عذو ثٌٚذًٛ ، هًثّز ١ٚٔز ،  -ٙٗ

 َ . ٕٗٔٓ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ٍٍّْز هًثّجس أهد١ز ، 

ه. ِقّو ٕذً ثٌىِٟٛ : لٞج٠ج ٔمو٠ز : صطذ١مجس ع١ٍّز ـٟ عكلز ثٌفىٌ دجألهح ،  -1ٗ

 َ . ٕ٘ٓٓث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ثٌمجٌ٘ر ، 

ٚ ثٌٌٕٖ، ه. ِقّو ٕىٌٞ ع١جه : ثصؾج٘جس ثٌذقظ ثألٍّٛدٟ هثً ثٌعٍَٛ ٌٍطذجعز  -1ٗ

 َ .  11٘ٔ،  ٔث٠ٌٌجٛ ، ثٌْعٛه٠ز ، ٟ

ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ : ثٌذكؼز ثٌعٌد١ز ) لٌثءر أمٌٜ ( ، ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز  -1ٗ

 َ. 1ٕٔٓ،  ٖثٌعج١ٌّز ٌٌٍٕٖ ٌٛٔؾّجْ ٟ

ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ : ثٌذكؼز ٚ ثألٍّٛد١ز ، ِىضذز ٌذٕجْ ٔجٌْٕٚ ثٌٌٖوز  -ٓ٘

 .َٔ ، ٟ 11ٗٔث٠ٌٌّٚز ثٌعج١ٌّز ٌٌٍٕٖ ، ٌٛٔؾّجْ ، 

، ٕه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ : دٕجء ثألٍّٛح ـٟ ٕعٌ ثٌقوثعز ، هثً ثٌّعجًؾ ، ٟ -ٔ٘

 َ . 11٘ٔثٌمجٌ٘ر، 

ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ: ؽو١ٌز ثإلـٌثه ٚ ثٌضٌو١خ ـٟ ثٌٕمو ثٌعٌدٟ ثٌمو٠ُ ، ثٌٌٖوز  -ٕ٘

 َ ، ثٌمجٌ٘ر .ٕٓٔٓ، ٖث٠ٌٌّٚز ثٌعج١ٌّز ٌٛٔؾّجْ ، ٟ

ٍُّطز ثٌٖعٌ ، -ٖ٘ ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ثٌمجٌ٘ر ،  ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ : 

ٕٓٓ1 .َ 

ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ: لٌثءثس أٍّٛد١ز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌقو٠ظ ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز  -ٗ٘

 َ . 11٘ٔ،  ٌٍٔىضجح ، ٍٍّْز هًثّجس أهد١ز ، ٟ

ٌٛٔؾّجْ  –ه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ: وضجح ثٌٖعٌ ، ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌعج١ٌّز ٌٌٍٕٖ  -٘٘

ٟ ،ٔ  ،ٕٕٓٓ .َ 

 َ. 11ٗٔ،  ٔه. ِقّو عذو ثٌّطٍخ: ِٕجًٚثس ثٌٖع٠ٌز ، هثً ثٌٌٖٚق ، ٟ -ٙ٘

ه. ِقّو ثٌٙجهٞ ثٌطٌثدٍْٟ : ِمجي دعٕٛثْ " ثٌٕ٘ ثألهدٟ ٚ لٞج٠جٖ عٕو ١ِٖجي  -1٘

٠ًفجصجً ِٓ مكي وضجدٗ " ٕٙجعز ثٌٕ٘ " ٚ ؽجْ وٛ٘ٓ ِٓ مكي وضجدٗ " ثٌىكَ 

 َ . 11ٌٗٔ ، ، ٔٛـّذٌ / ه٠ّْذ ٔ، ع ٘ثٌْجِٟ " ، ِؾٍز ـٚٛي ، ِؼ

جٔض١ى١ز ، ٔٙٞز ٌِٚ ٌٍطذجعز ٚ ثٌٌٕٖ ٚ ثٌض٠ٍٛع ،  -1٘ َِ ٚ ٌُّ ه. ِقّو ؼ١ّٕٟ ٘كي : ثٌ

 ه. س .

 .َ 111ٔ، هثً ٔٙٞز ٌِٚ ، ثٌمجٌ٘ر ه. ِقّو ؼ١ّٕٟ ٘كي: ثٌٕمو ثألهدٟ ثٌقو٠ظ  -1٘

ه. ِقّو ؼ١ّٕٟ ٘كي: لٞج٠ج ِعجٌٙر ـٟ ثألهح ٚثٌٕمو، هثً ٔٙٞز ٌِٚ ، ه.  -ٓٙ

 س.

و: ثٌٌَِ ٚ ث٠ٌٌَِز ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ، هثً ثٌّعجًؾ ،            ه. ِقّو ـضٛؿ أفّ -ٔٙ

ٟٖ ،ٔ11ٗ .َ 

ه. ِقّو ـىٌٞ ثٌؾَثً : ثٌعٕٛثْ ٚ ١ّٟٛ١ّمج ث صٚجي ثألهدٟ ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز  -ٕٙ
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 َ . 11٘ٔثٌعجِز ٌٍىضجح ثٌمجٌ٘ر ، 

ه. ِقّٛه ثٌٌد١عٟ : ٌؽز ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ّٔٛىػ صطذ١مٟ ، ِؾٍز ـٚٛي ، ث١ٌٙتز  -ٖٙ

 َ .11ٔٔ،  ٗ، ع٠ٌٔز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ِؼثٌّٚ

ه. ٔذ١ٍز إدٌث١ُ٘ : ثٌّفجًلز ، ِؾٍز ـٚٛي ، ثٌمجٌ٘ر ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز  -ٗٙ

 َ . 111ٔ،  ٗ، ٖ، ع 1ٌٍىضجح ، ِؼ

ه. ٘وٜ عط١ز : ؽّج١ٌجس ثٌّىجْ ـٟ ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ) لٌثءر ظجٌ٘ثص١ز صث١ٍ٠ٚز ( ،  -٘ٙ

 َ. ٕٗٔٓ،  ٔث١ٌٙتز ثٌعجِز ٌمًٚٛ ثٌغمجـز ، ٟ

ه٠ٛثْ ثٌِا ثٌم١ِ : صـ / ِقّو أدٛ ثٌفًٞ إدٌث١ُ٘ هثً ثٌّعجًؾ ، دجٌمجٌ٘ر ،  -ٙٙ

ٔ11ٗ ٟ ، َٗ . 

ه٠ٛثْ أ١ٌِ ثٌٖعٌثء أفّو ٕٛلٟ، ثٌٖٛل١جس، ٟذعز ِىضذز ث٢هثح، هلك ٘يٖ ثٌطذعز  -1ٙ

 ، ثٌمجٌ٘ر . ِٖقّو ـٍٛٞ فَّر ، ٟ

ثٌمجٌ٘ر، ث١ٌٙتز ١َّث لجُّ : " ثٌّفجًلز ـٟ ثٌم٘ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ" ِؾٍز ـٚٛي،  -1ٙ

 َ . 11ٕٔ،  ٕ، ع ٕث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ، ِؼ

ث١ٌٖل ِٚطفٝ ثٌؽك١٠ٕٟ : ؽجِع ثٌوًُٚ ثٌعٌد١ز، صـ . ّجٌُ ِّٕ ثٌو٠ٓ، ثٌّىضذز  -1ٙ

 . َٕ ، ػ ٕٗٓٓ –ٖ ٕٓٗٔثٌع٠ٌٚز د١ٌٚس  ، ه. ٟ ، 

ٙجٌـ ؽٛهر ثٌطعّز : ِمجي دعٕٛثْ " ثٌٖجعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ ٚ ِفِٙٛٗ ثٌٕ ٌٞ  -1ٓ

 َ . 11ٗٔ، ّذضّذٌ  ٗ، ِؼ ٕعز " ِؾٍز ـٚٛي ، ػٌٍقوث

َ ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز 11ٓٔٙكؿ عذو ثٌٚذًٛ : ِؾٍز ـٚٛي ، ثٌعوه ثألٚي ،  -1ٔ

 ثٌعجِز ٌٍىضجح.

عجةٖز عذو ثٌٌفّٓ ) دٕش ثٌٖجٟب ( : ل١ُ ؽو٠ور ٌألهح ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ ، هثً  -1ٕ

 َ . 11ٓٔثٌّعجًؾ ، ثٌمجٌ٘ر ، 

َّٝ ٕذىز ثٌّعٍِٛجس ، عذجُ ِقّٛه ثٌعمجه : ثٌٍؽز ثٌٖج -1ٖ عٌر ، ِؤّْز ٕ٘وثٚٞ عٍ

ٕٖٓٔ . َ 

عذو ثٌْكَ ٘جًْٚ : ثألّج١ٌخ ثإلٖٔجة١ز ـٟ ثٌٕقٛ ثٌعٌدٟ ، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ  -1ٗ

 َ . ٕٔٓٓ،  ٘دجٌمجٌ٘ر ، ٟ

عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ : أٌّثً ثٌذكؼز ـٟ عٍُ ثٌذ١جْ ، ث١ٌٙتز ثٌعجِز ٌمًٚٛ  -1٘

 َ . 1ٕٔٓٚ صع١ٍك ِقّو ١ًٕو ًٝج ،  ثٌغمجـز، ٍٍّْز ثٌفنجةٌ ، ثٌمجٌ٘ر ، ٝذ٠

عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ : ه ةً ثإلعؾجٍ ـٟ عٍُ ثٌّعجٟٔ ، ٝذ٠ ٚ صٚق١ـ ِقّو  -1ٙ

١ًٕو ًٝج عٍٝ ْٔنز ثإلِجَ ِقّو عذوٖ ، ث١ٌٙتز ثٌعجِز ٌمًٚٛ ثٌغمجـز ، ثٌمجٌ٘ر، 

ٕٓٔ1 . َ 

عٍٟ ثٌؾجًَ ٚ ِٚطفٝ أ١ِٓ " ثٌذكؼز ثٌٛثٝقز" هثً ثٌّعجًؾ، ثٌمجٌ٘ر،  -11

ٕٓٔ1. َ 

ث ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح،  -11 ًٌ ـجًٚق ٕٕٛز: ثٌٖعٌ أًٚ  ٚ ثٌٖعٌ أم١
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ٕٕٓٓ. َ 

 َ. 1ٕٓٓ، ٔـجًٚق ٕٕٛز: ـٟ فٌٞر ِٛ ٞ ثٌٖعٌ، ثٌوثً ث٠ٌٌّٚز ثٌٍذٕج١ٔز، ٟ -11

 َ . ٕٔٔٓ،  ٘ثٌّعؾُ ث٠١ٌّٛ : ِىضذز ثٌٌٖٚق ثٌو١ٌٚز ، ٟ -1ٓ

ٕيً ع١جٕٟ: ثألٍّٛد١ز ٚ صق١ًٍ ثٌنطجح ، هثً ١ٕٔٛ -1ٔ ٜ ٌٍوًثّجس ٚ ثٌٌٕٖ ُِ

 َ . ٕ٘ٔٓ،  ٔٚثٌض٠ٍٛع،  ٟ

 َ. 1ٙ1ٔ،  ٖٔجٍن ثٌّكةىز: لٞج٠ج ثٌٖعٌ ثٌّعجٌٙ ، ِىضذز ثٌٕٙٞز ، ٟ -1ٕ

 

 

 


