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 تخلص :المس

 ةويززاي ن  إزز يييمتزز في ززاي قززدةيإلززأمييعنززايش ززايموززمي ن ززدم   م  

وتمثلييبدنخأدل،ي ألسط ةييبدن   ي،يويتقدط ي أهدي ن كاي نذ تاي  ي نم ض ما.

 نقلأمييش بي نقج ن،شنفهدي ن زدم ،وو يبزأقيإاز دني نقزجق،يومنزلي زقيتج بتز ي

   ة ًيةئأقدً،ط حي أهديمالإةي نذ تيبدنتدةيخ.ومدءْتي فنمةيبدنفقميو نمندندي،وو ي

ثيةوحي نمقدو ززةينززماي.ززن  .ومدءتي نقلززأميي ن زز يييت ززماي نمززالليو نموزز .يوي زز

وتهمفيوذهي نمة سةيعنايييممدنأدًيمقي ن  كةي نفوأة،يمقمْتيو إندًي متمدمأدًيوثقد أدً.

ةصمي نتل ةي نقدئ يموزاي ننالإزدتي نتقدبوأزة، مدي  ز ي ن زدم يعنزاي  وتمزدليبزدن واي

 أليعنايت تأبي نذ ك يي نقط أةيو ننمأقةينوقلأمي،كمديتؤةخي ن  إ ي نفوقطأواي،وت

 نأ  أزززةيوعمزززد ييعنتدمهزززد،ينتازززفايودنزززةيت ززز  تي ألليعنزززاية ززز يشويشسزززط ةييشوي

شيق نزززة.كمديتقززز لي نمة سزززةيموزززايشكثززز  قي زززوهصينقزززمي،ينت وأزززلي نزززو ي ن زززن يي

يو ست ادةي نمت دمميو نم نايو نقأ ي نفوأة.

Abstract: 

It mixes in the path of a poem to my mother when the 

poet Mahmoud Darwish is the fictional, legendary symbolic, 

and intersects with self-narration with the subject. The poem 

represents the literature of prisons, written by the poet, and he 
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is among the bars of the prison, and made his experience a 

major focus, in which he presented the relationship of the self 

with history. It spreads the spirit of resistance among its 

people. The poem is aesthetically expressive of the artistic 

movement, embodying a social and cultural reality. This study 

aims to monitor the perception based on opposite 

relationships, which prompted the poet to pay attention to the 

superficial and deep structures of the poem, as it chronicles 

the Palestinian reality, and refers to the arrangement of daily 

memory and its reproduction, to give the aura of mother 

transformations into a symbol, legend or icon. Study on more 

than one critical method, to analyze the poetic text and evoke 

the spaced, semantic, and artistic values. 

ي نمقم ةي:ي

إلززأمييعنززايش ززاي
(2)

جقي،ينممهززدي ن ززدم ي  مزز  ي ةويززا،يووزز ي ززاي نقزز

لي ززدي  إلسزز  ئأوا،وشوم وديعنززايش  ،ةسزز ي أهززديصزز ةيي ألليومالإتهززديبززدألة .وشو 

يتجوززاي  نت ززدهي ززايوززذهي نمة سززة،و يبوززدءي نقلززأمييوت  ينهززديموززايثالثززةي قززدط .ي

موزاي يفللي أمزديبأوهزديبأزد ،يومزدءْتيوزذهي نمقزدط ي ختوفزةي زاي   تزم  ،ون يتج  

دألليم   قزأ يي نز  ق.يويت ز سي قزدةينققي ت دب .بمشيكلي قط ييبزدألليو نتهزايبز

يبززأقيثالثززةيش  وززة:ي دضززايكززدنينزز يرازز ةيطززد ايوردضزز يينززأاي أزز ي  نززو  

ي ن دم ،و قتق لييتطو يعنأ .ي

ويتزززم ملي قزززدةيإلزززأمييعنزززايش زززايموزززمي ن زززدم   م  ي ةويزززاي ن  إززز يييي

ةي بدنخأدل،ي ألسط ةييبدن   ي،ييتقدط ي أهدي ن كاي نذ تاي  ي نم ض ما.ييلز  

(.ومقزم ْتي3 و إنةي يدةييش  يوو ي زاي نقزجقي،وت مزلينز ي نقهز ييو نخ ز ي) ن دم

و إنةي نقجقيطق سي نه يزةي نفوقطأوأة،وةسزمْ ي نمز ةولي ن زن ا.و متممي ن وزدءي

يووم ي ن طق. ي ن م ي نفوقطأوا  يموايص  ع:ي.خ  
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مززززززدءيموزززززز  نيإلززززززأميي ألليكتضززززززدءيينلزززززز ةتهد،وكدنْ ي زززززز  يينوطف نززززززةيييي

 ن ؤيةيمومي ن دم يشبند ي نوفايو نغ بةيو ن  ن،و ثوْ ي ن وأقييوش   رهد،و كتق  ْي

عناي نذ ك ييو ألس ييب ثدًيمقي ن طقيو ن أدي،ورو ي نن  ييو نخالص.و ستُ ا تي

صزز ةيي أللييبمفزز  يي نقهزز ييو نخ  ،وتمث ززلي نخ زز يموززمي  مزز  ي ةويززايبدنلززم  ي

ي(.ي4و إلص  ةو نمم  يوة ضي  رتاللي إلس  ئأواي)

لي نقلأمييش بي نقج ن،شنفهدي ن دم ،وو يبزأقيإاز دني نقزجق،يومنزلي زقيوتمثيي

تج بتزز ي  زز ة ًيةئأقززدً،ط حي أهززديمالإززةي نززذ تيبدنتدةيخ.ومززدءْتي فنمززةيبدنفقززمي

و نمندنززدي،وو ييت ززماي نمززالليو نموزز .يوي ززثيةوحي نمقدو ززةينززماي.ززن  .ومدءتي

يمتمدمأدًيوثقد أدً. نقلأميي ن  ييممدنأدًيمقي ن  كةي نفوأة،يمقمْتيو إندًي 

وتهززمفيوززذهي نمة سززةيعنززايةصززمي نتلزز ةي نقززدئ يموززاي ننالإززدتي نتقدبوأززة، مدي  زز يي

كمديتزززؤةخي ن  إززز ي ن زززدم يعنزززاي  وتمزززدليبزززدن واي نقزززط أةيو ننمأقزززةينوقلزززأمي،

وت أززليعنززايت تأززبي نززذ ك يي نأ  أززةيوعمززد ييعنتدمهززد،ينتاززفايودنززةيي، نفوقززطأوا

ت   تي ألليعناية  يشويشسط ةييشويشيق نة.كمديتق لي نمة سةيموزايشكثز  قي زوهصي

ينقمي،ينت وألي نو ي ن ن ييو ست ادةي نمت دمميو نم نايو نقأ ي نفوأة.

 ن دم  سزززتهالليو سزززتهوْ ي ن م يزززةيبوفزززبي أللي  ت طزززةيبزززدنخ  يو نقهززز يي،ةبززز يييي

ي(ي نزذييت زم ي  نقلأمييبدننو  ن،يونمْ ينم يما يدً،يبزمشيبدنفنزلي نمازدةعيي)يشرزق 

ب إززدئ ينفقززأةيو متمدمأة. سززتثم ي ن ززدم ي فزز   تيبقززأطة،يونكوهززديتنطززاي   تي

:ييوززوي نخ زز يو نقهزز ييوززويي ة  يززة،يوتاززاءي نط أنززةي نفوقززطأوأة،يوتجقززمي نززليييزز  ا 

دم يي زز ليبززأقي ألليو وقززطأق،يوشسززبي وهمززديبوأ ززةييقزز  قيبزز ي أل هدت.ولززلي ن زز

يو نفقم ني. يممنأة،يتنتمميمواي ن ا ةيو نغأدبيي ن  يةيو نقجقي،ي ن ب 

ومزززدءْتيصززز ةيي أللي  ت طزززةيب  ئ زززةي نقهززز ييوطنززز ي نخ ززز ،يب صزززفهمديومأ زززدًييي

ي فزز  يي ألليمززدءْتي ززايسززأدىي ين زز ي قزز يموززاي ن وززدني بدنززذ ت.و قيووززدينزز ايشن 

وذيقييفتقمومدي ن زدم ،يعن مزديوزاي ن زميلي نمو ز  ينكزلي ت لي نتزايينزدنايو ننطفي ن

ي وهد،يوت مليطدإدتية  يةي،موايوذ ي نو  :ي

يأحن إلى خبز أمي"ي

 وقهوة أمي
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 ولمسة أمي..

 وتكبر في الطفولة

 يوماً على صدر يوم

 وأعشق عمرّي ألنّي

 إذا مُت،

ي23أخجل من دمع أمي! "ص

عرقدس يبدنمدضا،يوتذك هيب مأمأةيوشنفةيب صزفهمدييوين ايكأفيم   ن دم مقيي

  تم   ًينو دض ،وك فْ يذ ك يي نطف نةيموزايت ميزمي نزدن ي أللي.مزدءي رتز  ءيروزدني

وم ززقي أللية زز  ًيألة ي وقززطأقي،وت مزززليصزز ةيي أللي  نززةي ن أززديي نمتجزززم يي

.ونقوززْ ي ن ززدم  قي وفززاي نقززجقيعنززاي ن ززن ةيبدن  يززةي.يونزز ايووززديكأززفييوقززلي

ي قيعطدةي ننالإدتي نخدصةيعنايعطدة نكفدحي نم ت سينوجمأز ي  ن دم  فهم لي ن ب 

ي(.5 قيةمدليونقدء)

وون مْتي أل ندليي"يشرُقي،يشم قي،يشمجلي"،يتفدمالًيبأقي ن ودنيو نن زقيو نخجزل.ييي

نززْ يمالئززقييبززأقي ألليو ن ززدم ،ووذ ي إلن ززدحيكثززفيصزز ةيي أللي،ومكززبي كمززديك  

ي دم . ن  إ ي نذيييندنأ ي ن

بأومديبزمشي نمقطز يي نثزدنايبهزذ ي  سزتجم ءيبزدألليي"يمزذيوا،يعذ يمزمُتيي  زدًي"يصيييي

.يي ستجم ءي أل ليو نف حيو ن  يةي.ومدءي  ستجم ءي  ت طدًيبتذ ي ن ز طأة، نتاي33

يوي تكزز نيل  ززدًينو  ززدني نمقززتق ل،يو ننالإززةيبأوزز يوبززأقي نمقززتق ل،ي تنوقززدًيبززدنج  ب

ةيش ز ي نن  يييووي،و قيوودين  ايكأفيتخو  ي ن دم ي قي ودءي نقزجقي،وكأزفيصز  

يبل ةيتنكبي  نفندلي ن ميميو ن دمةي نمدسةينهد.

ًي ي"يمذيوا،يعذ يممُتيي  د

ي"يو.دردًينهمبك ي

يو ط ايممد ايبن ب

مي قيطه كن ك يتنم 

يوُ.م ييوثدإاي..

يبخلوةي.ن ..
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حي ايذيليث بك.."يصي ي33بخأ ييو  

يووززاي:ي"و.ززدردًينهززمبك"،ي جززد  ًيوتن   نلزز ة نمت  كمةيمززقير ييي كأززةيي نززو  

نم  عي أللي،و.  يتغطأةيمقم يبن بي ةتز ايوسزت اي زقيكنزبيش ز ،ينتن ز يمزقي

 سزتندةيي كوأزةيرزذفي نم ز  يووز ي نفخز ،يوتز سي.زأودًي زقين    ز ي نكنزب،يكزذنكي

يتقتنأمي نل ةيي ن زميثي نو ز يي ن ز يف،"ي ت رايبكوديةيمقي ننو يو نقؤو .وكأن 

(،وموززْ ي ننالإززةييبززأقي نلزز ةيي ألونززايو.ززدحيي6شإززم لي أل هززدتي"ي)ي نجوززةيت زز 

 ألوم بييووي ننأ نيووي نذييي   يعناي نم  عي،يبأومديت رايص ةيي نغطدءي قيسزألي

مي نن بيعناي   ةيي نمدء،يو قيووديتامقيورميي نم نةية   نخلبيو ننطزدءي مم 

ينتقوأمية.و ن أدي.ون ايوودي نل ةي ن ن يةيإدئمةيمواي ن ال ةي 

كمديمدءي ن ثدىيبخلوةي.زن يوذيزليثز بي ألل،ينأك زفيمزقي ننز  ييعنزاي ألصزليييي

 ألليو  نتلزززدىيبهزززد.يتو زززاي نلززز ةيي زززقيمودصززز يتمثزززلي  رتززز  ءيو  رتازززدني

و نتززم مليبززدألل.يويكتمززلي نم ززهميبلزز ةيي ززقيشسززط ةييعمززد يي ن أززديي،يويقززتنأمي

 يبي نتايشمد تي ن أديين ومهزدي ن دم يطق سي نم تيو ن أديي،رأثييُومحية  يشي

يشو وةيبي.

يموزمينمومز ي أللييي ويتتمثلي نل ةيي ايبنمودي ن   يي،وو ي ن نثيو ن أزديي،وكزأن 

 قي ن تدتي،تمبي ن أدييي أهدي قيمميم.ووكذ ينز ايكأزفي سزتوه ي ن زدم  نم ةولي

و ن  إ ،ومدءتي نل ةيي  كمةي ن وزدء،يإزم  ي نزد  ًي.زن يدً،مدنصيإازأةي نغ بزةي

يو ن  ية.

يشسز  ةييييي وتؤس بيص ةيي نتدنأة،يب صفي ن زدم يعنهزدًي،ووز رو ي ن زدم ،ينأكقز  

لي ألليعنزاي يويي ز   ً  نقجق،ي،رو ي نفوقطأواي،ييت ماي ن  إز ،ينأ نزثيشنم ذمزدًيممنأزد

شسززززط ةيي نخلززززبيو ن أززززديي،وكززززذ ي سززززتطدعي ن ززززدم ت نأمي ننالإززززدتي نم نأززززة،ي

ي،ضزززمقيةؤيزززةي.زززد وة،يوزززويويفأزززمي نتقزززمي ي دن زززدم و ألليي نززز طقيومزززد:يذ تيو رم

يو نتأمأ  ايي"شصأ يعنهدًي،يعنهدًيشصأ "يعناي نكأفأةي نتايتم يبهديوذهي نن  ي.

ليوويعنز يوزويي ونومحيكذنكيةروةي نن  ييعناي ن طق،ك يواي.دإةيو اوأة.وموقي نت   

ذنكيوذ ي   تم  ي ن   يي نذييت س ز ي زم ه.وبوذيذةوتز يبومزبي ن زدم ينقوزبي ألل.يبز
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ي نوغززةي ن ززن ية،ولفْ ي نمزز ةولي  سززتطدعي نوفززدذيعنززايشممززدىيش زز .يونزز ايكأززفيشن 

ي ن ن ايو ألسط ةي،وسدمموذ ي نتمثألي ايت سأ ي أل قي نفواينماي نمتوقا.ي

ةوذهي نمقدط يبكد وهد،يص  عي إلنقدني نفوقطأوايتجزدهي ن أزديي،و زدييي ومكبيتل  

ينج يموأ ي قيتفكأكيم اي ألس يةي:

ً عساني أص  ير إلها

 إلهاً أصير..

يإذا ما لمسُت قرارة قلبِك!

وتجو اي ن وأقيعناي أللي اي نمقط ي نثدنثيم ز يممنأزةي نمز تيو نز   يي،ومزدءتيييي

ص ةيييندة نتو ةوزويب صزفهدينزدةي قمسزةيو،يوتتازمقيش.زنةي ن زمبيمز يطق سزا،ي

يت ززز يإأززز  ييوتززز رايبمخزززد يو  يي ن أدي.كمزززديت   عنزززا   نلزززهدةي نفوقزززطأوا 

ي  رتالل،يث ييي  ىيض ءي ن ق،يوي نثيمأالًيمميم ً.

بأومززدييثزز يية   ن إزز فيبجدنززبي ألليشثوززدءيصززاليي نوهززدة،ينمزز ي نلزز ةي،يرأززثيييي

ي رايبدنق  بأقي نتايتقملي قيشمليشْنييقتم ن ة نل دحييووي ن أدييوويي،تتزم مايوزذهي

ضنف ي،ينذ ييطوبينج لي نطف نةي نتايتفأميبت  لي نل ةي،نتن  مقي ندنديي ن دم و

 ن وقيعنايرو يومو وش ل،يوتتكد زلي ن  ز  ،نتموحي ن ؤيزديطدإزةي.زن يةيموزايوزذ ي

ي نو  :ي

 ضعيني، إذا ما رجعتُ 

 وقوداً بتنور نارك..

 وحبل غسيل على سطح داركِ 

يألنّي فقدُت الوقوف  

 بدون صالة نهاركِ 

طدن اي ن  يةيوي وقي  ي ننلد أ يع.دةييعناي نث ةيي نقد  زةييويوطوقي ن دم   ييي

 نتايتهمليممة ني نقأ  ،يوت وقي  ىيسمدءي وقزطأق،يويقت سزلي ن زدم ي زايسز  ي

ذك يدتي  ت طةيبدنطف نةي،ينذ ييو حيبدن م عيعنأهزديألن ز ييقزتممي وهزدي نق ي،وتتكد زلي

 ي زمن لي أللينأ زملي نل ةي ايةصميو إ ي نل  عي نذييينأ  ي نفوقطأواي.وت س
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كززليشة ي وقززطأق،يتم ملي نمدضززايبدن دضزز يو نمقززتق ل،ينأ نززثي ن ؤيززديوي سزز ي

ي ن و ي:

 ه ِرمُت، فرّدي نجوم الطفولةِ 

 حتى أشاركُ 

 صغار  العصافيرِ 

يدرب الرجوع..

 .22،23لعّش انتظارِك! " ص 

 ززكليووكزذ ينقزفيموززاي ن وزدءي نفوزاينوقلززأميي، نتزايمزدءْتي ززايورزميي تكد وزةي،تييي

نيعيقدعي نل ةيي إلطدةي ،تقدةبدًي اي نكومزدتيمن بحرالمتقاربمالإدتي تم موة.وك  

و  سززأقديصززدم ةيبدن  كززة،يووززايتمدثززليير كززةي نزز طقي ززايسززنأ ينوت  ة.وموززقي

تك  ةودير يةيشك   اي نتن أ ،و متوفْ ييبوأزةي نتفنأوزةي زاي نطز ليو نقلز ،ينتأجزةي

ي  نفندليو نت ت .

ل:يشرززززق،يتك زززز ،يشم ززززق،يمذيوا،ش.ززززدةسي،بدنتززززم مايوتلززززفير كززززةي أل نززززدييي

و نتززذك و  نتقدلي ززقي نمدضززايعنززاي ن دضزز  قي ن دضزز عناي نمقززتق ل،يكززذنكي ززقي

،يوي  نم  و  نتايسدوم ي زايبوزدءي نلز ةي،يوزايمالإزةي نفنزليبدأل.زأدءي زاي نزو  

تت ك يمواي نت  يلي قيردليعناي م ،يو نتقملي قي  قيعناي مز .ويتمثزلي نقلزأمييي

يبةير يوةيرد وةيب دنةي  ضط  بيو نتم ى.تج 

كمزززدي سزززتندني ن دم بدن   ،سزززدو يي زززاي ن وزززدءي نفوزززاي،ومقزززم ي سزززتممدءي ن زززدطقييي

و ست طدني نذ ت.يوتمه ص ةيي ألليرقأقةيوة   ًيوشسط ةي،وت تقايعناي نزذ تايوي

 ن ززم لي،يوننززبي نقززجقي وة ًيشسدسززأدًي ززايناززصيتج بززةي ن ززدم ،يتتلززدةعيي أهززدي

يبزدنمو يو نقهز يو نفقزميص ةيي أل ي نز طوا،  في ن زب  ليبزأقي ن زبي ن قأقزايو ن زب 

و أل ززليو نمزز تيو ن نززثيو نزز طقي.ت ززكو يبنززضي نلزز ة قيطزز  أقي تال  ززأقي

يوومد:ينمقةيش ايونمقةيإ  ةييإو هد:ي

 (.23ولمسة أمي.. وتكبر في الطفولة يوماً على صدر يوم.)

ي(.22إذا ما لمسُت قرارة قلبِك!)يإلهاً أصير..

يإد  ي نل ةمومي ن دم مواينققي نت   ييو نتكد ليموايوذ ي نو  :



 Doi: 10.12816/MDAD.2020.88904  د. خدجية بوطيب عبد القادر بوطيب
 

 

991 

ي.23إذا مُت،أخجل من دمع أمي! "ص

 .22خذيني، إذا عدُت يوماً "ص

 .22" ضعيني، إذا ما رجعُت" ص 

وت مليتوكي نمقدط ييوم ليذ تأةيوممدمأة.يوت صمير كةي نوادلي نفوقطأوا،ي زديي

 يننودصزز وشن  ني ختوفززةيووززا:ي ألسزز  ييقززت ماي  نت ززدهيلززدو ييت لأززفي ن ززدم

 ألبأض، ألما ،و ألرم ،يو ن واي قي ألة يو ن مبيو نودةو ننلد أ يو نمدء،ي

ينت س ي ن  إ ي نفوقطأوايبكليتودإادت يوشرال  يووم   يوو يت يوشةض .
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 الهوامش:

يم  يوت ثأقي1 ي أل بي ن ميثيونقمه، ي ا ي نخطأب، يسوأ  يموا يممد  ي نم : وو

ي.يي22،يص1،ط2002وتط أق،ي ألة ن،ي  ةي نمقأ ي،يي

يووي ي نن با ي ن طق ي ا ي نمقدو ة ي ةويا:ة   ي  م   ي ةويا ي  م   و نم :

ي.2002ووي1241 وقطأق:

يوي نمززز :يعمزززم  يو ة سزززةي،وزززدناي نخأ ،  مززز  ي ةويزززا،يةروزززةيمم  زززاي ةوب

ي.ي10،24،يص1،ط2002 ن ن ، نج  ئ ،ي  ة وأتبينوو  يو نت  ي ،

،يونز حي ز يمدئوتز يعنزاي1241 دةسي ايإ يةي ن ز ةيي زاي نجوأزليسزوةيي13ونمي ا

،يوتزز  ايبدن  يززدتي نمت ززمييعث مازز م يننموأززةي نقوززبي1242ن وززدني ززاي نوك ززةي

ن زززن  ءي نمفتززز حيو  زززقيبمميوزززةية ليةي زززاي نازززفةي نغ بأزززة.وينت  ي زززقيشبززز  ي 

 نفوقزززطوأأقيو نن ب،وُمززز فيكأرزززميش بزززدءي نمقدو زززة،و نت مْ يإلزززدئمهيبدنقازززأةي

 ي  نيي30 نفوقطأوأ ةيرتايسمدهي ن نضييب دم ي نج حي نفوقطأوا،ين ي دي يميمواي

ي قي ن ن يو نوث بدإلضد ةيعنايثمدنأةيكتب.

أةي وزذيت م ي.ن هيعنايمميينغدت. متقليشكث ي قي  يي قيإ لي نقوطدتي إلسز  ئوييي

بقززززز بين زززززدطدت يوشإ  نززززز ي نقأدسزززززأة.ي زززززقي ن زززززن  ءي نفكززززز يأق.يي1261مزززززدلي

و نموت  أق،وشسززبيوة دإزز يممدمززةي".ززن  ءي نمقدو ززةي نفوقززطأوأة"يو ززقيسززمدتي

.ن هيو.ن  ءي نمقدو زةيمم  زدً:يوزويش.زندةو يرمدسزأةي نطدب ،وزويوش.زندةو يشإز بي

 ي ززدًي ززقي نم سززأقديعنززاي ن قززدطةيي ززايصزز ةوديوت  كأ هززدي،ويكززد ي.ززن و ،يك نيإ

 نمة مةي اي أل دناي نقدبقة،يوويمدض  ي مدةي ن  ب،يوويمنو  ي نم ضز عي نقز  اي

ي و ن طوايو نث ةيي د يين ن و .يوتأث ي  م  ي ةويايب ن  ءي نتأزدةي ن و دنقزا 

ش ثززدلي:يموززاي  مزز  يطزز ،يوعبزز  وأ ينززدما،ي مززديمنززلي.ززن هيشكثزز يةإززة،يوش وززاي

يةي نث ةيي ن دن .بدألراللي نتايإد ت يعنايردن

ي.ي2،يط1262ووييي  م  ي ةويا،يمد.قي قي وقطأق،يبأ وتي،ي  ةي ت  بي،ي2

ي.ي10ووي نم :يعمم  يو ة سةي،ودناي نخأ ،ي  م يسدبق،ص3

.ينم م  ي ةويا،يركديةيوش وأة.ي يعنايش ا  يوسأركايي نقلةيوة ءيشرق 

ييHttps/www e7kky.comل1،2،2020،
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ين يدةتايو نهدي نقهز ييموم ديش موتواي نقوطدتي  إلس  ئوأةيعناي نقجقي،مدءْتيش ا 

ي ديشوتأْ ي قيإز ي،ينت صزلي و نخ  ي ون ودي قي  مدنهمديوسمنتهديووايتجد ليبكل 

يم   ًيم  ت يبوفقهديو نقه يي تايشممتهدينايونمديسم   ينهديبدنمم لي رتازوتاي عنا 

إ زل.يوموذئزمي نهزدةييكطفليصغأ ،يووزايت كزاي  زمشُتيشإ زلييزميهديكمزدينز يش نزلي زق

 نجم ةي نذييكدنيبأوايوبأوهد،ث ي د ةْتيون يشكقيإد ة ًيمواي ن ز حينهزديبأردسأقزا.ي

إز ةُتي  متزذ ةينهزديبقلزأمييكت تهزديموزايإلدصزةيوةإزةي ألنموأز ليوشمزذتهدي نززاي

موقززةيموززم ديم مززُ ي ززقي نقززجق.،نتك نيذ كزز يي  ززت كةي.ي مززلي  مزز  ي ةويززاي

(.ممزبي ز  ت،يألسز دبيو وأزةي1262وزوي1261اي) نقزج ني إلسز  ئأوأةيبزأقيمزد 

ي تقت قي ن ج .ي

وزويي  مز  ي ةويزا:يي  أززدتي ن ز ني ننزد ي،يبأ وت،  كزز ي  ب زدليوزوي وممززةي4

ي.24،25،يصي2،يط1221 نت  ي ي نفوقطأوأةي،ي  ةي نن  يي،

يق ليي  م  ي ةويا:ي"ي دذ ينق لينمقييط حي نقؤ ليبهذ ي ن كل؟.ينزأبيب سزنوديي

يشْنينط ززقي  ألند.ززأمي ن مدسززأةيو نخطززبي ن مدسززأةيوننجوهززديون  نهززديعنززايم زز .يعن 

يعنزاية أزفيم ز .ونكقي شمط ي.اءيو يشْنييت  لي ن طقي.ت  ي  رتاللي ألمو زا 

 نقئيشيادًيو يشْنييم  ي نم  طو ني ن  إن نيت  ي  رتالليعناي نمجدمةي زايردنزةي

ي نلم ي ننقك ييو نقأدساي نقدئمي.

ي.33ة سةي،ودناي نخأ ،ي  م يسدبق،صووي نم :يعمم  يو 5

،ي2ووي ختل ي.ز حي نجزد  ي نلزغأ ينوموزدوي:ي  مزميم زمي نز ؤوفي نموزدوي،يف6

ي.421،يصي1254،ي1  ةعرأدءي نكتبي نن بأة،يط

ي

 


