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 " و"قطرات" شعرية العنوان يف ديوان التجاني يوسف بشري بني "إشراقة 

 

(*)ٓجبٛذ ػ٢ِ أدٔذ خ٤ِلخ
 

 

صضٕجٚي ٘زٖ ثٌٛسلز دجٌذسثعز ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فيٟ د٠يٛثْ ثٌؾيجاش ثٌغيٛدثٟٔ ثٌضؾيجٟٔ ٠ٛعيف  ض:خِٔاُ

شثس(، دٙيذ  دؾ١ش ِٓ خ٩ي اضذض١ٓ ٔق١ض١ٓ ّ٘ج: إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ )إؽشثلز( ٚلق١ذر ث٨فضضجف١يز )ل ي

إاجدر لشثءر ثٌخ جح ثٌؾيعشٞ ٌٍضؾيجٟٔ ٚفيك س ٠يز ؽذ٠يذر صعّيك صفيشد صؾشدضيٗ ثٌؾيعش٠ز ثٌضيٟ ف ١يش 

دعذد ٚثفش ِٓ ثٌذسثعجس ثٌٕمذ٠ز، ٌٚضقم١ك ٘زث ثٌٙذ  ععٝ ثٌذجفظ أ٨ًٚ إٌيٝ د١يجْ ؽيعش٠ز ثٌىٍّيز فيٟ 

ثً لشثءر وٍّز  إؽيشثلز رثصٙج، عُ سد ٙج دىٍّز ل شثس صقش إٛثْ ؽعش٠ز ثٌٕجس / ؽعش٠ز ثٌّجء، ٚأخ١ش

دثخً ٔـ ل شثس دجاضذجسٖ ٔقجً ِفغشثً. ثصذعش ثٌذسثعز ِٕٙؾجً ٚفف١جً صق١ٍ١ٍيجً صٛفيٍش اذيشٖ ٌٍعذ٠يذ 

 ِٓ ثٌٕضجةؼ ثٌّنّٕز فٟ خجصّز ثٌذقظ.
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The Poeticness of Title in Tijani Yusuf Bashir’s Collection of Poems 

Ishraga and the Poem Qatarat 
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Abstract: This paper studies the poeticness of title regarding two textual thresholds: the 

title itself of the collection of poems Ishraga by the late Sudanese poet Tijani Yusuf 

Bashir and the collection's opening poem Qatarat. The aim of the study is to reappraise 

the poetic speech of the late poet according to a new approach to probe his experience 

of poetry writing on which a lot of critical studies were carried out. To achieve the aim 

of the study, the author shed light on the poeticness of the poet’s diction particularly 

focusing on the word ‘qatarat’ under two entries: the poeticness of fire and the 

poeticness of water. That was followed by looking into the word ‘qatarat’ as was used 

in the poem whose title is ‘qatarat’. The author used the descriptive-analytical method 

and the study’s results are included in the conclusion. 
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 ٓذخَ : 

أٌٚش ثٌذسثعجس ثٌٕمذ٠ز ثٌقذ٠غز ث٘ضّجِجً وذ١شثً دجٌٕـ ثٌّٛثصٞ اجِز ٚدجٌعٕٛثْ خجفز، ٚرٌيه ِٕيز أْ 

( ٚ" Palimpsests( ثٌٕ ــــييـش إ١ٌييٗ فييٟ وضجد١ييٗ " أهييشثط " )G. Genetteٌفييش ؽ١ييشثس ؽ١ٕ١ييش )

 (.324، ؿ 2008(، ف١يييظ ثاضذيييشٖ أ٘يييُ إجفيييش ثٌيييٕـ ثٌّيييٛثصٞ، )سفييي١ُ: Seuilsاضذيييجس " )

ٚثٌعٕٛثْ ٠مع فٟ ِٛمع ثٌشأط ِٓ ثٌٕقٛؿ ثٌّٛثص٠ز ٠ٚعضذش أّ٘ٙج، فٙٛ اضذز ثٌيٕـ ث٤ٌٚيٝ ثٌضيٟ 

٠غضٕ مٙج ثٌٕجلذ دغيشك ثٌىؾيف ايٓ د٨٨صيٗ ثٌخجفيز ٚفيه ؽيفشصٗ ثٌشثِيضر، ٤ٔيٗ ٠عيذ ٔ جِيجً إؽيجس٠جً 

ٍيه ثٌشِض٠يز ع١ّجة١جً رث أدعجد د١ٌ٨ز ٚسِض٠ز ٠غشٞ ثٌذجفظ دضضذع صٍه ثٌذ٨٨س ِٚقجٌٚز ثٌىؾيف ايٓ ص

 ( .102، ؿ 1997صضّذد فٟ ؽغذ ٘زث ثٌٕـ ثٌّىغف )فّذثٚٞ:  ٟثٌض

ِٚٓ ثٌٕجف١ز ثٌق١جغ١ز ٠ّغً ثٌعٕٛثْ ثلضقجدثً ٌغ٠ٛجً ٠فشك أاٍٝ فجا١ٍز صٍك ِّىٕيز، ٠ّٚغيً ثٌقيٍز    

(، ٚلييذ سأٜ د. ل ييٛط أٔييٗ ٠ييضُ ثٌضعجِييً ِييع 223ؿ  1990ٚثٌييٕـ )ِجسص١ييٗ:  ثٌمييجساث٤ٌٚييٝ ديي١ٓ 

ض١٠ٛٓ: ث٤ٚي ٠ٕ ش ف١ٗ إٌٝ ثٌعٕٛثْ دٛففٗ د١ٕز ِغضمٍز ٌٙج ثؽضغجٌٙج ثٌذ٨ةٍٟ ثٌخجؿ، ثٌعٕٛثْ فٟ ِغ

(. 36ٚثٌغجٟٔ ِغضٜٛ صضخ ٝ ثٌذ٨ٌيز ثٌخجفيز ٌٍعٕيٛثْ إٌيٝ د٨ٌيز صؾيجدى١ز ِيع ثٌيٕـ )ل يٛط:  ؿ 

ٚ٘زث ٠عٕٝ أْ ثٌٕـ ثٌىٍٟ أوذش ِٓ ثٌمق١ذر أٚ ثٌىضجح، ٚإّٔج ٠ضىْٛ فيٟ ث٤فيً ِيٓ ٔقي١ٓ، ثٌيٕـ 

ٔٗ، أفذّ٘ج: ه٠ًٛ ٚ٘ٛ ثٌٕـ، ٚثٌغجٟٔ ِم١ذ ِٛؽض ِىغف سدّج ٠ضيلٌف ِيٓ وٍّيز أٚ ثعٕضي١ٓ، أٚ ٚإٛث

 ٠ىْٛ إعّجً أٚ فع٩ً أٚ ؽذٗ ؽٍّز أٚ ؽٍّز لق١شر ٘ٛ إٛثٔٗ.

يٓ ِييٓ ثٌيذخٛي إٌييٝ اٍييُ ثٌيٕـ، ٚدجٌضييجٌٟ فيئْ ٌٙييزث ثٌييٕـ     ٌيزٌه فييجٌعٕٛثْ ٠عضذيش ثٌّفضييجؿ ثٌييزٞ ٠ّىد

ٌٕـ ِض٠ذثً ِٓ ث٨ٔفضجؿ ٔقٛ لشثءثس ؽذ٠يذر صني١ف ِض٠يذثً ِيٓ ثٌق٠ٛ١يز ثٌّىغف  ؽعش٠ضٗ ثٌضٟ صّٕـ ث

 .ٌٗ 

ٚصذيذٚ ؽييعش٠ز ثٌعٕييٛثْ فييٟ ِغيضٜٛ ثٌضٍمييٟ ث٤ٌٚييٟ )ٔييـ ثٌعٕييٛثْ ـ ثٌييٕـ ثٌّعٕييْٛ( ٚٔعٕييٟ دييزٌه   

أّٔييٛرػ ثٌعٕييٛثْ ثٌقيي١جغٟ، ٚفييٟ ِغييضٜٛ ثٌضٍمييٟ ثٌىٍييٟ )ٔييـ ثٌعٕييٛثْ ه ثٌييٕـ ثٌّعٕييْٛ(، ٚ٘ييٛ 

ٕـ، ٚرٌه دْٚ فقيً ثٌّغيض١٠ٛٓ ايٓ دعنيّٙج. فيئرث ٔ شٔيج إٌيٟ ثٌعٕيٛثْ صؾ١ٍجس رٌه ثٌعٕٛثْ فٟ ثٌ

وذ١ٕز ِغضمٍز دذأس ؽعش٠ضٗ فٟ د١ٕز ثٌىٍّز ثٌقشف١ز أٚ ثٌضشو١ذز.  وزٌه فئْ ثٌٍف ز فٟ ثٌؾعش ٨ ص يً 

ْد  اذ٠يذر، ٚفيٛسثً ؽذ٠يذر،  أع١شر ثٌّعؾُ ثٌٍغٛٞ، إّٔج ٠فؾش ثٌؾيجاش هجلضٙيج ثٌذ١ٌ٨يز ١ٌخٍيك دٙيج ِعيج

أْ صّٕقٕييج ثٌىٍّييز أٚ ثٌعذييجسر أٚ ثٌؾٍّييز ثٌمقيي١شر فييٟ ثٌعٕييٛثْ ؽييعش٠ز خجفييز صذييذٚ فييٟ  ٕٚ٘ييج ٠ّىييٓ

غ١يش  سِض٠ضٙج،  ٚرٌه ِٓ خ٩ي ِج صق١ً إ١ٌٗ ِٓ إؽجسر صجس٠خ١ز أٚ د١ٕ٠يز أٚ ع١جعي١ز أٚ أعي ٛس٠ز أٚ

 رٌه.

جح ٦ايجدر ٚصىضًّ ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فٟ ظً ثٌع٩لز ثٌذ١ٌ٨ز ثٌّضٌٛذر فٟ ع١جلٗ ثٌٕقٟ، ٚ٘زٖ صفضـ ثٌذي  

ثٔضييجػ د٨ٌييز ثٌييٕـ، ف١ىييْٛ ثٌعٕييٛثْ ٕ٘ييج دّغجدييز ثٌّفضييجؿ ثٌييزٞ ثفضمييذٖ ث٤ٚثةييً ف١ّٕييج لييجي ثدييٓ سؽيي١ك 

(، ِٚشد رٌه أٔٗ ٌُ ٠ؾذ اضذز صع١ٕيٗ فيٟ فيه ؽيفشر 350))ثٌؾعش لفً ِفضجفٗ أٌٚٗ(( )ثٌم١شٚثٟٔ:  ؿ 

ثٌعضذيز فضذيجسٚث ٠ؾٛدٚٔٙيج  ثٌٕـ، فجٌضؾل إٌيٝ ِفضيضـ ثٌمقيجةذ، ٌىيٓ ثٌؾيعشثء فيذ٠غجً أدسويٛث أ١ّ٘يز ٘يزٖ

صؾ٠ٛذُ٘ ٌٕقٛفُٙ، فقجس ِفضيجؿ ثٌؾيعش )ثٌيٕـ( إٛثٔيٗ، ٚثِضيذ ث٤ِيش إٌيٝ إٛٔيز ثٌيذٚث٠ٚٓ، فيٟ 

ظً إفذثس أوغش ِٓ د٠ٛثْ ٌٍؾجاش ثٌٛثفذ، ٚاّذ ثٌؾعشثء إٌٝ ثٌذلز فٟ صغ١ّز ثٌيذ٠ٛثْ فضيٝ أفيذـ 

 ثٌعٕٛثْ ٠نٟء وغ١شثً ِٓ صؾشدز ثٌؾجاش.

ْ ٚدٚسٖ فٟ فه ِغج١ٌك ثٌٕـ، ِٚٓ ٚثلع ث٘ضّجَ ثٌؾجاش ثٌغٛدثٟٔ ثٌضؾيجٟٔ ِٚٓ ٚثلع أ١ّ٘ز ثٌعٕٛث  

دٙزٖ ثٌعضذز فٟ د٠ٛثٔٗ )إؽشثلز( ؽجءس فىشر ثٌذقظ ِشوضر اٍٝ ٘زث ثٌؾجٔيخ ثٌيزٞ ٌيُ  ٠1ٛعف دؾ١ش 

صض شق إ١ٌٗ ثٌذسثعجس ثٌىغ١شر ثٌضٟ ف ٟ دٙج ثٌؾيجاش، ٚرٌيه دئايجدر ليشثءر صؾشديز ثٌؾيجاش ٚفيك ٘يزث 

)إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ( ٚد١جْ ؽعش٠ز رٌه ثٌعٕٛثْ ثٌّٛفٟ اٍٙج صن١ف ؽذ٠ذثً فيٟ ٔميذ صٍيه ثٌٕـ ثٌّٛثصٞ 

 ثٌضؾشدز.

٨ٚ صىضّييً لييشثءر إييٛثْ ثٌييذ٠ٛثْ إ٨ ِييٓ خيي٩ي ٔقييٗ ثٌىذ١ييش، ٘ىييزث ٠ٕ ٍييك ثٌذقييظ دجاضذييجس أْ     

ثٌضؾييجٟٔ عييّٝ ٔقييٗ ث٤وذييش )ثٌييذ٠ٛثْ( دييزٌه ث٨عييُ ثٌّييٛفٟ )إؽييشثلز( ٍِخقييجً دييٗ صؾشدضييٗ ثٌؾييعش٠ز 

٤ٌٚٝ، ٌزٌه فئْ ٘زث ثٌعٕٛثْ ٠مشأ  أٚي ِيج ٠ميشأ فيٟ لقي١ذر )ل يشثس( ثٌضيٟ صؾيىً اضذيز أخيشٜ ِيٓ ث
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اضذجس ثٌذ٠ٛثْ، دً ِٓ ثٌّغضق١ً لشثءر ثٌعٕٛثْ ٚد١جْ ؽعش٠ضٗ إ٨ دجٌّشٚس اذش ٘زث ثٌٕـ ثٌّفضيجفٟ 

 ٠ٛثٔٗ )إؽشثلز(. ٌىً ثٌضؾشدز، ٚثٌزٞ ٠عضذش ِضٓ ثٌذ٨ةً ثٌشثِضر ٌضٍه ثٌىٍّز ثٌضٟ عّٝ دٙج ثٌضؾجٟٔ د

ٚدّج أْ ٘زٖ ثٌىٍّز ٟ٘ ِفضجؿ ٌفُٙ ٚاٟ ثٌؾجاش دّؾشٚاٗ ثٌؾعشٞ أٚ صؾشدضٗ ثٌخجفيز، فئٔيٗ ٨ديذ   

ِٓ ثٌٕ ش أ٨ًٚ إ١ٌٙج ٚثٌذقظ آ ؽجاش٠ضٙج فٟ رثصٙج ـ أٞ فيٟ ِغيضٜٛ ثٌضٍميٟ ث٤ٚي دجاضذجس٘يج ثٌعضذيز 

ج١ٔيز(، عجٌغيجً: فيه ؽيفشر ثٌشِيٛص ثٌىجِٕيز ث٤ٌٚٝ، عج١ٔجً: سدو ؽعش٠ز إؽشثلز دؾعش٠ز ل يشثس )ثٌعضذيز ثٌغ

 فٟ ثٌىٍّز ِٓ خ٩ي ٔـ ل شثس ٚصؾ١ٍجس ٘زٖ ثٌشِٛص فٟ د٠ٛثْ ثٌؾجاش.

 

 أٝالً ـ ئششاهخ / سٓض٣خ اُجذا٣خ:

٠ٕ ش إٌٝ وٍّز إؽيشثلز ٕ٘يج دجاضذجس٘يج إٛثٔيجً ٌيٗ لٛصيٗ ٚثعيضم١ٌ٩ضٗ ٚعيٍ ضٗ ثٌخجفيز، ٚرٌيه ف١ّٕيج   

، ف١قيذـ ا٩ِيز ِقفيضر اٍيٝ ثٌميجسافٟ ٚثؽٙيز ثٌيذ٠ٛثْ اٍيٝ  ٠ّجسط ٔفٛرٖ ثٌذقشٞ ٚثٌذ٨ٌٟ ٚ٘ٛ

 ثوضؾج  وٕٗ رٌه ثٌذ٠ٛثْ . 

اٍيٝ ثٌذذث٠يز، ٚد٨ٌييز اٍيٝ ث١ٌٚ٤ييز، أٞ دذث٠يز ثٌٕٙيجس أٚ أ١ٌٚضييٗ، ٚرٌيه ٨سصذييجه  ث٦ؽيشثق ف١يٗ سِييض   

ِعٕييٝ ثٌىٍّييز فييٟ ثٌٍغييز د ٍييٛض ثٌؾييّظ ٚإمييجءصٙج ٌيي٥سك ، فمييذ ٚسد فييٟ ثٌٍغييجْ ))ؽييشق، ؽييشلش 

صؾييشق ؽييشٚلجً ٚؽييشلجً: هٍعييش، ٚأؽييشلش ثٌؾييّظ إؽييشثلجً: أمييجءس ٚثٔذغيي ش ِييٓ اٍييٝ ثٌؾييّظ 

ث٤سك...، ٚل١ييً ؽييشلش ٚأؽييشلش: هٍعييش، ٚفىييٝ عيي١ذ٠ٛٗ ؽييشلش ثٌؾييّظ ٚأؽييشلش: أمييجءس.. 

ٚأؽشق ٚؽٙٗ ٌٚٛٔٗ: أعفش ٚأمجء ٚص٤٥ فغٕجً، ٚل١ً: أؽيشلش ث٤سك إؽيشثلجً، إرث أٔيجسس دئؽيشثق 

ٕض٠ً " ٚأؽشلش ث٤سك دٕٛس سدٙج "(( )ثدٓ ِٕ يٛس: ِيجدر ػ، س، ثٌؾّظ ٚمقج٘ج ا١ٍٙج، ٚفٟ ثٌض

 ق(  

فئؽشثق ثٌؾّظ إرثً ٠ؾُٟء دذذث٠ز ث١ٌَٛ أٚ أ١ٌٚز ثٌٕٙجس، وّج ٠ذي اٍٝ ؽ١ٛض ثٌنٛء ٚثٔضؾجسٖ اٍٝ     

ث٤سك دعيذ ظيي٩َ ث١ٌٍيً ِّييج ٠ّيٕـ ث٤سك فغييٕجً دذٙييجء رٌيه ثٌنييٛء ثٌغيجلو ِييٓ ثٌؾيّظ، فييئرث ل١ييً 

ف١عٕٝ رٌه د١جْ ٌّعجٔٗ فضٝ أْ ا١ٕه أٚي ِج صمع صميع اٍيٝ رٌيه ثٌٛؽيٗ، ٚثٌٛؽيٗ  ِؾجصثً أؽشق ٚؽٙٗ

 أٚي ِج ٠ذ١ٓ ِٓ ث٦ٔغجْ ٚدٗ ٠عش .

ا١ٍٗ ف١ّىٓ أْ ٠ُقّيً ثعيُ إؽيشثلز إٛثٔيجً ٌٍيذ٠ٛثْ اٍيٝ ثٌ ٙيٛس ثٌغيجهع ثٌميٛٞ ٌضؾشديز ثٌؾيجاش     

ثٌقيشفٟ ، فميذ ٚسدس ثٌىٍّيز ث٤ٌٚٝ، ٚ٘يزث ثٌّعٕيٝ ٠ّىيٓ ويزٌه أْ صىضغيذٗ ثٌىٍّيز ِيٓ خي٩ي دٕجةٙيج 

اٍٝ ف١غز ثٌّقذس ٌٍفعً ثٌشدجاٟ )أؽشق( ِخضَٛ دضيجء ثٌضل١ٔيظ ١ٌيذي اٍيٝ ثٌّيشر، فيـ ))ثٌّيشر )ِّيج 

صثد اٍٝ ثٌغ٩عٟ( سدجا١جً أٚ ع٩ع١جً ِض٠ذثً ف١ٗ صققً )دض٠جدر صجء( ثٌضٟ ٌٍضل١ٔظ ٌٍٛلٛ  ا١ٍٙج ٘يجء فيٟ 

ز، ٚثٌضذفشؽييييز(( )ثٌضفضييييجصثٟٔ: ِغييييعٛد آخييييش ثٌّقييييذس )وج٦ا ييييجءر، ٚث٨ٔ ٩لييييز، ٚث٨عييييضخشثؽ

 ( 191َ، ؿ 1997٘ـ/1417

٠نييج   إٌييٝ رٌييه ٚسٚد٘ييج اٍييٝ فيي١غز ثٌٕىييشر،  ٨ٚ ؽييه أْ ثٌضٕى١ييش  ٠ّىييٓ أْ  ٠ىغييخ ثٌىٍّييز أٚ   

ثٌعذجسر ))فغٕجً ٚسٚاز ٌٚ فجً ٨ ٠مجدس لذسٖ، ٚصؾذن صعيذَ رٌيه فيٟ ثٌضعش٠يف ٚصخيشػ ايٓ ث٤س٠ق١يز 

 (.288َ ؿ 2004٘ـ / 1424ٟٔ: ثٌمج٘شر ٚث٤ٔظ إٌٝ خ٩فّٙج(( )ثٌؾشؽج

ٚلذ أهٕخ ثٌذ٩غ١ْٛ فٟ ثٌّعجٟٔ ثٌّغضفجدر ِٓ ثٌضٕى١ش ِٕٚٙيج ثٌؾي١ٛض ٚثٌضفخي١ُ ٚثٌضع ي١ُ ٚثٌضٙذ٠يذ،   

ِٚييج دعييذ٘ج(، ٚؽ١ّييع  329َ: ؿ 1992٘ييـ/1413ٚثٌضم١ٍيً ٚثٌضىغ١ييش ٚغ١ش٘ييج )اذييجط، فنييً فغيٓ 

١جق ِعي١ٓ ِيٓ خي٩ي ا٩لضٙيج دّيج ؽجٚس٘يج ِيٓ ثٌّعجٟٔ ٠ٕ ش ف١ٙج ٌذ٨ٌز ثٌىٍّز ثٌٕىشر ٚ٘يٟ دثخيً عي

وٍّجس، ٌٚىٓ وٍّز إؽشثلز صمف فٟ ٚثؽٙز ثٌذ٠ٛثْ دْٚ أْ ٠غٕذ٘ج ع١جق دع١ٕٗ، ٚ٘زث ِيج ٠قفيض اٍيٝ 

لشثءصٙج وٕـ ِٛثصد ٌٕـ ثٌذ٠ٛثْ، فغ١جلٙج ٘ٛ وً صؾشدز ثٌؾجاش، ٌزٌه فٟٙ صٛفٟ دئؽشثق ثٌؾيجاش 

إٌٝ ِعٕٝ ثٌعَّٛ أٚ ثٌؾّٛي ِٕٗ إٌٝ ِعٕٝ ثٌني١ك  أٚ ِٓ اجٌّٗ دعذ ِعجٔجر ثٌضؾشدز، فٟٙ ٕ٘ج ألشح 

 ثٌخقٛؿ.  

إرث فئْ ؽعش٠ز ٘زث ثٌعٕٛثْ صذذٚ فٟ ِؾٟء ثٌعٕٛثْ اٍٝ ف١غز ثٌٕىيشر ِيع د٨ٌضيٗ اٍيٝ ثٌّيشر، ِّيج   

فضـ آفجق ثٌذ٨ٌز ٔقٛ د٨ٌز ث٨عضّشثس، فىلّٔج أسثد ثٌؾجاش أْ ٠مٛي ٘زٖ إؽشثلضٟ ث٤ٌٚٝ ثٌضيٟ عيض١ٍٙج 

شر، ولْ ٠مٛي ثٌمجةً )٘زٖ إه٩ٌز(، فىلٔٙج ث٤ٌٚٝ ثٌضٟ ٨ صّٕع إه٨٩س أخشٜ. فٍٛ وجْ إؽشثلجس وغ١

سغُ ثٌذ٨ٌز اٍيٝ ثٌّيشر، فيجٌضعش٠ف ٕ٘يج  ث٨عضّشثسثٌضؾجٟٔ لذ عّٝ د٠ٛثٔٗ ث٦ؽشثلز ٌّج أفجدس ِعٕٝ 
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ز وٍّيز ٠قذد د٨ٌز ثٌىٍّيز، ٌذ٨ٌضيٗ اٍيٝ ثٌخقيٛؿ ٌٚي١ظ اٍيٝ ثٌعّيَٛ، أِيج ثٌضٕى١يش فٛع يع ِيٓ د٨ٌي

 )إؽشثلز(، ٚأهٍك إجْ ثٌضلًِ فٟ أفك ثٌّعٕٝ.

وّييج ٨ ٠خفييٝ ثٌضٕييجؿ ديي١ٓ فييشؿ ثٌضؾييجٟٔ اٍييٝ إدييشثص أ١ٌٚييز صؾشدضييٗ اييٓ هش٠ييك ٘ييزث ثٌعٕييٛثْ   

ثٌّٛفٟ، ٚد١ٓ فشؿ إدٟ ثٌع٩ء اٍٝ ثخض١جس ثعيُ )عيمو ثٌضٔيذ( إٛثٔيجً ٌذ٠ٛثٔيٗ ث٤ٚي، فغيمو ثٌضٔيذ 

ٌعٕيٛثْ ثٌّشويخ ِيٓ ثٌّنيج  ثٌٕىيشر )عيمو( إٌيٝ ث٨عيُ صعٕٟ ِج ص يج٠ش ِيٓ أٚي ثٌؾيشس، فيذي ٘يزث ث

ثٌّعش   )ثٌضٔذ( اٍٝ ث١ٌٚ٤يز ويزٌه، فميذ ؽّيع أديٛ ثٌعي٩ء فيٟ ٘يزث ثٌيذ٠ٛثْ ِع يُ ؽيعشٖ فيٟ ثٌ يٛس 

 ِٚج دعذ٘ج(. 180َ، ؿ 1963ث٤ٚي ِٓ ف١جصٗ  )فغ١ٓ: 

ٌشِض٠يز، فميذ ٚلشثءر ٘زث ثٌعٕٛثْ فٟ ظً ٚسٚدٖ فٟ دعل ٔقٛؿ ثٌذ٠ٛثْ ٠قًّ ٘ٛ ث٢خش صٍه ث   

ٚسدس فييٟ لقيي١ذر )ثٌقييٛفٟ ثٌّعييز ح( اذييجسر )ث٦ؽييشثلز ث٤ٌٚييٝ(، ثٌضييٟ ؽييذٗ دٙييج ثٌضؾييجٟٔ ثٔفقييجي 

ثٌ فً، رٌه ثٌّخٍٛق ثٌٕمٟ، آ اجٌُ ثٌذيشثءر فيٟ فضيشر صىيْٛ ثٌيٛاٟ دٙذيٛه آدَ )ا١ٍيٗ ثٌغي٩َ( إٌيٝ 

ٌخٍيك ٌيشدو (،  ف١يظ دٌيش ٘يزٖ ثٌعذيجسر اٍيٝ أ١ٌٚيز ث27َ، ؿ 1985٘ـ/1405ث٤سك )اذذ ثٌقٟ: 

 ( :125ؿ  1973ثٌؾجاش ٘زٖ ثٌعذجسر دخٍك آدَ )ا١ٍٗ ثٌغ٩َ(، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش: 

 سةِّ ك٢ اإلششاهخ األ٠ُٝ      ػِــ٠ ؽ٤٘ــــخ آدّ

 أْٓ رضخش كـ٢ اُـ٤ــ      ـْ ٝك٢ اُط٤٘ـــخ ػبُْ

 ٝٗلٞط رضدْ أُـــب     ء ٝأسٝاح رذـــــبّٝ

 ذ ٝآٓـــٖعجخ اُخِن ٝعجذـــ     ــذ ٝآٓـ٘

 ٝرغِِذ ٖٓ اُـ٤ـــ       ــت ٝآرٗــــذ ٝآرٕ

 ٝٓش٠ اُذٛش دساًــبً      سثز اُخطــٞ ئ٠ُ ٓــٖ ؟

    

فج٦ؽشثلز ث٤ٌٚٝ لقذ دٙج ثٌضؾجٟٔ ٌق ز خٍك آدَ ٚرس٠ضٗ فٟ اجٌُ ثٌزس  ١ٌؾيٙذٚث   دجٌشدٛد١يز، ليجي 

اٍيٝ أٔفغيُٙ أٌغيش ديشدىُ ليجٌٛث  صعجٌٝ ))ٚإر أخز سسده ِٓ دٕٟ آدَ ِٓ ظٙٛسُ٘ رس٠يجصُٙ ٚأؽيٙذُ٘

(. ف١ظ ٚسد فيٟ صفغي١ش 172دٍٝ ؽٙذٔج أْ صمٌٛٛث ٠َٛ ثٌم١جِز إٔج وٕج آ ٘زث غجف١ٍٓ(( )ث٤اشث  آ٠ز 

٘زٖ ث٠٢ز ))٠خذش صعجٌٝ أٔٗ ثعضخشػ رس٠ز دٕٟ آدَ ِيٓ أفي٩دُٙ، ؽيج٘ذ٠ٓ اٍيٝ أٔفغيُٙ أْ م سدٙيُ 

، ؿ 3شُ٘ اٍيٝ رٌيه ٚؽيذٍُٙ ا١ٍيٗ(( )ثديٓ وغ١يش: ػ ١ٍِٚىُٙ، ٚأٔٗ ٨ إٌٗ إ٨ ٘ٛ، وّج أٔٗ صعجٌٝ ف ي

(. فٍق ييز ثٌخٍييك ٘ييزٖ عييّج٘ج ثٌضؾييجٟٔ دج٦ؽييشثلز ث٤ٌٚييٝ، ٚ٘ييزث ٠ييذًٌ اٍييٝ سد ييٗ ديي١ٓ ثٌخٍييك 500

 ٚث٦ؽشثق.  

ٚصغ١ّز صٍيه ثٌٍق يز إؽيشثلز ٠شد ٕيج دفىيشر أْ ثٌخٍيك ٘يٛ ٔيٛس ٠قيذس ايٓ ٔيٛس ث٤ٔيٛثس   ٚ٘يٛ م   

عجدس فٟ فٍغفز ث٦ؽشثق ثٌضيٟ سأٜ أفيقجدٙج أْ ثٌقيٛسر ث٤ٌٚيٝ  ثٌخجٌك ث٤ا ُ، ٟٚ٘ ثٌفىشر ثٌضٟ

 ِٚج دعذ٘ج(.  93َ، ؿ 1982ٌٍخٍك ٟ٘ فذٚس ثٌٕٛس آ ٔٛس ث٤ٔٛثس )ف١ٍذج: 

٘ىزث صٛفذ س ثٌفىيشر دي١ٓ ٌق يز ثٌخٍيك ث٤ٌٚيٝ ٢دَ ٚرس٠ضيٗ ثٌضيٟ عيّج٘ج ثٌضؾيجٟٔ دج٦ؽيشثلز ث٤ٌٚيٝ  

جس إدذثاييٗ ـ أٞ لقييجةذٖ ـ  فيي٩ غشثدييز أْ ٠غييّٟ ٚديي١ٓ ٌق ييز ثٌخٍييك ثٌؾييعشٞ ث٤ٌٚييٝ ٌٍؾييجاش ٚدٕيي

ثٌضؾيجٟٔ إدذثاييٗ ث٤ٚي فيٟ اٍييُ ثٌؾيعش دئؽييشثلز. فٙيزٖ ثٌشِض٠ييز ثٌّؾيضشوز صٕ ٍييك ِيٓ د٨ٌييز ثٌٕييٛس أٚ 

ث٦ؽشثق اٍٝ ثٌخٍك عٛثء وجْ خٍميجً ٧ٌٔغيجْ أٚ خٍميجً ٌٍؾيعش، ٚديجٌشؽٛض إٌيٝ ثٌيٕـ ثٌّفغيش أٚ إٌيٝ 

 (:  ٠7ز، ف١ظ ٠مـٛي ثٌضؾجٔـٟ  )دؾ١ش: ؿ لق١ذر )ل شثس( ٔؾذ ِج ٠عنذ ٘زٖ ثٌشِض

 هطشاد ٖٓ اُ٘ذٟ سهشاهــخ        ٣ظلن اُجشـش دٜٝٗب ٝاُطالهخ

 ػٔ٘زٜب ٖٓ ثٜجخ اُٞسد أكٞا         ف ٝٓـٖ صٛشح اُوشٗلـَ ثبهخ

   

فلٚي ِج ٚفف دٗ ثٌضؾجٟٔ ثٌم شثس أٔٙج ل شثس ِيٓ ثٌٕيذٜ، ٚثٌٕيذٜ سف١يك ث٦ؽيشثق، فيجٌع١ٓ ٨ صميع 

ثٌٕييذٜ إ٨ دعييذ ؽييشٚق ثٌؾييّظ، ِّييج ٠ؾييعش دذذث٠ييز ث١ٌييَٛ فىييلْ صٍييه ثٌٍق ييز ٘ييٟ ٌق ييز اٍييٝ ل ييشثس 

 ث٨ٔضمجي ِٓ ثٌغىْٛ إٌٝ ثٌقشوز، أٚ ٟ٘ دذث٠ز ثٌق١جر فٟ ٠َٛ ِضؾذد.

إرثً فمذ ثخضجس ثٌضؾجٟٔ وٍّز )إؽيشثلز( ٌضىيْٛ إٛثٔيجً ٌذ٠ٛثٔيٗ ث٤ٚي، ٚ٘يٛ إيٛثْ ٠ّىيٓ ٚفيفٗ دلٔيٗ   

جاش ٌٚي١ظ ٌّقضيٜٛ ثٌيذ٠ٛثْ، فجٌضؾيجٟٔ أسثد دٙيزث ثٌعٕيٛثْ أْ  ٠ق١يً د جلز صعش٠ف ٠ٌٛٙيز صؾشديز ثٌؾي
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ثٌمجسٞء إٌٝ أٚي ثٌؾعش ثٌزٞ عّـ دٗ هذعٗ ٚ٘ٛ فيٟ س٠يك ثٌؾيذجح أٚ ثٌقذثعيز، ِٚيٓ أؽيً دايُ رٌيه 

ثٌعٕٛثْ ٚإعٕجدٖ ثفضضـ ثٌضؾجٟٔ د٠ٛثٔٗ دمق١ذر )ل شثس( ثٌضٟ ٌُ ٠ّٕقٙيج ث١ٌٚ٤يز ٔض١ؾيز ٌضشثصيخ صِٕيٟ 

ؽيً صفغي١ش رٌيه ثٌعٕيٛثْ ثٌّيٛفٟ ثٌيزٞ ٨ ٠ّىيٓ فيه ؽيفشثصٗ ثٌشثِيضر إ٨ ِيٓ أٚ ِٛميٛاٟ ديً ِيٓ أ

 خ٩ي ٘زٖ ثٌمق١ذر ثٌضٟ ؽّعش ِفجص١ـ ثٌذخٛي ٌٍذ٠ٛثْ ٚلذ ِش ٌٗ.

 

 صب٤ٗبً ـ شؼش٣خ اُ٘ٞس/ شؼش٣خ أُبء:

دعذ ثٌٛلٛ  إيذ وٍّيز إؽيشثلز دجاضذجس٘يج ٚثؽٙيز ثٌضٍميٟ ث٤ٌٚيٝ فيٟ غي٩  ثٌيذ٠ٛثْ ثٌخيجسؽٟ أٚ     

جس٘ج ا٩ِز ِفشدر ٠ّىٓ د١جْ ؽعش٠ضٙج فٟ رثصٙيج، فئٔيٗ ٨ديذ ِيٓ ث٦ؽيجسر إٌيٝ أْ ثوضّيجي ؽيعش٠ز دجاضذ

 ٘زث ثٌعٕٛثْ صقضجػ وزٌه إٌٝ سدو إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ دعٕٛثْ أخش ٘ٛ إــــٛثْ لق١ذر )ل شثس(.

١جي ل شثس ِفشد٘ج ل شر، ٚثٌم ش ٌغز وّج ٚسد فٟ ثٌٍغجْ  ٘ٛ: ))ثٌّجء ٚثٌذِع ٚغ١شّ٘ج ِٓ ثٌغي    

٠م يش ل يشثً ٚل ييٛسثً ٚل شثٔيجً ٚأل يش. ٚثٌم ييش: ثٌّ يش. ٚثٌم يش ِييج ل يش ِيٓ ثٌّييجء ٚغ١يشٖ ٚثفذصييٗ 

ل شر ٚثٌؾّع ل جس(( )ثدٓ ِٕ ٛس: ِجدر ق، ه، س(. ٚديجٌٕ ش إٌيٝ ا٩ليز ث٦ؽيشثق ديجٌم ش أٚ ثٌٕيٛس 

 دجٌّجء صضنـ ثٌع٩لز  د١ٓ إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ ٚإٛثْ ثٌمق١ذر ث٤ٌٚٝ أٚ ٔقٗ ثٌّفضجفٟ. 

ٚثخض١جس ثٌٕٛس دذ٨ آ ث٦ؽشثق ٕ٘ج ِشدٖ إٌٝ أْ ثٌٕٛس ٘يٛ أفيً ث٦ؽيشثق، ))٠يشٜ ثٌغيٙشٚسدٞ    

أْ ثٌٕيٛس ٘يٛ ِقيذس ثٌٛؽيٛد ٚث٦ٔغيجْ، ٚؽيٛ٘ش ويً فيشد ِٚذعيظ ث٦ؽيشثق ٚفي١ل ثٌقيك(( )دؾيي١ش 

،  ٚويزٌه ثٌّيجء ٘يٛ أفيً ثٌم يش، ٌيزٌه فيئْ د١يجْ ( ثٌّٛلع ثٌشة١ظ ٌّؤعغز ثٌقٛثس ثٌّضّذْ ١ٔٚغٟ،

 ش٠ز إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ ٚإٛثْ ثٌمق١ذر ث٤ٌٚٝ ٠ذ١ٓ ِٓ خ٩ي د١جْ ؽعش٠ز ِقذسّ٘ج.  ؽع

ثٌٕٛس وٍّز صذي اٍٝ ثٌنٛء ٚعي ٛاٗ، ٚديٗ صذي١ٓ ث٤ؽي١جء ، ٚ٘يٛ أوغيش ث٤ؽي١جء ظٙيٛسثً ٚؽي٩ًء،     

ٌٍٕٚيٛس ؽييعش٠ز خجفييز صضنييـ أوغيش ِييج صضنييـ إييذ ف٩عييفز ثٌّضقيٛفز. ف١ييظ ثسصييذو إييذُ٘ دؾييت١ٓ:  

ٚثٌىؾييف ))ثٌٕييٛس ِفضييجؿ أوغييش ثٌّعييجس  فّييٓ ظييٓ أْ ثٌىؾييف ِٛلييٛ  اٍييٝ ث٤دٌييز  ٌق ييز ثٌضؾٍييٟ،

(  ، ٚثٌٕيٛس 23َ، ؿ 1963ثٌّؾشدر فمذ م١ك سفّز م ثٌٛثعيعز(( )ثٌغضثٌيٟ: ثٌّٕميز ِيٓ ثٌني٩ي 

إذُ٘ وزٌه ٘ٛ ِذذأ إدذثض ٚخٍك، ِٚذيذأ خي٩ؿ ِٚذيذأ س ٠يج ِٚذيذأ ٚفيً دي١ٓ ثٌىيجةٓ ٚويً ؽيٟء، 

غز ث٦ؽشثق ٚثٌضؾٍٟ )دؾ١ش ١ٔٚغٟ ثٌّٛلع ثٌشة١ظ ٌّؤعغيز ثٌقيٛثس ثٌّضّيذْ(. ٚؽعش٠ز ثٌٕٛس صعٕٟ ٌ

وّج أْ وٍّز ثٌٕٛس ِٚؾضمجصٙج ِغً ثٌنٛء ٚثٌؾعجض ٚثٌغٕٝ ٚغ١ش٘ج ؽىٍش ِشصىيضثً ِّٙيجً فيٟ ثٌّعؾيُ 

ثٌؾعشٞ ٚثٌقٛسر ثٌؾعش٠ز ٌؾعشثء ثٌٛؽذثْ، ٚليذ ثعيضخذِٛ٘ج ٌٍذ٨ٌيز اٍيٝ ِعيجٟٔ سٚف١يز ٚٔفغي١ز، 

(، ١ٌٚغيش صؾشديز ثٌضؾيجٟٔ ثٌؾيعش٠ز دذع١يذر ايٓ صؾشدييز 354اٍيٝ ث٠٦قيجء )ثٌميو: ؿ ٚرٌيه ٌميذسصٙج 

 ؽعشثء ثٌٛؽذثْ وّج ع١شد. 

ِّج عذك ٠ضنـ أْ ٌٍٕٛس ؽعش٠ز خجفز، صذذٚ فٟ لذسصٗ اٍٝ ثٌضعذ١ش آ ٌق يز ثٌىؾيف ٚثٌضؾٍيٟ،   

ِيٓ ثعيُ ثٌيذ٠ٛثْ،  أٚ ٌق ز ث٦دذثض ٚثٌخٍك ث٤ددٟ، ٚلذ صؾٍش صٍه ثٌؾعش٠ز فٟ صؾشدز ثٌضؾجٟٔ ثدضذثءً 

ٚرٌه دجخض١جس وٍّز إؽشثلز ـ ثٌضٟ صؾغذ ثٌٕٛس ـ  ثعّجً ٌٗ، ِّج ٠فنٟ إٌٝ أْ ثخض١يجس صٍيه ثٌىٍّيز ثٌضيٟ 

دٌش اٍٝ أ١ٌٚيز ثٌخٍيك ٌيُ ٠ىيٓ ؽيى٩ً خجسؽ١يجً فقغيخ، ٌىٕيٗ  ؽيٟء صعّيك سٚؿ ثٌؾيجاش، ٚفّيً فيٟ 

ِيشصذو دٍق يز ثٌىؾيف ثٌضيٟ  ؽٛفٗ سِض٠ز وجٍِز ٌٍضؾشدز، ٤ْ ثٌؾعش إذ ثٌضؾيجٟٔ ٘يٛ إؽيشثق، ٚ٘يٛ

ٚفدك فٟ أْ ؽعً ا٩لضيٗ دجٌؾيعش ٨ صٕققيش فيٟ وضجديز صؾذٗ سف١مضٙج فٟ ثٌقجٌز ثٌقٛف١ز، فجٌضؾجٔــٟ )

( )ف١يذٚؿ: ٔيـ ؽيعشٞ، ٚإّٔيج صىّيٓ ـ ٘يزٖ ثٌع٩ليز ـ فيٟ صعض٠يض ثٌقنيٛس ثٌىؾيفٟ ٌٍيٕـ ثٌؾيعشٞ

2007.)َ 

اٍيٝ ثٌقشويز ٚثٌضقييٛي ٚثٌقي١شٚسر، ٚلييذ  أِيج ثٌّيجء فٙييٛ سٚؿ ثٌق١يجر، ٚؽيعش٠ضٗ صذييذٚ فيٟ د٨ٌضييٗ    

١ّ٘ٓ ثٌّجء اٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌّعؾّٟ ٌٍضؾجٟٔ عٛثء فٟ وغشر ث٤ٌفجظ ثٌذثٌيز ا١ٍيٗ ويـ )ثٌذقيش، ٚثٌم يش، 

ٚثٌٕذع، ٚثٌع١ٓ، ٚثٌٕٙش، ٚث١ًٌٕ ٚغ١ش٘ج(، أٚ ِٓ ف١يظ ث٤ٌفيجظ ثٌضيٟ صيشصذو ديٗ دجٌضعيجٌك أٚ ثٌّؾيجٚسر 

ٚثٌيييضثد، ٚثٌغيييقجح، ٚثٌ ييي١ٓ، ٚث٦سصيييٛثء، ٚثٌ ّيييل  أٚ غ١ش٘يييج ويييـ )ثٌؾيييجهب، ٚثٌيييضٚسق ٚثٌنيييفز، 

ٚغ١ش٘يج( ، أٚ ث٤فعيجي ثٌّشصذ ييز دقشوضيٗ، ويـ )فييجك، عيجي، صيذفك، ثعييضقؾش، ٔذيع، صشؽيف، ٠ييشٚٞ 

 ٚغ١ش٘ج(.



 
 6  2015 (16) 6، ِؾٍز ث٤وجد١ّ٠ز ث٤ِش٠ى١ز ثٌعشد١ز ٌٍعٍَٛ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج -أٓبساثبى

 

إرثً فمييذ ؽييى ً وييً ِييٓ ثٌٕييٛس )ث٦ؽييشثق( ٚثٌّييجء )ثٌم ييشثس( دييؤسص١ٓ ِضؾييجدىض١ٓ ِضٕييجغّض١ٓ فييٟ    

٠ضّذدثْ فٟ صفجف١ً ثٌذ٠ٛثْ ٠ضذعجْ دعنّٙج، فمٍّج صؾيذ فيٟ ثٌخ جح ثٌؾعشٞ ٌٍضؾجٟٔ، ف١ظ ٔؾذّ٘ج 

 ثٌذ٠ٛثْ روشثً ٌٍٕـٛس أٚ ث٦ؽشثق دْٚ أْ صؾذ ثٌّجء دٍف ٗ أٚ ِضشثدفجصٗ أٚ ِضعٍمجصٗ.

ثٌٕٛس ٚثٌّجء لش٠ٕجْ إذ ثٌضؾجٟٔ فٟ وغ١ش ِٓ لقجةذٖ، ِّج ٠ذي اٍٝ أْ سِض٠ضّٙج دجٌٕغذز ٌضؾشدضيٗ   

خٍك ثٌؾعشٞ،  فٍق ز ث٦ؽشثق صشصذو إيذ ثٌضؾيجٟٔ دجٌٛفيٛي إٌيٝ وجٔش ِٓ ف١ُّ ِفِٙٛٗ ٌفىشر ثٌ

ثٌغعجدر ٚثٌ ّل١ٕٔز، ٚدج٤ًِ فٟ أْ ٠غٛد ٔٛس ثٌعٍُ اٍٝ ثٌؾًٙ، ٚصغٛد سٚؿ ثٌ ّل١ٕٔز ِقيً ثٌمٍيك، 

ٚصغٛد سٚؿ ث١ٌم١ٓ ِقيً ثٌؾيه، ٌيزٌه فج١ٌٍيً إرث ثسصيذو ديجٌٕفظ أٚ ثٌيشٚؿ أٚ فضيٝ ديجٌٛؽٛد دي اٍيٝ 

 (:١ٌ132لط ٚثٌقضْ،  ٠مٛي ثٌضؾجٔـٟ فٟ لق١ذصٗ )ث١ٌم ز( )دؾ١ش: ؿ ثٌؾه ٚثٌمٍك ٚثٌؾًٙ ٚث

 ك٢ ا٤َُِ ػٔن ٝك٢ اُذج٠ ٗلن     ُٞ طت ك٤ٚ اُضٓبٕ الثزِؼــٚ

 ُٞ ٓضم اُشػذ ٓغٔؼ٢ أدــذ    ك٢ ػٔن راى اُذج٠ ُٔب عٔؼٚ

 ُٞ أُكشؽ اُلجش رٝ اُجٞاٗــت     ك٢ أد٠ٗ ئٗبٍء ٖٓ ػ٘ذٙ ٝعؼـٚ

    

ّذد ثٌ ٩َ فٟ أاّجق ثٌٛؽٛد، ٚإفجهضيٗ دىيً ؽيٟء ٚثعيض١عجدٗ ٌيزٌه ثٌفؾيش فيٟ ٘ىزث فٛس ثٌضؾجٟٔ ص

إٔجةٗ ثٌٛثعع، ٕ٘ج ٠ذظ ثٌضؾجٟٔ فيٛسر صيُٛ٘ ديلْ ٨فىيجن ِيٓ رٌيه ثٌؾٙيً ثٌّ ذيك، فضيٝ إرث ِيج ثِضيذ 

ثٌضِٓ دزٌه ثٌٛمع ٚعيجسس ِشويخ ثٌق١يجر ديشق ث٦ؽيشثق ٚدٙيش ثٌٕيٛس فضغ١يشس ثٌق١يجر )دؾي١ش:  ؿ 

133:) 

 جـذ دوــت      ٝاُجَٜ )٣لش١( ػ٠ِ اُضشٟ عجؼًٚٝبٕ دٛش ٌٝٗ

 ٣شد عْٜ اُؼ٤بء داسػـــٚ      ٣ٝذز٢ٔ ثبٌُٜٞف إٔ رضػــــٚ

 دز٠ أكبع اُؼ٤بء ٝاٗلجشد      ػ٤ٖ ٖٓ اُ٘ٞس ششدد ثذػــــٚ

 كب٤ُّٞ ال ٓشًت اُؼذ٠ ػغش     ٝال ٓشاه٢ اُغٔبء ٓٔز٘ؼـــــٚ

 ك٢ اُٞجٞد عؼــٚػٞء ٖٓ اُؼِْ ك٢ ٓذاسجــٚ     ٗغؼ٠، ُِٝؼِْ 

 

ِٚج ٩٠فظ فيٟ فيٛسر ثٌضؾيجٟٔ ثٌضيٟ ٠ؾغيذ ف١ٙيج ثٌٕيٛس ٠شد يٗ دّفيشدثس رثس فيٍز دجٌّيجء  فجٌني١جء 

 ٠ف١ل، ٚثٌٕٛس ٌٗ ا١ٓ صٕفؾش، ٘ىزث دثةّجً صّضضػ فٛسر ثٌٕٛس ِع ثٌّجء.

ؾيز ٚثٌقٛسر ثٌّمجدٍز ٌٍٕٛس ٘يٟ ثٌ ي٩َ، فيئرث ؽيعش ثٌضؾيجٟٔ دفيشثق فيشدٚط ثٌ ّل١ٕٔيز ثٌٕفغي١ز ٔض١    

فشثلٗ ٌزٌه ث٠٦ّجْ ثٌ فٌٟٛ ثٌٕمٟ دعجًِ ثسصذجهٗ دذعل لؾٛس ثٌق١جر ثٌضٟ دثخٍش إ٠ّجْ رٌه ثٌقيذٟ 

 (:126ثٌعجدذ، أفظ ثٌضؾجٟٔ دجٔ فجء ثٌٕٛس ٚإظ٩َ ثٌشٚؿ )دؾ١ش: ؿ 

 صْ ٓبرا جذ ٖٓ ثؼــــ         ــذ خِٞط٢ ٝطلبئـ٢

 أظِٔذ سٝد٢ ٓب ػـــذ        د أسٟ ٓــــب أٗب ساء

 اُؼض٤ش اُوـــــب         ئْ ك٢ طذـٞ عٔبئــ٢ أ٣ٜزا

 ُِٔ٘ب٣ب اُغٞد آٓـــــ         ـب٢ُ ُِٝٔٞد سجبئــ٢

   

صّٕٝ ثٌضؾجٟٔ ِع إظ٩َ سٚفٗ ثٌّٛس، داج ثٌّٛس ٚصشؽجٖ دعذ أْ ؽعش أ٨ ؽذٜٚ ِٓ ف١جر ١ٌظ ف١ٙج 

 ٚد١ٓ ثٌّجء:هّل١ٕٔز، ٠٨ٚضشن ثٌضؾجٟٔ ٘زث ثٌّم ع دْٚ أْ ٠شدو د١ٓ رٌه ثٌٕٛس ثٌّفضمذ 

 آٙ ٣ب ٓٞد ج٘ٞٗــ٢       آٙ ٣ب ٣ّٞ هؼبئــ٢

 هق رضٝد أ٣ٜب اُججــ      ـبس ٖٓ صاد١ ٝٓبئ٢

   

ٚلذ سدو ثٌضؾجٟٔ وزٌه د١ٓ ٔفغٗ ٚد١ٓ ث٦ؽشثق، ف١ظ ٚفف ٔفغٗ دلٔٙج إؽشثلز ِٓ عّجء م، ٚ٘زث 

ثٌضؾيجٟٔ صٍيه ثٌقيٛسر إ٨ ٠ضّج٘ٝ وزٌه ِع فىشصٗ ث٤عجع١ز ٟٚ٘ ثسصذجه ث٦ؽشثق دجٌخٍك ، ٠٨ٚغجدس 

 (:٠ٚ153ذِؾٙج دقٛسر ثٌّجء ف١ؾعً ٔفغٗ ِٛؽز اجسِز صمٍع ِٓ ؽوٍّ ٚصشعٟ فٟ آخش )دؾ١ش: ؿ 

 ٢ٛ ٗلغ٢ ئششاهخ ٖٓ عٔبء اُِـ        ـٚ رذجٞ ٓغ اُوشٕٝ ٝرجط٢

 ٓٞجخ ًبُغٔبء روِغ ٖٓ شــؾٍّ        ٝرشع٢ ٖٓ اُٞجٞد ثشـؾِ 



 

 ِؾج٘ذ خ١ٍفز.... ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فٟ د٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش      7

 

      

فٛسر ثٌّجء فٟ صعذ١ش ثٌؾجاش ايٓ ثٌيٕفظ ثٌذؾيش٠ز ثٌّخٍٛليز ِٕيز ٘ىزث ثِضضؽش فٛسر ث٦ؽشثق ِع 

 لـشْٚ دع١ذر.

وزٌه صذعش فٛسر ث٦ؽشثق فٛسر ثٌّجء، فئرث وجْ ظٙٛس ث٦ؽشثق فيٟ ثٌيٕفظ صذعيٗ ظٙيٛس ِٛؽيز   

يش ثٌّيجء ٚؽّيٛدٖ، ٚ٘يزٖ ثٌقيٛسر  ثٌّجء، فيئْ غ١يجح ث٦ؽيشثق فيٟ ثٌّمجديً ـ ٌيذٜ ثٌضؾيجٟٔ ـ صذعيٗ صقؾ 

 ( :  127ز ث٤ف١ٍز د١ٓ سِض٠ز ثٌٕٛس ٚسِض٠ز ثٌّجء. ٠مـــٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش: ؿ صؤوذ صٍه ثٌع٩ل

 ؿبة ػٖ ٗلغ٢ ئششا          هي ٝاُلجش اُج٤ٔــَ

 ٝاعزذبٍ أُبء كبعـ          ـزذجش ك٢ ًَ ٓغ٤َ

   

فٟ فٛسر اىغي١ز ٌّيج عيذك، فيئْ ل يشثس ثٌٕيذٜ صضقيٛي إٌيٝ ف١يٛك ِيٓ ثٌٕيٛس، ٚإٌيٝ ٔذيع ِيٓ ليٛر 

 (:7ً دقنٛس ث٦ؽشثق فٟ ٌق ز ث٦دذثض ثٌؾعشٞ، ٚرٌه ف١ظ ٠مٛي )دؾ١ش: ؿ خ٩لز صضؾى

 ثؼغ أٗذائٚ ك٤ٞع ٖٓ اُ٘ٞ      س، ٝٗجغ ٖٓ هٞح خالهخ 

  

ٚا٩لز ثٌّجء دجٌق١جر ٨ صخ تٙج ثٌع١ٓ، ٚدجٌضجٌٟ فئْ ا٩لضٗ دجٌخٍك صجدعز ٌٙج، ٚرٌه أْ خٍيك ث٦ٔغيجْ 

أٚ ٌيُ ٠شثٌيز٠ٓ وفيشٚث أْ ثٌغيّٛثس ٚث٤سك وجٔضيج سصميجً ٘ٛ فيٟ ث٤فيً ِيٓ ثٌّيجء، ليجي م صعيجٌٝ: ))

ٍّٟ أف٩ ٠ؤِْٕٛ(( )ث٤ٔذ١جء آ٠ز   (. 30ففضمضّٙج ٚؽعٍٕج ِٓ ثٌّجء وً ؽٟءد ف

٘ىزث صثٚػ ثٌضؾجٟٔ د١ٓ ث٦ؽشثق ٚثٌم ش فٟ خ جديٗ ثٌؾيعشٞ ِغيضف١ذثً ِيٓ ؽيعش٠ز ثٌّيجء فيٟ لذسصيٗ  

 ييز ثٌىؾييف ٚثٌضؾٍييٟ، فلف١جٔييجً وّييج ٚسد اٍييٝ ثٌضقييٛي ٚثٌقيي١شٚسر، ِٚييٓ ثٌٕييٛس فييٟ صعذ١ييشٖ اييٓ ٌق

٠ضقٛي ثٌّجء فٟ ثٌقٛسر ثٌؾعش٠ز إٌٝ ٔيٛس أٚ ف١يٛك ِيٓ ثٌٕيٛس أٚ ٠ضقيٛي ثٌني١جء أٚ ث٦ؽيشثق إٌيٝ 

 فٛسر ِٓ فٛس ثٌّجء. ٘ىزث وجْ ٘زث ثٌّضػ ثٌزٞ ٔجعخ إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ ٚلق١ذصٗ ث٤ٌٚٝ.

 

 : / هطشاد ٗظبً ٓلغشاً  ٗظبً ٓٞاص٣بً  صبُضبً ـ  ئششاهخ

أٚي ِج ٠ّىٓ ث٦ؽجسر إ١ٌٗ فٟ ٘زث ثٌع٩لز ٟ٘ لشثءر ثٌّفجسليز ثٌمجةّيز دي١ٓ ٚسٚد ثعيُ ثٌيذ٠ٛثْ اٍيٝ    

ف١غز ثٌّفشد، ٚثعُ اضذضٗ ثٌغج١ٔز ل شثس اٍٝ ف١غز ثٌؾّع. إْ ث٦ؽشثلز ٟ٘ ٌّعز ل٠ٛيز وجٍِيز صيذي 

ثٌعذ٠يذر،  اٍٝ ِؾًّ ثٌخٍك، ٚصؾغذٖ فٟ وّجٌٗ فٟ ٌق ز ٚثفيذر، أِيج ثٌم يشثس فٙيٟ ١ٌٚيذر ثٌٍق يجس

 ٢ْ ٔضٚي ثٌم شر ٠قضجؿ إٌٝ ٚلش، فّج دجٌه دجٌم شثس. 

ٚ٘ىزث سدو ثٌضؾجٟٔ د١ٓ د٨ٌز ثٌّفشد ٚد٨ٌز ثٌؾّع، فجٌم شثس صّغً ثٌقٛس ثٌقغ١ز ٌزٌه ث٦ؽشثق،   

أٚ دّعٕٝ أدق ٟ٘ ثٌضيٟ صؾغيذٖ. فىلّٔيج ثٌم يشثس ٘يٟ ثٌيذفمجس ثٌقغي١ز ٌٙيزث ث٦ؽيشثق ثٌّعٕيٛٞ، فيئرث 

د فٟ ث٦ؽشثلز ث٤ٌٚٝ صّغٍش فٟ فنٛس رس٠ز آدَ ا١ٍٗ ثٌغ٩َ، فيئْ ٌق يز ؽيٙٛد وجٔش ٌق ز ثٌؾٙٛ

 إؽشثلز ثٌضؾجٟٔ صّغٍش فٟ فنٛس ل شثصٗ، أٞ لقجةذٖ.

إرثً فمييذ ؽييىٍش صٍييه ثٌم ييشثس فييٛسر ٌٍق ييز ث٦ٌٙييجَ أٚ ٌق ييجس ثٌضييذفك ثٌؾييعشٞ، فجٌقييٛسر ثٌضييٟ    

ٕيذٜ ثٌؾ١ٍّيز ثٌّذٙؾيز، ٠ميٛي ثٌضؾيجٟٔ ثصخيز٘ج ثٌضؾيجٟٔ ١ٌؾغيذ دٙيج صٍيه ثٌٍق يز ٘يٟ ظٙيٛس ل يشثس ثٌ

 (:  7)دؾ١ش: ؿ 

 هطشاد ٖٓ اُ٘ذٟ سهشاهـــخ      ٣ظلن اُجشش دٜٝٗب ٝاُطالهـٚ                

 ػٔ٘زٜب ٖٓ ثٜجخ اُٞسد أكـٞا      ف ٖٝٓ صٛشح اُوشٗلـَ ثبهـٚ                

 ٝأٗبهـٚ ٗضشد ػوذٛب أطبثغ ٖٓ ٗــٞ      ٍس، رشعِــٖ خلـخ               

 سةَّ ٝش٢ ٗٔوٖ ك٢ طلذخ اُٞس     د ٝٗؼشٕ ك٢ اُشثـ٠ أٗٔبهـٚ               

 ٝٓظبث٤خ أعشجزٜب ٣ذ اُشٔــ     ـظ ٝػبٍء ك٢ صٛشح خلَّبهـٚ               

 ٣زوطشٕ أٗجٔبً ك٢ أًب٤ُـــــ     ـَ ٖٓ اُضٛش أعشجذ أٝساهٚ               

    

شثس ثٌّضغييجل ز ِييٓ صٍييه ثٌض٘ييٛس ٚثٌييٛسٚد فييٟ رٌييه ثٌقييذجؿ ؽعييً ثٌؾييجاش ٠قييف ؽّييجي ٘ييزٖ ثٌم يي

ثٌّؾشق ثٌّضؾذد، ٚإؽشثق صٍه ثٌم شثس ٟ٘ دّغجديز إؽيشثق صٍيه ثٌٍق يجس ثٌضيٟ ٠ٍضم ٙيج ثٌؾيجاش ِيٓ 
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اجٌُ ثٌٛفٟ ٚث٦ٌٙجَ، ِٕٚيز ثٌذ١يش ثٌغجٌيظ فيٟ ٘يزٖ ث٤د١يجس ٠ذيشص ثٌؾيجاش صٍيه ثٌقيٛسر ثٌّذِؾيز ِيٓ 

ش ٚثٌٕٛس، صٍه ثٌقٛسر ثٌضٟ صىشس فيذث٘ج وغ١يشثً فيٟ ثٌيذ٠ٛثْ ـ ثٌّعٕٛٞ ٚصؾغذٖ ثٌقغٟ أٞ د١ٓ ثٌم 

وّج عٍف ـ  فّغٍّج ِغً ثٌؾجاش فٛسر صذفك ثٌم يش دلفيجدع ثٌٕيٛس، ؽعٍٙيج ويزٌه صضم يش ٔؾّيجً، ٘ىيزث 

 دجصش ٌق جس ث٦ٌٙجَ ٟ٘ ِض٠ـ ِٓ ثٌم ش ٚثٌٕٛس.

وذ سِض٠ز ثٌقذ٠ميز ِٚفشدثس ثٌ ذ١عز ثٌضٟ ع١ شس اٍٝ ِفجفً ثٌقٛسر فٟ لق١ذر )ل شثس(  صؤ   

آ ثٌضؾجٟٔ ٌٍضعذ١يش ايٓ ثٌؾّيجي ثٌؾيعشٞ فيٟ ثٌضٕغي١ك ٚثٌٕ يجَ ))إْ ثٌضؾيجٟٔ ٠عضّيذ فيٛسر ثٌقذ٠ميز 

ٌٍضعذ١ش آ رٌه ثٌٛؽٛد ثٌؾّجٌٟ ثٌفشدٚعٟ ثٌزٞ ٠قًّ فٟ ٔفغٗ صٍه ثٌمقز ثٌى١ٔٛز ثٌضيٟ ٠ع١يذ خٍمٙيج 

ضؾيجٟٔ اّيً ا ي١ُ ٚفيٛسر " ثٌؾجاش فٟ ثٌضٕغي١ك ثٌٍغيٛٞ ثٌّٛعي١مٟ فيٟ ثٌمقي١ذر... فجٌؾيعش إيذ ثٌ

ثٌقذ٠مز " إذٖ صذي اٍٝ رٌه د٨ٌز فجدلز. فئرث أسثد ثٌضؾجٟٔ أْ ٠قف ٌق ز ٔ ّٗ ثٌؾيعش ثعيضؾٍخ 

رٌيه ٌزٕ٘يٗ فيٛسر فذ٠ميز وجٍِيز دعٕجفيش٘ج ِيٓ ص٘يش ٚا يش ٚٔ يجَ، ٠غيضع١ش٘ج سِيضثً ٌعيجٌُ ثٌخ١ييجي 

 ( 89َ ؿ 1985٘ـ/1405ثٌّضفضـ ٌق ز ث٦دذثض ثٌؾعشٞ(( )اذذ ثٌقٟ: 

ٌٚق جس ث٦ٌٙجَ أٚ ث٦ديذثض ثٌؾيعشٞ ثٌضيٟ اذيش إٙيج ثٌضؾيجٟٔ دضٍيه ثٌم يشثس ثٌضيٟ صٕفنيٙج أؽٕقيز   

ث٤ِي٩ن ويُ عي١لصٟ ِؾيىٍز فيٛسر ٌؾّيجي فذ٠مييز ثٌؾيعش صضّجؽيٝ ِيع س ٠يز ثٌضؾيجٟٔ ٌٍؾيعش دجاضذييجسٖ 

(( )ثٌىض١يجدٟ، ٚا ذييذ إٌٙجِيجً أٚ عيقشثً، ٠ميٛي ثٌضؾيجٟٔ ))٨ ِقجٌيز أْ ثٌؾيعش فييٓ عيقشٞ فيٟ ويً ؽيٟءد

(، ٠ٚمييٛي وييزٌه إْ ٕ٘ييجن ))لييٛر ِييٓ ثٌغييقش ثٌغييّجٚٞ فييٟ 23ثٌقييٟ: ث٢عييجس ثٌٕغش٠ييز ثٌىجٍِييز،  ؿ 

ثٌؾجاش ٠فضـ دٗ ِٓ ِغج١ٌك ثٌىْٛ ِج ألعذ ثٌفٍغفز أْ صٕفز ِٓ سصجؽٗ، ٚثٌعٍُ أْ ٠قعذ ِٓ ِعشثؽٗ(( 

ّجء ثٌفيٓ، (. ٠ٚعنذ رٌه ث٨ٔض٠جؿ ثٌزٞ ؽعً ثٌؾيجاش إيذ ثٌضؾيجٟٔ ٔذ١يجً ٍِّٙيجً ِيٓ عي82)ٔفغٗ: ؿ 

 ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ فٟ لق١ذر )ٚفٟ ثٌّقجِذ( )دؾ١ش: ؿ  (:

 أرٕ ا٤َُِ ٣ب ٗج٢ أُشبػــش     ٝؿلذ ػجخ ٝٗبٓذ ٓضاٛـش             

 دكن اُؼطش ك٢ طذٝس اُشٝاث٢    ٓغزج٤شبً ٝكبع َٓء أُذبعش             

    

ثٌغّجٚٞ أٚ ايجٌُ ث٦ٌٙيجَ ثٌعٍيٛٞ، ٚدجٌضجٌٟ فئْ صٍه ثٌقذ٠مز ثٌّٕ ّز عم ش ل شثصٙج ِٓ رٌه ثٌغقش 

ف٩ غشثدز أْ صقٍّٙج ث٩ِ٤ن ثٌ جةشر إٌٝ صٍه ث٤سك ٌضق١خ لٍيخ ثٌؾيجاش ٚصقيشن أٚصيجسٖ ٚصغيضذذ 

 (:  7دمٍذٗ ٌٚغجٔٗ )دؾ١ش: ؿ 

 ٗلؼزٜب ك٢ اُذٛش أج٘ذخ األٓــ    ـالى رِي اُشكبكخ اُظلبهــٚ              

ـ     سٕ أربسٙ ٝٛجٖ اػزالهــٚكأطـبثذ ك٤ٔب رظ٤ت كز٠ً ٗ               وَـّ

 ئٕ رشدد ك٢ ؿبئٍش ٖٓ أٓب٤ٗـــ    ـٚ ٝٗذَّد ٖٓ اُٜٟٞ أػشاهٚ              

َّٞ    ٖٓ أػؼبكٚ ٝأٜٗؼٖ عبهـٚ               ٝاعزوِذ ثأطـش٣ٚ.. كٌْ هــ

 شبخظبً ٓب ٣ضاٍ ٣ؼضف ٓب شــب    ء، ػ٠ِ ٓضٛش اُ٘ذٟ أشٞاهٚ             

    

ثس دعذ أْ ٨ِغش أٚصجس رٌه ثٌفضيٝ ٚثٌضيٟ سِيضس ٌع١ٍّيز ثٌخٍيك أٚ ث٦ديذثض ثٌفٕيٟ فيجسس ٘زٖ ثٌم ش

ف١ٛمجً ِٓ ثٌٕٛس، ٚفيٟ رٌيه إؽيجسر إٌيٝ أْ إقيش خٍيك صٍيه ث٦ؽيشثلز ٚ٘يٛ ثٌّيجء، ثٌيزٞ ؽغيذ صٍيه 

 (: 8، 7ثٌع١ٍّز وّج لٍٕج )دؾ١ش:  ؿ 

 خالهــــٚ ثؼغ أٗذائٚ ك٤ٞع ٖٓ اُ٘ـــٞ      س ٝٗجغ ٖٓ هٞح              

 ُلٜب ك٢ اُظجب ٝأػل٠ ػ٤ِٜــب       ػجوش١ِّ أُطبسف اُش٣بهـــٚ              

 كٜٞ دكن ٖٓ ػبُْ ًِٚ هِــــ       ـت خلٞم ُٝٞػخ دكبهــٚ              

 ػبُْ اُذغٖ ٝاُجٔبٍ ٝد٤ٗب اُغـ       دت ٝاُوِت ٝجذٙ ٝاشز٤بهـٚ              

 بجغ أ٣ــــــب       ٢ٓ ٜٟٝٓٞ ٓذآؼ٢ اُشهشاه٣ٚزذذسٕ ٖٓ ٓل              

       ٣ٝشجؼٖ ٖٓ )ٓلبرٖ( د٤ٗــــب     ١َّ طذٟ ٣ضدْ اُٜٟٞ أثٞاهـٚ             

   

٘زٖ ث٦ؽشثلز ثٌضٟ خشؽش ِٓ ٔذع لٛر ث٦دذثض ثٌخ٩ليز صؾيىٍش فيٟ ايجٌُ ثٌؾيجاش ثٌيزٞ ٠غي١ ش ا١ٍيٗ 

عشٖ، ٚؽييعشٖ ٘ييٛ ثٔعىييجط ٦فغجعييٗ ٚفييذق ث٦فغييجط، ٤ْ اجٌّييٗ ٘ييٛ لٍذييٗ، ٚلٍذييٗ ٘ييٛ ٍِّىييز ؽيي
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ِؾييجاشٖ. ٚفييٟ ثٌذ١ضيي١ٓ ث٤خييش٠ٓ ِييٓ ٘ييزٖ ث٤د١ييجس ٠ؾيي١ش ثٌضؾييجٟٔ، ِٚييٓ خيي٩ي رٌييه ثٌضمجدييً ثٌٍغييٛٞ 

)٠ضقذسْ ِٓ ِفجؽع أ٠جِٟ( ٚ)٠شؽعٓ ِٓ ِفجصٓ د١ٔجٞ(، إٌٝ فيذٜ ثٌّفيجؽع  ٚثٌّفيجصٓ فيٟ صؾشدضيٗ، 

أعشس فٟ ٔفغٗ ثٌقغجعيز ثٌؾيجاشر )ِذيجسن  فمغٛر ثٌق١جر ثٌضٟ اجؽٙج ثٌضؾجٟٔ ٚآِجٌٗ ٚهّٛفٗ اٛثًِ

 ( . 82َ، ؿ 2002فغٓ ثٌخ١ٍفز، 

ٍز ثٌّيجدر ث٤ٌٚيٝ أٚ ثٌعٕقيش ث٤ٚي فيٟ ا١ٍّيز ثٌخٍيك ثٌؾيعشٞ،      ٚ٘ىزث صغضّش صٍيه ثٌم يشثس ِؾيىد

ٌّٚج وجٔش ؽعش٠ز ثٌّجء صىّٓ فٟ لذسصٗ اٍيٝ ثٌضقيٛي ٚثٌقي١شٚسر ـ وّيج أعيٍفٕج ـ فيئْ ٘يزٖ ثٌم يشثس 

ص ٌٙج ا٩لز دجٌٌّٛٛد ث٦دذثاٟ ثٌؾذ٠ذ دعذ ثوضّجي خٍمٗ فٟ ٌق ز ث٦ؽيشثق ث٤ٌٚيٝ ، صقٌٛش إٌٝ سِٛ

ش صٍييه ف١ييظ عييّٝ ثٌضؾييجٟٔ ٌِٛييٛدٖ دلعييّجء ِخضٍفييز ٘ييٟ: ث١ٌٍٙييخ، ثٌقٕيي١ٓ، ثٌؾييعجض. فجٌؾييجاش ٠قيي١  

 (:8ثٌم شثس ـ ِشر ـ ١ٌٙذجً )دؾ١ش: ؿ 

  ششاهخ(ٖٓ د٢ٓ ٣غزذسٛب دـش أٗلب      ع٢ ٤ُٜجبً أع٤ٔزٚ )ئ            

 

 ِٚشر ف١ٕٕجً:

 ٣زذذسٕ ٖٓ )ٓؼبثذ( أ٣ـب       ٢ٓ د٤٘ــ٘بً أع٤ٔزٚ )ئششاهٚ(            

 

 ِٚشر ؽعجاجً:

 ٣زشعِٖ ك٢ جٞاٗت أكــب        ه٢ شؼبػبً أع٤ٔزٚ )ئششاهٚ(            

  

ثس ٩٠فظ ٕ٘ج أْ ثٌضؾجٟٔ اًّ اٍٝ ؽعً وٍّيز )إؽيشثلز( ٌضِيز صضىيشس فيٟ لجف١يز ثٌمقي١ذر عي٩ط ِيش

دْٚ أْ ٠ضقيشػ ِيٓ رٌيه ثٌع١يخ ثٌعشٚميٟ ـ أإيٟ ث٠٤ يجء ـ ثٌيزٞ ٠عضذيش ايٓ ثٌعشٚمي١ٓ ِٕمقيز، 

ٚ٘ٛ ٠عٕٟ أْ ٠ىشس ثٌؾجاش وٍّز دع١ٕٙج فٟ لجف١ز ثٌمق١ذر فٟ أليً ِيٓ عيذعز أد١يجس )ثٌضذش٠يضٞ،  ؿ 

ج، ديً ِٚج دعذ٘ج(، ٚثٌضؾجٟٔ وجْ ٠ذسن أٔٗ ٠ىشس ٘زٖ ثٌىٍّز ٌغشك ٠شصذو دجٌّعجٟٔ ثٌضٟ ٠ش٠ذ٘ 127

وجْ ٠ذسن خقٛف١ز ٘زٖ ثٌىٍّز فٟ ثٌضعذ١ش آ صؾشدضٗ، ِّج ؽعٍيٗ ٠نيعٙج دي١ٓ لٛعي١ٓ فيٟ ٔٙج٠يجس 

 دجٌقٛسر ثٌّٛمقز فٟ ث٤د١جس أا٩ٖ.  ث٤د١جس ثٌضٟ صىشسس ف١ٙج ثٌىٍّز

إرثً فج٦ؽشثق ٘ٛ ثٌقٛسر ثٌٕٙجة١يز ٌٍم يشثس ثٌّغيضذسر ١ٌٙذيجً ِيٓ دَ ثٌؾيجاش أٚ ثٌّضقيذسر ف١ٕٕيجً ِيٓ   

أ٠جِٗ، أٚ ثٌّغضشعٍز ؽعجاجً فٟ ؽٛثٔخ آفجلٗ. أٚ ٘يٛ ثٌٌّٛيٛد ثٌؾذ٠يذ أٚ ثٌّخٍيٛق ثٌؾذ٠يذ ثٌيزٞ ِعجدذ 

صّخنش إٗ صؾشدز ثٌؾجاش، ٚوجْ ثعُ إؽشثلز ٘يٛ ث٨عيُ ثٌيزٞ ثخضيجسٖ ثٌضؾيجٟٔ ٌيٗ. فىيجْ ٨ديذ ِيٓ 

 ٌؾجاش.ثٌٛلٛ  إذ صٍه ثٌشِٛص )ث١ٌٍٙخ / ثٌق١ٕٓ / ثٌؾعجض( ِٚقجٌٚز فه ؽفشثصٙج ٚسد ٙج دضؾشدز ث

 ـ ئششاهخ / سٓض٣خ ا٤ُِٜت: 1

ث١ٌٍٙخ ٘ٛ فش ثٌٕجس، لجي ثدٓ ِٕ ٛس : ))ثٌٍٙخ ٚث١ٌٍٙخ ٚثٌٍٙجح ٚثٌٍٙذيجْ ثؽيضعجي ثٌٕيجس إرث خٍيـ   

 ِٓ ثٌذخجْ، ٚل١ً ١ٌٙخ ثٌٕجس فش٘ج، ٚلذ أٌٙذٙج فجٌضٙذش: أٚلذ٘ج، لجي:

 صغّع ِٕٙج فٟ ثٌغ١ٍك ث٤ؽٙخ     ِعّعزً ِغً ثٌنشثَ ثٌٍّٙخ         

ٚثٌٍٙخ: ٌٙخ ثٌٕجس ٚ٘ٛ ٌغجٔٙج ٚثٌضٙذش ثٌٕجس ٚصٍٙذش: أٞ ثصميذس... ٚثٌٍٙيخ ثٌغذيجس ثٌغيجهع وجٌيذخجْ 

 ثٌّشصفع ِٓ ثٌٕجس((  )ثدٓ ِٕ ٛس:ِجدر ي، ٘ـ، ح (.

 (:8ثصخز ثٌضؾجٟٔ ِٓ ٌف ز ث١ٌٍٙخ سِضثً دي دٗ اٍـٝ صؾشدضٗ ٚرٌه ف١ّٕـج لجي )دؾ١ش:  ؿ   

 رساػــ٢    صٛشاِد اُشث٠ ٖٓ اُشؼش ؽبهــٚك٢ ٓغبة اُ٘ذٟ ٝث٤ٖ             

 جق ٖٓ دُٜٞب األس٣غ ٝٗبّ اُـ    ـؼطش ك٢ ٜٓذٙ ٝأخ٠ِ ٓغبهــٚ            

 ٢ٛٝ س٣بٗـخ رٔــذُّ هطبكـــبً    ٖٓ ج٠ً٘ ًْ را ؽؼٔذ ٓزاهـــٚ              

ٛب دشُّ أٗلــــب    ع٢ ٤ُٜجبً.. أع٤ٔزٚ )ئششاهـ              ٚ(    ٖٓ د٢ٓ ٣غزذسُّ

   

دعيذ أْ سديو ثٌضؾيجٟٔ دي١ٓ اٛثٌّيٗ ثٌذثخ١ٍيز )لٍذيٗ ٚسٚفيٗ ٚٔفغيٗ( ٚثٌخجسؽ١يز )ِفيجؽع أ٠جِيٗ ِٚفييجصٓ 

د١ٔجٖ(، فٛس خشٚػ ل شثصٗ إٌٝ فذ٠ميز ثٌؾيعش ثٌضيٟ ٔنيخ ِع١ٕٙيج فٍيُ صؾيذ ؽيجاشثً ِؾيذدثً، فؾفيج  

ثٌضيٟ ث٤س٠ل فيٛسر ٌؾفيج  فذ٠ميز ثٌؾيعش، ٚفيٛسر ثٌؾٕيٝ ثٌيزٞ هعّيٗ صيذي اٍيٝ عّيجس ثٌفقيقٝ 
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اشفٙج ٚاش  و١ف ٠م فٙج، ٚثٌضٟ وجٔش غزثء رٌه ثٌؾ١ٕٓ ثٌّضخٍك ِيٓ صٍيه ثٌم يشثس ثٌضيٟ خجٌ يش 

 دِٗ ِٚجصؽش سٚفٗ . فّج ثٌزٞ داج ثٌضؾجٟٔ إ٨ أْ ٠شِض ٌضٍه ثٌم شثس ٕ٘ج دج١ٌٍٙخ ؟ .   

ش ٌٚفه ؽيفشر ٘يزث ثٌشِيض ٨ديذ ِيٓ ث٦ؽيجسر إٌيٝ أْ ثٌٕيجس ٚثٌٕيٛس ّ٘يج ؽيضءثْ ٨ ٠ضؾيضأْ ِيٓ ؽيٛ٘  

( فييئْ ٌٍٕييجس ٚؽييٛدثْ: G.Bachelardثٌخٍييك ٚثٌخيي١و ثٌفجفييً د١ّٕٙييج سف١ييع ؽييذثً، فذقغييخ دجؽيي٩س )

ث٤ٚي ٘ٛ ثٌٛؽٛد ثٌغجٌخ ثٌزٞ ٠ضؾىً فٟ فٛسصٙج ثٌّؾغذر ثٌضٟ إرث ثلضشدٕيج ِٕٙيج أٚ ٌّغيٕج٘ج ؽيعشٔج 

قي١ش اٍيٝ فيذ دلٌُ ث٨فضشثق، أِج ثٌٛؽٛد ث٢خش فٙٛ ثٌٛؽٛد ث٠٦ؾجدٟ، ٚف١ٗ صضقٛي ثٌٕجس إٌٝ ٔيٛس فض

 ( 11َ ؿ 1984صعذ١ش دجؽ٩س )ثٌٕجس ث٤ٔمٝ( )دجؽ٩س: 

ف١ٍظ غش٠ذجً دعذ رٌه أْ ٠ضخز ثٌضؾجٟٔ ِٓ ث١ٌٍٙخ )فيش ثٌٕيجس( سِيضثً ؽيعش٠جً ٌيٗ ثسصذجهيٗ ثٌٛع١يك ِيع   

ثٌعضذز ث٤عجع١ز فٟ ثٌذ٠ٛثْ )إٛثْ ثٌذ٠ٛثْ(، ٚ٘زث ثٌشدو فيجدس ِيٓ ثاضذيجس ثٌٕيجس ٘يٟ ِيٓ إجفيش 

ٚدييجٌعٛدر إٌييٝ صق١ٍييً دجؽيي٩س فييٟ صق١ٍييً ؽييعش٠ز ثٌٕييجس لغييُ ثٌٕييجس إٌييٝ ٔييجس٠ٓ: دثخ١ٍييز ثٌخٍييك ث٤ٌٚييٝ، 

ٚخجسؽ١ز، صضّغً ٔيجس ثٌيذثخً فيٟ ِيض٠ؼ ِيٓ ث٤فجعي١ظ ثٌف١جميز ثٌضيٟ صضقيجاذ ِيٓ دٚثخيً ثٌؾيجاش: 

ثٌٍٛاز، فشوز ثٌقضْ.. ٚوً ثٌّؾيجاش أٚ ث٨ٔفعيج٨س ثٌّضيٛصشر ثٌضيٟ صعىيظ أدعيجد ثٌمٍيك ثٌٛؽيٛدٞ أٚ 

ثٌى١ٕٛٔييز ثٌضجس٠خ١ييز ثٌخجفييز أٚ ثٌعجِييز، أِييج ثٌخجسؽ١ييز فٍٙييج ظٙييٛس ٚصؾ١ٍييجس ؽييضٝ  ٦عذييجسثٌّعجٔييجر 

 (.11ٚصقممجس ِضذج٠ٕز صضفجٚس د١ٓ ثٌغٍخ ٚث٠٦ؾجح. )ٔفغٗ ؿ 

إرثً فميذ ثعيضعجس ثٌؾيعشثء سِض٠ييز ثٌٕيجس فيٟ ثٌذ٨ٌييز اٍيٝ ثٌقيخ ٚثٌٍٛاييز ٚثٌغيٛسر  ٚصقي٠ٛش ثٌّعجٔييجر   

ثق ٚث٨ٌٛء، ٨ع١ّج ثٌشِٚجٔغ١١ٓ، ٠مٛي عع١ذ ثٌٌّٛٛدٞ ))ٚلذ وجٔيش ٚث٤ٌُ ٚثٌعزثح ٚثٌق١ٕٓ ٚث٨فضش

٠جس صقفييش فييٟ ثصؾييجٖ إدِييجػ د٨٨س ثٌٕييجس فييٟ ا٩لييجس ِٚعييجدش ثثٌ يي٩ي ثٌشِٚجٔغيي١ز فييٟ خنييُ ثٌذييذ

سِض٠ز أليشح إٌيٝ ثِيض٩ن أدعجد٘يج ثٌخجفيز، أٞ ثاضّيجد ٚثفضّيجي ِفٙيَٛ ثٌٕيجس وميٛر أٚ وفعيً دثخٍيٟ 

جر ٚث٤ٌيييُ ٚثٌعيييزثح ٚثٌقٕييي١ٓ ٚث٨فضيييشثق ٚثٌييي٨ٛء ٚثٌقيييخ ثٌعجفيييف((  صضىضيييً ف١ٙيييج ِؾيييجاش ثٌّعجٔييي

 (.  90َ، ؿ  2004)ثٌٌّٛٛدٞ، 

أِج دجٌٕغذز ٌٍضؾجٟٔ فمذ ففضس ثٌٕجس ١ٌٙذٙج فيٟ لٍذيٗ فخيشػ ٘يزث ث١ٌٍٙيخ ِيٓ دِيٗ، فلميقٝ وفشثؽيز   

ٟ ٚسثء صقضشق ٌضنٟء فذ٠مز ثٌؾعش دزٌه ث٦ؽشثق، ٔؾذ همظ ث٨فضشثق ٘زث ِيجع٩ً فيٟ ؽيعش ثٌضؾيجٔ

 (:  101ِخذل ث٢ِجي ٚث٤ف٩َ، ٚثٌشمج ٚثٌمٕجاز دجٌفمش، ٚثٌض٘ذ دجٌم١ًٍ، ٠مٛي )دؾ١ش: ؿ 

 ٓبث٢ صشاؤى ٖٓ رخش ٝال ٓـــبٍ      كبعزجن د٤ٗبى دغج٢ ً٘ض آٓبُــ٢       

 ٓب ث٢ شو٤ذ ٝٓب ث٢ ئٕ ٗؼٔذ ٝٓب      ثبُوِت صٛٞ اُـ٠٘ أٝ سهخ اُذـــبٍ       

 اُذ٤ٗب ػ٠ِ ٗلـظ       أصشٟ ٖٓ اُزجش أٝ أع٠ٔ ٖٓ أُــبٍد٤ٗب١ ٢ٛٝ ٖٓ        

 ٝٛجذ ُِ٘بط ٖٓ د٤ٗب ٓطبٓؼٜــْ       ٓب ػ٘ذٛب ٢ُ ٖٓ ٗؼ٠ٔ ٝئهجـــــبٍ      

 ك٤ِزشًٞا ٢ُ أدال٢ٓ ٝٓب ٗغجــذ      دُْٜٞ ٖٓ اُؼ٘ي ئٕ ُْ ٣شػْٜ دب٢ُ      

 أكطش ػ٠ِ دبُــــ٢ ٝٛجزْٜ ٖٓ ُزارار٢ ٝطٔذ كِــْ      أؽؼْ ُز٣زاً ُْٝ      

 جـــذ     د٤ٗب١ ك٢ ٝكشح ٜٓ٘ب ٝئهـــــالٍٛٝال ؿ٤٘ذ ٝٓب أثـ٢ ٝٓب ٝ      

 ٝػشذ أٗؼْ ك٢ ػذ٠ٓ ٣ٝغؼذٗــ٢    أ٢ٗ رخللذ ٖٓ ئطش١ ٝأصوبُــــ٢      

   

٘ىيزث فييٛس ثٌضؾيجٟٔ ِعجٔجصييٗ ِيع ثٌفمييش، ؽييمجءٖ، ٚميٕه ا١ؾييٗ، ٚاذِيٗ، ٚفشِجٔييٗ ِيٓ ٌز٠ييز ثٌّلوييً 

فٕع ٌٕفغٗ اجٌّجً ٠غ١ٕٗ آ صٍه ثٌّ ج٘ش ثٌضٟ ؽغٍش ثٌٕجط، ٘زث ثٌعجٌُ ٘يٛ فيشدٚط  ٚثٌّؾشح، ٌىٕٗ

فٕٗ ثٌزٞ ٚ٘خ ِٕٗ ثٌٕجط ا جًء عشثً دْٚ أْ ٠ ّع فٟ د١ٔجُ٘، ٕ٘ج ٠ؾعشٔج ثٌضؾيجٟٔ دضٍيه ثٌقجٌيز ثٌضيٟ 

 اذش إٙج وغ١ش ِٓ ؽعشثء ثٌشِٚجٔغ١ز ٚلضٙج.

ع فمشثء ثٌق١جر ثٌز٠ٓ ٠٨ ٍذْٛ ِٕٙج ث٩ٌّٟ٘ ٨ٚ دايز ٚؽعٛس ثٌضؾجٟٔ دّعجٔجر ثٌفمش ٌٚ ذ ثٌضعجهف ِ   

 (:45ثٌع١ؼ، دً ٠ ٍذْٛ ِج ٠م١ُ أٚدُ٘، ٠مٛي )دؾ١ش: ؿ 

 ٝٓب ٣جزـ٢ كوشاء اُذ٤ــــبح        خضائٜ٘ب خش٤خً إٔ رؼ٤ــغ        

 ٝال رضدس٣ْٜ ٓال٢ٛ اُٞجــٞد       ٝال ٣طَّج٤ْٜ خذاع اُظ٤٘ــغ        

 ظج٤ٖ اُــــالح       ٝال دػخ اُؼ٤ش سثذبً ٝس٣ـغٝال ثطش أُخ        

 ٝٓب ثْٜ ػٞر ُِط٘بكـــــ        ـظ أٝ دبجخ ُألصبس اُشك٤ـغ        



 

 ِؾج٘ذ خ١ٍفز.... ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فٟ د٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش      11

 

ش٣ـغ         َٓ ُٓغٌخً ك٢ اُذ٤ـــب       ح، ٓبء ٤ٔٗش، ٝػ٤ش   ثذغجْٜ 

ُٓشٔغبد اُظـــذٝع        هخ   ٝخضٌّ ػ٠ِ جبٗج٤ٚ اُــــالٍ      ٓٔضَّ

     

ُ ٠ىيٓ سِيضثً ٌّعجٔيجر ثٌفميش فقغيخ، إّٔيج ويجْ سِيضثً ٌّعجٔيجر أخيشٜ ٘يٟ ِعجٔيجر ثٌؾيجاش فيٟ ٚث١ٌٍٙخ ٌ

صؾ٠ٛذ فٕٗ، ٚإعذجس و١ٕٛٔضٗ ثٌخجفز ف١ٗ، فجٌضؾيجٟٔ ؽيجاش أسثد أْ ٠ٕضقيش ٌفٕيٗ فجؽٙيذ ٔفغيٗ فيٟ خٍيك  

ديً صؾيذٗ ٔضايز ثٌّؾيذد٠ٓ ثٌيز٠ٓ دايٛث  فجٌز ؽعش٠ز ِضفشدر ٨ صؾذٗ صؾجسح ثٌؾعشثء ِيٓ أدٕيجء ؽ١ٍيٗ،

دلْ ٠ىْٛ ثٌؾيعش فيٛسر فيجدلز ٌيٕفظ فيجفذٗ )ٚفيفٛر ثٌميٛي أْ ثٌّقيه ثٌيزٞ ٨ ٠خ يٟء فيٟ ٔميذ 

ثٌؾعش ٘ٛ إسؽجاٗ إٌٝ ِقذسٖ: فئْ وجْ ٠٨شؽع إٌٝ ِقذس أاّك ِٓ ثٌقٛثط فيزٌه ؽيعش ثٌمؾيٛس 

إ١ٌييٗ ثٌّقغٛعييجس وّييج صعييٛد ٚثٌ يي٩ء، ٚإْ وٕييش صٍّييـ ٚسثء ثٌقييٛثط ؽييعٛسثً ف١ييجً ٚٚؽييذثٔجً صعييٛد 

ث٤غز٠يز إٌييٝ ثٌييذَ ٚٔفقييجس ثٌض٘ييش إٌييٝ إقييش ثٌع يش فييزٌه ؽييعش ثٌ ذييع ثٌمييٛٞ ٚثٌقم١مييز ثٌؾٛ٘ش٠ييز 

(، فجٌضؾيجٟٔ ٌييُ ٠يش ؽييعشٖ إ٨ ِيشآر رثصييٗ، ٠نيج  إٌييٝ رٌيه ؽييعٛسٖ  21ثٌعميجد، ثٌّيجصٟٔ  ثٌييذ٠ٛثْ ؿ 

 (:46ش: ؿ دجِض٩ن أدٚثس ثٌذ١جْ  ٚعمضٗ دمذسثصٗ ثٌف١ٕز، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١

 أٗب ئٕ ٓذ كبُزٔغ٢٘ ك٢ شؼــ          ـــش١ رجذٗـــ٢ ٓذصشاً ثشهبػٚ    

 ك٢ ٢٘٤ٔ٣ ٣شاع ٗبثـخ اُلظـــ         ـذـ٠، ًَٝ آش١ء س٤ٖٛ ٣شاػٚ     

 ٝػ٠ِ ٓؼجؼ٢ ٗضبٌس ٖٓ اُغــٞ         ـغٖ ؿغٌّ ٓوذٌط ك٢ سهبػــــٚ    

 ٖٝٓ ثٜشط اُؼذ٠ ٝخذاػـٚششرٚ ك٢ طجب١ ٖٓ ٝػخ اُلجـ         ـش،     

 ر٢ أداح ٓظبػـــٚشَّ ٝػ٠ِ ٛبٓز٢ أًب٤َُ )عذجـــب         ٕ(، ٝك٢ شِ     

  

ٕ٘ج ٔؾعش دٕغّز ثٌفخش ٚثٌضذجٟ٘ دضٍه ثٌمذسثس ثٌٙجةٍز فٟ ثٌفققٝ، دً ٚثٌضٟ ِغٍضٙج صٍيه ثٌؾٍّيز ثٌضيٟ 

جسٖ ِييغ٩ً ٌضٍييه غييقذجْ ٚثةييً دجاضذييٌ ٖصقييٍـ ٤ْ صىييْٛ ِييغ٩ً )وييً ثِييشٞء س٘يي١ٓ ٠شثاييٗ(، ٚفييٟ روييش

 ثٌفقجفز، ٚ٘زث ٠ؤوذ ععٟ ثٌضؾجٟٔ ٌضؾ٠ٛذ ٌغضٗ ٚفشفٗ اٍٝ ٔمجء ٌغضٗ ٚففجةٙج .  

ِٚقجٌٚييز ثٌضؾييجٟٔ ٌض١ّٕييز لذسثصييٗ ٚإوّييجي ِؾييشٚاٗ ثٌفٕييٟ صىغييشس إييذ دييجح ثٌ ييشٚ  ثٌق١جص١ييز     

فني١جض  ثٌقعذز ثٌضٟ اجؽٙج فجٔ فل دش٠ك ث٤ًِ فٟ ثٌز٘جح إٌٝ ِقشث ثٌضٟ ٚففٙج دّغضٛدض ثٌغمجفز،

٘زث ث٤ًِ ٌٚ ذ ِعجٔجر أخشٜ ٌؾجاش أسثد أْ ٠قميك رثصيٗ ٠ٚغذيش و١ٕٛٔضيٗ فيٟ دٍيذ ؽيٙذ ث٨ٔفضيجؿ ثٌغميجفٟ 

 (:54لذً دٍذٖ ثٌزٞ أفظ ف١ٗ دجٌن١جض، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش: ؿ 

 أَٓ ٤ِّٓذ ػ٠ِ اُ٘لظ أُذــــذ       ُد ُٚ ٖٓ ًالءح هللا هجــــشا        

 ؼــبػبً       هجِٔب ٣ُ٘لز اُطلُٞخ ػٔـــــشاصٛوذ سٝدٚ ٝكبػذ ش        

ــب       هؾ ثشداً ػ٠ِ ٣ذ١َّ ٝػطــــشا         ًٟ ٓ٘ٚ ٣غَّ  ً٘ذ أد٤ب ػ٠ِ ٗذ

ٍٍ ٓطٍُِٞخ أكشؽ اُشؼــ       ـش ػ٤ِٜب ٖٓ اُٜ٘بءح كجـــشا           ك٢ ظال

ٗــ      ـ٤ب ثٚ جٜذٛب ادزٔبالً ٝط          جــشاصْ أٝدٟ ٣ب ٣ٝذٚ ػبهذ اُذُّ

ش اُذ          بح ثؼ٤٘ــــ٠َّ       ٓؼ٠ جبٛذاً ٝأػوت أعــــشا٤ثؼذٓب ٗؼَّ

 أ٢ِٓ ك٢ اُضٓبٕ ٓظشا كذ٤ب اُــــِٚ ٓغزٞدع اُضوبكخ ٓظـــــشا        

ش هللا ٝجٜٜب ك٢ٜ ٓب رــض       داُد ئال ثؼذاً ػ٢َِّ ٝػغـــــشا             ٗؼَّ

    

ضيٝ ثٌغيل فيٟ د١ٔيج ثٌؾّيجي ٚثٌّفيجؽع ٚثٌّفيجصٓ ف١ّٕيج فيجس ِٛثؽٙيجً فٛس ثٌضؾجٟٔ دج١ٌٍٙخ ِعجٔجر ثٌف

)دؾي١ش: ؿ  2ٌٍق١جر، ٚعجسس فيٟ ٔفغيٗ عيٛسر ل٠ٛيز اٍيٝ  صٍيه ثٌم١يٛد ثٌضيٟ أفغيٙج ٚ٘يٛ فيٟ )ثٌخٍيٛر(

73  :) 

 ٛت ٖٓ ٗٞٓٚ ٣ذؿذؽ ػ٤٘٤ـــ      ــٚ ٓش٤ذبً ثٞجٜٚ ك٢ اُظجبح         

 سع ٖٓ ػبُْ ٖٝٓ أشجـــبح     عبخطبً ٣ِؼٖ اُغٔبء ٝٓب كـ٢ األ         

 د٘وذ ٗلغٚ ٝػبهذ ثٚ اُذ٤ــ      ــبح ٝاٛزبجٚ ثـ٤غ اُـشٝاح          

ـــ      ـشٕ ك٢ جِٞح اُوشٟ ٝاُجطـبح           ٝأٛبثذ ثٚ اُظالٍ ٝهذ ٗشِّ

كذ ك٢ خ٤بُٚ رًش٣بد اُــش     ٝح ٝاػزبدٙ ٓط٤ق اُجٔـــبح           َّٞ  ؽ
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 ٣ذكِّغ سج٤ِــــ      ـٚ ٣ٝج٢ٌ ثوِجٚ أُِزـــــبحٝٓش٠ ثبسٓبً          

د      سأعـٚ ٖٓ ػج٤شٛب اُل٤ــــبح          َّٝ  ػٔخذ صٞثــٚ اُذٝاح ٝس

 صٞسح طٞسد خٞاك٢َ ٓب ث٤ــ      ـٖ د٘ب٣ب طج٤ِّ٘ب ٖٓ س٣ــــبح           

   

ٌٟ ث٤فعيجي )٠ٍعيٓ، فٕميش، ٠ؾعشٔج ثٌضؾجٟٔ دقذ٠غٗ آ صٍه ث٤فٛثي )ِؾي١قجً، عيجخ جً، دجسِيجً(، ٚصيٛث

ميجلش، ث٘ضجؽييٗ، أ٘جديش( دّييذٜ ِعجٔييجر رٌيه ثٌقييذٟ ٚ٘ييٛ فيٟ عيي١ٕٕٗ ث٤ٚي دغمييً دشٔيجِؼ ثٌضعٍيي١ُ فييٟ 

ثٌخٍيٛر، ٌٚيُ ٠خيف ثٌضؾيجٟٔ عٛسصيٗ اٍيٝ صٍيه ثٌق١يجر ثٌقيعذز ثٌمجعي١ز ف١ٙيج، ٨ٚؽيه أْ ا٩ليز ث١ٌٍٙيخ 

اٍيٝ ويً ؽيٟء، ٕٚ٘يج صعي١ٓ ثٌٕيجس فيٟ دجٌغٛسر ِض١ٕز، فجٌغجةش ٠غضؾ١و غنذجً ٚصذفعٗ لٛثٖ ٔقيٛ ثٌضّيشد 

 (.11ثٌضعذ١ش آ صٍه ث٨ٔفعج٨س ثٌّضٛصشر ثٌضٟ صعىظ أدعجد ثٌمٍك ثٌٛؽٛدٞ )دجؽ٩س: ؿ 

ٚعٛسر ثٌضؾجٟٔ اٍٝ ثٌق١جر ثٌمجع١ز ٌُ صمف إذ صٍه ثٌمقي١ذر ثٌضيٟ فيٛسس عيٛسر رٌيه ثٌقيذٟ اٍيٝ   

ؾيجٟٔ د١ذيجط ثٌّشايٝ ـ أٞ ؽفجفيٗ ـ ٚرٌيه إٌيٝ ثٌؾيذجح ثٌيزٞ ٚفيفٗ ثٌضثٌضع١ٍُ فٟ ثٌخٍٛر، إّٔج ثِضذس 

 (:67ف١ّٕج سِش دٗ ثٌق١جر فٟ خنُ ِعضشوٙج، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ فٟ لق١ذر )عٛسر( )دؾ١ش:  ؿ 

لِضع اُوٟٞ ًَ هِــشٕ            ُٓ  دشذد ج٘ذٛب اُذ٤بح ٝصّجــَذ        ك٤ٚ ٖٓ 

 سػــٖ ئٜٗب صٞسح اُذ٤بح كٖٔ ُِــــ         ـٌٕٞ ٣ذ٤ٔٚ ٖٓ هزائق          

 ئٜٗب صٞسح اُشجبة كٖٔ ٣ــــذ       سأ ػٖ ٗلغٚ اُـذاح ٣ُٝـ٘ــــ٢          

 ُْ أجذ ًبُشجبة ٣جغبً ٓشاػ٤ـــ       ـٚ ٝال ًبُظجب أهشُّ ُؼ٤٘ــــ٢          

    

ُد  ٠غعٝ ثٌضؾجٟٔ فيٟ عٛسصيٗ دثةّيجً إٌيٝ ثٌذقيظ ايٓ ثٌشميج ثٌٕفغيٟ فيٟ ظيً ثٌّعجٔيجر، ٚرٌيه دخٍيك ايجٌ

ذعذ عٛسر ثٌفٕجْ ثٌؾجح، ؽجءس عٛسر ثٌ فيً فيٟ ثٌيذفجض ايٓ اجٌّيٗ، ٚ٘يٟ ٨ صخضٍيف ايٓ صع٠ٛنٟ، ف

عٛسر ثٌؾجاش فٟ فٕٗ اٍٝ ثٌضمج١ٌذ ثٌف١ٕز، ٚفٟ ٘زٖ ثٌٕم ز صقذ٠ذثً ٠ّىٓ ث٦ؽجسر إٌيٝ ثٌضميجهع دي١ٓ ثٌفيٓ 

ر ِٚيج دعيذاج(. ايجػ ثٌضؾيجٟٔ لغيٛ 36ٚثٌٍعخ فٟ صؾشدز ثٌضؾجٟٔ )اذذ ثٌقٟ، ثٌش ٠ج ٚثٌىٍّيجس: ؿ 

ثٌ فٌٛيز ٚعييجس اٍييٝ أْ صخٍيٛ ِييٓ رٌييه ثٌٍٙيٛ ثٌّذييجؿ ثٌييزٞ ٠ؾييذ ف١يٗ ثٌ فييً اجٌّييٗ، عيُ عييجس اٍييٝ ف١ييجر 

ثٌؾييذجح ثٌضييٟ فجسدٙييج ثٌىذييجس فٍييُ ٠ضشوييٛث ٌييٗ خ١ييجسثً عييٜٛ ثٌذقييظ اييٓ اييجٌُ ٔمييٟ، ٘ييٛ اييجٌُ ثٌ فٌٛييز، 

 ٠ٛثفً ثٌضؾجٟٔ لجة٩ً:

 ذ٤بح ٝأث٘ـــ٣٢لشح اُط٤ٖ ك٢ ٣ذ١َّ كأُٜــــٞ     جبٛذاً أٛذّ اُ          

 أهذس شأٗــ٢ًْٝ أش٤ذ اُذظ٠ هظٞساً ًْٝ أًـ     ـجش ٖٓ شأٜٗب           

 ٝؽ٢٘ ك٢ اُظجب اُذ٠ٓ ٝاُزٔبص٤ـ      ـَ ٝٗلغ٢ ٖٝٓ أدت ٝخذ٢ٗ          

؟           ِّٖ  هَ ُٜزا اُظج٢: ٓبرا ثٌل٤ـــ       ى ئرا ُْ رٌٖ أالػ٤ت جــ

 ــــ      سح د٤ٗب١ أٝ رضا٣َ ًٞٗـــ٢ٛزٙ ٣ب أث٢ رظب٣ٝش ٓب رج          

 ش٤ذ اُـش     َٓ ػشش٢ ٣ٝجؼش اُِٜٞ أٓ٘ـ٣٣٢ظ٘غ اُـبة ٓضٛش١ ٝ          

 رِي ػشع٢ ٝئٜٗب ط٘غ ٗلغــ٢      ث٤ذ١ طـزٜب.. ٝر٣َّبُي اث٘ــ٢          

           ِٕ  ٢ٛ د٤ٗب اُظج٢ ال ج٘خ اُش٤ـــ     ـخ.. رل٤غ اُ٘ؼ٤ْ ٖٓ ًَ ُٞ

  

زث ثٌقييٛثس ديي١ٓ ث٤ح ٚثدٕيٗ عييعٝ ثٌضؾييجٟٔ إٌيٝ أْ ٠ييذثفع ايٓ رٌييه ثٌعييجٌُ ثٌيزٞ ٚؽييذ ف١ييٗ ِيٓ خيي٩ي ٘ي

ثٌقذٟ ٩ِرٖ ٚإِٔٗ، ٘ىزث ٠ذقظ ثٌضؾجٟٔ دثةّيجً ايٓ ِي٩ر ٔفغيٟ ف١ّٕيج ٠قي ذَ دٛثليع ثٌق١يجر ثٌّش٠يش 

 ٠ٚغٛس ا١ٍٗ، ٚ٘زث ث٩ٌّر إِج فٟ ثٌفٓ أٚ فٟ روش٠جس ثٌ فٌٛز ٚغ١ش٘ج. 

سِضثً ليجدسثً اٍيٝ ثٌضعذ١يش ايٓ صٍيه ثٌقيج٨س ثٌؾيعش٠ز، ٚ٘يٟ فيج٨س ويجْ  ٚأخ١شثً فئْ ث١ٌٍٙخ أفذـ 

 ثٌؾجاش ف١ٙج أوغش ثٌضقجلجً دٛثلعٗ.

 

 ئششاهخ / سٓض٣خ اُذ٤ٖ٘:

ثٌقٕي١ٓ فيٟ ثٌٍغيز )ثٌؾيذ٠ذ ِيٓ ثٌذىيجء ٚثٌ يشح، ٚل١يً ٘يٛ فيٛس ثٌ يشح ويجْ رٌيه ايٓ فييضْ أٚ    

فٓ إ١ٌٗ ٠قٓ ف١ٕٕجً فٙٛ فجْ، ٚث٨عضقٕجْ فشؿ، ٚثٌق١ٕٓ ثٌؾٛق ٚصٛلجْ ثٌٕفظ، ٚثٌّع١ٕجْ ِضمجسدجْ، 



 

 ِؾج٘ذ خ١ٍفز.... ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فٟ د٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش      13

 

ث٨عض شثح، ٚثعضقٓ: ثعض شح، ٚفٕش ث٤دً ٔضاش إٌٝ أٚهجٔٙج أٚ أ٨ٚد٘ج، ٚثٌٕجليز صقيٓ فيٟ إعيش 

ٌٚييذ٘ج ف١ٕٕييجً ص ييشح ِييع فييٛس، ٚل١ييً ف١ٕٕٙييج: ٔضثاٙييج دقييٛس ٚدغ١ييش فييٛس، ٚث٤وغييش أْ ثٌقٕيي١ٓ 

 دجٌقٛس....( )ثدٓ ِٕ ٛس: ِجدر ؿ، ْ، ْ (.

خي٩ي ٘يزث ثٌضعش٠يف ـ أْ ثٌقٕي١ٓ أوغيش ثٌضقيجلجً دقيجٌضٟ ثٌقيضْ ٚثٌفيشؿ، فؾيذر ثٌذىيجء  ٠ضنيـ ـ ِيٓ  

ٚثٌ يشح صيشصذو دٙيزث ف١ىييْٛ ثٌقيٛس صؾغي١ذثً ٌٍقيجٌض١ٓ. ٌييزٌه فيئْ ويً ؽيعش ٠عذييش ايٓ ثٌذىيجء ٚؽييذر 

ثٌؾٛق، ٚثٌغشدز ٘ٛ فٟ دجح ثٌق١ٕٓ، دً إْ ؽيعش ثٌٛؽيذثْ وٍيٗ ِيٓ ٘يزث ثٌٕيٛض. فجٌذىيجء اٍيٝ ثٌيٛهٓ 

ٌذىجء اٍٝ ثٌّقذٛح ٚثٌؾيٛق ٌيٗ ٚصيزوشٖ فٕي١ٓ، ٚإظٙيجس ثٌقيضْ فٕي١ٓ، ٚثٌضعذ١يش ايٓ ؽيذر ف١ٕٓ، ٚث

 ( :  8ثٌفشؿ ف١ٕٓ، ٘ىزث صضٕٛض فٛس ثٌق١ٕٓ،  ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش: ؿ 

 هطشاد ٖٓ اُظجب ٝاُشجبة اُـــــ     ــغ ٓ٘غبثٚ ثٚ ٓ٘غبهـــٚ          

 بٕ أٌٓ٘ذ ك٢ اُضٓبٕ ٝصبهٚ ٝسٛبّ ٖٓ سٝد٢ اُٜبئْ اُُٞــــــ    ــٜ         

 ظَ ٣ٜلٞ ئ٠ُ اُغٔبء ٣ٝشٌــــــٞ    ُٞػخ اُشٝح ٛب ٛ٘ب.. ٝادزشاهٚ         

 ٣زذذَّسٕ ٖٓ )ٓؼبثذ( أ٣ـــــــب     ٢ٓ د٤٘٘بً.. أع٤ٔزٚ )ئششاهـٚ(         

    

ٟد ٔجمييـ،  ٚل يشثس ثٌضؾييجٟٔ صذيذٚ فييٛسصٙج ِخضٍفييز فيٟ ظييً سِض٠يز ثٌقٕيي١ٓ، فٙييٟ ث٢ْ صيشصذو دقييذ

٠ع١ؼ ؽذجدٗ ثٌغل لش٠ذجً ِٓ ثٌعضٌز، اٍٝ دعذ خ ٛثس ِيٓ ٌق يجس ثٌضلِيً، ٕٚ٘يج فيجسس ثٌم يشثس 

س٘جِجً ِضذفمجً ِٓ سٚؿد ٘جةُ ٌٚٙجْ، ٌُ صشصذو دج٤سك ٌىٕٙج ِضعٍمز دجٌغّجء، صذقيظ ايٓ ايجٌُ اٍيٛٞ 

ثٌيشٚؿ  ٕ٘جن )ظً ٠ٙفٛ إٌٝ ثٌغّجء(، ٌىٕٙج صع١ؼ فٟ ث٤سك )٘جٕ٘ج(  صؾىٛ وّج لجي ثٌضؾجٟٔ )ٌٛايز

ٚثفضشثليٗ(، ٕٚ٘يج فيئْ وٍّيز ثٌّعذييذ ٘يٟ ثٌميجدسر اٍيٝ صؾغي١ذ صٍييه ثٌشِض٠يز، فضٍيه ث٠٤يجَ ثٌضيٟ سد ٙييج 

ثٌضؾجٟٔ دّفجؽعٗ فٟ ظً سِض٠ز ث١ٌٍٙيخ، فيجسس ِعجديذ أٞ ٌق يجس ِيٓ ثٌذقيظ ايٓ ثٌ ّل١ٕٔيز ٌضٍيه 

٠خيشػ ِيٓ ثٌشٚؿ ثٌٌٛٙجْ، فج٦ؽشثق ٕ٘يج ِخضٍيف ايٓ ث٦ؽيشثق ث٤ٚي ثٌيزٞ سِيض ٌيٗ دج١ٌٍٙيخ  ٤ٔيٗ 

 ِؾىجر ثٌشٚؿ ٨ ِٓ ِعجٔجر ثٌؾغذ. 

ٚوٍّز ثٌق١ٕٓ ٔؾذ٘ج دثخً ثٌذ٠ٛثْ صضٕجغُ  ِع ٘زث ثٌّعٕٝ ثٌزٞ ر٘خ إ١ٌٗ ثٌضؾجٟٔ ـ أٞ ِعٕيٝ ثٌٛؽيذ  

 (:68ٚثٌٍٛاز ـ فق١ّٕج دضقذط ثٌضؾجٟٔ آ ٔفغٗ ٠شث٘ج  وضٍز ِٓ ثٌق١ٕٓ )دؾ١ش: ؿ 

 غزذ٤َ ئ٠ُ د٤٘ـٖ ٗلظ رطب٣ش ًبُشؼـــب        ع ٝر                

 ٝرزٝة ٝجذاً ك٢ طجـب         ثزٜب ٝرخلذ ًبأل٤ٗــٖ                

   

فجٌضؾجٟٔ فٟ ل شثصٗ ٕ٘ج ٠ؾىٛ ٌٛاز ثٌشٚؿ، ٚ٘زث ثٌٕغّز ٟ٘ ث٤ٚفش ٚؽٛدثً فٟ د٠ٛثٔٗ ٤ٔٗ ٌُ ٠ٕؾغً 

 ٗ.دؾٟءد أوغش ِٓ ثٔؾغجٌٗ دئدشثص إفغجعٗ ثٌقجدق فٟ ؽعشٖ ٚ٘زث ِذثس ثٌؾعش ثٌٛؽذثٟٔ وٍ

ِٚع ُ ثٌؾعش ثٌزٞ ٚسد فٟ د٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٘ٛ ِٓ دجح ثٌؾعش ثٌٛؽذثٟٔ، ٠ذشص ف١ٗ ثٌق١ٕٓ دقيٛسٖ   

ثٌّخضٍفز، ٠ذشص فٟ ثٌضغٕٟ دج٤فشثؿ ٚث٤فضثْ، ٚدج٢ِجي ث٤ف٩َ،٘ٛ ؽعش ٠شفع ف١ٗ ثٌضؾجٟٔ ِيٓ ليذس 

 ذ١عيز ٠يذخً فيٟ آٌز ثٌؾعش ثٌٛؽذثٟٔ ٚ٘يٛ ثٌمٍيخ، فيجٌضغٕٟ دؾّيجي ثٌق١يجر، ٚؽّيجي ثٌيشٚؿ، ٚؽّيجي ثٌ

دجح ثٌغذ ز دضٍيه ثٌٙذيز ثٌشدج١ٔيز، ٚثٌضغٕيٟ ديلفضثْ ث٤فيذلجء ٚث٤فذيجح ٠يذخً ديجح  إظٙيجس ثٌقيضْ، 

ٚ٘ييٟ اٛثهييف ِقٍٙييج ثٌمٍييخ، ثٔ ييش إٌييٝ لييٛي ثٌضؾييجٟٔ ِغ١ٕييجً دجٌؾّييجي ثٌّ ٍييك فييٟ لقيي١ذر )ؽّييجي 

ثٌضؾيجٟٔ )دؾي١ش: ؿ ٚلٍٛح(، ٚثٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ ث٠٦ّجْ دجٌخجٌك ٌزٌه ثٌغش ث٦ٌٟٙ فيٟ ثٌق١يجر ، ٠ميٛي 

151  :) 

 ٝػجذٗبى ٣ب جٔبٍ ٝطـ٘ــــب       ُي أٗلبع٘ب ٤ٛبٓبً ٝدجــــــب           

 ٝٝٛج٘ب ُي اُذ٤بح ٝكجـــــش       ٗب ٣٘بث٤ؼٜب ُؼ٤٘ي هشثـــــ٠           

 ٝعٔٞٗب ثٌَ ٓب ك٤ي ٖٓ ػؼــ       ـق ج٤َٔ دز٠ اعزلبع ٝأسث٠           

 ٓب ٣ض٣ذى ٣ب ُـــــ       ــض ٝػٞدبً ٝأٗذ رلزأ طؼجـبٝدجٞٗبى            

 ٝرٛج٘ب ثٔب ٣لغش ٓؼ٘ــــــب      ى ثؼ٤ذاً ٝأٗذ أًضش هشثــــ٠           

 ٖٓ رشٟ ٝصع أُلبرٖ ٣ب دغــ      ـٖ ٖٝٓ را أٝد٠ ُ٘ب إٔ ٗذجــب           

بٖٓ رشٟ ػِْ اُوِٞة ٟٛٞ اُذغـ     ـٖ ٝهبٍ اػجذ١ ٖٓ ا             ُغذش سثَـّ
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 ٖٓ رشٟ أُْٜ اُجٔبٍ ٝهذ أػــ      ــطبٙ ٖٓ ججشح اُذٞادس ػؼجب           

 إٔ ٣جش اُٜٟٞ ٓلبرٖ ك٢ جلــ      ـٖ ث٤ِؾ ٝإٔ ٣جٞد ٣ٝأثــــ٠           

 ٖٓ رشٟ ٝصن اُؼشٟ ث٤ٖ ٓغذـٞ     س٣ٖ أعٔبٛٔب جٔبالً ٝهِجــــب           

بئٗٚ طبٗغ اُوِٞة اُز٢              ر٘ــــ       ـظتُّ ك٢ هبُت أُذبعٖ طجَـّ

    

٨ ؽه أْ ثٌضؾجٟٔ ٕ٘ج ٠ضغٕٝ دؾّجي ثٌق١جر ثٌزٞ ٠شثٖ فٟ وً ؽٟء، ٔعّيز ٚ٘ذٙيج خيجٌك ثٌىيْٛ ٚؽعيً 

ثٌمٍٛح ِف ٛسر اٍٝ فذٗ، ٌٚعً صٍه ث٤عتٍز ثٌى١ٔٛز آ عش رٌه ثٌٍغض ثٌّق١ش )ثٌؾّجي( صّغًد دقيظ 

ًد ؽٟء ، فّفجصٓ ثٌّشأر ٚؽّجٌٙج ٠ٕ ش إ١ٌٙج ثٌضؾجٟٔ فٟ رٌه ث٦هيجس ث٤وذيش  ثٌضؾجٟٔ آ ثٌؾّجي فٟ و

ٚ٘ٛ ؽّجي ثٌق١جر، فٍي١ظ غش٠ذيجً دعيذ٘ج أْ ٠ٙيخ ثٌضؾيجٟٔ ٔفغيٗ لشدجٔيجً ٌيزٌه ثٌؾّيجي، ٠ٛثفيً ثٌضؾيجٟٔ 

 لجة٩ً :

 ٣ب جٔبٍ اُذ٤بح ك٢ د٤ضٔب ًــب           ٕ أٓبٗبً ٝد٤ضٔب ًبٕ سػجــــب           

 ٍ اُذ٤بح ك٢ ًَ ٖٓ أػـ            ــَٔ ششهبً ًَٝ ٖٓ عبس ؿشثبٝجٔب           

 أهُظ ٣ب دغٖ، ٓبرش٣ذ ٝرجــ٢         أٝ كٌٖ ٤ِّٛ٘بً ػ٠ِ اُ٘لظ سؽجـــب           

 أٗب ٝدذ١ د٤ٗب ٟٛٞ ُي ك٤ٜـب           ًَ ًٍ٘ض ٖٓ أُشبػش هشثــــ٠           

  

ثٌزٞ ٠غضعقٟ صفغي١شٖ، فئٔيٗ ٚليف ويزٌه إيذ ثٌمٍيخ، رٌيه ِٚغٍّج ِج ٚلف ثٌضؾجٟٔ أِجَ ؽّجي ثٌق١جر 

ْد أخشٜ، ٟٚ٘ إه٩لٗ اٍيٝ ثٌيٕفظ أٚ ثٌيشٚؿ أٚ  ثٌعنٛ ثٌقٕٛدشٞ ثٌؾىً ثٌزٞ ٌٗ إذ ثٌف٩عفز ِعج

اٍييٝ صٍييه ثٌٍ ١فييز ثٌشدج١ٔييز ثٌضييٟ ٌٙييج دجٌمٍييخ ث٦ٔغييجٟٔ صعٍييك، ٚ٘ييٛ ؽٙييجص ث٦دسثن ثٌييذثخٍٟ ثٌّضىجِييً 

ثٌضؾجٟٔ ثٌمٍخ فؾعٍٗ سث٘ذجً، ٚؽعٍٗ ف١نجً ِيٓ ثٌمذثعيز، ٚفيفٗ  (، ؽخ ـ ٧ٌ198ٔغجْ )ف١ٍذج: ؿ 

دئٔغييجْ ثٌىييْٛ،، ٘ىييزث ؽعييً ثٌضؾييجٟٔ ثٌمٍييخ ٘ييٛ ثٌييشٚؿ  ٌييزٌه فٍيي١ظ غش٠ذييجً أْ لييجي ف١ّٕييج فييذسس 

 (:64( )دؾ١ش: ؿ ٝسٛبّ ٖٓ سٝد٢ اُٜبئْل شثصٗ ِٓ ثٌمٍخ )

 ٞاؿ٢ ػطـٞسٙأ٣ٜب اُشاٛت أُل٤غ ػ٠ِ اُذٗــ       ــ٤ب أكب٣ٝن ٖٓ ك          

 أٗذ ك٤غ ٖٓ اُوذاعخ ك٢ ج٘ـــ      ـج٢َّ ؽٌٜش ٓجشأ ٖٓ شـــشٝسٙ          

 أٗذ ٣ب هِت ك٢ جٞاٗخ ٛزا اُـــ      ـٌٕٞ.. ئٗغ٤ٚ ٝطـشٟ ؽ٤ـٞسٙ           

 

ٌُ ٠ٕظ ثٌضؾجٟٔ رثصيٗ ثٌضيٟ ٘يٟ ِقيٛس ؽيعشٖ فٛفيف لٍذيٗ ثٌّخٍيٛق ِيٓ صيشثح دؾيذر ثٌٛؽيذ ٚثٌضعٍيك 

 ّجط ٚرٌه فٟ لٌٛٗ:دجٌؾّجي ٚفٛسر ثٌق

 ٝثج٘ج٢َّ خبكن ٖٓ رــــــشاة      ٤ُظ ٖٓ رجشٙ ٝال ٖٓ طخـٞسٙ          

 ٣طلخ اُٞجذ ٝاُجٔبٍ ثذ٤ٗـــــب     ٙ ٣ٝـ٢ِ اُذٔبط ك٢ ربٓــٞسٙ           

ٚصمذ٠ش ثٌؾّجي إذ ثٌضؾجٟٔ ؽعٍٗ ٠ضؾٗ ثصؾج٘جً ٚؽذث١ٔجً فٛف١جً، دق١ظ ٠ضعٍيك دجٌؾّيجي ثٌّ ٍيك ثٌيزٞ   

دٙج إٌٝ ِمجِجس إ٠ّج١ٔز اج١ٌز، ٌزٌه فٙٛ ٠ميذط رٌيه ثٌؾّيجي عيٛثء ويجْ ؽّيج٨ً دؾيش٠جً أٚ ؽّيج٨ً  ٠قً

و١ٔٛجً، ف١ٍظ ِغضغشدجُ أْ ٠نقٝ  وفشثؽز صقضشق فيٟ ليذط ٘يزث ثٌؾّيجي، ٠ميٛي ثٌضؾيجٟٔ )دؾي١ش: ؿ 

49:) 

رٝا اُذغٖ ثبُشه٠ أٝ خزٝٗــ٢      أٗب رؼ٣ٞزح ٌُؼجخ سٝدــــــ٢          ِّٞ  ػ

 هشثٞٛب ٓجبٓشاً أٗب ٝدــــــذ١      ػٞر ُِجٔبٍ ٖٓ ًـــــَ سٝح         

 ادشه٢ٗٞ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ ٝط٤ــــذٝا       ٤ٌَٛ اُذت ٖٓ كإاد١ اُزث٤ـــخ         

ع ُِذغـظٝاػ           ــ       ــٖ أٓبٗبً ٝػٞرٝٙ )ث٘ـــٞح(شٝا هِج٢ أُلضَّ

 ــٚ اُٞػ٤ئ٤ٖ ٖٓ دٝا٢ٓ جشٝد٢    ـــ  ـــٝرؼبُٞا خزٝا اُ٘ؼ٤ْ ُخذ٣ِّـــ         

 ٝاعزٔذٝا ئ٤ُٚ أٗلبع٢ اُُٞـــــ       ـ٠ٜ عالٓبً ئٕ ًبٕ ؿ٤ش طذ٤ـخ         

 ٛٞ هِج٢ هشث٠ اُجٔبٍ ئرا ًــــب       ٕ كإاٌد ػ٠ِ اُٜٟٞ ثشذ٤ــــخ         

   



 

 ِؾج٘ذ خ١ٍفز.... ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فٟ د٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش      15

 

ثٌّيشأر دميذس دقخ  ِٕؾغ٩ ؽعش ثٌق١ٕٓ ٠شصذو فٟ ؽجٔخ وذ١ش ِٕٗ دجٌّشأر ٚثٌ ذ١عز، ٨ٚ ٠ذذٚ ثٌضؾجٟٔ

 ثؽضغجٌٗ دجٌضعذ١ش آ إفغجعٗ ٚٚؽذٖ، آ  ٠مٛي )دؾ١ش: ؿ...(:

 ػج٤ت أٗذ ٣ب هِج٢ كٌــــْ را        ٤ٜ٣ت ثي اُجٔبٍ كزغزج٤ـــت        

َُّ آِٜٛب ؿش٣ــــت         ََّ ٣ّٞ         ٓجبَٛ ً  رشٝد ثي اُظجبثــــخ ً

   

فقغخ، دً ؽى ٍش لن١ز أوغش ِٕٙيج فيٛسر فغي١ز  ٌُ صشصذو فٛسر ثٌّشأر إذ ثٌضؾجٟٔ دعجهفز ثٌقخ

فئٔٗ وجْ )٠غّٛ إٌٝ ثٌضغٕٟ دجٌؾّجي ٚأعشٖ فٟ لٍذٗ أٚ أعشٖ اٍيٝ ثٌؾّيجي ٠ضغٕٝ دٙج ثٌؾجاش، فىّج ٚسد 

ثٌّقذٛح. فجٌضؾجٟٔ أدعذ ثٌٕجط آ ث٤ٚفج  ثٌضٟ صمف إذ فيذ ثٌؾغيذ ٨ٚ صىيجد صضخ يجٖ( )اجديذ٠ٓ: 

١ز صٍه ثٌفضجر ثٌضٟ صٚؽٙج أٍ٘ٙج دؾ١خ وذ١ش ِيٓ أؽيً ثٌّيجي، ٚلضٍيٛث ( ، ٠ّٚغً رٌه ثٔفعجٌٗ دمن37ؿ 

 (:105فٟ ٔفغٙج فخ رٌه ثٌفضٝ ثٌفم١ش، فلفجدٙج ثٌؾْٕٛ، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش: ؿ 

 ٌٛزا ٣ب هِت ج٘ذ )هٔـــش(     ٢ٛٝ ك٢ أصٛش ٓب ًبٕ اُؤــش           

 ٤ش اُضٛـــشًبُشث٤غ اُ٘ؼش ك٢ ٝجٚ ٗؼــش    ٝطج٢ ٓضَ ثٞاً          

 ــــــــــ                                    

 دغجٞا ـ ٣ب ٌٗش ٓب هذ دغجٞا ـ    هِجٜب اُخبكن ٣ششٟ ٣ٝجـــبع          

 ٝٛجٞٛب ُِشدٟ ئر ٝٛجــــٞا     )ُِلز٠( اُِزح ٜٓ٘ب ٝأُزــبع           

 ــــــــــ                                   

 ِخ جٔغ أِٛٞٛب اُشكبهـــب      ٝأداسٝا ؽِجبً ك٢ ؽِـــــتػ           

 كشػٞا اُظٔذ ػ٤ِٜب ٝاُٞكبهب       ٝأثٞا ئال ثش٣ن اُزٛـــــت           

 ــــــــــ                                   

 هَ ُْٜ ئر خ٘وٞا ك٢ عشٛـــب     طشخخ اُوِت ٝآٓبٍ اُشجــبة          

 ْ كبٗضػٞا ٖٓ طذسٛـب      أٛجخ اُذت اكزغبساً ٝاؿزظـبةئٕ هذسر          

     

ٔغّز ثٌقضْ ثٌضٟ ععٝ ثٌضؾجٟٔ إٌيٝ دغٙيج ٕ٘يج صؤويذ إٔق١يجصٖ إٌيٝ ثٌقيخ، فٙيٛ ٠ّضٍيه لٍذيجً فٕٛٔيجً سل١ميجً 

٠ضعييجهف ِييع صٍييه ثٌفضييجر ٚفضج٘ييج ثٌييز٠ٓ ظٍّٙييُ ثٌّؾضّييع ثٌّييجدٞ. ٚ٘ييزث ثٌمٍييخ ثٌع ييٛ  ٠غيي١ ش ا١ٍييٗ  

٠لخز ثٌّٛس اض٠ضثً، أد٠ذجً وجْ، أٚ فذ١ذجً ، أٚ هفي٩ً فيغ١شثً، فذىيجء ثٌضؾيجٟٔ اٍيٝ إفغجط ثٌفمذ ف١ّٕج 

ِٓ فمذُ٘ ٘ٛ ٔٛض ِٓ ثٌعضثء ثٌّفعُ دجٌقضْ ثٌؾذ٠ذ، ثٔ ش إ١ٌٗ ٠قيٛس دىيجء أِيز وجٍِيز اٍيٝ ث٤د٠يخ 

 (:94أدٟ دىش ِقّذ ا١ٍُ )دؾ١ش:  ؿ 

 شــشس أعٌق ٓشٌّ ٝآٛبد أٓــش      ٝاُز٤بع ٓأل اُوِت            

 ٝػظ٢ٌّ ٓبئش ٜٓ٘ٔــش       ٣زذ٠ُ صٓشاً ثؼذ صٓـــش            

 ًْ ػظ٤ْ ٓشذ اُذ٤ٗب ثٚ       ك٢ جالٍ ٝٓش٠ ك٤ٚ اُوـذس            

 صٛذ اُـجشاء ٖٓ ٝؽأرٚ       ٠ٜٗٝ ٓب شبء ك٤ٜب ٝأٓــش           

ِٕ ث٘بٌء شبٓــٌخ      ٣زذاػ٠ دجشاً ثؼذ دجـ            َُ اٌُٞ  ـشٓض

 كارا ٓب اٗوغَّ ػٖ آخـشٙ      هؼ٢ األٓش ػ٤ِٚ كبٗذصــش           

   

٠ٚزٚح ثٌضؾجٟٔ سلز فٟ دِعضٗ اٍٝ رٌه ثٌ فً ثٌقغ١ش ِقّذ ثدٓ فذ٠مٗ )فيذ٠ك(، ثٌضيٟ صيذي اٍيٝ 

 ( :  88سلز رٌه ثٌمٍخ )دؾ١ش: ؿ 

 ٣ب خذٕ ٗبػشح األصاٛش ك٢ اُؼذ٠       ٝسث٤ت صٗجوخ األس٣غ اُ٘بػــــش      

 ُي ك٢ هشاسح ًَ ػ٤ٖ ػجــــشح       دشٟ. رشهشم صشح ثٔذبجــــش١      

 ٝػ٠ِ جٞاٗت ًَ ػ٤ٖ ُٞػــــخ       ٓب رغزل٤ن ٝجزٝح ثٔشبػـــش١       

ٍٞ صبئـــش        ٝجٟٞ ًزذ٘بٕ اُشءّٝ رٔـــــذٙ      رًشٟ )ٓذٔذٛب( ثشج
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ثٌ فيً ثٌفم١يذ ديجٌض٘شر ثٌٕجميشر ثٌضيٟ صىشسس فيٛسر ثٌقذ٠ميز إيذ ثٌضؾيجٟٔ فيٟ ثٌشعيجء، فؾيذٗ رٌيه    

صشدش فٟ فنٓ ثٌشٚك ثٌٕجمش، صٍه ثٌض٘شر ثٌضٟ أعجسس ِؾيجاش سل١ميز ف١يٗ فذىج٘يج ديذِٛض فيشٜ، 

 ٚفضْ ا١ٍٗ أؽذ ثٌقضْ.

ٛد أٚ فضْ، أٚ ؽىٜٛ ٌٙج ِٓ ٌٚٗ ثٌقيخ،     أِج ؽعشٖ فٟ ثٌ ذ١عز ٌُ ٠ىٓ صغ١ٕجً أٚ إظٙجس ٌفشفز أٚ ٌٙ

ل١ٍِجً. فعٕذِج ٚفف ثٌضؾجٟٔ ث١ًٌٕ ؽعٍٗ ٚففجً ٌؾّجي ٚؽ٩ي ٘يزث ثٌٕٙيش دً وجْ ؽعشٖ ثٌٛؽذثٟٔ ٕ٘ج ص

ثٌخجٌذ ٚفٕع ِٕٗ ٔٙشثً أع ٛس٠جً عيّج٠ٚجً ٠ٕذيع ِيٓ ؽٕيجْ ثٌخٍيذ، ٠ّٚؾيٟ دخ يٛ ٚثعيك فيٟ ليٛر ٠غيضّذ 

ِٕٙج ثٌضؾجٟٔ لٛصٗ ٚلذسصٗ اٍٝ ثٌضلًِ، ٚ٘زث ثٌٛفف ٠ضّجؽٝ ِيع ايٛثٌُ ثٌضؾيجٟٔ ثٌٕفغي١ز ثٌضيٟ ٠ٕيضض 

 (:143اٛثٌُ ثٌغقش ٚثٌؾّجي، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش:  ف١ٙج إٌٝ ٚفف

 أٗذ ٣ب ٤َٗ ٣ب عِغَ اُلشاد٣ـــ     ـظ ٗج٤َ ٓٞكن ك٢ ٓغبثــي         

 َُٓء أٝكبػي اُجالٍ كٔشدــ٠     ثبُجالٍ أُل٤غ ٖٓ أٗغب ثــي        

 دؼ٘زي األٓالى ك٢ ج٘خ اُخِــ     ــذ ٝسكذ ػ٠ِ ٝػ٢ء ػجبثي        

 ٓذد ػ٤ِي أج٘ذخ خؼــــ     ـشاً حأػلذ ص٤بثٜب ك٢ ص٤بثــيٝأ        

 كزذذسد ك٢ اُؼلبف ٝأكشؿــ      ـذ ٖٓ اُششم ج٘خ ٖٓ سػبثي        

 ٓخشري اُوشٕٝ رشٔش ػٖ عــب     م ثؼ٤ذ اُخط٠ ه١ٞ اُغ٘بثــي        

 ٣زٞصجٖ ك٢ اُضٓبٕ خلبكـــــب      صْ ٣شًؼٖ ك٢ ٓٔش شؼبثــي       

 ت أٗذ طبػذاً ك٢ ٓشه٤ـــ     ـي ُؼٔش١ أٝ ٛبثطبً ك٢ اٗظجبثيػج       

 ٓجز٠ِ هٞح، ٝٓغشح أكٌــــب     ٍس ٝٓج٠ِ ػج٤جخ ًَ ٓب ثـــي       

  

ِٚج ٩٠فظ غٍذز ٘زٖ ثٌقجٌز ثٌّشصذ ز دشِض٠ز ثٌقٕي١ٓ اٍيٝ ثٌضؾيجٟٔ فيٟ ِع يُ د٠ٛثٔيٗ، في٩ ٠غيضغشح 

زٖ ثٌمقجةذ ، )صيٛصٟ فيٟ ثٌقيذجؿ، ٚ ٚثٌخشهيَٛ صؾ ٟ رٌه ثٌشِض فٟ ِٓ لقجةذ ثٌذ٠ٛثْ ٚإج٠ٚٓ ٘

ِذ٠ٕز ثٌؾعش ٚثٌؾّجي ، وزٌه ثٌقخ، لٍخ، ِٓ أغيٛثس ثٌمٍيخ، ٘يٜٛ لجفيش، صع٠ٛيزر، ٔفغيٟ، سح ِيج 

 أا ُ ثٌؾّجي ٚأِؾذ، ص٘ٝ ثٌقغٓ، ٚغ١ش٘ج(.

 

 ئششاهخ / سٓض٣خ اُشؼبع:

ِمذٍز ا١ٍه، ٚل١يً: ٘يٛ  مٛء ثٌؾّظ ثٌزٞ صشثٖ إذ رسٚس٘ج ولٔٗ ثٌقذجي أٚ ثٌم ذجْ)ثٌؾعجض ٘ٛ     

ثٌيزٞ صيشثٖ ِّضيذثً وجٌشِيجؿ دع١يذ ثٌ ٍيٛض، ٚل١يً: ثٌؾيعجض ثٔضؾيجس ميٛةٙج، ٚثٌؾيعجض: ثٌّضفيشق. ص يج٠ش 

 ثٌمَٛ ؽعجاجً: أٞ ِضفشل١ٓ(  )ثدٓ ِٕ ٛس: ِجدر ػ، ض، ض(.

ا١ٍٗ فجٌؾعجض ٘ٛ أفذ ثٌقٛس ثٌّؾغذر ٌٍنيٛء أٚ ثٌٕيٛس، فّيج ثٌيزٞ ؽعيً ثٌضؾيجٟٔ ٠ؾعيً ل شثصيٗ     

ؽعجاجً ٠غ١ّٗ إؽشثلز ؟  ٠عٛد ٘زث إٌٝ أْ ث٦ؽيشثق إيذ ثٌضؾيجٟٔ ٠ّغيً ثٌعّيَٛ أِيج ثٌؾيعجض ف١ّغيً ٕ٘ج 

ثٌخقٛؿ، فمذ سدو ثٌضؾجٟٔ فٟ ل شثصٗ ٕ٘ج د١ٓ ثٌؾعجض ٚد١ٓ ثٌفىش، ٧ٌٚؽشثق ععز صشد يٗ دجٌمٍيخ 

شر، ٚ٘ييٟ )ثٌقٕي١ٓ( ٚدجٌؾغيذ )ث١ٌٍٙييخ(،  فجٌقجٌيز ثٌضييٟ ِغٍضٙيج سِض٠ييز ثٌؾيعجض ٘ييٟ فجٌيز ثٌضلِييً ٚثٌق١ي

أوغييش ثٌضقييجلجً دجٌعمييً ِييٓ ثٌمٍييخ ثٌييزٞ ٠ٕجعييذٗ ثٌقٕيي١ٓ، ٚثٌؾغييذ ثٌييزٞ ٠ٕجعييذٗ ث١ٌٍٙييخ، ٠مييٛي ثٌضؾييجٟٔ 

 (:8)دؾ١ش: ؿ 

 هطشاد ٖٓ اُزأَٓ د٤ـشٟ       ٓطشهبٍد ػ٠ِ اُذج٠ ٓـجشاهٚ           

 ٣زشعِٖ ك٢ جٞاٗت أكــب        ه٢ شؼبػبً أع٤ٔزٚ )ئششاهٚ(           

    

ؾجٟٔ وّج ٘ٛ ٚثمـ ٕ٘ج ثسصذ ش دضٍه ثٌقجٌز ثٌعم١ٍيز ثٌضيٟ ٚفيفٙج ثٌضؾيجٟٔ دلٔٙيج ف١يشٜ، فم شثس ثٌض

ٕٚ٘ج صمفض صٍه ثٌقجٌز ثٌغجدضز إذ ثٌضؾجٟٔ ثٌٕجصؾز ايٓ ميذ٠ز ثٌ ي٩َ )ثٌيذؽٝ( ٚثٌٕيٛس )ثٌذيشق(، ٘ىيزث 

 ٠ذ١ٓ ثٌضؾجٟٔ خشٚػ ؽعشٖ ِٓ ِؾىجر ثٌعمً ٤ٔٗ ٠خشػ فٟ ٌق جس ث٦ٌٙجَ صٍه وِٛنجس فىش٠ز ٘يٟ

ٔض١ؾز ٌضل٩ِس ثٌؾجاش فٟ ثٌىْٛ ٚثٌٛؽٛد. ٕٚ٘ج ٠لصٟ رٌيه  ثٌّيضػ دي١ٓ ثٌٕضايز ثٌٛؽذث١ٔيز ثٌضيٟ دٌيش 

ا١ٍٙييج وٍّضييٟ ثٌقٕيي١ٓ ٚث١ٌٍٙييخ ٚثٌٕضاييز ثٌضل١ٍِييز ثٌفىش٠ييز ثٌضييٟ دٌييش ا١ٍٙييج وٍّييز ثٌؾييعجض  فييٟ د٠ييٛثْ 

 ثٌضؾجٟٔ، ٟٚ٘ ِٓ عّجس رٌه ثٌخ جح ثٌؾعشٞ ثٌّضفشد.
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خفٝ ا١ٍٗ أعش ثٌفٍغفز، خجفز ثٌفٍغفز ثٌع٩ة١ز  وّج ٠٨خفٝ ا١ٍيٗ صيلعشٖ ٚثٌذسثط ٌذ٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٠٨  

ِٚجدعذ٘ج (، ٌزٌه صؾيذ فيٟ ؽيعشٖ صيل٩ِس  78َ  ؿ 1978دّم٨ٛس ف٩عفز ثٌّضقٛفز )أدٛ ثٌمجعُ : 

وغ١ييشر ٠ شفٙييج فييٟ وغ١ييش ِييٓ ث٤ف١ييجْ فييٟ فييٛسر أعييتٍز و١ٔٛييز، صٕضٌييك دييٗ أف١جٔييجً إٌييٝ ِضثٌييك غ١ييش 

 (:12ش إٌٝ لٌٛٗ فٟ لق١ذر )م( )دؾ١ش: ؿ ِقّٛدر ثٌعٛثلخ، ثٔ 

 أٛٞ هللا ك٢ اُوِٞة ٝاألٗلــــ          ــبط ٝاُشٝح ٝاُذج٠ ٝاُؼ٤بء ؟         

 أّ ٛٞ هللا ك٢ اُضشٟ ػ٘ذ ػـضسا          ٤ُٖ ٝهلبً ػ٠ِ هِٞة اُ٘غــــبء ؟.         

  

ؾييذ ف١ٙييج ثٌف٩عييفز، ٚرٌييه فيي١ٓ ٠مييٛي ٚأعييتٍضٗ فييٛي وٕييٗ ثٌعمييً فييٟ لقيي١ذصٗ )أٔذ١ييجء ثٌقم١مييز( ثٌضييٟ ِ

 (:15)دؾ١ش: ؿ 

، ٛج٢٘ سػبى،ٖٓ أ٣ٖ طبؿذ          ًلي اُطِغْ اُخل٢ أُغزـــش ؟          سةِّ

 أُغ٠ٔ ثبُؼوَ ػ٘ذى كـــــ٢ األ        صاٍ ٖٓ ع٤َّش اُذ٤بح ٝع٤طـــش ؟        

 ّ ٖٓ أسع ػجوـــش ِٓي ٖٓ ث٢٘ اُؼ٤ب ٝجِّ٘ـــــ٢ٌّ          ع٤َِ اُظال         

 

ٚصغييضّش ف١شصييٗ أِييجَ ٘ييزث ثٌعمييً فييٟ ٔفييظ ثٌمقيي١ذر صييجسر دج٤عييتٍز ٚصييجسر دئظٙييجس فييفجس ٘ييزث ثٌعمييً، 

ف١قٛسٖ ثٌضؾجٟٔ أف١جٔجً ل٠ٛجً دٛعيعٗ أْ ٠ٙيذَ ثٌق١يجر، ٚدٛعيعٗ أْ ٠ذ١ٕٙيج، ٚأف١جٔيجً ٠قيٛس ليذسر ثٌعميً 

ٍضٗ فييٟ فّييً ٘ييزث ثٌعمييً ٌٍخ١ييش اٍيٝ ث٨وضؾييج  ٌّييج ٘ييٛ خذييٟ أٚ خفييٟ، ف١مييف ِقضييجسثً فييٟ وٕٙييٗ دلعييت

ثٌّ ٍك ثٌزٞ ِغً ٌٗ دج٦ٌٗ أٚ ثٌؾش ثٌّ ٍك ثٌيزٞ ِغيً ٌيٗ دجٌؾي١ جْ، عيُ ٠ؾيه فيٟ ٚؽيٛدٖ فم١ميز ِيٓ 

 اذِٗ :

 أ٣ٜب اُؼوَ أٗذ ٣بد٤شح اُؼوــ       ــَ ُٝٔب رٌٖ ث٘لغي أجـذس          

 ٝػض٤ش ٣ب ه١ٞ رٜذّ اُذ٤بح ٝرج٤٘ــــ     ـٜب ٝرزسٝ اُٞسٟ ٛجبءً           

 ًْ خج٢ ٖٓ دٕٝ كجشى أػذ٠     ٝخل٢ٍّ رِوبء ػٞئي أعلـــش          

 أئُٚ ك٢ األسع أٗذ أّ اُش٤ــ      ـطبٕ ٠ٜ٘٣ ك٢ اُؼب٤ُٖٔ ٣ٝأٓش         

 ٝجٕ٘ٞ أّ أٗذ ػوَ ٝٓٞجــٞد    دو٤ن أّ أٗذ ْٝٛ ٓظــــٞس         

    

ثٌىؾيف ايٓ ثٌقم١ميز، فٙيٛ ف١ّٕيج ٠ضقيذط ايٓ ٘زٖ ث٤عتٍز ٚ٘زٖ ثٌق١شر ٟ٘ دغذخ ِٕٙؼ ثٌضؾيجٟٔ فيٟ 

رٌه ٔؾعش دلعش ف٩عفز ثٌّضقٛفز اٍٝ ِٕٙؾٗ فٟ ثٌضفى١يش، فٙيٛ ٠ٕيضض ٔقيٛ ثٌىؾيف ثٌعمٍيٟ أٚ ثٌيزٚق 

فٟ ثٌٛفٛي إٌٝ ثٌقم١ميز، ٨ٚ ٠ٕيضض ٔقيٛ ثٌّٕ يك ٚثٌضق١ٍيً ثٌش٠جميٟ فيٟ رٌيه، ٌٚعيً ٘يزث ِيج ؽعٍيٗ 

ٌه فيٟ إيج٠ٚٓ لقيجةذٖ )ثٌقيٛفٟ ثٌّعيزح(، )لٍيخ ٠خٍو أف١جٔجً د١ٓ ثٌعمً ٚثٌمٍخ أٚ ثٌشٚؿ، ٠ٚذذٚ ر

ثٌف١ٍغٛ (، فضٍه ثٌّعجدٌز ثٌنذ٠ز ثٌضٟ فٍّضٙج صٍيه ثٌعٕيج٠ٚٓ ٘يٟ ٔض١ؾيز ِيٕٙؼ ثٌىؾيف ٚثٌيزٚق، ِّيج 

فذث دذعل دسثعٟ ثٌضؾجٟٔ إٌٝ ثٌمٛي دلْ صقٛ  ثٌضؾجٟٔ ٘ٛ صقٛ  رٕٟ٘ ٨ اٍّيٟ ثسصيذو دجديذثض 

(. ففيٟ 103ر ِٕٗ فٟ خ جدٗ ثٌؾعشٞ )ثٌذذٚٞ: ؿ ؽجاش ثصخز ِق٨ّٛس ثٌّعؾُ ثٌقٛفٟ فٟ ث٦فجد

 (:16لق١ذر لٍخ ثٌف١ٍغٛ  ٠ّؾذ ثٌف١ٍغٛ  ٠ٚقٛسٖ ٔذ١ جً ِشع٩ً ِٓ عّجء ثٌفىش لجة٩ً )دؾ١ش: ؿ 

 أؽَ ٖٓ ججَ األدوبة ٓذزٔـــالً        علش اُذ٤بح ػ٠ِ ٌٓذٝد ع٤ٔـبٙ       

 هؼ٠ ئال ثوب٣ـــبٙ ػبس١ أُ٘بًت ك٢ أػطبكٚ خِـــن      ٖٓ اُؼطبف       

 ٓش٠ ػ٠ِ اُججَ اُشٛٞة جبٗجـــٚ      ٣ٌبد ٣ِٔظ ٜٟٓٞ األسع ٓشهبٙ       

 ٣ذٗٞ ٣ٝوشة ٓ٘ذى اُزسٟ أثــــذاً      دز٠ س٠ٓ ثؼظ٤ْ كـ٢ د٘ب٣ــبٙ       

 ٓ٘جأ ٖٓ عٔبء اُلٌش ٓٔغٌـــــخ     ػ٠ِ اُشعبُخ ٣ٔ٘بٙ ٣ٝغـــشاٙ       

 ـــــخ      أهظ٠ اُؼٞاُْ ٖٓ ػ٤٘٤ـي ػ٤٘ب٣ٙش٢ٓ عٞاْٛ أٗظبس ٓ٘لؼ       

 أٝك٠ ػ٠ِ األسع ٓأخٞرا ٝؽبف ثٜب      ٓششد اُ٘لظ ال ٓـبٍ ٝال جـبٙ       

 ٣طٟٞ ٣ٝظٔأ دز٠ ٓب رج٤ٖ ػِـــ٠      ٓب ك٤ٚ ٖٓ دشهبد اُجـٞع عبهبٙ       

 ٣غزلغش اُ٘بط ٓبرا ػ٘ذ ػبُٜٔـــْ     ٤ُٝظ ثؼشف ش٤ئبً ٓـٖ ؽٞا٣ـبٙ       
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٘ييزث ثٌف١ٍغييٛ  ثٌييزٞ ٘ييذو ِييٓ عييّجء ثٌفىييش إٌييٝ أسك ثٌٛثلييع، فعييجػ ديي١ٓ ثٌٕييجط فم١ييشثً ٠نييشح فييٟ 

ث٤سك دجفغجً آ ثٌقم١مز ٚف١ذثً فضٝ ٚؽيذ٘ج فيٟ لٍذيٗ، ٚؽيذ ٘يزٖ ثٌقم١ميز فيٟ ؽذيً ث٤فميجح دعيذ أْ 

 (:17فجس وذ١شثً أفذح، ٠مٛي ثٌضؾجٟٔ )دؾ١ش: ؿ 

 أدل٠ ٝأدذة كبعزجٌـــ٠ كأعبٙ  دز٠ أر٠ ججَ األدوبة ٝٛــٞ ثٚ             

 ٝهبّ ث٤ٖ اُشػبٕ اُج٤غ ِٓزلزــبً      ٣ظ٤خ ك٢ األسع ٖٓ أػٔبم د٤ٗبٙ          

 ك٢ ٓٞػغ اُغش ٖٓ د٤ٗب١ ٓزغـغ      ُِذنِّ أكزأ ٣شػب٢ٗ ٣ٝشػــــبٙ          

 ٛ٘ب اُذو٤وخ ج٘ج٢، ٛ٘ب هجـــظ      ٖٓ اُغٔبٝاد ك٢ هِج٢ ٛ٘ــب هللا             

 

ٚصىشس ثٌٕض١ؾز ثٌقض١ّز إذ ثٌضؾجٟٔ دلْ ثٌٛفٛي إٌٝ ثٌقم١مز ثٌىذشٜ ٟٚ٘ ٚؽٛد م ٚث٠٦ّجْ ثٌمٍذٟ 

ذ ِٕٙؼ ثٌعمً فٟ ثٌٛفٛي إٌٝ ثٌقم١مز.    دٗ ٟ٘ لذظ أٚ ٔٛس، ٕٚ٘ج ِؾ 

ٚصق٠ٛش ثٌضؾجٔٝ ٌٍىؾف ثٌعمٍٟ فؾشثً أٚ مًٛءث ٠قًّ ِج أؽشٔج إ١ٌٗ ِٓ أْ ِذذأ ثٌٕٛس أٚ ث٦ؽشثق    

د فٟ وً صؾشدز ثٌؾجاش. ٚؽعش ثٌضؾجٟٔ فٟ ثٌؾه  ٠قًّ صٍه ثٌذ٨ٌز، فق١ّٕج ٠يشثٚدٖ ثٌؾيه ثٌعمٍيٟ عج

 (:20فئٔٗ صذعجً ٌزٌه ص ٍُ ثٌشٚؿ ٠ٚضعخ ثٌمٍخ )دؾ١ش: ؿ

 ٣ب ٓظِْ اُشٝح ًْ رشو٠ ػ٠ِ دشٍم        ٓٔب ٣ٌبثذ ٓ٘ي اُوِـــت ٝاُشٝح        

ًٟ ثج٘جي ٓزثٞح ٣ذــــقُّ ثٚ             ك٢ ػبُْ اُظذس هِت ٓ٘ي ٓزثـٞح     ٛذ

 ٓؼ٠ ثي اُؼوَ ُْ رغؼذ ثٚ أصــشاً       ٝاػزبدى اُشي ئر ػبهذ ثي اُغٞح        

  

 (:  22ٚومٌٛٗ )دؾ١ش:  ؿ 

ٍَ        ٓبًء ٝال أٗب ػٖ راد١ ثٔغؼـٞد١           ٝسدذ ال أٗب ػٖ ٓبئ٢ ثٔ٘زٜــ

 ا٤ُو٤ٖ ك٤ل٠٘ ك٤ٚ ٓجٜــٞد١ أشي ٣إ٢ُ٘ٔ ش٢ٌ، ٝأثذش ػـٖ        ثشد         

 أشي ال ػٖ سػ٠ً ٢٘ٓ ٣ٝوزِ٘ــ٢       ش٢ٌ ٣ٝزثَ ك٢ ٝعٞاعٚ ػـٞد١            

 ًْٝ أُٞر ثٖٔ الر األٗبّ ثـــــٚ      ٝأثزـ٢ اُظَ ك٢ ر٤ٜبء ط٤خـٞد١         

 هللا ٢ُ ُٝظشح اُذ٣ٖ ٖٓ س٣ـــٍت     ٓج٘ٞٗخ اُشأ١ صبسد دٍٞ ٓؼجـٞد١         

  

ٌُ ٠غعذ ثٌضؾجٟٔ دؾىٗ ٤ٔٗ ٌُ ٠ؾعٍيٗ ؽيىجً ام١ٍيجً دقضيجً، إّٔيج ٘يٛ ٘يٛثؽظ رٌيه ثٌىؾيف ثٌقيٛفٟ ٘ىزث 

ثٌزٞ إرث ِج ثفضمذٖ أفظ دٕمـ ث٠٦ّجْ، ف١ؾعش ف١ٕٙج دخًٍ أفجح رٌه ثٌٕمجء ثٌّفضمذ فيٟ صٍيه ثٌٍق يز 

ثٌقجٌيز    ِّج ؽعٍٗ ٠ذجسؿ صٍه ثٌشثفز ثٌٕفغ١ز ثٌضيٟ ٠ؾيذ٘ج فيٟ ٌق يز ثٌىؾيف أٚ ثٌيزٚق، ف١قيف صٍيه

دئظ٩َ ثٌشٚؿ، ٚؽه ثٌضؾيجٟٔ ٨ ٠خيشػ ايٓ ؽيه ف٩عيفز ثٌّضقيٛفز ويجٌغضثٌٟ ثٌيزٞ ؽيه فيٟ فيٛس 

 ٌٟؾيىٛن ٘ياث٠٦ّجْ ثٌضم١ٍذٞ فلسثد أْ ٠قً إٌٝ ث١ٌم١ٓ، دً ٠ذاٛ إٌٝ رٌه دايٛر فيش٠قز ف١ميٛي: ))

ّيٝ ثٌع ٟثٌّٛفٍز إٌٝ ثٌقك فّٓ ٌُ ٠ؾه ٌُ ٠ٕ يش، ِٚيٓ ٌيُ ٠ٕ يش ٌيُ ٠ذقيش، ِٚيٓ ٌيُ ٠ذقيش دميٝ في

 (.407(( )١ِضثْ ثٌعًّ: ؿ ٚثٌن٩ٌز

٘ىزث صضؾذد فىشر ث٦ؽشثق ِٓ خ٩ي سِض٠ز ثٌؾعجض فٟ ؽعش ثٌضؾجٟٔ ٌضنٟء صؾشدز ثٌؾيجاش  ثٌضيٟ   

ثاضمييذ٘ج ثٌييذعل ِيي٣ٜ دييجٌغّٛك، ٚرٌييه ٨اضّييجد ثٌؾييجاش اٍييٝ ؽعييً صٍييه ثٌّفييجص١ـ ٘ييٟ ثٌضييٟ صفييضـ 

 أدٛثح ِج ٘ٛ غجةخ آ ثٌمجسٞء ثٌذغ١و.

 

 اُخبرٔخ:

ٌش ٘زٖ ثٌذسثعيز أْ صغيضٕ ك رٌيه ثٌعٕيٛثْ ثٌّيٛفٟ ٌيذ٠ٛثْ ثٌؾيجاش ثٌغيٛدثٟٔ ثٌضؾيجٟٔ ٠ٛعيف فجٚ  

دؾ١ش )إؽشثلز( اذيش ِيٕٙؼ دسثعيز ثٌيٕـ ثٌّيٛثصٞ، فمشأصيٗ دجاضذيجس هذ١عضيٗ ثٌزثص١يز، عيُ سد يش د١ٕيٗ 

 :ٚد١ٓ لق١ذر )ل شثس( دجاضذجس٘ج اضذز عج١ٔز ِٓ اضذجس ثٌٕـ، فخشؽش ٘زٖ ثٌذسثعز دجٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز

/ فٟ ثٌّغضٜٛ ثٌقشفٟ وجْ ٌىٍّز إؽشثلز ؽعش٠ز خجفيز، ف١يظ سِيض صٕى١يش ثٌىٍّيز ٚد٨ٌضٙيج اٍيٝ 1

ثٌّشر إٌٝ ثٌذذث٠ز ٚث٨عضّشثس، ٚ٘زث ٠ضّجؽٝ ِع فىيشر ثٌخٍيك ثٌّجعٍيز فيٟ ِعؾيُ ثٌضؾيجٟٔ ثٌخيجؿ 

 لضٗ ث٤ٌٚٝ.ثٌّعٕٝ ث٦ؽشثق دجاضذجس أْ ثٌذ٠ٛثْ ٘ٛ إؽش



 

 ِؾج٘ذ خ١ٍفز.... ؽعش٠ز ثٌعٕٛثْ فٟ د٠ٛثْ ثٌضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش      19

 

لقيي١ذر ل ييشثس فييئْ ؽييعش٠ز ثٌٕييٛس فييٟ د٨ٌضييٗ اٍييٝ ثٌىؾييف / ٚفييٟ ثٌييشدو ديي١ٓ إييٛثْ ثٌييذ٠ٛثْ 2ٚ

ٚثٌضؾٍييٟ، ٚؽييعش٠ز ثٌّييجء فييٟ د٨ٌضييٗ اٍييٝ ثٌضقييٛي ٚثٌقيي١شٚسر عيي١ شس اٍييٝ ِع ييُ ثٌّعؾييُ 

ثٌؾعشٞ، دً إْ ثٌٕٛس ٚثٌّجء ؽى٩ دؤسص١ٓ ِضٕجغّض١ٓ فٟ د٠يٛثْ ثٌؾيجاش، ٚرٌيه ٌيذ٨ٌضّٙج اٍيٝ 

 ذثض ثٌؾعشٞ دؾعش٠ز ثٌٕٛس ٚثٌّجء.ثٌخٍك، فمذ سدو ثٌضؾجٟٔ ا١ٍّز ثٌخٍك ثٌفٕٟ أٚ ث٦د

/ سِض ثٌضؾجٟٔ فٟ لق١ذر ل شثس ٧ٌؽشثق دج١ٌٍٙخ ٚثٌقٕي١ٓ ٚثٌؾيعجض ِضخيزثً صٍيه ثٌشِيٛص ٌٍذ٨ٌيز 3 

 اٍٝ ثٔ ٩ق صؾشدضٗ ِٓ صٍه ثٌقج٨س ثٌضٟ اذشس إٙج ٘زٖ ثٌىٍّجس:

ثلعٗ ثٌّش٠يش أ ـ  سِض ثٌضؾجٟٔ دج١ٌٍٙخ إٌٝ ؽعش ثٌّعجٔجر ِٓ ِفجصٓ ثٌق١جر ِٚذج٘ؾٙج فٟ ظً ٚ

 ثٌزٞ اجؽٗ، وّج سِض ث١ٌٍٙخ أ٠نجً ٌٍؾعش ثٌزٞ عجس ف١ٗ اٍٝ رٌه ثٌٛثلع ِقج٨ًٚ إعذجس رثصٗ.

ح ـ  ٚسِض ثٌضؾجٟٔ ديجٌق١ٕٓ إٌيٝ ؽيعش ثٌمٍيخ، ِٚع يُ ؽيعشٖ ثسصيذو دضعذ١يشٖ ايٓ إفغجعيٗ، 

 فٙٛ ؽعش ٚؽذثٟٔ.

أؽيعجسٖ، ٚثٌضيٟ ػ ـ  ٚسِض ثٌضؾيجٟٔ دجٌؾيعجض إٌيٝ صٍيه ثٌق١يشر ثٌفىش٠يز ثٌضيٟ ديذس فيٟ دعيل 

 ٔضؾش آ صل٩ِصٗ فٟ ثٌق١جر ٚثٌٛؽٛد.

 

 اُذٞاش٢:
َ(: ٘ٛ ثٌضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش ديٓ ث٦ِيجَ ؽيزسٞ ثٌىضذيجدٟ، ِيٓ أعيشر د١ٕ٠يز 1937ـ  1912)اُزجب٢ٗ ٣ٞعق ثش٤ش  / 1

ذ ِٓ أد٠ٛٓ ؽع١١ٍٓ ِٓ فشض ثٌىض١جح، اجػ ِع أعشصٗ دقٟ ثٌشوجد١ز دلَ دسِجْ، صٍمٝ صع١ٍّٗ ث٤ٚي دخٍٛر اّٗ اذي

ثٌٛ٘جح ثٌمجمٟ، ثٔضمً إٌٝ ثٌذسثعز دجٌّعٙذ ثٌعٍّٟ، فجظٙش ٔذٛغجً فٟ ثٌؾعش ؽيزح إ١ٌيٗ أعيجصزصٗ، ٌىٕيٗ فقيً ِٕيٗ 

دغذخ آسثةٗ ثٌقجدر، اًّ دجٌقيقجفز ٚدلاّيجي أخيشٜ، دثّ٘يٗ دثء ثٌقيذس فضيٝ أٚدٜ دق١جصيٗ، ٌٚيُ ٠ضؾيجٚص اّيشٖ 

مج٨س ثٌٕمذ٠ز ٚثٌٕغش٠ز ؽّعش فٟ وضجح )ث٢عيجس خّغز ٚاؾش٠ٓ اجِجً، أُ٘ آعجسٖ د٠ٛثْ إؽشثلز، ِٚؾّٛاز ِٓ ثٌّ

 ثٌٕغش٠ز ثٌىجٍِز ٌٍضؾجٟٔ ٠ٛعف دؾ١ش(.

/ ثٌخٍٛر: ِىجْ ٍِقك دجٌّغؾذ ٠ضخز ٌضع١ٍُ ثٌقذ١ز ثٌمشآْ، اش  فٟ ثٌغٛدثْ دجعُ ثٌّغ١ذ، ٚٔ جَ ثٌضع١ٍُ ف١ٙج ٠٨يضُ  2

٠ذييذأ دضع١ٍّييٗ ثٌقييشٚ  ٚثٌؾييىً  دضمغيي١ُ ثٌقف ييز إٌييٝ فقييٛي أٚ ِغييض٠ٛجس، دييً ٠عٍييُ ثٌؾيي١خ ثٌ جٌييخ دؾييىً فييشدٞ،

ٚثٌنذو، عُ دعذ رٌه وضجدز ث٠٢جس اٍٝ ثٌٍٛؿ ثٌخؾيذٟ ٚفف ٙيج، عيُ ِقٛ٘يج ٚث٨ٔضميجي إٌيٝ ٌيٛؿ آخيش فضيٟ ٠ٕضٙيٟ 

 ثٌ جٌخ ِٓ ففظ ثٌمشآْ. 

 

 أُظبدس ٝأُشاجغ:
 / ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ.1

، صقم١ييك د. 1مييذٖ، ػ ثٌعّييذر فييٟ فييٕجاز ثٌؾييعش ٚٔ / ثدييٓ سؽيي١ك أدييٟ اٍييٟ ثٌقغييٓ ثدييٓ سؽيي١ك ثٌم١شٚثٔييٟ،2
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