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 اٌتٕبص اٌذ٠ٕٟ فٟ سٚا٠ة "اٌثبئش األحّش"

 ٌعٍٟ أحّذ ثبوث١ش 
 

 د. عجذ اٌحى١ُ اٌضث١ذٞ
 

:طعرٞف حيظٓخػ  

٘حيُؾاازًق  Intertextualityحيظٓااخػ ٖااٙ حيُ خرااى حيعررااٝ يًُؾاازًق ح٤ْـًٟاازٜ 

طدحخى حيٓؾٙػ أ٘ حيٓؾٙؽٟش ايٛ، ٘قد ٞظرؿٍ أكٟخْخً intertextualiteحيفرْضٝ 
(1)
. 

حيظعرٞفاخص، عًاٛ أْٓاخ ُٞهاّ أِ ْزضال طعرٞاف  د٘نُخ طظعادد طرؿُاش حيُؾازًق طظعاد

حيظٓخػ رؤْٕ ٞعٓٝ: "أِ ٞظقُّ ْؼ أدرٝ َخ ْؾٙؽخً أ٘ أفهخرحً أخرٚ صخر ش عًٟٕ عّ 

ٝ كرٞق ح٦قظزخس أ٘ حيظقُّٟ ٘حيظًُٟق أ٘ ح٤عخرس أ٘ َخ عاخرٕ ليام َاّ حيُ ار٘ث حيؼ اخف

يدٚ ح٢دٞذ، رلٟاغ طٓادَؾ ٖاأ حيٓؾاٙػ أ٘ ح٢فهاخر َا  حيآؼ ح٢ؽاًٝ ٘طٓاد ٍ فٟإ 

يٟظغهى ْؼ ؿدٞد ٘حكد َظهخَى"
2
 . 

٘طعد حيزخكؼش ؿٙيٟخ نرصظٟفخ رحثدس ٖاح حيُؾزًق
(3)

، ٘طرٚ أِ "نى ْؼ ٞظغهى َاّ 

طرنٟزااش فضٟفضااخثٟش َااّ ح٦صظغااٗخدحص، ٘نااى ْااؼ ٖااٙ حَظؾااخػ أ٘ طلٙٞااى يٓؾااٙػ 

أخرٚ"
(4)

 . 

:فش حيظٓخػ٘ظٟ  

ٞئدٜ حيظٓخػ ٘ظٟفش َُٗش فاٝ حيآؼ ح٢دراٝ صاٙحث أناخِ ر٘حثٟاخً أٌ عاعرٞخً. ٘ٞئناد 

حياادنظٙر أكُااد حيزعزااٝ عًااٛ أِ حياآؼ حيُ ظاازش فااٝ حيعُااى حير٘حثااٝ ٞـااذ "أِ ٞاائدٜ 

٘ظٟفااش فٟٓااش ؿُخيٟااش أ٘ فهرٞااش َٙفااٙعٟش ٞ اادٌ حيضااٟخج حير٘حثااٝ ٘ٞٓضااـٍ َعاإ. ٦٘ 

٘ يًادٞهٙر أ٘ حصاظعرحؿ حي ادرحص حيؼ خفٟاش، ٘اُْاخ ٞضظلقر ٖااح حيآؼ أ٘ لحل يًزٞٓاش أ

يغرؿ ٞرحٔ حيُئيف فر٘رٞخً يظعُٟق فهرطٕ حيُزر٘كش أ٘ رًٙرس رإٞظٕ فٝ ققٟش َاخ، 

أ٘ ٞرحٔ َٓضـُخً َ  حيزٓخث حيفٓٝ أ٘ ح٢صًٙرٝ أ٘ حيًغٜٙ فٝ ر٘حٞظٕ"
(5)

 . 
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:أعهخو حيظٓخػ  

َزخعر أ٘ طٓخػ حيظـًٝ ٞؤطٝ حيظٓخػ فٝ ح٢عُخو ح٢درٟش عًٛ عهًّٟ: َزخعر ٘ ٟر 

٘حيفارج رُٟٓٗاخ ٖاٙ أِ ح٢٘ياٛ عًُٟاش ٘حعٟاش رُٟٓاخ  -نُاخ ٞعارأ أٞقاخً –٘طٓخػ حي فخث 

ععٙرٞش٦ حيؼخْٝ عًُٟش 
(1)

 . 

ْ٘عٓٝ رخيظٓخػ حيُزخعر أِ ٞ ظزش ح٢دٞذ حيٓؼ رًغظإ حيظاٝ ٘رد فٟٗاخ، َؼاى ح٠ٞاخص 

ٜ ٞضاظٓظؾ حصاظٓظخؿخً ٘ح٢كخدٞغ ٘ح٢ععخر ٘حي ؾؼ، أَخ حيظٓخػ  ٟر حيُزخعار فٗاٙ حياا

٘ٞضظٓزل حصاظٓزخكخً َاّ حيآؼ ٘ر خؽاش حير٘حثاٝ، "ٖ٘ااح َاخ ْادعٙٔ رظٓاخػ ح٢فهاخر أ٘ 

حيُ ر٘ث حيؼ اخفٝ أ٘ حيااحنرس حيظخرٞ ٟاش حيظاٝ طضظلقار طٓخؽاخطٗخ رر٘كٗاخ أ٘ رُعٓخٖاخ ٦ 

رلرفٟظٗااخ أ٘ يغظٗاااخ أ٘ ْضاازظٗخ اياااٛ أؽااالخرٗخ. ٘طفٗااٍ َاااّ طًُٟلااخص حيااآؼ ٘اُٞخثحطااإ 

َٟزحطاإ، ٘يٗااح طضااظٓزل حصااظٓزخكخً ٘ررُاخ ط ُااّ ط ُٟٓااخً، نُاخ ٞاادخى فااُّ ٘عافرحطٕ ٘طر

حيظٓخػ  ٟار حيُزخعار طٓاخػ حيًغاش ٘ح٢صاًٙد"
(2)

. ٘قاد ٞهاِٙ حيظٓاخػ حياٙحرد نًُاش أ٘ 

ؿًُش لحص د٦يش َخ، ط ٙد أ٘ طدو عًٛ حيٓؼ حياٜ حؿظزثض َٕٓ، ٘قد ٞهِٙ رٟض ععر أ٘ 

ؿزثحً َٕٓ
(3)

 . 

:أْٙحع حيظٓخػ  

ػ ايااٛ أْااٙحع َظعااددس رلضااذ ْااٙع حياآؼ حيُ ظاازش. فٗٓااخل حيظٓااخػ ٞٓ ضااٍ حيظٓااخ

 حيظخرٞ ٝ ٘ ح٢درٝ ٘حيدٞٓٝ، ٘ح٢خٟر ٖٙ َخ صٓظٓخ٘يٕ ٖٓخ.

:حيظٓخػ حيدٞٓٝ  

ٞ ؾد رخيظٓخػ حيدٞٓٝ أِ طظدحخى َ  حيٓؼ ح٢ؽًٝ يًر٘حٞش ْؾٙػ دٟٞٓاش َ ظاخرس 

غارٞف أ٘ ح٢خزاخر عّ كرٞق ح٦قظزخس أ٘ حيظقُّٟ َّ حي رآِ حيهرٍٞ أ٘ َّ حيلدٞغ حي

حيدٟٞٓش رلٟغ طؤطٝ َٓضـُش َ  حيضٟخج حير٘حثٝ ٘طئدٜ  رفخً فهرٞخً أ٘ فٟٓخً 
(4)
. 

:حيظٓخػ حيدٞٓٝ فٝ ر٘حٞش "حيؼخثر ح٢كُر"  

ْغؤ ح٢دٞذ عًٝ أكُد رخنؼٟر ْغؤس عررٟش اص٧َٟش فٝ َٙكّ آرخثٕ كقرَٙص، قزاى 

ح٤ْـًٟزٞااش، ف ااد كفاا  أِ ٞٓظ ااى ايااٛ َؾاار ً٘ٞظلااق رـخَعظٗااخ ٘ٞظ اارؽ فااٝ قضااٍ حيًغااش 

حي رآِ أ٘ أنؼرٔ ٘كف  َظِٙ حيف إ ٘نظاذ حيلادٞغ، ٘حيٓلاٙ ٘حيز٧ اش ٘ح٢دد ٘د٘ح٘ٞاّ 
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حيغعرحث
(1)

، ٘قاد أػارص طًام حيظررٟاش فاٝ ػ خفظإ ٘أَدطإ رُ ازِ٘ دٞٓاٝ ٘طرحػاٝ حْعهاش 

عًااٛ أعُخياإ ح٢درٟااش. ٘صاآلخ٘و أِ ُْؼااى ياااخٖرس حيظٓااخػ حياادٞٓٝ فااٝ ر٘حٞظاإ "حيؼااخثر 

عـ حيُٓخلؽ ال اِ ح٤كخكش رٗخ نًٗخ قد ٞزٙو رٓاخ. ٘قاد حخظرْاخ ٖاأ حير٘حٞاش ح٢كُر" رز

َّ رّٟ ر٘حٞخطٕ حيضض ٢ْٗخ أْقـٗخ َاّ حيٓخكٟاش حيفٟٓاش
(2)

، ٢ِ٘ َٙفاٙعٗخ حيظاخرٞ ٝ 

حيدٞٓٝ ؿعى ظخٖرس حيظٓخػ حيدٞٓٝ طاٗر فٟٗخ رـ٧ث، ٘طٙظف طٙظٟفاخً فٟٓاخً َٓخصازخً نُاخ 

 صٓٙفق فٝ ػٓخٞخ حيزلغ.

:كدحع حير٘حٞشًَ ؼ ٢  

طٓ ضٍ حير٘حٞاش اياٛ أررعاش أصافخر ناى صافر ٞقاٍ عاددحً َاّ حيفؾاٙو طزٞاد أ٘ طآ ؼ 

ًِْٗااَم قَْرَٞااشً كضااذ حيلخؿااش. ٞ اادٌ رااخنؼٟر يًضاافر ح٢٘و ر ااٙو   طعااخيٛ:  اَِلح أََرْدَْااخ أَِ ْْ َ٘
َه  ُو فَااَد ْٙ َْٟٗااخ حْي َاا ْظَرفَِٟٗااخ فَفََضاا ُْٙح فَِٟٗااخ فََلاقه َعًَ َُ ْرَْاخ  ََ ًٟرحأَ َِ ْرَْخَٖخ طَاْد

(3)
. ٘فٟاإ ْظعاارأ ايااٛ 

كُاادحِ حيفاا٧ف حيزضااٟل حياااٜ ٞعُااى فااُّ آ٦أ حيعااخًَّٟ فااٝ ؿاازث َااّ أرؿ صخعااعش 

ًُٞهٗخ اقزخعٝ ٞادعٛ حراّ حيلزاٍٟ. ٞعاٟظ كُادحِ ٘أصارطٕ فاٝ ف ار َادق  ٘عُاى عاخج 

ٍّ ٦ ٞعٙد عًٍٟٗ ا٦ رُخ ٦ ٞهاخد ٞضاد كاخؿظٍٗ َاّ ؿغاذ حيزعاخٌ ٘خغاّ حي٧ُراش،  َق

خ طاٖذ كؾًٟش ؿٗدٍٖ ٘عرقٍٗ ايٛ خزٞٓش عخد عخكاى ٦ ٞادرٜ نٟاف ٞٓفاق َخيإ رُٟٓ

َّ نؼرطٕ ٦٘ ٘قظٕ َّ فرح ٕ، ٦ ٞعرأ كُدحِ ا٦ حصُٕ ٘صٟرطٕ حي ًٟعش حيظٝ ٞظٓخقًٗاخ 

حيٓااخس نُااخ ٞظٓااخقًِٙ أصااخكٟر أيااف يًٟااش ٘يًٟااش. ٘يهااّ كُاادحِ ٞعااٟظ فااٝ نٙخاإ رحفااٟخً 

زاف أخظإ عخيٟاش ٖ٘اٝ طظٟٗاؤ يًزفاخأ اياٛ حراّ رلٟخطٕ طًم ٦ ٞغاهٙ ٦٘ ٞظااَر كظاٛ طُ 

عُٗخ عزدحِ، فٟـّ ؿِٓٙ كُدحِ ٘ٞزلغ عٓٗخ فاٝ ناى َهاخِ، ػاٍ ٞٓقاٍ اياٛ حيعٟاخرّٞ 

كّٟ عًٍ أْٗخ فٝ قؾر صاٟدٔ حراّ حيلزاٍٟ ٞضاظُظ  رٗاخ حصاظُظخعٕ راخيـٙحرٜ. ٘ٞضاظزٟ  

رص أِ كُدحِ أِ ٞٓ ا أخظإ عخيٟاش ٘يهٓٗاخ ط ظفاٝ رعاد أٞاخٌ َاّ طً اخث ْفضاٗخ رعاد أِ عاع

قااد دٖااد فٟٗااخ رعااد حْااؼ٧ٌ عاارفٗخ، ٘رعااد أِ أكضااض أِ ؿٟٓٓااخً  -خزٟزٗااخ حيضااخرق–عزاادحِ 

 ٞقزرد فٝ أكغخثٗخ.

َْٓٗااخ ٘ٞ ادٌ حيهخطاذ يًضافر حيؼاخْٝ ر اٙو   طعاخيٛ:  َِ َْٟٓاخُٔ آَٞخطَِٓاخ فَخَْضاًََه  َٜ آطَ ٍْ َْزَاؤَ حيهاِا ِٗ ْٟ حْطاُى َعًَا َ٘
 َّ ا َِ  َِ ُِ فََهاخ ْٟزَخ ا َّ  فَؤَْطزََعُٕ حيغه ٞ ِ٘ حُٔ * حْيَغاخ َٙ حطهزَاَ  َٖا َ٘ يَِهٓهإُ أَْخًَاَد اِيَاٛ ح٢َْرِؿ  َ٘ ْٙ ِعاْجَٓخ يََرفَْعَٓاخُٔ رَِٗاخ  يَا َ٘

َّ َناه  ٌِ حيهِاٞ ْٙ ؼَُى حْي َ ََ يَِم  ًَْٗغ له ْ٘ طَْظُرْنُٕ َٞ ًَْْٗغ أَ َٞ ِٕ ْٟ ْى َعًَ ُِ ًِْذ اِِ طَْل ؼَِى حْيَه َُ ؼًَُُٕ َن َُ  رُْٙح رِآَٞخطَِٓخ فَخْقُؾؼِ فَ

                                                 

هد  / 1422، األدب اإلسالمي بدا يير، النشد ت األدبيدة ادي حتدرمول، د. محمد أبوب ر حميد : على أحمدد  -1

 .15، ص 8، م 29م، الةدد 2001

مجلدة جامةدة اامدام محمدد بدن سدةود ااسد مية، اليدارر األحمدر واشدل المشدروق القرمطدي،    د. حلمي محمد لقداعود: -2

 .367 ->99، ص=الةدد 

 .16ااسراء،  -3



 د. عزدحيلهٍٟ حيزرٟدٜ ..." ٌعٍٟ أحّذ ثبوث١ش شألحّاٌتٕبص اٌذ٠ٕٟ فٟ سٚا٠ة "اٌثبئش ا

 ...........................................................................(26)مجلة التواصل العدد  
318 

 َِ ٍْ َٞظَفَههُر٘ ُ حْي ََؾَؼ يََعًٗه
(1)

. ٘فٟٕ ْزخي  عزدحِ ٖ٘اٙ ٞ اٍٟ فاٝ رغادحد َظٓهارحً فاٝ دٜ كًزاش حيعًاٍ 

رعد أِ فر َّ قرٞظٕ رعد قظًٕ يغركّٟٟ ؿخثح يً زـ عًٟٕ ٘عًٛ كُدحِ. ٘يهاّ عزادحِ َاخ أِ أخاا 

حرعش ٘ ٟرٖاخ َُاخ فٝ كًذ حيعًٍ كظٛ عغف رٕ، ٘ررع فٝ حيف ٕ ٘خخؽش فٝ أرٙحد حيزنخس ٘حيُز

ٞفّؾااى كٟااخس حيٓااخس رُااخ ٞهفااى حيعاادو يًـُٟاا ، ٘نااخِ ٞاارٚ ؽااٙرس كُاادحِ طزااى عًٟاإ َااّ خاا٧و 

حيضزٙر فٟٙد يٙ ٞزً  كُدحِ عًٛ َٓٗؾ   فٝ حيعدو حياٜ يٍ ٞـدٔ فٝ حيٙحق  فاٖذ ًٞظُضٕ يدٚ 

ّ ٞ ززٗاخ حيعٟخرّٞ. ٘يهّ عزدحِ ٞظعرأ ايٛ ؿعفر حيهرَخْٝ ٘ٞرٚ أخظٕ ِعٗرحً فٟعـذ رٗاخ ٘كاٟ

َٓاإ ٞزًعاإ حيهرَااخْٝ عًااٛ أْاإ َااّ دعااخس َاااٖذ حيعاادو حيغااخَى ٘ٞـخدياإ عزاادحِ ٘يهااّ حيهرَااخْٝ 

ٞـعى قزٙو عزدحِ ح٦ْقُخٌ يـُخعظٕ حيظٝ ط ٌٙ عًٛ ْزا حيدّٞ َ٘لخ٘يش ط اٙٞـ صاًزخِ حي ٧فاش 

عٗر.  ٤قخَش صًزخِ ٞدعٙ ايٛ حيعدو حيغخَى حي خثٍ عًٛ حيُضخ٘حس، ٞـعى ليم عركخً يًٙؽٙو ايٛ

٘رعد طفهٟر كٙٞى أطز  عزدحِ عٗٙطٕ ف زى عرؿ حيهرَخْٝ فُهٕٓ حيهرَخْٝ َّ عٗر ٞضظُظ  رٗاخ 

دِ٘ ع د د٘حؽ. ٘ٞؾزق عزدحِ َّ دعخس حيُاٖذ حيُٓاارّٞ يإ ٘ٞعُاى َا  حيهرَاخْٝ ٘عاٗر فاٝ 

طـٟٓد ح٢طزخع. ٘يهّ حي ًٟفش ٞعًٍ رؤَر حيـُخعش فٟغظض ؿُعٗاٍ ٘ٞٗارد عزادحِ ٘حيهرَاخْٝ ٘عاٗر 

 ٛ حيهٙفش.اي

اِٞظَاخث ِلٜ ٘ٞ دٌ حيهخطذ يًضفر حيؼخيغ ر ٙيإ طعاخيٛ:  َ٘  ِِ ح٤ِْكَضاخ َ٘ ُر رِخْيَعاْدِو  َُ
َ َٞاؤْ ِه  ه اِ

 َِ ٍْ طَااَانهُر٘ ٍْ يََعًهُهاا ِٝ َِٞعاُُهاا حْيزَْغاا َ٘ َٓهااِر  ُُ حْي َ٘ ِّ حْيفَْلَغااخث  َْٓٗااٛ َعاا َٞ َ٘ )حْي ُْررَااٛ 
(2)

. ٘فٟاإ ٞظااٙد 

يغاٟه كضاّٟ ح٢ٖاٙحدٜ حيااٜ ظٗار فاٝ حي رٞاش فـاؤس كُدحِ عّ حيعٟخرس ٘ٞظعرأ اياٛ ح

٘راادح يًٓااخس فااٝ ؽااٙرس حيظ ااٝ حيااٙرع، ٘قااد حصظقااخفٕ كُاادحِ فااٝ رٟظاإ كااّٟ َاارؿ 

يظُرفٕ أخظٕ رحؿٟش ٘يهّ حيغٟه حصظزخع أِ ٞـعًٗخ طضًٍ ْفضٗخ يإ رعاد أِ حكًا  عًاٛ 

 رعااـ عااؤْٗخ ٘أْٗااخ طظؾااى رخيغاازخِ أػٓااخث  ٟااخد أخٟٗااخ كُاادحِ عااّ حيُٓاازو. ٘رعااد َاادس

ٞعظرأ حيغٟه ح٢ٖاٙحدٜ رل ٟ ظإ يلُادحِ ٘ٞ زارٔ أْإ َاّ دعاخس َااٖذ حيعادو حيغاخَى 

٘ٞعزٟٕ رصخيش َّ عزدحِ طدعٙٔ ايٛ ح٦ْقُخٌ ايٛ ؿُخعاش حيغاٟه ٘ٞزًعإ حيغاٟه عًاٛ 

َاٖذ حي ٌٙ َاخ خا٧ َضاؤيش ح٤رخكٟاش. ػاٍ ٞغاخدر حيغاٟه حي رٞاش، رعاد أِ ٞـُا  عاددحً َاّ 

٘فااٝ ْٗخٞااش حيضاافر ٞعًااّ كُاادحِ ٘أطزخعاإ حيعؾااٟخِ ح٢طزااخع ؿعااى كُاادحِ رثٟضااخً يٗااٍ. 

 ٞظ اِ٘ )َُٟٗخرخل( عخؽُش يٍٗ ٘ٞزدأِ٘ فٝ طززٟق َاٖزٍٗ.

ـٍ  ٘ٞ دٌ حيهخطذ يًضفر حيرحر  ٘ح٢خٟر ر ٙيٕ طعاخيٛ:  ٍْ َعًَاٛ رَْعا اَى رَْعَقاُه ُ فَقه َ٘ ه
 ََ ٍْ َعًَٛ  ِٗ ًُْٙح رَِرحدِّٜ ِرْدقِ َّ فُقِّ خ حيهِاٞ َُ ْدِج فَ اِش فِٝ حيرِّ َُ حث أَفَزِِْٓع َٙ ِٕ َصا ٍْ فِٟا ٍْ فَُٗ خُُْٗ َُ ْٞ ًََهْض أَ ََ خ 

 َِ َلُد٘ ـْ َٞ ِ  ه
(3)

َدْقَٓاخُٔ ٘قٙيٕ:   اّ ره ََ َ٘ ٍث  ْٝ ًًُٙنخ ٦ه َْٞ ِدُر َعًَٛ َعا ُْ َه ؼ٧ًَ َعْزًدح  ََ  ُ َفَرَد  ه
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ًْٗرح َْٖى َْٞضظَ  َؿ َ٘ ح  ُْٕٓ ِصّرً َِ َٙ ُٞٓفُِق  ٓهخ ِرْدقًخ َكَضًٓخ فَُٗ َِ َِ ٙ ُُ ٍْ ٦َ َْٞعًَ ِ رَْى أَْنؼَُرُٖ ُد ّلِِله ُْ َِ حْيَل ٘ ُٙ *

اخ  َُ َْٓٞ ٦ُٔ أَ ْٙ ا ََ َٙ َناىو َعًَاٛ  ُٖا َ٘ ٍث  ْٝ َٛ َعا ٍُ ٦َ َْٞ اِدُر َعًَا خ أَْرَها َُ ِّ أََكاُدُٖ ْٟ ُؿًَا اؼ٧ًَ ره ََ  ُ َفاَرَد  ه َ٘
ُر رِخْيَعا َُ اّ َٞاؤْ ََ َ٘  َٙ ِٜٙ ُٖا ٍْٟر َْٖى َْٞضظَ ْٕٗ ٦َ َٞؤِْص رَِ  ؿِّ َٙ ُٞ ٍٍ ْضاظَ ِٟ َْ َٙ َعًَاٛ ِؽاَرحٍك  ُٖا َ٘ ْدِو 

(1)
 .

َاا  د٘ؿٗااخ عٟضااٛ حي ااٙحػ ٘حرٓظٗااخ  -حيظااٝ أؽاازق حصااُٗخ ٘ردس–٘فٟاإ طااؤطٝ عخيٟااش 

َٗـٙرس يظٓقٍ ايٛ ًَُهش أخٟٗخ ٘يهّ عخَى حيلد٘د ٞعـذ رـُخيٗخ ٦٘ ٞؾدج دعٙحٖخ 

حِ أْٗخ أخاض كُادحِ، ٘ٞ ظاى د٘ؿٗاخ يٟ ًاٙ يإ ٘ؿٗٗاخ ٘يهٓٗاخ طؾادٔ، ٘كاّٟ ٞعًاٍ كُاد

رؤَرٖخ َّ عْٟٕٙ ٞ ظى عخَى حيلد٘د ٘ٞدعٖٙخ ي٥قخَش َعٕ فاٝ قؾارٔ. ٘يهٓٗاخ ال طارٚ 

َخ ٍٖ عًٟٕ َّ ح٤رخكٟش طزًذ َٕٓ أِ ط ٍٟ فٝ َٓزو َٓفؾى ٖٝ ٘حرٓظٗخ فٟـٟزٗاخ ياايم. 

٘طعُى عخيٟش عًٛ دعٙس حيٓضخث ايٛ حيعٙدس ايٛ حيدّٞ ٘طارل ح٤رخكٟاش، ٘ٞلزضاٗخ كُادحِ 

ث َاّ ح٦طؾاخو رٗاخ. ٘فاٝ أػٓاخث ليام طظهغاف يًعُاخو ٘حيؾآخع فٝ قؾرٖخ ُ٘ٞٓ  حيٓضخ

حياّٞ حيظل ٙح رًُُهش كُدحِ ٖرراخً َاّ ظًاٍ ح٤قزاخعّٟٟ فاٝ د٘ياش حي ٧فاش طظهغاف يٗاٍ 

حيلٟخس حيـدٞدس عّ ْٙع آخر َّ حياًٍ ٘الح ٍٖ قد حصظزديٙح ظًُخً راًاٍ فؤخااص كُخصاظٍٗ 

نااى َاآٍٗ ٞٓااخو عااز  رزٓاإ صااٙحث  ط اى ٘أخااا٘ح ٞظزااخكجِٙ فااٝ حيعُااى ٘ٞظهخصااًِٙ فٟاإ، ال

ٖ٘اٝ كرناش –حؿظٗد أٌ يٍ ٞـظٗد. ٘فٝ حيٙقض ْفضٕ ْغزض كرناش أراٝ حيز اخث حيزغادحدٜ 

 -اؽ٧كٟش طدعٙ ايٛ اْؾخأ حيف٧كّٟ ٘حيعُخو َّ خ٧و طززٟق َٓٗؾ حيعدو ح٤ص٧َٝ

رعااد ٘فااخس حي ًٟفااش حيُعظُااد ٘طااٙيٝ حيُعظقااد حي ٧فااش ٘اك٧قاإ أرااٝ حيز ااخث َااّ حيضااـّ، 

زٟااق َٓٗـاإ ح٤ؽاا٧كٝ، فؤخااا حيعُااخو ٘حيف٧كااِٙ ٞظضااًًِٙ َااّ ًَُهااش كُاادحِ ٘طز

ً٘ٞظل ِٙ رد٘يش حي ٧فش، كظٛ يٍ ٞزق َا  كُادحِ ا٦ قًاش َاّ أطزخعإ. ٘فاٝ ٖاأ ح٢ػٓاخث 

نخِ حي ادحكِٙ ٖ٘اٍ رإصاخث كُادحِ ٘دعُاخث حيُااٖذ ناخْٙح ٞزاخيزِٙ كُادحِ رُلخرراش 

فٟ ًعٕ حي دحكِٙ ٘ٞٙيِٙ )لنرٕ٘ٞ( َهخْإ.  حي ًٟفش ٖ٘ٙ ٞرفـ أِ ٞزدأ حي ًٟفش رخي ظخو،

ٖ٘ٓخ ٞظٙد كُدحِ ٘ٞعاٙد اياٛ أدحث حيؾاًٙحص ٘ٞاؤَر أٖاى رٟظإ ٘أطزخعإ رخيًلاخج رد٘ياش 

 -دعاٍٟ حيعٟاخرّٞ حيظخثاذ–حي ٧فش ٘ٞٓؾرأ ٖٙ ٖخثُخً عًٛ ٘ؿٕٗ فًٟ ٛ ص٧ٌ حيغاٙحأ 

 فٟزًذ َٕٓ أِ ٞؾلزٕ ايٛ رغدحد يً خث أرٝ حيز خث حيزغدحدٜ.  

:حيدٞٓٝحيظٓخػ   

فٝ حير٘حٞش فٝ َاٗرّٞ ُٖخ:  -رغهًٟٕ حيُزخعر ٘ ٟر حيُزخعر-ٞظُؼى حيظٓخػ حيدٞٓٝ 

حيظٓخػ َ  حي رآِ حيهرٍٞ ٘حيظٓخػ َ  حيلدٞغ حيغرٞف. ٘يعى َاّ حيُفٟاد ٖٓاخ ح٤عاخرس 

ايٛ أِ حيزلغ صٟظٓخ٘و حيظٓخػ حيٙحرد فٝ ػٓخٞخ حير٘حٞش ف ل، ٘يّ ٞغُى ح٠ٞخص حيهرُٞش 

حيهخطذ فؾٙو حير٘حٞش، ٢ِ ٖاح حيظؾدٞر ٞدخى طلاض َفٗاٌٙ َاخ ٞعارأ  حيظٝ ؽدهر رٗخ
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رـ "حيعظزخص حيٓؾاٟش"، أنؼار َاّ دخٙيإ فاُّ َفٗاٌٙ حيظٓاخػ. ٘صٓ ضاٍ أَؼًاش حيظٓاخػ 

فاٝ –حيٙحردس فٝ حير٘حٞش كضذ حيغ ؾٟخص حيظٝ ٘ردص عًاٛ يضاخْٗخ ال ط ظًاف حيد٦ياش 

 كضذ حيغ ؾٟش حيظٝ ٘ردص عًٛ يضخْٗخ.  -رأٞٓخ

:َخ ٘رد عًٛ يضخِ حيغ ؾٟخص حيُظدٞٓش أ٦ً٘:  

٘أراارد َااّ ُٞؼًٗااخ فااٝ حير٘حٞااش أرااٙ حيز ااخث حيزغاادحدٜ. ٘قااد ٘ردص ُْااخلؽ َظعااددس َااّ 

حيظٓخػ حيدٞٓٝ فاٝ أكخدٞؼإ حيُزؼٙػاش فاٝ حير٘حٞاش، ٘صٓ ظؾار فاٝ حيضازٙر حيظخيٟاش عًاٛ 

 رعـ ح٢َؼًش َٓٗخ يًظديٟى.

 :أ: حيظٓخػ َ  حي رآِ حيهرٍٞ

 :ستٙضئ١ٓإٔب وف١ٕبن اٌّ -1

ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً أرخ حيز خث حيزغدحدٜ أػٓاخث حيُٓاخظرس حيظاٝ ؿارص رٟٓإ ٘راّٟ أطزاخع 

 حي رحَزش ٘حياّٞ طؤػر٘ح رغزٗخطٍٗ:

فاٗر عًاٛ ٘ؿإ أراٝ حيز اخث عاٝث َاّ حيغقاذ، ٘يهٓإ َاخ يزاغ أِ طزًاق ٘ؿٗإ، "

ً٘ٞاام يااٟش لياام َٓٗااخؿٝ ٘اُْااخ ٖااٙ َٓٗااخؽ دٞااّ  ، ٘قااد فاارؿ يُؼًاام كااق »٘قااخو: 

 «.حيف ٟر

 ــ َ٘خ كق حيف ٟر؟ 

 كعاخٌ كٟاذ٘ــ أِ ٞهِٙ يٕ ٘يُّ ٞعٙيٍٗ رٟض ؽخيق ٞؤِ٘٘ ايٟإ رُظخعإ َ٘خعْٙإ، 

ٞؤنًْٙإ َاّ أ٘صال َاخ ٞزعااٍ حيٓاخس فاٝ  ٟار أعاار ٦٘ رزار، ٘نضاٙس يًؾاٟف ٘أخاارٚ 

يًغظخث َّ أ٘صل َخ ًٞزش حيٓخس ر٧ دٖٙ ٦٘ خ٧ٟث، ٘فقى ْف ش يًعٟد ٞٙصا  رٗاخ عًاٛ 

 .د٘ؿٕ ٘عٟخيٕ

 ــ أَّ دنخس أَٙحو ح٢ ٟٓخث ٞؾرأ ليم؟

 ــ ْعٍ، َخ ٘فض حيزنخس رٕ.

فقاالم حيرؿااى ٘طقااخكم َااّ َعاإ كظااٛ ٖااٍ رعااـ أؽاالخد أرااٝ حيز ااخث رااخيٙػٙد 

اْااااخ نفٟٓااااخل »عًاااٍٟٗ ياااا٦ٙ أْاااإ َااآعٍٗ َااااّ لياااام ٘قاااخو رؾااااٙص ٞرطـااااف  قااازخً: 

"«حيُضظٗزثّٟ
(1)
.  

اِْهاخ ٍٞ ؽاًٛ   عًٟإ ٘صاًٍ: ٘ح٦صظغٗخد ٖٓخ ر اٙو   طعاخيٛ َ خكزاخً رصاٙيٕ حيهار
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 َّ ِْٗزثِٟ ْضظَ ُُ َْٟٓخَل حْي َنفَ
(1)

ؿخث َٓخصزخً َ٘ظض خً َ  ع ؾاٟش أراٝ حيز اخث حيظاٝ طُؼاى حيُٓاٙلؽ  

حيُؼااخيٝ يُااخ ٞٓزغااٝ أِ ٞهااِٙ عًٟاإ حيعااخيٍ حيررااخْٝ حيُظؤصااٝ ررصااٙو   ؽااًٛ   عًٟاإ 

يـاخًّٖٟ ٘حيُضاظٗزثّٟ، ٘صًٍ. فهُخ أِ حيرصٙو ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ نخِ ٞعارؿ عاّ ح

فهايم أرٙ حيز خث ٖٓخ ر ٍ عدس  قزٕ َّ ص رٞش حيرؿى ٘طقاخكهٕ ٖاٙ ٘أؽالخرٕ َاّ 

ناا٧ٌ أرااٝ حيز ااخث، ر ااٍ لياام ٞضااٟزر عًااٛ  قاازٕ ٘ٞهاااٍ  ٟااإ، ُ٘ٞٓاا  أؽاالخرٕ َااّ 

حيااززظ رخيرؿااى ٘ٞهظفااٝ رزؿاارٔ رآٞااش َااّ نظااخد  ، طاااٌ حيُضااظٗزثّٟ ٘طٗااددٍٖ. ٘قااد 

ش حيهرُٞش افخدس يً خرة كٙو ع ؾٟش أراٝ حيز اخث َ٘اخ طظُظا  أفخأ حيظٓخػ َ  ٖأ ح٠ٞ

 رٕ َّ أخ٧ج حيٓزّٟٟ حيعخيٟش. 

 :ٚف١ىُ سّبعْٛ ٌُٙ -2

–َّ كٙحر رّٟ أرٝ حيز خث ٘أكد حيؾٓخع حياٜ ردد عزٗش حي رحَزش أِ أَٙحو حيزناخس 

  خث قخث٧ً:يّ طفٝ رلخؿش حيُعٙدّٞ ٘حيُلظخؿّٟ، فٟرد عًٟٕ أرٙ حيز-ردفعٗخيٙ حيظزٌ ح٢ ٟٓخث 

 فٗى أكؾٟض دنخس أَٙحو ح٢ ٟٓخث ؿُٟعخً فخصظٓزرطٗخ؟ " -

اْٝ عغض َخ عغض فٝ دَّ ٦ ٞ رؽ ح٢ ٟٓخث فٟٕ دنخس أَٙحيٍٗ، فُخ أدرٜ  ،٦ ٘  -

٘  أنخفٟش ٖٝ أٌ  ٟر نخفٟش. ٘يهّ ٖئ٦ث حي رحَزش ٞ ٙيِٙ اِ حيزناخس حيظاٝ فرفاٗخ 

 هٍ   فٝ ليم يٙ ؽق َخ ٞزعُِٙ.حيدّٞ ٦ طغٓٝ عٟجخً، فؤردص أِ أعرأ َخ ك

"يعٓش   عًٍٟٗ! اُْخ ٞزغِٙ حيفظٓش ٘فٟهٍ صُخعِٙ يٍٗ -
(2)
. 

"، ٖ٘ٙ َؤخٙل َّ قٙو اُْخ ٞزغِٙ حيفظٓش ٘فٟهٍ صُخعِٙ يٍٗ٘حيغخٖد ٖٓخ ٖٙ قٙيٕ: "

َفااُعٙ  طعااخيٛ عااّ حيُٓااخف ّٟ:  ْ٘ ٍْ ا٦ِه َخزَااخ٦ً ٢َ٘ ااخ َدحُدُ٘ناا َه ْٙ َخَرُؿااْٙح فِااُٟهٍ  ٍْ يَاا ْح ِخ٧يَُهاا

 َّ ٟ ُِ ٍا رِخياهاخيِ ُ َعًِاٟ َ٘ ه  ٍْ َِ يَُٗا خُعٙ ُه ٍْ َصا فِاُٟه َ٘ ٍُ حْيفِْظَٓشَ  َْٞزُغَُْٙه
(3)

. ٘فاٝ حصاظدعخث أراٝ حيز اخث 

ي١ٞش حيهرُٞاش طغازٟٕ يٗائ٦ث حي رحَزاش رخيُٓاخف ّٟ حيااّٞ ٞرٞادِ٘ أِ ٞٓغار٘ح حيفظٓاش راّٟ 

٘طؾادٞ ٍٗ. ٘ناؤِ حيُئياف رٗااح ٞٙؿإ حيُضًُّٟ، ٘طلاٞر يًُضًُّٟ َّ ح٦صظُخع اياٍٟٗ 

طلااااٞرحً يًُضاااًُّٟ حيُعخؽااارّٞ ٞلاااارٍٖ فٟااإ َاااّ ح٦صاااظُخع اياااٛ دعاااخس حيفظٓاااش حيااااّٞ 

 ٞغههٍْٙٗ فٝ دٍٞٓٗ يٟؾرفٍٖٙ عٕٓ.  

 :فبسأٌٛا أً٘ اٌزوش -3

 ٞ ٙو حيُئيف ٘حؽفخً كرفخً َّ َٓخظرس أرٝ حيز خث ٢طزخع حي رحَزش ٘طؤػر حيلخفرّٞ ره٧َٕ:

 ٜيز خث ق٧ًًٟ ٘ؽاُض أٖاى حيُـًاش َُاخ يل ٗاٍ َاّ حي غاٙع كظاٛ رإ٘صهض أرٙ ح"
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ٖٟٕ ٞخ َعغر »رعقٍٗ ُٞضق رزرأ ردحثٕ أػر حيدَ  َّ عٟٟٕٓ، ػٍ طٓلٓق حيغٟه ٘قخو: 

حيغاازٗش فااٝ قًااذ أكاادنٍ نغاارحرس حيٓااخر  ٝصااًْٙٝ أؿاازهٍ، فاابِ حيغااٟزخِ يًٟ اا !حيُضااًُّٟ

ٟر كظاٛ طؤناى اُٞخْإ. فُاّ حيؾغٟرس فُخ ٞزحو ٞآفه فٟٗاخ رٙصٙحصإ ٖ٘اٝ طعااٍ ٘طضاظز

ّٝ يعًٝ أنغفٗخ عٕٓ. قخو طعخيٛ:  نخْض عٓدٔ عزٗش َّ ٘صخ٘س أ٘يجم حي ٌٙ فًٟفـ رٗخ اي

")فخصؤيٙح أٖى حيانر اِ نٓظٍ ٦ طعًُِٙ(
(1)
. 

ٍْ فَخْصؤَيُٙحْ ٘ح٦صظغٗخد ٖٓخ ر ٙو   طعخيٛ:  ِٗ ْٟ ّ قَْزًَِم ا٦ِه ِرَؿخ٦ً ِْْٙكٝ اِيَ َِ ًَْٓخ  خ أَْرَص ََ َ٘ 

 َِ ٙ ُُ ٍْ ٦َ طَْعًَ ْنِر اِِ ُنٓظُ َْٖى حياِّ أَ
(2)

، ٞزد٘ ٘نؤْٕ رصاخيش ٞرٞاد حيهخطاذ ار٧ ٗاخ اياٛ حي اخرة 

حيُعخؽر ٖ٘ٝ أِ ٞضؤو أٖى حيعًٍ ٘أٖى ح٦خظؾخػ فٝ حيدّٞ يٟزٞى َخ ٞعًق فٝ ْفضٕ 

 ٘فهرٔ َّ عزٗخص أعدحث حيدّٞ.

 :ال ٠سخش لَٛ ِٓ لَٛ -4

 ّٟ أرٝ حيز خث ٘أكد حيؾٓخع، ٞ ٙو حيؾخْ :َّ٘ حيُٓخظرس ْفضٗخ، فُّ كٙحر ر

 ٝ دّٞ   نى ٖاح ٞخ أرخ حيز خث؟فــ أ"

 ــ ْعٍ ٘دٞخدس.

 ــ َخ حيزٞخدس؟

ــ حيظرحكٍ ٘حيظٙحد، ٘أ٦ ٞض ر قٌٙ َّ قاٌٙ عضاٛ أِ ٞهْٙاٙح خٟارحً َآٍٗ، ٦٘ ْضاخث 

"َّ ْضخث عضٛ أِ ٞهّ خٟرحً َّٓٗ
(3)
. 

ّ طعخيٛ:  ٘فٝ حيعزخرس ح٢خٟرس طٓخػ َ  قٙو   َِّ ٌا  ْٙ ُٓٙح ٦ َْٞضَ ْر قَ ََ َّ آ َٞخ أََْٞٗخ حيهِاٞ

 ٦ َ٘ ّه  ُْٗٓ اا َِّ ْٟااًرح  ّه َخ ااّ َِّْضااخث َعَضااٛ أَِ َُٞهاا َِّ ٦ َِْضااخث  َ٘  ٍْ ُْٗٓ اا َِّ ْٟااًرح  ٌٍ َعَضااٛ أَِ َُٞهُْٙااٙح َخ ْٙ قَاا

ٍُ حْيفُُضٙجُ  ٦ طََٓخرَُز٘ح رِخ٢َْي َخِد رِْجَش ح٦ِْص َ٘  ٍْ ُز٘ح أَْفَُضُه ُِ ًْ ٍْ َٞظُْذ فَؤُ٘يَجِاَم  طَ ّ يه ََ َ٘  ِِ خ َُ رَْعَد ح٤ِٞ

 َِ ٙ ُُ ٍُ حياهخيِ ُٖ
(4)
٘فٝ ٖاح ح٦صظدعخث ي١ٞش حيهرُٞش اعخرس ايٛ حيفخرج حيهزٟر رّٟ َآٗؾ  .

  حياااٜ ٞلفاا  ي٥ْضااخِ نرحَظاإ ٘رااّٟ حيُاااحٖذ ح٢خاارٚ حيظااٝ طاازعٍ أْٗااخ طضااعٛ ايااٛ 

 ظّٗ نرحَظٍٗ ربعخعش ح٤رخكٟش ٘طر٘ٞؾ حيفخكغش.حيعدو ٘حيُضخ٘حس رّٟ حيٓخس رُٟٓخ ٖٝ طُاعخعش 

 :ٚهللا أحك أْ تخشبٖ -5

 فٝ حيلٙحر رّٟ حيُعظقد حرّ حيُٙفق ٘أرٝ حيز خث، ٞ ٙو حيُعظقد:
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ٕ فقًم ٘عًُم، ٘أعٗد أِ أرٝ ركُإ   ٟأؿى ي د قرأص َٓٗخ نظخد حيفقٙو، فغٗدص ف" -

 نخِ ٞعـذ رٕ.

 ٟا ٦ ح٤عـخد.  فر   ٢رٝ أكُد، نٓض أْظار َٕٓ حيظٓف -

 قد نخِ ٞرٚ ؽعٙرش طٓفٟأ. -

"رى نخِ ٞ غٛ ػٙرس ح٢ ٟٓخث، ٘نخِ   أكق أِ ٞ غخٔ -
(1)
. 

ٍَ ٘فٝ حيعزخرس ح٢خٟرس اعخرس  ٟر َزخعارس اياٛ قاٙو   طعاخيٛ:  َْْعا اِْل طَ ُاُٙو يًِهاِاٜ أَ َ٘
ح َ٘ َؿااَم  ْ٘ ْٟااَم َد ِضااْم َعًَ َْ ِٕ أَ اا ْٟ ااَض َعًَ ُْ َْْع أَ َ٘  ِٕ اا ْٟ ُ َعًَ ِٕ  ه ْزِدٞاا َُ  ُ ااخ  ه ََ طُْ فِااٝ فِااٝ َْْفِضااَم  َ٘  َ طهااِق  ه

 َِ ْٝ ٦ َُٞهاٙ ْؿَٓخَنَٗاخ يَِها ٘ه كًَرح َد َ٘ َْٓٗخ  َِّ ْٞدا  خ قََقٛ َد ُه ُ أََكْق أَِ طَْ َغخُٔ فًََ َ٘ ه طَْ َغٛ حيٓهخَس  َ٘
ااا َِ ح  ْٙ ٍْ اَِلح قََقااا ِٗ حِؽ أَْدِعَٟاااخثِ َ٘ َّ َكاااَرؽا فِاااٝ أَْد ِٟٓ َِ اااْئ ُُ ِ َعًَاااٛ حْي اااُر  ه َْ َِ أَ َناااخ َ٘ كَاااًرح  َ٘ ّه  ُْٗٓ

ْفُع٦ٙ ََ
(2)

. فُ  طٓخصذ ٘ر٘د َؼى ٖأ ح٠ٞش فاٝ كادٞغ أراٝ حيز اخث، فابِ فٟٗاخ أٞقاخً َاخ 

ٞدو عًاٛ ف ٗإ، ال اِ ح٠ٞاش حيهرُٞاش عظاخد َاّ   طعاخيٛ يٓزٟإ ؽاًٛ   عًٟإ ٘صاًٍ، 

اح حيعظاخد ٢رٟاإ ٢ِ   فهاؤِ أرااخ حيز اخث ٞ ااٙو يًُعظقاد اْاإ ٦ ٞظلارؽ أِ ٞٙؿاإ َؼاى ٖاا

 طعخيٛ قد خخكذ ْزٟٕ ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ رٗاح حي زخد حي ٜٙ َّ قزى.

 :ٌٚٛال دفع هللا إٌبط ثعضُٙ ثجعض -6

ٖٓخل آٞش نرُٞش ٘ردص عًٛ يضخِ ص٧ٌ حيغاٙحأ حيااٜ ناخِ دعاٍٟ حيعٟاخرّٞ، ٘يهٓاخ 

ٛ  ، ٘أؽازق َاّ آػرْخ أِ ْٙردٖخ ٖٓخ ٢ْٗخ ٘ردص عًٛ يضاخْٕ رعاد أِ طاخد ٘أْاخد ايا

أطزخع أرٝ حيز خث حيزغدحدٜ. ففٝ حيلٙحر حياٜ دحر راّٟ صا٧ٌ حيغاٙحأ ٘كُادحِ فاٝ ْٗخٞاش 

 حير٘حٞش، ٞ ٙو حيغٙحأ:

 "٘صظرٚ أرخ حيز خث ٖٓخل اِ عجض. -

 أرخ حيز خث حيزغدحدٜ!. -

 ْعٍ فبْٕ ٞز٘ر عزد حيرإ٘أ أكٟخْخً، أف٧ طلذ أِ طرحٔ؟ -

 خ رّٟ عٟٟٕٓ. ٘يهّ رؤٜ ٘ؿٕ أقخرًٕ؟رًٛ، ٘  يٙددص يٙ رأٞظٕ ف زًض َ -

 إْ ٞلزم ٞخ كُدحِ ٘ٞعـذ رم. -

 ٞلزٓٝ!. -

٦ طعـذ، ف٦ًٙ أْض يُخ نخِ يٕ عؤِ، ٘ي٦ٙ ٖاٙ يُاخ صا زض ٞاخ كُادحِ، فٗاى طـاد  -
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 عًٟٕ إْٔ أص زم؟

 ن٧، ٘  اْٝ ٢كزٕ ٘أؿًّٕ فٝ ْفضٝ. ٘يجّ أص زٓٝ ي د رف  َٓخر حيعدو!.  -

"    حيٓخس رعقٍٗ رزعـ يفضدص ح٢رؿأؿى، ٖأ صٓش  . ٘ي٦ٙ دف  -
(1)
. 

ُد َؿخيَُٙص ٘حيـًُش ح٢خٟرس فٟٗخ حصظغٗخد ر ٙو   طعخيٛ: ُ٘ قَظََى َدح َ٘  ِ ِِ  ه ٍُٖٙ رِبِْل َُ فَََٗز

ٍْ رِا ِ حيٓهاخَس رَْعَقاُٗ ٦َ َدْفاُ   ه ْٙ يَا َ٘ خ ََٞغخث  ُه َِ  ُٕ َُ َعًه َ٘ شَ  َُ حْيِلْه َ٘ ًَْم  ُُ ُ حْي آطَخُٔ  ه ـٍ يهفََضاَدِص َ٘ زَْع

 َّ ٟ ُِ َ ُل٘ فَْقٍى َعًَٛ حْيَعخيَ ّه  ه يَِه َ٘ ح٢َْرُؿ 
(2)

٘حيظٓخػ َ  ح٠ٞش حيهرُٞش ٞزّٟ صآش َاّ . 

قاخو حيزَ غارٜ فاٝ  صّٓ   فٝ حيهِٙ، ٖ٘ٝ دف  ح٢عرحر َّ حيٓاخس رخ٢خٟاخر َآٍٗ،

ٍ، يغًذ حيُفضدِ٘ طفضٟر ح٠ٞش: "٘ي٦ٙ أِ   ٞدف  رعـ حيٓخس رزعـ ٘ٞهف رٕ فضخدٖ

٘فضاادص ح٢رؿ ٘رزًااض َٓخفعٗااخ ٘طعزًااض َؾااخيلٗخ"
(3)
٘٘ر٘د ح٠ٞااش حيهرُٞااش فااٝ  .

 ٞٙكٝ ٘نؤْٗخ خ٧ؽش حيُغزٚ حياٜ أرحد حيهخطذ أِ ٞئند عًٟٕ.  ر٘حٞشْٗخٞش حي

فٝ رأٞٝ، فًٙ ٘ردص ٖأ ح٠ٞش عًٛ -ٞش عًٛ يضخِ حيغٙحأ د٦يش خخؽش ٘يٙر٘د ح٠

ررُخ ظُّ إْٔ ٞرددٖخ عّ كف  دِ٘ طُؼى يُعٓخٖخ، أَخ ٘ر٘دٖاخ ي -َؼ٧ً –يضخِ أرٝ حيز خث 

عًٛ يضخِ حيغٙحأ فبِ ليم ٞدو عًٛ إْٔ ٞرددٖخ عّ اُٞخِ ٘قٓخعش رعد أِ ؿارد كٟاخس 

ٖ٘ااح َاخ كاخ٘و حي رحَزاش َ٘اّ قازًٍٗ حيعٟاخرِ٘ –حيعٟخرّٞ، فٙؿد أِ رف  حياًٍ راخياًٍ 

 افضخد فٝ ح٢رؿ.-٘حيزْؾ فعًٕ

 :حيغرٞفحيظٓخػ َ  حيلدٞغ  -د

حيظٝ ٘ردص عًاٛ أيضآش حيغ ؾاٟخص حيُظدٞٓاش  َّ أَؼًش حيظٓخػ َ  حيلدٞغ حيغرٞف

 َخ ًٞٝ:

 :سجعة ٠ظٍُٙ هللا فٟ ظٍٗ -1

ٞ ااٙو حيهخطااذ َظلاادػخً عااّ حصااظ زخو حيُعظقااد ٢رااٝ حيز ااخث رعااد أِ أكًااق صاارحكٕ َااّ 

  حيضـّ رعد ٘فخس حي ًٟفش حيُعظُد ٘عزَٕ عًٛ طٓفٟا َٓٗـٕ ح٤ؽ٧كٝ:

ٔ حيُعظقااد رُزٞااد حيلفااخ٘س ٘حيظهاارٍٞ، ٘أقزااى عًٟاإ ٘أدْااٛ َـًضاإ ٘أخًااٛ ياإ فظً ااخ"

 ٞظعـزِٙ.٘٘ؿٕٗ، َّ٘ دْٕ٘ حيٙدرحث ٘حيهزرحث ٘أؽلخد حيرٞخصخص ٞٓارِ٘ 

اِ راخرٝ ٦ ٞغًاق دْ٘ام رًٟاى أ٘ ْٗاخر، ٘اْاٝ أعخٖاد   »قخو ٢رٝ حيز اخث فُٟاخ قخيإ: 
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ر حيٓااخس ا٦ ْفاااطٗخ ياام َااخ   ٘رصااٙيٕ ٘خٟاا ٛررااٝ ٦ طاادعْٙٝ ايااٛ خزااش فٟٗااخ رفاا

 «.حصظزعض

كضازٝ ٘كضاذ حيٓاخس َٓام ٖااح. ٘اْاٝ ٢رؿاٙ   أِ »فغهرٔ أراٙ حيز اخث ٘قاخو يإ: 

ػاٍ ر٘ٚ حيلادٞغ « طهِٙ َّ حيضزعش حيااّٞ ٞاًُٗاٍ   ٞاٌٙ ٦ ظاى ا٦ ظًإ ٞاٌٙ حي ٟخَاش

"رضٓدٔ ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍرظُخَٕ عّ حيٓزٝ 
(1)
. 

 ُخ ر٘حٔ ح٤َخٌ حيز خرٜ ٖٙ: ٘كدٞغ حيضزعش رظُخَٕ ٘صٓدٔ ن

خزٟاذ راّ    عاّ    راّ عُار    عزٟاد   عاّ       عزاد   أخزرْاخ    َلُد رّ صا٧ٌ    كدػٓخ "

  عًٟٕ ٘صًٍ    ؽًٛ   حيٓزٝ  عّ  أرٝ ٖرٞرس    عّ    عخؽٍ  كفؼ رّ   عّ    حيركُّ  عزد

٘عاخد ْغاؤ فاٝ  ظًٕ اَخٌ عاخدو ٌٞٙ حي ٟخَش فٝ ظًٕ ٌٞٙ ٦ ظى ا٦ صزعش ٞاًٍٗ   :قخو 

فااٝ خاا٧ث ففخفااض عٟٓااخٔ ٘رؿااى قًزاإ َعًااق فااٝ حيُضااـد    ٘رؿااى لناار   عزااخدس

 ٘رؿى دعظٕ حَرأس لحص َٓؾذ ٘ؿُخو ايٛ ْفضٗخ قخو اْٝ أخخأ   ٘رؿ٧ِ طلخرخ فٝ

"ُٟٕٞٓ ٘رؿى طؾدج رؾدقش فؤخفخٖخ كظٛ ٦ طعًٍ عُخيٕ َخ ؽٓعض  
(2)
. 

ٞغ حيغرٞف َخ ٞظٓخصذ َ  ع ؾاٟش أراٝ حيز اخث حيف ٟإ، ػاٍ ٖاٙ ٘فٝ حيظٓخػ َ  حيلد

ٞظٓخصذ َ  َخ فعًٕ حي ًٟفش حيُعظقد َ  أرٝ حيز خث ال أنرَإ ٘أكًاق ٞادٔ يٟززاق َٓٗـإ 

ح٤ؽ٧كٝ يٟرٚ حيٓخس عدو   فٟٓؾرفٙح عّ خدحع حي رحَزش. ٘يعى حيهخطاذ ٞرٞاد أِ 

٤ص٧َٝ فٝ حيلهٍ َزغرحً يٍٗ ٞغـ  حيًُٙل ٘حيرإصخث فٝ عؾرٔ عًٛ طززٟق حيُٓٗؾ ح

 رٗأ حيزغرٚ حيعاُٟش َّ حيرصٙو حيهرٍٞ ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ ي٥َخٌ حيعخدو.

 :ِب شجع آي ِحّذ ِٓ خجض اٌشع١ش -2

ٞ ٙو حيهخطذ عًٛ يضخِ أرٝ حيز خث كّٟ صجى فٝ حيُٓخظرس أِ حي رحَزش ٞزعُاِٙ أِ 

 ِ يٍٗ ردحً عًٛ ليم، ف خو:حيزنخس ٦ طهفٝ يضد كخؿش حيف رحث، ٘صؤيٙٔ َخلح ٞ ٙيٙ

ــ ف ٙيٙح يٍٗ: اِ   ٞؤَر رخيعدو ٘ح٤كضخِ، َ٘خ حيزنخس حيُفر٘فش ا٦ حيلد ح٢دْٛ "

يف ٟار. ٖ٘اأ طئخاا فاٝ ٘قظٗاخ حيُعًاٌٙ َاّ ْؾاخرٗخ حيٟارد عًاٛ  ٝيُخ ٞئخا َّ َخو حيغٓ

عٗاد حيُعًٌٙ، ٘يٙ يٍ ٞٙؿد َّ ٞضظل ٗخ فظٙدع كٟٓجا فٝ رٟض حيُاخو. ٘ناخِ حيعارد فاٝ 

، فهخِ ٞهفٍٟٗ حي ًٟى َاّ حيُاخو، ٞهاخد شأٖى ط غف ٘قٓخع ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍرصٙو   

فٝ ليم  ٍٟٓٗ ٘ف ٟرٍٖ، َ٘خ ٞفقى عّ كخؿظٍٗ نخْٙح ٞٓف ْٕٙ عًاٛ حيـٗاخد فاٝ  ٜٞضظٙ
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صزٟى   أ٘ ٞظؾدقِٙ رٕ صرحً ٘ع٧ْٟش، ٘نخِ حيرصٙو عًٟٕ حيؾ٧س ٘حيض٧ٌ خٟر قاد٘س 

 زِ أؿاٙد راخي ٟر َاّ حيارٞق حيُرصاًش، َ٘اخ عاز  آو َلُاد َاّ خزايٍٗ فٝ ليم، ف اد ناخ

"حيغعٟر قل
(1)
. 

 َ٘خ ٘رد فٝ آخر قٙيٕ ٖٙ ؿزث َّ كدٞغ ْؾٕ:

  أراٝ اصالق    عاّ    عاعزش    كادػٓخ    راّ ؿعفار  َلُاد  كادػٓخ   راّ رغاخر  كادػٓخ َلُاد"

   عاز  آو َاخ :قخياض   عخثغاش    عاّ    ح٢صاٙد    ٞلادع عاّ    عزاد حياركُّ راّ ٞزٞاد    صُعض  

"كظٛ قزـ خزز حيغعٟر َّ   ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ     َلُد
(2)
. 

٘حيلاادٞغ َٓخصااذ ٘ر٘دٔ عًااٛ يضااخِ أرااٝ حيز ااخث حيزغاادحدٜ حيف ٟاإ، َ٘ٓخصااذ يًُ ااخٌ 

 أٞقخً، نُخ ٞدو عًٛ ػ خفش حيهخطذ حيدٟٞٓش.

 ػخْٟخً: َخ ٘رد عًٛ يضخِ حيغ ؾٟخص  ٟر حيُظدٞٓش

٘حٞش نى َّ حيغٟه رًٗٙو حيضاُرقٓدٜ حيااٜ ناخِ عٟاخرحً فاٝ ٘أررد َّ ُٞؼًٗخ فٝ حير

ؽٙرس عٟه ٘حع ، ٘حيغٟه كضّٟ ح٢ٖٙحدٜ حياٜ نخِ ٞظاخٖر راخيٙرع ٘حيظ اٙٚ ٖ٘اٙ 

فٝ حيل ٟ اش دحعٟاش َاّ دعاخس حيُااٖذ حي ادحكٝ. ٘صآظٓخ٘و رعاـ ح٢َؼًاش يُاخ ٘رد عًاٛ 

 أيضٓظٍٗ فُٟخ ًٞٝ.

 أ: حيظٓخػ َ  حي رآِ حيهرٍٞ

 :ّلا أ٠ُٙ أحسٓ ع -1

ٞ ااٙو حيهخطااذ كخنٟااخً عااّ كاادٞغ حيغااٟه كضااّٟ ح٢ٖااٙحدٜ حياااٜ ظٗاار يلُاادحِ فااٝ 

 ؽٙرس عٟه ٘رع ط ٝ قزى أِ طاٗر يٕ ك ٟ ظٕ ندحعٟش َّ دعخس حيُاٖذ حي دحكٝ:

ػااٍ حصااظزرد ايااٛ حيهاا٧ٌ فااٝ حي قااخث ٘حي اادر فااٙعٛ كُاادحِ َٓاإ أِ   ٦ ٞلخصااذ "

ٙل حي ٟار ٘حيزعاد عاّ حيغار، فاخيف ٟر حيٓخس ا٦ عًٛ قدر َاخ ٞضار يٗاٍ َاّ ح٢صازخد يضاً

حياٜ طدفعٕ حيفخقش ايٛ صرقش َخ ٞ ظخص رٕ ٦ ٞهِٙ كضخرٕ نلضخد حياٜ ٞضرج يٟظٓعٍ فاٝ 

حياٜ كرَٕ رعاـ ك إ  َٝؤنًٕ أ٘ َغررٕ، ال ٞ   عزر َّ طزعش ح٢٘و عًٛ ؿخرٔ حيغٓ

أًٖٗاخ  ف د خًق   ح٢رؿ ٘ؿعى فٟٗخ َّ حياردج َاخ ٞهفاٝ ،فٝ حيعٟظ رُخ حكظـٕٓ عٕٓ

ػااٍ ٖٟااؤٍٖ يًضااعٝ فااٝ كًزاإ، يظٓغاال أؿضااخٍَٗ ٘ع ااٙيٍٗ،  ؿُٟعااخً ٘ٞزٞااد عااّ كااخؿظٍٗ،

ٓخؽر حيقعٟف، ٦ ر ٜايٛ حيف ٟر، ٘ٞؤخا حي ٙ ٝ٘يٟزًٍٖٙ أٍٞٗ أكضّ ع٧ًُ، فٟلضّ حيغٓ
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 َٜخيٕ لرٞعش ٤ؿخعش حيف ٟر ٘طقٟٟق َاحٖذ حيعٟظ عًٟٕ، ٦٘ يٟظ اا حي اٙ ٝيٟـعى حيغٓ

"عٟف ٘حفزٗخدٔقٙطٕ ٘صًٟش ٤ل٦و حيق
(1)
. 

َااخ ٘فااٝ كاادٞغ حيغااٟه طٓااخػ َاا  قٙياإ طعااخيٛ:  ااخ َعًَااٛ ح٢َْرِؿ ِدَٞٓااشً يٗه ََ ًَْٓااخ  اِْهااخ َؿَع

ا٧ َُ ُّ َع ٍْ أَْكَضا ٍْ أَُْٞٗا ُٖ َٙ يَِْٓزًُ
(2)

. ٘فٟإ اعاخرس اياٛ أِ ح٢ٖاٙحدٜ ٞضاظ دٌ ح٠ٞاخص حي رآْٟاش 

خ٧و ليم اياٛ أٖدحفإ  ي دحع حيٓخس ٘اٞٗخٍَٗ إْٔ َّ أٖى حيؾ٧ف ٘حيظ ٙٚ ٘يٟؾى َّ

 حي زٟؼش ٖ٘ٝ ْغر َاٖذ حي دحكّٟ.

 :إثٕب عشش ٔم١جبا  -2

ٞ ٙو حيهخطذ َظلدػخً عّ حيغٟه كضّٟ ح٢ٖٙحدٜ دحعٟش حي دحكّٟٟ، ٘كرٞ ظٕ فٝ ْغر 

 حيدعٙس:

َّ حيٙحفدّٞ ايٟٕ َاّ ٞظٙصاٍ فاٍٟٗ ح٦صاظعدحد ي٥ُٞاخِ ردعٙطإ  ٝ٘أخا حيغٟه ٞؾزف"

رٍٗ ٘ٞفقٝ ايٍٟٗ رؤْٕ ٞدعٙ ايٛ اَخٌ َّ أٖاى حيزٟاض  ٝظًَُّ ٞهؼرِ٘ حيظردد عًٟٕ، فٟ 

صٟاٗر ٘عٟهخً ف٣ُٟ حيدْٟخ رخخث ٘عد٦ً ٘ص٧َخً. ػاٍ ٞظادرؽ فاٝ ح٤فقاخث اياٍٟٗ رؤصارحر 

 حيدعٙس عًٛ قدر حصظـخرظٍٗ يٗخ ٘ػ ظٕ ربخ٧ؽٍٗ فٝ ح٤ُٞخِ رٗخ.

ْ ٟااذ  عغاار ْ ٟزااخً، ٘ؿعااى كُاادحِ ٝػااٍ حط ااا َااّ ٖاائ٦ث ح٢طزااخع حيُ ًؾااّٟ ياإ حػٓاا

حيٓ زخث. ٘أ٘ؽخٍٖ ؿُٟعخً أِ ٞظـًُٙح رخيؾ٧ف ٘حيظ ٙٚ ٘ٞضٟر٘ح فٝ حيٓخس صٟرس كضٓش. 

، فٟ اخكزٙح ناى سػٍ ٘دعٍٗ فٝ أْلخث طًم حيـٗش يٟدعٙح حيٓخس ايٛ حيُاٖذ رلهُش ٘طائد

قٌٙ عًٛ قدر ع ٙيٍٗ ٘درؿخطٍٗ، ًُٟ٘ٞٙح ايٍٟٗ رضزذ ٞٙحف ٍٗ، ٦٘ ٞفقٙح رضار حيادعٙس 

خ٧ؽٕ عًٛ أِ ٞٙؽٙٔ رهظُخِ حيضر ط ٟش َّ حيضًزخِا٦ يُّ ٞؼ ِٙ رب
(3)
. 

" طٓاخػ عغر ْ ٟزاخً  ٝػٍ حط ا َّ ٖئ٦ث ح٢طزخع حيُ ًؾّٟ يٕ حػٓ٘فٝ قٙو حيهخطذ "

قَاخَو َ  قٙو   طعخيٛ: َ٘ ْٝ َعَغاَر َْ ِٟزًاخ  ٍُ حْػَٓا ُْٗٓ َِ رََعْؼَٓخ  َ٘ ٟؼَخَج رَِٓٝ اِْصَرحثَِٟى  َِ  ُ يَ َْد أََخَا  ه َ٘
 ُ َ   ه ٍُ  ه أَْقَرْفاظُ َ٘  ٍْ اُٖٙ ُُ ْرطُ َعزه َ٘ ٓظٍُ رُِرُصاًِٝ  ََ آ َ٘ َنخسَ  ٍُ حيزه ْٟظُ آطَ َ٘ ٧سَ  ٍُ حيؾه ظُ ُْ ّْ أَقَ ٍْ يَجِ َعُه ََ  اِِّْٝ 

ّ َنفَا َُ َْْٗخُر فَ ّ طَْلظَِٗخ ح٢َ َِ ِرٜ  ـْ ٍْ َؿٓهخٍص طَ ٢ُْدِخًَٓهُه َ٘  ٍْ ٍْ َصِّٟجَخطُِه ِه َعُٓه َر قَْرًفخ َكَضًٓخ ٢َُّنفَِّر

ازِٟىِ  حث حيضه َٙ ٍْ فَ َاْد َفاىه َصا ُٓه َِ رَْعَد َليَِم 
(4)

. ٘ناؤِ حيهخطاذ ٞرٞاد راايم أِ ٞ اٙو اِ حيغاٟه 

ح٢ٖٙحدٜ حصظفخد َّ ػ خفظٕ حيدٟٞٓش فٝ صزٟى ْغر دعٙطإ حيٗدحَاش، ٖ٘هااح ٖاٝ حيُااحٖذ 

 حيٗدحَش قد طضظفٟد َّ حيدّٞ فٝ ْغر َاٖزٗخ رّٟ أطزخعٗخ.
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 :األخسش٠ٓ أعّبالا  -3

ٙو حيهخطاذ ٘حؽاافخً ي اخث كُادحِ رخيغااٟه رًٗاٙو حيضاُرقٓدٜ ٢٘و َاارس فاٝ َـًااش ٞ ا

 ٘عإ رخيُضـد رعد أِ عرفٕ رٕ ؽدٞق حيزرفّٟ عزد حير٘إأ:

َ٘خ يزغ حيغٟه أِ طهًٍ فٝ حيزٖد ٘حيظ ٙٚ فضُ  كُادحِ َٓإ ن٧َاخً ياٍ ٞضاُعٕ َاّ "

فاى صاعٍٟٗ فاٝ أكد َاّ قزاى. ٘يُاخ رًا  َاّ ن٧َإ اياٛ لنار ح٢خضارّٞ أعُاخ٦ً حيااّٞ 

، ٘فارد ياايم أَؼًاش عاظٛ، ياٍ ًُٞاام حيلٟاخس حيادْٟخ ٖ٘اٍ ٞلضازِٙ أْٗاٍ ٞلضآِٙ ؽاآعخً 

كُدحِ أِ خغ  قًزٕ فغًزٕ حيزهخث، ال ٘ق  فٝ ْفضٕ أِ حيغٟه قد عرأ صارٔ َاّ كرٞاق 

حيهغاااف، فٗاااٙ ٞٙر ااإ ٘ٞااادعٙٔ يًظٙراااش ٘ح٦صاااظغفخر، ٘ا٦ فهٟاااف لنااار حيعٟاااخرّٞ فاااٝ 

ٖئ٦ث؟
"(1)

. 

اخ٦ اياٛ حيااحنرس ح٠ٞاش حيهرُٞاش: ٘حيف رس طضظدعٝ  َُ َّ أَْع ٍْ رِخ٢َْخَضاِرٞ * قُاْى َٖاْى َُْٓزِّاجُُه

ًْٓعخ َِ ُؽاا ٍْ ُْٞلِضاآُٙ ُاا ٗه َِ أَْ ٍْ َْٞلَضاازُٙ ُٖاا َ٘ َْْٟخ  ٍْ فِااٝ حْيَلَٟااخِس حيااْد َّ َفااىه َصااْعُُٟٗ حيهااِاٞ
(2)

َ٘اا  أِ . 

ّ أِ حيغااٟه حيهخطااذ قااد أعااخر رٙفااٙف ايااٛ طااؤػٟر ٖااأ ح٠ٞااش عًااٛ كُاادحِ ال ؿعًظاإ ٞااا

ٞ ؾاادٔ رٗااخ ال حْقااٍ يًعٟااخرّٞ يٟضااظعٟد أخظاإ َااّ خخكفٟٗااخ ٘يٟٓااظ ٍ َااّ ح٢ ٟٓااخث، ٖ٘ااٙ 

ٞلضذ إْٔ عًٛ ؽٙحد رُٟٓخ ٖٙ ٞضظزدو ظًُخً راًٍ، أقٙو ر ٍ اعخرس حيهخطذ ؽارحكش 

يااايم، ا٦ آْااٝ أكضااذ أِ حيهخطااذ أرحد رٗااخ أرعااد َااّ لياام، ال أرحد أِ ٞٙؿاإ رٗااخ حيًااٌٙ 

حي دحكّٟ ٘حي رحَزاش، حيااّٞ حْظٗـاٙح صازٟى حياًاٍ ٘ح٤رخكٟاش حيـٓضاٟش يًعٟخرّٞ ٘حيزْؾ ٘

ظٓخً ٍَٓٗ أِ ٖاح ٖٙ صزٟى حيعدو، رُٟٓخ ٍٖ َ زجِٙ ٘فخيِٙ. ٘ٞرَٝ حيهخطذ َّ ليام 

حيظاٝ ٖاٝ عًاٛ فا٧و ٘يهآٍٗ  -َؼى حيغٟٙعٟش–أٞقخً ايٛ ادحْش حيلرنخص حيُعخؽرس يٕ 

 رّٟ حيٓخس. ٞلضزِٙ أْفضٍٗ عًٛ ؽٙحد ٘أٍْٗ صٟٓغرِ٘ حيعدو

 :ِٚٓ ٠حًٍ ع١ٍٗ غضجٟ فمذ ٜ٘ٛ -4

َّ حيلٙحر حياٜ دحر رّٟ عزدحِ ٘حيلضّٟ حي دحكٝ، حياٜ نخِ ٞزعٍ يٍٗ إْٔ حيٙحصزش 

رٟآٍٗ ٘رااّٟ ح٤َااخٌ حيُعؾااٌٙ حياااٜ ٞاادعٙ ياإ، ٘كااّٟ كًااذ َٓاإ عزاادحِ أِ ٞٙؽاإً ايااٛ 

الح ياٍ ٞعـاى  ح٤َخٌ حيُعؾٌٙ قخو يٕ إْ ٖٙ ح٤َخٌ حيُعؾٌٙ، ٖ٘اددٔ راؤِ ٞ ًا  كُادحِ

 رُلخررش حي ًٟفش:

 طار َااخأَؼًام ٞااخ قادحكٝ ط ًا  كُادحِ؟ حْظااار قًا٧ًٟ »ػاٍ حيظاف اياٛ حيلضااّٟ ٘قاخو: "

 «.ل َٕٓإٞضٙ
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أِ  قازٝ صاٟلى عًٟإ، َ٘اّ  رً  حرّ عُم اِ ٘ؽًض ايٟٕ كٟاخً »ف خو حيلضّٟ يٕ: 

"«ٞلًى عًٟٕ  قزٝ ف د ٖٙٚ!
(1)

 . 

٦  طعخيٛ: ٘فٝ عزخرس حي دحكٝ ح٢خٟرس طُؼى ر ٙو   َ٘  ٍْ خ َرَدْقَٓاخُن ََ ّ كَِّٟزَخِص  َِ ُنًُٙح 

ٚ َٙ ِٕ َ َقازِٝ فَ َاْد َٖا ا ْٟ اّ َْٞلًِاْى َعًَ ََ َ٘ ٍْ َ َقزِٝ  ُْٟه ِٕ فََِٟلىه َعًَ ح فِٟ ْٙ طَْزَغ
(2)

. ٘فاٝ حصاظدعخث 

حيهخطذ ي١ٞش حيهرُٞش َخ ٞٙكٝ يً خرة رؤِ حي دحكٝ قد ؿعى ْفضٕ فٝ َٓزياش ح٤يإ، فٗاٙ 

د ح٢عًاٛ، حيااٜ ٦ ٞضاظزٟ  أكاد أِ ٞ خيفإ أ٘ ٞٓخقغإ أ٘ ٞعظارؿ ٞظؾرأ ٘نؤْإ حيار

 عًٟٕ، رى عًٛ حيـُٟ  حيضُ  ٘حيزخعش.

 :ٚاٌسلَ عٍٝ ِٓ اتجع اٌٙذٜ -5

ٞٙرد حيهخطذ ْؼ حيرصخيش حيظٝ ٘ردص َّ عزدحِ يلُدحِ رعد أِ كًذ َٕٓ حي ادحكٝ 

 خً :أِ ًٞعّ كُدحِ ٘ٞظزرأ َٕٓ، ٘ٞرصى يٕ خزخرخً ٞعًّ يٕ فٟٕ إْٔ قد 

ف اد رأٞاض ٘ؿإ ح٤َاخٌ  ،أَاخ رعاد» فًُخ قرثض حيرصاخيش عًٟإ الح فٟٗاخ رعاد حيدٞزخؿاش:"

حيُعؾاااٌٙ كٟاااغ ناااخِ فاااٝ َٙفااا  كـخرااإ ح٢قااادس، فغااآًُٝ ررفاااٙحْٕ ٘رعخٞظااإ، 

ّ قٟااخدس حياادعٙس عاا٘حؽاازفخْٝ ٘أدْااخْٝ. أَااخ أْااض ٞااخ كُاادحِ ف ااد يعٓاام ح٤َااخٌ، ٘خًعاام 

م ٘عؾٟخْم ٢َرٔ حياٜ ٖاٙ َاّ أَار  . ٘رٞخصش َُٟٗخرخل، ٘طزرأ َٓم َّ٘ صٙث عًُ

٘اْٝ قاد ٘ؿدطإ َزًعاخً عًاٛ ناى َاخ أصاررص ٘أعًٓاض، ف اد ْعاٛ عًٟام فاعف اُٞخْام 

رٙؿٙدٔ، ٘قًاش ٞ ٟٓام فاٝ َااٖذ حيعادو حيغاخَى، ٘طضاظرل عًاٛ أخظام حيهاخفرس رخ٤َاخٌ، 

ٖخ فٝ قؾار َاّ قؾاٙرل، ٖ٘اٝ طضاذ حيُااٖذ ٘طًعٓإ نُاخ طغاخث، ٘طفاظّ ٘اٞٙحثل اٞخ

رٗاخ حيزارد َاّ ركُظإ،  ضأَاخ قخؽاُش حياٗار حيظاٝ حصاظٙؿز ،ْضخث َُٟٗخرخل عّ دٞآّٗ

٘حيفؾى َّ عٟعظٕ، ٘حيًعٓش حيدحثُش ايٛ ٌٞٙ حيدّٞ، فٗٝ ط خعدل ايٛ حيٟاٌٙ عاّ َلخرراش 

يعدو حيغخَى خزرٔ، ففركض راايم رٓٝ حيعزخس كظٛ فغخ أَرٔ ٘طفخقٍ عًٛ ًَُهش ح ٝدع

ْزو يإ عاّ َٓؾازم خُخْٝ َهخْام فاًفٝ ح٢َخْش حيظٝ فاٝ عٓ ام. ٘قاد ٘ياٛ لنر٘ٞإ حيضا

٘أطزرأ َُاّ طزارأ َٓإ. ٘عزٞاز كخثعخً قزى أِ طٓزو عٕٓ رح ُخً. ٘اْٝ ٢يعّ َّ يعٕٓ ح٤َخٌ 

 حطزااا  أِ آطاااٝ لحل يُهاااخِ قرحرظااام َٓاااٝ، ٘يهاااّ حيلاااق أكاااق أِ ٞظزااا . ٘حيضااا٧ٌ عًاااٛ َاااّ ٝعًااا

"«حيٗدٚ
(3)
. 

فَؤْطَِٟخُٔ فَ ُا٦ٙ اِْهاخ َرُصا٦ٙ َررِّاَم فَؤَْرِصاْى ٘حيـًُش ح٢خٟرس فٟٗخ طٓخػ َ  ح٠ٞش حيهرُٞش:

ِّ حطهزَاَ  حْيُٗاَدٚ ا ََ ٌُ َعًَٛ  حيضه٧ َ٘ رَِّم  ّ ره َِّ ٍْ قَْد ِؿْجَٓخَل رِآٍَٞش  ْرُٗ ٦ طَُعاِّ َ٘ َعَٓخ رَِٓٝ اِْصَرحثَِٟى  ََ
(4)

 .
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زدحِ ي١ٞش حيهرُٞش َخ ٞدو عًٛ حْ ٧د حيُٙحدّٞ، فعزادحِ ٞعاد ْفضإ ٖاٙ ٘فٝ طقُّٟ ع

ٖٙ حيقاخو حيُاخرج حي اخرؽ عًاٛ -حيظخثذ حيعخثد ايٛ دٕٞٓ ٘فزرطٕ–عًٛ حيٗدٚ ٘كُدحِ 

عاارعٟش ح٤َااخٌ حيُزعااٌٙ. ٘فااٝ حصااظدعخث ٖااأ ح٠ٞااش ٖ٘ااٝ ٘حردس فااٝ قؾااش فرعااِٙ، 

قَاخَو فضإ دحعٟاش ؽا٧ف ٘رعاخد: حصظدعخث ٢فعخو ٘أقٙحو فرعِٙ ْفضٕ حياٜ نخِ ٞعاد ْ

َعخدِ  ٍْ ا٦ِه َصزَِٟى حيره ِْٖدُٞه خ أَ ََ َ٘ خ أََرٚ  ََ ٍْ ا٦ِه  خ أُِرُٞه ََ  ُِ ْٙ فِْرَع
(1)

 -عًٟٕ حيض٧ٌ–، أَخ َٙصٛ 

َٙصاٛ ٘قاخو فُخ ٖٙ فٝ ْار فرعِٙ ا٦ دحعٟاش فضاخد ٘فا٧و:  َُ ُِ َلُرِْ٘اٝ أَْقظُاْى  ْٙ فِْرَعا

ُ اِِّْٝ أَخَ  ْيَْٟدُع َررٕه َِٗر فِٝ ح٢َْرِؿ حْيفََضخدَ َ٘ ْ٘ أَِ ُْٞا ٍْ أَ َو ِدَُٞٓه خُأ أَِ ُٞزَدِّ
(2)

 . 

 :فل خٛف ع١ٍُٙ ٚالُ٘ ٠حضْٔٛ -6

فٝ خ٧و ٘ؽف حيهخطذ يُٙقف حيُٙحؿٗاش راّٟ عزادحِ ٘كُادحِ كاّٟ أخزارٔ عزادحِ 

رلُى أخظٕ رحؿٟش صفخكخً َّ حيغٟه ح٢ٖٙحدٜ، ٘أخا ٞدحرٕٞ ٘ٞلاخ٘رٔ ُ٘ٞاظؼ  قازٕ 

 ٘رؿ  عّ عزَٕ فٝ أِ ٞزٗر أخظٕ ردَٗخ، ػٍ ٞ ٙو حيهخطذ:كظٛ ٦ِ 

أ ً ظُاخ »ف خٌ عزدحِ ففظلٕ، فبلح عٗر طزظضٍ ٘ط اٙو:  ،٘قرع رخد حيلـرس عٓد لحل"

 «.فًٟض ععرٜ َخلح نٓظُخ طؾٓعخِ؟ ،حيزخد عًٟهُخ

 ٜنٓض كزضض ح٢صد فٝ حي فؼ حيلدٞد كظاٛ رقٟظإ ٘ر٘فاظٕ، فزغار»ف خو عزدحِ: 

"«ًٟٗخ ح٠ِ َٕٓ ٦٘ ٖٝ طلزِرحؿٟش رؤ٦ خٙأ ع
(3)
. 

" طٓخػ رحؿٟش رؤ٦ خٙأ عًٟٗخ ح٠ِ َٕٓ ٦٘ ٖٝ طلزِ ٜفزغر ٘فٝ قٙو عزدحِ: "

ٍْ َااا  قٙيااإ طعاااخيٛ:  ٦ ُٖااا َ٘  ٍْ ِٗ ْٟ أا َعًَااا ْٙ ٙح فَااا٧ َخااا َُ ٍه حْصاااظَ َخ ُ ػُااا َّ قَاااخيُٙح َررَْٓاااخ  ه ِه حيهاااِاٞ اِ

 َِ َْٞلَزُْٙ
(4)
. 

فظٓخ ايٛ حيُفخرقاش فاٝ قاٙو عزادحِ، فزُٟٓاخ ح٠ٞاش طظلادع ٘نؤِ حيهخطذ أرحد رايم أِ ًٞ

عّ حياّٞ آَٓٙح رخّلِل ٘حصظ خَٙح، أ٦ خاٙأ عًاٍٟٗ ٦٘ ٖاٍ ٞلزْاِٙ، الح رعزادحِ ٞضاظ دٌ 

 ٖأ حيؾفش يرحؿٟش حيظٝ نفرص رخّلِل  ٘حْلرفض عّ ؿخدس حيؾٙحد رخرطهخرٗخ اػٍ حيزْخ. 

 :٘زا فشاق ث١ٕٟ ٚث١ٕه -7

 ٞ ش حيظٝ طعرأ رٗخ كُدحِ عًٛ حيغٟه كضّٟ ح٢ٖٙحدٜ:ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً حيزر

٘نخِ حيز خو عدٞد ح٦عظ خد فٝ حيؾخيلّٟ، ٞازعٍ يلُادحِ أِ رٟآٍٗ قَٙاخً َضاظٙرّٞ "

٦ ٞعرفٍٗ أكاد، ياٙ أقضاٍ أكادٍٖ عًاٛ   ٢رارٔ، فزاٙرٛ يُاّ ٘ف إ   ي٧طؾاخو رؤكاد 
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ٕ حيز اخو ٞعارأ ٘حكادحً ٖئ٦ث. ٘يُخ أنؼر َّ لنر ليم يلُدحِ ٘قا  فاٝ ْفضإ أِ ؽاخكز

َّ ٖئ٦ث ح٢ردحو، ٘إْٔ ٞهظٍ صرٔ عٕٓ كظٛ ٞضظٙػق َٕٓ. ف خو يٕ َٞٙخً ٘قد ظٗر حيعظذ 

آْٝ نٓض أظّ ٞخ حرّ حيضاُخل أِ قاد ناخِ رٟٓٓاخ َاّ حيُعرفاش ٘حيؾادحقش َاخ »فٝ ٘ؿٕٗ: 

 «.ٝ عًٛ صرٔٓٞـعًم طؼق رٝ ٘رؤَخْظٝ، فبلح أْخ َ زت، اْم طعرأ أكد ٖئ٦ث ٦٘ طؤَٓ

فاؤدرل كُادحِ أِ « َّ أخزارل رٗااح ٞاخ كُادحِ؟»خفزرد حيز خو ق٧ًًٟ ػٍ قخو يٕ: ف

قد عرفض ليم َّ يلاّ قٙيام، فاٙ  ياجّ نظُظٓاٝ أَارٔ »َخ ظٕٓ نخِ ؽلٟلخً ف خو يٕ: 

"«رعد حيٌٟٙ يٟهّْٙ ٖاح فرحج رٟٓٝ ٘رٟٓم
(1)
. 

يُٓخف ّٟ: ٘فٝ ؿًُش كُدحِ ح٢خٟرس طٓخؽخِ، ح٢٘و َ  قٙيٕ طعخيٛ فٝ حيلدٞغ عّ ح

 ْأَع ٍُ ُ َْٞعًَ َ٘ ه ِو  ْٙ ِّ حْي َ ٍْ فِٝ يَْل ُ ٗه يَظَْعِرفَٓ َ٘  ٍْ خُٖ َُ ٍْ فًَََعَرْفظٍَُٗ رِِضٟ َْٞٓخَنُٗ ْٙ ََْغخث ٢َََر يَ َ٘ ٍْ خيَُه َُ
(2). 

قَاخَو َٖاَاح ٘حيؼخْٝ َ  قٙيٕ طعخيٛ عًٛ يضخِ حيعزد حيؾخيق َ خكزاخً َٙصاٛ عًٟإ حيضا٧ٌ:

ِْٟٓا رَ َ٘ ِْٟٓاٝ  ِٕ َؽاْزًرحفَِرحُج رَ ا ْٟ ًَ ٍْ طَْضاظَِز  عه اخ يَا ََ ِ٘ٞاِى 
َم َصاؤَُْزِّجَُم رِظَؤْ

(3)
. ٘ناؤِ حيهخطاذ ٞ ؾاد 

رخيظٓخػ َ  ح٠ٞش ح٢٘يٛ أِ حيز خو ٞغزٕ حيُٓخف ّٟ فٝ طاخٖرٔ رغٝث ٖ٘ٙ ٞ فٝ خ٧فٕ. 

عًٟٕ –٘رخيظٓخػ َ  ح٠ٞش حيؼخْٟش أِ حيز خو كرٞؼ عًٛ ؽلزش كُدحِ نُخ نخِ َٙصٛ 

خً عًٛ ؽلزش  حيعزد حيؾخيق، ٘يايم ٖددٔ كُدحِ رخ٦ْ زخع عّ ؽلزظٕ كرٞؾ -حيض٧ٌ

 كّٟ أخى رخ٦طفخج حياٜ طٍ رُٟٓٗخ. -عًٟٕ حيض٧ٌ–نُخ فعى حيعزد حيؾخيق َ  َٙصٛ 

 :٠سِٛٛٔىُ سٛء اٌعزاة -8

 فٝ حيلٙحر رّٟ كُدحِ ٘كخ ٟش حيزْؾ، ٞ ٙو كُدحِ:

حيُااٖذ حيلاق، َااٖذ حيعادو ــ اْٝ ٦ أدعٙل ايٛ َاٖذ أكد، ٘اُْاخ أدعاٙل اياٛ "

 حيغخَى رّٟ حيٓخس.

 ــ ٖاح ً٘ٞم َاٖزٝ. أَخ عًُض أْٓٝ كخررض حياًٍ ْ٘غرص حيعدو؟

 ــ اْم َخ عد٘ص أِ ؿُعض حيُاًَّٟٙ َّ حيعزٟد ٘حيرعخع فًُهظٍٗ رقاخد ح٢كارحر،

"ٞغظؾزِٙ أ٧َنٍٗ، ٘ٞضظلِٟٙ ْضخثٍٖ ٘ٞضٍَْٙٙٗ صٙث حيعاحد
(4)
. 

ٍْ ُصَٙث حْيَعاَاحِد خيٛ: ٘فٟٕ طٓخػ َ  قٙو   طع َُْٙه َُ َِ َُٞضٙ ْٙ ّْ آِو فِْرَع َِّ َْٟٓخُنٍ  ـه اِْل َْ َ٘
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ٍا  ٍْ َعِااٟ رُِّها اّ ره َِّ فِٝ َليُِهاٍ رَا٧ث  َ٘  ٍْ َِ َِْضخثُن َْٞضظَْلُٟٙ َ٘  ٍْ َِ أَْرَٓخَثُن َُٞارُِّلٙ
(1)

. ٘ناؤِ حيهخطاذ 

ضاخد ٘حْظٗاخل ٞ ؾد أِ ٞض ر َّ ػٙرس حيازْؾ ٘أْٗاٍ أعازٕ رفرعاِٙ فُٟاخ أعاخعٙٔ َاّ ف

 يًلرَخص.
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:د: حيظٓخػ َ  حيلدٞغ حيغرٞف  

 :فبص اٌّخفْٛ -1

ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً َضٟر كُدحِ َ  حيغاٟه رًٗاٙو ٘عزاد حيارإ٘أ اياٛ َٓازو عزاد 

 حيرإ٘أ اؿخرش يدعٙطٕ يُٗخ رظٓخ٘و حيغدحث َعٕ:

فاخد حيُ فاِٙ ٞاخ كُادحِ! فاخد : »ٛػٍ عخد حيغٟه ف خو ٖ٘ٙ ٞظهفؤ فاٝ َغاٟظٕ حيٗاٙٞٓ"

َ٘خ دحو ٞرددٖخ كظٛ حْظٗٙح اياٛ دقاخج كٙٞاى فضاخر٘ح فٟإ « ُ فِٙ ٞخ عزد حيرإ٘أ!حي

ٖاخ »خرٔ فٟ ش َضد٘دس، ف خو عزد حيرإ٘أ كٟٓجا: كَّ ػًؼٟٕ، فخْعزفٙح ُٟٞٓخً ايٛ  ْلٙحً 

"«ْلّ أ٦٘ث قد ٘ؽًٓخ
(1)

.  

٘فااٝ قااٙو حيغااٟه: "فااخد حيُ فااِٙ" طٓااخػ َزخعاار َاا  حيلاادٞغ حيُٓضااٙد ايااٛ حيٓزااٝ 

عًٟٕ ٘صًٍ: " فخد حيُ فِٙ" ؽًٛ  
(2)

٘فٝ قٙو حيغٟه "فخد حيُ فِٙ" َّ حيُفخرقاش . 

َخ فٟٕ، ال ْرحٔ رعد قًٟى ٞؤنى َُخ ياا ٘كاخد ٘ٞغارد حي ُار. ٘ناؤِ حيهخطاذ ٞضا ر َاّ 

حيعٟخرّٞ حياّٞ ؿعًٙح َّ أْفضٍٗ كُخس يًف رحث َ٘دحفعّٟ عاّ ك اٙقٍٗ ٖ٘اٍ أظًاٍ حيٓاخس 

 ٘أرعدٍٖ عّ حيعدو ٘حيؾ٧ف.

 :دْٚ إٌٝ اٌجٕة ثبٌسلس٠ًمب -2

ٞااٙرد حيهخطااذ كااٙحرحً رااّٟ كُاادحِ ٘عزاادحِ رعااد أِ حصااظُعخ ايااٛ طاااَر حيف٧كااّٟ َااّ 

 حيزز ٝ حيـدٞد حياٜ ٘ؿد٘ح أْفضٍٗ فٟٕ، ٘حياٜ ٦ ٞ ظًف نؼٟرحً عُخ نخْٙح فٟٕ َّ قزى:حيٙف  

 «.َخ ط ٙو فٝ ٖاح حياٜ طرحٔ؟»قخو يعزدحِ لحص ٌٞٙ: "

كاٙو َاخ عخعاٙح فٟإ، ٖ٘اٍ ٞـظاِٙ٘ حيعادو ٢ْٗاٍ َاخ  ٖئ٦ث ٞلٓاِٙ اياٛ حياًاٍ َاّ -

 أيفٙٔ.

 ٘يهٍٓٗ نخْٙح َزظٗـّٟ رٕ فٝ ردحٞش ح٢َر. -

اُْخ نخْض طًم ياس ح٦ْظ خو َّ كخو ايٛ كخو، ٦٘ ٞزٙو أَدٖخ، ٘قد أخزر حيٓزٝ عّ  -

 .قٌٙ ٞ خدِ٘ ايٛ حيـٓش رخيض٧صى

 أ٘ طانر حيٓزٝ رعد ٞخ ف ٟٕ حيدعٙس ٘أْظٍ ٦ طئَِٓٙ رٕ؟ -
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 عٕٓ. ٝفٟر أِ ْانرٔ كّٟ ْلظخؽ ايٟٕ، ٘آْخ ٦ ْضظغ٦ٓ  -

 ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ!. : ف ى الِ -

فضهض عزدحِ ق٧ًًٟ ٘حؽفر ٘ؿٕٗ ٘ظٗر عًٟٕ حيظ خلو، ػٍ حرظً  رٞ إ ٘قاخو: ؽاًٛ  -

  عًٟٕ ٘صًٍ ٘عًٛ ح٤َخٌ حيُعؾٌٙ... ٖاح كادٞغ ٞٓززاق عًاٛ كاخو ٖائ٦ث، َ٘اخ 

 اخخو حيٓزٝ ا٦ ٞعٍٟٓٗ.

كااادٞغ حيٓزاااٝ ٞغاااركٕ َاااّ ٞئَٓاااِٙ رااإ، ٘طؤخاااا أْاااض فاااٝ عااارف أقاااٙحو أ٦ طااادع  -

"اَخَهٍ؟
(1)
. 

"عـذ   َّ ٘فٝ كدٞغ عزدحِ طٓخػ َزخعر َ  قٙو حيٓزٝ ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ: 

قٌٙ ٞدخًِٙ حيـٓش فٝ حيض٧صى"
(2)

فخصظغٗخد عزدحِ ر اٙو حيٓزاٝ ؽاًٛ   عًٟإ ٘صاًٍ . 

زاش ناخْٙح ٞضاظ دَِٙ ػ اخفظٍٗ حيدٟٞٓاش فاٝ فظٓاش ٖٙ طؤنٟد يُخ أصاًفٓخٔ َاّ حي اٙو أِ حي رحَ

 حيٓخس عّ دٍٞٓٗ حيلق ٘حيدعٙس يُاٖزٍٗ حيزخكى.

 :خطبة إٌبط عٍٝ لذس عمٌُٛٙ -3

 ٞ ٙو حيهخطذ َظلدػخً عّ حيغٟه ح٢ٖٙحدٜ دحعٝ حي دحكّٟٟ:

عغاار ْ ٟزاخً، ٘ؿعاى كُادحِ ْ ٟااذ  ٝػاٍ حط اا َاّ ٖائ٦ث ح٢طزااخع حيُ ًؾاّٟ يإ حػٓا"

ٍٖ ؿُٟعااخً أِ ٞظـًُااٙح رخيؾاا٧ف ٘حيظ ااٙٚ ٘ٞضااٟر٘ح فااٝ حيٓااخس صااٟرس حيٓ زااخث.. ٘أ٘ؽااخ

، سكضاآش. ػااٍ ٘دعٗااٍ فااٝ أْلااخث طًاام حيـٗااش يٟاادعٙح حيٓااخس ايااٛ حيُاااٖذ رلهُااش ٘طاائد

فٟ خكزٙح نى قٌٙ عًٛ قدر ع ٙيٍٗ ٘درؿخطٍٗ، ًُٟ٘ٞٙح ايٍٟٗ رضزذ ٞٙحف ٍٗ، ٦٘ ٞفقٙح 

هظُاااخِ حيضااار ط ٟاااش َاااّ رضااار حيااادعٙس ا٦ يُاااّ ٞؼ اااِٙ ربخ٧ؽااإ عًاااٛ أِ ٞٙؽاااٙٔ ر

حيضًزخِ
"(3)

. 

" طٓخػ خفٝ َ  حيلادٞغ حيُٓضاٙد فٟ خكزٙح نى قٌٙ عًٛ قدر ع ٙيٍٗ٘فٝ قٙيٕ: "

أَرص أِ أخخكذ حيٓاخس عًاٛ قادر ع اٙيٍٗ"ايٛ حيٓزٝ ؽًٛ   عًٟٕ ٘صًٍ: "
(4)

٘فاٝ . 

٘ر٘دٔ فٝ حيلدٞغ عّ حيغٟه ح٢ٖٙحدٜ طؤنٟد يُخ أصًفٓخٔ َاّ حي اٙو أِ ح٢ٖاٙحدٜ ناخِ 

 ظ دٌ ػ خفظٕ حيدٟٞٓش فٝ حيدعٙس ايٛ َاٖزٕ حيٗدحٌ.ٞض
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 :ِبغضٞ لَٛ فٟ عمش داسُ٘ إال رٌٛا -4

  ٞ ٙو حيهخطذ فٝ حيلٙحر حياٜ دحر رّٟ حيٟٗؾٍ ٘نرحَش رّ َر ٘حيٝ حيهٙفش:

ـااـ اِ نااخِ حيُعظقااد ٦ ٞرٞااد كاارد كُاادحِ ففااٍٟ كغااد ٖااأ حيعضااخنر حيـاارحرس فااٝ "

 ْخكٟظٓخ؟.

 خ ٘ؽد حي رحَزش اِ ٖخؿُْٙخ.ــ أعدٖخ يًدفخع عّ كد٘دْ

ــ فخيٗـٌٙ عًٍٟٗ قزاى أِ ٞٗاخؿُٙنٍ ٖاٙ حيارأٜ. فُاخ  ازٜ قاٌٙ فاٝ ع ار دحرٖاٍ ا٦ 

"ليٙح
(1)
. 

٘قٙو حيٟٗؾٍ: "َخ  زٜ قٌٙ فٝ ع ر دحرٍٖ ا٦ ليٙح"، ٖٙ طٓخػ َزخعر َا  ح٢ػار 

حيُٓضٙد ايٛ حيٓزٝ ؽًٛ   عًٟٕ ٘صاًٍ
(2)

 . ٘فاٝ ٘ر٘د ٖااح ح٢ػار عًاٛ يضاخِ حيٟٗؾاٍ

َفخرقااش ال حيرؿااى َااّ أرعااد حيٓااخس عااّ عاارع  ، ٘يهااّ ٦ رااؤس َااّ أِ ٞضااظ دَٙح 

ح٢كخدٞغ ٘ح٢ػر يًٙؽٙو ايٛ أٖدحفٍٗ. فخيٟٗؾٍ ٞلارؿ حياٙحيٝ عًاٛ َلخرراش كُادحِ 

 خٙفخً عًٛ ػر٘طٕ َ٘خيٕ، ٦ خٙفخً عًٛ حيٓخس ٦٘ خٙفخً عًٛ ح٤ص٧ٌ.

 :ػخيؼخً: َخ ٘رد عًٛ يضخِ حيرحٜ٘

رحٜ٘ طٓااخػ َاا  آٞااخص قرآْٟااش ٘أكخدٞااغ ْزٙٞااش، ٘صاآلخ٘و فااٝ ٘رد عًااٛ يضااخِ حياا

 حيضزٙر حيظخيٟش ح٤عخرس ايٛ أَؼًش َٓٗخ.

 :أ: حيظٓخػ َ  حي رآِ حيهرٍٞ

 :٠خشج ِٓ ث١ٓ اٌصٍت ٚاٌتشائت -1

 ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً كخو كُدحِ حيف٧ف ٘كدٞؼٕ ايٛ ْفضٕ:

فاٝ أرفإ فؾاخر "اِ ٖاح حيغخد حيؼرٜ حيااٜ ققاض ح٢ٞاخٌ عًاٛ كُادحِ أِ ٞعُاى 

رااايم صااٟدٔ، ٘حياااٜ يااٍ ٞاار كُاادحِ ياإ ٘ؿٗااخً ايااٛ َٞٙاإ لحل ٦٘ ٞعاارأ عٓاإ ا٦ حصاإُ 

حيُغٗٙر فٝ طًم ح٢ْلخث ٘صٟرطٕ حي ًٟعش حيظٝ ٞظلدع رٗخ أٖى طًام حيُٓز اش ٘ٞرْ٘٘ٗاخ 

فُٟخ رٍٟٓٗ نُخ ٞرِ٘٘ أصخكٟر ح٢قادَّٟ ـاـ يٗاٙ اْضاخِ َؼاى كُادحِ، قاد خارؽ اياٛ ٖاأ 

َاٝ َؼاى ٘حيادٔ ٘طرحثاذ أْؼاٛ نؤَإ، ٦ ُٞظاخد عٓإ رغاٝث ا٦ أِ أراخٔ حيدْٟخ َّ ؽًذ آد
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حيلضّ حيلزٍٟ قد طرل يٕ فٟخعخً ٘حصعش فٝ طًم حيـٗش، فهفخٔ رٗخ َغا ش حيعُاى، ًَ٘هإ 

"رقخد عزخد   حيُلظخؿّٟ ايٛ حيعُى فٟٗخ يٟ ُٟٙح رٕ أؽ٧رٍٗ
(1)
. 

ُِ ٍَ ُخًق* ُخًق َّ َخٍث فًٟٓار ح٤ْض٘فٝ حيعزخرس طٓخػ خفٝ َ  قٙو   طعخيٛ:  خ

حيظهَرحثِذِ دحفق*  َ٘ ًِْذ  ِّ حيْؾ ْٟ ّ رَ َِ َْٞ ُرُؽ 
(2)

. ٘فٟإ اعاخرس اياٛ أِ حراّ حيلزاٍٟ ٖااح رغار 

َؼًٕ َؼى كُدحِ ٘يهٕٓ رُخ يدٕٞ َّ أَٙحو ٘ؿخٔ ٞظؾرأ ٘نؤْإ ايإ، ْخصاٟخً أْإ َ ًاٙج 

كاادع ٖاااح فااٝ  َااّ َااخث َٗااّٟ، ٘أِ   قااخدر أِ ٞاااٖذ رؤَٙحياإ فااٝ كرفااش عااّٟ، ٘قااد

 حير٘حٞش عًٛ ٞد كُدحِ ٘عؾخرظٕ، كظٛ أؽخرٕ َش َّ حيـِٓٙ.

 أال ٠شجع ٌُٙ لٛالا  -2

 ٞ ٙو حيهخطذ َظلدػخً عّ عخيٟش ٘د٘ؿٗخ حي ٙحػ:

" ّٙ  حػ أِ ط ٙو د٘ؿظإ عاٟجخً ٘يهٓٗاخ ظًاض صاخُٖش، ٖ٘اٝ طُقا  عاٙدحً ٘حْظار حي 

ٓٗاخ، فًُاخ رآٖاخ ٦ طرؿا  َّ حيهرحع فٝ ٞدٖخ ر ًش حٖظُخٌ نؤُْخ طفعى ليم رادِ٘ ٘عاٝ َ

اِ نخِ كُدحِ ٖاح أخخل ك خً ف٧ ٘  ٦ أدرٜ َخلح ُٞٓعام أِ ًْلاق رإ »ق٦ًٙ قخو يٗخ: 

"«ْ٘لّ أًٖٕ، ٘قد يلق رٕ ح٢رخعد عٕٓ؟
(3)
. 

َِ أ٦َه ٘فٟٕ طٓخػ  ٟر َزخعر َ  قٙو   طعاخيٛ عاّ عـاى رٓاٝ اصارحثٟى: ْ٘ أَفَا٧ َٞاَر

 َ٘  ٦ ْٙ ٍْ قَ ِٗ ْٟ ٦ َْْفًعاخَْٞرِؿُ  اِيَ َ٘ ح  ٍْ َفاّرً ًُِم يَُٗا ُْ َٞ ٦
(4)

. ٖ٘اٙ حصاظدعخث لناٝ، فهؤْإ ٞرٞاد أِ 

ٞغزٗٗخ رخيؾآٍ حيـخَاد حيااٜ ٦ ٞضاُ  ٦٘ ٞضاظـٟذ، ٖ٘اٙ رعاد ؽآٍ ؿُٟاى َاّ لٖاذ، 

 ٘فٝ ٖاح اعخرس ايٛ ؿُخيٗخ.

 ٠خً ٌىُ ٚجٗ أث١ىُ-3

 ٞ ٙو حيهخطذ َظلدػخً عّ َغخعر رحؿٟش يًٟش خزفض أخظٗخ عخيٟش:

ياا٦ٙ أْٗااخ نخْااض فااٝ عااغى عاآٍٗ رُااخ  شؽاادٚ كاادٞؼُٗخ ٞزًاا  ايااٛ صااُ  رحؿٟاا ٘نااخِ"

ٞقزرد فٝ قًزٗخ َّ حي ٙحكر، ٘ٞد٘ر فٝ رأصٗخ َّ ح٢فهخر. ي د قً ض نُخ قًق صخثر 

أًٖٗخ يف د عخيٟش، ٘يهٓٗاخ ٦ طضاظزٟ  أِ طهااد ْفضاٗخ، فٗاٝ طغاعر رغاٝث َاّ ح٦رطٟاخف 
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فًعًٕ حيلضد حياٜ طززٕٓ ٢خظٗاخ، أ٘ حيزُا  يغٟخرٗخ ٦ طدرٜ عًٛ ٘ؿٕ حيظلدٞد َخ صززٕ، 

"فٝ أِ ٞ ًٙ ٘ؿٕ عزدحِ يٗخ
(1)
.  

٘فاٝ َٙفا  آخاار َاّ حير٘حٞاش ٞ ااٙو حيهخطاذ َظلاادػخً عاّ ؽآٟ  عخَااى حيلاد٘د َاا  

 عخيٟش:

ػٍ كهٛ يلُدحِ فٝ ؿُى َ ظؾرس رٟٓش نٟف ُْٛ ايٟإ  ،«ْزؤ عاٍٟ»ف خو ؿًٓدٜ: "

س َٗخؿرس صزض كُدحِ ٘يعٓض حيُااٖذ دِ٘ أِ عزٟفخً حيًٟٓٝ عخَى حيلد٘د قد طرل حَرأ

أِ ٞعخقزٗخ، ٢ْٕ حصظًزفٗخ، رى أؿرٚ يٗخ ٘يز٘ؿٗخ ٘حرٓظٗخ ْف ش نزٟرس ٘خؾاٍٗ راخيًزف 

٘حيرعخٞش، ػٍ أ رٚ د٘ؿٗخ رخي ُر ٘حيٓضخث، كظٛ فعفض عزُٞظٕ فؤَرٔ فزً ٗخ يٟ ًاٙ 

"يٕ ٘ؿٕ حيز٘ؿش، ػٍ حخظفٛ حيز٘ؽ فًٍ ٞعؼر يٕ عًٛ أػر
(2)
. 

حْقظًُُاْٙح ٙفاعّٟ طٓاخػ خفاٝ َا  قٙيإ طعاخيٛ عًاٛ يضاخِ اخاٙس ٞٙصاف:٘فٝ ن٧ حيُ

 َّ اخ َؽاخيِِلٟ ًَ ْٙ ِٔ قَ اّ رَْعاِد َِ طَُهُْٙاْٙح  َ٘  ٍْ ْؿإُ أَرِاُٟه َ٘  ٍْ ِ٘ حْكَرُكاُٙٔ أَْرًفاخ َْٞ اُى يَُها ُُٞٙصَف أَ
(3)

 .

٘نؤِ حيُئيف ٞرٞد أِ ٞ ٙو أِ حيغاعٙر رخيااْذ حيااٜ أكضاض رإ رحؿٟاش ٘حيـارٌ  حيااٜ 

ٟف عزٟٕ رـرُٞش اخٙس ٞٙصف َ  أخٍٟٗ، ال أي اٙٔ فاٝ حيزجار رؿاخث أِ ٞ ًاٙ حرطهزٕ عز

عزٞزحً  -عًٟٕ حيض٧ٌ–يٍٗ ٘ؿٕ أرٍٟٗ، ٘يهّ حيٓظٟـش ؿخثص رعهش ليم، ال ؽخر ٞٙصف 

عًااٛ َؾاار، ٘رااخث٘ح ٖااٍ رخي ضاارحِ. ٘نااايم فااٝ حير٘حٞااش يااٍ طافاار رحؿٟااش رعزاادحِ رعااد 

 ؿٗخ، رى نخِ َؾٟرٔ ٖٙ حي ظى.خزف أخظٗخ، ٘يٍ ٞافر عزٟف رعخيٟش رعد قظًٕ د٘

 تٙٛٞ ثٗ اٌش٠ح فٟ لشاس سح١ك -4

 ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً كخيش رحؿٟش يًٟش ُخزفض أخظٗخ عخيٟش:

ػٍ ٞعٙد رٗخ حيفهر ايٛ َخ ْزو رؤخظٗخ َّ حيُهر٘ٔ فظظؾٙر َخ طعخْٟٕ ح٠ِ َّ حي ًق "

  ٘حيلٟاارس ٘حياااعر، َ٘ااخ ٞٓظارٖااخ َااّ حيُؾااٟر حيُـٗااٙو، فاابلح عخؽااف َااّ حيظٙؿاا

٘ٞهخد ٞ ؾف أفا٧عٗخ قؾافخ. ٘طًاٙل رخيٓعاخس  ،حيٓدٌ ٞعؾف رٗخ٘ح٤عفخج ٘حيلضرس ٘

يعًٗخ طـد فٟٕ َٗررخً َّ ٖاأ ح٢فهاخر حيظاٝ طظرحَاٛ رٗاخ عارقخً ٘ رراخً، ٘طؾاعد رٗاخ اياٛ 

كخيق ػٍ طٜٗٙ رٗخ ايٛ قرحر صلٟق، فبلح ح٢ك٧ٌ حيُزعـش طظً فٗخ، ٘طضاًُٗخ َاّ رعاذ 

٦ ٞعد رـخْزٕ َخ طً خٔ فٝ حيٟ اش عٟجخً َانٙرحً  َّ٘ ٖٙو ايٛ ٖٙو ,ايٛ رعذ
"(4)

. 
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" طٓااخػ  ٟاار َزخعاار َاا  قااٙو   ػااٍ طٗااٜٙ رٗااخ ايااٛ قاارحر صاالٟق ٘فااٝ قٙياإ: "

ُْٟر طعخيٛ: خث فَظَْ زَفُُٕ حيزه َُ َّ حيضه َِ خ َخره  َُ ِ فََهؤَْه ّ ُْٞغِرْل رِخّلِله ََ َ٘  ِٕ َّ رِ ْغِرِنٟ َُ َْٟر   َ ِ ُكَٓفَخث ّلِِله

ْ٘ طَ  ٍِ َصِلٟقٍ أَ َهخ ََ ُٞق فِٝ  ِٕ حيرِّ ِٜٙ رِ ْٗ
(1)

. ٘فٝ ٖااح ح٦صاظدعخث طغازٟٕ يلخياش رحؿٟاش رلخياش 

حيُغرنّٟ حياّٞ ٞظؤرؿلِٙ رّٟ حيفزرس حيظٝ فزر٘ح عًٟٗخ ٘رّٟ حيهفر حياٜ حنظضزٙٔ َّ 

حيزٟجاش حيُلٟزاش رٗاٍ،  فرحؿٟاش طظاؤرؿق رااّٟ حيغٟارس ٘حيلضاد ٢خظٗاخ ٘حيضاعخدس ٦خظفخثٗااخ 

 خج عًٟٗخ َّ حيُؾٟر حيُـٗٙو حياٜ ٞٓظارٖخ. ٘رّٟ ح٤عف

 :غضجبْ أسفب -5

طلدع حيهخطذ عّ كُدحِ رعد أِ ي ٝ َعخًَش فاش َّ عزٟاد صاٟدٔ حراّ حيلزاٍٟ حيااٜ 

قؾدٔ يٟٓؾرٔ ٘ٞعٟٕٓ عًٛ حصظعخدس أخظٕ َّ حي خكفّٟ فبلح رٕ ٦ ٞ خرًٕ رى ٘ٞؤَر عزٟادٔ 

 رزردٔ عر كردس. ػٍ ٞؾف حيهخطذ كخيش كُدحِ ر ٙيٕ:

٘صخر كُدحِ فٝ كرٞ ٕ  قزخِ أصفخ كظٛ رً  صٙج حي رٞش دِ٘ قؾد َٕٓ، فظانر "

إْٔ ٞرٞد عرحث رعـ حيلٙحثؾ ٢ًٖٕ قزى أِ ٞعٙد ايٛ حيُزرعاش. فؤخاا ُٞغاٝ فاٝ أدقظإ 

حيقاٟ ش رااّٟ حيلٙحْٟااض حيؾااغٟرس، ٘قااد راادأص كرنااش حيٓااخس ط ااف فااٝ حيضااٙج َااّ أؿااى 

ِ حيُااخث أَااخٌ كااٙحْٟظٍٗ يٟ ففااٙح ٘قاادس حيلاار، ٘كفااق حيزخعااش ٞرطزااِٙ رقااخثعٍٗ أ٘ ٞرعااٙ

حيغُش، ٘ؿًش رعقٍٗ قدحَٗخ ٞظلدػِٙ
"(2)

. 

عًٟٕ ٘عًاٛ ْزٟٓاخ حيؾا٧س –٘فٝ قٙيٕ " قزخِ أصفخً" حصظدعخث يلخيش ْزٝ   َٙصٛ 

فََرَؿااَ  َاا  قَٙاإ، كٟااغ عزااد٘ح حيعـااى فااٝ  ٟخراإ يُٓخؿااخس رراإ، قااخو طعااخيٛ: -٘حيضاا٧ٌ

 َِ ِٕ َ ْقزَخ َِ ْٙ َٙصٛ اِيَٛ قَ ُْٗد َُ ٍُ حْيَع ُْٟه ْعًدح َكَضًٓخ أَفَزَخَو َعًَ َ٘  ٍْ ٍْ َررُْه ٍْ َِٞعْدُن ٌِ أَيَ ْٙ أَِصفًخ قَخَو َٞخ قَ

ِعاِدٜ ْٙ َه ٍْ فَؤَْخًَْفظٍُ  رُِّه ّ ره َِّ ٍْ َ َقذا  ُْٟه ٍْ أَِ َِٞلىه َعًَ ٌْ أََردطْ أَ
(3)

. ٘فاٝ حيظٓاخػ حي فاٝ َا  

عًٟاإ –ٕٗ ياإ رغقااذ َٙصااٛ ح٠ٞااش حيهرُٞااش َااخ ٞاادو عًااٛ عُااق  قااذ كُاادحِ ٘طغاازٟ

كااّٟ عزااد قَٙاإ حيعـااى. قااخو حيزَ غاارٜ فااٝ طفضااٟر ح٠ٞااش: "ح٢ِصااف: حيغاادٞد  -حيضاا٧ٌ

حيغقذ"
(4)

أكاش ر ٟزاش أَاى فاٝ قَٙإ، ناايم كُادحِ  -عًٟٕ حيض٧ٌ–. فهُخ أِ َٙصٛ 

 أكش ر ٟزش أَى فٝ صٟدٔ حياٜ ؿخثٔ َضظٓـدحً رـخٖٕ فبلح ٖٙ ٞزردٔ عر كردٔ.

 ً أخ١ٗفطٛعت ٌٗ ٔفسٗ لت -6
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 ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً ي خث كُدحِ رخيعٟخرّٞ:

فُاخ ُٞٓعام ٞاخ كُادحِ أِ طهاِٙ عٟاخرحً، فابْٝ »فضهض حيغاٟه قًا٧ًٟ ػاٍ قاخو يلُادحِ: 

اْام  ،اٜ ٘ »قاخو عزاد حيارإ٘أ َئٞادحً نا٧ٌ حيغاٟه:  «.٢رحل طؾًق أِ طهِٙ َعٓاخ؟

  «.ٜ٘صخعد قٙ ،٘قًذ لنٝ ٝيا٘ أْف كُ

يهٓااٝ ٦ طزااٙع يااٝ ْفضااٝ أِ أصاازٙ عًااٛ أَااٙحو »خو: فظااردد كُاادحِ قًاا٧ًٟ ػااٍ قاا

« ٟرٜ
(1)
. 

٘فٟااإ عزاااخرس كُااادحِ ح٢خٟااار طٓاااخػ خفاااٝ َااا  قاااٙو   طعاااخيٛ كهخٞاااش عاااّ حرٓاااٝ 

َّ آدٌ: َّ حْيَ خِصاِرٞ ا َِ ِٕ فَ َظًََُٕ فَؤَْؽزََق  َعْض يَُٕ َْْفُضُٕ قَْظَى أَِخٟ ٙه فَزَ
(2)

. فهاؤِ حيُئياف ٞرٞاد ِ 

ٓااخس َؼااى قااظًٍٗ، ٘اِ ٖاااح حيفعااى ٞاائدٜ رخ٤ْضااخِ ايااٛ ٞ ااٙو اِ حيضاازٙ عًااٛ أَااٙحو حي

 حي ضرحِ.

 تىبد ت١ّض ِٓ اٌغ١ع-7

 ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً كخو كُدحِ كّٟ عًٍ أِ أخظٕ فٝ قؾر صٟدٔ حرّ حيلزٍٟ:

ف د عرفاض َؾاٟرٖخ ح٠ِ. اْٗاخ فاٝ قؾار حراّ حيلزاٍٟ رخيهٙفاش، ٘اِ »قخو حيغٟه: "

 «. ؾرػُخَش حياٜ حخظزفٗخ يٕ يُعظؾٍ ٖٓخل فٝ حي

٘  ٢صارّٞ حيًًٟاش اياٛ حيهٙفاش »فـّ ؿِٓٙ كُدحِ ٘ؽخف ٖ٘ٙ ٞظُٟاز َاّ حيغاٟ : 

«صظٓ اِ أخظٝ!أف٣قظلُّ حي ؾر ٘
(3)
. 

َّ ٘فٝ قٙيٕ: "ٖ٘ٙ ٞظُٟز َّ حيغاٟ " طٓاخػ خفاٝ َا  ح٠ٞاش حيهرُٞاش: ا َِ ٟهاُز  َُ طََهاخُد طَ

ٍْ َخَزَْظَُٗ  ؽا َصؤَيَُٗ ْٙ َٝ فَِٟٗخ فَ خ أُْي ِ َُ ِْٟ  ُنًه ٍْ َِْاٞرا حْيَغ ٍْ َٞؤْطُِه خ أَيَ
(4)
٘نؤِ حيهخطاذ ٞرٞاد أِ ٞ اٙو  .

اِ ؿٙأ كُدحِ نخِ ٞظضعر نُخ طظضعر ْخر ؿٍٗٓ َّ عدس حيغٟ  ٘حيغقذ كّٟ عًٍ أِ 

أخظٕ فٝ قؾر صٟدٔ حرّ حيلزٍٟ حياٜ ناخِ آخار َاّ ٞ زار عًاٛ راخو كُادحِ أِ ٞهاِٙ 

ٕ عًااٛ حصااظردحد أخظاإ ٘رحث حخظزخفٗااخ، ٘حياااٜ نااخِ أ٘و َااّ يـااؤ ايٟاإ يٟضااظعّٟ رـخٖاا

 رخعظزخرٔ ٦َٙٔ ٘أؿٟرٔ.

 ٚجبءٖ لِٛٗ ٠ٙشعْٛ إ١ٌٗ -8
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ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً حيُٓظدٚ حياٜ أْغؤطٕ رحؿٟش فٝ عخؽُش حي رحَزش ٘نخْض طـُا  

 فٟٕ حيرؿخو ٘حيٓضخث:

ٗرعاِٙ ايٟإ. ٘طضخَ  حيفظٟخِ ٘حيفظٟخص رٓزاؤ ٖااح حيُٓظادٚ حيغاخثق حيعـٟاذ فؤخاا٘ح ُٞ "

نخِ حيهرَخْٝ ٞظعٗادٖخ ؿُٟعاخً  ،فر٘ع فٝ َ ظًف أكٟخث حيعخؽُش ٘صرعخِ َخ ْغؤص يٕ

رخ٤ْفخج ٘ٞظ ًًٗخ عزدحِ ٘عٗر رخيزٞخرس ٘حيظٙؿٟٕ
(1)

". 

َؿاخَثُٔ ٘فٝ قٙيٕ "ُٞٗرعِٙ ايٟٕ" طٓخػ خفٝ َ  قٙيٕ طعخيٛ كهخٞش عّ قٌٙ ياٙك:  َ٘
 ِّٟ َِ حيضه ًُٙ َُ ّ قَْزُى َنخُْْٙح َْٞع َِ َ٘  ِٕ ْٟ َِ اِيَ َْٗرُعٙ ُٞ ُٕ َُ ْٙ ّه أَْكَٗاُر قَ ٌِ َٖاُئ٦ث رََٓاخطِٝ ُٖا ْٙ جَخِص قَخَو َٞخ قَ

ِعاٟدا  ٍْ َرُؿىا ره ُٓه َِ َْٟش  ْٟفِٝ أَيَ ِِ فِٝ َف ٦َ طُْ ُز٘ َ٘  َ ٍْ فَخطه ُْٙح  ه  يَُه
(2)

.ٞ اٙو حيزَ غارٜ فاٝ 

طفضٟر ح٠ٞش: "ُٞٗرعِٙ: ٞضرعِٙ نؤُْخ ُٞدفعِٙ دفعخً"
(3)

. فهـؤِ حيهخطذ ٞغازٕ كاخو ٖااح 

َ٘خ فٟٕ َّ حيفضق ٘حيفـٙر رلخو قٌٙ يٙك ٘حْغُخصاٍٗ فاٝ حيرلًٞاش. ٘قاد حخظاخر حيُٓظدٚ 

حيفعى "ُٞٗرعِٙ" حيُزٓٝ يًُـٗٙو يًد٦يش عًٛ أِ فـاٙرٍٖ ٘عاٗٙحطٍٗ ٖاٝ حيظاٝ نخْاض 

 طدفعٍٗ ايٛ ٖاح حيُٓظدٚ ٘طضٙقٍٗ ايٟٕ. 

 جبء اٌجش١ش -9

ش أخظإ رحؿٟاش ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً عٙج كُدحِ ي دٌ٘ عزدحِ يٟعٟٕٓ عًاٛ كاى َغاهً

 حيظٝ أؽزلض فٝ كخيش ْفضٟش صٟجش دِ٘ أِ ٞعرأ كُدحِ صززخً يايم:

٘نخِ كُدحِ ٞعًى ْفضٕ رؤِ فٝ َـٝث عزدحِ الح ؿخث يعْٕٙ َاخ ٞلُاى عٓإ رعاـ "

 حيعذث َ٘خ ٞئْش َّ ٘كغظٗخ ٘ٞ فف َّ أيُٗخ. فهخِ ٞظرقذ قدَٕ٘ َٞٙخً رعد ٌٞٙ.

ٕ، ٘فارف رإ فركاخً َقاخعفخً َاّ أؿاى َ٘خ أِ ؿخث حيزغٟر رُ دَٕ كظٛ خف ٦صاظ زخي

ٟش، فخكظفى رُ دَٕ حكظفخ٦ً عاُٟخً دعخ ايٟإ ْ زاخثٔ ؿحيدعٙس َّ٘ أؿى ْفضٕ َّ٘ أؿى رح

٘٘ؿااٙٔ أطزخعاإ يٟعاارفٍٗ رااخرّ عُاإ ف ٟاإ حياادعٙس َ٘زعااٙع اَخَٗااخ. ػااٍ ققااٛ َعاإ أٞخَااخ 

عاًُُٗخ  ٞظزخػخِ حيغٙج ٘ٞظ خؽخِ َخ ؿرٚ يُٗخ َّ حيلٙحدع َٓا حفظرقاخ كظاٛ ؿُا   

"عًٛ ٖأ حيدعٙس حيعاُٟش
(4)
. 

٘فااٝ قااٙو حيهخطااذ "َ٘ااخ أِ ؿااخث حيزغااٟر"، َعزاارحً عااّ فاارف كُاادحِ رعااٙدس عزاادحِ، 

طٓخػ خفٝ َ  قٙو   طعخيٛ كخنٟخً عّ ٞع ٙد كّٟ رغر رضا٧َش ٞٙصاف ٘ؿاٝث ايٟإ 
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ِٕ فَخْرطَده رَؾِ ر ُٟؾٕ:  ِٗ ْؿ َ٘ خ أَِ َؿخَث حْيزَِغُٟر أَْي َخُٔ َعًَٛ  ُه ٍُ فًََ ٍْ اِِّْاٝ أَْعًَا ٍْ أَقُاى يهُها ًٟرح قَاخَو أَيَا

 َِ ٙ ُُ خ ٦َ طَْعًَ ََ  ِ َّ  ه َِ
(1)

٘نؤِ حيُئيف ٞغزٕ فرف كُدحِ رعٙدس عزدحِ رفرف ٞع ٙد ال . 

رؾاٟرحً كاّٟ رغار  -عًٟإ حيضا٧ٌ–رغر رض٧َش ٞٙصف ٘ي خثٕ. نايم فهُاخ حرطاد ٞع اٙد 

ال حْهغاف يإ صار أخظإ رحؿٟاش حيااٜ  رض٧َش ٞٙصف، حرطد كُدحِ رؾٟرحً رعٙدس عزدحِ

ظًض طهظُإ عٓإ ٘أكًعإ عًٟإ عزادحِ، ٖ٘اٙ أْٗاخ كًُاض صافخكخً َاّ حيغاٟه ح٢ٖاٙحدٜ 

 خ٧و اقخَظٕ رُٓزو كُدحِ.

 ثُ ثذا ٌُٙ -13

ٞ ٙو حيهخطذ َظلادػخً عاّ عخيٟاش حيظاٝ نخْاض طادعٙ حيٓضاخث اياٛ حيظٙراش ٘حيعاٙدس اياٛ       

 حيدّٞ فٝ عخؽُش حي رحَزش:

ٗرحً ٘رحؿٟش طٓهرحِ عًٟٕ صاهٙطٕ عًاٛ عُاى عخيٟاش، ٘طلارحْإ راؤِ فظٓظٗاخ ٘يهّ ع"

ظغٟ  فٝ ْضخث حيُدٞٓش ػاٍ طضاظزٟر اياٛ رؿخيٗاخ َاّ كارٞ ّٗ. ٘ٞغاخرنُٗخ عزادحِ فاٝ ص

فٟٕ، ػاٍ ًٞاّٟ، فظٙر إ رحؿٟاش ٘طظُٗإ رؤْإ ٞظلزاذ اياٛ عخيٟاش، فٗاٙ  ح٤ْهخر ٘ٞغظد كٟٓخً 

ٍٓٗ عًاٛ كُادحِ، رادح يإ فُٓا  حيٓضاخث َاّ ٗخ يايم. فًُاخ نؼار ح٤ْهاخر َاًعّ عُ ٝٞغق

ٝ ٞاخ كُادحِ ي اٙو حيلاق؟ ٓأطضـٓ»ح٦طؾخو رعخيٟش ٘عزيٗخ فٝ قؾرٖخ فهخْض ط ٙو يٕ: 

فٟـٟزٗخ َظًزفاخً أْإ ٦ ٞ ادر عًاٛ فرحقٗاخ ٘أْإ َقازر « أرؿعٓٝ ايٛ حيهٙفش أ٘ أكً ٓٝ

يُخ فعى ٘ا٦ حْظ ـ حيٓخس عًٟٕ
"(2)

. 

–ػ خفاٝ َا  قاٙو   طعاخيٛ كهخٞاش عاّ ٞٙصاف ٘فٝ قٙو حيهخطذ: "ػٍ ردح يٕ" طٓخ

ٍّ عًٟٕ حيض٧ٌ:  ُ َكظهاٛ ِكاٟ ُٕٓٓه ـُ ْح ح٠َٞاخِص يََْٟضا ُ٘ اخ َرأَ ََ ّ رَْعِد  َِّ ٍه رََدح يٍَُٗ  ػُ
(3)

. ٘فاٝ ليام َاخ 

ٞٙكٝ رؤِ حيهخطذ ٞغزٕ َٓ  عخيٟش َّ ح٦طؾخو رخيٓضخث ٘حيلهٍ عًٟٗاخ رخ٤قخَاش حيـزرٞاش 

ر ٍ قٓخعش حيعزٞز رزرحثطٕ رعدَخ ظٗرص -ًٟٕ حيض٧ٌع-خ ٞغزٕٗ رضـّ ٞٙصففٝ قؾرٖ

ح٠ٞخص رايم، ٘نايم كُدحِ َ ظٓ  رؤِ عخيٟش ٦ طضظلق حيضـّ ٘يهٕٓ فعى ليم خٙفخً َّ 

حْظ خؿ حيٓخس عًٟٕ اِ طرنٗاخ طادعٙ اياٛ حيعاٙدس اياٛ حيادّٞ ٘حيظُضام رخيفقاًٟش َ خيفاش 

 رايم أٍٖ َزخدة حيُاٖذ حي دحكٝ.

 ٍِئُٙعٍٝ خٛف ِٓ فشعْٛ ٚ -11

ٞ ااٙو حيهخطااذ ٘حؽاافخً د٘حؽ حيغٟااغ رااّ كُاادحِ َااّ ارٓااش عُظاإ عخيٟاإ ٘فااق حيغاارٞعش 
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 ح٤ص٧َٟش:

٘طٍ د٘حؽ حرّ كُدحِ عًٛ حرٓش عد٘ٔ حرّ حيلزٍٟ فٝ عخؽُش حي رحَزاش عًاٛ صآش "

  ٘رصٙيٕ، ٘أْف عزدحِ رح ٍ. ٘عخط حيز٘ؿخِ حيلزٟزخِ َ  عخيٟش فٝ قؾارٖخ، َ٘اخ 

حيفارحثـ َعٗاخ،  ٝرٖخ ٘ع ٟادطٗخ عاٟجخً فغاٟجخً كظاٛ ؽاخر ٞؾاًيزغ حيغٟغ أِ طؤػر رؤفهخ

"٘ٞؾٌٙ حيغٗر عًٛ خٙأ َّ أرٟٕ ًَ٘جٕ أِ ٞٓهر٘ح فعًٕ
(1)
. 

ِٕ ٘فٝ حيعزخرس ح٢خٟرس طٓخػ خفٝ َ  قٙيٕ طعخيٛ: َِ ْٙ ّ قَ َِّ ٞهشا  َٙصٛ ا٦ِه ُلرِّ ُُ َّ يِ ََ خ آ َُ فَ

ٍْ أَِ َْٞفظِاا ِٗ ًَااجِ ََ َ٘  َِ ْٙ ااّ فِْرَعاا َِّ ٍأ  ْٙ َّ َعًَااٛ َخاا اا ُِ اِْهاإُ يَ َ٘ َِ يََعااخٍو فِااٝ ح٢َْرِؿ  ْٙ ِه فِْرَعاا اِ َ٘  ٍْ َُٗٓ

 َّ ْضِرفِٟ ُُ حْي
(2)

. ٘نؤِ حيهخطذ ٖٓخ ٞغزٕ خٙأ حيغٟاغ َاّ أرٟإ ًَ٘جإ ر اٙأ قاٌٙ َٙصاٛ 

َااّ فرعااِٙ ًَ٘جاإ. ٖ٘ااٙ فااٝ حيٙقااض ْفضاإ طغاازٟٕ يـزاار٘ص كُاادحِ ًَ٘جاإ رـزاار٘ص 

 فرعِٙ.

 :د: حيظٓخػ َ  حيلدٞغ حيغرٞف

 ٌُٙ:سّع خفك ٔعب-

 ٞ ٙو حيهخطذ ٘حؽفخً َخ كدع يعزدحِ رعد َ خرًظٕ يزعٍٟ حي دحكّٟٟ:

لنر٘ٞإ اياٛ دحر نزٟارس نؤْٗاخ كؾاّ َاّ حيلؾاِٙ، فررزاٙح ؿٟاخدٍٖ فاٝ  ٍٗفظ دَ"

فٓخثٗخ ٍٖ٘ ؽخَظِٙ ٦ ٞظهًُِٙ، ٘دخًٙح حيدحر ٞ ادٍَٗ لنر٘ٞإ رغاُعش فاٝ ٞادٔ طقاٝث 

خ طٙصازٖٙخ أكفاؤ لنر٘ٞإ حيغاُعش، فًاٍ يٍٗ حيزرٞق، فبلح حيدحر خخيٟش يٟش فٟٗخ أكد. فًُا

لنرٕ٘ٞ! »ٞغعر عزدحِ ا٦ رخي ٌٙ قد عد٘ح عًٟٕ فـر٘ٔ فٝ حيا٧ٌ حيدحَش ٖ٘ٙ ٞؾزق: 

ٞرٚ فٟٕ عاٟجخً، ٘اُْاخ صاُ   ٦ف٧ ٞـٟزٕ أكد كظٛ أي ٙٔ فٝ صردحد َاًٍ «. ٞخ لنرٕ٘ٞ!

عاٟجخً. ؽرٞر رخد قد أ ًق عًٟٕ ٘خفق أرؿًٗاٍ َٓؾارفّٟ عٓإ، ػاٍ ياٍ ٞضاُ  رعاد ليام 

فؤٞ ّ عزدحِ أِ حي ٌٙ قد  در٘ح رإ، ٘أِ لنر٘ٞإ قاد طٙحكاؤ َا  حيلضاّٟ حي ادحكٝ، ٘أ٦ 

 ٝصزٟى ايٛ حي ٧ػ َّ أٞدٍٞٗ. ٘حصظغعر رٖزش َّ ليم حيا٧ٌ، ٘خٟى ايٟٕ إْٔ صٟ قا

حيدٖر فٟٕ. ػٍ طانر حيؾزخف فخكُؤِ ق٧ًًٟ، ٘رأٚ أِ ٞظاارع رخيؾازر كظاٛ ٞضافر حيٓٗاخر 

"رٍٖ َعٕفٟرٚ َخ ٞهِٙ َّ أَ
(3)
. 

٘اُْااخ صااُ  ٘قااٙو حيهخطااذ ٘حؽاافخً كااخو عزاادحِ رعااد أِ ٘فاا  فااٝ حيضااـّ حيُاًااٍ: "

"، طٓاخػ خفاٝ َا  حيلادٞغ ؽرٞر رخد قد أ ًاق عًٟإ ٘خفاق أرؿًٗاٍ َٓؾارفّٟ عٓإ
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 حيغرٞف:

  أْاش راّ َخيام    عّ    قظخدس    عّ    صعٟد رّ أرٝ عر٘رش    كدػٓخ    عزد حيٖٙخد    كدػٓخ "

اِ حيعزااد الح ٘فاا  فااٝ قزاارٔ ٘طااٙيٛ عٓاإ    :أْاإ قااخو   ٘صااًٍ  ؽااًٛ   عًٟاإ   عااّ حيٓزااٝ 

   ؟َخ نٓض ط ٙو فٝ ٖاح حيرؿاى :فٟؤطٟٕ ًَهخِ فٟ ٦ِٙ يٕ ْعخيٍٗ   خفق أؽلخرٕ إْ يٟضُ 

أعااٗد أْاإ عزااد    :حيُاائَّ فٟ ااٙو أَااخ :قااخو    ,-ؽااًٛ   عًٟاإ ٘صااًٍ -  َلُاادح   ٞعٓااٝ  

فٟرحُٖاخ     ،  رٕ َ عدح فٝ حيـٓش ر ايٛ َ عدل فٝ حيٓخر قد أرديمحْا :فٟ خو يٕ ,٘رصٙيٕ

"ؿُٟعخً 
(1)
. 

٘فٝ ليم طغزٟٕ يلخو عزدحِ رلخو حياٜ ٞٙف  فٝ حي زر، ف د ٘ف  فاٝ َهاخِ َاًاٍ 

٦ ٞرٚ فٟٕ عٟجخً ٦٘ ٞضُ  عٟجخً ا٦ خفق ْعخيٍٗ ػٍ حْ ز  عٕٓ، ٦٘ ٞدرٜ َخ ٞلادع يإ، 

 ياٜ ٞٙف  فٝ حي زر ػٍ ٞظرل ٖٓخل ٦ ٞدرٜ َخ ٞفعى رٕ.فُخ أعزٕ كخيٕ رلخو حيُٟض ح

 :خخطُش

٘أخٟرحً فبْٓٝ أكضذ أِ ظخٖرس حيظٓخػ فاٝ أدد حيهخطاذ عًاٝ أكُاد راخنؼٟر ظاخٖرس 

طضظلق ح٦يظفخص ايٟٗخ، ٘أِ حيدرحصخص حيٓ دٞش حيظٝ طٓخ٘يض أعُخو ح٢دٞذ رخنؼٟر يٍ طٙفٗخ 

ظخٖرس حيظٓخػ فٝ ر٘حٞخص راخنؼٟر نًٗاخ  ك ٗخ َّ ح٦ٖظُخٌ. ٘آَى أِ ٞظخف يٝ أِ أطٓخ٘و

 ردرحصش َضظ ًش فٝ قخرى ح٢ٞخٌ، اِ عخث   طعخيٛ.
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