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سائؾني اهلل تعاىل أن يؿّتعهه االحهحة والعاةقهة وأن 
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 غاكم شعر: شفاب

ههها أّههها الّرُ هههُ    أيف الثامكهههني حؼأ
 

هُغُ    ِِ صػهاًل لعُههه الشل  وكـَت اهاألم
 

 هبها دوار مررَت أ؟ .. ما العؿرُ  العؿرُ 
 

 اطههههُ   ي اتؿثقؾقههههةٍ كههههام يهههه دّ  
 

 وال عؿهه ٍ  غ ٍ تؾفههو اههال ُشهه يف الهههد ِ 

 

 وادثهههُ   كـهههانِ مهههها الرل  ووالهههدا َ  
 

 ا اؿدرسهههةٍ تؾؿقهههًذ  واعهههدرصا  َت 

 

 ُ  ِضههه َخ ةههقؿن عؼُؾهه العؾههمَ  ُِ ت ّسهه 
 

 ؿؾهههُت  لسههَت  واالمتحاكههات رصههم  

 

 متحهههُ   قهههرانَ واأل هلهههو َ  لؽهههنّ  
 

 الؽههون تؼحههدرصا واعههدرصا  امعههاٌت 

 

 اعههده  هههُ   ةطههودٌ  والعؾههم صههودٌ  
 

 كقا وكهم شهفدتيف الهدل  َت وكم تـؼؾّ 
 

 تركههو لههه ادؼههُ   عقـهها  مههن عجههٍب  
 

 غ  ومهن عؿه ٍ مهن ُشه دَت وكم تؼؾّ 

 

 والسههػُ   لهها األخقههارُ  وكههم  ههّذ  
 

 وكهم تهوح  االؼحهقدِ  ا َ حهوّ  واـُت 

 

 إن خهذلوا اِق من مؾجه  ةقهه لؾعّشه 
 

 العظهقم ومها ب  من اُله وكم عرةَت 

 

 تشهتعُ   يف الؼؾهِب  من روعةٍ  ب  كالُ  

 

هه رصههو الوقههودُ   ا حيركـههاالههذي حؼأ
 

 كحو ادعايل .. رصو الرؤيا .. رصو األمُ   
 

*   *   *   *   * 
 

 

 *   *   *   *   * 
 

 

 ّّ  ؾهُ سهّج  العؿهرِ  "ؾهمُ ةِ " قُخ ا الّش يا أ
 

 .. وال خؾهُ   .. ال زيهٌ   لا ادالكانِ  
 

 هبهها تقههَت أ أعههاملٍ  تػحههقَ   كسههقًت 
 

 مؽتؿهههُ   ؾوُح ةهههالّ  ،تههههتفههها كُ لؽـّ  
 

 مؼهؾهههةٌ  يف األيهههامِ  الههه    وسهههاعةُ 
 

 يهها ر هه ؟  را  هلهها أعههددَت ةههام ُتهه 
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يعد الشاعر الدكتور شفاب غاكم منن العممنات الرنارزة دم خارصنة الشنعر 

 02مخسني عاًما، متثؾت دم حوايل اإلمارايت ادعارص، ففو حيؿل جتربة شعرية تـقف عذ 

ديواًكا. باإلضافة إىل اهتاممه برتمجة الشعر من وإىل الؾغة العربقة، وقد صندر لنه حنوايل 

كتاًبا كثرًيا دم جماالت متعنددة  02كتاًبا مرتمًجا، من العربقة وإلقفا. وله أيًضا حوايل  02

 من األدب وادعرفة.

تػى  هبا، ومن هذا ادـطؾق ينليت هنذا الؽتناب هذه التجربة الغـقة جديرة أن حيح

التؽريؿي لؾشاعر الدكتور شفاب غاكم، تؼديًرا دؽاكته الشعرية، وشخصقته اإلكساكقة، 

وتوثقًؼا لرعض الؽتابات الـؼدية التي تـاولت مـجنزه اإلبنداعي. وهنذا هنو الؽتناب 

ر. كنان التؽريؿي الثاين الذي يؽون يل رشف إعداده وحتريره عنن هنذا الشناعر الؽرن

الؽتاب األول قد تم إعداده قرل قرابة عرشة أعوام احتػاء بحصول الشاعر عذ جائزة 

صاغور لؾسمم، التي كان أول عريب حيصل عؾقفا. وقد مجعت دم ذلك الؽتاب كثًرا مما 

رت دم الصنحف نكتب عن دواوينن الشناعر شنفاب غناكم منن كتابنات كؼدينة كشن

د شعرية من أصدقائه الشعراء دم مـاسرات خمتؾػة. وادجمت، وما أهدي إلقه من قصائ

( صنػحة عنن ممسسنة اإلبنداث لؾثؼافنة وا داب 022وقد صدر الؽتاب دم حوايل )

، ولؽن كشوب احلرب دم القؿن حال دون وصول الـسن  0200والػـون بصـعاء عام 

 إىل ادملف والشاعر، ما عدا كس  معدودة باإلضافة إىل الـسخة اإللؽرتوكقة.

ا هذا الؽتاب فؼد اقرتحت فؽرته عذ جمؿوعة من أصدقاء الشاعر جيؿعفم أم

نه الندكتور شنفاب غناكم عنام  مـتدى أديب عنذ بركنام) )الواتسناب/الوث(اب( أسس(

( عضًوا من األدبناء والشنعراء والـؼناد منن 02م ويضم دم عضويته أكثر من )0202

قرنل، وهنذا هنو الؽتناب  خمتؾف الرمد العربقة. وقد أصدر ادـتدى أربعنة كتنب منن
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اخلامس. وحني صرحنت الػؽنرة استحسنـفا مجقنع األعضناء وتوالنت إيل( ادؼناالت 

 والشفادات عن الدكتور شفاب، حتى شؽؾت كتاًبا كامًم، وهذا قؾقل دم حؼه. 

إن معظم حمتويات هذا الؽتناب هني بؼؾنم أعضناء دم هنذا ادـتندى، كترنت 

ـي سؿحت لـػيس أن أضقف إىل الؽتاب بعض خصقًصا هلذا الؽتاب التؽريؿي، إال أك

 ادؼاالت والشفادات لغر األعضاء إثراء لؾؽتاب وتؼديًرا لؽت(اهبا.

ؿتح الؽتاب إىل قسؿني: الؼسنم األول حيتنوي عنذ دراسنات ومؼناالت  قس(

كؼدية لشعر الدكتور شفاب، والؼسم الثاين حيتوي عذ شفادات عن الدكتور شنفاب 

قرب وسجؾوا اكطراعنامم عنن شخصنه وأدبنه. وقند جناء بؼؾم أصدقاء عرفوه عن 

ترتقب ادؼاالت ترًعا العترارات فـقة وتـسقؼقة، ال عمقة هلا بؿؽاكنة الؽاتنب ومـزلتنه، 

 وكؾفم كجؾ(ه وكحتػظ له بؽل الود( والتؼدير. 

وقد اخرتت عـوان الؽتاب من وحي بعض ادؼاالت التي كترت عن الدكتور 

مم عذ قصائده.شفاب دم هذا الؽتاب،   والتي تشر إىل غؾرة صابع احلب( والس(

إن هذا الؽتاب ال يػي حق الشاعر الدكتور شفاب غاكم عؾقـنا، ولؽـنه باقنة 

ورد هندهيا إلقه تعرًرا عن حر(ـا له وتؼديركا دؽاكته األدبقة والشعرية، آمؾني أن يترع هنذا 

 الؽتاب كتب أخرى عـه، وباهلل التوفقق.

 

 

 احلؽقم الزبقديد. عرد 

 اإلمارات العربقة ادتحدة -العني

 م0202/أكتوبر نه0000ربقع األول 
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ٓؾمؽ أن ىمت٣مزم٥م ايمُمٔمر َم٠ًمويمٝم٥م ىمٌغمة سمّمع ايمُم٣مفمر دم حتد أَم٣مم وم٣مرئف، إذا أراد 

أن يٗمدم ٞمٖمًف زمُم٘مؾ خمتٙمػ، إصم٣مدة وإزمدافًم٣م وسمٟميمًٗم٣م ؾمٔمرًي٣م ومتٝمًزا فمـ نمغمه َمـ ايمُمٔمراء، 

مم٣م جئمٙمف ضمريًِم٣م فمعم أن يٗمدم أهمّمؾ َم٣م يمديف إلزمداع ٞمص حيٚملؾ ايمٗملدرة فملعم ا لذب 

وايمتٟمشمغم دم اظمتٙمٗمل، وفمٛمدَم٣م سمتجًد هذه ايمًامت فمٛمد ؾم٣مفمر َم٣م، همالزمد َمـ ايمٌحل٧م فملـ 

فمل، يمٙمقصقل إلم أهار ايملٛمص وطم٣ٌميل٣مه يمٖملؽ ؾملٖمرة ايمتلٟميمؼ َمٓم٣مهر هذا ايمتٚمٝمز اإلزمدا

وا دة ايمتل ؽم٣مفمدت فمعم َمتٔم٥م ايمٗم٣مرئ، وصمٔمٙمتف يٗمػ أَم٣مم ايمٛمص َمًتٚمتٔم٣م َمٛمدهُم٣م َمـ 

ٞمص اٞمجذب يمف، وأضمس زمتٚمٝمزه ايمدٓرم وايمٌٛم٣مئل، وهٛمل٣م يلٟمد دور ايم٘مُملػ فملـ أهار 

ُمل٘مؾ ممٝملز، وومل٣مرئ ايمٌٛم٣مء ايمٛميص وإـمٜم٣مر صقر هذا ايمتٚمٝمز اظمرسمٌط زمتقـمٝمػ ـم٣مهرة َم٣م زم

ؾمٔمر ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ يًتْمٝمع أن يٙمحظ أٞمف أَم٣مم ٞمص يٚمتٙمؽ وملدرة فملعم ا لذب 

واإلَمت٣مع، َمـ طمالل جمٚمقفم٥م َمـ اظمٓم٣مهر اإلزمدافمٝم٥م ايمٛمِمٝم٥م ايمتل سمُمد ايمٗم٣مرئ إيمٝمٜم٣م، وَمـ 

روم٥م. لأهؿ هذه اظمٓم٣مهر سمقـمٝمػ اإليٗم٣مع إلٞمت٣مج ايمدٓيم٥م ايمُمٔمري٥م دم صقرهت٣م ايم٣ٌمهٝمل٥م اظمُمل

ؽمٛمٗمؼمب َمـ همٙمًٖم٥م هذا اإليٗم٣مع،  ٓ دم َمٓمٜمره اخل٣مرصمل اظمٔمتٚملد فملعم ايملقزن وايمٗم٣مهمٝمل٥م 

همٗمط، ويم٘مـ زمٟمهاره ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل جتًدت دم ومِم٣مئد ايمُم٣مفمر، وَمـ هٛمل٣م يٛمٌٕملل فمٙمٝمٛمل٣م 

سمٗمًٝمؿ ايمٌح٧م إلم ومًٚمكم: ايمٗمًؿ إول، ٞمقوح همٝمف حتديلد َمٔمٛملك اإليٗمل٣مع ايمُملٔمري، 

ْمٌٝمٗمٝم٥م فمعم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ظمٔمرهم٥م ىمٝمٖمٝم٥م سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر وايمٗمًؿ ايمث٣مين سمٗمديؿ دراؽم٥م سم

هذا اإليٗم٣مع وصقٓ إلٞمت٣مج ٞمص سمٔمٙمق ومٝمٚمف ايمدٓيمٝم٥م، وسمممق صمقاٞمٌف َمـ طمالل سمقـمٝمػ 

 هذا اإليٗم٣مع.      

                                                           

  أؽمت٣مذا يمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمج٣مَمٔم٥م اإلَم٣مراتأىم٣مديٚمل وٞم٣مومد َمـ َمٌم ئمٚمؾ. 
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 اإليٗم٣مع ـم٣مهرة ىمقٞمٝم٥م ارسمٌْم٦م زمقصمقد احلٝم٣مة فمعم ؽمْمح إرض، همٜمق يٚمثلؾ    

ضمٝم٣مسمٛم٣م  ىمٙمٜم٣م نم٣مروم٥م دم زمحر َملـ اإليٗمل٣مع، ٓ "صمقهر ايمقصمقد اإلٞم٣ًمين، وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م 

يٛمٗمْمع هديره، هم٣ميم٘مقن َمـ ضمقيمٛم٣م سمدور ـمقاهره دم إيٗم٣مع َمٛمتٓمؿ يٓمٜمر أووح َم٣م ي٘ملقن 

دم دورة إهمالك وـمٜمقر ايمٛمجقم وايم٘مقاىم٤م واطمتٖم٣مئٜم٣م، ودم سمٙمؽ ايمتٚمقصم٣مت ايمتل سمتٚمٝمز 

ايم٘مقين ...... همٛمحـ ٞمرى اإليٗم٣مع دم سمٔم٣موم٤م إصمٝم٣مل ودم  هب٣م ـمقاهر احلٝم٣مة وذيمؽ ايمٛمٌض

"ايمتٕمغم ايمدوري ٕذواق ايمٛم٣مس وَمٝمقهلؿ
(2)

وَمـ هٛمل٣م ٞملرى أن ضمٝمل٣مة ايمٛمل٣مس ٓزملد َملـ  

اٞمتٓم٣مَمٜم٣م دم إيٗم٣مفم٣مت، يٚم٘مـ أن سم٘مقن زمْمٝمئ٥م أو هئم٥م ضم٤ًم َمزاج اإلٞم٣ًمن وٞمٖمًلٝمتف، 

يممداب وايمٖمٛمقن إيٗم٣مفم٣مهت٣م وىمذيمؽ حلٝم٣مة ايمٛمل٣مس، ىملام أن يمٙمْمٌٝمٔمل٥م إيٗم٣مفم٣مهتل٣م "ىمام ٞمجد 

"اظمختٙمٖم٥م
(3)

٣مفملف همٙم٘مؾ هملـ إيٗم٣مفملف اخلل٣مص زملف، يمٙمٚمقؽملٝمٗمك إيٗم٣مفم٣مهتل٣م، ويمٙمُملٔمر إيٗم 

ويمٙمٖمٛمقن ايمتُم٘مٝمٙمٝم٥م إيٗم٣مفم٣مهت٣م، ىمام أن يمٙمْمٌٝمٔم٥م إيٗم٣مفم٣مهتل٣م، ويمٙمٛمجلقم ويمٙم٘مقاىمل٤م، وهٛمل٣م 

ٞمدرك أن يم٘مؾ رء إيٗم٣مفمف. يتٛمقع اإليٗم٣مع  دم اإلؿم٣مر ايم٘ملقين سمٛمقفمل٣م َمٙمحقـمل٣م،  همٛمجلد 

إيٗم٣مفم٣م  يم٘مؾ  َمٓم٣مهر احلٝم٣مة واظمقت، إٞمف زم٣مطمتِم٣مر يٚمثؾ َمٓمٜملرا ىمقٞمٝمل٣م زملكم اظمتٛم٣مومّمل٣مت 

لم اإليٗم٣مع َمـ هذه ايمزاوي٥م، همٜمق دم ايمُمٔمر يتج٣موز ايمقزن وايمٗم٣مهمٝمل٥م واظمتُم٣مهب٣مت، وٞمٓمرة إ

إلم ايمٛمٓمر دم أفمامق ايمٛمص ايمُمٔمري، واٞمًلج٣مم فمٛمل٣مسه وسمٛم٣منمٚمٜمل٣م، همٜملق إذن يتجل٣موز 

                                                           

ومٌؾ ايمٌدء دم ومراءة ؾمٔمر ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، ىمٛم٦م ومد اٞمتٜمٝم٦م يمٙمتق َمـ ىمت٣مزم٥م زمح٧م فمـ اإليٗم٣مع  -1

 .دم رواي٥م )ازمـ ايمٗمٌْمٝم٥م( يمٙم٘م٣مسم٤م اظمٌمي ويمٝمد فمالء ايمديـ، وفمٛمدَم٣م زمدأت دم ايمتٔم٣ميش َمع ؾمٔمر د

سم٤م ؾمٜم٣مب وصمدت إيٗم٣مفم٣م َمـ ٞمقع آطمر، ٓ ئمتٚمد هذا اإليٗم٣مع فمعم ايمقزن همٗمط، زمؾ يتج٣موزه إلم َمرا

 ؽم٣مَمٝم٥م َمـ اإليٗم٣مع ايمُمٔمري ؾمدين إيمٝمف، وَمـ هٛم٣م زمدأت دم ايمتٖم٘مغم دم ىمت٣مزم٥م هذا ايمٌح٧م.

زىمري٣م، هم٠ماد: َمع اظمقؽمٝمٗمك ذىمري٣مت ودراؽم٣مت، زمٕمداد وايمٗم٣مهرة، دار ايمُم٠مون ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م   -2

   56 -55واهلٝمئ٥م اظمٌمي٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙم٘مت٣مب، د ت، ص 

رواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة، اظم٠مؽم٥ًم ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمدراؽم٣مت وايمٛممم، ايمٛمٔمٝمٚمل، أمحد محد: إيٗم٣مع ايمزَمـ دم ايم -3

 14، ص 2004زمغموت، دار ايمٖم٣مرس يمٙمٛممم وايمتقزيع، فمامن، إردن، 
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َمراضمؾ ايمتحٙمٝمؾ ايمٛميص يمٙم٘مٙمامت وا ٚمؾ واظمٔم٣مين وايمدٓٓت إلم أؾمٝم٣مء أطمرى ٓ سمراهل٣م 

٘مـ سمتُم٣مرك ىمؾ ضملقاس اإلٞمًل٣من  ايمٔمكم وٓ سمًٚمٔمٜم٣م إذن ىمٚمقؽمٝمٗمك ـم٣مهرة همٗمط، ويم

ل واظمٔمٛمقي، زملكم ـمل٣مهر ايملٛمص لدم صٛمع ـم٣مهرة إيٗم٣مفمٝم٥م ٞمِمٝم٥م َمت٘م٣مَمٙم٥م، متزج زمكم احلً

وزم٣مؿمٛمف، زمكم َمقؽمٝمٗم٣مه اخل٣مرصمٝم٥م وايمداطمٙمٝم٥م، زمكم يمٖمٓمف وَمٔمٛم٣مه، زمكم صقره ودٓٓسمف، زملكم 

 روازمط ايمٛمص وهمقاصٙمف، إٞمف زم٣مطمتِم٣مر اٞمًج٣مم زمكم فمٛم٣مس زمٛم٣مء ايملٛمص دم إؿمل٣مره ايمٔمل٣مم،

 يًتْمٝمع هذا آٞمًج٣مم أن خيٙمؼ إيٗم٣مفم٣م َمتٛم٣منمام زمكم ىمؾ أصمزاء ايمٛمص ايمُمٔمري.

يملٝمس ايملقزن إٓ "هبذا اظمٖمٜمقم ايم٣ًمزمؼ ٞمًتْمٝمع أن ٞمٖمٜمؿ ومقل  ايمٝمزازمٝمل٧م درو: 

فمٛمٌما واضمدا َمـ فمٛم٣مس اإليٗم٣مع..... هم٣مإليٗم٣مع ئمٛمل ايمتدهمؼ أو آٞمًٝم٣مب، وهذا ئمتٚمد 

"عم اإلضم٣ًمس أىمثر َمـ ايمتٖمٔمٝمالتفمعم اظمٔمٛمك أىمثر مم٣م ئمتٚمد فمعم ايمقزن وفم
(1)

وَمٔمٛملك  

ذيمؽ أن َمـ طمِم٣مئص اإليٗم٣مع ا قهري٥م آٞمتٓم٣مم دم ٞمًؼ حيلدد هقيتلف أو دم فملدد َملـ 

ر ايملزَمـ، ىم٣مظمٔمل٣مودة وايمت٘ملرار وايمؼمصمٝملع وايمٖمقاصلؾ لإٞم٣ًمق اظمتِمٙم٥م أؽم٣مؽم٣م زمٔمٛمِمل

ٖملل ..... هم"واحلرىم٥م وايمً٘مقن مم٣م يُمغم إلم ضمرىم٥م ا زء دم ايم٘ملؾ، وايمٙمحٓمل٥م زمل٣ميمزَمـ

إؿم٣مر همـ ايمُمٔمر، َمثال ٞمجد اإليٗم٣مع يتخٙمؾ ايمٙمٕم٥م واظمقؽمٝمٗمك وايمِمقر وإطمٝمٙم٥م وايم٘مٙمامت 

واحلروف، زمام يٚم٘مـ احلدي٧م فمـ إيٗم٣مع يمٕملقي دم ايملٛمص ايمُملٔمري، وإيٗمل٣مع َمقؽملٝمٗمل 

وزين، وإيٗم٣مع صقري وإيٗم٣مع جمرد، وإيٗم٣مع يمقين، وإيٗم٣مع صقد وإيٗم٣مع َمٔمامري، وإيٗم٣مع 

ىمقم .... وفمٛمدَم٣م متتزج ىمؾ هذه اإليٗم٣مفم٣مت وسمٛمًلجؿ حمًقس، وإيٗم٣مع صمزئل، وإيٗم٣مع 

وسمتٛم٣منمؿ، ٞم٘مقن ومد وصٙمٛم٣م إلم هذا اإليٗم٣مع ايمذي ٞمٌح٧م فمٛمف، هم٣مإليٗم٣مع ايمذي ٞمريلده إٞملام 

هق سمٛم٣منمؿ ىمؾ هذه اإليٗم٣مفم٣مت ا زئٝم٥م دم إؿم٣مر ىمقم يمٛمُمٔمر زم٣ميمتٛم٣منمؿ وآٞمًج٣مم زمكم ىملؾ 

                                                           

درو ايمٝمزازمٝم٧م: ايمُمٔمر ىمٝمػ ٞمٖمٜمٚمف وٞمتذوومف، سمرمج٥م حمٚمد إزمراهٝمؿ ايمُمقش، َمٛمُمقرات َم٘مت٥ٌم  -1

   50م، ص  1961َمٛمٝمٚمٛم٥م، زمغموت، 
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ر وايمٌِملغمة لٛم٣م زمٔمكم ايمٌِملفمٛم٣مس ايمٛمص جمتٚمٔم٥م، ويمق وصٙمٛم٣م إلم هذا احلد ٞم٘مقن ومد رأي

"وؽمٚمٔمٛم٣م زمآذاٞمٛم٣م وفمٗمقيمٛم٣م هذا اإليٗم٣مع ايمذي جئمٙمٛم٣م ٞمُمٔمر زم٣مظمتٔم٥م ايمٗمرائٝم٥م
(1)

       . 

إيٗم٣مع ايمٛمص ايمُمٔمري إذن يٌدأ َمع ـمٜمقر هذا ايمٛمًؼ اظمتداول ايمًٌٝمط اظمٔملروف 

وهق:   احلرىم٥م وايمً٘مقن، ومه٣م يٚمثالن زمداي٥م اإليٗم٣مع، وزمداي٥م ايمٌماع وزمداي٥م ايمتلداطمؾ، 

وايمتامزج وايمتامهل  زمكم اإليٗم٣مع ايمداطمقم واخل٣مرصمل، ضمٝمل٧م إن ومل٣مٞمقن ايملٛمص ايمُملٔمري 

 اظمٌٛمل فمعم إيٗم٣مفم٣مت ٞمِمٝم٥م داطمٙمٝم٥م وطم٣مرصمٝم٥م إٞمام يٌدأ َمـ احلرىم٥م وايمً٘مقن.

و يٓمؾ ايم٠ًمال إهؿ هق: َم٣م اظمٗمِمقد زم٣مإليٗم٣مع ايمُمٔمري ؟ هؾ يٗمِمد زمف ايمقزن 

ٙمٚمًٜم٣م وايمٌح٧م فمٛمٜم٣م دم ايمٛمِملقص وايمٗم٣مهمٝم٥م همٗمط ؟ أم أن هٛم٣مك ـمقاهر أطمرى ٞمًتْمٝمع سم

 ايمُمٔمري٥م؟ 

ٞمًتْمٝمع سمٗمديؿ فمٛم٣مس اإليٗم٣مع ايمُمٔمري وٞمقصمزه٣م دم ايمٛمٗم٣مط ايمت٣ميمٝم٥م
(2)

  : 

 )آٞمتٓم٣مم(  ايمٌٛمٝم٥م اإليٗم٣مفمٝم٥م سمٔمٛمل اٞمتٓم٣مَم٣م َمٔمٝمٛم٣م حمًقؽم٣م أو َمدرىم٣م. -1

)زمٛمٝم٥م اإليٗم٣مع زمكم ايمٓمٜمقر وآؽمتت٣مر( أن سم٘ملقن هللذه ايمٌٛمٝمل٥م َمًلتقي٣من: َمًلتؼم   -2

 وـم٣مهر سمرزمط زمٝمٛمٜمام فمالوم٥م صمدل.  

)َمًتقى آؽمتت٣مر( زمٚمٔمٛمك أن زمٛمٝم٥م اظمًتقى اظمًتؼم إٞمام هل أىمػم أشمًرا ورزمام أؾملد   -3

 ىمٙمٝمٜمام.  سمٔمٗمٝمًدا َمـ ايمٓم٣مهر ٞمٓمًرا يمتُم٘مٙمف  دم اخلٖم٣مء، أي دم ٓوفمل ايمٖمٛم٣من واظمتٙمٗمل

)ارسم٣ٌمط زمٛمٝم٥م اإليٗم٣مع زم٣ميمٌٛمك ايم٘مٙمٝم٥م اظمحٝمْمل٥م( زمٚمٔمٛملك أن سملرسمٌط زمٛمٝمل٥م اإليٗمل٣مع دم -4

ؾمٗمٝمٜم٣م اظمًتؼم وايمٓم٣مهر زم٣ميمٌٛمك ايم٘مٙمٝم٥م اظمحٝمْم٥م، طم٣مص٥م زم٣ميمٌٛمٝم٥م ايمٙمٕمقي٥م دم جم٣ميمٝمٜم٣م ايمٛمٓمٚملل 

 واإلحي٣مئل.

                                                           

ٗم٣مع دم ايمُمٔمر ايمٔمريب، اظم٠مؽم٥ًم ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمدراؽم٣مت وايمٛممم، زمغموت، اهل٣مؾمٚمل، فمٙمقي: همٙمًٖم٥م اإلي -1

   22 -21، ص 2006دار ايمٖم٣مرس يمٙمٛممم وايمتقزيع، فمامن، إردن، 

 .      52،  ص  اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ -2
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ويٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن زمٛمٝم٥م اإليٗم٣مع سم٣ًمفمد دم طمٙمؼ ضم٣ميم٥م ؾمٔمقري٥م واضمدة فمٛملد ىملؾ 

دع واظمتٙمٗمل يمٙم٘مُمػ فمـ واومع صمديد مل ي٘مـ َمـ ايمًلٜمؾ اىمتُمل٣مهمف يملقٓ اٞمتٓمل٣مم َمـ اظمٌ

 فمٛم٣مسه اظمٌٔمثرة دم ؽمٝم٣مق سمٙمؽ ايمٌٛمٝم٥م اإليٗم٣مفمٝم٥م.

ر َملع ايمٔمٛمل٣مس لومتثؾ هذه اظمح٣مور اظمتٗمدَم٥م صلقرة ىمٙمٝمل٥م يٚمتلزج ىملؾ فمٛمِمل

إطمرى دم اٞمتٓم٣مم واسم٣ًمق وسمٛم٣منمؿ يقضمد زمكم أصمزاء ايمٛمص داطمٙمٝم٣م وطم٣مرصمٝم٣م، وَملـ هٛمل٣م 

اإليٗم٣مع ئمٛمل اٞمتٓم٣مم  ايمٛمص ايمُمٔمري زمجٚمٝمع أصمزائف دم ؽمٝم٣مق ىمقم، أو "ايمٗمقل زمٟمن يٚم٘مـ 

ؽمٝم٣موم٣مت صمزئٝم٥م سمٙمتئؿ دم ؽمٝم٣مق ىمقم صم٣مَمع جئمؾ َمٛمٜم٣م ٞمٓم٣مَم٣م حمًقؽم٣م أو َمدرىم٣م ـم٣مهرا أو 

طمٖمٝم٣م يتِمؾ زمٕمغمه َمـ زمٛمك ايمٛمص إؽم٣مؽملٝم٥م وا زئٝمل٥م وئملػم فمٛمٜمل٣م، ىملام يلتجعم همٝمٜمل٣م. 

واظمزاوصم٥م واظمٖم٣مروم٥م وايمتقازي وايمتداطمؾ وايمتٛمًٝمؼ  وآٞمتٓم٣مم ئمٛمل ىمؾ فمالوم٣مت ايمت٘مرار

"وايمتآيمػ وايمتج٣مٞمس مم٣م ئمْمل اٞمْم٣ٌمفم٣م زمًٝمْمرة وم٣مٞمقن طم٣مص فمعم زمٛمٝم٥م ايمٛمص ايمٔم٣مَمل٥م
(1)

 

هذا اإليٗم٣مع ايمذي يقيمد َمع سمّم٣مهمر ىمؾ صمزئٝم٣مت ايمٛمص يمٝمِملغم صمديٙمل٥م حمٌقىمل٥م َمٛمًلٗم٥م 

َمتالمح٥م َمتٛم٣منمٚم٥م، يمٖمٓم٣م وَمٔمٛمك، صقسم٣م وصقرة، يمٖمٓم٣م وهم٘مرا، همتتٔم٣مٞمؼ ايم٘مٙمٚم٥م َمع اظمٔمٛملك 

وايمِمقت وإزَمٛم٥م وإَم٘مٛم٥م وإهم٘م٣مر وايمرؤى وايمِمقرة وايمقاومع واخلٝم٣مل همٛمجد سمٔم٣ميمٗم٣م 

ي٣مسمف اظمحًقؽمل٥م ونملغم اظمحًقؽمل٥م، زملكم واومٔملف زمكم طم٣مرج ايملٛمص وداطمٙملف زملكم َمًلتق

 وطمٝم٣مٓسمف زمكم َمقؽمٝمٗم٣مه ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مرصمٝم٥م.

وهذه اإليٗم٣مفم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل ٞمُمغم إيمٝمٜم٣م إٞمام هل إيٗم٣مفمل٣مت تتٙملػ اطمتالهًمل٣م 

ىمٌغًما فمـ سمٙمؽ اإليٗم٣مفم٣مت اخل٣مرصمٝمل٥م ايمتٗمٙمٝمديل٥م اظمرسمٌْمل٥م زمل٣ميمقزن اخلٙملٝمقم، وَملـ سمٙملؽ 

قرة وإيٗم٣مع ايم٘مٙمٚم٥م، وإيٗم٣مع ا رس ايمِملقد، وإيٗمل٣مع إيٗم٣مع ايمِم"اإليٗم٣مفم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م 

ايمٌٛم٣مء، وإيٗم٣مع ايمٙمٕم٥م، وإيٗم٣مع ا ٚمٙم٥م، وإيٗم٣مع ايمٖم٘مرة ...... واإليٗم٣مفم٣مت اظمج٣مزيل٥م إيٗمل٣مع 

ري، َمثلؾ إيٗمل٣مع ايمٖملراغ لايمٙمقن وإيٗم٣مع احلرف وإيٗم٣مع احلرىم٥م، وَمٛمٜم٣م َم٣م هق إيٗم٣مع زمِمل
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"وسمُم٘مٝمٙمف، أو فمالوم٥م زمٝم٣مض ايمقروم٥م زمًقاد ايم٘مت٣مزمل٥م 
(1)

ىملام أن هٛمل٣مك إيٗم٣مفًمل٣م َملـ ٞملقع   

طم٣مص وهق فمالوم٥م اإليٗم٣مع زم٣مظمٔمٛمك َمـ زواي٣م َمتٛمقفم٥م، رزمام أوهل٣م فمالومل٥م ايملقزن ايمُملٔمري 

زم٣مظمٔم٣مين وايمدٓٓت، وي٠مدى هذا ايمٛمقع َملـ اإليٗم٣مفمل٣مت إلم وملقة ايملرزمط زملكم سمٖمٔملٝمالت 

ٙمل٥م إوزان ايمُمٔمري٥م وايمدٓٓت اظمٗمِمقدة، وايمرزمط زمكم ايمٌحقر اظمحتقي٥م فمعم أوزان ؿمقي

سم٣مَم٥م  أو ومِمغمة جمزوءة، وايمرزمط زمكم سمقضملد ايمتٖمٔملٝمالت دم ايملقزن ايمقاضملد أو سمٛمقفمٜمل٣م، 

وؿمقل ايمٌٝم٦م أو ومٌمه، وومد أؾم٣مر زمٔمض ايمٛمٗم٣مد إلم سمٙمؽ ايمٔمالومل٥م زملكم ايملقزن ايمُملٔمري 

وايمدٓٓت، وَمـ ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد  فمٌد اهلل ايمْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف اظمٜمؿ: )اظمرؾمد إلم همٜمؿ أؾملٔم٣مر 

هم٣ميمُم٣مفمر  حي٣مول أن خيٙملؼ ٞمقفمل٣م َملـ "ػ إَمر فمٛمد هذا احلد ايمٔمرب وصٛم٣مفمتٜم٣م( ومل يٗم

ايمتقاهمؼ ايمٛمٖمز زمٝمٛمف وزمكم ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل فمـ ؿمريؼ ذيمؽ ايمتقومٝمع اظمقؽملٝمٗمك ايملذي ئملد 

"أؽم٣مؽًم٣م دم ىمؾ فمٚمؾ همٛمل
(2)

   . 

وزمٔمد هذا ايمتْمقاف اظمقصمز ٞمرى رضورة أن  ٞمّملع َمٖمٜملقم اإليٗمل٣مع  ايمُملٔمري 

ًتْمٝمع اظمتٙمٗمل ووع سمِمقر يمإليٗم٣مع وم٣مزملؾ يمٙمتْمٌٝملؼ  وأٞمقافمف دم إؿم٣مر دومٝمؼ حمدد، ضمتك ي

وآؽمتٝمٔم٣مب، زمدٓ َمـ هذه ايمٔمٚمقَمٝم٥م، يلذه٤م ايملدىمتقر فمٙملقي اهل٣مؾملٚمل إلم سمٗمًلٝمؿ 

اإليٗم٣مع ايمُمٔمري إلم ٞمقفمكم:  زمٛمٝمل٥م اإليٗمل٣مع اخلل٣مرصمل، ٓؽملتٝمٔم٣مب خمتٙملػ َمًلتقي٣مت 

ذي ري ايمللاإليٗم٣مع اظمحًقؽم٥م، إلم صم٣مٞم٤م اظمًتقى ايمرئٝمس ايمًٚمٔمل، واظمًلتقى ايمٌِمل

ري أو هٝمئ٥م لئمتٚمد فمعم سمُم٘مٝمؾ اظم٘م٣من زمدل ايمزَم٣من أو صم٣مٞمٌف دم صٝمٕم٥م همراغ أو سمٗمْمٝمع زمِم

رؽمقم وأؾم٘م٣مل خمتٙمٖم٥م، مم٣م يدفمق إيمٝمف إدب ايمتٖم٣مفمقم ذم وومتٛم٣م احل٣مرض، وايمٛمقع ايمث٣مين َمـ 

زمٛمٝم٥م اإليٗم٣مع وهق اإليٗم٣مع ايمداطمقم، وسمٙملؽ ايمٌٛمٝمل٥م ايمداطمٙمٝمل٥م ايمتلل ٓ يٚم٘ملـ أن سمٛمٖمِملؾ 

فمـ اإليٗم٣مع اخل٣مرصمل، يم٘مقٞمف وصمٜم٣م شم٣مٞمًٝم٣م َمتٚماًم يمف يتًؿ زمخِم٣مئِمف ٞمٖمًٜم٣م اٞمٖمِم٣مٓ ىم٣مَمال 
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دم ايمُمٚمقيمٝم٥م وآسم٣ًمع وايمتٙمقن، وهق خيتٙمػ فمٛمف دم فمدم ارسم٘م٣مزه فمعم فمٛم٣مس ايمِمقت، 

زمٚمثؾ سمٙمؽ ايمدرصم٥م ايمتل يرسم٘مز فمٙمٝمٜم٣م اإليٗم٣مع اخل٣مرصمل، وإن ىم٣من ٓ هيٚمٙمٜم٣م، زمؾ خيِمٌٜم٣م 

ٝم٥م أطمرى أىمثر اسمِم٣مٓ زمٌٛمك ايمٛمص إطمرى  ىم٣ميمٙمٕم٥م زم٣مظمداطمٙم٥م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم َمًتقي٣مت إيٗم٣مفم

وايمِمقرة وايمرَمز وايمٌٛم٣مء ايمٔم٣مم، وَمـ شمؿ همٜمق يٙمٔم٤م دوًرا أؽم٣مؽمًٝم٣م دم رزمط ايمِمٙم٥م زمكم زمٛملك 

ايمللٛمص ومت٣مؽمللؽ أصمزائللف وحمللق اظمًلل٣مهم٥م زمللكم داطمللؾ ايمللٛمص وطم٣مرصمللف أو زمللكم ؾملل٘مٙمف 

وَمّمٚمقٞمف
(1)

ٝمل٥م اإليٗمل٣مع . وه٘مذا رزمط فمٙمقى اهل٣مؾمٚمل دم همٙمًٖم٥م اإليٗم٣مع ايمُمٔمري زمكم زمٛم

ايمداطمقم واخل٣مرصمل دون ايمٖمِمؾ زمٝمٛمٜمام، ويمٔمؾ ذيمؽ ي٠مىمد أٞمف َمـ اظمٜمؿ فمٛمد حتٙمٝمؾ ايمٛمص 

وايمتٔم٣مَمؾ َمٔمف أن ٞمٚمزج زمكم اإليٗم٣مع ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وٞمح٣مول همٜمؿ إيٗم٣مع ايمٗمِمٝمدة أو 

إيٗم٣مع ايمٛمص َمـ طمالل ايمٗمدرة فمعم ظمح ايمٔمالوم٣مت زمكم داطمؾ ايمٛمص وطم٣مرصمف، زمكم ؾم٘مٙمف 

ٙمٖمظ واظمٔمٛمك، زمكم ايم٘مٙمامت زمٔمّمٜم٣م وزمٔمض، واحلروف زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض، وَمّمٚمقٞمف، زمكم ايم

ىمذيمؽ زمكم ايمقزن ايمُمٔمرى واظمٔمٛمك، وظمح ايمٔمالوم٥م زملكم ايملدٓٓت وإزَمٛمل٥م وإَم٘مٛمل٥م، 

واحلرىم٥م وايمً٘مقن، إن اإليٗم٣مع ايمُمٔمري يٚمثؾ روح ايمٗمِمٝمدة، وفمٚمقده٣م ايمٖمٗمري ايملذي 

ايمٛمٓملر إلم ايمٌٛمٝمل٥م ايم٘مٙمٝمل٥م  ل يمٙمٗمِمٝمدة َملـ طملالللٞمًتْمٝمع َمـ طماليمف ظمح ايمتامؽمؽ ايمٛمِم

ىملام أؾمل٣مر فمٙملقي  -يمٙمٛمص، وىم٣من اهلدف َمـ هلذا ايمتٛمل٣مول َملـ زوايل٣م ٞمٗمديل٥م َمٛمقفمل٥م

اهل٣مؾمٚمل
(2)

وم٣مفمدة فمٙمٚمٝم٥م دومٝمٗم٥م وواوح٥م وَمٗمٌقيم٥م وخمتزيم٥م يمٔمٙمؿ إيٗم٣مع "هق ايمقصقل إلم  

ايمُمٔمر ايمٔمريب احلدي٧م، فمعم نمرار فمٙمؿ ايمٔمروض ايمذي أؽمًف ايمٔمٙمامء ايمٔمرب يمُملٔمرهؿ، 

وَمثؾ هذا ايمتٟمؽمٝمس ايمٔمٙمٚمل ئمد إو٣مهم٥م ظمًغمة أويمئؽ ايمٔمٙمامء إوائؾ، إَمر ايمذي يٖمتح 

اء َملـ سمٟمؽملٝمس فمٙملؿ إليٗمل٣مع ايم٣ٌمب واؽمٔم٣م إلَم٘م٣مٞمٝم٥م سمٟمؽمٝمس فمٙمؿ اإليٗم٣مع ايمٔمريب، ازمتلد

ايمُمٔمر ايمٔمريب دم جمٚمٙمف، وَمـ شمؿ حم٣مويم٥م رزمْمف زمٚمختٙمػ فمٛم٣مس اإليٗم٣مع دم صمقاٞم٤م  احلٝم٣مة 

، وَمـ هٛم٣م همًٝمٓمؾ "وايمٔمٙمقم ايمٔمرزمٝم٥م وهمٛمقهن٣م اظمتٔمددة اٞمْمالوم٣م َمـ فمٙمٚمل ايمٙمٕم٥م واظمقؽمٝمٗمك
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َم٣م ي٘مت٤م فمـ هذا اظمقوقع  دم دور ايمتجريل٤م، يم٘ملل ي٠مؽملس فملعم اظملدى ايمٗمريل٤م أو 

ٔمٝمد هلذا ايمٔمٙمؿ ايمذى ازمتٕم٣مه ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب فمعم نمرار حم٣مويمل٥م ايمٛمٗمل٣مد إوروزمٝملكم وهلل ايمٌ

حم٣مويم٥م ايمٌح٧م فمـ َمالَمح اإليٗم٣مع ايمُمٔمري، وهل حم٣مويم٥م يمٙمٌح٧م فملـ ا لامل ايمٖمٛملل دم 

 صقرة إيٗم٣مع يرزمط زمكم أصمزاء زمٛمٝم٥م ايمٛمص ايم٘مٙمٝم٥م. 

يمُمل٣مفمر ريع، مل يٌلؼ يمٛمل٣م إٓ أن ٞملديمػ إلم ٞمِملقص الوزمٔمد هذا ايمتْمقاف ايمً

ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ هبذه ايمرؤي٥م، حم٣مويمكم ايم٘مُمػ فمـ هلذا ايمتٛمل٣منمؿ وآٞمًلج٣مم زملكم أصملزاء 

 ايمٗمِمٝمدة يمديف، وحم٣مويمكم ايم٘مُمػ فمـ  أهار هذا اإليٗم٣مع ايمُمٔمري فمٛمده.

دم ايمٌداي٥م أود أن أؾمغم إلم دٓيم٥م ضمًٝم٥م سمٗمرزمٛمل٣م َملـ هم٘ملرة ايمتٛمل٣منمؿ وآٞمًلج٣مم 

َمٔمٛمك اإليٗم٣مع. همٔمٛمدَم٣م ٞمرى رصمال أٞمٝمٗم٣م دم َمٙمًٌف، ؽم٣مَمٝم٣م دم سمٔم٣مَمالسملف،  اظم٠مدي إلم جتًٝمد

راومٝم٣م دم ضمقاراسمف، َمتديمال دم َمُمٝمتف دون سم٘مػم،  َمت٣ًمحم٣م َمع ايمٛمل٣مس، َمتقاولٔم٣م، زمُملقش 

ايمقصمف، َم٣مذا ٞمٗمقل فمـ هذا ايمتٛم٣منمؿ زمكم هلذه ايمُمخِملٝم٥م وصلٖم٣مهت٣م اخل٣مرصمٝمل٥م، إن ذيملؽ 

ِمٝم٥م اخل٣مرصمٝم٥م، ويٚم٘ملـ أن ٞمْمٙملؼ فملعم يٚمثؾ إيٗم٣مفم٣م ي٠مىمد آٞمًج٣مم زمكم فمٛم٣مس ايمُمخ

َمثؾ هذا ايمتٛم٣منمؿ اإليٗم٣مع اخل٣مرصمل، هم١مذا َم٣م ـمٜمر يمٛم٣م أٞملف ؿمٝمل٤م وىملريؿ وصل٣مضم٤م روح 

مجٝمٙم٥م وؾمٜمؿ وص٣مضم٤م َمروءة، وٞمراه َمٛمًجام َمع ؿمٌٝمٔمتف وٞمٖمًف، هم١من ذيمؽ يٚمثؾ إيٗم٣مفمل٣م 

ِمٝم٥م، داطمٙمٝم٣م، وإذا َم٣م ضم٣مويمٛم٣م ايمرزمط زمكم اظمخػم واظمٓمٜمر هم١من ذيمؽ يٚمثؾ إيٗم٣مفم٣م فم٣مَم٣م يمٙمُمخ

ويدفمق اظمتٔم٣مَمؾ َمٔمف إلم اإلجي٣مزمٝم٥م. فمعم ضمكم يمق وصمدٞم٣م ؾمخِم٣م يٚمتٙمؽ صٖم٣مت طم٣مرصمٝمل٥م 

مم٣مشمٙم٥م يمٙمرصمؾ ايم٣ًمزمؼ، ويم٘مٛمف يٚمتٙمؽ صلٖم٣مت داطمٙمٝمل٥م َمٔم٣مىمًل٥م، همل١من ذيملؽ يلدفمق إلم 

ايمتٛم٣مهمر، وهذا يٚمثؾ طمٙمال دم اإليٗم٣مع ايمٔم٣مم هللذا ايمُملخص، وَملـ هٛمل٣م ٞمجلد يم٘ملؾ َملـ 

تٙمػ ٞمٓمرسمٛمل٣م إلم ىملؾ َملٛمٜمام، إفمج٣مزمل٣م واضمؼماَمل٣م ايمرصمٙمكم إيٗم٣مفم٣م خمتٙمٖم٣م فمـ أطمر، و ت

وسمٗمديرا، ه٘مذا سم٘مقن ٞمٓمرسمٛم٣م إلم ايمٛمص ايمُمٔمري، ؾم٘مال وَمّمٚمقٞم٣م، َمقؽملٝمٗمك طم٣مرصمٝمل٥م 
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وداطمٙمٝم٥م،  يمٖمٓم٣م وَمٔمٛمك، همٔمٛمدَم٣م سمتقاهمؼ ىمؾ ايمٔمٛم٣مس وسمٛمٌئ فمـ اٞمًج٣مم وسمٛمل٣منمؿ ي٘ملقن 

 يمٙمٛمص إيٗم٣مع ممٝمز ٓهم٦م يمٛمٓمر اظمتٙمٗمل صم٣مذب يمف.  

ْمٙمؼ إلم ديقان )َمئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة( يمٙمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب وفمٛمدَم٣م ٞمٛمٓمر َمـ هذا اظمٛم

نم٣مٞمؿ
(1)

يتٌدى يمٛم٣م هذا ايمتٛم٣منمؿ ايمُمٔمري َمقزفم٣م فمعم فمدة َمًتقي٣مت:  إول فمعم َمًتقى  

ايمديقان ىم٣مَمال دم إؿم٣مره ايمٔم٣مم، وايمث٣مين فمعم َمًلتقى ايمٗمِملٝمدة، وايمث٣ميمل٧م فملعم َمًلتقى 

ايمٓمقاهر ايمدٓيمٝم٥م دم ايمديقان، وؽمقف ٞمقوح ىمؾ َمًتقى َمـ هذه اظمًتقي٣مت، يمٛمتحٗمؼ 

يقان وايمٗمِملٝمدة وايمٓملقاهر ايمدٓيمٝمل٥م، َمـ َمالَمح اإليٗمل٣مع وهمٙمًلٖمتف فملعم َمًلتقى ايملد

 وؽمٛمٚمثؾ زمٛمٚمقذج دال زم٣مطمتِم٣مر ؾمديد.

همٔمعم اظمًتقى إول ٞمالضمظ وصمقد هذا اإليٗم٣مع َمٛمذ َمدطمؾ ايمديقان إلم هن٣ميتف، 

ضمٝم٧م زمدأ ايمديقان زم٣ميمتقاصؾ َمع ايمؼماث ايمٔمريب اظمٚمثؾ دم ضم٘م٣مي٣مت أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م هم٘م٣من 

ُمل٣مفمر أراد أن ئمٝملد إيمٝمٛمل٣م هلذا اإليٗمل٣مع فمٛمقان ايمديقان )َمئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة(، وىمٟمن ايم

ايمؼماشمل ايمرصكم ايمذي أضمٌٌٛم٣مه مجٝمٔم٣م دم ؿمٖمقيمتٛم٣م واؽمتٚمر َمٔمٛم٣م ضمتلك أن، ىملام أٞملف يريلد 

ايمٔمقدة إلم ايمْمٖمقيم٥م دم إيٗم٣مع دائري َمٗمِمقد َمـ ايمُم٣مفمر، ضمٝم٧م ٞمٔمقد َمـ َمرضمٙم٥م ايمُملٝم٤م 

اإليٗم٣مع مت٣مهك َملع إلم َمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م ايمتل ىمٛم٣م ٞمت٣مزمع همٝمٜم٣م ضم٘م٣مي٣مت أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م، هذا 

َم٣م أظمح إيمٝمف ايمُم٣مفمر دم َمٗمدَم٣مسمف ايمُمٔمري٥م، ضمٝم٧م يٌدأ ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ زم٣مإلهداء شمؿ اإلول٣مءة 

ايم٘م٣مؾمٖم٥م فمـ ؿمٌٝمٔم٥م هذه ايمٗمِم٣مئد ايمتل وٚمٜم٣م هذا ايمديقان،َمُمغما إلم َمًلقنم٣مت اٞمتٗمل٣مء 

هذه ايمٗمِم٣مئد،  وومد وصمدٞم٣مه ضمريِم٣م فمعم سمًجٝمؾ زَم٣من ايمٗمِملٝمدة وَم٘م٣مهنل٣م، وَملـ هٛمل٣م 

كم ايمٗمِم٣مئد وأزَمٛمتٜم٣م وأَم٘مٛمتٜم٣م، ٕن ايمرزمط زمكم إزَمٛم٥م وإَم٘مٛم٥م يمٙمٗمِم٣مئد وصمدٞم٣م سمٛم٣منمام زم

:  لئمْمك هل٣م ؿم٣مزمٔم٣م طم٣مص٣م وإيٗم٣مفم٣م ممٝمزا، وضمكم ٞمٛمٓمر إلم  ايمٗمِمٝمدة إولم ايمتلل فمٛمقهنل٣م زمل

ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م
(2)

، ٞمراه يريد ايمٗمقل زمٟمن  زمداي٥م ايمديقان يٛمتٜمل زم٣ميمٗمل٣مرئ ضملتام إلم هن٣ميتلف، 
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ايمتل سمؿ اطمتٝم٣مره٣م زمكم دهمتل هذا ايمديقان سمٌلدأ َملع هلذه ايمٗمِملٝمدة، وأن جمٚمقع ايمٗمِم٣مئد 

يمتِمؾ إلم ايمٛمٜم٣مي٥م ايمتل سمٔمد زمداي٥م دائري٥م، يمٝمًتٚمر اإليٗم٣مع زمكم ايمٌداي٣مت وايمٛمٜم٣مي٣مت، إؾم٣مرة 

يٗملقل زمٔملض "َمـ ايمُم٣مفمر فمٛمد سمٗمديؿ هذه ايمٗمِمٝمدة يمٙمٗم٣مرئ إلم هذه ايمدائري٥م همٗمد وم٣مل: 

ؿ احلديث٥م، إهنؿ يٓمٛمقن أن ايمٔم٣ممل زملدأ زم٣مٞمٖمجل٣مر ايمٔمٙمامء َمـ نمغم اظمًٙمٚمكم دم زمٔمض ٞمٓمري٣مهت

إن ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ يريلد أن  "ىمٌغم، وأن ايم٘مقن دم سمقؽمع، ويم٘مٛمف دم ايمٛمٜم٣مي٥م ؽمٝمٔمقد ىمام زمدأ

جئمٙمٛم٣م دم إيٗم٣مع دائري دائام، هم٘ملام أن ايمٔمل٣ممل واحلٝمل٣مة وايمْمٌٝمٔمل٥م سمٔملٝمش دم هلذا اإليٗمل٣مع 

ئري ايملذي يامشملؾ إيٗمل٣مع ايم٘ملقن ايمدائري، يٟمد ايمديقان أيّم٣م فمعم نمرار هذا اإليٗم٣مع ايمدا

 ضم٤ًم هذه ايمٛمٓمري٥م، وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م ومِمٝمدة )ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م(  ايمتل وم٣مل همٝمٜم٣م: 

 

 

 

 

 

 إلم أن يٗمقل: 

 

 

 

ويم٘مـ ايمُم٣مفمر مل يؼمك هذا اإليٗم٣مع ايملدائري دم ايملديقان إٓ زمٔملد أن وولع يملف 

طم٣ممت٥م، رزمام سم٘مقن ىمخ٣ممت٥م احلٝم٣مة ومٌؾ ايمٌٔم٧م َمرة أطمرى، فمٛمدَم٣م صم٣مءت ايمٗمِمٝمدة إطمغمة 

زمٔمٛمقان: )ىمٙمامت أطمغمة(
(1)

 يٗمقل همٝمٜم٣م:  
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وايمُم٣مفمر هٛم٣م يِمٛمع إيٗم٣مفم٣م آطمر زمكم ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م، إٞمف إيٗم٣مع اظملقت واحلٝمل٣مة، 

وهق إيٗم٣مع دائري يرسمٌط زم١ميٗم٣مع ايمقصمقد وايم٘مقن وايمْمٌٝمٔم٥م ايمتل رؽمٚمٜم٣م ايمُم٣مفمر ؾملٜم٣مب 

ىمام ٞمٔمٝمُمٜم٣م، ضمٝم٧م صم٣مءت هذه ايم٘مٙمامت إطمغمة اظمٔم٣مديم٥م يمٙمٚمقت ايمذي هرب إيمٝملف  نم٣مٞمؿ

َمـ ومًقة احلٝم٣مة، يم٘مٛمف مل يٌتٔمد ىمثغما فمـ هذا اإليٗم٣مع ايمدائري فمٛملدَم٣م أؾمل٣مر إلم  ايمٌٔمل٧م 

َمرة أطمرى دم صقرة ٞمٖمخ ايمِمقر واحلمم َمـ صمديلد، إن ذيملؽ يلػمز همٙمًلٖم٥م واولح٥م 

٣مول ذيمؽ دم همٗمرة َمًتٗمٙم٥م فمٛمد احللدي٧م فملعم إليٗم٣مفم٣مت اظمقت واحلٝم٣مة فمٛمده، وؽمقف ٞمتٛم

 اظمًتقى ايمث٣ميم٧م.

وضمكم ٞمٛمٓمر إلم  اإلؿم٣مر ايمزَم٣مين واظم٘م٣مين  دم ديقان ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ، هم١مٞمٛمل٣م ؽملقف 

ٞمجده ؾمديد ايمتٛمقع وآٞمًج٣مم، ضمٝم٧م ٞمُمٔمر زمٟمٞمٛم٣م ؽم٣مهمرٞم٣م إلم ىمؾ دول ايمٔم٣ممل، وٞمحلـ دم 

لم يمٛمدن، إلم رورىمل أو أصملرا  أَم٣مىمٛمٛم٣م مل ٞمػمضمٜم٣م همٛمخرج َمـ  ديب إلم أزمرديـ زم٣مؽم٘متٙمٛمدا، إ

زم٣مهلٛمد، شمؿ إلم فمدن، شمؿ ٞمٔمقد إلم أزمق ـمٌل، وَمـ شمؿ إلم ديب َمرات فمديدة، شمؿ ٞم٣ًمهمر َمٔملف 

إلم ؽمقينا، وَمٛمٜم٣م إلم يمٌٛم٣من، شمؿ إلم ايملداٞمامرك، شملؿ إلم ىمل٣مرديػ، يمٛمٔملقد إلم ديب َملرة 

ٛمد ؾمٜم٣مب أطمرى، ٞمًتْمٝمع إذن أن ٞمالضمظ دائري٥م ايمزَم٣من واظم٘م٣من دم إيٗم٣مفم٣مت َمٛمًجٚم٥م فم

نم٣مٞمؿ دم هذا ايمديقان، ودم دواويٛمف إطمرى َمع اطمتالف اإليٗم٣مفم٣مت ايمُملٔمري٥م وسمٛمقفمٜمل٣م 

 فمٛمده، همٙمؿ يتقومػ هذا اإليٗم٣مع فمعم ديقان َمٔمكم يمديف.    

هم١مذا َم٣م اٞمتٗمٙمٛم٣م إلم اإليٗم٣مع ايمُمٔمري دم اظمًتقى ايمث٣مين، أي فمعم َمًتقى ايمٗمِمٝمدة 

٣م واولح٣م يم٘ملؾ ومِملٝمدة، وؽملقف ايمقاضمدة فمٛمد ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، هم١مٞمٛم٣م ٞمجد إيٗم٣مفم٣م ؾملٔمري
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ٞمتقومػ أَم٣مم ومِمٝمدة واضمدة، َمث٣مٓ ضمٝم٣م فملعم جتًلٝمد اإليٗمل٣مع ايمُملٔمري، وهلل  ومِملٝمدة 

 زمٔمٛمقان: )فمزف فمعم ٞمٝم٣مط ممزوم٥م(
(1)

 يٗمقل ايمُم٣مفمر: 

 

 

 

 

 

 

 

سمٌدو رؾم٣موم٥م اإليٗمل٣مع َمٛملذ ايمُملْمر إول، فمٛملدَم٣م ٞمجلد ايمُمل٣مفمر وملد وـملػ   

ؾمٔمري يتًلؿ سمٖمٔمٝمالت زمحر اخلٖمٝمػ: ]هم٣مفمالسمـ َمًتٖمع يمـ هم٣مفمالسمـ[ )َمرسمكم( إٞمف وزن 

زم٘مثغم َمـ ايمًالؽم٥م وايم٣ًٌمؿم٥م وايمرؾم٣موم٥م، َمـ ضمٝم٧م ىمثرة أؽم٣ٌمزمف، وسمٕمغماسملف اظمتٛمقفمل٥م زملكم 

ايمزضم٣مهم٣مت وايمٔمٙمؾ،وومد وم٣مل ايمٔمرووٝمقن ىمالَم٣م ىمثغما فمـ ؽم٤ٌم طمٖم٥م هذا ايملقزن ٞملذىمر 

"ؽمٚمل زمذيمؽ خلٖمتف دم ايمذوق، أي ظم٣م همٝملف َملـ ىمثلرة إؽمل٣ٌمب"َمٛمٜم٣م ومقل ايمٌٔمض: 
(2)  

وهق أطملػ ايمٌحلقر فملعم ايمْمٌلع، "ووم٣مل فمٛمف ص٣مضم٤م َمٔمجؿ َمِمْمٙمح٣مت ايمٔمروض: 

وأىمثره٣م ؿمالوة فمعم ايمًٚمع، وومرزم٣م إلم ايمٛمٖمس، يُمٌف ايمقاهمر دم يمٝمٛمف، ويم٘مٛمف أىمثلر ؽملٜمقيم٥م 

"واٞمًج٣مَم٣م َمٛمف
(3)

سمراه مجٝماًل دم ذوومف، ؿمرًيل٣م فمٛملد ؽملٚمٔمف، ؽملٜماًل يملدى "، ووم٣مل آطمر:  
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سمٗمْمٝمٔملف، طمٖمٝمًٖملل٣م فمللعم ايمللروح دم مجٙمتللف
(1)

َمللـ أرق زمحللقر ايمُمللٔمر ايمٔمللريب "همٜملق إذن  

اؽمللتخداَم٣م، إيٗم٣مفمللف فمللذب، يٚمٝمللؾ إلم صللقت ايمٖمخ٣مَملل٥م ايمِمللقسمٝم٥م، واوللح ايمللٛمٕمؿ 

"وايمتٖمٔمٝمالت، وهق زم٣م ٚمٙم٥م زمحر طمٖمٝمػ ايمٓمؾ
(2)

وَمـ هٛم٣م ىم٣من اؽمتخداَمف َمٛم٣مؽم٣ٌم هللذا  

احلقار ايمُمٔمري إيٗم٣مفم٣م ودٓيم٥م، وومد ٓضمٓمل٦م سمقـمٝملػ هلذا ايملقزن زم٘مثلرة دم ومِمل٣مئد 

ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، مم٣م ي٠مىمد ضمٌف هلذا ايمقزن ايمُمٔمري وآسم٣ًمق َمع َمٔم٣مٞمٝملف ودٓٓسملف 

 ايمُمٔمري٥م.     

يمٗمد ؽمٚم٦م ايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م دم ايمٗمِمٝمدة َمع آومؼمان هبذا ايمقزن ايمرؾمٝمؼ اظمتاموج، 

َمع َمْمٙمع حيٚمؾ ؽم٠مآ يمٙمُم٣مفمر َمـ حمٌقزمتف، ىمام  حيٚمؾ هتٚم٥م يمف، ايم٠ًمال: َملـ هلل ايمتلل 

يريد ايمُم٣مفمر اصْمٝم٣مده٣م زم٘مت٣مزمتلف يمٙمُملٔمر؟  فملعم ضملكم مل سملٟمت إصم٣مزمل٥م ايمُمل٣مفمر سمٗمريريل٥م 

٣ٌمذة، وزم٠ًمال ردا فمعم ؽم٠ماهل٣م دم إيٗم٣مع دائري َم٣ٌمذة، وإٞمام صم٣مءت زمِمٝمٕم٥م ايمتٔمج٤م اظم

 ممتع  ضمكم وم٣مل:    

 

إٞمف ؽم٠مال سمٔمجٌل يقوح ايمدهُم٥م يمديف، وصم٣مءت اإلصم٣مزمل٥م دم َمٖم٣مرومل٥م واولح٥م 

ضمكم وصمدٞم٣م هذه اظمحٌقزم٥م  ومد فم٘م٦ًم إَمر، ٕهن٣م هل ايمتل ص٣مدسمف، همٜمق إذن َمِملٝمد ٓ 

ص٣مئد، وَمع ذيمؽ سمٔمتػمه يِمقغ ومِم٣مئده يمالصْمٝم٣مد َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمره٣م، وومد زمرر ايمُمل٣مفمر 

 صقغ ايمٗمِمٝمدة فمٛمده زمُم٘مؾ ذىمل ضمكم وم٣مل: 

                                                           

وٞمٗمؾ ايمٌٔمض أن اخلٙمٝمؾ  ؽمامه  )اخلٖمٝمػ( ٕٞملّف أطمػ ايم٣ًٌمفمٝم٣مت، وومٝمؾ ٕنَّ ضمرىم٥م ايمقسمد اظمٖمروق  -1

إطمغمة اسمِمٙم٦م زمحرىم٣مت إؽم٣ٌمب ايمتل سمٙمتف همخٖم٦م، وذىمروا خلٖمتف ذووًم٣م وسمٗمْمٝمٔم٣م، إذ سمتقالم همٝمف شمالشم٥م 

ٚمٔمف، ؽمٜماًل يمدى أؽم٣ٌمب، وإؽم٣ٌمب أطمػ َمـ إوسم٣مد، وزم٣ميمت٣مرم سمراه مجٝماًل دم ذوومف، ؿمرًي٣م فمٛمد ؽم

 :سمٗمْمٝمٔمف، طمٖمٝمًٖم٣م فمعم ايمروح دم مجٙمتف. ايمرازمط فمعم اإلٞمؼمٞم٦م
  https://www.diwanalarab.com  

فمٖمٝمٖمل أمحد: فمروض ايمُمٔمر ايمٔمريب، دراؽم٥م دم إوزان اظمرىم٥ٌم، دار ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، ايمٗم٣مهرة،  -2

 47، ص 1996

https://www.diwanalarab.com/
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َم٣م أروع ايمٗمقل ضمكم أفم٣مد إيمٝمٜم٣م ؽم٤ٌم ومرض ايمُملٔمر ايملذي فملده ؿملقق ٞمجل٣مة، 

وطماّل يمٙمٔمُم٣مق دم وضمدهتؿ، وَم٣م أروع أن يُمغم إيمٝمٜم٣م أن سمٗمرأ احل٤م دم ومِم٣مئده، يمتٔملرف 

أن سمدري، ورزمام سمدري، َمـ هل اظمٗمِمقدة ؟ دم إؾم٣مرة طمٖمٝم٥م إلم أهن٣م هل  اظمٗمِمقدة،  دون 

 ويم٘مٛمٜم٣م سمٔمٝمش ضم٣ميم٥م َمـ ايمدٓل دم ضمية ايمُم٣مفمر وايمُمٔمر.

 

إن ومٙمٌف ئمزف طمٖمٗم٣مسمف اظمقزوٞم٥م ضمتك ويمق ىم٣من ومٙمٌلف ولٔمٝمٖم٣م َمقصمقفمل٣م، همٜملق مل 

 يتقومػ فمـ ومقل ايمُمٔمر همٝمٜم٣م .

 

ٓؾمؽ أن هذه ايمدٓٓت ايمُملٔمري٥م سملرسمٌط زمٙمٕمل٥م ؾملٔمري٥م راومٝمل٥م وزمحلقار زملكم 

 ايمُم٣مفمر وحمٌقزمتف، وايمٗمٙم٤م يتقؽمط هذا احلقار دم إيٗم٣مع دائري َمتٛم٣منمؿ.

ٞمّمٝمػ إلم ذيملؽ ـمل٣مهرة فمروولٝم٥م صلٛمٔم٦م ىمثلغما َملـ آٞمًلج٣مم واإليٗمل٣مع 

دائري٥م إزمٝمل٣مت، ضملكم صمل٣مء ىمثلغم َملـ أزمٝمل٣مت هلذه  ايمدائري، فمٛمدَم٣م فمٚمد ايمُم٣مفمر  إلم

ايمٗمِمٝمدة  َمدورة
(1)

، أي وصمقد ىمٙمٚم٥م َمُملؼمىم٥م زملكم ايمُملْمريـ:  إول وايمثل٣مين، وىملٟمن 

احلقار ايمدائر زمكم ايمُم٣مفمر وحمٌقزمتف، يراهمٗمف ايمتدوير ايمٌٛم٣مئل دم ىمثغم َمـ أزمٝمل٣مت ايمٗمِملٝمدة، 

ثلؾ إيٗم٣مفمل٣م ؾملٔمري٣م  مم٣م ؽم٣مفمد فمعم طمٙمؼ زمٛمٝم٥م دائري٥م زملكم ايمُمل٘مؾ واظمّملٚمقن، وذيملؽ يٚم

 َمتٛم٣منمام.

أيّم٣م ضمكم ٞمٙمٚمح دم َمْمٙمع ايمٗمِمٝمدة ايمتقـمٝمػ ايمِمقد ظمٔم٣مين ايمُم٣مفمر ودٓٓسملف، 

هم١مٞمٛم٣م ؽمٛمٛمدهش زمام ٞمجده َمـ رؤي٥م همٛمٝم٥م ص٣منمٜم٣م ايمُم٣مفمر زمٚمداد َمـ ٞمقر،  همحلكم ٞمٛمٓملر إلم 

 -سمقـمٝمػ ضمرف )ايمِم٣مد( ايمذي ىم٣من إزمرز زمكم احللروف دم َمْمٙملع ايمٗمِملٝمدة )سمِملقغ

                                                           

ايمتدوير دم ايمُمٔمر ايمٔمريب، هق أن  سمٟمد ايم٘مٙمٚم٥م َمُمؼمىم٥م زمكم آطمر ايمُمْمر إول، وزمداي٥م ايمُمْمر ايمث٣مين،  -1

أي أن  صمزًء َمـ ايم٘مٙمٚم٥م دم ؾمْمر ايمٌٝم٦م إول،وصمزًء َمٛمٜم٣م دم زمداي٥م  ايمُمْمر ايمث٣مين دم سم٘م٣مَمؾ يمٙمقزن 

 ايمُمٔمري، وذيمؽ يًٚمك سمدويرا.  
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 ايمِمٖم٣مت ٞمجد فمٛمدَم٣م اٞمده٣مؾمٛم٣م يٟمد(  َمِمٝمدا  – ص٣مئدا – أصٌح٦م –سمِمٝمدا  -ايمٗمِمٝمدا

 َملداهمٔم٣م ووملػ ايمُمل٣مفمر أن ضمكم همٔمعم وحمٌقزمتف، ايمُم٣مفمر ضم٣ميم٥م َمع سمتامشمؾ يمٙمِم٣مد ايمِمقسمٝم٥م

يمتل سمتًؿ زم٣ميمٕمرور واهلجقم فمٙمٝمف، هم١من ذيمؽ يٚمثلؾ ضمل٣ميمتكم َملـ ا حمٌقزمتف أَم٣مم ٞمٖمًف فمـ

ايمٗمقة وايمّمٔمػ، هذا ايمّمٔمػ ايمذي يٚمثٙمف ايمُم٣مفمر فمٛملدَم٣م يُملٔمر أٞملف سمٔملٝمس َمًلجقن 

 هبقاه٣م ضمكم يٗمقل: 

 

 

إٞمف فمٌد دم هقاه٣م، وهقاه٣م أومقى َمـ ىمؾ رء، ضمتك يمق ىم٣من ايمُمل٣مفمر يرؽملػ 

 دم إنمالل احلديدي٥م، يمٝمٔمٙمـ: 

 

إن ايمًالؽمؾ ايمتل سمٗمٝمد ومٙمٌف، أىمثر ذاؽم٥م َمـ سمٙمؽ ايمٗمٝمقد احلديدي٥م ايمتل يٚم٘مـ 

أن سمقوع دم يديف، وَمـ هٛم٣م ئمٙمـ يمٙمٚمتٙمٗمكم دم اؽمتٕم٣مشم٥م صل٣مرطم٥م زملٟمن يٛمزفملقا ؽمالؽملؾ 

ايمٗمٙم٤م، ويّمٔمقا ايمٗمٝمقد دم يديف همال هيٚمف ذيمؽ، ه٘مذا سمٌلدو ؽمالؽملؾ ايمٗمٝملد فملعم ومٙمل٤م 

سمٙمؽ ايمًالؽمؾ سمّملٔمػ َملـ وملقاه، فملعم ايمُم٣مفمر أومقى َمـ سمٙمؽ ايمتل سمقوع دم يديف، و

ضمكم أن حمٌقزمتف حتٚمؾ دم ومٙمٌٜم٣م صخرة، همٜمل إذن سمتًؿ زممماؽم٥م اظمُمل٣مفمر وزمْمُملٜم٣م، يملق 

رزمْمٛم٣م زمكم هذه ايمدٓٓت وَمْمٙملع ايمٗمِملٝمدة ايملذى أؾمل٣مر إلم أن ايمُمل٣مفمر َمِملٝمد وأهنل٣م 

ص٣مئدة، ٕدرىمٛم٣م َمـ طمالل سمقـمٝمػ هذه اظمتّم٣مدات وايمثٛم٣مئٝم٣مت ايمٛمِمٝم٥م أن ذيمؽ يتقاهملؼ 

ت ايمِم٣مد، هذا ايمِمقت ايمذي وم٣مل فمٛمف ايمٙمٕمقيقن أٞملف حيٚملؾ صلٖمتكم يمٙمّملٔمػ َمع صق

وصٖمتكم يمٙمٗمقة، همٚمـ صٖم٣مت ايمّمٔمػ دم ضمرف ايمِم٣مد أٞملف يتًلؿ زم٣ميمرطمل٣موة واهلٚملس، 

همٛمجد  هٛم٣مك صمري٣من يمٙمِمقت وايمٛمٖمس، أَم٣م صٖمت٣م ايمٗمقة دم ضمرف ايمِم٣مد همٜمام آؽملتٔمالء 

ف ايمٙمًل٣من ٞمٓملرا يمْمٌٝمٔمل٥م واإلؿم٣ٌمق، ضمكم ٞمجد اؽمتٔمالء ٕومٍم ايمٙم٣ًمن، وارسمٖم٣مفم٣م يمْملر
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اظمخرج
(1)

وىمٟمن ايمِم٣مد اٞمٗمًٚم٦م إلم  ٞمِمٖمكم أو ؿمرهمكم:   ؿمرف ومقي وؿمرف ولٔمٝمػ،  

مم٣م يٚمثؾ إيٗم٣مفم٣م مم٣مشمال يمْمٌٝمٔم٥م اظمقومػ دم ايمٗمِمٝمدة، ضمكم ٞمجد ايمُم٣مفمر ؤمٝمٖم٣م أَمل٣مم ومٙمٌلف، 

فمعم أن حمٌقزمتف ومقي٥م أَم٣مم َمُم٣مفمره٣م ايمٗم٣مؽمٝم٥م، وىمٟمٞمف سمقـمٝمػ يمثٛم٣مئٝمل٥م صلقسمٝم٥م سمتامشملؾ  َملع 

ؾ ذيمؽ أيّم٣م َمع شمٛم٣مئٝمل٥م ٞمٖمًلٝم٥م، ممل٣م يِملٛمع إيٗم٣مفمل٣م شمٛم٣مئٝم٥م ٞمِمٝم٥م )ايمِم٣مئد واظمِمٝمد( ويتامشم

 ؾمٔمري٣م ممٝمزا دم ايمٗمِمٝمدة.

وزمام أٞمٛم٣م أَم٣مم ٞمٓم٣مم صقد يتامشمؾ إيٗم٣مفمٝم٣م،  ويت٣ًموق َمع  ايمدٓٓت اظمجًلدة دم 

ايمٛمص، همالزمد َمـ اإلؾم٣مرة إلم وم٣مهمٝم٥م ايمٗمِملٝمدة، ضمٝمل٧م  افمتٚملدت ايمٗمِملٝمدة فملعم ايملدال 

َمْمٙمٗم٥م، أي أن ضمرف ايمروي صم٣مء َمتحرىمل٣م، اظمٖمتقضم٥م ضمرهم٣م يمٙمروي، ىمام أٞمٛم٣م ٞمجد ايمٗم٣مهمٝم٥م 

 فمٛملد َمًلتح٥ٌم طمٖمٝمٖمل٥م ضمرىمل٥م هلل – ايمٛمحقيلقن أىمد ىمام –ويمٛمالضمظ أن ضمرىم٥م ايمٖمتح 

 ايمٖمتحل٥م وىملٟمن احلرىمل٣مت، أطملػ همٜملل رة،لوايم٘مًل ايمّمٚم٥م فمـ تتٙمػ وهل ايمٔمرب،

 اظمقؽملٝمٗمك َملع َمتًلٗم٣م َمتٛمل٣منمام اإليٗمل٣مع همجل٣مء  اخلٖمٝملػ، زمحلر وزن طمٖم٥م َمع سم٣ًمووم٦م

يٛمت٨م فمٛمٜمل٣م ضملرف ايمقصلؾ   ايمٖمتح زمحرىم٥م ايمٗم٣مهمٝم٥م وإؿمالق يمٙمٛمص، واخل٣مرصمٝم٥م ايمداطمٙمٝم٥م

وهق إيمػ ايمٛم٣مجت٥م فمـ همتح ايمدال، وضمرف ايمقصؾ هذا ضمرف َمد ؿمقيؾ يتامشمؾ دم ؿمقيمف 

َمع ضمرف ايمردف، وهق ضمرف اظمد ايمقاومع ومٌؾ ايمروي، وايمردف هق ضمرهم٣م ايمٝم٣مء أو ايمقاو، 

ء ومٌؾ ايمروي( ردهم٣م، هلذا ٞمجد ضمٝم٧م أصم٣مز ايمٔمرووٝمقن ايمتٛم٣موب زمكم احلرهمكم )ايمقاو وايمٝم٣م

( هم٣ميمتٛم٣موب زمكم ايمٝم٣مء وايمقاو يٚمثؾ َمزاوصم٥م وشمٛم٣مئٝم٥م وصمقدا – َمٗمِمقدا – وضمٝمدا –)سمِمٝمدا 

دم ضمد ذاهت٣م، وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى متثؾ ىمؾ َمـ ايمقاو وايمٝم٣مء ردهمكم َمٗمل٣مزمال صلقسمٝم٣م حللرف  

هذه شمٛم٣مئٝم٥م إيمػ زمٔمد ايمروي، زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ أن ي٘مقن اظمد واوا أو ي٣مء أو أيمٖم٣م، وىمٟمن 

أطمرى، واَمتدادا إيٗم٣مفمٝم٣م يمٙمٚمد، مم٣م صمٔمؾ اإليٗم٣مع َمت٣ًمووم٣م دم إؿم٣مره ايمٌٛم٣مئل،  وَمت٣ًمووم٣م دم 

 إؿم٣مره ايمٔم٣مم.

                                                           

 اٞمٓمر ايمرازمط فمعم اإلٞمؼمٞم٦م -1

  :https://dar ،alhejrah.ahlamontada.com/t15915،topic    
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َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى ٞمرى أن اؽمتخدام اظمد ومٌؾ ايمروي وزمٔمده يٚمثؾ ٞمقفم٣م َمـ ايمرزمط 

زمكم ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن، ضمٝمل٧م سمْملقل إصلقات، وإؿم٣ميمتٜمل٣م سمتامشملؾ َملع صلقت إمل 

ل لكم ايمٛمٖمز وايمروضمل فمٛمد ايمُم٣مفمر، ضمٝم٧م ٞمجده دم ضم٣ميم٥م َمـ إمل ايمٛمٖمًلوايمقصمع وإٞم

وايمقصمع ايمذاد، وَمـ هٛم٣م ؿم٣ميم٦م إصقات يمديلف فملعم َمًلتقى ايمٗمِملٝمدة، وطم٣مصل٥م دم 

 – ومٝمقدا – فمٌٝمدا– صمٙمٚمقدا -َمٖم٠مودا – يٌٝمدا–ايمٗم٣مهمٝم٥م، وهلذا وصمدٞم٣م ىمٙمامت َمثؾ )وضمٝمدا 

ىمٙمامت ايمٗم٣مهمٝم٥م همٗمط، وىمٟمن ايمُم٣مفمر  ( هذا ونمغمه َمـَمٔمٚمقدا – صدودا – صمٙمٝمدا – مجقدا

 أراد ايمتٔمٌغم فمـ َمُم٣مفمر ايمقصمع زمام يْمٝمؾ إصقات دم وم٣مهمٝم٥م َمْمٙمٗم٥م يمًٌٌكم: 

إول: سمٔمٌغم فمـ إمل ايمذي اٞمت٣مزمف َمـ اهت٣مَمٜم٣م يمف زم٣ميمٕمدر واخلٝم٣مٞم٥م، ضمتك ويمق ىم٣من 

 ذيمؽ ٞمقفم٣م َمـ ايمدٓل  اظمٗمِمقد َمـ حمٌقزمتف.

ايمث٣مين: أن ايمُم٣مفمر َمقصمقد دم ضمية حمٌقزمتلف، همٜملق يريلد آؽملتٚمرار دم سمٙملؽ 

احلية أؿمقل همؼمة مم٘مٛم٥م، وَمـ هٛم٣م صم٣مءت إؿم٣ميم٥م إصقات صقرة َمٔملػمة فملـ ضم٣ميمتلف، 

ضمٝم٧م يتٙمذذ زم٣محلقار َمٔمٜم٣م، زم٣ميمرنمؿ َمـ سمقارد هذه إؽمئٙم٥م احل٣مئرة زمكم آشمٛمكم، مم٣م صمٔمٙملف 

 يٗمقل هل٣م دم هن٣مي٥م إَمر: 

 

 وَمـ هٛم٣م ٓ ٞمٔمج٤م َمـ هجقَمف فمٙمٝمٜم٣م فمٛمدَم٣م وم٣مل هل٣م:   

 

 إن ؾمٜم٣مب هٛم٣م يذىمرٞم٣م زمٗمقل أيب ايمٗم٣مؽمؿ ايمُم٣ميب: 

 

 

 

َمع اطمتالف زمكم ايمُم٣مفمريـ، ايمُم٣ميب وؾمٜم٣مب، هم٣ميمُم٣ميب ؿمٚمع  دم ايمقصؾ اظم٣ٌمذ  

َمع حمٌقزمتف، دون أن يؼمك زم٣مزم٣م يمٙمقفمقد، أَم٣م ؾمٜم٣مب همٗملد ؿمٚملع َمثلؾ ايمُمل٣ميب دم ايمقصلؾ 
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اظم٣ٌمذ، ويم٘مٛمف أدرك أن ذيمؽ رزمام ي٘مقن صٔم٣ٌم أو َمًتحٝمال زمُم٘مؾ َم٣ٌمذ، همٟمراد أن يؼمك 

ٗمٌؾ، همٗمل٣مل )أو هم٣مَمٛمحٝملف ايمقفملقدا( َملع سمُمل٣مزمف ضمٌؾ ايمقصؾ ممدودا، ضمتك ويمق دم اظمًلت

 ايمُم٣مفمريـ دم سمقـمٝمػ زمحر اخلٖمٝمػ، رزمام يم٘مقهنام َمُمؼمىمكم دم ايمتٔمٌغم فمـ َمُم٣مفمر مم٣مشمٙم٥م. 

ويّم٣مف  إلم ذيمؽ أن ايمُم٣مفمر ؾملٜم٣مب اؽملتخدم دم ايمٌٝمل٦م ايمٖمٔملؾ )أدرك( شملؿ 

أفمرض فمٛمف إلم ايمٖمٔمؾ سمدارك، ضمٝم٧م ؿمٙم٤م َمـ حمٌقزمتف ايمقصلؾ وايمٙمحل٣مق زمٗمٙمٌلف يمتٔمٝملد 

سم٣مريخ فمالوم٥م ؽم٣مزمٗم٥م، شمؿ أفمرض فمـ اؽمتخدام هذا ايمٖمٔمؾ إلم ايمٖمٔمؾ سملدارك زم٣مؽملتخدام 

٣م فملعم  إداة )زمؾ ( ، ضمٝم٧م يْمٙم٤م َمٛمٜم٣م أن سمٙمحؼ زمف ومٌؾ همقات إوان، وىمٟمن هٛم٣مك ضمّمًّ

ايمٙمح٣مق واإلدراك وايمقصؾ، وهلذا أفمرض فمـ ايمٖمٔملؾ إول إلم ايمٖمٔملؾ ايمثل٣مين، وىمٟمٞملف 

حـ ٞمٗملقل:  هملالن سملدارك طمْملرا ىمل٣من ؽملٝمقدي يًتحثٜم٣م فمعم ايمقصؾ وايمٙمح٣مق زمف، همٛم

زمحٝم٣مسمف، أي اسمٗم٣مه وسمٖم٣مداه وجتٛمٌف دم ايمٙمحٓم٣مت إطملغمة، وٞمٗملقل:  سملدارىمٛم٣م اهلل زمرمحتلف، 

 همرمح٥م اهلل أٞمٗمذسمٛم٣م ومٌؾ هالك ٓحم٣ميم٥م َمٛمف.

فمػم سمٙمؽ ايمٌٛمٝم٥م ايمٔمٚمقدي٥م يمٙمٗمِملٝمدة، وايمتلل وولٔم٦م دم إؿمل٣مر َمٕمٙملؼ َملـ       

ٗم٦م ايمٗمِمٝمدة واسمًٔم٦م داطمٙمٝم٣م َمًتٕمٙم٥م ذات ايمُم٣مفمر اخل٣مرج )إؿم٣مر سمٗمٙمٝمدي طمٙمٝمقم(، اٞمْمٙم

 ايمتل سمٔمد َم٘م٣مٞم٣م ؿمٌٝمٔمٝم٣م يمٙمحدث، ضمٝم٧م وصمدٞم٣م أضمداشم٣م ىم٣مٞم٦م ذاسمف َمنضم٣م هل٣م: 

 

 اٞمزفمقا هذه ايمًالؽمؾ فمـ ومٙمٌل ......         

 أذرف ايمدَمع وهق يذرف ضمػما ......         

 أضمروم٦م يمقفمتل هم٠مادى ......        

ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ذات ايمُم٣مفمر هل َم٘م٣من وومقع احلدث، وزمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل ىم٣من اظم٘مل٣من 

َمتٛم٣منمام َمع هذه اظمُم٣مفمر ايمٖمٝم٣مو٥م وإمل وايمقصمع، ومت٣مهك إَمر دم زمدايتلف َملع اؽملتخدام 

ص٣مئدا دم فمٝمقهن٣م )ه٣م( يم٘مٛملف حتلقل إلم    -وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م )ؽمٟميمتٛمل )وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م هل( 
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غم اظمخ٣مؿم٤م زمٔمد ذيمؽ، وىمٟمٞمف مل يٗمق فمعم اؽمتخدام وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م، همٜمل ضمل٣مرضة دم وٚم

 دَمف، وزمكم طمٖمٗم٣مت ومٙمٌف، يمذا وم٣مل هل٣م  َمًتخدَم٣م وٚمغم اخلْم٣مب: 

 

 

 

 

واؽمتٚمر َمع هذا ايمتحقل إلم آطمر ايمٗمِملٝمدة فمٛملدَم٣م طم٣مؿمٌٜمل٣م زمٗمقيملف )أدرىملل( 

وىمٟمن ومٙمٌف مل يْم٣موفمف أن خي٣مؿمٌٜم٣م َمرة أطمرى زمّمٚمغم ايمٕم٣مئ٤م، همٜمل ضم٣مرضة زمٗمقة دم ومٙمٌلف 

وفمٗمٙمف، وَمـ هٛم٣م رأيٛم٣م هذا اإليٗم٣مع ايمٙمٕمقي وايمدٓرم اظمٛمًلجؿ َملع أضم٣مؽملٝمس ايمُمل٣مفمر، 

 سمقـمٝمػ ايمّمامئر، مم٣م يٚمثؾ  إيٗم٣مفم٣م ؾمٔمري٣م ممٝمزا ورأيٛم٣م سمٙمؽ ايمٌٛمٝم٥م ايمدائري٥م هبذا ايمتحقل دم

 دم ايمٗمِمٝمدة. 

أدرىمٛم٣م إذن أن اإليٗم٣مع ايمُمٔمري دم سمٙمؽ ايمٗمِمٝمدة ىم٣من زم٣مرزا، وأن اٞمًج٣مم ايمٌٛمٝم٥م  

َمع ايمدٓٓت ايمٖمٛمٝم٥م ـمٜمر صمٙمٝم٣م دم سمٛم٣منمؿ واوح زمكم ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن، وَملـ هٛمل٣م ىمل٣من 

يمٙمٗمِمٝمدة إيٗم٣مفمٜم٣م ايمذي خيتٙمػ فمـ زمٗمٝم٥م اإليٗم٣مفم٣مت دم ايمٗمِم٣مئد إطملرى فمٛملد ايمُمل٣مفمر 

 ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ. 

َمًتقي٣مت اإليٗم٣مع  ايمُمٔمري دم ديلقان )َمئل٥م ومِملٝمدة  وفمعم اظمًتقى ايمث٣ميم٧م َمـ

وومِمٝمدة( َم٣م ٞمجده فمٛمد سمٟمَمؾ ايمٓملقاهر ايمدٓيمٝمل٥م دم ايملديقان، يًلتقومٖمٛم٣م إيٗمل٣مع ؾملٔمري 

ظمجٚمقع دٓٓت احلٝم٣مة واظمقت فمٛمد ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، همٛمحـ ٞمٔمٙمؿ أن احلٝم٣مة واظمقت يرسمٌْم٣من 

إذا ىمل٣من اظملقت ٓ إذا ىمٛم٣م، ٓ ي٘مقن اظمقت، و"زم٣ميمقصمقد وايمٔمدم، وضم٤ًم ىمالم أزمٝمٗمقر 

"ٞم٘مقن
ويٓمؾ إيٗم٣مع اظمقت َمقصملقدا دم ذاىمرسمٛمل٣م زملرنمؿ ضمٝم٣مسمٛمل٣م اظمًلتٚمرة، هملٛمحـ ٓ  (1)

                                                           

ىم٣مرس، صمٝمٚمس ب: اظمقت وايمقصمقد دراؽم٥م يمتِمقرات ايمٖمٛم٣مء اإلٞم٣ًمين دم ايمؼماث ايمديٛمل  -1

٣مهم٥م، اظممموع ايمٗمقَمل يمٙمؼممج٥م،  وايمٖمٙمًٖمل ايمٔم٣مظمل، سمرمج٥م زمدر ايمدي٤م، َمٛمُمقرات اظمجٙمس إفمعم يمٙمثٗم

   2، ص 1998ايمٗم٣مهرة، 
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إٞمٛم٣م ٓ ٞمًتْمٝمع أن "ٞمامرس اظمقت دم ضمٝم٣مسمٛم٣م إٓ أٞمف ئمٝمش َمٔمٛم٣م،  أو ىمام يٗمقل همٛمجُمتكم: 

"ٞمامرس أو ٞمجرب َمقسمٛم٣م
(1)

     . 

خص ٔطملر، وَملـ وزمِمقرة فم٣مَم٥م هم١مٞمٛم٣م ٞمجد إيٗم٣مع احلٝم٣مة واظمقت خمتٙمٖم٣م َمـ ؾم

ؾم٣مفمر ٔطمر، همٚمٛم٣م َمـ هق َمتٖم٣مئؾ زمح٤م احلٝم٣مة وي٘مره اظمقت، وَمٛم٣م َمـ هق َمتُم٣مئؿ ي٘ملره 

احلٝم٣مة ويٛمتٓمر اظمقت، وَمٛم٣م َمـ يت٣ًموى فمٛمده اظمقت واحلٝم٣مة، وَمٛم٣م َمـ  ٓ يٟمطمذ ايمتٖم٘مغم دم 

اظمقت واحلٝم٣مة فمٛمده ضمٝمزا ىمٌغما، ويتقومػ ذيمؽ فمعم  ؿمٌٝمٔم٥م ايمُمخص وؿمريٗمل٥م سمٖم٘ملغمه. 

ٛم٣م رأي وَمقومػ يٚمثالن إيٗم٣مفم٣م حمددا دم سمٙملؽ ايمٗمّملٝم٥م، وَملـ هٛمل٣م همٔمٙمٝمٛمل٣م أن إذن يم٘مؾ َم

ٞمديمػ إلم  ديقان )َمئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة( يمٛمرى َمقومٖمف َمـ احلٝم٣مة واظمقت، وَم٣م هق اإليٗم٣مع 

 ايمذي يٖمرض ٞمٖمًف فمعم ؾمٔمره دم سمقـمٝمػ سمٙمؽ ايمٓم٣مهرة. 

هلذه يًتْمٝمع وم٣مرئ ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ أن يرى َمقاومػ ىمثغمة يمديف متثؾ رأيف دم 

ايمٓم٣مهرة، وسمِمٛمع إيٗم٣مفم٣م ؾمٔمري٣م واوح٣م فمٛمده، هم٣ميم٘مثغم َمـ ايمٗمِم٣مئد حتتقى فملعم زمٔملض 

َمٓم٣مهر ودٓٓت سمتِمؾ زم٣محلٝم٣مة واظمقت، ويمٔمؾ دراؽمتٜم٣م دم هذا ايمٌحل٧م اظملقصمز ي٘ملقن 

ٝم٥م، ورزمام ٞمٔمقد هل٣م دم َمٗم٣مم همقق ؿم٣موم٥م ايمٌح٧م، وهلذا ؽمقف أطمتٌم ايم٘مالم فمـ سمٙمؽ ايمٗمّم

 آطمر.

 وايمًلآَم٥م زمل٣مٓنمؼماب همٝمٜمل٣م يُمٔمر حلٓم٣مت - إٞم٣ًمن ىمٟمي –متر زم٣ميمُم٣مفمر أضمٝم٣مٞم٣م 

 وهٛمل٣م وضمًلد، وأضمٗمل٣مد وهت٣مهمل٦م ومتثٝمؾ وىمذب وـمٙمؿ صمٜم٣ميم٥م احلٝم٣مة أن همٝمُمٔمر واظمٙمؾ،

 يٚمٛمحف أن اهلل إلم همٝمتيع اخل٣مدفم٥م، ايمدٞمٝم٣م هذه َمـ طمالص٣م سمٔمد ايمتل اظمقت حلٓم٥م دم يٖم٘مر

ؾملٜم٣مب دم ومِملٝمدة: ، يٗملقل َمٛملف زمرمحل٥م وإٞملام زمآشم٣مَملف، يٟمطمذه وأٓ ايمثرى، حت٦م ايمّمٝم٣مء

)ىمٙمامت أطمغمة( ايمتل ذىمرٞم٣مه٣م ؽم٣مزمٗم٣م
(2)

      : 
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 .  2وايمٖمٙمًٖمل ايمٔم٣مظمل ، ص 
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همتٙمؽ حلٓم٣مت يريد أن يٛمًك همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر ىمؾ آَٓمف وأوصم٣مفملف دم ضمٝمل٣مة ي٘ملقن 

أىمثر ٞمٗم٣مء َمٛمٜم٣م، و يم٘مٛمف أضمٝم٣مٞم٣م يٓمٜمر ضم٤م احلٝم٣مة  وَمٓم٣مهره٣م وهمٛمقهنل٣م، وَملـ  هٛمل٣م اظمقت 

ٞمراه َمتٖم٣مئال، وضمٝمٛمئذ ئمػم دم ؾمٔمره فمـ سمٙمؽ ايمٙمحٓمل٣مت ايمتلل اؽمتُملٔمر همٝمٜمل٣م ايمًلٔم٣مدة 

وايمتٖم٣مؤل وايمرو٣م، همٛمراه يٗمقل دم ومِمٝمدة إَمقاج
(1)

   : 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

   

  

                                                           

 29نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب: َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص   -1



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

22 

  

 

ه٘مذا يٌدو يمديف ضم٤م احلٝم٣مة َمع ومًقهت٣م أضمٝم٣مٞم٣م، وهق هٛم٣م يتٖم٣مفمؾ َمٔمٜمل٣م إجي٣مزمل٣م، 

 دون طمقف َمـ اظمقت، إٞمف يريد أن يٕمرق اهلٚمقم ايمتل سمريد َمٔم٣مٞمٗمتف.

َملع  وَمـ هٛم٣م ٞمرى ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ئمٗمد صٙمح٣م داطملؾ ذاسملف زملكم اظملقت واحلٝمل٣مة

سمٛم٣مومّمٜمام ايمُمديد، ويًقي زمٝمٛمٜمام، وَمـ هٛم٣م يٗمقل دم ومِمٝمدة زمٔمٛمقان: )َمـ أيـ أدطملؾ دم 

اظمرشم٣مة ي٣م أزمتل(، وومد وم٣مهل٣م دم رشم٣مء وايمده
(1)

      : 

 

(ويٗمقل دم ومِمٝمدة زمٔمٛمقان )هذي احلٝم٣مة
(2)

   : 

 

 

 

 إلم أن يٗمقل:     
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هم٣محلٝم٣مة دم زمدايتٜم٣م مت٣مشمؾ هن٣ميتٜم٣م، ضمٝم٧م اظمقت وايمؼماب، هملال أضملد خمٙملد همٝمٜمل٣م، 

وٞمحـ ٞمحٝم٣م  دم ضم٣ميم٥م َمـ اإليٗم٣مع ايمدائري، ٞمٔمٝمش يمٛمًٙمؿ ايمٗمٝم٣مد إلم نمغمٞم٣م، ونمغمٞم٣م ئملٝمش 

وايمُمل٣مفمر دم يمٝمًٙمؿ ايمٗمٝم٣مد إلم َمـ يتٙمقه، وه٘مذا ٞمٔمٝمش ضم٣ميم٥م َمـ ايمدائري٥م ايمتل ٓ سمٛمتٜمل، 

ىمؾ ذيمؽ ي٠مَمـ زمحقاري٥م ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، ىمام ي٠مَمـ زمحقاري٥م اظملقت واظملٝمالد، وَملـ هٛمل٣م 

يٗمقل
(1)

     : 

 

ضمتك ومِم٣مئد ايمُمٔمر ايمتل سمْمرأ فمعم ذهٛمف، أضمٝم٣مٞم٣م يدرىمٜم٣م اظملقت ومٌلؾ ايملقٓدة، 

وادي فمٌٗمر( يٗمقل دم ومِمٝمدة:  )اظمخ٣مض دم
(2)

  : 

  

زمْمٌٝمٔم٥م اظمقت واحلٝم٣مة، ضمتك دم وٓدة ايمٗمِم٣مئد ايمتل هم٘مر دم ىمت٣مزمتٜم٣م أو  إٞمف ي٠مَمـ

ىمتٌٜم٣م زم٣ميمٖمٔمؾ، إن ايمٗمِمٝمدة سمٗم٣موم، ىمام يٗم٣موم اإلٞم٣ًمن يمتحٝم٣م وترج إلم ايمٛمقر، ودم ومِمٝمدة 

 زمٔمٛمقان: )سمقاصمد دم دهمٗم٥م همٛم٣مء(
(3)

 يٗمقل ايمُم٣مفمر:    

                                                           

 .  52نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب: َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص  -1

 .   58اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ، ص  -2
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 إلم أن يٗمقل: 

همٔمٛمقان ايمٗمِمٝمدة دال فمعم هذه ايمثٛم٣مئٝم٥م ايمقصمقدي٥م، ضمٝم٧م  ايمتقاصمد داطمؾ ايمٖمٛم٣مء، 

 هٛم٣م سم٣ًموت َمٔم٣مين اظمقت واحلٝم٣مة يمديف، ىمام سم٣ًموى ايمٖمٛم٣مء وايمٌٔم٧م.وَمـ 

ٓؾمؽ أن ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ فمٛمدَم٣م ي٣ًموي زمكم اظمقت واحلٝم٣مة، هم١مٞملف ئملٝمش 

ضم٣ميم٥م َمـ ايمرو٣م، أو رزمام ئمٝمش ضم٣ميم٥م َملـ ايمًلخط، ويم٘مٛملف دم ايمٛمٜم٣ميل٥م يلدرك أن احلٝمل٣مة 

ٔمري( َملـ اظملقت واحلٝمل٣مة واظمقت َمت٣ًموي٣من، ويمٔمؾ هذا يذىمرٞم٣م زمٚمقومػ )أيب ايمٔمالء اظم

 فمٛمدَم٣م يٗمقل: 

 

 

هم٣ميمُم٣مفمران يُمؼمىم٣من دم َمقومٖمٜمام َمـ اظمقت، وإن ىم٣من ؾمٜم٣مب أىمثر سمٖمل٣مؤٓ َملـ 

هم١من ذيملؽ َملـ َمٛمْملؼ ايمٗمٛم٣مفمل٥م وايمرول٣م أيب ايمٔمالء اظمٔمري، همُمٜم٣مب ضمكم يًقى زمٝمٛمٜمام، 

نم٣ميم٣ٌم، أَم٣م أزمق ايمٔمالء همٚمـ َمٛمْمؼ ايمًخط فمعم  احلٝم٣مة واظمقت، وىملٟمن ضمٝم٣مسملف ٓ سمٔمجٌلف، 

 همٜمق دم ؽمجـ دائؿ ىمام وم٣مل دم ؾمٔمره  .

وَمـ هٛم٣م ٞمًتْمٝمع ايمٗمقل إن همٙمًٖم٥م اإليٗم٣مع ايمُمٔمري يمٗمّمٝم٥م احلٝم٣مة واظمقت فمٛملد 

ن، ؽمخْم٣م أو رو٣م، رهمّمل٣م أو ومٌلقٓ،  ؾمٜم٣مب سمت٣ًموق َمع ايمقاومٔمٝم٥م ايمتل ئمٝمُمٜم٣م ايم٘مثغمو

همحٝم٣مسمٛم٣م مت٣مشمؾ َمقسمٛم٣م، هم٣مظمقت َمتقومع دم ىمؾ حلٓم٥م، وهللذا صمل٣مءت واومٔمٝمل٥م ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ 

وومٛم٣مفمتف، زمام يدفمق إلم سمٟمَمؾ هذا اإليٗم٣مع ايمذي سمت٣ًموق َمالحمف َمع ايمدٓٓت ايمُملٔمري٥م دم 

 ٞمِمقصف.      
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  اظمٔمل٣مس، دار ايمٖم٘ملر ايمٔملريب، زملغموت، إؽمامفمٝمؾ، فمز ايمديـ: ايمُملٔمر ايمٔملريب

 .، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣ميمث٥م1978

  ،درو، ايمٝمزازمٝم٧م: ايمُمٔمر ىمٝمػ ٞمٖمٜمٚمف وٞمتذوومف، سمرمج٥م حمٚملد إزملراهٝمؿ ايمُملقش

 م.1961َمٛمُمقرات َم٘مت٥ٌم َمٛمٝمٚمٛم٥م، زمغموت، 

  زىمري٣م، هم٠ماد: َمع اظمقؽمٝمٗمك ذىمري٣مت ودراؽم٣مت، زمٕمداد وايمٗم٣مهرة، دار ايمُمل٠مون

 .ي٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙم٘مت٣مب، د تايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م  واهلٝمئ٥م اظمٌم

  فمٖمٝمٖمل أمحد: فمروض ايمُمٔمر ايمٔملريب، دراؽمل٥م دم إوزان اظمرىمٌل٥م، دار ايمثٗم٣مهمل٥م

 م.1996ايمٔمرزمٝم٥م، ايمٗم٣مهرة، 

  ايمٔمٚمري، فمٌد ايمرمحـ زمـ فمٝمًك زملـ َمرؾملد: ايملقادم زمحلؾ ايم٘مل٣مدم دم فمٙمٚملل

 م.2012،  2ايمٔمروض وايمٗمقادم، حتٗمٝمؼ  أمحد فمٖمٝمٖمل، دار ايم٘مت٤م وايمقشم٣مئؼ ايمٗمقَمٝم٥م، ط  

  ،نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب: َم٣مئ٥م ومِملٝمدة وومِملٝمدة، جمٙمل٥م ديب ايمثٗم٣مهمٝمل٥م، دار ايمِملدى، ديب

  م.   2011يقٞمٝمق، 

  ىم٣مرس، صمٝمٚمس ب: اظمقت وايمقصمقد دراؽمل٥م يمتِملقرات ايمٖمٛمل٣مء اإلٞمًل٣مين دم

ايمؼماث ايمديٛمل وايمٖمٙمًٖمل ايمٔم٣مظمل، سمرمج٥م زمدر ايمدي٤م، َمٛمُمقرات اظمجٙمس إفمعم يمٙمثٗم٣مهم٥م، 

 م.1998رة، اظممموع ايمٗمقَمل يمٙمؼممج٥م،  ايمٗم٣مه

  َمٝمٛمق، حمٚمد حمل ايمديـ: َمٔمجؿ َمِمْمٙمح٣مت ايمٔمروض، هٝمئ٥م اظمٔمرهمل٥م وايمتٛمٚمٝمل٥م

 م.2008ايمٌممي٥م، ديب، 

  ايمٛمٔمٝمٚمل، أمحد محد: إيٗم٣مع ايمزَمـ دم ايمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة، اظم٠مؽم٥ًم ايمٔمرزمٝمل٥م

 م.2004يمٙمدراؽم٣مت وايمٛممم، زمغموت، دار ايمٖم٣مرس يمٙمٛممم وايمتقزيع، فمامن، إردن، 

  ،فمٙمقي: همٙمًٖم٥م اإليٗم٣مع دم ايمُمٔمر ايمٔمريب، اظم٠مؽم٥ًم ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمدراؽم٣مت اهل٣مؾمٚمل

 م.2006وايمٛممم، زمغموت، دار ايمٖم٣مرس يمٙمٛممم وايمتقزيع، فمامن، إردن، 

 ايمروازمط فمعم اإلٞمؼمٞم٦م  

 https://dar-alhejrah.ahlamontada.com/t15915-topic. 
 https://www.diwanalarab.com .  
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سمتقزع ايمدراؽم٥م فمعم أرزمٔم٥م همّم٣مءات َمت٘م٣مَمٙم٥م جتًد سمٗمٛمٝم٥م ايمتِمقير ايملدراَمل دم 

ايمذي صلدر فملـ جمٙمل٥م ديب ؾمٔمر ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم ديقاٞمف )َمئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة( 

.  ويرصد ايمٖمّمل٣مء إول ايمتٗمٛمٝمل٣مت ايمٌٛم٣مئٝمل٥م دم اظمُملٜمد احلرىملل دم 2011ايمثٗم٣مهمٝم٥م فم٣مم 

ايمتِمقير ايمدراَمل اٞمْمالوًم٣م َمـ أن احلرىم٥م سمُم٘مؾ ايمٛملقاة ايمدٓيمٝمل٥م وايمٛملٌض اإليٗمل٣مفمل دم 

ايمٗمِمٝمدة. وي٘مُمػ ايمٖمّم٣مء ايمث٣مين فمـ سمٟمشمغم اظمقؽمٝمٗمك ايمتِمقيري٥م فملعم أضملداث اظمُملٜمد 

ل. وي٠مىمد ايمٖمّم٣مء ايمث٣ميم٧م فمعم ايمتٔم٣ميمؼ زمكم ايمِمقرة ايمّمقئٝم٥م دم احلقار ايملدراَمل. ايمدراَم

 وئم٣ميـ ايمٖمّم٣مء ايمرازمع مج٣ميمٝم٣مت ايمٛمًؼ ايمزَمٛمل دم اظمُمٜمد ايمدراَمل.

  

( ضمرىمًٝم٣م َمرئًٝم٣م يتحلقل 75يٌدأ احلدث ايمدراَمل دم ومِمٝمدة )راومِم٥م ا ٙمٝمد ص 

ايمقصػ احلز حمدشًم٣م سمٛم٣موزًم٣م زمكم تٝمؾ ايمِمقرة ايمٌٌمي٥م وايمِمقرة َمـ ايمقصػ اظمجرد إلم 

ايمذهٛمٝم٥م وَمُملٖمقفًم٣م زمٚمقؽملٝمٗمك سمِملقيري٥م َمتٛم٣منمٚمل٥م َملع اإلحيل٣مءات ا اميمٝمل٥م وايمُملٔمقر 

 :زم٣ميمدهُم٥م َمـ َمٜم٣مرة راومِم٥م ا ٙمٝمد، وذيمؽ دم ومقيمف

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                           

 .أىم٣مديٚمل وٞم٣مومد َمـ همٙمًْمكم 
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يدل سمدهمؼ ايمِمقر ايمتُمٌٝمٜمٝم٥م فمعم ىمث٣مهم٥م ايمُملٔمقر ودهُمل٥م ايمٗمٙمل٤م َملـ اظمُملٜمد 

زمقؽم٣مؿم٥م سمُمٌٝمف ضمرىمل٥م احلرىمل يمراومِم٥م ا ٙمٝمد، ويٌدأ ايمٖمّم٣مء ايمُمٔمقري زم٣ميمتُم٘مؾ ذهٛمًٝم٣م 

ايمتزيم٨م زم٣محلٙمؿ وإٞم٣ًمم، شمؿ يتحقل ايمقصػ إلم صقرة صلقسمٝم٥م دم )ىمل٣ميمٙمحـ احللزيـ( 

ايمتل متثؾ َمقؽملٝمٗمك سمِملقيري٥م يمٙمحلدث، شملؿ يتحلقل إلم صلقرة ضمرىمٝمل٥م اهتزازيل٥م دم 

)ىم٣ميمزئٌؼ ايمرصمراج(، شمؿ يتحقل إلم صقرة َم٣مئٝم٥م )ىم٣مظم٣مء اظمٔمكم(، شمؿ يٛمتٗمؾ ايمقصلػ إلم 

ة ايمٔم٣مؾمٗمكم، ويرسمد ايمتِمقير ىمام زمدأ دم صلقرة اٞمًلٝم٣مب ايمٛملقر همّم٣مء صمديد جيًد ؾمٜمق

فمٛمد ايمٖمجر ايمذي صم٣مء َم٘مرًرا زم٣ميمٖمٔمؾ سمٛم٣ًمزمكم شمالث َمرات َمتجل٣مورة، ويٛمتٜملل سمِملقير 

   احلدث ايمدراَمل زمٚمقؽمٝمٗمك سمِمقيري٥م دم دٞمدٞم٥م إحل٣من.

إن ايمتٟمَمؾ زمٟمؿمٝم٣مف احلدث ايمدراَمل ايمذي يُمٌف ومقس ومزح دم صلقره وجتٙمٝم٣مسملف 

ل يمٙمحلدث ل٘مُمػ فمـ ايمٌٛمٝم٥م ايمقصمداٞمٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م يمٙمُم٣مفمر أو يمٙمٖمّم٣مء ايمٛمٖمًلُيٖميض إلم ايم

ايمدراَمل،  إذ إن َمُمٜمد راومِم٥م ا ٙمٝمد اؽمتدفمك هذا ايمتتل٣مزمع َملـ ايمِملقر ايمتُملٌٝمٜمٝم٥م ٕن 

ؽمحر اظمُمٜمد ودهُمتف ٓ ي٘مٖمٝمف وصػ واضمد، ىمام أن اإلضمًل٣مس زملف ٓ سم٘مٖمٝملف صلقرة 

قير، وىمٙملام ىم٣مٞمل٦م دهُمل٥م واضمدة، هم٘مٙمام ىم٣من ايمُمٔمقر َم٘مثٖم٣م سمّمل٣مفمٖم٦م احل٣مصمل٥م يمٙمتِمل

ايمٗمٙم٤م ضم٣مدة وٞم٣مزمّم٥م وَمتدهمٗم٥م زادت احل٣مصم٥م إلم ايمقصلػ، ويٚم٘ملـ اظمٗم٣مرزمل٥م زملكم هلذه 

 احل٣مصم٥م اظمتجددة وايمتقيمٝمدي٥م زمح٣مصمتٛم٣م إلم ايمتٗم٣مط صقر فمدة ظمُمٜمد واضمد َمـ زواي٣م خمتٙمٖم٥م.

   وسمتّم٣مفمػ ىمث٣مهم٥م احلدث ايمدراَمل  َمـ طمالل سمت٣مزمع ايمِمقر احلرىمٝم٥م دم ومقل ايمُم٣مفمر:  

  

 

  

سُمًٜمؿ أؾم٘م٣مل ايمِمقر احلرىمٝم٥م دم اظمٗمْمع ايم٣ًمزمؼ دم  َمّمل٣مفمٖم٥م يٗمٓمل٥م اظمتٙمٗملل دم 

زمقؽمل٣مؿم٥م  َمت٣مزمٔم٥م اظمُمٜمد ايمدراَمل، إذ سمٌدأ احلرىمل٥م زم٣ميمقشمل٤م ايملذي يرؽملؿ همّمل٣مء أٞمثقًيل٣م

اؽمتحّم٣مر صقرة ايمٕمزايم٥م ايمتل تتزل اظمقروث ا امرم يمٙمٚملرأة دم اخلْمل٣مب ايمثٗمل٣مدم، هملام 

ل دم ايمثٗم٣مهمل٥م ايمٔمرزمٝمل٥م.  ويٛمتٗملؾ لزايم٦م ايمٕمزايم٥م دم َمُمٝمتٜم٣م وهٝمئتٜم٣م أٞمٚمقذصم٣م يمٙمجامل احلً
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اظمُمٜمد احلرىمل ايمدراَمل َمـ ايمقشم٤م ايمنيع إلم آيمتٖم٣مف وايملدوار زمقؽمل٣مؿم٥م اؽمتحّمل٣مر 

ىمرة ايمُمٔمٌٝم٥م وهق يمٔم٥ٌم اخلذروف ايمتل سم٘مُمػ فمـ ايمِملقر اظمخزوٞمل٥م دم َمُمٌف زمف َمـ ايمذا

ذاىمرة ايمُم٣مفمر وطمٝم٣ميمف.  وَمـ اظمرصمح أن سمٕمغم اظمُمٜمد احلرىمل ٞم٣مصمؿ فمـ ؾملدة اإلشمل٣مرة دم 

وفمل ايمُم٣مفمر ووصمداٞمف، وىمٟمن وشم٤م ايمٕمزايم٥م ٓ ي٘مٖمل يمتِمقير اظمُملٜمد احلرىملل، وئملزز 

اظمٛمْمٙمٗمل٥م ايمتلل صمل٣مءت َم٘مثٖمل٥م تتلزل هذا ايمؼمصمٝمح اٞمتٗم٣مل اظمُمٜمد ايمدراَمل إلم احلرىمل٥م 

دٓٓت َمً٘مقت فمٛمٜم٣م، ويدل فمعم ىمث٣مهمتٜم٣م سم٘مرار ايمٖمٔملؾ )سمٛمْمٙمٗملكم( شملالث َملرات دم 

ؽمْمر واضمد، وهذا ايمت٘مرار ئمػم فمـ ىمث٣مهم٥م ايمٙمحٓم٥م اإلزمدافمٝمل٥م دم أشمٛمل٣مء ٞمٓملؿ ايمٗمِملٝمدة، 

سمٙمؽ ايمٙمحٓم٥م ايمتل مل سمًٔمٖمٜم٣م ضمرىم٥م َمْم٣مزمٗم٥م حلرىم٣مت راومِم٥م ا ٙمٝمد، همٔمٚملد ايمُمل٣مفمر إلم  

ؽ ايمت٘مرار يمٝم٘مقن َمٔمػًما فمـ أداء راومِم٥م ا ٙمٝمد. ويت٣مزمع ايمُم٣مفمر رصد احلرىم٥م ايمدراَمٝم٥م ذيم

ايمنئم٥م َمـ زاوي٥م سمٕمغم إزمٔم٣مد وا ٜم٣مت همٝمًتحي صقرة سمُمٌٝمٜمٝم٥م سمٔمػم فمـ سمٕمغم َم٣ًمر 

أو صمٜم٥م احلرىم٥م ايمنئم٥م زمقؽم٣مؿم٥م سمُمٌٝمف احلرىم٥م اظمٛمْمٙمٗم٥م زم٣ميمًٜمؿ اظمٛمْمٙملؼ يٚمٝمٛمل٣م ويًل٣مرا 

  ٣م ظمت٣مزمٔم٥م اظمُمٜمد ايمدراَمل احلرىمل دم هفمتف وسمٕمغم اجت٣مه٣مسمف.ايمذي يٗمتيض َمتٙمٗمٝم٣م يٗمٓم

ويتحقل ايمٖمٔمؾ احلرىمل اظمرىمزي )سمتز كم( ايمذي ؾم٘مؾ زم٠مرة اظمُمٜمد احلرىملل 

ايمدراَمل دم َمْمٙمع ايمٗمِمٝمدة إلم همٔمؾ ضمرىمل َمٛم٣مـمر )سمتزضمٙمٗمكم( دم اظمٗمْمع ايمث٣ميم٧م، وزملكم 

ٗمْمع ايمث٣مين )سمثٌلكم(. إن سمٕملغم ايمٖمٔمٙمكم اظمرىمزي واظم٣ًمٞمد همٔمؾ ٓ يٗمؾ إشم٣مرة وهق  َمْمٙمع اظم

ايمٖمٔمؾ احلرىمل َمـ )سمتز كم( إلم )سمتزضمٙمٗمكم( يمٝمس َمـ زمل٣مب َمل٣م ُئملرف زمل٣ميمؼمادف، أو 

ايمٌدائؾ ايمٙمٕمقي٥م اظمتٛم٣مـمرة، زمؾ إن ايمتٕمٝمغم حيٚمؾ دم ضمٛم٣مي٣مه دٓيم٥م طمٖمٝم٥م، همحٝمٛمام ٞمتٟمَملؾ وملقل 

  ايمُم٣مفمر:
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هم٣ميمتزضمٙمؼ حيٚمؾ دٓيم٥م اظمالؽم٥م )َمٙملس أَمٙملس( ىملام سمٖمٝملد اظمٔمل٣مصمؿ، واظمالؽمل٥م 

سمٗمؼمب دم دٓيمتٜم٣م َمـ ايمٛمٔمقَم٥م، وايمني٣من اهل٣مديء ايمذي حُيس زمف وٓ ُيرى، وسمتٖملؼ هلذه 

ايمدٓٓت َمع اإلشم٣مرة وايمدهُم٥م ايمتل أضمس هبام ايمُم٣مفمر ضمٝمٛمام فملػم فملـ سملٟمشمغم ضمرىمل٣مت 

ف وَم٣ًمَم٣مت صمًٚمف ودوم٣مت ومٙمٌف، وهل ضمٝمز يمٙمني٣من اهلل٣مدئ ايملذي راومِم٥م ا ٙمٝمد دم دَم

   .ٓ ُيرى

 : وخيتؿ ايمُم٣مفمر ومِمٝمدة راومِم٥م ا ٙمٝمد زمت٘مرار ايمٖمٔمؾ احلرىمل اظمرىمزي دم ومقيمف

 

 

  

  

  

 

يدل ايمٖمٔمؾ )سمتز كم( دم َمْمٙمع ايمٗمِمٝمدة وطم٣ممتتٜم٣م فمعم أن ايمُمل٣مفمر اٞمتٜملك َملـ 

ضمٝم٧م زمدأ، أي أن احلرىم٣مت اظمثغمة يمدى راومِم٥م ا ٙمٝمد ايمتل ؾم٘مٙم٦م همّم٣مء ايمٗمِملٝمدة َمل٣م 

َمٗم٣مؿمع ايمٗمِمٝمدة ىمٙمٜم٣م، وَم٣م زايم٦م إشم٣مرهت٣م ٞم٣مزمّم٥م َمتقهج٥م مل سمٛمْمٖمئ صمذوهت٣م ايمقصمداٞمٝم٥م دم 

ئمزز هذا ايمقصػ وآؽمتٛمت٣مج أن َم٣مهٝم٥م احلرىمل٥م ايمدراَمٝمل٥م دم اظمْمٙملع َمُمل٣مهب٥م يمٙمحرىمل٥م 

ايمدراَمٝم٥م دم طم٣ممت٥م ايمٗمِمٝمدة، همٖمل اظمْمٙمع سمُمٌٝمف ضمرىم٥م ايمتزيم٨م زم٣محلٙمؿ وإٞمًل٣مم وإحلل٣من 

ا لدول وايمزٞمٌؼ وايمٛمقر . . . إيمخ، ودم اخل٣ممت٥م سمُمٌٝمف احلرىم٥م ايمدراَمٝم٥م زم٣ميمريُم٥م وايمْملغم و

ايمرومراق وضم٣ٌمت ايمٛمدى فمعم ايمقرد، ومه٣م َمٛمٓمقَمت٣من ضمرىمٝمت٣من وصمداٞمٝمت٣من جتًدان إهملؼ 

ل يمٙمُمل٣مفمر.  وايمالهمل٦م أن سمٔملدد صلٖم٣مت احلرىمل٣مت لايمٔم٣مؿمٖمل يمٙمٗمِمٝمدة، وايمٌٔمد ايمٛمٖمً

ايمدراَمٝم٥م دم ايمٗمِمٝمدة ىمٙمٜم٣م مل ي٘مـ ىم٣مهمٝم٣م يمٝمٔمػم فمام حيس زمف ايمُم٣مفمر َمـ اإلشم٣مرة َمـ راومِمل٥م 

دم ومقيمف )ىم٣ميملل . . . َمل٣مذا أوملقل ؟/ يّملٝمؼ يب ايمتٔمٌلغم زمل٣ميمٗمقل  ا ٙمٝمد همٙمجٟم إلم احلذف

اظم٣ٌمح(، واحلذف يمٕم٥م زمٝمل٣مض سمتًلع يمتُمل٘مٝمالت ضمرىمٝمل٥م أطملرى ٓ يتًلع هلل٣م ايمٔملرف 
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آصمتامفمل ايمذي حي٘مؿ اإلزمداع ايمُمٔمري دم َمٛمٓمقَم٥م ايمٔمرف ايمثٗم٣مدم وآصمتامفمل، ويم٘مٛمٜم٣م 

فمعم ايمتخٝمؾ يمٝمٗملقل َمل٣م  سمُم٘مٝمالت سمٖمتح أهمؼ ايمتقومع وايمتخٝمؾ يمٙمٗم٣مرئ ايمذي يٚمٙمؽ ومدرة

   ؽم٘م٦م فمٛمف ايمُم٣مفمر.

   

( َمُملٜمًدا سمِملقيرًي٣م 34ئمرض اظمٗمْمع إول َملـ ومِملٝمدة )دم رزملك إرز ص

ل وايمقصملداين يمٙمٚمتٙمٗملل وطم٣مصل٥م وملقل لَم٘مثًٖم٣م وَمتداطماًل هيدف إلم حتديد إهمؼ ايمٛمٖمً

 ايمُم٣مفمر:

َمـ ايمٝمًغم أن يتحقل ايمٌٝمت٣من إلم يمقضم٥م سمُم٘مٝمٙمٝم٥م ٞم٣مزمّمل٥م زم٣ميمْمٌٝمٔمل٥م، وإلم َمُملٜمد 

ؽمٝمٛمامئل يرؽمؿ أهمؼ ايمتقومع يمٙمٗم٣مرئ أو ايم٣ًمَمع، وَم٣م دام هذا اظمُمٜمد يٛمٜمض زمقـمٝمٖم٥م ايمتٜمٝمئ٥م 

ٌمم زمٔمٛم٣مس هدي٥م سمٛمًجؿ َمع ٞمٌض احلٝم٣مة وإذاوم٣مت وايمتُمقيؼ همٜمق اؽمتٜمالل دراَمل يُ 

مج٣مل ايمْمٌٝمٔم٥م، وهلذا فمٚمد ايمُم٣مفمر إلم رؽمؿ احلدث ايمدراَمل ايمذي يُم٘مؾ ايم٠ٌمرة ايمٛمقوي٥م 

 يمٙمٗمِمٝمدة دم ومقيمف:

يٚمتزج احلدث )ايمٙمٗم٣مء( زم٣ميمٖمّم٣مء اظم٘م٣مين ايمذي يٛمًجؿ دٓيمًٝم٣م زمٔمٛم٣مس ايمٙمقضمل٥م 

ايمتُم٘مٝمٙمٝم٥م يمٙمْمٌٝمٔم٥م، أو اظمُمٜمد ايمًٝمٛمامئل ايم٣ًمزمؼ. ويّمٝمػ ايمُم٣مفمر اظمقؽمٝمٗمك ايمتِملقيري٥م 

يمٙمٗمل٣مء، هم٣مٕحلل٣من اظمقؽملٝمٗمٝم٥م ايمتل سمتامهك َمع احلدث، زمؾ سمٛمِمٜمر َملع إهملؼ ايمقصملداين 

ل َمُملٌٍع لايمِم٣مدرة َمـ ايمٌٝم٣مٞمق صمزء َمـ احلدث ايمدراَمل ايمذي ئمػم فمـ َمُمٜمٍد روَم٣مٞمًل

لٚم٥م ايمٌل٣مرزة دم َم٘مل٣من احللدث  ًّ زم٣ميمُمقق، وَمٖمٔمٍؿ زم٣محل٤م، وٕن اهلدوء وايمً٘مٝمٛم٥م مه٣م ايم
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وايمٙمٗم٣مء همٗمد صم٣مءت اظمقؽمٝمٗمك ايمتِمقيري٥م ه٣مدئ٥م دم ومقيمف )زمرهمؼ( سمالَمس ضمريلر ايمٗمٙمل٤م، 

٤م ؽم٘مٝمٛم٥م ايمٛمٖمس، وسمالَمس ؽمٚمق ا امل دم ايمْمٌٝمٔمل٥م وايمرهمٝمٗمل٥م. وٓ اٞمٖمِمل٣مم زملكم وسمدافم

اظمقؽمٝمٗمك ايمتِمقيري٥م وايمٖمّم٣مء اظم٘م٣مين، يمذا ضمرص ايمُم٣مفمر فمعم ايمتٔم٣ميمؼ زمكم أحل٣من ايمٌٝمل٣مٞمق 

ر ايملزَمـ )اظمًل٣مء( لوضمرىم٥م اهلقاء ايمتل سمؼماومص َمع أٞمٕم٣مم ايمٌٝم٣مٞمق.  وحيدد ايمُم٣مفمر فمٛمِمل

  .ٔمٛم٣مس ايمتِمقير ايمدراَمل: احلدث واظمقؽمٝمٗمك ايمتِمقيري٥ميمٝمّم٣مفمػ َمـ ايمتٟمشمغم واإلشم٣مرة يم

   

يّمٝمػ ايمُم٣مفمر أزمٔم٣مًدا مج٣ميمٝم٥م يمٙمٚمُمٜمد ايمتِمقيري َمًتٔمٝمٛم٣م زم٣ميمٌٛم٣مء آؽملتٔم٣مري   

اظمٖمٔمؿ زمدٓٓت إٞمقشم٥م ومٌؾ سمِمقير احلقار زمٝمٛمف وزمكم إٞمثك ايمرهمٝمٗم٥م دم ومقيمف َمـ ومِملٝمدة 

  (:34ص)إرز 

 

سمُم٘مؾ ايمِمقرة ايمّمقئٝم٥م اظم٘مقٞم٥م َمـ ضمزَم٥م َمـ ايمٙم٠ميم٠م  وا امن واظم٣مس سمٛم٣منماًم َمع 

أو زمريلؼ دراَم٣م احلدث وهمّم٣مء اظم٘مل٣من واظمقؽملٝمٗمك ايمتِملقيري٥م.  وجيًلد سمُملٌٝمف ولقء 

ا قاهر اظمتٛمقفم٥م زم٣مظم٣مس فمعم صمٝمد احل٣ًمن َم٣ًمضم٥م مج٣ميمٝم٥م سمٟمَمٙمٝم٥م سمٛملدنمؿ َملع احللقار َملع 

  إٞمثك دم ومقيمف:

  

رع زمتقـمٝمػ احللقار يمٙم٘مُملػ فملـ لزمٔمراوم٥م أصمداده، يُم ايمُم٣مفمر  يُمٝمد زمٔمد أن

رد لايمٌٛمٝملل٥م ايمٛمٖمًللٝم٥م يمُمخِمللٝمتف، وٓ خيٖمللك أن احلللقار دم ايمللدراَم٣م يٚمثللؾ فمِملل٤م ايمًلل

  وايمقصػ، يمذا ئمٚمد ايمُم٣مفمر إلم احلقار زمٟمؽمٙمقب آؽمتٖمٜم٣مم دم ومقيمف
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 خيرج احلقار آؽمتٖمٜم٣مَمل فمـ َمٔمٛم٣مه احلٗمٝمٗمل إلم َمٔمٛملك جمل٣مزي هيلدف إلم ايمتٔمٙمٝملؾ 

وايمتًقيغ، زمؾ يِمؾ اهلدف َمٛمف إلم ايمدهم٣مع فمـ ايملٛمٖمس زمٟمؽملٙمقب يٗملؼمب َملـ اظمدافمٌل٥م 

ضمٝمٛمام ئمٙمؾ ايمُم٣مفمر ـمٜمقر ايمُّمٝم٤م دم رأؽملف زم٣مٞمٔم٘مل٣مس ايمٙمقفمل٥م َملـ ولٙمقفمف، وزمتُملٌٝمف 

ايمُمٝم٤م زمٌٝم٣مض ايمثٙم٨م همقق ايمٗمٛم٣من. وسمذىمرين ؿمراهم٥م سمِمقير ايمُّمٝم٤م وسمػميره فمٛمد ايمُمل٣مفمر 

همٗمٙم٦م يمف: هذا زهلر آٞمتٓمل٣مر.  وسم٘مٚملـ دم  زمِمديؼ وم٣مل رم: ه٣م ومد نمزا ايمُمٝم٤ُم ؾمٔمرك.

ايمٌٛمٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م يمٙمحقار دٓٓت ؽم٘م٦م فمٛمٜم٣م ايمُم٣مفمر، ويم٘مـ آؽمتئٛم٣مس زمٔمٛم٣مس ايمتِمقير 

ايمدراَمل ايم٣ًمزمٗم٥م وطم٣مص٥م ايمٙمقضم٣مت ايمتُم٘مٝمٙمٝم٥م يمٙمْمٌٝمٔم٥م، واظمقؽمٝمٗمك ايمتِمقيري٥م، وَمٖم٣مسمـ 

فملعم ايمْمٌٝمٔم٥م وإٞمقشم٥م سم٘مُمػ فمـ دٓيم٥م َمّمٚمرة دم احللقار وهلل أن ايمُمل٣مفمر ضملرص 

سمٛم٣مؽم٤م ٞمّم٣مرة ؾم٣ٌمزمف، ورزمٝمع  َمالحمف، وٞمٌض ومٙمٌف َمع َم٘مقٞم٣مت اظمُمٜمد ايملدراَمل ايملذي 

  يٖمٝمض ضمٝم٣مة وطمِمقزم٥م وسمٟميمٗم٣م.

 : ويًتٚمر ايمت٣ٌمدل ايمقـمٝمٖمل يمٙمحقار زمكم ايمُم٣مفمر وايمرهمٝمٗم٥م دم ومقيمف 
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متثؾ إصم٣مزم٥م ايمرهمٝمٗم٥م َمٖم٣مروم٥م ٓهمت٥م، إذ زمدت واشمٗم٥م زمٛمٖمًٜم٣م، َمٔمتزة زمجامهل٣م، َمٔمتلدة 

ايمُّملٝم٤م، هم٣مؽملتؾ زمُمخِمٝمتٜم٣م، دم ضمكم زمدا ايمُم٣مفمر دم احلقار ايمًل٣مزمؼ ومٙمًٗمل٣م َملـ ـمٜملقر 

ايمِمقر ايمرَمزي٥م وايمتُمٌٝمٜمٝم٥م يمٙمدهم٣مع فمـ ٞمٖمًف. وَمـ اظم٠مىمد أن ايمثٛم٣مئٝم٥م ايمدٓيمٝم٥م يمٙمحقار دم 

ايمتِمقير ايمدراَمل سم٘مُمػ فمـ دٓٓت شم٣موي٥م دم ايمٌٛمٝمل٥م اظمّملٚمرة يمٙمٗمِملٝمدة، وسمّمل٣مفمػ 

   يٗمٓم٥م اظمتٙمٗمل يمٙمٚمٔمٛمك.

  ُمٌٝمف دم ومقيمف:( اهمؼماوًٝم٣م وم٣مئاًم فمعم اخلٝم٣مل وايمت74ويٟمد احلقار دم ومِمٝمدة )حلٓم٥م ص

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

يًتؾ ايمُمل٣مفمر َملـ ضمٛم٣ميل٣م خمٝمٙمتلف صلقرة سمُملٌٝمٜمٝم٥م جتًلٝمٚمٝم٥م َمٌت٘ملرة، همٝمُملٌف 

رفمـ زم٣ميمًل٠مال فملـ لايمٗمريض)ايمُمٔمر( زم٣ميمِم٣ٌمي٣م ايمٙمقاد يتٗمٚمِمـ ؾمخِمٝم٥م ايمُم٣مفمر ويُمل

َم٣مهٝم٥م آضمتٖم٣مل زمرأس ايمًٛم٥م، وٓ ري٤م أن اؽمتحّم٣مر ايمُمخِمٝم٣مت آهمؼماولٝم٥م هيلدف 

ًتٚمد َمـ شمٗم٣مهمتف ايمذاسمٝم٥م، واخلْم٣مب ايمثٗم٣مدم ايمٔم٣مم إلم سمًجٝمؾ َمقومػ هم٘مري َمـ ايمُم٣مفمر َم

ايمذي يٛمٗمًؿ زمكم وصػ آضمتٖم٣مل زمل٣ميمٖمرح، ووصلٖمف زمل٣ميمؼمح.  وجيلد ايمُمل٣مفمر دم هلذا 

ايمٖمّم٣مء آهمؼمايض يمٙمحقار َم٣ًمضم٥م يمٙمرد فملعم أؽملئٙم٥م  صل٣ٌمي٣م ايمٗملريض زم٣متل٣مذ َمقوملػ 

. ودم وؽمْمل زمكم ايمٖمرح وايمؼمح ضمٝمٛمام يِمػ آضمتٖم٣مٓت ايمِم٣مطم٥ٌم زمٟمهن٣م سمًتحؼ ايمتٟمَملؾ
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ىمٙمٚم٥م ايمتٟمَمؾ هم٘مرة َمرىمزي٥م ٞمقوي٥م سُمّمٚمر َمٔمٛملك ايمتٟمَملؾ ونم٣ميتلف ايمتلل وردت دم اظمٗمْملع 

إول َمـ ايمٗمِمٝمدة ضمقل همٙمًٖم٥م ايمزَمـ ايمتل سمٗمتيض َمٛم٣م َمزيًدا َمـ ايمتٟمَمؾ زمحرىمل٥م ايملزَمـ 

وَم٣م يٚمقر همٝمٜم٣م َمـ أضمداث وسمٕمغمات ٓ يٙمتٖم٦م إيمٝمٜم٣م َمٔمٓملؿ ايمٛمل٣مس.  وفمْمٖمل٣م فملعم َمل٣م 

هره٣م وصًٖم٣م جمرًدا ظمٛم٣مؽم٥ٌم رأس ايمًٛم٥م اظمٝمالدي٥م، ويم٘مـ دم ؽمٙمػ هم١من ايمٗمِمٝمدة سمٌدو دم ـم٣م

  صمقهره٣م دفمقة إٞم٣ًمٞمٝم٥م يمٙمتٟمَمؾ دم ايم٘مقن واإلٞم٣ًمن وإضمداث.

  

( ضمٝم٧م يتحقل ايمزَمـ َمـ 74سمتجعم سمٗمٛمٝم٥م ايمزَمـ ايمدراَمل دم ومِمٝمدة )حلٓم٥م ص

٘مقن إلم ضم٣ميم٥م ايمِّمخ٤م دم سمِمقير  ًّ آضمتٖم٣مل زمرأس ايمًلٛم٥م اظمٝمالديل٥م ايمتلل سمٔملد ضم٣ميم٥م ايم

ري، وحتٚمللؾ آضمتٖملل٣مٓت دم ضمٛم٣مي٣مهلل٣م دٓٓت إٞمًلل٣مٞمٝم٥م وهمٙمًللٖمٝم٥م لأىمللػم اضمتٖملل٣مل زمُملل

  وؾمخِمٝم٥م، ويمق سمٟمَمٙمٛم٣م ومقل ايمُم٣مفمر:

 

  

  

  

  

َمُمًٌٔم٣م زمٖمٙمًٖم٥م وصمقدي٥م سمتجعم زمثٛم٣مئٝم٥م اظملقت جيًد ايمزَمـ ايمدراَمل ضمدشًم٣م ىمقٞمًٝم٣م 

واظمٝمالد، هم٣مٞمتٜم٣مء ايمًٛم٥م ئمد َمقسًم٣م، وازمتداء ؽمٛم٥م ئمد ضمٝم٣مة صمديلدة. وتٖملك دٓٓت هلذه 

ايمٖمٙمًٖم٥م ايمزَمٛمٝم٥م فمعم اظمحتٖمٙمكم زمرأس ايمًٛم٥م اظمٝمالدي٥م، إذ ٓ يدرىمقن أن هن٣مي٥م ايمًلٛم٥م هلل 

ٝمل٣مة ايملدٞمٝم٣م، هم٣محلٝمل٣مة فملعم ٞمٗمص دم أفمامرهؿ اظمحدودة، وٞمٗمص َمـ ايملزَمـ اظمتٌٗملل دم احل

إرض ىم٣ميم٘مٛمز ىمٙمام َم٢م فم٣مم ٞمٗمص ديٛم٣مر َملـ ايم٘مٛملز.  ويٛمتٗملؾ ايمُمل٣مفمر َملـ وصلػ 

همٙمًٖم٥م ايمزَمـ إلم رصد إضمداث ايمِم٣مطم٥ٌم دم حلٓم٥م سمٔمل٣مٞمؼ فمٗملريب ايمًل٣مفم٥م َمٔمٙمٛمل٥م زملدء 

  ايمًٛم٥م ا ديدة دم ومقيمف:
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زمٗم٥م ايمتل سمٌدو َمٟمٞمقؽم٥م دم دٓيمتٜم٣م، َمٟميمقهمل٥م دم ايمتٔمٌلغم فملـ سُمّمٚمـ ايمًْمقر ايم٣ًم

ايمًٝم٣مق واظمقومػ، ويم٘مـ خمٝمٙم٥م اظمتٙمٗمل سمتُم٘مؾ َملـ صلقر ويمقضمل٣مت ضمرىمٝمل٥م وصلقسمٝم٥م 

وزمٌمي٥م ظمُم٣مهد آضمتٖم٣مل ايمتل ٓ تٙمق َمـ َمقومػ هم٘مري جت٣مه َمل٣م حيلدث  افملتامًدا فملعم 

ٙمٖمٝمل٣مت آصمتامفمٝمل٥م ايمٌٔمد إيدويمقصمل يمٙمٚمتٙمٗملل، وفملعم اظمًلتقى ايمثٗمل٣مدم اظملرسمٌط زم٣مخل

  وايمٖم٘مري٥م.

واؽمتئٛم٣مؽم٣م زمام ؽمٙمػ زمٝم٣مٞمف هم١من ايمٛمص ايمُمٔمري مل ئمد صمًًدا َمـ ايم٘مت٣مزم٥م ايم٣ًمىمٛم٥م، 

ًٌّٔم٣م زم٣ميمٔمٛم٣مس ايمدراَمٝم٥م اظمت٘م٣مَمٙم٥م، ومل سمٔمد اظمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمديل٥م  زمؾ أوحك ايمٛمًٝم٨م ايمٙمٕمقي َمُم

امئل ايمذي وهمؼ إصمراءاهت٣م وم٣مدرة فمعم َمٔم٣ميٛم٥م ايمٛمص ايمُمٔمري إٓ إذا اؽمتٔم٣مٞم٦م زم٣ميمٛمٗمد ايمًٝمٛم

هيتؿ زم٣ميمٔمٛم٣مس ايمدراَمٝم٥م فمٛمد سمِمقير َمُمٜمد متثٝمقم، وُيٖميض إلم حتقيؾ ايمٗمِمٝمدة َمـ همّم٣مء 

َمٗمروء أو َمًٚمقع إلم همّم٣مء َمرئل. وأىم٣مد أصمزم أن أي َمٛمٜم٨م ٞمٗمدي ٓ ُيرافملل فمٛمل٣مس 

اخلٙمٖمٝم٥م ايمتِمقيري٥م يمٙمٗمِمٝمدة، واظمقؽمٝمٗمك ايمتِمقيري٥م ايمٛم٣ممج٥م فمـ يمٕم٥م ايمٗمِمٝمدة، وايمتٔمل٣ميمؼ 

وايمٖمّم٣مء اظم٘م٣مين وايمزَمل٣مين، ورصلد آٞمًلج٣مم وايمت٘م٣مَملؾ زملكم فمٛمل٣مس  زمكم يمٕم٥م احلقار

ايمٖمّم٣مء ايمُمٔمري ٓ يٚم٘مـ أن يرسمٗمل إلم ايمتِمقير ايمدراَمل يمٙمٗمِمٝمدة. ٞمحـ زمح٣مصم٥م َم٣مؽم٥م 

إلم ومراءات صمديدة سمٛمْمٙمؼ َمـ ايمثقازم٦م ايمٛمٗمدي٥م يمتٖمتح آهم٣موًم٣م  حيت٣مج إيمٝمٜم٣م ايمدرس ايمٛمٗملدي 

 زم٣ميمتجديد ٞمحق ايمدرس ايمٛمٗمدي اظمٛمُمقد. اظمٔم٣مس، ويمٔمؾ هذه ايمدراؽم٥م سمُم٘مؾ رؤي٥م سمتًؿ

  

 

  



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

22 

 

 

 
 

ٞمجلد َمٗمّدَمل٥م ؾملٔمرّي٥م سملؼمصمؿ فملـ  "َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة"دم َمًتٜمّؾ ديقاٞمف 

ويم٘مٛمّلف فمٚمٝملؼ  ؾمٔمره وفمـ ٞمٖمًف. وَمـ يتٟمَّمؾ ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ جيلده ومريل٤م ايمّتٛمل٣مول،

يِمدر فمـ رؤي٥ٍم فمٚمٝمٗم٥م وواوح٥ٍم َمًٔم٣م. يتٟمَّمؾ أفمامق ٞمٖمًف همٝمجٙمقه٣م وي٘مُملػ طم٣ٌمي٣مهل٣م. 

لغمي٣ميمّٝم٥م،  ًّ ٞمجد ىمثغًما َمـ ايمُّمٔمراء يتقؽّمٙمقن زم٣مٓؽمتٔم٣مرات ايمٌٔمٝمدة وايمِّملقر ايمٕمريٌل٥م وايم

اظمجل٣مزات وآؽملتٔم٣مرات  ويم٘مٛمّٜم٣م ٓ سمٔمػّم فمـ رؤي٥م فمٚمٝمٗم٥م أو هم٘مرة همٙمًٖمّٝم٥م ٓ سم٠مّدهي٣م إّٓ 

يّمتل سمٖمٝمض وسمتجعّم، ويم٘مـ ّٕن ايمرؤي٥م َمتُمٓمّٝم٥م َمرسمٌ٘مل٥م نملغم َمتامؽمل٘م٥م، وٕن إهم٘مل٣مر ا

 وحٙم٥م َمًّْمح٥م سمّت٘مئ فمعم اإليٕم٣مل دم ايمّٙمٖمٓمٝم٥م وايمِّمقر ايمٕمري٥ٌم.

همٙمٛمٛمٓمر إيمٝمف يٗمػ أَمل٣مم شمٝمٚمل٥م أؽم٣مؽملّٝم٥م دم احلٝمل٣مة ودم ايمرؤيل٥م إلم ايمٌٔملد اظمٔملردم 

ٙمْم٥م ًّ واظمٔمرهم٥م واحلٝم٣مة وَمٖمٜمقم ايمْمٌٝمٔم٥م  وايمقصمقدي َمـ صمقاٞم٤م خمتٙمٖم٥م سمّتِمؾ زم٣ميمّديـ وايم

فمٙمٚمٝمٛملل "وايمقصمقد، وهل شمٛم٣مئٝم٥م احلرّي٥م وايمٔمٌقدّي٥م دم ضم٣ميمتل ايمّتٛم٣مومض وايمتقضّمد )ديقان 

 (:11، ص "صػًما
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همٜمذه إزمٝم٣مت فمعم زم٣ًمؿمتٜم٣م سمِمدر فمـ رؤي٥ٍم وَمقومػ جت٣مه أهّؿ ومّمّٝم٥م وصمقدّيل٥م 

ٌّقدي٥م ايمتل متّثؾ ومٚمل٥م هل احلرّي٥م  وٞمٗمٝمّمٜم٣م ايمٔمٌقدّي٥م، هم٣محلرّي٥م، فمعم إؿمالومٜم٣م، سم٘مٚمـ دم ايمٔم

احلرّي٥م وذروة آفمتداد زم٣ميمٛمّٖمس واظمٌدأ، وهل، دم هن٣ميل٥م اظمْمل٣مف، رهملض يمٙمٔمٌقدّيل٥م ٕي 

ـٍ َمـ ىم٣من َمـ ايمٌمم، واَمتٛم٣مع وسمٟمبٍّ فمـ آؽمتالب يمف أو ٕي َمْمٚمٍع يرهمع فمٛمف رداء  ىم٣مئ

 اإلزم٣مء واحلرّي٥م.

ح ايم٣ًٌمؿم٥م دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ومد جيلٛمح إلم احلّملقر ايمٖم٘ملري ويم٘مٛمّلف وَمٙمٚم

ضمّمقر أومرب إلم همٙمًٖم٥م ايمقصمقد وسمٟمَّمؾ ومّم٣مي٣مه، ضمكم يتٟمَّمؾ اخلٙمؼ ويٛم٣مومش ٞمٓمرّي٣مسمف َمل٣م 

ـّ ايمُّم٣مفمر ٓ يٙم٧ٌم أن يٗمٛمٔمٛم٣م زمٟمّٞملف صلٜمر ىملؾ  جئمٙمٛم٣م ٞمخُمك َمـ ضمّمقر ايمتٔمٙمٝمٚمل، ويم٘م

ايمذي يمدى ىمّؾ ىمل٣مئـ، ىملام يلرى ىملقيمردج إلم  اظمقاّد إويمٝم٥م ايمتل حيت٣مصمٜم٣م اخلٝم٣مل إّورم

َمرسم٥ٌم اخلٝم٣مل ايمث٣مٞمقّي طمٝم٣مل ايمٖمٛم٣من واظمٌدع واظمٌت٘مر ايملذي حيٝملؾ اظملقاد إّويمٝمل٥م إلم رء 

خمتٙمػ ضمٝم٧م يذي٤م ويِمٜمر ويٛممم، وإذا اظمقاد اظمختٙمٖم٥م اظمتٖمّروم٥م َم٠مسمٙمٖم٥م هل٣م ؾم٘مؾ صمديد 

ـّ وا ٜمد وايمٔمٌٗمرّي٥م. وضمًٌٛم٣م أن ٞمتٟمَّمؾ َم٣م  فمػّم همٝمف فملـ ومّملّٝم٥م اخلٙملؼ وهلق هق ٞمت٣مج ايمٖم

٣م دم َمٗمّدَم٥م ايمٗمِمٝمدة َمع زمٔمض آي٣مت ومرآٞمّٝمل٥م  يٛم٣مومش ومّمٝم٥م اخلٙمؼ وآٞمٖمج٣مر ايم٘مٌغم َمتٛم٣مصًّ

سميضء ايمٖم٘مرة ايمٔم٣مَّم٥م، وآي٥م صٜمر ايمٖم٘مرة هذا ايمتٖم٣مفملؾ ايمٔمل٣مؿمٖمل ايمٔمٚمٝملؼ َملع صمزئٝمل٣مت 

 ايمٖم٘مرة ايمتل سم٘متٚمؾ دم هن٣مي٥م ايمٗمِمٝمدة:

زمٔملض ٞمٓمرّيل٣مهتؿ احلديثل٥م إهّنلؿ  ويٗمقل زمٔمض ايمٔمٙمامء َمـ نملغم اظمًلٙمٚمكم دم"

يٓمٛمّقن أّن ايمٔم٣ممل زمدأ زم٣مٞمٖمج٣مٍر ىمٌغم وأّن ايم٘مقن سمقؽّمع، ويم٘مٛمّف دم ايمٛمّٜم٣مي٥م ؽمٝمٔمقد ىملام زملدأ، 

 ."همًٌح٣من اهلل
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هم٣ميمذي يتٟمَّمؾ ايمٗمِمٝمدة يرى أّن فمٛم٣مس ىمثغمة ومد اصمتٚمٔم٦م همٝمٜمل٣م َملـ َم٘مّقٞمل٣مت 

اف ايمتل صمرت يمدى ايمُّملٔمراء دم ايمٔمِملقر اظمتلٟمطّمرة ايمٗمديؿ واحلدي٧م وَمـ زمٔمض إفمر

 َمثؾ طمتؿ ايمٗمِمٝمدة زم٣ميمّدفم٣مء إلم اهلل وآؽمتٕمٖم٣مر.

وايمذي يتٟمَّمؾ ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ يراه يِمدر فمـ فم٣مؿمٖم٥م احل٤م ايمتل ٓ سمٗمػ فمٛمد 

اظمٔمٛمك ايمٔم٣مم يمٙمٚمِمْمٙمح وهق احل٤م اظمت٣ٌمدل زمكم ايمّرصمؾ واظمرأة، ويم٘مٛمّف يّتًلع ضمّتلك ئملؿ 

اهلل وايم٘مقن وايمقصمقد وايمٛم٣ّمس همٝمجتٚملع ايم٘ملّؾ دم ايمقاضملد وجيتٚملع  فمالوم٣مت ايمُّم٣مفمر َمع

 ايمقاضمد دم ايم٘مّؾ.

ٞمراه دم ؾمٔمر احل٤م أو ؾمٔمر ايمٕمزل يلرّق ويِملٖمق ضمّتلك ٞملرى همٝملف َمًلح٥م َملـ 

ايمتِمّقف وظم٥ًم َمـ ظم٣ًمت ايم٘مُمػ وايمتجقّم، وهلذه صلقرة َملـ صلقر ايمٕملزل ايملذي 

 :"َمـ يمٕم٥م ايمٔمٝمقن"يتامهك َمع نمزل ايمٔمذريكم وهق َمـ ؾمٔمر ايمُّم٣ٌمب دم ومِمٝمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٔمٌغم فمـ َم٣مهّٝم٥م احل٤ّم وؿمٌٝمٔمتف وومد يٌدو َمتٖملّرًدا دم وصلٖمف ضملكم ويتجعّم دم ايم

ـّ وهمٛم٣ًّم َمـ ايمّٖمٛمقن، وىمٟمّن اظمح٤ّم َمـ زَمرة أصح٣مب ايمٖمٛمقن، همٖمل  جئمؾ احل٤ّم َمـ فم٣ممل ايمٖم

سمْم٣ميمٔمٛم٣م صقر وجم٣مزات سمذىّمر زم٣ميمُمٔمر ايمٗمديؿ وسمقَمئ إلم  "فمقاؿمػ وفمقاصػ"ومِمٝمدة 

 ٍر َمٌت٘مرة ٓهمت٥م: َمٛمحك َمـ َمٛم٣مضمل شمٗم٣مهم٥م ايمُّم٣مفمر وٞمتٔمّرف فمعم صق
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وايمذي يت٣مزمع إزمداع ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمُمٔمري دم حتّقٓسملف ودم أنمراولف يٙمحلظ أّن 

ع ؿمقافمٝم٥م ايمّتجديد جيلء يمديف دون سم٘مّٙمٍػ أو فمـ نمغم ومِمد، زمؾ يتخّٙمؾ ايمٖم٘مرة واظمقوق

ًٌل٣م َمتٔمّٚملًدا  وزمًالؽم٥ٍم واٞمًج٣مم، ويمٝمس فمعم فمل٣مدة ايمُّملٔمراء اظملقيمٔمكم زم٣مٓٞمزي٣مضمل٣مت ؿمٙم

يمٙمتجديد: هم٣ميمٗمِمٝمدة يمديف صقرة يمثٗم٣مهمتف وسمٟمشّمره وَمقهٌتف ٓ خيٖمل ذيملؽ دم صلٛمٔمتف فملـ 

ايمٛم٣ّمس، وهق دم ذيمؽ ٓ يرى ايمٖمـ َمثؾ ايمٔمٙمؿ ايمتْمٌٝمٗمل سمٛمٖمل ٞمٓمري٣مسمف اظمتالضمٗمل٥م ٞمٓمرّي٣مسملف 

٣مزمٗم٥م، ٕ ًّ ّن َم٣م هل ضمٗمٝمٗم٥م ايمٝمقم ومد جتد َم٘م٣مهن٣م دم سم٣مريخ ايمٔمٙملؿ وٓ ئملقد هلل٣م ومٝمٚمل٥م دم ايم

احل٣مرض أو اظمًتٗمٌؾ، وأَّم٣م ايمٖمـ همٝمتجل٣مور وٓ سمٛمٖملل َمدارؽملف وٓ َمذاهٌلف وٓ اجت٣مه٣مسملف 

زمٔمّمللٜم٣م زمٔمًّملل٣م: همللال سمٛمٖمللل ومِمللٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙملل٥م ومِمللٝمدة ايمُمللْمريـ وٓ سمٛمٖمللل ايمقاومٔمٝملل٥م 
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ل٣م ايم٘مالؽمٝم٘مّٝم٥م او ايمّروَم٣مٞمًّٝم٥م وٓ سمٛمٖمل  َمذاه٤م احلداشم٥م أو ايمتجري٤م أو َم٣م زمٔمد احلداشم٥م أيًّ

 َمـ ؽم٣مزمٗم٣مهت٣م.

وهذه زمٔمض ايمِّمقر اظمُمتٗم٥م َمـ َمٖمٜمقم احلٙمقل دم ايمٖمٙمًٖم٥م اهلٛمدّي٥م َملـ ومِملٝمدة 

 :"ضمٙمقل"

 

 

 

 

 

 

وٞمتٟمَّمؾ هذه ايمِّمقر اظمٌت٘مرة ايمتل متت٣مح َمـ إصمقاء ايمروَم٣مٞمتٝم٘مّٝمل٥م ىملام ٞملرى دم 

  :"َمٔمزوهم٥م إلم سم٣مج حمؾ"ومقيمف َمـ ومِمٝمدة 

د َم٣م ٓ حُيّس َمثؾ إحل٣من ويٗملػ ؿملقياًل فمٛملد سمِملقير ًّ ه٣م وٞمراه دم صقره جي

 : "أيـ أحل٣مين"ومتّثٙمٜم٣م ىمٗمقيمف دم ومِمٝمدة 

 :"إهّن٣م اظمقصم٥م سمٙمٜمق"وضمكم ٞمراه ي٠مٞمًـ اظمقصم٥م دم ضم٣مٓهت٣م َمثؾ ومقيمف دم ومِمٝمدة: 
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ٕمّزل ىمام وٞمراه دم نمزيمف أومرب إلم ايمٔمذريكم، همال يْمٙم٤م إّٓ احل٤م ايمّروضمل وإن سم

سمٕمّزل ايمٔمذريقن زمجامل احلٌٝم٥ٌم احلّزّ َمـ طمدود وؾمٖم٣مه وهمؿ وريؼ وؾمٔمر وومقام، وٞملراه 

يٗمػ فمٛمد اخلٝم٣ٌمت رنمؿ ا د وايم٘مدح واظمث٣مزمرة، ويرى ىمٝمػ سمٔمْمل ايمدٞمٝم٣م زمٝمد ممدودة إلم 

ؽمل٣ٌمق "ا ٜمٙم٥م وايم٘م٣ًملم وفمديٚمل اظمروءة وإطمالق، فمعم ٞمحق َمل٣م ٞملرى دم ومِملٝمدسمف 

 . "ىم٣مري٘م٣مسمغم"سمف ودم ومِمٝمد  "ا رذان

ريـ ومْملًرا، لويٗمػ وومٖم٥م َمٌ٘مرة فمٛمد َمآد إَّم٥م وسمٖمّرومٜمل٣م همٗملد جتل٣موزت فمُمل

ايمتلل يٟمؽملك   "فمٝمد؟"وإفمداء ئمٝمثقن هب٣م هم٣ًمًدا ومتزيًٗم٣م فمعم ٞمحق َم٣م ٞمرى دم ومِمٝمدسمف 

 همٝمٜم٣م فمعم أَّمتف وَم٣م أص٣مهب٣م َمـ سمٖمروم٥م وٞم٘م٣ٌمت وصمقائح وىمقارث:
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درات وفمعم ايمرنمؿ َمـ اؽمتٔم٣مدسمف َمٔم٣مرك ايمٔمرب ايم٘مػمى فمعم َمّر ايمّتل٣مريخ وايمٗمل

ايم٘م٣مَمٛم٥م إّٓ أّٞمف يٟمؽمك يمٙمٖمروم٥م وسمٖمّرق ايمُّمٚمؾ، همٝمجتٚمع دم وفمٝمف إؽمك فمعم ايمقفمل ايمٖمردي 

 وايمقفمل ا ٚمٔمل َمًٔم٣م.

وايمُم٣مفمر رهٝمػ ؽمٚمح رومٝمؼ ويم٘مٛمّف ضمكم يٕمّم٤م ينف دم اهلج٣مء ىمام ومل٣مل دم 

فمـ ؾمٔمر اخلرازمٝمط ايمذي يرى أّٞمف سمٗمٙمٝمد أفمٚمك يمٙمٕمرب ٓ جيلقز أن  "اؽمؼمضم٣مم"ومِمٝمدة 

 ِّمحػ وَمُم٣مىمٙمٛم٣م سمٖمقق احلٌم:يًقد دم ايم

  

وإذا سمٟمَمٙمٛم٣م ؾمٔمره ٞمٙمحظ أّٞملف سمٛمل٣مول َمٔمٓملؿ أنملراض ايمُملٔمر، وأمّهٜمل٣م احلل٤م 

 وايمقؿمٛمّٝم٣مت وايمتِمّقف وايمٖمخر زم٣مظم٣ميض وزم٣مٕصمداد دم دي٣مر ايمٔمروزم٥م ىمّٙمٜم٣م.
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وايمذي يتٟمَّمؾ ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ جيده جيٚملع زملكم َمٔمجلؿ ايملؼّماث دم إيمٖمل٣مظ 

ف اظمتْم٣مويم٥م، إذ جيتٚمع ا ٣مهقم َملع إَملقي وإوزان وزمكم َمٔمجؿ ايمُّمٔمر احلدي٧م دم ضمٗمٌ

٣ٌّمد َمع ؾم٣مفمر ايمٔمِمقر اظمتٟمطّمرة إلم صم٣مٞم٤م ؾمٔمراء ايمٔمِمل ر احللدي٧م دم خمتٙملػ لَمع ايمٔم

 ضمٗمٌف اظمتْم٣مويم٥م، دون أن يٖمٗمد ؾمخِمّٝمتف اظمتٖمّردة وصقسمف اخل٣مص ورؤيتف اظمتٚمّٝمزة.

جللؿ ر اظمٔملوٞمللراه يتللٟمشمر ايمّثٗم٣مهملل٥م اإلؽمللالَمّٝم٥م دم اظمٔمجللؿ واظمّمللٚمقن، إذ حيّملل

ّرب ايمٗملرآن ايم٘ملريؿ دم َمٔمجٚملف ودم صلقره ايمٖمٛمّٝمل٥م ودم لوإؽمٙمقب ايمٗمرآين، همٗملد سمُمل

َمّمٚمقٞمف، وٞمرى احلدي٧م ايممّميػ يتّنب دم يمٕمتف وَمٔم٣مٞمٝمف. وفمعم ايمرنمؿ َمـ أّٞملف درس 

اهلٛمدؽم٥م واإلدارة ايمِّمٛم٣مفمٝم٥م هم١مّٞمف فمٚمٝمؼ ايمدراي٥م زم٣ميمؼماث دم َمٛم٣مضمٝمف اظمختٙمٖم٥م ويمٔملّؾ سمرزمٝمتلف 

اَمتالىمف ضمِمٝمٙم٥م يمٕمقي٥م واهمرة، وومد َمّدسمف دراؽمتف زمتٔمّٚمؼ دم رؤي٥م ايم٘مقن  إهّي٥م هل٣م أشمر دم

 واحلٝم٣مة وايمْمٌٝمٔم٥م، هذه ايمرؤي٥م ايمتل ايمتحٚم٦م زمرؤيتف ايمُّمٔمرّي٥م.

وايمذي يتٟمَّمؾ رؤيتف يمٙمقاومع جيده٣م سمِمدر فمـ زم٣ًمؿم٥م يمٙمحٝم٣مة وفمٚملؼ دم ايمرؤيل٥م 

ظملريض، ويِملّقر وايمتحٙمٝمؾ، همغمى احلٝم٣مة أىمثر َمـ اظمٓم٣مهر ايمّزائٖم٥م وصقر آؽملتٜمالك ا

ايمٛماّمذج اإلٞم٣ًمٞمّٝم٥م اظمتٜم٣ميم٘م٥م ايمتل أدارت ـمٜمقره٣م يمٙمٗمٝمؿ ايمٛمٌٝمٙم٥م وإطمالق وراضم٦م سمٌح٧م 

٥م وايمٛمّٖم٣مق. ًّ  فمـ اظم٘م٣مؽم٤م واظمٛم٣مص٤م زم٣مٓضمتٝم٣مل وايمزور واخل

ٖمر وآرحت٣مل دم ضمٝم٣مسمف ودم ؾمٔمره ايمٙمذيـ َمّدا شمٗم٣مهمتف زمزاد  ًّ وٓ خيْمئ اظمرء أشمر ايم

 ؾ، إلم صم٣مٞم٤م ومراءاسمف وَمت٣مزمٔم٣مسمف احلثٝمث٥م يمألضمداث. َمٜمّؿ دم اظمٔمرهم٥م ودم ايمّتحٙمٝم

٣مزمٗم٥م يم٘مٛمّف يرى أن ٞمقًرا ؽمٝمّم ًّ لء دم يقم ومري٤م، وأّن دوام لويًتدفمل اظمٟمد ايم

  احل٣مل َمـ اظمح٣مل وأّٞمف فمعم ايم٣ٌمنمل ؽمتدور ضمتاًم ايمّدوائر:



ًٓ  ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت   أو

22 

وٞمرى يمديف َمدائح وَمراشمل ومٙمٝمٙمل٥م سمًلتدفمل ايمٗملٝمؿ وىمّٙمٜمل٣م َمُملتّٗم٥م َملـ ايمٗملٝمؿ 

آصمتامفمّٝم٥م وايمتٗم٣ميمٝمد ايمٔمرزمّٝم٥م ايمٔمريٗم٥م، وأمهٜم٣م َمدضمتف دم وايمده ايمُم٣مفمر ايمٔم٣ممل حمٚملد فمٌلده 

 ، إذ يٗمقل َمٛمٜم٣م:"زمال وىمر دم فمٝمده ايمثامٞمكم"نم٣مٞمؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :"َمـ أيـ أدطمؾ دم اظمرشم٣مة ي٣م أزمتل"وَمـ َمراشمٝمف اظم٠مشّمرة دم وايمده ومِمٝمدسمف 

ضمٝم٧م يتحدث فمـ صٖم٣مت وايمده وأي٣مديف ايمٌٝمّمل٣مء فملعم فم٣مئٙمتلف وفملعم َمقؿمٛملف 

ػ ٞمٖمل٧م وىمٝمػ ىم٣مٞم٦م يمف ايمرّي٣مدة دم ايمتٔمٙمٝمؿ وىمٝمػ ٞممم ايمٔمٙمؿ دم َمقؿمٛمف وطم٣مرصملف وىمٝمل

ايمْمٚمقح دم ايمُّم٣ٌمب وىمٝمػ أّٞمف صمّدد دم ايمُّمٔمر ودم ايمٖمٛمقن إطمرى وذىمر َم٣م يمٗمٝملف وايملده 

َمـ فمٛم٦م واوْمٜم٣مد ضمتك اطمت٣مر ايمرضمٝمؾ فمـ زمالده صل٣مزمًرا، طم٣ممتًل٣م ايمٗمِملٝمدة فملعم فمل٣مدة 

 ؾمٔمراء اظمراشمل دم ايمٔمِمقر اظمتٟمطّمرة زم٣ميمّدفم٣مء يمٙمٖمٗمٝمد وآيمف.
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 "َم٣مئل٥م ومِملٝمدة وومِملٝمدة"ٞملف ويمٔمّؾ ٞمٓمرة أطمغمة دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم ديقا

اظمخت٣مر َمـ ؾمٔمره ىمّٙمف، سم٘مُمػ فمـ شمٗم٣مهم٥م ؾمٔمرّي٥م اؽمتٙمٜمٚم٦م ايمُملٔمر ايمٔملريب دم فمِملقره 

ىمّٙمٜم٣م، سمرهمده٣م شمٗم٣مهم٥م ؾمٔمري٥م فم٣مظمّٝم٥م إلم صم٣مٞم٤م ومراءات َمٔمّٚمٗم٥م دم ٞمقاضمل اظمٔمرهم٥م َمـ فمٙملقم 

وآداٍب وشمٗم٣مهم٥م وؽمٝم٣مؽم٥م واصمتامع وٞمحق ذيمؽ. وايمالهم٦م دم ؾمٔمره سمٙمؽ احلرّي٥م ايمتل َمٛمحٜم٣م 

يمٛمٖمًف دم ات٣مذ ايمُّم٘مؾ ايمذي يريد دم ىمّؾ ومِمٝمدة دون أن يٙمزم ٞمٖمًف زمٛمًٍؼ ؾمٔمريٍّ َمٔمكّم، 

هم٣مطمت٣مر وزن ايمُمْمريـ فمعم اسّم٣ًمع أوزاٞمف واطمتالف ومقاهمٝملف وىمتل٤م فملعم وزن ايمتٖمٔمٝمٙمل٥م 

ًّ  "زمخٌقخ "واومؼمب أضمٝم٣مًٞم٣م َمـ ذوق إؿمٖم٣مل ىمام دم ومِمٝمدة  ردّي٥م  ل، وىمت٤م ايمٗمِمٝمدة ايم

٣مزمٔم٥م" اظمْمّقيم٥م ىمام دم ومِمٝمدة ًّ ،  ويمٔمّؾ هذا ايمِّمٛمٝمع جئمٙمٛم٣م "ذىمري٣مت ؿمٖمؾ زمكم ايمّرازمٔم٥م وايم

ٞمٗمػ أَم٣مم َمُمٜمد واؽمع َمـ احلٗمقل ايمّدٓيمٝم٥م وأَمل٣مم سملراوٍح واولح دم َمٔمجلؿ إيمٖمل٣مظ 

وايمِّمقر زمكم ايمتٗمٙمٝمد وايمّتجديد، همٛمحـ ٞمجد أٞمٖمًٛم٣م أضمٝم٣مًٞم٣م أَم٣مم صقر وأؽمل٣ميمٝم٤م ؿمرومٜمل٣م 

٣مزمٗمقن فمعم خمتٙمػ ايمٔمِمقر شمؿ ٞمٖم٣مصمٟم زم٣مٞمحر ًّ اهم٣مت وـمقاهر أؽمٙمقزمّٝم٥م صمديلدة أزملدفمٜم٣م ايم

ايمُّم٣مفمر فمعم نمغم َمث٣مل، وؽم٤ٌم ذيملؽ سمٙملؽ احلرّيل٥م ايمتلل َمٛمحٜمل٣م يمٛمٖمًلف وهملؼ َمٔمل٣ميغمه 

وذوؿمف، ويمٝمس وهمؼ َم٣م يٗمّرره ايمٛمّٗمد َمـ ذوط وَمٔم٣ميغم دم ىمّؾ َمرضمٙم٥م ووهمؼ ىمّؾ سمّٝمل٣مر 

 وصمٝمؾ.

ول وٓ وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر، همٜمذه ايمّدراؽم٥م اظمقصمزة ٓ سمٖمل زمجٜمد ايمُّم٣مفمر اظمتْمل٣م

زمّد أْن ُيتٌٔمٜم٣م ايم٣ٌمضمثقن زمدراؽم٣مت َمًتٖمٝمّم٥م َمًتٗمِمٝم٥م سمّمع ايمُم٣مفمر دم اظم٘م٣مٞمل٥م احلٗمٝمٗمّٝمل٥م 

 ايمتل يًتحّؼ.
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همٗمد اهلتّؿ ئمّد ايمتٛم٣مّص أو )ايمٛمّص ايمٕم٣مئ٤م( فمٛمًٌما َمٜمامًّ دم ايمتُم٘مٝمؾ ايمٖمٛمّل يمٙمُمٔمر: 

زمف ايمدارؽمقن اظمحدشمقن زمقصٖمف أضمد أزمرز أدوات ايمُم٣مفمر دم زمٛم٣مء ومِمٝمدسمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖمٛمّٝمل٥م 

وا اميمٝم٥م، وومد أـمٜمروا ومٝمٚمتف وهمّمٙمف دم فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع: ذيمؽ أّٞملف أداة َمٜمّٚمل٥م يًلتْمٝمع َملـ 

طمالهل٣م ايمُم٣مفمر إٞمت٣مج ايمدٓيم٥م وآرسمٗم٣مء زمٟمؽمٙمقزمف إلم َمًتقى ايمُملٔمري٥م: زمحٝمل٧م يِملٌح همٝملف 

ٛمّص ايمُمٔمري َم٠مهاًل يمتٗمديؿ جترزم٥م همٛمّٝم٥م نمٛمّٝم٥م وَم٠مشمرة، وهبذا ايمٖمٜمؿ خيرج ايمتٛم٣مّص فمـ ىمقٞمف ايم

سم٘مراًرا أو سمّمٚمٝمٛم٣ًم ٕؾمٝم٣مء نمري٥ٌم فمـ ايمٛمّص، إلم ىمقٞمف وؽمٝمٙم٥م يمتُم٘مٝمؾ اظمٔمٛمك اظمراد: وفمروف 

 دم وم٣ميم٤م همٛمّل َمؼمازمط إصمزاء وم٣مزمؾ يمإلدراك وايمتٟمويؾ.

ٛمل وإديب وايمتل٣مرخيل دم ؾملٔمر ؾملٜم٣مب وؽمٟمسمٛم٣مول دم هذه ايمدراؽم٥م ايمتٛمل٣مّص ايملدي

نم٣مٞمؿ، ايمذي ئمّد أضمد أزمرز ايمُمٔمراء اإلَم٣مراسمٝمكم دم ايمًل٣مضم٥م إدزمٝمل٥م دم ايمٛمِملػ ايمثل٣مين َملـ 

ايمٗمرن ايمٔممميـ، وايمٗم٣مرئ يمُمٔمره يٙمحظ سمٛمّقفًم٣م دم إنمراض واظمّم٣مَمكم، وىمثلرة دم ايمتٛمل٣مّص 

ذا ايمتٛمل٣مّص يمدراؽملتف زمٟمٞمقافمف اظمختٙمٖم٥م، وزمٔمد ومراءة يمٌٔمض دواويٛمف ضم٣مويم٦م ايمقومقف فمعم ه

 وزمٝم٣من وـمٝمٖمتف دم إٞمت٣مج ايمدٓيم٥م وسمُم٘مٝمؾ ايمٛمّص.

وسمتجعّم أمهٝم٥م اظمقوقع دم ىمقٞمف ومراءة ٞمِّمٝم٥م يمُمٔمر أضملد أفملالم ايمُملٔمر اإلَمل٣مراد 

احلدي٧م، وهق ا ٣مٞم٤م ايمذي َم٣م يزال زمح٣مصم٥م إلم َمزيد َمـ ايمدراؽم٣مت يمٙم٘مُمػ فمـ مج٣ميمٝم٣مسملف 

َم٣مئل٥م "ؿ خمت٣مرات َمـ إٞمت٣مصمف ايمُمٔمري زمٔمٛمقان وأزمٔم٣مده ايمدٓيمٝم٥م، وومد ٞممم ايمُم٣مفمر ديقاًٞم٣م يّم

يم٘مقٞمف صم٣مَمًٔم٣م يمٙمٔمديد َملـ  -، وصمٔمٙمتف حمقًرا هلذه ايمدراؽم٥م يمًٌٌكم: أوهلام "ومِمٝمدة وومِمٝمدة

                                                           

  ئمٚمؾ دم صم٣مَمٔم٥م ايمُم٣مروم٥م. ا زائرٞم٣مومد وأىم٣مديٚمل َمـ 



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

22 

 -ايمٗمِم٣مئد ايمتل اطمت٣مره٣م ايمُم٣مفمر زمٛمٖمًف، يمٔمّٙمٜم٣م أهمّمؾ َم٣م صم٣مدت زمف ومرحيتف ايمُمٔمري٥م، وشم٣مٞمٝمٜمام 

 ره٣م واوًح٣م دم ايمتُم٘مٝمؾ ايمٖمٛمل يمُمٔمره. يم٘مقٞمف ومد ؾمٚمؾ ىمثغًما َمـ أٞمقاع ايمتٛم٣مّص، ايمتل ىم٣من أشم

وٓ زمّد َمـ اإلؾم٣مرة دم هذا اظمٗمل٣مم إلم أّن ايمدراؽمل٣مت اظمتٔمّٙمٗمل٥م هبلذا ايمُمل٣مفمر ومٙمٝمٙمل٥م 

َمٗم٣مرٞم٥م زمٕمغمه َمـ ايمُمٔمراء دم دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة، ويمٔملّؾ دراؽمل٥م ايملدىمتقر فمٌلد 

راؽمل٥م ايمقضمٝملدة ايمتلل ، هل ايمد"ايمتٛم٣مص دم ايمُمٔمر اظمٔم٣مس دم اإلَم٣مرات"احل٘مٝمؿ ايمززمٝمدي 

أؾم٣مر همٝمٜم٣م إلم زمٔمض ايمٛمامذج اظمختل٣مرة َملـ ايمتٛمل٣مّص ايملديٛمل وإديب دم ؾملٔمره، ومل يممل إلم 

 ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل، وومد اؽمتٖم٣مد ايم٣ٌمضم٧م َمـ هذه ايمدراؽم٥م ىمثغًما دم هذا ايمٌح٧م.

وأَّم٣م اظمٛمٜم٨م اظمتٌع دم هذا ايمدراؽم٥م همٜمق اظمٛمٜم٨م ايمقصٖمل ايمتحٙمٝمقم، ايمذي يٛمْمٙمؼ َملـ 

ٖمًف يمٝم٘مُمػ فمـ زمٛمٝم٥م ايمتٛم٣مّص، وحي٣مول زمٔملده٣م ايم٘مُملػ فملـ دٓٓهتل٣م ووـمٝمٖمتٜمل٣م ايمٛمّص ٞم

 ايمٖمٛمٝم٥م.

وومد سمٛم٣مويم٦م هذه ايمدراؽم٥م متٜمٝمًدا وشمالشم٥م َم٣ٌمضمل٧م: طمِّمِمل٦م ايمتٚمٜمٝملد يمٙمحلدي٧م 

اظمقصمز فمـ َمٖمٜمقم ايمتٛم٣مّص وأمهٝمتف دم اإلزمداع ايمُمٔمري، وسمٛم٣مويم٦م دم اظمٌح٧م إول ايمتٛم٣مّص 

، ودم ايمث٣ميم٧م ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل، َمع طم٣ممتل٥م ٕزملرز ايمٛمتل٣مئ٨م، ايمديٛمل، ودم ايمث٣مين ايمتٛم٣مّص إديب

وىم٣من اظمٛمْمٙمؼ دم ايمتحٙمٝمؾ هق ايمٛمِمقص ايمُمٔمري٥م ٞمٖمًٜم٣م: وذيمؽ َملـ طملالل ايمقوملقف فملعم 

 ايمتٛم٣مّص وزمٛمٝمتف ودٓيمتف داطمؾ ايمٛمّص.
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ايمتٛم٣مّص، أو )ايملٛمّص ايمٕم٣مئل٤م( أو )سملداطمؾ ايمٛمِملقص(، أو )ايمٛمِّمقصلٝم٥م( ىمّٙمٜمل٣م 

دم ؽملتٝمٛمٝم٣مت ايمٗملرن زم٣مإلٞم٘مٙمٝمزيل٥م ايملذي ـمٜملر  (Intertextualityظمِمْمٙمح  )سمرمج٣مت 

سمرى أّن أّي ٞمصٍّ ايمتل  (J.Kristeva) "صمقيمٝم٣م ىمريًتٝمٖم٣م"اظم٣ميض فمعم يد ايمٛم٣مومدة ايمٖمرٞمًٝم٥م 

أديبٍّ هق فم٣ٌمرة فمـ يمقضم٥م همًٝمٖم٣ًمئٝم٥م َمـ آومت٣ٌمؽم٣مت، وىمّؾ ٞمصٍّ هلق اَمتِمل٣مٌص أو حتقيلٌؾ 

يمٛمِمقص أطمرى
(1)

اظمتحّٚمًقن هلذه ايمٛمٓمري٥م أّن ايملٛمّص إديبَّ هلق طمالصل٥ٌم ظمل٣م ٓ ، وئمتٗمد 

حُيٍم َمـ ايمٛمِمقص: زمٚمٔمٛمك أّن ايمٛمصَّ يتُمّ٘مؾ َمـ طمالل فمٚمٙمٝم٥م إٞمت٣مج َمـ ٞمِمقص خمتٙمٖم٥م: 

زمحٝم٧م سمتقايمد ايمٛمِمقص وسمتداطمؾ وسمتٔم٣ميمؼ ضمتك سمٛمتٖملل احللدود زمٝمٛمٜمل٣م، وٓ سم٘ملقن فمالومل٥م 

َمٔم٣مرول٥م أو  ام وملد سم٘ملقن خُم٣ميمِٖمل٥م أوايمٛمّص اظمٛمت٨م زم٣ميمٛمِمقص إطمرى فمالومل٥م حم٣مىمل٣مة، وإٞمل

 َمٛم٣مهم٥ًم. 

وأَّم٣م فمـ أيمٝم٣مت ايمتل يتّؿ هبل٣م ايمتٛمل٣مّص همتلتجعّم دم اؽملتدفم٣مء ايم٘م٣مسمل٤م يمٛمِملقص 

أطمرى سمالئؿ ايمٛمّص ايمذي ي٘متٌف، شمّؿ يٗمقم زم١مدَم٣مصمٜم٣م أو حتقيٙمٜم٣م ضمتك يتُمّ٘مؾ ايمٛمّص، وتّمع 

ٔطملر دون وفملٍل هذه ايمٔمٙمٚمٝم٥م إلم إصمراءات َمٔمّٗمدة زمٔمّمٜم٣م زمقفمل َمـ ايم٘م٣مسمل٤م، وزمٔمّملٜم٣م ا

َمٛمف، وهذا ايمتداطمؾ وايمتٔم٣ميمؼ وايمؼمازمط زمكم ايمٛمِمقص أَمٌر ضمتٚمل دم زمٛم٣مء ايملٛمّص وسمُمل٘مٝمٙمف، 

همٜمق زمٚمث٣مزم٥م سمُم٘مٝمؾ همريؼ فمٚمؾ إلٞمج٣مز َمٜمّٚم٥م َمت٘م٣مَمٙم٥م يٗملقم ىملّؾ هملرد دم اظمجٚمقفمل٥م زمٔمٚملٍؾ 

ًٌل٣م ووملدضًم٣م دم ايم٘م٣مسمل٤م ضملكم  رضوري يِم٤مُّ دم ايمٛمٜم٣مي٥م دم إٞمج٣مز اظمٜمّٚم٥م زمٛمج٣مح: ويملٝمس فمٝم

  زمٛمِمقص أطمرى دم فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع ايمٖمٛمل.يًتٔمكم

وإذا ىم٣من ايمتٛم٣مّص أَمًرا حمتقًَم٣م ٓ َمٖمّر َمٛمف دم فمٙمٚمٝم٥م اإلزمداع إديب، هم٣ميمًل٠مال اظمٜملّؿ 

هق َمتك ي٘مقن دم طمدَم٥م ايمٛمص؟ وَمتك ي٘ملقن فمٛمًٌملا َمٜملامًّ دم إٞمتل٣مج ايمدٓيمل٥م؟ وا لقاب 

٣ًٌم َمل٣م سم٘ملقن فمٖمقيل٥م حلٓمل٥م  يتقومػ فمعم َمدى ومدرة ايم٘م٣مسم٤م فمعم سمقـمٝمٖمف زمْمريٗم٥م ؽمٙمٝمٚم٥م، نم٣ميم

                                                           

 .21م، ص1997( ىمريًتٝمٖم٣م، صمقيمٝم٣م، فمٙمؿ ايمٛمّص، سمرمج٥م همريد ايمزاهل، دار سمقزمٗم٣مل، ايمدار ايمٌٝمّم٣مء 1)



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

21 

اإلزمداع، أو َمـ طمالل اؽمتدفم٣مء ٓؾمٔمقري دم أضمٝم٣من ىمثغمة يمٛمِمقص تتزهن٣م ايمذاىمرة، ويتّؿ 

 حتريره٣م دم حلٓم٣مت طم٣مّص٥م دم ايمتجرزم٥م اإلزمدافمٝم٥م يمٙم٘م٣مسم٤م. 

زمقصٖمف آيمٝم٥م يتح٣ميلؾ هبل٣م ايملٛمّص يمُٝم٘مًل٤م ذاسملف  -ويمٔمّؾ مم٣ّم ئمقم َمـ ومٝمٚم٥م ايمتٛم٣مّص 

أّن ـم٣مهرة ايمتٛمل٣مّص متلٛمح ايملٛمّص َمِملداومٝم٥م ضملكم  -سمُم٘مٝماًل وسمداطماًل َمع ٞمِمقص أطملرى 

يٗمّدَمف ايم٘م٣مسم٤م َمٔمجقًٞم٣م زمتج٣مرب أطمريـ، وَمٛمٖمتًح٣م فمعم همّم٣مءات أطمرى، وومد أؾم٣مر ضم٣مزم 

"اظمٔمٜمقد حيٝمؾ فمعم اظملٟمشمقر"ايمٗمرؿم٣مصمٛمّل إلم أّن ايمُمٔمر يٗمتيض ذيمؽ، ّٕن 
(1)

: أي أّن ايمُملٔمر 

ٌلد اظم٣ميملؽ َمرسمل٣مض أّن يًتحي زم٣ميميورة ٞمِمقًص٣م أطمرى ؽم٣مزمٗم٥م يمف، وَملـ هٛمل٣م يلرى فم

"ضمدوث فمالوم٥م سمٖم٣مفمؾ زمكم ٞمّص ؽم٣مزمؼ وٞمّص ضم٣مرض إلٞمت٣مج ٞمّص ٓضملؼ"ايمتٛم٣مص هق 
(2)

 ،

ل فمعم ايمّمٌط وايمتٗمٛمكم: إذ لايمتٛم٣مّص ـم٣مهرة يمٕمقي٥م َمٔمّٗمدة سمًتٔمِم"ىمام يرى حمٚمد َمٖمت٣مح أّن 

 ُئمتٚمد دم متٝمٝمزه٣م فمعم شمٗم٣مهم٥م اظمتٙمٗمل وؽمٔم٥م َمٔمرهمتف وومدرسمف فملعم ايمؼمصملٝمح َملع آفملتامد فملعم

"َم٠مذات دم ايمٛمّص جتٔمٙمف ي٘مُمػ فمـ ٞمٖمًلف
(3)

، ويٌلدو أّن ايمتُمل٘مٝمؾ ايمٖمٛمّلل يمٙملٛمّص هلق 

٣ًٌم: ّٕن ايم٘م٣مسم٤م ضملكم يقـّملػ ٞمِمقًصل٣م أطملرى  زمْمريٗمل٥م  -إصؾ دم اؽمتٔمامل ايمتٛم٣مص نم٣ميم

 سمّملٚمكم طملالل َملـ ٞمِّمف ؽمٝم٘متًٌٜم٣م ايمتل اإلو٣مهم٥م َمدى مت٣مًَم٣م يدرك –وافمٝم٥م أو نمغم وافمٝم٥م 

 إلم وايمقصلقل زم٣مٕؽملٙمقب آرسمٗمل٣مء هلق إذن هم٣مهلدف وا اميمٝم٥م، ايمٖمٛمّٝم٥م ومٝمتٚمٜم٣م هل٣م ٞمِمقص

 ٣ميمٝم٥م. فم ؾمٔمري٥م ذات أدزمٝم٥م ىمت٣مزم٥م

وَمٔمٙمقم أّن هم٘ملرة ايمتٛمل٣مّص هلل٣م صملذوره٣م دم اظملقروث ايمٛمٗملدي ايمٔملريب ايمٗملديؿ: 

هم٣مٓومت٣ٌمس وآؽمتُمٜم٣مد وايمتّمٚمكم ونمغمه٣م هل َمِمْمٙمح٣مت سمدطمؾ وٚمـ َمٖمٜمقم ايمتٛمل٣مّص 

                                                           

، دار 3( ايمٗمرؿم٣مصمٛمل، ضم٣مزم، َمٛمٜم٣مج ايمٌٙمٕم٣مء وهاج إدزم٣مء، حتٗمٝمؼ حمٚمد احلٌٝم٤م ازمـ اخلقصم٥م، ط1)

 .189م، ص1986ايمٕمرب اإلؽمالَمل، زمغموت 

اظم٣ميمؽ، هم٘مرة ايمنوم٣مت إدزمٝم٥م وٞمٓمري٥م ايمتٛم٣مص، جمٙم٥م فمالَم٣مت دم ايمٛمٗمد إديب، ( َمرسم٣مض فمٌد 2)

 .82م، ص1991، ايمٛم٣مدي إديب ايمثٗم٣مدم زمجّدة )ايمًٔمقدي٥م(، 1جمٙمد

اظمرىمز ايمثٗم٣مدم ايمٔمريب، ايمدار  3( َمٖمت٣مح حمٚمد، حتٙمٝمؾ اخلْم٣مب ايمُمٔمري )اؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمتٛم٣مّص(، ط3)

 .131م، ص1992ايمٌٝمّم٣مء 
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ايمتٛمل٣مّص اظمٔمل٣مس وملد سمُملّٔم٤م وسمٔمّٚملؼ واسّمًلع زمحٝمل٧م دم صقرسمف احلديث٥م، نمغم أّن َمٖمٜمقم 

اضمتقى هذه اظمِمْمٙمح٣مت ايمٗمديٚمل٥م وجت٣موزهل٣م، وأول٣مف إيمٝمٜمل٣م فمٛمل٣مس صمديلدة
(1)

، وأَّمل٣م 

٣ًٌم، وهلق  ايمنوم٣مت ايمُمٔمري٥م همٔمالومتٜم٣م وؿمٝمدة زم٣ميمتٛم٣مّص: ّٕن ايم٘م٣مسم٤م وم٣مرئ ومٌؾ أن ي٘مقن ىم٣مسم

٣م وسمتجٚملع دم ذاىمرسملف، َمـ طمالل جترزمتف ايمُمخِمٝم٥م وومراءاسمف وحمٖمقـم٣مسمف خيتزن ايم٘مثلغم َمٛمٜمل

وىمثغًما َم٣م يًتحي سمٙمؽ ايمٗمراءات واظمحٖمقـم٣مت زمْمريٗم٥م ٓ ؾمٔمقري٥م، وي٘مقن دم هذه احل٣ميم٥م 

َمٛمتًج٣م يمٛمّص صمديد ويمٝمس َم٘مّررا يمٛمِمقص نمغمه، ويًتْمٝمع دم هذه احل٣ميم٥م أن ئمْملل يمٛمِّملف 

 أزمٔم٣مًدا ومج٣ميمٝم٣مت  تتٙمػ فمـ سمٙمؽ ايمٛمِمقص ايمٕم٣مئ٥ٌم ايمتل وـّمٖمٜم٣م دم ؾمٔمره. 

يمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، زمٕمزارة إٞمت٣مصمف ايمُمٔمري، وفمعم َمدى أىمثر َمـ شمالشم٥م وومد متّٝمز ا

فمٗمقد َمـ ايمزَمـ، فم٣مش همٝمٜمام جت٣مرب َمتٛمقفمل٥م، وأدى ذيملؽ إلم سمٛملّقع واولح دم اظمّمل٣مَمكم 

م، وآطمره٣م 1982واظمقوقفم٣مت، وومد أصدر شمامٞمٝم٥م فممم ديقاًٞم٣م أوهل٣م )زمكم ؾمط وآطمر( ؽمٛم٥م 

قفم٥م اطمتٝمل٣مرات ؾملٔمري٥م اطمت٣مرهل٣م زمٛمٖمًلف م، ىمام صدرت يمف جمٚم2017)دفمٛمل َمع اهلل( ؽمٛم٥م 

 م، وهل ايمتل افمتٚمدٞم٣مه٣م دم هذه ايمدراؽم٥م.  2011فمٛمقاهن٣م )َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة( ؽمٛم٥م 

ىم٣من يمثٗم٣مهم٥م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمديٛمٝم٥م ضمّمقر واوح دم أؾمٔم٣مره: ضمٝمل٧م وـّملػ ايم٘مثلغم 

فمـ ؿمريؼ آومت٣ٌمس أو َمـ ايمتٛم٣مّص ايمديٛمل ايمذي يٛمٌٛمل زم٣مٕؽم٣مس فمعم سمداطمؾ ٞمِمقص ديٛمٝم٥م 

ايمتّمٚمكم َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أو احلدي٧م ايممميػ أو اظمٔم٣مين ايمديٛمٝمل٥م َملع ايملٛمّص إصلقم
(2)

 ،

وئمّد ايمتٛم٣مّص ايمٗمرآين أىمثر ضمّمقًرا دم إزمدافمف ايمُمٔمري: ّٕن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هلق أضملد أهلّؿ 

َمكم ايمُملٔمري٥م ايمقؽم٣مئؾ اظمٛمتج٥م يمٙمدٓٓت، وأىمثر اظمِم٣مدر سمقـمٝمًٖم٣م وأوؽمٔمٜم٣م سملٟمشمغًما دم اظمّمل٣م

                                                           

 .19م، ص2000د، ايمتٛم٣مص ٞمٓمري٣م وسمْمٌٝمٗمٝم٣م، َم٠مؽم٥ًم فمٚمقن يمٙمٛممم، فماّمن )إردن( ( ايمزفمٌل أمح1)

 .37، صاظمرصمع ايم٣ًمزمؼ( 2)
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ومدياًم وضمديًث٣م
(1)

. وومد اضمتقى ديقاٞمف ٞمِمقًص٣م ومرآٞمٝم٥م ىمثغمة سملداطمٙم٦م َملع ايملٛمّص إصلقم، 

ايمتل صّدره٣م  "ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م"وَمـ ذيمؽ َم٣م صم٣مء دم ومِمديتف وأؽمٜمٚم٦م دم زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة، 

زمآي٣مت َمـ ايمٗمرآن فمـ زمداي٥م ايم٘مقن وهن٣ميتف، ووم٣مل دم َمْمٙمٔمٜم٣م
(2)

: 

 

ـَ ىَمَٖملُروا  همٖمل َمْمٙمع ايمٗمِمٝمدة سمٔم٣ميمؼ َمع ايمٛمّص ايمٗمرآين دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ]أَومَلْ َيَر ايمَِّذي

ٍء  ـَ اظْم٣َمِء ىُمؾَّ َرْ ٣م َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِم َْرَض ىَم٣مَٞمَت٣م َرسْمًٗم٣م هَمَٖمَتْٗمٛم٣َممُهَ ْٕ َٚمَقاِت َوا ًَّ ضَمللٍّ َأهَملاَل ُي٠ْمَِمٛمُلقَن[ َأنَّ ايم

(: وايمتٛم٣مّص هٛم٣م صمقّم َم٣ٌمذ، أراد ايمُم٣مفمر َمـ طماليمف إشم٣ٌمت فمٓمٚم٥م اخلٙمؼ ايمتلل 30:)إٞمٌٝم٣مء

سمًتٙمزم فمٓمٚم٥م اخل٣ميمؼ: شمّؿ اٞمتٗمؾ زمٔمد ذيمؽ إلم سمٗمرير شمٛم٣مئٝم٥م احلٝم٣مة واظمقت، همٗم٣مل
(3)

: 

 

 

همٗمد وّٚمـ هذه إزمٝم٣مت زمٔمض آي٣مٍت َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وهل ومقيملف سمٔمل٣ملم: ]َيلْقَم 

ِٔمٝملُدُه[ )إٞمٌٝمل٣مء: َل طَمْٙملٍؼ ٞمُّ ِجؾِّ يمِْٙمُ٘مُت٤ِم ىَماَم زَمَدْأَٞم٣م َأوَّ ًِّ اَمَء ىَمَْملِّ ايم ًَّ (. وومقيملف 104َٞمْْمِقي ايم

َْرُض مَجِٝمًٔم٣م ومَ  ْٕ ل٣مٌت سمٔم٣ملم: ]َوََم٣م وَمَدُروا اهللََّ ضَمؼَّ وَمْدِرِه َوا لاَمَواُت ََمْْمِقيَّ ًَّ ٌَّْمُتُف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمل٥ِم َوايم

ىُمقَن[  ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَمٰ فَمامَّ ُيمْمِ  زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف ؽُم

ونمرض ايمُم٣مفمر َمـ ايمتٛم٣مص ا قّم اظم٘مّثػ هلق اإلؾمل٣مرة إلم هلذه اظمٔمل٣مين ايمديٛمٝمل٥م 

واظمٛمٕمٚمًلكم دم وسمٗمريره٣م دم ٞمٖمقس ايمٛم٣ّمس ايمذيـ وصٖمٜمؿ زم٣مظمتٖم٣مٞمكم زمٌٜمرصم٥م ايمدٞمٝم٣م وزيٛمٜمل٣م، 

َمٙمذاهت٣م نم٣مهمٙمكم فمـ ضمٗمٝمٗم٥م اظمِمغم اإلٞم٣ًمين ايمذي يمف زمداي٥م وهن٣مي٥م، وومد صم٣مء وصػ ه٠مٓء دم 

ومقيمف
(4)

: 

                                                           

، 13( صمدوع، فمّزة، ايمتٛم٣مّص َمع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمٔم٣مس، جمٙم٥م هم٘مر وإزمداع، ج1)

 . 137، 136َمٌم، ص

 .12( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص 2)

 .13( ٞمٖمًف، ص 3)

 .13( ٞمٖمًف، ص 4)
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، "ؾملٝم٣مؿمكم وؾملٝم٣مؿمكم"ىمام يٓمٜمر ايمتٛم٣مص ايمٗمرآين صمٙمًٝم٣م دم ومِمٝمدسمف ايمتل فمٛمقاهن٣م: 

وذيمؽ دم ومقيمف
(1)

  : 

 

ّٓ سَمًُجَد إِذ َأََمرسُمَؽ  همٖمل هذا ايمٌٝم٦م سمٛم٣مص صمقّم َمع ومقل اهلل سمٔم٣ملم: ]وم٣مَل َم٣م ََمٛمََٔمَؽ َأ

(: وومد صم٣مء هذا ايمتٛمل٣مص 12َِمـ ؿمكٍم[ )إفمراف: وم٣مَل َأٞم٣م طَمغٌم َِمٛمُف طَمَٙمٗمَتٛمل َِمـ ٞم٣مٍر َوطَمَٙمٗمَتفُ 

٣ًٌم  قٍّ ايمٗمِمٝمدة ايمتلل ورد همٝمٜمل٣م وصلٌػ يمُملٝم٣مؿمكم اإلٞملس، ايملذيـ يلرى ايمُمل٣مفمر أّن  َمٛم٣مؽم

َمٛمٜمجٜمؿ َمٌٛمٌل فمعم ايمٓمٙمؿ واهلٚمجٝم٥م واظمٕم٣ميمْم٥م، وفمدم آضمت٘م٣مم إلم اظمٛمْمؼ ايمًٙمٝمؿ، شمّؿ دفّملؿ 

هذه ايمٖم٘مرة زمٗمقيمف
(2)

: 

 

 

ٌَلَٟم ازْمٛمَلْل آَدَم  ويٓمٜمر ايمتٛم٣مص صمٙمًٝم٣م دم هذه إزمٝم٣مت َمع ومقيمف سمٔم٣ملم: ]َواسْملُؾ فَمَٙملْٝمِٜمْؿ َٞم

زَم٣م وُمْرزَم٣مًٞم٣م  ؼِّ إِْذ وَمرَّ وَْمُتَٙمٛمَّلَؽ[ )اظم٣مئلدة:زم٣ِمحْلَ َٕ طَملِر وَمل٣مَل  ْٔ ـَ ا ٌَّْؾ َِم ٣م َومَلْ ُيَتَٗم ـْ َأضَمِدمِهَ ٌَِّؾ َِم (. 27هَمُتُٗم

[ )اظم٣مئلدة: ـَ ي ل٣مِهِ ـَ اخْلَ ٌََح َِمل ُف وَمْتَؾ َأطِمٝمِف هَمَٗمَتَٙملُف هَمَٟمْصل ًُ فَم٦ْم يَمُف َٞمْٖم (. 30وومقيمف سمٔم٣ملم: ]هَمَْمقَّ

ضمٝمل٧م ايمتٛم٣مؽمل٤م زملكم اظمٔمل٣مين،  وسمقـمٝمػ هذا ايمتٛم٣مّص رضوري دم مت٣مؽمؽ هذا ايملٛمّص َملـ

وومدرة ايمُم٣مفمر فمعم سمقـمٝمػ ايمٔمٛم٣مس احلج٣مصمٝم٥م اظمدفّمٚم٥م يمرؤيتف وَمقاهمٗمف ايمٖم٘مريل٥م: ذيملؽ أّن 

اظمٔم٣مسة هق اؽمتحّم٣مر ايمُم٣مفمر ومِم٥م وم٣مزمٝمؾ وه٣مزمٝمؾ  "اومتت٣مل اإلطمقة"طمغم جتًٝمد يمٓم٣مهرة "

٥م، وايملرؤى ايمتل سمٔم٘مس واومًٔم٣م فمرزمًٝم٣م َمتٖمًًخ٣م، َمزومتف اخلالهم٣مت ايمْم٣مضمٛمل٥م واظمِمل٣ميمح ايمّملّٝمٗم

"اظمختٙمٖم٥م ايمتل همتح٦م ايمْمريؼ أَم٣مم أومٛمٔم٥م اظمقت يمتٛمتمم
(3)

   . 

                                                           

 .200(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص1)

 .201( ٞمٖمًف، ص2)

 .140( ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مّص ٞمٓمري٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م، ص3)
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فملـ أهلقال اظملقت وايمٌٔمل٧م يلقم  "ىمٙمامت أطملغمة"وحتّدث ايمُم٣مفمر دم ومِمديتف 

ايمٗمٝم٣مَم٥م، همٗم٣مل
(1)

: 

 

 

ـْ َأطِمٝملِف ويتّمح سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر يمٙمتٛم٣مّص ا قّم َمع ومقيمف سمٔم٣ملم: ] َيْقَم َيِٖملرُّ اظْمَلْرُء َِمل

ٌَتِِف َوزَمٛمِٝمفِ  ِف َوَأزمِٝمِف َوَص٣مضِم هلذا ايمتٛمل٣مص دم إٞمتل٣مج ايمدٓيمل٥م (، وسمقـمٝمػ 36-34[ )فمٌس:َوُأَمِّ

واوح دم ايمٗمِمٝمدة: همٖمٝمف سمٔمٌغٌم فمـ فمجزه اظمْمٙمؼ أَم٣مم ايمٗمدرة اإلهلٝم٥م ايمتل صمٔمٙم٦م َمـ اظمقت 

َمممزًم٣م ضمتٚمًٝم٣م يم٘مّؾ ضمّل: وايمُم٣مفمر يريد رمح٥م َمـ رزّمف سمٛمجٝمف زمٔمد اظملامت وزمٔملد هلذه ايمٛمٜم٣ميل٥م 

رب َمٛمٜم٣م اإلٞم٣ًمن َمـ أهٙمف اظمحتقَم٥م، ٓؽمٝمام دم ـمؾِّ سمٙمؽ إهقال واظمقاومػ ايمٔمِمٝم٥ٌم ايمتل هي

 وفمُمغمسمف.

أٓ "وَمـ إَمثٙم٥م إطمرى فمعم ايمتٛم٣مّص دم ؾمٔمر ايمُم٣مفمر ومقيملف دم َمْمٙملع ومِملٝمدسمف 

"زمذىمر اهلل
(2)

: 

 

ـَ آََمٛمُقا َٓ زمِِذىْمِر اهللَِّ  همٗمد وّٚمـ اظمْمٙمع ومقيمف سمٔم٣ملم: ]ايمَِّذي ُـّ وُمُٙمقهُبُؿ زمِِذىْمِر اهللَِّ َأ
َوسَمْْمَٚمئِ

ُـّ ايْمُٗمُٙمقُب[ )ايمرفمد:
(، وهق ٞمقٌع َمـ ايمتٛم٣مّص اخلٖمل ايمذي َمّٜمد زمف ايمُم٣مفمر ظمقوقع 28سَمْْمَٚمئِ

ايمٗمِمٝمدة ايمذي هق َمٛم٣مصم٣مة وسمّيع إلم اهلل سمٔم٣ملم، وايمدٓيم٥م فمعم فمٓمٝمؿ اَمتٛم٣مٞمف وهدايتف خلٙمٗمف، 

 ٛم٘مر همّمٙمف اظمٙمحدون وا ٣مضمدون دم هذا ايمٔمٌم.وَمع ذيمؽ ىمّٙمف ي

ووـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص أيًّم٣م دم ومقيمف
(3)

: 

 

 

                                                           

 .226( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص 1)

 .220( ٞمٖمًف ص 2)

 .220( ٞمٖمًف، ص 3)
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ٌَْع ؽَماَمَواٍت "ويتّمح ايمتٛم٣مص اخلٖملٍّ َمع ومقيمف سمٔم٣ملم: ] أمَلْ سَمَرْوا ىَمْٝمَػ طَمَٙمَؼ اهللَُّ ؽَم

اصًمل٣م[ )ٞملقح: لْٚمَس ِهَ َـّ ُٞمقًرا َوصَمَٔملَؾ ايمُمَّ ٣ٌَموًم٣م َوصَمَٔمَؾ ايْمَٗمَٚمَر همِٝمِٜم
(: همٗملد  لٟم 16، 15ؿمِ

ٔمل٣مين ايمُم٣مفمر إلم سمّمٚمكم َمٔمٛمك هذه أيل٥م ايم٘مريٚمل٥م دم ومِملٝمدسمف: وذيملؽ يمإلؾمل٣مرة إلم َم

اهلداي٥م ايمرزم٣مٞمٝم٥م ايمتل ؾمٚمٙم٦م ايم٘مقن ىمّٙمف، ٓؽملٝمام هلذا اإلٞمًل٣من ايملذي ايملذي ؽملّخر اهلل 

خلدَمتف ىمّؾ رء، ويم٘مٛمّف يٌّم فمعم اإلٞم٘مل٣مر واإلحلل٣مد، ويٙمٜمل٧م وراء ٞمٓمريل٣مت زائٖمل٥م، 

ويٗمػ ايمُم٣مفمر هٛم٣م َمقومًٖم٣م ضمج٣مصمًٝم٣م يمالؽمتدٓل فمعم ضمٗمٝمٗم٥م ايمتقضمٝملد، وفمٓمٚمل٥م ايمرؽمل٣ميم٥م 

 . ملسو هيلع هللا ىلصٌّل حمّٚمد اإلهلٝم٥م ايمتل صم٣مء هب٣م ايمٛم

ومًٌّمل٣م فملعم "وَمـ صقر ايمتٛم٣مص ايمديٛمل َمع ايمٗملرآن ايم٘ملريؿ َم٣مصمل٣مء دم ومِملٝمدسمف 

ايمتل ئمػم همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمـ نمّمٌف َملـ ضم٣ميمل٥م ايمتخّٙملػ احلّمل٣مري يمألَمل٥م ايمٔمرزمٝمل٥م،  "ا ٚمر

زم٤ًٌم سم٘م٣ميم٤م إَمؿ إطمرى فمٙمٝمٜم٣م يٗمقل
(1)

: 

 

 

همٜمق يُمغم إلم أّن ايم٤ًٌم دم فمداوة ه٠مٓء يمألَّمل٥م ايمٔمرزمٝمل٥م وايملديـ اإلؽملالَمل هلق 

٣َم  ايمٔمٚمك ايمذي أصٝمٌقا زمف دم فمٗمقهلؿ، ويقـّمػ ايمتٛم٣مص َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ]إهِنَّ

لُدوِر[ )ؽملقرة احلل٨م:  زَْمَِم٣مُر َويَمٰ٘مِـ سَمْٔمَٚمك ايْمُٗمُٙملقُب ايمَّتِلل دِم ايمِمُّ ْٕ (: وذيملؽ 46َٓ سَمْٔمَٚمك ا

يمتٟمىمٝمد هم٘مرة اظم٠ماَمرة اخل٣مرصمٝم٥م ايمتل هتدف إلم ايمٗمّم٣مء فمعم هذا ايمديـ، نمغم أّن ايمُم٣مفمر َم٠مَمـ 

اٞمتِم٣مر هذه إَم٥م دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف، وهق يًتحي هذه أيل٣مت يمٝملدفمؿ دفمقسملف إلم  زمحتٚمٝم٥م

اإليامن، وإلم سمٔمٚمٝمؼ رؤيتف يمٙمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م وزي٣مدة سمٟمشمغمه دم ايمٛم٣مس ايمذيـ ضمل٣مدوا فملـ ايمْمريلؼ 

 ايمٗمقيؿ
(2)

.   

                                                           

 .128(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص 1)

ٓم٣مهر احلداشم٥م دم إدب اإلَم٣مراد )دراؽم٣مت دم ايمُمٔمر وايمرواي٥م وايمٗمِم٥م ( ايمزفمٌل، أمحد، َم2)

 .31م، ص2011ديب، )آَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة(  واظمنضمٝم٥م(، دار ايمٔم٣ممل ايمٔمريب،
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 ايمتلل "!زايلداه وا"ويقـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص ايمٗمرآين زمِمقرة واوح٥م دم ومِمٝمدسمف 

ا إلم َمآشمره وإٞمج٣مزاسمف ايمتل متثٙم٦م دم ومٝم٣مم َمُمغمً  – سمٔم٣ملم اهلل رمحف - "زايد ايمُمٝمخ" همٝمٜم٣م يرشمل

آحت٣مد زمكم اإلَم٣مرات، همٝمٗمقل
(1)

: 

 

 

 

همٖمل هذه إزمٝم٣مت ضمدي٧م فمـ ضم٣ميمل٥م اظمجتٚملع اإلَمل٣مرد ومٌلؾ آحتل٣مد: ضمٝمل٧م 

ـّ َمع ومٝم٣مم ايمقضملدة سمٌلّدل ضمل٣مل هلذه ؽم٣مدت ايمٖمروم٥م  وايمٔمِمٌٝم٥م وا ٜمؾ وايمتخّٙمػ، ويم٘م

ؽ زمٗمٝمؿ هذه ايمقضمدة وواصم٣ٌمت إطملقة، وهٛمل٣م يلٟمد  ًّ ايمٌالد، وايم٤ًٌم دم ذيمؽ هق ايمتٚم

سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر يمٙمتٛم٣مص ا قم َمع آي٥م َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وهل ومقيمف سمٔم٣ملم: ]َوافْمَتِِمُٚمقا 

َٓ سَمَٖمرَّ  ٌِْؾ اهللَِّ مَجِٝمًٔم٣م َو وُمقا َواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم اهللَِّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ ىُمٛمُتْؿ َأفْمَداًء هَمَٟميمََّػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ زمَِح

ٌَْحُتؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاًٞم٣م[ )آل فمٚمران:  (.103هَمَٟمْص

ويٓمٜمر ايمتٛم٣مّص ايمٗمرآين أيًّم٣م دم ومقيمف دم ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمًٜم٣م
(2)

: 

 

َْرِض  ْٕ همٗمد وّٚمـ ايمٌٝم٦م َمٔمٛمك ومقيمف سمٔمل٣ملم: ]َوََملـ هُيَل٣مصِمْر دِم ؽَملٌِٝمِؾ اهللَِّ جَيِلْد دِم ا

ُرْج َِمـ زَمْٝمتِِف َُمَٜم٣مصِمًرا إلَِم اهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ ُيْدِرىْمُف اظْمَْقُت هَمَٗمل ْد َووَملَع َُمَرانَماًم ىَمثغًِما َوؽَمَٔم٥ًم َوََمـ خَيْ

ضِمٝماًم[ )ايمٛم٣ًمء:َأصْمُرُه فَمعَم اهللَِّ َوىَم٣مَن  ٣ًٌم َملع 100اهللَُّ نَمُٖمقًرا رَّ (. وومد صم٣مء هذا ايمتٛمل٣مّص َمٛم٣مؽمل

 ورفم٣ميتلف – اهلل رمحلف –َمقوقع ايمٗمِمٝمدة ايمتل حتّدث همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمـ َملآشمر ايمُملٝمخ زايلد 

 .هلؿ ايم٘مريؿ ايمٔمٝمش ؽمٌؾ وسمقهمغم اإلَم٣مرات، أرض فمعم ايمقاهمديـ

                                                           

 .167( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

 .167( ٞمٖمًف، ص2)
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ايمتل نمٙمل٤م فمٙمٝمٜمل٣م ايمْمل٣مزمع  "ايمِمٛمدوق"ويٓمٜمر ايمتٛم٣مص ايمديٛمل صمٙمًٝم٣م دم ومِمٝمدسمف 

ايمرَمزي، يٗمقل
(1)

: 

ايمتل رَمز هب٣م إلم اإلفمالم  "ايمِمٛمدوق"همٗمد اؽمتخدم ايمُم٣مفمر دم هذه إزمٝم٣مت ىمٙمٚم٥م 

، وومد وصػ ايمُم٣مفمر هذا ايمِمٛمدوق زم٣ميمقؽملقاس "ايمتٙمٖم٣مز"ايمٕمريب ايمذي ي٧ٌم ؽمٚمقَمف فمػم 

اخلٛم٣ّمس، ودم هذا سمٛم٣مص َمع ومقيمف سمٔم٣ملم: ]وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛم٣َّمِس ََمٙمِِؽ ايمٛم٣َّمِس إيَِمِٰف ايمٛم٣َّمِس َِملـ 

ٛم٣َّمِس[ )ايمٛم٣ّمس: َذِّ  (: وسمُمٌٝمف ايمتٙمٖم٣مز زم٣ميمُمٝمْم٣من همٝمف دٓيم٥م واولح٥م فملعم 4-1ايْمَقؽْمَقاِس اخْلَ

: زمحٝم٧م يًٝمْمر فمعم فمٗمقل ايمٛم٣ّمس زمْمريٗمل٥م طمٖمٝمل٥م فمػم هذا ا ٜم٣مزايمٕمزو ايمٖم٘مري ايمذي يٚمتد 

 َم٣مىمرة. 

ؽمٚمٔمتٜمؿ "ويٟمد ايمتٛم٣مّص ا قّم أيًّم٣م َمع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ومقل ايمُم٣مفمر دم ومِمٝمدسمف 

"يٗمقيمقن
(2)

: 

ل  َ همٗمد  ٟم ايمُم٣مفمر إلم سمّمٚمكم صمزء َملـ أيل٥م ايم٘مريٚمل٥م دم ومقيملف سمٔمل٣ملم: ]َوإَِذا زُمممِّ

 ُ ْٕ ا َوُهَق ىَمٓمِٝمٌؿ[ )ايمٛمحؾ:َأضَمُدُهْؿ زم٣ِم َقدًّ ًْ (: وذيمؽ يمإلؾمل٣مرة إلم اظمقوملػ 58ْٞمَثٰك ـَمؾَّ َوصْمُٜمُف َُم

                                                           

 .56(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص1)

 .78( ٞمٖمًف، ص2)
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ده ايمًٙمقك آصمتامفمل وايمثٗم٣مدم يمدى همئل٣مت َملـ  ًّ ايمًٙمٌل َمـ إٞمثك، وهق َمقومػ ؽم٣مئد جي

 اظمجتٚمع.      

وَمـ صقر ايمتٛم٣مص ايمديٛمل ايمٗم٣مئؿ فمعم سمّمٚمكم آي٣مت َمـ ايمٗمرآن ايم٘ملريؿ، ومقيملف دم 

"زمٟميب وأَمل أٞم٦م ي٣م رؽمقل اهلل"ومِمٝمدسمف 
(1)

: 

 

 

[ )ايم٘ملقشمر: زَْملؼَمُ ْٕ (: ووملد 3ويٓمٜمر ايمتٛم٣مص صمٙمًٝم٣م َمع ومقيمف سمٔم٣ملم: ]إِنَّ ؾَم٣مٞمَِئَؽ ُهلَق ا

زمٔمد أن أؽملٝمئ إيمٝملف دم رؽملقم ىم٣مرسمقٞمٝمل٥م دم  ملسو هيلع هللا ىلصوـّمٖمف ايمُم٣مفمر دم ؽمٝم٣مق ايمدهم٣مع فمـ ايمرؽمقل 

ايمداٞمامرك، وسمقـمٝمػ أي٥م همٝمف دٓيم٥م طمٖمّٝم٥م فمعم أّن ايم٘مٖمر َمّٙم٥م واضمدة: وأّن اإلؽم٣مءة ٓ سمِملدر 

 إّٓ َمـ ٞمٖمقس َمريّم٥م ضم٣مومدة ىمٟميب صمٜمؾ، ونمغمه َمـ صمٜم٣مل ايمٌمم دم هذا ايمٔمٌم. 

ويقـّمػ ايمتٛم٣مّص ايمديٛمل دم ومقيمف دم ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمًٜم٣م
(2)

: 

 

ل٥ًم يمِّْٙمَٔمل٣مظَمكَِم[  َّٓ َرمْحَ همٖمل ايمٌٝم٦م سمٛمل٣مص طمٖملل َملع ومقيملف سمٔمل٣ملم: ]َوََمل٣م َأْرؽَملْٙمٛم٣َمَك إِ

وأطمالوملف ايمتلل  ملسو هيلع هللا ىلص(: وصم٣مء دم ؽمٝم٣مق احلدي٧م فمـ صلٖم٣مت ايمٛمٌلّل ايم٘ملريؿ 107)إٞمٌٝم٣مء:

 طمِّمف اهلل هب٣م، وذيمؽ يمٙمرّد فمعم أؤيمئؽ ايم٣ًمطمريـ احل٣مومديـ فمعم اإلؽمالم وٞمٌّٝمف ايمٔمٓمٝمؿ.

َمـ أيـ أدطمؾ دم اظمرشم٣مة ي٣م "ووـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ومِمٝمدسمف 

، وم٣مل همٝمٜم٣م"حمٚمد فمٌده نم٣مٞمؿ"ايمتل رشمك همٝمٜم٣م وايمده ايمُم٣مفمر اظمُمٜمقر  "أزمتل؟
(3)

    : 

 

 

                                                           

 .172(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص1)

 .172( ٞمٖمًف، ص2)

 .138( ٞمٖمًف، ص3)
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٣مَن َِمـ َصْٙمَِم٣مٍل  ًَ ٞم ل٣مِر[ همٗمد وّٚمـ ايمٌٝم٦م إول َمٔمٛمك ومقيمف سمٔم٣ملم: ]طَمَٙمَؼ اإْلِ ىَم٣ميْمَٖمخَّ

(: وذيمؽ يمٙمتٔمٌغم فمـ فمٓمٚم٥م اهلل سمٔمل٣ملم وضم٘مٚمتلف دم اخلٙملؼ، وسمٗملديره ٔصمل٣مل 14)ايمرمحـ:

 ايمٛم٣ّمس دم احلٝم٣مة واظمقت، وهل َمـ اظمٔم٣مين اظمٛم٣مؽم٥ٌم ظمٗم٣مم ايمرشم٣مء.

ايمتلل  "جتٙمٝم٣مت زمقاٍد نملغم ذي زرع"وَمـ ايمتٛم٣مص اخلٖمل ومقل ايمُم٣مفمر دم ومِمٝمدسمف 

ٗمقليتحّدث همٝمٜم٣م فمـ رضمٙمتف إلم احل٨ّم، ي
(1)

: 

ًٓ َوفَمعَمٰ  ٨مِّ َيْٟمسُمقَك ِرصَم٣م ىُملؾِّ همٖمل إزمٝم٣مت سمّمٚمكم يمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ]َوَأذِّن دِم ايمٛم٣َّمِس زم٣ِمحْلَ

(، وهذا ايمٛمقع َمـ ايمتٛمل٣مص اخلٖملل رضوري دم 27َو٣مَِمٍر َيْٟمسمكَِم َِمـ ىُمؾِّ هَم٨مٍّ فَمِٚمٝمٍؼ[ )احل٨م:

ؽمٝم٣مق احلدي٧م فمـ َمقوقع احل٨ّم: همٗمد ذىمر إيمٖم٣مظ وايمٔم٣ٌمرات ايمتلل يرددهل٣م احلجلٝم٨م دم 

هذا اظمقؽمؿ ايمديٛمل، وصم٣مء اؽمتخدام ايمتٛم٣مص َمـ أي٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م يمٙمدٓيم٥م فمعم ذف اظم٘مل٣من 

 ٚم٥م ايمٔم٣ٌمدة ايمتل يٟمسمٝمٜم٣م ايمٛم٣ّمس َمٙمٌكم يمٛمداء اهلل سمٔم٣ملم َمـ ىمّؾ َم٘م٣من دم إرض.وفمٓم

همٗم٣مل "مجقح"ووـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص ايمٗمرآين اخلٖمل دم ومِمٝمدسمف 
(2)

: 

َٝمل٣مُد[ لِسمٔمل٣ملم: ]إِْذ فُملِرَض فَمَٙمْٝملِف زم٣ِميْمَٔمُمل همٗمد وّٚمـ زمٝمتف وملقل اهلل ل٣مهمِٛم٣َمُت اْ ِ لِّ ايمِمَّ

(: وايمِم٣مهمٛم٣مت ا ٝم٣مد: هل اخلٝمقل ايمنئم٥م دم ضم٣مل ومٝم٣مَمٜم٣م وزمًْمٜم٣م ومقائٚمٜم٣م، وومد 31)ص:

سمُملٌٝمف اظمحٌقزمل٥م زم٣مخلٝملؾ دم مج٣مهلل٣م  -وـّمػ ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛمل٣مص إلٞمتل٣مج دٓيمتلكم: أوهللام 

                                                           

 .82(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص1)

 .158( ٞمٖمًف، ص2)
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فمٙمٝمف  -إلم أهّن٣م ؾمٕمٙمتف فمـ فمٚمٙمف َمثٙمام ؾمٕمٙم٦م اخلٝمقل ؽمٙمٝمامن اإلؾم٣مرة  -وضمرىمتٜم٣م، وشم٣مٞمٝمٜمام 

سمٔم٣ملم اهلل ذىمر فمـ –ايمًالم 
(1)

. 

سمٟمَّمالٌت دم "وَمـ أَمثٙم٥م ايمتٛم٣مّص اخلٖمل َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومقل ايمُم٣مفمر دم ومِمٝمدسمف 

"ايمٙمحٓم٣مت إطمغمة
(2)

: 

 

يمَِؽ ََمل٣م ىُمٛمل٦َم  ؼِّ َذٰ همٗمد وّٚمـ ايمٌٝم٦م َمٔمٛمك ومقيمف سمٔم٣ملم: ]َوصَم٣مَءْت ؽَمْ٘مَرُة اظْمَْقِت زم٣ِمحْلَ

(: وهذا ايمتٛم٣مّص َمٛم٣مؽم٤ٌم  ّق ايمٗمِمٝمدة ايمذي فمػّم همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمـ َمُم٣مفمر 19َِمٛمُْف حَتِٝمُد[ )ق:

قت يٛم٣مؽمل٤م إيامٞمٝم٥م، َمتّيفًم٣م إلم اهلل زمٟمن سم٘مقن طم٣ممتتف دم احلٝم٣مة طم٣ممت٥م طمغم، واحلدي٧م فمـ اظم

 َمٗم٣مَم٣مت ايمقفمظ واإلرؾم٣مد ايمتل هتدف إلم سمِمٖمٝم٥م ايمٗمٙمقب.

ويقـّمػ ايمُمل٣مفمر ايمتٛمل٣مص َملـ احللدي٧م ايمٛمٌّلقي ايمممليػ دم ومقيملف دم ومِملٝمدسمف 

"ايمِمٛمدوق"
(3)

: 

ٌِْح شُمؿَّ َأوْمِِم ": ملسو هيلع هللا ىلصويتّمح ايمتٛم٣مّص َمع ومقل ايمٛمٌّل  لالِة لَصؾِّ َصالَة ايمِمُّ ـْ ايمِمَّ ْر فَمل

٣َم سَمْْمُٙمُع ضِمكَم سَمْْمُٙمُع زَمكْمَ وَمْريَنْ ؾَمْٝمَْم٣منٍ  ْٚمُس ضَمتَّك سَمْرسَمِٖمَع ، هَم١مهِنَّ "ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ
(4)

  . 

                                                           

 . 67( ايمززمٝمدي، فمٌد احل٘مٝمؿ، ايمتٛم٣مص دم ايمُمٔمر اظمٔم٣مس دم اإلَم٣مرات، ص 1)

 .223( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص2)

 .56( ٞمٖمًف، ص3)

( وصحٝمح َمًٙمؿ رومؿ احلدي٧م 581رواه ايمُمٝمخ٣من، اٞمٓمر: صحٝمح ايمٌخ٣مري رومؿ احلدي٧م )( 4)

(831.) 
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ويُمغم ايمُم٣مفمر زمْمريٗم٥م رَمزي٥م إلم وملرين ايمُملٝمْم٣من: ويمٔمّٙملف يٗمِملد ايمٕملزو ايمٖم٘ملري 

وايمثٗم٣مدم، ويٚمٛمِّل ايمُم٣مفمر ٞمٖمًف زم٣ميمٗمّم٣مء فمٙمٝمف زميزمف زمٖم٠موس ايمدٞمٝم٣م ىمّٙمٜم٣م فمعم فمٝمٛملف ورأؽملف 

 ضمّتك ٓ سمٗمقم يمف وم٣مئٚم٥م. 

"ي٣م زم٣مذل ايمٛمٖمس"وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(1)

: 

 

ُيقؾِمُؽ إََُمُؿ َأْن سَمَدافَمك فَمَٙمٝمُ٘مْؿ ىَماَم  ": ملسو هيلع هللا ىلصهمٖمل ايمٌٝم٦م سمٛم٣مٌص طمٖمل َمع ومقل ايمٛمٌّل 

٥ٍم ٞمحـ يقَمئلٍذ؟! ومل٣مل: "سَمَدافَمك إىََمَٙم٥ُم إلَِم وَمِْمَٔمتَِٜم٣م زَملْؾ َأٞملُتْؿ َيقََمئِلٍذ ». همٗم٣مل وم٣مئؾ: وَِمـ ومٙمَّ

ْٝمؾِ  ًَّ . وومد وـّمػ ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛم٣مص دم ؽمٝم٣مق ايمتٔمٌغم فمـ (2)"ىَمثغٌِم، َويَم٘مِٛمَُّ٘مْؿ نُمَث٣مٌء ىَمُٕمَث٣مِء ايم

 ت٣مذل إَّم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمثرهتؿ فمددا، ويم٘مٛمّٜمؿ نمث٣مٌء ىمٕمث٣مء ايمًٝمؾ.

"َمٛم٣مصم٣مة"وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(3)

: 

 

َواهللَِّ هللََُّ َأهْملَرُح "دم احللدي٧م ايمٗملدد:  ملسو هيلع هللا ىلصهمٖمل ايمٌٝم٦م سمٛم٣مص طمٖمل َمع ومقل ايمٛمٌّل 

زْم٦ُم إيَِمْٝملِف ِذرَ  ا سَمَٗمرَّ َب إرَِمَّ ؾِمػْمً ـْ سَمَٗمرَّ ـْ َأضَمِدىُمْؿ جَيُِد َو٣ميمََّتُف زم٣ِميْمَٖماَلِة، َوََم ٌِْدِه َِم ـْ زمَِتْقزَم٥ِم فَم افًمل٣م، َوََمل

 ٌَ زْم٦ُم إيَِمْٝمِف زَم٣مفًم٣م، َوإَِذا َأوْم َب إرَِمَّ ِذَرافًم٣م سَمَٗمرَّ ٌَْٙم٦ُم إيَِمْٝمِف ُأَهْرِوُل لَِؾ إرَِمَّ َيْٚمُمسَمَٗمرَّ "ل َأوْم
(4)

. وسمقـمٝملػ 

ايمتٛم٣مص َمٛم٣مؽم٤ٌم ظمقوقع ايمٗمِمٝمدة، وهق َمٛم٣مصم٣مة هلل سمٔم٣ملم، وافمؼماف زمٖمّمٙمف وَمٛمّتف وهدايتلف 

 ورمحتف ايمتل وؽمٔم٦م ىمّؾ رء.

                                                           

 .161( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

 (.4299( رواه أزمق داود، اٞمٓمر ؽمٛمـ أيب داود رومؿ احلدي٧م )2)

 .218( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص3)

 (.2747( رواه َمًٙمؿ دم صحٝمحف، رومؿ احلدي٧م )4)
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ايملزَمـ "ووـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص ا قّم َمـ احلدي٧م ايممميػ دم ومقيمف دم ومِملٝمدسمف 

"ايمني٣مرم
(1)

: 

٣مفم٥ُم ضمتَّك َي٘مثَر اهلْرُج ": ملسو هيلع هللا ىلصوايمتٛم٣مّص واوح َمع ومقل ايمٛمٌّل  ًَّ ، ومل٣ميمقا: "ٓ سمٗمقُم ايم

"ايمَٗمتُؾ، ايمَٗمتُؾ "وَم٣م اهلْرُج ي٣م رؽمقَل اهللَِّ؟ وم٣مَل:
(2)

عم سمٙملؽ . وومد وـّمٖمف ايمُمل٣مفمر يمٙمدٓيمل٥م فمل

ايمتٕمٝمغمات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمتل ضمدشم٦م دم هذا ايمٔمٌم: ٓؽمٝمام ىمثرة ايمٗمتؾ وايمٖملتـ دم 

ىمثغم َمـ ايمٌالد ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وىمٟمّن دم ذيمؽ إٞمذاًرا زمٗمرب ومٝمل٣مم ايمًل٣مفم٥م ىملام صمل٣مء دم 

 إضم٣مدي٧م ايمٛمٌّقي٥م ايمِّمحٝمح٥م. 

 

أدزمٝم٥م ومديٚم٥م أو ضمديث٥م، ؾمٔمًرا أو ٞمثًرا َمع ايمٛمّص ايمتٛم٣مّص إديب هق سمداطمؾ ٞمِمقص 

إصقم: زمح٧م سم٘مقن َمٛمًجٚم٥م وَمقـّمٖم٥م ودايم٥م فمعم ايمٖم٘مرة ايمتل يًلقومٜم٣م ايمُمل٣مفمر
(3)

، وَملـ 

ايمٌداه٥م سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر هلذا ايمٛمقع َمـ ايمتٛمل٣مّص دم ؾملٔمره حتٗمٝمًٗمل٣م يمٕم٣ميل٣مت دٓيمٝمل٥م ومج٣ميمٝمل٥م 

 رضوري٥م دم سمُم٘مٝمؾ ايمٛمّص ايمُمٔمري.

"مخ٣مر "نم٣مٞمؿ دم ومِمٝمدسمفوَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ ومقل ؾمٜم٣مب 
(4)

: 

 

همٖمل ايمٌٝم٦م سمٛم٣مّص صمقم َمع ومقل فمقّم زمـ ا ٜمؿ
(1)

: 

                                                           

 .132(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

 (.157( رواه َمًٙمؿ دم صحٝمحف، رومؿ احلدي٧م )2)

 .50( ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مص ٞمٓمرًي٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م، ص3)

 .189( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص4)
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وومد وـّمػ ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛم٣مّص دم ومِمٝمدسمف ايمتل يِمػ همٝمٜم٣م مجل٣مل اَملرأة حمّجٌل٥م، 

ر سمٙملؽ لوومد زمدت دم أضمعم َمٛمٓمر، ٓؽمٝمام فمٝمقهن٣م ايمتل أشمرت دم َمُم٣مفمره، وصمٔمٙمتف يًتحّمل

ايمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل اؾمتٜمر هب٣م فمقم زمـ ا ٜمؿ دم ايمُمٔمر ايمٔمريب، وهل سمُملٌٝمف فمٝملقن اظمحٌقزمل٥م 

زمٔمٝمقن اظمٜم٣م، وصمٙمٌٜم٣م يمٙمٜمقى َمـ ضمٝم٧م مل يتقومع، وىمام أؽمٜمؿ هذا ايمتٛم٣مّص دم مت٣مؽمؽ ايملٛمّص، 

 هم١مّٞمف أؽمٜمؿ أيًّم٣م دم ايمتُم٘مٝمؾ ا امرم يمٙمٛمّص زمِمقرة واوح٥م. 

"ؾمٝم٣مؿمكم وؾمٝم٣مؿمكم "ىمذيمؽ دم ومِمٝمدسمف وَمـ ايمتٛم٣مّص إديب ا قّم ومقيمف
(2)

: 

 

همٖمل ايمٌٝم٦م سمٔم٣ميمؼ َمع ومقل أمحد ؾمقومل
(3)

: 

 

ر وملد لايمتٛم٣مّص إلٞمت٣مج دٓيم٥م َمٖم٣مده٣م أّن هذه ايمٖمئ٥م ايم٣ٌمنمٝم٥م َملـ ايمٌُمل وومد وـّمػ هذا

 جتّردت َمـ ىمّؾ إطمالق ايمديٛمٝم٥م وايمٗمٝمؿ وإفمراف ايمدويمٝم٥م.

"زمال وىمر دم ايمثامٞمكم "وَمـ أَمثٙم٥م ايمتٛم٣مّص إديب أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدة  
(4)

 : 

 

 

ودم ايمٌٝمتكم سمٛم٣مٌص طمٖمل َمع ومقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم َمٔمٙمٗمتف
(5)

: 

 

                                                                                                                                        

 .141م، ص1980دار ايمقهم٣مق ا ديدة، زمغموت  2( ديقان فمقم زمـ ا ٜمؿ، حتٗمٝمؼ طمٙمٝمؾ َمردم، ط1)

 .200(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص2)

  /https://poetry.dctabudhabi.ae( َمقومع اظمقؽمقفم٥م ايمُمٔمري٥م، 3)

 .126( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص4)

، زمغموت ( ديقان زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك، ذح وسمٗمديؿ فمقم ضمًـ هم٣مفمقر، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م5)

 .110م، ص1988

https://poetry.dctabudhabi.ae/
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ـّ  وومد وـّمػ ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛم٣مّص دم ومِمٝمدسمف ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم زمٙمقغ وايملده ؽمل

ايمثامٞمكم، واؽمتحي دم هذا ايمًٝم٣مق ضمدي٧م زهغم فمـ ؽمٟمَمف احلٝم٣مة زمٔمد أن زمٙمغ ايمثامٞمكم، نملغم 

واإلزملداع أّن وايمد ايمُم٣مفمر فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ مل يًٟمم ومل يٚمّؾ، همامزال وم٣مدًرا فمعم ايمٔمْمل٣مء 

دم ؾمّتك جم٣مٓت احلٝم٣مة، وفمٗمُد ايمُم٣مفمر هلذه اظمٗم٣مرٞم٥م ايمٙمْمٝمٖم٥م زمكم ايمقايمد وزهغم أؽمٜمؿ دم زمٝمل٣من 

 َمآشمر هذا ايمقايمد وَمٔمدٞمف إصٝمؾ.

زمٗمقيمف "ي٣م زم٣مذل ايمٛمٖمس"ويقـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مّص إديب دم ومِمٝمدسمف  
(1)

: 

 

ودم ايمٌٝم٦م سمٛم٣مّص واوح َمع ومقل أمحد ؾمقومل
(2)

: 

 

فمـ إزمْمل٣مل  وهذا ايمتٛم٣مص يٛم٣مؽم٤م ا ّق ايمٔم٣مم يمٙمٗمِمٝمدة ايمذي يتحّدث همٝمف ايمُم٣مفمر

ىملام يٗملقل ؾملقومل ٓ سم٠مطملذ إّٓ زمٗملّقة ايمذيـ يٗمّدَمقن أرواضمٜمؿ شمٚمٛم٣ًم يمٙمٓمٖمر زم٣محلريل٥م ايمتلل 

 ايمًالح، ويمٝمس زم٣ميمقفمقد ايمزائٖم٥م.

"فمٌقر"وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(3)

 : 

كِ ودم إزمٝم٣مت سمٛم٣مّص طمٖمّل  َمع ومقل فمقم زمـ صمٌٙم٥م اظمٙمّٗم٤م زم٣ميمَٔمَ٘مقَّ
(4)

: 

 

                                                           

 .160(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

 (.77ص 2( ايمُمقومٝم٣مت: )ج2)

 .198( نم٣مٞمؿ ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص3)

 .55دار اظمٔم٣مرف، ايمٗم٣مهرة )د.ت(، ص 3، حتٗمٝمؼ ضمًكم فمْمقان، طفمقم زمـ صمٌٙم٥م( ؾمٔمر 4)
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همٗمد فمػّم ايمُم٣مفمر فمـ حلٓم٣مت َمٔم٣مٞم٣مة جترع طمالهل٣م َمٔم٣مين ايم٠ٌمس وايمُمٗم٣مء، ويم٘مٛمّلف مل 

واؽمتْم٣مع ايمتٕمّٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م يمٝمٔملػم إلم ؾملّط ايمٛمجل٣مة، يًتًٙمؿ َمع ؾمّدة اظمٔم٣مٞم٣مة وىمثرة ايمٔمٗم٣ٌمت، 

ٌٌّقا دم ـمٜمقر سمٙمؽ اظمُمل٣مفمر ايمًلٙمٌٝم٥م، وايملذيـ محٙملقا زملداطمٙمٜمؿ  وومد نمرق دم ايمٛمٜم٣مي٥م َمـ سمً

إضمٗم٣مد وايمّمٕم٣مئـ، وومد اؽمتحي ايمُم٣مفمر صقرة اإلَم٣ًمك فمعم ا ٚملر زمقاؽملْم٥م ايم٘مٖملكم، 

يُملّ٘مؾ "ٝمل٣مة، وىمثلغًما َمل٣م يمٝمٔمػّم فمـ سمٙمؽ اظمُم٣مفمر احلزيٛم٥م، وايمِِمَٔم٣مب ايمتلل واصمٜمتلف دم احل

ايمُم٣مفمر أضم٣مؽمٝمًف وأهم٘م٣مره وطمقاؿمره دم ؾم٘مؾ همٛمّلل حمًلقس، وزمقاؽملْمتٜم٣م يِملقر رؤيتلف 

"اخل٣مص٥م يمٙمقصمقد، ويمٙمٔمالوم٣مت اخلٖمٝمل٥م زملكم فمٛمل٣مسه
(1)

، ىملام يٚم٘مٛمٛمل٣م ايمٗملقل: إّن ايمُمل٣مفمر 

ٌّقي ايممميػ دم ومقيمف  ايمٛم٣َّمِس َيْٟمِد فَمعَم ": ملسو هيلع هللا ىلصاؽمتدفمك دم هذا ايمٛمّص أيًّم٣م ـمالل احلدي٧م ايمٛم

"َزََم٣مٌن ايْمَٗم٣مزمُِض فَمعَم ِديٛمِف ىم٣ميمٗم٣مزمِِض فمعم اَ ْٚمرِ 
(2)

 . 

"فمٝمد"وَمـ صقر ايمتٛم٣مص إديب ومقيمف أيًّم٣م دم ومِمٝمدة 
(3)

: 

 

همٖمل ايمٌٝم٦م سمٛم٣مّص طمٖمّل َمع ومقل ايمًٚمقأل  
(4)

: 

 

وصم٣مء سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر هلذا ايمتٛمل٣مّص دم ؽملٝم٣مق َمٗم٣مرٞمتلف واوملع إَّمل٥م ايمٔمرزمٝمل٥م زملكم 

َم٣موٝمٜم٣م اظمممق، وضم٣مرضه٣م اظم٠مؽمػ: همٗمد أؾم٣مر إلم سمٙمؽ اإلٞمج٣مزات احلّم٣مري٥م ايمتل وم٣مم هب٣م 

ايمتّمحٝم٥م زم٣مٕٞمٖمس طمدَم٥ًم يمٙمديـ وفملّزة يمألوؿمل٣من: أصمدادٞم٣م دم مجٝمع اظمج٣مٓت: وَمـ أزمرزه٣م 

ر ا ل٣مهقم: لوهل اظمٔم٣مين وايمٗمٝمؿ ٞمٖمًٜم٣م ايمتلل سمٕمٛمّلك هبل٣م ايمًلٚمقأل دم ومِملٝمدسمف َمٛملذ ايمٔمِمل

وأصٌح٦م َمـ احل٘مؿ ايمتل يٖمخر اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ويرّدده٣م: نملغم أّن ايمُمل٣مفمر يلرى أّن هلذه 

 ايمٗمٝمؿ ومد سمٕمغّمت دم هذا ايمٔمٌم.

                                                           

 .98م، ص2002َم٘مت٥ٌم أداب،ايمٗم٣مهرة  4( فمممي زايد فمقم،فمـ زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م احلديث٥م،ط1)

 (.391، 390ص  5( رواه اإلَم٣مم أمحد دم َمًٛمده: )ج2)

 .49(نم٣مٞمؿ ،ؾمٜم٣مب، َمئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص3)

 . وايمٓم٣ٌمت مجع ـم٥ٌم، وهل ضمّد ايمًٝمػ.13( ديقاٞمف، حتٗمٝمؼ فمٝمًك ؽم٣مزم٣م، دار ص٣مدر، زمغموت، ص4)
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"دم رزمك إرز"ٖمل ومقيمف دم ومِمٝمدسمف وَمـ صقر ايمتٛم٣مّص إديّب اخل
(1)

: 

 

 

ودم ايمٌٝمتكم سمٛم٣مص َمع ومقل اظمٔمّري
(2)

: 

 

ٌّٜمٜم٣م  وومد وّٚمـ ايمُم٣مفمر َمٔمٛمك زمٝم٦م اظمٔمري دم وصٖمف ٕوقاء زمغموت دم ايمٙمٝمؾ: همُم

زم٣مٕظم٣مس وايمدرر ايمتل سم٘مقن دم فمٛمؼ احلًٛم٣مء: ونمرض ايمُم٣مفمر َمـ هذا ايمتٛمل٣مص سمقـمٝمٖملف دم 

ذيـ ىم٣من هلام سمٟمشمغم واولح دم فم٣مؿمٖمل٥م ٙمسمِمقير مج٣ميمٝم٣مت ايمزَم٣من )ايمٙمٝمؾ( واظم٘م٣من )زمغموت( ايم

 ايمُم٣مفمر. 

"َمـ أوراق ايمٕمرزم٥م"وَمـ ايمتٛم٣مّص إديّب اخلٖمّل أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(3)

 : 

 

ودم ايمٌٝم٦م سمٔم٣ميمٌؼ َمع ومقل اظمتٛمٌل
(4)

: 

 

وَمقوقع ومِمٝمدة ايمُم٣مفمر َمُم٣مزمف ظمقوقع ومِملٝمدة اظمتٛمٌلل: هم٘مالمهل٣م نمل٣مدر زملالده 

يمٙمحِمقل فمعم أفمعم اظمراسم٤م: هم٣مظمتٛمٌل ذه٤م إلم َمٌم رنم٥ٌم دم احلِمقل فمعم وٓي٥م، وايمُم٣مفمر 

ؽم٣مهمر إلم )ىم٣مرديػ( يمٙمحِمقل فمعم ؾمٜم٣مدة فمٙمٝمل٣م، وىملال ايمُمل٣مفمريـ فملػّما فملـ َمُمل٣مفمرمه٣م 

ىّمدا أّن اهلّٚم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م ٓ زمّد هل٣م َملـ شمٚملـ: وهلق اظمُملّٗم٥م احلزيٛم٥م زمٔمد َمٕم٣مدرة ايمقؿمـ، ويم٘مٛمّٜمام أ

وزمذل ا ٜمد، وومد اؽمتحي ايمُم٣مفمر زمٝم٦م اظمتٛمٌل يمٝمقـّمٖمف دم ايمتٔمٌغم فمـ آَم٣ميمف اخل٣مّص٥م وآَٓمف 

                                                           

 .35( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

 .94، ص1963ايمزٞمد، دار ص٣مدر، زمغموت ( ديقان ؽمٗمط 2)

 .90( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص3)

 (.191ص 1( ديقان اظمتٛمٌل زمممح ايمػمومقومل: )ج4)
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زمٔمد أن ومّرر ايمًٖمر إلم زمالد أصمٛمٌٝم٥م يمٙمحِمقل فمعم َم٣م سمٌتٕمٝمف ٞمٖمًف َملـ ؿمٙمل٤م ايمٔمٙملؿ، وىمل٣من 

يمذيمؽ سمّمحٝم٣مت ىمٌغمة، يٗمقل
(1)

: 

 

"إهداء"وَمـ ايمتٛم٣مّص إديّب اخلٖمل َم٣م صم٣مء دم ومِمٝمدسمف     
(2)

: 

 

 

همٖمل ايمٌٝمتكم سمٛم٣مص َمع ومقل صٖمل ايمديـ احلقّم 
(3)

 : 

 

 همٗمد اؽمتحي ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛم٣مص يمٝمٔمػم فمـ ضم٣ميمتف اظمزاصمٝم٥م زمٔمد سمٟمشمغم إي٣مم همٝمٜمل٣م،

وَم٣م صمرى هب٣م َمـ سافم٣مت ومد ؾمحٛم٦م صدره زم٣ميمٔمديد َمـ ايمتٛم٣مومّم٣مت، ضمٝم٧م اطمتٖمك زهق 

ايمِم٣ٌم وأي٣مم ايمُم٣ٌمب ا ٚمٝمٙم٥م يمٝمحّؾ حمّٙمٜم٣م اهلرم وـمروهمف ايمِمٔم٥ٌم، ىمام نم٣مزم٦م ايمّمح٘م٥م ايمٔم٣مزمث٥م 

ايم٣ًمطمرة، شمّؿ اٞمْمٖمٟمت زمداطمٙمف ايمثقرة ايمٖم٘مري٥م ا ٣محم٥م ايمتل حيٚمٙمٜم٣م اإلٞم٣ًمن دم ؾم٣ٌمزمف، وأصٌح 

٣مزمع ايم٣ًمئد دم أي٣مم ؾمٝمخقطمتف، وفمعم ايمرنمؿ َملـ سمٙملؽ احل٣ميمل٥م احلتٚمٝمل٥م ايمتلل ايمرىمقد هق ايمْم

، إٓ أٞمف َم٣ميزال ئمُمؼ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م. ـّ  ئمٝمُمٜم٣م ايمُم٣مفمر ٞمتٝمج٥م ىمػم ايمً

"أٓ زمذىمر اهلل"وَمـ ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(4)

: 

 

همٗمد صم٣مء ايمتٛم٣مّص اخلٖمّل َمع ومقل ازمـ ٞم٣ٌمسم٥م اظمٌمي
(5)

: 

 

                                                           

 .90( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

 .9، ص اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ(2)

 .199( ديقان صٖمل ايمديـ احلقّم، دار ص٣مدر، زمغموت )د.ت(، ص3)

 .221ئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣م4)

 .5( ديقان ازمـ ٞم٣ٌمسم٥م اظمٌمي، دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب، زمغموت )د.ت(، ص5)
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همٗمد وـّمػ ايمُم٣مفمر هذه ايمِمقرة  امل ايمْمٌٝمٔمل٥م ضمٝمل٧م إزهل٣مر زم٣مؽملٚم٥م وايملقرود 

ضمديثف فمـ همّمؾ ايمذىمر وايمتًٌٝمح هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: ضمٝم٧م سمْمٝم٤م همقاضم٥ٌم: وذيمؽ دم ؽمٝم٣مق 

ايمروح وسمِمٖمق، وسمِمؾ إلم ضمدٍّ َمـ ايمُمٖم٣مهمٝم٥م وايمٛمٗم٣مء، وَمـ آشم٣مر ذيمؽ أن يرى اإلٞم٣ًمن ىمؾَّ َم٣م 

حيٝمط زمف دم أهبك صقره، همٜمق يرى ايمزهقر سمتٖمتح دم ؾم٘مؾ ازمت٣ًمَم٣مت مجٝمٙم٥م، ىمام سمٛمتمم رائح٥م 

دم مجل٣مل  "إزه٣مر زم٣مؽملٚم٥م"ومد أؽمٜمؿ هذا ايمتٛم٣مّص ايمقرود زمٔمْمره٣م ايمٖمقاح دم ىمؾ َم٘م٣من، و

ايمتٔمٌغم، ىمام صم٣مء ايمتٛم٣مؽم٤م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم ايمقرد ايمٖمّقاح واوًح٣م يمٙمتٔمٌلغم فملـ صلقرسمكم واضملدة 

 زمٌمي٥م وأطمرى ؾمّٚمٝم٥م.

"فمعم وٖم٣مف ايمٖم٣ميمٛمز"وَمـ أَمثٙم٥م ايمتٛم٣مّص إديّب اخلٖمّل ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(1)

: 

 

 

ودم إزمٝم٣مت سمٛم٣مص طمٖمل َمع ومقل أيب ايمٗم٣مؽمؿ ايمُم٣ميب
(2)

 : 

 

را(، لوومد اؽمتحي ايمُم٣مفمر هلذه ايمِملقرة دم وصلٖمف  لامل ايمْمٌٝمٔمل٥م دم )ؽمقيًل

ٓؽمٝمام َم٣م رآه دم )ايمٖم٣ميمٛمز( وهل زمحغمة ىمٌغمة سمتٚمٝمز زم١مؿماليمتٜم٣م ايمرائٔم٥م، وومد ارسمٗمك ايمُمل٣مفمر 

ٌّف ايمثٙمقج همقق ا ٣ٌمل زم٣ميمُمٝم٤م ايملذي ي٘ملقن دم رأس اإلٞمًل٣من  زم٣ميمِمقرة آؽمتٔم٣مرة ضمٝمٛمام ؾم

زم٣ميمقوم٣مر وايمٛمقر، وايمِمقرة ؾمٌٝمٜم٥م زمام ذىمره ايمُم٣ميب، نمغم أّن ايمُم٣ميب ذىمر ايمٛمقر ومل يلذىمر همٝمزيٛمف 

 ايمُمٝم٤م.

 "ري٣مرملايملزَمـ ايمًل"ويقـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مّص إديب زمِمقرة صمٙمّٝمل٥م دم ومِملٝمدسمف 

همٝمٗمقل
(1)

: 

                                                           

 .32( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص1)

م، 1994دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، زمغموت  2( ديقان أيب ايمٗم٣مؽمؿ ايمُم٣ميب، ومدم يمف وذضمف جمٝمد ؿمراد، ط2)

 .88ص
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ري٣ميمٝم٥م سمٔمٛملل ليمًل، وا"ري٣مرملايمزَمـ ايمً"سمٟمد هذه إزمٝم٣مت دم ومِمٝمدسمف ايمتل ؽماّمه٣م 

ذيمؽ آجت٣مه اظمٔم٣مس دم ايمٖمـ وإدب ايمذي يذه٤م إلم َم٣م هملقق ايمقاوملع اظمرئلل، ويمٗملد أراد 

ايمُم٣مفمر َمـ طمالل هذه ايمتًٚمٝم٥م أن يِمػ ضم٣مل أَمتف ايمٝمقم، وَم٣م ئمرهملف ايمٔمل٣ممل َملـ أضملداث 

وسمٛم٣مومّم٣مت وَم٠ماَمرات سمِم٤م ىمّٙمٜم٣م ود أَمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م، وومد وـّملػ ايمُمل٣مفمر ايمتٛمل٣مّص إديب 

ف اإلؾم٣مرة إلم ىمثغم َمـ إدزم٣مء وايمٛمِمقص إدزمٝم٥م اظمٔمروهم٥م فم٣مظمًٝم٣م: وذيمؽ دم ؽملٝم٣مق َمـ طماليم

ضمديثف فمـ ايمتٕمٝمغمات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمتل ضمدشم٦م دم هذا ايمٔمٌم، ضمّتك نملدا ايملزَمـ 

هي٣ميمًٝم٣م يِمٔم٤م سمٖمًغم أضمداشمف: ٓؽملٝمام ىمثلرة ايمٗمتلؾ وايمٖملتـ دم ىمثلغم َملـ ايملٌالد ايمٔمرزمٝمل٥م 

ُم٣مفمر إلم هلذه ايمٛمِملقص إدزمٝمل٥م ىم٣مإليمٝمل٣مذة ايمٝمقٞم٣مٞمٝمل٥م وايمُملٜمٛم٣مَم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وإؾم٣مرة ايم

ايمٖم٣مرؽمٝم٥م، وايم٘مقَمٝمدي٣م اإلهلٝم٥م يمداٞمتل، وإلم أدزمل٣مء فمل٣مظمٝمكم ىمُم٘مًلٌغم واظمتٛمٌلل وزمقؾمل٘مكم، 

يمٝمُمغم إلم أٞمف ضمّتك أويمئلؽ إدزمل٣مء ايم٘مٌل٣مر َملـ ايممملق وايمٕملرب ؽملٝمٔمجزون فملـ ضمّٙمٜمل٣م 

 وسمٖمًغمه٣م.

ٔمرزمٝم٥م ايمؼماشمٝمل٥م دم ؾملٔمره، ىملام دم ومقيملف دم ويّمّٚمـ ايمُم٣مفمر ىمذيمؽ زمٔمض إَمث٣مل ايم

ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمًٜم٣م
(2)

  : 

                                                                                                                                        

 .135وومِمٝمدة، ص( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة 1)

 .136(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص2)
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"اطمتٙمط ضم٣مزمٙمٜمؿ زمٛمل٣مزمٙمٜمؿ"يمٗمد صم٣مء ايمتٛم٣مّص ا قّم دم إزمٝم٣مت َمع اظمثؾ ايمٔمريب 
(1)

 ،

ايمٛم٣مؾمئ فمـ ايمٖمتـ واحلروب، وومد وـّمٖمف ايمُم٣مفمر يمٝمٔملػمِّ فملـ ومًلقة  يٗم٣مل ذيمؽ دم آطمتالط

هذا ايمزَم٣من ايمذي ىمثرث همٝمف إزَم٣مت وسمٕمغّمت همٝمف إضمقال، ضمّتك مل ئمد ُئمرف ايمٔمل٣ممل َملـ 

، وهق يُمغم إلم سمزفمزع ايمٗملّٝمؿ وهمٗملدان اظمٛمْملؼ، همٗملد "نمدا اظمجٛمقن هق ايمٔم٣مومؾ"ا ٣مهؾ، و

ر ايمذي لايمٖمقى واطمتالل اظمقازيـ دم هذا ايمٔمِمصّقر ايمُم٣مفمر َمـ طمالل هذا ايمتٛم٣مّص سمٙمؽ 

 وصٖمف زم٣ميمني٣مرم. 

"ؽم٣ٌمق ا رذان "وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف
(2)

  : 

، وهدف "حيٚمؾ ايمًّٙمؿ زم٣ميمٔمرض"ويٓمٜمر ايمتٛم٣مص اخلٖمل َمع اظمثؾ ايمُمٔمٌل ايمٔمريب 

ايمُم٣مفمر َمـ ذيمؽ سمِمقير ضم٣ميمتف ايمٛمٖمًٝم٥م ايمِمٔم٥ٌم طمالل َمًغمة احلٝمل٣مة: ضمٝمل٧م صلدرت َمٛملف 

ٌّف سمٙمؽ احل٣ميم٥م زمح٣مل َمـ حيٚملؾ ايمًلالمل زمل٣ميمٔمرض، ودم ذيملؽ  َمقاومػ َمتٛم٣مومّم٥م، هم٘م٣من أن ؾم

إؾم٣مرة إلم فمدم ٞمّمقصمف ايمٖم٘مري،  "صمٜماًل "ٖمٓم٥م دٓيم٥م فمعم ؽمغمه زمٔم٘مس ايمتٝم٣مر، واؽمتخدام يم

 وأو٣مف أّٞمف ضم٣مول ومٝم٣مدة ايمًٖمٝمٛم٥م فم٘مس اجت٣مه ايمري٣مح. 

ويٗمقل أيًّم٣م دم ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمًٜم٣م
(3)

 : 

ايمذي أؾم٣مر إيمٝمف ايم٘م٣مسم٤م  "يٗم٣مسمؾ ؿمقاضمكم اهلقاء"ويتجعّم ايمتٛم٣مّص َمع اظمثؾ ايمٔم٣مظمل 

، ذيملؽ "دون ىمٝمُملقث"م( دم ومِمتف فمـ 1616)ت  "َمٝمجٝمؾ دى ؽمغمهم٣مٞمتس"اإلؽم٣ٌمين 

                                                           

( اٞمٓمر: ازمـ َمٛمٓمقر، حمٚمد زمـ َم٘مرم، يم٣ًمن ايمٔمرب اظمحٝمط، دار ص٣مدر، زمغموت )د.ت(، َم٣مدة 1)

 . 87)ضمٌؾ(. ومج٣مل ؿم٣مهر،ودايمٝم٣م مج٣مل ؿم٣مهر، َمقؽمقفم٥م إَمث٣مل ايمُمٔمٌٝم٥م )دراؽم٥م فمٙمٚمٝم٥م(، )د.ت(، ص

 .40ة، ص( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمد2)

 .39(نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة ، ص3)
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ومل ي٘ملـ ؾمل٣مهد  -ايمرصمؾ ايمٛمحٝمػ ايمذي طم٣مض َمٔمرىم٥م ود ؿمقاضمكم اهلقاء: ضمٝم٧م سملقهؿ 

وافمتٗمد أهن٣م َمِمدر ايممّم دم ايمدٞمٝم٣م، وسمقـمٝمػ  أهن٣م ؾمٝم٣مؿمكم ذات أذرع ه٣مئٙم٥م، -َمثٙمٜم٣م َمـ ومٌؾ 

ايمُم٣مفمر هلذا اظمثؾ ايمٔم٣مظمل يمتٗمرير هم٘مرة َمٖم٣مده٣م أّٞمف ضم٣مول سمٕمٝمغم هلذا ايمٔمل٣ممل زمْمريٗمل٥م ؽمل٣مذصم٥م، 

 وزمٟمهم٘م٣مر نمغم ٞم٣موج٥م. 

همٗم٣مل "اظمذزمح٥م ومٌؾ إطمغمة"وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(1)

: 

ايمتل ئمػّم زملف فملـ ايمتٔمل٣مؿمػ  "دَمقع ايمتامؽمٝمح"ويتجعّم ايمتٛم٣مّص َمع اظمثؾ ايمٔم٣مظمل 

ايمًْمحل أو احلزن ايم٘م٣مذب: ويرهمض ايمُم٣مفمر سمٙمؽ ايمدَمقع وفمّده٣م دَمقفًم٣م َمزيٖمل٥م ىملدَمقع 

قومػ ؽمٙمٌل فمديؿ ا دوى، ووـمٝمٖم٥م هذا ايمتٛم٣مّص هق ايمتٔمٌلغم ايمتامؽمٝمح، وُئمّد هذا جتًٝمًدا ظم

زمٟمؽمٙمقب اٞمزي٣مضمل )َمٔمٛمك اظمٔمٛمك( يمٙمقصقل إلم اإلدراك احلز، ايمذي ئمّد َمرسم٘مز ايمِملقرة 

آؽمتٔم٣مري٥م وومقهت٣م ايمٖم٣مفمٙم٥م دم ايمٌح٧م فمـ أوصمف ايمتُم٣مزمف زمكم إؾمٝم٣مء
(2)

. 

همٝمٗمقل "أرق"ويقـمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مّص َمـ إدب اإلٞمجٙمٝمزي دم ومِمٝمدسمف 
(3)

: 

                                                           

 .67، صنم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة (1)

م، 2001( ٞم٣مس فمقم، ايمٌٛمٝم٥م دم ؾمٔمر حمٚمقد درويش، اظم٠مؽم٥ًم ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمدراؽم٣مت وايمٛممم، زمغموت 2)

 .192ص

 .69( نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب، َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة، ص3)
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ودم إزمٝم٣مت سمٛم٣مّص صمقّم َمع َمنضمٝم٥م )ه٣مَمٙم٦م( يمُم٘مًٌغم: ضمٝم٧م ورد فملعم يمًل٣من 

 همٝمٜمل٣م أنّ  ايمٛمٗمل٣مد يلرى ايمتل ايمٔم٣ٌمرة وهل ،"اظمًٟميم٥م هل سمٙمؽ ،"أىمقن ٓ أو أىمقن“ه٣مَمٙم٦م: 

 ضملّد  إلم وم٣مدسملف وم٣مؽملٝم٥م، ٞمٖمًلٝم٥م فمٗملدة َمـ فم٣مٞمك أن زمٔمد آٞمتح٣مر، دم رنمٌتف إلم طمٖمٝم٥م إؾم٣مرة

 أَمتلف واوملع ضمقل ايمٛمٖمس َمع فمٚمٝمٍؼ  ضمقارٍ  ؽمٝم٣مق دم ايمتٛم٣مّص  هذا ايمُم٣مفمر وـّمػ وومد ا ٛمقن،

اظم٠مؽمػ ايمذي يريد هل٣م ايمٖم٘م٣مك َمٛمف: همٜمق يرى أّن ايمٛم٣ّمس دم هذا ايمزَم٣من ومد اٞمُمٕمٙمقا زمٚمٙملذات 

ايمٌْمقن ونمغمه٣م، ونمٖمٙمقا زمؾ ٞم٣مَمقا فمـ فمٓم٣مئؿ إَمقر، أَّم٣م هق همٖمل ضمغمة وسملرّدد َملـ أَملره، 

ام يٗمقده دم ايمٛمٜم٣ميل٥م إلم ا ٛملقن، وسم٘ملقن هن٣ميتلف هؾ يًغم َمع ايمتٝم٣مر، أو يتخذ َم٣ًمًرا آطمر رزمّ 

 ىمٛمٜم٣مي٥م )ه٣مَمٙم٦م(.

 

ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل هق سمداطمؾ ٞمِمقص سم٣مرخيٝم٥م خمت٣مرة وَمٛمتٗم٣مة َملع ايملٛمّص إصلقم، 

سمٌدو َمٛم٣مؽم٥ٌم وَمٛمًجٚم٥م َمع ايمًٝم٣مق ايمذي يرصده، وسم٠مدي نمرًو٣م هم٘مرًيل٣م أو همٛمًّٝمل٣م أو ىمٙملٝمٜمام 

ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل ىمثلغمة دم ؾملٔمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ، وؽملٛمخت٣مر زمٔملض ايملٛمامذج ، وٞمامذج (1)َمًٔم٣م

 حم٣مويمكم ايم٘مُمػ فمـ دٓٓهت٣م ووـمٝمٖمتٜم٣م دم ايمتُم٘مٝمؾ ايمٖمٛمّل.

"ي٣م هم٠مادي سمٔم٣مل ٞمٔمٗمد صٙمًح٣م"وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(2)

 : 

 

 

أضملد ؾمخِملٝم٣مت  "ؾمٚمُمقن زمـ َمٛمقح ايملدين"ودم إزمٝم٣مت سمٛم٣مّص صمقّم َمع ومِم٥م 

ايمٔمٜمد ايمٗمديؿ، وهق زمْمؾ ؾمٔمٌل َمـ إهائٝمؾ ايمٗمديٚم٥م اؾمتٜمر زمٗمقسملف اهل٣مئٙمل٥م، وورد ذىملره دم 

ر ايمُم٣مفمر هلذه لَمٛمف زوصمتف: وومد اؽمتحّم ؽمٖمر ايمٗمّم٣مة، وومد اٞمتٗمؿ َمـ أفمدائف زمٔمدَم٣م أطمذوا

ٌّف ضم٣مل هم٠ماده زمح٣مل ؾمٚمُمقن ضملكم  ايمٗمِم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م دم ؽمٝم٣مق ضمقاٍر فمٚمٝمٍؼ َمع ٞمٖمًف، وومد ؾم

                                                           

 . 30، 29( ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مص ٞمٓمرًي٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م، ص1)

 .41( ٞمٖمًف، ص2)
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ـّ سمٖم٣مؤل ايمُم٣مفمر دم احلٝم٣مة صمٔمٙمف يٗمٙم٤م هذا ايمٌماع ايمُمديد  ًٓ آٞمتٗم٣مم، ويم٘م ـّ صمٛمقٞمف حم٣مو صم

 َمع ايمٛمٖمس إلم ضم٣ميم٥م َمـ ايمًالم وايمً٘مٝمٛم٥م وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م.

ايمزَمـ ايمني٣مرم "ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف وَمـ 
(1)

     : 

، ووملد "صلالح ايملديـ إيلقيب"ويٓمٜمر ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل َمـ طمالل ذىملر اؽملؿ 

اؽمتحي ايمُم٣مفمر اؽمٚمف دم ؽمٝم٣مق ضمديثف فمـ ايمؼماصمع احلّم٣مري دم اظمُمٜمد ايمٔملريب اظمٔمل٣مس 

وهق أضمد  "صالَح ايمديـ" زم٤ًٌم آٞمٗم٣ًمم احلزيب وايمٔمِمٌٝم٣مت ايمٗمٌٙمٝم٥م، ويًتحي ايمُم٣مفمرُ 

ك َمـ ايمِمٙمٌٝمكم دم َمقومٔمل٥م لأفمٓمؿ وم٣مدة اظمًٙمٚمكم فمعم َمّر ايمت٣مريخ زمٔمدَم٣م ضمّرر اظمًجد إومِم

ضمْمكم، وذىمره دم هذا ايمًٝم٣مق هق يمتٗمرير هم٘مرة أّن وضمدة ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝمل٥م هلل ايمتلل َملـ 

 ؾمٟمهن٣م صٛمع آٞمتِم٣مرات، وهل ايمتل حتّٗمؼ أَم٣مل ايم٘مٌغمة وايمٔمٓمٝمٚم٥م يمألَّم٥م ايمٔمرزمٝم٥م. 

"اظمذزمح٥م ومٌؾ إطمغمة"وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف 
(2)

: 

                                                           

 .132( ٞمٖمًف، ص1)

 .68، 67(ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مص ٞمٓمرًي٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م ، ص2)
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هذه إزمٝم٣مت: همٗمد دفم٣م ايمُم٣مفمر إلم ومراءة ىمت٤م ايمتل٣مريخ وايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل صمقّم دم 

يمٙمٛمٓمر همٝمام همٔمٙمف ايمتت٣مر وايمِمٙمٝمٌٝمقن دم زمالد اظمًٙمٚمكم، همٗمد وم٣مم )هقٓىمق( زمتدَمغم َمديٛم٥م زمٕمداد، 

ىمام وم٣مم )رسمَُم٣مرد( ومٙم٤م إؽمد وم٣مئلد ايمِملٙمٝمٌٝمكم زمٗمتلؾ أٓف َملـ إزمريل٣مء زمٔملد اضملتالل 

راع زملكم ل٣مّص دم ؽمٝم٣مق ضمديثف فمـ شمٛم٣مئٝم٥م ايمِملاظمًجد إومٍم، وومد وـّمػ ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛم

احلٝم٣مة واظمقت، همٜمذه إضمداث ايمت٣مرخيٝم٥م ايمداَمٝم٥م سُمًتحي دائاًم دم ايمتٔمٌغم فملـ إمل واظملقت 

وايمٌُم٣مفم٥م واهلٚمجٝم٥م
(1)

. 

ٔم٦م أيدي ؽمٌٟم "وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف   "جتٚمَّ
(2)

: 

زمٝملدي فمٚمرو زمـ ََمْٔمِدي ىَملِرب"يتجعّم ايمتٛم٣مص ايمت٣مرخيل َمع ذىمر اؽمؿ  وهلق  "ايمزُّ

ايمِمح٣ميب ا ٙمٝمؾ ايمُم٣مفمر ايمذي اؾمتٜمر زم٣ميمُمج٣مفم٥م وايمٖمروؽمٝم٥م ضمتك يمٗم٤م زمٖم٣مرس ايمٔمرب، ويمف 

ؽمٝمػ اؽمٚمف )ايمِمٚمِم٣مَم٥م(، وومد ؾم٣مرك دم َمٔم٣مرك ايمٖمتح اإلؽمالَمل دم ايمُم٣مم وايمٔمراق وؾمٜمد 

َمٔمرىم٥م ايمغمَمقك وايمٗم٣مدؽمٝم٥م، وومد وـمّػ ايمُم٣مفمر هذا ايمتٛم٣مّص دم ؽمٝم٣مق سمٟمَمالسمف زمُمٟمن ايمقضمدة 

م، وهق يٟمَمؾ دم أن ئمقد هذا ايمٌْمؾ ايمٖم٣مرس يمٝمُملٜمد أَملؾ ايمُملٔمقب دم ٥1990م ؽمٛم٥م ايمٝمٚمٛمٝم

ايمقضمدة وومد حتّٗمؼ، وومد همرضم٦م ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م ىمّٙمٜم٣م هبذا اإلٞمج٣مز زمٔمد ضم٣ميم٥م ايمٖمروم٥م ايمتلل 

 فمرهمتٜم٣م زمالد ايمٝمٚمـ دم اظم٣ميض.

                                                           

 .148( ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مّص ٞمٓمري٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م، ص1)

 .118( ٞمٖمًف، ص2)
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َمٙم٘مل٥م  "زمٙمٗملٝمس"ويقـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص ايمت٣مرخيل دم ومِمٝمدسمف ايمًل٣مزمٗم٥م همٝملذىمر 

، همٝمٗمقل"ؽمٝمػ زمـ ذي يزن"اظمٙمؽ ايمٝمٚمـ، و
(1)

: 

ايم٣ٌمرزة دم ايمت٣مريخ ايمٔمريب دم ايملٝمٚمـ َمثلؾ اظمٙم٘مل٥م واؽمتحّم٣مر ايمُم٣مفمر هلذه إؽمامء 

َمٛم٣مؽم٤ٌم  ّق ايمٗمِمٝمدة ايمتل ئمػّم همٝمٜم٣م فمـ فم٣مؿمٖمل٥م  "ؽمٝمػ زمـ ذي يزن "واظمٙمؽ  "زمٙمٗمٝمس"

ايمٖمرح وايمنور زمٔمدَم٣م احتّد ؾمْمرا ايمٝمٚمـ ايمُمامرم وا ٛملقيب، وهلق يتٚمٛمّلك أن سمُمل٣مرك هلذه 

 اظمٜمّؿ دم َمًغمة ايمٝمٚمـ احلديث٥م.  ايمرَمقز اظمٔمروهم٥م أهمراح ايمٝمٚمٛمٝمكم دم هذا اظمُمٜمد ايمت٣مرخيل 

"فمٝمد"وَمـ ذيمؽ أيًّم٣م َم٣م صم٣مء دم ومِمٝمدسمف 
(2)

: 

 

 

ل ويتجعّم ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل زمذىمر ايمُم٣مفمر ٕؽمامء صٛمٔم٦م ايمت٣مريخ اإلؽملالَمل أَمثل٣م

 صل٣مٞمع إيقيب ايمديـ ايمديـ وصالح – فمٛمٜمام اهلل ريض –فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وطم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد

 فملـ ضمديثلف ؽملٝم٣مق دم إؽمامء هذه ايمُم٣مفمر اؽمتحي وومد ضمْمكم، دم ايمِمٙمٌٝمكم ود ايمٛمٌم

جمّرد أَمٛمٝم٣مت يمٖمٓمٝم٥م، همٜمق يٖمتٗمد دم هذا احل٣مرض ايمٔمريب إيمٝمؿ َمثؾ  سمٌٗمك ايمتل ايمٔمرزمٝم٥م ايمقضمدة

 أويمئؽ إزمْم٣مل ايمذيـ صٛمٔمقا يمألَم٥م سم٣مرخًي٣م جمٝمًدا.

ويٗمقل دم ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمًٜم٣م
(3)

 : 

                                                           

 .117، 116(ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مّص ٞمٓمري٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م ، ص1)

 .48، ص ٞمٖمًف(2)

 .49ايمتٛم٣مّص ٞمٓمري٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م ، ص(ايمزفمٌل، 3)
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همٗمد صم٣مء ايمتٛم٣مّص زمذىمر أضمداث سم٣مرخيٝم٥م َمٜمّٚم٥م َمٛمٜم٣م: )طَمط زَمل٣مْريمِٝمػ( وهلق أوملقى 

م دم ؽمٝمٛم٣مء، وومد اؽملتْم٣مع ا لٝمش 1967طمط دهم٣مفمل دم ايمت٣مريخ احلدي٧م زمٛمتف إهائٝمؾ ؽمٛم٥م 

م، ىمام أؾم٣مر ايمُم٣مفمر إلم اظمٔم٣مرك ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم سم٣مرخيٛم٣م اإلؽملالَمل ٥1973م اظمٌمي اومتح٣مَمف ؽمٛم

وضمّْمكم، وذيمؽ يمتٖم٣مؤل ايمُم٣مفمر زم١مذاق همجلر صمديلد يمألَّمل٥م  َمثؾ زمدر وايمٗم٣مدؽمٝم٥م وايمغمَمقك

 ايمٔمرزمٝم٥م دم اظمًٌٗمٌؾ.

"ؽمقف يٟمد همجر "ويتّ٘مرر هذا ايمتٛم٣مص دم ومِم٣مئد أطمرى َمٛمٜم٣م ومِمٝمدسمف 
(1)

: 

  
       

 

 

 

همٗمد وـّمػ ايمُم٣مفمر ايمتٛم٣مص ايمت٣مرخيل زمذىمر أؽملامء َملـ ايمِملح٣مزم٥م وايمٗمل٣مدة ايملذيـ  

صٛمٔمقا ايمٌْمقٓت دم ايمت٣مريخ اإلؽمالَمل ىمٟميب فمٌٝمدة فم٣مَمر زمـ ا ّراح ايمذي همتح زمالد ايمُمل٣مم، 

وفمقّم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمذي ؾم٣مرك دم ىمّؾ اظمٔم٣مرك ايمتل اٞمتٌم همٝمٜم٣م اظمًٙمٚمقن، وؿم٣مرق زمـ زي٣مد 

ر ليمديـ إيقيب وم٣مهر ايمِمٙمٌٝمكم دم َمٔمرىم٥م ضمْملكم، ووملد اؽمتحّملهم٣مسمح إٞمديمس، وصالح ا

ايمُم٣مفمر هذه إؽمامء دم ؽمٝم٣مق ضمديثف فمـ ايمقاومع ايمٔمريب اظمرير، وسمٖم٣مؤيمف زمل٣ميمتٕمٝمغم اإلجيل٣ميب دم 

اظمًتٗمٌؾ، وومد أىّمد ايمُم٣مفمر هذا ايمتٖم٣مؤل: هم٣مَّٕم٥م ايمتل َمٛمٜم٣م أزمق فمٌٝمدة وفمقّم وؿم٣مرق وصلالح 

 ايمًٛمّل ايمقو٣مء َمـ صمديد. ايمديـ ٓ زمّد أهّن٣م ؽمتٌٛمل جمده٣م

زملٟميب وأَملل أٞمل٦م ي٣مرؽملقل  "وَمـ أَمثٙم٥م ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل أيًّم٣م ومقيمف دم ومِملٝمدسمف 

"اهلل
(1)

: 

                                                           

 .52، ص ٞمٖمًف(1)
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همٗمد أؾم٣مر ايمُم٣مفمر إلم َم٣م ضمدث دم ايمٗمرن ايمٔممميـ َمـ ضمروب فم٣مظمٝم٥م راح وحٝمتٜم٣م 

اظماليكم، َمثٙمام ضمدث دم َمديٚم٥م )ِهغُموؾِمٝماَم( ايمٝم٣مزم٣مٞمٝم٥م ايمتل أزمٝمدت زم٣ميمٗمٛمٌٙم٥م ايمٛمقوي٥م، و)همٝمتٛمل٣مم( 

اؽمتخدَم٦م همٝمٜم٣م إؽمٙمح٥م ايمٖمت٣مىم٥م َمثؾ )ايمٛم٣َمزَم٣ممْل(، وصم٣مء سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر هلذه إضمداث ايمتل 

لد  ايمت٣مرخيٝم٥م دم ؽمٝم٣مق زمٔملد أن أؽملٝمئ إيمٝملف دم رؽملقم ىم٣مرسمقٞمٝمل٥م دم  ملسو هيلع هللا ىلصدهم٣مفمف فمـ ايمٛمٌللِّ حمٚمَّ

راع لروع ايمٕملريب ايمِملٙمٝمٌل ايمٗمل٣مئؿ فملعم َمٌلدأ ايمِمللايمدٞمامرك، ودم ذيمؽ إؾم٣مرة إلم أّن اظمُم

ايمٔمً٘مري، ايمذي ٓ يرافمل ايمٗمٝمؿ وإطمالق واظم٣ٌمدئ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتلل صمل٣مءت هبل٣م ايمرؽمل٣ميم٥م 

 اإلهلٝم٥م. 

"َمٔمزوهم٥م إلم سم٣مج حمؾ"وَمـ صقر ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل أيًّم٣م ومقيمف دم ومِمٝمدسمف  
(2)

: 

وئمٛمل َمٙمؽ اظمٙملقك، وهلق أضملد  "ؾم٣مه صمٜم٣من"ويتجعّم ايمتٛم٣مص ايمت٣مرخيل دم ذىمر 

ايمذي  "ممت٣مز"ضم٘م٣مم اهلٛمد دم ايمٗمرن احل٣مدي فممم اهلجري، وومد اؾمُتٜمر زمٌٛم٣مئف رضيح زوصمتف 

ظمقولقع ايمٗمِملٝمدة ايملذي ، وسمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر هلذا ايمتٛمل٣مص َمٛم٣مؽمل٤ٌم "سم٣مج حمؾ"ئمرف زمل

يِمػ همٝمف روفم٥م هذا ايمٌٛم٣مء، وومد انمتٛمؿ ايمُم٣مفمر هذه ايمٖمرص٥م يمٙمحدي٧م فمـ اظمقت، ايمذي هق 

 َمِمغم ىمّؾ ضمّل َمٜمام زمٙمٕم٦م ومقسمف وؽمٙمْم٣مٞمف.

 

                                                                                                                                        

 .174(ايمزفمٌل، ايمتٛم٣مّص ٞمٓمري٣م وسمْمٌٝمٗمًٝم٣م ، ص1)

 .21( ٞمٖمًف، ص2)
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 طمٙمِم٦م هذه ايمدراؽم٥م إلم ايمٛمت٣مئ٨م أسمٝم٥م:

ّٕن ايمتٛم٣مّص ـم٣مهرة يمٕمقي٥م َمٜمّٚم٥م دم ايمتُم٘مٝمؾ ايمٙمٕمقي وايمٖمٛمّل يمٙملٛمّص ايمُملٔمري:  -

ايمُم٣مفمر ىمثغًما َم٣م يقـّمػ ٞمِمقًصل٣م نم٣مئٌل٥م زمْمريٗمل٥م وافمٝمل٥م أو نملغم وافمٝمل٥م دم ايمٌٛمل٣مء ايملداطمقم 

يمٗمِمٝمدسمف، وهق يدرك َمدى اإلو٣مهم٥م ايمتل ؽمٝم٘متًٌٜم٣م ٞمِّمف َمـ طمالل اومت٣ٌمس أو سمّمٚمكم هذه 

ايمٛمِمقص ٕمهٝمتٜم٣م، ايمتل هل٣م ومٝمٚمتٜم٣م ايمٖمٛمّٝم٥م وا اميمٝم٥م دم ؾملٔمره، همقـمل٣مئػ ايمتٛمل٣مّص َمتٔملّددة، 

٣مج ايمدٓيم٥م وآرسمٗم٣مء زم٣مٕؽمٙمقب واظمًتقى ايمٖمٛمّل زمُمل٘مؾ فمل٣مم إلم ىمت٣مزمل٥م ؾملٔمري٥م أزمرزه٣م إٞمت

 ذات َمًتقى فم٣مٍل.

متّٝمزت جترزم٥م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمُمٔمري٥م زمقصٖمٜم٣م إضملدى أنمٛملك ايمتجل٣مرب ايمٖمٛمٝمل٥م دم  -

ايمُمٔمر اإلَم٣مراد اظمٔم٣مس، همٜمل سمٔمػّم فمـ ومّم٣مي٣م ضمٝم٣مسمٝم٥م خمتٙمٖم٥م، يتِملّؾ زمٔمّملٜم٣م زم٣مٞمْم٣ٌمفمل٣مت 

زمٔمّمٜم٣م أطمر زمٚمقاومػ خمتٙمٖم٥م َمـ إضمداث ايمت٣مرخيٝمل٥م، ووملد  وفمقاؿمػ ؾمخِمٝم٥م، ويتِمّؾ 

ىم٣من يمٙمتٛم٣مّص زمٟمٞمقافمف اظمختٙمٖم٥م ضمّمقر واوّح دم إزمدافم٣مسمف ايمُمٔمري٥م: وذيمؽ راصمع إلم شمٗم٣مهمتلف 

ايمؼماشمٝم٥م ايمقاؽمٔم٥م، واؿمالفمف فمعم أداب ايمٕمرزمٝم٥م، وحم٣مويمتف ايمتجديد دم ؾمٔمره َمـ طمالل اظمزج 

 زمكم ايمٗمديؿ وا ديد.

ديٛمل ايمٛمِّمٝم٤م إوهمر دم أفمامل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمُمٔمري٥م: وومد وـّمٖمف ىم٣من يمٙمتٛم٣مّص ايم -

زمِمقرة صمٙمٝم٥م دم زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة وإٞمت٣مج ايمدٓيم٥م: ضمٝم٧م سمداطمٙم٦م ٞمِملقص ديٛمٝمل٥م خمتٙمٖمل٥م فملـ 

ريػ أو َملـ اخلْمل٤م لؿمريؼ آومت٣ٌمس أو ايمتّمٚمكم َملـ ايمٗملرآن ايم٘ملريؿ أو احللدي٧م ايمُمل

٣مّص ايمٗمرآين هق أىمثر أٞمقاع ايمتٛمل٣مص وإطم٣ٌمر ايمديٛمٝم٥م َمع ايمٛمّص إصقم: وومد يمقضمظ أّن ايمتٛم

 سمٔم٣ميمًٗم٣م َمع ايمٛمّص إصقم.

ىم٣من ايمتٛم٣مّص إديب ضم٣مرًضا زمِمقرة واوح٥م دم ومِم٣مئده: همٗمد سمداطمٙم٦م ٞمِمقص  -

أدزمٝم٥م ومديٚم٥م وضمديث٥م، زمٔمّمٜم٣م َمـ اظمٛمٓمقم وزمٔمّمٜم٣م أطمر َمـ اظمٛمثقر َمع ايمٛمّص إصقم: وومد 

ايمٖم٘مرة ايمتل يريد ايمتٔمٌغم فمٛمٜم٣م، ىملام ضم٣مول ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ سمقـمٝمٖمٜم٣م دم إٞمت٣مج ايمدٓيم٥م ودم ؽمٝم٣مق 
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ىم٣من سمقـمٝمػ ايمُم٣مفمر هلذا ايمٛمقع َمـ ايمتٛم٣مّص دم ؾملٔمره حتٗمٝمًٗمل٣م يمٕم٣ميل٣مت مج٣ميمٝمل٥م رضوريل٥م دم 

 سمُم٘مٝمؾ ايمٛمّص ايمُمٔمري.

اؽمتخدم ايمُم٣مفمر ٞمامذج َمـ ايمتٛم٣مّص ايمت٣مرخيل دم ؾمٔمره، ويٗملقم هلذا ايمٛملقع َملـ  -

وحم٣مويمل٥م سمقـمٝمٖمٜمل٣م دم ايمتٛم٣مّص فمعم اؽمتحّم٣مر ٞمِمقص أو أضمداث أو ؾمخِملٝم٣مت سم٣مرخيٝمل٥م 

ايمٛمّص إصقم، وذيمؽ يمٙمتٔمٌغم فمـ هم٘مرة َمٔمّٝمٛم٥م، أو فمٗمد َمٗم٣مرٞمل٥م زملكم اظمل٣ميض واحلل٣مرض، أو 

حم٣مويم٥م ايمتٕمٛمّل زم٣مظم٣ميض ا ٚمٝمؾ، أو اهلروب إيمٝمف همراًرا َمـ ٞمٖمح هلٝم٤م احل٣مرض اظمل٠ممل ىملام هلل 

 فم٣مدة ايمُمٔمراء.
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 م.1987ايمٌٕم٣م، دار ازمـ ىمثغم، ايمٝمامَم٥م، زمغموت 
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. َمرسم٣مض، فمٌد اظم٣ميمؽ، هم٘مرة ايمنوم٣مت إدزمٝم٥م وٞمٓمري٥م ايمتٛم٣مص، جمٙمل٥م فمالَمل٣مت 21
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ضمكم أصدر ايمُم٣مفمر ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ أفماميملف ايمُملٔمري٥م ايم٘م٣مَمٙمل٥م
(1)

لؿ  ًّ ، وم

أؾمللٔم٣مره ضمًلل٤م اظمقاوللٝمع زم٣مدًئلل٣م زمُمللٔمر إهة، شمللؿ ايمٕمللزل، هم٣ميمقؿمٛمٝملل٣مت وايمًللٝم٣مد 

دم سمٙملؽ إومًل٣مم وايمقصٖمل، هم٣مظمراشمل، وطمتٚمٜم٣م زم٣ميمُمٔمر ايمروضمل. واذا زمحثٛم٣م فمـ اظملرأة 

ؽمٛمجده٣م سمؼمىمز زمُم٘مؾ أؽم٣مد دم ومًؿ ايمٕمزل: هم٣ٌمؽمتثٛم٣مء زمٔمض ايمٗمِم٣مئد دم ومًؿ إهة 

فمـ ازمٛمتف وضمٖمٝمدسمٝمف، وومِمٝمدة دم ايمٗمًؿ ايمًٝم٣مد فمـ همت٣مة يمٌٛم٣مٞمٝم٥م سمٔمرف إيمٝمٜم٣م ايمُمل٣مفمر دم 

زمغموت، سمتحدث فمـ احلرب إهٙمٝم٥م ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م، زم٣مؽمتثٛم٣مء هذه ايمٗمِم٣مئد همال وصمقد يمٙمٚملرأة 

 ؿ ايمٕمزل، مم٣م جئمؾ صقرة اظمرأة دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب سمٛمحٌم دم اظمٔمُمقوم٥م واحلٌٝم٥ٌم.إٓ دم ومً

شمؿ أصدر ايمُم٣مفمر زمٔمد ذيمؽ ديقاًٞم٣م مجع همٝمف ىمؾ ايمٗمِم٣مئد ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م دم َمقوقع 

احل٤م وايمٕمزل، وصمٔمؾ فمٛمقاٞمف )َمٔم٣مين اهلقى فمٛملدي(
(2)

، وهلق فمٛملقان إضملدى ومِمل٣مئد 

اطمتل٣مره يمٗمًلؿ ايمٕملزل دم أفماميملف ايمديقان، وهق أيًّم٣م ايمٔمٛمقان ايملذي ىمل٣من ايمُمل٣مفمر وملد 

ايم٘م٣مَمٙم٥م، وومد أو٣مف إيمٝمف ايمُم٣مفمر ومِم٣مئد أطمرى، همٟمصٌح حيقي ضمقارم شمامٞملكم ومِملٝمدة. 

وومٌؾ أن ٞمتٛم٣مول صقرة اظمرأة دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ حيًـ زمٛم٣م أن ٞمٗمػ ومٙملٝماًل فمٛملد َمٔمٛملك 

 احل٤م فمٛمده.

 

 

 

                                                           

 .ؾم٣مفمر وزم٣مضم٧م َمـ اإلَم٣مرات 
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ٓ يٚمجللد ا للامل  يٗمللقل ايمُملل٣مفمر دم ومِمللٝمدة )َمٔملل٣مين اهلللقى فمٛمللدي(، زمٟمٞمللف

اظمحًقس، وأن يمٙمح٤م فمٛمده َمٔم٣مين ؽم٣مَمٝم٥م، يٗمقل
(1)

 : 

  

  

 

 

 

 

وأٞمف ي٘متٖمل َمـ احلًـ زمٚمجرد إهل٣مم ايمُمٔمر
(2)

: 

 

 

هم٣محلًـ فمٛمده همٗمط َمِمدر يمإلهل٣مم ايمُمٔمري
(3)

: 

  

أيًّم٣مويٗمقل 
(4)

: 

 

 

ويرى أن احل٤م هق أمجؾ اهل٣ٌمت وايمٔمْم٣مي٣م ايمتلل يٚمٛمحٜمل٣م اهلل يمٔمٌل٣مده، ويملذيمؽ 

خيتص زمف أهؾ ايمٔمْم٣مء
(5)

: 

 
 

 

واحل٤م ومٝمد، ويم٘مٛمف فمٛمد ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ومٝمد ٞم٣مفمؿ
(6)

: 
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واحل٤م مخر سمً٘مره، همٝمًتٔمٝمض هب٣م فمـ مخر ايم٘م٠موس
(1)

: 

 

 

 

 

ذىمر يمٙمخٚمر وَمرادهم٣مهت٣م دم ؾملٔمر ؾملٜم٣مب وفمعم هذا اظمٔمٛمك يٛمٌٕمل أن ٞمحٚمؾ ىمؾ 

نم٣مٞمؿ، َمثؾ ومقيمف
(2)

: 

وومقيمف
(3)

: 

  

وومقيمف
(4)

: 

 

 

همام هل إٓ مخرة احل٤م وؽم٘مرسمف، هم٣ميمُم٣مفمر ئمٙمـ أٞملف مل يتٔمل٣مط اخلٚملر دم ضمٝم٣مسملف 

ومط
(5)

: 
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وايمٌٝم٦م إطمغم همٝمف َٞمَٖمٌس َمـ ومقل ازمـ زيدون
(1)

: 

 

 

ًٓ َم٣م يٗمقيمف ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ فمـ َمٔمٛمك اهلقى فمٛمده، أٞمف يًتٙمٜمؿ َمـ احلًـ  هذا إمج٣م

يمٕمغمه )اظم٣مء وايمْمكم(. إٓ أٞمٛم٣م إذا سمِمٖمحٛم٣م ومِم٣مئد ايمٕمزل فمٛملده ؽملٛمجد َمل٣م ايمُمٔمر ويؼمك 

يدضمض ذيمؽ: هم٣ميمُم٣مفمر يٚمجد ا لامل وئمُملؼ ضمًلـ ايمُمل٘مؾ ايملذي أؽملامه )هٝم٘ملؾ 

ايمْمكم(، زمؾ وحي٧م اظمٔمُمقوم٥م أن سمٛمٝمٙمف َمٌتٕم٣مه َمـ هذا ا امل ومٌؾ أن يذوي ويِمغم ؿمٔم٣مًَمل٣م 

يمٙمدود
(2)

 : 

  

   

إلم أن يٗمقل
(3)

: 

 

 

 

 

همٜمق يٗمر، دم ايمٌٝم٦م إطمغم، أٞمف هيقاه٣م  امهل٣م، وإن ضمل٣مول ايمتح٣ميلؾ زمل٣ميمٗمقل إن 

 احل٤م دم ومٙمٌف َمقصمقد ومٌؾ وصمقد ا امل، وٓ ٞمدري ىمٝمػ ٞمٖمن ذيمؽ. 

واحل٤م فمٛمده وٌؿ وظمٌس ومهٌس يروي ؾمٔمره وٞمٖمًف
(4)

: 
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وىمثغًما َم٣م يُمٌف ايمُم٣مفمر ٞمٖمًلف زم٣ميمٖمراؾمل٥م دم هت٣مهمتلف فملعم ا لامل، ىملام يتٜم٣مهمل٦م 

ايمٖمراش فمعم ايمٛم٣مر
(1)

: 

  

ويٗمقل دم ومِمٝمدة أطمرى
(2)

: 

  

 

 

ٌّف ومٙمٌف أيًّم٣م زم٣ميمٖمراؾم٥م ايمتل ٓ سمِمػم فمـ ايمتٛمٗمؾ َمـ زهرة ٕطمرى ويُم
(3)

: 

   

  

وايمْمريػ أٞمف حيذر ايمٖمتٝم٣مت دم ومِمٝمدة )همراؾم٥م وورد(
(4 )

َملـ ايمٖمراؾمل٣مت ايمتلل 

 سمتٛمٗمؾ َمـ وردة إلم أطمرى، شمؿ سمؼمىمٜم٣م زمٔمد أن متتص رضمٝمٗمٜم٣م:
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ويرى زمٔمض َمـ سمٛم٣مويمقا ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ زم٣ميمدراؽم٥م أٞملف َمتٔملدد ايمٔمُملٝمٗم٣مت، 

ويٌدو أن ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ومد جت٣موز فمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م "يٗمقل صم٣مك صػمي ؾمامس: 

"دم جت٣مرزمف ايمٕمزيمٝم٥م
(1)

احل٤م، وأٞمف مل يٕمغم همت٣مسمف، يٗمقل  ، ويم٘مـ ايمُم٣مفمر يزفمؿ أٞمف َمقضمد دم

٣ًٌم احل٤م خم٣مؿم
(2)

: 

ويمٔمٙمف يٗمِمد هبذه ايمٖمت٣مة زوصمتف، ضمٝمل٧م زفملؿ دم ومِملٝمدسمف ايمتلل رشم٣مهل٣م هبل٣م أن 

٦م همٝمٜم٣مَمٔمٓمؿ ومِم٣مئده ايمٕمزيمٝم٥م ايمتل مجٔمٜم٣م دم ديقان )َمٔم٣مين اهلقى فمٛمدي(، ىم٣مٞم
(3)

: 

  

 

 

وإذا ضم٣مويمٛم٣م ايمتٔمرف فمعم ٞمقع احل٤م ايمذي سمِمقره ومِم٣مئد ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمٕمزيمٝم٥م 

همًٛمجده ٓ خيرج فمـ ايمٛمقفمكم ايمذيـ أؾم٣مر إيمٝمٜمام دم ومقيمف
(4)

: 

 

 

وزمٛم٣مء فمٙمٝمف، هم١مٞمف يٚم٘مـ ايمٗمقل إن صقرة اظمرأة دم ومِم٣مئد ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ ايمٕمزيمٝمل٥م  

ٝم٥م، وهل ايمٗمِم٣مئد ايمتل سمِمقر اظمرأة دم صقرة  ًّ سمٛمدرج وٚمـ إؿم٣مريـ: إؿم٣مر ايمِمقرة احل

إٞمثك اظمُمتٜم٣مة ايمتل سمثغم ايمٕمريزة، وجتٔمؾ ايمدم يِمٜمؾ دم ايمٔمروق، وهذه ومْمًٔم٣م ىمتٌل٦م دم 

ره. واإلؿم٣مر ايمثل٣مين هلق إؿمل٣مر ايمِملقرة ايمروَم٣مٞمًلٝم٥م، ٞم٣ًمء خمتٙمٖم٣مت، وهل ومٙمٝمٙم٥م دم ؾمٔم

                                                           

َم٠مؽم٥ًم اإلزمداع يمٙمثٗم٣مهم٥م وأداب وايمٖمٛمقن،  ايمززمٝمدي، فمٌد احل٘مٝمؿ: ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم زمًت٣من ؿم٣منمقر، -1
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وٞمٔمٛمل هب٣م سمٙمؽ ايمٗمِم٣مئد ايمتل سمِمقر اظمرأة دم صقرة ايمٖم٣مسمٛم٥م اظمديم٥م زمجامهل٣م ايمتل سمًٙم٤م يم٤م 

ايمُم٣مفمر وجتٔمٙمف يتذيمؾ هل٣م ويًتجدهي٣م ايمٔمْمػ وايمقص٣مل، وهذه َمـ اظمٚم٘مـ أن سم٘ملقن دم 

َمٔمٓملؿ ومِمل٣مئده ايمٕمزيمٝمل٥م.  اَمرأة واضمدة، أو دم فمدد ومٙمٝمؾ صمًدا َمـ ايمٛم٣ًمء، وهل سمُملٚمؾ

وؽمٛمح٣مول دم ايمًْمقر أسمٝم٥م اؽمتٔمراض أَمثٙم٥م َملـ ومِمل٣مئد اإلؿمل٣مريـ، يمٛملديمؾ فملعم َمل٣م 

 ٞمٗمقل.

  

سمٔمد ومِمٝمدة )راومِم٥م ا ٙمٝمد(
(1)

أهمّمؾ ومِمٝمدة، دم رأيل،  متثلؾ هلذاايمٛمقع َملـ  

ايمٕمزل احلّز اظم٘مُمقف، إن صم٣مز ايمتٔمٌغم، دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ فملعم ٞمدرسملف دم ؾملٔمره. 

همٖمٝمٜم٣م يِمػ همت٣مة سمتزيم٨م فمعم ا ٙمٝمد َمؼماومِم٥م فمعم أٞمٕم٣مم اظمقؽملٝمٗمك وسمتٙملقى دم ضمرىمل٣مت 

 َمثغمة، سمزيده٣م صخ٣مزم٥م اظمقؽمٝمٗمك وسمت٣مزمع إوقاء اظمٙمقٞم٥م ايم٣ًمومْم٥م فمٙمٝمٜم٣م همتٛم٥م وإشم٣مرة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همٛمراه يِمٖمٜم٣م زمٟميمٖم٣مظ سمٛمؿ فمام ئمتٙم٨م دم طم٣مؿمره َمـ رنم٥ٌم َم٘مٌقسم٥م وؾمٌؼ ؾملٜمقاين 

دم  َمتٟمصم٨م، همٜمل ىم٣ميمزئٌؼ ايمرصمراج، ويمٖمٓم٥م )ايمرصملراج( حتٝمٙمٛمل٣م إلم )ايم٘مٖملؾ ايمرصملراج(

سمراشمٛم٣م ايمُمٔمري ايمٔمريب، وىم٣ميمتٗم٣مء ؾملٖم٣مه ايمٔم٣مؾملٗمكم، واظمقؽملٝمٗمك سمدٞملدن ىملٟمٞمكم ايمٔمُملؼ 

اظم٘متقم، وىمؾ هذه أوص٣مف سمٛمْمٌؼ فمعم ضم٣ميمتف هق وسمِمقر َمٔم٣مٞم٣مسمف وهق يٙمتٜمٚمٜمل٣م زمٔمٝمٛمٝملف 

 وٓ يًتْمٝمع إيمٝمٜم٣م ؽمٌٝمال. 
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وومد وهمؼ ايمُم٣مفمر دم اطمتٝم٣مر ايمٌحر ايم٘م٣مَمؾ اظُمذّيؾ يمٗمِمٝمدسمف، همجل٣مءت ومِملٝمدسمف 

٣مؽم٤م َمع وصػ راومِم٥م ا ٙمٝمد. همٌحر ايم٘م٣مَمؾ، ىمام يٗملقل ايملدىمتقر فمٌلد اهلل راومِم٥م سمتٛم

-أىمثر زمحقر ايمُمٔمر صمٙمجٙم٥م وضمرىم٣مت، وهمٝمف يمقن طم٣مص َمـ اظمقؽمٝمٗمك جئمٙمف "ايمْمٝم٤م، 

ضمٙمًقا َمع صٙمِمٙم٥م ىمِمٙمِمٙم٥م  -إن أريد زمف إلم ايمٕمزل وَم٣م زمٚمجراه َمـ أزمقاب ايمٙمكم وايمروم٥م

"إصمراس
(1)

. 

ايمٗمِملٝمدة زملكم ٞمٓمل٣مم ايمتٖمٔمٝمٙمل٥م وٞمٓمل٣مم  وومد أضمًـ ايمُم٣مفمر دم َمزصملف دم ىمت٣مزمل٥م

ايمُمْمريـ يمتتٛم٣مؽم٤م َمع ضم٣ميمتف ايمُمٔمقري٥م، همج٣مء سمٗمْمٝمع إيمٖم٣مظ دم إؽملْمر ايمًلت٥م إولم 

٣ًٌم حل٣ميم٥م ايمُم٣مفمر، وهق يٙمٜم٧م طمٙمٖمٜم٣م ويت٣مزمٔمٜم٣م زمٛمٓمراسملف، همجل٣مءت ىمٙمامسملف َمتٗمْمٔمل٥م،  َمٛم٣مؽم

د وأو٣مف ايمٛمٗمط زمٔمد ايم٘مٙمامت يمٝمٔمْمل يمٙمٗم٣مرئ همرص٥م ٓيمتٗم٣مط أٞمٖم٣مؽمف وهلق يتل٣مزمع َمُملٜم

ايمراومِم٥م وهل سمؼماومص فمعم ا ٙمٝمد. وصم٣مء فمروض ايمٗمِمٝمدة فمعم وزن )َمتٖم٣مفمالن( يمٝمدل 

فمعم أن ايمُم٣مفمر اؽمتخدم جمزوء ايم٘م٣مَمؾ اظمذيؾ، وفمٙمٝملف صمل٣مءت أول ىمٙمٚمل٥م دم ايمٗمِملٝمدة 

 )سمتز كم(، وهن٣مي٥م ىمؾ زمٝم٦م )احلزيـ، اظمٔمكم.. إيمخ(.

 ويًتٚمر دم ايمقصػ: 
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هم٣مٕوقاء اظمؼماومِم٥م جتٙمق آي٣مت ؽمحره٣م وسمْم٣مرد َمٖم٣مسمٛمٜم٣م وسمٙمتٜمٚمٜمل٣م َمثلؾ آٓف 

ايمٔمٝمقن، وفمٝمقن ايمُم٣مفمر َمـ زمٝمٛمٜم٣م، وىمٟمٞمف زمذيمؽ يًّقغ يمٛمٖمًف هذا ايمُمٌؼ زمٟمٞمف يمٝمس وضمده 

ٜمؿ حيٚمٙمؼ همٝمٜم٣م. وي٘مرر ايمُم٣مفمر ىمٙمٚم٥م اظمٖمتقن زمًحره٣م، زمؾ ضمتك إوقاء وا ٚمٜمقر، ىمٙم

)سمٛمْمٙمٗمكم( شمالث َمرات، يمٝمِمقر هفم٥م ضمرىمتٜم٣م وسمت٣مزمٔمٜمل٣م، ووملد أضمًلـ ضملكم ؾملٌٜمٜم٣م 

لَٚمع يملف َدويّ "زم٣مخلذروف، و هق  ًْ ُره ايمِمٌل زمخٝمط دم يده همُٝم ، ىملام صمل٣مء دم "رٌء ُيدوِّ

يم٣ًمن ايمٔمرب )َم٣مدة طمذرف(، وهل وإن ىم٣مٞم٦م ىمٙمٚمل٥م نمريٌل٥م فملعم صمٝملؾ ايمٝملقم، إٓ أن 

ئ ٓ حيس زمثٗمؾ هل٣م، خلٖم٥م ضمروهمٜم٣م، وضمًـ وومٔمٜم٣م فملعم إذن. وسمٌٙملغ زملف ايمُملٜمقة ايمٗم٣مر

 ذروهت٣م ضمكم يٌمخ َمت٣ًمئاًل:

 

 

 

 

 

 

ويًتٚمر دم ايمقصػ حم٣موٓ ايمًلٝمْمرة فملعم أيمٖم٣مـملف ضمتلك ٓ خيلرج فملـ احللد 

اظمًٚمقح زمف، ويم٘مٛمف دم ايمٛمٜم٣ميل٥م ئمجلز ويلرى أن إيمٖمل٣مظ اظم٣ٌمضمل٥م سمّملٝمؼ فملـ وصلٖمٜم٣م 

ووصػ ؾمٌٗمف وأٞمف يمق اؽمتٚمر همالزمد أن خيرج إلم َم٣م ئمرف زمل٣مٕدب اظم٘مُملقف، همٝمٗملرر 

 ايمِمٚم٦م:
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ورنمؿ َم٣م سمٛمّمح زمف ايمٗمِمٝمدة َمـ ؾملٌؼ َم٘مٌلقت إٓ أن ايمُمل٣مفمر مل يٛمجلرف إلم 

و)ايم٘مٖملؾ(، هملٝمام فملدا وصػ َم٘مُمقف، همٙمؿ سمرد دم ايمٗمِمٝمدة أيمٖم٣مظ َمـ ومٌٝمؾ: )ايمٛمٜمد( 

ىمٙمٚم٥م )ايمرصمراج( ايمتل صمٔمٙمٜم٣م وصٖم٣م يمٙمزئٌؼ ٓ يمٙم٘مٖمؾ، مم٣م يقضمل زمٔمٖم٥م يمًل٣مٞمف وولٚمغمه 

َمع همًؼ ٞمٓمره، ىمام هق ضم٣مل ايمُم٣مفمر ايمٔم٣ٌمس زمـ إضمٛمػ ايمذي يٗمقل
(1)

: 

 

 

  

ٝم٥م يمٙمٚمرأة يمدى ايمُم٣مفمر، ويم٘ملـ زمِملقرة أوملؾ  ًّ ومِمٝمدة أطمرى متثؾ ايمِمقرة احل

ضمدة، هل ومِمٝمدة )مجقح(
(2)

وهل َمٗمْمقفم٥م سمٖمٔمٝمٙمٝم٥م ومِمغمة، يِمػ همٝمٜم٣م همت٣مة سمٔمدو َمٗمٌٙم٥م  

 ٞمحقه هم٣محت٥م ذرافمٝمٜم٣م ظمٔم٣مٞمٗمتف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويقؾمؽ أن ئمدو هق أيًّم٣م ٞمحقه٣م يم٘مٛمف آشمر أن يٛمتٓمره٣م وأن يًتٚمع إلم صٜمٝمؾ 

 ايمُمٜمقة دم دَمف:
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وومد صم٣مءت إيمٖم٣مظ َمٛم٣مؽم٥ٌم يمتِمقير ايمُمل٣مفمر هلل٣م وهلل سمٔملدو ٞمحلقه زمل٣مظمٜمر، 

وزم٣مؽملتثٛم٣مء همج٣مءت أيمٖم٣مظ َمثؾ: ص٣مهمٛم٣مت اخلٝمقل، يمٌدة َمٜمر أصلٝمؾ، وصلٜمٝمؾ... إيملخ. 

يمٖمٓم٥م )صٜمٝمؾ ايمدم( و)سمْمقيؼ ايملذرافمكم(، همل١من ايمٗمِملٝمدة يملٝمس همٝمٜمل٣م سمِملقير يمٙمُملٌؼ 

ا ٛمز َمثؾ ايمٗمِمٝمدة ايم٣ًمزمٗم٥م. وسم٣مريخ ٞمٓمؿ ايمٗمِمٝمدة اظمث٦ٌم دم ذيٙمٜم٣م جئمٙمٛم٣م ٞمٖمؼمض أهن٣م 

همت٣مة أضمالم ٓ همت٣مة ضمٗمٝمٗم٥م، أو أهن٣م ىم٣مٞم٦م سمٔمدو زم٣مجت٣مه ؾمخص آطمر، ويم٘مـ طمٝم٣ميمف وؾملٌٗمف 

حقه، همْمقومٜم٣م زمٗمٙمٌلف وذرافمٝملف: همٗملد ٞمٓمٚمٜمل٣م ايمُمل٣مفمر وهلق فملعم صمٔمٙمف يتخٝمٙمٜم٣م سمٔمدو ٞم

 َمُم٣مرف ايمٔمٗمد ايم٣ًمزمع َمـ فمٚمره اظمديد زم١مذن اهلل.

ٝم٥م أيًّم٣م يٚم٘مـ أن ٞمذىمر ومِمٝمدة )فملػم ايمتٙمٖملقن( ًّ وَمـ ايمٗمِم٣مئد احل
(1)

، وهمٝمٜمل٣م 

 يِمقر همت٣مة جمٜمقيم٥م فم٣مزمثتف فمػم اهل٣مسمػ )اظمّنة(:

 

 

 

 

 

 

 

 

همٗمد أؾمٔمٙم٦م سمٙمؽ ايمٔم٣مزمث٥م مجرة ايمُمٜمقة اظمتٗملدة دم أضمُمل٣مئف، زمِملقهت٣م اظمتٕملٛم٨م، 

وىمٙمامهت٣م اظمت٘منة، وأشم٣مرت ايمٖمتٛم٥م اهلقصم٣مء ايمتل هيقاه٣م وي٘مرهٜم٣م. وومقيمف )يمـ اؽملتجٝم٤م 

تلك يملق ضمل٣مول، همٙملؿ سم٘ملـ ...( إٞمام هق سمٔمزي٥م يمٛمٖمًف ٕٞمف يمـ يًتْمٝمع ايمقصقل إيمٝمٜمل٣م ضم
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اهلقاسمػ دم سم٣مريخ ىمت٣مزم٥م ايمٗمِمٝمدة سمٓمٜمر روملؿ اظمتِملؾ أو حتلدد هقيتلف. وَملـ ايمٗمِمل٣مئد 

ٝم٥م أيًّم٣م يٚم٘مـ أن ٞمدرج ومِمٝمدة )أوار( ًّ احل
(1)

: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

هم٣ميمٗمِمٝمدة سمٛمّمح زم٣ميمُمٜمقة واحلرَم٣من، وصم٣مءت إيمٖم٣مظ َمٔمػمة فمـ هذه ايمُمٜمقة  

محلر ىمل٣م ٚمر، وإوار يتلٟمصم٨م زملكم  اظمتدهمٗم٥م، هم٣ميمٗمٌٙم٥م َمـ مج٣مر حتلرق ايمُملٖم٣مه، وايمُملٖم٣مه

وٙمقفمف ويُمقي هم٠ماده، وهق يْمٙم٤م َمٛمٜم٣م أن سمٌذهل٣م يمف َمٗم٣مزمؾ ٞمٖمًف وَم٣ميملف وؾمل٣ٌمزمف وىملؾ 

ٝم٥م يمٙمٔمُمٝمٗم٥م، زمٔمٝمًدا فمـ وصػ يمقافم٨م احل٤م وٞم٣مر  ًّ نم٣مٍل يمديف. وىمؾ هذا يرؽمؿ صقرة ضم

 اهلجر ويمذة ايمقص٣مل.

ٝم٥م، وَمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل يٚم٘مـ، إلم ضمد َم٣م، أن سمٛمدرج أيًّم٣م وٚمـ ايمٗمِم٣م ًّ ئد احل

ومِمٝمدة )دم ايم٘مقخ(
(2)

، ايمتل يِمػ همٝمٜم٣م همت٣مة دفم٣مهل٣م إلم ايملدطمقل دم )ىمقطملف(، يمٝمًلٛمد 

 رأؽمف إلم وؽم٣مئد صدره٣م:

  

 

 

 ي٘مت٤م همٝمٜم٣م ومِمٝمدة:همٗمٌٙم٦م َمٗم٣مزمؾ أن 
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 همقاهمؼ فمعم أن سمدطمؾ أن ويٛمٓمؿ همٝمٜم٣م ايمٗمِمٝمدة همٝمام زمٔمد:

  

  

وايمٌٝم٦م إول همٝمف َٞمَٖمٌس َمـ إزمٝم٣مت اظمٛمًقزم٥م إلم فمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م 
(1)

: 

  

  

وايمٗمِمٝمدة سمٛمّمح زم٣ميمُملٜمقة، وإن ىم٣مٞمل٦م أيمٖم٣مـمٜمل٣م فمٖمٝمٖمل٥م، هملٝمام فملدا )وؽمل٣مئد  

ايمِمدر(، وهق سمُمٌٝمف مجٝمؾ يًتدفمل إلم ايمذهـ يمكم ايمقؽم٣مئد وٞمٔمقَمتٜم٣م، يمقٓ أٞمف يًتدفمل 

أيًّم٣م ىمػم ضمجلؿ ايمقؽمل٣مئد، واظمًلتح٤م دم ايمٛمٜملقد هلق صلٕمره٣م. وايمٗمِملٝمدة َملراودة 

ٙمخٙمقة، وإن نمّٙمٖمٜم٣م ايمُم٣مفمر زمٟميمٖم٣مظ ذفمٝم٥م َمثؾ )اظمٜمر( و)ؽمٛم٥م واوح٥م، ودفمقة سحي٥م يم

 ايمرمحـ(.

  

وإذا اؽمتٔمروٛم٣م ومِم٣مئد اإلؿم٣مر ايمث٣مين وهل ايمٗمِم٣مئد ايمتل أؿمٙمٗمٛم٣م فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمِم٣مئد 

لٝم٥م، هم١مٞمٛمل٣م ؽملٛمجده٣م دم جمٚمٙمٜمل٣م سمِملػ احلًلـ  ًّ ايمروَم٣مٞمًٝم٥م يمٛمٚمٝمز زمٝمٛمٜم٣م وزمكم سمٙمؽ احل

احل٤م، وٞم٣مر اهلجر وايمِمدود، وسمتذيمؾ يمٙمٚمحل٤م وسمًلتٔمْمٖمف وا امل، وسمُم٘مق َمـ يمقفم٥م 

 ايمقص٣مل، وسمٔم٣مسمٌف.

وهذه ايمٗمِم٣مئد، َمـ اظمٚم٘مـ، ىمام أؽمٙمٖمٛم٣م، أن سم٘مقن دم همت٣مة زمٔمٝمٛمٜم٣م، أو دم همتٝمل٣مت 

َمٔمدودات، وٓؾمؽ أن زوصمتف واضمدة َمٛمٜمـ، همٗمد ذىمر ايمُم٣مفمر دم َمرشمٝمتلف هلل٣م أن ؾملٔمره 

همٝمٜم٣م ىم٣من فمُمًٗم٣م وفمت٣مزًم٣م
(2)

: 
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وَم٣م دفم٣مٞم٣م إلم ايمٗمقل إن َمٔمٓمؿ هذه ايمٗمِم٣مئد، إن مل ي٘مـ ىمٙمٜم٣م، دم همتل٣مة زمٔمٝمٛمٜمل٣م، 

وأول هق سمُم٣مزمف صٖم٣مت اظمٔمُمقوم٥م دم هذه ايمٗمِم٣مئد، ايمتل ومد ٓ جتتٚمع إٓ دم همت٣مة زمٔمٝمٛمٜمل٣م. 

هذه ايمِمٖم٣مت وأمهٜم٣م هق ا امل ايمٖم٣مئؼ، هم٘مٟمهن٣م ازمٛم٥م احلًـ
(1)

: 

  

وهل َمثؾ ايمٌدر زمؾ أمجؾ 
(2)

: 

وهذا ايمٌٝم٦م همٝمف َٞمَٖمٌس َمـ ومقل ازمـ زيدون
(3)

: 

 

 

وومد اصمتٚمع همٝمٜم٣م ضمًـ ىمؾ اظمٔمُمقوم٣مت دم ايمت٣مريخ 
(4)

: 

  

زمؾ إهن٣م أضمعم َمٛمٜمـ  
(5)

: 

 

 

ويم٘مٛمٜم٣م، وهذه هل ايمِمٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م همٝمٜم٣م، جتٚمع زمكم ٞمقر احلًـ وٞم٣مر ايمِمدود
(6)

: 
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همٔمٝمقٞمف سمتٚمتع زمٛمقر ا امل، يم٘مـ ومٙمٌف يتٟمصم٨م زمٛمغمان احلرَم٣من
(1)

: 

  

وومللد أضمًللـ ايمُملل٣مفمر اؽمللتخدام ا ٛملل٣مس ايمٛملل٣مومص زمللكم )أٞمللقار( و)ٞمللغمان( 

وصم٣مءت ايم٘مٙمامت مجٝمٙم٥م دم َمقومٔمٜم٣م َمـ ضمٝم٧م اظمٔمٛملك وايمقوملع و)ايمِم٣ٌمضم٥م( و)ايمِم٣ٌمزم٥م(، 

اظمقؽمٝمٗمل، واظمٗم٣مزمٙم٥م زمكم ايمُمْمريـ، ويم٘مـ ايمتقهمٝمؼ طم٣مٞملف، دم رأيلل، دم اؽملتخدام ىمٙمٚمل٥م 

)صمٛمقيب(، هم٣مإلٞم٣ًمن يمف صمٛم٣ٌمن همٗمط ٓ )صمٛمقب(، شمؿ إن ايمِم٣ٌمزم٥م سم٘مقن دم ايمٗمٙم٤م وهق دم 

 ايمِمدر ٓ ا ٛم٤م.

ف وىمٟمن ومٙمٌٜم٣م ومد َمـ صخروَمـ صٖم٣مهت٣م أهن٣م وم٣مؽمٝم٥م دم سمٔم٣مَمٙمٜم٣م َمٔم
(2)

: 

 

  

وومقيمف )ؾم٣مفمٌر ََمـ هقاه٣م( سمرىمٝم٤م َمٔمّمؾ أ ٟمه إيمٝمف ايمقزن، هم٣مؽملتخدم ايمٖمٔملؾ  

اظم٣ميض )هقاه٣م( وضمٗمف أن يًتخدم اظمّم٣مرع )هيقاه٣م( ٕن ضمٌف َمًلتٚمر. وزمحلر هقاهل٣م 

ىمٙمف صمزر زمال َمد
(3)

: 

  

وٓ سم٣ٌمديمف َمُم٣مفمر احل٤م، أو ه٘مذا يٌدو يمف
(4)

: 

  

وهذا هق ؽم٤ٌم ؾمٗم٣مئف
(5)

: 
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احل٤موفمٚمره ىمٙمف و٣مع دون أن يٗمْمػ شمامر  
(1)

: 

  

ر )ايمُمغمة(، أَم٣م إن أراد هب٣م اظم٣مء همال  ٘مَّ ًُّ وىمٙمٚم٥م )ايمٗمْمر( هٛم٣م َمقهمٗم٥م إن أراد هب٣م ايم

 جم٣مٞم٥ًم زمٝمٛمف وزمكم ايمُمٜمد.

ورنمؿ ىمؾ هذا ايمِمدود هم١مٞمف يٓمؾ ئمٝمش فمعم أَم٣مين ايمقص٣مل
(2)

: 

  

ضمتك أٞمف يمٝمحٙمؿ زمٙمحٓم٥م وصؾ يًتٚمتع هب٣م ومٌؾ وهم٣مسمف 
(3)

: 

  

ويٗمٛمع َمـ احلٌٝم٥ٌم زمٚمجرد احلدي٧م
(4)

: 

 

 

وسم٘مٖمٝمف ايمًٌٚم٥م
(5)

: 

  

ايمِمٖم٥م ايمث٣ميمث٥م أهن٣م ٓ سمتٟمشمر زمام ي٘متٌف همٝمٜم٣م َمـ ومِم٣مئد 
(6)

:  

 

 

َمع أهن٣م ومرأت هذه إؾمٔم٣مر ويم٘مٛمٜم٣م مل سم٠مشمر همٝمٜم٣م ٓ هل وٓ دَمقفمف
(7)

: 
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وومد وهمؼ ايمُم٣مفمر دم ومقيمف )ومرأت فمٝمٛم٣مك( ىمٛم٣مي٥م فمـ أن هذه إؾمٔم٣مر مل سمالَملس  

ومٙمٌٜم٣م وإٞمام َمرت أَم٣مم فمٝمٛمٝمٜم٣م. ويٌدو أن َمٔمُمقومتف ومد همْمٛم٦م إلم أن صلّده٣م هيلّٝم٨م ؾملٔمره 

ومرحيتف، همتامدت دم ذيمؽ فمـ ومِمد، يمتًتٚمتع زمٟمؾمٔم٣مره، وومد سضمل٦م يملف زملذيمؽ  ويقومد 

ضمكم ؽمٟمهل٣م
(1)

: 

  

 

 

ويم٘مٛمٜمل٣م إٞملام سمتلديمؾ أو يمٔمٙمف تّٝمؾ َمٛمٜم٣م هذا ايمرد يمٝمقهؿ ٞمٖمًف أهن٣م سم٣ٌمديمف احل٤م،  

يمتْمرب أؽمامفمٜم٣م زمٕمزيمف همٝمٜم٣م وسمذيمٙملف هل٣م. ويٌلدو أن ايمُمل٣مفمر َملـ ىمثلرة إدَم٣مٞملف يمٙمٜمجلر 

وايمتٚمٛمع، أصٌح يًتٚمتع زمف، يمدرصم٥م أٞمف يٌمح زمٟمٞمف حي٤م ايمتٚمٛمع
(2)

: 

  

رفمف دم ومِم٣مئد ليمٝمزيد َمـ سمّمزمؾ يْمٙم٤م َمـ حمٌقزمتف أن ٓ سمًتجٝم٤م يمتيفم٣مسمف،  

 صمديدة:

  

ويم٘مٛمف دم زمٔمض إضمٝم٣من يّمٝمؼ زم٣مهلجر واخلِمل٣مم، وئمٙملـ أن ذيملؽ وإن ىمل٣من 

ومٙمٝمؾ َمٛمف رضورًي٣م يمٙمح٤م ىمٚمٙمح ايمْمٔم٣مم، إٓ أٞمف ٓ يًتْمٝمع أن ئمٝمش فمعم اظمٙمح همٗمط
(3)

: 

همٗمط
(3)

: 
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ىمؾ هذه ايمِمٖم٣مت اظمُمؼمىم٥م دم اظمحٌقزم٥م، ودم َمٔم٣مٞم٣مسمف َملـ صلدوده٣م وسملديمٙمٜم٣م، 

ذه جتٔمٙمٛم٣م ٞم٘م٣مد ٞمجزم أهن٣م دم حمٌقزم٥م زمٔمٝمٛمٜم٣م، أو دم فمدد ومٙمٝمؾ َمـ اظمحٌقزم٣مت يتُم٣مهبـ دم هل

 ايمِمٖم٣مت. 

فمعم أن َمـ زمكم هذه ايمٗمِم٣مئد، ايمتل أؿمٙمٗمٛم٣م فمٙمٝمٜمل٣م ايمروَم٣مٞمًلٝم٥م، متٝمٝملًزا هلل٣م فملـ 

ٝم٥م، َم٣م خيتٙمػ دم أؽمٙمقزمف فمـ هذا اظمٛمحك َملـ ؾمل٘مقى ايمِملد واهلجلران،  ًّ ايمٗمِم٣مئد احل

ضمٝم٧م سمٗمقم همٗمط فمعم وصػ ا امل وايمتٕمزل همٝمف، وهذه، دم رأيل، ٓ يٚم٘مـ أن سم٘مقن دم 

اظمحٌقزم٣مت. وجيٚمع زمكم هذه ايمٗمِم٣مئد أن ايمُمل٣مفمر ٞمٓمٚمٜمل٣م ووملد سمٙمؽ اظمحٌقزم٥م أو أويمئؽ 

سمٗمّدَم٦م زمف ايمًـ مم٣م ئمٛمل أن ومٙمٌف َم٣م زال يٛمٌض زم٣محل٤م رنمؿ ـمٜمقر ايمُمٝم٤م دم َمٖمرومف، إٓ 

أٞمف مل ئمد يْمٙم٤م ؾمٝمًئ٣م َمـ )ايمْمكم(. وَمـ هذه ايمٗمِم٣مئد سمٙمؽ ايمتل يِمػ همٝمٜمل٣م همتل٣مة ذات 

مخ٣مر
(1)

: 

  

 

 

 وزمٔمد أن يِمػ مج٣مهل٣م ويٌِمؿ زم٣ميمٔممم فمعم أهن٣م آي٥م دم احلًـ، يتذيمؾ إيمٝمٜم٣م وم٣مئال:

 

 

ومِمٝمدة، وومد همٔمٙم٦مويم٘مٛمف ٓ يْمٙم٤م َمٛمٜم٣م إٓ أن سمٙمٜمٚمف 
(2)

: 

   

وايمٌٝم٦م إطمغم ي٠مىمد أن ايمُم٣مفمر ٞمٓملؿ هلذه ايمٗمِملٝمدة وهلق دم ؽملـ َمتٗمدَمل٥م. 

وايمُم٣مفمر ٓ يرى سمٔم٣مرًو٣م زمكم احل٤م واظمُمٝم٤م
(3)

: 
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خي٣ميمػ أزم٣م مت٣مم، ايمذي ىم٣من يرى أن َمُمٝم٤م ايمرأس ديمٝملؾ فملعم ؾملٝم٤م وهق هبذا 

ايمٖم٠ماد
(1)

: 

 

 

أَم٣م ؾمٜم٣مب همغمى أن ؾمٝم٤م ايمرأس ٞم٣مسم٨م فمـ اضمؼماق ايمٙمقفم٥م دم وٙمقع ايمٖمٛم٣من
(2)

: 

 

 

 

 

ويم٘مٛمف يٗمر دم ومِمٝمدة أطمرى أن ىمؾ ؾمٔمٙم٥م دم ىمٝم٣مٞمف ومد اٞمْمٖمٟمت، إٓ ؾمٔمٙم٥م اهلقى 

هم١مهن٣م َم٣م زايم٦م َمُمتٔمٙم٥م
(3)

: 

  

  

 

 

٣ًٌم دم ـمٙمٚم٥م ايمٗمٙم٤م وأضمٝم٣مًٞم٣م يٌٙمغ زمف ايمٝمٟمس َمداه، همغمى دم اظمُمٝم٤م ؽمٌ
(4)

 : 

 

 

وايمٕمري٤م أن ايمٗمِمٝمدة ايمقضمٝمدة دم ايمديقان ايمتل ىم٣من ايمُمل٣مفمر همٝمٜمل٣م َمٔمُملقوًم٣م ٓ 

ؾمٔمره، ضمٝم٧م سضم٦م اظمحٌقزم٥م يمف زمقهلٜم٣م همٝمففم٣مؾمًٗم٣م، ىم٣مٞم٦م زمٔمد أن ازمٝمض 
(5)

: 
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ومم٣م أفمجٌٜم٣م همٝمف طمِمالت ؾَمٔمره ايمٌٝمّم٣مء، ومج٣مل ؾِمٔمره
(1)

: 

  

ويم٘مـ هذا احل٤م صم٣مء، َمع إؽمػ، دم ايمقوم٦م ايمّم٣مئع
(2)

: 

 

 

  

ويٓمؾ ومٙمٌف يٛمٌض زم٣محل٤م، ويم٘مـ اظمُمٝم٤م جئمٙمف ٓ جيرؤ فمعم ايمٌقح زمحٌلف، وإن 

ايمْمرف أطمر خيٖمل َمُم٣مفمره َمثٙمف ىم٣من يتخّٝمؾ أن
(3)

: 

 

 

 

 

 

 

رأيل، هم٣مظمٚمُمقق صٖم٥م يمٙمٗمقام، وومقيمف )ايمٗمٚمر اظمٚمُمقق( سمرىمٝم٤م نمغم َمقهمؼ، دم  

يٗم٣مل: صم٣مري٥م مَمُْمقوم٥م: أي ضمًٛم٥م ايمَٗمَقام ومٙمٝمٙم٥م ايمٙمحؿ، وايمٗمٚمر سمُمٌٝمف يمقصملف اظمحٌلقب دم 

اؽمتدارسمف ووو٣مءسمف، وٓ يقصػ ايمٗمٚمر زمٟمٞمف ممُملقق. ىملذيمؽ ومقيملف )زمٗم٣ميل٣م ايم٘ملٟمس دم 

ىم٣مد( سم٘مرار يم٘مٙمٚم٥م )ايم٘مٟمس( أؤمػ ايمٌٝم٦م، ويمق وم٣مل: )زمٗم٣مي٣م اخلٚمر دم ىم٣مد( يم٘مل٣من 

 ؾ.أهمّم

 وأومٍم َم٣م أصٌح يتٚمٛم٣مه ايمُم٣مفمر زمٔمد أن أفمٙمـ إهمالؽمف هق أن ئمجٌٜم٣م ؾمٔمره:
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فمعم أن أمجؾ ومِمٝمدة، دم رأيل، صّقر همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر ؽمْمقة احل٤م زمٔملد اظمُملٝم٤م، 

هل ومِمٝمدة )ذىمري٣مت(
(1)

ىم٣مٞمل٦م صمل٣مرة يملف، ، ايمتل يِمػ همٝمٜمل٣م همتل٣مة )دم َمٝمٔمل٥م ايمِمل٣ٌم( 

 وىم٣مٞم٦م هتدي يمف ايمُٖمّؾ ىمؾ ص٣ٌمح، رزمام ٕهن٣م سمراه زمٚمث٣مزم٥م أٍب أو صَمٍد هل٣م:

  

 

 

وومد وهمؼ ايمُم٣مفمر دم وصٖمٜم٣م زمٟمهن٣م ىم٣مٞم٦م )صم٣مًرا( وهق ىم٣من )طماًل( إذ احل٤م َملـ 

ـّ هلل٣م ايمٕملرام دم صلٚم٦م، وٓ  ؿمرهمف هق همٗمط، أَم٣م هل همتٔمده )صم٣مًرا( همٗمط. وومد ىم٣من ي٘مل

 جيرؤ أن يِم٣مرضمٜم٣م زمف يمٖم٣مرق ايمًـ زمٝمٛمٜمام: 

  

 ي٘متٖمل هبذا ايمٗمدر َمـ ايمقصؾ وٓ يْمٙم٤م اظمزيد: وىم٣من ايمُم٣مفمر

 

 

 وي٘متٖمل زمٟمن يًتٔمٝمد ذىمري٣مسمف َمع هذه احلٌٝم٥ٌم، ويٛمٓمؿ همٝمٜم٣م إؾمٔم٣مر:

 

 

 

 

 وخيتؿ ومِمٝمدسمف، وم٣مئاًل:

  

ويٌدو أن ايمُم٣مفمر ومد ومرر أطمغًما أن يتػمأ َمـ ىمؾ َمٕم٣مَمرات ايمٔمُملؼ، َمٔمٙمٛمًل٣م أٞملف  

ؽمٝمحٝم٣م فمعم ايمذىمري٣مت
(2)

: 
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وومقيمف )هم٣مت ايمٗمْم٣مر( سمًم زم٣ميمٔم٣مَمٝم٥م، وومقيمف )أرذل ايمٔمٚمر( همٝمف سمٛم٣مص َملع وملقل  

اهلل سمٔم٣ملم )وَمٛم٘مؿ َمـ يرد إلم أرذل ايمٔمٚمر يم٘مل ٓ ئمٙمؿ َمـ زمٔمد فمٙملؿ ؾملٝمًئ٣م( وايملدىمتقر 

ايمٔمٚمر، همام زال ذهٛمف ضمل٣مرًضا وفمٗمٙملف َمتقوملًدا. َمتٔملف اهلل ؾمٜم٣مب زمٖمّمؾ اهلل مل يٌٙمغ أرذل 

 زم٣ميمِمح٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م وزم٣مرك دم فمٚمره.

وه٘مذا اؽمتٔمروٛم٣م دم ايمًْمقر ايم٣ًمزمٗم٥م، صلقرة اظملرأة دم ؾملٔمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ 

ٝم٥م، سمِمقر اظمرأة فمعم أهن٣م ؾمٜمقة َمتٗملدة، وهمتٛمل٥م  ًّ ورأيٛم٣م أهن٣م جتٙم٦م دم صقرسمكم: صقرة ضم

دم ومِم٣مئد َمٔمدودة يمٙمُم٣مفمر، َمع ضمٖم٣مـمف فمعم فمٖمل٥م أيمٖم٣مـملف فم٣مرَم٥م، وهذه ايمِمقرة صم٣مءت 

وفمدم وومقفمف همٝمام يًٚمك زم٣مٕدب اظم٘مُمقف. وايمِمقرة ايمث٣مٞمٝم٥م وهل إفمؿ إنمٙم٤م همٗملد 

صقرت اظمرأة همٝمٜم٣م مجٝمٙم٥م َمديم٥م زمجامهل٣م، سمتٙمذذ زمتٔمذي٤م فم٣مؾمٗمٜم٣م َمـ طمالل متٛمٔمٜم٣م وهجره٣م 

ٙمل٥م. ورأيٛمل٣م أن احلل٤م ودٓهل٣م، وٓ سمًٚمح زمقصٙمٜم٣م إٓ دم حلٓم٣مت طم٣مؿمٖم٥م، وؽم٣مفم٣مت ومٙمٝم

ًٌل٣م يمٙمحٓمل٣مت  فمٛمد ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ هق دم ايمتٚمتلع زم٣محلًلـ، وحتٚملؾ اهلجلر واخلِمل٣مم، سمروم

رورة لايمقص٣مل ايمٗمٙمٝمٙم٥م، وأن احل٤م فمٛمده ٓ فمٚمر يمف، وأن َمُمٝم٤م ايملرأس ٓ ئمٛملل زم٣ميمّمل

 ؾمٝم٤م ايمٖم٠ماد.
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  :نم٣مٞمؿ، ؾمٜم٣مب 

o ،م2009أزمقـمٌل،  إفمامل ايمُمٔمري٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م، هٝمئ٥م أزمقـمٌل يمٙمًٝم٣مضم٥م وايمثٗم٣مهم٥م 

o  ،م2019فمٛمقان، ايمُم٣مروم٥م،  1001فمٙمٚمٝمٛمل صػًما 

o  ،م2014َمٔم٣مين اهلقى فمٛمدي، دار ايمٝم٣مؽمٚمكم يمٙمٛممم وايمتقزيع، ايمُم٣مروم٥م 

  إؽمٚمر، راصمل )سمٗمديؿ(: ذح ديقان أيب مت٣مم يمٙمخْمٝم٤م ايمتػميزي، دار ايم٘مت٣مب

 م1994، 2ايمٔمريب، زمغموت، ط

  َمْمٌٔمل٥م دار ايمٔمٌل٣مس زملـ إضمٛملػاخلزرصمل، فم٣مسم٘م٥م )ذح وحتٗمٝمؼ(: ديقان ،

 م1954ايم٘مت٤م اظمٌمي٥م، 

  ايمززمٝمدي، فمٌد احل٘مٝمؿ )حتريلر(: ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ دم زمًلت٣من ؿمل٣منمقر، َم٠مؽمًل٥م

 م2014اإلزمداع يمٙمثٗم٣مهم٥م وأداب وايمٖمٛمقن، صٛمٔم٣مء، 

  ايمْمٝم٤م، فمٌلد اهلل: اظمرؾملد إلم همٜملؿ أؾملٔم٣مر ايمٔملرب وصلٛم٣مفمتٜم٣م، دار صم٣مَمٔمل٥م

 م1991اخلرؿمقم يمٙمٛممم، اخلرؿمقم، ط ايمرازمٔم٥م، 

  فمٌد احلٚمٝمد، حمٚمد حمل ايمديـ: ذح ديقن فمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م، اظم٘مت٥ٌم ايمتج٣مري٥م

 م1952ايم٘مػمى، ايمٗم٣مهرة، 

  همرضم٣مت، يقؽمػ )ذح(: ديقان ازمـ زيدون، دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، زمغموت، ط

 م1994، 2
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فمرف ايمٔمرب أدب ايمرضمالت َمٛمذ أَمد زمٔمٝمد، رنمؿ صٔمقزم٥م ايمتٛمٗمؾ زمكم إَمِم٣مر 

وايمٌٙمدان، ويم٘مـ ؾمٕمػ اإلٞم٣ًمن ىم٣من داهمًٔمل٣م يملف يمٝمًلٝمح دم أرض اهلل ايمقاؽملٔم٥م، يمْمٙمل٤م 

ايمرزق وايمتج٣مرة ضمٝمٛم٣ًم، ويمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م ضمٝمٛم٣ًم آطمر، همدأب ايمرضم٣ميم٥م فملعم سمًلجٝمؾ 

ضمٓم٣مهتؿ ايمدومٝمٗم٥م يمٙم٘مثغم َمـ سمٖم٣مصٝمؾ احلٝم٣مة ايمٝمقَمٝم٥م يمٙمٚملدن واحللقارض َمُم٣مهداهتؿ وَمال

ل همٕملدت لل وازملـ صمٌلغم إٞمديمًللايمتل يزوروهن٣م، َمثؾ ىمت٣مزم٣مت ازمـ زمْمقؿم٥م واإلدريً

 ىمت٣مزم٣مهتؿ سمقشمٝمًٗم٣م سم٣مرخيًٝم٣م واصمتامفمًٝم٣م وصمٕمراهمًٝم٣م ه٣مًَم٣م. 

رٞم٣م احلل٣مرض َمثلؾ لىمام أهتؿ هبذا ا ٛمس إديب زمٔمض ايم٘مت٣مب ايمٔملرب دم فمِمل

( اظمٔمروف زمٔمٚمٝملد ايمرضمل٣ميمكم، -1926ايمرضم٣ميم٥م ايمًٔمقدي ايمُمٝمخ حمٚمد ٞم٣مس ايمٔمٌقدي )

وومد ؽمجؾ دم ىمتٌف ايمتل زمٙمٕم٦م ضمقارم َم٣مئ٥م وؽمتكم ىمت٣مزًم٣م، وزمٟمؽمٙمقب أديب مجٝملؾ رضمالسملف 

 ايمٔمديدة يمٙمٌٙمدان اظمختٙمٖم٥م دم ؽم٣مئر أٞمح٣مء اظمٔمٚمقرة.    

يمٙمُمل٣مفمر اإلَمل٣مراد  "٣مزيل٥مَمـ وضمل رضمٙم٥م ضمج"سمتٛم٣مول هذه ايمدراؽم٥م ومِمٝمدة 

اظمٔمروف واظمؼمصمؿ ايمٔم٣مظمل د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمتل ىمتٌٜم٣م َمـ وضمل رضمٙم٥م مج٣مفمٝم٥م وم٣مم هب٣م َمع 

ظمًجد احلٌٝم٤م اظمِمْمٖمك صعم اهلل فمٙمٝمف  2019وهمد َمـ مجٔمٝم٥م ايمؼماث ايمٔمٚمراين زمديب فم٣مم 

دائـ وؽمٙمؿ زم٣مظمديٛم٥م اظمٛمقرة وزمٔمض اظمدن واظمقاومع ايمت٣مرخيٝم٥م ضمقهل٣م وهل طمٝمػم وايمٔملال وَمل

ص٣ميمح ويٛمٌع وزمدر، وىمْمٌٝمٔم٥م ايمُمٔمراء ذوي احلس اظمرهػ زم٣ميمتٟمشمر وايمتٖم٣مفمؾ اظم٣ٌمذ زم٘مؾ 

َم٣م يٚمرون زمف َمـ طمػمات وجت٣مرب ضمٝم٣مسمٝم٥م همٝمٔمػمون فمام تتٙم٨م زمف ٞمٖمقؽمٜمؿ َمـ أضم٣مؽملٝمس 

                                                           

 َمؼممج٥م وزم٣مضمث٥م أدزمٝم٥م َمـ ايمًٔمقدي٥م. 
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وَمُم٣مفمر همٝمٔمػمون فمـ سمٙمؽ ايمٔمقاؿمػ ايمٛمٌٝمٙم٥م دم أزمٝم٣مت ؾمٔمري٥م حتٖمظ سمٙمؽ ايمٙمحٓم٣مت ضمٝم٥م 

 ُم٣مرىمتٜم٣م َمع أطمريـ، ىمذيمؽ همٔمؾ ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب. دم ذاىمرة وم٣مئٙمٜم٣م وسمتٝمح يمف َم

سمٗملع دم ؽملت٥م وسمًلٔمكم زمٝمًتل٣م َملـ ايمُملٔمر  "َمـ وضمل رضمٙم٥م ضمج٣مزي٥م "ومِمٝمدة 

ايمٔمٚمقدي وومد ومًٚمٜم٣م ايمُم٣مفمر إلم َمٗم٣مؿمع زمح٤ًم أي٣مم ايمزي٣مرة  اخلٚمًل٥م وَملـ شملؿ أيًّمل٣م 

ومًؿ ىمؾ يقم إلم َمٗم٣مؿمع صمزئٝم٥م زمح٤ًم ايمزي٣مرة يمٙمٚمقاومع اظمختٙمٖمل٥م، ووملد سمٖمل٣موت فملدد 

ر زمٝمًتل٣م )ايمٝملقم إول دم اظمديٛمل٥م ل٣مت َمـ َمٗمْمع ٔطمر، ضمٝم٧م زمٙمغ أؿمقهلل٣م ؽملت٥م فمُملإزمٝم

 اظمٛمقرة(، زمٝمٛمام ىم٣من أومٌمه٣م زمٝمتكم فمـ )ؽمد ايمٌٛم٦م( و)يٛمٌع(.  

ويٚم٘مٛمٛم٣م سمِمٛمٝمػ هذه ايمٗمِمٝمدة ايمتلل مجٔمل٦م فملدة طمِمل٣مئص وؽملامت أدزمٝمل٥م 

ردي أواحل٘ملل٣مئل لَمتٛمقفملل٥م، وللٚمـ أدب ايمللرضمالت، واظمللديح ايمٛمٌللقي، وايمُمللٔمر ايمًلل

ل ٕن ايمُم٣مفمر يِمػ يمٛم٣م دم أزمٝم٣مت سمِمقيري٥م مجٝمٙم٥م مجٝمع َمراضملؾ هلذه ايمرضمٙمل٥م لِمِمايمٗم

رد لزمقصػ ضمل دومٝمؼ، هم٣ميمراوي هقايمُم٣مفمر ذاسمف همٝمٟمسمٝمٛم٣م ايمدهمؼ ايمُمٔمري ضمٝمثام ايمتٗملك ايمًل

وايمقصػ إديب َمـ طمالل جترزمتف ايمذاسمٝم٥م إضم٣ًمؽًم٣م، وؾمٔمقًرا، وسمٔمٌغًما، ووصًٖم٣م، همٝمٗملدم 

ظمٔمٙمقَم٣مت ايمديٛمٝم٥م، وايمت٣مرخيٝم٥م، وايمثٗم٣مهمٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زمٟمَمل٣مىمـ يمٛم٣م همٝمٜم٣م ىمذيمؽ ىمٛمًزا َمٔمرهمًٝم٣م َمـ ا

 ايمزي٣مرة. 

سمٔم٘مس زمقوقح صلدى فمُملؼ ايمُمل٣مفمر وحمٌتلف  "َمـ وضمل رضمٙم٥م ضمج٣مزي٥م"

يمٙمرؽمقل ايم٘مريؿ صعم اهلل فمٙمٝمف ؽمٙمؿ ويتجعم همٝمٜم٣م اظمديح ايمٛمٌقي ايمذي جيٚملع ايم٘مثلغمون 

هق ايمُمٔمر ايمذي َمدح زمف ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد زمـ فمٌد اهلل صلعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ فملػم "فمعم أٞمف 

َمٛم٣مومٌف وصلٖم٣مسمف وؾملامئٙمف ايمتلل  ايمزَم٣من واحلٗم٤م، أهم٣مض همٝمف ايمُمٔمراء واظم٣مدضمقن دم ذ ىمر

  "ضم٣ٌمه اهلل سمٔم٣ملم هب٣م، َمًتٜمديـ زمٚمدح اهلل فمز وصمؾ يمف دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ.

ونمٛمل فمـ ايمذىمر أن اظمدائح ايمٛمٌقي٥م ومد فمرف واؾمتٜمر هب٣م ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ؾم٣مفمر 

ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وأوح٦م أزمٝم٣مسملف دم َملدح ايمرؽملقل ايم٘ملريؿ حمٖمقـمل٥م دم 

 َمثؾ ومقيمف:وصمدان حمٌل اظمِمْمٖمك 
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ويزطمر إدب ايمٔمريب زم٣مَٕمثٙم٥م ايم٘مثغمة يمٙمٚمدائح ايمٛمٌقيل٥م يمٖمحلقل ايمُملٔمراء ودم  

وحمٚملد زملـ ؽملٔمٝمد ايمٌقصلغمي صل٣مضم٤م  "ايملػمدة"َمٗمدَمتٜمؿ ىمٔم٤م زمـ زهغم زمٗمِمٝمدة 

، وحمٚملقد ؽمل٣مَمل "زمل٣ميمػمدة"اظمُمٜمقرة أيًّمل٣م  "ايم٘مقاىم٤م ايمدري٥م دم َمدح طمغم ايمػمي٥م"

غم ايمُملٔمراء أمحلد ؾملقومل وأَمل "ىمُمػ ايمٕمٚم٥م دم َمدح ؽمٝمد إَم٥م"ايم٣ٌمرودي وومِمٝمدسمف 

 . "هن٨م ايمػمدة"وومِمٝمدسمف ايمذائٔم٥م ايمِمٝم٦م 

ايمتٟمشمر ا قمَّ زمٗمِمٝمدة ايمٌقصلغمي  "َمـ وضمل رضمٙم٥م ضمج٣مزي٥م "ويٌدو دم ومِمٝمدة

زم٣مطمتٝم٣مر اظمٝمؿ ضمرهًم٣م يمٙمروّي َمثٙمٜم٣م ودم اظمحتقى ضمٝم٧م أن ايمٕمرض إؽم٣مد َمـ ايمٗمِملٝمدة 

ووصلػ زمٔملض نمزواسملف هق َمدح ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝملف وإـمٜمل٣مر ؾملامئٙمف اظمحٚمديل٥م 

وؾمج٣مفم٥م صح٣مزمتف روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ، ىمام يتّمح يمٛم٣م دم أص٣ميم٥م أؽمٙمقزمف وأطمٝمٙمتف ايمُمٔمري٥م 

 وصقره ايمٌالنمٝم٥م.

وي٘مٚمـ آطمتالف زمٝمٛمٜمام دم أؽمٙمقب أدب ايمرضمالت ىمخ٣مصٝم٥م همٛمٝم٥م دم ايمٗمِمٝمدة  

أو٣مهم٦م زمٔمًدا مج٣ميمًٝم٣م وواومٔمًٝم٣م إلم صم٣مٞم٤م ايمٌٔمد ايمروضمل اظمتٟميمؼ واظمتأليملئ زمٚملدح ايمرؽملقل 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وذيمؽ زم٣ميمقصػ احلل يمٙمٚمٛم٣مؿمؼ ايمٔمديلدة ايمتلل ؾملٚمٙمتٜم٣م ايمزيل٣مرة، 

رد لوزم٣ميملذات أن أؽملٙمقب ايمًل "٥م ضمج٣مزيل٥مَمـ وضمل رضمٙم"وهذه َمزي٥م يمٙمٔمٚمؾ إديب 

احل٘م٣مئل ايمقصٖمل همٝمٜم٣م هقإؽمٙمقب ايمُمٔمري مم٣م يػمز اظمٗمدرة ايمُمٔمري٥م ايم٘مٌلغمة يمٙمُمل٣مفمر 

د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، ويّذىمر ايمٗم٣مرئ زم٣ميمٗمِمٝمدة اظمٙمحٚمٝم٥م يمٙمُم٣مفمر اإلٞمجٙمٝمزي صمٖمري سمُمقه 

Geoffrey Chaucer  ايمذي ئمد َم٠مؽملس إدب اإلٞمجٙمٝملزي، وهلل ضم٘م٣ميل٣مت

ردي٥م زمٟمؽملٙمقب لايمتل صل٣مغ همٝمٜمل٣م ومِمِملف ايمًل  Canterbury Tales ىم٣مٞمؼمزمغمي

ؾمٔمري، فمـ ايمُمخِمٝم٣مت اظمُم٣مرىم٥م دم ايمرضمٙم٥م إلم ىم٣مٞمؼمزمغمي، هم٣مظمُمؼمك زمٝمٛمٜمام هقايمُم٘مؾ 

ايمٖمٛمل وزم٣ميمتحديد دم إطمتٝم٣مر ايمتٔمٌغم ايمُمٔمري إلم صم٣مٞم٤م إؽمٙمقب ايمندي وايمذي يٛمٌثؼ 

٣مٞمؼمزمغمي َمردهل٣م أن ىملؾ َمٛمف إؿم٣مر احل٘م٣مي٣مت اظمتٛم٣مؽمٙم٥م، وهل إن ىم٣مٞمل٦م دم ضم٘م٣ميل٣مت ىمل
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ضم٘م٣مي٥م فمـ إضمدى ايمُمخِمٝم٣مت اظمُم٣مرىم٥م دم ايمرضمٙم٥م، همٛمجده٣م دم فمٚمؾ د. ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ 

 سمدور ضمقل َمقومع حمدد َمـ َم٣ًمر ايمرضمٙم٥م.       

ويٚم٘مـ يمٗم٣مرئ ايمٗمِمٝمدة ايمتل زمكم أيديٛم٣م أن يدرك ىمٝملػ جتٙمل٦م همٝمٜمل٣م ايمٔم٣مؿمٖمل٥م 

ؿ، وإن ىم٣مٞمل٦م حمٌتٛمل٣م ايمِم٣مدوم٥م يمٙمُم٣مفمر زمٔمٚمؼ حمٌتف يمٙمرؽمقل ايم٘مريؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽملٙم

مجٝمًٔم٣م يمف ٞم٣مزمٔم٥م َمـ ىمقٞمف صٖمل اهلل ايمذي أطمت٣مره يمٝم٘مقن طمل٣مسمؿ أٞمٌٝم٣مئلف ورؽملٙمف، وطمِّملف 

زمٔم٣مظمٝم٥م رؽم٣ميمتف يمٙمٌممي٥م مجٔم٣مء، وآشمره زم٣مإلهاء واظمٔمراج ووفمد أَمتلف زمُملٖم٣مفمتف ايمٔمٓمٚملك، 

وهمقق ىمؾ ذيمؽ وأويمف وَمٌتدأه هق أن ؾمٜم٣مدة ايمتقضمٝمد ومد اومؼمن اإلومرار همٝمٜمل٣م زمقضمداٞمٝمل٥م 

 ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم َمع اإلومرار وايمتِمديؼ زمٛمٌقة ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، همٜملذه اهلل

اظمح٥ٌم ايم٘مٌغمة يمف ؽمت٘مقن زم٣ميمتٟمىمٝمد أفمٓمؿ دم ومٙمقب َمـ ذهمٜملؿ اهلل زملٟمن ي٘ملقن ٞمًلٌٜمؿ 

ريػ دم لاحل٣مل َمع ؾم٣مفمر هذه ايمٗمِمٝمدة اظمتٚمٝمزة، همٝمٗمقل فمـ ٞمًٌف ايمُم يٛمتٜمل إيمٝمف َمثٙمام هق

 ومِمٝمدة أطمرى: 

 

 

 

 

وىمذيمؽ َمـ اخلِم٣مئص إؽمٙمقزمٝم٥م إطمرى ايمتل ٞمٙمٚمًٜم٣م دم ايمٗمِمٝمدة اؽمتخدام  

ايمُم٣مفمر ٕؽمٙمقب ايمت٘مرار زمٚمٔمٓمؿ أٞمقافمف َمـ سم٘مرار سمرٞمٚملل أوَمٙمحلقظ أوطمْمل٣ميب  ودم 

 َمتـ حتٙمٝمؾ ايمٗمِمٝمدة ؽمٝمٟمد سمٌٝم٣من أىمثر هلذه ايمتٗمٛمٝم٥م ايمتقىمٝمدي٥م ايمٌٙمٝمٕم٥م. 

امسمف زمٔمٛم٣مي٥م هم٣مئٗم٥م هم٘م٣مٞم٦م وأيًّم٣م َمـ مج٣ميمٝم٣مت إزمٝم٣مت اٞمتٗم٣مء ايمُم٣مفمر ظمٖمرداسمف وىمٙم

دومٝمٗم٥م اظمٔم٣مين، وهمٝم٥م يمٙمٚمديمقٓت ايمتل اؽملتخدَم٦م يمٙمتٔمٌلغم فمٛمٜمل٣م، زمٔمٝملدة فملـ اؽملتٔمامل 

ايمٔم٣مَم٥م، همتٛم٣مؽم٤م إؽمٙمقب ايمٙمٕمقي ايم٣ًمَمل َمع ٞمٌؾ اظمحتقى اظمرسمٌط زمُمخِمٝم٥م ايمرؽملقل 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، زم٣مإلو٣مهم٥م إلم صٌغ ايمٗمِمٝمدة وؽمٌ٘مٜم٣م زمْم٣مزمع ايمُمٔمر ايمٔمريب ايمٗمديؿ، 

ل زمذيمؽ ومدرة ايمُمٔمر ايمٔمريب ايمٔمٚملقدي فملعم آؽملتٚمرار دم ىمقٞملف ديلقان ايمٔملرب يمُٝمحٝم

 وَمٝمدان همِم٣مضمتٜمؿ وزمالنمتٜمؿ.  
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يًتٜمؾ ايمُم٣مفمر ومِمٝمدسمف زمرزم٣مفمٝم٥م ايمِمالة فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ويملٝمس 

 زم٣ميمٛمًٝم٤م ىمٔم٣مدة َمٔمٓمؿ ؾمٔمراء اظمدائح ايمٛمٌقي٥م:

 

 

  

  

  

وايمتل يذىمر همٝمٜم٣م زمؼمىمٝمز ؾمديد زمٔمًّم٣م َمـ اخلِم٣مئص اظمحٚمدي٥م ايمتلل ذهملف اهلل 

هب٣م يمٝم٘مقن طم٣مسمؿ اظمرؽمٙمكم وأؽمقة ضمًٛم٥م يمٙمٚمًٙمٚمكم، وأن أضم٣مديثف اظمثٌت٥م وايمِمحٝمح٥م هل 

هلق "َمـ َمِم٣مدر ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وَمـ مج٣ميمٝم٣مت أؽمٙمقب ايمُم٣مفمر هٛم٣م سم٘مراره يمٔم٣ٌمرة 

، مم٣م ىم٣من يملف "زم٣ميمت٘مرار ايمؼمٞمٚمل"شمالث َمرات دم شمالشم٥م أزمٝم٣مت َمتت٣ميمٝم٥م  "اظمِمْمٖمك اهل٣مدي

وسمٟمىمٝملد يمٙمٚمٔمٛملك وزيل٣مدة دم روضم٣مٞمٝمل٥م هلذه ايمرزم٣مفمٝمل٥م صمرس زمديع فمعم ؽملٚمع ايمٗمل٣مرئ 

همٖم٣مض ؽملٛمك  "آؽمتٜماليمٝم٥م ايمتل خيتٚمٜم٣م زمتِمقير مجٝمؾ، َمقمء زمٛمقراٞمٝم٥م ٓ حمدودة دم ومقيمف

إذ اصمتٚمٔم٦م فمدة صقر ذهٛمٝم٥م زمتت٣مٍل َمدهش وهل ايمػمق، وؽملٛم٣مؤه واظمٔملروف أن  "زمرق

يمٛمٜمل٣مر، وصمل٣مء ـمٜمقر ايمػمق حيٝمؾ فمتٚم٥م ايمٓمالم إلم وقء ؾمديد ايمقوقح، ىمٟمٞملف رازمٔمل٥م ا

ايمتل سمدل فمعم ايمزي٣مدة وايمقهمرة اظمتٛم٣مهٝم٥م، وه٘ملذا ىمل٣من أشملر  "همٖم٣مض"اؽمتخداَمف يم٘مٙمٚم٥م 

ايمرؽم٣ميم٥م اظمحٚمدي٥م ايمًٛمٝم٥م ايمتل ٞمزل ايمقضمل هب٣م فمعم ايمناج اظمٛملغم ؽملٝمدٞم٣م حمٚملد صلعم اهلل 

رك وفم٣ٌمدة نملغم لايمُم "ـمالم"فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمٝميضء ٞمقر اإلؽمالم ىمؾ إرصم٣مء وحيؾ حمؾ 

 اهلل.    

 ًؿ زمٗمٝم٥م إزمٝم٣مت زمح٤ًم أي٣مم ايمزي٣مرة هم٘م٣مٞم٦م ىم٣ميمت٣مرم:شمؿ وم

 ايمٝمقم إول دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة
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ران لدم هذا ا زء اهل٣مم َمـ ايمٗمِمٝمدة ايمتل خيِمص هل٣م ؽمت٥م فممم زمٝمًت٣م يٙمتٗمل فمٛمِم

َمٜمامن وهل اظمُم٣مفمر ايمذاسمٝم٥م وايمٔمقاؿمػ ايمروضم٣مٞمٝم٥م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م، وايمرأي ايمًٝم٣مد َمـ ٞم٣مضمٝم٥م 

شم٣مٞمٝم٥م ضمٝم٧م يِمػ يمٛم٣م ايمُم٣مفمر، زم٣مؽمتخداَمف وٚمغم ا ٚمع يمٝمُمٚمٙمف وَمراهمٗمٝمف دم ايمرضمٙمل٥م أن 

فم٣مرم يمزي٣مرة َمًجد احلٌٝم٤م صلعم اهلل فمٙمٝملف  "اؾمتٝم٣مق"َمْم٣مي٣مهؿ همٝمٜم٣م ىم٣مٞم٦م دم احلٗمٝمٗم٥م 

همٜملؿ  "أوام"هذا ايمُمٔمقر ايم٘مٌغم، خيػمٞم٣م أن دم ومٙمقهبؿ اظمُمت٣موم٥م  وؽمٙمؿ، وزي٣مدة دم سمقىمٝمد

 ىم٣ميمٔمْمُمك َمتٙمٜمٖمكم يمٙمزي٣مرة، يمتػمدَّ ضمرارة ايمُمقق ىمام يػمدَّ اظم٣مء ايم٣ٌمرد فمْمش ايمٓمٚمآن. 

زمٚم٘مل٥م "وسمتجعم دم إزمٝم٣مت اظم٣ًمصمد ايملثالث اظمٗمدؽمل٥م وهلل اظمًلجد احللرام 

 "أرض ايمرزمل٣مط"دس دم همٙمًلْمكم ، شمؿ ايمٗم"احلرم ايمث٣مين"، شمؿ اظمديٛم٥م "هم٣ميمٌٝم٦م ايمٔمتٝمؼ

وهٛم٣م جتٝمش فمقاؿمػ ايمُم٣مفمر ضمٝم٣مل همٙمًْمكم ايمًٙمٝم٥ٌم، وىمٟمن إزمٝم٣مت سمٙمخص يمٛم٣م اظمٔم٣مٞمل٣مة 

ايمْمقيٙم٥م وَم٣ًٌٌمهت٣م وفمٙم٥م اؽمتٚمراره٣م ؿمقال هذه ايمٔمٗملقد همٝم٘ملقن ايمتٟمٞمٝمل٤م ا ٚمٔملل، وٓ 

حيدد ايمُم٣مفمر َمـ يٗمِمد زمّمٚمغم ا ٚمع، وأؽمٙمقب ايمتّمٚمكم هذا جئمؾ اظمًئقيمٝم٥م سمٗمع فمعم 

ع، ويُملغم ايمُمل٣مفمر زم١مصلٌع آهتل٣مم زم٣ميمتحديلد ٕضملد أفملداء ايمٔملرب، أٓ وهلؿ ا ٚمٝم

وسم٣مرخيٜمؿ دم ىمره ايمٔمرب وطمٝمل٣مٞمتٜمؿ َمٔملروف، ويم٘ملـ هٛمل٣م سمٔمٙملق ٞملػمة  "ايمُمٔمقزمٝمقن"

 "رىلىمًل "ر وفملدم حتٗملؼ َمْمل٣مَمع إفملداء َملـ أسمٌل٣مع لَمتٖم٣مئٙم٥م وواشمٗمل٥م َملـ ايمٛمِمل

وضمتلك َملـ ا ٣مٞمل٤م  دم أن سمٔمقد هلؿ اهلٝمٚمٛم٥م وهذا زم٣ميمْمٌع صم٣مٞم٤م ؽملٝم٣مد، "رلومٝمِم"و

 ."ضمْم٣مم"ايمديٛمل، همال رصمقع يمٓمالم ايمممك وأوشم٣مٞمف، همٜمل 
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وزمام أن ا ق ايمٔم٣مم يمٙمٗمِمٝمدة هق اظملديح ايمٛمٌلقي ايملذي َملـ طمِم٣مئِملف صلدق 

ايمٔم٣مؿمٖم٥م وؾمدة حم٥ٌم ايمرؽمقل صلعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ وهلذا َمل٣م ٞملراه دم اظمٖملردات ايمتلل 

 "اهلٝم٣مم"و "اهلقى"يًتٔمٚمٙمٜم٣م ايمُم٣مفمر يمٙمتٔمٌغم فمـ ذيمؽ زم٣ميمت٘مرار زم٘مٙمامت َمؼمادهم٥م َمثؾ 

، ايمذى همّمٙمف اهلل فمزوصمؾ "ؿمٝم٥ٌم ايمٖمّمعم" ايمٙمذان ىم٣مٞم٣م زم٣مفمًث٣م يمٙمٗمدوم يمٙمحرم ايمٛمٌقي همٜمق

صالة  "زمٟميمػ"دم همّمؾ ايمِمالة همٝمف همت٘مقن  -َم٣مفمدا اظمًجد احلرام-فمعم ؽم٣مئر اظم٣ًمصمد

دم نمغمه، همال فمج٤م أن جتتٜمد ايمٗمٙمقب اظمح٥ٌم دم ٞمٝملؾ فمٓملٝمؿ إصملر َملـ اهلل فملز وصملؾ 

يمألزمٝمل٣مت  زم٣مإلىمث٣مر َمـ ايمِمالة همٝمف، زمٗمٙمقهب٣م وصم٣ٌمهٜم٣م، واظمالضمظ مج٣مل اظمقؽمٝمٗمك ايمداطمٙمٝم٥م

َمـ صمراء ا ٛم٣مس زمحرف اهل٣مء دم )هقى، هٝم٣مم، هٛم٣م، ه٣مم( َمع ايمت٘مرار ايمٙمٖمٓملل يم٘مٙمٚمل٥م 

 سمٟمىمٝمًدا يمٔمٓمٚم٥م اظم٘م٣من وَم٣م أؽمٌٕمف اهلل فمٙمٝمف َمـ زمرىم٥م ايمتٖمّمٝمؾ وايمٗمداؽم٥م:  "هٛم٣م"

  

  

 

 

 

 

شمؿ يِمػ يمٛم٣م ايمُم٣مفمر زي٣مرهتؿ يمٙمروو٥م ايممميٖم٥م وهمقزهؿ زمٕمٛم٣مئؿ فمديدة دم ذاك  

ايمٝمقم اظم٣ٌمرك دم اظمًجد ايممميػ، ي٠مىمده٣م أؽمٙمقب ايمت٘مرار يمٙمٖملقز هم٘مل٣من أوهلل٣م نمٛمٝمٚمل٥م 

، وٓ فمجل٤م أن حيلرص زوار اظمًلجد ايمٛمٌلقي "ايمٕمٛمل٣مء"صالة رىمٔمتلكم دم ايمروول٥م 

رنملؿ أي "زمٟمرزمع ؽملجدات "٣مهؿ ايممميػ أؾمد احلرص فمعم انمتٛم٣مم ايمٖمرص٥م  يمتٖمقز صمٌ

َم٣م زمكم زمٝمتل وَمٛملػمي روول٥م "، حلدي٧م ايمرؽمقل ايم٘مريؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ "زضم٣مم"

يمٙمروو٥م، همٜمل يمٝمًل٦م  "ايمٕمٛم٣َّمء"، وهلذا ىم٣من اؽمتٔمامل ايمُم٣مفمر يمِمٖم٥م  "َمـ ري٣مض ا ٛم٥م

روو٥م زم٣مظمٔمٛمك ايمدٞمٝمقي يمٙم٘مٙمٚم٥م، زمؾ سمقري٥م ورَمز ظم٣م أطمػم زمف ايمرؽمقل صعم فمٙمٝملف وؽملٙمؿ 

 وَمآشمره٣م وأهن٣م ومْمٔم٥م َمـ ا ٛم٥م. َمـ همّمٙمٜم٣م
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شمؿ صم٣مءت أىمػم ايمٕمٛم٣مئؿ وأفمالهل٣م وملدًرا، ايملدرة ايمٛمٖمٝمًل٥م وايمٙمحٓمل٥م ا ٙمٝمٙمل٥م     

اظمٖمٔمٚم٥م زم٣مٕٞمس ايمٛمٖمز وايمروضم٣مٞمٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م ايمتل ٓ َمثٝمؾ هل٣م وهل حلٓمل٥م ايمقوملقف أَمل٣مم 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، فمٚماًل زمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:  "فمعم اظمِمْمٖمك"اظمقاصمٜم٥م ايممميٖم٥م يمٙمًالم 

، "ٛمٌل، يآهي٣م ايمذيـ آَمٛمقا صٙمقا فمٙمٝمف وؽملٙمٚمقا سمًلٙمٝماًم إن اهلل وَمالئ٘متف يِمٙمقن فمعم ايم"

وَم٣م أؽمٔمد ايمقاومٖمكم دم هذا اظمٗم٣مم ايممميػ وهلؿ َم٠مَمٛملقن وَمقومٛملقن أٞملف ؽملغمد فمٙملٝمٜمؿ 

 .  "َمـ يمدٞمف ؽمالم"ويٟمسمٝمٜمؿ 

 

 

 

 

ًٓ يمٙمًٔم٣مدة ايمروضمٝمل٥م، ىمل٣من ايمًلالم  ، أيب زم٘ملر "فملعم طملغم صلحٌف"واؽمت٘مام

ايمِمديؼ وفمٚمر زمـ اخلْم٣مب ريض اهلل فمٛمٜمام، وٞمٓمًرا ظم٘م٣مٞمتٜمام ايمٔمٓمٝمٚمل٥م يملدى رؽملقل اهلل 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ظمحٌتٜمام ايمال حمدودة يمف أىمثر َمـ حمٌتٜمام يمٛمٖمًٝمٜمام أو أضمٍد َمـ أهٙمٜمام، 

الم، ىم٣من ايم٘مرم اإلهلل هلام زمٟمن ي٘مقن َمثقامهل٣م إطملغم دم وخلدَم٣مهتام ا ٙمٝمٙم٥م يمٛمٌمة اإلؽم

، همٜمام اظمحٓمقـم٣من زم٘ملقن وملػمهيام دم "َمٗم٣مم"َمتٖمرٍد يمٝمس َمثٙمف أي  "دم َمٗم٣مم"هذه ايمدٞمٝم٣م 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، إلم أن يٟمذن اهلل  "ومرب ومػمه"ضمجرة ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م 

 زمٝمقم ايمٌٔم٧م، همام أفمٓمٚمف َمـ ومرب وصمقار.   

 

 

 

 

ئمقد زمٛم٣م ايمُم٣مفمر زمٔمجٙم٥م ايمزَمـ إلم َمرضمٙم٥م ومدوم ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ 

ايمتل أىمرَمٜم٣م اهلل زم٣مطمتٝم٣مرهل٣م داًرا هلجلرة ٞمٌٝملف ايملذي  "ؿمٝم٥ٌم"زم٣مهلجرة إلم يثرب يمتِمٌح 

، اظمديٛمل٥م اظمٛملقرة وؽملٝمدة "ايمٖمّملعم"اصْمٖم٣مه َمـ مجٝمع ويمد آدم، وزمذيمؽ صل٣مرت هلل 

٣م َمدٞمًٝم٣م وم٣مئاًم فمعم فمدل ؾم٣مَمؾ  ٚمٝمع ؽمل٣مىمٛمل اظمدائـ، وي٠مؽمس هب٣م ايمرؽمقل ايم٘مريؿ جمتٚمٔمً 

حلٗمقق اإلٞم٣ًمن ىمؾ اظمٔم٣مهدات ايمٔم٣مظمٝم٥م  "وشمٝمٗم٥م ؿمٝم٥ٌم"ؿمٝم٥ٌم َمـ َمًٙمٚمكم ونمغمهؿ يمتًٌؼ 
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 "هٛمل٣م"ايمتل سمٓمٜمر يمٙمٚمجتٚمع ايمدورم زمٔمد ومرون ؿمقيٙم٥م. وٞمالضمظ هٛم٣م أيًّم٣م سم٘مرار ىمٙمٚمل٥م 

 َمرسمكم إلفم٣مدة سمٟمىمٝمد همّمؾ هذا اظم٘م٣من اظمخت٣مر وزمرىمتف. 

  زمدء ايمرضمٙم٥م إلم ؾمامل احلج٣مزايمٝمقم ايمث٣مين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌدأ ايمُم٣مفمر وصػ أضمداث ايمٝمقم ايمث٣مين َمـ ايمرضمٙم٥م زم٣مإلؾمل٣مرة إلم صلالهتؿ دم 

اظمًجد ايمٛمٌقي، وهذا ايمتّمٚمكم يٖمٜمؿ َمـ ايمًٝم٣مق ايمٔم٣مم يمٙمٛمص حلرص َمٔمٓملؿ ايمزائلريـ 

ايمرضمٙمل٥م يمُملامل َمٛمْمٗمل٥م احلجل٣مز،  يمٙمٚمديٛم٥م اظمٛمقرة فمعم ذيمؽ. شمؿ ىم٣من آٞمْمالق دم زمدايل٥م

ويًتحي ايمُم٣مفمر ايمت٣مريخ هٛم٣م زم٣مإلؾم٣مرة إلم ايمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، زمًغمهؿ فمعم ٞمٖملس 

، ومجٝملؾ َمٛملف أٞملف مل حيلدد أيَّ ًا َملـ سمٙملؽ ايمٖمتقضمل٣مت "دروب صمدود زم٣ميمرؽم٣ميم٥م وم٣مَمقا"

وايمٕمزوات، يمتُمٚمؾ دم طمٝم٣مل اظمتٙمٗمل ايم٘مثغم َمٛمٜم٣م، ؽمقاء َم٣م ىم٣من َمٛمٜمل٣م دم فمٜملد ايمرؽملقل 

ًرا يمٛمقر لأوَم٣م سماله٣م دم فمٜمد اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ، وذيمؽ ٞمُم -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-يؿايم٘مر

، ويٚمتدح ايمُمل٣مفمر هلذه ا ٜملقد "ـمالم"دجيقر ايم٘مٖمر و "يمٝمٛمجقم"اإلؽمالم ووٝم٣مئف، 

، "هؿ طمغم أَمل٥م .. وأوؽملْمٜم٣م"اظم٣ٌمرىم٥م زم٣ميمتذىمغم زم٣ميمقصػ اإلهلل هلذه إَم٥م اظمحٚمدي٥م، 

ل٥ٍم ُأطْمِرصَمل٦ْم يمِٙمٛمَّل٣مسِ  "اظم٣ٌمرىمتكم اومت٣ٌمؽًم٣م َمـ ٞمقر أيتكم  َوىَملَذيمَِؽ "و  "ىُمٛمُتْؿ طَملغْمَ ُأَمَّ

٥ًم َوؽَمًْم٣م  ."صَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ُأَمَّ

وزمْمقٓت اظمًٙمٚمكم إوائؾ، رضمٙم٥م ايمقهمد زمٗمٝمل٣مدة  "أجم٣مد"وسمٌدأ ايمرضمٙم٥م يمرؤي٥م 

زمقطمش رئٝمس وهمد مجٔمٝم٥م ايمؼماث ايمٔمٚمراين. وجتد ايم٣ٌمضمث٥م أن طم٣مصٝم٥م  "رؾم٣مد"اظمٜمٛمدس 

ؽمامء أؾمخ٣مص زمٔمٝمٛمٜمؿ دم َمتـ إزمٝم٣مت يلرزمط ايمٗمِملٝمدة زمل٣ميمقاومع أىمثلر، ىملام أٞملف إيراد أ

 يقصؾ يمٙمٗم٣مرئ سمٗمدير ايمُم٣مفمر هلذه ايمُمخِمٝم٣مت.
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 ؽمد ايمٌٛم٦م: 

  

 

 

ؽملد "ىم٣مٞم٦م اظمحْم٥م إولم يمٙمرضمٙم٥م هل زي٣مرة اظمقومع ايمت٣مرخيل اظمُملٜمقر زم١مؽملؿ 

وخيػمٞم٣م ايمُم٣مفمر دم زمٝمتكم مجلع هملٝمٜمام دومل٥م ايمقصلػ وضمٝمقيتلف زمٌالنمل٥م وصمزايمل٥م،  "ايمٌٛم٦م

، وأن ايم٘مثغم َمٛمف، ضمقارم ٞمِمٖمف "نم٣مزمًرا"همٝمتّمح يمٛم٣م أٞمف ومد أومٝمؿ َمـ ومديؿ ايمزَم٣من همٗمد زُمٛمل 

وَم٣م  "زم٣مرفمقن فمٓم٣مم"وم٣مئاًم  همٗمد ؾمٝمَّده فمامل َمٜمرة  "ايمٛمِمػ مل يزل"ومد هتدم ضمٝم٧م زمٝمٛمام 

أمجؾ سمُمٌٝمٜمف هلؿ زمٚمٜم٣مرة وزمرافم٥م  أهؾ ؽمٌٟم دم زمٛمل٣مئٜمؿ يمًلد َملٟمرب ايمٔمٓملٝمؿ َمٛملذ وملرون 

 فمديدة ومٌؾ اظمٝمالد. 

 طمٝمػم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومِملٝمدة ئمتلػم  "َمـ وضملل رضمٙمل٥م احلج٣مزيل٥م "هذا اظمٗمْمع َمـ ايمٗمِمٝمدة إم 

َم٘متٚمٙملل٥م إرىملل٣من زمللذاهت٣م ووضمللدة َمقوللقفمٜم٣م، وىمللؾ إطمٝمٙملل٥م ايمُمللٔمري٥م واظمٖمللردات 

اظمًتخدَم٥م همٝمٜم٣م ومد وـمٖمٜم٣م ايمُم٣مفمر زمٗمدر َمـ ايمتٚمٝملز هملتٚم٘مـ َملـ رؽملؿ صلقرة ٞم٣مؿمٗمل٥م 

رضًم٣م ليمٙمٚم٘م٣من وايمزَم٣من زمٟمضمداشمف وؾمخقصف. اظم٘م٣من هق ضمِمقن هيقد طمٝمػم وومد ىم٣مٞم٦م َمً
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زمٔمد فمقدسمف َملـ صلٙمح احلديٌٝمل٥م دم  -وؽمٙمؿصعم اهلل فمٙمٝمف -يمٙمٕمزوة ايمتل وم٣مده٣م ايمرؽمقل 

 ايمًٛم٥م ايم٣ًمزمٔم٥م يمٙمٜمجرة. 

وفملدده٣م  "ومٚمؿ ا ٣ٌمل"سمذىمر يمٛم٣م إزمٝم٣مت وصػ احلِمقن وفمٙمق َمقومٔمٜم٣م فمعم 

احلٗمٝمٗمل وزمٔمًّم٣م َمـ أؽمامئٜم٣م وولخ٣مَم٥م ضمجٚمٜمل٣م. شملؿ يًلتدفمل ايمُمل٣مفمر ايمتل٣مريخ ضمًٝمل٣م 

٣مسمف سمًٙمٝمؿ ايمرؽمقل َم٣ٌمذة إلم ومٙم٤م احلدث دم اظمٔمرىم٥م زمكم ايمْمرهمكم همٝمِمقر يمٛم٣م زمٌالنم٥م أزمٝم

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ راي٥م اظمٔمرىم٥م إلم فمقم ريض اهلل فمٛمف، وٞمجلد أٞملف يًلتٔمٚمؾ يمقصلػ 

دٓيم٥م فمعم إومداَمف وصم٣ًمرسمف ايمتل سمّم٣مهل إؽملقد، وهلل  "وٝمٕمؿ"ؾمج٣مفم٥م فمقم ىمٙمٚم٥م 

 صٖم٥م ٞم٣مدرة آؽمتٔمامل هم٘م٣مٞم٦م سمٙمٝمؼ زمقصػ ؾمج٣مفم٥م فمقم ٕهن٣م أيًّم٣م َمتٖمردة وٞم٣مدرة. 

صلعم اهلل فمٙمٝملف  -٣م إزمٝم٣مت زمحدي٧م ايمرؽملقل ايم٘ملريؿ وَمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م، سمذىمرٞم

)ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا رصماًل حي٤م اهلل ورؽمقيمف وحيٌف اهلل ورؽمقيمف، يٖملتح اهلل فملعم -وؽمٙمؿ

يديف(، وىمذيمؽ سمِمػ يمٛم٣م إضمدى َمٔمجزاسمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٟمن صمٔملؾ اهلل ؽملٌح٣مٞمف 

هق َملرض ايمرَملد ايملذي و "ايمًٗم٣مم"وسمٔم٣ملم دم ريؼ ايمٛمٌل ايمْم٣مهر ايمٗمدرة فمعم ايمػمء َمـ 

أص٣مب فمٝمٛمل اإلَم٣مم فمقم ريض اهلل فمٛملف، هملػمئ َمٛملف دم حلٓمتلف وأٞمْمٙملؼ يمٗمتل٣مل ايمٝمٜملقد، 

ًٓ إلم اإلؽملالم ىملام أَملره ايمرؽملقل    "هملدفم٣مهؿ" وظملل٣م مل  -صلعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ-أو

ضمِملٛمٜمؿ ومل يٌل٣مل زملام ىمل٣مٞمقا  "زيملزل "يًتجٝمٌقا يمف، أٞمْمٙمؼ يمٗمت٣مهلؿ زمال هلقادة ضمتلك 

، "سمِّمل٤ُم  "وايمتل فمػم فمـ ىمثرهت٣م  وإرؽم٣مهل٣م ٞم٣مضمٝمتف زم٣ميمٖمٔملؾ  "ٜم٣ممؽم"يرؾمٗمقٞمف زمف َمـ 

ًٌل٣م"واؽمتْم٣مع أن جيٜمز فمعم أؾمد اظمٗمل٣مسمٙمكم دم صملٝمش ايمٝمٜملقد  وذاك هلق  "همجٛملدل َمرضم

  "أؾمد ايمٖمرؽم٣من دم سم٣مريخ ايمٔمرب"وم٣مئدهؿ ذي ايمٗمقة ايمٌدٞمٝم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م واظمٔمروف زمٟمٞمف َمـ 

٥م  ا ٕمراهمٝم٥م ظمنح إضمداث وهل هم٘م٣مٞم٦م زمداي٥م ايمٛمٌم دم اظمٔمرىم٥م ايمِمٔم٥ٌم زم٤ًٌم ايمْمٌٝمٔم

احلِمقن اظمٛمٝمٔم٥م ايمتل ٓ يقصمد َمثٙمٜم٣م دم ا زيرة ايمٔمرزمٝم٥م وايمتل َمٛمح٦م ايمٝمٜمقد مح٣مي٥م ىمٌلغمة 

 وومقة َمٔمٛمقي٥م فم٣ميمٝم٥م ويم٘مـ ىمؾ ذيمؽ مل ي٘مـ فم٣مئًٗم٣م أَم٣مم زم٣ًميم٥م اظمٗم٣مسمٙمكم اظمًٙمٚمكم. 
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ثٙمل٥م ويِمقر يمٛم٣م ايمُم٣مفمر هذا اإلومدام ايمذي ٓ ي٣ٌمرم زمٚمدى ؾمدة احلِمقن زمذىمر أَم

 "زمًٝمٖمف"حيِمد أرواح ايمٔمدو  "زمقدصم٣مٞم٥م"أطمرى َمـ ؾمج٣مفم٥م صح٣مزم٥م رؽمقل اهلل، همٜمذا 

ايمذي أفمْم٣مه إي٣مه ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؽم٣مزمًٗم٣م، وهذا سمٛم٣مٌص مجٝملؾ  َملع وملقل أيب 

 دصم٣مٞم٥م يقم نمزوة أضمد: 

   

همتِملقر يمٛمل٣م  "ويٗمْمر دم ىمػ ايملززمغم ضمًل٣مم"أَم٣م آؽمتٔم٣مرة ايمتُمٌٝمٜمٝم٥م ايمٌٙمٝمٕم٥م 

زمْمريٗم٥م ٞم٣مؿمٗم٥م احلًٝم٥م َمدى ؾمج٣مفم٥م ايمززمغم زمـ ايمٔمقام، ايمذي مت٘مـ َمـ ومتؾ هم٣مرٍس ؾملديٍد 

أيًّم٣م وهق أطمق َمرضم٤م، مم٣م ؤمّمع ومقة ايمٝمٜمقد وزاد دم إوملدام اظمًلٙمٚمكم إلم أن اٞمتٜمل٦م 

صعم -دم اظمٛمْمٗم٥م، زمٔمدَم٣م فم٣مٞمك ايمرؽمقل  "زم٠مرة ايممم"٣مٞمتِم٣مر اظمًٙمٚمكم وزوال اظمٔمرىم٥م زم

 وأصح٣مزمف ؿمقياًل َمـ نمدرهؿ وطمٝم٣مٞمتٜمؿ يمٙمٔمٜمد.  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

وُتتؿ أزمٝم٣مُت ومِم٥ِم نمزوة طمٝملػم زملٟمَمريـ ىمالمهل٣م طملغم وؽملٔم٣مدة وذيملؽ زمٔملدل 

٣مئٜمؿ احلريل٥م دم َمٔم٣مَمٙمتف يمٝمٜمقد طمٝمػم ىمٟمهٍؾ يمٙمذَم٥م وإفمْم -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -ايمرؽمقل

زمٛمل٦م "، شمؿ زواج ايمرؽملقل َملـ "زمٛمِمػ حم٣مصٝمؾ"دم آؽمتٚمرار دم زرافم٥م أراوٝمٜمؿ  

-زم٣مإلؽمالم وايمزواج َمـ رؽمقل اهلل  "همٖم٣مزت"زمـ أطمْم٤م وومد ىم٣من ؽمٝمد ومقَمف،  "ضمٝمل

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. 

 ايمٔمال: 
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ايمٔمال ، أوىمام ىم٣مٞم٦م سمٔمرف ومدياًم زم٣مؽملؿ دم َمديٛم٥م  "وهمد ايمؼماث"ضمْم٦م رضم٣مل 

 "زمقؽم٣مم"، وهق َم٘م٣من رائع احلًـ، أصم٣مد ايمُم٣مفمر دم وصٖمف زمٟمٞمف َمتُمٌح "وادي ايمِٗمرى"

، وأزمرز طمِم٣مئص ضمًٛمف هل وهمرة ايمٛمخٝملؾ ايم٣ٌمؽملٗم٣مت اظمثٚملرات وفملػّم فملـ "ا امل"

يم٘مثلرة َملزارع ايمتٚملقر هبل٣م، وأول٣مف  "نم٣مزم٣مت ٞمخلؾ ىمثٝمٖمل٥م"ىمثرهت٣م زمقصٖمٜم٣م زم٘مقهن٣م 

 زي٣مدة حمٚمقدة وحم٥ٌٌم يمٌٜم٣مء اظم٘م٣من ومج٣ميمف. "ٝمؾؿمٗمس فمٙم"

وَمـ ايمْمٌٝمٔمل أن سمتدافمك يملذاىمرة ايمُمل٣مفمر أؿمٝمل٣مف ايمُملٔمراء ايملذيـ ارسمٌْمل٦م 

زملـ ضملزام  "فملروة"ؾمٜمرهتؿ زم٣ميمٔمال، َمثؾ ايمُم٣مفمريـ ايمٔمذريكم، ايمٔم٣مؾملٗمكم اظمٔملروهمكم 

  "نمراَملف"ومجٝمؾ زمـ فمٌداهلل زمـ َمٔمٚمر، أوىمام أؾمتٜمر زمجٚمٝمؾ زمثٝمٛم٥م زمٔمد أن ذافمل٦م ومِمل٥م 

ـّ زمـ رزمٝمٔم٥م، وهٛم٣م اؽمتُمٜم٣مد زمٌٝمتف اظمُمٜمقر:  زمٌثٝمٛم٥م زمٛم٦م ضمٌٟم زمـ ضُم

 

 

شمؿ ئمٝمدٞم٣م ايمُم٣مفمر د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ َمرة شم٣مٞمٝم٥م يمٙمح٣مرض، هم٘م٣مٞم٦م زي٣مرهتؿ ظمتحلػ 

ايمٔمال يممشم٣مر وايمؼماث ايمُمٔمٌل، ظمٔمرهم٥م سم٣مريخ اظمٛمْمٗم٥م همٔمػم فملـ ذيملؽ زم٣مؽملتٔم٣مرة وأٞمًلٛم٥م 

، وذيمؽ   احلدي٧م ايملذي أزم٣مضمل٦م "حيدث صخر أو يٗمقل رطم٣مم"ٞم٣مؿمٗم٥م يمٙمحجر فمٛمدَم٣م 

 "َمْمٙملؼ"ت وسمٔمٙمٝمٗمل٣مت إؽملت٣مذ زمف ؾمقاهد َمٛمْمٗم٥م ايمٔمال وآشم٣مره٣م، ىمل٣من َملـ ذوضمل٣م

 اظمْمٙمؼ ٞم٣مئ٤م رئٝمس اظمتحػ، وهذا ديمٝمؾ آهتامم واإلىمرام يمقهمد مجٔمٝم٥م ايمؼماث.                       

 َمٛمتجع ؾم٣مدن: 

 

 

 

 

 

 

ك وهملد لشمالشم٥م أزمٝم٣مت يمْمٝمٖم٥م، َمقصمزة دم زمٛم٣مئٜم٣م، واهمٝم٥م دم َمّمٚمقهن٣م.. ضمٝم٧م أَمّم

مجٔمٝم٥م ايمؼماث يمٝمٙمتف دم َمٛمتجع صحراوي دم أضمّم٣من صم٣ٌمل ايمٔمال ايمٌدئم٥م رنمؿ ولخ٣مَمتٜم٣م 

، وهق َمٛمتجع ؾمل٣مدن وهلق همٛملدق ضملدي٧م يتٚمٝملز هبدوئلف وهقيتلف "ايمقاومٖم٣مت ىمامرد"

صلقهمٝم٥م َملـ اخلل٣مرج،  "طمٝمل٣مم"ايمٌدوي٥م إصٝمٙم٥م ضمٝم٧م ايمٕمرف وإصمٛمح٥م فمٌل٣مرة فملـ 
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 "ىم٣ميمٗمتٝملؾ"ن يًتٕمرومقا دم ٞملقم فمٚمٝملؼ جمٜمزة يمراضم٥م ايمٛمزٓء، هم٣مؽمتْم٣مفمقا أ "زمٝمقت"و

طمالل يقَمٜمؿ ايمًٝم٣مضمل ايمْمقيؾ وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞمل٦م سمثٛمٝمل٥م ايمُمل٣مفمر دم  "إصمٜم٣مد اظمًغم"زمٔمد 

صمٛم٣مس مجٝمؾ وَمدضمف يمتًٚمٝم٥م اظم٘م٣من هبذا آؽمؿ ايمذي حتٚمؾ َمٔمٓمؿ دٓٓسملف فملعم ايمٖملرح 

 وايمنور.  

 ايمٝمقم ايمث٣ميم٧م: َمدائـ ص٣ميمح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمتٛم٣مول هذه إزمٝم٣مت َمدائـ ص٣ميمح  همٛمجد احلّملقر ايم٘مٌلغم يمٙمٚمرصمٔمٝمل٥م ايمديٛمٝمل٥م 

يمٗمِم٥م ومقم شمٚمقد ايمذيـ فم٣مومٌٜمؿ اهلل زم٣ميمِمٝمح٥م يمت٘مػمهؿ فمـ فم٣ٌمدسمف ىمام دفم٣مهؿ ٞمٌٝمف ص٣ميمح 

يممي٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م ويملٌٔمض َملـ إضم٣مديل٧م فمٙمٝمف ايمًالم، وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م إزمٝم٣مت صدًى 

ايمٛمٌقي٥م ضمقل هذه ايمٗمِم٥م اهل٣مَم٥م، هم٣ٌمدئ ذي زمدء يذىمرٞم٣م ايمُم٣مفمر أن هلذا اظمقوملع ايمتل٣مريخ 

همٝمٜم٣م ٕن ايمرؽمقل ايم٘مريؿ هنلك فملـ  " ُيٗم٣مم"َمرور ايم٘مرام وٓ  "ُيَٚمرُّ هب٣م"ظمدائـ ص٣ميمح 

 ذيمؽ ٕهن٣م َمـ َمقاؿمـ ايمٔمذاب.

ىم٣مٞم٦م هل َمٔمجزسمف ايمتل أطمرصمٜم٣م اهلل زمٗمدرسمف شمؿ يٟمد ذىمر ٞم٣موم٥م ايمٛمٌل ص٣ميمح ايمتل 

ًٓ َملـ أي ىمٙمٚمل٥م "ايمْمقد" "صمقف"ايمٔمٓمٝمٚم٥م َمـ  ، واؽمتٔمامل ايمُم٣مفمر هلذه اظمٖملردة زملد

َمرادهم٥م أطمرى ىم٣م ٌؾ، أوايمِمخرة َمثاًل، سملرى ايم٣ٌمضمثل٥م أن آومتٌل٣مس ظمٖملردات ايمٗملرآن 

ة، ايم٘مريؿ يزيد َمـ ؽمٚمقإؽمٙمقب ورومٝمف، ىمام أٞملف يٛم٣مؽمل٤م ا قايملديٛمل ايمٔمل٣مم يمٙمٗمِملٝمد

 وهلذا اظمٗمْمع َمٛمٜم٣م زم٣ميمتحديد.
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ِْؿ َووَم٣ميُمقْا َيل٣م  ـْ َأَْمِر َرهبِّ وىمذيمؽ ٞمًتحي أي٥م ايممميٖم٥م )هَمَٔمَٗمُروْا ايمٛم٣َّموَم٥َم َوفَمَتْقْا فَم

ـَ اظْمُْرؽَمٙمكَِم( زمٗمراءة ؾمْمر ايمٌٝم٦م:  وإذ فمٗمروه٣م ىم٣من شَملؿَّ "َص٣ميمُِح اْئتِٛم٣َم زماَِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِن ىُمٛم٦َم َِم

همٜمل وإن ىم٣مٞم٦م َمـ  "زمٕم٣مم"٣مسمف صقرة ضمًٝم٥م أطمرى دم ىمٙمٚم٥م وايمذي حيٚمؾ دم ؿمٝم "زمٕم٣مم

ىمٙمامت ايمٖمِمحك ايمٛم٣مدرة آؽمتٔمامل ورزمام اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م ايمُم٣مفمر يمٙمحٖم٣مظ فمعم ضمرف ايملروي 

يمٗمِمٝمدسمف اظمٝمٚمٝم٥م، هم١من هذه اظمٖمردة سمِمقر يمٛم٣م زمحٝمقي٥م ؾمديدة صقت ايمٛم٣مومل٥م اظم٘متلقم ضملكم 

 "ذ ايمٔملداة"َمـ ايمٛم٣موم٥م ايمذي هرب  "همِمٝمؾ". وىمذيمؽ ٓ يٛمًك ايمُم٣مفمر "فمٗمروه٣م"

ضمٝم٧م يرى زمٔمض اظمٖمنيـ أٞمف فم٣مد إلم ايمِملخرة ايمتلل أطملرج اهلل َمٛمٜمل٣م ايمٛم٣مومل٥م، وذىملره 

يمِمٕمغم ايمٛم٣موم٥م يدل فمعم رمح٥م ىمٌغمة وؤمٜم٣م اهلل دم ومٙمٌف وفم٣مؿمٖم٥م فمٚمٝمٗم٥م، هم٘م٣من فمٗمل٣مب اهلل 

همٗملد صل٣مرت  "ايمِمقت"، وإن ىم٣مٞم٦م ايمِمٝمح٥م جمرد ضم٣ميم٥م َمـ "زمِمٝمح٥م"ايمُمديد هلؿ 

اخللزي دم "همٜملل ايمٖمٛمل٣مء واظملقت و "مِحل٣مم"ر فملعم ىملؾ رء ايمٗم٣مد "اظمٙمٝمؽ"زمٚمُمٝمئ٥م 

همٗمد ص٣مروا فمٓم٥م وفمػمة يمٙمٔم٣مظمكم ىمام ؾمٜمدت زمذيمؽ آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ )َوَأطَمَذ  "ايمدٞمٝم٣م

ايمذيـ ـَمَٙمُٚمقْا ايمِمٝمح٥م هَمَٟمْصٌُحقْا دِم ِدَي٣مِرِهْؿ صَمل٣مشمِِٚمكم. ىَملَٟمن مّلْ َيْٕمٛمَلْقْا همِٝمَٜملآ َأَٓ إِنَّ شَمُٚملقَد 

 ُ  ْؿ َأَٓ زُمْٔمًدا يمَِّثُٚمقَد(.  ىَمٖمُروْا َرهبَّ

ٌب َويَمُ٘ملْؿ  ل٣م ِذْ ىمذيمؽ يًتُمٜمد ايمٌٝم٦م إطمغم زم٣مٔي٥م ايم٘مريٚم٥م )وَم٣مَل َهِذِه َٞم٣موَم٥ٌم هلََّ

ْٔمُٙمقٍم( دم وصػ زي٣مرة ايمُم٣مفمر وأصدوم٣مئف يمٌئلر ايمٛم٣مومل٥م ايملذي  ُب َيْقٍم َمَّ ىمل٣من يقًَمل٣م "ِذْ

َم٘م٣من ايمٌئر َمقصمقد دم ايمٗمٙمٔمل٥م  ، و"َم٣م هن٣مه ذَم٣مم"ويقًَم٣م يمٙمْمٕم٣مة اظم٘مذزمكم ايمذيـ  "يمممهب٣م

 اإلؽمالَمٝم٥م زمجقار ؽم٘م٥م ضمديد احلج٣مز.

 حمْم٥م ؽم٘م٥م احلديد دم ايمٔمال: 
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دم هذه إزمٝم٣مت ايمٗمٙمٝمٙم٥م  أفم٣مد يمٛم٣م ايمُم٣مفمر د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ أضمداشًم٣م سم٣مرخيٝمل٥م ه٣مَمل٥م 

وزمٔمثٜم٣م يمٙمحٝم٣مة، وذيمؽ  دم ٞمٗمٙم٥م زَمٛمٝم٥م ىمٌغمة زمكم اظم٣ميض ايمًحٝمؼ اظمرسمٌط زمٚملدائـ صل٣ميمح 

 "َمٌٛملك حمْمل٥م"إلم ايمٔمٗمقد إولم َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ، زمام اؽمتدفمتف ذاىمرسمف ضملكم رؤيل٥م 

يمٝمًلٜمؾ فملعم احلجلٝم٨م  "فمٌد احلٚمٝمد"ايمًٙمْم٣من ايمٔمثامين ؽم٘م٥م ضمديد احلج٣مز ايمتل زمٛم٣مه٣م 

طمط ا ٛمقب َمٌدئًٝم٣م، وىم٣من ايمًٙمْم٣من يٟمَملؾ دم  "طمت٣مم "ضمٝم٧م ىم٣من  "يمْمٝم٥ٌم "ايمقصقل 

ًٓ إلؽمْمٛمٌقل"َمّد طمْمقؿمف يمٝم٘مقن  وسم٘مقن َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م حمْمتلف إطملغمة صمٛمقزًمل٣م،  "ؾمام

ؽم٘م٥م احلج٣مز، وذيملؽ يمقٓ تري٤م ايمٗمقات اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م أشمٛم٣مء احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م إولم يمٗمْم٣مر 

وَمـ فم٣موهنؿ َمـ ايمث٣مئريـ ايمٔمرب، ورزمام   "يمقرٞمس"زمٗمٝم٣مدة فم٣ممل أشم٣مر وايمّم٣مزمط ايمُمٜمغم 

وهل فم٣مدة أهؾ ا ٣مهٙمٝم٥م دم اؽمتُمل٣مرة أؽملٜمٚمٜمؿ  "زم٣مٕزٓم"ىم٣من دم وصػ ايمُم٣مفمر هلؿ 

يمٝمٗمدَمقا فمعم همٔمؾ رء َم٣م أو حيجٚمقا فملـ همٔمٙملف، همٗملد نملررت هبلؿ ايمٗملقى ايمٔمٓمٚملك 

ٜم٣مم دم طم٣مسة ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م  وومد ٞمجلح اإلٞمجٙمٝملز وأَمثل٣مهلؿ واؽمتٔمٚمٙمتٜمؿ ىمتٙمؽ ايمً

ايمٔمثامٞمٝم٥م، ودم  "اخلالهم٥م"دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف دم حتٗمٝمؼ هدهمٜمؿ يمٙمٗمّم٣مء فمعم  "اظمًتٔمٚمرون"

ذيمؽ زم٣ميمتٟمىمٝمد إؤم٣مف يمإلؽمالم وَم٘م٣مٞمتف وهٝمٌتلف.. وه٘ملذا يٓمٜملر يمٛمل٣م صمٙمًٝمل٣م ىمٝملػ أن 

جؾ هلذه احلٗمل٣مئؼ ايمت٣مرخيٝمل٥م زم٘ملؾ ايمُم٣مفمر حيٚمؾ دوًَم٣م هؿ أَمتف وديٛمف ونمغمسمف فمٙمٝمف همٝمًل

 ؾمج٣مفم٥م وٞمٌمة يمٙمحؼ. 

 يٛمٌع: 

 

 

 

 

دم ايمٝملقم  "وهملد ايملؼماث"ىم٣مٞم٦م يٛمٌع هل اظمحْم٥م إطمغمة دم صمدول زيل٣مرات 

ايمث٣ميم٧م، وهل اظمٝمٛم٣مء ايمًٔمقدي اهل٣مم وايمٌقازم٥م ايمٌحري٥م يمٙمٚمديٛم٥م اظمٛمقرة فمعم ؽمل٣مضمؾ ايمٌحلر 

، "ايمًلقق ايمٗملديؿ"ايمٌحر ايمٙمْمٝمٖم٥م، وايمتجقل دم  "أٞم٣ًمم"إمحر، ضمٝم٧م اؽمتٚمتٔمقا ب

ٌٛمٝم٥م َمـ احلجر اظمٛمٗمٌل واخلُم٤م ا ٣موي وايمتٝمؽ فمعم وزي٣مرة أضمد اظم٣ٌمين إشمري٥م دم يٛمٌع اظم

ايمْمراز احلج٣مزي ا ٚمٝمؾ وايم٣ٌمومٝم٥م َمـ همؼمة احل٘مؿ ايمٔمثامين وايمتل ىم٣من هب٣م َمدرؽمل٥م، يُملغم 
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ودم اظمديٛم٥م أزمٛمٝم٥م َمـ ايمٔمٜمد ايمؼمىمل ىم٣من َمـ "إلم ذيمؽ فمالَم٥م ا زيرة، ايمُمٝمخ محد ا ٣مه 

ٝم٥م احل٘مقَمٝمل٥م، وَمٛمٜمل٣م اظمدرؽمل٥م ايملذي ىمل٣من زمٝمٛمٜم٣م دار اإلَم٣مرة واظمٝمٛم٣مء وَم٣م يٗمرهب٣م َمـ إزمٛم

 .   "زمٛم٣مؤه٣م فمعم ايمْمراز احلدي٧م ٞمقفًم٣م َم٣م دم ذيمؽ ايمٔمٜمد

 ايمٝمقم ايمرازمع: زمدر: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

زمدر وهلل إضملدى حم٣مهمٓمل٣مت هذه إزمٝم٣مت طمِمِمٜم٣م د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ظمح٣مهمٓم٥م 

اظمديٛم٥م اظمٛمقرة، هم٣مٞمث٣ميم٦م ومرحيتف زمٟمزمٝم٣مٍت سمتّمقع زمٔمٌؼ ايمتل٣مريخ ايمٛمٌلقي وهلل جتٚملع زملكم 

اظم٣ميض واحل٣مرض زمتقازن ؾم٣مفمر طمٌغم، همٝمٌدأه٣م زمٛمََٖمٍس َمٙمحٚمل فمـ نملزوة زملدر وأمهٝمتٜمل٣م 

 وزمْمقيم٥م ؾمجٔم٣من اظمًٙمٚمكم همٝمٜم٣م وٞمت٣مئجٜم٣م ايم٣ٌمهرة.

ٕهنل٣م َمقوملع  "صملالل واإلفمٓمل٣مماحلل٤م واإل"همٌدر هلل٣م دم ٞمٖملقس اظمًلٙمٚمكم 

  -صلعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ -، ايمتل نمغمت َمٝمزان ايمٗمقي زمكم ايمرؽملقل"ايمٕمزوة ايم٘مػمى"

 "اٞمٔمْمٖمل٦م"وأسم٣ٌمفمف َملـ اظمٜمل٣مصمريـ وإٞمِمل٣مر، وىمٖمل٣مر وملريش َملـ ٞم٣مضمٝمل٥م شم٣مٞمٝمل٥م، و

، وهبذه إيمٖم٣مظ وَمديمقٓهت٣م ايمت٣مرخيٝم٥م "صم٣ًمم"ايمٔمالوم٣مت زمٝمٛمٜمام اٞمٔمْم٣مهًم٣م ىمٌغًما ذي ٞمت٣مئ٨م 

هذا ايمٌٝم٦م آهمتت٣مضمل سمٛم٣مٌص َمع أي٥م ايمٗمرآٞمٝمل٥م ايمتلل وصلػ اهلل سمٔمل٣ملم هبل٣م هلذه ي٘مقن 
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اظمٔمرىم٥م اظم٣ٌمرىم٥م أهن٣م )يقم ايمٖمروم٣من يقم ايمتٗمك ا ٚمٔم٣من( ٕن ٞمت٣مئجٜم٣م احل٣مؽمٚم٥م همروم٦م زملكم 

 احلؼ وايم٣ٌمؿمؾ. 

شمؿ يِمػ يمٛم٣م ايمُم٣مفمر زمحًـ زمٝم٣مٍن ؾمج٣مفم٥م فمؿ ايمرؽمقل ايم٘مريؿ، محزة زملـ فمٌلد 

وَم٣م حتٚمٙمف ـمالل َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م َمـ ايمقوقح وا لالء وؾملدة  "جتعم"اظمْمٙم٤م زمتقـمٝمػ ايمٖمٔمؾ 

زملٛمٖمس ايمِملٖم٥م ايمتلل  "ايمتخْملٝمط واإلوملدام"ايمٓمٜمقر، ىمام يٛمٔم٦م سمٖمقومف ايمٔمً٘مري ذي 

 "ولٝمٕمؿ"اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م ؽم٣مزمًٗم٣م يمقصػ صم٣ًمرة فمقم ريض اهلل فمٛمف دم نملزوة طمٝملػم، وهلل 

 ق أؽمد اهلل.ويم٘مٛمٜم٣م هٛم٣م َمّم٣مهم٥م يمٙمٖمظ ا اليم٥م ٕن يمٗم٤م محزة ريض اهلل فمٛمف، اظمُمٜمقر ه

ويرؽمؿ يمٛم٣م ايمُم٣مفمر َمٗم٣مزمؾ هلذه إطمٝمٙمل٥م ايمٛمقراٞمٝمل٥م حلٚملزة، أؽملد اهلل اظمٕملقار، 

همٙملؿ  "أزملق صمٜملؾ"زم٣مؽمتٔماميمف ٕؽمٙمقب ايمْم٣ٌمق، ايمٛمٜم٣مي٥م اظمٓمٙمٚم٥م ايمتل آل إيمٝمٜم٣م فملدواهلل 

، وومد أضمًـ ايمُم٣مفمر ضمكم فمػم فمـ إذٓل ىمػمي٣مء أيب صمٜملؾ، ضمٝمل٧م أن "نمروره"يٛمٖمٔمف 

يمٔملرب اظمٔمروهمل٥م، ويم٘مٛمٜمل٣م دم ضم٣ميمل٥م أيب صمٜملؾ وأَمث٣ميملف إٞمٖم٥م وايم٘مػمي٣مء َملـ طمِمل٣مل ا

أصٌح٦م صٖم٥م ذَمٝمٚم٥م ٕهن٣م ضم٣ميم٦م زمٝمٛمٜمؿ وزمكم سمقضمٝمد اهلل زمرنمؿ إيامهنؿ زمقصمقده، هم٘م٣مٞم٦م 

 فمٙمٝمف أصمٜمزوا ممـ ىم٣من ضمكم "إومدام" نمٙمقائف فمعم وداؽم٦م "زمدر دم "وم٢م"هن٣ميتف زمٟمن 

 . ويمديٛمف – وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم-اهلل يمرؽمقل احل٤م فمٓمٝمام ايمًـ، صٕمغما ؾم٣مزم٣من

 "صمٛمديمقا"أيمٗمقا زمٔمدَم٣م  "صٛمديًدا "وومد أذل اهلل ىمٖم٣مر ومريش همخنوا ؽمٌٔمكم 

، وهٛم٣م اؽمتُمٜم٣مد زمٌٝمل٦م "هم٣مو٦م إصم٣ًمم"ايمذي أَمتأل زمجثثٜمؿ ضمتك  "ومٙمٝم٤م"دم ايمٌئر 

يٛم٣مدهيؿ رؽملقل "ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وسمٛم٣مص َمع ومقيمف ايمذي يِمػ همٝمف ومتعم ومريش دم زمدٍر: 

، َمـ ومِمٝمدسمف )أَملر اهلل يٟمطملذ زمل٣ميمٗمٙمقب( ايمُملٜمغمة  "٤ماهلل ظم٣م ومذهمٛم٣مهؿ ىم٣ٌمىم٤م دم ايمٗمٙمٝم

ر ايمرؽملقل ل. وذيمؽ ىمٙمف زمٖمّمؾ اهلل ايمذي ٞمِمل"فمرهم٦م دي٣مر زيٛم٤م زم٣ميم٘مثٝم٤م"زمٚمْمٙمٔمٜم٣م 

 "احلرب "َمٔمٜمؿ: ونمك  "طم٣مو٦م"ايم٘مريؿ واظم٠مَمٛمكم وأيدهؿ زمجٛمده َمـ اظمالئ٘م٥م ايمتل 

ُ٘ملْؿ  "زمٟمَمر يمرزمٛم٣م َتِٕمٝمُثقَن َرزمَّ ًْ ىُمْؿ ىمام ذىمر دم حم٘مؿ سمٛمزيٙمف: )إْذ سَم هَم٣مؽْملَتَج٣مَب يَمُ٘ملْؿ أينِّ مُمِلدُّ

ـْ اظْمَالئَِ٘م٥ِم َُمْرِدهمكَِم(.   زمِٟميْمٍػ َِم
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وزمٔمد زيل٣مرة ايمقهملد ظمقوملع َمٔمرىمل٥م زملدر، ىم٣مٞمل٦م سملٟمديتٜمؿ يمِملالة ا ٚمٔمل٥م دم 

-ايمٛمٌلل حمٚملد  "َم٘م٣من فمريش"أومٝمؿ دم ايمٌٗمٔم٥م ايمْم٣مهرة ايمتل سمممهم٦م زم٘مقهن٣م  "صم٣مَمع"

 أشمٛم٣مء اظمٔمرىم٥م. -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

هللؿ،  "ريػلايمُملٝمخ ايمُمل"ئمْمػ زمٛم٣م ايمُم٣مفمر يمتٖم٣مصٝمؾ اؽمتّم٣مهم٥م وسم٘مريؿ شمؿ 

زم٘ملؾ "وهق ايمُمٝمخ محٝمد آل ٞم٣مَمل ؾمٝمخ أذاف زمدر، وذاىمرة زمدر اظمقؽمقفمٝم٥م ضمٝم٧م أٞملف 

، وأصٌح أزمٛم٣مؤه ايمذيـ سمممزمقا هذه اخلػمة ايم٘مٌلغمة زمتل٣مريخ زملدر َمٛملف، "سمٖم٣مصٝمؾ يمف إظم٣مم

وأيلـ "ايمّمٝمقف اظمزيد فمـ اظمٔمرىم٥م ؽم٣مئريـ فمعم درزمف ضمٝم٧م سمقؽمع أضمد أزمٛم٣مئف دم إطم٣ٌمر 

رىمقن ل، وأيـ ىم٣مٞم٦م َمقاومع ىمؾ َمـ ايمْمرهمكم، ضمٝم٧م ىم٣من اظمُم"سمالومقا دم ايمقنمل وسمراَمقا

، "ا ٌؾ"فمعم  "ىمرام"، واظمًٙمٚمقن َمع َمـ ضمٖمٜمؿ َمـ َمالئ٘م٥م "ايمٔمدوة ايمٗمِمقى"دم 

ة وٓزمد وأن هذا ايمٌٝم٦م يذىمر ايمٗم٣مرئ زمٗمقيمف سمٔم٣ملم: )إذ أٞمتؿ زم٣ميمٔمدوة ايمدٞمٝم٣م وهلؿ زم٣ميمٔملدو

 ايمٗمِمقى وايمرىم٤م أؽمٖمؾ َمٛم٘مؿ(. 

دم ايمٌٝمل٦م إطملغم وهلق سم٘ملرار  "ايمٕمزوة ايم٘مػمی"وزمت٘مرار ايمُم٣مفمر ومقيمف هل 

طمْم٣ميب، سمٟمىمٝمٌد وسمٗمريٌر زمٟممهٝم٥م َمٔمرىم٥م زمدر دم ٞمٌم ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م وزي٣مدة أسم٣ٌمفمٜمل٣م َملـ 

 وىمثروا.  "سمٛم٣مَمقا"ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى ايمذيـ 

 اظمديٛم٥م اظمٛمقرة: 
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ل لضمٝم٧م يٛمٔمؿ ايمزائرون هل٣م زمُملٔمقر ٞمٖمًل "ؿمٝم٥ٌم"وفم٣مد ايمقهمد يمٙمٚمديٛم٥م اظمٛمقرة  

 "ومٙملقب َماليلكم إٞمل٣مم"، ىمٝمػ ٓ وومد سمٔمٙمٗمل٦م "راضم٥م فمٙمقي٥م وؽمالم"يٖمٝمض زم٘مؾ 

 . "ومد ه٣مَمقا "وىمؿ هب٣م  "ايمٗم٥ٌم اخلياء"اظمحٌكم زمِم٣مضم٤م 

وومد ىم٣مٞم٦م هلؿ صمقيم٥م دم اظمت٣مضمػ ايمٗمري٥ٌم َمـ اظمًجد ايمٛمٌقي َمـ ا ٜم٥م ايمٕمرزمٝم٥م، 

َم٥م وَمٙمٜمٚمل٥م ه٣م "آشم٣مر"َمثؾ َمتحػ )حمٚمد رؽمقل اهلل( و)َمتحػ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ( وهمٝمٜم٣م 

يمٙمزوار َمثؾ ومقس ايمِمح٣ميب ا ٙمٝمؾ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص أول َمـ رَمك زمًٜمؿ دم اإلؽمالم، 

وىمذيمؽ ٞمًخ٥م َمْم٣مزمٗم٥م ظمِمحػ اخلٙمٝمٖم٥م ايمث٣ميم٧م فمثامن زمـ فمٖم٣من ريض اهلل، وٞمرى هٛم٣م دوم٥م 

زملدا ىمٚمِملحػ "ايمُم٣مفمر دم إيِم٣مل ذيمؽ يمٙمٚمتٙمٗمل زمٗمقيمف دم وصػ هذا اظمِمحػ أٞملف 

 . "فمثامن

َم٥م ايمتل يذىمره٣م يمٛمل٣م ايمُمل٣مفمر زم١مؾمل٣مرة هئمل٥م إلم ؽملٝمػ وىمذيمؽ َمـ أشم٣مر اهل٣م

هذا ايمًٝمػ ايمُمٜمغم ايمذي ىم٣من يمٔمٚمرو زمـ َمٔمد ي٘ملرب ايمُمل٣مفمر ايمٝمٚمٛملل   "ايمِمٚمِم٣مم"

وَمـ همرؽم٣من ايمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، وومد أهداه خل٣ميمد زمـ ايمٔم٣مص، ووم٣مل دم َملدح ؽملٝمٖمف: 

ذىمره ، وىمذيمؽ ورد "وودفم٦م ايمِمٖملَّ َصٖملَّ ٞمٖمز/ فمعم ايمِمٚمِم٣مم أؤم٣مُف ايمًالم"

 دم أزمٝم٣مت يٖمخر همٝمٜم٣م زمُمج٣مفمتف وصالزم٥م ؽمٝمٖمف:

 

 

 

 

 

 

أَم٣م طمت٣مم ايمٝمقم ايمرازمع َمـ رضمٙم٥م ايمُم٣مفمر وصحٌف ايم٘مرام هم٘م٣من دم ضمٖمٙم٥م طم٣مصل٥م  

وهلق يٛمٗملؾ يمٛمل٣م أصملقاء آضمتٖمل٣مء هبلؿ  "اإلفمزاز واإلىملرام"سم٘مرياًم هلؿ وإلـمٜم٣مر ىمؾ 

اظملديٛمل ايملذي ُٞمثلر فمٙملٝمٜمؿ، وٞمًلٚمع  "ايمقرد"زمقصػ ضمز ٞم٘م٣مد َمٔمف ٞمًتٛمُمؼ فمٌغم 

 ."ٕم٣مماإلٞمُم٣مد وإٞم"إحل٣من ايمٌٜمٝمج٥م ايمتل ضَمٖمؾ هب٣م 

 ايمٝمقم اخل٣مَمس: وم٣ٌمء: 

 

 



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

722 

 

 

دم إجي٣مز زمٙمٝمغ يِمػ يمٛم٣م ايمُم٣مفمر زي٣مرهتؿ ٕىمثر َمًجد أمهٝمل٥م دم اظمديٛمل٥م اظمٛملقرة 

زمٔمد احلرم ايمٛمٌقي ايممميػ، وهقَمًجد وم٣ٌمء، ويممح يمٛم٣م ايم٤ًٌم دم سمٙمؽ اظم٘م٣مٞم٥م ايمرهمٝمٔم٥م 

، ودم ايمٌٝم٦م ايمت٣مرم يمف يٗمتٌس َمـ اهلدي "أول َمًجد ئمّٚمره دم اهلجرة اإلؽمالم"يمف، ٕٞمف 

أن )َمـ سمْمٜمر دم زمٝمتف شمؿ  -فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم-ؽمقل احلٌٝم٤م ايمٛمٌقي ايمذي خيػم همٝمف ايمر

أسمك َمًجد وم٣ٌمء همِمعم همٝمف رىمٔمتكم ىم٣من ىمٔمٚمرة(  دم اظمًجد احلرام زمٚم٘م٥م زمٚمجرد صالسمف 

. وهلذا َملـ هملٝمض رمحل٥م اهلل "وإن مل ي٘مـ َملـ يمًٌلٜم٣م اإلضملرام"دم َمًجد وم٣ٌمء ضمتك 

صلعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ  ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ايمقاؽمٔم٥م أن َمٛمح اظم٘مل٣من زمرىمل٥ًم يمٗملدوم ايمرؽملقل

 وسمٟمؽمٝمًف همٝمف أول َمًجد دم اإلؽمالم. 

، "َمٔملرض"ويم٘مـ ايمُم٣مفمر يٛمحك إلم زمٔمض ايمٕمٚمقض اظمُمقق ضمٝمٛمام يُمغم إلم 

زمدون ذىمر إؽمٚمف دم اهللقاَمش، ورزملام ىمل٣من ذاك هلق اظمٔملرض ايملدورم يمٙمًلغمة ايمٛمٌقيل٥م 

 ."٣ممإومً"ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م دم خمتٙمػ  "سمٖم٣مصٝمؾ"واحلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ايمذي يٗمدم 

 أضمد: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سمممح هذه ايم٣ٌموم٥م َملـ إزمٝمل٣مت نملزوة أضملد زمٟمؽملٙمقب هدي ؾملٝمؼ، صملذاب 

وؾم٣مَمؾ، همٜمل سمٗمدم َمٔمٙمقَم٣مت واهمٝم٥م وىمثغمة فمـ هذه ايمٕمزوة: َم٘م٣من ضملدوشمٜم٣م، َمٙمخلص 

ؽمغم اظمٔمرىم٥م، وٞمت٣مئجٜم٣م وأؽم٣ٌمب هزيٚم٥م اظمًٙمٚمكم همٝمٜم٣م. همٚمنح إضمداث هق صمٌؾ أضمد 
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وٞمحٌلف(، وزم٣ميمتحديلد  ايمذي وم٣مل فمٛمف ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽملٙمؿ )أضملد صمٌلؾ حيٌٛمل٣م

، وزمٔملدَم٣م "رَم٣مة اظمًٙمٚمكم أومل٣مَمقا"ضمدي٧م ايمُم٣مفمر هٛم٣م فمـ ا زء َمـ ا ٌؾ ايمذي فمٙمٝمف 

صعم اهلل فمٙمٝمف  "أَمر ايمٛمٌل"ىم٣من ايمٛمٌم ضمٙمٝمًٖم٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم دم زمداي٥م اظمٔمرىم٥م، طم٣ميمػ ايمرَم٣مة 

صمل٣مءت "، هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م فمدم ايمْم٣مفمل٥م سمٙملؽ أن "جيٚمٔمقا ايمٕمٛم٣مئؿ"وؽمٙمؿ َمـ أصمؾ أن 

إلم  "اٞملٌالج إَملر"، وحتلقل ضمل٣مهلؿ َملـ "اظمقت وآٔم"٣م ىمثغم َمـ وَمٔمٜم "هزيٚم٥م

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وومد أوٖمك -ايمٛمدم فمعم فمِمٝم٣من ايمرؽمقل  "ومت٣مم"َمرارة اخل٣ًمرة و

ضمًٛم٣ًم  "ومت٣مم"و "اٞمٌالج"و "هزيٚم٥م"و "اٞمتِم٣مر"اؽمتخدام ايمْم٣ٌمق دم هذا ايمٌٝم٦م زمكم 

ؼ احللزن دم اظمٔمٛملك وىمٝملػ ٓ يمٖمٓمًٝم٣م فمعم إؽمٙمقب زمرنمؿ ؾمدة اظمقومػ اظمقصقف وفمٚمل

صلعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ ورزم٣مفمٝمتلف  "اظمختل٣مر"ي٘مقن إَمر ىمذيمؽ وومد أصٝم٤م ايمرؽمقل 

، وىم٣من يذود فمٛمف ويٛم٣مهمح ايمِمح٣ميب ا ٙمٝمؾ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝملد اهلل زمٔملدَم٣م ومتلؾ "سم٘منت"

ايمِمح٣مزم٥م ايمذيـ يداهمٔمقن فمٛمف، وزمذىم٣مء يمٕمقي أضمًـ ايمُم٣مفمر سمقـمٝمػ ضمرف آؽملتٖمٜم٣مم 

فملـ رؽملقل اهلل واؽمتًٌل٣ميمف دم  "ؿمٙمحل٥م اظمٗملدام"ٗمل َمدى دهم٣مع  يمٝمِمقر يمٙمٚمتٙم "ىمؿ"

 ذيمؽ. 

ومم٣م و٣مفمػ ضمزن ايمرؽمقل وصحٌف َمٗمتؾ فمٚمف احلٌٝم٤م محزة زمـ فمٌلد اظمْمٙمل٤م 

ايمذي أفمز اهلل زم١مؽمالَمف ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م وٞمٌٝمٜم٣م فمًزا ىمٌغًما وَمٛمٔم٥م ٓ َمثٝمؾ هل٣م، وهٛم٣م أَم٣مَمٛم٣م 

ايملذي  "للوضمُم"ل لايمٔمٌد احلٌُم  متثٝمؾ ضمل وايمتٗم٣مؿم٥م زم٣مرفم٥م يمٙمحٓم٥م اؽمتُمٜم٣مده فمعم يد

 "رنم٣مملهمخلرَّ هززملر اخلل٣ميمؼ ايمّمل"أؽمتْم٣مع زمٚمٜم٣مرة ومد ذافم٦م ؾمٜمرسمف هب٣م سمًديد ضمرزمتف 

همٝمٜم٣م سمٌٝم٣من يمٙمٚمٔمٛمك أىمثلر َملـ يمقأٞملف أؽملتٔمٚمؾ ىمٙمٚمل٥م  "طمرَّ "واؽمتخدام ايمُم٣مفمر يمٙمٖمٓم٥م 

ؽمٗمط، ظم٣م سمٖمٝمد إولم َمـ ايمُمدة دم ايمًٗمقط َمـ َم٘م٣من فمقّم وهق ذي اظم٘م٣مٞم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م ىمٟمضمد 

ؽم٣مدات ومريش وفمٓمؿ حم٥ٌم ايمرؽمقل يمف صعم اهلل فمٙمٝملف وؽملٙمؿ، وهمٝمٜمل٣م سملٟمشمر زم٣مٕؽملٙمقب 

ايمٗمرآين دم ومقيمف سمٔم٣ملم )طمّر َمقؽمك صٔمًٗم٣م(.  وهق أؽمد اهلل واظمالضمظ أن ايمُم٣مفمر وصٖمف دم 

هززملر "وهٛمل٣م يِملٖمف أٞملف  "وٝمٕمؿ اهلل"زمٝم٦م ؽم٣مزمؼ دم ا زء اخل٣مص زمٚمٔمرىم٥م زمدر، زمٟمٞمف 
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ؽمقد ايم٘م٣مهة وزاد فمٙمٝمٜم٣م ٞمٔمتف ىمذيمؽ زم٣ميمينم٣مم وىمال ايمِمٖمتكم َمـ صٖم٣مت إ "اخل٣ميمؼ

وهق إؾمد َمـ إؽمقد، ومجٝمٔمٜم٣م ىمٙمامت فمرزمٝم٥م أصٝمٙم٥م، ومقيل٥م ا لرس، ؾملديدة اظمٔمٛملك 

 سمٛم٣مؽم٤م ؾمج٣مفم٥م وصم٣ًمرة اظمقصقف وسمزيد إؽمٙمقب ومرزًم٣م َمـ ايمُمٔمر ايمٔمريب ايمٗمديؿ. 

 ويزداد ايمقصػ ضمٝمقي٥م زم٣مؽمتٔمامل ايمتقري٥م يمإلؾم٣مرة إلم هٛمد زمٛم٦م فمت٥ٌم زوصمل٥م أيب

 زمجث٥م "همٚمثٙم٦م" -اظمتقضمش همٔمٙمٜم٣م دم ا ػموت زمرنمؿ –  "إىم٣ٌمد ٓئ٘م٥م"ؽمٖمٝم٣من زمٟمهن٣م 

 . اإلصمرام دم زي٣مدة فمٛمف، اهلل ريض محزة ؽمٝمدٞم٣م

َمٗملػمة "ويقصمز يمٛم٣م ايمُم٣مفمر فمـ فمدد ؾمٜمداء اظمًٙمٚمكم، همٝمُمغم إلم َمًتٗمرهؿ دم 

ووملع  يملف "ايمزائلريـ"و "ايمًٌٔمكم"ايمتل سمّمؿ رهم٣مهتؿ ايمْم٣مهر، وايمًجع دم  "ايمًٌٔمكم

ل وهلق يٗملرأ فمجلز ليمْمٝمػ فمعم ايمًٚمع يامشمؾ َم٣م ومد خي٣ميم٨م ايمٛمٖمس َمـ سمٟمَمؾ وهدوء ٞمٖمً

، وايمٗم٣مرئ أضمقج َم٣م ي٘مقن هلذه ايمتٜمدئ٥م ايمٛمٖمًلٝم٥م "هل٣م َمـ ومٙمقب ايمزائريـ ؽمالم"ايمٌٝم٦م 

 زمٔمد ومًقة َمُمٜمد َمٗمتؾ ؽمٝمدٞم٣م محزة ودَمقي٥م هٛمد زمٛم٦م فمت٥ٌم دم ايمٌٝمتكم ايم٣ًمزمٗمكم.

إلطم٣ٌمر فمـ ضم٣مل ه٠مٓء ايمُمٜمداء يمٕمزوة أضملد وزي٣مدة فمعم ذيمؽ ُتتؿ إزمٝم٣مت زم٣م

، وهٛم٣م ٞمٙمحظ سمٟمدب ايمُم٣مفمر َمع اهلل صمؾ وفملال زمتٗمديٚملف "ومرب ايمٔمرش أرواضمٜمؿ"زمٟمن 

، وٕمهٝم٥م اظم٘م٣من وفمٙملق ؾملٟمٞمف ىمثلقاب "أرواضمٜمؿ"اظم٘م٣من ٓرسم٣ٌمؿمف زمٔمرش ايمرمحـ فمعم 

، أي "امضمقَّ "، دم صمقهمٜم٣م "ؿمغم هب٣م"َمـ اهلل يمٙمُمٜمداء ايمذيـ ضمقيمتٜمؿ ايمٗمدرة اإلهلٝم٥م إلم 

اهم٥م، ٕن ايمُمٜمداء هؿ َمـ ايمذيـ أطمتِمٜمؿ اهلل هبذا ايمٛمٔمٝمؿ اظمٗمٝمؿ... وىمؾ هذه اظمٔمل٣مين  ؿمقَّ

لٌـ  ًَ ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمتل ص٣منمٜم٣م ايمُم٣مفمر زمجامل يمٕمقي زمكٍم هل اومت٣ٌمس َمـ ومقيمف سمٔمل٣ملم: )وَٓ حَتْ

ايمذيـ ومتٙمقا دم ؽمٌٝمؾ اهلل أَمقاسًم٣م زمؾ أضمٝم٣مٌء فمٛمد رهبؿ يرزومقن( وىمذيمؽ اؽمتُمٜم٣مد زم٣محلدي٧م 

يمٛمٌقي ايممميػ: )ظم٣م أصٝم٤م إطمقاٞم٘مؿ زمٟمضمد صمٔمؾ اهلل أرواضمٜمؿ دم أصمقاف ؿمغم طمي، ا

 سمرد أهن٣مر ا ٛم٥م، وسمٟمىمؾ َمـ شمامره٣م وسمٟموي  إلم ومٛم٣مديؾ َمـ ذه٤م  دم ـمؾ ايمٔمرش(.  

 اخلٛمدق: 
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آطمر نمزوة يقرده٣م يمٛم٣م ايمُم٣مفمر دم ومِمٝمدسمف، هل نمزوة اخلٛمدق، وذيمؽ زمزيل٣مرهتؿ 

، وزمل٣ميمٗمرب َمٛملف "اخلٛمدق اظمُملٜمقر"ظمقومٔمٜم٣م، يمٙمٚمًجد دم صمٌؾ ؽمٙمع ايمذي حيٚمؾ اؽمؿ 

وهلق  "َمِملعم يمٙمرؽملقل"ويٗمِمد هب٣م اظمًل٣مصمد ايمًلٌٔم٥م وايمتلل َمٛمٜمل٣م  "ؽمٌٔم٥م أفمالم"

أيب زم٘ملر  "يمٙمِملديؼ"، و"يمًلٙمامن همٝملف ايمٖمل٣مرد"اظمٔمروف زمٚمًجد ايمٖمتح، وَمًجد 

، وهذا آؽمتٔمامل ظمٖمردة "َمٗم٣مم"، يم٘مؾ َمٛمٜمؿ "اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ"ريض اهلل فمٛمف وزمٗمٝم٥م 

َٗم٣مِم إزْملَراِهٝمَؿ  ُذوْا َِمـ َمَّ
ِ َمٗم٣مم يتٌع اظمٛمٜم٨م ايمٗمرآين دم َمٔمٛم٣مه٣م ىمام وردت دم ومقيمف سمٔم٣ملم: )واتَّ

( وهق حم٘مؿ ايمتٛمزيؾ اظمحٖمقظ زمٟمَمر اهلل، ويمٝمس ىملام هلق احلل٣مل دم زمٔملض ايمٌٙملدان  َُمَِمعمًّ

 اإلؽمالَمٝم٥م ضمٝم٧م سمقصمد زمٔمض اظم٣ًمصمد زمجقار َمٗم٣مَم٣مت وأرضضم٥م إويمٝم٣مء.  

شمؿ يٛمتٗمؾ زمٛم٣م ايمند ايمُمٔمري إلم ومٙم٤م احلدث دم نمزوة اخلٛمدق َمـ طمالل ومِمل٥م 

فمٚمرو زمـ فمٌد ود ايمذي ؿمٙم٤م أن خيرج إيمٝمف أضمد همرؽم٣من اظمًلٙمٚمكم َمٌل٣مرًزا همخلرج إيمٝملف 

 ًٓ رصمؾ ذو ؽملٚمٔم٥م  "ازمـ ودّ "إلم اإلؽمالم شمؿ سمٗم٣مسمال وؽمٝمدٞم٣م فمقم ريض اهلل فمٛمف همدفم٣مه أو

وأرداه ومتلٝماًل   "ايمٖمتك اظمٗمدام"ومت٣ميمٝم٥م َمٔمروهم٥م همٜمق َمـ أومقى همرؽم٣من ومريش، ويم٘مـ هزَمف 

زمٗمدرة اهلل شمؿ زمٗمقة إيامٞمف وصالزمتف وفمٓمؿ حمٌتف هلل ويمرؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.  ويقرد 

( إزمٝم٣مت ايمتل ىم٣من ؽمٝمدٞم٣م 294-قإزمراهٝمؿ حمٚمد اظمدطمقم دم ىمت٣مزمف )َمروي٣مت نمزوة اخلٛمد

 فمقم ريض اهلل فمٛمف يٗمقهل٣م:
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وزمقصػ زمٙمٝمغ، سمؼماءى وسمتجًد دم خمٝمٙم٥م ايمٗم٣مرئ هن٣مي٥م نملزوة إضملزاب ايمتلل 

َمٙمٝملؽ يملف اإلصملالل "ُٞمٌم همٝمٜم٣م ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ واظمًٙمٚمقن َمـ يملدن 

وطمٙمص ٞمٌٝمف َمـ ذ حتزهبؿ  "ؾمتتٜمؿ"ايمذي ؽمٙمط فمٙمٝمٜمؿ ايمري٣مح ايمُمديدة و "واإلفمٓم٣مم

 وده. 

 "دم ومقيملف "ايملريح"٣مفمر يم٘مٙمٚم٥م وومد أوٖمك ا ٛم٣مس ايمت٣مم ايمذي اؽمتخدَمف ايمُم

وفمٛمك هب٣م ايمريح ايمُمديدة، ايمٔم٣مصٖم٥م ايمتل ؽمٙمْمٜم٣م اهلل  "وومد هزم إضمزاب زم٣ميمريح وضمده

همٙمؿ.. سمٔمد هللؿ زمٔملده "فمعم أفمداء رؽمقل اهلل َمـ ومريش وأضمالهمٜمؿ، شمؿ ىمرره٣م دم ومقيمف 

وهل زمل٣ميمْمٌع هٛمل٣م سمٔمٛملل أي وملقة أو َم٘م٣مٞمل٥م أوومٝمٚمل٥م زمٔملد أن زملدد اهلل  "ريح وٓ أوه٣مم

٣مَمٜمؿ دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايمرؽمقل ايم٘مريؿ وصحٌف، همٟمولٖمك ذيملؽ سملٟمشمغًما زمٝمٛمًّل٣م، ؽملٚمٔمًٝم٣م أوه

 وَمٔمٛمقًي٣م فمعم اظمتٙمٗمل. 

وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م، يتّمح دم هذيـ ايمٌٝمتكم أيًّم٣م سمٟمشمغم ايمٗمرآن وايمًٛم٥م فمعم صٝم٣منم٥م 

ـَ آََمٛمقْا  ٣م ايمَِّذي َ اْذىُمُروْا ٞمِْٔمَٚم٥َم اظمٖمردات همٝمٜمام، همٗمد مجع ايمُم٣مفمر همٝمٜمام زمكم أي٥م ايم٘مريٚم٥م )ي٣َم أهيُّ

ْ سَمَرْوَه٣م وىَم٣مَن اهللُ زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقنَ   اهللِ فَمَٙمْٝمُ٘مؿ إْذ صَمآءسْمُ٘مْؿ صُمٛمُقٌد هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمٝمِٜمؿ ِرحًي٣م وصُمٛمُقًدا ملَّ

زَمِِمغًما(، وىمذيمؽ ايمدفم٣مء اظمٔمروف فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وايمذي يًلـ ايملدفم٣مء 

إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويملف احلٚملد حيلل زمف فمٛمد ايمت٘مٌغم فمعم ايمِمٖم٣م )ٓ إيمف 

ر فمٌلده وهلزم لويٚمٝم٦م وهقفمعم ىمؾ رء ومدير، ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده صدق وفمده وٞمِم

 إضمزاب وضمده(.    

وإن ىم٣من ايمُم٣مفمر د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ومد هد يمٛم٣م ومِم٥م نمزوة اخلٛمدق هًدا سم٣مرخيًٝمل٣م 

َمُمقوًم٣م وأضمٝم٣م فمدة َمُم٣مهد َمٛمٜم٣م زمِمقره ايمٌالنمٝم٥م، همٗمد ىم٣من ذيمؽ ىمام رأيٛم٣م دم َمٌٛمك ضم٘م٣مئل 

ؾمٔمري َمـ ؽمت٥م أزمٝم٣مت.. يم٘مٛمف طمتٚمٜم٣م زمٌٝم٦م ؽم٣مزمع َمقصمز، زمٙمٝمغ، سمٓمٜمر همٝمف َمٗمدرسمف ايمٙمٕمقي٥م 

ًٓ دم صلدر ايمٌٝمل٦م  ايم٘مٌغمة ضمٝمل٧م يٙمخلص همٝملف نملزوة زمٛملل ومريٓمل٥م همٝم٘ملقن ذىمرهل٣م أو

زم٣مٓؽمتُمٜم٣مد زمحدي٧م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )ٓ يِمٙمكم أضمد ايمٔمٌم إَّٓ دم زمٛمل 

ومريٓم٥م(  ضمٝمٛمام صم٣مءه إَمر اإلهلل زم٣مخلروج إيمٝمٜمؿ زمٔمد فمقدسمف يمٙمٚمديٛم٥م َمـ نمزوة اخلٛملدق. 
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رؽمقل اهلل صلعم ٕهنؿ ٞمٗمّمقا ايمٔمٜمد َمع  "يمٙمٕمدر"ودم فمجز ايمٌٝم٦م يذىمر ؽم٤ٌم ايمٕمزوة 

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ونمدروا زمف واٞمّمٚمقا يمٗمريش وأضمزاهب٣م.. هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م ايمٕملزوة أن ىمل٣من 

 . "ايمًٌل واإلفمدام"ضم٘مؿ اهلل همٝمٜمؿ وضم٘مؿ رؽمقيمف هق

 َمتحػ دار اظمديٛم٥م اظمٛمقرة: 

  

 

 

 

 

وومد ىم٣من طمت٣مم ايمرضمٙم٥م احلج٣مزي٥م اظمٙمٜمٚم٥م يمُمل٣مفمرٞم٣م دم دار اظمديٛمل٥م اظمٛملقرة زيل٣مرة 

، ٞم٥ًٌم إلم َم٠مؽمًف اظمٜمٛملدس د. فمٌلد "ايم٘مٔم٘مل"َمتحػ "اظمتحػ ايمذي ؽمامه ايمُم٣مفمر 

ايمٔمزيز ىمٔم٘مل، َمًتُم٣مر هٝمئ٥م سمْمقير اظمديٛم٥م اظمٛمقرة، ضمٝم٧م أسمٝمح٦م يمٙمقهمد همرص٥م آؽمتامع 

ايمذي حي٘مل سم٣مريخ ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م وحي٣مهمظ َمـ ظمٔمروو٣مت اظمتحػ  "َمرؾمد همّٜم٣مم"يمممح 

فمعم ايمؼماث ايمٔمٚمراين ظمديٛم٥م ايمرؽمقل ايم٘مريؿ وايمتل حتٖمؾ زمل٣ميم٘مثغم َملـ  "ٞمامذصمف"طمالل 

 . "سمٖم٣مصٝمؾ ٓ سمٖميض هب٣م إومالم"

ايمرضمٙم٥م اظم٣ٌمرىم٥م ظمديٛم٥م احلٌٝمل٤م اظمِملْمٖمك صلعم اهلل فمٙمٝملف  "طمت٣مم"وىم٣من ذيمؽ 

ومرحيل٥م ايمُمل٣مفمر د. ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ وٞمٖملح وؽمٙمؿ وىم٣مٞم٦م َمـ ٞمت٣مئجٜم٣م اظم٣ٌمرىم٥م أن صم٣مدت 

ىملام يمٗمٌلف ايمُمل٣مفمر د. ضمًلـ إَملراين  "ضم٣مَمؾ اظمًلؽ"ايمٗمراء زمٛمثرات َمـ ايمْمٝم٤م همٜمق

وىم٣مٞم٦م هذه ايمٗمِمٝمدة اظمٚمتٔم٥م زمجٚمٔمٜم٣م يمٔمدة أؽمل٣ميمٝم٤م أدزمٝمل٥م زملكم اظملديح ايمٛمٌلقي وأدب 

ايمرضمالت وزمكم ايمُمٔمر وايمند، وومد أذق همٝمٜم٣م ٞمقر آومت٣ٌمس وآؽمتُمٜم٣مد َملـ ايمٗملرآن 

ؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة، وزملرزت همٝمٜمل٣م زمالنمل٥م ايمُمل٣مفمر وصمزايمل٥م أيمٖم٣مـملف وزمٝم٣مٞملف ايم٘مري

وىمذيمؽ ضمٖمٙمل٦م زمٚمخلزون َمٔمٙمقَمل٣مد سمل٣مرخيل  ٚمٝملع اظمٛمل٣مؿمؼ ايمتلل ؾملٚمٙمتٜم٣م رضمٙمتلف 

احلج٣مزي٥م، همتزيد دم رنم٥ٌم ايمٗم٣مرئ ايمذي ؽمٌؼ يمف زي٣مرة سمٙمؽ إَم٣مىمـ يمُمد ايمرضمل٣مل إيمٝمٜمل٣م 

ُمقق ىمثغًما يمٙمًغم فمعم طمْم٣مه إن ىم٣من مل يزرهل٣م َمرة شم٣مٞمٝم٥م يمغماه٣م زمٔمٝمقن ايمُم٣مفمر وومٙمٌف، ويمٝمت

 زمٔمد.  
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اظمتِمٖمح يمُمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ىمٚمـ يٙم٨م دم يم٨ّم زمحر َمٛم٣ًمب ٓ يلدري َملـ أيلـ 

يٌدأ وجيٜمؾ مت٣مَم٣م أيـ يٛمتٜمل. ذيمؽ أن ايمتجرزمل٥م ايمُملٔمري٥م يمُمل٣مفمرٞم٣م شمريل٥م صملدا وول٣مرزم٥م 

أؿمٛم٣مهب٣م دم همّم٣مءات ايمُمٔمر زمٚمختٙمػ أنمراوف وزمحقره وأٞمقافملف َملـ ايمُملٔمر ايمٔمٚملقدي 

ب نمل٣مٞمؿ يتًلؿ زم٣ميمٔم٣مظمٝمل٥م ضمٝمل٧م وؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م وايمرصمز. وَمـ ٞم٣مهمٙم٥م ايمٗمقل ان ؾمٔمر ؾمٜم٣م

يمٕم٥م فم٣مظمٝم٥م. وَمـ ايمْمريػ أن ؾم٣مفمرٞم٣م َمؼمصمؿ وَمتلذوق وٞم٣موملد  20سمرصمؿ ؾمٔمره إلم ٞمحق 

يمٙمُمٔمر ايمٔم٣مظمل، وومد سمرصمؿ ايمٔمديد َمـ ومِم٣مئده إلم ايمٙمٕم٥م اإلٞم٘مٙمٝمزيل٥م، وٞمٗملؾ إلم ايمٔمرزمٝمل٥م 

سمرمج٥ًم ودراؽم٥ًم وٞمٗمًدا ومِمل٣مئد إٞمجٙمٝمزيل٥م ظمُمل٣مهغم ايمُملٔمراء اإلٞمجٙمٝملز. ويمُملٜمرة ؾملٔمره 

قاؽمٔم٥م ٞم٣مل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمٔمديد َمـ ا قائز اظمحٙمٝم٥م واإلومٙمٝمٚمٝم٥م وايمٔم٣مظمٝم٥م وفملعم رأؽملٜم٣م ايم

م، وهق أول فمريب يٛم٣مهل٣م. وٓ نمرازمل٥م أن ؾملٜمرة 2012صم٣مئزة ؿم٣منمقر ايمٔم٣مظمٝم٥م يمٙمًالم فم٣مم 

 ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ فم٣مظمٝم٣م أىمثر َمٛمٜم٣م حمٙمٝم٣م وإومٙمٝمٚمٝم٣م وفمرزمٝم٣م. 

ٖمل دم ديقاٞمف اظمقؽملقم ٞمتٛم٣مول دم هذه ايمٔمج٣ميم٥م ظمح٥م َمـ ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمٔم٣مؿم

"فمٙمٚمٝمٛمل صػما"
(1)

ايمذي وؿ زمكم دهمتٝملف ومِمل٣مئد َمتٛمقفمل٥م وَملـ ولٚمٛمٜم٣م ومِمل٣مئد َملـ  

صٖمحتل ايمٗمٙم٤م: احل٤م وايمٖمراق، وٓ فمج٤م هم٣محل٤م وايمٖمراق أزمرز َمُم٣مفمر اإلٞم٣ًمن فملػم 

سم٣مرخيف ايمْمقيؾ أي٣م ىم٣مٞم٦م شمٗم٣مهمتف أو طمٙمٖمٝمتف آصمتامفمٝم٥م أو اإلشمٛمٝم٥م. دم ديقاٞمف هذا أزمحر زمٛمل٣م 

زمكم دهمتل ومٙمٌف ضم٣مَمال َمُم٣مفمر احل٤م ويمقفم٥م ايمٖمراق. هلذه ايمٗمِمل٣مئد َمٖمٔمٚمل٥م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ 

زمُم٣مفمري٥م ايمُم٣مفمر ونمزارة َمُم٣مفمره ايمٔمٖمقي٥م وأضم٣مؽمٝمًف اظمرهٖم٥م. ويمٗمد وهمؼ ؾم٣مفمرٞم٣م ىمثلغما 

                                                           

 أىم٣مديٚمل وَمؼمصمؿ ؽمٔمقدي. 

 فمٛمقان. 1001زمدفمؿ َمـ َم٣ٌمدرة ايمل  2019صدر فم٣مم  1-
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دم صم٣مٞمٌل اظمٔمٛمك واظمٌٛمك َمـ طمالل ضمًـ اطمتٝم٣مر يمأليمٖم٣مظ ايمٕمٛمٝم٥م واظمٔم٣مين ا ٚمٝمٙم٥م وضمًلـ 

٣مر يمٙمٗمقادم وفمٛم٣مويـ يمٙمٗمِم٣مئد. ىمؾ ذيمؽ صمٔمؾ ايمتٔمٌغم فمـ اظمُم٣مفمر ايمِم٣مدوم٥م وضمًـ اطمتٝم

َمـ ايمٗمِم٣مئد ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م َمٗمْمقفم٣مت نمٛم٣مئٝم٥م مجٝمٙم٥م وإن ىم٣من زمٔمّمٜم٣م زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل ئملػّم فملـ 

 َمُم٣مفمر إؽمك يمٖمراق إضم٥ٌم.

أٞمُمقدة ضم٤م سمزهر زمكم روضمكم، دم سمٛم٣منمؿ زمكم سمٗم٣مرب اظم٘م٣من  "دم ايم٘مقخ"سمٌدأ 

 وسمٗم٣مرب ىمؾ روح َمع سمقأَمٜم٣م:

 

 

ويمٝمس سمٗم٣مرب اظم٘م٣من وضمده يٙمتٗمل َملع سمٗمل٣مرب إرواح زملؾ إن ؿمٌٝمٔمل٥م اظم٘مل٣من 

سمقضمل زم٣ميم٣ًٌمؿم٥م ايمْم٣منمٝم٥م دم ىمؾ صمقاٞمٌٜم٣م واظمٖمٔمٚم٥م زمٟمضم٣مؽمٝمس احل٤م: هم٣مظم٘م٣من ىمقخ صٕمغم 

دم َم٣ًمضمتف، زمًٝمط دم أشم٣مشمف يم٘مٛمف يتًع يمُم٣مفمرٞم٣م وحمٌقزمتف ايمتل ؽمتُم٣مرىمف رضمٙم٥م احلٝم٣مة زم٘مؾ 

رَمًزا يمرضم٣مزم٥م ايمُملٔمقر وصلدق اظمُمل٣مفمر وفمٖمقيل٥م سمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م وأضمقاهل٣م. يٚمثؾ ايم٘مقخ هٛم٣م 

ايمٙمٗم٣مء. هٛم٣م احلٌٝم٣ٌمن َمٔم٣م ؽمٝمٌٛمٝم٣من وضمدهؿ فمُمٜمؿ ا ٚمٝمؾ: هٛم٣مك ايمًٗمػ اظمٌٛمل َملـ وملش 

ىم٣مٞم٦م سمتٕمٛمك فمٙمٝمف ايمٔمِم٣مهمغم ومترح زمكم صمٛم٣ٌمسمف، وَمـ زهر مجٝمؾ سمزدان زمف احلدائؼ ايمٕمٛمل٣مء 

٤م ايمِم٣مدق ٓ ويتخذه اظمحٌقن وايمٔمُم٣مق رَمزا يمِمدق ضمٌٜمؿ. ؽمٝمٔمٝمُم٣من وضمدمه٣م ٓن احل

يتًع يمٗمٙم٤م آطمر! ىمام إن وصمقد ايمُم٣مفمر وضمده َمع اظمحٌلقب يّملٖمل زمٔملد اخلِمقصلٝم٥م 

وايمِمٖم٣مء هلذه ايمٔمالوم٥م احلٚمٝمٚمٝم٥م ايمتل ٓ يٛمٌٕملل إٓ أن سم٘ملقن ىملذيمؽ زمٔمٝملًدا فملـ أفملكم 

اظمتْمٖمٙمكم، وزمٔمٝمًدا فمـ إوقاء ايمتل ٓ سمٓمٜمر إٓ اظمج٣مَمالت وايمتِمٛمّع وايمت٘مٙمػ. أزملدع 

ِملٝمدسمف، زملؾ ومِمل٥م ضمٌلف هبلذا ايمٌٝمل٦م ايمُملٔمري ذي ايملدٓٓت ؾم٣مفمرٞم٣م دم اؽملتٜمالل وم

 واإلحي٣مءات ايمُمٔمري٥م وايمُم٣مفمري٥م ايمتل ٓ ضمّد هل٣م. 

هذا ايمٛمداء ايمرطمٝمؿ يقضمل زم٣ميمٗمرب َمـ  "سمٔم٣مرم"أيّم٣م هٛم٣مك ايمٛمداء يمٙمٚمحٌقزم٥م زمل  

اظمحٌقب: ايمٗمرب اظم٘م٣مين وأومرب َمٛمف ايمٗمرب ايمروضملل وايمٗملرب َملـ ايملٛمٖمس وايمٗمٙمل٤م. 



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

722 

ٖمٓمل٥م ايمٛملداء هلذه إلم ايمِملدق وا ديل٥م دم ايمْمٙمل٤م، واظمحٌلقن إو٣مهم٥م إلم ذيمؽ سمُملغم يم

 ايمِم٣مدومقن ومٙمٝمؾ! 

شمؿ يًتْمرد ايمُم٣مفمر دم ذىمر َمدى ومرزمف َمـ سمقأم روضمف زم٘مؾ ؾمٖم٣مهمٝم٥م وصدق نمغم 

  َمت٘مٙمػ:

 

 

 

 

راضم٥م لهٛم٣م يتجعم ايمت٘م٣مَمؾ زمكم ايمروح وسمقأَمف يمدرصم٥م رزمام صم٣موز ايمُم٣مفمر ضمد ايمِم

دم ايمتٔمٌغم فمـ َم٘مٛمقن ضمٌف ايمذي سمٛم٣مشمر دم أرصم٣مء ذيمؽ ايم٘مقخ ايمِمٕمغم وصم٣موزه يمٝمِمؾ إلم 

ايمٗم٣مرئ اظمتذوق. ه٘مذا ايمُمٔمراء وايمٔمُم٣مق ضمكم يِملٖمقن طمٙمجل٣مت َمُمل٣مفمرهؿ يمدرصمل٥م 

 ؾم٣مفمرٞم٣م وايمذي يذىّمرين زمٌٝم٦م يمُم٣مفمر آطمر:ٞمًٝم٣من أٞمٖمًٜمؿ ىمام هق ضم٣مل 

 

 

وٓ نمرازم٥م أن سمقأم روح ؾم٣مفمرٞم٣م سمُم٣مرىمف ضم٤م ايمُمٔمر وسمذوومف، وَمـ همرط ضمٌٜمل٣م 

يمٙمُمٔمر ذيمؽ سمرسميض ومِمٝمدة ؾمٔمٍر سمتٕمٛمك زمحٌٜمام َمٜمًرا هل٣م! ىمؾ ص٣مضم٤م ومٙم٤م ؾمل٣مفمري ٓ 

 ايمٔمقاؿمػ وٞمٌؾ اظمُم٣مفمر:هتٚمف اظم٣مدي٣مت أَم٣مم صدق 

 

 

 

 

هٛم٣م ايمُمٔمر يْمرب حمٌقزم٥م ؾم٣مفمرٞم٣م وسمْمٙمٌف ومِمٝمدة ضمل٤م سمرسمّملٝمٜم٣م وملالدة سملزيـ 

وَمٜملرا ٓ يًل٣مويف َمٜملر آطملر. ويًلتجٝم٤م صمٝمده٣م يقم ايمزهم٣مف، وَمٝمث٣مق ارسم٣ٌمط َمٗمدس 

٣م: ٣ًٌم وفمُمًّ  ؾم٣مفمرٞم٣م اظمتّٝمؿ ويتؿ يمف َم٣م أراد ؾمٔمرا ودم ايم٘مقخ ضم
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تتتؿ ايمٗمِمٝمدة هب٣مذيـ ايمٌٝمتكم وسمٙمخص زمٝم٦م ايمٗمِمٝمد يمٝمس يمٙمٗمِمٝمدة همحًل٤م، 

فمعم ؽمٛم٥م ايمرمحـ ومٙم٦م هل٣م "زمؾ يممماىم٥م ضم٤م أزرم خيّٙمده ايمُمٔمر فمػم إزَم٣من. ايمٌداي٥م زمللل 

هذا ايم٘مقخ ايمذي زمٛمل   "... ومِمٝمدة / سمردد دم وصمد إلم آطمر ايمدهر."وايمٛمٜم٣مي٥م  "ادطمقم

ؽمٝمٓمؾ ؾم٣مهدا فمعم رواي٥م ضم٤م ٞمًج٦م همِملقهل٣م  فمعم مهس ايمٗمقادم: ؽمامؤه ايمٗمش وايمزهر

وىمت٦ٌم َمُم٣مهده٣م زم٘مٙمامت ؾمٔمر َمرهػ زمديع، وطمٙمج٣مت ومٙم٤م حم٤م صلدوق، وٞملٌض 

َمُم٣مفمر همٝم٣مو٥م وٞمٓمؿ ومقادم َمٛم٣ًمزم٥م تّٙمد ذىمرى هلذا احلل٤م فملػم إزَمل٣من. هٛمل٣م يًلدل 

ايمًت٣مر خمتتام اظمُمٜمد إول دم ومِم٥م ضم٤م ص٣منمتٜم٣م ٞمٓملام َمُمل٣مفمر ؾمل٣مفمر فم٣مؾملؼ َمرهلػ 

 قد وايمقفمد وإٞمٖم٣مس. اإلضم٣ًمس ص٣مدق ايم

ٞمرى ؾم٣مفمرٞم٣م ئمػّم فمام يدور زمخ٣مؿمره َمـ همٗمدان  "ضمدشمٝمٛمل ي٣م فمذزم٥م ايمروح"ودم 

ل ًِ ّر طمل٣مؿمره ليمٌٔمض ايمنور دم ٞمٖمًف ويٙمجٟم إلم حمٌقزمتف ىمل يًتٙمٜمؿ َمٛمٜمل٣م زمٔملض َمل٣م ي

 ويدطمؾ ايمًٔم٣مدة إلم ؽمقيداء ومٙمٌف:

 

 

جيٝم٤م ٞمٖمًف زمٛمٖمًف، وٕن ؽم٠مايمف يمٝمس اؽملتٖمٜم٣مَمًٝم٣م زملؾ زمالنمًٝمل٣م إلشمل٣مرة اٞمتٌل٣مه شمؿ 

َمٔمُمقومتف، جيٝم٤م زمٟمؽمئٙم٥م زمالنمٝم٥م أطمرى يمٝمس اهلدف َمٛمٜم٣م إشم٣مرة احلٌٝم٤م همٗملط زملؾ ظمٔمرهمل٥م 

 ايمُم٣مفمر زمٚمراده وَم٘م٣مَمـ هوره يمدى حمٌقزمتف:

 

 

 

 

هٛم٣م يٌدع ايمُم٣مفمر دم َمت٣مزمٔمل٥م صلٝم٣منم٥م أؽملئٙمتف ؾملٔمرا َم٣مسمٔمل٣م يثلغم اٞمتٌل٣مه حمٌقزمتلف 

وايمٗم٣مرئ َمٔم٣م. ىمام أزمدع ايمُم٣مفمر دم اظمامزصمل٥م زملكم ايملٛمص ايمُملٔمري ايمتِملقيري واظمٔمٛملك 

ايم٘مٛم٣مئل اإلحي٣مئل ايمقاوح َم٣م يزيد ايمُمٔمر هبج٥م واظمٔم٣مين سمٟميمًٗم٣م دم اسم٣ًمق مجٝمؾ زملكم اظمٔمٛملك 

ؾمػ ايمٔم٣مؾمؼ ؾمٖم٣مه حمٌقزمتف ىمٖمراش فمْمُمك سمرؾمػ ايمْمؾ واظمٌٛمك. وٓ أزمٙمغ َمـ سمِمقير ر
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َمـ اظمًٌؿ ا ٚمٝمؾ ٞم٣مؽمٝم٥م أٞمٖمًٜم٣م ىمٜم٣مئؿ خمٚملقر!  شملؿ يتل٣مزمع ايمُمل٣مفمر أؽملئٙمتف ايمُمل٣مفمري٥م 

 ايمٌالنمٝم٥م:

 

 

 

 

دم ؿمرح أؽمئٙمتف اظمًتقضم٣مة َملـ مجل٣مل ومًلامت صلقرة يًتٚمر ؾم٣مفمرٞم٣م ايمٔم٣مؾمؼ 

حمٌقزمتف ايمتل ه٣مم هب٣م ؾمٔمرا. ايمِمقر ايمٌالنمٝم٥م واظمج٣مزي٥م وايم٘مٛم٣ميل٣مت ايمتلل زطمرهمل٦م هلذا 

ايمٛمص ايمُمٔمري ايمٕمزرم ا ٚمٝمؾ أوٖم٦م فمٙمٝمف ؿم٣مزمٔمل٣م ؾمل٣مفمري٣م مجلٝمال. هٛمل٣م وْرٌد فملعم وْرٍد 

ا لامل وروفمل٥م وفمٌغم همقق فمٌغم، وصمٖمقن ٞم٣مفم٣ًمت وؾمٖم٣مه ٓشمامت، وزمٝمٛمٜم٣م يتجعم ؽمحر 

 ايمقص٣مل.

ويتجف ؾم٣مفمرٞم٣م ٞمحق حمٌقزمتف َم٣ٌمذة َمٔمؼمهم٣م هلل٣م أهنل٣م هلل ايمتلل أهلٌل٦م ؾملٔمره 

 وأهلٚم٦م اظمٔم٣مين ايمتل ؽمْمرهت٣م ومِمٝمدسمف:

 

 

ر ايمٗمٙمل٤م ويلريض لدم ايمٌدء زمدا ؾم٣مفمرٞم٣م َمتقؽمال حلٌٝمٌتف أن سمديّملف فملعم َمل٣م يًل

إن سمقصمف هل٣م وطم٣مؿمٌٜم٣م هفم٣من َم٣م وصمد أهن٣م هلل ايمتلل أهلٚمتلف ؾملٔمره يملٝمس اخل٣مؿمر، وَم٣م 

زمجامهل٣م همح٤ًم زمؾ ٕهن٣م زمدت يمف أهن٣م هل أيٗمقٞم٥م يمٙمجامل أّٞمك اجتف وصمد ا امل حيلٝمط زملف 

ويٙمٜمٚمف همِمقل ايمُمٔمر، وهٛم٣م زمٝم٦م ايمٗمِمٝمد. شمؿ خيتؿ ومِمٝمدسمف زمْمٙمٌف َمـ حمٌقزمتف احللدي٧م 

ٗمٙم٤م ىملام زملدأ زملف ومِملٝمدسمف، زملؾ ضملدي٧م إيمٝمف ٓ ىمحدي٧م إيمٖم٣مظ ايمذي ئٌم٧م هور ايم

 ايمقصمدان ايمذي هيتز يمف ايم٘مٝم٣من:

 

 

ري زملكم ا لقاٞمح ويتًلٙمؾ إلم ىملقاَمـ ايملٛمٖمس لهٛم٣م ضمدي٧م ايمروح ايمذي يًل

وؾمٕم٣مف ايمٗمٙم٤م وؽمقيدائف، ودم سمُمٌٝمٜمف زم٣ميمٕمٝم٧م ايملذي جئملؾ َملـ ايمِملحراء ايمٗم٣مضمٙمل٥م 

روو٥م نمٛم٣ّمء دٓٓت فمٚمٝمٗم٥م: إن ؾم٣مفمرٞم٣م وهق ازملـ ايمِملحراء يلدرك أن ايمِملحراء يملـ 
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سم٘مقن روو٥م نمٛم٣ّمء إٓ إذا سمٟمسّم٦م هل٣م ـمروف َمـ طم٣ميمٗمٜم٣م همقق ومدرة ايمٌمم: ىمذيمؽ ؾم٣مفمرٞم٣م 

ح٤م صدوم٣م وصَمَد دم حمٌقزمتف ايمُمٔمقر ايمِم٣مدق، وأن احل٤م اظمٌٛمل فملعم ضملدي٧م ا ًلد اظم

ومج٣ميمف احلز يمـ جي٣موز َمرضمٙم٥م ايمُم٣ٌمب ورئم٣مٞمف ضمتك إذا َم٣م زمدت زمقادر طمريلػ ايمٔمٚملر 

ذزمؾ واوٚمحؾ. أَم٣م احل٤م ايمِم٣مدق اظمٌٛمل فمعم مج٣مل ايملروح همٜملق ايملذي يًلتٚمر ويزهلر 

 ِمحراء. ويزهق ؿمقال ايمٔمٚمر ىمروو٥م نمٛم٣ّمء دم صمقف ايم

ًٓ َمع اظمحٌقب ٞمرى ؾم٣مفمرٞم٣م يتجف إلم ايمتٔمٌغم فمـ ضمٌف نمٛمل٣مء  وَمـ احلدي٧م وص٣م

 ئمػم فمـ َمٔم٣مٞم٣مة َمـ ٞمقع آطمر:

  

 

 

زم٥م،  "دفمٝمٛمل أنمٛمل"ومِمٝمدة هذان ايمٌٝمت٣من مه٣م َمْمٙمع  وهمٝمف وصٖم٦م اظمحٌقزم٥م زم٣مظمٔمذِّ

وٞمداء اهلقى زم٣ميمٛمقاح دم سمٛم٣مومض يٌدو نمري٣ٌم، وإٓ ىمٝمػ يًلتحٝمؾ احلل٤م فملذازًم٣م وٞملداؤه 

ٞمقاضًم٣م إٓ إذا ضمرم ايمقص٣مل؟! ٓ زمّد أن صٖمَق احل٤م ومد ؾم٣مزمف زمٔمض ايم٘مدر هم٣مجتف ايمٔم٣مؾملؼ 

ضمٝم٧م اجتف ظمحٌقزمتف َم٣ٌمذة يمْملّل يمٙمٕمٛمآء يمٔمٙمف خيٖمػ ؾمٝمئ٣م َمـ َمٔم٣مٞم٣مسمف، ومل يْمؾ زمف احل٣مل 

 صٖمح٥م َمـ طمِم٣مم ويمٝمتداوى زمٚمـ ىم٣مٞم٦م هل ايمداء!

  

 

 

 

 

 

 

 

وايمًل٠مال هٛملل٣م: هلؾ ؽمللٝمٛم٣مل هلذا ايمٔمللرض َملـ ايمٔم٣مؾمللؼ ظمحٌقزمتلف َمقاهمٗمتٜملل٣م 

واؽمتج٣مزمتٜم٣م يمٔمروف زمْمّل صٖمح٥م اخلِم٣مم وهمتح صٖمح٥م أطمرى دم ضمٌٜمام؟! وهؾ ؽمٝمٛمٗمؾ 

اظمٛمل٣مل رنملؿ ىملؾ  احل٤مَّ ذيمؽ ا ُن ايمذي زمٛم٣مه يمقص٣مل هقاه هبقاه٣م؟ ٓ يٌدو ذيمؽ ؽمٜمؾ

ايمتٛم٣مزٓت وفمروض اإلنمراء ايمتل ومدَمٜم٣م اظمح٤م هٛم٣م، ىمام يٖمٔمؾ ىمؾ حم٤م ص٣مدق. ٞمٙمحظ 

هم٣مإلفمالن هٛم٣م َمـ صم٣مٞم٤م واضمد: َمـ صم٣مٞم٤م ايمٔم٣مؾملؼ همٗملط! مل  "وأفمٙمـ"ذيمؽ َمـ يمٖمٓم٥م 
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ي٘مـ ايمٔم٣مؾمؼ واشمًٗم٣م زمٔمُد َمـ ومٌقل حمٌقزمتف هذه ايمٔمروض. ويًتٚمر ايمٔم٣مؾمؼ دم زمذل ٞمٖمًلف 

 وؾمٔمره وَمُم٣مفمره: 

 

 

 

 

 

 

أزمدع ايمُم٣مفمر دم ايمتٔمٌغم فمـ َم٘مٛمقن ضمٌف ظمحٌقزمتف، ورؽمؿ همّمل٣مءات ضمٌلف هلل٣م، 

ايم٣ٌمرفم٥م فمعم ايمتٔمٌغم فملـ ضمٌلف ٞمثلرا ورؽملام وسمٕمريلدا وفمزهمل٣م، ويم٘ملـ هلؾ َملـ وومدرسمف 

صمدوى؟! إٞمف احل٤م اظمٖمٗمقد َمٗم٣مزمؾ ايمِمدود اظمٔمٜمقد َمـ اظمحٌقزم٥م. وأَمل٣مم ؽملْمقة احلل٤م 

ل فمٙمٝملف ضمًل٣مَمف مل جيلد زملًدا َملـ لايمْم٣منمٝم٥م يمدى ايمُم٣مفمر ايمٔم٣مؾمؼ وؽملٝمػ ايمٔمٚملر يٚمّمل

 اؽمتٔمْم٣مف حمٌقزمتف:

 

 

 

 

يتقؽمؾ ظمحٌقزمتف َمًتٔمْمًٖم٣م وَمٛمٌٜم٣م هل٣م دم ايمقوم٦م ذاسمف أن هلٝم٤م ايمٔمُمؼ يملق صمل٣موز 

 ضمدوده ؽمٝمٖميض زمف إلم ايمٖمٛم٣مء. ويًتٚمر دم آؽمتٔمْم٣مف وؿمٙم٤م ايمرنم٥ٌم إطمغمة:

 

 

  

مل ئمد يمٙمُم٣مفمر اظمح٤م، وهق يٗم٣مد أمل ايمٌٔملد واهلجلران، أَمٛمٝمل٥م ؽملقى ايمتٕمٛملل 

زمٚمحٌقزمتف ىمًٙمقى يمف فمـ حتٗمٝمؼ ايمقص٣مل. أَم٣م ايمرنم٥ٌم إطمغمة يمُم٣مفمرٞم٣م ايمقهلل٣من همٜملل أن 

زم٣مزمت٣ًمَم٥م َمـ حمٌقزمتف سمٗمٛمع ٞمٖمًف ا ٣محم٥م ضم٣ٌم وهقًى زمذىمرى ضمٌف هل٣م وإن ىم٣من هلذا  حيٓمك

 احل٤م هالَمًٝم٣م ٓ ضمٗمٝمٗم٥م وٓ َمٔمٛمك يمف.

ضمٝم٧م يقضمل ايمٔمٛملقان  "دفمٝمٛمل أنمٛمل"َمـ اظمٖم٣مروم٣مت دم هذه ايمٗمِمٝمدة فمٛمقاهن٣م 

دم ايمٌداي٥م زمح٣ميم٥م َمرح وٞمُمقة يمدى ايمُم٣مفمر ايمٔم٣مؾمؼ، وإذا زم٣ميمٗم٣مرئ َمـ ومراءسملف أول زمٝمل٦م 

ُمػ يمف َمرارة احلرَم٣من يمدى ؾم٣مفمرٞم٣م اظمح٤م، سمٙمؽ اظمرارة ايمتل أىم٦ًٌم ومِمٝمدسمف هلذه سمت٘م
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يمقن ايمٗمت٣مم. ـمٜمر ذيمؽ صمٙمٝم٣م دم اظمٖملردات وايمتٔمٌلغمات وايمِملقر ايمُملٔمري٥م اظمًلتخدَم٥م. 

زم٥م ايم٘مػمى"اظمحٌقزم٥م هل  . وٕصمؾ ىملؾ سمٙملؽ "ٞمقاضًم٣م َمّرا"، وزمقح احل٤م أصٌح "اظمٔمذِّ

ولٝم٣مع "ض فملـ احلرَمل٣من ايملذي فم٣مٞمل٣مه. ىملذيمؽ اظمٔم٣مٞم٣مة يريد ايمُم٣مفمر أن يُمدو يمٙمتٔمقي

هلٝمٌف ضمتك ي٘مل٣مد  "أؽمك اؽمتممى"دم ا ري طمٙمػ حمٌقزمتف، وأن ضمٌف هل٣م ص٣مر  "ايمٔمٚمر

ودم اخلت٣مم وصٖمف ؾمل٣مفمرٞم٣م ضمٌلف نملغم  "ايمٌٔمد واهلجر."يٗميض فمٙمٝمف. هٛم٣م أيّم٣م َمٖمردات 

 مل سمٔمد دواء يمٙمٔمٙمٝمؾ! "ايمذىمرى"ضمتك  "احل٤م اهلالَمل"اظمتحٗمؼ ظمحٌقزمتف زملللل 

 أزمدع ايمُم٣مفمر دم اؽمتخدام ايمِمقر ايمٌالنمٝم٥م يمٔمرض َمٔم٣مٞم٣مسمف، ووصػ ايمٔمالج ىمام

يمذيمؽ. صّقر ايمتِم٣ميمح َمع حمٌقزمتف ىمٟموراق طمِم٣مم مُتّزق، وجتديد ضمٌف هل٣م ىمٖمتح صلٖمح٥م 

صمديدة َمـ رواي٥م ضم٤م فمِمٝم٥م، وسمثٌٝم٦م ضمٌٜمام ىمجن زمٛم٣مه يمٝمِمؾ ضمٌف زمحٌٜم٣م. ىمام يلتجعم 

ـ ازمتًل٣مَم٥م، ويملق فملعم ؽملٌٝمؾ اظمج٣مَمٙمل٥م، إمل دم فمٛم٣مد اظمحٌقزم٥م يمدرصم٥م ضمرَم٣من اظمح٤م َمل

 ويمت٘مـ يمٙمذىمرى همٗمط، سمٗمٛمٔمف زمرَمز حل٤م زمٝمٛمٜمام وإن ىم٣من هالَمًٝم٣م!

وَمـ َمُم٣مفمر احل٤م ٞمٛمتٗمؾ إلم صلٖمح٥م أطملرى َملـ ومٙمل٤م ؾمل٣مفمرٞم٣م، إهنل٣م يمقفمل٥م 

ئمػم ايمُم٣مفمر فمـ ضمزٞمف يمقهمل٣مة ايملدىمتقرة  "دَمٔم٥م فمعم ايمدىمتقرة ٞمقر"ايمٖمراق. دم ومِمٝمدة 

رؿم٣من. لايمػموهمٝمًقر حمٚمد فمقم ايم٣ٌمر زمٔمد َمٔم٣مٞم٣مة َمع َملرض ايمًلٞمقر ازمٛم٥م صديٗمف ايمٔمالَم٥م 

 سمٌدأ ايمٗمِمٝمدة زمٟمزمٝم٣مت زم٣مىمٝم٥م:

 

 

 

 

رد ليمٝمس اظم٠ممل واظمحزن هٛم٣م اظمقت زمحد ذاسمف، هم٣مظمقت هن٣مي٥م ىمؾ ضمل، ويم٘مـ ايمًل

ر إزملدان لايم٣ٌمىمل اظمٌ٘مل ظمٟمؽم٣مة هذه ايمدىمتقرة ايمُم٣مزم٥م وومِمتٜم٣م َمع اظملرض ايملذي ي٘مًل

وايمٛمٖمللقس َمٔمللف، وومللد أضمًللـ ايمُملل٣مفمر دم اطمتٝملل٣مر َمٖمللردات ضمزيٛملل٥م سمٛم٣مؽملل٤م اظمٗملل٣مم: 

، ويتٛم٣مؽمل٤م َمزاوصمل٥م ىملؾ يمٖمٓمتلكم َملع زمٔملض، "اظمل٠مَمـ"، "اظمٛم٘من"، "أزم٘مٝمتٛمل"

ٌ٘مل٣مء وآٞم٘مًل٣مر هلق اإليلامن. هم٣ميمٌ٘م٣مء وآٞم٘م٣ًمر َمتالزَم٣من ٓ يٛمٖم٘م٣من. وَم٣م خيٖملػ ايم
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ويمقٓ اإليامن يم٘م٣من َمقهت٣م أؾمد إيالًَم٣م. ىمٝمػ ٓ وهل ايمُم٣مزم٥م اظمتٗمدة ذىمل٣مء وٞمج٣مضًمل٣م ووملد 

 وفم٦م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وهل َم٣م سمزال نمّم٥م ؿمري٥م، وأصٌح٦م دىمتقرة دم رئم٣من ؾم٣ٌمهب٣م:

 

 

 

 

 

 

شمؿ صم٣مءه٣م ومدر اهلل زم١مص٣مزمتٜم٣م زم٣مظمرض، وومد أزملدع ايمُمل٣مفمر دم سمِملقير اإلصل٣مزم٥م 

زم٣مظمرض وىمٝمػ وم٣مزمَٙمْتف هل زم١ميامهن٣م، ىمؾ ذيمؽ دم هد ؾمديد آطمتِم٣مر وىمٟمن ؾم٣مفمرٞم٣م أراد 

 وإؽمك:جت٣موز َمرضمٙم٥م ؾمديدة اإليالم 

 

 

ٞمالضمظ أن ايمُمل٣مفمر مل يلذىمر َمقهتل٣م، وإٞملام رىملز فملعم آؽمتًلالم هلل وايمرول٣م 

زمٗمّم٣مئف، ومه٣م زمٝم٦م ايمٗمِمٝمد دم آزمتالء، وسمرك ذىمر اظمقت يمٝمٖمٜمٚمف ايمٗمل٣مرئ َملـ ايمًلٝم٣مق 

 إيمٝمؿ، وطمتؿ ومِمٝمدسمف زمدفم٣مء يمٙمٖمٗمٝمدة وٕهٙمٜم٣م:

 

 

 

 

دَمٔمل٥م فملعم "وٞمجد ؾم٣مفمرٞم٣م فمعم َمقفمد َمع ضمزن آطمر مم٣مشمؾ يم٣ًمزمٗمف: دم ومِمٝمدة 

يرشمل ايمدىمتقرة ؽم٣مرة يمٖمتٖمل ازمٛم٥م صديٗمف اظمٜمٛمدس َمٜمدي يمٖمتٖملل ايمتلل  "ايمدىمتقرة ؽم٣مرة

ايمٗمِمٝمدسمكم دٓيم٥م فملعم إٞمًل٣مٞمٝم٥م ؾمل٣مفمرٞم٣م ووهم٣مئلف ٕصلدوم٣مئف ومّم٦م دم ضم٣مدث ؽمغم. ودم 

 وروم٥م ومٙمٌف وهق يقاؽمٝمٜمام ؾمٔمرا وأضمزاًٞم٣م يمدرصم٥م زي٣مرة ومػمه٣م رهمٗم٥م وايمده٣م:
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ازمٛمتف فم٣مزمرة، وإٞمام فم٣مدة يقَمًٝم٣م َمًتٚمرة َمـ وايمده٣مومل سم٘مـ زي٣مرة ايمقايمد ومػم 
(1)

:  

 

 

 

 

ويذىمر ايمُم٣مفمر أن صديٗمف َم٠مَمـ زمٗمّم٣مء اهلل يم٘مـ يمقفمل٥م ايمٖملراق سمًل٘م٦م ىملؾ 

 َمٛمْمؼ:

 

 

 

 

ٌّف همراق إضم٥ٌم إلم دار ايمٌٗمل٣مء زمٖملراق ايمٔمُمل٣مق ظملـ  وَمـ ايمالهم٦م أن ؾم٣مفمرٞم٣م ؾم

أضمٌقا. وومد يث٣مر اؽمتٖمٜم٣مم ىمٝمػ ُيذىمر ايمٔمُم٣مق دم هذا اظمٗم٣مم؟ ويم٘مـ ٓ نمرازم٥م همال أؾمد َمـ 

ايمٖمراق يمدى ايمٖمريٗمكم. وومد سم٘مقن يمقفم٥م ايمٖملراق يملدى ايمٔم٣مؾملؼ أؾملد َمٛمٜمل٣م يملدى يمقفم٥م 

ايمٖم٣مومد، ذيمؽ أن أمل ايمٖمراق يمدى ايمٖم٣مومد ي٘مقن َمقصمقدا َمع اٞمٗمْم٣مع إَملؾ دم ايمٙمٗمل٣مء، أَمل٣م 

 ايمٔم٣مؾمؼ همٙمقفم٥م همراومف َمًتٚمرة ؿم٣مظم٣م زمٗمل زمِمٝمٌص َمـ أَمٍؾ دم ايمقصؾ وايمٙمٗم٣مء!

يملذي زملكم أيلديٛم٣م ومِملٝمدسمكم وإلم سمقأم روضمف ىمت٤م ؾم٣مفمرٞم٣م دم هلذا ايملديقان ا

 "دَمقع:"يمروضمٜم٣م رشم٣مء هل٣م زمدأه٣م زمللللل 

  

 

 

ايمٔمش ايمذي زمٛم٣مه ؾم٣مفمرٞم٣م فمعم احل٤م دم ذيمؽ ايم٘مقخ ايمذي رأيٛم٣مه يٌٛمك فمعم احل٤م 

زمٖمراق َمـ أضم٤م وَمٛمحٜم٣م ومٙمٌلف وؾمل٣مرىمٜم٣م وؾمل٣مرىمتف رضمٙمل٥م ايمٔمٚملر. صلقر يٛمٜم٣مر همجٟمة 

 "آهنٝمل٣مر"ٔملش ايملذي زمٛمل٣مه، وىملال ؾم٣مفمرٞم٣م اظم٘مٙملقم رضمٝملؾ سملقأم روضملف زم٣مهنٝمل٣مر ايم

ل٣م  "ايمٔمش"و ًً جم٣مزي دم ايمتٔمٌغم فمـ يمقفم٥م ايمٖمراق، وهتّدم اظمٛملزل ىمٛم٣ميل٥م فملـ اهنٝمل٣مره ضم

                                                           

ذىمر ايمُم٣مفمر دم اهل٣مَمش أن صديٗمف يزور ومػم ازمٛمتف، وهل وضمٝمدسمف رمحٜم٣م اهلل، ىمؾ يقم هلقل   - 1

 ايمِمدَم٥م.
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م ؽملقى زمٗمٝمل٥م أهٙملف: أوٓده وواومًٔم٣م. ومل جيد ضمقيمف وهق حي٣مول صم٣مهلًدا سملرَمٝمؿ َمل٣م اهنلد

 وومرازمتف وزمٝمٛمٜمام ؽمٝمؾ َمـ َمداَمع سمٗمرضم٦م َمٛمٜم٣م اظمآومل:

 

 

َم٣م أؾمد وومع إمل هٛم٣م ضمكم جتد َمـ يقاؽمٝمؽ هؿ اظم٘مٙمقَمقن َمثٙمؽ زم٣ميمٖمٗملد، زملؾ 

وٓ ٞمٖملرق زملكم ضملزن ي٘م٣مد ي٘مقن اظم٘مٙمقم زمٖمٗمد أَمف أؾمد ضمزٞم٣م َمـ اظم٘مٙمقم زمٖمٗمد زوصمتف، 

ر هذه اظمُمل٣مفمر لوضمزن وٓ ٞمٗمٙمؾ َمـ أضمدمه٣م فمعم ضم٣ًمب أطمر. زمٝمد أن ؾم٣مفمرٞم٣م اطمتِم

آه، ىملؿ فملػّمت فمٌل٣مرة  "يقاؽمقن يم٘ملـ هلؿ زملٛمٖمس َملقاومٔمل."زم٘مؾ اومتدار ضمٝمٛمام وم٣مل 

فمـ ايمُمٔمقر زم٣مٕؽمك يم٘مؾ َملٛمٜمؿ ٞمحلق أطملر  "زمٛمٖمس َمقاومٔمل"ؾم٣مفمرٞم٣م اظمٌدع اظم٘مٙمقم 

 َمزدوج جت٣مه َمـ همٗمدوا، وََمـ ئمّزي ََمـ؟! وٞمحق ايمٖمٗمٝمدة همٙم٘مؾ َمٛمف ضمزنٌ 

ودم طمت٣مم رشم٣مئٝمتف احلزيٛم٥م يتقصمف ؾمل٣مفمرٞم٣م اظم٘مٙملقم زم٣ميملدفم٣مء ظمحٌقزمتلف ايمٖمٗمٝملدة، 

 وؿمٙم٤م ايمِمػم َمـ اهلل:

  

 

 

شمالث دفمقات ص٣مدوم٣مت: ايمتثٌٝم٦م فمٛمد ايم٠ًمال، وايمٛمقر دم ومػمهل٣م، وايمٖملردوس 

يقم ا زاء واحل٣ًمب، وهذه أفمٓمؿ ايمدفمقات ايمتل يرصمق ٞمقاهل٣م ىمؾ َمًٙمؿ. ه٘مذا زمدأت 

ايمٗمِمٝمدة دَمقفًم٣م َمٛمٜمٚمرة وضمزًٞم٣م يٗمْمع ٞمٝم٣مط ايمٗمٙمقب إلم طمت٣مم صلٌقر ووملقر َملـ ؾمل٣مفمر 

ٗمّم٣مء وايمٗمدر، وهملقق ذيملؽ يلدفمق اهلل هلل٣م َم٠مَمـ مل يٛمًف يمقفم٥م ايمٖمراق إيامٞمف وسمًٙمٝمٚمف يمٙم

ـّ فمٙمٝمف وفمعم ومرازمتف زم٣ميمِمػم ا ٚمٝمؾ. وَِمـ ؿمٙم٤م ايمِمػم َمـ اهلل،  زمتٙمؽ ايمدفمقات، وأن يٚم

 يتجف ؾم٣مفمرٞم٣م احلزيـ ايم٣ٌمىمل إلم همٗمٝمدسمف يمٝمًتٙمٜمؿ َمٛمٜم٣م ايمِمػم!

ايمتل صمٔمٙمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمٛمقًٞمل٣م يمديقاٞملف هلذا  "فمٙمٚمٝمٛمل صػًما مجٝماًل "همٖمل ومِمٝمدة 

 ف اظم٘مٙمقم هب٣م أن سمٔمّٙمٚمف ايمِمػم وآضمت٣ًمب:يتقؽمؾ إلم همٗمٝمدسم
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ٞمجد ؾم٣مفمرٞم٣م دم ومِمٝمدسمف ايم٣ًمزمٗم٥م دم ضمغمة َمـ ضمزٞمف: هق وأزمٛم٣مؤه اظم٘مٙمقَمكم زمٖمٗمد 

وٞمجده هٛم٣م دم َمٖم٣مرومل٥م فمجٝمٌل٥م: يتجلف إلم سملقأم وايمدهتؿ وٞمٌع ضمٛم٣مهنؿ: َمـ يِمػّم َمـ؟! 

روضمف ايمتل وؽّمدت ايمثرى َمتقؽمال إيمٝمٜم٣م أن سمٔمّٙمٚمف ايمِملػم فملعم همٗملده٣م وآضمتًل٣مب دم 

ذيمؽ. مل جيد ؾم٣مفمرٞم٣م أومرب وأصدق ممـ همٗمده٣م زم٣مؽمتٙمٜم٣مم ايمِمػم َمٛمٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م! ويمئـ ىم٣مٞم٦م 

ضمٌف هلل٣م  ذي٘م٥م ايمٔمٚمر ومّم٦م هم٘مٟمن ايمٔمٚمر ىمٙمف اٞمٗم٢م. وَم٣م يزيد دم صدق ضمزٞمف وفمٚمٝمؼ

 ىم٣من دوَم٣م يٓمـ أٞمف هق ايمذي يرضمؾ ومٌٙمٜم٣م:

 

 

ؾم٣مفمرٞم٣م ىمٟمٞمف يٗم٣مزمؾ َمـ وصملف آطملر ؾملٔمر ايمراضملؾ د. نمل٣مزي ايمٗمِملٝمٌل ايملذي 

 وومد أضمس زمدٞمق أصمٙمف: "ضمديٗم٥م ايمٕمروب"طم٣مؿم٤م زوصمتف يقًَم٣م دم ومِمٝمدسمف ايمُمٜمغمة 

 

 

ويمئـ ىم٣من ايمُم٣مفمر ايمٗمِمٝمٌل رمحف اهلل متٛمك اظمًتحٝمؾ هم١من ؾم٣مفمرٞم٣م ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ 

رصم٣م اظمٚم٘مـ، وومد صدم زمرضمٝمؾ سمقأم روضمف ومٌٙمف، وىمٟمٞمف ي٠مشمِره٣م فمعم ٞمٖمًف زمٚمزيلد فمٚملر 

 سمٌٗمك زمف زمٔمده َمع أزمٛم٣مئٜم٣م يم٘مٛمف إصمؾ اظم٘متقب: 

 

 

 

 

إٞمف ايمتًٙمٝمؿ اظمْمٙمؼ يمٗمّمل٣مء اهلل وَمُملٝمئتف. وهلذا ٓ يٛمٖملل ووملع يمقفمل٥م ايمٖملراق 

 ايمُمديد فمعم ٞمٖمًف:

 

 

  

ه٘مذا هل احلٝم٣مة زمكم همِمقهل٣م اظمٛمح واظمحلـ. وخيلرج ؾمل٣مفمرٞم٣م َملـ صملق احللزن 

ايم٘مئٝم٤م َمًتذىمًرا ىمٝمػ ىم٣مٞم٦م ذي٘م٥م فمٚمره َمٙمٜمٚمل٥م أؾملٔم٣مره، وومِمل٣مئده ايمتلل ٞمٓمٚمٜمل٣م 

سمٔمٌغًما فمـ َم٘مٛمقن ضمٌف هل٣م، وىمٝمػ أن ضمٌٜمام همل٣مق ذيملؽ ايملذي ىمل٣من زملكم وملٝمس ويملٝمقم، 

 وصمقيمٝمق وروَمٝم٦م: 
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وئمقد ؾم٣مفمرٞم٣م يمٝم٘مرر رنمٌتف يمق زمٗمٝم٦م ذي٘م٥م فمٚمره زمٔمده سمٛمُمد أؾمٔم٣مره وسمتٕمٛمك 

 زمًغمسمف وَمآشمره:

 

 

 

 

وطمت٣مَم٣م أومقل إن ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ متٝمز زمِمدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م وايمٕمٛمك ايمُمٔمري وسمٛمقع 

زمح٘ملؿ اؽمتخدام ايمتٔم٣مزمغم ايمُمٔمري٥م اظمتٛمقفم٥م وايمِمقر ايمٌالنمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م وايمٗمقادم اظمتٛمقفمل٥م 

اؿمالفمف ايمقاؽمع وشمٗم٣مهمتف اظمقؽمقفمٝم٥م وؾم٣مفمريتف اظمٙمٜمٚم٥م، ىمؾ ذيمؽ دم اسم٣ًمق وسمٛم٣منمؿ دم ىمؾ 

ومِمٝمدة. ىمام ٞمجد ؾم٣مفمرٞم٣م دم ايمتٔمٌغم فمـ َمُم٣مفمر احل٤م ايمِم٣مدق ايمٔمٚمٝمؼ، ودم ايمٌلقح فملـ 

يمقفم٥م ايمٖمراق اظمّر ٞمجده ايمُم٣مفمر اإلٞم٣ًمن ايملذي يتٛمل٣مول هلذه اظمُمل٣مفمر اإلٞمًل٣مٞمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝمل٥م 

ايمٌمم زم٘مؾ اومتدار وإزمداع: ي٘مت٤م ايمُمٔمر ايمًٜمؾ اظمٚمتٛمع وىملٟمن ايمُملٔمر اظمُمؼمىم٥م زمكم ىمؾ 

 يٟمسمٝمف ضم٣مرًضا َمٛم٣ًمزًم٣م.

     

 م.2020إزمريؾ  5َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م، 
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ؽمٟمضم٣مول دم هذه ايمًْمقر اظمتقاؤم٥م أن أومدم ومراءة أويمٝم٥م هئمل٥م، يمٗمِملٝمدة      

ايمُم٣مفمر ايمدىمتقر: ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ اظمٔمٛمقٞم٥م زمل )فمٙمٚمٝمٛمل صػما مجٝمال( ايمتل ؽمّٚمك هبل٣م ديقاٞملف 

)فمٙمٚمٝمٛمل صػما(
(1)

 ومٙمل٤م سمُمل٘مؾ -ٞمٓملري دم –َمـ زم٣مب سمًٚمٝم٥م ايم٘ملؾ زمل٣م زء: ٕهنل٣م  

ويمذيمؽ ؽماّمه هب٣م َمع ضمذف ىمٙمٚم٥م)مجٝمال( َمـ فمٛمقان ايملديقان، ويمٗملد ىمتٌٜمل٣م دم  ايمديقان،

أي  -م وصمٔمؾ سمرسمٝمٌٜم٣م آطمر ومِملٝمدة دم ايملديقان، يم٘ملٟمن ذيملؽ يلقضمل زمٟمهنل٣م2016فم٣مم 

 طم٣ممت٥م احلٝم٣مة اظمتٖمٗم٥م َمع طم٣ممت٥م احل٤م وايمديقان.  -زوصمتف ايمٖمٗمٝمدة اظمخ٣مؿم٥ٌم

ويمٝم٥م: ٕين أؾمٔمر زمٟمن ايمقومل٦م ويمٗمد وصٖم٦م هذه ايمٗمراءة ايمٛمٗمدي٥م زمٟمهن٣م ومراءة أ      

اظمت٣مح يمٗمراءة ايمٗمِمٝمدة ىم٣من ومِمغًما َمـ صمٜم٥م، وَمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م ٕٞمٛمل زم١مزاء ؾمل٣مفمر فمٚملالق 

حيت٣مج َمـ ايمتٟمين وايمتٚمّٜمؾ َم٣م يتٛم٣مؽمل٤م ودرصمل٥م ؾمل٣مفمريتف، نملغم أٞمٛملل أضمًل٤م أن هلذه 

ايمًْمقر إن اؽمتْم٣مفم٦م أن سميضء صم٣مٞم٣ٌم َمـ ؾم٣مفمريتف همذيمؽ َمٌتٕمك ضمًلـ، وضمًلٌٜم٣م أن 

 دروب ؾم٣مفمري٥م ايمُم٣مفمر ذات اظمٛم٣مضمل اظمتٛمقفم٥م وايمثري٥م..  سمٛمغم درزم٣م َمـ

وٓ خيٖمك أن ؾمٜمرة ايمُم٣مفمر متأل أهم٣مق، وٓ ضم٣مصم٥م إلم ايمقومقف أَمل٣مم ؽملغمسمف     

دم هذه ايمًْمقر اظمتقاؤم٥م ؽمقى اإلؾم٣مرة إلم أن اؽمؿ ايمُمٜمرة  يمف هق ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، وأَمل٣م 

فمٌده نم٣مٞمؿ، وصملّده َٕملف  وايمده همٜمق إدي٤م إىم٣مديٚمل ايمدىمتقر ايمُم٣مفمر اظمرضمقم: حمٚمد

إديلل٤م اظمرضمللقم: حمٚمللد فمللقم يمٗمللامن: همٜمللق َمللـ أهة فمٙمللؿ وشمٗم٣مهملل٥م وإزمللداع، ويمللد دم 

م دم فمدن، ودرس دم ىمٙمّٝم٥م فمدن، شمؿ دم فملدٍد َملـ ا ٣مَمٔمل٣مت دم زمريْم٣مٞمٝمل٣م 1940أىمتقزمر

                                                           

 أىم٣مديٚمل َمـ ايمٝمٚمـ ئمٚمؾ دم صم٣مَمٔم٥م ايمقصؾ زمديب. 

 اإلَم٣مرات.-ايمقؿمٛمل يمإلفمالمم فمـ اظمجٙمس 2019صدرت ؿمٌٔم٥م ايمديقان إولم  - 1
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م  1976واهلٛمد، وومد ه٣مصمر إلم دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة، ومحؾ صمٛمًٝمتٜم٣م َمٛمذ فم٣مم 

وؾم٣مفمر وَم٠ميمػ، يمف فمممات ايمدواويـ زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، ويمف أىمثر َمـ ديلقان  وهق َمؼمصمؿ

زم٣مإلٞم٘مٙمٝمزي٥م، وسمرمج٣مت ىمثغمة، وهق أول فمريب حيِمؾ فمعم صم٣مئزة ؿم٣منمقر يمٙمًالم
(1)

. 

ويمٗمد ضمٓمٝم٦ُم ؾمخِمًٝم٣م زمٚمٔمرهمتف فمـ ومرب دم دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحلدة     

دم إَم٣مرة ديب، وايمتٗمٝم٦م زمف دم َمٙمتٗمٝم٣مت ىمثغمة، همقصمدت همٝمف ايمٔمٙمؿ وؽمٔم٥م ايمثٗم٣مهم٥م واإلزمداع، 

وأهؿ َم٣م يًحرك همٝمف سمٙمٗم٣مئٝمتف اظمٙمحقـم٥م، وسمقاؤمف ا ؿ، وذاىمرسمف ايمذهٌٝم٥م ايمٖمْمٛم٥م. وأود 

يمذي ئمده َمٛمتداٞم٣م )َمٛمتلدى ايمُملٔمراء وايم٘متل٣مب( دم ايملقاسمس أن أؾم٣مرك دم هذا ايم٘مت٣مب ا

أب/ ايمقشّم٣مب، هبذه اظمٗم٣ميم٥م ايمٛمٗمدي٥م ايمنئم٥م فمـ ومِمٝمدة َملـ ومِمل٣مئد ايمُمل٣مفمر ايملدىمتقر: 

وأؾم٘مر ظمٗم٣مم ايمدىمتقر ايمِمديؼ: فمٌلد احل٘ملٝمؿ  -رئٝمس اظمٛمتدى وَم٠مؽمًف-ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ 

 يم٘مت٣مب.ايمززمٝمدي صمٜمده ايمذي زمذيمف دم ايمؼمسمٝم٤م وايمتٛمًٝمؼ واإلفمداد هلذا ا

 

 هلل ىملام–أصمد زمدءا أّن فمٛمقان ايمٗمِمٝمدة )فمٙمٚمٝمٛمل صلػما مجلٝمال( أو فمتٌتلف      

 دم هم٣مرومتف ايمتل زوصمتف رشم٣مء وهق ايمٗمِمٝمدة، زمٚمقوقع وشمٝمٗم٣م ارسم٣ٌمؿم٣م يرسمٌط -ايمٛمٗم٣مد سمًٚمٝم٥م

 أَملرا زمدا همٖمراومٜم٣م ويمذيمؽ وايمقهم٣مء: وايمرهمٗم٥م وايمقد زم٣محل٤م ضم٣مهمٙم٥م ضمٝم٣مة زمٔمد ايمٔمٚمر، أواطمر

 أٞمف ايمٔمٛمقان َمٛمذ ئمٙمـ همٜمق ويمذيمؽ حتٚمٙمٜم٣م: فمعم ايمُم٣مفمر يٗمدر مل هم٣مدضم٥م وطم٣ًمرة يْم٣مق، ٓ

ىملام ىم٣مٞمل٦م دم ضمٝم٣مهتل٣م َمل٠مئال يمألٞملس  -وم٣مدر فمعم ايمِمػم فمعم همراومٜم٣م، ويْمٙم٤م إيمٝمٜم٣م نمغم

أن سمٔمٙمٚمف ىمٝمػ يِمػم؟ وىمٝملػ يقاؽملك دم  -وايمدفء واظمُمقرة وايمً٘مٝمٛم٥م وايمِمػم أيّم٣م

٣مئٔم٣م زمٔمد همراومٜم٣م دم ووم٦م هق أَمس َم٣م ي٘مقن همٝملف َمِمٝمٌتف هذه، وومد ص٣مر وضمٝمدا ؾم٣مردا و

 إلم ضمٛم٣مهن٣م وومرهب٣م؟ 

وأظمح ٞمقفم٣م َمـ ايمتداطمؾ) ايمتٛم٣مص( دم ايمؼمىمٝم٤م ايمٙمٖمٓمل، ودم ايمدٓيم٥م ايمٌٔمٝمدة      

يمٙمٔمٛمقان َمع فمٛمقان يمٛمزار وم٣ٌمين )زيدين فمُمٗم٣م(: همٛمزار يْمٙم٤م َمـ حمٌقزمتلف دم فمٛمقاٞملف هلذا 

                                                           

 .113سمرمجتف دم ديقاٞمف: فمٙمٚمٝمٛمل صػما ص يمٙمٚمزيد سمٛمٓمر -1
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٣م يتٖمؼ َمع أطمر أٞملف أَمل٣مم ؿملرٍف ٓ اظمزيد َمـ ايمٔمُمؼ، وؾمٜم٣مب يْمٙم٤م ايمِمػم، وىمالمه

نمٛمك فمٛمف، وإن ىم٣مٞم٣م خيتٙمٖم٣من دم صمق اظمٛم٣مؽم٥ٌم: ضمٝم٧م ٞمزار خي٣مؿم٤م حمٌقزم٥م فملعم ومٝملد احلٝمل٣مة، 

وؾمٜم٣مب يرشمل حمٌقزمتف/زوصمتف ايمتل نم٣مدرسمف. ىمام ٓ خيٖمك ايمتٛم٣مص َمع ايمتٔمٌلغم ايمٗملرآين دم 

فمٙمٝملف -زمٔمد ؽمامفمف همٗملد ازمٛملف يقؽملػ -فمٙمٝمف ايمًالم-ؽمقرة يقؽمػ فمعم يم٣ًمن ئمٗمقب 

ضمكم أطمػمه أزمٛم٣مؤه فمُم٣مء زمٟمن ايمذئ٤م ومد أىمٙملف، همٟمصمل٣مب وومٙمٌلف يتٗمْملع ىمٚملدا:  -ايمًالم

(، وهل َمٗمقيم٥م سم٠مىملد همداضمل٥م 18)همِمػٌم مجٝمٌؾ واهلل اظمًتٔم٣من فمعم َم٣م سمِمٖمقن( )يقؽمػ، 

َم٣مومد ي٘مقن فمٙمٝمف ايمٖمٗمد يمق ىم٣من، وؾمدة ايم٘مٚمد، وايمِمػم ا ٚمٝمؾ َمْمٙمل٤م َمٜملؿ دم ىم٣مرشمل٥م 

ر ايمٗمٙمل٤م لٔمف ايمُم٘مقى، ويم٘مـ ٓ أضمد ئمٙمؿ َم٣م ئمِمىمٜمذه، وهق ايمِمػم ايمذي ٓ سمٓمٜمر َم

َمـ ايمداطمؾ َمـ أفم٣مصغم إمل وايمتحن إزاءه، وهذا هق ضم٣مل ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب َملع همٗملده 

 أفمّز رهمٝمؼ يمف دم احلٝم٣مة زوصمتف يمذيمؽ راح يْمٙم٤م ايمِمػم ا ٚمٝمؾ إزاء همٗمد أيمٝمؿ!!.

وهمقق هذا هم١من ايمٔمٛمقان يقضمل زمٚمقوقع ايمٗمِمٝمدة ذاسمف، ويٗمقد إيمٝمف ويُملقق     

ايمٗم٣مرىء أو ايم٣ًمَمع يمتتٌٔمف زمُمٕمػ: ضمٝم٧م ؽمٝمتًل٣مءل: َمل٣مه هلذا ايمْمٙمل٤م؟ وظمل٣مذا هلق 

ىمذيمؽ؟ وسمٟمد اإلصم٣مزم٥م َمـ طمالل سمتٌع ايمٛمص ذاسمف: ذيمؽ أن ايمٖمٗمد إيمٝمؿ يمرهمٝمٗم٥م ضمٝم٣مسمف ىمام 

 فمعم هذا ايمٛمحق:)فمٙمٚمٝمٛمل صػما مجٝمال(ٞمِم٦م ايمٗمِمٝمدة فمٙمٝمف، اؽمتدفمك ٞم٨ًم ايمٔمٛمقان 

وَمٔمٙمللقم يمللدى ايمٛمٗملل٣مد ودارد ايمُمللٔمر أن ايمٔمٛمللقان ايمللذي حيٚمللؾ َمثللؾ هللذه 

ايمدٓٓت، ويٖمجر هذه اإلحي٣مءات، هلق فمٛمقان خيٖمل وراءه ؾم٣مفمري٥م همذة، واومتلدارا فملعم 

ايمٗمقل ايمُمٔمري، وهذه َمٝمزة حت٤ًم يمٙمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب وؾم٣مفمريتف، ضمكم ٞم٨ًم فمٛمقاٞمل٣م َمٙمٝمئل٣م 

 هل٣م، فمالوة فمعم ذيمؽ هم١مٞمف فمٛمقان حيٚملؾ دٓيمل٥م أطملرى ٓ تٖملك فملعم زمدٓٓت ٓ ضمٌم

اظمتٟمَمؾ، سمتٚمثؾ دم ؾم٘مقى َمريرة، وؤمػ  ص٣مرخ أَم٣مم ىم٣مرشمل٥م ٓ يٗملقى فملعم حتٚمٙمٜمل٣م، 

ويِمٌح َمـ اظمٔم٣مٞمك اظم٠مويم٥م اظمت٣مضم٥م: فمٙمٚمٝمٛمل ىمٝمػ أصػم فمعم همراومؽ، هم١مٞمٛمل ٓ أومدر فملعم 

 ايمِمػم، وومد هّدين احلزن وإمل !!
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ٗمِمٝمدة ٞمجلده يٖمتلتح ايمٗملقل َمٌل٣مذة زمخْمل٣مب همٗمٝمدسمف/زوصمتلف زمٔمد فمٛمقان ايم

َمًتٔمٚمال فم٣ٌمرة فمٛمقان ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمًف، وذيمؽ  يقضمل زم٣ميمتامؽمؽ وآٞمًلج٣مم احللل زملكم 

ايمٔمٛمقان وايمٗمِمٝمدة، زمٗمقيمف
(1)

: 

 

وايمٌداي٥م أيّم٣م زمٚم٠مازرة ايمٔمٛمقان، سم٘مُمػ فمـ َمقوقع ايمٗمِمٝمدة وهق )ايمرشم٣مء(، 

وسم٘مُمػ فمـ ايم٤ًٌم دم ؿمٙم٤م ايمِمػم ا ٚمٝمؾ: إٞمف اظمقت ايمذي أذهٙمف وهم٣مصمٟمه هبذا ايمٖمراق 

 إزمدي يمزوصمتف: 

 -ىملام وصلٖمٜم٣م -يًتٌد زمف إمل، همٙمؿ ي٘مـ دم ضم٣ًٌمٞمف أن يرى ذي٘م٥م فمٚملره شمؿ

أٞملف  -أو يتٚمٛمك، وأرصمح دٓيم٥م ايمتٚمٛمك دم ؽمٝم٣مق ايمٓملـ هٛمل٣م -سمؼمىمف وسمٖم٣مرومف، وىم٣من يٓمـ

ؽمٝمًٌٗمٜم٣م دم ايمرضمٝمؾ: ضمٝم٧م ايمٔم٣ٌمرة هٛم٣م سمقضمل وحتٚمؾ دم صمقهمٜم٣م دٓيم٥م أٞمف مل ي٘مـ يرنم٤م 

د ؽملٌٗمٜم٣م إلم اظملقت، وهلذا َمٛمتٜملك احلل٤م دم أن ئمٝمش هذه ايمٙمحٓم٥م، ويتٚمٛمك يمق ىم٣من وم

 وايمقهم٣مء، ويم٘مـ ـمٛمف ذيمؽ طم٣مب همًٌٗمتف:

ر ومٙمٌف فمٛملد ايمٖملراق إٓ أن لوفمعم ايمرنمؿ َمـ همداضم٥م ايمٖمٗمد، وإمل ايمذي ئمتِم   

ذيمؽ مل جئمٙمف يٖمٗمد ايمِمقاب، همٝمٛمًؾ َمـ فمٚمٝمؼ ذهقيمف وذوده يملغمى أن اظملقت ومّمل٣مء 

وومدر َم٘متقب، وهذا يدل فمعم َمٙمٚمح دم ؾم٣مفمري٥م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ زمقصمف فمل٣مم: ذيملؽ أٞملف ٓ 
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يؼمك يمٔمقاؿمٖمف آٞمْمالق دوٞمام ومٝمقد، زمؾ يتلدطمؾ ايمٖم٘ملر وايمٔمٗملؾ يمٝملقازن ويمٝمٔملدل َملـ 

٥م وؾمْمح٣مهت٣م: ويمذيمؽ َيٓمٜمر اإليامن زم٣ميمٗمّم٣مء وايمٗمدر، ويٖمن ايمّمٔمػ اٞمدهم٣مفم٣مت ايمٔم٣مؿمٖم

 اإلٞم٣ًمين فمٛمد ضمٙمقل اظمِم٣مئ٤م، زمٗمقيمف:

 

هم٣مظمقت ىم٣ميمًٜم٣مم زمٝمد اهلل يِمٝم٤م هب٣م إضمٝم٣مء ضملكم اٞمتٜمل٣مء إصملؾ َمتلك ؾمل٣مء، 

ؾ إضمقال، وىملذيمؽ ايمُمل٣مفمر هٛمل٣م ويمٝمس يمٙمٚمرء اظم٠مَمـ اظمحت٤ًم إٓ أن حيٚمد اهلل دم ىم

 يتٚمثؾ احلٚمد دم ايمناء وايمياء:

وهذه َمٔم٣مٍن إيامٞمٝم٥م سمٛمؿ فمـ ومٙمل٤م ايمُمل٣مفمر اظمٙملئ واظمتُملٌع زم٣مظمٔمل٣مين ايمروضمٝمل٥م    

ايمِم٣مهمٝم٥م ايمتل َمـ ؾمٟمهن٣م أن تّٖمػ اظمٟمؽم٣مة وايمٖمجٝمٔم٥م، شمؿ ي٠مىّمد احلٗمٝمٗمل٥م ايم٘مقٞمٝمل٥م دم طمٙملؼ 

ايمٌمم وضمٝم٣مهتؿ اظم٠مومت٥م وطمقوٜمؿ اَمتح٣من احلٝم٣مة وازمتالءاهت٣م، واظمقت دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف ضمؼ 

ر دار ازمتالء، وٓ يٕمؼم هب٣م إٓ ايمت٣مئٜمقن همٗمط، وهذا ئمٛمل أن شمٗم٣مهم٥م فمعم ا ٚمٝمع، وهذه ايمدا

ايمُم٣مفمر ايمديٛمٝم٥م سمتدطمؾ همُتح٘مؿ َم٣ًمر ؾم٣مفمريتف هٛم٣م، وهب٣م ئملزي ٞمٖمًلف اظم٘مٙمقَمل٥م وومٙمٌلف 

 ا ريح:
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ايمِملقاب، يمّملٔمػ وهق َم٠مَمـ زم٘مؾ ذيمؽ يم٘مـ صدَم٥م اظمقت وايمٖملراق سمٖمٗملد 

 ايمٌمم ضمٝم٣مهل٣م:

شمؿ سمٟمطمذه ايمذىمري٣مت إلم ايمٔمممة ايمتل داَم٦م ٞمِمػ ومرن َمع همٗمٝمدسمف، ويند         

فمالوم٥م َمـ احل٤م وايمقهم٣مء زمكم حمٌكم مل ئمرهمٜم٣م ومل يلذومٜم٣م رَملقز ايمٔمُملؼ دم سمراشمٛمل٣م ايمٔملريب 

ايمٗمديؿ، َمثؾ )جمٛمقن يمٝمعم( وؽمقاه، أو دم ايمؼماث  ايمٔم٣مظمل، َمثؾ )روَمٝمق(. إٞملف يٗملرر أهنل٣م 

٣م، ايمتٗمك همٝمٜم٣م حم٣ٌمن وفم٣مؾم٣م ضمٝم٣مة َمٙمٝمئ٥م زم٘ملؾ َمٔمل٣مين اهلٝمل٣مم واحلل٤م جترزم٥م همريدة ٓ َمثٝمؾ هل

وايمٔمُمؼ وايمقهم٣مء، ويمذيمؽ ىم٣مٞم٦م وضمُم٥م ايمٖمراق أؤم٣مف َم٣مىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف يمذة ايمٙمٗم٣مء، وهٛم٣م 

ٞمٖمن َمدى دٓيم٥م ايمٔمٛمقان )فمٙمٚمٝمٛمل صػما مجٝمال( ضمٝم٧م ومٙم٤م ايمُم٣مفمر مل يْملؼ همراومل٣م زمٔملد 

 يمٗم٣مء ىم٣من ٓ خيُمك َمٔمف ايمٖمراق، هم٘مٝمػ وومد ضمِمؾ؟

َمتذىمرا وَمقازٞم٣م زمكم ضمٌف وضم٤م رَمقز احل٤م ايمٔمريب وايمٔمل٣مظمل، هملغمى أن  يٗمقل

 ضمٌٜمؿ إذا َم٣مومٝمس زمحٌف هق همٜمق ٓ ي٣ًموي ؾمٝمئ٣م أَم٣مم ضمٌف إزمدي ايمٖمريد: 
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وايمٌٝم٦م إطمغم يًّٚمل همٝمف شمٚمرة هذه ايمٔمالوم٥م ايمزوصمٝم٥م زمْمريٗم٥م ايمتقري٥م ايمٔمجٝمٌل٥م: 

همٜمذا احل٤م أشمٚمر ايمقصمد وايمقئ٣مم وهقًى وّو٣مح، ويم٘مـ دم احلٗمٝمٗم٥م همٜمذه أيّم٣م هل أؽملامء 

 إزمٛم٣مء َمـ ايمذىمقر واإلٞم٣مث زمٝمٛمٜمام.

ق شمؿ إٞمف ىم٣من يتٚمٛمك أن ي٘مقن هد هذه ايمتجرزم٥م ايمٔمجٝم٥ٌم زمٝمٛمٜمام فمعم يمًل٣مهن٣م يمل    

ؽمٌٗمٜم٣م هق إلم ايمرضمٝمؾ، همذيمؽ ىم٣من أيمٝمؼ زم٣مخلٙمقد َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمره، ويم٘مٛمٜم٣م أَمٛمٝم٥م ٓ َمٔمٛملك 

 هل٣م أَم٣مم ايمٗمدر:

فم٣مؾملٗم٣م َمتقوملدا وايمٌٝم٦م إطملغم أيّمل٣م حيٚملؾ ايمتقريل٥م )وىمل٣من ؾملٜم٣مزم٣م( ىمل٣من 

 ىم٣ميمُمٜم٣مب، ودم احلٗمٝمٗم٥م هق اؽمؿ ايمُم٣مفمر ٞمٖمًف.

ويم٘مـ َمع هذه ايمذىمري٣مت وإَمٛمٝم٣مت ايمتل ىم٣من يمٙمٔم٣مؿمٖمل٥م وتٝمالهتل٣م ايمٗملدر        

ايم٘مٌغم َمـ ايمند وايمُملٖم٣مهمٝم٥م وايمُملقق إٓ أن ايمُمل٣مفمر ىمٔم٣مدسملف ئملقد إلم َمٛمْملؼ ايمٖم٘ملر 

رازم٣م، وأن ايمٙمٗم٣مء احلٗمٝمٗمل وايمٔمٗمؾ، يمٝم٠مىمد دم َمٛمتٜمك ايمٗمِمٝمدة أٞمٛم٣م مجٝمٔم٣م َمـ سمراب وٞمٔمقد سم

ؽمٝم٘مقن زمٔمد اظمقت َمع فمٖمق ونمٖمران ئمٗمٌف ايمٙمٗم٣مء دم صمٛم٣من اخلٙمد إن ؾم٣مء اهلل، وهل َمٔم٣من 

إيامٞمٝم٥م سمػمز َمـ صمديد، وحُي٘مؿ همٝمٜم٣م ايمٖم٘مر وايمٔمٗمؾ َم٣ًمر ايمتجرزم٥م وايمٌقح، وهلل ايمًلٚم٥م 

ايمتل ؽمٌؼ احلدي٧م فمٛمٜم٣م: ضمٝم٧م دائلام ٞمجلد ايمٖم٘ملر وايمٔمٗملؾ يٓمٜملران زمجلقار ايمٔم٣مؿمٖمل٥م 

 صمدان يمٝمخٙمٗم٣م ايمتقازن دم ؾم٣مفمري٥م ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، همٝمٗمقل:وايمق
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ه٘مذا ٞمجد ايمٗمِمٝمدة ص٣مدوم٥م دم زمقضمٜم٣م، وهذا هق ؿمٌع ومِم٣مئد ايمرشم٣مء واحلزن دم 

ؾمٔمرٞم٣م ايمٔمريب، ويمٗمد ؽُمئؾ أفمرايب ذات يقم فمـ ه ايمِملدق دم ؾملٔمر ايمرشمل٣مء، همٟمصمل٣مب: 

ٕٞمٛم٣م ٞم٘مت٤م وأىم٣ٌمدٞم٣م سمتٗمْملع!! وأزفملؿ ىملذيمؽ أن ايمُمل٣مفمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ ىمتل٤م هلذه 

تف، وأن ىملؾ فمٌل٣مرة ىمتٌل٦م هٛمل٣م ىم٣مٞمل٦م ايمٗمِمٝمدة وومٙمٌف وىمٌده يتٗمْمٔم٣من فمعم همراق زوصم

سم٘مت٤م زمامء ايمٗمٙم٤م وَمداد ايمقصمدان، يمذيمؽ همٗمل٣مرئ ايمٗمِملٝمدة يُملٔمر زمٚملدى ايمِملدق دم 

ايمتٔمٌغم فمـ جترزم٥م أيمٝمٚم٥م فم٣مؾمٜم٣م ايمُم٣مفمر، وئمٝمُملٜم٣م ىملؾ َمٖمل٣مرق حلٌٝمل٤م ودّم، وَمل٣م يٚمٝملز 

ايمٗمِمٝمدة أهن٣م فمعم ايمرنمؿ َمـ همداضم٥م ايمٖمٗملد حلٌٝمل٤م فملز وصملقد ٞمٓملغم يملف إٓ أن اإليلامن 

 ء وايمٗمدر أوٖمك فمعم ايمٗمِمٝمدة يمقٞم٣م َمـ ايمتقازن وآفمتدال.زم٣ميمٗمّم٣م

وزم٣ميمٖمٔمؾ هل جترزم٥م سمٖمقق جت٣مرب ايمٔمُمؼ ايمُمٜمغمة، نمغم أهن٣م ـمٙم٦م ضمٌٝم٥ًم ومٙمل٤م 

ايمُم٣مفمر، زمٔمٝمدة فمـ إٞمٓم٣مر، ضمتك ضمِمٙم٦م هم٣مصمٔم٥م ايمٖملراق هم٘مل٣من ايمٌلقح، وممل٣م صمل٣مء دم 

، ىم٣مٞم٦م سمِمل٤م ايمٌقح ٞمٖمًف أن ومِم٣مئد ايمُمقق واهلٝم٣مم وايمٔمت٣مب ايمتل راهمٗم٦م جترزمتف ومديام

 دم هذه ايمٔمالوم٥م ايمٛم٣مدرة.

ويمٗمد ىم٣من يمٌحر اخلٖمٝمػ ضمّمقره اظمٚمٝمز دم ايمٌقح هذه ايمتجرزم٥م إيمٝمٚمل٥م: جترزمل٥م 

 ايمٖمٗمد واضمت٣ًمب أصمر ايمِمػم فمٛمد اهلل.

وأطمغما ٓزمد َمـ سمًجٝمؾ ىمٙمٚم٥م أطمغمة دم ضمؼ هذه ايمٗمِمٝمدة ودم ؾم٣مفمري٥م ؾمٜم٣مب 

ٔمر ايمًٜمؾ اظمٚمتٛمع: ذيمؽ أٞمؽ نم٣مٞمؿ فمعم ٞمحق فم٣مم، سمتٚمثؾ دم أن ؾمٔمره يٛمْمٌؼ فمٙمٝمف صٖم٥م ؾم

سمُمٔمر زمًٜمقيم٥م وأٞم٦م سمٗمرأ ومِم٣مئد ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ، هملال ئمؼمولؽ نمٚملقض وٓ يملٌس دم 

إحي٣مءاسمف اخلٝم٣ميمٝم٥م، وسمُم٘مٝمالسمف ايمؼمىمٝمٌٝم٥م وايمٙمٕمقي٥م، ويم٘مـ َمع هذا ايمًلٜمقيم٥م إٓ أٞملؽ جتلد 

صٔمقزم٥م دم ايمًغم فمعم هنج٥م أو سمٗمٙمٝمده، ويمذك همٜمق ؽمٜمؾ وممتٛمع أيّم٣م، وسمٙمؽ همرادسمف ايمتلل 

 د ويتٚمّٝمز هب٣م.يتٖمرّ 
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إن َمـ أصدق ايمُمٔمر فم٣مؿمٖم٥م هق ؾمٔمر ايمرشم٣مء، طم٣مصل٥م رشمل٣مء ذوي ايمٗمرزملك َملـ 

إرضم٣مم وذوي ايمٗمرب َمـ ايمٗمٙم٤م، همٜمق يِملدر فملـ ٞمٖملس َمٙمت٣مفمل٥م سمتًل٣مَمك فملعم ىملؾ 

ر ايمتٗمٝمٝمؿ هلذا لايمدهُم٥م وايمذهقل. وٓ يٗمتِمَمِمٙمح٥م، همٜمق ؾمٔمر ايمٖمراق إزمدي، ضمٝم٧م 

فمعم ايمُمٔمر ايمٔمريب ومديٚمف وضمديثف همح٤ًم زمؾ يتجعم زمٛم٤ًم َمتٖم٣موسم٥م زمكم ؾمل٣مفمر وؾمل٣مفمر 

 َمـ ؾمٔمقب ايمٔم٣ممل ىم٣مهم٥م.

 

إن إوهمٝم٣مء اظمحٌكم َمـ ايمُمٔمراء يمزوصمل٣مهتؿ ضملكم اظملقت، جتلقد وملرائحٜمؿ دم 

ايمُمٔمراء اظمٔم٣مسيـ أوحقا أىمثر صمرأة دم رشم٣مئٜمؿ ايمٖمراق زمٟمصدق ايمُمٔمر وأنمزره، ويمٔمؾ 

َمـ ايمٗمداَمك يمتْمقر ايمًٙمقك آصمتامفمل وايمقصمداين ويمتٟمشمغم ايمٕمرزم٥م وآنمؼماب دم إٞمٖمس 

اظمرهٖم٥م هل٠مٓء ايمُمٔمراء، إلم ضمد وصمد ايمُمل٣مفمر همٝملف ٓ ي٘ملػ فملـ ايمٌ٘مل٣مء ومِملٝمدة سمٙملق 

ر أزم٣مـمل٥م وـملؾ ومِمٝمدة، وأٞم٥م وراء أٞم٥م ضمتك اىمتٚمؾ ديقان )أٞم٣مت ضمل٣مئرة( يمٙمُمل٣مفمر فمزيل

ايمُم٣مفمر حمٚمد رصم٤م زمٝمقَمل يرشمل ذي٘م٥م فمٚملره ورهمٝمٗمل٥م ؽملٖمره وَمٕمؼمزملف هم٘مل٣من ديلقان 

)ضمِم٣مد ايمدَمع( وَمـ ومٌٙمف أصدر ايمُم٣مفمر فمٌد ايمرمحـ صدومل دم رشم٣مء زوصمتف )َمـ وضمل 

 اظمرأة(.

 

يم٦ٌم ٞمداء رهب٣م همٕم٣مدرسمف وهق دم أوج ؾملٝمخقطمتف اظمتقصمل٥م زمٛمج٣مضم٣مسملف، ودم ذروة 

ف ايمُمٔمري وؾمٜمرسمف، يٙمتػ ضمقيمف زمٛمقه وهق دم َمٟمَمٛمف يمٝمس ىمام ضمؾ زم٣ميمُمل٣مفمر حمٚملقد فمْم٣مئ

ؽم٣مَمل ايم٣ٌمرودي ايمذي همٗمد زوصمتف وهلق دم َمٛمٖمل٣مه دم صمزيلرة )هٞملدي٤م( آٞملذاك، يمٗملد 

                                                           

 ؾم٣مفمر وٞم٣مومد َمـ ؽمقري٥م. 
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نم٣مدرسمف ومل تٙمػ وراءه٣م صٕم٣مًرا يت٣مَمك يت٣ٌمىمقن، همٛمحـ إذا أَم٣مم ٞمٚمط َمـ ايمرشم٣مء خيتٙملػ 

 فمـ ؽمقاه.

 

 ٞمٖمس ايمُم٣مفمر، ايمتزم همٝمٜم٣م زمحًرا واضمًدا وروًي٣م واضمًدا، زمٙمٕم٥م َمـ ايمٛمٚمط اظمح٤ٌم إلم

ؽمٙمٝمٚم٥م واوح٥م َمٌٝمٛم٥م ٓ نمٚمقض همٝمٜم٣م وٓ رَمقز، َم٠ميمٖم٥م َمـ شمالشم٥م َمٗم٣مؿمع: اظمٗمْملع إول 

وايمث٣ميم٧م يٛمتٓمٚمٜمام همّم٣مء اإليامن دم َمقاصمٜم٥م اظملقت، وزمٝملٛمٜمام َمٗمْملع رشمل٣مء ايمزوصمل٥م همٝملف 

اظمٗمْمٔملكم ايمًل٣مزمٗمكم، وَملـ يٗملرأ  ايمٔم٣مؿمٖم٥م وايمذاسمٝم٥م، هملٝمام ىم٣مٞمل٦م احل٘مٚمل٥م وايمرصل٣مٞم٥م دم

ايمٗمِمٝمدة جيد وراءه٣م ؾم٣مفمًرا َمتٚم٘مٛم٣ًم، َمٜمٛمدؽًم٣م ٕهم٘م٣مره٣م، جتتٚمع همٝمٜم٣م طمِمل٣مئص ايمْمٌلع 

 وايمِمٛم٣مفم٥م، َمتامزصمتكم زمػمافم٥م وؽمالؽم٥م.

ويمٔمقم أسمٌع ؿمريٗم٥م ايمدىمتقر ؿمف ضمًكم دم ومراءة يمزوَمٝمل٣مت أيب ايمٔملالء اظمٔملري، 

يْمٙمل٤م ايمُمل٣مفمر ؾملٜم٣مب مملـ همٝمختٙمط ايمِمقت زم٣ميمِمقت، ويٌٗمك اظمتـ هلق إؽمل٣مس. 

همٝمٔمٛملقن ومِملٝمتف  -وايمِملػم فمٛملد ايمِملدَم٥م إولم -اطمت٣مره٣م اظملقت أن سمٔمٙمٚملف ايمِمل٤م

ب)فمٙمٚمٝمٛمل صػًما(، همٜمق دم ضم٣ميم٥م ذهقل، وَمٖمردة ذهقل سمًم زمام هلق همٝملف َملـ اضمتٌل٣مس 

 ايمدَمع، واضمؼماق ايم٘مٌد:

 

 وَمًتًٙماًم يمٗمّم٣مء اهلل ئمٙمـ:
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وشمٚم٥م ضمقار َمٔمٜمقد زمكم ىمؾ زوصمكم دم ؽم٣مفم٣مت ايمرطم٣مء، يًٟمل أضمدمه٣م أطملر: 

إول زمٚمٕم٣مدرة احلٝم٣مة؟ وىم٣من ؾم٣مفمرٞم٣م يتقومع أن يٖملقز زمٙمٗمل٤م اظمجلقم دم ايمًل٣ٌمق َمـ هق 

 ويم٘مـ ..

هم٣ميمُم٣مفمر رنمؿ اظمِم٣مب إيمٝمؿ ىم٣من زم٘م٣مَملؾ يمٝم٣مومتلف اإليامٞمٝمل٥م، همٙملؿ يلدع ايمُملؽ 

َمتلقازن زمُمخِملٝمتف يتنب إلم طمٖم٣مي٣م ٞمٖمًف، وهق يقدع أنملعم ايمٛمل٣مس، همٜملق َمتامؽملؽ 

وزمُمخِمٝم٥م ومِمٝمدسمف، وذيط َمـ أي٣مت ايم٘مريامت يٚمر أَم٣مم ٞم٣مـمريف ووصمداٞملف وفمٗمٙملف، 

همٝمٔمٗمؾ َمـ أزمٝم٣مت ايمٗمِمٝمدة وٓ يدفمٜم٣م سمٖمٙم٦م َمـ ومٌّم٥م ايمقفمل اإليامين طمقهًمل٣م َملـ ؽملقء 

         اظمِمغم:

وهق خي٣مؿم٤م زوصمتف زمٔمد أن سمٝمٗمـ َمـ فمٌقر احلٝم٣مة، وَملـ ضمتٚمٝمل٥م ايمٛمُملقر زمٔملد 

اظمقت، حيذر ايمت٣مئٜمكم احلٝم٣مرى ومٌؾ أن يٖمقت إوان ويٌدأ احل٣ًمب اإلهللل، َملـ طمْملٟم 

    أهم٘م٣مرهؿ وسمِمقراهتؿ أَم٣مم ؽمْمقع ايمِمقاب:

   ويٖم٣مصمئ ايمٗم٣مرئ ويمٝمس زمٚمًتٕمرب وهق خي٣مؿم٤م َمـ سمٔمرهمف صمٝمدا:
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 زمٗمقيمف:ويػمر ذهقيمف ايمذي أؾم٣مر إيمٝمف آٞمًٖم٣م 

وأفمتػم هذا آفمؼماف اظمًتٔمكم زم٣مهلل أن ئمٝمٛمف فمعم تْملل ايمِملدَم٥م وأن خيٖملػ 

فمٛمف ضمروم٥م ايمٙمقفم٥م، يمقفم٥م ايمٖمراق، َم٠مذ إجي٣ميب دم َمٗم٣مم اإليامن وؽملٙمٌل دم َمٗمل٣مم احلل٤م، 

نمروملقا دم َمٟمؽمل٣مة َملقت زوصمل٣مهتؿ هم٣مهن٣ميمل٦م فمٙملٝمٜمؿ وهٛم٣م يٖمؼمق ايمُم٣مفمر فملـ آطملريـ 

إضمزان ىمقازمٝمس، وسمٛم٣مؽمٙم٦م زمٚمرور ايمُمٜمقر وايمًٛمقات همٔمدوا َملـ ايمُملٔمراء إوهمٝمل٣مء 

ايمروَم٣مٞمًٝمكم. همُم٣مفمرٞم٣م ؾمٜم٣مب ؾم٣مفمر َم٠مَمـ َمتقازن وواومٔمل َمقفمقد زمٙمٗم٣مء زوصمتلف يلقم 

 ايمٗمٝم٣مَم٥م .. ,هذا َم٣م جتعم دم ايمًْمقر إطمغمة َمـ ايمٗمِمٝمدة:

َمٗمْملع زملرزت همٝملف  يٛمٔمْمػ ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب دم اظمٗمْمع ايمث٣مين َمـ ومِمٝمدسمف وهلق

 َمالَمح ذاسمٝم٥م وأهوي٥م دم ؽمْمقره ايمثامٞمٝم٥م:
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ري٘م٥م فمٚملره ورهمٝمٗمل٥م لجتعم آٞمٔمْم٣مف إلم َمقومػ أىمثر فم٣مؿمٖمٝم٥م وطمِمقصٝم٥م زمُمل

درزمف، وأم أوٓده، ايمراضمٙم٥م إلم رهب٣م اظمٖم٣مروم٥م زوصمٜم٣م زمٔمد فمممة فمٚمر داَم٦م ٞمِمػ ومرن دم 

 : ضمٙمق احلٝم٣مة وَمره٣م

 ه٣م هق يٛم٣مدهي٣م َمٙمٜمٚم٥م:

 

رزم٦م لوهل اَمرأة َمـ ؽماليم٥م ايمُمٔمر ىمام هل َمٛمٌع ؾمٔمر يمف، َمٙمٜمٚمتف وهل ايمتل سمُم

ايمُمٔمر هم٣مٞم٣ًمب  دم روضمٜم٣م، زمٚمٔمٛمك، ضمٖمٓم٦م ؾمٔمر زوصمٜمل٣م وَمل٣م ي٠مىملد هلذا اظمٔمٛملك َمل٣م 

     وم٣ميمف:

 

 وم٣مل همٝمٜم٣م ؾمٔمًرا: هم٘مؿ

همٖمل ىمؾ فم٣مم ومِمٝمدة يِم٤م همٝمٜم٣م )َمٔم٣مين اهلقى( ا ٚمٙم٥م ايمتل اضمتّمٛمٜم٣م زمٗمقؽمكم، 

 اؾمتٚمٙم٦م َمٔمٓمؿ أضمقال ؾمٔمره:

)احل٤م وايمٔمُمؼ وايمقصمد وآؾمتٝم٣مق وايمٔمت٣مب( ويمٔمؾ ايمُمل٣مفمر ظملس دم َمٖملردة 

 )ايمٔمت٣مب( ٞمٗمٝمِم٥م هم٣مؽمتدرك وم٣مئاًل:
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إيمٝمٚم٥م يمٙمح٤م ايمذي ىم٣من زمكم وملٝمس ويملٝماله، إٞمف ايمزواج اظمثٚمر همٟميـ َمٛمف ايمٛمٜم٣مي٥م 

 وزمكم روَمٝمق وصمقيمٝمٝم٦م؟

 ىمام سمػمز )أٞم٣م احل٤م( هٛم٣م، زمرزت )أٞم٣مه اظمٌدفم٥م( همٝمام وم٣ميمف َمتٚمٛمًٝم٣م:

 ىم٣من )ؾمٜم٣مزًم٣م( َمع اؽمؿ ايمُم٣مفمر.وَمـ مجٝمؾ ا ٛم٣مس سمْم٣مزمؼ طمػم 

 

 ايمثٗم٣مهمل٥م أومِملد –ويمٔمؾ شمٗم٣مهم٥م ايمُم٣مفمر أىمثلر َمل٣م جتٙمل٦م وولقضًم٣م دم إؾمل٣مرسمكم 

      :دم وردسم٣م -إدزمٝم٥م

حتٝمٙمٛم٣م اإلؾم٣مرة إولم )ومٝمس( إلم ومٌٝمٙم٥م زمٛمل فمذرة دم ايمٔمٌم إَمقي وؾملٔمرائٜم٣م 

ايمٔمذريكم اظمقهلكم زمجامر احل٤م، وأزه٣مر ايمٔمٖم٥م، أَم٣م اإلؾم٣مرة ايمث٣مٞمٝم٥م )روَمٝملق وصمقيمٝمٝمل٦م( 

رائٔم٥م ؾم٘مًٌغم وَم٣ميمف فمالوم٥م زمؼماصمؿ ايمُمل٣مفمر َملـ ايمٙمٕمل٥م اإلٞم٘مٙمٝمزيل٥م وإيمٝمٜمل٣م، هم٣ميمُمل٣مفمر 

ؾمٜم٣مب شمٛم٣مئل ايمثٗم٣مهم٥م سمٛمٓمغًما وسمْمٌٝمًٗم٣م، هم٣ميمُم٣مفمر َمـ أزمرز ايمُمٔمراء ايم٘مالؽمٝم٘مٝمكم اظمجدديـ 

 َمؼمصمؿ ذائع ايمِمٝم٦م ضمِمد ايم٘مثغم َمـ ا قائز ايمٔم٣مظمٝم٥م.اظمٔم٣مسيـ، وايمُم٣مفمر 

وشمٚم٥م إؾم٣مرة وردت دم ايمٌٝم٦م ذاسمف )ايمٗمٝم٣مس( حتٝمٙمٛم٣م َملع ؽملقاه٣م َملـ اظمٖملردات 

ايمقاردة دم ايمٗمِمٝمدة وهل ٓ تٖمك فمعم وم٣مرئٜم٣م إو٣مهم٥م إلم همّم٣مء ايمٗمِملٝمدة اظمُملٌع زملروح 

 ؽمقاه٣م. ايمثٗم٣مهم٥م ايمديٛمٝم٥م سمٛم٣مًص٣م صمزئًٝم٣م أو دٓيمًٝم٣م، وايمتل َمٝمزت ايمٗمِمٝمدة َمـ
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ـٍ  سمٔمّد ومّمّٝم٥م آيمتزام دم إدب َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل ؾمٕمٙم٦م اهتامم ايمٛمّٗمل٣مد َمٛملذ زَمل

 ، ـّ ـّ يمٙمٖمل ؿمقيٍؾ، همٜمٛم٣مك وصمٜمت٣م ٞمٓمٍر َمت٣ٌميٛمت٣من دم هذا اظمقوقع، إولم سمذه٤م إلم أّن ايمٖمل

ـّ يمٙمٚمجتٚمع، وٓ زايم٦م آ راء ايمٛمّٗم٣مد حمّؾ ٞمٗم٣مٍش وضمقاٍر ضمّتك أّي٣مَمٛمل٣م: وايمث٣مٞمٝم٥م سم٠مىّمد أّن ايمٖم

ّٕن سمٙمؽ هل ؿمٌٝمٔم٥م اإلٞمت٣مج إديّب، همٟمٞم٦م ٓ يٚم٘مٛمؽ أن سمِمدر ضم٘ماًم فمعم صّح٥م وصمٜمل٥م 

ٞمٓمٍر أو طمْمئٜم٣م، هم٣ميمٛمٗمد ٓ يٖمٔمؾ ذيمؽ، وإّٞمام يّتجلف إلم ايمتٖمًلغم وايمتحٙمٝملؾ وسملٟمريخ ىملّؾ 

ايمتل سم٠مّيد َم٣م ذهل٤م إيمٝملف  ومّمّٝم٥م وإزمراز طمِم٣مئِمٜم٣م وَم٠مّيدهي٣م، وئمرض إديّم٥م وايمػماهكم

 ىمّؾ همريؼ.

اظمٛمٜم٨م آصمتامفمّل دم ايمٛمٗمد إديّب يرزمط إدب زم٣مظمجتٚمع، ويٛمٓملر إيمٝملف زمقصلٖمف 

ـّ  يم٣ًمن ضم٣مل اظمجتٚمع وصقرسمف، ووشمٝمٗم٥م سم٣مرخيّٝم٥م واصمتامفمّٝم٥م فمٛمف، وَم٣م َمـ ؾملؽٍّ دم أّن ايمٖمل

ٛمٜم٨م إلم َمٗمّدَمل٥م َمرآة يمٙمقاومع، ويًٜمؿ إؽمٜم٣مًَم٣م ىمٌغًما دم سمْمّقره وسمٗمّدَمف، ويًلتٛمد هلذا اظمل

ّٓ دم ا امفمل٥م، وي٠مىّملد فملعم ايمقـمٝمٖمل٥م آصمتامفمّٝمل٥م  ٍـّ وٓ أدٍب إ أؽم٣مؽمّٝم٥م، هل أّٞمف َم٣م َمـ هم

. هم٣مٕدي٤م ئمل جمٚمؾ ايمٗمّمل٣مي٣م دم وؿمٛملف، وئم٘مًلٜم٣م أدزًمل٣م َمقصّمًٜمل٣م إلم ا ٚمٜملقر.  ـّ يمٙمٖم

 وي٠مطمذ فمعم هذا اظمٛمٜم٨م أّٞمف يٛم٘مر اظمتٔم٥م واإلده٣مش دم إدب.

ومّدم ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ جتل٣مرب ؾملٔمرّي٥م َمتٚمّٝملزة دم أشمٛمل٣مء َمًلغمسمف احل٣مهمٙمل٥م 

زم٣ميمٔمْم٣مء إزمدافًم٣م وسمرمج٥ًم، وومد ايمتٗمٝم٦م زمف نمغم َمّرة، وسمٔمّرهم٦م إيمٝمف فمـ ومرٍب دم جمٙمس مجل٣مل 

زمـ ضمقيرب يمٙمدراؽم٣مت، وصمذزمٛمل إيمٝمف زمٔمذب ضمديثف، ومج٣مل أؽمٙمقزمف، وضمقاره اهلل٣مدئ، 

همتقشّمٗم٦م فُمرى ايمِمداوم٥م زمٝمٛمٛم٣م، وأهداين زمٔمض دواويٛملف، وذىم٣مئف ايمقوّم٣مد، وشمٗم٣مهمتف ايمقاؽمٔم٥م، 

                                                           

 ىم٣مسم٤م َمـ ؽمقري٥م َمٗمٝمؿ دم اإلَم٣مرات. 
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واؽمتٚمتٔم٦م زمٗمراءة ومِم٣مئده، وؽمٟمومػ فمٛمد ومِمٝمدٍة دم ديقاٞمف إطمغم: )فمٙمٚمٝمٛملل صلػًما(، 

حتٚمؾ فمٛمقان: ي٣م إَم٣مرات!
(1)

 وومد أهداه٣م إلم ؾمٜمداء اإلَم٣مرات، يٗمقل همٝمٜم٣م: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .21، ص 2019فمٛمقان، ايمُم٣مروم٥م،  1001ديقان فمّٙمٚمٝمٛمل صػًما: د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ،  -1
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ئمػّم ايمُم٣مفمر فمـ ؽمٔم٣مدسمف زمتحٗمٝمؼ ضمٙمؿ آحت٣مد وومٝم٣مم دويمل٥م اإلَمل٣مرات ايمٔمرزمّٝمل٥م 

اظمّتحدة، ويتقصّمف زم٣مظمدح وايمثٛم٣مء إلم ايمٗم٣مدة اظم٠مؽّمًكم ايمذيـ زمذيمقا صمٜمقًدا ىمٌغمًة ومٌؾ ومٝمل٣مم 

ا وم٣مئًدا صمٔمٙمتف فمٓمٝمٚم٥م صٖم٣مت َمـ محٙمف زمام – اهلل رمحف –آحت٣مد، وخيّص ايمُمٝمخ زايًدا   هملذًّ

 وأشمٚملرت صمٜمقدهؿ، سم٘م٣مسمٖم٦م ايمذيـ اإلَم٣مرات، وضمّ٘م٣مم -اهلل رمحف- راؾمد ايمُمٝمخ زمرهمٗم٥م

٣مم دويم٥م آحت٣مد، شمؿ صم٣مء َمـ زمٔمد ايمٗم٣مدة إوائؾ أزمٛمل٣مؤهؿ ايملذيـ أىمٚمٙملقا اظمًلغمة، ومٝم فمـ

وص٣مٞمقا ايمٔمٜمد زمٗمٝم٣مدة ص٣مضم٤م ايمًٚمّق ايمُمٝمخ طمٙمٝمٖم٥م زمـ زايلد آل هنٝمل٣من رئلٝمس ايمدويمل٥م، 

وحمّٚمد زمـ زايد، همؼمك ىمؾٌّ َمٛمٜمام زمِملٚمتف  ويُمّد فمّمده زمٟمطمقيف ايمُمٝمخكم حمّٚمد زمـ راؾمد

 ايمقاوح٥م دم آرسمٗم٣مء زمدويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمّٝم٥م اظمّتحدة.

ٌّتف ايمُمديدة يمإلَم٣مرات واٞمتامئف إيمٝمٜم٣م، وهل سمزهق وسم٘ملػم  شمّؿ ئمػّم ايمُم٣مفمر فمـ حم

يمتِمؾ إلم َمِم٣مف ايمدول اظمتٗمّدَم٥م، إذ نمدت ٞمٚمقذصًمل٣م حيتلذى زملف دم ىملّؾ دول ايمٔمل٣ممل دم 

ؾمٔمٌٜم٣م، همال َمًتحٝمؾ يٗمػ أَم٣مم سمْمّٙمٔم٣مت ايمٗم٣مدة دم ؽمٌٝمؾ إؽمٔم٣مد ايمُملٔم٤م، ؽمٔمٝمٜم٣م يمرهمٔم٥م 

ؾمٔم٣مره٣م دم ذيمؽ ايمُملٖم٣مهمّٝم٥م دم ايمٔمٚملؾ زمٔمٝملًدا فملـ ىملّؾ أؾمل٘م٣مل ايمٖمًل٣مد اإلدارّي ايملذي 

 اؽمتممى دم ايمدول إطمرى.

يٛمتٗمؾ ايمُم٣مفمر زمٔمد ذيمؽ يمٙمحدي٧م فمـ أزَم٥م ايمٝمٚمـ ايمذي أصل٣مزمتف حمٛمل٥م ؾملديدة 

٥م، وارسمّم٦م أن سمرهـ ٞمٖمًٜم٣م يمدويم٥م نمري٥ٌم، هم٣مٞمتمم زم٤ًٌم همئ٥م ذيمٝمٙم٥م طمرصم٦م فمعم ايمممفمٝمّ 

ايمٗمتؾ وايمٗمت٣مل دم أرصم٣مء ايمٌالد، وهٛم٣م يٗمػ ايمُم٣مفمر يمٝمقصّمف ؾم٘مره وَمدحيف يمدويم٥م اإلَم٣مرات 

٣ًٌم، ايمدويملل٥م ايمدافمٝملل٥م إلم إضمللالل ايمًللالم دم ىمللّؾ َمٛم٣مزمرهلل٣م  ايمٔمرزمّٝملل٥م اظمّتحللدة ومٝملل٣مدًة وؾمللٔم

رفمّٝم٥م إلم لهن٣م، همٛمل٣مدت زم١مفمل٣مدة ايمُملاإلفمالَمّٝم٥م، ويم٘مٛمّٜم٣م ٓ سمرسميض أن يٗمع ايمٓمٙمؿ فمعم صمغما

ايمٝمٚمـ، وأرؽمٙم٦م صمٝمُمٜم٣م إلزمٔم٣مد أهؾ ايممّم احل٣مومديـ ايمذيـ أرادوا يمٙمٝمٚمـ أن ي٘مقن َمثلؾ 

زمالد ايمُم٣مم وايمٔمراق، وومّدَم٦م ومقاهمؾ ايمُمٜمداء فمعم شمرى ايمٝمٚمـ، هم٣ًميم٦م دَمل٣مؤهؿ زىمّٝمل٥م، 
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ٛمّل٥م، سمٛمٖمض فمٛمف ذور ايمْم٣مَمٔمكم، ودم هن٣مي٥م ايمٗمِملٝمدة يلدفمق ايمُمل٣مفمر اهلل أن يلرزومٜمؿ ا 

ٌّؾ ؾمٜم٣مدهتؿ.  ويتٗم

  

يدور ايمٛمّص ايمُمٔمرّي ضمقل ٞمٌمة اظمٓمٙمقم وايمقوملقف دم وصملف ايمٓمل٣ممل، هم٣ميملدور 

ايمذي سمٗمقم هب٣م دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمّٝم٥م هق دوٌر ؿمٌٝمٔمللٌّ َملع إؾملّٗم٣مء ايملذيـ يتٔمّرولقن 

 أهٙمٜم٣م، وومد فمػّم يمٙمٓمٙمؿ، وومدَم٦م ىمقىم٥ٌم َمـ صمٛمقده٣م ؾمٜمداء دم ؽمٌٝمؾ إفم٣مدة ايمممفمّٝم٥م إلم

ايمُم٣مفمر فمـ ايمتزاَمف هبذه ايمٗمّمّٝم٥م، همٟمزمدع ومِمٝمدسمف )ي٣م إَم٣مرات!( ايمتلل أهلداه٣م إلم أرواح 

 ايمُمٜمداء ايمذيـ رووا زمدَم٣مئٜمؿ شمرى ايمٝمٚمـ.

ايمٛمّص َمٔمػّم اؽمتٚمّد ايمُم٣مفمر َم٣مّدسمف اإلزمدافمّٝم٥م َمـ اظمجتٚمع، هم٣ميمٔمالوم٥م زمكم إديل٤م 

واظمجتٚمع سم٣ٌمديمّٝم٥م يًتٗمل َمٛمف ايمُم٣مفمر َم٣مّدسمف وئم٘مًٜم٣م إزمدافًم٣م، ومل ي٘متػ ايمُم٣مفمر زمتِملقير 

ايمقاومع ىمام هق، وإّٞمام ـمٜمر َمتٖم٣مئاًل زم٣مظمًتٗمٌؾ هم٣ميمٗم٣مدة اظم٠مؽّمًقن ايمذيـ رضمٙمقا سمرىمقا ايمراي٥م 

ظمـ صم٣مء زمٔمدهؿ، همحٚمٙمقا إَم٣مٞم٥م زم٘مّؾ صدٍق، وفمٚمٙمقا فمعم رهمع سح آحت٣مد، وفمٛملدَم٣م 

د ايمٝمٚمـ َمِمٝم٥ٌم اٞمػموا يمٙمدهم٣مع فمـ ايمممفمّٝم٥م اٞمْمالوًم٣م َمـ واصمٌٜمؿ جتل٣مه إؾملّٗم٣مء، أظّم٦م زمٌال

 همٟمرؽمٙمقا صمٝمُمٜمؿ، وومّدَمقا ايمُمٜمداء، وهؾ هٛم٣مك أفمٓمؿ َمـ دم إزمٛم٣مء يٗمّدم يمألؾمّٗم٣مء!

ديلد يملألدب ضمّٗمؼ ايمُم٣مفمر سمٙمؽ ايمرؤي٥م زمقؽم٣مئؾ همٛمّّٝم٥م فمػّمت فملـ اظمحتلقى ا 

ايمقاومٔمّل، همحرص فمعم وضمدة ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن: إذ ىم٣من اظمّمٚمقن واوًح٣م اٞمْمالوًم٣م َملـ 

أّن إدب يتقصّمف إلم مجٜمقٍر، ويٛمٌٕمل أن ي٘مقن َمٖمٜمقًَم٣م، ىمام ضمل٣مهمظ فملعم ُروملّل ايمُمل٘مؾ 

ايمٖمٛمّّل وؽمٚمّقه، إذ زمدأ ومِمٝمدسمف زمٔمرض احلٙمؿ واصًٖم٣م إّي٣مه زم٣م ٚمٝمؾ، هذا احلٙمؿ ايمذي حتّٗمؼ 

أزمٛم٣مئف وضم٘مٚم٥م ومٝم٣مدسمف، وافمتٚمد ايمُم٣مفمر فمعم ايمِمقر ايمٖمٛمّّٝم٥م اظمٔمػّمة ايمٛم٣مزمّمل٥م  زمٖمّمؾ ؽمقافمد
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 ي٣م –أزم٣مزمٝمؾ ضمزم  -أؾمّد ايمٖم٣ًمد زمٝمع ذَم٣مر -ايمٛمدى همقق راضمتٝمف ؽمٝمقل -)رفمتف زم٘مّؾ ضم٤مٍّ 

 (.إَم٣مرات

إّن هذه ايمِمقر ايمٖمٛمّّٝم٥م يمٝم٦ًم يمٙمتزيكم، زمؾ هل صقٌر وـّمٖمٜمل٣م ايمُمل٣مفمر دم طمدَمل٥م 

رفمّٝم٥م إلم أهٙمٜمل٣م، وايمٗمّمل٣مء فملعم ل٣مر احللّؼ، وفملقدة ايمُملاظمٔمٛمك، زمام أوضم٦م زمف َمـ اٞمتِمل

َمٕمتِمٌل احلّؼ، وإوم٣مَم٥م ايمٔمدل دم رزمقع ايملٝمٚمـ، ىملام اهلتّؿ ايملٛمّص زم٣م زئّٝمل٣مت ايمِملٕمغمة 

......( وىملذيمؽ آهلتامم زمٚمجريل٣مت إَملقر دم أرض  -داءٌ  -ؽمٝمػ صٗمٝمؾ -)زمِمٚم٥م

 إنَّ أرض إومٝم٣مل طمطُّ دهم٣مٍع أّوٌل(.  -اظمٔمرىم٥م )أومٌؾ إؽمْمقُل 

ٔمرض ايمُم٣مفمر ٞمِّمف زمٙمٕم٥م ايمُمٔمر، ورؤي٣مه اإلزمدافمّٝم٥م إذ ازمتٔمد فمـ فمرض أهم٘م٣مره ي

ًٓ وصمللداٞمٝم٣ًّم وافمًٝملل٣م زمللكم ذات ايمُملل٣مفمر اظمٌللدع وايمقاومللع  فمرًولل٣م َمٌلل٣مًذا، وظمًللٛم٣م اسمِملل٣م

اظمقوقفمّل، حت٘مٚمٜم٣م فمالوم٥م سم٣ٌمديمّٝمل٥م سمٟمشّمرّيل٥م، خيتٚمٜمل٣م ايمُمل٣مفمر زمتٛمل٣مصٍّ وملرآينٍّ هم٣ميمُملٜمداء 

 ٛمزيؾ احل٘مٝمؿ.َمِمغمهؿ ا ٛم٥ّم ىمام صم٣مء دم ايمت

يمٝم٦ًم هذه ايمٗمِمٝمدة إولم ايمتل يٓمٜملر همٝمٜمل٣م ايملدىمتقر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ َمٙمتزًَمل٣م 

زمٗمّم٣مي٣م وؿمٛمف، همٗمد ؽمٌؼ يمف أن ىمت٤م ىمثلغًما َملـ ايمٗمِمل٣مئد ايمتلل سمٓمٜملر ايمتزاَملف، وَمٛمٜمل٣م 

ومِمٝمدسمف )دم ُرزمك إرز( ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م دم ؽمٌٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن اظمل٣ميض إزّمل٣من احللرب إهٙمّٝمل٥م 

ٌم سمٛمٖمٔمؾ ذاسملف زمٗمّمل٣مي٣م ايملقؿمـ همٝمٌلدع ؾملٔمًرا مجلٝماًل ايمٙمٌٛم٣مٞمّٝم٥م، وهذا ي٠مىّمد أٞمف ؾم٣مفمٌر َمٙمتز

 سمْمرب يمف ايمٛمٖمقس.  
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ي٠مؽمس احلٙمؿ يمِم٣مضمٌف يمٝمال حيٚمؾ رؤى ؿمٝمػ هنل٣مر أو ذىمريل٣مت،  إهنل٣م ومدريل٥م 

ايمٔمالوم٥م زمكم ا ٖمـ واإلنمٖم٣مءة، وهق زمدء سمٟمؽمٝمس ايمٙمحٓمل٥م ايمتلل سمًل٘مٛمٛم٣م شملؿ سمتحلقل إلم 

 ة يمدى ايمٌمم.فم٣ٌمرة ايمُمٔمر ايمتل متٝمزٞم٣م فمـ أي ذاىمر

ىم٣مٞم٦م ايمٙمحٓم٥م اهل٣مئٚم٥م سمٌح٧م فمـ همّم٣مء سمُمؿ همٝمف شماميم٥م صمٛمقهن٣م يمتتٙملقن وسمِملٌح 

اهل٣مصمس ايمذي يٚمٛمح ايمٔمٗمؾ حلٓم٥م ايمتحقٓت، ورزمام أدرك ؽمٗمراط وهغمومٙمٝمْمس وؾمٔمراء 

ؿمروادة وىم٠موس اَمرئ ايمٗمٝمس وؿمرهم٥م وأيب ٞمقاس ودَمقع ايمًٝم٣مب ونمراَمٝمل٣مت أرانملقن 

روح َمٝم٣ميم٥م إلم رء َمـ ايم٘مُمػ ايمٕمٝمٌل يْمٙمٗملقن وَم٣م سمٖمٛمـ همٝمف ؽمقٞمٝمت٣مت ؾم٘مًٌغم،  أن ايم

 فمٙمٝمف دم إدزمٝم٣مت احلّم٣مري٥م )ايمُمٔمر(.

هذا ايمٗمدر ايم٣ًمىمـ دم ايمالسمقومٝم٦م،  وايمذي يمـ ي٘مقن دم ايمالصمدوى يلقم يْمٙملؼ 

احلػم فمعم ايمقروم٥م وايمِمقت فمعم ايمٙم٣ًمن وإصٌع فمعم َمٖم٣مسمٝمح ىمٝمٌقرد احل٣مؽملقب،  هلق 

َمل٣م يًل٘مٛمٜم٣م وزملكم ايملروح وَمل٣م ضمقهلل٣م َملـ ايمٙمِمٝمؼ إزرم يمتٙمؽ اظمج٣مديم٥م زمكم ايملروح و

ل هلذا ىم٣من ايمٌدء يِمقغ َمٛم٣مصم٣مسملف ايمًلاموي٥م إولم زمِملقت ممقؽملؼ  َمقصمقدات ايمْمٌٝمٔم٥م

                                                           

 : يقيمٝمف  28روائل وٞم٣مومد فمراومل يٗمٝمؿ دم أظم٣مٞمٝم٣م. ٞمممت دم صحٝمٖم٥م ايمزَم٣من ايمٙمٛمدٞمٝم٥م/ايمٔمراومٝم٥م، زمت٣مريخ

 .م2015
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وىمٙمامت ترج َمـ ص٣مضم٤م ايمدفم٣مء ضمتك ومٌؾ اىمتُم٣مف ايمٙمٕم٥م،  ترج ممقؽمٗم٥م،  وٓ ئمرف 

قل ضمٝم٧م سمً٘مٛمٜم٣م َمتامشمالت َم٣م دم صمقهم٥م يمٝمٔمتٗمد أن ايمقصل٣مذا يٛمْمٗمٜم٣م زمٚمثؾ هذا اإليٗم٣مع، ظم

إلم ايمٗمدرة اخلٖمٝم٥م ٓزمد أن يتؿ َمـ طمالهل٣م يمٝمِمؾ هذا ايمْمٗمس دم صٛمٝمٔمتف آهلٝم٥م وايمًاموي٥م 

 واحلّم٣مري٥م ايمٗمقل دم ؽمٖمر ايمت٘مقيـ أن ايمٔم٣ممل )طمٙمؼ زم٘مٙمٚم٥م(.

سمٙمؽ ايمرؤى وذيملؽ ايمُملٔمر،  همٝملف ؽملٔمل وإرادة ونمٝمل٤م وحللـ،  همٝملف سمِملقر 

تخٝمٙم٥م َمـ فملقدة وحم٣مىم٣مت وَمذاه٤م ضمٝم٣مسمٝم٥م، وؿم٣مزمع وسمْمٌع،   ودَمٔم٥م وَم٣ًمضم٣مت همرح َم

 يمقؿمـ أو حلٓم٥م نمراَمٝم٥م.

إن ايمُمٔمر يمـ ي٘مقن ؽمقى أصمٖم٣من ٞمرسمدي َمـ طماليملف ٞمٓمراسمٛمل٣م يمٛم٘متُملػ طم٣ٌميل٣م 

ؿمروم٣مت احلٝم٣مة، وإٞمف ىمام دم طمقاؿمر ؽمٗمراط أَم٣مم سمالَمذسمف: ضمتك سمٔمرهمقا ايمًامء، أفمرهمقا َم٣م 

 دم طم٣ٌمي٣م ايم٘مٙمامت.

ٝملد َمقومقسملف،  وضمتام طم٣ٌمي٣م ايم٘مٙمامت هق َم٣م ٞمٓمٜمره دم ايمٙمحٓم٥م ايمتل يمٝمس هل٣م َمقافم

يمٝمس همٝمٜم٣م ؽمقى أهن٣م اظمتٗملد اظمُملتٔمؾ داطملؾ ايملروح  ايملذي يلٟمد زمٗمدريل٥م سمتجٚملع همٝملف 

 إضم٣مؽمٝمس وسمٗمرر شمقرهت٣م يمتٗمقل.

هذه اظمٗمدَم٥م، أسم٦م زمٗمدري٥م َمُمل٣مفمر ايمٗملراءة يمُمل٣مفمر إَمل٣مراد سمتٖم٣مصملٟم همٝملف مت٣مًَمل٣م 

ل ظمًتقى ايمرؤي٣م دم هنجف وضمٝم٣مسمف وؽمغمسمف اإلزمدافمٝم٥م ايمذي هلق َمثلؾ ايمُملٔمر ؽملٔم٥م اخلٝمل٣م

إىمػم دم طمرائْمٜم٣م، َمـ صمٛم٥م فمدن، إلم يمٝملؾ ايمٖمتٛمل٥م دم صل٣ٌم وؾمل٣ٌمب أزملقـمٌل وَملرورا 

 زمٟمَم٘مٛم٥م ا ٜم٣مت إرزمع.

ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمُم٣مفمر اإلَم٣مراد ايمذي يٚمثؾ رؤي٥م يمٙمًلغمة ايمثٗم٣مهمٝمل٥م يمٌٙملد ئمتٛملل 

زم٣ميمٗمِمٝمدة وايمْم٣موم٥م ايمٌديٙم٥م وايمرؤي٣م احلّم٣مري٥م إلم فم٣ممل سم٘ملقن فمقظمتلف َمٔمل٣مسة يمٙمحلدث 

 سمف ايمنئم٥م.ايم٘مقين دم ؿمٖمرا

يم٘مـ )ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ( يتٗمـ َمـ طمالل ىمؾ هلذا آٞملزواء إلم احلًلٝم٥م ا ٚمٝمٙمل٥م، 

وسمٙمؽ ايمٙمٖمت٥م ايمروضمٝم٥م اظمدشمرة زمٗمٚمٝمص ايمتٟمَمؾ إلم ايمٔم٣ممل ايمروضمل يمذاسمف ايمٔمٚمٝمٗمل٥م دم سمٟمشمرهل٣م 
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زمثٗم٣مهم٣مت ؾمتك، وَمـ ٞمًٚم٥م ايمٔمْمر إلم دَمقع ايمٖمٗمراء، إٞمف )ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ( ؽمامء َملـ زملقح 

أن يقومده دم إـمٜم٣مر ايمذائٗم٥م واظمقه٥ٌم َمٛمذ صمٖمـ ايمْمٖمقيم٥م واإلرث  ا ٖمـ دم إيٗم٣مد َم٣م يٚم٘مـ

 ايمٔم٣مئقم وضمتك ايمٝمقم.

هذا ايمرصمؾ )ايمُم٣مفمر( ي٘م٣مد ي٘مقن ـم٣مهرة يتٖم٣مفمؾ همٝمٜم٣م احلس واظمقه٥ٌم وايمٔمٙملؿ، 

ومجع ه٠مٓء دم ؽمْمقر ؽمغمسمف ايمذاسمٝم٥م حتِمؾ فمعم فم٣ممل يتًع زمًٔم٥م صمًد احلرف ومم٣ميملؽ 

ايمُم٣مفمر أن يقشمؼ همٝمٜم٣م ؾمٝمئ٣م )فم٣مظمٝم٣م( َمٌت٘ملرا َملـ ايم٘مٙمامت وسمٝمج٣من ايمٔم٣ٌمرات ايمتل ضمرص 

طمالل روَم٣مٞمًٝم٥م وٞمٔمقَم٥م اظمُم٣مفمر وإصمراس ايمّمقئٝم٥م اهل٣مئٙم٥م ايمتل يريٛمل٣م همٝمٜمل٣م )ؾملٜم٣مب 

نم٣مٞمؿ( نمٝمل٤م َمل٣م يلراه دم أطمٝمٙمل٥م ومِمل٣مئده واؾملتٕم٣مٓسمف وضمٝم٣مسملف آصمتامفمٝمل٥م واإلٞمًل٣مٞمٝم٥م 

ل ؿمل٣منمقر وايمروضمٝم٥م،  وَمع ىمؾ ومِمٝمدة يْمرزمؽ زمقح ايمرصمؾ وفمٚمؼ أٞم٣مؾمٝمده همتتذىمر وملق

 ؾم٣مفمر اهلٛمد ايم٘مٌغم:

وأفمتٗمد أن أصمٖم٣من ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ سمٔمرف صمٝمدا سمٙمؽ ا ٜم٥م اخلٖمٝم٥م، ورزملام سمقارشمٜمل٣م 

َمـ أصداء زمٝم٦م ومديؿ َمـ ايمْمكم واحلجر ورزمام ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك ٞمخٙم٥م وؽمدرة سمقارشم٦م فمٙمٝمٜم٣م 

 ٞمٌقءات ايمقايمد ضمتك يزرع دم ومٙم٤م ايمقيمد )ؾمٜم٣مب( أؽمْمقرسمف.

نم٣مٞمؿ ايمٓم٣مهرة ايمروضمٝم٥م اخل٣ميمِم٥م، وايمقصمدان اظمًتٝمٗمظ دم ص٣ٌمح صلالة  ؾمٜم٣مب 

ايمرصمؾ وصقهمٝمتف اظمتٗمدة زمٛم٣مر ايمتٖمٔمٝمٙمل٥م وأصملراس اإلٞمِمل٣مت إلم ؽملقاىمـ ايملروح ايمتلل 

 صٛمٔم٦م َمـ َمٛمجز )ايمرصمؾ( ضمٗمقل ورد وىمٙمامت صٛمٔم٦م صغمورهت٣م دم جت٣مٞمس َملذاه٤م

ايمٗمِمد ومج٣ميمٝم٥م ايمٗمقل وَمقؽمٝمٗمك حلـ إيٗم٣مع ومٙم٤م ايمرصمؾ ايمذي ؾملده ضمٛملكم أيملػ يمٝملؾ 

وأؽمْمقرة وأهاب َمالئ٘م٥م سمْمغم دم ؽمٚمقات روضمف يمٝمِمٛمع يمٛم٣م صمٛمًل٣م أديٌل٣م فمريٗمل٣م َملـ 

ؾمٔمر يتامشمؾ دم احلس إرث فمريض َمـ َم٘م٣من وٓدسمف وضمٝم٣مسمف وجي٣مٞمس ضمٙمؿ ايمٗمٝمٔم٣من ايمتلل 

ايمٗمديٚمل٥م وايمدويمل٥م احلّمل٣مري٥م ايمٝملقم ضمٖمٙم٦م زمًلالٓت ايمٙم٠ميمل٠م دم ومٝمٔمل٣من زمحلر إَم٣مرسملف 

 )اإلَم٣مرات(.
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هذا ايمُم٣مفمر حيٚمؾ أصمٖم٣من ؽمٗمراط دم حم٣مويمتف إلفم٣مدة احللدس زمُمل٘مٙمف ايمٗملدري 

وىمٟمٞمف ي٠مؽمس يمٖمٙمًٖم٥م متيض دم سمٟمَمؾ ايمت٘مقيٛم٣مت فمعم َمًتقى ايمٓم٣مهر وايم٣ٌمؿمـ دم اظمٛم٣مصم٣مة 

ايمرؤيل٣م، ويم٘ملـ  ضمتك يمق ىم٣مٞم٦م نمراًَم٣م،  وىمٟمٞملف يٗملٝمس ايملذات )ايمًلٗمراؿمٝم٥م( دم سمٙمٚملس

ايمٝمقٞم٣مين يٖمٔمٙمٜم٣م زمًٔمل ايمٖمٙمًٖم٥م، وايمٔمريب )نم٣مٞمؿ( زمًٔمل ايمُمٔمر،  وهمٝمام زمٝمٛمٜمام سمتًع َمدارك 

ايمقفمل وايمٙمحـ وايمِمقهمٝم٥م اظمؼمازمْم٥م دم ذهـ ضمل يًجؾ همٙمًٖمتف َمـ طمالل َمقه٥ٌم سمً٘مٛمف 

 وسمقومٓمف دم أي حلٓم٥م يمٝم٘مت٤م ومِمٝمدسمف أو يممع زمؼمامجف.

وايمٖمٝمٙمًقف هل وومٝمٔمل٥م َمٌت٘ملرة َملـ ومٌلؾ وأـمـ أن هبج٥م ايمؼمازمط زمكم ايمُم٣مفمر 

)أٞم٣م( وم٣مرئ ٞمت٣مج ايمُم٣مفمر وايمٖمٝمٙمًقف َمٔم٣م، ودم سمٙمؽ ايمثٛم٣مئٝم٥م يُملع فمٙمٝمٛمل٣م ايم٘ملالم زملرؤى 

وإذاوم٣مت هل ذاهت٣م ايمتل هم٘مر همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر ايمٖمرٞمز آرشمر راَمٌق ذات يقم ووم٣مدٞم٣م إلم سمٙمؽ 

ًلٖم٥م يمٝم٘ملقن ايمٌمطم٥م ايمٖم٣مضمُم٥م ا امل َمـ صٌل َمديٛم٥م ؾم٣مرهمٝمؾ )اصمٔمٙمقا ا امل ومٌؾ ايمٖمٙم

 ومٌٔمتٛم٣م وٞمحـ ٞمًغم دم ايمْمروم٣مت اظمُمٚم٥ًم(.

هذا ايمتٗم٣مزمؾ زمكم ومٚمٝمص ايمٖمٝمٙمًقف وايمُم٣مفمر ايمذي ئمتٚمر )ايمدؾمداؾم٥م( ايمٌٝمّم٣مء 

ي٠مؽمْمر يمٛم٣م ايمٖم٘مرة إزيمٝم٥م ايمتل ؽم٘مٛم٦م ذاىمرة ايمٌمم َمٛمذ أزَمٛمل٥م آدم )ع( وايمٗم٣مئٙمل٥م: يمٗملد 

دة. وهلذا همل١من ؽم٘مٛم٦م رؤوس ايمٌمم يمت٘مقن أٞم٣مؾمٝمد سمقصٙمٜمؿ زمٚمدائحٜم٣م إلم ايمًامء ايمٌٔمٝم

ومٚمٝمص ايمٖمٝمٙمًقف يٛممم فمْمر طمٝمقط هن٣مره فمػم شمٗم٥م روضمٝم٥م زمٟمن ايمتٔمٙمؿ هق َمـ يقصلٙمؽ 

 إلم َم٣م سمريد ويٚمٛمحؽ ايمٗمدرة يمتجٝم٤م ضمتل يمق ضم٣مورسمؽ أشمٝمٛم٣م ىمٙمٜم٣م.

وفمٛمد ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمٖم٘مرة متلر زمٚمٖم٣مرومل٥م ايمٖمٜملؿ وايمتٗمل٣مء اظمٔمل٣مىمس دم ايملذهـ 

 واحلٝم٣مة واظمٔم٣مذة ايمروضمٝم٥م وا ًدي٥م وَم٣م ؽمقاه٣م:
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زمكم هذا وهذا ي٘مقن اخلٝم٣مر ايمًلٝم٣مضم٥م دم سملراث ايمٖمٝمٙمًلقف وٞمتل٣مج َمل٣م يْمٌٔملف 

همٜمؿ روح َم٣م يقد ؾم٣مفمرٞم٣م أن يريف يمٛم٣م ويٚمتٔمٛم٣م همٝمف ايمُم٣مفمر ويٛمممه ويٙمٗمٝمف، هق أن متيض دم 

يمٝمس فمعم َمًتقى ايمٛمٕمؿ اظم٠موم٦م أو ازمت٣ًمَم٥م اظمج٣مَمٙم٥م زمؾ فمعم َمًتقى أٞمٛم٣م أَم٣مم ومدرة واشمٗم٥م 

دم َمقهٌتٜم٣م يمت٘مقن همٔمال روضم٣مٞمٝم٣م فمعم َمًلتقى ايمٛمتل٣مج ايمٝملقَمل ٕدب زمٙملده، ورزملام هلق 

ٛمدَم٣م ؾمٔمر أن اظمٚمرولكم يذىمرين زمتٙمؽ ايمِمٖم٥م ايمتل أؿمٙمٗمٜم٣م ايمًٝم٣مب دم َمُمٖم٣مه ايمٖمرٞمز فم

واظمٚمرو٣مت ٓ ئمرهمقن ومقيمف: أٞم٣م ؾم٣مفمر، فمٛمدىمؿ دم همرٞم٣ًم َٓم٣مرسمكم وزمقديمغم ودم ايمٔمراق 

 فمٛمدهؿ زمدر و)أٞم٣م(.

وزم٣ميمرنمؿ َمـ يمٕم٥م آؽمتٔمالء واظم٘م٣مزمرة َمـ رصمؾ ئمل٣مين ولٝمؼ ايمِملدر زمٚملرض 

. ؾمٜم٣مب ايمتدرن إٓ أن ايمًٝم٣مب دم هذه اظم٘م٣مزمرة أراد أن يٗمقل إٞمف ؾم٣مفمر يٛمتٚمل إلم ايمٔمراق

نم٣مٞمؿ يٛمتٚمل إلم اإلَم٣مرات،  واظم٘م٣من دم ومٝم٣مؽم٣مت رؤيتف هق َم٘م٣من يتًع يمٙمتٖم٣مفمؾ واظمٚم٘مـ 

إومرب إيمٝمف يمتخٝمؾ ه٣مٓت ا امل ايمتل ؽمغمؽملٚمٜم٣م دم ومِمل٣مئده وؿمروضم٣مسملف وأٞم٣مؾملٝمده. 

سمٙمؽ إٞم٣مؾمٝمد اظمحتٖمٝم٥م زمرؤي٣م سمٗمديس هذا اظم٘م٣من وآٞمُملداد يملف زمحٌلؾ هي َملـ ايملقد 

صمٔمٙمف يتٖم٣مفمؾ دم صمٔمؾ ومِمٝمدسمف َم٘مٛمقٞمف هق وَم٘مٛمقن َم٘م٣مٞمف ايمذي  وآٞمتامء وايمتجذر، مم٣م

ئمٝمش همٝمف يمتذىمرين )إرض( زمٟمهن٣م فمقدة أطمرى إلم ذهٛمٝم٥م سمٙمؽ اظمٗم٣مرٞم٥م ايمتل اهمتٔمٙمتٜم٣م زمكم 

نم٣مٞمؿ وؽمٗمراط ٕومقده٣م أن إلم روح نم٣ميمٝمٙمٝمق دم حم٣مويمتلف  ٔملؾ دوران إرض ضمٗمٝمٗمل٥م 

ٝمؾ إَمر زمكم ومِملٝمدة ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ ضمتك فمٛمدَم٣م ؾمٔمر أن حم٣مىمؿ ايمتٖمتٝمش ؽمتحرومف،  همٟمت

)إرض( وزمكم ايمٔم٣ممل ايمْمٙمٝم٣مين ايمٔمجقز وهلق يٗملػ زمُملٚمقخ ايمرؤيل٣م وهلق هيٚملس ظملـ 

 يٚمًؽ أومٖم٣مل ؽمالؽمؾ يديف: إهنؿ ٓ ئمقن أن اظم٘م٣من يتحرك وهق فمُمٛم٣م إزمدي.

زمكم آشمٛمكم أومٙم٤م صمًد ايمٗمِملٝمدة )إرض( يمُملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ ودَمٔمل٥م نمل٣ميمٝمٙمٝمق 

قشمؼ يمٙمٚم٘م٣من ايمذي ىم٣من ضمدائؼ دظمقن سمِمٛمع همٝملف ـمالهلل٣م، همٟمؽم٘مـ إلم ايمُم٣مفمر اخلٙمٝمجل ي

وسمٙمؽ اظمٛم٣مصم٣مة هل ضمٗمٝمٗم٥م َمل٣م أراد همٝمٜمل٣م ايمُمل٣مفمر )نمل٣مٞمؿ( أن يٚمًلح ايمدَمٔمل٥م فملـ طملد 

 ايمٖمٝمٙمًقف وإرض ايمذي أضمرومتف حم٣مىمؿ ايمتٖمتٝمش َمـ أصمٙمٜم٣م، همٝمٟمد صقسمف )ايمُم٣مفمر(:
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وه٘مذا يًجؾ ايمُم٣مفمر ووم٣مئع احلٝم٣مة وزمٝمئتٜم٣م اظمٚمً٘م٥م زمٟمزهل٣م ايمٌٔمٝمد وحيلرك همٝمٛمل٣م 

يديؿ همٝمٛم٣م زمقح رصمقيمتف وسمٙمؽ ايمُملٖم٣مهمٝم٥م ايمٔم٣ميمٝمل٥م دم أدائٜمل٣م  ٞمُمقة ايمًامع ويمذة ايمتٙمٗمل ٕٞمف

وىمٟمٞمف يِمقغ اظمتجزئ َمـ ؽملقٞمٝمت٣مت روضملف يمٝمْمٝملؾ همٝمٜمل٣م اظمٛم٣مصمل٣مة وايمٌلقح واظمٙمحٚمل٥م 

 ايمروضمٝم٥م ايم٣ٌمرفم٥م.

أن صٙم٥م ايمُمٔمر زم٣مظمقصمقد هل صٙم٥م صمذر ايمُملجر  ٞم٘متُمػ أفماله دم مم٣م وه٘مذا 

زمام هق دم أفماله٣م، ايمقرق وايمثٚمر وهمًح٥م ايمًامء، وهذا ئمٛمل أن ىمؾ ايمذي ئمٙمق هلق صمذر 

دم فمٚمؼ ايمؼماب وايمْمكم وايمرَمؾ وايمِمخر، وىمذا ايمُمٔمر همل١من صملذوره ايمٔمٚمٝمٗمل٥م دم روح 

ايمٖمٔملؾ ايمُم٣مفمر، وهذا ايمٔمٚمٝمؼ هق َمـ جيٜمؾ ايمُملٔمر يرسمٗملل دم فمٙملؿ ايمتجٙمٝمل٣مت يمٝمِملغم 

احلّم٣مري إىمثر َم٣ًميرة يمٙمحدث ايم٘مقين، ورزمام طمّمٔم٦م ؾم٣مؾم٥م َم٣مي٘مروؽمقهم٦م يمتدويـ 

 ايمُمٔمر زمقاؽمْم٥م إص٣مزمع أىمثر مم٣م طمّمٔم٦م ظمٔم٣مدٓت ايمري٣موٝم٣مت.

هذه ايمِمٙم٥م فمٛمدَم٣م ٞمًجٙمٜم٣م دم ؽمجالت ايمُملٔمر يملدى ايمُمل٣مفمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ 

ٜم٣ميل٥م جتلد ودم ايمٛم وايمرؽم٣مئؾ، آؾمتٕم٣مٓت َمتٔمددة سمتحقل ؿمقفم٣م إلم صغمورة َمـ ومدري٥م

ايمٗمِمٝمدة فمٛمد )ؾمٜم٣مب( يمٝم٦ًم جمرد ؽمٝم٣مضم٥م احلروف دم َمقؽمٝمٗمك ايم٘مٙمامت زمؾ هل همٜملؿ 

ظمجري٣مت َم٣م ٞمٔمٝمُمف أو يمٛمٗمؾ إٞمف يٖمجر أضم٣ًمؽمٝمف دم وصمقهٛم٣م يمغميٛم٣م زمٔمد َم٣م يٚم٘مـ أن ٞمالومٝمف 

 دم ومدريتٛم٣م ايمٗم٣مدَم٥م.

ورزمام فمقدسمٛم٣م شم٣مٞمٝم٥م إلم ٞمِمف اظمٚمتٙمئ همٙمًٖم٥م ودرؽم٣م واظمقؽمقم )أىمٝم٣مس( وهق أول 

ىمت٣مزمف ايمُمٔمري )اٞمٔمت٣مق( يريٛم٣م سمُم٘مٝمؾ إؽمئٙم٥م وأصمقزمتٜم٣م همٝمام خيص اإلضم٣ًمس  ٞمِمقص

ايمروضمل أوٓ، وهق يٗم٣مزمؾ دم ذيمؽ َم٣م ىم٣من يراه اإلَم٣مم ايمٕمزارم دم سمُمٌٝمٜم٣مت ايمدرس، همٌكم 
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ضمدي٧م إىمٝم٣مس ايمتل يِمٛمع َمٛمف )ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ( سم٘مٝم٣ًم يمٙمٚمُم٣مفمر وظمٜمل٣م دم زمقسمٗمل٥م اخللغم 

يمًاموي٥م، ٞمجد ايمٕمزارم َمثال دم رؽمل٣ميمتف )أهيل٣م ايمقيملد( وايمِمالح وايمتقصمف هب٣م إلم آؽمئٙم٥م ا

 يٛمٓمر إلم ذات اظمجٜمقد دم صمٔمؾ ايمروح ذاه٥ٌم إلم ايمدرس ضمتك سمتٗمقم.

هم٣مإلصم٣مزم٥م دم فم٣ممل ايمتِمقف َمثؾ ايمذي خيٌئ ذاىمرسملف دم أىمٝمل٣مس ايمٌلقح حتلدده٣م 

ايمٖم٘مرة اظمِمٛمقفم٥م زمػمق ايمذهـ ويم٘مٛمٜم٣م َٓمٔم٥م زمّمقء اظمٔمٛمك وهلذا َمل٣م أـمٜملره ايمُمل٣مفمر دم 

٣مس روضمف اظمٛمٖمتٗم٥م فمـ رء روضم٣مين فم٣مرم إداء،  وسمٗمٌٙمٜمل٣م خيٙملؼ ايمراضمل٥م دم ايملروح أىمٝم

وا ًد، وهل سمٖمؼمض ايمًمء زم٣مظمُمٝمئ٥م، أي أن َم٣م حيدث يمف ضمدي٧م َمٗملدر زمِمل٣مٞمع هللذا 

رومقن ىملل ي٘ملقن وولقضمٜمؿ نمٚمقول٣م، لاحلدث، يمذا هؿ ايمُملٔمراء واظمتِملقهم٥م يًتُمل

ٕمزارم دم اإلصم٣مزم٥م َم٣م يرهمض ويتٌٌمون ىمل ي٘مقن نمٚمقوٜمؿ ووقضم٣م. وَمـ هٛم٣م يدرك ايم

أن ي٘مقن إٞم٣مزم٥م فمـ اصمتٜم٣مد، وٓ ٞمِمٝمح٥م يمقاضمد َمـ ايمٔم٣ٌمد، زمؾ دم رؽمل٣ميم٥م )أهيل٣م ايمقيملد(، 

سمرسمٗمل اإلصم٣مزم٥م َمـ أصمؾ زمٙمقغ اظمراد فمـ ؿمريؼ اظمٔمرهم٥م وآصمتٜمل٣مد،  وهلق دم هلذا ئمتلػم 

ايمٛمص، طمالص٥م ايمقفمل يمديف زمٔمد ىمؾ هذه ايمٔمٙملقم واظمٔمل٣مرف، وَمٛملذ َمٖمتلتح ا لقاب، 

اإلَم٣مم فمعم أن يٓمٜمر ىمقٞمٝم٥م ايمقفمل همٝمام يريد ومقيمف، ويًٌح دم ؽمٌح٣مٞمٝم٣مت ايمٔمٌل٣مرة حيرص 

ىمل يُمٖمَل نمٙمٝمؾ َمـ وصمف إيمٝمف اإلؾم٣مرة وهلذا جتد دم صمقازملف ايمُملٖم٣مء، وسملرى دم َمٔمرهمتلف 

رء َمـ اؽمتحٝم٣مء، ورنمؿ هذا سمرى ا د ضمٗمٝمٗم٥م،  يريد هب٣م فم٣مرم ايمِمٖم٣مء أن حيٗمؼ يم٣ًمئٙمف 

ِمقف روضم٣م سمْمغم دم طمٙمٝمٗمل٥م احلل٤م هللذا سملراه دم ىملؾ ايمرصم٣مء دم ؽمٔمل َمٛمف إلم صمٔمؾ ايمت

َمُم٘م٣مة سمّم٣مؤيمف َمٖمردة وسمرى ايمقيمد َمًتٕمروم٣م دم يمذة ىمالم إؽمت٣مذ. وسمرى اخلالئؼ سمتٔمدى 

ؾمجـ اظمِمغم يمتذه٤م زمٛم٣م إلم مهس ايمٖمقق ذيمؽ ايمذي يٗمقل فمٛملف اإلَمل٣مم ايمٕملزارم: ايمٔمٙمل٥م 

ؿ همٟمٞمل٣م دم هضمل٣مين اظمٔمٙمٙم٥م زمرنم٥ٌم ايم٘مُمػ ٕٞمف َمقصمقد همٔمُمٗمل يمٝمس يمف ضمدود، وٕٞمف وم٣مئ

 ٕصمٙمف دائؿ.
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وىمذا ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ دم ٞمِملف )أىمٝمل٣مس( حيل٣مول أن يرسمٗملل دم صمٜملده ايمٔمٗملقم 

وايمروضم٣مين يمٙمقصقل إلم ضمٝم٣مة يمٝم٦ًم َمٔمٙم٥ٌم وَم٘مدؽم٥م زمؾ ضمٝم٣مة سمتحرر إلم فم٣ممل يٛمٌٕملل أن 

 .ٓ سمٛمتِٜمل إلم َمٟمؽم٣مة يمت٘مقن َمٕمٙمٖم٥م دم أىمٝم٣مس )زمالؽمتٝم٘مٝم٥م(

َمٔمٛملك إدب وايمتلٟمدب دم إيلقان همٖمل خمْمقؿم٥م )أهي٣م ايمقيمد( ي٘مُملػ ايمٕملزارم 

ايمٔم٣ٌمدة ضمكم يٟمطمذ اظمخْمقط ؾم٘مؾ ايمتقصمٝمف إلم َمـ ىم٣من جيٙمس دم جمٙمس اإلَم٣مم ويرى َمـ 

فمٙمٚمف وطمٙمٗمف ؽمٛمـ ا امل وايم٘مامل وفمدم آٞمت٣ٌمه إلم همقى اظمح٣مل هلذا همروح ايمُملٝمخ دم 

اهلقى  روح َمريديف وايمٛمص يدفمؿ ىمُمقهم٣مسمف زمرنم٥ٌم ايمتٚمٛمل يمتؽ ايمرائٝم٥م اظمًتديٚم٥م دم حم٣مهمؾ

همحٝمٛمام ي٘مقن ٞم٘مقن ٞمحـ ٞمممب َمـ ومْمرة اظمْمر فمْمش ايمًامء وٞمًٚمع َمـ ايمُمٝمخ اإلَم٣مم 

َمدرك احلس وطمٙمج٣مت ايمٛمٖمس .. همٝمٗمقل أهي٣م ايمقيمد سمٙمؽ صقرة وفمل ايمٖمٝمٙمًقف ايمٔم٣مزمد. 

يمٗمد اىمتٚمؾ همٝمف ايمٓمـ وسمقضمد زمدؽمتقره ايمًٛمـ همٗم٣مم يرؾمدك إلم ايمْمريلؼ.. ولع يلدك دم 

 ؾمٚمٔمت٣م ؿمريٗمف ..يده همٟمٞم٦م فمِم٣م ؾمٝمخقطمتف، وٞمقاـمرك 

ؾم٣مفمرٞم٣م )ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ( يّمع ٞمقاـمره أيّم٣م وحيرر سمٙمؽ ايمٔمتٚم٥م اظمتُمح٥م 

دم أؽمئٙمتف ايمروضمٝم٥م دم فمتٚم٥م أَمٛمٝم٥م اخلالص يمٝمٛمٜمل ٞمِملف زمٚمثلؾ َمل٣م ىمل٣من ايمٕملزارم يلراه أن 

ايمٛمٜم٣مي٥م هق أٞمؽ سمُم٣مهد ايمٌمم جتري وراء ايمٌمم،  وايمتٔمٙمؿ يٌْمئ َمـ هذا ايمًلغم وجئمٙمٛمل٣م 

ؾ أن ٞمّمٝمع دم ايمٛمٜم٣مي٥م اظم٘مٝم٥ًم ايمتلل أؾمل٣مر إيمٝمٜمل٣م ايمُمل٣مفمر ؾملٜم٣مب دم ٞمٖم٘مر دم طمْمقسمٛم٣م ومٌ

 َمٗم٣مرٞمتف ايمروضمٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م:
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، هلق َمل٣م ٞمتخٝمٙملف دم َمالحملف أوٓ. ٕتٝملؾ ايمُمل٣مفمر فمٚمؼ َم٣م ٞمًٔمك إيمٝمف يمٗمراءة

لء لايمًٚمرة ايمتل حت٦م أصمٖم٣مٞمف هل َمـ زمٔمض ؿمٗمقس فم٣ٌمدات أزيمٝم٥م واٞمُمداد  ٔمؾ ايمُمل

 احلِمقل فمٙمٝمف.  اظم٠موم٦م هق إزمد ايمذي فمٙمٝمٛم٣م َمٛم٣منم٣مسمف ضمتك ٞمؼمصمك َمٛمف َم٣م ٞمقد

هذا ايمٖمرق ومرأه ايمْم٣مويقن دم ايمذات ايمِمٝمٛمٝم٥م، وفم٣م تف ايمذاىمرة ايمٝم٣مزم٣مٞمٝم٥م زمٗمدرهت٣م 

دم صمٔمؾ ايمقَمّم٥م صغمورة يمالٞمٖمالت َمـ ايمذات اظمتٗمٔمرة دم ىمٝمس ضمزهن٣م إلم أطمرى ٓزملد 

أن سمًتٌد دم همًح٥م ايمٖمّم٣مء ردضم٣م َمـ ايمٔمٚمر شملؿ سمٔمٝملد ذات ايمرىملقن إلم اظم٘مل٣من اظمٕمٙملؼ 

 ذيمؽ اهل٣مي٘مق:ىمٗمقل أضمدهؿ دم 

هلذا دم أىمٝم٣مس ايمُم٣مفمر )ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ( رنمٌل٥م دم ايمٔملقدة إلم ايمٓملؾ وَمِمل٣مدوم٥م 

 ؾمجرة ايم٘مرز دم رنم٥ٌم َمٛمف  ٔمؾ اظمقفمٓم٥م صقرة ا امل ضمتك َمع ؾمٔمقرٞم٣م زم٣ميمتٜمديؿ.

ُم٣مفمر ٓ سمًقد دم صٌٕمتٜم٣م َمٔمٓمؿ ٞمت٣مج ايمُم٣مفمر همٜمق ئمُمؼ هذه ايمرؤي٥م دم ٞمت٣مج ايم

سمٛمقع إنمراض وىمٟمٞمف ئمرف مت٣مَم٣م أن َمٜمٚم٥م ايمُم٣مفمر هق حم٣مىم٣مة ايمقصمقد دم ىملؾ إؾملٝم٣مء 

ايمتل يُمٔمر أن رؽم٣ميمتف يٛمٌٕمل أن سمديؿ هذا ايمتقاصؾ وأن ٓ خيّمع هل٣مصمس فمتٚمل٥م ايمٔملقدة 

 إلم إىمٝم٣مس أو ٞم٨ًم َمرشمٝم٥م ضمزن روضمف ودَمٔمتف يمٖمٗمدان أطمٝمف.

إٞمف يٓمٜمر سمٙمؽ ايمتٛمقفم٣مت يمغميٛم٣م َمًل٣مضم٥م ايمّملقء وايمتٗمٌلؾ وايمثٗم٣مهمل٥م دم رؤيتٜمل٣م 

اظمحٙمٝم٥م وايمٔم٣مظمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م أيّم٣م. همٝم٘مقن إومرب إلم روح اظمٗم٣ميمح وايمػمدوين وأي ؾمل٣مفمر 

حمقم َمـ أهؾ ايمٔملكم أو فملدن ودم ذات ايمقومل٦م يٗملؼمب إلم ؿمل٣منمقر وسمقَمل٣مس إيمٝملقت 

 هذا اظمٗمْمع يمٝمُم٘مؾ يمٛم٣م ؽمقٞمٝمت٥م روضمف وؾم٘مًٌغم ونمقسمف وزمقرطمٝمس. وهذا َم٣م خيتٌمه دم

وٞمٓمرسمف إلم َم٣م وراء زمٝمئتف وأصمٖم٣مٞمف، يمٝمس يمٝم٘ملقن َمٔمروهمل٣م دم أممٝمل٥م ؾملٔمره، زملؾ ٕن ذاسملف 

ايمٗمديٚم٥م َمٛمذ أي٣مم جمد أزمٝمف ووص٣مي٣مه ىم٣من يدرك أن َم٣م وراء ايمٌحر هل َمدن ايمثٗم٣مهم٥م، وىمٟمٞمف 
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دن ايمٕمري٥ٌم هبٝمٌتٜم٣م َمٔمامرا ئمٝمد دم ٞمٓمرسمف وهمٙمًٖمتف رؤي٣م ايت٣ميمٝمق ىم٣ميمٖمٝمٛمق زم٣ميمذه٣مب زمٔمٝمدا. اظم

 وسمقاريخ هل ايمتل جي٤م أن ٞمحٚمؾ أذفم٥م َمراىمٌٛم٣م إيمٝمٜم٣م:

 

 

هق )ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ( حيٚمؾ صمٛم٣مضمٝمف يمٝمقومد سمٙمؽ ايمقَمّم٥م ايمتل دم زمٔملض 

ايمٌٝمئ٥م اظمحٝمْم٥م دم روضمف وطمٝم٣ميمف وذىمري٣مسمف هللذا هٛمل٣م دم ايم٘متل٣مب ؾمجٛمٜم٣م سمقاصؾ َمع سمٙمؽ 

ايم٘مثغم َمـ ايمٛمِمقص ايمتل هيدهي٣م إلم أصدوم٣مء وأضم٥ٌم ؾم٣مرىمقه أزَمٛم٥م َمّم٦م هلذا يًٙمط دم 

سمٙمؽ إزَمٛم٥م اظمًتٔم٣مدة ايمّمقء فمعم وصمقه نم٣مزم٦م وأطمرى ازمتٔمدت وأطمرى ومري٥ٌم ويم٘مٛمٜم٣م 

 حتت٣مج إلم َمٛم٣مصم٣مة.

س َمدحي٣م زمؾ وهم٣مء حلٝم٣مة صٛمٔمٜم٣م ايمٗمدر يمٙمُمل٣مفمر هذا ايمٌقح دم يمٕم٥م اإلهداء هق يمٝم

همٔم٣مؾمٜم٣م وايمتٗمك طمالهل٣م زمتٙمؽ ايمقصمقه إيمٝمٖم٥م ايمتل ؽمجؾ َمٔمٜم٣م همِمقل فمٚمره واظمحْمل٣مت 

وايمرؤي٥م إلم َم٣م يٚم٘مـ أن يٗمدَمف دم ضمٝم٣مسمف إىم٣مديٚمٝم٥م وايمُمٔمري٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمٌٝمتٝم٥م، همٜمل٣م 

أحل٣مهنل٣م إلم  هق جئمؾ َمـ حمْم٣مت ايمذىمري٣مت وؽمل٣مئد سمت٘مللء فمٙمٝمٜمل٣م ايمٗمِملٝمدة وسمُملدو

أويمئؽ ايمْمٝمٌكم ايمذيـ فم٣مؾمقا َمٔمف يمذة أزَمٛم٥م ايمٔمٚملؾ واظمجلقرة وؿمٖمقيمل٥م احللل وايمٌٝمل٦م 

 واظمدرؽم٥م.

 

هذا ايمُم٣مفمر ايمذي حيرص يمٝم٘مقن ؾم٣مىمرا يم٘مؾ ايمذيـ افمتٚمر َمٔمٜمؿ فم٣ٌمءة ايملزَمـ 

اظمُمؼمك )ايمٔمٝمش( سمراوده هي٣ميمٝم٥م َمراوم٥ٌم سمٙمؽ ايمٔمٝمقن َمـ طمالل دىمل٥م أفمامرٞمل٣م، ايمٌٝمل٦م، 

 ٣مَمع، وم٣مفم٥م اظمح٣مرضة، وأطمغما َمٛمِم٥م اإليمٗم٣مء.ا 

وسمٙمؽ ايمٗمِمٝمدة )َمٛمِم٥م اإليمٗم٣مء( ؽمجٙم٦م دم صمًد ايم٘مت٣مب )اٞمٔمتل٣مق( حتلقٓت 

ٞمٓمرة ايمُم٣مفمر إلم ايملذيـ حيل٣مويمقن سمٖم٘مٝملؽ َمُملٖمراسمف َملـ طملالل اإلصلٕم٣مء إلم روضملف 

وٞمداءاهت٣م اظمِمٛمقفم٥م فمعم ؾم٘مؾ زمقح ؾمٔمري همتُمدك ومراءسمف احل٣مذوم٥م ٕهم٘مل٣مر َملـ يٛمِمل٦م 
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هٛم٣م يٗمٝمؿ وصال وصمقدي٣م يمت٣ٌمدل أهار ايمٖمٜمؿ زمُم٘مٙمف ايمٕمٝمٌلل ويمٝمحلدق َمل٣م دم إيمٝمف وىمٟمٞمف 

إصمٖم٣من َمـ َمراي٣م فم٣مىم٥ًم يمتِمٛمع ايمتقاصؾ زمكم ايمُمل٣مفمر وَملـ يًلتٚمع إلم رؤاه دم فمل٣ممل 

يٖمؼموف زمدون سمالومح ايمقصمدان وايمروح زمكم ايمُم٣مفمر ووم٣مرئف يمـ سم٘متٚمؾ ايمرؽم٣ميم٥م احلّم٣مري٥م 

 ف ىمٚمٌمم وَمرآة وص٣مضم٤م راي٥م.يمف ىمُم٣مفمر وإٞم٣ًمن وفمّمق دم جمتٚمع يٛمٓمر إيمٝم

سمٙمؽ ايمراي٥م هل َمـ سمرهمرف أن زملكم أصمٖمل٣من ايمٗمِملٝمدة وفملعم اظمٛمِمل٥م سمراومل٤م 

وسمتٚمٛمك ضمّمقرا نم٣مئ٣ٌم فمـ ايمٗم٣مفم٥م رزمام ودم ايمرؤي٥م ايمٛمٖمًٝم٥م وايمٛمٗمدي٥م هلذا ايمٛمص إٞمف هيلدف 

 إلم اؽمتمماف ايمٗم٣مدم ايمذي يٛمتٓمره ايمُم٣مفمر وَمـ يًتٚمع ايمٝمف.

ايمتحقٓت ووملراءة اظمتخٝملؾ دم َمل٣م يٖمؼمولف يريٛم٣م ايمٛمص )َمٛمِم٥م اإليمٗم٣مء( رؤي٣م 

 وايمُملٔمر ايمرؽملؿ زمكم زم٣م ٚمع ذع فمٛمدَم٣م ايمُم٣مفمر ويتٚمٛم٣مه يمٝمٔمقد َمـ هق إصمدر زم٣ميمًامع

ره لف احل٣ميم٥م دم أزَمٛمتٜم٣م ايمٗم٣مدَم٥م ومقيمف َمـ سمريده أن يِمٖمؼ يٛمٌٕمل أن سمًتحّميًتمم ضمتك

هلذا ايمٗمٙملؼ َمـ طم٣مرج ايمٗم٣مفم٥م. وايمٗمِمٝمدة سمًجؾ طمقهمٜم٣م أيّم٣م َمـ شمٗم٣مهم٥م أطمر وَمزاصمف، 

ل زملام دم لايمذي ازمتدأ دم ايمٛمص وايمٔمٗم٣مب اظمٗمؼمح، ىم٣من طم٣ممتف رؤي٣م اؽمتمماهمٝم٥م َمتقازٞم٥م سمُمل

ومٙم٤م ايمُم٣مفمر َمـ ؽمامضم٥م ومتٛمل وأد ٥م هل َملـ زمٔملض همحلقى رؽمل٣ميمتف دم احلٝمل٣مة فملعم 

اظمًتقى إىم٣مديٚمل وايمٔم٣مئقم واظمجتٚمٔمل ودوره ىمٚمقاؿمـ دم وؿمـ هق أضمد َم٣ًممهل زمٛم٣مء 

 هنّمتف احلديث٥م:
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دم رضمٙمتف َمع ايمُمٔمر ومْمع ايمُم٣مفمر ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ َم٣ًمهم٥ًم سمرزمق فمعم ٞمِمػ 

ومرٍن َمـ ايم٘مت٣مزم٥م اظمتقاصٙم٥م، أٞمت٨م طمالهل٣م ايمٔمديد َمـ ايمدواويـ، ايمتل ىُمٙمِّٙمل٦م زم٣مظمختل٣مرات 

وإفمامل ايم٘م٣مَمٙم٥م، وهل ايمٗمٚم٥م ايمتل فمٛمدَم٣م يٛمٓمر ايمُم٣مفمر إلم َم٣م دوهن٣م ي٘متُمػ صٔمقزم٥م َمل٣م 

َمف وايمْمريؼ ايمْمقي ؾ ايمُم٣مق ايمذي ومْمٔمف َمـ أصملؾ وصلقيمف إلم هلذا اظمرسمٗملك أٞمجزه وومدَّ

د.   اظمتٖمرِّ

وزمٔمد إفمامل ايم٘م٣مَمٙم٥م، ايمتل سُمٔمّد افمؼماهًم٣م وٚمٛمًٝم٣م َمـ ايمُم٣مفمر زمتحٗمؼ رؤيتف )ؾمٌف 

اظم٘متٚمٙم٥م( يمٙمٔم٣ممل ؾمٔمرًي٣م وأن هذه هل ايمتخقم ايمتل يٗملػ فمٛملده٣م، هم١مٞملف يٌلدأ دم آٞمتٗمل٣مء 

وآٞمتخ٣مب احُلر اظمٚمٛمٜم٨م ظم٣م يرى أٞمف إومرب إيمٝمف َمـ أفمامل َمٛمجزه ايمُمٔمري وومِمل٣مئده، 

م هب٣م َمٛمجًزا )ا َمف َمـ ومٌلؾ يمٝمٗمدِّ ٞمتٗم٣مئًٝم٣م( صمديًدا َمٌٛمًٝم٣م فمعم أؽمس سمِمٛمٝمٖمٝم٥م َمٔمٝمَّٛم٥م. وهق َم٣م ومدَّ

َمف ايمٝمقم دم ديقاٞمف ايمذي زمكم أيديٛم٣م )إَمقاج(.   دم ديقاٞمف )َمئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة(، ويٗمدَّ

ؾ َمـ  ومِمٝمدة ٞمِمٖمٜم٣م َمـ ايمُملٔمر  36ودم ايمٌٛمٝم٥م اهلٝم٘مٙمٝم٥م يمٙمديقان ٞمجد أٞمف يتُم٘مَّ

يمٔمٚمقدي، َم٣م خيٙملؼ ؽملٝمٚمؼمي٥م وسمقازًٞمل٣م زملكم ؾمل٘مقم ايمتٖمٔمٝمقم وايمٛمِمػ أطمر َمـ ايمُمٔمر ا

ل إلم ٞملقع َملـ لايم٘مت٣مزم٥م اظمٔمتٚمديـ فمعم اإليٗم٣مع وايمقزن دم ايمديقان، وهق أيًّم٣م َمل٣م ُيٖمّمل

ايمقضمدة ايمٖمٛمٝم٥م دم َمًتقًى سم٣مٍل. هم٣ميمٗمِم٣مئد هٛم٣م ٓ تّملع زملكم جمٚمقفمل٥ٍم وأطملرى يمٙمتْملقر 

ايمٌٝمتٝمل٥م وايمتٖمٔمٝمٙمٝمل٥م( ايمزَمٛمل ايمٖم٣مصؾ زمكم ايمُم٘مٙمكم ايمرئٝمًٝمكم يم٘مت٣مزمل٥م ومِمل٣مئد ايملديقان )

                                                           

 ؾم٣مفمر وٞم٣مومد َمٌمي َمٗمٝمؿ دم اإلَم٣مرات. 
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هم٣ميمٗمِم٣مئد سمتامزج دم اظمجٚمقفم٣مت ىمٙمٜم٣م زمِمقرٍة سم٠مىمد أن ؿمٌٝمٔم٥م اظمقوقع هل ايمتل سمٖمرض 

س زمف سمقصمًٜم٣م َمٔمٝمٛم٣ًم.  فمعم َمٌدفمٜم٣م ؾم٘مٙمٜم٣م ايم٘مت٣ميب ٓ إساره فمعم ؾم٘مٍؾ حمدد يمٙم٘مت٣مزم٥م ُي٘مرِّ

ايم٘مثغم َمـ ومِم٣مئد ايمديقان يتٚمٝمز زم٣ميمْمراهم٥م زمدًءا َمـ ايمتًٚمٝم٥م )فمت٥ٌم ايمٛمص( َمروًرا 

ًٓ إلم اخل٣ممت٥م ايمتل حتٚمؾ زمدوره٣م ؾملٝمًئ٣م َملـ ايمْمراهمل٥م إؽملٙمقزمٝم٥م َمثلؾ زم٣م ظمقوقع، ووصق

َمٖم٣مصمٟمة ايمٗم٣مرئ أو إده٣مؾمف أو ايمتقصؾ إلم ضم٘مٚم٥ٍم ؾم٣مَمٙم٥م جتٚمع َم٣م هدهم٦م يمف ايمٗمِمٝمدة َمـ 

ايمٌداي٥م، ىمٗمِمٝمدة )زمخٌقخ( َمثاًل وومِمل٣مئد )أىمٝمل٣مس( و)ايمٔمقظمل٥م( .. إيملخ . ىملام سمتٚمٝملز 

ٔم٤ُّم َمٗم٣مصلده٣م، زملكم ايمقصملداين وايمًلٝم٣مد وايملذاد ايمٗمِم٣مئد زمتٛمقفمٜم٣م اظمقوقفمل وسمُم

ن يمقضم٥م َمـ همًٝمٖم٣ًمء سمت٘م٣مَملؾ يمتحٗمٝملؼ رؤيل٥م ايمُمل٣مفمر دم ايمٔمل٣ممل  وايمِمقدم، وهق َم٣م ُي٘مقِّ

 وايمقصمقد. 

وؽمٛمح٣مول فمػم هذه ايمٗمراءة ايمٗمِمغمة ايمقومقف فمعم أزمرز ومِم٣مئد ايمديقان وحم٣مويم٥م 

 ؽمػم أنم٣مور همٛمٝم٣مهت٣م وأيمٝم٣مت اظمتٌٔم٥م يمتحٗمٝمؼ هذه ايمٖمٛمٝم٥م: 

ر صمًدا يالفم٤م ضمٖمٝمدسمف، همٝمخٖملل َمٛمٜمل٣م ايملدرهؿ دم وم ِمٝمدة )زمخٌقخ( ايمتل سمِمقَّ

يده، وهق هيٚمس )زمخٌقخ( وهل حت٣مول جم٣مراسمف، ويمٔمؾ هذه ايم٘مٙمٚم٥م/ايمثٝمٚمل٥م اظُمًلتخدَم٥م 

إلطمٖم٣مء ايمدرهؿ َمًتٚمدة َمـ إدب ايمُمٔمٌل وَمـ أدزمٝم٣مت احل٘م٣مي٥م ايمُمٔمٌٝم٥م، يًلتخدَمٜم٣م 

 اظُمٌدع دم ومِمٝمدسمف أىمثر َمـ َمرٍة : 
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هم٣ميمٗمِمٝمدة ايمتل خي٣مهُل٣م ايمٗم٣مرئ سمِمقيًرا َمُمٜمدًي٣م ؿمريًٖم٣م حللقاٍر طمٖمٝملػ زملكم صملٍد 

وضمٖمٝمدة، إٞمام تٖمل هن٣ميتٜم٣م ضم٘مٚم٥ًم، هل َم٣م ؽُمٚمل دم ايمُمٔمر ايمٔمريب ) زمٝم٦م ايمٗمِمٝمد ( وهلل 

دم ايمُمٔمر ايمٕمريب أيًّم٣م ) ايمٌٝم٦م اظمرىَمز أو ايمٛملقاة(، هم٣محل٘مٚمل٥م ايم٣ٌمديل٥م هلل أن ايملدرهؿ / 

ٚم٘مـ أن خُيٖمك أو تْمئ أشمره ايمٔمكم دم هذا ايملزَمـ ايملذي ٓ ُيلرى ايمديٛم٣مر / ايمدوٓر، ٓ يُ 

 ؽمقاُه همٝمف. 

وهللذا ايمٛمللقع َمللـ ايمٗمِملل٣مئد ُيْمٙمللؼ فمٙمٝمللف دم َمدرؽملل٥م ايمُمللٔمر احلللدي٧م ؾمللٔمر 

وهق اظمٔمتٚمد فمعم ايمت٘مثٝملػ وآطمتلزال وؿملرح ايمٖم٘ملرة دم هن٣ميتلف زمِملقرٍة  "ايمقَمّم٥م"

ؾ هبلذه ايمٛمقفمٝمل٥م َملـ هئم٥ٍم وٓهمت٥م، مت٘مـ َمٛمف ؾم٣مفمرٞم٣م فملعم اَمتلداد ايمٔمٚملؾ ايملذي ضمٖمل

 ايمٗمِم٣مئد.

نمللغم أن ايمٗمِمللٝمدة ايمًلل٣مزمٗم٥م وإن ىملل٣من ُيٚم٘مللـ أن ٞمٛمًللٌٜم٣م إلم ؾمللٔمر احل٘مٚملل٥م 

)َمقوقفمًٝم٣م وهمٛمًٝم٣م( وإن ُصٛمِّٖم٦م وٚمـ ومِمٝمدة ايمقَمّم٥م، هم١مهنل٣م سُمٔملػم فملـ أضملد اظمٗم٣مصلد 

 وايمتقصمٜم٣مت ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمديقان ايمذي يتٚمٝمز زم٣ميمثراء اإلزمدافمل ايمٖمٛمل، وسمٔمدد ايمرؤى. 

ع ايمٖمٛمٝم٣مت  اظُمتٌٔم٥م دم ىمت٣مزم٥م ايمٗمِم٣مئد، ايمتل نمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمْم٣مزمع ايمقصملداين، إن سمٛمقُّ

وايمتٝم٣مر ايمٔم٣مؿمٖمل دم ومِم٣مئد ؾمديدة ايمٛمزوع إلم هذا ايمتٝم٣مر َمثؾ )ضمٙملقل(، )َمٔمل٣مين اهللقى 

فمٛمدي(، )فمٝمٛم٣مك(، )هق احل٤م( وؽمقاه٣م َمـ ايمٗمِم٣مئد. يٓمٜمر زمجالء أن اظمرسم٘مز ايمقصمداين 

ف ايمًٝم٣مد دم ايمٗمِم٣مئد همقاوح َمـ طملالل أضمد أهؿ ايمٔمٛم٣مس ايمٌٛم٣مئٝم٥م يمٙمديقان. أَم٣م ايمتقصم

ره٣م، وزمٔمّملٜم٣م َمل٣م زال ضمًٝمل٣م لايم٘مثغم َمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل رصدت ومّم٣مي٣م ىم٣مٞم٦م أيٗمقٞم٥م فمِم

يمللمن، وَمللـ هللذه ايمٗمِملل٣مئد )ايمٔمقظملل٥م(، )اظمللقت واحلّملل٣مرات(، ) َمللـ وراء ايمًللت٣مر 

احلديدي(، ومجٝمٔمٜم٣م ومِم٣مئد سمّمع رؤي٥م ايمُم٣مفمر وسمٖم٣مفمٙمف دم ومٙم٤م فم٣مظملف، وسمثٌل٦م َمقومٖملف 

هذه ايمٗمِم٣مئد ، ىمام هق واوح َمـ فمٛم٣مويٛمٜم٣م ايمُمديدة آيمتِم٣مق زمٚمتقهن٣م، إٞملام سمُملغم َمٛمف، 

 إلم ارسم٣ٌمط ايمُم٣مفمر زمٗمّم٣مي٣م فمٌمه، وهبقيتف ايمٔمرزمٝم٥م، وإيامٞم٣مسمف زم٣ميمٛمّم٣مل واحلؼ وايمٗمٝمؿ .
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وومِمٝمدة )اظمقت واحلّم٣مرات( متثؾ ٞمٚمقذصًمل٣م يمرصلد هلؿ اإلٞمًل٣من اظمحل٣مس 

همع يملقاء ايمُملٔم٣مرات، شملؿ ي٘ملقن ايمتْمٌٝملؼ زم٣مظمقت وايمثقرات ايمدَمقي٥م واحلروب ايمتل سمر

جم٣مزر ودَم٣مء وزممًما فم٣مزمريـ دم ذاىمرة ايمت٣مريخ ىمٛمٗمش همقق اظم٣مء، َملـ طملالل اؽملتٔمراض 

 ايمٗمِم٣مئد )يمٙمثقرة ايمٖمرٞمًٝم٥م( و)ضمرب ىمقؽمقهمق( يٗمقل ايمُم٣مفمر: 
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ًٌل٣م  دم هذه اظمُمٜمد ايمُمٔمري ايمذي يرؽمؿ َمرارة ايمًخري٥م َمـ احلٝم٣مة، ويرصد صم٣مٞم

َمـ ايمثقرة ايمٖمرٞمًٝم٥م )ايمتل َم٣مزال ايم٘مثغم َمـ اظم٠مرطمكم يرون همٝمٜم٣م اٞمٗمالزًم٣م دَمقًي٣م فمٛمٝمًٖم٣م أىمثر 

َمٛمٜم٣م شمقرة إطم٣مء وفملدٍل وَمًل٣مواة( سمٗملػ زمٛمل٣م ايمٗمِملٝمدة زملكم ضملدي اظملقت واحلٝمل٣مة دم 

ؽمٖم٣مح ايمثلقرة ايمٖمرٞمًلٝم٥م ايملذي اؽملتخدم ا ٝمٙملقسمكم  سمٛم٣مومّمٜمام، وسميب َمثاًل زمروزمًٌغم

ل دم مخًل٥م أؽمل٣مزمٝمع، واؽملتٚمرت ايمثلقرة ل)اظمٗمِمٙم٥م( دم إفمدام ؽمت٥م آٓف َمقاؿمـ همرٞمًل

أيمػ وحٝم٥م، ضمتك أؿملٝمح زملف،  30ايمٖمرٞمًٝم٥م )اظمٗمِمٙمٝم٥م( دم سمٗمتٝمؾ ايمٌمم ضمتك وصٙمقا إلم 

 ٣م زمٙمٔمٛم٣مت اظمٓمٙمقَمكم وأرواح ايمٗمتعم. َمُمٝمٔمً  اظمٗمِمٙم٥م، –وُأفمِدم زم٣ميمْمريٗم٥م ٞمٖمًٜم٣م 

 أَم٣م اظمُمٜمد ايمث٣مين دم ايمٗمِمٝمدة همغمصد ضمرب ىمقؽمقهمق. يٗمقل ايمُم٣مفمر: 
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ظمٟمؽم٣مة ىمقؽمقهمق َملـ طملالل رصلد أشمل٣مر همٜمذه ايمرؤي٥م ايمتل صمًدهت٣م ايمٗمِمٝمدة 

اظمرفم٥ٌم ايمتل طمٙمٖمتٜم٣م  إٞمام جتٔمؾ َمـ هذه اظمٟمؽم٣مة اَمتداًدا ٕدب ايمٛم٘م٣ٌمت دم ايمُملٔمر ايمٔملريب 

ايمٗمديؿ، َمـ ضمريؼ ايمٌٌمة دم ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد ورشم٣مء اظماميمؽ دم إٞمديمس.. إٓ أن َمٟمؽمل٣مة 

َمـ صملرائؿ، وـمٙملؿ  دم همٓم٣مفمتٜم٣م وَم٣م ارسم٘م٤م همٝمٜم٣م -ايمُمٔمقب ايمٌٙمٗم٣مٞمٝم٥م اظمًٙمٚم٥م جت٣موزت 

ىمؾ اظمآد ايمتل ؽملٙمٖم٦م دم سمل٣مريخ اإلؽملالم. وإذا ىمل٣من ايمّملٚمغم  -زمحؼ هذه ايمُمٔمقب 

ايمٔم٣مظمل ومدياًم ٓ يٚمٙمؽ َمـ وؽم٣مئؾ ايمتقاصؾ واإلفمالم َم٣م جئمٙمف يتٛمٌف ظمثؾ هذه اظمآد، هم١من 

مت٘ملـ أن  -ذىمره٣م ايمُم٣مفمر دم ايمٗمِمٝمدة  -ايمٗمرن ايمٔممميـ زمام يٚمٙمؽ َمـ وؽم٣مئؾ وسمٗمٛمٝم٣مت

ي ايمٔم٣مم ايمٔم٣مظمل فمعم اظمآد وايم٘مقارث ايمتل يٙمحٗمٜم٣م اإلٞمًل٣من زمٟمطمٝملف اإلٞمًل٣من يْمٙمع ايمرأ

وَمـ شمؿ اؽمتْم٣مع ايمٔم٣ممل ايمذي أصٌح أهة واضمدة أن ي٘مقن يمف سمٟمشمغمه دم جملرى إضملداث 

وايمدهم٣مع فمـ احلؼ. يم٘مـ يٌدو أن أٓفمٝم٤م ايمًٝم٣مؽم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م سمٔمٚمد إلم َمِم٣مدرة هذا ايملرأي 

وإدارهتلل٣م ظمِملل٣ميمح ايمٗمللقى ايم٘مللػمى وأهللداهمٜم٣م ايمٔملل٣مم ايمٔملل٣مظمل، وسمقصمٝمللف اظمُملل٘مالت 

آؽمؼماسمٝمجٝم٥م، هذا َم٣م وصؾ يمف ايمُم٣مفمر اظمٛملدهش َملـ َمقوملػ ايمتل٣مريخ ايملذي ٓ يٌل٣مرم 

زم٣م رائؿ ايمتل متر فمػمه وٓ هيتز هل٣م. ودم هذا ايمت٣ًمؤل ايمٔمٚمٝملؼ ايملذي أهنلك زملف ايمُمل٣مفمر 

، ويٛم٣مل َمـ ايمٗمِمٝمدة سم٘مثٝمػ يمٖمٙمًٖم٥ٍم فمٚمٝمٗم٥م، سمْمرح إؽمئٙم٥م ضمقل ىمؾ َم٣م يٛمتٜمؽ اإلٞم٣ًمن

 ىمراَمتف وضمٗمف دم احلٝم٣مة وايمؼمومل.

  



ًٓ  ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت   أو

027 



 

َمـ يٗمرأ ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ يُملٔمر زملٟمن احلٝمل٣مة زمٚمختٙملػ ٞمِمقصلٜم٣م سمتحلرك َملـ 

ايمٝمقَمٝم٣مت إلم اإلضم٣ًمس إلم ايمٙمحٓم٥م احل٣مرضة، َمٌحلرًة زمٙمٕمتٜمل٣م إوملرب إلم ايمٔم٣مديل٥م إلم 

حلٓم٥م ٓ فم٣مدي٥م، سمٛمت٨م فمـ ايمٛمص ىمقضملدة ىملػمى، زملام تتزٞملف َملـ وملراءات دم ٓوافمٝمل٥م 

ٖمف َمـ أزمٔم٣مد همٙمًٖمٝم٥م، َمُمٜمدي٥م، ايم٘م٣مسم٤م، وَم٣م سمتح٣مور َمـ طماليمف ؾمٌ٘م٥م ايمٔمالئؼ، وَم٣م سمقـم

ضم٘م٣مئٝم٥م، وْصٖمٝم٥م، سمُمّػ زم٣محل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م وايمًالم واحلٝم٣مة، وسمٕمدو إيٗم٣مفم٣مت َمٛمتًلج٥م 

زمٛمٕمٚم٥م ايمٛمٌض، وَمقؽمٝمٗم٣م ايمتٟمَّمؾ، سم٣مرىم٥م اظم٣ًمهم٥م ايمزَم٣مٞمٝم٥م واظم٘م٣مٞمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م زمكم َمّد وصمْزر، 

: )فملزف فملعم متقج زمؽ ذات صمزء َمـ ايمث٣مٞمٝم٥م إلم ؾم٣مفمرة احل٤م )ؽم٣مهمق(، ىمام دم ايمٔمٛم٣مويـ

ٞمٝم٣مط ممزوم٥م/ أسمٔمٙمؿ ىمؿ أضمٌؽ/ ضمٙمقل/ هلق احلل٤م/ مجلقح(، وسمُملْمح زملؽ إلم فمل٣ممل 

ايمتِمقف ىمام دم ايمٗمِم٣مئد: )حتدث إلم روضمل/ دفمٛمل َمع اهلل/ ايمدروب اخلي، وَمٛمٜم٣م: 

ايمقاصٙمقن إلم ايمٔمرهم٣من َم٣م وصٙمقا، وإٞمام هؿ فمعم درب اهلقى رضمٙملقا(، وسمٛملزح زملؽ إلم 

ءل َمع إيٙمٝم٣م أزمق َم٣ميض: )َمـ أيلـ أسمٝمل٦م(، ٓ ؽملٝمام دم ايمت٣ًمؤل فمـ ايمقصمقد وىمٟمهن٣م سمت٣ًم

 ومِمٝمدة: )صمٛم٣مح زمٔمقو٥م( ايمتل جتٝم٤م وٓ جتٝم٤م: 

                                                           

  ٞمقهمٚمػم  -( 126ايمٔمدد ) -: ايمًٛم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م فمممة "ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م"ٞم٣مومدة ؽمقري٥م. ٞمممت دم جمٙم٥م

 .2015)سممميـ ايمث٣مين( 
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([، 79(/ فمٝمٛم٣مك دوٞمام اضمتٝمل٣مر ص)77وسمرضمؾ َمع ايمًٝم٣مب إلم ]فمٝمٛم٣مك/ ص)

وسمًح٤م ؾملقاؿمئٜم٣م إلم ؿمل٣منمقر يمتًلٌح دم ايمٌحل٧م فملـ ايمْمٚمٟمٞمٝمٛمل٥م ىملام دم ايمٗمِمل٣مئد: 

 )ايمٌح٧م/ هذي احلٝم٣مة/ َمـ وراء ايمًت٣مر احلديدي، وَمٛمٜم٣م: 

  

وهذا َم٣م تتزيمف جمٚمقفمتف: )إَمقاج/ خمت٣مرات َمـ ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ/ ص٣مدرة 

( فمٛمقاًٞم٣م، سمٌدأ زمل)ٞمقر فملعم 36( صٖمح٥م(، اظمتّمٚمٛم٥م )120فمـ ٞم٣مدي إضم٣ًمء إديب/ )

ٞمقر/ أٞمُمده٣م ايمٖمٛم٣من ايمٔم٣مظمل ؽم٣مَمل يقؽمػ زمٔمٛملقان: أٓ زملذىمرك(، وسمٛمتٜملل زملل)جتٙمٝم٣مت 

نملغم ذي زرع(، فمل٣مزمرة زمٔمٛمل٣مويـ، َمٛمٜمل٣م: )َملـ أوراق ايمٕمرزمل٥م/ أىمٝمل٣مس/ مل أزل/ زمقاد 

أزمقاب/ اٞمٔمت٣مق/ صمْزر زمال َمد/ سمقاصمد دم دهمٗم٥م همٛم٣مء/ مخ٣مر/ ايمٔمقظم٥م/ ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣ميل٥م/ 

أسمٔمٙمؿ ىمؿ أضمٌؽ ي٣م ضمٌٝمٌل/ اظمقت واحلّم٣مرات/ هذي احلٝمل٣مة/ ضمٙملقل/ فملزف فملعم 

ين اهلقى فمٛمدي/ صمٛم٣مح زمٔمقول٥م/ دفمٛملل ٞمٝم٣مط ممزوم٥م/ فمٝمٛم٣مك دوٞمام اضمتٝم٣مر/ مجقح/ َمٔم٣م

 َمع اهلل(.

وسمٌدو ؽمٙمًٙم٥م َمـ اإليٗم٣مفم٣مت اظمٔمٛمقي٥م وايمٖمٛمٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م ايمٛم٣مجت٥م فمـ سمداطُمالت زمكم 

ايمذاىمرة اظمقروشم٥م وحم٣مىم٣مهت٣م وحم٣مورهت٣م، وإٞمل٣م ايمٔمٙمٝمل٣م يمٙمُمل٣مفمر واإلٞمًل٣من زمُمل٘مؾ فمل٣مم، 

سم٣ٌمؿم٣مسملف َمرسم٘مزة فمعم شمٝمٚم٥م َمقوقفمٝم٥م رئٝمًل٥م: )احلل٤م زمٚمٖمٜمقَملف ايمقاؽملع ايمْمٝملػ( وار

 زم٣ميمروح وأٞم٣مؾمٝمده٣م:

([، ]أٓ زمذىمرك ومٙمٌل يْمٚمئـ وهؾ، زمٕمغم ذىمرك ومٙم٤م اظمرء يرسمل٣مح/ 105ص )

([، وَمـ رؤي٥م أطمرى، ارسم٣ٌمط حتقٓت احل٤م زم٣مظمقت وايمت٘مقيـ وايمٖمٛم٣مء وايملدَم٣مر 7ص )
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اإلٞم٣ًمين َملـ ومٌلؾ اإلٞمًل٣من فملعم أطمٝملف اإلٞمًل٣من، واحللرب  واخلراب وايمٗمتؾ وايمٔمٛمػ

 وايمًالم: 

  

(، وهٛم٣مك ضم٣ميم٥م أطمرى يمٙمح٤م ىمقصمدان ؾمٖم٣مف ٞمٗمرأه دم ايمٔمديلد َملـ 55)ص 

اظمٗم٣مؿمع ايمُمٔمري٥م، واظمُم٣مهد ايمٝمقَمٝم٥م زمٟمزمٔم٣مدهل٣م ايمقصلٖمٝم٥م أو ايمًلٝمٛم٣مريقه٣مسمٝم٥م ذات ايمٙمقفمل٥م 

 وايمقهم٣مء: 

(، ىمام أن ايمُم٣مفمر يُمغم زم٣ًٌمؿم٥م إلم َم٣م حيدث فمعم إرض دم ىملؾ َملـ 35)ص 

ايمٗمِم٣مئد: )ايمٔمقظم٥م/ أىمٝم٣مس/ اظمقت واحلّم٣مرات/ َم٣م صمدوى ايمُمٔمر/ أزمقاب(، ويٛمٖمتح 

احل٤م فمعم فمالوم٥م َمـ اظمقت رَمزي٥م، سمٙمٝمٜم٣م فمالوم٥م إضمٝم٣مئٝم٥م، ىمام دم ومِملٝمدة )ذاك( َمٛمجلًزا 

 صمديمٝم٥م رؾمٝمٗم٥م: 

 ([: 25وسمتحرك احلٝم٣مة زمتٖم٣مصٝمٙمٜم٣م وىمقاَمٛمٜم٣م وَم٘م٣مئده٣م َمثؾ ]إَمقاج/ ص )
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زمٝمٛمام يٌدو ايم٘مقن دم ومِمٝمدة )ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م( وصًٖم٣م مجلٝماًل يمٙمٖمّمل٣مء وإرض  

 وايمًامء: 

وه٘مذا، سمتقق ذات ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ إلم ايمُمٖم٣مهمٝم٥م، همؼمضمؾ َملـ َمقصمل٥م إلم 

زمٙمٕم٥م ؽمٙم٥ًم صمًدا، متيض ىم٣مظم٣مء، مت٣مًَم٣م، ىم٣ميمٔمٛمقان، إلم ضم٣مٓت َمتٛمقفمل٥م سمتحلرك دم  َمقصم٥م،

 هذه احلٝم٣مة. 
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َمٛمذ زَمـ ؽمحٝمؼ دم فمٌٗمر سمٔمّرهم٦م إلم ؾمٔمر ايمُم٣مفمر ايمٗمدير ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ، 

ىمٙمؾ وهق يْمقف مم٣ميم٘مف هٛم٣م وهٛم٣مك، وحيّقهل٣م إلم ىم٣مئٛم٣مت ٞم٣مزمّم٥م زمًحر ايمٌٝم٣من دوٞمام 

أو َمٙمؾ دم محؾ صخرة ايمُمٔمر َمتًّٙمًٗم٣م إوظم٤م دم رضمٙم٥م حمٖمقهمل٥م زمٚمٕمل٣مَمرة ايمُملٔمر، 

ر شمّؿ جتلّػ، وىملٟمْن  واومتح٣مم فم٣ممل خمتٙمػ ومٙمٝماًل أو ىمثغًما فمـ فمقاظمٛم٣م ايمرسمٝم٥ٌم ايمتل سمتٌخَّ

 ٓ صمديد حت٦م ؾمٚمًٛم٣م اظمرجتٖم٥م دم يد إي٣مم.

ّٝمل٥م، َمٔمتِملاًم َم٣م أمجؾ ايمُّمٔمر ضمكم ي٘مقن ايمُّمل٣مفمر َمتٚمّ٘مٛمًل٣م َملـ أدواسملف ايمٖمٛم

ا فمـ َمُم٣مفمره زمٔمٖمقي٥م وصدق.  زمٛم٣مصٝم٥م ايمٌٝم٣من، وَمٔمػّمً

ايمُمٔمر فمٛمد ايمُم٣مفمر إصٝمؾ رضورة، همدوٞمف احلٝم٣مة أومّؾ صملدارة أن سمٔمل٣مش 

 ىمام وم٣مل نمغمي.

ؾم٣مفمرٞم٣م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ روع ايمُّمٔمر َمٛمذ ٞمٔمقَم٥م أـمٖم٣مره، وزمٗمل وهمٝم٣ًّم يمف، ّٕٞملف 

ايمْمٖمقيمل٥م يملٝمس شمّٚمل٥م اؽمتْم٣مع أن حي٣مهمظ فمعم ايمْمٖمؾ ايمذي دم دواطمٙمف، هملدون هلذه 

ؾمٔمر، وفمٛمدَم٣م هيرم ومٙم٤م ايمُم٣مفمر هيجره ايمُمٔمر هجًرا مجٝماًل، ووملد فملػّم فملـ هلذه 

وهلق دم اهلزيلع إطملغم َملـ  "إطمْمؾ ايمِملٕمغم"ايمٖم٘مرة ؾم٣مفمر اهلقى وايمُم٣ٌمب 

 ايمٔمٚمر:

  

 

 

ايمٕمري٤م هٛم٣م أّن إطمْمؾ َم٣م زال ؿمٖماًل، يم٘مٛمّف يتقصّمس ويرسمٔمش طمقهًمل٣م َملـ 

 أن سمْمغم َمٛمف ايمٗمقادم دم أّي حلٓم٥م َمـ حلٓم٣مت اهلؿِّ واهلرم.

                                                           

  2016، ايمٔمدد ايمث٣مين، ٞمقهمٚمػم، جمٙم٥م ايمرازمْم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥مدم ؾم٣مفمر وٞم٣مومد َمـ ؽمقري٥م، ٞمممت. 
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ًٌّل٣م وضمزًٞمل٣م،  ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ؾم٣مفمر حيٚمؾ ومّملّٝم٥م اإلٞمًل٣من وؿمٛمًل٣م ونمرزمل٥ًم وضم

ـّ  ـّ ايمُملٔمر وهمل ، همل ـّ َمتٕمٛمًّٝم٣م زمجامل احلٝم٣مة ايمتل سمِمٌح أومّؾ صمدارة أن سمٔم٣مش دون ايمٖم

 َمٔم٣مٞمٗم٥م ايمْمٌٝمٔم٥م زممًما وؾمجًرا وضمجًرا.

َمٛمذ ذخ ايمِّم٣ٌم إلم يقَمٛم٣م هذا، ىمٟمّٞمف َمل٣م ش ا ٙمج٣مَمٝمُمٝم٥م»ؾم٣مفمر زمدأ رضمٙمتف  

 زال دم اخلْمقة إولم دوٞمام يٟمس َمـ إىمامل ايمْمريؼ، همٕم٣ميتف ايمًٔمل ٓ ايمٛمّجل٣مح ىملام

 وم٣مل ؾم٣مفمر َم٣م يقًَم٣م َم٣م:

ّٓ ومْملع ايمٗمٙمٝملؾ َمٛملف َمٜملام  يٗمٝمٛم٣ًم أّن ؿمريؼ ايمُمٔمر ىمْمريؼ احلٝم٣مة ٓ يٚم٘مـ إ

أوسمٝمٛم٣م َمـ أضمالم يمؼمويض اظم٣ًمهم٣مت اظم٘م٣مٞمٝمل٥م وايمزَم٣مٞمٝمل٥م، ويٌٗملك ايمُملٔمر هلق هلذا 

ٔمٝملدة دم أنملقار ايم٘ملقن ايم٘م٣مئـ إمجؾ ايمذي حيٚمؾ فمـ ايمُم٣مفمر سمٌٔم٣مت ايمرضمٙمل٥م ايمٌ

 وايمٛمٖمس َمًٔم٣م.

ؾم٣مفمرٞم٣م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ فم٣ممَلٌ وم٣مئؿ زمذاسمف، يٗملقم أن زمٙملؿِّ أؾملت٣مسمف، ومجلع َمل٣م 

ؿم٣مب َمـ ؾمٚمٙمف ايمُمٔمرّي َمًتٔمٝمًدا َمـ إَم٘مٛم٥م وإزَمٛم٥م زم٣موم٣مٍت َملـ ايمُّملٔمر، متتلّد 

إلم أىمثر َمـ مخًكم فم٣مًَمل٣م َمٛملذ همجلر ايمٗمِملٝمدة إول إلم َمًل٣مئٜم٣م اظمّملّٚمخ زمٔمٌلغم 

رارهت٣م وضمالوهت٣م، هم٣ميمٗمِملٝمدة هلل هلذا ايمًلجّؾ إَملكم، وإيمٌلقم ايمذىمري٣مت وَم

اظم٘متّظ زمِمقر اظم٣ميض ايمتل سُمٙمٗمل زمٓمالهلل٣م ايمقارهمل٥م فملعم ضمل٣مرض هفمل٣من َمل٣م يٕملدو 

ُـّ إيمٝمف ىمٙمام هم٣مض يمٝمؾ إرق وؽمٝمؾ ايمٗمٙمؼ. أصملؾ إرق وايمٗمٙملؼ ايمٙملذان  َم٣موًٝم٣م ٞمح

٣م يلدهمع ايمُمل٣مفمر إلم آفمتِمل٣مم زمحٌلؾ ايمٗمِملٝمد ة، وايمٙملقذ زمٓمّٙمٜمل٣م يٗمٖم٣من داهمًٔم٣م ومقيًّ

 ايمٓمٙمٝمؾ، وهق يرى ؿمقهم٣من ايمٔم٧ٌم وا ٛمقن ي٘م٣مد جيرف ىمّؾ رء أَم٣مَمف.

 وم٣مل اظمتٛمٌل:

 ىمام وم٣مل:
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ٞمرى ايمُم٣مفمر زمحًرا ودئًمل٣م ضمٝمٛمًل٣م وشمل٣مئًرا أضمٝم٣مًٞمل٣م، ش إَمقاج»دم هذ ايمديقان 

ش هٛملقف»ؿمٖمؾ صٕمغم، همٜم٣م هق يدافم٤م ضمٖمٝمدسملف همٖمل احل٤ّم يٙمكم صم٣مٞمٌف ضمتك ىمٟمّٞمف 

 َمٛمٜمًٝم٣م إي٣مه٣م زمٔم٣ٌمرة سمٔمٝمدٞم٣م إلم ؿمٖمقيمتٛم٣م إولم:ش زمخٌقخ»دم ومِمٝمدة 

يرى ؿمٖمقيمتف دم هذه ايمْمٖمٙم٥م، همٝمِمٌح َملـ طمالهلل٣م ؿمٖملاًل يٛمٓملر إلم احلٝمل٣مة 

 زمػماءة وهمرح.

ؿم٣مئًٔمل٣م، ىمٝملػ ٓ واحلل٤ّم ٞمػماؽملف دم يمٝملؾ إّٞمف يًتًٙمؿ، ويروخ يمٙمحل٤ّم 

 ايمقصمقد، وَمٛمٗمذه وَمٛمٗمذ ايمٔم٣ممل َمـ والٓت ايم٘مراهٝم٥م وفمٌثّٝم٥م اظمقت:

 

 

 

 

صمديلد، همٝملف  اظمٔمجٚمّل ايمٙمٕمقّي إلم َمٔمٛمكٝم٣مومٜم٣م إّن ايمٔمٌقدي٥م هٛم٣م ترج َمـ ؽم 

 ؽمٚمّق ايمٛمٖمس وؿمٜم٣مرة ايمّروح. أَومَل يٗمؾ ؾم٣مفمرٞم٣م ايمٗمديؿ دم إىمرام ايمّّمٝمػ:

 

 

 ه٘مذا ؾمّت٣من زمكم فمٌقدي٥م وأطمرى ىمام ؾمّت٣من زمكم ايمّثرى وايمّثرّي٣م..

 َم٘م٣من آطمر:وومد ىمّرر إَمر دم 

 

 

 ىمذيمؽ دم َم٘م٣من شم٣ميم٧م: 

 

 

 وٓ نمرازم٥م أن ٞمرى ؾم٣مفمرٞم٣م ه٣مئاًم زمجامل احل٤ّم ايمذي دوٞمف يٛمٜم٣مر ىمّؾ مج٣مل:

 

 

وهق إلم ذيمؽ يٛمتٚمل إلم َمدرؽم٥م ايمٕمزل ايمٔمذرّي ضمٝم٧م يمٙمّروح اظمٗمل٣مم إول 

 واظم٘م٣مٞم٥م اظمثعم:
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ىمؿ دم هذا ايمٌٝم٦م َمـ اإلزم٣مء وايمُمٚمؿ، همٙمٝمس ايمٌْمقيمل٥م أن تلقض ايملقنمك  

ٌّلف همح٤ًم زمؾ أن  تقض اهلقى زمٛمٖمًّٝم٥م ايمٖم٣مرس ايمٔمّػ ايمذي يٟمزمك أن يتخعّم فمـ ضم

 ايمذي هق ّه ؾمٔمره وّه وصمقده، وهٛم٣م أسمذىّمر ومقل فمٛمؼمة :

همام أىمثر َمـ يٕمُمقن ايمقنمك شمّؿ يًتًلٙمٚمقن يمٙمٚمٕمل٣مٞمؿ، وهلذا إَملر سمٟمزمل٣مه 

همل١مذا زمٌٝمل٦م واضملد ىمٟمّٞملف ؿمٌٝمٔم٥م ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ. وومد سمٛمداح فمٛمده ايمٙمقضم٥م ايمُملٔمري٥م، 

 ومِمٝمدة زمٟمهه٣م:

 

 

دم ومِم٣مئده ايمٕمزيمّٝم٥م وايمقصمداٞمّٝم٥م حيّٙمؼ زمٛم٣م فم٣ميمًٝم٣م دم فم٣ممل ايمّروح، ٕهّن٣م صملقهر 

وواومٔمّٝمل٥م احل٤ّم وَمٕمزى احلٝم٣مة زمٔمٝمًدا فمـ فم٣ممل اظم٣مّدة وا ًد، وهذه ٞمٓملرة سمِملقهمّٝم٥م 

دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف، وديمٝمؾ فمعم ٞمٗم٣مء ايمنيرة فمٛمد ؾم٣مفمرٞم٣م ايمذي جئمٙمٛم٣م ٞمٛمخرط َمٔمف دم 

 فم٣ممل مجٝمؾ، ؽمٗمٖمف ومقس ومزح، وصمدراٞمف ٞمٕمؿ وَمقؽمٝمٗم٣م..

ايمُم٣مفمر ومد خيرج فمـ ؿمقره اظمٔمت٣مد وهدوئف ايمرزيـ فمٛمدَم٣م ي٘مٖمٜمّر ا ّق َملـ 

يمٗمٌح ٓ ؽملّٝمام ضمقيمف، هم١مذا زمف صقت احلّؼ دم وصمف ايم٣ٌمؿمؾ، وصقت ا امل دم وصمف ا

أّن احلٝم٣مة وم٣مئٚم٥م فمعم ايمتٛم٣مومّم٣مت واظمٖم٣مروم٣مت، وومد فمػّم ايمُم٣مفمر فملـ هم٘مرسملف هلذه دم 

 ومِمٝمدة أىمٝم٣مس:

همٜمق يرى أّن ايمٖمرق زمٝمٛمٜمؿ هق دم َمٗمدار ايمّروح وايمٔمٗملؾ واإلضمًل٣مس، َمل٣م 

فمدا ذيمؽ هم٣ميمٌمم أىمٝم٣مس هم٣مرنم٥م ٓ ومٝمٚمل٥م هلل٣م، وهمّزافمل٣مت نملغم ومل٣مدرة فملعم إطم٣مهمل٥م 
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ايمُم٣مفمر يٌح٧م فمـ اخلالص َمـ ه٘مذا واومع أيمٝمؿ زم٘مّؾ َمل٣م أود َملـ فملّزة  ايمْمٝمقر.

 وؾمٚمؿ، وَمٜمام ىم٣من ايمثٚمـ نم٣ميمًٝم٣م:

ىمؿ أنمٌط ايمُم٣مفمر فمعم هلذه ايمٔمٖمقيل٥م دم ايمتٔمٌلغم وايمتحلّدي دم اظمٔمٛملك. ٓ 

يٛمًك ؾم٣مفمرٞم٣م أن يتْمّرق إلم ايمٗمّم٣مي٣م ايم٘مػمى زمٟمؽمٙمقب ؾمٔمرّي زمًٝمط وصمل٣مرح ىملام 

 :"ايمٔمقظم٥م"دم ٞمِّمف 

ويٓمّؾ يْمرح إؽمئٙم٥م ايم٣ًمطمرة ىمام همٔمؾ ومٌٙمف إيٙمٝم٣م أزملق َمل٣ميض دم ومِملٝمدسمف 

. نمغم أّن ؾم٣مفمرٞم٣م ؾمٜم٣مب يدري، "يم٦ًم أدري"وىم٣من صمقازمف ايمدائؿ  "ايمْمالؽمؿ"

ويٓمّؾ يٙمّح فمعم ايم٠ًمال ضمتك آطمر ايمٛمّص، ىمٟمّٞمف يًٟميمٛم٣م مجٝمٔم٣م،ً ويْمٙم٤م َمٛم٣ّم أن ٞمٖمٜملؿ 

 هذا اظمِمْمٙمح ايمقيمٝمد ايمدطمٝمؾ.

ايمُم٣مفمر ايمٛمٚمْمكم: ايمُملٔمر ايمٔمٚملقدّي وايمتٖمٔملٝمقّم، يم٘مٛمّلف ىمل٣من يمٗمد اؽمتخدم 

حمّٙمًٗم٣م دم ايمٔمٚمقدّي أىمثر، وهذا رزمام ئمقد إلم شمٗم٣مهمتف ايمُمٔمري٥م ايم٘مالؽمٝم٘مّٝم٥م ايمراؽملخ٥م 

دم ايمقصمدان، وفمدم إيامٞمف ايمُمديد زم٣ميمتٖمٔمٝمٙم٥م ايمتل ٓ سمتقّه٨م سمقّه٨م أَّمٜمل٣م اخلٙمٝمٙمٝمل٥م ٓ 

 ؽمٝمام أّن سمقاريخ َمٔمٓمؿ ٞمِمقصف ومديؿ.

إلم ايمديقان ٞمٓمرة همٛمّٝم٥م يمرأيٛم٣م نمٙم٥ٌم روح إص٣ميم٥م فمٙمٝمف أىمثلر َملـ ويمق ٞمٓمرٞم٣م 

اظمٔم٣مسة َمـ ضمٝم٧م آسّم٘م٣مء فمعم ايمِمقر ا زئٝم٥م َمـ سمُملٌٝمف واؽملتٔم٣مرة وىمٛم٣ميل٥م َملـ 

سمْمّؾ فمٙمٝمٛم٣م ايمُملٚمس  -يرومص ايمْمغم ايمذزمٝمح  -ىمٚمقج ايمٌحر  -َمثؾ: طمريػ ايمٔمٚمر

 همروضمل ىمْم٣مئر. -رهمٝمػ صمٛم٣مح يمٙمٖمراؾم٥م  -



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

072 

٣مًٞم٣م فمـ ساط ايمٗمدَم٣مء، ويّتًلع يمديلف اخلٝمل٣مل يم٘مـ ايمُم٣مفمر ىم٣من خيرج أضمٝم

 وَمـ إَمثٙم٥م:ش أىمٝم٣مس»ؿم٣مئًرا َمـ ىمّؾ ومٝمد، وهذا يتجعّم دم ٞمِّمف اظمدهش 

ٞمح٣مىمؿ ايمُم٣مفمر، همٜمذه ايمٗمِمل٣مئد َمٛمُملقرة زَمٛمًٝمل٣م دم ايمٖملؼمة  يمٝمس يمٛم٣م هٛم٣م أن

، أي زمٝمٛمٜم٣م ٞمِمػ ومرن َمـ رضمٙم٥م َم٣م زايمل٦م َمًلتٚمّرة. يمٗملد 2014ضمتك  1964َمـ 

لـ وصل٣مر أنمل٣مين  ذيؾ ايمُم٣مفمر ىمّؾ ومِملٝمدة زمتل٣مريخ ٞمممله٣م وَم٘م٣مٞملف، وزمٔمّملٜم٣م حُلِّ

 زمِمقت زمٔمض اظمْمرزمكم.

ظم٣م همٝمٜم٣م َملـ فمٚملؼ وسمٌٗمك ومِم٣مئده ايمديٛمٝم٥م وايمِمقهمٝم٥م حتت٣مج إلم ومراءة َمتٟمّٞمٝم٥م 

ومتّٝمز ومجل٣مل. ىملام يمٙمٌحلر أَمقاصملف يمٙمُملٔمر ىملذيمؽ، همٜملذا ايملديقان يّملّؿ ٔيملئ 

ايمذىمري٣مت ودرره٣م، وايمًٝم٣مضم٥م همٝمف رضورة ٕرواضمٛم٣م اظمتٔمّْمُم٥م إلم ايمُملٔمر وا لامل 

 دم ىمّؾ زَم٣من وَم٘م٣من.
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 ايمٗمِمٝمدة، ودم ومٙمٌل وصمع، ودم روضمل ٞمزف.ايمٝمقم ومرأت هذه 

 "رزملك إرز"ايمٝمقم َمع سمٖمجغم َمرهمٟم زمغموت، َمـ يٙمٚمٙمؿ أؾمالء ضمردم ٕىمت٤م  

وفمعم صٜمقة اظمقج إمحر ايمذي سمّيج زمدَم٣مء إزمري٣مء ايمذيـ ضمِمدهؿ ايمٖم٣ًمد، آد ٕسمٖمٝمٟم 

دم رزمك ضمرف ايمُم٣مفمر ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم اؽملؼماضم٥م حمل٣مرب، أؽملتٔمٝمد أٞمٖمل٣مد أو 

 زف دَمٔمل ٞمًٌّم٣م وضمرهًم٣م.أٞم

يٌٗمك إرز ورزم٣مه ورائح٥م زمخقره دواء ظمـ هُّمٚمتٜمؿ احلٝم٣مة، وضمّْمٚمٜمؿ ايمٖم٣ًمد،  

 وأشمٗمٙم٦م صدورهؿ ايمٕمرزم٥م.

أؾمٜمد أّن وؿمٛم٣ّم ويمد َمـ زمكم هذه ايمًْمقر َمع ىمّؾ ىمٙمٚم٥م، ضمكم ٞملرى إؾملج٣من  

 َمِمّقرة فمعم هٝمئ٥م ضمروف يمذىمرى ضمٌٝم٤م، وأّي ضمٌٝم٤م هذا إن مل ي٘مـ يمٌٛم٣من؟ هذا ايمٖمتلك

ايمْم٣ميمع َمـ زمكم ا ٣ٌمل، همتلك إرز هبٝمٌتلف وإزم٣مئلف، ايملثٙم٨م إىمٙمٝملؾ زمٝم٣مولف، إرز ايملدائؿ 

رب َملـ لاخلية ديمٝمؾ فمعم اؽمتٚمراري٥م احلٝم٣مة، ايمٔمٚمٝملؼ ا لذور دم زمل٣مؿمـ إرض، يُمل

 فمذهب٣م. ؾم٣مَمخ ٓ هتّزه ريح، وٓ سمٗمقى فمٙمٝمف فمقاَمؾ ايمْمٌٝمٔم٥م.

ٞملٟمد إلم رزملك ايمُمل٣مفمر ايملدىمتقر ؾملٜم٣مب، يمٛمّتحلد دم رؤيل٣مه  "دم رزمك إرز" 

ورؤيتف، دم همرضمف ووصمٔمف، دم اؾمتٝم٣مومف ويمقفمتف، دم صالسمف وازمتٜم٣مٓسمف، دم يمٗم٣مء دون َمٝمٔمل٣مد 

حت٦م أنمِم٣من إرز دم ومِمٝمدة َمْمّقيمل٥م حت٘ملل يمٌٛمل٣من، ويمٌٛمل٣من إن ضم٘ملك ٞمِملٕمل زملروح 

 أوٛم٣مه وصمع احلٛمكم:اخلُمقع، وٞمرهػ ايمًٚمع وايمٗمٙم٤م إلم ضمدي٧م فم٣مؾمؼ 

 

 

                                                           

 ىم٣مسم٥ٌم َمـ يمٌٛم٣من َمٗمٝمٚم٥م دم أَمري٘م٣م. 
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يمٌٛم٣من يِمّقره ايمُم٣مفمر زمًت٣مًٞم٣م ـمٙمٝماًل زم٣محل٤ّم وا امل، همٝمف َم٣م يمّذ وؿمل٣مب َملـ شملامر 

ايمٖمرح واحلٝم٣مة، سمِمدح َمقؽملٝمٗم٣م احلٝمل٣مة َملـ زملكم صمٛم٣مزمتلف، سمٛمًل٣مب ؽملقاومٝمف مخلرة سملدار 

 واظُمدام فمِمغمه، وصمٖمٛم٣مت ايمٔمٛم٤م.فمٛم٣مومٝمده٣م دم ىم٠موس َمـ اهلقى، 

ئمٝمدٞم٣م ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب إلم ايمٔمْمر ا ػمايّن، يمٛمٝمّٚمؿ صقب ايمٕم٣مزم٥م، وٞمتٖمّٝملٟم إرز،  

٣ًٌّم  :وٞمُمتٔمؾ زمف ضم

 

 

 

 

 

 

 

 

يمٌٛم٣من نم٣مزم٥م ايمٖمرح، ىمٟمس َمؼمفم٥م َمـ ايمٔمُمؼ وا امل، صقت وديع ايمِم٣مدم اهل٣مدر 

 َمـ أفمامق ا ٣ٌمل، ٞمرؾمػ فمذب َم٣مئف وٓ ٞمرسمقي، وىمّؾ َمـ يممب َمٛمف ئمقد يمٙمٚمزيد. 

َمّرة أطمرى دم يمقضم٥م رزم٣مٞمٝم٥م َمـ نمروب خمتٙمػ، وهمٝملف ايمًلامء تتٙملػ، سمٛمل٣مم دم 

ـ اظمقج ؾمٚمًف، همتختٙمط إيمقان، متقت هٛم٣م، يمٝمقيمد ايمدفء دم ايمْمرف أطملر َملـ ضمّم

 ايمٔم٣ممل. ضمٝم٣مة أطمرى، اؽمتٚمراري٥م وطمٙمقد، زمرنمؿ َم٣م آيم٦م إيمٝمف ضم٣مل يمٌٛم٣من يٌٗمك ؾمٜمقة إَمؾ.

يرٞمق إيمٝمف ايمٗم٣ميص وايمداين، يًتزيد َمـ ؾمٕمػ ضمروهمف ويتٖمٝملٟم حتل٦م أرزه، َملـ  

 اظم٣ًمضم٥م، ىمٌلغم ايمٗمٙمل٤م، ؾمل٣ٌمب دائلؿ، ٓ صمٛمقزمف إلم ؾماميمف، وَمـ زمحره إلم صمٌٙمف. صٕمغم

 يُمٝمخ. وؿمـ محؾ احلرف وايمٔمٙمؿ وا امل إلم أصٗم٣مع ايمٔم٣ممل.

هٛم٣م دم ايمٗمِمٝمدة ايمُّمٜم٣مزمٝم٥م سمٕمقص دم أفمامق ايمٗمِمٝمدة، وىمٟمّٞمؽ دم َمٕم٣مرة صمٔمٝمتل٣م، 

سمِمٕمل زمخُمقع إلم اٞمًٝم٣مب احلرف، وإلم أحل٣من ايمْمٌٝمٔمل٥م ايمتلل رؽملٚم٦م أمجلؾ يمقضمل٥م، 

، وزمٟمّم ايمٔمكم وايمٗمٙم٤م سمٙمٚمس ا امل ايمّرزم٣مين ايمذي طمٙمٔمف فمعم وسمًٚمع سمرّدد أي٣مت ايمُمٔمري٥م

 سمٙمؽ ايمٌٗمٔم٥م َمـ إرض: 
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يمٗمد هم٣مض ومٙم٤م ايمُم٣مفمر زم٣محل٤ّم واحلٛمكم هلذا ايمقؿمـ ايمذي أرى ؾمٕمٖمف زمف ٓ يٗمّؾ 

.فمـ ؾمٕمػ أزمٛم٣مئف، همٜمق وؿمـ ايمُم٣مفمر ايمذي ئمُمؼ ا امل  ـّ  واحل٤ّم وايمٖم

سمراه ىمًغم ايمروح ضمكم فم٣مد إلم يمٌٛم٣من زمٔملد ؽملٛمتكم َملـ احللرب ايمتلل ؿمحٛمل٦م  

 رضم٣مه٣م ىمّؾ مجٝمؾ، وهُّمٚم٦م أوص٣ميمف، همٛم٣مصم٣مه َمٛمُمًدا أزمٝم٣مسم٣م همٝمٜم٣م َمـ روح اَمرئ ايمٗمٝمس: 

 

 

روضمف زمذىمرى أي٣مم طمٙم٦م، همتٙمؽ ايمًلٜمقل وا ٌل٣مل يٗمػ فمعم أؿماليمف، وجتٝمش 

 يُمت٣مق إيمٝمٜم٣م، ويتحّن، ويٛمقء زمٚمِم٣مب ا امل ا ٙمؾ:

  

 

 

 

 

 اؾمتٝم٣مق يمقؿمـ سمٖمّٝمٟم دم ـمالل أرزه، وذب َمـ ىم٠موس ىمرَمتف.

أهي٣م ايمقؿمـ ايملذي سم٘م٣ميمل٤م فمٙمٝملؽ أفملداء احلٝمل٣مة، يمٝمحروملقا أرزك، ويٗمٙمٔملقا  

ذزمٝمٛمؽ، ويٗمْمٔمقا ؽمٛمدي٣مٞمؽ، َمـ حت٦م ايمرَم٣مد سمٛمتٖمض ؿم٣مئر ايمٖمٛمٝمؼ زمٟمصمٛمح٥م ٞم٣مرّي٥م، سم٧ٌّم 

 احلٝم٣مة دم صدر ىمّؾ َمـ يّٚمؿ ؾمْمرك.

 ٞمُمٝم٨م ايمُم٣مفمر زمٙمقر ضمروهمف، ودَمع رومراق: 

 

 

 

 

 

 

 

  

فمعم وؿمـ ٞمػماس وهاج يمٙمحّم٣مرة، وؿمـ حت٦م ؽمامئف اصمتٚمٔم٦م إدي٣من، ىمٝمػ 

 ُيِم٣مب هبذا اظمِم٣مب؟ 
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يمٗمد ومتٙمتف احلرب، وهّجرت ٞم٣مؽمف، يم٘مـ مل سمٗمتؾ إضملالم، هٛمل٣مك َمْملر، هٛمل٣مك 

فمْمر، هٛم٣مك وصمٌد يُمتٔمؾ، هٛم٣مك رزمٝمع دائؿ دم سمالهمٝمػ ايمذاىمرة، وهٛم٣مك ضملرٌف يقيملد دم 

 ؾم٣مفمر.ىمّؾ ص٣ٌمح َمـ دَمٔم٥م 

ؽمٝمقيمد زمٙمقن زهر ايمٙمقز رائح٥م ضمٌؼ إَمقَمل٥م، ؽملٝمقيمد ّٕن صم٣ٌميملف وؽملقاضمٙمف 

 ىم٣مٞم٦م وَم٣م سمزال ايمًٙمؿ ٞمحق أهل٥م، وىمٜمقهمف َمًتقدع أهاره٣م.

يمٌٛم٣من احلّمـ ايمذي يرمتل همٝمف ايمُم٣ٌمب اظمتٚملّرد فملعم اظملقت، همٝملف ويملد ايمثلقار  

ف، وىمتل٤م وؽملع واحل٘مامء وايمٗمّديًقن، وفمعم َمرأى َمـ ايمٔمٝمقن صم٣مل ايمُم٣مفمر دم ضمدائٗمل

 اظمدى أٞمُمقدة ايمريح، وَمٙمحٚم٥م ايمٗمٝم٣مَم٥م. 

 يٛمٗمٙمٛم٣م ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب إلم صقرة أطمرى:

 

 

 

 

  

 

 

إّن ايمُم٣مفمر يّمٔمٛم٣م أَم٣مم هذا ايم٠ًمال ايم٘مٌغم، يمٛمٗملػ وٞمتٔملّرف إلم هلذا ايملقؿمـ 

ايمذي ؽمٝمٔمقد وم٣مهمًزا فمعم ا ٣ٌمل ىم٣مٕي٣مئؾ. ٞمٔمؿ ؽمتٔمقد احلٝم٣مة َمـ ذي٣من ايمٗمٙمؿ، يلتٚمّخض 

 ايمزهقر. احلٛمكم، ويقيمد َمـ رضمؿ اظمٔم٣مٞم٣مة، زمرنمؿ ايمٗمٜمر اظم٘مدس دم ايمُمقارع، واٞمحٛم٣مء

زم٣مؽمؿ ايمٔمُمؼ واحل٤ّم، زم٣مؽمؿ يمٌٛم٣من ؽمٝمٔمؼمف ىمّؾ َمـ زاره، ووومػ فملعم مج٣ميملف،  

ويُمٜمد فمعم وٓدسمف َمـ أٞمكم ٞم٣مي صمػمايّن، وصقت هملغموزي يُملّؼ ايمٕم٣مزمل٣مت، وحللـ دم 

دم ؽمامء يمٌٛم٣من يٙمٚمع، ويت٘مقر َمثؾ صمٛمكم دم رضمؿ ايمٕمٝمؿ، وَمثؾ  "ايمُمٜم٣ميب"ضمرف ايمُم٣مفمر 

 ٣من.ٞمٚمش فمعم طمّد صٌّٝم٥م، وَمثؾ وؾمؿ دم ؽمامء إوؿم

دم ايمٛمٜم٣مي٥م ٓ زمّد َمـ فمقدة إلم ازمٛمل٥م إرز، يلدفمقه٣م يمؼمهلػ ايمًلٚمع إلم هملٝمض  

 اظمُم٣مفمر ا ٝم٣مؾم٥م، يٛم٨ًم هل٣م ايمٗمقادم زم٘مّؾ فمٖمقي٥م فم٣مؾمؼ َمٔمٙمٛم٣ًم احل٤ّم، وإن مت٣مزج زم٣م راح.

 يرىمـ إلم ذيمؽ ا رح ايمذي َمٛمف سمقيمد ايمٗمِم٣مئد وإوؿم٣من:
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إّن ٞم٣ٌمل أفمداء احلٝم٣مة اظمًٛمقٞم٥م ٓ سمٗمػ دم وصمف هذا ا امل ايمذي اٞمً٘م٤م فملعم    

ًٓ وؾمٚمقطًم٣م.  أنمِم٣من إرز دٓ

يدفمق ايمُم٣مفمر همت٣مة إرز، ىمل متتُمؼ ؽمٝمػ احلرف َمـ صمديلد، وسمٗملتحؿ َملـ  

 أصمؾ ايمرؽم٣ميم٥م ايمٛمقر، وٞمٌذ ايمٓمالم، وايمثقرة فمعم ايمْمٕمٝم٣من.

٣ٌّمهن٣م فمعم فمروش ايمثٗم٣مهم٥م، َمْمّرزة   نم٣مزم٣مت إرز أمجؾ َمـ أزمراج ايمٔم٣مج، يؼمزّمع ؾم

 زمقرق ايمٕم٣مر أىم٣ميمٝمٙمٜمؿ.

يمٌٛم٣من ايمٔمتٝمؼ أرز ايمرّب دم ايم٘متل٤م ايمًلاموّي٥م، يلذىمر َملـ دور إلم دور دم ىملّؾ  

 ايمٔمِمقر، وإلم أزمد ايمدهر.

ىمٛمز َمـ ىمٛمقز ايمُمٔمر وذىمري٣مسمف ايمٌٔمٝمدة ايمتل سميضء ىمام ٞمجٚمل٥م  "دم رزمك إرز"

 دم ىمٌد ايمًامء.
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ايمٌٙمد ايمذي ٞمِمٌقا يمف َمٗمِملٙم٥ًم   يمٌٛم٣من زمٙمد ا امل وإزه٣مر واحل٤م وايمٖمراؾم٣مت. 

َمٛمذ زَمـ زمٔمٝمد يمٝمٕمت٣ميمقه ىمٚمٛمػم إؾمٔم٣مع يمٙمثٗم٣مهم٥م، ومل يتقومٖمقا ضمتك صم٣مءت جمزرة أو َمذزمح٥م 

 اظمرهمٟم. 

ٞمحـ أن أَم٣مم ومِمٝمدة فمـ يمٌٛم٣من، وىمام يٌدو َمـ سمل٣مريخ ايمٗمِملٝمدة همٗملد ىمتٌٜمل٣م 

زمٔمد زي٣مرات ؽم٣مزمٗم٥م هل٣م، َمتذىّمًرا إي٣مم ا ٚمٝمٙم٥م ايمتل ومّم٣مه٣م دم رزملقع  1978ؾم٣مفمرٞم٣م فم٣مم 

يمٌٛم٣من وهّٝمج٦م أؾمج٣مٞمف ايمذىمري٣مت ايمٗمديٚم٥م وإَم٣مين ايمتل رزمام سمتْم٣ميرت َمع نم٣ٌمر إزَمٛم٥م 

 ، ومه٣م وٝمٔمت٣من دم ؾمامل يمٌٛم٣من: "ؾمّ٘م٣م"و "أٞمٖم٣م"وإَم٣مىمـ، ضمٝمٛمام ىم٣من دم 

 

 

وهق يُمت٣مق الم ايمٙمقز ا ٚمٝمؾ وهق يٕمٝم٤م دم ىمٟمس ورد، وايم٘مروم ايمتل متتد فمعم 

َمدى ايمٌٌم وايمزهقر ايمتل سمٖمٝمض زمٟميمقاهن٣م ايمزاهٝم٥م وسمًٙم٤م ايمٗمٙم٤م. شمؿ يٕمٝم٤م ايمُم٣مفمر فمـ 

سمٙمؽ إَم٣مىمـ ايمٌٜمٝم٥م وسمٕمٝم٤م ؽمٖمٝمٛمتف طمٙمػ اظمدى وأهم٣مق وايمُمْمآن، ضمٝم٧م مل جيد إَم٣من 

 ا امل ايمًحري دم يمٌٛم٣من: ايمذي ىم٣من يرٞمق ايمٝمف زمٔمٝمًدا فمـ ذيمؽ 

 

 

وئمقد ؾم٣مفمرٞم٣م الم أرض احل٤م، يمٌٛم٣من، يمٝمٙمتٗمل زم٣مٕضم٣ٌمب واخللالن دون ؽمل٣مزمؼ 

َمقفمد دم احل٣مٞم٥م ايمٗمديٚم٥م يمتؼماومص أرواضمٜمؿ فمعم إيٗم٣مفم٣مت ايمٌٝمل٣مٞمق وايم٘مل٠موس وايملدٞم٣من 

. "أٞم٣م زمكم ايمًٝمقف ٞمِمؾ يلامين"وسمًٟميمف: َمـ أي أرض أسمٝم٦م وَمـ أيـ زمزنم٦َم همٝمجٝمٌٜم٣م: 

٥م، َمٔمتًدا زمٟمصٙمف ايملٝمامين اظمٚمتلد فملػم ايمٗمٙمل٤م، هذا ايمتُمٌٝمف ايمٔمٚمٝمؼ ا ٚمٝمؾ وايمِمقرة اظمؼمهم

                                                           

 ؾم٣مفمر وٞم٣مومد َمـ ايمٌحريـ. 
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وخيػمه٣م زمٟمٞمف ومْمع ايمٗمٖم٣مر دون سمقومػ وٓ سمٔم٤م َمًتٔمٝمٛم٣ًم زمٚمجد  أصمداده ايمذيـ ىم٣مٞمقا يقًَم٣م 

َمٙمقىًم٣م، وَمٖمتخرا زماموٝمف ايمتٙمٝمد، وواصٖم٣م هل٣م َم٣م أمل زمف َمـ آٓم وَمُملٗم٥م سمتٌلدى دم زمٝمل٣مض 

 ؾمٔمر رأؽمف وهق َم٣م زال دم رئم٣من ايمُم٣ٌمب:

 

 

 

 

ويٌدو أن سمٙمؽ اظمرأة ىم٣مٞم٦م هم٣مسمٛم٥م وَمٙمٜمٚم٥م وطمدوده٣م َمثؾ ؾمٜمقة ايمتٖم٣مح وايملقرد 

ضم٤ًم وصٖمٜم٣م يمٛمٖمًٜم٣م زمٟمهن٣م سمُمٌف ايمٓمٌٝم٥م ايمتل سمٔمدو دم ايمقدي٣من وا ٌل٣مل ايمٌٔمٝملدة، وزملٟمن 

ي٣مٞمٔم٥م َمثؾ ضم٣ٌمت ايم٘مرز وأرجيٜم٣م ىم٣ميمٖمؾ وايمرحي٣من، إَمراٌة نم٣مروم٥م دم ايملدٓل ؾمٖم٣مهٜم٣م محراء 

 وايمروم٥م واحلٛم٣من الم صم٣مٞم٤م َم٣م سمتٚمتع زمف َمـ فمٙمؿ وصم٣مه:

 

 

ويِمػ ايمُم٣مفمر يمٌٛم٣من زمٟمهن٣م أٞم٣مرت احلّمل٣مرات ؿملقال دروب ايمزَمل٣من، َملرورا 

اإلنمريؼ وايمروَم٣من سمٙمؽ إجم٣مد ايمتٙمٝمدة. هٛم٣م ويمدت ضمروهملف زم٣ٌمزمؾ وآؾمقر ومٌؾ أن يُمٜمد 

َمع جتقّم إذاوم٥م اإلٞم٣ًمن زمكم ايمروايب وسمٔمددي٥م اظمذاه٤م وإدي٣من. ويٟمؽمك ايمُم٣مفمر فمعم َمل٣م 

ضمدث يمٙمٌٛم٣من واخلالهم٣مت وايملدَم٣مء ايمٕمزيلرة ايمتلل ؽمل٣ميم٦م زملكم إطملقة، وولٝم٣مع وسمٝملف 

احلللرب إهٙمٝملل٥م وآومتتلل٣مل  ايمٙمٌٛملل٣مٞمٝمكم وهجللرهتؿ الم اظمللدن ايمٌٔمٝمللدة هرزًملل٣م َمللـ ٞمللغمان

٣ًٌم وَم٠مىمًدا زمٟمن ٓ رء يٌٗمك فمعم ضم٣ميمف وٓ  وإضمزاب اظمتٛم٣مضمرة، َمتٚمٛمٝم٣م أن يٟمد ايمٖمجر ومري

 زمد يمٙمٝمؾ أن يٛمجقم فمـ صٌح ووقء وؾمٚمس:

  

جتٛمّك ومٙمٝمال فمعم يمٌٛم٣من َمٔمػما هل٣م فملـ ويْمٙم٤م ايمُم٣مفمر َمـ سمٙمؽ ايمٖم٣مسمٛم٥م ايمِمٖمح إن  

ضمٌف ايمذي ٓ يتقومػ يمٙمٌٛم٣من ويم٘مـ ا راح ٞم٣مزهم٥م زمٖمٔمؾ َم٣م ضمدث وحيلدث، َمٔمتلػًما يمٌٛمل٣من 

 َمـ أوؿم٣مٞمف ويتٕمٛمك هب٣م دائاًم:
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داهمئل٥م ومِمٝمدة سمُمٔمرك زمِمقره٣م ووصٖمٜم٣م وسمُمٌٝمٜم٣مهت٣م واؽمتٔم٣مراهت٣م ىمٟمهن٣م ٞمًامت 

متر فمعم وصمٛمتٝمؽ دم يقم صٝمٖمل ومل٣مئض وسمُملؿ رائحل٥م ايمزهلقر وسمُملٔمرك زم٣ميمٖمراؾمل٣مت 

ضمقيمؽ ويم٘مٛمٜم٣م سمُمٔمرك زم٣محلزن وايمّمٝمؼ أيًّمل٣م ممل٣م أمل هبلذا ايمٌٙملد ايمٔمريلؼ َملـ أضملزان 

وصمروح. ٞمجح ايمُم٣مفمر دم وصٖمف يمٙمٌٛم٣من ا امل، يمٌٛم٣من احلّم٣مرة وايمثٗم٣مهمل٥م، ضمٝمل٧م يٛمٖملؽ 

 ٗمِمٝمدة َمثؾ ؾمالل طمٝم٣مرم:يم٣ًمٞمف أَم٣مم روفم٥م هذا ا امل وسمٛمٖمٙم٦م ايم
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ئمّد ايمدىمتقر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ واضمًدا َملـ أزملرز ايمُملٔمراء اإلَمل٣مراسمٝمكم اظم٠مؽمًلكم 

طم٣مرؿم٥م ايمُمٔمر اإلَم٣مراد، زمٔمد صمٝمؾ ايمرواد، هم١مذا ىم٣من ىملّؾ َملـ  ايمذيـ محٙمقا يمقاء سمُم٘مٝمؾ

ٌّح، وملد وولٔمقا  ؽمٙمْم٣من زمـ صٗمر ايمٗم٣مؽمٚمل، وؽم٣ممل زمـ فمقم ايمٔمقيس، وطمٙمٖم٣من زمـ َمِمل

ايمٙمٌٛم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمُمٔمر اإلَم٣مراد احلدي٧م، هم١مّن ا ٝمؾ ايمالضمؼ َمـ َمثلؾ فمل٣مرف ايمُملٝمخ، 

د هلذا ايمُملٔمر وأسمل٣مح وؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، وؽمٙمْم٣من طمٙمٝمٖم٥م، وَم٣مٞمع ؽمٔمٝمد ايمٔمتٝم٥ٌم أرؽمك ومقافم

يمٙمجٝمؾ ايمالضمؼ أن يْمّقر ايمٗمِمٝمدة اإلَم٣مراسمٝم٥م، وئٌم٧م همٝمٜم٣م ايملروح ٞمحلق آهمل٣مق ايمتْملقير 

وايمتحدي٧م فمعم يد ضمٌٝم٤م ايمِم٣ميغ وأمحد راؾمد شم٣مين وص٣محل٥م فمٌٝمد نم٣مزمش وـمٌٝم٥م مخلٝمس 

 ومجٔم٥م ايمٖمغموز ونمغمهؿ.

ك ٞمِملٖمٜم٣م، ورزملام أىمثلر دم َمٔمل٣مومرة لحيٚمؾ ايمرصمؾ فمعم ىم٣مهٙمف ؽمٌٔمكم فم٣مًَم٣م ومّم

ايمٗمِمٝمدة، دون أن ئمّقومف ذيمؽ فمـ َمت٣مزمٔم٥م فمٚمٙمف، ودون أن ئمّقومف أيًّم٣م فمـ آيمتٖم٣مت إلم 

أؾملل٘م٣مل أطمللرى َمللـ اإلٞمتلل٣مج إديب ايمللذي هملل٣مق مخًللكم ىمت٣مزًملل٣م دم ايمُمللٔمر وايمؼممجلل٥م 

 وايمدراؽم٣مت. 

ٚملؾ َمـ هٛم٣م، وَمـ َمٛمْمٙمؼ سمٔمدد اهتامَم٣مت ايم٘م٣مسم٤م وشمٗم٣مهم٣مسمف، هم١مّن اإلضم٣مؿم٥م زمٚمج

إٞمت٣مصمف سمٌدو صٔم٥ٌم، وزمٛم٣مًء فمٙمٝمف همّّملٙم٦م هلذه ايمدراؽمل٥م أن سمتٔم٣مَملؾ َملع زمٔملض إٞمت٣مصملف 

 ايمُمٔمري ايمٕمزير، ٓؽمتٛم٣ٌمط زمٔمض َمالَمح جترزمتف فمعم ايمِمٔمٝمديـ اظمّمٚمقين وايمٖمٛمل.

                                                           

 أدي٤م وأىم٣مديٚمل همٙمًْمٝمٛمل ئمٚمؾ حم٣مرًضا دم صم٣مَمٔم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة. 



ًٓ ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت  أو

002 

يٌدو يمٗم٣مرئ ؾمٔمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ اهلتامم ذي أزمٔمل٣مد خمتٙمٖمل٥م زم٣ميمٗمّمل٣مي٣م ايمقؿمٛمٝمل٥م 

يمإلَمل٣مرات َملثٙمام يٛمُملد يمٙملٝمٚمـ ويمٌٛمل٣من وآصمتامفمٝم٥م وايمديٛمٝمل٥م واإلٞمًل٣مٞمٝم٥م، همٜملق يٛمُملد 

وهمٙمًْمكم، ويمٔمّٙمٛم٣م ٞمُمغم زمداي٥م إلم أّن آضمتٖم٣مء زم٣مٓحت٣مد ايمذي مجع إَم٣مرات ايمدويم٥م دم ىمٝم٣من 

ؽمٝم٣مد واضمد يٌدو فمٛمده ؾم٘ماًل َمـ أؾم٘م٣مل آٞمتامء إلم ايمقؿمـ اإلَم٣مراد، إذ رأى دم هلذا 

وٞمٗمٙمٜمؿ َمـ ضم٣ميم٥م ايمٔمدم إلم آحت٣مد ضمٙماًم حتٗمَّؼ، وٞمجح دم مل ؾمٚمؾ أزمٛم٣مء إرض ايمقاضمدة، 

 ضم٣ميم٥م ايمقصمقد. يٗمقل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وٓ يٌدو ايمُم٣مفمر دم اٞمتامئف ايمقؿمٛمل زمٔمٝمًدا فمـ اٞمتامئف ايمٗمقَمل واإلؽملالَمل، ووملد 

رزمط دائاًم زمكم ايمٔمروزم٥م واإلؽمالم رزمًْمل٣م وشمٝمًٗمل٣م، ٕنَّ ايمٌْمقيمل٥م دم ايمتل٣مريخ ايمٔملريب ايمٗملديؿ 

ويٚم٘مـ يمٛم٣م هٛم٣م أن ٞمٛمٓمر دم أزمٝم٣مت وم٣مهل٣م واحلدي٧م ىم٣مٞم٦م إؽمالَمٝم٥م زمٚمٗمدار َم٣م ىم٣مٞم٦م فمرزمٝم٥م. 

هذا ايمُم٣مفمر، ورأى همٝمٜم٣م أن إزمْم٣مل ايمذيـ َم٣م زايم٦م آشم٣مرهؿ طم٣ميمدة دم صمٌكم ايمُمٚمس هؿ 

 َمـ ايمٔمرب اظمًٙمٚمكم، همٝمٗمقل:

  

  

  

يمذيمؽ سمٔمدُّ شمٝمٚم٥م ايمٖمخر زم٣مظم٣ميض ايمٔمريب واإلؽملالَمل اظمجٝملد ؾمل٘ماًل زمل٣مرًزا َملـ 

أؾم٘م٣مل آٞمتامء يمٙمٔمروزم٥م، وزم٣مفمًث٣م فمعم إَمؾ، ٕنَّ أَم٥ًم َمٛمٜم٣م أزمق فمٌٝملدة وؿمل٣مرق زملـ زيل٣مد 

 جمده٣م ايمًٛمل ايمقو٣مء َمـ صمديد، يٗمقل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ:وصالح ايمديـ ؽمتٌٛمل 
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ىمت٤م يمالحت٣مد ومِمل٣مئد جمٝملدة تّٙملده، هم١مٞملف ٓ  وإذا ىم٣من ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ومد

يٖمّرط ازمًدا زم٣مٓٞمتامء ايمٗمقَمل وزم٣ميمٖم٘مرة ايمٗمقَمٝم٥م، وه٣م هق ذا يرصمق أن ي٘مقن آحتل٣مد زمدايل٥م 

وضمدة فمرزمٝم٥م ىمػمى، سمْمقي صٖمح٣مت ايمٛم٘م٥ًم، وسمٟمد زم٣مٞمتِم٣مر إَم٥م، وحترير أروٜم٣م َملـ 

 ايمذيـ دّٞمًقه٣م، همٝمٗمقل:

 

 

 

 

 

 

 

 

ويٛمحق ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ اظمٛمحك ايم٣ًمزمؼ ذاسملف ضملكم يًلخر َملـ ايمتّمل٣مَمـ 

دم َمٔمٓمؿ إضمٝم٣من أَمٛمٝم٥م يمٖمٓمٝم٥م، همٝمٖمتٗمد دم هذا احل٣مرض ايمٔملريب إيملٝمؿ ايمٔمريب ايمذي يٌٗمك 

 صقرة إضمٖم٣مد إَم٣مصمد:

 

 

  

وفمعم ايمرنمؿ َمـ ايمِمٚم٦م ايمذي يديٛمف،  وفمعم ايمرنمؿ َمـ نمدر إفمداء وزمْمُمٜمؿ،

وايمٔمجز ايمذي ئمّريف، هم١من ّ ايمُم٣مفمر يٌٗمك َم٠مَمٛم٣ًم إيامًٞم٣م فمٚمٝمًٗم٣م أنَّ هذه إَم٥م وم٣مدرة فمعم حتدي 

اظمٔمتدي، َمٌٝمٛم٣ًم أن هذا اظمٔمتدي فم٣مصمز فملـ حتْملٝمؿ إرادهتل٣م، واؽملتٔمداد أزمٛم٣مئٜمل٣م اظمًلتٚمر 

 همٝمٗمقل:ٓهمتدائٜم٣م، ضمتك حتٗمؼ أهداهمٜم٣م دم ايمرهمٔم٥م وايمًٚمق وايم٠ًمدد، 
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َمـ هٛم٣م هم١من ايمُم٣مفمر اظمٙمتزم ئًمك إلم سمًلٙمٝمط ايمّملقء فملعم ايمٛمٗمل٣مط اظمّملٝمئ٥م دم 

ايمٔمريب اظمجٝمد َم٣موًٝم٣م وضم٣مرًضا، وٕن يمالٞمتٖم٣مو٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م هذا إيمؼ وايمتقّه٨م  ايمت٣مريخ

همٗمد راح ايمُمٔمراء يتٕمٛمقن هب٣م ويٕمٛمقن هل٣م، ويْم٣ميمٌقن زم٣مؽمتٚمراره٣م ّٕن همٔمٙمٜم٣م أومقى َمـ أّي 

ومقل، وٕن دم اؽمتٚمراره٣م إساًرا فمعم فمقدة إجم٣مد ايمٔمرزمٝمل٥م إلم ؽمل٣مزمؼ فمٜملده٣م، يٗملقل 

 ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ:

وشمؿ صم٣مٞم٤م زم٣مرز آطمر دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب يًتْمٝمع اظمتتٌع أن يٙمٚمًف زمًٜمقيم٥م، وهلق 

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل متأل ومٙمٌف ٞمحق َمـ ضمقيمف، ويٚم٘مـ هٛم٣م أن ٞمُملغم ايمٌٔمد آصمتامفمل يمٙمٚمُم٣مفمر 

ٞمقر  "وّو٣مح"إلم َمُم٣مفمر أزم٣مء ٞمحق إزمٛم٣مء، فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل، همٜم٣م هق ذا يرى دم ؿمٖمٙمف 

 ومٙمٌف، وهق يٚمّثؾ فمٛمده ؽمٔم٣مدة ايمدٞمٝم٣م وزمُم٣مؾمتٜم٣م. يٗمقل ايمُم٣مفمر:

  

  

٣ًٌم َمـ صمقاٞم٤م ايمٛمٖمل٣مق فمٛملد زمٔملض ذائلح اظمجتٚملع   ىمام ي٘مُمػ ايمُم٣مفمر صم٣مٞم

ـّ زيٛمل٥م احلٝمل٣مة وهبجتٜمل٣م، ضملكم  ايمٔمريب، إذ يرى زمٔمض ذائح هذا اظمجتٚمع أن ايمٛم٣ًمء ه

يتٔمّٙمؼ إَمر زم٣ميمٛمٓمرة ايمذىمقري٥م  ًد اظمرأة، أَم٣م ضمكم سم٘مقن إٞمثك أطمًت٣م أو ازمٛم٥ًم هم١من اظمٔمٝم٣مر 

رفم٥م.. ضمتلك إنَّ ايمرصملؾ ل اظمرء أن يتخّٙمص َمٛمف زمًفمعم "َممموع فم٣مرٍ "خيتٙمػ، وسمِمٌح 

ر زمل٣مٕٞمثك. لّهق ذاسمف ايمذي يٕمّم٤م ضملكم يٌُمل "احلريؿ"ايمذي ئمػّم فمـ إفمج٣مزمف زمجامل 

 يٗمقل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ:
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َمٙمٚمح آطمر ٓ يٗملّؾ أمهٝمل٥م دم ؾملٔمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ هلق ايمتقصّملف ايملديٛمل وشمٚم٥م 

اإلؽمالَمل، إذ يٌدي ايمُم٣مفمر إفمج٣مزمف زم٣مٕطمالق اإلؽمالَمٝم٥م ايمًٚمح٣مء، ويْمرح ايمت٘مٙمٝمٖم٣مت 

ايمممفمٝم٥م دم وم٣ميم٤م ؾمٔمري زمديع، ويٚم٘مـ هٛم٣م ٞمرى صلقرة يمٙمحل٨م دم ؾملٔمره ايملذي يٌلكّم 

ٔمل٣ملم، يٙمًٌلقن يمٌل٣مس جملء ايمٛم٣مس َمـ ىمّؾ همل٨م فمٚمٝملؼ، َمٙمٌلكم دفملقة اهلل ؽملٌح٣مٞمف وسم

اإلضمرام، وهؿ حيٚمٙمقن دم ومٙمقهبؿ ايمُمقق وايمرصم٣مء، وايمتقزم٥م وايمدفم٣مء، همٝمٗملقل دم َمٗمْملع 

 يٗمْمر فمذوزم٥م ونمٛم٣مئٝم٥م فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقٞمف يتٛمٚمل إلم ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م:

وىمثغًما َم٣م يٗمقده سمدهمؼ اظمُم٣مفمر ايمديٛمٝم٥م دم داطمٙمف إلم ؿمٙم٤م آؽملتٕمٖم٣مر، ويٚم٘ملـ 

ايمُمل٣مفمر  أن ٞمجد يمذيمؽ أَمثٙم٥م فمديدة، نمغم أٞمٛم٣م ؽمٛمُمغم ه٣م هٛم٣م إلم ومِمٝمدة دايمٝم٥م، يرزمط همٝمٜم٣م

ذيمؽ آؽمتٕمٖم٣مر زمٗمرب اظمقت احلؼ َمـ أي إٞم٣ًمن، يمذيمؽ همٜمق يْمٙم٤م اظمٕمٖمرة، زمؾ يْمٙم٤م 

 أيًّم٣م أن خيٖمػ اهلل فمٛمف ـمٙمٚم٥م ايمٗمػم، وأن حيممه َمع ايمذيـ يتٗمٌؾ َمٛمٜمؿ اظمٕمٖمرة:
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ودم نمٚمرة آيمتٖم٣مت إلم ايمُمٔمر آصمتامفمل وايمقؿمٛمل ٓ يٛمًك ايمُم٣مفمر ٞمِمٝمٌف َمـ 

ريع فملعم لايمتٟمَمؾ، يمٝمٛمت٨م َمـ طمالل ذيمؽ، ؾمٔمًرا إٞم٣ًمٞمًٝم٣م ٞمٌٝماًل يرصلد َملرور ايملزَمـ ايمًل

اإلٞم٣ًمن، ضمٝم٧م يّمٝمؼ ايمتِمّقر، ويؼمىمز ضمقل ايمٖمردي دم ايمذات ايمُم٣مفمرة، َمٛم٘مٖمًئل٣م فملـ 

سمِمقر اإلٞم٣ًمن ايم٘مقم، وسمؼماصمع ضمدة ايمتُم٣مؤم، وحيّؾ اٞمتٓم٣مر اظمجٜمقل َم٘م٣مهن٣م. ه٘مذا ٞمٗمرأ 

: َم٣م وم٣ميمف ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ايمذي مل ًٓ  ير دم َمًتٗمٌؾ َم٣م زمٔمد ايمثالشمكم إٓ جمٜمق

أّٞملف نمغم أّن ايمذي يٚمّٝمز ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ فمـ اويمئؽ ايمذيـ نمٛملقا يمٙمقضملدة وايمٔمزيمل٥م 

ل٥م إيلامن ي٠مٞمًلف،  ىم٣من يٛمٓمر يمتٙمؽ ايمقضمدة زم١مجي٣مزمٝم٥م، همٜمق ٓ ئم٣مين دم أشمٛم٣مئٜم٣م َمْمٙمًٗمل٣م، إذ شمٚمَّ

ويٗمّقي فمزيٚمتف زم١ميمف َمقصمقد دم ىمؾ ايمقصمقد، يتجعم يمف دم ىمؾ ٞمٟمَم٥م، همٝمزيلده شمٗمل٥م، ويٚملأل 

 ٞمٖمًف حتّدًي٣م. همٜمق يٗمقل:

يمٗمد ضم٣مهمظ ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، زمُم٘مؾ فمل٣مم، فملعم ايمٗمِملٝمدة ايمتٗمٙمٝمديل٥م، َملـ 

ٌلف همٜملق ضمٝم٧م ايمقزن اخلٙمٝمقم، وفمعم ايمرنمؿ َمـ أٞمَّف يٙمتزم ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م دم َمٔمٓمؿ َمل٣م ي٘مت

يرى أنَّ إهؿ أن ي٘مقن ايمُم٣مفمر خمٙمًِم٣م يمُمٔمري٥م ايمُمٔمر ايمذي طُمٙمؼ يمٙمؼمّٞمؿ وايمٕمٛم٣مء، ويمٝمس 

 يمٙمٚمدح واهلج٣مء. يٗمقل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ:
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ويٚمٝمؾ ايمُم٣مفمر إلم ايمقوقح زمُم٘مؾ فم٣مم، وئمّد ايمٕمٚمقض ايمذي يتخذه زمٔملض   

٣ًٌم إلضمداث ٞمقع َمـ ايمٗمْمٝمٔم٥م زمكم ايمٗم٣مرئ وايم٘م٣مسم٤م، وٓ يرى  ايمُمٔمراء أروٝم٥ًم يمٙم٘مت٣مزم٥م، ؽمٌ

ا، زمًخري٥م، فمـ فمجزه "ؾمٔمر طمرازمٝمط"دم ايمُمٔمر ايمذي ئمتٚمد ذيمؽ ايمٕمٚمقض إٓ  ، َمٔمػّمً

 تالط ايمقفمل زم٣ميمالوفمل، همٝمٗمقل:فمـ همٜمؿ اطم

  

  

 

 

ٔمر  واحلٝم٣مة، ويّمٝمػ ذؿًم٣م آطمر يمٙملقزن وايمٗم٣مهمٝمل٥م، هلق ويرزمط ايمُم٣مفمر زمكم ايمُمِّ

ذط ايمٕمٛم٣مئٝم٥م ايمذي يُمٌف مج٣مل ايمٔمٝمش، هم١مذا ضم٣مىمك اظمرء فمٝمُمف ايمٛمي ىمت٤م ومِم٣مئد أمجؾ 

 َمـ ا ٚمٝمالت، همٜمق يٗمقل:

 

 

 

 

نمغم أن ايمتزام ايمُم٣مفمر دم أنمٙم٤م ومِم٣مئده زم٣ميمقزن اخلٙمٝمقم مل يٚمٛمٔملف َملـ اإلهمل٣مدة َملـ           

ٞمٓم٣مم اظمقؾمح٣مت اظمقؽمٝمٗمل ايمذي ئمدُّ أومّؾ ساَم٥م دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع ٞمٓمل٣مم ايمٗم٣مهمٝمل٥م، إذ يتلٝمح 

سمٕمٝمغمه٣م وهمؼ ٞمٓم٣مم حمدد، وَمـ ذيمؽ اخلروج ايمْمٖمٝمػ فمعم ٞمٓمل٣مم ايمٗم٣مهمٝمل٥م ومِملٝمدة ىمتٌٜمل٣م 

ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، وهل سمتٟميمػ َمـ رزم٣مفمٝم٣مٍت سمٛمتٜمل مجٝمٔمٜم٣م زم٘مٙمٚم٥م اخلٙمٝم٨م، وَمٛمٜم٣م ايمرزم٣مفمٝمتل٣من 

 ايمت٣ميمٝمت٣من:
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ًٓ زمٗمّمل٣مي٣م  ه٘مذا يٌدو يمٛم٣م ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ َمـ طمالل ؾمٔمره: ؾم٣مفمًرا َمُمٕمق

ا فملـ اٞمتامئلف إلم جمتٚمٔملف  أَمتف ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، َمداهمًٔم٣م فملـ ضمّٗمٜمل٣م دم احلٝمل٣مة، َمٔملػّمً

دم ومِم٣مئد هل٣م صمالل ايمُم٘مؾ ايمٗمديؿ، ونمٛم٣مئٝمتف  ايمِمٕمغم، وجمتٚمٔمف ايم٘مٌغم، يِمقغ ىمؾ ذيمؽ

 وَمقؽمٝمٗم٣مه، وهل٣م أيًّم٣م اٞمتامؤه٣م ايمقاوح إلم اظمحٝمط ايمذي ئمٝمش ايمُم٣مفمر زمكم ـمٜمراٞمٝمف.

 

  



ًٓ  ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت   أو

001 

 

 


 

أذان وإهمئلدة..  -دم َمتٔم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م  -ىمام يمٙمِمقت ا ٚمٝمؾ/ايمٔمذب سمٛمجذب 

هم١من ايمُمٔمر ا ٝمد رنمؿ ٞمدرسمف دم أي٣مم ىمٜمذي وم٣مدر فمعم أن جئملؾ ىملؾ ايمٗمٙملقب وايمٔمٗملقل 

سَمْٙمَتٖم٦ُم إيمٝمف وسَمْٙمَتػُّ ضمقيمف دم رًى وسمٛم٣منمؿ. وصَمّٝمد ايمُمٔمر هق همٗمط ايملذي يٚمتٙملؽ يم٠ميمل٠مة 

هلل٣م همريدة ٓ يٚمٛمحٜم٣م إٓ ظمريديف وحمٌٝمف. َأِوْػ إلم هذا أن إؾمٝم٣مء ذات ايمٗمٝمٚم٥م سمًتخرج 

همقر صدوره٣م ؾمٜم٣مدَة زمٗم٣مٍء وطمٙمقٍد. وَمٜمام ؿم٣ميم٦م ايمًٛمقن همٙمـ جيرؤ أضمد فملعم أن ي٘متل٤م 

 ؾمٜم٣مدة وهم٣مة هل٣م.

  

مل أسمٔمّرف زمداي٥ًم إلم ايمُم٣مفمر اإلَم٣مراد د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ىمُم٣مفمر وَملؼمصمؿ إٓ َملـ 

ايم٘مقيتٝم٥م طمالل ومِم٣مئد َمتٛم٣مشمرة ىم٣من يٛمممه٣م دم َمْمٌقفم٣مت فمرزمٝم٥م َمٛمٜم٣م ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٔمريب 

شمؿ ايمتٗمٝمٛم٣م دم أضملد َمل٠ممترات ايمؼممجل٥م ايملذي أوم٣مَملف اظمرىملز ايمٗملقَمل يمٙمؼممجل٥م زم٣ميمٗمل٣مهرة، 

ووصمدُت همٝمف إو٣مهم٥م إلم ىمقٞمف ؾم٣مفمًرا رائًٔم٣م.. إٞم٣ًمًٞم٣م ٞمٗمًٝم٣م متٙم٠مه ايمْمٝم٥ٌم َمـ ؾمٔمر رأؽمف ضمتك 

أمخص ومدَمٝمف.. وإهؿ أٞمٛمل وصمدت سمْم٣مزمًٗم٣م روضمًٝم٣م زمٝمٛمف وزمكم صقرسمف ايمتل رؽمٚمتٜم٣م يمف دم 

َمـ ومراءد يمٗمِم٣مئده. نمغم أن فمالومتل زمف ؾم٣مفمًرا ومد سمقؿمدْت زمٔمد أن ومرأُت ديقاٞملف طمٝم٣مرم 

رسمف يمف جمٙمل٥م ديب ايمثٗم٣مهمٝمل٥م دم ىمت٣مهبل٣م ايمُملٜمري )يقٞمٝمل٥م ل)َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وومِمٝمدة( وايمذي ٞمُم

2011.) 

 

 

                                                           

  .أدي٤م َمـ مجٜمقري٥م َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م 
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دم ديقاٞمف هذا ي٠مىمد د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ أٞمف ؾم٣مفمر ذو زم٣مع ؿمقيلؾ دم َمٝملدان ايمُملٔمر 

وأٞمف ؾم٣مفمر ومد جت٣موز َمرضمٙم٥م اَمتالك إدوات ايمُمٔمري٥م وسمْمقئمٜم٣م ىمٟمهن٣م فمجٝمٛمل٥م وايم٘مت٣مزم٥م 

زمكم أص٣مزمٔمف إلم َمرضمٙم٥م اإلزمداع ايمُمٔمري ايمقه٣مج واحلٗمٝمٗمل. إٞمف هٛم٣م يتٔم٣مَمؾ َمع َمٖملردات 

ايمٗمِمٝمدة ىمام يتٔم٣مَمؾ أَمٜمر ص٣مٞمٔمل ومْمع احُلقّم.. إذ ترُج ايمٗمِمٝمدة َمـ زمكم أٞم٣مَمٙمف وىمٟمهنل٣م 

ٛمًجٜم٣م أو زمتِمٚمٝمٚمٜم٣م ؾم٣مفمر َم٣م أروفمف. يمٗمد اضمتقى ايملديقان ومْمٔم٥م همٛمٝم٥م سُمًم زمٟمن َمـ وم٣مم زم

فمعم ومِمٝمدة زمٔمد َم٣مئ٥م ومِمٝمدة وهق فم٣ٌمرة فمـ جمٚمقفم٥م َمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل اٞمتٗم٣مهل٣م ايمُمل٣مفمر 

َمـ ىمؾ دواويٛمف ؽمقاء أىم٣مٞم٦م َمٛمُمقرة أم خمْمقؿم٥م.. وايمقازع وراء اطمتٝم٣مر هذه ايمٗمِمل٣مئد 

تامم ايمٛمٗمل٣مد هبل٣م أو ٕن زمٔملض هق أهن٣م ومري٥ٌم إلم ٞمٖمًف أو رأى همٝمٜم٣م أهنل٣م إهمّملؾ أو ٓهل

اظمٌدفمكم أشمٛمقا فمٙمٝمٜم٣م. ويمٗمد ؽمٙمؽ ايمُم٣مفمر دم هذه ايمٗمِم٣مئد ؿمريٗمكم أوهلام ؿمريلؼ ايمُملٔمر 

ايمٔمٚمقدي وشم٣مٞمٝمٜمام هق ؿمريؼ ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م. ويتٖم٣موت ؿمقل هذه ايمٗمِم٣مئد َم٣م زمكم ومِمٝمدة 

 ؿمقيٙم٥م وومِمٝمدة ومِمغمة. ىمام سمتٛمقع إنمراض ايمتل ىمت٦ٌم همٝمٜم٣م وَمـ أصمٙمٜم٣م.. إذ ي٘مت٤م د.

ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم ايمٕمزل ايمٔمٖمٝمػ ودم ايمروَم٣مٞمًلٝم٥م ايمرائٗمل٥م ودم  ايمًٝم٣مؽمل٥م ودم ايملديـ ىملام 

سمقصمد ومِم٣مئد أطمرى سمٛمُمٕمؾ زم٣مهلؿ ايمٔمريب ايمٔم٣مم إو٣مهم٥م إلم َمقوقفم٣مت فمدة أطمرى. هذا 

وأىمثر َم٣م يٚمٝمز هذه ايمٗمِم٣مئد هل يمٕمتٜم٣م ايمرائٗم٥م وسمرىمٝمٌتٜمل٣م  ايمُملٔمري٥م ايمًٙمًل٥م وصلقرهت٣م 

 ٓ تٙمق َمـ ايمٖمرادة وآطمتالف.ايمْم٣مزصم٥م نمغم اظمْمرووم٥م َمـ ومٌؾ و

  

َمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل سم٤ًٌم َمتٔم٥م َمتٛم٣مهٝم٥م يمٙمٚمتٙمٗملل وحتٚملؾ هم٘ملرة ؾملٔمري٥م رزملام مل 

يٖمض زم٘م٣مرهت٣م ؾم٣مفمر َمـ ومٌؾ ومِمٝمدة )اظمخ٣مض دم وادي فمٌٗملر( وهمٝمٜمل٣م يِملقر فمالومتلف 

 زم٣ميمٗمِم٣مئد ايمتل متقت دون أن سمقيمد وهل يمٝم٦ًم ومٙمٝمٙم٥م زمؾ هل حُتٍم زم٣مٔٓف:
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هذا فمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل حتدث هل٣م فمٚمٙمٝم٥م إصمٜم٣مض أو ؽمٗمقط نملغم َم٘متٚملؾ أَمل٣م 

ه٥ًم وٓ ايمٗمِم ٣مئد ايمتل سم٘متٚمؾ همؼمة احلٚمؾ هب٣م وسمقيمد نمغم أن ايمُم٣مفمر يرى أهن٣م ويمدت َُمُمقَّ

 يرى فمـ َمًتقاه٣م ايمٖمٛمل زمٔمد أن ي٘متٌٜم٣م همٝمٗمقم زمتٚمزيٗمٜم٣م وإيمٗم٣مئٜم٣م دم ؽمٙم٥م اظمٜمٚمالت:

 

 

 

 

اإلٞم٣ًمن ايمٔم٣مؾمؼ وايمذي هيٝمؿ دم همّم٣مء حمٌقزمتف ضمٙمقة ايمٔمٝمٛملكم همٝمِملقره يمٛمل٣م أَم٣م 

 ايمُم٣مفمر دم ومِمٝمدة )فمٝمٛم٣مك(:

 

 

 

 

 

  

وهٛم٣م يٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن ايمِمقرة ايمُمٔمري٥م إو٣مهم٥م إلم مج٣مهل٣م ورومتٜم٣م يٚم٘مـ وصٖمٜم٣م 

زم٣ميمِمقرة ا ديدة أي نمغم اظمًتخدَم٥م َمـ ومٌؾ. ودم ومِمٝمدة )ؽمقف يلٟمد همجلر( يرصلد 

ايمُم٣مفمر زم٘م٣مَمغمسمف اخل٣مص٥م إَمؾ دم اٞمزي٣مح ايمٙمٝمؾ زمٓمالَمف وزمٓمٙمٚمتف وزم٘ملؾ َمل٣م حيٚملؾ َملـ 

وفمقائؼ سمٛمٕمص فمعم اإلٞم٣ًمن ضمٝم٣مسمف وحت٣مول طمٛملؼ أٞمٖم٣مؽملف ضمتلك مهقم وأضمزان وأؾم٣ٌمح 

 ُيردى سئًم٣م:
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وَمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل يً٘مٛمٜم٣م ضمس ؽم٣مطمر خيتٌلء طمٙمٖملف هلؿ شمٗمٝملؾ جيلثؿ هملقق 

 ايمِمدر ومِمٝمدة )ؽمٚمٔمتٜمؿ يٗمقيمقن(:

 

 

 

 

 

 

 

أَم٣م ومِمٝمدة )َمـ أوراق ايمٕمرزم٥م( همٝمِمقر ايمُم٣مفمر همٝمٜمل٣م ضم٣ميمل٥م اإلٞمًل٣من اظمٕملؼمب 

وضمٝمًدا صمراء ازمتٔم٣مده فمـ َمقؿمٛمف ايمذي سمٗمّمؿ ايمٕمرزم٥م ضمٝم٣مسمف وأي٣مَمف وهق أؽمغم اظمٔم٣مٞم٣مة وإمل 

 وايمؼماب ايمذي ويمد فمعم ذراسمف:

 

 

 

 

وَمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل ي٘متٛمٖمٜم٣م ضمس روَم٣مٞمز دم هذا ايمديقان وسمًمل زملٟمن ىم٣مسمٌٜمل٣م 

 ِمٝمدة )فمزف فمعم ٞمٝم٣مط ممزوم٥م(:يمديف هم٘مر وفم٣مؿمٖم٥م طمٖمٝمٖم٣م ايمٓمؾ وم
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أَم٣م احلس ايمديٛمل همٝمتجعم ـمٜمقره دم فمدة ومِمل٣مئد َمٛمٜمل٣م ايمٗمِملٝمدة ايمتلل يٖمتلتح 

ايمُم٣مفمر هب٣م ديقاٞمف ويًٚمٝمٜم٣م ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م وهمٝمٜم٣م يتحدث ايمُم٣مفمر فملـ طمٙملؼ اهلل سمٔمل٣ملم 

يمٙمًٚمقات وإرض َمِمقًرا ومدرة اهلل سمٔم٣ملم وسمٌمهمف دم ىمقٞمف. وىمذيمؽ ومِملٝمدة إذاومل٥م 

دم يمٝمؾ ايمٕمرزم٥م وايمتل يٙمقح ايمُم٣مفمر همٝمٜم٣م زمح٣ميم٥م اظمٕمؼمب نمغم أٞمف َمٕمؼمب يٗملؼمب دم نمرزمتلف 

ٖمًف آٓم ايمٕمرزم٥م وفمذازم٣مهت٣م وايمذي حيقل نمرزمتف َملـ نمرزمل٥م َم٠مظمل٥م َمـ اهلل يم٘مل هُيقن فمقم ٞم

 وحمزٞم٥م إلم فمْٝمش ه٣مينء دم رضم٣مب اظمقلم صمؾ وفمال:

 

 

 

 

رم وايمتل هذا ويتّمح  ايمٕمرض ايمًٝم٣مد دم هذا ايمديقان دم ومِمٝمدة ايمزَمـ ايمني٣م

يِمقر ايمُم٣مفمر همٝمٜم٣م اٞمٗمالب إَمقر رأؽًم٣م فملعم فمٗمل٤م واطملتالل رَم٣مٞمل٥م اظمٝملزان وىمٖمتٝملف 

وايمٙمتكم مل سمٔمقدا سمزٞم٣من إؾمٝم٣مء زمحٝم٣مدي٥م.. زملؾ راضمتل٣م سمٖملقح َملٛمٜمام رائحل٥م آٞمحٝمل٣مز إلم 

 صم٣مٞم٤م زمٔمٝمٛمف دون سمقاهمر ذوط هذا آٞمحٝم٣مز ا ٣مهؾ:

 

 

 

 

 

وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن ايمُم٣مفمر ايمذي حيٝم٣م ىمؾ دوم٣مئؼ ضمٝم٣مسمف زم٘مؾ سمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م.. يٟمىملؾ 

ويممب ويتٛمٖمس ؾمٔمًرا إٓ أٞمف يتٛم٣مزل راوًٝم٣م فمـ ىمؾ هذا َمٗم٣مزمؾ أن يلتخعم حمٌقزملف فملـ 

 هم٘مرة هجره يمف:

 

 

. 
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وَمـ ايمٗمِم٣مئد اظم٠مشمرة صمًدا دم هذا ايمديقان ومِمٝمدة )أَمل( وايمتل يِمقر ايمُمل٣مفمر 

 همٝمٜم٣م ضم٣ميم٥م آزمـ زمٔمد نمٝم٣مب إم فمٛمف إَم٣م ظمقت أو يمًٖمر ؿمقيؾ:

 

 

 

 

 

 

ر لأَم٣م ايمٗمِمٝمدة ومٌؾ إطمغمة دم ايمديقان أو ايمٗمِمٝمدة اظم٣مئل٥م وهلل ومِملٝمدة )فمُمل

ومقارير فمعم ضم٣مئط( وومد ىمت٦ٌم إشمر اٞمدٓع ايمثقرات ايمُملٔمٌٝم٥م دم زمٔملض ايمٌٙملدان ايمٔمرزمٝمل٥م 

َم٠مطمًرا ويِمػ ايمُم٣مفمر همٝمٜم٣م ايمْمٕم٣مة ايمذيـ يًٝمْمرون فمعم ايملٌالد همٝمحرومقهنل٣م ويٛمٜمٌقهنل٣م 

 ٣مئٜم٣م همٝمٗمقل:ويٚمتِمقن طمغماهت٣م ودَم٣مء أزمٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمٗمل أْن أؾمغَم إلم أنَّ ديقان ) َمئ٥م ومِمٝمدة وومِملٝمدة ( يمٙمُمل٣مفمر د. ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ  

ايمُم٣مفمر ي٘مت٤ُم ومِم٣مئده واؤًم٣م أَم٣مم فمٝمٛمٝملف ايمُملٔمريتكم ومّملٝم٥ًم َمل٣م ُيلداهمُع فمٛمٜمل٣م  ي٠مىمد أن

ُف َمْثؾ َمٔمٓمؿ ايمُمٔمراء احلٗمٝمٗمٝمكم يٌح٧ُم فمـ َمديٛمتف ايمٖم٣موٙم٥م ايمتل   وحي٣مرُب َمـ أصْمٙمٜم٣م.. إٞمَّ

يِمٌُح اإلٞم٣ًمُن همٝمٜم٣م ضمًرا ضمري٥ًم ضمٗمٝمٗمٝم٥ًم َُمتٚمتًِّٔم٣م فمعم أروٜم٣م زم٘مؾِّ َم٣م يمف َمـ ضمٗمقق دون أْن 

٥َم  لُؼ  -همْرٌق زمكم هذا وذاَك. ىمام سمتٚمٝمُز ومِم٣مئده دم هذا ايمديقان ي٘مقن شمٚمَّ إو٣مهم٥ًم إلم أهن٣م حُتٙمِّ

زم٣مَمتالىمٜمل٣م يمٕمل٥ًم رؾملٝمٗم٥ًم سمٌتٔملُد ىمثلغًما فملـ َمٌل٣مذٍة َمٖمّملقضم٥ٍم   -دم همّم٣مءاٍت َُمتٛمقفمل٥ٍم 

واؽمتٕمراٍق دم نمٚمقٍض جم٣مين.. حُم٣مهمِٓم٥ًم فمعم اإليٗم٣مع اخلٙمٝمقم َم٣م زمكم ومِمٝمدة سمٖمٔمٝمٙمٝم٥م وأطمرى 

 فمٚمقدي٥م.
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ايمذي صلدر  "َمٔم٣مٞمك اهلقي فمٛمدي"سمٔمػم رؤي٥م ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم ديقاٞمف 

ل، وفملـ اظمٓمل٣مهر لفمـ دار ايمٝم٣مؽمٚمكم زم٣ميمُم٣مروم٥م فمـ ايم٘مثغم َمـ َمالَمح ايمُملٔمر ايمروَم٣مٞمًل

ر ايمُم٣مفمر هلذا لدم ايمُمٔمر ايمٔمريب،  وومد ومِموإهم٘م٣مر ايمتل ؾمدت هب٣م اظمدرؽم٥م ايمروَم٣مٞمًٝم٥م 

  ايمديقان فمعم ايمتٕمٛمل زمٚمُم٣مفمر احل٤م وَمٔم٣مٞمٝمف فمٛمده.

ويّمؿ ايمديقان إضمدى وشمامٞمكم ومِملٝمدة، سمٛمّملقي مجٝمٔمٜمل٣م حتل٦م إؿمل٣مر آجتل٣مه 

ووملدم همٝمٜمل٣م جت٣مرزملف ايمٔم٣مؿمٖمٝمل٥م، وَمُمل٣مفمره،   ايمروَم٣مٞمز، وومد تغم هل٣م ايمُم٘مؾ ايمٔمٚمقدي.

  تف.وآراءه دم احل٤م، ودم فمالومتف زمٚمحٌقزم

إن فم٣مؿمٖم٥م احل٤م سمُمٚمؾ ىمؾ ومِم٣مئد هذا ايمديقان، وومد ـمٜملر همٝمٜمل٣م صمٙمٝمل٣م سملٟمشمره 

زم٣ميمرؤي٥م ايمروَم٣مٞمًٝم٥م يمٙمٚمرأة. هم٣مظمرأة فمٛمد ايمروَم٣مٞمًٝمكم هل اظملالذ ايملذى حيتٚملقن زملف َملـ 

انمؼماهبؿ دم ايمقاومع اإلٞم٣ًمين، يمذا هم١مهنؿ يٌلذيمقن دم ؽملٌٝمؾ احلِملقل فمٙمٝمٜمل٣م ايم٘مثلغم َملـ 

٣مة،  وايمٙمقفم٥م، وىمؾ هذه اظمُم٣مفمر ايمتل ئمػمون فمٛمٜم٣م دم ايمّمٛمك، وايمًٜمر، وايمٔمذاب واظمٔم٣مٞم

 أؾمٔم٣مرهؿ ايمروَم٣مٞمًٝم٥م.

ل آَمتللزاج زم٣ميمْمٌٝمٔملل٥م وآحتلل٣مد َمٔمٜملل٣م لوَمللـ أهللؿ َمالَمللح ايمُمللٔمر ايمروَم٣مٞمًلل

همٙمٙمروَم٣مٞمًٝمكم ويمع ؾمديد زم٣ميمُمْمآن وايمقومقف فمٛمده٣م. وهذا َمل٣م ٞمجلده ىمثلغما دم أؾملٔم٣مر 

َمٔم٣مٞمك اهللقى فمٛملدي حتل٦م . يٗمقل ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم إهدائف زمٚمٗمدَم٥م ديقان  ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ

 (:5ص  -فمٛمقان )إيمٝمؽ أهي٣م احل٤م

                                                           

 ؾم٣مفمرة وأىم٣مديٚمٝم٥م َمـ َمٌم. 
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فمٛم٣مويـ ومِم٣مئد ايمديقان سم٠مىمد َمٛمح٣مه٣م ايمروَم٣مٞمز همٜمل: مخل٣مر، ضمٙملقل، وومراءة 

فمٛملدي، إَملقاج، رؽمل٣ميم٥م فملػم ايمِملحراء،  زمريؼ، َمٔمزوهم٥م إلم سم٣مج حمؾ، َمٔم٣مٞمك اهللقى

فمذاب ايمٌكم، أنمٛمٝم٥م فمٝمد يمٙمخٙمٝم٨م،  ايمٌح٧م، ذاك، أضمٌلؽ، ازمتٔملد، سملقه٨م، اؽملتٖمزاز، 

رزم٥م، َم٣م زمكم ايمٌكم، فملزف فملعم احلٙمؿ اظمراوغ، همٝمض، مل أزل، صمزر زمال َمد، َمـ أوراق ايمٕم

ٞمٝم٣مط ممزوم٥م، اظمٔم٣مديم٥م ايمِمٔم٥ٌم، َمٌمع احل٤م، هق احل٤م، ايمرضمٙم٥م، وهؾ سمرى يمٝمعم زمٛمِمػ 

َمتٝمؿ، أسمٔمٙمؿ ىمؿ أضمٌؽ ي٣م ضمٌٝمٌل، فمْم٣مء، ي٣م زَم٣من ايمقصؾ، َم٣م صمدوى إؾملٔم٣مر،  ضمل٤م 

 َمـ ؿمرف واضمد، هٝم٘مؾ ايمْمكم،  شمقرة، ظم٣مذا، اؽمٗمٛمل احل٤م،  ىمٝمػ، سمٔم٣ملم.

وَم٣مٞمًٝمكم يمٙمٚمرأة جتٔمٙمٜم٣م دائام دم صلقرة َمالئ٘مٝمل٥م َمٗمدؽمل٥م، ورؤي٥م ايمُمٔمراء ايمر

همٙمٝم٦ًم اظمرأة فمٛمد ايمروَم٣مٞمًٝمكم صقرة صمًدي٥م همح٤ًم،  زمؾ هل سم٘مقيـ رائع َمـ ا ًد 

وايمروح َمٔم٣م. ويٌدو هذا اظمٙمٚمح واوح٣م دم ومِم٣مئد هذا ايملديقان، َمثل٣مل هلذه ايمٗمِملٝمدة 

 )مخ٣مر( ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م:

 

 

 

   

  

ورؤي٥م ايمُم٣مفمر يمٙمحٌٝم٥ٌم جتٔمٙمٜم٣م حتتؾ ىمؾ ىمٝم٣مٞمف همال يٚم٘مـ ومط أن حي٤م نمغمه٣م، إن 

ٞمٓمرسمف إيمٝمٜم٣م مت٣مشمؾ ٞمٓمرة ايمُم٣مفمر ايمروَم٣مٞمز حلٌٝمٌتلف، وضمٌلف هلل٣م يروملك يمٝمِملؾ إلم درصمل٥م 



ًٓ  ايمدراؽم٣مت واظمٗم٣مٓت   أو

022 

ايمتٗمديس زمحٝم٧م سمِمٌح احلٌٝم٥ٌم َمث٣مٓ همقق احلٝم٣مة وإضمٝم٣مء،  ويِمغم سمِمقيره يمٙمح٤م ومري٣ٌم 

  فمُمؼ ايمِمقدم ايمزاهد ووصمده. َمـ ايمُم٣مفمر ايمِمقدم دم سمِمقير ضم٣ميم٥م

وؾم٣مفمرٞم٣م يٕمرق دم روَم٣مٞمًٝم٣مسمف همٝمٔمدد َمٔم٣مٞمك اهلقى فمٛمده، همٙمٝمس يمٙمٜمقى َمٔمٛمك واضمد 

  (:4-    ؾمتك يٗمقل دم ومِمٝمدسمف )َمٔم٣مٞمك اهلقي فمٛمدي يمديف، وإٞمام يمف َمٔم٣مٍن ىمثغمة، وصقر

  

    

  

وومد خلص دم هذه ايمٗمِمٝمدة رؤيتف يمٙمح٤م احلٗمٝمٗمل يملذا اطمتل٣مر اؽملٚمٜم٣م يمٝم٘ملقن 

فمٛمقاٞم٣م هلذا ايمديقان،  وىمٟمٞمف يريد أن جيًد ىمؾ َمٔم٣مٞمك احل٤م دم هذا اإلضم٣ًمس ايمٗملدد 

  ايمٛمٌٝمؾ ايمذى يت٣ًمَمك فمـ ىمؾ َم٣م هق ضمًك.

ودم ومِمٝمدسمف )ضمٙمقل( يتٟمشمر زمرؤي٥م ؾمٔمراء ايمِمقهمٝم٥م دم هم٘مرة احلٙمقل إٞمف وضمٌٝمٌتف 

ىمٝم٣من واضمد، يذوب ىمؾ َمٛمٜمام دم أطمر، همٜمام روح واضمد وصمًد واضمد، حتلؾ همٝملف هلذه 

 ايمروح يٗمقل دم ومِمٝمدة )ضمٙمقل(:

  

  

 

  

  

. 

وخيتٙمط إَمؾ زم٣مٕمل دم ايمُمٔمر ايمروَم٣مٞمز، ىملام تلتٙمط ايمٛمل٣مر زمل٣ميمٛمقر، ويٚمتلزج 

  وايمٙمٓمك وا روح زم٣م امل ايمِمٌٝمح. اخلٙمقد زم٣ميمٖمٛم٣مء،  واإلضم٣ٌمط زم٣ميمْمٚمقح

ايمُم٣مفمر ايمروَم٣مٞمز زمكم اظمُم٣مفمر وأولداده٣م، ىملام ٞملرى  ه٘مذا يٌدو سمردد وسمقسمر

  ذيمؽ دم ومِمٝمدة زمريؼ.

 (:11يٗمقل ايمُم٣مفمر )ص 
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  ويٗمقل دم ٞمٖمس ايمٗمِمٝمدة:

  

  

  

  

  

 

َمـ َمالَمح ايمروَم٣مٞمًٝم٥م دم ايمُملٔمر اإلضمًل٣مس زمل٣مٓنمؼماب. وَمالَملح ايمُملٔمقر 

زم٣مٓنمؼماب واوح٥م دم ؾمٔمر ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ، يدهمٔملف إلم ايمٌحل٧م فملـ َمٙمجلٟم سمل٣مرة يملدى 

، وايمُملٔمقر زمل٣ميمٛمٖمل، وايمّملٝم٣مع، وايمٕمرزمل٥م، سمٙملؽ ايمْمٌٝمٔم٥م، وأطمرى فمٛمد اظمرأة أو احلٌٝمٌل٥م

اظمُم٣مفمر ايمتل فم٘مًلتٜم٣م ومِمل٣مئد ايملديقان همجل٣مءت مجٝمٔمٜمل٣م ويمٝملدة يمٙمٓملروف ايمًٝم٣مؽملٝم٥م 

وآصمتامفمٝم٥م، وآومتِم٣مدي٥م ايمتل أضم٣مؿم٦م زمف دم جمتٚمٔمف. هذه ايمٕمرزمل٥م وهلذا ايمٌحل٧م فملـ 

 . إَم٣من يٌدو دم صقر ىمثغمة دم أؾمٔم٣مر ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ

ظم٘م٣من ايملذى حيٚملؾ يملف ذىمريل٣مت مجٝمٙمل٥م همٝمحٌلف، وايمُم٣مفمر ايمروَم٣مٞمز يرسمٌط زم٣م

وذيمؽ َم٣م همٔمٙمف ؾم٣مفمرٞم٣م ضمكم ومدم يمٛم٣م )َمٔمزوهم٥م  ويتٕمٛمك زمف، دم َمُم٣مفمر شمري٥م زم٣محل٤م واحلٛمكم

 (: 12إلم سم٣مج حمؾ صٖمح٥م 

  

  

 

 

وايمُمٔمر دم ايمديقان يٛمتٜم٨م إؽمٙمقب ايمًلٜمؾ وايمتُملٌٝمٜم٣مت وايمِملقر اظمٛم٣مؽمل٥ٌم 

يمٙمٚمّمٚمقن، ويقـمػ اظمٖمردات ايمتل سم٠مىمد اَمتالك ايمُم٣مفمر يمثروة يمٕمقي٥م ىم٣مهمٝم٥م َملـ سملراث 

اظمٔمجؿ ايمُمٔمرى ايمروَم٣مٞمًلك: فمٌلغم، وردة، مجل٣مل، ايمٖمل٠ماد، َمتلٝمؿ، ؾملٕمقف، رهمٝملػ، 
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ايمٛمجٚمل٥م، ايمٌلدور، ايمٙمٓملك،  ضمٛم٣مٞمٝمؽ، طمٖمٗم٣مت ايمٗمٙم٤م،  ايمًحر،  ايمُمٔمر، اظمٛملك، احلل٤م

 ا روح، اظمِم٣مب، ايمٕمٝم٣مب،  ايمٕمرام، هلٖمتل، ايمْمٜمر، ايمٗمدس.

وه٘مذا يمق سمتٌٔمٛمل٣م زمٗمٝمل٥م ومِمل٣مئد ايملديقان، ٞمجلد هلذه اظمٖملردات ذات اظمٔمل٣مٞمك 

واإلحي٣مءات ايمروَم٣مٞمًٝم٥م. يم٘مـ ٓزمد َمـ اإلؾم٣مرة إلم زمٔمض اظمٖمردات ايمتل صم٣مءت خمتٙمٖمل٥م 

ٖمردات وم٣مَمقؽمٝم٥م َمٜمجقرة، مل ئمد هل٣م َم٘مل٣من دم وهل َم فمـ هذه اظمٖمردات ايمًٜمٙم٥م اظمقضمٝم٥م

أو َمٜمجلقرة، وحلًلـ  اؽمتخداَم٣مسمٛم٣م ايمٙمٕمقي٥م اظمٔم٣مسة، مم٣م يٗم٣مل فمٛمٜم٣م أهن٣م أصٌح٦م َمٝمت٥م

احلللظ مل سم٘مللـ هللذه ـملل٣مهرة دم ديللقان ؾملل٣مفمرٞم٣م همٗمللد صملل٣مءت دم ومِمللٝمدة واضمللدة هللل 

  )َمٔم٣مٞمك اهلقي فمٛمدي( وَمٛمٜم٣م: ومِمٝمدة

 

  

 

 ودم هن٣مي٥م ايمٗمِمٝمدة يٗمقل:

 

 

هذه اظمٖمردات صم٣مءت خمتٙمٖم٥م فمام فمرهمٛم٣مه َملـ َمٖملردات ايمُمل٣مفمر ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ 

 .ايمًٙم٥ًم ايمًٜمٙم٥م اظمقضمٝم٥م
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جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م صمديلدة، يمٙمُمل٣مفمر واظملؼمصمؿ اإلَمل٣مراد ايملدىمتقر ش ي٣م إَم٣مرات»

ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، صدرت فمـ ؽمٙمًٙم٥م َمٛمُمقرات وزارة ايمثٗم٣مهم٥م وسمٛمٚمٝم٥م اظمٔمرهم٥م، وحتٚمؾ زملكم 

ومِمٝمدة سمتٚمٝمز زمٛمٖمحتٜم٣م ايمُمٔمري٥م ايمقؿمٛمٝم٥م، وهل سمرصد، اٞمْمالوًمل٣م َملـ سم٘مٛمٝملؽ  19دهمتٝمٜم٣م 

آؽمؼمصم٣مفمل، ؽمٔمٝمٜم٣م احلثٝم٧م ٞمحق ايمتٔمٌغم فمـ واوملع ىمٌلغم اؽملٚمف )اإلَمل٣مرات( احلدث 

زمٗمٝم٣مدهت٣م ايمرؾمٝمدة، رَمقزهل٣م ايمقؿمٛمٝمل٥م وايمٖم٘مريل٥م، ورشمل٣مء ايملراضمٙمكم، ؾملٜمدائٜم٣م ايمٔمٓمل٣مم، 

ايمقضمدوي٥م، َمدهن٣م وومراه٣م، وىمٝمػ اضمتٙم٦م مجٝمع هذه اظم٘مقٞم٣مت َم٘م٣مٞمل٥م فمٓمٝمٚمل٥م دم ٞمٖملس 

ٕمٖمقر يمف ايمُمٝمخ زايد زمـ ؽمٙمْم٣من آل ايمُم٣مفمر وومِم٣مئده، وطم٣مص٥م ايمتقصمف ايمقضمدوي يمدى اظم

 .زمٗمِمٝمدة: ضم٘مٝمؿ ايمٔمربش ؿمٝم٤م اهلل شمراه»هنٝم٣من 

صلٖمح٥م َملـ ايمٗمْملع ايم٘مٌلغم، سمٛمل٣مصمل  64ومِم٣مئد هذه اظمجٚمقفم٥م، ايمتل سمٗمع دم 

ايمقؿمـ، وهتٖمق إلم ايمٌح٧م فمـ دٓيم٥م إؾملٝم٣مء وهلل جتتل٣مح صلٖم٣مء ايملروح وايمقصملدان، 

حم٣مويم٥م يمتٖم٘مٝمؽ ايمِملقر ايمٗمديٚمل٥م  سمًتدرج ايم٘مالم إلم همخ٣مخ اظمٔم٣مين وضمٙمٗم٣مت إؽمئٙم٥م دم

وزمٛم٣مء أطمرى نمغم وم٣مزمٙم٥م يمٙمٚمحق، وٞمٓمرة أويمٝم٥م فمعم فمٛم٣مويـ زمٔمض هذه ايمٗمِمل٣مئد، جتٔمٙمٜمل٣م 

زمقازم٣مت ٞمحق َمّم٣مَمكم ٞمِمقص ىمت٦ٌم زمٔم٣مؿمٖم٥م صمّٝم٣مؾم٥م، ودم ٞمػمة روَم٣مٞمًٝم٥م جتده٣م زمُمل٘مؾ 

ٓهم٦م دم ومِم٣مئد: زَمـ ايمُمٔمقب، ٞمُمٝمد ايمقؿمـ، آحت٣مد يٌٙمغ أؾمده، فمقدة ؽملد َملٟمرب، 

ٝمد اخلٙمٝم٨م، وا زايداه، دَمقع فملعم راؾملد، دَملقع فملعم َم٘متلقم، ٞمُملٝمد َمٗمل٣موم، أنمٛمٝم٥م يمٔم

ونمغمه٣م، نمغم أن ايمالهم٦م دم ومِم٣مئد هذه اظمجٚمقفم٥م آؽمتثٛم٣مئٝم٥م، َم٣م طمِمِمف نم٣مٞمؿ يمًلغمة 

                                                           

  م2016ديًٚمػم  24ٞمممت دم صحٝمٖم٥م آحت٣مد اإلَم٣مراسمٝم٥م: ايم٦ًٌم. 
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وَمًغمة أدزم٣مء اإلَم٣مرات، زمح٤ًم ايمدراؽم٥م ايمٛمٗمدي٥م اظمٙمحٗمل٥م زم٣مظمجٚمقفمل٥م يمٙملدىمتقر فمٌلد 

ؿ زمِمداوم٣مت َمع َمٔمٓملؿ أدزمل٣مء وَمثٗمٖملل احل٘مٝمؿ ايمززمٝمدي، همٗمد ارسمٌط ايمُم٣مفمر ؾمٜم٣مب نم٣مٞم

اإلَم٣مرات، ضمٝم٧م مجٔمٜمؿ اهلّؿ ايمثٗم٣مدم وإَمًٝم٣مت إدزمٝم٥م وآهتامَم٣مت اظمُمؼمىم٥م، زم٣مفمت٣ٌمره 

أضمد َم٠مؽمز جمٙم٥م )اظمٛمتدى( ايمتل ىم٣مٞم٦م سمِمدر دم اإلَم٣مرات دم شمامٞمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن اظم٣ميض، 

، وَملـ وىم٣مٞم٦م زمٝمٛمٜمام َمًل٣مصمالت ؾملٔمري٥مش محد زمقؾمٜم٣مب»وَمـ ه٠مٓء ايمُم٣مفمر ايمراضمؾ 

 ذيمؽ ومقيمف دم ومِمٝمدة )أطمل محد وايمُمٜم٤م جتٚمع زمٝمٛمٛم٣م( َمٜمٛمًئ٣م يمف زم٣ميمُمٖم٣مء َمـ اظمرض:

 

دراؽم٥م ٞمٗمدي٥م شم٣مٞمٝم٥م يمٙمدىمتقر أىمرم مجٝمؾ ومٛمٌس، سمٛمل٣مول همٝمٜمل٣م  ٣مظمجٚمقفم٥مزمأحلٗم٦م 

يمٗملد أزملدع ايمُمل٣مفمر "صمزًءا شم٣مٞمًٝم٣م َمـ ايمٗمِم٣مئد زم٣ميمدراؽم٥م وايمٛمٗمد وايمتحٙمٝملؾ، ومل٣مل همٝمٜمل٣م: 

ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم سمرمج٥م ضمٌف يمقؿمٛمف اإلَم٣مرات، وصمٔمؾ َمـ هذا احل٤م همٔماًل إزمدافمًٝم٣م رؽملٚمف 

. يم٘مٛمٛمل٣م دم ايمتٗملدير "ئمتز زمٔمروزمتلف زمريُم٥م ايمٖمٛم٣من ٞمُمٝمًدا وؿمٛمًٝم٣م طم٣مًص٣م هبذا ايمقؿمـ، ايمذي

ايمٔم٣مم ٞمٔمتػم ومِمٝمدسمف )ي٣م إَم٣مرات( ايمتل حتٚمؾ اؽمؿ اظمجٚمقفم٥م، َمـ أهمّمؾ َمل٣م صل٣منمف َملـ 

هذه ايمٛمِمقص، همٛمحـ ٞمٙمٚمس همٝمف ضمّمقًرا يمٙمٕم٥م ؾم٣مفمري٥م َمٙمٝمئ٥م زم٣مٓؽمتٔم٣مرات ايمٗمقي٥م ايمتل 

حتٚمؾ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م دٓٓت وصقًرا َم٘مثٖم٥م، وهل سمٖمتح أزمقاب ايملروح يملؼمنمؿ ايملذاىمرة فملعم 

س ٞمٌض احلٙمؿ، ضمٝم٧م سمٌدأ رضمٙم٥م ايمٌح٧م فمـ مج٣مل ايمقؿمـ دم ومِمٝمدة متٙمؽ َمٗمقَمل٣مت صم

 .ٞمج٣مضمٜم٣م
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 م1982ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ: 

)يمٗمد اؽمتْم٣مع ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ دم ؽملٛمقات ومٙمٝمٙمل٥م أن يًلتٖمٝمد ىمثلغًما َملـ ايمتجرزمل٥م 

ايمُمٔمري٥م اظمٔم٣مسة دم سمٔمٚمٝمؼ َمٖمٜمقَمف اخل٣مص ٞمحق ايمُمٔمر واخلروج زمرؤي٥م جتل٣موز ايمٛمٓملرة 

ايمتٗمٙمٝمدي٥م وجت٣موز إدوات آفمتٝم٣مدي٥م اظمٔمروهم٥م(

  

 اظمٗم٣ميمح د. فمٌدايمٔمزيز

)ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ ؾم٣مفمر ضمٗمٝمٗمل وهق ىم٘مؾ ؾم٣مفمر ضمٗمٝمٗمل يٌدع فمعم ٞمحق َمٙمٚمقس 

ًٓ زم٣م قدة( دم زمٔمض ٞمت٣مصمف ويتًؿ ؾمٔمره إمج٣م


 

 وائؾ ا ًم

                                                           

 ؾم٣مفمر ووم٣مص وإفمالَمل، َمـ دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة. 

  ٣مد ىُمّت٣مب وأدزم٣مء "َمٖمتتح ومِمٝمدة )إَمقاج(: َمـ ىمت٣مب )ومِم٣مئد َمـ اإلَم٣مرات(، إصدار احتِّ

 .44م، ص 1986، 1، ايمُم٣مروم٥م، ط "اإلَم٣مرات

  َم٠مؽم٥ًم ايمٌٝم٣من ايمتج٣مري٥م، ديب، ايمْمٌٔم٥م إولم، "ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"ديقان )صٜمٝمؾ وسمرسمٝمؾ(، ؾمٔمر ،

 .85م، ص 1987

  86، ص "ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"ديقان )صٜمٝمؾ وسمرسمٝمؾ(، ؾمٔمر 
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)فمعم ايمرنمؿ َمـ دراؽمتف اهلٛمدؽمٝم٥م إٓ أٞمف أطمٙمص يمٙمُمٔمر هم٘مل٣من أن أطمٙملص يملف 

ىمثغم َمـ ايمُمٔمر(


 

 فمٌدايمقه٣مب ومت٣مي٥م

 أَم٣م زمٔمد:

اظمؼمصمؿ، اظمٜمٛمدس، اإلداري، وايمِمديؼ ايمِمل٣مدق إيمٝمؽ، أهي٣م إدي٤م، ايمُم٣مفمر، 

ايمِمدوق: د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ: )َم٣م ؿم٣مر ؿمغم وارسمٖمع، إٓ ىملام ؿمل٣مر ؽملْمع(.. وأٞمل٦م ؿمل٣مئر 

ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر وايمٛمٜمر اظمتدهمؼ ؾمٔمًرا وسمرمج٥م، دم زمحقر ايمٙمٕم٣مت احلٝم٥م واحلٝمقي٥م، دم ايمزَمل٣من 

وؾمل٣مرات، ودم ؽمللْمقر واظم٘مل٣من واظُم٘مٛمل٥م اظمثٌتلل٥م دم ايمتل٣مريخ وا ٕمراهمٝمل٣م، ودم إؾملل٣مرات 

 سمتحدث فمٛمؽ أن.

 

ر ايمؼممجل٥م، وٞمحلـ دم هلذا ل)إٞمٛم٣م ٞمٔمٝمش ايمٝمقم دم فمٌم ٞمًتْمٝمع أن ٞمدفمقه فمِمل

ايمٔمٌم حمت٣مصمقن إلم سمرمج٥م روائع ايمؼماث اإلٞم٣ًمين ذومٝم٣ًّم ىم٣من هذا ايمؼماث أم نمرزمٝم٣ًّم(

. 

دم َمت٣مزمٔمتٛم٣م اظمتٟمٞمٝم٥م يمًلجؾ ايمؼممجل٥م ايمُملٔمري٥م َملـ ايمٙمٕمل٣مت إصمٛمٌٝمل٥م إلم ايمٙمٕمل٥م 

ايمٔمرزمٝم٥م، ٞمٙمتٚمس ؾمٝمًئ٣م َمـ اخلِمقصٝم٥م دم ايمْمرح يمٙمُٚمؼَمصِمؿ ايمُم٣مفمر د. ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ، إذ 

ٞمجد زمِمٚم٥م واوح٥م دم َمٓمٙم٥م ايمُمٔمر ايمتل ارسم٘مز فمٙمٝمٜمل٣م دم زمٔملض أفملامل ايمؼممجل٥م يمديلف، 

٥م َملـ ايمٗمِمل٣مئد اظمؼممجل٥م حتل٦م َمٓمٙمل٥م اؽملٚمٝم٥م وذيمؽ َمـ طمالل َم٣م ومّدَمف يمٛم٣م فمػم جمٚمقفمل

واضمدة: )ومِم٣مئد َمـ ايمممق وايمٕمرب(، دم َمٔمٝمل٥م طم٣مرؿمل٥م ؿمريلؼ إزملدافمل أديب دم جمل٣مل 

ايمؼممج٥م ايمُمٔمري٥م، ومد سمؿ رؽمٚمٜم٣م زمتٚمٝمز يمٕمقي يمتُمغم إيمٝمف ىمٙمام وومع ٞمٓمر ايمٗم٣مرئ فملعم ىمتٌلف 

                                                           

  87اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ، ص 

  ٌْدايمٛمُّقر: اظمٔمجؿ إديب، دار ايمٔمٙمؿ يمٙمٚماليكم، زمغموت، يمٌٛم٣من، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، ىم٣مٞمقن ايمث٣مين ٌّقر فَم صَم

 64م، ص 1984، "يٛم٣مير"
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ًٌل٣م إلم ايمتل يتٛمٖمس همٝمٜم٣م ايمُمٔمر إصمٛمٌل زمٙمٕم٣مسمف اظمختٙمٖم٥م َملـ ذق إرض وَمٕمرهبل٣م،  صمٛم

صمٛم٤م َمع ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل اؽمتقفم٦ٌم ذيمؽ ايمُملٔمر وسمٙملؽ ايمٙمٕمل٣مت، يمٝم٘ملقن ايمٗمل٣مرئ 

ايمٔمريب فمعم َمقفمد َمتقاصؾ َمع )ومِم٣مئد َمـ ايمممق وايمٕمرب( دم ىمؾ زَم٣من وَم٘مل٣من، ىملام 

 يمق أهن٣م ؽمٙمًٙم٥م سُمْتِحُٖمٛم٣م زمٟمصمزائٜم٣م زمكم همؼمة وأطمرى، وومد ىم٣من ذيمؽ همٔماًل:

م، ىمت٣مب جمٙم٥م 2010، أزمريؾ "35")يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(: اإلصدار رومؿ 

( 59( ومِملٝمدة، يملل)109يمٙمِمح٣مهم٥م وايمٛممم وايمتقزيع: ) "ايمِمدى")ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م(، دار 

رق وايمٕمللرب، اإلهللداء، إلم أؾمللٗم٣مئل ايمُمللٔمراء: )ايمْمٌٝملل٤م لؾملل٣مفمر وؾملل٣مفمرة َمللـ ايمُملل

آؽمتُم٣مري د. ومٝمس نم٣مٞمؿ، اظمًتُم٣مر ايمٗم٣مٞمقين د. فمِم٣مم نم٣مٞمؿ، ايمْمٌٝمل٤م ايمٖمٛمل٣من د. ٞملزار 

 ؾمٗمٝمٗمتل )ايمػموهمًقرة د. فمزة نم٣مٞمؿ، وؽمقؽمـ نم٣مٞمؿ(: ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ. نم٣مٞمؿ(، وإلم

م، ىمتل٣مب 2012، أنمًلْمس "66")هذا ايمٔم٣ممل جمرد َمنح(: اإلصدار رومؿ 

( ومِملٝمدة، 23ر وايمتقزيلع: )ليمٙمِملح٣مهم٥م وايمٛمُمل "ايمِملدى"جمٙم٥م )ديب ايمثٗم٣مهمٝمل٥م(، دار 

مجل٣مل ( ؾم٣مفمر وؾم٣مفمرة َمـ ايمممق وايمٕمرب، اإلهداء، إلم إصدوم٣مء ايمُملٔمراء: )13يمل)

 زمـ ضمقيرب، د. ضمًـ إَمراين، فمٌدايمٕمٖم٣مر ضمًكم، حمٚمد ص٣ميمح ايمٗمرق(: ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ.

م، ىمتل٣مب جمٙمل٥م )ديب 2014، يقٞمٝملق "107")َمْمر ايمٙمٝملؾ(: اإلصلدار روملؿ 

( ؾمل٣مفمر 23( ومِمٝمدة، يملل)44يمٙمِمح٣مهم٥م وايمٛممم وايمتقزيع: ) "ايمِمدى"ايمثٗم٣مهمٝم٥م(، دار 

يمُملٔمراء: )أمحلد حمٚملد فمٌٝملد، وؾم٣مفمرة َمـ ايمممق وايمٕمرب، اإلهداء، إلم إصلدوم٣مء ا

ضمٌٝم٤م ايمِم٣ميغ، ضمًـ ايمٛمج٣مر، ؽم٣ممل ايمزَمر، ؾمٝمخ٥م اظمْمغمي، ؿمالل ؽم٣ممل، فمٌداهلل ايم٤ًٌم، 

 فمٌداهلل اهلدي٥م، فمقم ايمُمٔم٣مرم، ىمريؿ َمٔمتقق(: ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ.

 "احتل٣مد ىُمّتل٣مب وأدزمل٣مء اإلَمل٣مرات"رق وايمٕملرب(: ايمٛمل٣مذ ل)ومِم٣مئد َمـ ايمُم

( ؾمل٣مفمر وؾمل٣مفمرة َملـ ايمٕملرب، 11( يملل)13: )"جمٚمقفم٥م أزمقـمٌل يمٙمثٗم٣مهم٥م وايمٖمٛمقن"و

( ؾم٣مفمر وؾم٣مفمرة َمـ ايمممق، إهداء، إلم إصدوم٣مء ايمُمٔمراء ايمٛمٗم٣مد: 17( ومِمٝمدة يمل)31)

 )أ. د. ضمًـ زمـ فمٚمر إَمراين، د. أىمرم مجٝمؾ ومٛمٌس، د. فمٌداحل٘مٝمؿ ايمززمٝمدي(.
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سمِْٗمٛمّٝمل٥م )إنَّ سمرمج٥م أشم٣مر إدزمٝم٥م وؽمقاه٣م، أْي ٞمٗمٙمٜم٣م َمـ يمٕم٥م إلم أطمرى، هَمَرَول٦ْم 

٥م وسَمَٗمّٝمًدا زمٗمقافمد طم٣مّص٥م، زمحٝم٧م أصٌح٦م همٛم٣ًّم وم٣مئاًم زمذاسمف َمـ ايمٖمٛمقن إدزمّٝم٥م. وسمقّصؾ  وِدومَّ

آطْمتِم٣مصّٝمقن، دم زمٔمض ايمٌٙمدان، إلم سمْٟمدي٥م اظمٔم٣مين ا ٛمٌٝم٥م وايمِمٝم٣منم٥م إْصٙمّٝم٥م دم ووقح 

 حُي٣ميمٖمٜمؿ فمل٣مدة وأَم٣مٞم٥م. ويمئـ ُوهّمٗمقا دم ٞمٗمؾ ايمٛمَّْثر فمعم اطمتالف َمقوقفم٣مسمف، هم١مّن ايمتقهمٝمؼ مل

ٔمر( دم َٞمْٗمؾ ايمُمِّ

. 

فمعم وقء َم٣م سمٗمدم َمـ رأي ضمقل ايمؼممج٥م إدزمٝمل٥م، وسمرمجل٥م ايمُملٔمر فملعم وصملف 

، فملػم ايمؼممجل٥م "ومِم٣مئد َمـ ايمممق وايمٕملرب"اخلِمقص، وَمـ طمالل رضمٙمتٛم٣م هذه َمع 

، ٞمًلتٚمع إلم مهًل٥م إديل٤م "د. ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ"إَمٝمٛم٥م هل٣م زمقاؽمْم٥م اظمؼمصمؿ ايمُمل٣مفمر 

 ، فمػم ٞم٣مهمذسمكم اهمتت٣مضمٝمتكم:"ؽمٝمػ حمٚمد اظمري" ايمُم٣مفمر اإلَم٣مراد

).. ويٚمٝمز سمرمج٣مت صديٗمٛم٣م وؾم٣مفمرٞم٣م د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ أٞمف دم ايمٕم٣ميمل٤م ئمَٚملُد إلم 

أَمريـ: أوهلام سمرمج٥م ايمُمٔمر زم٣ميمُمٔمر، وذيمؽ ٕٞمف يٚمتٙمؽ ٞم٣مصٝم٥م هذه ايمِمٛم٣مفم٥م: أْي صٛم٣مفم٥م 

ايمٗم٣مَمقؽمٝم٥َم، وهذا َم٣م ايمُمٔمر زمٗمقة واومتدار، وشم٣مٞمٝمٜمام أٞمف يؼمصمؿ روح ايمٛمص ويمٝمس َمٖمرداسمِف 

زُمف َمـ يمٕمتف ا ديدة ايمتل ِصٝمَغ هب٣م، هم٘ملٟمنَّ  ه زم٣محلٝم٣مة، ويٗمرِّ ئمْمل يمٙمٛمص أهمًٗم٣م صمديًدا، ويٚمدُّ

َم٣م يٖمٔمٙمف يمٝمس سمرمج٥ًم، زمؾ إضمٝم٣مٌء وزمٔم٧ٌم ظمٔم٣مين اظمُم٣مفمر، ويمٝمس يمٙمٕم٥م ايمٛمص همٗمط(

. 

)أسمقومػ ؿمقياًل وأسمٟمَمؾ ىمثغًما ىمٙمام أردت ايم٘مت٣مزم٥م فمـ صديٗمل د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ، 

ُم٣مفمر وإدي٤م وأهمّمؾ َمـ سمرصمؿ ايمُمٔمر َمـ أدزم٣مء اإلَم٣مرات ؽمقاء ىم٣مٞم٦م سمرمجتف َملـ ايم

ايمٔمرزمٝم٥م إلم اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م أو ايمٔم٘مس، وٞمٓمًرا يم٘مقٞمف ؾم٣مفمًرا هم١مٞمف دم ؿمٝم٣مت سمرمج٣مسمف حي٣مهمظ فمعم 

                                                           

  ٌْدايمٛمُّقر: اظمٔمجؿ إديب، دار ايمٔمٙمؿ يمٙمٚماليكم، زمغموت، يمٌٛم٣من، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، ىم٣مٞمقن ايمث٣مين ٌّقر فَم صَم

 .64م، ص 1984، "يٛم٣مير"

 م، ىمتل٣مب جمٙمل٥م 2010، أزمريلؾ "35"ت٣مب )يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(: اإلصدار روملؿ َمـ َمٖمتتح ىم

 .5يمٙمِمح٣مهم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، ص  "ايمِمدى")ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م(، دار 
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روح ايمُمٔمر ٓ فمعم َمٖمرداسمف ايمتل ئمل مت٣مًَم٣م ىمٝمػ يٛمٗمؾ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م فمقًو٣م فمـ َم٣ٌمٞمٝمٜمل٣م، ووملد 

فمعم طمٙمؼ ٞمِمقص صمديدة َمقازي٥م يمٙمٛمِمقص إصٙمٝم٥م ٓ سمٗملؾ  ؽم٣مفمدسمف َمقهٌتف ايمُمٔمري٥م

فمٛمٜم٣م روفم٥م وسمٔمٌغًما وإضم٘م٣مًَم٣م، همٟمو٣مف َمـ ظمًلتف ايمُمل٣مفمرة زُمْٔملًدا صمديلًدا يزيلد ايملٛمص 

إصقم سمٟميمًٗم٣م ومتٝمًزا وٞمّم٣مرة، وهذا َم٣م صمٔمؾ ايمٗمراء دائٚمل اإلوم٣ٌمل فملعم إصلداراسمف ايمتلل 

إٞمت٣مصمف ضم٣مهمظ فمعم اظمًتقى ايمذي حيرص، أّيام ضمرص، فمعم إسمٗم٣مهن٣م وإصم٣مدهت٣م، وَمع نمزارة 

فمّقد وُمّراءه فمٙمٝمف، همٜمل دم احلٗمٝمٗم٥م نمزارة َمدروؽم٥م وومد زمذل همٝمٜم٣م د. ؾمٜم٣مب نمل٣مٞمؿ صمٜملده 

وأفمْم٣مه٣م صُمؾَّ وومتف ايمذي طمِمِمف َمٛمذ سمٗم٣مفمده َمـ ايمقـمٝمٖم٥م يمإلزمداع وايمُمٔمر وايم٘مت٣مزم٥م(

. 

 

ـْ ىُمقى ايمّثٗم٣مهم٥م  ٌة َِم اظُمتْم٣مويم٥م إلم َمل٣م وراء َأؽْملقار )ايمؼممج٥م َمـ يمٕم٥م إلم أطْمرى ىُمقَّ

ايمٌٝمئ٥م، وهل سمقصمد وسَمْزدهر دم اِ قاء ايمتل اؽْمتٗم٣مَم٦م همٝمف ُأَمقر ايمٛم٣مس وؾم٠موهنؿ(

. 

دم َمٛم٣مؽم٥ٌم احلدي٧م فمـ ايمؼممج٥م اإلزمدافمٝم٥م َملـ يمٕمل٥م إلم أطملرى، ٞملذه٤م ضمٝمل٧م 

، يمٝمح٘مل يمٛم٣م فمـ ايمٖمٔمؾ وايمٖم٣مفمؾ "د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"ٞمذه٤م إلم اظمؼمصمؿ اإلَم٣مراد ايمٗمدير 

 قل زمف، دم فم٣ممل ايمؼممج٥م ايمٙمٕمقي٥م اإلزمدافمٝم٥م إدزمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م: يٗمقل د. ؾمٜم٣مب:واظمٖمٔم

 ).. ويٚم٘مـ سمٙمخٝمص اهتامَمل زمؼممج٥م ايمُمٔمر دم إؽم٣ٌمب ايمت٣ميمٝم٥م:

: إيامين زمٟمن ايمُمٔمر ُئَمػمِّ فمـ روح إَم٥م زمؾ رزمام ىم٣من أومٌم ايمْمرق يمٖمٜمؿ أيل٥م  ًٓ أو

ؾ وؽمٝم  ٙم٥م ه٣مَّم٥م يمٙمتقاصؾ زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت.أَم٥م وَمُم٣مفمره٣م، ويمذيمؽ همؼممجتف سُمَُم٘مِّ

شم٣مٞمًٝم٣م: رنمٌتل دم ٞمٗمؾ زمٔمض ايمٗمِم٣مئد ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل همتٛمتٛمل دم ص٣ٌمي أو أفمجٌتٛملل 

زمٔمد ذيمؽ إلم نمغم ايمٔمرب. وهؿ زمُم٘مؾ فم٣مم جيٜمٙمقن َم٣م يملديٛم٣م َملـ ؾملٔمر راق دم خمتٙملػ 

 ايمٔمٌم احلدي٧م. ايمٔمِمقر، ويم٘مٛمل ومٌمت ايمٛمامذج ايمتل أسمرمجٜم٣م فمعم

                                                           

  م، ىمتل٣مب جمٙمل٥م 2012، أنمًْمس "66"َمـ َمٖمتتح ىمت٣مب )هذا ايمٔم٣ممل جمرد َمنح(: اإلصدار رومؿ

 .4ع، ص يمٙمِمح٣مهم٥م وايمٛممم وايمتقزي "ايمِمدى")ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م(، دار 

  ٌْدايمٛمُّقر: اظمٔمجؿ إديب ، َمرصمع ؽم٣مزمؼ، ص ٌّقر فَم  .64صَم
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ٞمامذج َمتٚمٝمزة َمـ ايمُمٔمر إصمٛمٌل يمٙمٗمل٣مرئ ايمٔملريب ووملد شم٣ميمًث٣م: رنمٌتل دم سمٗمديؿ 

ؽمٟميمٛمل أضمد أصدوم٣مئل َمـ ايمُمٔمراء ايمٔمرب ايملذيـ ٓ ئمرهملقن ايمٙمٕمل٣مت إصمٛمٌٝمل٥م زم٘ملؾ 

 ."ي٘مٖمل أنَّ يمدهيؿ ؾم٘مًٌغم"، همٟمصم٦ٌم: "هؾ يمإلٞم٘مٙمٝمز ؾمٔمر؟"صمدي٥م: 

وأطمغًما: اومتٛم٣مفمل زمٟمنَّ سمرمج٥م ايمُمٔمر مم٘مٛم٥م دم زمٔمض إضمٝم٣من، طمِمقًص٣م إذا ىمل٣من 

صِمؿ ؾم٣مفمًرا يتٗمـ ايمٙمٕمتكم اظمٛمٗمقيم٥م َمٛمٜم٣م واظمٛمٗمقيم٥م إيمٝمٜم٣م وَُمْمَّٙمًِٔم٣م فمعم ايمثٗم٣مهمتكم وايمٌٝمئتكم، اظُمؼَمْ 

ًٌّل٣م أو َمتٖمل٣مفماًل َملع ايملٛمص ايملذي 
صَمْؿ، وأن ي٘ملقن حُمِ وأيًّم٣م اظمٛم٣مخ ايمت٣مرخيل يمٙمٛمص اظُمؼَمْ

ُيؼممجف(

. 

ودم َمقوع آطمر يٗمقل: ).. وومد وصملدت َملـ طملالل جترزمتلل ايمْمقيٙمل٥م ايمتلل 

أىمثر َمـ رزمع ومرن دم سمرمج٥م ايمُمٔمر أن ايمٗمِمل٣مئد ايمتلل سمِملٙمح يمٙمؼممجل٥م دون أن اؽمتٚمرت 

ْٝمُتٜم٣م  لٚمَّ ًَ سمٖمٗمد ايم٘مثغم َمـ روٞمٗمٜم٣م وَمٔمٛم٣مه٣م هل ومِم٣مئد أؿمٙمٗم٦م فمٙمٝمٜم٣م وْصًٖم٣م اؽملتحدشمتف هَم

ر ل. هم٣ميمٗمِم٣مئد ايمٌٙمٝمٕم٥م أو ايمٕمٛمٝم٥م زم٣مظمقؽمٝمٗمل دم ٞمٓمري ومد تًل"ايمٗمِم٣مئد ايمٔم٣مزمرة يمٙمٕم٣مت"

٣مئد ايمتل سمٔمتٚمد ايمِمقرة وزم٣ًمؿم٥م ايمٙمٕم٥م سم٘مقن طم٣ًمرهت٣م أومؾ ايم٘مثغم فمٛمد سمرمجتٜم٣م زمٝمٛمام ايمٗمِم

فمٛمد ايمؼممج٥م. وإذا ىُمٛم٦ُْم ومد سمرمج٦م زمٔمض ايمٗمِم٣مئد إلم ؾملٔمر فملريب َملقزون دم ايمُمل٘مؾ 

أو ايمتٖمٔمللٝمقم إّٓ أنَّ َمٔمٓمللؿ سمرمجلل٣مد ىم٣مٞملل٦م طم٣ميمٝملل٥م َمللـ ايمللقزن  "ايمٔمٚمللقدي"ايمٌٝمتللل 

ايمٔمرويض(

. 

 

 

                                                           

  35")يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(: اإلصدار رومؿ : "د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"ىمت٣مب  "َمٗمدَم٥م"صمزء َمـ" ،

 – 16"يمٙمِمح٣مهم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، ص  "ايمِمدى"م، ىمت٣مب جمٙم٥م )ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م(، دار 2010أزمريؾ 

 زمتٌمف. "17

  احت٣مد ىُمّت٣مب ": )ومِم٣مئد َمـ ايمممق وايمٕمرب(: ايمٛم٣مذ "د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"٣مب ىمت "إو٣مءة"صمزء َمـ

 ."16"، ص "جمٚمقفم٥م أزمقـمٌل يمٙمثٗم٣مهم٥م وايمٖمٛمقن"و "وأدزم٣مء اإلَم٣مرات
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ايمممومٝم٥م وايمٕمرزمٝم٥م اظم٣مشمٙم٥م دم صٖمح٣مت اإلصلدارات ضمكم ٞمجقب زمح٣مر ايمٗمِم٣مئد 

ايمُمٔمري٥م إرزمٔم٥م، ؽمٛمٔمثر ضمتاًم فمعم َم٣م يٚمٝمز ىمت٣مب فمـ أطمٝمف، وَم٣م يٚمٝمز ومِمٝمدة فمـ أطمتٜم٣م، 

 وَم٣م يٚمٝمز ؾم٣مفمر فمـ ومريٛمف..

دم ايم٘متلل٣مب إول )يم٘مللل سمرؽمللؿ صللقرة ؿملل٣مئر(، ؽمللٛمجد اظمٙم٘ملل٥م ايمػميْم٣مٞمٝملل٥م 

 ايمٖمؼمة دم زمريْم٣مٞمٝم٣م فمرش فمعم ٔم٦مسمرزمّ  ايمتل سمٙمؽ ،(م1603 –م 1533)إيمٝمزازمٝم٧م إولم: 

 دويمل٥م إلم َمٔمزويمل٥م، َمٖمٙم٥ًم ممٙم٘م٥م ىمقهن٣م َمـ زمريْم٣مٞمٝم٣م ضمّقيم٦م"و ،(م1603 – م1558)

ايمتلل سمِملّدرت وم٣مئٚمل٥م  "إيمٝمزازمٝمل٧م"، هل ذاهتل٣م "ايمممق وايمٕمرب َمِمغم دم سمتح٘مؿ

لـ"ؾمٔمراء ايم٘مت٣مب ايمُمٔمري اظمُمؼمك زمٗمِمٝمدهت٣م  ًْ ، "فمٛملدَم٣م ىمٛمل٦م دم ايمِمل٣ٌم ذات ضُم

ضم٘م٣ميتٜم٣م َمع ايمرصم٣مل ايملذيـ ىمل٣مٞمقا خيْمٌلقن ِودَّهل٣م، زَمْٝملَد أهّنل٣م ىم٣مٞمل٦م  ايمتل حت٘مل فمػمه٣م

سمِمدهؿ، ايمقاضمد سمٙمق أطمر، ؿم٣ميم٥ٌم َمٛمٜمؿ سمرىمٜم٣م وايمذه٣مب يمٕمغمه٣م، ضمتك صم٣مءت ايمٙمحٓم٥م 

٦ْم همٝمٜم٣م فمعم أص٣مزمع ايمٛمدم:  ايمتل فمّمَّ

                                                           

  م 2010)يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(، أزمريؾ  35َمـ ىمت٣مب جمٙم٥م )ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م( رومؿ  4ُيٛمٓمر ص" 

 ."زمتٌمف

  م.2010، )يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(: أزمريؾ "35"ىمت٣مب جمٙم٥م )ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م( رومؿ َمـ  23ص 

 .ىمٝمقزمٝمد 
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اطمتتؿ اظُمؼمصِمؿ ىمت٣مب )هذا ايمٔم٣ممل جمرد َمنح( زمٛمٌذة خمتٌمة فمـ ايمُمٔمراء، ىملام 

يمق أٞمف ديمٝمؾ سمٔمريٖمل زمُمٔمراء ايمممق وايمٕملرب اظمل٣مشمٙمكم دم اإلصلدار ذي ايمٗمٝمٚمل٥م اظمّمل٣مهم٥م 

 يمٙمٚمُمٜمد ايمثٗم٣مدم إديب اإلزمدافمل ايمٔمريب وايمٔم٣مظمل فمعم ايمًقاء.

صم٣مءت فمٛم٣مويـ اإلصدارات إولم ايمثالشم٥م َمـ طمالل فمٛم٣مويـ يمٗمِم٣مئد ضمل٣مرضة 

ل )صمل٣مك زمريٖملر: لدم ايمداطمؾ ايمُمٔمري: )يم٘مل سمرؽمؿ صلقرة ؿمل٣مئر(، يمٙمُمل٣مفمر ايمٖمرٞمًل

 يمٙمُمل٣مفمر "حتل٤م ىمام" رضمٝم٥ملَمً َمـ ،(رحلَمً جمرد ايمٔم٣ممل هذا(. )م1977 –م 1909

 اهلٛمديل٥م يمٙمُمل٣مفمرة ،(ايمٙمٝملؾ َمْملر(. )م1616 – م1564: ؾم٘مًلٌغم ويمٝم٣مم) اإلٞمجٙمٝمزي

 (.م1934: ىمامري ؾمج٣مشم٣م)

أَم٣م ايم٘مت٣مب ايمرازملع، همٙملؿ حيٚملؾ أي فمٛملقان طمل٣مص َمًلتخٙمص أو َمُملتؼ أو 

َمًتقضمك َمـ ومِم٣مئد ايم٘مت٣مب، ضمٝمل٧م اىمتٖملك اظُملؼمصمؿ زمٔمٛملقان فملريض )ومِمل٣مئد َملـ 

ايم٘مت٣مب ايمُمٔمري إلم همِمٙمكم: )ومِم٣مئد َملـ  رق وايمٕمرب(، وومد ضمرص فمعم سمٗمًٝمؿلايمُم

ايمٕمرب( و )ومِم٣مئد َمـ ايمممق(، َمع احلرص فمعم سمٖمِملٝمؾ ايمٗمِمل٣مئد ايمٕمرزمٝمل٥م وايممملومٝم٥م 

 زمح٤ًم إَمؿ ايمُمٔمري٥م اظمًتّم٣مهم٥م دم ايمديقان ايمُمٔمري ايمٔم٣مم.

ومد ٞم٣مل  "ويمٝم٣مم ؾم٘مًٌغم"ٞمالضمظ أنَّ ايمُم٣مفمر اإلٞمجٙمٝمزي ايمٔم٣مظمل ايم٘مٌغم ايمُمٜمغم 

ًٓ يمتقاصملده دم ىمتل٣مزمكم ؾملٔمريكم )يم٘ملل سمرؽملؿ ٞمِمٝم٤م إؽمد َمـ ايمتقاصمد ا يمُمٔمري: أو

رح(، وشم٣مٞمًٝمل٣م ٕن ايم٘متل٣مب إول سمّملٚمـ أؾملٜمر لصقرة ؿم٣مئر( و )هذا ايمٔم٣ممل جملرد َمًل

ايمتللل ضمٓمٝملل٦م زمؼممجلل٥م ٞمثريلل٥م وأطمللرى ؾمللٔمري٥م،  "18ايمًللقٞمتت٥م "ؽمللقٞمت٣مسمف ايمُمللٔمري٥م 
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.. همٝمام سمّملٚمـ ايم٘متل٣مب ايمثل٣مين أرزملع ومِمل٣مئد َملـ فملدة ومِمل٣مئد دم "116ايمًقٞمت٥م "و

ر، َم٣مىمٌل٧م(، وَملـ لنضمٝم٣مسمف إرزمع )ىمام حت٤م، ه٣مَمٙم٦م أَمغم ايمدٞمامرك، يقيمٝمقس ومٝمِمَم

فملعم ىمت٣مزملف ايمثل٣مين  "د. ؾملٜم٣مب نمل٣مٞمؿ"رضمل، أؿمٙمؼ لطمالل هذا ايمتقاصمد ايمُمٔمري اظمً

رح(، ايملذي هلق دم إؽمل٣مس فمٛملقان ايمٗمِملٝمدة إولم دم لفمٛمقان )هذا ايمٔم٣ممل جملرد َمًل

 ، دم ايم٘مت٣مب ذاسمف."ويمٝم٣مم ؾم٘مًٌغم"ايم٘مت٣مب، وايمٗمِمٝمدة إولم يمل

( يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر1)

 

 (م1977 –م 1900همرٞم٣ًم:  -)صم٣مك زمريٖمر 

                                                           

  َمـ ايم٘مت٣مب )يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(: جمٙم٥م  95ايمٗمِمٝمدة )يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(، دم ايمِمٖمح٥م

 م.2010، أزمريؾ "ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م"
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ايمٙمٝمؾ ( َمْمر2) 

 

 م(1934اهلٛمد:  -)ؾمج٣مشم٣م ىمامري 

                                                           

  يقٞمٝمق "ديب ايمثٗم٣مهمٝم٥م"َمـ ايم٘مت٣مب )َمْمر ايمٙمٝمؾ(: جمٙم٥م  70ايمٗمِمٝمدة )َمْمر ايمٙمٝمؾ(، دم ايمِمٖمح٥م ،

 م.2014
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رح(، )َمْمر ايمٙمٝملؾ(، لمل سم٘مـ: )يم٘مل سمرؽمؿ صقرة ؿم٣مئر(، )هذا ايمٔم٣ممل جمرد َمً

هب٣م إيمٝمٛم٣م وومّرزمٛمل٣م َمٛمٜمل٣م إديل٤م ايمُمل٣مفمر واظملؼمصمؿ ايمٔملريب سمٙمؽ ايمٗمِم٣مئد  ايمٗمِمٝم٥م ايمتل ومرَّ

هل وضمده٣م زمْمالت هذه ايمؼممج٣مت ايمُمٔمري٥م ايمرائٔم٥م إرزمع  "د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"اإلَم٣مراد 

: همثٚمل٥م أزمْمل٣مل آطملرون دم ىم٣مهمل٥م أرصمل٣مء ايم٘متل٤م: دم "رق وايمٕمربلومِم٣مئد َمـ ايمُم"يمل

ي٥م ايمٕمرزمٝم٥م، دم مجٝمع أٞمح٣مء اظمٔمٚمقرة ايمٔم٣مظمٝم٥م ايم٣ًمضم٥م ايمُمٔمري٥م ايمممومٝم٥م ىمام دم ايم٣ًمضم٥م ايمُمٔمر

ايمتل ضميت زمٗمقة ايمُمٔمر دم اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم إديب اإلزمدافمل ايمُمٔمري اإلَم٣مراد وايمٔملريب 

 ايمٔم٣مم.

 

وزمٔمد: زمٔمد هذا ايمت٣مريخ احل٣مهمؾ دم فم٣ممل ايمؼممج٥م ايمٙمٕمقي٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م إدزمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م 

قن وأداب، َمـ ايمٙمٕمل٥م ايمٔمرزمٝمل٥م وإيمٝمٜمل٣م، َملـ ايمٙمٕمل٥م دم جم٣مٓت ايمُمٔمر وؽمقاه٣م َمـ ايمٖمٛم

اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م وإيمٝمٜم٣م، وَمـ خمتٙمػ يمٕم٣مت ايمٔم٣ممل إلم ايمٙمٕمل٥م ايمٔمرزمٝمل٥م ايمتلل اضمتّملٛم٦م ؾملٔمراء 

وؾم٣مفمرات َمـ ايمممق وايمٕمرب، ورّوصم٦م يمُمٔمراء ووم٣مصكم وأدزم٣مء وَمثٗمٖملكم َملـ دويمل٥م 

دي٥م وم٣مزمّم٥م فمعم ايمٙمٕم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة وَمـ ايمقؿمـ ايمٔمريب، فمػم سمرمج٥م همٛمٝم٥م ٞمٗمٝم٥م ٞم

ىمت٣مزًمل٣م َملـ ايملقزن اخلٖمٝملػ فملعم ايمٗمٙمل٤م  26زمٚمٖم٣مسمٝمح إزمدافمٝم٥م زمٙمٝمٕم٥م، زمٙمغ َمداه٣م زمٛمحلق 

يمٝم٘مقن  "د. ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ"وايمروح، وزمٙمٕم٦م زم٣مٕدي٤م ايمُم٣مفمر واظمؼمصمؿ اإلَم٣مراد ايمٗمدير 

زمحؼ )ؾم٣مفمر ايمممق وايمٕمرب(، ويمٝم٘ملقن زمحلؼ )ؾملٝمخ اظمؼممجلكم( اإلَمل٣مراسمٝمكم، ورزملام 

 ايمٔمرب رزمام. اخلٙمٝمجٝمكم، وضمتك

 

 .م2020ايمرَمس: يقيمٝمق 
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يمْم٣مظم٣م ىم٣مٞم٦م دفمقى ؾمٜم٣مب نم٣مٞمؿ إلم همٜمؿ أطمر ؾمٔمًرا وهم٘ملًرا وهمٛمًل٣م َمتٚمثٙمل٥م دم 

ايمتل يممف فمٙمٝمٜمل٣م، أو سمٙملؽ  سمٔم٣مؿمٝمف َمع ىم٣مهم٥م إَمقر احلٝم٣مسمٝم٥م  ؽمقاء دم اظمٛمتدي٣مت إدزمٝم٥م

  "ايمٗمٙم٤م ايمُم٣مفمري"اظمٜمرصم٣مت ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمتل يٛمٓمٚمٜم٣م فمعم َمدى أفمقام َمتقاسمره ىمٚمٜمرصم٣من 

وايمذي يًتّمٝمػ ؾمٔمراء َمـ ىم٣مهم٥م ايمٌٙمدان، أو دم سمرمج٣مسمف إدزمٝمل٥م ايمٕمزيلرة ٕؾملٔم٣مر َملـ 

دم ايمممق وايمٕمرب إلم ايمٔمرزمٝم٥م، وخمت٣مرات َمـ ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمٔم٣مس إلم اإلٞم٘مٙمٝمزيل٥م، أو 

َمٛمجزه ايمذى أومػ زمكم صٖمح٣مسمف َمتٟمَمٙم٥م وهق سمرمج٥م إَمث٣مل ايمدارصم٥م دم ايمٙمٕم٥م اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م، 

ر احل٘مٚمل٥م( لايمذي أٞمجزه فمعم َمدى فمممة أفمقام، هم٘م٣من هذا ايم٘مٛمز ايمذهٌل وم٣مَمقس )صمً

صللٖمح٥م، وايمُملل٣مَمؾ فمللعم أيمللػ ومخًللامئ٥م َمثللؾ  442واظمللٛمٓمؿ أزمجللدي٣م  واظمًللْمقر دم 

دم اظمٔمٛمك دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، وايمذي دؾمٛمف دم َمٔمرض أزمق  إٞمجٙمٝمزّي،  وَم٣م ئم٣مدهل٣م أو يٗم٣مرهب٣م

، يمٝم٘مقن َمـ أوائؾ َمـ ئمػمون همّم٣مءات احل٘مٚمل٥م اإلٞم٘مٙمٝمزيل٥م 2019ـمٌل يمٙم٘مت٣مب  فم٣مم 

ويقردوهن٣م  إلم ايمٔمرزمٝم٥م فمعم َمًلتقي٣مت يمٕمقيل٥م خمتٙمٖمل٥م )َملـ ايمٗملرآن وايمًلٛم٥م وإزمٝمل٣مت 

أفمجٚمٝمل٥م ايمٙمٖملظ   ايمُمٔمري٥م واحل٘مؿ ايمٔمرزمٝم٥م ايمٖمِملٝمح٥م واظملٟمشمقر ايمُملٔمٌل(، همٖملؽ ؾملٖمرة

وايمدٓٓت وإؽمٗم٣مؿم٣مهت٣م وايمتجرزم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝمف  دم حتدى يًتٔميص فمعم ايم٘مثغميـ. شمؿ اٞمتٗملؾ 

زم٣ميمٗم٣مرئ زمكم َمًتقي٣مت َمـ اإلصم٣مدة واإلسمٗم٣من دم سمٗم٣مزمٙمٝم٥م زمكم اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م وايمٔمرزمٝم٥م يمٝمحتٚمؾ 

اظمُمٗم٥م وا ٜمد دم ايمٌح٧م زمكم اظمثؾ وؾمٌٝمٜمف ىملل حيِملؾ ايمٗمل٣مرئ وايم٣ٌمضمل٧م دم إَمثل٣مل 
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س هل٣م فمعم سمٙمؽ اظمتٔم٥م وايمٖم٣مئدة وإفمامل ايمٖم٘ملر زملكم َمٔمل٣مديمتكم شمٗمل٣مهمٝمتكم نم٣ميمٌل٣م َمل٣م وايمدار

 سمتقازى ضمٝمٛم٣م وسمتٗم٣مؿمع ضمٝمٛم٣م آطمر. 

إن إَمث٣مل ايمُمٔمٌٝم٥م مم٣مرؽم٥م يمٕمقي٥م مج٣ميمٝم٥م َمتداويم٥م دم اظمقروث ايمثٗمل٣مدم زم٣مفمت٣ٌمرهل٣م 

فمٛمًٌما َمٜماًم سمًتخدَمف مجٝمع همئ٣مت اظمجتٚمع ضمٝم٧م سمٔمٚمؾ فمعم رصلد ايمقصملدان وايمْمٌل٣مئع 

يمٔم٣مدات، ىمام يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى فمعم إهن٣م وشمٝمٗم٥م سم٣مرخيٝم٥م واصمتامفمٝم٥م ه٣مَم٥م مت٘مٛمٛم٣م وا

َمـ ومراءة أطمالق اظمجتٚمع وفم٣مداسمف وؿمرق سمٖم٘مغمه وهمٙمًٖمتف دم احلٝم٣مة، همٜمل سم٘مُملػ فملـ 

يمٕم٥م ا امفم٥م واؽمتٔمامٓسمف ايمٙمٜمجٝمف وأؽمٙمقب فمٝمُمٜم٣م وٞمٚمط سمٖم٘مغمه٣م وَمٔم٣ميغمه٣م إطمالومٝم٥م. 

محد أَمكم إلم هذا إَمر دم َم٠ميمٖمف )وم٣مَمقس ايمٔمل٣مدات وايمتٗم٣ميمٝملد ويُمغم ايم٣ٌمضم٧م اظمٌمي أ

أَمث٣مل ىمؾ أَم٥م َمِمدر ه٣مم صملًدا يمٙمٚمل٠مرخ إطمالوملل "وايمتٔم٣مزمغم اظمٌمي٥م( ضمٝم٧م يٗمقل: 

وآصمتامفمل يًتْمٝمع ىمؾ َمٛمٜمام إن ئمرف ىمثغًما َملـ أطملالق إَمل٥م وفم٣مداهتل٣م وفمٗمٙمٝمتٜمل٣م 

"تل ٞمُمٟمت َمٛمٜم٣موٞمٓمرهت٣م إلم احلٝم٣مة ٕن إَمث٣مل فم٣مدة ويمٝمدة ايمٌٝمئ٥م ايم
(1)

. وفمٙمٝمف هم١من سمرمجل٥م 

ؾمٜم٣مب ؽمقف سم٘مقن حمط أٞمٓم٣مر ايمدارؽمكم واظم٠مرطمكم وَمٔم٣مديمف شمٗم٣مهمٝم٥م ُيٌٛمك فمٙمٝمٜم٣م ويُمٝمد، 

ضمٝم٧م إٞمف يرصد اظمقروث ايمُملٔمٌل وايمًلجؾ ايمٖم٘ملري وا لامرم يمٙمثٗمل٣مهمتكم اإلٞم٘مٙمٝمزيل٥م 

  وايمٔمرزمٝم٥م ويٟمطمذٞم٣م دم مت٣موج وسمٗم٣مؿمع سم٣مرخيل زمٟمؽمٙمقب ؽمٙمس وؾمٝمؼ َمـ اإلَمت٣مع ايمٙمٕملقي

دم  سمٛمقع دم  َمًتقي٣مت ايمٙمٕم٥م  ايمتل سم٘مُمػ فمـ أضمقال اظمجتٚمٔم٣مت وهم٘مره٣م، ىمام يملق أٞملف 

 أفم٣مد ومص هم٘مر ايمُمٔمقب ورزمْمف زم٣مظم٣ميض واحل٣مرض واظمًتٗمٌؾ.

إن سمرمجلل٥م ؾمللٜم٣مب ؽمللقف سم٘مللقن حمللط أٞمٓملل٣مر ايمدارؽمللكم دم إدب اظمٗملل٣مرن 

واإلٞمثروزمقيمقصمٝم٣م واظم٠مرطمكم ضمٝمل٧م إٞملف رصلد اظملقروث ايمُملٔمٌل وايمًلجؾ ايمٖم٘ملري 

وا امرم زم٣مٕطمص يمٙمٔمرزمٝم٥م ايمتل إيمٝمٜم٣م سمرصمؿ وفمٛمك وزمح٧م زم٣مجت٣مهلف. إن ايمتحلدي ايملذي 

ٕمٛملل ايمٌل٣مضمثكم دم اظملٛمٜم٨م يٛمْمقي فمٙمٝمف هذا اظمٛمجز ىمٌغم ويم٘مٛمف ىم٣من صملديًرا زم٣مظمح٣مويمل٥م ويُ 

اظمٗم٣مرن أو اظمٜمتٚمكم زم٣مٕدب ايمُملٔمٌل اإلٞمجٙمٝملزي وايمٔملريب ايمٖمِملٝمح. هم٣م ٜملد ايمٌحثلل 
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يتّمٚمـ إجي٣مد اظمٗم٣مزمؾ َمـ ؾمتك اظمِم٣مدر إدزمٝم٥م ظم٣م يقاهمؼ اظمثؾ يمٖمٓم٣م وَمٔمٛمك وهق ومٙمٝمؾ صمدا 

َمل٣م أو َم٣م خي٣ميمٖمف يمٖمٓم٣م ٓ َمٔمٛمك وهق ايمٕم٣ميم٤م وإىمثر َمُمٗم٥م ويتْمٙم٤م صمٜمدا َمقؽمقفمٝم٣م وإظم٣م

واؽمٔم٣م وايمرصمقع َٕمٜم٣مت ايم٘مت٤م واؽمتُم٣مرة ايمٔم٣مرهمكم واظمٜمتٚمكم زمدراؽم٥م إَمث٣مل ايمُمٔمٌٝم٥م 

اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م وايمٔمرزمٝمف. ومل ي٘متػ همٗمط زم٣مظمٗم٣مرزمل٥م زملكم اظمثلؾ اإلٞمجٙمٝملزي وَمٗم٣مزمٙملف ايمٔملريب 

ايمُم٣مئع أو ايمٖمِمٝمح،  إٞمام أسمك زم٣مظمٗم٣مزملؾ هلل٣م دم أيل٣مت ايمٗمرآٞمٝمل٥م وإضم٣مديل٧م ايمٛمٌقيل٥م  إن 

ومؿ أي٥م و راوي  احلدي٧م ايممميػ، َمتقؽمٔم٣م  وَمٌحرا دم إيراد اظمثلؾ وصمدت، َمع ذىمر ر

ايمٖمِمٝمح  ٞمثرا وؾمٔمرا وضم٘مٚم٥م. وسمرد  إَمث٣مل أزمجدي٣م زم٣ميمٌحل٧م دم ايم٘مٙمٚمل٥م إؽم٣مؽملٝم٥م دم 

يم٘ملقن   C     ايمث٣ميمل٧م، ُيدرج حت٦م احلرف   No man is contentاظمثؾ، همٖمل اظمثؾ 

ويقرد َمٔمٛمك اظمثؾ ايمدٓرم، شمؿ يقرد ضمزَم٥م َملـ ايملؼماصمؿ    contentاظمٖمردة إؽم٣مؽمٝم٥م 

سمؼماوح  دم َمًتقي٣مهت٣م زمكم ايمٖمِمٝمح )وهق ايمذي يقيمٝمف صمؾ اهتامَمف( واظمًتٗمك َملـ ايمٗملران 

ايم٘مريؿ أو احلدي٧م َمٛمتٜمٝم٣م زم٣مظمثؾ ايمُمٔمٌل ايمدارج. ويقرد دم ذوح نم٣ميل٥م دم  َمل٣م إذا ىمل٣من 

ثٗم٣مهمتكم أو دم ايمثٗم٣مهمل٥م ايمقاضملدة ىملام دم هٛم٣مك سمٗم٣مؿمع زمكم إَمث٣مل وسمٛم٣مومض دم اظمٔمٛمك زمكم ايم

Too many cooks spoil the broth/ Many hands make 
light work   ويًتٖمٝمض دم ايمتٔمٙمٝمؼ فمـ آطملتالف ايمٖم٘ملري زملكم اظمثلؾ ايمٔملريب ،

 The road to hell is paved with good واإلٞمجٙمٝمللزي ىمللام دم
intensions    وهق َم٣م خي٣ميمػ َمل٣م  "٣م احلًٛمفايمْمريؼ يمٙمجحٝمؿ َمٔمٌد زم٣ميمٛمقاي"واظمٔمٛمك

 . "إٞمام إفمامل زم٣ميمٛمٝم٣مت وإٞمام يم٘مؾ إَمرئ َم٣م ٞمقى"ورد دم احلدي٧م ايممميػ 

إن سمرمج٥م إَمث٣مل واحل٘مؿ  ورصد َم٣م يٗم٣مزمٙمٜم٣م هل أضملد اإلؾمل٘م٣ميمٝم٣مت ايم٘مٌلغمة، 

همٜمذه إَمث٣مل ايمتل جيتٚمع همٝمٜم٣م أرزمٔم٥م ٓ جتتٚمع دم نمغمه٣م، ىمام وم٣مل إزمراهٝمؿ ايمٛمّٓم٣مم، وهلل: 

"ٖمظ، وإصل٣مزم٥م اظمٔمٛملك، وضمًلـ ايمتُملٌٝمف، وصملقدة ايم٘مٛم٣ميل٥مإجي٣مز ايمٙم"
(1)

، حُتٝملؾ ظمٔمٛملك 

اؽمتٔم٣مري  يمف طمِمقصٝمتف ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٙمٕمقي٥م ايمتل ومد ٓ يقصمد هلل٣م َمثٝملؾ شمٗمل٣مدم أو َم٘ملقن 

                                                           

 هل  وسمقدم دم زمٕمداد  185-160ايمٛمّٓم٣مم، ازمراهٝمؿ  ايمٌٌمي: ويمد  دم ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م اهلجري َم٣مزمكم    -1
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زمٝمئل يمدى أهؾ ايمٙمٕم٥م ايمتل يؼمصمؿ اظمؼمصمؿ إيمٝمٜم٣م، وهٛم٣م سم٘مٚمـ ايمِمٔمقزم٥م ايمتل اٞمْمقى فمٙمٝملف 

 هذا ايمٔمٚمؾ، زمؾ واؽمتح٣ميمف سمرمجف دٓٓت اظمٔمٛمك وىمٛم٣مي٣مسمف. 

وايمتل اَمتدت ٕفمقام َمديدة  إٞمف َمـ اظم٠مىمد إن اخلٙمٖمٝم٥م ايمقاؽمٔم٥م يمُمٜم٣مب ايمُم٣مفمر 

زم٣مإلو٣مهم٥م يمؼممج٣مسمف ايمُمٔمري٥م ومد أؽمٜمٚم٦م إؽمٜم٣مَم٣م  واؽمٔم٣م دم مت٘مٝمٛمف َمـ سمقشمٝمؼ هلذا اظمٛمجلز 

، 2017زمكم شمٗم٣مهمتكم َمت٣ٌميٛمتكم، هم٣ميمُمٔمر فمُمٗم٥م، ىمام ذىمر دم يمٗم٣مء َمٔمف دم صمريدة ايمٌٝم٣من فم٣مم  

. وهٛم٣م يمٛمل٣م "إن سمرامجل هل اَمتداد يمٔمُمٗمل يمٙمُمٔمر"واَمتٜم٣مٞمف يمٙمؼممج٥م اَمتداد هلذا ايمٔمُمؼ: 

أن ٞمٗمػ يمٛمرى إن آوْمالع هبذا ايمٔمٚمؾ ايمُم٣مق رضب َمـ احل٘مٚم٥م ا ٚمل٥م يمقصملف ؿم٣مظمل٣م 

ر يمٝملدع أطملريـ لزمرز دم اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم ايمٔمريب وايمٔم٣مظمل ىمُم٣مفمر وَملؼمصمؿ يُملٝمد ا ًل

ئمػموٞمف ويتٙمٖم٦م يٚمٝمٛم٣م وي٣ًمرا يمٝمٌح٧م دم ىمٛملقز اظمٔمل٣مصمؿ وايم٘متل٤م فملـ روازملط شمٗم٣مهمٝملف 

د اإلٞم٣ًمين يمٙمُمٔمر ايمدي ئمقم وملٝمؿ ايمًلالم واحلل٤م وإطملالق يمُم٣مفمر ؿم٣مظم٣م  ؾُمٕمؾ زم٣ميمٌٔم

ايم٣ًمَمٝم٥م، ؾمٕمقف زم٣ميمٔمرزمٝم٥م ي٠مصؾ هل٣م وإيمٝمٜم٣م حُيٝمؾ دم سمرمج٥م إَمث٣مل، وحُيٝمل آهتامم هب٣م دم  

وؽمٛم٣مَمف. ويمٔمؾ هٛم٣م ي٘مٚمـ زمٝم٦م ايمٗمِمٝمد، همٚمٛمجزه إزمالغ ايمٙمٕم٥م  "فمٚمقد اهلقي٥م"همٜمق يراه٣م 

اظمتداويم٥م دم شمٗم٣مهمتٜمؿ وسمزيد فمٙمٝمٜم٣م يمتٕمْمل وسُمثري اظمٛمٗمقل إيمٝمٜم٣م زمقصمقد أَمث٣مل سمُمٌف إَمث٣مل 

مجٝمع اظمًتقي٣مت ايمٙمٕمقي٥م َم٣م زمكم همِمٝمح وفم٣مَمل وَمٔمل٣مس وَمل٣م زملكم َمل٣م هلق َملـ ايمٗملرآن 

 God's mill grinds slow but وإضم٣مدي٧م أو َمـ أزمٝم٣مت ؾمٔمري٥م. همٖمل اظمثؾ
sure   يٗم٣مزمٙمٜملل٣م زم٘مللؾ ؽمالؽمللف وإجيلل٣مز دم ايمٔمرزمٝملل٥م )ُيٚمٜمللؾ وٓ هُيٚمللؾ(، وىمللذيمؽ

Almsgiving never impoverished   وايمتل ٓ خُيْمئٜم٣م اظمٗم٣مزملؾ ايمٔملريب دم

 Prosperity: احلدي٧م )َم٣م ٞمٗملص َمل٣مل َملـ صلدومف(، وسمرمجل٥م اظمثلؾ اإلٞمجٙمٝملزي
makes friends adversity tries them :واظمٗم٣مزمؾ ايمٌٙمٝمغ 
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يُم٘مؾ  َم٣مدة فمٙمٚمٝم٥م يمٔمديد َمـ إزمحل٣مث ايمٙمٕمقيل٥م وايمدراؽمل٣مت إن هذا اظمٛمجز  

ايمدٓيمٝم٥م وايمػماومامسمٝم٥م وإؽمٙمقزمٝم٥م، أو يمتٙمؽ ايمدراؽم٣مت ايمتل سُمٔمٛمك زم٘مُمػ إزمٔم٣مد ايمدٓيمٝم٥م 

وايمرَمزي٥م يمٙمٕمف وايمتٟمويؾ أو يمتٙمؽ ايمتل سمٔمٛمك  زم٣مظمُمؼمك ايمٙمٕمقي وايمدٓرم زمكم ايمثٗمل٣مهمتكم أو 

ودٓٓت ضمّم٣مري٥م وزمٝمئٝمل٥م وفمالوملف اإلٞمًل٣من  يمٙمٚمٜمتٚمكم زمدراؽم٥م َم٣م وراء ايمٙمٕم٥م َمـ صقر

زمٚمجتٚمٔمف وزم٣مٕضمٝم٣مء وا امدات َمـ ضمقيملف، أَمل٣م اظمٜمتٚملكم زمٛمٓمريل٣مت احلٗملقل ايمدٓيمٝمل٥م 

 واظمٔم٣مصمؿ اظمٔمٛمقي٥م  همٗمد يُم٘مؾ هذا اظمٔمجؿ إديب يمألَمث٣مل  َم٣مدة شمري٥م يمف.
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ؾمفاب حمؿد فمٌده نماكؿ، ؾمافمر ختطك ضمدود اظمقهٌة إلم آهماق ايمـٌقغ اخلاارق، 

ره ماثؾ  ادم فمٌمه، وٓ اصمتؿعت طمصاٌل دم رصمؾ واضمد مـ زمـل فمصا ومؾَّ ما ُوصمد مثُؾف

اصمتؿعت همقف، إذا فمرهمَتف أو ؽمؿعَت فمـف ـمــَت أن ايمرصمؾ ومطعة همـقة ماـ مشافد يؽال 

أصقل ضمضارة إصمداد يقم ىمان ايمرصمؾ يؾؿ زمشتك ايمعؾقم وايمػـقن، ويذيع صاقتف فماػم 

ـدؽماة واددارة وآومتصااد، زماكم ايمزمان همقشغم يمف ايمتاريخ زمايمٌـان. مجع زماكم ايمشاعر واه

ايمشافمر اظمؾؿ زمليمقان ايمشعر وأصـاهمف وزمايمؾغة وأهارها وزمايمؼممجة وهمـقهنا وزمايمـؼاد إد  

ومدارؽمف ومؼايقًف، وزماهـدؽمة وسمؼـقاهتا وومقافمدها وزمـظرياهتا وسمطٌقؼاهتا. مًؽ زمقديف 

اؽماتؿع أصاغك  زمكم محاؽمة ايمشاب وؿمؿقضمف وزمكم وومار ايمؽٌغم ومًّؾ سمف وومـافماسماف، إذا

وإذا حتدث أومـع، ذيمؽ هق صديؼل ؾمفاب حمؿد فمٌده نماكؿ، أورد دم ضمؼف ىمؾ ت وأكاا 

أومر أين فماصمز فمـ اديػاء زمحؼف، وإن ادفمقت فمؾً  واهمًقا وإظماًما زمحقاسمف وسمعدد همـقكاف همؼاد 

 ـمؾؿتف، وما ؽملىمتٌف فمـف ٓ يًاوي ذرة مـ ومـطار. 

 

دم ؽمافرة أدزمقاة دم زمقات  7102يمقؾاة ماـ يمقاارم يـااير يمتؼقت زمف ذات اأول ما 

ايمصديؼ ايمشافمر كايػ اهريس دم د ، ضمياها كخٌاة ومؾقؾاة ماـ ايمشاعراء وإدزمااء، 

اىمتشػت همق  زمعد ىمؿ ىمـُت حمظقـًما وىمؿ ىمان وومع سمؾؽ ايمؾقؾة فمعم حتقل مًار فمالوماا  

 دم د  طمارج ايمعالومات اظمفـقة وايمػموسمقىمقيمقة.

وؾمعرية زمامتقاز، ىمؾ واضمد يلطمذ دوًرا يؾؼل همقاف آطمار ماا  ىماكت ايمًفرة أدزمقة

ار. وإن ىمـات أصماد  ُُ صمادت زمف ومريتف مـ ايمشعر، همؽان مـف اظمقزون اظمؼػك وايمـثاري ا

                                                           

 .ايمؼـصؾ ايمعام يمؾجزائر دم د  
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وايمتل دم ايمشعر ايمعؿقدي اظمؼػك، إٓ أن زمعضفؿ أزمادع دم ايمشاعر اُار اظمـثاقر ضمقاـ  

 متتزج كػمة ايمشافمر زمؿشافمره وأضماؽمقًف ووصمداكف.

ايمرصمؾ ايمقومقر دم صمؾًتف، ايمًؿح دم ازمتًامتف، هملطمتار ىمتازًما مـ زماكم  صماء دور

شمؿ فمدل فمـ رأيف همالطمرج زمعاض أرزمعة ىمتب وىملكف أم سممشمر أضمد أزمـائفا مـ زمكم إطمقسمف، 

. همؽلكاف ذاذا "هذه ومصاقدة كظؿتفاا دم زوصمتال رمحفاا اه"وومال: إوراق اظمطٌقفمة 

ومصاقدسمف. راح يتادرج دم ايمقصاػ  ايمتؼديؿ، اومتطع رم سماذىمرة ٕضمّؾاؼ معاف دم أصماقاء

وايمتعٌغم وىملكف يند ومصة أؿمػال مشقومة يتدرج دم سمػاصقؾفا زملؽمؾقب صماذاب سمتـاانمؿ 

رورة ايمشاعرية، وٓ هال اىمؾ سمف وسمتآيمػ، همال هل ؾمعر متؽؾػ دم اكتؼاء ايمؽؾ ت يمؾض

كص كثري متحرر مـ ايمتزامات ايمقزن وايمؼاهمقة، زمؾ ىمان كثًرا فمذزًما مقزوًكا مؼػك. ىمـات 

سمازمع ومراءسمف وىمؾ  كزل كظره إلم أؽمػؾ ايمصػحة أطمشك أن يرهماع فمقـقاف إياذاًكا زماكتفااء أ

 ايمؼصقدة واكتفاء ايمرضمؾة، ضمتك ومال:

 

 

 

 

 

 

ٌِّؾ رأؽماف، وزمؼال ذيماؽ دأ  وما سمقومػ ضمتك وصمدُت كػز أومػ وأكحـل  ٕوم

ٌِّؾ رأؽماف دم ىماؾ مـاؽماٌة نؿعـال زماف، ضمتاك ؾماعرت أين أضمرصماُت سمقاواعف،  معف أوم

ٌِّؾ رأؽمف إرواء يمرنمٌة دم كػز ومد ناوزت ايمتعٌغم فماـ  همتقومػُت، وما فمؾؿ أين ىمـت أوم

فمّؾؿقـال "آضمؼمام إلم ايمتٌجقاؾ وادصماالل. ؿمؾٌات كًاخة ماـ ايمؼصاقدة وفمـقاهناا 

اكقفا ومل سمؽـ ومد ؿُمٌعت زمعد، شمؿ أهداين ديقاكف ايمشعري هماق  زمعاد ايماذي ، هملهد"صػًما

 .7102يؿؾ فمـقان ايمؼصقدة زمعد ؿمٌعتف إولم دم 
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ازداد اهت مل زمصديؼل، وىمؾ  اومؼمزمت مـف طمطقة اىمتشاػُت مًااهماٍت ؿمقيؾاًة 

طمؿ ماـ ايمعؾاؿ واظمعاار ، ودم  سمًتقصمب ايمٌحث دم ؽمغمسمف وماوقف وأؽماس هاذا ايمازَّ

ة هل زوصمة وزير اخلارصمقة ايمقؿـال إؽماٌؼ ضمديٍث فمازم ٍر وصمدُت أن أطمتف ايمدىمتقرة فمزَّ

معارم ايمدىمتقر أزمقزمؽر ايمؼر ، ايمذي ضمظقُت زمؾؼائف واُديث إيمقف ؿماقياًل ضمقاث ظمًات 

ًٓ محقدًة ودماشماًة دم إطماالق وهادوًءا ايمؽاالم  همقف، رنمؿ ومٌم اظمدة ايمتل مجعتـا،  طمصا

 أن ايمطققر فمعم أؾمؽاها سمؼع.وضمًـ ادصغاء، فمـدها أيؼـت أىمثر 

 

دهمعـل ايمػضقل إلم ايمٌحث أىمثر فمـ صديؼل همقصمدُت دم ىمالمف وىمتازماسمف زمًخا 

مـ ايمذىمريات وزمعًضا مـ إؽمس ايمتل زُمـقت فمؾقفا ؾمخصقُتف مـ أوؽماٍط أدزمقٍة وفمؾؿقة. 

خصاقات ايمتال ىماان هاا صاقت دم هماظمـاخ إهي ايمذي سمرفمرع همقف ىماان ضمااهماًل  زمايمشَّ

 إوؽماط ايمثؼاهمقة وإدزمقة ومد ٓ يتًع اظمجال هـا يمذىمرها.

ِج مـ  همقايمده ايمدىمتقر حمؿد فمٌده نماكؿ سمرزمقي متؼدم وصاضمُب ريادٍة دم ايمتَّخرُّ

ا يمـادي ادصالح ايمعر  دم ايمتَّقاهل وايمذي ىماان  ًً اجلامعة، وسملؽمقس كادي ايمتـس ورئق

ل ايمـادوة ام وماـ ممؽمًا  0272ايمًقد فمٌده نماكؿ فمـاد ايمتلؽماقس فماام رئقًف وايمده 

م، ونمـَّك   0290م، شمؿ سمرأس رازمطة اظمقؽمقؼك ايمعدكقة فمام 0292اظمقؽمقؼقة ايمعدكقة فمام 

مجعقاة ايمشاعراء دم مخًاقـقات ايمؼارن  -رمحاف اه  -يمف فمدد ىمٌغم مـ ايمػـاككم، وسمرأس 

م. ىما  سمارأس دم 0221اب ايمقؿـقكم فمام اظمايض وؾمارك دم سملؽمقس احتاد إدزماء وايمؽت

وايمتال  Aden Port Trustأواطمر ايمًتقـقات مـ ايمؼرن اظمايض أماكة مقـاء فمدن 

 فمرهمتفا ايمعامة زماؽمؿ )ايمٌقسمريس(.

ف همفق صاضمُب ايمريادة دم ايمصحاهمة، همؼاد أصادر صاحقػة   ه ٕمِّ همتااة  -أما صمدُّ

َل   0291فمااام  -اجلزياارة  Adenصااحقػٍة إكجؾقزيااةٍ م، وأصاادر زمعااد ذيمااؽ أوَّ
Chronical م وىمان أوَل 0291، وسمرأس كادي ادصالح ايمعر  دم ىمريؼم زمعدن فمام
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اضمُؾ ايمؽٌغُم فمقم يمؼ ن همفق صااضمب صاحقػة  يٍج دم ايمؼاكقن مـ اهـد. وأما طمايمف ايمرَّ طمرِّ

، ومجاع زماكم ايمػروؽماقة دم ايمصاحاهمة وزماكم "إطمٌاار"ومـ زمعادها  "ايمؼؾؿ ايمعدين"

 ايمشعر.

ا ما يتحدث ايمدىمتقر ؾمفاب فماـ فمائؾتاف وذىمرياات ؾماٌازمف ماع إطمقسماف ىمثغمً 

ومراضمؾ ايمدراؽمة وزمداية مدافمٌتف يمؾشعر، همؽان أطمقه ومقس وهاق أول إطمقسماف ويؽاػمه 

ة ايمؽػمى مـ اُاديث زمعاد وايماده وطمايماف. إذ ىماكاا، زمحؽاؿ  صَّ
ُِ زمًـة واضمدة، يلطمذ ا

، صديؼكم متالزمكم دم ايمٌقت ودم  ِـّ ًِّ ايمدراؽمة، وسمؾؼقا مرضمؾتل دراؽمتف  ايمتَّؼارب دم ايم

زماظمًاتقيكم  (GCE)ايمعامة وايمثاكقية وضمصدا فمدة مقاوقع مـ ؾمفادة ايمثؼاهمة ايمعاماة

اغار. وىمالن فمادن سمضاقؼ ذا   ايمعادي وايمعارم، ىم  ضمصد مـ زمعاداا أؾماؼاؤاا ايمصِّ

همقـطؾؼان دم رضمؾة زمحث طمارج ضمدود ايمقؿـ ويشدا ايمرضمال إلم زمريطاكقا، ضمقاث درس 

ايمطِّبَّ دم صمامعة أدكػمة زماؽمؽقسمؾـدا، ودرس ؾمفاٌب اهـدؽمة همٌدأها زمحصقيمف فمعم ومقٌس 

م شمااؿ زمؽااايمقريقس هـدؽمااة 0299مااـ أزماارديـ فمااام  اظمقؽاااكقؽقكمايمٌؽااايمقريقس دم 

ىمفرزمائقة، شمؿ ضمصؾ فمعم ؾمفادة دم اددارة ايمصـافمقة مـ يمـدن زمتػاقق وأطمارى دم إدارة 

ا زمعد ايمتخرج دم هـدؽمة سمطقير مقارد اظمقاه مـ إهمراد زمامتقاز مـ زمرمـجفام، شمؿ دزمؾقم م

صمامعة رورىمل زماهـد شمؿ ماصمًتغم مـ ايمدرصمة إولم، يمقتؿ رضمؾتف هماق  زمعاد زمحصاقيمف 

ايمتصاـقع وسمطاقير ايمؼاقى ايمعامؾاة.  فمعم ايمدىمتقراه مـ صمامعة ىمارديػ زمقيؾز دم جماال

كم زمؾـادن ومعفاد واىمتًب ايمزمايمة دم فمدد مـ اهقئات مـفا معفد اظمفـدؽمكم اظمقؽاكقؽق

 اددارة زمؾـدن وفمضقية اجلؿعقة ايمدويمقة يمتؼدير ايمتلشمغمات ايمٌقئقة.

شمؿ فمادا يمؾعؿؾ دم فمدن ىمؾُّ واضمد مـف  دم اطمتصاصف، ويمؽـ يمظروٍ  خمتؾػاة 

خيرصمان زمحًثا فماـ همضااءاٍت أرضماب وأوؽماع ودم زمقئاة ٓ ختتؾاػ ىمثاغًما فماـ زمقئاتف  

ايمعرزمقة اظمتحدة يمقتخذها هماق  زمعاد، مقؿمـًاا  ايمطٌقعقة، هماؽمتؼر ؾمفاٌب دم دويمة ادمارات

وضمة وصـعاء ويمؽـ يمقًتؼر أطماغًما دم ىمـادا، ورنماؿ  ووؿمـًا، ويتـؼؾ ومقٌس زمكم د  وايمدَّ
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اكشغال ىمؾ واضمٍد مـف  دم مقداكف اظمفـل إٓ أنَّ أصمقاء ايمشاعر وإدب نؿعفا ، همؽاان 

سمـقيعات فمعم "ـقان: صغغمة زمع أول إكتاج ؾمعري يشؼمىمان همقف إصدار جمؿقفمة ؾمعرية 

 مع شمالشمة ؾمعراء آطمريـ.  "إوسمار اخلؿًة

همؿشافمر ايمتقأمة مل سمؼتٌم فمعم ومقٍس وؾمفاٍب وضمًب، زمؾ ىماكت أصقها كازمعة 

وُمؿاري "دم رائعتاة  مـ وايمِداا ايمدىمتقر حمؿد فمٌده نماكؿ، ضمقث نؾات هاذه اظمشاافمر 

اها ايمػـَّان  "سمغـَّك ـفا وأدَّ َُّ  ايمؽٌغم ايمراضمؾ أمحد زمـ أمحد وماؽمؿ  ومـايمتل صاغ ىمؾ هِتا و

 وؿـ ىمؾ هتا:  

 

 

 

 

دم ايمقؽمط آصمت فمال ايمعادين اكتشااًرا ؾماعًٌقا  "وُمؿري سمغـَّك"أنمـقة اكتممت  

إن ىمـات  واؽمًعا، وهمنَّ ىمؾ أزمـاء فمدن ضمقـفا، زملن اظمؼصقد مـ ايمؽؾا ت ايمتال وردت: 

 طِمقّم أكا همارق إوؿمان    سمٌؽل فمعم اخِلاّلن

 هق ومقس كجؾ ايمدىمتقر حمؿد فمٌده نماكؿ. 

إد  وايمشعري، ومـ زماكم ىمتازماسماف رواياةودم نمرزمتف دم ىمـدا زمرز كشاط ومقس 
Two boys from Aden College ؾمازمان مـ ىمؾقة فمدن(.( 

 

ايمغريب دم ايمادىمتقر ؾمافاب نمااكؿ أن ايمًاـقات ايمطقيؾاة واجلفاقد اظمضاـقة 

ايمؼاؽمااقة زمااكم ايمدراؽمااات إىماديؿقااة اظمتخصصااة ايمتاال سمازمعفااا، واظمفااـ وايمتجااارب 

همفق اُاصؾ فمعم زمؽالريقس مازدوج دم اهـدؽماة اظمقؽاكقؽقاة ، واظمـاصب ايمتل سمؼؾدها

، وفمعم دزمؾقم ادارة صـافمقة مـ ىمؾقة 0299واهـدؽمة ايمؽفرزمائقة مـ صمامعة أزمرديـ فمام 
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دارة أهمااراد مااـ ىمؾقااة أؽمااتقن دم ، ودزمؾااقم إ0299ويمااتش )صمامعااة ايمتقؿااز( دم يمـاادن 

، ودزمؾقم ما زمعد ايمتخرج دم اهـدؽماة اظمقؽاكقؽقاة دم ماقارد اظمقااه ماـ 0299زمرمـجفام 

، وماصمًتغم مـ ايمدرصمة إولم دم سمطاقير ماقارد اظمقااه ماـ 0221صمامعة رورىمل فمام 

، 0292، ودىمتقراه دم آومتصاد مـ صمامعاة ىماارد  فماام 0229صمامعة رورىمل فمام 

، 7109ىمتقراه ايمػخرية دم أداب مـ صمامعة ؽمقىما دم ؿمقىمقق زمايمقازمان فماام ومـحف ايمد

، وزمايماة معفاد اظمفـدؽماكم 0221وضمصقيمف فمعم زمايمة معفاد اددارة ايمػميطااين فماام 

، وفمؿؾف مفـدؽما دم ذىمة صمل إي د زمؾـدن وزمرمـجفام 0221اظمقؽاكقؽقكم زمؾـدن فمام 

 زمعادن  قاصالت و مديًرا يمؾتخطقط، وكائٌا يمقىمقؾ وزارة آؾمغال واظم0299-0299

0299-0227،  ًً ، 0229  - 0227ا يمؾؿفـدؽمكم زمممىمة أسمركق ؽماٌاليز زمؾٌـاان ورئق

ا ،0299 – 0229ومديًرا ظمصاكع ادسمركقت زمد   ًً ا يمؾادائرة اهـدؽماقة يمؾؿـطؼاة ورئق

اُرة زمجٌؾ فمقم وماقاك  د  ايمعاظمقاة ومًتشااًرا يمارئقس ممؽمًاة اظماقاك  واجلا رك 

، ىماؾ هاذا مل 7119-0299اُرة ومديًرا فماًما ظمديـة حمؿد زمـ راؾمد يمؾتؼـقاة  واظمـطؼة

يؼؼ ايمؼؾقؾ مـ ايمـتائج أمام ايمـجاح ايمٌاهر ايمذي ضمؼؼاف دم مقادان إدب وايمشاعر، إذ 

ىمان يمؾـفج ايمذي أطمتاره دم سمرمجة أؾمعار ىمٌار ايمشعراء ايمعرب وإصماكب، إشمر إىمػم 

فمعم اجلقائز ومقؿة وأىمثرها فمدًدا، وٓ أذ  وٓ أفمعم ماـ دم زمؾقنمف أفمعم اظمراسمب وكقؾف أ

صمائزة ؿمانمقر ايمعاظمقة يمؾًالم ايمتل كاها ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ زمؽؾ صمادارة واؽماتحؼاق 

 ، ىملول ؾمخصقة فمرزمقة سمـال هذه اظمرسمٌة ايمرهمقعة.7109ؽمـة 

وسمًتؿد صمائزة ؿمانمقر ومقؿتفا إدزمقة وادكًاكقة مـ كًٌتفا إلم ؾمخص ىمرس 

ضمقاسمف خلدمة ايمًالم وادكًاكقة مـ طمالل أدزمف وأؾمعاره ايمراومقاة، رازمـادراكات ؿماانمقر 

Rabindranath Tagore 0209فماام  دم أداب اُاصؾ فماعم صماائزة كقزماؾ 

ىملول ؾمخص نماغم أورو ، وماـ فمراومتفاا ايمتارخيقاة ضمقاث يعاقد سملؽماقس اجلؿعقاة 

أول  (Warren Hastings)مـ ؿمر  واريـ هاؽماتقـغز 0299أؽمققية إلم فمام 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
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، همق  متـح مارة واضمادة ىماؾ ؽماـتكم يمشخصاقة واضمادة هماال سمؼٌاؾ اهـدؿ فمام فمعم ضماىم

ايمؼًؿة. وومد مـحت مـذ سملؽمقًفا، يمشخصقات دويمقة ومـفا مـ ىماكات هماائزة زمجاائزة 

ن ماكديال ايمرئقس ايمًازمؼ جلـقب أهمريؼقا اُاائز فماعم كقزمؾ دم فمدة جمآت، مثؾ كقؾًق

وايمدىمتقر أمارسمقا ؽمـ اهـدي زمروهمًاقر آومتصااد دم  0229صمائزة كقزمؾ يمؾًالم يمعام 

 0229صمامعات أىمًػقرد وىمامػمدج وهارهمارد اُائز فمعم صمائزة كقزمؾ يمالومتصاد يمعام 

اُائز فمعم صماائزة وايمدىمتقر إمغمىمل صمقزيػ ؽمتجؾز ايمػموهمًقر دم صمامعة ىمقيمقمٌقا 

 .7110كقزمؾ دم آومتصاد يمعام 

ىمان هذا ايمتؽريؿ إشمر ايمٌايمغ يمقس يمدى ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ همحًب زمؾ ىمان 

ًٓ يتاذى زماف يمؽاؾ ؿماامح دم  وؽماًما يؼ يمؽؾ مثؼػ فمر  أن يضعف فمعم صادره ومثاا

اء آرسمؼاء إلم درصمة ايمعاظمقة، همصار مصدر فمز واهمتخاار يمؾؽثاغم ماـ ايمؽتااب وايمشاعر

 وايمـؼاد، هم  وصمدت أزمؾغ مـ ؾمعر إؽمتاذ ايمدىمتقر ضمًـ إمراين ضمكم ومال:

 

 

 

 

 

وٓ أزمؾغ وٓ أؽمؿك ماـ ؾماعر ايمادىمتقر فمٌاد اُؽاقؿ ايمززمقادي ضماكم سمغـاك 

 متػاطمًرا:

 

 

ايمؽؾ ت ايمتل أؽمداها صاديؼـا د. أىمارم مجقاؾ وٓ أصدق فمرهماًكا وسمؽريً  مـ 

 ومـٌس:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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ايماذي ضمظقات  "ومؾاب ؾماافمري"كاهمذة أطمرى أسمقحت رم مـ طمالل مؾتؼاك 

زمـاااء "، حتاات ؾمااعار 7109ؽمااـة زماُضااقر ٕول ماارة إلم دورسمااف ايمًااـقية ايمًااازمعة 

زمدفمقة ىمريؿة مـ ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ، وهـاك وومػت فمعم كؿقذج وفمقِّـة مـ  "اجلًقر

كشاط هذا ايمرصمؾ، وضمًـ سمدزمغمه وزُمعد كظره إلم آهماق زمعقدة دم مًتؼٌؾ ايمثؼاهمة وطمدماة 

 ايمٌممية دون ومققد وٓ ضمدود.

اعر ، يعتػم ضمؼقؼة، مممتًرا ؽمـقًيا يمؾثشومؾب ؾمافمري»همؿفرصمان  ؼاهمة وايمػـ وايمشِّ

همرع اخلؾقج، زمافمتٌااره واضماًدا ش ؽمقىما صماىماي ايمدويمقة»زمصػة طماصة، سمًتضقػف مـظؿة 

مـ أىمثر ايمػـقن سملشمغًما ومتقًزا، هيد  إلم كمم رؽمايمة زمـاء اجلًقر ايمثؼاهمقة زمكم ايمشاعقب، 

عر واظمقؽماقؼك وىماكات  وسمعزيز ومقؿ آكًجام وايمتػاهؿ وايمًالم دم ايمعامل مـ طمالل ايمشِّ

ًٌا وؿمايمٌاة، وسُمؾؼال أىمثار ماـ  291ومد ؾمارىمت جمؿقفمة مـ ايمطؾٌة ناوزت   711ؿمايم

ومصقدة مـ خمتؾػ اظمدارس دم دويمة ادمارات وفمدد مـ طمغمة وأظمع ايمشعراء ادماراسمقكم 

وايمعاظمقكم مثؾ: فمقم فمٌداه طمؾقػة، ىمالوديق زمقزاين، ؽماكؽارا زمقالي، رووة اُااج، آر 

طمايمد، محزة ومقـاوي، حمؿقد كقر، ماكػريد ماايمزان، ؽماؾػاكا  ؾمغمان، كجقم ايمغاكؿ، ومقٌم

 .ؽمؾ ن زمقر، وإؽم فمقؾ مقالدي ونمغمهؿ

عر دون ايمصقت اظمتؿقز واظمقؽمقؼك وأُاهنا، همػضاًل فمـ  ويمـ يؽتؿؾ إزمداع ايمشِّ

ايمؼصائد ايمشعرية ايمثرية ظمٌدفمكم ؾمٌاب، ىمان يمؾؿقؽمقؼك ضمظُّفا زمحضاقر جمؿقفماة ماـ 

ثؾ ؽمقسمشقتا ؽماسمقش، ضمامؾة ايمرومؿ ايمؼقااد ايمعااظمل دم مقؽماقفمة ايمػـاككم اظمقؽمقؼقكم، م
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يمغاة دم ؽمات  017نمقـقس، ايمتل ؽمجؾت أطمغًما رومً  ومقاؽماًقا فماظمًقاا صمدياًدا يمغـائفاا زماا

ر اظمشاارىمات فماعم اؽمافمات، زمادواهمة إلم فماز  ايمعقد إردين ىم ل مًؾؿ. ومل سمؼتص

عر وايمػـ وايمثؼاهم ة، زمؾ ىمان اظمفرصمان صمًنا ضمؼقؼًقا زماكم ايمؼامات اظمعروهمة دم مقاديـ ايمشِّ

 هذه ايمؼامات وؾمٌاب اظمدارس وضمتك مـ أصحاب اهؿؿ ذوي آضمتقاصمات اخلاصة.

وزمكم هذا وذاك، سمتجعم زمصؿة ايمدىمتقر ؾمفاب دم سمرسمقٌات ما طمؾػ ايمًتائر مـ 

حتضغم وسمـًقؼ ايمػمامج وايمػؼرات، وسمقزيع إدوار، وايمتقاصؾ مع اظمـظؿكم، واطمتقاار 

اؼ إفما ل ايمضقق ًِّ  ، وسمقصمقف ايمادفمقات، وسمقـمقاػ إهمؽاار ونًاقدها، هماؼماه يـ

وايمؼمسمقٌات دم هدوء ختايمف أكامؾ ٓفمب ماهر يًغمِّ أضمداث يمعٌة ايمؽؼموكقاة ماـ طماالل 

اف ىماان يؼأا أووماسًماا ؿمقيؾاًة دم ايمتحضاغم ودم ضمصاص ايمتادريب  يمقضمة حتؽؿ، زمؾ إكَّ

ض أكاؾمقده ايمتل ووعفا ضمتك خترج يمؾؿجؿقفمات ايمصقسمقة وووع إُان اظمـاؽمٌة يمٌع

حتػًة همـقًة سُمٌفر اُارضيـ، وٓ أدلَّ فمعم ذيمؽ مـ إكشقدة ايمرائعاة دم ضمابِّ ادماارات، 

 ايمتل ووعفا فمعم ؾمؽؾ جمؿقفمات مخاؽمقة وأذ  فمعم سمؾحقـفا همؽان مطؾعفا:

زمؿٌاادرة ماـ مـظؿاة  7107ومد اكطؾؼت دم  "ومؾب ؾمافمري"وىماكت مًغمة 

ؽمقىما صماىماي ايمدويمقة وزمايمتعاون مع ايمشافمر ايمدىمتقر ؾمفاب نمااكؿ، أماال دم أن يؿثاؾ 

عر ويتضـ خمتؾاػ ايمثؼاهماات دم دويماة ادماارات واظمـطؼاة  مفرصماًكا رائًدا يتػل زمايمشِّ

ها زمؿشارىمة ؽمٌعة ؾمعراء همؼط ومقؽمقؼّل واضمد، يمتشفد همق  زمعد إومٌآ ىمٌاغما ماـ زمله

عراء ايمعاظمقكم يمتجتؿع إؾمعار وسُمؾؼاك زمؽاؾ إيمًاـة  ايمطؾٌة فماًما سمؾق أطمر، ومـ ايمشُّ

وايمؾغااات مثااؾ ادكؽؾقزيااة، وايمعرزمقااة وايمٌـغايمقااة، واظمآيآمقااة وايمقازماكقااة وإظماكقااة 

 .واديطايمقة
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ٓ زيمُت أديـ يمف زمايمػضؾ دم اكض مل إلم مـتدى ايمشعراء وايمؽتاب ايمذي أكشله 

، وهق مـتدى اهمؼمايض فمعم ؾمٌؽة ايمتقاصاؾ آصمت فمال ايماقاسمس آب 7102دم مارس 

 )ايمقشمَّاب( ىم  كادى هق إلم سمعريٌف، وهق مـتدى يشؿؾ كخٌة مـ اظمشتغؾكم زماُقاة إدزمقة

وايمشعرية مـ أدزماء وؾمعراء وكاومديـ، كاهز فمدد أفمضائف مـ ىمؾ ايمادول ايمعرزمقاة اظمائاة 

 فمضق.

، ياتجعم ايمـشااط ايمادؤوب "مـتدى ايمشاعراء وايمؽتااب"دم هذه اظمجؿقفمة، 

يمؾدىمتقر ؾمفاب نماكؿ، وىمقػ اؽمتطاع زمعالوماسمف اهادئة أن جيؿع دم وومات وصمقاز، هاذا 

اد م عراء وايمـؼَّ ـ ذوي إومالم اظمٌدفمة واظمؽاكة ايمرهمقعة، همؽان يماف ايمعدد مـ ايمؽتاب وايمشُّ

 ''ؾمؿقع ذات أيماقان''ايمًٌؼ دم إصدار أول ىمتاب مـ صـػف ظمجؿقفمة ايمقشمَّاب زمعـقان 

ؾمؿؾ ومصائد يمعدد مـ أفمضاء اظمـتدى زمايمؾغتكم ايمعرزمقة وادكؽؾقزياة، سمااله ىمتااٌب شمااٍن 

الم''زمعـقان  ًَّ ايمعرزمقة، ؾمؿؾ ومصائد ومؼآت زمايمؾغة  ''إزمدافمات فمرزمقة دم ايمتًَّامح وايم

أدزمقة وكؼدية يمتػتح همق  زمعد ؾمفقة ايمؽتازمة وايمتليمقػ اجل فمل فمػم إصدار ىمتاازمكم آطماريـ 

    دم أيمقان أطمرى خمتؾػة مـ همـقن إدب.

ص يمؾؿقاوقع ايمثؼاهمقة مـ أدب وؾمعر وهمـقن أدزمقة زمعقًدا  رنمؿ أن مـتداكا خمصَّ

قاؽمقَّة واظمذهٌقة، إٓ  ًِّ ه دم صاؿٍت وهادوء، فمـ إمقر ايم أن ايمدىمتقر ؾمفاب ىمان يًغمِّ

همال سمشعر زمقصمقد رومقٍب أو مراومب فمعم ماا يؽتاب أفمضااء اظمـتادى، ومل يتادطمؾ يقًماا 

يمتؼقيؿ زيغ زمعض إومالم زمؽؾؿة أو زمعٌارة سمشعر ايمعضق زماُرج، زماؾ ىماان ياـفج هناج 

س اخلٌغم دم سمًقغم اظمجؿقفمة دون ايمظفاقر زمؿظفار ايمرومقاب، همقطارح  مقواقفًما اظمتؿرِّ

صمديًدا يثغم زمف اهت م إفمضاء اظمشارىمكم ويؾفؿفؿ اخلقض دم اُاديث فمـاف يمؾقصاقل 

زمايمـتقجة إلم سمـقيف أفمضاء آطمريـ إلم رضورة ايمٌؼاء دم همضاء ايمثؼاهماة وايمشاعر وإدب، 

ىملن يؽتب أضمُدكا سمعؾقًؼا فمعم ومصقدة ذات ؿماازمع ؽماقاد أو همقاف طمادش يمشخصاقات 
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قاؽمة يمؽان حتػًة همـقةيمق مل سمؽـ دم اظمق"ؽمقاؽمقة:  ًِّ ، ومل يعار  أن فماػمَّ "وقع رائحة ايم

 فمضق فمـ امتعاوف مـ مالضمظة أو إؾمارة إٓ ايمـادر صمدا.

 

ٓ جيد ايمؼارئ يمشاعر ايمادىمتقر ؾمافاب نمااكؿ مشاؼة دم ايمقصاقل إلم اظمعـاك 

ايمٌحاث فماـ  اظمؼصقد مـ كظؿف، همشعره ؽمؾس ؽمفؾ إيمػاظ واظمػردات، همال يتؽؾاػ

رورة ايمؼاهمقاة أو ايماقزن، زماؾ انمريب إيمػاظ وٓ يتصـع سمرىمقب ايمؽؾ ت اؽمتجازمة يمض

اة ؾماعرية  يعر  ىمقػ يًقق ايمؽؾ ت اظمتداويمة دم اُديث ايمققمل وإذا ذا خترج دم ضُمؾَّ

مقزوكة ومؼػاة، ويمق مجعتفا كثًرا ظما ؾمعرت أهنا ؾمعر مقزون مؼػاك، زماؾ ىماالم فماذب 

عر وأوزاكف وومقاهمقف، همػل هذا اخلطاب فمعم  يروق يمؾًامع ضمتك ويمق مل يؿؾؽ معرهمة زمايمشِّ

 ؽمٌقؾ اظمثال  يؼقل وهق يمدي رؽمايمًة كٌقؾًة يمؾدفمقة إلم يمٌاس اظمرأة اظمحتشؿ:

سمـغميـ دم هذا اخل ر ىم  ايمٌدر ومـ دون ماىمقاج وٓ رؾمة ايمعطر، ويمؽـ "أكت 

، يماق ىمـات زماظماىمقااج ماـ فمٌغم هماح مـؽ ىمقردة فمعم ايمرنمؿ مـفا، فمطُرها ضمقها يني

 ."دون ؾمقؾة ظما ىمـت دم دكقا اجل ل زمذا ايمؼدر

هملي ومارئ سمؼع فمقـاه فمعم هذه ايمعٌارات جيد همقفا فمقـة مـ ىمالمـا ايمذي كتداويمف 

 يقمًقا وٓ خيطر زمٌايمف أكف ؾمعر فمؿقدي مقزون ومؼػك ذذا اظمظفر:

 

 

 

أرؽمؾت يمف يقما مؼطًعا مـ همقديق أفمجٌـل يظفر مجال ايمطٌقعة زمجٌاها وودياهنا 

اماة"وجمارهيا دم مـطؼة مـ ؾم ل ذق اجلزائر سمًاؿك  ؽماد "وذاا ؽماد يًاؿك  "زيَّ

، وزمؿجرد ما ؾماهد ايمػقديق أرؽمؾ رم ودم وومت وصمقز، مخًة أزمقات دم وصاػ "إيراومـ

 ظر ادرؽمال: اظمـاـمر وىملهنا ومصقدة ىماكت مـظقمة صماهزة سمـت
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ىمان ايمػضؾ يمؾدىمتقر ؾمفاب نمااكؿ دم إدراج اؽماؿل واؿـ ومائؿاة اظمادفمقيـ 

اظمحظقـمكم إلم ضمضقر ايمـَّدوات ايمثؼاهمقة ايمتل سمؼام دم مرىمز ايمدراؽمات يمألؽمتاذ ايمدىمتقر 

ُـّ يمف ىمؾ ايمتؼدير وآضمؼمام، وهل ؽمفرات يمقؾقة همؽرية شمؼاهمقة  مجال زمـ ضمقيرب ايمذي أىم

اؿمة زمؿقوقع معكم دم سماريخ دويمة كصػ ؾمفرية سمًتضقػ ؾمخصقات متخصصة يمإلضم

ادمارات ايمعرزمقة اظمتحدة ومٌاؾ أن يتقؽماع إلم ايمتطارق إلم مـطؼاة دول اخلؾاقج ايمعار  

وايمقؿمـ ايمعر  ىماهمة، حتيها وصمقه أدزمقة وسمارخيقة، همؽان ايمدىمتقر ؾمافاب نمااكؿ أول 

ن اُارضيـ وآطمر اظمغادريـ دم ىمؾ كدوة، همؼماه يتازمع سمػاصقؾ اظمتحدث دم ىمالمف، يا دوِّ

اظمعؾقمات ويي إؽمئؾة ىمتؾؿقذ جماد، ضمتاك إذا ؽُماؿح يماف زمايمًامال ؿمرضماف زماػماءة 

غار دون سمؽؾُّػ أو سمعجقز، وإذا أراد إشمراًء يمؾؿقوقع أهمااد اظمًاتؿع زماجلدياد دون  ايمصِّ

سمؽرار، وزمثؼاة اظمتخصاص دون إضماداث ايمظاؾ فماعم اظماتؽؾؿ وٓ إؿمـااب أو اضمتؽاار 

 يمؾؽؾؿة.  

امش كدوة مـ ايمـَّدوات، فمـ مدى صاحة كًاٌة ىمتااب ؽمليمتف ذات يمقؾة فمعم ه

)ايمشخصقة اظمحؿدية( أو )ضمؾ ايمؾغز اظمؼدس( إلم إديب وايمشافمر ايمعراومال معارو  

ايمرصادم ايمذي ىمـَّا كدرس ومصائده ايمرائعة وؿـ اظمؼاررات اظمدرؽماقة، واضمتػظـاا فماػم 

ايمؽتااب، مراضمؾ ايمدراؽمة وايمتاريخ، زمصقرة خمايمػة يمتؾؽ ايمتل زمرزت ماـ طماالل هاذا 

وفمـ ؽمٌب سملطمر ؿمٌع هذا ايمؽتاب زمعد وهمااة صااضمٌف ىماؾ هاذه اظمادة، وإذا زمايمادىمتقر 

ؾمفاب يدشمـل، وزمعقًدا فمـ مقومػف ايمشخيص مـ ؾمخصقة معرو  ايمرصادم، زملؽماؾقب 
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ايمقاشمؼ اظمتقؼـ، ضمتك ؾمؽؽـل أن ايمرصمؾ فماسه ويعرهمف معرهمة ؾمخصاقة، همرصمعات إلم 

ٌؾغ اخلامًة مـ فمؿره فمـد وهماة معارو  ضمقاة معرو  ايمرصادم همقصمدت أن حمدشمل مل ي

 .0299مارس  09ايمرصادم دم 

 

دويمة، مـفا  91مـ يتازمع ضمقاة ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ ييص أؽمػاره إلم أىمثر مـ 

ما هق يمؾعؿؾ ومـفا ما هق يمؾدراؽمة أو ايمًقاضمة أو ضمضقر همعايمقات، همؼد ؾمارك دم أىمثر 

ًقا وشمؼاهمًقا وسمعار  أشمـااء ؽماػراسمف فماعم ىمثاغم ماـ ايمشاعراء مممتًرا فمؾؿًقا وأدزم 091مـ 

واظمثؼػكم وومادة ايمعامل ايمًقاؽمقكم فمرزًماا وأصماكاب، يمؽاـ رنماؿ اكشاغايمف دم ايمعدياد ماـ 

اظمجآت وايمـشاؿمات ايمثؼاهمقة وإدزمقاة ايمتال سمًاتقصمب دم أنمؾاب إضمقاان اُضاقر 

يؼقل ووسمغمة متزايدة.  وايمتَّـؼؾ، سمعر  ضمرىمة ايمتليمقػ فمـد ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ نمزارة

إكَّف يعؿؾ ىم  يمق أكاف متعادد وأنَّ يماف "ايمدىمتقر فمؿر فمٌد ايمعزيز دم معرض اظمدافمٌات: 

همٌادواهمة إلم دواويـف ايمشعرية، زمؾغت مميمػاسمف أىمثار ماـ شم كاكم . "كًخًة دم ىمؾ ُمرزمَّع

ر اوكش زمادكؽؾقزية. ىم  ؾمارك دم فمدد مـ ايمؽتب إطمرى، 71مـفا زمايمعرزمقة و 91ىمتازًما 

فمدًدا مـ إزمحاث وفممماات ايمدراؽماات واظمؼاآت زماايمؾغتكم ايمعرزمقاة وادكؽؾقزياة. 

فمة مجعت زمكم إدب مـ سمرمجٍة ودراؽماٍت كؼدية ومجاٍع وسمصاـقٍػ ٕهاؿ  همؿميمػاسُمف متـقِّ

،  ''صػحات ماـ إدب اظمعااس دم ايماقؿـ''إدزماء وايمشعراء مـفا فمعم ؽمٌقؾ اظمثال: 

، ومـفا ما ُيصاـَّػ ''أوراق ادزمقة وشمؼاهمقة''، ''ايمشعراء وإدزماءىمؾ ت وهماء دم رضمقؾ ''

زمايمؾغااة  ''ايمصااـافمة دم دويمااة ادمااارات ايمعرزمقااة اظمتحاادة''دم اظمقاااديـ إطماارى مثااؾ 

 ادكؽؾقزية. 

اف  وضمصؾ فمعم ايمعديد مـ اجلقائز وايمتؽري ت، همؾف أن يػتخر ويؽػقـا همخًرا أكَّ

ل ؾمخصقة فمرزمقة سمـال صمائزة ؿماانمقر يمؾًاالم فماام  ، وىماان ؾمخصاقة ايمعاام 7109أوَّ

فمؾقفاا دم جماال  يصاؾ ماـ أول وىمان ،7107 فمام يمإلزمداع ايمعقيس صمائزة –ايمثؼاهمقة 
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، 7112و 7119صمؿ مرسمكم فمامل ايمؼممجة، وصمائزة معرض ايمشارومة ٕهمضؾ ىمتاب مؼم

اعري دم 0292وصمائزة راؾمد يمؾتػقق ايمعؾؿل فمام  ، وصماائزة كاادي أذاا يمؾاديقان ايمشِّ

عر دم ادماارات فماام ماـ ايمادائرة ايمثؼاهمقاة دم   م0299ايمًعقدية، واجلائزة إولم يمؾشِّ

قت ايمادورة اعر ايمقؿـال، وؽُماؿِّ  ايمشارومة، وومالدة ايمشعر مـ ايمدرصمة إولم مـ زمقت ايمشِّ

ماـ مـظؿاة م  7107زماؽمؿ دورة ؾمفاب نماكؿ، وومالدة ايمًالم فماام م  7101-7100

ؽمقصمل صماىماي ايمقازماكقة، وايمدىمتقراه ايمػخرياة دم إدب ماـ صمامعاة ؽماقىما زمطقىمقاق 

 .م7109

يمغة )ادكؽؾقزية واظمايمقاظمقة وايمػارؽمقة وايمقازماكقاة وايمصاقـقة  07سُمرصمؿ ؾمعُره إلم 

واديطايمقة وإؽمٌاكقة واهـدياة وإوردياة وايمػركًاقة(، وماـ وايمتامقؾقة وايمًؾقهماىمقة 

ذيمؽ دم ىمتب طماصة زمف إلم ادكؽؾقزية دم ىمتازمكم وإلم اظمايمقامل دم ىمتازمكم وإلم ايمػارؽماقة دم 

ىمتاب وإلم ايمقازماكقة دم ىمتاب وإلم ايمصقـقة دم ىمتاب. ىم  ُكمم ؾمعره دم فمادد ماـ ىمتاب 

عرية زمايمعرزمقة وفمدد م  .ـ ايمؾغات إطمرىاظمختارات ايمشِّ

مـ ومصاائده وىمؾ سماف مـشادون ومغـاقن ماـفؿ اظمـشاد  71أكشد ونمـَّك كحق 

ادم واظمغـل ايمقؿـل أمحاد زماـ  واظمغـِّل ايمعاظمل ؽمامل يقؽمػ واظمـشد ادمارا  أؽمامة ايمصَّ

 .أمحد وماؽمؿ

ُكمم فمـف شمالشمة ىمتب وأؿمروضمتا دىمتقراه وأؿمروضمة ماصمًتغم وُكممت فمـف كٌاذ 

إفمالم دم فمدة زمؾادان فمرزمقاة وزمريطاكقاا وأمريؽاا واهـادد وايمصاكم دم فمدد مـ ىمتب 

 :وايمقازمان، ومـ سمؾؽ ايمؽتب زمايمعرزمقة

 م.7109رات، زمالل ايمٌدور، ادمارات مقؽمقفمة ؾمعراء ادما 

 ر اديمقؾ إدزماء زمؿجؾس ايمتعاون يمادول اخلؾاقج ايمعرزمقاة، دار اظمػاردات يمؾـشا

 م.7119وايمتقزيع، 



 شماكًقا : ايمشفادات                      

975 

 عراء ا يمعرب اظمعاسيـ، ممؽمًة صمائزة فمٌد ايمعزيز ؽمعقد معجؿ ايمٌازمطكم يمؾشُّ

 م.0229ايمٌازمطكم، 

 م.0227ؽمًة ايمعػقػ ايمثؼاهمقة، صـعاء اظمقؽمقفمة ايمقؿـقة، مم 

  اظمؼحػاال، دار ايمؽؾؿاة، صااـعاء معجاؿ ايمٌؾادان وايمؼٌائااؾ ايمقؿـقاة، ازماراهقؿ

 م.7117

سمـقفمت ومضاياه ايمشعرية ضمتك يؿؽـ ايمؼقل أكاف ىمتاب دم ىماؾ مـااضمل اُقااة 

بِّ ىمؽؾ ؾمافمر، همتؿقز ؾمعره زمايمقوماار وايمُعذرياة وؽماؿق وومضاي ُُ ا ادكًان، همؽتب دم ا

اص هاا مرشمقاة  وصمة أىمثر مـ مخًكم ومصاقدة، وطمصَّ وح، ىمتب دم ضُمبِّ ايمزَّ ايمـَّػس وايمرُّ

ؽقـة، وأزمرز همقفا اظمعااين  ًَّ ر همقفا ايمدِّ َء ايمعائقم وايمقئام وايم سمرسمؼل إلم مرسمٌة اظمؾحؿة صقَّ

امقة يمؾحقاة ًَّ وضمقة وايمعاؿمػقة زمكم أهمراد ايمعائؾة ايمقاضمادة همؽاان  ايم ايمزوصمقة وايمروازمط ايمرُّ

 ؾمعره زمؾًً  وؽمؾقى ٕزمـائف زمعد رضمقؾ أمفؿ. 

ق فمؾقف ٕكاف يصاقغ  قدم وسمػقَّ عر ايمصُّ وىمتب دم آزمتفال إلم اه همٌؾغ مرسمٌة ايمشِّ

اؾ دم ُصاـع اخلاايمؼ  وضمال وايمتَّلمُّ واظمخؾقوماات ؾمعره دم ومايمب ايمـجاقى واخلاالص ايمرُّ

وؿمٌقعة ايمٌمم وايمعالومة زمكم همٓء مجقًعا دون أن يـًاك مشاانمؾ اُقااة اظمعااسة فماعم 

قدم ايماذي يـحصا عر ايمصُّ ر دم زاوياة فمالوماة ايمشاافمر ماع اخلاايمؼ وايمتلماؾ اكؼقض ايمشِّ

 وآزمتفال إلم اه دون ايمرزمط زماُقاة ايمققمقة.

ٌِّف وايمتَّغـل زمف همتؿقَّز وأزمدع . همنذا حتدث فمـ ايمقؿـ مًاؼط وىمتب دم ايمقؿمـ وضُم

رأؽمف ومقؿمـ ؾمٌازمف وأيام دراؽمتف سمػمز مشافمر اُـكم إلم مراسمع ايمصٌا وزمالء ايمدراؽماة 

وايمطػقيمة، وايمعالومات ايمعائؾقة واخلطاقات إولم دم طماقض مقااديـ ايمـشااط ايمثؼاادم 

اهمقة ايمشٌا  أؽمقة زمايمقايمد حمؿد فمٌده نماكؿ ايمذي ىمان ومامة ومـارة ؽماؿمعة دم ايمًاضمة ايمثؼ

 آكذاك، صمديرة زملن سُمػرد ها مميمػات زملىمؿؾفا يمإلضماؿمة ذا. 
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وإذا ىمتب فمـ دويمة ادمارات ايمعرزمقة اظمتحدة ايمتل فمااش همقفاا معظاؿ ضمقاسماف 

د  وسمؼؾد همقفا اظمـاصب ايمرهمقعة دم فمدة دوائر رؽمؿقة ونمغم رؽماؿقة مفـقاة وشمؼاهمقاة، سمػارَّ

وح ويٌعث فمعم آهمتخ عر سمٌتفج يمف ايمرُّ ؿق وايمتػاؤل، همؽان فمضاًقا زمؾقن مـ ايمشِّ ًُّ ار وايم

همافماًل دم مجعقة اظمفـدؽمكم دم ادماارات، ودم ايمؾجـاة آؽمتشاارية دم اظمختاػم اظمرىمازي 

 زمجامعة ادمارات، وجمؾس إدارة ايمـادي ايمعؾؿل زمد . 

اعرية  ـاف ماـ ايمصاـعة ايمشِّ ضمقاة ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ اظمفـقاة ماـ صمفاة، ومتؽُّ

فؾ اظمؿتـع مـ صمفة أطمرى، ؿمعم ؾمعَره زمًالؽمة وؽمفقيمة إيصال ايمرؽما ًَّ يمة زمإؽمؾقب ايم

زمخاصقٍة ومؾَّ  سمقهمَّرت فمـد نمغمه وهل سمقـمقػف يمٌعض اظمصطؾحات ايمتؽـقيمقصمقة اُديثاة 

وسمطقيعفا يمقزن ايمؼصقدة ووماهمقتفا، همال ُيدرك اظمًتؿُع ذيمؽ ايمـػقر وايمتـاهمر زماكم أصاايمة 

دكا  اعر ايمؼايمب ايمتؼؾقدي يمؾؼصقدة اظمؼػاة ايمتل سمعقَّ فمعم ؽم ع اظمصطؾحات ايمعتقؼة دم ايمشِّ

اجلاهقم وخمتؾػ مراضمؾ إدب ايمعر  ايمالضمؼة، وإك  يقـمِّػفا دم مؽاهنا اظمـاؽماب يمػًظاا 

ومعـًك وكغً  وىملكف وماها زهاغم زماـ أ  ؽماؾؿك أو اظمتـٌال. ورنماؿ سمـاويماف يمؾؽثاغم ماـ 

اف زمؼال وهمًقاا يمؾٌـااء ايمت اعر ايمعؿاقدّي اظمقاوقع دم ومصائده ايمتػعقؾقاة إٓ أكَّ ؼؾقادي يمؾشِّ

اظمقزون، زمؾ ناوز ذيمؽ إلم إفمالن شمقرسمف وامتعاوف مـ كزوات زمعض دفماة ايمتحؾؾ ماـ 

 ايمتزامات ومقافمد ايمٌـقة ايمتؼؾقدية يمؾؼصقدة ايمعرزمقة، وهاهل كظرسمف إلم ايمؼصقدة:

 

 

 

 

 

 وهذا سمػميره يمـفجف دم زمـاء ايمؼصقدة وما يذهب إيمقف:         
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همؽان أول اظمميديـ يمـفجف وايمده حمؿد فمٌده نمااكؿ ايماذي اؽمتحًاـ هناج ازمـاف دم 

 ايمدهماع فمـ ايمؼصقدة ايمتؼؾقدية زملضمًـ أؽمؾقب ودم ومايمب ؾمعري ؿمريػ إذ يؼقل:

 

 

 

 

 

 

 

ىم  طماض مض ر ايمؼممجة يمعدة ىُمتَّاب معروهمكم مـ ايمؾغة ادكؽؾقزية إلم ايمعرزمقة 

وايمعؽس ومـ ايمؾغة اهـدية ونمغمها مـ ايمؾغات زمقاؽمطة ادكؽؾقزية إلم ايمؾغاة ايمعرزمقاة، 

يطؾ مـ طمالها ايمؼاارئ هملصماد وأضمًـ اطمتقار ايمؽتب وايمُؽتَّاب، هملضمدث زمذيمؽ كاهمذة 

ايمعر  فمعم أرومك إؾمعار دم إدب إصمـٌل ويًؾط ايمضقء فمعم أمجؾ ايمؼصائد ايمعرزمقة 

 إلم ايمؼارئ إصمـٌل.

ويمعؾ ما زمرع همقف ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ دم ايمؼممجة هق سمرمجة ايمؼصقدة مـ يمغتفا 

إصؾقة إلم ايمعرزمقة مع اُػاظ فمعم مجايمقة ايمؼصقدة ومقواقفمفا ماـ كؼاؾ صاادق ودّم 

يمؾؿعـك، وايمتزام دومقؼ يمؾقزن أو ايمتػعقؾة، وهاق هماـ ٓ يتؼـاف إٓ ايمؼؾقاؾ ماـ ايمشاعراء 

ر مؾؽة ؾمعرية همائؼة واكدماج دم روح ايمؼصقدة ضمتك يؼؼمب  اظمؼممجكم، ٕكف يتاج إلم سمقهمُّ

مـ روح ؾمافمرها إصقم، كاهقؽ فمـ ادظمام زمثؼاهمة ايمؾغتكم، يمغة ايمؼصقدة إصؾقة ويمغة 

ايمؼممجة، همقتحؼؼ يمؾؼصقدة خماض آطمار وماقالد شمااٍن، يمتخارج دم ضمؾاة مجقؾاة يمؾًاامع 

 Paulزماقل هماايمغمي  واظمتؾؼل، وهاذا مصاداوًما يمؾؼافمادة إدزمقاة ايمتال طمؾاص إيمقفاا
Valéry  ّافمر يؼع فمادة، ما  ضمكم ذهب إلم أن ايمّشعر يضقع فمـدما يؼمصمؿ كثًرا، ٕن ايمشَّ
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وزمكم ايمعادم،  ،يتؿ ايمتعٌغم فمـف زمعدما زال يًؽـ روضمف ومل زمكم مثؾف إفمعم ايمرائع ايمذي 

ؿع زمايمـغؿ  ًَّ وزمذيمؽ همفق يشٌفف زماظمؼمصمؿ، أي سمرمجة إضماؽمقس إلم ىمالم زمديع يدنمدغ ايم

ويـػذ دم أفم ق ايمروح زمآؽمتحًان وادومـاع. يؼقل فمـف ايمادىمتقر فمؿار فمٌاد ايمعزياز: 

... أكتج وسمـاول مجؾة ماـ اظمػاردات اُققياة دم ايمثؼاهماة ايمعرزمقاة اظمعااسة، وايمثؼاهماة "

ايمعرزمقكم ازمتداء مـ ايمشعر ومروًرا زماؼماصمؿ ايمؼاماات، وضمتاك اظمقاواقع ذات وادزمداع 

ايمت س زمإضمقال ايمًقاؽمقة وآصمت فمقة دم ايمعاامل ايمعار ، يمؽـاف إلم هاذا وذاك اصماؼمح 

عراء اهـقد زمقاؽمطة ايمؾغة  ملشمرة نمغم مًٌقومة دم ايمعامل ايمعر  مـ طمالل سمرمجاسمف يمؽٌار ايمشُّ

اعر دم ايمعاامل "يمـتقجة: وخيؾص إلم ا ."ادكؽؾقزية ه ماـ أهاؿ مؼممجال ايمشِّ ... أكا أفمادُّ

ايمعر  دم وومتـا اُارم، همألكَّف ؾماافمر همفاق يًاتطقع أن يتحًاس اظمػاردة ويـتؼال أمجاؾ 

ايمتعٌغمات، ويصقغ ايمعٌارات وإؽمطر ايمشعرية اظمتػردة زمؿفارة ٓهمتة، همفاق ٓ ياؼمصمؿ 

اا ًً ماـ روضماف ايمشاعرية، همتخارج يمـاا  ايمؼصقدة إصمـٌقة سمرمجة ضمرهمقة، زمؾ يؿـحفاا ومٌ

 ."ايمؼصقدة حمتشدة زمؽؾ طمصائص ايمشعر اجلؿقؾ وايمرائع

يمشاىمًٌغم يتجعم سمـانمؿ روح اظمؼمصمؿ مع ايمؼصاقدة دم  09همػل سمرمجتف يمؾًقكتف 

كصفا إصقم همقصدرها زمروح أطمرى سمضاهل ايمـصَّ إصقم مـ ضمقث ايمصـعة ايمشعرية 

 عـك.مع آضمتػاظ زماؽمتؼاليمقة كًٌقة دم زمـاء اظم

Sonnet 18 
Shall I compare thee to a summer’s day? 
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer’s lease hath all too short a date: 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimm’d, 
And every fair from fair sometimes declines, 
By chance or natures changing course untrimm’d: 
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But thy eternal summer shall not fade, 
Nor lose possession of that fair thou owest, 
Nor shall death brag thou wandrest in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest, 
So long as men can breathe or eyes can see 
So long lives this, and this gives life to thee 

81ايمًقكتف   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطماض نرزمة سمرمجة ايمشعر اظمؼمصمؿ ضمكم سمرصمؿ شمالث جمؿقفمات مـ رزمافمقات 

اخلقام فمـ ايمؼممجة ادكؽؾقزية يمؾشافمر ادكجؾقزي إدوارد همتزصمرايماد، وهال أول وأومادم 

رزمافمقاة ومٌاؾ  29ومل سمؽـ حتقي آكذاك إٓ  0992هذا ايمعؿؾ ايمػـل ايمرائع دم ؽمـة سمرمجة 

 رزمافمقة. 010ايمتل ؾمؿؾت  0999أن سمصدر ايمطٌعة ايمثاكقة دم ؽمـة 

همؽ  سمعامؾ همتزصمرايمد مع روح اظمعاين ايمتل اضمتقهتاا ايمرزمافمقاات، ىماذيمؽ دأب 

عر هـااك يمغاة دم سمرمج"ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ دم حماويمتف، وهق يعل ىمؾ ايمقفمل أن  ة ايمشِّ

جمازية، وأن اظمؼمصمؿ دم ايمقاومع يٌدع كًصا مقازًيا ويمقس مطازمًؼا يمألصؾ، وأنَّ اظمًليمة فمـده 

اافمر "هل دم ىمثغم مـ إضمقال، حماويمة يمتؼديؿ كصٍّ إزمدافمّل مقازٍ  . ومف  ىمان ايمتزام ايمشَّ
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كا فمعم ايمؼممجة اظمؼمصمؿ زمروح ايمؼصقدة إصؾقة إٓ أن ـمروهمف ايمعاؿمػقة سمطػق وسمطغك أضمقا

 همتعؽًفا دم ضمؾة ذقة ٓ سمؼؾ إزمدافًما فمـ إصؾ.

وإك  زمدأُت سمرمجة هاذه "هملمحد رامل دم سمرمجتف ايمرائعة يمرزمافمقات اخلقام يؼقل: 

زمعد أن وصؾـل كعل أطمل ايمشؼقؼ ايمذي مات ودهمـ دم دار  0279ايمرزمافمقات دم زماريس 

ـ ضمزين فمؾقف ومقة فمعم سمصاقير نمرزمة أضمًًت آٓمفا وأكا كازح ايمدار.... هماؽمتؿددُت م

آٓم اخلقام، وـمفر يمعقـل زمطالن اُقاة ايمتال كعاك فمؾقفاا دم رزمافمقاسماف، همحًاٌتـل وأكاا 

 ."أسمرمجفا، أكظؿ رزمافمقات صمديدة أودفمفا ضمزين فمعم أطمل ايمراضمؾ دم كية ايمشٌاب

مثال، ضمًب سمرسمقب إدوارد همتزرصمرايماد، يؼاقل  99همػل سمرمجتف يمؾرزمافمقة رومؿ 

افمر ؾمفاب   نماكؿ:ايمشَّ

 ومد رأيت اخلزا  يعجـ ؿمقـا

 ىمل يًقيف زمعد ذا إزمريؼا 

 همؽلين زمايمطكم أّن أكقـا

 أكت ؿمكم مثقم همؽـ   رهمقؼا

 For in the Market-place, one Dusk of 
Day, 
I watch’d the Potter thumping his 
wet Clay: 
And with its all obliterated Tongue 
It murmur’d – “Gently, Brother, 
gently, pray”! 

 زمقـ  ايمؼممجة اُرهمقة يمؾرزمافمقة مـ ايمؾغة ايمػارؽمقة سمؼقل:

 

  

 

 

همفـا سمتحؼؼ اؽمتؼاليمقة ايمؼايمب اجل رم يمؾعؿؾ ايمػـل واديؼاع اظمقؽماقؼل ظمؼااؿمع 

قاق ووضمدة ايمرؽماايمة وهادهمفا، وهاذا هناج ىمٌاار  ًِّ ايمرزمافمقة، مع اُػاظ فمعم اظمعـك وايم

 اظمؼممجكم يمؾشعر. 
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عر فمـد ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ، يمقس جمرد كثر رائع، ٕن فمالومتف ماع ايمـثار  همايمشِّ

 ىمعالومة ايمرومص مع اظمًم وىمعالومة ايمغـاء مع ايمؽالم أي هق إيؼاع ومجال زمؿعـك آطمر. 

 

إن ايمتعرض ُقاة ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ وادظماام زمؽاؾ صمقاكاب ضمقاسماف يماقس 

فمعم ايمؽاسمب وايمـاومد اظمتخصص اظمتػرغ همضاال فماـ متاازمع يمؾشالن ايمثؼاادم  زمإمر اهكّم 

ايمعر  ومعجب مثقم زمؼامة أدزمقة وؾمعرية مثؾ ايمدىمتقر ؾمفاب نمااكؿ، ذيماؽ ٕن ضمقااة 

ايمرصمؾ مؾقئة زمإضمداث دم ؾمتك جمآت اُقاة ايمققمقة فمعم مدى مراضمؾ فمؿاره، ؽماقاء 

إىماديؿقااة وإن ؿمغاك فمؾقفاا ايمتػاارغ اظمفـقاة أو ايمثؼاهمقاة وإدزمقااة، همؿًاغمة دراؽمااسمف 

يمؾتحصقؾ ايمعؾؿل ايمتؽاقيـل إٓ أهناا ٓ ختؾاق ماـ ادزماداع ايمشاعري، ورضمالسماف فماػم 

إمصار واضمتؽاىمف زمثؼاهمات ايمشعقب مـ نمرذا وذومفا ىمان ها إشمر ايمٌايمغ دم كٌقنماف 

عقب  مـ طمالل ومتقز هنجف ايمثؼادم وإد  وحتديد أهداهمف دم همتح كقاهمذ زمكم شمؼاهمات ايمشُّ

عر ايمراومل ايمغر  إلم ايمؼارئ واظمثؼػ ايمعر  مـ طمالل ايمؾغة ادكؽؾقزية ايمتل مل  سمرمجة ايمشِّ

سمُعد وؽمقؾة يمؾتقاصؾ واُديث همحًب زمؾ أصٌحت وؽمقؾة يمرؽمؿ مـفج ظممموع ؿمقيؾ 

عقب ايمغرزمقة يمالؿمالع فمعم صمقاكب مـ روائع إدب  اظمدى، ىم  همتح زمازًما واؽمًعا أمام ايمشُّ

زمعد سمػرنمف مـ ايمتحصقؾ إىماديؿل  مل سمؽـ ضمقاسمف اظمفـقة فمائًؼا أماام سمليمؼاف دم ايمعر . و

اظمجال إد ، زمؾ ازداد اهت مف سمقؽمًعا و سمرىمز اكشاغايمف ختصًصاا، همخااض ىماؾ أيماقان 

إدب مـ ؾمعر وكؼد وسمليمقػ إلم اخلقض دم نارب أدزمقة ومؾَّ أن طماوفا أدزماء مـ ومٌؾف، 

د زمـفج سمرمجة ايمؼصقدة  إلم ايمؼصقدة وماـ ايمؼصاقدة إلم ايماـّص ايمـثاري ضمتاك ؾماذَّ همتػرَّ

سمصـقػف زمكم إدزماء واظمدارس إدزمقة، همال هق مـ صـػ ؾمعراء اظمفجار رنماؿ رضمالسماف 

وصمقٓسمف، وٓ هق مـ ايمشعراء ايمرومـطؼقكم رنمؿ سمـاويمف أرومك وأمجؾ ايمصقر ايمرومـًقة 

ده اظمعػّمة فمـ اقم وٓ مـ ؾمعراء ايمـفضة رنمؿ أصدق ايمعقاؿمػ ايمتل سمػقض مـ ومصائ
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إمة ايمعرزمقة، وٓ ضمتك مـ ؾمعراء ايمتَّصّق  رنمؿ ضمالوة ازمتفآسماف وفمؿاؼ ايمتصاقر دم 

افمر زماخلايمؼ وأهار اخلؾؼ.     فمالومة ايمشَّ

وما أضمقج إمة ايمعرزمقة ظمثؾ هذا ايمرصمؾ يمؾعؿاؾ فماعم ؿمارح مجايمقاات إدب 

يمثؼاهماات ايمعاظمقاة زمادٓ ماـ ايمعر  وشمؼاهمة إمة ايمعرزمقة وفمرض مؽـقكاهتا دم أؽماقاق ا

اكؽػاء أدزمائـا وكؼادكا فماعم ماا كـتجاف ويٌؼاك ضمٌاقس إدراج وٓ يتخطاك دم أضمًاـ 

أضمقايمف، رهمق  اظمؽتٌات، وىمؿ سمزطمر إمة ايمعرزمقة زمشفب يمق ىمان ؾمافاب ىماؾ وؿماـ 

يـطؾؼ كحق كػس اهد  اظمـشقد ايمذي رؽمؿف ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ، همنن ؾمفاب نمااكؿ 

ؾمخصًقا كازمًعا مـ ومـافمة همردية وهمطرة ؿمٌقعقة صؼؾتفا ـمرو  فمائؾقاة  ومد اصمتفد اصمتفاًدا

اف يؿؽاـ اختااذ ايمادىمتقر  يمقؾ وايمػُمهاان أكَّ فماش دم ىمـػفا ؾمفاب نماكؿ، همنكف أشمٌت زمايمدَّ

ؾمفاب نماكؿ مرصمًعا مـ مراصمع ايمثؼاهمة وإدب ايمعر  وممؽمًة شمؼاهمقة سمـشل هاا هماروع 

ب ايمعرزمقة، سمؽتشػ همقفا اظمقاهب ايمؽامـة ومؽاسمب فمػم صمامعات وجمامع ايمثؼاهمة وأدا

د.  اد همقفاا ايمـٌاقغ وايمتػارُّ حتت ؽمتائر ايمتفؿقش وايمالمٌآة ويؽاهمال همقفاا ايمتؿقاز وُيؿجَّ

همارع ش ؽمقىما صماىماي ايمدويمقاة»اكطؾؼت زمؿٌادرة مـظؿة ايمتل  "ومؾب ؾمافمري"همتجرزمة 

ا يمػعايمقة اخلؾقج زمايمتعاون وايمتـًقؼ مع ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ، صمديرة زملن سمؽقن كؿقذصًم 

أدزمقة همـقة فمرزمقة يمم  فمؾقفا ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ وسمؼام ىمؾ ؽمـة دم زمؾد، سمػمز همقفا ىمؾ 

  اظمقاهب وسمٌـك همقفا اجلًقر زمكم إصمقال.
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ىمـُت ؿمػؾة سمؾتصؼ زملؿمرا  ايمؽؾ ت، سمـؿق مع صمذور اُر  ومتّد فمقـقفا كحق 

ايمؼصقدة، ؿمػؾة ختتٌ  زمكم ممّرات ايمّدهشة ايمتال سمػتحفاا ايمؽتاب، وىماكات مؽتٌاة ؽم ء 

وايمدي سمعؾؿـل أهار ايمؼراءة وآيمتصاق زمشؽؾ أىمػم دم هذا ايمعامل، اظمؽتٌاة اظمضاقئة دم 

رىمـ ايمٌقت ىمان ها زماب طمشٌل يؿؾ ذىمريات ايمغازمات ايمتل ىمان همقفا، وىمـت أفمار  

ـماًكا أن ايمزطمار  ايمتال ضُمػارت فمؾقاف فماعم هقئاة  أكف ىمان يـًك أكف مل يعد ؾمجرة أن

أوراق هل حماويمة كاصمحة ٕن يقرق مـ صمديد. وىمـُت مثؾ ايمٌاب أكًك أكـل مل أفمد ىمّؾ 

ما ـمــُت أكـل اكًؾؾُت مـف، ويمذا ىمـُت أسملّمؾ ىمّؾ رء، أواع يادي زماكم ىماؾ ؾماؼقق 

دسمف طمؾػ ذيمؽ إرض زمحًثا فمـ فمامل متزن مـ ايمػقى وادزمداع واجل ل، وهذا ما وصم

 ايمٌاب.

ًٌا ىمامؾة ٓ رء همقفا ؽمقى ايمّشعر،  إهنا اظمؽتٌة، ايمتل رأيت همقفا يمؾؿرة إولم ىمت

ًٌا يمألدب همؼد وصمدُت مـ ايمدواويـ ىمً  ىمٌغًما وما زاد دم فماددها أن  وٕن وايمدي ىمان حم

 يمقايمدي أصدوماَء مـ ايمّشعراء ايمذيـ ىماكقا هيدوكف دواويـفؿ.

ظت جمؿؾفا، ووماد ىمـاُت ؿمػؾاة ٓ حتاّب ايمؾعاب ومرأت أنمؾب ايمدواويـ وضمػ

ـٍ ؾماجّل، ومل  ـّ يؼرأن ايمّشعر معل ويرّددكف زمؾحا زمايمعرائس مع ايمػتقات، ٕن فمرائز ىُم

 يؽـ مـ ادكصا  أن أؽمؿح ٕضمد أن خيؼمق فماظمل. 

                                                           

 .ادمارات ؾمافمرة مـ دويمة 
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ىمؾ ايمدواويـ ىماكت سماطمذ مـل وومًتا طماًصا يمؾعقش معفا، ويمؽـ ايمذي ضمادث 

نماكؿ ىمان خمتؾًػا، ظمًُت إضمًاؽًما أزمقًياا دم دواويـاف  مع دواويـ ايمشافمر ايمدىمتقر ؾمفاب

 ايمتل آشمرت آضمتػاظ ذا دم نمرهمتل، وزمدأت أكشد: 

 

  

وهؽذا زمدأت أهمفؿ اُقاة وسمؼّؾٌاهتا، شمؿ ؽماهمرُت معاف إلم ىماارديػ وسمشاّؽؾُت 

رؽمائؾ ايمّشعر ايمتل ىمان يرؽماؾفا ماـ هـااك. ؾماؿؿُت رائحاة إرض ؿمازمع زمريد فمعم 

 واظمالفمب دم ىمؾ سمف، وؽمؿعُت ؽم ء فمصاهمغمه. وومًؿُت ومؾٌل زمكم مخًكم ومصقدة ضمّب.

سمعّؾؿُت أن ايمّشعر ايمـّؼل ومادٌر فمعم إيصال ايمؼقؿ وإطمالق. هملصٌحُت كاؽماؽة 

قاة وحتاّدشمـل ىما  يػعاؾ دم حمراب نؾقات ادي ن دم ؾمعره، ىماكت ومصائده سمرؽمؿ رم اُ

 أويمقاء إمقر مع أزمـائفؿ، ويمؽـ ؾمعًرا .

 –يمؼد فمرهمُت فمائؾة ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ مـ طمالل ومصائده، فمرهمُت زوصمتاف 

زمعاض  وفمرهمُت  – اه رمحفؿ –أزمـاءه وفمرهمُت صمّده ووايمده وطمايمف  وفمرهمُت  – اه رمحفا

. أصٌحْت سمؾاؽ ايمعائؾاة إطمقسمف. وومد ىمـُت أسمؾق أؽم ءهؿ وأذُب معفؿ ؾماي ايمظفغمة

 فمائؾتل وأصٌحُت ؾماًيا متؽرًرا زمكم أؽم ئفؿ وايمؼصائد ايمتل رؽمؿت مالحمفؿ. 

وىماكت صقر ايمدىمتقر ؾمفاب ايمتل سمقوع فمعم دواويـف ومد مـحتـل صمزًءا صمقًدا 

 ما سمٌؼك مـ يؼكم مالحمفؿ مـ طمالل ايمصقر.  وأىمؿُؾ  – أهسمف –ٕختقؾ مالمح أه  

شمؿ يل  همصؾ آطمر مـ ادضمًاس زمًمء خمتؾاػ نااه أزمـااء ايمادىمتقر ؾمافاب 

ايمذيـ وردت أؽم ؤهؿ دم ايمادواويـ: وئاام ووّوااح ووصماد، وومؿاُت ضمقـفاا زمؽتازماة 

ايمؼصائد فمعم يمقضمات صغغمة وفمّؾؼتفا فمعم طمزاكتل وزمعض زوايا صمدران ايمغرهمة. ىمـاُت 

ايمؼصائد ومع أزمطاها. وزمعاد  ضمقـفا دم اظمرضمؾة ادفمدادية وؾمعرُت أكـل ىمػمُت مع سمؾؽ

مرضمؾة مـ ايمّزمـ فمرهمُت أكـل همعؾُت ىم  همعؾ اجلاهؾققن زمايمؼصائد همؽاكات رم معؾؼاا  

 اخلاصة. 
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أفمجٌتـل ايمػؽرة، أن يؽقن ايمّشعر ضمقرم ودم ىمؾ زوايا نمرهمتل، همعّؾؼاُت أىمثار 

 وأىمثر، وىمػمُت أىمثر وأىمثر إلم أن صماء ايمققم ايمذي ىمـاُت وماد وصاؾُت همقاف إلم مرضمؾاة

ايمثاكقية ايمعامة وىماكت إضمدى ومصائد ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ مؼّررة فمؾقـا دم اظمدرؽمة، ومل 

أىمـ ضمقـفا ىمٌؼقة ايمطايمٌات وٓ اظمعؾؿة أيًضا، إكـل أفمرهمف صمقًدا وأضمػظ أنمؾب ومصائده. 

يمقس صمزًءا مـ اظمـفج أضمػظف وأكًاه، إكف صاضمب اظُمعّؾؼات ايمتال ىماػمُت وأكاا أفمّؾؼفاا 

 وأضمػظفا. 

م هذه اُقاة إذ مـحتـل همرصة يمؼاء ايمدىمتقر ؾمفاب وىمان ايمؾؼاء إول وما أىمر

الم فمؾقف أو ايمتحدث إيمقف. وزمعد مرور  ًّ دم إضمدى ايمػعايمّقات ايمّثؼاهمقة، ويمؽـل مل أضمظ زمايم

فمدة أفمقام رأيُت صقرسمف ايمّشخصقة ايمتل ىماكت فمعم ايمدواويـ أمامل متؿّثؾة دم ؾمخصف 

ـّ  ايمؽريؿ، همذهٌُت منفمة إيمقف وأيمؼقُت  ايمّتحقة ايمتل رّدها زملضمًـ مـفا، وٕكـل ىمـت أـم

أكـل أفمرهمف صمقًدا همؾؿ أؾمعر أّكف ايمؾؼااء اُؼقؼال إول، أطمػمسُماف يقمفاا فماـ اظُمعّؾؼاات 

وأطمػمسُمف فمـ دواويـف ايمتل أضمػظفا. وىمان ىمّؾ  ؽمليمـل إن ىمـت أفمر  هذا ايمديقان أم ٓ 

، همضاحؽ "فا مفداة إلم وايمديويمؽـّ "ىماكت إصمازمتل كعؿ وهق فمـدي. وفمّؾؼُت ومائؾة: 

 وأطمرج مـ ضمؼقٌتف ديقاًكا وىمتب رم ادهداء. 

يمؼد مـحـل ايمدىمتقر ؾمفاب ؿمػقيمة خمتؾػة وها هق إلم ايمقاقم يؿـحـال كضاًجا 

آطمر، يعّرهمـل إلم ايمّشعراء ويػتح رم دروب ايمؼصقدة فماعم اظمـّصاات ايمّشاعرية اظمختؾػاة 

 ايمثؼاهمات وايمؾغات.

ًّ ء ٕومقل يمف   ؟ "ؾمؽًرا"زماسمًافمفا: هؾ سمؽػل ايم
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ضمكم فمرهمت ايمشافمر ايمؽٌغم د. ؾمفاب نماكؿ فمـ ومرب، أضمًًت أين أفماقد إلم 

رت أهمـاهناا هضماة وارهماة ااجلذور اُضارية إولم ايمتل كؿت زمقاؽمؼ دم ايمقؿـ، شمؿ كش

ايمظالل، يػلء حتتفا ايمطاحمقن إلم ومطق  داكقة، ومشافمر ضماكقة، وهاؿ يـعؿاقن زمؽاقن 

ادي ن ي كًقا، وىمان ايمتعار  زمقــا ومصائد سمتعم، همتـًااب روماة ضماكم يـشادها، وسمادطمؾ 

ايمؼؾقب دون اؽمتئذان، ٕهنا حتؼؼ أمريـ، أوه  ما ومايمف هقيتفد )ايمًٌاؿمة هال اجلا ل( 

 ثاين سمعريػ  ازمـ اظمؼػع  يمؾٌالنمة )ما يؼرؤه اجلاهؾ همقظـ أكف يًـ مثؾف(. وايم

  

وضمكم فمرهمت اظمزيد فمـ صديؼل ؾمافاب، ازددت ؾماعقًرا زماآفمتزاز، ىمـات 

ـمــت دم ايمٌدء أكـل أمام ؾمافمر مطٌقع، متخصص دم ؾممون ايمؾغاة ايمعرزمقاة، متؿارس 

زمايمؾغة ادكؽؾقزية، وىمـت ومرأت زمعض سمرمجاسمف ايمشعرية إلم ايمعرزمقة ومـفا إلم ادكؽؾقزية، 

فماعم ايمٌؽاايمقريقس دم اهـدؽماة يمؽــل هفمان ما فمرهمات أكاف  مفـادس ىمٌاغم، ضماائز 

شماؿ ايمٌؽاايمقريقس دم اهـدؽماة  0299اظمقؽاكقؽقة مـ صمامعة أزمرديـ زماؽمؽقسمؾـدا فماام 

ايمؽفرزمائقة. وفمعم اظماصمًتغم مـ ايمدرصمة إولم دم سمطقير مقارد اظمقاه مـ صمامعة رورىمل 

 . وضمائز فمعم ايمدىمتقراه دم آومتصاد مـ صمامعة ىماارديػ دم ويؾاز دم0229زماهـد فمام 

. وفمرهمت أكف سمًؾؿ فمدة مًمويمقات هـدؽمقة إكشائقة ىمٌغمة دم ضمقاسمف 0292زمريطاكقا فمام 

همؼد ىمان مديًرا يمؾدائرة اهـدؽمقة ظمقـاء صمٌؾ فمقم زمد ، شمؿ أول  مدير فمام ظمديـة حمؿد زماـ 

                                                           

 م.7109ؽمٌتؿػم  71وزير ايمثؼاهمة إؽمٌؼ دم ؽمقرية، كممت دم صحقػة ايمعرب، زمتاريخ  
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راؾمد يمؾتؼـقة، وومد مجع مع هذه اظمًمويمقات ايمصـافمقة واهـدؽمقة رئاؽمة حتريار جماالت 

دزمقة، وهق زمذيمؽ يؼدم كؿقذصًما يمؾعاامل وإدياب ايمشاافمر، وياذىمركا هـدؽمقة  وأطمرى أ

زمعؾ ئـا اظمقؽمقفمقكم إوائؾ ايمذيـ مجعقا زمكم ايمطب واهـدؽمة وايمرياواقات وايمػؾًاػة 

 وايمشعروإدب. 

  

وإذا ىماكت ايمًٌاؿمة  زمقصػفا  اجل ل هال مػتااح ؾمخصاقة د. ؾمافاب، همانن 

أن ؾمافمركا ٓ يؽتػل زملن يذىمركا  زمعؾ ئـا اظمقؽماقفمقكم دم ايمقراشمة هل ايمن دم ذيمؽ، ذاك 

ؽمعة ادؿمالع وسمعدد اظمقاهب وآهت مات، واظمزج زمكم ايمعؾؿ وايمػـاقن، وإكا  ياذىمركا 

ىمذيمؽ زمايمًالٓت ادزمدافمقة دم سمارخيـا إد  وادزمادافمل فماعم كادرة وصمقدهاا فماماة، 

اصمتؿع ايمشعر دم أهؾ زمقت ىما   همـحـ كذىمر أهة زهغم زمـ أ  ؽمؾؿك ايمتل ومقؾ همقفا )ما

اصمتؿع دم زمقت زهغم، هملزمقه ؾمافمر وزوج أمف ايمشافمر ايمؽٌاغم أوس زماـ ضمجار، وطمايماف 

زمشامة زمـ ايمغدير، وأطمتاه ؽمؾؿك واخلـًاء ؾمافمرسمان ىمٌغمسمان، وازمـاه زمجغم وىمعاب زماـ 

زهغم )صاضمب ايمػمدة(  وماـ أضمػااده فمؼٌاُة زماـ ىمعاب، ومل أىماـ ٕؾماغم إلم ايمقراشماة 

ق أن د. ؾمفاب ورث وضمده دون إطمقسمف  ايمشعر وإدب وضماب ايمعؾاؿ فماـ ادزمدافمقة يم

أزمقف وفمـ صمده ٕمف، يمؽــل ضمظقت زمؿعرهمة ؾمخصقة أفمتز ذا مع ايمشافمريـ ايمالمعاكم، 

ايمطٌقٌكم ايمٌارفمكم ايمػموهمًقر د. ومقس نماكؿ )ايمذي سمرأس يمعادة ؽماـقات مجعقاة أؿمٌااء 

اكؿ  )ايمذي يعؿؾ أؽماتاذا دم إفمصاب دم ىمـدا وهق ؿمٌقب وروائل وؾمافمر( ود. كزار نم

ىمؾقة ايمطب زمصـعاء ويمف ايمعديد مـ ايمؽتب وإزمحاث ويمف اهت م ومعرهمة واؽمعة دم جمال 

اظمقؽمقؼك دم ايمقؿـ واخلؾاقج وايمًاقدان(، ووماد فمرهمات ايمؽثاغم فماـ ايمشاؼقؼ ايمراضماؾ 

د.فمصام نماكؿ )ايمذي ىمان أؽمتاذا دم ايمؼاكقن وؾمافمًرا(، وأما ؾمؼقؼتفؿ د. فمزة )همفل أول 

 همًقرة دم ايمقؿـ(. زمرو
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وؾمافمركا ؾمفاب يدرك أاقة هذه ايمقراشمة وايمٌقئة إدزمقاة ايمعؾؿقاة دم سمؽقيـاف، 

وهق يؼقل )ىمان مـ ضمًـ ضمظل أن أكشل حتت ـمالل وايمدي ايمعاامل ايمشاافمر ايمؽٌاغم د. 

َل طِمريج صمامعل دم اجلزيرة ايمعرزمقة،   ووايماده ايمًاقد فمٌاده نمااكؿ  حمؿد فمٌده نماكؿ، أوَّ

ح دم مديـة ايمتقاهل وصمادي ٕمال رصماؾ ايمـفضاة إول دم فمادن رئقس كادي ادصال

اظمحامل حمؿد فمقم يمؼ ن ممؽمس ايمصحاهمة ايمعرزمقة وادكؽؾقزية ومميمػ أول رواية يؿـقة  

 .نماكدي اظمفامتا وصديؼ  - ؽمعقد –فمـقاهنا 

  

واُديث فمـ ؾمفاب نماكؿ يتطؾب دراؽمة كحق شم ككم ىمتازًما وديقاًكاا وزمحًثاا دم 

خمتؾػ ايمؾغات، همضاًل فمـ إفم ل ايمؽامؾة ايمتل صدرت فمـ هقئة ايمًقاضمة وايمثؼاهماة دم 

أزمق ـمٌل، وومد أوا  إيمقفا ايمشافمر فمدة دواويـ صمديدة  زمعضفا مـ ؾمعره وزمعضفا مـ 

سمرمجاسمف، ويمؽـ ايمرضمؾة ايمشعرية سمٌدأ معف مـ ديقاكف إول )زمكم ؾمط وآطمر( ايمذي صدر 

ٌؾف ايمؽثغم مـ ايمؼصائد اظمتػرومة إٓ أكف سملطمر دم إصادار ، مع أكف كمم وم0297دم د  فمام 

ديقان، وهق يذىمر أكف  سملطمر فمؿاًل زمـصقحة وايمده  زملن يؼميث دم ايمظفاقر إول، ايماذي 

ل فمؾقاف، وهاذه كصاقحة يمؽاؾ ايمشاعراء ايؿؽـ أن يصـع مـف ؾمافمًرا ويؿؽـ أن يؼضا

 ايمشٌاب.

  

نماكؿ، يمؽـفاا زمؼقات سمادور ضماقل وومد سمـقفمت اظمضامكم ايمشعرية فمـد ؾمفاب 

اجلقهر ادكًاين، وهق ايمذي نًده ايمؼقؿ ايمػاوؾة، همـحـ أمام ؾمافمر إكًاين أطمالومال، 

يتؼدم يمؾٌممية زمؼؾب مػتقح فمعم اظمحٌة، ويدفمق إلم ايمًؾؿ ايمعاظمل، ويعجب مـ هامٓء 

فؿ ايمٌمم ايمذيـ وصؾقا إلم درصمة فمايمقة مـ ايمتؼدم ايمعؾؿل يمؽـفؿ مل يًتػقدوا مـ أطمطائ

 ومـ صمرائؿفؿ ايمؽػمى دم اُروب:
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وٓ أومقل إن ؾمفاب نماكؿ رشمك اُضارة ايمٌممية ىما  همعاؾ إيمقاقت ماثاًل، وٓ 

رؤية متشائؿة أو فمٌثقة ىم  همعؾ زمقؽقت وأمثايمف، وٓواع فمـف اكت ؤه ىما  ضمادث أطمذسمف 

يمقيؾًقن، همؾديف مـ ادي ن زماه وزمادكًان ما جيعؾف يؽتػل زماؽماتـؽار ماا هاق ذ ماـ 

صـع ايمٌمم، وزمادؾمادة زم  هق طمغم، وهق دم ومصاقدسمف فماـ اظماقت واُضاارات يعؿاؼ 

ايمعظاقؿ ايماذي ضمارر ادكًاان وزماكم يماف ؿمرياؼ إي كف زمايمًالم ويذىمر ايمـااس زماخلاايمؼ 

 اخلالص، ذاك أن ايمعٌقدية ه وضمده سمعـل ايمتحرر ايمؽامؾ مـ فمٌقدية ادكًان يمإلكًان:

 

 

 

 

 

وهذه ومصقدة كجقى طمالص روضمل، كجدها دم ىمؾ ومصائد ؾمفاب، ٕهنا هل 

 ايمتل حترك ؾمافمريتف، همايمروح فمـده هل مصـع ادزمداع وادهام.

وزمكم مضامكم ؾمعره سمػمز ايمروح ايمقؿمـقة، همفق يتحادث فماـ ادماارات ايمتال 

فماش همقفا صمؾ ضمقاسمف ومحؾ صمـقًتفا زمنطمالص، ىم  سمػمز اكت ءاسمف ايمؽػمى يمؾعروزمة ايمتل 

نري كًًغا دم فمروومف، ويمإلؽمالم ايمذي سمشدو زمف روضمف، ويمؾؼقؿ ايمؽاػمى ايمتال صاارت 

 ضمب وإوؽمع. شمقازمت فمؼؾف، ويمإلكًاكقة ايمتل هل فماظمف إر

وايمطريػ أن مـ زمكم ىمتٌف اظمػضؾة ىمتازمف )ايمصـافمة دم دويمة ادمارات( وهاق دم 

رية، وضمديثاف اهذا اظمقومػ يًتعقد ؾمخصقة اظمفـدس واظمتخصص دم إدارة اظمقارد ايمٌش
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هـا سملريخ يمـفضة دويمة ادمارات وومد فماسها وأؽمافؿ همقفاا ماـ زمداياة ايمًاٌعقـقات، 

عاء سمشعر أكف يتحدث فمـ أمف وأزمقف، وهق يرى أن مـ وضمكم يتحدث فمـ فمدن وفمـ صـ

أضمب ىمتٌف إيمقف هق ىمتازمف اظمؿقز )صقرة مديـتكم( يؼصد ذ  فمدن وصـعاء، ومع امتزاج 

ايمدم ادمارا  وايمعر  ماع ايمقؿـال دهمافًماا فماـ ؾماعب ايماقؿـ، ايماذي شماار فماعم ايمظاؿ 

 وايمطغقان، يؼقل دم إضمدى ومصائده:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ويمؼد  ىمتب ؾمفاب مـذ ؽمـكم فمـ زمغموت )اًُـاء اظمعتادة أن سمًؼمطمل حتات 

إكغام، أمًت ٓ ند مؽاكا يمتـاام، إٓ هماقق إيمغاام( وىمتاب فماـ أؿمػاال اُجاارة، 

ىمؾ ما يتعؾؼ زمؼضايا ادكًان، وسمـقفمت ومضاياه ايمشعرية ضمتك يؿؽـ ايمؼقل إكف ىمتب دم 

ويمعؾ مـ  أمجؾ ما ىمتب سمؾؽ ايمؼصقدة ايمطريػاة ايمتال دافماب ذاا ضمػقدسماف )اهـاق ( 

 وفمـقاهنا )زمخٌقخ(، ويؼقل همقفا:
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ودم هذه ايمؼصقدة ومدرة ؾمفاب نماكؿ فمعم  ايمؽتازمة ايمشعٌقة همضاًل فم  همقفاا ماـ 

روح ايمػؽاهة، وٓ يؿؽـ أن يتجاهؾ ايمٌاضمث دم ؾمعر نماكؿ أكف ؾمافمر ايمغـائقاة ايمعذزماة، 

قاة همؽثغم مـ ؾماعره مؾحاـ ومغـاك، وزمعاض ومصاائده نمـاهاا ؽماامل يقؽماػ زمايمعرزم

 وادكؽؾقزية ونمـك أؾمعاره همـاكقن ىمثر.

  

وأما ؾمخصقة ؾمفاب اظمؼمصمؿ همتحتاج إلم زمحث متخصص، همؼد متؽـ ؾمافمركا 

مـ أن يؽقن صمن سمقاصؾ زمكم ايمثؼاهمات، وكصػ كتاصماف إد  سمرمجاات، ماع إساره 

فمعم أكف هاٍو يمؾؼممجة ويمقس حمؼمهًما، وهق يرى أن ايمشعر ومازماؾ يمؾؼممجاة طماال  ماا ىماان 

ؾمافمًرا ىمل يًـ ايمتؼااط اجلاقهر يعتؼد اجلاضمظ، ويمؽـ ٓزمد أن يؽقن اظمؼمصمؿ يمؾشعر 

ايمشعري، وومد سمرصمؿ ؾمفاب زمعض أؾمعاره إلم ادكؽؾقزية، وسمرصمؿ أؾمعار ؾمعراء ىمٌاار 

فمـ ادكؽؾقزية، يمؽـ اظمفؿ هق صمفده ايمؽٌغم دم سمرمجة إكتاج ؾمعراء وؾمافمرات ادمارات 
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ات إلم ادكؽؾقزية. وومد سمـٌفت هذا اجلفد ايمضخؿ دوائر شمؼاهمقة ىمػمى دم ايمعامل، ضمتاك زما

ؾمافمركا ؽمػغًما همقق ايمعادة يمثؼاهماات إماؿ وهاق يتـؼاؾ زماكم ايمٌؾادان دم ايمعاامل، يتاازمع 

ايمًاـقي ايمعااظمل،  "ايمؼؾاب ايمشاافمري"اظمممترات وايمؾؼاءت، ويعؼد دم د  مفرصمان 

 ويًفؿ زمؼقة دم صمعؾ ايمشعر ادمارا  ضمارًضا متليمًؼا  دم طمارؿمة ايمشعر دم ايمعامل. 

  

نماكؿ ايمعديد مـ اجلقائز ايمؽػمى سمؼديًرا جلفده ايمذي زمؾغ أىمثار  يمؼد كال ؾمفاب

( همفاق أول 7107مـ شم ككم ىمتازًما، يمؽـ أهؿ هذه اجلقائز هق )صمائزة ؿماانمقر يمؾًاالم 

فمر  يـال هذه اجلائزة ايمدويمقة ايمتل متـح دم ايمعاادة يمؽٌاار ايمشخصاقات ايمعاظمقاة، وسماؿ 

ايمعقيس مرة يمإلزمداع ومارة أطمارى وىمان ومد كال صمائزة  7109اطمتقاره ؾمخصقة ايمعام 

يمؾؼممجة، ىم  كال مرسمكم صمائزة معرض ايمشارومة، وصمائزة راؾماد يمؾتػاقق ايمعؾؿال، وسماؿ 

مـ مـظؿاة  7107سمؽريؿف فمعم صعقد حمقم وفمر  ودورم، همؿثاًل كال ومالدة ايمًالم  فمام 

 .7109ؽمقصمل صماىماي ايمقازماكقة، ىم  كال ايمدىمتقراه ايمػخرية دم أداب مـ ايمقازمان فمام 

  

واُديث فمـ د. ؾمفاب نماكؿ يتاج يمٌحث ؿمقيؾ ىمل يشؿؾ مـااضمل إزمدافماف 

وشمؼاهمتف وصمفده ايمدورم دم ضمقار ايمثؼاهمات وايمتؼريب زمكم اُضارات، همضاًل فمـ إزمدافماف 

وهاق وماامقس  "ر اُؽؿاةاصمًا"ايمشعري وسمرمجاسمف، وفمـ مميمػاسمف ايمتل ىمان آطمرهاا 

إمثال ادكؽؾقزية وما يعادها دم ايمعرزمقاة، وهاق أواخؿ إكجااز ماـ كقفماف دم ايمثؼاهماة 

ايمعرزمقة، ويضؿ أيمًػا ومخً ئة مثؾ، وومد اؾمتغؾ فمؾقف د. ؾمفاب مخًة فممم فماًما، وماـ 

 ضمًـ اُظ أن ازمـف  ايمدىمتقر اظمفـدس دم جمال ايمٌقئة وواح نماكؿ زمدأ يظفر وريًثا يمؾعائؾة

إدزمقة، وومد كال درصمة ايمدىمتقراه دم اُقىمؿة مـ صمامعة زمراوهمقرد مـ زمريطاكقا، وىماان 

ومد اؾمتغؾ مع وايمده فمعم ىمتاب )سمػًغم ايمػاحتة( زمادكؽؾقزية، وهق هماحتاة صمفاد متصاؾ 

 يتازمعف ؽمؾقؾ أهة فمؾؿ وأدب. 
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هـاك أكاس زمرزوا وفمرهمقا يمتػردهؿ دم مـحك أو مـحقكم مـ مـاضمل اُقاة، زمقد 

ى سمػقومفا دم مـاٍح فمدة، مـ هذه ايمـخٌة ايمؼؾقؾة ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ،  أن هـاك كخًٌة سمٌدَّ

همفق مفـدس واومتصادي وؾمافمر وكاومد ومؼمصمؿ يمؾشعر أيضا. وإن كظارة واضمادة، ويماق 

ػقؾة أن سمٌفرك، همؾديف درصمة فمؾؿقة دم اهـدؽماة ماـ فمجعم، فمعم ؽمغمسمف ايمذاسمقة ايمطقيؾة ىم

زمريطاكقا، وأطمرى دم سمطقير مقارد اظمقاه مـ اهـد، وشمايمثة.. ورازمعاة.. وطمامًاة، ورنماؿ 

ختصصف ايمعؾؿل وادداري، همؼد أشمرت همقف كشلسمف دم زمقئة أدزمقة طمصقٌة، زمقئة ىماكت ضمديؼة 

دب وايمؼصاة وايمرواياة، نمـاء يؼتطػ مـفا ما ؾماء يمف أن يؼتطػ مـ فمقاقن ايمشاعر وإ

وجيايمس أدزماء، ويتتؾؿذ فمعم أيدي هامات أدزمقة فمظام، صاؼؾت ضمًاف إد ، وكّؿات 

ذائؼتف ايمشعرية ومعرهمتف إدزمقة، هملشمرت سمؾؽ ايمتـشئة دم ضمقاسمف، همؿع زمرافمتف دم ختصصاف 

صار ايمشعر وإدب ىملس ومفقسمف اظمػضؾ، وٓ نمرازمة دم ذيمؽ، همرمحف مع ايمشعر وإدب 

وضمػقد رائاد ايمتجدياد ايمثؼاادم همفق كجؾ ايمشافمر اظمخيم حمؿد فمٌده نماكؿ، مقصقيمة، 

 حمؿد فمقم يمؼ ن، وطمايمف ومحقه فمقم حمؿد يمؼ ن، ايمشافمر اظمجـح، ونمغمهؿ.

 

يمؾادىمتقراه دم ىماارد ، وومد حتدث فمـ مقؾف يماألدب وايمشاعر أشمـااء دراؽماتف  

فمـادما "زمريطاكقا، وىمقػ أن أم أوٓده فماسمٌتف دم ذيمؽ، إذ يؼقل دم أمًقة سمؽريؿقاة يماف: 

رأسمـل زوصمتل ىمؾ يقم أىمتب ومصقدة وسمـممها ايمصحاهمة دم ادماارات ومايمات رم: أكات 
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ذهٌت يمتحّي ايمدىمتقراه أم يمتؽتب ؾمعرًا؟ أكا أحتؿؾ مًامويمقة إهة وأكات سمؽتاب 

، يؼقل همقفا"مـ أوراق ايمغرزمة"ذيمؽ إيمقف زمؼصقدة، زمعـقان  هملوضمك "ؾمعرًا!
(8)

 : 

 

 

 !

 

 

 

 وٓ ريب أن هذا ايمشعر ايمرومقؼ ٓ يؼقيمف إٓ ؾمافمر متؿرس.

ار ايمدىمتقر ؾمفاب زمقايمده، ايماذي فمرهماف  ايماقؿـ سمرزمقياا وأديٌاا وٓؾمؽ أن سملشمُّ

وؾمافمرا جمـحا، وايمذي ذاع صقتف دم ايماقؿـ وايمعاامل ايمعار ، مل يؽاـ شماكقياا، زماؾ ىماان 

صمقهريا وفمؿقؼا، همفق ؾمديد آفمتداد زمقايمده، دائؿ ايمذىمر يمف، ىمثغم آؽمتشافاد زمشاعره 

، ورؤاه ايمػؽرية وإدزمقة ومقاومػف، إذ يـدر أن ختؾق مؼايمة أو مؼازمؾة أدزمقة أو صمؾًة ؾمعرية

رؽمؿقة أو نمغم رؽمؿقة، مـ ذىمره يمقايمده، يمدرصمة أن اظمطؾع ايمًطحل خيال ايمرصمؾ فمائشا 

دم صمؾٌاب وايمده، يمؽـ مـ فمر  وومرأ يمغاكؿ يدرك أن ؾمدة افمتداد ازمـف زمف يمقس مـ زماب 

ايمطافمة، زمؾ مـ زماب ذىمر همارس مـ همرؽمان إدب، وهذا ضُمؼ يمف أن يطقاؾ ويًاتػقض 

ؿ يعد أول مـ خترج مـ ايمقؿـ دم صمامعة ضمديثاة هال دم ذىمره، همايمشافمر حمؿد فمٌده نماك

اجلامعة إمريؽقة زمٌغموت، ىم  ضمصؾ فمعم ايمدىمتقراه مـ صمامعة يمـدن، وىمان مقواقع 

وهق يمعؿري مقوقع دم نماية إاقة،   "ؾمعر ايمغـاء ايمصـعاين"رؽمايمتف يمؾدىمتقراه فمـ 

وومالئاد ايمشاعر همؼد كػض ايمغٌار فمـ هذا ايمذطمر اظمخزون ، وكثر دم ؽمػر واضماد همرائاد 

، ضمقث ظمؾؿ ؾمتات هذه ايمدرر اظمتـاشمرة دم "ؾمعر ايمغـاء ايمصـعاين"اُؿقـل، ايمذي أؽم ه  
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زوايا ايمؼرى ايمقؿـقة وضمؼؼفا وؾمّؽؾفا ضمتك يًفؾ كطؼفا صـعاكقا يمغغم ايمصـعاكقكم. وومد 

ذىمر ايمدىمتقر ؾمفاب صمفد وايمده دم ظمؾؿة هذا ايمدر اظمؽـقن مـ ايمشاعر دم ومصاقدسمف فماـ 

م زمؾغ ايمث ككم، ايمتل يتحدث همقفا فمـ ؾمعر وايماده إمجاآ، وايمؼصاقدة زمعـاقان: وايمده يق

يؼقل همقفا "زمال وىمر دم ايمث ككم"
(8)

 : 

 

 

  
  

  
  

 

 

 

، "ؾمعر ايمغـااء ايمصاـعاين"وأؾمفد أين ضمقـ  وومعت فمقـاي فمعم هذا ايمؽتاب، 

وأكا دم اظمرضمؾة ايمثاكقية، ات همقف ضمٌا ونمراما، همحػظت أىمثر ما ورد دم دهمتل ايمؽتااب، 

وأشمر فمشؼل هذا ايمـقع مـ ايمشعر ضمتك وصمدت كػز، ضمكم زمدأت فمعم اؽمتحقاء أىمتاب 

ؽؿل، رنمؿ سمقال أن ما أىمتٌف همصقحا، ووماد ومصائد، أمق َُ ؿقـل أىمثر مـ ا ُُ ؾ يمؽتازمة ا

ؿقـال، هملكات سمؽتاب "صارضمـل ايمدىمتقر ؾمفاب وماائال:  ُُ يمؼاد أشّمار فمؾقاؽ ايمشاعر ا

ر اايمؼصقدة وختاها همصقحة، إٓ أن ايمتًؽكم اُؿقـال يتًاؾؾ يماٌعض إزمقاات همقؽًا

ؿقـل دم مؼايمتف "ومقاهمقؽ. ُُ ايمـؼدية فمـ دياقان ايمشاافمر فمٌاد  وومد ذىمر هقامل زمايمشعر ا

 ايمػتاح إؽمقدي: )ايمعز  ايمصامت( ضمقث يؼقل:
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ود. فمزيز ايمذي ضمصؾ فمعم ايمدىمتقراه مـ أمريؽاا فماؾماؼ يمؾشاعر ويؽتاب "

ايمؼؾقؾ مـف ويمؽـف يػظ ايمؽثغم مـف، همفق يػظ فمعم ؽمٌقؾ اظمثال ايمؽثغم مـ ايمـصاقص دم 

 "ىمتاب وايمدي )ؾمعر ايمغـاء ايمصـعاين(
(8)

. 

ايمدىمتقر ؾمفاب، همال أفمتؼد أكف سملشمر ذذا ايمـقع مـ ايمشاعر ىمثاغما، أما   

زمؾ انمؼم  مـ ضمقاض أزمقف وفمبَّ مـ دٓء ايمػصقح، إذ إكف ٓ يؽثار اُاديث فمـاف ىما  

ؿقـل ايمذي فمرهمف نمغم ايمقؿـل ماـ وايماد  ُُ ؽؿل. وايمشعر ا َُ اُال دم ضمديثف فمـ ايمشعر ا

اسماف يمدرصماة ايمػصاقح، معظاؿ ايمدىمتقر ؾمفاب، هق كقع همريد ماـ ايمشاعر سمروماك مػرد

إوومات، يمؽـ ايمًؿة إؽماؽمقة هل سمًؽكم أواطمر ايمؽؾاؿ وزمعاض إيمػااظ ايمعامقاة. 

وايمذيـ زمرزوا دم مقدان اُؿقؿل يمقًقا مـ ؾمعراء ايمعامقة، نمغم اظمتعؾؿكم، زماؾ صمفازماذة 

ل ااظمجتؿع ايمصـعاين وايمذماري واُجل، مثؾ ازمـ ذ  ايماديـ وفمٌاد ايمارمحـ أكًا

يمرمحـ أكز، وايمعـز، ونمغمهؿ ىمثر، وصمؾ همٓء مـ زمققسمات ايمعؾؿ مـ وأمحد فمٌد ا

ؿقـال همااق ؾماعرهؿ  ُُ مئات ايمًـكم وهؿ دواويـ ؾماعرية همصاقحة، إٓ أن ؾماعرهؿ ا

ايمػصقح ؾمفرة، همؼد ومال ايمدىمتقر فمٌد ايمعزيز اظمؼايمح زمعاد أن ومارأُت دم جمؾًاف ومصاقدة 

كز، رنمؿ صمقدسماف، يماقس زمجا ل إن همصقح فمٌد ايمرمحـ أ"أكز )يا ضمل يا ومققم(: 

ؿقـل ُُ ل ا. ويمعؾ أزمقات مـ سمؾؽ ايمؼصقدة اظمشفقرة يمؾشافمر فمٌد ايمرمحـ أكً"ؾمعره ا

 سُمعرِّ  ذذا ايمـقع مـ ايمشعر، ظمـ مل يًؿعف مـ ومٌؾ.  يؼقل مطؾعفا:

 

                                                           
نماكؿ، ؾمفاب: صػحات مـ أدب ايمقؿـ اظمعاس، مطازمع جمؿقفمة هائؾ ؽمعقد أكعؿ وذىماه، سمعز،  - 0
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وومد ُكممت دراؽمات وىمتب ىمثغمة ضمقل ؾمعر نمااكؿ وسمػارده دم دراؽماتف فماـ 

 ؾمعر ايمغـاء ايمصـعاين، يمعؾ أزمرزها ما ىمتٌف ايمدىمتقر فمٌد ايمعزيز اظمؼايمح.

وٕن وايمد ايمدىمتقر ؾمفاب ىمان شمـائل ايمؾغة، همؼاد سمارصمؿ ايمؽثاغم ماـ ايمشاعر 

 ؾمعرا وكثرا، وومد صماء ازمـف ايمٌار ايمدىمتقر ؾمفاب فمعم مـقال أزمقف.إصمـٌل، 

وايمدىمتقر ؾمفاب يمقس زمذيمؽ ايمشافمر وإديب ايمذي يتنزمؾ دم سمالزمقب ايمؼمهمع 

ار ايمؾػظال، زماؾ ناده ؽمافال دم سمعامؾاف، ؽمؾًاا دم ىمتازماسماف، زمًاقطا دم  اظمعردم أو ايمتؼعُّ

ؾة ماـ إصادوماء ماـ حمٌال ؿمروضماسمف، سمؾؼائقا دم ردوده. ىمـت دم صمؾًة ؾمعرية أكا وشم

ايمدىمتقر ؾمفاب، كًتؿع زمشقق يمٌقضمف ايمشعري، وسمداطمؾ زمعضـا دم إمًقة، وسماداطمؾ 

ايمدىمتقر فمؿر فمٌد ايمعزيز وهق اظمعرو  زملؽمؾقزمف ايمؾغقي ايمرهمقع، ومؼدرسمف ايمػائؼة فماعم 

صقغ سمعازمغم زمديعة وؽمٌؽ واؽمتخدام نمغم مليمق  يمؾؿاليمق ، يٌفار ايمًاامع، ويغٌطاف 

ظمؼدرة، وأكا مـفؿ، همرد فمؾقـا واضمادا واضمادا، وضماكم صمااء إلم مداطمؾاة نمغمه فمعم سمؾؽ ا

ما ومايمف ايمدىمتقر فمؿر مجقؾ  يمؽـل ٓ أؽماتطقع أن أرد فمؾقاف زماـػس "ايمدىمتقر فمؿر ومال: 

 ، هذه ايمًٌاؿمة دم أصمعم صقرها وأذاها."أؽمؾقزمف

وزمًاؿمة ايمدىمتقر ؾمفاب سمظفر صمؾقاا دم ومصاائده وضمقاراسماف وىمتازماسماف زماؾ دم 

ل زمًاؿمة جمؾؾة، ويمقًت زمايمًٌاؿمة اظمخؾة، زمًاؿمة سمػجمك زمج هاا وفمؿؼفاا سمعامؾف، وه

ُف  ًُّ رنمؿ فمدم ايمتؽؾػ ايمتعٌغمي، سمؽًب ؾمعره وىمتازماسمف مجآ ؾمفازمقا طماصا، وهذا ما ي

 ويشعر زمف ىمؾ مـ ومرأ يمؾدىمتقر ؾمفاب أو اؽمتؿع يمف يؾؼل ؾمعره ايمٌديع.

 

دفمقسماف وؾماعراء آطماريـ ٕصاٌقضمة ؾماعرية دم ىمؾقاة أداب  7119دم فمام 

وايمعؾقم، صمامعة ايمشارومة، ضمقث ىمـت فمضق هقئة سمدريس دم ومًاؿ ايمؾغاة ادكؽؾقزياة، 

ورئقس ايمؾجـة ايمثؼاهمقة وومتئذ، همؼرأ ايمادىمتقر ؾمافاب فماددا ماـ ومصاائده دم مقاواقع 
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ذات ايمعاامكم  "هـق "ايمتل يالفمب همقفا ضمػقدسمف  متـقفمة، مـ زمقـفا ومصقدة )زمخٌقخ(

وومت ىمتازمة ايمؼصقدة، وايمؼصقدة سمؼقل
(8)

: 

 

 

 

" 

" 

 

 

 

 

 

"" 

 

 

 

" 

: 

 

..  

مـف إيمؼاَءها مرة أطمارى، همؼاد ايمتفٌت إىمػ زمايمتصػقؼ، زمؾ ؿمؾٌت ايمطايمٌات  

ـَ يلسمكم زمكم ايمػقـة وإطمرى ويؼؾاـ:  ، همالردُّ "ادُع يمـاا ذاك ايمشاافمر"ؾمغػـ ذا، وـمؾؾ

ا مـفؿ، همفؿ ىُمثر؟"متًائال:  وهؽذا همؼاد أصاٌحت  "صاضمب زمخٌقخ،"همقؼؾـ:  "أيًّ

ايمؼصقدة ايمًٌقطة يمػظا، ايمعؿقؼة معـك ومغزى صمقاز فمٌاقر يمؼؾاقب ؿمايمٌاات ايمؽؾقاة، 
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ُذهمـا زمف مرات فمديدة، وزمايمطٌع ىماكت )زمخٌقخ( دوماا هماىمفاة اجلؾًاة، وذاع وزمايمػعؾ 

 صقتفا وكممهتا جمؾة ايمعر  ايمؽقيتقة.

وىم  ىمتب فمـ وايمده ىمثغما، ىمتب فمـ صمده ٕمف حمؿد فمقم يمؼ ن رائد ايمتجديد 

ايمثؼادم همق  ىمان يًؿك زمجـقب ايمقؿـ، وممؽمس صحقػة همتاة اجلزيرة وهل أول صحقػة 

زيرة ايمعرزمقة ، وطمايمف ومحقف فمقم حمؿد يمؼ ن، رئقس صحقػة ايمؼؾؿ ايمعدين، دم صمـقب اجل

 وىمتب فمـ نمغمهؿ مـ همرؽمان ايمؽؾؿة مـ أهسمف ونمغمها. 

فمعم أن اجلؿقؾ همقف أكف ٓ يؼتٌم دم ايمؽتازمة فمعم ايمؽٌار همؼاط، زماؾ يؽتاب فماـ 

ايمـاؾمئكم ومـ يتقؽمؿ هؿ مًتؼٌال وافمدا، زمؾ يؽتب فماـ أصادومائف زمغاض ايمـظار فماـ 

ختصصفؿ، وهذا صماكب إكًاين كٌقؾ. همؼد هماصملين ذات صقػ زمؿؼال رائع كممه فمـل دم 

أىمتقزمر( ايمصادرة دم فمدن، يتحدث فمـل يقم ضمصؾت فمعم صماائزه ايمتؿقاز  09صحقػة )

مـ صمامعف ايمشارومة، مل يؽتػ همقف زمؿٌارىمتف رم، زمؾ حتادث فماـ اجلاائزة شماؿ فمارج فماعم 

تف ايمدىمتقرة فمزة نماكؿ، وفمـ ايمدراؽماات دراؽمتل اجلامعقة، وأين ىمـت مـ سمالمقذ ؾمؼقؼ

ايمعؾقا، وأيـ درؽمت، وأورد أزمقات مـ ومصقدة رم... إيمخ
(8)

. أي إكف ضمكم يؽتاب مؼاآ 

كؼديا فمـ إكتاج ؾمخص ما، همنكف يؿاد ايمؼاارئ زمتػاصاقؾ مفؿاة فماـ ؽماغمة ايمشاخص 

 وطمؾػقتف ايمثؼاهمقة، وحمطات رئقًقة دم ضمقاسمف، إمر ايمذي خيؾؼ ؽمقاوما يًافمد ايمؼارئ فمعم

 ايمرزمط زمكم اظمادة اظمـتؼدة وصاضمٌفا.

 "ايمعز  ايمصاامت"وضمكم ىمتب مؼآ كؼديا فمـ ديقان فمٌد ايمػتاح إؽمقدي 

مل يدطمؾ إلم ايمؼصائد مٌاذة، زمؾ زمدأ زماُديث فمـ أول معرهمتف زمايمشافمر وؾمعره، وماـ 

فمّرهمف فمؾقف وأيـ، ومتك ؽمؿع أول ومصقدة هذا ايمشافمر. وزمعد أن ووع ايمديقان دم ؽمقاق 
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ٍ  واٍ ، زمدأ اُديث فماـ ايمؼصاائد وسمػاـَـّ دم إزماراز مجايمقاهتاا، ؾماارضما ومؼاركاا وا

ايمؼصائد ايمتل اضمتقاها ايمديقان زمؼصائد ؾمعراء آطمريـ زملؽمؾقب ؽمؾس
(8)

.  

واُال ذاسمف ضمكم ىمتب فمـ ايمشافمر رفمد أمان دم ديقاكف إول، همؼد زمدأ اُديث 

طػل صمعػار أماان، وزمعاد أن فمـف ىمؿذيع متليمؼ، شمؿ حتدث فمـ صمده ايمشافمر اظمخيم يم

ىمتب ما يشٌف زمٌققنمراهمقا مصغرة فمـ ايمشافمر، زمدأ يتحدث فماـ ايمؼصاائد ايمتال ضمقاهاا 

ايمديقان
(2)

 . 

وزمعد... همفذه كٌذة خمؾَّة فمـ زمعض ما فمرهمتاف فماـ ايمادىمتقر ايمشاافمر ؾمافاب  

نماكؿ، همؼؾ أن ند أديٌا ؾمػاهما مثؾف، حمٌا يممطمريـ، يعقم ذىمر اظمشفقر.. ويـػض ايمغٌاار 

ٌِّد ايمطريؼ أمام اظمٌتدئ ايمذي يرى زمحًف ايمذىمل أكف وافمد.  فمـ  اظمغؿقر.. ويع
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0. 

 )مؼتطػ مـ ىمؾ ت ايمشافمر د.ؾمفاب نماكؿ(       

7. 

دم ايمػؼمة ايمتك ومضقتفا أؽمتاًذا زمجامعة ادمارات ايمعرزمقة دفمت اجلامعة فمدًدا مـ 

ىمٌار ايمشعراء ذم أمًقات أذ  فمؾقفا ومًاؿ ايمؾغاة ايمعرزمقاة زمؽؾقاة ايمعؾاقم ادكًااكقة 

قرى وفمٌاد ايمارزاق فمٌاد قتادوى ؿمقومان وحمؿد ايمػوآصمت فمقة ومـ همٓء ايمشعراء هم

ايمقاضمد وحمؿد ايمشفاوي وحمؿد أزمق دومة وؾمافمركا ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ ايماذى أدرُت 

كدوسمف وأمًقتف ايمشعرية ذم مًاء مجقؾ مضؿخ زماُؽاياا واخلاػمات ايمتاك ىماان يؽقفاا 

اهـدؽماة زمايمؼممجاة؟ مٌتًً  وايمطايمٌات يالضمؼـف: ما فمالومة اهـدؽمة زمايمشعر؟ وما فمالوماة 

همتضج ايمؼافمة زمايمتصاػقؼ؟ وإمجاؾ أن ايمطايمٌاات  "وهؾ ايمشعر إٓ هـدؽمة"همقجقب: 

ىمـ يػظـ زمعض ومصائده ايمشافغمة ويطؾاٌـ مـاف أن يـشادها، ؿمايمات إمًاقة يمؽـاف 

رها أؽمااسمذة ايمؽؾقاة ازمحضقره وؾمافمريتف مل كشعر زمؿؾؾ زمؾ ىماكت إمًقة رائعاة ضمضا

                                                           

 .كائب رئقس صمامعة صمـقب ايمقادي زمؼـا وإمكم ايمعام ايمًازمؼ يمؾؿجؾس إفمعم يمؾثؼاهمة دم مٌم 
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ػر ايمعالق ود. أمحد ايمزفمٌك ود. ايمرؾمقد زمقؾمعغم ويمػقػ وأذىمر مـفؿ ايمشافمر د. فمعم صمع

مـ إؽماسمذة ومجع مـ ايمطايمٌات مـ ىمؾقات اجلامعة اظمختؾػة واجلؿقؾ أكف زمجاكب ؾمعره 

 ومرأ زمعض سمرمجاسمف، وسمرمجات ايمرصمؾ زمعض مـ ذائؼتف إدزمقة ورؤاه ايمـؼدية.....

9

اكؿ جيد أن اطمتقاراسمف سمتؿحقر ذم حمقريـ ومـ يتازمع سمرمجات ايمدىمتقر ؾمفاب نم 

اُب وايمًالم، واطمتقارات ايمرصمؾ دٓيمة فمؼؾف وومؾٌف، همفق ؾمافمر يرى ذم إرض متًعا 

يمؾٌمم إذا ما حتّؾقا زماُب وايمًالم، إكف يـظر مـ فمٍؾ يمغمى ضمدود ايمٌؾدان ووماد سمالؾمات 

صماائزة  وهال 7107ويرى ايمٌمم متحازمكم. وومد ضمصؾ فمعم صمائزة ؿمانمقر يمؾًالم فمام 

فماظمقة متـح يمشاخص واضماد همؼاط مارة ىماؾ فماامكم وهاق أول فمار  يصاؾ فمؾقفاا. 

 وؽملرضب مثآ مـ سمرمجاسمف:

 

 

.

. 
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.

مغمزا نمايمب، ؾمافمر مـ اهـد يـشده ؾمافاب نمااكؿ دم سمرمجاة  ايمؼصقدة يمؾشافمر

 ؾمعرية صاهمقة وىملن مقزرا ومد ىمتٌفا زمايمعرزمقة. 

ويٌحر اظمؼمصمؿ ؾمفاب نماكؿ دم زمحار ايمٌؾدان وإؾمعار همقاؼمصمؿ ماـ ايماديقان 

 ايمممومل يمؾشافمر إظماين صمقسمف:

9 

مـ أمجؾ ايمؽتب ايمتل اكتؼقتفا زمؿعرض أزمقـمٌل ايمدورم يمؾؽتاب ىمتاب ايمشافمر 

وماام  "ريـافمرزمقاة ماـ ايمؼارن ايمعشا ومصاقدة  91"واظمؼمصمؿ ايمدىمتقر ؾمفاب نمااكؿ 

زماطمتقارها وسمرمجتفا إلم ادكؽؾقزية، مع مؼدمة واهمقة، واطمتقار ايمرصمؾ صمزء مـ فمؼؾف ىم  

ومقؾ، يمذا همؼد صماءت آطمتقارات صمقدة  زمدًءا ماـ حمؿاقد ؽماامل ايمٌاارودي و ماروًرا 

زمحػـل كاصػ وايمزهاوي وؾمقومل وضماهمظ إزمراهقؿ ومطران وصمػمان وايمعؼااد ورامال 

وكاصمل واجلقاهري وايمشا  ونماغمهؿ واكتفااء زملماؾ دكؼاؾ وومصاقدسمف مؼتاؾ ىمؾقاب 

وايمقصايا ايمعمم، وهق صمفد يتاج صػًما ؿمقياًل وصمفًدا مضـًقا، وضمٌاذا يماق وُمارر هاذا 

 ايمؽتاب فمعم ؿمؾٌة اظمدارس ايمثاكقية ضمتك يٌحروا دم مجال ؾمعركا ايمعر .
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9

دم دواويـ ايمشافمر ؾمفاب نماكؿ كجد أكف يؿقؾ إلم ايمؼصقدة اُاىمقة ايمتك يؼاقل 

مـ طمالها يمػًظا يشغم إلم معاان يًتشاػفا اظمتؾؼال، همايمؼصاائد مّحايماة اظمعااكك ايمؽاػمى 

واظمعـك ايمذى َيطارده ايمشافمر يٌدو نمزايمًة راىمضة ٓ كعر  ىُمـففاا يمؽاـ ىماؾ ايمؼصاائد 

ؾقفاا، هماُاب فمـاده واؽماطة اظمعـاك وديؿقماة زمئار سمشغم إيمقفا وىمؾ إدّٓء ياديّمقن فم

ايمؼصقدة، همؽؾ ىمؾ ت ايمؾغات نمغم ومادرة فمعم ايمقصقل ظمعـاك اُاب، همؽقاػ إذا ىماان 

 اُب فمشًؼا:  

 

 

 

 

 

ايمقوقح ايمشاعري إن ؾمعر ؾمفاب نماكؿ ٓ يؿقؾ إلم ايمتعؼقد وإك  مـ مدرؽمة 

همايمؼصقدة رؽمايمة يٌؾغفا يمؾؿتؾؼل دم أزمًط صقرة وأدق إيمػاظ وأهمصحفا وأزمؾغ اجلؿؾ 

. ًٓ ًٌا ومجا  سمرىمق
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صمًدا أن أؾمارك زمعض ايمؾؿحات ضمقل معرهمتل وسمعاوين ماع يممهمـل ويًعدين 

ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ، ايمذي أصمؾف وأومدره ضمًؼاا ىمشاافمر وإكًاان دم صمفاقده ايمدؤوزماة 

يمتعزيز ايمًالم وايمتًامح مـ طمالل ايمػـقن وايمشعر. إكف ظمـ دوافمال هوري أن أىمتاب 

دؿماالق ماع  فمـف، فمعم ايمرنمؿ مـ أن هذه ايمًطقر ايمؼؾقؾة ٓ يؿؽاـ أن سمتـاؽماب فماعم ا

اظمًااة ايمؽٌغمة ايمتل ومدمفا يمؼضقة ايمتػااهؿ زماكم ايمثؼاهماات وزمـااء ايمًاالم زماكم إماؿ 

 .وايمثؼاهمات وإديان

، ضمقث ىمـت أزمحث 7102يعقد أول اسمصال رم زمايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ إلم فمام 

فمـ ىمتاب فمـ سمعايمقؿ ايمؼرآن ايمؽريؿ، يؽقن ؾماامال ودم كػاس ايمقومات ؽمافؾ ايمؼاراءة 

مجفقر نمر .  ىمـت أكقي سمرمجتف إلم ايمؾغة اديطايمقة يمتؾٌقة ضماصمة ايمعديد  وايمػفؿ مـ ومٌؾ

مـ ايمؼراء اديطايمقكم ايمذيـ يرنمٌقن دم اىمتًاب معرهماة فمؿقؼاة زماٌعض سمعاايمقؿ ايماـص 

ايمؼرآين. وزمقـ  ىمـت مشاغقيمة يمؾغاياة زمايمٌحاث فماـ ىمتااب يتقاهماؼ ماع آضمتقاصماات 

تاب ايمذي ؾماارك دم سمليمقػاف ايمادىمتقر اظمذىمقرة أفماله، ىمـت حمظقـمة دم ايمعثقر فمعم ايمؽ

ؾمفاب وازمـف ايمدىمتقر وواح اظمتعؾؼ زمًقرة ايمػاحتة زمعـقان )ايمػاحتة، هماحتة ايمؼرآن( ايمذي 

 .7109كمم ومٌؾ فمام واضمد دم فمام 

                                                           

 .أىماديؿقة وؾمافمرة إيطايمٌة 
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يمؼد اسمصؾت زماظمميمػكم، ومـذ ايمٌداية، ىماكا يمطقػكم يمؾغاية معل فمـدما أرؽماال رم 

لكقاة يمؾغاياة، اىمتشاػت أن ىماؾ ماا ىمـات كًخة إيمؽؼموكقة مـ ايمؽتاب. وزمعد ومراءة مت

أزمحث فمـف مقصمقد دم هذا ايمؽتاب. شمؿ ومررت أن أؿمؾب مـ ايمادىمتقر ؾمافاب ادذن دم 

 .سمرمجة ىمتازمف إلم ايمؾغة اديطايمقة مع مجقع ايمقشمائؼ ايمالزمة يمؼممجة ايمؽتاب وكممه

ريعة امـذ ايمتقاصاؾ إول ماع ايمادىمتقر ؾمافاب، أفمجٌات زماؽماتجازمتف ايمًا

ناه دار ايمـمم ايمتل أمتؾؽفا وأديرها، وايمتل مل يؽـ ها دم ذيمؽ ايمقومات ومشافمره اًُـة 

إٓ فمدد ومؾقؾ مـ اظمطٌقفمات دم ايمًقق. ىمان ايمادىمتقر ؾمافاب ضمريًصاا صماًدا ومفاتً  

زمنمؽاكقة سمرمجة ىمتازمف إلم ايمؾغة اديطايمقة، وومد دهمعـل هذا ايمتجاوب وآهات م إلم ايمٌادء 

 .7109مـفا وكممها زمعد فمام واضمد، دم فمام همقًرا زمايمؼممجة ايمتل سمؿ آكتفاء 

وفمػّم ايمدىمتقر ؾمفاب، زمعد أن أهديتف كًخة مـ ايمؽتاب، فمـ ارسمقاضمف وأؾمااد 

زمايمعؿؾ اظمـجز زمعٌارات ايمتشاجقع اُاارة. ىماكات هاذه زمداياة سمعااون مثؿار يمؾغاياة دم 

 .راظمجآت إدزمقة وايمشعرية وصداومة شمؿقـة زمـػس ايمؼدر مٌـقة فمعم آضمؼمام وايمتؼدي

إن ايمدىمتقر ؾمفاب هق دم ايمقاومع ؾماافمر ىمٌاغم يماف ضمضاقر واواح دم ايمشاعر 

ايمعر  اظمعاس ىمشافمر ومؼمصمؿ. يمؼد أسمقحت رم ايمػرصة يمؾتعر  فمعم ؾمفاب ايمشاافمر، 

فمعم ؾمفاب ايمٌاضماث. زمعاد ضمصاقرم فماعم كًاخة ماـ ىمتااب ايمػاحتاة سمعرهمت زمعد أن 

 (.وإفمجا  زمؿحتقاه وأؽمؾقزمف، أهداين ديقاكف إكقؼ )إمقاج

زمعد ومراءة ايمؼصائد ايمتل ضمقاها ايمديقان، أدهشـل ايمدىمتقر ؾمفاب زمؼدرسمف فمعم 

سمصقير مشافمر مليمقهمة مشؼمىمة زمكم مجقع ايمٌمم، وسمؼديؿفا زمطريؼة فمػقية وؾماافمرية. إن 

فماظمقة ايمرؽمايمة ايمشعرية اظمتضاؿـة دم )إماقاج( نعؾفاا ايماديقان اظمثاارم يمشاافمر فمار  

ايمًٌب ومرركا كممه زمايمؾغتكم اديطايمقة وادكؽؾقزية مع،  يمتؼديؿف يمؾجؿفقر ايمغر . وهذا

زمايمطٌع، ايمؾغة ايمعرزمقة إصؾقة. ومام د. ؾمفاب زمايمؼممجة ادكؽؾقزية، وهق اظمتؿؽـ مـ هذه 

ايمؾغة صمقًدا، زمقـ  ومؿُت أكا زمايمؼممجة اديطايمقة ايمتل ضماويمت همقفا، ومدر ادمؽان، اظمحاهمظاة 
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ؼاع ايمطٌقعل يمؾغة ايمعرزمقة، ايمػـ ايمشعري يمؾدىمتقر فمعم اظمقؽمقؼك وايمػروق ايمدومقؼة وادي

 .ؾمفاب

، أول جمؿقفماة 7109دم فمام Onde) ىمان هذا ايمديقان، ايمذي ُكمم زمعـقان )

ؾمعرية فمرزمقة سمـممها دار ايمـمم اخلاصة   )سمقاصؾ ايمدويمقة يمؾـمم(، وايمذي هفمان ماا 

رزمافمقاات ريـ( و)اومصاقدة فمرزمقاة ماـ ايمؼارن ايمعشا 91أفمؼٌف ديقاكان آطماران، ااا )

 رمضان(، زمـاء فمعم اومؼماح ايمدىمتقر ؾمفاب.

ايمؼصائد ايمتل سمؿ مجعفا دم ايمؽتاب إول، اطمتارها ايمدىمتقر ؾمافاب وسمرمجفاا 

ر ىماال اإلم ادكؽؾقزية، زمقـ  ايمؽتاب ايمثاين هق مـ سمليمقػ ايمدىمتقر ؾمفاب كػًف. سمؿ كشا

 .7109ايمؽتازمكم دم فمام 

يمقًت نماية دم ضمد ذاهتا، ويمؽاـ إن إفم ل إدزمقة وايمشعرية يمؾدىمتقر ؾمفاب 

رية اظمختؾػة ماـ ايؿؽـ افمتٌارها صمًنا يؿؽـ مـ طماليمف ايمتؼاء ايمثؼاهمة وايمتجارب ايمٌش

طمالل ايمػـ ايمشعري. إن ايمدىمتقر ؾمفاب مل يؽرس كػًف زمشغػ ىمٌاغم يمؾػاـ ايمشاعري 

همحًب، زمؾ ومام زمايمػعؾ زمدور أؽماد دم ايمقؽماؿمة ايمؾغقية وايمثؼاهمقاة ماـ طماالل فمؿؾاف 

 .وحمرر يمألفم ل وايمـصقص اظمؽتقزمة أصاًل زمايمؾغة ايمعرزمقةىمؿؼمصمؿ 

يمؼد أسماضمت رم سمرمجة دواويـ ايمدىمتقر ؾمفاب ايمػرصة يمؾؿشارىمة دم اظمفرصماان 

ايمشعري ايمذي يـظؿف ايمدىمتقر ؾمفاب دم د ، )ايمؼؾب ايمشافمري(. يمؼد ىماكت اظمشاارىمة 

شمؼاهمقاة وإكًااكقة دم دم هذا اظمفرصمان نرزمة نمـقة يمؾغاية مـ فمدة صمقاكب، يمؽـفاا ىماكات 

اظمؼام إول. يمؼد متؽـ ايمدىمتقر ؾمفاب وايمػريؼ ايمذي يؼقده ويقصمفف، مـ ايمؼمىمقز، فمعم 

مدى يقم واضمد، يمقس همؼط فمعم اخلػمات ايمثؼاهمقة وادكًاكقة اظمختؾػة يمؾشعراء وايمؽتاب 

ايمؼادمكم مـ أكحاء خمتؾػة مـ ايمعامل، مـ ايمممق إلم ايمغرب، ويمؽـ أيًضاا آكخاراط دم 

 .سمعؾقؿ إصمقال ايمشازمة ضمب ايمشعر وايمثؼاهمة
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يمؼد سملشمرت ىمثغًما زمايمطريؼة ايمتل يـخرط ذا ايمطالب ايمشٌاب مـ مدارس خمتؾػة 

دم ادمارات ايمعرزمقة اظمتحدة دم ايمػـ ايمشعري يمقس همؼاط زمايمؾغاة ايمعرزمقاة ويمؽاـ أيًضاا 

ادومة زمايمؾغة ادكؽؾقزية، ضمقث يتعؾؿقن ىمقػقاة ايمتعٌاغم فماـ مشاافمرهؿ ايمعؿقؼاة وايمصا

ومشارىمتفا مع أطمريـ دم زمقئة مفرصمان )ايمؼؾاب ايمشاافمري( ايماذي يـظؿاف ايمادىمتقر 

ؾمفاب. إن آهت م ايمذي أزمداه ايمدىمتقر ؾمافاب دم سمـظاقؿ هاذا اظمفرصماان يظفار ىماؾ 

ضمًاؽمقتف واهت مف زماُقار زمكم ايمـاس وايمثؼاهمات. إن أفم ل ايمدىمتقر ؾمفاب، يمقس همؼط 

ائً  يمٌـاء صمًقر ايمتػاهؿ زمكم إمؿ وايمثؼاهماات ىمشافمر، زمؾ ىمؿؼمصمؿ وزماضمث، مقصمفة د

 .دؾمافمة ايمًالم وايمتًامح وايمؼٌقل اظمتٌادل

ذذه ايمطريؼة ، يصٌح ايمشعر ايمقؽمقؾة ايمرئقًقة ايمتال نعاؾ ماـ اظمؿؽاـ يمؼااء 

ايمٌممية فمعم أروقة مشؼمىمة مـ اظمشافمر وايمعقاؿمػ. وزمعقدًا فمـ ىمقهنا جمرد ؾمؽؾ ماـ 

يمقة، سمصٌح ايمػـقن، ىم  ذضمفا وطمػمها ايمدىمتقر ؾمفاب، يمغة أؾمؽال ايمؼمهمقف واظمتعة اجل 

فماظمقة، وهل أداة سمعٌغم سمؼع دائً  طمارج ضمدود ايمتجارب ايمتارخيقة وايمثؼاهمقة اظمختؾػة يمؽؾ 

مـ ايمممق وايمغرب. سمعؾؿـا أفم ل ايمادىمتقر ؾمافاب أن ايمػـاقن يؿؽاـ أن نؿاع ىماؾ 

ػس ايمقومات فمااظمل وطمااص ايمٌممية حتت رفماية ؿمؿقح واضمد همريد مـ كقفمف وهق دم ك

 . ويتجاوز ايمتجرزمة ايمػردية، ايمتل هل نرزمة دم كػس ايمقومت سمـػتح دائً  فمعم معـك فماظمل

هذا هق ايمًٌب دم أكـل ؾمخصقًا أفمتاػم ايمادىمتقر ؾمافاب ؽماػغًما يماقس همؼاط 

يمؾثؼاهمة وايمؾغة ايمعرزمقة، ويمؽـ أيًضا، وزمشؽؾ أؽماد، يمؾٌممية مجعااء، ايمتال يؿؽاـ أن 

همـقة مثؿرة، وسمتشارك ايمعقاؿمػ واخلػمات ايمتل، فمعم ايمرنمؿ ماـ أهناا  سمؾتؼل فمعم أروقة

 .سمـتؿل إلم نارب شمؼاهمقة وديـقة خمتؾػة، سمشؼمك دم أصؾ همريد إكًاين زمعؿؼ

 

 م.7171روما، أنمًطس 
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ومٌؾ أن أسمعر  فمعم ايمدىمتقر ايمشافمر واظمثؼػ ايمعضقي ؾمفاب نماكؿ ىمان رصمع 

 صدى وايمده ايمشافمر ايمؽٌغم واظمثؼػ ايمشامؾ حمؿد فمٌده نماكؿ يؼمدد دم صمقاكحِل.

ذيمؽ أن ايمدىمتقر حمؿد فمٌده نماكؿ مجع زماكم شمؼاهماة صمقاؾ ادضمقااء وإضماالم  

إيمػقة ايمـٌقؾة واظمعرهمة اُداشمقة اظمٌؽرة زمقصػف ضمامؾ ؾمفادة زمؽاايمقريقس ماـ صمامعاة 

دم معاديمة اُداشمة وايمتطؾعاات اظمًاتؼٌؾقة ضمديثة. وىماكت سمؾؽ إؾمارة مٌؽرة ظمثازمة فمدن 

ايمتل اكعؽًت دم أوصمف اُقاة اظمختؾػة وامتداداهتا دم ايمػـاقن وايمثؼاهماة وايمتعؾاقؿ. ووماد 

ـمفرت سمؾؽ ايمطاومة اظمعرهمقة إىماديؿقة دم زمقت نماكؿ همؽان أزمـااء ايمادىمتقر حمؿاد فمٌاده 

ن ايمثالشمال نماكؿ طمغم طمؾػ خلغم ؽمؾػ؛ همتـقفمت مشاارذؿ وسمعاددت اهت مااهتؿ وىماا

 ؾمفاب وومقس وكزار زمؿثازمة هرم يؼمزمع دم ومؿتف ايمقايمد ايمراضمؾ حمؿد فمٌده نماكؿ.

ايمدىمتقر اظمفـدس ؾمفاب نماكؿ طمرج مـ سمضافمقػ سمؾؽ اظمعاين. ومتـطؼ زمقاان 

ايمشعر وزمديع ايمؽالم. وؽماهمر زمعقًدا دم فمطاءاسمف ايمثارة ضماد آضمتقااط. وزمااذ مـااصمزة 

عة مـ ادصدارات واظمًااات وايمتػافماؾ ماع اظمعاين وايمتلمالت مـ طمالل ؽمؾًة واؽم

اظمـتديات ايمثؼاهمقة وايمؼٌض فمعم مجرة اُؼقؼة ايمقصمقدية مًتعقـا زمطاوماة إي كقاة ماورائقاة 

 مـحتف ايمتقازن وايمتصايمح مع ايمـػس وايمغغم.

ؾمفاد  اظمـظقمة ب)مقتااهمقرا( ايمؽاالم حماويماة اطمتزايمقاة ٕزمعااد ٓ أؽماتطقع 

.. يمؽاـ ماا أود ومقيماف دم طمتاام ايمؽاالم أكـال فمرهمات حماسهتا دم كص فمازمر ومؽثاػ 

ايمدىمتقر ؾمفاب نماكؿ فمـ ىمثب .. وصماديمتف نمغم مرة زمؿـطؼ زمقزكطل مؼؾاؼ. يمؽـاف ىماان 

                                                           

   .مػؽر وىماسمب مـ ايمقؿـ، مدير ايمدراؽمات وايمـمم زمدائرة ايمثؼاهمة زمايمشارومة  
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دوًما يؼازمؾ طمقارزمقا  ايمؽالمقة زمايمؼٌقل وايمارى.. راواًقا  زمؿشاىمًاات اجلادايمقكم 

 ة ها.ايمٌاضمثكم فمـ أصمقزمة همؾًػقة ٕؽمئؾة ؿماظما فمجزت ايمػؾًػة فمـ سمؼديؿ إصمازم

 ومؾت يمف ذات مرة: إن ايمػؾًػة ٓ سمعدوا أن سمؽقن ؽممآ ٓ إصمازمة يمف.

ازمتًؿ زمعدها وهماض فمقم زمـص صقدم مؼموضمـ همتطايركا مًعا يمـًاٌح دم زمحاار 

ايمؽقػقااة.. وكغااادر مـااازل ايمًااٌٌقة .. همتااـجقم اظمعاااين مااـ ذاهتااا زمااذاهتا، وكغاارد مًعااا 

 :ؼ همقـا ومقل أمغم ايمشعراءىمعصػقريـ وديعكم اؽمؼمطمقا دم أضمضان إصقل.. همح
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 )بمناسبة العود الثامىني للدكتور الشاعر شهاب غاىم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


 .الشؼقق األكرب لؾدكتور شفاب، صبقب وشاعر مؼقم يف كـدا 

 .م2112عصام: شؼقؼفام تويف عام  -1
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) إىل الشاعر احلبوب واألديب اإلىسان شهاب غاىم وقد بلغ الثامىني من عمرر  ادديرد 

 إن شاء اهلل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           


 شاعر وإعالمي من القؿن، يعؿل يف تؾػزيون وإذاعة الشارقة    
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 صاظر ومسجم فؾشعر من اإلمارات. 

  افؽفربائقة منن جامعنة حصل ظذ بؽالريوس دم اهلـدشة ادقؽاكقؽقة ودم اهلـدشة

م، وماجستر دم تطوير موارد ادقناه منن جامعنة رورـنم ظنام 97>4أبردين ظام 

م، ودـتنوراه >;>4، ودـتوراه دم االؿتصناد منن جامعنة ـنارديم ظنام 8:>4

 م.5148ؾخرية دم اآلداب من جامعة شوـا بطوـقو ظام 

  فند ادفـدشنغ م وزمافنة مع1>>4حصل ظذ زمافة معفد اإلدارة افزيطاكقة ظام

 م.1>>4ادقؽاكؽقغ بؾـدن ظام 

  ظؿل رئقسا فؾدائرة اهلـدشقة فؾؿـطؼة احلرة بجبل ظع ومنواك  د  ومنديرا ظامنا

 دديـة حمؿد بن راصد فؾتؼـقة

  باإلكؽؾقزية  51ـتابا مـفا كحو  8;فه أـثر من 

  م>>>4م إػ 9>>4ـان رئقس حترير جمؾة ظامل اهلـدشة من  

 ؾقة ظدن، وظضوا ممشسا دجؾة ادـتدى افثؼاؾقنة وظضنو تـتفنا، ـان حمرر جمؾة ـ

وـان مستشارا دجؾة صمون أدبقة ودجؾة ادشنؽاة افثؼاؾقنة، وـنان ظضنو افؾجـنة 

اإلشتشارية دؼوع ـؾؿة ددة ثالثة أظوام، وـان رئقسا فؾجـة اإلشتشارية تنائزة 

  م5149حمؿد بن راصد فشعراء افسالم دم دورهتا األوػ ظام 

  م، 5145مستشار مفرجان افؼؾن  افشناظري افسنـوي بند  مـنذ تلشقسنه ظنام

 ومستشار موؿع ـؾقة ظدن مـذ تلشقسه

  جائزة وتؽريام دم جمال افشعر وافسمجة وافبحث افعؾؿم مـفا جائزة  61حصل ظذ

م )وهو أول ظر  يـاهلا(، وجائزة مجعقة افشعر افعادقنة 5145ضاؽور فؾسالم ظام 

م، وجائزة صخصقة افعنام افثؼاؾقنة ننؿن 5146فؾثؼاؾة واإلكساكقة  ظز افؼارات

 م. 5146جائزة افعويس فإلبداع 
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  رت ترمجنات صنعره دم ـتن  مسنتؼؾة باإلكؽؾقزينة  نفغة وكش 51ترجم صعره إػ

واداليادقة وافػارشقة وافقاباكقة وافصقـقة وافػركسقة وافزتغافقة واإليطافقة واهلـدينة 

 اكقة وافروشقة واألشباكقةوافسؾوؾاـقة واألد
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 م5144مائة ؿصقدة وؿصقدة )خمتارات صعرية(، ـتاب د  افثؼاؾقة، د   .45

 م5144رض، ـتاب جمؾة افراؾد، افشارؿة افدروب اخل .46

 م5146معاين اهلوى ظـدي، افقاشؿغ، افشارؿة  .47

 م5147اكعتاق، ـتاب افراؾد، افشارؿة  .48

 م5148األمواج، كادي األحساء األد ، افسعودية  .49

 م5149يا إمارات، وزارة افثؼاؾة وتـؿقة ادعرؾة، أبوطبم  .:4
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 م:514أبوطبم، دظـم مع اهلل، وزارة افثؼاؾة وتـؿقة ادعرؾة،  .;4

 م>514ـتاب، افشارؿة،  4114ظؾؿقـم صزا، مبادرة  .>4

 م>514من وحم رحؾة حجازية، مجعقة افساث افعؿراين، د ،  .51

ـتناب،  4114خواضر دوحة، مع ترمجة إػ أألداكقة داكػريد منافزان، مبنادرة  .54

 م>514افشارؿة، 

فقة فصابريـا رباظقات رمضاكقة، مع ترمجة إكجؾقزية فشفاب ؽاكم وترمجة إيطا .55

 م 5151يل، 

 ترمجات من افعربقة إػ اإلكؽؾقزية:

طالل احل  ؿصائد فشفاب ؽاكم ترمجفا افشاظر كػسه إػ اإلكؽؾقزية ، مطبعة  .4

 م 8>>4ديرة، د  

أصداف وآلف  )ؿصائد فشعراء من اإلمارات مسمجة إػ اإلكؽؾقزية(، مطبعنة  .5

 م 9>>4ديرة، د  

)ؿصائد فشعراء يؿـقغ مسمجة اػ اإلكؽؾقزينة(، مطبعنة دينرة، من أرض شبل  .6

 م>>>4د  

ؿصائد من افؼرن افعؼين من ؾؾسطغ )مسمجة إػ اإلكؽؾقزية(، دائرة افثؼاؾنة  .7

  5114واالظالم، افشارؿة 

آلف  ومترات )ؿصائد من اإلمنارات مسمجنة إػ اإلكؽؾقزينة وافسنؾوؾاـقة(،  .8

 م5116ادجؿع افثؼادم 

بارى وافبجعات )ترمجات إكجؾقزية فؼصائد صناظرات منن اإلمنارات مع احل .9

وترمجات إػ افعربقة فؼصائد صاظرات بريطاكقات وأمريؽقات(،  إحتاد ـتناب وأدبناء 

 م5118اإلمارات ، افشارؿة 
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ؿصائد من اإلمارات )مسمجة إػ اإلكؽؾقزية( ، وزارة اإلظنالم وافثؼاؾنة، أبنو  .:

 م5119طبم 

ت إماراتقنة مسمجنة إػ اإلكؽؾقزينة( ، إحتناد ـتناب وأدبناء ؿفوة ومتر )ـتابا .;

 :511اإلمارات، افشارؿة م

باالصساك مع -ؿصائد من اتزيرة افعربقة )مسمجة إػ اإلكؽؾقزية وافسؾوؾاـقة .>

 م5141بقس جوفدش(، أبوطبم فؾثؼاؾة  وافساث، 

زارة دم وادي ظبؼر، ؿصنائد فشنفاب ؽناكم ترمجفنا بـػسنه إػ اإلكؽؾقزينة، و .41

 م 5146افثؼاؾة أبوطبم،  

ر معننامل )أبننوطبم( وتوزيننع دار ادمفننم نرباظقنات حمؿنند بننن مسننعود، كشن .44

 م5148)بروت(، 

خػؼات افؼؾن  افشناظري، ؿصنائد باإلكؽؾقزينة أو مسمجنة إػ اإلكجؾقزينة،  .45

 م:514اهلدهد فؾـؼ، د ، 

االدبناء رين منع ترمجنة إكجؾقزينة، احتناد نؿصقدة ظربقة من افؼرن افعشن 81 .46

 م:514‘وافؽتاب، افشارؿة

األمواج بافعربقة واإلكجؾقزية، ؿصائد صفاب ؽاكم مع ترمجة إيطافقة فصابريـا  .47

 م;514يل، إيطافقا، 

األمواج بافعربقة واإلكجؾقزية، ؿصائد صفاب ؽاكم مع ترمجة شؾوؾاـقة فبقنس  .48

 م >514جوفدش، د ، 

أخرى )ترمجات ظربقة دختنارات منن افشنعر اإلكؽؾقنزي(، د  ذا وؿصائد إ .4

 م5115
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)ترمجننات ظربقننة دختننارات مننن افشننعر  _وؿصننائد اخننرى  ;4افسننوكتة  .5

 م 5116افصدى، د   _اإلكؽؾقزي(

ؿصائد من ـنراال )ؿصنائد مسمجنة إػ افعربقنة( ، دائنرة افثؼاؾنة واإلظنالم،  .6

 م  5118افشارؿة 

ات إكجؾقزية فؼصائد صناظرات منن اإلمنارات مع احلبارى وافبجعات )ترمج .7

وترمجات إػ افعربقة فؼصائد صاظرات بريطاكقات وأمريؽقات(،  إحتاد ـتناب وأدبناء 

 م5118اإلمارات ، افشارؿة 

أؿؿشة افسامء )ؿصائد من افشعر افعادم مسمجنة إػ افعربقنة( ، افصندى، د   .8

 م   5119

فغنة هـدينة، أبنوطبم  45ة منن ؿصائد من اهلـد )ؿصنائد مسمجنة إػ افعربقن .9

 م;511فؾثؼاؾة وافساث، 

 م>511ؿصائد من صعراء جائزة كوبل، ـتاب د  افثؼاؾقة، دار افصدى، د   .:

أبوطبم فؾثؼاؾنة -ـقم اكتحر مايؽوؾسؽم، ؿصائد من شاتشقداكـدان، ـؾؿة .;

 م>511وافساث، 

افعربقنة(، رق وافغنرب مسمجنة إػ نفؽم ترشم صورة ضائر )ؿصائد من افش .>

 م5141ـتاب د  افثؼاؾقة، دار افصدى، 

ركغ افثريا أو جمؿوظة يا أهلل فؽؿال ثرينا ظنن ترمجنة إكؽؾقزينة فؽؾنقم أ ند،  .41

   م5144أبوطبم فؾثؼاؾة وافساث، -ـؾؿة

رق وافغنرب مسمجنة إػ افعربقنة(، نهذا افعامل جمرد مرسح، )ؿصائد من افشن .44

 م5145ـتاب د  افثؼاؾقة، دار افصدى، 

 م5145ؿصائد من اهلـد إػ اإلمارات تقتا صفابرا، موتقػقت، د   .45
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أبنوطبم فؾثؼاؾنة -من أجل افسالم، )ديوان فؾقاباين دايساـو إيؽقندا(، ـؾؿنة .46

 م5147وافساث، 

رق وافغنرب مسمجنة إػ افعربقنة(، ـتناب د  نمطر افؾقل، )ؿصائد من افشن .47

 5147افثؼاؾقة، دار افصدى، م

ائد فشعراء ظرب وؿصائد فشعراء أجاك  مسمجة خػؼات ؿؾ  صاظري )ؿص .48

 م5149إػ افعربقة، اهلدهد فؾـؼ،  د  

ؿصائد من افؼق وافغرب، احتاد ـتاب وأدباء اإلمارات وجمؿوظنة أبنوطبم  .49

 م>514فؾثؼاؾة وافػـون، 

 م>514أبوطبم فؾثؼاؾة وافساث،  –خمتارات من صعر ـراال ادعارص، ـؾؿة  .:4

 فسؾػاكا شؾامكبور، حتت افطبعهودج األرسار، ؿصائد  .;4

 Industrialization inافصـاظة دم دوفنة االمنارات افعربقنة ادتحندة  .4
the United Arab Emirates  ،بافؾغة اإلكؽؾقزية(، ـت  شؾسنؾة إيػنري(

 م5>>4فـدن 

)بافؾغنة  The Eternal Miracleادعجنزة األبدينة ومؼناالت أخنرى  .5

 >>>4ديرة، د  اإلكؽؾقزية(، مطبعة 

ديوان األكامل اتاؾة فؾدـتور حمؿد ظبد ؽاكم )مجع وإظنداد( مؽتبنة ظبنادى،  .6

 م>>>4صـعاء، 

دراشات دم افشعر وافؾغة فؾدـتور حمؿند ظبنده ؽناكم )مجنع وإظنداد( كندوة  .7

 م >>>4افثؼاؾة وافعؾوم، د ، 

ظع حمؿد فؼامن وخمتارات من صعره،  خدمات اـسزيس فؾطباظة ذمنم، د ،  .8

 م 5115
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 م        5116وؿػات مع دواوين معارصة، كدوة افثؼاؾة وافعؾوم، د   .9

 ـتناب إحتناد – صعره من وخمتارات حقاته –افشاظر افقؿـم ظبد اهلل افزدوين  .:

 م5116 افشارؿة اإلمارات، وأدباء

 م5117بغ ؿصقدتغ، دائرة افثؼاؾة واإلظالم، افشارؿة  .;

 م5119اتقل، افسعودية من صعر األؽاين افقؿـقة، مؽتبة  .>

ظدن وصـعاء دم صعر د حمؿد ظبنده ؽناكم، ممشسنة افبقنان  -صورة مديـتغ .41

 م;511افتجارية، د  

 افثؼنادم ادجؿنع افنراحؾغ، افشنعراء منن ظؼنة مع –صعراء من اإلمارات  .44

 ;511 بلبوطبم،

 م;511من ؿـاديل احلؽؿة ، دار افصدى ، د   .45

 م;511شباب وتـؿقة ادجتؿع، أبوطبم دم واحة األدب، وزارة افثؼاؾة واف .46

ادرسحقات افؽامؾة فؾشاظر د حمؿد ظبده ؽاكم، مجع وإظداد وتؼنديم صنفاب  .47

 ؽاكم، هقئة أبوطبم فؾثؼاؾة

 م>511وافساث،  .48

 م5144صػحات من األدب ادعارص دم افقؿن، مطابع ادتـوظة، تعز  .49

اإلمنارات ، ـؾامت وؾاء دم رحقنل افشنعراء واألدبناء حت إحتناد ـتناب وأدبناء  .:4

 م5145افشارؿة 

 م  5146أوراق أدبقة وثؼاؾقة، كدوة افثؼاؾة وافعؾوم، د ،  .;4

مثل إكجؾقزي وما يعادهلا بافعربقة، خدمات إـسنزس فؾطباظنة، د   4811 .>4

 م5148

 م5148مع صعراء من اإلمارات، ممشسة شؾطان بن ظع افثؼاؾقة، د   .51
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ؾقزية( باالصساك مع وناح ؽناكم، شورة افػاحتة أو افسبع ادثاين )بافؾغة اإلكؽ .54

 م5149باتردج )بـجوين( شـغػوران، 

ؿصة إماراتقة )بافؾغة اإلكؽؾقزية( ترمجة صفاب ؽاكم ووئام ؽاكم، ـّتناب  58 .55

 م:514فؾـؼ، د ، 

خمتارات من صعر د حمؿد ظبده ؽاكم، مرـز مجال بن حويرب فؾدراشات، د   .56

 م;514

فؾشناظر ظنع حمؿند فؼنامن(، دار كبطنم  ظودة افوراد )حتؼقق ؿصائد بافعامقنة .57

 م;514فؾـؼ، أبوطبم 

تطور افصـاظة دم دوفة اإلمارات افعربقة ادتحدة دم ربع افؼرن األول من ظؿنر  .58

 م5151االحتاد، مرـز اإلمارات فؾدراشات االشساتقجقة، 

جرس احلؽؿة، أمثال إكجؾقزينة ومنا يعادهلنا بافعربقنة، إصندارات، أبنوطبم  .59

 م>514احة فؾثؼاؾة وافسق

تطور افصـاظة دم دوفة اإلمارات افعربقة ادتحدة دم ربع افؼرن األول من ظؿنر  .:5

 م5151االحتاد، مرـز اإلمارات فؾدراشات االشساتقجقة، 

 م5151افـبش دم افذاـراة، مداد، د ،  .;5
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  :م6875قصائد من اإلمارات، احتاد كتاب وأدباء اإلمارات. 

 مؼدمات ودراشات، دار الػجرر،  : الشعر اإلمارايت ادعارص: أمحد حممد عبود

 .م1006

 :ضائر الشعر اجلؿقل، دراشة ذم صعر الردكوور صرفا   أكرم مجول قنبس

 م.1064غاكم، وزارة الثؼافة وتـؿقة ادجوؿع، 

  :األد  احلردثث ذم اإلمرارات العرةقرة ادوحردة، باربارا موشاالك بوكلسككا

 ةالؾغة اإلكؽؾقزثة() 1061مطبعة جاجقؾوكقان اجلامعقة، كراكاو،  ةولـدا، 

  :موشوظة صعراء اإلمارات )اجلزء األول: الشرعر العرامود،(، بالل البدور

 م1062

 :ر، رحامل ادسك: قراءة ذم صعر صفا  غاكم، دار كبطي لؾـش حسن األمراين

 1067أةوطبي، 

 ادؼاومة والبطولة ذم الشعر العريب،  كوا  الرثاض،  العدد : حسن فتح الباب

 م. 6887شبوؿز -(، أغسطس45/46)

 :م1006شػر احلب، مـشورات البقت، اجلزائر،  سامل الزمر 

 :توطقف الرسد ذم الشعر االمارايت، دائرة الثؼافة ةالشارقة ،  سعاد راشد أمحد

 م1066

 عبد احلكوم الزبودي : 

o عارص ذم اإلمرارات،  مركرز شرؾطان ةرن زاثرد الوـاص ذم الشعر اد

 م.1066لؾثؼافة والساث،  أةوطبي،  

o  ،م1063صفا  غاكم ذم ةسوان ضاغور، ممشسة اإلةداع، صـعاء 
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 :م1061أكغام من الوجدان، خموارات صعرثة، ديب،  عبد الغػار حسػ 

 :أدةاء وأدثبات من اخلؾرقج العرريب، الردار الوضـقرة  عبد اهلل بن أمحد الشباط

 م6888هر/6310اجلدثدة لؾـرش والووزثع، اخلز، 

 ذم دائرة الـص األديب : قراءة ذم أدةـا ادعرارص ذم دولرة قاسم:  حسػ عدىان

 م6886اإلمارات العرةقة ادوحدة، ممشسة العني، أةو طبي، 

 :ظوصة ةـرت حسرني الثؼراذم،  لـووحد مع الشعر، رواق جمموعة من الشعراء

 م6885ديب، 

 :البوشـة ذم الشعر العريب ادعارص )دراشة وخموارات(، ممشسة  حممد ادشايخ

 م1060جائزة ظبد العزثز شعود الباةطني لإلةداع الشعر،، 

 :ةوصؽني صاظر روشقا والؼررنن الؽررثم، دار كـروز ادعرفرة،  حممد عغ البار

 .م1060جدة، 

 :ً؟،، مؽوبرة كـروز ادعرفرة،  هل حممد عغ البار كان صاظر األدان جوته مسرؾ

 .م1006جدة،  

  :حمرااات ادوشرم ، تطور احلركة األدةقرة ذم اخلؾرقجحممد مصطػى هدارة

 .م6880الثؼاذم الثالث كدوة الثؼافة والعؾوم ديب، 

 لقرا  الررواق، رواق ظوصرة ةـرت حسرني الثؼراذم، ديب، موزة عبود غباش :

 .م6886

 زة عبد العزيز سعود البابطػ لإلبداع الشعريمؤسسة جائ : 

o  ،م6884معجم الباةطني، ادجؾد الراةع، الؽوثت 

o  ،خموارات من الشعر العرريب احلردثث ذم اخلؾرقج واجلزثررة العرةقرة

 م6885اجلزء اخلامس، الؽوثت، 

o  ،م1006خموارات من الشعر العريب ذم الؼرن العرشثن، الؽوثت 
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 اجلؿقرل، الـراد، الروضـي لؾثؼافرة والػـرون، ظجرًن، : األثر ىارص النعومي

 م6882

  :االدماهات األشاشقة لؾشعر احلدثث ذم دولرة اإلمرارات العرةقرة ىزار أباظة

ر والووزثرع ر، دار الػؽرر ادعرارص لؾطباظرة والـشر6880-6810ادوحدة: 

 م6886

 ي )واقرع الشرعر راإلةرداع الشرعر، مرن ادـ رور الـػسر :ىرص حممد عباس

 م6887مي(، دراشة كؼدثة لحؾقؾقة، ديب، اإلشال

 الوضن ذم الشعر اإلمارايت ادعارص،  أكادثؿقة الشعر،  وفاء أمحد راشد العنتغ :

 م1061هقئة أةوطبي لؾسقاحة والثؼافة،  أةوطبي،  

 الشعر اإلمارايت: قراءات ذم ادوضوع والػن،  دائرة الثؼافرة يوسف حطوني :

 .ترتقل(واإلظالم،  الشارقة. )صفقل و

 صعراء دولة االمارات العرةقة ادوحدة: دراشرة وةبؾقوجرافقرا، يوسف ىوفل :

 م6883كدوة الثؼافة والعؾوم، ديب، 

 ادعرارص،  اإلمارايت الشعر ذم ادغسةة : الؼصقدةاإلجتبي مرخان عبداهلل حصة

 م1063كدوة الثؼافة والعؾوم، ديب، 

 :ةقت الشعر، صرـعاء، رةقرع جمؾة دمونرحؾوي ذم ظامل الشعر،  شهاب غاىم ،

 م1061

 :عدىان حسػ قاسم  

o  ،جمؾرة العؾروم اإلكسراكقة الوصوثر الػـي ذم الشعر اإلمارايت ادعارص

(، 6884) اكوروةر  6،  ع 66، جامعة اإلمرارات، مرج واالجوًظقة

 م1003، 653ص 
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o  ،الشرارقة، جمؾة صرمون أدةقرةصفادة أوىل ذم قصائد من اإلمارات ،

 م6876، 1األوىل، العدد  السـة

  :الرؤثة اإلشالمقة ذم صعر اإلمارات ادعارص )ةحث حصة أمحد حسن الدقي

 م6877خترج(، جامعة اإلمارات العرةقة ادوحدة، 

 ادعرارص  اإلمرارايت الشعر ذم ادغسةة : الؼصقدةاإلجتبي مرخان عبداهلل حصة

 م1062العرةقة، ديب،  و اإلشالمقة الدراشات )رشالة ماجسور(، كؾقة

  ةـقة الصورة االشوعارثة ظـد الشراظر صرفا  : ىورة عتوج بالل عبداهلل سعد

 ةرن. د إرشاف ،( ماجسرور غاكم ذم دثواكه )مئة قصرقدة وقصرقدة( )رشرالة

 م1065، الشارقة جامعة ةطاهر، ظقسى

 :ادماهرات الشررعر ظـرد صررفا  غراكم: دراشررة  حممكد منصكور كككايوال ي

موضوظقة وفـقة، )أضروحة دكووراه(، جامعة كالقؽات، والثة كرثال، اهلـرد 

 (م1068)

 .تطور الشعر العريب ذم اإلمارات العرةقرة ادوحردة ةسكقرز عبد الوهاب س :

خرراص ظررذ صررفا  غرراكم وأظًلرره، )أضروحررة دكورروراه(، اجلامعررة ادؾقررة 

 م1065ي، اهلـد، ماثو اإلشالمقة، كقودهل

 :م( 1064 -م 6870الرسدثة ذم الشعر اإلمارايت ادعارص ) سعاد راشد أمحد

كؾقررة الدراشررات اإلشررالمقة والعرةقررة ، اإلمررارات العرةقررة ادوحرردة، ديب، 

 م1064

 :.العـارص الثؼافقة واالجوًظقة ذم صعر الدكوور صرفا  غراكم  سوشري ك. ك

وشاتشقداكـدان، )أضروحة دكووراه(، جامعة كالقؽات، والثة كرثال، اهلـد، 

 م1068
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