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ت ُّ  ؤكساف مً الؾطب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الّطالب واملؾّلمين ألاؽّعاء
 ُّٝ ػ

َ
بل٨ُم بكغي نضوع الٗضص ألاّو٫ مً مجّلت ؤ

ت" ُّ ". جهضع اآلاجّلت ًٖ مغ٦ؼ ؤكساف مً الؾطب

ـ اللٛت  الّض٦خىع ببغاَُم ٖضهان ؾٗضي ألبدار جضَع

ت "٧ي" ُّ ت للّترب ُّ ت ألا٧اصًم ُّ ت وآصابها في ال٩ّل ُّ بّن  .الٗغب

ٌؿعى حاًَضا لخضمت مغ٦ؼ اآلاغخىم الّض٦خىع ببغاَُم 

ت، الّتربُت والّخٗلُ م مً زال٫ اآلااجمغاث الّتربىٍّ

٘ جُّىٕ في  ،ألاوكُت اآلاسخلٟت مً ؤبدارو ومكاَع

َظٍ الٟغنت ألق٨غ ؤًٖاء  مجاالث مسخلٟت. ؤهتهُؼ 

٘ حىصة  اآلاغ٦ؼ ٖلى صٖمهم وحٗاونهم في ؾبُل ٞع

الّخّٗلم. ٦ما ال ؤوسخى ؤن ؤق٨غ ؤؾغة اآلاغخىم الّض٦خىع 

وبصاعة نىضو١  )ٖضهان وزىلت( َُم ؾٗضيببغا

ي ؤمل ؤن ببغاَُم ٖلى صٖمهم اآلاٗىىّي واآلااصّي. ٦ّل 

 .اآلايكىعة ٌؿخُٟض َاّلبىا مً اآلاىاصّ 

 الخىفُموباهلل 

 

 ز. ػلُم ؤبى حابط

ؽ اللغت الؾطبُت ؽلى اػم  ضئِؽ مطهع ؤبحار جسَض

 الّسهخىض إبطاهُم ػؾسي املطحىم

تو  ُّ  بئر الّؼبؿ - "وي" ضئِؽ اللؼم الابخسائي وّل
 

 اللّطاء الىطام
ؿٗضه الٗضص ألاّو٫ مً مجلت ؤًض٨ًم ا ؤن هً٘ بحن ٌُ

ت ُّ ا ًٖ ؤنضاٝ مً الٗغب ًُّ ، واّلتي جهضع بل٨تروه

ـ  مغ٦ؼ الض٦خىع ببغاَُم ٖضهان ؾٗضي ألبدار جضَع

ت للّتربُت. ُّ ت ٧ي ألا٧اصًم ُّ ت في ٧ّل ُّ  اللٛت الٗغب

ا حهىص مضًغ اآلاغ٦ؼ شّمً ٚاهغجإي ؤن ه، في َظا اآلا٣ام ًُ ل

)ص. ٦ما٫ ؤبى  ص. ؾلُم ؤبى حابغ وؤًٖاء اآلاغ٦ؼ ال٨غام

بُ٘، ص. مىسخى ؤبى قاعب، ص.  عبُٗت، ص. ٖضهان ؤبى حٍغ

ت، ألاؾخاط َاع١ ؤبى عحب، ص. ؾامي  زالض بٚباعٍّ

ـ، اآلادايغ ؤهىع الضصا، ص. ؤخمض الُٗاوهت(  بصَع

٣ّضم هم في ه٣بىا الخبِب، ٦ما حرة الّخٗلُمؿ لضٖمهم

ان للّض٦خىع ٖضهان ؾٗضي  ل الّك٨غ والٗٞغ حٍؼ

ضة زىلت الّؿٗضي ُّ ٖلى ُٖائهم وصٖمهم  وللؿ

م٘ الغئٍت الجضًضة  اآلاجّلت ؤن جيسجم اآلاؿخمغ. هإمل

 للّخّٗلم وهللا اآلاؿخٗان.

                             
 

 مؿ جحُاث

ؽ   ز. ػامي إزَض

 ز. ؤحمس الؾطاوهت

 ز. هماٌ ؤبى ضبُؾت
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 ألبحار ػؾسي إبطاهُم الّسهخىض  مطهع

 وآزابها الؾطبُت اللغت جسَضؽ
 :وؤهسافه املطهع

 ألا٢ؿام م٘ باآلاكاع٦ت اآلاغ٦ؼ، ومىظ جإؾِؿه، ٌٗمل
ت "٧ي" في اآلاسخلٟت واآلاغا٦ؼ ُّ  اللٛت ٖلى والّخٟخِل ٧ل
ت ُّ سل٤ اآلاٗاٝع وػاعة ٢ِبل مً البضوّي  اآلاجخم٘ في الٗغب  ٍو

غي  ً اآلاغقضًً، م٘ وز٣ُت ُٖ  في اآلاىايُ٘ ومغ٦ّؼي  اآلاضًٍغ
 بلى اآلاغ٦ؼ ًُمذ طل٪، ًٖ ًٞاًل  .واآلاجخم٘ اآلاضاعؽ

غ ٘ بغامج جٍُى ـ مؿخىي  لٞغ ت، اللٛت جضَع ُّ  ؿدىضح الٗغب
اث بلى ت هٍٓغ  ال٣غن  ج٨ىىلىحُا جضٖمها خضًشت جغبىٍّ

ً الخاصي   .والٗكٍغ

 :املطهع ؤهــساف مً

ـ جدؿحن -١ ت اللٛت جضَع ُّ  الخإَُل بَاع في الٗغب
ـ  .للخضَع

غ -٢ ت جٍُى ت اللٛت في الامخُاػٍّ ُّ  َىع  في الُلبت لضي الٗغب
ـ الخإَُل  .للخضَع

غ -٣  ُمخسّههحن همبهٟت للمٗلمحن اآلانهي الخ٣ّضم جٍُى
ـ ت الّلٛت لخضَع ُّ  .الٗغب

ـ مجا٫ في الٗلمي البدث حصجُ٘ -٤ ت الّلٛت جضَع ُّ  .الٗغب
 
 

السهخىض إبطاهُم ؽسهان  كىسوق 
 ػؾسي

 

 ؤهساف اللىسوق :

ت " حاثؼة الّكٝغ في  مىح ُّ ً في اآلاجاالث الُب اآلاخمّحًز
الٗمل إلاوؿاوي اآلاخمّحز" التي جدمل اؾم الض٦خىع 

 ببغاَُم ٖضهان ؾٗضي.

الٗمل الخُىعي لضي َالب الُب ومىايُ٘  حشجُؿ
٣ّضم الهىضو١  ًُ ت، خُث  ُّ لها ٖال٢ت بالخضماث الُب

َىًدا صعاؾُت للُالب الظًً ًغاَم مالثمحن لل٣ُام مِ 
ت مسخلٟت في اآلاؿدكُٟاث   ُّ بإٖما٫ جُٖى

 واآلاؤؾؿاث إلاوؿاهُت . 

ت،  إكامت ُّ وعقاث ٖمل وؤًام صعاؾُت لُىا٢م َب
ت وبحن  ُّ َضٞها جدؿحن الخىانل بحن الُىا٢م الُب

اآلاغضخى وؤَاليهم بىاؾُت اآلاُدا٧اة 
ت)ؾُمُىلِكً(. ُّ  الُب

٣هم ا مؼاؽسة لكباب اآلاخسبُحن في ازخُاع ٍَغ
 اآلاهىُت في الخُاة، والظًً َم في خاحت بلى جىحُه

ِمنهّي وزهىًنا في مجاالث الُب والّهُضلت 
ٌ  .والّخمٍغ
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 هبصة ؽً حُاة املطحىم الّسهخىض إبطاهُم ؽسهان ػؾسي
 

 
ً الشالث في ؾٗضي ٖضهان ببغاَُم ُولض ه ال٣ضؽ، في ،١٨٩٢ ٖام جّمىػ  مً والٗكٍغ  ٖضهان الّض٦خىع  ألبَىٍْ

ى ؾٗضي، وزىلت ؾٗضي ه ألانٛغ ألاخ َو ُْ  .وعقا ٖبحر ألزخ

في ال٣ضؽ، زّم اهخ٣ل بٗض بنهاء اله٠ الخاؾ٘ في َظٍ اآلاضعؾت بلى  ألاوٛل٩ُاهُتضؤ ببغاَُم حٗلُمه في اآلاضعؾت ب
ت، خُث ؤههى حٗلُمه بىجاح باَغ، ُمجًُضا زمـ لٛاث بحاصة جاّمت:  ت بجىاع الجامٗت الٗبًر اآلاضعؾت الشاهٍى

ت. ُّ ت والٟغوؿ ُّ ت، إلاؾباه ت، إلاهجلحزًّ ت، الٗبرًّ ُّ  الٗغب
ت في ال٣ضؽ.  ٢٠٠٤في ؾىت  ؤههى ببغاَُم ، بامخُاػ،  صعاؾخه الجامُٗت في مىيٕى الّهُضلت، في الجامٗت الٗبرًّ

الجه اآلاهىُت ً مً حمُ٘ مّٗلمُه ومغقضًه، آلاَا الٗلمُت،  -زال٫ صعاؾخه اآلاظ٧ىعة، جل٣ّى اآلاضًذ والخ٣ضًغ ال٨بحَرًْ
ا وخىاهً  ت ُخبًّ ّٗ ضة اآلاك خه الٍٟغ ِّ  ا هدى ٧ل بوؿان خُشما ٧ان.وباألزو لصخه

وهي بِئت جمّحزث بالخٗضصًت الش٣اُٞت  -٧ان لغئٍت ببغاَُم في الخُاة وللبِئت التي اخخًيذ َٟىلخه وقبابه
٧ان لظل٪ ٧ّله ؤزغ خاؾم في ٢غاٍع مىانلت صعاؾخه في مجا٫ الُّب. وبط عؤي ؤن ًضعؾه في  -واآلاظَبُت وال٣ىمُت

ُّب في Iowaبلى والًت    ٢٠٠٤ىت الىالًاث اآلاخدضة، ٣ٞض ؾاٞغ في ؾ ت ال ُّ  Iowa Carver، خُث الخد٤ ب٩ل
College of Medicine   فيIowa City . 

ٕغ وكإ خُث الٗاثلت، في الباّع  الابً ببغاَُم ٧ان  بضوعٍ ٞباصلها خُاجه، َُلت له ٖىًها ٧اهذ مدّبت، ٖاثلت في وجٖغ
ه :لجمُ٘ل إلازالص قضًض ٧ان ٣ٞض .والخ٣ضًغ والاخترام الخّب  ه ألبَىٍْ ُْ   .وألزَخ

خه ٧اهذ ٢٠٠٨ ن٠ُ في ِّ ٨ت زُب ٣ٞض ، الهٛحرة ؤؾغجه ًيصخئ ؤن ه اجه ٢بل خُاجه قٍغ  ٖلى ٖاػًما ب٣لُل، ٞو
ُّب صعاؾت بنهاء ٣ٞبل طل٪، ٚحر له قاءث حٗالى هللا مكِئت ؤّن  بالّ  .الضعاؾت مً الاهتهاء م٘ منها الّؼواج  وحؿّلم ال

ت ْغوٝ في واخضة مّغةً  خُاجه اه٣همذ بإؾابُ٘ ٢لُلت، الّكهاصة  اه٣ُٗذ ٧ّلها، وآلاما٫ ٧ّلها، ألاخالم .مإؾاٍو
 .له آِزَغ  ال قى١  وفي وؤلم، خؼن  في بٗضٍ ال٨ُُثر ُمدّبٍى وب٣ي ٞجإة،

 
 
 

 

ٌَ ُكلاضي ُحهسي ليي ٌغسو هصا الؾالم بؾسي“  ُمىاَي ؤن ؤبص
مياًها لحُاة الىاغ ديًرا مىه حين حئخُه، ووّل ما ؤكىم به ًسوض  

 اهُم ؽسهان ػؾسي(.)إبط                            ” حٌى طمىحي هصا
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 الياجبت اللبىاهُت لُلى بؾلبيي: ػطىض في ػيرتها الصاجُت
 

ا ل٩ُىن طل٪ ؾب٣ا ٖلمُا، بط ؤّن ازترث ؤن ؤجىاو٫ ؾحرة ال٩اجبت لُلى بٗلب٩ي َا َىا ؾُٗ
ؾحرة ألازحرة لم ج�كغ �هظا الخٟهُل والٗم٤ الظي وؿى٢ه بل٨ُم، ؤٖزا�ي الُالب. ٦ما 
لب بلّي ٖضم  َُ ضاص ول٩ىنها صازلُت، والزخهاع ٖضص الهٟداث،  ؤوص الخإ٦ُض ؤّن َظٍ ألٖا

ت في نهاً ُّ غاٞ  ت الؿغص. إلاقاعة بلى اآلاهاصع ال في الهىامل وال في ٢اثمت ببلُٚى
ت لُلى ٖلي بٗلب٩ي ؾىت  ُّ ؿت في بحروث 1934ولضث ال٩اجبت اللبىاه ، في صاع اآلاَغ

ا ٩ٞان مش٣ٟا وقاٖغ ػحل  ت ؤما ؤبَى ُّ ألؾغة قُُٗت مداٞٓت ال مخضًىت. ٧اهذ ؤمها ؤم
قٗبّي، ٦ما ٧ان طا م٩اهت احخماُٖت وا٢خهاصًت مغمى٢ت، بط ٖمل لهالح ال٣ىاث 

ض و٦ُل اؾخحراص وجهضًغ  م٘ بمُل البؿخاوي. و٢ض ٧ان لهظٍ الٟغوؿُت زم ؤنبذ ُٞما بٗ
ت التي او٨ٗؿذ في ٦خابتها  الخٟانُل اآلاخٗل٣ت بإؾغتها جإزحر ٦بحر ٖلى جىحهاتها ال٨ٟغٍّ

ت ٖلى خض ؾىاء.  ُّ ت والصخٟ ًّ  الؿغص
ل٣ض واحهذ ال٩اجبت نٗىباث حمت ٖلى نُٗض شخصخي ُٞما ًخٗل٤ بمؿحرة  

ٌ ؤؾغ  بتها بةجمام مؿحرتها الخٗلُمُت بإصواث الٞخت هدى حٗلُمها بال واحهذ ٞع تها لٚغ
ل٩ي حٗمل ٦ؿ٨غجحرة 1957إلايغاب ًٖ الُٗام. جى٢ٟذ ًٖ صعاؾتها ألا٧اصًمُت ؾىت 

في البرآلاان اللبىاوي بط ؾٗذ لخ٩ىن مؿخ٣لت ا٢خهاصًا ٣ٞض عؤث ؤن لال٢خهاص ؤَمُت 
خهلذ ٖلى  1960اآلاجخم٘. ؾىت وجإزحر في جدغع اآلاغؤة وهُل اؾخ٣اللها ومىدها ال٣ىة في 

مىدت ٞغوؿُت إلجمام صعاؾتها في ٞغوؿا ٞؿاٞغث بليها وم٨شذ جضعؽ ألاصب الٟغوسخي في 
ـ ختى   . 1961باَع

لم ج٨ً الهٗىباث التي واحهتها بٗلب٩ي م٣خهغة ٖلى جل٪ ال٣ٗباث الهاصعة  
طل٪ لٗضم ًٖ ؤؾغتها بهما حٗضث لخدؿ٘ مؿاختها لخهل بلى خض اآلا٣اَٗت الاحخماُٖت و 

ضعى بلى  ضم اعجضائها للدجاب و٢ض ٧ان ٌكاع بليها بالبىان وٍُ اعجضائها لؿٟىعَا ٖو
تها  م٣اَٗتها بالٗلً. وجد٩ي ال٩اجبت ٢هت شخهُت خ٣ُ٣ُت ؤنها ؤعاصث ؤن حٛحر لىن ٚٞغ
تها لِؿذ ٣ِٞ  ٌ ؤَلها طل٪، و٢ض ؾغصث ال٩اجبت َظا لخا٦ض ؤن خٍغ طاث مغة، ٞٞغ

ً ىن ؤن جسغج زاعج البِذ ؤو حؿاٞغ لىخضَا بهما حٗاوي مهاصعة ل٩ىن ؤَلها ًٞغ
تها الصخهُت.  تها مً ال٣ُىص ختى في ٚٞغ  خٍغ
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لم ج٨ً ال٩اجبت بٗلب٩ي مىخمُت ألي خؼب ؾُاسخي لبىاوي ؤو ؾىعي، و٢ض ؤزُإث  
ب  ٖىضما اصٖذ ؤن بٗلب٩ي اهخمذ  -و٢ض جبٗتها في طل٪ ال٩اجبت ؤ٧ّاص –ال٩اجبت عوػ ٍٚغ

خماعي مٗخمضة ٖلى ال شخيء ؾىي بٌٗ ؤوحه الدكابه بحن مباصت للخؼب الؿىعي الاح
طل٪ الخؼب وبحن آعاء بٗلب٩ي، ول٨ً طل٪ الدكابه ال ٌٗجي بالًغوعة صخت اهخمائها 

ت -للخؼب، ٦ما ؤن َىا٥ ؤخؼابا ؤزغي  ىُحن ألاخغاع و٦دؼب الىانٍغ جلخ٣ي  -٦دؼب الَى
ٖغبذ مازغا الصخُٟت عئي م٘ الخؼب الؿىعي الاحخماعي في اآلاباصت الٗامت. و٢ض ؤ

عبُ٘ ؤن بٗلب٩ي لم ج٨ً مضعحت في سجالث الخؼب بَال٢ا. ومما ًضٖم ٖضم اهخمائها 
الخؼ�ي ؤ�ها ٧اهذ ٢ض  ٖملذ ٦ؿ٨غجحرة في البرآلاان ألامغ الظي حٗلها في جل٪ الٟ�رة 
ٗذ ال٩اجبت عاًتها والتي ٢ض جلخ٣ي م٘ جل٪ ت ال خؼبُت. ؤما ٢ًُت اآلاباصت التي ٞع ًّ  خُاص

ٗها الخؼب الؿىعي الاحخماعي، ٞال ق٪ ؤن ال٩اجبت ٧اهذ مش٣ٟت ٢اعثت، ٦ما ؤن  التي ٞع
إل ٖلى الضؾخىع اللبىاوي ٦ما ٖلى مباصت ألاخؼاب  ٖملها في البرآلاان صٞٗها للخٗٝغ والَا

 اللبىاهُت والؿىعٍت حمُٗها.  
ت ووكحر في َظا الؿُا١، ؤن ال٩اجبت ٧اهذ بىيىح ٖلماهُت و٢ض َاحمذ الٟئ ٍى

 الُاثُٟت وبوكاء ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى ؤؾس َاثُٟت ي٣ُت. 
بطا ٧اهذ ال٩اجبت ٢ض واحهذ نٗىباث ٖلى نُٗض ؤؾغتها ومدُُها الاحخماعي،  

مالها ألاصبُت والؿغصًت ال٣ههُت  ا أٖل ٨ٞم بالخغ ؤ�ها ٖاهذ ٦شحرا مً ٣ٖباث في وكَغ
بت مىاحهتها؟ وبطا لم ج٨ً والغواثُت: ٞما هي جل٪ الهٗىباث؟ و٠ُ٦ اؾخُاٖذ ال٩اج

ال٩اجبت بٗلب٩ي مىخمُت لخؼب ؾُاسخي ٦ما ج٣ضم، ٞماطا ٧ان جىحهها ال٨ٟغي وألي 
ت اهخمذ؟ ٖلى ٧ل َظه ألاؾئلت ؾإحُب في الٗضص ال٣اصم ٞخابٗىا ٢غاءتها. ت ٨ٍٞغ  مجمٖى

 
ت  إؽساز: ز. دالس إغباضٍّ
ت ُّ  محاهط للغت الؾطب
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    الصي  ملباح زًىحُيؽ: الفُلؼىف الُىهاوي

 ًبحث ؽً الحلُلت.. هل دبا؟

 

صًىححن َى طل٪ الُٟلؿٝى الُىهاوي الظي خمل مهباخه ومصخى في صعوب ؤزِىا وفي 

ها واآلاُاصًً، مصخى خاماًل مهباخه و٧ان طل٪ ٖؼ َلٗت الكمـ ووضح »في  قىاٖع

، ٞإزاع اهدباٍ الىاؽ ؤحمٗحن، ٠ُ٦ ًدمل مهباخًا وقمـ الؿماء ؾاَٗت « النهاع

 بالىىع جمأل ألاعى وما بحن ألاعى والؿماء 

٧اهذ الضَكت ٖلى ٧ل قٟاٍ، ختى ا٢ترب مىه مً ا٢ترب لُٗٝغ ؾغ َظا الخىا٢ٌ 

لب النهاع اآلابحن.. ٞما ٧ان مً الىاضح، مدؿاثاًل في خحرة الؿاثلحن: مهباح مىحر في ٢

الُٟلؿٝى بال ؤن ٢ُ٘ بغؤًه وحاءث بحابخه ٢اَٗت الضاللت ٖلى بُان ملخهه في 

الخ٣ُ٣ت  Laverite« الخ٣ُ٣ت»بحابخه: حؿإلىهجي ًٖ طل٪ ؤها ؤخمل مهباحي باخشًا ًٖ 

ا ؤها ؤبدث ٖنها ومكخ٣ا�ها وؤبدث ًٖ إلاوؿان: خُث الخق والٗضل  جاَذ ضاٖذ ، َو

 كىص.اآلاي

بهه ؤقبه  ب٣ـ بً ؾاٖضة الٗغبي الظي زُب الىاؽ في ؾى١ ٩ٖاّ مً ٞى١ حمله 

 ألاوع١ : 
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ُخم ٞاهخٟٗىا، مً ٖاف ماث, ومً ماث ٞاث, و٧ل ما  ىا وبطا ٖو " ؤيها الىاؽ اؾمٗىا ٖو

 ، ٕى ، وؾ٠٣ مٞغ َى آث آث، بن في الؿماء لخبًرا, وبن في ألاعى لٗبًرا، مهاص مىيٕى

لً حٛىع، لُل صاج، وؾماء طاث ؤبغاج, ٣ًؿم ٢ـ ٢ؿمًا خ٣ًا, بن وهجىم جمىع، وبداع 

هلل صًىًا َى ؤخب بلُه مً صًى٨م الظي ؤهخم ٖلُه, مالي ؤعي الىاؽ ًظَبىن وال ًغحٗىن, 

 ؤعيىا باآلا٣ام ٞإ٢امىا، ؤم جغ٧ىا ٞىامىا"، زم ؤوكض ٣ٞا٫: 

 في الظاَبحن ألاولحن مً ال٣غون لىا بهــاثْغ 

 لمىث لِـ لها مهـــاصْع آلاا عؤًذ مىاعصًا ل

ا ًمطخي ألا٧ابغ وألاناْٚغ   وعؤًذ ٢ىمي هدَى

 ؤ٣ًىُذ ؤوي ال مدالَت خُث ناع ال٣ىم ناثــْغ 

 

 ل٣ض ٢ا٫ حكغحكل الخ٣ُ٣ت مً ألاَمُت بدُث ال بض لىا ؤن هدم�ها باأل٧اطًب.

ا ًٓهغ بهل، ولً هغي قِئًا ٚحر  ول٨ً الخ٣ُ٣ت في البالص الٗغبُت ٧البهلت مهما ه٣كَغ

 البهل.

ٞهل ٦ُّؿغ مهباح صًىحُيـ الظي ًبدث ًٖ الخ٣ُ٣ت وب٣ُىا وِٗل م٘ مهباخىا 

ٌذ مً الجً  السخغي مً ؤل٠ لُلت ولُلت مهباح ٖالء الضًً الظي جٟغ٦ه ُٞإجُ٪ ٍٖٟغ

 جإمٍغ ُٞد٤٣ ل٪ ألامىُاث وألاخالم.

٤ اآلاؿخ٣بل وما هدً باّل مؿتهل٩ىن وؿخسضم  ؤم ؤهىا حاّصون في بدشىا ًٖ ٍَغ

اث الخضًشت اؾخسضامًا ؾلبًُا ٞدؿب.اآلا  ستٖر

ل٣ض ٧ان صًىححن ًبدث ًٖ ال٣ُم إلاوؿاهُت: ًٖ الخحر الخالص والخب الهاصق 

 والجما٫ الهافي والٗض٫ اآلاُل٤..

بن َظٍ ال٣ُم لم حٗض مىحىصة بحن الىاؽ.. وبهما هدً هجض ؤهاؾا ٢ض جدىلىا بلى 

ً ؤو ٦ظابحن ؤو ؤهاهُحن!خُىاهاث ؤزغي: حبىاء ؤو مهاصخي صماء ؤو حكٗحن ؤ  و مٛغوٍع
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خ٩لمىن ألنهم بكغ.. ول٨ً، َل ٧ل بوؿان َى بوؿان خ٣ا..  بنهم ًمكىن ٖلى ؾا٢حن ٍو

 ؤي: ٨ًٟي ؤن ٩ًىن إلاوؿان ها٣َا لخخجؿض ُٞه ٧ل ٢ُم إلاوؿاهُت؟

بن واخضا ٣ٞط َى الظي تنُبق ٖلُه َظٍ الهٟت: بهه الُٟل.. ٞهى إلاوؿاهُت 

٨نه إلاوؿاهُت الخغؾاء.. بن الُٟل ٢ُٗت لخم بوؿاهُت، ٞال َى الهاُٞت الخالهت.. ول

 ٢اصع ٖلى الُٗاء ؤو ٖلى الخٗبحر..

و٧ل بوؿان ًدمل في ًضٍ ؤو في ٣ٖله ؤو في ٢لبه مهباخه الخام الظي ًبدث به وفي 

ذ بلُه. ؿتًر  يىثه ًٖ اآلاشل الٗلُا التي ًدلم بها َو

ت الخ٣ُ٣ت م٘ ؤن  الخ٣ُ٣ت هدً بداحت الى آالٝ اآلاهابُذ ٦مهباح صًىححن  آلاٗٞغ

ا م بم٩اهُت اؾخمغاَع  ٦ما ٢ا٫ البرث اًيكخاًً .مدٌ زُا٫ ٚع
 

ؽ  ز. ػامي إزَض

تؿاؽط وم  ُّ  حاهط للغت الؾطب
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ت غىٍَّ   ألادطاء اللُّ
 

ت ت الٟهُدت، ؾىاء في الّخلٟاػ ؤم في الخُاة الٗامَّ َُّ ، قاٖذ ٖلى ؤلؿىت الّىاؽ اآلاخدّضزحن بالٗغب
ت التي قاٖذ ٖلى ؤلؿىت الُاّلب وفي  ت، وبل٨ُم بٌٗ ألازُاء الّلٛىٍَّ َُّ ٛت الٗغب ؤزُاء جإباَا اللُّ
ا َىا ٧ي ًخجّىب الُاّلب الى٢ٕى في َظٍ ألازُاء ٖىضما ٨ًخبىن  ًُ هظ٦َغ ت، وهد َُّ ٦خاباتهم إلاوكاث

 مىاضُع إلاوكاء: 
ىاب الخطإ الّطكم  اللَّ

َض ٖلى ؤ٢ىاِله 1 َض  ؤ٦َّ ض" ًخّٗضي بلى مٟٗى٫.ؤ٦َّ ه، ألّن الٟٗل "ؤ٦َّ
َ
 ؤ٢ىال

 ص١َّ الباَب. ص١َّ ٖلى الباب 2
ً في ألامغ 3 َّٗ ت الٟٗل:  جم َُّ َغ في ألامغ، ولِـ في الٗغب

َ
ٓ ًَ الىَّ َٗ ؤم

." ًَ َّٗ  "جم
ؿىا ٖلى ألامغ 4 َٞ ؿىا في ألامغ. جىا َٞ  جىا
5 .٤ ُِّ ٤ َى ٦الٌم ق ُِّ ١، ؤو قاث٤، ألنَّ الك اآلاكخا١،  ٦الٌم ُمكِىّ

 وال٨الم ال ٌكخا١.
 اقخا١َ بلى ؤزُه. اقخا١َ ألزُه. 6
َل ٖلى ال٣ََلم. 7 َل ًٖ ال٣ََلم. ٞدَّ  ٞدَّ
َث بلُِه بِغؾالت. 8 َٗ َث بلُه ِعؾالًت. ب َٗ  ب
٤َ في بنابت الهضٝ. ٞكل في بناَبت الهضٝ. 9 َٟ  ؤز

و. 10 ًَ الُخمُّ و )ب٨ؿغ ؤ٧لُذ صخًىا م ًَ الِخِمّ الخاء واآلاُم، ٦ما  ؤ٧لُذ َصخًىا م
 وعصث في اآلاٗاحم ال٣ضًمت(.

اث. 11 ُّ ًِ اث )بٟخذ الخاء وؾ٩ىن اآلاُم(. َظا مىِؾم الِخْم ُّ ًِ  َظا مىِؾُم الَخْم
َُست مً ؾى١ِ الُخًاع. 12 ُّ ُذ الب ُست )ب٨ؿغ الباء(. اقتًر ُّ ُذ الِب  اقتًر
 اآلاعجم ال٣ضًمت(.لُه ُزْبَرة )بًّم الخاء، ٦ما في  له ِزبَرة ٦بحرة في الٗمل. 13
خذ الالم،  َظٍ ُؾْلَخٟاٌة ٦بحرة. 14 َظٍ ُؾَلْخٟاٌة )بالّؿحن اآلاًمىمت، ٞو

 وؾ٩ىن الخاء(.
 
 

 ز. ؤحمس الؾطاوهت
 محاهط للغت الؾطبُت والّتربُت
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ظ" ت حطوف "ؤبجس هىَّ  كلَّ
 

ىض الّؿاؤبَجس٧لمت " ِٖ ُٝ الهجاء  ذ ٞيها ُخغو َٗ ٛىّي الٗغبّي " هي ؤولى ال٩لماث الّؿّذ التي ُحِم بها اللُّ غِجّ ًُ حن ٢بل ؤن  ُّ م
ُثي )ث.  ظٍ ال٩لماث الؿّذ هي: 668ٌ/  89ال٣ضًم َههُغ بً ٖاِنم اللَّ ه الُىم. َو م( الّترجِب ألالٟباجي الظي وٗٞغ

رجِب ألابَجضّي ٧لمخح ىضما اؾخسضمىا َظا التَّ ِٖ و، ٢َُغَقذ. و٢ض ؤياٝ الٗغُب  َٟ ْٗ ي، ٧َلُمً، َؾ ُّ ػ، ُخ ن ؤبَجض، َىَّ
ما: " َُ ػ"، وؤََل٣ذ الٗغُب َهَغَغ " َو "َزَذَص ازيخحن  ت التي لم جِغص في جغجِب "ؤبجض َىَّ َُّ "، حمٗىا ٞيهما الُخغوٝ الٗغب

ت الُخغوٝ.  َُّ عِصٞذ ؤي ؤلِخ٣َذ بب٣
ُ
ٖلى َظٍ الخغوٝ الىاعصة في َاجحن ال٩لمخحن اؾم: "الُخغوٝ الّغواِصٝ"، ألّنها ؤ

َ٘ الخاء و٢ض ؤٖاص ههغ بً ٖانم جغجِب ا لخغوٝ ٖلى ؤؾاؽ ق٨لّي، ٞىي٘ الّخاء والّشاء بلى حاهب الباء، وَوَي
ُلمجّغا.    والخاء بلى حاهب الجُم، َو

٣ا٫:  الّترجِب ألابجسّي ومً الٗباعاث الّكاجٗت في اآلاضاعؽ والجامٗاث:  ًُ ألؾماء الّخالمُظ في ٢ىاثم، والّهىاب ؤن 
ػ. ، ألّن ألابجضّي مٗىاٍ جالّترجِب الهجائّي  غجِب ألاؾماء خؿب هٓام الخغوٝ الّؿامي ال٣ضًم، ؤي: ؤبَجض، َىَّ

ىا٥ مً ا٢ترح اؾم الّترجِب " ظا زُإ، بط لم حؿخسضم الٗغب َظا الانُالح وال " للّترجِب الهجاجّي، ألابخثيّ َو َو
 .يغوعة له

 
ت َُّ ت في الّلغت الؾطب َُّ  ؽباضاث اكطالح

 
تاآلا٣هىص  َُّ ت مً ال٩لماث، والٗباعاث انُلح الّىاُؽ ٖلى اؾخٗمالها في مٗاٍن : "مجمٖىبالّخؾابير الاكطالح

ىت" )عاحٗىا: ؤخمض ؤبى ؾٗض،  َُّ ت، ومىاؾباٍث مٗ ت اللسًم زانَّ َُّ ت الؾطب َُّ معجم الّتراهُب والؾباضاث الاكطالح
س ٌ َظٍ الٗباعاث (. و٢ض عؤًىا ؤن هىعَص في َظا الٗضص ب5ٗ، م. 1987، بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، منها واملىلَّ

ت التي ٨ًُخُبها. َُّ اث إلاوكاث ت التي جثري لٛت الّخلمُظ ومعجمه، وُجدُذ له ؤن ٌؿخسضمها في اآلاىيٖى َُّ  الانُالخ
حِل " - ت، وال عاخت بال إَبُط الىَّ ": ٦ىاًت ًٖ ُم٣اؾاة اآلا٨غوٍ مً ؤحل الُىنى٫ بلى اآلابخغى، بط ال عبذ بال مك٣َّ

 ٦ٍضّ وحٗب. 

ض.": ًؤبِطق وؤضِؽس" - َّٖ خى ص ٍو ض، ٣ًهضون ُيهِضّ ِٖ غ ْبِر١ُ وٍُ ًُ الن  ُٞ  ٣ىلىَن: حاءوي 

لي" - ٣ي، واآلا٣هىص: انبر ؤبِلؾجي ٍض ً ُٞه مً بل٘ ٍع غوي مً الى٢ذ م٣ضاع ما ؤجم٨َّ ِٓ ": ؤي ؤمِهلجي ؤو ؤه

ذ. ليَّ وال حؿَخعِجلجي، ؤو اجغ٦جي ؤؾتًر َٖ 

الن في الخغب بؤبلى بالًء حَؼًىا" - ُٞ الًء خَؿًىا، ؤي احَتَهَض ٞيها، وؤَْهَغ شجاٖخه خّتى ": ج٣ى٫ُ الٗغُب: ؤبلى 

ٍُ الّىاؽ، ؤي: ازَخَبروٍ.  بال

ظا اؾخٗما٫ ٢ضًم، ٣ٞض حاء في ٦خاب إبلِؽ" - ِب٤، َو مطوج الّصهب ومؾاِزن ": ٦ىاًت ًٖ الّظ٧ّي اللَّ

ل٪! ؤعا٥، ال مالي ٖلي ًا :الجىُض بً لٗلي ٢ا٫ اآلاٗخهم للمؿٗىصي: "ؤنَّ  الجىهط خبت، ؤوؿُِذ  ٍو  الصُّ

ة؟ خٟٓذ وما ض ٦ىذ الظي ال٨الم بالٜ: ٖلي ٣ٞا٫ اآلاىصَّ  ببلِـ!". بال ؤهذ ما ؤهذ، ٢لخهُ  ؤ٢ىله ؤن ؤٍع

ًُ ؤكىاٌ" - ؿان ناخب ال٣ُضَعة الٟاث٣ت ٖلى ال٨الم.اب ٍ، الٟهُذ الِلّ  ": ٦ىاًت ًٖ الخُُب اآلاٟىَّ
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ًُ ؤمؽ" - ت: "ابً امباعح"، وهي ٦ىاًت ًٖ إلااب َُّ ٣ابله بالٗام وؿان ٚحر اآلاجغَّب ٨ٞإّهه ولض نٛحر ": وٍُ

هُا.  خضًث الٗهض في َظٍ الضُّ

ام" - ًّ هُا، وخّى٨خه الّخجاعب، ؤو ابً ألا ى ٦ىاًت ًٖ إلاوؿان الظي ٖغ٦خه الضُّ ": ٨ٖـ الّخٗبحر الّؿاب٤، َو

َغ". َغ، ومشله في اآلاٗجى: "ابً الضَّ ، ومً ؤحى ٖلُه الضَّ ًّ  مً ًَٗ في الّؿ

ًُ َبطِىه" - ضِزُله بلى  ": ٦ىاًتاب ًُ ٗام، وما  ُّ ى٤ٟ ماله في ؾبُل ال ًُ ٗام، ٞهى  َُّ ٫ جىاُو٫ ال ً ٧ان َّمه ألاوَّ ٖمَّ

هىاث.  بُىه مً الكَّ

 حىم وؤكىاٌ

ا ٖلُىا ؤن هىعص بٌٗ الخ٨م وألا٢ىا٫ اآلاإزىعة، ؤو ألاقٗاع التي  ًُّ ا بوكاث ًٖ الب! ٖىضما ه٨ُخب مىيى ُّ ؼي ال ٍٖؼ
ت مً الجما٫. ولهظا عؤًىا ؤن هىعص بٌٗ ألا٢ىا٫، والخ٨م اآلاإزىعة، ُجًٟي ٖلى اآلاىيٕى الظي ه٨خبه مسخ

ت ال٨خابت ؾهلت، بطا ما  َُ مت، وألاقٗاع ال٣ضًمت والخضًشت التي مً قإنها ؤن ججٗل ٖمل ت ال٨ٍغ َُّ وآلاًاث ال٣غآه
اث التي ج٨خبىنها. ُٟها في اآلاىيٖى  هجخخم في اؾخسضامها وجْى

حاز والّخؾاُون  جُز الجغباء! بطا جٟ -: في الاِجّ َٗ ىِن ؤزُه  –غ٢َّذ الٛىم ٢اَصتها ال َٖ بُض في  َٗ ىن الٗبض ما ٧اَن ال َٖ هللا في 
 .)٠ ٠ٌ(.  –)خضًٌث قٍغ َىم  –الَبَر٦َُت م٘ الَجماٖت )خضًٌث قٍغ َٛ ًَ ال هُِب ِم ًُ ت، ٞةنَّ الّظثب بّهما  َٖ َٖل٨ُُم بالَجما

 .)٠ٌ غ٢َت. ٦ََضُع الَجماٖت زحٌر ِمً  –الّكاِعصة )خضًٌث َقٍغ ُٟ  –لً ٌعَجَؼ ٢ىٌم حٗاَوهىا ٖلى البّر والّخ٣ىي.  –َنٟى ال
.  –لىال الىثام لَهَل٪ ألاهام.  ُل ال٠٨ُّ ُِ ض جب ِٖ ٠(. –بالّؿا ُض هللا م٘ الجماٖت )خضًٌث قٍغ ًَ 

ُٕ ألاقُاَء ]ؤخمض قىقي[. ٌت ** َبجي الِغّحا٫َ وُجبِض لىٍّ ُٖ ٌة   بنَّ الّخٗاُون ٢ُىَّ
اء[.بطا الٗبُء الّش٣ُُل ج ّٞ ٢اِب ]الؿغّي الّغ ٖخُه ** ؤ٠ِ٦ُّ ال٣َىِم َاَن ٖلى الِغّ  ىػَّ

ٌَ ُهباِح ]ؤخمض قىقي[. ١َ ٧اَن َبٗ ا ** ٞةطا جٟغَّ ًٗ ًَ الّؼثحِر ُمجمَّ ٗىِب ِم  َنىُث الكُّ
نافّي[. مغاِن ]مٗغوٝ الغُّ ُٗ غُث ؤعٌى ب ََ ـٌ وال اػَص ذ**َهٟ َٞ ٗاُوُن َبْحَن الّىاِؽ ما َقُغ  لىال الخَّ

 

 الّطواًت واللّم واملذاطبت ؤػماء

الُن زُبت الُجُمٗت"، إلاللاء ُٞ ٣ا٫ُ: "ؤل٣ى  ًُ ب ب٣هض ببالٚه ما ُٞه ِمً مٗاٍن، 
َ
م بلى ُمساَ ه مً ُمخ٩ِلّ ىحَّ ًُ : ٦الم 

م: " ْؿَذ ُمْاِمىاً وحاَء في ال٣غآن ال٨ٍغ
َ
اَلَم ل ٨ُْم الؿَّ ُْ َ

ْل٣َى ِبل
َ
ًْ ؤ ؿاء، َواَل َج٣ُىُلىا آلِاَ  [.94" ]الِيّ

ر ؤخُضَم آلازغ.حاُزرالخَّ  ٣ا٫: "َجداَصَر ال٣َىُم"، ؤي خضَّ ًُ  : مشل اآلاداَصزت، 
حاُوض  م: "وحكخ٩يالخَّ "، وحاء في ال٣غآن ال٨ٍغ ليٌّ ٣ا٫: "َجداَوَع ؾٌُٗض ٖو ًُ ُ٘  وهللاُ  هللِا  بلى : مشل الِخىاع،   ٌؿم

 [.1جداُوَع٦ُما" ]اآلاجاصلت، 
ر حسُّ ً ؤمغٍ الخَّ َٖ ٣ا٫ُ في إلازباِع  ًُ ٌض ًٖ ألامغ".: ٦الم  ر ٍػ ٣ا٫: "جدضَّ ًُ  ، 

ر.الّخحسًث دضُّ  : مشل الخَّ
ذاُطب ً.الخَّ ٣ا٫ُ: "جساََب ال٣ىم"، بطا زاََب ٧ُلٌّ منهم آلازٍغ ًُ  : َجباُص٫ الخضًث بحَن ازىحن، 

 ٌ ٣ا٫ُ: "َج٣اَولىا في ؤمٍغ"، بطا جباَصلىا ُٞه ألا٢ىا٫ وججاصلىا خىله.الّخلاُو ًُ ب،  َُ  : مشل الّخسا
يلُّ  اص:مالخَّ الُن"، ٢ا٫َ ٖىترُة بً قضَّ ُٞ م  ٣ا٫ُ: "ج٩لَّ ًُ ُخَٟهم،  َٞ ٤ُُ ب٩لماث طاث مٗجى ُحؿَم٘   : الىُّ

مـي ** بالِجىاِء  ٖبلتَ  صاَع  ًا
َّ
٨ـلـ

َ
مي جـ ِٖ  ؾلميو ٖبلتَ  صاَع  َنباًخا و
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ت ًَ ىَتَرة"، والخ٩االِحيا َٖ َت  ُم ٢هَّ ٣ا٫: "خ٩ى لىا اآلاِٗلّ ًُ ا،  ًُّ ت، ٢ّهها قٟه ًت الّخ٣لُض بالّهىث ؤو : عواًت ال٣هَّ
 الخغ٦ت.

ا. ًً ى ال٨الم ؤً  الخ٩ي: مشل الخ٩اًت، َو
م: "َو٧َاَن الِحىاض الًها"، حاَء في ال٣ُغآن ال٨ٍغ ُٞ الٌن  ُٞ ٣ا٫ُ: "خاَوَع  ًُ ن،  ٍٕ مٗحَّ هُ  : اآلاداَصزت بحن ازىحن ؤو ؤ٦ثر في مىيى

َ
 ل

٣َا٫َ  َزَمٌغ  َى  ِلَهاِخِبِه  َٞ َُ ٍُ  َو َداِوُع َها ًُ
َ
٦َْثُر  ؤ

َ
 [.34َماال" ]ال٨ه٠،  ِمىَ٪  ؤ

الٌن ٢َْىَمُه"، حاَء في ال٣ُغآن الِخطاب ُٞ َب 
َ
٣ا٫ُ: "زاَ ًُ ت ؤو بلى واخٍض ٞإ٦ثر،  َٖ ُه به بلى َحما : ٦الم الخُُب ًخىحَّ

مل٩ىَن مىُه ِزُابا" ]الّىبإ،  ًَ م: "الّغخمً ال  ٣َا٫َ 37ال٨ٍغ َٞ ا: " ًً ْلِىيَها [ وحاء ُٞه ؤً ِٟ ٦ْ
َ
ِوي ؤ ؼَّ َٖ اِب" ]م، اْلِخ  ِفي َو

َ
ُ

ؿخسضمىهه باآلاٗجى الانُالحي جغحمت للٟٓت 23 ْهُل   الِخُاُب  و  Discourse[. َو َٞ ا،  و ًً ت ؤً
َ
:  الخُاب الّغِؾال

هُل  ما َٟ ل الِخُاب، وفي مً ألامُغ  به ًى ؼ الخجًز ٍُ :  الٍٗؼ َىا ِْ ْهَل  اْلِخ٨َْمتَ  "َوآَج َٞ اب" ]م،  َو
َ
هُل . [20الِخُ  ٞو

ا الِخُاب ًً َىِت،با الُخ٨ُْم : ؤً ِ
ِّ و لَب

َ
و الُمحن، ؤ

َ
٤ُ  ؤو ال٣ًاء، في ال٣ٟه ؤ ُْ ا الىُّ ُض، بإمَّ ْٗ  الخ٤ِّ  بحن ًٟهل ؤن ؤو ب

و والباَل،
َ
، ازخهاع ُٞه ٩ًىن  ال زُاٌب  َى ؤ اء مشل: الِخُاب ُمِمّل، وجاءُ  بؾهاب وال ُمِسلٌّ ًْ  الخَّ هذ"  ِم

َ
 و٧اٝ ". ؤ

ًْ  ال٩اٝ مشل: الِخُاب هُ  زُاٌب  :اآلاٟخىح ، والِخُاب"ل٪" ِم ىحَّ ٌَ  بلى ًُ ولي بٗ
ُ
الهُتً  ألامغ ؤ  (. ٧لمت مدضزت)  َٖ

٣ا٫ُ: "زُب الُخطَبت ًُ ه به بلى حماٖت ِلبُاِن ؤمٍغ، ؤو لَضٖىة بلى ؤمٍغ، ؤو لنهيهم ًٖ ؤمٍغ،  خىحَّ ًُ : ٦الُم الَخُُب 
الن في ٢ىمه"، ؤو: "و٠َ٢ ٞيهم زًُُبا". ُٞ 

واًت ٠، وهدى طل٪، : خضًٌث قٟهّي ُج٣ّو به خ٩اًت، ؤو الِطّ ٠، ؤو مشل، ؤو زحر ٍَغ ًغوي زبر، ؤو خضًث قٍغ
 ه٣ى٫: "عوي لىا ٢ّهخه م٘ ػوحخه"

م: "ٞا٢ُهو ال٣ََهو اللّم  الن خ٩اًت"، حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ ُٞ ٣ا٫: "٢وَّ  ًُ ت ما،  : خضًث قٟهّي ُجد٩ى به ٢هَّ
غاٝ، غون" )ألٖا ُهم ًخ٨َّٟ ٗلَّ

َ
 (.176ل

َٝ الخضًث.: خضًث ًدباَصُله ازىان ؤاملحاززت الًها" بطا ججاَطَب مٗه ؤَغا ُٞ الن  ُٞ ٣ا٫: "خاَصر  ًُ  و ؤ٦َثر، 
م: "املحاوضة ٣َا٫َ  : مشل الِخىاع، حاَء في ال٣ُغآن ال٨ٍغ َى  ِلَهاِخِبِه  َٞ َُ ٍُ  َو َداِوُع َها ًُ

َ
٦َْثُر  ؤ

َ
 [.34َماال" ]ال٨ه٠،  ِمىَ٪  ؤ

 : مشل الخُاب.املذاطبت
الن". : مشل الّخ٣اُو٫، خضًث مخباص٫امللاولت ُٞ الن و ُٞ  بحن ازىحن ؤو ؤ٦ثر في ؤمٍغ مً ألامىع، ه٣ى٫: "ج٣اَو٫َ 
(.املياملت حٍر الها"، ومىه اآلا٩اآلات بىؾاَت حهاػ الهاج٠ )الخلىّي ٚو ُٞ الن  ُٞ َم 

َ
٣ا٫: "٧ال ًُ  : مشل اآلاداصزت، 

 

 ؤللاب موافت إلى اػم هللا ؽّع وحّل 

 
ل في الجاَلُت جمُحًزا لها ًٖ هللا ؤهُل  ِغٞذ به مً ًٞاثل ال ُجدصخى، وألّنهم : اؾم ٢َُغ ُٖ ت ٢باثل الٗغب، آلاا  َُّ ب٣

 حاوعوا بِذ هللا حٗالى.
ض ولض آصم وزاَجم بُِذ هللا ُِّ ًت للّظبُذ، و٢بلت لؿ ًت للخلُل، وِخلَّ َُّ : هي ال٨ٗبت التي حٗلها هللا مشاَبًت للَىاِؽ وِخ
ُؾل.  الغُّ

ال دلُُل هللا َ٘ : َى ل٣ب الّىبّي ببغاَُم ٖلُه الؿَّ َب م: " َواجَّ تَ  م. حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ َُم  ِملَّ َِ َسَظ  ِبْبَغا ا َواجَّ ًٟ ُ  َخِىُ  اَللَّ
َُم  َِ  َزِلُاًل". ِبْبَغا

م: " و٧لمخه ضوُح هللا:  الم، وحاء في ال٣غآن ال٨ٍغ م ٖلُه الؿَّ م بلى ؤل٣اَا َى ل٣ب ِٖسخى بً مٍغ  مىه". وعوح مٍغ
م: " : هي ألاعى التي ؤوحضَا هللا،ؤضُن هللا  ْم  وحاء في ال٣غآن ال٨ٍغ

َ
ل

َ
ًْ  ؤ ْعُى  َج٨ُ

َ
ِ  ؤ

تً  اَللَّ َٗ ُتَهاِحُغوا َواِؾ يَها". َٞ ِٞ 
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ب عضخي هللا ٖىه لصجاٖخه وب٢ضامه في الخغب في ؾبُل هللا، و٧ان ٢ا٫ في  ؤػُس هللا:  َى ل٣ب خمؼة بً ٖبض اآلاُِلّ
 مٗغ٦ت بضع: ؤها ؤؾض هللا! وؤها ؤؾض عؾى٫ هللا!

 لّصخابّي ال٣اثض زالض بً الىلُض، ؾّماٍ الّغؾى٫ُ بظل٪ لُخؿً بؾالمه وصٞاٖه ًٖ إلاؾالم.: َى ل٣ب اػُف هللا 
ت وال ًضوُم َىٍاًل.كىُغ هللا:    هي ٢ىؽ ٢ُؼح، وجًغُب بها الٗغُب اآلاشل آلاا ًؼو٫ بؿٖغ
خبت بً ؤبي لهب: "ؤ٧ََلَ٪ ٧ل ولُب هللا:  ُٗ الم ٢ا٫ ل غوي ؤنَّ الّىبّي ٖلُه الؿَّ  ُب هللا"، ٞإ٧َلُه الاؾض.َى ألاؾض، وٍُ
يها ُحمُجمت ُضمُح هللا  اب عضخي هللا ٖىه ٢ا٫: هي ُعمذ هللا، ٞو ُّ مُغ بً الخ ُٖ ا  ت، و٧ان بطا ط٦َغ : َى ل٣ب ال٩ٞى

 الٗغب، و٦جز إلاًمان.
٣َا٫َ هاكت هللا  َٞ له ٣ٞا٫: " ا هللا في مد٨م ججًز ُهْم  : هي ها٢ت نالح ألّنها ٧اهذ ؤًت مً آًاث هللا حٗالى، و٢ض ط٦َغ

َ
 ل

ِ  َعُؾى٫ُ 
ِ  َها٢َتَ  اَللَّ

ا" ]الّكمـ،  اَللَّ ََ ا َُ  [.13َوُؾ٣ْ
 : َم ألاج٣ُاء، والّىٟغ الّهالح مً الّىاؽ الظًً ٌكخٛلىن بٗباصة هللا حٗالى.ُؽّماٌ هللا
ُل، ألّهه ؤمان ؾاثغ اآلاسلى٢اث مً َحٍر وخُىان.ؤماُن هللا  : َى اللَّ

ض٫.ميزاُن هللا َٗ  : َى ال
ًُ هللا: ٠:  ِسج ٌ، و٢ض حاَء في الخضًث الّكٍغ ى اآلاىِث، عاثُض  الُخّمى»هي الُخّمى التي جهُِب اآلاٍغ  في اَلّلِ  سجً َو

ى ألاعى، ّٔ  َو  .«الّىاع مً اآلاامً خ
ت ُبيُاُن هللا َُّ غ، ومً ؤخؿً الاؾخٗاعاث وؤحملها في الّلٛت الٗغب : َى إلاوؿان الظي زل٣ه هللا في ؤخَؿً جهٍى

َضمه"، ؤّي: ملٗىن مً ٢َخَل هًٟؿا بٛحر خ٤ّ، ٨ٞإّهه ٢ى٫ عؾى٫ هللا ٖلُه  ََ الّؿالم: "إلاوؿان بيُان هللا ملٗىن مً 
. ٍُ هللا ٖؼَّ وحلَّ  ََضَم ما بىا

 
 

 طاضق ؤبى ضحبألاػخاش 
 محاهط في ولُت وي

 
 
 
 
 
 



 

 14 

 ِمً هىازض املخحصللين الصًً كلسوا الفلاحت 

 
ًُ الجىػّي )اآلا ٣َض ؤبى الٟغج ٖبض الّغخمً اب ، ؤدباض الحملى واملغّفلينهجـ( في ٦خابه اآلاكهىع  597خىّفى ٖام َٖ

ت ٞإجىا ب٨الٍم  غاث٠ ًٖ ؤشخاٍم خاولىا ؤن ًخدّضزىا بال ؤزُاء َهْدىٍَّ ُّ ٞهاًل ؤوَعَص ُٞه بٌٗ الخ٩اًاث وال
٤ ٢ىا غاب ونُاٚت ال٨الم ٞو خً )ؤي اعج٩اب الخُإ في إلٖا ُض٫ُّ َظا الٟهُل ٖلى ؤنَّ اللَّ ٛت ُمطِخ٪، ٍو ٖض اللُّ

لم  مىًما ٖو ُٖ ٛت  بب في اَخمان الٗغب بٗلىم اللُّ ا بحن ٖاّمت الّىاؽ، ولّٗل َظا َى الؿَّ ًٗ لُمت( ٧ان قاج ت الؿَّ َُّ الٗغب
ًُ للمّٗلمحن  م٨ ت. و٢ض عؤًىا ؤن هىِعَص بٌٗ َظٍ الخ٩اًاث والّىىاصع، م٘ قغح الخُإ الّىدىّي ٞيها، وٍُ الّىدى زانَّ

ت اؾخسضام َظٍ الّىىاصع ف اّلب ألازُاء الّىدىٍَّ ُُ ت ممخٗت جىِضح لل َُّ ي ُصعوؽ الّىدى واؾخسضامها وؾُلت حٗلُم
ت. ّٞ ٖابت واآلاغح بلى صعوؽ الّىدى الجا ت جالٞيها م٘ بصزا٫ عوح الضُّ َُّ  و٦ُٟ

 
لب  مىَلٌؿ بالىَّ

ًِ ؤٍر لي ض ألاههاعي ٢ا٫: ٦ىذ ببٛضاَص ٞإعصُث الاهدضاَع بلى البهغة، ٣ُٞلُذ الب ىاصي: ًا ًٖ ؤبي ٍػ ًُ : ا٦َتِر لىا..ٞجَٗل 
ضا٥َ؟! مٗكغ اآلاالخىن! ًا مٗكغ اآلاالخىن، ِٞ ْلُذ  ِٗ ْدَ٪! ما ج٣ى٫ُ ُح هِب! ٣ٞلُذ: ٍو ٌ٘ بالىَّ َ

 ٣ٞا٫: ؤها ُمىل

ٗل اآلااضخي: ا٦َتري(=  ِٟ قغح ال٩لماث: الاهدضاع= ؤي ُع٧ىب الّنهغ ُمىدضًعا باّججاٍ بٛضاص، ا٦َتِر )نُٛت ألامغ مً ال
بُٗث اؾخإِحغ، واآلا ت ٍو حن ِبلَّ ُّ ٣هىص اؾدئجاع ٢اعب. صّخت الُجمَلت: "ًا مَٗكَغ اآلاالّخحن" )مًاٝ بلُه(. وما ػاَص ال

ز بحن الّغٞ٘ والّىهب! مِحّ ًُ م ال  خ٪ ؤّن اآلاخ٩ِلّ  ٖلى الطَّ

 
 هالٌم َلم ًذلم هللُا لُه ؤهال

اَم َوُِٞه عُحٌل م٘ ابىِه،  ىان الَخمَّ ْٟ ًَ البُاِن، ًٖ ؤبي َاَغ ٢ا٫: صزَل ؤبى َن ٍُ ِم َٝ زالًضا ما ٖىَض ِغّ َٗ ٌُ عاَص ؤْن 
َ
ٞإ

َذ  َٟ ٌَ َلُه ٣ٞا٫َ: ًا ُبجيَّ ابضؤ بُضا٥ وِعحال٥، ُزمَّ الخ : ًا ؤبا َكْفىان هصا هالٌم َكس شَهَب ؤهُلُه، فلا ٌَ إلى دالٍس فلا
. ْذِلِم هللُا لُه ؤهاًل َكطُّ ًَ  دالٌس: هصا هالٌم لم 

ا ُّ ف بالّشخل ت هى دالس بً َكفىان امِلْىَلطّي، ؿطح اليلماث وحؾٍط ث: دالس بً َكفىان املصهىض في الللَّ
ع، وِهـام بً ؽبس امللً، ولُه مؾُهما  ًِ ؽبِس الؾٍع مىّي ُؽَمَط ب

ُ
جاِلؽ الخلُفَت ألا ًُ ؤحس ُفَصحاء الؾَطب، واَن 

اُر الحياًت في حّماٍم ؽاّم ؤدباض وحياًاث.  ُجغهُط الحياًت اهخماَم املؼلمين وؽىاًتهم بالّىغافت، إش جسوُض ؤحس
 ُمضِحًيا، وصّحت الِؾباَضة التي كاَلها: 

ً
غِهَط فلاحخه ؤمام دالس بً َكفىان فاضَجَىب دطإ ًُ ُحُل ؤن  ؤضاَز فُه الطَّ

ًَ )مجطوض بالباء، ومؾطىف ؽلى املجطوض(. ُْ ًَ َوِضْحَل ًْ َس َُ  "ًا ُبجيَّ ابسؤ ب
 

ًَ داَلْفَخجي مُخ ما ولَّ  ُولَّ
ٌُ في ضحٍل جَطَن وؽً ؽبس هللا  حىي كاٌ: كاٌ ضحٌل للحؼً: ما جلى س الىَّ بً كالح العجلي كاٌ: ؤدبروي ؤبى ٍظ

: فما ألبُِه وؤدُِه؟  ًُ ٌَ الحؼ ٌَ الطَّحُل: فما ألباُه وؤداُه؟ فلا داُه، فلا
َ
: جطَن ؤباُه وؤ ًُ ٌَ الَحَؼ ؤبُِه وؤدُِه؟ فلا

ًَ د مُخ ما ولَّ : ؤضاوي ُولَّ ًِ ُحُل للَحؼ ٌَ الطَّ  اَلْفَخجي.فلا
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ت كىالن ؾٍع  في الخَّ
ؾّعي َكْىًما: آحَطُهم هللُا، وإن  ٌُ ٌُ وهى  لى ًَ ًَ ؤخي ُؽَمير الياِجِب  : َػِمْؾُذ اب ٌَ ًِ َحطٍب كا وؽً ابً ؤخي ُؿَؾُب ب

 ِؿْئُخم: ؤْحُطُهم هللُا، هالهما َػماعيٌّ مً الَفّطاء.

از بً ؽبس هللا بً مىغىض، ؤبى ظهطٍّ  حى الفّطاء هى ًححى بً ٍظ ين وؤؽلمهم بالىَّ ُّ ا املؾطوف بالفّطاء، إمام الىىف
غت، ؽهَس إلُه الخلُفت املإمىن بتربُت ابِىه. غت وُفىىن ألازب، كاٌ سؾلُب: لىال الفّطاء ما واهذ اللُّ  واللُّ

 
 داضحُىم ؤم ُمذِطحُُىم؟

: واَن ؤميٌر ؽلى الىىفِت ِمً بجي هاؿٍم، وواَن  ٌَ َلّحاًها، فاؿتري ُزوًضا ِمً حيراِهِه  وؽً ؤبي َمْؾَمطٍ ؽً ؤبُِه كا
ِه حيراُهُه، َفلاُلىا:  ُْ َسها في زاِضِه، فاحَخَمَؿ إَل ًَذ خّتى ليًز

َ
ىا، ٞإْمِهلىا بْن عؤ ُْ َل َٖ خاء ٢َض َهَجَم  ؤْنَلَخَ٪ هللُا َظا الِكّ

ُض بُمسِغح٨ُم. ٍغ ًُ ْؿىا ِبساعح٨ُُم، 
َ
٫، ٢ا٫: ل ٠ُ، وهخدىَّ ُْ ٣ِبَل الهَّ ًُ 

سُئ في خغ٧اث ال٩لماث وبٖغابها، والخُإ َىا َى زُإ نغفّي، نُٛت اؾم الٟاٖل مً الّشالسي لّخاًها= ؤي  ًُ

ض "ؤزَغَج".  "زغج"، ونُٛت اؾم الٟاٖل مً الّغباعي اآلاٍؼ

 
 باء جُجّط، وباٌء جطفؿ!

: باِؽه، فلا ٌَ ٌَ ضُحٌل للسًٍم لُه: ما َفَؾَل ُفالٌن بِحماِضِه، كا : كا ٌَ مىن بً هطون كا ُْ ٌَ لُه ُكل: باَؽُه، كاٌ وؽً َم

، وبائي َجْطَفُؿ؟!  ًْ َحَؾَل باَءَن جُجطُّ : فَم ٌَ ، كا : الباُء جُجطُّ ٌَ  َفِلَم ُكْلَذ ؤهَذ: ِبِحماِضه، كا

مىن بً هطون بً َمْذَلس بً ؤبان، ؤبى الفول: واجب، كاحب ؤدباض وآزاب وؤؿؾاض،  ُْ مىن بً هطون: هى َم ُْ َم
ًِ ا َدَص ؽ

َ
َدّص َؽْىُه َحْؾَفُط بً ُكساَمَت وآَدطون.مـً ؤهِل َبغساَز، ؤ

َ
ه، َوؤ  لجاِحِػ، وُمؾاِكٍط

 
حى ؤؿّس مً املىث  الىَّ

ُخهُ  : َوما َفَؾَلذ ِؽلَّ ٌَ : ماَث، كا ٌَ بىَن؟ كا
َ
ٌَ لُه: ما َفَؾَل ؤ ًُ ؤٍخ لُه، َفَلا ْحِىّي اب ًِ َؽْلَلَمَت الىَّ ؟ كاٌ: َوَكِسَم ؽلى اب

: ُكل كَ  ٌَ ِه، كا ُْ : َزْؽجي ًا َؽّم، فَما مىُث َوِضَمْذ َكَسَم ٌَ ِه، َفلا ُْ : ُكل ُضهَبَد ٌَ : فاضَجَفَؿ الَىَضُم ِإلى ُضهَبخاُه، كا ٌَ َسماُه، كا
 ؤبي بإَؿّس ؽليَّ ِمً َهْحِىَن هصا!

 
حً   داَف اللَّ

 
َ
: ؤداَن ؤدىَن ؤ ٌَ ، فلا ًَ ن ًْلَح

َ
َلُه َؽً ؤدُِه، وداَف ؤ

َ
ًَ ها ُهىا؟ وللَي َضُحاًل ِمً ؤهل ألازِب، وؤضاَز ؤْن ٌؼإ دُ

ُحُل: ال لي لى ما هى حوط. ٌَ الطَّ  َفلا
 

 الّىاغ مطاجب
ّوي ال ؤؽطِ 

َ
ْحَى ِإاّل ؤ ٌَ ضُحٌل لَطُحٍل: كس َؽطفُذ الىَّ : كا ٌُ ًِ ؽبس الباقي البّزاض ًلى س ب َذىا ؤبا بىٍط ُمحمَّ ُْ ُف وَػِمْؾُذ َؿ

ٌَ لهُ  بي فالن، َفلا
َ
ما ًلىلىَن ؤبا هصا الصي ًلىلىن ؤبى ُفالن، وؤبا ُفالن، وؤ ْحِى، إهَّ ؿُاء في الىَّ

َ
: هصا ؤْػَهُل ألا

َشلت. بي ُفالن للطَّ
َ
طين، َوؤ بى ُفالن للُمَخىِػّ

َ
 فالن ملً َؽُغَم َكْسُضُه، وؤ

 
 



 

 16 

 ؤهلىها وؤهلُىا
: ِمً ٌَ : واَن ِؽْىَسها َضُحٌل َلّحاٍن، فَلِلَي َضُحاًل ِمشَلُه، فلا ٌَ كَمعِيّ َؽً ؽِسخى بً ُؽَمط كا

َ
ًَ ِحْئَذ؟ فلاٌ:  وَؽً ألا ً

َ
ؤ

ًَ ؤَدْصَتها، ؤدصتها ِمً كىِلِه حؾالى: "َؿَغَلْخىا  ؽَلُم ِمً ؤً
َ
: ؤها ؤ ٌَ َب ِمْىُه وحَؼَسُه، وَكا ِمً ِؽىِس ؤهُلىها، فَخعجَّ

مىاُلىا وؤهلىها" )ػىضة الفخح، آًت 
َ
 (.11ؤ

َلفّي بالىالء، ؤبى ُػَلُمان، مً ؤئ غت، وهى ؿُر الخلُل بً ؽِسخى بً ُؽَمط: هى ؽِسخى بيث ُؽمط الشَّ ت اللُّ مَّ
ه وؤؿباهه،  له مشخى ػِبٍى به، وؽلى طٍط حى وضجَّ َب الىَّ ٌ مً هصَّ ه وابً الؾالء، وؤوَّ ؤحمس الفطاهُسي، وػِبٍى

ٌَ في زلُف، فُيِؼَب ِإَليِهم، وػلفه مً مىالي دالس بً الىلُس  ا وِإّهما هَع ًُّ وهى مً ؤهل البلطة، ولم ًُىً زلف
ب. املذعومّي، واَن  ط في هالمه، ُمىِثًرا مً اػخؾماٌ الغٍط  كاحب جلؾُّ

 
 َمً جُجطُّ بلًسا بإهَمِله

  ٌَ ، فلا ًَ ُس: طىغ، َفِلَُل لُه في شل ٍط ًُ : هَخَب بؾُى الّىاِغ "َهَخْبُذ مً ِطِؽ"،  ٌَ وؽً ؤبي اللاِػِم الَحَؼً كا
ما َجذِفُى َحْطًفا واح ت!ألنَّ َمً َجْذِفُى ما َبْؾَسها، َفِلَُل: إهَّ  ًسا ال َبَلًسا له دمؼمائت كٍط

 طىغ: مسًىت في إًطان بُذطاػان بُنها وبين هِؼابىض ؽـطة فطاسخ. 

ْىًم  ًَ ، ُهْىُذ  ٌَ َحا ًُ الِطّ ٍع ًَ ُه  ظزّي: واِعْب ؽلى الِؾْلِم َفِئهَّ
َ
ٍس ألا بى ُمحمَّ

َ
ٌَ لي ؤ ًِ املهِسّي: كا ٌَ ؤبى الَفْول ب ا في َكا

بي ػؾٍُس 
َ
ىٍلُت،  -ٌؾجي الّؼيرافي-حللِت ؤ ىاُز، والطَّ ًِ َدطُِب َحاِمِؿ املىلىض، َوَؽلُِه الؼَّ ًُ ؽبِس املل َفجاَء اب

: َلَلس َؽطْفُذ ِكْطَؾًت ِمً هصا الِؾْلِم، ٌَ ا َحَلَؽ كا ىُه، فَلمَّ َحلُّ
َ
ِه، َوؤ ُْ ف، وامِلْىَطلُت، َفَلاَم الّىاُغ إَل ُْ ْن  والؼَّ

َ
ُس ؤ ٍض

ُ
َوؤ

ّيهما ديٌر: 
َ
َس ِمْىُه، َفإ ػتًز

َ
سها! ِمْحَبرٌة اػٌم ؤ ّ

ُِ : ًا ػ ٌَ ًْ في َحْللِخِه، ُزمَّ َكا ُر وَم ُْ َـّ ًَ ال ه ؤو الَفلُح؟ َفَضِح ػِبٍى
َحٌس. 

َ
: َحْطٌف، َفَلّما كاَم َلْم ًُلْم َلُه ؤ ٌَ و ِفْؾٌل، ؤو َحطٌف؟ َفَؼَىَذ، ُزمَّ كا

َ
 ؤ
 

ت َُّ غت الؾطب  ادَخِبر شواَءَن في اللُّ

اّلب َظا باٌب هىعُص ٞيها ٖضًصا مً ألا  ُُ م ؤن ٌؿخٗحن بها في ؾبُِل ججضًض مٗلىماث ال م٨ًِ للمِٗلّ ًُ ؾئلت التي 
ُت, ٣ٍت ُمؿِلّ  بٍُغ

"َبذ بـ ض ُل٣ِّ َغة ُجمايغ بيذ ٖمغو بً الخاِعر بً الّكٍغ ِٖ اا٫: الّكا  "، وحٗجي َظٍ ال٩لمت:الَخيؼاءالؿُّ
خم.1  ( اآلاغؤة اآلا٨َُخِجَزة اللَّ
ت.2 َُ ب َّٓ  ( ال
 .( الٟخاة الخؿىاء3
  ّباسخي َٗ َب الّكاٖغ ال اا٫: بماطا ُل٣ِّ  ، وآلااطا؟ؤبى الؾالء املََؾّطي الؿُّ

1. ض ٖهٍغ  ( ٍٞغ
 ( ٖمُض ألاصب الٗغ�ي.2
حُن اآلاَدِبَؿحن.3  ( َع
 "َب بـ اا٫: الّكاٖغ الظي ُل٣ِّ  " َى:ؿاؽط الُلْطَطًٍالؿُّ

 ( ؤخمض قىقي.1
 ( خاٞٔ ببغاَُم.2
 ( زلُل مُغان.3
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 اا٫: الّكاٖغ َب بـ" الؿُّ  " َى:بسوّي الَجَبلالظي ُل٣ِّ
 ( دمحم ؾلُمان ألاخمض.1
 ( مدمىص ؾامي الباعوصي.2
 ( حمُل نضقي الّؼَاوي.3
 " اا٫: الّكاٖغ الظي ؤَِل٤َ ٖلُه ل٣ب ُلالؿُّ  " َى:ؿاؽط الِىّ

نافّي.1  ( مٗغوٝ الغُّ
 ( ؤخمض قىقي.2
 ( خاٞٔ ببغاَُم.3
 "ب بـ اا٫: الّكاٖغ اآلال٣َّ بابؿاؽط االؿُّ ـّ  " َى:ل

 ( ؤخمض عامي.1
 ( ؤبى ال٣اؾم الّكابي.2
 ( ٖلي مدمىص َه.3
 :َب بـ"مجىىن لُلى" َى اا٫: الّكاٖغ الظي ُل٣ِّ  الؿُّ

 ( امغئ ال٣ِـ.1
 ( ٢ِـ بً اآلالىَّح.2
ذ.3 ًُ طٍع  ( ٢ِـ ب
  ِك ها، ٖو ت ؤخبَّ ُّ ضون بكاٖغة ؤهضلؿ ًُ ٍػ اا٫: ا٢َتَرَن اؾُم الّكاٖغ ألاهَضُلسخّي اب ٣َها، وهي ابىت ؤخض الُخَلٟاء، الؿُّ

 ٞمً هي َظٍ الّكاٖغة؟
 ( الخغه٤ بيذ بضع.1
ت.2 َُّ ِل َُ  ( لُلى ألاز
 ( واّلصة بيذ اآلاؿخ٨ٟي. 3
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ٌٌ في الىطم والُبذل  ؤكىا

لىا اَخّم الٗغب بالخ٨م وألامشا٫ وال٩لماث الجامٗت )ؤي الٗباعاث ال٣هحرة التي حكمل اآلاٗاوي الجلُلت( و٢ض جىا٢
ت. و٢ض ؤزظها ٖلى  َُّ ا في ٦ُُخب ألاصب لخ٩ىن ٖىًها لل٨ُّخاب، وآلاً ًضعؾىن الٗغب َظٍ ألا٢ىا٫ والخ٨م وحمَٗى

ت  ٖاج٣ىا ؤن وؿى١َ في ٧ّل ٖضٍص مً ؤٖضاص َظٍ اآلاجّلت اآلاىايٗت بٌٗ َظٍ ألا٢ىا٫ الجمُلت، وألابُاث الّكٗغٍَّ
اث  ُ٘ بها الّخالمُظ في ٦خابت اآلاىيٖى ت، و٢ض ازترها لهظا الٗضص مىيٕى ال٨غم )الجىص( وهي التي ٢ض ًيخٟ ُّ إلاوكاث

م. َُ ٟازغون بها ٚحَر  مً الخها٫ التي ًمخاػ بها البضو وٍُ
ًَ الّظّم".1 ْغِى م ِٗ  . "الجىص خاعِؽ ال
زال١ِ الِغّحا٫ِ الُبسل".2

َ
 . "قغُّ ؤ

ًّ باآلاَٗبىص".3 َ
 . "َمْى٘ اآلاَىحىص ِمً ُؾىِء الٓ

ظِع اآلاُِسّل".. ُحْهُض اآلُا٣ِّل َزحْ 4 ُٖ  ًْ  ٌر ِم
عّي(.5 ِٞ مأِن ماُء. )إلامام الّكا ّٓ ًْ َبسٍُل ** ٞما في الّىاِع لل ماَخَت م  . وال َجغحى الؿَّ
ًْ َطَهِبه.6 ما اعَحَصخا ** ٧الـُمؿخظًِب ِلَصخِم ال٩َْلِب ِم ضي ِمً بهاٍء ٢َلَّ  . َجغحى الىَّ
ًَّ الَجىاُص ِبها ** وا7 ـِ بْن َي ٟ جىُص بالىَّ ًَ ًُ الَىلُض(..  ِت الُجىِص )ُمؿِلم ب ًَ ـِ ؤ٢صخى ٚا ٟ  لجىُص بالىَّ
ًْ َاِلٍ٪ مىصي8 ُه ِم

َ
٣ُل ** ُبًٗضا َوُسخ٣ًا ل َٞ  . ٞةْن َؾِمَٗذ ِبُهلٍ٪ للَبسُِل 

رِب والّضوِص.       ٌت للىاِعزحَن بطا ** ؤوصي، َوُحشماُهُه للتُّ  ُجغاُزُه َحىَّ
 

 طاضق ؤبى ضحب
 محاهط في ولُت وي
 

 
 

تجىمُت  غىٍَّ روة اللُّ  الثَّ

ت، ألنَّ بآلاام الّخلمُظ بال٨شحر مً اآلاٟغصاث مً  ُّ ا مً ٖىانغ ال٨خابت إلاوكاث ت ٖىهًغا َامًّ ٛىٍَّ روة اللُّ حك٩ّل الثَّ
ض بك٩ٍل ص٤ُ٢. و٧ي ٨ًدؿب الّخلمُُظ  ٍغ ًُ م٨ّىه مً الّخٗبحر ّٖما  ت ال٨خابت ؤمًغا مِؿىًعا، وٍُ َُّ قإهه ؤن ًجٗل ٖمل

ت ألازغي. ول٨ّىىا مٟغصاث وحٗبحر  ا مً مىاعص اآلاٗٞغ حَر ت، ٚو َُّ اث حضًضة ال ُبّض له مً مُالٗت ال٨خب واآلاجاّلث ألاصب
غ ألامغ  هالخٔ ؤنَّ مُالٗت ال٨خب ٢ض جغاحٗذ ٦شحًرا وباث إلاهترهذ اآلاىعص ألاؾاسخّي آلاٗٓم جالمُظها، ٞغؤًىا ؤن هِِؿّ

ا في ٖليهم وؤن هً٘ بحن ؤًضيهم بٌٗ اآلاٟغصاث والّخٗابحر  وألامشلت والخ٨م اآلاإزىعة ًٖ الٗغب ٧ي ٌؿخسضمَى
ت التي ٨ًخبىنها.  َُّ  اآلاىايُ٘ إلاوكاث
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 ألامشاٌ الّؼائطة وألاكىاٌ املإزىضة 

ف املشل غ اآلاٗجى   :حؾٍط اآلاشل َى ال٣ى٫ الّؿاثغ بحن الّىاؽ، واآلاكهىع بحن ٖاّمتهم وزاّنتهم، ًًغبىهه لخهٍى
ا بإوحؼ ًُّ ٟىؽ. و٢ض اٖخبرث الٗغب ال٣ضماء يغب ألامشا٫ ٢ّمت البالٚت  اآلاغاص جهىًٍغا خ ٖباعة وؤبلٛها جإزحًرا في الىُّ

ٟٔ، وبنابت إبطاهُم الىّغاموالبراٖت، ٣ٞا٫  : "ًجخم٘ في اآلاشل ؤعبٗت ال ججخم٘ في ٚحٍر مً ال٨الم، بًجاػ اللَّ
كبُه، وحىصة ال٨ىاًت، ٞهى نهاًت البالٚت"، و٢ا٫  : "ألامشا٫ُ خ٨مت بى ُؽَبُس اللاػم بً ػاّلمؤاآلاٗجى، وُخؿً الدَّ

ذ مً خاحاِتها في اآلاى٤ُ ب٨ىاًت ٚحر 
َ
ُٜ ِبها ما خاَول ت وإلاؾالم، وبها ٧اهذ ُحٗاعى ٦المها ٞخبل ُّ الٗغب في الجاَل

كبُه".  ٟٔ، وبنابت اآلاٗجى، وُخؿً الدَّ ذ، ُٞجخم٘ لها بظل٪ زالر زال٫: بًجاُػ اللَّ  جهٍغ
ت. ٞاألمشا٫ الٟهُدت هي جى٣ؿم  :ؤهىاؼ ألامشاٌ َُّ ضة، والٗام ت بلى زالزت ؤهىإ، هي: الٟهُدت، واآلاىلَّ َُّ ألامشا٫ُ الٗغب

ضة ٞهي  ت الٟهخى، ؤّما اآلاىلَّ َُّ تهم، و٢ض ونلذ بلُىا م٘ الّلٛت الٗغب َُّ التي ٧اهذ مخضاولت وقاجٗت بحن الٗغب في حاَل
ت، وصزى٫ ألام َُّ خىخاث إلاؾالم ُٟ ت في صًً إلاؾالم َٞؿَغث الُعخمُت التي ْهغث بٗض ٖهغ ال َُّ م ٚحر الّىا٣َت بالٗغب

غث بلٛت اآلاؿلمحن  ت بٌٗ ألامشا٫ الجضًضة التي جإزَّ َُّ ًُ وابخ٨غث الّىا٣َىن بالٗغب خ صخى اللَّ ٖلى ؤلؿىت الّىاؽ، ٞو
ت ٞاآلا٣هىص بها جل٪ ألامشا٫ التي قاٖذ ٖلى َُّ ؤلؿىت ٖاّمت  مً ٚحر الٗغب )ؤي اآلاىّلضًً(، ؤّما ألامشا٫ الٗاّم

ت، وح٨ٗـ في الٛالب خُاة الٗىاّم وؤطوا٢هم.    َُّ ٛاث ألاعجم هجاث، وباللُّ غة باللَّ  الّىاؽ، ٞهي مخإِزّ
 

 ؤمشاٌ وؤكىاٌ في الِؾلم والجهل

-                        .)٠ ؿُان )خضًٌث قٍغ لِم الِيّ ِٗ ٠(. –آُٞت ال خض )خضًٌث قٍغ لَم مً اآلاّهِض بلى اللَّ ِٗ  اَُلبىا ال

ٌت َمً َع٦َبها َط٫ّ، وَمً َصِخَبها َيّل.   - َُّ  الَجهُل مىُث ألاخُاء.  –الَجهُل مُ

َمل ٦َصجٍغ بال َزَمغ.                                 - َٖ لٌم بال  َمل ٞةْن ؤحاَبُه وباّل اعَجَدل. –ِٖ َٗ لُم َيهِخ٠ُ بال ِٗ  ال

الُب ما٫.    - لم، َو ِٖ كَبٗان: َالُب  ٌَ لُم  –منهىمان ال  ِٗ ُىِع. ال ضوع ال في الؿُّ  في الهُّ

 

ؾطاء في الؾلم ُـّ  مً حىم ال

لِم ؤٖضاءُ  - ِٗ ٨حَر لُه ** والجاَلىَن ألَِل ال  َحِهْلَذ قًِئا ٞإبَضًَذ الىَّ

لِخ٤ُ الَجهُل ؤخُاًء بإمىاِث  - م ** وٍُ َُ لُم ِط٦َغ ِٗ دحي ال ُُ مىُث ٢َىٌم ٞ ًَ 

ٗغاء ؤخمض قىقي:  و٢ا٫ ؤمحُر الكُّ
- ٗ غُث بلى الكُّ

َ
ٗىِب ُمبُضابّوي هٓ  ىِب َٞلم ؤِحض ** صاًء ٧الَجهِل للكُّ

ماُم الّضوصا - ِلُض الَخُاَة مىاُجُه ** باّل ٦ما َجِلُض الِغّ ًَ  الَجهُل ال 

 و٢ا٫ قاٌٖغ آزغ:
ُِّ  ححي كلىَب ًُ  الؾلُم  -   ها مُغ ُ اطا ما مؿَّ  دُا البالصُ جَ  ** خحن ٦مااآلا

َٗ  والٗلُم   - َّٓ  ي ؾىاصَ ٦ما ًجل ** ِه ناخبِ  ِب لْ مى ًٖ ٢َ ًجلي ال  ُغ َم ال٣َ  لمِت ال
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 هابادخالف ؤْحىالِ  ء ألاؿُاءؤػماادخالف 

٣ا٫ُ ٦إٌؽ باّل بطا ٧ان ٞيها َقَغاٌب  - ًُ اٌم، و باّل ٞهي ِزَىان -    .  ، وبال ٞهي ُػَحاحتال  َٗ ََ ٣َا٫ُ ماثضٌة باّل بطا ٧ان ٖليها  ًُ  .ال 

ْهبىَبت -
ُ
ا، وباّل ٞهى ؤ ٣ا٫ُ ٢َلٌم باّل بطا ٧اَن مبرًًّ ًُ ُهَى ِحْلض  -.                  ال  َٞ ِه ُنٝى ، وباّل  ُْ َل َٖ ْغٌو باّل بطا ٧اَن  َٞ ٣ا٫ُ  ًُ  .ال 

ظ ، وباّل ٞهى َؾَغٌب  - َٟ ٤ٌ باّل بطا ٧ان له َمْى َٟ ٣ا٫ُ َه ًُ َُب  -.         ال  ٣َضْث ُِٞه الىاُع، وباّل ٞهى َخ ٣ا٫ُ َو٢ُىص باّل بطا اجَّ ًُ  .ال 

٣ا٫ُ َزًغي باّل بطا ٧ان  - ًُ ا، وباّل ٞهى ُجغابال  ًًّ ُه َعٞ٘ َنْىٍث ، وباّل ٞهال  -.                   َهِض َٗ ِىٌٍل باّل بطا ٧اَن َم َٖ ٣ا٫ُ   ى ُب٩اء.ًُ

 ؤػماء ِكغاض ألاؿُاء

اُع الِدجاَعة - َٛ ى ِن جغِ  -  الَخصخَ اُع الصَّ َٛ ِؿُل ِن َٟ اُع الَىْسِل ألا  - ال َٛ اُع إلاِبِل  - َقاُء ِن َٛ ْغُف ِن َٟ ٣َ  - ال َىِم الىَّ َٛ اُع ال َٛ  .ُض ِن

ٗام ا - اُع الىَّ َٛ اُن ِن َّٟ ِؼ  -    لَخ ِٗ
اُع اآلاَ َٛ ٤ ِن َؼ  -      الخَبلَّ ِٗ

الِص الًإِن واآلاَ اُع ؤوَّ َٛ اِؽ وإلاِبل - الَبْهُم ِن اُع الىَّ َٛ ْعَص١ُ ِن  .الضَّ

اع َصواّبِ ألاْعِى  - َٛ ْحرِ  - الَخَكغاُث ِن
َ
اع الُ َٛ ُل ِن زَّ اُع ال  - الضُّ َٛ ْمِل الَظُع ِن اُع ِعَِل  - ىَّ َٛ ُب ِن َٚ ْحرِ  الؼَّ َُّ  .ال

ب اّلتي ُحك  -
َ
اُع الَخُ َٛ ٌُ ِن اُع  ٗلالى٢ًَل والى٢َ ٤َ بِه ال٣ُغْ  -   ِبها الىَّ

َ
ُهىِب ، و٢ْض َهُ اُع الظُّ َٛ َمُم ِن  اآلاجُض. نآاللَّ

عة مىب - ت الٟهُدت ؤزُاٌء مخ٨ِغّ َُّ ٛت ج٨ُثُر ٖلى ؤ٢الم وؤلؿىت ال٨ُّخاب واآلاخدّضزحن بالٗغب ٗها الجهُل بإنى٫ اللُّ

خً الخُإ في  ِلح ٖلى حؿمُت َظٍ ألازُاء بـ" ألازُاء الّكاجٗت" ؤو "لخً الٗىاّم" )واللَّ ُُ ت، و٢ض ان َُّ الٗغب

 يبِ خغ٧اث ال٩لماث(. 
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ت زابخت في َظٍ  و ػاٍو ت بإن ُهسِهّ َُّ ت ألال٨تروه ضها٦م في ٖضص ؾاب٤ مً َظٍ اآلاجلَّ ت هظ٦غ و٦ّىا ٢ض ٖو اآلاجلَّ
ٞيها ٖضًصا مً َظٍ ألازُاء الّكاجٗت ٧ي ٌؿخُٟض منها جالمُظها ٞال ًغج٨بىن َظٍ ألازُاء خُىما ٨ًخبىن 

ا في إلاوكاء.  ًٖ  مىيى
 
 

ىاب الخطإ الّطكم  اللَّ
ها اهَسَهَف  1 َٗ ِت التي َؾِم ًَ ها ُزِهَف  ؤخَمُض مً الِخ٩ا َٗ ِت التي َؾِم ًَ  ؤخَمُض مً الِخ٩ا
ُاب غؼُِل مدّل  طَبُذ بلى 2 ْبُذ بلى مدّل  الِشّ ََ ُابَغؼِل َط  الِشّ
َغتًضوُع َظا ال٨الُم في َخَل٣ٍت  3 )بخس٠ُٟ  ُمفَطَغتًضوُع َظا ال٨الُم في َخَل٣ٍت  ُمفطَّ

 الّغاء(.
ؿىا ٖلى ألامغ 4 َٞ ؿىا في ألامغ. جىا َٞ  جىا
ت املحاّلُث ج٨ُثُر في مضًىت َعَِ  5 جاعٍَّ ٌُّ َِ ج٨ُثُر في مضًىت عَ  الِخّ ت. املحا جاعٍَّ  الِخّ
َغج. مً الّخلمُصاؾتهؼؤ ألاوالُص  6 َغج. بالّخلمُصاؾتهؼؤ ألاوالُص  ألٖا  ألٖا
المُُظ  7 ـَ الخَّ َٞ لِم. ؽلىجىا ِٗ المُُظ  جدهُِل ال ـَ الخَّ َٞ لِم. في جىا ِٗ  جدهُِل ال
ت  8 ُّ تال٨غة ألاعي ٩ل. بُواوٍَّ ت  الكَّ ُّ تال٨غة ألاعي َُّ ٩ل. بُو  الكَّ
ً. َحَوطوا 9 ٍغ اّلُب اآلاضعؾِت ُمب٨ِّ ً. َحَوَط  َُ ٍغ اّلُب اآلاضعؾِت ُمب٨ِّ َُ 

ٍُ اآلاا٫َ  10 ُه )لِـ مً ؤؾالُب  َهُمؼاَؽسةٍ ؤُٖا
َ
ل

ت(. َُّ  الٗغب
ٍُ اآلاا٫َ  ُه. ُمؼاَؽسةً ؤُٖا

َ
 ل

ت الّؼاثضة. 11 ٖغ ت الّؼاثضة. داَلَف  ٦ََؿَغ الّؿاث٤ ال٣اهىن بالؿُّ ٖغ  الّؿاث٤ ال٣اهىن بالؿُّ
 .َحسًٌس مؿدكٟى  هصا مؿدكٟى حضًضٌة.هصه  12
 ٣ِٞ. ؽاًما واحًساَصَعؾُذ في الجامِٗت  واخٍض ٣ِٞ. ِلؾاٍم َصَعؾُذ في الجامِٗت  13
ُهم ِمً 14

َ
ُهم ِمً ُبَلهاء! ًا ل

َ
 ُبْلٍه! ًا ل

عَؾَل  15
َ
عَؾَل  عؾالَت اٖخظاٍع ٖلى الخُإ. لهُ ؤ

َ
 عؾالَت اٖخظاٍع ٖلى الخُإ. إَلُِه ؤ

 مْىُه/ ِبِه.َضِخَ٪  ؽَلُِه. َ٪ َضِخ  16
 اآلاضًىِت اآلاداَنَغة. إلىَػَخ٠َ الَجُِل  اآلاضًىِت اآلاداَنَغة. ؽلىَػَخ٠َ الَجُِل  17
ٛى َى  َلَغىٌي قىقي ي٠ُ ٖاِلٌم  18 مكهىع )اللَّ

 ال٨الم الباَل(.
مكهىع )ِوؿبت بلى ُلٛت  ُلَغىٌي قىقي ي٠ُ ٖاِلٌم 

ٛى!(.  ال اللَّ
ه ؤٖٓم ٖا 19 ت. َهَحىّي  لمؾِبٍى َُّ خه الٗغب ه ؤٖٓم ٖالم ٖٞغ )وؿبت بلى َهْدى( َهْحىّي  ؾِبٍى

ت. َُّ خه الٗغب  ٖٞغ
 
 

 طاضق ؤبى ضحبألاػخاش 
 محاهط في ولُت وي
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ت َُّ  ضحلٌت في مؾاوي الُحطوف الؾطب

ما:  َُ حن  ُّ ت بلى ٢ِؿمحن َعثِؿ َُّ َٝ الٗغب ىن الٗغب ال٣ُضامى الُخغو ٛىٍّ َم اللُّ ، ُحطوف املؾاويو ،ُحطوف املباوي٢ؿَّ
ت، ٞإّلٟىا ًٖ َظٍ  َُّ هم الُجمَلت الٗغب دى ٞو ُتهم ٖلى ُخغوٝ اآلاٗاوي آلاا لها مً َصْوٍع ٦بحٍر في الىَّ ًَ ىا ِٖ ذ  و٢ض اههبَّ
ًَ ال٨ُُخب، َول٨ّنهم لم ًاّلٟىا ٦شحًرا في ُخغوٝ اآلاباوي َومٗاهيها، وبن ٧اهىا ؤوَعصوا في ُماّلٟاتهم  الُخغوٝ الٗضًَض ِم

َ٘ َظٍ اآلاٗلىماث في مشل َظٍ الّيكغة ٧ي ج٩ىن َمٗلىم ٢ت ًٖ َظٍ الُخغوٝ، وعؤًىا مً اآلاىاؾب ؤن هجم ِغّ َٟ اٍث ُمخ
لبت واآلاّٗلمحن. ُّ  في ُمخىاَو٫ ال

؟   ما َى الخٝغ
٘ ألبي  َٞ ٠ الخٝغ َى ما ٢ا٫ به إلامام ٖلّي بً ؤبي َالب )ٖلُه الّؿالم( خحَن َص بّن ؤ٢َضم ما ونلىا ًٖ حٍٗغ

ذ بالّخٗل٣ُت، و٢ض حاء في ؤّولها: "بؿم هللا الّغخمً الّغخُم، ال٨الم ٧ّله ألاؾَىص ا َُ ئلي جل٪ الّصخُٟت التي ُؾِمّ لضُّ
ـَ   ًٖ َخَغ٦ت اآلاؿّمى، والخٝغ ما ؤهبإ ًٖ مٗجى لِ

َ
ٗل ما ؤهبإ ِٟ  ًٖ اآلُاؿّمى، وال

َ
، ٞاالؾم ما ؤهبإ ٗل وخٝغ اؾم ٞو

لى َظا ؾاَع ؤ٦ثُر الّلٛىٍّ  ٗل"، ٖو ِٞ  حن.باؾم وال 
ُ٘ ؤن ه٣ى٫:  ا، ولظل٪ وؿخُُ ُهم جظ٦حَر ًُ شت، وؤحاَػ بٗ ُ٘ الخٝغ ٖلى: ُخغوٝ وؤخُغٝ، وُخغوٝ الهجاء ماهَّ جَم ًُ

ظا حُم.    َظٍ حُم، َو
ت )ؤو  َُّ ت، وهَي ُحطوف امُلعَجموُخغوٝ اآلاباوي هي ُخغوٝ الهجاء الٗغب َُّ ُب منها ٧لماث الّلٛت الٗغب ( التي جتر٦َّ

ًُ ؾِىا الخٝغ بإّهُه: "َُئت للّهىث ٖاعيت  َٝ اب غَّ ت في جغا٦ُب ال٨الم، وُمَٟغصاجه، ٖو ت اآلالْٟى ألالٟاّ اآلابؿَى
غوا:  ُٓ " )اه ًزا في اآلاؿمٕى ٣َِل، جمحُّ ة، والِشّ ُز بها ًٖ نىٍث آزغ ِمشلُه في الِخضَّ ، م. ُحسور الَحطفؤػباب لُه، ًخمحَّ

10 .) 
حر   ضة ٚو ٤ بهُئتها وؤنالتها ٧الُخغوٝ اآلاٍؼ َٝ ج٣ؿُماٍث ٖضًضة، منها ج٣ؿُم ًخٗلَّ ىن الٗغب الخغو ٛىٍّ م اللُّ ٢ؿَّ

٣ت ُه٣ُها )ؤي مساعحها( ٣ٞالىا: خغوٝ الخل٤، وُخغوٝ الخَى٪، وُخغوٝ  ٤ بٍُغ ضة، ومنها ج٣ؿُم ًخٗلَّ اآلاٍؼ
ة، َشجغ الٟم، وُخغوٝ الّكٟت، ٚو ٤ُ بهٟاتها ٧الجهغ، والهمـ، والّكضَّ حر طل٪. ومً َظٍ الّخ٣ؿُماث ما ًخٗلَّ

حر طل٪. خاح، وإلاطال١، وإلِانماث، ٚو ِٟ ِ، والاؾِخٗالء، والاؾِخٟا٫، وإلِاَبا١، والاه  والّغزاَوة، والّخىؾُّ
ا باٖخباع الّك٩ل بلى  ٗبَّ  ُمهَملت)ؤي مى٣ىَت( و ُمعَجمتو٢ّؿمَى ت( وَُ ، الّلامذو بالّىاطمُر ٖنها )ؤي ٚحر مى٣َى

ا.  14و٧ّل ٢ؿم منها  ًٞ  خغ
ؿّمى  ٌُ ُه في الُخغوٝ 

َ
َ٪ ل ٪ ؤو ٖضمه بلى: ُمَٟغصة، ومشاوي، وَمشاِلث، ٞما ال قٍغ ٍغ ا باٖخباع ُوحىِص الكَّ مَى ٦ما ٢ؿَّ

٪ واخض ُحؿّمى ، وهي: ألاِل٠، وال٩اٝ، والالم، واآلاُم، واآلاُم، والّىىن، والهاء، والباء. الُحطوف املُفَطَزة وما لها قٍغ
اء، والٗحن  الُحطوف املشاوي ّٓ اء وال ُّ اص، وال ًّ ٧الّضا٫ والّظا٫، والّغاء والّؼاي، والّؿحن والّكحن، والّهاص وال

٩ان في الّغؾم )ؤي ال٨خابت( ُحؿّمى  وهي: الباء والّخاء والّشاء،  الحطوف املشالثوالٛحن، والٟاء وال٣اٝ، وما لها قٍغ
َُل٤ ٖلى الخٝغ اآلاعجم بى٣ُت واخضة خٝغ ُمَٟغص، واآلاعجم والخاء والخا ًُ ء والجُم، والّخاء والباء والّشاء، و٢ض 

ث.  بى٣ُخحن اآلاشّجى، واآلاعجم بشالر ه٣اٍ باآلاشلَّ
ٟٔ بلى:  ٔ في َملبىب، وَمؼطوض، وملفىظ٦ما ُج٣َؿم ُخغوٝ اآلاباوي باِٖخباع اللَّ َّٟ خل ًُ : َى الخٝغ الظي  ، ٞاآلالّٟى

ا. وؤّما اآلاؿغوع  ٞهى اؾمه بش حَر الزت ؤخُغٝ، وال ٩ًىن ؤّولُه ٖحن آزِغٍ، ٧األِل٠، والجُم، والّؿحن، والّكحن، ٚو
، ٧الّىىن، واآلاُم، والىاو )وُحؿّمى ُخغوٝ: همى ؤو مىى( وُحؿّمى بـ . الحطوف املؼخسًطةمشله باّل ؤنَّ ؤّوله ٖحن آزٍغ

ٔ باؾمه َّٟ خل ًُ ا بالخغوٝ ؤّما اآلالبىب: ٞهي الخغوٝ التي  ًً ما، وُحؿّمى ؤً حن ٣ِٞ، ٧الباء، والّخاء، وهدَى ا بدٞغ
باَعة: خٓحر زبذ زُٟؼ(. ِٖ ت )وججمٗها  َُّ  ال٣لب
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ِهل  وُج٣َؿم الُخغوٝ باٖخباع اّجهالها بما ٢بلها وما بٗضَا في ال٨خابت، ؤو ٖضم اّجهاِلها، وُحؿّمى الُخغوٝ التي جخَّ
ا بـ" ِهُل بما بٗضَا )ل٨ّنها فاَكلتحطوف املُ " َو"ُحطوف املىاكلتبٛحَر "، ُٞدغوٝ اآلاٟاَنلت هي الخغوٝ الّتي ال جخَّ

ا ُخغوٝ مىانلت. حَر ِهُل بما ٢بلها( وهي ؾّخت ُخغوٝ ججمٗها ٧لمت: "ؤوطعػص"، ٚو  جخَّ
ا بلى  ًً ، واآلادكابهاث ما لُه قبُمدـاِبهاث، وُمحَىماثوُج٣َؿم الُخغوٝ ؤً ِّ ٌُه : ٞاآلاُد٨ماث ما ال قبُه له في الخ

 واخض ؤو ؤ٦َثر. 
ا بلى: ًً ت وُج٣َؿم ؤً َُّ ت، وهىضاه َُّ ت، وبلى ما َعلماه َُّ ٠، وهي الُخغوٝ الّكمؿ م ٞيها الم الّخٍٗغ َٚ ، وجى٣ؿم بلى ما ُجض

ت.  ٠، وهي الُخغوٝ ال٣َمغٍَّ  جٓهُغ ٞيها ؤ٫ الّخٍٗغ
ا باٖخباع الٗىانغ ألاعبٗت، وهي ًُّ  :و٢ض ٢ّؿم الٟالؾُٟت الُخغوٝ ج٣ؿًُما ٞلؿٟ

 ت  . "ؤ، َـ، ٍ، م، ٝ، ف، ط"، وهي: الحطوف الّىاضٍَّ

ى  ت ٞاث٣ت، َو ت، ولضًه وكاٍ ُمِٟغٍ، وخُىٍَّ َُّ ٣ا٫ بنَّ مً ًبضؤ اؾمه بإخض َظٍ الخغوٝ ًمُل بلى الٗهب وٍُ
اَّٟي. ل، مشالّي في مىا٢ٟه، ط٧ّي، ٖو َُ ر ؤم  بلى الّخ٨بُّ

  ُالحطوف الت َُّ  .، ن، م، ر، ى"ي، و"ب، ، وهي: تراب

ب ال٣لب، نبىًعا عػًٍىا، مٗخضاًل في وٍُ  ُِّ ا، َ ًٗ ٣ا٫ بنَّ مً ًبضؤ اؾمه بإخض َظٍ الخغوٝ ٩ًىن مخىاي
 ٖاَٟخه.

  َُّ  ."ص، ح، ٫، ٕ، ع ، ر، ٙ" :تالحطوف املائ

٣ا٫ بنَّ مً ًبضؤ اؾمه بإخض َظٍ الخغوٝ   م.٦ٍغ ،ٝهغَّ ً الخَّ َؿ َخ  ،بؿُِ، ه ناخب زُا٫ واؾ٘هَّ ةٞوٍُ
  َُّ  .٥، ؽ، ١، ث، ّ" ج، ػ،" :تالحطوف الهىائ

ت،  َُّ ل، زُالّي، بداحت بلى الُخّب والّغوماوؿ ، مخإِمّ ٣ا٫ُ بنَّ مً ًبضؤ اؾُمه بإخض َظٍ الُخغوٝ ٞةّهه ُٖٝى وٍُ
غ. ٘ الّخإزُّ  ؾَغ

مّي، وألا٣ًغي.
َ
ى: ألابجضي، وألالٟباجّي، وألاَُ ا آزغ، َو ُٝ ج٣ؿًُما ٖامًّ مذ الُخغو  و٢ُِؿّ

ُل ٞيهما ال٨الم، وؤّما ٞإّما ألابجضي وألالٟباجّي  ٞهى ج٣ؿُم الُخغوٝ خؿب مساِعِحها،  ألاهَطمّي  ٞؿٝى ُهِٟهّ
ظا  ت الهًم، وؤنُله الَخُم، ٣ُِٞلَبذ الخاء َاًء، َو َٖ ٛت: ُؾغ ى: "ؤ، ٌ، ٍ، م، ٝ، ف، ط"، ومٗجى الَهُم في اللُّ َو

حن و٦شحر مً ؤعباب الخ٨مت، الظي ٩ًىن مً ال هلىٍّ َٟ خل٤ بلى الكٟت، بقاعة بلى هؼو٫ الّتر٦ُب ميؿىٌب بلى ال
ٟت، زم مىه  لى بلى ألاصوى، ومً اآلابضؤ في ٢ىؽ الجزو٫ بلى خاقُت الىحىص، وهي الهُىلي والكَّ الىحىص مً ألٖا

٨ظا.   ًهٗض، َو
هاًل واخًضا، والُجملت  ألاًلغيوؤما  ت، ُمخَّ ًَّ ٨َخب بغ٢ٍم واخٍض مً ألاع٢ام الهىض ًُ ى جغ٦ُب الخغوٝ بدُث ٩ًىن ما  َو

 ِ٘ ضاَص لَجْم ى انُالٌح ٌكمُل ألٖا ِلَح ٖلُه بكماء الخ٨ُم، َو ُُ ظا َى ما ان واخضة، مشاًل: ألال٠ والُاء. ٢ُل: َو
، وال٣اٝ والٛحن ُج٨َخباِن ٨َظا: ؤ٣ًٜ،  ضاص مً آلاخاص والٗكغاث واآلائاث وألالٝى ٧ُِلّ ٧لمٍت ِمْىُه ٖلى مغاجب ألٖا

لحن.والباء والّغاء، وال٩اٝ ُج٨خُب ٨َظا: "ب٨ٌغ  لت وؤؾاَحر ألاوَّ َع في ال٨خب اآلاٟهَّ ٨ظا بلى آزغ ما جدغَّ  "، َو
ا بلى ُخغوٝ  ًً توُج٣َؿم ؤً ت، وفىطٍَّ َُّ ت، وَلفغ َُّ  . دِطّ

ت هي ُنىع ٞالدعوٝ ال٨ٟع تعو ًَّ َُّ ا ٢بل بزغاج مٗاهيها: ألالٟاّ. ٞي ؤ٨ٞا خاه َغ عة في حَى ٟىؽ ُمهىَّ  ع الىُّ
ت هي ؤنىاث مد َُّ ٟٓ ة الّؿاِمٗت.والخغوٝ اللَّ طَهْحن بال٣ُىَّ

ُ
٤ِ ألا ٍغ

َ
 مىلت في الهىاء، ُمْضَع٦َت ِبُ
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  ٤ ة الّىاْغة بٍُغ ىامحر، ُمْضَع٦َت بال٣ُىَّ ُّ ٍِ ألالىاح، وُبُىِن ال َُّذ باأل٢الم في ُوحى ت هي ُه٣ىف ُز َُّ ّ
ُِ والُخغوٝ الخ

  الُٗىحن.
ت، َُّ ٟٓ ذ لخُض٫َّ ٖلى الُخغوٝ اللَّ َٗ ت ُوِي َُّ ّ

ُِ ت  ٞالُخغوٝ الخ ذ لخُض٫َّ ٖلى الُخغوٝ ال٨ٟغٍَّ َٗ ت ُوِي َُّ ٟٓ والُخغوٝ اللَّ
 التي هَي ألانل. 

ثت  ـِ مً الِغّ
َٟ َخحن ٖىَض ُزغوِج الّى َٟ ؿان والكَّ ت هي ؤنىاٌث جدُضر في الخل٣ىم والخى٨حن، وفي الِلّ َُّ ٟٓ والُخغوٝ اللَّ

كغ  ت التي في ال٣لب، وهي زماهُت ٖو ؼٍَّ ٛاث. بَٗض جغوٍِدها الخغاعة الٍٛغ ض وجى٣ُو في ؾاثغ اللُّ ت، وجٍؼ َُّ  ون في الٗغب
 
 

ضه وـإة  الحطف الؾطبّي وجطىُّ

ت. و٢بل الُى٢ٝى ٖلى َبُاِن مٗاوي ُخغوٝ َظًً  ُّ ت، وألالٟباث ًَّ ت: ألابجض َُّ مً ؤبغػ ج٣ؿُماث الُخغوٝ الٗغب
عَما، وخ٣اث٤ ٧ّل واخٍض منهما ال ُبّض مً بآلاامٍت ٌؿ ٫ مً ٦ََخَب ال٣ِْؿَمحن وَمغاِخل جُىُّ حرة ببضاًت ال٨خابت، وؤوَّ

 بالَخْغٝ، وبُان طل٪ بةًجاػ.
َٗلْم"  ٌَ ْم 

َ
َم إلاوؿاَن ما ل َم بال٣ََلم* ٖلَّ ِّ جى٢ُّٟي، وطل٪ لٓاَغ ٢ىله حٗالى: "الظي ٖلَّ ًُ ٞاعؽ: بنَّ الخ ٢ا٫َ اب

َل٤: آ  َٗ ِّ آَصُم ٖلُه الّؿالُم، ٦َخَبُه ف4-3)ؾىعة ال ٫ مً اؾخسضم الخ َبَسُه، و٢َُل بنَّ الّىبّي (. وؤوَّ
َ
حن ُزمَّ َ ُّ ي ال

٫ مً َوَي٘ ال٨خابت  ٫ مً ٦ََخَب بَٗض آَصم، وؤّن بؾماُٖل بً ببغاَُم زلُل الّغخمً ٧اَن ؤوَّ الم ؤوَّ ـ ٖلُه الؿَّ بصَع
ت، ٣ٞض  َُّ م الظًً ٦َخبىا بالٗغب َُ ىحن  ُّ ت. و٢َُل بنَّ ؤشخاًنا ُمٗ َُّ َبحْ الٗغب ًُ الؼُّ ْغَوُة ْب ُٖ ًْ ٦ََخَب ِبَها ٢َْىٌم بِر َخ٩َى  ٫َ َم وَّ

َ
نَّ ؤ

ًْ ألا  ْم ِم َُ ْؾَماُئ
َ
ًَ  :َواِثِل ؤ ًَ و، َو٢َْغَقذ، َو٧َاُهىا ُمُلى٥َ َمْض َٟ ْٗ ، َوَؾ ًْ ي، َو٧ََلُم ِ

ُّ ُػ، َوُخ ىَّ ََ ْبَجُض، َو
َ
َٝ ؤ ، وويٗىا الُخغو

ِٝ ؤؾماِئهِ  ًَ ُخغو م ُجْظ٦َغ ِيم
َ
ا ل ًٞ ا: ٖلى ؤؾماِئِهم، ُزمَّ َوَحضوا ؤنَّ ُخغو ا ِبها وَؾّمَى لَخ٣َى

َ
واِزفم ٞإ َوَخ٩َى  ،الطَّ

َبَت ِفي  ِْ ًُ ٢َُخ ََؾاِضِف اْب
ْ
ِل ألا  امل َْ َ

ًْ ؤ َة ِم ًُ ُمغَّ َغِبّيِ ُمَغاِمُغ ْب َٗ ًْ ٦ََخَب ِباْل ٫َ َم وَّ
َ
نَّ ؤ

َ
ًَ ؤ ََضاِثِجيُّ ألا  ْهَباِع َوِم

ْ
ْهَباِع اْهَدَكَغْث. َوَخ٩َى اآلا

ًْ ٦ََخَب ِبَها ٫َ َم وَّ
َ
نَّ ؤ

َ
َل  ؤ هَّ َٞ ْؾَلُم 

َ
َىَع، َوؤ َ٘ الهُّ ُمَغاِمُغ َوَي َٞ ًُ َخْضَعَة.  اِمُغ ْب َٖ ًُ َؾْضَعَة َو ْؾَلُم ْب

َ
َة، َوؤ ًُ ُمغَّ ُمَغاِمُغ ْب

َ٘ إلا اِمٌغ َوَي َٖ  )ؤي الّى٣اٍ(. ْعَجامَ َوَوَنَل، َو
ِّ الِخْمَحري، وُحِؼَم ِمْىُه، لظلَ٪ ُؾِمّ  ًَ الخ ِّ الٗغبّي ُه٣َِل م ٍُ و٢َُل بنَّ الخ ِّ الَجؼم، وؤنَّ ؤَل ألاهباع حّٗلمى َي بس

َمً. َُ ًَ ؤَل ال  ِم
 

ت ومؾاهيها ًَّ  الُحطوف ألابجس

اوّي،  ِّ بالّؿٍغ لُه ٩ًىن حٗلُم الخ ت، ٖو َُّ حن ؤنَّ ؤنل ؤبجض ُخغوٝ ؤعجم ٛىٍّ ٌُ اللُّ يالؿُّ  ل٣َ وهَ ٌٗخ٣ُض بٗ  ًٖ َُى
ه ؤنَّ  حرافيالّؿ  ؾُٗض ؤبي ًَّ يُّ وُخ  ػ َىَّ وَ  حاص ؤبي َن بحْ  َل هَ َٞ : "ؾِبٍى َلُه َٗ َج َٞ اث، وبحَن الَبىاقي  ُّ ًَّ ٖغب َلُه َٗ ، َٞج
ًَّ ثاَُّ مِ َج ؤْع  اث ألّنُه ُّ ًَّ ٖغب َلُه َٗ ه َح جَىُذ لؿِبٍى ًَ اث، و٢ا٫َ: مً  ُّ عَجم

َ
ًّ ؤ ، و٢ا٫َ ؤبى الّٗباؽ: ًجىُػ ؤن ٩ًىَن ٧ُّلُه

جىػ  ًَ ا، ه٣ى٫ُ: َظا ؤبى حاص، مٟهىماث اآلاٗاوي في ٦الم الٗغب، و٢َض حغي ؤبى حاص ٖلى لٟٔ ال  ًُّ ؤن ٩ًىَن باّل ٖغب
ُ٘ حٗلُم  ٣َ ًَ ض ٞيها الُعجَمت، ألنَّ َظٍ الُخغوٝ ٖليها  ُٗ ًُذ ؤبا حاص، وَعِجبُذ مً ؤبي حاص، ٢ا٫َ ؤبى ؾُٗض: وال َجب

َ
َوَعؤ

ى ُمٗاعى". اوي، َو ِّ الّؿٍغ  الخ
حن الظًً َؾ٨َىىا بالَص الّكام بحن  بِىما ًغي ٚحُر واخض مً الّضاعؾحن ؤنَّ جغجِب ُخغوٝ ؤبَجض ٌٗىُص بلى ُّ ال٨ىٗاه

حن َم مً ابَخ٨غوا  1500-1600 ُّ ت، وطَب آزغون بلى ؤّن آلاعام َُّ ت وآلاعام ١.م، ُزمَّ اهخ٣لذ منهم بلى الٗبرًَّ
٫ مً ألال٠ الّشاوي ٢بَل اآلاُالص. ه٠ ألاوَّ ت في الِىّ ًّ  ألابجض
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 مؾاوي ُحطوف ؤبَجس:
٣ا٫: ؤبى حاص. ؤبَجض اؾٌم للُخغوٝ اآلاٗغوٞت، ًُ جَم٘ ٖلى: "ؤبجاص" و٢َض  ًُ ٘، و٢ض  ىؾُّ جَم٘ "باحاص" ٖلى ؾبُل الخَّ  وٍُ

ا: ًُ وؿى١ ؤقهَغ ا هد واًاث في جٟؿحر َظٍ ال٩لمت، َو  ٦ُثَرث الِغّ
الً  ـَ : في عواًت ًٖ ابً ّٖباؽ: "ؤوَّ  شخيء بال وَ  لِ

َ
ـَ  ،ؾبٌب  هُ ل   ّل ٧ُ  ولِ

َ
  ٍض َخ ؤ

َ
بي حاص أل ، بنَّ طلَ٪  هُ َٛ وال بلَ  لهُ  ًُ ًُٟ

ُّ  مُ ا ؤبى حاص ٞإبى آصَ ، ؤّم ابَج خضًشًا َع  َٖ ال ََ غة، وؤمّ َج الصَّ  في ؤ٧ِل  ضَّ وَح  تَ ا بلى  ماِء ىي مً الؿَّ ٞهَ  آصمُ  ٫َّ ػ ٞؼَ ىَّ ا 
هُ  ٖلُِه  ًَّ جغة وَم الصَّ  ًَ مِ  َل ؤ٧َ ؤي ً ُم ا ٧لَ ، وؤمَّ هُ زُُئخُ  ذ ٖىهُ َُّ ي ُٞد ُّ ا ُخ ألاعى، وؤّم  ، ؾٟٗو، ؤي ىبتبالخَّ  َعبُّ

٣ىَبت".ؤزَغَح  ُٗ ًَ ال هب َوَؾِلَم ِم هُا، ٢ُغَقذ ؤي: ؤ٢غَّ بالظَّ ت بلى ٦ََضِع الضُّ ُه مً َوُٗم الَجىَّ  ُه عبُّ
ا ًُ الم، زاه : ولٗلَّ مً ؤقهغ الّغواًاث التي ؤوَعَصتها ٦ُُخُب ألازباع في مٗاوي ؤبَجض ما ُه٣َِل ًٖ الّىبّي ِٖسخى ٖلُِه الؿَّ

ض حٟٗغ ؤبي ٣ٞض ُعوَي ًٖ الم ٖليهما البا٢غ يٖل بً مدمَّ م بً ِٖسخى ُوِلَض  "آلاا: ٢ا٫ الؿَّ ىا ٖلى- مٍغ ّ
ِِ  ٖلُه و وآله هب

الم ه ًىم ابً ٧ان -الؿَّ ًُ  ٦إهَّ ً، اب ا قهٍغ ٍِ  والضُجهُ  ؤزظث ؤقهغ ؾبٗت ابً ٧ان ٞلمَّ ِض َُ  ال٨ُّخاب، بلى به وحاءث ِب
َضجهُ  َٗ ب، ًضي بحن وؤ٢ْ ُب  لهُ  ٣ٞا٫َ  اآلااِصّ لُه وآله هبِىا ٖلى-ِٖسخى ٣ٞا٫: الغَّخُم، الغَّخمً هللا بؿم: ٢ُل: اآلااِصّ  ٖو

الم ب لهُ  ٣ٞا٫ الغَّخُم، الغَّخمً هللا بؿم: -الؿَّ ٘ ؤْبَجض، :٢ُل: اآلااِصّ ىا ٖلى-ِٖسخى ٞٞغ ّ
ِِ لُه وآله هب الم ٖو  -الؿَّ

ل: ٣ٞا٫ عؤَؾُه، ٍُ  ؤبجض؟ ما جضعي  َو ة ٞٗال عَّ ب! ًا: ٣ٞا٫ لًُغَبُه، بالِضّ  ٞاؾإلجي وبالّ  جضعي، ٦ُىَذ  بْن  جًغبجي ال ماِصّ
َغ  خّتى ْغ : ٣ٞا٫ طل٪، ؤِٞؿّ ىا ٖلى-ِٖسخى ٣ٞا٫َ  لي، ِٞؿّ ّ

ِِ لُه وآله هب الم ٖو  بهجت :والباء هللا، آالء: ألال٠ ؤّما: -الؿَّ
ػ  هللا، صًً: والّضا٫ هللا، حما٫: والجُم هللا، ى٫ُ  هي الهاء: َىَّ م، ََ  حُر ٞػ: والّؼاي الّىاع، َوٌٍل ألَِل : والىاو حهىَّ

م، ي حهىَّ ُّ َُّذ: ُخ ً، ًٖ الخُاًا ُخ ٍغ ِٟ ٫َ  ال هللا ٦المُ : ٧َلُمً اآلاؿَخٛ ٌٕ : ؾٟٗو ل٩َلماجِه، ُمبِضّ  والجؼاء بهإ، نا
م، ٣ٞا٫ ٢ََغَقُهم: ٢ُغَقذ بالجؼاء، َُ ُب  ٞدَكَغ تها: اآلااِصّ ًَّ َم، ٣ٞض ابى٪ بُض ُزظي اآلاغؤُة! ؤ ِلّ ب"  في خاحت وال ُٖ اآلااِصّ

 .(317، م. 2، جبحاض ألاهىاضّي، )مدّمض با٢غ اآلاجلسخ
ا ؤنَّ  آزغ زبرٍ  في : وُعِوَي زالًشا ًًّ ػ؟ حاص؟ وما ؤبى ما ؤزبروي: ٣ٞا٫ وآله، ٖلُه هللا نلى الىبي ؾإ٫َ  يهىص  وما َىَّ

ي؟ ُّ ى عؾى٫  ٣ٞا٫ ٦خب؟ وما ٢َُغَقذ؟ وما ؾٟٗو؟ وما ٧ََلُمً؟ وما ُخ  حاص ٞهى ؤبى "ؤّما :وآله ٖلُِه  هللاُ  اَلّلِ نلَّ
ت٦ُ  َُ الم ٖلُه آصم ْى ػ َىي  وؤّما ٞإ٧ََل، ٞجاصَ  الصجغة مً ًإ٧ل ؤن ؤبى الؿَّ ماء مً َىَّ وؤّما  ألاعى، بلى ٞجز٫َ  الؿَّ

ي ؤخاَذ ُّ َم  ٧لُمً وؤّما زُُئُخُه، به خ ، ٖؼَّ  هللا ٧لَّ  ٦ما بهإ، نإ: وحلَّ  ٖؼَّ  هللا ٢ا٫  ؾٟٗو" وؤّما وحلَّ
ئاثبالؿ ٢غُقذ: ؤ٢َغَّ  وؤّما ُجضان، جضًً ّ

َغ  ِِ ِٟ
ُٛ ىح في[ ٖىضٍ] وَحلَّ  ٖؼَّ  هللاُ  وؤّما ٦خب: ٨ٞخب لُه، ٞ  ٢بل اآلادّٟى اللَّ

راب مً زل٤ آصم بن ٖام بإلٟي آصم ًسل٤ ؤن ِسخى التُّ الم ٖلُه ٖو  جهض٣ًَهُ  وحلَّ  ٖؼَّ  هللاُ  وؤهؼ٫  ؤب، بٛحر ُزِل٤َ  الؿَّ
مغان:  مً زل٣ه آصم ٦مشل هللا ٖىض ِٖسخى مشل بنَّ " ِٖ ض" )الّكُش الّهضو١،  ًا نَض٢َْذ : ٢ا٫ (59آ جغاب" )آ٫  ُمدمَّ

 .(47، م. مؾاوي ألادباض
الم ٖلُه اآلاامىحن ٖليٌّ ؤمحُر  : ٢ا٫َ ضابًؾا ان بً ٖشماُن  ؾإ٫: الؿَّ ّٟ  عؾى٫  ًا: ٣ٞا٫ وآِله، ٖلُِه  هللاُ  نّلى هللا عؾى٫َ  ٖ

ى هللا عؾى٫ُ  ٣ٞا٫َ  ؤبجض؟ جٟؿحُر  ما هللا احُب ُٞه ٞةنَّ  ؤبجض جٟؿحَر  مىاحٗلَّ : وآله ٖلُِه  هللاُ  نلَّ ٌل  ٧ُلها، ألٖا  ٍو
، َحِهَل  لٗاِلٍم  ٍُ ٌٝ  هللا ٞأالء ألال٠ُ  ؤّما: ٢ا٫َ  ؤبجض؟ جٟؿحُر  ما هللِا  عؾى٫َ  ًا: ٣َُٞل  جٟؿحَر ا ؤؾماِثِه، ِمً َخغ  الباء وؤمَّ

ت الجُم وؤّما هللا، ٞبهجتُ  ًُ  الّضا٫ وؤّما وحماله، هللا وَحال٫ هللا ٞجىَّ ضً ػ  ؤّماو . هللا َٞ ىَّ ت، َاء ٞالهاء: ََ  َٞىٌٍل  الهاٍو
َىٌٍل  الىاو وؤّما الّىاع، في َىي  آلاً ت الّؼاي وؤّما الّىاع، ألَِل  َٞ ت في مّما باهلِل  ٞىٗىطُ  الّىاع، في ٞؼاٍو  ػواًا ٌٗجى- الّؼاٍو

م ي وؤّما -حهىَّ ُّ ً ًٖ الخُاًا خٍُى ٞالخاء: ُخ  بلى اآلاالث٨ت م٘ ُُل حبراث به هؼ٫َ  وما ال٣َْضع، لُلت في اآلاؿخٍٟٛغ
ْجغ، َمُِل٘ َٟ اء وؤّما ال ُّ ىبى ال ُُ ًَ  لُهم َٞ َغَؾها شجغة وهي مأب وُخؿ َش  وَحلَّ  ٖؼَّ  هللاُ  َٚ َٟ  وؤنَّ  عوِخه، مً ٞيها وه

ِت  ؾىع  وعاء مً لُتري  ؤٚهانها تً  والُخَلل بالُخليّ  جىُبذ الَجىَّ َُّ ِهم، ٖلى ُمخضل َِ ُض  الُاء وؤّما ؤٞىا َُ  هَزْل٣ِ  ٞى١َ  هللا ٞ
كِغ٧ىَن، ّٖما وَحٗالى ُؾبداَهه ا ٌُ ًْ  هللِا  ل٨ماِث  جبضًَل  ال هللا ٦المُ  ٞال٩اٝ: ٧ََلُمً وؤمَّ

َ
ا ُملخدضا، صوِهِه  َجِجَض مً ول  وؤمَّ
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ت ؤَِل  ٞةآلاام الالم ٍاعة في بُنهم الجىَّ ت الِؼّ َُّ د الم، والخَّ  الظي هللِا  ُٞمْل٪ اآلاُم وؤّما بُنهم، ُٞما الّىاع ؤَل َجالُوم و والؿَّ
غون، وما وال٣لم ٞىىن  الّىىن  وؤّما ًٟجى، ال الظي هللا وَصوام ًؼو٫، ال ُُ  في هىع  ِمً و٦خاٌب  هىع، ِمً ٢َلٌم  ٞال٣لم ٌؿ

، لىٍح  ٍُ  َمدّٟى بىن  ٌكهض ٌٕ  ٞالّهاص: ؾٟٗو وؤّما َقهُضا، باهلِل  و٦َٟى اآلا٣غَّ وٌّ  بهإ، نا  الجؼاء ٌٗجي- بّٟو  ٞو
ُض  ال هللاَ  بنَّ  ُجضان، جضًً و٦ما -بالجؼاء لًما ًٍغ باص، ُْ ِٗ م ٢ََغَقُهم ٌٗجي: ٢َُغَقذ وؤّما لل َُ م َٞدَكَغ َُ  ًىم بلى وَوَكَغ
م بالَخ٤ِّ  بُنهم ٣َٞطخى ال٣ُِامت َُ َٓلمىن" ال و ًُ. 

خلي،"ُخغوٝ اآلاباوي خ٣ُ٣تها ومٗاهيها"،  َٟ تًٖ م٣الت: خمُض ال  54)الٗغا١(، ٖضص  مجّلت آزاب امُلؼدىلطٍَّ
   .30-1( م. 2011)
 

ٌٌ في الاّجحاز والِىفاق  ؤكىا

اَخّم الٗغب بالخ٨م وألامشا٫ وال٩لماث الجامٗت )ؤي الٗباعاث ال٣هحرة التي حكمل اآلاٗاوي الجلُلت( و٢ض جىا٢لىا 
ت. و٢ض ؤزظها ٖلى  َُّ ا في ٦ُُخب ألاصب لخ٩ىن ٖىًها لل٨ُّخاب، وآلاً ًضعؾىن الٗغب َظٍ ألا٢ىا٫ والخ٨م وحمَٗى

ت  ٖاج٣ىا ؤن وؿى١َ في ٧ّل ٖضٍص مً ؤٖضاص َظٍ اآلاجّلت اآلاىايٗت بٌٗ َظٍ ألا٢ىا٫ الجمُلت، وألابُاث الّكٗغٍَّ
ت، و٢ض ازترها لهظا الٗضص مىيٕى الاّجداص، والِىٞا١،  ُّ اث إلاوكاث ُ٘ بها الّخالمُظ في ٦خابت اآلاىيٖى التي ٢ض ًيخٟ

 والّخٗاُون.
٢َِذ  بطا . "1 َىُم  جٟغَّ َٛ جُز  ٢اَصتها ال َٗ  ."ءالَجغبا ال
2.)٠ ْىِن ؤزُِه" )خضًٌث َقٍغ َٖ ْبُض في  َٗ ْبِض ما ٧اَن ال َٗ ْىِن ال َٖ  . "اَلّلُ في 
3.)٠  . "الَبَر٦َُت َم٘ الَجماٖت" )خضًٌث َقٍغ
4. ُل ال٠٨َُّ ُِ ض َجب ِٖ  . بالّؿا
غا١.5 ِٟ

َٞ ٨ًُ ِوٞا١ٌ  ًَ م 
َ
 . بْن ل

َل٨ُُم6 َٖ ما بالجماٖت، . " ْثُب  ًإ٧ُُل  ٞةهَّ ًَ  الِظّ َىِم  ِم َٛ ٠(.ال٣ا ال ت" )خضًٌث قٍغ َُ  ِن
غ٢َِت.7 ُٟ ِت َزْحٌر ِمً َنِٟى ال َٖ  . ٦ََضُع الَجما
عَجَؼ ال٣َْىُم بطا َحٗاَوهىا.8 ٌَ  ًْ َ

 . ل
هام.9

َ
َهَلَ٪ ألا

َ
 . لىال الِىثام ل
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ؾاُون  ؾط الؾطبّي في الِىفاق والخَّ ـّ  مً ُؽُىن ال

 
تٌ  -1 لِىٍَّ ُٖ ٌة  قُاَء )* َجبجي الِغّح بنَّ الّخٗاُوَن ٢ُىَّ

َ
ُٕ ألا  (.ؤحمس ؿىقيا٫َ وُجبِض

ْٖخهُ بطا  -2 ٣ُُل َجىػَّ بُء الشَّ ِٗ ٢اِب )** ال ٠٦ُُّ ال٣َْىِم َاَن ٖلى الِغّ
َ
طيُّ الّطّفاءؤ  (.الؼَّ

ٗىِب  َنْىُث  -3 ًَ  الكُّ ثحرِ  ِم ًٗا ** الؼَّ ١َ  ٞةطا ُمجمَّ غَّ َٟ ٌَ  ٧اَن  َج ْٗ حَمس َؿىقيُهباِح ) َب
َ
 (.ؤ

ْىال -4 
َ
ٗاُوُن  ل ْذ** ما الّىاِؽ  ْحَن بَ  الخَّ َٞ ـٌ  َقُغ ْٟ َغْث  َوال َه ََ ْمغان ؤعٌى  اػَص ِٗ  (.َمؾطوف الطُّكافيّ ) ب

ماِهه ) -5 ُٖ ْغ١ُ َحىَبُه في  ـَ الكَّ َ ٌذ ** آلاَ غا١ِ َحٍغ ِٗ ما ؤنَّ بال  (.ؤحمس َؿىقي٧ُلَّ
ًَ  ِبطا ال٣ِضاَح  بنَّ  -6 ْٗ غاَمها احَخَم ض َخَى٤ٍ َوَبٍُل  طو ِبال٨َْؿغِ  ** َٞ ِ

ًّ  ؤَ
ْث        ؼَّ م َٖ

َ
َصث ِهيَ  وِبن ُج٨َْؿْغ  َول ًُ  ** ُبِضّ َْ ٨ؿحُر  ٞالَى ِص  والخَّ  للُمَخَبِضّ

٢ىا آخاصا -7 غَّ َٟ ا ًا َبِجيَّ ِبطا اَٖتري** َزٌُب وال َجَخ ًٗ  ٧ُىُهىا َحمُ
بى

ْ
ماُح  َجإ ًَ  ِبطا الِغّ ْٗ ًغا احَخَم ًَ  َوِبطا ** َج٨َؿُّ َغث اَٞتَر٢ْ ٞغاصا َج٨َؿَّ

َ
 ؤ

   

 ؤبى ضحبطاضق ألاػخاش 
 محاهط في ولُت وي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28 

 ".وؽاَؾ كىٌم وهم في الىاِغ ؤمىاُث             كىٌم وما ماجْذ فوائُلهم كس ماَث "
 الـافعي                                                                                                                                             

 :كاٌ الـاؽط 
ًٌ  ظماَهىم فئّن  ** حؾِـىا بطِىىم هلِف  في ُوُلىا  دمُُم  ظم

٣ًى٫ الكاٖغ هاصخًا الىاَؽ : ا٢خهغوا ٖلى بٌٗ ما ٌكب٨ٗم وال جملاوا بُىه٨م مً الُٗام ُٞىٟض َٗام٨م، 
ً الُٗام ٖٟٟخم ًٖ ٞةطا هٟض اخخجخم بلى ؤن حؿإلىا الىاؽ، ؤن ًُٗمى٦م قِئًا. وبن ٢ضعجم ألهٟؿ٨م حؼءًا م

 ٞةن ػماه٨م ػمً ٢دِ ؤَله حاج٘ مؿإلت الىاؽ
ُٞه ٢ُام اآلاٟغص  . والبحط الىافطوالبِذ مً قىاَض  . والخمم: الجىؼ: .يامغ البًُ زالي الجائؿ:  الخمُم

ى س بطىهىم م٣ام الجم٘ مً حمالُاث اللٛت الٗغبُت ، َو ٌ٘ مً  بطىىم ًٍط . ؤعاص بىنٟه الؼمً بسمُو ؤهه حاج
 ُه، ٞالهٟت للؼمً واآلاٗجى ألَله.ٞ

 وحؾِـىا مجعوم بحصف الىىن لىكىؽه في حىاب ألامط. وكس وضز البِذ مؿ الفؾل )حؾّفىا بسٌ حؾِـىا(.
ْدَخِىي ٖلى ألاْمٗاِء  ًَ ْضِع ،  ًَ الَبَضِن َجْدَذ الهَّ ُىُه : ال٨ِْغُف الُجْؼُء ألاماِميُّ ِم ُْ  َب

َ
ْذُطُج مِ  69الىدل آًت ¨ وِاْمَخأل ًَ ًْ

اِغ ) كطآن ( ْلىاُهُه فُِه ِؿفاٌء للىَّ
َ
 ُبطىِنها َؿطاٌب ُمْذَخِلٌف ؤ

 الامخالء مً الابخالءَ  فئّن  َدلاكتٌ  وبً الطؾاِم  ؽً * كْم 
)ق(:   ، لىفؼً وزلٌث  لـطابً وزلٌث  لطؾامً، زلث|ٌ   * وكس كاٌ الطػٌى

 : وكاٌ بؾى الـؾطاء
  وهم مً للمٍت مىؾذ ؤداها

 زهطِ  بـلصِة ػـاؽٍت ؤهالِث 
  وهم مً طالٍب ٌؼعى ألمطٍ 

 وفُه هالُهه لى واَن ًسضي  
 

 *)ؽً دعاهت ألازب )بخلطف( ، لؾبس اللازض البغسازي(
 

****** 
 

 كاٌ:  وحيى ألاكمعيّ 
كغيرة ، كس بلغذ دمؽ ػىين ؤو ػخا ، وهي جلٌى : اػخغفط  مطضُث ؽلى حّي مً ؤحُاء الؾطب ، فىحسُث بيخاً 

ه ، فلاٌ  ً ولم ًجِط ؽلًُ كلٌم ؟ فلالذ : ًاهللا لصهبي ولَّ  : فخاة ِممَّ حؼخغفٍط
ه(  )ؤػخغفط هللا لصهبي وّلْه ... كخلذ إوؼاها لغير حّلِ

كِله(
ُ
 )مشل غعاٌ هاؽم في َزِلْه ... فاهخلف اللُُل ولْم ؤ

: ؿُر فاوي ، وجذالط الغىاوي !!. كاٌ : إهما ؤحعجب مً  فللذ لها: كاجلً هللا ما ؤفصحً، فلالذ
ًِ فلاح ْلِلُِه  خ

َ
ِه َفإ ُْ ْضِهِؾُِه َفِئَشا ِدْفِذ َؽَل

َ
ْن ؤ

َ
ى ؤ مَّ ُمىسخَ

ُ
َىا ِإَلى ؤ ُْ ْوَح

ْ
: }َوؤ ؤحؾس فلاحت بؾس كٌى هللا ؽعَّ وحلَّ

ُْطَػِليَن{ فجمؿ في آًت واحسة، بي ًَ املْ ًَ َوَحاِؽُلىُه ِم ُْ وُه ِإَل ا َضآزُّ مَّ َواَل َجَذاِفي َواَل َجْحَعِن[ ِإهَّ َُ ً، ونهُين، ن ؤمِفي اْل ٍط
ً، وإوـاءًً.  ودبًر
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اهخلف اللُل ولم  ؤما كىلها : كخلذ إوؼاها بغير حله ، ؤضازث ؤنها كخلذ هفؼها بؾسم فؾل الطاؽاث حُث
   كغاضا وهباضا بحفػ هخاب هللا ؽع وحل جلم بين ًسي هللا حؾالى . وفي املحاوضة زاللت ؽلى ؽىاًت املؼلمين

****** 

 فاَء إلى الفُفاِء 
ؽلمىم لغخىم، حتى كلس كسًًلا له إلى بِخه؛  ُحِيَي 

ُ
ؤن الؾالمت العمذـطي وان ًلٌى ألهل مىت: َهّلمىا إليَّ ؤ

 فئشا فاَء الَفْيُء فاَء. 
ً
إ ُْ فذطحذ إلُه ابىت شلً الطحل فؼإلها ؽً ؤبيها فإحابخه: فاء إلى الفُفاِء ِلُفيَء َف

وضّبِ الىؾبِت. فألى ؤهه ال ٌؾترُن ؽلى ؤحس بؾس  فلاٌ: ماشا جلىلين؟ فلفلذ الباب بُسها كائلًت: ؤعجمٌي 
 شلً.

ل السمـلي  ػطوض اللبا والـمٌى للخاٌ ابً الطٍى

 وهحً والعضؼ لعاضؽُىا
ي ؤهه هجط دُمت امطؤجه ، ووان ًبِذ لُل ؽىس  ضوي ؽً ؤحس ؿُىخ ألاؽطاب ، واػمه ؤبى حمعة الوبَّ ٍو

لذ طفلتها غىتها  جطي زاؽُا لهصا الهجطانحيران له حين ولسث امطاجه بيخا ، وواهذ املطؤة ال  ، فياهذ إشا ضكَّ
 : بهصه ألابُاث

 
 ًغلَّ في البِذ الصي ًلُىا = ما ألبي حمعة ال ًإجِىا

  شلً في ؤًسًىا جا هللا ما = غوبا ؤن ال هلس البىِىا
   وإهما هإدص ما ؤؽطُىا
  وهحً والعضؼ لعاضؽُىا

 ُهْىبُذ ما كس ظضؽىه فُىا
****** 

 
 ن شلٌى شو وحىهاللطآ

كاٌ ضػٌى هللا كلى هللا ؽلُه وػلم: " اللطآن شلٌى شو وحىه فاْحِمُلىُه َؽَلى ؤحؼً وحىهه ". وفي كىله: " 
الن:  شلٌى " جإٍو

 ؤحسهما: ؤهه مطُؿ لحاملُه، حتى جىطلم فُه حمُؿ ألالؼىت.
 والشاوي: ؤهه مىهؿ ملؾاهُه، حتى ال جللط ]ؽىه[ ؤفهام املجتهسًً فُه.

الن:وفي ك  ىله: " شو وحىه " جإٍو
ل وحىها إلعجاظه.  ؤحسهما: ؤن ؤلفاعه جحمل مً الخإٍو

م.  الشاوي: ؤهه كس حمؿ مً ألاوامط، والىىاهي، والترغُب، والخحلُل، والخحٍط
له ؽلى ؤحؼً مؾاهُه.والشاوي: ؤن  الن: ؤحسهما: ؤن جحمل جإٍو وفي كىله: " فاحملىه ؽلى ؤحؼً وحىهه " جإٍو

ل اللطآن  ٌؾمل بإحؼً ما فُه، مً الؾعائم زون الطدم، والؾفى زون الاهخلام، وهصا زلُل ؽلى ؤن جإٍو
 مؼخيبط مىه.

ؽ  ز. ػامي إزَض
 اهط في ولُت ويؿاؽط ومح
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 حمس فىظي ابى بىطؤالـاؽط 

 ؤَضُق البالبل، وزًىان مؼطوق الؼماء:

 . كطاءة في ؿؾط ؤحمس فىظي ابى بىط

ا بِ  ًٗ عِب َصْم  ىاصَي ٖاٍعؤُقمُّ َخصخى الضَّ

ط٨٣ًم قهض ال٣هُض، صٖىوي ؤؾخٟخذ وبًا٦م بهظٍ الىٟداث مً ٢هُضة ؤبي ب٨غ 
ُ
، ”عمٌذ مً ألاؾاَحر” ل٩ي ؤ

طاث اآلاظا١ الخام. ٞةطا ؤَغب٨م الكٗغ ٣ٞض ؤَغب٨م الى٣ض الغػًٍ و٢ض ُبّلٛىا ألاعب. ولخٗلمىا ؤن َىا٥ خ٣ُ٣ت 
ا في ٧ل ٦خاباحي الى٣ضًت وهي ؤهه ٧لم ا اعجٟ٘ مؿخىي الكاٖغ الظي هدً بهضص جدلُل ٢هاثضة ِبذُّ اؾدكَٗغ

وه٣ضَا، اعجٟ٘ مؿخىي الى٣ض واػصهى، وػاص اؾخمخإ الىا٢ض بال٨خابت واؾخمخإ ال٣غاء ٦ظل٪، ختى لخبضو ٧لمت 
ؼي ال٣اعت ؤن للكٗغ مهمت  الىا٢ض ٢ُٗت ٞىُت واخخٟااًل مؿخىحى مً ٖالم الكاٖغ الؿمٟىوي الغاج٘. ولخٗلم ٍٖؼ

عؾالت ُٖٓمت، ٦ما هي للى٣ض الظي ؤٖخبٍر مؿاولُت ٖٓمى وعؾالت ؤقض زُىعة. و٢ض قٗغث بٗض زُحرة، و 
٦خابتي لهظا اآلا٣ا٫ ؤهجي اهخ٣اجيٌّ مخدّحٌز الى حاهب الكاٖغ، خُث ٧ان َّمي امخإ ال٣غاء ، ٞازترُث ال٣هاثض 

ت َا“مؿغو١ الؿماء ” الجمُلت ٖلى طاث٣تي، مبدغًا في صًىان  ثلت مً ال٣هاثض التي ٢ض جمضها ، وججاَلذ مجمٖى
ى جضازل الىهىم، وطل٪ ألهجي وحضث  ٠ ال٣اعت بالخىاّم، َو بهىعة ؤزغي، و٢ض ع٦ؼث في م٣التي ٖلى حٍٗغ

 قاٖغها مىلًٗا بهظٍ الٓاٍَغ ألاصبُت .وهللا مً وعاء ال٣هض.
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ىىهى ٖلى ٦َِخٟي في َنالحي”  ُِّ الؿُّ  َجُد

ا ِبىاص ًٗ عِب َصْم  َي ٖاٍعؤُقمُّ َخصخى الضَّ

٣َُه اآلااُء نمَذ الِدجاعة ْٟ ًَ ىا  َُ 

ال خاِء ٍٖى َ٘ الّكِ ًَ وصم  وؿاٌء عخل

ْعِب ،٦َْم َع٢ََهذ ضُّ َخصخى الضَّ ُٖ َ
 ؤ

ُت في َمْىِلضي َُّ ىا الَبْرَم٨ِ َُ  َا 

ْكجي ال٣ُلىَب  ٌُ ْمُذ  ىا الهَّ َُ 

ال  ٍى
َ
ُىَن َ ُٗ ب٩ي ال ٍُ  ”َو

*** 

 ٌغطُف مً بحط، وال ًىحُذ في صخط

سه والخ٣ُ٣ت ؤهه ل ٩ي ٨ًخب الىا٢ض الٗالم واآلالهم مًٗا ، بهض١ ًٖ قاٖغ مٗحن، ًجب ٖلُه ؤن ًبدغ في جاٍع
تراث طعوة الُٗاء  تراث التراح٘ والخى٠٢، ٞو ٣ىؾها ومدُاتها، ٞو الخُاحي،ؤي في ؾحرجه الظاجُت، ب٩ل ج٣لباتها َو

٠ ال٣غاء بالكاٖغ. والخىهج، ٤ الى٣ض لخٍٗغ  وهي بُاهاث َامت ٖلى ٍَغ

ذ مً زال٫ اَالعي باؾخمخإ مشحر ٖلى ٢هاثض الكاٖغ ؤبي ب٨غ اآلايكىعة مىظ ؾىىاث الشماهحن، ؤهه و٢ض عؤً
ظٍ الجملت ال ؤ٢ىلها ٖبشًا، وبهما ججاعب الكاٖغ الخُاجُت ومسؼون  ُٝ مً بدغ، وال ًىدُذ في صخغ، َو ٌٛغ

خضازل في جىلُٟت ٖظبت في الالوعي في ٖاآلاه الباَجي ، ٞخسغج اجه ًضزل ٍو َظٍ الابضاٖاث مً زىعة الخإمل  ط٦ٍغ
ت واَالٖه ٖلى ؤوػان الخلُل ابً ؤخمض  ت الكاٖغ ألاصبُت واللٍٛى ا بُٟٗه مٗٞغ ٛمَغ ا َو الباَجي، التي ٨ًؿَى

ماث ٖل٣ذ بظَىه مً ٦باع الكٗغاء الظًً ٢غؤ لهم وخٟٓهم في نباٍ.  الٟغاَُضي، وتهٍى

يؿاب قٗغ ؤبي ب٨غ اوؿُابًا َزّغًا مخض٣ًٞا ؾلؿًا ف بًا ٍو ي مًمىهه ولٟٓه، بُٗضًا ًٖ قٗغ الخضازت الٛامٌ، و٢ٍغ
ت ٦بحرة مً ٢هاثضٍ ال٨شحرة مً الكٗغ اآلالتزم الى الكٗغ الٟلؿٟي،  مً الكٗغ الخغ الخضًث، وطل٪ في مجمٖى

ً والخالت الاحخماُٖت.  الى الكٗغ الٗاَٟي الخام الظي ًجم٘ بحن الٗاَٟت والَى

 ”ؿغو١ الؿماءم“الغمؼ والخىام الضًجي في صًىان 

ظا  الخىام في اآلاٟهىم الانُالحي اآلابّؿِ َى جضازل الىهىم وؤؾاؾه الخٟاٖل والدكاع٥ بحن الىهىم، َو
ت الؿاب٣ت ومسؼون مً الخاٞٓت للىهىم الؿاب٣ت. وؤٖخ٣ض ؤن اآلابضٕ ؤؾاؾًا ال ًخم له  ٣ًخطخي الخٟٔ واآلاٗٞغ
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ث الابضإ اآلاسخلٟت.ولظل٪ ٧ان الى٣ّاص ًىصخىن الىطج الخ٣ُ٣ي باّل باؾدُٗاب الجهض الؿاب٤ ٖلُه في مجاال 
 الكٗغاء الىاقئحن بالخٟٔ مً الكٗغ ال٨الؾ٩ُي .

ْٟذ في َظٍ ال٣هاثض الغمىػ الضًيُت  ّْ ٓهغ الخىام الضًجي في ٖضة ٢هاثض لضي قاٖغها ؤبي ب٨غ ، خُث ُو ٍو
برػ ٞيها ق٠ٛ الكاٖغ بالخىام الضًج ًُٟا حمُاًل مىدها مظا٢ًا زانًا، ٍو اآلاباقغ ؤي  Intertextuality” ي جْى

٠ بؿُِ ًدىاؾب والؿُا١ اللٟٓي واآلاًمىوي. ٦ما خضر في ٢ى٫  بظ٦غ مٟغصاث وحمل صًيُت ٦ما هي ؤو بخدٍغ
ىا٥ الخىام إلاًداجي مً ال٨خب اآلا٣ّضؾت مشل ٢هُضة ” حىت ٖضم ” الكاٖغ :  غًا لجىت ٖضٍن. َو نالة “جدٍى

اٖخمض بدىاّنه ٖلى ” لؿذ ب٣اعت “م الخىعاحي وال٣غآوي و٢هُضة خُث اؾخسضم الخىا” لىخت بل٣ِـ”و” خّغة
ا في ٢هُضة ٢ضًمت هي  ًً اٖخمض ٖلى الخىام ال٣غآوي خُث جظ٦غ ها٢ت ” نالح لالؾخٗما٫“الٗهض الجضًض وؤً

 نالح اآلاعجؼة.

 وؤبى ب٨غ قاٖغ ًغي ؤن ال٨خب اآلا٣ضؾت وألاقٗاع ال٨الؾ٨ُُت هي مىب٘ الابضإ

 ض الابداع في مدُِ الكٗغ ال بض له مً ؤن ٌكغب منها ختى ًغجىي ختى الشمالت.والبالٚت، و٧ل مً ًٍغ

، خُث ًٓهغ الخىام ال٣غآوي اآلاباقغ والاًداجي باؾخٗماله )ؾضعة اآلاىخهى( ) ”ٖلى َامل الى٢ذ” مشل ٢هُضجه 
لى بغا١ الغؾى٫، ٧ل البرا١( الظي ؤبى ؤن ٌٛاصع مغعى الؿماء، والاآلااح الاؾخٗاعي في )نهىة اآلاعجؼاث( ٣ًىصها ا

٣ت ٞيها مً الخجضًض ما لِـ ٢لُاًل: ُٟاث مضعوؾت ومٞى  طل٪ في جْى

 ٖلى َامل الى٢ْذ..

٤ِ ٖلى حّىت البرج٣ا٫ْ  ٍغ ُّ  ٦الٌب جداو٫ُ ٢ُ٘ ال

 ؾىاٌص ٌكحُر بلى ِؾْضَعِة اآلاىخهى

 ُبغا١ٌ ؤبى ؤْن ٌٛاصَع مغعى الّؿماء

 ٣ًى٫:” عمٌذ مً ألاؾاَحر” وفي ٢هُضة: 

 ًطا ٖلى نهىِة اآلاعجؼاِث ؤَحُر عطا

ي ُبغا١َ الّغؾى٫ِ  ّٟ ـَ ٦  لخلم

٤” وفي ٢هُضة  لمذ الى آلاًت : ل٨م صًى٨م ولي ” ٧لماث ٖلى الٍُغ ٌؿخسضم الؿب٘ اآلاشاوي وهي ؾىعة الٟاجدت، ٍو
ا١ُ  ٤ٌ ًا ٞع  صًً، في ٢ىله: ل٨م ٍَغ

ْم :  ولي طٍط

 اضجِى ، اؿطب مً البئِر،
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 واكطؤ له الّؼبَؿ املشاوي

ِم  زمَّ ُكْم   هحى الطٍط

 وُكْل َلُهْم 

 للؾاهفيَن ؽلى امللاِم 

ٌم ًا ضفاُق   لىم طٍط

ْم   ولي طٍط

 ٣ًى٫:” نالح لالؾخٗما٫” وفي ٢هُضة 

ٍُ ملُح اآلاىاوِئ   حّض

ّمُه ها٢ُت نالْح 
ُ
 ؤ

 نالٌح نمذ التراْب 

ّٚجي ” وفي ٢هُضة 
ُ
 ٣ًى٫:” خُلمُذ/ ؤ

 أل٦خب بؾمي ٖلى صخغة ال٨ه٠ ٖىض اآلاُْٛب 

ًا أل   ّو٫ ومًت بغ١ٍ ؤُْٚب وؤطَُب َٖى

ب٣ى الٛىاْء..  ٍو

 ”حىت ٖضم” ، جهبذ حىت ٖضن 2012-1-3اآلايكىعة في ” ًا عحى” وفي آزغ ٢هاثض الكاٖغ، ٢هُضة 

 ًا عًحى

تَ   ًا حىَّ

َضم َٖ .. 

 اََدجي ٢َْمخي

ٓامي ِٖ  وصوعي في 

٨ْغِ   َوْكَىًة في الؿُّ
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م
َ
ل
َ
 ُجْيؿُجي ألا

ُىن الخمامت” وفي ٢هُضة   ٣ًى٫:” يهىصا ٖو

 ىطا,يه

ْزَبَرْججي
َ
 ُٖىُن الخمامِت ٢ض ؤ

ـَ بلهي  بإّن بلهَ٪ لِ

 ٣ْٞم بّن ّٞسَ٪ في إلاعج٣اْب 

 ٍُ ٍُ َوما َنَلبى  ٞما ٢ََخلى

ًَّ َنْلَبَ٪ َاْب   ول٨

 ألاهىاء ػخذفذ ؤّما اليلمت فباكُت

ُٞه شخئ ل٨ً اآلاالخٔ ٖىض قاٖغها الظي ًى٣اص بلُه الىػن الكٗغي ُُّٞىٖه في ؤصاء وجهمُم وجغ٦ُب مخ٩امل، 
ىٟىان وجيخهي  مً الخجضًض وبلٙى ألاعب مً الكٗغ الظي ًغوي طّوا٢ت الكٗغ، اآلاالخٔ ؤهه جبضؤ ٢هُضجه بؼزٍم ٖو
طابلًت متهاٞخت وؿبًت الى بضاًتها، وؤها بْط ؤجدضر ًٖ قٗغ ؤبي ب٨غ ٞةهما ؤٖامله مٗاملت الكاٖغ الظي ًمصخي 

م٨ىىا اٖخباٍع في مهاٝ ال ٕى ال٣امت نلبًا ، ٍو كٗغاء اآلادلُحن مً اله٠ ألاو٫. ُٞجب ؤن يهخم لألزُاء مٞغ
لى يبِ الىػن في حمُ٘ ؤعحاء ال٣هُضة. وقاٖغها مجغب باآلاُبُٗت التي جهضم ال٣اعت الُٛىع ٖلى لٛت الًاص، و 

 في هٓم الكٗغ مخمغؽ في ألاوػان اآلاسخلٟت.

ضم ؤوال ؤصعي ، م٘ اخترامي لغ  ص مىؾ٣ُى صازلُت ، ال ؤصعي ٠ُ٦ لم ًماهه بىحى بي الكاٖغ في ٢هُضة الىثر، ٖو
٤ الى ػوا٫ الٟغو١ بحن الكٗغ والىثر، ٨ٞم َى ٖضص الكٗغاء اآلادلُحن الظًً  ًخىنل الكاٖغ الى ؤهىا في الٍُغ

ًم٨نهم ٦خابت ٢هُضة مىػوهت لها مٗجى ، وؤها ؤٖٝغ مى٢ًٗا مدترمًا ال ًيكغ بال ٢هاثض الىثر اآلاٛغ٢ت في الٛمىى . 
٦خابت بدث ًٖ ججغبتي في ٦خابت الكٗغ ٖلى مجم٘ البدىع وألاوػان، ٞإحضوي ؤهخ٣ل في  وؤها في ؾبُلي الى

ال٣هُضة الىاخضة بحن الىاٞغ والغحؼ وال٩امل و٢ض ؤزخمها بالغمل ٞما ٢ىل٪ بهظا؟ ؤلِؿذ َظٍ هي مغخلت 
ىا ما ٢اله ؾاب٣ًا: الخجضًض ال٣اصمت . ومً صعؽ اآلاىؾ٣ُى ًضع٥ طل٪ حُضًا. و٦إوي بالكاٖغ ؤبي ب٨غ ٩ًاص ٌُٗض َ

مت : ٞإما الؼبض ُٞظَب حٟاًء وؤما ما ًىٟ٘ الىاؽ  ألايىاء ؾخسٟذ ؤّما ال٩لمت ٞبا٢ُت. ؤو لى٣خبـ آلاًت ال٨ٍغ
ُِّ مً ٢ُمت  و٦إن ال٣هُضة ٚحر مٟهىمت باّل للخانت، ُٞم٨ث في ألاعى. ٞاالزخٟاء وعاء الخٗابحر الٛامًت، ًد

 الكٗغ.
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 فلىن وّل الطحاٌ ؽلى الّؼىاء مىا

، وطل٪ ٖلى لؿان امغؤة ؤبضٕ الكاٖغ في ”ٖلى عن٠ُ الؿى١ ” ًإحي َظا ال٣ى٫ في ٢هُضة مُىلت جدذ ٖىىان 
 ”ؾى١ الٟاجىاث” ت بالٗك٤وون٠ الؿى١ في بخضي اآلاضن اآلا٨خٓ” عا٢هت الؿى١ ” ون٠ جٟانُل خُاتها، هي 

قي الظي اعججل اعججااًل ٢هُضة و٢ض ط٦غججي َظٍ ال٣هُضة ب٣هُضة قُش قٗغاء اآلاشلث الهض٤ً مدمىص الضؾى
ا في اآلاىاؾباث الؿاعة : ت، و٧ان ًدلى له ولجمهىع ؤنض٢اثه بل٣اَئ  في ون٠ عا٢هت مهٍغ

اءْ   م٣هًى ٌعّج بجلبِت الٛٚى
 ٧ّل الغحا٫ مىا٣ٞىن ٖلى الّؿىاءْ 

ىن ..مضاَىىن   وم٣ّىٗىن ب٨ظبهم ومغاٚو
 خّتى بطا هَٟظ ال٣ًاء بهُضَم جغ٧ٍى ٌٛغ١ بالضماء

 …ؾى١ الٟاجىاث والّؿى١ 
 وال٩ّل ؤٖمى ال ًغي ٚحر اَتراء الّظاث ٞى١ ألاعنٟت

ً  خّب الدؿى١ في ُٖىن آلازٍغ
 خّب الخٛىضع بحن بؿُاث الُٗىع الّؼاثٟت

 الا٦خئاببحن اؾُىاهاٍث جطّج بإٚىُاث 
 بحن ؤؾما٫ الّشُاب

ترابلخٗىص بٗض الٗهغ جب٩ي   الٚا

 غ والىن٠ ٞإبضٕ َظٍ ال ى الؿى١  ٣هُضة،ل٣ض ؤحاص الكاٖغ الخهٍى وؤخؿً ازخُاع خلبت اآلاؿغح َو
ت مً الغحا٫ واليؿاء، وؤخؿً التر٦حز ٖلى شخهُت َظٍ الغا٢هت التي  الظي ٌعج بال٩اثىاث البكٍغ

اوي ، ول٨نها حٗىص بٗض الٗهغ  جمصخي بسُالء في الؿى١، جخٛىضع بحن بؿُاث الُٗىع وؤؾُىاهاث ألٚا
ضم اهخمائها الى الظي َى عمؼ للمضًىت ٧لها، بضلُل ؤنها ج٣ى٫ بُإؽ ” الؿى١ ”  جب٩ي اٚترابها ويُاٖها ٖو

 ٤ ت الٍُغ غمىن بهُضَم ٖلى ٢اٖع اصون ًهُاصون ٍو ُّ زابذ زاثغ ال٣ىي بن ٧ل الغحا٫ مىا٣ٞىن، ن
بٗض ٢ًاء مإعبهم ولظتهم الضمىٍت مىه. ٞهل في َظا ال٣ى٫ حىاًت ٖلى الغحا٫ ؤيها الكاٖغ؟ ؤم ؤهه 

غ ألهىإ قغؾت مً الغ  حا٫ اآلاٟترؾحن. مهما ٨ًً مً ؤمغ ٣ٞض ؤبضٖذ في ون٠ َظا الٗى٠ الال جهٍى
 بوؿاوي.

 

ؽ  بللم ز. ػامي ازَض

 محاهط في ولُت ويؿاؽط و 
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 كلُسة محمىز زضوَف

 فّىط بغيرن

 

 ] ال جيؽ كىث الحمام[                            ن، فىط بغيرنوؤهذ ُحؾسُّ فطىض 
 ] ال جيؽ مً ًطلبىن الؼالم [                       وؤهذ جذىن حطوبً، فىط بغيرن

 ] مً ًطهؾىن الغمام [                   وؤهذ حؼسز فاجىضة املاء، فّىط بغيرن
 ] ال جيؽ ؿؾب الخُام [            وؤهذ حؾىز إلى البِذ، بِخً، فّىط بغيرن

ت مً لم ًجس حّيزًا للمىام [          وؤهذ جىام وجحصخي الىىاهب، فىّطِ بغيرن  ] زمَّ
 ] مً فلسوا حلهم بالىالم [     وؤهذ جحطض هفؼً باالػخؾاضاث، فىط بغيرن

ط بىفؼً  ً البؾُسًً، فّىِ  ] كل: لُخجي ؿمؾت في الغالم [   وؤهذ جفىط باآلدٍط
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ؽإالسهخىض الـاؽط ػامي   زَض
 

 
 

 كس حاءوي ًبيي ووا ؤَػفا
ؼبُم ؽاِشاًل َهَعفا ٌَ ُُف   الؼَّ
 ُحّبي َلُه ُمْص واَن فاَضكجي
ُئُه وما ؽَطفا دِبّ

ُ
 وؤها ؤ

ُكجي...  كس واَن في لُلي ًؤّضِ
 بهسًِل مً في السجِؿ كس ؽعفا

 والُىَم حاء مؾاجبًا ظمىاً 
 ظمجي يهاحُط في املسي حِعهاً 

 ضحىَث كباَي ؤن ًلفاهاّل 
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 السهخىض الـاؽط بسٌؿ اللـاؽلت

 
 ؤن ؤؽِف! لى وان لي

م زون الخفاْث،   ؤن اؽبر الطٍط
 لى وان لي ؤن ؤبىح!

 ؤن ؤمأل السهُا كُحاْث،
 ...لى وان لي ؤن ؤمس الخطىاْث!

** 

ًَ ألاؽىاْم..  ؽـٌط ِم
 جىّكفْذ، وبلُُذ فيها..

 ال حغازُضوي وال ؤغازُضها.. 
ًَ ألاؽىام..   ؽـٌط ِم
 ...اكخطؾُتها مً ؽمطي..

 ؤحبً...

 ..ألهً ؤهذ الحلُلت

 ..وؤهذ الىاكؿ

... 
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 وـط بؾلبيي لباهىضة ؤؽمالها ألازبُت واللؾىباث التي واحهتها في شلً
 

في م٣ابل الهٗىباث التي واحهتها ال٩اجبت لُلى بٗلب٩ي ٖلى الهُٗضًً الٗاثلي 
والاحخماعي، هالخٔ ؤن الٓغوٝ والبِئت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت التي ؤخاَذ 

ذ بال٩اجبت، ٢ض ؾاٖضث ألاخحرة في ا٦�ؿاب ال ٖغ جغؤة والخمّحز الىعي والش٣اٞت. خُث جٖغ
ؿت في قإع عؾخم باقا في بحروث،  ال٩اجبت ووكإث في ؾىىاث الخمؿُيُاث في صاع اآلاَغ

اث الا٢خهاصًت -طل٪ الكإع الظي اقتهغ بؿا٦ىُه طوي الخىٕى الش٣افي واآلاؿخٍى
ـ الهاٌٜ (، ؤه1988ِ-1914الاحخماُٖت الجضًغة، ؤمشا٫ اآلاش٣ٟحن هان٠ُ اآلاجضالوي )

م. ٦ما جمحز قإع عؾخم باقا ب٩ىهه قإع قغ٧اث 1931-2009) حَر (، ٚؿان حضًض ٚو
وصوع اليكغ والُباٖت مشل صاع مجلت قٗغ. وفي َظا الؿُا١ حكحر الصخُٟت الؿىعٍت 
عئي عبُ٘ ؤن ؤبا ال٩اجبت ٖلي الخاج بٗلب٩ي ٢ض حٗاون م٘ الؿلُاث الٟغوؿُت آهظا٥ 

با مىالُا لهم وفي الى٢ذ طاجه ٧ان قاٖغا ػحلُا ًجخم٘ ٖىضٍ الكٗغاء  و٧ان ٢ٍغ
 والؼحالىن. 

٧ل جل٪ الٓغوٝ التي ؤخاَذ بال٩اجبت جل٪ الٟترة، ؾاٖضتها في جبىئ مىهب ؾ٨غجحرة 
جضع الظ٦غ ؤن ال٩اجبت ًٞلذ الٗمل ٖلى 1960-1957البرآلاان اللبىاوي ؾىىاث:  . ٍو

خماص ٖلى ؤبيها طي الؿٗت ال٨بحرة مً الِٗل واآلا ها للخدغع الٖا ا٫ وطل٪ ؾُٗا مً َٞغ
ا مً الاؾخ٣اللُت.  َغ  الا٢خهاصي الظي ًم٨ً اآلاغؤة ٦ما ٍٚغ

ؤما ٖملها في البرآلاان مجخمٗا م٘ جل٪ البِئت الش٣اُٞت اآلادُُت ٣ٞض صٞٗها ألن  
ت وجد٣ُ٣ها بىعي وبجغؤة حضًغة. ل٣ض ٦كٟذ ال٩اجبت ؤنها بضؤث ٦خابتها  حؿعى هدى الخٍغ

ها ؤخُا ٖىضما ٧اهذ حٗمل في البرآلاان اللبىاوي و٢ض حمٗذ م٘ ٖملها لغواًتها ألاولى ؤ
كحر ؤهُىان خُضع بلى  آهظا٥ حٗلُما ؤ٧اصًمُا في حامٗت ٌؿٕى اللبىاهُت في بحروث، َو
طل٪ في ٢ىله: " بّن لُلى بٗلب٩ي ٧اهذ حٗمل في النهاع في البرآلاان، وجضعؽ لُال جدًحرا 

مُٗت. ٦ما ؤنها بضؤث حٗمل ٦صخُٟت مب٨غا في عبُٗها ومخابٗت آلادايغاتها وواحباتها الجا
الغاب٘ ٖكغ و٧ان طل٪ ٖبر صخُٟت النهاع اللبىاهُت جدذ اؾم مؿخٗاع. بن ؾُا١ 
٦خابتها جدذ اؾم مؿخٗاع ًا٦ض الدجم ال٨بحر للهٗىباث التي واحهتها ال٩اجبت بط مً 

إة الىاضح ؤنها لجإث بلى ال٨خابت جدذ اؾم مؿخٗاع للخُلىلت صون و٢ى  ٖها جدذ َو
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اآلاالخ٣اث الؿُاؾُت والاحخماُٖت ؤو الضًيُت ال ؾُما ؤنها ؤزظث حٗبر ًٖ ٞلؿٟتها 
ت بهىعة واضخت ٦ما ؤٞصخذ ًٖ مى٢ٟها الغاٌٞ العجضاء الدجاب.  اليؿٍى

ت   باإلياٞت بلى مؿاَمت ال٩اجبت في صخُٟت النهاع، صؤبذ ٖلى ٦خابتها لؼاٍو
و٧اهذ بٗىىان )ؤ٩ٞاع خغة(،  1958-1957 صخُٟت زانت في صخُٟت نىث اآلاغؤة ؾجي

جل٪ الصخُٟت التي خغعَا الكاٖغ اللبىاوي ؤصُٞ٪ قِبىب الظي ؤزغ ٖليها الخ٣ا جإزحرا 
ال ٌؿتهضٝ َظا اآلاؿغص جىاوله. ل٣ض ٧ان قِبىب ألاو٫ الظي اَل٘ ٖلى عواًت ؤها ؤخُا 

ىضما ال  ا. ٖو ا ٞإعجب بها وشج٘ ال٩اجبت ٖلى وكَغ خٔ قِبىب ؤن ٢بل َباٖتها ووكَغ
الن في صخُٟت  ًذ وكغ الغواًت جل٪، ٢ام باإٖل صوع اليكغ والُباٖت في بحروث ٞع
النهاع البحروجُت ًٖ خاحت ٧اجبت لضاع وكغ لُباٖت با٧ىعة ؤٖمالها ألاصبُت. الجضًغ 
ل٣ذ ٖلُه متهمت اآلاجخم٘ بالظ٧ىعٍت والخمُحز  الن ٖو ط٦ٍغ ؤن ال٩اجبت امخًٗذ مً إلٖا

صَا و�جب ببضاٖها وبهخاحها ألاص�ي. َظا و٢ض اؾخجابذ في نهاًت يض اآلاغؤة وايُها
اآلاُاٝ صاع مجلت قٗغ للىضاء الظي وحهه قِبىب ٞىا٣ٞذ ٖلى َباٖت عواًت ؤها ؤخُا 

ا  ٨ظا اؾخُاٖذ ال٩اجبت بٗض حهىص ٦بحرة َباٖت الغواًت ووكَغ . وفي َظا 1958َو
غ ج٩ال٠ُ َباٖت عواًتها الؿُا١، ٢الذ ال٩اجبت بنها اخخاحذ ؤن حٗمل ل٩ي ج٨ؿب  وجٞى

ظا ٌٗجي مغة ؤزغي ؤنها اهخهجذ الاؾخ٣اللُت ولم جلجإ ألبيها جُب٣ُا لل٣اٖضة ؤن  َو
 الاؾخ٣ال٫ اآلااصي ٌؿى١ ناخبه هدى الخدغع والظاجُت. 

 في الٗضص ال٣اصم ؾيخاب٘ جبٗاث وكغ ال٩اجبت لغواًتها ألاولى ؤها ؤخُا، ٞةلى َىا٥. 
 

ت  ز. دالس اغباٍض
 لغت ؽطبُتمحاهط 

 

 

 

 

 




