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يوٍ  رٓذف ْزِ انذساعخ انٗ رغهٛظ انضوٕ  عهوٗ صوٕسح انموذط فوٙ انًشوٓذ انشوعش٘ عُوذ عوًٛخ انمبعوى :الملخض

ٔيوخ راروّ يمب فكبٌ ْزا انزٕاصوم فوٙ دوذ  خالل رٕاصهّ ثبنزشاس انذُٚٙ ٔانزبسٚخٙ ٔاألدثٙ ٔاألعطٕس٘ ٔانشعجٙ

انشعشٚخ دٛش خصٓب فوٙ  ْٔزا ٚكشف انذضٕس انكجٛش نهمذط فٙ أعًبل عًٛخ انمبعى ،إلثشاص انٕٓٚخ ٔرأكٛذ انزاد

أٔ انزٕساح أٔ انمشآٌ   انٗ انمشآٌ  فأًُٚب ركش انزبسٚخ انمذٚى أٔ انذذٚش ثشصد انمذط ٔأًُٚب رْت ،ّكضٛش يٍ دٔأُٚ

دضوشد انموذط ثموٕح، ْٔكوزا عجوش  ٔانزوشاس انشوعجٙ عوطٕسحأٔ انذذٚش انششٚف رجهذ انمذط ٔأًُٚب دضوشد األ

ٔفك سؤٖ جذٚذح ارخزد صٕسا يضبنٛخ  فأعبد صٛبغزٓب ،عًٛخ انمبعى عٍ عاللزّ انشٔدٛخ ٔانزبسٚخٛخ ٔانٕالعٛخ ثٓب

 .سٔدٛب ٔٔجذاَٛب ٚضخش ثبنذشكخ ٔانذٛبح ٔرجبٔص انًغبدخ انجغشافٛخ انًجشدح نأليبكٍ انٗ كَٕٓب رشكٛال ،ٔاَغبَٛخ
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Abstract: This study aims to shed light on the image of Jerusalem in the poetic scene 

of Sameeh Al-Qasem through his communication with the religious, historical, 

literary, mythical and folk heritage. This communication was in itself a resistance to 

highlight the identity and emphasize the personality. This indicates the great presence 

of Jerusalem in Sameeh Al-Qasem’s poetry who included it in many of his poetry 

collections. Whenever ancient or modern history are mentioned Jerusalem comes to 

the scene, and whenever the poet mentions the Holy Quran, the Torah or the Hadith, 

Jerusalem is emphasized. Likewise, whenever myth and folk heritage comes under the 

light, Jerusalem is also mentioned in a strong manner. In such a manner, Sameeh Al-

Qasem expressed his spiritual, historical and realistic relationship with Jerusalem 

and reshaped it according to new horizons that took the form of perfect and human 

images; he went beyond the geographical space of places and gave them a much 

spiritual and emotional sense that is full of movement and life. 
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 تقدوم

تضتبط ايكزؼ يف ايشانض٠ اؾُاع١ٝ ايعضب١ٝ عا١َ ٚايؿًغط١ٝٓٝ خاف١ بعزر َٔ ايزالالت 

ٚتؾع َٔ َآسْٗا ٚنٓا٥غٗا  ،ؾٗٞ َز١ٜٓ تاصخي١ٝ تعبل باؿناص٠ ٚايرتاخ األفٌٝ ،ٚاإلحيا٤ات املؾضق١

ل ٖشٙ ٚتٓطً ،ٚػعً٘ بكع١ سات بعز رٜين ٚصٚسٞ ،تًكٞ بعالهلا ع٢ً ٖشا املهإ ،قبغات صٚس١ٝ

 ،ايبكع١ اؾػضاؾ١ٝ َٔ سزٚرٖا املها١ْٝ يتتغع ٚمتتز ؾتقبح َهاًْا ممٝظًا يف ٚدزإ اإلْغإ ايعضبٞ

ؾٗٞ األصم١ٝ ايقًب١ اييت ٜكـ عًٝٗا املٛاطٔ ايؿًغطٝين يٝجبت ٚدٛرٙ ٚنٝاْ٘ أَاّ ق٠ٛ غامش١ تقض 

 .ع٢ً عشك٘ ٚإيػا٤ ٚدٛرٙ

ٜظٜز ع٢ً ٜز ايٝبٛعٝني ايعضب َها١ْ ْايت ايكزؼ بعز تأعٝغٗا َٓش ثالخ آالف ع١ٓ أٚ 

نُا ْايت  ،ٚسعٝت َٔ ايتؾضٜـ ٚايتهضِٜ َا مل ؼغ ب٘ أ١ٜ َز١ٜٓ أخض٣ ،عع١ُٝ َٚٓظي١ صؾٝع١

ٚبكٝت آثاصٖا  ،َٔ احملٔ ٚاألٖٛاٍ بعز إٔ عبجت بٗا أٜزٟ اـضاب ٚايزَاص َا سؿض يف تناصٜغٗا عُٝكًا

 .(1ؽاٖزًا عًٝ٘ إىل َٜٛٓا ٖشا )

ٍٛص ايؾع ٚاعتذًٛا تاصخيٗا ايطٌٜٛ يف  ،ضا٤ ايؿًغطٕٝٓٝٛ األسزاخ اييت َضت بٗا ايكزؼيكز ف

ٚدعًٛا َٓٗا عالَات س١ٝ تغهٔ ؾٝٓا ٚتعٝؿ بني دٛامٓا ٚعاملٓا ايزاخًٞ  ،ققا٥زِٖ ايؾعض١ٜ

ٚبشيو اَتأل نٝاِْٗ عنٛص ايشنض٣  ،ٚايضٚسٞ َع نٌ ْبن١ قًب أٚ ملع١ ؾهض أٚ خًذ١ عضم

غُٛا عٝاتِٗ ٚاصتباطِٗ ايضٚسٞ بٗا غري ايكابٌ يًشٌ أٚ ايٓكض أٚ ايٓغٝإ ؾأق ،ٚاعتذال٤ ايشانض٠

ٚتغا٤يٛا عٔ أعضاص قزعٝتٗا ٚقضأٚا ػًٝات سذاصتٗا ٚؽؿاؾٝتٗا ايٓاطك١ بعبل ايتاصٜخ ايعضبٞ 

ٚتٍؾٓـ اآلسإ بغُاع فٛتٗا ٚصؤ١ٜ عشض  ،مما دعًٛا َٓٗا أًَا ٚسبٝب١ تقبٛ إىل َضآٖا ،اإلعالَٞ

كٖٛا عؾكًا فٛؾًٝا ٜضتٌ ايهٕٛ ؿٔ سبٗا األبزٟ يف عالق١ َت١ٓٝ األٚافض ال ٜغاٚصٖا ٚعؾ ،عْٝٛٗا

مما ٜؾهٌ عٛر٠ إىل  ،ٚمتٓٛا إٔ تزؾٔ صؾاتِٗ ؼت نض١َ َٔ نضَٚٗا ،ٚال ٜطُع ؾٝٗا اصتٝاب ،معـ

نُا دعًٛا َٓٗا  ،صسِ األّ ٚصَظًا أعطٛصًٜا رااًل ع٢ً ايتذزر ٚاالْبعاخ َٔ طٝب تضابٗا املكٍزؼ

 .(2ٚت٦ٔ َٔ عشاب٘ ايباٖض ايٓؿٛؼ ) ،ايؿضرٚؼ األْزيغٞ املؿكٛر ايشٟ ؼٔ إيٝ٘ ايكًٛب

اعتشنض مسٝح ايكاعِ َز١ٜٓ ايكزؼ يًتعبري عٔ عالقت٘ ايضٚس١ٝ  ،بٓا٤ ع٢ً َا عبل

ؾاعتٓطل  ،ؾأعار فٝاغتٗا ٚؾل صؤ١ٜ دزٜز٠ اؽشت فٛصًا َجاي١ٝ ٚإْغا١ْٝ ،ٚايتاصخي١ٝ ٚايٛاقع١ٝ بٗا

هلشا دا٤ت ايكزؼ سامض٠ يف ايهتاب١ ايتٓاف١ٝ ايتاصخي١ٝ ٚايز١ٜٝٓ  ،ؽضاقٗا ايٓٛصاْٞ باألرٜإتاصخيٗا ٚا

 .ٚاألرب١ٝ ٚايؾعب١ٝ ٚاألعطٛص١ٜ عٓز مسٝح قاعِ

 

ىالقدسىفيىالكتابةىالشعروةىالتناصوة
ؾٗٞ اٚىل ايكبًتني ٚثايح املغذزٜٔ ايؾضٜؿني ايًشٜٔ تؾز  ،يًكزؼ َها١ْ خاف١ يز٣ املغًُني

 ،ٚؾٝٗا ف٢ً باملال٥ه١ ،َٚٓٗا عضز إىل ايغُا٤ ،ٚإيٝٗا أعضٟ بايضعٍٛ ايهضِٜ عًٝ٘ ايغالّ ،ايضساٍ إيُٝٗا

قاٍ تعاىل "عبشإ ايشٟ أعض٣ بعبزٙ يٝاًل َٔ املغذز اؿضاّ إىل املغذز األقق٢ ايشٟ باصنٓا سٛي٘ 

 (3يٓضٜ٘ َٔ آٜتٓا إْ٘ ٖٛ ايغُٝع ايبقري" )

يف ققٝز٠ )ْاؾش٠ أخض٣( يكٍزاؼ ايبؾا٥ض ٚسذاص٠ حياٍٚ ايؾاعض إٔ ٜؿتح ْاؾش٠ أخض٣ 

ٚأخض٣ ع٢ً قًب٘ ٚؽعب٘ ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜتشٍٛ إىل  ،اإلْتؿام١ ايقاعز٠ َٔ َٛت٘ إىل عزص٠ املٝالر املٗٝب١

ٖٚٛ َؾبع بايغذٔ ٚاملٓؿ٢ ٚايزّ ايرتابٞ ٚايقال٠ يف قضاب ايكزؼ  ،سذض ٜكشف ب٘ ٚد٘ اإلستالٍ

ٖٚشا يف سز سات٘ خطض٠ ْؿغا١ْٝ تضر ع٢ً ايكًب ًَؿع١  ،ا عبار٠اييت ٜقبح املؾٞ ؾٝٗ ،َٚعبز ايضٚح

 ،(4املكرتٕ باؿذض ٚايبكا٤ يف اؿنض٠ األسز١ٜ ايكزع١ٝ ) ؾناًل عٔ سػ املكا١َٚ ،باؿكا٥ل ايضٚسا١ْٝ

 :ٜكٍٛ
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 رَٞ ؾو بغشض اؿب يػظًا

 َٔ ؽ٠ٛٗ ايظٜت ٚأسظإ املعافض

 َجكال بايؿضح ايبانٞ أسٛب ايغذٔ

 ايٛالر٠ َأخٛسًا بأعضاص

ٍٞ  َؾبعًا بايزّ ٚايعطض ايرتابٞ أفً

 يًُٛايٝز َٔ املٛت

 ألعضاب اؿغاعني

ٍٞ  ٚأفًٞ ٚأفً

 دغزٟ املعبز

 (5) .ٚاملؾٞ ع٢ً أصفؿ١ ايكزؼ عبار٠

ٌّ يف ايٛدٛر؟جيعٌ مسٝح ايكاعِ يف ققٝزت٘ )ملاسا ٚال  ،( َٔ ايكزؼ َٚآسْٗا أًَا ال تناٖٝٗا أ

ثِ عضعإ َا تتشٍٛ إىل اَضأ٠ َهت١ًُ  ،ْغإ َٓش قضٕٚ عشٝك١تٓاطعٗا َز١ٜٓ يف انتُاٍ آر١َٝ اإل

ٚتقػٞ اآلسإ خًـ ايٓٛاؾش إىل َٓادٝات٘ ايٛهلا١ْ  ،ايٛدٛٙ إىل بٗا٥ٗا –األْٛث١ َٚعؾٛق١ تٓعض ايعٕٝٛ 

ؾػاب عُٔ سٛي٘ ٚمل ٜعز  ،نُا تاٙ يف عاص عٝٓٝٗا ٚعشض َكًتٝٗا ،ٚايتػظٍ يف أعضاص مجاهلا ايؿتإ

ٍٛص هلٛ ايعاؽكني َعًا بضؽل املا٤ ٚافطٝار األمساى  ،أٚ ٜٓؾػٌ بأسز عٛاٖا ،غريٖاٜض٣ يف ْؿغ٘  ثِ ٜق

راعًٝا ايها٥ٓات اؿ١ٝ إىل  ،اييت ٜعٝزاْٗا َض٠ أخض٣ إىل املا٤ يتشهٞ قق١ سبُٗا إىل عهإ األعُام

 -:ٜكٍٛ ،ٚطؿاًل مٍساٙ ٚطٔ ،َباصن١ سب٘ ايشٟ أْتر طؿ١ً مٍساٖا ٖادض

 أٜٗا اؿٞ ايباقٞ

 باصى ٚدزْا املكِٝ نضٚسو ،باصى قٝاَتٓا

 خش بأٜزٜٓا املؾتع١ً باؿٝا٠

ٍٝاتٗا  يٓؾٗز َٝالرْا َٔ َآسٕ ايكزؼ ٚدضع

 (6ٚيف أعايٞ فباْا ايظاخض بو )

 ،ٚتناصٜػ أصمٗا ،إٕ تضتٌٝ ايهٕٛ قق١ اؿب األبزٟ ع٢ً ٖشٙ األصض يف ؾنا٤ مسا٥ٗا

ٜٚأخش  ،اؿٞ ايباقٞ عبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ  ٜباصى سبُٗاميتظز بٓزا٤ ايشات ايؾاعض٠ إىل  ،ٚأعُام عاصٖا

ٚتٛقز ايضغب١ اؾاق١ يف املٝالر ايشٟ حيكل ٚدٛرٖا اإلْغاْٞ ٖٜٚٛتٗا  ،بأٜزُٜٗا مٛ اؽتعاٍ اؿٝا٠

يتؾهٌ َالسًا يًٛدٛر ايؿًغطٝين ايؿاعٌ يف  ،ايٛط١ٝٓ املٓبجك١ َٔ َآسٕ املغادز ٚأدضاؼ ايهٓا٥ػ

تعز َٔ أِٖ املكَٛات اؾٖٛض١ٜ يًه١ْٛٓٝ ايؿًغط١ٝٓٝ اؿناص١ٜ ٚاحملاؾع١ ٖٚٞ بٗشا املع٢ٓ  ،ايعامل

١ٍٝ ،عًٝٗا َٔ ايشبٍٛ  (7ٚرالالت قزع١ٝ ) ،ملا ؼٌُ يف ساتٗا ٚيف قًٛب املؤَٓني بٗا َٔ أْٛاص بٗ

ٖٚٞ بٗشا  ،ٖٚهشا تتذاٚط ايتذضب١ ايؾعض١ٜ األبعار ايشات١ٝ عهِ أربٝتٗا إىل أبعار مجاع١ٝ

( ؾؿٞ سني ٜهٕٛ 8ألٕ ايضَٚاْغ١ٝ اْغشاب َٔ اـاصز إىل ايزاخٌ ) ،صَٚاْغ١ٝ فضؾ١املع٢ٓ يٝغت 

ؾإٕ االْؿعاٍ ايؾعضٟ ٜهٕٛ  ،باعتباصٙ ٚاسزًا َٔ ساالت٘ ايباط١ٝٓ ،االْؿعاٍ ايٛاقعٞ َعٝؾًا بٛاعط١ األْا

يف عٝام  ( ٜٚتنح ٖشا9قغٛبًا ع٢ً ايؾ٤ٞ....ٜٚهٕٛ ايعامل اـاصدٞ ايغبب اـاصدٞ هلشا ايتشٌٜٛ )

"تتؾابو األٜزٟ ايكاع١ٝ  ،ايكقٝز٠ َٔ خالٍ قٛي٘ عُٔ ٜضٜز ايتؿضٜل بٝٓ٘ ٚبني ايكزؼ سٍب٘ املكزؼ

 -:بني دغزٜٓا" أٚ قٛي٘

 أٜتٗا املتبزر٠ يف طساّ األصض

 ملاسا نٓت بعز نٌ ٖشا ايعزّ

 ملاسا تؾهًّت بعز نٌ ٖشا اهلالّ

 (11ٚملاسا أؾكزى بعز نٌ ٖشا ايؿكز )
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سٝح تؿٝل  ،ايكزؼ يف َأعا٠ سبٗا املكٍزؼ ٚرالالتٗا ايطاٖض٠ -عا٠ ايٛطٔ ٖهشا تٓقٗض َأ

بعز إٔ أيك٢ عًٝٗا اؿامض ظالٍ  ،ايشات ايؾاعض٠ َٔ سًُٗا ايضَٚاْغٞ يرت٣ ايٛاقع ايعٝين ايؿادع

 .ايتعتِٝ

ؾاملز١ٜٓ ناْت ؽاك١  ،ٜٛاطٕ مسٝح ايكاعِ بني ساٍ ايكزؼ قبٌ االستالٍ ٚبعزٙ

أعبؼ عًٝٗا طابعًا َٔ ايشٍ ٚاهلٛإ ٜكٍٛ ، ٚٚيهٔ االستالٍ عًبٗا ٖشا ايتُٝظ ،امبكزعاتٗا ٚأبٓا٥ٗ

 -:ايكاعِ

 ٚسات ّٜٛ ؽٝز األقق٢

 ٚعؿ ايؿكضا٤ نٌ ي١ًٝ

 ٚصأٜت٘ ،ٜا صؾاقٞ

 سات ّٜٛ ؾبهٝت٘

 نإ ٜغتعطٞ يز٣ بٛاب١ األقق٢

 (11ٚيف عٝٓٝ٘ أرصنت املشي١ )

يشيو اعتدزّ يؿغ األقق٢ ملا حيٌُ َٔ  ،ٛط١ٝٓأرصى ايكاعِ ايبعز ايزٜين يف ؼضٜو املؾاعض اي

ٚقز ػاٚط يؿغ األقق٢ يف ٖشا املكطع سزٚرٙ  ،بني ايكزاع١ ٚايطٗاص٠ بإؽعاعاترالي١ صٚس١ٝ متٛز 

ؾٗٛ ٜكضص  ،ٚقز ٚؾل ايكاعِ يف صبط يؿغ األقق٢ باملشي١ ،ٚاَتٍز يٝؾٌُ َز١ٜٓ ايكزؼ ،املها١ْٝ اينٝك١

١ًَ  ؾٝؤرٟ سيو إىل ؼؿٝظ ،شٙ املز١ٜٓ يف عٗز االستالٍبشيو ايٛاقع األيِٝ ايشٟ تعٝؾ٘ ٖ ُِٖ األ

ٚقز ناْت ايه١ًُ احملٛص يف ٖشا  ،ٚصرٖا إىل أفشابٗا ايؾضعٝني ،يتدًٝقٗا َٔ أعض ايعزٚ ،ٚإثاصتٗا

 .املكطع )املشي١( ٖٚٞ املؿتاح يع١ًُٝ تػٝري ٚاقع ٖشٙ املز١ٜٓ

 ،ٚتتٛثل ايضٚابط بُٝٓٗا ،ُني ٚاملغٝشٝنيٚيف َز١ٜٓ ايكزؼ تتٛسز املؾاعض ايز١ٜٝٓ بني املغً

 -:ٜكٍٛ مسٝح ،ؾاهلزف َؾرتى ٖٚٛ ؼضٜضٖا َٔ أعض االستالٍ

 ايؿاصؼ املغًِ ٜغرتٜح

 ؼنٓ٘ طٜت١ْٛ

 ٚايغٝز املغٝح

 (12ٜطٌ َٔ أٜك١ْٛ )

إال إٔ ايكقٝز٠ اييت أخش َٓٗا  ،ٚبايضغِ َٔ إٔ ٖشا املكطع مل ٜشنض ؾٝ٘ اعِ َز١ٜٓ ايكزؼ

َز١ٜٓ تٓتعض  ،ايتغاَح ايزٜينٚ غا٤ ع٢ً قب١ ايقدض٠( ظٗضت ايكزؼ َٔ خالٍ احملب١عٓٛاْٗا )ؾغٝؿ

ٚقز نإ ايكاعِ ٚاعًٝا عٓزَا مجع بني املٛصٚخ ايزٜين اإلعالَٞ  ،َٔ أبٓا٥ٗا ايعضب ؼضٜضٖا

أٜك١ْٛ( يٝؤنز ايتالسِ بني  ،املغٝح ،طٜت١ْٛ ،)املغًِ -:سيو َٔ خالٍ اإلؽاص٠ إىل األيؿاظ ،ٚاملغٝشٞ

 .أبٓا٤ ٖاتني ايزٜاْتني يف ٖشٙ املز١ٜٓ

يكز اعتٛس٢ مسٝح ايكاعِ عباصات َٚعاْٞ َٔ ايتٛصا٠ ٚاإللٌٝ ٚايكضإٓ ايهضِٜ خاف١ 

إماؾ١ إىل ققك األْبٝا٤ يٝهؾـ ايًؿغ ٚميشك املع٢ٓ ايزاٍ ع٢ً َها١ْ ٖشٙ املز١ٜٓ  ،مبز١ٜٓ ايكزؼ

ؾتعطٞ املتًكٞ رالالت َؾع١  ،ع٢ً املزيٍٛ ٚيتهٕٛ ظالٍ املعاْٞ أنجض إما٠٤ ٚأؽز عُكًا ،ٚقزعٝتٗا

 -:ٜكٍٛ مسٝح ،ٜجضٜٗا -مما ال ؽو -ٖٚشا  ،َٚتؾعب١ يًقٛص٠

 األصض خضب١ ٚخاي١ٝ ٚع٢ً ٚد٘ ايكُض

 ظ١ًُ ٚصٚح اهلل ٜضف ع٢ً ٚد٘ املٝاٙ

 (13ؾٝهٕٛ ْٛص ) ،يٝهٔ ْٛص :قٛيٞ
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ؾٝذعٌ َٔ  -ٖٓا -اعِ ؾٝهٕٛ ْٛص" أَا مسٝح ايك ،"يٝهٔ ْٛص (137يف ايٓك ايتٛصاتٞ )املظَٛص

ؾكز َٓشٗا فؿ١ اـًل بكٛي٘ "يٝهٔ ْٛص"  ،بٌ أنجض َٔ ٖشا ،املداطب١ )أْت( سات َها١ْ َكزع١

 (14ؾٝهٕٛ ْٛص )

 :ٚعٓزَا ٜكٍٛ ايكاعِ

 (15بامسو أْت نأْو نٓت را٥ًُا )

ْغتشنض يف أسٖآْا إٔ ايكزؼ ظًت ع٢ً ٍَض ايعقٛص إسز٣ ايبؤص املضنظ١ٜ يًٛعٞ ايزٜين 

ٟ ست٢ تعٗض اإلؽاص٠ إىل اعتعار٠ ايكزؼ يف ايقال٠ األعاع١ٝ يف ايزٜا١ْ ايٝٗٛر١ٜ )مشْٛا أعضاٟ( ايٝٗٛر

نشيو ؾإٕ ايعباص٠ ايؾٗري٠ اييت تكٍٛ " إٕ ْغٝتو ٜا أٚصؽًِٝ ُتٓغ٢ ميٝين  ،اييت تت٢ً ثالخ َضات ًَٜٛٝا

سٝح دا٤  ،ٜاّ األعبٛعهلٞ دظ٤ َٔ تال٠ٚ ايؾهض اييت ٜضررٖا ايٝٗٛر بعز تٓاٍٚ ايٛدبات خالٍ أ ،"

 -:مسٝح ايكاعِ يٝؤنز ٖشٙ ايزالالت يف ققٝزت٘ " إسا ْغٝت ٜا قزؼ "

 يتٓغين ميٝين

 إسا ْغُٝت ايكزؼ

 ٚيتدًز ع٢ً دبٝين

 ٚف١ُ عقض املٛت ٚاؾٕٓٛ

 ٚيتٓغ٢ ٚدٗٞ ايؾُػ

 طٜظؾْٛٞٚ أطؿايٞٚ ٚيٝٓعب ايبّٛ ع٢ً فٛتٞ

 (16إسا ْغٝت ايكزؼ )

ٝت٘ َطايبِٗ باملز١ٜٓ املكٍزع١ َٔ تعايُِٝٗ املغتٛسا٠ َٔ ٚإٕ نإ ايٝٗٛر ٜغتُزٕٚ ؽضع

ٍٕ ًَو ٜٗٛسا أعا٤ أنجض َٔ مجٝع ايشٟ عًُ٘ " -:ايتٛصا٠ ؾإٕ ٖشٙ ايتٛصا٠ ساتٗا تكٍٛ َٔ أدٌ أ

ٍٜٕٛ ايشٜٔ قبً٘ ٚأَغح أٚصؽًِٝ نُا ميغح ايٛاسز  ،ٖا أْشا أدًب ؽضًا ع٢ً أٚصؽًِٝ ٜٚٗٛرا ،األَٛص

 .ايقشٔ "

ٜٚضؾنٗا ٚيٛ نإ اهلٝهٌ  (ٚعز اهلٞ ايشٟ ٜبك٢ بعز إٔ َغح ايضب )أٚصؽًِٝؾأٟ قزاع١ ٚأٟ 

ْاعني ايضب  ،ملا عبز ايؾعب اإلعضا٥ًٝٞ آهل١ أخض٣ –نُا ٜزعٕٛ  -ٚايكزؼ َكزعني يز٣ ايٝٗٛر 

( 17أعؿاصِٖ )ٚ ٖٚٛ َا ٜتنح يف تٛصاتِٗ ،اهلٝهٌ بأبؾع األٚفافٚ ْٚاعتني بٝت املكزؼ ،ٖٚٝهً٘

هلشٙ ايعباصات ايتٛصات١ٝ ٚتٛظٝؿ٘ ي٘ إمنا حيٌُ رالالت عٝاع١ٝ تأتٞ يف عٝام  ؾاعتدزاّ ايكاعِ

َٔ ؾُو  ،ٚنأْٞ بؾاعضْا ٜضٜز إٔ ٜكٍٛ هلؤال٤ ايقٗا١ٜٓ ،اعتػالٍ ايؾاعض يًضَٛط ايز١ٜٝٓ ٚتٛظٝؿٗا

 (18) .أرٜٓو

 يكز اعتًِٗ مسٝح ايكاعِ يف ققٝزت٘ "إسا ْغٝت ٜا قزؼ" املًؿٛظ ايزٜين ٚايٛدزاْٞ يًٓيب

إٕ تٛظٝؿ٘ يقٝػ١ ٚاسز٠ َٔ فٝؼ ايكغِ املكرت١ْ بايكزؼ بتهضاصٖا َضات عز٠ يف  ،راٚٚر عًٝ٘ ايغالّ

ألٕ ايكغِ يف سكٝكت٘ " ميني ٜكغِ ب٘ اؿايـ  ،عٝام أبٝات ايكقٝز٠ حيٌُ رالالت م١ٜٛ ٚعاطؿ١ٝ

ٍ عًٝ٘ ايالّ املكرت١ْ ( ٖٚشا َٔ ايٓٛع املنُض اييت تز19يٝؤنز ب٘ ؽ٦ًٝا خيرب عٓ٘ َٔ إجياب أٚ دشز " )

بايؿعٌ املناصع ٜٚكزص ب " أقغِ أٚ باهلل " ٖٚشا بزٚصٙ ٜؾري إىل إؽٗار اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل ايشٟ ٜعًِ ايغض 

إٔ ، ٚايكزؼ إصتباطًا صٚسًٝا غري قابٌ يًشٌ أٚ ايٓكز أٚ ايٓغٝإ -َٚا خيؿ٢ بأُْٗا ٜضتبطإ باملهإ 

تشٍٛ عهِ أربٝتٗا إىل سانض٠ مجع١ٝ تضتٟٛ ايٓؿٛؼ ايكزؼ تؾهٌ عاملًا خافًا ٚسانض٠ ؾضر١ٜ ت

 .(21ٚاألصٚاح َٔ عشٚبتٗا إىل سز ايغهض )

َٚضر سيو إىل اإلْؿتاح ايجكايف  ،أيؿاظ٘ يف ؽعضٙٚ ٚظـ مسٝح ايكاعِ نجريًا َٔ َعاْٞ اإللٌٝ

 ،ؾٓذزٙ ٜغتدزّ أيؿاظًا َجٌ قزٜػ بطضؼ ،1948ايشٟ ٜعٝؾ٘ ايؿضر راخٌ سزٚر ؾًغطني عاّ 

 -:ؾٝكٍٛ ،ُٔ املعاْٞ املغٝش١ٜٝٚن



 44  1024(، 21)5، يجهخ األكبدًٚٛخ األيشٚكٛخ انعشثٛخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب -أماراباك

 

 ًٜٕٗٛ بقًبو يف املٝزإ

 ًٜٕٗٛ بقًيب يف املٝزإ

 (21ٚأؾٝل ع٢ً مضب١ اإلميإ )

ؾكز ٚظـ ايكاعِ أيؿاظًا قضآ١ْٝ "تٓافات دظ١ٝ٥ أٚ إؽاص١ٜ" يتذغٝز  ،أَا يف ايكضإٓ ايهضِٜ

سٝح تقبؼ  ،أعُل ْؿٛسًاٚ ٚدعًٗا أؽز أثضًا ،فٛصًا ؽعض١ٜ إلمؿا٥ٗا ع٢ً ايقٝػ١ َظٜزًا َٔ ايٛاقع١ٝ

ٚعٓز اعتكضا٥ٓا يًُذُٛع١ ايها١ًَ ٜتبني يٓا إٔ مسٝح ايكاعِ  ،املع٢ٓ بزالي١ تتغِ بايٛمٛح ٚايزق١

ؾٗٛ ٜقبؼ ؽعضٙ باأليٛإ ٚاألفباؽ ايكضآ١ْٝ عُزًا  ،ٜكتبػ َٔ ايكضإٓ أيؿاظًا َٚعاْٞ آٜات نا١ًَ

 .(22ا٤ات َػاٜض٠ ملعٓاٖا األفًٞ )ٚتًكا١ٝ٥ الثضا٤ ايقٛص ايؾعض١ٜ اييت تعطٞ رالالت ٚاحي

 ال بز إٔ أَنٞ ،َا عكض

 (23عشابٞ ٚصر٠ ٚؾُٞ سذض )

 ،أسظاْٗاٚ ٚتؾاصنٗا آالَٗا ،تتٛسز َعٗا املزٕ ايؿًغط١ٝٓٝ ،ايكزؼ قب١ً املغًُني األٚىل

  .ؾاملأعا٠ ٚاسز٠ ٚايكاعِ املؾرتى ٖٛ االستالٍ

 يٝبو يٓا ٚعًٝٓا َٚٓا ٚؾٝٓا

 يٝبو َػين ايضسٌٝ

 (24).ع٢ً قب١ً ايكزؼ راي١ٝ َٔ نضّٚ اـًٌٝ يتبو

ٜٚكزّ سٝات٘ َٔ أدٌ  ،ٜتشٌُ ايؿًغطٝين نٌ اآلالّ ٚايعشاب ،ٚألدٌ َز١ٜٓ ايكزؼ

ٖٚٞ تزعٛٙ إىل املظٜز َٔ ايتنشٝات  ،بعح اؿٝا٠ يف ايٛطٔ ،ؾُٛت٘ خط٠ٛ أٚىل مٛ ايبعح ،ؼضٜضٖا

 -:ست٢ تهتٌُ اؿض١ٜ يف مجٝع أدظا٤ ايٛطٔ

 أعزٚا فًٝيب

 ع٢ً ؽضؾ١ اؿب يف آخض املٛت ٜطًع ٚد٘ سبٝيب

 ٜٚغطع ٚد٘ سبٝيب ع٢ً قب١ ايكزؼ يف َؾضم ايؾُػ

 َٛتٞ ٚبعجٞ

 (25َٚٛتٞ ٚٚد٘ سبٝيب )

ٚيتهٕٛ ايبٛف١ً اييت ٜٓذشب إيٝٗا  ،ٖشٙ ايبكع١ املكٍزع١ يتؾهٌ ايٛطٔ اؾضٜح ،تتُزر ايكزؼ

 -:ؾتقبح ايكزؼ ؾًغطني ،اإلْغإ ايؿًغطٝين

 إىل عٝٓٝو ٜكتًين ايؾٛم

 ؾأؾضـ بغاط ايضٜح نٛؾ١ًٝ َٔ ٚطين اؾضٜح

 تطري بٞ َٔ سا٥ط ايربام

 َٔ قٝا١َ املغٝح

 (26تطري بٞ إيٝو )

ٚقز اؼز املهإ سٚ  ،دا٤ت ايكزؼ يف ٖاسا املكطع َٔ خالٍ سا٥ط ايربام ٚقٝا١َ املغٝح

نز إٔ ايكزؼ هلا َها١ْ اـقٛف١ٝ ايز١ٜٝٓ اإلعال١َٝ َع املهإ سٟ اـقٛف١ٝ ايز١ٜٝٓ املغٝش١ٝ يٝؤ

 .ر١ٜٝٓ َتُٝظ٠ يز٣ نٌ َٔ املغًُني ٚاملغٝشٝني

ٚؼضٜضٖا ٖٛ ايشٟ ٜٓؾض ظالي٘ يف عٓافض  ،ايكزؼ ٖٞ ايبؤص٠ يف فٛص٠ ايكاعِ ايؾعض١ٜ

ٚقز اختًؿت ٖشٙ ايقٛص٠ "األيٛإ ٚاألفٛات" يتهٕٛ  ،ؾتأتٞ ق١ًُّ بايتؿاؤٍ ٚايجك١ باملغتكبٌ ،ايقٛص٠

 -:َؿع١ُ باؿ١ٜٛٝ
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 ٌٗ تضٕٚؾ

 عرب نغٛف ايؾُػ

 َا٥ز٠ عاَض٠ أٚ عضؼ

 ٚاَضأ٠ تٓؾز

 (27امسٞ ايكزؼ )

ًُٜٚح املتًكٞ يف ثٓاٜا  ،ؾٝؾري إىل َا٥ز٠ ايغٝز املغٝح ،ٜٛظـ ايكاعِ املٛصٚخ ايزٜين املغٝشٞ

ٜٚٓعض ايكاعِ إىل ٖشٙ  ،املغٝح ايشٟ ٜؾهٌ املعارٍ املٛمٛعٞ يًؿزا٥ٞ ايؿًغطٝين ،ايقٛص٠ ايؾعض١ٜ

 -:املكٍزع١ ؾرياٖا املز١ٜٓ

 ايطؿ١ً اؿاؾ١ٝ ايبٝنا٤

 (28تضنض ؾٛم املا٤ )

ٜغتزعٞ ايكاعِ املٛصٚخ ايزٜين املغٝشٞ َٔ خالٍ اإلؽاص٠ إىل َعذظ٠ َٔ َعذظات ايغٝز 

ؾايكزؼ  ،َٚٔ خالٍ ٖشا ايتٛافٌ ٜضبط ايؾاعض بني املز١ٜٓ ٚايغٝز املغٝح ،ٖٚٞ املؾٞ ع٢ً املا٤ ،املغٝح

 .ٚعتشكل املعذظات ْتٝذ١ عٛر٠ أبٓا٥ٗا َٔ املٓايف ،ًٗاتغتؾعض ايك٠ٛ يف راخ

ٚظـ ايؾاعض ايؿًغطٝين  ،ٚيف ايتٓافات ايتاصخي١ٝ ٚايتأفٌٝ يًشل ايتاصخيٞ ايعضبٞ يف ايكزؼ

عري٠ ايظَإ يف ْق٘ ايؾعضٟ بايضدٛع إىل ايظَٔ ايتاصخيٞ املضتبط بأسزاخ ؾًغط١ٝٓٝ أٚ عضب١ٝ أٚ 

بٌ ػاٚط سيو ْٚعض إىل ايظَٔ َٔ  ،إاّل ؼٍٛ ؽعضٙ إىل ٚثٝك١ تاصخي١ٝٚ ،ٚمل ٜكـ عٓز ٖشا اؿز ،عامل١ٝ

أعكط عًٝ٘ رالالت ، َٚٓعٛص َتعزر عهػ نٝؿ١ٝ إْؿعاي٘ ب٘ ٚطبٝع١ ٖشا اإلْؿعاٍ ٚرصدت٘ ٚسزٚرٙ

ٚبشيو صبط صبطًا قهًُا بني  ،أعارت فٝاغت٘ َٔ دزٜز ٚؾل صؤ٣ ٚط١ٝٓ ٚق١َٝٛ ٚإْغا١ْٝ ؽا١ًَ

ٚسقًٝتٗا املعضؾ١ٝ  ،ٚعُز أسٝاًْا إىل إعار٠ فٝاغ١ األٍٚ ٚؾل خرب٠ ايشات ،ٓؿغٞايظَٓني ايتاصخيٞ ٚاي

 (.29اإلْغا١ْٝ )

إس أؾضر هلا ثالخ  ،يكز دا٤ اٖتُاّ ايكاعِ يف ؽعضٙ يف مبز١ٜٓ ايكزؼ مُٔ َغاس١ ٚاعع١

قدض٠ " " طْابل ملظٖض١ٜ ؾريٚط" ٚايجا١ْٝ بعٓٛإ " ؾغٝؿغا٤ ع٢ً قب١ اي :ققا٥ز دا٤ت األٚىل بعٓٛإ

ٚايجايج١ بعٓٛإ " أخش٠ األَري٠ ٜبٛؼ " ٚعٓزَا ْتقؿح اجملُٛع١ ايها١ًَ تطايعٓا فُٛع١ َتٓٛع١ 

ٚتِٓ عٔ عع١  ،َٔ األيؿاظ ايٍزاي١ ع٢ً ايكزؼ تٓبؤ ع٢ً َز٣ إصتباط ايؾاعض بٗشٙ املز١ٜٓ املكٍزع١

١ٍٝ كتًؿ١  .ثكاؾت٘ ايتاصخي١ٝ اييت ساٍٚ تٛظٝؿٗا يف عٝاقات تٓاف

يهِٓٗ عضعإ َا  ،كزؼ عٓز مسٝح ايكاعِ منٛسدًا يًُز١ٜٓ اييت ميض بٗا ايؿاؼٕٛمتجٌ اي

ؼٌُ  ،ٜشٖبٕٛ يتبك٢ ٖٞ بامسٗا األفٌٝ " ٜبٛؼ " ٚبكبابٗا املشٖب١ َٚآسْٗا ايغارص٠ يف ايظَٔ

 (31بؾُٛخٗا بقُات ايتاصٜخ ايػابض ٚبأْاعٗا ايشٜٔ ٜنشٕٛ يف عبًٝٗا بقُات اؿامض )

 ؟َا امسو ٜا عضٚؼ

 ؟ْغٝتين

 ٜبٛؼ

 يٌٝ ع٢ً ايكباب

 ٦َش١ْ عارص٠ يف ايزٖض

 ٚاَضأ٠ بايباب

 َضتاب١ بغا٥ح ميض

 (31ٚعغهض أغضاب )
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 ،ؾًٔ ٜػري َٔ فٛص٠ املز١ٜٓ ،أًٜا نإ األثض ايشٟ ٜرتن٘ ،َٚجٌ ٖشا ايغا٥ح أٚ ايعغهضٟ ايػضٜب

كباب ٚاملغادز ٚايؿاؼٕٛ ٚنشيو األبضاز ٚاي ،ؾاألعٛاص تبك٢ ؽاك١ ،ٚال َٔ ٖٜٛتٗا ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ

ٚاإلميإ ال ٜنعـ  ،ٚمّلا ناْت ايضٚح ال تتظعظع ،ال باملهإ ،حياٚيٕٛ إٜكاع اهلظمي١ باإلْغإ -يف ايٛاقع  -

ٚئ حيقزٚا َٔ عزٚاِْٗ ع٣ٛ اهلظمي١ ٚاـٝب١  ،ؾإٕ املز١ٜٓ تغتػضم ع٢ً ٖؤال٤ ايػظا٠ ،ٚال ٜؿظع

 .ٚايرتادع

 أْا ٖٓا

 تٓؿػ

 ٜا سذضٟ املكزؼ

 أٜٗا ايغٛص ٜٚا أٜتٗا األبضاز ٜا

 ال بأؼ ٜا أعضاصْا ايكزمي١

 نِ ؾاتح ساٍٚ إٔ ٜظسظح ايضتاز

 يٝغتبٝح صٚسٓا ايكزمي١

 (32ٚعار باهلظمي١ )

ٚمبٝالرٖا  ،ٚع٢ً قبابٗا ٜٓؾز املٓؾزٕٚ ،ؾاملز١ٜٓ تغتعقٞ ع٢ً ايؿاؼني َٓش أقزّ ايعقٛص

عالّ ٜتؿل ؾٝ٘ خؾٛع  ،ايغالّ ايشٟ ٜضٜزٙ ايػظا٠ ايغالّ اؿكٝكٞ ال ،ٜٛيزٕٚ ؽػؿًا باؿٝا٠ ٚايغالّ

١ٍٓ ٚابتزا٤ ايقضاط )  (33املقًني َع ٖٝب١ اإلي٘ ٚايها٥ٓات ٚايٓبٝني ٚاآلٜات ايبٝ

 أتضاٖا ٖٞ ايكزؼ أّ ممًه١ األسذٝات

 َاسا تهٕٛ ؟أّ ٖٞ ايكزؼ

 ٚع٢ً رَٗا ٜٓؾز املٓؾزٕٚ

 ... ٜا محاّ.ٜا محاّ

 ٜا صعٍٛ ايغالّ

 ٚمبٝالرٖا ٜٛيزٕٚ

 ؽػؿًا باؿٝا٠

 ... ٜا محاّ.ٜا محاّ

 ٜا صعٍٛ ايغالّ

ؾاألمسا٤ نًٗا  ،ٚايكاعِ ال ٜعري َٔ ٜغُٞ ايكزؼ أٚصؽًِٝ أٚ ٜبٛؼ أٚ أٚصعامل  أسًْا َقػ١ٝ

ٜعرب عٓٗا بتهضاص ٜرتانِ ؾٝ٘ اعِ ايكزؼ تضانًُا  ،َٔ إًٜٝا إىل ايكزؼ تؤرٟ يف صأٜ٘ ْتٝذ١ ٚاسز٠

 ،ٖٚٞ ايعغض ٚايٝغض ،ٚايضعِ ،ٚاؿًِ ،ٚايعؾب ،ٚايكُح ٚايٛصر ،ٚايٓجض ٚايؾعض ،ؾٗٞ ايغًِ ٚاؿضب ،رااًل

 (34ٖٚٞ صَظ ايعطا٤ ايضٚسٞ ايشٟ ال ٜٓكطع )

 ٚامسو ايكزؼ يف نٌ سني

 ٚامسو ايكزؼ يف اؿضب ٚايغًِ

 ٚايكزؼ يف ايؾعض ٚايضقك ٚايغض ٚايٓجض

 ٚاؾٗض ٚايكزؼ يف ايكُح ٚايٛصر ٚايعؾب

 اؿًِ ٚايضعِيف  ،ٚايكزؼ يف اؿكز ٚاؿب

 ٚايكزؼ يف ايعغض ٚايٝغض ٚايكزؼ

 يف ايربر ٚاؿض ،ٚايكزؼ يف ايؾض ،يف اـري

 يف ٚؽِ أبٓا٥و ايضاسًني

 يف خالٜا اؾٓني

 يف تكاطٝع أسؿارى ايٛاؾزٜٔ
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 ٚامسو ايكزؼ ،أْت يٞ ٚامسو ايكزؼ يٞ

 ٚايكزؼ يف نٌ ساٍ ٚسني

 ٚإىل نٌ ساٍ ٚسني

 (35ٚ إىل أبز اآلبزٜٔ )

ؾإٕ  ،ايكزؼ قز تضرر يف صَٛط ايزٜاْتني اإلعال١َٝ ٚاملغٝش١ٝ بؾهٌ خال (ٛتٝـَ)إسا نإ 

نجريًا َٔ األربا٤ ٚايؾعضا٤ َِٚٓٗ مسٝح ايكاعِ َٔ قز عار إىل ايتاصٜخ ايكزِٜ يًكزؼ َغتدزًَا 

ِٖٚ بطٔ  ،بٓا٠ ايكزؼ األٚا٥ٌ ،َٓغٛب إىل ايٝبٛعٝني)ٖٚٛ االعِ األٍٚ ملز١ٜٓ ايكزؼ  (ٜبٛؼ)ن١ًُ 

مما جيعٌ املتًكٞ ٜؾعض مبهاْتٗا  ،َؤنزًا االَتزار ايتاصخيٞ يًُز١ٜٓ (طٕٛ ايعضب ايكزَا٤َٔ ب

أخش٠ األَري٠ )ٖٚا ٖٛ ؽاعضْا ٜقزص رٜٛاًْا َغتكاًل بعٓٛإ  ،ٚبأُٖٝتٗا ايضٚس١ٝ ٚايك١َٝٛ ٚايٛط١ٝٓ

شٜٔ ال عٔ ٚاقع اؿاٍ َع ايػظا٠ اي (ايبٝإ قبٌ األخري)ٜنِ عبع١ ققا٥ز تبزأ بكقٝز٠  (ٜبٛؼ

 ،اييت اؽش َٓٗا ايزٜٛإ عٓٛاًْا ي٘ (أخش٠ االَري٠ ٜبٛؼ)ٜكضإٔٚ َٚٓٗٝا ايزٜٛإ بايكقٝز٠ ايغابك١ 

ٜٚكاٍ ٖٛ  ،ٚاألخش٠ يػ١ ٖٛ َا حيتاٍ ب٘ يف ايغشض، ٚاأُلخٝش ٖٛ األعري ،ٚتؾٌُ ايكقٝز٠ عبع أخشات

 -ٚاالخٝش٠: ،أخٝش ق١ٓٚ أعري ؾت١ٓ

 (36أغتقب َٔ ؽ٤ٞ ؾأخش ع٠ٛٓ )َٚا  ،املضأ٠ اييت تغب٢ يف اؿضب

يف ٖشٙ ايكقٝز٠ ٜضر ايكاعِ ع٢ً أٚي٦و ايشٜٔ ٍٜزعٕٛ بزا١ٜ تاصٜخ ايكزؼ بأْٗا ناْت يف طَٔ 

ٚنأْ٘ نأٖ دزٜز  ،ٚايؾاعض ٖٓا ًٜذأ إىل يػ١ ايغشض تاص٠ ٚإىل ايًػ١ ايقٛؾ١ٝ تاص٠ أخض٣ ،املًو راٚٚر

ققٝزت٘ بًٛس١ طًغ١ُٝ ٜعرب عٓٗا باألؽهاٍ َٚٔ ٖٓا لز ايكاعِ ٜبزأ  ،ٜتالعب باؿضٚف ايكزع١ٝ

 -:ٜكٍٛ ،ٚايضَٛط

 دظعًا َغهًْٛا باؿ٢ُ

 ٜضقِ سٝٛت األع٢ُ

 يف يٛح اآلدض املزٖٕٛ بظٜت املعبز

 أخش٠ سٝٛت ايضا٥ٞ

 (37ٜبٛؼ ) ،ألَري٠ َزٕ ايزْٝا ْٚغا٤ األصض

شض١ٜ ؼضؼ ايؾاعض ٜضقِ يف يٛح اآلدض املزٖٕٛ بظٜت املعبز َا ٜتكز ب٘ َٔ ٚؽِ ٚعالَات ع

 ،يتعٌ فاَز٠ً يف ٚد٘ ايػظا٠ ،أَري٠ َزٕ ايزْٝا ْٚغا٤ األصض )ٜبٛؼ( َٔ غزص ايػارص ٚطُع احملتًني

سٝح خياطب اإلي٘  ،ٚععِ أَض ايػظا٠ ،صابطًا سامضٖا مبامٝٗا إس أْٗا قضٚع١ َُٗا اعتطاٍ ايؾض

 -:بكٛي٘ ،املكتزص ع٢ً ايضغبات (آٌٜ)

 ٜا أٌٜ املكتزص ع٢ً ايضغبات

 ٌٜ ايكزٚؼٜا أ

 فضف قًب ٜبٛؼ

 َٔ عني ايغاسض

 (38ست٢ عني املغشٛص٠ ٚاملغشٛص ٚاملُغٛؼ )

عؾتاص  ثِ ٜٓطًل ايؾاعض إىل طًغِ األخش٠ ايجا١ْٝ يٝقٌ إىل األخش٠ ايجايج١ َٓاؽزًا ايضب١

 قا٥اًل:

 ٜا أٜتٗا ايضب١ عؾتاص

 عاؽكٗا املا٤ األٚسز

 (39ؾافًٞ قًب ٜبٛؼ ايٓاص )
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تغ٢ُ ٜبٛؼ إىل ٚيز صأع٘ طاؾح  ،هتب نأٖ ايعؾل ٚايؾٛم أخش٠ بٓتٚيف األخش٠ ايضابع١ ٜ

 -:إىل قٛي٘ ،ٚيف قًب٘ ل١ُ ال تٓاّ ،ؾٛم نٌ ايضؤٚؼ

 أال ٚاصؾعٞ ٚدٗٗا مٛٙ

 أال ٚيٝهٔ قًب ٖشا ايؿت٢ ايبزٟٚ األَري

 (41َالس ٜبٛؼ األخري )

ؽل ٚسزٙ ٖٛ ألٕ ايعا ، ايتٝ٘ ٜبٛؼيفٚيف األخش٠ اـاَغ١ ٜتنضع نأٖ إٌٜ إٔ تشٖب 

يٝقٌ بعز سيو إىل األخش٠ ايغارع١ ٚؾٝٗا ػٛع  ،ٚايؿاصؼ ٚسزٙ ٜكطـ ٖشٙ ايٛصر٠ ،املٓذٞ ٚايزيٌٝ

 (.41ٚيهٓٗا تٗتزٟ يقز٣ فٛت ايعاؽل ) ،ٚتنٝع نجريًا ،ٜبٛؼ نجريًا

ٜٚٓٗٞ  ،ٚيهٓٗا عضعإ َا تٗتزٟ بقٛت ايعاؽل ،ٚيف األخش٠ ايغارع١ لز ٜبٛؼ ما٥ع١

 -:ٞ بني ايعاؽل ٚاملعؾٛم إىل أبز تتبع٘ ٜكٍٛايكقٝز٠ بتالسِ عؾك

 ٚيٝهٔ إٔ تنٝع ٜبٛؼ

 نجريًا تنٝع ٜبٛؼ

 ٚيٝهٔ أْٗا ػز ايكٛت يف بٝت٘

 ٚيٝهٔ ػٛع ٜبٛؼ

 نجريًا ػٛع ٜبٛؼ

 ٚيٝهٔ أْٗا تٗتزٟ

 (42بقز٣ فٛت٘ )

إْٗا ايٛصر٠ اييت جيب إٔ تعٌ ي٘ مبباصن١ إٌٜ  ،ؾإٕ ٜبٛؼ َٔ سل ايؿاصؼ ايهٓعاْٞ ،َٔ ٖٓا

 (.43ايكزٚؼ )

ؾٗٞ تضاٙ ًَتشًُا بٗا  ،َز١ٜٓ ٜبٛؼ تٓتعض سيو املٓامٌ ايؿًغطٝين ايشٟ عٝشكل هلا اؿض١ٜ

 -:ٜكٍٛ ،َتؾهاًل يف نٌ دظ٤ َٔ أدظا٤ ايٛطٔ ،َٚعٗا

 ع٢ً مثض ايهضّ تبقض ؾقٌ ؾقٍٛ ٜزٜ٘

 ٚيف ٚصم ايػاص تًُػ آؾام عٝٓٝ٘

 تغُع٘ ُٖغ١ً يف اهلزٜض

 ٚتؾضب٘ قطض٠ َٔ مٝا٤ أخري

  فُتٗا تغُع٘ٚيف

 (44ٚيف فٛتٗا تغُع٘ )

ٚيهٓٗا يف اؿامض تعاْٞ  ،ٚمتذز اْتقاصاتٗا ٚؾتٛساتٗا املام١ٝ ،تتػ٢ٓ األ١َ بؿتح ايكزؼ

 -:ٜكٍٛ ،ٚاالْٗظاَات املتٛاي١ٝ ،اينعـ

 يف ايكًب فالح ايزٜٔ

 يف ايكًب فالح ايزٜٔ

 غٓٝٓا ْٚػين فز األفار

 ٚايغٝـ ايٓاؾض َٔ نغٌ األغُار

 ت املكزؼ ْٚػين سطنيْٚػين بٝ

 ٚفالح ايزٜٔ

 ْٚػين ٚصقاب األنضار
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 بني األْؾٛط١ ٚايغهني

 َٔ اعطٓبٍٛ إىل بػزار

 ْٚػين

 ٜا يًٝٞ ٜا عٝين

 (45يف ايكًب فالح ايزٜٔ )

إال أْ٘ دا٤ يف ٖشٙ ايكقٝز٠ َهاًْا  ،ٚبايضغِ إٔ بٝت املكزؼ سٚ رالي١ ر١ٜٝٓ ٚتضاث١ٝ ٚامش١

ٚمل ٜأتٞ ٖشا املهإ إال يٝهٕٛ عانغًا يالْتقاصات اييت  ،ح ايزٜٔ ؾكطاصتبط باعِ فال ،داَزًا عانًٓا

إٕ مسٝح ايكاعِ ٜٛظـ ؽدق١ٝ فالح  ،سككتٗا األ١َ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ يف ؾرت٠ َٔ ؾرتات تاصخيٗا

ٜٚغتؾضف املغتكبٌ َٔ خالٍ فُٛع١  ،يٝغكط صَٛط املامٞ ع٢ً اؿامض ،ايزٜٔ َٚعضن١ سطني

ؾغًط  ،ٚاختاصٖا بٛعٝ٘ ،يكز اعتكطبت رٕٚ غريٖا ال ٚعٝ٘ ،ٚاملكٛالت ايتاصخي١َٝٔ اؿٛارخ ٚاملٛاقـ 

 .(46عًٝٗا أرٚات٘ ايٓؿغ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ايهاؽؿ١، ؾؿذض بٗا ايضؤ١ٜ تؿذريا )

تًو ايٛسز٠ عتهٕٛ ساًل يكن١ٝ  ،ايكزؼ أَا١ْ ٚعٛر٠ ٖشٙ األَا١ْ إىل أًٖٗا َض١ْٖٛ بايٛسز٠

ٜٚٛيز ايجا٥ض ايعضبٞ ايشٟ مجع َالق٘ ٚتاصخي٘ ٚؽدقٝت٘ َٔ  ،ؾًغطني عا١َ ٚايكزؼ خاف١

 .خضٜط١ ايٛطٔ ايعضبٞ يٝهٕٛ املدًك ٚاؿاَٞ ملز١ٜٓ ايكزؼ

 اْتعض ايجكؿٞ

 سات فباح غاَض عأيت٘ صابع١ ايعز١ٜٚ

 ؟ٌٖ ٜٛيز ؟ٌٖ ٜٛيز

 ٜٛيز يف رَؾل

 َهًاًل بايربم

 ٜٛيز يف اؾظا٥ض

 ٜٛيز يف ايهٓا١ْ

 ٜٚضدع األَا١ْ

 ا٥ضثا٥ض٠ ٚث

 ٚطؿ١ً مج١ًٝ

 تًعب ؼت ايؾُػ

 يٛ عأيت عٔ امسٗا

 صرت أْا امسٞ ايكزؼ

 (47ٚصرت امسٞ ايكزؼ )

اختاص ايكاعِ ؽدق١ٝ اؿذاز بٔ ٜٛعـ ايجكؿٞ يتهٕٛ َعاراًل َٛمٛعًٝا يًجا٥ض ايعضبٞ ايشٟ 

 .ٚنإٔ ايكاعِ يف ٖشا املكطع ٜت٢ُٓ يٛ ٜٛدز ٖشا ايجكؿٞ ،عٝعٝز ايكزؼ إىل األ١َ ايعضب١ٝ

ايشٟ  ،َٛق١ٓ بٛدٛر ايؿزا٥ٞ املدًك ،َؤ١َٓ بايٓقض ،َغتبؾض٠ باملغتكبٌ ،كزؼ ؾضس١اي

 ٜعٌُ داٖزًا ع٢ً ؾو أعضٖا 

 أٜتٗا ايكٓاطض

 ال تغزيٞ ايغتاص٠

 عزت َٔ املٗادض

 عزت َٔ ايشانض٠ املٓٗاص٠

 (48بهٌ َا يف ايضٚح َٔ ؽعا٥ض )
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دا٤ت يتعرب عٔ تًو  ٚقز ،محًت ايكٓاطض ٖشا املكطع ٚدًٗا َٔ ٚدٛٙ َز١ٜٓ ايكزؼ

ؾكٓاطضٖا قبب١ إىل ايٓؿٛؼ تعبل َٓٗا صا٥ش١ ايتاصٜخ  ،اـقٛف١ٝ املها١ْٝ اييت متتاط بٗا ٖشٙ املز١ٜٓ

ٖٞ مجاي١ٝ اعتعاص٠ ايشات ٚاهل١ٜٛ  ،صا٥ش١ ايٛطٔ املُٝظ٠ "إٕ مجاي١ٝ اؿٓني إىل املهإ ،ٚايرتاخ ٚاألفاي١

 (49َٚع٢ٓ االْتُا٤" )

ؾك٠ٛ املهإ األٍٚ ٚفُٛرٙ يف ٚد٘  ،ُع بني املهاْني ايكٓاطض ٚاملٗادضيكز ٚؾل ايكاعِ يف اؾ

 .ٚئ ٜهٕٛ املٓؿ٢ ٚدًٗا آخض ي٘ ،يشا عٝبك٢ ايٛطٔ (املٗادض)ايتشزٜات قز أمعـ املهإ اآلخض 

 -:ٜكٍٛ مسٝح ايكاعِ

 طدضت

 َٚا اطردض

 (51ٜا عٝزٟ عُض )

ٚبني  ،١ ايكزؼ يف عٗٛرٖا ايظاٖض٠يف ٖشا املكطع ايؾعضٟ اعتطاع ايؾاعض إٔ ٜٛاطٕ بني ساي

ٖٞ املٛصٚخ ايتاصخيٞ ايشٟ أفبح  ،ٚقز ناْت ايبؤص٠ اييت اْطًل َٓٗا ايؾاعض هلشٙ املٛاط١ْ ،سايتٗا ايّٝٛ

ٜٚتذ٢ً َٓ٘ َا نإ مبجاب١  ،ٜكّٛ ب٘ اؿػ ايرتاثٞ َكاّ ايضفز ايتاصخيٞ ،مضبًا َٔ ايضؤ١ٜ ايؿ١ٝٓ

َٚٔ ثِ ٜػزٚ  ،٘ َا ٜهٕٛ مبجاب١ تأٌٜٚ إبزاعٞ ملا نإنُا ٜتذ٢ً ؾٝ ،ْب٠٤ٛ أٚ سزؼ مبا ٜهٕٛ

( ؾكز اعتزع٢ ايكاعِ ايؾدق١ٝ 51ايتؿاعٌ اـالم بني املامٞ ٚاؿامض بزٜاًل يًُٛاد١ٗ بُٝٓٗا )

يٝهؾـ ايٛاقع املأعاٟٚ ايشٟ ؼٝاٙ َز١ٜٓ ايكزؼ ْتٝذ١ يالستالٍ  (عُض بٔ اـطاب)ايشات١ٝ ايرتاث١ٝ 

 .ٚعذظٖا ٚاعتهاْتٗا أَاّ ايعزٚ ايقْٗٝٛٞ ٚيٝزٜٔ معـ األ١َ ايعضب١ٝ

ؾتشٚب اؿزٚر ٚاؿٛادظ بني  ،ؾٝتؾهٌ ايٛطٔ ؾًغطني ،ٜتزاخٌ اؾًٌٝ ٚايهضٌَ َع ايكزؼ

ٚتتأدر َؾاعض ايػنب ٚايجٛص٠ يف ْؿٛؼ  ،بني ؾًغطني ايزاخٌ ٚاينؿ١ ٚغظ٠ ،مشاٍ ايٛطٔ ٚدٓٛب٘

ٚايٓناٍ َٔ أدٌ  ،ز بايعٛر٠ إىل أصض ايٛطٔؾٝهٕٛ ايٛع ،املٓامًني ؿاٍ املزٕ ايؿًغط١ٝٓٝ املٓهٛب١

 اؿض١ٜ  

 ٜٚض٣ ايهضٌَ املًٛع ع٢ًُ      ٚاؾًٌٝ املشبٛح يف ايكٝز ع٢ًُ

 (52أعاطري ٚصر٠ ايزّ ع٢ًُ )ٚ ٚقباب ايكزؼ االعري٠ ع٢ًُ       

ٜٚؾدك ايكاعِ قباب ايكزؼ  ،يٝقبح ٚدًٗا يًٛطٔ (ايكزؼ)ٜتُزر املهإ ايؿًغطٝين املكٍزؼ 

ٚيعٌ  ،ٚقز دا٤ت ايضَٛط ٚامش١ َباؽض٠ ،ٚسيو يتتشضى َؾاعض املٓامًني ايؿًغطٝٓٝني ،ا أعري٠ؾرياٖ

ايرتنٝظ ع٢ً صَظ ع٢ًُ ايزاٍ ع٢ً ؾًغطني يٝؾري َٔ خالي٘ إىل تًو ايؾدق١ٝ اييت ٜتشزخ عٓٗا 

 .ٚاثباتٗا ٚنإٔ ايعٛر٠ ٖادػ ٜغٝطض ع٢ً ايؾاعض ٜٚت٢ُٓ يٛ ٜتشكل

َٚٔ َز١ٜٓ ايكزؼ  ،دزٜز بؿعٌ اؿب ٚاالْتُا٤ هلشا ايٛطٜٔٛيز اإلْغإ ايؿًغطٝين َٔ 

 ٜغتعٝز ايؿًغطٝين سنضٜات ايٛطٔ اؾضٜح ٚاهلذ١ُ ايؾضع١ عًٝ٘ َٔ قبٌ ايعزٚ ايقْٗٝٛٞ 

 ًًٖٞ َعٓا ملًو اؿب

 ... اجملز يو.يو اجملز

 أٜٗا اؿٞ ايباقٞ

 باصى ٚدزْا املكِٝ نضٚسو ،باصى قٝاَتٓا

 ٠خش بأٜزٜٓا املؾتع١ً باؿٝا

 َٔ َآسٕ ايكزؼ ٚدضعٝاتٗا ،يٓؾٗز َٝالرْا

 ٚيف أعايٞ فباْا ايظاخض بو

 ْغتعٝز ايشنضٜات ع٢ً مؿاف رد١ً
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 أٜتٗا املتبزر٠ يف طساّ األصض

 (53ملاسا نٓت بعز نٌ ٖشا ايعزّ )

ٚراليتٗا ايضٚس١ٝ تؿٛم أٟ  ،ؾٗٞ َهإ عًٟٛ صأعٞ ،يكز ٚؾل ايكاعِ يف اختٝاص يؿع١ امل٦ش١ْ

ٚسيو يٝغتُز املٓامٌ  ،ؾٗٞ طاؾش١ بايزالالت ايضٚس١ٝ (دضعٝات)( ٚنشيو يؿع١ 54اعتباص آخض )

  .ٚيتُٓش٘ اإلميإ بإٔ ٖشا ايٛمع املأعاٟٚ يف ؾًغطني ئ ٜزّٚ ،َٔ ٖشٙ األَانٔ ايز١ٜٝٓ ايك٠ٛ

ٌٍ ايؾاعض قز ٚؾل يف  (،مؿاف رد١ً)خًـ عباص٠  ،ق٠ٛ ايتتاص ،السغ ٚدٛر ايك٠ٛ املزَض٠ ٚيع

ٜغتشنض املتًكٞ اهلذ١ُ ايؾضع١ يًتتاص ع٢ً َز١ٜٓ  ،ؾُٔ خالٍ ٖشٙ ايعباص٠ ،يؾعضٟٖشا ايتهجٝـ ا

 .ٚتهٕٛ فٛص٠ ايعزٚ ايقْٗٝٛٞ يف ؾًغطني فٛص٠ ممتز٠ هلا ،بػزار

ٚتٛافً٘  ،إس ٜؾهٌ ي٘ ٖشا ايرتاخ أ١ُٖٝ خاف١ ،ٚمتتز صٜؾ١ ايكاعِ ايؿ١ٝٓ إىل ايرتاخ األربٞ

اقتباعًا  ،٣ٛ ايؾدٛل ٚاألسزاخ ٚع٢ً َغت٣ٛ ايه١ًُ ٚايعباص٠بٗشا ايرتاخ ٜتِ بؾهٌ اْتكا٥ٞ ع٢ً َغت

 .ٚتنًُٝٓا أٚ اْتؿاعًا أٚ تٓافًا

ٜٚٓؾػٌ بايضَظ يف  (،اْتكاّ ايؾٓؿض٣)ٜغتشنض مسٝح ايكاعِ ؽدق١ٝ ايؾٓؿض٣ يف ققٝزت٘ 

َٚٔ متضر ٚصؾض هلشا ايعًِ االدتُاعٞ  ،ملا متجً٘ َٔ َكا١َٚ يف ٚد٘ ايعًِ ،ٖشٙ ايؾدق١ٝ

 .ٞٚاإلْغاْ

ٚؾتح هلا اجملاٍ يتتشزخ َٔ دزٜز بًػ١ دزٜز٠،  ،تكُك مسٝح ايكاعِ ؽدق١ٝ ايؾٓؿض٣

بٌ اؽش سٝات٘ ٚصٚس٘ ٚأمل٘ ٚغنب٘ ٚثأصٙ ٚظًُ٘ عُٛرًا ؾكضًٜا يعًُ٘  ،ٚمل ٜهتـ بٗشا ايضَظ ايرتاثٞ

 (55بعز إٔ متجً٘ ٚأرخً٘ ايعقض اؿزٜح ) ،اؾزٜز

ٜٓطًل َٓ٘  ،ؾٝتشضى إىل َٛقع دزٜز ،عًٝ٘ ٜٚتُضر ،ٖشا ايٛاقع ايعامل ٜضؾن٘ ايؾٓؿض٣

 ٜٚكاّٚ 

 أقُٝٛا بين أَٞ فزٚص َطٝهِ               ؾاْٞ إىل قّٛ عٛانِ ألٌَٝ

 (56ٚيف األصض َٓأ٣ يًهضِٜ عٔ األس٣        ٚؾٝٗا ملٔ خاف ايك٢ً َتعظٍ )

 ؾٝقبح خطاب٘ خطاب ايؾعب سات٘  ،أَا ايؾٓؿض٣ اؾزٜز

 ًَٜٚٛا بشات اؾًٌٝ

 بشات اـًًٌَٜٝٚٛا 

 ًَٜٚٛا بٝاؾا ٚسٝؿا

 صَٚا ،عُإ ،باصٜػ ،ٚبريٚت

 ٚيًؾُػ أَض

 ٚيًكزؼ رٖض

 (57حياسص سًٝٓا ٚسًٝٓا جياٖض )

 ،يعٌ ع١ًُٝ ايتطٜٛض اييت مياصعٗا ايكاعِ يؾدق١ٝ ايؾٓؿض٣ يف طَاْٗا ايكزِٜ ٚاؾزٜز

ػعًٓا ْعٝؿ  ،ملتُضر ايضاؾضٚيف يػ١ اإلْغإ ا ،ٚيف َهاْٗا ايكزِٜ اؾزٜز ،ٚاؿامض ٚاملغتكبٌ اآلتٞ

ٚغاف١ يف تال٠ٚ األْاؽٝز املتكامس١  ،ٚرٕٚ برت يًُع٢ٓ ،أدٛا٤ املامٞ ٚاؿامض يف إٓ رٕٚ سٛادظ ط١َٝٓ

 ايّٝٛ مخض ٚغزًا أَض(؟)أمل ٜكٌ أَضؤ ايكٝػ  ،املؾرتن١

األَض ايشٟ دعٌ  ،تعٗض ايكزؼ َهاْا قضمًا ٜزعٛ أبٓا٤ٙ الؽاس َٛقـ ساعِ ػاٙ أعزا٤ٙ

ؾكز دعٌ َٓٗا صَظًا َعاراًل يإلْغإ ايؿًغطٝين مبعاْات٘  ،ايكاعِ ٜتُا٢ٖ َع ؽدق١ٝ ايؾٓؿض٣
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ٚيعٌ ايتُضر ٚايجٛص٠ ُٖا أِٖ املالَح املؾرتن١ بني ايؾٓؿض٣ ٚايؾعب  ،ٚأؽٛاق٘ َٚٛاقـ ايعامل َٓ٘

ايبز١ٜٚ اؾظي١ ؾال ًُٜح املتًكٞ ع٣ٛ ايؾٓؿض٣ اؾاًٖٞ ٚيػت٘  ،ٚقز ٚؾل ايكاعِ يف قٓاع٘ ،ايؿًغطٝين

 .يف أيؿاظٗا

 ،عتؾتعٌ ايجٛص٠ ،عتٓطًل ن١ًُ ايغض ،َٚٔ عاس١ األقق٢ املباصى ،َٚٔ َز١ٜٓ ايكزؼ

 ،ٚعتؿتح ؾًغطني أبٛابٗا املػًك١ يؾعبٗا ،ٚعٝغكط ايؾٗزا٤ رؾاعًا عٔ ٖشٙ املز١ٜٓ ٚعٔ ٖشا ايٛطٔ

 -:ٜكٍٛ مسٝح ايكاعِ

 باب املػاص٠ َٛفز رْٚٞ

 قق٢ املباصىعكٛط ْٝاطنٞ يف عاس١ األ

 ن١ًُ ايغض األخري٠

....... 

 خؿل ايضٜح يف ايظٜتٕٛ ٚايغضٜػ

 نإ ْؾٝزٟ ايكَٛٞ َٔ أطٍ

 إىل أبز ٜعٌ ْؾٝزٟ ايكَٛٞ

 آبا٥ٞ ايبٝارص

 ٚاملعافض

 (58ٚايكٓاطض )

ٚايعٝؿ ع٢ً  ،أسالَِٗ يف ايعٛر٠ إيٝٗاٚ ٚؼنٔ آَاهلِ ،ؼُٞ أبٓا٥ٗا ،ايكزؼ َز١ٜٓ اؿض١ٜ

ٜٚغكط اؿًِ  ،ستالهلا ٜؿكز اإلْغإ ايؿًغطٝين نٝاْ٘ ٚٚدٛرٙ ع٢ً ٖشٙ األصضٚبا ،أصمٗا ٚيف ظًٗا

 -:اآلَاٍ ٚتٓطؿ٧ ،بايعٛر٠

 ٜكبٌ عٝزْا ايضاسٌ

 ملكز١َ ايقًٛات عًٝ٘ ايغالّ

 ع٢ً ؽؿتٝ٘ املعاْٞ اييت مل ٜكًٗا ايهالّ

 ناْت ٜبٛؼ َالس ،ْكٛـ يؾٗٝز٠ ايكرب

 ايٝبٛعٞ سًٝا َٚٝتًا

 ال قرب ،ز٠ ايكربال ْكٛـ يؾاٖ ،قن٢ مب٘

 َا َٔ ٜبٛؼ

 ٚرا٥ُا تضاب ايرتاب ٚمشػ ايؾُٛؼ

 َٚا َٔ ؾنا٤ دزٜز َٚا ْيب دزٜز

 َٚا َٔ طضٜل

 (59َٚا َٔ ٜبٛؼ )

ٜغتؾعض ايباسح ايٝأؼ ايشٟ أثكٌ ٖشا املكطع ايؾعضٟ إلثاص٠ املتًكٞ ٚؼؿٝظٙ ع٢ً صؾض 

ٌٍ ايكاعِ أْطل ايقػاص يٝؾري  ،ايٛاقع املضٜض ملز١ٜٓ ايكزؼ إىل إٔ اؾٌُٝ اؾزٜز ٖٛ األٌَ ٖٚٛ ٚيع

 .اـالل بإعار٠ ٖشا ايٛطٔ ايغًٝب إىل أًٖ٘

ٚظـ ايكاعِ أعطٛص٠ ايعٓكا٤ يٝؾري بٗا إىل َضس١ً ايتذزر ٚايبعح يف سٝا٠ ايؿًغطٝين، ؾٗٛ ئ 

 .ٚإمّنا عٝبعح َٔ دزٜز يٝعٝز ايٛطٔ إىل أًٖ٘ ،ٜٗظّ ٚئ ميٛت

 اينٓني ٚبأٟ َٝعار تؿذض ؿع١ ايظيظاٍ يف ايظَٔ

 َٔ أٜ أبتزأ اؿٝا٠ يكٗض َٛت ٜتزعٝين

 خًـ عٛص ايكزؼ عاف١ُ تًٝل مبه١ ،ؽٝزت عاف١ُ يضٚسٞ
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 ٜا قّٛ نؿٛا عٔ ،ؾضؽت عبا٤تٞ عذٝت ؾٝٗا دجيت ،األٚىل

 أال امحًٛٙ مجاع١ ،ٖٚانِ دغزٟ اؾزٜز ،خقاَهِ ايكزِٜ

 يٝهٕٛ باعِ اهلل فدض٠ سًُٓا ايباقٞ ع٢ً األٜاّ ٚاتععٛا مبا

 يٓا قايت

 (61أال ٚاعتشنضٚا آالّ أٌٖ ايهٗـ ٜا أٌٖ األسب١ ) ،ايعٓكا٤ َٔ أطٍ

إْٗا ايٛصر٠ اييت جيب إٔ تعٌ مبباصن١ اإلي٘  ،َز١ٜٓ ايكزؼ سل إعالَٞ ٚعضبٞ ٚؾًغطٝين

 -:إٌٜ املكٍزؼ

 ٜتنضع نأٖ إٌٜ

 إٔ تشٖب يف ايتٝ٘ ٜبٛؼ

 ٚتطًب يف ايٓاؼ ريٝاًل

 ٜتنضع نأٖ إٌٜ

 إٔ ايعاؽل ٚسزٙ

 ....َٓش٢....ٚريٌَٝٓش٢

 ٚايؿاصؼ ٚسزٙ

 (61ٜكطـ ٖشٙ ايٛصر٠ )

ٌٍ ٖشا املكطع ٜعهػ ايضؤ١ٜ ايٛاع١ٝ يغُٝح ايكاعِ ؾٗٛ ٜؾعض باالْٗظاّ أَاّ ٚاقع ٖشٙ  ،ٚيع

ٚست٢  ،بٌ ٚقاٚي١ تٜٗٛزٖا ،ٚقاٚالت ايعزٚ ايقْٗٝٛٞ املتهضص٠ يف االعتٝال٤ عًٝٗا ،املز١ٜٓ املرترٟ

َٛاد١ٗ سيو ايٛاقع األيِٝ ال ٜٛدز ساًل ع٣ٛ صبط َقري ايكزؼ  ٜؾعض بايتٛاطٕ ٚايكزص٠ ع٢ً

 .ؾٗٛ ايٛسٝز ايكارص ع٢ً ؽًٝقٗا مما تعاْٝ٘ ،بايؿًغطٝين

َٚا ٜٓتر  ،إي٘ األْٗاص ٚايٝٓابٝع ،تٛظٝؿًا َباؽضًا (إٌٜ)يكز ٚظـ مسٝح ايكاعِ أعطٛص٠ اإلي٘ 

 -:ٜكٍٛ ،(62أبٛ ايبؾض )ٚ ٖٚٛ أبٛ األصباب ،عٓٗا َٔ خطب

 إٌٜ املكتزص ع٢ً ايضغباتٜا 

 أعهب فٝٗز بٝزى يف صسِ ٜبٛؼ

 ؾال ٜشٖب ؽٗٛتٗا َا٤

 غري ايٓٗض ايكارّ

 َٔ عني ايغض إىل سا٤ اؿب

 ٜا صب

 ٜا صب األؽٝا٤ مجٝعٗا

 ٜا إٌٜ املكتزص ع٢ً ايضغبات

 َض ٚيبإ ٚغٛص

 ٚسزا٥ل ْٛص ٜا إٌٜ ايكزٚؼ

 فضف قًب ٜبٛؼ

 َٔ عني ايغاسض

 (63شٛص )ست٢ عني املغشٛص٠ ٚاملغ

ؾايؾاعض يف ٖشٙ ايكقٝز٠ ٜتٓال أعًٛبًٝا َع ايرتاتٌٝ ايز١ٜٝٓ اييت نإ ٜطًكٗا اإلْغإ َٔ 

ٚسيو يعالقت٘ اؿ١ُُٝ اييت تضبط٘  (إٌٜ)ٚايؾاعض ٖٓا ؾأ إىل اإلي٘  ،أدٌ اـقب ٚتكزّ ايكضابني يآلهل١

ٝين ايؿزا٥ٞ املدًك ايكارص ٖٓا صَظ يًؿًغط (إٌٜ، ٚ)بايؾعب ايؿًغطٝين بقؿت٘ أسز آهل١ ايهٓعاْٝني

 .ٚإعار٠ اـقب ٚايُٓا٤ ٚاؿٝا٠ إىل املز١ٜٓ ،ٚابعار االستالٍ عٓٗا (ايكزؼ)ع٢ً ؾو سقاص ٜبٛؼ 
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ٖٚٛ  ،ٖٚٛ صب اـقب ٚاإلْبات ،أَا بعٌ ؾٗٛ َٔ اآلهل١ ايهٓعا١ْٝ اييت ٚظؿٗا ايكاعِ يف أؽعاصٙ

ؾكز ناْت تطًكٗا ايؾعٛب ايغا١َٝ  (غٝزاي)اعار٠ تعين  (بعٌ)ٚن١ًُ  ،يف فضاع را٥ِ َع عزٚ املٛت

 ،يف ساي١ ايضب١ األْج٢ (بعًٝت)أٚ ايغٝز٠ اؿان١ُ  ،ع٢ً أصبابٗا احملًٝني نآهل١ ٚنأعٝار ٚسانُني

ؾغٝؿغا٤ ع٢ً قب١ )يف ققٝزت٘  (ٚقز ٚظـ ايكاعِ اإلي٘ )بعٌ ،ٚنإ بعٌ ؽكٝل أْات ٚطٚدٗا

 -:إس ٜكٍٛ (ايقدض٠

 أْا عًٌٝ ايالت

 أبٞ اإلي٘ بعٌ

 عُزت يف ايٌٓٝ ٚيف األصرٕ ٚايؿضات

 أْا عًٌٝ ايالت

 ٚخًؿٞ ايؾُػ ،أَؾٞ

 إىل صساب ايكزؼ

 (64ٚظًٞ ايًٌٝ ) ،أَؾٞ

ايشٟ ٜعرب عٔ اـقٛف١ٝ  (أْا)اعتدزّ ايؾاعض مُري  ،ؾؿٞ بزا١ٜ ٖشٙ األعطض ايؾعض١ٜ

ِ ٜبني إٔ ث (ايالت)ٚسيو ألٕ ايعضب عبزت  ،أٟ أفٛي٘ عضب١ٝ (ايالت)ؾٗٛ َٔ عالي١  ،ٚايتٛنٝز

ؾُٔ خالٍ  ،ٖٛ إي٘ نٓعاْٞ (بعٌ)ٖٚشا ألٕ اإلي٘  ،ٚيف سيو تأنٝز ع٢ً عضٚب١ ؾًغطني ،ٚايزٙ (بعٌ)

ٚسيو  ،ال سل يًٝٗٛر ؾٝٗا ،ٜؤنز ايؾاعض إٔ ؾًغطني أصض نٓعا١ْٝ عضب١ٝ ،اعتشناصٙ ٖشٙ اآلهل١

 .ايهٓعاْٞ (بعٌ)َٔ خالٍ اعتشناص اإلي٘ 

ٖشٙ املز١ٜٓ ايعضٜك١ يف تاصخيٗا ايهٓعاْٞ املُتز٠  ،١ٓ ٜبٛؼيف َزٜ (ساص٠ ايٝٗٛر)أَا َا ٜغ٢ُ 

ٜٚضدع ٖشا  ،ٜقٍض ايعزٚ ايقْٗٝٛٞ ع٢ً ارعا٤ات٘ بأسكٝت٘ ؾٝٗا ،ظشٚصٖا يف أعُام اؿناص٠ ايبؾض١ٜ

يكز اعتطاع ايعزٚ إٔ ٜػضؼ يف دغز ٜبٛؼ سيو  ،اؿل إىل ٚدٛرٙ يف ٖشٙ املز١ٜٓ يف َضس١ً َٔ تاصخي٘

 ؾٝ٘ ٚدٛرٙ تاصخيًٝا يف ٖشٙ  املغُاص ايشٟ ٜجبت

 (65نُا ٜغُٝٗا املكزعٕٝٛ ) (ساص٠ ايؾضف)ؾُغُاصٙ ٖٛ ساص٠ ايٝٗٛر  أٚ  ،املز١ٜٓ
 صأٜت َغُاص دشا

 َؿكٛر َٛدٛر

 صأٜت َغُاص دشا

 َٛدٛر َؿكٛر

 صأٜت َغُاص دشا

 (66يف ساص٠ ايٝٗٛر )

إ أظٗض ايكاعِ َٚٔ خالٍ ٖشا امله (ساص٠ ايٝٗٛر)دا٤ت ايكزؼ يف ٖشا املكطع َٔ خالٍ 

ٖٚشا ايٛدٛر ايشٟ بزأ ٜتػًػٌ يف دغز ٖشٙ املز١ٜٓ عاعًٝا إىل  ،ايٛدٛر ايٝٗٛرٟ يف ٖشٙ املز١ٜٓ ايعضب١ٝ

َعتُزًا ع٢ً اـًؿ١ٝ ايرتاث١ٝ  (َغُاص دشا)ٚقز ٚظـ ايكاعِ ايعباص٠ ايؾعب١ٝ  ،إيػا٤ ٖٜٛتٗا ايعضب١ٝ

ٚيعٌ تهضاص  ،يف ٖشٙ ايبكع١ املكٍزع١ يٝؤنز بطالٕ ٚدٛر ايهٝإ ايقْٗٝٛٞ ،إلسز٣ سهاٜات دشا

ثالخ َضات يتٓبٝ٘ األ١َ ايعضب١ٝ إىل اـطض اؿكٝكٞ ايشٟ ٜٗزر املزٕ  (صأٜت َغُاص دشا)عباص٠ 

 .(67ايق١ْٝٛٝٗ ٚطٜؿٗا ) االرعا٤اتٚتأنٝزًا ع٢ً بطالٕ  ،ايؿًغط١ٝٓٝ
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ىخاتمة
 ، ٚايعضبٞ املعافضٜٛؾض تقٜٛض ايكزؼ ٚقنٝتٗا ايجكاؾ١ٝ َار٠ خقب١ يف األرب ايؿًغطٝين

ٚاألربا٤ بشيو ٜنعٕٛ املز١ٜٓ يف را٥ض٠ اين٤ٛ يف َٛاد١ٗ َا تعاْٝ٘ ٖشٙ األٜاّ َٔ االستالٍ ٚاإلغالم 

ٚيف  ،ٖٚشا ٜهؾـ عٔ خطٛص٠ َا تتعضض ي٘ َز١ٜٓ ايكزؼ َٔ ايتٜٗٛز ٚاعتُضاص االستالٍ .ٚايتٜٗٛز

ٚمشٛذ ٚعٓٛإ ٚسٝا٠ يؾعبٓا  سات ايٛقت ٜهؾـ ايضَٛط اؿكٝك١ٝ ملا متجً٘ ايكزؼ َٔ تاصٜخ

 .ايعضبٞٚ ايؿًغطٝين

ٍِ ايكن١ٝ ع٢ً  ٖٚهشا أنزت ٖشٙ ايزصاع١ إٔ ايكزؼ مل ٚئ تػٝب عٔ باٍ أٟ ؽاعض حيٌُ ٖ

َِٚٓٗ ؽاعضْا مسٝح ايكاعِ ايشٟ أرصى إٔ اؿضب َع األعزا٤ ٖٞ سضب تاصخي١ٝ  ،عاتك٘ ٚيف ٚدزاْ٘

ؾكز  ،ٚأعبكٝت٘ يف ايٛدٛر عًٝٗا ،ٚع٢ً األصض َٔ خالٍ قاٚي١ نٌ طضف إثبات أسكٝت٘ يف األصض

ٍٍٛ إىل كًٛم دزٜز حيٌُ فؿات دزٜز٠  (َز١ٜٓ ايكزؼ)أؽعضْا بإٔ املهإ  قز ساب يف رّ ايٓك ٚؼ

 .َٔ خالٍ اعتًٗاّ املٛصٚخ ايزٜين ٚايتاصخيٞ ٚاألربٞ ٚاألعطٛصٟ ٚايؾعيب

ؾأمؿ٢ سنٛصٖا  ،ٚؽعبًٝا ٖٚهشا ناْت ايكزؼ سامض٠ رًٜٓٝا ٚتاصخيًٝا ٚأربًٝا ٚأعطٛصًٜا

دعٌ ايكزؼ ٖٞ ايبؤص٠ ٖٚٞ ْكط١ االيتكا٤ ملا  ،ع٢ً ايٓك صْٚكًا دزٜزًا َٚشاقًا دزٜزًا ٚيًْٛا دزٜزًا

 .ؼًُ٘ َٔ رالالت ٚأبعار كتًؿ١

إٕ ايكزؼ يف سنٛصٖا ايتاصخيٞ ٚايزٜين ٚاألربٞ ٚاألعطٛصٟ ٚايؾعيب دغزت فٛص٠ املهإ 

ٚقز َجًت ايكزؼ  ،عُٝا إٔ املهإ َامًٝا ٚسامضًا أبضط قاٚص ايقضاع ،املؾهٌ يًتذضب١ ايه١ًٝ يًؾاعض

ؾإسا ناْت ايكزؼ ٚؾكًا يًتاصٜخ ؾكزت  ،دظ٤ًا سًٝا َٔ ايتذضب١ ٚتضنظ ٚدٛرٖا يف ققا٥ز ايؾاعض

 ،ؾٗٞ ايّٝٛ نشيو  ،ٚإسا ناْت بابٌ عرب عقٛص ايتاصٜخ َهاًْا يًتٗذري ،ؾٗٞ نشيو يف اؿامض ،ؽعبًا

ٚايكزؼ ؼتؿٌ  ،بٌ ِٖ ايؿًغطٕٝٓٝٛ احملزثٕٛ ،بابٌ يٝغٛا ٜٗٛر ايعقٛص اـاي١ٝٚيهٔ أطؿاٍ 

 .بعٛرتِٗ اْطالقًا َٔ اؿامض يف ْعض٠ إىل املغتكبٌ

إٕ سنٛص ايكزؼ يف ايهتاب١ ايؾعض١ٜ ايتٓاف١ٝ عٓز مسٝح ايكاعِ ٜعهػ عشابات ايؾاعض 

ؾض دشٚصٙ بكزص َا ٖٛ عح عٔ تًو ٜعين ص ٖٚشا ال ،ٚػاصب٘ اييت ؼًُ٘ ع٢ً االغرتاب عٔ تاصخي٘

ٖٚهشا ؾايكزؼ عتغِٗ يف  ،ؾايتٓال ٜكِٝ سٛاصًا بني األط١َٓ اييت ٜتذ٢ً ايٛطٔ َٔ خالهلا ،اؾشٚص

تؾهٌٝ املهإ يف ايشانض٠ تؾهٝاًل ٜأخش َٔ اؾُايٝات ٚاؿكا٥ل ٚميٓح َٔ ايؾعٛص ٚايالؽعٛص ٖٚشا َا 

 .ٜهغب ايظَها١ْٝ اؿكٝك١ أفاي١ تاصخي١ٝ

ٚإمنا إلخضاز ايضأٖ ٚٚمع٘ يف  ،أت ايتٓال ٚاصتباط٘ مبز١ٜٓ ايكزؼ يزٚاع دضع١ٝ ؾكطمل ٜ

ٜٚعٌُ يف ايًشع١ ْؿغٗا ع٢ً َغت٣ٛ  ،أٟ دعٌ ايٓك ٜعٌُ يف ايتاصٜخ أٚ يف املامٞ ،رصاَا تاصخي١ٝ

ٚاإلؽاصات ايتاصخي١ٝ تنع ايٓك يف طَٔ آخض يف املامٞ ايشٟ حيُٞ َٔ ايغكٛط يف  .طَٓٝني كتًؿني

 .ٖٛ ايظَٔ األنجض فالب١ ايشٟ ٜؿتح ع٢ً املغتكبٌ (ايتٓال)ٚايرتاخ  ،املباؽض٠
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