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 حممد حسني ضو .د

اسبُد هلل ايرٟ عًِ بايكًِ عًِ اإلْطإ َاا   ٜلًاِ ٚايؿا٠٬ ٚايطا٬ّ عًا٢      
ٚؾاخابه٘ ا٭باساز َٚأ    إَاّ ايبًػا٤ ٚضٝد ايؿؿخا٤ ضٝدْا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ا٭طٗااز  

 تبلِٗ بإحطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ ٚبلد:

ؾإٕ ٖرا ايبخث ٜبني طسؾا َٔ أضساز ايبٝإ اييت ٫ تٓهٗاٞ  ٫ٚ ٜٓككاٞ َٓٗاا    
ايلجب  ٚنًُا أْلُت ايٓعس ٚأعًُت ايؿهس يف َلاْٞ َؿاساا  ايًػا١ اشاا  ٜكٝٓاا    

يف نا٬ّ  ٚبؿري٠ بإٔ يهٌ يؿغ َل٢ٓ َطهكٌ ب٘ عٔ غريٙ  ٜٚهكذ ذيو بهاٌ الا٤٬   
 ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ ٜدٜ٘ ٫ٚ َٔ خًؿ٘ ٚيو ا٭اي١. اهلل ايلصٜص ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ ٫

ؾإذا َا تطا٢َ تؿهريْا  ٚاْهكًٓا َٔ نا٬ّ ايبػاس إىل نا٬ّ زل ايبػاس يسأٜٓاا      
حبسًا شاخسًا ميثٌ ٖرٙ املؿازقا  ايساق١ٝ ٚا٫ضهلُا٫  ايطا١َٝ ْلاس  َٓٗاا الاص٤ًا    

ٓا ئ ْطاهيٝ  اإلحاطا١  اا يف ايكاسإٓ َأ أضاايٝب نُاا إٔ        ق٬ًٝ٦ الدًا  ٚذيو ٭ْ
اجملاٍ ٫ ٜطاُذ باريو  عًٝا٘ ؾاإٕ ازاضاهٓا ضاٛف تكهؿاس عًا٢ بلا  ايػاٛاٖد           
ايكسآ١ْٝ اييت تك٤ٞ الاْبًا َٔ اضهلُا٫  ايكسإٓ ايهسِٜ يًُؿازق١ ا٭ضًٛب١ٝ َٚٔ ثاِ  

ا ظبادٙ يف  ضٓرتى ايبال َٛازبًا يدزاض١ املٛقٛع بػهٌ أٚض   ؾُأ املؿازقاا  َا   
  ېۅ  ۉ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ   قٛياا٘ تلاااىل َااث٬ً:

ؾكااد اضااهادّ اهلل ضاابخاْ٘ ٚتلاااىل ايعااٌ َاا      د11-14 :رايٛاقلاا١ ې  ې       ې  ى

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .ازباَل١ ا٭مسس١ٜ 
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ايٝخُّٛ ٖٚٛ املٛق  ايٛحٝد يف ايكسإٓ ايهسِٜ ايارٟ اضاهلٌُ ؾٝا٘ يؿاغ ايٝخُاّٛ      
ٚقٝااٌ إٕ  (1)ٚأؾااً٘ نُااا ٜكااٍٛ ايساغااب ا٭ؾااؿٗاْٞ ٖٚااٛ يؿااغ عًاا٢ ٚشٕ ٜؿلااٍٛ

ايٝخُّٛ ٜلين ايدخإ ا٭ضٛا الدًا إَا ملا ؾٝ٘ َٔ ؾسط اسبساز٠ ٖٚرا ٜدٍ عًٝ٘ قٛيا٘  
ؾكاد قٝاٌ يٮضاٛا مُاّٛ     =أٚ ملا تؿٛز ؾٝ٘ َأ اسبُُا١     ې  ې       ې  ىبلد: 

 .(2)+ٖٚٛ َٔ يؿغ اسب١ُُ

٫ٚ خيؿ٢ إٔ املٛىل ضبخاْ٘ ٚتلااىل قاد اضاهلٌُ أضاًٛل اياهٗهِ ٚذياو       
٭ٕ ايعااٌ َاأ غااأْ٘ ا٫ضاارتٚاف ٚايًياؾاا١ ؾٓؿااٞ ٖٓااال ٭ْٗااِ ٫ ٜطااهأًٖٕٛ ايعااٌ =

ٚقد ذنسِٖ اهلل بايعٌ ايرٟ ٚعدِٖ ب٘ يٛ أْٗاِ اضاهكاَٛا ٚيهأ عًُاِٗ      (3)+ايهسِٜ
ايارٟ ٫ باازا ٫ٚ ناسِٜ    ايرٟ َاتٛا ِٖٚ َؿسٕٚ عًٝ٘ ٖٛ َا أزااِٖ يف ٖرا ايعاٌ  

ٚيٝظ هلِ َٔ ايعٌ إ٫ امس٘ ٖٚٓاا ٜطهػالس أٚي٦او ايارٟ تٛعادِٖ املاٛىل بٗارٙ        
املها١ْ ٖٚرٙ اإلٖا١ْ ٜطهػلسٕٚ ايٓدّ ٚاسبطس٠ ع٢ً َا ؾسطٛا يف الٓب اهلل  ٚذياو  
ملا يه١ًُ )ظٌ( َٔ تداع ملل٢ٓ ايعٌ ايعًٌٝ ٚاملهاإ ايهاسِٜ يف الٓاا  ايٓلاِٝ      

 ْٚدًَا ع٢ً َا ؾسطٛا ٫ٚ  حني َٓدّ. ؾُٝٛتٕٛ حطس٠ ٚنُدًا

ؾكد ب٢ٓ ايكسإٓ ايلباز٠ عًا٢ ايهكااا باني امللٓاٝنيل ؾايعاٌ عااا٠ َاا ٜهإٛ         
َسمًا بازاًا نسميًا ميهٔ ا٫زتٝاف ؾٝ٘ َٔ ايكٝغ ٚاسبس ٖٚاٛ َاا ٜهباااز إىل ايآؿظ     

٫ٚ  عٓد ايٓيل ب٘ إ٫ إٔ ٖ٪٤٫ حاهلِ خيهًـ  ؾًِ ٜهٔ ظ٬ً ظ٬ًًٝ ٫ٚ َهاْاًا باازااً  
 نسميًا بٌ ٖٛ يف غا١ٜ ايلرال ٚايػد٠.

ڻ  ڻ    ڻ    ۀ    َٚثٌ ذيو دبدٙ يف قٍٛ املٛىل عص ٚالٌ يف ضٛز٠ ايٛاقلا١: 

يف ايهلاااابري  د21-29 :رايٛاقلاااا١ ھ  ھ  ھہ  ہ  ھ    ہۀ  ہ   
به١ًُ )ْصٍ(  نُا يف قٛي٘ عاص ٚالاٌ يف ضاٛز٠ ايٛاقلا١ ايايت ٜكاٍٛ ؾٝٗاا الاٌ         

ٺ    ٺڀ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ   پ       ڀ  ڀ             پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    ٚعاااا٬:

ٚقٛياا٘ الااٌ  د15-14 :رايٛاقلاا١ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ       ٿٿ  ٿ  ٿ   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .868ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ: املؿساا  يف غسٜب ايكسإٓ  َههب١ ا٭ظبًٛ  ايكاٖس٠  ا.   ف  -1
 ْؿط٘ ٚايؿؿخ١ ْؿطٗا -2
ايصزنػٞ: ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ   : ضبُد أبٛ ايؿكٌ إبساِٖٝ  ااز امللسؾ١  بريٚ   يبٓاإ    -3

 َٚا بلدٖا. 2/286اييبل١ ايثا١ْٝ  
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ؾه١ًُ ايٓصٍ ٖٓاا   د 409 :رايهٗـ ڑ      ک  ک  ک  ک ٚع٬ يف ضٛز٠ ايهٗـ:
اضهلًُت يف غري اضهلُاهلا املأيٛف ٚقد الس٣ ذيو يف مثا١ْٝ َٛاق  َٔ ايكاسإٓ  
ايهسِٜ   تطهادّ ؾٝٗا ن١ًُ )ْصٍ( اضهاداَٗا املأيٛف  أَا املٛاق  ا٭خس٣ ؾكاد  
اضهلًُت ايه١ًُ يف اضهلُاهلا املأيٛف ٖٚٞ  ل٢ٓ ايههسَا١ ٚاسبؿاا٠ٚ َٚاا ٜكادّ     

ايهسّ ٚحطٔ اضهكباٍ. قااٍ ايصطبػاسٟ يف أضااع ايب٬غا١:      يًٓاشٍ قبٌ ايكٝاؾ١ َٔ
ٖٚٛ حطٔ ايٓصٍ ٚايٓصاي١  ٚأعد يكٝؿ٘ ايٓصٍ  ٚطلاّ ذٚ ْصٍ  ْٚصٍ ٖٚاٛ زٜلا٘ ...   =

ٚقد زأٜٓا نٝاـ اضاهادَٗا ايكاسإٓ ايهاسِٜ يف ضاٝام       (4)+ٚزالٌ ذٚ ْصٍ: ذٚ ؾكٌ
 ا.خيهًـ عٔ ٖرا ايطٝام حبٝث أا  ايه١ًُ َل٢ٓ آخس غري ايرٟ أيـ َٓٗ

يف ٖرا ايبخث طسؾًا َٔ املؿازق١ ا٭ضاًٛب١ٝ ايارٟ    -بإذٕ اهلل-ضٛف أازع 
ٚالد  َٔ خ٬ي٘ إٔ نٌ اخهٝاز ٭ضًٛل َأ ا٭ضاايٝب  أٚ يبٓاا٤ َأ ا٭بٓٝا١  أٚ      
َؿسا٠ َٔ املؿاساا  إااا ناإ اخهٝاازا َكؿاٛاا ٚٚقا  يف َهاْا٘ ٚقالا ؾٓٝاا          

زقا١ ا٭ضاًٛب١ٝ   عجٝبا  ٚقد ؾدز  حبثاٞ بػا٤ٞ قًٝاٌ َأ غاٛاٖد عاس  املؿا      
  عايكسآ١ْٝ ٚاللًهٗا خري َؿههذ ملا أزا  ايهٛؾٌ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ عسقٞ يًُٛقٛ

ٚإْٞ ٭عًِ بإٔ َا أٚزات٘ ٖٛ حباال١ إىل ايهٛض  أنثس َأ خا٬ٍ عاس  ايهاثري     
َٔ ايػٛاٖد ٚاٯٜا  اييت تدٍ عًا٢ ضال١ ايًػا١ ٚغاصاز٠ َلاْٝٗاا  ؾهًُاا حبثات        

ايكسإٓ ٖاٛ َأ عٓاد اهلل  ٚإٔ ذياو ايلسباٞ      ٚأَلٓت ايٓعس اشاا  عًُا ٜٚكٝٓا إٔ 
ايرٟ اضاهُ  إىل ايكاسإٓ أٜكأ باإٔ ٫ قادز٠ يًبػاس عًا٢ صبازاتا٘ أٚ َكازْها٘ أٚ          

ٚاهلل =َكازعه٘ ايبه١ ؾػٗد بريو زأع ايهؿس ٚأغدِٖ ع٢ً اإلض٬ّ يف ٚقها٘ قاا٬ً٥:   
َا َٓهِ أحد أعًِ با٭غلاز َين  أعسف زالصٖا ٚقؿاٝدٖا  ٚاهلل َاا ٜػاب٘ ايارٟ     

كٍٛ غ٦ًٝا َٔ ذيو إٕ ي٘ سب٠ٚ٬  ٚإٕ عًٝ٘ يي٠ٚ٬ ٚإٕ أع٬ٙ ملثُاس  ٚإٕ أضاؿً٘   ٜ
ٚإْاٞ ٭زالاٛ اهلل    (5)+ملػدم  ٚاْ٘ يٝلًاٛ ٫ٚ ٜلًا٢ عًٝا٘  َاا ٜكاٍٛ ٖارا ايبػاس       

ايهٛؾٝل ٚأضأي٘ املل١ْٛ َلهرزا يًكاز٨ ايهاسِٜ عُاا ٚقلات ؾٝا٘ َأ أخياا٤ إٚ       
 قؿد ٚع٢ً اهلل قؿد ايطبٌٝ.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ّ  8982 -8042ٙايصطبػسٟ: أضاع ايب٬غ١  تا: عبد ايسحِٝ ضبُٛا  ااز امللسؾ١  باريٚ     -4

 .054ف
 .68  ااز ايؿهس ايلسبٞ  ف(ايهسِٜ ايكسإٓ)اإلَاّ ضبُد أبٛ شٖس٠  امللجص٠ ايهرب٣  -5
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 األسلوبيةاملفارقة 

املؿازق١ أاا٠ َٔ أاٚا  إْهاج ايػلس١ٜ ايلسبٝا١  نُاا أْٗاا تلهارب تهٓٝهاًا ؾٓٝاًا       
زبأ إيٝ٘ ايػاعس امللاؾس ؾاضهادَ٘ إلباساش ايهٓااق  باني طاسؾني َهكاابًني بُٝٓٗاا       
ْٛع َٔ ايهٓاق   ٚ  ٜهٔ ٖرا ايٓٛع َأ ايههٓٝهاا  ايؿٓٝا١ َكهؿاسا عًا٢ ايػالس       

هٓ٘ نإ َلسٚؾا يد٣ ايػلسا٤ ايلسل ايكادا٢َ ذبات   ايلسبٞ يف ايلؿس اسبدٜث  ٚي
ٚ)املكاب١ً( زغِ إٔ ايٓكااا ٚايب٬غاٝني ايكادا٢َ   ٜهأ هلاِ باايؼ        -اضِ )اييبام( 

 ا٫ٖهُاّ بٗرا ايٓٛع َٔ أاٚا  ايهؿٜٛس ايؿين.

ٚاسبكٝك١ إٔ املؿازق١ تلهرب طبهًؿ١ متااّ ا٫خاه٬ف عأ املكابًا١ ٚاييباام       
يًهاادقٝل يف َلٓاا٢ املؿازقاا١ يػٜٛااا ٚالاادْا اباأ َٓعااٛز  ٚبااايسالٛع إىل امللاااالِ 

َٚلجُ٘ ايرٟ ٜلد غاا٬َ يًُلااالِ ايايت ضابكه٘  ٜهخادا عأ املؿازقا١ ٜٚسبيٗاا         
با٫ْؿؿاٍ ٚا٫ْؿؿاّل ٭ٕ املؿازق١ َاأخٛذ٠ َأ تؿاسم ايياسم ٚاْهٗااج ناٌ ؾسٜال        
َٓٗجًا َػاٜسا  ؾهكٍٛ تؿسقت بهِ اييسم أٟ ذٖب نٌ َٓهِ إىل َارٖب َٚااٍ إىل   

 قٍٛ ٚتسنهِ ايط١ٓ.

ٜٚكاٍ ؾازم ايػ٤ٞ َؿازق١ ٚؾساقا بآٜ٘  ٚا٫ضاِ ايؿسقا١  ٚتؿاازم ايكاّٛ ؾاازم      
بلكِٗ بلكا  ثِ ٜكٝـ ابٔ َٓعٛز إىل ٖرا املل٢ٓ إقاؾ١ أخاس٣ ؾٝكاٍٛ: ايهؿاسم    
ٚا٫ؾرتام ضٛا٤ َِٚٓٗ َٔ جيلٌ ايهؿسم يٮبادإ ٚا٫ؾارتام يف ايها٬ّ ٜكااٍ ؾسقات      

  ٚاملؿازق١ تػٌُ ا٭َاسٜٔ َلاا   (6)ؾسقت بني ايسالًني ؾهؿسقابني ايه٬َني ؾاؾرتقا  ٚ
أٟ أْٗا تػٌُ ا٫ؾرتام ٚايهؿسم يف إٓ ٚاحد إلبساش ايهٓااق  باني طاسؾني َهكاابًني     
بُٝٓٗا ْاٛع َأ ايهٓااق   بكؿاد ايٛؾاٍٛ إىل ايؿهاس٠ يف ثاٛل حطأ ٚأضاًٛل          

ايهٓااق      ٚقد ميهاد ٖارا  (7)+ٚايكد ٜعٗس حطٓ٘ ايكد=الرال ٚيف اسبه١ُ قايٛا: 
يٝػٌُ ايكؿٝد٠ بهاًَاٗا  ٚعُاد ايػااعس امللاؾاس إىل اضاهػ٬ٍ ٖارٙ اييسٜكا١ يف        
إبساش ٚتؿٜٛس بل  املٛاقـ ٚايككاٜا ايايت ٜاربش ؾٝٗاا ايهٓااق   ٚتكاّٛ املؿازقا١       

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 َاا٠ ؾسم. 84ج8994ابٔ َٓعٛز: يطإ ايلسل  ؾااز بريٚ  ط ا٭ٚىل  -6
 ٖرا ايكٍٛ أؾً٘ بٝت غلس ٜس٣ٚ ع٢ً ايٓخٛ اٯتٞ: -7

 قاااادإ ملااااا اضااااهجُلا ح ط اااآا  
 

 ٚايكااااد ٜعٗااااس حطاااآ٘ ايكااااد    
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ٜٚهااا ٖارا ايؿٗاِ ٖاٛ َاا اعهُادٙ ايصطبػاسٟل ٭ٕ        =بدٚز ؾاعٌ يف إبساش أبلااٖا 
حكٛز ع١ًُٝ ا٫خهٝاز اييت تهطًط ع٢ً املهلادا  ذبهاج ايهلدا ثِ  -عٓدٙ- املؿازق١

ؾهٓخاش إىل ٚاحد َٓٗا  ٜٚكرتل أٌٖ املٓيال ٚايها٬ّ َأ ٖارا ايهخدٜاد امللاسيف       
يًُؿازق١  يهِٓٗ ٜسبيٕٛ بٝٓٗا ٚبني ع٬قا١ ا٭غاسا  ٭ؾاخابٗال ذياو إٔ ايػاس       
َٔ طبٝل١ )املؿازق١(  يهأ ٖارا ايػاس  قاد ٜؿاازم ؾااحب٘ ضاسٜلا َثاٌ  اس٠          

 .(8)+ٚؾؿس٠ ايٛالٌ  ٚقد ٜؿازق٘ ببط٤  نهخٍٛ ايػبال إىل املػٝب اشبجٌ 

إىل إباساش ايهٓااق     -خبا٬ف ضاًؿ٘  -ؾايػاعس اسبدٜث غايبا َا نإ ٜٗادف  
ازبا٥س بني ٚقلني َهٓاقكني َٔ خ٬ٍ املكاز١ْ ا٭ضًٛب١ٝ اييت ٜلكادٖا باني أيؿااظ    

 ايكؿٝد٠ أٚ بني طسؾني ٜسبيإ ايكؿٝد٠ َٔ أٚهلا إىل آخسٖا.

قاد ظباد طاسؾني َهكااأٜ ٜػاه٬ٕ      =ٜبني أحد ايٓكاا ق١ُٝ ايهكاا بكٛيا٘:  ٚ
ؾٛز٠ ٚاحد٠ ذبٌُ ا٫ي١ غلس١ٜ ٚاحد٠  ٚخيًل ايهكاا حسن١ بني ايٓكٝكني تثاسٟ  

 .(9)+ايؿٛز٠ ٚدبلٌ بني طسؾٝٗا تأثريا ٚتأثسا

ؾاملؿازق١ مس١ ؾازق١ يف قؿا٥د ايػلسا٤ ٜطاهلًُْٛٗا يًُكازْا١ باني ٚقالني     
أٚقاع َلٝػهِٗ  ؾٝكلٕٛ اييسف ا٭ٍٚ َٓٗاا َهاه٬ُ بهاٌ عٓاؾاسٙ     طبهًؿني َٔ 

َٚكَٛات٘ يف َٛاال١ٗ ايياسف ايثااْٞ َهاه٬ُ أٜكاا ٚبهاٌ عٓاؾاسٙ َٚكَٛاتا٘ يف        
َٛاال١ٗ اييسف ايثاْٞ َهه٬ُ أٜكا ٚبهٌ عٓاؾاسٙ َٚكَٛاتا٘  َٚأ خا٬ٍ َكابًا١      

باني ايياسؾني    اييسف ا٭ٍٚ باييسف ايثاْٞ ذبدا املؿازق١ تأثريٖا ٜٚاربش ايهٓااق   
ٚاقخا ٚالًٝا  َٚٔ ايُٓاذج اييت تؿًذ إٔ تهٕٛ اٛذالاا هلارا ايآُط َأ أاااط      
املؿازق١  قؿٝد٠ يًػاعس أبٞ ايكاضِ ايػابٞ عٓٛاْٗا )أح٬ّ غاعس( ايايت ٜكاباٌ ؾٝٗاا    
ايػاعس بني ٚالٗني َأ ٚالاٛٙ ايلاٝؼ  باني ايلاٝؼ ٚضاط ايٓااع ٚاملادٕ  حٝاث          

ايلٝؼ يف ايػال ٚيف حكأ اييبٝلا١ حٝاث    ايطاـ ٖٚجس ايكٍٛ  ٚايهرل  ٚبني 
ايؿؿا٤  ٚتسمن املاا٤  ٚغادٚ ايياري  ُٖٚاظ ايٓطاِٝ. َطاخ١ زَٚٓيٝكٝا١ ٚاقاخ١ل         

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يٛظبُاإ ط ا٭ٚىل    يًٓػاس ضبُد عباد امليًاب: نهاال ايػالس  ايػاسن١ املؿاس١ٜ ايلاملٝا١         -8

 َاا٠ ؾسم. 8964. ٜٚٓعس ايصطبػسٟ: أضاع ايب٬غ١  نهال ايػلس 59ف 2442
 8980ايداز ايلسب١ٝ يًههاال  تاْٛظ     َدحت ازبٝاز: ايؿٛز٠ ايػلس١ٜ عٓد أبٞ ايكاضِ ايػابٞ -9

 .78ف 
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ؾٝكٍٛ يف تؿٜٛس ٬ََاذ امللٝػا١ باني ايٓااع ٚٚضايِٗ َهُٓٝاا ايطالاا٠ ٚاسباب         
 ٚايؿدم:

 يٝاات يااٞ إٔ أعااٝؼ يف ٖاارٙ اياادْٝا
 

   ٟ  ضااااالٝدا بٛحااااادتٞ ٚاْؿاااااساا
  ٚ  يفأؾاااسف ايلُاااس يف ازببااااٍ  

 
 ايػاباااا  ٚباااني ايؿااآٛبس املٝااااا   

 يٝظ يٞ َٔ غٛاغٌ ايلٝؼ َاا ٜؿاا   
 

   ٟ  اااسف ْؿطااٞ عاأ اضااهُاع ؾاا٪اا
 أتػّٓااا٢ َااا  ايب٬باااٌ يف ايػاااال   

 
 ٚأؾاااااػٞ إىل خسٜاااااس اياااااٛااٟ 

 ٚأْاااالٞ ايٓجااّٛ ٚايؿجااس ٚا٭طٝاااز  
 

  ٟ  ٚايٓٗااااااس  ٚايكااااااٝا٤ اهلاااااااا
 عٝػااا١ يًجُااااٍ  ٚايؿااأ أبػٝٗاااا   

 
 بلٝااااادا عااااأ أَااااايت ٚبااااا٬اٟ 

 أعاااين ْؿطاااٞ باااأحصإ غااال   ٫ 
 

 ؾٗااٛ حااٞ  ٜلااٝؼ عااٝؼ ازبُاااا    
 حطب ْؿطٞ َأ ا٭ضا٢ َاا يادٜٗا     

 
 (10)َاأ طسٜااـ َطااهخدا ٚتاا٬ا   

 
ع٢ً ٖرا ايٓخٛ ميكٞ ايػاعس يف تؿٛز حاي١ َٔ ايلٝؼ ايط٧ٝ باني ايٓااع   
ضبب٘ ايطاـ ٖٚجس ايكٍٛ ٚايهرل ٚايٓؿام ٚاشباداع ٚقًا١ ا٭َاإ  َٚاا إٕ ٜٓهٗاٞ      

حها٢ ٜٓهكااٌ إىل   -اياارٟ ميثاٌ ايياسف ا٭ٍٚ يًُؿازقا١   - ايٛالا٘ َأ تؿاٜٛس ٖارا    
 ؾٝكٍٛ: -ايرٟ ميثٌ اييسف ايثاْٞ َٔ املؿازق١- تؿٜٛس ايٛال٘ ايثاْٞ يًُلٝػ١

 ٚبلٝااادا عااأ املدٜٓااا١  ٚايٓااااع   
 

  ٟ  بلٝااادا عااأ يػاااٛ تًاااو ايٓاااٛاا
 ؾٗااٛ َاأ َلاادٕ ايطااااؾ١ ٚاإلؾااو   

 
    ٟ  َٚاااأ ذيااااو اهلااااسا٤ ايلاااااا

 ايااٛااٟأٜاأ ٖااٛ َاأ خسٜااس ضاااق١ٝ  
 

 ٚخؿااال ايؿاااد٣  ٚغااادٚ ايػاااااٟ 
 ٚحؿٝاااـ ايػؿااإٛ  الكٗاااا ايياااٌ 

 
 ُٖٚااااااظ ايٓطااااااِٝ يااااااٮٚزاا   

   ٞ  ٖاااارٙ عٝػاااا١ تكدضااااٗا ْؿطاااا
 

   ٟ  (11)ٚأاعااااٛ جملاااادٖا ٚأْاااااا
 

ٖٚهرا ميكٞ ايػاعس يف تؿٜٛس ٬ََذ ٖرا ايٛال٘ ايارٟ ٜستكاٝ٘ ٜٚكدضا٘     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ٚ       أبٛ ايكاضِ ايػابٞ: -10     ط ا٭ٚىلاٜٛإ أبٞ ايكاضاِ ايػاابٞ )أغااْٞ اسبٝاا٠( ااز ؾاااز باري

 . ٚتس٣ٚ بلٝدًا بدٍ ضلٝدًا.865ف  8996
 ْؿط٘ ٚايؿؿخ١ ْؿطٗا -11
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اييبٝلا١  حٝاث   ٖٚٛ عٝؼ ايػال اهلين بلٝدا عٔ ايبػاس ٚا٫زمتاا٤ يًلاٝؼ حكأ     
 ايؿؿا٤  ٚتسمن املا٤  ٚغدٚ اييري  ُٖٚظ ايٓطِٝ  ٚزقه٘.

ٚاي٬ؾت يًٓعس إٔ املههب  هلرٙ ا٭بٝا  َٔ باداٜهٗا إىل ْٗاٜهٗاا ٬ٜحاغ تًاو     
املؿازق١ املهج١ًٝ يف ا٭يؿاظ اييت ٜب٢ٓ ْطٝج قؿاٝدت٘ عًٝٗاا ٚايايت َأ بٝٓٗاا تًاو       

ٚايػال ٚاياٛااٟ   - ٚأغين ٚأؾػٞ - ٍٚاٯشاٍ ٚاٯبا - املكاب١ً بني املٛ  ٚاسبٝا٠
 َٚطهخدا ٚت٬ٍ. - ٚاسبٞ ٚازبُاا -

ٚع٢ً ٖرا ايٓخٛ ٜكا  ايػااعس ناٌ عٓؿاس َأ عٓاؾاس ايياسف ا٭ٍٚ يف        
َٛاال١ٗ َا ٜكابً٘ َٔ عٓاؾاس ايياسف ايثااْٞ  ٚتهخاٍٛ ا٭بٝاا  إىل صبُٛعا١ َأ        

٣ يف ايكؿاٝد٠  املؿازقا  ازبص١ٝ٥ ايبازع١  اييت تهأيـ َٔ صبُٛعٗا املؿازق١ ايهارب 
اييت تؿٌ بايٓٗا١ٜ إىل تًو اسباي١ ايٓؿط١ٝ اهلا١٦ْ ايايت ٜكدضاٗا ايػالب ٜٚادعٛ هلاا      
ٜٚٓااٟ  ٚبٗرا ٜصٜد َل٢ٓ املؿازق١ عُكا ٚٚقٛحا ٜٚكٍٛ ايػاعس ْؿطا٘ يف قؿاٝدٙ   

 :أخس٣ بلٓٛإ )ا٭غٛام ايها١ٗ٥(

 إْاااٞ ٚحٝاااد  ٜاااا ؾاااُِٝ اسبٝاااا٠
 

 َااادت  تا٥ااا٘. ؾاااأٜٔ غاااسٚقو     
 إْاااااٞ  اسبٝاااااا٠ٜاااااا ؾاااااُِٝ   

 
 قاااا٥  ظاااا٧َ ؾاااأٜٔ زحٝكاااو    

 قااد ٚالااِ ايٓااا   ٜااا ؾااُِٝ اسبٝااا٠  
 

 ٟ ٚغااااّ ايؿكاااا ؾاااأٜٔ بسٚقاااو   
 أٜاأ أغاْٝااو   ٜااا ؾااُِٝ اسبٝااا٠   

 
 ؾهخاات ايٓجااّٛ ٜؿااػٞ َػااٛقو    

 نٓاات يف ؾجااسى املٛغااذ با٭حااا   
 

 اااا٬ّ عياااسا ٜاااسف ؾاااٛم ٚزٚاى  
   ٞ  حاملاااا ٜٓٗاااٌ ايكاااٝا٤ ٜٚؿاااػ

 
 ياااو يف ْػااا٠ٛ باااٛحٞ ْػاااٝدى    

 ثاااِ الاااا٤ ايااادال٢ ؾأَطاااٝت أٚزا  
 

 قاااا بااادااا َااأ ذابااا٬  اياااٛزٚا    
 ٚقااابابا َاااأ ايػاااار٣ ٜه٬غاااا٢  

 
 بني ٖاٍٛ ايادال٢ ٚؾاُت ايٛالاٛا     

 نٓاات يف ؾجااس املاًااـ بايطااخس  
 

    ٟ  ؾكااااا٤ َاااأ ايٓػااااٝد اهلاااااا
 ٚضااااخابا َاااأ ايااااس٣٩ ٜهٗاااااا٣ 

 
 يف قااااااااُري اٯشاٍ ٚاٯباااااااااا  

 ٚقااااٝا٤ ٜلاااااْل ايلااااا  ايسحااااا  
 

 ٚباااااااب ٜٚطااس٣ يف نااٌ خاااف   
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 اٍ عباادز  َاأاٚاْككاا٢ ايؿجااس  ؾ
 

ٟ  ؾااأ   (12)ل تسابااا إىل ؾااُِٝ ايااٛاا
 

يف املكي  ا٭ٍٚ ٜػهٛ ايػاعس ايٛحد٠ ٚايكاٝاع ٚايعُاأ ٚايهادز ٚاهلُاّٛ      
 ؾادب٘ إىل اسبٝا٠ َٓاالٝا ٚطباطبا.

ثِ ٜكابٌ يف املكي  ايثاْٞ بني َاقٝ٘ ايػابس ازبٌُٝ ٚحاقسٙ ايط٧ٝ ايكاا،   
املٛحؼ با٭ح٬ّ عيسا ٜسف ؾٛم ٚزٚاى  ٚبني ايادال٢   ٖٚٛ ٜكابٌ بني ؾجس أٜاَ٘

 املعًِ اسبايو ايع١ًُ ؾهطاقيت أٚزام زبٝل٘ ٚذبًت أشٖازٙ.

ؾاملكاب١ً متت بني)املاقٞ  ٚاسباقس( ٚاالهُاع ايياسؾني يف ضاٝام ٚاحاد    
  ًٜؼ ايهؿسم ايصَين بُٝٓٗا  ٚجيُ  يهٌ طسف َُٓٗا عٓاؾاسٙ ايايت تهاثؿات يف    
ذبكٝل قدز َٔ ايطلاا٠ َ  ايصَٔ ايكدِٜ ايػابس  نُا أْٗاا حككات قادزا َأ ايػاكا٤      

أزاا ايػاااعس إقاَهٗااا بااني ٚايهلاضاا١ َاا  اييااسف ايثاااْٞ َاأ طااسيف املؿازقاا١ اياايت 
ايكدٜٔ  ؾجُ  يًياسؾني ا٭ٍٚ َأ عٓاؾاس ايساحا١ ٚا٫ط٦ُٓاإ ٚايطالاا٠ ا٭بدٜا١        
حٝث قابٌ بني )ايكٝا٤ ٚايع٬ّ( ٚباني )اهلٓاا٤ ٚايػاكا٤( ٚباني )ايسبٝا  ٚاشبسٜاـ(       
ٚبني )اسبٝاا٠ ٚاملاٛ ( ٚباني )ايباااٟ ٚايعااٖس ٚاشباايف( ٚباني )اٯشاٍ ٚاٯبااا(          

ايٓـ بهاًَ٘ قد اضهخاٍ إىل ضبٝه١ دبُا  ايهٓااؾس ٚاياه٬شّ  ٚعًا٢     ٚع٢ً ٖرا ؾإٕ 
ايسغِ َٔ إٔ نٌ طسف َٔ أطساف املؿازق١ ٜكابٌ طسؾٗا اٯخس ٜٚٓاؾسٙ ؾإْ٘ ٬ٜشَا٘  
٬َش١َ ٚالٛا١ٜ ٫ اْؿهاى َٓٗا  ٖٚٛ أَاس أنادٙ ايطاهانٞ قادميا يف نهابا٘ َؿهااف       

حبٝاث ياٛ أْاو ؾهاس  يف       (13)ايلًّٛ  حني زأ٣ إٔ ايٓكٝكني َه٬شَإ يف ايرٖٔ
ايكٝا٤ اضهدع٢ اضهخكاز ايع٬ّ  ٚاسبٝا٠ تطاهدع٢ املاٛ   ٚا٭شٍ ٜطاهدع٢ ا٭باد      
ٚدبدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل إٔ يًُؿازقا١ أااطاًا ٚؾاٛزًا ميهأ ذبدٜادٖا َأ خا٬ٍ        
ايٓؿٛف اييت تؿًذ إٔ تهٕٛ ايا٬ٝ ٚاقاخا عًا٢ َاا ْسٜاد تأنٝادٙل ؾُأ أاااط         

ؿازق١ ا٫شاٚاج ٚايهكاا  ٖٚٞ اييت تؿدز عٔ ز١ٜ٩ نًٝا١  املؿازق١ َا ميهٔ تطُٝه٘ َ
َٔ قبٌ ايػاعس عبٛ ايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاإلْطإ  نُا أْٗاا ز٩ٜا١ دباسا ازبُااٍ ايٓاا٥ِ      
ايرٟ ٖٛ زٚف ايهٕٛ أَاّ أعٝٓٓا  ٚمتٝط ايًثااّ عأ املكاُس املاهؿاٞ ٚزا٤ أضاهاز      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 864ْؿط٘ ف -12
 .87ٜٓعس ايطهانٞ: َؿهاف ايلًّٛ  بريٚ   ااز ايههب ايل١ًُٝ ف -13
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 .(14)  ْػاٖدٖا َٔ قبٌ ا٭يؿ١ حه٢ تهٕٛ ٖرٙ ا٭غٝا٤ اييت اعهدْا ايٓعس إيٝٗا نأْٓا

ؾٗرا ايرتنٝب ايؿين ٜكؿد إيٝ٘ ايػاعس ٫عهكااٙ ازباِ يف أْا٘ ايآُط ايٛحٝاد      
ٚاييسٜك١ ايؿسٜد٠ اييت ميهٓا٘ َأ خ٬هلاا ْكاٌ إحطاضا٘ إىل املًهكاٞ عأ طسٜال         
املصج بني َؿازق١ ا٫شاٚاج َٚؿازق١ ايهكاا حه٢ ٜبدٚ يًكاز٨ إٔ ن٬ َُٓٗاا مُاٌ   

هصج املؿازقهإ ٜٚٓهج َٔ خ٬هلُا بلدا ثاْٝا ٚثايثا ع٢ً املٛقاـ  يف ذات٘ ْكٝك٘  ؾهُ
َٚٔ أَث١ً ذيو َا ْساٙ يف قؿاٝد٠ يًػااعس عُاس أباٞ زٜػا١        (15)ايػلٛزٟ ا٭ؾًٞ

 بلٓٛإ )ايٓٛز( اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا:

 ايٓااااااااٛز أاَاااااااا٢ َكًاااااااايت 
 

 َٚااااا غااااؿ٢ ُٖٚااااٞ ٚظااااين    
 ناااااِ َاااااديٞ ضاااااب٬ ٭قياااااـ 

 
 َااااااأ وا٥ًاااااااٗا ٚأالاااااااين  

 اشبياااااا٢ؾكيلهٗااااااا تلااااااب   
 

 ٚيهااااااِ عثااااااس  ٚ  ٜكًااااااين 
 ايٓااااااااٛز أعُاااااااا٢ َكًاااااااايت 

 
   ٞ  (16)ؾٝااااا ظاااا٬ّ ايهاااإٛ قاااادْ

 
اعهُد ايػاعس تهٓٝو املؿازق١ إطاز تلبريٜا عاَا  ؾجُا  باني ا٭قاداا ايايت     
مجلٗا يف ٖرٙ ا٭بٝا  اييت ضبكت ضساٖا بني )أاَا٢  َٚاا غاؿ٢( ثاِ قاباٌ باني       

ايرٟ ٜلاين الاين ايثُااز ايٓاقاج١(  ثاِ      أيؿاظ )قي  اييت تلين اإلبا١ْ  ٚبني ايكيـ 
قابٌ بني عثس  اييت تلاين نباا ٚضاكط ٚقابًاٗا بهًُا١ قيلٗاا ايايت تلاين املاسٚز          
ٚاشبسٚج َٓٗا  ٚز ا ناْت املكابًا١ باني َلٓا٢ عثاس  أٟ أخياأ  ايايت تكابًاٗا        
)ٚ  ٜكًين(ل ٭ٕ َل٢ٓ اإلقاي١ املطاضب١ أٟ )ايهطاَذ( ؾكابٌ بني ؾاؿهني خًؿٝاهني   

ا  ايسالٛي١ ٚايػٗا١َ  أٚ َٔ ؾاؿا  اشبباث ٚايادٖا٤ ٚاملهاس  ؾايؿاؿ١      َٔ ؾؿخ
ا٭ٚىل ٖٞ اإلقاي١  ل٢ٓ ايهجاٚش ٚنسّ املس٠٤ٚ ٚايهطاَذ ٚاييت ْؿٞ ٚالٛاٖا عٓادٙ  
ٚنإ ٜلهكد ٚالٛاٖا  ٚايؿؿ١ ايثا١ْٝ  ٖٚٞ ؾؿ١ نثس٠ ا٭خيا٤ اييت تك  َٓا٘ )ٚيهاِ   

 عثس (.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
َٓػٛزا  اذباا ايههال ايلسبٞ  ا.   ٜٓعس ْلِٝ ايٝايف  تيٛز ايؿ١ٝٓ يف ايػلس ايلسبٞ اسبدٜث -14

 890  ف
 895ٜٓعس ْؿط٘ ف -15
 .089ف 8988  ااز ايلٛا٠  بريٚ   8عُس أبٞ زٜػ١: اٜٛإ عُس أبٛ زٜػ١ ج -16
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عًٝا٘ الاد٠ ٚطساؾا١  كابًها٘ باني       ثِ ٜأتٞ ايبٝت ا٭خري ايرٟ أقؿ٢ ايػاعس
غد٠ ايٓٛز اييت أعُت َكًه٘  ٚبني غد٠ ايع٬ّ اسبايو  إ٫ إٔ ايػاعس قاد شاٚج باني   
أَسٜٔ َهكاأٜ  ؾأقؿ٢ عًُٝٗا ؾؿا  بثت ؾُٝٗا زٚحا غري َا نإ ٜلهكد َُٓٗاا   
ؾايٓٛز ايرٟ ٖٛ َؿدز اييُأ١ْٓٝ ٚا٫زتٝاف ٜؿبذ عٓاد ايػااعس َؿادز قًال ٚحاري٠      

ؾٓاا٣ ْكٝك٘ )ايًٌٝ( يٝٓكرٙ َٔ حريت٘ ٚخٛؾ٘ ٚقًك٘ ٚذيو باقهٝاااٙ إىل باس   ٚخٛف  
ا٭َإ ٚا٫ط٦ُٓإ  ؾاضهدعا٤ ايٓٛز ؾس  ع٢ً ايػااعس اضاهدعا٤ ظا٬ّ ايهإٛ َٚٓا٘      

 قٍٛ ايػاعس ْؿط٘ يف قؿٝد٠ ي٘ بلٓٛإ )َ  امللسٟ( اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا:

 ؾٗااااٞ َسآتٓااااا َٚااااسآ٠ َطااااساْا 
 

 َٚااااااسآ٠ ضااااااايٓا ٚزقاااااااْا  
 إٔ ٜكٍٛ:إىل  

 طاملااا نٓاات َبؿااسا يف اٜاالٝااو  
 

 (17)ٚناااااْٛا يف ْااااٛزِٖ عُٝاْااااا  
 

ؾؿٞ ايبٝت ا٭ٍٚ ٜربش ؾٛز٠ غلس١ٜ ٜٚهه٧ ؾٝٗا عًا٢ ايهكااا ايارٟ ٜٓاضاب     
عا  ايكؿٝد٠  ؾٝجُ  بني َهكاأٜ يف َسآ٠ ٚاحد٠ ؾكاٍ: )َاسآ٠ ضاايٓا ٚزقااْا(    
ؾجلٌ َٔ اسبٝا٠ َسآ٠ مجلت بني ايكدٜٔ يف ؾاٛز٠ ٚاحاد٠  ثاِ شاٚج يف ايبٝات     

ايػااعس )أباا ايلا٤٬(    ايثاْٞ باني َؿازقا١ ا٫شاٚاج ٚايهكااا حُٝٓاا ٚؾاـ ؾااحب٘       
 -اٜاالٝاو   -ا٭ع٢ُ بأْ٘ نإ َبؿسًا ِٖٚ ايلُٝاإ  ؾكاباٌ باني ا٭قاداا )َبؿاسا      

 ْٛزِٖ( ٜٚكٍٛ ايػاعس أٜكا: -ٚبني عُٝاْا 

 تكاااامسين ايسقاااا ٚايطااااط ملاااا
 

 (18)ْؿكاات شَاااّ أَااسٟ َاأ ٜاادى  
 

مج  ايػاعس يف َكاب١ً ا٫شاٚاج بني ايكدٜٔ ايسقا ٚايطااط  ٚؾٝٗاا ٜعٗاس    
ٚذبطسٙ ع٢ً حايها٘ ايايت آٍ إيٝٗاا بلاد إٔ بلاد عُأ ناإ بٝٓا٘ ٚبٝٓا٘ َاٛا٠            أمل٘

 ٚضبب١  ٜٚكٍٛ أٜكًا يف قؿٝد٠ )ؾسام(:

 ٚاْهُااااؽ ايػاااؿاٙ عااأ بطاااُا  
 

 (19)عٓاادٖا ايطاااط ٚايسقاا٢ ضااٝإ 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .070عُس أبٛ زٜػ١: اٜٛإ عُس أبٞ زٜػ١ ف  -17
 075ايطابل ْؿط٘  ف -18
 078ْؿط٘ ف  -19
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ؾٝجُا  يف ٖارٙ ايؿاٛز٠ بااني )ايطااط ٚايسقا٢( ؾٗااٛ ٜأضا٢ عًا٢ ؾااسام        
 ضٝإ.  ايػبال ٚأٜاَ٘ حه٢ أؾبذ ايطاط ٚايسقا عٓدٙ 

تبدٚ املؿازق١ ٚنأْٗا سبُ٘ املٛقـ ايٛالاٛاٟ ينْطاإ. ؾٗاٛ ٜهخاسى اَٚاا      
بااني حاادٜٔ َهكااابًني. ٖٚٓايااو َؿازقاا١ ايًؿااغ َٚؿازقاا١ املٛقااـ  َؿازقاا١ ايؿااٛز٠ 
َٚؿازق١ اسبدا  املؿازق١ ايػاؿ١ٝ ٚاملؿازق١ اي٬غاؿ١ٝ  ٚيهٔ ناٌ ٖارٙ ا٭ْاٛاع    

املؿازق١ بٛؾؿٗا َعٗسًا يًخٝاا٠   يٝطت إ٫ ازالا  تلرب عٔ حطاض١ٝ ٚالٛا١ٜ بٓػ١ُ
 يف طٝهٗا.

ٜٚسضِ ايػاعس ؾٛز٠ بٛاضي١ ايهكاا بني املاقٞ ٚاسباقس ٚاملكاب١ً بُٝٓٗاا  
 ؾٝكٍٛ:

 امسلاااٞ ْاااٛف اسبصاْااا٢ ٚاطسباااٞ
 

 (20)ٚاْعااسٟ اَاا  ايٝهااا٢َ ٚابطااُٞ 
 

نإ يٛق  اهلصمي١ اييت أسبكٗا اإلضسا٥ًٕٝٝٛ بايلسل ا٭ثس ايهابري ٚايباايؼ يف   
ْؿط٘  ؾسضِ ؾٛز٠ غلس١ٜ مجا  ؾٝٗاا باني ؾاٛ  ايٓٝااف ايارٟ تٓاٛف با٘ ايثهااىل          
ٚا٭زاٌَ اي٥٬ٞ ؾكدٕ أشٚاالٗٔ أٚ أبٓا٥ٗٔ يف اسبسل ايدا٥س٠ بني ايلاسل ٚإضاسا٥ٌٝ   

اطب ايػاعس ْؿطا٘ اسبصٜٓا١ املهأملا١    ٚاييت اْهؿس  ؾٝٗا إضسا٥ٌٝ ع٢ً ايلسل  ؾٝا
بٗرا اشبيال امسلٞ ْٛف اسبصاْا٢ ٚاطسباٞل ؾكاباٌ باني ايٓٝاحا١ ٖٚاٞ ا٭ؾاٛا         
ايؿااز٠ عٔ ايبٛانٞ اسبصا٢ْ ٚبني طاسل ْؿطا٘ ايارٟ ٫ صبااٍ ٫ٚ َهاإ يا٘  ثاِ        
قابٌ بني تًو ايدَٛع اسبص١ٜٓ تهخدز َٔ َاققٞ ايٝهاا٢َ  ٚايهبطاِ ايارٟ ٜلارب عأ       

ٚا٫زتٝاف ايٓؿطٞ تلبريا عٔ َساز٠ ايٛاق  بلد ايٓهط١ ايرٟ أثس عًا٢   حاي١ َٔ ايؿسف
َٚأ  =ْؿط١ٝ ايػاعسل ؾكًب ا٭َٛز يف ز٩ٜه٘ ٚاللًه٘ ٜٓكٌ َٔ ايٓكاٝ  إىل ْكٝكا٘   

طبٝل١ ايثٓا٥ٝا١ يف املؿازقا١ إٔ تهإٛ ثٓا٥ٝا١ ؾلًٝا١ أٚ تكدٜسٜا١ل ٚيارا ٬ْحاغ أْٗاا          
الٝاًا  يٝٓكطاِ ااخًٝاًا َٚا  ٖارا      تهلاٌَ َ  َٛقـ ٚاحد  ثِ تلٌُ ع٢ً تؿهٝه٘ خاز

 .(21)+ا٫ْكطاّ مدا ايهٛتس ٚايهؿااّ  َٚ  ايهؿااّ تهج٢ً املؿازق١

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ْؿط٘ -20
ط  2442ايػاسن١ املؿاس١ٜ ايلاًَٝا١ يًٓػاس  يٛظبُاإ       ضبُد عبد امليًب: نهال ايػالس   -21

 .68ا٭ٚىل ف
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ٜٚهأثس ايػاعس  رحب١ اٜس ٜاضني ؾٝكِٝ ؾٛز٠ َٔ ايهكاا ٚاملكاب١ً يٝربش يٓاا  
 َد٣ تأثسٙ ٚتأشَ٘ ايٓؿطٞ ؾٝكٍٛ:

 ناااِ َهلاااب الاااس ايطااآني ٚزا٤ٙ   
 

 َٚػااااٝب٘ ٜبهااااٞ الاااا٬ٍ ٚقااااازٙ 
 ؾااااٛل اياااادٜاز َٛاعااااًاَهًؿهااااًا  

 
 (22)ٚخيااااٙ باااني ْٗٛقااا٘ ٚعثاااازٙ 

 
ؾٛز غٝاًا عجٛشًا قد بًؼ َٔ ايهرب عهٝاا ٜهلثاس يف َػاٝه٘ل ٭ٕ ؾاخه٘ قاد      
ضا٤   ٖٚٛ ع٢ً ٖرٙ اسبايا١ ٜهخطاس عًا٢ أٜاَا٘ اشبايٝا١ ايايت قكااٖا يف تًاو         
ايدٜاز  ؾٗٛ يف حطس٠ ٚيٛع١ اضهبد  ب٘ ّْٚػؿت عًٝ٘ حٝاتا٘  ؾُٝػاٞ حها٢ تهلثاس     

َاٮ قًبا٘ حطاس٠ ٚيٛعا١      قدَاٙ ؾٝك  السا٤ ذيو  ثِ ٜٓٗ  ؾٝهاب  ضريٙ َهًؿهاًا ٚقاد  
َؿخٛب١ خبٝب١ ا٭ٌَ ٚايكٝاع املؿاحب هلرٙ اسبٝاا٠ اسبصٜٓا١ ايهابٝا١  ؾجُا  يف     
ٖرٙ ايؿٛز٠ بني ايٓٗٛ  ٚايهلثس ٚايطكٛط اييت تػهٌ زَص اسبري٠ ٚاسبطاس٠ ٚا٭   

اسبص١ٜٓ املهٛتس٠ ايايت أؾاابٗا ايلثااز  ؾٗاٛ      (أٟ ايػاعس)ٚايكط٠ٛ  ؾكابٌ بني ْؿطٝه٘ 
  ٚايٛقٛع ٚحاي١ ٖرا ايػٝخ اهلسّ ايارٟ خااز  قاٛاٙ ؾأؾابذ ٫ ٜكا٣ٛ      اا٥ِ ايٓٗٛ

ع٢ً ايٓٗٛ  ٚاملطريل ٜكابًٗا يف ايؿٛز٠ ايثا١ْٝ حاي١ َٔ ايكٝااّ ٚايٛقاٛع املههاسز    
ايدا٥ِ  َلهُدًا يف زضِ ؾٛز٠ املؿازق١ ع٢ً ْعسٜا١ ايهٛؾاٌٝ ايايت مجا  ؾٝٗاا باني       

ايرٟ ميثً٘ املهًكٞ  ْٚـ ايسضااي١  اييسف ا٭ٍٚ ايرٟ ميثً٘ ايػاعس  ٚاييسف ايثاْٞ 
اييت ٜسٜد تٛؾًٝٗا ثِ اييسف اإلقايف ٖٚٛ َاا ٜطا٢ُ )قاخٝهٗا( ٚايارٟ دبطادٙ      

ٚ٭ٕ املؿازق١ تلهُد ايهااايـ ٚايهٓااق    =حاي١ ٖرا ايلجٛش اهلسّ ايياعٔ يف ايطٔ 
ٚايهؿسم ٚا٫ؾرتام ؾإٕ ْٛادبٗا تأتٞ َػخ١ْٛ بهٌ ٖرٙ ا٭بلاا ع٢ً َلٓا٢ أْٗاا قاد    

هٌ ذيو إىل أحد ا٭طساف املػازن١ يف بٓا٥ٗا  ؾُٝه٧ً بهِ ٖا٥ٌ َٔ ايهاٛتس  تدؾ  ب
 .(23)+ٚايهٓاق  ٚايؿداّ  ٚقد ٜهٕٛ ايلهظ

ٚيهٔ ا٭َس ايرٟ ميهٔ َػاٖدت٘ ٚايٛقٛف عٓدٙ ٖٛ إٔ املؿازقا١ قاد ذبهاٌ    
الص٥ٝا َٔ ايٓـ نا٬ًَ أٚ َطاح١ ضبدٚا٠ َٓ٘ ٜطهيٝ  املٓهج َٔ خ٬هلا ْكٌ ذياو  
اإلحطاع ايلُٝل ايدا٥س يف ايٓؿظ إىل املهًكٞ ايرٟ ٜبهػاٞ َٓا٘ املػاازن١ يف ٖارا     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 َؿدز ضابل. 88عُس أبٛ زٜػ١: اٜٛإ عُس أبٞ زٜػ١ ف  -22
 َؿدز ضابل. 62ضبُد عبد امليًب: نهال ايػلس ف  -23
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اعس يٝطلؿ٘ سبٌُ إحطاضا٘ إىل  ايػلٛز ٚاإلحطاع  ؾٗٞ تسنٝب ؾين ٜلُد إيٝ٘ ايػ
 املهًكٞ  ٜٚس٣ أْ٘ ايبٓا٤ ايٛحٝد ايكااز ع٢ً ذيول نُا يف قٍٛ ايػاعس:

 اللاااااااٌ ايًاااااااٗٛ ضااااااا٠ًٛ
 

   ٌ  ذبُااااٌ ايطااااِ يف ايلطاااا
 ٫ ٜباااااااااايٞ ؾاااااااااسٜلٗا  

 
  ِ  (24)عاااابظ ايهاااإٛ أّ بطاااا

 
ؾؿٞ ٖرٜٔ ايبٝهني ٜٛقذ ايػاعس الٗاا ايؿٓاإ ٚعسانا٘ َا  اسبٝاا٠ حٝاث        
ٜٝأع زغاِ أْا٘ َهلاب يف حٝاتا٘  بُٝٓاا غاريٙ ٜلاٝؼ يف ْلاِٝ ؾٝكاباٌ باني ايطاِ            
ٚايلطٌ  ٚايلبٛع ٚايهبطِل ؾؿٛز ايهكاا يف تػاهٌٝ ز٩ٜها٘ يًخٝاا٠ ٚالٗااا زؾٝكا٘      

١ يًٛاقا  اإلْطااْٞ. ٖٚاٞ    ايؿٓإ. ٚاملؿازق١ يف ٚاق  ا٭َاس تهايا٢ ايس٩ٜا١ ا٭حااٜا    
حبطب غًٝجٌ  تكّٛ ع٢ً إازاى حكٝك١ إٔ ايلا   يف الٖٛسٙ. ٜٓياٟٛ عًا٢ تؿااذ     

   .(25)إازاى ط١ٝ املهكازب١

ٚمما ٫ غو ؾٝ٘ إٔ ؾٛز املؿازق١ ٚأغهاهلا ربهًـ َٔ قؿاٝد٠ إىل أخاس٣   
 باخه٬ف طبٝل١ ايس١ٜ٩ ٜكٍٛ ايػاعس ايلساقٞ بدز غانس ايطٝال:

 ٖبات٘ ايهثازٜٚٓثس اشبًٝج َٔ 
 ع٢ً ايسَاٍ زغ٠ٛ ا٭الاج ٚاحملاز
 َٚا تبك٢ َٔ ععاّ باع غسٜل

 َٔ املٗاالسٜٔ ظٌ ٜػسل ايسا٣
 َٔ زب١ اشبًٝج يف ايكساز

 ٚيف ايلسام أيـ أؾل٢ تػسل ايسحٝل
 (26)َٔ شٖس٠ ٜسبٗا ايؿسا  بايٓد٣

ؾٝربش َؿازق١ بني ٚقلني َهٓاقكني ٚبني طاسؾني ميثاٌ ايياسف ا٭ٍٚ أبٓاا٤     
ايهااحٕٛ ايؿكسا٤ ٚميثٌ طسؾٗا ايثاْٞ أبٓا٤ ايلسام املطهػًٕٛ يثسٚات٘ل ايارٜٔ   ايلسام

طػت عًِٝٗ ايٓعس٠ املاا١ٜ ٚاضهخٛذٚا ع٢ً خريات٘ ايهثري٠ إٚ إٔ ٜباريٛا أٟ الٗاد   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 َؿدز ضابل 029عُس أبٛ زٜػ١: اٜٛإ عُس أبٛ زٜػ١ ف  -24
 .40  ف8982ا. ضٞ. ََٝٛٝو املؿازق١   : ا. عبد ايٛاحد ي٪ي٪٠  ااز ايسغٝد يًٓػس  بػداا  -25
 .864ف  8964  ااز صب١ً غلس  بريٚ   يبٓإ  ػٛا٠ مليسبدز غانس ايطٝال: أْ -26
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أٚ عٓا٤ل ؾربغِ َا ٜٓثسٙ مما ٜصخس ب٘ اشبًٝج َٔ خريا  نثري٠ ٜٗبٗا ٭ٖاٌ ايلاسامل   
و ايهؿااٚ  امللٝػاٞ ايهابري باني طبكاهني َأ       ؾإٕ ايٓاظس يٛق  ايلاسام ٜاس٣ ذيا   

طبكا  اجملهُ ل ؾاييبك١ ا٭ٚىل ٖٞ طبك١ ايهااحني ايؿكسا٤ ايرٜٔ اقايسِٖ ايلاٛش   
ٚازبٛع ٚايؿاقا١ إىل َػاااز٠ ايلاسام ٚايطاؿس عارب َٝااٙ اشبًاٝج ؾػسقاٛا يف َٝاٖا٘          
ٚغاؾٛا ؾٝٗا ؾػسبٛا ايسا٣ ٚاملٛ  ٚت٬غت سبَِٛٗ َٚا بكٝات إ٫ ععااَِٗ ايايت    
قرؾٗا ايبخس ع٢ً زَاٍ غاط٦٘ ؾربش  بني مما قرؾ٘ َٔ زغ٠ٛ ٚضباز  ٚاييبك١ ايثاْٝا١  
ِٖٚ ايرٜٔ ٜأنًٕٛ خريا  ايلسام حه٢ اَهٮ  بيِْٛٗ ؾأؾبخٛا َثٌ ا٭ؾااعٞ ايايت   
تػسل ايسحٝل َٔ تًو ا٭شٖاز اييت تهػر٣ ع٢ً خريا  ايبًد  اييت َأ بٝٓٗاا َٝااٙ    

ا الٗاد ٜبريْٛا٘ زبُا  ٖارٙ اشباريا   ؾخااٍٚ       ايؿسا  ايلرب١ ايياٖس٠ ايٓكٝا١ اٚاا  
ايػاعس إٔ ٜطهػٌ بل  َا تػ٢ٓ ب٘ نًُا  ايهٓاق  يف َا بٝٓٗا َٔ َثٌ قٛيا٘ ٜٓثاس   
اشبًٝج َٔ ٖبات٘ ايهثاز ٜٚكابً٘ بكٛي٘  َا تبك٢  ٚبني قٛيا٘ ٜػاسل اياسا٣ ٚتػاسل     

 ايسحٝل.

هُ ل ؾ٦ا١  ثِ تأتٞ املؿازق١ ايهرب٣  ٚايهٓاق  ايؿااف بني ؾ٦هني َٔ ؾ٦ا  اجمل
اسبكٝ    دبد َا تأنً٘ ؾٗاالس  إىل خازج ايلسام ٚؾ٦ا١ أخاس٣ عاغات عًا٢     
أنهاف ايؿكسا٤ يف ْلِٝ َٔ ايلٝؼ ايسغٝد اهلين  ايرٟ ٜلهكد ايػاعس أْا٘ ناإ جياب    
املطاٚا٠ ؾٝ٘ َُٗا ناْت ايعسٚف  ٚإٔ ٜهطب نٌ ؾسٜال َأ خاريا  با٬اٙ حطاب      

ػاعس ايدٚز ايؿاعٌ يف دبطٝد ز٩ٜها٘ ايايت   الٗدٙ ٚعيا٥٘  ٚع٢ً ٖرٙ املؿازق١ أقاّ اي
 ؾاؽ َٔ أالًٗا ٖرٙ ايكؿٝد٠.

أَا ايػاعس ؾ٬ف عبد ايؿبٛز ؾإْ٘ ٜسضِ َؿازق١ تطٝيس عًا٢ ازباص٤ ا٭نارب    
 يًكؿٝد٠ َٔ أٚهلا إىل آخسٖا ؾٝكٍٛ:

 ايؿٛ  ايؿازخ يف عُٛز١ٜ 
   ٜرٖب يف ايرب١ٜ
 ضٝـ ايبػدااٟ ايثا٥س

 غل ايؿخسا٤ إيٝ٘ ... يباٙ
 اعت أخت عسب١ٝ:حني 

 ٚاَلهؿُاٙ
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 يهٔ ايؿٛ  ايؿازخ يف طرب١ٜ
 يباٙ َ٪متسإ

 يهٔ ايؿٛ  ايؿازخ يف ٖٚسإ
 يبه٘ ا٭حصإ

 يف َٛعد ترنازى ٜا الد
 ًٜك٢ ا٭بٓا٤ ا٭بٓا٤

 ٜهلاطٕٛ أؾاٜٚل ا٭ْبا٤
 ٚايطٝـ املػُد يف ؾدز ا٭خت ايلسب١ٝ

 َا شاٍ ٜػل ايٓٗدٜٔ
 ٚأبٛ متاّ ازبد حصٜٔ ٫ ٜههًِ

 قاٍ يٓا َا   ْؿِٗقد 
 ٚايطٝـ ايؿاام يف ايػُد طٜٛٓاٙ

 (27)ٚقٓلٓا با٭ْبا٤ املس١ٜٚ

ايلدٜد َٔ املكاب٬  ٜيسحٗا ايػاعس عرب ٖارٙ ايكؿاٝد٠ ٚايايت بٓاٖاا عًا٢      
ؾٛز املؿازق١ ايهؿٜٛس١ٜ ايرتاث١ٝ ايػا١ًَ  ؾكابٌ بني ذيو املٛقـ ايكدِٜ ايارٟ ٖاب   

هػٝث١ ب٘ يف عُٛزٜا١  ٚايايت أحطات بايكاِٝ     ؾٝ٘ امللهؿِ يٓجد٠ املسأ٠ ايلسب١ٝ املط
ٚايعًِ ؾاضهػاثت بٗرا اشبًٝؿ١ ايلباضٞ )امللهؿاِ( ايارٟ   ٜهاٛإ ٚ  ٜهًهاأ  باٌ      
ذٖب يٓجدتٗا جبٝؼ الساز  ضازع ب٘ يٓجدتٗال ؾدَس عُٛز١ٜ ٚخًاـ تًاو املاسأ٠    
ايلسب١ٝ َٔ ايسّٚ  ؾٝكابٌ ٖرا املٛقـ بااملٛقـ ايلسباٞ اياسأٖ ايارٟ تٛايات عًٝا٘       

هلصا٥ِ ٚاهلٛإ ٚايهكاعظ  ٚميثً٘ يف ايكؿٝد٠ تًو ا٭ؾٛا  ٚايؿاسخا  املٓبلثا١   ا
َٔ ا٭ز  ايلسب١ٝ احمله١ً يف ؾًطيني ٚازبصا٥س  ثاِ ٜكاباٌ باني املاسأ٠ ايؿاازخ١      
املطهٓجد٠ ذبت ٚطأ٠ الٝؼ ايسّٚ  ٚبني ا٭ز  ايؿازخ١ ذبت عطاـ ا٫حاه٬ٍ   

سإ  ٚعجاص ايلاسل يف َكابًا١    اإلضسا٥ًٝٞ يف ؾًطيني ٚا٫حه٬ٍ ايؿسْطاٞ يف ٖٚا  
ٖب١ امللهؿِ يًٓجد٠ َٚا يًلسل امليًٛبني يًٓجد٠ إ٫ اشبيب  ٚتباااٍ ا٭حااٜاث   
اييت ٫ طا٥ٌ َٔ ٚزا٥ٗا إ٫ اضهخهاّ قبكا١ املػهؿاب عًا٢ أزقاِٗ َٚكدضااتِٗ       

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .09ف 8969بريٚ   4ؾ٬ف عبد ايؿبٛز: )اٜٛإ أقٍٛ يهِ( ااز اٯاال  ط  -27
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َٚا إٔ ٜؿٌ إىل آخس ايكؿٝد٠ حه٢ ٜلكد املؿازق١ ا٭خري٠ باملكابًا١ باني اضاهدعا٤    
ّ بأضااًٛب٘ ايكاادِٜ ٚإقااؿا٤ أضااًٛل عؿااسٟ الدٜااد عًاا٢ ٖاارٙ غاؿا١ٝ أبااٞ متااا 

ايػاؿ١ٝل ؾاملكاب١ً متت بني َا نإ ٜدعٛ إيٝ٘ أباٛ متااّ ٚباني ايٛقا  امللاؾاس      
 َٚا آٍ إيٝ٘ اسباٍ َٔ تسى ٖرا ا٭َس ٚا٫ضهها١ْ إىل ا٫ضهط٬ّ ٚاشبكٛع.

ٚيكد طػت قك١ٝ ا٭ز  ٚاغهؿابٗا َٔ قبٌ ايؿٗا١ٜٓ عًا٢ ايػالس اسبادٜث    
ت ايكطاِ ا٭نارب َٓا٘  ؾهاثريا َاا ْادا ايػالسا٤ بااملٛقـ ايلسباٞ ٚاضاههاْه٘           ٚغػً

ٚزقٛخ٘ ٚانهؿا٥٘ خبيب ايػجب ٚاإلاا١ْ ملا ٜكاّٛ با٘ اإلضاسا٥ًٕٝٝٛ يف ؾًطايني      
 َٚٔ ذيو ٖرا ازبص٤ َٔ قؿٝد٠ ايػاعس ايؿًطيٝين ايرٟ ٜكٍٛ:

 أقٍٛ: )ايّٝٛ وس ... ٚغدا ...( ٜا غسبا٤
 اضههٛا ٜا غسبا٤

 ايثأز َٓا خيبا٤ؾٛزا٤ 
 (28)ٚٚزا٤ ايثأز َٓا حهُا٤

ؾايهٓاق  ٖٓا ٚق  بني َلاْٞ اإلؾساز ع٢ً ايثأز ٚايطالٞ ايادا٥ب يف ضابًٝ٘     
ٚبني تًو ايلصمي١ ايؿاتس٠ ٚاإلحطاع ايبازا  ٚايكلـ املهُثٌ يف اشبيب اشباٜٚا١  
ازبٛؾا٤  ٚقاّ ايػاعس بهخاٜٛس امللٓا٢ ايرتاثاٞ يًٓؿاٛف ايكدميا١ ٚأنطاب َلٓا٢        

دًا أقؿاٙ ع٢ً املٛاقـ امللاؾس٠  ؾأبسش ٖرا ايهٓااق  بُٝٓٗاا ٚمتات املؿازقا١     الدٜ
إلٜكاف املل٢ٓ ايرٟ ٜسٜد ايػااعس ْكًا٘ إىل َهًكٝا٘  ٜٚاربش ايهٓااق  َهخهُاًا يف       
ايكؿٝد٠ َٔ بداٜهٗا إىل ْٗاٜهٗا عٓاد ايػااعس بادز غاانس ايطاٝال يف ايكؿاٝد٠ ايايت        

ِ بٓا٤ ٖرٙ ايكؿٝد٠ ع٢ً ايهكاا املاثٌ باني  عٕٓٛ هلا بلٓٛإ )الٝهٛز ٚاملد١ٜٓ(ل ؾٝكٝ
الٝهٛز َٚا متثً٘ يًػاعس َٔ َلاْٞ ايسٚحا١ْٝ ٚايعٌ ٚايادف٤ ٚا٭َاإ ٚاييُأْٝٓا١     
ٚبني املد١ٜٓ اييت متثٌ يًػاعس ناٌ َلااْٞ املااٜا١ ٚايكطا٠ٛ ٚازبٗاَا١ ٚازبؿااف        

 ؾٝكٍٛ يف َكد١َ ايكؿٝد٠:

 ٚتًهـ حٛيٞ ازٚل املد١ٜٓ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ضبُد عص ايدٜٔ املٓاؾس٠: اٜٛإ )ٜا عٓاب اشبًٝاٌ( قؿاٝد٠ املكٗا٢ يًسَااحٞ ااز ايلاٛا٠         -28
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 (29)ػٔ قً   ٜٚليني عٔ مجس٠ يف ط١ٓٝحبا٫ً َٔ اييني ميك

ٔ -ٚاملهأٌَ يف ٖرٙ ايكؿٝد٠  ٚيف ثٓاٜاٖاا   -اييت االهصأْا َٓٗا ٖرٜٔ ايطايسٜ
٬ٜحغ تًاو املؿازقا١ ايايت اضاهخهُت يف ايكؿاٝد٠ َأ باداٜهٗا إىل ْٗاٜهٗاا نُاا          
٬ٜحغ إٔ ايػاعس قد زؾد ٖرٙ املؿازق١ بلد٠ َؿازقاا  الص٥ٝا١ ضآخدا بلكاًا َٓٗاا      

 ا  اييت تٓيٟٛ ع٢ً ٖرٙ املؿازقا .بلس  ا٭بٝ

َٚٔ ٖرٙ املؿازقا  ازبص١ٝ٥ تًو املؿازقا١ ايايت أقاَٗاا عًا٢ ايهٓااق  باني       
ازبُس٠ املهٖٛج١ اييت اغهلًت يف قًب٘  ٚبني ايي١ٓٝ اييت خًل َٓٗا ٖرا ايكًب ايايت  

 اضهبديهٗا املد١ٜٓ بٗرٙ ازبُس٠  نُا يف قٛي٘:  

ني عٔ مجس٠ ؾٝا٘ طٝٓا١(  ؾكاد مجا      )حبا٫ً َٔ اييني ميكػٔ قً   ٜٚلي
ايػاعس بني ايكدٜٔ يف ٖارا ايبٝات نجص٥ٝا١ َأ الص٦ٜاا  املؿازقا١ ايهارب٣ ايايت         
مشًت ايكؿٝد٠ بسَهٗا ٚتلاقاد  ٖارٙ املؿازقاا  ازبص٥ٝا١ يف تهاٜٛٔ ؾاٛزتٗا       
ايػا١ًَ اييت عُكت املكاب١ً ايؿ١ٝٓ بني ٚاقل١ٝ ٬ََذ املد١ٜٓ ٚزَص١ٜ ٬ََاذ الٝهاٛز   

 ازق١.َٔ تأثري املؿ

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .8964بدز غانس ايطٝال: اٜٛإ أْػٛا٠ امليس  ْػس ااز صب١ً ايػلس  بريٚ    -29
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ضبُاد عباد امليًاب: قاسا٠٤ ثاْٝا١ يف غالس اَاس٨ ايكاٝظ  يٛظبُااإ  ا٭ٚىل           .40
4225.ّ 

 ّ.4211قسا٤ا  أضًٛب١ٝ يف ايػلس ايلسبٞ  يٛظبُإ  ايكاٖس٠   -

ضبُد ايلبد: إبداع ايد٫ي١ يف ايػلس ازبااًٖٞ  ااز امللاازف  ايكااٖس٠  ا٭ٚىل      .44
4211.ّ 

 ّ.9005  َههب١ اٯاال  ايثا١ْٝ  (ازاض١ يف ب١ٝٓ ايد٫ي١)املؿازق١ ايكسآ١ْٝ  -

ضبُد عص ايادٜٔ املٓاؾاس٠: اٜاٛإ ٜاا عٓاب اشبًٝاٌ  ط ااز ايلاٛا٠  باريٚ            .49
4290.ّ 

 ّ.4211عُس أبٛ زٜػ١: اٜٛإ )ا٭عُاٍ ايها١ًَ(  ااز ايلٛا٠  بريٚ    .43
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ايلسباٞ اسبادٜث  َٓػاٛزا  اذبااا      ْلِٝ ايٝايف: تيٛز ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ يف ايػلس .41
 ايههال  ا.  .

 ّ.4221اشبٝاٍ ايػلسٟ عٓد ايلسل  ط ايبابيني ينبداع ايػلسٟ  ا٭ٚىل   -

ؾاقٌ ؾاحل ايطاَسا٥ٞ: َأ أضاساز ايبٝاإ ايكسآْاٞ  ااز ايؿهاس  عُاإ  ا٭زإ         .41
 ّ.9002ا٭ٚىل  

 ملطا  بٝا١ْٝ  ااز عُاز  عُإ  ا٭زإ. -



 

 

 


