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امؼيد هلل ٕػدِٕ ،امصالج ٕامظالو عىل ىُ ال ٍتي ةعدِ ،أىا ةعــد:
إٌ ػٖض امتؼس املذٖطط كاٌ دائيا ٕعاءً إلٍذاض ٕدطٖز امؼضازج االٍظاٍيح ىُ خالل
اطٓاىاخ شعٖةٔ ٕامرتاكً املعسيف عىل ضفافٔ … مرمك يعد املذٖططي ىَتع امؼضازاخ
اإلٍظاٍيح ٕىنذلى امشلافاخ ٕىٖطُ امشعٖب ٕاألعساق املخذنفحٕ ،ىٖطُ دالكؽ امَظسياخ
ٕاألفكاز ٕاألدياٌ ٕامفٌَٖ ٕاآلداب.
ٕىُ ةني امؼضازاخ االٍظاٍيح املذلدىح امذي أطٓير يف دَٖيس امعامً ٕدغيريِ إيظاةيا
كصد دؼسيسِ ىُ ظنيح امذخنف ٕامظٓامح ،دنك امذي ظٓسخ يف امؼٖض امغسةي ىُ املذٖططي،
ٕدؼديدا يف ةالد األٍدمع امذي شٓدخ أزكى ىظاْس امذظاىؽ ٕاالٍفذاغ االٍظاٍي خالل امعرص
امٖطيط.
ٕىاداو اإلزز األٍدميس ييشّه ىشرتكا إٍظاٍيا عييلا ةني شعٖب املذٖططي_ املذياسنح
ٕاملذشاةٓح يف عيٖىٓا _ ،فإٌ امتؼص فئ ٕامتؼص عَٔ ْٖ ،امري يظث أٌ يكٌٖ ،ةعيدا عُ
ىعاٍي االٍصٕاء امشلايف ٕامذعصث امفكسي ٕامعلدي.
ٕدأدي ْرِ املظنح مذكٌٖ فضاءً ىعسفيا دٖاصنيا ةني املخذصني يف املظال ،ػيص دٓدف
املظنح إىل ٍرش امتؼٖز امظادّج يف املظاالخ امعنييح املذعنلح ةاْذياىادٓإ ،امذي دعَى ةامدزاطح
امعنييح املٖسّ لح مظاٍث ىُ طٖاٍث امؼضازج األٍدمظيح امصاخسج ْٖ ،األدةي ةشلئ  :امشعس
ةفٍَٖٔ ٕأغساضٕٔ ،امَشس ةأٍٖاعٔ ٕىٖضٖعادٔ _ ىع ىا ٕاكتٓيا ىُ طٖٓد ٍلديح ٕمغٖيح _
ٕدٕز كهّ ىَٓيا يف امذفاعه االطذياعي ٕامؼضازي يف املظذيع األٍدميس.
كيا دعَى املظنح ةامكشف عُ امذظسةح امصٖفيح األٍدمظيحٕ ،دذتع كييذٓا امفَيح
ٕامؼضازيحْ ،را ةاإلضافح إىل االْذياو ةامدزاطاخ االطذرشاكيح ذاخ امصنح ةاملٖزٕز
امؼضازي األٍدميس.
كيا دطيؽ املظنح إىل ٍرش أعداد خاصّح ةينفاخ خاصّح دذعنم ةيٖضٖعاخ ىٓيّح
ىؼدّدج ،كيا دظذلته اكرتاػاخ امتاػشني ٕاألطادرج ػٖل كه ىا يظًٓ يف دلدّو امتؼص امعنيي
ٕدطٖيس املظنّح..
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ْٕا ْٖ امعـدد األّٕل ىَٓا ،يأدي ىذَٖعـًـا ةيٖضٖعادٔ امذي اطذلطتر ىَاػي
ىخذنفح يف امدزض األٍدمظــي ،فظاء امعدد ػـافالً ةتؼٖز خضعر منذلٖيً ٕامذؼكيً امعنييني
امدكيلنيٍٕ ..ؼظث أٍٓا طذظًٓ إطٓاىاً فــاعالً يف دعييم امفكس امعنييٕ ،دأصيه ىَاْع
امتؼص مدٗ امدازطني.
ٕال يفٖدَا أٌ ٍكسز َْا أٌ ْرا امظٓد مً يكُ مريٗ امَٖز مٖال ػسص أعضاء ْيئــح
امذؼسيــس ٕعينًٓ امدؤٕب عىل إٍظاشِ ٕٕضعٔ ةني أيادي امدازطني ٕامتاػشني.
ٍظـأل هللا دعاىل أٌ يكٌٖ عينَا ْرا خامصاً مٖطٓٔ امكسيًٕ ،أٌ ييرس مَا االطذيساز يف
عينَا ْرا ،فٖٓ املٖفم ْٕٖ املعيــُ.
ْيئح دؼسيس املظنح
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محمد صغير
نُورال ّد ين سعيدَا نِي -
ّ

رواني
صر ّي الؼَ ْي
َ
ب بني َ اب ْ ِن َحزم وا حل ُ ْ
فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

أُٓ /ىساًذّيٕ ظّيذَآِي  -طَاَُِّح طِيظٍ
saidnrd13@hotmail.fr

أُ /ؼِّذ ـغري  -املشهض اًظاُّي ظّيذج

seg_moh@yahoo.fr
داسيخ االظذالَ0810/80/80 :

داسيخ اًلتىي0810/80/80 :

Abstract:
'Ali ibn Hazm was born into an important Andalusian family and went on to
have a rather tumultuous political career, being imprisoned three times and
banished from Cordoba on several occasion, He is best known for his writings on
jurisprudence.
he wrote an interesting treatise on love theory known as Tawq al-Hamama
“The Neck-Ring of the Dove”. It was composed around 1022, when Ibn Hazm was
still about 28 years old and reflects elements of Ibn Hazm’s philosophical outlook,
his psychology and his poetry.
Key words :
Philosophy, Love, 'Ali ibn Hazm, Hosri al-Qayrawāni

املٌخق:
ٓؽأ ِيل ةٕ ػضَ يف ةير ٌِّ وسياظح ،وِاػ ُعريج ظياظيح ُمىشةح ،هٌٌّها
عظٕ وأًضوغ ِٕ كشوتح يف ُٔاظتاخ ِذّج ..اؼذهش ةٕ ػضَ ةوذاةاده يف اًفله،
ةذظشةح اً ّ
وخاـّح ةشظاًذه اًؽيّلح يف اًؼث واملّشوفح ةاظّ «وىق اًؼِاُح» اًذي أًّفها يف ػذود ظٔح
 َ1800وهى ال يضاي يف اًشأُح واًّرشيٕ سةيّا ُٕ ِِشٖ ،ودّوغ سظاًذه ٍٓشده اًفٌعفيح
ملاهيح اًؼث وظّح ٌِِه ةذواخٍ أًفغ اًترشيح ..ودأدي هزٖ اًذساظح ًذعٌي اًمىء ِىل
اًعِّاخ املُؽرتهح ةني سظاًح ةٕ ػضَ وُؤًَّف آخش أغفٌه اًذاسظىْ هى هِذاب "املَفُىْ يف ِسِِّ
ي.
اًهىي املَؤىْ" ألةي إظْؼَاق إةشَاهِيّ اًؼُْصْيّ اًلَريْوآ ّ
ي اًلَريْوآيّ.
ؼثِّ ،يل ةٕ ػضَ ،اًؼُْصْ ّ
اًوٌِاخ املفذاػيح :فٌعَفَحُ ،اً ُ
ْ
ؼثِّ اًَّشَبَ ٌِِِِْيًّا ََُْ ةِذَايَحِ االصْ ِدهَاسِ اً ّشلَايفِّ يفِ َُىٌِْْ اًلَشِْ اًذَّاظِ ِ
ؼَغٌَرْ كَمِ ّيحُ اً ُ
ؼصِ ،وَ َدَّشّلَرْ ُهٍُّ اآلسَاءِ ًِعِهَاَِ أًّلْذِ ،وٍَََٓ َش
لَْ هٍُّ َشَْءٍ ِىلَ ةِعَاهِ اًتَ ْ
املِيالدِيّ ،ػِنيَ وُ ِ
اًتَاػِشُىَْ يفِ هٍُّ املُعٌََِّاخِ ،وَؼُغٍِ اًَّْصُْ ةِأًَْىَاٍْ َُِٕ اًفِوْشِ وَاًظَذَي وَاإليَِاْ وَاإلْٓوَاسِِ ،ىلَ ٓؼْىٍ
ال دَذّعُِْ ًَهُ اًؼَيَاجُ إِال ػِنيَ َد ْشكَى.1
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وًَّ يوُْٕ َِظَتًا َأْْ ئَُّى ةِىلُىُِ اً َهىَيَِ ،اًٌّ أدِيثٌ ُِشٍُ اةِٕ ػَضَ(خ604.هـ)؛ فلَذ
ْ
ُِٔيَ ةِأَُشِ املُؼتِّنيَ ُِْٕ كتٌْهِ أهَاةشُ اًٌَُِّاء واًفالظفَح واألدَةاءَِ ،ورَوِي املوَآَح اًشّفِيَّحِ يفِ ؼُؤُو ِ
اًذّيِٕ وَاًذّٓيَا ُِْٕ ،أُشايِ اًظَاػَِ ،واًؤِْذِيّ ،وأَةي اًىّيثِ اًىَؼّاءِ ،واةِٕ دَاود ـَاػِثِ هِذَابِ
اًضّهْشَج.
وَكَذْ أُدِيؽَ ًِىَىْقِ اًؼََِاُحِ اًزّيىُُ واالٓذؽَاسُ َشَكًا وغَشْةًا ،فوَاَْ أظَّْذَ اًوُذُثِ ةِّٔاي ِح
ي
ْص ّ
اًذّاسظنيًََ ،ؤّهّ أغفٌُىا هِذابَ "املَفُىْ ،يف ِسِِّ اًهىي املَؤىْ" ألةي إظْؼَاق إةشَاهِيّ اًؼُ ْ
ؼْصْيّ ،وةنيَ وَىقِ اًؼَِاُحِ هشريًا َُٕ
ػَُ أَّْ ةنيَْ ُُفَّٔفِ اً ُ
اًلَريْوآيّ(خ610.هـ) .0واملُال َ
َُٕ االخذالفِ أ ْيمًا .فَهٍْ دأسّ َش اةُٕ ػَضَ ةوِذابِ املَفُىْ ًٌؼُْصْيّ،
اًعِّاخِ املُؽرتهحِ  ،وهشريًا ِ
ِىلَ األكٍّ هََِفذسٍ ُِْٕ َُفَادسِ ةَؼْشِه؟ وَُا َُذَي هَزَا اًذَأسّشِ؟ وََُا أوْطُهُهُ؟ وَُا اًزي دِ ّيضَ ةِه هٌٍُّ
ُِْٔهَِا؟
ُُ َِٕ .1فََّٔفَيْ "وَىقِ اًؼََِاَُح" ،وَ"املَفُىْ ،يفِ ِسِِّ اًهَىَي املَؤُْىْ":
وُتَِْ وَىْقُ اًؼَِاُحِ َِرشاخِ اًىَّتَّاخِ ةُِِخذٌِف اً ٌّغَاخِ ،وهَاَْ دؼليلُ ُه -هََِا كَا َي
اًذُّهْذىسُ صَهِي ُُتاسَن -سِيَالَحً ًٌُِعْذَرشِْكِنيَ؛ "فَلذْ أػذَزَ اًوِذَابُ سَطَّحً َِِٔيفَحً يف أُوسةَّا ،وَدَٔاوًََذْ ُه
مظَحِ أَّٓهُ ًَّ يَش ُترْ أََّْ هِذَاةًا أًُِّفَ يفِ فَّٕ
ا ملظَالَّخُ األَدَةِيّحُ ةِاً ّذؼٌِْيٍِ وَأًّلْذِ ،وَهَاَْ ُُىطِثُ دٌِىَ اً ّ
ْ
اًؼُثّ كَتٍَ َرًِىَ اًوِذَاب؛ ألَّْ أُوسُةَّا يفِ اًلَشِْْ اًَّاَشِ املِيال ِديّ هَآرْ ََُّاسِفُهَا كٌَِيٌَحً طِذًّا يفِ اًؽُّؤُو ِ
اًىِطْذَآيّح" .0فَىَىقُ اًؼََِاَُحِ إرًا ةِئطَِاُِ اًذَّاسِظِنيَ يُّذُّ -ةَّْذَ "اًضَّهشَج" الةِْٕ دَاوُد -أٍََِّْ
ؼثِّ  ،وَأهشَشَ اًوُذُثِ ػٍُىَجً ًَذَي اًذَّاسِظِنيَ وَاملُؼَلِّلِني.6
دِسَاظَحٍ ُُعْذَىِِتحٍ ًِ ٌْ ُ
أَُّا "املَفُىُْ يفِ ِسِِّ اًهَىَي املَؤُْىْ" ،فَهُى هِذَابٌ َُغُِْىسٌ ًَّ ،يَؼََْ ةِاً َّذؼْلِيمِ وَأًّرشِْ إالّ
ظََٔح َِ َ 1998ىلَ يَذِ اًذُّهْذُىسِ أًّتَىِي َِتذِ اًىَاػِذ ؼَّْالْ ،وَإِْْ هَاَْ املشْػُىَُ اًؽَّارِِلِ ةُىيَؼيَى،
كَذْ رَهَشٖ ُُْٔزُ  .0َ1946هََِا أَؼَاسَ إًَِيْهِ اًذُّهْذُىسُ ُُؼَِّذ ةُٕ ظَّْذ اًؽُّىَيّش كَابِال" :وَكَذْ َِلَذْخُ
اًَّضََْ ةِ َِؽِيةَحِ هللاِ أَْْ ُأػَلّمَ هَزَا املَخىُىهَ أًَّفِيغَ ،اًزِي ًَّ يُوْؽَفْ َِْٔهُ أًِّلَابُ ةَّْذُ ،ػَذَّى يَأخُ َز
ِىلَ أًُّعْخَحِ اًشّآِيحِ ُِْٕ هَزٖ املَخْىُىوَحِ
َُوَآَهُ يفِ املَوْذَتَحِ اًَّشةيّحِ ،ةَّْ َذ أَْْ وَفَّلَِٔي هللاُ يفِ اًؼُفُىيِ َ
ةَِوذَتحِ ًِيذْ".4
ي أَوّيَ َُْٕ أَدْخٍََ هَزٖ اًعَُّٔحَ َُِٕ اًذَّأًِْيفِ يفِ اًؼُثِّ إَِلَ اًغَشْبِ
وَكَذْ يَوُىُْ إةشَاهِيُّ اًؼُْصِْ ّ
ػٍِيّ اًذَّلٌِْيذِيّ ،إِال أَّٓه ُُذََِيّ ٌض ةِىػْذَجِ
اإلظْالُِيّ ةِوِذَاةِهِ هَزَا .وَهُى هِذَابُ أَدَبٍ ةِاملفْهُىَِ اًظَا ِ
ؼٌِيٍِ اًِّؽْمِ وٌََىَاهِشٖ ،وٌٌََِِِه ،وَأِْشَالِهِ،
ُْٔهَظَ ّي ِح اًىَّشْغِ ،وَهُى يفِ دَ ْ
املَىلُىُِ ،وَوَشَافَحِ َ
0
وأَطَْٔاظِهِ ََُْ ،اًرتَّْهِيضِ َِىلَ ٌَاهِشَجِ اًوِذَِْاِْ  .وَةِزًَِىَ يَوُىُْ اًؼُْصِْيّ كَذْ كَْصَُ اًؼَذِيصَ يفِ هِذَاةِه
ؽذِ اًؽَّىَاهِ ِذ
َِىلَ اًؼُثِّ ،وََُا يَ ّذفٍُِ ةِهِ ُِْٕ ِِفّحٍ وَهِذِْاٍْ وَلَّٕ وهَظشٍ ،وََُا إَل رًَىَ ََُْ ػَ ْ
اًؽّّْ ِشيّح وَأًّشْ ِشيّحِ.
ؼثِّ يفِ اًرتَّازِ اًَّشَةِيّ:
اًذّأًِْيفُ يفِ َُىلُىُِ اً ُ
.0

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

11

محمد صغير
نُورال ّد ين سعيدَا نِي -
ّ

رواني
صر ّي الؼَ ْي
َ
ب بني َ اب ْ ِن َحزم وا حل ُ ْ
فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

ٍََٓشَ مل َفهُىَِ اًؼُثِّ َهشِريٌ ُِٕ اًٌَُِّاءِ ،ظَتَلُىا دَاسِيخيّا اًؼُْصِْيَّ واةَٕ ػَضَ ،أَوْ طَاءوا
ؼمَاسَجِ اإلظْالُِ ّيحِ ةٌُُِّىُِهَا ،وََِىلَ سَأطِ هَؤُالءِ اًشُّوَاجُ
ةَّذَهَُِا ،وَهآُىا كَذْ أظْهَُِىا يفِ دَوىِيِٕ اً َ
وَاًؽَُّّشَاءُ وَ ٌََُِِاءُ املُ َذفَىِّفَح ،وٌَََُِِاءُ اًؼَذِيصِ ،وَاألَوِتّاءُ ،وَاًفَالظفَحُ ،وٌَََُِِاءُ اًٌّغَحِ َوغَريهّ.
الفِ َُىالِِْ اهذَِِاُِهَا َُا يُِْوُِٕ اِذِتَاسُٖ دَابِشَجَ ََُّاسِف َِٕ
ةِؼَيصُ دُؽَوٍُّ دِسَاظَادُهُّ يفِ "اخذ َ
0
اًؼُثِّ وَأخْتَاسِٖ وَأَؼَّاسِٖ ،وَؼَِّاسَادِهِ ِِٔذَ اًَّشَبِ" .
وَُِْٕ أَهَِّّ املَفَادِسِ اًذي اِذََِذَدْهَا هَزِٖ املُفََّٔفَاخُ َٓظِذُ دُشَازَ اًَّشَبِ وَاملُعٌِِِنيَُِْٕ ،
خ
ػٍَا ُ
ُٓفُىؿٍ َشٍَِيّحٍ ،وأؼَّْاسٍ وَكِفَقٍ دَاسِيخِيّحٍ َُِٕ اًتِيةحِ اًَّشةيّحِ ،هََِا كَذْ دَوُىُْ املُال َ
ؽخْفيّحُ َُادّجً ًِهَزِٖ اًوُذُثِ ،وَكَذْ اظْذٌهََّ ةَّنُ املُؤًّفِنيَ َُِٕ اًرتَُّازِ اًيُىَٓآيّ ،وَأةشَ ُص
وَاًذَّظْشةحُ اً َّ
ألفْالوُىْ الظِيََِا َُأدةَحَ أفْالوُىْ .وَال ُيِْوُِٕ إغفَايُ هُذُثِ اًفُّىفِيَّحِ ،وَةخاـَّ ٍح
ٍشِيّحُ املُشٍُِ َِ
رًَِىَ َٓ َ
9
أَهٍَ اًؼٌُُىيِ ،وَاالدّؼَادِ اإلًَهِيّ ،أَو اًظََِايِ املُىٌَمِ .
ث
عٌَح ُِْٕ هذ ٍ
وَهِذاةَا "املَفُىْ" ًٌؼُْصِْيّ و"وَىقُ اًؼََِاَُح" الةِٕ ػَضٍَ يُزَهِّشَآَِٔا ةِعٌْ ِ
ث ةِشِظَاً ِح
ؼ ّ
ؼثّ ،فَلَذْ فُذِؽَ ةَابُ اًذَّأًِيفِ يفِ اً ُ
يف َُُّا ًَظَحِ َأُْشِ اً ُ
ـؼَاةهَا ِ
ُُِاسٌِحٍَ ،أًَّفَهَا أَ ْ
ػَِ(خ000هـ) ،ؤَُِْىَآُهَا "يفِ اًِّؽمِ وَأًّعَاءِ"ُٓ ،رشَخْ لَِِْٕ سَظَابٍِِ اًظَاػَِ ،هََِا رَهَ َش
اًظَا ِ
املُؤَسِّخُىَْ يفِ دَشْطََِحِ اًفَيٌَعىفِ اًؤِذِيّ(خ ٓؼى048هـ) أَّْ ًَهُ سِظَاًحً يفِ اًِّؽمِ ،رَهَشَ فِيهَا
طِهَاخِ اًهَىَي ،وَأَػْوَاَُهُ ،وَدَفَاسِيفَه ،وَأػىَاًَهُ ،18سَّّ أًَّفَ ُُؼَِّذ ةٕ داود اًٍّاهشيّ(خ090هـ)
هِذَابَ "اًضَّهشَجِ" يفِ اًؼُثّ ،ويُّذُّ اةُٕ دَاود ُُؤظّغَ ادّظَاٍٖ طَذِيذٍ يفِ اًؼُثِّ ،11وأًََّفَ ةَّذُٖ أَةُى َُِِش
أَػَِذ ةُٕ ُُؼِّذ ةٕ فشض(خ044هـ) هِذَابَ "اًؼَذَابمِ" َِىلَ َٓهْعِ اًضّهشَجِ ،سَُّّ أَدَى اًؼُْصِْيّ ةَّْذَ
رًَِى ،وَدَالٖ اةُٕ ػَضٍَْ.
ٕ
وََٓزْهُشُ َُِٕ املُؤًَّفَاخِ اًذّاًِيحِ ًٌؼُْصْيِّ واةِٕ ػَضٍَ يفِ املَىلُىُِ َٓفعِهِ" :رََّ اًهَىَي" الةْ ِ
ظٌَح املَغ ِشةِيّ(خ004.هـ) ،و"سَولَ َح
اًظَ ْىصِيّ(خ090.هـ) ،وَ"دِيىَاَْ اًفّتَاةحِ" الةِٕ ػَ ْ
اًذّّْشِيفِ ،ةِاًؼثِّ اًرشِّيفٍ" ًِ ٌِعَاِْ اًذّيِٕ ةِٕ اًخَىِيث(خ004.هـ) ،وَ"ُفَاسَُِ اًُّؽّاقِ" ًِظَّفَش
ٕ ظٌَُيَِاْ
اًّسّاض(خ088هـ) ،وَ" َسوْلَحَ اًَّاؼِمِ ،وَُٓضهَ َح اًىَاُِمِ" ألػَِذ ة ِ
اًوِعَابيّ(خ400.هـ) ،وَ"املىّشّ" ،و"سولَحَ املُؼِ ّتنيَ" الةِٕ كَيّّ اًظَىصِيّح(خ001.هـ)
هَز ٖ دلشيتًا املَفَادِسُ األظَاظِيّح ملَِادّج اًذّسَاظَحِ يفِ َُىلُىُِ اًؼُثَِّ ،ىلَ أََّْ هَُٔاًِىَ هُذُتًا
أُخشَي َضَُوسِيّحً ًَّْ دَْٔ َفعِؽْ اًذّسَاظَحُ ًِزِهْشِهَا.
ُحِ":
أَوْطُهُ اًذَّؽاَ ُةهِ ةَنيَ "املَفُىِْ" وَ"وَىْقِ اًؼََِا َ
.0
إَِّْ املُذَأٍََُّ يفِ ُُفََّٔفِ إةشَاهِيّ اًؼُْصِْيّ يَوْذَؽِفُ هَشِريًا َُِٕ اًعَِِّاَخِ املُؽْرتَهَحِ ةَئَْهُ وَةَنيَ
ر
سِظَاًَحِ وَىقِ اًؼََِاُحِ الةِٕ ػَضَ ،هََِا دُىطَذُ فُشُوقٌ هَشِريَجٌ ةَنيَ اًوِذَاةَنيِ ،وًٍَََّّ أَوّيَ َُْٕ ًَفَ َ
ؼيَى؛ إِرْ أَؼَاسَ إَِلَ أَّْ يفِ املَفُىِْ ُُؽَاةهح
أًٍَّشَ إَِلَ اًذَِّاسٍُ ةَنيَ اًوِذَاةَنيِ هُى اًذُّهذىسُ اًؽّارِِل ةُى َي ْ
ًِىَىقِ اًؼََِاَُح ،كَابِال َِٕ املَفُىَْ " :وهُى يفِ كَاًتِهِ ػَذِيصٌ وَشِيفٌ ةَنيَ ُُذَؼَاوِسيٕ ،وَدِساظَحٌ
ُ َِىلَ هَزَا
هشِهَا وٌَُهُىسِهَا ِِٔذَ اًُّؽّاقِ...وَوَـٍََ ةَِٔا االوّال ُ
دَؼٌِيٌِيّحٌ ًِّاوِفَحِ اًؼُثّ ،يفِ ٍَُا ِ
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هزَا يُِْوِ ُ
ٕ
ي َ
اًوِذَابِ إَِلَ سَأيٍ آخَشَ ،ال دَخفَى أَهَِِيّذُهُ َِىلَ ٌََُِِاء اً َّشَةِيّحِ...وَهُى أَّْ هِذَابَ اًؼُْصِْ ّ
َِذ ُٖ أَـْالً َُِٕ األـُىيِ املٍَُٔىَٓحِ ًِذَأًِيفِ اةِٕ ػَضٍَ ًِوِذَاةِه املُعَِّى "وَىق اًؼََِاَُحِ يفِ األًُْفَ ِح
وَاألُالفِ" .10
هََِا دَؼَذّزَ َِٕ هَزٖ املُؽَاةَهَحِ ُِٕ ةَّذِٖ هٌٍُّ َُِٕ اًذّهذُىسِ ُؼَِّذ اًؽّىيِّش يفِ هِذاةِه
"اًؼُْصِْيّ ،وَهذَاةُهُ صَهشُ اآلدَابِ" ،وَاًذُّهذُىسُ ظٌَِيّ سِيذَاْ يف هِذَاةِهٌَ" :اهِشجُ اًذَِّاسٍُِ وَاًذِّيُّض يفِ
األدبِ األٓذًَُِسِّ".
خ يفِ اًتِذايَحِ دَوسَ اًىَظييِ ةَنيَ املرشِقِ وَاألٓذًَُغِ ،سَُّّ هَآر
َُِٕ املٌَُّىَِ أََّْ اًلَريَوَاَْ أَدّ ْ
ىحً ُُهِِّحً يفِ وَ شِيمِ اًشّػٌَحِ يفِ وَ ٌَثِ اًٌِِّّ يفِ ةِذَايحِ اًلَشِْ اًشَّا ًِصِ اًهِظشِيّ ،إَِلَ أَْ ـَاسَخْ يفِ
َُؼَ ّ
اًلَشِْ اًشَّاةِِْ ،وَأًّفْفِ األوَّيِ َُِٕ اًلَشِْ اًخَاُِغِ اًهِظشِيّ َُش َهضًا ػمَاسيًّا ،يُلفَذُ ًِزَادِهِ ُِْٕ
ريوَاُْ ُُٔزُ
خفُىؿ ،يَلُىيُ َِتذُ اًىَاػِذِ املَشَّاهُِشِّ" :وَهَآَر اً َل َ
وَشَفِ َأهٍِْ األٓذًَُغِ وَـِلٌِيّح ةِاً ُ
اًفَذؽِ إَِلَ أَْْ خَشَّةَهَا األَِشَابُ داسَ اًٌِِّّ ةاملَغشِبِ ،وَإًيهَا ُٓعِتر أَهاةِش ٌَُِِابه ،وَإًيهَا هَآر سِػْ ٌَحُ
أهٌِْهِ يفِ وٌََثِ اًٌِِّّ" .10وَكَذ هَاَْ إةشاهِيُّ اًؼُْصِْيّ ُِْٕ أَةشَصِ هَؤالءِ األِالَِ ،فٌََيغَ ُِٕ ؼَىٍّ يف أَّْ
ٕ اًذّالُِيزِ
هِذَاةَهُ هَزَا ُِشِف ةِاألٓذًَُغِ ،هَِا ُِشِف غَريُٖ ُِٕ املُفَّٔفاخِ ،ةِىَشِيمِ املُؽَافَهَحِ ُِ َ
وَاملؽَايخِ اًزيَٕ يَشػٌَُىَْ َُِٕ اًلَريَواِْ إَِلَ األٓذًَُغِ ،أَو ُِٕ األٓذًَُغِ إَلَ اًلَريَوَاِْ سُّّ يَُّىدوَْ ،وَال
ةُذَّ أَْْ يَوُىَْ اةُٕ ػَضٍَ كَذْ اوٌََّْ َِىلَ املَفُىِْ ،خَاـّحً إِرَا رَهَتَٔا ََُْ اًشَّأيِ اًزِي يَشَي أَّْ اةَٕ ػَض ٍَ
صَاسَ اًلَريوَاَْ؛ ألَّٓهُ كَايَ يفِ اًىَّىقِ" :وًََلَذْ ظَأًََِٔي يَىًُا أَةُى َِتذِ هللاِ ُُؼَِّذ ةٕ هٌَُيث ُِٕ أَهٍِْ
اًلَريَْوَاِْ أَيَّاََ هَىِٓي ةِاملَذِئَحِ".16
وَُا دَاََ اةُٕ ػَضٍَ يَوذثُ يفِ َُىلُىٍُ كٌِيٍِ املَفَادسِ ،فََِِٕ املُعْذتَّذِ أَْْ َيخْفَى ٌَِيهِ هِذَابٌ
يفِ هَزَا املَىلُىُِ أًَّادِسِ ،ةِلَ ٌَِّ أَديثٍ َُُّاِصٍِ ًَهُ ،يفِ َةٌَذٍ ؼَهِريٍ ةِاً ٌِِّّْ وَاألدَبِ ،وَُِّا يَضيذُ هَزَا
ي األٓذًَعّينيَ يفِ سِظَاًذِه إَِلَ اًىصِيش َِتذِ
اًىّشغَ سُظُىخًا أََّٓهُ ِِٔذَُا هَاطََّ اةُٕ اًشّةِيثٍ اًذّاهشد ّ
اًىَهَابِ ةِٕ ػَضٍَ ،وَادّهََِهُّ ةاإلهِايِ وَاًذَلفِريِّ ُُ ،ذخِزًا ُِٕ َُلىًَح اًفَّاػثِ ةِٕ َِتّاد ظَٔذًا
ْ
ًَه ، 10سَدّ اةٕ ػَضَ كَابِال َِٕ اًلَريَوَاْ ةأَّٓه َُا ألهٍِ اًلَريَوَاٍْ ُٕ هذَابٍ َُؽهُىسٍ إال وَكَذ اوٌَّ َ
ٌََِيهِ ، 14وَإةشاهِيّ اًؼُْصِْيّ ،ةال سَيثٍَ ،أػَذُ َُؽَاهريِ أدَةَاء اًلَريَوَاْ ،فلذ هاَْ هذاةُه "صهش
طشَي دلٌيذٖ ،وهاَْ ُُذسطًا يف ةشٓاُع اًذّساظَاخ األدةيّح،
اآلداب" ُّشوفًا يف ةالدِ األٓذ ًُغِ؛ ػيصُ َ
ِىلَ اإلؼادجِ ةه واًشَّٔاءِ َِىل َُؼَاظِٔه وطِّّ فىابذٖ ،ؤُهُّ اةُٕ ةعَّاَ
هَِا أطَِْ اًوذَّاب اًلُذَُاءُ َ
َِىلَ هَششجِ دَؼَاٌُُه َِىل األفَاس َكحِ.10
أُّا فيَِا يذ َّ ٌّمُ ةَِٕ هُى األظتمُ إَلَ اًذّأًيفِ ،فَئّْ اًذّهذىسَ ُؼِّذًا ةٕ ظَّذ اًؽّىيّش
ْ
يشَطّؽُ َأّْ اًؼُْصِيّ دُىيفَِّ ظََٔ َح 610هـ وَأّْ اةَٕ ػَضَ أًََّفَ "وَىقَ اًؼََِاُحِ" فيَِا َةنيَ ؼَهشِ سَةي ٍ
ؼعَٕ
األوَّي َِاَ 610هـ ،وؼَهشِ سَةيْ األوّي َِاَ610هـ ،وَيَعذذِيّ َِىلَ َرًِىَ ةِأََّْ اِذذَاءَ أَةِي اً َ
خريَاْ ـَاػثِ املشيحِ هَاَْ يفِ سَةيٍْ اًشّآِي َِا ََ 610هـ ،وَكَذ رَهَشَ اةُٕ ػَضٍَ يفِ وَىكه
ُُظَاهِذ َِىلَ َ
ف اًىّىقَ ةَّْذَ هَزٖ اًؼَادِسح ألّٓه رَهَشَهَا.
آلىَاَُ اًىّشُقِ ةِعَ َتثِ هَزٖ اًؼَشبِ ،فَالةُذّ أَّْ أَةَا ُُؼَِّذٍ أًّ َ
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ّ
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َ
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فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

وال يظىصُ أْ يَوُىَْ أًَّفَ هذِا َةهُ ةّذَ ؼَهشِ سَةيٍْ اًشّآِي َِا ََ610هـ؛ ألّٓهُ أؼَاسَ إَِلَ كَفيذجٍ ًَهُ يفِ
ٕ
ُؼَِّذ(640هـ600 ،هـ) ،وِشّفه ةِأّٓهُ أَخُى أَُري املُؤُِٔنيَ َِتذ اًشّػِ ِ
َُذغِ هِؽاٍَ ةِٕ ُ
ْ
املُشدََضَ ،وًََّ يَلٍُ أَُري املُؤُِٔنيَ هِؽَاَ ةٕ ُُؼَِّذ ،وَإرًا فَلَذ هَذَثَ اةُٕ ػَضَ اًىّىقَ كَتٍَ َأْْ يَوُى َ
هِؽَاٌَ أَُِريًا ًٌِِؤُِٔنيَ ،وًََّ يُتايَْ ةِاًخِالفح ًِيفتِؽَ أَُريَ املؤُٔنيَ إال يفِ  00سَةيٍْ اًشّآي
ظٔح610هـ .وَاًؼُْصيّ أًّفَ هِذَاةَهُ كَتٍَ َِاَِ 610هـ ةِيَلِنيٍ ،ألََّْ هَزَا هُىَ َِاَُ وَفَادِه .واةُٕ
هىَ اًعّاةِمُ ،وَأّْ اةَٕ ػَضَ هُى اًالػِمُ.10
ػَضٍَ ًَّ يؤًِّفْ هِذاةَهُ كَتٍَْ 610هـ ،فَفَؽَّ أَّْ اًؼُْصِْيّ ُ
إَِّْ اًغَشَكَ املُؽرتَنَ ةَنيَ اًوِذَاةَني هُىَ اًؼُثُّ ،وَاًؼُْصِْيّ يَّرتِفُ َُِٕ اًتِذَايَحِ أّٓهُ طََّ ٍَ
هِذَاةَهُ املَفُىَْ ػِىاسًا َةنيَ أًَِيفَنيِ ،ؤَُِىَاُْ هِذابِ اةِٕ ػَضَ ةاظِّْ "وَىقِ اًؼََِاَُحِ يفِ األًُفَ ِح
وَاألُالف"؛ أيْ إَّْ طِزسَ األًفَحِ اًزي دوشَّسَ يفِ َٓقّ اًؼُْصِي ،كَذ دؼىَّيَ ِِٔذَ اةِْٕ ػَضٍَ إَِلَ ـِيغَذَي
املَفذَسِ وَاًظَِِْ يفِ ُِْٔىاِْ اةِٕ ػَضَ "األًُفَح واألُالف".
ي يفِ ِِذَّجِ أًَفَاًٍ وَََُّاٍْ ،وسةَِّا وَكََْ هَزَا اًذَّىَا ُس ُد
وَكَذ دَىَاسَدَ اةُٕ ػَضٍَ ََُْ اًؼُْصِْ ّ
الؼْرتِاهِهَِِا يفِ املَىلُىُِ َٓفعِه ،هََِا يَؽرتَِهَاِْ يفِ أَّْ املَىلُىُُ كَذ اظذَلٍََّ ةِزَادِهِ ِِٔذَهُِا دََِاًُا،
ؼثُِّ ،شٍ اًضّهشَجِ الةِٕ دَاوُد ،اًزِي طٍَََّ اًؼُثّ َُىلىًِا
ِىلَ خِالفِ اًوُذثِ اًعَّاةِلحِ يفِ َُىلىُِ اً ُ
رتنُ اًوَادِتاِْ أيمًا يفِ سَةيِ االؼذِغَايِ ةِِىلُىُِ اًؼُثِّ ةِذظشةحِ املَؼَتّحِ،
ُِْٕ َُىالِيِْ اًؽّّشِ .وَيؽ َِ
ؼْصِيّ واةِٕ
ظَىَاء أَ هَآَرْ ػَلِيلحً أَ خَيَاال ،فٌََيغَ اًذّاِِي إَِلَ دَأًِيفِ اًوِذَاةَنئِِِ ،ذَ هٍٍُّ َُِٕ اً ُ
ُؼٍَّ اًفّذيمِ ،هَِا
ػَضٍََِ ،الكحَ وَالءٍ دََِا األديثَ ملَِذّ وَِلّ ِِّٓذَهِ ةِوذابٍ يُشَفّهُ ةِه َِٕ َٓفعِهِ ،ويَؼٍُّ َ
هُى اًؼَايُ ِِٔذَ اةِٕ دَا ود ،وًَيغَ هُى سَغتَح يفِ اًذّأٍُُِّ يفِ أِسَاسِ املخٌُىكَاخِ ،هََِا هُى اًؼَايُ ِِٔ َذ
ػَِ ،وَإََِّٓا هَاَْ اًذَّأًِيفُ يفِ اًؼُثّ اظذِظَاةَحَ أًِيفٍ ألًَيفِه ،وهَزَا اًذّفَىّسُ اًزِي يظٍَُّ االٓؽغَا َي
اًظَا ِ
ؼثِّ هَأَِّٓا هُىَ ُُذىًّذٌ َِٕ َِالكحِ املَؼَتّح ،أَو هَأَّٓها اًلَادِغُ ًالؼذَّايِ ةِه ،وَهَوَزا فلَذ
ةِىلُىُِ اً ُ
ظَتَمَ اًؼُْصيُّ إًَيه ،وَيتذُو أََّْ اةَٕ ػَضَ كَذ اػذَزَي ػَزوٖ .فَوٍُّ ُِٔهَُِا يفِ ُُلَذَُّح هِذاةِه كَذ أَفَاكَ
َ
اًلَىي يفِ اًَّالكح اًىدّيّح اًشّاةىَحِ ةَني املُذَخَاوِتَنيِ يفِ َُىلُىُِ اًؼُثّ ،وَكَذ َِئَّهَُِا اًؼُْصِْيّ ةٌِف ِ
"أًيفَاْ" ،وَدَؼَذّزَ َِٕ َِالكَذِهَِِا ةاظذَِِّايِ لَِريِ اًغَابِثِ "هُِا" ،وِئّهَُِا اةُٕ ػَضَ ةمَِري
"األَٓا" وَ"األٓر".19
يَلُىيُ اًؼُْصِيّ يفِ دِيتَاطَحِ هِذَاةِهِ ":اًذَلَى أًَيفَاِْ َٓؽَآ يف ِِشاؿ اًفّفَاء ،وَسَدَّا يفِ
سِيَاكِ اًىَفاءِ ،وَأًَِفَا االظرتوَاغَ إَِلَ ُيادَح اًّسََّابشِ ،وَدآًفَا َِىلَ اظذشاسَجِ َُا يفِ اًمَِّابشِ ،وَهَآا إرَا
عَِاُُ أفوَاسَهُِا ،08 "...ويلُىيُ أػَذهَُِا
ِسضَ اً ّ
طَّا ،وَكَذ كَذَغَ االطذَِاُُ َٓاسَهَِا ،وَأ َ
اطذَََِّا سَ َ
ُ
يف املَىلُى ِ
فريَدَهُ ِ
ُ َّّبًّا َِٕ اًَّالكح اًذي ةَي َٔهَُِاُ ،ؽريًا إَل سَغتذه يفِ أَْْ يَظٌُىَ ـَذي ُلهُ ةَ ِ
ُُِٔ":ؼرُ وُ َّدنَ ،وَُغَِغرُ فَلذَنَ...وَأََٓا أُفِْضِ إًَيىَ ةٍَُِِِّّ ِسِّي ،وَأُفَاوِلُىَ َِىلَ ُُهِ ّّ
ؾ
أَُْشِي...وَطٌَُِْحُ َُا َأةُىغُ ةِه إًَِيْىَ...أَّٓي لَاقَ رسِِي ،وَكَْصَُ ةَاِِي ُِٕ ،اػذَِِايِ َُا يَظِي ُ
ريدِي ،فَشَفَّْرُ
ةِفَذسِي...فادّخَزَدُىَ ؼَلِيمَ ُُهْظَذِي ،وَسَفِيمَ هِِّذِي ،وَُٓىسَ ةَْصَِي ،وَطَالءَ ةَفِ َ
ر َُؼَتّذي َِىلَ خَيٍّ طَعِيٍّ ، 01"...سُّّ يَلُىيُ ةَّذَ أَْْ يَى َشغَ إؼوَاًيّ َح
َُى ّددِي ًِوُفءٍ َهشِيٍّ ،وَوَكف ُ
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رواني
صر ّي الؼَ ْي
َ
ب بني َ اب ْ ِن َحزم وا حل ُ ْ
فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

محمد صغير
نُورال ّد ين سعيدَا نِي -
ّ

ْ
وىِيٍٍ ":كَذْ آسَشْخُ ملََّا رَهشخُ أ ْ
ؼثّ يفِ ػَذِيصٍ َ
اًْصَِّاُِ ةَنيَ اًَّلٍِ وَاًهَىَيُُ ،ؤَهّذًا َِىلَ ََُٔافِِْ اً ُ
أِلِذَ خِثءَ َُظَاًَعَذَٔا ،وَأَلَّّ ػَىاَشَِ ُُؤآعَذَِٔاَِ ،ىلَ َُعَابٍَ يفِ اًهَىَي ،وَػَاالدِه ،وََُشَادِتِهِ،
00
وَدَ َسطَادِهِ...،وََٓذَظَارَبَ َُا َٓ َذظَارَةُه ُِٕ أَهْذَابِ املُزَاهَشجِ ،وََٓذَعَاًَتُه ُِٕ أسىابِ املُؼَاوَسجِ"...
ٕ
وَيلُىيُ اةُٕ ػَضَ يفِ دِيتَاطَ ِح اًىّىْقِ َِىلَ ًِعَاِْ األََٓا ًِألٓر ":فَئّْ هِذا َةىَ وَ َسدَِٓي ُِ ْ
ْ
ؼرضَجِ ؼَاوِتَح ،دَزْهُش ُِْٕ ػُعِْٕ ػَا ًِىَ َُا يَّسُِّٓي...سُّّ ًَّ أًَتَص أ ْ
َُذئحِ املشيح إَِلَ َُعؤَِي ِة َ
اوٌَََّْ َِيلَّ ؼخفُىَ ،وَكفَذدَِٔي ةَِٔفعِىََِ ،ىلَ ةُّْذِ اًؽّلّحِ ،وَدََٔابِي اًذّيَاسِ ،وَؼَؼي املَضَاسِ ،وَوُىيِ
عىَ ةِؼتٍِ اًىَفَا ِء
ىشِيمِ؛ وَيفِ دُوِْ هَزَا َُا ظَىلَّ املُؽذَاقَ ،وَ َّّٓ اًزّاهِشَ ،إال َُْٕ دََِ َّ
املَعَافَحِ ،وَغىيِ اً ّ
ُِشٌىَ ،وَسََِى ظَاًِفَ األرَُِّحِ ،وَوَهِيذَ املَىَدَّاخِ ،وَػَمّ أًّؽأَجِ ،وََُؼَتّح اًفّتَا ،وَهَآَر َُىدّ ُدهُ هللا
دََّاَلَ.
وًََلَذْ أَستَرَ ةئََٔا ُِْٕ َرًِىَ َُا َٓؼُٕ ٌََِيهِ ػَاُِذُوُْ وَؼا ِهشُوَْ...سَّّ هَؽَفرَ إِِلّ ةئكتاًِ َى
ُشّنَ ،وَِسِّنَ
غَشَلَىَ ،وأَوٌَّذَِٔي َِىلَ َُزهَتِىَ ،ظَظِيّح ًَّ دَضَيْ ٌََِيهَا ُِٕ ُُؽاسَهذىَ ِلِ يفِ ػٌُىنَ وَ ُ
ري ُُلَاةٌََذِ ِه
فؼِيؽُ اًزي أََٓا ًَىَ َِىلَ أَلَّافِهِ ،ال أَةذغِي طَضَاءً غَ َ
وَطَه ِشنَ ،يَؼذُونَ اًىدُّ اً ّ
هللا -أَْْ أُـَّٔف ًَىَ سِظَاًحً يفِ ـِفَحِ اًؼُثّ ،وَُّآيه ،وَأظتَاةِه ،وَأِْشَالِهِ،
ةِِِشٌِهِ...وَهٌَّفذَِٔي -أََِضّنَ ُ
00
فَتذَسخُ إَِلَ ُشغىةى ،وًََىالَ اإليظابُ ًَىَ ملََا دَوٌّفذُه"..
وَُِْٕ أَوطُهِ اًذّ َِاسٍُِ اًوَالَُ َِىلَ اًؼُثّ ،سَّّ ٍَُِٓهُ ؼِّشًا ،فَلَذْ صَاوَضَ اًؼُْصِْيّ ةَنيَ اإلٓؽَاءِ
اًؽّخْيصّ ُِٕ ٓاػِيحٍ ،وَةَنيَ اًظَِِْ وَاًشّوَا َيحِ ُِٕ طِهحٍ أُخشَي ؼِّشًا وَٓشْشًا؛ إرْ لََِّٕ ُفَّٔفَه
ني اًشّوَايَ ِح
خفِّيفًا ًِخِذَُحِ أَغشَاكِ اًوِذَابِ ،يَذَٔلٍُّ فِيه ةَ َ
أؼَّاسًا ًَهُ ،يَتذُو أّٓهُ ٍَََّٓ ةّمَهَا ِ
ؼْصِيّ َُشال يَذَوٌَُّّ َِٕ اُذضَاضِ
ؽخْيصِّ ،دُوَْ َأْْ يُؼِغّ اًلَاساُ ةِلىيّحٍ أَو َٓؽَاصٍ ،فَاً ُ
وَاًذّأًِيفِ اً َّ
اًلٌُىبِ ،وَآِّذَاق األسوَاغِ َٓششًا ،سَُّّ يّىدُ ،فَيلشّسُ هَزٖ اًؼلِيلَحَ ؼِّشًا[ :اًىَّىيٍ]
إِرَا كٌُْرُ أَْٓعَابُ اًهَىَي كَذْ دََٔاظَترْ
وَسُػَْٔا

هَأَّٓا

ض
الُْذِضَا ِ

كٌُىةــَٔا

ًََٔا

فَشَأَئا

اًؽّوٍَْ

ُ
ئَْض ُ

ًٌِؽّوٍِْ

ؽُْ
طَـَٔى اًشَّاغِ ةِاملَاءِ اًلَــشَاغِ َيؽَّْ َ

06

وَٓظِذ اةَٕ ػَضَ أَيمًا يَلُىيَِ ُِْٕ" :الَُاخِ اًؼُثّ إدَُاْ أًٍّشِ ،واإلكتَايُ ةِاًؼَذِيصِ،
ؤَُِهَا اإلِسَْاُُ ةِاًعّري َٓؼ َى املَوَاِْ اًزِي يوُىُْ فِيه ،وَاًذِّّّذُ ًٌلُُّىدِ ةلُشةِهِ ،وَاً ّذُٓىُّ ُِٔهُ؛
وَاوّشَاغُ األؼغَاي املىطِتحِ ًٌ ّضوَايِ َِٔهُ ،واالظذِهَآَحُ ةوٍُّ خَىثٍ طٌَيٍٍ دَاٍُ إَِلَ ُُفاسكَذِهِ ،وَاًذّتَاوؤ
يفِ املَِشِْ ِِٔذَ اًلِيَاَِ َِٔهُ؛ وَيفِ رًَِى أَكُىيُ ؼِّشاً[:اًخفيف]
َُِشَْ َِاٍْ يُلادُ َٓؼىَ اًفََٔا ِء
إِرَا كُِْرُ َِْٔىَ ًَ ّْ أَُْؾِ إِالَّ
يفِ

َُظِيةِي

إًَِ ْيىَ

َأػْ َذصّ

هَاًتَذْ

سِ

إرَا

هَاَْ
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كَاوِّاً

ًٌِعَِّا ِء
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رواني
صر ّي الؼَ ْي
َ
ب بني َ اب ْ ِن َحزم وا حل ُ ْ
فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

محمد صغير
نُورال ّد ين سعيدَا نِي -
ّ
وَكِيَاُِي

إِْْ

كُِرُ

هَاألَْٓظُِّ

اًَّا

ًِيــــــح

اًشّاةذاخِ

يف
ِ

اإلةْىَاءِ

00

فىَطْهُ االؼرتَانِ ةَنيَْ اًوِذَاةَنيِ أَُشَاِْ :أَػَذُهَُِا :ػٍَّ املٍَُٔىَِ ،وَهُىَ َُزهَثٌ ةَذِيِّيّ،
وَسَآِيهَِا :دوٌَّفَ أًٍّّ ملُِٔاظَتَحِ أًّششِ اًزِي يُى ِسدَآِه.
ًلَذ آفشَدَ املُؤًَّفَاِْ ةَِِٔ َهعٍ يفِ اًذّأًِيفِ ،ةَذَأخْ ةَىادِسُٖ ِِٔذَ اًؼُْصِيّ ،واظذَلَاََ ظَىيّا
ي
ُُذَِيّضًا ِِٔذ اةِٕ ػَضََٓ ،فًّا ُُْٔؽَأً إٓؽاءً ،ال يَعذِّريُ هَشريًا ُِٕ اًغَريِ ،ؼِّشًا وَال َٓششًا .وَاًؼُْصِْ ّ
هشَجِ ،وَ ًَؤِّه أَوّ َش
وشِي َلحِ دَأًيفِ هِذَابِ اًضّ ْ
كَذ اِذَِذَ سِوَايَحَ أًّفُىؿِ ،ورًَِى َُا يُلشّ ُةهُ ُِٕ َ
ؼىَاسٍ ُِٕ إٓؽَابِهِ ُُذََِاظِىِ أًََّاِصِِ ،يَظ َُِْ أَػيَآًا ؼَذاخَ َُا يفِ أًّفُىؿِ اًؽّىاهِذِ
ـهُ ةِ ِ
ُٓفُى َ
َُِٕ املََّا ِٓي .وَاًوَشِريُ ُِٕ اًؽّىَاهِذِ اًذي كَذ لَُِّٔرْ يفِ أًّقِّ أًّششِيّ ُِٕ إٓؽَاءِ اًؼُْصِيّ ،دَمِِئًا
04
يٌَذؼُِّ فِيه اًؽّّشُ ةِأًّششِ ،وَيُذاخٍُِ اًؽّاهِذُ ظِياقَ اًوَالَِ املٔؽَأ ًِيؤًّفَ ًُؼَِذه وَظذَاُٖ
هَلىًِه"...وًٌَهَىَي يفِ أَةىَابِ اًفَمَابٍِ هشريُ ِِذَاد ََُْ ،اًذّّذَادِ ،وَُغَاسِطُ طََِايٍ ،ؤََُاةِر ََُّايٍ،
راخ أـُىيٍ ؼَابِلحٍ ،وَفُشُوٍُ ةَاظِلحٍ:
00
إَِلَ أًَّظِّْ فَشٌُْ ال ئَُايُ وَىِيٍُ
ب وَظََِا ةِهَا
ؼرَ اًرتَّا ِ
سَظَا أَـٌُْهَا دَ ْ
ُ
وَََُْ اةِٕ ػَضَ َدخٌَّقَ اًذّأًِيفُ دََِاًُا ُِٕ اًؽّىَاهِذِ املُعْذََّاسَجِ ،وَاكذَْصَ َِىلَ أًَّقّ املُتذَ ِ
ُِٕ إٓؽَابِه ،ظَىَاءً أَهَاْ ؼّشًا أَ ٓششًا ،فهَزَا اًذّىطُّهُ ةِاًذّأًيف يفِ املىلىُِ إَِلَ اإلٓؽَاءِ ِِٔذَ اةِٕ
ػَضٍَ يَتذُو ُُذََِاسال َُْ ُُتادسجِ اًؼْصِْيّ ،ةٍَْ َودَظَا ُوصًا ًَها ،فَلذ هَادَ اةُٕ ػَضٍَ يَعذغِٔي َِٕ
اًؽّىَاهِذِ اًؽّّشِيّحِ املَرشِْكيّحِ.
يَشَي اًذّهذُىسُ ظَِّيذ اًؽّىيّش أَّْ االظذغفاس يفِ ِٓهايحِ اًوذاةني كَشي َٔحٌ ًٌذّؽاةُه؛ فلذ كَا َي
اًؼُْصِيّ يفِ ٓهايَحِ هِذِاةِه" :وَأََٓا أظذغفشُ هللا َُِٕ االؼذِغَايِ ،ةفمُىيِ املَلَايِ واألَِِايِ" ،وََٓظِذ أَّْ
اةَٕ ػَضَ يُىِيٍُ يفِ ُِشٍِْ هَزَا االظذغفَاسِ ،دَؼَ ّشطًا َُِٕ اًذّأًِيفِ يفِ اًؼُثّ ،فَيلُىيُ" :وَأََٓا أَظذَغْفِشُ هللاَ
ٕ
دََّاَلَُِّ ،ا يَوذُتُهُ املٌََوَاِْ ،وَيُؼفِيهِ اًشّكيتاِْ ُِْٕ هَزَا وَؼتهِهِ ،اظذغفَاسَ َُْٕ يٌََُّّ أَّْ هَالَُهُ ُِ ْ
ٌََِِِهِ؛ وًََؤِّه إِْْ ًَّ يَوُٕ َُِٕ اًٌّغىِ اًزِي ال يُؤَاخَزُ ةِه املشءُ ،فَهُى إِْْ ؼَاءَ هللاُ َُِٕ اًٌَِِّّ املّفُىّ ،وَإال
ػؾِ اًذي يُذَىَكُّْ ٌََِيهَا اًَّزَابُ" .00غريَْ أَّْ هشريًا ُِْٕ هذُثِ اًرتَّازِ
فٌََيغَ َُِٕ اًعّيةَاخِ وَاًفَىَا ِ
هَآرْ دَخُىكُ يفِ أَُشِ اًؼُثّ ،وَيُىسِدُ أَـْؼَاةُهَا األختَاسَ اًفَاػِؽَحَ ،وَاًوٌََِِاخِ املوؽُىفَح ،سَّّ
يعذغ ِفشُوَْ هللا يفِ اًخِذَاَِ ،أَلفْ إَلَ رًَى أّْ االظذغفاسَ دَتٌْ ًؽَخفيَّحِ اًفَليهِ اًذي ًَّْ ُدفَاسِقْ اةَٕ
ػَضَ يفِ سََٔايا هِذاةِه ،وكذْ اُذضَضَ فلهُهُ ةِشَءٍ َُِٕ اًفٌَعفَحِ اًذي يَعذذِِْيهَا املَىلُىُُ.
ث
رَهَشَ اًؼُْصِيّ أَختَاسَ اً ُّؽّاقِ َُِٕ اًُّتّادِ واًضّهّادِ واًفلهاءِ ُِٕ ،أَُشَايِ أَةِي اًعّاب ِ
املَخضوُِيّ ،وَُِشوج ةٕ أُرَئح ،وَُِتيذ هللا ةٕ َِتذِ هللاِ ةٕ ُِذتح ةٕ ُعّىد َُِٕ اًفُلَهَاءِ اًعَّتَّْحِ،
هََِا رَهَشَ ؼَيةًا ُِْٕ ِِؽْمِ األَهَاةِشِ ،وَاألَُُشَاءِ َُِٕ األَُىِيّني ،وَاًّتّاظيّنيَ هَاةِٕ املُّذَضّ ،وَيضي ٍذ ةِٕ َِتذِ
يف
املٌِىِ .يلُىيُ اًؼُْصِْيّ" :وَكذ هَاَْ هشريٌ ُِٕ أفالٍِِ اًٌَُِّاءِ وَاألَشافِ ،يَظْشُوَْ َُِٕ املؼتّحِ ِ
ْ يفِ ظتيٌِها ،وًيعُىا ُِٕ أَهٌِهَأُِ ،هُّ ُِتيذُ هللاِ ةِٕ َِتذِ
ُِمَِا ِسهَا؛ ًٌِّ ِِهِّ ةِِِلذَاسِهَا ،وَيَِْؽى َ
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ّ

رواني
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َ
ب بني َ اب ْ ِن َحزم وا حل ُ ْ
فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

هللا ةٕ ِذتح ةٕ ُعّىد ،وهَاَْ ُِْٕ أَبِِّح اًذّاةّني" 09وَاًؼُْصِيّ ةِزًَى يُشيذُ دَهىيَٕ األُشِ ِ
يف
ص
اًذّّشّكِ ًٌِذّأًيفِ ِِٕ اًؼُثّ ،اًزي هَاَْ يذَؼَ ّشضُ ُِٔه اًٌُِّاءُ ،وهَأّٓهُ ةِهَزَا يَلُىيُ ال ػَشَضَ يفِ اًؼَذِي ِ
َِٕ اًؼُثّ ،فَلذْ أَػَثّ اًضّهَّاُد واًفلهاءُ واًوُّباءُ.
وهَزِٖ هِي اًذٌّّيالخُ اًذي أ ْدَلَ ةِها اةُٕ ػضَِٔ ،ذَُا كَايَ َِٕ اًؼُثّ" :وًَيغَ ةُِِٔوَشٍ يفِ
اًذّيآحِ ،وَال ةِؼٍىسٍ يفِ اًرشَّيّحِ ،إر اًلٌُُىبُ ةِيَذِ هللا َِضّ وَطٍََّ .وكَذْ أػَثّ ُِٕ اًخٌفاءِ املَهذِيّنيَ،
وَاألبِّح اًشّاؼذِيَٕ هشريٌ" ،08ورهَش طٌِح ُٔهّ ،سّّ كايَ" :وََُِٕ اًفّاًؼِنيَ وَاًفلهاءِ يفِ اًذّهُى ِس
ّب ُِتيذ هللا
املَاليح واألصَُاِْ اًلَذيِحِ َُٕ كَذ اظذغٔي ةأؼّاسِهِّ َِْٕ رِهشِهِّ؛ وكذ وَسَدَ ُِٕ خَ ِ
ةِٕ ِتذ هللا ةٕ ِذتح ةٕ ُعّىد وَؼِّشَُِٖ ،ا فيه اًوِفايح ،وهُىَ أػَذُ فلهَاء املذئحِ اًعّتَّحِ ،وَكذ
طَاءَ ُِٕ فُذيَا اةِٕ ِتَّاطٍ سَِضِ هللا َِٔه َُا ال يُؼذاضُ إَِلَ غَريٖ ،ػنيَ يَلىيُ :هَزَا كَذيٍُ اًهَىَي ال ِلٌٍ
وَال كَىدٌ" ، 01فٌَّ يَوْٕ اةُٕ ػضَ ةِذًِا ةَني اًفلهاء يف ُلاظَاج اًؼُثّ ،وَال ةَني اًوذّاب يفِ اًؼَذِيص
َ
َِٔه ،فَٔؼُٕ ٌََّّٓ َِٕ هشريٍ َُِٕ املُؼَذّسني وَاًفلهاء َضُوةًا َُِٕ اًؼُثّ اًُّزسِيّ اًفّادق ،واملالػ ُ
ؼْصِيّ يفِ اإلؼَاسَج إَِلَ أختَاسِ ُِتيذ هللاِ ةٕ ُِذتح ةٕ ُعّىد ،وأؼَّاسِٖ
أَّْ اةَٕ ػَضَ اؼرتَنَ َُْ اً ُ
يفِ اًؼُثّ ،وَهِالهِا أَهّذ َِىلَ أّْ اةٕ ُعّىدٍ هَزَا ُِٕ فُلَهَاء املذئحِ اًعّتَّحِ.
يزْهُشُ اًؼُْصيُّ يفِ ػِىاسِ األًيفَنيِ :أَّْ اًؼُثّ يلىَُ َِىلَ ُُؽاهٌحِ األسواغِ ،ودآًف اًلٌىبِ،
ةِغنّ أًٍَّشِ َِٕ ػُعِْٕ اًفّىسَجِ ،يلُىي" :واملؼتّحُ امللفىسُجُ َِىلَ ػُعِٕ اًفّىسَجِ ََُْ دَغَريُِّهَا
دَذَغريُّ ودَضُويُ ،وةِذََٔوّشِهَا دَذََٔ ّوشُ وَدَؼُىيُ".00
وهزٖ اًفوشجُ دتعّي فيهَا اةٕ ُػضَ؛ إر أةىٍََ ػُعَٕ اًفّىسجِ هٌَِّّح ًٌؼُثّ كَابِالَ " :وًَى
طثَ أَالَّ يُعذؼعََٕ األٓلقُ يف اًفّىسَجِ ،وٓؼٕ ٓظ ُذ
ؼثّ ػُعُٕ اًفّى َسجِ اًظَعَذِيّحَ ًَ ،ى َ
هَاَْ ٌِِّحُ اً ُ
هَشرياً ُِّْٕ يؤسِش األَدَْٓى ،ويٌََُّّ فَمٍَ غَريٖ ،وال يَظِذُ َُؼِيذاً ًلٌته َِٔهُ .وًََى هَاَْ ًٌُِىافلح يفِ
األخْالقِ ملََا أَػَثّ املشءُ َُٕ ال يُعاِذٖ وَال يُىَافلُه ،فٌَََِّٔا أّٓه َشءٌ يفِ راخِ أًّفغِ .وسةِّا هآَر
املؼتّحُ ًعتثٍ ُٕ األظتابِ ،وَدٌىَ دفَٔى ةِفََٔاءِ ظَتَتِهَا ،فَِْٕ وَدَّنَ ألُِشٍ ،وَلَّ َُْ آلمابِه ،ويفِ رًَِ َى
أَكُىيُ[ :اًىّىيٍ]
00
ِشءٍ وًََّْ يَضِد"
دََٔاهَى فٌََّْ ئَلُقْ ةِ َْ
وِدَادِي ًَىَ اًتَاكِي َِىلَ ػَعثِ هَىِٓ ِه
هِا يشَي أّْ ػُعَٕ اًفّىسَ ِج ظَتثٌ َُِٕ األظتَابِ اًذي يَضُويُ اًؼُثّ ِةضَوَاًِهَا ،أََُّا َُؼَ ّت ُح
فؼِيؽِ اًذِي ال فََٔاءَ ًَهَا إال ةِاملَىخِ.06
األسواغِ ،فَهِيَ َُؼَتّحُ اًِّؽمِ اً ّ
ف
أَؼَاسَ اًؼُْصِيّ إَِلَ فٌَعفَحِ اًؼُثِّ املُذَأَـٍِّ َِْٕ دآًُفِ األسوَاغُُِ ،ؼ َذظّا ةِاًؼذِيصِ اًرشِّي ِ
"اًلٌُىبُ أطَٔادٌ ُظّٔذجٌ ،فِا دَّاسفَ ُٔها ابذٌَف ،وَُا دَٔاهَشَ ُٔهَا اخذٌََف" ،سّّ رَهَش فٌعفح
أفالوىْ يفِ رًَى ةفيغح :وَكذ طَاءَ َأّْ األسوَاغَ دَذالكَى يف املٌَوُىخِ ،فَذَؽَاَّ هََِا َدؽَاَّ اًخيٍُ،
فَذلتٍُ َِِّا دأدٌَفُ ،ودَٔفُشُ َِِّا ال دَّْشِف .سَّّ أوسَدَ أةيادًا هشريجً ُِٕ اًؽّّشِ اًَّشةيّ اًذي دٔاوًَرْ
ََُّٔى اًؼذِيصِ ،سَّّ كَايَ :وَكايَ ةّن اًفَالظفحِ :خٌََمَ هللاُ األسواغَ طٌُِحً وَاػذجً هَهيةَحِ اًوُشجِ ،سَّّ
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كَعَِّهَا أطضَاءً ةَنيَ اًخَالبِمِ ،فَئرَا ًَلِيَ اًشّوغُ كَعيَِهُ ،أو ؼَليلَهُ أػتَّهُ الدّفَاقِ اًلَعِيَِنيِ،
واصدِوَاضِ اًظُضبنيِ ،فيوُىُْ ةزًِىَ االًذةَاَُ اًزِي ال فُىىسَ ََُّه ،وَهَزًَِىَ إرَا كَشبَ ُِٔه ،أَو دََٓا ُِْٕ
خ
كَعِيِِهِ ،فيؼعثُ رًِىَ وكُىُ املَىَدّجِ ،ودفادق املؼتّحِ ،وَي َلُْ اًذّتايُٕ ،سَّّ رَهَشَ أؼَّاسًا ،وػِوايا ٍ
يفِ ََُّٔى هَزِٖ اًفٌَعفَحِ.00
وََٓظِذ هَزِٖ اًفٌعفَحَ ِِٔذَ اةِٕ ػَضٍَ ،وَكَذ رَهَشَ َُا َٓلٌََه اًؼُْصِْيّ ُِٕ أَّْ األسوَاغِ أُهش
َُلعُىَُحٌ .يَلىيُ اةٕ ػَضٍَ" :وكَذ ٌََِِِٔا أَّْ ِسَّ اًذَِّاصُضِ وَاًذّتَايُِٕ يفِ املخٌُىكاخِ ،إَِّٓا هُى االدّفَا ُي
واالٓفِفَايُ ،وَاًؽّوٍُ دَأب يَعذذِِْي ؼَوٌْه ،وَاملشٍُْ إَل ُِشٌِْه ظَاهٌٕ ،وًٌُِظَآعحِ ٌٍََِِ ُؼعُىطٌ،
ودَأسريٌ ُُؽاهذٌ ،واًذّٔافشُ يفِ األلذَادِ ،وَاملىافَلَحُ يفِ األٓذَادِ ،وأًّضاُُ فِيَِا دَؽَاةَهَ َُىطُىدٌ فِيَِا
ةَئٔا ،فَوَيفَ ةأًّفْغِ وَِاملَُها اًَّاًُّ اًفّايفِ اًخفيفُ ،وطَىهشُها اًظىهشُ املّذذِي ،وظٔخها املهيّأ
ًلَتُىيِ االدّفاقِ ،وامليٍِ واًذّىقِ واالٓؼشَافِ واًؽّهىجِ وأًّفَاسِ -هٍُُّ رًىَ ٌَُّىٌَ ةاًفِى َشجِ يف أػىا ِي
هىَ اًزِي خٌََلَوُّْ ُِْٕ َٓفْغٍ وَاػِذَجٍ وَطٍَََّ
دَْصَّفِ اإلٓعاِْ ،فيعْوُٕ إًيها ،وهللا ِضَّ وَطٍََّ يلُىيُُ " :
ُِْٔهَا صَوْطَهَا ًِ َيعْوَُٕ إًَِيْهَا" (األِْشَاف ،)109 :فَظٍَََّ ِِ ٌّحَ اًعّوُىِْ أّٓهَا ُِٔهُ".04
ٕ ػَضَ ،فَلَذْ دَََِّّ أًٍّشيحَ ةاً ّٔفُىؿِ،
فَهَاهَُٔا ادّفَلَا يفِ إيشَادِ أًٍّشيحِ ،واإليِاِْ ةِهَا ًَُّا ،أُّا اة ُ
وَأُّا اًؼُْصِيّ ،فَلَذْ ةََٔى ػِىَاسَ األًيفَنيِْ َِىلَ هَزٖ اًفٌَعفَحِ.
ؼثَّ يُزِيّ أًّفُىطَِِٔ ،ذ َٓلٍََ كَىيَ أَةِي اًفَمٍِ أػَِذ ةٕ أَةِي وَاهِش:
ةنيََّ اًؼُْصِيُّ أَّْ اً ُ
ظُْ كٌَثَ اًظَتَاِْ ،وَدُعَخّي
ؽ ّ
وَـف ةَّنُ اًتٌَُغَاء اًهَىَي ،فَلَايَ" :هُىَ فمِيٌَحٌ دُْٔذِعُ اًؼِيٌَحَ ،وَدُ َ
طضِ اًمّّيفِ،
هَفَّ اًتَخِيٍِ ،وَدُفَفّي رِهَٕ اًغَتيّ ،وَدىٌِمُ ةاًؽّّْشِ ًِعَاَْ املُّظَِّ ،وَدتَّصُ ػَضََ اًَّا ِ
وهُى َِضيضٌ دَزِيّ ًَهُ املٌُُىنُ ،وَدُْصَُُ ًَهُ ـى ًَحُ اًؽُّظَاُِ ،وَئَلَادُ ًَهُ هٍُّ ُُِْذٍَْٔ" ،00وَهَزَا املََّٔى
ْ
َٓظذ ٖ ِِٔذ اةِٕ ػَضَِِٔ ،ذََُا كَايَ َِٕ آساس اًؼُثّ ":فَوَّْ ةَخيٍٍ طَادَ ،وَكَىُىبٍ َدىٌَّمَ ،وَطَتَا ٍ
ٍ ّشفَ ،وَطَاهٍٍِ دَأَدّبَ ،وَدَفٍٍِ دَ َضيَّٕ ،وَفَلِريٍ دَظٍََِّ ،وَرِي ظٍِّٕ دَفَذَّى،
ؽظَّْ ،وَغٌٍَيَِ اًىّتِْ دَ َ
دَ َ
00
وَٓاظِىٍ دَفَذّىَ ،وََُفُىٍْ دَهَذّىَ. ".
َٓلٍََ اًؼُْصِيّ هالًُا َِٕ ةلشَاه َُفَادٖ :أّْ اًؼُثّ دِاصضُ األسوَاغِ ،رُو ُع ٌَىٍ خَفِيّ ،وأّٓهُ
ال يَضُويُ ،سّّ أؼاسَ إَلَ َِالُاخِ اًؼُثّ ُِٕ ،اًشِِّذَجِ ،واًفّفشَجِ ،ولّفِ اًشّأيِ ،واًشّلٍَِ يفِ اًٌّعَاِْ،
ؼثّ ،وخفَابِه
واًضًٍَِّ وَاًّشَاسِ .وَهٍُّ هَزٖ ا َملَّآِي دَتعّيَ فِيهَا اةُٕ ػَضَ ِِٔذَ ػَذيشِه َِْٕ َِالُاخِ اً ُ
وَدَوَاُِهِ.
ظشِ وَفٌعَفَذِهِ ،وَأَفَالَا يفِ دَففِيٍِ آساسٖ وٍََُاهِشٖ،
اؼرتَنَ اًوِذَاةَاِْ يفِ دّشُّلِهَِا ًٌِهَ ْ
كَايَ اًؼُْصِيّ ةَّذَ ػَذيشِه َِٕ اًهَظشِ" :وكذْ كَعَّّ ُُؼِّذٌ ةٕ داود اًهظشَ إَلَ أسةّحِ اََضُبٍ :هَظشُ
دَاليٍ ،وهَظشُ َُاليٍ ،وهَظشُ ُوَافَأجٍ َِىل اًزّٓىبِ ،وهَظشٌ يُىطِثُ اًتغنَ املذَِوَّٕ يفِ اًلٌُىبِ ،فَأَُّا
ِل وَاأليّاَِ،
هَظْشُ اًذّاليِ :فَهُىَ أًَزّ ُِْٕ هشريٍ َُِٕ اًىـَايِ ،وأَُّا هظشُ املَاليِ ،فيُتىٌُِه ُُشوسُ اًٌّيا ِ
ةَّذَ َأَْ دَٔأَي اًذّاسُ ،أو يىُىيُ االخذِتاسُ ،وأُّا اًهَظشُ اًزِي يذىًّذُ َِٕ اًزّْٓثِ ،فاًذّىةَ ُح دُخشطُهُ َُِٕ
طتُه اًتُغنُ ،فَهُىَ اًذّاءُ اًزِي ال دَوَاءَ ًَهُ ،كٌُرُ :وهَزَا اًلِعُّ اًشّاةُِْ ال
اًلٌَثِ ،وَأُّا اًهَظشُ اًزِي يُى ِ
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يَفِؽّ ةَنيَ رَوِي اإلخالؿِ ،وَأُوِلِ االخذِفَاؿِ؛ إرْ ػَليلحُ املُؽَاهٌَحِ دَُِّٔهُ ،وَـِؼّحُ املَُٔاظَتحِ
يف ةَابِ اًهَظشِ.68
دَذفَُّه" .09وكَذ أَفَاكَ اةُٕ ػَضَ يفِ اًهَظشِ وَىيال ،خاـّح ِ
وَُهَِا يَوْٕ ،فَئّْ هِذَابَ "املفىْ" يّ ُّذَِ -ىلَ األكٍَُّ -فذَسًا ُِٕ َُفَادِسِ اةِٕ ػَضٍَ  ،دََِا
إَل اًذّؽَاةُهِ االؼرتانُ يف املىلىُِ ،وَاًشّـيذُ املؽرتنُ اًزي يذأًّفُ ُِٕ ظِظٍٍ ُِٕ املفىٌؼاخِ،
وَُِٕ ََُّآِي اًؼُثّ اًىَاسِدجِ يفِ اًؽّّشِ خَاـّحً ،وُٕ ُلىالخٍ فٌَعفِ ّيحٍ دَّىدُ إَلَ اًشّافِ ِذ اًيُىَٓآيّ،
وَغريِ رًََىَ.
ةلِي أَْْ ُٓؽريَ إَل أََّْ هُذثَ اًؼُثّ دَذَٔاكٍَُ َُادّج ُُذلَاسِةحً ،ويوَادُ يَوُىْ أوًُّها -وهى هذاب اًضّهشج
الةٕ دَاود -املٔظََّ اًشَشَّ اًزِي اظذشَِشُٖ هٍُّ اًزيَٕ أًّفُىا يفِ هَزَا املَظَايًِ ،زًىَ غَاًتًا َُا َٓ َذتَنيُّ هَزَا
اًذَِّاسٍَُ ةعهُىًحٍ ،وَكَذ أَولَؽَ اًذّهذىسُ ُُؼَِّذ خري اًتِلاِِيّ ةِاًلشابِٕ أَّْ هِذابَ اًضّه َشجِ ُِْٕ أهَّّ
61
َُفَادسِ اًؼُْصِيّ يفِ املفُىْ
هشُ اًذَِيّضِ يفِ هٍٍُّ ُٕ "املَفُىِْ" و"اًىّىقِ":
ٍََُا ِ
.4
يُّذّبُ هذابُ اةِٕ ػضٍَ فٌعفحً خاـّحً ةِه يفِ َُىلُىُِ اًؼُثِّ؛ ألّٓه يَّذِِذُ َِىلَ اًذّظشةحَ
واملالػٍَحِ واًذّؼٌيٍِ أًّفِسِّ ،واظذخالؿِ أًّذَابعِ ،فهىَ يَّشِكُ دظاسبَ َِاؼَهَا ةٔفعِهِ ،وَأُخشَي
60
سَوَاهَا ِٕ غريٖ ةِشٍء ُٕ اًذّففيٍِ
إّْ ٓضِحَ اًذِّيّضِ ًذي اةٕ ػَضٍَ ٌاهشجٌ ُّشوفحٌ يفِ ُؤًّفادِه دُغَزّيهَا سُوغٌ أٓذًع ّيحٌ ،ويتذُو
آذفَاسُٖ ًلُىشِٖ ِصَِيؼًا يفِ سدِٖ َِىلَ سظَاًَحِ اةِٕ اًشّةيثِ ،فاةُٕ ػَضَ يُىاصُْ يفِ سدٖ َةنيَ اًذّأًيفِ
املَرشِكِيّ واًذّأًيفِ األٓذًِسّ ،ويؽِريُ إَلَ َُا أٓ َذظَذهُ اًلَريَواُْ ُِٕ دَآًِيفَ ُْ ،إستاخِ املضيّحِ ،واًذّفىقِ
ًإلٓذاضِ األٓذًِسِّ.
ؼثِّ ،ويذَأدّى ًه رًىَ ُِٕ ٌُشوفٍ
يعذلٍّ اةُٕ ػَضٍَ ةؽخفِيّذِه ػِنيَ يَذسُطُ َُعَابٍَ اً ُ
دهيّأخْ ًَهُ؛ فَلذْ كَايَ" :وًََلذْ ؼَاهَذخُ أًّعَاءَ ،وٌَِِِرُ ُِْٕ أِسَاسِهّٕ َُا ال يوَادُ يٌََُِّهُ غَريِي ،ألِّٓي
ػظُىسِهِّٕ ،وٓؽَأخُ ةَنيَ أيذِيهّٕ ،وًّ أِشفْ غريَهّٕ ،وال طاًعرُ اًشّطايَ إال وَ َأَٓا يفِ ػَذّ
سةّيرُ يفِ ُ
60
اًؽّتابِ" ؛ وًهزَ ا هَاَْ الةٕ ػضٍَ آساءٌ ُتذوشجٌ يفِ اًؼُثِّ ،أخزَهَا ُٕ ُُؽَاهَذَادِه ودَظشِةذِه ،أَُّا
اًؼُْصِيّ ،فظاٌُْ ألختاسِ اًّؽَّاقِ ،وُا كيٍ يف فٌعفحِ اًؼثِّ.
إّْ هِذَابَ اًىّىق ـُىسجٌ أٓذًعيّح واكّيّح ،فاةُٕ ػضَ ًّ يّذِِذْ َِىلَ اًخَيايِ واًىَهِّ ،ةٍَ
ـؼّحِ اًخَّبِ ،فَلَذ ـَِّّ َِىلَ أَْ دوَىَْ ؼَىَاهِذٖ يفِ
دىَخَّى ظَ تيٍَ اًؼَليلحِ وَاًىَاكِْ ََُْ ،لََِاْ ِ
أَختاس اً ُّؽّاقِ ؼَىاهِذُ اظذَِذّهَا ُِٕ ُؽاهذدِه ،وًّ يُشلٍ ُؤًّفَه ةاألظَآِيذِ اًىّىيٌحِ؛ رًى ألّٓ ُه
هَاَْ يفِ سِظَاًذِه أديتًا وَاِيًا ةأّٓه يَوذُثُ أدةًا يف أظٌىبٍ كَفَيصِّ ،وإِْْ دَّسَّةرْ سُوغَ اًٌِِّّ إَِلَ اًلَقّ.
كاي اةٕ ػضَ "ودَِْٔي ُِٕ أَختاسِ األِشَابِ املُذلذُّني ،فَعَتيٌهّ غريُ ظَتئٌَِا ،وكَذ هَش َشخْ األختَاسُ
66
يل ُُعذَّاسٍ"
ِٔهُّ ،وََُا َُزهَتِي أَْْ أِٓض َُىِيَّحَ ظِىَايَ ،وَال أدؼىلّ ةؼ ٍ
ْ
وً هَزَا هَآَر طَِيُْ األَختَاسِ اًذي يَزهُشهَا أختاسًا َِٕ غَشَاُهِ هُىَ ،أو ػواياخٍ غَشاُيّحً هَا َ
ُُىًٌّّا ٌَِيها ،أو يشويهَا َِِٕ اًشّلاخِ ُِٕ أـؼاةِه .وًيغَ هَزًى َُٔهعُ اًؼُْصِيّ؛ فَئّْ طَِيَْ َُا
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ق
يَشويه َِىلَ ًعَاِْ األًيفَنيِ املذؼاوسَيٕ ٓلٌٍ َِْٕ أختاسِ اًّؽّاقِ اًلذُاءِ ،سَُّّ يُى ِسدُ أختاسَ اًّؽّا ِ
هزَا اًذّفٔيفِ وأهششَهَا وشافَ ًح ةِٔيذُه ،فَلَذْ ـَاغَهُ اًؼُْصِْيّ يفِ كَاًَثِ
وَأكىاًَهّ ،وأةشصُ ُِيّضاخ َ
ْ اًذّهذىسُ اًؽّارِِلّ ةُىيَؼيَى هَزِٖ اًتٔيحَ
ُُؼَاوَسَجٍ ةنيَ أًي َفنيِ ،أَػذُهِا يَعأيُ وَاآلخشُ يظيثُ ،ويشط ُ
إَلَ دَأسِريٍ يُىَٓآيٍّ  ، 60وَكَذْ ألْفَى اًؼِىَاسُ َِىلَ اًوِذابِ ػَيَىِيّحً ،وَضْةًا َُِٕ اًذّؽىيمِ يخفّفاِْ ُِٕ
ق
ٍشَاخِ أًّلذِيّح يفِ اًؽّّش وفٔىِٓه ،اًذي هشريًا ُا ئَعَا ُ
طَفَافِ اًذّؼليلَاخِ اًفّٔيحِ اًٌّغَىِيَّحِ وأًّ َ
ِص
إًيهَا املُظِيثُ؛ ُِّا ػَذَا ةاًذّهذىس أًّتىي ؼّالْ إَلَ اًلَىي" :وإرَا هَاَْ اةُٕ ػَضَ ،وهى ُّا ٌ
ؼْصِيّ كَذْ فَاقَ يفِ خُىّذِهِ هَزا اًوِذَابَ؛ وَرًِىَ ألّْ
ًٌؼُْصيّ ،كذ أًّف هِذَابَ وَىقِ اًؼََِاَُحِ ،فَئّْ اً ُ
هذابَ اةٕ ػَضَ يُّذَّبَ يفِ ُِشفَِٔا اًؼَاَضِ ُُز ّهشاخٍ ؼخفيّحً ،أُّا املفىُْ فئّٓهُ هذابُ ٌٍِّْ
وأدبٍ" . 64فاًفَاسِق ةني اًوِذاةنيِ إرًا يذٌخّق يفِ أّْ َُادّج اًىّىْقِ ُُؽَاهَذَاخٌ ُُؤًَّفحٌ ،وََُادّجُ
املَفُىْ كِشَاءاخٌ ُُؤًّفح.
إّْ اًؽّىَاهذَ اًؽّّشيحَ الةِٕ ػَضٍَ أَهشَشُها ُِٕ ؼِّشِٖ هُى ،فَلَذ كَاي" :ظَأُوسِدُ يف سظَاًَذِي هَزٖ
أَؼَّاساً كٌُذُهَا فِيَِا ؼَاهَذدُه ،فَال دُٔوِشْ -أَٓرَ وَُٕ سَآهاَِ -يلََّ أَّٓي ظاًىٌ فيها َُع ٌَىَ ػَاهِي
60
اًؼذيص ِٕ ٓفعِه"
غيّث اةٕ ػضَ ٓفىؿَ اًؽّّشِ املرشكِيّ ،فٌََّْ َٓظذْ يفِ اًىّىقِ إال اسَٔي َِرشَ ةَيذًا وَسدَخْ لِِٕ
عيّ ُح
ُؼٌََّهُ اًذّظشةَحُ األَٓذًَُ ِ
ػٌّرْ َ
أختاسٍ أَٓذًَُعيّحٍ ،وًََلَذْ غَابَ اًشَّـيذُ املَرشِْكيّ اًزِي اِذُّبَِ أَـال وَ َ
اًلشوتيّحُ ،خّبًا أو ؼّشًا ،60وًَيغَ األُشُ هَزًى ِٔذَ اًؼُْصِيّ؛ إرْ إِّْ أَهششَ ؼَىَاهِذِٖ ُِٕ ؼِّشِ َُْٕ
ظَتلُىٖ.
خادـِح:
َُهَِا يَوُْٕ ،فَئَّْ اًفَشْقَ ةَنيَ هذُثِ اًؼُثِّ اًعَّاةِلحِ ،وَوىقِ اًؼَِِاُحِ هَاًفَشقِ ةَنيَ املُتذَذِا
وَاملُّلثِ ،فَئرَا هَاَْ كَآُىُْ اًذَّىىّسِ واالسدلَاءِ يَشَي يفِ ِهذَابِ اًضّهشجِ –ُشال -غَشظًا ـَغِريا يف دُشة ٍح
طَذيذَجٍ؛ إرْ إِّْ ُُؤًّفَهُ َٓلٍََ َِٕ َٓفعِه وَِٕ غَريِٖ ،وَطََِْ ُِْٕ هَُٔا وَهُٔان ،وَكَذْ دَُّىصُٖ اًىػذَجُ
وؼُُِىي اًشّؤيَح ،فَئَّْ هَزا اًلَآىْ َٓفعَهُ يَشَي يفِ هِذابِ اًىّىقِ سِشجً يَآّحً آدَرْ أُ ْهٌَها ةِذَىاِلِ
اًضَُّٕ َِىلَ يَذِ كَاوِفٍ َُاهِش أَػعََٕ اًعّلْيَ ،ووَاَلَ أًَِّايحَ ػَذّى دَهَذًّرْ األفَٔاُْ ،وطَاء هذاةُه
ـىسجً ُُوذٌِح إلػعَاطٍ ـَادقٍ َٓفّار .69أُاّ املفُىُْ ،فوذابٌ ُفشدُ املَىلُىُِ ،رُو ـتغحٍ
َُىظىِيَّحٍ ،يَعَّى إَلَ أَْْ يوىَْ هذاةًا فَٔيًّا ُُخذفًّا ،ةٍَ وٌَِِيًّا أيمًا ػَىيَ َِاوِفحِ اًؼثِّ.
إِّْ املؤًّفَاخِ اًذي دَٔاوًرْ كَميّحَ اًِّؽمِ كتٍَ اًىّىقِ دذّ ِفمُ هٌُّهَا يفِ خُىّحٍ ُُؽرتهَحٍ ،وهِي
َُٕ اًخَاسضِ ةَِّيذًا َِٕ اًخّبَاخِ اًؽّخْفِ ّيحِ وَاملَُّآَاجِ أًّفعِيّح إِال يفِ
أّٓهَا دَذَٔاوَيُ هَزٖ اًٍّاهِشَج ِ
أًّذسَجِ أًّادِسَجِ ،وَهِيَ دَذٌََ ّىُْ ِةاًىّا ِةِْ اًشّلَايفِّ واملٔىِمِ اًفِوْشِيّ ًِوٍُّ ُُؤًّفٍ ،وَإرَا هَاَْ االؼْرتَِانِ يف
ق
ؼحِ اًؽّتَهِ ،فَئّْ َُا ّدجَ اًىّىْ ِ
ؼْصِيّ كَذ دََِا إَِلَ أوطهٍ َُِٕ اًذَِّاسٍُِ وساب َ
املَىلُىُِ َةنيَ اةِٕ ػَضَ وَاً ُ
ّب اةُٕ ػَض ٍَ
طحِ اًذي ُِْٕ َأطٌِْهَا اِذُ ِ
ُُخْذٌِفَحٌ َِٕ َُادّجِ املَفُىْ ،ؤَُهَعُ اًذّ أًِيفِ ُُخذٌِفٌ إَلَ اًذّسَ َ
ؼثّ يفِ اًرتَّازِ اًَّشَةِيّ.
ُُظَ ّذدَا يفِ َُظَايِ َُىلُىُِ اً ُ
اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

20

محمد صغير
نُورال ّد ين سعيدَا نِي -
ّ

رواني
صر ّي الؼَ ْي
َ
ب بني َ اب ْ ِن َحزم وا حل ُ ْ
فلس َػ ُة ا حل ُ ِّ
ّ

هَىاُِؾُ اًتؼص:
 1اًىّاهش ،أػِذ ُوّي :دساظاخ ِٕ اةٕ ػضَ ،وهذاةه وىق اًؼِاُحُ ،وذتح وهتح ُْص .ه1090، .0.هـ.َ1900/
ؿ.040.
 0اخذٌُف يف وفاده ،فلاي اةٕ سؼيم -هِا ٓلٍ ِٔه ياكىخ -دىيفّ ظٔح  610هـ ،وكاي اةٕ ةعّاَ ظٔح  600هـ ،وسطّؽ اةٕ
خٌّواْ اًلىي األوّي دوْ أْ يزهش ظتتاً ًزًى ؛ وٓلٍ اًفّفذي ِٕ هذاب اًظٔاْ الةٕ اًضّةري أّْ اًؼْصيّ أًّف صهش اآلداب ظٔح
608هـ.
ئٍش :اًؼعٕ ةٕ سؼيم اًلريوآيّ :أِٓىرض اًضُاْ ،يف ؼّشاء اًلريواْ :دؼليم ُؼِّذ اًّشويسّ املىىي وةؽري اًتوّىػ،
اًذّاس اًذّىٓعيح ًٌّٔرش .دىٓغ ،املؤظّعح اًىؤيّح ًٌوذاب .اًظضابش ،د.ه1684.هـ .َ1904/ؿ.64 ،60
وأةى اًؼعٕ ِيلّ ةٕ ةعّاَ اًؽّٔرتئي :اًزّخريج ،يف ُؼاظٕ أهٍ اًظضيشج .دؼليم إػعاْ ِتّاط ،اًذّاس اًّشةيّح ًٌوذابً ،يتيا.
دىٓغ ،ه1099 .1هـ.090-006/6 ،َ1909/
وؼهاب اًذّيٕ أةى ِتذ هللا ياكىخ اًؼِىيُّّ :ظّ األدةاء .دؼليم إػعاْ ِتّاط .داس اًغشب اإلظالُيّ .ةريوخ.ه،1.
1616هـ100/1.َ1990/
واةٕ خٌّواْ :وفياخ األِياْ ،وأٓتاء أةٔاء اًضُاْ :دؼليم إػعاْ ِتّاط .داس ـادس .ةريوخ ،د.ه .د.خ00/1 :.
 0صهي ُتاسن :أًّشش اًفٔيّ يف اًلشْ اًشّاةْ اًهظشيّ ،داس اًظيٍ ،ةريوخ1090،هـ144/0.َ1900/
 6أوّي وتّح ًٌىّىق هي وتّح املعذرشق أًِّعاوي ةرتوف ،وُٕ أهّّ اًذّؼليلاخ اًّشةيّح ًهزا اًوذاب دؼليم هٍٍّ ُٕ د.
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األٓذًغ اًشّويث ،ورهش وصيشها ًعاْ اًذّيٕ ةٕ اًخىيث ،دؼليم :إػعاْ ِتّاط .داس ـادس -ةريوخ،ه104/0 1990 ،1
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Abstract:
This article seeks to highlight a one a form of cultural interaction in
Andalusia, that between a Arabic culture and other cultures, By studying the
results of the friction of the Jews with Arabic literature and its texts, and the
Hebrew literature was And influenced by Arabic expressive forms and literary
genres, this effect has resulted in the term "Andalusian Hebrew literature”, so
What is the concept of this term? How did he study in modern times in the light of
comparative studies?
To answer these questions, we suggest the following topics:
1 - the concept of Andalusian Hebrew literature between the problem of time and
place
2 - Andalusian Hebrew literature in the light of contemporary comparative studies.
Keywords:
Andalus-Jewish-Hebrew-Arabi

:ٕاملٌـ
 اً٘ىء غىل أػك أُواي اًذفاغٍ اًشلايف يف األٓكًٍ اًميٝيٌػى هما امللاي إىل دٌٌي
 ُٕ ؿٌفي قناًح ٓذابع اػذوان اًيهىق ةاألقب،هاْ ةني اًشلافح اًػهةيح واًشلافاخ األؿهي
 وٓذع غٕ هما اًذأسري، ودأسههّ ةأُواًه اًذػترييح وأطٔاًه األقةيح،اًػهةي وٓٔىٓه
ٌؽ؟ وهيف قني يف اًػرصٜٔ فِا هى ُفهىَ هما امل،"ٌؽ "األقب اًػربي األٓكًيسُٜٔ
اًؼكيص يف ٗىء اًكناًاخ امللانٓح؟
:ًإلطاةح غٕ همٖ األًةٌح ٓلرتغ املؼاون اٍفديح
ُْفهىَ األقب اًػربي األٓكًيس ةني إُواًيح اًىُاْ واملوا-1
األقب اًػربي األٓكًيس يف ٗىء اًكناًاخ امللانٓح املػارصج-0
اًػهةيح-اًػربيح-اًيهىق-ًٍ األٓك:اًوٌِاخ املفذاػيح
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ُلـكُح:
دههر اًؼ٘انج األٓكًٌيح أسها هتريا يف اًشلافح اإلٌٓآيح ،وظٍّ دأسريها يِؼ ػذى
اًػرص اًؼكيص ،ملا غهفذه اًشلافح اإلًٌفُيح ؿٌفي همٖ املهػٌح ُٕ اوقهان ٍُِ طِيؼ
ُظاًفخ املػهفح اإلٌٓآيح.
وًٌّٜر اًػكيك ُٕ اًكناًاخ اًؼكيشح اً٘ىء غىل دأسري اًشلافح اإلًٌفُيح يف اًشلافح
األونوةيح اًذي ُهخ غرب األٓكًٍ ،فكنًىا فٌٌفح "اةٕ نُك" وإُػاغادها يف اًفٌٌفح
األونوةيح ،وكانةىا أًٔىْ أًىفيح ونُىوها اًذي آذرشخ يف اًِػه اًكئي األونوةي
اًىًي ،ٝهِا نٓكوا دأسري اًٜث اًػهةي يف اًٜث اًغهةي وأهّ اًوذث اًػٌِيح اًػهةيح اًذي
غريخ ٓظهج األونوةيني إىل اًػٌّ.
وًف يِوٕ فهّ نػٌح اًشلافح اًػهةيح يف اًػرص األٓكًيس إىل أونوةا قوْ اًػىقج إىل أهّ
اًػىاٍُ اًذي أًهِر يف لًىٓ ،مهه ُٔها املىكؼ اًظغهايف املِيى ًألٓكًٍ ،فهي دلؼ ةني اًلاندني
األونوةيح واإلفهيليح ،فظاءخ ُذٔىغح اًذ٘انيٍ واملٔاؾً ،هما كاي غٔها ٓاػث "ٓفؽ
اًٜيث":
" وػٌٕ هىابها واغذكاي ُىاطها ووفىن ؿريادها واًذىابها ،واُذِاًها غىل هشريٍ ُٕ
املؼإً واػذىابها ،وههَ ةلػذها اًذي ًلذها ًِاء اًربهاخ ةٔافؼ أٓىابها ،ولهه ةػٙ
ُآسهها املظٌىّج أًىن ،ودػكاق هشريٍ ُِا ًها ُٕ اًتٌكاْ واًوىن ،املٌذِكج ُٕ أٗىابها.
فأكىيُ :ؼإً األٓكًٍ ًف دٌذىىف ةػتانج ،وُظاني فٌ٘ها ًف يِم غتانٖ ،وأّٓى
1
دظاني وهي اًؼابىج كٔث اًٌّتم ،يف أكٜان اًغهب واًرشق".
ويِوٕ أْ ٓ٘يف إىل ُا كيٍ ًاةلا ؿٔىٓيح املظذِؼ األٓكًيس اًمي هاْ ُىيظا ُٕ
األطٔاي اًترشيح ُشٍ :اإلًتاْ-اًػهب-اًربةه-اًيهىق-املىًكيٕ-املٌذػهةني-أًلاًتح-
0
أًىنُاْ.
ًهما "هاْ ُٕ اًٜتيػي أْ دذٍٔ همٖ اًػٔارص ةػ٘ها ةتػ ٙودذٌفكى –ًىاء
ةاملٔاههج أو اًػرشج ،أو اًظىان أو اًذػاٍُ -وأْ يأؿم ةػ٘ها ُٕ ةػُِ ٙا هاْ ًه أسهٖ يف
3
إسهاء اًؼ٘انج األٓكًٌيح واوقهانها"
وهوما ٓذظر غٕ هما اًذٔىع اًظغهايف واًترشي ػ٘انج أٓكًٌيح ُِيىج ،فأسهخ
اًِـٔيح األٓكًٌيح وٛتػذها ةٜاةؼ ُِيى ،هِا ٓذع غٕ لًى ف٘اء ػيىيا ،دذىآٍ فيه اًماخ
ُؼ اٍفؿه ،وُا املٔاظهاخ اًذي هآر ةني األقياْ املـذٌفح إًف ُوٍ ُٕ أُواي اًؼىان اًمي
4
يػهٖ فيه األقًح املـذٌفح.
وهآر األٓكًٍ كٔاج أًاًيح غرب غٔها األقب ةِىاٗيػه اًٜهيفح وأطٔاًه املـذٌفح
إىل اٍفقاب األونوةيح  ،فٔظك دأسري املىُؼاخ يف ُػه اًرتوةاقون ،هِا يِوٕ اًىكىف ةظٌفء غٔك
ُىٗىع اًؼث اًػمني واًفهوًيح يف اًِػه اإلًتآي اًىًي ٝؤُاقنٖ اًػهةيح ،وآذلٍ يف
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هما اًٌياق ُىٗىع اًِٜان إىل اًلٕٔ األونوةي اًىًي ،ٝوًافه أي٘ا اًػكيك ُٕ اًهُىو
أًىفيح إىل ُػه "ؿىاْ أًٌيتي".
وٓظك أي٘ا دأسه يهىق األٓكًٍ ةاألقب اًػهةي ،فلٌّكوا ُىاٗيػه وأطٔاًه األقةيح،
وٓذع غٕ هما اًفػذوان ٌُٜٔؽ "األقب اًػربي األٓكًيس" ،فِا هي ُىاٗيػه وإُواًياده؟
وهيف قني هما األقب يف ٗىء اًكناًاخ امللانٓح؟
ُ -1فهىَ األقب اًػربي األٓكًيس ةني إُواًيح اًىُاْ واملواْ:
ًف يِوٕ اًىكىف غٔك ُفهىَ األقب اًػربي األٓكًيس قوْ اًػىقج إىل دانيف وطىق
اًيهىق يف األٓكًٍ وغهٖ وٗػيذهّ اًفطذِاغيح واًفكذٔاقيح ُٕ أطٍ دىٗيؽ هما املٌٜٔؽ:
يػىق دانيف وطىق يهىق األٓكًٍ إىل قُان اًهيوٍ اًشآي يف اًلكي ًٔح ( 75ق)َ.
ػيص طاءوا غىل ُوٍ هظهاخ ُـذٌفح ،5وغاَ دؼر ػوّ اًلىٛيني6اًميٕ غىوا ُته
7
اًظىيهج اإليترييح ،ففهٗىا ُظِىغح إطهاءاخ ٓانُح ٗك اًيهىق.
ودغريخ أوٗاع اًيهىق ةػك فذؽ املٌٌِىْ األٓكًٍ ًٔح  َ711ػيص اًذلتٍ اًيهىق
املٌٌِني هِؼهنيٕ ًهّ ُٕ اًفٜٗهاق اًلىٛي ،8وػكّق اًكيٕ اإلًٌفُي وٗػيح غري املٌٌِني
يف اًتٌفق اإلًٌفُيح يف إٛان "أهٍ اًمُّح" اًمي آتشم غٕ كىًه دػاىل :
ؼ ِّهُُىَْ َُا ػَ َّهََ َّللاَُّ وَنًَُىًُهُ َوًفَ يَكِئُىَْ
ؿهِ وًَفَ ُي َ
﴿كَادٌُِىا اًَّمِيَٕ ًفَ ُيؤُُِْٔىَْ ةِاَّللَِّ وًَفَ ةِاًْ َيىَِْ اٍفْ ِ
9
ظىْيَحَ غَْٕ يَكٍ وَهُّْ َٓاغِهُوَْ ﴾
قِيَٕ اًْؼَمِّ َُِٕ اًَّمِيَٕ أُودُىا اًْوِذَابَ ػَذَّىٰ يُػُْٜىا اًْ ِ
ودِـ ٙغٕ هما اإلٛان اًلآىٓي وٗػيح اطذِاغيح ػكّقخ ٛتيػح املػاٌُفخ ةني
اًيهىق واملٌٌِني ،وغٌم املؤنؾ اًيهىقي "أٓكنيه ُىناهي" ) (André Chouarquiغٕ ػاي
اًيهىق يف اًتٌفق اإلًٌفُيح كابٌف :
"هاْ اًيهىق يف اًؼليلح أًػك ػاًف يف أنٖ اإلًٌفَ ُِا هآىا يف غاًث اًتٌفق األونةيح
15
ػيص اًلٌىج واًؼلك "
هِا آػوٍ لًى غىل اًؼاًح اًشلافيح ًيهىق األٓكًٍ ،واوقههخ ػههح فوهيح طكيكج ُا ةني
اًلهْ اًذاًؼ واًلهْ اًؼاقي غرش ُيٌفقي ،فربوخ املهاهى اًشلافيح ةلهٛتح ،وغهٓاٛح
ورسكٌٜح.
ودٜىنخ اًكناًاخ اًٌغىيح ًٌغح اًػربيح ةػكُا هآر ًغح ُيذح ًف دٌذػٍِ إًف يف أوكاخ
أًٌفجً ،هما ًّ دربو اًتكايح اًفػٌيح ًٌٔؼى اًػربي إًفّ ُؼ اػذوان اًيهىق ةاًشلافح اًػهةيح
وآقاةها ،و"لههخ قابهج املػانف اًيهىقيح يف املظٌك اًٌاقي ٓفؼح  67ةأّْ اًيهىق ًّ يؤًفىا
هذاةا يف كىاغك ًغذهّ إًفّ ةػك دذٌِمهّ غىل يك اًػهب ،وةػك أْ ِٓةىا يف ُهك اًشلافح اًػهةيح
ِٓأج ُؤذهّ ُٕ فهّ اًػٌىَ اًػهةيح غىل اؿذٌفف أٓىاغها ،غٔك لًى ةكأ اًيهىق يذظهىْ ٓؼى
وٗؼ كىاغك ًٌغذهّ ُذتػني يف لًى اًٜهق اًذي ادتػها غٌِاء أًؼى اًػهةي"
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أُا يف ُظاي األقب فلٌّك اًِػهاء اًتؼىن اًِػهيح اًػهةيح وهيفىها ُؼ اًٌغح
اًػربيح ػيص كاَ "قوٓاَ ةٕ ًرب( 10"ٚדונאש בן לברט) ةئنًاء أًٍ ًٌىوْ اًِػهي اًػربي
13
غرب إيظاق ُلاةٍ ًٌىدك واًٌتث يف اًٌغح اًػربيح.
ودأسه اًِػهاء اًيهىق ةِىاٗيؼ اًِػه اًػهةي (اًغىي ،أُػان اًؼهب ،املكغُ ،ػه
اًـِه)؛ وغريّوا ٌُان اًِػه اًػربي ُٕ ُػه قئي يٌذٌهّ ُىاٗيػه ُٕ اًذىناج إىل ُػه
يؼذفي ةاًؼياج ويػوٍ األطىاء األٓكًٌيح وُظاًٌها اًٜهةيح.
وظهه أًشه اًػربي يف اًلهْ اًشآي غرش ػيص "...دأسه ةأًِالض اًػهةيح يف أًشه
اًػهةي ُٕ ػيص املىٗىغاخ واألفوان واألغهاٖ واًٜهيلح فٔظكٖ يؼذىي غىل كٕٔ
ُػتيح وأًاٛري وؿهافاخ وأُشاي ُأٓه يف لًى ُأْ أًشه اًػهةي" ،14هِا دأسه اًرسق اًػربي
ةرتطِح "هٌيٌح وقُٔح " إىل اًٌغح اًػربيح ُٕ ٛهف "يػلىب ةٕ أًيػاون" (יעקוב בן
אליעזר) 15ةأًٌىب ٌُظؼ ،وأكتٍ اًيهىق غىل كهاءدها ،فأًّفىا غىل ُٔىاًها اًػكيك ُٕ كٕٔ
اًؼيىاْ ،16ودهطّ أي٘ا "يهىقا اًؼهيىي" (יהודה אלחריזי)ُ 17لاُاخ اًؼهيهي إىل اًٌغح
18
اًػربيح ،سّ أًف غىل ُٔىاًها ُلاُاخ غربيح أٌٛم غٌيها "دؼوىُىٓي".
إلْ يِوٕ اًلىي أْ األقب اًػربي األٓكًيس هى األقب املوذىب ةاًٌغح اًػربيح فل ٝألٓه
يىطك ُٕ اًيهىق ُٕ هذث ةاًٌغح اًػهةيح يف األٓكًٍ ُشٍ ُىىس ةٕ ُيِىْ وُىىس ةٕ غىنا،
ًوٕ دٜهغ اإلُواًيح غىل ٌُذىي اًىُاْ واملواْ ،ألْ ُىاٗيؼ األقب اًػربي األٓكًيس
وأطٔاًه اًذِهخ ػذى ةػك غاَ ً 1490لى ٚاألٓكًٍ غٔكُا هاطه اًيهىق إىل اًتآيا
املٌيؼيح ،وهٔان ةهووا يف دهطِح اًرتاز اًػهةي ُٕ اًٌغح اًػهةيح إىل اًٌغح اًػربيح
واًٌفدئيح ، 19إلْ نغّ دغري اًىُاْ (ةػك ًلى ٚاألٓكًٍ) ودغري املواْ (ُٕ األٓكًٍ إىل
اًتآيا املٌيؼيح)ٓ ،ظك أْ األقب اًػربي األٓكًيس اًذِه ألْ اًيهىق ػٌِىا ُػهّ اًشلافح
اًػهةيح واًذِهوا يف اًذأًيف ةاًٌغح اًػهةيح واًٌغح اًػربيح.
ويِشٍ هما األقب نغّ كٌح إٓذاطه ُظاًف ػيىيا طمب إًيه اًػكيك ُٕ اًتاػشني
املػارصيٕ غىل اؿذٌفف طٌٔيادهّ وُهطػيادهّ اًفوهيح ،فأكتٌىا غىل قناًذه ودؼكيك
ُٔاقنٖ اًػهةيح وفم ُٔاهع ونوا ُـذٌفح ،فويف قني هما األقب يف اًػرص اًؼكيص؟
 -0األقب اًػربي األٓكًيس يف ٗىء اًكناًاخ املػارصج:
يؼذاض ُظاي "األقب اًػربي األٓكًيس" إىل ةاػشني يظيكوْ اًٌغذني اًػهةيح واًػربيح،
ألْ اًٌغح اًػهةيح ًذؼكق ًٔا ُهطػياخ ؤُاقن هما األقب ،فِٕ يلهأ أُػان "ُىىس ةٕ
غىنا" املوذىةح ةاًٌغح اًػربيح يؼذاض إىل ُػهفح أُػان املذٔتي وأةي دِاَ ةاًٌغح اًػهةيحً ،يلف
غٔك ٓىنٖ وُوىٓاده اًكاؿٌيحً ،05هما ٓظك أغٌث ُٕ ةؼص يف هما املظاي هّ ُٕ املٌذرشكني
ةاغذتان أ ْ األقةني اًػهةي واًػربي ئذِياْ إىل اٍفقاب اًرشكيح ،ودـذٌف هيفيح اًذػاٍُ ُؼ
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األقب اًػربي األٓكًيس ُٕ ةاػص إىل آؿه ،وٓهي يف هما اإلٛان أٓه يِوٕ أْ دلٌيّ هؤًفء
اًتاػشني إىل سٌفسح ُكاني أًاًيح هي:
-1املكنًح اًػهةيح:
اهذّ اًػهب ةاًٌغح اًػربيح ُٔم ٌُٜؼ اًلهْ اًػرشيٕ ِٕٗ اهذِاُهّ ةكناًح اًٌغاخ
اًٌاُيح وؿٔابٔها اًٌغىيح ،واوقاق هما اًفهذِاَ ؿآح ةػك كياَ اًوياْ أًهيىٓي ًٔح
 1948ةفٌٌٜني وةػك ٓوٌح ػىيهاْ ً ،1967يذ٘ؽ ًٌػهب أٓه ُٕ اًرضوني ُػهفح همٖ
اًٌغح ُٕ أطٍ ُػهفح أًتاب اًهىيِح واًىكىف غٔك ٓلاٗ ٚػف اًػكو.
وهآر ُرص نابكج يف هما املظاي ةؼوّ اًػٌفكاخ اًذانيـيح ُؼ اًيهىق ،وُٕ أُواي
هما اًفهذِاَ ُا أٓكنٖ ُههى اًكناًاخ اًرشكيح ًٌٌٌح ةػٔىاْ "فٍ٘ اإلًٌفَ غىل اًيهىق
واًيهىقيح" وهي ُظِىغح ُٕ اًوذث ٓمهه ُٔها:
"اًذأسرياخ اًػهةيح يف اًتؼىن واألوواْ اًػربيح" ُٕ دأًيف ُػتاْ ُؼِك ًٌفَ"اًذأسرياخ اًػهةيح يف اًتٌفغح اًػربيح" ُٕ دأًيف ُػتاْ ُؼِك غتك َّللا ًٌفَ"أسه اًِػه اًػهةي يف اًِػه اًػربي األٓكًيس" ُٕ دأًيف غتك اًهاوق أػِك كٔكيٍ"امللاُح اًػربيح ةني اًذأسه واًذأسري" ُٕ دأًيف غتك اًهاوق أػِك كٔكيٍ"اإليلاع اًِػهي :قناًح ٓىديح ُلانٓح ةني ةؼىن اًػهةيح واًػربيح" ُٕ دأًيف ًيىلإةهاهيّ أةى املظك
وةهو هما أًىع ُٕ اًكناًاخ أي٘ا يف املغهب ُؤؿها ةِوٍ ًففر ًٌفٓذتاٖ ،ألْ املغهب
هاْ وطهح املهاطهيٕ األٓكًٌيني املٌٌِني ُٔهّ واًيهىق ،وظههخ ػههح فػٌيح إلغاقج كهاءج
اًرتاز املغهةي-األٓكًيس يف ُياقيٕ غٌىَ اًٌغح واألقب واًفٌٌفح ،وطىء ُٕ هما اًرتاز هاْ
01
ُوذىةا ةاًٌغح اًػربيح أو ةاًٌغح اًيهىقيح اًػهةيح.
وأُهه ُٕ اُذغٍ يف هما املِ٘ان اًتاػص املغهةي "أػِك ُؼٌفْ" اًمي قني اًٌغح
اًػربيح وآقاةها يف اًظاُػاخ اًفهٌٓيح ،ػيص قني ةػِم دهطِاخ اًيهىق ًٌرتاز اًػهةي ؿٌفي
ًلى ٚاألٓكًٍ ُٕ اًػهةيح إىل اًػربيح أو اًٌفدئيح ،ووكف غٔك اًذغرياخ واًذؼىيهاخ اًذي
ٛهأخ غىل أًٔىْ األٓيل.
ويرشغ يف ُلكُح هذاةه "اًرتاز اًػربي اًيهىقي يف اًغهب اإلًٌفُي" ًتث اؿذيانٖ
هما املظاي كابٌف:
"ملالا اًرتاز اًيهىقي يف اًغهب اإلًٌفُي؟ ألْ اًػٌىَ اًذي ِٓأخ وِٓر يف ظٍ
ػ٘انج اًغهب اإلًٌفُي هآر يف ُم ُٔها ُٕ ةٔاخ طهىق اًيهىق يف اًغهب اإلًٌفُي ،فلك
وٗػىا ُِهىن دأًيفهّ ةاغذِاق املىنوز اًيهىقي يف ًغذه وُِ٘ىٓه...ووٗؼ ةػُٕ ٙ
ُِهىني أغٌفُهّ يف غٌىُهّ هاده ةٌغح غهةيح فٔيؼح أي٘ا.
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وملالا هى دهاز غربي ،ألٓه سِهج ًظهىق أغٌفَ يهىق اًغهب اإلًٌفُي هذىةها ةٌغح
غربيح أو ػهف غربي ،وهي ُتٔيح أًاًا غىل اًرتاز اًػهةي اإلًٌفُي .فهي ُؤًفاخ ًيهىق
هٍ ُ٘اُني هذتهّ هي سِهاخ اإلةكاع اًػهةي اإلًٌفُي ،ػيص دظك ًٌٌٌح اًِػهاء
اًػهب...ودظك اةٕ ًٌفَ اًظِؼي واملػهي واًظاػظ...وهٍ ُٕ هاْ ًه اًٌتم يف ػلٍ ُٕ
00
ػلىي املػهفح إل لانُِ ،ا ٓان ُىنوسا إٌٓآيا ةٔير ُػامله أًٍ ُٕ املػهفح اإلًٌفُيح"...
ويِوٕ اًذٔذاض ةػ ٙاًـٔابٕ املٔهظيح املِرتهح ًٌكناًاخ اًٌاةلح فيِا ييل:
دٌذـكَ أغٌث اًكناًاخ املٔهع امللانْ يف قناًح األقب اًػربي األٓكًيسُ ،ؼ اًفًذػآحةِفاهيّ املكنًح اًفهٌٓيح يف امللانٓح ُشٍ ك٘يح اًذأسه واًذأسري ،ػيص دذّ اًكناًح غرب
ُلانةح أًٔىْ اًػربيح واًذـهاض ُظاهه دأسهها ةاألقب اًػهةي.
 إةهاو فٍ٘ اًػهب غىل يهىق األٓكًٍ ًفًيِا يف املظاي اًشلايف ،هما اإلةهاو كك يذظاوو ػكوقاملىٗىغيح أػيآا.
 اًفهذِاَ أهشه ةاًِػه اًػربي وُلانٓذه ةاًِػه اًػهةي اًلكيّ ،كك يػىق لًى إىل أْ اإلٓذاضاًِػهي اًػربي أهشه ُٕ أًشه اًػربي يف همٖ املهػٌح.
ُٕ أًاػيح املٔهظيح ٓظك املٔهع اًذانيـي هى اًٌابك يف همٖ اًكناًاخ ،وًف دههى همٖاًكناًاخ غىل اًظآث اًفٔي واًظِايل.
-0املكنًح اًيهىقيح:
ةهو اًفهذِاَ ةاألقب اًػربي األٓكًيس ُٔم كياَ اًؼههح أًهيىٓيح وظهىن املرشوع
اًفًذيٜآي يف فٌٌٜني؛ وادٌػر قابهج اًفهذِاَ ةهما األقب غٔك دأًيٍ اًظاُػح اًػربيح غاَ
 1905يف اًلكي يف فرتج اًفٓذكاب اًربيٜآي ةِتاقنج ُٕ ٛهف اًؼههح أًهيىٓيح ،ةاغذتان أْ
األقب اًػربي األٓكًيس يٌلي اً٘ىء غىل اًػٌفكح ُؼ اًػهب ،وغٕ ٛهيله يِوٕ ُػهفح األقب
اًػهةي واًشلافح اًػهةيح وأًٌها املػهفيح ،فأكتٍ اًيهىق غىل قناًذه األقب اًػربي األٓكًيس
ودؼٌيٌه.
وُٕ األوابٍ اًميٕ قنًىا "األقب اًػربي األٓكًيس" يف اًظاُػح اًػربيح املؤنؾ
اًيهىقي "ػا ييّ ُريُاْ" ،ودػك ُؤًفاده ُٔاقن أًاًيح ًهمٖ اًفرتج ،هِا ػلم اًػكيك ُٕ
اًكواويٕ اًِػه اًػربيح ُشٍ قيىاْ "إًِاغيٍ ةٕ ٓغهيٌح".03
وأُهه ُٕ هذث يف هما املظاي اًتاػشح اًيهىقيح "نئا قنوني" ةظاُػح "دٍ أةيث"،
ػيص هذتر اًػكيك ُٕ اًكناًاخ اًذي داةػر األقب اًػربي يف األٓكًٍ ،ووكفر ٌُيا غٔك
ُٔاقنٖ اًػهةيح.04
واملذاةؼ ًكناًاخ وةؼىز همٖ املكنًح يٌفػظ أْ همٖ املكنًح دهذّ ةاًِػه أهشه ُٕ
أًشه ،ويظك دأسري األيكيىًىطيح أًهيىٓيح واٗؽ يف ةػ ٙاًذؼٌيٌفخ ُٕ ؿٌفي اًذلٌيٍ ُٕ

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

28

أمينة بوكيل

األدب العبري األندلسي في ضوء الدراسات املقارنة

اًذأسري اًػهةي يف األقب اًػربي ،ودػذربٖ يف ةػ ٙاملىاٗؼ دأسريا غاةها وُؤكذا ،وٓظك ةػٙ
املؤنؿني ي٘ـِىْ قون اًيهىق يف ٓلٍ اًؼ٘انج اإلًٌفُيح إىل اًغهب.
-3املكنًح اًغهةيح:
ةهوخ همٖ املكنًح يف اًتآيا ةِوٍ واٗؽ يف اًػرص اًؼكيص ،غٔكُا أغيك كهاءج
اًهىيح اإلًتآيح وُوىٓادها املـذٌفح ،ولًى غرب دؼٌيٍ فرتج األٓكًٍ أو هِا يٌِيها املؤنؿىْ
"اًتآيا اإلًٌفُيح"
( ،)España la musulmanaوآٌٜلر همٖ املكنًح ُٕ قناًح املوىْ اًٌاُي يف اًهىيح
اإلًتآيح ودأسريٖ يف اًشلافيح اإلًتآيح املػارصج ،وأهّ ُٕ ةهووا يف هما املظاي اًتاػشح
اإلًتآيح "أٓـٌيٍ ٓافانو"(  ،)Ángeles Navarroويِوٕ دٔٔيف قناًادها يف إٛان اًذأنيف
ًألقب اًػربي يف األٓكًٍ ودؼكيك أُواًه وأطٔاًه ،ودهطِر اًتاػشح ُظِىغح ُٕ أًٔىْ
ُٕ اًٌغح اًػربيح إىل اًٌغح اإلًتآيح.05
وظهه هما املظاي يف اًىًفياخ املذؼكج يف ًياق اوقهان اًكناًاخ اًشلافيح ( Cultures
 )studiesاًذي دكني األكٌياخ األسٔيح وإٓذاطها اًشلايف ،وًهما قني اًيهىق هأكٌيح غاُر يف
األٓكًٍ يف ٗىء غٌفكذها ُؼ األهشهيح املٌٌِح ،وٓظك هما أًىع ُٕ اًكناًاخ يف هذاب اًتاػص
األُهيوي "نوي ةهاْ" ( )Ross Brannاًمي قني ٓىنج املٌٌّ يف ُؤًفاخ اًيهىق ُٕ ؿٌفي
06
ُلاُاخ "يهىقا اًؼهيىي" ،وقني أي٘ا ٓىنج اًيهىقي يف اًوذاةاخ اًػهةيح اًىًي.ٝ
وٓ٘يف إىل همٖ اًظهىق ُؤًفاخ اًتاػص األُهيوي "قافيك وايوٍ" ()David Wacks
اًمي قني ةاًذفٔيٍ نػٌح امللاُح اًػهةيح إىل األقب اًػربي واإلًتآي اًىًي ،ٝػيص ػٌٍ
اًػكيك ُٕ أًِالض يف ًغادها األٌٓيح دؼٌيٌف سلافيا.07
ويِوٕ اًذٔذاض ٌُفُؽ همٖ املكنًح ُٕ ؿٌفي أًلا ٚاٍفديح:
دكني اًيهىق هأكٌيح ُٜ٘هكج ُٕ ؿٌفي اًرتهيى غىل كآىْ أهٍ اًمُح وًٌتياده.دههى غىل فرتج أهٍ املهاةٜني واملىػكيٕ وفهٗيح اٜٗهاقهّ ًٌيهىق.د٘ـّ قون اًيهىق يف املٌاغكج غىل فذؽ األٓكًٍ ودػكٖ دػكٖ قونا ُٔرييا.دٔىع املٔاهع وامللانةاخ ُشٍ اًكناًاخ اًشلافيح ؤُاهع ةٔيىيح وطِاًيح.دػك همٖ املكنًح األقب اًػربي طىء ُٕ األقب اإلًتآي ُٕ ؿٌفي دىظيف املٌٜٔؽ( )Narrativa Hispañolhebreaاًمي ٓرتطِه إىل "اًرسق اًػربي اإلًتآي" ،وهما املٌٜٔؽ
يذظاهٍ دِاُا اًفرتج األٓكًٌيح ،ودأسريها يف األقب اًػربي واًشلافح اإلًتآيح ،وهما اكٔاء
ًٌِوىْ األٓكًيس.
ؿــادِــح:
ويف ٓهايح امللاي دٌِؽ ًٔا همٖ املؼاوًح ةِػهفح أهِيح هما املظاي ًفًيِا يف ٗىء
اًكناًاخ امللانٓح ،غرب دؼٌيٍ املٔاقن اًػهةيح ًألقب اًػربي األٓكًيس ،وهما يىٗؽ ًٔا
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اًػٌفكاخ اًذانيـيح واًشلافيح اًذي هآر ةني اًيهىق واملٌٌِني يف األٓكًٍ ،وهيفيح دفاغٍ
اًيهىق ُؼ اًشلافح اًػهةيح وٓهٌهّ ُٕ ئاةيػها.
ويوِف ًٔا هما املظاي غٕ ٌُان األقب اًػهةي ودأسرياده يف اٍفقاب اًػامليح ،ػيص
ٓذػهف غىل هيفيح دٌلي اٍفؿه ٓٔىْ األقب اًػهةي ُٕ ،ؿٌفي إغاقج اًوادث اًيهىقي ٓياغح
املؤسهاخ اًػهةيح وفم ٌٓم آؿه ،وهما يشتر ًٔا اًليِح اإلٌٓآيح واًظِاًيح ًألقب اًػهةي اًذي
دظاووخ ػكوق املؼٌيحً ،ئتؽ األقب اًػهةي ُشاًف يؼذمي ةه ،ويشتر كىي أًاكك اًيهىقي
"ُىىس ةٕ غىنا" 08هما اًٜهغ كابٌف:
09
"...هِا ٓؼٕ يف اًِػه ؿآح داةػح اًػهب وطث غٌئا أْ ٓلذفي أسهٖ ُا اًذٜػٔا غٌيه"...
هىاُّ اًتؼص:
1أػِك ةٕ ُؼِك امللهي اًذٌٌِآيٓ :فؽ اًٜيث ُٕ غٕٔ األٓكًٍ اًهٛيث ،دؼليم :إػٌاْ غتاي ،قان ٓاقن ،ةريوخ،
ض.37ْ ،0
 0يىطك ةػ ٙاًكناًاخ اًذي دػذرب أْ اًذٔىع اًترشي يف األٓكًٍ هاْ غاٌُف هاُا يف ًلى ٚاألٓكًٍ ودفوى إُاندهاُ ،شٍ:
ًاُيح ُٜٔفى ٌُػك :اًذوىيٕ اًػٔرصي ًٌِػث األٓكًيس وأسهٖ غىل ًلى ٚاألٓكًٍ ،1ٚ ،غني ًٌكناًاخ واًتؼىز
اًفٌٓآيح واًفطذِاغيح ،اًلاههج.0554 ،
 3ػٌني يىًف قويكان :املظذِؼ األٓكًيس يف اًػرص األُىي ( 400-138هـُٜ ،1ٚ ،)َ 1535-755تػح اًؼٌني
اإلًٌفُيح ،اًلاههج.10ْ ،1994 ،
ًٌِ 4ىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه ُاييل:
اةٕ ػىَ األٓكًىس :اًهق غىل اةٕ أًغهيٌح اًيهىقي ونًابٍ أؿهي ،دؼليم :إػٌاْ غتايُ ،وذتح قان اًػهوةح ،اًلاههج،
 1385هـ .َ 1965 /
5
Julio Valdeón Baruque : Cristianos, judíos y musulmanes, Editorial Crítica,
Barcelona, 2006, P17.
 6اًلىٛيىْ هّ ُظِىغح ُٕ األكىاَ ُٕ أٍٓ طهُآي اغذٔلىا املٌيؼيح ،هاطهوا إىل ُته اًظىيهج اإلةرييح
7
Haïm Zafrani : Juifs d’Andalousie et du Maghreb, Maisonneuve, Paris, 1996, P24.
 8املهطؼ ٓفٌه.05ْ ،
ً 9ىنج اًذىةح ،اٍفيح09
15
André Chouarqui : Marche vers l'Occident les juifs d'Afrique du Nord, PUF,
France, 1952, P63.
 11إةهاهيّ ُىىس هٔكاوي :األسه اًػهةي يف اًفوه اًيهىقي ،قُ ،ٚوذتح األٓظٌى املرصيح ،اًلاههج.44ْ ،َ1963 ،
 10قوٓاَ ةٕ ًربً ) َ995 -905( ٚغىي وُاغه يهىقي ،غاَ ةني فاي وةغكاق واألٓكًٍ ،دهن قيىآا ٗـِا ُذٔىع
األغهاٖ.
13
Rina Drory: Models and contact, Arabic literature and its impact on medieval
Jewish culture, Brill- Leiden- Köln, 2000, P193.
 14إةهاهيّ ُىىس هٔكاوي :األسه اًػهةي يف اًفوه اًيهىقي.119ْ ،
 15يػلىب ةٕ أًيػاون فيٌٌىف وُرتطّ ،غاَ يف ٌٛيٌٜح يف اًلهْ اًشاًص غرش دهن اًػكيك ُٕ املؤًفاخ اًفٌٌفيح واًكئيح،
أُهه أغِاًه دهطِح هٌيٌح وقُٔح إىل اًٌغح اًػربيح
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Ángeles Navarro Peiro: La versiones hebreas de Calila y Dimna, Revista de
Filología Románica, Servio de Publicaciones universidad, España, número 14,
Vol2,1997, p227.
. دهطّ اًػكيك ُٕ املؤًفاخ اًػهةيح إىل اًػربيح، يهىقا اًؼهيىي ٓاكك وُاغه يهىقي غاَ ةاألٓكًٍ يف اًلهْ اًشاًص غرش17
18
Judá ben Shĕlomo: Las asambleas de los sabios, interpretación: Carlos Del Valle
Rodríguez, Secretariado du Publicaciones, Universidad Murcia, 1988, p22.
 اًذغيرياخ واًذؼهيفاخ اًذي ػكسر ًفًيِا يف اًرتطِاخ اًفٌٌفيح دؼر دأسريٙ ًف دـٌى همٖ اًرتطِاخ ُٕ ةػ19
: ًٌِىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه ُهطؼ،األيكيىًىطيا اًيهىقيح
،ٚ اًهةا، ُِٔىناخ ووانج األوكاف واًِؤوْ اإلًٌفُيح،1ٚ ، اًرتاز اًػربي اًيهىقي يف اًغهب األٓكًيس:ْأػِك ُؼٌف
.0556
: ًٌِىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه05
 طاُػح،  ُظٌح ػىًياخ اًرتاز،"ُىىس ةٕ غىنا ِٓىلطا- "املوىٓاخ اًػهةيح يف اًِػه اًػربي األٓكًيس:ٍأُئح ةىهي
.50-41ْ ،0513  ًٔح،13 اًػكق، ٌُّٓذغا
 وهي لاخ، ) ُظِىغح اًٌهظاخ اًذي هاْ يهىق اًػاًّ اًػهةي يذؼكسىْ ةهاJudéo-arabe(  اًٌغح اًيهىقيح اًػهةيح01
: ًٌِىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه،ٍ غربي اًِوٝم غهةي وةوٌِاخ غهةيح ًوٕ ةـٜٓ
Benjamin H.HARY: Multiglossia in Judeo- arabic, J. Brill, Leiden, the Netherlands,
1992.
،ٚ اًهةا، ُِٔىناخ ووانج األوكاف واًِؤوْ اإلًٌفُيح،1ٚ ، اًرتاز اًػربي اًيهىقي يف اًغهب األٓكًيس:ْ أػِك ُؼٌف00
.9ْ ،َ0556
 מוסד ביאליק, ספר שני חלק א מהדורה שנייה,  השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן03
.03 ' עמ,6591,אביב ותשכ''א-תל
: ًٌِىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه04
 פעמים,  עאתוצרים ספרותיים של מפגש תלת תרבותי הבינים: החקשר הסוימן העין: רינה,דרורי
.6556,
16

Drory, Rina: Models and contact, Arabic literature and its impact on medieval
Jewish culture, Brill, Leiden Köln, 2000
:ًٌِىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه ُا ييل05
Ángeles Navarro : Literatura hispañohebrea (Siglos X-XIII), El Almendro, Córdoba,
1988.
Ángeles Navarro : Narrativa Hispañohebrea ,Ediciones EL Almendro,
Córdoba,1988.
Ángeles Navarro : El Tiempo y la Muerte. Las elegías de Mošeh ibn `Ezra',
Universidad de Granada, Granada, 1994.
06
Brann, Ross: Power in the Portrayal (Representation of Jews and Muslims in
Eleventh- and Twelfth- Centuاry Islamic Spain), Princeton University press,
Princeton and Oxford, 2002.
: ًٌِىيك ُٕ اًذفٔيٍ ئظه07
David Wacks: Double Diaspora: Sephardic Cultural Production Before and After
1492, Bloomington, Indiana University Press, 2015.
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David Wacks: Framing Iberia: Maqamat and Frametale Narratives in Medieval
Spain, Leiden, Brill, 2007.
 08هى اًِاغه ُىىس ةٕ غىنا وًك ةغهٓاٛح  َ1555ودىيف  1135ةئًتآيا املٌيؼيحً ،ه غكج قواويٕ ُػهيح وُؤًفاخ يف
األقب واًرشيػح اًيهىقيح.
 09أةى هانوْ ُىىس ةٕ غىنا :املؼارضج واملماههج ،دؼليمُٔ :ذرساخ أةى ٌُهّ ،ق ،ٚاملظٌٍ األغىل ًألةؼاز اًػٌِيحُ ،ػهك
غٌّ اًٌغاخُ ،كنيك.15ْ ،1985 ،
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 أعثيل تّري/ ك
ٍظبُعخ ظيع
albachir72@gmail.com
0298/20/98 :ذبهيق اًلثىي

0298/20/99 :َذبهيق االٌرال

Abstract :
After six days of onslaught, Seville surrendered in 1091 and al-Mu’tamid
and his family were put in chains then loaded on black barges. Ibn Tashufin, who
had come to rescue Andalusia from the Christians, instead, led its foremost king
into captivity and disgrace.
The people of Seville gathered on the banks of their river to view the sad
spectacle of their beloved sovereign and his family being taken into exile.
As time went on, al-Mu’tamid mourned his pitiful existence in fine verse,
lamenting his cruel captivity. Remorseful, he decried the misery of his family,
which had fallen from the pinnacle of happiness and power to the depths of
poverty and debasement. During their first 'Id al-Fitr in confinement, tormented by
the sight of his wife and daughters spinning wool, he lamented in sorrow:
"You see your daughters in tatters, hungry,
Penniless, they are spinning for other people:...
Treading on hard clay, barefooted, humbled
As if they had never been treading on musk and camphor,
Their hollow cheeks show signs of lack of food,
They sigh, their tears roll down like copious rain."
Another family tragedy we can read it in Andalusian poetry like Ibn Darrāj
al-Qasṭallī and Ibn Sarah al-Shantarînî.
Key words :
Family, Andalusian poetry, Al Mutamid ibn Abbad, Ibn Darrāj al-Qasṭallī, Ibn
Sarah al-Shantarînî.

:ٖاملٌف
 املعرِل تٕ عثبك وأرسذه يف ٌالٌٍ اًفيي،َ9299 َو٘ع اٌرٍالَ إِثيٌيخ عب
،ْ ؼيض وكف املٌى املهيوَ يف أرسٖ تأػِبد املؼوتيخ أُبَ ذلٌج اًلهو وػلهٖ تبإلٍٓب،واًنًّخ
،خ واًٍّعبكح تئِثيٌيخ إىل أعِبق اًـلو واًثؤً تأػِبدٌٍٝ
ّ ً أرسذه ُٕ عٌيبء اُٛرأُال ٌلى
 «كـىي ُٕ يٌٍّّ عٌيه: -  هِب يٕف ٔبؼج اًلالئل- وكل هاعه يف هشبئه ًٔـٍه يف أوّي عيل
ٕ يثوني عٔل اًرٍبيٍ ويثلي،ٕ أكِبه
ّ  هأّٓهب هٍىؾ وه،ِبهٜويهٔيه ُٕ تٔبذه وعٌيهٕ أ
 وآشبه، وأكلاُهٕ ؼبؿيخ،ٕوه١ٓ ّ وؼري،ٕيبع كل ػريّ ٔىههًٙ وا،ٍاًفّىع تعل اًرفبي
33
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ٓعيِهٕ عبؿيخ» ..وهي ُأٌبح أرسيخ ذٔٙبؾ إىل ُآً أرسيخ أـوي هبًري ٓلوأهب يف ِعو اتٕ
كهاط اًلٍٝيل ،واتٕ ٌبهح أًّرتئي.
اًوٌِبد املـربؼيخ :األرسح ،اًّعو األٓلًًس ،املعرِل تٕ عثبك ،اتٕ كهاط اًلٍٝيل ،اتٕ ٌبهح
أًّرتئي.
ؿرؽز األرسح يف اًّعو األٓلًًس يف اًلوْ اًفبَُ اًهعوي تبتب ظٍل كلٌيخ هنٖ
اًعالكخ ،وؼٌِز ٠الًه كالالد االٓوٍبه املوهج اًني أ٘ؽى اذعبهب عِّم اإلؼٍبً ًلي
اًوصري ُٕ اًّعواء األٓلًٍينيُِ ،ب ٌبكٔب إىل إكهاظه ِٕ٘ هييِخ ـوظز ُٕ ٓٝبق اًناد
ًررِىكع هلٙيخ ٍُّز تٍ هيُز اًعِبعخ ال اًـوك؛ ؿلل اًرثٍز هييِخ اًّبعو األة تهييِخ
تبكي األرسح ،وذعبوتز أٔىاد املهيوُني ،وذـوكز ًرعرِع توتب ٛأٓثٍ اًعالكبد وأٔلكهب.
وتبًىكىؾ عٔل شالشخ ِٓبمط ُٕ اآلتبء املهيوُني :تني ٌُى ـرب ؼالوح املٌى ًيرعوع
ُواهح األرس ،وأة اُريظز اًؼوتخ تٙيبع أرسذه ،وتلي ؼثٍ اًوظبء واألٍُ يٌِع يف ٌِبء
هييِره املٌثلح تؼيىَ اًـلو واًعىى ،وأة شبًض ذلٌج اًهييِخ األرسيخ ُىاىيٕ اًؽيبح ،ويٕعج
ُعهب ذؽليل أٔلاء اًؽيْ ُٕ أٔىاد اًـوػ ًهىي املٕبة وُواهح اًـىاظع.
وذثلأ ؿٕىي اًهييِخ األرسيخ ُع املعرِل تٕ عثبك أٌري أػِبد ،ؼني يلف يف عيلٖ
أُبَ ذلٌج اًلهو ،وػلهٖ تبإلٍٓبْ ،ظبء يف اًلالئل « :وأوي عيل أـنٖ تأػِبد وهى ٌبهػ ،وُب
ػري اًّعىْ ًه ٍُبهػ وال ىي إال ؼبًخ اًفِىي واٌرؽبًخ املأُىي .ؿلـٍ عٌيه ُٕ تٔيهُٕ ،
يٌٍّ عٌيه ويهٔيه ،وؿيهّ تٔبذه وعٌيهٕ أِٜبه ،هأٓهب هٍىؾ وهٕ أكِبه ،يثوني عٔل اًرٍبيٍ
ويثليٕ اًفّىع تعل اًرفبيٍ ،واًٙيبع كل ػريّ ٔىههٕ ،وؼريّ ٓ١وهٕ ،وأكلاُهٕ ؼبؿيخ،
0
وآشبه ٓعيِهٕ عبؿيخ » ، 9ويىاىْ تني ُبيض اًٍعبكح وؼبرض اًّلبء ،يلىي:
ؿٍَب َءنَ اًعيلُ يف أَػِبدَ َُأٌىها
ؿيِب َُىض هُٔزَ تِبألَعيبكِ َُرسوها
ذَوي
تَوَىَْ

تَٔبذىَ

يف

َٓؽ َىنَ

يَٝأَْ يف اًٝني

األَِٜب ِه
ًٌِرٌٍَي ِّ

ظبئِعَــخ

ٕ ًٌِٔبًِ ُب َيٌِِْ ْوَٕ كْٝـِريا
يَؼيًِ َ

ـبِِعَـــخ

َُوبٌيــوا

أَتٕبهُهَُّٕ

ؼٍَريادٍ

وَاألَكلاَُ ؼبؿيـَخٌ

هَأََّٓهب ًَّ ذَٝأ ٍُِوب وَهبؿـــىها

ال ـَلَّ إِالّ ذَّوّى اًعَلةَ ٠بهِــوُٖ

وًََيََ إِالّ َُعَ األَٓـبًِ َُِـٝىها
ذَـٝـــريا

أَؿَٝودَ يف اًعيلِ ال عبكَد إٌِبءَذُهُ

ؿَوبَْ

ؿُِ ٝونَ

ًِؤلهثب ِك

ُُِرَصِـال

ؿَوَ ّكنَ

اًلَه ُو

َُٔهيّب

كَل هبَْ كَه ُونَ إِْ ذأُُو ُٖ
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يُـرسُّ تِهِ

َُٕ تبدَ تَعلَنَ يف ٌُُىٍ

تبدَ

ؿَئَِِّٓب

تِبألَؼال َِ

َُؼـــووها

ظعٌز اًهييِخ اًّبعو ئوو ٓـٍه ،ويفبٜثهب وكل ذعوكد عٔه (هٔز تبألعيبك-
ؿٍبءنَ اًعيل) ،ويف مًى كِخ املأٌبح ،وًعٍ كالًخ (ؿيِب ُىض) ذىؼي تٝىي امللح ،وكلَ
االٓلٙبء ،وتلايخ آلٝبع األٍُ يف عىكح أيبَ املٌى واًعي اًري ذؽىًز إىل ُعوك ِمهَو
يٍرؽرضهب اًّبعو األة املهيوَ ذوتٝه تؽبرضٖ املرأىَ ،وذؽٍِ ٓبؿنح ؿواه إىل مًى اًيُٕ
اًني ُب يـرأ يؽٕ إًيه « ،وُب عبٜـخ اًؽٔني يف ظىهوهب إال ٓيوع ِعىهي ٜبغ إىل ُب اؿرللٖ
اإلٍٓبْ ،وُيٌٍ عبهَ إىل ؤبًه». 3
وال ذرىكف اًهييِخ عٔل األة ًررعبوىٖ إىل اًثٔبد اًعبئعبد وهى ُب يعِم اًـعيعخ،
واإلؼٍبً تبًلهو .ويرىأٍ ـٝبة اًّبعو ًٔـٍه اًري أٓووهب ،وهى املرعىك عىل
االٓرٕبهاد ،وهي ذنهوٖ تنيّ األرس ،واًععي عٕ ذؼيري ُأٌبح أرسذه اًؽبٌُخ ًلالالد (يف
األِٜبه -ظبئعخُ -ب يٌِوٕ كِٝريا -ـبِعخ أتٕبههٕ -ؼٍرياد ُ -وبٌري -يٝأْ -األكلاَ
ؼبؿيخ  -ذّوى اًعلة) ،ويعرب اًّبعو /األة املهيوَ عٕ ععيٖ ،وؿللآه اًللهح (أؿٝود –
ؿٝون ًؤلهثبك ذـٝريا -هبْ كهون – ؿوكن اًلهو ُٔهيب – ُأُىها) ،ويفٌٖ إىل ؼوِخ ذعٌِهب
ُٕ هييِره املٌهِخ تبًٔهبيخ املأٌبويخ :املٌى -يرس= األؼالَ – ُؼووه .ويِوٕ ذى٘يؾ هنٖ
اًهييِخ تبًّوٍ اًربيل:
الهزيمة

أسر

حسيرات

عجز
الشاعر

كسيرات

الأب

البنات

ويووه املعرِل األة املهيوَ تهيائِه املوهثخ ُٕ األرس واًععي أُـبَ اٌـرؼبشبد االتـٕ
اًني اؼرِى تبألة ًئعلٖ ،ؿيورــي األة تّـوىي اًليـل ،وذٕـىيو اآلالَ ،واًرىٌـٍ إكـواها
0
ًهييِره املٌرثٍخ تهييِخ ظيء ُٕ أرسذه ،يلىي:
أَتَيزَ أَْ ذُّـِمَ أَو ذَوؼَِب
ٌٍُُِب؟
ذَعٌِٔي
أَُب
كَيلي
كَُي

ٌسَاةٌ

ًَىَ

وَاًٌَؽُّ

كَل

أَهٌَرهُ

ال

ذَهّـّ

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

األَعُِ١ب
35

االجتاه األسري في الشعر األندلسي

أعبيد بشير
يُثِصُِٓي
اِهْؼَّ

ؿيىَ

أَتى

ُٜـَيال

واهْؼَّ

ٜبئِّــب

أُـيَّــبدٍ
َُـٕ

ُِٔهَُّٕ
وَاًؼَريُ

هبِِـٍّ

يَـهَّ

ايَـهَُّ

ًُثّ ُه

ًه

ُِصٌ ُه

َِيئب
َِيئب

ؿَئَصَٔي
ًَّ

وَاًلٌَجُ

يَفَْ

أَْ

ظَـــوّعرَهَُّٕ

هُِِّّب

كَل

ٍُُرتَؼِِب

يأذي َى
اًٍّّ

ؿَلَل

ـِـٔب

عٌََيهِ

ؿـَِب

يَـرَؾُ

إالّ

واًعٌْلِب
اًعَِى

ًٌِثُوـبء
ًٌــــوّ٘بعِ

ؿَِب

ؿررعبوة أٔىاد اًهييِخ ويوككهب أؿواك األرسح :األة -اًثٔبد – اًو٘يع.
وعبكح ُب يعرِص أًُّ األرسِ اًّعواء «عٔلُب ذٔىػ اًؽِبئّ اًٌٝيلخ ،ؿيععٌىْ هليٌهب
ُّبههخ وظلآيخ ًهّ ،أُب املعرِل تٕ عثبك ،ؿئْ ٌِبءٖ اًوؼثخ٘ ،بكز تِب ؿيهب ُٕ ٜري
اًلٝب» 5ؿثوى إىل أرساته اًٍبهؼخ ذىكب إىل اًؽويخ ،وذّىكب إىل ًليب اًؽِبَ ،ؿبملىد أهىْ ُٕ
6
ؿواق األهٍ واًىًل ،يلىي:
ٌَىاهِػ ،ال ٌعٌٕ يعــــىقُ وال هَثْ ٍُ
تويزُ إىل رسْة اًلََٝب إمْ ُوَهَْْ تِي
وًّ ذوــــٕ -وهللاُ املعين -ؼٍبكح

وًوٕ

ؼٔئب

ؿأرسػ ال ِِيل ٔليؾٌ ،وال اًؽََّب

وظيعٌ،

وال

هٔيئب ًهب أْْ ًّ يُـــــــــَوَّق ظِيعُهب

وال ماقَ ُْٔهب اًثعلَ عٕ أهٌهب أه ٍُ

ذٝريُ

كٌُىتُهب

إما اهريَّ تبةُ اًٍعِٕ أو ٌٍٕٔ اًلـ ٍُ

ؽَِبَِ
اً ِ

ذّ ّىقٌ

ٌىاي يؽج اًعيْ يف ٌبكه ؼعْ ٍُ

أال عََّٕ هللاُ اًلٝب يف ؿِواـِــهب

واًٍُّ ِّ١

وأْْ
ًٔـًس

ًّ

ذثزْ
إىل

ُصيلِْ
ًليب

ؿئّْ

ؿِواـِي

أّْ

ِويل

عئبيَ

ـبَٓهب

ًهب

ِوٍ

يُثويهِب

شوٍُ

املبءُ

ؿِٕ ـالي ؿعٍ اًثوبء ذثلو ٌٌٝخ املوبْ هٔب كىيخ ،وهنا ُب يٌفٖ ؿووح اًٙيم
املّوٍَّ عىل اإلٍٓبْ /اًّبعو اًني يؽبوي اًفووط ُٔه واالترعبك عٔه » 7وًنًى ؼبوي املعرِل
هتٔ ٞىهذه املأٌبويخ يف ٌعٔه ،وتعلٖ عٕ عيبًه تٕىهح اًلٝب املوؿوؿخ يف اًٍِب ،واًري
هيعز وظلٖ ،وؼوّهز ِىكه ،ؿِب هبْ ًه إال أْ يلعى ًهب تأْ يُعَّٕ يف ؿواـهب ،ؿال ذِ١أ وال
يفىٓهب اً ،ٍّ١وُب ًهنٖ إًىهح ُٕ وكع ُؤًّ ًّلح املـبهكخ تني اًؽويخ واألرس.
وُب ؿواؿ اًلٝب هنٖ إال تٔبد اًّبعو اًالئي أعىىهٕ أرسٖ ،ؿؽوكٕ ؿؤاكٖ تِب
أٔبتهٕ ُٕ مي وعبه ،تعل أْ هّٕ ٌيلاد اًلِص.
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وتعل أْ ذعبًز اٌرـٍبهاد ىوظره "اعرِبك اًوُيويخ" عٕ ُٕريهّ وهّ أٔؽبة
8
اًعي واًعبٖ ،أظبتهب املعرِل تلىًه:
ُىاليَ أيٕ ظبهُٔب؟
كبًزً :لل هُّٔب هُٔب
كٌزُ ًهب :إىل هُٔب

إًهُٔب

ٔيــــــوٓب

وإما هبْ األرس كل هؿع أٔىاد هييِخ األة اًني ٌٌُج ٌُوب ووهس شوال وععيا ،ؿـئْ
اًـلو ٌيـرؾ أتىاة املؽبوهح تني األة املعهل ترثعبذه ،واألتٔبء املٍرٔعليٕ ته ،وهى ُب يعِـم
اًهييِخ ،ويرضة تعنوههب يف كٌج اًّبعو املهيوَ وتليخ األرسح اًري أ٘ٔبهب اًعـىع ،وتـلد
ُهيوُخ هي األـوي ًروىْ اًـعيعخ كله األرسح األٓلًٍيخ ،ذٔلٍ ُواهح ٌىء اًؽـبي ،وذلٌـج
اًيُبْ وػله اًؽلشبْ ،ويثلى اًّعو تنًى يوذىي ُـٕ ذعـبهة اًهييِـخ اًرـي ِـوٌز ؿٕـال
ع١يِب ُٕ ؿٕىًه ،هرثز تِعبٓبح اًّعواء ،وِٓ١ز تأٔىاد أهثبكهّ اًؽوي.
وذرعىل اًناد اًّبهيخ ُٕ هِىَ أًىي وكٍبوح اًوؼٌخ ،واإلؼٍبً اًـويل تبألرسح
واًّوىي ُٕ شلٍ ٍُؤوًيرهب ،واًفىؾ اًّليل عٌيهب ،ويرتكك ؤف ُعبٓبذهب ،وػبًثب ُب
يٕف اًّبعو أتٔبءٖ وأـب ٓـٍه تبًهييِخ واالٓلؼبه ًرلؿعه املأٌبح إىل ذٕىيوهّ عٝبِب
يعلُىْ املىاهك ،ويعبٓىْ اًِ١أ واًلؽ ،ٞوهى ُب هككٖ اتٕ كهاط اًلٍٝيلٍُ 9رعليب
92
ُِلوؼه ،كبي:
عَئَْيَّب
ذَأٍََُّ ذَعِلُٖ وَهْىَ إٍِْٓبُْ
ويب ؼبظِثب كَلْ هَكَّ َٜــوْيفِ كُوَٓ ُه
َٔـبءُ وِكَاكٍ إِْْ هَُى َؿىْكَهُ اًلَني
ؤِلْقُ

هَظبءٍ

هٌَُِّب

ُزُّ
ُ

ُُٔ٠ىٓب

ُٕ

اإلِِْـبقِ

َٓـْيب

َٜريََّهب

هَؼـَِْخ

عَىلَ ُِصٍِْ أَؿْواؿِ اًلَٝب هَكَِّٓي ؼَيَّب

ِِ٠بءٌ وََُب يَلْهُوَْ يفِ األَ ْهِٗ ٍَُسَْتب

ٌِىي هَثِلي اًْؽَوّي وُُهْعَريَ اًَِّْ١يب

ؽوَ ًٌَِّٔلي
وهّ عٍََـُىا تَؽْوا وال تَ ْ

وـبُ٘ىا ٌَـواةَ اًثيلِ ٓهيب وال ِٓهْيب

وُبُٓىا يُوَاعُىَْ أًعُى ََ وَكَلْ هَأَدْ

هَعْيب

عريُ
وال ـٌَُّـخٌ إِالّ اًهَ ِ
وال ٍََٓجُ إِالّ اًصُّوَيَّـب إِمَا

وٌبئــٌُِهُّْ

أَالّ

ؼِـبَٟ

وَال

إِمَا اًْرََ١ى

ؿوبَْ ًَهُّْ ظَـِْوا وهبٓىا ًَهُ َِيَّب

ز
آْرَؽَ ْ

ؿوبَٓزْ ًَهُّْ ِْٕٓـب وهبُٓىا ًَهَب شِْٔيب

وهـّ ىَظَووهب تِبٌِِْهب وؼُلُىكِهَب

ؿِب َٔلَكَرْهُّْ ال شـوَاء وال شَوْيب.
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وذربى ٔىه ُأٌبح األتٔبء ُّوٌخ ؿعيعخ األة (أؿواؿ اًلٝبِ٠ -بء) ،وهي ذؽٍِ
كالالد اًٙعف ،وكوة اًهالن ،ويـععهّ اًيُبْ ويٙيم املوبْ عٌيهّ هػّ هؼبتره
ٍُرّعويٕ  ٌّ٠اًثؽو ،وكٍىح اًرب ،وذؽوكهّ ٓرياْ اًهعري ؿرّىي ظٌىكهّ ،ؿيٍرعلوْ
أتبهّ ًريؿع اًٙيّ عٔهّ ،ويفـف ُٕ ُعبٓبذهّ ،وال يعل األة أُبَ ؿلاؼخ ُب ؼٍّ تأتٔبئه إالّ
اإلكواه تبًععي ،واالعرتاؾ تبًهييِخ ،ويٝأٜئ هأٌه ؿيفنًهّ ويف ّيج آُبًهّ ،ويورـي
ترٕىيو هثلٖ اًؽوّي ،وُهعره اًِ١يب:
ٌِىي هَثِلي اًْؽَوّي وُُ ْهعَريَ اًَِّْ١يب
ِِ٠بءٌ وََُب يَلْهُوَْ يفِ األَهِْٗ ٍَُسَْتب
وذرعبوىهّ تنًى اًهييِخ ظِيعب ،ويُلىِّي ِ٠أ هييِخ األتٔبء ظواػَ األة اًري ال ذٔلٍُ.
وكل يعوٗ ُعبٓبذهّ ٍُرفلُب اًؽىاه ،وُربىا ِوىاهّ ،يرثعهب تّـوىي اًيوظـخ،
ويؽبوي ُىاٌـبذهّ ،وذٍـوني هِـىُهّ ،وإيهـبُهّ تلـوة اًــوط ،واًلٙـبء عـىل أًـىي،
90
واالكرتاة ُٕ ؼِى املِلوػ اًني ٌيؼلق عٌيهّ اًعٝبيب ،يلىي:
ِِ٠بءٌ إِىلَ ظَلْوي يَلَيْىَ ؼَىَائُِّ
وتنيَ ٌُُ٘ىعِي تِٙع عٍَسَحَ ُُهْعَخ
اًٌيبيل

ذٌََــــنُّ
كٝعزُ
إمَا

تِهَِّٕ

َُؤلَ

عىل

اًٌيٍَ
اًهَ ْىيُ

واًٌيٍُ

ظــبُِلٌ

ٙزُ تِهَِّٕ اآليَ واآليُ ظبؼُِّ
وـُ ْ

املُِِيزُ

ُٔـلُوهَهب

ذَِبئُِّ

ؽوَّنَ ُٕ ِمهْوَانَ ؿِيـهَب
ذَ َ

تِوُهِْٔهب

إًَِيْىَ ـُٝىةٌ يفِ اًلٌىةِ ظَىَاشُِّ

ؿوّ ػبيَ ُٕ أظٍبُِهب ػَىْيُ كَـْوَ ٍح

املَفبهِ َُ

وهّ
ظآظِئُ

َِلَِٓيَّبدٍ

ًَؽَِْهب

وكُِبءهب

عَــعَيَدْ
ػِوْتبٍْ

ذَـــٝريُ

وََٜعُّْ

اًٌيبيل

عِـْٔلَهَُّٕ

عَالكُِّ

عَّٔب

موادُ

ذـــٝريُ

ًٔب

وَـَ َّوََ

ُــٕ

ٕ
َأًْثبتِهِ َّ

كىائٍِّ

ؿَعُعْٔب تِعُىطٍ َُـــب ًَ ُهَّٕ كىائُِّ

تِهَب

َٓعَبئُِّ

عَىلَ ُصٍِ أَْٜىَاكِ اًـيـبيف

وذربىُ -وح أـوي -ذٌى اًناد اًّبهيخ ُٕ هِىَ أًىي ،وكٍبوح اًوؼٌخ ُعربح عٕ
اإلؼٍبً اًـويل تبألرسح ،وِوىي شلٍ ٍُؤوًيرهب ،ويرّ اًرتهيي عىل علك األتٔبء
املٍسكيٕ(تٙع عٍسح) اًنيٕ اؿرللوا اً ٍ١واملأوي ،ويرثلك كٌج األة املهيوَ هِب وأملب ،ويف
مًى كالًخ عىل ذّرز ٍِِ األرسح ًيوصو ذوظيع اآلهبد ،وذرٕبعل ٓـصبد ـيثخ األٍُ ،وهي
هييِخ يرّبهن ؿيهب:
األرسح املهيوُخ.
اًّبعو /األة /املهيوَ
93
ويرثبكي أؿواك األرسح هؤوً اًهييِخ ،يلىي:
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ٌِرَّخٍ

يفِ
ِلَّ

َ٘عُـُىا

اًعالءُ

وَؼَلَدْ
ال
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تِهِّْ

مَادُ

وُ٘ ِّعفَ

هِؼــبًَهُّ
َٔعَلَبدُ

ـِلْهِهُّ

هَوْعٍ

ُيوَا َُ

عبمُوا تٌَِْعِ اآليِ يفِ َُلِّ

عَلُّهُّْ

ؼَِْال

ملثهىهِ

اًـُـــؤَا ِك

ُُثٌََّلِ

ز
ؿرَؽٌََِّ ْ

أَؿالمَ

كٌجٍ

تبًهُُِــــىَِ

ُُثَلّ ِك

د
ٌسكَ ْ
ََّ
ًِىَظْــهِهَب

أَوْٜبَٓهُّْ يفِ األهِٗ هٍَُّ
هِـــٌّٕ

مو

وال

ٍُُسََّكِ
تَُِِهَّلِ

َُهْلِهّْ

اًُّٙؽى

ُِْٕ تَعلِ  ٍٍِّ٠يفِ اًلُٕـىهِ َُُِ َّلكِ

وهَُ٘ىا ًثبًَ اًعُىكِ َئْهَىُ

ُِٔهُُّ

تِبًثُؤًِْ

األَهْػَلِ

واٌرَىَُْٜٔىا ؿَيَعب إِىلَ تَؽوِ

أًَّلي

أَهْىَايَ

أَتّـبهَ
َتؽْوٍ

اً َّٔعِي ِّ

مي

ػَـىَاهِةَ

ُُيْتِ ِل

ذ١هو األرسح ُهيوُخ٘( /عـىا٘ ،عف علهّ ،اًعالء ،اًهِىٌَ ،سكد) ذهيَ األة.
واًّبعو/األة/املهيوَ (ُثهىهُ ،ثٌل) ،وذوىْ اًهييِخ ظبُعخ ألؿواك األرسح يرثبكًىْ
األكواه يف اًرعثري عٔهب  -وإْ ؼبوي اًّبعو/األة/املهيوَ إــبء ٔىذه ُٕ ـالي ِ٘ري
اًؼبئج املىٔىؾ تـ ( ُثهىه اًـؤاك ُثٌل) -ويف مًى ذرعىل ُأٌبح املآيس؛ إم يؽبوي األة ذؼييج
ماذه عٕ إيلبؾ اًهييِخ ،وِٓصح تبكي أؿواك األرسح املٍرؼيصني تهنٖ اًناد املؼيّثخ؛ ويرتن
املعبي ًٌهييِخ ذٌُثَ أرسح اًّبعو املهيوُخ شيبة اًنّي ،ورستبي أتٔبء اًٍثيٍ ،وهى املِٙىْ
اًني يووهٖ اًّبعو اتٕ كهاط ُىاىٓب تني ؼبًه يف ِبهم اًعيّ ،وُب آي إًيه يف ؼٙي ٚاًني
واًرٍىي ،ويثلى األٍُ يّع يف ٌِبء األة املهيوَ يؽٍِ تّبئو اًفالٓ املعلىكح عىل ظىك
املِلوػ.
ويف ُىكف ُأٌبوي آـو –ويف ًؽ١خ اًوؼيٍ -ـب ٛاًّبعو اتٕ كهاط ُّهلا إٍٓبٓيب
90
ُصريا ؼني وكف ُىكعب ىوظره ووًلٖ اًو٘يع ،يف كىًه:
وىَؿريُ
أََّٓ ٌخ
ُٔهب
تَٕربِْيَ
َوكَلْ هَـب
وملََّب ذلآَزْ ًٌىكاعِ
ذٔبِِلُٓي

عَهْلَ

املَهْلِ

ُثؼىَُ

املَىَكَّ ِح

واًهَىي

وَيفِ

عِيِيٌّ

تِوظىعِ

ة
اًفٝب ِ

وًَـُْ١هُ

تَِىْكِعِ

ذثىَّأَ

ُِٔىعَ

ة
اًلٌى ِ

وُُهِّلَدْ

ًَهُ أَم ُهعٌ ُؽـىؿَخٌ و ُٓؽُـــــــــــى ُه

ؿوٍُّ

ُُـَلَّاحِ

اًرتائِجِ

ِ٠ريُ

أَهىاءِ

أًِّلاءِ

ري
َٔؼ ُ

أًـىًِ

ري
ـَث ُ

ع
ُُوِْ٘ ٌ

وهٍُّ

ُُؽَيَّبحِ

ٌِٕ
املؽب ِ

عََٕيْزُ ِـيعَ أًـَ ؿِيهِ وكبكَِٓي

هَوَاػٌ

ًِرَلْآةَ

اًرسُّي
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وٜبهَ ظَٔبػُ اًَّّىْقِ تِي وَهَـَزْ تِهَب
ًئِْٕ

وَكَّعَزْ

ُٔي

ػَيىها

ؿئَِِّٓٔي

ظىآِؾُ

ُٕ

مُعْوِ

اًـِواقِ

ري
ذُ ٝ

عَىلَ عَيَُْرِي ُٕ َِعْىِهب ًَؼَيُى ُه

ًيرأذى تعل هنا كوه اًيوظخ اًري ؼبوًز اًٌعج عىل هٍّ األوذبهُ ،ـوظخ تنًى عٕ ىـّ
ُعويف ذؽوّ يف اًؽىاه اًلبئّ تئهب وتني اتٕ كهاط ,وهي تهنا هّـز عٕ شلبؿبد ُرعلكح
وهتِب تٍٔج ُرـبوذخ ،هبْ أتوىهب شلبؿخ اًعبٜـخ؛ « ؿهي أوىل شلبؿبد األٓصى يف ؼىاههب ُع
اًوظٍ» ، 95عٔلُب اٌرتظعز أُبُه ُّبعو اًؽج واًىك اًري هتٝز تئهِب يف اًٍبتمٔ٠ ،ب
ُٔهب أٓهب ٌروىْ ٌثثب يف ذٔبىًه عِب يعىي يف ـبٜوٖ.
أُب اًصلبؿخ اًصبٓيخ ؿهي شلبؿخ اًٝـٍ اًني يِصٍ اًوات ٞاألرسي واًني يٍرؽىم عىل
أهرب ٍٓثخ ُٕ اًعبٜـخ ،إم ٌيعيْ اًّبعو تٍثثه عناتب ٓـٍيب هثريا ،وهى ُب ذعٍلٖ كالالد:
ُثؼىَ أًلاء – ٔؼري ُِٔ -ىع اًلٌىة.
وًوٕ أُبَ هػثخ اتٕ كهاط يف اًنهبة إىل املِلوػ ذالِز ُّبعو األتىح اًعبُؽخ
وؼعِهب اًوثري ،تِعٔى أْ ؼج املِلوػ ٜؼى عىل هٍ املّبعو وٌيٝو عىل اًّبعو تّوٍ
هثري.
واًىا٘ؾ أْ اًّبعو اعرِل اًرٙفيّ واًرهىيٍ ًوٍج ُوبٓخ ع١يِخ عٔل ُِلوؼه،
تبذوبئه عىل ذوصيف إًىهح ُٕ ـالي عٌِيخ اًرٕىيو املرالؼم ،وهي إًىهح ٓـٍهب اًري
اعرِلهب يف إكٔبع ىوظره تبًوؼيٍ عىل أْ اًلبٌّ املّرتن تني هنا اًرٕىيو ومان هى اًوػثخ.
واًّبعو إم يٍعى إىل مًى إِٓب يعي كيِخ اًعٍِ اإلٍٓبٓي ذعبٖ ىوظره وأتٔبئه
ؿيى٠ف كلهاذه وذعبهته يف ٌثيٍ إـواظهّ ظِيعب ُٕ ؼيبح كبٌيخ إىل ؼيبح ٓىه وٌعبكح،
يللَ ماذه ِٓىمظب ًٌِٔيع اًٝبُؾ واًواؿً ٚصثبد اًؽيبح وكيِىُرهب .وال يرأذى مًى إال إما
ٔبهع وهبتل األيبَ إم إْ أًِىمط اإلٍٓبٓي اًني ؼبوي اتٕ كهاط ذؽليله تؽبظخ إىل ؿعٍ
ع١يّ وهؤيخ شلبؿيخ ِٓىمظيخ ذلٔع اآلـويٕ ،وذثهو ـيبًهّ ،ؿؽبوي – تٔبء عىل مًى -أْ
يععٍ األيبَ ُؽٝخ ُهِخ ُٕ ُؽٝبد اًِصاع؛ ؿهي ذؼلهٖ وذؽبوي اًـرى ته ،وهى يلىُهب
تىٌيٌرني :أْ يؼرّٔ اًـوٓ اًٍبٓؽخ ،وأْ يٍرـيل ُٔهب يف ذؽليم األُبْ واًوـبيخ
االكرٕبكيخ تىٔىًه إىل املِلوػ وٌيٌره اًىؼيلح ًنًى ،وُوبْ األُٕ واًِٝأٓئخ تبًٍٔثخ ًه:
ري
إِىلَ ؼَيْضُ يل ُِْٕ ػَلْهِهَِّٕ ـَـِ ُ
وأَـْرٌََِِ األَيَّبََ ـُ ٌٍَْخَ ؿبذِ ٍى
ًلل تبد يلئب أْ اًّبعو يؤُٕ تِٔيع املرؽلي ،ؿال يفبؾ املهبًى ُهِب تٌؽ ـٝوهب
وع ّ١ؼعِهب .ذربيو مًى إكهاهه أْ هٍّ ظهل ير ِٕٙيف ماذه اًعياء اًوبيف عٔه ،وأْ ـىٗ
اًيشء إًعج يً ِٕٙه ظياء هثريا وهأْ األهىاي واملفبٜو أٔثؽز ؼٍج وظهخ ٓ١وٖ
هـيٌخ تئيٕبًه إىل املِلوػ تبعض اًٍعبكح:
ري
ًواهِثِهب أََّْ اًعياءَ ـُ ٝ
ؿئَِّْ ـٝريادِ املهبًِىِ ٌَُِّٕ٘
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أُب كىًه:
وملََّب ذلآَزْ
ذٔبِِلُٓي

ًٌىكاعِ

عَهْلَ

َوكَلْ

هَـب

ُٔهب

تَٕربِْيَ

أََّٓ ٌخ

ري
وىَؿ ُ

املَىَكَّحِ

واًهَىي

ري
وَيفِ املَهْلِ ُثؼىَُ أًِّلاءِ َٔؼ ُ

عِيِيٌّ

تِوظىعِ

ة
اًفٝب ِ

وًَـُْ ُ١ه

تَِىْكِعِ

ري
ـَث ُ

ذثىَّأَ

ع
ُِٔى َ

ة
اًلٌى ِ

وُُهِّلَدْ

ًَهُ

ؿوٍُّ

ُُـَلَّاحِ

اًرتائِجِ

أَهىاءِ
أَم ُهعٌ

أًـىًِ
ُؽـىؿَ ٌخ

وُٓؽُى ُه

ع
٘ ٌ
ُُوْ ِ

وهٍُّ

ُُؽَيَّبحِ

ٕ
املؽبٌِ ِ

عََٕيْزُ ِـيعَ أًـَ ؿِي ِه وكبكَِٓي

هَوَاػٌ

ًِرَلْآةَ

اًرسُّي

وٜبهَ ظَٔبػُ اًَّّىْقِ تِي َوهَـَزْ تِهَب

ري
ظىآِؾُ ُٕ مُعْوِ اًـِواقِ ذُ ٝ

ؿئَِِّٓٔي

عَىلَ عَيَُْرِي ُٕ َِعْىِهب ًَؼَيُى ُه

ًئِْٕ

وَكَّعَزْ

ُٔي

ػَيىها

ري
ُ ِ٠
وتُوُى ُه

يوّف هنا املّهل عٕ ظىآج ُهِخ يف أًٖ ،ويِصٍ ًؽ١خ ذٍِى اًيوظخ تبًّبعو.
ؿلل أـند ذفٌم وٌبئٍ ذوكعه عٕ اًوؼيٍ .وهي يف مًى ذوّف عٕ شلبؿبد ُرعلكح ،وذ١هو
ظىآج ٓـٍيخ ُؤشوح و٘بػٝخ عٌيه .ؿرتاهب ذٔبِلٖ تعهل اًؽج أال ال يوؼٍ ،وذنهوٖ تٝـٌه
اًني ُبىاي يف املهل ٔثيب؛ ٔ٠ب ُٔهب أْ مًى ٌيلٌٍ ُٕ ظِىؼه.
وإما هبْ ؤف اتٕ كهاط ملعبٓبح األتٔبء ،ؤىهح اًرِ ّيق واًرٍسك/األة /املهيوَ يف
هٍّ كٕيلح ذهيغ األؼياْ ،وذوهي عىل ؤف اًٙعف ،وعلَ اٌرٝبعخ ذؽٍِ املّبق ،وهي
إًىهح اًري ؼبوي األة املهيوَ ذوٌيفهب يف أِعبهٖ ،إم ال يوبك « يٍرهٍ كٕيلح ،أو يفرّ
ُلؼيخ ؼرى يٍيٝو عٌيه هنا اإلؼٍبً [املعبٓبح األرسيخ] ،وذٍرىيل عٌيه ٍُؤوًيخ األتٔبء
ؿرٔلً اًّوىي» ، 96وهى ُب كؿع ُؽلم كيىاْ اتٕ كهاط إىل اًلىي « :إٓه أٔلق ُب يوىْ
عٔل اًؽليض عٕ أتٔبئه ،واًني يٝبًع هنا اًليىاْ يوي هيف يٍرؼوق ظبٓثب ع١يِب ُٔه ؼليض
اًّبعو عٕ أتٔبئه ،وذٕىيو عبٜـخ األتىح ٓؽىهّ» ،97ؿئْ هييِره األرسيخ -وإْ هظعز
أٔلاء االٓوٍبه واًععيُ -عٌلخ كائِب تربوق األٍُ اًني يىكـهب يف هٍّ ُوح ُرِصال يف ظىك
املِلوػ اًؽبٍُ ًلالالد أًعلح واإلػبشخ.
98
وذرعِم اًهييِخ األرسيخ ،وذيكاك ٌىاكا يف ِعو اتٕ ٌبهح أًّرتئي اًؽبٍُ
ًثنوههب ،وذٌرثَ تبملىد ُّوٌخ اًؽيبح األوىل ،إم« هى ُصبه هعج وُأٌبح يف ؼيبح
اإلٍٓبْ»99وذرؼري شٔبئيخ(ُىد ،ؼيْ) إىل (ُىدٌ ،عبكح) ،ؿبًّبعو يـلل اتٔخ تبملىد « تعل
أْ تٌؼز عِو اًريويغ واًرعهيي ًٌيؿبؾ ،ؿير١بهو تبالهذيبػ تِب ؼٍَّ ته ُٕ ىيبهح املىد
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ًهب" ، 02وال يٍرلثٍ هنا املٕبة اًعٌٍ ُصٌِب اٌرلثٌه ِعواء اًوشبء املعووؿني املـعىعني
09
تـلل األؼثخ ـبٔخ وأْ اًـليلح ؿٌنح ُٕ ؿٌناد اًوثل ،يلىي:
ؿَعَلَّكْدَ اًؽيبحَ ًٔــب تِيَ ْوهَح
أال يب َُىدُ هٔزَ تَِٔب َهؤُوؿب
ملََّـب

هَـَيْزَ َُؤُوَٓخ وٌََرتَْدَ عَىْهَح

ؼََِّبكٌ

ًـعٌىَ

املّْوُى ِه

ؿَأَْٓوَؽَْٔب اًرضَِّيؾَ تال َٔلَاقٍ

وَظَـهَّ ْيَٓب اًـَرَبحَ تِؼَري ُِىهَح

ويؽٍِ املىد ؿبظعخ اإلٍٓبْ ُعبٓي( :هؤوؿب  -ظلكد اًؽيبح  -ؿعٌى املّوىه -هـيز
ُؤوٓخ ٌ -رتد عىهح) ،وذرثلي اًـووح اًواٌفخ عٕ املىد ،وُب ذؽٍِ ُٕ كالالد (اًفلاع،
املوو ،اًهييِخ) املىظثخ ًوواهيخ واًرٍف ،ٞوال يورـي أُبُه اًّبعو األة /املهيوَ تبًِٕز،
واًو٘ب تبًلٙبء واًلله ،وإِٓب يرعبوىهب إىل ؼِل املىد وِووٖ ،ويٍرٔل يف مًى إىل اًىاكع
االظرِبعي املرتكي اًني ِوٍ اًـلو واًعىى كاؿعب إىل ذؼيري شٔبئيخ املىد؛ ؿصلٍ ُّبق ذعهيي
االتٔخ ًٌيؿبؾ ظعٍ األة يٍعل تـللهب ،إم «ٌئٌٝم إىل ُعوهخ اًثلبء ــيف اً١هو ،كٌيٍ
املؤوٓخ ٍُرىه اًعوٗٔ ،هوٖ اًرضيؾ ىؿز إًيه اًعووً كوْ أْ ذؽ١ى تبًهيئخ اًؽٍٔخ
واًٌثبً اًـبـو » . 00وهى ُب يععٍ اًثؽض ال يلف عٔل اًلالالد اًٍٝؽيخ ًؤلتيبد
ظبعال(ظلكد اًؽيبح) تؤهح ُأٌبح اتٕ ٌبهح/األة /املهيوَ اًعبظي عٕ ُعوك اًرعثري عٕ
هييِره ،ؿهى ال يوي املىد ُىكـب ًٌؽيبح ،وإِٓب يواٖ تبعصب ًهب ،ؿبًؽيبح ُع اًـلو ال ذٍرؽم
اٌرِواها ًيوىْ اًؽِبَ أؼىل ُناكب ُٔهب .وتنًى ذرعىل أكىس ٔىه اًهييِخ األرسيخ ،وُرى
هبْ ُىد االتٔخ كوح اًعني يُرس ويٍُعل !.
ويرىكف اًثؽض وهى يٍرعوٗ ذعٌيبد اًهييِخ اًعِبعيخ املوذثٝخ تبألرسح ًيفٌٖ:
 إْ هييِخ اًّبعو  /األة املوٌىَ ؼٌِز كالالد اًهييِخ اًـوكيخ املِريظخ تهييِخ اآلـوًيوىْ تهِب اًععي واالٓوٍبه ظِبعيني.
 إْ هييِخ املعرِل تٕ عثبك أ٠هود ِبعوا  /أتب ؼبوي ذفٝي آوٍبهٖ وهى يفررب هيائّأرسذه تؽٔئه إىل ُبيض اًعي اًني اذفنٖ ُعى٘ب يٍبعلٖ يف ذؽليم اًرىاىْ أُبَ هىي اًـبظعخ
إال أٓه أ٠هو ًٌثؽض ٔىهح ال يِوٕ إــبؤهب ُٕ ٔىه اًهييِخ.
 إْ اًّبعو  /األة اتٕ كهاط أــى ٔىذه يف أٔىاد عيبًه اًعيبع وىوظه املٍرّعوح اًٙيبعوكوة اًهالن ،وهبْ يىكف أٔىاد هييِره وهى يٍرؽرض ٔىهح املِلوػ املٔلن ،املُىكِف
ًآلهبد واًيؿواد ًروىْ هييِره األرسيخ آٓيخ الهذثبٜهب تلٕيلح امللػ.
 إْ اتٕ ٌبهح أًّرتئي /األة املـعىع تـليلذه ٠هو ًٌثؽض أهصو اآلتبء ذؽرسا وأعِلهّهييِخ ؼني آلٌثز يف ٓب٠ويه كيّ اًؽيبح واملىد ،وهبْ املىد هى ُأٌبح اًؽيبح األوىل ٔبٓعب
ًٌٍعبكح تعل أْ ؼٍِ كالالد اًّلبء واًـٔبء.
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Abstract:
The poetry of San Juan de la Cruz stands as a sublime tribute to the power
of belief. As an influential theologian of the Catholic Church, San Juan de la Cruz
initiated a reform among the Carmelites that anchored the Counter-Reformation.
San Juan de la Cruz, in short, is the poet saint of Catholicism, and in a broader
sense, of Christianity in general, at the same time, his poetry resonates with the
echoes of the other Abrahamic faiths.
Key words :
Philosophy, Sufism, The poetry, San Juan de la Cruz.

ثملٽم:ٚ
يٵٲ ِٔ ٌ٩جڃ لىثڃ هي ًف ٸٌوٍ(يىـڅج ثټٙٽيذ) ٸصٵويٌ ِجڀي ټٵىر ثإليځجڃ،
ٌِٰٕ٩ڇ ي٩رب ٨چ شؽٌخز ٌٰ٨جڄيز ىوٴيز شٕهو ٰيهج ثټٌوؿ ڄٝؽج ،وهى أٰٝپ ڀج ٸُصِذ يف ثألهح
ثټٙىيف ثإلِدجڄي ،ٸځج أڃ ثټٌؼپ ي٩و ڀُٙٽفًج ټٽٌهدڅز ثټٹٌڀٽيز يف ثټٹڅيّز ثټٹجظىټيٹيز ،وًؼپ
هيچ ڀؤظٌّ يف إِدجڄيج ..خجلصٙجً ي٩و ِجڃ لىثڃ هي ًف ٸٌوٍ ٔج ٌ٨ثملّيفيز خجمل٩څى ثټىثِ،٪
ويف ڀڅجِدجس ٸعرير ڄؽو يف ٌٔ٩ڇ ًؼ٘ ٪وي ټٽويجڄجس ثإلخٌثهيځيز ثأللٌي.
ثټٹٽځجس ثملٱصجـيزٰ :ٽّٱز ،ثټصٙىٯ ،ثټِٕ ،ٌ٩جڃ لىثڃ هي ًف ٸٌوٍ.

ًف يمصٽٲ ثظڅجڃ ٨ىل ث٨صدجً ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز ٤جهٌر ٨جمليز أو ڄَ٨ز إڄّجڄيز؛ ټّددني
٨ىل ثألٴپ :أوًفً ټٹىڄهج ٤جهٌر هيڅيز ثملڅٕأ  -خځج يفځٽه ثټويچ ڀچ ڀٱهىٿ وثِٰ - ٪هي شؽٌخز
ڄٕأس يف أـٝجڃ ثټعٵجٰجس ،وثټ٩ٵجبو وثټٱٽّٱجس ثټويڅيز ،ظڂ أليس ڀٹجڄصهج ٸځځجًِز
خجٸصّجخهج ثټٹعري ڀچ ثمل١ٙٽفجس وثټص٩جخري ثټمج٘ز ثمل٩ربر ٨چ ٸيڅىڄصهج ،وظجڄيجً ټص٩ٽٵهج -أي
ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز -خجټؽىثڄذ ثملٌٰ٩يز ٸٽّهج ـيغ يٕٹپ ثټٹىڃ و٠دي٩ز ثإلڄّجڃ ،و ٌ٨فٴز ثټٱٌه
خځ٩دىهڇ ،و ڀٌٰ٩ز ڀج وًثء ثټفْ وثًفڄصٵجٻ ڀچ ثمل٩ٵىٻ إىل ثټٌفڀ٩ٵىٻ...إټن ڀٌٸَ ثًفهصځجٿ
وڀوثً ثټٌـى ،وڀڅهج ثڀصوس هيڇ ثټصؽٌخز ڀٌٰ٩ز ىوٴيز خج٠څيز ڀفٽهج ثټٵٽذ ،أو ٌٰ٨جڄج ٘ىٰيج
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ٸځج يف ثًفٌ٘١فؿ إىل ڀمصٽٲ ثټٱڅىڃ وثألؼڅجُ ثټٱٹٌيز وثألهخيز ثټصي شىِٽض ثټٽ٭ز ،وـجوټض
أڃ شصميهج ڀ١يز ټٽص٩دري ٨چ ـجًفس ثټڅٱْ وڀج ي٩رتيهج ڀچ وؼو وڀٹجخور.
وًف ٔٺ أڃ ثټصٙىٯ يف أ٘ٽه ي٩رب ٨چ أٔىثٳ ثټٌوؿ وش١ٽ٩جشهج إىل ثټص١هٌ وثټص٩جيل؛ خپ
يځعّپ ِ٩يهج ثټفعيغ إىل ثټصوًػ وثًفًشٵجء يف ڀ٩جًػ ثټٹځجٻ ټٽدٽى ٫يف ثټڅهجيز ڀّصىيجس ٨ٽيج ڀچ
ثټٙٱجء ثټٌوـي وثټٹځجٻ ثأللٌفٴيٰ ،هى " يهصڂّ خجټؽىهٌ ٴدپ ثمل٥هٌ ،وي٩څى خجټفٵجبٶ
وثأل٨ځجٻ أٸعٌ ڀچ ٨څجيصه خجټٌِىٿ وثألٔٹجٻ" 4 ،وهى ٸيټٺ ٌ٠يٶ ثټٙٱجء وثټٌٰ٩جڃ وِديپ
ثټفٵجبٶ وثإليځجڃ وڀؽځى ٧ثمل٩جڄي ثټّجڀيز يف ثټڅٱْ وثټىؼوثڃ.
ٰئىث ٸجڃ ڀوثً ثټصٙىّٯ ثإلٌِفڀي هى شوًػ ثټّجټٺ يف ٌ٠يٶ ثألـىثٻ وثملٵجڀجس
يّصٽهڂ ڀڅهج ٸيٱيز ثټصفٵٶ خأـٹجٿ ڀٵجٿ ثإلٌِفٿ وأڄىثً ڀٵجٿ ثإليځجڃ وأرسثً ڀٵجٿ
ثإلـّجڃٰ ،ئڃ ثټصٙىٯ يف ثألهيجڃ وثټ٩ٵجبو وثټعٵجٰجس ثأللٌي ٬ري ثإلٌِفڀيز؛ -ڀچ يهىهيز و
ڀّيفيز ،أو هڅووِيز ڀچ خىهيز وٸىڄٱىٔيىِيز و شجويز ،أو ٰجًِيز ڀچ ًٍثهٔصيز و
ڀَهٸيز أو ٬ريهج ڀچ ثملٽپ و ثټڅفپ -هى ثټدفغ ٨چ ثټفٵيٵز؛ أي ـٵيٵز ثټىؼىه ،وخڅجء ثإلڄّجڃ
وٸيٱيز ثِ٩جه ثټدرش خرتٷ ثملٽيثس وثټٕهىثس ،وثټصفًٌّ ڀچ أرس ثټؽّو ثملعٵپ خجټم١جيج وثٍفظجٿ،
وثًفڄمٌث ٟيف ٨جټڂ ثټٌوؿ ًفٸصٕجٯ ثألرسثً وشفٵٶ ثټٽّير و ثټمٽىه.
وڀهځج ثلصٽٱض ثټصؽجًح ثټٙىٰيز وش٩وهس لٙى٘يجشهج وؼىثڄدهج خجلصٌفٯ خڅيز
ثټّجټٺ (٨ٵٽيج و٨ٽځيج وهيڅيج وڄٱّيج وخيةيج)..؛ ٰئڄهج خجټٌ٬ڂ ڀچ ىټٺ شٹجه شصٕجخه يف ثټٹعري
ڀچ ثملّجبپ ثملٕرتٸز ٸجټَهو وثټڅّٺ وثټ٩دجهر وثټيوٳ وثإلټهجٿ وثملٹجخور وڀؽجهور ثټڅٱْ ،خپ
ڀج يفي ٢ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز ٸٹپ ڀچ ًوـجڄيجس وش٩جيل ،ٸځج شٹجه شصٕجخه يف ٘٩ىخز ڄٵپ
ڀٕج ٌ٨ثملصٙىٯ وثټص٩دري ٨څهج خځٱجهيڂ هٴيٵز ،ـيغ ش٩ؽَ ثټٽ٭ز ٨چ ثټص٩دري وً٘و ڀج يٙوً
٨چ ثټّجټٺ ڀچ أىوثٳ وڀىثؼيو يّصىي يف ىټٺ ٸپّ ثټّجټٹني ڀچ ٌ٨ح و ٨ؽڂ.
٬ري أڃ ثټٹعرييچ ڀ ٪ىټٺ ـجوټىث ش١ىي ٪ثټٽ٭ز ټٽص٩دري ٨چ خ ٞ٩ثألرسثً وثټدىؿ خځج
ي٩رتي ثټڅٱْ ڀچ أظٌ ثملٹجٔٱجسٰ ،ٹجڄض خيټٺ "ټ٭ز ثټفذ ثإلټهي ثټٌڀَيز ،ټ٭ز يص٩ج٠جهج ؼځي٪
ثټٙىٰيز ٨ىل ثلصٌفٯ أهيجڄهڂ وأو٠جڄهڂ ،ألڄهڂ يڅصځىڃ يف ثټفٵيٵز إىل و٠چ وثـو هى ثټى٠چ
ثټٌوـي ثټيي ي٩يٕىڃ ٰيه 0".ٸځج ٸجڃ ثټٕ ٌ٩يف ثټ٭جټذ خځج يصٙٲ خه ڀچ ټ٭ز إيفجبيز ڀڅَثـز
ٴجخٽز ټٽصأويپ هى ثټدىثخز ثټصي شځٌ ٨ربهج ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز إىل ثملصٽٵي(ثملٌيو/ثټٵجًا ).
 -4ثټصٙىٯ يف ثټويجڄجس ثټّځجويز (ثټيهىهيز-ثملّيفيز-ثإلٌِفٿ):
خځؽيء ثټويجڄجس ثټّځجويز شدج٨ج – ثټيهىهيز – ثملّيفيز – ثإلٌِفٿ ..وثڄصٵجٻ ثًف٨صٵجه
ڀچ ثإليځجڃ خص٩وه ثٍفټهز و ثٴصٙجًڇ ٨ىل ثإليځجڃ خئټه وثـو ،شٹىڃ ٴو خوأس ڀف١ز ؼويور يف
ڀّجً ثټٱٹٌ ثټويڅي و ثټٙىيف ڀدڅيز ٨ىل ٌ٨فٴز ثټفذ ثملصدجهٻ خني ثإلڄّجڃ وهللا ،شٌِڂ ـووهڇ
شؽٽيجس ثټيثس ثإلټهيز أو ثټفٝىً ثإلټهي ٸصؽٌخز ٘ىٰيز وًوـيز ش٩جٓ ٨ىل ثألً .ٛوڀچ
ثملؤٸو أڃ ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز ټيّض شؽٌخز ثټٹعرييچ خپ شځعپ ڀّجًثس ٌٰهيز ټٌڀىٍ هيڅيز ٴو
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شمصٽٲ ثلصٌفٰجس ٨ځيٵز خّدذ ثلصٌفٯ ثملٌؼ٩يجس ثټويڅيزٰ ،ٱي ثټويجڄز ثټيهىهيز شٵوٿ
ثټٙىٰيز ٸٹٽځز ټهج "هثلپ ثټڅّٶ ثټويڅي ثټيهىهي هًفًفس لج٘زٰ ،هيث ثټڅّٶ يصَّّڂ خىؼىه
٠دٵز ؼيــىټىؼيز ىثس ٠جخ ٪ـٽىيل ٴىي شٌثٸځض هثلٽه ،ثخصوثءً ڀچ ثټ٩هو ثټٵويڂ ،ڀٌوًثً
خجټرشي٩ز ثټٕٱىيز ،وٴو ثڄ٩ٹّض هيڇ ثټفٽىټيـز ڀچ لـٌفٻ ٔـيى ٧أٰٹجً ،ڀعپ  :ثټٕ٩ذ
ثملمصجً ،وأڀز ثټٌوؿ ،وثألً ٛثملٵوَِّز"ٰ ، 1هي ڀألىىر يف ث٨صٵجههڂ ڀچ ـيجر أڄديجبهڂ وڀچ
ٸصدهڂ ،لجّ٘ز ثټصىًثر وثټصٽځىه٬ ،ري أڃ آًفٿ ثملڅٱى وثټّٕصجس شٹىڃ ٴو أڄّصهڂ هيڇ ثټصٵجټيو
ثټٌوـيز ثټصي يؽذ إـيجبهج ڀچ ؼويو يف ٸپّ ڀٌّر يٽٱهج ثټڅّيجڃ.
ڀوثًثس ثټصٙىٯ ثټيهىهي شووً ـىٻ ڄځ١ني ثظڅني ٰيځج يٌي ٨دو ثټىهجح ثملّريي،
ڄځ ٢شىـيوي ڀڅٕأڇ ثإليځجڃ خئټه وثـو ټيْ ِىثڇ " وشصدوَّي هيڇ ثټٌؤيز يف شوًيدجس ٘ىٰيز
يٵىٿ خهج ثملصٙىٯ ټيٹدق ؼځجؿ ؼّوڇ ش٩دريثً ٨چ ـده ټإلټه و٨چ ڀفجوټصه ثټصٵٌح ڀڅه ،وهى
يٌ٩ٯ ڀّدٵجً ثِصفجټز ثټى٘ىٻ وثټصىـو ڀ ٪ثإلټهٰ ،جټفٽىٻ ثإلټهي يصڅجىف ڀ ٪ثټٌؤيز
رب ٨چ ـده
ثټصىـيويز ،ووـور ثټىؼىه ٴځز ثټٹٱٌ ،وثملصٙىٯ ثټيي يووً يف إ٠جً شىـيوي يِّ ٩
ثإلټهي ٨چ ٌ٠يٶ ٰ٩پ يف ثټصجًين وثټوڄيج يٽصَٿ ٰيه خٵيڂ ثټمري ويُ٩يل خه ڀچ ٔأڃ ثټٵيڂ ثمل١ٽٵز
ثملٌَُِٽز ټإلڄّجڃ ڀچ ثإلټه ويٙٽق خه ـجٻ ثټوڄيج 2".أڀج ثټڅځ ٢ثټعجڄي ٰيووً يف إ٠جً ـٽىيل
خځ٩څى أڃ هللا يفپّ يف خ ٞ٩ڀمٽىٴجشه و يصفو ڀ٩هج " ٰدوًف ڀچ ثټصوًيدجس ثټٙىٰيز ثټصي يٹدق
خهج ثإلڄّجڃ ؼّوڇ وي١ى ٧ټهج ىثشه ،يألي ثټصٙىٯ ٔٹپ ثټصٱّريثس ثټدج٠څيز و٘څ ٪ثټصځجبڂ
وثټص٩جويي وثټدفغ ٨چ ثټٙيٮ ثټصي يځٹچ ڀچ لٌفټهج ثټصأظري يف ثإلًثهر ثإلټهيز ،وڀچ ّظڂ ثټصفٹڂ
ثإلڀربيجيل يف ثټٹىڃ .وـصى ټى ألي هيث ثټصٙىٯ ٔٹپ ثټَهوٰ ،جټهوٯ ڀچ ثټَهو ټيْ ش١ىي٪
ثټيثس ،وإڄځج ثټى٘ىٻ إىل ثإلټه ،وثًفټصٙجٳ خه ،وثټصىـو ڀ٩ه ،وثټٱڅجء ٰيه ،ټيٙدق ثملصٙىٯ
٨جًٰجً خجألرسثً ثإلټهيز ،وڀچ ظڂّ يٙدق هى ڄٱّه إټهجً أو ٔديهجً خجإلټه" .3و ڀهځج ٸجڃ ثألڀٌ
ٰجټصٙىٯ ثټيهىهي يف ؼىهٌڇ شٙىٯ ٰٽّٱي ٌٰ٨جڄي ثِصٽهڂ ثټٹعري ڀچ أخ٩جهڇ ڀچ ثټ٭څى٘يز
ثټصي ش٥هٌ ؼٽيز يف ثټرتثط ثټٵدجيل* وثټصي شصځفىً ـىٻ ٰٹٌر ثټمٌفٗ.
أڀج ثټويچ ثملّيفي ثټٵجبڂ ٨ىل ٤هىً هللا خٙىًر يّى ٧ثإلڄّجڃ ثملمٽ ٚثټيي ٴجٻ "أڄج
هى ثټٌ١يٶ و ثټفٶ و ثټفيجر :ټيْ أـوٌ يأشي إىل ثألح إًف خي"ٰ ، 4ٵو أوؼو شٙىٰجً ٨جڀجً
( )mysticismeشصىثؼو ٰيه ثټىِج٠ز ثټيّى٨يز أو ثلصدجً ثټفيجر يف ثملّيق خجِصځٌثً .شٙىٯ
ڀدڅي ٨ىل ثټصٝفيز و ثمل٩جڄجر و ثملفدز و ثټٕ٩ٶ ،ـيغ شفجٸي ـيجر ثټٵويّني و ثټٌهدجڃ-
ثټييچ و٩ٜىث أؼّجڀهڂ و أًوثـهڂ ًهچ ثإلًثهر ثإلټهيز ( )La volonté Divineو يف إ٠جً
ًفهىشي لجٗ -ڀ٩جڄجر و آًفٿ ثملّيق .و خهيث يٙري وټىػ ٌ٠يٶ ثټٵوثِز وثټڅّٺ ()Sainteté
ثټيي ي٩صرب ٌ٠يٶ أوىل ٨ىل ڀفٺ ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز ڀفٱىٯ خجټٹعري ڀچ ثمل٩جڄجر و ثټ٩عٌثس
و ثٍفًفٿ ثټصي شٙري ڀچ ثټٱٌه ثټڅجِٺ ثټ٩جخو ڀّيفج آلٌ ،أو ثٸصٕجٰج ؼويوث ټٽځّيق .أڀج ثټٹصجح
ثټيي يؤ ٌ٠هيڇ ثټصؽجًح ثټٌوـيز ثملّيفيزٰ ،هى ًف ٔٺ ثټٹصجح ثملٵوُ  – La Bibleثټ٩هو
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ثټٵويڂ وثټ٩هو ثټؽويو -ثټيي يځعّپ ثټّديپ ٨ىل ٌ٠يٶ ثټفٵيٵز ،وڀج ٘جـذ ىټٺ ڀچ شٱّريثس
ظيى٘ىٰيز أو ڀؽجٍيز ټهيث ثټٹصجح.
وـصى و إڃ ٸجڄض هيڇ ثټٌؤي وثټ٩ٵجبو ثټصي وټوس يف إ٠جً ثملّيفيز ش٩ربّ خأٔٹجٻ
ڀمصٽٱز وڀصڅى٨ز ٨چ ٰٹٌر "أټىهز" ثټٹجبچ ثټدرشي؛ ثملصځعّٽز يف يّى ٧ثملّيق ٸٽځز هللا
ثملصؽّو ثټيي ـځپ لٌفٗ ثټدرشيز وٴوٿ ـيجشه ٴٌخجڄج ٨ىل ثټٙٽيذ ـّذ ثًف٨صٵجه ثملّيفي،
ٰئڃ ڀځجًِز ثأللٌفٳ ثملّيفيز يف إ٠جً ـيجر ڀٽصَڀزً ،ف شمٽى ڀچ ثټفيجر ثټڅّٹيز ،أو ثټڅٱْ
5
ثټٌوـي ثټٙىيف ثټيي يصؽجوٍ ـووه ثټ٩ٵپ يف ڀفجوټز ڀٌٰ٩ز هللا وثټصىث٘پ ڀ٩ه هوڃ وثِ١ز
وثًفشفجه ڀ٩ه ،ـيغ يفپّ ثټٌفهىس يف ثټڅجِىس .و ټٵو ؼّو هيث ثټصىؼه ٨رب ثټصجًين ثټٹعري ڀچ
ثټٌهدجڃ وأخجء وڀ٩ٽځي ثټٹڅيّز ثټييچ ـ٥يض ـيجشهڂ ثملعجټيز خج٨رتثٯ ثملؤڀڅني خهڂ ،و ټٵو ه ّٻ
٨ٽيهڂ و ٨ىل آظجًهڂ يف ڀؤټٱجس ثألهح ثملّيفي ٨ځىڀج وثملصځعٽز يف ثټرشوـجس وثټصٱّريثس
وثټٝ٩جس ثټص٩ٽيځيز وثألڄجٔيو وثټرتثڄيڂ وثټصأڀٌفس وثټصځجًيچ ثټٌوـيز وثألٔ٩جً ثټويڅيز.
ټٵو ٸجڄض ثټٌهدڅز ټدڅز أوىل ٨ىل ٌ٠يٶ ثټصٙىٯ وثټڅّٺ ثملّيفي ،ـيغ ٔهوس ثټٵٌوڃ
ثټىِ١ى ثٍههجً ثټصٙىٯ ثملّيفي ڀ ٪ثٍههجً ثټٌهدجڄيجس يف ثټ٩جټڂ ثملّيفي .هيث خجإلٜجٰز إىل
ِيجِجس ثټد ٖ١وثټصڅٹيپ وثًف١ٜهجه ثټصي شٌٜ٩ض ټهج ثملّيفيز ٸٹپ .6و ټٵو ٴجڀض هيڇ
ثټفيجر ثټٌهدجڄيز ٨ىل ثټَهو وثټصٵّٕٲ و" ٨ىل ثټٱٵٌ وثټ١هجًرٰ ،جټٱٵٌ هى ًٰ ٞثملجهيجس ،أڀج
ثټ١هجًرٰ ،هي ٠هجًر ثټٵٽذ ،وټيْ ٠هجًر ثټعيجح" 7لٙى٘ج يف هيث ثټ٩جټڂ ثټَثبپ ثټّجبٌ إىل
ثټٱڅجء .و ٴو ًف شصفٵٶ هيڇ ثټ١هجًر خوثيز ٸځج هى ڀووڃ يف ثټرتثط ثملّيفي إًف ٨رب ًڀَيز
ثټ٭ّپ أو ثټ٩ځجه/ثټص٩ځيو ثټصي شځٽت ًوؿ وٴٽذ ثملؤڀچ ثملّيفي خجټڅىً ثإلټهي ألڃ "هيث ثټ٭ّپ
يو٨ى ثِصڅجًر ألڃ ثټييچ يٽّٵڅىڃ هيث ثټص٩ٽيڂ يځصٽت ًوـهڂ ڄىًث"ٰ 42صص٩جىل ثألؼّجه ٨چ
ڀ١جټدهج ثملجهيز وشڅٕ٭پ ثألًوثؿ خجټدفغ ٨چ هللا ٰيٹىڃ لٌف٘هج خڅىً ثإليځجڃ .و خهيث ٴو يوًأ
ثټص٩جً ٛثټ٥جهٌ يف ٘ىًر ثټعڅجبيز ثټدرشيز  La Dualité de l’être humaineخني ؼّو يؽذ
ٸدق ؼځجـه وًوؿ ڀصفًٌر شص١ٽ ٪إىل ثټّځىثسٌ١ٰ .يٶ ثټى٘ىٻ إىل ثټڅ٩ځز وثټفٙىٻ ٨ىل
ثټصځص ٪ثألخوي يځٌّ ـصځج ٨رب خىثخز ش١هري ثټڅٱْ ثټّٱٽيز وىټٺ خجټصؽٌّه ڀچ ثټٕهىثس
ثټؽّځجڄيز وثمليىٻ ثټفّيز وڀځجًِز ثټٱٝجبپ ثأل٘ٽيز أو ثټٱٝجبپ ثألًخ٩ز ٸځج ڄ٨ ّٚٽيهج
أٌٰف٠ىڃ ظڂ أٴٌهج أٰٽى٠ني44؛ و هي ثټ٩ٱّز وثټ٩وٻ وثټٕؽج٨ز وثټفٹځز.
 -0ثټصٙىٯ ثإلٌِفڀي:
خوثيز ڀچ ثټٵٌڃ ثټعجڄي إىل ثټٵٌڃ ثټعجټغ ثټهؽٌي خوأ ثټ٩جټڂ ثإلٌِفڀي يٌ٩ٯ ـٌٸجس
ٌٰهيز ىثس ڀڅًَ ٧وـجڄي يځيپ إىل ثإلٌ٬ثٳ وثټصٕوه يف ثټ٩دجهر وثټٌ٬دز ثټٕويور يف ثټَهو
وثًفخص٩جه ٨چ ثټفيجر ثټرتٰز ،ظڂ ّش١ىًس هيڇ ثټڅَ٨جس ثټَهويز ـصى أ٘دفض ٌ٠ٴج وڀيثهدج
ٌٰ٨ض خځ١ٙٽق (ثټٙىٰيز) .و ټٵو ٸجڄض هيڇ ثټٌ١ٳ شصىلى يف ڀځجًِجشهج شٌخيز ثټڅٱْ
وثټصوًػ وثټّځى خ٭يز ثټى٘ىٻ إىل ڀٌٰ٩ز هللا ٨چ ٌ٠يٶ ثملٹجٔٱز وثملٕجهور.
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وټٵو ڀٌ ثټصٙىٯ ثإلٌِفڀي خځٌثـپ ظٌفط ٰيځج يٌي ثټٹعري ڀچ ثټدجـعني أوټه ڀٌـٽز
ثټَهو ثټ٩ٽځي ٰځٌـٽز ثټٱٽّٱز ثټٙىٰيز وثڄصهجءً خووً ثملدجها ثملصٌٰ١ز أو ثټٕ١فجس .وټٵو
ٸجڃ ټصأظري ثټٱٽّٱز ثټيىڄجڄيز لج٘ز ثألًِ١يز وثألٰٽى٠څيز وٸيټٺ شٌثط ٰجًُ وثټهڅو ڄٙيده
٘ز يف ثټٹىٰز ثټصي ٸجڄض ڀصجلځز ټدٌفه ٰجًُ وٸيټٺ ثټدرصر ـيغ
يف ثټصٙىٯ ثإلٌِفڀي ،لج ّ
ٔج٨ض ثټٹعري ڀچ ثألٰٹجً ثټوليٽز ٸجټفٽىٻ وثًفشفجه ووـور ثټىؼىه.
 -1خني ثټٕ ٌ٩و ثټصٙىٯ:
شٹجه شصٕجخه ثټصؽجًح ثټؽځجټيز و ثټصؽجًح ثټٙىٰيز ٸځج يٹجه يٕجخه ثټٕج ٌ٨ثټٙىيف
يف ثټىِيٽز وثټهوٯ" ٰجټٙىيف ٔجِ ٌ٨ىثء ڄ٥ڂ ثټٵىٻ أو ڄعٌٰ ،أهثر ثإلهًثٷ ٨څوڇ هي ڄٱّهج
أهثر ثإلهًثٷ ٨څو ثټٕج ،ٌ٨و ثمل٩ني ثټيي يّصٵي ڀڅه هى ڄٱّه ثمل٩ني ثټيي يّصٵي ڀڅه ثټٕج ،ٌ٨و
ثټىِيٽز ثټصٕديهيز ثټصي يّصموڀهج يف أهثء ڀج يؤهيه هي ڄٱّهج وِيٽز ثټٕج .40"ٌ٨ټهيث لّ٢
ثملصٙىٰز وثټڅّجٷ خج٨صدجًهڂ أ٘فجح أىوثٳ وڀىثؼيو ٌ٠يٵج ټٽص٩دري ٨چ ـيعيجس ثټصؽٌخز
ثټٌٰ٩جڄيز ڀصمييچ ڀچ ثټٱچ ٨ځىڀج -ثټّځج ٧أو ثټٕ ٌ٩خوًؼز أٸرب -وِيٽز ڀچ وِجبپ ثټص٩دري
٨چ ٔصى ثملځجًِجس ثټٌوـيز ثملؽدىټز خجمل٩جڄجر وثټصىشٌ ،أو ټٽص٭څي ٨ىل ثألٴپ خجټفذّ ثإلټهي ،إى
ًف يٹجه يمٽى ثملىًوط ثټٙىيف وثټٌوـي ټٹپّ ثټٕ٩ىح ڀچ ٴٽذ يصٱٹٌ ،وټّجڃ ييٸٌ ،و ټ٭ز
ٌٔ٩يز خٌؤي ًوـيز ،ش٩رب ٨چ ًـٽز هيث ثټٙىيف أو ثټ٩جًٯ وأٔىثٴه وش١ٽ٩جشه ،ټهيث لربوث
ڀڅي ثټدوثيز ثڀٹجڄجس ثټٕ ٌ٩ثټٹدرير يف ثلٝج ٧ثټصؽٌخز ثټٙىٰيز ټٽى٘ٲ ،و يف ثڄصجػ ڀٌٰ٩ز
ـىٻ ثټىؼىه ثټٌوـي ٸٹّپ ،خج٨صدجً أڃ ثټٕ ٌ٩ثټٌوـي (ً )Poésie Mystiqueف يصفٵٶ إًف يف
إ٠جً ڀفجوټز ثټى٘پ خني ثټٌ١يٵني؛ ٌ٠يٶ ثإلټهجٿ ثإلټهي وٌ٠يٶ ثټص٩دري ثټ٭څجبي ثټىؼوثڄي؛
ڀّصموڀني يف ثټ٩جهر ټ٭ز ڀٱجًٴز شٌِڂ ثملّجً ثټٌوـي وثټٌٕ٩ي ٍفٰجٳ ثټصؽٌخزٰ ،هي ټ٭ز
ڀؽجٍيز ًڀَيز ڀٽيةز خجټٙىً ثًفِص٩جًيز ثملىـيز وثټ٭څيز ،أو ٸځج ٴجٻ أهوڄيْ " ټٵو ثِصموٿ
ثټٙىٰيىڃ يف ٸٌفڀهڂ ٨ىل هللا و ثټىؼىه و ثإلڄّجڃ ،ثټٱچ :ثټّٕٹپ ،ثألِٽىح ،ثټٌڀَ ،ثملؽجٍ،
ثټٙىًر ،ثټىٍڃ ،ثټٵجٰيز ،و ثټٵجًا يصيوٳ شؽجًخهڂ ،و يّصٕٲ أخ٩جههج ٨رب ٰڅيصهج ...ي٩څي ىټٺ
أڃ ثټٽّ٭ز ثټٙىٰيز هي شفويوث ټ٭ز ٌٔ٩يز ،وأڃّ ٌٔ٩يز هيڇ ثټٽّ٭ز شصځعّپ يف أڃ ٸپّ يشء ٰيهج
يدوو ًڀَث :ٸپّ يشء هى ىثشه ويشء آلٌ.41" ..
وټٵو ِؽپ ټڅج ثټصجًين ثټٌوـي ټٽٕ٩ىح ثټٹعري ڀچ ثټٌٕ٩ثء ثټييچ أخو٨ىث يف ثټٌٕ٩
خجټٵوً ثټيي أخو٨ىث ٰيه يف ثټصٙىٯ خ٭ ٞثټڅ٨ ٌ٥چ ثټويچ و ثمل٩صٵو.
ټٵو ٸجڃ ثټٕ ٌ٩خى٘ٱه أـو ثټٙيٮ ثإلخوث٨يز ثملڅجِدز ټٽص٩دري يف أهخيجس ثټصٙىٯ ،هوڀج
ٰي ٞڀچ ٰيىٜجس ثټڅٱْ ثملهجؼٌر يف ًـٽز ثًفًشٵجء إىل ـجټز ثټٹځجٻ ،وټّجڃ ـجٻ هيڇ
ثټڅٱىُ ثټّٹٌي خجټفذ ثإلټهي .ټهيث ٸجڄض ثټٵٙجبو يف ثټٹعري ڀچ ثألـيجڃ شأشي شرتي يٌشؽٽهج
ثټٙىيف أو ثټ٩جًٯ ټي٩رب ٨چ ثټٌّفٿ وثملىهر وثټفذ وثټٙٱجء و ثإلرشثٳ ،خپ ټي٩رب ٨چ ثټى٨ي
ثملٹعّٲ ټٽيثس ،أو و٨ي ثټوثلپ ثملصؽٌه ٨چ ثملجهر.
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ويف هيث ثإل٠جً يځٹچ أڃ ڄٵىٻ خأڃ ثټصؽٌخز ثټؽځجټيز ثټصي يځٌ خهج ثټٕج ٌ٨أو ثټٱڅجڃ
و ثټصي شٙوً ٨چ ثټٱچ ٔأڄهج ٔأڃ ثټصؽٌخز ثټٌوـيز ثټصي يځٌ خهج ثملصٙىٯ ،وثټصي شٙوً ٨چ
ثټويچ أو ثمل٩صٵو ،شؽجًح ش٩جٓ وشٹصّذٰ ،ـــــ"ثټويچ و ثټٱچ ٸٌفهځج ڀځج يصيوّٴه ثملصيوٳ؛
ٌٰف ِديپ إىل ڀٌٰ٩صهځج ـٶّ ثملٌٰ٩ز ِىي أڃ يفيجهځج ثإلڄّجڃ ـيجر يڅد ٞخهج ٴٽده ،وًف يٹٱي
ټهيڇ ثملٌٰ٩ز ثټٙفيفز أڃ ڄٵٌأ ٨څهج شٽميٙج يٙٲ ټٺ ـووه ثټٵىث٨و و ثأل٘ىٻ" ،42ٸځج أڃّ
ٸٽصج ثټصؽٌخصني شځصفجڃ ڀجهشهځج ڀچ ثټدج٠چ ثټمٱي ڄٱّه أو ڀچ ثملجوًثء.
٬ري أڄه يف ڀڅفى آلٌ يځٹچ أڃ ڄٵىٻ أڄه ِىثء ٸجڃ ثټصڅ ّى٨ ٧ىل ڀّصىي ثټصؽجًح
ثټٌٰ٩جڄيز خني ثملځجًِز ثټ٩ځٽيز ثټمجټٙز ،أوٸجڃ يٵصرص ٨ىل ڀّصىي ثملځجًِز ثټٵىټيز ڀچ
لٌفٻ ثټصڅجٗ ڀ ٪شؽجًح أو ڄٙىٗ ڀهجؼٌر ڀچ ثټرتثط ثملفيل أو ثټ٩جملي؛ -خځ٩څى خني ِٽىٷ
ڀځجًُ ٨ىل أِجُ ٰٽّٱز ڀج ،أو ڀؽٌه شٌثط ڀصٽٵى يٵٌأِ ، -يؤهي هيث ـصځج إىل ثلٙجح
ثټصؽجًح ثټٌٕ٩يز ثټٌوـيز خجټٹعري ڀچ ثټڅٙىٗ ،ثټصي شفجوٻ أڃ شمٽٶ آٰجٴج شى٘پ ثټٕجٌ٨
ثأل٘يپ إىل ثټص٩دري ٨چ "ـجټز ثټصىـو ڀ ٪ثمل١ٽٶ ،ـجټز ثټٕ٩ٶ ثټٙجهٳ ټٽىؼىه"43؛ أو خص٩دري
آلٌ ټٽى٘ىٻ يف آلٌ ثمل١جٯ إىل إهًثٷ ټف٥ز ثټٙٱجء وثټٱڅجء يف ثمل١ٽٶ يف ـجټز ثټٙىيف ،أو
ثټصٌ٩ٯ إىل رس ثټٹىڃ و ؼىهٌ ثټ٩جټڂ خٹپ شٱج٘يٽه ثټٙ٭رير يف ـجټز ثټٕج . ٌ٨و ټٵو ٨رب ٨چ
هيڇ ثټٌؤيج ثټٹعري ڀچ ثملصٙىٰز وثټٹعري ڀچ ثټٌٕ٩ثء أيٝج .يٵىٻ ثټٕج ٌ٨ثًٔيدجټو ڀٹٽيٖ
ٰ" :MacLeish Archibaldځٹجڃ ثإلڄّجڃ يف ڀفىً ثألٔيجء إڄځج يصميڇ ټ٭جيز وثٜفز ټيىثؼه
"رس ثټٹىڃ" ټيىثؼه ثټ٩جټڂ ،ټريي ثټ٩جټڂٰ ،ځچ هيث ثملفىً شڅدٽؾ ڀٌفيني ثألٔيجء وثٜفز ڀٌبيز
هيڇ ثألٔيجء ثټصي يفځٽٶ أ٬ٽدڅج ٰيهج ٠ىثٻ ـيجشهڂ وًف يٌوڄهج ڀ١ٽٵج ،وڀچ هيث ثملفىً يٌفـ٦ثټٱڅجڃ ش٩ٵيو ثټ٩جټڂ ،ىټٺ ثټص٩ٵيو ثټيي يڅؽق أ٬ٽدڅج يف شؽجهٽه خّهىټز ،و يف هيث ثملفىً يٌٕ٩
ثټٱڅجڃ خجټفٌٸز ،وثًفڄوٰج ٧يف شيجً ثټَڀچ ثټٹجِق".44
ٰجإلڄّجڃ يوٰ٩ه ثټويچ أو يفٌٸه ثټٱچ ،شٵىهڇ ثټرشي٩ز أو يٵىهڇ ثټميجٻ ،وثټفوُ
يوًٷ ٸځج يٵىٻ أهوڄيْ " أڃ يف ثټىؼىه ؼجڄدج خج٠څجً ،ف ڀٌبيج ،ڀؽهىًف ،وأڃ ڀٌٰ٩صه ًف شص ّڂ
خجټٌ١ٳ ثملڅ١ٵيز-ثټ٩ٵٌفڄيز ،وأڃ ثإلڄّجڃ هوڄه ،هوڃ ڀفجوټز ثټى٘ىٻ إټيه ،ٸجبچ ڄجٴٚ
ثټىؼىه وثملٌٰ٩ز ،وأڃّ ثټٌ١ٳ إټيه لج٘ز ؤمٙيز ،وأڄڅج ڄؽو ثِصڅجهثً إىل ىټٺ ،ٴٌثخجس و
شآټٱجس خني ؼځي ٪ثًفشؽجهجس ثټصي شفجوٻ أڃ شّصرشٯ هيث ثټ٭يذ 45 "...ٸپّ خځڅ١ٵه وًؤثڇ
ټٹچ خٽ٭ز وـيور هي ټ٭ز ثټٕ ٌ٩أو ٨چ ٌ٠يٶ ٌٔ٩ڄز ثټ ّٽ٭ز.
ثټم١جح ثټٙىيف يف ثټٕ ٌ٩ثإلِدجڄي خني ثټٽّ٭ز ثټٌٕ٩يز وثټڅٱْ ثټٌوـي:
-2
إڃ ثټفويغ ٨چ ثټم١جح ثټٙىيف ثإلِدجڄي يف إ٠جًڇ ثملّيفي ثملصٹأ يف ثټ٭جټذ ٨ىل ٘ىًر
إڄّجڄيز ثملّيق ثملمٽ ،ٚوثټيي ٨ىل أِجِه شفوهس أ ٌ٠وأِْ ثټصؽجًح ثټٌٕ٩يز ثټٌوـيز
ټٌٕ٩ثء أڀعجٻ يىـڅج ثټٙٽيدي أو ثټٵويّز شٌيّج ،أو لىثڃ ًويغ هي أًفًٸىڃ ،أو ٸجټوًوڃ هي
ًفخجًٸج ،أو ٌٰثي ټىيْ هي ټيىڃ ،أو ًثڀىڃ ټىٻ ،أو ـصى ٬جًِيج ټىًٸج أو ثأللىيچ ڀجشٕجهو و
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٬ريهڂ ڀچ ثټٌٕ٩ثء ثألِدجڃ ،يفصڂ ٨ٽيڅج خوثيز أڃ ڄٵٲ ٨څو ڀٱهىٿ ثټصٙىٯ ثملٵٙىه هڅج ـصى
ڄّص١ي ٪أڃ ڄٱٺ ثټٹعري ڀچ ثټٕٱٌثس ثټصي شّځق خصؽجوٍ ثټ٭ٌثخز ( ،)L’étrangetéوثټ٭ځىٛ
( ،)l’obscuritéوثټصڅجٴ )Contradiction( ٞثټيي ي١د ٪ثټٹعري ڀچ ثألٔ٩جً.
إڃ ثټصٙىٯ هڅج يمصٽٲ ـصځج يف ثملڅهؾ وثټٌؤي ٨چ ثټصٙىٯ ثإلٌِفڀي٨ ،ىل ثټٌ٬ڂ ڀچ
ثألظٌ ثټرشٴي ٨ځىڀج وثإلٌِفڀي ٨ىل وؼه ثټمٙىٗ ثټيي ًف يٹجه يمٱى* ،وثټيي ي١د ٪ثټٹعري
ڀچ ثټصؽجًح ثټٌٕ٩يز ثإلِدجڄيز وثټ٭ٌخيز ٨ځىڀجٰ .جټصٙىٯ أو ثټصڅّٺ ()Le Mysticisme
شفويوث :يف ـٵيٵصه " ،هى شٌٸيَ ٸپ ٴىي ثټڅٱْ ٨ىل هوٯ ڀجوًثبي ،ټيٹىڃ ڀفدىخج ٸأڄه
ٔمٙيز ـيز ڀچ ټفڂ وهٿ .و ٴو يمصٽٲ هيث ثټهوٯ ويصڅى٧؛ ٸأڃ يٹىڃ هى هللا ڄٱّه ،أو
ثملّيق ،أو ڀٌيڂ ثټ٩يًثء ،أو ثټٵويّني ،أو ـصى ثملٌفبٹز ،و يف خ ٞ٩ثألـيجڃ ٴو يٹىڃ ڀصځعٌّف يف
أًوثؿ شمصٽٲ ٨چ هؤًفء ؼځي٩ج :ٸجټ١دي٩ز و ٴىثهج ،أو ثټؽځجٻ ثملؽٌه ،أو ـصى ٴىي ثټرش.
ٰځهځج يٹچ ثټفجٻٰ ،دجټڅّدز ټٽځصٙىٯ يٙري هيث ثټهوٯ هى ثإلټه ثټيي يفىض خٹپّ ثټفذ،
وثټيي ألؼٽه شدوّٻ ٸپّ ثټٵوًثس ثټ٩ٵٽيز إلهًثٷ ٸڅهه و ٰهڂ هدجشه" .46وهٹيث ٰٵو يمصٽٲ
ثټصّ ٙىٯ هڅج ويص٩وه ڀچ ـيغ ثملجهيز وثټّٕٹپ؛ ڀج خني شٙىّٯ ٨ج٠ٱي (،)Emotionnel
وشٙىٯ ٰٽّٱي ( ،)Intellectuelو شٙىٯ ٨ځيل ( ،)Actifټٹچ يف ؼىهٌڇ ي٥پ وثـوثً؛ و هى
ثټرتٸيَ ٨ىل هوٯ ڀج وثټصٝفيز ڀچ أؼٽه ،وًف يٹىڃ ىټٺ إًف خجټص٩جيل ٨ىل ڀج هى هڄيىي أًيض،
وثټص١ٽ ٪إىل ىثس ٨ٽيج أو إىل ؼىهٌ ڀص٩جٻ ٴجخٰ ٪يځج وًثء ثټفيجر ثټ٩جهيز ڀچ أؼپ شؽجوٍ
ثًفـّجُ ثملٕىح خجټڅٵ ٚيف هيث ثټ٩جټڂ ثټمجيل ڀچ ثټّ٩جهر ثټفٵيٵيز.
وٸعريث ڀج ٸجڃ ثټصربٿ خجټىثٴ ٪ٸځج هى ڀؽّو ٌٰ٩ف ،وٸيث ثإلـّجُ خجټٌفؼووي يف هيث
ثټ٩جټڂ ثټَثبٲ ثټيي يٱصٵو ٰيه ثټفذ وثټ٩ج٠ٱز ،ثټوثٰ ٪إىل ِٽىٷ ٌ٠يٶ ثټصٙىٯ ٜځچ ٠ٵىُ
ًوـيز شڅٵپ ثټّجټٺ ڀچ ثټمىثء إىل ثًفڀصٌفء خجټڅىً ،و ٨رب ٌ٠يٶ ڀىِ٘پ إىل ڀفدز هللا ،ټٽصيوٳ
ڀچ ڄٹهز ثټفٵيٵز ثملؽّور يف هيث ثټفذ ،شفوو يف ىټٺ ثټّجټٺ ثټٌ٬دز ثټٕويور ثټفجملز خ٩جټڂ
أٰٝپ ڀىؼىه لجًػ ثټفْ ،ـيغ يصؽىل ثملفدىح يف خهجبه ثإلټهي .و ًخځج ي١ىٻ خه ثًفڄص٥جً
وٴو يٕٶ ٨ٽيه وٴو يٹجخو يف ىټٺ ثٍفًفٿٰ ،صٝفى ـيجشه خفغ هثبذ ،و أڀپ أخوي ،و ً٬دز ٴجًر يف
ثټى٘جٻ وثًفشفجه .وټٵو ّ٨رب أـو ثټٌٕ٩ثء ٨چ هيڇ ثملٹجخور وهيث ثټٕ٩ىً خٵىټه :ټٵو خفعض
٨څه..ىټٺ ثټيي أـده ٴٽدي..خفغ ٨څه و ټڂ أؼوڇ..يج ټيض يل ؼڅجـي ـځجڀز ٸي أـٽٶ خ٩يوث
ٰأًشجؿ".47
ٜځچ ـووه هيڇ ثألخ٩جه ثټصي شؽځ ٪خني ثټفذ وثألټڂ ،و ثټصٝفيز ثټٌوـيز وثإلڄٹجً
ثټؽّوي ،وثًفڄٱٙجٻ ثألًيض وثًفشٙجٻ ثټّځجوي ،شووً ڀ٥٩ڂ ثألٔ٩جً يف ٰٝجء ًوـي ٨رب
ټ٭ز ول١جح يفجوٻ أڃ يٙپ ڀج هى ًوـي خځج هى ٌٔ٩ي إل١٨جء ڀ٭َي ټٽفيجر وڀ٩څى
ټٽفٵيٵز ثملڅٕىهر.
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٨ىل هيث يځٹڅڅج ثټٵىٻ إٜجٰز ملج أِٽٱڅج ىٸٌڇ أڃ ثټفٌٸز ثټٙىٰيز وثټٌوـيز ٨رب
ڀف١جشهج ثملمصٽٱز وخجلصٌفٯ ڀڅجٍ٨هج وڀٕجًخهج ،إٜجٰز إىل ٸىڄهج ڀځجًِز شؽٌيديز و ٴىټيز،
شٹىڃ ٴو أـوظض أيٝجً لٽمٽز يف ثټڅ٥جٿ ثټٽ٭ىي ثټصځعييل خجِصفوثظهج ڄ٥جڀج ل١جخيج ؼويوث يٵىٿ
٨ىل ؼ٩پ ٸپّ ڀٽٱى ٣ىو ٠جخً ٪وـي ( )énoncé spirituelخىثخز ټإلـج٠ز خجټصؽٌيدز ثټٌوـيز
وثټٌٰ٩جڄيز ،و هيث ڀج شؽىل يف أهخيجس ثټٹعري ڀچ ثټٌٕ٩ثء ثټٌوـجڄني ثټييچ ًف يځٹچ ٰٙپ
شؽجًخهڂ ثټٌوـيز ٨چ أٔ٩جًهڂ .ټهيث ِڅٵٲ ٨څو أـو أهڂ ثټٕمٙيجس ثټٙىٰيز ثًفِدجڄيز
وثملّځى "يىـڅج ثټٙٽيدي".
يىـڅج ثټٙٽيدي ثمل٩ٽڂّ وثټٙىيف وثټٕٱي ٪ثټمجٗ ټٌٕ٩ثء ثِدجڄيج :
-3
يؽَٿ ثټدجـغ ٰيويٌيٹى ًويغ ِٽٱجهوً ( )Federico Ruiz Salvadorأـو أٸرب
ثملصمٙٙني يف ـيجر و أ٨ځجٻ ثټٵويْ يىـڅج ثټٙٽيدي يف ٸصجخه (ثټٙىيف و ثمل٩ٽڂ :يىـڅج
ثټٙٽيدي) (  ( Mistico Y Maestro: San Juan De La Cruzخأڃ ـيجشه و ٔمٙيصه شٹجه شٹىڃ
أهڂ ڀچ ٸپ ڀؤټٱجشه٨ ،ىل أِجُ أڃ ثټٵويّني يٵٌأوڃ ڀچ لٌفٻ ـيىثشهڂ ًف ڀچ لٌفٻ أ٨ځجټهڂ
٨،ىل ثټٌ٬ڂ ڀځج يف هيڇ ثملؤټٱجس ثټؽويٌر خجټٵٌثءر ڀځج يأرس ثټٌوؿ ڀچ ٸٌفٿ ـىٻ ثټصؽجًح
ثإلټهيز ،و ثټفٵيٵز ثمل١ٽٵز ،وأرسثً ثملٽٹىس ثإلټهيٰ ،...فيجر هيث ثټٌثهذ ثټصي ٨جٔهج خٕٹپ
ًوـي ٨ځيٶ- ،خجإلٜجٰز إىل ِ٩يه ثټوثبذ وثملعري ټصفٵيٶ أٴىص هًثؼجس ثټٹځجٻ ثټٌوـي،
وثًفشٙجٻ ثټفځيځي ثټوثبڂ ڀ ٪هللا ڀچ أؼپ ڀفدصه وڀچ أؼپ شځؽيوڇ ،-شځعّپ ـيجر ـجٰٽز ٨ىل
ٌ٠يٶ ثټص١هري وإلٌفء ثټيثس و ثټصٙىٯ .و ټٵو ّ٨رب ٨چ هيث ثټفذ يف أـوي ڀٵىًفشه ثټصي
أِځجهج "أٴىثٻ ثټڅىً وثټفذ" (  ) Dichos de luz y amorخٵىټهٰ ":ٹٌ ًؼپ وثـو أ٥٨ڂ ڀچ
ثټ٩جټڂ خأرسڇ ،ټيث وـوڇ هللا يّصفٶ أڃ يٱٹٌ ٰيه" ..02ويٵىٻ ٸيټٺ:
هيڇ ثټفيجر ثټصي أـيج
أـيجهــج ڀفٌوڀـج
ِأِصځٌ ڀيصج هٹيث
ـصى أ٨يٖ خٵٌخٺ
ثِځ٩ــــــڅي يج إټهي
هيڇ ثټفيجر ًف أًيوهج
ألڄڅي أًيو أڃ أڀىس ٸي أـيج ٰيٺ
وټو ثټٵويْ يىـڅج ثټٙٽيدي و ثِځه ثټفٵيٵي هى (لىثڃ هي يدْ أټدجًيغ juan de
 )Yepes Álvarezيف ٴٌيز ٘٭رير شو٨ى ٰىڄصيٱريوُ ( )Fontiverosشجخ٩ز ملويڅز أٰيٌف ()Ávila
ثًفِدجڄيز ِڅز  4320ألرسر ٰٵرير ڀچ ٠ٽي١ٽز .يف ِڅز  4341هلپ هيٌ ثٍفخجء ثټٹٌڀٽيني يف
خٽور ڀيوڄيج هٻ ٸجڀدى ،ڀصميًث ثِځًج ًهدجڄيًج وهى ڀصيج ( .)Juan de Santo Matíaويف ثټ٩جٿ
ثټٌفـٶ أًُِِپَ إىل ؼجڀ٩ز ِجًفڀجڄٹج ثملٕهىًر ،ـيغ هًُ ظٌفط ِڅىثس ثټٱچ وثټٱٽّٱز ،وًُِِڂَ
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ٸجهڅًج ٨جٿ  4345وًؼ ٪إىل ڀويڅج هيپ ٸجڀدى ټٌفـصٱجٻ خٵوّثِه ثألوٻ ڀفجً٠ج خفڅجڃ ٨جبٽصه
وأٴٌخجبه .وؼٌي هڅج خجټٝد ٢ثټٽٵجءُ ثألوٻ خني يىـڅّج وثألٿ شرييَث ثټيّى٨يز ،وټٵو ٸجڃ ټٵج ًء
ـجِځًج ټٹٽيهځج ،إى ٌٜ٨ض ٨ٽيه شرييَث لّ١صهج إلٌ٘فؿ ًهدڅز ثټٹٌڀپ ،خٱٌ٨هج ثټٌؼجيل أيًٝج،
وثٴرتـض ٨ٽيه ثًفڄٝځجٿ إټيهج .ثڄؽيح ثټٹجهچُ ثټٕجح ألٰٹجً شرييَث ،ـصّى أ٘دقَ ڀّجڄوًث ٸدريًث
ټٽځرشو .٧شىيف يف ټيٽز  42هيّځرب  ،4374خيڅځج ٸجڃ ثټٌهدجڃ يصٽىڃ ٌ٘فر ثټٱٌ ٛثټٙدجـيز
ذ
شّجءٻ ملچ شٵٌ ٧هيڇ ثألؼٌثُ ٰٵيپ ټه ڀچ أؼپ ٌ٘فر ثټٙدجؿٰ ،ٵجٻ ڀ٩ٵدج" :ثملؽو هلل ِأىه ُ
ثټيىٿ ألشٽى ٘ٽىثس ثټٱٌ ٛيف ثټّځجء" ظڂ ٴدپ ثټٙٽيذ و ثِٽڂ ثټٌوؿ .21وټٵو أ٨ٽڅَهُ ثټدجخج
ٸٽيځيڅض ثټ٩جرش ٠ىخجويًج ٨جٿ  ،4453ظڂّ أ٨ٽڅه ثټدجخج خڅوٸصْ ثټعجټغ ٨رش ٴويًّج ٨جٿ .4504
خجملٵجخپ يُ٩صرب ثټٵويْ يىـڅج وثـوًث ڀچ أهڂ ثټٌٕ٩ثء ثًفِدجڃ ثټٌوـجڄيني ټٽٵٌڃ 44
وڀج خ٩وڇ ،وټه أًخ٩ز أ٨ځجٻ ٸدرير هي :ثټ٩ٙىه إىل ؼدپ ثټٹٌڀپ ( La subida Al monte
 ،)Carmeloثټٽيپ ثمل٥ٽڂ ( ،)La noche oscuraثټڅٕيو ثټٌوـي ( )El Cantico Espirituelوټهيذ
ثټفذّ ثټفيّ (.)Llama de Amor Viva
ثملٽځق ثټٙىيف يف ٔ ٌ٩يىـڅج ثټٙٽيدي:
-4
إڃ ٰٽّٱز يىـڅج ثټٙٽيدي ثټصي ه٨ج إټيهج وـغّ شٌفڀييڇ وثشدج ٧ڀيهده ٨ىل ثشدج٨هج،
وؼّوهج يف ٸپ ش٩جټيځه و أٔ٩جًڇ :هي ڀفدز هللا وثًفشفجه خه .و شٹځچ لٙى٘يز هيڇ ثملفدز
يف " ڀٽٵجر هللا وڀڅجؼجشه خفځيځيز يف ٸپّ ـنيً ،ف يهڂ يف ىټٺ ڀچ يٹىڃ هيث ثإلټهٰ ،22جټٵٙو هى
ثټٹيٱيز ثټصي شصفو ثألًوثؿ خه .ڀچ ثټىثؼذ أڃ يَثؿ ؼجڄدج ٸپّ ڀج ي٩يٶ ويٹوً وي٩رت ٛثټٌ١يٶ
إىل ثټٽٵجء ثإلټهي .ألؼپ هيث ٸجڃ ٨ىل ٸپّ ِجټٺ ټهيث ثټٌ١يٶ ،ڀ٩صڅٶ ټهيڇ ثټصؽٌخز أڃ يٌٰ ٞڀج
ِىي هللا وأڃ يص٩جىل ٨ىل ٸپ ڀج هى ڀجهي ،وأڃ يڅّؽڂ ڀٌ٠ ٪يٶ ثټَهوٌ٠ ،يٶ (ثټ٩وٿ)ٌ٠ ،يٶ
(ثټٽيپ ثمل٥ٽڂ)ٌ٠ ،يٶ ٴصپ ثټٕهىثس و ٌٰث ٫ثألٔيجء".01
يف ثټڅٕي و ثټٌوـي ثمل٩څىڃ "ثټٽيپ ثمل٥ٽڂ" و ثملٹىڃ ڀچ ظځجڄيز ڀٵجٌ٩ٔ ٪٠يز ،يٌ٘و
ٰيه يىـڅج ثټٙٽيدي ڀّٽٺ ثټڅٱْ وڀّريشهج ثټٌوـيز ،وش١هريهج ٨ىل ٌ٠يٶ ثملفدز ثټصي
أو٘ٽصهج إىل ٸځجٻ ثًفشفجه خجهلل شجًٸز ڄىثٍ ٧ثټرش وثټٕي١جڃ وًثءهج خ٩و أڃ ثؼصجٍس ټيٽز
ثإليځجڃ ثمل٥ٽځز:
.I
يف ټيٽز ڀ٥ٽځــــز*
ڀصىهؽز خفذ ٴٽٶ
يج ټٽځٙجهٰز ثټّ٩يور
لٌؼض لٱيــــز
و ٴو ٨ڂّ ثټّٹىڃ هثًي
.II
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يف ټيٽز ڀ٥ٽځــــز
أِري ڀصڅٹٌر ٨رب ِٽڂ ثألرسثً
يج ټٽځٙجهٰز ثټّ٩يور
لٌؼض لٱيــــز
و ٴو ٨ڂّ ثټّٹىڃ هثًي
.III
يف هيڇ ثټٽيٽز ثملدجًٸز
لٌؼض لٱيــــز
هوڃ أڃ يٌثڄي أـو
أو أًي ٔيةج
خٌف أڄىثً و ًف هټيپ
ِىي ڀج يصىهؾ يف ثټٵٽذ
.IV
ٸجڃ ثټٽيپ ئٌوڄي خآڀجڃ
و أڄىثًڇ شٱىٳ أڄىثً ًثخ٩ز ثټڅهجً
إىل ـيغ يڅصٌ٥ڄي ىثٷ
ثټيي يٌٰ٩څي ؼيوث
يف ڀٹجڃ لجٻ ټڂ ي٥هٌ ٰيه أـو
.V
ٰيج أيهج ثټٽيپ ثملٌٔو
يج ټيٌف أـذ إيل ڀچ ثټٱؽٌ
يج ټيپ ثټى٘جٻ خني ثټفديذ و ثملفدىح
يج ټيٌف يّصفيپ ٰيه ثملفدىح يف ثټفديذ
.VI
يف ٘وًي ثملَهٌ
ثټيي يځٽٹه وـوڇ
يڅجٿ خٌّفٿ
ڀچ وهدصه ٴٽدي
02
أًوؿ ټه خځٌوـز ڀچ أًٍ
يف هيث ثټڅٕيو ثټيي شدوو ٸٽځجشه خّي١ز ڀدجرشر ټٽىهٽز ثألوىل ،يٙىً ثټٕج ٌ٨ـجٻ
ثټڅٱْ ثإلڄّجڄيز وثټٌ١يٵز ثټصي شّٽٹهج ٨ىل ٌ٠يٶ ثټٹځجٻ وثإلڄٹجً ثټٌوـئ ،أڄهج يف ىټٺ
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ٔأڃ ؼځي ٪ثملمٽىٴجس .وټٵو شٌٜ٩ض يف ـجټصهج هيڇ ٸځج يٙىًهج ثټٕج ٌ٨يف هيڇ ثټٵٙيور ويف
ٴٙجبو ألٌي ټٹپّ أڄىث ٧ثټصؽجًح ڀچ ڀٹجخور وٴهٌ وؼهجه ،ـيغ ِصٙهٌهج هيڇ ثټصؽجًح ٨رب
ثملف١جس ثټصي شځٌ خهج ټصص١هٌ ،ٸځج يٙهٌ ڀجًػ ثټڅجً ثټيهذ ټصڅٵيصه ڀچ ثټٕىثبذٰ .صځىس-
ثټڅٱْ -يف ىثشهج ټصفيي يف إ٠جً ثټفذ ثإلټهي ( ،)El Amor Divinoأي يف ـذ هللا ثټيي يځألهج
خجټٽيثس ثټ٩ٽيج٨ .ىل ث٨صدجً أڃ ٸپّ يشء يؽو يف هللا ثملٌٸَ ،وثټهوٯ يف ثټفيجر.
و ټٵو ثخصوأس ثټڅٱْ ًـٽصهج ٸځج ٘ىًهج ثټٕج ٌ٨يف ثټٽيپ ثمل٥ٽڂ ،ثملمص ٚخجألـجِيْ
وثټٌوؿ ،وثټٽيپ هڅج ًڀَ ثټصأڀپ ،وًڀَ ثټصّجڀي وثټٌ٩وػ 25وثًفڄصٵجٻ ڀچ ـجټز إىل ـجټزٰ ،جټٽيپ
ًف ڀفجټز ي٩ٵده ثټڅهجً ،وثټڅىً ڀىټىه ڀچ ًـڂ ثټٌ٥فٿٰ ،ځچ أ٨ځجٳ ٌ٤فٿ ثټٌ٬دجس وثمليىًفس
وثټٕهىثس ثټّفيٶ شڅصٵپ هيڇ ثټڅٱْ ،إىل ـيغ ثټ١هٌ وثألټٶ وثټڅىً  ،أي إىل ـيغ ـجټز وـور
ثټفذ ڀ ٪هللا ،خ٩و أڃ شص١هٌ وشڅٵى وشصمىل ٨چ ڄٱّهج و٨چ ثألٔيجء ثټ٩جًٜز ،وش٩يٖ
ثټٱٝجبپ ثإلټهيز ثملصځعٽز يف ثإليځجڃ وثټٌؼجء وثملفدز؛ ٰصوًٷ خيټٺ ثټؽځجٻ ثإلټهي ثټيي يؽپ ٨ىل
ثټٹيٲ .وڀّرير ثټص١هري ٠ىيٽز وڀؽهور ټٹي شصهيأ هيڇ ثټڅٱْ ثملٌ١ٝڀز خٽهيذ ثملفدز
ثملّص ٌ٩ـصى شٹىڃ ٴجهًر ٨ىل شؽجوٍ ثټٕ٩ىً خجألټڂ ثملٌشد ٢خجټ٩جټڂ ثټمجًؼي وثټولىٻ خ٩وهج
ثټفرضر ثإلټهيز.
وټٵو أٸو هيث ثټٕج ٌ٨ثټٙىيف أڃ ٌ٠يٶ خٽى ٫ٴځز ثټٹځجٻ ثملّيفي ٠جخ٩ه ثًفشٹجٻ يف ٸپ
ثملٌثـپ ،ټهيث ٰجټڅٱْ ټچ شّص١يِ ٪ٽىٷ هيث ثټٌ١يٶ إًف خجًفشٹجٻ ٨ىل ٴىر ووهؾ ثټفذ ثټيي
يدعه ثملفدىح يف هيث ثټٽيپ ثمل٥ٽڂ ،ټرئوهج خّڅج أڄىثًڇ إىل ٌ٠يٵه؛ أي إىل ٌ٠يٶ هللا ،و يٙ٩ځهج
ڀچ ٸپ ثأل٨وثء ثملرتخٙني خهج ڀچ ( ثټٕهىثس ،ثټٕي١جڃ ،ثألهىثء )...ـصى شدٽٮ ٴځز ثټّ٩جهر
وثًفڄصٕجء ،أي خٽى ٫هًؼز ثًفشفجه وثټيي ي٩و ڀدٽٮ ثملڅى وڀڅصهى ثټٌ١يٶ ،و شٙپ خيټٺ إىل أڃ
شفذ هللا خيثس ثټفذ ثټيي يفدهج أيجڇ.
إڃ ڄٕىر ثټفذ أو ثټىؼو وثټىټه ثټيي ي٭ځٌ ثټڅٱْ ،وثټڅجشؾ ٨چ ٌ٨فٴز ثټٕ٩ٶ ثملصدجهٻ
يف ثټ٩جهر خني ثملفذ وثملفدىح ،شځعّپ أٴىص ڀج يدص٭يه ثملفذ أڃ يدٽ٭ه ڀچ هًؼجس ثًفشفجه
ثټٕ٩ٵي خني ثظڅني ،وهيث ڀج ٨رب ٨څه ثټٕج ٌ٨يف ٴٙجبو ألٌي خٽٱ )éxtasis( ٦أو ثټىؼو .ٸځج أڃ
ثټص٩دري ٨چ هيڇ ثټٌ٩فٴز وـٝىًهج خٵىر يف ثټٕ ٌ٩ثټٙىيف ٨رب ٔمٙيز ثألڄعى شٹجه شٹىڃ
٤جهٌر ڀځيَر و ڀصوثوټز ،إى شٌڀَ إىل ثًفڄصٵجٻ ڀچ ثټفذ ثًفڄّجڄي إىل ثټفذ ثإلټهي ٸځج هى
ثټفجٻ ٨څو ثخچ ٌ٨خي ڀعٌف يف ٔمٙيز (ثټڅ٥جٿ) ثټصي ٸجڄض ڀوثً هيىثڄه ثټٌٕ٩ي (شٌؼځجڃ
ثألٔىثٳ) .ټهيث ٰئڃ ٔمٙيز ثألڄعى ثټٌثڀَر وثمل٩ربر ٨چ ثټفٽىٻ وثًفشفجه خني ثملفدني ثټصي
يځٹچ أڃ ڄّصمٽٙهج شأويٌف يف ٔ ٌ٩يىـڅج ثټٙٽيدي ٸځج شٕري ثټدجـعز ټىظي ټىخيغ خجًثټض هي
ٔمٙيز (ټيىل)  Laylaوثټصي شصٕجخه ټٱ٥ج وٸٽځز (ټيٽز) أو ( )Nocheثإلِدجڄيز ٨ىل ثټٌ٬ڂ ڀچ
أڄهج يف هًفټصهج ثټفّيز ٸځج شٵىٻ هيڇ ثټدجـعز "شصؽجوٍ ڀٱهىٿ يىـڅج ثټٙٽيدي ثمل٩رب ٨چ
ثټفديدز ثټدجـعز ٨چ ثټفديذ يف ثټ٩صځز أو ثټٌ٥فٿٰ .جټٽيٽز ثمل٥ٽځز ټيىـڅج ثټٙٽيدي شدص٩و ٨چ
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ثألٌٰف٠ىڄيز ثملفوظز ثألوًخيز ثټٌثٰٝز ټٽفذ ثټٕدٵي ټصّصځٌ يف شٹٌيْ ثټصٵٽيو ثأليٌويس-
ثټٌوـي ثټٙىيف ثټيي يٵرتح ٸعريث ڀچ ثټصٙىً ثټوثٻ ٨ىل ثًفشفجه ثټ٩ج٠ٱي ٸ٩ٙىه ڄفى ثملٌٰ٩ز
ثمل١ٽٵز" ،26أي ڄفى هللا ـيغ ثټؽٌفٻ ثإلټهي وأرسثً ثملٽٹىس.
و٨ىل ثټٌ٬ڂ ڀچ ثټ٭ځى ٛثټيي ٴو يٹصڅٲ ثټٕمٙيجس ثټٌٕ٩يز ثټصي يٌِځهج يىـڅج
ثټٙٽيدي خٌف وؼىڇ و ًف أِځجء وًف هىيجس ٨ىل ٔجٸٽز ڀج ڄؽوڇ ڀعٌف يف ِٱٌ ثټٌؤيج ټيىـڅج
ثټٌفهىشي ،إًف أڃ ثملځيَ ٰيهج هى هيڇ ثټصيځز ( )Thèmeثټدجًٍر ټٌ٩فٴجس ثټفذ ثملصدجهٻ خني هيڇ
ثټٕمىٗ ثټيي ش څدأ ٨چ ثټ٩ج٠ٱز ثټ٩جټيز ثملصٵور هوڀج ،و ثټوثټز ٨ىل ثټفذ ثإلټهي ڀؽىل ثټؽځجٻ،
ثټيي شوًٸه ثټڅٱىُ يف ـجًفس ثټصأڀپ ثټ٩ځيٶٰ .ځج ثټفذ ثټٙىيف يف ثټفٵيٵز ،إًف شٽٺ ثټڅجً
ثملرضڀز يف ثټفٕج خفيغ "يځٹچ شٕديه هيث ثټفذ خڅجً ڀصأؼؽز ،و ـصى ًف شڅ١ٱت يؽذ أڃ
ڄٽٵي ٰيهج هثبځج خجټىٴىه" ٸځج شٵىٻ ثټٵويّز شٌيَث ثألٰيٽيز ،و هيث هى ـجٻ ثټڅٱىُ ثټ٩جٔٵز
يف ـٵيٵصهج ،ويف ڀّٽٹهج ٨ىل ٌ٠يٶ ثټصوًػ يف ڀٌٰ٩ز هللا ،و إهًثٷ ـٹځصه و ًؤيز ثألٔيجء ڀچ
لٌفٻ ڄىًڇ وؼځجټهٰ .جټڅٱْ ٨ىل ٌ٠يٶ ثًفًشٵجء ش١ٽذ ٴٌيڅهج أو ٌ٨يّهج ـدج ٰيه و شصيځج
خه ٸځج يؤٸو ثټٕج ، ٌ٨وٴو شصأټڂ ټٱٌثٴه وؼٱجڇ إىث ٠جٻ ،و ټّجڃ ـجټهج يٽهؾ خيٸٌڇ ويٵىٻ
ٸځج ؼجء يف ٴٙيور (أ٬جڄي خني ثټڅٱْ و ٍوؼهج) ( Canciones entre el alma y el
: 05)Esposo
أيچ ثلصٱيض
أيهج ثټفديذ و شٌٸصڅي أبچ
ٸجأليپ ثټٕجًه ًٌٰس
ٰأهڀيض ٴٽدي
لٌؼض لٽٱٺ أټصځْ ثټّٽىي
ټٹڅٺ ًـٽض
وڀ ٪شىث٘پ ثمل٩جڄجر ثټص١هرييز ثټرضوًيز يصىث٘پ ثټدفغ وثټصفٌي ٸيټٺ يف ثڄص٥جً
ڀؽيء هيث ثټٌ٩يْ ٸي شڅ٩ڂ هيڇ ثټڅٱْ خجًفشفجه ڀ٩ه ،و ټهيث يڅّجح ثټفويغ ڀفځٌفً خجألڀجڄي
يف ټٵجء ٴٌيذ ٨ىل ٔجٸٽز ڀج ڄٵٌأڇ يف ِٱٌ ڄٕيو ثألڄٕجه أو ڀج ڄٵٌأڇ يف أٔ٩جً ثټٵويْ
أو١ّ٬ني 06ـيغ شهيڂ ثټٌوؿ ٕ٨ٵج يف ـذ ٍوؼهج.
أيهج ثټٌ٨جر ،يج ڀچ شٵيځىڃ
ثټًَثبذ ٰىٳ ثألٸځز
إىث أخرصشڂ خجټٙوٰز
ىټٺ ثټيي أـده ٸعريث
ٴىټىث ټه :خأڄڅي أشأټڂ ألؼٽهِ ..أڀىس خ٩و هيث ثټؽٱجء
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ټٹچ ًـٽز ثټڅٱْ ًف شصىٴٲٰ ،هي ڀّصځٌر ،شځصو ٨رب ثټؽدجٻ و ثټٝٱجٯ و ثألـٌثٓ،
ڀصؽجوٍر ثټىـىٓ و ثټفٙىڃ وثټفووه؛ وٸٽهج هڅج إٔجًثس ًڀَيز ٰجټفٙىڃ وثټفووه ٴو
يٵٙو خهج ثټٕي١جڃ ،وثټ٩ٵدجس ثټصي ي٩ٝهج يف ٌ٠يٶ ثټ٩ٙىه إىل ٴځز ثټٹځجٻ ثټٌوـي ،ٸځج
شٌڀَ ثټؽدجٻ إىل ثټٱٝجبپ يف ِځىهج ،وشٌڀَ ثټٝٱجٯ إىل ڀّجً ثټڅٱْ ٨ىل ٌ٠يٶ ثټصىخز .و ټٹچ
هيڇ ثټڅٱْ ټچ شهوأ وټچ شصىٴٲ إًف خفٙىټهج ٨ىل ثټى٘جٻ وهلىټهج وټيځز ثټ ٌُ٩ثإلټهي
ټصصي وٳ ټير ثًفشفجه ،ټهيث ش٥پ شدفغ وشدفغً ،ف شصىثڄى ٨چ ِؤثٻ ثألً ٛخځج شفىيه ڀچ ؼدجٻ
وآٸجٿ و ٜٱجٯ وأڄهجً ،وِؤثٻ ثملمٽىٴجس ٨ىل ثلصٌفٯ أ٘څجٰهج ٨چ هيث ثټفديذ ثټ٭جيل ثټيي
شدص٭ي ٴٌخه وثټ٩يٖ ڀ٩ه إىل ثألخو ،هيث ثټفديذ ثټيي ًف ي٩وټه يشء ،و ثټيي خووڄه يميڂ ثټٱٌث٫
و ثټصيه و ثټٌ٥فٿ ثټوثليل ٨ىل ثټڅٱْ وثټ٩وٿٰ ،صٱّو ثټدٙرير ټصٽٵي خهج خوٻ ثټص٩جيل إىل ٴٌثً
ِفيٶ ،وٸأڃ يىـڅج ثټٙٽيدي هڅج يّصفرض ڀچ ڀڅ١ٽٶ شويڅه ڀج ؼجء يف ِٱٌ أًڀيج ٨چ
ثڄ١ٱجء ثټٹىڃ ولٌثخه خ٩و ثڄٱٙجټه ٨چ ٸٽځز ثټٌح و ڄىًڇ ،و ثټيي ڀج هوڄه ٤ٽځجس و٨ځجء
ٸځج يف ٴىټه" :ڄٌ٥س إىل ثألً ٛوهي لٌخز ولجټيز ،وإىل ثټّځىثس ٌٰف ڄىً ټهج ،ڄٌ٥س إىل
ثټؽدجٻ وهي شٌشؽٲ ،وٸپ ثٍفٸجٿ شٵٽٵٽض ،ڄٌ٥س وإىث ثإلڄّجڃ وٸپ ٠يىً ثټّځجء هٌخض".07
يٵىٻ ثټٕج:ٌ٨
خجـعج ٨چ ـدي
ِأًـپ إىل شٽٺ ثټؽدجٻ وشٽٺ ثټٝٱجٯ
ټچ أٴ١ٲ ثټَهٌ
و ټچ ألىش ثټىـىٓ
ِأؼصجٍ ثټفٙىڃ وثټفووه
ألِأٻ ثملمٽىٴجس:
أڇ أيصهج ثټ٭جخجس وثأله٬جٻ
أيصهج ثملٌوػ ثټمرضثء
ثملٌ٘٩ز خجټَهٌ
ألربوڄي إڃ ڀٌّ خٹڂ ڀچ أـذ
ټٵو ـجوٻ ثټٵويْ يىـڅج ثټٙٽيدي ڄٱّه أڃ يٱّسّ ٰيځج خ٩و ثټٹعري ڀچ ثإلٔجًثس
وثټٌڀىٍ ثټىثًهر يف ٴٙجبوڇ ويف أـجهيعه ثملٹصىخز وىټٺ ڀچ لٌفٻ ثټىٴىٯ ٨څو ٸپ خيض ڀچ
ثټٵٙيورٰ ،ٽٵو ٸصذ ڀعٌف ڀ٩ٽٵج ٨ىل ٨دجًر [ِأًـپ إىل شٽٺ ثټؽدجٻ وشٽٺ ثټٝٱجٯ] خٵىټه " :يف
ثټؽدجٻ ثټٕجهٵجس ثِصٽهځض هڅجٷ ڀ٩څى ثټٱٝجبپٰ ،هځض ِځىهج وًٰ٩صهج ،ٸځج أهًٸض ڀٵوثً
ثټؽهو ثملديوٻ ټصفٙيٽهج (أي ثټٱٝجبپ)ٰ .ځچ لٌفٻ هيڇ ثټٱٝجبپ شصفٵٶ ـيجر ثټصأڀپ ( la vida
 .)contemplativaوڀچ لٌفٻ ثټٝٱجٯ ثملىؼىهر يف ثألِٱپ ثِصٽهځض ثملؽجهوثس ثټڅٱّيز
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وثملځجًِجس ثټٌوـيز وثټص١ٽ ٪إىل ثټصىخز ،وڀچ لٌفټهج أٸًٌ ٴىيل ٸيټٺ خأڄڅي ش٩ٽځض ڀځجًِز
12
ثټفيجر ثټڅٕ١ز ( )la vida activaخؽڅذ ـيجر ثټصأڀّپ ثټصي ىٸٌس" (ثټفويغ ثټٌثخ)٪
وخ٩و ًـٽز ثټدفغ وثټصٵيص ،شصؽجوٍ ثټڅٱْ ثًفڄٹٱجء وثټٱٌث ٫ڀ ٪شؽوه ثألڀپ خ٩و أڃ
شصؽجوح ثملمٽىٴجس و شٌه ٨ىل ثټّؤثٻ ڀوټيز خٙٱجس هيث ثټفديذ ثمل١ٽىح ثملصځعّپ يف ثملّيق
ثټٌ٩يْ ثټّځجوي ٸځج شٙىًڇ شٱّريثس ِٱٌ ڄٕيو ثألڄٕجه ،14و إٔجًثس ثټٵويْ أو١ّ٬ني
يف ث٨رتثٰجشه ،10و ټٵو شؽّو خفّذ ثټٌؤيز ثملّيفيز يف ٌ٨فٴجس ثټفذ وثټٕ٩ٶ ٨ىل ثټڅفى ثټيي
هى ڀدعىط يف هيڇ ثألخيجس ،خفيغ ثټفذ يڅجهي ثټفذ:
٬ځٌشڅج أًفٯ ثټڅ٩ڂ
خځٌوًڇ ٨ىل ٨ؽپ ٨رب هيڇ ثټ٭يجٛ
ٰځچ ِڅج ٠ٽ٩صه ثټدهيز
11
ثٸصّض ثًفً ٛأًهيز ثټؽځجٻ .
إڃ ڀٌٰ٩ز هللا و أرسثًڇ ثټٌف ڀفووهر ،و ٸيث ڀفدصه -ٸځج هى ڀٹٌُ يف ثټرتثط ثملّفي
ثټٹڅيس -ڀٵٌوڄز هثبځج خځٌٰ٩ز يّى ٧ثملّيق ٸأـو ثألٴجڄيڂ ثټعٌفظز ثټصي شأڀچ خهج ٬جټديز
ثټ١ىثبٲ ثملّيفيز .ټهيث يٵًٌوڃ ڀج ڀٱجهڇ "أڄه ًف شٹىڃ هڅجٷ ًوـجڄيز ڀّيفيز أ٘ٽيز ڀ٪
ڀفدز ڀّفيز ٬ري أ٘ٽيز ٴىثڀهج ڀفدز هللا ٰٵ ٢أو ڀفدز ثإلڄّجڃ ٰٵ ،٢يؽذ ٨ىل ىًث٨ي
ثملفدز أڃ ش٩جڄٵج ڀىٜى٨ي ثملفدز ڀ٩جٌٰ ،ف يځٹچ أڃ ڄّځي ثټفذ ثټ٩ٽځجڄي ثټرصٯ ڀفدز ،و ًف
ثټفذ ثإلڄّجڄي ڀفدز ،ثملفدز ثټفٵيٵيز هي ٨ىل ثټووثٿ هدز ڀچ هللا ڀچ لٌفٻ يّى٧
ثملّيق"ٰ ،12جټفذ ثإلټهي يځٌ ٨رب ڀفدز ثٍفلٌ ثملصځعّپ يف ثملّيق ثملمٽ ٚثټيي ٴجٻ "إڃ أًثه
أـوٌ أڃ يأشي وًثبي ٰٽيڅٹٌ ڄٱّه ،ويفځپ ٘ٽيده ويصد٩څي ٰئڃ ڀچ أًثه أڃ يمٽ ٚڄٱّه
يُهٽٹهج ،وڀچ يهٽٺ ڄٱّه ڀچ أؼيل يؽوهج".13إىث ٨ىل ل١ىثس ثملّيق ٸجڃ ٨يل ثټڅٱْ ٸځج
و٘ٱهج يىـڅج ثټٙٽيدي أڃ شّري ِريث ـعيعج ٨رب ثټٌ١وٴجس وثټوًوح ٘ج٨ور ڄفى ٴځز ثټؽدپ
ٴو يٹىڃ ؼدپ ثټٹٌڀپ ًخځج -14ټصٙپ إىل ثټٹځجٻ ،وټٹچ ٴو ًف شهڂ ثألڀٹڅز وًف أِځجءهج ،خٵوًأهځيز ڀج يٕجهو هڅجٷ ڀچ أظٌ ثملٹجٔٱجس ،أو ڀج يٌ١ٳ ثټّځ ،٪أو ڀج ي٩رتي ثټفٕج ،وإڃ
ٜجٴض ثټ٩دجًثس ٨چ ثټصرصيق وثٸصٱض ثإلٔجًثس خجټصٽځيق .يٵىٻ يىـڅج ثټٙٽيدي يف ٴٙيور
خ٩څىثڃ "ڀٵجٌ٩ٔ ٪٠يز ٨ځٽيز ټڅٕىر ىثس شأڀپ ٨ځيٶ" ( Coplas hechas sobre un éxtasis
:)de hartacontemplación
ًف أ٨ٽڂ أيچ أڄج
ټٹڅڅي ڀچ هڅجٷ أِص١ي ٪أڃ أًي
هوڃ أڃ أ٨ٽڂ أيچ أڄج
شٌ١ٳ ِځ٩ي أٔيجءً ٥٨يځز
ٰٽچ أخىؿ خځج أٔ ٌ٩خه
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ټچ أخىؿ خځج يؽهپ
ڀچ ٸپ شٽٺ ثملٌٰ٩ز ثټّجڀيز
شصځيَ ثټڅٱْ ثملصأڀٽز خأڄهج ش٩ٙو ٰىٳ ٸپ ثألٔيجء ثټ٩جًٜز ٌٰف شهصڂ خهج وٸأڄهج ټڂ
شٹچ ،ٸځج أڄهج شفدي ثټَ٩ټز و ثټىـور وثټٙځض ټصصٌ٩ٯ إىل هللا .أڀج ثټىً ٧وثټٌّفٿ ثټوثليل
ٰيٵىهثڃ إىل ڀٌٰ٩ز هللا و ثټ٩ٽڂ خه ،وثملٌٰ٩ز وإڃ ٸجڄض شصفٵٶ خٌ١يٵني ٌ٠يٶ ثًفټهجٿ ،وٌ٠يٶ
ثټ٩ٵپٰ ،ځج يٙوً ٨چ ٌ٠يٶ ثإلټهجٿ ڀچ هللا ڀدجرشر أ٥٨ڂ وأٰٝپ ڀځج يصى٘پ إټيه خجټ٩ٵپ
وـوڇ وهيث هى ڀٝځىڃ هيڇ ثملٵ١ى٨ز ثټٌٕ٩يز يف ٨ځىڀهٰ .ٱي أ٨ځجٳ ثټمٽىثس شڅؽيل
ثألرسثً ،وشصفٵٶ ثملٌٰ٩ز ثټٹجڀٽز ٨رب ثًفرشثٳ وثټٙٱجء "ٰٽٹي شٙپ إىل ڀج ًف شصيوٳ ،ثىهذ
ڀچ ـيغ ًف شصيوٳ ،وټٹي شٙپ إىل ڀج ًف شٌ٩ٯ ،ثىهذ ڀچ ـيغ ًف شٌ٩ٯ ،وټٹي شٙپ إىل ڀج ًف
شځٽٺ ،ثىهذ إىل ڀج ًف شځٽٺ ،و ټٹي شٙپ أڃ ًف شٹىڃ أڄض ،ثىهذ ـيغ ًف شٹىڃ أڄض" 38هٹيث ٸجڃ
يٵىٻ هثبځج يىـڅج ثټٙٽدي.
خجټٌّفٿ و ثټىً٧
شفٵٵض ثملٌٰ٩ز ثټٹجڀٽز
و ڀچ أ٨ځجٳ ثټمٽىثس ثټؽٽيز
39
٨رب ثټٌ١يٶ ثملّصٵيڂ
شڅؽيل ثألرسثً
ثټصي شرتٸڅي ًف أٰٵه
هيڇ ثملٌٰ٩ز ثټّجڀيز
ثټمجشځز:
لٌف٘ز ڀج يځٹچ ٴىټه أڃ يىـڅج ثټٙٽيدي ٘ىيف ؤج ٌ٨شٹىڃ ٴو ثؼصځ٩ض ٨څوڇ
شؽٌخز شٙىٯ ثټٌؼپ ثملفذ ثټيي ٸجڃ يڅجهي خصفٌيٌ ثټڅٱْ وثًفخص٩جه خهج ٨چ ٨جټڂ ثټفْ ټٹي
يفوط ثًفشفجه خجټ٩جټڂ ثمل٭جيٌ ،أي خجهلل ،خىثِ١ز ثملفدز و يف ثملفدز ،ٸځج ثؼصځ٩ض ٨څوڇ خٞ٩
لٌف٘جس ثملٌٰ٩ز ثإلڄّجڄيز ثټصي ٌٰ٨هج ٨رصڇ لج٘ز ثټرتثط ثټٙىيف ثإلٌِفڀي ثټيي ثِصٽهڂ
ًوـه يف ثټٹعري ڀچ ٸصجخجشه ،هيث إىل ؼجڄذ ثملځجًِز ثټٱڅيز ثإلخوث٨يز ڀچ لٌفٻ ٴىٻ ثټٕ.ٌ٩
ٰٹٽځجشه وًف ٔٺ ڄجخ٩ز ڀچ ڄٱّيز ڀفذ ڀص١ٽ ٪إىل ثټيثس ثإلټهيز يف ؼٌفټهج و ؼځجټهج ،وثټٌٕ٩
ٸجڃ ثټىِيٽز وهللا ٸجڃ ثټ٭جيز وثملڅصهى ،ټهيث و٘ٱصه ثټٵويّز شٌيَث ثټصي ٨جرصشه خٵىټهج :
ڀز ،وٰهځه ڀٹصځپ".40
"ٸجڄض ٌ٘فشه شج ّ
هىثڀٖ ثټدفغ:
15

 4ثملىِى٨ز ثإلٌِفڀيز ثټ٩جڀز ،إرشثٯ ڀفځىه ـځوي ٍٴَوٳ ،وٍثًر ثألوٴجٯ ،ثټٵجهٌر..164 ٗ 0221،،
٨ 0ٱيٱي أخى ثټٌ٩ف ،ثټصٙىٯ ثټعىًر ثټٌوـيز يف ثإلٌِفٿ ،هثً ثټٕ٩ذ ،خريوس ،هس ،ه.062 ٗ ،ٟ
٨ 1دو ثټىهجح ثملّريي :ڀىِى٨ز ثټيهىه و ثټيهىهيز و ثټٙهيىڄيز ،ثټيهىهيز ثملٱجهيڂ و ثټٱٌٳ ،ثملؽٽو ثټمجڀْ ،هثً
ثټرشوٳ ،هس ،ه.022 ٗ .ٟ
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٨ 2دو ثټىهجح ثملّريي :ڀىِى٨ز ثټيهىه و ثټيهىهيز و ثټٙهيىڄيز.022 ٗ ،
 3ثملٌؼ ٪ڄٱّه.023 ٗ ،
* ىهذ يف شٱّري ثټٹصجح ثملٵوُ ٨څو ثټيهىه ..يٵىٿ ٨ىل ثٰرتث ٛأڃ ټٹپ ٸٽځز وټٹپ ـٌٯ ٰيه ټه ڀ٩څى لٱيج ..و ټٵو ڄٕأ
هيث ثمليهذ يف ثټٵٌڃ ثټّجخ ٪وثِصځٌ ـصى ثټعجڀچ ٨رش ثمليٌفهي ..وهى ڀفجوټز شٌڀى إىل إهلجٻ ًوؿ ڀّصفوظز يف
ثټيهىهيز ..وټٹچ ټٵي أڄٙجًڇ ث١ٜهجهث ٔويوث وٸجڄىث يٵىټىڃ أڃ ڀٙوً ٸپ يشء هى هللا ..وأڃ ثټرش هى ڄصيؽز ثټد٩و ٨چ
هللا ..وأڃ ثټٌوؿ ثإلڄّجڄيز أٍټيز ..وأڄهج إىث ٸجڄض ٠جهٌر شٱىٴض ٨ىل ثټرش ..ټٌفِصَثهر يڅ: ٌ٥ڀىِى٨ز ثټيهىه و ثټيهىهيز و
ثټٙهيىڄيز :ثټٵدجًفر -شجًين ،ڀچ ٗ  023إىل ٗ .030
 4ثټٹصجح ثملٵوُ :إڄؽيپ يىـڅج :ثإل٘فجؿ ٨ ،42وه  .4هثً ثټٹصجح ثملٵوُ يف ثټرشٳ ثألوِ ،٢ثإل٘وثً ثټعجټغ.0224 ،2ٟ،
 5شٌ٩ٯ ثټوٸصىًر ټىظي ټىخيغ خجًثټض ثټصٙىٯ ثملّيفي ٴىټهجEl misticismo es una doctrina filosofica ":
 "y relegiosa que admete la realidad de una comunicacion dericta con diosيڅ ٌ٥ـىثً
ثټدجـعز ٨ىل ٴڅجر ٨ىل هيث ثټٌثخwww.youtube.com/watch?v=KqAGRdD7XGs : ٢
٤ 6هٌ ڄځ ٢أهخي يؤًك ټّري ثټٕهوثء ثملّيفيني ڀچ ؼٌثء ثًف١ٜهجهثس ثټيي ش ٌٛ٩ټه أشدج ٧ثملّيق ثخصوثءً ڀچ ثټڅٙٲ
ثټعجڄي ڀچ ثټٵٌڃ ثټعجڄي ټٽځيٌفه ٨ىل يو أخجٌ٠ر ثټٌوڀجڃ ،و هى يڅٵّڂ إىل ظٌفظز أڄځج ٟهي :ثأل٨ځجٻ  ،Actaو ًوثيجس ثٍفًفٿ
و ثًفِصٕهجه ،و ثألِج٠ري .و ٴو ٔٹٽض هيڇ ثألهخيجس شجًيمج يؤًك ملج ـجٳ خصٽٺ ثټٱرتر ڀچ أـوثط و ڀفجٸځجس و أـٹجٿ،
شمٽٽصهج ڀچ ـني إىل آلٌ ثټٹعري ڀچ ثټ٩څجرص ثملؤٌِ١ر ڀچ ڄّؾ ثټميجٻ ـىٻ ثټ٩ويو ڀچ ثألشٵيجء )  .) Les Dévotsيڅٌ٥
ثملٌ١ثڃ ٸريټّْ ِٽيڂ خّرتُ و آلٌوڃ :شجًين ثټٱٹٌ ثملّيفي ٨څو آخجء ثټٹڅيّز ،ڀڅٕىًثس ثملٹصدز ثټدىټيّيز ،خريوس،
ټدڅجڃ0224 ،4ٟ ،ـ.043 ٗ ،
٨ 7يو ثټوًويٰٖ :ٽّٱز ثټصٙىٯ يف ثألهيجڃ ،هثً ثټٱٌٴو ،هڀٕٶِ ،ىًيز.410 ٗ ،0224 ،4ٟ،
 42يڅ ٌ٥ثملٌ١ثڃ ٸريټّْ ِٽيڂ خّرتُ وآلٌوڃ :شجًين ثټٱٹٌ ثملّيفي ٨څو آخجء ثټٹڅيّز.47 ٗ ،
 44يڅ ٌ٥ؼځيپ ٘ٽيدج :ثمل٩ؽڂ ثټٱٽّٱي ،ػ ،4هثً ثټٹصجح ثټٽدڅجڄي ،خريوس ،ټدڅجڃ.465 ٗ ،4760 ،
 40ثخٌثهيڂ ڀفځو ڀڅٙىً :ثټٕ ٌ٩وثټصٙىٯ-ثألظٌ ثټٙىيف يف ثټٕ ٌ٩ثټٌ٩خي ثمل٩جرص ،هثً ثألڀني ټٽڅرش و ثټصىٍي ،٪ڀرصٗ ،
.02
 41أهوڄيْ :ثټٙىٰيز وثټّىًيجټيز ،هثً ثټّجٴي،خريوس،1ٟ،هس.01 ٗ ،
ٍ 42ٸي ڄؽيذ ڀفځىه :ثټرشٳ ثټٱڅجڃ ،هثً ثټٵٽڂ ،ثټٵجهٌر ،ڀرص.42 ٗ ،
 43ثخٌثهيڂ ڀفځو ڀڅٙىً :ثټٕ ٌ٩و ثټصٙىٯ -ثألظٌ ثټٙىيف يف ثټٕ ٌ٩ثټٌ٩خي ثمل٩جرص ،هثً ثألڀني ټٽڅرش و ثټصىٍي ،٪ڀرصٗ ،
.42
 44ثملٌؼ ٪ڄٱّه.03 ٗ ،
 45أهوڄيْ :ثټٙىٰيز وثټّىًيجټيز.43 ٗ ،
46
P. Berger :WILLIAM BLAK-Mysticisme et poésie, Société Française d’imprimerie
et de librairie, Paris,1907, p 72.
47
P. Berger :WILLIAM BLAK-Mysticisme et poésie, P 73.
20
Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, La Colmena 77
enero-marzo de 2013, p 33.
04
SAN JUAN DE LA CRUZ :, Poesía, Colpas del alma que pena por ver dios,
calasicos de la literatura espanola,el Cid Editore, Cordoba Argentina,2OO3,p29
21
Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p 35.
 22ثملٵٙىه هڅج هى ٨ؽَ ثًفڄّجڃ ٨ځىڀج خځج ٰيه ثملصٙىٯ ٨چ شٹىيچ ٰٹٌر أو شٙىً ٨چ هللا ثټيي يدٵى ىثس ڀص٩جټيز
شٵوِض ٨چ ثألٔدجڇ و ثألڀعجٻ ،و إىل هيث أٔجًس ثټٵويّز شٌيَث ثألٰيٽيز خٵىټهج ":أؼوڄي أـيجڄج ٨جؼَر ٨چ شٹىيچ ٰٹٌر
وثٜفز ٨چ هللا أو ثټصٱٹري يف أڀٌ ٘جټق...إًف أڄّي أٔ ٌ٩أڄي أٌٰ٨ه .و أهًٷ أڃ ثټ٩ٵپ و ثملميٽز هځج ڀج يؤىيجڄڅي هڅج "..يڅٌ٥
شٌيَث ثألٰيٽيز :ٸصجح ثټّرير ،شٌؼځز ثڄ١ىثڃ ِ٩يو لج،ٌ٠ثمل١د٩ز ثټٹجظىټيٹيز ،خريوس ،ټدڅجڃ.062 ٗ ،4774 ،0ٟ،
23
Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p 33.
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* يف ٴٙيور ثټٕج٨ ٌ٨دو هللا ـځجهي ثملىِىڀز "ؼىهٌر ثملجء" ،و هي ٴٙيور ٘ىٰيز يٵىٻ ثټٕج ٌ٨أڄه ٸصدهج خ٩و ٍيجًشه
ټٵرب ثټٕين ثألٸرب ڀفي ثټويچ خچ ٌ٨خي يف خڅجيٌ  ،0221يصڅجٗ ڀ١ٽ٩هج ڀ ٪ڀ١ٽ ٪هيڇ ثټٵٙيور شفويوث ،ـيغ شؤهي
ًڀَيز ثټٽيپ( ثملصىهؾ خجټفذ ثټٵٽٶ ٸځج يف ٴٙيور يىـڅج ثټٙٽيدي هيڇ ثټصي ڄفچ خٙوه هًثِصهج ،أو ثملىًٳ خجټ٩ٱز و ثټمؽپ
ثملّووٻ ٸځج يف ٴٙيور ـځجهي) هوًث هًفټيج شفوهڇ ثټّيجٴجس ثټٌٕ٩يز ټٹٽصج ثټٵٙيوشني .ـيغ شفيپ هيڇ ثټٌڀَيز أي ًڀَيز
ثټٽيپ هڅج ڀعٌف إىل ـجًفس ثټفذ و ثټٕ٩ٶ و ثًفشفجه ،خپ إىل ٠دي٩ز ثټٌ٩فٴز ڄٱّهج ثټصي يڅٕوهج ثټٙىيف وهى يص١ٽ ٪إىل
ثملؽهىٻ و ثټ٭جڀ ٞو ثملفدىح و ثمل١ٽٶ؛ أي إىل ڀج هى ڀ٭جيٌ ټٽصىـو ڀ٩ه ،ٸځج شٌڀَ ثټ٥ٽځز أو ثټ٩صځز إىل ثمل٩جڄجر ثټٌوـيز
ٸيټٺ يف ڀٌـٽز ثًفشفجه ثټٙىيف .و ټٵو شڅدهض ثټدجـعز ټىظي ټىخيغ خجًثټض ٸځج ِيأشي ىٸٌڇ إىل هيڇ ثټٌ٩فٴز ثټرتثخ١يز خني
ټيپ ثملصٙىٰز ڀصځعٌف يف ٴٙيور "ثټٽيپ ثمل٥ٽڂ " ټيىـڅج ثټٙٽيدي و ًڀَيز ثألڄعى ڀصځعٽز يف ٔمٙيز ثألڄعى ثټدوويز "ټيىل"
ًڀَ ثټفذ و ثًفشفجه ،و ثټيي ًف يمٽى ىٸٌهج يف ثملىًوط ثټٌٕ٩ي ثټ٭َيل و ثټ٭څجبي ثټٌ٩خي .يڅ ٌ٥ٴٙيور ؼىهٌر ثملجء ټٽٕجٌ٨
٨دو هللا ـځجهي  :ـىټيز ڀمرب ثټرتؼځز يف ثألهح و ثټٽّجڄيجس ،ؼجڀ٩ز ٴّڅ١يڅز ،0 ٧ ،ڀجًُ .470 ٗ ،0222
24
Las Obras de San juan de la cruz :La noche oscura, Editorial Monte Carmelo; p 6
y 7.
 03وٴو شٌڀَ ثټٽيٽز ثمل٥ٽځز هڅج ًخځج إىل ټيٽز ثإلرسثء و ثملٌ٩ثػ ثټڅدىي و ثټصي يٵٙو خهج يىـڅج ثټٙٽيدي هڅج ٘٩ىه ثټٌوؿ و
٨ٽىهج ـصى شٙدق ؼجهٽز خٹپ ثألٔيجء و ًف شٌ٩ٯ ـيڅهج إًف هللا ثټيي شٹصٕٱه خ٩و شفٽٽهج و ٌٰث٬هج ڀچ ٸپ ڀج هى ڀجهي .و
ٴو يٌفـ ٦أڃ هڅجٷ شٵج٤ ٪٠جهٌ ڀ ٪ثټٌؤيصني :ثټٌؤيز ثإلٌِفڀيز (ثإلرسثء و ثملٌ٩ثػ) و ثټٌؤيز ثټدىىيز ( ثًفڄ١ٱجء أو
ثټڅريٰجڄج).
26
Luce López-Baralt : La amada nocturna de San Juan de la Cruz se pudo haber
llamado Laylà, Quaderns de la Mediterrània, Universidad de Puerto Rico, p 201.
 05يف ڄٕيو ثألڄٕجه ،ثإل٘فجؿ ثټعجټغ ڄٵٌأ هيث ثټڅ" : ٚيفِ ثټٽَّيْپِ َ٨ىلَ ٌَِٰثيشِ َ٠ٽَدْضُ ڀَچْ شُفِدُّهُ ڄَٱْيسَِ٠ .ٽَدْصُهُ َٰځَج وَؼَوْشُهُ0 .إِڄِّي
أَٴُىٿُ وَأَُ٠ىٯُ يفِ ثملَْوِيڅَزِ ،يفِ ثألَِْىَثٳِ وَيفِ ثټَّٕىَثًِ ،ِ٧أَْ٠ٽُذُ ڀَچْ شُفِدُّهُ ڄَٱْيسَِ٠ .ٽَدْصُهُ َٰځَج وَؼَوْشُهُ .وَؼَوَڄِي ثټْفٌََُُ ثټَّ١جبِٲُ يفِ
ثملَْوِيڅَزَِٰ ،ٵُٽْضُ« :أًََأَيْ ُصڂْ ڀَچْ شُفِدُّهُ ڄَٱْيسِ؟» َٰځَج ؼَجوٍَْشُهُڂْ إًِفَّ ٴَٽِيٌفً ـَصَّى وَؼَوْسُ ڀَچْ شُفِدُّهُ ڄَٱْيسَِٰ ،أَڀَّْٹْصُهُ وَټَڂْ َأًْلِهِ."...
06ٸځج ڄٵٌأ ټٽٵويْ أو١ّ٬ني ٸيټٺ ٸٌفڀجً ٴٌيذ يف ڀ٩څجڇ ڀچ هيث ،ـيغ يٵىٻ ڀ٩ربث ٨چ ثڄٕ٭جټه خجهلل و ثټصځجُ ٴٌخه :
أشىِپ إټيٺ :ثلربڄي أيچ أڄض؟!
أيچ أټٵجٷ ٰألصٱي ٰيٺ خجټٹٽيز وًف أوؼو إًفَّ ٰيٺ!
إڄڅيّ أٔصهي ثملىس ټٹي أًثٷ ،إڄڅيّ ًف أًيو ثټ٩يٖ خ٩و ټٹي أـيج خٺ!
ثڀصٽٹڅي خٹٽيصي ٰأټصٙٶ خٺ شځجڀًج!
 07أًڀيج ثإل٘فجؿ .04-02 ٧ 2
12
Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p16 .
 31ش٭جيل ثټٹعري ڀچ ثټصٱّريثس ثملّيفيز يف ث١٨جء شأويپ ڀٵدىٻ ملج وًه يف ِٱٌ ڄٕيو ثألڄٕجه ڀچ ٸىڄه ِٱٌ ثټٌ٩فٴز ثټفديز
ثملٵوِز ،أو " ِٱٌ ثټفذ ثټفٵيٵى ثټيي يؽّو ثملّيق ٸٌ٩يْ ِځجوي ټٹڅيّصه ثټٌ٩وُ ثملؽيور  .ٸځج يصؽّو ٰيه يّى٧
ٌ٨يّجً ٔمٙيجً ټٹپ ڄٱْ شٵدٽه وشٌـذ خه .و يف هيث يٵىٻ ثټدجخج ثألڄدج ٔڅىهڇ ثټعجټغ  [ :ثټٌوـيىڃ يٵٌأوڃ هيث ثټّٱٌ
ٰيَهثهوڃ ڀفدز هلل  ..أڀج ثټؽّويىڃ ٰيفصجؼىڃ ىف ٴٌثءشه إىل ڀٌٔو يٱّس ټهڂ  ،ټةٌف يّيةىث ٰهځه ،ويمٌؼىث ٨چ ڀ٩څجڇ
ثټّجڀى إىل ڀ٩جڃٍ ٨جمليز] ڀچ أؼپ هيث وؼذ ٨ٽيڅج أڃ ڄفيً ڀچ أڃ ڄفدْ أٰٹجًڄج ىف ڄ١جٳ ثټؽّو وثټؽّويجس وڄفچ
ڄ٭ىٗ ىف أ٨ځجٳ هيث ثټفذ ثټّځجوي ثملٵوُ ىف هيث ثټّٱٌ  " ..يڅ٘ ٌ٥ىس ـديدى ٴجً٨جً ..هًثِز ش١ديٵيز ٨ځٽيز
ىف ثإل٘فــــجؿ ثټمجڀْ ڀچ ِٱٌ ڄٕيو ثألڄجٔيو ،ڀٹصدز هيٌ ثټٵويْ ِـځ٩جڃ ثټوخج ٫خجملٵ١ـڂ.43 ٗ ،0227 ،
 10أٔجً ثټٵويْ أ١ّ٬ني يف ث٨رتثٰجشه يف ٴىټه ..":إىل ىټٺ ثملٹجڃ ثټمٱي ثټيي أشي ڀڅه ڀصؽّوثً يف ثټفٕجء ثټدصىىل ،لج٠د ًج
إټيه ثټمٽيٵز ثټدرشيز  -ثټصي هي ؼّوڄج ثملجبض  -ـصى ًف ڄځىس إيل ثألخو إڄه ٸجټٌ٩يْ ثټمجًػ ڀچ لوًڇ وٸؽدجً ًثٸ ٞيف
ٌ٠يٵه ٬ري ڀرتهه خپ ثڄوٰ ٪ڀڅجهيجً خٙىس ٨جٻ  ،خٹٌفٿ وأ٨ځجٻ  ،خځىس وـيجر  ،خڅَوٻ و٘٩ىه  ،آڀٌثً إيجڄج خأڃ ڄ٩ىه إټيه ظڂ
٬جح ٨چ أ٨يڅڅج ټ٩ٽڅج ڄٌؼ ٪إيل ٴٽىخڅج"..إ٨رتثٰجس ثټٵويْ أ١ّ٬ىڄيىُ ،شٌ٩يذ ثټٵځ ٚٴَڀجڃ ثټربثڀىيس ،ڀٌثؼ٩ز ـڅج
ٰجٿ ثملفجڀي ،ػ .63-62 ٗ ،4731 ،4
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فلسفة التصوف في شعر القديس يوحنا الصليبي()San juan de la Cruz

SAN JUAN DE LA CRUZ : POESÍAS Coplas hechas sobre un éxtasis de harta
contemplación, P 25-26.
 12ؼىًهثڃ أوڀجڃ ثټووڀڅيٹي :هټيپ إىل ٴٌثءر شجًين ثټٌوـجڄيز ثملّيفيز يف ثټصٵٽيو ثټٹجظىټيٹي ،هثً ثملرشٳ ،خريوس،0241 ،
ٗ .05
 13ڀصى ( ثإل٘فجؿ 02 ٧ :44و .)03
 14ؼدپ ثټٹٌڀپ أو ٸٌٿ إيپ خجټ٩ربيز خځ٩څى ٸٌڀز هللا أو ـويٵصه و ًوٜصه  ،le vignoble de Dieuهى ؼدپ يٵ ٪يف
ٰٽّ١ني ي١پ ٨ىل ثټدفٌ ثًفخي ٞثملصىِ ٢و٨ىل ڀيڅجء ڀويڅز ـيٱج ولٽيؾ ٨ٹج وهى ثڀصوثه ټؽدجٻ ڄجخٽْ ،ىٸٌ يف ثټصىًثر يف
ٴٙز ثټڅدي إټيج (ثټيجُ) .أٴيځض ٨ٽيه ثټٹعري ڀچ أڀجٸچ ټٽ٩دجهر وثټصٵويْ وشٵويڂ ثټٵٌثخني .وي٩صرب ؼدپ ثټٹٌڀپ ؼدٌف أظٌيج
وؼدٌف ڀٵوِج ٨څو خ ٞ٩ثټ١ىثبٲ ثملّيفيز ټٹىڄهڂ ي٩صٵووڃ خأڃ ٨ىهر ثملّيق شّدٵهج ٨ىهر ثټڅدي ثيٽيج ٸځج ي١ٽٶ ٨ىل
ثټّيور ثټ٩يًثء ِيور ؼدپ ثټٹٌڀپ  .وڀج ٍثټض خ ٞ٩ثألڀجٸچ ثملٵوِز ٴجبځز وڀىؼىهر يف أيجڀڅج هيڇ ،ڀعپ ثملفٌٴز ،وڀ٭جًر
ثټمرض ،وهيٌ ڀجً ثټيجُ ،وٴرب ٨دجُ ټٽدهجبيني و٬ريهج ڀچ هوً ثټويچ و ثټ٩دجهر  .ويٵجخپ هيث ثټؽدپ ؼدپ ٠ىً ِيڅجء ٨څو
ثټيهىه و ؼدپ أـو ٨څو ثملّٽځني ثټيي ٴجٻ ٰيه ًِىټڅج ثټٹٌيڂ ٸځج يف ٘فيق ثټدمجًي " هيث أـو وهى ؼدپ يفدڅج وڄفده".
15
SAN JUAN DE LA CRUZ : POESÍAS, Coplas hechas sobre un éxtasis de harta
contemplación, P 25-26.
38
SAN JUAN DE LA CRUZ : Para venir a gustarlo todo, Editorial Monte Carmelo P
3.
 17شٌي ثملّيفيز أڃ ثټصجًين يصد ٪ڀّجًث ل١يج شوًيؽيج يصفٌٷ هوڀج ڄفى ثٸصځجٻ ڀٽٹىس هللا و شفٵٶ ٸٽځصه٨ ،ٹْ ثټٌؤيز
ثټٌفهيڅيز أو ڀج ي١ٙٽق ٨ٽيه خجِڂ أِ١ىًر ثټصٹٌثً ثألخوي ثټٵويځز و ثټصي شٱيو خأڃ ثټصجًين هوًي ټيْ ټه خوثيز ڀفوهر و
هى ًف يصؽه ڄفى ڀٙري أو هوٯ ڀفوه ،ټٹڅه خدّج٠ز يووً و يووً إىل ثألخو ٜځچ ـٽٵز ڀٱٌ٬ز شدوأ خجټ٩وٿ وشڅصهي خجټ٩وٿ.
22
Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p17.
11
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املكان العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن ُشهيد األندلسي

فاصمة عطية

يحٜ٣ ټح اٷىڄهاءٛا٫ /ق
-  ةهيٴح-ي٤املهٳى اٷظاٻ
fatimaattia39@yahoo.Fr
8108/10/19 :دانيف اٷٰتڈٶ

8108/10/01 :دانيف االًذالٺ

Abstract:
Formal heritage, one of the most important pregnant women in the world of
imagination, mixes myths, myths, fairy tales, and other phenomena that contradict
logic and reason. The message of the disciples and the scribes seems to be the
most descriptive, perhaps more adaptive of these achievements, as well as an
expression of the obscure, mysterious and mysterious glamor, to the extent that it
can be counted as a supernatural code, and a production of wonder.
The ramparts and the storms are a narrative structure charged with the
elements of amazing beauty, exciting and miraculous at the same time, and when
we call these places with their extraordinary dimension, because we proceed from
the nature of its structure and characteristics contrary to the geographical places
familiar in reality, and this is full of places of the appendages and storms so
completely that the personality moves in this wide world without knowledge
Including that it will become a miraculous place thanks to the mental narrative, so
that the writer to make it strange / unusual.
What is happening is certainly a fantasy, but a real, concrete, tangible, tangible
fantasy - a cognitive fantasy - the places that the son of a martyr used in another
world and reality, imagined on the one hand, but real and tangible on the other.
Key words :
the Space, Fantasy, Abū Āmir Ibn Shuhayd

:ٕاملٸـ
يڅا٫ ٝ دـذٸ،ڈاٷٽ دـييٸيح٤ٸر ة٬ أػك أڄٽ اٷؼڈاٻٹ اٷذي ػ،يِٴٹ املڈنڇز اٷؼٴابي
ٱٜ املڀ٥اڄه اٷذي دذ٘اق ٻ٠ ڇًڈاڄا ٻځ امل،انير٬٤اخ ڇػٴاياخ اٷظځ ڇاٷ٫ري ڇاٷـهاٛاألًا
ٸّڅا أٳشه٤ ڇٷ،ځ لٷٵ٣ تريا٤ أٳشه االٿذاطاخ اٷرسقيح د٥ ڇاٷىڇاة٥ ڇدتكڇ نًاٷح اٷذڈاة.ٰٹ٤ڇاٷ
 إىل ػك، ڇاٷٌؼهيٙاٻ٨ ڇدكطيع اٷ،ځ ٻظاڄٹ األوٶ٣ ،تريا أي٘ا٤ ڇد،ا ٷذٸٵ املڀظىاخ٤ڈيٜد
.ظابتي٤ ڇإٿذاطا ٷٸ،َابٰح اإلقڄا٫ كّڄا ٻكڇٿح٣ يټٴځ
ظى يف٤ڀارص اٷظټاٶ املكڄّ ڇاملشري ڇامل٤ ةڀيح ٯٔٔيح ٻِؼڈٿح ة٥ ڇاٷىڇاة٥اٷذڈاة٫
ح دهٳيتڅا٤تيٛ ٸٱ ٻځٜألٿڀا ٿڀ٫ كڄا اٷـانٮ٤ ڇػني ٿٌٽ ڄمڂ األٻٴڀح ةت،اٷڈٯر لادچ
62
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ڇؿآيادڅا املـاٷ٬ح ٷ ألٻٴڀح اٷظ٨ها٫يح املأٷڈ٫ح يف اٷڈاٯ ،٥ڇڄما ٻا دىؿه ةچ أٻٴڀح اٷذڈاة٥
ڇاٷىڇاة ٥دټاٻا ةؼيص دذؼهٲ اٷِـٔيح يف ڄما اٷ٤اٷٽ اٷڈاً ٥قڇپ ٣ٸٽ ٻڀڅا ةأٿچ ًيذؼڈٶ إىل
ٻٴاپ ٣ظابتي ة٘٬ٹ اٷمڄڀيح اٷرسقيح ،ةؼيص دٴ٬ٹ اٷٌانق ةظ٤ٸڅا ٣ظيتح ٧ /ري ٻأٷڈ٫ح.
٫ټا يؼكز ڄڈ ؿياٶ ةاٷذأٳيك ،ڇٷٴڀچ ؿياٶ ڇاٯ٤ي ٻاقي ٻٸټڈي ڇٻؼٌڈي – ؿياٶ
ٻ٤هيف٫ -األٻٴڀح اٷذي ڇ٬ٟڅا اةځ ُُڅيك ٳاٿر يف ٣اٷٽ ڇڇاٯ ٥آؿه ،ٻذـيٹ ٻځ طڅح ،ڇٷٴڀچ
ػٰيٰي ڇٻؼٌڈي ٻځ طڅح أؿهډ.
اٷٴٸټاخ امل٬ذاػيح :املٴاپ ،اٷ٤ظابتي ،أةڈ ٣اٻه اةځ ُڅيك.
 /0ٻٰكٻح ٿ٠هيح:
املٴاپ ٻٰڈٷح رسقيح ،دؼ٠ى ةاإلسانج ڇاالڄذټاٺ ٣ڀك اٷكانًني ڇاملڀ٠هيځ ،ألٻه ٻا
ٳاپ املٴاپ ٳ٨ريڂ ٻځ اٷ٤ڀارص اٷرسقيح األؿهډ  -اٷِـٔياخ ڇاٷىٻځ -يٴڈّپ ػ٘ڈنا ڄاٻا يف
اٷ٤ټٹ اٷرسقي ،ةٹ يِٴٹ طڈڄها ػٴابيا ٻابىا ةأة٤اقڂ ،ڇقالالدچ ،ڇةڈٓ٬چ ٘٫اء ٿٔيا ؿاٷٔا
٫يټا يڀذع٫ ،څڈ يذ٘ټځ ٻربناخ دـييٸيح يف لادچ أٳشه "ٻټا يؼيٹ ٣ىل أٻٴڀح ٻؼٌڈًح ،أڇ
0
ٻكنٳح ٻتاٌسج".
ةټشٹ ڄمڂ األڄټيح اٷذي يؼذٸڅا ٻٴڈّپ املٴاپ ،دٌرت٣ي اٿذتاڄڀا ٯ٘يح دؼكيك ڇٟي٬ذچ
يف اٷ٤ټٹ اٷرسقي "ةا٣ذتانڂ ٻٴڈّٿا رسقيا يف املٰاٺ األڇّٶ ،ڇ٣ڀرصا ػاًټا يف املٰاٺ
اٷؼٴابي()...ڇٯك ةكأخ ُ٤هيح املٴاپ ةذؼكيك ڄما املٴڈّپ اٷهڇابي ،ةڈٓ٬چ ٘٫اء ٿٔيا ؿاٷٔا
يڈطك ٻځ ؿالٶ األٷ٬ا ٞڇاٷٴٸټاخ ڇيڀذظچ اٷـياٶ اٷؼٴابي ،ڇٻځ ڄڀا يذټيّى املٴاپ يف اٷرسق
ةٴڈٿچ يذِٴٹ ٳټڈٗڈ ٢ٻٌذٰٹ ٷٸ٬ٴه ڇيذ٘ټځ ٻربناخ ڇطڈقڂ يف لادچ أٳشه ٻټا يؼيٹ ٣ىل
8
أٻٴڀح ٻؼٌڈًح أڇ ٻكنٳح ٻتاٌسج".
إپ املٴاپ يرتٲ أسها يف ٿٌ٬يح املذٸٰي ،اٷمي يتڀي قالالخ األٻٴڀح ٿٌتح ٷذٔڈنادچ
اٷـآح ،ڇةاٷذايل دڀِأ "دٌټياخ ڇدڀڈي٤اخ ٻڅټح يف د٤يني أٿڈا ٢اٷ٘٬اءاخ٫ :څڀاٲ اٷ٘٬اء
اٷٌؼهي أڇ األًٜڈني ڇاٷ٤ظابتي ڇاٷڈاٯ٤ي ڇاٷٜتي٤ي ڇاالٜٓڀا٣ي( )...ڇػذى ةٔكق
0
االٜٓالغ ٿظك االؿذال ٪يف دؼكيكڂ".
ڇٻځ ڄڀا ،دربو أڄټيح املٴاپ اٷ٤ظابتي ةـآح؛ "ألپ اٷ٤ظابتي املذټشٹ يف اٷ٠څڈناخ
ڇاٷڅڈاطٍ ڇاالًذيڅاٻاخ ڇاٷٔڈن ڇاملڈاٯ٭ ڇاألػكاز ٫ڈٮ اٷٜتي٤يح يؼذاض يف دظٸيچ إىل
أٻٴڀح ،ڄمڂ اٷذي يظث أپ دذالءٺ ٻٛ ٥تي٤ذچ امله٣تح أڇ امل٤ظىج ڇاملشريج ٷٸذٌاؤٶ ڇاٷرتقق .ڄمڂ
األٻٴڀح اٷذي ؿٸٰذڅا ٷ٨ح اٷهاڇي ٷذٔتؽ ٻرسػا ٷٸذؼڈالخ ڇإلٜ٣اب اإلقناٲ .ةؼيص دىڇٶ
4
اٷؼڈاطى ةني اٷىٻاپ ڇاملٴاپ ڇيڀك٧ٽ ٳٹ يشء يف دٸٵ اٷٜتي٤ح اٷڅمياٿيح ٷٸټِاڄكاخ".
إپ املٴاپ يف األًاي ةڀيح طڈڄهيح يف اٷؼٴي ،دـ٘ ٥ٷچ اٷِـٔياخ اٷذي دٰ ٥دؼر
0
ڇٛأدچ٫ ،څڈ يـٸّ٭ "٘٫اء ُتيڅا ةاٷ٘٬اء اٷڈاٯ٤ي".
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ڇيٸ٤ث اٷٌانق قڇنا يف "ٿټمطح املٴاپٰ٫ ،ك يظذىبچ ٻځ اٷڈاٯ٫ ،٥يؼهٲ ُـٔيادچ
ڇأػكاسچ ٫يچ ،ڇٯك يٸ٤ث اٷـياٶ قڇنا ٧هيتا ٧ري ٻأٷڈ ،٪يف أػياپ أؿهډ يكؿٹ أنٖ اٷ٤ظابث
6
ٷيـٸٱ ٻڀڅا ٻٴاٿا ٣ظيتا".
ڇةڅما ٿذ٤ه٣ ٪ىل ػٰيٰح املٴاپ اٷ٤ظابتي ،ةا٣ذتانڂ ٻٴاٿا يڀذڅي إىل ٻـذٸ٭
اٷ٘٬اءاخ اٷذي ئ٤ث دؼكيك ٻهط٤يح دانيـيح أڇ ڇاٯ٤يح ٷڅا.
ڇي٤ڀي لٷٵ ةاؿذٔان ،أپ ڄڀاٲ ٫هٯا دهٳيتيا ٳتريا ةني املٴاپ اٷڈاٯ٤ي ڇاٷ٤ظابتي،
٫األڇٶ ٷچ ڇطڈق ٤٫يل ٻؼكق ٻڈطڈق يف اٷٜتي٤ح ،ڇيف ٳٹّ ةيةح ال يهق ٷچ اًٽ ٻ٤ني ي٤ه ٪ةچ ٧ري
أٿڀا ٿٌٸٽ ةڈطڈقڂ ٳاٷظتاٶ ڇاألڇقيح ڇاٷٔؼاني ڇ...اٷف ،أٻا املٴاپ اٷـيايل ٣اٷٽ ٻيلء ةاإلسانج
ػيڀ ا ،ڇةاٷ٬ى ٢ػيڀا آؿه٫ ،څڈ يهدت ٝةاٷِـٔياخ؛ ألٿڅا د٠څه "ٳابڀاخ ٣ظابتيح ٧ري ٻأٷڈ٫ح
ٻځ اٷڀاػيح اٷِٴٸيح أڇ اٷظٌټيح ،ڇيهدت ٝةاألػكاز أي٘ا؛ ٫ذ٠څه األػكاز ؿانٯح ڇٻٸيةح ةٴٹ
7
ٻا ڄڈ ٣ظيث ڇ٧هيث".
ڇٻځ سٽً ،ڀ٤اٷع ؿٜح دټ٠څهاخ املٴاپ اٷ٤ظابتي يف اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ،٥ٷڀهډ ٻځ ة٤يك
دڈو٣ا ٷألٻٴڀح اٷڈاٯ٤يح املؤًٌح ةاٷڈڄٽ٤٫ ،ڀك ةؼشڀا ٣ځ ًټاخ ڄمڂ األٻاٳځ ،ٻځ ؿالٶ
ػهٳح دڀٰٹ اٷهاڇي ،ڇطكٿاڄا يف ٻ٬ذذؽ املكؿٹ ،ػيص يٸذٰي داة٤ا يه٧ث يف ٓؼتذچ؛ إٿچ وڄري
ةځ ٿټري ،ٻٰرتػا ٣ٸيچ نػٸح ؿياٷيح دأؿمڂ إىل ٣ڈاٷٽ ٣ظيتح ،إ٣الٿا ٻڀچ ةأپ اٷهًاٷح ٷځ دٌذٰه
٣ىل ٻأٷڈ٫يح املٴاپ ڇاًذٰهانڂ.
يذټيّ ى املٴاپ يف اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥ةذڀڈ٣چ ڇدِ٤تچ ،ڇطټ٤چ ةني اٷڈاٯ ٥ڇاٷڈڄٽ ،لٷٵ أپ
اةځ ُُڅيك "د٬ڀځ يف لٷٵ ٷٸٌيٜهج ٣ىل ٷثّ املذٸٰي٫ ،هاغ يٰكٺ ٷڀا ٣املا ٧هابتيا ٻټٸڈء ة٤ڈاٷٽ
ٻاڇنابيح ،دٌؼه اٷٰهاء ڇاٷٌاٻ٤ني؛ ڇڄي دُ٤٬ٹ ةٜهيٰح ال ڇاٯ٤يح ،ػاٻٸح ةمٷٵ ٷ٤ڀارص
8
اٷكڄِح ڇاٷ٨هاةح ڇاالٿتڅان ڇٳرس املأٷڈ."٪
ةڀاء ٣ىل لٷٵ ،دٴڈپ اٷتكايح ،ةاًذةڀاًڀا ة٤ڀڈاپ املكڇٿح "اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة "٥ٷڀ٬ذذؽ ةچ
امل٤اٷظح املٴاٿيح اٷذـييٸيح ،ڇٷڀربو أڄټيح ڄمڂ األٻاٳځ ٣ڀك اةځ ُُڅيك ًانقڄا ڇٻؤٳكڄا يف
دڈاة٤چ ڇوڇاة٤چ.
ٷٰك طاء اٷ٤ڀڈاپ "طټٸح اًټيح دكٶ ٣ىل ٻٴاپ ٻ٤ني؛ ڇڄڈ أنٖ اٷظځ ٻكان اٷؼكيص،
ٷٴځ اٷ٤ڀڈاپ يتٰى ٻظهق ٣ذتح ٷٸٰهاءج يٸع ٻڀڅا اٷٰانا إىل ٣اٷٽ اٷڀٕ ،ڇ٣ىل اٷه٧ٽ ٻځ أپّ ڄما
اٷ٤ڀڈاپ يكٶ ٣ىل اٷشتاخ ڇاالًذٰهان ٳڈٿچ طاء ٣ىل ڄمڂ اٷٔي٨ح إال أپّ ٯانا اٷڀٕ "اٷذڈاة٥
ڇاٷىڇاةً "٥يالػ ١ٿڈ٣ا ٻځ اٷؼهٳيح ڇاالٿذٰاٶ ،إل إٿڀا ٿظك ًانقڄا ٯك اًذ٤ټٹ اٷ٤كيك ٻځ
األٻاٳځ ،ٳٹّ ػٌث قالٷذچ ڇقڇنڂ يف إةهاو األػكاز اٷرسقيح.
ة٤ك ٳٹ ڄما٫ ،ئپ اٷٌؤاٶ اٷمي ال ٿټٹ ٻځ ٛهػچ – أيځ ط٤ٹ اةځ ُُڅيك أػكاز نػٸذچ؟
 -يتٰى ڄما أٻها ڄاٻا ٷٸڈٷڈض إىل ٣اٷٽ األٻٴڀح املڈ٬ٟح يف اٷهًاٷح.

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

64

فاصمة عطية

املكان العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن ُشهيد األندلسي

يف اإلطاةح ٣ځ ڄما اٷذٌاؤٶ ٷكيڀا  -يف اٷڈاٯ - ٥ٻا يِري إىل ٿٌع ؿيايل ألٻٴڀح ڇاٯ٤يح
طاءخ "ٷذٴشي٭ اٷرسق ڇٷٸٌيٜهج ٣ىل ألڄاپ املذٸٰني٫ ،ٴاپ ڄما املٴاپ ٻٴاٿا ٻذټيىا ػرض ٫يچ
اٷ٤ظابتي ةٰڈج ٻځ ؿالٶ املـٸڈٯاخ اٷڈڄټيح اٷذي دٰٜڀچ" ،9ٷي٘٬ي ٣ٸيڅا اٷٜاة ٥اٷذّـيييل
٫يټا ة٤ك.
ةكءا ٿِري إىل أپّ اةځ ُُڅيك ٯك ط٤ٹ أػكاز نػٸذچ يف أنٖ اٷظځ ،ػيص "أٯاٺ ٻځ
ُـٔچ ةٜال ٷٰٔح يذ٤څك ػڈاقسڅا ةڀٌ٬چ ،ٻٌذٔؼتا داة٤چ "وڄري ةځ ٿټري" قڇپ أپ يٸيچ
٣ټال يٌذؼٱ اٷمٳه٧ ،ري اٷذ٤هي٭ ةاألُـاْ ،ڇاألٻاٳځ" .01ڇٻشٸټا ڇ٫ٱ يف "نًٽ ٓڈنج
اٷذڈاة ٥اٷميځ اٷذٰى ةڅٽ يف أنٖ اٷظځ ،ٳاپ ٻڈٰ٫ا أي٘ا يف دٔڈيه أٻاٳځ اٷذڈاة٫ ،00"٥ذ٤كقخ
اٷذڈاة ،٥ڇد٤كقخ األٻاٳځ ،ڇاٷ٘٬اءاخ اٷرسقيح ،ڇٷڅما ًڀمٳه ةيةح ٳٹ داة ٥ٻ ٥إةهاو
ؿٔڈٓيح املٴاپ ٫يڅا.
ڇٷيٍ اًذتاٯا ٷٸؼكيص ٣ځ ٳٹ داة ،٥ڇاملٴاپ اٷمي ػٹ ةچ؛ إٿټا ةكءا ٿؤٳك أپ ن٧تح اةځ
ُُڅيك يف االٿذٰاٶ إىل ٣اٷٽ اٷظځ دؼٰٰر ة٘٬ٹ داة٤چ اٷمي ٛان ٣ڀچ سٽ "اٿرص ٪ٳٸټؽ
ةاٷترص"٫ 08ئلا ةچ "يظذاب اٷظڈ ٫اٷظڈ ،ڇيٰ ٥ٜاٷكڇ ٫اٷكڇ ،ػذى اٷذټؼر أنٗا ٳأنٗڀا،
ڇُان٫ر طڈا ال ٳظڈٿا ،ٻذ٬ه ٢اٷِظهٜ٣ ،ه اٷىڄه" 00ٷي٤ٸټڀا أٿڅا دٸٵ أنٖ اٷظځ اٷذي دټڀى
اةځ ُُڅيك نؤيذڅا ،ڇدؼٰٰر نؤيذچ ٣ڀكٻا ػٹّ ةڅا.
ڇػذى دذ٘ؽ اٷهؤيح أٳشه ػڈٶ املٴاپ ،ڇدڈاطكڂ يف اٷهًاٷحٰ٫ ،ك أًڅٽ يف دٜڈيه
أػكاسڅا ،يذڈطّث ٣ٸيڀا أپ ٿڀ٠ه أڄٽ األٻٴڀح املٌيٜهج ٫يڅا ،ٻ ٥ٻؼاڇٷح ٫ٵّ اٷكالالخ اٷ٤ظابتيح
اٷذي اٳذٌذڅا.
ڇةاٷذايل ،دڀٰٸث األٻٴڀح ٻځ ػٰيٰيح إىل دـييٸيح ٷذٌتؽ يف ٻكاناخ اٷالڇاٯ٤يح اٷذي
ئڀ٤څا اٷٴادث ،ڇٷڀؼاڇٶ اآلپ د٤ټٱ دٰڀيح املٴاپ ڇدؼڈالدچ ،ڇڄما ةاٯرتاػڀا طكڇال يـذرص
ڄمڂ األٻاٳځ.
ٓ/8ڈنج اٷ٤ظابتيح :يف أٻٴڀح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة:٥
إلا دذت٤ڀا ٛهيٰح ٣هٖ األ٫ٴان يف اٷهًاٷح ٿظكڄا دذٽ ڇ٫ٱ ٻٌذڈيني؛ ٫ـاملٌذڈډ
األڇٶ :يڀذ٠ٽ ٗټځ أػكاز ڇاٯ٤يح ڇدذٽ يف ػيى األٻاٳځ املڈطڈقج ٤٫ال يف ػيادڀا املتاٌسج ،أٻا
املٌذڈډ اٷشاٿي :يذ٘ټځ األ٤٫اٶ اٷڈاٯ٤ح يف أنٖ اٷـياٶ "أنٖ اٷظځ" ،ڇاٷذي دٰ٣ ٥ىل
ٻٌذڈډ لڄځ اٷتٜٹ.
ڇٯتٹ ڄما ڇلاٲ :ٻځ امل٬هڇٖ ةكءا اٷؼكيص ٣ځ األًاي ڇٻكيه اٷرسق؛ إٿچ اٷتٜٹ اٷمي
يذؼهٲ يف ٣املني٣ :اٷٽ ٻهبي ڇ٣اٷٽ ٻـ٬ي٫ ،اٷ٤اٷٽ املهبي ٯابٽ ٣ىل نٓك املٴاپ ڇاٷِـٔياخ
اٷڈاٯ٤يح اٷؼارضج ،ڇاٷ٤اٷٽ املـ٬ي ٻهدت ٝةاٷ٤ڈاٷٽ اٷڀٌ٬يح ڇاٷكاؿٸيح اٷذي دټ ّه ةټـذٸ٭
اٷذ٬ا٣الخ ،ڇأٿِٜح اٷذڈڄٽ ،ٷمٷٵ ٣ټكٿا إىل دٌٰيٽ اٷهًاٷح "اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة "٥إىل ٻٌذڈيني:
اٷڈاٯ٤ي ڇاٷڈڄټي ،ڄما األؿري اٷمي ٿڀٜٸٱ ٻڀچ ٷٸڈٓڈٶ إىل ٻڈٗڈ٣ڀا األًاي :اٷ٤ظابتي،
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ڇڄما ٷذټييى األٻاٳځ اٷڈاٯ٤يح  /اٷؼٰيٰيح ،ڇٳي٭ ٷڅا أپ أٓتؼر دـييٸيح  /ڇڄټيح ڇ٫ٱ
دٔ ّڈن ةڀابي ٻځ اٷٌانق.
 /0اٷڈاٯ ٥ڇاٷڈڄٽ يف اٷهًاٷح:
طكڇٶ نٯٽ ( :)10يڈٗؽ أٻاٳځ اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.٥
اٷٌٰٽ

املٴاپ

اٷڀټڈلض ٻځ اٷهًاٷح

اٷٔ٬ؼح

املكؿٹ

اٷتٌذاپ

٫ -ظى٣ر ،ڇأؿمخ يف نسابچ يڈٻا يف اٷؼابه.

88

دڈاة٥
اٷِ٤هاء

اٷٌټاء ڇاٷٔؼهاء-األنٖ ڇاٷتٌذاپ

 ڇًان ةڀا ٳاٷٜابه ،يظذاب اٷظڈ ٫اٷظڈ ،ڇيٰ٥ٜاٷكڇّ ٫اٷكڇّ.
 ػذى اٷذټؼر أنٗا ال ٳأنٗڀا ،ڇُان٫ر طڈا الٳظڈٿا ،ٻذ٬ه ٢اٷِظهٜ٣ ،ه اٷىڄهٰ٫ ،اٶ يل:
ػٸٸر أنٖ اٷظځ أةا ٣اٻه.
 إىل ڇاق ٻځ األڇقيح لي قڇغ دذٴرس أُظانڂ،ڇدرتٿٽ أٛيانڂ.
 ٧ي٘ح ُظهڄا ُظهاپً :اٺ ي٬ڈغ ةڅانا،ڇُؼه ي٤تٱ ڄڀكيا ڇ٧انا٫ .هأيڀا ٣يڀا ٻ٤يڀح
دٌيٹ ،ڇيكڇن ٻاؤڄا ٫ٸٴيا ،ڇال يؼڈٶ.
 إىل ُظهج ٧يڀاء يذ٬ظه ٻځ أٓٸڅا ٣ني ٳټٰٸحػڈناء.
 ڇطىٿا يف نٳ٘ڀا ةٰرص ٠٣يٽ ٯكاٻچ ٿاڇنق،يذٜانق ٫يچ اٷ٬هًاپ.
 ٫اٿ٬ٸٱ ٻاء اٷ٤ني ...ػذى اًذڈډ ٻ٤ڀا. ڇرسٿا ػذى اٿذڅيڀا إىل أٓٹ طتٹ قيه ػڀح،ٔ٫ؼر :ٻځ ٻڀاوٶ أةي ٿڈاي ،ڇنبّ اٷٴ٤تح
اٷ٤ٸياء ! ڇرسٿا ٿظذاب أقيانا ،ڇٳڀابٍ ڇػاٿاخ،
ػذى اٿذڅيڀا إىل قيه ٠٣يٽ د٤تٱ نڇابؼچ ڇدٔڈٲ
ٿڈا٫ؼچ ،ڇٿىٷڀا ڇطاؤڇا ةڀا إىل ةير ٯك آ٬ٜر
قٿاٿچ ،ڇ٣ٴ٬ر ٧ىالٿچ.
 ڇأٻاٶ ٣ڀاپ األقڄٽ إىل ٛهيٱ٫ ،ظ٤ٹ يهٳٙةڀا ،ڇوڄري يذأٻٹ آسان ٫هي ملؼڀاڄا ڄڀاٲٰ٫ .ٸر
ٷچ :ٻا دذت٤ٵ ٷڅمڂ اآلسان؟ ٯاٶ :ڄي آسان ٫هي
ػانسح ةځ امل٨ٸٍ ٓاػث أةي اٷٜيث ،ڇڄڈ

90

اٷتٌذاپ ڇاملياڂ -اٷتٌذاپ

اٷتٌذاپ "اٷٰرص" املاء-األنٖ "قيه ػڀح"

 -اٷٔؼهاء
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ٓاػث ٯڀٕ.

دڈاة٥
اٷٴذاب

األنٖ"ٻهضقڄټاپ"

 ٰ٫اٶ يل وڄري :طټ٤ر ٷٵ ؿٜتاء اٷظځ ةټهضقڄټاپ.

000

ٿٰاق
اٷظځ

األنٖ "ٻظٸٍ  -ڇػرضخ أٿا أي٘ا ڇوڄري ٻظٸٌا ٻځ ٻظاٷٍاٷظځ ،ڇٳاپ ةاٷؼرضج ٫ذى ػٌځ اٷتىج.
اٷؼرضج"

004

 ٯهانج ٧ڀاء ،د٬رت ٣ځ ةهٳح ٻاء.سٽ ده٤٫ر ،ڇٯك ا٣رتدڅا ؿ٬ح ُكيكج يف ٻابڅا،٫ټهج ًاةؼح ،ڇٻهج ٛابهج ،دڀ٨ټٍ ڄڀا ڇدـهض
ڄڀاٲ ،ٯك دٰتتر طڀاػاڄا ،ڇاٿذٔتر لٿاةاڄا.

047
001
000

ػيڈاپ
اٷظځ

 -املاء ڇاٷٌټاء

–

/0-0اٷڈاٯ٤ي املٰ٤ڈٶ:
األػكاز يف اٷهًاٷح اٿٜٸٰر ٻځ ٘٫اء ڇاٯ٤ي ،ڇڄڈ اٷؼابه "اٷتٌذاپ"٫ ،څڈ ٘٫اء قاٶ
ػيص يؤٛه ٳٹ ػهٳح اٷڀٕ ،ڇٻځ ؿالٷچ ٿؼاڇٶ اٷذ٤ه٣ ٪ىل ُـٔياخ ٣كيكج ٻځ ػيص
دٴڈيڀڅا ڇأ٫ٴانڄا ةني املټٴځ ڇاملؼذټٹ٫ ،څڈ ٻٴاپ ٛتي٤ي ،ڇٷٴڀچ يف اٷڈٯر ٿٌ٬چ يڈػي
ةاٷؼىپ ڇاٷٴآةح.
يظك اةځ ٌُڅيك ٿٌ٬چ يف ڄما املٴاپ ٻٌٸڈب األٻٹ ،ٻٌٸڈب اٷ٬هغ ،ڇڄما اٷٌٸث ُٴٹ
ٜٗ٨ا ٿٌ٬يا أسه ٣ٸيچ٫ ،تكأ يتؼص ٣ځ ٣اٷٽ آؿه يڀذٰٹ إٷيچ ةٌڅڈٷح ػيص اٷؼهيح ڇاالٿٜالٮ،
٫ٴاپ ئاب ةؼاالخ ٻځ اٷڅمياپ أڇ أػالٺ اٷيٰ٠ح ٻهّج ةئناقدچ ،ڇٻهّج أؿهډ ٻځ ٧ري إناقج،
٫څما املذـيّ ٹ ڄڈ اٷ٤اٷٽ اٷتكيٹ ٣ځ ٣البٱ اٷٴتر ڇاٷؼهٻاپ يف اٷڈاٯ٫ ،٥املذـيٹ إلپ "ةڀاء لڄڀي؛
أي إٿچ إٿذاض ٫ٴهي ةاٷكنطح األڇىل؛ أي ٷيٍ إٿذاض ٫ٴهي ةاٷكنطح األڇىل؛ أي ٷيٍ إٿذاطا
04
ٻاقيا".
٫اةځ ُُڅيك يف ا٫ذذاػيح دڈاة٤چ ڇوڇاة٤چ يٌذؼرض ٻؼتڈةذچ ٻـذانا – ةكءا -وٻاٿا
ڇٻٴاٿا ٛتي٤يني٫ ،څمڂ اٷؼاٷح اٷذي ي٤يِڅا دٴڈپ ٻځ ٓڀ٤چ ڇإناقدچ يٰڈٶ" :ڇٳاپ يل أڇابٹ
ٓتڈدي ڄڈډ اُذك ةچ ٳٸ٬ي ،سٽ ٷؼٰڀي ة٤ك ٻٸٹ يف أسڀاء لٷٵ امليٹ٫ .اد٬ٱ أپ ٻاخ ٻځ ٳڀر
أڄڈاڂ ٻكج لٷٵ املٸٹ٫ ،ظى٣ر ڇأؿمخ يف نسابچ يڈٻا يف اٷؼابه ،ڇٯك أةڅټر ٣يلّ أةڈاةچ".00
ڄا ڄڀا يذڈٯ٭ اٷڈاٯ ،٥ٷيڀذٰٹ إىل ٣اٷٽ ٻځ اٷؼريج ڇاٷذـيٹ إل ػ٬هخ لاٳهدچ ُيةا ٻځ
اٷـياٶ ٷيتكأ ٣اٷٽ اٷ٤ظث ڇ٣كٺ اٷذٔكيٱ ،يٰڈٶ ڇآ٬ا ٻا ػٹ ٣ٸيچ ة٤ك اٷؼىپ ڇاإل٧هاٮ يف
اٷهساء "٫اندع ٣يلّ اٷٰڈٶ ڇأ٫ؼټر٫ ،ئلا أٿا ة٬اني ةتاب املظٸٍ ٣ىل ٫هي أقڄٽ ٳټا ةٰٹ
ڇطڅچ ،ٯك ادٴأ ٣ىل نٻؼچ" ،06سٽ يٌذټه يف ػكيشچ ال يـاٛث أػكا ي٤ه٫چ ،ةٹ آؿه ٻځ ٻؼيٝ
ڇڄټچ "ڇٓاغ ةي :أ٣ظىا يا ٫ذى اإلٿٍ؟ ٯٸر :ال ڇأةيٵ ،ٷٸٴالٺ أػياپ ،ڇڄما ُأپ اإلٿٌاپ !
ٯاٶ يل :ٯٹ ة٤كڂ ( )...ڇٯاخ ٷچ :ةأةي أٿر !ٻځ أٿر؟ ٯاٶ :أٿا وڄري ةځ ٿټري ٻځ أُظ ٥اٷظځ".07
إپ اٷ٤اٷٽ اٷمي يڈطك ٫يچ ال يټٴځ اٷڈٓڈٶ إٷيچ ،إٿڅا ٣ىٷح دٰ ٥يف ٻٌا٫اخ ة٤يكج ٣ځ اٷڈاٯ.٥
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ڇڄڀا ،يتكأ اٷ٤ظيث ٳټا ًڀهاڂ يف اٷڀٕ ڇاألٻاٳځ املڈاٷيح ػٌث دهديتڅا يف اٷظكڇٶ ،إٿچ
ٿٕ يٰكٺ "أػكاسا ٫ڈٮ ٛتي٤يح ٻـاٷ٬ح ملا ڄڈ ٻأٷڈ ،٪ڇٻڈٗڈ٣اخ ؿانٯح ٻٌذ٨ٸٰح ٣ځ
اٷذٌ٬ري ڇٻٌذٔ٤يح ٣ځ اٷ٬څٽ ،دشري ٷكډ اٷٰانا أڇ اٷِـٔيح ػريج ڇٯٸٰا ڇاٿكڄاُا ،ڇڄما ال
ي٤ڀي أپ ڄما اٷڀٕ ٻٌذڈق ٰٝ٫ ٢ٷٸـانٮ ،ڇإٿټا يِٴٹ ٻىيظا ٻځ اٷڈاٯ٤ي ڇاٷالڇاٯ٤ي ،ٻځ
اٷٜتي٤ي ڇاٷ٬ڈٮ ٛتي٤ي ،ڄما املىيع ڄڈ اٷمي يـٸٱ امل٬انٯح ڇاٷذڀاٯ.08"ٙ
ڇػٌث ڄما اٷ٬څٽ ،يټٴځ قناًح األٻاٳځ املڈطڈقج يف اٷڀٕ اٿٜالٯا ٻځ ڇاٯ٤يذڅا؛ أي
دِٴيٸڅا اٷتڀابي اٷڈاٯ٤ي ،سٽ اٷڀ٠ه يف دؼڈّٷڅا اٷظكيك ػٌث ڇنڇقڄا ةؼٸح ٣ظيتح ٻذـيٸح،
ڇٯتال يظث اٷذأٳيك ٣ىل أپ املذـيّٹ "ي٤يك دِٴيٹ ةڀى اٷڈاٯ٥؛ أي إ٣اقج ٓيا٧ذچ ڇدِٴيٸچ،
ڇةڅما ٫ئپ املذـ ّيٹ يأؿم ٻځ اٷڈاٯ ٥ٻاقج ٯتٹ أپ يأؿم ٻڀچ ٓڈنج ڇُٴال ،ڇاملذـيّٹ ٻځ طڅح
أؿهډ يټشّٹ طاٿتا ٻځ طڈاٿث اٷڈاٯ ٥ڇأػك ٻٴڈٿادچ٫ ،املذـيّٹ ٣ىل اٷه٧ٽ ٻځ ٳڈٿچ ٻٴڈّٿا ٻځ
ٻٴڈٿاخ اٷڈاٯ٫ ،٥څڈ يؤسه ٫يچ ،ڇيؼكز ؿٸـٸح يف ةڀيادچ" .09ڇةمٷٵ يٌذؼيٹ ،املٴاپ األٓٹ
(اٷؼابه) إٛانا ٣ظيتا يظټ٫ ٥يچ اٷٌانق ُـڈٓا ٻځ ٻـذٸ٭ األوٻڀح ڇاألٻٴڀح ٷذٸذٰي طټي٤ا
ػڈٶ ٻؼڈن ڇاػك ٻڅيټځ ٣ٸيچ ٻڀم اٷتكايح ڇڄڈ "اٷذ٨ڀي ةربا٣ذچ األقةيح٫ ،څڈ يؼٴي ڇٷٴڀچ ال
يڈ٧ٹ يف لٷٵ ،ڇإٿټا يتٰى قابٽ االندتا ٚةاٷڈاٯ ٥اٷ٬ڀي اٷمي يهيك أپ ي٤هٖ آناءڂ ٫يچ"،81
ڇٻڈٯ٬چ ٻڀچ.
/8-0املذـيّٹ اٷڈڄټي:
املٴاپ يف اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥يكٻع املذـيّٹ اٷڈڄټي يف اٷڈاٯ٤ي ،لٷٵ أپ اٷڈاٯ٤ي ڄڈ
األنٗيح اٷذي دِذ٨ٹ ٣ٸيڅا ،ڇدؼاڇٶ اٷذأسري ٫يڅا ،ڇٻا املذـيّٹ إالّ ڇًيٸح ٻځ ڇًابٹ ٗ٤٘٤ح
اٷڈاٯ٤ي ٻځ ػيص دظاڇو املڀٜٱ اٷمي يؼٴټچ إىل ٻڀٜٱ ؿاْ يذؼٴٽ ٫يچ املذـيّٹ أيټا دؼٴٽ.
ڇأٿر دٰهأ ٿٕ اةځ ُُڅيك دظك أپ املذـيّٹ أٳشه طهأج ٻځ اٷڈاٯ٤ي ،ڇأُك ڇٯ٤ا ٻڀچ يف
املذٸٰي /اٷٰانا ،ڇأٻّا املذـيّٹ يٰڈٶ أُياءڂ ةٔڈنج ڇاٗؼح ،ڇيٰكٺ ػٰابٰچ ٣ىل أٿڅا اٷؼٰيٰح
األڇىل اٷذي يذظاڄٸڅا اٷڈاٯ.٥
إلپ ،إپ ةڀاء املٴاپ ٣ڀك اةځ ُُڅيك يتٰى ةِٴٹ ڇڄټي ،ڇإپ ٛاةٱ اًټچ اٷڈاٯ٥
اٷـانطي٫ ،املٴاپ اٷرسّ قي اٷذـيييل يتٰى ٣املا ٻٌذٰال ،ٷيٍ ٷچ اٻذكاق ٣ىل اٷڈاٯ ،٥إٿټا يؼرص
اٻذكاقڂ ٣ىل ٓ٬اخ اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥ٳٴٹ ،ڇڄڈ ٯابٽ يف لڄځ اٷٰانا ٷچ أة٤اقڂ ڇٻٰڈٻادچ
ڇٻ٠اڄهڂ.
ڇٻ ٥لٷٵ ،ي٠ٹ املٴاپ يف اٷ٤اٷٽ اٷـانطي ٧ري ٻا ڄڈ يف اٷ٤اٷٽ اٷرسقي٫ ،اٷٌانق يتڀي
ٻځ ٻـيٸذچ ڇڇاٯ٤يذچ.
ةتٌاٛح ،إپ قناًذڀا ٷٸټٴاپ يف ٿٕ اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥دؼاڇٶ أپ دڀ٬ٸر ٻځ اٷٰيڈق
اٷتڀابيح ٷٸټٴاپ ٻځ ؿالٶ أٿڈا٣چ امل٤څڈقج ( :املٴاپ اٷظ٨هايف ،املٴاپ اٷڀيص ،املٴاپ اٷڅڀكيس)...
ٷذ٨ڈْ يف ؿٸـٸح ڄمڂ األٿڈا ٢اٷٴالًيٴيح ،ػيص يذظاڇو اٷٌانق األٻاٳځ امل٤هڇ٫ح ،ٷيذڈٯ٭
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٣ڀك دظهةح ٧ري ٣اقيح دڀٜٸٱ ٻځ ؿٸظاخ ٿٌ٬چ ،ڇدظٸيادڅا ،ڇٻا يؼي ٝةڅا ٻځ أػكاز،
ڇڇٯاب٥؛ أي ٻځ ؿالٶ اٷؼاٷح اٷڀٌ٬يح اٷذي اًذٜا ٢أپ يهػٹ ةڅا ٻځ أٻاٳځ ػٰيٰيح ڇاٯ٤يح إىل
٣ڈاٷٽ ؿ٬يح ٧ /ري ڇاٯ٤يح.
ڇڄڈ – اةځ ُُڅيك  -ٯتٹ ٳٹ يشء يؼهْ ٳٹ اٷؼهْ يف ط٤ٹ نًاٷذچ ٻټيّىج ٳٹ اٷذټ ّيى
ٻځ ؿالٶ اٷذڀڈي ٥يف األٻاٳځ املڈ٬ٟح – اٷٜتي٤يح  -ٷيذظاڇو ادٔاٷچ ةاٷڈاٯ ٥ٷيٌذؼيٹ ٳاٷٸڈػح
ةال ٣ڀڈاپ ،ڇڄڀا ئتؽ أٻاٺ ٻ٨اٻهج دظټ ٥ةني اٷشّتاخ ڇاالٿٜالٮ ،ٻ٨اٻهج يٰڈقڄا اٷٌانق يف
اٷظټ ٥ةني ٻ٤ٸڈٺ ڇاٯ٤ي يك٣ٽ اٷهًاٷح ڇيهًټڅا ٻڀذ٠ټح يف ٻٰاةٹ اٿ٨الٮ  /ٻظڅڈٶ يالٻٍ
املذـ٬ي ٷي٤يك ٓيا٧ح ٣ڀارصڂ ،ڇدهٳيتچ ٣ىل ٿٌٱ آؿه ،ٻٌذ٤يڀا ةټٸٴح اٷـياٶ املڀٜٸٰح.
ڇاآلپ ،ٿٴِ٭ ٣ځ ڄمڂ األٻٴڀح اٷڈاٯ٤يح ،ڇٳي٭ أٓتؼر ٻذـ ّيٸح يف لڄځ اٷٌانق ،ڇٻځ
امل٬يك ةكءا اٷذڀّڈيچ ةأٿڀا ًڀـذان اٷذٌٰيٽ اٷمي ٯكٻچ ٧اٷث ڄٸٌا ٷٸټٴاپ يف ٳذاةچ املٴاپ يف
اٷهڇايح اٷ٤هةيح ٻځ ػيص إٿچ ٻٴاپ ٻظاوي أٯهب ٷال٫رتاٖ ،ڇڄڈ ٻظهق ٘٫اء دٰ ،٥أڇ دكڇن
٫يچ اٷؼڈاقز ،ٷچ ڇطڈقڂ يف لڄځ اٷٴادث  ،ٰٝ٫ٻ ٥إٻٴاٿيح ڇطڈقڂ ٤٫ال يف اٷڈاٯ٥؛ ةټ٤ڀى أٿچ
ٻٴاپ ٧ري ٻؤٳك ،إٿټا ڄڈ أٯهب إىل اال٫رتاٖ.
ٯتٹ اٷتكء يف اًذـهاض األٻٴڀح اٷذي وؿهخ ةڅا اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ،٥ڇدتياپ ٻكډ
ڇاٯ٤يذڅا ،ڇٳي٭ أٿڅا أٓتؼر ٣ظابتيح ة٘٬ٹ دـييٹ اةځ ُُڅيك ٷڅاً ،ڀؼاڇٶ اٷكؿڈٶ إىل ٣اٷٽ
ٻاڄيح املٴاپ اال٫رتايض.
يٰ٭ املٴاپ اال٫رتايض أٻاٺ "أٻٴڀح ا٫رتاٗيح دڀِأ ةذأسري اٷـياٶ ٳاُ٬ح ٣ځ ٻٔكاٯيح
اٷڈاٯ ٥امل٬رتٖ".80
ڇڄما يؼكز ةاٷرضڇنج -ػٌث ٫اٛټح ةڈوياپ -ةـ"ڇطڈق ڇاٯ ٥آؿه لي أػكاز دؼكز
يف ط٨ها٫يا أؿهډ ،ڇأٜ٣ي ڄما اٷڈاٯ ٥اآلؿه اًٽ اٷڈاٯ ٥اال٫رتايض ،ڇيف ڄما اٷڈاٯ ٥ڄڀاٲ
أػكاز دؼكز ڇط٨ها٫يا ڇوٻاپ" ،88ٻشٸچ ٻشٹ اٷڈاٯ ٥اٷمي يؼڈي ٳٹ ڄمڂ اآلٷياخ اٷرسقيح.
"٫ټا يؼكز ڄڈ ؿياٶ ةاٷذأٳيك ،ڇٷٴڀچ ؿياٶ ڇاٯ٤ي ٻاقي ٻٸټڈي ڇٻؼٌڈي -ؿياٶ
ٻ٤هيف٫ -أٿا ػني أطٸٍ ًر أڇ ًتً ٥ا٣اخ ٻذٔ٬ؼا ُتٴح االٿرتٿر ٻشال٫ ،ئٿڀي أ٣يّ يف
٣اٷٽ آؿه ،ڇڇاٯ ٥ٻذـيٹ ٻځ طڅح ،ڇٷٴڀچ ػٰيٰي ڇٻؼٌڈي ٻځ طڅح أؿهډ".80
ڇألپ اٷـياٶ اٷمي ٿ٤ه٫چ ڄڈ ؿياٶ ال ٻؼكڇق يٌتٱ ٻ٤ه٫ح ،ةيڀټا اٷـياٶ اٷمي أڇطكدچ
اٷشڈنج اٷهٯټيح ڄڈ ؿياٶ ٻ٤هيف ال ٻؼكڇق ڇڇاٯ٤ي دټاٻا ،ألڇٶ ٻهج يف اٷذانيف اٷتٍسي دٌتٱ
84
امل٤ه٫ح اٷـياٶ.
ٿ٤ٽ ،إٿڀا أٻاٺ أٻاٳځ ا٫رتاٗيحٓ ،ڀ٤څا اةځ ُُڅيك ةـياٷچ اٷڈاً ٥ٷي٤رب ةڅا ٣ځ ٯ٘ايا
ڇأػكاز ًڀؼاڇٶ ٫ٵّ ٛالًټڅا يف اآلدي.
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ڇڄڀا ٿالػ ١أپ اٷ٘٬اءاخ املٴاٿيح املٌيٜهج ڄي؛ ٘٫اء اٷٌټاء٘٫ ،اء األنٖ٘٫ ،اء
اٷتٌذاپ٘٫ ،اء املاء ،ڇٿؼځ ًڀذڀاڇٷڅا ةاٷذكنيع ٻ ٥إٜ٣اء ٳٹ ٘٫اء اٷٰهاءج اال٫رتاٗيح اٷذي
يؼټٸڅا.
 /0-8-0املٴاپ اال٫رتايض األڇٶ :اٷٌټاء :األ٣ىل
دؤٛه اٷهًاٷح ديټح اٷهػٸح يف ٘٫اء ط٨هايف يذڈو ٢ةني األ٣ىل ڇاألً٬ٹ ،ٿؼاڇٶ أپ
ٿ٬ذذؽ قناًذڀا ٣ىل األ٣ىل اٷمي دټشّٸچ اٷٌټاء ،ةا٣ذتانڄا ٻځ األٻاٳځ اٷڈاً٤ح ٻشٸڅا ٻشٹ:
األنٖ ،اٷٔؼهاء ،اٷظتاٶ٣ ،اٷٽ املياڂ...
يهدت ٝاأل٣ىل "اٷٌټاء" ة ٬ؼڈډ اٷهًاٷح ٣اٻح ،ػذى أٿچ ي٤ك اٷڀٰٜح األًاي اٷذي ةڅا
اندٴى اةځ ُُڅيك ٷيـڈٖ وٻاٺ اٷهػٸح إىل ڇاقي اٷظځ ٻؼاڇنا أ٣الٺ اٷ٤هةيح ،ڇڄما ةؼك لادچ
اٿىياغ ٣ځ األً٬ٹ "األنٖ" املڅيټځ .األ٣ىل ڄڀا ڄڈ؛ اٷٜڅه ،اٷٌټڈّ ،اٷٰكًيح ،اٷذي دهدتٝ
ةټٴاپ ا٫رتايض ڇاٯ٤ي ٷظأ إٷيچ اةځ ُُڅيك ڄانةا ٻځ ڇاٯ٤چ ػيص يؼٰٱ ن٧تذچ اٷماديح اٷذي ٷٽ
دظك ٷڅا "ٻٴاٿا يف اٷڈاٯٌ٫ ،٥ٴڀر اٷـياٶ ،ڇإلا ٻا ٳاپ قڇن اٷـياٶ يذټشٹ يف دِييك ڇاٯ٫ ٥ڈٮ
اٷڈاٯ٫ ،٥ئپ اٷهًاٷح ٯك ٻٴڀر ٓاػتڅا  -إواء اٷ٠هڇ ٪املؼيٜح ةچ  -ٻځ اٷـهڇض ٣ځ ٣املچ
اٷؼٰيٰي ،ڇاإلٯاٻح يف ٣اٷٽ آؿه ٻځ ٓڀ ٥ؿياٷچ٣ ،اٷٽ دڀذ٬ي ٫يچ اٷذڀاٯ٘اخ ،ڇاٷ٤هاٯيٹ،
ڇدٴذٌث ٫يچ اٷه٧تاخ اٷك٫يڀح ػٱ اٷذؼٸيٱ ةؼهيح ٻٜٸٰح قڇٿټا ٯيك أڇ ٻڈاٿ 80"٥ٻٌذأٿٌا
ةاٷذڈاة ،٥ڇٻؼاڇنا ٷڅا ،ڇيىقاق دأٳيكٿا ٣ىل أڄټيح ڄما اٷ٘٬اء ٣ڀكٻا اًذ٤ټٹ اٷ٤٬ٹ "ٛان" يف
اًذڅالٶ نػٸذچ إىل دٸٵ األنٖ٨٫ ،ري ٿاء ٣ڀا قالٷح ڄما اٷ٤٬ٹ ؿٔڈٓيح "اٷٜرياپ"
ڇ"اٷذؼٸيٱ" اٷمي ال يٴڈپ إال يف اٷٌټاء.
ڇإلا ٻا ةكأٿا د٬ذير ڄمڂ اٷكالٷح األٺ ٷذڈٯ٬ڀا ٣ڀك قالالخ أؿهډ يهٻي اٷهاڇي ٻځ
ؿالٷڅا ةص ٻٸٴاخ ٳاٻڀح يف ٿٌ٬چ ،ٷ٤ٸّچ ػتا يف اٷه٤٫ح ،ڇاٷ٤ٸياء ،ڇاٷذٌاٻي إل ڄڈ اٷِڅيكي
األُظ٤ي اٷمي يؼټٹ ةمڇن اال٣ذىاو ،ڇاٷ٤ظث ةټٸٴذچ األقةيح أڇال ،ڇةڀٌتچ أيڀټا ػٹ ،ڇػرض
ساٿيا.
ٳٹّ ڄما ٳالٺ ڇاٯ٤ي ٤٫ال ٻځ :أٻاٿي ڇػارض ي٤يِچ اةځ ُُڅيك ،ٷٴځ اٷٌؤاٶ املٜهڇغ
اآلپ :أيځ اٷِٱ اٷشاٿي ٻځ ٣ټٸڀا؛ ةټ٤ڀى أيځ اٷ٤ظيث يف دڈٟي٭ اٷٌانق ٷڅما اٷ٘٬اء اٷڈاً٥؟
ةكأ اٷ٤ظيث يف اٷهًاٷح ٣ڀكٻا أناق اةځ ُُڅيك االٿذٰاٶ إىل اٷ٤اٷٽ اآلؿه ،االٿذٰاٶ ٻځ
اٷ٤اٷٽ األنيض "اٷڈاٯ/٥اٷؼارض" املؼٌڈي إىل ٣ڈاٷٽ ٻا ڇنابيح يف نػٸح إىل ڇاقي اٷظځ ،ةاقبا
ةاٷٌټاء ٻؼٸٰا ٷٸڈٓڈٶ إٷيچ ،ڇدٽّ ڄما االٿذٰاٶ ةذكؿٹ ٯڈډ ٧يتيح "وڄري ةځ ٿټري" ملٌا٣كدچ
يف ٻِڈانڂ اٷٜڈيٹ ٻ ٥أ٣الٺ اٷ٤هةيح ڇنڇاقڄا.
يهڇي اةځ ُُڅيك نػٸذچ إىل أنٖ اٷظځ ةهٰ٫ح ُيٜاپ ادٔٹ ةچ ،ڇ٣هّ٫چ ٯٔكڂ ٻځ
آ٬ٜابچ ڇٻٔاػتذچٰ٫ ،تٹ اةځ ُُڅيك ڄمڂ اٷٔؼتح٫ ،څڈ ٫اني اًټچ وڄري ةځ ٿټري ٻځ
أُظ ٥اٷظځ ،يتؼص ٣ځ إٿًس ٻځ أُظ ٥اإلٿٍ٫ ،ت٤ك أپ دأٳكخ اٷٔؼتح ةيڀڅټا "دماٳها يڈٻا
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أؿتان اٷِ٤هاء ڇاٷـٜتاء ،ڇيذٌاءٶ اةځ ُُڅيك إپ ٳاپ يف اإلٻٴاپ أپ يٸذٰيا٫ ،مڄث وڄري
يٌذألپ ُيـڅٽ" ،86ڇة٤ك أپ دټر املڈاٰ٫ح "ًان ةڀا ٳاٷٜابه يظذاب اٷظڈّ ٫اٷظڈ".87
ڇة٤ك لٷٵ ،ي٠څه ٻځ اٷڀٕ اٷٌاةٱ اٷٔ٬ح اٷٰكًيح ٷ٤اٷٽ اٷٌټاء اٷمي اندتٝ
ةاالند٬ا ٢ڇاٷٌټڈ ،ٷذٔڈن ٻ٨اٻهاخ ؿانٯح ٯاٺ ةڅا اٷٌانق ڇداة٤چ ،ٯٔك اٷتؼص ٣ځ "٣اٷٽ
آؿه يٴڈپ ةكيال ٣ځ اٷڈاٯ ،٥ڇٓڈال إىل املٜٸٱ ڇاٷيٰني".88
ڇدظٸر ٯيټح االٿذٰاٶ إىل اٷ٤اٷٽ اآلؿه "اٷٌټاء" يف دهطټح أػالٺ ڇنؤډ اةځ ُُڅيك
اٷذي ٷٽ دذؼٰٱ يف قٿيا اٷڈاٯ ،٥ٻڀذٰال ٻځ ؿالٶ "اٷٌټاء" إىل أٻاٳځ ڇأوٻڀح ٧ري ػٰيٰيح
يٸذټٍ ٫يڅا املٸظأ ڇاٷـالْ ٻځ ڇاٯ٤چ.
ڇ٣ىل أيح ػاٶ٫ ،ئپ نػٸح اةځ ُُڅيك إىل ٣اٷٽ اٷظځ ةاٷتكايح "اٷٌټاء" ،ةكخ ٻتيڀح
أًاًا ٣ىل اٷذٔڈن اٷكيڀي ٷؼاقسح اإلرساء ڇامل٤هاض اٷذي دؼٴي ٓ٤ڈق اٷهًڈٶ ٻؼټك ٓىل هللا
٣ٸيچ ڇًٸٽ ٷيٸح اإلرساء ٣ىل ٟڅه ةهاٮ إىل "اٷٌټاڇاخ اٷٌت ٥ئؼتچ طربيٹ ٣ٸيچ اٷٌالٺ
ڄاقيا ڇٻهُكا ،ڇٯك نأډ يف اٷٌټاء األڇىل (آقٺ) ،ڇيف اٷشاٿيح (يؼي ڇ٣يىس) ،ڇيف اٷشاٷشح
(يڈً٭) ،ڇيف اٷهاة٤ح (إقنيٍ) ،ڇيف اٷـاٻٌح (ڄانڇپ) ،ڇيف اٷٌاقًح (ٻڈىس) ،ڇيف اٷٌاة٤ح
(إةهاڄيٽ) ٣ٸيڅٽ ٓٸڈاخ هللا أطټ٤ني ڇٳاپ ٓىل هللا ٣ٸيچ ڇًٸٽ نأډ يف ٳٹ ًټاء أُياء
دؤًٍ يف ٗڈبڅا طټٸح ٻځ األڇاٻه ڇاٷڀڈاڄي" ،89ڇٻځ سٽّ اٿذڅر نػٸح امل٤هاض إىل ًكنج
املڀذڅى ،إل نأډ ٻځ "آياخ نةچ اٷٴربډ ٻا ال يٌذٜا ٢ڇٓ٬چ ڇلٳهڂ" ،01ڇٯك طاء يف اٷٰهآپ
ػڈٶ رسق ڄمڂ اٷؼاقسح ٻا ٿٔچَ٫﴿ :أَڇْػَى إِىلَ َ٣تْكڂِ ٻَا أَڇْػَى ،ٻَا ٳَمَبَ اٷُ٬ؤاَقُ ٻَا نَأَډ،
أََ٫ذُټَانُڇْٿَچُ َ٣ىلَ ٻَا يَهَډ ،ڇَٷََٰكْ نَآڂُ ٿَىْٷَحً أُؿْهَډِ٣ ،ڀْكَ ًِكْنَجِ املُڀْذَڅَىِ٣ ،ڀْكَڄَا طَڀَّحُ املَأْڇَډ ،إِلْ يََْ٨شَ
اٷٌِّكْنَجَ ٻَا يََْ٨شَ ،ٻَا وَا َ٦اٷتَرصَُ ڇَٻَا َ٨َٛى ،ٷََٰكْ نَأَډ ٻِځْ آيَاخِ نَةِّچِ اٷٴُربَْډ﴾.00
يتكڇ ڇاٗؼا أپ ديټح االٿذٰاٶ إىل اٷ٤اٷٽ اآلؿه يف اٷٰهآپ اٷٴهيٽ ،ٻهدتٜح ةٰٔح
ؼهَا ِٺ
اإلرساء ڇامل٤هاض ،إل طاء ٫يڅا ٯڈٷچ د٤اىلًُ﴿ :تْؼَاپَ اٷ ِّميْ أَرسَْډ ةَِ٤تْكڂِ ٷَيْالً ٻِځَ املٌَْظِكِ اٷ َ
08
إِىلَ املٌَْظِكِ األَٯَْصَ اٷمِّي ةَانَٳْڀَا ػَڈٷَچُ ،ٷِ ُڀهِيَچُ ٻِځْ آَيَادِڀَا إِٿَّچُ اٷٌَّټِي ُ٥اٷتَِٔريُْ﴾.
٫أ٣ظث اةځ ُُڅيك ةامل٤هاض اٷڀتڈي ،ڇناغ يٌذڈػي ٻڀچ "٫ٴهج ٓ٤ڈقڂ إىل اٷٌټاء،
ڇاالٷذٰاء ٻ ٥األنڇاغ ،سٽ ويڀڅا ةـياٷچ ڇإةكا٣چ اٷ٬ڀي ةؼيص ط٤ٸڅا ٯارصج ٣ىل اٷڀاػيح
00
األقةيح".
٫ال ي٬ڈدڀا يف ڄما املٰاٺ أپ ٿِري إىل اٷكڇن اإلٷڅي اٷمي دټيى ةچ ٻ٤هاض اٷڀتي ٓىل هللا
٣ٸيچ ڇًٸٽ ٻځ ؿالٶ نػٸذچ إىل اٷٌټاء يف اٷذأسري ڇاٷذؼ٬يى ٷكډ األقةاء – ٣اٻح  -ڇاةځ ُڅيك
ةٔ٬ح ؿآحٰ٫ ،ك اًذٜا٣ر ديټح امل٤هاض أڇ االند٬ا ٢إىل اٷٌټاء أپ دٌڅٽ يف دظٌيك ٓڈنج
اٷتٜٹ ٻذالػټح ٻ ٥ديټاخ امل٤ظىاخ ،ڇاٷؼٸٽ ڇاٷذٌاٻؽ ،إل إپ اٷه ٥٫ٻځ ؿآيح األةٜاٶ
ڇاألٿتياء٫ ،څٽ يڀذٰٸڈپ ٻځ ٣اٷٽ اٷكٿٍ ڇاٷىي٭ ڇاٷـٜيةح إىل ٣اٷٽ اٷڀٰاء ڇاٷٜڅانج ڇاٷ٘٬يٸح
املهدت ٝقڇٻا ةاٷٌټاء" 04ٻټا واق يف دظيل اٷٔڈنج اٷتٜڈٷيح ٷِـٔيح "اةځ ُُڅيك" ،ڇٻا ي٤ىو
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ڄما اٷٜهغ ،ڇيك٣ٽ ڄمڂ اٷٰهاءج دظيل ديټح اٷرباٮ ةٴٹ ؿٸ٬يادچ اٷرتاسيح يف اٷڀٕ ،ػيص إپ ڄڀاٲ
دِاةڅا ةني أًٸڈب املٔاػتح ،ڇٛهيٰح اٷذ٤ه ٪يف اٷهًاٷحّ ،ڇٯٔح اإلرساء ڇامل٤هاض "٫ظربيٹ
٣ٸيچ اٷٌالٺ ڄڈ اٷمي آٜؼث ًيكٿا ٻؼټك ٣ٸيچ اٷٔالج ڇاٷٌالٺ ٣ىل ٟڅه اٷرباٮ ،ڇڄڈ اٷمي
ٳاپ ي٤هّ٫چ ةاألٻاٳځ ڇاألُـاْ ،ڇيٍسغ ٷچ ٻا قٮ أڇ ٧ټ ،ٙڇٳمٷٵ اٷؼاٶ ڄڀا٫ ،املٔاػث
ٷٸهاڇي (اةځ ُُڅيك) قابټا ڄڈ (وڄري ةځ ٿټري) ،ڇڄڈ اٷمي ي٤ه٫چ ةذڈاة ٥اٷِ٤هاء ڇاٷٴذاب ،أٻا
ڇٓ٭ األٻاٳځ ڇاألُـاْ ٫څڈ ٻځ ٿٔيث اٷٰاْ" ،00قڇپ أپ ٿڀىس أپ اٿذٰاٷچ دٽّ ٣ىل ٟڅه
٫هي يٌاةٱ اٷهيؽ.
ةڀاء ٣ىل ڄما٫ ،ـ"اةځ ُُڅيك" نػٹ ةاٷ٤٬ٹ إىل ٣اٷٽ اٷظځ ،املـذٸ٭ ٳٹ االؿذال٣ ٪ځ
٣اٷٽ اإلٿٍ ٻؼاڇال ٫يچ "اًذ٤هاٖ آناء ٳتان األقةاء اٷ٤هب ،ڇط٤ٸڅٽ ي٤رت٫ڈپ ةچ ٳِا٣ه
ڇأقيث ،ةٹ إٿچ يف ة ٙ٤األػياپ يهډ أٿچ ٻذ٬ڈٮ ٣ٸيڅٽ٫ ،ؼٰٱ اٷـياٶ ٷچ ڄمڂ األٻڀيح اٷذي
ٰ٫كڄا يف اٷڈاٯ.06"٥
ڇة٤ك ،ٷٽ يٰذرص اٷـڈٖ يف ٧ټان ٻٌأٷح األٻاٳځ اال٫رتاٗيح يف اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة٣ ٥ىل
اٷٌټاء ڇػكڄا ،ةٹ د٤كاڄا إىل ٻڈٗڈ٣ح "اٷٔؼهاء".
 /8 -8-0املٴاپ اال٫رتايض اٷشاٿي :اٷٔؼهاء :اٷالٻذڀاڄي
ٿټيّ ى ٻڀم اٷڈڄٸح األڇىل دڈٟي٭ اٷٔؼهاء ٳټٴاپ ا٫رتايض ساپ ة٤ك اٷٌټاء ،ڇنق لٳهڂ
يف ةكايح اٷٔ٬ٹ اٷـاْ ةاٷِ٤هاء ،يٰڈٶ اةځ ُُڅيك يف ڄما" :ڇًان ةڀا ٳاٷٜابه ( )...ڇيٰ٥ٜ
اٷكڇّ ٫اٷكڇّ".07
٫اٷٔؼهاء ٻٴاپ ال ڄڈ ةامل٬ذڈغ ڇال ڄڈ ةامل٨ٸٱ ،إٿچ اٷالٻذڀاڄي ،إل إپّ ٻا يټذاو ةچ
"االٻذكاق ،ڇأي٘ا اال٫ذٰاق ٷٸټٰڈالخ اٷؼ٘انيح اٷذي ٿٸټٌڅا يف املكپ ،ڇيټاني ٣ٸيڅا اٷظټي٥
ن٧تادڅٽ ڇػاطيادڅٽ ،ٻٴاپ ٻځ ڄما اٷٰتيٹ ي٤يك إىل اٷماٳهج ٻهػٸح ةكابيح يف دانيف اٷذٜڈن
اإلٿٌاٿي ڇاملظذټ٤ي".08
٫اٷڈاٗؽ أپ اإلٿٌاپ يف ٻهاػٸچ اٷؼياديح األڇىل ،ڇأسڀاء دڈاطكڂ يف ڄمڂ األٻٴڀح ٯك
اًذتك ةچ "اٷـڈ ،٪ڇاٷه٧تح ٣ڀڅا ٿؼڈ اٷتير ٻٌذٰه األٷ٬ح" ،09ڇڄي ٣ڈاٻٹ ٧ري ٻذڈ٫هج
ػاٷيا ٷ٤اٻٹ اٷذټكپ ڇاالٿذٔان اٷؼ٘اني اٷمي ّٜ٧ر ػيادچ اٷظكيكج.
إلپ ،دِٴٸر اٷٔؼهاء "٣ڀك اٷٴذاب ڇٰ٫ا ٷهؤاڄٽ اٷ٬ٴهيح٫ ،څي دتكڇ إيظاةيح دانج،
ڇدتكڇ ًٸتيح دانج أؿهډ ،األٻه اٷمي ق ٥٫ةاٷٴشرييځ إىل اٷذ٬ٴري امليل ةٔ٤ڈةادڅاٰ٫ ،ك ٟڅهخ
٣ڀك ة٘٤څٽ قٷيال ٣ىل ٛټٍ اٷڅڈيح ٳاٷظڈ ٢ڇاٷذٍسق ڇاٷؼهٻاپ ،يف ػني أپ اٷت ٙ٤ٿ٠ه إٷيڅا
ٳٌظٹ ٷٸ٤اقاخ ڇاٷٰيٽ األٓيٸح يف املظذټ.41"٥
ٿ٤ٽ ،ڄي ٳمٷٵ  -إيظاةيح  -يف ٿ٠ه اةځ ُُڅيك٫ ،څي نٻى ٷٸٔ٬اء ڇاٷِظا٣ح ،ڇادٌا٢
األ٫ٱ ،ڄي ٳٹ ڄمڂ امل٤اٿي اٷذي ا٫ذٰكڄا يف ڇاٯ٤چ ڇٻ ٥ٻظذټ٤چ٣ ،ڀكٻا ڄهب ٷٸٔؼهاء٫ ،ئٿچ
ڄهب ٻځ املكيڀح ڇٗڈٗابڅا ،ةٹ ٻظذټ٤چ  -ؿآح ػاًكيچ  -اٷميځ ػٌكڇڂ ٣ىل "ٿ٤يٽ ؿ٬ي٭
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اٷ٤يّ ،ڇػث األٓكٯاء ،ڇٻڈاالج اٷڈوناء ڇاألٻهاء ٷچ٫ ،هاػڈا يٌ٤ڈپ ةچ ٷكډ املٸڈٲ،
ڇيڀذٰٔڈپ ُ٤هڂ ڇأقةچ ڇأؿالٯچ"٫ ،40ټا ڇطك ٻځ ًتيٹ ٷٸـالْ ٻځ ٳٹ ڄما ًڈډ أ٫ٱ
ڇاً ٥يٌټ٤چ ڇيهيؼچ ،ةٹ يٌټ٤چ ٳِـٕ ٻاسٹ أٻاٻچ؛ إٿچ اٷٔؼهاء.
ٷٴڀڀا ٿكنٲ طيكا أسڀاء اٷتؼص ٣ځ ًټاخ املٴاپ اٷٜانا اٷٔؼهاء ،ٻځ ؿالٶ ػهٳح
اٷٌانق ،أٿچ ال ي٘٤ڀا ٣ىل ؿهيٜح "ٓؼهاء" ٻ٤هڇ٫ح يف نػٸذچ ،ةٹ ڄي ٻٴاپ ٻظڅڈٶ اٷڈطڈق،
ٷيٍ ٷڅا ٻٰاةٹ ط٨هايف ڇاٯ٤ي ،ڇإپ اطذاوڄا ٫ئٿچ يٌري ٿؼڈ اٷڈڄٽ ،ٷٴڀچ ٻه٧ٽ ٣ىل اطذياوڄا
ٷكالالخ ٻاوٷڀا ٿتؼص يف د٬آيٸڅا.
ڇاٷٔؼهاء ٣ -الڇج ٣ىل لٷٵ  -قٷيٹ األٓاٷح ڇاٷذٰاٷيك ،ٯك اندتٜر يف ألڄاٿڀا ةاٷٔ٤ڈن
اٷ٤هةيح األڇىل ،اٷذي ٓڀ٤ر ٿٌيظا ػياديا ٘٣ڈيا ڇاػكا ٷٌالٷح ٣هةيح ًانخ ٣ىل ٿټ ٝاٷٰتيٸح
ڇاٷڈػكج ،ڇةڀر قڇٷح ساةذح ٻذڈآٸح ٻځ اٷٰكٺ إىل اٷيڈٺ.
٫ٸڈ نط٤ڀا إىل املڈنڇز اٷِ٤هي ٷڈطكٿا أپ اٷٔؼهاء ڄي املهدٴى األڇٶ ٷٸِ٤هاء ٷذڀاڇٶ
ٯ٘اياڄٽ ،ڇڄټڈٻڅٽ ،ڇٯتٹ لٷٵ ٻهٳث أًايس ٷٸِـٔيح اٷ٤هةيح ،ڇؿآيح طڈڄهيح ٷٸڀِاٚ
اٷ٬ٴهي٫ ،ٴاٿر اٷٰٔيكج اٷِ٤هيح ٓڈنج ٷڅمڂ اٷٔؼهاء ٷ٨ح ڇةڀاء ڇإيٰا٣ا ڇٻڈٗڈ٣ا ،ةكءا
ٻځ املٰكٻح اٷٜٸٸيح اٷذي ٫هٗذڅا اٷ٠هڇ ٪اٷذي ي٤يِڅا اإلٿٌاپ اٷ٤هةي يف اٷٔؼهاء إىل ٻـذٸ٭
األ٧هاٖ٫ ،اٷِ٤هاء يف اٷظاڄٸيح ٳاٿڈا يڀڅٸڈپ ٻ٤اٿيڅٽ ٻځ ڇاٯ٤څٽ املاقي يف اٷٔؼهاء ،ڇٻځ
ٻڈنڇسڅٽ اٷِ٤هي ڇٻځ األًاٛري ڇ(.48")...
ڇڄٴما ،ٻشٸر اٷٔؼهاء يف ػياج اةځ ُُڅيك األٻځ ڇاالًذٰهان ،ةٹ ڄي ٻت٤ص اٷشٰح،
ڇاملالل اآلٻځ دؼټيچ ٻځ ٌسڇن ٻ٤ارصيچ ،ةٹ ٻشٸر املاء اٷمي يٌ٨ٹ طٌكڂ ٻځ اٷڅٽ ڇاٷؼىپ،
ڇڄما اٷذؼڈٶ يف اٷڈٟي٬ح – ٻځ املٴاٿي إىل اٷڀً٬س -اٷذي يؤقيڅا املٴاپ؛ ڄڈ دؼڈٶ ٻؤٯر ؿاْ
ةاةځ ُُڅيك ٣ ،ٰٝ٫ربّ ٻځ ؿالٷچ ٣ځ اندتاٛچ ةاٷٔؼهاء ،ڇيف أٻٸچ أپ ي٨ريّ ڄما املٴاپ طىءا ٻځ
ػيادچ ٬٫ا٣ٸيح املٴاپ ٷيٌر ٫ا٣ٸيح ٻاقيح ڄڀا ،ةٹ ڄي ٫ا٣ٸيح ٿٌ٬يح.
ڇٷٽ يٰ٭ قڇن اٷٔؼهاء ٣ڀك لٷٵ ،ةٹ ٻشّٸر اٷِ٤ريج -ؿآح٣ -ڀك اةځ ُڅيك اٷمي ٰ٫ك
ٓالدچ ڇنڇاةٜچ ةاملڀاة ٥ڇاٷظمڇن ،ڇڄڀا دتكڇ اٷٔؼهاء ،نٻىا ٷألٓاٷح ڇاإلٿِكاق إىل أ٣ټاٮ
األنٖ ،األنٖ اٷذي ا٫ذٰك اًذٰهانڄاٰ٫ ،ك ُڅك ٻ٠اڄه اٿؼالٷڅا ڇٻظذټ٤چ ،اٷٸميځ دټـٙ
٣ڀڅټا اٿڅيان اٷكڇٷح اإلًالٻيح ،ڇد٬ٴٵ األٿكٷٍ إىل قڇيالخ ٻذڀاػهج يف ٟٹ ػٴٽ ٻٸڈٲ
اٷٜڈاب٭.
٫األٿكٷٍ نٻى اٷؼياج ڇاٷٴربياء ڇاالٿذټاء ،ڇڄي يف اآلپ ٿٌ٬چ ٻٔكن امل٤اٿاج ڇاٷٰٸٱ،
ٰ٫ك ٣اٿر ٳشريا ٻځ طهاء د٬ٴٴڅا إل "ٿُڅتر قڇنڄا ڇأػهٯر ،ڇٯُذٹ اٷ٤كيك ٻځ أڄٸڅا".40
ڇاٷٔؼهاء ڇإپ دتكخ ٣ڀرصا ٯاًيا يك٣ڈ ٷٸڈػِح ٣ڀك اٷت ،ٙ٤إال أٿڅا دِٴٹ ٿټٜا
ٻځ األٷ٬ح ڇاألٻځ ٣ڀك اةځ ُُڅيك اٷمي ي٬څٽ د٬آيٸڅا ،ڇدٰٸتڅا ،إل ال دٴ٭ ٣ىل أپ دٴڈپ ٣اٻال
ٻځ ٣ڈاٻٹ االٿذٔان ڇإستاخ اٷڅڈيح ٷكيچ.
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ڇاآلپ ،إلا ٣كٿا ڇةؼشڀا يف قالٷح اٷكڇ /اٷٔؼهاء "ڇطكٿاڄا لٷٵ املٴاپ اٷهػث اٷڈاً،٥
لٷٵ املٴاپ اٷـايل األطهق اٷمي دڀ٤كٺ ٫يچ اٷؼياج ،ڇدٌذؼيٹ٫ ،څڈ ٻٴاپ ال ئٸؽ إال ٷالٿ٤ىاٶ
ڇاٷـٸڈج ةاٷماخ ،ڇڄما ڄڈ اٷڅك ٪اٷمي يتؼص ٣ڀچ اةځ ُُڅيك اٷڅانب ٻځ لٺ اٷـٔڈٺ ،املؼٰهيځ
املٰٸٸني ُأٿچ ،املظهڇغ يف ٳربيابچ ةٌتث اإلػتاٛاخ اٷذي ڇٯ٬ر ٣ابٰا يف ٛهيٰچ ٷذؼٰيٱ املظك
اٷمي يؼٸٽ ةچ؛ ڇڄڈ اٷڈٓڈٶ إىل أپ يٴڈپ ٳادتا ٻځ ٳذاب اٷكڇٷح ،ڇڇويها ٻځ ڇونابڅا ،ڇأ٣كّ
ٿٌ٬چ أپ يٴڈپ ٳمٷٵ"٣ ،44ڀكڄا ٓثّ طاٺ ٘٧تچ ٣ىل ٣اڄح اٷٔٽ اٷذي ٳاپ ي٤اٿي ٻڀڅا ،إل
يظك ٫يڅا اٷٌتث اٷمي ٯرص ةچ ٣ځ ةٸڈ ٦ٻهاقڂ ،ٳټا ٯرص ةاٷظاػ ١طؼڈ٣ ٞيڀيچ٫ ،يٰڈٶ:
"إال أٿچ يُه أ٧تځ ٻځ اٷظاػ ١ٷڀٌ٬چ؛ ڇإپ ٳاپ ڇاػك اٷتال٧ح يف ٣رصڂ٫ ،ټا ةاٷچ ٷٽ يٸذټٍ ةڅا
ٌس ٪املڀىٷح ةٍس ٪اٷٔڀ٤ح ،ڇٯك نأډ أپ اةځ اٷىياخ ڇإةهاڄيٽ ةځ اٷ٤تاي ةٸ٨ا ةڅا ٻا ةٸ٨ا،
ڇڄڈ يٸذټٍ ٫ڈابكڄټا ڇاٷظاڂ ةڅټا٫ ،ال يـٸڈ يف ڄما إٻا أپ يٴڈپ ٻٰرصا ٣ځ اٷٴذاةح ،ڇطټ٥
أقڇادڅا ،أڇ أپ يٴڈپ ًاٯ ٝاٷڅټح ،أڇ يٴڈپ إ٫ها ٚطؼڈ٣ ٞيڀيچ ٯ٤ك ةچ ٣ڀڅا ،ٳټا ٯرص ةي
أٿا ٫يڅا سٰٹ ًټ٤ي ،ڇةأةي اٷٰاًٽ ڇنٺ أٿ٬چ ،إل ال ةك ٷٸټٸٵ ٻځ ٳادث ٻٰتڈٶ اٷٔڈنج دٰ٥
٣ٸيڅا ٣يڀچ ،ڇألپ لٳيح دٌټ ٥ٻڀچ ػٌچ ،ڇأٿ٭ ٿٰي ال دمٺ أٿ٬اًچ ٣ڀك ٻٰانةذچ ٷچ".40
ڇٻځ سټح ،ڄي ػاٷح ٻځ اإلػٌاي ةاالؿذڀاٮ ڇاال٧رتاب ٻټا يؼكز ػڈٷچ ،ڇن٧تح ٻڀچ
ٳمٷٵ يف اٷڅهڇب إىل ڇٛځ طكيك ،إىل ٻڀٰم دىڇٶ ٫يچ ٳٹ ڄمڂ األػاًيٍ ،ڇڄمڂ امل٤اٿاج٫ ،ٸٽ يظك
٧ري اٷٔؼهاء ةٴٹ ٻا ٫يڅا ٻځ ٓ٬اخ ئٸؽ ٷمٷٵ ،ٻٴاپ ڇاً ٥ال ڇطڈق ٷمٷٵ اإلػٌاي
ةاالؿذڀاٮ ٫يچ٣ ،اٷٽ ػٸّر ةچ اٷربٳاخ ،ڇاٷـرياخ ڇلٷٵ ٻځ ؿالٶ اندتا ٚاًٽ اٷٔؼهاء ةاٷڀـيٹ
ڇاٷذټڈن ،ڇةڅما أٳٌث املٴاپ ٛاة ٥اٷظټاٷيح ڇاٷربٳح يف ؿريادچ.
إپّ اٷكڇّ أڇ اٷٔؼهاء اٻذاوخ ةٔ٬ح اٷالٻؼكڇقيح اٷظ٨ها٫يح ،ڇڄما ٻا ط٤ٹ اةځ ُُڅيك
يـذانڄا ٳټٌاػح ػهج ٷٸتڈغ ڇاالٿٜالٮ٫ ،ه٧تذچ يف االٿ٤ىاٶ ٣ځ اٷ٤اٷٽ ٿذيظح إػٌاًچ
ةاٷ٘٤٭ ،ڇ٣كٺ ٯكندچ ٣ىل د٨يري اٷڈاٯ ٥امل٤يّ ،ط٤ٸچ ي٘٬ٹ اٷڅهڇب ڇاالةذ٤اق إىل "٣اٷٽ
اٷـياٶ :اٷٔؼهاء" ٷذظٌيك لٷٵ اٷذ٨يري ،ڇاالةذ٤اق.
ڇٻځ اٷٔؼهاء إىل األنٖ ،املٴاپ اآلؿه ،اٷمي أطٸّچ اةځ ُُڅيك ،اًذڀاقا إىل املهط٤يح
اٷٰابٸح :أٿڅا ٻٴاپ ٻ٤رب ٣ځ اٷماخ ڇاٷڅڈيح ڇاالٿذټاء.
 /0 -8-0املٴاپ اال٫رتايض اٷشاٷص :األنٖ :االٿذټاء
أڇال ،ٷٰك ٟڅه د٤ظيث املٴاپ "األنٖ" يف اٷهًاٷح ٻځ ؿالٶ نةٜچ ةِـٔيح طڀي يٸ٭
ڇيكڇن يف األٻٴڀح ڇاألوٻڀح ٻهاٰ٫ا اٷٌانق ،يف أٿچ يٰكٺ اٷ٨اٻ ٙڇاملِڈٮ ،ٷيڀ٤ٴٍ اٷ٨ټڈٖ
ڇاٷذِڈيٱ ٣ىل املٴاپ ٿٌ٬چ "األنٖ".
يف نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥ال د٤ڀي اٷٔؼهاء املٴاپ املهبي ،امل٤٬ٽ ةاالٿذټاء اٷالٻؼكڇق،
ڇاألٓٹ ڇاٷؼياج ،إٿټا األنٖ ڄي اٷهٻى أڇ ةاألػهډ ٻظټڈ٣ح اٷهٻڈو اٷؼيح ،ڇاإليؼاءاخ
اٷٴشري ج امل٤٬ټح ةاٷكالالخ املذڈستح ڇاملؤطٸح ،اٷذي دذڈانډ ؿٸ٬څا أرسان اٷؼٰيٰح ،ڇٻڈاٯ٭
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اٷڈاٯ ٥ڇاٷؼياج ڇاإلٿٌاپ ڇ( )...اةځ ٌُڅيك يٴذث ٣ځ أنٖ ٻڈطڈقج يف لڄڀچ ،يذـيٹ ڇطڈقڄا،
ن٧ٽ ٣ٸټچ ة٤كٺ ڇطڈقڄا يف ػكڇق اٷ٤اٷٽ اٷؼًس.
ڇيف ٻؼاڇٷذڀا اٷتؼشيح ٷالٻٌاٲ ةڈڄټيح املٴاپ "األنٖ" لٷٵ اٿچ يت٤ص ٣ىل اإلةڅاٺ
ڇاٿ٬ذاػچ اٷالٻذ٤نيّ يف لڄڀيح اٷرسق ،ٷٴڀچ ڇاٯٓ ٥ؼيؽ يف د٬ٴري اٷٌانقً ،ڀظيل اآلپ ٣ځ
ڇڄټيذچ اٷذي دڀذٍس ٣ىل ٻٌاػح األٻٴڀح يف اٷهًاٷح.
ٻځ ڄما املڀ٠ڈن ،ٿكؿٹ ٣اٷٽ اةځ ُُڅيك األنيض ،ةڈٓ٬ڀا ٛه٫ا ٫ا٣ال ٫يچ ،ال ٻذٸٰيا
ًٸتيا٫ ،ڀؼاڇن املٰا ٥ٛاٷرسقيح ڇٿٌذڀٰٜڅا ،يف ٻؼاڇٷح طاقج قؤڇب ،ڇٳٸڀا ً٤ي إىل اٳذِا٪
أة٤اق اٷڈ٣ي ڇاٷرصا٫ ٢يڅا.
ڇاٿٜالٯا ٻځ اٷڅڈيح اٷٜتي٤يح ڇاٷ٨هيىيح اٷذي دؼٴٽ اٷ٤الٯح اٷ٘٤ڈيح ةني اإلٿٌاپ
ڇاألنٖ ڇدكنٲ ػك ًيا؛ ألپ "األنٖ ڄي اٷڈطڈق لادچ ،ڄي اٷتٌا ٚاٷمي يذؼٰٱ ٫يچ اٷڈ٣ي
ڇاٷماخ ڇاٷذانيف"٫ 46.څمڂ األنٖ ڄي اٷذي دِٴٹ اٷ٤ټٱ اٷٜتي٤ي ةټا دهًټچ ڇد٘ټچ ٗټځ
٣ڀارص اٷٴڈپ (اٷٌټاء ،اٷٰټه ،اٷِټٍ ،اٷظتاٶ ،اٷٌيٹ ،اٷتؼه ،اٷڈقياپ.)...،
ڄما اٷذڀڈ ٢اٷـالٮ يف ٻڈٗڈ٣اخ األنٖ ٳټا ٛهػذچ اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ،٥أداغ الةځ
ُُڅيك اٷذمٳري أپ ٘٫اء األنٖ ٘٫اء ڇاً ،٥طاء لٳهڂ يف ةكايح اٷهًاٷح٣ ،ڀكٻا طاب اٷظڈ
ڇٯ ٥ٜاٷكڇ ٻ ٥داة٤چ ،ٷيٸټؽ أنٗا ٷيٌر ٳأنٗڀا ،ڇيِان ٪طڈا ال ٳظڈٿا؛ إٿڅا ةتٌاٛح أنٖ
اٷظځ.
إلپ ،لٳه ٻ٠اڄه ڄما اٷ٘٬اء اٷشاٿي "األنٖ" ڇانق ٧ري ٻهج يف اٷهًاٷح٫ ،څڈ يڈٟ٭ -
ٳشريا -اٷظتاٶ ،املهڇض ،اٷڈقياپ ...اٷف .ڇڄڈ ،ن٧ٽ ٻؼاڇٷذچ اٷذؼٸيٱ يف ٘٫اء اٷٌټاء إال أپ ڄما
ٷٽ يټڀ٤چ ٻځ اٷ٤يّ يف األنٖ ،ڇد٘ټيڀڅا ة ٙ٤أػكاسچ.
ٰ٫ك ط٤ٹ ٓاػث "أةي ٿڈاي" ي٤يّ يف ٯټح اٷظتٹ٣ ،ڀچ يٰڈٶ" :ڇرسٿا ػذى اٿذڅيڀا
إىل أٓٹ طتٹ".47
ڇة٤كٻا أٿڅى ػڈانڂ ٻ ٥داة ٥أةي ٿڈاي ٘٫ٹ اةځ ُُڅيك اٷتٰاء يف املٴاپ ٿٌ٬چ –
اٷظتٹ -ػذى اٷڀڅايح ،يٰڈٶ يف ڄما اٷِأپ٫" :اٿرص٫ڀا ٣ڀچ ،ڇاٿؼكنٿا ٻځ اٷظتٹ".48
ڇٻځ سټحً ،ڀذڈٯ٭ ٣ڀك قالٷح ٳٸټح اٷظتٹ ٣ىل ٻا ةڅا ٻځ إيؼاءاخ اٷِټڈؾ،
ڇاالند٬ا ،٢ڇٓ٤ڈةح ا٣ذالبچ ،ٷذظكڄا ٻ٤ربج ٣ځ ٫ٴهج ال يټٹ اةځ ُُڅيك ٻځ دٴهانڄا يف ٻڀاٛٱ
ٳشريج ٻځ اٷهًاٷح ،ڇڄي ٣ٸڈ ُأٿچ ،ڇاند٬ا ٢أٻهڂ ٷ٤ٸټچ ڇأقةچ ،ڇٳما ٿٌتچ اٷمي ال ي٬ذأ لاٳهڂ
يف ٳٹ ٻڈٗ.٥
٫اةځ ُُڅيك ي٤ذى ةڀٌتچ ،ڇيؤٳك أٿچ ده٣ه ٢يف "ٟٹ اٷظڀاپ اٷٰهٛتي ،اًذِ٤ه ٻ٠اڄه
اٷٌ٤اقج يف اٷهٯي األٿكٷًس ،ڇدهةى يف ٯٔڈن اإلٻانج ِ٫ثّ ٣ىل اٷ٤ىج ڇاإلةاء ،ڇأػٍّ ةاٷ٠٤ټح
ڇاٷٴربياء ،ڇڄڈ ًٸيٹ اٷؼٌث ڇاٷڀٌث ،ٻځ ٿٌٹ أرسج ٣ه٫ر ةاملظك ،ڇدكنطر يف ًٸٽ
اٷڈوانج".49
اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

75

فاصمة عطية

املكان العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن ُشهيد األندلسي

ڇةاٷڀ٠ه إىل ٻ٬هقج اٷظتٹ ٿظك أٿڅا "اندتٜر يف ٻڈنڇسڀا اٷكيڀي ةـ اةځ ًيكٿا ٿڈغ ٣ٸيچ
اٷٌالٺ ،ڇٳاپ ٻځ اٷ٤آني املذټهقيځ ٣ىل اٷؼٰيٰح اٷذي طاء ةڅا أةڈڂ ،ٳټا اندتٜر ةـ"ٻڈىس"
اٷڀتي اٷمي ٳاپ يمڄث إىل طتٹ اٷٜڈن ملڀاطاج نةچ" ،01ٷٴځ ةڈنڇق ٻ٬هقج اٷظتٹ يف اٷهًاٷح
دهدت ٝاٷكالٷح أٳشه ةټڈىس ڇدتذ٤ك ٣ځ اةځ ٿڈغ ،ٷذكٶ ٣ىل اةذ٤اقڂ ٣ځ ٻ٠اڄه اٷؼياج األٿكٷٌيح
اٷ٤اةشح ،ڇاٷالڄشح ڇناء وؿان ٪اٷكٿيا ،ڇٻالڄيڅا ٻځ طڅح ،ڇاٷه٧تح يف اٷڅكڇء ڇاٷهاػح،
ڇاٷٌٴيڀح اٷذي يټذٸٴڅا اٷظتٹ ٷؼ٠ح ٷظڈءٿا إٷيچ.
ڇٻځ سټح ،دڀ٬ذؽ قالٷح اٷظتٹ ةا٣ذتانڂ "ڇًيٸح ڇٻاللا ٷالٿ٬ذاغ ٣ىل امليذا٫يىيٰي،
ڇاٷٌؼهي ،ڇڄڈ املٴاپ األسري ٷٸذڅيّؤ ٷٸ٤٬ٹ اٷڀتڈبي أڇ اٷؼكيس ( )...ةاٿ٬ذاغ اٷِا٣ه ٣ىل
00
ًؼهيح اٷڈطڈق ،ڇٻځ سٽ أي٘ا دذكاؿٹ اٷؼڈاي ،ڇدرتاًٹ ،ڇدأؿم األُياء ٓ٬اخ طكيكج".
ٿ٤ٽ ،إپ اٷظتٹ اًٽ مل٤ٸٽ أنيض ڇاٯ٤ي قٷيٹ ٣ىل ادٌا ٢اآل٫اٮ ،ڇ٣اٻٹ ي٤ىو اإلػٌاي
ةاٷؼهيح ڇاملذ٤ح٫ ،اٷـٜاب اٷِڅيكي ي٤رب ٣ځ اٷ٤اٷٽ اٷـ٬ي ةاٷڈاٯ ٥اٷؼًس ،ڇڄما ٻا يظ٤ٸڀا
ٿذـيٸچ ،ڇٿظذڅك يف نًٽ ٓڈنڂ ٻځ ؿالٶ األًٸڈب اٷذٔڈيهي ٷڅمڂ املٴاٿيح اٷ٨يتيح ،إٿچ ٣اٷٽ
أةي ٿڈاي ٣اُٱ اٷـټهج -األڇٶ -لاخ اٷـٔڈٓيح ٣ڀكڂ ،ملا أٗ٬ى ٣ٸيڅا ٻځ ًټاخ اٷ٬ځ
ڇاإلةكا ،٢ڇملا ػټّٸڅا ٻځ نٻڈو ڇأڇٓا ٪ٻ٤ڀڈيح دت٤كٿا ٣ځ ٣اٷٽ اٷـټه املاقيٰ٫ ،ك اًذٜا٢
أةڈ ٿڈاي ٻځ ؿالٶ ٛاٯذچ اٷ٬ڀيح ڇاإلةكا٣يح ڇاٷهڇػيح أپ يظ٤ٹ ٷـټهدچ أة٤اقا ،ڇأپ يهًٽ ٷڅا
آ٫اٯا د٬رتٮ ٻځ اٷـټهج اٷذي د٨ڀى ةڅا اٷميځ ٳاٿڈا ٻځ ٯتٸچ ڇٻ٤ارصڇڂ.
ٻځ ڄما املڀٜٸٱ ،ٿهډ ةأپ اٷـټهج ٣ڀك أةي ٿڈاي ڇًيٸح ٷذتكيك األػىاپ اٷذي دأٳٹ
نڇػچ٫ ،ټا ٳاپ ٷچ أپ يكاڇي آالٻچ إال ةاٷٸظڈء إىل ٿٌ٬چ ڇإىل ؿٸڈادچ.
ڄمڂ اٷـټهج ٳٸڅا ٗڈء ڇ٫هغ ڇٿِڈج ڇدظٹٍ ،ٯاقنج ٣ىل أپ دظ٤ٹ أةا ٿڈاي ً٤يكا ػهًا
ٛٸيٰا٧ ،ري ٻتاٶ ةټظذټ٤چ ڇڇاٯ٤چ.
أٷيٌر ؿټهج أةي ٿڈاي دٸٵ ،أُتچ ٻا دٴڈپ ةـټهج اةځ ُڅيك؛ ڇٻالا دٰڈٶ ٣ځ
اٷڀِڈج ةاٷـټهج ٣ڀك اةځ ُُڅيك ،ڇاٷذي ٫اٯر ػكڇق اٷذٔڈن يف ڇٓ٬څاٰ٫ ،ك ٯاٶ اٷؼظاوي يف
ڇٓ٬چ" :ٳاپ أٷىٺ ٷٸٴأي ٻځ األٛيان ةاألٔ٧اپ ،ڇأڇٷ ٥ةڅا ٻځ ؿياٶ اٷڈآٹ ةاٷڅظهاپ"،08
ٰ٫ك ٳاپ ڄٽّ اةځ ُُڅيك أپ ي٤يّ ،ڇٷمٷٵ أطټ ٥ٻځ ٣هٗڈا ٷمٳهڂ ٣ىل ڇٓ٬چ ةاٷذڅذٵ ػيص
ڇٓ٬چ ٓاػث اٷمؿريج ٯابال" :أةڈ ٣اٻه ةځ ُُڅيك ٫ذى اٷٜڈاب٭ ،ٳاپ ةٰهٛتح يف ڇٯذچ
ڇةها٣ح ٟه٫چ ؿٸي٤څا املڀڅټٵ يف ةٜاٷذچ ،ڇأ٣ظث اٷڀاي د٬اڇدا ةني ٯڈٷچ ڇ٤٫ٸچ ،ڇأػٜڅٽ يف
ڄڈٲ ٿٌ٬چ ،أڄذٴڅٽ ٷ٤هٗچ ڇأطهبڅٽ ٣ىل ؿاٷٰچ".00
ڇڄٴما ،دټٴځ اةځ ُُڅيك ٻځ دؼڈيٹ ڄما املٴاپ  -اٷظتٹ -ٻځ ٻاقج ؿاٺ إىل ٻٜ٤ى
ا٫رتايض يِ٤هڂ ةاألٻاپ ڇاٷؼهيح اٷٸذني ا٫ذٰكڄټا يف ڇاٯ٤چ امل٤يّ.
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سٽ يڀذٰٹ ة٤كڄا ،يف ٻٰا ٥ٛٻځ اٷهًاٷح إىل أنٖ دڈاة ٥اٷـٜتاء اٷميځ اطذټ ٥ةڅٽ يف
ٻهض قڄټاپ ،ٷيكٶ ڄما املهض ٣ىل ٯ٤ٜح أنٗيح قان ٫يڅا اٷؼڈان ،ڇستر اٷٸٰاء٫ ،څڈ ةڅما ي٤اڇق
االدٔاٶ ةاألنٖ اٷڈاٯ ،٥ٻ ٥قنايذچ اٷٴاٻٸح أپ نػٸذچ ٳاٿر يف اٷٌټاء اٷـياٷيح.
ڇاملهض ڄڈ اًٽ آؿه ٷهةڈج ،املٰٔڈق ةڅا املٴاپ املهد ٥٬ٻځ األنٖ ،ڇڄي أػٌځ ٻا
يٴڈپ ٫يچ اٷڀتاخ ،لاخ ؿٔث ڇٻاء ٛاڄه.
٫ه٧ٽ ٯڀا٣ذڀا ةاٷظاٿث اٷـيايل ٷڅما املڈ٣ك ،ڇٷٸهػٸح ٯتٸڅا ،ٷٴڀڀا ٿالػ ١أپ ًانقٿا
يٜ٤ي أػكاسچ ة٤كا ڇاٯ٤يا ٯاةال ٷٸذٔكيٱ٫ ،څڈ ال ي٤كڇ أپ يٴڈپ ا٫رتاٗا ٷٸټٴاپ ڇاٷِـٔياخ
املذؼاڇنج؛ ألپ لٳه ٘٫اء األنٖ ةټا دؼڈيچ ٻځ ٯهابځ يرتدث ٣ٸيچ ٻالٻٌح اٷٜتي٤ح اٷتٍسيح
اٷذي دٌذك٣ي اٷذڀٰٹ يف األنٖ قڇپ ًڈاڄا.
اآلپ ،ٿكني املٰ ٥ٜاٷمي ڇٟ٭ ٫يچ اٷڀٕ "املهض"؛ ڄمڂ األنٗيح اٷڈاً٤ح املؼذڈيح
٣ىل أٷڈاپ اٷشټان ،ڇاٷؼيڈاپ ٷيشتر ٫ٴهج ٻؼذڈاڄا :أپ طټاٶ اٷٜتي٤ح األٿكٷٌيح ٷيٍ ٷچ طټاٶ
يڀاٟهڂ يف ٳٹ نةڈ ٢األنٖ.
ڇنةټا ػټٸر ڄمڂ اٷٴٸټح قالٷح ً٤ح ٓكن ،ڇاٿٍساغ ٯهيؼح اةځ ُُڅيك ٳؼاٶ ڄمڂ
املهڇض اٷڈاً٤ح اٷذي دؼڈي اٷٌ٤ح ،ڇاالٿٍساغ؛ ٔ٫كنڂ ٳشريا ٻا اػذټٹ ٣كاڇج ،ڇدڀٴه اٷڈُاج
اٷميځ أٌ٫كڇا ٣ٸيچ ٣ڀك اٷؼٴاٺ٫ ،ټا ٳاپ إال أپ ٯاةٸڅٽ ةڀٛ ٍ٬يتح ٓاةهج ،دأةى اٷـ٘ڈ٢
ٷه٧تادڅٽ ،ڇديش ةٴشري ٻځ اٷه٤٫ح ،ڇٳهٺ اٷـٸٱ.
ڇإلا اًذٰٔيڀا قالالخ اٷ٘٬اء األٺ؛ األنٖ ،ٻځ ؿالٶ دڈٟي٭ اةځ ُڅيك ٷڅا٫ ،ال
ٻؼاٷح دتكڇ ٷٸڈڄٸح األڇىل قاٷح ٣ىل أٿڅا أٺ اٷتٍس؛ ألٿڅا أٓٸچ ،ٻڀڅا ؿٸٱ ،ڇٻڀچ ٯڈٷچ ٣ى ڇطٹ:
﴿ڇَهللاُ أَٿْتَذَٴُٽْ ٻِځَ األنِْٖ ٿَتَادًا﴾ ،04ٷڅما يؼځ اةځ ُُڅيك ألٓٸچ األڇٶ  -األنٖ٫ -اًذ٤اپ ةچ
ٷيذمٳه ،ڇيذ ١٤أٿچ ٻڀڅا ،ڇ٣ابك إٷيڅا.
ڇإلا دأٻٸڀا ٓڈن دڈٟي٭ األنٖ الوقاق اٯذڀا٣ڀا ةأپّ اةځ ُُڅيك ي٤ڈق يف ٳٹ ٻهج
ٷيڈٗؽ أپ األنٖ ڄي ٻڀِأٿا ،ڇٻٰ٤ٸڀا ،ڇڄي أٻڀا اٷذي ٻڀڅا ػٰيٰذڀا األوٷيح ،ألٓٸڀا اٷمي ال
ي٨ريڂ أي دٜڈن ٣ٸټي ٻڅټا دٰكٻر اٷتؼڈز ،ڇاالٳذِا٫اخ يف أٿڀا ؿٸٰڀا ٻځ ٛني ،إل يٰڈٶ ط ّٹ
ڇ٣ال :إٿِّيْ ؿَاٷٱُ ةٍَسَاً ٻِځْ ِٛنيٍْ.00
ڄما ةاؿذٔان ٣ځ قالٷح األنٖ قاؿٹ اٷڀٕ اٷرسقي ،ٷڀـذىٶ ٳٸټح أؿريج يف :أپّ األنٖ
ًيكج املٴاپ دأدي "ٷذؼذڈي املڈطڈقاخ اٷ٤يڀيح ٣ىل ٟڅهڄا ،ڇدؼي ٝةڅا ( )...األنٖ املٌذٰه،
ڇاملڈٛځ٫ ،څي ػاٻٸح اٷڈطڈق ،ڇأٓٹ ٳٹ طټاٶ ،ڇٿڅايح ٳٹ ػي ،ٳټا أٿڅا األٺ اٷؼڀڈپ ،ڇاٷٴڀى
املك٫ڈپ"٫ ، 06ٴاٿر ٳٹ اٷهٻڈو ڇامل٤اٿي ػټٸذڅا اٷهًاٷح ،ڇأناق اةځ ُُڅيك ةشڅا الٯذڀا٣چ ةڅا.
إپ ٿ٠هج ٫اػٔح ٷٸ٘٬اءاخ املذكاڇٷح ٳاٿر اٷظتٹ ،ڇاملهض ڇاٷٰرص ...دؼيٸڀا إىل ٘٫اء
ڇاٯ٤ي ٷچ ڇطڈقڂ يف اٷـانٛح اٷظ٨ها٫يح (األنٖ) ٻذالَ يف ٘٫اء ؿيايل يٌذڈ٣ث اٷؼكز
اٷ٤ظابتي ة٤الٯادچ املذ٤كقج.
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ڄمڂ األٻاٳځ ڇ٧ريڄا يف اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥دؼټٹ ٛاة٤ا ڇاٯ٤يا ٻځ ػيص ٳڈٿڅا أٻاٳځ
ٷڅا دٌټيادڅا يف ٻڀٰٜح اٷڈاٯ ٥املؼكق ط٨ها٫يا٫ ،األنٖ ،ڇاٷظتٹ ،ڇاملهض ،أٻاٳځ ٻذكاڇٷح
ڇٻ٤هڇ٫ح ٻځ ٯتٹ اإلٿٌاپ ،ڇٷٴځ اٷمي يظ٤ٹ ڄمڂ األٻاٳځ ال دټر ٷٸڈاٯ ٥ةٔٸح؛ ڄڈ ًټح
اٷـياٶ اٷذي ي٘٬يڅا اٷٌانق يف ڇٓ٬چ ٷڅا أڇال ،ڇيف األػكاز املڀا٫يح ٷٰڈاٿني اٷٜتي٤ح اٷذي
دؼكز ٫يڅا ساٿيا؛ لٷٵ أپ ؿياٶ اٷٰاْ يذال٣ث ةڅمڂ األٻٴڀح ٫يؼيٸڅا ٻځ ٘٫ابڅا اٷڈاٯ٤ي إىل
٘٫اء ؿيايل ،ٻٔاقنا ةمٷٵ اٷڈ٣ي اٷتٍسي يف ڇطڈقڄا املټٴځ.
ڇةاٿذٰاٷڀا إىل اٷ٘٬اء اٷشاٷص "اٷتٌذاپ" ٿذټشٹ قالالدچ ،ڇ٣ظابتيح أػكاسچ٫ ،ٸ٤ٸّچ
اٷ٘٬اء األٳشه ةهڇوا ڇػ٘ڈنا يف سڀايا اٷهًاٷح.
يف اٷتكء ،ٿمٳه أٿچ اٷ٘٬اء اٷمي يؼټٹ طټاٷياخ دظ٤ٹ نڇػٵ ،ڇػڈاًٵ دٌټڈ إىل آ٫اٮ
٣ٸيا ٻځ اٷِ٤ڈن ،ڇاٷهاػح؛ إٿچ ٘٫اء اٷؼابه "اٷتٌذاپ" ،إل دٽّ دڈٟي٬چ ٣ڀكٻا ٣ه ٪أنٖ
اٷظځ ،ڇٯتال ٣ڀكٻا دمٳه ٻؼتڈةذچ اٷذي ناغ يهسيڅا ٫يچ٫ ،ټا ڇطك ٧ريڂ ٻٴاٿا ٻذڀٌ٬ا ٣ځ
ڄټڈٻچ ،ڇٻڈاًيا ٻ٘ټكا طهڇػچ.
 /4 - 8 -0املٴاپ اال٫رتايض اٷهاة :٥اٷتٌذاپ :اٷڅڈيح :اٷ٬هقڇي املٰ٬ڈق
ٷٰك ةٸ٨ر األٿكٷٍ ٻځ "اٷؼ٘انج ڇاملكٿيح ٻا ٷٽ دتٸ٨چ ةٸكج ٻځ اٷتٸكاپ اٷذي ًٴڀڅا
اٷ٤هب املٌٸټڈپ أڇ اًذڈٛڀڈڄا ٫ادؼني"07؛ ٰ٫ك أطټ٤ر املٔاقن اٷٰكيټح ڇاٷكناًاخ اٷؼكيشح
٣ىل أپّ ٛتي٤ذڅا اٷظټيٸح اٷذي دڈ٫هخ ٫يڅا ٳٹ "٣ڀارص اٷـٔث ٻځ ٻياڂ ٳشريج ،ڇأٿڅان ڇٻڀاؾ
ٻ٤ذكٶ ،ڇأنٖ ٻٜ٤اء ،إىل طاٿث اٷيك املاڄهج اٷٔڀّا ٢اٷذي ٣ه٫ر ٳي٭ دذ٤اٻٹ ٻ ٥اٷٜتي٤ح
اٷظټيٸح ٫ذڀٌٰڅا يف ػكابٱ ڇنياٖ ڇةهٲ ٻاء ڇٿڈا٫ري ڇأوڄان ٻـذٸ٬ح" 08د٬ڈٮ ٳٹ ڇٓ٭،
ػذى ٧كخ طڀح األنٖ٫ ،څاٺ ةڅا األٿكٷٌيڈپ ڇ٧ريڄٽٰ٫ ،ك ُ٬٨ذڅٽ ػتا٫ ،أٯتٸڈا يرسػڈپ يف
ؿټابٸڅا ،ڇيٌذټذ٤ڈپ ةټ٬ادڀڅا؛ ٫څي "طڀح األنٖ ،ڇ٫ذڀح اٷكڄه ،يذِڈٮ إٷيڅا ٳٹ ٻځ ػكّز
٣ڀڅا ،أڇ ةُٸّ ٩أؿتانڄا ،أڇ ٯهأ أڇٓا٫څا يف ُ٤ه ُ٤هابڅا أڇ اًذټ ٥إىل وابهيڅا ٻځ اٷِ٤هاء
اآلؿهيځ ،ڇيذٌاةٱ يف اٷذڈا٫ك ٣ٸيڅا ٳٹ ٻځ ڄيةر ٷڅٽ أًتاب لٷٵ".09
ڇٯتٹ ڄما ڇلاٲ ،ٿكؿٹ ٣اٷٽ اٷٜتي٤ح ڇاٷتٌادني اٷ٤هةيح اٷذي ط٤ٸڅا اٷٌانق أٿكٷٌيح
ٻؼ٘ح ،ٻځ ؿالٶ نؤيح ٻٴاٿيح ط٤ٸر دٰا٤ٛا ٳتريا ةني املٴاپ األٿكٷًس(اٷؼٸٽ) ڇاملٴاپ
اٷ٤هةي(املايض) ،ةكأ اٷؼكيص ٣ځ األٻاٳځ اٷظټيٸح لاخ اٷؼٸح اٷتٌذاٿيح يف ٓكانج اٷهًاٷح ،ڇڄما
٣ڀكٻا ناغ يذؼكز ٣ځ ٻڈخ ٻځ ٳاپ يڅڈاڂٰ٫ ،ك ٌس ٢يف نسابچ لاخ يڈٺ ،يف ةٌذاپ أُ٧ٸٰر ٣ٸيچ
أةڈاةچٔ٫ ،ان ڇػيكا؛ يٰڈٶ اٷڀٕ يف ڄما اٷِأپ٫" :ظى٣ر ڇأؿمخ يف نسابچ يڈٻا يف اٷؼابه".61
أال دمٳهٿا اٷڈػكج ةاٷٜتي٤ح ڇٻڀاٟهڄا٨٫ ،ري ؿا ٪أپ اٷٜتي٤ح ٻذڀ ٍ٬ٷٸتڈغ إلا
ٗاٯر اٷكٿيا٫ ،څي دِټٹ اٷتٌادني ڇاٷهياٖ لاخ اٷظتاٶ اٷـرضاء ،ڇاٷٌڅڈٶ اٷظټيٸح ،ڇد٨هيك
اٷٜيڈن ٣ىل أ٫ڀاپ أُظانڄا ،دٜٔت ٩ة٠الٶ ڇان٫ح ،ڇأٷڈاپ ًاػهج ،دذڀ ٍ٬ةظڈّ ٣تَٱ ةٜ٤ه
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ي٘ا٣٭ ٻځ نڇ٣ذچ ڇةڅابچ ٻا يذـٸٹ طڀتادڅا ٻځ ٻڈاٛځ اٷٌؼه ڇٻ٠اڄه اٷ٬ذڀح ،اٷذي دت٤ص
اٷهاػح ڇاالٛټةڀاپ يف اٷڀ٬ڈي.
ڇڄٴما٤ُ ،ه اةځ ُُڅيك ةاٷؼىپ ڇاألٷٽ ٷٰ٬كاپ ػتيتچ٫ ،ټا ڇطك ٻځ ٻٸظأ ٷهاػذچ
ڇأٻڀچ ٧ري اؿرضان ًاػه ڇٻياڂ طانيح د٤يك إىل نڇػچ اٷڅكڇء ڇاٷٌٴڈپ ،ٷٴځ إػٌاي اٷٰ٬ك
ٷيٍ ڇػكڂ ًتتا ٷؼىپ اةځ ُُڅيكٰ٫ ،ك ُٟٸٽ -ٳمٷٵ -يف ٻظذټ٤چ ،ڇأػا ٚةچ طټٸح ٻځ اٷؼٌاق
ڇاٷـٔڈٺ ٿٔ٨ڈا ٣يِچ ڇاًذٰهانڂ ،ٷڅما دظكڂ ي٬ه إىل ٻٴاپ أؿه يڈ٫ه ٷچ اإلٿٔا ،٪ڇ٤٫ال
ڇطكڂ ٣املا "ٻذ٬ه ٢اٷِظهٜ٣ ،ه اٷىڄه"٣ ،60اٷٽ يټشّٹ "امل٤اقٶ املڈٗڈ٣ي" ٷٰ٘يذچ ٻ٥
ڇاٯ٤چ ةٴٹ ٻالةٌادچ ،ڇٯك ةؼص ٣ځ اآلؿه٫ ،ڈطكڂ يف ٣اٷٽ اٷظځ".68
ڇأٓتؽ ڄما اٷ٤اٷٽ ٳمٷٵ ٣ -اٷٽ اٷظځ  -ٻذڀٌ٬ا الةځ ُُڅيك ٻشٸچ ٻشٹ اٷٜتي٤ح
"اٷتٌذاپ"ٰ٫ ،ك ًا٣كڂ ٣ىل ٻڀاٯِح ٯ٘يذچ ٻ" ٥ڇاٯ٤چ اٷمي ٟٸټچ٫ ،ؼاڇٶ أپ يكا٣ ٥٫ځ
ٿٌ٬چ أٻاٺ ٻؼٴټح اإلٿٍِ٬٫ ،ٹ يف لٷٵ٫ ،ٸظا إىل ٣اٷٽ اٷظځ ٛاٷتا االػذٴاٺ إٷيچ ٻځ
ؿٔڈٻچ".60
ڇة٤ك٣ ،ټكخ إىل دٰكيٽ دڈٓي٭ ٷٸتيةح األٿكٷٌيح ػذى أٯ٭ ٣ىل أرسان ڇٷ ٥اةځ ُُڅيك يف
اٷؼكيص ٣ڀڅا ،ڇلٳهڄا يف ٳٹ ٻڈٛځ ٻځ ٻڈاٛځ نًاٷذچ.
ڇٿك ٢اةځ ُُڅيك يڀٰٸڀا ٻځ ةيةح إىل ةيةح ٣رب نػٸح أٿكٷٌيح ةاٻذياو؛ ألٿچ يذڀٰٹ ٻځ ةيةح
طاڄٸيح إىل أؿهډ أٻڈيح ڇ٧ريڄا ٣تاًيح ،ڇٷڈّپ اٷٴٹ ةتيةح أٺ "أٿكٷٌيح" ٻځ ؿالٶ دڈٟي٬چ
ٻالٻؼڅا ڇٛيتڅا ڇٜ٣هڄا.
٫ٸ٤ٸّٵ دالػ ١أپّ اٷٌانق ٳٸټا اٿذٰٹ ٻځ داة ٥إىل آؿه ٣ىٺ ٣ىل أپ يٸذٰي ةچ يف ةيةح
ؿرضاء ،ڇً ٝنياٖ يرص ٣ىل ڇٓ٭ ٻ٠اڄهڄا ،ڇإقناٲ ٻا دؼڈيچ ٻځ أة٤اق طټاٷيح دٔڈن
ػٌځ إةكا ٢هللا ٣ى ڇطٹّ.
ڇي٤ڀيڀا ڄڀا أپ ٿذ٤ه٣ ٪ىل ٛتي٤ح ٳٹ ةيةح ٣هةيح ،ڇٷ٤ٸّڀا ًڀتكأ ةاٷتيةح اٷظاڄٸيح اٷذي
دهاڂ يهًٽ ٷڅا ٓڈنج طټيٸح ٻځ ؿالٶ دظڈاٷچ ٣ىل دڈاة ٥أٓؼاةڅا٫ ،اٷ٨هيث أٿڅا لاخ أڇقيح،
ڇأُظان ٻؼيٜح ةڅا ،ڇأوڄان ي٬ڈغ ٻڀڅا اٷٌّاٺ ،ڇاٷتڅان ،ڇدذـٸٸڅا األٿڅان اٷظانيح ،ڇد٨هق
٫يڅا اٷٜيڈن ةأٓڈاخ ٣مةح.
٫اٷتيةح اٷظاڄٸيح ٧ڀيح ةټ٠اڄه اٷٜتي٤ح اٷذي أٷڅټر ٳشريا ٻځ اٷِ٤هاء ةٌؼهڄا
ڇأًٸڈةڅا ڇطټاٷڅا ،ػذى ٓانخ ٻٔكنا أًاًيا ،اًذٰى ڇاًذ٬اق ٻڀچ اٷِا٣ه اٷظاڄيل ٳشريا
ٻځ إةكا٣چ ڇ٫ڀچ.
ڇٻځ سټح٫ ،ڀؼځ ال ٿ٤كڇ اٷٔڈاب أڇ ٿتذ٤ك ٣ځ اٷڈاٯ ٥إلا ٯٸڀا أپ اٷِ٤ه اٷظاڄيل أًاي
ٷٴياپ اٷِ٤ه اٷ٤هةي ،ڇاألٓٹ اٷمي ڄيأ ٷٴٹ املذأؿهيځ أپ يٌذټكڇا ٻڀچ ٫ي ٙٻ٤اٿيڅٽ
ڇٓڈنڄٽ ڇأؿيٸذڅٽ.64
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ڇيڀت٨ي أپ دٴڈپ قناًذچ يف ٻكڇٿذڀا ٻؼٹّ اٷذٜتيٱ قناًح دذڈ٫ه ٫يڅا ٣ڀارص اٷكٯح
٣ځ ڄما اٷِ٤ه ڇةيةذچ ڇُ٤هاءڄا ،ڇڄٴما ڇطكٿا أٿٌ٬ڀا ٿذذت ٥ٳٹ ُا٣ه ڇةيةذچ ،ٷڀٰ٭ ٣ڀك
أڇّٷڅٽ.
إٿچ ،اٻها اٷٰيٍ أڇٶ ٻځ اٷذٰى ةچ ٻځ اٷِ٤هاء اٷظاڄٸينيُ ،ا٣ه امل٤ٸٰاخ ڇاألٛالٶ،
ٳاپ "٫انًا ُظا٣ا ،ڇٻٸٴا ُاٻـا ةأٿ٬چ ڇٷڅما ٿهاڂ يٰاةٹ أةا ٣اٻه ڇداة٤چ ٣ىل ٓڈنج طڈاقڂ
األُٰه ،ڇٳي٭ ال ي٤٬ٹ لٷٵ ڇڄڈ اٷمي ُٰي ةشأن ڇاٷكڂ"ٰ٫ ،60ك ٣ه٣ ٪ڀچ أٿچ ٳاپ اةڀا
ٷٸٜتي٤ح ُث دؼر ًټابڅا ،ٷذټشٹ ٻٔكنا يٌذٰي ٻڀچ ٓڈنڂ ڇإةكا٣چ؛ ٷڅما ٿظك اةځ ُُڅيك
يكنٲ ٯيټح اٷٜتي٤ح ٣ڀك اٻها اٷٰيٍ٫ ،يـ ٜٝٷٸٰابچ ٻٴاٿا طيكا ،يؤقي ٫يچ ػڈانا يف ةيةح
دٸيٱ ةاٻها اٷٰيٍ٫ ،اٷذاة ٥يٌٴځ يف "ڇاق ٻځ األڇقيح لي قڇغ دذٴرس أُظانڂ ،ڇدرتٿٽ
أٛيانڂ".66
ڄي ةيةح طاڄٸيح ًٴڀڅا اٻها اٷٰيٍُ ،تيڅح ةٜتي٤ح األٿكٷٍ يف اٷڀ٠انج ڇاٷٌؼه،
ڇيٴڈپ ةمٷ ٵ اٷڈٓ٭ ٯك ڇٓ٭ ٷڀا ڄمڂ األنٖ ،ٻ ٥أٿڀا ٳڀا ٿڈق أپ ئ٬ٹ ٷڀا اٷڈٓ٭٫ ،يكؿٸڀا
إىل ٣اٷٽ اٷـڈانٮ ڇاألًاٛري٫ ،يؼكز ةمٷٵ دڀاًتا ةني اٷذاة ٥ڇٻٴاٿچٰ٫ ،ك أٌسٿا ًاةٰا إىل
ڇٓ٭ ؿانطي ٻڀؽ ٷٸذاة ٥ةٔڈنج ٣ظيتح آڄٸح ةاٷ٨هاةح ڇ٧ري ٻذڈٯ٤ح اٷ٠څڈن.
ٻ ٥ڄما٫ ،ئٿڀا ٿؤٳك اٷ٤ظابتيح املٴاٿيح يف إ٣اقج اٷهڇغ ٷِـٕ اٻها اٷٰيٍ يف ٻٴاپ
ڇوٻاپ ػارضيځ ،ػذى دذـيٹ ٳأٿچ يؼاڇنڂ اآلپ ،ڇأٿٵ دؼرض ػيشياخ اٷؼڈان ٓڈنج ڇٓڈدا.
املٴاپ اٷمي ڇٗ٤چ اةځ ُُڅيك ٷذاة ٥اٻها اٷٰيٍ ،أٳيك ڄڈ ٻٴاپ ؿيايل يڈطك يف لڄځ
اٷٌانق اٷمي ػاڇٶ أپ يٌٰٜچ ٣ىل اٷذاة ٥ٻټا ٯهأڂ ٣ځ اٻها اٷٰيٍ ،ڇاٷتيةح اٷذي ٣اَ.
ة٤كڄا ٻتاٌسج ،يتكي اةځ ُُڅيك ن٧تذچ يف ٷٰاء ٓاػث ٛه٫ح ةځ اٷ٤تك ،اٷمي اؿذان
ٷٸٰابچ ٻٴاٿا يټشٸچ٫ ،څڈ ي٤يّ ٣ڀك "٧ي٘ح ُظهڄا ُظهاپً :اٺ ي٬ڈغ ةڅانا ،ڇُظه ي٤تٱ
ڄڀكيا ، 67"...ڇڄڀا يتكڇ اٷذٔڈيه اٷ٤ظيث ٷٸټٴاپ اٷمي د٬هق داةٛ ٥ه٫ح ةځ اٷ٤تك ةاٷ٤يّ ٫يچ،
ڇڄڀا يڀذاةٵ ُٵ أٿٵ أٻاٺ ػٰيٰح أٺ رضب ٻځ اٷـياٶ؟ ةتٌاٛح يٌرتط ٥لڄڀٵ ػٰيٰح
رسقيح ٻ٤يڀح ػذى يىڇٶ اإلةڅاٺ ڇاٷ٤ظث ،دٰڈٶ ڄمڂ اٷؼٰيٰح اٷرسقيح أپ اٷٴادث يٌذٜي٥
ؿٸٱ ٣اٷٽ ػٴابي" ،ڇإپ ٳاپ يف األٓٹ يٌذټكڂ ٻځ ٣اٷٽ اٷڈاٯ ،٥إال أٿچ يـذٸ٭ ٣ڀچ اؿذال٫ا
طڈڄهيا ،يظ٤ٸچ ٯ اقنا ٣ىل أپ يٌٽ املٴاپ ةٌټاخ دظ٤ٹ ٷچ دأسرياخ ڇاٗؼح ٣ىل ُـٔيح ٻا
ٻځ ُـٔياخ اٷهڇايح أڇ اٷ٤ٴٍ ػيص دـٸ ٥اٷِـٔيح ٣ىل األُياء اٷـانطيح ٓ٬اخ طكيكج
دٴڈپ ٻ٤اقال ٻڈٗڈ٣يا ملا يكڇن يف قاؿٹ اٷِـٔيح ٻځ أػاًيٍ ڇٻِا٣ه".68
ڇةاٿذٰاٷچ إىل اٷتيةح اٷ٤تاًيح ٻذذت٤ا أسه دڈاة ٥اٷِ٤هاء اٷ٤تاًيني ڄڀاٲ ،ڇطكڄا ةيةح
ال دٰٹ أڄټيح ٣ځ اٷتيةح اٷظاڄٸيح٫ ،يظ٤ٸٵ د٤يّ ٻ ٥ڄمڂ األٻٴڀح يف ؿياالدچ ػيص يكنٳڅا
ڇيترصڄا ،ةٹ إٿچ "ي٘٬ي ٣ىل املٴاپ ٛاة٤ا إٿٌاٿيا٫ ،ذټذىض اٷٜتي٤ح ةاإلٿٌاپ ،ڇيڀكٻظاپ يف

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

80

فاصمة عطية

املكان العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن ُشهيد األندلسي

ة٘٤څټا اٷت ،ٙ٤ٳأپ اٷؼكڇق دټؼى ةيڀڅټا٫ ،يٴڈپ اإلٿٌاپ ٻڀ٠ڈنا إٷيچ ٻځ ؿالٶ اٷٜتي٤ح،
ڇدٴڈپ اٷٜتي٤ح ٻڀ٠ڈنا إٷيڅا ٻځ ؿالٶ اإلٿٌاپ".69
ڇٻځ ٯتيٹ املٰانةح ةني ٻٴاپ اٷذاة ٥اٷؼٰيٰي ،ڇاملٴاپ املهًڈٺ يف لڄځ اٷٌانق ،اًټ٤چ
يٜاٷ٤ڀا ةڅما اٷڈٓ٭ املٴاٿي ٷتيةح أةي دټاٺ اٷِا٣ه املظكق ،اٷمي ي٤يّ يف "ُظهج ٧يڀاء
يذ٬ظه ٻځ أٓٸڅا ٣ني ٳټٰٸح ػڈناء".71
طټي ٥ڄمڂ اٷؼٰابٱ ڇاٷڀټالض ديضء اٷـٸ٬يح اٷڀٌ٬يح ٻځ ڇناء دڈٟي٭ اةځ ُُڅيك
ٷ٤اٷٽ اٷتٌادني ڇاالؿرضان.
٫څما اٷ٘٬اء اٷرسقي ي٤رب ٣ځ ن٧تح اةځ ُُڅيك يف اٷذڀ٬يٍ ٣ځ ٻٴڀڈٿاخ ٿٌ٬چ،
ڇٻٴتڈداخ أ٣ټاٯچ ،ڇٿؼځ ٿكني أپ اٷتٌذاپ يڀٰٹ اٷڀ ٍ٬اٷتٍسيح إىل "ٻِڅك ػي ٻځ ٻِاڄك
اٷٜتي٤ح اٷؼيح ػيص ؿرضج األُظان دىن ٢يف اٷڀ ٍ٬اإلٿٌاٿيح اٷٌالٻح ،ڇاٷٜټأٿيڀح ،ڇدت٤ص
٫يڅا وڄڈ اٷؼياج ڇُتاةڅا ( )...ٳټا أپّ ػاٷح اٷٔ٬اء دٌذِ٭ ٻځ املِڅك ،ڇدذؼهٲ ػاًح
اٷِٽ ةاٿذِان نابؼح األوڄان اٷذي د٬ذؽ اٷڀ ،ٍ٬ڇدظ٤ٸڅا دڀظمب ،ٷذذأٻٹ لٷٵ اٷظټاٶ ٣رب
ػاًح اٷترص اٷذي دٌڅٽ يف دٴڈيځ ٓڈنج ٫ڀيح لاخ أة٤اق ػٌيح ،ڇٿٌ٬يح" ،70ڇٻا ڄمڂ
اٷكالالخ اٷذي دؼټٸڅا ٘٫اء اٷتٌذاپ إال ٷڀظ٤ٸڅا ٿها٫ٱ اةځ ُُڅيك يف إػٌاًچ ةأپ يڅهب ٷريداغ
ٻځ ٻظذټ٤چ ،ڇدڀاٯ٘ادچ ٻځ طڅح ،ڇٷيِٴي ػٰك ٻ٤ارصيچ ،ڇػٌكڄٽ ،ةٹ إرسا٫څٽ يف اٷٴيك
ٷچ ،ڇاٷ ٙ٨ٻځ ُأٿچ ٻځ طڅح أؿهډ.
ٳټا يؼټٹ ڄما اإلٛان اٷرسقي قالٷح أؿهډ ،ٷ٤ٸڅا ن٧تذچ يف دٔڈيه اٷؼياج ،ڇاٷتيةح
األٿكٷٌيح اٷذي أرسخ ًاٳڀيڅا ،ڇاٷٌاٻ٤ني ٣ڀڅا ٣ىل ػك ًڈاء٫ ،اٷتٌذاپ طىء ٓ٨ري ٻځ
ػٸٰح أٳرب ،ڄي اٷٜتي٤ح األٿكٷٌيح اٷذي أٓتؼر "اٷؼٸٽ اٷتڅيع اٷمي يټأل ٯٸڈب اٷِ٤هاء يف
ًٴهاخ اٷـياٶ ،ڇڄي األ٧ڀيح املؼتتح اٷذي يرتٿټڈپ ةڅا يف أٻٌيادڅٽ اٷظټيٸح اٷؼاملح ،ڇٷياٷيڅٽ
اٷ٤مةح اٷ٬ادڀح"٫ ،78هاػڈا يڀٌظڈپ أطټٹ اٷٰٔابك ڇآ٬ني ٻ٠اڄه ڄمڂ اٷٜتي٤حٰ٫ ،ك
ڇٓ٬ڈا "اٷهياٖ ڇأٿڈانڄا ،ڇاٷؼكابٱ ڇأوڄانڄا ،ةٹ أٿٰٜڈا األوڄان ٫ذ٬اٗٸر ،ڇأُطهي اٷشڀاء
٣ىل ٷٌاٿڅا ٫ټكػر( )...ڇاٷِټٍ ،ڇاٷٰټه ،ڇاٷڅالٶ ،ڇاٷتكن ،ٳټا دؼكسڈا ٣ځ اٷٌؼاب،
ڇاٷربٮ ،ڇاٷه٣ك ،ڇاٷ٤آ٬ح ،سٽ أُانڇا إىل اٷٸيٹ ڇاٷڀڅان ڇڇٓ٬ڈا دٸٵ األُياء ڇٓ٬ا ػٌيا
ناب٤ا" . 70ٷڅما ٰ٫ك الوٺ ڄما اٷ٘٬اء اٷرسقي ٳاٻٹ املٰا ٥ٛاٷرسقيح ،ڇاملذٔ٬ؽ ٷـ"اٷذڈاة٥
ڇاٷىڇاة "٥ال ُٵ الٻؽ ڄما يف سڀاياڄا.
ڇإلا أٗ٬ڀا إىل ڄما اٷ٘٬اء املٴاٿي ٘٫اء آؿه ،يؼټٹ يف ٛيادچ قالالخ ٳشريج؛ إٿچ ٘٫اء
اٷٰرص اٷمي نُة ٝةذاة ٥اٷتؼرتي ،ڇٷٴڀچ يټڀؽ ٻٸٴيح داٻح ٷـ "ٛڈٮ ةځ ٻاٷٵ" قڇپ أپ ي٤ه٫ڀا
ةچ ،أٗ٭ إىل ڄما أٿچ ال يټڀؼڀا ڇٓ٬ا قاؿٸيا ٷٸٰرص ٣ىل اٷه٧ٽ ٻځ ا٣ذياقڂ ػياج اٷٰٔڈن،
ؿآح وٻ ځ اٷ٤اٻهيني ،ةٹ إٿچ يٴذ٬ي ةڈٓ٬چ ؿانطيا ٻځ ؿالٶ لٳه ٻيكاپ اٷٰذاٶ اٷمي يذٰادٹ
٫يچ اٷ٬هًاپ أٻاٺ ڄما اٷٰرص.
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نةټا ٿظك ٷڅما دٌ٬ريا ٻځ ؿالٶ نطڈ٣ڀا ٷٸ٬رتج اٷذي ٣اُڅا اةځ ُُڅيك٬٫ ،ي اٷٌٰٽ
األڇٶ ٻڀڅا – أي وٻځ اٷهؿاء ڇاالًذٰهانُ -څك ٣ىا ڇده٫ا يف ٣څك اٷ٤اٻهينيِ٫ ،اڄك وڄڈ
ػ٘انج األٿكٷٍ يف ُذى ٻ٠اڄهڄا٫ ،ئلا ڄټڀا ٘٫اء اٷ٤ټهاپ ٷڈطكٿا ٯٔڈنا ،ڇٻظاٷٌا
٫اؿهج ،ڇإلا دذت٤ر أٳشه ٷهأير ٻكٿا "دذىيځ ةٰٔڈن ٫انڄح – ٳاٷؼټهاء ٻشال  -دؼي ٝةڅا
اٷتٌادني ڇاٷؼكابٱ ،دؼٸيڅا اٷڀا٫ڈناخ ڇاٷذټاسيٹ ،دټٸؤڄا األنابٵ ،دظهي ٻځ ػڈٷڅا األٿڅان"،74
ڇاًذؼ٘ان اةځ ُُڅيك ٷ٘٬اء اٷٰرص ناط ٥ٷذ٤ٸٰچ اٷِكيك ةڅمڂ اٷٰٔڈن اٷذي "أرس٫ڈا يف
دِييكڄا ٣ىل ٧هان ٯٔڈن األٻڈيني ،ڇاٷ٤تاًيني يف املٍسٮ ،ڇادـمڇڄا ٻڀذظ٤اخ ٷالًذظټاٺ،
ڇاٷهاػح ،ڇٷالًذ٨هاٮ يف ػياج اٷٸڅڈ ڇاٷٍس ،٪ڇاٷڀ٤يٽ ،ة٤يكا ٣ځ ٻٰه اٷؼٴٽ ةاٷؼارضج".70
ڇيتكڇ طٸيا أپ ڄمڂ اٷٰٔڈن ٘٫اء ي٤تٱ ةڅڀكًح ٫ڀيح ،ڇوؿه٫ح ڄڀكًيح ٗانةح يف
٣ټٱ اٷتڀاء األٿكٷًس اٷمي ٛاملا ڇيش ڇةتٰايا اٷؼث ڇاٷؼٸٽ ،ٳٸټا ڇٛةر نطالٲ لٷٵ اٷ٬هقڇي
املٰ٬ڈق ڇاةځ ُُڅيك ڇاػك ٻځ أةڀاء ڄمڂ األنٖ اٷذي نًټر د٘انيٌڅا يف طٌكڂ٫ ،أٓتؽ يؼيا
ةڅا ،ڇيذڀٌ٬څا ڇٓ٬ا ڇاًذك٣اء ٫اٖ ٣تٰچ يف سڀايا نًاٷذچ ،ڇٷڈ ٣كٿا ٷٸٌٰٽ اٷشاٿي ٻځ
اٷ٬رتج اٷذي ٣اُڅا اةځ ُُڅيك ،ٳاپ ٣څك اٷ٬ذڀح ٫يڅا ٯك ةكأِ٫ ،اڄك ًٰڈ ٚاٷكڇيالخ األٿكٷٌيح
ةٴٹ ٻ٠اڄهڄا ،ڇٳأپ ُيةا ٷٽ يٴځ.
ٷ٤ٹّ ٻڀٜٸٰڀا اٷذٌ٬ريي يٰڈٶ :ٻا ڇطك ؿري ٻټشٹ ٷڅٽ ٧ري أڇٷةٵ اٷ٬هًاپ املذٔان٣ني أٻاٺ
ةاب اٷٰرص اٷمي يټشٹ األنٖ األٿكٷٌيح ،ڇڄي املهدتٜح ةئٌساٯح املايض ،ڇةڅاء األٛالٶ اٷذي
دأرسٲ ڇأٿر دٌذ٤يك دانيف املكيڀح اٷذي دٴاٷث ٣ٸيڅا ڄؤالء اٷ٬هًاپ املټشٸني يف األٯڈاٺ
اٷكؿيٸح ٣ىل األٿكٷٍ ٣اةشني ةرتاسڅا ،ڇٳٹ رصڇػڅا اٷ٘ـټح.
ڇڄٴما٧ ،كخ ٯهٛتح طىءا ال يذظىأ ٻځ أػاًيٍ اٷِا٣ه٫ ،څي ٻاسٸح يف ٳٹ ًا٣ح
ڇٷؼ٠ح ال يٴاق ي٬انٮ ٫ٴهڂ ڇؿياٷچ ،يؼځ إٷيڅا ػڀني اٷڈٛڀي املـٸٕ يف ػتڅا.
ڄي قابهج اةځ ُُڅيك إلپ٣ ،ڀكٻا ػاڇٶ أپ يڀٌع ػٴايح ٻٴاپ ٻٰ٬ڈق ٣ىل أنٖ
اٷڈاٯ٫ ،٥ؼاڇٶ أپ يؼاٳيچ ؿياٷيا ،ةٹ يتني ٻالٻؼچ ٳټا ڄي يف أنٖ اٷڈاٯ٨٫ ،٥ري ؿا ٪أٿچ
رسغ ةـياٷچ ٳشريا يف ٛتي٤ح األٻاٳځ املمٳڈنج يف اٷهًاٷح؛ ألٿڅا ةتٌاٛح دِتچ ٯهٛتح األٺ.
ڇڄٴما ،ٿڀذڅي ٻځ اٷؼكيص ٣ځ ٻڈٗڈ٣ح اٷتٌذاپ ،دٸٵ املڈٗڈ٣ح اٷذي ٳرسّ ٻځ
ؿالٷڅا اةځ ُُڅيك ٿټٜيح اٷرسق امل٤څڈقج ڇاٷٰابټح ٣ىل آٷياخ رسقيح ٻٌذٰاج ٻځ اٷڈاٯ،٥
٫أ٣ٸځ دټهقڂ ٻځ ؿالٶ اٷكؿڈٶ يف ٷ٤تح طكٶ ةني اٷڈاٯ ٥ڇاٷالڇاٯ.٥
٫تڅما امل٤ڀى ،ناغ اٷـٜاب اٷِڅيكي ي٤رب ٣ځ اٷ٤اٷٽ اٷ٨يتي ةاٷڈاٯ ٥اٷؼًس ،ڇڄما ٻا
ط٤ٸڀا ٿؼاڇٶ اٷذـيٹ ،ڇال ٿظذڅك يف نًٽ ٓڈنڂ ٻځ ؿالٶ األًٸڈب اٷذٔڈيهي ٷڅمڂ األٻاٳځ
اٷ٨يتيح.
 /0 – 8 – 0املٴاپ اال٫رتايض اٷـاٻٍ٣ :اٷٽ املياڂ٘٫ :اء اٷـٔث ڇاٷؼياج
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ٷٰك ٨ٛى اًذ٤ټاٶ ڄما اإلٛان املٴاٿي ٣ىل اٷ٘٬اء املـٕٔ ٷچ ٣رب اٷ٤كيك ٻځ
املٰٜڈ٣اخ اٷرسقيح ٷٸهًاٷح٫ .ئلا ٻا أنقٿا دټشّٹ ٿټالطچ يف اٷهًاٷح ،ٷٔاق٫ڀا ػ٘ڈنڂ يف أڇّٶ
نػٸح ٯاٺ ةڅا اةځ ُُڅيك ٻ ٥داة٤چ "وڄري ةځ ٿټري" إىل ٓاػث اٻها اٷٰيٍ اٷمي ڇطكڂ يف
"ڇاق ٻځ األڇقيح لي قڇغ دذٴرس أُظانڂ ،ڇدرتٿٽ أٛيانڂ".76
ڄٴما ،دذؼٴٽ ديټح املاء يف ٳذاةح اةځ ُُڅيك ،ٻڀ٬ذؼح ٣ىل اٷذأڇيالخ املذ٤كقج ملٴڈپ املاء
اٷمي ي٤ك امل٤اقٶ املڈٗڈ٣ي ٷٸؼياج ،ڇٻؼاڇٷح إ٣اقج دِٴيٹ ڄمڂ اٷؼياج ،ػيص ي٨كڇ املاء ػياج
طكيكج ڇأٻال ،ڇٳٹ ڄما يڀٜتٱ ٣ىل ن٧تح اٷٌانق يف إ٣اقج أنڇاغ األقةاء ٷٸؼياج  -ؿآح اٻها
اٷٰيٍ -مل٤اڇقج اٷڀِا ٚاألقةي ٻځ طكيك ،إٿچ يت٤ص اٷهڇغ يف أطٌاقڄٽ ،ڇيذـيٸڅٽ يؼاڇنڇٿچ
ػذى يِڅكڄٽ ٣ىل أقةچ ڇةال٧ذچ٫ ،څڈ أقيث ڇُا٣ه ڇٿاٯك ةؼٱ٫ ،تئ٣اقج إػياءڄٽ يِ٤ه أپ
اٷؼياج دڀت ٙٻځ طكيك ،ڇدِڅك ةؼٰچ يف اإلةكا ٢ڇاٷذټيى.
٤٫الٯذچ ةاملاء٣ ،الٯح ػياج ڇأٻٹ ،ڇسڈنج ٣ىل أ٣كاءڂ ڇؿٔڈٻچ ،ٷيٸټٍ يف اٷذڈاة٥
ڇاٷىڇاة ٥ػٸٽ األنٖ ڇاإلٿٌاپ ڇاٷٌټاء ڇاٷڈالقج اٷظكيكج ٻ٤ا.
ڇإلا ٻا رسٿا ٻهج أؿهډ ،ٷذٸټٌڀا ػ٘ڈنڂ يف ٗيا٫ح داة ٥أةي دټاٺ اٷمي ّ٘٫ٹ أپ
يٌٴځ يف ٯ٤ه اٷ٤ني ،ڇيٰڈٶ اٷڀّٕ يف ڄما٫" :أٿ٬ٸٱ ٻاء اٷ٤ني ٣ىل ڇطچ ٫ذى ٳ٬ٸٰح اٷٰټه ،سٽ
اًذڀِٱ اٷڅڈاء ٓا٣كا إٷيڀا ٻځ ٯ٤هڄا ػذى اًذڈډ ٻ٤ڀا".77
٫املاء ڄڈ ٷٌاپ اٷٌانق اٷمي يڀٜٱ ٻځ ؿالٷچ ةاٷؼٰيٰح ڇاٷڈاٯ٤يح ٣ځ أةي دټاٺ
اإلٿٌاپ ڇاٷِا٣هٰ٫ ،ك ٣ه ٪ةظټاٶ اٷـِٸٰح ،ڇٷٜا٫ح اٷڀ٣ ،ٍ٬الڇج ٣ىل لٷٵ ي٤ذرب ُا٣ها
ٻظكقا يف اٷ٤هةيح؛ ألٿچ ٷٽ يذت ٥أًاٷيث اٷٰكٻاء يف ةڀاء اٷٰٔيكج ،ڇؿهض ةمٷٵ ٣ىل ٣ټڈق اٷِ٤ه،
ڇةٸ ٩ٻځ اإلطاقج ڇاٷهڇ٣ح املتذٴهج ٻا ٷٽ يتٸ٨چ ُا٣ه آؿه.
ڇيف اًذ٤ټاٶ آؿه ٷڅما اٷ٘٬اء ،لڄث اٷٌانق يف ڇٷ٤چ ةاملاء أپ أًٴځ ػيڈاپ اٷظّځ
ةأٳټٸچ يف ڄما اٷ٘٬اء ٫ٴاپ ٻٌذٰهڄٽ ةهٳح ٻاء ،ڇط٤ٸڅا ٻٴاپ دڈاطكڄٽ ،ڇٿٰاُڅٽ يف
ٻـذٸ٭ املٌابٹ األقةيح ڇاٷٸّ٨ڈيح.
ڇيف ڄما اٷٔ٬ٹ اٷـاْ ةؼيڈاپ اٷظځّ ،ٿذڈٯ٭ ٣ڀك ٓڈنج اإلڇوج األقةيح اٷذي دٌتؽ يف
ةهٳح املاء ،ٻهج ًاةؼح ڄابټح ةڀٌ٬څا ،ڇٻهّج ٛابهج ٻؼٸٰح ٻتذ٤كج ٣ځ اٷڀاي.
ال يؼذاض اٷٰانا إىل ٛڈٶ دأٻٹ ٷيكنٲ أپ ڄما املتڀى اٷٜتي٤ي "املاء" ٻا ڄڈ إال ٻتڀى
نٻىي "يِري إىل ٻ٤اپ ال دٔكٮ ،ٻ٤اپ لاخ ٧ټڈٖ ،ڇٔ٫ٸچ األؿري -اٷؼيڈاپ -ةـآح ي٤رب
٣ځ ٻؼذڈډ نٻىي ٷ٬ڈا٣ٸچ اٷؼارضج ،ڇأٻٴڀح ػڈانڄا٫" ،اٷ٤ظابتي ،ڄا ڄڀا ،ٻځ اٷڀڈ ٢اٷمي
يظهي ٫يچ دهٳيث اٷؼٴايح دهٳيتا دټؼى ٫يچ اٷؼكڇق اٷذي دٔ٬ٹ ةني اإلٿٌاپ ڇاٷؼيڈاپ،
ڇ٣اٷٽ املټٴځ ڇاٷال إٻٴاپ٫ ،يڀؼي اٷٰانا طاٿتا أ٫ٴانڂ اٷهاًـح ٣ځ اٷؼياج اٷٜتي٤يح ،ڇ٣ځ
اٷڈاٯ ،٥ٷيذٰتٹ رسقا يذـٜى ٫يچ اٷٌانق ڄاديٵ اٷؼكڇق ،ڇيذظاڇو ةمٷٵ املٰ٤ڈٶ إىل
اٷالٻٰ٤ڈٶ" ،78ڇڄما ةٜتي٤ح اٷؼاٶ ،ٻڀٌظٽ ٻ ٥ػٴايح اإلڇوج األقةيح ،ڇڄما ٿىڇ٣ ٢ظابتي
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ٻځ اةځ ُُڅيك٫ ،اإلڇوج ةا٣ذتانڄا ٻځ اٷٜيڈن ،ال يټٴځ أپ دٴڈپ إٿٌيا يؼاڇن ڇيڀاٯّ٣ ،ىل
لٷٵ٫ ،ئپ اٷٰانا ٻٜ٘ه إىل األؿم ةڅمڂ اٷؼٴايح ةا٣ذتانڄا ٻځ اٷـڈانٮ" ،اٷذي ال يهڇٺ اٷهاڇي
ٻځ املهڇي ٷچ ،أڇ ٣ٸيچ ،أپ يٰذڀ ٥ةٔؼح ٻا يهڇي".79
ٻځ اٷڈاٗؽ أپّ ڄما اٷؼكز لڇ ٛتي٤ح سڀابيح؛ ڇاٯ٤يح دتكڇ ٻځ ٛه ٪اٷٌانق،
ڇ٣ظابتيح ٻځ طڅح اإلڇوج ،ڇڄما يشء يٌذك٣يڀا إىل اٷٰڈٶ :إپ املذؼاڇنيځ ٻځ ٻظاٷني
ٻـذٸ٬ني :ػٰيٰح  /ٻذـيٹ ،ڇنةټا ٳاپ اؿذيان أةي ٣اٻه ٷ٘٬اء املاء ٳټٴاپ دٌتؽ ٫يچ
اإلڇوج ،ڇدٜري ،ٻا يٌا٣كٿا ٣ىل اٷ٬څٽ املهدث ٷكالٷح ڄما اٷ٘٬اء ةا٣ذتانڂ "إٛانا ٻ٬ذڈػا،
ي٬يض ةاٷؼكز إىل ٘٫اء ؿانطي يٌري ةاٷؼٴايح يف أٳشه ٻځ ادظاڂ" 81ٻځ ةيةح ادظاڂ اٷؼهيح
ڇاالٿٜالٮ ،ةٹ املذ٤ح ڇاٷِ٤ڈن ةاٷٰڈج ،ڇڄي ٻ٤اپ يڈ٫هڄا ٘٫اء "املاء" قڇپ ٧ريڂ ٻځ
اٷ٘٬اءاخ اٷؼياديح األؿهډ؛ ألٿچ يالبٽ اٷِـڈْ املڈ٬ٟح "اإلڇوج".
إپ املڀؼى اٷمي ٣ټك ٫يچ اةځ ُُڅيك إىل اؿذيان ٘٫اء املاء ي٤ٴٍ ٻكډ ٯكنج ڄما املٴاپ
٣ىل اٷذ٤تري ٣ځ ٻٴڀڈٿاخ ًانقٿا٫ ،څڈ ٘٫اء ا٫رتايض ال ڇطڈق ٷچ يف اٷڈاٯ ٥املؼٌڈي،
ةـآح اٷربٳح ٻكان اٷٔ٬ٹ٫ ،څي ةهٳح ال ٿٌذٜي ٥دؼكيك ٻڈٯ٤څا ٣ىل اٷـانٛح ،ٳڈٿڅا
ةتٌاٛح ڇٷيكج اٷـياٶ املؼ ،ٙڇڄي ٻٴاپ ا٫رتايض؛ ألٿچ ةتٌاٛح نٻى ةچ املؤٷ٭ مل٤اپ،
٫املٴاپ ٻشٹ اٷٴابڀاخ يؼټٹ ٻ٤اٿي يٌذٜي ٥اٷىٻځ ٳِ٬څا.
ڇإٿڀا ٿٴِ٭ ٣ىل ٻهّ اٷىٻځ نٻىيح ڄما اٷ٘٬اء ،ڇقالٷح دڈٟي٬چ قڇپ ٧ريڂ ٻځ
اٷ٘٬اءاخ اال٫رتاٗيح املٌا٣كج ٣ىل دٴڈيځ ٣ڈاٷٽ ؿ٬يح دِري ةـ٬يح ٷٸڈاٯ ٥ڇٻظاالدچ.
ڇػآٹ اٷڀ٠هُ ،ي٠څه ةظالء أپ ؿٔڈٓيح املٴاپ يف ڄما اٷڀٕ اٷرسقي اوقاق ػ٘ڈنا
ڇدڈٟي٬ا ٻځ ؿالٶ د٤تريڂ ٣ځ األٻاٳځ اٷٜتي٤يح اٷؼارضج ةيڀڀا ،ٷٴځ اةځ ُڅيك أٜ٣اڄا ة٤كا
آؿه ٻځ اٷذـيٹ ،ٷريًٽ ٷڅا أػٌځ اٷٔڈن؛ ألٿڅا يف ٿ٠هڂ د٤رب ٣ځ ٓڈنج ڇٻٴاپ ڇاػك الواٶ
لاٳهڂ ..إٿچ اٷ٬هقڇي املٰ٬ڈق.
ڄڈاٻّ اٷتؼص:
 1طڀير ڇآؿهڇپ :اٷ٘٬اء اٷهڇابي ،دهطټح٣ :تك اٷهػيٽ ػىٶ ،إ٫هيٰيا اٷٍسٮ ،امل٨هب ،ٷتڀاپ ،ق ،ٚقخ.16:ْ ،
 8املهط ٥ٿٌ٬چ.16:ْ ،
٤ً 0يك يٰٜني :ٯاٶ اٷهاڇي(اٷتڀياخ اٷؼٴابيح يف اٷٌريج اٷِ٤تيح) ،املهٳى اٷشٰايف اٷ٤هةي ،ٷتڀاپ ،امل٨هب،0997 ،0ٚ ،
ْ.808:
 4ػٌني ٣الٺ :اٷ٤ظابتي يف األقب(ٻځ ٻڀ٠ڈن ُ٤هيح اٷرسق) ،اٷكان اٷ٤هةيح ٷٸ٤ٸڈٺ ٿاٌسڇپ ،ٻڀِڈناخ االؿذال ،٪ٷتڀاپ
اٷظىابه 00400ٚڃ – 8101ٺ061:ْ .
 0ػټيك ٷؼټكاٿي :ةڀيح اٷڀٕ اٷرسقي (ٻځ ٻڀ٠ڈن اٷڀٰك األقةي) ،املهٳى اٷشٰايف اٷ٤هةي ،امل٨هب ،ةريڇخ،8111 ،0ٚ ،
ْ.60:
 6إيټاپ ٻٜه اٷٌٸٜاٿي :اٷرسق ڇٻا اٷرسق يف اٷهڇايح اٷ٤هاٯيح امل٤ارصج (نڇايح األنٖ اٷظڈ٫اء ٷ٤تك اٷڅاقي اٷ٬هٛڈيس
أٿټڈلطا) ،ٻظٸح اٷٸ٨ح اٷ٤هةيح ڇآقاةڅا ،اٷ٤هاٮ.060:ْ ،9٢ ،8101 ،
 7املهط ٥ٿٌ٬چ.060 -068 :ْ ،
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٣ 8تك املظيك ةكناڇي :املٴاپ اٷ٤ظابتي يف أٷ٭ ٷيٸح ڇٷيٸح (ػٴاياخ اٷٌڀكةاق اٷتؼهي ٿټڈلطا) ،ٻظٸح ٳٸيح اآلقاب ڇاٷٸ٨اخ،
طاٻ٤ح ٻؼټك ؿيرض ،ةٌٴهج ،اٷظىابه.878:ْ ،00:٢ .8100 ،
 9املهط ٥ٿٌ٬چ.870:ْ ،
 01اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ،٥دؼٰيٱ :ةٜهي اٷتٌذاٿي.70:ْ ،
 00ٻؼټك ً٤يك ٻؼټك :قناًاخ يف األقب األٿكٷًس.874:ْ ،
 08اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.90:ْ ،٥
 00املٔكن ٿٌ٬چ.90:ْ ،
 04ػٌني ؿټهي٘٫ :اء املذـيٹ(ٻٰانةاخ يف اٷهڇايح) ،ٻڀِڈناخ االؿذال ،٪اٷظىابه.40:ْ ،8118 ،0ٚ ،
 00اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ،٥دؼٰيٱ :ةٜهي اٷتٌذاٿي ،قان ٓاقن ،ٷتڀاپ0400 ،0ٚ ،ڄـ–8108ٺ،
ْ.88:
 06املٔكن ٿٌ٬چ.89:ْ ،
 07املٔكن ٿٌ٬چ.89:ْ ،
 08ٻؼټك دڀ٬ڈ :اٷڀٕ اٷ٤ظابتي(ٻابح ٷيٸح ڇٷيٸح أٿټڈلطا) ،قان ٳيڈاپ ٷٸٜتا٣ح ڇاٷڀٍس ڇاٷذڈويً ،٥ڈنيا8101 ،0ٚ ،ٺ.
ْ.000:
 09ػٌني ؿټهي٘٫ :اء املذـيٹ(ٻٰانةاخ يف اٷهڇايح) ،ٻڀِڈناخ االؿذال ،٪اٷظىابه8118 ،0ٚ ،ٺ.04:ْ.
٣ 81يل ةځ ٻؼټك :اٷڀشه األقةي األٿكٷًس (يف اٷٰهپ اٷـاٻٍ ٻ٘اٻيڀچ ڇأُٴاٷچ) ،قان اٷ٨هب اإلًالٻي ،ٷتڀاپ،0ٚ ،
،0991ض.068:ْ ،18:
 80ڇطكاپ دڈ٫يٱ اٷـِاب :ڇدؼكز اٷڈٯاب ٥يف املٴاپ (ٯهاءج ٷٸټٴاپ يف ٯٕٔ ٧اٿٽ اٷكةا ٦اٷٰٔريج) ،ٻظٸح قناًاخ
ٻڈٓٸيح ،اٷ٤هاٮ ،نطث0488ڃ -آب 8118ٺ.18:ْ ،80:٢ ،
٫ 88اٛټح ةڈوياپ :املٴاپ ٻځ ا٫رتاٗاخ اإلةكا ٢اٷڈنٯي إىل ا٫رتاٗاخ اإلةكا ٢اٷهٯټي ،ٻظٸح اٷؼڈان املذټكپ ،ٻظٸح
اٷٴرتڇٿيح.0400:٢ ،8118 ،
 80املهط ٥ٿٌ٬چ.
 84املهط ٥ٿٌ٬چ.
٣ 80تك اٷ٤ىيى ُتيٹ :اٷتڀيح اٷٰٔٔيح يف نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة ٥الةځ ُُڅيك األٿكٷًس.078 -070 :ْ ،
 86ٻؼټك ً٤يك ٻؼټك :قناًاخ يف األقب األٿكٷًس ،قان اٷٴذث اٷڈٛڀيح ،ٷيتيا.806:ْ ،8110 ،0ٚ ،
 87اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.90:ْ ،٥
 88اٷهػٸح يف األقب اٷ٤هةي(اٷذظڀٍ...آٷياخ...ؿٜاب املذـيٹ) ،نؤيح ٷٸڀٍس ڇاٷذڈوي ،٥اٷٰاڄهج8116 ،0ٚ ،ٺ.008:ْ .
 89ػٌني طټ٤ح :اٷٰڈاًٽ املِرتٳح ةني األقةني اٷ٤هةي ڇاٷ٬انيس ،ٻظٸح اٷرتاز اٷ٤هةيً ،ڈنيا0480 ،ڄـ – 8110ٺ،
.44:ْ ،97٢
٣ 01تك اٷ٤ىيى ٫ي٘ايل :اٷٴذاةح اٷٰٔٔيح يف نًاٷح ػي ةځ يٰ٠اپ الةځ ٬ٛيٹ ،نًاٷح ٻاطٌذري ،طاٻ٤ح اٷؼاض ٷـرض،
ةادڀح ،اٷظىابه8110 -8114 ،ٺ.48:ْ ،
 00اٷڀظٽ 01 :إىل .08
 08اإلرساء.10 :
٣ 00تك اٷؼټيك ساةر املِڈغ :دڈاة ٥اةځ ُُڅيك ڇوڇاة٤چ دٌذڈػي امل٤هاض اٷڀتڈي اٷمي ػ٬ى األقةاء ٣ىل ؿٸٱ أقب ن٫ي،٥
ٻظٸح اٷڀڈن ،ٻظٸح اٷٴرتڇٿيحً ،ڈنيا.)www. annour magazine. htm) .006٢ ،
 04املهط ٥ٿٌ٬چ :املڈٯ ٥ٿٌ٬چ.
٣ 00تك اٷؼٸيٽ ٻڀٔڈني :املالٻؽ األًٜڈنيح يف نڇايح اٷؼڈاخ ڇاٷٰرص ٷٸٜاڄه ڇٛان(قناًح ٿٰكيح أًٜڈنيح).71:ْ ،
٣ 06يل اٷ٨هيث ٻؼټك اٷِڀاڇي٫ :ځ اٷٰٕ يف اٷڀشه األٿكٷًس ،ٻٴذتح اآلقاب ،اٷٰاڄهج.010:ْ ،8110 ،0ٚ ،
 07اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.90:ْ ،٥
ٓ 08كڇٮ ٿڈن اٷكيځ ،اٷتكايح يف اٷڀٕ اٷهڇابي ،قان اٷؼڈان ٷٸڀٍس ڇاٷذڈويً ،٥ڈنيا.04:ْ ،0994 ،0ٚ ،
 09املهط ٥ٿٌ٬چ.04:ْ ،
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ٓ 41ـه ٣يل املؼيٌځ :اٷتڀيح اٷكالٷيح ڇاٷرسقيح يف نڇايح أنٖ اٷٌڈاق ٷـ٤تك اٷهػټځ ٻڀي٭ ،نًاٷح ٻاطٌذري ،طاٻ٤ح
ٻؤدح ،األنقپ8110 ،ٺ.007:ْ ،
 40اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.88:ْ ،٥
 48ٻؼټك اٷٔاٷؽ ؿهيف :طټاٷياخ املٴاپ يف اٷِ٤ه اٷظىابهي امل٤ارص ،قٳذڈناڂ ٣ٸڈٺ ،طاٻ٤ح ٻڀذڈني ،ٯٌڀٜيڀح ،اٷظىابه،
8116 -8110ٺ.90:ْ ،
 40ٻؼي اٷكيځ قيث :قيڈاپ اةځ ُُڅيك األٿكٷًس ڇنًابٸچ.17:ْ ،
 44ٻؼټك ً٤يك ٻؼټك :قناًاخ يف األقب األٿكٷًس.809:ْ ،
 40اةځ ةٌاٺ اٷِڀرتيڀي أةڈ اٷؼٌځ ٣يل :اٷمؿريج يف ٻؼاًځ أڄٹ اٷظىيهج ،دهطټح :إػٌاپ ٣تاي ،قان اٷشٰا٫ح ،ٷتڀاپ ،ق،ٚ
0979ٺ ،ٺ ،0:ٮ.840:ْ ،0:
 46ػٌځ ٿظټي٤ُ :هيح اٷ٘٬اء اٷرسقي ،املهٳى اٷشٰايف اٷ٤هةي ،امل٨هب.009:ْ ،8111 ،0ٚ ،
 47اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.014:ْ ،٥
 48املٔكن ٿٌ٬چ.016 -010:ْ ،
 49ٻِا٣ٹ ةڀر ٣تك هللا ةځ ٣ڈٖ ةاٯاوي :ٻٌذڈياخ األقاء اٷتال٧ي يف أقب اةځ ٌُڅيك األٿكٷًس ،ٻمٳهج ٻاطٌذري ،طاٻ٤ح أٺ
اٷٰهډ ،ٳٸيح اٷٸ٨ح اٷ٤هةيح0487 ،ڄـ – 8116ٺ.10:ْ ،
٣ 01تك اٷظڈاق ؿ٬اطيٌ :س ٚاٷِا٣هيحٌ...س ٚاٷؼكاسح قناًح ٿٰكيح يف قيڈاپ ٻڈًيٰا ٷٸرباغ ٷٸِا٣ه ةڅاء اٷكيځ نٻ٘اپ
 ،)0-0(-ٻظٸح اٷِ٤ه ٢ ،يڈٷيڈ (www . oocities. Org / bahaa 22002 / alshar2 .htm) 8114 00املهط ٥ٿٌ٬چ.
 08اةځ ً٤يك امل٨هةي :املُ٨هب يف ػىل امل٨هب( ،دؼٰيٱُ :ڈٯي ٗي٭) ،قان امل٤ان ،٪ٻرص ،0990 ،4ٚ ،ض.80:ْ ،10:
 00أةڈ اٷؼٌځ ٣يل ةځ ةٌاٺ اٷِڀرتيڀي :اٷمؿريج يف ٻؼاًځ أڄٹ اٷظىيهج ،ٺ ،10:ٮ.098 -090:ْ ، 10:
 04ٿڈغ.07:
.70:ْ 00
 06ٻڀاٶ اٷؼٰيٹ :ػياج اٷٔ٤ٸڈٲ االطذټا٣يح يف اٷ٤رص اٷظاڄيل ،ٻظٸح نؤډ ،ٻظٸح اٷٴرتڇٿيح ،املټٸٴح اٷ٤هةيح اٷٌ٤ڈقيح،
.) www .adabihani .com / inf / articles php actionshow&id= 7à ):10٢ ،8117
 07ٯاقج ٰ٣اٮ :قالٷح املكيڀح يف اٷـٜاب اٷِ٤هي اٷ٤هةي امل٤ارص(قناًح يف إُٴاٷيح اٷذٸٰي اٷظټايل ٷٸټٴاپ) ،ادؼاق اٷٴذاب
اٷ٤هب ،قٻِٱ ،ق.61:ْ ،8110 ،ٚ
 08ٻؼټك ػٌځ ٯظچ :ٻؼٜاخ أٿكٷٌيح(قناًاخ يف اٷذانيف ڇاألقب ڇاٷ٬ځ األٿكٷًس) ،اٷكان اٷٌ٤ڈقيح ٷٸڀٍس ڇاٷذڈوي،٥
اٷٌ٤ڈقيح0410 ،0ٚ ،ڄـ0980 -ٺ.080:ْ ،
 09ٯاقج ٰ٣اٮ :قالٷح املكيڀح يف اٷـٜاب اٷِ٤هي اٷ٤هةي امل٤ارص(قناًح يف إُٴاٷيح اٷذٸٰي اٷظټايل ٷٸټٴاپ).61 :ْ ،
 61اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.88:ْ ، ٥
 60املٔكن ٿٌ٬چ.90:ْ ،
٣ 68يل اٷ٨هيث ٻؼټك اٷِڀاڇي٫ :ځ اٷٰٕ يف اٷڀشه األٿكٷًس.010:ْ ،
 60املهط ٥ٿٌ٬چ.018:ْ ،
 64يڀ٠هُ :ڈٯي ٗي٭ :اٷذٜڈن ڇاٷذظكيك يف اٷِ٤ه األٻڈي ،قان امل٤ان ،٪اٷٰاڄهج 17:ْ ،0990 ،8ٚ ،إىل .01
 60ٻؼټك ً٤يك ٻؼټك :قناًاخ يف األقب األٿكٷًس.866 – 860:ْ ،
 66اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.90:ْ ، ٥
 67املٔكن ٿٌ٬چ.90:ْ ،
ٓ 68ـه ٣يل املؼيٌځ :اٷتڀيح اٷكالٷيح ڇاٷرسقيح يف نڇايح أنٖ اٷٌڈاق ٷ٤تك اٷهػټځ ٻڀي٭.017:ْ ،
 69أػټك اٷڀاڇي ةكني :ؿٔڈٓيح دِٴيٹ املٴاپ يف اسان اةهاڄيٽ اٷٴڈٿي اٷهڇابيح(اٷهةا٣يح ٿټڈلطا) ،ٻظٸح ٔ٫ڈٶ ،اٷڅيةح
املرصيح اٷ٤اٻح ٷٸٴذاب ،ٻرص.887:ْ ،68:٢ ،8110 ،
 71اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.98:ْ ،٥
 70ٿاقن ػٰاٿي :دؼٸيٹ ٿٕ ٻځ نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة( ٥إطاوج داة ٥اٻها اٷٰيٍ الةځ ُُڅيك).014 -010:ْ ،
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 78أةڈ اٷٰاًٽ اٷِاةي :اٷـياٶ اٷِ٤هي ٣ڀك اٷ٤هب ،اٷكان اٷذڈٿٌيح ٷٸڀٍس ،دڈٿٍ.091:ْ ،0980 ،0ٚ ،
 70اٻؼټك ةځ ٷـرض ٫ڈنان :ٻځ ٻالٻؽ ڇٓ٭ اٷٜتي٤ح األٿكٷٌيح وٻځ اٷكڇٷح اٷ٤اٻهيح ،ٻظٸح املـرب(أةؼاز يف اٷٸ٨ح ڇاألقب
اٷظىابهي) ،طاٻ٤ح ٻؼټك ؿيرض ،ةٌٴهج ،اٷظىابه80:ْ ،4٢ ،8118 ،ڇ.04
 74أػټك يڈً٭ ؿٸي٬ح :ٻٔاقن األقب األٿكٷًس ،قان اٷڈ٫اء ٷكٿيا اٷٜتا٣ح ڇاٷڀٍس ،ٻرص.19:ْ ،8118 ،0ٚ ،
٣ 70تك اٷ٤ىيى ٣ذيٱ :األقب اٷ٤هةي يف األٿكٷٍ ،قان اٷڀڅ٘ح اٷ٤هةيح ،ٷتڀاپ ،ق ،ٚقخ.000:ْ ،
 76اةځ ُُڅيك األٿكٷًس :نًاٷح اٷذڈاة ٥ڇاٷىڇاة.90:ْ ،٥
 77املٔكن ٿٌ٬چ.98:ْ ،
 78إةهاڄيٽ ؿٸيٹ :ػٴايح اإلڇوج ڇاٷرسق اٷ٤ظابتي (ٿ٠هج طكيكج يف اٷرسق اٷ٤هةي اٷٰكيٽ).01:ْ ،
 79إةهاڄيٽ ؿٸيٹ :ةڀيح اٷڀٕ اٷهڇابي(قناًح) ،اٷكان اٷ٤هةيح ٷٸ٤ٸڈٺ ٿاٌسڇپ ،ٻڀِڈناخ االؿذال ،٪ٷتڀاپ ،اٷظىابه،0ٚ ،
0400ڄـ.810:ْ ،8101 -
 81إةهاڄيٽ ؿٸيٹ :ػٴايح اإلڇوج ڇاٷرسق اٷ٤ظابتي (ٿ٠هج طكيكج يف اٷرسق اٷ٤هةي اٷٰكيٽ).01:ْ ،
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ذبهيق االٌرالٻ8108/16/01 :

ذبهيق اٸٱثډٷ8108/16/89 :

Abstract:
Despite the other kinds of places, the sea forms a centeral relationship in
the in the Andalusian peom because of the amazing nature of Andalusia and its
surrounding by seas in three different sides this is why, it’s obvious that the
Andalusia poets have many relations with the se ait is rarely to find an Andalusia
poet didn’t talk about this lighting or didn’t speak with and fall down with this
lover, and the sea can be in defferent kinds, shapes and pictures , to help the poet
express his experience, pain and point of view through it .
Key words :
Andalus- poets- the sea- the poem- Ibn Ḥamdīs al-ʾAzdī al-Ṣīqillī

املٹفٖ:

يّٵّٺ اٸثؽو -ٴ٭ٙبء ټٵبڀي -ؼٙډها ټوٴييب يف املرڂ اٸّ٥وي األڀلٸيس٬ ،ٱل ؼثب هللا
األڀلٸَ تٝثي٥خ ٌبؼوح أؼبٜرچب تيهٰخ اٸثؽو ټڂ ظچبذچب اٸصالس ،ٸنٸٶ ٴبٿ ټڂ اٸٝثي٥ي أٿ
ذٵډٿ ٸٹّ٥واء األڀلٸٍيني ټ ٦اٸثؽو ٤الٰبد ڈٜيلح ،ڈذ٭ب٤الد ٤ليلح٬ ،يځنه أٿ ڀعل ِب٤وا
أڀلٸٍيب ٸپ يرش إىل څنا اٸ٭ؽٺ امليضء ،أڈ ٸپ يځبطِ څنا اٸ٥بِٲ املررسة تيهٰرڇ اٸعٽيٹخ
األـبمح ..ڈٰل يرفن اٸثؽو أِٵبال ڈُٔډها ِ٥ويخ ټفرٹ٭خ ،ٸي٥رب اٸّب٤و ټڂ ـالٸڇ ٤ڂ ذعوترڇ
ڈڅٽډټڇ ڈهؤاڃ.
اٸٵٹٽبد امل٭ربؼيخ  :األڀلٸَ ،اٸّ٥واء ،اٸثؽو ،اٸٱٕيلح ،اتڂ ؼٽليَ اٸٕٱيل.
ټٱلټخ:
ي٥ل اٸثؽو -ٴ٭ٙبء ظ٩وايف ټ٭رډػ ،-املٵبٿ املٹچِپ ٸٵصري ټڂ ِ٥واء اٸ٥بٸپ ڈټثل٤يڇ،
ڈڅنا ملب يځٝډي ٤ٹيڇ ټڂ هټډى ڈكالالد ٴصريح ،ڈٰل اڀٱٍٽز ڀ١وح األكتبء ڈاـرٹ٭ز هؤيرچپ
إٸيڇ٬ ،ٽځچپ ټڂ يوى يف اٸثؽو اٸٕليٲ اٸني يثض إٸيڇ أؼياڀڇ ،ڈټځچپ ټڂ يوى ٬يڇ اٸ٥لڈ اٸني ال
يوؼپ٬ ،يفب٬ډٿ ٠ٹٽبذڇ ڈيچبتډٿ أڅډاٸڇ اٸري ال ذ٭وٯ تني ٔليٲ ڈ٤لڈ٬ ،ٵپ أـند ٸچپ
أ٤ٽبٰڇ ټڂ ٔليٲ ،ڈٴپ أ٨وٰز ٸچپ أټډاظڇ ټڂ ؼثيج٬ ،ځبٷ اٸثؽو ظبڀثب ټڂ اڅرٽبٻ اٸّ٥واء،
٬ٱبٸډا ٬يڇ ِ٥وا ،إال أڀچپ ٸپ ي٭وكڈا ٸٹثؽو ٰٕبئل ټٍرٱٹخ إال ټب ڀنه٬ ،ٱل ظبء ِ٥وڅپ ٬يڇ يف
٤وٗ مٴوڅپ ٸٹ٭فو ،ڈاملليؾ ،ڈاٸوشبء..
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-0اٸثؽو يف اٸٹ٩خ ڈامل٥بظپ:
ټڂ ٌٽبد اٸ٥وتيخ أٿ األٸ٭ب٬ ٟيچب ذؽيب ڈ ذځٽډ يف اٸځٕډٓ ،ڈذرٝډه كالٸرچب تٽوڈه
اٸيټڂ ،ڈإٿ كهاٌخ ٸ٭١خ ټب ڈذرث٥چب يف ڀٕډٔچب يٵّٮ ٤ڂ ٌريح ؼيبذچب ڈټؽٝبد
ذٝډهڅب( ،)0ڈٰل ڈهكد ٴٹٽخ تؽو يف ټ٥بظپ اٸٹ٩خ تٽ٥بٿٍ ٤لّح ،ټځچب ټب كٷّ ٤ىل املبء اٸٵصري
ټبٸؽبً ٴـبٿ أڈ ٤ـنتبً ڈڅډ ـال ٫اٸربّ ،ڈټبء تؽو ِ:ټٹؾٰ :ٺّ أڈ ٴصو ، )8(.ڈيف اٸٕؽبػ :ټبء تؽو
أي ټٹؾ ،ڈأتؽو املبء ټَٹُؾَ "( ، )3ڈيف املٱبييَ ":يٱبٷ ٸٹٽبء إما ٨ٹُ ٢ت٥ل ٤نڈتخ :اٌرثؽو ڈټبء
()5
تؽـو أي ټٹـؾ "( ،)4ڈىاك اٸص٥بٸثي ":ال يٱبٷ ٸٹٽبء املٹؾ أُظبط ،إال إما ٴبٿ ټ ٦ټٹډؼرڇ ټواً "
 ،ٴٽب ذلٷ ٴٹٽخ تؽو يف امل٥بظپ ظٽي٥بً ٤ىل ټ٥ځى األڀچبه اٸ١٥يٽخٰ ،بٷ اتڂ ټځ١ډه" :ڈٰل
أظٽ ٦أڅٺ اٸٹ٩خ أٿ اٸـيپّ څـډ اٸثؽو ڈظبء يف اٸٵربة اٸ٥ييي ﴿٬أٸٱِيڇ يف اٸيَپ﴾()6ڈيف اٸٕؽبػ":
ٴٺّ ڀچو ١٤يپ تؽو" ( )7ڈ٤ځل اتڂ ٬بهً أيٙب "األڀچبه ٴٹچب تؽبه"(. )8
أټب أٌثبة اٸرٍٽيخ ٬٭يچب ټ٥بڀي اٸٍ٥خ ڈاالڀثٍب ٛڈاٸ٥ٽٲ ڈاملٹډؼخ ،ڈاٸّٲّ ٬ـي
األهٰٗ ،بٷ ٔبؼج اٸٱبټډً املؽيٌُ":ٞٽي تنٸٶ ٸ٥ٽٱڇ ڈ اذٍب٤ڇ ،ڈ ٌُٽي تؽواً ملٹډؼرـڇ،
...ڈ إڀٽـب ٌُٽي تؽواً ٸٍ٥رڇ ڈاڀثٍبٜڇ ،ڈٌُٽيز څنڃ األڀچبه تؽبهاً ألڀچب ټّٱډٰخ يف األهٗ
ِٱبً "()9ڈيف اٸٕؽبػٌُ ":ٽي تؽواً ٸ٥ٽٱڇ ڈاذٍب٤ڇ ،ڈٌٽي اٸ٭وً اٸډاٌ ٦اٸعوي تؽو ًا "
(. )01أټب اتڂ ٬بهً ٬يٱډٷٌ" :ٽي اٸثؽو تؽوا الٌرثؽبهڃ ...ڈهظٺ تعو :إما أٔبتڇ ٌالٷ
ڈاٸثؽو أ٭واه اٸٹډٿ"(.)00
ٔ-8ډهح اٸثؽو يف اٸّ٥و األڀلٸيس:
ٸٱل مُ ٴو اٸثؽو يف اٸّ٥و األڀلٸيس ،ملب ٸڇ ټڂ أڅٽيخ ڈؼٙډه يف ؼيبح اٸّب٤و٬ ،ال ڀٵبك
ڀعل ِب٤وا إال ڈٰل ٰبٷ ٬يڇ ِيئب٬ ..ٱل ـبٗ اٸث٨ ٚ٥ٽبه اٸثؽو ،ڈڀبٸچپ يشء ټڂ أڅډاٸڇ،
ڈڀعل مٸٶ ظٹيب يف ٰٕيلح يؽيى تڂ اٸ٩ياٷ(د 851څـ) اٸري يٕٮ ٬يچب ټ٩بټوح تؽويخ،
يٹفٖ ٬يچب ټب أٔبتڇ ټڂ أڅډاٷ اٸثؽو ټٔ ٦بؼثڇ يؽيى تڂ ؼثيج  ،ڈټلى ذّثرچپ تبٸؽيبح ،
ڈـډ٬چپ ټڂ املډد يٱډٷ ٬يچب:
ص
َٰـــبٷَ ِلِ يـــــــــــــــؽْيى ڈَ ِْ

ڀَب تَنيْ ټَـــــــــــــ ْډطٍ ٴبٸعِثـــــــَب ِٷ

ڈ ذَډٸرْــــــــــځَب هِيَــــــــــــــــبػ

ټِڂْ كَتُــــــــــــډهٍ ڈ َِٽَــــــــــب ِٷ

َِٱـــــزِ اٸٱَٹْــــــــــــــَ٥نيِْ ڈ اڀْجَ

ـرَزْ ُ٤وى ذِٹْــــــــــٶَ اٸعِ َثـــــــــب ِٷ

ڈَ ذَٽَـــــٝى ټَ َٹـــــــــــــــٶُ املَډْدِ

إِٸَـــــــــــيْځَب ٤ــــڂْ ؼِيَـــــــــــب ِٷ
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َ٬وَأَيْځَـــــــــــــــــــــــب املَډْدَ هأْيَ

اٸ٥ـــــــنيِْ ؼَــــــبال تَْ٥لَ ؼَــــبٷٍ

()08

ٸٱل هٴج اٸّب٤و ڈ ٔبؼثڇ يؽيى اٸٍ٭يځخ ،ڈټب څډ إال ڈٰز ٰٕري ؼرى څبظٽرچپ
اٸويؾ اٸ٥بذيخ ټڂ اٸرشٯ ؼيځب ڈټڂ اٸّٽبٷ ؼيځب آـو ،ڈ ي٥ٹډ املډط ڈيوذ٭ ٦ټصٺ اٸعثبٷ
اٸ٥بٸيخ شپ يچډى ٤ىل اٸٍ٭يځخ ٸيرضتچب ټٽيٰب رشا٤چب ټصريا ټّب٤و اٸفډ ٫ڈاٸو٤ج ڈاٸچٹ٦
تني هٴبتچب ،ڈيرٽٝى ټٹٶ املډد ،ڈٴأڀڇ ٴبٿ يف ؼبٸخ اٌرتـبء ٸځيٺ ٍٰ ٞټڂ اٸواؼخ ،ڈٰل
ڀډكي ٸٹٱيبٻ تډاظج ٰث ٚأهڈاػ أڀچز هؼٹخ ٤ٽوڅب ڈتٹ٩ز ڀچبيخ ِډٜچب ،ڈڅنا ِب٤و آـو
څډ اتڂ أتي اٸؽٍني يٕٮ اٸثؽو تٱډٸڇ :
ټؽْٹُډٸِٶَ اٸٱَوا
ڈَ ټُٹْرَٝـــــــــِپُ األَهْظَبءِ َ

ٴَصِيــــــــو َهىَايَـبڃُ َٰٹِـــــــيٺ ڀَډاِ٬ٹُ ُڇ

تٍِـَب ٛټِڂَ اآل٬ــــــــَبدِ ِهـْـــډ ٴَأڀ ُڇ

ِ٨الٸُـــــــڇُ ٸَيْــــــٺٍ ټَب ذُالدُ ټَچَبڈِٸُ ُڇ

ٴَأَٿ أْٝــِ٭َــــــــبٯَ املَ ْډطِ يفِ ظَځَثَبذِ ِڇ

ـَٽِيـــَ ذَچبڈَدْ تِبٸٍُـــــيُډَٰ ِ٫ځَبتِٹُ ُڇ

ٴأٿَ ٌَځــــــــَب أټْډَاظِڇِ يفِ اٸْرِعَبظِـــ ِڇ

ٸُعَــــنيْ َ٬ډٯَ اٸيتَوظَــــــلِ ٌَبئِٹـُڇُ

()03

ٴٽب ڀوى٬ ،ځؽڂ أټبٻ ٸډؼخ ٰبذٽخ أـوى ٸٹثؽو ذصري اٸٱٹٲ ڈاٸفډ ،٫ڈذځ٭و ټځڇ،
ألڀڇ يف ڀ١و اٸّب٤و ٰٹيٺ اٸٝ٥بء ٴصري اٸوىايب ،ټرالٜپ األټډاط ؼبٸٶ اٸ١الٻ ،أټډاظڇ أ٬ډاط ټڂ
اٸ٭وٌبٿ اٸنيڂ يچْډڈٿ تٍيډ٬چپ اٸري ذٹٽ٬ ٦يٵرش املډد ٤ڂ أڀيبتڇ.
ڈيرٵوه تبٌرٽواه ذّثيڇ اٸثؽو تبٸعيْ املفيٮ ،ڈيرٵوه ذّثيڇ ټډظڇ تبٸٍيډ٫
اٸالټ٥خ اٸري ذچډِي تبملډد اٸيؤاٻ ٤ىل ٴٺ ټڂ ٔبك٬رڇ يٱډٷ اتڂ اٸيٰبٯ:
ٴـــأٿّ اٸثؽـــوَ إم ٜٹ٥زْ كٴـــــــــب ُء

ڈالػَ تٽيځــــــــــڇِ ټځچَــــب ُِـــ٥بُ٣

ظيـــډُ ٬ــي اٸٍــډاتٰ ِ٪ــل ذثــلّى

ٸثــيــ ِٚاٸچځــلِ تيځچُٽــب اٸرِٽــبُ٣

()04

٬بٸثؽو ٤ځل اٸّب٤و ظيْ يٹثَ اٸلهڈ ٣اٸ٭ٙ٭ب٘خ ،ڈيؽٽٺ اٸٍيډ ٫اٸٹډاټ،٦
ڈيځٝٹٲ ټڂ اٸٕثبػ ٸٹٱربٷ ،شپ ذ١چو اٸّٽَ ٬رٹډٿ اٸلهڈ ٣تٹډٿ اٸثؽو األىهٯ ،ڈاٸٍيډ٫
اٸٹٽب٤خ تٹډٿ أټډاظڇ ،ڈٴصوح ذّثيڇ اٸثؽو تبٸعيْ ٤ځل اٸّ٥واء ،كٸيٺ ٤ىل ؼيبح اٸ٥وتي اٸري
اهذثٝز تبٸعچبك اهذثبٜب ڈشيٱب٬ ،بٸ٥وة أټّخ ٤يّ ڈظچبك أٝث٩ز ؼيبذچپ تبٸٝبت ٦اٸٍ٥ٵوي،
٬ؽٽٹډا اٸٍيډ ٫ڈأىاؼډا كُڈالً ڈإټرباٜډهيبد ٴبڀز ٰبئٽخ ٤ىل اٸ١ٹــپ ڈاٸ٩ٝيبٿ.
ڈڅنا اتڂ ڈڅثډٿ يډظڇ أتيبذب إىل امل٥رٽل تڂ ٤ثبك ؼني ظبى اٸثؽو ،ڈير٥عج ټڂ هٴډتڇ
اٸثؽو ڈڅډ ي٥ٹپ أڅډاٸڇ٬ ،يٱډٷ:
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ؽوَ ؼِڂَ َٜـــــــٽَب
هَٴَثْزَ يف هللاِ ؼَرى اٸثَ ْ

آميخُ ڈتٍُــــــــــډ ِٛاٸويؾِ يَځْؽَِٕــ ُو

ِٜوَْ ٫ييِٷ َ٤ٹَــــــيْڇِ ِسِْطُ َ٬بهٌِِـــــ ِڇ

ڈٸَيْـــََ ټِٽـــــب ذٙپ اٸـؽُ ْيٻُ ڈاٸُ٥نَ ُه

ٴَأٿ هَاٴِثــــــَڇُ يفِ ټَرْڂِ مي ٸَثـــــــــَ ٍل

َْٙ٨ثَـــــبٿَ ذَٱْ َلػُ ټِڂْ أَڀْ٭َبٌِڇِ اٸّـــ َو ُه

ؼَٽَ ْٹزَ ڀ٭ٍَْـــــٶَ ِ٬يڇِ َ٬ـــــډْٯَ كَاڅِيَ ٍخ

ټځْچَب ڈَ الَ ڈِىْهُ
كَڅْيَـــــــبءَ الَ ټَٹْـــــعَأ ِ

ُ٤نِهَدْ ٸَډْ أَڀـــــــڇُ ټيْــــــلَاٿُ ټَْ٥وَٴ ٍخ

يٍَْٽُډ ٸـڇُ هَڅْغ يف اٸعَـــــــډ ټُځرّــ ُو

يف ؼَيْــــــضُ ٸٹٵَو ڈ اإلِٰــلاٻِ ټَُٝٙوة

ڈ ؼيْــــــــضُ ذَٽٹـٶُ ټب ذَألڀِي ڈټَب ذَنَهُ

ٍَ٤ـــــــــَبٳَ ـِٹزْ ؼِثَبةَ املبءِ ټڂ ىَ َه ٍك

ذ٥ډكَ اٸفَــــــډَٗ ِ٬يـــڇِ ِٜوُْ٬ـٶَ األَشَ ُو

أڈْ ُٰٹْزَ يفِ املَـــــــډطِ ـِؤَْبٿُ ټَْ٥وََ٘ ٍخ

ٕٱُډٸَخ تُرتُِ
ذُؽــــــبهِةُ اٸعَيَْْ أڈ ټَ ْ

()05

يرنٴو اٸّب٤و ٴپ هٴج تڂ ٤ثبك اٸثؽو يف ٌثيٺ هللا ذ٥بىل ،ذٕؽثڇ څٽرڇ ڈ٤ييٽرڇ
املرٝٹ٥خ ٸٹځرص٬ ،چي ال ذوى إال اٸځرص ،ڈال ذرٝٹ ٦إال ٸٹ٭رډؼبد ،ؼرى ٸډ ٴبٿ اٸثؽو ټصٺ األٌل
يف ا٘ٝواتڇ ؼيځٽب يٙ٩ج ،أڈ ٴبٿ اٸثؽو ټصٺ اٸلاڅيخ اٸلڅيبء اٸري ال ټٹعأ ټځچب ڈال ټ٭و،
ڈير٥عج ٴيٮ أٰلٻ امل٥رٽل ٤ىل څنڃ امل٩بټوح ،ڈٸٱل ٴبٿ مٸٶ ټٱثډال ٸډ أڀڇ يف ټيلاٿ ټ٥وٴخ،
ؼيض اٸٵو ڈ اٸ٭و ،ڈيٹرٽَ مٸٶ ٌثثب يف أڀڇ ـبٷ اٸثؽو ټيلاٿ ٰربٷ ذَ٥ډك اٸفډٗ ٬يڇ ڈاٸرٽوً
تڇ.
ڈڅنا اتڂ هِيٲ اٸٱريڈاڀي يٱډٷ أتيبذب يف تؽو څبئغ ،ڈٔٮ ٬يچب أؼډاٷ اٸثؽو ،ڈٰل
هٴثڇ إىل ٔــٱٹيخ ٕ٥٬٭ز تچپ اٸويؾ ،ڈذالٜٽز ٤ٹيچپ األټډاط ،ڈ١٤ٽز األڅډاٷ ،ڈٴٺ څنڃ
األؼلاس ٸپ ذځٍڇ مٴو املؽثډتخ ڈذفيٺ ټځبظبذچب ،يٱډٷ ٬يچب:
ڈٸَٱَلْ مَٴَوْ ُذٶِ يف اٸٍــ٭ِيځَخِ ڈ اٸــــــوكَى

ط
ټُرَډٰ ٦تِ َرالَُٜـــــپِ األَټْــــــــــــډَا ِ

ڈاٸعَډ يَ ْچِٝٺُ ڈ اٸويَـبػُ َ٤ډَأِـــــــٮ

ط
ڈَ اٸٹيْـــــــٺُ ټٍُـــــــډكُ اٸنَڈائِجِ كَا ٍ

ڈَ٤ىل اٸٍډَاؼِـــــٺِ ِٸألََ٤ــــــبكِي َ٨وَح

ط
يُرَډَُٰ٥ـــــــــــډٿَ ٸَِ٩بهَحٍ ڈَڅِيَـــــب ِ

ڈََ٤ٹَزْ ألَِْٔؽَبةِ اٸٍـــــ٭ي َځخِ ٘عـــَخ

ڈَ أَڀَـب ڈَمِٴـــــــــ ْـوُٳِ يفِ أَٸنِ ذَځَــبطِ

()06

يف ٸؽ١خ اٸيأً ټڂ اٸؽيبح ،ڈاٸيٱني تبٸچالٳ ،يرّثض اٸّب٤و تثٕيٖ األټٺ اٸني يواڃ
ټڂ ت٥يل٬ ،يرنٴو ټؽثډترڇ ،ڈڅډ يف ـٙپ اٸؽلس ،ؼيځٽب يٱبيس آالټڇ ،ڈذوڈ٤ڇ أڅډاٸڇ يف تؽو
ٕ٤٭ز تڇ اٸويؾ٬ ،رالٜٽز أټډاظڇ ،ڈ ٰل ّ٨يرچپ ٌؽبتخ ٌډكاء ،ىاكد ټڂ ٠ٹٽخ اٸٹيٺ
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اٸثچيپ ،يٍٽ ٦أٔډاد أٔؽبتڇ ڈال يٵبك يواڅپ ڈٰل ٤ال اٸرصاؿ يف املوٴج ،ڈذفث ٞٴٺ ټڂ ٴبٿ
٤ٹيڇ ،ؼني أيٱځډا تبٸچالٳ ،ڈتڂ هِيٲ څبئپ يف تؽو ِډٰڇ يرنٴو ټؽثډترڇ ،ڈڅډ يف أٸن ذځبظي.
ڈينڅج اتڂ هِيٲ ټنڅج ٤ځرتح تڂ ِلاك يف ذنٴو ټؽثډترڇ ،ڈڅډ يف أؼٹٶ اٸ١وڈ ،٫ڈأٰوتچب إىل
املډد ،ڈ اٸوټبػ ټڂ ؼډٸڇ ذٵبك ذٱ ٦ٝظٍلڃ ،ڈاٸٍيډ ٫ذٱٝو ټڂ كټڇ ،ألڀڇ هأى مل٥بٿ
اٸٍيډ٬ ،٫رنٴو ټثٍپ ټؽثډترڇ .يٱډٷ ٬يچب:
ڈٸَٱَلْ مَٴَـــــوذُٶِ ڈ اٸوټــــــَبػُ ڀَډاڅِٺ

ڈ تِيـــــــ ُٚاٸچِځْـــــلِ ذَ ْٱُٝوُ ټڂ كَټِي

َ٬ډ َككْدُ ذَٱثِيــــــٺَ اٸٍُـــــيُډ ِ٫ألَڀچب

ٳ املُثْرٍَپِ
ملََ٥زْ ٴَثَــــبهِٯِ شَ٩ـــــــْ َو ِ

()07

ڈإما ٴبٿ ٤ځرتح يرنٴو ټؽثډترڇ يف اٸډ٨ى ،ڈاتڂ هِيٲ يف ٤وٗ اٸثؽو تني األټډاط،
٬ئٿ اتڂ ؼيبٿ اٸٱوٜثي يرنٴو ټؽثډترڇ ڈڅډ يٽفو ٤ثبة اٸثؽو ٬يٱډٷ :
ٸَٱَلْ مَٴَوْ ُذٶِ ڈ اٸثَؽْــوُ اٸفُِ ٙپ ٩َٜـــــَزْ

ټځْڇُ َ٤ىل ٌَ٭َوِ
أَټْډاظُــــــــــڇُ ڈ اٸډَهى ِ

يف ٸَيْٹَخٍ أٌَْلَٸـــــ َـزْ ظِٹثَبةَ ُ٠ٹْٽـــــرِچَب

ڈ َ٨ـبةَ ٴَډْٴَثـــــــُــچب َ٤ڂْ أْ٤نيُِ اٸثََّـ ِو

ڈاملــبءُ ذَؽْــــزَ ڈ َ٬ډٯَ املُ ْيٿِ ڈَاٴِ٭ـــَخ

ڈ اٸربَٯُ يٍَْـــرٺ أٌَْــــــيَـبً٬ب ټڂ اٸرشَهِ

ڈاٸ٭ُٹٶُ يفِ ڈٌََـــ ِٞاملبءيْڂِ ذَؽــــ ْـٍَثُچب

َ٤يْځًب ڈ َٰل أَْٜثَٱَــزْ َِ٭ْوًا ٤ــــىل َِ٭َــوِ

ز ڈٰل ڈَهَكدْ
ؼيَٿٍ هَاؼـــــَ ْ
ڈاٸوُڈػُ ټِڂْ َ

َٔلْهِي َ٬يَب ٸَٶَ ټِڂْ ڈَهَكٍ ِتالَ ٔــَــــــــلْ ِه

څَنا ڈَِفُْٕــــــٶَ ال يځ٭َٶُ يف ـٹــَلي

ڈؼيْضُ ذَٽٹــٶُ ټـب ذَألڀِي ڈ ټَب ذَــــــــنَ ُه

ٍََ٤ـــــــــبٳَ ـِٹزْ ؼِثَبةَ املبءِ ټڂ ىَ َه ٍك

ٜوْ ُ٬ــٶَ األَشــــَ ُو
ذ٥ډكَ اٸفَډَٗ ِ٬يـــــڇِ ِ

ـؤَْبٿُ ټَْ٥وََ٘ـ ٍخ
أڈْ ُٰٹْزَ يفِ املَــــــډطِ ِ

ڈَيف ُ٬ؤاكِي ڈيفِ ٌَٽِْ٥ي ڈيفِ تَٕــــَوي

()08

أټب اٸّب٤و اتڂ ؼٽيلً اٸٕٱيل ٬ٹڇ ټ ٦اٸثؽو ؼٵبيخ ؼييځخ ذرعىل ٕ٬ډٸچب ظٽي٥ب يف
ٔډهح ټأٌبح ٴثريح ،ڈيٽصّٺ اٸثؽو اٸوا٬ل اٸني ي٩ني څنڃ املأٌبح تبٸچپ ڈاٸٍچل ڈاٸؽريح
ڈاٸلټډ .٣ڈيثلأ اٸ٭ٕٺ األڈٷ ټڂ څنڃ املأٌبح تبٸٹؽ١خ اٸري ٰوه ٬يچب اتڂ ؼٽيلً ټ٩بكهح
ټليځخ ٔٱٹيخ ټرډظچب إىل األڀلٸَ ،ٸٱل ا٘ٝو اٸّب٤و اٸٍ٭و توا تلال ټڂ اٸٍ٭و ٤رب اٸثؽو
اٸني ٴبٿ ي٥غ تٍ٭ڂ اٸوڈٻ اٸؽوتيخ اٸري ڀيٸز ٨بٔــــــــثخ ت ٚ٥اٸعيه ڈامللٿ اٸٱويثخ ټڂ
ٔٱٹيخ( ،)09ڈيثلڈ أٿ اٸّب٤و اٌرّ٥و يف ٰواهح ڀ٭ٍڇ ٰوة ټٕيثخ ٌٱډ ٛټليځخ ٔٱٹيخ
٬ٱوه اٸچعوح إىل تالك األڀلٸَ ٰبٔلا تال ٛامل٥رٽل تڂ ٤ثبك يف اِثيٹيخ ،ڈذرىل ٤ىل ټٍبټ ٦تڂ
ؼٽيلً أڀثبء ذّري إىل ٌٱډ ٛټليځڇ ٔٱٹيخ تيل األ٤لاء ټوذٔ ٦ثبڃ ڈمٴويبذڇ ،ڈڅځب يٕثؾ
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اٸثؽو يف ڀ٭َ اٸّب٤و اٸ٥لڈ اٸؽٱيٱي ڈاٸ٥بئٲ األڈٷ اٸني يؽډٷ تيځڇ ڈتني اٸ٥ډكح إىل ټډٜځڇ
ٴٹٽب څ٭ب تڇ اٸډظل ڈاِرل ٤ٹيڇ اٸؽځني ،ڈټٽب ٰبٸڇ اتڂ ؼٽيلً ټٕډها ِلح ِډٰڇ إىل ټډٜځڇ
ڈٰل ؼبٷ اٸثؽو تيځڇ ڈ تني أڅٹڇ :
ڈاٸّــــــډٯُ يَيْـــــ َـوُ َتؽْوڃُ تِٱُثُډٸِڇِ

ظځُــــډتِڇِ
ڈكُتُــډهڃِ ڈ َِٽَـــــبٸِڇِ ڈ َ

()81

إڀڇ ِډٯ ٤بهٻ يٕ٥ٮ ټډظڇ تٱٹج اٸّب٤و ٴٹٽب څثز ٤ٹيڇ اٸنٴويبد ټڂ ٔٱٹيخ ،څنا
اٸّډٯ ٸپ يعل ٸڇ ټب يٍر٥ري إال اٸثؽو ڈٸٵڂ ٸيَ توڈ٤خ ٌٵډڀڇ ڈٌؽو ٜٽأڀيځرڇ ڈإڀٽب تّلح
څيعبڀڇ ڈ٤ځ٭ډاٿ ٙ٨ثڇ ،څٵنا يوى اتڂ ؼٽيلً اٸثؽو ٨ب٘ثب څبئعب ذٕ٥ٮ تڇ اٸويبػ ټڂ
ٴٺ اذعبڃ ،ؼرى ڈظل يف ٙ٨ثڇ ڈذٽوكڃ ِيئب ټڂ ِــــډٰڇ ڈؼځيځڇ إىل اٸليبه ،ٸٱل ؼوٻ اٸثؽو
اتڂ ؼٽيلً ټڂ ظځرڇ اٸري ِچل ٬يچب اٸځ٥يپ ٸيؽ١ى تّٱبء اٸ٩وتخ ؼرى تلا اٸثؽو ٤ځلڃ څنڃ
املوح ٸيال ټٝثٱب تبٸچٽډٻ ٬ٽىض ير٥ٹٲ تبملځى ڈاألټٺ ٸ٥ٺ ٬يڇ ت ٚ٥اٸٹٱبء ،ؼيض يٱډٷ:
ڈَهَاءَٳَ يب َتؽــــــوُ ِلِ ظَځـــــــــــــخ

ٸَثٍِــــزُ اٸځ٥يپَ تِچب ال اٸّــــــــــٱَب ُء

إِمَا أَڀَـــــــب ؼَبڈَٸْـــــزُ ټِځْچب َٔثَـبؼًب

ذ٥وْ٘ــــــزَ ټِڂْ كُڈڀِچـــــب ِلِ ټٍََـــب َء

َ٬ٹَډ أڀځــي ٴُ ْځزُ أُِٝ٤ي املُــــــــــــځَى

إمَا ټَځَ َ٦اٸثَؽــــ ْـوُ ټِځْچــــــب اٸٹِٱَـــــب ُء

هَٴِثْــــزُ اٸچِالٷَ تِڇِ ىُڈهًَٰـــــــــــــب

إىل أٿْ أَُ٤ـبڀِٲَ ِ٬ـــــــيچَب مُٴَـــــــبءُ

()81

ي٥يْ اٸّب٤و يف څنڃ األتيبد ِيئب ټڂ أؼالٻ اٸٵوى ،إڀچب أؼالٻ اٸ٩ويج ؼيځٽب يأټٺ
تبٸٹٱبء٬ ،بٸّب٤و يرٽځى ٸډ أٿ اٸچالٷ يرؽډٷ إىل ىڈهٯ ٔ٩ري يعډة تڇ ٌٽبء األڀلٸَ
ڈڀعډټچب ٸيٕٺ إىل ٔٱٹيخ ٬ي٭ډى تٹٱبء األؼثخ.
ڈيرعىل ٕ٬ٺ ظليل ټڂ ٕ٬ډٷ ټأٌبح اتڂ ؼٽيلً تٍثج اٸثؽو ،ؼيځٽب يٱوه ٬عأح
ت٥ل ټٵبتلح ٜډيٹخ ٸٹّډٯ اظريبى ټفبٜو اٸثؽو ڈاٸ٥ډكح إىل ڈٜځڇ ټٕٝؽثب ټ٥ڇ ظبهيخ
٤يييح ٤ٹيڇ ذل٤ى (ظډڅوح)٨ ،ري أٿ أټډاط اٸثؽو اٸ٩ب٘ثخ اٸري ٸٝبملب ذؽلس ٤ځچب ڈڈ٠٭چب يف
ِ٥وڃ ،ذٕ٥ٮ تٙ٩ثچب اٸ٥بهٻ املوٴج اٸني ٴبٿ يؽٽٹچٽب٩٬ ،وٰز ظډڅوح يف ٤ثبة څنا اٸثؽو
اٸٝبټي ،ڈڀعب اتڂ ؼٽيلً تأ٤عډتخ ،ڈيٕٮ اتڂ ؼٽيلً څنا املډٰٮ تأڀڇ ڀعب ټڂ املډد ٸيَ
إال٬ ،چډ ال يٽصٺ ٤ډكح إىل اٸؽيبح ،ڈإڀٽب يٽصٺ ٤ډكح إىل املآيس ڈاٸچٽډٻ إم يٱډٷ ټڂ ٰٕيلح
ت٥صچب إىل أڅٹڇ ي٥رنه ٬يچب ٤ڂ ذٵواه ټؽبڈٸخ ٤ډكذڇ إىل ٔٱٹيخ ٬يٱډٷ:
أَٸپْ أهٴَج اٸځَّ٭ََ اِرِيـــــَبًٰب إٸيــــٵُپ

َ٨ـــــډَاهة ټفَٙـــــــو اٸَ٩ډاهِة َٜبٻ

ټِّريًا ِتوَاؼَــــرِي
أَٸپ أَٳ يف اٸَ٩ــــوَْٰى ُ

َ٬ٹَــــــــپ أَڀْؾ إال ټِڂْ ٸِٱَـــــبءِ ؼَٽبټِي
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أَٸپ أَ٬ٱِل اٸـــــَّّٽَ اٸرِي ٴَبٿ َ٘ډءَڅب

يعْٹِــــي َ٤ڂِ األَظْ٭ـــــــــبٿِ ٴُٺ َ٠ال ِٻ

َٜٽَ٥ــــــزْ تِچنا ٴُٹڇُ يفِ ٸِٱَبئِٵُـــــــ ْپ

ٸِرْ٩وٻ ڀَ٭َ أَذْٹَ٭َـــــــزْ تِ٩ــــــَوَاٻِ

()80

ت٥ل ـوڈظڇ ټڂ ٔٱٹيخ يل ٦٬اتڂ ؼٽيلً شٽځب ظليلا ٸ٩وترڇ ،ظبهيرڇ ظډڅوح،
ڈأ٭ب ټؽبڈٸخ ٤ډكذڇ إىل ٔٱٹيخ تبٸٝٽ ،٦ڈٴأڀڇ يٍرٵصو ٤ىل ڀ٭ٍڇ ؼٹپ اٸ٥ډكح إىل اٸډٜڂ،
ڈذثٱى ټٵبڀخ ظډڅوح يف ڀ٭َ اٸّب٤و ٴبٸّٽَ اٸري يعيل ڀډهڅب ټڂ ٤يډڀڇ ٴٺ ٠الٻ.
ڈيٹر٭ز اتڂ ؼٽيلً إىل اٸثؽو ٸيفبٜثڇ تٱډٸڇ:
أَُٰډٷُ ٸٹثَؽــــــوِ إِمْ أَّْ٨ـــــيْرَڇُ ڀََ١وي

ټَب ٴــــــــلهَ اٸ٥يْ إال َِــو تِچب ٴَلهٳ

څَال ٴَ٭َ٭ْزَ أُظَبظًب ټِځٶ َ٤ڂ أِـــــــــو

ټِـــڂْ شَْ٩وِ ملَــــــيـبء ٸَډال ْ٘٥٭چَب أِسَٳ

څَال ڀَ١ودَ إىل ذ٭رِريِ ټٱْٹَرِــــــــــــچب

أڀِّى ال َ٤عَج ټِځْڇُ ٴَـــــيٮَ ټَب ٌِؽوٳ

()88

يعٽ ٦اٸّب٤و يف څنڃ األتيبد تني اٸثؽو ٨ري اٸ٥بٰٺ ،ڈاٸثؽو اإلڀٍبٿ اٸؽٍډك٬ ،بٸٵله
ٔ٭خ ټڂ ٔ٭بد اٸثؽو ڈڅي ټالىټخ ٸڇ ،ألڀڇ يواڃ كائٽب ٨ب٘ثب څبئعب ،ڈيډظڇ اٸّب٤و ٸٹثؽو
ـٝبة اٸيظو ڈاٸرډتيـــــــق ڈيٙ٭ي ٤ٹيڇ ٔ٭خ اٸرّفيٖ ،ڈٴأڀڇ يوى ڈيٍٽ ٦ڈي٭چپ
ٴأي إڀٍبٿ٬ ،يفبٜثڇ ت٥ځٮ ،ٸ٥ٺ څنا يؽوٳ ٬يڇ يشء ټڂ اإلؼٍبً تبٸنڀج اٸني اٰرت٬ڇ،
ڈيٵّٮ ٤ڂ ڀيخ اإل٨واٯ املر٥ٽل.
ڈڀٱٮ ٤ځل ٔډهح أـوى ٸٹثؽو ٤ځل اتڂ ؼٽيلً ڈڅي أتيبد يوشي ټڂ ـالٸچب ظډڅوح
ؼيض يٱډٷ ټفبٜثب اٸثؽو.
س
يَب تَؽــــــوُ أَهـٕزَ ٨يــــــوَ ټُٵرتَ ٍ

ټَڂْ ٴُځـــــــــــزَ ال ٸٹثــــــَيب ِ٣أَْ٨ٹِيچب

ظَډْڅــــوح ٴَبٿَ ـَبِٜوي ٔــــــــلً٬ب

ٸَچب أَِٰيــــچَب تِڇِ ڈأَؼْٽِيــــــــــــــــچَب

إڀـــچَب يفِ ؼَّــــــــــبٳ ټَ٩ــوٰـــخ

ڈتَـــــــض يفِ ٌَـــــبؼٹَيــٶ أَتْٵِيچــــب

ڈ ڀَ٭ْؽَخُ اٸٝيـــــــــجِ يفِ مَڈائِـــــثِچب

ڈِٔثَْ٩خُ اٸٵُؽـــــــــــْٺِ يفِ ټَـــــآِٰيچَب

َ٤بڀَٱَچـــــب املَـــــــډطُ شُپ َ٬بهََٰــــچب

َ٤ڂ َ٘ــــــٽِڇِ َ٬بَٗ هُڈؼچَب ِ٬يـــچب

()83

يّفٖ اٸّب٤و اٸثؽو يف ٔډهح إڀٍبٿ ټبظڂ ټرچبٸٶ تبملٹناد ،تچوڃ ڀ٭ؾ اٸٝيج ټڂ
مڈائج اٸّ٥و ڈٌؽوذڇ ٔث٩خ اٸٵؽٺ يف اٸ٥يډٿ٬ ،چپ تبٸ٥ځبٯ ،شپ يٕډه ٴيٮ اٌرٱثٺ ټډط
اٸثؽو ظٍل ظډڅوح ڈڅي ذرصؿ ٜٹثب ٸٹځعلح.
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ڈيف ټډ٘ ٦آـو يعٍل اٸّب٤و اإلؼٍبً ڀ٭ٍڇ ،ؼيض ڀعلڃ يرنٴو ؼبكشخ ٨وٯ
ظبهيرڇ ظډڅوح ٤ځلټب يّبڅل ٔثيب يٹ٥ج يف اٸثؽو ،يځ٩ٽَ يف املبء ڈيوذ٭ ٦ڈيّري أٿ أكهٴډڀي
٬ئڀي ٨ويٲ٬ ،يٱډٷ ټٕډها إؼٍبٌڇ تچنا املّچل:
ڈ ٌَــــــبتِؾٍ الِ٤جٍ يف تؽْـــوڃ ټَوِؼًـب

ذُِّيــــوُ ٴَ٭َـــبڃُ ذَْ٥ډِيــــــنًا ټِڂَ اٸَ٩وَٯِ

ٝوًا ـُنُڈا تِـيَلِي
يَلُْ٤ــــــډ ڈٸپْ يٶُ ټَُ ٙ

ٯ
ڈ ِ٤ځْــلڃُ اٸ٭َـــــــوٯُ تَنيَ األَټڂِ ڈ اٸَ٩وَ ِ

َ٬ئٿْ تٵِيــــزُ َ٬ئِڀـــــــي َٰل مَٴَوْدُ تِڇ

ٯ
ټڂ ظَوْ٤ــــــزُ ټِځڇُ ٴأًُ املَډدِ تبٸّډ ِ

هكدْ ٤ىل اٸثَـــــؽوِ ټِڂ ٴ٭ِي ظَډڅَــوح

شُپ اڀٱَٹَثَزْ تِٱٹجٍ كَائِپِ اٸـــؽـــــــَوْٯِ

()84

ڈيٵوه اٸّب٤و يف څنڃ األتيبد ت ٚ٥امل٥بڀي اٸري هككڅب يف هشبئڇ ٸعبهيرڇ ظډڅوح ،ټصٺ
ذعو ٣املډد ،ڈاٌرتظب ٣اٸثؽو ٸعډڅوح ڈؼيڀڇ اٸلائپ ٤ٹيچب ،ڈ څډ ي٥يْ ټډٰٮ ٨وٯ اٸٕثي
يف اٸثؽو...ڈيثٱى اٸثؽو يف ڀ١و اتڂ ؼٽيلً ټٕلها ٸٹؽيٿ ڈاألىس ٬يٕډهڃ تٕډه ٰبذٽخ،
ؼيض يٱډٷ:
ز
ؼَٕٹزْ تِڇِ ڀ٭ْيس ڈڀَـــــع ْ
ڈأَـَْٙــو َ

ڈ ټَـــــب ذَ٭ـــــــبهِٯُ ټِځْڇُ هڈَْ٤خَ هَڈِْ٤ي

هََ٨ــــب ڈ أَىْتَل ڈ اٸځٵْـثَبءُ ذَِْٙ٩ـــــــثُڇُ

ٴٽـــب ذَْ٥ـــثَضُ َِيـــَٝبٿ تِٽَرصُْڈِ٣

()85

ٔډهح ٰبذٽخ تٵٺ ذ٭بٔيٹچب ذث٥ض يف اٸځ٭َ ِ٥ډه اٸچٹ ٦ڈاٸٙيب٬ ،٣چنا اٸثؽو اٸني
اـرضد ټيبڅڇ ڈٰن٬ز أټډاط ىتلڅبٰ ،ل تلا څبئعب شبئوا تٍثج هيؾ اٸځٵثبء اٸري ٕ٤٭ز
تأټډاظڇ ڈڅي هيؾ ِليلح ال ټٝو ٬يچب ڈ ال ـري٬ ،بڀر٭ ٚاٸثؽو ٨ب٘ثب ٴأڀڇ ټرصڈ ٣ذ٥ثض
تڇ اٸّٝبٿ...ڈيثٹٙ٨ ٪ج اٸثؽو مهڈذڇ يف ٔډهح أـوى ټڂ ٔډه اتڂ ؼٽيلً إم يٱډٷ:
ڈټځٍّـپ اآلميِّ ي٥ـــــــــثٲ ِــــّٝڇ

ټــڂ ڀٵــــــثـخٍ څډظَــبء ؼُـٺّ ڈشبٰچَـب

ز
ڈٴأڀٽـــب هأد اٸؽِـــــٱبٯ ٥٬عَ٥عـ ْ

د أِلاَٰچب
٬يچــــــب اٸٱــوڈٻ ُڈأىتل ْ

()86

يوى اٸّب٤و يف أټډاط اٸثؽو املرالٜٽخ ڈڅي ذځل ٦٬تبذعبڃ ٌبؼٹچب ؼبٸخ ټڂ اٸ٥ځبٯ
اٸ٥ځيٮ ،ټّثچب څنڃ اٸؽبٸخ تبٸځبٰخ اٸچډظبء اٸري ؼٺّ ڈشبٰچب ،ټّريا إىل أٿ څنڃ اٸځبٰخ ټډشٱخ
ٸرر٭و ٧إىل إه٘ب ٣أڈالكڅب ،څنا املّچل يوٌٽڇ ٸځب اٸّب٤و ټٕډها اٸثؽو ڈڅډ يف ؼبٸخ څيبط
ڈا٘ٝواة يف ٔډهح ٰبئٽخ ٤ىل اٸؽوٴخ ڈاٸ٥ځٮ.
ڈيوى اتڂ ؼٽيلً أٿ اٸٹيٺ ٰل ټل ټډط اٸ١الٻ ٤ىل اٸّٽَ٬ ،يرف٭ى ڀډهڅب ،ڈ ذؽٺ
اٸ١ٹٽخ ،ڈذځري اٸځعډٻ ،ڈإما تلا ڀډه اٸٕثؾ تبٸرشڈٯ ٬ٵأڀڇ ټډط اٸثؽو يأـن أټډاظڇ تبٸعيه:
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ٴَـــأَٿ اٸصُويب يفِ اڀٱِٙـــــَبِٗ أُ٬ــُډٸِچب

ڈَِِـــــــبػ ټِڂَ اٸ١ٹْٽَبءِ ؼُٺ ُ٤ڂِ اٸفَرصِْ

ټ ِڇ
ٴــــأَٿ اڀچِياٻَ اٸٹيْٺِ َتْ٥لَ اْٰــــــرِؽَب ِ

ذَٽَــــــــډطُ َتؽْوٍ ڀبٰـــ ِـ َٚاملل تِبٸعَيْ ِه

ٴأٿ ََٕ٤ـــب ټُډٌَـــى اٸځَثِي تَِٙــ ْوتِچَب

ټځْ٭َٹِٲَ اٸثَــؽ ِو
ذُوِيـــٶَ ټِڂَ األَْ٠ــــــالٻِ ُ

ٴأٿ َ٤ـــــٽُډكَ اٸٕـــثْؾِ يُ ْثلِي ِ٘يَبؤڃُ

ٸَِ٥يْځَيْٶَ ټَب يفِ ڈَظْڇِ َيؽْيــــى ټِڂَ اٸثرشَِ

()87

أـن تډٔٮ هؼيٺ اٸٹيٺ ،ڈ إرشاٯ ِٽَ اٸځچبه ،تبڀٱٙبء اٸځعډٻ ڈأ٬ډٸچب ،ڈيّثڇ
أ٬ډٷ اٸځعډٻ ڈـوڈط اٸٕثؾ تبٸډِبػ األٌډك إما ؼُٺ ٤ڂ ـرص اٸؽٍځبء ،ٸي١چو تيبٗ
ظٍلڅب ت٥ل أٿ ٴبٿ ټٝ٩ى ت١ٹٽخ اٸډِبػ اٸٍبذو ملؽبٌځچب ،ڈاٸٹيٺ ٴأڀڇ ظيْ يٽل ٤ٹيچپ يف
ذٽډط ٴبٸثؽو ،ڈيٱرؽپ املٵبٿ ٤ٹيچپ ٬عأح ،شپ يځٍؽج تبٸرلهيغ ٴٽب كـٺ ٤ٹيچپ٬ ،چډ ٴٽډط
اٸثؽو يٝ٩ى اٸٍبؼٺ ،شپ ټب يٹثض أٿ ذأـن أټډاظڇ تبٸعيه ،ڈذ٩بكه هټبٷ اٸٍبؼٺ ،ٸررشٯ
اٸّٽَ ،ڈيځررش ڀډهڅب يف اٸٍٽبء ،ڈڅډ يف څنڃ اٸٹؽ١بد ٴأڀڇ يوى ڈظڇ األټري يؽيى تڂ ذٽيپ
تڂ امل٥ي ،ڈټب يف ڈظچڇ ټڂ اٸثِرش ڈ اإلرشاٯ.
ٸٱل ٤و ٫األڀلٸٍيني اٸثؽو ڈذأټٹډڃ ،ڈِبڅلڈا ٠بڅوح املل ڈاٸعيه اٸري ذؽوٳ ټيبڃ
اٸثؽو ڈاألڀچبه ،ؼرى ٰل تځيز امللٿ ڈاٸٱٕډه ٤ىل ٘٭ب ٫األڀچبه ،ڈ ٤ىل ِډاٜئ اٸثؽبه،
ڈٴبڀډا ٤ىل ټ٥و٬خ تؽٍبة املل ڈاٸعيه ؼرى ال يلـٺ املبء ٤ىل تيډذچپ ٬ي٩وٰچب ،يٱډٷ تڂ
ؼٽيلً:
ڈٸَــپْ أَهَ أهًْ٘ــــــب ټِصٺَ أَه٘ــٵُپْ اٸري

يَٱْـــثٺُ مَيــــــْٺَ اٸٱَرصِ يف َِٝچب اٸثَؽْ ُو

ؼٮٍ ٬ئما هَأى
يَٽــــــلّ ٴَعَيــــــٍْ ىَا ِ

ََٝ٤ــــــــبءَ َ٤يلّ ٴَــــبٿ ټِڂْ ټَلڃِ ظي ُه

ؼٹُډٸُ ُڇ
ؽوُ األظَبطُ ُ
فعَــٺُ اٸثَــــــ ْ
أټَـب يَ ْ

رب
تِثَؽوٍ ُ٬ــــــــــــوادٍ ټب ٸٹُعــــّرِڇِ ُ ِ٤

ظَـــډاك إما أٌَْـــــلَى اٸَ٩ځي ټِڂ يَٽِيځِڇِ

ذَؽـډٷَ َ٤ڂْ أيْٽبٿُ ّٰٕبكڃِ اٸ٭َٱــــــْوُ

()88

ير٥عج اٸّب٤و ټڂ ذٹٶ األهٗ اٸري تځي ٤ٹيچب اٸٱرص ،ؼيض ٴبٿ اٸٱرص ٰويثب ټڂ
اٸثؽو تٽب يٵ٭ي ٸرالټٍڇ امليبڃ ٤ځل ټلڅب ٜو ٫اٸٱرص ،ڈٸيَ تبملالټٍخ اٸٱډيخ اٸري يلـٺ
٬يچب املبء إىل اٸٱرص ڈي٩وٰڇ ،إڀچب ِثڇ ذٹٶ املالټٍخ تبٸرٱثيٺ٬ ،چي ټالټٍخ ڀب٤ٽخ ،ذٙيٮ إىل
اٸٱرص ِيئب ټڂ اٸعٽبٷ ڈاإلرشاٯ ،ڈٸپ يٵڂ ملالټٍخ اٸثؽو ٸعبڀج اٸٱرص تچنڃ اٸٕډهح ،إال أٿ
اٸثؽو إما أهاك أٿ يرٱلٻ تأټډاظڇ إىل اٸٱرص ،ڈ يٽرل ٤ٹيچب ڈيل ٦٬تفرياذڇ ،ڀ١و إىل ٝ٤بء
ٔبؼج اٸٱرص٬ ،فعٺ ڈتلٷ املل ټځڇ إىل ظيه ،ڈاڀؽرس ټبؤڃ ٤ڂ اٸٱــــــــــــــرص
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ڈير٥عج ټڂ اٸثؽو األظبط ،ٴيٮ يثٱى يف ظډاه تؽو ٰل ٜبة ټرشتڇ ،ڈ٤ال ِأڀڇ٬ ،ٽډظڇ ٰل
ِٽٺ األهظبء ت٭ي ٚٴوټڇ ڈإؼٍبٌڇ.
ڈټلػ اتڂ ىيلڈٿ أتب اٸډٸيل اتڂ ظچډه يف ٰٕيلح ،ڈمٴو ٬يچب ٴوټڇ ،ڈِثچڇ تٽل اٸثؽو
اٸني ال يځٱ ٦ٝيٱډٷ ٬يچب :
ټَـــب ىاٷ يُډڀِـــٲُ ُِــٵوي يفِ ټَډاِِٰ٥چب

٣
ٴَــــــــبملُيٿِ ذُډڀــٲُ يفِ آشـــبهڃِ اٸرـُوَ ُ

ُِٵْو  ،يـــــَوڈٯُ ڈيُوِْضِ ِٜيجُ ْ٥ُٜٽرِڇِ

٦
يف ٜيِّـــــــــــڇِ ڀَ٭َؽَبد تيځَچَب ـِـــــ ْٹ ُ

ز
َ٠ڂَّ اٸِ٥لا إِما أَ٨ثَّزْ أڀَّچب اڀٱََٝــــــــْ َ٥

څَيـچَبدَ ٸَيـــــــََ ملِلّ اٸثَؽوِ ټُځْٱَُ٦َٝ

()89

ّ٬ٵوڃ يف اتڂ ظچډه ټصٽو٬ ،بٸ٩يض ٤ىل اٸوڈٗ ،ال يييلڃ إال ـرضح ڈ إىڅبهًا ،ڈڅنا ټب
يفيج آټبٷ اٸډِبح ڈامل٥بكيڂ ٸڇ ،ؼيض إما ٨ج يف ىيبهذڇ٬ ،چډ ٸپ يځٱ ،٦ٝڈ ٸپ ذځٱ ٦ٝڅنڃ
اٸٕٹخ تيځڇ ڈتني اتڂ ظچډه ٬ ،چي ٴٽډط اٸثؽو ٤ځل املل ،يل ٦٬تٙ٥چب تٙ٥ب .
ڈټڂ اٸّ٥واء ټڂ يّثڇ ٴصوح اٸٍيډ ،٫ڈ اهذ٭ب٤چب يف اٸؽوة تبٸثؽو ،ٴأڀڇ يوى تؽوا
ټڂ اٸؽليل ذرالٜپ أټډاظڇ ،يٱډٷ اتڂ ـ٭بظخ :
ڈټُٱَــبٻُ تأًٍ يف اٸٵَوِيـــچَخِ ُٰٽرــــــُڇُ

ٍََ٬ــــــثَؽزْ يف تَؽوِ اٸؽَلِي ِل األَـرضَِ

()31

ڈٴنٸٶ يٱډٷ اتڂ ـ٭بظخ يف ټډٰٮ آـو:
َ٬يَب هُةَّ ڈَّ٘ــــبػِ املَؽَبٌِڂِ أَِْٱَــــــ ُو

هَټَيــــــزُ تِڇِ اٸچَيــْعَب ڈ َٰل َ٩َ٬وَدْ ٬ٽَب

ٜپَ أـَْٙــــ ٍو
ڈ تَؽـــــــوِ ؼَلِيلٍ ٰل ذَال َ

إما ََٕ٤٭ــَزْ هِيــــؾُ اٸعِيَب ِك تِڇِ َٜٽَى

()30

ٴٽب اٌرفلٻ اٸّ٥واء اٸثؽو ٸٹلالٸخ ٤ىل اٸٵوٻ٬ ،بٸثؽو څډ أؼل ٤ځبص اٸٝثي٥خ
املفرٹ٭خ ،اٸري ذو٤و٤ډا ٤ىل ٌبؼٹڇ ،ڈ اڀر٭٥ډا تفرياذڇ ،ڈذځ٥ٽډا تٽٹناذڇ ،ڈ٤و٬ډا ٴپ ٸڇ ټڂ
أڅٽيخ يف ؼيبذچپ اٸٍٹٽيخ ڈاٸؽوتيخ ،ٸنٸٶ ڀعل اٸٵصري ټڂ اٸّ٥واء يٍرل٤ډٿ اٸٝثي٥خ
ڈيٝٹٱډٿ ٔ٭بد اٸثؽو ٤ىل ټٽلڈؼيچپ " ملب ٤و٤ ٫ڂ اٸثؽو تأڀڇ ټٵبٿ ٬يڇ اذٍب ،٣ڈڈ٬وح يف
املبء ،ڈملب يؽٽٹڇ يف تبٜځڇ ټڂ اٸفرياد اٸٵصريح ٸٹ٥ثبك ،ٸنٸٶ اٌرل٤بڃ ه٨ثخ يف اٌرل٤بء ټ٥بڀيڇ
اٸٍبتٱخ ،إما ټب ذډا٬و يشء ټځچب يف ټٽلڈؼڇ٥ٍ٬ ،خ ٴوٻ املٽلڈػ ،ڈ ٴصوح ٝ٤بئڇ ،ڈ ه٨ثرچپ يف
ذٱٍيپ أټډاٸڇ ٤ىل اٸځبً ،ڈ٤ىل ڈا٬ليڇ ټڂ اٸځبً  ،يّثڇ – إىل ؼل ٴثري اٸثؽو٬ ،چپ يعلڈٿ يف
ټٽلڈؼيچپ ٴٺ ظٽيٺ٬ ،چپ أڅٺ ٸٹٵوٻ ڈ اٸٝ٥بء ،ڈأڅٺ ٸٹؽځٵخ ڈاٸلڅبء ڈيالؼ١ډٿ ٬يچپ تُ٥ل
اٸځـــــــــ١و ڈ٨ياهح امل٥و٬خ ،ڈڀٹٽَ مٸٶ يف ٰډٷ اتڂ ىيلڈٿ ،ڈڅډ يٽلػ امل٥رٙل تڂ ٤ثبك
ٔبؼج إِثيٹيخ ،يٱډٷ ٬يچب:
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ټَډاڅِـــــــــــجُ َ٬يبِٗ اٸيَليْڂِ ٴأڀّـٽب

ټِڂَ املُيٿِ ذُـــٽْوى أڈ ټِڂ اٸثؽوِ ذُْ٩وُ٫

()38

١٤يپ اٸعډك ڈاٸٝ٥بء يف څثبذڇ٬ ،چډ ٴٍؽبتخ امليٿ ،ټڂ ِبڅلڅب ذ٭بءٷ ـريا ،ألڀڇ
ي٥ٹپ أٿ ټ٥چب اٸفري اٸٵصري ڈ اٸٝ٥بء اٸ٩ييو٬ ،أيٽب هڈٗ أٔبترڇ ڀډه ،ڈأيٽب تٍربٿ ڀيٸز ٤ٹيڇ
أشٽو ،ڈڅنا املٽلڈػ ال يځٙج ټبؤڃ ٴٺ ټب أـند ټځڇ ىاك ٴوټب ڈظډكا ،يٱډٷ اتڂ ىيلڈٿ يف
ټډٰٮ آـو:
ظډاك ټَرى اٌْر٥عــَٹزَ أَڈىل څِثبذِــــــڇِ

فَٙپِّ ُ٤ثَبةُ
ٴَ٭َــــــــبٳَ ټِڂَ اٸثَؽوِ اٸ ِ

()33

ظډاك ٴويپ ،ٴٹٽب أذيز إىل تبتڇ أٝ٤بٳ ټڂ تؽوڃ اٸياـو ،ڈټرى ٜٹثز ٝ٤بيبڃ ٴ٭بٳ ٤ڂ
ـډٗ ٨ٽبه اٸثؽو ٸرځبٷ املواك٬ ،يٵ٭يٶ تٽډظڇ ټځڇ ،ٸيٍل تچب ؼبظرڇ ،ڈيوڈى ټواكٳ،
ڈيٝ٥يٶ ټب يييل ٤ىل آټبٸٶ.
يٱٮ ٴٺ إڀٍبٿ أټبٻ اٸثؽو ـبِ٥ب أټبٻ ظالٸخ ٔٽرڇ ڈٌؽو ٌٵيځرڇ ،ڈټرچيثب
٤ځ٭ډاٿ ٙ٨ثڇ ڈٌٝډح شډهذڇ ڈِ٥واء اٸ٥رص األڀلٸيس ٰل ٠چو اٸثؽو يف ڀ١وذچپ تٕډه
ټرځډ٤خ ،ذډؼي أ٨ٹثچب إىل اٸ١الٻ ڈاٸډؼّخ ڈاٸ٭رٶ ڈاٸچالٳ ،ألڀڇ يف ڀ١وڅپ اٸ٥لڈ اٸؽٱيٱي
اٸني ؼوټچپ ټڂ أؼثرچپ ...ڈڅنا ټب ظ٥ٺ اٸّ٥واء يفّډٿ هٴډة اٸثؽو ڈيرصؼډٿ تنٸٶ يف
ٴٺ ټځبٌثخ.
څډاټْ اٸثؽض:
 0يځ١و :املثبهٳ ټؽٽل٬ :ٱڇ اٸٹ٩خ ڈـٕبئٖ اٸ٥وتيخ ،6ٛ ،كاه اٸ٭ٵو ،تريڈد . 081ٓ ،0975 ،-
 8اتڂ ټځ١ډه (ټؽٽل تڂ ټٵوٻ) :ٸٍبٿ اٸ٥وة ،كاه ٔبكه ،تريڈد ،ټبكح(تؽو).
 3اٸعډڅوي :اٸٕؽبػ ،ذؾٝ٤ :به أؼٽل ٤ثل اٸ٩٭ډه ،ط ،8كاه اٸ٥ٹپ ٸٹٽاليني ،تريڈد ،ټبكح (تؽو)
 4اتڂ ٬بهً :ټٱبييَ اٸٹ٩خ ،ذؾ :څبهڈٿ ٤ثل اٸٍالٻ ،كاه اٸ٭ٵو ،تريڈد ،0979 ،ټبكح(تؽو).
 5اٸص٥بٸثي (أتډ ټځٕډه)٬ :ٱڇ اٸٹ٩خ ڈ أِساه اٸ٥وتيخ ،ذؾ :ټؽٽل ٬رؽي اٸٍيل ،املٵرثخ اٸرډ٬يٱيخ –اٸٱبڅوح37ٓ ،
ٌ 6ډهح اٸٱٕٖ  :اآليخ.7 :
 7اٸعډڅوي :اٸٕؽبػ ،ټبكح (تؽو).
 8اتڂ ٬بهً :ټٱبييَ اٸٹ٩خ ،ټبكح(تؽو).
 01اٸ٭ريڈىاتبكي :اٸٱبټډً املؽي ،3ٛ ،ٞاٸٱبڅوح ،املٝث٥خ املرصيخ ،ط ،0933 ،0ټبكح(تؽو).367ٓ ،
08
 00اتڂ ٬بهً :ټٱبييَ اٸٹ٩خ ،ټبكح (تؽو).
اٸ٩ياٷ(يؽيى تڂ اٸؽٵپ) :كيډاڀڇ ،ذؾ :ه٘ډاٿ اٸلايخ ،كاه اٸ٭ٵو امل٥بص ،تريڈد 0403،ڄ.011ٓ ،0ٛ 0993/
 03اٸٵربڀي :اٸرّثيچبد ټڂ أِ٥به أڅٺ األڀلٸَ ،ذؾ :إؼٍبٿ ٤ثبً ،كاه اٸرشڈٯ ،تريڈد ،ٸثځبٿ.081ٓ ،0980 ،8ٛ ،
 04اتڂ اٸيٰبٯ :كيډاڀڇ ،ذؾ :كيواڀي ٤٭ي٭خ ټؽٽډك ،كاه اٸصٱب٬خ ،تريڈد.098ٓ ،0964 ،
 05تڂ تٍبٻ اٸّځرتيځي (أتډ اٸؽٍڂ ٤يل) :اٸنـريح يف ټؽبٌڂ أڅٺ اٸعييوح ،ذؾ :إؼٍبٿ ٤ثبً ،كاه اٸ٩وة اإلٌالټيخ،
تريڈد ،ٸثځبٿ ،8111 ،0ٛ ،ط.379ٓ ،8
 06اٸؽٍڂ اٸيډيس :ىڅو األٴبٻ يف األټصبٷ ڈاٸؽٵپ ،ذؾ :ټؽٽل ؼعي ڈټؽٽل األـرض ،كاه اٸصٱب٬خ ،اٸلاه اٸثيٙبء ،امل٩وة،
 ،0980 ،0ٛط.80ٓ ،8
٤ 07ځرتح تڂ ِلاك :كيډاڀڇ ،ټٝث٥خ اآلكاة ،تريڈد.84 ٓ ،0993 ،8ٛ ،
 08ىڅو األٴبٻ يف األټصبٷ ڈاٸؽٵپ.88 ٓ ،
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09يځ١و :ټٱلټخ كيډاٿ اتڂ ؼٽيلً ،ظٽ ٦ڈذؾ :إؼٍبٿ ٤ثبً ،كاه ٔبكه ،تريڈد.4ٓ ،0961 ،
 81اتڂ ؼٽيلً ،كيډاڀڇ.01 ٓ ،
 80املٕله ڀ٭ٍڇ.4 ٓ ،
 88املٕله ڀ٭ٍڇ.081 ٓ ،
 83املٕله ڀ٭ٍڇ.088ٓ ،
 84املٕله ڀ٭ٍڇ.045 ٓ ،
 85املٕله ڀ٭ٍڇ.305 ٓ ،
 86املٕله ڀ٭ٍڇ. 388 ٓ ،
 87املٕله ڀ٭ٍڇ.805 ٓ ،
 88املٕله ڀ٭ٍڇ.844 ٓ ،
 89كيډاٿ اتڂ ىيلڈٿ.078 ٓ ،
 31اتڂ ـ٭بظخ :كيډاڀڇ ،ذؾ :ٴوٻ اٸثٍربڀي ،كاه ٔبكه ،تريڈد ،ٸثځبٿ.51 ٓ ،0960 ،
 30املٕله ڀ٭ٍڇ.074ٓ ،
 38كيډاٿ اتڂ ىيلڈٿ.811ٓ ،
 33املٕله ڀ٭ٍڇ.311 ٓ ،
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Abstract :
Moroccan trips to the Islamic Mashreq have varied in number and purpose,
and they have formed an important tributary of knowledge; a distinctive feature of
the Arab-Islamic civilization ,optional was signed by one of the most prominent
Moroccan flights, name Al-ABDARI trip during the seventh century AH intended in
which to perform the obligation of Hajj and meet scientists and Asalh and taking
them, so this research will seek to present the most important aspects of this
world traveler and the Museo in his writings thanks to his portrayal of the details
and scenes and his attempts to investigate the various forms of cultural life in the
areas he passed, we find him talking about geography, and its inhabitants, and
habits, attitudes and scientific level, And his most famous works; in an interesting
and precise manner, drawing on the arguments and proofs of what he had written,
his journey was full of scientific and religious issues and rare information, as if it
were an important document on cultural life.
key words:
Travel literature, journeys, encyclopedia, al-Abdari, culture, diversity.

:املٌخص
 وشوٌّر،دػذّدخ اًشّػٌفخ املغشةيّح إىل املرشق اإلظٌفُي ةذػذّد ُلاصذها وأهذافها
 وكذ،سافذا ُهِّا ُٕ سوافذ املػشفح؛ وُظهشا ُذِيّضا ُٕ ُظاهش اًؼظاسج اًػشةيّح اإلظٌفُيّح
وكؼ اخذياسي غىل أػذ أةشص هزٖ اًشّػٌفخ املغشةيّح أًف وهي سػٌح اًػتذسي إةّاْ اًلشْ اًعّاةؼ
 ًزا،ّاًهظشي اًّذي كصذ ُٕ خٌفًها اًلياَ ةفشيظح اًؼعّ وًلاء اًػٌِاء واًصٌّؼاء واألخز غٔه
ظيعػى هزا اًتؼص ًػشض أهّّ اًظىآث اًّذي طاد ةها هزا اًشّػاًح اًػاًِّ واملىظىغي يف
هذاةاده ةفظٍ دصىيشٖ ألدقّ اًذّفاصيٍ واملشاهذ وُؼاوًفده اًؼشيشح ًذلّصّ ُخذٌف أشواي
،ّ وغاداده، وظوّآها، فٔظذٖ يذؼذز غٕ طغشافيذها،اًؼياج اًشّلافيّح ةاملٔاػم اًّذي ُشّ ةها
 وأشهش ُؤًّفادهّ؛ ةأظٌىب شيّم ودكيم، فظٌف غٕ غٌِابها، وُعذىاهّ اًػٌِي،ّودىطّهاده
 فظاءخ سػٌذه ػافٌح ةأٓىاع،ُػذِذا غىل إيشاد اًؼظع واًرباه ن املذغِّح ًِِِِِِـِِِا هذث
. واملػٌىُاخ أًّادسج؛ وهأّٓها وسيلح ُهِّح غٕ اًؼياج اًشّلافيّح آٓزان،اًلظايا اًػٌِيّح واًذّئيح
100
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اًوٌِاخ املفذاػيح :أدب اًشػٌح ،اًشػٌفخُ ،ىظىغح ،اًػتذسي ،اًشلافح ،اًذٔىّع.
ُلذُح:
يػذّ أدب اًشّػٌح ٓىغًا ُٕ األٓىاع األدةيّح املهِّح يف دشاز هٍّ أُّح ،ةفظٍ ُا يؼلّله ُٕ
فىابذ يف ُخذٌف ُظاًفخ اًؼياج ،ففيه يذِوّٕ اًشّػاًح ُٕ ٓلٍ اًػذيذ ُٕ اًػٔارص اًشّلافيّح
املِيِّضج ًوٍّ ُظذِؼ ُٕ املظذِػاخ اًذي صادفها ،ودذِشٍّ يف اًػاداخ واًذّلاًيذ واًفٔىْ واٍفداب
وأظاًيث اًػيش ،فذُوىّْ ةزًى ُصذسا ُىسىكًا ًذساظح ػظاساخ اًشّػىب.
ويِوٕ اًلىي إّْ اًشّػٌفخ املغشةيّح هي أيظا دِشٍّ ُصذ ًسا أظاظًا ًٌذّػشّف غىل اًّتّاز
اًشّلايف ًٌِغشب اإلظٌفُي وظابش اًتٌفد املظاوسج ًه ،هزا فظٌف غٕ اًتٌذاْ األخشي اًذي شمّ
اًشّػاًح املغاسةح ػشيلهّ ٓؼىها ةاخذٌفف ُلاصذهّ ،فواْ ُٕ أةشص هؤًفء اًشّػاًح اًػتذسي
فلذ آؼٌم كاصذا اًؼظاص ،وكاَ ةذذويٕ ه ٍّ ُا شاهذٖ يف سػٌذه وفم ُٔهع يػِذ إىل دلّصّ هٍّ
هتريج وصغريج ،فِٕ هٔا ٓؼشغ اًذّعاؤًفخ اٍفديح :فيِا دِشٌّر دوافؼ اًشّػٌح يف املغشب
اإلظٌفُي؟ و هيف اظذؼاع اًػتذسي أْ يٌُّّ ةظىآث اًؼياج اًشّلافيّح املذٔىّغح يف سػٌذه؟ وهٍ
دِؤّر هزٖ اًشّػٌح ُٕ إطافح اًظذيذ واملفيذ ألدب اًشّػٌح هوٍ؟
أوًّف  :دوافؼ اًشّػٌح املغشةيّح واألٓذًعيّح
اهذّّ املغاسةح ةأدب اًشّػٌح وصاسوا ُٕ أهشش اًشّػىب وًػا ةها ،فآؼٌلىا يظىةىْ
األسطاء يؼزو يف ٓفغ هٍّ واػذ ُٔهّ هذف يشُي اًىصىي إًيه ،فواْ أرشف ةاغص غىل اًلياَ
ع إىل ُوّح
ةهزٖ اًشّػٌح هى اًتاغص اًذّئي املذِشٍّ يف اًؼعّ إىل ةير هللا اًؼشاَ « إر هاْ اًؼ ّ
فشيظح غىل هٍّ ُعٌّ ،وهاْ املعٌِىْ يذظشِّىْ ساط ن هٍّ ُشلّح يف ظتيٍ أداء هزٖ
اًفشيظح وصياسج كرب اًشّظىي (صىلّ هللا غٌيه وظٌّّ) يف املذئح »( )0فويف ًٌشّػاًح املغشةي أْ
يرشع يف سػٌفده إىل ةلاع األسض دوْ أْ يؼلّم خاُغ سهٕ ُٕ أسهاْ اإلظٌفَ ،ودوْ أْ
يؤدّي هزٖ اًفشيظح ،فوشريا ُا هآر سػٌفده دظِؼ ة ن امللصذ األظِى وهى اًؼعّ سّّ إًؼاكه
ةِلاصذ أخشي سآىيّحُٔ ،ها صياسج ظابش املضاساخ اًذّئيّح وًلاء اًػٌِاء واًصّاًؼ ن يف هٍّ ُٕ
اًؼظاص ،واًشّاَ ،وةغذاد ،واًلاهشج ،فذذوىّْ ًٌشّػاًح ُادّج خاَ دصٌؽ ًذأًيف هذث غذيذج
دٔذفؼ ةها األطياي اًٌفّػلح؛ وُٕ أُشاي هؤًفء اًشّػاًح ٓظذ اةٕ طتري ،واًػتذسي ،واةٕ ةؼّىػح
اًزيٕ دؼشّهر أكٌفُهّ ًرسد ُا ًفكىٖ يف ػشيلهّ وُا ظِػىٖ ُٕ أختاس وُا وصفىٖ ُٕ
ُشاهذاخ وغريهّ ُٕ اًشّػاًح اٍفخشيٕ.
أُّا اًذّافؼ اًشّآي اًزي ييل أداء فشيظح اًؼعّ ُٕ ػيص األهِّيح فهى ػٌث اًػٌّ « فلذ
ظػى اًشّػاًح املغاسةح ًفهذعاةه ُٕ ُٔاةػه األصٌيّح ،وهي ةٌفد املرشق اإلظٌفُي اًذي أصتؼر
ُؼؽّ أٓظاس اًؼٌّتح واًػٌِاء ًٌلاء املشايخ واًفلهاء ،واًفظذفادج ُٔهّ ودعظيٍ أظِاء
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ُشايخهّ وأظآيذهّ وُشويّادهّ وهٍّ ُا أخزوٖ غٔهّ ُٕ هذث وإطاصاخ»( )6وةفظٍ دذتّؼ
اًػذيذ ُٕ سػٌفخ املغاسةح ٓظذ أّْ طٌّهّ كذ ػش غىل اًذّٔلٍّ ًٌِرشقًٌ ،لاء اًػٌِاء وػظىس
املظاًغ اًػٌِيّح واملٔاظشاخ وٓيٍ اإلطاصاخ ُشٌِا فػٍ اًتٌىي ،واةٕ سشذ ،وغريهّ ،فِا هاْ
ُٔهّ إًفّ أّٓهّ اظذفادوا ُٕ غٌّ هتري ةذٌى اًذّياس ،وطِّٔىا سػٌفدهّ ُا اظذٔذظىٖ ُٕ ػاةؼ
سلايف وػظاسي ًٌشّػىب.
وهشريا ُا هاْ هزاْ اًغشطاْ اًظٌيٌفْ يِذضطاْ ُػا فيظِؼ اًشّػاًح ة ن اًؼعّ
ق
وػٌث اًػٌّ ،فيػىد ُؼٌِّف ةوّّ هابٍ ُٕ اًصىس واملشاهذ ًوٍّ ُا ًفػظه وظِػه ةأد ّ
دفاصيٌه «فٌف يخذصّ ةظآث واػذ ُٕ طىآث املػشفح ةٍ يلذَّ ػصادا ُذواٌُف يظّّ املػشفح
اًظغشافيّح ،واًذّاسيخيّح ،واًفطذِاغيح ،واًذّئيّح ،واًػٌِيّح»( )3وًف يشهّض اهذِاُه غىل دغٌيث
طآث غىل طآث آخش ةٍ هى ػشّ يف دلييذٖ ًٌِشاهذ وفم ُا دٌِيه غٌيه سلافذه وُػذلذاده
وآؼتاغاده « فذذّعّ سػٌذه ةاًذّٔىّع ة ن األظٌىب اًرسّدي اًلصّص املشىّق ،إىل اًؼىاس إىل
اًىصف إيشاسا ًٌذّػتري اًعّهٍ املؤدّي ًٌغشض أًّاةؼ ُٕ دظشةح صاػث اًشّػٌح وهى ُا يفذلذٖ
هشري ُٕ األدةاء واملؼّتف ن يف ةػع غصىسٓا األدةيّح»( )4وهى ُا ئػوغ غىل أظٌىب هذاةذه
وُا يؼىيه ُٕ دكّح اًىصف ،وصذق اًذّػتري ،وكىّج اًتٌفغح ،واًلذسج غىل شذّ آذتاٖ اًلاسا
ودشىيله وإكٔاغه.
سآيا :املوىّٓاخ اًشّلافيح يف سػٌح اًػتذسي
يؤدّي أدب اًشّػٌح دوسًا هاًُّا يف دشاسٔا اًػشةي اإلظٌفُي ورًى ملا دؼذىيه اًشّػٌفخ -
وةخاصّح املغشةيّح ُٕ -فىابذ غٌِيّح وأدةيّحٓ ،لٌها ًٔا اًشّػاًح ُٕ خٌفي دذويٕ سػٌفدهّ
املخذٌفح وهّ يظىةىْ أٓؼاء اًػاًّ ،ويف هزا اًعّياق اشذهشخ سػٌح اًػتذسي وٓاًر ػظىج ة ن
ُشيٌفدها ةٍ وفاكذها يف وصف ةػع اًظىآث ًفشذِاًها غىل ُيضاخ خاصّح؛ فصاػث اًشّػٌح
هى «أةى غتذ هللا ُؼِذ ةٕ ُؼِذ ةٕ غيل ةٕ أػِذ ةٕ ظػىد اًػتذسي ،ئذهي ٓعته إىل غتذ
اًذّاس ةٕ كّص ةٕ هٌفب وإًيه ٓعتذه»( )5وغىل اًػِىَ فئّْ املصادس كذ أغفٌر رهش داسيخ
ُيٌفدٖ ووفاده ،غري أّٓه كاَ ةشػٌذه يف ٓهايح اًلشْ اًعّاةؼ اًهظشي هِا هى ُزهىس يف ُذٕ
اًشّػٌح ،فوآر ٓشأده ةِشاهش وةها ٓاي دػٌيِه األوّي سّّ دذسّض يف اهذعاب املػاسف وةخاصّح
ةػذُا هآر ُشاهش ُشهضا غٌِيّا ُشُىكاً «هِا أفاد اًػتذسي ُٕ هششج ُشايخه ودٔىّع
سلافادهّ فأدلٕ هشريا ُٕ اًفٔىْ ،ظهشخ طٌيّح يف سػٌذه اًذي ةذا فيها املؤًّف ػافظا ًٌلشآْ
واًؼذيص ُؼٌّػا غىل األدب اًػشةي ٓششٖ وشػشٖ وخؼته وسظابٌه غاسفا ةأيّاَ اًػشب
وغضوادهّ ،وفصؼاء خؼتابهّ وًه ُػشفح ةاألظِاء واألًلاب واًؤُـى وأظِاء األُاهٕ،
وةِصؼٌؼاخ غٌىَ األدب واًتٌفغح واًػشوض»( )6فذٌى املػٌىُاخ اًىاسدج يف سػٌذه كذ ةئّر
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ًٌلشّاء ُذي دفىّق اًػتذسي وظػح سلافذه وإملاُه ةػٌىَ طِّح؛ طػٌر ُٔه غاملاً وأديتاً وفليهاً
ُىظىغياً ةٌف ُٔاصع ،إًفّ أّْ املؤسّخ ن ًّ يزهشوا ُؤًّفاخ هزا اًشّػاًح ظىي سػٌذه اًذي أػٌم
غٌيها اظّ اًشّػٌح اًػتذسيّح ،ةاظذشٔاء فؤاد كٔذيٍ ػيص أوسد ةػظها وهي «ُذخٍ اًرشّع
اًرشّيف غىل املزاهث األسةػح وهى هذاب ُؼتىع يظّّ سٌفسح أطضاء ،وسػٌذه املغشةيّح املعِّاج
ةاظِه يٌيها شِىط األٓىاس وهٔىص األرساس يف غٌّ اًؼشوف وسوػآياده»( )7غري أّْ هزٖ
اًوذث املٔعىةح إًيه ًّ دػشف ادّفاق اًتاػش ن ػىي صؼّح دأًيفه ًها ظىي اًشّػٌح ،ةاًشّغّ ُٕ
أّٓٔا ٓعذتػذ فشطيّح أّْ هزا اًػاًّ املىظىغي ًه فلؽ دٌى اًشّػٌح املذوّٓح دوْ غريها ُٕ
املصّٔفاخ املفيذج األخشي.
خٌّف اًػتذسي سػٌذه املِيّضج وكذَّ ًٔا ُػٌىُاخ ُذٔىّغح ُعّر ُخذٌف طىآث اًؼياج،
إًفّ أّٓها اخذصّر غٕ غريها ةفظٍ ُا سظِه صاػتها ُٕ ُػاًّ واطؼح يعري وفلها أسٔاء
سػٌذه ،وظؼّش ُٔهظا ُذواٍُ األػشاف يظِٕ ًه اإلػاػح ةذكابم األُىس ودٔىّغها فيلىي«:
...وةػذ فئّٓي كاصذ ةػذ اظذخاسج هللا ظتؼآه إىل دلييذ ُا أُوٕ دلييذٖ ،وسظّ ُا ديرسّ سظِه
ودعىيذُِّٖ ،ا ظِا إًيه أًّاظش املؼشق يف خرب اًشّػٌح إىل ةٌفد املرشق ُٕ رهش ةػع أوصاف
اًتٌذاْ ،وأػىاي ُٕ ةها ُٕ اًلؼّاْ ،ػعتِا أدسهه اًؼغّ واًػياْ ،وكاَ غٌيه ةاملشاهذج
شاهذ اًربهاْ ُٕ ،غري دىسيح وًف دٌىيؽ وًف دلتيؽ ػعٕ ،وًف دؼع ن كتيؽ ،ةٌفظ كاصذ ًف
()8
يؼظّ ُػشّدا ،وًف يظِؽُ فيذػذّي املذيُ ،عؼّشا ملا سأيذه ةاًػياْ وُلشّسا ًه ةأوطؽ ةياْ»
فػىل غري غادج اًشّػاًح ٓظذ اًػتذسي كذ خؼّؽ ًٌلياَ ةشػٌذه ُعتلًا فشدّث أػىاًها وػاوي
دٔظيّ أُىسها كتٍ آؼٌفكه ،فهى أيظا كذ دشىّق ًذأديح فشيظح اًؼعّ وغضَ غىل رًى
ُٔؼٌلا« ُٕ املغشب األكىص يف اًخاُغ واًػرشيٕ ُٕ شهش ري اًؼظّح ُٕ ظٔح 688هِِ،
فاطذاص شِاي إفشيليّح ُاسّا ةاإلظؤذسيح ؤُها ةاًؼشيم اًربّي إىل ُوّح»( )9هزا فظٌف غٕ
صياسج األُاهٕ امللذظح ،وًلاء اًصّاًؼ ن واًػٌِاء واملشايخ واألخز غٔهّ ،فواْ ًشػٌذه هذف
ُضدوض أداء اًفشيظح وصياسج كرب أًّتي(صىلّ هللا غٌيه وظٌّّ) وظابش املضاساخ ،واغذٔاَ اًفشصح
ًؼٌث اًػٌّ ُٕ هٍّ ُواْ يِشّ ةه ،فاًتٌذاْ املرشكيّح هآر آٓزان ُٕ أةشص اًؼىارض اًػٌِيّح اًذي
دشؼّ ةأٓىاس اًػٌىَ وُصّٔفاخ اًػٌِاء وةاألخصّ يف اًػٌىَ اًذّئيّ واًرشّغيّح.
دأب اًػتذسي ُٔز ةذايح سػٌذه غىل دصىيش اًتٌذاْ اًذي ُ ّش ةها فّتاوػر ُػٌىُاده ة ن
ًف
اًذّاسيخيّح ،واًظغشافيح ،واًفكذصاديّح ،واًفطذِاغيّح ،واًشّلافيح فواْ ًف يؼٍّ ةِواْ ُػ نّ إ ّ
ووصف ُذٓه وُتآيه ،وآساسٖ وسوغذها وداسيخ غِاسده وةخاصّح سظِه اًذّكيم ملعاًى كىافٍ
اًؼظّاض ُٕ املغشب اإلظٌفُي إىل اًؼظاص ،وُشاهض وطىد املياٖ وظابش املػاٌُفخ اًذظاسيّح غرب
اًؼّشيم ُٕ ،رًى وصفه ملذئح دٌِعاْ ةلىًه «:ػذّى وصٌٔا دٌِعاْ وكذ دخٌها ُػٔا ُا يضيذ
غٕ أًف ػاض ،ودٌِعاْ ُذئح هتريج ٓصفها يف اًعّهٍ وٓصفها اًشّآي يف ُٔػشض ُٕ اًظتٍ،
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وفيها ُعظذ طاُؼ فخّ واظؼ وأظىاكها ػافٌح ،ويف ُشدفؼ ُٕ األسض دلىَ اًػتّاد ،وهي
ُلربج أهٍ اًذّلى واملشاةؼ ن وأفخّ اًلتىس هٔان ،وأطٌِها رضيؽ أةي ُذيٕ ،ودؼيؽ اًوشوَ
()05
واًتعاد ن ةذٌِعاْ ةؼيص دؼىّكها ةٔؼاق دابّ اًخرضج ،ويف داخٌها اًؼِّاُاخ اًؼعاْ»
فاًػتذسي كذ اةذذأ ةذذويٕ سػٌذه ةػذ خشوطه ُٕ دٌِعاْ ُتارشج ،وكذ غِذ إىل دعظيٍ هٍّ ُا
يصادفه وفلا ملٔهظه املعؼّش ُعتلا ةِا يشٌِه رًى ُٕ ٓلذ ،فتاًشّغّ ُٕ وصفه اًظٌيٍ
ملذئح دٌِعاْ وُضاسادها اًشّهريج فئّٓه كذ دػشّض ًتػع ظوّآها ةأًّلذ ًظفاء طيافح وفذ
اًؼظّيع ًذيهّ.
واصٍ اًشّػاًح سػٌذه سفلح اًشّهث املغشةي كاصذاً غذداً ُٕ ُذْ املغشب األوظؽ
هٌِيآح وُذئح اًظضابش وةظايح وكعٔؼئح وةىٓحً ،يذخٍ املغشب األدٓى ويؼذّسٔا غٔه وغٕ
ؽ
آساسٖ وأهٌه فيلىي «:سّّ وصٌٔا إىل ُذئح دىٓغ ُؼِؽ اٍفُاي ،وُصاب هٍّ ةشق ،وُؼ ّ
اًشّػاي ُٕ اًغشب واًرشّقٌُ ،ذلى اًشّهاب واًفٌى ،وٓاظِح فظابٍ اًربّيٕ يف ظٌىُ ،ا سأير
ألهٌها ٓظرياً شيِاً فاطٌح وخٌفًفً ػِيذج ،وُا ُٕ فّٕ ُٕ فٔىْ اًػٌّ إًفّ وطذخ ةذىٓغ ةه
كابِا ،وًف ُىسداً ُٕ ُىاسد املػاسف إًفّ سأير ةها ػىًه واسداً وػابِاً »( )00فٌّ يّتن اًػتذسي
أيّ طآث ُٕ طىآث اًؼياج ةهزٖ املذئح إًفّ ورهشٖ وأهشش يف وصفه ًيظػٍ ُٔها كؼتا ػظاسيّا
ةاُذياص ويؤظّغ ًػشض خاسػح سلافيّح ُذٔىّغح ًٌِذئح يعذفيذ ُٔها هٍّ ُٕ فوّش يف اًّتّػاي
إًيها واملشوس ةها أو املوىز فيها ُهِا هاْ دافػه ،سّّ يعري اًشّػاًح ةػذ رًى ُظذاصا ًيتيا إىل
اإلظؤذسيّح « فذعذىكفه ظاهشج اغّتاض اًؼظّاض ُٕ ًذْ ُفذّيش املوىط ودػشّطهّ
ًإلهآح ةذفذيشهّ سطاًف وٓعاءً واًتؼص غِّا ةأيذيهّ ُٕ ُاي وإًضاُهّ أٓىاع املظاًّ وهى ُا
يذٔاىف ُؼ اًذّيٕ اإلظٌفُي»( )06وهى ُا طػٍ اًػتذسي ُيصذس أػواُه غىل هزٖ املػاٌُفخ اًعّيةح
ُٕ أهٍ ُرص ًؼظّاض ةير هللا ،ويىطّه إًيهّ ٓلذاً ًفرغاًً ،يخشض ُذىطّها إىل اًلاهشج يف ػشيله
إىل ُوّح غرب أصػث ُعاًوها واصفا إيّاها ةذكّح وهأّٓه غاًّ طغشايف ةاُذياص ،ػيص شوٌّر
سػٌذه ػىصٌح كيِّح ألغظّ ػٌلح وصٍ ة ن املرشق واملغشب ُوّح املوشُّح وهي «اًتٌذ األُ ن
ُلشّ املظذ اًصِّيّ واًرشّف املو ن ،فخش ةلاع األسض هٌّها غىل ُشّ اًعّٔ ن ،فأكعّ ةاهلل أغظّ
يِ ن ،كعِا ًف يوزب وًف يِ نُ ،ا ػُ ِشَـ ظؤاٖ إًفّ رو ػظّ غت ن»( )03فلذ وفذخ أفةذج اًشّػاًح
واًػٌِاء غىل ُوّح ئهٌىْ ُٕ ُػ ن ُػاسفها ويعذلصىْ أػىاًها ُٕ طِيؼ طىآتها
اًذّاسيخيّح واًػِشآيّح واًشّلافيح واًذّئيّح ،ويؤًّفىْ ػىي رًى اًوذث واملصّٔفاخ اًفشيذج اًذي
أصتؼر دػذّ ُصذسا ُهِّا ُٕ ُصادس داسيخ وػظاسج اًؼظاص إىل اًيىَ.
و كذ ظػى اًػتذسي يف هٍّ ُذئح ػٍّ ةها ًٌلاء أهٌها واًفخذٌفغ ةهّ واًفػٌّفع غىل
أػىاًهّ وغادادهّ وُظاًعح غٌِابهّ اًزيٕ ًّ يتخٍ ةزهشهّ وُا أخزٖ ُٔهّ ُٕ غٌّ وُا
اكذتعه غٔهّ ُٕ ٓصى ٓششيّح وشػشيّح ،وهى اًشّػاًح األديث كتٍ أْ يوىْ فليها ،فذظِّٔر
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سػٌذه أةيادا شػشيّح ألةشص اًػٌِاء هٔانُٔ ،ها ُا ٓلٌه غٕ اًشّيخ اًفليه أةي غتذ هللا ُؼِذ ةٕ
صاًؽ ةٕ أػِذ اًؤآي اًشاػتي فيلىي :
ػىِيٍُِِِِِِِِ
أـسـي اًػُِْشـ يـفْٔـى واً َّشطـاءُ ـ

وًـيِْغـ إىلـ كُِِِِِِِِشْبِ اًؼـتِيثِ ظـتِيِِِِ ٍُ

ػعـِِِِٕـ ظِِِريـجٍ
ػـتـاُٖ إًِـهُ اًخِِِِِ ـٌِْمِ أـ ْ

فـِـا اًصِِِّـربُْ غـْٕ رـانـ اًظـِِِِـايِ طـِيِِِ ٍُ

ُذِـى يـشْذـفِي كـٌْتِِِِِِِي ةٌِـ ْشِّ دُشـاةِِِِِ ِه

وـيـعِِِْـؽُ دـهِِِِْشُ ةاملـِِِضـا ِس ةـخِيٍُِِِِِ ؟

دـًـٌِِِِِِ ِْرُ غـٌـِِيْهِ يفِ أـوابٍِِ أـظْؼُِِِِشِي

فـِِِِزـانـ ٓـتِِِِيٌّ ُُص ِْؼـفـى وـسـظُِىيُ

()04

فلذ دظِّٔر اًشّػٌح رهش صاػتها ًػذد هابٍ ُٕ امللؼىغاخ اًشّػشيّح ُٕ ُخذٌف
املشاسب أغٌتها ُٕ شػش اًضّهذ واملذابؽ أًّتىيّح ،وًػٍّ طٌّها هاْ ػيّ اً ّٔعياْ فذفشّدخ اًشّػٌح
ةػشطه ًٌػياْ ًذعذفيذ ُٔها األطياي اًٌفّػلح ،هِا أظهِر أيظا يف اإلدياْ ةأًصى أًّششيّح
ُٔها سظاًح ٓارص اًذّيٕ ةٕ املٔريّ يف ُٔاهٍ اًؼع فيلىي «:وًلذ دظذ أًّفىط إىل دٌى اًلفاس
أُْٓعًا هأّٓها أوػاْ ،وهأّْ ألشىاكها غىل اًلٌىب ظٌؼاْ ،وإّْ ًذٌى اًشّٔياخ صـتاػحً ،وإّْ ملياهها
–وإْ هآر ٌُؼح -يف اًلٌىب ٌُفػح  )05( »...فهزٖ املػٌىُاخ دػذّ ُادّج دظِح وُصذساً ُهِّا
ُٕ املصادس األدةيّح اًذي دظِؼ يف ػيّادها غذيذ اًفٔىْ ،فيٌظأ اًشّػاًح ًٌفظذػآح ةأًّصى
األدةيّح املخذٌفح ُٕ ٓظّ وٓشش ػذّى يػربّ غٕ أػاظيعه ويظفي غىل ُشاهذٖ وهٍّ ُا ظظٌّه
ٓىغا ُٕ اًؼشهح واًذّٔاغّ ،إطافح إىل اظذػِاًه ًزًى «األظٌىب األدةي اًظِيٍ واًػتاسج اًػزةح
املعتىهح ةؼزق ،واًذّكح يف اخذياس اًٌّفظ اًذّاي غىل املشاغش واملٔاظث ًٌِلاَ ،وػعٕ دصىيشٖ
وصذكه يف أًّلٍ»( )06فوشريا ُا هاْ اًػتذسي ئىّع يف ُصادس سػٌذه ة ن ُا شاهذٖ وُا أخزٖ
ُٕ صذوس اًػٌِاء ،فظٌف غٕ املصّٔفاخ اًذّاسيخيّح واًظغشافيّح واًرشّغيّح واألدةيّح اًذي هاْ
يعذفيذ ُٔها ويػوف إىل دصىيث ةػع ُا طاء فيها ،وهى ُا يظزب آذتاٖ اًلاسا ويظػٌه
يذشىّق ملػشفح ظابش أػذاز اًشّػٌح.
وةػذ أداء اًػتذسي وظابش اًشّهث فشيظح اًؼعّ وُا ديرسّ ُػها ُٕ ػٌث اًػٌّ كفٍ ساطػاً إىل
وػٔه ،إًفّ أّٓه ظاس يف ػشيم اإلياب ُاسّا ةفٌعؼ ن إىل اًلاهشج ةشّا سّّ ادّظه إىل كاةغ فذىٓغ س ّّ
املغشب األوظؽ فاملغشب األكىص ػيص اًفطذِاع ةاألهٍ.
خادِِِِِِِِِِِِح:
ةػذ غشطٔا ًهزا املىطىع املذِشٍّ يف اًذّػشّف غىل ِٓىرض فشيذ ُٕ أدب اًشّػٌفخ املغشةيّح
وهى سػٌح اًػتذسي ،وُا اػذىخ غٌيه ُٕ دٔىّع اًشّلافاخ فئّٓٔا دىصٌّٔا إىل ُظِىغح ُٕ
أًّذابع هي هاٍفدي:
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أدب اًشّػٌح املغشةي طضء ُهّّ ُٕ دشاسٔا اًؼظاسي اًػشةي اإلظٌفُي ،يؼىي ة ن ػيّاده
غذيذ اًشّػٌفخ اًذي دوشف ًٔا غٕ ُذي اصدهاس اًؼياج اًشّلافيّح واًػٌِيّح واًفطذِاغيّح
واًفكذصاديّح ًٌتٌذاْ اًذي ُشّ ةها اًشّػاًح.
اُذاص اًػتذسي غىل غشاس اًشّػاًح املغاسةح ةوىٓه غاملا فليها ،أديتا ُشلّفا أٓذع ًٔا
سػٌذه اًػتذسيّح اًشّاسػح ملخذٌف أًّىاػي اًؼظاسيّح ةاًتٌذاْ اإلظٌفُيّح.
أظهِر سػٌح اًػتذسي يف دضويذٓا ةِػٌىُاخ وافشج غٌث غٌيها وصف املشاػٍ واملذْ
واٍفساس وأػىاي اًعّواْ وسلافذهّ وهزا غٌِابهّ وُصّٔفادهّ ،ةأظٌىب أدةي طِيٍ
ودصىيش دكيم وغتاساخ ُعتىهح.
ػظير سػٌح اًػتذسي ةاهذِاَ وافش فلذ شوٌّر ُصذسا أظاظا ًٌشّػاًح واًػٌِاء اًزيٕ
ٓلٌىا غٔها واظّتشذوا ةها ،ةٍ ودوّٓىا غٔها اًفخذصاساخ ةاغذتاسها وسيلح ُهِّح غٕ
اًؼياج اًشّلافيّح واًػٌِيّح يف اًلشْ اًعّاةؼ.
هىاُش اًتؼص:
)0

اًشّػٌفخ ،شىكي طيف ،داس املػاسف ًٌٔرش ،اًلاهشج ،غ،0987 ،4

)6

ئظش اًشّػٌفخ املغشةيّح واألٓذًعيّح ُصذس ُٕ ُصادس داسيخ اًؼظاص يف اًلشٓ ن اًعّاةؼ واًشّإُ اًهظشي ن،
غىاػف ُؼِذ يىظف ٓىاب ،سظاًح ُاطعذري يف اًذّاسيخ اإلظٌفُي ،هٌّيح اًرشّيػح واًذّساظاخ اإلظٌفُيّح،
طاُػح أَ اًلشي ُوّح املوشُّح.)65 ،59( ،َ0990 ،

)3

ئظش اًشّػٌح غ ن اًظغشافيح املترصج ،صٌفغ اًذّيٕ غيل اًشّاُئُ ،شأج املػاسف ،اإلظؤذسيح ،غ،6
.049 ،َ0999

.9

)4

ئظش أدب اًشّػٌح غٔذ اًػشب ،ػعٔي ُؼِىد ػعٕ ،داس األٓذًغً ،تٔاْ ،غ،َ0983 ،6

)5

ئظش سػٌح اًػتذسي ،أةي غتذ هللا ُؼِذ ةٕ ُؼِذ ةٕ غيل ةٕ أػِذ ةٕ ظػىد اًػتذسي ،دؼليم غيل إةشاهيّ
هشدي ،داس ظػذ اًذّيٕ ًٌؼّتاغح وأًّرش ،دُشم ،غ/ 7 ،َ6555، 6ئظش اًىايف ةاألدب اًػشةي يف املغشب
األكىصُ ،ؼِذ ةٕ داوير ،ض ،6داس اًشّلافح ًٌّٔرش ،اًذّاس اًتيظاء ،غ.35 ،َ0983 ،0

)6

سػٌح اًػتذسي ،أةي غتذ هللا ُؼِذ ةٕ ُؼِذ ةٕ غيل ةٕ أػِذ ةٕ ظػىد اًػتذسي ،دؼليم غيل إةشاهيّ
هشدي.8 ،

(.)9 ،8

)7

أدب اًشّػٌح يف اًّتّاز اًػشةي ،فؤاد كٔذيٍُ ،وذتح اًذّاس اًػشةيّح ًٌوذاب ،اًلاهشج ،غ،َ6556 ،6

)8

سػٌح اًػتذسي ،أةي غتذ هللا ُؼِذ ةٕ ُؼِذ ةٕ غيل ةٕ أػِذ ةٕ ظػىد اًػتذسي ،دؼليم غيل إةشاهيّ
هشدي.06 ،

)9

ئظش اًشّػاًح املعٌِىْ يف اًػصىس اًىظؼى ،صهي ُؼِذ ػعٕ ،داس اًشّابذ اًػشةي ،ةريوخ ،دغ ،َ0980،
.036

)05

اًشّػٌح واًشّػاًح املعٌِىْ ،أػِذ سُظاْ أػِذ ،داس اًتياْ اًػشةي ًٌّٔرش ،املٌِوح اًػشةيّح اًعّػىديح ،دغ،
دخ.348 ،

)00

ئظش اًشّػٌح واًشّػاًح املعٌِىْ ،أػِذ سُظاْ أػِذ ،349 ،سػٌح اًػتذسي ،أةي غتذ هللا ُؼِذ ةٕ
ُؼِذ ةٕ غيل ةٕ أػِذ ةٕ ظػىد اًػتذسي ،دؼليم غيل إةشاهيّ هشدي.)003 ،006 ،058( ،

)06

ئظش اًشّػاًح املعٌِىْ يف اًػصىس اًىظؼى ،صهي ُؼِذ ػعٕ،

.465

.033
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سػٌح اًػتذسي ،أةي غتذ هللا ُؼِذ ةٕ ُؼِذ ةٕ غيل ةٕ أػِذ ةٕ ظػىد اًػتذسي ،دؼليم غيل إةشاهيّ
هشدي.358 ،

)04

املصذس ٓفعه،

(.)95 ،89

)05

املصذس ٓفعه،

.643

)06

أدب اًشّػٌح يف اًّتّاز اًػشةي ،فؤاد كٔذيٍ،

.466
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داسيخ اًفظذٌفّ4502/50/42 :

داسيخ اَهت4502/50/42 :ٍٟ

Abstract :
This research aims to display the IBN MADHAE’S imprint through his book
ARRAD ALA ANNOHAT; which was written in the sixth century of hidjra; when he
revolted against grammar complexities, so we give in this article a definition of
this book and the main principles which has established in order to facilitate the
grammar; with showing their impact in the modern books.
key words:
Ibn Maḍāʾ - imprint- the modern Arabic grammar

املُخق:
يٜذف ٛزا اَتؼص إىل دتيإ ةفٓح اة٘ ْماء اَهشوتيّ ْ٘ خٌفٍ يذاة :ٝاَشّد غىل اَّٗؼاج
اَّزي ـّٗل يف اَهشٕ اَعّادط ٛظشي ػيص ساس قي ٝغىل اَّٗؼٞ ٟدػهيذادٞ ٝغىل ٛزا األظاط
قهذ طاء ٛزا املهاٍ َُذّػشيل ةٜزا اًَذابٞ ،املتادا اَّذي ناّ غُيٜا ةؿيح دعٜيِ اَّٗؼٟ
ٞديعريْ ،ٙؼ دتيإ أسش ٙيف أةشص املؤَّكاخ اَؼذيشح اَّذي ادّخزخ ْ٘ ْتادبْ ٝشدًضا َذيعري اَّٗؼٟ
غىل اَّٗاؼةح.
آًَُاخ املكذاػيح :اة٘ ْماء -اَتفٓح – اَٗؼ ٟاَػشةي اَؼذيص.
 )1اَذّػشيل ةًذاب "اَشّد غىل اَّٗؼاج":
أ .غرص:ٙ
يفل ؼٟني ليل اَشّد غىل اَّٗؼاج ٛزا اًَذاب اَفّؿري اَؼظٔ ،اَشّابش غىل أـ ٍٟاَّٗؼٟ
ٞدػهيذاد" ٝةاَىّشقح اَّٗكيعح ْ٘ وشف اَذّكًري األٖذَيس".0
ـّٗكر ٛز ٙاَىّشقح يف غرص املٟػذّي٘ٞ ،نذ ادّفِ ـاػت ٝاة٘ ْماء ةخُيكذ ٜٔاَشّاٖي
يٟظل ة٘ غتذ املؤْ٘ (ٛ025ـ) ٞغّيّ نايض اَظٓاغحٞ ،4يأدي ةػذ يٟظل اةٗ ٝاَخُيكح
اَشّاَص َُذَّٞح املٟػّذيح ٟٛٞ ،يػهٟب املٗفٟس (خٛ030ـ)ٞ ،اَّزي يإ ٞسيو اَفُّح ةاة٘
ْماء ،قهذ أَّل اَشّد غىل اَّٗؼاج يف غٜذ ٛزا اَخُيكح ،يه ٍٟاة٘ ْماء يف ْهذّْح يذاةٞ" :ٝأظأٍ
ّي
هللا اَشّلا غ٘ اإلْاّ املػف ،ّٟاملٜذيّ املػُٞ ،ّٟغ٘ خُيكَذَيْ ٝظيِّذَيْٗا أِْريَيّ املؤّْٗي ،اَٟاسِسَ ْ
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ْهاْ ٝاَػظئٞ ،أـِ اَذّغاء َعيّذٖا أْري املؤّْٗي ة٘ أْري املؤّْٗيْ ،تُّـ ْهاـذ ٔٛاَػُيّح إىل
ؾايح اَذًّٓيِ ٞاَذّذٓئ" ٟٛٞ ،2يهفذ ةاإلْاّ املػف :ّٟاة٘ دْٟشخ (خ )042أ ْ٘ ٍّٞدغا إىل
املزٛث اَظّاٛشي ٞسّٞض َ ٝيف األٖذَغ ،أّْا أْرييّ املؤّْٗي قٜٓا :غتذ املؤْ٘ ة٘ غيلّ
(خٞ )ٚ002يٟظل ة٘ غتذ املؤْ٘ ،أّْا أْري املؤّْٗي ة٘ أْري املؤّْٗي ق :ٟٜيػهٟب املٗفٟس.
ٞنذ أظٜش يػهٟب املٗفٟس غذاءً ْتارشا ًَِّ ْا يذػُّو ةاملزاٛث اَكهٜيّح األسةػح
ٞاٖذرص َُٓزٛث اَظّاٛشي ةئظذاء أْش ةؼشم ٛز ٙاًَذث يُّٜا ،يٓا أْش غُٓاء غرص ٙأيما
ةاَشّطٟع إىل ظاٛش اَهشإٓ ٞاَعّٗح قٜٓا األـِ ،يه ٍٟـاػث املػظث" :يف أيّاْ ٝاٖهىؼ غُٔ
اَكشٞعٞ ،خاق ٝاَكهٜاءٞ ،أْش ةئػشام يذث املزاٛث ةػذ إٔ يظشّد ْا قيٜا ْ٘ ػذيص سظ ٍٟهللا
ـىلّ هللا غُيٞ ٝظُّٔ ٞاَهشإٓ ،قكفِ رٌَ قأػشم ْٜٗا طُٓح يف ظابش اَتٌفدٞ ،...نذ ؼاٛذخ
ٞأٖا يْٟةز ةٓذيٗح قاط يؤدى ْٜٗا ةاألػٓاٍ قذٟلؼ ٞدىُو قيٜا اَّٗاس".2
ٞةاَشّؾٔ ْ٘ إّٔ املزٛث اَظّاٛشيْ :زٛث ديٗي ر ٞأـ ٍٟقهٜيّح ،إًف إّٔ دذاغياد ٝأسّشخ يف
اَػُ ّٟاألخشْ ٠شِ اَّٗؼٞ ،ٟدظعّذ رٌَ يف غِٓ اة٘ ْماء يف يذاة" ٝاَشّد غىل اَّٗؼاج" ،قٟٜ
اٖػًاط َُػرص اَّزي ـّٗل قيٛ ،ٝزا اَػرص اَّزي يإ ساقما َُكًش املرشنيّ ةًِّ أٖٟاغ،ٝ
يهْ ٍٟؼّٓذ إةشاٛئ اَتّٗاٞ" :غىل ٛزا قئّٕ اَّٗؼَ ٟيغ د ٕٞاَكه ٝػاطح إىل اإلـٌفغٞ ،ملّا ياٖر
دغٟج اَخُيكح اَشّاَص ظاٛشيّح يف اَكه ،ٝقهذ غُذَّ اة٘ ْماء ظاٛشيّا يف اَّٗؼٞ ،0"ٟيػمّذ ؼٟني
ليل (خ )ّ4550يٌفْ ٝقيهٞ" :ٍٟإّٕ ْ٘ يشطؼ إىل ٖفٟؿ يذاب :اَشّد غىل اَّٗؼاج يٌفػظ
ٌْفػظح ٞالؼح إّٔ ـاػت ٝسابش غىل املرشم ٛٞي سٟسج دػذرب اْذذادا َشٟسج أْري ٙغُي،ٝ
ٞأيما قئّٖ ٝيٌفػظ ٖضغح ظاٛشيّح يف سٗايا اًَذاب ّْٓا يؤيّذ ـُح ـاػت ٝةشٟسج املٟػّذي٘ غىل
يذث املزاٛث.0"...
قًٓا ناّ املزٛث اَظّاٛشي غىل اَػٟدج إىل اَهشإٓ ٞاَعّٗح ٞدىتيهٜٓا دىتيها ػشقيّا
ٞسقن اَػُِ ٞاَهياط يف اَكه ،ٝيزٌَ أناّ اة٘ ْماء يذاة ٝغىل ٛزي٘ املتذأي٘ ٞوتّهٜٓا يف
غُٔ اَّٗؼ.ٟ
ب .وتػاد:ٝ
ػهّو اًَذاب َُٓشّج األٞىل يف اَػرص اَؼذيص ْ٘ نتِ ؼٟني ليل ٖٞرش ظٗح ،ّ0321
ٞنذ اغذٓذ املؼهّو غىل ْخىٟوح ٞطذٛا يف املًذتح اَذّيٟٓسيّح ةذاس اًَذث املرصّيح ،سّٔ أغاد
املؼهّو ٖكعٖ ٝرش اًَذاب يف وتػذ ٝاَشّاٖيح ظٗح  ّ0324غ٘ داس املػاسف ةاَهاٛشجْ ،ػذٓذا
غىل ـٟسج ملخىٟوح ٞطذٛا ةٓػٜذ املخىٟواخ ةظاْػح اَذّ ٍٞاَػشةيّح أخزخ ْ٘ املًذتح
اَخُيُيّح ةاَهذطٛٞ ،ي املخىٟوح األـِ.1
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ٞظٜشخ ةّي اَىّتػذّي اَُّذّي ػهّهٜٓا "ؼٟني ليل" وتػح أخش ٠ظٗح ْ٘ ّ0313
دؼهيو ْؼّٓذ إةشاٛئ اَتّٗا غ٘ داس اًفغذفاّٞ ،نذ اغذٓذ ٛزا األخري غىل املخىٟوح املذٟاطذج
ةاملًذتح اَخُيُيّح ةاَهذط ْؼ غذّ إؾكاٍ املخىٟوح اَذّيٟٓسيّحًَّٗٞ ،2ي ظأدّخز يذاب "اَشّد
غىل اَّٗؼاج" املؼهّو ْ٘ نتِ "ؼٟني ليل" يف وتػذ ٝاَشّاٖيح غٓذج يف ةؼشي ٛزا.
ٞاًَذاب يف ْابح ٞدعؼ ٞأسةػّي ـكؼح ،اقذذؽ ةٓهذّْح اَىّتػح اَشّاٖيح يف أسةؼ
ـكؼاخ ،دُذٜا ْهذّْح اَىّتػح األٞىل يف سٌفز ـكؼاخ ،طاء ةػذ ٛادّي املهذّْذّي ْذخِ وٟيِ
يف خٓعح ٞخٓعّي ـكؼح ،يه" ٍٟؼٟني ليل" ٞاـكا املذخِْ..." :ذخِ وٟيِ دؼذّسر
قي ٝغ٘ اة٘ ْماء ْٞفّٗكادٞ ،ٝغ٘ املخىٟوح اَذّيٟٓسيّح ًَُذابٞ ،أدَّح ٖعتذ ٝإىل ْؤَّك،ٝ
ٞػُُّر آساء "اة٘ ْماء" قي ٝدؼُيٌف ْكفٌّفٞ ،...ألكر إىل رٌَ يف املذخِ سظٔ دفٗيل طذيذ
يف اَّٗؼ ٟغىل لٟء آساء اة٘ ْماءٞ ،3 "...ظأٖانؾ ٛزا اَذّفٗيل يف اَهعٔ اَشّاٖي ْ٘ اَتؼص.
طاء ةػذ ٛزا املذخِ ْذ٘ اًَذاب يف صٛاء ٞاػذ ٞظتػّي ـكؼح ريِّ ةكٜاسط.05
طـ ْ.هذّْذ:ٝ
اًَذاب سٟسج غىل ْا أدى ةْ ٝػظٔ اَّٗؼٟيّّي ْ٘ إسظاء َٗظشيّح اَػاِْ ٞاَػُِ ٞاَهياط
ٞؾريٛا ْ٘ اَّٗظشيّاخ ،يه ٍٟؼٟني ليل" :ؾري أّٖٗا ٌٖفػظ أّٖ َٔ ٝيُػ٘ ةاَّٗؼ ٟاًَٟيف أ ٞغىل
األنِّ َٔ دظٜش يف اًَذاب غٗايذ ٝةٜزا اَّٗؼْٞ ،ٟشطؼ رٌَ  -يف سأيٗا -أّٖ َٔ ٝيً٘ ػشيفا غىل
اَذّٟقيو ةّي ْزاٛث اَّٗؼاجٞ ،إٖٓا يإ ػشيفا غىل ْٟاطٜح اَّٗؼ ٟطُٓحٞ ،نذ اخذاس املزٛث
اَترصيّ اَّزي يإ ؼابػا ْ٘ ػٞ ،َٟٝاَّزي ًف يضاٍ ؼابػا إىل غرصٖا اَؼارض ،قادّخزْ ٙرسػا
ملػاسيْ ٝؼ اَّٗؼاج".00
ؿ ٟٛٞ -إّٔ ْزٛث اًَٟقيّّي يإ األنشب ملزٛث
َٞػِّ ٗٛاى ظتث آخش  -يف سأيي اَخا ّ
اة٘ ْماء ْهاسٖح ةاملزٛث اَترصيَّٞ ،زٌَ قهذ ٛاطٔ اة٘ ْماء اَزّسٞج يف اَؿُٞ ّٟاَذّػهيذ يف
اَهٟاغذ اَّٗؼٟيح ٞاَذي ياٖر دٓشُّٜا املذسظح اَترصيّح.
اةذذا اًَذاب ةٓهذّْح يف خٓغ ـكؼاخ دهشيتا ةذأٛا اة٘ ْماء ةاَؼٓذ سّٔ اَذّغاء
ألغٓذج اَذَّٞح املٟػّذيح إىل ؾايح األْري اَشّاَص اَّزي غايؾ ػًٓ ،ٝسٔ رشغ اَذّاقؼ ْ٘ دأَيل
يذاة ٝنابٌف" :قئّٖ ٝػُٓٗي غىل ٛزا املًذٟب ن ٍٟاَشّظ ٍٟـىلّ هللا غُيٞ ٝظُٔ" :اَذّي٘
اَّٗفيؼح"ٞ ،04"...ةػذٛا يذغ ٟإىل دهيئ يذاة ْ٘ ٝنتِ غُٓاء غرص ٙنابٌف..." :قئٕ دتّيّ َْ ٝا
ٖتيّٗ ٝسطؼ إَيٞ ،ٝؼًش هللا غُيٞ ،ٝإٕ َٔ يذتّيّ َ ٝقُيذٟنّل دٟنّل اَٟسع غٗذ اإلؼًاٍٞ ،إٕ
ظٜش َ ٝخٌفف قُيُتّيّ ْا ظٜش َ ٝةه ٍٟأ ٞيذاةح"ٞ ،02ةػذ رٌَ ٖظذ ٙيشّٓ٘ طٟٜد اَّٗؼٟيّّي
اَعّاةهّي ًَّٝٗ ،يأخز غُي ٜٔنابٌف..." :إًفّ أّٖ ٜٔاَذضْٟا ْا ًف يُضْٞ ،ٜٔدظاٞصا قيٜا اَهذس
اًَايف قيٓا أسادْٜٗ ٙٞا.02"...
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ٞيشدف اة٘ ْماء ٛز ٙاَكًشج ةكًشج أخش ٠دتّيّ ًْاٖح يذاب "اَشّد غىل اَّٗؼاج" ْهاسٖح ةًذث
اَّٗؼ ٟاألخش ،٠ق ٟٜيؽتّ ٝيذاة ٝةاَشّطِ اَٗاّـؽ اَّزي ٞنل غىل سطاٍ رٞٞا ْاٍ ٞطٟاٛش نذ
اخذُىر ةؽٟابث ْضيّكح ْشِ اَضّطاض ٞاَّٗؼاط ٞؾري رٌَ ،قظاء َريي ٜٔاَظٟاٛش اَّٗكيعح ْ٘
اَظٟاٛش املضيّكح ٞيضيِ ٛز ٙاَؽّٟابثٞ ،يعذٓشّ يف رشغ ٛز ٙاَكًشج ػذّى يٗذٜي ْ٘
ْهذّْذ.00ٝ
دْ .تادا سٟسد:ٝ
ةذأ اة٘ ْماء ةاَذّخ ٍٟإىل ْمٓ ٕٟيذاة ٝةػذ اًفٖذٜاء ْ٘ ْهذّْذ ٝةاَػتاسج اَذّاَيح:
"نفذي يف ٛزا اًَذاب إٔ أػزف ْ٘ اَّٗؼْ ٟا يعذؿٗي اَّٗؼٟيّ غٗٞ ،ٝأٖتّ ٝغىل ْا أطٓػٟا غىل
اَخىأ قيٞ ،00"ٝنذ دغا إىل إَؿاء ةػن اَّٗظشيّاخ ٞاملتادا ٛٞي:
أًّٞف:اَذّغٟج إىل إَؿاء ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟيّ:
ّْٓٞا يظث اًفظذؿٗاء غٗ ٝيف اَّٗؼ ٟةاَّٗعتح ًفة٘ ْماء  :ٟٛاَػاِْ اَّٗؼٟي اَّزي يػذّ
ْ٘ أ ّٔٛوشم اظذهشاء اَهٟاغذ ٞيٗقّ ةإّٔ اًٌَفّ يؤسّش ةػم ٝيف ةػن ْ٘ ػيص اَّتّييثٟٛٞ ،
غٗذ اَّٗؼاج أظاظا َذكعري ٖظاّ اإلغشابٞٞ ،ظيُح إسظاء اَهٟاغذ اَذي أدّخ إىل اظذػٓاٍ
األنْيِعح ٞاظذٗتاه اَػُِ" ،01قاَػاِْ ْ٘ املفىُؼاخ األـيُح يف اَذّسط اَّٗؼٟي ٞاَذّكًري
اَُّؿٟي غٗذ اَهذْاء" ًَّ٘ ،02اة٘ ْماء دغا إىل إَؿاب ٝنابٌف" :قٓ٘ رٌَ ادّغاؤ ٔٛإّٔ اَّٗفث
ٞاَخكن ٞاَظضّ ًف يً ٕٟإًفّ ةػاِْ َكظيٞ ،إّٔ اَشّقؼ ْٜٗا يً ٕٟةػاِْ َكظي ٞةػاِْ
ْػٟٗيٞ ،غربّٞا غ٘ رٌَ ةػتاساخ د ٟٔٛيف نَٟٗا (رضب صيذٌ غٓشاً) إّٔ اَشّقؼ اَّزي يف صيذ،
ٞاَّٗفث اَّزي يف غٓش إّٖٓا أػذس ٝرضب".03
ٞيهفذ ةاَػاِْ اَُّكظي" :أقػاٍ ٞػشٞف ٞأظٓاء" 45دؤسّش يف اَؼشياخ اإلغشاةيّح ملا
ةػذٛا ،أّْا اَػٟاِْ املػٟٗيّح قٜي اسٗإ" :اَػاِْ يف املتذذأ ٞاَخرب  ٟٛٞاإلةذذاءٞ ،اَػاِْ يف
املماسع املشقٟع ٞ ٟٛٞنٟغْٟ ٝنؼ اإلظٔ أ ٞدظشّد ْ٘ ٙاَّٗاـث ٞاَظاصّ".40
ٞيُظأ اة٘ ْماء َذػميذ ْا ناَ ٝإىل سأي اة٘ طّٗي اَهابِٞ" :أّْا يف اَؼهيهح ْٞؼفٍٟ
اَؼذيص ،قاَػِٓ ْ٘ اَّٗفث ٞاَشّقؼ ٞاَّٗفث ٞاَظضّ ،إّٖٓا َُٓ ٟٛذًُّٔ ٖكعً ٝف َيشء
ؾريٞ ،44"ٙاَّٗقّ اًَاِْ ًفة٘ طّٗي قيٓا يذػُّو ةاَػاِْ اَّٗؼٟي  ٟٛنٞ" :َٟٝإّٖٓا ناٍ
اَّٗؼٟيّ ٕٟغاِْ ٖؼٟي ٞغاِْ ْػٟٗي َريٞى إٔ ةػن اَػِٓ يأدي ْعتّتا غ٘ َكظ يفؼت،ٝ
يٓشسخ ةضيذَٞ ،ير غٓشا نابٔٞ ،ةػم ٝيأدي غاسيا ْ٘ ْفاػتح َكظ يذػُّو ة ،ٝيشقؼ املتذذأ
ةاًفةذذاءٞ ،سقؼ اَكػِ َٟنٟغْٟ ٝنؼ اًفظٔ ٛزا ظاٛش األْشٞ ،غُي ٝـكٟج اَه ،ٍٟقأّْا
اَؼهيهحْٞ ،ؼف ٍٟاَؼذيص ...يشء ؾريٞ ،ٙإّٖٓا ناَٟا َكظيّ ْٞػٟٗيّ ملّا ظٜشخ آساس املذًُّٔ
ةٓماّْح اَُّكظ أ ٞاؼذٓاٍ املػٗى غىل اَُّكظ ٛٞزا ٞالؽ".42
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ّْٓٞا ظتو ٖعذؽلّ إّٔ اة٘ ْماء نذ انذتغ ْ٘ اة٘ طّٗي اَظضء اَّزي ٖاظتٞ ٝن٠ّٟ
سأي ٝةخفٟؿ إَؿاء ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي ،قفؼيؽ إّٔ "اة٘ طّٗي" يٗعث اَؼشياخ َُٓذًُّٔ
ًًَّٗ ٝف يؿكِ اَػاِْ أةذا ،قاملذًُّٔ ةاَّٗعتح َ ٝيه ّٟةاَشّقؼ أ ٞاَّٗفث أ ٞاَظشّ أ ٞاَظضّ ْ٘
خٌفٍ اَشّطٟع إىل اَػاِْ.
ٞةٜزا قهذ ادّكو يِّ ْ٘ اة٘ طّٗي ٞاة٘ ْماء غىل إّٔ املذًُّٔ  ٟٛاَّزي يه ّٟةئػذاز
اَؼشياخ ًَّ٘ ،اة٘ ْماء يُؿي دٓاْا ٖظشيّح اَػاًِْٞ ،ف يػّتف ةٟطٟدٛا ،ةِ يه ٍٟإّٔ ٛزٙ
اَؼشياخ أدر دٟنيكيّح ْ٘ غٗذ هللا دػاىل د ٕٞإٔ يذذخِّ أيّ غاِْ خاسطيّْٞ ،ا يؤيّذ ٛزا املػٗى
نٞ" :َٟٝأّْا ْزٛث أ ِٛاَؼوّ قئّٕ ٛز ٙاألـٟاخ إّٖٓا ٛي ْ٘ قػِ هللا دػاىلٞ ،إّٖٓا دٗعث إىل
اإلٖعإ يٓا يٗعث إَي ٝةاني أقػاَ ٝاًفخذياسيّح".42
ٞيهذّّ اة٘ ْماء أظتاةا طػُذ ٝيُؿي ٖظشيّح اَػاِْ ٛٞي:
 "إّٕ رشه اَكاغِ إٔ يًْٟ ٕٟطٟدا ػيٗٓا يكػِ قػُ ٝقٌف يؼذز اإلغشاب قيٓا يؼذزقي ٝإًفّ ةػذ غذّ اَكاغِ" ،40أي إّٔ اَػاِْ يظث إٔ يًْٟ ٕٟطٟدا غٗذْا يؤسّش ًٞف
يؼذز اإلغشاب إًفّ ةػذ اٖهماء اَػاِْ قٌف يٗفث ْشٌف صيذ ةػذ "إّٕ" يف نَٟٗا إّٕ صيذا إًفّ
ةػذ اًفٖذٜاء ْ٘ ٖىهٜا.
 "اَكاغِ غٗذ اَهابُّي ة ٝإّْا إٔ يكػِ ةئسادج ياَؼيٟإ ٞإّْا إٔ يكػِ ةىتؼ يٓا دؼشماَّٗاس ٞيربد املاء ...أّْا اَػٟاِْ اَّٗؼٟيح قُٔ يهِ ةػُٜٓا غانِ ًف أَكاظٜا ًٞف ْػاٖيٜا
ألّٖٜا ًف دكػِ ةئسادج ًٞف ةىتؼ" ،40أيّ :إّٔ اَػٟاِْ ةٟٗغيٜا اَُّكظيح ٞاملػٟٗيّح ًف غِٓ
ًٞف دأسري َٜا ألّٖٜا ًف دكػِ ًف ةئسادج ْشِ اإلٖعإ ٞاَؼيٟإًٞ ،ف ةىتؼ ْشِ املاء ٞاَّٗاس.
ٞـكٟج اَه ٍٟإّٔ اة٘ ْماء َٔ يذتؼ أػذا ّْٓا ظته ْ٘ ٝاَّٗؼٟيّّي قيٓا يخقّ إَؿاء
ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي ،قهذ ناٍ ةٜا ٞػذٞ ٙداقؼ غٜٗا.
ساٖيا :اًفغّتاك غىل دهذيش اَػٟاِْ املؼزٞقح:
أظٜش اة٘ ْماء اغّتال ٝغىل غُٓيّح دهذيش اَػٟاِْ املؼزٞقح يف اَظِٓ اَػشةيّح ،قٜزٙ
اَذّهذيشاخ ًف وابِ ْٜٗا ةاَّٗعتح ًَٞ ٝف ٖكؼ ْ٘ ٞطٟدٛا ،قكي ػزف اَكػِ يف ْشِ (أصيذا
رضةذ )ٝناٍٛٞ" :ز ٙدغً ٠ٟف دَيِ غُيٜا إًفّ ْا صغٟٓا ْ٘ إّٔ (رضةر) ْ٘ األقػاٍ املذػذّيح إىل
ْكػٞ ٍٟاػذٞ ،نذ دػذّ ٠إىل اَمّٓريًٞ ،فةذّ َضيذ ْ٘ ٖاـث إٕ َٔ يً٘ ظاٛشا ْٞهذّساًٞ ،ف
ظاٛش قُٔ يتو اإللٓاسٛٞ ،زا ةٗاءً غىل إّٔ يِ ْٗفٟب قٌفةذّ َٖ ْ٘ ٝاـث".41
ٞأػياٖا يؤدّي إظٜاس املمٓش إىل دؿيري اًٌَفّ غ٘ ْػٗا ٙاألـيلّ اَزّي ٞلؼ ْ٘ أطُ،ٝ
قكي نَٟٗا :يا غتذ هللا يػُّو اة٘ ْماء نابٌفٞ" :غتذ هللا غٗذْٗ ٔٛفٟب ةكػِ ْمٓش دهذيشٙ
أدغٞ ٟأٖاديٛٞ ،زا إرا أظٜش دؿريّ املػٗى ٞـاس اَّٗذاء خرباٞ ،يزٌَ اَّٗفث ةاَكاء ٞاَٟا:ٞ
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يٗفت ٕٟاألقػاٍ اَٟانػح ةػذ ٛز ٙاَؼشٞف ةإٔ ٞيهذس ٕٞإٔ ْؼ اَكػِ ةاملفذسٞ ،يرصقٕٟ
األقػاٍ اَٟانػح نتِ ٛز ٙاَؼشٞف إىل ْفادسٛاٞ ،يػىك ٕٟاملفادس غىل املفادس ةٜزٙ
اَؼشٞفٞ ،إرا قػُٟا رٌَ يُّ َٔ ٝيشد ْػٗى اَُّكظ األ.42 "..ٍّٞ
 ْ٘ٞاملمٓشاخ اَذي نذّسٛا اَّٗؼٟيّٞ ٕٟسقمٜا اة٘ ْماء ْا ييل:
 دهذيش ْذػُّهاخ املظشٞساخ:يش ٠اة٘ ْماء إّٔ ن ٍٟاَّٗؼاج ةإّٔ ؼت ٝاَظُٓح ْ٘ اَظاسّ ٞاملظشٞس ًف دأدي خربا أٞ
ـكح أ ٞػاًف أ ٞـُح ،ةِ ٛي ْذػُّهاخ ةٓؼزٞقاخ ،قٓشٌف :صيذ يف اَذّاس ،أْ ٞشسخ ةشطِ ْ٘
نشيؾ ،قيضغٔ اَّٗؼٟيّ ٕٟإّٔ نَٟٗا اَذّاس ْذػُّو ةٓؼزٞف دهذيش :ٙصيذ ْعذهشّ يف اَذّاسْٞ ،شسخ
ةشطِ ْ٘ نشيؾ دهذيشْ :ٙشسخ ةشطِ ياب٘ ْ٘ نشيؾ ألّٖ ٜٔنيّذٞا أٖكع ٜٔةهاغذج ٖؼٟيّح ًف
ٕ ػشٞف اَظشّ إرا َٔ دً٘ صابذج ٞدخُر غىل دٌُ األظٓاء قٌفةذّ َٜا
يظث اَخشٞض غٜٗاٛٞ ،ي أ ّ
43
ْ٘ غاِْ يػِٓ قيٜا إّْا إٔ يً ٕٟظاٛشا ْشِ :صيذ نابٔ يف اَذّاس أْ ٞمٓشا ْشِ :صيذ يف اَذّاس .
ٞيشدّ اة٘ ْماء غىل ْا ظتو نابٌفٛٞ" :زا يُّ ٝيٌفّ داّّ ًف يكذهش اَعّاْؼ َ ٝإىل صيادج
(ياب٘ ًٞف ْعذهشّ)ٞ ،إرا ةىِ اَػاِْ ٞاَػِٓ قٌف ؼتٜح دتهى مل٘ يذّغي ٛزا اإللٓاس".25
 دهذيش اَمّٓابش املعذّتج يف املؽذهّاخ:خاَل اة٘ ْماء اَّٗؼٟيّّي يف دهذيشَُ ٔٛمّٓابش املعذّتج يف املؽذهاخ ،قٓشٌف :صيذ لاسب غٓشا،
قًُٓح لاسب ٞلػر ملػٗيّي ٓٛاَ :ذذٍّ غىل اَّضّبَٞ ،ذذٍّ غىل اَكاغِ ؾري املرصّغ ةٟٛٞ ،ٝ
يش ٠أًّٖ ٝف داغي َذهذيش صيذ لاسب  ٟٛغٓشا ،20يه ٍٟاة٘ ْماء" :قيا َير ؼػشي ْا اَذّاغي
إىل دهذيش صابذ َ ٟظٜش ًَإ قمٌف".24
 دهذيش اَمّٓابش املعذّتج يف األقػاٍ:سقن اة٘ ْماء قًشج اظذذاس اَكاغِ يف األقػاٍ يف ْشِ صيذ ناّ نابٌف" :قئرا نيِ صيذ ناّ ٞد ٍّ
َكظ (ناّ) غىل اَكاغِ دًفَح نفذ ،قٌف يُؼذاض إىل إٔ يمٓش يشء ألٖ ٝصيادج ًف قابذج قيٜا".22
ساَشا :اَذّغٟج إىل إَؿاء اَػُِ اَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَص:
َٔ يذع اة٘ ْماء إىل إَؿاء اَػُِ األٞىل ًَّٝٗ ،سقن اَه ٍٟةاَػُِ اَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَص نابٌف:
"ّْٓٞا يظث إٔ يعهي يف اَّٗؼ ٟاَػُِ اَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَص ٞرٌَ ْشِ ظؤاٍ اَعّابِ غ٘ (صيذ) ْ٘
نَٟٗا (ناّ صيذ) ََِٔ :سقؼ؟ قيهاٍ أّٖ ٝقاغِ ٞيِّ قاغِ ْشقٟع ،قيهاٍ  َٔٞسقؼ اَكاغِ؟
قاَفّٟاب إٔ يهاٍ َ :ٝيزا ٖىهر ة ٝاَػشبٛٞ ،22 "...زا سأي ْعذٗتي ْ٘ املزٛث اَكهٜيّ اَّزي
يإ ظابذا يف غرص اة٘ ْماء يٓا أرشٖا ظاةها ،ق ٟٜيشدف ن َٟٝاَعّاةو نابٌفًٞ" :ف قشم ةّي
رٌَ ٞةّي ْ٘ غشف إّٔ ؼيةا ْا ػشاّ ةاَّٗق ...قعأٍ َٔ ،ػشّّ؟ قئّٕ اَظٟاب غىل رٌَ ؾري
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ٞاطث غىل اَكهي ،20 "...ٝقاَظ ِٜةاَػُِ اَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَص ًف يٗكؼ ًٞف يّضّ ةيشء ةاَّٗعتح ًفة٘
ْماء.
 َٔٞيً٘ اة٘ ْماء أ ْ٘ ٍّٞسقن اَػُِ اَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَص ،قهذ سقمٜا نتُٖ ٝؼاج
يشري ْ٘ ٕٞةيٗ ٜٔاَخُيِ ة٘ أػٓذ اَكشاٛيذي (خٛ010ـ)ٞ ،ؾاىل ةػذ ٙةهش ٕٞاة٘ ػضّ
األٖذَيسّ (خٛ200ـ) اَّزي سقن اَػُِ يُّٜا األٞىل ٞاَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَص ،قهميّح سقن اَػُِ
نميّح نذيٓح ٖاد ٠ةٜا ٖؼاج نتِ اة٘ ْماء.
ساةػا :اَذّغٟج إىل إَؿاء اَهياط:
ٞيٟاـِ اة٘ ْماء سٟسد ٝغىل سيابض اَّٗؼ ٟاَشّبيعح ةشقمَُ ٝهياط اَّزي ًف يؤيّذٙ
اإلظذػٓاٍ اَُّؿٟي املىّشد ًٞف دذغٓ ٝاَّٗفٟؿ املذٟادشجٞ ،يش ٠ةإّٔ اَّٗؼاج نذ اٖرصقٟا غ٘
اإلظذػٓاٍ اَعّٟيّ َُّؿح ةذأييذ ٔٛاملىُو َٗظشيّح اَهياط ،20ػيص يهٞ.." :ٍٟرٌَ أًّٖ ٜٔف
يهيع ٕٟاَيشّء غىل اَيشّءٞ ،يؼًٓ ٕٟغُي ٝةؼًٓ ،ٝإًفّ إرا ياٖر غُّح ػًٔ األـِ ْٟطٟدج يف
اَكشع"ٞ ،21يه ٍٟأيماٞ" :اَػشب أّْح ػًيٓح قًيل دؽتّ ٝؼيةا ةيشءٞ ،دؼًٔ غُي ٝةؼًٓ،ٝ
ٞغُّح ػًٔ األـِ ؾري ْٟطٟدج يف اَكشع".22
ٞةٜزا ق ٟٜيش ٠إّٔ اَهياط نذ أنئ غىل أظغ ٞاٛيح ًف أظاط َٜا ْ٘ اَفؼّح ًٞف
دعذٟف اَرشّٞه املىُٟةح.
خاْعا :اَذّغٟج إىل إَؿاء اَذّٓاسي٘ اَؿري غُٓيّح:
ّْٓا يٗتؿي إٔ يعهي ْ٘ اَّٗؼ ٟاَذّٓاسي٘ ؾري اَػُٓيّح أيّ" :اة٘ ْ٘ يزا ْشاٍ يزا ن:َٜٟٔ
ٕ
اة٘ ْ٘ ةَيْؼ ْشاٍ قُػِْ ،قيه ٍٟنابِ سةٟع ،أـُ ٝةُيْؼ قيتذٍّ ْ٘ اَياء ٞاٞا ًفٖمٓاّ ْا نتُٜا أل ّ
اَّٗىو ةٜا سهيِ"ٞٞ ، 23اـِ اة٘ ْماء يف غشك أْشُح أخشٞ ،٠ؾشل ٝدتيإ قعاد ٛزا اَّٟٗع
ْ٘ اَذّ ٓاسي٘ ٞأسش ٙيف دػهيذ اَّٗؼ ٟقيه ٍٟاة٘ ْماءٛٞ.." :زا يف ْعأَح ٞاػذج ،قًيل إرا أُيشِش
ْ٘ ٛزا اَكّ٘ ٞواٍ قي ٝاَّٗضاع ٞاْذذّخ إَي ٝأوٗاب اَهْ ،ٍٟؼ نُّح طذٞاٞ ٙغذّ اًفقذهاس إَي،ٝ
ٞاَّٗاط غاطض ٕٞغ٘ ػكظ اَُّؿح اَكفيؼح اَفّؼيؼح ،قًيل ةٜزا املظٗ ٕٟاملعذؿٗى غٗ،25"ٝ
ْٗ ْ٘ٞىُو سقمَُ ٝذّٓاسي٘ اَؿري غُٓيّح ،قهذ دغا اة٘ ْماء إىل إَؿاء اَذّٗاصع ٞاًفؼذؿاٍ.
ظادظا :اَذّغٟج إىل إَؿاء يِّ ْا ًف يكيذ ٖىها:
سقن اة٘ ْماء اَشّطٟع إىل يِّ ْا ًف يكيذ ٖىها "ياخذٌفق ٜٔيف غُّح سقؼ اَكاغِ
ٖٞفث املكػٞ ،ٍٟظابش ْا اخذُكٟا قي ْ٘ ٝاَػُِ اَ ّشٟاٖي ٞاَشّٟاَص ٞؾريٛا ّْٓا ًف يكيذ ٖىها،
ياخذٌفق ٜٔيف سقؼ املتذذأ أٖ ٞاـث املكػٞ ،20 "...ٍٟؾري رٌَ ْ٘ اَػٟاِْ اَّذي ًف قابذج دشطى
ْٜٗا ةاَّٗعتح ًفة٘ ْماء.
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ٞياٖر ٛز ٙاَذّغٟج آخش ْا خذٔ ة ٝاة٘ ْماء ٖظشيّذ ٝاَّٗؼٟيح اَّٗاـّح غىل اَشّٟسج غىل
يِّ ْا يػهّذ اَّٗؼٞ ،ٟيشةٌ اَّٗاؼةح اَّذي دظذ ـػٟةح يف دػُّٔ ٛزا اَػُٔ ٞاظذيػاب نٟاٖيٗ ٝقذك ّش
ْٗ ،ٝقًإ اَؿشك ْ٘ ٛز ٙاَشّٟسج  :ٟٛاَٟـ ٍٟإىل ظّ٘ ٖظشيّاخ ديعري اَّٗؼٞ ٟدعٜيُ.ٝ
ًَّ٘ ٛز ٙاَشّٟسج ْا قذةر إٔ اٖىكأ َٜيتٜا ،قُٔ يأخز ؾاَتيّح اَّٗؼٟيّّي اَهذاْى ّْٓ٘ أدى
ةػذ اة٘ ْماء ةٓا دغا إَيٖ ْ٘ ٝظشيّاخ ،غىل غًغ ْا ػفِ يف اَػرص اَؼذيص ،قهذ َهي يذاب
"اَشّد غىل اَّٗؼاج" ـذ ٠يتريا ةّي غذد ْ٘ اَّٗؼٟيّّي ،قتذا دأسّش ٔٛةٗظشيّادٞ ٝالؼا يف سٗايا ْا
أَّك ْ٘ ٟٙيذث دذغ ٟإىل ديعري اَّٗؼٞ ٟدعٜيُ.ٝ
املتؼص اَشّاٖي :أسش يذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج يف ْؤَّكاخ اَّٗؼ ٟاَؼذيشح
َهذ دأسّش ةًذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج غذدا ْ٘ اَُّؿٟيّّي يف اَػرص اَؼذيصٞ ،قيٓا ييل أةشص اًَذث
اَذي ظًُر ْعٌُ ٛزا اًَذاب.
 .0يذاب إػياء اَّٗؼ ٟإلةشاٛئ ْفىكى (خ:)ّ0302
َٔ يٗذظش اَّٗؼٟيّ ٕٟاملؼذس ٕٟـذٞس يذاب "اَشّد غىل اَّٗؼاج" يف وتػذ ٝاملؼهّهح ٞاملٗهّؼح
ْ٘ نتِ "ؼٟني ليل" َيٟاقهٟا ْا طاء ة ٝاة٘ ْماء ْ٘ ٖظشيّاخ يف ديعري اَّٗؼٞ ٟدعٜيُ،ٝ
ةِ ظتهٟا ـذٞس اًَذاب ،ػيص خشض َٗا إةشاٛئ ْفىكى ةًذاة" ٝإػياء اَّٗؼ "ٟاَّزي ٖرش
ظٗح  ّ0321يف وتػذ ٝاألٞىلٞ ،أغيذ ٖرش ٙيف وتػح ساٖيح ظٗح ْٞ ،ّ0334ػٗى ٛزا اَػٟٗإ:
"إٔ اَّٗؼْ ٟيّر سايذ يؼذاض إىل إػياء ٞةؼص" .24
ٞيش ٠أػذ اَتاػشّي إّٔ األظذار إةشاٛئ ْفىكى نذ اوُّؼ غىل يذاب اَشدّ غىل اَّٗؼاج نتِ
دؼهيهٖٞ ٝرشٞ ،ٙدأسّش ة ٝيِّ اَذّأسّشٞ ،يِّ ْا اْذاص ة ٝيف ٛزا اَذّأَيل  ٟٛأّٖ ٝغشك يذاب اَشّد
غىل اَّٗؼاج غشلا طزّاةا ٞػا ٍٞدىتيه ٝدىتيها غُٓيّا ٞ ،22يػمّذ اَه ٍٟاَعّاةو ؼػتإ غٟك
ْؼّٓذ اَػتيذي نابٌفٞ" :اَؼهيهح اَّذي ًف ْشاء قيٜا إّٔ أـذاء األقًاس اَّذي وشػٜا اة٘ ْماء
اَهشوتي يف يذاة ٝاَشّد غىل اَّٗؼاج ٞالؼح يف ةؼص ٛزا اًَذاب ًف دؼذاض إىل دذَيِٞ ،إٕ يإ
اَتاػص نذ دكشّد ةآساء دؼعث َٞ ،22 "...ٝاَؿشيث يف األْش إّٔ إةشاٛئ ْفىكى َٔ يرصّغ أٞ
ػذّى يُّٓؽ ةإّٔ ْا طاء ة ْ٘ ٝنٟاغذ َذيعري اَّٗؼْ ٟعذٟػاج ْٓا طاء ة ٝاة٘ ْماء.
نذّّ و ٝػعّي (خ )ّ0312يذاب إػياء اَّٗؼ ٟةٓهذّْح وٟيُح ؼؿُر أسةػح غرشج
ـكؼح أؼاد قيٜا ةاًَذاب ٞـاػتٞ ،ٝنذ نشأ و ٝػعّي اًَذاب نتِ ٖرش ْ٘ ٟٛٞ ،ٙأوُو
غُي ٝاظٔ" :إػياء اَّٗؼ."ٟ
ري
ٞيؼذّسٗا إةشاٛئ ْفىكى غ٘ اَؿشك ْ٘ ٞلؼ اًَذاب يف ْهذّْذ ٝنابٌف" :أوٓؼ إٔ أؾ ّ
ْٜٗع اَتؼص اَّٗؼٟي َُّؿح اَػشةيّح ٞإٔ أسقؼ غ٘ املػُّّٓي إرص ٛزا اَّٗؼٞ ٟأةذَّ ْٝٗ ٜٔأـًٟف
ظُٜح يعريج ،دهشّة ْ٘ ٜٔاَػشةيّحٞ ،دٜذي ٜٔإىل ػظّ ْ٘ اَكه ٝةأظاَيتٜا"  ،20قاَٜذف ْ٘
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اًَذاب  ٟٛديعري اَّٗؼٞ ٟدعٜيَُٞ ،ٝتُٟؽ ٛزا اَٜذف خيّ اًَذاب َٗكعْٜٗ ٝظا نابٓا غىل
سقن اَػاِْ اَّٗؼٟي ٞاغذتاس ٙظتتا يف اَخٌفف ٞاَظذٍ اَػهئ ،ػيص ٖظذ ٙيرصّغ نابٌف:
"ػذّى ـاس أيشش اَخٌفف ةّي اَّٗؼٟيّّي ٞأؼذّ طذاَ ٟٛ ،ٜٔيف اَػاِْ ْا ٟٛ؟  َٟٞأّٖٞ ٜٔلػٟا
ٖظشيّذ ٜٔغىل أـِ ـؼيؽ َهِّ خٌفقٞ ،ٜٔدهاسةر آساؤ...ٔٛإّٕ اَّٗؼاج ةػذ رٌَ يُّ َٔ ٝيكٟا
ةٓزٛت ،ٜٔأ َٔ ٞدهل ٖظشيّذ ٜٔةًِّ ػاطاد ٜٔيف اإلغشاب ألّٖ ٜٔةػذْا رشوٟا إٔ يً ٕٟاَػاِْ
ْذًُّٓا ة ،ٝأْ ٞهذّسا يف اًٌَفّ ،الىشّٞا إىل اًفغّتاف ةاَػاِْ املػٟٗيّ".20
يٓا سقن اَذّهذيشاخ اَّذي طاءخ َذذغئ ٖظشيّح اَػاِْ ٞدهٟيذ ٝنابٌفَ" :هذ الىشّٞا يف
ظتيِ دعٟيح ْزٛتٞ ،ٜٔوشد نٟاغذ ٔٛإىل اَذّهذيشٞ ،أيششٞا ْٗ ٝيتؼش ٕٟغ٘ اَػاِْ يف اَظُٓح
قٌف يظذ ٖٝٞقيٓذّ ٔٛاَذّهذيش ةٓا أسادٞا ...ةٜزا اَذّهذيش ٞاَذّٟظّؼ قي ٝألاع اَّٗؼاج ػًٔ
اَّٗؼ.21"ٟ
ٞيهذّّ إةشاٛئ ْفىكى دكعريا ةذيٌف غ٘ اَذّكعري ةٗظشيح اَػاِْ نابٌف" :غىل إّٔ أيرب ْا
يػٗيٗا يف ٖهذ ٖظشيّذ ٜٔأّٖ ٜٔطػُٟا اإلغشاب ػًٓا َكظيّا خاَفا يذتؼ َكظ اَػاِْ ٞأسشَٔٞ ،ٙ
يشٞا يف غٌفْاد ٝإؼاسج إىل املػٗىًٞ ،ف أسشا يف دفٟيش املك ّٟٜأ ٞإَهاء ظِّ غىل ـٟسد ،22"ٝقهذ
طاءخ اَؼشياخ اإلغشاةيّح ةاَّٗعتح إلةشاٛئ ْفىكى َذذٍّ غىل ْػإ ،قتذًف ْ٘ إٔ ٖعأٍ غ٘
يِّ ػشيح ْا غاُْٜا ٖٞتؼص غَٗ( ٝكظي أْ ٞػٟٗي أ ٞدهذيشي) ،غُيٗا إٔ ٖعأٍ إىل ْارا دؽري
ٛز ٙاَؼشياخ ْ٘ ْػإ.
ٞأّْا ْػاٖي اَؼشياخ ةاَّٗعتح إلةشاٛئ ْفىكى قٜي:

23

" اَمّٓح قئّٖٜا غُٔ اإلظٗادٞ ،دَيِ إّٔ آًَُح ْشقٟغح يشاد إٔ يعٗذ إَيٜا ٞيذؼذّز غٜٗاٞ ،أّْا
اًَرسج قئّٖٜا غََُٔ اإللاقحٞ ،إؼاسج إىل اسدتاه آًَُح ةٓا نتُٜا ،ظٟاء أيإ اًفسدتاه ةأداج أّ
ةؿري أداج".
يٓا ٖكى غىل اَكذؼح ٞاَعًّ ٕٟإٔ دًٖٟا غٌفْذي إغشاب نابٌف" :أّْا اَكذؼح قُيعر
غٌفْح إغشاب ًٞف داَّح غىل يشء ،ةِ ٛي اَؼشيح اَخكيكح املعذؼتّح غٗذ اَػشب اَّذي يشاد إٔ
دٗذٜي ةٜا آًَُح يُّٓا أًْ٘ رٌَ ،قٜي ةٓشاةح اَعًّ ٕٟيف َؿح اَػاّْح".05
ٞيخُق نابٌف" :قُإلغشاب اَمّٓح ٞاًَرسج قهيَٞ ،يعذا ةهيّح ْ٘ ْهىؼًٞ ،ف أسش
َػاِْ ْ٘ اَ ُّكظ ،ةِ ٓٛا ْ٘ غِٓ املذًُّٔ َيذٍّ ةٜٓا غىل ْػٗى يف دأَيل اَظُٓح ٖٞظٔ
اًٌَفّ".00
ٞـكٟج اَه :ٍٟإّٕ إةشاٛئ ْفىكى يشقن ٖظشيّح اَػاِْ ةٓا قيٜا ْ٘ دهذيشاخ ْشُٝ
ْشِ اة٘ ْماءٞ ،إرا يإ اة٘ ْماء َٔ يهذّّ َٗا اَتذيِ اَؽّايف ٞاملهٗؼ َٜزا اَشّقن ،قئةشاٛئ
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ْفىكى نذ نذّّ ٛزا اَتذيِ ٟٛٞ :إّٔ اَؼشياخ اإلغشاةيّح ْ٘ لّٓح ٞيرسج ػشياخ داَّح غىل
ْػإ ْػيّٗح دخذُع يف قًش املذًُّٔ.
ٞطاء ْٜذي املخضْٞي َيٟاقو ٖظشيح إةشاٛئ ْفىكى ،ؾري أّٖ ٝيش" ٠اَكذؼح غُٔ
ي ٕٟآًَُح خاسطح غ٘ ٖىام اإلظٗاد أ ٞاإللاقح".04
ٞإرا اظذشٗيٗا سأي ْٜذي املخض ْٞي ،قعٗظذ إّٔ يذاب :إػياء اَّٗؼ َٔ ٟيُو دشػيتا ْ٘
نتِ اَعّٟاد األغظٔ ْ٘ اَّٗؼٟيّّي املؼذسّي ،قهذ ٛاطٓ ْ٘ ٟٙخٌفٍ ْهاًفدٞ ٜٔيذتْ٘ٞ ،ٜٔ
أةشص اَشّدٞد اَّذي طاءخ لذّ يذاب إػياء اَّٗؼ ٟيذاب" :اَّٗؼٞ ٟاَّٗؼاج ةّي األصٛش ٞاَظاْػح"
ملؼّٓذ غشقحٞ ،اَّزي طاء َيذاقؼ غ٘ ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي ٞيٗذهذ ْا طاء يف يذاب إػياء اَّٗؼٟ
ْ٘ أظغ ٖٞظشيّاخ.
ْ .4هذّْح ؼٟني ليل يف يذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج:
أظّغ ؼٟني ليل ٖظشيّذ ْ٘ ٝأطِ ديعري اَّٗؼ ٟيف املهذّْح اَىّٟيُح اَّذي يذتٜا يف يذاب
اَشّد غىل اَّٗؼاج اَّزي ناّ ةذؼهيهٞ ،ٝطاءخ ٛز ٙاملهذّْح َذؤيّذ ْا طاء ة ٝاة٘ ْماء ْ٘ أظغ
قيٓا يخق ديعري اَّٗؼٛ ْ٘ٞ ،ٟز ٙاألظغ:
أ .إَؿاء ٖظشيح اَػاِْ:
أيّذ ؼٟني ليل اة٘ ْماء يف إَؿابَٗ ٝظشيّح اَػاِْ دأييذا ياٌْف ،ػيص ٖظذ ٙيػربّ يف أيشش
ْ٘ ْٟلؼ  -يف اَظضء اَّزي خفّفَ ٝذساظح يذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج يف ْذخُ -ٝغ٘ سقمٝ
ٞاٖذهادَٜ ٙز ٙاَّٗظشيّح ٖؼ ٟنْٞ..." :َٟٝا اَػاِْ؟ ْٞا ٛزا اَّزي يذّغي ٝاَّٗؼاج يف ْشِ (رضب
صيذ غ ٓشا) ،إر يضغٓ ٕٟإّٔ رضب غِٓ اَشّقؼ يف صيذ ٞاَّٗفث يف غٓشا؟ ٞإّٕ اَّٗؼاج َيتاَؿ ٕٟيف
رٌَ ػذّى َٗشا ٔٛيزٛت ٕٟإىل إّٔ غٌفْاخ اإلغشاب آساسا ػهيهيّح َُػٟاِْ ،سّٔ  ٔٛغىل ْا ٟٛ
ْػشٞف يىيُ ٕٟةػذ رٌَ يف ةيإ رشٞه ٛز ٙاَػٟاِْٞ ،ةيإ أٖٟاغٜاْٞ ،ذى دؼزف؟ ْٞذى
دزيش؟  ْٞذى يذهذّّ املػٓ ٍٟغىل غاُْٝ؟ ْٞذى يذهذّّ غىل ـاػتٝ؟ ٞأيّ اَػٟاِْ يػذرب أـٌف؟
ٞأيّٜٓا يػذرب قشغيّا؟ ٞأَّٖ ٜٔيذٟسّو ٕٟيف أسٗاء رٌَ يف ْؽايِ يشريج ًف وابِ دؼذٜاًٞ ،ف ْربّس
َٜا"ٞ ، 02ن َٟٝيزٌَ..." :أَيعر قًشج اَػاِْ ٛي اَّذي دظػُٗا ٖكًّش يف ْؼزٞقاخ ْٞمٓشاخ
َٔ يهفذ إَيٜا اَػشب ػّي ٖىهٟا ةًٌفْْٟ ٜٔطضا َٟٞ ،أٖ ٜٔقًّشٞا قيٜا َٗىهٟا ةٜاَٞ ،خشض
يٌفْ ْ٘ ٜٔةاب اإليظاص إىل ةاب اإلوٗابٞ ،اٖكًّر غْٗ ٝعؼح اًفنذفاد اَتُيـ يف اَذّػتري".02
يٓا إّٔ ليل ًف يًذكي ةٜزا اَذّأييذ ةِ دؼيُ ٝإَؿاء ٛز ٙاَّٗظشيح إىل إسظاء ْتذأ طذيذ يف
اَّٗؼ ٟدؼذّز غٗ ٝيف آخش طضء ْ٘ ْذخُ ٝغهذ ٙةاظٔ" :ػاطح اَّٗؼ ٟإىل دفٗيل طذيذ"ٞ ،نذ
أوُو غىل ٛزا املتذأ ةٓتذأ املظاٖعحٞ ،يهفذ ةاملظاٖعح إٔ دظٓؼ يف اَتاب اَٟاػذ طٓيؼ أػٟاَٝ
املخذُكحٞ ،يّضب ْشٌف َزٌَ نابٌف" :قتاب ْشِ ةاب اَكػِ املماسع املػشب دظٓؼ قي ٝاألػٟاٍ
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املؽاةٜح َْ ْ٘ ٝشِ ةٗاب ٝغىل اَكذؽ ٞدعًيٗٞ ،ٝإّٕ ْظشّد طٓػٗا ملشِ رٌَ َيظػُٗا ُٖذكر إىل إّٔ
اَكػِ املماسع املذّفِ ةٗ ٕٟاَذّٟييذ يٗتؿي إٔ ًف ٖػذربْ ٙتٗيّا غىل اَكذؽٞ ،إّٖٓا ٖػذربْٗ ٙفٟةا
ػذّى ٖظاٖغ ةّي ػاَح ٖفث املماسع ػّي دعته ٝاَّٟٗاـث ٞػّي دذّفِ ة ٕٟٖ ٝاَ ّذٟويذ ،أٞ
ٖػذرب يف اَؼاَذّي ْتٗيّا ػذّى يذّٔ اَذّٗعيو يف اَتاب.00 "...
ٖٞعذؽلّ ّْٓا ظتو إّٔ ليل َٔ يػي دكعريا ةذيٌف غ٘ اَذّكعري ةٗظشيح اَػاِْ اَّٗؼٟي
دٓاْا ْشُٓا قػِ اة٘ ْماء ،غىل غًغ ْا قػُ ٝإةشاٛئ ْفىكى ْٜٞذي املخضْٞي ،يٓا
نذّْٗا ْ٘ نتِ ،قميل أغاد دفٗيل اَّٗؼ ٟغىل ناغذج أػٟاٍ آًَُاخ اَّذي يذؼًّٔ قيٜا املذًُّٔ.
ب .إَؿاء دهذيش اَػٟاِْ املؼزٞقح:
ٞاقو ؼٟني ليل اة٘ ْماء يف سقمَ ٝذهذيش اَػٟاِْ املؼزٞقح نابٌفٞ" :ػشيّ ةٗا إٔ
ُٖؿي ٛزا اَذّهذيشٞ ،إٔ ُٖؿي ْػٖ ٝظشيّح اَػاِْْ ،اداْر ٛي اَّذي دٓذّٖا ةٓشِ ٛزا اَذّهذيش
اَٟا.00"ٔٛ
ٛٞزا اَذّهذيش اَٟا ٔٛػعث ن ٍٟؼٟني ليل يمّٔ سٌفسح أؼياء سبيعح يظث إَؿاؤٛا ٞغذّ
اَػِٓ ةٜا يف اَّٗؼٛٞ ٟي:
 إلٓاس املػًٟٓفخٖٞ :هفذ ةٜا اَكاغِ املمٓش اَّزي يهذّس ٙاَّٗؼاج ْعذّتا طٟاصا إٔٞ
ٞطٟةاٞ ،يػُّو ؼٟني ليل غىل ٛز ٙاَهميّح نابٌف" :أَعر دشْ ٠شٌف يف (صيذ ناّ) أ ّ
ْ٘ اَذًُّّل اغذتاس (ناّ) ةٜا قاغِ ْعذّت يػٟد غىل (صيذ)ٞ ،صيذ ْػٗا يف اَظُٓح ًٞف
داغي َذهذيشْ ٙؼ ٞطٟدٞ ...ٙيذّمؽ ٛزا يف اَكػِ املماسع يف ْشِ (أغُٔ ٖٞػُٔ) ،قٟٜ
ةٓادّد ٝيذٍّ غىل اَكاغِٞ ،ملارا ٖػشب (أغُٔ) ْشٌف قػٌف ْماسغاٞ ،اَكاغِ لٓري ْعذّت
ٞطٟةا دهذيش ٙأٖاْٞ ،اداّ ْعذّتا ٞطٟةا قُٓارا ٖذؼذّز غًٗ ٟٛٞ ،ٝف يًٓ٘ ظٟٜسٙ؟
أَيغ خريا ْ٘ رٌَ نَٟٗا إّٕ (أغُٔ) قػِ ْماسع َُٓذًُّٔ ٖٞعًرٞ ،ةزٌَ ًف ٖؼيِ
ؼخفا غىل يشء ًف يك ٜٝٓأ ٞنِ غىل غتاسج ٖؼكظٜا َ.01"ٝ
 ػزف اَػٟاِْ ٞ :دظا ِٛؼٟني ليل ٛز ٙاَّٗظشيّح ْشُٓا دظاُٜٛا اة٘ ْماء ْٟلّؼاإٔ يف ْشِ صيذ يف اَذّاس يًكي إٔ ٖه ٍٟإٕ اَظاسّ ٞاملظشٞس خرب ًٞف داغي َٜزا اَذّؼاِْ
ٛٞزا ٖكع ٝػعث ؼٟني يٗتؿي إٔ ٖىتّه ٝغىل اَظّشف قٌف ٖػُّه ٝةٓؼزٞف يٓا
يفٗؼ اَّٗؼاج ،ةِ ٖػىي ٟٛ ٝاَٟظيكح اَذي يؤدّيٜا ،قٓشِ (صيذ غٗذى) َيعر (غٗذى)
ْذػُّهح ةٓؼزٞف دهذيشْ ٙعذهش  ٟٛٞاَخرب ةِ ٛي ٖكعٜا اَخرب.02
 اَذّأٞيِ يف ْؼِّ اَظِٓ ٞيف املكشداخٞ :سقمٜا ؼٟني ليل نابٌف..." :إر ٖش ٠اَّٗؼاجػّي يػشة ٕٟطُٓح ْا ْؼُّٜا؟ ْ ِٛؼُّٜا اَشّقؼ أ ٞاَّٗفث أ ٞاَظشّ ،أَ ٞيغ َٜا ْؼِّ..
ٛٞزا يُّ ٝغٗاء يٗتؿي إٔ ٖٗكي ْ٘ ٝاَّٗؼ ،ٟألّٖٗا ًف ٖكيذ ْٗ ٝظ ٠ٟػكظ اـىٌفػاخ
دؽّٟػ غىل غهَٟٗاٞ ،دذخُٗا يف لتاب ًف آخش َٞ ،ٝأٞىل ْ٘ رٌَ إٔ ٖه ٍٟإّٕ ٛزٙ
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اَظُٓح خرب أٖ ٞػر ،أ ٞػاٍ  ُّٔٛٞطشًّْ ،ذكّي ةزٌَ ،ألّٖٗا ًف ٖكيذ ّْٓا ٞساءٙ
ؼيةا".03
ٞـكٟج اَه :ٍٟإّٕ اَشّد غىل اَّٗؼاج يإ اَذًاءج ةاَّٗعتح َؽٟني ليل يف ٖظشيّاد ٝاَّذي ٞلػٜا
َذفٗيل ٖؼ ٟطذيذ ٞأغاد دٟظيػٜا ٞرشػٜا يف يذاة ٝدظذيذ اَّٗؼ ٟاَّزي ٖرش ظٗح .ّ0324
ًَّ٘ ٖظشيّاخ ؼٟني ليل َٔ دُو سٞاطا يتريا ةّي اَّٗؼٟيّي املػارصي٘ ،قاٖذهذٛا أؾُتْ٘ٞ ٜٔ
أيشش اًفٖذهاداخ اٌَفّرغح اَّذي نشأدٜاٞ ،اَّذي طاءخ لذّ ْتادا ؼٟني ليل اَّذي ظّٜٗا ةؿيح
ديعري اَّٗؼْ ٟهاَحَ :ظٓيِ غُّٟػ ةػٟٗإْ :ؼ ؼٟني ليل يف ْهذّْح اَشّد غىل اَّٗؼاج،
ٖرشدٜا ْظُح اَّتّاز اَػشةي يف غذدٛا  ْ٘ 13ـكؼح  02إىل .03
 .2دّٓاّ ػعّإ(خ )ّ4500يف يذاةي :ٝاَُّؿح ةّي املػياسيّح ٞاَٟـكيّح (ٞ ،)ّ0302اَُّؿح
اَػشةيّح ْػٗاٛا ْٞتٗاٛا (.)ّ0312
دغا دّٓاّ ػعّإ يف ٛزي٘ اًَذاةّي إىل ديرس اَّٗؼٞ ،ٟطاءخ دغٟدٛ ٝز ٙةٗاءً غىل سقمٝ
َٗظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي يٓا قػِ اة٘ ْماء ٞيتذي دّٓاّ ػعّإ اغّتال ٝغىل ٖظشيّح اَػاِْ
اَّٗؼٟي يف يذاة ٝاَُّؿح ةّي املػياسيّح ٞاَٟـكيّح نابٌفٞ..." :إّْا إٔ يٗظش إىل اًفسدتاه ةّي ٛزٙ
املؽذهاخ ٞةّي املٗفٟةاخ اَّذي ْػٜاً ،ف ةاغذتاس ٙاسدتاه غاِْ ةٓػٓٞ ،ٍٟإّٖٓا يذٍّ يِّ اظٔ يف
اَظُٓح ةؼشيذ ٝاإلغشا ةيّح غىل ةاب ْ٘ أةٟاب اَّٗؼٞ ،ٟاملربّس اَٟػيذ َٟطٟد ػشيح ْا ٛي ٛزٙ
اَذًّفَحً ،ف اَػِٓ يٓا يه ٍٟاَّٗؼاجٞ ،إّٕ اَذًّفَح غىل ةاب ْ٘ أةٟاب اَّٗؼٛ ٟي طضء ّْٓا
اـىُؼٗا غىل دعٓيذ ٝةاملػٗى اَٟظيكيّ أليّ يُٓح" ،05قًٓا سقن اة٘ ْماء ٖظشيّح اَػاِْ
اَّٗؼٟي سقمٜا دّٓاّ ػعّإ.
ٞيػُّو دّٓاّ ػعّإ غىل اة٘ ْماء ٞسقمَٗ ٝظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي يف يذاة ٝاَُّؿح اَػشةيّح
ْػٗاٛا ْٞتٗاٛا نابٌفٞ..." :دٗا ٍٞةػن اَّٗؼاج ياة٘ ْماء ٛزا اَكَ ٜٔىتيػح اَػٌفناخ
اَعّيانيّح ةاَّٗهذ ٞاَذّكٗيذ ٞاَذّظشيؽ ًَّٝٗٞ ،ةػذ إٔ أةإ قعادٛا ةاَؼظع املٗىهيّح َٔ يأخ
ةذكعري ْهتً ٍٟفخذٌفف اَػٌفْاخ اإلغشاةيّح ةاخذٌفف املػاٖي اَّٗؼٟيّح َٔٞ ،يهٔ ْهاّ اَػاِْ
قٜٓا آخش َٜز ٙاَػٌفناخ ؾري ن َٟٝإّٕ اَػاِْ  ٟٛاملذًُّٔ ،قظػِ اَُّؿح ةزٌَ أْشا قشديّا يذٟنّل
غىل اخذياس املذًُّٖٔٞ ،كى غٜٗا اَىّاةؼ اَػشيفّ اًفطذٓاغي اَّزي  ٟٛأخقّ خفابفٜا".00
ٖٞعذؽلّ ّْٓا ناَ ٝدّٓاّ ػعّإ أَّٖ ٝيغ لذّ ْا طاء ة ٝاة٘ ْماء ْ٘ إَؿابَٗ ٝظشيّح
اَػاِْ اَّٗؼٟي ًَّٝٗ ،يػيث غُي ٝغذّ إدياٖ ٝةاَتذيِ َٜاٞ ،ايذكى ةه ٍٟإّٕ اَػاِْ  ٟٛاملذًُّٔ،
ٞةٜزا ق ٟٜػعث دّٓاّ ػعّإ يٗكي غ٘ اَُّؿح واةػٜا اَػشيف اًفطذٓاغي.
ٞنذ ةٗى دّٓاّ ػعّإ ٖظشيّذَ ٝذيعري اَّٗؼ ٟغىل سقمَُ ٝػاِْ اَٗؼٟيّٞ ،يزيش اَعّتث
نابٌف" :إّٕ املػشٞف يف يِّ ْٜٗع غُٓيّ ْ٘ ْٗاٛع اَتؼص يف اَٟنر اَؼارض أّٖ ٝيػٗى أًّٞف ٞآخشا
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ةاإلطاةح غ٘ "ييل" دذّٔ ٛز ٙاَظّاٛشج أ ٞدٌُ ،قئرا دػذّٛ ٠زا اَّٟٗع ْ٘ اإلطاةح إىل ْؼاَٞح
اإلطاةح غ٘ "ملارا" دذّٔ ٛز ٙاَظّاٛشج أ ٞدٌُ َٔ ،يػذ ٛزا ْٜٗظا غُٓيّا ،ةِ ًف ْكشّ ْ٘ ٞـكٝ
ةاَؼذط ٞاَذّخّٓيٞ ،دكعري اإلسادجٞ ،اَتؼص غ٘ اَؼًٓح اإلَٜيح يف ٞطٟد ٛز ٙاَظٟاٛش".04
يٓا اغذرب يف يذاة :ٝاَُّؿح اَػشةيّح ْػٗاٛا ْٞتٗاٛا اَػاِْ اَّٗؼٟي خشاقح ٞنذّّ ةذيٌف َ،ٝ
ػيص ٖظذ ٙيرصّغ نابٌفٞ" :يف سأيي -يٓا يإ يف سأي غتذ اَهاٛش غىل أن ٠ٟاػذٓاٍ -إٔ اَذّػُيو
 ٟٛاَكًشج املشيضيّح يف اَّٗؼ ٟاَػشةيٞ ،إّٔ ق ٜٔاَذّػُيو غىل ٞط ٜٝياف ٞػذَُ ٙهماء غىل
خشاقح اَػِٓ اَّٗؼٟي ٞاَػٟاِْ اَّٗؼٟيح ،ألٕ اَذّػُيو يؼذّد ةٟاظىح اَهشاب٘ ْػاٖي األةٟاب يف
اَعّيام ٞيكرسّ اَػٌفناخ ةيٜٗا غىل ـٟسج أٞىف ٞأقمِ ٞأيشش ٖكػا يف اَذّؼُيِ اَُّؿٟي َٜزٙ
املػاٖي اَٟظيكيّح اَّٗؼٟيّح".02
ٞةٜزا قهذ نذّّ دّٓاّ ػعّإ ةذيٌف َُذّكعري ةٗظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟيٞ ،ظّٓي ٛزا اَتذيِ ةٗظشيّح
اَهشاب٘ اَُّؿٟيّحٞ ،اَّذي ده ّٟأظاظا غىل سقن ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي ٖٞكيٜا ،يٓا ظتو ٞإٔ
نذّْٗا َ.ٝ
 َٔٞدؼفِ ٖظشيّح دّٓاّ ػعّإ ْ٘ أطِ ديعري اَّٗؼ ٟغىل اَذّأييذ املىُو ،ةِ ٗٛاى ْ٘
ٛاطٜٓا ٞسقمٜا  ْ٘ٞةّي ٛؤًفء :غتذ اَهادس اَكايس اَكٜشي يف يذاة" :ٝاَُّعاٖيّاخ ٞاَُّؿح
اَػشةيّح" (.)ّ0320
ٞـكٟج اَه :ٍٟإّٔ يذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج أسّش يف اَذّسط اَّٗؼٟي اَؼذيص ةىشيهذّي
األٞىل ْتارشجٞ :رٌَ ةادّتاع املؼذسّي األظغ اَّذي ناّ غُيٜا يٓا ظتو ٞإٔ ةيّٗاٞ ،اَشّاٖيح ؾري
ْتارشجٞ :رٌَ ةئغٌفٕ قًشج ديعري اَّٗؼ :ٟقشؾٔ إّٔ ْتادا اة٘ ْماء َٔ دّتظّخ يف اَذّسط
اَّٗؼٟي اَؼذيص َٔٞ ،يُػَِٓ ةٜا ةؽًِ ٞاظؼ إًفّ إّٔ قًشج ديعري اَّٗؼٞ ،ٟاَشّٟسج غىل دػهيذادٝ
اَّذي ياٖر ْٗىُو اًَذاب ْاصاَر دىتّو إىل ػذّ اَعّاغح ،قهذ دظاٞص املؼذسْ ٕٟشػُح اَخٌفف
غىل اَػاِْ اَّٗؼٟي ٞاٖذهُٟا إىل ْشػُح اًفظذكادج ْ٘ اَُّعاٖياخ ةٜذف ديعري اَّٗؼٞ ٟاَذّخُّق
ْ٘ دػهيذاد ٟٛٞ ٝاَٜذف ٖكع ٝاَّزي ـّٗل ْ٘ أطُ ٝيذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج ٞةٜزا قُٔ يعذىؼ
املؼذس ٕٟاَذّخُّق ْ٘ أسش اَشّد غىل اَّٗؼاج اَّزي ظيظِّ ةفٓح يف اَذّسط اَّٗؼٟي اَؼذيص.
اَخادٓـــح:
.0
.4

غايؾ اة٘ ْماء غرص اَشّٟسج غىل اَكه ،ٝاَّذي اظذٟػى ْٜٗا سٟسد ٝغىل اَّٗؼ ٟيف يذاةٝ
اَفّؿري اَؼظٔ اَشّابش غىل دػهيذاخ اَّٗؼ:ٟاَشّد غىل اَّٗؼاج.
طاء يف اًَذاب سٟسج غىل ْتادا اَّٗؼ ٟاَذّاَيّح :اَػاِْ اَّٗؼٟيٞ ،دهذيش اَػٟاِْ املؼزٞقح،
ٞاَػُِ اَشّٟاٖي ٞاَشّٟاَصٞ ،اَهياطْٞ ،ا ًف يكيذ ٖىها ،قهذ واَث اة٘ ْماء ةئَؿاء ٛز ٙاملتادا
يُّٜاٞ ،اَذّخيل غٜٗا ألّٖٜا دعا ٔٛيف دػهيذ اَّٗؼ.ٟ
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اخذاس اة٘ ْماء املزٛث اَترصيّ َريدّ غُي ٝيف يذاة ٝد ٕٞاملزٛث اًَٟيفّ ،ألّٕ ٛزا األخري يإ
األنشب ملزٛتْ ٝهاسٖح ةاملزٛث اَترصيّ اَّزي ْشِّ اَزّس ٙٞيف اَذّػهيذ ٞاَؿُ ّٟاَّٗؼٟيّ.
غاد يف يذاة ٝإىل سأي غأَ يف اَّٗؼ ٟنذ ظته ٟٛٞ ٝاة٘ طّٗيَ ،يؿمّذ ْا طاء ة ٝقيٓا يخقّ إَؿاء
ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟيّ ًَّٝٗ ،انذتغ ْ٘ يذاب اَخفابق ْا يخذْ ،ٝقُٔ يً٘ ٞقيّا يف إيفاٍ
قًشج اة٘ طّٗي اَّذي َٔ دهٔ ةئَؿاء ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟي يٓا صغٔ اة٘ ْماء يف يذاةًَّٝٗ ،ٝ
أ ٔٛٞاَهاسبّي ةٓا ادّغى.
َٔ يأخز ْ٘ طاء ةػذ اة٘ ْماء ةذغٟاد ٝاملىاَتح ةئَؿاء دٌُ املتادا قأـتؼر ٞيأّٖٜا رصخح
يف ٞاد ًَّ٘ٞ ،نذ أغيذ دظذيذ ٛز ٙاَشّٟسج يف اَػرص اَؼذيصٖٞ ،اٍ اًَذاب ؼٜشج ٞاظػح.
ٖظذ أسش ْتادا يذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج ْتشٟسح يف اًَذث اَؼذيشح أةشصٛا :إػياء اَّٗؼ ٟإلةشاٛئ
ْفىكى ،اَّزي َٔ يرصّغ أ ٞػذّى يُّٓؽ ةأّٖ ٝغاد إىل اَشّد غىل اَّٗؼاج يف يذاةْٞ ،ٝهذّْح دؼهيو
يذاب اَشّد غىل اَّٗؼاج َؽٟني ليلٞ ،يذاةيّ :اَُّؿح ةّي املػياسيّح ٞاَٟـكيّح ٞاَُّؿح اَػشةيّح
ْػٗاٛا ْٞتٗاٛا َذّٓاّ ػعّإ.
نذّّ يِّ ْ٘ إةشاٛئ ْفىكى ٞدّٓاّ ػعّإ ٖظشيّح ةذيُح غ٘ ٖظشيّح اَػاِْ اَّٗؼٟيّ ،غىل
غًغ اة٘ ْماء ٞؼٟني ليل.
َٔ دظذ ٛز ٙاًَذث اَذّاغيح َُػِٓ ةٓا طاء ة ٝاة٘ ْماء يف يذاة ٝاَشدّ غىل اَّٗؼاج دشػيتا يتريا
ٞنٟةُر ْ٘ نتِ اَػذيذ ْ٘ املؼذسّي ةاَشّقن ْ٘ خٌفٍ ْا ـّٗك ْ٘ ٟٙيذثْٞ ،هاًفخ ةػذ رٌَ.
اٖذٜر ْشػُح :اَّٗضاع غىل اَّٗظشيّاخ اَّذي طاء ةٜا اة٘ ْماءٞ ،ةذأ اظذؿٌفٍ اَُّعاٖيّاخ يف ديعري
اَذّسط اَّٗؼٟيّ  ًَّ٘ ،اة٘ ْماء َٔ يأخ ةئَؿاء اَٗظشيّاخ اَّٗؼٟيح قؼعث ةِ اٖىُو أًّٞف ْ٘
ٛذف دغا إَي :ٟٛٞ ٝديعري اَّٗؼٞ ٟاَشّٟسج غىل دػهيذادٛٞ ٝزا اَٜذف ٖكعْ ٝاصاٍ نابٓا إىل ػذّ
اَعّاغحٞ ،ةزٌَ قاَشّد غىل اَٗؼاج ْا صاٍ ْؤسّشا يف اَذّسط اَّٗؼٟيّ اَؼذيص ةىشيهح أ ٞةأخش.٠
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 0اَشّد غىل اَّٗؼاج  -دؽ:ؼٟني ليل -ؿ03:
 1يٗظش:املفذس ٖكع -ٝؿٞ،2:ؿٞ ،2:ؿٞ ،0:ؿ0:
 2يٗظش:اَشّد غىل اَّٗؼاج -دؽْ:ؼٓذ إةشاٛئ اَتٗا -ؿٞ ،00:ؿ04:
 3اَشّد غىل اَّٗؼاج -دؽ:ؼٟني ليل -ؿ2:
 05يٗظش :املفذس ٖكع ْ٘ -ٝؿ 022:إىل ؿ023:
 00املفذس ٖكع-ٝؿٞ،45:ؿ40:
 04املفذس ٖكع -ٝؿ10:
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 .ّ4555ؿ ٞ ،22:ؿ23:
 00اَُّؿح اَػشةيّح ْػٗاٛا ْٞتٗاٛا -دٓاّ ػعّإ – املؿشب – داس اَشّهاقح – د.ه.ّ0332 -
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Abstract:
The purpose of this research is to highlight an Andalusian personality known for
its grammatical origins. Its efforts have been exerted in the development of rules
aimed at facilitating Arabic grammar, which had a clear impact through its view of
the grammatical factor that was the subject of our research.
In this research, we tried to introduce this personality so that it becomes clear in
the mind of the reader and then we highlighted his view of the grammatical factor
and its rules.
key words:
Abu al-Qasim al-Suhaili, grammar, grammatical theory

ثملٽم:ٚ
يهوٯ هيث ثټدفغ إىل إخٌثٍ ٔمٙيز أخي ثټٵجِڂ ثټّهييل ،ٸٕمٙيز أڄوټّيز ٨جملز
خأ٘ىٻ ثټڅفى ،ٸجڃ ټهج ثټووً ثټدجًٍ يف شيّري ثټڅفى ثټٌ٩خي ،وٴو ٤هٌ ىټٺ ؼٽيج ڀچ لٌفٻ
ٸصجخه «ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى» ،ثټيي شٌّ١ٳ ٰيه إىل ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ ڀچ ـيغ ثټصٌ٩يٲ،
وثټٱٌو ،٧وثټٵىث٨و ثټصي شفٹځه..
ثټٹٽځجس ثملٱصجـيز :أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل ،ثټڅفى ،ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ.
ثڄ١ٽٶ ثټڅفى ثټٌ٩خي ټ٭جيز ٜد ٢ثټٹٌفٿ وشڅىي٩ه ٨ىل ٴىث٨و ثټٌ٩خيز وڀج ڄ١ٵض خهج
يف أ٘ىټهج هوڃ ټفچ أو ش٭يري ،وخوأ ثټڅفجر خى ٪ٜثټٵىث٨و شٽٺ خڅجءث ٨ىل ڀج يّځ٩ىڄه ڀچ أټّڅز
ثټٌ٩ح وڀج ٴجټه ثټٕ ٌ٩وڀج ؼجء ٨ٽيه ثټٵٌآڃ ثټٹٌيڂ ڀچ ٰٙجـز ثټٽٱ ٦وثټرتثٸيذ ثټڅفىيز.
وث٨صجه ثټ٩ٵپ ثټدٍسي أًف يٵدپ يشء ڀچ هوڃ ِدذ أڃ يصأڀپ يف ٸپ أڀٌ ويدفغ ٨چ ڀّدّده،
وىټٺ ڀج ٸجڃ ٔجب٩ج يف ثټٱٽّٱز ثألًِ١يز إى ًف يىؼو ټّدذ هوڃ ڀّدذ ،وخيټٺ ټڂ شٵدّپ
ثټ٩ٵىٻ ثټٌ٩خيز أوٜج ٧ثألـٹجٿ ثټڅفىيز ڀچ ًٰ ٞولٱ ٞوڄٙذ وؼَٿ هوڃ ڀربً ټهج خيټٺ،
و٨ٽيه ٸجڃ ټ٩ٽځجء ثټٽ٭ز ثټٌ٩خيز أظٌ ٸدري يف ثټدفغ ٨چ هيڇ ثألِدجح وِځيض خجټ٩جڀپ ثټيي
ثلصٽٱض ڄٌ٥شه ڀچ ٨جټڂ ٍفلٌ ،ويف هيث ثټدفغ ِڅصٌّ١ٳ إىل ٨جټڂ أڄوټًس وهى أخى ثټٵجِڂ
ثټّهييل وڄٌ٥شه ټٽ٩جڀپ ثټڅفىيٰ ،ځچ هى هيث ثټ٩جټڂ؟ وٸيٲ ٸجڄض ڄٌ٥شه ټٽ٩جڀپ ثټڅفىي؟.
 /0ثټصٌ٩يٲ خجټّهييل(ـيجشه):
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أ-ڄّده:
يٵىٻ أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ يف "وٰيجس ثأل٨يجڃ
وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ" :هى أخى ثټٵجِڂ أخى ٍيو ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ثټم١يذ أخي ڀفځو ٨دو هللا خچ
ثټم١يذ أخي ٨ځٌ أـځو خچ أخي ثټفّچ أ٘دٮ خچ ـّني خچ ِ٩ووڃ خچ ًٜىثڃ خچ ٰصىؿ ،وهى
ثټوثلپ إىل ثألڄوټْ )0( ".ٴجٻ ثټفجٰ ٦أخى ثټم١جح ثخچ هـيز":هٹيث أڀىل ٨ىل ڄّده ثټمعځ٩ي
ثټّهييل ثإلڀجٿ ثملٕهىً ٘جـذ ٸصجح"ثټٌو ٛثألڄٲ" يف ٌسؿ ِرير ثټٌِىٻ ٘ىل هللا ٨ٽيه
وِٽڂ.
ح -ٸڅيصه:
ټٵو ثٔصهٌ ثټّهييل ٨څو ڀچ أًك ټه خعٌفط ٸڅى ،وهي أخى ثټٵجِڂ وأخى ٍيو ٨دو ثټٌـځجڃ،
وىٸٌ ثټيهدي يف" شيٸٌر ثټفٱج "٣أڄّه يٹڅى أخج ثټفّچ ،وټٹچ ڀج ثٔصهٌ خه ثټّهييل يف ٸصذ
ثټڅفى و٬ريهج أخى ثټٵجِڂ( .)8وټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ يٵىٻ٨":دو ثټٌـځجڃ خچ ٨دو هللا خچ
أـځو خچ أخي ثټفّچ أ٘د ٪خچ ـّچ ِ٩ووڃ خچ ًٜىثڃ خچ ٰصىؿ ثټمعځ٩ي ڀجټٵي يٹڅى أخج
()3
ٍيو ،وأخج ثټٵجِڂ ،وأخج ثټفّني ،وهي ٴٽيٽزٔ ،هٌ خجټّهييل".
ؼـ -ڄٕأشه:
أٴوٿ شٌ٩يٲ خيټٺ ڀج ىٸٌڇ ثخچ هـيز يف "ثملٌ١ح" ٴجٻِ":أټصه ٨چ ڀىټوڇ ٰألربڄي أڄّه وټو
ِڅز ظځجڃ ولځّځجبز".و٨چ ثخچ هـيز ڄٵپ ثخچ لٽٹجڃ و٬ريڇ وًف يٹجه يٵىٿ لٌفٯ ـىٻ هيث
ثټصجًين ِىي ڀج ڄٵٽه ثخچ ثٍفخجً يف" ثټصٹځٽز" ٴجٻ":وٴجٻ أخى ثټٵجِڂ خچ ثملٽؽىٿ" :ألربڄي أڄّه
وټو ٨جٿ ِد٩ز أو ظځجڄيز ولځّځجبز ٔٺ ٰيه ټىٴى ٧ڀوثه ٨ىل شجًيمه وًف يفوه ثټيهدي شجًين
ڀيٌفهڇ خپ يٵىٻ يف ثټصيٸٌر" "ڀىټوڇ ِڅز خ ٪ٝولځّځجبز " وًف ييٸٌ ڀيٌفهڇ يف" ثټ٩رب" خپ
يؽ٩ٽه ڀځچ شىىف ِڅز 580ه( ،)4ويٵىٻ ٨جٓ ثظڅصني وِد٩ني ِڅز" وخهيث يفوه ڀيٌفهڇ ِڅز
( )5
588ه( )4ويٵىٻ ٘جـذ ثإلـج٠ز ڀىټوڇ ٨جٿ ِد٩ز أو ظځجڄيز ولځّځجبز "
و٨ٽيه ٸپّ ٸصذ ثټرتثؼڂ شصٱٶ ٨ىل أڄّه وټو ِڅز 588ه.
ه -شّځيصه خجټّهيپ:
":وخ٭ٌخي ڀجټٵز ٨ځپ ِهيپ ،وهى ٨ځپ يٵىٻ ٔهجح ثټويچ يف ڄٱق ثټ١يذ ـيغ ييٸٌ ِهيپ
٥٨يڂ ٸعري ثټٝيج ،٧وٰيه ؼدپ ِهيپ ًف يٌي ڄؽڂ ِهيپ خجألڄوټْ إًف ڀڅه" .و٨ٽيه ّٰهيپ
ش١ٽٶ ٨ىل ثټؽدپ ثټيي يٌي ڀڅه ڄؽڂ ِهيپ خځ٩څى أڃ ثټٹٽځز أ٠ٽٵض ٨ىل ڀوټىټني وهځج ثټؽدپ
()6
ثملّځى ِهيپ.
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ويٵىٻ يجٴىس":ووثهي ِهيپ خجألڄوټْ ڀچ ٸىًر ڀجًٴزٰ ،يه ٴٌي ڀچ إـوي ثټٵٌي ٨دو
ثټٌـځجڃ ثټّهييل ،ڀٙڅٲ ٌسؿ ثټّرير ثملّځى "خجټٌو ٛثألڄٲ" .وييٸٌ ثټفځريي وهى يٙٲ
ڀٌْخٽز وأڄّهج خجټٵٌح ڀچ ڀٌىس ِهيپ ٰٵجٻ":وهڅجٷ ؼدپ ڀڅيٲ ٨جٻ ،يَ٨ڂ أهپ شٽٺ ثټڅجـيز أڃ
ثټڅؽڂ ثملّځى ِهيٌف يٌي ڀچ أٌ٨فڇ ،وټيټٺ ِځى أخى ثټٵجِڂ ثألِصجى ثټفجٰ ،٦ڀؤټٲ ثټٌوٛ
ثألڄٲ  :ثټّهييل".
وهڅجٷ خٽور ثِدجڄيز ٴويځز يٌؼ ٪شجًيمهج إىل ٨هو ثټٌوڀجڃ شو٨ى "ٰ "Selitana٭ري ثملّٽځىڃ
ثِځهج ِهيپ ،وثًفِڂ ثإلٌِفڀي ڄٕأ ٨چ شفٌيٲ ًفِځهج ثټٌوڀجڄي وإىل ٌ٬خي ِهيپ يٵ٪
ـٙچ ِهيپ ثټيي خڅجڇ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ثټفٹڂ(س )838وڀج ٍثټض ثملويڅز ٴجبځز ثٍفڃ
شو٨ى  Fuengirolaوشٵ٨ ٪ىل ثټدفٌ ثألخي ٞڀدجٌسر وشد٩و ٨چ ڀجټٵز خڅفى ظٌفظني ٸيٽىڀرتث ڀچ
ڄجـيز ثټ٭ٌح)7(،وأڀج ثټفٙچ ٰٵو خٵي إىل أڃ ثڄصهض هوټز ثإلٌِفٿ خجألڄوټْ "ظڂّ ٨وٻ خڅجؤڇ أيجٿ
ثإلڀربث٠ىً ٔجًټٹجڃٰ "،جټ١ٽپ ثټٵجبڂ ثټيىٿ ،وإڄّځج هى ٠ٽپ هيث ثټفٙچ ثمل٩وٻ ثټدڅجء"()8ويٵىٻ
ثخچ لٽٹجڃ":و ثټّهييل :خٝڂ ثټّني ثملهځٽز وٰصق ثټهجء وِٹىڃ ثټيجء ثملعڅجر ڀچ شفصهج وخ٩وهج
ًفٿ ،هيڇ ثټڅّدز إىل ِهيپ ،وهي ٴٌيز خجټٵٌح ڀچ ڀجټٵزِ ،ځيض خجِڂ ثټٹىٸذ ألڄه يٌي يف
( )9
ؼځي ٪خٌفه ثألڄوټْ إًف ڀچ ؼدپ ڀ١پ ٨ٽيهج".
ويٵىٻ "أخي ًٍ ٧ثټٱجيس" ـني ىٸٌڇ ټّهيپ يف ـويعه ٨چ:ثټمرب ٨چ َ٬ور أڀري ثملّٽځني
ي٩ٵىح ًـځه هللا ثټمجڀّز وهي َ٬ور ٴٌ٠دز"( )08ويٙٲ هيڇ ثټ٭َور ويٵىٻ":وٸجڄض َ٬ور
٥٨يځز ټڂ يٹچ ڀعٽهج يف ِجټٲ ثټوهٌٰ ،ولپ ثټؽَيٌر يف ٔ٩دجڃ ڀچ ثټّڅز ثمليٸىًر ،ولٌػ يف
أوٻ ڀفٌٿ ڀچ ِڅز ثظڅصني وظځجڄني وِصځجبز (ثټمځيْ 0أخٌيپ ِڅز 0883ٿ)ٰ ،څَٻ ڀجټٵز
()00
وٰصق خأؼىثًهج ـٙىڄج ٸعرير ڀڅهج ـٙچ ٴٌ٠دز وىٸىثڃ ِهيپ"
وڀچ هڅج يصدني ټڅج أڃ ِهيٌف ـٙچ يف ڀويڅز ڀجټٵز.
ثټمعْ٩ځِي:
خٱصق ثټمجء ثملىـور وِٹىڃ ثټصجء ثملعٽعز وٰصق ثټ٩ني ثملهځٽز وخ٩وهج ڀيڂ ،هيڇ ثټڅّدز
إىل لع٩ڂ خچ أڄځجً ،وهي ٴديٽز ٸدرير ،وٰيه ثلصٌفٯ( .)08ويٵىٻ ثألِصجى" إخٌثهيڂ ثټدڅجً":أيڅج
ثټّهييل يڅصّذ إىل لع٩ڂ ټ٩ٽه ڀچ وټو أخي ًوـيز ثټمع٩ځي ...ىٸٌ ثخچ ـَٿ أڃّ ٔيوڄز هي هثً
لع٩ڂ خجألڄوټْٰ ،ٵو ىٸٌ ثخچ ثټٵى٠يز أڃّ أهپ ٰٽّ١ني ڄَټىث ٔيوڄز وٰٽّ١ني ٸجڄض ڀڅَٻ
أخي ًوثـز و٨ٵدز ڀچ لع٩ڂ ،و٨ىل هيث ڄصٙىً أڃّ ٨ٵذ أخي ًويفز ٴو هلٽىث ثألڄوټْ ڀ٪
ثټٵدجبپ ثملهجؼٌر ،وأڃّ ڀٵجڀهڂ أوٻ ثألڀٌ ٸجڃ خٕيوڄز ،ظڂ شٱٌٴض خدٝ٩هڂ ثټدٌفهٰ ،جڄصٵپ أـو
أؼوثه ثټّهييل ٨ىل ڀجټٵز أو ِهُيپ"(.)03
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ڀجټٵز:
خٱصق ثمليڂ وخ٩و ثألټٲ ًفٿ ڀٱصىـز ظڂ ٴجٯ ڀٱصىـز،وخ٩وهج هجء ،وهي ڀويڅز ٸدرير
خجألڄوټْ ،وٴجٻ "ثټّځ٩جڄي":خٹرس ثټٌفٿ( ،)04وهى ٬ٽ.٢
ش٩و ڀجټٵز إـوي ٴىث٨و ثِدجڄيج ثټهجڀز ،وڀچ أ٥٨ڂ ظ٭ىًهج ٨ىل ثټدفٌ ثألخي ،ٞوٴو
ثشّ٨ ٪ځٌثڄهج خ٩و ثټٱصق ثإلٌِفڀي وڄٕ١ض ٰيهج ثټفٌٸز ثټصؽجًيز ،وٸجڄض ټهج ٔهٌشهج يف
٘څج٨ز ثټَؼجػ ثملَلٌٯ ثمليهذ ،هيث إىل أڃ إٴٽيځهج ي٩و ڀچ ألٙذ خٵج ٧إِدجڄيج ،وًف شٹجه
()05
شفصٱ ٦خيشء ڀچ آظجًهج ثألڄوټّيز ،وشدوو ثټيىٿ ڀويڅز أًوخيز ـويعز.
 /8ـيجشه ثټ٩ٽځيز:
يٵىٻ "أخى ؼ٩ٱٌ خچ ثټَخري" :ٸجڃ ثټّهييل وثِ ٪ثملٌٰ٩زَ٬ ،يٌ ثټ٩ٽڂ ڄفىيج ڀصٵوڀج
ټ٭ىيج ٨جملج خجټصٱّري و٘څج٨ز ثټفويغ٨ ،جًٰج خجټٌؼجٻ وثألڄّجح ٨جًٰج خ٩ٽڂ ثټٹٌفٿ ،وأ٘ىٻ
ثټٱٵه ـجٰ٥ج ټٽصجًين ثټٵويڂ وثټفويغ ىٸيج ڄديهج ٘جـذ ثلرتث٨جس وثِصڅدج٠جس ڀّص٭ٌخز".
()06

ويٝيٲ "ثخچ هـيز" ٨چ هيث ثټٹٌفٿ ٴجبٌف":ٸجڃ يصّى ٫خجټ٩ٱجٯ ويصدٽٮ خجټٹٱجٯ
ـصى يف لربڇ إىل ٘جـذ ڀٌثٸٖ ٰ١ٽده ٰأـّچ إټيه وأٴدپ ٨ٽيه .وأٴجٿ ټهج ڄفى ظٌفظز
()07
أ٨ىثٿ
وث٨صربڇ أيٝج ڀٵوڀج يف ٨ٽپ ثټڅفى وثټصرصيٲٰ ،ٵجٻ ٨څه"وٸجڃً-ـځه هللا -أٴجٿ
ټٽصرصيٲ و٨ٽپ ثټڅفى خٌهجڄج ،وشيڂ أټدجخج وأىهجڄجٰ ،رتٔٲ ڀچ ڀجء ثټٌ٩خيز أشي ڀَڄه ،وشدىأ
ڀچ أٸڅجٰهج ٸپ ِهٽه وـَڄه ،وأٰج٨ ٛىل ثټ١ٽدز ڀچ ِؽٽه ،وؼٽذ ٨ىل ثټڅفجر خميٽه
وًؼٽه"( )08وٴجٻ ٨څه ثخچ ٸعري:وٴٌأ ثټٵٌثءثس وثٔص٭پ وـٙپ ـصى خٌ ٧وِجه أهپ ٍڀجڄه
خٵىر ثټٵٌيفز وؼىهر ثټيهچ وـّچ ثټصٙڅيٲ ،وىټٺ ڀچ ٰٝپ هللا ش٩جىل وًـځصه ،وٸجڃ
()09
رضيٌث ڀ ٪ىټٺ".
ٔيىله:
ٸجڄض ڀجټٵز ڀڅٕأڇ وڀٌثٸَ ثټفٌٸز ثټ٩ٽځيز يف ثألڄوټْ،وټهيث ـٌٗ ٨ىل ٠ٽذ ثټ٩ٽڂ
٨ىل أيو ٔيىك يف ٨رصڇ وخ٩وهج هجؼٌ إىل ٴٌ٠دز وثٔديٽيز وهى ڀَوّه خعٵجٰز وثِ٩ز.
أٔ-يىله يف ڀجټٵز:
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 .0ثملٵٌي أخى ٨يل ثټفّچ خچ ڀڅٙىً خچ ثألـوح ،ٴجٻ ثخچ هـيز":ألربڄي أڄّه ٴٌأ ثټٵٌآڃ ثټ٥٩يڂ
()88
ؼځ٩ج وإٌٰثهث ٨ىل ثملٌء ثټٕهري أخي ٨يل ثټفّني خچ ڀڅٙىً ثألؼوح ًـځه هللا.
 .8ثملٵٌا أخى ثټفّچ ٨يل خچ ٨يىسٰ ،جخچ هـيز ٴجٻ":ظڂ ٴٌأ أيٝج خجملٵٌأيچ :ڀٵٌأ ڄجٰ ٪وثخچ
()80
ٸعري٨ ،ىل ثألِصجى ثملٵٌا أخي ثټفّچ ٨يل خچ ٨يىس ثملٌوي ،ڄَيپ ڀجټٵز".
 .3أخى ڀٌوثڃ ٨دو ثملٽٺ خچ ڀؽري خچ ڀفځو ثټدٹٌي ،ييٸٌ ثخچ هـيز":وٴٌأ ثټٹصجح ثټَ٩يَ أيٝج
خجملٵجًا ثألًخ٩ز ؤيةج ڀچ ثټٌ٩خيز ٨ىل ثملٌء ثټڅفىي ثټَثهو ثټرضيٌ أخي ڀٌوثڃ ٨دو ثملٽٺ خچ
()88
ڀؽري".
 .4ثإلڀجٿ أخى ٨دو هللا ڀفځو خچ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ڀ٩ځٌ ثملجټٵي(س537ه) وهى أـو أٌ٨فڀه يف
ثټٌوثيز وثټصوًيْ.
 .5ثإلڀجٿ أخى ٨دو هللا ڀفځو خچ ِٽيځجڃ ثټڅفىي ثملٌ٩وٯ خجخچ ألض ٬جڄڂ(434ه585-ه) ،ٸجڃ
()83
ڀچ أٌ٨فٿ ثټٱٵه وثألهح وثټڅفى يف ٨رص ثملٌثخ١ني.
 .6أخى ڀفځو ٨دو ثټٌٔيو ثملجټٵي ،ٸجڃ ٰٵيهج.
 .7أخى ثټفّچ ٨يل ٨يجٓ ،ٸجڃ ٰٵيهج ڀفوظج.
 .8أخى ثټفّچ ِٽيځجڃ خچ ڀفځو ثټٕيت ،ثملٌ٩وٯ خجخچ ثټٌ١ثور(س588ه) ،وهى ڀچ أ٥٨ڂ
ٔيىك ثټّهييل أظٌث يف ثشؽجهه ثټڅفىي وثټٽ٭ىي إى ي٩صرب ثټٽ٭ز أِجُ ثټدفغ وثټڅٌ٥
وثًفِصڅدج ،ٟوڀهځز ثټڅفىي أڄه يٵٲ ٨ىل ڀج يٹىڃ خه ثټٹٌفٿ ڀّصٵيځج و٘ىثخج ،ويٹىڃ
خووڄه ڀّصفيٌف ول١أ(.)84
 .9أخى ڀفځو ثټٵجِڂ خچ هـځجڃ(س578ه):ثٔص٭پ خجټفويغ وثټٱٵه ،وٸجڃ ٴو ألي ثټڅفى ٨چ ثخچ
ٌ٠ثور.
و٨ٽيه ڀچ لٌفٻ هيڇ شمٙٙجس هؤًفء ثألٌ٨فٿ ڄّصڅؾ أڃ ثټّهييل ثهصڂ خجټٵٌثءثس وثټٱٵه
()85
وثټڅفى ،وهًُ ٔيةج ڀچ ٨ٽڂ ثټٹٌفٿ.
ح-يف ٴٌ٠دز:
ٸجڄض ٴٌ٠دز ڀڅي ِڅز 586ٴج٨ور ثملٌثخ١ني ثألوىل يف ثألڄوټْ ثټصي ـٱٽض يف ٸپ ـني خجألٌ٨فٿ
يف ٸپ ٰچ ،وڀچ خني ثألٌ٨فٿ ثټييچ ش٩ٽڂ ثټّهييل ٨ىل أيويهڂ:
 .0أخى هثووه ِٽيځجڃ خچ يفي خچ ِ٩يو يچ هثووه(س548ه) .ٴجٻ ثخچ هـيز":وًـپ إىل ٴٌ٠دز
ٰٵٌأ ثټٵٌآڃ ثټ٥٩يڂ خجملٵجًا ثټّد٩ز ٨ىل ثملٵٌا أخي هثووه ِٽيځجڃ خچ يفي خځّؽوڇ خدجح
()86
ثټؽىٍ".
 .8أخى ثټٵجِڂ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ أـځو خچ ًٜج(س545ه) ٰجخچ هـيز يمربڄج ٨څه ٴجبٌف":ظڂ ٴٌأ
ثټٹصجح ثټَ٩يَ خجملٵجًا ثټعٌفظز خؽجڀ ٪ٴٌ٠دز ٨ىل ثملٵٌا خهج ،ثټم١يذ خؽجڀ٩هج ،أخي ثټٵجِڂ
٨دو ثټٌـځجڃ خچ ًٜج".
 .3أخى ٨دو هللا ڀفځو خچ ڄؽجؿ ثټيهدي ثټٵٌ٠دي(س538ه) ،ٸجڃ ٰٵيهج يف ٨ٽڂ ثألـٹجٿ وـٱ٦
ثملّجبپ.
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 .4ثټىٍيٌ ثألهيذ أخى ٨دو هللا ؼ٩ٱٌ خچ ڀفځو خچ ڀٹي(س535ه) ،ٸجڃ ٔجٌ٨ث أهيدج ټ٭ىيج )87(.يصدني
ټڅج ڀچ هؤًفء ثټ٩ٽځجء أڃّ ثټّهييل ثِصٱجه ڀچ هًثِصه يف ٴٌ٠دز ڀچ ثټٵٌثءثس ،وثألهح وثټٽ٭ز.
ؼـ-يف ثٔديٽيز:
 .0أخى خٹٌ ڀفځو خچ ٨دو هللا خچ ثټٌ٩خي(468ه543-ه) ،ٸجڃ ٨جملج يف ٸپ ٰچ ٰهى أ٘ىيل ٰٵيه
ڀفوط ڀٱرسّ٨ ،جټڂ خجألڄّجح وثأللدجً.
 .8أخى خٹٌ ڀفځو خچ ٠جهٌ ثټٵيًس ثًفٔدييل وأخى ثټفّچ ٌسيق خچ ڀفځو خچ ٌسيق ثټٌّ٨يڅي
ثًفٔدييل(450ه537-ه)ٍ .هى ڀچ ثألٌ٨فٿ ثملٵٌبني ټه شٙجڄيٲ يف ثټٵٌثءثس.
 .3أخى ثټٵجِڂ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ڀفځو ثټٌڀجٷ(س540ه).ٸجڃ ڀچ أٌ٨فٿ ثألهح وثټٽ٭ز وثټڅفى.
ش٩ٽڂ ثټّهييل ڀچ ٨ٽځجء ثٔديٽيز ثټڅفى وثټفويغ وثټٱٵهٰ ،جِصَثهس ً٬دصه ڀچ ثمل٩جًٯ وثټ٩ٽىٿ
وثِصٹځپ ڀج يڅد٭ي أڃ يصىثٌٰ ټألِصجى ڀچ ٴوً يف ثټ٩ٽڂ.
شٌفڀييڇ:
شصٽځي ټه لٌفبٶ ًف ي٩ووڃ ٸعٌر ڄيٸٌ ڀڅهڂ خجلصٙجً:
أخى ٨يل ثټٕٽىيني٨ :ځٌ خچ ڀفځو خچ ٨ځٌ ثألٍهي ثًفٔدييل568(،ه) و٨ځٌ خچ ٨دو ثملؽيو خچ ٨ځٌثټٌڄوي(608ه)،وثخچ ـى ٟهللا ثألًڄوي (568ه) وڀچ ڀ٩جرصيه:
ثخچ ڀٝجء ثټٵٌ٠دي(598ه)ٴجيض ثټؽځج٨ز،أخى ثټ٩دجُ ثټؽيجڄي ثټٵٌ٠دي ،ٴٌأ ٨ىل ثخچ ثټٌ٩خيثټٱٵه وٸجڃ ټه شٵوٿ يف ٨ٽڂ ثټٌ٩خيز وآًثء ٰيهج(.)88
ثخچ لٌوٯ٨ :يل خچ ڀفځو خچ ٨يل خچ ڀفځو ثټٕهري خجخچ لٌوٯ ثټفرضڀي ثًفٔدييل":ٸجڃڄفىيج ڀجهٌث وڀفٵٵج ڀوٴٵجٰ ،ٹجڃ خيټٺ إڀجڀج ټٽٌ٩خيز يف ٨رصڇ ،ٸځج ٸجڄض ثټٌ٩خيز ٘څج٨صه
()89
وخٝج٨صه".
ڀٙڅٱجشه:
 .0أڀجيل ثټّهييل ،ـٵٵه ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج.
 .8ثإليٝجؿ وثټصديني ملج أخهڂ ڀچ شٱّري ثټٹصجح ثملدني.
 .3ثټصٌ٩يٲ وثإلٌ٨فٿ خځج أخهڂ يف ثټٵٌآڃ وثألٌ٨فٿ" ،ـٵٵه ٨دو هللا ڀفځو ٨يل ثټڅٵٌث ٟويٵىٻ :إڄّه
يّځى أيٝج "ثإليٝجؿ وثټصديني ملج أخهڂ يف شٱّري ثټٹصجح ثملدني" .وٴو ـٵٵه هيعڂ ٨يجٓ
وِځجڇ "٬ىثڀ ٞثألِځجء ثملدهځز وثألـجهيغ ثملّڅور يف ثټٵٌآڃ"وىٸٌڇ ٘جـذ ثټىٰيجس
()38
خ٩څىثڃ":ثټصٌ٩يٲ وثإلٌ٨فٿ ٰيځج أخهڂ يف ثټٵٌآڃ ڀچ ثألِځجء ثألٌ٨فٿ"
 .4شٱّري ِىًر يىِٲ ،أو ٴٙز"ٴٙز يىِٲ ٨ٽيه ثټٌّفٿ" ،وهي ڀم١ى٠ز يف ثټمَثڄز ثټ٩جڀز
خجټٌخج.ٟ
 .5ثټٌو ٛثألڄٲ وثملٍسو ٧ثټٌوي :وهى ٸصجح ٌسؿ ٰيه ِرير ثخچ هٕجٿ أڄّه ثِصمٌؼه ڀچ ڀجبز
وٍ٨سيچ ڀٙڅٱج،وييٸٌڇ ٘جـذ ثإلـج٠ز يف ألدجً ٌ٬ڄج٠ز خ٩څىثڃ":ثټٌو ٛثٍفڄُٲ وثملٍس٧
ثټٌوث ٰيځج ثٔصځپ ٸصجح ثټّرير وثـصىي ".وىٸٌڇ ٘جـذ ثټىٰيجس خ٩څىثڃ":ٸصجح "ثټٌوٛ
()30
ثألڄٲ" يف ٌسؿ ِرير ًِىٻ هللا ٘ىل هللا ٨ٽيه وِٽڂ.
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" .6ثټٱٌثب ٞوٌسؿ آيجس ثټ ى٘يز " وٴو ـٵٵه ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج ،وىٸٌڇ ٘جـذ ثإلـج٠ز
خ٩څىثڃٌ":سؿ آيز ثټى٘يز".
 .7ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى وثټيي ـٵٵه ڀفځو ثټدڅج وىٸٌڇ ٘جـذ ثټىٰيجس خ٩څىثڃ ٸصجح"ڄصجبؾ
ثټٱٹٌ".
ٌ .8سؿ ثټؽځپ ټٽَؼجؼي يف ثټڅفى ټڂ يصڂّ ".
 .9ڀّأټز ًؤيز هللا ش٩جىل يف ثملڅجٿ ،وًؤيز ثټڅدي ٨ٽيه ثټٌٙفر وثټٌّفٿ.
 .08ڀّأټز ثټرس يف ٸىڃ ثټوؼجٻ أ٨ىً.
 .00ـيٽز ثټڅديپ يف ڀ٩جًٜز ثټّديپ.
 .08ثټٵٙيور ثټ٩يڅيز.
 .03ثملّجبپ ثملٱٌهثس ،وهي ٨دجًر ٨چ أڀجيل ڀصڅجظٌر،أـٙجهج ڀفځو ثټدڅجٰ ،ځڅهج ِد ٪ڀّجبپ يف
()38
ثټڅفى ،و ِدٍ٨ ٪سر ڀّأټز يف ثټصٱّري وثټفويغ.
وٰجشه:
شىيف يف ثټّجهُ وثټٍ٩سيچ ڀچ ٔ٩دجڃ ِڅز ظځجڄني ولځّځجبز(س588ه) خځٌثٸٖ وٸجڃ
()33
ڀٹٱىٰج وىٸٌ أ ّڄه ٨ځي خرصڇ و٨ځٌڇ ِد٩ز ٍ٨س ٨جڀج.
 /3ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ ٨څو أخى ثټٵجِڂ ثټّهيل:
أ -ڀٱهىٿ ثټ٩جڀپ:
وًهس ټٱ٥ز ٨جڀپ خځ٩څى ٨ځپ ،ي٩ځپ٨ ،ځٌف ،وٰج٨ٽهج ٨جڀپ .وثخچ ڀڅ٥ىً ٌٰ٨ه
ڀٽْٹِهِ و٨ځٽه ،ٴيپ ټٽيي يّصمٌػ ثټَٸجر:
ٴجبٌف":وثټ٩جڀپ هى ثټيي يصىىل أڀىً ثټٌؼپ يف ڀجټه و ِ
()34
٨جڀپ ،وثټ٩ځپ وثټٱ٩پ وثټؽځ ٪أ٨ځجٻ٨ ،ځِپ ٨ځٌف ،وأْ٨ځٽهُ ٬ريْهُ".
وثټ٩جڀپ يف ثټٌ٩خيز :ڀج ٨ځِپ ٨ځٌف ڀج ٪ٌٰٰ ،أو ڄٙذ أو ؼٌّ ٸجټٱ٩پ وثټڅّج٘ذ وثټؽجٍٿ،
وٸجألِځجء ثټصي ڀچ ٔأڄهج أڃ ش٩ځپ أيٝج وٸأِځجء ثټٱ٩پ ،وٴو ٨ځپ ثټيشءُ يف ثټيشء:ثـوط
()35
ٰيه ڄى٨ج ڀچ ثإلٌ٨ثح.
وثټؽٌؼجڄي ٌّٰ٨ه ٴجبٌف":ڀج أوؼذ ٸىڃ آلٌ ثټٹٽځز ڀٌٰى٨ج أو ڀڅٙىخج أو ڀؽٌوًث أو
()36
ِجٸڅج ".وهيث خج٨صدجً ثټٌ٩فٴز خني ثټ٩جڀپ وثټٽٱ.٦
ثلصٽٲ ڀ٩څى ثټ٩جڀپ ڀچ ٨جټڂ ٍفلٌ وؼپ ش٩جًيٱهڂ شٵصرص ٨ىل:
-0ثټ٩جڀپ :ڀج يصٵىّٿ خه ثمل٩څى ثملٵْصِضِ )37(.وهيث خج٨صدجً ثټٌ٩فٴز خني ثټ٩جڀپ وثمل٩څى .ويٱرس
ثټٌيضُّ ثټصٵىُّٿ خٵىټه ":ثټ٩جڀپ يف ثًفِڂ ڀج يفٙپ خىثِ١صه يف ىټٺ ثًفِڂ ثمل٩څى ثملٵصِض
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ټإلٌ٨ثح ،وىټٺ ثمل٩څى ٸىڃ ثًفِڂ ٨ځورً أو ٰٝٽزً أو ڀٝجٰج إټيه ثټ٩ځور وثټٱٝٽز ٰجټ٩جڀپ
ڀٵىِّٿ ثمل٩جڄي ثملٵصٝيز هي ثټى٤جبٲ ثټڅفىيز ،ڀچ ڀدصوأ ولرب وٰج٨ٽيز وڀٱ٩ىټيز ،ثملصفٵٵز
()38
خجټٌ٩فٴز خني ثټ٩جڀپ وثمل٩ځىٻ".
-8ثألڀٌ ثټيي يصفٵٶ خه ثمل٩څى ثملٵصِض ټإلٌ٨ثح.
-3ڀج أوؼذ ٸىڃ آلٌ ثټٹٽځز ٨ىل وؼه ڀمٙىٗ.

()39

وشٌّ٩ٯ ٔٱيٵز ثټ٩ٽىي ثټ٩جڀپ":خأڄّه ڀفىً ثټرتٸيذ أي ثملهيځچ (خج٨صدجً ڄىثر ثټٹٌفٿ)،
ٍيجهر ٨ىل ثأل٘پ ىثس و٤يٱز شٌٸيديز .وثټ٩جڀپ ِدذ ثټفٌٸز ثإلٌ٨ثخيز(أي هى ِدذ ثٍفظجً
ثټٙىشيز ثټصي ش٩ٹْ ثټفجًفس ثإلٌ٨ثخيز)ٰ ،هى إىڃ ِدذ خڅجء ثټٹٌفٿ ،وخووڄه ًف يٹىڃ (أي
ثټٹٌفٿ) وشڅ٩وٿ ثټٱجبور ،إىڃ هڅجٷ ٌ٨فٴز ًيجٜيز شفٹځه و٨څجرص هي:
 ٸپ ٨جڀپ=ـجټز إٌ٨ثخيز ٸپ ـجټز إٌ٨ثخيز= ٌ٨فڀز إٌ٨ثخيز إىڃ ثټ٩جڀپ= ٌ٨فڀز إٌ٨ثخيز:ثألظٌ ثټٙىشيٰهيث ٴجڄىڃ ثټ٩ځپ ثټؽىهٌي ،وًف يځٹچ شفٵٶ و٤يٱصه إىث أِٵ٨ ٢څرص ڀچ هيث ثټٵجڄىڃ
()48
ثټٽّجڃ ثټدڅيىي.
ح-أڄىث٨ه:
و ٪ٜثټ٩ٽځجء ټٽ٩جڀپ أڄىث ٧وهًؼجس ٰځڅهج:
-0ثټٽٱ٥ي :وهى ثټ٩جڀپ ٰيځج خ٩وڇ ثټ٥جهٌ ڀچ ثټٵىٻ ٸجټفٌوٯ وثألٰ٩جٻ وثألِځجء.
-8ثمل٩څىي :وهى ثټ٩جڀپ ٰيځج خ٩وڇ ثملٝځٌ أو ثملمٱي ثټيي ًف يٙفده ٴٌثبچ ټٱ٥يز ،ٸجًفخصوثء
وهًؼجس ثټ٩جڀپ ثڄٵّځض إىل:
*ٴىيز:ٸجألٰ٩جٻ(ألڄّهج ـوط شٌشد ٢خه ڀٵيوثس أو ڀص٩ٽٵجس شفوه ؼهز ڀچ ؼهجشه ،ٸجملفوِط
()40
وثملفوَّطِ وثټ٩ٽز وثټَڀجڃ وثملٹجڃ وثټهيةز).
* ٩ٜيٱز :ٸجألِځجء وهًؼجس ثټٵىر وثټ٩ٝٲ شٹىڃ شوًيؽيج إى ٴٙووث خجټٵىر أي ٴوًشهج
٨ىل ثټصأظري يف ثمل٩ځىٻ وثًفًشدج ٟخه ٨ىل ڄفى ڀمٙىٗ و٨وّوث أٴىي ثټ٩ىثڀپ ثټٱ٩پ ،وڀچ ظڂ
ٴىر ثِځي ثټٱج٨پ وثملٱ٩ىٻ ،وڀچ ظڂّ ٴىر ثملٙجهً،وڀچ ظڂ ٴىر ثټٙٱجس ،وڀچ ظڂ ٴىر ڀج
()48
يؽٌي ڀؽٌي ثټٱ٩پ ،وڀچ ظڂ ٴىر ڀج يؽٌي ڀؽٌي ثِځي ثټٱج٨پ وثملٱ٩ىٻ.
هيڇ آًثء ثټڅفجر وڀجىث ٨چ ڀىٴٲ ثټّهييل ڀچ ثټ٩جڀپ؟ وٸيٲ ٸجڄض ڄٌ٥شه؟
شصٽم ٚڄٌ٥ر ثټّهييل ټٽ٩جڀپ يف أڄّه إىث أوؼدض ٸٽځز ڀج ڄى٨ج ڀ٩يڅج ڀچ ثټ٩ځپ يف ٸٽځز ألٌي،
ٰهيث أڃّ ثټٹٽځصني ڀٌشدصجڃ ٨ىل ڄّٶ ڀ٩ني ،وهى يّځّى هيث ثًفًشدج"ٟخجټصٕدغ" ،وأِجُ هيڇ
ثټڅٌ٥يز أڄّه إىث ٸجڃ أـو ثألؼَثء يف ثټرتٸيذ ٠جملج ٍفلٌ ڀچ ـيغ ثمل٩څى ٰئڄّه يصٕدّغ خه ټٱ٥ج،
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و٨ىل هيث يصدنيّ أڃّ ثملٵٙىه ڀچ ثټٵىٻ خجټ٩جڀپ هى خيجڃ ثًفًشدج ٟوثټص٩ٽٶ خني أؼَثء ثټرتٸيذ،
)43
وثألظٌ ثټيي يڅٕأ ٨چ هيث ثټص٩ٽٶ(.
ٰجټّهييل يٌي أڃ ثټٹٽځز ثألوىل شصٕدغ خجټعجڄيز ،وش١ٽدهج أهثء ټفٶ ڀ٩څجهج وڀچ ظڂ ٰهي
شصٕدّغ خهج يف ثټٽٱ ،٦وټيټٺ ٰأڄىث ٧ثټٹٽِڂ شڅٵّڂ ڀچ ـيغ ثټ٩ځپ إىل ٴّځني:
 -0ٴّڂ ثأل٘پ ٰيه أڃ ي٩ځپ :وهى ثټفٌٯ وثټٱ٩پ ،أڀج ثټفٌٯ ٰألڃ ڀ٩څجڇ يف ٬ريڇ ڀچ ثًفِڂ
أو ثټٱ٩پ ،يٵىٻ":ووؼذ أڃ يٹىڃ ثټفٌٯ ٨جڀٌف يف ٸپ ڀج هٻّ ٨ىل ڀ٩څى ٰيه ،ألڃ ثألټٱج٣
شجخ٩ز ټٽځ٩جڄيٰ ،ٹځج شٕدّض ثټفٌٯ خځج هلپ ٨ٽيه ڀ٩څى وؼذ أڃ يصٕدّغ خه ټٱ٥ج ،وىټٺ
هى ثټ٩ځپٰ ،أ٘پ ٸپ ـٌٯ أڃ يٹىڃ ٨جڀٌفٰ ،ئىث وؼوس ـٌٰج ٬ري ٨جڀپ ّٰديٽٺ أڃ
()44
شّأٻ"
وأڀج ثټٱ٩پ ٰهى ي٩ځپ خجأل٘جټز أيٝج ،ىټٺ أڃّ ثټٱ٩پ ٨څو ثټّهييل ًف يوٻ ٨ىل ڀ٩څى يف
ڄٱّه ،وإڄّځج يوٻ ٨ىل ڀ٩څى يف ثټٱج٨پ وهى ٸىڄه ڀمربث ٨څه يٵىٻ":وڀچ ظڂَّ وؼذ أڃ
يٹىڃ ٨جڀٌف يف ثًفِڂ ،ٸځج أڃ ثټفٌٯ ملج هٻ ٨ىل ڀ٩څى يف ٬ريڇ وؼذ أڃ يٹىڃ ټه أظٌ يف ټٱ٦
()45
ىټٺ ثټ٭ري ،ٸځج ټه ثألظٌ يف ڀ٩څجڇ" ،وٴجٻ ":وأڀج ثټٱ٩پ ٌٰفخو أڃ يٹىڃ ٨جڀٌف".
أڀج ثټٵّڂ ثټعجڄي:ثًفِڂ وثأل٘پ ٰيه أًف ي٩ځپ :ألڄه يوٻ ٨ىل ڀ٩څى يف ڄٱّه ،وڀچ ظڂ ٰٽيْ ټه
ثًشدج ٟوشٕدّغ خ٭ريڇ ،إى يٵىٻ":وإڄّځج ثټيي ټه ڀ٩څى يف ثټفٵيٵز هى ثًفِڂ ،وڀچ ظڂَّ وؼذ أڃ
يٹىڃ ٨جڀٌف يف ٬ريڇ ٨ىل ثټفٵيٵز )46(".وإڄّځج ي٩ځپ ڀچ ثألِځجء ڀج هى ڀٕصٶ ملج ٰيه ڀچ
ڀ٩څى ثټٱ٩پ.
ٴّّڂ ثټّهييل ثټ٩جڀپ إىل ٴّځني:
أ-ثټ٩جڀپ ثټٽٱ٥ي:
٨ -0ځپ ثټٱ٩پ:
ثلصٽٲ ڀىٴٲ ثټّهييل ڀچ ثټٱ٩پ ثټيي ث٨صربڇ ثټڅفجر":و ٪ٜټٽوًفټز ٨ىل ثټفوط
وؼىهڇ،)47(".وأڃّ هًفټصه ٨ٽيهځج ڀچ ؼهز ثټٽٱ ٦هي هًفټز ڀ١جخٵز .وأڀج ثټّهييل":ثټٱ٩پ ًف
يوٻ ٨ٽيه خٽٱ٥ه وًف خدڅيصه ،وإڄّځج يوٻ ٨ىل خدڅيصه ٨ىل ثلصٌفٯ أـىثٻ ثټفوط ،وخٽٱ٥ه ٨ىل
ثټفوط ڄٱّه ،وهٹيث ٴجٻ ِدىيه يف أوٻ ثټٹصجح ،وإڃ شّجڀق يف ڀى ٪ٜآلٌ وأڀّج ثټَڀجڃ ٰهى
()48
ـٌٸز ثټٱٽٺ ٌٰف ثًشدج ٟخيڅه وخني ـٌٸز ثټٱج٨پ إًف ڀچ ؼهز ثًفشٱجٳ وثملٙجـدز".
يٌي خأڃ ثټٱ٩پ هى ثټفوط ،وأڃ ثًفِڂ ڀمرب ٨څه وأڀج ٨چ هًفټصه ٨ىل ثټَڀجڃ ٌٰ ،ف يٌي ثټٱ٩پ
هثًف ٨ٽيه .وش ٌٛ٩ثټّهييل ملج يص١ٽده ثټٱ٩پ ڀچ ثمل٩ځىًفس،إى يٵىٻ":ثټٱ٩پ ًف ي٩ځپ يف
()49
ثټفٵيٵز إًف ٰيځج يوٻ ٨ٽيه ټٱ٥ه  ،ٸجملٙوً وثټٱج٨پ،وثملٱ٩ىٻ خه".
ح-ثټ٩ځپ يف ثملٙوً:
يٱٌٳ ثټّهييل خني ثملٙوً ثملؤٸو ،وخني ثملٙوً ثملفووه أو ثملڅ٩ىس ،ڀچ ـيغ ٌ٨فٴز ثټٱ٩پ
خٹپ ڀڅهځجٰ ،جټٱ٩پ ٨څوڇ ًف يوٻ ٨ىل ثملٙوً إًف ڀ١ٽٵج ٬ري ڀفووه وًف ڀڅ٩ىس ،ويٌشذ ىټٺ ًأيه
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يف ثټ٩ځپ ،ٸځج يف ٞثملٙوً ثملفووه أو ثملڅ٩ىس خځ١ٙٽق ثملٱ٩ىٻ ثمل١ٽٶ ،يٵىٻ":وًف يٹىڃ
ثملٙوً ڀٱ٩ىًف ڀ١ٽٵج ـصى يٹىڃ ڀڅ٩ىشج أو يف ـٹڂ ثملڅ٩ىس)58(".ويځيَ ڄى٨جڃ ڀچ ثټ٩جڀپ:
أ -ثټ٩جڀپ يف ثملٙوً ثملؤٸو:
يٌي أخى ثټٵجِڂ أڃ ثټ٩جڀپ يف ڄفى:رضخضُ رضخًج ،ڀج شٝځڅه رضح ڀچ ڀ٩څى ٰ٩پ ،إى
ڀ٩څجڇ٩ٰ :ٽض رضخجٰ ،جټ٩جڀپ ڀج شٝځڅه ټٱ ٦ثټٱ٩پ ،وثملؤٸو ٸيټٺ ڀج شٝځڅه ثټٱ٩پ ڀچ ثټفوط.
ټٵو ألي ثټّهييل ٨چ ٔيمه ثخچ ٌ٠ثور":وثټيي أٴىٻ خه ثٍفڃ ٴىٻ ثټٕين أخي ثټفّچ ،ألڃ
ثټٱ٩پ ثملمصَٻ ڀ٩څى  ،وثمل٩جڄي ًف يؤٸو خهج ،وإڄځج يؤٸو خجألټٱج ،٣وٴىټٺ رضخض ٰ٩پ ڀٕصٶ
ثملٙوًٰ ،هى يوٻ ٨ٽيهٰ ،ٹأڄٺ ٴٽض٩ٰ:ٽض ثټرضحٰ ،رضخض يصٝځچ ثټرضح ثملٱ٩ىٻ ثملٱ٩ىٻ،
()50
وټيټٺ شٝځٌڇ "...
وڀچ هڅج يصدني أڃ ثټ٩جڀپ يف ثملٙوً ثملؤٸو هى شد٩يصه ټٽځٙوً ثملصٝځچ يف ثټٱ٩پٰ ،ٹأڃ ثټٱ٩پ
هى ثټ٩جڀپ ٰيه.
ح-ثټ٩جڀپ يف ثملٱ٩ىٻ ثمل١ٽٶ:
ي٩څي ثټّهييل خجملٱ٩ىٻ ثمل١ٽٶ ڀج ٸجڃ ڀفووهث ڀچ ثملٙجهً أو ڀڅ٩ىشج ڄفى:رضخصه
رضخز ،ورضخصه رضخج ٔويوث ،يٵىٻ "إڃ ثټٱ٩پ ًف يوٻ ٨ىل ڀٙوًڇ إًف ڀ١ٽٵج ٬ري ڀفووه وًف
()58
ڀڅ٩ىس".
ڄّصڅصؾ ڀځج ِدٶ أڃ ثټٱ٩پ ًف يوٻ إًف ٨ىل ثملٙوً وثټٱج٨پ وثملٱ٩ىٻ خه.
٨-8ځپ ثټفٌٯ:
إڃ ثټ٩ځپ أ٘پ يف ثټفٌٯ ٨څوڇ ،ڀچ ـيغ ٸجڃ ڀ٩څجڇ يف ٬ريڇ ،وټهيث ٰهى يٵصِض هيث
ثټ٭ري ټٱ٥ج ٰيؤظٌ ٰيه ٸځج ثٴصٝجڇ ڀ٩څى ،يٵىٻٰ":أ٘پ ٸپ ـٌٯ أڃ يٹىڃ ٨جڀٌفٰ ،ئىث وؼوس
ـٌٰج ٬ريڇ ،ڀچ ـيغ ٸجڃ ڀ٩څجڇ يف ٬ريڇ ،وټهيث ٰهى يٵصِض هيث ثټ٭ري ټٱ٥ج ٰيؤظٌ ٰيه ٸځج
ثٴصٝجڇ ڀ٩څى ،يٵىٻٰ":أ٘پ ٸپ ـٌٯ أڃ يٹىڃ ٨جڀٌفٰ ،ئىث وؼوس ـٌٰج ٬ري ٨جڀپّٰ ،ديٽٺ
()53
أڃ شّأٻ"
وٴو أًثه ثټّهييل أڃ ي ٪ٝأٌ٘ف ټ٩ځپ ثټفٌوٯ وإهځجټه ٰٵجٻً":ف شؽو ـٌٰج ًف ي٩ځپ
إًف ـٌٰج هلپ ٨ىل ثِڂ ڀٱٌهٰ ،جٸصٱى خجټ٩جڀپ ثټّجخٶ ٴدپ هيث ثټفٌٯ ،وهى ثًفخصوثء أو
()54
ڄفىڇ".
وإىل هيث ثأل٘پ ًؼ ٪إ٨ځجٻ ـٌوٯ ثټؽٌ ،وڄىث٘ذ ثملٝجً ٧وؼىثٍڀه ،ألڄّهج ټڂ شولپ
ثمل٩څى يف ثټؽځٽز  ،وإڄځج هلٽض مل٩څى يف ثًفِڂ أو ثټٱ٩پ خ٩وهج.
ح-ثټ٩جڀپ ثمل٩څىي:
ټٵو ٨څي ثإلڀجٿ ثټّهييل خجټفويغ ٨چ ثټ٩ىثڀپ ٨چ ثټ٩ىثڀپ ثمل٩څىيز ،إى يٵىٻ":هټيپ
ثټٽٱ ٦أٴىي ڀچ هټيپ ثمل٩څى ألڄّه ټيْ ڀچ ټٱ ٦إًف وهى ڀصٝځچ مل٩څىٰٙ ،جً أٴىي ڀچ ڀ٩څى
هوڃ ټٱ ٦ٸځج يف ٘څج٨ز ثټڅفى ثټٽٱ٥ي أٴىي ڀچ ثمل٩څىي ،)55(".وڀځج هٻ ٨ىل ٩ٜٲ ثټ٩جڀپ
ثمل٩څىي هيڇ ثملٵجًڄز ثټصي ٨ٵوهج خني ثټٱج٨پ وثملدصوأٰ ،ٹٌفهځج ڀّصفٶ ټٽٌٰ ،٪وټٹچ ثټٌٰ ٪يف
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ثټٱج٨پ ًف يَوٻ ،ألڃ ثټ٩جڀپ ټٱ٥ي ٨ىل ـني ييهذ ًٰ ٪ثملدصوأ خولىٻ ثټڅىثِن ملج ٸجڃ ٨جڀٽه
ڀ٩څىيج ألڃ ثټ٩جڀپ ثټٽٱ٥ي أٴىي ڀچ ثمل٩څىي ،إى هى ڀصٝځچ ثټٽٱ ٦وثمل٩څى ؼځي٩ج خمٌفٯ
()56
ثمل٩څىي".
-0ثټٵٙو إټيه :هى ٨جڀپ ڀ٩څىي ڀمص ٚخجټڅٙذ:ڀعپ(ِدفجڃ هللا)؛ ٰئڃ ِدفجڃ ثِڂ يڅدت
٨چ ثټ٥٩ځزٰ،ىٴ ٪ثټٵٙو إىل ىٸٌڇ ڀؽٌهث ٨چ ثټصٵييوثس خجټَڀجڃ أو ثألـىثٻ ،وټيټٺ وؼذ
()57
ڄٙده ٸځج يؽذ ڄٙذ ٸپ ڀٵٙىه إټيه خجټيٸٌ ڄفى(إيجٷ) ،وڄفى(ويپ ٍيو وويفه)"
-8ثإللدجً :هى ٨جڀپ ثټٌٰ ٪يف ثملدصوأ ،يٵىٻ"ثټٌثٰ ٪ټٌفِڂ ثملدصوأ ٸىڄه ڀمربث ٨څه ،ألڃ ٸپ ڀمرب
٨څه ڀٵوٿ يف ثټٌشدزٰ ،جِصفٶ ڀچ ثټفٌٸجس أظٵٽهج ألڃ أوثبپ ثألټٱج ٣وثټٹٌفٿ أوىل خجټعٵپ
()58
وأـځپ ټه"
-3ثټصد٩يز:هي ثټ٩ځپ ٨څوڇ يف ظٌفظز:ثټڅ٩ض وثټصىٸيو وثټدوٻ.
 -4ثإل٤هجً:وهى ٨جڀپ ثټڅٙذ يف ثملٱ٩ىٻ ألؼٽه وثټّهييل ٴو ثڄٱٌه خجټٵىٻ خهيث ثټ٩جڀپ ،يٵىٻ
يف ڄفى(ؼجء ٍيو لىٰج)و(ً٬دز ٰيٺ)":ثملؽيء إڄځج ي٥هٌ ڀج ٸجڃ خج٠څج لٱيج ،ـصى ٸأڄٺ
ٴٽض:ؼجء ٍيو (ڀ٥هٌث) خځؽيةه ثټمىٯ وثټٌ٬دز أو ثټفٌٗ أو أٔدجڇ ىټٺٰ ،هيڇ ثألٰ٩جٻ
()59
ثټ٥جهٌر شدوي ټٺ ثټدج٠څزٰ ،هي ڀٱ٩ىًفس يف ثمل٩څى ،وثټ٥جهٌر هثټز ٨ىل ڀج يڅٙدهج".
-5وٴى ٧ثملٝجً ٧ڀىٴ ٪ثًفِڂ:يٵىٻ":وٸيټٺ ثألٰ٩جٻ،ثمل٩جڄي ثملوټىٻ ٨ٽيهج ظٌفظز أٴّجٿ٩ٰ:پ
()68
وثٴ ٪ڀىٴ ٪ثًفِڂ ٰٽه ثټٌٰ"٪
 -6ڀ٩څى ثټڅ ٌ٥هى ٨جڀپ ثټفجٻ يف ڄفى(هوث ٍيو ٴجبځج) :ـيغ ڄٱى أڃ يٹىڃ ثټ٩جڀپ يف هيڇ
ثټفجٻ ـٌٯ ثټصڅديه ،ٸځج ڄٱى أڃ يٹىڃ ثټ٩جڀپ هى ثِڂ ثإلٔجًر ألڄه ټيْ خځٕصٶ.
ؼـ-ٴىث٨و ٸٽيز شفٹڂ ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ :
-0ـٶ ثټ٩جڀپ أًف يٹىڃ ڀهيةج ټولىٻ ٨جڀپ ٨ٽيهٰ :جټ٩ىثڀپ ڀچ ثألٰ٩جٻ وثټفٌوٯ شم٪ٝ
ټهيث ثأل٘پ ،وټڂ يٕي ٨څه إًف ثملٝجً ،٧وٴو ٨ٽپ ىټٺ خٵىټه :وټيْ ثټٱ٩پ ثملٝجً ٧ٸجملجيض،
ألڃ ڀٝجً٨صه ټٌفِڂ هيأشه ټولىٻ ثټ٩ىثڀپ ٨ٽيه ،وثټصرصٯ خىؼىڇ ثإلٌ٨ثح ٸجًفِڂ،
وألٌؼصه ٨چ ٔده ثټ٩ىثڀپ ثټصي خهج ٘وً ثټٹٌفٿ"(.)60
-8ثټ٩جڀپ ًف ي٩ځپ يف ڄٱّه:
وهيث أ٘ٽه ثټيي خځٵصٝجڇ ڀڅ ٪أڃ يٹىڃ ثټٱ٩پ ٨جڀٌف يف ثملٙوً ثملؤٸو ,و يٌؼ٪
ٴىټه'':إڃ ثټٙٱز ًف ش٩ځپ يف ثملى٘ىٯ  ,ىٸٌ ٨څو خيض ِجڀز خچ ټؤي :
و لٌُوُِ ثټرسُّي شٌٸض ً ِىيًّج خ٩و ؼِوٍّ و ؼِوَّرٍ و ًٔجٴز
إڃ لٱٝض ٰځ٩څجڇ ًُ:ح لٌوُ ثټرسي شٌٸض ٰ,رتٸض يف ڀى ٪ٜثټٙٱز ټمٌوُ وإڃ
ڄٙدض ؼ٩ٽصهج ڀٱ٩ىًف خرتٸض ,وټڂ يٹچ شٌٸض يف ڀى٘ ٪ٜٱز,ألڃ ثټٙٱز ًف ش٩ځپ يف
()68
ثملى٘ىٯ''.
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ً -3ف يؽصځ٨ ٪جڀٌفڃ يف ثِڂ وثـو ,يٵىٻ ٨چ إڃ و ألىثشهج '':وٸپ هيڇ ثټفٌوٯ شځڅ ٪ڀج
ٴدٽهج أڃ ي٩ځپ ٰيځج خ٩وهج ټٱٝج و ڀ٩څى أڀج ثټٽٱٰ ٦ألڄه ًف يؽصځ٨ ٪جڀٌفڃ يف ثِڂ وثـو,
()63
وهيڇ ثټفٌوٯ ٨ىثڀپ ''..
()64
ً-4ف يٕرتٷ ثټٱ٩پ و ثًفِڂ يف ٨جڀپ وثـو.
ً-5ف ي٩ځپ ٨جڀپ وثـو يف ـجټني وًف يف ٌٰ٤ني إًف أڃ يصوثلٌف:
ڀعپٍ :يو لجًػ يىٿ ثټؽځ٩ز ٜفىر ،ألڃ ثټٝفىر يف يىٿ ثټؽځ٩ز وٸيټٺ :رسس ًثٸدج
()65
ڀرس٨ج ،وټى ٴٽض ڀرس٨ج ڀد١ةج ،ټڂ يؽًَ ،فِصفجټز ثټؽځ ٪خيڅهځج.
ً -6ف يصٵوٿ ثټ٩جڀپ ٨ىل ثمل٩ځىٻ :ويىؼه هيث ثأل٘پ خأڃ":ثټٱ٩پ ٸجټفٌٯ ،ألڄه ٨جڀپ يف ثًفِڂ
)66
وهثٻ ٨ىل ڀ٩څى ٰيهٌٰ ،ف يڅد٭ي ټٌفِڂ أڃ يصٵوٿ ،ٸځج ًف يصٵوٿ ٨ىل ثټفٌٯ(".
ً-7ف ييل ثټ٩جڀپ إًف ڀج ٨ځپ ٰيه
هىثڀٖ ثټدفغ:
-0أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ"،وٰيجس ثأل٨يجڃ وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ"،ػ،3شق إـّجڃ
٨دجُ ،خريوس043ٗ،
-8أخى ثټٵجِڂ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ٨دو هللا ثټّهييل"،ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى" ،شق ٨جهٻ أـځو ٨دو ثملىؼىه وثټٕين ٨يل ڀفځو
ڀ٩ى ،ٛهثً ثټٹصذ ثټ٩ٽځيز ،خريوس0408(0ٟ ،ه88ٗ،)0998-
-3ټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ ڀفځو خچ ٨دو هللا"ثإلـج٠ز يف ألدجً ٌ٬ڄج٠ز"ڀىٴ ٪ثټىًثٳwww.alwaraq.net:
-4ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"،هثً ثټديجڃ ثټٌ٩خي ،ؼور0485(0ٟ،ه49ٗ،)0985-
 -5أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ"،وٰيجس ثأل٨يجڃ وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ"،ػ(،3ڀٙوً
ِجخٶ)044ٗ،
-6ټىيَر أٌ٨ثحًِ ،جټز ڀجؼّصري"شٵىيڂ ثټٱٹٌ ثټڅفىي ټٽّهييل ڀچ لٌفٻ ٸصجخه (ڄصجبؾ ثټٱٹٌ ثټڅفىي) يف ٜىء ٨ٽڂ
ثټٽ٭ز ثټفويغ-هًثِز شفٽيٽيز شأ٘يٽيز،"-ٴّڂ ثټٽ٭ز وثألهح ثټٌ٩خي ،ؼجڀ٩ز ڀىټىه ڀ٩ځٌي شيَي وٍو-8808 ،
08ٗ،8803
 -7ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)48ٗ،
-8ثملٌؼ ٪ڄٱّه49ٗ،
 -9أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ"،وٰيجس ثأل٨يجڃ وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ"،ػ(،3ڀٙوً
ِجخٶ)044ٗ،
-08ثملٌؼ ٪ڄٱّه وثټٙٱفز ڄٱّهج.
 -00ثخچ أخي ًٍ ٧ثټٱجيس"،ثألڄيْ ثملٌ١ح يف ًو ٛثټٵٌ٠جُ يف ألدجً ڀٽىٷ ثمل٭ٌح وشجًين ڀويڅز ٰجًُ"٘،ىً ثټ١دج٨ز
وثټىًثٴز،ثټٌخج( ٟه386ٗ،0978،)ٟ.
-08ثملٌؼ ٪ڄٱّه338ٗ،
 -03ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)46ٗ،
 -04أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ"،وٰيجس ثأل٨يجڃ وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ"،ػ(،3ڀٙوً
ِجخٶ)044ٗ،
 -05ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)49-48ٗ،
 -06أخى ثټٵجِڂ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ٨دو هللا ثټّهييل"،ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى" ،شق ٨جهٻ أـځو ٨دو ثملىؼىه وثټٕين ٨يل
ڀفځو ڀ٩ى ،ٛهثً ثټٹصذ ثټ٩ٽځيز ،خريوس0408(0ٟ ،ه80ٗ،)0998-
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 -07أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ"،وٰيجس ثأل٨يجڃ وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ"،ػ(،3ڀٙوً
ِجخٶ)044ٗ،
-08ثخچ هـيز"ثملٌ١ح ڀچ أٔ٩جً أهپ ثمل٭ٌح"،شق إخٌثهيڂ ثألڄدجًي،ثمل١د٩زثألڀرييز،ثټٵجهٌر(،ه350ٗ،0954)ٟ.
– 09ثخچ ٸعري"ثټدوثيز وثټڅهجيز"،ػ،00ڀڅٕىًثس ڀٹصدز ثمل٩جًٯ ،خريوس ټدڅجڃ8ٟ،ـ308ٗ،0998،
 -88ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)59ٗ،
-80ثملٌؼ ٪ڄٱّه وثټٙٱفز ڄٱّهج
-88ثملٌؼ ٪ڄٱّه وثټٙٱفز ڄٱّهج.
-83يڅ :ٌ٥ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)74ٗ،
-84ثملٌؼ ٪ڄٱّه،وثټٙٱفز ڄٱّهج
-85ثملٌؼ ٪ڄٱّه088ٗ،
-86ڀؽو ثټويچ ثټٱريوٍ آخجهي" ،ثټدٽ٭ز يف شجًين أبځز ثټٽ٭ز"،شق خٌٸجس يىِٲ هىه ،ثملٹصدز
ثټ٩رصيز،ټدڅجڃ48ٗ،0،8880ٟ،
-87ثخچ ٸعري"ثټدوثيز وثټڅهجيز"،ػ،3ڀڅٕىًثس ڀٹصدز ثمل٩جًٯ ،خريوس53ٗ،8ٟ،
 -88أخى ثټ٩دجُ ٔځْ ثټويچ أـځو خچ ڀفځو خچ أخي خٹٌ خچ لٽٹجڃ"،وٰيجس ثأل٨يجڃ وأڄدجء أخڅجء ثټَڀجڃ"،ػ(،3ڀٙوً
ِجخٶ)043ٗ،
-89ثملٌؼ ٪ڄٱّه وثټٙٱفز ڄٱّهج.
 -38ويَر أٌ٨ثحًِ ،جټز ڀجؼّصري"شٵىيڂ ثټٱٹٌ ثټڅفىي ټٽّهييل ڀچ لٌفٻ ٸصجخه (ڄصجبؾ ثټٱٹٌ ثټڅفىي) يف ٜىء ٨ٽڂ
ثټٽ٭ز ثټفويغ-هًثِز شفٽيٽيز شأ٘يٽيز(،"-ڀٌؼِ ٪جخٶ)39ٗ،
-30ثملٌؼ ٪ڄٱّه48ٗ،
 -38أخى ثټٵجِڂ ٨دو ثټٌـځجڃ خچ ٨دو هللا ثټّهييل"،ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى" ،شق ٨جهٻ أـځو ٨دو ثملىؼىه وثټٕين ٨يل
ڀفځو ڀ٩ى(،ٛڀٙوً ِجخٶ)88ٗ،
-33ثملٌؼ ٪ڄٱّه وثټٙٱفز ڄٱّهج.
-34ثخچ ڀڅ٥ىً"ټّجڃ ثټٌ٩ح"،ػ،4هثً ثمل٩جًٯ ،ثټٵجهٌر 3087ٗ،
-35ثملٙوً ڄٱّه 3088
٨ -36دوثټفځيو ڀ١ٙٱى ثټّيو ''ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ يف ثټڅفى ثټٌ٩خي و هًثِز ثټرتٸيذ'' ,ڀؽٽز ؼجڀ٩ز هڀٕٶ ,ثملؽٽو ,08
ثټ٩وه (47ٗ,8888)4+3
 -37ڀ١ٙٱى خچ ـځَر'' ,ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ يف ثټڅفى ثټٌ٩خي '' هًثِز شأ٘يٽز و شٌٸيدز٨ )8884-0485(0ٟ,ىل ثملىٴ٪
ثإلټٹرتوڄي www.mosawarat.com
٨-38دو ثټفځيو ڀ١ٙٱى ثټّيو''ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ يف ثټڅفى ثټٌ٩خي وهًثِز ثټرتٸيذ'' ڀٌؼِ ٪جخٶ ٗ47
-39ڀ١ٙٱى خچ ـځَر''ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ يف ثټڅفى ثټٌ٩خي -هًثِز شأ٘يٽز و شٌٸيدز –"(ڀٌؼِ ٪جخٶ)98ٗ،
ٔ-48ٱيٵز ثټ٩ٽىي ''ثټ٩جڀپ خني ثټڅٌ٥يز ثټمٽيٽيز ثټفويعز و ثټٌخ ٢ثټ٩جملي ټڅؤثٿ شٕى ڀّٹي'',ڀؽٽز ـىټيجس ثټرتثط
8887,ڀّص٭جڄڂ ثټؽَثبٌ http : // annales. Univ-mosta.dz
٨ -40دو ثټفځيو ڀ١ٙٱى ثټّيو ''ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ يف ثټڅفى ثټٌ٩خي و هًثِز ثټرتٸيذ  ,ڀٌؼِ ٪جخٶ ٗ 48
 -48ثملٌؼ ٪ڄٱّه ٗ49
ٰ -43ج٠ځز ًٍثٳ ''ڄٌ٥يز ثټ٩جڀپ و ش١ديٵجشهج ٨څو أخي ثټٵجِڂ ثټّهيل ڀؽٽز ثټىثـجس ټٽدفىط و ثټوًثِجس ثټ٩وه,6
06 ٗ 8889
 -44ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)380ٗ ،
 -45ثملٌؼ ٪ڄٱّه ٗ380
-46ثملٌؼ ٪ڄٱّه وثټٙٱفز ڄٱّهج.
 -47أخى ثټٵجِڂ ثټّهيل ''ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى''ٗ 898
 -48ثملٙوً ڄٱّه384ٗ،
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 -49ثملٙوً ڄٱّه ٗ875
 -58ثملٙوً ڄٱّه  ,ثټٙٱفز ڄٱّهج
 -50أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل ,ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى  ,ڀٙوً ِجخٶ883ٗ ,
-58ثملٙوً ڄٱّه59ٗ ,
 -53ثملٙوً ڄٱّه  ,ثټٙٱفز ڄٱّهج
 -54أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل ,ثټٱٌثب ٞو ٌسؿ آيجس ثټى٘يز،,شق ڀفځو ثخٌثهيڂ ثټدڅج ،ثملٹصدز ثټٱيٙٽيز،
ثټّ٩ىهيز48 ٗ 8،0984ٟ،
 -55يڅ ٌ٥أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل ,ڄصجبؾ ثټٱٹٌ يف ثټڅفى  ,ڀٙوً ِجخٶ 308 ٗ,
 -56ثملٙوً ڄٱّه ٗ 57
 -57ثملٙوً ڄٱّه ٗ 384
 -58ثملٙوً ڄٱّه ٗ 78
- 59ثملٙوً ڄٱّه ٗ088
-68ثملٙوً ڄٱّه866
-60ثملٙوً ڄٱّه ٗ867
-68ڀفځو إخٌثهيڂ ثټدڅج"أخى ثټٵجِڂ ثټّهييل وڀيهده ثټڅفىي"(،ڀٌؼِ ٪جخٶ)386ٗ ،
 -63ثملٌؼ ٪ڄٱّه387
 -64ثملٌؼ ٪ڄٱّه ٗ388
 -65ثملٌؼ ٪ڄٱّه ٗ389
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شجًين ثالِصالٿ8800/80/80 :

شجًين ثټٵدىٻ8800/80/80 :

Abstract:
The varied character of 'Ali Ibn Hazm literary activity covers an impressive
range of jurisprudence, logic, history, ethics, comparative religion, and theology.
His appreciation of the resources of the Arabic language and his skillful use of
poetry and prose are evident in all his works. One delightful example is The Ring
of the Dove (Ṭawq al-ḥamāmah), on the art of love. Probably best known for his
work in jurisprudence and theology, for which the basic qualification was a
thorough knowledge of the Qurʾān and Ḥadīth (tradition), he became one of the
leading exponents of the Ẓāhirī school of jurisprudence.
Key words :
'Ali ibn Hazm, Linguistic lesson, Clarity of speech

ثملٽم:ٚ
شف٥ى ٸصجخجس ٨يل خچ ـَٿ ،خ١جخ ٪ڀىِى٨ي يٌ٩ٯ ٸعريث ڀچ ثټصڅىّ ٧خني ثټٱٵه،
وثملڅ١ٶ ،وثټصجًين ،وثأللالٳ ،وڀٵجًڄز ثألهيجڃ ..ويدوو أڃ ڀؤهٽه ثټٌبييس يف ثټٹصجخجس ثټٱٵهيز
ثټصي ثٔصهٌ خهج ،هى ڀٌٰ٩صه ثټّٕجڀٽز خجټٵٌآڃ ثټٹٌيڂ و٨ٽڂ ثټفويغ .ـيغ ي٩و ثټٌؼپ وثـوث ڀچ
ثټ٩ٽځجء ثملربٍّيچ يف ثمليهذ ثټ٥جهٌي.
ويدوو شځٹڅه ڀچ ثټٽّ٭ز ،وٴٌ ٛثټٕ ،ٌ٩و٘څج٨ز ثټڅعٌ ..أڀٌث وثٜفج أيٝج يف ؼځي٪
ڀؤټٱجشه ،وڀچ ڄفى ىټٺ ًِجټصه يف ثټفذ ثملٌ٩وٰز خـ «٠ىٳ ثټفځجڀز» ،وشهوٯ هيڇ ثټوًثِز
إىل شٹىيچ ٰٹٌر ڀؽځٽز ٨چ ثآلًثء ثټڅٌ٥يز وثټص١ديٵيز ثټدجًٍر ثټصي ـٱٽض خهج ڀؤټٱجشه يف ٸپّ
ڀچ ثټٽّ٭ز وثټڅفى.
ثټٹٽځجس ثملٱصجـيز٨ :يل خچ ـَٿ ،ثټوًُ ثټٽ٭ىي ،وٜىؿ ثټم١جح.
إڃّ ثټفويغ ٨چ ـٝجًر ثألڄوټْ ي١ىٻ وشص٩وّه ڀٝجڀيڅه ،وٴو ٴجڀض ٸ٭ريهج ڀچ
ثټفٝجًثس ٨ىل ثټ٩ويو ڀچ ثملٵىّڀجس ثټصي أهّٽصهج ألڃ شٹىڃ ڀڅربث ټٽعّٵجٰز وڀٵٙوث ألٸجخٌ
ثټ٩ٽځجء ثټييچ يٕهو ټهڂ ثټصجًين خؽهىههڂ ثټ٩ٽځيز يف ٔصّى ثمليجهيچ ،وڀچ ثألڀجڄز أيٝج أڃ
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ڄٕيو خأ٨ځجٻ ًؼجالس ثألڄوټْ ثټييچ أٰڅىث أ٨ځجًهڂ ټموڀز ثټ٩ٽڂ وإ٨الء ًثيصه ،خپ وثالؼصهجه يف
ثټ٩ويو ڀچ ثټٵٝجيج و٨وٿ ثټصّّٽيڂ خوًثِجس ثټّّجخٵني ،وهيث ڀج ؼ٩پ ألهپ ثألڄوټْ آًثؤهڂ
ثټمجّ٘ز يف ڀ٩جټؽز ثټٵٝجيج ثټصي ٸجڄض يف ـجؼز ڀٽفّز إىل شځفي ٚوإ٨جهر شڅ٥ريِ ،ىثء أٸجڄض
أهخيز أٿ ٰٵهيز أٿ ٰٽّٱيز...وڀچ ڀٵىّڀجس هيڇ ثټفٝجًر ثټؽجڄذ ثټ٩ٽځي ثټعّٵجيف ثټيي ٸجڃ
ڀى٠ت ثڄ١الٳ ټٹپّ ثألڄٕ١ز.
ٰٽځّج ثِصٵٌّ ثټٌ٩ح يف ثألڄوټْ ٴجڀىث أوّٻ ثألڀٌ خدڅجء ثملّجؼو ثټصي ٸجڄض أڀجٸچ ټٽ٩دجهر
وثإلٰصجء يف ثملّجبپ ثټوّيڅيز ،إٜجٰز إىل أڄّهج ثِص٭ٽّض يف ش٩ٽيڂ ثټوّيچ ثټؽويو وثټٽّ٭ز وثألهح ،وخ٩و
ىټٺ ٔځپ ثټص٩ٽيڂ ڀمصٽٲ ٌٰو ٧ثملٌٰ٩ز.
وٴو ثٍههٌس ثټفيجر ثټعّٵجٰيز ڀ ٪ڀٌوً ثأليجٿ وڀٌهّ ىټٺ إىل ٨ىثڀپ أهځّهج :شٕؽي٪
ثألڀٌثء وثټمٽٱجء :ثهصڂّ ثټمٽٱجء خجټ٩ٽڂ وثټ٩ٽځجء ،وخمجّ٘ز ثټٌّٕ٩ثء ،ألڃّ ؼٽّهڂ ٸجڄىث يٵٌٜىڃ
ثټّٕ ،ٌ٩وڀچ أڀعٽز ىټٺ ڄځيَّ ثټفٹڂ خچ هٕجٿ ثټيي "ٸجڃ ٰٙيفج ،خٽي٭ج ٔجٌ٨ث ڀُؽيوث أهيدج
ڄفىيج" . 0وٴو خٽ٭ض ثټفيجر ثټعٵجٰيز ڀدٽ٭ج ًثبوث ټڂ شٕهوڇ ڀچ ٴدپ وهيث أيّجٿ ثټفٹڂ ثملّصڅرص،
ثټيي "ٸجڃ ڀفدّج ټٽ٩ٽىٿ ڀٹٌڀج ألهٽهج ؼځّج٨ج ټٽٹصذ يف أڄىث٨هج خځج ټڂ يؽځ٩ه أـو ڀچ ثملٽىٷ
ٴدٽه" .8وٸجڃ ثټمٽٱجء يهصځّىڃ خجټ٩ٽڂ ڀج أِهڂ يف ًٰو ثټفٌٸز ثټ٩ٽځيزَٰ ،ثه ثالهصځجٿ
خجملٹصدجس وهوً ثټ٩ٽڂ.
ثالِصٱجهر ڀچ ثټٌّـالس خني ثملرشٳ وثألڄوټْٰ :ځڅي أڃ و٠ةض أٴوثٿ ثټٌ٩ح ثټٱجشفني
ثألڄوټْ ټڂ شڅٵ ٪١ثټٌّـٽز خني ڀى٠څهڂ ثټؽويو وأً ٛثملرشٳ ،وىټٺ ټٽفؾّ أو ټٽٵجء ثټ٩ٽځجء ڀچ
ثملرشٳٰ ،ٹجڃ ڀچ ٨ٽځجء ثملرشٳ ڀچ ثِصٵٌّ خجألڄوټْ وثلص ّٚخڅرش ڀج ؼځ٩ه ڀچ ٨ٽىٿ.
ثڄصٕجً ـٽٵجس ثټوًوُ وثټٹصذ ثټ٩ٽځيز :وڀچ ڄصجبؾ ثټٌـالس ثټصي ٴجٿ خهج ثټ٩ٽځجء
ثألڄوټّيىڃ و٠ٽدز ثټ٩ٽڂ أڃ ٨جهوث خفٙيٽز ٨ٽځيز وٸصذ ڀهځّز يف ڀمصٽٲ شمّٙٙجس ٨ٽىٿ
ثټٌ٩خيز ،ڀچ ټ٭ز وڄفى وأهح ،وِجً٨ىث خَُ٩يو ًؼى٨هڂ إىل ٰصق ـٽٵجس ټٽصّوًيْ وش٩ٽيڂ هيڇ
ثټ٩ٽىٿ ملچ ثؼصځ ٪ڀچ ثټ١الح.
وخجټصّجيل ٰٵو ِجهځض ثټديةز ثألڄوټّيز ٨ىل إيؽجه أهح ٌ٨خيّ ًثٳ ټه ڀچ ثملځيَّثس
وثټمٙجب ٚڀج يؽ٩ٽه ٌٰيوث ٨چ ٬ريڇ ڀچ ثآلهثح ،خ٩يوث ٨چ ڀؽجًثر ثټ٭ري ،ـيغ إڄّه ڄٕأ يف
ثټدوثيز ڀٵٽّوث وټٹچ رس٨جڃ ڀج ثٔصوّ ٨ىهڇ وأ٘دق ڀ٩جًٜج ظڂّ ڀّصٵالّ خيثشه ،ي٩ٹْ خيةصه
ويّصفوط ٰڅىڄج ټڂ ي٩هوهج ثملٕجًٴز أ٘دفض شځعّپ ثألڄځج ٟثألهخيز وثټٌّٕ٩يز ثټؽويور ،وهي
يف ٌ٨ٯ ثټوثًِني ڄجخ٩ز ڀچ ثټ٩دٵٌيز ثټصي أٸٌٿ هللا خهج أخڅجء هيث ثټى٠چ وأَّ٨هڂ خهج.
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وخجټفويغ ٨چ ثألهح يف ثألڄوټْ شؽوً ثإلٔجًر إىل أڃّ ثألڄوټّيّني خٌ٨ىث يف ثألهح
ڃ ثټڅعٌ ثټٱڅيّ ثألڄوټيسّ يصځعّپ خؽالء يف ثټٌِجبپ خؽځي ٪أڄىث٨هج ألڄّهج
خٵّځيه :ثټّٕ ٌ٩وثټڅّعٌ ،أل ّ
ـ٥يض خ٩څجيز ٸصّجح ڀ٥٩ځهڂ ڀچ ٌِٰجڃ ثټٕ ٌ٩ثألڄوټيسٰ ،ٹصّجح ثألڄوټْ ٸجڄىث ٌٔ٩ثء يف
أ٬ٽذ ثټفجالس ،ٸجخچ ٍيووڃ ،وثخچ ٔهيو ،وټّجڃ ثټوّيچ خچ ثټم١يذ ،و٬ريهڂ ،وهڂ خيټٺ ٨ىل
ڄٵي ٞثټٹصّجح ثملٕجًٴزٰ ،ديڅځج أؼجه ٸصّجح ثألڄوټْ يف َٰ َّڅيْ ثټٵىٻ :ثټٕ ٌ٩وثټڅعٌ ،ڄؽو أڃّ ٸصّجح
ثملرشٳ شٱىّٴىث يف ثټڅّعٌ وشمٽّٱىث ٨چ ًٸذ ثټؽىهر يف ثټّٕ ،ٌ٩ټهيث ثِص١ج ٧ٸصّجح ثألڄوټْ خځج
أوشىث ڀچ ڀىهدز ٌٔ٩يز وټ١ٲ ليجٻ أڃ يٌشٵىث خأِجټيذ ثټڅّعٌ ثټٌ٩خي وڀيثهده ـصّى ٘جً
ٸجټّٕ ٌ٩ثملڅعىً ،ال يڅٵٙه ٬ري ثټىٍڃ وثټٵجٰيز ،وأخو٨ىث يف ٰڅىڃ ثټٹصجخز ٸٽّهج ـصّى ٰجٴض
ثټٹصجخز ثټّٕ ٌ٩ملج يف ٘څج٨ز ثټڅّعٌ ڀچ ثملٌوڄز وثټصفًٌّ ڀچ ٴيىه ثټٌ٩و.ٛ
وڀچ هؤالء ثټدجًٍيچ يف ڀمصٽٲ ٘څىٯ ثټ٩ٽىٿ ڄيٸٌ أخج ڀفځو ٨يل خچ أـځو خچ ِ٩يو
خچ ـَٿ خچ ٬جټذ ثټيي ٌٰ ٛڄٱّه ٨ىل ٘ٱفجس ثټصّجًين خځج شٌٸه ڀچ آًثء وڀىثٴٲ وآظجً
٨ٽځيز ټڂ يمصٽٲ ثظڅجڃ يف أهځيصهج ،وټىال ثټّٕ ٢١يف خ ٞ٩ثألـٹجٿ وثټصفٌّٓ ثټيي ش ٌّٛ٩ټه
ټٹجڃ أٸعٌ ٔهٌر ڀچ ٬ريڇ ،وأڄٱي شأظريثً ،إى ثؼصځ٩ض يف ٨دٵٌيصه ثټمربر ثټّيجِيز وثملٌٰ٩ز
ثټويڅيز خځمصٽٲ شمّٙٙجشهج ،ٸځج ٸجڃ ٘جـذ ڄٌ٥ر ظجٴدز وٴوًر ڀصځيَّر ٨ىل شٱفّ ٚهٴجبٶ
ثألڀىً خ٩ٵپ وث ٧وڀڅهؾ ٨ٽځيّ ڀصَّڃ .
ٸځج ٔهو ټه ثملؤًّلىڃ وثټوّثًِىڃ خربث٨صه وؼهىهڇ يف ڀيجهيچ ٨ٽځيز ڀمصٽٱزٰ ،هى
ثإلڀجٿُ ثټٹدري وثملؽصهو ثمل١ٽٶ خفٌ ثټ٩ٽىٿ وؼجڀ ٪ثټٱڅىڃ ،وإڀجٿ ثمليهذ ثټَّ٥جهٌيِّ وڀؽوِّهڇ،
ثټٱٵيه ثټفجٰ ،٦ثألهيذ ثټىٍيٌ ،ثملؤًِّك ثټڅّجٴو ،ثټ٩جټڂ ثملىِى٨يُّ ،ثملصٹٽّڂ ٘جـذ ثټصَّٙجڄيٲ
ثټدجهٌر وثألٴىثٻ ثټَّ٥جهٌر ،ثټَّٕهري خجخچ ـَٿ ثټ٥جهٌي "ٸجڃ ـجٰ٥ج ٨جملج خ٩ٽىٿ ثټفويغ
وٰٵهه ،ڀّصڅد١ج ټألـٹجٿ ڀچ ثټٹصجح وثټّڅّز ،ڀصٱڅّڅج يف ٨ٽىٿ ؼځّز٨ ،جڀال خ٩ٽځه ٍثهوث يف
ثټوّڄيج خ٩و ثټٌيجِز ،ثټصي ٸجڄض ټه وألخيه ڀچ ٴدٽه يف ثټىٍثًر وشوخري ثملځجټٺ ،ڀصىث٩ٜج ىث ٰٝجبپ
ؼځّز وشىثټيٲ ٸعرير يف ٸپّ ڀج شفٵّٶ خه ڀچ ثټ٩ٽىٿ ،وؼځ ٪ڀچ ثټٹصذ يف ٨ٽڂ ثټفويغ
0
وثملٙڅّٱجس وثملّڅوثس ٔيةج ٸعريث ،وِځِ ٪ځج٨ج ؼځّج"...
وُټو يف آلٌ يىٿ ڀچ ٔهٌ ًڀٝجڃَ ِڅز  003هـ 0/ڄىٰځرب 993ٿ خځويڅز ثټَهٌثء
٨ج٘ځز ثألڄوټْ يف ٨هو ثټووټز ثټ٩جڀٌيَّز يف خيض  ٍَّ٨وظٌثءٍ ووٍثًرٰ ،أخىڇ أـځو خچ ـَٿ ٸجڃ
أـو وًٍثء ثملڅٙىً خچ أخي ٨جڀٌ ـجٸ ِڂ ثألڄوټِْ ثټٵىيٰ ،څٕأ ثخچ ـَٿ يف شڅّ٩ڂ وًٰجهيز ،يٽدْ
ثټفٌيٌ ويڅجٿُ ٨ٽيه ،يُ١جټ ٪ٸصده ٨ىل ٴڅجهيپ ثټيَّهذ وثټٱٝز ثملٝجءرِ خٕځى ٧ثټ٩څرب وثملّٺ.
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ٸجڃ أخىڇ يُِ٩و ڇ ټيّري ٨ىل هًح ثټىٍثًر وثټٌيجِز ڀعٽه ټيټٺ ٸجڄض ثهصځجڀجشه ثټ٩ٽځيز يف
خوثيز ـيجشه ڀڅَّ ٙدزً ٨ىل ثألهح وثټصجًين وثټِّٕ ٌ٩وثألڄّجح وٰڅىڃ ثټٵيجهر ،وٴو شىىل خَٞ٩
ثملهجٿ ثإلهثًيَّز وثټٵيجهيَّز يف خوثيز ٔدجخه وټٹڅّه رس٨جڃ ڀج هؽٌ ىټٺ ثټٌ١يٶ وأٴدپ ٨ىل ثټ٩ٽىٿ
ثټرشّ٨يز.
وټو ثخچ ـَٿ يف خيةز ڀرتٰز وـيجر ڄج٨ځز ،يف خيض وٍثًر وًيجِز ،وؼجڇ و٬څى ،وڀڅي
ڄ٩ىڀز أ٤جٌٰڇ وأخىڇ ي٩وّه ويهيّةه ټٽىٍثًر وثټَّ٨جڀز وثملٌثشذ ثټ٩ٽيج وٴو  ٌُ٬ىټٺ يف ٴٽده
ثټٙ٭ريٰ ،رتخَّى ثخچ ـَٿ ٨ىل ثټَّ٨جڀز وثټٵيجهر وثټّيجهر ،شٌخّى ٨ىل أڃ يٵىه وال يٵجه ،يأڀٌ وال
يُؤڀٌ ،وٴو شىىلّ خجټٱ٩پ ثټىٍثًر ټ٩دو ثټٌـځچ خچ هٕجٿ ثملٽٵّذ خجملّص٥هٌ ثألڀىي وهى يف أوثبپ
ثټ٩رشيڅيجس.
ٴو ڀٌَّ ثخچ ـَٿ خٹپّ شٽٺ ثملٌثـپ ٴدپ أڃ يّٽٺ ِديپ ثټ٩ٽڂ وثټدفغ وثټوًّثِزٰ ،أظٌّس
شٽٺ ثټصّڅٕةز وثټرتخيز ٨ٽيهٰ ،ٹجڃ إىث ڄج ٌ٤أـوًث ڀچ ثټ٩ٽځجء ال يدجيل إالّ خجټڅّٙىٗ ثټرش٨يز
ثټٵ٩١يزٰ ،هى ڀچ أٸرب أبځز ثټ٥جهٌيز إڃ ټڂ يٹچ أٸربهڂ ،وٸجڃ يٌهّ ٴىٻ أيّ ٨جټڂ ڀهځج ٸجڄض
هًؼصه وڀڅَټصه ،ويٵي ٧يف ڄٵوڇ ،وٸجڃ ال يٌ٩ٯ شٌ٩يًٝج وال شىًيز ،خپ يٽٵي ٴىټه وًأيه
ٸجټفؽٌ ثټعّٵيپ خال شَيني وال شهييذ ،وشٽٺ ثټرصثـز ثټٱؽز إڄّځج شىټّوس يف ڄٱْ ثخچ ـَٿ
خّدذ شٌخيصه ثألوىل وڄٕأشه ثټٵيجهيز يف ثټدوثيز "وٴو شأظٌّ ٨يل خٕمٙيز وثټوڇ ،و٤ٽّض ټه يف
ڄٱّه ٘ىًر ؼځيٽز ټڂ ش١ځّهج ثأليجٿ ،ألڄّه ٰٵوڇ وهى يف أوّٻ ٔدجخه يىٿ ٸجڃ ڀفصجؼج إىل ًأيه
وشىؼيهه ،وټيټٺ ٤پّ وٰيج ملج ِځ٩ه ڀچ إًٔجهثشه وڄٙجبفه".3
ڀُٙڅَّٱجشه:0
ظځَّز إؼځج ٌ٧خني ثملؤًِّلني ٨ىل أڃَّ ثإلڀجٿ ثخچ ـَٿ ڀچ أٸعٌ أهپ ثإلِالٿ شٙڅيٱ ًج
وشأټيٱجًٰ ،ٵو خٽ٭ض ڀؤټَّٱجشه ڄفىَ أًخ٩ځجبز ڀؽٽّو يف ٔصّى ٌٰو ٧ثټ٩ٽڂ :ثټٱٵه وثټفويغ وثأل٘ىٻ
وثملٽپ وثټڅِّفپ وثټ٩ٵجبو وثټصَّجًين وثألهح وثټڅَّّذ وثټٌهّ ٨ىل ثمل٩جًٜني  ،ڀځّج يؽ٩ٽه يأشي يف
ثملٌشدز ثټعجڄيز خ٩و ثإلڀجٿ ثخچ ؼٌيٌ ثټّ١ربي ،وڀٙڅَّٱجس ثخچ ـَٿ شرتثوؿ ڀج خني ثملٙڅَّٱجس
ثټّٝمځز يف ٨وّر ڀؽٽوثس وثملصىِِّ١ز يف ڀؽٽويچ أو يف ڀؽٽو وثـو وټه ٨رشثس ثټٌِّجبپ يف ٔصَّى
ٰڅىڃ ثټ٩ٽىٿ وثټٽّ٭ز وثألهح.
ڀچ أٔهٌ ڀٙڅَّٱجس ثخچ ـَٿ ٸصجخُه ثټٌثب" :٪ثملفىل خجآلظجً" ثټيي ٴجٻ ٨څه ثټٕين
ثملؽصهو ثټ َُّ٩خچ ٨دو ثټّالٿ" :ڀج ًأيض يف ٸصذ ثإلِالٿ يف ثټ٩ٽڂ ڀعپ "ثملفىلَّ "الخچ ـَٿ وٸصجح
" ثمل٭څي" ټٽٕين ڀىّٰٶ ثټويچ" ،6وٸعري ڀچ ڀؤټٱجس ثخچ ـَٿ ٴو ُٰٵوس خّدذ ڀج ش ٌَّٛ٩ټه
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ڀچ ڀفچ وٰصچ ،وټٹچ يف ڄٱْ ثټىٴض ڀج ٍثٻ يُىؼو ټه ثټٹعريُ ڀچ ثملؤټَّٱجس ،ثټصي يُ٩صرب ڀچ
أهځِّهج" :ثإليٙجٻ إىل ٰهڂ ٸصجح ثټمٙجٻ" ،وهى أٸرب ڀٙڅٱجشه ويٵ ٪يف لځّزَ ٨رشَ أټٲ وًٴز
و " ثټمٙجٻ يف رشثب ٪ثإلِالٿ" ,و"ًِجبپ يف ثإلڀجڀز يف ثټٙالر" ,و"ـؽز ثټىهث ,"٧و"ڀڅجِٺ
ثټفؾّ" وٸٽُّهج يف ثټٱٵه و"ڀٌثشذ ثإلؼځج "٧وٸصجح "ثټؽجڀ ٪يف ٘فيق ثټفويغ" و"ثلصالٯ
ثټٱٵهجء" و"ثإلڀالء يف ٴىث٨و ثټٱٵه"" ،ثټٱٌثب "ٞو"ثټٱٙپ يف ثملٽپ وثألهىثء وثټڅِّفَپ" ،وهى
ڀچ ٸصذ ثټٱٌٳ وثمليثهذ ثټَّٕهرير ،و"ڀمصرص يف ٨ٽپ ثټفويغ" و"٠ىٳ ثټفځجڀز "وهى ڀچ
ثټٹصذ ثملعرير ټٽؽوٻ ثټصي ؼٽدض ٨ٽيه ټىٿ ثټمٙىٿ ،وٸصجح "ڄٵ ٢ثټٌ٩وُ" وهى ڀچ ثټٹصذ
ثټٌثب٩ز يف ثټصَّجًين ،وٴو ؼٽذ ٨ٽيه ٨وثورَ ڀٽىٷ ثټ١ىثبٲ ،لج٘ز ثمل٩صٝو خچ ٨دَّجه أڀري إٔديٽيز
وٸصجح "ؼىثڀ ٪ثټّّرير" أو "ثټٌَِّجبپ ثټمځْ" وٸصجح "ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ" وهى ڀچ
ثټٹصذ ثټٱٌيور يف خجخهج ،و٨ىل ڀڅىثټهج ڄّؾ ڀَچ ؼجء خ٩وڇ ڀعپُ ثآلڀوي وثټٌَّثٍي وثخچُ ثټفجؼذ
و٬ريهڂ ،وټه ٸصجحٌ (ًِجټز) يف ثټٌَّهِّ ٨ىل يىِٲ ثټيهىهي ثملٌ٩وٯ خجخچ ثټڅّ٭ٌيٽز ،ٸځج ټه ٸصجح
يف ثټ١ذّ ثټڅَّدىيِّ ،ٸځج ټه ٸصجح "ؼځهٌر أڄّجح ثټٌ٩ح" و"ٰصىؿ ثإلِالٿ" و"ثټمٽٱجء" وټه
ثټ٩ويو ڀچ ٸصذ ثألهح وثټٽّ٭ز وٸجڃ ٔجٌ٨ثً ڀ١دى٨جً ڀُؽيوًث ،ټه ثټٹعري ڀچ ثټٵٙجبو ثټٱجبٵز
ثټٌّثبٵز ،وڀچ أٰفپ ٴٙجبوڇ ٴٙيوشه ثټصي أڄٕوهج ٨ىل ثټدويهز ټٽٌَّهِّ ٨ىل ٴٙيورٍ ڀٽيةزٍ خجټَّّدجح
وثټَّٕصڂ ټإلِالٿ وثملّٽځني وثټووټز ثإلِالڀيز ،ٴو أًِٽهج إڀربث٠ىً خيَڄ١ز ِڅز 008
هؽ ٌيز ټٽمٽيٱز ثټ٩دجيسِّ ثمل١ي ٪هلل يّصهَا خه ٰيهج ٌٰهَّ ثخچ ـَٿ ٨ىل هيڇ ثټٵٙيور ثټَّ١جٰفز
خجټٹٱٌ ٨ىل ثټٱىً خٵٙيورٍ ٰمځز ڀهىټز يف ٬جيز ثټٵىر وثټٌّو٨ز ٬ٱٌ هللا  َّ٨وؼپّ ټه خهج.
ڀچ ٜځچ ثألِدجح ثټٌبيّز وثملهځز ملفڅز ثإلڀجٿ ثخچ ـَٿ ثټ٥جهٌي ،ثټٌّ٥وٯ
وثألوٜج ٧ثټّ يجِيز ثملفي١ز خووټز ثإلِالٿ يف ثألڄوټْ ،وملج ٔذَّ ثخچ ـَٿ وٴ٩ض أـوثط
ثټٱصڅز خٵٌ٠دز وثألهىثٻ ثټصي ٨جڄصهج هوټز ثإلِالٿ ټٱرتر ٠ىيٽز هڅجٷ ،وًأي ثخچ ـَٿ ىټٺ ًأي
ثټ٩ني ،و٨جٓ يف لٝڂ شٽٺ ثألـوثط ثملٌ١ٝخز وًأي ثڄفالٻ لالٰز وٴيجٿ ٠ىثبٲ ،ؤهو
ثټٹعري ڀچ أـىثٻ ىټٺ ثټ٩رص وشٵٽدجشه وًأي أيًٝج شرصّٰجس ڀٽىٷ ثټّ١ىثبٲ وڀعجټدهڂ وخ٭يهڂ
وڀؽىڄهڂ وثڄفالټهڂٰ ،هََّس هيڇ ثټصٵٽدجس ڀٕج ٌ٨ثخچ ـَٿٰ ،أ٠ٽٶ ټٵٽځه ثټ٩څجڃ يؤًّك ټصٽٺ
ثټٱرتر ثټٙ٩يدز ڀچ ـيجر هوټز ثإلِالٿ يف ثألڄوټْ ،وـځّپ ڀٽىٷ ثټّ١ىثبٲ خ٩څٲ وخ٩دجًثس
الى٨ز ثِصهصجًهڂ خجټوّيچ وثټ٩ٵيور.
ټيټٺ ٸٌڇ ڀٽىٷ ثټّ١ىثبٲ ثخچ ـَٿ ،وـٌ٘ىث ٨ىل إخ٩جهڇ ٨چ أًثٜيهڂ ،وڄٱيه ڀچ
ڀٹجڃ آللٌٰ ،ٽٵو ٸجڄىث يمجٰىڃ ڀچ آًثبه ثټڅٵويز وـځالشه ثټٱٹٌيز ٨ىل ٰٝجبفهڂ
وؼٌثبځهڂٰ ،أـٌٴىث ٸصده خځفرض ٨جٿ ڀچ ثټڅجُ ،ٸځج ٰ٩پ ىټٺ ـجٸڂ إٔديٽيز ثمل٩صٝو خچ
٨دجه ،وـٌّٜىث ثټ٩ىثٿ ٨ٽيه ،وڀڅ٩ىث ثټّ١ٽدز ڀچ ثټؽٽىُ إټيه ،وهيڇ ثټفجهظز ثټم١رير ثټصي
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٠جملج شٹًٌّس خجألڄوټْ ٸٽّځج ٜجٳ أهٽهج خأـو ڀځچ يمجټٱهڂ ڀچ ثټ٩ٽځجء ،وهي إـٌثٳ ٸصده
٨الڄيز ټڂ شُٱٵَو ڀچ ؼٌثء ىټٺ ٸپّ ٸصدهٰ ،ٵو ٸجڃ ټه ؼځج٨ز ڀچ شالڀييڇ ثټڅّؽدجء ثټييچ ٴوًّوث
ٰٹٌڇ وـجٰ٥ىث ٨ىل ٸصده ثټصي ٸجڄىث يځصٽٹىڄهج خڅّمهج وڄرشوهج خني ثټڅجُ.
ٰٵىض ثإلڀجٿ آلٌ ٨رشيچ ِڅز يف ـيجشه ڀڅٱيًّج ،وټٹڅّه ثِصٱجه ڀچ شٽٺ ثملفڅز وشٱٌّ٫
ټٽصّأټيٲ وثټصَّٙڅيٲٰ ،ألٌػ هًًًث وٸڅىًٍث ًثب٩ز يف ٔصَّى ثټٱڅىڃ ،وـىَّٻ ثإلڀجٿ ڀفڅصه وڀڅٱجڇ
إىل ٴٽ٩ز ٨ٽځيز ټٽٹصجخز وثټصأټيٲ ،ټيمٌػ خ٩و ىټٺ ٨ٽځه ټٽ٩جټڂ خأرسڇ يڅصٱ ٪خه ثټڅّجُ ٨ىل ڀٌّ
ثټٙ٩ىً.
وشهوٯ هيڇ ثټوًثِز إىل شٹىيچ ٰٹٌر ڀؽځٽز ٨چ ثآلًثء ثټڅٌ٥يز وثټص١ديٵيز ثټدجًٍر
ثټصي ـٱٽض خهج ڀؤټٱجشه يف ثټٽ٭ز وثټڅفى وثټدال٬ز وإ٨جهر شٌشيدهج وٰٶ شڅ٥يڂ ڀ٩نيّ يؽ٩پ ڀڅهج
ڄّٵجً ڀصٹجڀالً وخڅيز ڀڅّؽځز شٱرس و٤يٱصهج ،ڀچ لالٻ ٨الٴز هيڇ ثټ٩څجرص يف ٜىء ثأل٘ىٻ
ثټ٩جڀز ثټصي و٘ٱهج ٘جـذ ثټڅٌ٥يز.
ِ٩ى ثخچ ـَٿ ،إىل شأِيْ ڀيهذ ٰٹٌي ڀصٹجڀپ يٹىڃ خويالً ټٽعٵجٰز ثملرشٴيز
ثټّّجبور .وثټصٲّ ـىٻ ڀوًِصه ؼڂّ ڀچ ثملٱٹٌّيچ وثملؤًّلني و٨ٽځجء ثأل٘ىٻ وًؼجٻ ثټٵٝجء
وثټّيجِز ،وٸجڄض هيڇ ثمل وًِز ٴجبځز أِجِجً ٨ىل ثِصځوثه شأظريهج ڀچ ڀڅ١ٶ ثټربهجڃ ،وًخّځج
ٸجڃ ٰصق خجح ثالؼصهجه يف هيڇ ثملوًِز خ٩و ٬ٽٵه ٘ىًر ټفٌيز ثټصّٱٹري ثټ٩ٽځي ،وثٴصىض ىټٺ
إ٨جهر ٴٌثءر ثأل٘ىٻ ثټصي خڅي ٨ٽيهج ثټرتّثط ثټٱٹٌي ټٽفٝجًر ثإلِالڀيز ،وٴو ٸجڃ يف هيث
ثټؽهو ڀوًٸجً ټرضوًر ثټصمٽّ ٚڀچ أِجټيذ ثټٱهڂ ثټؽجهَر ثټصي وٌّٰهج ثټرتّثط ڄٱّهٰ ،ٹجڃ
٨ٽيه أڃ يصفًٌّ ڀچ ِٽ١جڄهج ،هث٨يجً إىل إيؽجه أهوثس ؼويور ټٵٌثءر وث٨يزً ،خځج ٌٰٜصهج ٌ٤وٯ
شٽٺ ثملٌـٽز ثملصځيَّر وثټفجِځز يف شجًين ثټفٝجًر ثإلِالڀيز وټٽٵجًا أڃ ي٩ىه إىل آًثبه يف
ثټٵيجُ وثټ٩ٽّز وثټديجڃ وثټوټيپ  ...وٴو ٸجڃ ثخچ ـَٿ ٨دٵٌيز ڀؽجوٍر ټ٩رصهج ټڂ شؽو ڀچ
يٌ٨جهج خځج ٰيه ثټٹٱجيز ،وڀچ ٘ىً شځيَّ هيڇ ثټّٕمٙيز ش٩وّه ڀٙجهً ثټعّٵجٰز وڀىِى٨يصهج،
ٰ٩جملڅج يصڅٵپ خني ٨ٽىٿ ڄٵٽيز وألٌي ٨ٵٽيز يفٹځهج إىل هًؼز ٨جټيز ڀچ ثټصم ،ّٚٙوهيث ڀج
ڀهَځَّزَ ثإلـج٠ز خجټٕمٙيز وآًثبهج أڀٌثً ٔده ڀّصفيپ خجټڅّدز إىل ثټوثًُ ثملدصوا.
يؽ٩پ َ
آًثؤڇ ثټٽ٭ىيز:
ټٵو ٸجڃ الخچ ـَٿ آًثء ٸعرير ويف ڀؽجالس ڀمصٽٱز ملج شىٌّٰ ټويه ڀچ ِ٩ز ثّ٠ال٧
وڀٌٰ٩ز ڀىِى٨يز خجټ٩ٽىٿ ،ټيټٺ ڄفجوٻ ً٘و خ ٞ٩آًثبه ثټٽ٭ىيز وڀٵجًڄصهج خآًثء ٬ريڇ ڀ٪
خيجڃ إٜجٰجشه وشؽويوڇ يف خ ٞ٩ثټڅٌ٥يجس.
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ثټدال٬ز:

شٕري ثټوًّثِجس إىل أڃّ ثټٌ٩ح يف خوثيز ڀٌٰ٩صهڂ ټصٵڅيجس ثټم١جح –وإڃ ټڂ يىؼووث ټيټٺ
ڄٌ٥يجس وٴىثڄني -ٸجڄىث يىټىڃ أهځيز ٸدرير إىل رضوًر شمريّ ثألټٱج ٣ثملڅجِدز ټٽځ٩جڄي
ووؼىح ثټصىٰيٶ خيڅهځج ،ويدٽٮ ثألڀٌ أـيجڄج ـوّ ثټصٹٽّٲ ټٙيج٬ز ل١جح خ٩يڅهٰ" ،دٽ٭جؤهڂ
ڀچ ثټم١دجء وثټٌّٕ٩ثء ټڂ يٹىڄىث يٵدٽىڃ ٸپّ ڀج يٌه ٨ىل لىثٌ٠هڂ ،خپ ڀج يَثټىڃ يڅٵّفىڃ
ويؽىّهوڃ ـصّى ي٥ٱٌوث خأ٨ځجٻ ؼيّور.... ،ڀصٹٽّٱني ؼهىهث ٔجٴّز يف ثټصځجُ ثمل٩څى ثملٙيذ
شجًر وثټصځجُ ثټٽّٱ ٦ثملصمريّ شجًر ظجڄيز... ،خفيغ يٙىڄىڃ ٸالڀهڂ ٨ځّج ٴو يٱّوڇ أو
0
يهؽّڅه".
وڀچ هيث ثملڅ١ٽٶ شىثټض ثټوًّثِجس ثټدال٬يز وشجًيمهج ،وىټٺ يف ڀ ٌٛ٩هًثِجس ټ٭ىيز
ڀؽځٽز ،إىل أڃ أٌُٰه ټٽدال٬ز ثټٹصذ ثټصي شهصڂّ خهيث ثټؽجڄذ ٰٵ.٢
يٌّ٩ٯ* ثخچ ـَٿ ثټدال٬ز ٰيٵىٻ" :ثټدال٬ز ڀج ٰهځه ثټ٩جڀّي ٸٱهڂ ثټمجّصّ وٸجڃ خٽٱ٦
يڅصده ټه ثټ٩جڀي ألڄّه ال ٨هو ټه خځعٽه ،ويڅصده ټه ثټمجّصّ ألڄّه ال ٨هو ټه خځعپ ڄ٥ځه وڀ٩څجڇ
وثِصى٨ذ ثملٌثه ٸٽّه وټڂ يَه ٰيه ڀج ټيْ ڀڅه ،وال ـيٯ ڀځّج يفصجػ ڀچ ىټٺ ثمل١ٽىح ٔيةج،
وٴٌُح ٨ىل ثملمج٠ذ خه ٰهځه..... ،وٸعٌُ ڀچ ثمل٩جڄي وِهُپ ٨ٽيه ـٱ٥ه ټٵرصڇ وِهىټز
أټٱج٤ه.0".
ٰجټدال٬ز ٨څو ثخچ ـَٿ ش٩صځو ٨ىل ثټٽّ٭ز ثټىثٜفز ثملٱهىڀز خ٩يوث ٨چ ٌ٬يذ ثألټٱج،٣
وشٹىڃ خأټٱج ٣ـصّى وإڃ ټڂ يأټٱهج ثټ٩جڀي ٰئڄّه يٌ٩ٯ ڀ٩څجهج ويٱهځهجٰ ،جټٱهڂ إىڃ أِجُ
ـصّى ال يڅٵ ٚثټّجڀ ٪ڀچ ثمل٩څى ٔيةج أو يُٝيٲ إټيه ڀج ټڂ يٵٙوڇ ٴجبٽه ،وهي ٨څوڇ ڀمصٽٱز
خجلصالٯ ثټٽّ٭جس خٵوً ڀج يّصفّڅه ثملصٹٽّځىڃ يف ٸپّ ټ٭ز ڀچ إيٵج٨هڂ ټألټٱج٨ ٣ىل ثمل٩جڄي ٨ىل
ِديپ ثمل١جخٵز وڀٌث٨جر ثټفجٻ ولري ثټٹالٿ ڀج ٸجڃ ڀىؼَث ،ټيّهپ إهًثٷ ڀ٩څجڇ ثإلؼځجيل،
وخجإلڀٹجڃ أڃ يُفٱ .٦وهى خيټٺ ي٩ځو إىل ثالخص٩جه ٨چ ثټصّٹٌثً يف ثألټٱج ٣وثمل٩جڄي ،خفيغ يٵٙو
إىل ٬جيصه ٴٙوث هوڃ إ٨جهر مل٩جڄيه وهوڃ ثڄفٌثٯ ٨چ ڀٌثهڇ.
وٴو شىثٰٶ ًأيه يف هيث ثټٵٙو ڀً ٪أي ثټم١يذ ثټٵَويڅي(666ه009.ه)*  ،ثټيي
يٝيٲ ثټٱٙجـز إىل ثملٱهىٿ ثألوّٻ ـيغ أٔجً إىل أڃّ ثټدال٬ز شٹىڃ يف ثټٹالٿ وثملصٹٽّڂ ٰفّذ،
وهي يف ثټٹالٿ ڀ١جخٵصه ملٵصىض ثټفجٻ ڀٰٙ ٪جـصه ،وخال٬ز ثملصٹٽّڂ ڀٽٹز يُٵصوً خهج ٨ىل شأټيٲ
ٸالٿ خٽيٮ.
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وهيث ثملٱهىٿ ال ڄؽوڇ ٨څو ٬ريڇ ڀچ ثټٽّ٭ىينيٰ ،جخچ ثملٵٱّ ٪ڀعال يٌّ٩ٯ ثټدال٬ز ٴجبال":
ثټدال٬ز ثِڂ ؼجڀ ٪مل٩جڄي شؽٌي يف وؼىڇ ٸعريرٰ ،ځڅهج ڀج يٹىڃ يف ثټّّٹىس وڀڅهج ڀج يٹىڃ
يف ثالِصځج ،٧وڀڅهج ڀج يٹىڃ يف ثإلٔجًر وڀڅهج ڀج يٹىڃ يف ثالـصؽجػ ،وڀڅهج ڀج يٹىڃ ؼىثخج
وڀڅهج ڀج يٹىڃ ٌٔ٩ث ،وڀڅهج ڀج يٹىڃ ِؽ٩ج ول١دج ،وڀڅهج ڀج يٹىڃ ًِجبپ٩ٰ .جڀّز ڀج
9
يٹىڃ ڀچ هيڇ ثألخىثح ثټىـي ٰيهج وثإلٔجًر إىل ثمل٩څى وثإليؽجٍ هى ثټدال٬ز".
وثخچ ثملٵٱ ٪يف أوّٻ شٱّريڇ ټٽدال٬ز ي٩ځو إىل ثټٵّځز ثټ٩ٵٽيزٰ ،يؽ٩ٽهج أٴّجڀج يف
ثټّٙځض وثالِصځج ٧وثإلٔجًر وثټٹالٿ ،ظڂّ يدنيّ أڄىث ٧ثټٹالٿ ڀچ ثالـصؽجػ أو ثملڅجٌ٤ر وثټؽوٻ،
وثټؽىثح يف ثټفويغ ،وثټّٕ ،ٌ٩وثټٹالٿ ثملّؽى ،٧وثټم١ذ ،وثټٌِجبپ .وي١ٽذ يف ؼځي ٪ىټٺ
ثإليؽجٍ -وهى ڀج يځٹچ ثټصځجِه ڀچ ثټصّىثٰٶ خيڅه وخني ثخچ ـَٿ -وټ٩ٽّه يٵٙو إىل ثټصّوٴيٶ
ؤوّر ثټرتّٸيَ ،خفيغ يٙيذ ثملصٹٽّڂ هوٰه ڀدجرشر.
ويڅ ّٚثخچ ـَٿ ٨ىل ثټفجؼز إىل ثټّ١د ٪وثټصىِّ ٪يف ثټ٩ٽىٿ ملچ ٔجء إـٌثٍ ثټدال٬ز ،وهي
٨څوڇ ڀٌثشذ ،يٵىٻ" :وهيث ثټيي ىٸٌڄج يڅٵّڂ ٴّځني :أـوهځج ڀجبپ إىل ثألټٱج ٣ثمل٩هىهر ٨څو
ثټ ٩جڀز ٸدال٬ز ٨ځٌو خچ خفٌ ثټؽجـ ،٦وٴّڂ ڀجبپ إىل ثألټٱج٬ ٣ري ثمل٩هىهر ٨څو ثټ٩جڀز
ٸدال٬ز ثټفّچ ثټدرصي وِهپ خچ هجًوڃ ،ظڂّ يفوط خيڅهځج ٴّڂ ظجټغ ألي ڀچ ٸال ثټىؼهني
ٸدال٬ز ٘جـذ شٌؼځز ٸٽيٽز وهڀڅز ثخچ ثملٵٱ ٪ٸجڃ أو ٬ريڇ* ،ظڂّ خال٬ز ثټڅّجُ شفض هيڇ
ثټٌّ١ثبٶ ثټصي ىٸٌڄج".08
وڀچ لالٻ هيث ثټٌّأي ي ٪ٝثخچ ـَٿ ټٽدال٬ز أًخ ٪ڀٌثشذ:
 خال٬ز شصٹىّڃ ڀچ ثألټٱج ٣ثملأټىٰز ٨څو ثټ٩جڀّز ٸدال٬ز ثټؽجـ.٦ خال٬ز شصٹىّڃ ڀچ ثألټٱج٬ ٣ري ثملأټىٰز ٨څو ثټ٩جڀّز ٸدال٬ز ثټفّچ ثټدرصي وِهپ خچهجًوڃ.
 خال٬ز شرتٸّذ ڀچ ثملٌشدز ثألوىل وثټعجڄيز ٸدال٬ز ثخچ ثملٵٱّ .٪وخال٬ز ثټم١ذ ڀځَوؼزخدال٬ز ثټٌِّجبپ ،ٸځج ٰ٩پ ثخچ هًّثػ.
 خال٬ز ٨جهيز وهي خال٬ز ثټڅري ثټ٩جهي ثټيي يٌٌثه خه ثإلٰهجٿ.-8

ثټٱٙجـز:
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وڀؽځپ شٙىًّثشه ٨چ ثټٱٙجـزٰ ،ٵو آظٌڄج إؼځجټهج يف ڀؽځى٨ز ڀچ ثټڅّٵج ٟهي:
أوّال  -ثٴصٙجً ٘ٱز ثټٱٙجـز يف ڄٌ٥ڇ ٨ىل أهپ ثټدجهيز لجّ٘ز ،وخڅي إِځج٨يپ ٨جڀّز ثټييچ ٸجڃ
ڀڅهڂ خڅى هجٔڂ وڀفځّو (ٗ) أٰٙق ثټٌ٩ح".00
ظجڄيج ٨ -وّ ثټٱٙجـز ٘ٱز ىثشيز ټٽّ٭ز ثټصي ڄَٻ خهج ثټٵٌآڃ ولج٠ذ هللا خهج ٨دجهڇ ،وهي خهيث
ڀّجويز ټٽديجڃ ثټيي يصدڅّجڇ ٸځٵجًخز ڀڅهؽيز ټٵٌثءر ثټڅ ّٚثټوّيڅي وٰهځه.
ظجټعج  -شٹىڃ ثټٱٙجـز يف ڄ١ٶ أ٘ىثس ثټٽّ٭ز وثټصّأټيٲ خيڅهج ،وهيث ثټڅّ١ٶ يؽذ أڃ يٹىڃ ِٽيځ ًج
و٨ىل ثټٌّ١يٵز ثمل٩هىهر ڀچ لالٻ ٨ځٽيز ٝ٨ٽيز ألٝ٨جء ڀ٩يّڅز ،يٹىڃ ڄصجػ هيڇ ثټ٩ځٽيز
ـووط ِٽّٽز ڀچ ثأل٘ىثس ثمل٩ربّ خهج ٨چ ثمل٩جڄي.
ًثخ٩ج -ـيث ثخچ ـَٿ ـيو ثټؽجـ ٦ثټيي ِدٵه خأؼيجٻ يف شٵّيڂ ثټٱٙجـز ،يف خ٩وهج ثټؽ٭ٌثيف
إىل ڀڅجٍٻ ظالظز ،هي :
أ  -ڀڅَټز ثټٱٙجـز :
وڄ١جٴهج ڀفٙىً يځعّٽه أًخجح ثألٴالٿ وأهپ ثټؽوٻ وثټٌّٕ٩ثء ،وًخځّج شٵٽّ ٚڄٱىىهج
وڄ١جٴهج ؼوّث يف ٨رصڇ ،ـصّى إڄّهج ال شځعّپ إالّ ثټٹصجخز ثټٱڅيز ،وإڃ ٸڅّج ڄؽو يف ٸصذ ثټرتّثؼڂ
وثألهح وثټصّجًين ثټيي يٙىًّ ثټفيجر ثألهخيز وثټعّٵجٰيز يف ثألڄوټْ ،أڃّ ثملؽصځ ٪ثألڄوټيس يف شٽٺ
ثټٱرتر ٸجڃ ڀصىثًٌٰث ٨ىل ظٵجٰز أهخيز ٌ٨خيز وثِ٩زً ،خّځج ٰجٴض ثټعّٵجٰز ثملرشٴيز ثټصي شأظٌّس
خجټ٩ؽځز أيّځج شأظٌّ .
ح  -ڀڅَټز ثټٱٙجـز ثملٕىخز :
وثټڅّج٠ٵىڃ خهج ڀچ أخڅجء ثټؽيپ ثټؽويو ثټييچ ثڀصَؼض ٨ىل أټّڅصهڂ ثټٌ٩خيز
وثإلٌٰڄؽيز ،وهي شځعّپ ثټفيَّ ثټٌ٩ي ٞڀچ ثملصٹٽّځني.
ؼـ  -ڀڅَټز ثټ٩ؽځز :
وشځعّپ ثټڅج٠ٵني خجټٽ٭ز ثټالشيڅيز ،ټ٭ز ثإلٌٰڄؾ لٙى٘جً ثټٵج٠څني خجټؽدجٻ وثألًيجٯ.
-0

ثټّٕ:ٌ٩

ثټٕ ٌ٩هى ثټٹالٿ ثملىٍوڃ ثملٵٱّى ،وهى ٸځج يٌّٰ٩ه ثخچ ٠دج٠دج " ٸالٿ ڀڅ٥ىٿ خجبچ ٨چ
ل ّٚخه ڀچ ثټڅّ٥ڂ ثټيي إڃ ُ٨وٻ خه ٨چ ؼهصه
ثملڅعىً ثټيي يّص٩ځٽه ثټڅّجُ يف ڀمج٠دجشهڂ خځج ُ
ڀؽّصه ثألِځج ٧وّٰو ٨ىل ثټيّوٳ ،وڄ٥ځه ڀ٩ٽىٿ ڀفووهٰ ،ځچ ٘قّ ٠د٩ه وىوٴه ټڂ يفصؾ إىل
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ثالِص٩جڄز ٨ىل ڄ٥ڂ ثټّٕ ٌ٩خجټٌ٩و ٛثټصي هي ڀيَثڄه ،وڀچ ثٌ١ٜح ٨ٽيه ثټيوٳ ټڂ يّص٭چ
٨چ شٙفيفه وشٵىيځه خځٌٰ٩ز ثټٌ٩و ٛوثټفِيْٳِ خهج ـصّى شٙري ڀٌٰ٩صه ثملّصٱجهر ٸجټّ١د٪
08
ثټيي ال شٹٽّٲ ڀ٩ه".
ويف هيث ثټصٌ٩يٲ يځيپ ثخچ ٠دج٠دج إىل ٘فّز ثټّ١د ٪وثټّٽيٵز وهځج ثألِجُ يف ڄ٥ڂ
ثټّٕ ،ٌ٩وإالّ ٰجټصځٌُّ ٨ىل ثټٌ٩و ٛوڀٌٰ٩صهج وثؼذ ـصّى ال يٹىڃ يف ثټّٕ ٌ٩شٹٽّٲ يد٩غ
ثټّّأٿ يف ثټڅّٱْ .والخچ ـَٿ ًأيه يف ثټّٕ ،ٌ٩وهى يألي خٌأي ڀچ يٵىٻ :أـّچ ثټّٕ ٌ٩أٸيخه،
ويّصوٻّ خٵىټه ش٩جىل ملـّج ڀڅ ٪ڄديّه ڀچ ٴىٻ ثټّٕ﴿ٌ٩وَڀَج َ٨ٽَّځْڅَجڇُ ثټِّٕ ٌَْ٩وَڀَج يَڅْ َد٭ِي ټَهُ﴾ ،00ٸځج
ألرب ش٩جىل أڄّهڂ يٵىټىڃ ڀج ال يٱ٩ٽىڃ" ،وڄهى ثټڅدي ٘ىل هللا ٨ٽيه وِٽّڂ ٨چ ثإلٸعجً ڀڅه وإڄّځج
ىټٺ ألڄّه ٸيح إالّ ڀج لٌػ ٨چ ـوّ ثټّٰٕ ٌ٩ؽجء ڀؽيء ثټفٹڂ وثملىث ٦٨وڀوؿ ثټڅدي ٘ىل هللا
٨ٽيه وِٽّڂ .وڀج ٨وث ىټٺ ٰئڃ ٘جـده إڃ شفٌّي ثټّٙوٳ ٰٵجٻ:
ـِځَجً
وَثټفِځَجًُ
خَ٭ْپٌ
وَثټدَ٭ْپُ
ثټٽَّيْپُ ټَيْـــــــپٌ وَثټڅَّهَـــــجًُ ڄَهَج ًٌ
وَثټوِّيٺُ

هِيٺٌ

وَثټفَځَجڀَزُ

ڀِ ْعٽُه

وَٸِالهُځَج

َ٠يْــٌٌ

ټَ ُه

ڀِڅْــــــٵَجًْ

ڃ
٘جً يف ڄٙجح ڀچ يهَأ خه ويّمٌ ڀڅه ،ويولپ يف ثملٝجـٺ" .03ويدوو أڃّ ثخچ ـَٿ ي٩صٵو أ ّ
ثټفٹڂ وثملىث ٦٨وثملوثبق ثټڅدىيز لجًؼز ٨چ ـوّ ثټّٕ ٌ٩ألڄّهج شٵىٿ ٨ىل ثټّٙوٳ ،خيڅځج ثټٌّٕ٩
يٵىٿ ٨ىل ثټٹيح .ټهيث ٰئڄّه شفوّط ٨چ شٌخيز ثټٕدّجڃ شٌخيز لٽٵيز ڄهى ٨چ ٸپّ ڄى ٧ڀچ ثټّٕ،ٌ٩
وټڂ يدٶ إالّ ثملىث ٦٨وثټفٹڂ وڀج ٰيه ىٸٌ ثټمري" ،ڄهى ٨چ ثألَ٬ثٻ وثټٌٴيٶ ألڄّهج شفغّ ٨ىل
ثټّٙدجخز وشو٨ىث إىل ثټٱصڅز ،وشَرصِْٯ ثټڅّٱْ إىل ثټمال٨ز وثټٽيّثس وشّهّپ ثالڄهځجٷ يف ثټّٕ١جًر
وثټٱّٶ ،وڄهى ٨چ ثألٔ٩جً ثټصي ثملٵىټز يف ثټص٩ٙٽٺ وىٸٌ ثټفٌوح ألڄّهج شعري ثټڅّٱىُ وشّهّپ
٨ىل ثملٌء ڀىثًه ثټصّٽٲ يف ٬ري ـٶّ وٴو شؤهي إىل هالٷ ثټڅّٱْ ولرسثڃ ثآللٌر ،وڄهى ٨چ
ثټهؽجء ٰهى أّٰو أڄىث ٧ثټّٕ ٌ٩ألڄّه يهىّڃ ٨ىل ثملٌء ٸىڄه يف ـجټز ثټّّٱٽز .أڀّج ثملوؿ وثټٌّظجء
ٰهځج ڀچ ثملدجؿ ثملٹٌوڇ ،ڀچ ثملدجؿ ألڄّه ٴو شُيٸٌ ٰيهځج ثټٱٝجبپ ويصڂّ ثټصّيٸري خجملىس ،وڀچ
ثملٹٌوڇ ألڃّ ثټٹيح يٽٱّهځج خٌهثبه وال لري يف ثټٹيح .00وهڅج يصؽىلّ ټڅج أڃّ ثخچ ـَٿ يٵٌّ ثټٌّٕ٩
ڀج هثٿ يفغّ ٨ىل ثټٱٝيٽز ،ويڅٹٌڇ ڀجهثٿ ڀدجيڅج ټٽٵىث٨و ثټويڅيز وثټمٽٵيز ،وخجټصجيل ٰئڄّه ٴو
هؽڂ ٨ىل ثټّٕ ٌ٩ڀچ ـيغ أظٌڇ ثټّيّت يف ڄٱّيز ثألٌٰثه وثټؽځج٨جس وٌ٠ه أٸعٌ رضوح ثټٌّٕ٩
ڀچ ڀڅهؽه ثټص٩ٽيځي.
وٴو ؼٌس ثټ٩جهر يف شٵّيڂ ثټّٕ ٌ٩إىل ڄى٨ني ڀ١دى ٧وڀٙڅى ٧إالّ أڃّ ثخچ ـَٿ ؼ٩ٽه
أٴّجڀج ظالظزَٰ ،ثه ٨ىل ثالظڅني ثټّجخٵني ٌ٩ٔ :ثټربث٨زٰ" .جټٙڅج٨ز هي ثټصّأټيٲ ثټؽجڀ٪
ټالِص٩جًر وثإلٔجًر ،وثټصّفٽيٶ ٨ىل ثمل٩جڄي وثټٹڅجيز ٨څهج ،وًحّ هيث ثټدجح ڀچ ثملصٵوّڀني ٍهري
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خچ أخي ِٽځى وڀچ ثملفوظني ـديذ خچ أوُ* .وثټّ١د ٪هى ڀج ټڂ يٵٰ ٪يه شٹٽّٲ ،وٸجڃ ټٱ٥ه
٨جڀيج ال ٰٝپ ٰيه ٨چ ڀ٩څجڇ ،؛ـصّى ټى أًهس ثټصّ٩دري ٨چ ىټٺ ثمل٩څى خځڅعىً ټڂ شأس خأِهپ ڀچ
ىټٺ ثټٽٱ ،٦وًحّ هيث ثټدجح ڀچ ثملصٵوّڀني ؼٌيٌ وڀچ ثملفوظني ثټفّچ*.
وثټربث٨ز هي ثټصرصّٯ يف هٴيٶ ثمل٩جڄي وخ٩يوهج ،وثإلٸعجً ٰيځج ال ٨هو ټٽڅجُ خجټٵىٻ
ٰيه ،وإ٘جخز ثټصّٕديه وشفّني ثمل٩څى ثټٽ١يٲ ،وًحّ هيث ثټدجح ڀچ ثملصٵوّڀني ثڀٌؤ ثټٵيْ وڀچ
ثملصألٌّيچ ٨يل خچ ثټ٩دجُ ثټٌوڀي*.
 ٰجټٙڅج٨ز هي ثټؽځ ٪خني ثالِص٩جًر وثټصفٽيٶ ٨ىل ثمل٩جڄي ،ٸٍٕ ٌ٩هري وأخي شځّجٿ. وثټّ١د ٪ڀج أٔده ثملڅعىً يف شأټيٱه وِهىټصه وټڂ يٵٰ ٪يه شٹٽّٲ ٸٕ ٌ٩ؼٌيٌ وأخيڄىثُ.
 وثټربث٨ز هي ثټصرصّٯ يف ثمل٩جڄي ثټوّٴيٵز ثټد٩يور ٸٕ ٌ٩ثڀٌا ثټٵيْ وثخچ ثټٌوڀي. -3ثإل٨ؽجٍ:
خج٬ض ثټٵٌآڃ ثټٹٌيڂ خمٙجب ٚؼځجټيزٍ ڀځيَر إهًثٷَ ثټٌ٩ح ٰأ٨ؽَهڂ ٨چ ثإلشيجڃ
خځعٽه ،وڀچ هيڇ ثټمٙجب ٚڀج يٌشوّ إىل ثألِٽىح ثټيي ؼجء يف ٸعري ڀچ ثټّىً ،ڀمجټٱ ًج مل٩هىه
ٸالڀهڂ ،وڀچ ىټٺ ثٰصصجؿ آيجشه وِىًڇ خځج ال ٨هو ټٽٌ٩ح خه ،ڀچ ـٌوٯ ڀٵ٩١ز ڀصٽىّر يف
ثټ٭جټذ خځوؿ ټٽٵٌآڃ ثملؽيو ثټيي ال ًيذ ٰيه ،وٸيټٺ ڀج شرتٸه شٽٺ ثټٱىث٘پ ثملىِيٵيز ڀچ أظٌ
ِځ٩ي وڄٱيس يف ثملصٽٵي ،وهى يڅٙض ټٹالٿ هللا يؽ٩ٽه لجٔ٩جً ،وڀڅهج أيٝجً شىثٰٶ ثټفٌوٯ يف
أوثلٌ ثآليجس ،أو شٵجًخهج ٰيأشي ڀّؽى٨ج.
وثټيي يَيو يف ثټٵٌآڃ إ٨ؽجٍثً وٴوِيز ڀج يصٝځّڅه ڀچ ًِجټز لجټور ټإلڄّجڄيز ،وال
يرس ٧ثملٽپ خأي وؼه ڀچ ثټىؼىڇ إىل ٴجًبه أو ِجڀ٩ه ،إڃ ټڂ يٹچ خ١دي٩ز ثټفجٻ ڀڅٹٌِثً! وټ٩پّ يف
هيڇ ثملَيز رسثً آلٌ يؽ٩ٽڅج ڄٵىٻ خأڃ ثإل٨ؽجٍ يف ثټٵٌآڃ ال يٵصرص ٨ىل ڄ٥ځه وټٱ٥ه وخال٬صه،
خپ هى ڀ٩ؽَ ڀچ ثټڅجـيز ثټڅٱّيز أيٝجً .ويف هيث ثټّيجٳ أيٝجً ه٨ج ثټٌِىٻ لٙىٿ ثټٵٌآڃ إىل
أڃ يأشىث خديجڃ ِجـٌ ڀچ ؼڅّه ،ټٹڅهڂ ٨دعجً يفجوټىڃٰ ،هڂ ڀٱصٵٌوڃ إىل ٨څجرص أِجِيز خڅى
٨ٽيهج ثټٵٌآڃ إ٨ؽجٍڇ ،وهي ثټ٭جيز ثټڅديٽز إل٘الؿ ـجٻ ثټدرشيز ،وثټصي ي٭يّيهج ثټٱٹٌ ثټڅجٜؾ،
وثملڅ١ٶ ثټ٩ٽځي ثملصَّڃ ،وثټ٩ج٠ٱز ثملصأؼّؽز ،وثټميجٻ ثټمٙذ ،وثټٌوؿ ثټّجڀيز ،وهيڇ ِځجس
ال يځٹچ أڃ شؽصځ ٪ٸٽّهج يف ڄ ٚإالّ يف ثټٵٌآڃ" ،ٸٽځز هللا ثټمجټور" .06وڀ ٪هيث ٸٽه ،هأح ٸعري
ڀچ ثألهخجء ٨ىل هًُ ٴٝيز ثإل٨ؽجٍ ،خى٘ٱهج ڀولالً ټ٩ٽڂ ثټدال٬ز ،خپ خج٨صدجًهج ڀؤِّّ ًج
ڀىٜى٨يجً ټ٩ٽىٿ ثټدال٬ز ٸٽّهج ،ثټصي ثڄدعٵض  -ٸځج هى ڀ٩ٽىٿ  -ڀچ ثټ٩څجيز خوًثِز ثټڅّٚ
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ثټٵٌآڄي .إڃ ٴٝيز ثإل٨ؽجٍ ڀچ ثټٵٝجيج ثټؽىهٌيز يف ثټ٩ٵيور ،ألڃّ ثټٵٌآڃ هټيپ ٨ىل ثټمجټٶ،
يٵىٻ ثټدجٴالڄي ..":إڃّ إظدجس ٸىڃ ثټٵٌآڃ ٸالٿ هللا ،خىثِ١ز إظدجس إ٨ؽجٍڇ ،ڀصٝځّچ إلظدجس
ثملصٹٽّڂ وثټٹالٿ ڀ٩جً".00
ټيث ـٱٽض ثملٹصدز ثإلِالڀيز ،ڀڅي ثټٙ٩ىً ثألوىل ،خځؤټّٱجس ڀهځّز ،شٹٕٲ ثټڅّٵجح ٨چ
ڀٱهىٿ ثإل٨ؽجٍ ،وِځجشه ،وڀالڀفه يف ثټڅً ،ّٚهًّث ٨ىل ڀڅٹٌيه ڀچ أ٘فجح ثټٱٌٳ وثألهىثء
ثټٝجټّز ،وشأِّّض يف ٤پّ ڀدجـغ ثإل٨ؽجٍ ٨ٽىٿ ثټدال٬ز ،ويف ڀٵوّڀصهج ثټديجڃ ،ىټٺ أڃّ ثټٵٌآڃ
ڀ٩ؽَر خ يجڄيز شفوّي خه هللا ثټٌ٩ح ،ثټييچ ڄد٭ىث يف ثټديجڃٰ ،ٹجڄض ثمل٩ؽَر ڀچ ؼڅْ ڀج ثٔصهٌوث
خه ،إڀ٩جڄجً يف ثټفؽز وثټصفوّي .ٸځج ي٥هٌ ثإل٨ؽجٍ ثټٵٌآڄي خىؼه ٨جٿ يف ڄٵ١صني ڀهځصني هځج:
 ثټڅ٥ڂ ثټٱڅي ثټدال٬ي ڀچ ـيغ ـّچ ثټصأټيٲ ،وٰٙجـز ثټٽٱ ،٦وڀىثٰٵصه ټٽځ٩جڄي. ثإل٨ؽجٍ ثټ٩ٽځي وثټ٭يديٰ ،ٵو ٤هٌ ټٽدجـعني يف ثټ٩رص ثټفويغ أڃ ٸعريثً ڀچ ثملّجبپ ثټصيأظجًهج ثټٵٌآڃ ٴو أظدض ثټ٩ٽڂ ثټفويغ ٘فصهج ،خجټٌ٬ڂ ڀچ ٴوٿ ثټ٩هو.
يٵىٻ ثخچ ـَٿ" :وأڀّج ڄ٥ڂ ثټٵٌآڃ ٰئڃّ ڀڅَّټه ش٩جىل ڀڅ ٪ڀچ ثټٵوًر ٨ىل ڀعٽه وـجٻ
خني ثټدٽ٭جء وخني ثملؽيء خځج يٕدهه" ،00وهيڇ هي ڄٌ٥يز ثټرصّٰز ٰجخچ ـَٿ يىثٰٶ ثمل٩صَټز يف
هيڇ ثملّأټز ،وهى يڅٹٌ أڄّه ڀ٩ؽَ ټٹىڄه يف أ٨ىل هًؼجس ثټدال٬ز ،ظڂّ إڃ ثټٵٌآڃ ڄ ّٚڀ٩ؽَِ ،خجٳ
٨ىل هيڇ ثټّٙٱز إىل يىٿ ثټٵيجڀز ،وخأڃّ ٴٽىح ثټڅّجُ ڀرصوٰز و٨ٵىټهڂ ٸيټٺ ٨ىل أڃ ي٩جًٜىڇ
خأيز ٸيٱيز ٸجڄض ،ڀٙوثٴجً ټٵىټه ش٩جىل﴿ :ٴُپْ ټَةِچْ ثِؼْصَځَ َ٩ضِ ثإلِڄُْْ وَثټؽِچُّ َ٨ىلَ أَڃْ يَأْشُىث خِځِعْپِ هَيَث
ثټٵٌُْآڃِ الَ يَأْشُىڃَ خِځِعْ ِٽهِ وَټَ ْى ٸَجڃَ خَُْٝ٩هُڂْ ټِ َدَ٤ ٍْٞ٩هِريَث﴾ .09و٘قّ خجټڅ ّٚأڃّ ثټٱ٩پ يأشي
ټالِصٵدجٻ ،وىټٺ ڀٱيو ټٽصّأٸيو ،وال يؽىٍ أڃ يٹىڃ ټٽځجيض أخوث يف ثِص٩ځجٻ ثټٽّ٭ز ،إالّ إىث ڄَّٚ
ڄ ٌّٚآلٌ ٨ىل ؼىثٍ ڄٵپ هالټز ثملّصٵدپ إىل ثملجيض ،وټڂ يعدض هيث يف ثټّيجٳ.88
"ٰٽى ٸجڃ إ٨ؽجٍ ثټٵٌآڃ ألڄّه يف أ٨ىل هًػ ثټدال٬ز ټٹجڃ خځڅَټز ٸالٿ ثټفّچ ثټدرصي
وِهپ خچ هجًوڃ وثټؽجـ ٦ؤ ٌ٩ثڀٌا ثټٵيْ ،وڀ٩جى هللا ڀچ هيث ألڃّ ٸپّ ڀچ يّدٶ يف
٠دٵصه ټڂ يؤڀچ أڃ يأشي ڀچ يځجظٽه رضوًر"ٰ .80هى يىثٰٶ ثټٵجبٽني خأڃّ ثټٵٌآڃ ڀ٩ؽَ خڅ٥ځه
وخځج ٰيه ڀچ إلدجً خجټ٭يذ ،وټٹڅّه ال يٙڅّٱه ٜځچ هًؼجس ثټدال٬ز" ،وي٩صٵو ثخچ ـَٿ أڃّ آيز
ڀعپ ﴿وَأَوْـَيْڅَج إِىلَ إِخٌَْثهِيڂَ وَإِِْځَجِ٨يپَ وَإِِْفَجٳَ وَيَْ٩ٵُىحَ وَثألَِْدَج ٟوَِ٨يَسَ وَأَيُّىحَ وَيُىڄَُْ
وَهَجًُوڃَ وَُِٽَيْځَجڃَ وَآشَيْڅَج هَثوُهَ ٍَخُىًَث﴾ ،88ال يځٹچ أڃ شٹىڃ يف أ٨ىل هًؼجس ثټدال٬ز ألڄّه ټيْ
ٰيهج إالّ ٨وّ ټألِځجء" .وإڄّځج يڅٱي أڃ يٹىڃ ثټٵٌآڃ يف أ٨ىل هًؼجس خال٬ز ثملمٽىٴني ،ألڄّه ي٩صٵو
أڄّه ټيْ ڀچ ؼڅْ ٸالٿ ث ملمٽىٴني ،ال ڀچ أ٨الڇ و ال ڀچ أهڄجڇ وال ڀچ أوِ١ه" .80وڀچ ظ ّڂ
خ١ٽض ثملٵجيّز –ـصّى يف هًؼجس ثټؽىهر -خني ثټٵٌآڃ وخال٬ز ثملمٽىٴني.
-0

ثټديجڃ:
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ال
يځعّپ خجح ثټديجڃ ڀىٜى٨جً خجټٮ ثألهځيز يف شٱّري ثټڅّٙىٗ ،ڀچ ـيغ ٸىڄه ڀؽج ً
ٔجِ٩جً ټوًثِز ڀ٩جڄي ثألټٱج ،٣وهالالس ثټرتّثٸيذ يف ثټڅّٙىٗ .وټهيث ـٱٽض ٸصجخجس
ثأل٘ىټيني خجټدفغ يف ڀجهيصه وأًٸجڄه وأٴّجڀه وـووهڇ ثټٽّ٭ىيز وثټوالټيز خصأظري ڀچ ٨ٽڂ
ثټٹالٿ و٨ٽىٿ ثټڅّٵپ ثإلِالڀيز ،وِڅفجوٻ خوء ثټصٌّ٩يٲ خه ٨څو ثخچ ـَٿ يف ٜىء ڀٱهىڀه
ثټ٩جٿ يف ثملٵجًخز ثأل٘ىټيز.
و"يٵٙو خجټديجڃ إ٤هجً ثملٵٙىه خأخٽٮ ټٱ ،٦وهى ڀچ ثټٱهڂ وىٸجء ثټٵٽذ ،وأ٘ٽه
ثټٹٕٲ وثټ٥هىًٰ ،هى ثِڂ ټٹپّ ڀج ٸٕٲ ٨چ ڀ٩څى ثټٹالٿ وأ٤هٌڇ" ،83وٌّٰ٨ه ثټصهجڄىي
خٵىټه " :إڃ ثټديجڃ ټ٭ز ثټٱٙجـز ،يٵجٻٰ :الڃ ىو خيجڃ أي ٰٙيق ،وهيث أخني ڀچ ٰالڃ أي
أٰٙق وأوٜق ٸالڀجً  ...وثټديجڃ أيٝجً ثټٹٕٲ وثټصّىٜيق  ...وهى ڀٙوً خجڃ ،وهى الٍٿ
وڀ٩څجڇ ثټّ٥هىً ...وٴو يٹىڃ ڀص٩ويجً خځ٩څى ثإل٤هجً".80
ويف ٜىء هيث ثملٱهىٿ ،شأِْ يف ثټعٵجٰز ثإلِالڀيز ٨ٽڂ ثټديجڃ ،ثټيي خه يٌ٩ٯ إيٌثه
ثمل٩څى ثټىثـو خٌ١ثبٶ ڀمصٽٱز ،يف وٜىؿ ثټوالټز ٨ٽيه ،أٔهٌهج ثملؽجٍ ،وثټصّٕديه ،وثالِص٩جًر،
وثټٹڅجيز ،أڀج ٨څو ثأل٘ىټينيٰ ،هى ٨دجًر ٨چ ثإل٤هجً وٴجٻ ش٩جىلَ٨﴿ :ٽَّځَهُ ثټدَيَجڃْ﴾ ،86وٴجٻ:
﴿هَيَث خَيَجڃٌ ټِٽْڅجَُِّ﴾ 80وثملٌثه خهيث ٸٽّه ثإل٤هجً.
ال
إڃ ثټٵٌ آڃ ڀٙوً ثملٙجهً ٸٽّهج يف ڄٌ٥يز ثټٱٵه وثالِصڅدج ،ٟوڀج ڀچ أ٘پ رش٨ي إ ّ
ٸجڃ ثٔصٵجٴه ڀچ ثټٵٌآڃ ،ثټيي ظدصّض خه ثټٌِّجټز ثملفځويز ،خج٨صدجًڇ ثمل٩ؽَر ثإلټهيز ثملؤيّور
ټٽڅدىر ،ٸځج أڃّ ثأل٘ىٻ ثأللٌي ثملوّ٨ځز ټٽٵٌآڃ شٌؼ ٪يف ٠دي٩صهج إىل ثټڅّ ،ٚظڂ ثمل٩څى ثملألىى
ڀڅه ،يٵىٻ ثخچ ـَٿ" :ال ِديپ إىل ڀٌٰ٩ز يشء ڀچ أـٹجٿ ثټويجڄز أخوثً إالّ ڀچ هيڇ ثټىؼىڇ
ثألًخ٩ز (أي ثټّڅز ،وثإلؼځج ،٧وثټوټيپ ،وثټٵٌآڃ أوټهج ) ،وٸٽّهج ًثؼ٩ز إىل ثټڅّ ٚوثټڅّ ٚڀ٩ٽىٿ
وؼىخه ،وڀٱهىٿ ڀ٩څجڇ خجټ٩ٵپ ٨ىل ثټصّوًيؾ ثټيي ىٸٌڄج" .80وثټٵٌآڃ ٸالٿ هللا خنيِّ ال ٬ځىٛ
ٰيه ِىثء أٸجڃ ثټديجڃ يف ىثشه أٿ خصديني ڀچ ثټّڅّز ملؽځٽه.
أٴّجٿ ثټديجڃ ( :خيجڃ خيثس ثټڅّ ... ... ٚڀؽځپ خيّڅه ثټٵٌآڃ ڄٱّه  ... ...ٴّڂ خيّڅصه ثټّڅز).
أڀّج ثټٵّڂ ثألوٻٰ ،صځعّٽه خ ٞ٩ثټٵ ٚٙثټٵٌآڄيز ثټّ٥جهٌر ـىثهظهج ،ڀچ ٬ري أهڄى
٬ځى ٛأو إؼځجٻ ،وٸيث ڀىثًيغ أ٘څجٯ ڀ٩يڅز ،ٸجألواله ،وثټَوؼني ،خجإلٜجٰز إىل آيجس
ٸعريثس يف ثټفووه ،خپ إڃّ ثټٵٌآڃ يځٹچ أڃ يدنيّ ثټّڅز ويٱرسهج يف ڄ ٌ٥ثخچ ـَٿ ،وټ٩پّ ثملعجٻ
ثټيي رضخه يف شٱّري ثټٵٌآڃ مل٩څى أهپ ثټديض هټيپ ٨ىل ىټٺٰ ،هؤالء هچ أٍوثػ ثټٌِىٻ ال ٬ري،
أڀج آٻ ثټديض ٰهڂ أٴجًخه ڀچ خڅي هجٔڂٰ ،صٹىڃ و٘يز ثټٌِىٻ (ٗ) ألٍوثؼه ،ال ټدڅي
٨ځىڀصه وأٴجًخه ڀچ آٻ هجٔڂ" ،وًخځج شٌشدض ٨ىل هيڇ ثټڅٌ٥ر أـٹجٿ ٸعرير وڀىثٴٲ
ِيجِيز ،ـني ثأللي خهج ،لج٘ز ڀج يص٩ٽٶ خجإلڀجڀز ورشو٠هج ،وثلصالٯ ثألوثبپ خٕأڄهج".89
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ويځٹچ أڃ شٌه ثآليجس ڀؽځٽز يف ڀىث ،٪ٜوخيڅز يف ڀىث ٪ٜألٌيٰ ،صٵىٿ ثټعجڄيز
خديجڄهج وشٱّريهج ،وڀعجٻ ىټٺ وًوه ثټّ١الٳ ڀؽځالً يف ـٹځز يف ٴىټه ش٩جىل﴿:الَ ؼُڅَجؿَ َ٨ٽَيْٹُڂْ إِڃْ
َ٠ٽَّٵْصُڂُ ثټڅَِّّجءَ ڀَج ټَڂْ شَځَُّّىهُچَّ أَڃْ شَٱٌُِْٜىث ټَهُچَّ ٌَِٰيَٝزً﴾ ،08ظڂ وًوه شٱّري ىټٺ يف ِىًشي
ثټّ١الٳ وثټدٵٌر .
أڀّج ڀج يٌه ڀچ ثټٵٌآڃ ڀؽځالً وخيّڅصه ثټّڅّزٰ ،ځعپ ثټَّٸجر خىًوههج ڀؽځٽز ،ظڂ خيّڅصه
ثټّڅّز وٸيث ٘ٱجس ثټَّوثػ ،وثټفؾّ ،وٸعري ڀچ ثألـٹجٿ ثمل١ٽٵز يف ثټٵٌآڃ ،وثملٵيور خڅ ّٚثټّڅّز
00
وثټ٩جڀز ٰيه ،وثملمّٙٙز خهج"
ويَٽفٶ خأڄىث ٧ثټديجڃ ٨ -څو ثخچ ـَٿ  -ثالِصعڅجء ،وثټصّىٸيو ،وثټصّمٙيٰ .ٚجالِصعڅجء
٨څوڇ خيجڃ وشمٙي ٚيف ثآلڃ ڀ٩جً ،ىټٺ أڄه شٹٽّڂ خجټدجٴي خ٩و أهثر ثالِصعڅجء ،ٸځج يصٝځّچ يف ىثشه
ڄٱيجً أو إظدجشجً ملج خ٩وهج أو ٴدٽهج (ثألهثر) ،أڀّج إىث شٹٽّڂ خجټدجٴي خ٩و ثټعڅيز ٸځج يٵىٻ ٨ٽځجء ثټٽّ٭ز،
ٰهى ټيْ ڀچ ثټصّمٙي ،ٚألڃّ ثټصّمٙي ٚڀ٩څجڇ أڃ يٹىڃ ثټٽّٱ ٦يف ىثشه ٨جڀّج ظڂ يٵرتڃ خوټيپ
ڀّصٵپّ يمّٙٙه" .08ٸځج ي٩وّ ثټصّمٙي ٚخيجڄجً ،ألڃّ ڀ٩څجڇ يٵصًض خيجڃ ثټ٩جٿ ثټيي ال يٌثه خه
ڀج يوٻ ٨ٽيه ثټٽّٱ ،٦خپ يٌثه خه أوّٻ ثألڀٌ ثټمجٗ ٰال يٹىڃ ثټصّمٙي ،ٚڀچ هيث ثملڅ١ٽٶ ،هلىٻ
ثألٌٰ ثه يف ڀٵصىض ثټ٩ځىٿ ،ظڂ لٌوؼهڂ خجټصّمٙي ،ٚخپ ثملٵٙىه أڃ ثټٽّٱ ٦ثټ٩جٿ أًيو خه خٞ٩
أٌٰثهڇ ڀچ أوّٻ ثألڀٌ ،ٸځج يٵًٌّ ثخچ ـَٿ أڃ ثټديجڃ "يٹىڃ خجټصّأٸيو  -أيٝجً ٰ -يٱيو ظدىس ثټفٹڂ
ثټ٩جٿ ،وڀڅه ٴىټه ش٩جىل َٰ﴿:صَڂَّ ڀِيٵَجسُ ًَخِّ َٺ أًَْخَ ِ٩نيَ ټَ ْيٽَزً﴾ ،00خ٩و أڃ ىٸٌ ثټّيجٳ ثټٵٌآڄي ٴىټه
ش٩جىل  ... :ظالظني ټيٽز و٨رشث" .03و٨ٽيه ،يٙق أڃ يٹىڃ ثټديجڃ شىٸيوثً يَيپ ٸپ ٔدهز ثـصځجٻ.
أڀّج ثټٹڅجيز خجإلٔجًرٰ ،ئڃّ ثإلٔجًر ش٩ىه ٨ىل أخ٩و ڀيٸىً ،إىث ٸجڄض أټٱج ٣ڀمٙى٘ز يفوّههج
ثټڅّفجر خيټٺ ،وشٽٺ ،وهى ،أوټةٺ ،وهڂ ،وهي ،وهځج .أڀّج إىث ٸجڄض خأټٱج ٣ٸهيث وهيڇٰ ،ئڄهج
(ثإلٔجًر) ًثؼ٩ز إىل أٴٌح ڀيٸىً .وظځٌر هيث ثټى٘ٲ ثټڅّفىي هى شٱّري ثخچ ـَٿ ټٽٱ٥ز
ثټٵٌء يف ثآليز خجټّ١هٌ٨ ،ىل ثټٌ٬ڂ ڀچ شّٽيځه خصىثًه ڀ٩څى آلٌ هى ثټفي ٞيف ثټٽّ٭ز ٨ىل
ثټٽّٱ٥ز.
 -6ثټٙىس:
ثټٙىس و٨الٴصه خٱج٨ٽه:
يٵوّٿ ثخچ ـَٿ و٘ٱجً ٨ٽځيجً ڀدڅيجً ٨ىل ثملالـ٥ز ثملدجرشر ټٽّٙىس خى٘ٱه ـوظ ًج
ٰيَيجبيجً ؛ ٰيٵىٻ إڄه "هىثء ڀڅوٰ ٪ڀچ ثټفٽٶ وثټّٙوً وثټفڅٺ وثټٽّّجڃ وثألِڅجڃ وثټّٕٱصني إىل
آىثڃ ثټّّجڀ٩ني" . 00ويدوو أڃّ هيث ثټصٌّ٩يٲ يڅفى إىل إخٌثٍ ٨څجرص ثټصّٙىيض ثملصځعّٽز يف ثټهىثء
وثألٝ٨جء ثملمٙى٘ز خجټ٩ځٽيز ثټڅ١ٵيز وثټٌٰ١ني ثمل٩څيني خجټدغ وثالِصٵدجٻ ،ويفوڇ يف ِيجٳ
آلٌ خأڄه "ڄصجػ شفٌيٺ ٝ٨پ ثټّٙوً وثټٽّّجڃ خهىثء ڀڅوٰ.06"٪
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ويځٹچ أڃ يٹىڃ ٸالٿ ثخچ ـَٿ هټيالً ٨ىل إهًثٸه ټٽ٩الٴز ثټٹجبڅز خني ثټٽ٭ز و٘جـدهج،
أو خ٩دجًر ألٌي خني ثټٹالٿ وٰج٨ٽه ،خى٘ٱه ڀؽځى ٧ثأل٘ىثس ثټصي يٙوًهج ؼهجٍ ڄ١ٶ
إڄّجڄي يؤټّٲ خيڅهج ټٵٙو ڀفوّهٰ .جټهىثء ثملڅوٰ ٪خجټصّفٌيٺ يٹىڃ ڀفٌّٸج ،وثټڅّج٠ٶ هى ثملفٌّٷ
ټه ،ظڂّ "إڃّ هيڇ ثټ٩ځٽيز ثټڅّ١ٵيز ،خى٘ٱهج ٰ٩الً ثلصيجًيجً ڀصرصّٰجً يف وؼىڇ ٔصّى ٌٜ٬هج
شٌ٩يٲ ثټ٭ري ٨ځّج يف ثټٝځري ڀچ إًثهثس" ،00ٸځج أڃّ ثملصٹٽّڂ ال يصّڅّى ټه ٘يج٬ز ثټٹالٿ إالّ إىث
ٸجڃ وث٨يجً وڀوًٸجً ملفصىثڇ ثټوّاليل وڀىثٰٵصه ټڅ٥جٿ ثټرتّڀيَ ثملص٩جًٯ ٨ٽيه .ټيث يٵىٻ ثخچ ـَٿ
ڀؤٸّوث ..":وثټىؼه ثټعجڄي خيجڄهج ٨څو ڀچ ثِصدجڄهج وثڄصٵجٻ أٔٹجټهج و٘ٱجشهج إىل ڄٱّه
وثِصٵٌثًڇ ٰيهج خځجهّر ثټ٩ٵپ ثټيي ّٰٝپ خه ثټ٩جٴپ ڀچ ثټڅّٱىُ وشځييَڇ ټهج ٨ىل ڀج هي ٨ٽيه،
إى ڀچ ټڂ يَدِچْ ټه ثټّشّء ټڂ يٙق ټه ٨ٽځه وال ثإللدجً ٨څه".00
ثټٙىس وثټٽٱ:٦
شصوثلپ ثألـوثط ثټٙىشيز ثملڅ١ىٳ خهج وٰٶ ڀدوأ ثملىث٩ٜز وثټٵٙو ټصصٕٹّپ ثټٹٽځجس،
وڀچ ظڂّ ثټٹالٿ ثملٱيو .وـوّ ثټٽّٱ٨ ٦څو ثخچ ـَٿ هى ٸپّ ڀج ـٌّٷ خه ثټٽّّجڃ ظڂّ هى هىثء ڀڅوٰ٪
ڀچ ثټٕٱصني وثألرضثُ وثټفڅٺ وثټفٽٶ وثټٌبز ٨ىل شأټيٲ ڀفووه ؛ وهيث هى ثټٹالٿ ڄٱّه.
ي ڀچ ـيغ هى ـوط ِٽدي ،خپ ڀچ ـيغ هى ؼَء أِجُ
ٰجخچ ـَٿ ال يڅ ٌ٥إىل ثټفوط ثټٙىش ّ
يف خڅيز أٸرب ټهج و٤يٱصهج هي ثټٹالٿ.
وثملالـٰ ٦يځج أو ًه ثخچ ـَٿ أڃّ ثأل٘ىثس ثټٽّ٭ىيز يصڂّ شىټيوهج ٰيځج يّځّى خؽهجٍ
ثټڅّ١ٶ ثملصٹىّڃ ڀچ أٝ٨جء ثټٹالٿ ٸجټّٕٱصني وثټٌّبز وثټفڅؽٌر وثألِڅجڃ ،أڀّج ثټ٩ځٽيز ٰځ٩ٵور،
وٴو ٨ربّ ٨چ هيث ثټصّ٩ٵيو خٵىټه ٨ىل شأټيٲ ڀفووه .ظڂّ إڃّ ٨ځٽيز ثټصّٙىيض أو ثټٹالٿ هي
ڀفّٙٽز ؼهو يديټه ثمل صٹٽّڂ شٕجًٷ ٰيه ثألٝ٨جء ثمليٸىًر ،ټيمٌػ ثټهىثء يف أظڅجء ثټَّٰري ڀچ
ثټٌبصني ثټٽّصني شوٰ٩جڄه إىل ثټمجًػ؛ وٸٽّځج الڀْ ڄٵ١ز ڀ٩يڅز ـوط ٘ىس ڀ٩ني ،يصّمي ٔٹال
خٱٝپ و٤يٱز ڀفوّهر يٵىٿ خهج أـو أٝ٨جء ثټڅّ١ٶ ،وهيڇ ثټى٤يٱز يف ثټفٵيٵز شځعّپ و٩ٜيز
ثټٝ٩ى أظڅجء لٌوػ ثټهىثء .
ثټٙىس وثټوالټز
و٨ىل ٘٩يو آلٌ يٱٙق ٨چ ڄى ٧ڀچ ثټ٩الٴجس يٌخ ٢ثټّٙىس خجټوالټز ،ويؤِّْ ىټٺ
٨ىل ڀدوأيچ ڀص٩جًٜني ،هځج ثټّ١د ٪وثټٵٙوٰ .جټّٙىس ثټيي يوٻّ ٨ىل ڀ٩څى ،إڀّج أڃ يوٻّ خجټّ١د٪
ٸٙىس ثټويٺ ثټيي يوٻ يف ثأل٬ٽذ ٨ىل ثټّّفٌ وٸأ٘ىثس ثټفيىثڃ خجټٽّيپ ٸجټٹالح يف ڄدجـهج شو ّٻ
٨ىل ًؤيصهج ټٕم ،ٚوٸأ٘ىثس ،وإڀّج أڃ يوٻّ ثټّٙىس خجټٵٙو وىټٺ ڀچ لٙى٘يجس ثټٽّ٭ز
ثإلڄّجڄيز .وڀچ ثملص٩جًٯ ٨ٽيه أڄّه ال هالټز ټٽّٙىس ثټٽّ٭ىي ڀٱٌهث ،إالّ إىث ثټصأٿ ڀ٬ ٪ريڇ يف خڅيز
ټ٭ىيز هثټز خجټى ،٪ٜڀٕٹّال ثألټٱج ٣ثملىٜى٨ز خجلصيجً ثإلڄّجڃ ټٽوّالټز ٨ىل ڀ٩جڄي وأ٨يجڃ
ثألٔيجء .
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ټٵو ٸجڃ الخچ ـَٿ آًثء ټ٭ىيز ٸعرير شڅڂّ ِ٩ز ٨ٽځه وڀٌٰ٩صه خ٩ٽىٿ ٔصّى ،ؼ٩ٽض ڀڅه
يٌ١ٳ ٴٝجيج ټ٭ىيز ٸعرير ويٙيذ ٰيهج ټيٙد٭هج خ١جخ ٪لجّٗ.
خ٩و خّ ٢هيڇ ثټوًثِز ،ڄٌي أڄّه ڀچ ثټرضّوًي ٘يج٬ز ؼځٽز ڀچ ثټڅّصجبؾ ،شځعّپ هوٯ
ثملىٜى ٧ثټيي ثلصري ټٽوًّثِز ،وثټيي يځعّپ ً٘و خ ٞ٩ثآلًثء ثټٽ٭ىيز ٨څو ثخچ ـَٿ يف ِيجٳ
ثټڅٌّ٥يز ثملٌٰ٩يز ثټصي ٘ج٬هج ثخچ ـَٿ ثټ٥جهٌي ٸځرشو ٧ظٵجيف خويپ وأ٘يپ يف ثټرتّثط
ثإلِالڀي يف ثټ٩رص ثټىِي .٢ويځٹچ ثإلٔجًر إىل:
 أڃّ ثخچ ـَٿ ث٨صڅى خجټّ٥جهٌر ثټٽّّجڄيز ټٹىڄهج ثملؽجٻ ثټفٵيٵي ټفٌٸيز ثالؼصهجهثأل٘ىيل وثټٱٵهي وثِصڅدج ٟثألـٹجٿ٬ ،ري أڃّ هيڇ ثټ٭جبيز ټڂ شځڅ٩ه ڀچ أڃ يمى ٛيف
ڀّجبپ ټّجڄيز ڀهځّز ،خ٩يوث ٨چ ثټهوٯ ثټويڅي خى٘ٱهج ڀىٜى٨جس ڀّصٵٽّز شٌشوّ إىل
ڀج يځٹچ ٨وڇ ڀچ ٘ځيڂ ثټٵٝجيج ثټٽّّجڄيز ثټفويعز ،ٸجټدفغ يف ڀٱهىٿ ثټٽّ٭ز
وو٤يٱصهج ثټصىث٘ٽيز ،وٸيث ثټ٩څجيز خى٘ٲ ڀّصىيجس ثټدڅيز ثټٽّجڄيز يف ڄ٥جڀهج
ثټٙىشي وثټرصيف وثټڅفىي وثمل٩ؽځي وثټواليل.
 يٌي ثخچ ـَٿ يف ِيجٳ ثملدجـغ ثملڅ١ٵيز أڃ ثټىـور ثټوالټيز ثټصي شڅج ٟخهج ثټ٩ځٽيزثټصّىث٘ٽيز هي ثټؽځٽزٰ ،هي ثټّٙىًر ثټّٙ٭ٌي ټٽٹالٿ ثملٱيو ،وټ٩پّ هيڇ ثټٌّؤيز ٴٌيدز
ڀچ ثټصٙىًّ ثټفويغ ،ثټيي يڅٱي ٨چ ثټٹٽځز ثملٱٌهر و٘ٱهج خأڄّهج ثټىـور ثألِجِيز يف
ثټصّىث٘پ ثټٽّّجڄي .
 وڀچ ثټڅصجبؾ شځيَّ ثخچ ـَٿ ڀچ ٨ٽځجء ثټّڅّز خجټٵىٻ خځيهذ ثټرصّٰز يف ٴٝيز إ٨ؽجٍثټٵٌآڃ ،ٸځج لجټٱهڂ يف ٨وٿ ثٔرتث ٟثټصفوّي ټٙفّز ثټڅدىر ،ويف هيث ثټّيجٳ ڄٱى
إڀٹجڃ ثټص٩دّو خرتؼځز ثټٵٌآڃ ټ٩وٿ إ٨ؽجٍهج ولٽىهج ڀچ ڀ٥جهٌ ثټديجڃ ثټٌ٩خي.
 ټڂ يٹچ ثخچ ـَٿ ټيمى ٛيف هيڇ ثټٵٝجيج ٰٝىال ،وإڄّځج هٰ٩ه إىل ىټٺ ِ٩ز ثّ٠ال٨هوڄٌ٥شه ثټعّجٴدز وثهصځجڀجشهٰ ،ؽ٩ٽصه يمٌػ ڀچ هثبٌر ثټٵٌثءر وثملالـ٥ز ويٽصفٶ
خوثبٌر ثملڅٌّ٥يچ ثټ٩جًٰني.
هىثڀٖ ثټدفغ :
 : 1ثإلـج٠ز يف ألدجً ٌ٬ڄج٠ز .ټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ .شفٵيٶ ڀفځو ٨دو هللا ٨څجڃ .ڀٹصدز ثټمجڄؽي خجټٵجهٌر.8ٟ .
0900/0090ٿ.308/0 :
 : 8ڄٱق ثټ١يذ ڀچ ٙ٬چ ثألڄوټْ ثټٌ٠يذ وىٸٌ وٍيٌهج ټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ .ثملٵٌّي ثټصّٽځّجڄي .شفٶ إـّجڃ ٨دجُ.
هثً ٘جهً خريوس .ه0380 .ٟه0900/ٿ.000/0:
 : 0يڅ :ٌ٥خ٭يز ثملٽصځْ يف شجًين ًؼجٻ أهپ ثألڄوټْ .ټٽٝدّي .شفٶ إخٌثهيڂ ثألخيجًي .هثً ثټٹصجح ثملرصي ثټٵجهٌر ،هثً
ثټٹصجح ثټٽدڅجڄي خريوس0308 .0ٟ .ه0909/ٿ .030/8 :ويڅ :ٌ٥ؼيور ثملٵصدْ يف ىٸٌ والر ثألڄوټْ .ټٽفځيوي .ثټوثً
ثملرصيز ټٽصّأټيٲ وثټرتؼځز .ه0966 .ٟٿ . 080 :ويڅ :ٌ٥ثمل٩ؽِذ يف شٽمي ٚألدجً ثمل٭ٌح .ټ٩دو ثټىثـو ثملٌثٸّش .شفٶ
ه.ڀفځو ٍيڅهڂ ڀفځو َ٨ح .هثً ثټٱٌؼجڄي ټٽڅرش وثټصىٍي .٪ه.ٟهس .00:ويڅِ :ٌ٥ري أ٨الٿ ثټڅدالءٔ .ځْ ثټويچ ڀفځو خچ
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أـځو خچ ٨عځجڃ ثټيهدي .شفٶ ٔ٩يذ ثألًڄؤو ٟو ڀفځو ڄ٩يڂ ثټٵٌّ٨ىيس .ڀؤِّز ثټٌِجټز.00ٟ .
0300ه0996/ٿ.003/00:
 : 3شجًين ثألهح ثألڄوټيس ٨رص ِيجهر ٴٌ٠دز .إـّجڃ ٨دجُ .هثً ثټعٵجٰز خريوس ټدڅجڃ0900 .6ٟ .ٿ.086 :
 : 0يڅ :ٌ٥ثخچ ـَٿ ثألڄوټيس وؼهىهڇ يف ثټدفغ ثټصجًيمي وثټفٝجًي .ه٨.دو ثټفٽيڂ ٨ىيْ .ثټَهٌثء ټإل٨الٿ ثټٌ٩خي
ثټٵجهٌر0389 .8ٟ .ه0900/ٿ.000.003 :
ِ: 6ري أ٨الٿ ثټڅدالءٔ .ځْ ثټويچ ڀفځو خچ أـځو خچ ٨عځجڃ ثټيهدي .شفٶ ٔ٩يذ ثألًڄؤو ٟو ڀفځو ڄ٩يڂ
ثټٵٌّ٨ىيس.090/00:
 : 0ثټدال٬ز ش١ىًّ وشجًينٔ .ىٴي ٜيٲ .هثً ثمل٩جًٯ ثټٵجهٌر .9ٟ .هس.08:
 يىًه إـّجڃ ٨دجُ هيث ثټصٌّ٩يٲ يف ٸصجخه "شجًين ثټڅٵو ثألهخي ٨څو ثټٌ٩ح ،ڄٵو ثټّٕ ٌ٩ڀچ ثټٵٌڃ ثټعّجڄي ـصّى ثټٵٌڃ
ثټعجڀچ ثټهؽٌي" وټٹڅّه يفيٯ ڀڅه ؼځٽز يف خوثيز ثټصٌّ٩يٲ ڀځّج ي٭ريّ ثمل٩څى وي١د٩ه خّشء ڀچ ثټ٭ځى ،ٛوڄ ّٚثټصٌ٩يٲ
هى" ثټدال٬ز ڀج ٰهځه ثټ٩جڀّي ٸٱهڂ ثټمجّصّ ،وٸجڃ خٽٱ ٦يڅصده ټه ثټ٩جڀي ألڄّه ال ٨هو ټه خځعپ ڄ٥ځه وڀ٩څجڇ وثِصى٨ذ
ثملٌثه ٸٽّه وټڂ يَه ٰيه ڀج ټيْ ڀڅه"....يڅ :ٌ٥شجًين ثټڅٵو ثألهخي ٨څو ثټٌ٩ح ،ڄٵو ثټّٕ ٌ٩ڀچ ثټٵٌڃ ثټعّجڄي ـصّى ثټٵٌڃ
ثټعجڀچ ثټهؽٌي .إـّجڃ ٨دّجُ .هثً ثټرشوٳ ټٽڅّرش وثټصّىٍي٨ .٪ځّجڃ ثألًهڃ .ه.398:8880 :ٟ
ًِ : 0جبپ ثخچ ـَٿ ثألڄوټيس(ثټصٵٌيذ ټفوّ ثملڅ١ٶ) .شفٶ إـّجڃ ٨دجُ .ثملؤِّز ثټٌ٩خيز ټٽوًثِجس وثټڅرش.0ٟ .
0900ٿ.008/3 :
يڅ :ٌ٥ثأل٨الٿ ټمري ثټويچ ثټًَّٸيل .هثً ثټ٩ٽڂ ټٽځاليني خريوس8888 .00ٟ .ٿ.098/6 :
 : 9ثټدال٬ز ش١ىًّ وشجًينٔ .ىٴي ٜيٲ.88:
* ٨:وٿ ثټؽَٿ هڅج وٴىټه "أو ٬ريڇ" ٸأڃّ ثخچ ـَٿ ال يٵ ٪١أڃّ ثخچ ثملٵٱ ٪هى ڀرتؼڂ ٸٽيٽز وهڀڅز.
ًِ: 08جبپ ثخچ ـَٿ ثألڄوټيس(ثټصٵٌيذ ټفوّ ثملڅ١ٶ) .شفٶ إـّجڃ ٨دجُ.008/3:
 : 00ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ٨ .يل خچ ـَٿ .شفٶ إـّجڃ ٨دجُ .هثً ثآلٰجٳ ثټؽويور خريوس0900 .8ٟ .ٿ.389/0:
٨: 08يجً ثټٕ ٌ٩الخچ ٠دج٠دج ثټ٩ٽىي .شفٶ ٨دو ثټَ٩يَ خچ ڄجرص ثملجڄ .٪هثً ثټ٩ٽىٿ ټٽ١دج٨ز وثټڅّرش .ثټٌيج.ٛه.ٟ
0380ه0900/ٿ.6:
ِ: 00ىًر يْ ثآليز.69:
ًِ:03جبپ ثخچ ـَٿ ثألڄوټيس(ثټصٵٌيذ ټفوّ ثملڅ١ٶ) .شفٶ إـّجڃ ٨دجُ.003/3:
: 00شجًين ثټڅٵو ثألهخي ٨څو ثټٌ٩ح ،ڄٵو ثټّٕ ٌ٩ڀچ ثټٵٌڃ ثټعّجڄي ـصّى ثټٵٌڃ ثټعجڀچ ثټهؽٌي .إـّجڃ ٨دّجُ.393:
ـديذ خچ أوُ ويٵٙو خه أخج شځجٿ(000ه800 -ه).شُڅ ٌ٥ـيجشه يف ثأل٨الٿ ټٽًَٸيل.060/8:
ثټفّچ ويٵٙو خه ثټفّچ خچ هجڄت (أخى ڄىثُ036ه – 090ه).شُڅ ٌ٥ـيجشه يف ثأل٨الٿ ټٽًَٸيل.880/8:
٨يل خچ ثټ٩دجُ ويٵٙو خه ثخچ ثټٌوڀي(880ه800 -ه) .شُڅ ٌ٥ـيجشه يف ثأل٨الٿ ټٽًَٸيل.890/3:
:06ٴٝيز إ٨ؽجٍ ثټٵٌآڃ ٨څو ثټؽجـ ،٦وټيو ٴٙجح ڀؽٽز ٸٽيز ثآلهثح ،ثإلڀجًثس٨ ،وه0900 ،80ٿ.00،06:
 : 00إ٨ؽجٍ ثټٵٌآڃ خهجڀٖ ثإلشٵجڃ يف ٨ٽىٿ ثټٵٌآڃ ټٽّيى٠ي ،شفٶ ٨دو ثملڅ٩ڂ لٱجؼي ،هثً ثټؽيپ ،خريوس،0ٟ ،
0990ٿ.00:
ًِ: 00جبپ ثخچ ـَٿ ثألڄوټيس(ثټصٵٌيذ ټفوّ ثملڅ١ٶ) .شفٶ إـّجڃ ٨دجُ.008/3:
ِ:09ىًر ثإلرسثء .ثآليز.00:
 :88ثټٱٙپ يف ثملٽپ وثألهىثء وثټڅِّفپ الخچ ـَٿ ،شفٶ ِځري أڀني ثټَهٌي ،ڀٹصدز ثټمجڄؽي ،ثټٵجهٌر0900 ،8ٟ ،ٿ.06/0:
:80ثټٱٙپ يف ثملٽپ وثألهىثء وثټڅِّفپ الخچ ـَٿ ،شفٶ ِځري أڀني ثټَهٌي.00/0:
ِ: 88ىًر ثټڅّجء ثآليز.068:
:80شجًين ثټڅٵو ثألهخي ٨څو ثټٌ٩ح ،ڄٵو ثټّٕ ٌ٩ڀچ ثټٵٌڃ ثټعّجڄي ـصّى ثټٵٌڃ ثټعجڀچ ثټهؽٌي .إـّجڃ ٨دّجُ.390/396:
:83ټّجڃ ثټٌ٩ح الخچ ڀڅ٥ىً .ڀجهر :خني.
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جواللي بلهاشمي-
خلضر سنوسي

ابن حزم بني توسور الدرس اللغوي و الرغبة في حتقوق وضوح اخلطاب .

 : 80ٸٕجٯ ث٘١الـجس ثټٱڅىڃ ،ثټصهجڄىي (ڀفځو ٨يل ثټٱجًوٴي س0000هـ) شفٶ ټ١ٱي ٨دو ثټدوي ،٪ثملؤِّز ثملرصيز
ثټ٩جڀز ،ثټٵجهٌر0960 ،ٿ.068/0:
ِ: 86ىًر ثټٌـځچ.ثآليز.83:
ِ:80ىًر آٻ ٨ځٌثڃ .ثآليز .000
: 80ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ٨ .يل خچ ـَٿ.89/0:
 :89ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ.00/0:
ِ:08ىًر ثټدٵٌر .ثآليز .800
:00ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ.08/0:
: 08ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ.08/0:
ِ: 00ىًر ثألٌ٨ثٯ .ثآليز .038
 :03ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ.09/0:
 : 00ثټٱٙپ يف ثملٽپ وثألهىثء وثټڅِّفپ الخچ ـَٿ.89/80:
 :06ثملٙوً ڄٱّه.00/80 :
 : 00ثإلـٹجٿ يف أ٘ىٻ ثألـٹجٿ.89/0:
ًِ :00جبپ ثخچ ـَٿ ثألڄوټيس(ثټصٵٌيذ ټفوّ ثملڅ١ٶ).96.90/3:
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ّ قراءة نقدوة ملقدمة ابن بسام
الشنتروني

فاوزة مجاهدي

فبييح ُعب٘لي
ْظبُهخ ذٌٍِب
faiza.m30@yahoo.com
0208/26/20 :يٜذبهيق اًلث

0208/25/20 :َذبهيق اًفٌرٌف

Abstracts :
Ibn Bassam wrote in his book Al dakhira Fi mahassin Ahl Aljazeera in the
aime of cheriching ; and distenguishing the eastern people in the espect and high
Andalouse people rather than distinguishing the mat the same time we find him
blamong the fiken of their emitation in every life domain.
Thats whay Ibn Bassam book is considered one the most important books
that mentiond and translated poetry specialialst and literary in the
aljazeera(island).
But what ntrest us in this book is the introduction that includes every thing
sighted by Abou Al hassan in mittan.. that the bought critics importance in their
studies.
And in this letter we will study his introduction a critical introduction
based on his pattern in shouing his subjects and how the presented his cases.
Key words :
Al dhakhira -Ibn Bassam- Introduction- Pattern.

:املٌفظ

 "اًنـريح يف ُؽبٌٕ أٍ٘ اًعييوح" تغوع ُثب٘بح املشبهكخ تأكةٚأًّف اتٕ تٍبَ هربت
ّ يف ُفرٌف ُعبًفدًٙ ّ٘ ًرلٌيلَٚ أٍ٘ أفلٌٜ ٓعلٖ يٚكز ماذًٜيف اٛ ،ّ٘ذِييٛ األٓلًٍيني
ذوظِز ألبِخ اًشهوٛ  ًنًى يهل هربة اتٕ تٍبَ ُٕ أّ٘ هرج اًرتاظّ اًري أهّـز.اًؽيبح
ٍٕ اًؽٜ أتِٚٔب ُٕ اًوربة ٘ي املللُخ اًري غِز هٍ ُب ذؿوق إًيُٙب يٛ .أًصو يف اًعييوحٛ
.ّ ًٌنـريحٙب هثريا يف كهاٌبذٙ ؼيض ظبء ا٘رِبَ أًلبك ت،ٕيف املر
غ اًنيٙٔيف ٘نٖ امللبي ٌٔلهً ُللُخ اتٕ تٍبَ كهاٌخ ٓلليخ ُوهييٕ نىل املٛ
.ٖ ًلػبيبٚؾوؼٛ ٚنٜغٜ ملٚ يف نوغٚاذثه
. كواءح ٓلليخ، ُللُخ،َ اتٕ تٍب، اًنـريح:اًوٌِبد املفربؼيخ
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ُللُخ:
ًؿبملب هبٓز املللُخ ُؽٜها ُِّٙب يف نٌِيخ اًرٜاضٍ فٙي أٛي ٓظّ يطبكف ٚاملرٌلي كثٍ
اًًٜٜط إىل املرٕ٘ ،ي اًفهٍ اًففرربؼي اًني يأـن نٕ ؾويل ٚاملرٌلي فووح نٕ املٜغٜمٛ ،ذه ّل
ُٕ أّّ٘ نلثبد أًطٜص ُٛلاـٍ كواءذٙب هِب ًٙب ؼػٜه فبنٍ يف شفطيخ اًوبذج٘ٛ ،ي
تِصبتخ ذلشني ًٌٔظ ٛفوضخ ًفٌم نٌفكخ تني املرٌلي ٛأًظ ُٕ ـٌفي هٌّ ُهبملٛ ٚاًرطليو
ًٛ ٚاًرهويف ت.ٚ
ٛيٜيل أًلل املهبٌش ا٘رِبُب تبًفؿبة املللُبذي فلل أضثؾ ًٌِللُخ تٜضفٙب ٓطب
ُٜاىيب يؽٜي هٍ ُب يهبًغ يف املرًٕ ،نًى ههّي أًلبك نىل املللُخ ألٓٙب اًطٜهح األٛىل ًٌوربة.
ٛذهلّ ُللُخ اتٕ تٍبَ(د٘540:ـ) اًري ضلّه تٙب هربت" ٚاًنـريح يف ُؽبٌٕ أٍ٘ اًعييوح"
ُٕ أهصو املللُبد إشبهح ًٌعلي ٛاإلنعبة يف آْ ٛاؼلً ،نًى أؼيؿز تب٘رِبَ أًلبك.
٘ ُٕٛنا املٔؿٌم فِب ٘ي ؾثيهخ اًرلليّ يف هربة"اًنـريح يف ُؽبٌٕ أٍ٘ اًعييوح"؟
ُٛب٘ي اًلػبيب اًري ؾوؼٙب املؤًف ٛاملٜاغيو اًري ذؿوق إًيٙب؟
ُٔٙغ اتٕ تٍبَ يف املللُخٛ ،أّّ٘ اًلػبيب اًري ؾوؼٙب:
 /0املٔٙغ:
ٌبه اتٕ تٍبَ نىل ُٔٙغ ُهني يف هربتخ ُللُر ٚهبْ نىل أًؽ ٜاٍفذي:
 /0/0اًثٌٍِخ:
ذهررب اًثٌٍِخ ٛاًؽِلًخ ٛاًطٌفح نىل أًثي-ضىل هللا نٌي ُٕ -ٌٌّٛ ٚأّ٘ اًهٔبٌش
اًلبهّح يف اًورج" ٛذرشوٍّ ُٔٙب يف اًهبكح كيثبظخ اًوربة"،0فلل أٛهك٘ب اتٕ تٍبَ يف ُللُخ
هربت ":ٚاًنـريح" تبًرتذيج اًٍّبتم فيلٜي ":ؼِل هللا ٛيلّ اًؽِل ٛأٌ٘ٛ ٚاًطٌفح نىل ٌيّلٓب
ُؽِل ـبذّ هٌٌ. 0"ٚ
 /0/0اًثهليخ:
يرعىل كٛه اًثهليخ يف اًفطٍ" تني اًليثبظخ ٛتبكي املللُخ...تـ"أُّب تهل"أ"ٛتهل"،
ِ٘ٛب نثبهذبْ ُهلّذبْ ًٌفٓرلبي ٛذؤمٓبْ ت ٚإىل اًغوع امللطٜكًٛ ،نًى ٌِيز" :أُّب تهل"
تفطٍ اًفؿبة ًفطٌٙب اًوٌفَ نٕ األٛي".3ؼيض يلٜي اتٕ تٍّبَ ":أُّب تهل ؼِل هللا ٛيل اًؽِل
ٛأٌ٘.4"ٚ
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ُٜ /0/3غٜم اًوربة:
نٔلُب ذرفطّؾ هربة "اًنـريح" ذهوف ُٕ اًٌٜ٘خ األٛىل ُٜغٜنُٛ ٚب ذؽرٜي ٚفٜٙ
ُطله ًف تليٍ نٔ ٚملٕ أهاك أْ يرهوف نىل أكة اًلوْ اًفبَُ اًٙعوي ،إم"يرعىل ً ٚاًلوْ
اًفبَُ نىل ٓؽٛ ٜاغؾ ُٕ ـٌفي ٓربط أٍ٘ األٓلًَ يف اًهٌّ ٛاألكة"ٛ .5كبي نٔ ٚك .هغٜاْ
اًلايخ تأّٓ ":ٚأّّ٘ هربة أٓلًيس يف ذبهيق األكة نىل اإلؾٌفق. 6
تئِب يلٜي نُٔ ٚؤًفٛ...":ٚكل أٛكنز ٘نا اًليٜاْ ُٕ...نعببج نٌِٛ ّٙغوابج
ٓصوّ٘ ٓٛكُِ ،ّٙب ٘ ٜأؼىل ُٕ ُٔبظبح األؼثخ تني اًرِّٔو ٛاًوكثخٛ ،أشٙى ُٕ ُهبؾبح
اًهلبه نىل ٓغِبد املصبًض ٛاألىيبه ،ألّْ أٍ٘ ٘نٖ اًعييوحُ-ن هبٜٓا -هؤٌبء ـؿبتخ ٛهؤًٛ
7
شهو ٛهربتخ".
 /0/4اًهٜٔاْ:
أضثؾ اًف٘رِبَ تبًهٜٔاْ ُٕ أًٜٛيبد أًلل املهبٌش تبنرثبهٖ نرثخ ُٕ اًهرثبد
ٛتبتب ذفرؾ ت ٚاملٜاغيو اًري تهلٖ إمً ":ف يِوٕ اًًٜٜط ًٌٔظ إًف تهل اظريبى ٘نٖ اًهرثخ ،إّٓٙب
ذِفطٍ ؼبٌّ يف اًرفبنٍ ُو أًظّ"ٌٛ ،8شػ اتٕ تٍبَ تهٜٔاْ هربت ٚتلٛ ":ًٜٚكل أٛكنز
٘نا اًليٜاْ اًني ٌِير ٚتـ" هربة اًنـريح يف ُؽبٌٕ أٍ٘ ٘نٖ اًعييوح" ُٕ نعببج نٌِّٙ
ٛغوابج ٓصوّ٘.9"...
فبًنـريح ُأـٜم ُٕ اًعنه(مـو) فـ :امـوٖ :اـربهٖ ،أ ٛاذفنٖ مـريحُ :ب مـو".02
فبًوربة إمْ أٛكم في ٚأت ٜاًؽٍٕ ُفربهاد شهويخ ٓٛصويخ ٛذوظِبد أضؽبتٙبٛ ،األـثبه
اًربهيفيخ ٛاًٍيبٌيخ ،امـو٘ب يف اًوربة ًوي يؿٌو نٌيٙب اًلوء نرب اًربهيق ،هّ أؾٌم نٌيٚ
نلّح ذٍِيبد ُٔٙب:
أ /املعِٜم :يف كٛ":ًٜٚنلد أْ أملو يف ٘نا املعِٜم تٌِو ُٕ اًثليو".00
ة /اًوربة :يرعىل مًى يف كٛ ":ًٜٚنٌّ هللا ذهبىل أّْ ٘نا اًوربة ًّ يطله إًف نٕ ضله ُوٌَٜ
األؼٔبء".00
ظـ /اًليٜاْ :يف ُصٍ ك٘ٛ ":ًٜٚنا اًليٜاْ ٓيخ ًّ يفطؾ نٔٙب كٜي ًٛف نٍِٛ ،أُٔيخ ًّ يوٕ
ُٔٙب ؼٜي ًٛف أؼٜاي".03
ك /اًرطٔيف :يف كٌٛ ":ًٜٚئفوؽ يف ٌٌى ُب أٛشّؾ ت٘ ٚنا اًرطٔيف ُٕ ،ذٌفيظ اًرهويف
تأـثبه ٌُٜن اًعييوحٛ ،،رسك كطط ّٙاملأشٜهح".04
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 /0/5شوٍ اًوربة:
يشٍِ شوٍ اًوربة اًفؿخ اًري اذثهٙب اتٕ تٍبَ يف املرٕ ٛاًري مهو٘ب يف املللُخ،
٘ٛي"تيبْ هيفيخ اًوربة ُٕ اًرثٜيج ٛاًرفطيٍ" .05إم كٍّّ أت ٜاًؽٍٕ هربت ٚإىل أهتهخ
أكٍبَ ٘ي:
أ/اًلٍّ األٛي :ـطط "ٚألٍ٘ ؼرضح كوؾثخ ُٛب يطبكثٙب ُٕ تٌفك ُرٌٜؿخ األٓلًَ".06
ة/اًلٍّ اًصبٓي :افوكٖ" ألٍ٘ اًعٔج اًغوتي ُٕ األٓلًَٛ ،مهو أٍ٘ ؼرضح إشثيٌيخ ُٛب
اذطٍ تٙب ُٕ تٌفك ٌبؼٍ اًثؽو املؽيـ اًوُٛي".07
ظـ/اًلٍّ اًصبًض :يلٜي تٕ تٍبَ ُرؽلشب نٕ ٘نا اًلٍّ ":مهود في ٚأٍ٘ اًعبٓج اًرشكي
ُٕ األٓلًَ ٓ ُٕٛعّ ُٕ هٜاهج اًهٍش يف أفم مًى اًصغو األنىل إىل ُٔرٙى هٌِخ اإلٌٌفَ
٘ٔبًى".08
ك/اًلٍّ اًوتو :يلٜي املؤًفٛ ":اًلٍّ اًواتو أفوكذ ٚملٕ ؾوا نىل ٘نٖ اًعييوح يف امللح
املؤهـخ(املببخ اًفبٍُخ) ُٕ أكيج شبنو ٛآ ٝٛإىل قٌّٙب ُٕ هبذج ُب٘وٛ ،اذٍو فيٙب ُعبً،ٚ
ٛؼفكز يف ٌُٜهٙب أكٜاًٛٛ ،ٚضٌز ت ّٙمهو ؾببفخ ُٕ ُشٜٙهي أٍ٘ ذٌى اٍففبق ُِّٕ ٓعّ
يف نٍشٓب تأفويليخ ٛاًشبَ ٛاًهواق".09فبًرلٍيّ اًني أكوّٗ أت ٜاًؽٍٕ يف املللُخ ٌبنلٖ يف
ذأًيف هربت ٚؼيض ٌ ٍّٙنىل ٓفٍ ٚاًعِو ٛاًرلٍيّ.
 /0/6مهو اٌّ املؤًف:
إنّ ّامتصرٍحّةاسهّامىؤمفٍّعد ّوكستاّمنتأمَفّوامتدلَقّوعاّ،وويّوىهّمىعرفثّ
صاخب ّامكتاب ّكىا ٍّساعد ّفٌ ّشرح ّامىتيّ ،فلد ّتساءل ّأ.عتاس ّأرخَنث ّكائالّ ":كَفّ
ٍىكي ّاألخذ ّوي ّكتاب ٍّجىل ّوؤمفه"ّ 02ووي ّتساؤل ّوىه ّفذكر ّاسه ّامىؤمف ٍّضفٌّ
امشرعَثّعنًّامكتابّألن ّامىؤمفّونسيبّمصاختهّ،وكدّجسدّاةيّةسامّوذاّمشرطّفٌّ
كتاةهّفلالّ":كالّأةيّامدسيّعنٌّةيّةسامّامشنترٍنٌ-رخىهّاهللّ ّّّّّّّ.02"-
ّ/2/7ذكرّامىؤمفاتّامساةلثّ :
ًّ يرؽوّط اتٕ تٍبَ ُٕ مهو املؤًفبد اًري ٌثلر ٚإىل اًرأًيف يف ُٜغٜم اًعِو
ٛاًرتظِخ ألٍ٘ افلٔ٘ٛ ،ٚب ذكٙو شلر ٚتٔفٍٛ ٚأُبٓر ٚاًهٌِيخ فلبي ":إما هبْ اتٕ فوط
اًعيبٓي كل هأ ٝهأيي يف أًطفخٛ ،م٘ج ُن٘ثي يف األٓفخ ،فأُىل يف ُؽبٌٕ أٍ٘ ىُبٓ" ٚهربة
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اًؽلابم" ُهبهغب ًوربة "اًي٘وح" ًألضفٙبٓي ،فأرضتز نِّب أًّف  ًّٛأنوع ًًشء ُِّب
ضّٔف". 00
ٛأكوّ اتٕ تٍبَ يف اًوربة تأّْ اتٕ فوط اًعيبٓي كل ٌثل ٚيف ٘نا املعبي تلٛ ":ًٜٚاتٕ
فوط ٘نا ُِٕ ذللُٔي يف ٓرش ُؽبٌٕ أٍ٘ ٘نٖ اًعييوحٛ ،إقٙبه ـثبيب فػببٌّٙ
املشٜٙهح" ،03إًف أّٓ ٚأرضة نِّب أًّف  ًّٛيلٌّلٖ أ ٛيلرفي أشوٖ ًنًى يهررب تهؼ اًثبؼصني هربة
اًنـريح" هبًنيٍ نىل هربة اًؽلابم ًفتٕ فوط"ٓ ٜ٘ٛ ،04فَ اًوأي اًني مهوٖ ك .إؼٍبْ
نثبً يف ُللُخ اًرؽليم ؼني كبي(ٜ٘ٛ ":اتٕ تٍبَ) ًف ييُو أْ يووه ُب اؼرٜاٖ هربة
"اًؽلابم" ًفتٕ فوط اًعيبٓيٛ ،إِّٓب يويل أْ يعهٍ هربت ٚميٌف ًٌؽلابم".05
 /0/8اًرٜشيم:
ذؽلس أت ٜاًؽٍٕ نٕ املطبكه اًري انرِل٘ب يف اًرٜشيم ٛاًرأًيف٘ٛ ،ي ُطبكه
ُرٜٔنخ ظِهز تني املرشكيخ ٛاألٓلًٍيخ ُٛرهلكح ُٕ ؼيض املٜغٜنبدٛ .هغّ أْ اتٕ تٍّبَ
يف ُٜكف اًلفبم نٕ األٓلًَ ٛأكتٙب إًف أّٓ ٚانرِل نىل املؤًفبد املرشكيخ تطٜهح ُثبًغ فيٙب
ذوبك ذؿَِ ضفخ اًلفبم نٕ املٜهٛس اًصلبيف ألٍ٘ تٌلٖ.
 /0/9اًرٜىيو اًعغوايف ًٌِطبكه:
انرِل اتٕ تٍبَ هغريٖ ُٕ املؤًفني نلكا ُٕ املطبكه يف ذأًيف ٚاًنـريحٛ ،كل مهو
إؼٍبْ نثبً نلكا ُٔٙب ُصٍ" :أـثبه تغلاك ًفتٕ ؾب٘و ؾيفٜهُٛ ،ؤًفبد اتٕ كريثخٛ ،أـثبه
أ تي ذِبَ ًٌطٜيلٛ ،يف ٘نٖ أًبؼيخ يرعىل انرِبكٖ نىل ُب ؼفك ُٕ ٚشهو املرٔثي ٛاملهوي ٛ
أتي ذِبَ ٛاًطٜٔتوي ٛغريّ٘". 06هِب انرِل نىل ذبهيق اتٕ ؼيبْ يف مهو اًؽٜاكس اًربهيفيخ
تبإلغبفخ إىل ُب ظِهُ ٚشبفٙخ.
أُب املطبكه األٓلًٍيخ فررِصٍ يف " :اًؽلابم ًفتٕ فوطٛ...هربة اًٙبكي إىل أًٍج
اًهثبكي ًٌفػٍ تٕ نيل تٕ ؼيَٛ ،ؼليلخ اًفهذيبػ يف ضفخ ؼليلخ اًواػ ًٌٜىيو تٕ ٌٍُِخ،
ٛاًثليو يف فطٍ اًوتيو ًؽثيج ٛكيٜاْ املهرِل تٕ نثبك". 07
 ُٕٛأُصٌخ اًرٍشيؾ تبًورج اًري انرِل٘ب اتٕ تٍبَ ك ":ًٜٚكبي أت ٜنيل تٕ هشيم يف
هربت ٚاًهِلحٛ ،08"...كًٛ":ًٜٚفتٕ هشيم نلح ذٜاًيف يف أًكّ ٛأًصو...هوربت ٚاملرتظّ تـ:
اًهِلح ٛهربة األِٜٓمط إىل نلح هٌببٍ ٛتلابو فببلخ". 09
 /0/02ؾثيهخ املطبكه:
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ذرِصٍّ ٘نٖ املطبكه تبإلغبفخ إىل ُب ٌثم يف "اإلٌُفءاد اًري أٌُف٘ب نٌي ٚتهؼ األكتبء
أُ ٛواٌٌفذ ،ّٙأُ ٛب اٌرهبهٖ ُٕ نٔلّ٘ ُٕ ٍُٜكاد ٛذهبًيم ٛهكبم ،أُ ٛب كيّلٖ ُٕ هٛايبد
أٓبً يصم فيٛ...ّٙغري٘ب". 32
ِٓ ُٕٛبمط ٘نٖ املطبكه:
أ /اًؽفلُ :صٍ ك ":ًٜٚفئما أنٜىٓي هٌفُٛ ،ٚنيّٓي رسكٖ ٓٛكبُ ٚنوفز نىل ؾٌٍ اًفبل،
ٛرضتز يف ؼليلي اًثبهك نىل ؼفل كل ذشهّج ٛؼلّ ُٕ اًلٓيب كل م٘ج"ٛ ،30كٛ ":ًٜٚأٓب أٓشل
30
يف ٘نا املٜغٜم تهؼ ُب ذهٌم ُٕ مًى تؽفكيٛٛ ،كو يف رشن ضلهي"
ة/اًوٛايخ :يف ُصٍ ك ":ًٜٚـربٓي اًفلي ٚأت ٜتوو تٕ اًفلي ٚاًٜىيو أتي ُؽِل تٕ اًهوتي نٕ
اًفلي ٚأتي نثل هللا اًؽِيلي كبيٛ ،33"...ك ":ًٜٚؼلشٔي ُٕ أشم تفربٖ". 34
ظـ /اإلٓشبكٓ :ؽ ٜك ":ًٜٚأٓشلٓي( املٔيًش) ًٔفٍ ُٕ ٚظٌِخ كطيلح".35
ك /اًوكبمُ :صٍ ك ًٜٚنٕ اتٕ كهاط ":فطٍ ً ُٕ ٚهكهخ".36
٘ـ /ذلييّ اًوربة:
يٌهج املٔٙغ كٛها ٘بُب يف أي كهاٌخ أ ٛهربة ،فلٛهٖ فى ُهِّى أًظ ًنا" يرٜىل
املؤًف تيبْ ُٔٙع ،ٚفيو ْٜمًى ٘ ٜامللـٍ اًٌٍيّ ًلواءح اًوربة ٛٛغه ٚيف إؾبهٖ
اًطؽيؾ"ٛ ،37يرفوم ُٔ ٙغ اتٕ تٍبَ يف املللُخ إىل:
مهوٓب آٓفب أْ أتب اًؽٍٕ كٍّ هربت ٚإىل أهتهخ أكٍبَُ ،هرِلا يف مًى اًرلٍيّ اًعغوايف
ؼيض ؼٍش هربت ٚيف ظييوح األٓلًَٛ ،تنًى يو" ْٜكل اضؿٔو املٔٙغ اإلكٌيِي يف هربتٚ
اًنـريح ُلرفيب ؾويلخ اًصهبًثي يف هربت ٚاًيريِخ اًني كٍِ ٚإىل أهتهخ أكٍبَ". 38
ٌٛشػ املؤًف تبكرفببُٙٔ ٚغ اًصهبًثي يف كٛ ":ًٜٚإِّٓب مهود ٘ؤًفء ابرٍبء تأتي
ُٔطٜه اًصهبًثي يف اًيريِخ""،39فبتٕ تٍبَ هبْ كٜي اًشهٜه تشفطيرٛ ،ٚأّٓ ٚهبْ ًُ ٚيايبٖ
يف اًرأًيفُٙٔٛ ،ع ٚيف اًفٌرلٌفي فٛ ٜٙإْ هبْ يؽبهي اًصهبًثي يف ُٔٙع ًّ ٚيثل ٚنىل
ضٜهذ ،ٚهِب ٛغو اًصهبًثي أض ًٜٚاألٛىل تٍ اٌرؿبم أْ يرعبٛى أفم اًصهبًثي ُٙٔٛعٛ.42"ٚ
كبي اتٕ تٍبَٛ ":كل أذثض أيػب آـو ٘نا اًلٍّ ؾوفب ُٕ هٌفَ أٍ٘ املرشقٛ ،إْ هبٜٓا ًّ
يؿوأٛا نىل ٘نا األفم ،ؼن ٛأتي ُٔطٜه اًصهبًثي فئّٓ ٚمهو يف يريِرٓ ٚفوا ُٕ أٍ٘ األٓلًَ
فهبهغر ٚأٓ ٛبكػرٛ ،ٚاألكة ُيلاْ يٌيم ت ٚاملربػ ٛيٍرؽٍٕ في ٚاًٍِبػ".40
/0/00اًفرتح اًئُيخ
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ًّ يٍرهوع اتٕ تٍبَ هٍ ُب أٓرع ٚاألٓلًٍي ْٜيف ُعبي اًهٌُٔ َٜن اًفرؾً ،ؤٚ
اـربه نٍشا أٓلًٍيب ُؽلكا  ٜ٘ٛيلهن ظيلا ملب فهٍ مًى ٛيهٌٍ تل ًّٛ ":ًٜٚأنوع ًًشء ُٕ
أشهبه اًلًٛخ املوٛآيخ ًٛف امللابؾ اًهبُويخ ،إما هبْ اتٕ فوط(د٘399:ـ) كل هأ ٝهأيي يف
أًطفخٛ ،م٘ج ُن٘ثي يف األٓفخ فأُىل يف ُؽبٌٕ أٍ٘ ىُبٓ ٚهربة اًؽلابم ُهبهغب ًوربة
اًي٘وح ًألضفٙبٓي ،فأرضتز أٓب نِّب أًف  ًّٛأنوع ًًشء ُِب ضٔف" ،40فٌّ يوك أْ يووه ُب
مهوٖ اًٍبتل ْٜفبهرفى تأٍ٘ املببخ اًفبٍُخ ًٌٙعوح ؼني كبيٛ" :انرِلد املببخ
اًفبٍُخٛ.43"...هبْ أت ٜاًؽٍٕ ٛفيّب ملٔٙعً ٚؽلّ ُب ؼني ؼلك اًفرتح اًئُيخ ًلهاٌر٘ٛ ،ٚنا
ُب ٌبنلٖ نىل اًعِو ٛاًرطٔيف ٛأًلل ،ؼيض أّْ" هٍ ُٕ ذٔبًٜٛا هربة اًنـريح تبًلهاٌخ
أظِهٜا نىل أّْ اتٕ تٍبَ كل اًريَ تبإلؾبه اًئُي اًني ٛغهًٔ ٚفٍ ٚتؿويلخ ُٔٙعيخ
ُنٌ٘خ".44
ٛينهو نيل تٕ ُؽِل أْ اتٕ تٍبَٛ ٜ٘ٛ ":إْ هبْ كل اـربه ُٕ ٓبؼيخ أـو ٝأْ يِيط
تني اًعل ٛاًٙيي-هِب كبيٛ -أْ ئلبك يف هصري ُٕ األؼيبْ إىل اًفٌرؿواك فئٓ ٚأـٌظ ًٌِثلأ اًني
اذفنٖ ًٔفٍ ،ٚؼيض اٌرؿبم أْ يٌريَ تبًؽليض نٕ األكتبء اًنيٕ نبشٜا يف املببخ اًفبٍُخ
ًٌٙعوح ،كٌٜ ْٛاّ٘ كل هبْ ً ٚتِصبتخ اًهٌفُخ اًثبهىح نىل ظبٓثي اًؿويم ذوكّٗ إًيٙب هٌِب
45
كنر ٚاملغويبدُٛ-ب أهصو٘ب -إىل اًفترهبك نٔٙب"
 /0/00ذوذيج املرتظّ ً:ّٙ
ًّ ي ٍِٙكػيخ ذوذيج املرتظّ ًُ ،ّٙهرِلا يف مًى نىل ؾويلخ ٛاغؽخ مهو٘ب يف
املللُخٛ ":تلأد تنهو اًوربة إم ّ٘ ضلٛه يف أٍ٘ اٍفكاة إًف أْ يو ًٚ ْٜؼل ُٕ اًويبٌخ ،أٛ
يلن ٜإىل ذلليِ ٚتهؼ اًٍيبٌخ".46
ٛيكٙو أْ أتب اًؽٍٕ ًّ يهرِل اًرتذيج األًف تببي أٌٔ ٛخ اًٜفبح ،تٍ تلأ تؿثلخ
اًوربة شّ ؾثلخ اًشهواءً ،ؤّ ٚيٍرصٔي ؾثلخ هظبي اًٍيبٌخ.
شّ يفطٍ يف ُٔٙع ٚفيلٜي ":فأٛي ُٕ مهود ُٕ أٍ٘ كوؾثخ ُٕ هبْ تٙب ُٕ ٌُٜن
كويش يف امللح املؤهـخ ُٕ أٍ٘ ٘نا اًشأْ ،شّ ُٕ ذلٌم تٌٍؿبٓٛ ّٙكـٍ يف يشء ُٕ شبّٓٙ
ٛذٌٜذ ّٙتبًورّبة ٛاًٜىهاء ٛاًشهواء شّ تؿٜابف ُٕ امللٌني ُُٔٛ ،47"ّٙليبٌ ٚيف مًى ظٜكح
اًفوو إم يلٜيٛ ":كل أمهو اًوظٍ ًٔثب٘خ فووٖ ًف ًعٜكح شهوٖٛ ،أكلَ اٍفـو ًفشرٙبه إؼٍبٓٚ
ُو ذأـو ىُبٓ.48"ٚ
تيل أْ اتٕ تٍّبَ ًّ يٍرؿو اإلؼبؾخ توٍ األكتبء ٛاًشهواء اًنيٕ نبٌش ٖٛأ ٛاًنيٕ ًّ
يهبٌشّ٘ ،ف ٜٙينهو مًى تلٛ ":ًٜٚهّ ُٕ شهوابٔب ُِٕ نبٌشٓي ًّ أٌِو تنهوٖ ًٛف ٛكو
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إيلّ يشء ُٕ شهوًٖٛ ،هٌ ٚهبْ أـٌم تأْ ينهو ٛأؼم تأْ ٓٔرلي آيبذٛ ٚذٍؿوً ،وٕ يثٌغ املوء
ظٙلٖ ٛاإلؼبؾخ هلل ٛؼلٖ".49
ُٙٔ /0/03ع ٚيف كهاٌخ األـثبه ٛاألشهبه:
اذثو أت ٜاًؽٍٕ ُٔٙعب ككيلب يف ذرثهً ٚألـثبه ٛاألشهبه ٛغؽ ٚيف ك٘ٛ ":ًٜٚنا
اًليٜاْ إِٓب ًٍ٘ ٜبْ ُٔكُٔٛ َٜصٜه ًف ُيلاْ تيبْ ٛذفٍري ،أٛهك األـثبه ٛاألشهبه ًف أفى
ُهِّب٘ب يف يشء ُٕ ًفكٙب ًٛف ُهٔب٘بً ،وٕ هتِّب أملِز تثهؼ اًلٜي تني مهو أظويٛٛ ٚظٚ
ننه أهي.52"ٚ
 /0/04كٛاني اًرأًيف:
ذؽلس اتٕ تٍبَ نٕ اًثٜانض اًري كنر ٚإىل ذأًيف اًنـريح ٓفرٍش٘ب يف:
أ/اًثبنض األكتي:
ٌَِٓ ٘نا اًلافو يف هغثخ اتٕ تٍبَ ذفٌيلا ٍفشبه أٍ٘ تٌلٖ ؼني كبيُٛ ":بىاي يف أفلٔب
٘نا اًليص إىل ٛكرٔب ٘نا ُٕ فوٌبْ اًفٔني ٛأبِخ أًٜنني ،ك ّ٘ َٜؾيج ُوبرس ٛضفبء
ظٜا٘وٛ ،ننٛتخ ُٜاهك ُٛطبكهً ،هثٜا تأؾواف اًوٌفَ املشلم ًهج اًلظى تعف ْٜاملؤهق
ٛؼلٛا تفٔ ْٜاًٍؽو املِٔم ؼلاء األنىش تثٔبد املؽٌم ،فطثٜا نىل كٜاًج أًع َٜغوابج
املٔصٜه ٛاملٔكٛ ،َٜتبٜ٘ا غوه اًػؽى ٛاألضببٍ تهعببج األشهبه ٛاًوٌببٍ". 50
ة/اًثبنض اًعغوايف:
ذِصّ ٍ ٘نا اًلافو يف نربة أتي اًؽٍٕ ألٍ٘ أفلً ٚفهذِبب ّٙيف أؼػبْ أكة املشبهكخ،
ٛإِ٘بً ّٙملٜهٛش ّٙاألكتي إم يلٜي ":إًف أْ أٍ٘ ٘نا األفم أتٜا إًف ُربتهخ أٍ٘ اًرشق ،يوظهْٜ
إىل أـثبهّ٘ املهربكح هظٜم اًؽليض إىل كربكح ،ؼرى ًٓ ٜؿم ترٌى اٍففبق غواة ،أ ٛؾّٕ تأكىص
اًشبَ ٛاًهواق متبة ًعصٜا نىل ٘نا ضِٔب ٛذٌٜا مًى هربتب ُؽوِب...فغبقٔي ُٔ ّٙمًى ٛأٓفز
ُِب ٘ٔبًى ٛ ،أـند ٓفيس تعِو ُب ٛظلد ُٕ ؼٍٔبد ك٘ويٛ ،ذرثو ُؽبٌٕ أٍ٘ تٌلي
ٛنٍشيًٛ...يز شهوي ُٕ كٍش اًهٌّ نىل تهؼ اًيُبْٛ ،ـظ أٍ٘ املرشق
تبًإلؼٍبْ؟".50
ظـ /اًلافو اًفٌلي:
يهلّ املهيبه اًفٌلي ُٕ أّ٘ املهبيري املهرِلح ًلح اتٕ تٍبَ يف ُهبًعرً ٚألشهبهُٛ ":ب
كطلد ت(ٚهربة اًنـريح) – نٌّ هللا– اًؿهٕ نىل فبغًٍٛ ،ف اًرهطج ًلببٍ ألْ ُٕ ؾٌج نيثب
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ٛؼلٖ ًٛى يهٍِ تأكلاهٖٛ ،تعٙل اـريبهٖ ُٛب أغفٍ أهصو ُِب هرج ٛؼطٍّٛ ،األفوبه ُيْ ًف
ذٔػج ٓٛعً َٜف ذغوة". 53
 /0/05ضهٜتبد اًرأًيف:
هٍ ُؤًف هيفِب هبْ يهبٓي ُٕ ضهٜتبد ٛنواكيٍ يف إلٓعبى هربت ٚأ ٛتؽصًٛ ٚهٍ ُٕ
أّ٘ اًطهٜتبد ضهٜتخ اًنادٛ ،املوبْٛ ،اًيُبْٛ ،غري٘ب.
ٛذؽلس اتٕ تٍبَ نٕ اًطهٜتبد اًري ٛاظٙرُ ٚفرٍشا إيبٖ يف ضهٜتبد اًناد
ٛاملوبْٛ" :نٌّ هللا ذهبىل أْ ٘نا اًوربة ًّ يطله إًف نٕ ضله ُوٌ َٜاألؼٔبءٛ ،فوو ـبُل
اًنهبء ،تني ك٘و ُرٌ ْٜذٌ ْٜاًؽوتبء ٛكيِخ هٍ أؼل ُبًٛ ٚأٌٜح هٍ تٌل ظٙبً .54"ٚهِب أشبه
إىل ُب نبٓبٖ ٓفٍيب يف ظِو ُبكح هربت ٚأ ٛاًرلطري يف ذأًيف ،ٚأ ٛأغفٍ أكيثب أ ٛهبذثب يلٜي":
ًٛهٍ ُٕ ٌيرطفؽٌ ٚيلٜي أٓي أغفٌز هصرياٛ ،مهود ـبٌُف ٛذوهز ُشٜٙها ٛنىل هٌٌٚ
فئِٓب ظِهر ٚنٕ ضهج كل ميٛ ،غوة كل فٍ ٓٛشبؽ كل كٍّٛ ،شثبة ٛكّم ٛاٌرلٍ ُٕ ذفبهيم
هبًلو ْٛاًفبًيخٛ ،ذهبًيم هبألؾٌفي اًثبًيخ تفـ ظٙبي هفؿٜؽ اًواػ ،أُ ٛلاهط أًٍِ تني
ُٙبة اًويبػ غثؿ ّٙذطؽيفٛٛ ،غه ّٙذثليٍ ٛذؽويف" 55إىل أْ يلٜي ":نىل أْ نبُخ ُٕ
مهوذ ٚيف ٘نا اًليٜاْ ًّ أظل ً ٚأـثبها ُٜغٜنخ ًٛف أشهبها ُعِٜنخ ،ذفٍؾ يل يف ؾويم
اًفـريبه ُٔٙب إِٓب آرلِز ُب ٛظلد ٛـبًٍز يف مًى اًفِٜي ُٛبهٌز ٘ٔبًى اًثؽض اًؿٜيٍ
ٛاًيُبْ املٍرؽيٍ". 56
 /0/06ؼػٜه املرٌلي يف ٓظ املللُخ:
يٙلف هٍ هبذج إىل" إتواَ ٜٓم ُٕ اًرهبكل اًٍشيؾ أ ٛاًػِٔي ُو كبهب ٚأُ ٛرٌلي
ـؿبت ،"ٚفبملللُخ ـؿبة ُٜظًٌ ٚلبها املرٌلي ؼيض يٍهى املؤًف ألْ يهلل ؼٜاها غِٔيب
ُو كبهبٛ .ٚاٌرؽرض اتٕ تٍبَ اًلبها يف كًٛ ":ًٜٚهٍ تهؼ ُٕ يرطفؽٌ ٚيلٜي إٓي
أغفٌز هصريا ٛمهود ـبٌُف ٛذوهز ُشٜٙهاٛ ،نىل هٌٌ ٚفئِّٓب ظِهر ٚتني ضهج كل مي،
ٛغوة كل فٍّ"ٌٓٛ57ؽل ؼػٜه املرٌلي يف ُللُخ أتي اًؽٍٕ ؼني يلٜيٛ ":أغٔيز نٕ اًغببج
تبًشب٘لٛ ،ذغٌغٌز تلبهب ٚتني أًكّ ٛأًصو ،ذغٌغٍ املبء أشٔبء أًّٜه ٛاًيّ٘و". 58
 /0/07اإل٘لاء:
ٛظّ ٚاتٕ تٍبَ ـؿبتب إىل املٙلي يلٜي في ":ٚإىل أْ ؾٌو نىل أهغٙب شٙبة ٌهل٘ب
ٛذِوئٙب٘ٛ ،ثّز ًٙب هيؾ كٓيب٘ب ٛكئٙب ٓٛفق فيٙب هٛػ ذأُيٌٙب ٛذأُئٙبٌُ ،ى أٌُفهٙب
ٛظليٍ ؼوبهٙب ٛأٌهل ٓع َٜأفٌفهٙب فٌفْ شِبي املكٌُٛ َٜبي اًٍببٍ ٛاملؽوُٛ ،َٛؽيي
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اًهٌّ ُٛوتو مٛيٛ ٚؼبٌُيٍُٛ ٚرلني اًرأًيفبد اًوابلخ في .59"....ٚفري أْ أتب اًؽٍٕ ًّ
يٍشّػ تٜٙيخ املٙلي أ٘ ٜأُريا؟ أٌُ ٛوب؟ أ ٛأؼل ـلاَ اًلٍش.
 /0/08كنبء اًفـرربَ:
يو ٝنثبً أهؼيٌخ أْ كنبء اًفـرربَ "كل يوك يف تلايخ اًوربةٛ...كل يوك يف ٌٛـ
املللُخًٛ ،وٕ اًلنبء نبكح ُب يوذثـ تٔٙبيخ املللُخ يف اًرطبٓيف".62
 /0أّّ٘ اًلػبيب اًري ؾوؼٙب يف املللُخ:
ذٔبٛي اتٕ تٍبَ نلح كػبيب ٓلليخ يف ُللُرُٙٔ ٚب:
 /0/0اًصٜهح نىل اًلليّ:
ًفَ أت ٜاًؽٍٕ أٍ٘ تٌلٖ ألّٓ ّٙأٌِٜ٘ا آكاتٛ ّٙآٍشفٜا إىل آكاة املشبهكخ تبإلغبفخ إىل
ا٘رِبُ ّٙتبألكة اًلليّ فلبيًٛ ":يز شهوي ُٕ كٍش اًهٌّ نىل تهؼ اًيُبْٛ ،ـظّ أٍ٘
املرشق تبإلؼٍبْ" ٍُّ ٜ٘ٛ ، 60ذوواه ُب كبً ٚاملرللُني ...":إم هٍ ُوكك شليٍ ٛهٍ ُرووه
ٌُِٜيٛ ،كل ُعز األٌِبم يب كاه ُيخ تبًهٌيبء فبًٍٔلٌُٛ ،ز اًؿثبم ًفًٜخ أؾٌفي تربكخ
شِٙلُٛ ،ؽز كفب ٓثى يف يل املرهٌِني ٛهظهز نىل اتٕ ؼعو تٌفبِخ املروٌفني ،فأُب إُٔ أٛىف
فهىل آشبه ُٕ م٘ج اًهفب أُب آْ أْ يطّ ضلا٘ب ٛيٍأَ ُلا٘ب؟ ٛهّ ُٕ ٓورخ أغفٌرٙب اًفؿثبء
ٛهةّ ُرتكَ غبكهذ ٚاًشهواءٛ ،اإلؼٍبْ غري ُؽطٜه ًٛيَ اًفػٍ نىل ىُٕ تِلطٜه،
ٛنييي نىل اًفػٍ أْ ئوو ذللَ ت ٚاًيُبْ أ ٛذأـو ًٛؽى هللا ك :ًّٜٙاًفػٍ ًٌِرللَ ،فوّ
كفٕ ُٕ إؼٍبْ ٛأـٍِ ُٕ فٌفْ"ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.60
انررب اتٕ تٍبَ اًثليو ُليبٌب ًٌرفبغٍ تني األكتبء ٛأّّ٘ ُهيبه ًٌعٜكح ٛاإلؼٍبْ
ًنًى ًف ٓعل األُو غويثب ؼني يٙرّ تٛ ٚيًٜي ٚا٘رِبُٛ ٚنٔبير ٚفيلٜي٘ٛ ":نا اًليٜاْ ٜ٘
ًٍبْ ُٔكُٔٛ َٜصٜه ًف ُيلاْ تيبْ ٛذفٍريً ..وٕ هتِب أملِز تثهؼ اًلٜي تني مهو أظويٚ
ٛٛظ ٚننهاء أهيً ،ٚفٌيِب اًثليو مي املؽبٌٕ"ٛ .63يلٜي يف ُٜغو آـو ُٕ املللُخ":
ٛؼلببم اًهٌ َٜأٛىل تٔب ُٕ أتبؾيٍ املٔكٛ َٜاملٔصٜهٛ ،نىل مًى فلل ٛنلد أْ أملو يف ٘نا
املعِٜم تٌِو ُٕ مهو اًثليو".64
 /0/0ذرثو املهبٓي:
هبٓز كػيخ ذرثو املهبٓي يف ضِيّ املٔٙغ اًني ٛغه ٚيف ذأًيف هربتٛ ،ٚكل مهو مًى يف
املللُخٛ ":إما قفود تِهٔى ؼٍٕ أٛ ٛكفز نىل ًفل ٍُرؽٍٕ ،مهود ُٕ ٌثم إًيٚ
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ٛأرشد إىل ُٕ ٓلظ نٔ ٚأ ٛىاك نٌيًٍٛ ،ٚز أكٜي :أـن ٘نا ُٕ ٘نا كًٜف ُؿٌلب ،فلل ذرٜاهك
اًفٜاؾو ٛيلو اًؽبفو ؼيض اًؽبفو ،إما اًشهو ُيلاْ ٛاًشهواء فوٌبْ"ٛ 65كطل أت ٜاًؽٍٕ
توٌفُ ٚاًرسكخ أ ٛاألـن ًؤ ٚفػٍ ُطؿٌؾ األـن ٛٛقف ٚيف هربت.ٚ
 /0/3ذفٍري املهٔى:
ؼلك اتٕ تٍبَ ُٜكف ٚتٍشاؼخ ُٕ ٍُأًخ ذفٍري املهبٓي فيلٜي٘ٛ ":نا اًليٜاْ إِٓب
ًٍ٘ ٜبْ ُٔكُٔٛ َٜصٜه ًف ُيلاْ تيبْ ٛذفٍري ،أٛهك األـثبه ًف أفى ُهِّب٘ب يف يشء ُٕ
ًفكٙب ُٛهٔب٘ب" .66تيل أّْ أتب اًؽٍٕ ًّ يوٕ ٛفيب ملٔٙع ٚؼيض هبْ ُعربا يف أؼبيني هصريح
نىل رشػ تهؼ األًفبف.
 /0/4أًلل اًربهيفي:
ُبهً اتٕ تٍبَ أًلل اًربهيفي يف هربت ٚاًنـريح أًلل اًربهيفي تٔللٖ ًألـثبه
اًربهيفيخ يرعىل مًى يف املللُخ فيلٜيٛ ":ذفٌٌز ُب غِٔر ُٕ ٚاًوٌببٍ ٛاألشهبه تِب اذطٌز
ت ٚأ ٛكيٌز في.67"ٚهِب ينهو اًؽٜاكس اًربهيفيخ اًري ؼطٌز يف ىُبٓ ُٕ ٚؼوٛة كاهد
هؼب٘ب يف األٓلًَ ،فٔواٖ يطف مًى تًشء ُٕ اًؽرسح ٛاًؽيْ ٛهبْ يٜهك اًشهو اًوكيء
ًرهٌل ٚتثيز ُٔ٘ٛ ّٙب ذكٙو نٔبير ٚاًوثريح تبًربهيق فيلٜيٛ ":أمهو اًشبنو اًفبٍُ أٓشل
اًشهو أًبىي ًف هةّ أُو يرهٌم ت ٚأً ٛفرب أمهوٖ ًٍثث.68"ٚ
ًٛهٍّ مهو أت ٜاًؽٍٕ ًرٌى اًؽٜاكس ٛاألـثبه هبْ اظرٙبكا ُٔ ،ٚفِٕ ـٌفي اظرٙبكٖ
ٛغهٔب يف ضٜهح املعرِو األٓلًيس اًٍيبٌيخ ٛاًفظرِبنيخ ٛاًربهيفيخ ٛاألكتيخٛ ،اًٜاغؾ أْ
ا٘رِبَ اتٕ تٍبَ تبًعبٓج اًربهيفي هبْ ـبضّ ب ألٓ ٚنبشٛ ٚكبىس قوٛف.ٚ
ُٜ /0/5كف ُٕ ٚاألكة:
ذٔوو اتٕ تٍبَ ًألكة ٛذربأ ٌُٔ ٚشاؼخ يف ُللُر ٚؼيض كبيٛ ":ؼلببم اًهٌ َٜأٛىل
تٔب ُٕ أتبؾيٍ املٔصٜه ٛاملٔكٓٛ ،69"َٜعل ٘نا اًوفؼ غويج ُٕ أكيج كىض ؼيبذ ٚيف ؼػٕ
األكة ٛنٌي ٚهيف ٓربه ٓفٜهٖ ُٕ اًشهو اًني هبْ كيٜاْ اًهوة؟
ٛيثل ٛأْ ٓفٜه أًبكل ُٕ اًشهو ًُ ٚربهاذٛ ٚأٌثبت ٚإم أٓٔب ٓعلٖ يعٙو توأي ٚيف اًشهو
يف ُٜاغو هصريح ُٕ اًوربة ُٔٙب كُٛ ":ًٜٚو أّْ اًشهو ًّ أهغُ ٚوهثب ًٛف اذفنذُ ٚوٍثب،
ًٛف أًفرُ ٚصًٛ ٜٝف ُٔلٌثب إِٓب ىهذ ٚملبُب ٛملؽر ٚذِِٙب ًف ا٘رِبُب ،هغثخ تغي ٓفيس نٕ مً،ٚ
ٛذ وفيهب ملٜؾئ أـِيص نٕ ُؽٌ ،ٚفئما شهشهز هاؼٛ ٚكأتز أكلاؼ ًّ ٚأمك ٚإًف شِيِبًٛ ،ف
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هٔز إًف نىل اًؽليض ٓليِب ُٛبيل ٛ ًٚٛإِٓب أهصوٖ ـلنخ ُؽربي ٛـٌهخ ُفربي ظلٖ ذِٜيٚ
72
ٛذفييٍ٘ٛ ،يً ٚذلًيٛ ٚذػٌيٍ".
ـبذِــــــــخ:
يهررب اًفؿبة املللُبذي ُٕ أّ٘ أًطٜص اًري ذٜاظ ٚاًلبها تبنرثبه٘ب أٛي ُب
يطبكف املرٌليٛ ،كل نٔى أًلبك املهبٌش ْٛتبملللُخ نٔبيخ ـبضخٛ .ذهررب ُللُخ اتٕ تٍبَ
اًني ضله تٙب اًنـريح ُٕ أّ٘ املللُبد ملب ذؽٜي ُٕ ٚكػبيب ٓلليخ ٛأـثبه ذبهيفيخ ؾوؼٙب
أت ٜاًؽٍٕ تؿويلخ ُِٔٙعخ.
ٛتلأ اتٕ تٍبَ ُللُر ٚتبًثٌٍِخ ٛاًؽِلًخ ٛاًطٌفح نىل أًثي ضىل هللا نٌي ٌٌّٛ ٚشّ
اًثهليخ اًري فطٍ تٙب تني اًليثبظخ ٛتبكي املللُخ ،شّ مهو نٜٔاْ اًوربة ُٜٛغٜنٛ ٚشوٌٚ
ٛذلٍيِ ،ٚهِب ذوٌّ نٕ املؤًفبد اًري انرِل٘ب يف ذأًيف اًنـريح ٛاًري ذثبئز تني املرشكيخ
ٛاألٓلًٍيخٛ ،ؼلك اًفرتح اًئُيخ اًري ؼٍش فيٙب هربتٛ ٚاًري كله٘ب تبًلوْ اًفبَُ
اًٙعوي هِب ٛغو اإلؾبه اًعغوايف ملؤًفٛ ٚاملرِصٍ يف ظييوح األٓلًَ تبإلغبفخ إىل ُٔٙع ٚيف
كهاٌخ األـثبه ٛاألشهبه ٛكٛاني اًرأًيفٛ ،ضهٜتبد اًري ٛاظٙر ٚيف ظِو ُبكح هربت،ٚ
ٛأـريا ؾوػ نلح كػبيب ٓلليخ ُِٙخ يف املللُخ هبٓز اُرلاكا ٍفهاء املشبهكخ.
ٜ٘اُش اًثؽض:
ُ 0للُخ اًوربة يف اًصواس اًفٌٌفُي ٘ٛبظَ اًفتلام .نثبً أهؼيٌخ .املؿثهخ ٛاًٜهاكخاًٜؾٔيخُ ،واهش ،ؽ،0223، 0/
ص83
0اًنـريح يف ُؽبٌٕ أٍ٘ اًعييوح ،اتٕ تٍبَ .د :إؼٍبْ نثبً ،كاه اًصلبفخ ،تريٛدً ،ثٔبْ ،ق٘0407، 0/َ،0/ـ،0997،
ص00
ُ 3للُخ اًوربة يف اًصواس اًفٌٌفُي،ص020
 4اًنـريح09/0/0،
ٓ 5فٍ04/0/0،ٚ
ٓ 6فٍ04/0/0،ٚ
 7اًنـريح/0/0،
ُ 8لبهتخ أًٛيخ ًويفيخ اشرغبي املللُخ يف اًفؿبة أًللي اًلليّ .نثل اًوىاق تٌفي .غِٕ ظنٛه ،طُ ،0/غ،0999، 0/
ص 05
 9اًنـريح04/0،
 02اًلبُ ًٜاملؽيـ .اًفريٛهىآتبكي .ؾثهٛ ٚؼلم :يٌٜف اًشيق ُؽِل اًثلبني ،كاه اًفوو ،تريٛد،ص.35،
ٓ 00فٍ.04/0/0،ٚ
ٓ 00فٍ04/0/0،ٚ
ٓ 03فٍ05/0/0،ٚ
 04اًنـريح38/0/0،
ُ 05للُخ اًوربة يف اًصواس اإلٌٌفُي ٘ٛبظَ اإلتلام .نثبً أهؼيٌخ .ص.029
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 06اًنـريح.07/0/0،
ٓ 07فٍ09/0/0،ٚ
 08اًنـريح30/0/0،
ٓ 09فٍ33-03/0/0،ٚ
ُ 02للُخ اًوربة يف اًرتاس اًفٌٌفُي ٘ٛبظَ اإلتلام .نثبً أهؼيٌخ .املؿثهخ ٛاًٜهاكخ اًٜؾٔيخُ ،واهش ،ؽ،0/
.0223ص.006
 00اًنـريح09 /0/0،
ٓ 00فٍ02/0/0،ٚ
 03ذبهيق آكاة اًهوة099/3،
 04اًنـريحُ ،للُخ اًرؽليم،ص7
ٓ 05فٍ،ٚص9
 06اًنـريحُ ،للُخ اًرؽليم،ص02
 07اًنـريحُ :للُخ اًرؽليم،ص8
ٓ 08فٍ640،ٚ
ٓ 09فٍ380،ٚ
 32ئؿوُ :للُخ اًرؽليم،ص7
 30اًنـريح04/0،
ٓ 30فٍ623/0،ٚ
ٓ 33فٍ472/0،ٚ
ٓ 34فٍ029/3،ٚ
ٓ 35فٍ005،ٚ
ٓ 36فٍ58/0،ٚ
ُ 37للُخ اًوربة يف اًرتاس اإلٌٌفُي ٘ٛبظَ اإلتلام .نثبً أهؼيٌخ.ص.006
 38فٔ ْٜأًصو األكتي تبألٓلًَ يف قٍ املواتؿنيُ .طؿفى اًيتبؿ .اًلاه اًهبمليخ ًٌوربة ،اًلاه اًثيػبء ،ؽ ،0/اًلاه اًهبمليخ
ًٌؿثبنخ ٛأًرش،تريٛد،0987،ص335
 39اًنـريح0،
 42اتٕ تٍبَ ٛهربة اًنـريح :كهاٌخ يف ؼيبح اًوظٍ ٛأّ٘ ظٜآج اًوربة .نيل تٕ ُؽِل .املؤٌٍخ اًٜؾٔيخ ًٌوربة،
اًعيابو،0989،ص
 40اًنـريح،
ٓ 40فٍ03/0،ٚ
ٓ 43فٍ02/0،ٚ
 44ئكو :اتٕ تٍبَ ٛهربة اًنـريح .نيل تٕ ُؽِل.ص.026
ٓ 45فٍ،ٚص027
 46اًنـريح08/0،
ٓ 47فٍ30/0،ٚ
ٓ 48فٍ30/0،ٚ
 49اًنـريح8/0،
ٓ 52فٍ.03/0،ٚ
ٓ 50فٍ.09/0،ٚ
 50اًنـريح02-09/0،
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ٓ 53فٍ03-00/0،ٚ
ٓ 54فٍ04/0،ٚ
ٓ 55فٍ00/0ٕٙ
 56اًنـريح00/0،
ُ 57لبهتخ أًٛيخ ًويفيخ اشرغبي املللُخ يف اًفؿبة أًللي اًلليّ .نثل اًوىاق تٌفي .ص364
 58اًنـريح00/0،
ٓ 59فٍ03/0،ٚ
ٓ 62فٍ.06/0،ٚ
ُ 60للُخ اًوربة يف اًرتاس اإلٌٌفُي ٘ٛبظَ اإلتلام .نثبً أهؼيٌخ،ص.003
 60اًنـريح00/0،
ٓ 63فٍ03-00/0،ٚ
ٓ 64فٍ06/0،ٚ
ٓ 65فٍ08/0،ٚ
 66اًنـريح.09-08/0،
ٓ 67فٍ06/0،ٚ
ٓ 68فٍ07/0،ٚ
ٓ 69فٍ.30/0،ٚ
 72اًنـريح08/0،
ٓ 70فٍ08/0،ٚ

ّ
ّ
ّ
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Abstract:
In a debate between two prominent scholars, one said to the other: "I have
put more effort in pursuing studies and learning. You have pursued your studies,
having all the help you need. You had a gold-plated lamp lighting up your study at
night, while I had to rely on the street lamp for my night reading."
The other replied: "This argument goes against you, not for you. You
pursued your studies when you were in such conditions in the hope that your
learning will help you to change your circumstances to something like mine. I
pursued my studies in the circumstances you have described aspiring for nothing
other than the status knowledge imparts in this life and in the life to come."
The first scholar was Sheikh al-Baji, a Maliki scholar from the Andalus who
wrote a commentary on Al-Muwatta', the first major, authentic collection of hadiths
compiled by Imam Malik. The second was Ali ibn Ahmad ibn Saeed ibn Hazm, a
Highly eminent scholar with exceptional command of Fiqh, hadith, and a fine
literary style.
A main characteristic of Ibn Hazm was his independent thinking. He lived at
a time when belonging to a school of fiqh was the normal practice of scholars.
Even those who attained prominence and high reputation conformed to their
schools of fiqh, with little attempt to go beyond them. He always declared his
independent views without fear of opposition.
Key words :
The debate - religion - The fiqh - Ibn Hazm .

:فظٛامل
٘٣ٞ ٠ب أنك٢ «أ:٥بقو٣ ي٫٧٪ ؛ٝ ؼي٤هيل تٚ )ؾأ٫ثبظي (شبهػ املٚيل اٚ٫ٚ ا٫ أتْٙب
و٨ٌب أ٢أ٪ ٩ثرٛؾ٪ ،ج٧نٚشٗبح اٟو ت٨ٍ َر،٩يٛ ن١هبٞ ز٢أ٪ ٩ثرّٛ٘ ؾ٢ أل،٠ٛهٚج اّٛخ يف ؾٟ٧
»ّ٫ٍٚ تبئز اٜلي٣ٓت
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َٓب ٙات ٤ؼي٧« :ٝنا اٗٚال ٝنٛي٘ ال  ،٘ٚأل ّ٘٢إٟ٢ب ؾٛثز اٚه٪ ٠ٛأ٢ز يف ٧ن ٥اٚؽبٚخ
هظبء ذثلي٨ٛب تٟص ٜؼبيل٪ ،أ٢ب ؾٛثر ٩يف ؼبٞ ٙب ذهٞ٪ ٩ٟٛب مٖوذ ٠َٛ ،٩أهط ت ٩إالّ ن ٫ٛآٚله
اٚهٟٛي يف اٚل٢يب ٪اآلـوح( ».املٓويُ٢ :ؾ اٚؿيج).888 /6 :
٧نا  ٫٧ات ٤ؼي ٝاٚكب٧وي(د ٧606ـ) ٟٖ-ب يطُ ٩ات ٤ـبْبَٓ" -١يٍٞ ٩ر٣ثـ٢٪ ،ثي٩
تٓيبٌٞ ٩وذثـ ٞب ذٗ ٠ٛذٓٛيلا ٪ال ذهل ٬اـرتانب  ٪ذٚ٫يلاٞ( ".ؿٟؾ األ). 802 :َُ٢
ْ٪ب ٙن ٩٣نثل ا٫ٚاؼل املواٖيش ٫٧« :أش٨و نٟٛبء األ٢ل٪ ،َٚأٖصو ٠٧مٖوا يف ٞعبَٚ
اٚوؤٌبء ٪نىل أ٣ٍٚخ اٚهٟٛبء٪ ،م ٘ٚملفبُٚرٞ ٩ن٧ج ٞب ٘ٚتبملًوة٪ ،اٌرثلاك ٥ته٠ٛ
اٚكب٧و(».املهعج ). 00 :
اٟٛٗٚبد املُربؼيخ :امل٣بقوح ،اٚلي ،٤ا ،٩ُٓٚات ٤ؼي.ٝ
ذ٫ؾئخ:
إما ٖب٢ز امل٣بقوح ْل نوَز يف املرشّ ؼػ٫ها*َ ،ئ٨٢ب يف األ٢ل َٚالْز ه٪اظب ٪اٌهب،
٪اٍٚثج ٪اغؾَ ،أٌبً امل٣بقوح  :اٚرثبيـــــ٪ ٤االـرالٍْ٪ ،ل ٪ظلد يف املعرٟو األ٢لٚيس
تيئر٨ب اٚفطثـــخ ؛ ٞعرٟو يػ ٠أظ٣بٌب ٖصريح ٞ٪ ،هرٓلاد ٞفرُٛخ ٪ ،نبكاد ٞرثبي٣خ.
أّٞب ك٪اني٨ب َٟفرُٛخ ٖن ٤َٟ ،٘ٚإشثبد اٚرُ ،ّّ٫إىل اٚن٪ك ن ٤اٚلي ٤إىل إق٨ـبه اٚربانخ،
َبالنرياى تب٫ٚؾ ٠ٛ٧ ٪ ٤ظوا ..
 ٝ٫٨ُٞ -0امل٣بقوح :
0
امل٣بقوح ًٚخ "  ٤ٞا٣ٚكو ٞ٪ه٣ب ٥ذأ ٜٞاٚيشء ٞ٪هبي٣رـ٪ ، " ٩امل٣بقوح " املثبؼصخ
٪املثبهاح يف ا٣ٚكو ٪اٌرؽػبه ٖٞ ٜب يـوا ٥تثطريذ ٩يف اٍ٣ٚثخ تني اٚشيئني إق٨بها ٛٚط٫اة. 8
٪اٚر٣بقو " اٚرتا٪ع يف األٞو ٢ ٪ ،كريٕ اٚني يوا٪غ٘ " ٪ " ،0املٓط٫ك  ٤ٞامل٣بقوح
إٞب أ ١يْٗ ١٫ؿو اٚفطَٓ ٠ـ  ٪إق٨به اًٛٚثـخ ٖيِ ٖب ،١أ ٪إق٨به اٚؽٔ َٓـ ٖيِ ٖب ،١أ٪
ٟ٧ب ظٟيهب ". 6
ٖ٪صريا ٞب ذفرٛـ املُب٧ي ٠تني امل٣بقوح  ٪اٚعلا ٪ ،ٙاٍٚثج يف مٚــ٘ أ" ١امل٣بْشخ ْل
ذٗ ١٫يف تلاير٨ب ٣ٞبقوح ش ٠ذٛٓ٣ج ظلال ٪ ،هتٟب يرؿـــ٫ه األٞو إىل ٗٞبتوح ٪ ،يٗ ١٫اًٚوع
٨٣ٞب اظريبى املع٪ َٛاٚش٨وح "**. 0
 -8امل٣بقواد ا٨ُٓٚيخ :
م٧ج أٖصو اٚلاهٌني إىل ا ٙ٫ٓٚإ " ١شهـــــج األ٢ل َٚشهــــج ٞرليـــــــ،٤
٪امل٣ـُٛـرَ ١٫يـ ٤ٞ ٩هتٓـخ اإليٟبْ ١ــّٛخ ٚ ٠٧ ٪رلي٣ـ ٠٨يع ١٫ٛنٟٛبء اٚليـــ٤
٪يؽرت٪ ، ٠٨٢٫ٞيهك ١٫ٟا٨ُٓٚبء ٪يْ٫وْ ٪ ***6" ٠٨٢٪ل ٚ٪و األ٢لٚيس تبٚرُٓــ ٩يف اٚليــ٪ ٤
٣ٞبقــوح يري ٥يف مَ "، ٘ٚـٓـل ٖــــب ١ا٨ُٓٚبء ير ١٫٣ٟاٚعْ ً٫ٛطل امل٣بقوح ملب يف م٤ٞ ٘ٚ
ا٫ُٚائل اٚهٟٛيـــخ٪ ،ذثبك ٙاآلهاء ا٨ُٓٚيخ ٪االؾالم نىل االظر٨بكاد اٚهٓٛيخ املشُ٫نخ
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تبٚلٚيــ ٜاٚرشني "٧ ٤ٞ٪ ،0ؤالء امل٣بقويٞ ٤صال " أت ٫اٚؽٍ ٤ا٣ٚثب٧ي اٚني أّٚـــــِ تؽصب يف
ٍٞأٚخ اٚلنبء تهل اٚطالح هاَ ٝي٨ب اٚوك نىل اٚشيق اإلٞب ٝأتــــــــي اٚؽٍ ٤اٚشبؾثي ". 0
٪ال ي ٤ٟٗتأيّ ؼب ٙأ٢ ١رؽلس ن ٤امل٣بقوح ا٨ُٓٚيخ ك ١٪اإلشبهح إىل امللهٌخ املبٗٚيخ
اٚري ٌيؿود نىل اٍٚبؼخ َٓ.ل " ق ٜأ ٜ٧األ٢ل َٚنىل هأي أتي نٟو ٪األ٪ىاني إٞب ٝأٜ٧
اٚشب٣ٞ ٝــــــــن اُٚرؾ اإلٌالٞي ،إىل أ ١هؼ ٜظٟبنخ  ٤ٞأت٣بء األ٢ل ٤ٞ َٚأظ ٜاٚؽــــغ ٪
ؾٛج اٚهَ ، ٠ٛبٚرٓ٫ا تبإلٞبٞ ٝب ٘ٚت ٤أٍَٟ َ٢ه٫ا  ٪ ، ٩٣ٞأـن٪ا ن٣ــــٖ ٩ربة امل٫ؾأ ْثٜ
اال٢ر٨بء ٖ ٤ٞربتر ٪ ،2" ٩ملب هظه٫ا ٚثالك٫ٛٓ٢ ٠٧ا ٞــــب هأ ٤ٞ ٥٪ن ٠ٛاإلٞبٞ ٝبَ ٘ٚبٚرِ
ا٣ٚبً ؼٚ ٪ ،٠٨ٚ٫ه ّٜا٢رشبه املن٧ج املبٚـــٗي يف األ٢لٞ َٚوك ٥إىل شفطيخ اإلٞب٩ٍُ٢ ٝ
٫ٞ٪ؾ٢ ٤شأح املن٧ــــجٞ٪ ،الءٞرٚ ٩ؿثيهخ أ ٜ٧املًوة ٪األ٢لٍٞ٪ ،َٚب٢لح اٍٛٚؿخ ٚوظب٩ٚ
٪ين٧ج تهؼ اٚثبؼصني إىل أ ١املن٧ج األ٪ىاني ٌٓـ ٚػهُ ٩اٚعلاٚـــي٪ ،نعي أضؽبت ٩ن٤
٣ٞبقوح املبٗٚيخ. 08
ْ٪ل ق ٜاملن٧ج املبٗٚي ٞن٧ج اٚهبٞخ ٪اٚفبضخ إىل أ ١ق٨و  ٤ٞيفبُٚـــــ ٩ن٣ٛب  ،م٘ٚ
 ٫٧ات ٤ؼي ٝاٚكب٧وي(د ٧606ـ)اٚني ٖب " ١يش٨ل امل٨بى ٙاٚرـــي ذعوي نىل ٞرسػ
اٍٚيبٌخ األ٢لٍٚيخ تبٌ ٠اٚرشيهـــــخ ٖ ٪ [ ...ــــــب ١يو ] ٬أ٧ ١ن ٥امل٫تٓبد  ٪املُبٌل ..
إٟ٢ب ْ٪هز ٚرعب٪ى ا٣ٚط٫ص اٚرشنيخ ٪ذأ٪يٛــــــ٨ب ٪األـن تبٓٚيبً ٪اٚوأي اٚشفيص ..
َبـربه اٚلهاٌخ ا٨ُٓٚيــــخ َـــــي أ٣ٞ ٙ٪يٚخ  ،ش ٠آشو ٞن٧ج اٚكب٧ويني – ُ٢بح آٚيبً
٪اٚرهٛي٪ ٜاٚرٓٛيل ٪اٚرأ٪يـــ٪ – ٜتٓي يطبهم يف ٌثيٞ ٜن٧ث٧ ٩نا ٞؤ٣ٞب ت ٩إيٟب٢ب ال يرينيم
". 00
٪ؼيض إ ٜٖ ١ظليل يٗٞ ١٫وَ٫غب تلايخ َ ،ئٞ ١ن٧ج ات ٤ؼي ٠ٚ ٝيٛـــٔ ٖثري ذوؼيج
 ٤ٞاأل٢لٍٚيني****  ،ت ٜالْى إٗ٢بها ٫ُ٢ ٪ها  ،ـبضـــخ  ٪أ ١املن٧ج املبٗٚي ٖبْ ١ل ذ٤ٟٗ
ٚ ٪ ،٠٨٣ٞه ّٜأٖصو اٚني ٤ذطل٪ا  ٩ٚأت ٫اٚ٫ٚيـــل اٚثبظي (د ٧ 606ـ) يف ٣ٞبقواد ؾبه مٖو٧ب
يف اآلَبّ.
 -0ات ٤ؼي ٪ ٝاٚثبظي :
*****
مٖو تهؼ املؤهـني أ ١اٚثبظي ٪ات ٤ؼي ٝظٟهرٟ٨ب ٣ٞبقواد ٖصيـــــوح  ،تٚ ٜهّٜ
أش٨و امل٣بقواد ا٨ُٓٚيخ اٚري كاهد يف األ٢ل٧ َٚي ذ ٘ٛاٚري ٖب٢ـــز تيٟ٨٣ب َٓ ،ل ٢رش ات٤
ؼيٞ ٝن٧ث " ٩يف ظييوح ٞي٫هْخ ٪أؼلس غعّــخ نٟٛيخ ٧بئٛخ َٗصو ذالٞينٞ ٪ ٥ؤيل٥٪
ٞ٪هبهغ ، ٥٫شَ٪ ٠ل نىل اٚعييوح أتــــ ٫اٚ٫ٚيل اٚثبظي ٖ٪ ..ب ١هٖ٣ب  ٤ٞأهٖب ١املبٗٚيخ يف
األ٢ل٣َ ،َٚبقــــو ات ٤ؼي ٪ ٝيثل ٪أٖ ٩٢رّٖ ٜصريا  ٤ٞاُٚـــــٓ٨بء غلُّ٢ ٪ ،٥و ؼبٖ٠
اٚعييوح ٣ٞــ.08" ٩
 ٠ٚ٪يٗ ٤اال٢رطبه يف ذ ٘ٛامل٣ـبقواد ٓٞط٫ها نىل ٪اؼل ٟ٨٣ٞب٣ٗٚ٪ ،ـٖ ٩ب ١كُٚ٪خ٪ ،
ين٧ج املؤهـ ١٫إىل أ ١يبيخ اٚثبظي  ٤ٞذ ٘ٛامل٣بقواد  ٠ٚذٗ ٤تلانــــي إشثبد اٚرُ٤ٗٚ ٪ ،ّ٫
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ًٚبيخ ٢ثيٛخ ٧ي اٚرٓويج تني أٞواء اٚؿ٫ائِ  ٪ذ٫ؼيـــل ٖٟٛرـ٠٨؛ َبٚثبظي ـيش  ٤ٞأ١
ا٢رشبه املن٧ج اٚكب٧وي  ٤ٞشأ٢ـــ ٩أ ١يُرؾ ني٢٫ب أـو ٬ذأذي تٟنا٧ج أش٣و ٪أَػو
َيػيو اٚلي ٤تي٣ـــــ٨ب ٪ ،ال يفُى نىل أؼل أ ١األ٢لٚــــَ  ٠ٚذهـبٞ ١ب نــب٢ب ٥املرشّ ٤ٞ
ٖصوح املنا٧ــج ٪اُٚوّ اٚري ٌبٟ٧ز يف ذػهػو ٖيب ١اٚلٚ٪خ اإلٌالٞيخ.
 ٪امل٣بقواد اٚري كاهد تني آُٚي٨ني – نىل ٖصوذ٨ب –ال ٗ٢بك ٢عـل٧ب ٞعرٟهخ يف ٞؤِٚ
٪اؼل ٧٪ ،ي ٖٟب ْب ٙاألٌرـــــبم آ٢في ٜتبال٢صيب "  ٠ٚيثٔ ٚـــ٣ب  ٤ٞذُبضي٧ ٜن ٥املعبكالد إال
ضل ٬يري ٪اغؾ ٢عل ٥يف تهؼ ضُؽبد اُٚط ٜالت ٤ؼي٪ ٝأـثبه ٞرػبهتخ ن ٤ا٨٢ياٝ
اٚثبظي أ ٪ا٢رطــــــبه ٥نـــىل ـطٞ ّٜٖ ٪ ،٩ٟؤهؿ يهوغ٨ب نىل ؼٍج ٞب أٞال ٥نٛي٩
شهــ٫ه٢ ٥ؽـــــــ ٫ات ٤ؼي ،00" ٝتيل أ٣٢ب ٪ظل٢ب يف ٞب ٖرج األٌربم ٞطؿُى ا٫ٚقيُي ٞب
يفبٚـِ اٗٚال ٝاٍٚبتٔ******َٓ ،ل أ٢عي تؽصب ٗٞصُب ن٣ٞ ٤بقواد آُٚي٨ني٪ ،آهائٟ٨ب اٚري
ظٟهر٨ب ٞؤُٚبد أـو٧٪ ٬ي  :اإلؼٗب ٝيف أض ٙ٫األؼٗب ٝالت ٤ؼـي ٪ ،ٝإؼٗب ٝاُٚط ٙ٫يف
أؼٗب ٝاألضٛٚ ٙ٫ثبظي.
ْ٪ل يرٍبء ٙاٍٚبئٞ : ٜب اُٚوّ تني قب٧ويخ ات ٤ؼيٞ ٪ ، ٝبٗٚيخ اٚثبظي ؟  ٪اٚع٫اة
 ٫٧أ ١اٚكب٧ويخ******* ٖٟب يهوَ٨ب ات ٤ؼي٧ ٝي ٠ٚ ٤ٞ ٜٖ ":يؽٖ ٜٟـال ٝهللا نىل قب٧و٥
٪ن٪ ٪ ٩ٞ٫ٟظ٫تَٓ ٩ل ُٖو " ، 06أٞب ٞبٗٚيخ اٚثبظي َال ذٓـــِ ن٣ل ؼل٪ك األُٚبف أ ٪امله٣ى
األ ٙ٪اٚكب٧و يف ا٣ٚط٫صَ ،بٚرشيهخ ٚيٍــز " ٢ط٫ضب ًٚـــــــــ٫يخ نىل أٌبً ٤ٞ
ْ٫انـل ا٣ٚؽ٪ ٫أٌبٚيج اٚثيبَ ١ؽٍج ،ت٧ ٜي ْث ٜٖ ٜيشء إهاكح املرشم  ٤ٞاٚرشـويو "، 00
٧نا االـرالٍ ا٫ٚاغــــؾ تني املن٧ثني  ٫٧اٚني أظّغ ٢به اٍٚعب٪ ٙا٣ٚػبْ ٪ ،ٙل تلا ظٛيب يف
ٞؽبٚ٪خ ٖـــــ ٤ٞ ّٜات ٤ؼي٪ ٝاٚثبظي إشثبد ضؽخ آهائٛٚ ٩وأي اٚهـب٪ ،ٝيهرتٍ األٌربم
ٞطؿُى ا٫ٚقيُي تطه٫تخ ا٢رٓبء امل٣بقواد اٚري كاهد تني آُٚي٨ني؛ م ٘ٚأ ١اٚثـــبظي ٪إ١
ٖبٞ ١بٗٚيب إال أ ٩٢اـرـٞ ِٛو املبٗٚيــخ يف ٖصري  ٤ٞاألؼيبٞ ٪ ،١ــ ٤ظ٨خ أـوَ ٬ئ ١ات ٤ؼيٝ
تٟن٧ث٧ ٩نا ْل ـبض ٠ظٟيو املنا٧ج ٪ ،أؼـيب٢ب  ٠ٚيٗ ٤يٍٟي ٪اؼلا تهي ٤ٞ٪ ،06٩٣امل٣بقواد
اٚري ظٟهز آُٚي٨ني ذ ٘ٛاٚري ٍٞز اٚع٫ا٢ج اآلذيخ :
 أ٪ال  :أْ ّٜاٚعٟو . شب٢يب  :ـؿبة اٍ٣ٚبء ٪اٚوظب. ٙ شبٚصب  :ا٫ُٚه ٪اٚرتاـي .00
 هاتهب  :كٚي ٜاٚفؿبة " .ْ ٪ل ـطظ ا٫ٚقيــــــُي ٞثبؼــــض ؾ٫يٛـــخ يف ٧ن ٥اٚلنــب ٬٪رشؼب
٪ذُطيال ٪ذهـــٛيٓب ٪ ،ال يٍه٣ب إال ا٢رــــٓبء تهػ٨ب ذع٣ثب ٛٚرؿـــــ٫ي ٤َٟ ،ٜاٚعٍٛبد
اٚش٨ريح اٚري ظٟهز آُٚي٨ني ،ظٍٛرٟ٨ب ؼ ٙ٫كنـــ: ٬٫
أْ ٜاٚعٟو :
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 كن ٬٫اٚثبظي  :أْ ٜاٚعٟو اش٣ب٪ ١كٚي ٩ٚ٫ْ ٩ٛذهبىل ٪﴿ :كَا٪ك ٌُٛ ٪يْٟـــب ١إم يؽٟٗب ِ١يفاٚؽوْس إم َُ ٢شَز َي ٩ي ُ٠٣اّ٣ُٖ ٪ ِْٝ٫ٓٚب ٚؽْٗ ٠ِ٨ِٟشبِ٧ليـــ٪ ٪ ..00﴾٤ظ ٩االٌرلال ٙت٨ن ٥اآليخ
أُٚ ١ل اٚعٟو ْ٪و نىل اش٣ني .02
 ظ٫اة ات ٤ؼي : ٝإ٧ ١ن ٥اآليخ ٚيَ َي٨ب ٞب يل ٙنىل انـــــــــرثبه أْ ٜاٚعٟــــو اش٣ني أل١اٚػٟري يف ؼٗ ٠اٚهوتيخ أ ١يٗ ١٫هاظهب إىل أْوة ٞنٖـــــــ٫ه إٚيــــ٪ ،٩أْوة ٞنٖ٫ه إىل
اٚػٟري ْـــــــــ ٩ٚ٫ذهبىل ﴿يَ ُ٠٣اَ ،﴾ِٝ٫ٓٚبٓٚـــــ ٪ ٝ٫كا٪ك ٌٛ ٪يٟب ١ظٟبنخ تال ش٘،88
 ٪يثل ٪هك ات ٤ؼيٓٞ ٝـــ٣هب إىل ؼل ٞب ،إال أ٣٢ـــب ٪ظل٢ب يف ٖال ٝاٚهـــــوة ٞب يؤيل ٖـــــالٝ
اٚثبظي " َ ٤٣ٌ ٤ٟاٚهوة إما مٖود اش٣ني أ ١ذعويٟ٨ب ٞعو ٬اٚعٟو ٖٟب ْب ٙني مٖو٥
﴿٪اٍّٚبهُّ  ٪اٍّٚبهْخ َبْؿهُ٫ا أيْليُٟ٨ب﴾ ٠ٚ ٪ ،80يٓ ٜيليٟ٨ب . 88
 ٤ٞ ٪ظٍٛبذٟ٨ب أيػب اـرالَٟ٨ب ؼ ٙ٫ـؿبة هللا ذهبىل اٚنٖ٫ه ٪اإل٢ـــبس يف آٚوآ١
اٗٚوي: ٠
َلن ٬٫ات ٤ؼي ٝأ : ١ـؿبة اٚنٖ٫ه يلـَ ٜي ٩اٍ٣ٚــبء  ٪اٚوظب٪ ،ٙكٚي ٩ٛأ ١ال ـالٍ تني
املٍٟٛني أ ١اٍ٣ٚبء ٞفبؾثبد تٓ ٩ٚ٫ذهبىل﴿٪أْيُٟــــ٫ا اٚطّالح ٪آذُ٫ا اٚيّٖبح﴾٪ ، 80ال ـالٍ
تني املٍٟٛني أ ١اٍ٣ٚبء  ٜٖ٪ت٣ي آكٞ ٝفبؾث ١٫تٓ ٩ٚ٫ذهبىل ﴿يب أيّ٨ب ا٣ٚبًُ اذّٓ٫ا هتُّٗ٪ ، 86﴾٠
إ ١ا٣ٚثي نٛي ٩اٚطالح اٍٚـــــالٌ ٝئ ٜن ٤أؼج ا٣ٚبً إٚيَٓ ٩ب : ٙنبئشخ  ٫٧٪أن ٠٨ٟٛتبًٛٚخ
اٚري تهض ت٨ب َ ،ؽٟـــ ٜاُٛٚل نىل ن ٩ٞ٫ٟيف كـ ٙ٫اٍ٣ٚبء ٞو اٚوظب. 80 ٙ
 ظ٫اة اٚثبظي  ٫٧ :يو ٬أ ١ـؿبة اٚنٖ٫ه ال يلـَ ٜي ٩اٚوظب٪ ٙاإل٢بس ٪ ،ؼعرــ ٩يف م ٘ٚأ١ٍ٣ٛٚبء أٌٟبء ذفط٨ــَ ،٤ئما ٖب ١مٞ ٤ٖ ٘ٚفط٫ضبد تُٛل اٚرأ٢يض ٪اٚوظبٞ ٙفط٫ض١٫
تُٛل اٚرنٖريٚ ٪ ،نْ ٘ٚب ٙذهـبىل ﴿إ ّ١املٍِْٟٛني  ٪املٍْٟٛبَد﴾َ ،فبؾج َٖ ٜوئ تبُٛٚل
امل٫غـــ٫م  ، 86٩ٚأٞب ات ٤ؼيَ ٝأ٧ ّٙ٪نا اٚفؿبة ٪يري ٥تئهاكح هللا ذهبىل اٚرٗواه ٪اٚرٖ٫يــل،
 ٪يثل ٪أ ١ؼعّر ٩أْ ٬٫إم يٓ ٙ٫اٚصهبٚثي ٍٞرش٨لا تٓ ٩ٚ٫ذهبىل ﴿َأْي٫ُٟا اٚطّالح ٪آذــ٫ا
80
اٚيَٖبح﴾َ ،80ه ٠ت٨نا اٚفؿبة اٚوظب٪ ٙاٍ٣ٚبء ٪،يٛج اٚوظب٪ ٙذًٛيث ٤٣ٌ ٤ٞ ٠٨اٚهوة
 ٤ٞ ٪األ٫ٞه األـو ٬اٚري اـرَ ِٛي٨ب آُٚي٨بٍٞ ١أٚخ املــثبػ َ :بت ٤ؼي ٝيٍٓ٠
اٚرشيهخ إىل شالشخ أٍْـــب٪ : ٝاظج ٪ؼواٞ٪ ٝثبػ  ٫٧٪ ،يلاَـــو ن ٤املثبػ اٚني يلـ ٜغ٩٣ٟ
املٍٗـ٫د نَٟ ، ٩٣ب ٚيَ تؽال ٪ ٙال ؼـــواٞ ٫٨َ ٝثبػ ٞؿ ٔٛؼال ،80ٙأٞب اٚثبظي َيفب،٩ُٚ
تبنرثبه٣ٞ ٥بَؽب ن ٤آٚـيبًَ ،يٓ٧ ٪ " ٙ٫ن ٥اٚؿبئُــخ ْ ..ل ىاكد نىل اٚؽب ٙاٚري نبتر٨ب
نىل آٚبئٍني أل ١آٚبئَ ال يؽٗ ٠تبٓٚيبً إال إما ٪ظل ا٣ٚظَ ،ئما نل ٠ٚ ٩ٞيؽٗ ٠نـــ٣ل
نل ٩ٞإال تٟب ي٫ظث ٩اٚلٚي٪ ٜاالنرثبه ال تٟب ي٫ظث ٩ا٪ ٬٫٨ٚاٚش٫٨حَ 08 ،بٚثبظي ٪ظل يف ٧ن٥
املٍأٚخ ٞب يؤيل ؾويٓـر ٪ ٩ييٖـــي٨ب  ،تفالٍ ات ٤ؼي ٝاٚني ٖب٢ز ؼعر ٩غهيُخ  ٫َٛ،أؼٜ
ٖٞ ٜب ٌٗز نُٚ ٩٣رؽز أت٫اة اٚشث٨ـبد ٖ ٪صود امليالد ..
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٪اٚكب٧و أ٧ ١ن ٥امل٣بقواد  ٠ٚذؽٍ ٠كائٟب ملؽب٪ه ٪اؼل  ،تٖ ٜب٢ـــز ٧ـن ٥ترْ٪ ،٘ٛل
اٚري " ٝآُٚي ٩اٚكب٧وي ٪املبٗٚي تبٚؿوّ امل٨٣عيخ ٣ٟٛٚبقـــوح َ ..بُٓٚيـ٨ب ١يهوغب١
اٚلنـ٪ ٬٫يرب٣٧ب ١نٛي٨ب ٪يـــوكا ١نىل انرتاغبد املهرتغني " ،00تيل أٟ٨٢ب اـرُٛب يف تهؼ
اٚعيئيبد ٪ ،يره ّٛــٔ األٞو تبألكٚــخ  ٪اٚؽعغ " َبُٓٚي ٩اٚكب٧وي يهرٟل اٚلٚي ٜاٚرب٧ب٢ي
املٍرٟل  ٤ٞاٗٚربة ٪ا٣ٍٚخ ،أ ٪املٍرٟل  ٤ٞامل٣ؿٔ اٚي٢٫ب٢ي******** ،تيٟ٣ب اٚثبظي يهرٟل األكٚخ
االظر٨بكيخ األضٚ٫يـخ ٖبٓٚيبً ٪االٌرؽٍب٪ ١املطبٚؾ. 08
٧ـنا ظب٢ج  ٤ٞامل٣بقواد اٚري ظٟهز تني أش٨و َٓي٨ني يف األ٢لْ ٪ ،َٚل ْطل٢ب
إغبءح األ٫ٞه ا٨ُٓٚيخ اٚثٍيؿـخ اٚري اـرُٛب َي٨ب ٪ ،ذع٣ثــــ٣ب اٚف٫ع يف األ٫ٞه األـو٬
املهٓلح اٚري ٖب٢ز ٞؽ ٜظل ٙن٣ل ْ ٤ٞث ٤ٞ٪ ٠٨ٛظبء تهل. ٠٧
 -6ات ٤ؼي٪ ٝاملهريٚخ :
 ٠ٚيرطل ات ٤ؼيٟٛٚ ٝبٗٚيخ َؽٍج ،تٚ ٜعٟيو أضؽبة املنا٧ج املفبُٚـــــخ
ملن٧ث٪ *********٩نىل هأً ٧ؤالء املهريٚخ٣ٞ ٤ٞ ٪ ،بقواذ ٩يري املثبشــــــوح ٞهٍٞ ٠٨أٚخ
ـ ٔٛاٚع٣خ ٪ا٣ٚبه  :يٓ " ٙ٫م٧ثز ؾبئُخ  ٤ٞاملهرــيٚخ ٪٪آَ ٠٨نىل م ٤ٞ ٝ٫ْ ٘ٚاٚف٫اهط
َٓب٫ٚا  :إ ١اٚع٣خ ٪ا٣ٚبه  ٠ٚيفٓٛـــب تهل َٓ ..ل ضؾّ ن ٤ا٣ٚثي نٛي ٩اٍٚال ٝأْ ٩٢بْ ٤ٞ" :ٙبٙ
٧نا يوٌز  ٩ٚيف اٚع٣خ ٖنا ٖ٪نا ٢ـــفٛخ " ٪،اؼرع٫ا أيػب تٓ ٩ٚ٫نيّ ٪ظ ٜن ٤اٞوأح َون١٫
ؼني كنــز َٓبٚز ﴿هةّ ات ِ٤يل نِْ٣لَٕ تيْرب﴾َٓ ،00ب٫ٚا ٖ ٫ٚب٢ز ٞفْ٫ٛخ  ٠ٚيٗ ٤الٌرئ٣بٍ
اٚلنـــبء يف اٚث٣بءٖ ٪ ،06ب ١هك ات ٤ؼيٖ ٝــبآلذي "  ٪إٟ٢ب ْ٣ٛب إٟ٨٢ب ٞفْ٫ٛرب ١نىل اٚعٟٛخ
ٖٟب أ ١األهع ٞ ٪ب َي٨ب ٞفْ٫ٛــخ نىل اٚعٟٛخ  ٪ ..اٚلٚي ٜنىل ضؽخ ْْ ٤ٞ ٙ٫ب ٙأٟ٨٢ب
ٞفْ٫ٛرب ١تهل إـثبه ا٣ٚثي نٛي ٩اٚطالح  ٪اٍٚال ٝأ ٩٢هأ ٬اٚع٣خ  ٪كـ٨ٛب ٚيٛـخ أرسي ت٩
٪٪ضِ أٞبٖ٨٣ب  ٪..أـرب نٛي ٩اٍٚال ٝأ ٩٢هأ ٬يف ا٣ٚــبه نٟو ٪تٚ ٤ؽي ٪املوأح اٚري ؼثٍز
ا٨ٚوح َ ..طؾ أ٢ـــــ٨ب ٞفْ٫ٛخ " ٪ ،00اٚيشء املالؼل أ ١ؼعغ ات ٤ؼي٫ْ ٝيـــخ ٣ٓٞ ٪هخ،
َٟٗب أ ١األهع ٫ٞظ٫كح ٪اإلٍ٢ب ١يهٟو٧ب ٪يث٣ي َي٨بٖ ،ن ٘ٚاٚع٣خ ٫ٞظــ٫كح ٪أنٟبٙ
املؤ٣ٞني ٧ي اٚري ذهٟـــــو٧ب تُػ ٜهللا ذهبىل٧ ،نا كٚي ٜنٓيل أٞب اٚلٚي ٜآ٣ٚيل َيرٟصـ ٜيف
أؼبكيض اإلرساء ٪املهـواط اٚري ٪ضِ َي٨ب ا٣ٚثي نٛي ٩اٍٚال ٝاٚع٣خ ٪ضُــب كْيٓــــبٟٖ ،ب
هأَ ٬ي٨ب ٞبشؿخ َونْ٪ ،١٫رص نٟو ت ٤اٚفؿبةٖ ٪ ،ن ٘ٚهأ ٬تهؼ أ ٜ٧ا٣ٚبه٪ ،يف ٖرج
اٚؽليض ٪اٍٚريح األكٚخ اٗٚبَيخ نىل أ ١اٚع٣خ  ٪ا٣ٚبه ٞفْ٫ٛرب.********** ١
 ٪املٍأٚخ اٚصب٢يخ ٧ي ٞطري األؾُب ٙاملرَ٫ني ْث ٜاٚث٫ٛى َ ٪ ،ي٨ب يٓـــــ "ٙ٫يثؿٜ
ْ ٤ٞب ٙإٌ ٠٨٢يعبى ١٪تبألنٟب ٙاٚري ن ٠ٛهللا أ ٫ٚ ٠٨٢نبش٫ا ٚه٧٫ٟٛب ٚإلظٟبم أ ١هللا ذهبىل ال
يهنة أؼلا ته ٠ٚ ٜٟيه ٪ ،٩ٟٛتئـثبه ٥نٛيــ ٩اٍٚال ٪" : ٝإ ّ٠٧ ١تٍيئخ  ٠ٚ ٪يه٨ٟٛب ٖرثز ٩ٚ
ؼٍ٣ــخ "َ ،ئْ ١بْ ٙبئ٧ ٤ٞ ٜؤالء ٟٖ ٪ :ب ْٛر ٠إ ١ا٣ٚبه ٧ي كاه ظياء نىل األنٟبَٗ ،ٙن٘ٚ
اٚع٣خ ْــل أـرب أ٨٢ب ظـ ـياء تٟب ٖب٫٢ا يه٪ ١٫ٟٛاألؾُب ٙال أنٟبْ ،٠٨ٚ ٙي٪ ٠٨ٚ ٜتبهلل
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اٚرَ٫ئٟٖ ٫٧ ،ب مٖوذ ، ٠إال أ ٩٢ال ــالٍَ ،ئٚ ٩٢يَ يف اآلـوح كاه إال اٚع٣خ أ ٪ا٣ٚبه َ ،ئما تؿٜ
أ ١يٗ٫٢٫ا  ٤ٞأ ٜ٧ا٣ٚبه أل ١هللا ال يهنة أؼــلا إال تن٢ج ،ضّؾ أ ٤ٞ ٠٨٢أ ٜ٧اٚع٣خ إم  ٠ٚيثٔ
يري٧ب  ٪ ،يري تهيل ن ٤هللا اٚرُػ.06"ٜ
 ٪املالؼل ٣٧ب أ ١أكٚخ ات ٤ؼي٣ٞ ٝؿٓيخ ٪ال ي ٤ٟٗإال اٚرٍٛي ٠ت٨ب َ ،بملهرــــــيٚخ
غيّٓ٫ا تبتب  ٫٧أٌ٪و األت٫اة  :إ٨٢ب هؼٟخ هللا ذهبىل اٚري ٌ٪هز ٖ ٜيشء ٧٪نا ٞب أشبه إٚي٩
آُٚي ٩اٚكب٧وي .
 -0ات ٤ؼي ٪ ٝاُٚبؾٟي: ١٫
 ٠ٚيٗ ٤ات ٤ؼي٪ ٝؼل ٥ـطي ٠املبٗٚيخ ،تٖ ٜب٣٧ ١بٕ ـط ٠آـو أٖصـو ـؿ٫هح إ٩٢
املن٧ج اٚشيهـي تأَٗبه ٥املرؿوَخ*********** ٖ ٪ ،ب ٤ٞ ١اٚؿثيهي أ ١ذ٣شأ ٣ٞبقـــواد ؼبكح
تني اٚؿوَني ْ "٪ل كاه أيٛج ٫ٞغ٫نبد ٧ن ٥امل٣بقواد ؼْ ٙ٫ػيخ ذُػي ٜنيل ت ٤أتي
ؾـبٚج نىل ٌبئو اٚطؽبتخ************٪ ،ذُػيَ ٜبؾٟخ نىل نبئشخ ٌ٪بئو ى٪ظبد اٚوٌٙ٫
نٛي ٩اٍٚال٪ ، ٝضالح اٚرتا٪يـــؾ  ٪آٚيبً ٣ٞ٪يٚخ ا٣ٍٚخ يف اٚررشيو " .00
َبُٚبؾٟيٌ ١٫ه٫ا ٚثٍـ ُ٢ــ٫م ٠٧يف األ٢لٌ٪ ،َٚالؼ ٠٨يف م٣ٞ ٘ٚبقـوح َٓ٨بء
ذ ٘ٛاٚثالك ٪إَؽب ٠٨ٞأٞـــب ٝاٚهبٞـخٚ ،ررأذى  ٠٨ٚاٍٚيؿوح نىل اٚهٓــْ ٙ٫ث ٜاٚثالك٤ٗٚ٪ ،
األٞـــو  ٠ٚيٖٗ ٤ن ٘ٚأتلآَ ،ل ت ٌٛؼ ٔ٣األ٢لٍٚيني نىل اٚشيهخ ٞثًٛب ٖثريا  ٠ٚ٪ير٫ا٫٢ا ن٤
اٚرٗ٣و مل ٤ي٫اٚيـَ ،٠٨بت ٤ؼيٞ ٝصال  ٠ٚيٗ ٤يٍ٣ـج ات٧ ٤ب٢ئ إىل األ٢ل َٚأل ٩٢ال يوذبػ ٨ٚنا
اٚشبنو املرش ّيو. 00
٧نا ظب٢ج  ٤ٞامل٣بقواد ا٨ُٓٚيخ اٚري ا٢ررشد يف األ٢ل٪ ،َٚأٌٟ٨ـــز يف إمٖبء ٢به
اُٚر ٤تبٌ ٠اٚلي ٫٧٪ ،٤تويء  ٤ٞأٖصو٧ب ،إال ٞب ٖب ١يف ضٟي ٠اٚلَبم ن ٤اٚهٓيلح اإلٌالٞيخ.
٫٧اٞش اٚثؽض:
*ٖ -صود امل٣بقواد املن٧ثيخ يف املرشّ ٖ٣ٟبقوح ٞؽٟل ت ٤كا٪٪ك اٚكب٧وي (٧820ـ)  ٪أؼٟل ت ٤رسيغ اٚثًلاكي آُٚي٩
اٚشبَهي (٧086ـ) ٣ٞ ٪بقوح أتي اٚؽٍ ٤األشهوي (٧086ـ) ٞ ٪ؽٟل ت ٤نثل ا٧٫ٚبة املهرييل (٧080ـ) – ي٣كو :
٣ٞبقواد األمٖيبء ٞ ٪ؽب٪هح اٚثًٛبء تني امل٣بَواد  ٪املُبـواد ٌ :يل ضلئ نثل اُٚربػ ٞ ٪ 000 :ب تهل٧ب .
ٞ -0هعٓٞ ٠بييَ اًٛٚخ  :اتَ ٤بهً  ،ذؾ  :نثل اٍٚال٧ ٝبهٞ ، ١٪ؿثهخ اٚؽٛثي  ،ؽ، 8آٚب٧وح 666 : 0 : 0262 ،
 -8ي٣كو  :املُوكاد يف يويج آٚوآٚ ١ألضُ٨ب٢ي ،ذؾ ٞ :ؽٟل ٌيل اٗٚيال٢ي  ،كاه املهوَخ  ،تري٪د  .كؽ  ،كد ٪ 620 : 808
اٚرهويُبد ٛٚعوظب٢ي 808-800 :
ٍٚ -0ب ١اٚهوة ٞ :بكح [ ٢كو ] ،ات٣ٞ ٤ك٫ه  :كاه ضبكه ،ؽ ، 0تري٪د  -02260 ،ذبهيق اٚعلٞ : ٙؽٟل أت ٫ى٧وح 80 :
 -6ن ٠ٛاٚعن ٙيف ن ٠ٛاٚعل٢ : ٙع ٠اٚلي ٤اٚؽ٣ثيل – ذؾ ٨ُٚ٫ْ :بهد ٧بي٣ويشَٞ ،ؤٌٍخ األتؽبس اٚهٟٛيخ األملب٢يخ ،األهك،١
80 : 0200
**َ " -ئما اشرلد ـطٞ٫خ املرعبكٚني  ٪ ،آشو ٖٟ٨٣ٞ ٜب اًٛٚثخ تل ٙاٚؽوص نىل ق٫٨ه اٚؽٔ ٪ ٪غ٫ػ اٚط٫اة  ٪ ،ذهنه أ١
يٓ ٝ٫تيٟ٨٣ب ذُب ٠٧أ ٪اذُبّ ٌٟ ،يز ذ ٘ٛاٚؽبٚخ تبٚشٓبّ " – أكة االـرالٍ يف اإلٌال : ٝؾ ٩ظبتو َيبع اٚه٫ٛا٢ي،
إضلاهاد هئبٌـــــخ املؽبٖ ٪ ٠اٚشؤ ١٪اٚرشنيخ  ،ؽْ ، 0ؿو  ٦ 0680 ،ـ80 :
 -0ذبهيق اٚعلٞ : ٙؽٟل أت ٫ى٧وح 80 :
 -6األكة األ٢لٚيس ٫ٞغ٫نبذٞ : ٩٢٫٣َ ٪ ٩طؿُى اٚشٗهخ  ،كاه اٚهــــــــــٟٛٚ ٠ٛاليني  ،تري٪د 00 : 0206 ،
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***ٞ ٤ٞ -كب٧و ذلي ٠٨٣اإلرسام يف " إْبٞخ اٚؽل٪ك  ٪إٗ٢به اٚر٨ب ١٪ترهؿي٨ٛب ْ ٪..ل يٛغ اٍٛٚؿب ١يف يشء  ٤ٞمَ ٘ٚال
يٗ٣وَ ، ٥يلـ ١٫ٛنٛيْ ٩رص ٥املشيل  ..ؼرى يفوظ ٤ٞ ٥٫تٛل٧ ٪ ، ٠٧نا ٖصري يف أـثبه – " ٠٧ي٣كو :
Chestomathia arabica , grammatica historica , Georg.Guil .Freytag Dr. Bonnae ad
Rhenum .Venditur Lipsaie. Apud C . Cnoblolch : 145
ٖٟب ٖب ١األكة األ٢لٚيس أيػب ير َُ٣يف ظ ٤ٞ ٫اٚرشثو اٚلي٣ي ٞ ٫٧ ٪ب يك٨و يف أشهبه اٚي٧بك  ٪األذٓيبء – ي٣كو  :كهاٌبد
يف األكة األ٢لٚيس  :إؼٍب ١نثبً ٪ ،كاك آٚبيض  ،أٚثيــــــــو ٞؿ ٔٛاٚلاه اٚهوتيخ ٗٛٚربة ،ؽٚ ، 8يثيب  /ذ0206 ، َ٢٫
08 :
 -0امللهٌخ املب ٗٚيخ األ٢لٍٚيخ إىل ٨٢بيخ آٚو ١اٚصبٚض ا٨ٚعوي ٞ :طؿـــــُى ا٨ٚو٪ ، ً٪ىاهح األْ٪بٍ  ٪اٚشؤ١٪
اإلٌالٞيخ  ،املًوة 066 : .0220،
 -0اٚرصام اُٗٚوي  ٪ا٢هٗبٌ ٩نىل اٚشهو األ٢لٚيس :نثل اٚؽٟيل نثل هللا ا٨ٚواٞخٛٞ ،رٓى اٚلهاٌبد املًوتيخ األ٢لٍٚيخ –
ذيبهاد اُٗٚو يف املًوة  ٪األ٢ل َٚظبٞهخ نثل امل ٘ٛاٍٚهلي  ،ذؿ٫ا02 : 0220 ، ١
 -2امللهٌخ املبٗٚيخ ٞ ٪ 00 :ب تهل٧ب
 -08ي٣كو  :امللهٌخ املبٗٚيخ ٞ ٪ 68 :ب تهل٧ب ٨َٓ .بء املبٗٚيخ – كهاٌخ يف نالْبذ ٠٨اٚهٟٛيخ يف األ٢ل ٪ َٚاملًـــــــوة :
نٛيبء ٧بش ، ٠ظبٞهخ امل٫ض ، ٜاٚهواّ 080 : 8880 ،
 -00ات ٤ؼي ٝهائل اُٗٚو اٚهٟٛي  :نثل اٛٚؿيِ رشاهح ،املٗرج اٚرعــــــــبهي ٛٚؿثبنخ  ٪ا٣ٚرش  ،تري٪د  .كؽ  ،كد66 :
**** ٤ٞ -األٌثبة اٚري ظهٛز ا٣ٚبً يهبهغ ١٫ات ٤ؼي ٝانرٟبك ٥امل٣ؿٔ اٚني يوا ٥األ٢لٍٚي ١٫ـو٪ظب ن ٤اٚلي ٪ ،٤ن٩٣
ْيْ ٪ : ٜل ٖب ١ات ٤ؼي ٝيف غال ** ٙيٓ ٙ٫تٓ ٪ ٠٨ٚ٫يلي ٤كي٣ـــــــب
ٞربتهخ ٍُُٛٚـــــــــــــخ ُٖ ٪و **  ٪هكا ٛٚرشائو أظٟهيـــــــــ٣ب
– ي٣كو  :امل٣بقوح يف أض ٙ٫اٚررشيو اإلٌالٞي ٞ :طؿُى ا٫ٚقيُي ٞ،ؿثهخ َػبٚخ  ،كؽ  ،كد008 :
***** ٤ٞ -امل٣بقواد اٚؿويُخ اٚري ظود تيٟ٨٣ب أ ١اٚثبظي ْب " ٙأ٢ب أنكٟ٧ ٘٣ٞ ٠خ يف ؾٛج اٚه ٠ٛأل ٘٢ؾٛثر ٪ ٩أ٢ز ٞهب١
نٛي ، ٩ذٍ٨و تٟشٗبح اٚن٧ج  ٪ ،ؾٛثر ٪ ٩أ٢ب أٌ٨و نٛي ٩تٓ٣ليَٗ .. ٜب ١ظ٫اة ات ٤ؼي .. ٝإٟ٢ب ؾٛثز اٚه ٪ ٠ٛأ٢ز يف ذ٘ٛ
اٚؽب ٙهظبء ذثلي٨ٛب تٟص ٜؼبيل  ٪ ،أ٢ب ؾٛثر ٠َٛ .. ٩أهط ت ٩إال ن ٫ٛآٚله اٚهٟٛي يف اٚل٢يب  ٪اآلـوح َ ،أَؽ -" ٩ٟات ٤ؼيٝ
األ٢لٚيس ٌ :هيل األًَب٢ي ٧ ، 00 :نا ْ ٪ل م٧ج أٖصو  ٤ٞتبؼض إىل أْ ١طخ املطثبػ ماد ؾبتو أٌؿ٫هي  ٪تهيلح ن٤
ا٫ٚاْو – ي٣كو ٣ٞ :بقواد يف أض ٙ٫اٚرشيهخ اإلٌالٞيخ تني ات ٤ؼي ٪ ٝاٚثبظي  :نثل املعيل اٚرتٖي  ،كاه اًٚوة اإلٌالٞي ،
ؽٚ، 0ث٣ب60 :0206 ، ١
 -08األكة األ٢لٚيس  ٤ٞاُٚرؾ إىل ٌٓ٫ؽ اٚفالَخ  :أؼٟل ٧يٗــــــــــــــــ ، ٜكاه املهبهٍ  ،ؽٞ، 0رص 006 :0202 ،
 -00ي٣كو  :ذبهيق اُٗٚو األ٢لٚيس  :آ٢في ٜظ٣بٚض تب٣ٚصيب – ذوظٟخ  :ؼـــــــــــــــــٍني ٞؤٗٞ ، َ٢رثخ ا٨٣ٚػخ
املرصيخ  ،ؽ686 : 0200 / 0
****** -ن٫٣ا ١اٗٚربة  : ٫٧امل٣بقوح يف أض ٙ٫اٚررشيو اإلٌالٞي – كهاٌخ يف اٚر٣بقو  :ات ٤ؼي ٪ ٝاٚثبظي
*******ْ " -ب ٝتثيب٧ ١نا املن٧ج نبملب ١أؼلٟ٧ب كا٪٪ك األضث٨ب٢ي (د ٫٧ ٪ ، )٦808أ ٤ٞ ٙ٪ذٗ ٠ٛت ٪ ٩اٚهب ٠ٚاٚصب٢ي ات٤
ؼي ٪ ، ٝإما  ٠ٚيَٗ ٩ٚ ٤ػ ٜاإل٢شبء ََ ٩ٛػ ٜاٚر٫غيؾ  ٪اٚثيب ٪ ١األكٚخ  ٪اٚثٍـ  ٫٧ ٪ ،أشل اٌرٍٟبٖب تبٚكب٧ويخ ٤ٞ
كا٪٪ك " – ٞؽبرضاد يف ذبهيق املنا٧ج ا٨ُٓٚيخ ٞ :ؽٟل أت ٫ى٧وح – ٞؿثهخ املل٢ـــــي ٞ ،رص  .كؽ  ،كد  -00امل٣ب٧غ
األضٚ٫يخ َ :رؽي اٚلهي٣ي 000-006 :80 :
 -06اإلؼٗب080 : 0 : ٝ
 -00امل٣ب٧غ األضٚ٫يخ َ :رؽي اٚلهي٣ي 80 :
 -06ي٣كو  :امل٣بقوح يف أض ٙ٫اٚررشيو اإلٌالٞي 00 :
06 : ٩ٍُ٢ -00
٫ٌ -00هح األ٢ثيبء  :اآليخ 00 :
 -02ي٣كو  :إؼٗب ٝاُٚط ٙ٫يف أؼٗب ٝاألض : ٙ٫أت ٫اٚ٫ٚيل اٚثبظي – ذؾ  :نـــــــــــــــثل املعيل اٚرتٖي  ،كاه اًٚوة
اإلٌالٞي ،ؽ ، 0تري٪د 862 :0206 ،
 -88ي٣كو  :اإلؼٗب0-6 : 6 : ٝ
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٫ٌ -80هح املبئلح  :اآليخ 00 :
 ٩َٓ -88اًٛٚخ  ٪رس اٚهوتيخ  :أت٣ٞ ٫ط٫ه اٚصهبٚثي – ذؾ َ :بئي ٞؽٟل  ،كاه اٗٚربة اٚهوتي ،ؽٚ ، 0ث٣ب808 : 8886 ، ١
٫ٌ -80هح اٚثٓوح  :اآليخ 008 :
٫ٌ -86هح ٟٓٚب : ١اآليخ 00 :
 -80ي٣كو  :اإلؼٗبٞ ٪ 08 : 0 : ٝب تهل٧ب
 -86ي٣كو  :إؼٗب ٝاُٚطٞ ٪ 866 : ٙ٫ب تهل٧ب
٫ٌ -80هح  :اٚؽغ  ،اآليخ 00
 ٩َٓ -80اًٛٚخ  ٪رس اٚهوتيخ 80 :
 -82ي٣كو  :امل٣بقوح يف أض ٙ٫اٚررشيو اإلٌالٞي 060 :
 -08إؼٗب ٝاُٚط008 : ٙ٫
 -00امل٣بقوح يف أض ٙ٫اٚررشيو اإلٌالٞي 800 :
******** -نبهع املبٗٚيخ تشلح امل٣ؿٔ اٚي٢٫ب٢ي  ٤ٞ ٜٖ ٪يرهبؾبٚ ٪ ، ٥ن ٠ٚ ٘ٚيٗ٫٢٫ا يأـن ١٪تش٨بكح أضؽبة املن٧ج
اٚكب٧وي اٚني يهل ظوؼخ يف نلاٚر ٪ ٠٨ش٨بكذ – ٠٨ي٣كو  :كهاٌبد أ٢لٍٚيخ يف اٚربهيق  ٪اٚؽػبهح ٟٖ :ب ٙاٍٚيـــل أت٫
ٞطؿُى ٞوٖي اإلٌٗ٣لهيخ ٗٛٚربة80 : 0220 ،
 -08ي٣كو  :امل٣بقوح يف أض ٙ٫اٚررشيو اإلٌالٞي 800 :
٫ٌ -00هح اٚرؽوي ، ٠اآليخ00 :
 -06ي٣كو  :األض ٪ ٙ٫اُٚو٪م  :ات ٤ؼي02 : 0 ، ٝ
********* -هك ات ٤ؼي ٝيف ٖربت ٩اُٚط ٜيف امل ٪ ٜٛاأل٫٧اء  ٪ا٣ٚؽ ٜنىل ظٟيو اٚؿ٫ائِ  ٪املنا٧ج ٌٟ ٪ ،ى ٞب أذز ت ٩تهؼ
اُٚوّ تبٚش٣و ٖبٚشيهخ  ٪اٚف٫اهط  ٪املوظئخ  ٝ٫ْ ٪آـوي – ٤ي٣كو  :اُٚط ٜيف امل ٪ ٜٛاأل٫٧اء  ٪ا٣ٚؽ : ٜات ٤ؼي ٝاأل٢لٚيس
– ذؾ ٞ :ؽٟل إتوا٧ي٢ ٠رص  ،نثل اٚوؼ ٤ٟنٟريح – كاه اٚعيٚ ، ٜث٣ب ، ١كؽ  ،كدٞ ٪ 002 : 6 :ب تهل٧ب .
 -00األض ٪ ٙ٫اُٚو٪م 68-02 : 0 :
********** -شًٛز ٧ن ٥املٍأٚخ ا٨ُٓٚبء  ٪اُٚالٌُخ يف املرشّ  ٪ ،ال يثهل أ ١يٗ ١٫ات ٤ؼيْ ٝل ٪ظ ٩ـؿبت٧ ٩نا إىل
املهريٚخ  ،نىل انرثبه أ ١األشهوي اُ٢ط ٜنَ ٤وْخ املهريٚخ تٍثج ٣ٞبقوح يف ٧ن ٥املٍأٚخ ذؽليلا ( ي٣كو َ٪ :يبد األنيب: ١
ٟٞ ، )000 : 0ب يه٣ي أ٨٢ب ٖ ٤ٞال ٝاملهريٚخ .
 -06األض ٪ ٙ٫اُٚو٪م 086 : 8 :
*********** -شٗ ٜاُٚبؾٟي ١٫ـؿوا نىل اٌرٓواه األ٢ل ، َٚيٓٚ ٙ٫يُي توٍ٣َ٪ب " ٙإ ١اٚفؿو األظ٣ثي اٚني ٖب ١نىل
أٞواء ْوؾثخ ٫ٞاظ٨ر ٠ٚ ٩يٗ ٤ـؿوا نثبٌيب  ٪إٟ٢ب ٖب٣٧ ١بٕ ـؿو أْوة إٚي ٪ ٠٨أٖصو ٍْ٫ح نٛي ، ٠٨أال  ٫٧ ٪ـؿو
اُٚبؾٟيني  ٪أذثبن ٠٨األْ٫يبء يف شٟبيل إَويٓيخ آٚويج  – " ٠٨٣ٞاإلٌال ٝيف املًوة  ٪األ٢لٚ : َٚيُي توٍ٣َ٪ب ، ٙذوظٟخ
ٞ :ؽـــــــــــ٫ٟك نثل اٚهييي ٌبٞ ، ٠ٚؽٟل ضالػ اٚلي ٤ؼٟٛي – هاظهٚ : ٩ؿُي نثل اٚثليو ٞ ،ؤٌٍخ شثبة اٚعبٞهخ ،
اإلٌٗ٣لهيخ 26 : 0228 ،
** -تلأ ٧نا ا٫٣ٚم يف امل٣بقواد يف املرشّ يف نرص ضله اإلٌال ٝن٣لٞب اشرل اٚفالٍ تني نيل ٞ ٪هب٪يخ هيض هللا نٟ٨٣ب٪ ،
تني أ ٜ٧اٚهواّ ٢ ٤ٞبؼيخ  ٪أ ٜ٧اٚشب٢ ٤ٞ ٝبؼيخ أـو ٪ ، ٬اىكاك أٖصو تهل ٫ٞد نيل هيض هللا ن ٪ ٩٣ق٫٨ه اٚشيهخ اٚني٤
ذشيه٫ا ٚهيل  ٪أق٨و٪ا تهؼ األَٗبه املرؿوَخ – ي٣كو ٣ٞ :بقواد األمٖيبء 06 : 0 :
 -00اٚهال ْبد تني األ٫ٞيني ٪اُٚبؾٟيني يف األ٢ل٪ َٚاٚشٟب ٙاإلَويٓــي َ :رؽي ىيو٪د ،كاه اٚر٫ىيو  ٪ا٣ٚرش اإلٌالٞيخ
،ؽ ،0آٚب٧وح 806 :8886 ،
068 : ٩ٍُ٢ -00
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Abstract:
A further quality of Ibn Hazm was his clear thinking. He would not formulate
an opinion on any question or subject without first thinking deeply about it,
searching for its subtle aspects and looking for its finer points and elements.
Moreover, he was not limited to certain disciplines and areas of study. His
interests covered a very broad spectrum, although he was first and foremost an
Islamic scholar in the full sense of the word.
Anyone who studies Ibn Hazm's life cannot fail to note that he was a man of
great sincerity in his pursuit of knowledge. Such sincerity enhanced his profound
scholarly insight and enlightened his way to pursue the truth. Indeed, he felt that
only through honest endeavours in achieving the best standard of scholarship that
he could measure his success. This is a highly commendable goal which Ibn Hazm
worked for throughout his life.
Key words :
Ibn Hazm - Term - Methodology - Thought

:ثملٌمظ
ْْ أٛم ُج هٜغُٜ  ًأيّ يفًٚ ّٕ ال يه، هجْ ضجـذ فوٌ ُصّلوّٚٓ أ،ََُٕ ضفجس ثخٕ ـ
 هِج نٌُف.نٔجرصٖ ثألهعٌ هكزٛ ٚ خجـعج نٕ ٓلجؾ، ثًوكيلزٚثٓدٜ ُلٌّدج نٕ ؼ، خهِمٚيفوٌ في
ٜٚٓنىل ثًٌّغّ ُٕ ه-  ثًصي أَظٌَْس ثًفوٌ ثإلّٓجٓي،ٚنجشٜغُٜ مّٜ ٔشٛ ، ثًفوٌيٚخغَثًر ٓصجؼ
-ّيٛنجملًج إِالُيًج يف ثمللجَ ثأل
ْ أْ يفشٍ يف ُالـكز أّْ ثًٌؼٍ هج،ََ يوًُ ـيجر ثخٕ ـٜ٘ٛ ال يِوٕ أليّ شمظ
ُٕ ٍَّ٘يث ثإللالص نٛ ،جًٙثء ثِصلطجء ثملهٌفز يف شصى ٌُثشدٛ  ثًفعيغٚضجهكج يف ِهي
.ْ غري٘جٛ ثملعىل يف شف ٌّي ثًفليلز هٚثِصٔفٌ ؾٌيلصٛ ، ثًهٌِيز ثًهِيلزٚخطريش
،ٚ ثخٕ ـََ يف ؼِيو ُؤًّفجشٚوف ثًيي ِهى إًيًٙ ثٜ٘ ثًكجٌ٘ أْ ُهٌفز ثًفليلزٛ
.ٚثي ـيجشٜ ؾٚـيغ أظٔى نٌي
.ٌ ثًفو،ؾٙٔ ثمل، ثملطؿٌق،ََ ثخٕ ـ:ثًوٌِجس ثملفصجـيز
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شٜؾةز:
ًٛو أخُ ٜفِو نيل خٕ أـِو خٕ ِهيو خٕ ـََ خلٌؾدز يف [ًُ 08ػجْ نجَ ٘ 003ـ/
ٜٓ 0فِرب  ُٕ ،]َ993أرسر هجْ ًٙج شأٌْ يف ثًٍٜثًر يف ثألٓوًْ ،فٍٛ( ٜٙيٌ ٛثخٕ ٍٛيٌ)ً ،ؤَّٚ
شٌن ثًٍٜثًرٛ ،ثٓرصف إىل ثًهٌّ ٛثًصأًيف ،ؾجًذ نٌّ ُٛهٌفز ،ال ؾجًذ ُجي ٛؼجٖ.
ٓشأ ثخٕ ـََ يف شٔهُّّ ًٛفج٘يزٛ ،هجْ ُٕ أضفجح ثًؽجٖ ثًٜثِوًٍُِٛ ،قَ ىهجءً ُفٌؾًج،
ٛىًِ٘ٔج ُصَّلوًثٛ ،كًٌِج ِيَّجالًٛ ،هُصُدًج ٓفيّزًٛ ،هجْ ئٙؼ خهٌ َٜؼَِّزٛ ،يؽيو ثًٔلٍٛ ،يفّٕ
ثًٔكّ ٛثًٔعٌٛ ،هجْ ىث أٌِٜح خٌيغ ،ـصى ٛضف خأَّٓ ٚؼجـل ثألٓوًْ .
ىهٌ ثملؤًل ْٜأَّْ ثخٕ ـََ ضَّٔف أًخهِجبز ُؽٌو يف كٌيذ ُٕ ظِجٓني أًف ًٛكزٛ ،كو
ثنرتف خفػٌٛ ٚنٌِ ٚثًهٌِجء ٛثًوثًِ ُٕ ْٜثًلوُجء ٛثملهجرصيٕٛ ،أؼِهٜث نىل ؼالي كوًٖ؛
ىًى ألٓ ٚثُصجٍ خوعٌر إٓصجؼ ٚثًفوٌيٛ ،شٜٔم ُٜغٜنجش ،ٚشٌى ثًصي أَ ْظٌَسْ ثًفوٌ ثإلّٓجٓي،
ُٙٔ ٍٙٓٛج هعري ُٕ ؾالح ثًهٌّ ٛثملهٌفز.
يلٜي ُفِو أخٌٍ٘ ٜر ًّ" :يهٌف ثًصجًين  -كدٍ ثخٕ ـََ  -نجملًج ؼِو خني رضٛح ثًهٌّ
ثملمصٌفز ُج ؼِه ٚثخٕ ـََ ،ف ٜٙثًوجشذ ٛثألهيذ ًٚٛ ،لٜع يف نٌ َٜثًفٌّفز ٛثملٔؿم
ٛثًصجًين ٜ٘ٛ ،ثملفوِّط ٛثًفليٛ ،ٚثًهجًّ خجملٌٍ ٛثًٔفٍ يف غري ثإلِالَٛ ،ثًهٌيّ خجًفٌق
ثإلِالُيز.
٘ٛويث؛ ال شؽو خجخًج ُٕ أخٜثح ثًهٌّ ثإلِالُي إال لجع في ٚثخٕ ـََ لٜع ثًهجًف
خٌِثُي ،ٚثملوًن خِغجٍي ،ٚفيلدٍ ثًفم ثًيي يهصلوٖ ـلًّجٛ ،يٌهُّ يف نٔفٍ ُج يٌثٖ خجؾالًٛ ،يٌهُّ
ثملّددجس إىل أِدجخٙجٛ ،ثًٔصجبؾ إىل ُلوُجشٙجٛ ،ثألكٜثي إىل غجيصٙج ،يف كٌّ ُدني ُطِّٛ ،ًٜندجًر
رصيفز ٛثغفز".
ٛيلٜي أخ ٜندوثًٌـِٕ ثخٕ نليٍ ثًكجٌ٘يٛ" :أخُ ٜفِو شمطيز ُفرتُز يف أِٛجؽ
ثًٔٙػز ثًهٌِيز ٛثألهخيز ثًفويعز ،ملج يصِيَ خ ٚخني أنالَ ثملٌِّني؛ خشمطيص ٚثملّصلٌزٛ ،نلٌٚ
ثًفٌ ثًلٜي ثًالكـٛ ،أفل ٚثًٜثِو ثًٌـيذ".
شٜيف ثخٕ ـََ يف  80شهدجْ ٘304ـ 04 /يًٜي.َ0843 ٜ
ُ )0طؿٌق ثملٔٙؾ خني ثًفوٌ ٛثًفٌّفز:
ثٓؿالكج ُٕ ثًصالٍَ ثملٜؼٜه خني ثملهٌفز ٛثملٔٙؾ ثملٜضٍ إًيٙج ،ـيغ ال ُهٌفز خوْٛ
ُٔٙؾٛ ،ملج هجٓض غجيز ثًدفغ ثًلط٘ ٜٝي شفٌّي ثًفليلز يف شصى ٌُثشدٙج ،فلو هجْ ًٌِٔٙؾ
ُوجٓز هرب ٝيف فوٌ ثخٕ ـََ ثالٓوًيس ٛكدٍ ثًصؿٌق إىل نِم ثملٜغٜم ٛؼذ نٌئج ثْ
ّٓصٜغق ُج٘يز ثملٔٙؾ يف ثًٌغز فلو ًٛه ُطؿٌق ثملٔٙؾ يف ًّجْ ثًهٌح «ثًؿٌيم ،أ ٛثًؿٌيم
ثًٜثغفز أ ٛثًمؿز ثملٌُِٜز»ُ ُٕٛ 0هجٓي ثًؿٌيلز ثًّرير ٛثملي٘ذ ٛثًرشيهز ٘ٛيٖ
ثملهجٓي شهصرب ُٕ ثًلٜثنو ثملٌصَُز ِٜثء يف ثًويٕ ث ٛثًفٌّفز.
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ٛخٔجء نىل ٘يث الخو ًوٍ فيٌّٜف أُ ٛفوٌ ُٕ ثالًصَثَ خلٜثنو ُٔٙؾ أ ٛؾٌيلز يف ثًدفغ
يٌِِٙج ًٔفّ ٚيف ِديٍ ثًٜضٜي إىل غجيصُ ٚصؽٔدج خيًى خيي ؼٜٙه ه ْٛؼو ٝٛفيِج ًِ ٜجً يف
خفع ٚهُٙٔ ْٛؾ ٛثغق ؼيلّ.
ًلو أهو ثًغَثيل «نىل ثألُجْ ُٕ ثًمؿأ ٛثًدفغ نٕ ثًهٌّ ثًيلئي فلجي :إِٓج ُؿٌٜخي
ثًهٌّ خفلجبم ثألُ ،ًٜفالخو ُٕ ؾٌذ ـليلز ثًهُّ ،ج ٘ي؟ فك ٌٙيل أْ ثًهٌّ ثًيلئي ٘ ٜثًيي
ئوشف في ٚثملهٌ َٜثٓوشجفج ال يدلي ُهً ٚيذ ٛال يلجًٓ ٚإُوجْ ثًغٌـ ٛثًٛ ،ّٜ٘ال يصّو
ثًلٌذ ًصلويٌ ىًى ،خٍ ثألُجْ ُٕ ثًمؿأ ئدغي أْ يوُ ْٜلجًٓج ًٌيلني.8»...
٘يٖ ثملوجٓز ثًٌفيهز ثًصي ثـصٌٙج ثملٔٙؾ ُٔي ثًلوَ يف شفِيٍ ثملهٌفز ٛيؤهّو٘ج شلوَّ ثًهٌّ
ثًفويغ ،ثًصي شعدض هشٜفجس ُٛمرتنجش ٚأْ يف ثًوٓ ْٜكجُج ٛأْ ثال٘صوثء إىل ُفجشيق ٘يث
ثًٔكجَ ٛكٜثنوٖ ُٔدو ثملهٌفزٛ ،أْ ثملهٌفز يف هٍ ثًفلٜي ظٌِر ثال٘صوثء إىل ثًٔكجَ٘ٛ ،ويث
شصػق كيِز ثملٔٙؾ هٌِج شلوَّ ثًهٌّ.
إْ فٜثبو ثملٔٙؾ ًيّض ٛكفج نىل ثًفلجبم ثًوٓيٜيز ،خٍ شصهوث٘ج إىل ثملهٌفز ثأللٌٛيز فٙيث
ثملوَٓٛجًّٔؽجًي -ثألُري ثًطٜيف -كو ٛغو ًٔفُّٙٔ ٚجؼج ِجً نٌي ٚملهٌفز هللاٛ ،ثًصََ خٚ
خوكّز ُصٔج٘يز ،ـصى هجْ ثملٔٙؾ خجًّٔدز ً ٜ٘« ٚثملشوٌز ٛثألِجُ ألْ ؾٌذ ثًهٌّ ٛثؼذ
ثفرتغ ٚهللا شهجىل نىل هٍ إّٓجْٛ ،الخوّ ًؿجًذ ثًهٌّ ُٕ ُهٌّّ ٛالخوّ ًٌِهٌّ ُٕ ؾٌيلز شهٌيّ
ُِٙج ثلصٌفض ٌُثشذ ثًهٌّ ـليلز ُٛؽجٍثٛ ،لطٜضج يف ثًهٌ َٜثًمفيز ثًصي ٘ي ُهٌفز
هللا.0»...
ُ )8ف َٜٙثملٔٙؾ نٔو ثخٕ ـََ:
أُج ثخٕ ـََ ثًلٌؾدي ،فئٓ ٚيهؿي ثملٔٙؾ ثألًٜٛيز يف شفطيٍ ثملهجًفٛ ،ثًصفلم ُٕ
ضفصٙج ٛشؽٔذ ثًمؿأ فيٙج ُٕٛ ،أكٜثً ٚيف ٘يث ثملهٔى:
«ٛإىث ًٛه نٌيى لؿجح خٌّجْ ،أ٘ ٛؽِض نىل هالَ يف هصجح ،فئيجن ثْ شلجخٌُ ٚلجخٌز
ثملغجغدز ثًدجنعز نىل ثملغجًدز ،كدٍ ثْ شصيلٕ خؿالٓ ٚخرب٘جْ كجؾو ٛأيػج فال شلدٍ نٌي ٚإكدجي
ثملطوق خ ٚثملّصفّٕ إيجٖ كدٍ نٌِى خطفص ٚخرب٘جْ كجؾو فصكٌّ هال ثًٜؼٙني خٔفّىٛ ،شدهو
نٕ إهًثن ثًفليلزًٛ ،وٕ أكدٍ نٌي ٚإكدجي ِجًّ ثًلٌذ نٕ ثًَٔٛم نٔٛ ٚثًَٔٛم إًيًٛ ،ٚوٕ
إكدجي ُٕ يٌيو ـل ٓفّ ٚيف فُ ّٙج ِِو ًٛأً ٝيَيو خ ٚنٌِجٛ ،كد ًٜٚإْ هجْ ـّٔج أًٛهٖ إْ
هجْ لؿأ فِػِ ْٜىًى.3»...
فصفطيٍ ثملهجًف ثًيلئيز ال يؽ ٍٜخجًصٌّلّي فلـ هِج ال يؽً ٍٜفؼ غٌّ ملؽٌّه ثملوجخٌر،
إِٓج ثًٜثؼذ نىل ؾجًذ ثًهٌّ ثْ يلدٍ نٌي ٚخِّٙزٛ ،ثغهج ٓطذ نئي٘ ٚوفج ٛثـو ُ ٜ٘ٛهٌفز
ثًفليلز ٛال يشء غري٘جٛ ،نٌي ٚأْ يصففظ ُج يهٌع نٌيُ ُٕ ٚهٌُٜجس ٛيلٌدٙج ًيوْٜ
0
كدًٙ ًٜٚج أً ٛفػ ٚإيج٘ج نٕ كٔجنز شجُّز ُٛهٌفز يلئيز خطفّصٙج ث ٛغٌؿٙج.
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ثٓؿالكج ُٕ ٘يث ثملف َٜٙألِ٘يز ثملٔٙؾِٔ ،صهٌّف نىل ثملٔٙؾ ثًيي ثشده ٚثخٕ ـََ يف
شفطيٍ ُهجًف ٚثًوٓيٜيز ُٔٙج ٛثأللٌٛيز.
ُٔ )0ج٘ؽ ٚيف نٌ َٜثًويٕ:
خٔجء نىل ىًى فلو شوّه يف ًفؼ ثًصلٌيو إىل ـوّ ثملٔو ،فؿجًذ هٍ فٌه ُٕ أفٌثه ثألُز
خجالؼصٙجه هٍّ ـّذ ؾجكصُّ ٚجٛيج يف ىًى خني ثًهجُي ٛثًهجًّ ،يلٜي يف ىًى« :ال يف ٍّ ألـو أْ
يلٌّو أـوث ـيج أ ُ ٛيّصجٛ ،هٍ ٛثـو ً ُٕ ٚثالؼصٙجه ـّذ ؾجكص ،ٚفِٕ ِأي نٕ هئ ٚفئِٓج يٌيو
ُهٌفز ُج أًَُ ٚهللا نَ ٛؼٍ يف ٘يث ثًويٕ ،ففٌع نٌي ٚإْ هجْ أؼ ٍٙأٍ٘ ثًربيز أْ يّأي نٕ
أنٌّ أٍ٘ ُٜغه ٚيف ثًويٕ...فئىث هيّ نٌيِ ٚأً ،ٚفئىث أفصجٖ كجي ً٘ :ٚويث كجي هللا نَ ٛؼٍ فئْ
كجي ًٓ ٚهّ ،أ لي ىًى ٛنؽٍّ ٛإْ كجي ً٘ :ٚيث ًأيي أ٘ ٛيث كيجُ أ٘ ٛيث كٜي فالْ ...أِ ٛوض أٛ
ثٓص ٌٖٙث ٛكجي :ال أهًي ،فال يفٍ ً ٚأْ يألي خلًٛ ،ًٜٚؤّ ٚيّأي غريٖ ُٕٛ ...ثهّنى ٛؼٜح
شلٌيو ثًهجُي ًٌِفصي فلو ثهّنى ثًدجؾٍ.4»...
ُٙٔ )3ؾ ثخٕ ـََ ثًهليل:
يٌصََ ثخٕ ـََ يف ُٔجكشجشُٔٛ ٚجقٌثش ٚخِٜثٍيٕ نلٌيز ،ال يفجٛي ثًمٌٛػ نٌيٙج أٛ
0
ثالٓفالس ُٔٙجٛ ،يفجٛي خجمللجخٍ أْ يؽيح لطِ ٚإًيٙج.
يؤهّو ثخٕ ـََ أْ ثإلّٓجْ خِلصىض ه ٜٚٓإّٓجٓج نٔوٖ نٌّ خجًدويٙيجس ٛأْ ٘يٖ ثأللرير
٘ي ثألِجُ ثًيي كجَ نٌي ٚنٌّ ثإلّٓجْٛ ،إٓٙج ُك ٌٙثًمجضز ثًهلٌيزٛ .كو ِِّى ٘يٖ
ثًدويٙيجس "نٌّ ثًٔفْ" ألْ هٍ ٓفْ ٌِيِز شهٌِٙج خو ْٛشهٌيّ ٛال ُهٌّ ٛشؤُٕ خٙج هْٛ
شٌلني ،خوًيٍ أْ ثًؿفٍ يوًهٙج ٛيؤُٕ خٙج ٛيّصٔوٌ ُٕ يلٜي غري٘ج أ ٛيلٜي هالُج يدوًٚ ٛ
0
خجها ثألٌُ أْ ُمجًف ًٙيٖ ثًدويٙيجس ثًصي ثِصوّٕ نٌِٙج يف ثًّٔفْ ثإلّٓجٓيز.
يّصمٌظ ُِج ِدم أْ ثخٕ ـََ هجْ يّري يف ُٔٙجؼ ٚثًهليل خٌه ثمللوُجس إىل ثًدويٙيجس
ثًهلٌيز ثًص ي شلٌ٘ج ثًفؿٌر ثإلّٓجٓيز ٛثًصي يصّج ٝٛفيٙج ؼِيو هدجً خٔي آهَ ٛضغجًّ٘ إال
ُٕ هلٌض آفز نلٌ ،ٚخجإلغجفز إىل أٓ ٚال يلدٍ شٙجهر ثًفْ ٛـو٘ج يف شلويٌ ثملٜؼٜهثس.
ُٙٔ )0ؽ ٚيف ثًؽوي:
يلّّ ثخٕ ـََ ثًؽوي إىل كِّني :ثألٛي ُِوٛؿ ُٛأُ ًٜخٛ ٚثؼذ ثألهثء ملٕ يو ْٜكجهًث
ي
نٌي ٜ٘ٛ ،ٚثًيي أٌُ هللا شهجىل خ ٚيف كِ ًٜٚدفجَٓٛ ﴿ :ٚالَ شُؽَجهًُِٜث أٍََْ٘ ثًْوِصَجحِ إِالَّ خِجًَّصِي ِ٘ َ
أَـَُّْٕ إِالَّ ثًَّيِيَٕ قٌََُِٜث َُِْٔٛ ۖ ّْ ُٙكًُُٜٜث آََُّٔج خِجًَّيِي أَُِْٓيَ إِ ًَئَْج َٛأَُِْٓيَ إًَِيْوُّْ َٛإًَََُِٰٔٙج َٛإًََُِٰٙوُّْ َٛثـِوٌ
9
ٌُُِِّْ.﴾َْٜ
ََٓٛفُْٕ ًَُ ُٚ
فجهلل ِدفجٓٛ ٚشهجىل أٌُ خئيؽجح ثملٔجقٌر يف ًفم ٛثٓطجف يف ثًؽوثي ٛشٌن ًٌصهّف،
08
ٛثالِصؿجًز إال ُو ُٕ خوأ خيشء ُٕ ىًى.
أُّج ثًعجٓي ف ٜٙثًؽوي ثمليُ َٜثًيي يؽجهي يف ثملؽجهي خغري نٌّ ٛال ـؽّز أ ٛيؽجهي خهو أْ
ق ٌٙثًوًّيٍٛ ،ثِصلجُز ثًفؽزٛ .يلّّ ٘يث ثًٜٔم إىل كِّني فيلٜي :ثمليُٛ َٜؼٙجْ :أـوِ٘ج
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ُٕ ؼجهي ًغري نٌّ ٛثًعجٓي ُٕ ؼجهي ٓجرصث ًٌدجؾٍ خشغذ ٛشِٜي ٚخهو ق ًٜٙثًفم ٘ٛؤالء
ثمليُ ّ ٘ ُْٜٜثًييٕ كجي هللا شهجىل في﴿ :ّٙأًََّْ شٌََ إِىلَ ثًَّيِيَٕ يُؽَجهًُِ َْٜيفِ آيَجسِ هللاَِّ أََّٓىَٰ
يُرصَْفُٛ 00﴾َْٜك ًٜٚشهجي ََُِٕٛ﴿:ثًَّٔجُِ َُْٕ يُؽَجهِيُ يفِ هللاَِّ خِغَريِْ نٌٍِّْ َٛالَ ُ٘وًَٛ ٝالَ هِصَجحٍ
ْ
ُُِٔريٍ﴾ٛ08يلٜي هللا شهجىل أيػج ََُِٕٛ﴿ :ثًَّٔجُِ َُْٕ يُؽَج ِهيُ يفِ هللاَِّ خِ َغريِْ نٌٍِّْ َٛيَ َّصدِوُ ُهٍَّ شَيْؿَج ٍ
00
ٌَُِيوٍ﴾.
خٔجء نىل ٘يث فئْ ثخٕ ـََ يٜؼذ ثًؽوثي إىث هجْ ُٕ نجًّ خجًفم ٛثٛؼ ٚثالِصوالي
ٛؾٌق ثالظدجس ،ألْ ىًى ثًٜٔم ُٕ ثًؽوي ُٕ كديٍ إكجُز ـؽّز هللا شهجىلٛ ،شدٌيغ ًِجالس
ثًٌٍِ.
٘ٛويث هثفو ثخٕ ـََ نٕ ثًؽوي ثملفِٜه ٛثنصربٖ ٛثؼدج ٛال يؽ ٍٜثًصفٌيـ في ٚإال ُٕ
ُفٌّؽ يف هئٛ ،ٚكو ظدض ٛؼٜخ ٚخهٍِ ثًطفجخز ،إى شفجػ ثملٙجؼٌٛ ْٛثالٓطجً ِٛجبٌ
ثًطفجخز ،هِج ـجػّ ثخٕ ندجُ ثًمٜثًػ خأٌُ ُٕ نيل ًيض هللا نًٔ ،ٚيًى يلٜي ثخٕ ـََ «:ال
أغهف ُِٕ يٌ َٛثًؽوثي خجًؽوثي ٛيٌيو ٘وَ ؼِيو ثالـصؽجػ خجالـصؽجػ ٛيصوٌف فّجه
ثملٔجقٌر ألُٓ ٚلٌّ نىل ٓفّ ٚخأٓ ٚيأشي ثًدجؾٍ٘ٛ...يٖ ؾٌيم ال يٌهدٙج إال ؼجٍ٘ غهيف أٛ
03
ُهجٓو ِميفٛ ،ثًؽوثي ثًيي ٓون ٜإًي ٜ٘ ٚؾٌذ ٓرصر ثًفم»
)4

ُٔٙؽ ٚيف نٌّ ثًفويغ:

كجي ثخٕ ـؽٌ نٕ ثخٕ ـََ ثألٓوًيس يف ًّجْ ثمليَثْ« :هجْ ٛثِو ثًففل ؼوثً .إال أٓٚ
ًعلص ٚخفجفكص ٚهجْ يَٙؽُُّ نىل ثًلٜي يف ثًصهويٍ ٛثًصؽٌيق ٛشديني أِِجء ثًٌٛثر ،فيلو ًُٕ ٚ
ىًى أ٘ٛجَ شٔيهز»ٛ .كجي أخ ٜثًفّٕ ثخٕ ثًلؿجْ يف "خيجْ ثًٛ ّٜ٘ثإليٙجَ"ُ« :فِو خٕ
نيىس خٕ ًِٜر خٕ ُٜىس خٕ ثًػفجن ثًٌِّي ثًرتُييٛ ،شٌُي خمٌثِجْ .ؼ ٌٚٙخهؼ ُٕ ًّ
غ
يدفغ نٔ ٜ٘ٛ– ٚأخُ ٜفِو ثخٕ ـََ– فلجي يف هصجح ثًفٌثبؼ ُٕ "ثإليطجي" –إظْ ٌَ ـوي ٍ
أًٛهٖ–" :إُٓ ٚؽٜٙي"»ٛ .كجي ثخٕ هعري يف "ثًدوثيز ٛثًٔٙجيز" نٕ ثإلُجَ ثًرتُيي« :فئْ
ؼٙجًص ٚال شػو ُٕ كوًٖ نٔو أٍ٘ ثًهٌّ ،خٍ ٛغهض ًَُٔز ثخٕ ـََ نٔو ثًففجف»ٛ .يك ٌٙأْ
٘يث ُٕ شرسم ثخٕ ـََ .فجخٕ ـََ ُهٌٛفٌ نٔ ٚثًصرسم يف إؾالق ثألـوجَ.
كجي ثخٕ ـؽٌ يف شٌؼِز ثإلُجَ ثًرتُيي (ضجـذ "ثًّٕٔ") يف شٙييذ ثًصٙييذ« :كجي
ثًمٌييل (نٕ ثإلُجَ ثًرتُيي)" :ظلزٌ ُصفمٌ نٌيٛ ."ٚأُج أخُ ٜفِو خٕ ـََ فئٓٓ ٚجه ٝنىل
ٓفّ ٚخهوَ ثالؾالم ،فلجي يف هصجح ثًفٌثبؼ ُٕ "ثإليطجي إىل ف ّٙهصجح ثًمطجي"ُ :فِو خٕ
نيىس خٕ ًَِْٜر ُؽٜٙي! ٛال يل ًّٕٜكجبًٌٍ" :هٌُ ٚج نٌَفَ ثًرتُييّ ٛال ثؾٌو نىل ـفكٚ
ٛشطجٓيف ."ٚفئّْ ٘يث ثًٌؼٍ كو أؾٌم ٘يٖ ثًهدجًر يف لٌَْمٍ ُٕ ثملشًٜٙيٕ ُٕ ثًعّلجس ثًفُفّجف
هأخي ثًلجِّ ثًدغٜي (إُجَ ظدضٌ ُفوّط ثًهٌثق يف نرصٖ ،س٘000ـ ،ؼ ٌٚٙثخٕ ـََ يف "ـؽز
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ثًٜهثم" صٛ ،)080إِِجنيٍ خٕ ُفِو خٕ ثًطفّجً (٘003ـ)ٛ ،أخي ثًهدجُ ثألضّّ (ُفِو
ؽذُ أْ ثًفجفل ثخٕ
خٕ يهلٜح ،ألي نٔ ٚأٍ٘ ثملرشق ٛثملغٌح س٘034ـ)ٛ ،غريّ٘ٛ .ثًهَ َ
ثًفٌََيض ( ٜ٘ٛكٌؾديٌّ ُٕ خٌو ثخٕ ـََ شٜيف كدٌ ٚنجَ ٘380ـ) ىهٌَُٗ (أي ًإلُجَ ثًرتُيي) يف
هصجخ" ٚثملؤشٌِف ٛثملمصٌِف"ٓٛ ،دَّ ٚنىل كوًِْٗ .فويف فجس ثخٕ ـََ ثًٜكٜف نٌي ٚفيٚ؟!»ٛ .ثخٕ
ـََ كو ثؾٌو نىل ثًوصجح ثأللري هِج يف ًِجًص ٚيف "فػٍ ثألٓوًْ".
ٛكيٍ نٕ ثخٕ ـََ أٓ ًّ ٚيؿٌو ال نىل ِٕٔ ثًرتُيي ٛال نىل ثًهٌٍ ثًودري ًٛ ،ٚال ـصى
نىل ِٕٔ ثخٕ ُجؼزُ .و أْ ؼجُو ثًرتُيي ُٕ ٌُٛيجس ثخٕ ندو ثًرب ثألٓوًيس ( ٜ٘ٛكٌيٕ ثخٕ
ـََ ًٛفيلٛ ،)ٚهعريثً ُج ئلٍ نٕ ثًرتُيي يف ُطٔفجش ٚهجًصِٙيو ٛثالِصيهجً٘ٛ ،ي ثًوصذ
ثًصي ثؾٌو نٌيٙج ثخٕ ـََ ٓٛلٍ نٔٙج .خٍ هيف ًّ يهٌف ثخٕ ـََ ُٕ ٘ ٜثألضّ (ًثٛي هصذ
ثًشجفهي) ٜ٘ٛ ،يف ثألضٍ هجْ شجفهيجً كدٍ أْ يطدق قجٌ٘يجً؟  ُٕٛثًٜثغق أْ ثخٕ ـََ ًّ
يؿٌو أضالً نىل ِٕٔ ثًرتُيي خوًيٍ أٓ ٚىهٌ يف هصجخ ٚثملفىل ـويعجً ُٕ ؾٌيم أخي نيىس
ثًرتُييٛ ،غهف ٚخٌؼٌني خئٛ ٚخني أخي نيىس٘ٛ .يث ثًفويغ ُمٌّػٌ يف ؼجُو ثًرتُيي .فٌٜ
هجْ ثًو صجح نٔو ثخٕ ـََ ،ملج ثـصجػ إىل ًٛثيز ثًفويغ خِعٍ ٘يث ثإلِٔجهٛ ،ال غهف ٚخِٕ ٜ٘
ه ْٛثًرتُييًٛ .يْ يف ثملفىل ىهٌٌ ًٌرتُيي إال ٘يثُِ.ج يلٜي أِِٓ ٚو خجًرتُيي ً ،ِٚٔٔٛؤٚ
ًّ يديي ؼٙوثً خأْ يؿٌو نٌيٙج.
ٛنىل ثًٌغّ ُٕ شفٜك ٚيف نٌّ ثًفويغ نىل ثًفلٙجء ثملصألٌيٕ ،فوجْ ُعٌ ّٙيف ثملٔٙؾ،
ال يهدت شيةجً خهٌٍ ثًفويغ ثًيي نٌف ٚثًؽٙجخير ُٕ ثملصلوُني .خٍ ئُوٌ نٌّ نٌٍ ثًفويغ ُٕ
أضٌُ ،ٚو أٓ ُٕ ٚأّ٘ نٌ َٜثإلِالَ .كجي ثخٕ ثًليّّ يف "ثًفٌِٛيز"« :كجًٜثٛ :أُج شطفيق أخي
ُفِو خٕ ـََ ً ،ٚفِج أؼوًٖ خكجٌ٘يصٛ ٚنوَ ثًصفجش ٚإىل ثًهٌٍ ٛثًلٌثبٕ ثًصي شِٔو ظدٜس
ثًفويغ ،خصطفيق ُعٍ ٘يث ثًفويغ ُٛج ٘ ٜه ٚٓٛيف ثًشيٛى ٛثًٔوجًر .فصطفيفً ٚألـجهيغ
ثملهًٌٜز ٛإٓوجًٖ ًٔلٌصٙجٓ ،كري إٓوجًٖ ًٌِهجٓي ٛثملٔجِدجس ٛثألكيّز ثًصي يّصٜي فيٙج ثألضٍ
ٛثًفٌم ُٕ هٍ ٛؼٛ .ٚثًٌؼٍ يطفّق ُج أؼِو أٍ٘ ثًفويغ نىل غهف٘ٛ .ٚيث خَنيٌّ يف هصد ٚملٕ
شأٌُ«.ٚ
)0

ُٔٙؽ ٚيف نٌّ ثًفل:ٚ

كجي ُؤًّك ثألٓوًْ أخٌُٛ ٜثْ خٕ ـَيّجْ« :هجْ ثخٕ ـََ ـجٍَُ فٔٛ ...ْٜهجْ ال يمٌٜ
يف فٔ ُٕ ٜٚٓغٌـًٍ ،ؽٌأش ٚيف ثًطِّيجي نىل هٍ فٕ ًّٛ .يوٕ ِجملجً ُٕ ثغؿٌثحٍ يف ًأيُٕٛ .»ٚ
أُعٌز ٘يث ثالغؿٌثح ُج كجً ٚشين ثإلِالَ يف ُؽِٜم ثًفصجٛ« ٝٛهيًى إىث ٛكّض ثًؿالق
خٜكض ،هل" ًٜٚأٓض ؾجًم نٔو ًأُ ثًشٛ ."ٌٙكو ىهٌ غري ٛثـو ثإلؼِجم نىل ٛكٜم ٘يث
ثًؿالق ثملهٌَّم ًّٛ .يُهٌّ في ٚلالفجً كويِجًً .وٕ ثخٕ ـََ ٍنّ أٓ ٚال يلو خ ٚثًؿالق!  ٜ٘ٛكٜي
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ثإلُجُيز (أي ثًٌثفػز)ُ .و أْ ثخٕ ـََ ىهٌ يف هصجح "ثإلؼِجم" :إؼِجم ثًهٌِجء نىل أٓ ٚيلو
خ ٚثًؿالق».
كجي إُجَ ثألٓوًْ ثخٕ ندو ثًرب يف ثالِصيهجً نٕ ضجـد ٚثخٕ ـََٛ« :كو شيّ
خهؼ أٍ٘ ثًكجٌ٘ٛ ،أكوَ نىل لالف ؼِ ًٜٙنٌِجء ثملٌِّني ِٛديٍ ثملؤُٔني ،فلجيً :يْ نىل
ثملصهِو يف شٌن ثًطالر يف ٛكصٙج ،أْ يأشي خٙج يف غري ٛكصٙج»ٛ .يدنيّ أٓ ٚيلطو ٛثـوثً خهئٚ
(صٛ« :)080ثًهؽذ ُٕ ٘يث ثًكجٌ٘ي يف ٓلػ ٚأضٌ ٛ ٚأضٍ أضفجخٛ .»ٚخني ثخٕ ندو ثًرب
أْ ٘يث ًيْ ُي٘ذ ثًكجٌ٘يزٛ ،ىهٌ ثِصوالالس ثخٕ ـََ خهئٙجٛ .كجي خهو هٍ ىًى (ص:)089
« فِج أً٘ ٝيث ثًكجٌ٘ي ،إال كو لٌػ نٕ ؼِجنزِ ثًهٌِجءِ ُٕ ثًٌّف ٛثًمٌفٛ ،لجًف ؼِيو
فٌق ثًفلٙجء ٛشيّ نٔٛ .ّٙال يو ْٜإُجُجً يف ثًهٌّ ُٕ ألي خجًشجىِّ ُٕ ثًهٌِّ» .كٌض :ضوق
ًـِ ٚهللا ،فئْ ُٕ شصدو ٍالس ثًهٌِجء شَٓوق ،فويف خِٕ ؼِو ُِٜٜنز ُٕ ثألكٜثي ثًشجىر
ثًصي ًّ يُّدم خٙج؟
كجي ثًفجفل ثًٌّفي ثخٕ هعري (شٌِيي شين ثإلِالَ) يف "ثًدوثيز ٛثًٔٙجيز"« :هجْ ثخٕ
ـََ هعري ثًٜكيهز يف ثًهٌِجء خٌّجٓٛ ٚكٌََِ ،ٚفأًْٛظ ٚىًى ـِلوثً يف كٌٜح أٍ٘ ٍُجُٓٛ .ٚجٍثًٜث خٚ
ـصى خَ ّغػَ ٖٜإىل ٌُٜه ،ّٙفؿٌه ٖٛنٕ خالهٖٛ .ثًهؽذ –هٍ ثًهؽذ– ُٔ ٚأٓ ٚهجْ قجٌ٘ي ًج
ـجبٌثً يف ثًفٌٛم ،ال يلٜي خيشء ُٕ ثًليجُ ال ثًؽيل ٛال غريٖ٘ٛ .يث ثًيي َٛغَهَ ُٚنٔو ثًهٌِجء،
ٛأهْلٍََ نٌي ٚلؿأ هدريثً يف ٓكٌٖ ٛشرصّفٛ .ٚهجْ –ُو ٘يث– ُٕ أشو ثًٔجُ شأٛيالً يف خجح
ال كوْ شػٌّو ُٕ نٌّ ثملٔؿم ،أليٖ نٕ
ثألضٜي ٛآيجس ثًطفجس ٛأـجهيغ ثًطفجس ،ألٓ ٚهجْ أً ٛ
ُفِو خٕ ثًفّٕ ثمليـؽي ثًؤجٓي .ففُّو خيًى ـجً ٚيف خجح ثًطفجس.
ٛكجي هيًى ثًفجفل ثخٕ ًؼذ ثًفٔديلٛ« :يف ٍُجٓٔج يصهنيّ هصجخز هالَ أبِز ثًٌّف
ثمللصو ٝخ ّٙإىل ٍُٕ ثًشجفهي ٛأـِو ٛإِفجق ٛأخي نديوًٛ .يوٕ ثإلّٓجْ نىل ـيً ُِج ـوط
خهوّ٘ .فئٓ ٚـوط خهوّ٘ ـٜثهط هعريرٛ .ـوط ُٕ ثٓصّذ إىل ُصجخهز ثًّٔز ٛثًفويغ ُٕ
ثًكجٌ٘يز ٓٛف( ّٜ٘يلطو ثخٕ ـََ) ٜ٘ٛ ،أشو ُمجًفز ًٙجً ،شيٛىٖ نٕ ثألبِز ٛثٓفٌثهٖ
نٔ ّٙخف ّٙيف ،ِٚٙأ ٛيألي ُج ًّ يألي خ ٚثألبِز ُٕ كدٌ.ٚ
)0

ُٔٙؽ ٚيف نٌّ أضٜي ثًفل:ٚ

أُج يف ثألضٜي فلو ٓفى ثخٕ ـََ ُٔٙؽجً ُصأظٌثً خجًفالِفزً ،ؤ ٚأيػجً هعري ثًشيٛى نٕ
ثًٌّفُِٛ .ج يصػق ؼٌيجً يف ُي٘ذ ثخٕ ـََ ثالِصواليل ،أليٖ خِي٘ذ ثالِصطفجحٛ ،لجضز
ثِصطفجح ثًربثءر ثألضٌيز :ف ٜٙيوعٌ ُٔ ٚؼوثً ٜ٘ٛ ،نِوش ٚيف ثالِصوالي غجًدجً ًّٛ .أًًٚ ٝ
ُ ٜغهجً كَدٍَِ في ٚكٜي ثملمجًفُ ًٜٛ ،ؽٌه كدٜي .خٍ إٓ ٚيهِو إىل ٘وُ ٚؼِيهجً! ٛهعري ُٕ
ثـصؽجؼجس ثخٕ ـََ ثًصي كو يٌث٘ج ثملٌء كٜيز ،ال شمٌػ نٕ ثًفؽؾ ثًمؿجخيز.
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ٛثًِّّز ثًكجٌ٘ر نىل ُٔٙؾ ثخٕ ـََ يف ثًرتؼيق ٛثالِصوالي ،أٓ ٚيِيٍ إىل ثأللي
خجًّٔن أهعٌ ُٔ ٚإىل ثًؽِو خني ثًٔطٜصٛ ،إْ هجْ يف هعري ُٕ ثألـيجْ يٜثفم ثًطٜثح يف
ثًفوّ خجًّٔن ٜ٘ٛ .يف ٘يث نىل لالف ؾٌيلز شين ثإلِالَ ثخٕ شيِيز .فئْ ثًِّز ثًغجًدز نىل
ُٔٙؾ شين ثإلِالَ أٓ ٚيِيٍ إىل ثًؽِو أهعٌ ُٔ ٚإىل ثًلٜي خجًّٔن٘ .يث ٛثًشجفهيز ٛثًفٔجخٌز
خشوٍ نجَ يِيٌ ْٜإىل ثًؽِو خني ثًٔطٜص ،خئِج ثألـٔجف يِيٌ ْٜأهعٌ ًٌّٔنً .وٕ ثًؽِو
خني ثألـجهيغ ٍثه هعريثً نٔو ثملصألٌيٕ خّدذ شفّئً ّٙألـجهيغ ثًػهيفز ثملهجًغز ًألـجهيغ
ثًطفيفزٛ .شؽو ىًى خشوٍ ٛثغق يف رشؿ ثملٔجٛي .خٍ كو شؽوٖ نٔو ثألـٔجف هيًى يف ثًفصق
ًٌِٙجَ ٛغريٖ ًٜٛ ،أٓ ّٙأهعٌ كٜالً خجًّٔن٘ .يث ٛأـّٕ ؾٌيلز ًٌصمٌظ ُٕ شهجًع
ثألـجهيغ ٘ ٜثالنصِجه نىل ثًطفيق فلـ.
ثًمجشِـــــز:
ثخٕ ـََ ىهي كٜي ثًفؽز ًٚ ،نٌّ خجملٔؿم ٛؼوً .ٚأُج هيف شصهجٍُ ُو ُطٔفجش ،ٚفئْ
ثٌِّ ؾٌيلز ٘ي أْ ال شؽجًي ثخٕ ـََ يف ُلوُجش .ٚف ٜٙيدوأ خيهٌ ُلوُجس ،ظّ يدٔى نٌيٙج
ٓلجشُ ٚو ثًهٌِجء .فٌ ٜأٓض رصس شٔكٌ نؽالً ًٌٔصيؽز هِج يفهٍ ؾجًذ ثًهٌّ ثملدصوا فئٓى
ِٜف شّٔجق ُو ُلوُجشً ٚؽِجي ندجًشٙج ٛكٜشٙجً .وٕ ثٓكٌ إىل ُلوُجش ٚخوكزٛ ،ثـيً ُٕ
ؼَُ .ٚفئٓ ٚيؽََ أـيجٓج خلٜر هأٓ ٚيلّّ كِّج غٌيكج خطٜثخُِ ،ٚج يؽهٍ يف ٓفّى ضٜثح
٘يث ثًٌأيٛ .ثـيً ُٕ ُهجًغص ،ٚفئٓ ٚهعريث ُج يؽََ أيػج أْ ٘يث ثألٌُ ُهجًعٌ ًٌهلٍ
ًٌٔٛلٍ ،فال شصهؽٍٛ ،ثٓكٌ ِدذ ثملهجًغز نٔوٖٛ .ال شى أْ هصدُ ٚفيور ؼوثًٛ ،شغيي ثملؽصٙو
ثملصِوٕ نىل ثالؼصٙجه ٛثالِصلاليٛ ،شلٜي ٌُوز ثًٔكٌ يف ثألهًز ُٕ ـيغ ؼٌِصٙج .أي خِهٔى
ًخـ ثألهًز ُو خهػٙج ٛثًٔكٌ إًيٙج ٓكٌث إؼِجًيج ُٕ ،غري شٔجكؼ .فئْ هعريثً ُٕ ثًفلٙجء
ُِٕ ال يصوخٌ ثألُ ٌ ٌُيجً ،شؽٙوٖ يفوّ نىل ُّأًز يف ثًؿٙجًر خفوّ خٔجء نىل كجنور ،ظّ يفوّ
نىل ألٌ ٝخفوّ آلٌٛ ،يّصموَ ٓفْ ثًلجنورٛ ،إِٓج أشي ُٕ ثلصالف ثًدجح.
ٜ٘ثُش ثًدفغ:
ًّ 0جْ ثًهٌخي ثخٕ ُٔكُ ،ًٜجهر (ٓٙؾ)
 8ثملٔلي ُٕ ثًػالي ،ثًغَثيل ،شق ندو ثًفٌيّ ُفِٜه ،ص .40
 0ثملوَٓٛجًّٔؽجًي ،ثِهو نيلُ ،ؾ ،0هثً ثًٌثبو ثًهٌخي ،خريٛس  ،0908ص.30
ًِ 3جًز يف ُوثٛثر ثًٔفٛ ُٜشٙييذ ثاللالق ٛثًَ٘و يف ثًٌىثبٍ ،غِٕ ًِجبٍ ثخٕ ـََ /ص.088
 0ـّني ،خٌهجس ـّنيُٙٔ .ؾ ثخٕ ـََ يف ثًٌه نىل أٍ٘ ثًوصجح :هًثِز ٛشلويًِّ .جًز (ههصًٜثٖ) ،إرشثفٓ :جرص
ندوث ًوٌيّ ثًهلٍ ،ؼجُهز ثإلُجَ ُفِو خٕ ِهٜه ثإلِالُيز ،هٌيز أضٜي ثًويٕ ،كّّ ثًهليور٘0300( ،ـ.)َ0998 ،
 4ثملفىل ثخٕ ـََ ،ػ ،0إهثًر ثًؿدجنز ثملٔرييز٘0030 ،ـ ،ص.40-44
0ـِجيزُ ،فِٜه نيل .ثخٕ ـََ ُٙٔٛؽ ٚيف هًثِز ثألهيجْ .ؽ ،0ثًلجٌ٘ر :هثً ثملهجًف٘0380( ،ـ ،)َ0900 ،ص.039
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Abstract:
It should out of partiality be acknowledged that the heirs of one of the most
glorious civilizations were the Andalusian Moors, who have, in turn, bequeathed a
legacy that still attests to the demise of their hybrid cultural heritage during the
16th and 17th centuries. The Moorish manuscripts illustrate their civilizational
conflict, their psychological turmoil, their ardent defence of their cultural identity,
and their steadfast devotion to their Islamic faith. Hence, it can be argued that their
legacy is the product of a spacio-temporal conflict in Spain between two distinct
religions and civilizations.
Key Words:
Andalusian Moors, Christianised Muslims, The New Christians, Minority,
Spain, Inquisition, Literary Legacy.

ثملٽم:ٚ
إڃّ ثَضڄٙجٯ يٵصًض ـٵيٵز ثَض٨رتثٯ خأڃّ ثملىًيّٹيني ثألڄوټّيني هڂ ثألـٱجه ثټىًظز،
ألٸعٌ ثټفٝجًثس ثإلڄّجڄيز ڀؽوًث ،وٴو لٽٲ هؤَضء شٌثظًج ٤پّ ٔجهوًث ٨ىل ثـصٝجًهڂ ثټڅٱيس
وثټعٵجٍض ثټهؽني٠ ،ىثٻ ثټٵٌڄني ثټّجهُ ٨رش وثټّجخ٨ ٪رش ،ـيغ ِؽٽض ثملم١ى٠جس
ثملىًيّٹيز ؼىثڄذ خجټ٭ز ثألهځيز ٍض ٌشث٨هڂ ثټفٝجًي وثًشؽجؼهڂ ثټڅٱيس ،وهٰج٨هڂ
ثملّصځيض ٨چ هىيصهڂ ثټعٵجٰيز ،وشځّٹهڂ خځدجها هيڅهڂ ،و٨ٽيه يځٹچ ث٨صدجً هيث ثټرتثط،
ڄصجػ ڀٌـٽز ڀهځز ثًشد١ض ٍڀجڄيج وڀٹجڄيج خجټٍشث ٧ثټفجه ٍض إِدجڄيج خني هيجڄصني وڄ٥جڀني
ـٝجًيني ڀصدجيڅني شځجڀًج.
ثټٹٽځجس ثملٱصجـيز :ثملىًيّٹيىڃ ثألڄوټّيىڃ ،ثملّٽځىڃ ثملڅٍشّوڃ ،ثملّيفيىڃ ثټؽوه ،أٴٽيز،
إِدجڄيج ،ڀفجٸڂ ثټصٱصيٖ ،شٌثط أهخي.
 -0ثټصّرت وثملوثًثر ،ـصځيز وڀځجًِز:
إڃّ ثټ٭ىٗ ٍض أ٨ځجٳ يىڀيجس ڀىًيّٹيي ثألڄوټْ ،يٹٕٲ ټڅج ٨چ ـيجر ٬څيّز خجټّٙىً،
ثټصي شدنيّ ـٌٗ هجشه ثټ١دٵز ٨ىل ثټدٵجء ٨ىل هيچ ثإلُِضٿٍ ،ض ـيجر ثؼصځج٨يز ـدىل خځ٥جهٌ
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ثټصّرتّ وثټٹصځجڃ ،ألڄهج شځعپ ٸپّ شفٌٸجس ثملىًيّٹي ٍض خيصه ،وڀأٸٽه وڀٽدّه ،و٨جهثشه
0
ثَضؼصځج٨يز ،ڀچ لصجڃ وٍوثػ.. ،و٬ريهج ڀچ ثملځجًِجس ثټيىڀيز ٍض ڀؽصځ ٪ثټدٵيز ثألڄوټّيز.
وڀچ لُضٻ ثټٌ٥وٯ ثټ٩ّٙدز ثټصي آټض إټيهج ثټدُضه٨ ،ىل ثڀصوثه ؼيپ أو ؼيٽني ،أ٘دق
ثملّٽڂ ثملڅٍشّ ي٩يٖ ـيجر ثټصّرت وثټٹصځجڃ خٙٱز أٴٌح إىل ثټ٩جهيز وثټ١دي٩يز ،خ٩و أڃ ٸجڄض
خٕٹپ ٌٍ٤ض ،خپ ٸپّ شٍشٰجشه وـٌٸجشه وِٹڅجشه ڀوثًثر ٍض أً ٛثټڅٙجًي ،وأِٽىح وڄځ٢
ـيجشي يىټو ڀ ٪ثټ١ٱپ ثملىًيّٹي ،ڀڅي ثملهو ثټيي يصمٽٰ ٚيه شفجيُضً ڀچ آظجً ثټص٩ځيو ثټٹڅيس،
و٘ىَضً إىل ثټٽّفو ثټيي يوٰچ ٰيه رسًث ٨ىل ثټصٵجټيو ثإلُِضڀيز٬ً 4،ڂ ل ٌ١ثٸصٕجٯ ڀفجٸڂ
ثټصٱصيٖ.
وإىث ڄفچ ـجوټڅج شصد ٪ثټفيجر ثټيىڀيز ټٽځىًيّٹينيَ ،ضٸصٕجٯ ىټٺ ثألِٽىح ثټؽويو،
ڃ
وثإل٠جً ثملڅ٥ڂ ټيىڀيجشهڂ 2،ڀچ لُضٻ ثټڅٍ ٌ٥ض خ ٞ٩ثټفجَضس ثټصي ٴو ش ٌٛ٩ټڅجٰ ،ئڄڅج ڄؽو أ ّ
ثألرسر ثملىًيّٹيز ،ٸجڄض ثټفجٜڅز ثألوىل ټهيث ثألِٽىح ،وهيث خٱٝپ ثټووً ثټٹدري ثټيي أهشه ٍض
ثملفجٰ٥ز ٨ىل ش٩جټيڂ ثإلُِضٿ ،وش٩ٽيڂ أخڅجبهج هيچ ثألؼوثه ،وإٌشثًهج ٨ىل ڀىثؼهز ڀفجوَضس
ثټصڅٙري ثإلؼدجًي ،لجّ٘ز ٍض ٘ٱىٯ ثأل٠ٱجٻ ثټييچ ٌٰ٨ىث ڀ٩جڀٽز لجّ٘ز وِ ٢ثملؽصځ٪
2
ثملىًيّٹي ،ټصڅٕةصهڂ ٨ىل ش٩جټيڂ ثټويچ ثټّٙفيفز.
وٴو أٔجً أـځو خچ ٴجِڂ ثټفؽٌي (ثملو٨ى أٰىٴجي و  ،)Bejaranoإىل ىټٺ ٍض
ڀمصٍشڇ؛ 0ٴجبُضً...« :ڀچ ڄ٩ڂ هللا ش٩جىل أڃ ؼ٩ٽڅي ڀّٽځج ٍض خُضه ثټٹٱجً ڀڅي أٌ٨ٯ ڄٱيس،
خربٸز ثټىثټويچ _ ًـځهځج هللا ش٩جىل _ وإًٔجههځج».
ټٵو ٨ځو ثملىًيّٹيىڃ إىڃ ،إىل ثأللي خأِدجح ثټفي١ز وثټفيً ٍض شٽٵني أ٠ٱجټهڂ ش٩جټيڂ
ثټويچ ،ڄًٌ٥ث َض٨صدجًثس ٨وّر ٸجڃ أ٤هٌهج ٘٭ٌ ِّڅهڂ ،وإڀٹجڄيز إٰٕجبهڂ ټرسّ ،ي ٌٛ٩ثټ٩جبٽز
6
خأٸځٽهج إىل ل ٌ١ڀفجٸڂ ثټصٱصيٖ.
ټيټٺ ٨ځو ثملىًيّٹيىڃ ثټصألٌّ ٍض إ١٨جء أ٠ٱجټهڂ شٌخيز هيڅيز ،ـصى يٹربوث ويٙدفىث
ٴجهًيچ ٨ىل ثټصّرتّ ،وخجټصجيل يص٩ٽځىڃ ٴجڄىڃ ثټّٙځض ،ثټيي ٸجڃ ثټٵج٨ور ثټفيجشيز ثألوىل
7
ټٽځىًيّٹيني ڀ ٪ؼريثڄهڂ ثملّيفيني.
8
وهيث ڀج أوًهڇ ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي ،٪ثټيي يڅٵپ خٕٹپ ڀىؼَ ٍض لجشځز ٸصجخه،
شٱج٘يپ ـيجشيز ألٌي ٨چ ٠ٱىټصه ٍض إِدجڄيجٰ ،ييٸٌ خفٹيٍ ثِص٩جهي ،ٸيٲ ٸجڃ وثټوڇ يٽٵڅه
ثټويچ وټ٭ز ثټٵٌآڃ ،ڀمجًٌ٠ث خفيجشه ،ىټٺ أڃّ «ثټڅٙجًي (ٸجڄض) شٵصپ وشفٌٳ ٸپّ ڀچ يؽووڃ
9
٨څوڇ ٸصجخج ٌ٨خيج أو يٌٰ٩ىڃ أڄه يٵٌأ خجټٌ٩خيز»٨ ،ىل ـوّ ٴىٻ ثټّٕهجح ثټفؽٌي.
وٸيٲ ٸجڃ يى٘يه وثټوڇ خصفٌي ثټٹصځجڃ ٨چ أڀّه ؤٵيٵه وؼځي ٪ٴٌثخصه ،ظڂّ يمصرب
٘ځصهٰ ،يأڀٌ أڀّه أڃ شّأټه ٰيڅٹٌ.
«ٰ...أٴىٻُ ڀ ٪أڄّي ٘٭ري ثټّّچ ـني هلىټڅج هيڇ ثټويجً ٨ځٌهج هللا ش٩جىل خجإلُِضٿ
وأهٽهٰ ،ٵو أ٠ٽ٩څي هللا ش٩جىل ٨ىل هيچ ثإلُِضٿ خىثِ١ز وثټوي ًـځز هللا ٨ٽيه وأڄج ثخچ ِصز
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أ٨ىثٿ وأٴپ ،ڀ ٪أڄي ٸڅض إى ىثٷ أًوؿ إىل ڀٹصذ ثټڅٙجًي ألٴٌأ هيڅهڂ ،ظڂّ أًؼ ٪إىل خيصي
ٰي٩ٽځڅي وثټوي هيچ ثإلُِضٿٰ ،ٹڅض أش٩ٽڂ ٰيهځج ڀً٩ج ،وِڅي ـني ـځٽض إىل ڀٹصدهڂ أًخ٩ز
أ٨ىثٿٰ ،ألي وثټوي ټىـج ڀچ ٨ىه ثټؽىٍ ٸأڄّي أڄ ٌ٥ثِضڃ إټيهج ڀځٽّجٰ ،ٹصذ يل ٰيه ـٌوٯ
ثټهؽجء ،وهى يّأټڅي ـًٌٰج ـًٌٰج ٨چ ـٌوٯ ثټڅٙجًي شوًيدًج وشٵٌيدًجٰ ،ئىث ِځيض ټه ـًٌٰج
أ٨ؽځيًج ،ٸصذ يل ـًٌٰج ٌ٨خيًجٰ ،يٵىٻ ـيڅةي هٹيث ـٌوٰڅج ،ـصى ثِصىٌض يل ؼځي ٪ـٌوٯ
ثټهؽجء ٍض ٸٌشنيٰ ،ٽځج ٌٰ ٫ڀچ ثټٹٌّر ثألوىل أو٘جڄي أڃ أٸصڂ ىټٺ ـصى ٨چ وثټوشي و٨ځي وألي
وؼځي ٪ٴٌثخصڅج ،وأڀٌڄي أڃ َض ألرب أـوًث ڀچ ثټمٽٶ ،ؤوه ٨يلّ ثټى٘يز ،و٘جً يٌِپ وثټوشي
ثټصي شّأټڅي ڀج ثټيي ي٩ٽځٺ وثټوٷ ٰأٴىٻ ټهج َض يشءٰ .صٵىٻ :ألربڄي خيټٺ وَض شمٲ ألڄّي
٨څوي ثټمرب خځج ي٩ٽځٺٰ ،أٴىٻ ټهج :أخوًث ڀج هى ي٩ٽځڅي ٔيةج ،وٸيث ٸجڃ يٱ٩پ ٨ځي وأڄج أڄٹٌ
أٔو ثإلڄٹجً .ظڂّ أًوؿ إىل ڀٹصذ ثټڅٙجًي وآشي إىل ثټوثً ٰي٩ٽځڅي وثټوي إىل أڃ ڀٝض ڀور،
ٰأًِپ إيلّ ڀچ إلىثڄه ٍض هللا ثأل٘وٴجءّٰ ،أټڅي ٰٽڂ أٴٌّ ألـو ٴ ٢خًشء ،ڀ ٪أڄّه ًـځه هللا ش٩جىل
ٴو أټٵى ڄٱّه ټٽهُضٷ ،ڀج ٸجڃ أڃ ألرب خيټٺ ٨څهٰ ،يفٌٳ َض ڀفجټز ،ټٹچ أيوڄج هللا ِدفجڄه
وش٩جىل خصأييوڇ ،وأ٨جڄڅج ٨ىل ىٸٌڇ ؤٹٌڇ وـّچ ٨دجهشه خني أ٤هٌ أ٨وثء ثټويچ ،وٴو ٸجڃ
وثټوي ًـځه هللا ش٩جىل يٽٵڅڅي ـيڅةي ڀج ٸڅض أٴىټه ـني ًؤيصي ټأل٘څجٿٰ ،جٴٌأ ٍض رسّٷ ٴىټه
ش٩جىل﴿ :يَج أَيُّهَج ثټڅَّجُُ ُضُِحَ ڀَعَپٌ َٰجِْصَځُِ٩ىث ټَهُ﴾ إىل﴿ثټَّ١جټِذُ وَثملَْْ١ٽُىحُ﴾ و﴿ٴُپْ يَج أَيُّهَج
ثټْٹَجٌُِٰوڃَ َض أَْ٨دُوُ ڀَج َشْ٩دُوُوڃَ ﴾ إىل آلٌهج و٬ري ىټٺ ڀچ ثِضيجس ثټٹٌيځز ،وٴىټه ش٩جىل:
﴿وَخِٹُٱٌِْهِڂْ وَٴَىْټِهِڂْ َ٨ىلَ ڀٌَْيَڂَ﴾ إىل ﴿وَٸَجڃَ هللاَُّ ََِ٨يًَث ـَٹِيځًج﴾ ٰٽځج شفٵٶ وثټوي أڄّي أٸصڂ
أڀىً هيچ ثإلُِضٿ ٨چ ثألٴجًح ُٰٝض ٨چ ثألؼجڄذ ،أڀٌڄي أڃ أشٹٽڂ خئٰٕجبه ټىثټوشي و٨ځي
04
وخ ٞ٩أ٘فجخه ثأل٘وٴجء ٰٵ».٢
ويٕري ٘جـذ ثألڄىثً إىل ثټٱ٩جټيجس ثټرسيز ثټصي ٸجڃ ي٩ٵوهج ثملىًيّٹيىڃ ٍض هوًهڂ،
ڀٕريًث إىل ٔصجس ثملّٽځني ٍض ثألڄوټْ « :ٸجڄىث يأشىڃ إىل خيصڅج ٰيصفوظىڃ ٍض أڀٌ ثټويچ ،وأڄج
أِځٰ .٪ٽځج ًأي ـَڀي ڀ٘ ٪٭ٌ ِڅيٌٰ ،ؿ ٸعريًث ٬جيز ،وٌٰ٨څي خأ٘وٴجبه وأـدجبه وإلىثڄه
ٍض هيچ ثإلُِضٿٰ ،جؼصځ٩ض خهڂ وثـوًث وثـوًث وِجٌٰس ثألِٱجً ألؼصځ ٪خجملّٽځني ثألليجً ،ڀچ
ؼيجڃ ،ڀويڅز ثخچ ڀجټٺ ،إىل ٌ٬ڄج٠ز ،وإىل ٴٌ٠دز وإٔديٽيز ،و٠ٽي١ٽز و٬ريهج ڀچ ڀوڃ ثټؽَيٌر
00
ثټمرضثء ،أ٨جههج هللا ش٩جىل ټإلُِضٿٰ ..دجؼصځج٨ي خهڂ ـٙپ يل لري ٸعري وهلل ثملڅّز».
و٨ىل هيث ثملڅىثٻ ًِڂ ثملىًيّٹيىڃ ألڄٱّهڂ ڄځ١ج ـيجشيًج ڀ٩يڅج٠ ،دي٩صه ثټصّرت ٍض
ٸپّ يشء ،ـصى ٍض ثملٽدْ وثملأٸپ وثَضِصفځجٿَ ،ضِيځج خ٩و أڃ أ٘دفض ٸپّ هيڇ ثألڀىً ،ڀچ
04
ثټصُهڂ ثټصي يؽذ ثټصدٽيٮ ٨څهج.
ټٵو ـوّهس ثټّّٽ١ز وثټٹڅيّز ڀٱهىڀًج ؼويوًث ټٽځّٽڂ ٍض ثألًثيض ثإلِدجڄيزٰ ،جملّٽڂ
02
أ٘دق ىثٷ ثټٕم ٚثټيي يفجٰ٨ ٦ىل أهڄى ٨جهر شٹٕٲ ٨چ أ٘ىټه ثټويڅيز.
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وييٸٌ ثټفؽٌي ٬ځٌر ثټي ٌ٨وثټرتٴذ ثټوثبڂ ،ثټصي ٸجڃ ي٩يٕهج ثملىًيّٹيىڃ خني أ٤هٌ
ثټڅٙجًي ،خّدذ ـجټز ثټفٌثِز ثټويڅيز وثَضؼصځج٨يز ثټٵجًّر 02،ثټصي ٸجڄض شٱصق ټٹپّ ٔدهز
خّي١ز خجخًج ټٽىٔجيز ،وىًي٩ز ټٽصڅٹيپ.
«...وٸجڃ أهپ خٽوي ؼځي٩ج ي٥څىڃ أڃّ ثټفٌثٴني ڀچ ثټڅٙجًي ثټييچ ٸجڄىث يفٹځىڃ
ويفٌٴىڃ ٸپّ ڀچ ٨ٽيه يشء ڀچ ثإلُِضٿ أو يٵٌأ ٸصذ ثملّٽځني يُفٹځىڃ وڀچ أؼپ ىټٺ ثټمىٯ
ثټ٥٩يڂ ٸجڃ ثألڄوټْ يمجٯ خٝ٩هڂ ڀچ خ ،ٞ٩وَض يصٹٽځىڃ ٍض أڀىً ثټويچ إَض ڀ ٪ڀچ ٸجڃ ىڀّز،
(ڀ٩څجڇ :ىو آڀڅزٍ ).وٸعري ڀڅهڂ ٸجڄىث يمجٰىڃ خٝ٩هڂ ڀچ خ ٞ٩وٸجڃ ٰيهڂ ڀچ يفذ يص٩ٽڂ
00
ٔيةج ڀچ هيچ هللا وَض يؽووڃ ڀچ ي٩ٽځهڂ».
ويٝيٲ ٴجبُضً:
« ..ٸڅض أ٨ٽِّڂ ؼځي ٪ڀچ أًثه يص٩ٽڂ ڀچ ثألڄوټْ ٍض خٽوي و٬ريهج ڀچ ثټدُضه ثټصي
هلٽصُهج ،وملج ًأي ثألڄوټْ ثټفجټز ثټصي ٸڅض ٨ٽيهج ٸجڄىث يٵىټىڃ ٰيځج خيڅهڂ َضخ ّو ټهيث ڀچ
ثټىٴىٍ ٧ض أيوي ثټفٌثٴني ،وخٽٮ ثټفجٻ خي ـصى إىث وٴٱض ڀ ٪ؼځج٨ز ټٽٹُضٿ ڄٌي ٸپّ وثـو
06
ڀڅهڂ يڅّپ ـصى أخٵى وـوي ڀڅٱٌهًث».
ويٵوٿ ثټفؽٌي ٍض ڀمصٍش ًـٽصه ،ثٰجهر ٔجهو ٨يجڃ٨ ،چ أِٽىح ثټصّرت وثټٹصځجڃ،
ثټيي ث٨صځوڇ ثملىًيّٹيىڃ ٍض ـيجشهڂ ثټويڅيز ،وـجَضس ثإلًهجٳ ثټصي ٨جيٕىهج ،وثملفجًٳ ثټصي
شٌٜ٩ىث ټهج ،ڀچ ڀفجٸڂ ثټصٱصيٖ و٨ځجټهج.
«..ىٸٌس ٸيٲ ٸجڃ ـجٻ ثملّٽځني خني ثټڅٙجًي خ٩و أڃ أهلٽىهڂ ؼځي٩ج ٸٌُهًج ڀڅهڂ ٍض
هيڅهڂ وٸجڄىث ي٩دووڃ هيڅني هيچ ثټڅٙجًي ؼهًٌث ،وهيچ ثملّٽځني ٍض لٱجء ڀچ ثټڅجُ ،وإىث ٤هٌ
٨ىل أـو يشء ڀچ ٨ځپ ثملّٽځني يفٹځىڃ ٰيهڂ ثټٹٱجً ثټفٹڂ ثټٵىي ،يفٌٴىڃ خٝ٩هڂ ٸځج
07
ٔجهوس ـجټهڂ أٸعٌ ڀچ ٨رشيچ ِڅز ٴدپ لٌوؼي ڀڅهج».
وٴو ٨ځو ثټفؽٌي خڅٱّه ټهيث ثألِٽىح ،ڀصّرتًث شجًر خجټٹصځجڃ ،وشجًر خجټٹيحٍ ،ض
ِؤثٻ ثټٵّجوِز٨ ،چ ڀٌٰ٩صه ټٽٌ٩خيز؛ ٴجبُضً ..« :وټڂ ڄ٥هٌ ټٽڅٍشثڄي 08أڄڅي ڄٵٌأ خجټٌ٩خيز
09
ملج ٸجڄىث يفٹځىڃ ٰيځچ ٤هٌ ٨ٽيه ىټٺ».
« ..وٸٽځج ٴٽض ټه ٰيهج ِأټڅي ٨چ ثټ١ديذ _ (ثټيي) ٨ٽځڅي ڄٵٌث خجټٌ٩خيز _ أڄه ٸجڃ
ڀچ خُضه خٽڅّيز ٸيح ،وټٹچ ٸجڄض ثټٵٌثءر خجټٌ٩خيز ألهپ خٽڅّيز ڀدجـز ٍض ٬ري هيچ ثإلُِضٿ،
وڀځڅى٨ز ټّجبٌ أهپ خُضه ثألڄوټْ ،وشّرتس خجټٹيح ڀچ رشهڂ ،وىٸٌ ثټ٭َثيل _ ڄٱ ٪هللا خه _
ٍض ٸصجح ثإلـيج :إڃ ؼجٍ ٨ٽيٺ إڄّجڃ ڀچ أهپ ثټمري ،ظڂّ ؼجء ٍض ٠ٽده ًؼپ ٤جټڂ ِجبُضً ٨څه
ټيرضڇ ٰٵپ ټه :ڀىش ڀچ شٽٺ ثټڅَّفيَّز خ٩ٹْ ڀج شځًش ڀڅهج ،ټيڅؽى ثمل١ٽىح ڀچ ٤ٽڂ ٠جټده،
وإڃ ثټٹيح ٍض ڀعپ هيث ؼجبَ ،خپ ڀڅووح إټيه ڀ ٪أڃّ ثإلًٔجه وثؼذ ،و٤هٌ يل أڃّ ثټيي ڀچ ٨جهشه
ثټٙوٳ ٍض ٸُضڀه إىث ٸيح ٰيځج يؽىٍ ټه ثټٹيح ڀًٌُ١ٝث إىل ىټٺ ،أڄه يٵدپ ڀڅه ٴىټه ويٙوٳ
44
ٰيځج يٵىټه».
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ٸځج ٨ځو ثټفؽٌي ټألِٽىح ىثشهٍ ،ض ٴّٙز ٌٰثًڇ ڀچ إِدجڄيج 40،خئ٨ځجٻ ثټفيپ
وثملىثًخجسٰ ،ريوي ىټٺ ٍض لجشځز ٸصجح ((ثټ َّ٩وثټٌٰ٩ز وثملڅجٰ ،٪ټٽځؽجهويچ ٍض ِديپ هللا
خجملوثٰ٨ 44،))٪ىل ثټڅفى ثِضشي:
ڃ
« ..أټهځڅي هللا ِدفجڄه أڃ ألٌػ ڀچ شٽٺ ثټدُضه إىل خُضه ثملّٽځني ،وملج شفٵٵض أ ّ
ثټٹٱجً ٸجڄىث ٍض ثټع٭ىً ،يدفعىڃ ٨چ ٸپّ ڀچ يٌه ٨ٽيهڂ ،ټ٩ٽهڂ يؽووڄه أڄوټّيج ڀمٱيج ټيفٹځىث
ٰيه ،ألڄهڂ ٸجڄىث ڀڅ٩ىهڂ ڀچ ثټع٭ىً ټةُض يهٌخىث إىل خُضه ثملّٽځني ،ؼٽّض ِڅني ڄص٩ٽڂ ثټٹُضٿ
وثأللي ٍض ٸصدهڂ ټيفّدىث أڄي ڀڅهڂ ،إى أڀًش إىل خُضههڂ ټٽمٌوػ ڀڅهج ټدُضه ثإلُِضٿ ،وملج أڃ
ؼةض إىل ثټدُضه ثټصي هي ٨ىل ـجٔيز ثټدفٌ ،ـيغ هى ثټفٌُ ثټٕويو ،وؼٽّض خيڅهڂ ٰٽڂ
42
يٕٹىث ٍضّ خځج ًأوث ڀڅي ڀچ ثټٹُضٿ وثټفجٻ وثټٹصجخز ،وؼةض ڀچ خيڅهڂ إىل خُضه ثملّٽځني».
ويٝيٲ ٴجبُضًٍ ،ض لٌوؼه ڀچ خني ثټڅٙجًي وـٌِهڂ:
« ..وټيْ ألـو ڀچ ثټڅٙجًي أڃ يؽىٍ ثټفو ثټيي شٹىڃ ٰيه ثټٱٌِجڃ خفّجح ثټڅىخز
ټٽفٌُ وملج ًأيض ىټٺ ٴٽڅج ڄمٌػ ڀچ ثټربيؽز وڄؽٽْ خني ثټدّجشني وڄّصمٱي ٰيه إىل ثټٽيپ،
وڄيهذ إىل ڀويڅز أٍڀىً _ هي ټٽځّٽځني _ ٨ىل ظُضظز ٌٰثِن ڀچ ثټربيؽز ،وٴٽض ټٙجـدي ثىث
ٴوً هللا ٨ٽيڅج أڃ ثټڅٙجًي يصٙٽىڃ خڅج ٰىثـو ڀڅّج يّص٩ځپ ڄٱّه أڃّ ثټؽچّ ٌش٨ه ويمٌػ ڀچ
42
ٰځه خفويو ٔيةج ڀچ ثټوٿ ټ٩ٽڅج ڄڅؽى _ إڃ ٔجء هللا _ خيټٺ ثټٹيو».
وهٹيث ٸجڃ ټٽځىً يّٹيني أِٽىح لجٗ ملىثؼهز ثملوّ ثملّيفي ،وهى ثألِٽىح ثټيي
يٌشٹَ أِجًِج ٨ىل ڀدوأ ثټصٵيز 40،وثملُضـ٥ز ثټصي شعري ثَضڄصدجڇ خهيث ثټمٙىٗ ،وشّصو٨ي
ثټىٴىٯ هي أڃّ ڀّٽځي ثألڄوټْ ٸجټفؽٌي وثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪و٬ريهځج ،ټڂ يفوط ٴ ،ّ٢وأڃ
ِځّىث أڄٱّهڂ وأهٽيهڂ ،ڀځچ ًـٽىث ٨چ ثألڄوټْ أو خٵىث ٰيهج ،خ٭ري ټٱ ٦ثألڄوټْ ،خپ هًؼىث
٨ىل ڄ٩ض خٝ٩هڂ خٝ٩ج خٹٽځجس َض شمٽىث ڀچ ـځىټز هيڅيز وـٝجًيز ڀچ ڀعپ :أڄوټْ ،وأهپ
ثألڄوټْ ،وڀُهجؼٌِر ثألڄوټْ..
وهى ڀج يٕهو خه ٘جـذ ثملمصٍش ،و٘جـذ ثألڄىثً ،شرشيٱج ټهڂ وشڅَيهج٨ ،ځّج ٸجڃ
يٹٌِّه ټهڂ ثإلِدجڃ ،ڀچ و٘ٲ ٴوـي ڀفٌٯ ُ٨ريِّوث خه 46،وڀچ ڄفى ىټٺ ڀج يٵىټه ثټفؽٌي:
« ..ث٨ٽڂ أڃ ثألڄوټْ ٸجڄىث ڀّٽځني» 47،وٴىټه ..« :وٍض ثألڄوټْ ټڂ يٹچ ٰيهڂ ٴّيّىڃ وَض
48
ًهدجڃ».
وٴىٻ ثخچ ٨دو ثټٌٰي ..« :٪ڀچ ثملّٽځني ثألڄوټْ ولوثٿ آٻ ٨عځجڃ» 49،وٴىټه أيٝج:
« ..ټةُض يّجء ثټ٥چ خڅج ڀ٩رش ثألڄوټْ» 24،وڄفى ىټٺ...
 -4ٴٌثً ثټڅٱي ،خني ثټصأًين وثټصفٌّي:
يدوو أڃّ ش٩ځيو ثملّٽځني ،وأليهڂ خجټ٭وً وثټميجڄز ،هى ڀچ ثملفجوً ثألٸعٌ ـٝىًًث،
وثألٔوّ ثټصٙجٴج خجټيثٸٌر ثټؽځج٨يز ټٽځىًيّٹيني ،وهى ثملفىً ثټيي ټڂ ش٭ٱپ ىٸٌڇ ثملجهر
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ثټڅعٌيز أيٝج ،ويرسه ثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪وٴجب ٪هيڇ ثألـوثط ،ڀربًٍث و٠أر ثټ٭وً وثټميجڄز ٍض
ثټڅٱىُ؛ ٴجبُضً:
« ...خ٩و ڀوّر يّرير ،ثڄصَ٨ض ٌ٬ڄج٠ز ڀچ أيوي ثملّٽځني أؼوثهڄج ،وٴو أىڃ ثټ٩وو ٍض
ًٸىح ثټدفٌ وثټمٌوػ ڀڅهج ملچ أًثهڇ ،وخي ٪ڀج ٨څوڇ ،وإشيجڄه ټهيڇ ثټويجً ثإلُِضڀيز ،أخٵجهج هللا
ش٩جىل  ٨جڀٌر خجإلُِضٿ إىل يىٿ ثټويچ ،وىټٺ ٍض ڀور ظُضظز أ٨ىثٿ ،وڀچ أًثه أڃ يٵيڂ ٨ىل هيڅه
وڀجټه ٰٽيٱ٩پ ،خ٩و رشو ٟثٔرت٠ىهج وثټصَثڀجس ٸصدهج ٨وو ثټويچ ٨ىل أهپ ثإلُِضٿٰ .ٽځج
شفٌٸىث ټيټٺ أؼوثهڄج ،وَ٨ڀىث ٨ىل شٌٷ هيجًهڂ وأڀىثټهڂ وڀٱجًٴز أو٠جڄهڂ ټٽمٌوػ ڀچ
خيڅهڂ ،وؼجٍ إىل هيڇ ثټويجً ثټصىڄّيز ،وثټفرضر ثټمرضثء خ٭صز ڀچ ؼجٍ إټيهج ـيڅةي ،وهلٽىث
ٍض ٍٴجٳ ثألڄوټْ ثملٌ٩وٯ ثِضڃ خهيث ثَضِڂ ،وىټٺ ِڅز ثظڅني وشّ٩ځجبز ،وٸيث ټٽؽَثبٌ وش١ىثڃ
وٰجُ وڀٌثٸٖ و٬ريهج ،وًأي ثټ٩وو ثټَ٩ٿ ٰيهڂ ټيټٺ ،ڄٵ ٞثټ٩هو ٌٰههڂ ً٬ڂ أڄىٰهڂ ڀچ
ِىثـپ ثټدفٌ إىل هيجًهڂ ،وڀڅ٩هڂ ٴهًٌث ٨چ ثټمٌوػ وثټٽفجٳ خئلىثڄهڂ ،وٴٌثخصهڂ خويجً
20
ثإلُِضٿ ،وٴو ٸجڃ ثټ٩وو ي٥هٌ ٔيةًج ،ويٱ٩پ خهڂ ٔيةًج آلٌ».
وييٸٌ ٘جـذ ثألڄىثً (ڀَّٽځًج خجټٵٝجء)ٌ ،شين أهٽه ملٽىٷ وُِض٠ني ثإلُِضٿ ،ثټييچ
ـځّٽىث ًِجبٽهڂ خؽڅىهٍ ڀچ ثټّٙرب وثټو٨جء؛ ٴجبُضً:
« ..ڀ ٪أڃّ ثمل ّٽځني أؼوثهڄج ثِصڅؽووث ڀٌثًًث ڀٽىٷ ثإلُِضٿ ،ٸځٽٺ ٰجُ وڀٍش
24
ـيڅةيٰ ،ٽڂ يٵ ٪ڀچ أـوهځج إَض خ ٞ٩ڀٌثُِضس ،ټيٵًض هللا أڀًٌث ٸجڃ ڀٱ٩ىَض».
وَض يٱىس ٔجهو ثټٍ٩ش هيثٌٰ٘ ،ز ٍض ثِصو٨جء ڀج شمصَڄه ثټيثٸٌر ،ڀچ ِڅني ثټ٩يثح
وأيجٿ ثټؽځٌ ٍض إِدجڄيج ثټٹجظىټيٹيز ،ثټصي ثؼصهو ٨ځجټهج وٴٝجر ڀفجٸځهجٍ ،ض ٠ٽذ أظٌ ثملّٽځني
وثًهجٴهڂ ثټ٩ٵىخز ،ټّٽمهڂ ٨چ ؼيوًهڂ٬ً ،ڂ ثټٌٰ ٞوثَضڄصٱجٜز ،وثټعىًر ثټيجبّز.
يّٙىً ٘جـذ ثألڄىثً (ڀصفرسًث خفٌٴز) ،ڀأِجر ثملّٽځني ثألڄوټّيني وهڂ يُ٩١څىڃ ٍض
٨ٵيوشهڂ؛ ٴجبُضً:
« ..ظڂّ خٵي ثټ٩وو يفصجٻ خجټٹٱٌ ٨ٽيهڂ ٙ٬دًجٰ ،جخصوأ يَيپ ټهڂ ثټٽّدجُ ثإلُِضڀي،
وثټؽځج٨جس ،وثټفځجڀجس ،وثمل٩جڀُضس ثإلُِضڀيزٔ ،يةًج ٰٕيةًج ،ڀٔ ٪وّر ثڀصڅج٨هڂ وثټٵيجٿ ٨ٽيه
ڀٌثًًث ،وٴصجټهڂ إيجڇ ،إىل أڃ ٴىض هللا ِدفجڄه ڀج ٴو ِدٶ ڀچ ٨ٽځهٰ ،دٵيڅج خني أ٤هٌهڂ ،و٨وو
ثټويچ يفٌٳ خجټڅجً ڀچ َضـض ٨ٽيه ثڀجًر ثإلُِضٿ ،وي٩يخه خأڄىث ٧ثټ٩يثحٰ ،ٹڂ أـٌٴىث ،وٸڂ
22
٨يخىث ،وٸڂ ڄٱىث ڀچ خُضههڂ ،وٜي٩ىث ڀچ ڀّٽڂٰ ،ئڄج هلل وإڄج إټيه ًثؼ٩ىڃ».
ٸځج ټڂ يٱض ثملٙجهً ثألڄوټّيز أڃ شؤًك ټٱٙىٻ ڀأِجر ٌ٠ه ثملىًيّٹيني ،وىٸٌ
ذ ثټعجټغ)،
ثألِدجح ثټصي ـځٽض ٨جهپ إِدجڄيج ٨ىل ث٘وثً هيث ثټٵٌثًٰ ،ٹصدض شرتؼڂ ٴٌثً (ٰ ِّٽ ِ
ثټيي يأڀٌ ٰيه خئلٌثػ ڀّٽځي ثألڄوټْ ،وثألِدجح ثټصي ٤هٌس ټه ٍض ىټٺ ،ٸجټ٩څجه وٰٹٌر
ثملؤثڀٌر ثټٹربي..

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

193

هشام بن سنوسي

غم الشتات
غم البقاء إلى ّ
املوروسكيون األندلسيون من ّ

ٴجٻ ثټفؽٌي ..« :وىٸٌڄج أيًٝج ثألِدجح ثټصي ٴجٻ ِٽ١جڃ ثټڅٙجًي أڄهج ـځٽصه ٨ىل
ثلٌثػ ثملّٽځني ڀچ خُضهڇ» 22،ويٝيٲ ثخچ ٨دو ثټٌٰي٪؛ ٴجبُضً ..« :أًيو أڃ أىٸٌ ټٺ ڄديرً يّرير
ڀچ ؼځٽز أِدجحٍ ىٸٌهج ثملٽٺ ثټٹجٌٍٰ ،ض أوثڀٌڇ ثټصي ٸصدهج ٍض ٔأڃ إلىثڄڅج ثألڄوټْ ـني
20
إلٌثؼهڂ ڀچ ثټؽَيٌر ثټمرضثء».
وټ٩پ ّثټفؽٌي ٸجڃ أٸعٌ ثټييچ ثِص١ج٨ىث ِرب ثألِدجح ،ثټصي ـځٽض ِٽ١جڃ ثټڅٙجًي
٨ىل ثلٌثػ ثألڄوټّيني ڀچ ثألڄوټْ ،وهي ثألِدجح ڄٱّهج ثټصي ټڂ يص ٌٛ٩ټهج ثټديجڃ ثټٌِځي
ثإلِدجڄي ټٵٌثً ثټٌ١ه ،وٸأڄّه خيټٺ يفجوٻ ثڄصهجٷ ثټصجًين ثټيي يٹصده ٍض ثټ٩جهر ثټ٭جټذ َض
ثمل٭ٽىحٰ ،رتثڇ ييٸٌ ڀچ ثألِدجح ،ڀج ټڂ ييٸٌڇ ٍض ثټڅّن ثټصي ِدٵض ڀمصٍشڇ.
« ..وأڀج ڀج ىٸٌشه ٍض هيث ثټدجح ٍض ٔأڃ ثألِدجح ثټصي ـځٽض ِٽ١جڃ ثټڅٙجًي ٨ىل
26
ثلٌثػ ثألڄوټْ ڀچ خُضهڇٰ ،څيٸٌ هڅج ٔيةًج ،وټڂ ڄيٸٌ ٍض ثټڅّن ثټصي ِدٵض ټهيث ثملمصٍش».
يٍشؿ ثټفؽٌي( ،ڀڅىهج خٱٕپ ثټٹڅيّز وثټّّٽ١ز ٍض ڀّ٩ى ثټصڅٙري)؛ ٍض ٴىټه:
« ..ث٨ٽڂ أڃ ثألڄوټْ ٸجڄىث ڀّٽځني ٍض لٱجء ڀچ ثټڅٙجًي ،وټٹچ شجًر ي٥هٌ ٨ٽيهڂ
ثَضُِضٿ ويفٹځىڃ ٰيهڂ ،وملج شفٵٶ ڀڅهڂ ىټٺ ،ټڂ يأڀچ ٰيهڂ ،وَض ٸجڃ يفځپ ڀڅهڂ أـوث إىل
ثټفٌوح ،وهي ثټصي شٱڅي ٸعريث ڀچ ثټڅجُ ،وٸجڃ أيٝج يځڅ٩هڂ ڀچ ًٸىح ثټدفٌ ټةُض يهٌخىث إىل
أهپ ڀٽصهڂ ،وثټدفٌ يٱڅي ٸعريث ڀچ ثټٌؼجٻ ،وأيٝج ٍض ثټڅٙجًي ٸعريوڃ ٴّيّىڃ ،وًهدجڃ،
وڀرتهدجس وخرتٸهڂ ثټَوثػ يڅٵٰ ٪١يهڂ ثټڅّپ ،وٍض ثألڄوټْ ټڂ يٹچ ٰيهڂ ٴّيّىڃ وَض
ًهدجڃ وَض ڀرتهدجس ،إَض ؼځي٩هڂ يصَوؼىڃ ،ويَهثه ٨وههڂ خجألوَضه وخرتٷ ثټفٌوح ،وًٸىح
27
ثټدفٌ ،وهيث ثټيي ٤هٌ يل ـځٽه ٨ىل إلٌثؼهڂ ،ألڄهڂ خ١ىٻ ثټَڀچ يٹعٌوڃ».
ظڂّ إڃّ ثټفؽٌي يصؽجوٍ ثألِدجح وثټفٵجبٶ ،إىل ثِصڅ١جٳ ثټىٴجب ٪وشفٌّي ثټصجًين،
ڀٌث٨يًج ٍض ىټٺ ثڀصج ٧ثټرسّه؛ يٵىٻ ٍض هي ثټّٙوه:
« ..ث٨ٽڂ أڃ ِٽ١جڃ ثټدُضه ثملّځى خٱِٽِذِّ ثټعجڄي.. ،أڀٌ ٍض خُضهڇ ٸٽهج ٴدپ لٌوؼي ڀڅهج
أڃ يَُڀِّځُىث (أي يُّؽٽىث)ؼځي ٪ثألڄوټْ ٘٭جًًث وٸدجًث ،ـصى ثټصي ٍض ًـڂ ثټڅّجء خ٥هىً
ثټفځپ ،وَض ٨ٽڂ أـوٌ ثټرسّ ٍض ىټٺ ،ظڂّ خ٩و ىټٺ خڅفى ثټّد٨ ٪رشر ِڅز ٨ځٽىث ٍِڀجڀًج آلٌ ڀعپ
ثألوٻ _ٸځج أ٨ٽځىڄي خځٌثٸٖ _ وټڂ يوً أـو ثټرسّ ٍض ىټٺ ـٵيٵز ،وَضٸچ ٴجٻ ټّجڃ ثټفجٻ
أڄهڂ أًثهوث ي٩ٽځىث هپ ٸجڄىث ٍض ٍيجهر أٿ َض ،وملج وؼووث ٍيجهر ٸعرير أڀٌوث خٵٌح ىټٺ
خئلٌثؼهڂ ،وٸصذ ثټّٽ١جڃ ٰٽذ ثټعجټغ _ ڀچ ثِځه _ ٸصجخج ټٵٌيده ،ولٽيٱصه خځويڅز خٽڅّيز
28
يأڀٌڇ أڃ يرشٍ ٧ض ثلٌثػ ثألڄوټْ».
وخجټٱ٩پ ٸجڃ ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثٍهيجه ڀٌُ١ه ڀځّج ٔٹپ ټٽڅٙجًي ٴٽٵًج هثبځج ،وهى ڀج
٨رب ٨څه أهيذ إِدجڄيج ثألٸرب (ِريٰجڄصيْ) ٍض (ـىثً ثټٹُضح)؛ ټوي ٴىټه:
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« ..إڄهڂ َض يځصجٍوڃ خجټ٩ٱز ،وَض ي٩صڅٵىڃ هيڅج ِىثء ًؼجټهڂ أو ڄّجؤهڂ ،وٸٽهڂ
ڃ ثټفيجر ثملٵڅ٩ز شَيو ڀچ أِدجح ثټصڅجِپ ،ثټفٌح َض شٱڅيهڂ ،ٸځج
يصَوػ وٸٽهڂ يصٹجظٌ ،أل ّ
29
أڄه َض يؤظٌ ٨ٽيهڂ ڀج يٵىڀىڃ خه ڀچ أ٨ځجٻ خجټ٭ز ثإلًهجٳ».
وڄٱْ ڀىٜى ٧ثټمٙىخز وٸعٌر ثټڅّپ ،وًٰ ٞـيجر ثټصدصپ ثټٹڅيس ،وثَضـؽجٿ ٨چ
ثملٕجًٸز ٍض ثټفٌوح ،ي٩يوڇ ِريٰجڄصيْ ٍض ڀٌويصه (خريِيپ) ..« :إڃّ ثټويچ وثټفٌوح وأڀٌيٹج
َض شٵٽپ ڀچ ٨وههڂ ،إى ٸٽهڂ يصَوػ وٸٽهڂ يڅؽذ ،وخجټصجيل وڀڅ١ٵيج ٰئڃّ ٨وههڂ ٍض ثًشٱج٧
24
ڀّصځٌ».
خپ ڀچ ثألهخجء ڀچ و٘ٲ شٹجظٌ ثملىًيّٹيني خصٹجظٌ ثټفٕجبٖ ثټّٝجًرٰ ،ٽيْ خيڅهڂ
ڀچ ي٩جً ٛثټَوثػ ،أو يٌ٬ذ أڃ يٹىڃ ڀچ ًؼجٻ ثټويچ ڀعٽځج يٱ٩پ ثملّيفيىڃ ثټٵوثڀى،
يَوؼىڃ أخٹٌهڂ ،أڀج ثټدجٴي ٰيصفىټىڃ إىل ًهدجڃ و ًثهدجس ،يڅٵ٩١ىڃ ټفيجر ثټَ٩ټز ٍض
20
ثألهيٌر ،أو ٸؽڅىه ٍض ثټؽيٖ».
وً٬ڂ ٨وثء هؤَضء ټٽځىًيّٹيني ،إَضّ أڃّ ټٹُضڀهڂ ُ٤ضً ڀچ ثټفٵيٵزٰ ،جملألي ثټٌبيْ
ثټيي وؼهىڇ إټيهڂ ،يصځعپ ٍض ٨وٿ ڀٕجًٸصهڂ ٍض ثَضشؽجهجس ثټّيجِيز وثټويڅيز ثټٹربي ټألڀز
ثإلِدجڄيز 24،خيو أڃّ هيڇ ثټفٵيٵز ثټصجًيميز شربًهج ثټٙىًر ثټٵجڄىڄيز ټٽځٕٹپ ،وثملص٩ٽٵز
أِجِج خڅٵجء ثټوٿ أو ثټصځص ٪خجټّٙٱز ثټرشٰيز وٴصةي ،وهى ثمل١٩ى ثټصجًيمي ثټيي يصٵج ٪٠ـصځًج
خجمل١٩ى ثألهخي.
وټ٩پّ ثټًشء ثملعري ټٽځٕج ،ٌ٨خمٙىٗ هؤَضء ثټٹصجح ثملىًيّٹيني ،هى ثُ١ٜض٨هڂ
خځهځز ثملؤًلني ثټيجبّني 22،ثټييچ ِ٩ىث إىل ٸدق ؼځجؿ ثټٵوً ثټصجًيمي ،وإيٵجٯ ٸٌوڄىټىؼيز
ثَضؼصعجط ثټفٝجًيِ ،ضلٌ خٵيز ڀچ ثألڀّز ثألڄوټّيز ،ثټصي ِ٩ض ملىث٘ٽز ثڄصّجخهج إىل ثټرشٳ ٍض
إِدجڄيج ثټٹجظىټيٹيز ،وټيټٺ ثِصفٶ هؤَضء و٘ٲ ((ثملؤًلني ثملٝجهيچ))ٰ 22،ٵو ِځق ټڅج
أهخهڂ ثملٽصىي (ثملّٹىڃ خجټصجًين) ،أڃ ڄٽځق ٨ځٽيز ثَضڄٵٌث ٛثټد١يةز ټٕ٩ذ وـٝجًر ثلصٱض
20
خٹجڀٽهج لُضٻ ثټٵٌڄني ثټّّجهُ ٨رش وثټّّجخ٨ ٪رش.
وټڂ يٹچ ىټٺ ٰيځج يدوو ڀچ خجح ثټصٱجؤٻ ثټّّجىػ ،خپ ٸجڃ ش٩دريًث ٨چ ـجټز ثټ٩ٝٲ
وثټٕصجس ،ثټيي آټض إټيه أڀّز ثألڄوټْ ،وثټٕ٩ىً خجټٹٌح وثټصٕجؤٿٍ ،ض ٨جټڂ ييوح ويمصٱي
خدّج٠ز ،ټٵو ٸجڃ ثټفؽٌي و٬ريڇ ڀځچ ث١ٜهووث ،يوًٸىڃ ىټٺ ؼيوث ،وهيث ڀج ؼ٩ٽهڂ
يٍشّوڃ خئټفجؿ ٨ىل ٘ ٌٛ٨ىًر ٔ٩ج٨يز ،وًوـيز ڀعرير ټدُضه ثألڄوټْ ،و« ٍض أيّ ڀى٪ٜ
هي ڀچ ڀ٩ځىً ثټوڄيج وثألٴ١جً ثملؽجوًر ثټيهج ،وثټ ٌٛ٩وثټ١ىٻ ٍض ٘ٵ٩هج( ،وىٸٌ)ڀچ
ِٹڅهج ڀچ ثألؼڅجُ ثټٵويځز ٴدپ هلىٻ ثملّٽځني إټيهج ،وٍض أيّ ِڅز ٸجڃ ثٰصصجـهج ،وڀج ثشٱٶ
ٍض أليهج( ،وىٸٌ)خ ٞ٩ثملٽىٷ ثټٙجټفني ثملؽجهويچ ،وًِجبپ ټّجڃ ثټويچ» 26،ثټصي ٸجڄض ٰيځج
يدوو ٍض  ٌٛ٬ثَضِصٍشثك.
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ټٵو ٸجڃ ثټفؽٌي وثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪ثِصعڅجءً ٸدريًث خني أوټةٺ ثټٹصجح ((ثملؤًلني))،
ثټييچ ٰٵووث ثټٵوًر ٨ىل إڄصجػ أهح أو ٸصجخجس شص٩ٽٶ خصفىټهڂ ڀچ هيڅهڂ إىل هيچ آلٌ ،أو ًوثيجس
شفٹي ـ٥ى٤هڂ ثټصجًيميز ثټ٩جظٌر ٍض ثملڅٱى خٽ٭ز أُِضٰهڂ ،ىټٺ أڄهج ثڄّجخض ڀچ خني أيويهڂ،
27
ٸځج ثڄّجخض ثټٽّهؽجس ثټ٩جڀيز ثملّص٩ځٽز ڀڅهج ،وهيث ڀج ڀعپ ټهڂ ڀأِجر ـٵيٵيز.
و٨ىل ثټ٩ځىٿٰ ،ځمصٍش ثټفؽٌي ي١٩ي ٘ىًر ـيّز ووثٜفز٨ ،چ ش١ىً ثټٽّ٭ز
ثټٌ٩خيز ټوي ثملىًيّٹيني خ٩و شؽٌخصهڂ ثملٌيٌر ڀ ٪ثإلِدجڃ 28،ټيث ڄؽو ڀصڅه ڀٽيةًج خجألل١جء
ثټٽّ٭ىيز ،وثألټٱج ٣ثټ٩جڀيز 29،وثټّٙيٮ ثملرتؼځز ،وإلٝج ٧خ ٞ٩ثټٹٽځجس ټٽڅ٥جٿ ثټٙىشي
ثإلِدجڄي 04،وهى ڄهؾ َض يمص ّٚخه ڀم١ى ٟهوڃ آلٌ ،خپ يىؼو ٍض أ٬ٽذ ثملم١ى٠جس
ثملىًيّٹيز 00،وهي ټيّض خأل١جء ٨جخٌر ،آيز ىټٺ أڃّ هيث ثټڅهؾ ،ٸجڃ وټيو ڀؤظٌثس ٨وّر،
أ٤هٌهج ثټصٹىيچ ثټعٵجٍض ټٙفجخهٍ ،ض خيةز ٸجڃ يصجخٰ ٪يهج ٸپّ ڀج هى ٌ٨خي ،وشدً٩ج ټيټٺ ٸجڄض
ثټڅصيؽز ٨ىل ثټٕجٸٽز ثټصي ڄٌثڇ خهج ثټيىٿ.
وټ٩پّ أٸعٌ ڀج يهځڅج هى ثټڅٌ٥ر ثملٵوِز ثټصي ٸجڃ يڅ ٌ٥خهج هؤَضء ټٽّ٭ز ثټٌ٩خيز ،ألڃّ
هيڇ ثأللرير شؤهي ڀدجرشر ((إىل ىٸٌ هللا))ٍ ،ض ـني أڃّ ثأل٨ؽځيز شؤهي ڀدجرشر ((إىل ىٸٌ
ثټٕي١جڃ))ٰ ،ٵو ىٸٌ ثټٕهجح ثټفؽٌي؛ وهى خٙوه ثټفويغ ٨چ ىټٺ:
« ..وٸپّ ټّّجڃ ڀمصٽٲ ٨چ ٬ريڇ ،وهيڇ ثټٌ٩خيز وثـور ٍض ثټوڄيج ،وٴجټىث ثټفٶّ ٍض ىټٺ
ٰهى ٸُضٿ ڀدجًٷ ،وڀچ يصٹٽڂ خهج َضخو ييٸٌ هللا ،وټيټٺ ٸجڃ يٵىٻ خ ٞ٩ڀچ ثألڄوټْ َض ٌ٨خيز
خُض هللا ،وَض ٨ؽځيز خُض ٔي١جڃ ،ألڃّ ثټڅٙجًي ييٸٌوڄه ٍض ٸُضڀهڂ ،وَض يٹٌڇ ثټٌ٩خيز وثټٹُضٿ
04
خهج إَضّ ڀچ َض يٌ٩ٯ ٰٝٽهج وخٌٸصهج».
 -2ڀىٴٲ ثملىًيّٹيني ڀچ ثټٌ١ه:
ټٵو ٸجڃ هيث ثملىٴٲ ٍض ڀج يُضـ ،٦وثـوث ڀچ ڀىثٴٲ ٸعرير ،شفٹځض ٰيهج ؼځٽز
ثټمىثٗ ثملىٍ٨ز خني ؼځج٨جس ثملىًيّٹيني( ،أو خجألـٌي خٵجيج ثألڀّز ثألڄوټّيز ثټٵويځز
ثملدعىظز ٍض ثألڄوټْ) ،وىټٺ ٠دٵًج أل٘ىټهج ثټدرشيز وثڄصځجءثشهج ثټؽ٭ٌثٰيز ،ثخصوثء ڀچ ثټڅَ٨ز
ثټٵوًيز ثټويڅيز ثټصجًيميز ،ثټصي ثڄصرشس خني ڀىًيّٹيي ٌ٬ڄج٠ز وخٽڅّيز وأٴجټيڂ ثألڄوټْ،
وثټصي أ٘دفض ٸيټٺ ڀچ أخٌٍ ڀ٩جټڂ ثټ١جخ ٪ثټٌوـي ،ثټيي هٰ ٪هيڇ ثټدٵيز إىل ثټصفىٻ ڀچ
ثملجيض إىل ثملّصٵدپ ،ش٭ٽدًج ٨ىل آَضٿ ثټفجُض ثملىؼ٩ز ،وٍض ڀٵجخپ ىټٺ ڄٽف ٦وؼىه ڄَ٨ز
شىٰيٵيز وثٜفز ،ـځٽهج ڀىًيّٹيى ڀڅ١ٵز أًث٬ىڃ إىل ٨وور ثمل٭ٌح ،وهي ڄَ٨ز ڀ٩صوټز ٍض
ؼځٽصهج ،شصّڂ خجملٌوڄز ٍض ڀ٥٩ڂ ثألـىثٻٰ ،ٽوي ٌ٠ههڂ ټڂ يٌٕ٩وث خٵهٌ ثټٕ٩ذ ثمل٭ٽىح ثټيي
لٽ٩ض ؼيوًڇ ،ٸځج ٸجڃ يٕ ٌ٩أهپ ٌ٬ڄج٠ز ،وټيث ٸجڃ ټويهڂ ثټىٴض ثټٹجٍض ٸي ي٩صجهوث ٨ىل
ثټٌ٥وٯ ثټؽويور ،و٨ىل أ٘ىٻ ټ٩دز ثألٴٽيز ثټصي شځجًُ أڄٕ١صهج خٕٹپ رسيٍ ،ض ڀڅج٠ٶ
ثټهؽٌر ثملصٵوڀز ثټصي ٸىڄىهج ،خځج ٸجڃ ټويهڂ ڀچ ٸٱجءر ٍض ثټصٹيٲ وثملٌوڄز ،ثألڀٌ ثټيي ؼ٩ٽهڂ
أٸعٌ ڄؽجـًج ڀچ وؼهز ڄ ٌ٥ثؼصځج٨يز وظٵجٰيز ،خجملٵجًڄز ڀ ٪ڄٌ٥ثبهڂ ثټييچ ٤ٽىث لج٩ٜني
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ټ٩ٵور ثألً ٛثملٱٵىهر ،ثټصي ٌ٠هوث وثڄصَ٨ىث ڀڅهج ٴهًٌث ،وهى ثټّّدذ ثټيي ـځٽهڂ ٨ىل ثهوثً
02
ؼَء ٸدري ڀچ ٠جٴصهڂ ثټفيىيز ٍض ڀفجوټز ثټصمٽ ٚڀچ ثټفٵو ثملرتثٸڂ ٜو أ٨وثبهڂ.
ىټٺ ڀج ثِصىس ٨ٽيه ثټٕمٙيز ثألڄوټّيز ،شويچ وإيځجڃ خٵٝجء هللا وٴوًڇ ،ڀځّج يد٩غ
02
٨ٽيه ثټصويچ ڀچ ٴيڂ ثټٙرب وثټٌىض وثټصٵىي.
وٴو ټىـ٨ ٦ىل ثټفؽٌي وثخچ ٨دو ثټٌٰيٍ ،٪ض ڀىٴٱهځج ڀچ ثټٌ١ه ،ثـصٱجټهځج ثټٕويو
خّ١ىر ثټٵوً ،وهى ثَضشؽجڇ ثټيي ٴىي وثٔصو ٨ىهڇٍ ،ض أوٴجس ثملفچ وثټڅٹدجس ،ثټصي ٤هٌس ٍض
00
أوثلٌ ٨هو ثألڄوټّيني٨ ،ىل ثظٌ ِٵىٌ٬ ٟڄج٠ز ،وٴو ثِص١جٌ٩ٔ ٧ثء ثألڄوټْ وٸصجخهج،
06
ثټص٩دري ٨څه ٍض ثټٹعري ڀچ ثملڅجِدجس.
يٵىٻ ثټفؽٌي ،خٌوؿ ڀصويّڅز ڀصٱجبٽز خٵٝجء هللا ش٩جىل:
«..وٴو ؼ٩پ هللا ٍض ٴٽدي ڀفدز ټٽمٌوػ ،ڀهجؼًٌث إىل هللا ش٩جىل وًِىټه ،وثټٵووٿ خُضه
ثملّٽځني ،وٴىض هللا ش٩جىل ثټ٭ٌ ٛوثملٌثه ،وخٽ٭څج إىل ڀويڅز ڀٌثٸٖ خجمل٭ٌح ،وخ٩و ىټٺ خجظڅصي
٨رشر ِڅز (0408ه) ٌٰػ هللا ش٩جىل ٨ىل ثألڄوټْ ثملّٽځني ثټييچ ٸجڄىث ٰيهج شفض ٴهٌ
07
ِٽ١جڃ ثټدُضه ثملّځى خٱٽذ ثټعجټغ _ ڀچ ثِځه _ خجټمٌوػ ؼځي٩ج ڀچ خُضهڇ».
وييٸٌ ثخچ ٨دو ثټٌٰيٍ ٪ض هيث ثټّٙوه أيٝج:
«..ـصى ؼجء ثټڅٍش وثټٱٌػ ڀچ ٨څو هللا ِدفجڄه ،وـٌٷ ثټٵٽىح ټٽهٌوح ،وٸجڃ ىټٺ
ِڅز ٨رشر وأټٲ ټهؽٌر ٘ىل هللا ٨ٽيه وِٽّڂٰ ،مٌػ ڀڅّج خ ٞ٩ټٽځ٭ٌح وخ ٞ٩ټٽځرشٳ
08
لٱيز ،ڀ٥هًٌث هيچ ثټٹٱجً أخ٩وهڂ هللا».
وٴجٻ ٍض ڀى ٪ٜآلٌ:
« ..وَض يمٱى أڃّ هيث أڀٌ ٥٨يڂ ،وڀفجٻ ٨جهر ،ملج ٸڅّج ٰيه ڀ٩ه ڀچ ثټٕوّر وثټٝيٶ ٍض
ثټويچ وثټڅٱْ وثملجٻّٰ ،دفجڃ ًحّ ثټّځجوثس وًح ثألً ٛثټيي أًثه أڀًٌث ٴجٻ ټه ٸچ ٰيٹىڃ،
ٰيج ټهج ڀچ أ٨ؽىخز ڀج أ٥٨ځهج ،وڀچ ٰٝيٽز ڀج أرشٰهج ،وڀچ ٸٌثڀز ڀج أؼځٽهج ،وڀچ ڄ٩ځز ڀج
09
أٸربهجٰ ،ځج ِځ ٪ڀچ أوٻ ثټوڄيج إىل آلٌهج ڀعپ هيڇ ثټىثٴ٩ز».
خهيڇ ثټٌّوؿ ثملصويّڅز ،وثملّصّٽځز ټٽٵٝجء ،أ٘دق ٌٰيٶ ڀچ ثملىًيّٹيني يٌي ٍض ثټٌ١ه
(ٌٰؼج) ڀچ هللا ،يص٩ٽٶ خٱ٩پ (ثملٕيةز) ،ثټصي َض ڀٱٌ ڀچ شفٵٵهج ،خپ وٸجڃ ٴٌثً ثټصهؽري أيٝج،
ثټهجڀج أوـى خه هللا ټٽځٽٺ وڀّصٕجًيه ،خرسه ثِص٩جهي يصيٸٌ أـو ثملىًيّٹيني ثملٽصؽةني إىل
شىڄْ )(El refugiado de Tunezهيث ثټفوط؛ ٴجبُضً:
« ..ثټفځو هلل ثټيي ثڄصَ٨څج ڀچ أيوي هؤَضء ثټٹٱٌرٰ ،ٵو ٸجڃ ثټفٵو يَهثه ،وٸجڃ ڀچ
ثټُضٍٿ ث٤هجً ڀج ٸجڄىث يد٭ىڃ ،وإَضّ شجخ٩صڅج ڀفجٸڂ ثټصٱصيٖ ،ټٵو ثڄصَ ٧ڀڅّج أخڅجؤڄج ،وثڄصهدض
أڀىثټڅج ،وڀّّض أٌ٨ثٜڅج ،وٍض ټف٥ز لج٠ٱز ٸڅّج ڄؽو أڄٱّڅج ڄ٭يذ ٍض ُ٤ضٿ ثټّّؽچ ،ثمل٥ٽڂ
ٸ٥ٽځز أ ٌ٬ثٜهڂ ثټوڄيةز ،ـيغ ٸڅّج ِڅرتٷ ٨وهث ڀچ ثټّّڅني هڅجٷ إىل أڃ شؤلي أڀُضٸڅج ٸٽّهج..
وإىل أڃ يؤلي أخڅجؤڄج ،إڃ ٸجڄىث ٘٭جًث ،ويٌخىث ٍض أـٝجڄهڂ ،ويؽربوڃ ٨ىل أڃ يٙدفىث ٸٱٌر
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ڀعٽهڂ ،وإىث ٸجڄىث ٸدجًث ڄجٜؽني ّٰىٯ يّ٩ىڃ ټٽهٌح ..وټٹي يٵٝىث ٨ىل ٔ٩دڅج خٝ٩هڂ
ٴجٻ إڄّه يڅد٭ي أڃ يٵىض ٨ٽيڅج ؼځي٩ج خجملىس ،خٝ٩هڂ ٴجٻ إڄڅج يؽذ أڃ ڄمىص ،آلٌوڃ ٴجټىث إڃّ
٨ٽيڅج أڃ ڄٹىي خجټڅجً ٍض أؼّجهڄج ـصى َض ڄڅؽذ خ٩و ىټٺ أخوًث ،وٸأڄهڂ يّص١ي٩ىڃ ش٭يري ڀٕيةز
هللا ،وټيث ٸڅّج ڄو٨ى هللا ش٩جىل خجِصځٌثً أڃ يَيپ ٨څّج هيث ثټٹٌح ،ويّهپ ټڅج أڀٌ ثټمٌوػ إىل هثً
ثإلُِض ٿ ،و٤پ ثألڀٌ ٸيټٺ إىل أڃ أوـى هللا شدجًٷ وش٩جىل إىل ٰٽيذ ثټعجټغ وڀّصٕجًيه خئلٌثؼڅج
64
ڀچ إِدجڄيج».
وټ٩پّ أٸعٌ ڀج يځيَّ ثألڄوټيس ٍض ـٵيٵصه ،أڄّه ٸجڃ ڀصويڅج خ١د٩ه ،ىټٺ أڃّ ثټصٵدپ وثټٌىض
٤جهٌر ټڂ يّصڅٹٌهج ثألڄوټّيىڃ ،ـيغ ڄٌي ٍض خ ٞ٩ٸصجخجشهڂ ٨چ ثملأِجر ٸـ ((ؼڅز ثټٌىض
ٍض ثټصّٽيڂ خځج ٴوً هللا وٴىض)) 60،ثِصُّضڀًج ـٵيٵيج ټصٽٺ ثملٕيةز ثإلټهيز ،وڀځّج ِج٨و ٨ىل
إًِجء هيڇ ثټٵيڂ ثټويڅيز ،إـّجُ ثألڄوټيس خجټڅهجيز ،أو خڅدىءر شٕري إىل ـصځيز ثټَوثٻ ٍض يىٿ
ڀچ ثأليجٿ 64،ټٵو ثٸصٱى ثألڄوټيس ،وهى يُضڀْ وثٴ ٪ثټٌ١ه ،خصٱّري أـوثظه شٱّريًث إُِضڀيج
ڀيصجٰيَيٵيجَ ،ض يؽو ٬ري ثټٵوً أو ثټفٹڂ ثټّځجوي ڀّؤوَضً ٨ځّج أ٘جخه ،وهى إى يٌي هيث ثټٌأي،
َض يمٌػ ٨چ ثټٌّوؿ ثملرشٴيز ثټ٩جڀّز ٍض يشء ،شٽٺ ثټٌّوؿ ثټصي شٌي ٍض ـٌٸز ثټصجًين ،إټهيز
62
ٴوًيز شٵىٿ ٨ىل ثټ٩دغ ـيڅًج ،و٨ىل شٵٌيٌ ثملٕيةز ثإلټهيز ثألخوي ـيڅج آلٌ.
وإىث ڄفچ ٴځڅج خصأڀپ ڀدوبي ټفٙيٽز هيث ثټرتثط ،خجټصىثٍي ڀ ٪ڀج يٌِيه ڀچ ٴيڂ
خٕٹپ ٨جٿ ،ټٌأيڅج ٬ٽدز ثټٵيڂ ثټويڅيز ،ثټصي شو٨ى ثملٌء إىل ثټصفىٻ ڀچ ثملجيض إىل ثملّصٵدپ ،هٌوخًج
وش٭ٽدًج ٨ىل آَضٿ ثټفجُض ثملىؼ٩ز.
وإىث ٸجڃ ثټفؽٌي وثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪وڀچ ٔجٸٽهځج ،ٴو آظٌوث ثټٽؽىء إىل ثَضًشفجٻ٬ً ،ڂ
ثټص٩ٽٶ خجألً ،ٛوثملّصٵدپ ثملؽهىٻ ٍض ثملڅٱىٰ ،ئڃّ ثًشفجټهڂ هيث ټڂ يٹچ خّدذ ٴٙىًٍ ٍض
ثټفّْ ثټى٠څي ،ٸځج ثهّ٨ى خ ٞ٩ثټدجـعني ثټؽجهٽني خ٩ىثڀپ ثټصجًين وڀُضخّجشه ،ڀځچ ټڂ
يصىًّ٨ىث ٨چ شّٽي ٢ثألـٹجٿ ثَض٨صدج٠يز ثټصّّ٩ٱيز ،وشىؼيه ٸپّ ڄٵيٙز إىل ٴىٿ ٸجخووث
ثألهىثٻ ٴٌوڄج ڀص١جوټز ،خوث٨ي ثَضهځجٻ وثټُضّڀدجَضر وثټص٭جٰپ ٨چ ثألـوثط ،ثټصي ٸجڄض ِددج ٍض
ثڄوظجً ثټٕمٙيز ثألڄوټّيز ،وثڄوـجًهج ٨چ شٽٺ ثټدُضه 62،خپ ٸجڃ ٨ىهرً وټؽىء إىل و٠چ ثألؼوثه
وثټ٩ٵيور ،وهيث ڀج يٕهو خه أـو ثټٱٵهجء ثملىًيّٹيني ،ټوي ِؤثټه ٨چ ِدذ ث٬صدجٟ
ثملىًيّٹيني أظڅجء ثټهؽٌر؛ ٰأؼجح:
«..أڄهڂ ٸعريث ڀج ِ٩ىث إىل رشثء ٴجًح أو رسٴصه ټٽٱٌثً إىل ثمل٭ٌح شّصهوٰهڂ ڀمجٌ٠
ؼځّ زٰ ،ٹيٲ إىث ٌٜ٨ض ټڅج ٌٰ٘ز ثټّٱٌ ثألڀني ڀؽجڄج ،أَضّ ڄڅصهَهج ټٽ٩ىهر إىل أً ٛثألؼوثه،
ـيغ ڄّص٥پ خفځجيز ِٽ١جڄڅجِ ،ٽ١جڃ ثټرتٷ ،وهڅجٷ ڄ٩يٖ أـٌثًث ڀّٽځني َض ٨ديوث ٸځج
60
ٸڅّج».
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٨ىل أڄڅج َض يؽذ أڃ ڄٱهڂ أڃ هيث ثملىٴٲ ،ٸځىٴٲ ثِصُّضڀي ىټٺ أڄهڂ ٸجڄىث ي٩صربوڄه
ڀىٴٱج ڀٌ ـٽيج ٰٵ ،٢ثټ٭ٌ ٛڀڅه ثَضټصؽجء إىل ثألشٌثٷ َضِرتؼج ٧ڀج ٜج ٧ڀڅهڂ ،وهيث ڀج ِؽٽه
ثټٌهدجڃ ،ثټييچ ٴجهوث ٨ځٽيجس ثټٌ١ه ،إى ٌشّؿ أٍڄجً ٸجًهوڄج؛ ٴجبُضً:
«..خأڃّ ثملىًيّٹيني ٸجڄىث يمٌؼىڃ وهڂ يهوهوڃ ثإلِدجڃ ،خأڄهڂ ِريؼ٩ىڃ
خځّج٨ور ثألشٌثٷ إل٨جهر ثإلُِضٿ إىل إِدجڄيج» 66،ٸځج ٤پ ثټٹعري ڀڅهڂ يفصٱ ٦خځٱصجؿ هثًڇ ٍض
67
ثألڄوټْ ٨ىل أڀپ ثټٌؼى".٧
68
وًٰ ٞثټٱٌيٶ ثټعجڄي ثټهؽٌر٨ ،جًٜج ٨ىل ثملٽٺ ثملجٻ ثټٹعري ،وثټصؽييٲ ٍض ثټّّٱچ
ڀٵجخپ ثټدٵجء ،ټٹچ ش٩څض ثملٽٺ ثٌ١ٜهڂ ٍض ثأللري إىل ثټعىًر ٍض ثټؽدجٻ ،وهي ثټعىًر ثټصي
ثڄصهض 69،ٸځج ثڄصهى ٸپّ يشء خجټڅّدز ټٽځىًيّٹيني هثلپ إِدجڄيج ،ثټصي ِ٩ض ؼجهور
74
ټصهؽريهڂ.
 -2ثَض٨صَثٍ خجټڅّذ ،ورشٯ ثأل٘پ:
ٔهوس ٨وور ثمل٭ٌح ڀىثؼهز ثؼصځج٨يز ـجهّر ،خني ثټؽجټيز ثألڄوټّيز ثألوىل وثټّّجٸڅز
ثملفٽيني ،لٙىً٘ج وٴو ثِصأظٌس ٰةز ڀڅهج خجټؽجڇ وثټعٌور وثټ٩ٽڂ ،ڀٱصمٌر خج٨صَثٍ َضٰض
خأ٘ٽهج ثألڄوټيس ،ثټيي يؤهي خهج إىل رشٯ ثټڅّذٰ 70،هيث أـځو خچ ڀفځو ثټٹٌثًي ثألڄوټيس
(س0028 .ه) ييٸٌ ٍض شٵييو ټه:
«ٰ ..ج٨ٽڂ أڃّ ٨ديو ًخه أـځو خچ ڀفځو ثټٹٌثًي.. ،ثألڄوټيس ثټ٭ٌڄج٠ي ،ثټيي لٌػ ڀچ
ثټ٩وور ثألڄوټّيز إىل شجٍر ظڂّ ٰجُ.. ،وهى ثخچ ٨دو هللا خچ أـځو.. ،خچ ڀىَضي ٨يل ٸٌٿ هللا
ذ
وؼهه ،وهللا ـّيذ ڀچ يؤىيڅج ٍض ڄّدڅج ،وهللا ـّدي إىث خوټض أو ٬ريس أو ًٔىس ،وهللا ـّ ِ
74
ٰيځچ ي٩١چ ٍض ِڅصي ،وأِأٻ هللا أڃ ي٩جٴده ٍض ثټوڄيج ،وه٨جبي ٨ٽيه ؼجبَ».
وهيث ڀج أٔجً إټيه أـو ثمل٭جًخز؛ ٴجبُضً:
« ..وألهپ ثألڄوټْ ٨ځىڀج ،ڀچ ثملفجٰ٥ز خجټدفغ ٍض هيث ثټٕأڃ( ،أي ٨ٽڂ ثألڄّجح) ڀج
ټيْ ټ٭ريهڂ ٍض ِجبٌ ثألٴجټيڂ وثألٍڀجڃ ،خفيغ إىث ٴوٿ ٨ٽيهڂ ڀچ يڅصّذ إىل خيض ڀچ ثټديىس،
ويويل إټيهڂ ،ثِصٱٙٽىڇ ٨چ ؼوڇ وأخيه وٰٙيٽصه ،وثِصٱهځىڇ ٨چ ڀىټوڇ وڄٕأشه وڀڅٕةه
وخٽوڇ ،ـصى إىث أـج٠ىث ٨څه ٨ٽځج خيټٺ ،ٸصذ خه ٠جټدج ټّٙفز لرب ڀچ ټه وَضيز ٨څوهڂ هڅجټٺ،
وشىؼه ثټٹجشذ إىل ثټڅجـيز ثټصي ٴوٿ ڀڅهج ٴٌيدز ٸجڄض أو ڄجبيزٰ ،ئڃ وًه ثټؽىثح خٙوٳ ثټمرب،
أ٨ٽىث ڀٹجڄصه و٥٨ځىث ـٌڀصه ٸځج يؽذ ،وإَض ًَ٨وڇ شَ٩يٌث ٔويوث ،وألٌؼىڇ ڀچ أًٜهڂ
72
رشيوثٰ ،ٹجڄض أڄّجخهڂ ټيټٺ ڀٝدى٠ز ،وأـّجخهڂ ٨چ ثأله٨يجء ڀفى٠ز».
وٴو أڄٹٌ ؼځج٨ز ڀچ ٨ٽځجء ثټ٩وور ،هيث ثَضٰصمجً ثأل٨ځى خجټٱٌهوُ ثملٱٵىه ،وڄّدىث
أ٘فجخه إىل ثټصٙ٩ذ وثټؽهپ خجټصجًين وثألڄّجح ،ألڄهڂ ٤څىث أڃ ثألڄوټْ ټڂ يّٹڅهج ٬ري
ثألوُ وثټمًَػ ڀچ ثألڄٙج ً ،وڀج هًوث أڃ ثټفځُضس وثټهؽٌثس ثإلُِضڀيز إىل ثألڄوټْ ،ش٩وهس
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ؤځٽض ألُض٠ج ڀچ ثألٌ٨ثح وثټربخٌ» 72،وهيث ڀج ىٸٌڇ أيٝج ثټٕين ڀفځو خچ ثټ١يذ ثټرشٸَي
(س0074 .ه) ،خ٩و شٌٜ٩ه َضِصيُضء ثإلِدجڃ ٨ىل ثألڄوټْ ،وثڄصٵجٻ ثألڄوټّيني إىل خٌّ ثټ٩وور:
70
«..وٸعري ڀڅهڂ ٨څوڄج ٍض ٰجُ ،إَضّ أڄهڂ ٬ري ٌشـجء ثألڄّجح».
وټڂ يڅصه هيث ثټؽوٻ خجڄصهجء ثملٌـٽز ثټصجًيميز ثټصي ڄٕأ خهج ،خپ ثِصځٌس خ ٞ٩آظجًڇ
إىل ٍ٨ش ثملىًيّٹينيٰ ،دوس أٸعٌ ش٩ٙيوث وـوّر ،وهيث ٘جـذ ثألڄىثً ،ثټرشيٲ ثټفّيڅي
(٘جـذ ثټّّڅو ثټ٩جيل) ،ييٸٌ ٍض ڄٱْ ثملٵجٿ:
«..ٴو ٸعٌ ثإلڄٹجً ٨ٽيڅج ڀ٩رش أرشثٯ ثألڄوټْ ڀچ ٸعري ڀچ إلىثڄڅج ٍض هللا خهيڇ ثټويجً
ثإلٌٰيٵيز ڀچ ثټصىڄّيني و٬ريهڂ ،ـٱ٥هڂ هللا ش٩جىل ،خٵىټهڂ ڀچ أيچ ټهڂ هيث ثټرشٯ ،وٴو
ٸجڄىث خدُضه ثټٹٱجً ،هڀٌهڂ هللا ،وټهڂ ڀةىڃ ڀچ ثټّّڅني ٸيث وٸيث ،وټڂ يدٶ ٰيهڂ ڀچ يٌ٩ٯ ىټٺ
ڀچ ڀور ثإلُِضٿ ،وٴو ثلصٽ١ىث ڀ ٪ثټڅٙجًي ،أخ٩وهڂ هللا ش٩جىل ،إىل ٬ري ىٷ ڀچ ثټٹُضٿ ثټيي َض
76
ڄ١يپ خه وَض أىٸٌڇ هڅج ٘ىڄًج ټٌٜ٩هڂ وـُدي ٰيهڂ» .
وثټ٥جهٌ أڃ ـجټز ثټصيڀٌ وثټّّم ،٢ثټصي ثڄصجخض ثټؽجټيز ثملىًيّٹيز ٍض شىڄْ وثمل٭ٌح،
ٴو هٰ٩هج إټيهج ثملىٴٲ ثټّّٽدي ټد ٞ٩ثألهجيل ،ثټييچ ث٨صربوهج هليٽزً ٍض ڀؽصځ ٪يويچ خصڅى٧
ثأل٘ىٻ لُضٻ ثټ٩هو ثټ٩عځجڄي.
ويدوو أڃّ لٽٱيز هيث ثملىٴٲ ثټّّٽدي ،يځٹچ أڃ شُّصٕٲ ڀچ ڀىٴٲ خٰ ٞ٩ٵهجء
ثمل٭ٌح ،شؽجڇ هؽٌر ثملىًيّٹيني (ٴدپ ٴٌثً ثټڅٱي) ،ثټيي ٸجڃ ټه أِىأ ثألظٌ ٨ىل ڀٙري ثټدٵيز
ثملّٽځز ثملدعىظز ٍض ثألڄوټْٰ ،ٵو ـٹڂ ٨ٽيهج خجټٹٱٌ ،وهي ڀٵيځز ٍض ثټؽفيڂ ثټيي ٸجڄض
77
ش٩جڄيه».
وڀچ هڅج يځٹچ ثٴصدجُ ٨څجٌش ثټؽىثح ،أڃّ هؤَضء ثملىًيّٹيني ٴو ٴدٽىث خفٹڂ
ثټڅٙجًي ،وثټ٩يٖ شفض ٨جهثشهڂ ٍض ثټويچ وثټوڄيج٨ ،ىل أِجُ أڄهڂ شٵجّ٨ىث ٨چ ثټهؽٌر إىل هثً
ثإلُِضٿ ،ڀځج ؼ٩ٽهڂ ڀفپّ ٔٺ وشفٱ ٦ڀچ ٴدپ ثملؽصځ٩جس ثإلُِضڀيز ثټصي هجؼٌوث إټيهج ،وهى
ڀىٴٲ ي٩ٹْ ڀچ ؼويو ٨ځٶ ڀأِجر ثألڄوټّينيٰ ،هڂ ڀّٽځىڃ وأشٌثٷ خئِدجڄيج ،وڀّيفيىڃ
أو ڀّٽځىڃ ڀچ ثټوًؼز ثټعجڄيز ٍض (هثً ثإلُِضٿ)ٰ 78،فيعځج ـٽىث وثًشفٽىث ،ٸجڄىث يفځٽىڃ
79
٨ذء ثملجيض ،و٬ڂّ ثټٕصجس.
ألڄهڂ ٸجڄىث َض يٌٰ٩ىڃ إَضّ ثټٵٽيپ ڀچ ٨څجٌش ثټعٵجٰز ثإلُِضڀيز ثټصي شٌٸهج أُِضٰهڂ،
و٨ٽيڅج أڃ ڄصيٸٌ أڃّ ڀّٽځي إِدجڄيج ٴو شٌٜ٩ىث ټ٩ځٽيز ٠ىيٽز ڀچ ش٭يري ثټهىيز ثټعٵجٰيز،
وخفٽىٻ ٨جٿ 0649ٿ ثټيي ٔهو ٌ٠ههڂ ثټڅهجبي ڀچ إِدجڄيج ،ٸجڄىث ٍض ثټفٵيٵز ٴو ىثخىث ٍض
ثټصيجً ثټ٩جٿ ټٽعٵجٰز ثإلِدجڄيز (ثټٌِځيز) ،وىټٺ ً٬ڂ ثټٱ٩جټيجس ثټرسّيز ثټصي ٸجڄىث يٵىڀىڃ
خهج ،وً٬ڂ ڀفجوَضشهڂ ثټرسّيز ملځجًِز ثټدٵيز ثټدجٴيز ڀچ ڀٌٰ٩صهڂ خٕ٩جبٌ هيڅهڂ ثإلُِضڀي،
وهٹيث ٨څوڀج و٘پ هؤَضء ثملهجؼٌوڃ إىل شىڄْ وثمل٭ٌح وثټدُضه ثإلُِضڀيز ثأللٌي ،ثِصٵدٽىث
خى٘ٱهڂ ڀىث٠څني أوًوخينيٰ 84،ٹجڄض أٍڀصهڂ أٍڀز هىيز ٍض ٸُض ثملڅٱجيني.
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ټٵو ٨جڄى هؤَضء ڀچ ٨ځٽيز هڀؾ وثِصيُضح ٨څيٱز ،ثِصهوٰض ثڀصٙج٘هڂ ٍض ثملفي٢
ثټعٵجٍض لُضٻ ثټ٩رشيجس ثألوىل ،ثټصي ٨جٔىهج خني ٜٱصي ثملصىِ ،٢ـيغ ؼٌي ثِصيُضخهڂ
ظٵجٰيج ٍض ثټصيجً ثټعٵجٍض ثإلِدجڄي ثټ٩جٿ لُضٻ ِڅيّ ثټ١ٱىټز ،ظڂ ؼٌس ڀفجوټز هڀؽهڂ ظٵجٰيج
(خٕ ٹپ ٨ځيٶ) ٍض ظٵجٰصهڂ ثإلُِضڀيز ،ثټصي ٸجڄىث ٴو ڄّىث ثټٹعري ڀچ ٨څجٌشهج ،لُضٻ ٰرتر
ثټهؽٌر إىل شىڄْ وثمل٭ٌح ڀ ٪شٵوڀهڂ ٍض ثټّّچ 80،وهيث يشء ٸعري خجټڅّدز ټفيجر إڄّجڄيز
84
وثـور.
ټٵو ٸجڃ ٍ٨ش ثټفؽٌي وثخچ ٨دو ثټٌٰيٍ٨ ،٪ش ثټؽيپ ثألوٻ ڀچ ثملىًيّٹيني
ثملٌ١وهيچ ڀچ هيجًهڂ _لُضٻ ثټڅٙٲ ثألوٻ ڀچ ثټٵٌڃ ثټّّجخ٨ ٪رش_ ،وٸجڃ ټَثڀج ٨ىل هؤَضء
ثملهَؽٌيچ ،أڃ يىثؼهىث ٴوًًث ٸدريث ڀچ ثملٕٹُضس ،ٴدپ أڃ يصٹيٱىث ڀ ٪ثټديةز ثټؽويور ،ثملمصٽٱز
٨چ خيةصهڂ ثأل٘ٽيز ؼ٭ٌثٰيًج وظٵجٰيًج ،وٸجڃ َض خوّ ټهڂ أڃ يديټىث ؼهوًث ڀٝج٨ٱًج ،ٸي يٵڅ٩ىث
إلىثڄهڂ ٍض ثټويچ ،خأڄهڂ أيٝج ڀّٽځىڃ ٘جهٴىڃ ،وټيّىث ڄٙجًي ڀٵڅ٩ني خٵڅج ٧ثإلُِضٿ
شفض شأظري ثألوٜج ٧ثټٌثهڅز 82،وٴو شٙوي ثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪ټٽوٰج٨ ٧چ أ٘جټز ثملٌـَّٽني وـّچ
إُِضڀهڂ ،خأڃ أوًه ٍض ڀصچ ڄٙه ،ث٨رتثٯ ثملٽٺ ڄٱّه خٙوٳ إُِضڀهڂ ،وهى ڀج ٤هٌ ټه ٍض أڀٌ
ثلٌثؼهڂ ڀچ ڀځٽٹصه.
يٵىٻ ٘جـذ ثألڄىثً ڀڅجٰفًج:
« ..ڄ٩ڂ أًيو أڃ أىٸٌ ټٺ ڄدير يّرير ثلصٍششهج ،وشٌؼځصهج ،ڀچ ؼځٽز أِدجح ىٸٌهج
ثملٽٺ ثټٹجٌٰ أخ٩وڇ هللاٍ ،ض أوثڀٌڇ ،ثټصي ٸصدهج ٍض ٔأڃ إلىثڄڅج ثألڄوټْ ـني إلٌثؼهڂ ڀچ
ثټؽَيٌر ثټمرضثء ،ټصٹىڃ ٨ىل خٙرير ڀچ أڀٌهڂ ،وش٩ٽڂ خ ٞ٩ثألِدجح ثټصي ألٌؼىث ألؼٽهج
٨ىل ثټصفٵيٶَ ،ض ٸځج يَ٨ڂ خ ٞ٩ثټفجِويچ ،وټيؤيو ڀج ٴوڀڅجڇ آڄٱًج ،وشٹځپ ثټٱجيور ،وټةُض
يّجء ثټ٥چ خڅج ڀ٩رش ثألڄوټْ».
« ٰجڄً ٌ٥ـځٺ هللا ،ٸيٲ ٔهو ٨وو ثټويچ ،ثملٽٺ ثټٹجٌٰ ،خأڄهڂ ڀّٽځىڃ ،وث٨رتٯ أڄه
ټڂ يٵوً ٨ىل إٍثټز هيڅهڂ ڀچ ٴٽىخهڂ ،وأڄهڂ ڀصځّٹىڃ ٸٽهڂ خه ،ڀ ٪أڄه ٸجڃ يفٌٳ ڀڅهڂ ڀچ
٤هٌ ٨ٽيه ثټويچ ،ظڂ و٘ٱهڂ خجټ٩څجه ټٌؤيصه ٰيهڂ ټىثبق ثملّٽځني وإڀجًثشهڂٰ ،أي ُ٨ضڀز أٸرب
82
ڀچ ٘ربهڂ ٨ىل ثټڅجً ټويچ ثټفٶ».
وٸجڄض شٽٺ ـؽّز هثڀ٭ز ټٙجـذ ثألڄىثً ٜوّ ڀَث٨ڂ ثټفجِويچ ،وِىء ثټ٥چ خئلىثڄه
ثټُضؼةني ،وهى ِ٩يٌ َض ي٩وو أڃ يٹىڃ ڀفجوټز يجبّز ټوخٽىڀجيس ٥٨يڂ ،أًثه ڀىث٘ٽز
ثَضڄصّجح إىل ثمل٭ٌح ثټٌ٩خي خٕٹپ ٨جٿ ،وثټ٩جټڂ ثإلُِضڀي خٕٹپ لجٍٗ ،ض ثټىٴض ثټيي أټّٲ
ٰيه ىټٺ ثټ٩ځپ ،ڀوٰىً٨ج خٌ٬دز وثٴ٩يز ټصٕؽي ٪ثټص٩جيٖ ٍض ثټى٠چ ثټؽويو.
ټٵو ثِصأڄْ ثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪خٕهجهر وثـوٍ ڀچ ثټٌؼجٻ ثملٕهىه ټهڂ خجټُٙضؿ وثټصٵىي
ټوي أهپ شىڄْ ،وهى ثټىيل ثټٙجټق أخى ٬يغ ثټٵٕجٓ ثملٌ٩وٯ (خّيوي خىټ٭جيَ )Citibulgaiz؛
يٵىٻ هيث ثأللري:
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« ٰهيث ٬جيز ثټمري وثټ َ٩وثټربٸز ټهيڇ ثټ١جبٱز ثټ١جهٌر ثألڄوټّيز ثټصي ٴجٻ ٰيهج
ٔيمڅج ثألِصجى ثټٵ١ذ ثټ٭ىط ِيوي أخى ثټ٭يغ ثټٵٕجٓ ڄٱ٩څج هللا خه هڄيج وألٌي ٍض خٞ٩
ڀٹجشده ثټصي ٸجڃ يٹجشدهڂ خهجٰ ،ٵجٻ يل وِٽڂ ٨ىل هؤَضء ثألڄٙجً ثأل٠هجً ثألليجً ٰئڄه َض
80
يفدٹڂ إَض ڀؤڀچ وَض يد٭ٝٹڂ إَض ڀڅجٰٶ».
وټ٩پّ أٴىي هٰج ٧وث٨رتثٯ ټٙجـذ ثألڄىثً ،ىثٷ ثټيي ِجٴه ٨ىل ټّجڃ ٔيمه ٍض لجشځز
ٸصجخه ٨چ ثټٌِىٻ ثټٹٌيڂ.
« ..ٴجٻ ټڅج (ٔيمڅج ثألِصجى ًـځه هللا ،ٴٌح ٴووڀڅج إىل هيڇ ثټويجً ثټ٩ٽيز) أشٌٰ٩ىڃ يج
ڀ٩رش إلىثڄڅج ڀچ ثألڄوټْ ملجىث ٰ٩ٽض خٹڂ ڀج ًأيصڂ ثټيىٿ ڀچ ثإل٩٠جٿ وثټٱٌؿ ،ٴجټىث َضٰ ،ٵجٻ
ٰ٩ٽض هيث رسوًًث وٌٰـج خٹڂ ألڄي خٽ٭څي أڃّ ثټڅدي ٘ىل هللا ٨ٽيه وِٽڂ شىؼه ڄفى ثټؽَيٌر
ثټمرضثء َّٰٽَّڂ ٨ٽيٹڂ ٘ىل هللا ٨ٽيه وِٽڂ وأڄصڂ ٍض أُ٘ضح أؼوثهٸڂ ،وألرب خجټؽَيٌر
86
ثټمرضثء وخځج ٸجڃ ٰيهج ڀچ ثټؽهجه وثټٱصق وثإلُِضٿ ٰهڅيةًج ټٹڂ ظُضط ڀٌثس».
«وڀځج يٵجٻ أيًٝج ٨چ ٌ٠ه ثملّٽځني ،أڄّه ٸجڃ أوٻ ڀچ يمٌػ ثمليخيخىڃ ٍض ثټويچ
87
وآلٌهڂ ثټ٩ٽځجء وثملّٽځىڃ ثټفٵيٵيىڃ».
ټٵو ٸصذ ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي ٪ٸصجخه ثملصٝځچ ټٽڅّذ ثټرشيٲ ،خوثٰ ٪ڀچ أليه ٍض هللا،
و٘ويٵه ثټرشيٲ أخي ثټفّچ ٨يل ثملو٨ى خجټرسثػ (ڄٵيذ ثألرشثٯ خصىڄْ) ،وټٹچ ثټوثٰ٪
ثټٌبيْ ٰيځج يدوو ،ٸجڃ أٸعٌ ڀچ ڀؽٌه إًٜجء ً٬دز ٘ويٶ أټقّ ٨ٽيه ٍض ىټٺ ،هى ً٬دصه ٍض
ثټوٰج٨ ٧چ ڄٱّه وأهٽه ،ثټييچ ش ٌٛ٩رشٯ أ٘ٽهڂ وـّچ إُِضڀهڂ ټإلڄٹجً ،وهيث هى ثټيي
٤هٌ ټه ڀچ إيٌثه شٱج٘يپ ـيجشيز ٨چ ٠ٱىټصه ،وىٸٌ ٰٝپ وثټوڇ ثټيي أ٠ٽ٩ه ٨ىل هيچ ثإلُِضٿ،
ً٬ڂ ثټٌ٥وٯ ثټ٩ٙدز.
وشؽوً ثملُضـ٥ز أيٝج ،أڃّ هيث ثټوثٰ ٪وـوڇ ،ټڂ يٹچ ٸجٰيًج ټؽ٩ٽه يٹصذ ڀج يٕده
ثټّّرير ثټيثشيز ټفيجشه ،ىټٺ أڄّه وؼو هثًٰ٩ج آلٌ ،يصځعپ ٍض ثټٍشث ٧ثټوثليل وـجټز ثټٵٽٶ ،ثټصي
ٸجڃ ي٩يٕهج ٸئڄّجڃ ،وهى ڀج ڄصؾ ٨څه ثټوثٰ ٪ثټمُضٳ ټٽٹصجخز ،ټيمٱٲ خهج ثټ٩ذء ثملٽٵى ٨ىل
88
ٸجهٽه٩ِ ،يًج ڀڅه ټٽى٘ىٻ إىل ـجټز ألٌي ڀچ ثَضِصٵٌثً وثټٌّٜج.
ټٵو ٸجڃ ثخچ ٨دو ثټٌٰي ٪ٸئلىثڄه ڀچ ڀّٽځي ثألڄوټْ ڀځصڅًج ټٽ٩عځجڄيني ،ثټييچ
أڄٵيوهڂ ڀچ ڄري ثإلِدجڃ وأـّڅىث ثِصٵدجټهڂ ٍض شىڄْ ،ټٹڅه ٸجڃ ڀځصًٝ٩ج ڀچ ـٵيٵز أڃّ
ثټ٩ويو ڀچ ثألهجيل ټڂ يّصٵدٽىث ٜفجيج ثټصهؽري ثِصٵدجَضً ٰ٩ٽيًج ،ٸځج ؼ٩ٽىث ثڄوڀجؼهڂ ٍض ثټعٵجٰز
ثإلُِضڀيز ٨ځُضً ٔويو ثټ٩ٙىخز ،خّدذ ثټ٭رير وثټفّو ثټصي ٸجڄىث يصٙٱىڃ خهج 89،إڃّ ثټٵجًا
ټٽڅِ ٚيڅصده ڀچ ثټىهٽز ثألوىل ،إىل ثڀص٩جٜه ثملٹصىٿ ثټيي ـجوٻ خفٌٗ ٔويو إلٱجءڇ ،خڅى٧
ڀچ ثټٌٴجخز ثټيثشيز ٨ىل ڀج يٹصذ ،وهى ثټٹصځجڃ ثټيي شفصڂ ٨ٽيه ثټٵيجٿ خه ٍض ٸُض ثټدٽويچ ،وثټيي
94
أ٘دق خځٌوً ثټىٴض ِٽىٸج هيڅيًج وـيجشيج.
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خيو أڃ أٸعٌ ثملمجوٯ ثټصي ٸجڃ يمٕجهج هيث ثټُضؼت ثټصىڄيس
) Tunezهى ش٩ىه ثلىثڄه ثألڄوټْ ٨ىل ثټص٥جهٌ ،وهيث ڀج هٰ٩ه إىل إهثڄز ٸپّ ڀڅجٰٶ يص٥جهٌ
خجإلُِضٿ ،ڀصى٨وًث إيجڇ خدجح ٍض ؼهڅڂ ټٽځڅجٰٵني ثملصمٱني ،وهي ـجَضس ٌ٬يدز وڄجهًر ڀچ ثټصٵيز
ثمل٩ٹىِز 90،ثټڅجشؽز ٨چ ڀځجًِز ثټٵځ٨ ٪ٽيهڂ ٠ىثٻ ِڅىثس ٨ويور.
وهيث ڀج يٱرسّ ثألِدجح ثټصي ؼ٩ٽض ثملىًيّٹيني ثألڄوټّيني ،يٽؽؤوڃ إىل ـيجر
ثَضڄٹځجٓ وثَضڄَوثء ٍض ثټويجً ثَضٌٰيٵيز ،ولٙىً٘ج ٍض ٌ٤ٯ شجًيمي ٘٩ذ ،وؼىّ ڀٕفىڃ
خجټٵٽٶ وثټرتٴذ ،أټ٭ى ثټٕ٩ىً ثټ٩جٿ خجټعٵز شؽجڇ ثملىًيّٹيني ٨ىل إظٌ ٨ځٽيز ثټٌ١ه ،إى ٘جًوث
يّځَّىڃ (ڄٙجًي ٴٕصجټز) 94،وڀځج ٍثه ڀچ ـّجِيز ثټ٩جڀز شؽجههڂ ،هيث ثَضٰصمجً ثأل٨ځى
92
خجټٱٌهوُ ثملٱٵىه ،وإ٤هجً ثټصٱىٳ ثټفٝجًي ،ٸّٽىٷ ثؼصځج٨ي ٬ري ڀأټىٯ.
ٸپّ ىټٺ ټڂ يؽ٩پ ثملىًيّٹيني ٍض ُ٨ضٴز وهيز ڀ ٪ثټّّٹجڃ ثأل٘ٽيني ،لٙىً٘ج وأڄهڂ
ٸجڄىث يٌوڃ أڃّ ثټُّٙضس خني ثټڅجُ شٵىٿ ٨ىل ِىء ثټ٥چ وثټفي١ز وثټفيً 92،ٸځج أٸعٌوث ثټصځڅ٪
ڀچ ٸپّ ڄّذ أو ڀُٙجهٌر لجًػ ثټؽځج٨ز ،ألليهڂ خج٨صدجً ثټڅّذ ثټرشيٲ ،ثټيي ٸجڃ ُ٨ضڀز
هثټز ٨ىل ڄدٽه ڂ ثټٌّٰي ،٪ظڂّ إڃّ ڀىٴٲ ثخچ ٨دو ثټٌٰيٍ ٪ض هيث ثټٙوه ،ټڂ يٹچ ثټدصز ڀىٴٱج ڀصٱٌهًث.
يٵىٻ ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي ،٪ڀؤٸوًث ٘فّز ِڅوڇ ثټ٩جيل:
« ..وملج أٴىټه خ٩و وٴٽصه ٴدپّٰ ،څوي ٨جٻ ،ټٹىڃ ڀج شڂّ إَضّ وثِ١ز وثـور خيڅي وخني
90
إڀجٿ ثإلُِضٿ خهج».
ټٵو شأٸو وؼىه ڄٱىً ٨جٿ ڀچ ثألڄوټّيني هثلپ ثمل٭ٌح ،وهى ثټٕ٩ىً ثټيي هٰ ٪خهيڇ
ثټؽجټيز إىل ثټصٹصپ ألؼپ ڀىثؼهصه 96،لٙىً٘ج خ٩و أڃ ٔٹٺ ٌٰيٶٌ ڀچ ٨ٽځجء ثټٍ٩شٍ ،ض ـٵيٵز
إيځجڄهڂ و٘وٳ ڄىثيجهڂ٨َٰ ،ځىث (ـّوًث ڀچ أڄٱّهڂ):
«..أڃ ثِضٌشر خيڅهڂ وخني ثإلِدجڃ ڀصىثًظز ڀچ ټوڃ ٸجڄىث خأًٜهڂٰ ،ٹجڄىث آڄْ خهڂ
97
ڀچ أهپ ثمل٭ٌح».
وش ٌٛ٩أـو ٔيىك ثألڄوټْ خفرسر وثڀص٩جٔ ٛويويچ ،إىل ڀج أوًهڇ ٘جـذ
ثَضِصٵٙج ٨چ ٸىڃ أڄوټّيي ثمل٭ٌح ،ڀجٍثټىث ڀّيفيني ڀمٽٙني؛ ٴجبُضً:
« ..وټيض ٌٔ٩ي ٸيٲ يصٱٶ ڀ ٪هيث ڀج ؼجء ٍض ٸصجح ثَضِصٵٙج ڀچ أڃ أڄوټّيي ُِض..
ٸجڄىث ڄج٘فني ټٽٹٱٌ وأهٽه ..ـجٔج ظڂّ ـجٔج وڀ٩جى هللا أڃ يڅٙق ټٽٹٱٌ وأهٽه ،ڀچ شٌٷ و٠څه
وو٠چ آخجبه وأؼوثهڇ وأهٽه وأ٘فجخه ،وؼځي ٪ڀج يځٽٺ ڀچ ڀصج ٧ثټفيجر ثټوڄيجَ ،ض يشء ِىي
98
أڃ يصځٹچ ڀچ ثملفجٰ٥ز ٨ىل هيڅه ،وي٩دو ًخه ـصى يأشيه ثټيٵني».
ويٝيٲ ٍض ڀى ٪ٜآلٌ:
«..وإىث ٸجڃ ټويهڂ ـڅني ـٵيٵز ٰئڄځج هى إىل ىټٺ ثټى٠چ ثملفدىح َض إىل ثټويجڄز
99
ثملّيفيز ،ثټصي ڀڅهج وڀچ ٠٭يجڃ ًؼجټهج ٌٰوث إىل خُضه ثإلُِضٿ رشٴًج وٌ٬خًج».
(El Refugiado de
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هيث خجإلٜجٰز إىل وؼىه ڄٱٌر ٠دي٩يز خني ثألڄوټّيني وثمل٭جًخز ٴديپ ثټٌ١ه 044،وٴدپ
هيڇ ثملٌـٽز ثټصجًيميز خٹعري ،ويڅٵپ ثملٵٌي ٨چ خ ٞ٩ثملؤًلني (ٸجټفؽجًي)؛ ٴجبُضً «:وأهپ
ثټ٩وور خجټ١د ٪يٹٌهىڃ أهپ ثألڄوټْ 040،ثټييچ ثٍهثهوث ڀڅهڂ ڄٱىًًث ،وأٸعٌُ شفيًهڂ ڀچ ڄّذ
أو ڀؽجوًر ،ـصى ظدض ىټٺ ٍض ٠دجب٩هڂ ،و٘جً خٝ٩ه ڀٌٸدج ٍض ٌ٬ثبَهڂٰ ،ٽځج ٨ٽڂ ثټربخٌ ٨وثور
أهپ ثألڄوټْ وخ٭ٝهڂ ټهڂ ،أخ٭ٝىهڂ وـّووهڂٰ ،ٽڂ ڄؽو أڄوټّيًج إَض ڀُد٭ًٝج خٌخٌيًج
044
وخجټ٩ٹْ».
ويدوو أڃّ ڀىثؼهز ثټؽجټيز ثألڄوټّيز ،ټفجټز ثټڅٱىً ثټ٩جٿ ثټيي ٨جٔصه ،وثټڅٱٌر
ثټ٭ٌيَيز ثټصي ٌٔ٩س خهج ،ٸجڄض ڀچ لُضٻ شٝځني شٌثظهج ثټڅّذ ثټرشيٲ ،ټيدٵى ڄّدهج
ڀٝدى٠ج ،وـّدهج ٨چ ثأله٨يجء ڀفى٠ج ٨رب ثټَڀچ.
يٵىٻ ٘جـذ ثألڄىثً ٍض ىټٺ:
«..ڄ٩ڂ ِٵض هيث ثټٹُضٿ ثټّّجخٶ ثِصٌ١ثهث ،ألـصؾ خه وخجټيي يأشي٨ ،ىل ثټييچ أڄٹٌوث
٨ىل ڀچ ٤هٌ رشٰه ڀڅّج ڀ٩رش ثألڄوټْ ،وأ٨څي خجټٹُضٿ ثټّجخٶ ش٩يني خ ٞ٩ڀچ ؼجء إىل ثمل٭ٌح
ڀچ ثألرشثٯ ،وٸيټٺ ڀچ ؼجء إىل ثټؽَيٌر ثټمرضثء أيجٿ ثټٱصق وخ٩وڇ ،ڀّرتُِضً ٍض ٰصق ڀدني
042
ڀچ ثټّڅني ،ڀچ أڄه َض يفصجػ إىل هټيپ ٨ىل ىټٺ».
وي٥هٌ ثملؤټٲ ٔويو ثټصٕجؤٿ ڀچ شؽٌخز ثټصأٴٽڂ ٍض و٠څه ثټؽويو ،ىټٺ أڄه ټڂ يځڅ٪
ڄٙه ڀچ إلٱجء ٰٕٽه ،ثټيي ـجوٻ ثټصأيس أڀجڀه ڀچ لُضٻ شأٸيوڇ ثملٽّق ٨ىل ڄّده ثټ٩جيل وأ٘ٽه
ثټرشيٲ ،ڀُى٘يًج ٍض ثِضڃ ىثشه ،خىظيٵز هجڀز وظځيڅز ٨چ شؽٌخصه ٍض ثملڅٱى ،ملچ ِيأشي خ٩وڇ ڀچ
042
ثټٵٌثء ثملفوظنيٰ ،ٹجڃ ټّجڃ ـجٻ ٨ىل ثټى ٪ٜثټ٩وثبي ،ثټيي ث٨صرب ٰيه ٸځمٽىٳ هؽني.
ويدوو أڃّ ثټڅَ٨ز ثټٵوًيز ثټصي ثڄصرشس خني ثملٌّـٽني ٍض ثملڅٱى ،ٸجڄض ثټفپ ثألڀعپ،
ټٽص٭ٽذ ٨ىل ڀٝجيٵجس ثألهجيل ،ټيټٺ ثٴرتؿ ثټد ٞ٩شٱّريًث ڀيصجٰيَيٵيًج ملىٴٲ ثألهجيل ثټّّٽدي،
ٸىڄه َض ي٩وو (ٸٱجًر) خ٩عهج هللا إىل ٨دجهڇ ثملىًيّٹيني ،ـصى يصځٹڅىث ڀچ ثټربهڅز ٨ىل
ٸٱجءشهڂ ثټٌوـيز ،وڄُضـ ٦ٸيٲ شځٹچ ثټُضؼت ثټصىڄيس ڀچ شٵويڂ ٘ىًر ٜځڅيز ڀٵجًڄز خني
040
ثملصجخ٩جس ثټصي َضٴىهج ٍض إِدجڄيج وشٽٺ ثټصي شىث٘ٽض ٍض شىڄْ.
« ..إڄڅج ڄٽىى خٌـځصه ،ملج ـدجڄج خه ش٩جىل ڀچ شځؽيو وڀچ ٌٰػ خ٩و ٸپّ ثملصجخ٩جس ثټصي
ټٵيڅجهج ،وثټصي يد٩عهج إټيڅج ،وثټصي يم ٚخهج هللا ثمل١ٙٱني ڀچ ٨دجهڇ ،ويٕځٽڅج خىثًِ ٪ـځصه
ٰي٩ٱى ټڅج ٨چ ٸپّ ىڄذ أظيڂ ،إڃّ ثټ٭جيز ڀچ ثَضخ٩جه هى ثټصٵٽيپ ڀچ ـوّر ثمل٥جټڂ ثټصي يٵرتٰهج
ثملّٽځىڃ ٍض ـٶّ إلىثڄهڂ ٍض ثټ٩ٵيورٰ ،دجملٵجًڄز ڀ ٪ثملّيفيني ٰئڄهڂ يرضوڃ خجملځصٽٹجس هوڃ
ثټص ٌٛ٩ټٽڅجُ ٨څوڀج شٌي أڃ ٸپّ يشء هى ڀچ ٘څ ٪هللاٰ ،ئڄّٺ ِصوًٷ َض ڀفجټز أڄه هى ثټّيو
ثمل١ٽٶ ثټيي يځّٺ خجټٵٽىح ،وإڃ أ٠ٽٵهج ٰٽيْ ىټٺ ٸي ي٥ٽځىڄج خهج خپ خځ٩ج٘يڅج ثټصي
046
ثًشٹدڅجهج ،وټيټٺ ٰئڃ ىټٺ َض يٹىڃ إَض ٍض ثملځصٽٹجس وټيْ ٍض ثټ٩دجه».
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وڄُضـٍ ٦ض ڀٵجخپ هيث ثټصّٽيڂ ټٵٝجء هللا وڀٕيةصه ،ٴدىَض ٜځڅيج َض يمٽى ڀچ أىس
خٹىڃ ٴوًڇ ٸځٌ١وه ِريثٰٵه ـصى ثټڅهجيز.
ويدٵى ثټفويغ ٨چ ثټؽجټيز ثألڄوټّيز ٍض ثمل٭ٌح وشىڄَْ ،ض يٹصيس هثبځًج خجټرضوًر
ثټد٩و ىثشه ڀچ ثټصٕجخه وثملٝځىڃ ،ټوي ثټفويغ ٨چ ثټ٩څجٌش ثألڄوټّيز ثټصي هجؼٌس إىل أٴ١جً
047
ألٌي.
ټٵو ث٨صرب أٌٰثه هيڇ ثټؽجټيز أڄهڂ ٍض (هثً هؽٌر ڀؤٴصز) ،يصفيڅىڃ ٌٰٗ ثټ٩ىهر إىل
و٠څهڂ ثملٱٵىه 048،وهيث ڀج  ٍَ٨ټويهڂ ثټٕ٩ىً خجَضڄصځجء إىل خٵيز ـٝجًيز ڀصځيَر ،شفٌٗ
٨ىل شڅځيز ڀٕج ٌ٨ثَضڄصځجء ،وثَض٨صَثٍ خرشٯ ثأل٘پ ټوي ثألؼيجٻ ثټؽويور.
وڀچ ٍثويز ألٌي ٸجڃ إٔهجً ثټُّّضټز وثأل٘پ ،خځعجخز ثَضؼجخز ثملدجرشر ٨ىل ثملهجڄز،
ثټصي ل٩ٝض ټهج ثټدٵيز ثټدجٴيز ڀچ ثألڀز ثألڄوټّيز ثټٵويځز ٍض إِدجڄيج لُضٻ ٰرتر ثټصٱصيٖ،
ـيغ ِيٌ١س ٨ىل ڀؽصځ ٪ىټٺ ثټٍ٩ش ،ثټصٕدغ خ١هجًر ثټُّّضټز ،وثَضـصٱجء خڅٵجء ثټوٿ ڀچ
٨ووي ثټوڀجء ثټوليٽز ٨ىل ثټٍ٩ش ثټيهدي ثإلِدجڄي ،ويص٩ٽٶ ثألڀٌ هج هڅج خجټوڀجء ثټيهىهيز
وثټٌ٩خيز ،وهي ثټڅَ٨ز ثټصي ـجٸجهج ٸصجح ثټٍ٩ش ،وؼ٩ٽض ثملىًيّٹيني َض يٱىشىڃ ٌٰ٘ز هوڃ
ثټصڅىيه خأڀؽجه أؼوثههڂ ٍض ثټٙ٩ىً ثټٵويځز ،أو ٍض ٨هو ثإلُِضٿ وٰرتر ثټٱصىـجس ،ويدوو أڃ
ڀفجوټصهڂ شٽٺ ؼجءس ټصٱٙق ٨چ ؼځٽز ٴىثڄني ؼويور شص٩ٽٶ (خ١هجًر ثټوٿ) وټٹچ خٙٱز
049
٨ٹّيز ،وهى يشء يرشٯ ڄّذ ثملّٽڂ وَض ييڀه.
و٨ځىڀًج ٰٵو ٸجڃ ثټٕهجح ٍض ڀمصٍش ًـٽصه ،وثخچ ٨دو ثټٌٰيٍ ٪ض لجشځز ٸصجخه ،أٴٌح
إىل ٰچّ ثټّّري وثټرتثؼڂ ڀچ أيّ ٰچّ آلٌ ،ىټٺ أڄهځج ؼځ٩ج خني ثټصفٌّي ثټصجًيمي وثإلڀصج٧
ثټرسّهي ،وهى ؼځ ٌ٪وشوثلپ يرتؼځه ـٝچ ثټصجًين ثټيي ڄٕأس ٰيه هيڇ ثټٹصجخجس ،ټيټٺ ٸجڃ
ٰيهج خ ٞ٩ڀچ ڀُضڀفه ،إىل ثټوًؼز ثټصي ٨وّهج ثټد ٞ٩ټىڄًج ڀچ أټىثڃ ثټصجًينَ ،ضٴرتثخهج ثټٕويو
004
ڀڅه.
000
خيو أڃّ ثټفؽٌي وثخچ ٨دو ثټٌٰي ،٪ٴو شؽجوٍث ثټصجًين (وإڃ ٸجڄض ټهځج ٬جيز ٰيه!)،
٨څوڀج ثشؽه ٸپّ ڀڅهځج إىل ِرب أ٬ىثً ىثشه ،وٸٕٲ ڀج يؽىٻ ٰيهج ڀچ ٌشث٨جس وشؽجًح ٨څيٱز،
ؼ٩ٽصه يٵٲ ڀڅهج ڀىٴٲ ثټّٕجهو وثټٵجيض ڀً٩ج ،وهيث ڀچ أهڂّ ِځجس ثټرتثؼڂ وثټّّري 004،ثټصي
يُضـ ٦أڃّ ثَضشؽجڇ إىل ثټٹصجخز ٰيهځج خٕٹپ ٨جٿ ،يٵىي ويٕصو ٍض ٙ٨ىً ثَضڄصٵجٻ وأوٴجس
ثَضٌ١ٜثح وثټصٵٽٵپ 002،ىټٺ ألڃّ خ ٞ٩ثټڅّٱىُ ثټفّّجِز وثملفد١ز ،شٍٕ ٌ٩ض ڀعپ شٽٺ
002
ثألٍڀجڃ خأڄّهج ٍض ـجؼز إىل ثملُضءڀز خني ڄٱّهج وخني ثټٌّ٥وٯ ثملفي١ز خهج".
ټٵو ٸجڃ ڀچ ثملّصفيپ خجټڅّدز ټهؤَضء ثټٹصجح ثملىًيّٹيني ،أَضّ يٕريوث خٌ١يٵز ڀچ
ثټٌ١ٳ إىل و٩ٜهڂ ٸأٴٽيز ٜځچ ثملؽصځ ٪ثټٹجظىټيٹي ثإلِدجڄي ثملصَڀض ،ثټيي أِْ ڀفجٸڂ
ثټصٱصيٖ ټٹي ييوه ٨چ هىيصه ثټّيجِيز ثټؽويور ثملٹصّدز و٘ٱجبه ثټويڅي وثټٌ٩ٴي 000،أو
ٸدٵيز ـٝجًيز ڀصځيَّر ٜځچ ثملؽصځ٩جس ثإلُِضڀيز ثټصي هجؼٌس إټيهج.
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ټٵو ٸجڃ ٌٜ٬هڂ أڃ يمٱىث شځجڀًج و٩ٜهڂ ثَضؼصځج٨ي ثملٽصدْ ،وټٹڅهڂ أٔجًوث
خٙىًر ڀىثًخز إىل ثټفجټز ثټ٩جڀز ٜځچ ثټڅ٥جٿ ثَضؼصځج٨ي ثټؽويو 006،ټيث َض يڅد٭ي أڃ ڄّص٭ٌح
ـجټز ثټرتهه ثټفجه خني ثَضڄوڀجػ ٍض ڀؽصځ٩جشهڂ ثټؽويور ڀچ ؼهز وخني ثټصأٸيو ٨ىل ٔمٙيصهڂ
007
ثألڄوټّيز ثټٵىيز ڀچ ؼهز ألٌي.
هىثڀٖ ثټدفغ:
 1يڅ :ٌ٥ؼځجٻ يفيجويِ :ٵىٌ٬ ٟڄج٠ز وڀأِجر ثألڄوټّيني ( 0604 – 0294ٿ) ،هثً هىڀه.090 :.4400 ،
 4يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.090 :
 2يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.090 :
 2يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.098 :
 0ڄجٌش ثټويچ ٨ىل ثټٵىٿ ثټٹجٌٰيچ :ڀم١ى ٟخوثً ثټٹصذ ثملٍشيز ،ثټٵجهٌر٨ ،وه 0622س ،وشىؼو ڄّمز ڀڅه خم ٢ثملؤټٲ،
أشڂّ ٸصجخصهج خصىڄْ ِڅز 0400هـ0620 /ٿ .وٴو ٴجٿ خصفٵيٵه :ڀفځو ًٍوٳ ،0ٟ ،ڀڅٕىًثس ٸٽيز ثِضهثح وثټ٩ٽىٿ
ثإلڄّجڄيز ( ،)0ثټوثً ثټديٝجء... 07:.0987 ،وثملم١ى ٟيٵٍ ٪ض ظُضظز ٨رش خجخجّٰٙ ،پ ٰيهج ٘جـدهج ِٱجًشه ٨چ ثملىىل
ٍيوثڃ إىل ٸپّ ڀچ ٌٰڄّج وهىټڅوث وڀٍش ،خپ وخجمل٭ٌح ڄٱّه.
وهى ٍض ثأل٘پ ڀمصٍشٌ ملم١ىِّ ٟجخٶ ٨څىثڄه (ًـٽز ثټٕهجح إىل ټٵجء ثألـدجح) ،و٩ٜه ثټفؽٌي خڅجءً ٨ىل ٠ٽذ ڀچ ٔين
ثملجټٹيز ٨يل ثألؼهىًي خجټٵجهٌر ِڅز 0427ه0627 /ٿ( ،وهي ًـٽز ڀٱٵىهر).
 6يڅ :ٌ٥يفيجوي :ڀٌؼِ ٪جخٶ.098 :
 7يڅ :ٌ٥ٸجًهيجٷ :ثملىًيّٹيىڃ ثألڄوټّيىڃ وثملّيفيىڃ ،ثملؽجخهز ثټؽوټيز ( ،)0624-0294شٌؼځز٨ :دو ثټؽٽيپ
ثټصځيځي ، 0ٟ،ڀڅٕىًثس ثملؽٽز ثټصجًيميز ثمل٭ٌخيز و هيىثڃ ثمل١دى٨جس ثټؽجڀ٩يز ثټؽَثبٌ ،شىڄْ.48 :.0982 ،
 8هى ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي ٪خچ ڀفځو ثټرشيٲ ثټفّيڅي ثټؽ٩ٱٌي ثملٌيس ثألڄوټيس(س 0604ٿ /أي خ٩و ثټڅٱي خـ24 :
ِڅز) ،وٴو أټّٲ ٸصجخه (ثألڄىثً ثټڅدىيزٍ ،ض آخجء لري ثټربيز) ثټيي يٵٍ ٪ض ظځجڄيز ّٰٙىٻ ولجشځز ِڅز 0422هـ0622 /ٿ
يڅ :ٌ٥ڀم١ى ٟك .٧.خجټٌخج٨ ،ٟوه 0428ٷ ،ٸصذ خصىڄْ يىٿ ثټؽځ٩ز ِجهُ ٔ٩دجڃ ٨جٿ أًخ٩ز وأًخ٩ني وأټٲ ،خه ٰٙپ
لجٗ خأـىثٻ ثملىًيّٹيني ڀچ ٗ  209إىل ٗ  ، 226ڄٵپ هيث ثټٱٙپ خصٍشٯ ثټٕج ٌ٨ثمل٭ٌخي ڀفځو خىؼڅوثًٍ ،ض ٸصجخه
ڀٵوڀز ثټٱصق ڀچ شجًين ًخج ٟثټٱصق ،ثټٌخج0220 ،ٟه .402 - 444 :.وڄٵٽه ڀفځو ٴٕصيٽيى ٍض ٸصجخه ثملىًيّٹيىڃ ٍض
ثألڄوټْ ولجًؼهج ،2ٟ ،ڀڅٕىًثس ڀٌٸَ هًثِجس ثألڄوټْ وـىثً ثټفٝجًثس ،ثټٌخج٨ .009 -004 :.4448 ،ٟچ
ڀم١ى ٟخجملٹصدز ثټٹصجڄيز خٱجُ ،ويڅ ٌ٥أيٝج :ڀفځو ٨دو هللا ٨څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشّيچ ،2ٟ ،ڀٹصدز
ثټمجڄؽي ،ثټٵجهٌر.247 - 242 :.0997 ،
 9ڄجٌش ثټويچ.40 :
 04ثِضيزِ 72 :ىًر ثټفؾ ،وثِضيزِ 4 ،0 :ىًر ثټٹجٌٰوڃ ،وثِضيزِ 008 ،006 :ىًر ثټڅّجء ..ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً
ثټڅدىيز ڄٵُض ٨چ ڀفځو ٴٕصيٽيى :ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثألڄوټْ ولجًؼهج .009 -004 :وڀفځو ٨دو هللا ٨څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ
وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشّيچ.247 - 242 :
 01ثملٙوً ڄٱّه.
 04يڅ :ٌ٥يفيجوي :ڀٌؼِ ٪جخٶ.099 :
 02يڅ٨ :ٌ٥دو هللا ڀفځو ؼځجٻ ثټويچ :ثملّٽځىڃ ثملڅٍشّوڃ أو ثملىًيّٹيىڃ ثألڄوټّيىڃ ،0ٟ ،هثً ثټٙفىر ټٽڅرش ،ثټٵجهٌر،
.29 :.0990
 02ڀٌيڂ أوليوث ًڄصْ :ثألهح ثټميجيل ټوي ڀىًِٹيي ثټٵٌڃ ثټّجهُ ٨رش خئِدجڄيج ٸُّضؿ ِيجيس ټٽٙځىهٜ ،ځچ أ٨ځجٻ
ثملؤشځٌ ثټ٩جملي ثټعجټغ ټٽوًثِجس ثملىًيّٹيز ثألڄوټّيز ـىٻ ش١ديٶ ثملىًيّٹيني ثألڄوټّيني ټٽٕ٩جبٌ ثَضُِضڀيز (-0294
 ،) 0649ڀڅٕىًثس ڀٌٸَ ثټوًثِجس وثټدفىط ثټ٩عځجڄيز وثملىًيّٹيز وثټصىظيٶ وثمل٩ٽىڀجس٬ٍ ،ىثڃ ،شىڄْ.00 :.0990 ،
 ..00وهى ٍض ىټٺ يٕري إىل ثټ٭يجح ثټٱ٩يل ټووً ثټٱٵهجء .يڅ :ٌ٥ڄجٌش ثټويچ.49 :
 06ثملٙوً ڄٱّه.49 :

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

206

هشام بن سنوسي

غم الشتات
غم البقاء إلى ّ
املوروسكيون األندلسيون من ّ

 07ڄجٌش ثټويچ.08 :
 Maldonado 08ٸجڃ وثـوث ڀچ ثټٵّجوِز ثملٵٌخني ټٽٵّيْ ثټٹدري ،أِٵٲ ٌ٬ڄج٠ز jean Menéndez de
Salvatierra
 09ڄجٌش ثټويچ.40 :
 44ثملٙوً ڄٱّه.46 :
 40شځٹچ ثټفؽٌي ڀچ ثټڅَوؿ إىل ثمل٭ٌح ٍض ـووه ِڅز 0447ه0098 /ٿ ،أي ٴدپ ثټڅٱي خعُضظز ٨رش ٨جڀج ،أوثلٌ ٨هو
ثملڅٙىً ثټيهدي ،ـيغ ثٔص٭پ خجټرتؼځز ټوي ُِض٠ني ڀٌثٸٖ ڀچ خ٩وڇ.
 .. 44أټّٱه ثټٌبيْ إخٌثهيڂ خچ أـځو خچ ٬جڄڂ خچ ڀفځو خچ ٍٸٌيج ،ثټيي ٨جٓ ٍض شىڄْ ِڅز 0624ٿ...يڅ :ٌ٥ڀم١ى ٟك.٧.
خجټٌخج٨ ٟوه 87ػ .وهي ڄّمز شڅٱٌه خجټمجشځز ثملٹصىخز خٵٽڂ ثملٌّ٩ح ،أوًه ٰيهج أيٝج شٌؼځصه ثټيثشيز،400 -420 :
وشىؼو ڀڅه ٸيټٺ ڄّمز خجټمَثڄز ثټصيځىًيز خوثً ثټٹصذ ثملٍشيز ًٴڂٌٰ 97 :وِيز ،وڄّمز ألٌي خوثً ثټٹصذ ًٴڂ70 :
ٰڅىڃ ـٌخيز ...ٸځج شٌ١ٳ ثټفؽٌي ٍض لجشځز ثټٹصجح ثټيي ٌّ٨خه ڀچ ثإلِدجڄيز ٍض لځّني خجخج ِڅز 0628ٿ .إىل أـىثٻ
ثملىًيّٹيني ٍض إِدجڄيج.
 42ثټ َ٩وثټٌٰ٩ز وثملڅجٰ ،٪ټٽځؽجهويچ ٍض ِديپ هللا خجملوثٰ ،٪وٴو ىٸٌ ىټٺ أيٝج ٍض ڀمصٍش ًـٽصه ،ڄجٌش ثټويچ :ثټدجح ثټعجڄي:
.27
 42ثملٙوً ڄٱّه.28 -27:
 .. 40وشؽوً ثإلٔجًر هڅج إىل أڃ ڀّٽځي ثألڄوټْ ټڂ يفوط ٴ ،ّ٢أڃ ڄ٩صىث أِٽىخهڂ هيث خـ (ثټصٵيز) ،خپ ثٸصٱىث خجټصّرت
وثټٹصځجڃ ،وأـيجڄج خجټص٥جهٌ ٰٵ.٢
 46يڅ :ٌ٥ڀفځو ـؽّي :ثملىًيّٹيىڃ وثټؽهجه ثټدفٌي ٍض ثمل٭ٌح ثټٹدريٜ ،ځچ ڄوور ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثمل٭ٌح ،ڀ١د٩ز
ثمل٩جًٯ ثټؽويور ،ثټٌخج.64 :.4440 ،ٟ
 47ڄجٌش ثټويچ.042 -042 :
 48ثملٙوً ڄٱّه.042 -042 :
 49ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز ڄٵُض ٨چ ڀفځو ٴٕصيٽيى :ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثألڄوټْ ولجًؼهج.009 -004 :
وڀفځو ٨دو هللا ٨څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشّيچ.247 - 242 :
 24ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثملٙوً ڄٱّه.
 20ثملٙوً ڄٱّه.
 24ثملٙوً ڄٱّه.
 22ثملٙوً ڄٱّه.
 .. 22ٴجٻ ثټٕهجح ڀرتؼځج ټٽځىىل ٍيوثڃ ،ڀج ؼجء ٍض ٸصجح ثملٽٺ ٰٽِّذِ ټٵٌيده ولٽيٱصه خځويڅز خٽڅّيز ..« :ٴو ٨ٽځض ڀج ٘څ٪
و٨ځپ ڀ ٪ثټڅٙجًي ثټؽووه ثألڄوټْ أهپ شٽٺ ثټّٽ١څز ،وٴٕصجټز ٨ىل ٠ىٻ ثټّڅني ثټٹعرير ثملجٜيز ڀچ ثټصفٌي ،ٞوثَضًٔجه
إلظدجشهڂ ٍض هيڅڅج ثملؽيو وإيځجڄڅج ،وَض ڄٱ ٪ڀ٩هڂ ٴٽيُض وَض ٸعريث ألڄه ټڂ يؽو ٰيهڂ وثـوث ڀچ هى ڄٍشثڄي ـٵيٵز ،وثټ٭ًٌ
وثټرش ثټيي يځٹچ أڃ يفوط خّدذ ڀج ش٩جڀيڅج ٨ٽيهڂ ،ٴو ىٸٌڇ ثټيڅج ًؼجٻ و٘ٽفجء ،وأڄه ټَڀڅج ثُ٘ضؿ ىټٺ ثألڀٌ ،ټڅٌيض خه
هللا ،وأڄَٻ ٝ٬ده ڀچ أؼپ هيڇ ثألڀز ،وأٰصىث ٰيهڂ أڄه يؽىٍ ټڅج ڀچ ٬ري ٔٺ أڃ ڄ٩جٴدهڂ ٍض أڄٱّهڂ وأڀىثټهڂ ،ألڃ
ثَضِصځٌثً ٨ىل ِىء أٰ٩جټهڂ لصڂ وـٹڂ ٨ٽيهڂ أڄهڂ ڀڅجٰٵىڃ ،وأ٨وثء ټٽځٵجٿ ثإلټهي وثإلڄّجڄي ،وهذ أڄڅج ٴجهًٌ ٨ىل أڃ
ڄُؽََيهڂ وڄ٩جٴدهڂ خځج أوؼذ ِىء ٰ٩ٽهڂ وټىڀصهڂ .. ،وڄفچ ٍض هيث شفٵٵڅج و٘قّ ڀچ وؼىڇ ،أڄهڂ خ٩عىث ټٽرتٸي ثټٹدري
خج٘١څدىٻ وڀىَضي ٍيوثڃ خځٌثٸٖ ًِٽهڂ ي١ٽدىڃ ڀڅهڂ أڃ يڅؽووهڂ وأڄهڂ ٨څوهڂ ڀجبز ولځّىڃ أټٲ ًؼُضً ڀّٽځىڃ
ڀعپ ثټييچ خدُضه ثمل٭ٌح ثَضٌٰيٵيز ،وأيٝج أل٨وثبڅج ثټدفٌيز خجټؽهز ثټٕځجټيز ثټصي شفض ثټٵ١ذ ،وأڄ٩ځىث أڄهڂ ي٩يڅهڂ
خّٱىڄهڂ ،وأڀج ِٽ١جڃ ث٘١څدىٻ ٴو ث٘١ٽق ڀِ ٪ٽ١جڃ ثټٱٌُ ،ألڄه ٸجڃ يٕ٭ٽه ،وأڀج ِٽ١جڃ ڀٌثٸٖ ٰٵو َ٨ٿ ٨ىل
شووين ثټدُضه وشّٹيڅهج ،وإىث شٱٌٴىث ؼځي٩ج ڀ ٪هؤَضء ڄٌو ڄٱىِڅج ٍض ثألڀٌ ثټيي َض يمٱى .. ».ثټفؽٌي :ڄجٌش ثټويچ ٨ىل
ثټٵىٿ ثټٹجٌٰيچ.004 ،000 :
 20ٴجٻ ثخچ ٨دو ثټٌٰيٰ :٪أٴىٻ وخجهلل ثټصىٰيٶ « ...ٴجٻ ثملٽٺ ثټٹجٌٰ ،أخ٩وڇ هللا ش٩جىل ،وٍټَټه آڀني :ملج ٸجڄض ثټّيجِز
ثټّٽ١جڄيز ثټفّڅز ثټؽيور ڀىؼدز إللٌثػ ڀچ يٹوً ثمل٩جٓ ٨ىل ٸجٰز ثټٌ٨يز ثټڅٍشثڄيزٍ ،ض ڀځٽٹصهج ثټصي ش٩يٖ ٨يٕج ً٬وث

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

207

هشام بن سنوسي

غم الشتات
غم البقاء إلى ّ
املوروسكيون األندلسيون من ّ

٘جټفج ،وثټصؽٌخ ز أ٤هٌس ټڅج ٨يجڄج ،أڃ ثألڄوټْ ثټييچ هڂ ڀصىټووڃ ڀچ ثټييچ ٸوًوث ڀځٽٹصڅج ٰيځج ڀىض ،خٵيجڀهڂ ٨ٽيڅج،
وٴصٽهڂ أٸجخٌ ڀځٽٹصڅج ،وثټٵّيّني وثټٌهدجڃ ثټييچ ٸجڄىث خني أ٤هٌهڂ ،وٴ٩١هڂ ټفىڀهڂ ،وشځَيٵهڂ أٝ٨جءهڂ،
وش٩ييدهڂ أيجڀهڂ خأڄىث ٧ثټ٩يثح ،ثټيي ټڂ يّځٰ ٪يځج شٵوٿ ڀعٽه ،ڀ٨ ٪وٿ شىخصهڂ ٰيځج ٰ٩ٽىڇ ،و٨وٿ ًؼى٨هڂ ًؼىً٨ج
٘جټفًج ڀچ ٴٽىخهڂ ،ټويچ ثټڅٍشثڄيز ،وأڄه ټڂ يڅٱٰ ٪يهڂ و٘جيجڄج ،وَض و٘جيج أؼوثهڄج ثملٽىٷ ،وَض ڀچ ِٽٲ ڀڅج ،وًأيڅج ٨يجڄج
أڃ ٸعريث ڀڅهڂ ٴو ثـٌٴىث خجټڅجً َضِصځٌثًهڂ ٨ىل هيچ ثملّٽځني ،و٤هٌ ڀڅهڂ ثټ٩څجه خ٩يٕهڂ ٰيه لٱيز ،وثِصڅؽجههڂ ٸيټٺ
٨ىڃ ثټّٽ١جڃ ثټ٩عځجڄي ،ټيڅٍشهڂ ٨ٽيڅج ،و٤هٌ يل أڃّ خيڅهڂ وخيڅه ڀٌثُِضس إُِضڀيز ،وڀ٩جڀُضس هيڅيز ،وٴو شيٵڅض ىټٺ
ڀچ إلدجًثس ٘جهٴز و٘ٽض إيلّ .وڀ ٪هيث أڃ أـوًث ڀڅهڂ ټڂ يأس إټيڅج ټيمربڄج خځج هڂ يوخٌوڄه ٍض هيڇ ثملور خيڅهڂ ،وٰيځج ِدٶ
ڀچ ثټّڅني ،خپ ٸصځىڇ خيڅهڂ؛ ٨ٽځض خيټٺ أڃّ ٸٽهڂ ٴو ثشٱٵىث ٨ىل ًأي وثـو ،وهيچ وثـو ،وڄيصهڂ وثـور؛ و٤هٌ يل أيٝج،
وألًخجح ثټ٩ٵىٻ وثملصويڅني ڀچ ثټٵّيّني وثټٌهدجڃ وثټد١جًٴز ثټييچ ؼځ٩صهڂ ټهيث ثألڀٌ وثِصرشس ،ڀ ٪أڃ ڀچ ثخٵجهڂ
خيڅڅج يڅٕأ ٨څه ّٰجه ٸدري ،وهىٻ ٔويو خّٽ١څصڅج ،وأڃ خئلٌثؼهڂ ڀچ خيڅڅج يٙٽق ثټٱّجه ثټڅجٔت ڀچ ثخٵجبهڂ خځځٽٹصي،
أًهس إلٌثؼهڂ ڀچ ِٽ١څصڅج ؼځٽز ،ټيَوٻ خيټٺ ثټٹوً ثټىثٴ ٪وثملصىٴ ٪ټٽڅٙجًي ثټييچ هڂ ً٨يصڅج٠ ،جب٩ني ألوثڀٌڄج وهيڅڅج،
وًڀيصهڂ إىل خُضه ثملّٽځني أڀعجټهڂ ،ټٹىڄهڂ ڀّٽځني ... ».ثخچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز ڄٵُض ٨چ ڀفځو ٴٕصيٽيى:
ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثألڄوټْ ولجًؼهج .009 -004 :وڀفځو ٨دو هللا ٨څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشّيچ- 242 :
.247
 26ڄجٌش ثټويچ.004 :
 27ثملٙوً ڄٱّه.049 :
 28ثملٙوً ڄٱّه.000 -004 :
ِ 29ريٰجڄصْ :ـىثً ثټٹُضح. 351 :
24
– Cervantes (Miguel de) : Obras Completas ed Aguilar, Madrid, 1965, pp. 1662
1663.
20
Aznar Cardona (pedro) : expulsion Justificada de los moriscos Espanoles,
Huesca, pedro Cabarte, 1612, parte 1, capitulo XI Fols 36r°_37r° y Baroja (J. C.) :
Los Moriscos del Reino de Granada, Madrid, España, 1976, p. 216 Nota 43.
 24يڅ :ٌ٥ٸجًهيجٷ :ثملىًيّٹيىڃ ثألڄوټّيىڃ وثملّيفيىڃ.020 :
 22يڅ :ٌ٥ټىيس ټىخجٍ خجًثټض :ثټرتثط ثإلُِضڀي ٍض ثألهح ثإلِدجڄيٜ ،ځچ ثټفٝجًر ثټٌ٩خيز ثإلُِضڀيز ٍض ثألڄوټْ،4ٟ ،
ڀٌٸَ هًثِجس ثټىـور ثټٌ٩خيز ،خريوس.770 -772 /0:.0999 ،
 22يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.772 :
 20ثملٌؼ ٪ڄٱّه.772 -774 :
 26ڄجٌش ثټويچ.08 :
 27يڅ :ٌ٥خجًثټض :ثملٌؼ ٪ثټّجخٶ.772 :
 28يڅ٨ ٌ٥چ ڀفٵٶ :ڄجٌش ثټويچ.48 :..
 .. 29ٸٵىٻ ثټفؽٌي ڀّص٩ځُضً ثټڅىڃ ټٽځصٹٽڂ ثملٱٌه( ،ڄځًش) وڄفى ىټٺ ڀچ (هثيٌ خهج) (ـىثيؾ) ..إټن.
 .. 04ٸٹٽځز (ـځٽز) ڀعُض ًثټصي شفىټض إىل (هځىل) ،و(إِدجڄيز) إىل (ثٔدجڄيز) ..إټن ،يؽذ ڀٌث٨جر ٸىڃ ثملؤټٲ ڀىًيّٹيج
ش٩ٽڂ ثټٌ٩خيز لٱيز ،وټيټٺ شٙجهٰڅج أل١جء ټ٭ىيز وٸٽځجس ٨جڀيز (ڀ٭ٌخيز) وألٌي ڀرتؼځز.
 00يڅٍ ٌ٥ض هيث ثټٙوه :ثټفّني خىٍيڅذ  :ثټٵيځز ثټفٵيٵيز ټٽٌڀىٍ ثټم١يز ٍض ثألهح ثأل٨ؽځيٜ ،ځچ أ٨ځجٻ ثملجبور ثملّصويٌر
ثټ٩جمليز ثألوىل ټٽؽڅز ثټ٩جمليز ټٽوًثِجس ثملىًيّٹيز ثألڄوټّيز ـىٻ :ثألهح ثألټمځيجهو _ ثملىًيّٹي شَثوػ ټ٭ىي و٨جټڂ
ثَضِصٌ١ثهثس ثټُضڀصڅجهي ،ڀڅٕىًثس ڀٌٸَ ثټدفىط ٍض ٨ٽىٿ ثملٹصدجس وثمل٩ٽىڀجس ،02٧ ،شىڄْ.27 -49 :..0986 ،
 04ڄجٌش ثټويچ.044 :
 02يڅُ٘ :ٌ٥ضؿ ٰٝپ :ڀٽفځز ثمل٭جٍي ثملىًيّٹيز ،هًثِز ٍض ثألهح ثټٕ٩دي ثملٵجًڃ ،0ٟ ،هثً ثمل٩جًٯ.26 :.0989 ،
 02يىِٲ ٨يو :ثټٕ ٌ٩ثألڄوټيس و٘وي ثټڅٹدجس ،0ٟ ،هثً ثټٱٹٌ ثټٌ٩خي ،خريوس.46 :.4444 ،

اجمللة املتوسطية للدراسات األندلسية – العدد  – 1 :جوان 8112

208

هشام بن سنوسي

غم الشتات
غم البقاء إلى ّ
املوروسكيون األندلسيون من ّ

 00يڅ ٌ٥ىټٺ ٨ىل ټّجڃ ثټ٩ٵييل ٍض ڀ١ىټصه ټٽّّٽ١جڃ ثټٱجيس ،ٸيٲ يربً أِدجح ثټّّٵى ،ٟخأڄه ڀچ ٘څ ٪ثټٵٝجء ثملٵوً ٨ىل
ثألڄوټّيني؛ يٵىٻ:
وَض ش٩جشذ ٨ىل أٔيجء ٴو ٴوًس ولُ َّ٢ڀّ١ىًهج ٍض ثټٽّىؿِ خجټٵٽڂِ ٨ ...چ ثملٵٌي :أٍهجً ثټٌيجٍ ٛض ألدجً ثټٵج٨ ٛيّج،ٛ
شفٵيٶ :ڀ١ٙٱى ثټّٵج وثخٌثهيڂ ثألخيجًي و٨دو ثټفٱئ ٦ٽدي ،خيض ثمل٭ٌح ،ثټٵجهٌر.74 /0 :.0924 -0929 ،
 06يڅ :ٌ٥يىِٲ ٨يو :ثملٌؼ ٪ثټّجخٶ.09 :
 07ڄجٌش ثټويچ.07 :
 08ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز ڄٵُض ٨چ ڀفځو ٴٕصيٽيى :ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثألڄوټْ ولجًؼهج.009 -004 :
وڀفځو ٨دو هللا ٨څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشّيچ.247 - 242 :
 09ثملٙوً ڄٱّه.
 64ڀم١ى ٟخځٹصدز ثألٸجهيځيز ثملٽٹيز ټٽصجًين ،ڀوًيو شفض ًٴڂ (MS S-2 BRAH, fols. 11 v-r) :ڄٵُضً ٨چ :خجًثټض:
ثټرتثط ثإلُِضڀي ٍض ثألهح ثإلِدجڄي .786 :ويٌه أيٝج ټوي:
Henri Pieri : l’accueil par des tunisiens aux Morisques, in Etude sur los Moriscos
andalous en Tunisie, p 132.
وش٩صرب هيڇ ثملم١ى٠ز  S-2ڀدصىًر ويڅٵٙهج خجټصجيل ثِڂ ثملؤټٲ وثټ٩څىثڃ ،أڀّج هًثِجس ثټدجـعني ٰصڅٵّڂ ٍض شديجڃ هىيز
ثملؤټٲ ثټ٭جڀٝز( ،وهيث خجټڅّدز ألخفجط ٸپّ ڀچ هجڄٌي خيجًي ،وثهوثًه ِجخيوًث ،وڀيٹجٻ هي ثيدٽَث ،وټىي ٸجًهيجٷ ) ..خيو
أڃ هيث ثأللري ٍض هًثِصه ثټوٴيٵز ټٽځٕٹپ ،يّصڅصؾ أڃ ثملم١ى٠جس ثټعُضظز ،أي ڀم١ى٠ز ُ 4وڀم١ى٠صي ثملٹصدز
ثټى٠څيز خځوًيو  9602و 9602هي ټڅٱْ ثټٹجشذ ،وىټٺ خجَض٨صځجه ٨ىل ثټصفٽيپ ثټٝځڅي ټصٽٺ ثټڅٙىٗ ،ويدوو أڃّ ڀيٹجٻ
هي ثيدجټَث ٍض أٌ٠وـصه ـىٻ ڀٌٰ٩ز ڀؤټٲ ڀم١ى٠ز ُ ، 4ثِص١ج ٧ثټصى٘پ أڃ ثملىًيّٹي ثټُضؼت إىل شىڄْ وثملٌ٩وٯ
خجخچ ٨دو ثټٌٰي ٪ثألڄوټيس٘ ،جـذ ثټڅّذ ثټرشيٲ ،هى ڄٱّه ثملؤټٲ ثټىً ٧ملم١ى٠ز ُ ،4ثټيي يصدجهى خجڄصځجبه إىل
رشٰجء ثألڄوټْ ،وىټٺ ټٽصٵجًح ثملصني وثټ٥جهٌ خني ثټڅٙني.
وڀ ٪ىټٺ شدٵى ثٔٹجټيز ثټٽّ٭ز ،ثټصي يٹصذ خهج ٸپّ ڀڅهځجٰ ،جخچ ٨دو ثټٌٰي ٪يٹصذ خجټٌ٩خيز ويىٴ ٪ثِځه خهجٍ ،ض ـني أڃّ
ڀؤټٲ ڀم١ى٠ز ُ 4يٹصذ خجإلِدجڄيز ويمٱي ٰيهج ثِځه (ٸځج ټى ٸجڃ ټىڄج آلٌ ڀچ ثټصٵيز) ،وټيْ ڀچ ثټ٩جهي ثټ٩عىً
٨ىل ڀؤټٲ ڀَهوػ ثټٽّ٭ز ٨ىل ثټىؼه ثألٸځپ ،ٸځج ټى ٸجڃ ٸجشدج ؼيوث ٍض ٸٽّصج ثټٽّ٭صنيٍ ...ض هيث ثملىٜى ٧يڅ ٌ٥خفغ :ټىيس
ټىخجٍ خجًثټض ولىثڃ ٴىثٴيّيٽى٬ :ڂ ثملڅٱى ثټمٱي ٔهجهر ڀىًيّٹي ڀچ شىڄْٜ ،ځچ أ٨ځجٻ ثملجبور ثملّصويٌر ثټ٩جمليز
ثألوىل ټٽؽڅز ثټ٩جمليز ټٽوًثِجس ثملىًيّٹيز ثألڄوټّيز ـىٻ :ثألهح ثألټمځيجهو _ ثملىًيّٹي شَثوػ ټ٭ىي و٨جټڂ
ثَضِصٌ١ثهثس ثټُضڀصڅجهي ،ڀڅٕىًثس ڀٌٸَ ثټدفىط ٍض ٨ٽىٿ ثملٹصدجس وثمل٩ٽىڀجس ،02٧ ،شىڄْ.66 -64 :.0986 ،
 .. 60وهى ٸصجح ڀچ ِضّ ٘ىً ،شىـي أڄهج خني ثټيأُ وثټٌؼجء «شفض هيڇ ثټٙىًر ڀچ ثَضخصُضءثس وثټصځفيٙجس
وثَضلصيج ًثس ؼَبيجس ڀص٩وهر يڅٕأ ٨څهج ڀچ ثټفَڃ وثألِٲ وثټىؼو وثټص٩ذ وثټٹٌح وثټٵٽٶ وثټهڂ وثټڅٹو و٬ري ىټٺ ڀچ
ثټصأظريثس ثټڅٱّجڄيز ڀج ييهپ ثټ٩ٵپ ويٕ٭پ ثټٱٹٌ وي٭ځٌ ثټٵٽذ ويص٩ذ ثټڅٱْ ويٝيٶ ثټٙوً وييهذ ثټڅىٿ ويٌ١ه ثَضڄْ،
ويصٱجوس أظٌڇ ٍض ثټٽّني وثټٕوّر وثټعٵپ وثټمٱز وثټٹعٌر وثټٵٽز وخفّذ ثملُضٴي ټه وثټىثًه ٨ٽيه وٴىر ثټؽأٓ و٩ٜٱه
وڀٝجء ثټَ٩يځز ووهڅهج »...ڀم١ى ٟك .ؿ .خجټٌخج ،4628 :٧ ٟأټّٱه ثخچ ٨ج٘ڂ ِڅز (802ه) .02 -02 :ويڅ ٌ٥شٌؼځز
ثملؤټِّٲ ټوي ثملٵٌي :أٍهجً ثټٌيج.00 -04 /0 :ٛ
 64وٴو أهًٷ ثټ٩ٵييل شٽٺ ثټڅهجيز ٨څوڀج ـجٌش ثإلِدجڃ ٌ٬ڄج٠ز ٴدپ ثـصُضټهجٰ ،و٨ج ًخه أڃ يهده ثټٙرب ټصٵدپ ثټڅهجيز
ثملؤٸور:
خجټ١دپ ٍض ٸپّ يىٿ وخجټص٭ري ڄــٌثُ٧
وټيْ ڀچ خ٩و هيث وىثٷ إَضّ ثټٵِـٌث٧
يج ًحُّ ؼريٷ يٌؼى ڀچ هي ٞڀڅه ثټيًثُ٧
َض شّٽُدڅِّي ٘ـــربًث ڀڅه ټٵٽـــدي ثهًّثُ٧
٨څجڃ :ڄدىءثس أڄوټّيز ،ڀؽٽز ثټٌ٩خي ،407 :٧ ،ڄيّجڃ  ،00 ،04 :.0984ويڅ :ٌ٥ويىِٲ ٨يو :ڀٌؼِ ٪جخٶ.42 :
 62يڅ :ٌ٥يىِٲ ٨يو :ثملٌؼ ٪ڄٱّه.026 :
 62يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.44 :
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٨ 60څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشّيچ.298 :
66
Jacqueline Fournel (Guérin) : les morisques aragonais et l’inquisition de
Saragosse (1540- 1620), Université Paul Valéry, Montpellier III, 1980. p. 314.
 67يڅ :ٌ٥ڄجٌش ثټويچ ِ٩يووڄي :ثټؽجټيز ثألڄوټّيز خجټؽَثبٌ ،ڀؽٽز أوًثٳ ،ڀوًيو.040 :.0980 ،2٧ ،
... 68وٌٜ٨ىث ٨ٽيه ٸيټٺ ثٰصوثء ثألرسي ثإلِدجڃ ،ثټييچ ٸجڄىث خأيوي ڀؽجهوي ثټدفٌ ثمل٭جًخز وثألشٌثٷ٨ ...چ ڀؤًك
ڀىًيّٹي ڀؽهىٻ ، 084 -070 :ڄٵُضً ٨چ ڀفځو ٨دوڇ ـصجڀٽه :ڀىًيّٹيى خٽڅّيز شفض و٠أر ثټّٽ١ز ثټويڅيز
وثټّيجِيز ٍض ٨هو ثملٽٺ ٰٽيذ ثټعجټغٜ ،ځچ أ٨ځجٻ ثملؤشځٌ ثټ٩جملي ثټعجڄي ټٽوًثِجس ثملىًيّٹيز ،شىڄْ.0982 ،
 69ڀفځو ٨دوڇ ـصجڀٽه :ثملٌؼ ٪ڄٱّه.
 74يڅ :ٌ٥ڀفځو ًٍوٳ :ثألڄوټّيىڃ وهؽٌثشهڂ إىل ثمل٭ٌح لُضٻ ثټٵٌڄني  ،2ٟ ،07-06أٌٰيٵيج ثټرشٳ ،ثټوثً ثټديٝجء.
.046 :.0998
 70ڀفځو ڀيجًر (س  ،) 0474 /664ڄٙفيز ثمل٭رتيچ ،وٸٱجيز ثملٌ١ٝيچ ٍض ثټصٱٌيٶ خني ثملّٽځني ،ڀم١ى ٟك .ؿ .خجټٌخجٟ
ٜ ،2428:٧ځچ ڀؽځى ،٧وًٴز 70و – .94 :٣042
 74ڀفځو خىؼڅوثً (س 0220ه0946 /ٿ) :ثَض٬صدج ٟخرتثؼڂ أُ٨ضٿ ثټٌخج ،ٟڀم١ى ٟثټمَثڄز ثټ٩جڀز ،ثټٌخج0487 :٧ ٟ
ه . 08 :.ويڅ ٌ٥أيٝج ڀج يىًهڇ ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي ٪ثملٌيس ثألڄوټيس ٍض ٸصجخه ثألڄىثً ثټڅدىيز.
 72يڅ٨ :ٌ٥دو ثټُّضٿ ثټٵجهًي :ثټٌ٩ٯ ثټ٩ج ،ٌ٠ڄٵُض ٨چ ًيج ٛثټىًه ،إىل ڀج ثڄصځى إټيه هيث ثټؽىهٌ ثټٱٌهَ ،ضخچ ثټفجػ
ڀفځو ثټ١جټذ (س  )0807 -0472ڀم١ى ٟك .٧ .خجټٌخج4202 :٧ ،ٟٷ.20 :
 72ىٸٌڇ ڀفځو ڀيجًر ٍض ڄٙيفز ثمل٭رتيچ.
 70ثٜجءر ثټٌثڀىُ ،ـٌٯ ثألټٲ.
 76ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز.
 77يٌثؼٍ ٪ض هيث ثملىٜى ٧ڀٵجٻ ـّني ڀؤڄْ ـىٻ ٰصىي ثټىڄرشييس ثټصٽځّجڄي :أِڅى ثملصجؼٌ ٍض خيجڃ ڀچ ٬ٽذ ٨ىل و٠څه
ثټڅٙجًي وټڂ يهجؼٌ ،وڀج يرتشذ ٨ٽيه ڀچ ثټ٩ٵىخجس وثټَوثؼٌ ،ڀؽٽز ثمل٩هو ثملٍشي ټٽوًثِجس ثإلُِضڀيز ،ڀوًيو ،ثملؽٽو،0
 0٧و.027 -022 :.0907 ،4
 78ـڅيٱي هُضييل :أخفجط وهًثِجس ٍض ثټصجًين ثألڄوټيس ثملىًيّٹي ،0ٟ ،هثً ثټهوي.64 :.4404 ،
79
Louis Cardaillac : Le passage des morisques en Languedoc, thèse inédite
Montpellier, 1970, p 62.
 84خجًثټض :ثټرتثط ثإلُِضڀي ٍض ثألهح ثإلِدجڄي.780 :
 80يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.786 :
 84ټىيس ټىخجٍ خجًثټض ولىثڃ ٴىثٴيّيٽى٬ :ڂ ثملڅٱى ثټمٱي ٔهجهر ڀىًيّٹي ڀچ شىڄْ.64 :
 82يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه .72 :ويڅُ٘ :ٌ٥ضؿ ٰٝپ :ڀٽفځز ثمل٭جٍي ثملىًيّٹيز.22 - 22 :
 82ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز.
 80ثخچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ث ټڅدىيز ڄٵُض ٨چ ڀفځو ٴٕصيٽيى :ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثألڄوټْ ولجًؼهج .009 -004 :وڀفځو ٨دو
هللا ٨څجڃ :ڄهجيز ثألڄوټْ وشجًين ثټٌ٩ح ثملصڅٍشيچ.247 - 242 :
يٵىٻ َضؼت شىڄْ ٨ىل ټّجڃ ِيوي خىټ٭جيَ ٍض ڀم١ى٠ه ُ..«:4ه٨هڂ يٱ٩ٽىڃ (خجملٹجڃ) ڀج يٕجؤوڃ ،ألڃّ ثملٹجڃ ثټيي
ي٩يٕىڃ ٰيه ټ ى ٸجڃ ٴجهًث ٨ىل ثټٹُضٿ ټٵجٻ :ټيڅَٻ هؤَضء ثټڅجُ ثټييچ خجًٸهڂ هللا ،هؤَضء ثملّٽځىڃ ثملؤڀڅىڃ وثإللىر
ثألَ٨ثء٨ ،ىل ثټٌّـذ وثټّّ٩ز ٍض هيث ثملٹجڃ ثټّّ٩يو ،ٸپّ ڀچ يفدهڂ ڀؤڀچ ـٵيٵي ،وٸپّ ڀچ يَهًيهڂ ويفصٵٌهڂ ڀڅجٰٶ».
ڀٹصدز ثألٸجهيځيز ثملٽٹيز ټٽصجًين ،ڀوًيو ،شفض ًٴڂ ).(MS S-2 BRAH, fols. 12- 13 r
 86ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز.
 87ثملٙوً ڄٱّه.
 ... 88وًثء ٸپّ ِرير هيث ثټوثٰ ٪ثټڅٱيس أو ىثٷ ،و٬جيز ڀٌ٘ىهر َض ي٩ٽچ ٘جـدهج ٨څهج ،ألڄهج ٸجټٙىًر ثټٹٽيز ټٽ٩ځپ ثټٱڅي،
ش٥پّ ٬جبځز ـصى يٹصځپ .يڅ :ٌ٥إـّجڃ ٨دجُٰ :چ ثټّّرير ،4ٟ ،هثً ثټعٵجٰز ،خريوس ،ټدڅجڃ .048 :.ويڅ :ٌ٥شهجڄي ٨دو
ثټٱصجؿ ٔجٸٌ :ثټّّرير ثټيثشيز ٍض ثألهح ثټٌ٩خي ،0ٟ ،هثً ثټٱجًُ٨ ،ځجڃ.46 :.4444 ،
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 89يڅ :ٌ٥خجًثټض :ثټرتثط ثإلُِضڀي ٍض ثألهح ثإلِدجڄي.787 :
 94يڅ :ٌ٥خجًثټض وٴىثٴيّيٽى ،ڀٌؼِ ٪جخٶ.72 :
 90ڀم١ى 4-ُ ٟويٌه ٸيټٺ ٍض ثټڅٙىٗ ثملىؼىهر ٍض ثملٹصدز ثټى٠څيز خځوًيو شفض ًٴڂ 9602 :و .9602ڄٵُض ٨چ:
خجًثټض وٴىثٴيّيٽى :ثملٌؼ ٪ثټّجخٶ.72 :
... 94ٸځج ٌ٨ٯ ڀىًِٹيى ٌ٬ڄج٠ز خجِڂ ثټ٩ٽىػ ٍض ڀځٽٹز ٰجُ ..يڅ٨ :ٌ٥چ هوڃ ٸيٕىس ملي٭يپ ِريٰجڄصيْ ،شٌؼځز:
ٸٽعىٿ ٴٌيش ،ڀٌثؼ٩ز :و ثِيڅي ثألٌ٨ػ وٍيڅذ ثأل٨ىػ٨ :ىل ل١ى ِريٰجڄصيْ ٍض ثټؽَثبٌ ،ڄرش آټٱج .88 :وـىٻ هيث
ثملىٜى ٧يڅ :ٌ٥ڀفځو ًٍوٳ :ثألڄوټّيىڃ وهؽٌثشهڂ إىل ثمل٭ٌح لُضٻ ثټٵٌڄيني .422 :07 - 06
 92يڅ٨ :ٌ٥دو ثملؽيو ثټٵووًي :ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثملؽصځ ٪ثمل٭ٌخي ،ثڄوڀجػ أٿ ثڄَ٩ثٻٜ ،ځچ أ٨ځجٻ ثټڅوور ثټعجڄيز ألٸجهيځيز
ثملځٽٹز ثمل٭ٌخيز ،ثملىًيّٹيىڃ ٍض ثمل٭ٌحٔ ،ٱٕجوڃ ِ 42 - 40دصځرب  ،4444ڀ١د٩ز ثمل٩جًٯ ثټؽويور _ ثټٌخج:.4440 ،ٟ
.80 - 80
 92يڅ :ٌ٥ڀفځو ًٍوٳ :ثملٌؼ ٪ثټّجخٶ.494 :
 90ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز.
 96ڀفځو ًٍوٳ :ثملٌؼ ٪ثټّجخٶ.447 :
 97أـځو ثټڅجٌشي (س 0200ه0897 /ٿ) :ثَضِصٵٙج أللدجً هوٻ ثمل٭ٌح ثألٴىص ،4ٟ ،ثټوثً ثټديٝجء:0906 -0902 ،
.70/6
 98يڅ :ٌ٥ڀفځو هثوه ثألڄوټيس :شجًين ش١ىثڃ ،ش١ىثڃ وثټٌخج.447 /0 :.0979 – 0909 ،ٟ
 99ثملٙوً ڄٱّه.
 044يڅ :ٌ٥ټّجڃ ثټويچ ثخچ ثټم١يذ :أ٨ځجٻ ثألُ٨ضٿ ٰيځچ خىي ٪ٴدپ ثَضـصُضٿ ڀچ ڀٽىٷ ثإلُِضٿ ،شفٵيٶ :إـّجڃ ٨دجُ،
ثټوثً ثټٌ٩خيز ټٽٹصجح ،ټيديج ،شىڄْ.447 :.0970 ،
 040ثملٵٌي ثټصٽځّجڄي :ڄٱق ثټ١يذ ڀچ ٙ٬چ ثألڄوټْ ثټٌ٠يذ ،وىٸٌ وٍيٌهج ټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ ،شفٵيٶ :إـّجڃ
٨دجُ ،هثً ٘جهً ،خريوس.04/6 :.0968 ،
 044ثملٙوً ڄٱّه.448/0 :
 042ڀفځو خچ ٨دو ثټٌٰي :٪ثألڄىثً ثټڅدىيز.
 042يڅ :ٌ٥خجًثټض وٴىثٴيّيٽى :ڀٌؼِ ٪جخٶ.74 ،60 :
 040ثملٌؼ ٪ڄٱّه .70 :
 046ڀم١ى ٟخځٹصدز ثألٸجهيځيز ثملٽٹيز ټٽصجًين ،ڀوًيو شفض ًٴڂ )(MS S-2 BRAH, fols. 12- 13 r
 047يڅٔ :ٌ٥ٹيذ خچ ـٱٌي :ڀىٴٲ ثټووټز ثټ٩عځجڄيز ڀچ ثټؽجټيز ثألڄوټّيز خجټؽَثبٌ ڀج خني ِڅصي ٜ ،0072-0070ځچ
أ٨ځجٻ ثملؤشځٌ ثټ٩جملي ثټمجڀْ ټٽوًثِجس ثملىًيّٹيز ثألڄوټّيز ـىٻ ثټيٸٌي ثټمځّځجبز ِڅز ټّٵىٌ٬ ٟڄج٠ز (- 0294
 ،)0994هيّځرب ٬ٍ ،0990ىثڃ.27/4 :.0992 ،
 048يڅ :ٌ٥ڀفځو ًٍوٳ :ڀٌؼِ ٪جخٶ.246 :
 049يڅ :ٌ٥ڀٌيڂ أوليوث :ڀٌؼِ ٪جخٶ .07 :ويڅ :ٌ٥ټىيس ټىخجٍ خجًثټض ولىثڃ ٴىثٴيّيٽى٬ :ڂّ ثملڅٱى ثټمٱي ٔهجهر
ڀىًيّٹي ڀچ شىڄْ.84 :
 004يڅ :ٌ٥ڀفځو ًٍوٳ :ڄجٌش ثټويچ ٨ىل ثټٵىٿ ثټٹجٌٰيچ.40 :
ٰ ..« 000ٹٽّځج ٸجڄض ثټّّري وثټرتثؼڂ شصٙوي ټٽٱٌه ٍض ڄ١جٳ ڀؽصځ ٪ڀج ،وش ٌٛ٩أ٨ځجټه ڀصّٙٽز خجألـوثط ثټ٩جڀز ،أو
ڀڅ٩ٹّز ڀڅهج ،أو ڀصأظٌر خهجٰ ،ئڄّهج شفٵٶ ٬جيز شجًيميز ،وٸٽځج ٸجڄض شؽصَا ثټٱٌه وشٱٙٽه ٨چ ڀؽصځ٩ه ،وشؽ٩ٽه
ثټفٵيٵز ثټىـيور ثټٹربي ،وشڅ ٌ٥إىل ٸپّ ڀج يٙوً ٨څه ڄٌ٥ر ڀّصٵٽّزٰ ،ئڃّ ٘ٽصهج خجټصّجًين شٹىڃ وثهيز ٩ٜيٱز.. ».
يڅ :ٌ٥إـّجڃ ٨دجُٰ :چ ثټّّرير.04 :
 004يڅ :ٌ٥شهجڄي ٨دو ثټٱصجؿ :ڀٌؼِ ٪جخٶ.09 ،08 :
 .. 002وڀچ ثټّّري ثملىؼىهر ٍض ثټرتثط ثألڄوټيسِ ،رير ثألڀري ٨دو هللا خچ خٽٵني (282ه) آلٌ ڀٽىٷ خڅي ٍيٌي ٍض ٌ٬ڄج٠ز،
ثټيي ٸصذ ِريشه شفض ٨څىثڃ ((ثټصديجڃ ٨چ ثټفجهظز ثټٹجب څز خووټز خڅي ٍيٌي ٍض ٌ٬ڄج٠ز)) ،ثټصي هثٰٰ ٪يهج ٨چ ڄٱّه أڀجٿ
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ثِضلٌيچ ،ڀځچ ثهّ٨ىث أڄّه شّدذ ٍض ِٵىٌ٬ ٟڄج٠ز ٍض يوّ ثملٌثخ١ني ..يڅ٨ :ٌ٥دو هللا خچ خٽٵني :ڀيٸٌثس ثألڀري ٨دو هللا،
شفٵيٶ :ټيٱي خٌوٰڅّجٻ ،هثً ثمل٩جًٯ ،ڀٍش.
وڀچ ثټييچ شٌؼځىث ألڄٱّهڂ ٍض ٸصدهڂ ثټصجًيميز ټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ (776ه) ،ثټيي ل ّٚٙآلٌ ؼَء ڀچ ٸصجخه
((ثإلـج٠ز ٍض ألدجً ٌ٬ڄج٠ز)) ټٽفويغ ٨چ ڄٱّه ،وىٸٌ أڃّ هثٰ٩ه ٍض ىټٺ ،هى ثټٌّ٬دز ٍض شمٽيو ىٸٌڇ ،وثټؽځ ٪خني ِريشه
وِرير ڀچ شٌؼڂ ټهڂ ٍض ٸصجح وثـو  ..يڅ :ٌ٥ټّجڃ ثټويچ خچ ثټم١يذ :ثإلـج٠ز ٍض ألدجً ٌ٬ڄج٠ز ،شفٵيٶ٨ :دو هللا ٨څجڃ،
 ،0ٟڀٹصدز ثټمجڄؽي ،ثټٵجهٌر.228 :.0977 ،
 002يڅ٨ :ٌ٥يل أههڂ :ملجىث يٕٵى ثإلڄّجڃ ،0ٟ ،ڀٹصدز ڄهٝز ڀٍش وڀ١د٩صهج ،ثټٱؽجټز _ ڀٍش.462 :.
 000يڅ :ٌ٥ټىيس ټىخجٍ خجًثټض :ثټرتثط ثإلُِضڀي ٍض ثألهح ثإلِدجڄي.704 :
 006يڅ :ٌ٥ثملٌؼ ٪ڄٱّه.702 :
 007يڅ :ٌ٥ټىيس ټىخجٍ خجًثټض ولىثڃ ٴىثٴيّيٽى٬ :ڂّ ثملڅٱى ثټمٱي.64 :
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Abstract :
Andalusia has formed an integral part of the Islamic West for eight
centuries, since it was opened by Tariq Ibn Ziyad in 1992, in the era of the prince
Musa Ben Nossayer. Thanks to the long settlement of Muslims in these areas, a
great Andalusian civilization developed through the revitalization of the scientific,
cultural, and urbanism movement, while Andalusia has become the window which
makes Medieval Europe viewf other civilizations.
In the beginning of the 15th century and throughout the 16th century,
Europe knew a profound transformations that have contributed to a qualitative
shift at all levels, which qualified it to bypass the Islamic world and besieged them
in their own land. It also managed to expel and forcibly displace Andalusian and
Morseki Muslims from the Northern towards the Southern Bank of the
Mediterranean Sea .
Throughout making a geographical survey about Andalusian migrations, it
appears that there are many Andalusian families settled in Morocco, especially in
the Rif area. Despite the convulsions that marked the relations between the two
enemies , the mutual migrations between the two civilizations led to a great crosspollination of civilization in many fields. Thanks to the historical Andalusian
civilization, migrant familes contributed to a transfer of many Andalusian
civilization's elements towards Morocco at varying times.
1- The historical context of the Andalusian migration.
2- The stages of Andalusian migration towards Morocco and its place.
3- The civilizational influences of Andalusian migration.
Keywords:
Andalusian Migration - Morocco - Cultural influences.

:ٖاملٌف
ْ ُٔن أ،ْٛيٌخ شِبٓيخ كوٜ ِوٌز تٌفك األٓلًَ ظيءا ًف يرعيأ ُٕ تٌفك اًؼوة اإلٌٌفُي
وا ًفٌرلواه املٌٍِني١ٓٛ ،ىس تٕ ٕٓريُٜ ل األُريٙٗ يف ع38 بهق تٕ ىيبك ٌٔخٜ بٙؿرؽ
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اًٜٝيٍ تٙنٖ اًثلبع ّٓأد ؼٙبهح أٓلًٍيخ هاكيخ عرب ذّٔي ٞاًؽوهخ اًعٌِيخ ٛاًصلبؿيخ
ٛاًعِوآيخٛ ،أ٘ؽز تٌفك األٓلًَ اًعني اًري ذٔ١و تٙب أٛهتب اًعرص اًٌٜي ٞإىل اًؽٙبهاد
األـوً .ٝوٕ ُع ٍُر ٍٙاًلوْ ٜٛ َ00يٌخ اًلوْ  َ00عوؿز أٛهتب ذؽًٜفد عِيلخ
ٌبِ٘ز يف ٓلٌخ ٜٓعيخ تٙب عىل ظِيع املٍرٜيبد أٌ٘رٙب ًرعبٛى اًعبًّ اإلٌٌفُي ُٛؽبرصذٚ
يف علو كاهٖ ،هِب ذِؤز ُٕ ٜوك ٛذٙعري املٌٍِني األٓلًٍيني ٛاملٜهٌويني تّوٍ كرسي ُٕ
اًٙـخ اًِّبًيخ ٓؽ ٜاًٙـخ اًعٜٔتيخ ًٌثؽو األتي ٚاملرٛ .ٌٜٞتبًليبَ تٍِؾ ظؼوايف
ًٌٙعواد األٓلًٍيخ يرٙؾ أْ اًعليل ُٕ األرس األٓلًٍيخ اٌرلود تبملؼوة األكىص ـبٔخ
تِٔٝلخ اًويفٛ ،عىل اًوػّ ُٕ اًرّٔعبد اًري ٜثعز اًعٌفكبد تني اًعلٛذني ،أكد اًٙعواد
املرثبكًخ تني اًعٙرني إىل ذٌفكؾ ؼٙبهي هثري يف اًعليل ُٕ امليبكيٕ .ؿٔ١وا ًٌٍثم اًربهيفي
ًٌؽٙبهح األٓلًٍيخٌ ،بِ٘ز األرس املٙبظوح يف ٓلٍ اًعليل ُٕ ُلُٜبد اًؽٙبهح األٓلًٍيخ
ٓؽ ٜتٌفك املؼوة األكىص يف ؿرتاد ىُٔيخ ُرثبئخٛ ،عٌئٌ ٚعبًغ ٘نا املٜٜ٘ع ُٕ ـٌفي
املؽبٛه اًربًيخ:
-1اًٍيبق اًربهيفي ًٌٙعوح األٓلًٍيخ.
ُ-2واؼٍ اًٙعوح األٓلًٍيخ ٓؽ ٜاملؼوة األكىص ُٛوبٓيرٙب.
-3اًرأشرياد اًؽٙبهيخ ًٌٙعوح األٓلًٍيخ.
اًوٌِبد املـربؼيخ :اًٙعوح األٓلًٍيخ-املؼوة-اًرأشرياد اًؽٙبهيخ.
ُللُخ:
ٌرٔ بكْ ٘نٖ اًٜهكخ أّ٘ اًرأشرياد اًؽٙبهيخ اًري أٌـود عٔٙب اًٙعواد األٓلًٍيخ
إىل املؼوة عرب ؿرتاد ىُٔيخ ُرثبئخ تلأد ُٔن ق 2إىل ؼلٛك ق ٛ َ01ظبءد يف إٜبه ٌيبكبد
ذبهيفيخ ُفرٌـخ .ؿٔ١وا ًٌرٜٝه اًربهيفي اًوثري اًني ِٙلذ ٚاًؽٙبهح األٓلًٍيخ ؿئْ األرس
األٓلًٍيخ املٙبظوح ٓلٌز ُعٙب اًعليل ُٕ شلبؿرٙب ٓؽ ٜتٌلاْ اًِّبي اًفؿويليٛ ،ـبٔخ
املؼوة األكىص اًني اُريظز شلبؿر ٚاألُبىيؼيخ املؽٌيخ ٛذٌفكؽز ُع اًصلبؿخ األٓلًٍيخ
ؿأٓرعز ؼٙبهح ُؼوتيخ أٓلًٍيخ عويلخ ِٔلد أُبَ ُعويبد اًربهيق اًري ًّ ذٍرٝع اًرأشري
عٌيٙب أ ٛأًيٍ ُٔٙبٌٔٛ .عٍِ يف ٘نٖ اًٜهكخ عىل إتواى مًى ُٕ ـٌفي اًرٜكف عٔل تعٚ
أًِبمط اًؽٙبهيخ اًري هبْ ؿيٙب اًرأشري األٓلًًس تبهىا ٛعِيلب.
أًٛف :اًٍيبق اًربهيفي ًٌٙعوح األٓلًٍيخ:
ًف أؼل ئوو أْ املٌٍِني أٌٍٜا ؼٙبهح هربُٔ ٝن اٌرلواهّ٘ تثٌفك األٓلًَ ُع ٓٙبيخ
اًلوْ األٛي اًٙعوي ،ؼٙبهح ُرٜٔعخ ظِعز تني اًعٌِي ٛاًـووي ٛاًرلٔي ٛاًعِوآي أتلعز
ؿيٙب علٜي األٓلًٍيني ٛأٓبٌُ ،ّٙظعٌز آهاء اًعليل ُٕ اًوؼبًخ ذعِع عىل أْ عٌ َٜاًعوة
ٛاملٌٍِني يف ٔلٌيخ ٛاألٓلًَ ٘ي أٌبً اًؽٙبهح األٛهتيخ اًؽليصخ .ؿبألٛهتي ْٜاٌرـبكٛا
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تّوٍ هثري ُٕ اًؽٙبهح اًعوتيخ اإلٌٌفُيخ عٕ ٜويم اًرتظِخ ٛاًرٜٝيو عىل اًوػّ ُٕ أْ
٘نا اًؽوّ يؽٍِ يف ٜيبذ ٚاًعليل ُٕ أِوبي اًؼريح ٛاًفٓرلبٓ ٛاًرؽرس ،ؿـي اًفٌرٌٝفعبد
اًثبهيٍيخ ًٌٍٜٔيس 1أهل أْ األٛهتيني أـنٛا عٌ َٜاًٝج ٛاًـٌٍـخ ُٕ األٓلًَ ،هِب ذٍبءي
تؽوكخ عٕ ُٕري املورثخ اًعٌِيخ تؼوٓبٜخ ُٛب ًؽلٙب ُٕ اًرٌف ٛاإلؼواق» ٛإًف ؿٌيلٍ ًٔب أٍ٘
إٌثبٓيب أيٕ اًصِبٓ ْٜأًف هربة اًري أُو هوكٓبًِِ ّٙئي تؽوكٙب ً ّ٘ٛف يعٌُِ ْٜب يعٌِْٜ
ؼرى أؿٜٔا...أًف أًف ٛـٍِخ آًفؾ ُعٌل هٌٙب ـٝرٙب أكٌفَ اًعوة « ٓ ٜ٘ٛ ،2ـَ اًفذعبٖ
اًني ٌبهد ؿي ٚهربتبد أـوً ٝوٕ تِٜٜ٘عيخ ٛتئٕٓبؾ هثرييٕ ؼئِب اعرربد أْ أًٙٙخ
األٛهتيخ ٓٛربئعٙب اًفيعبتيخ ظبءد ٓريعخ اٌرـبكح أٍ٘ أٛهتب ُٕ اًعٌ َٜاًٌفذئيخ ٛاًيٜٓبٓيخ،
هِب اٌرـبكٛا أيٙب ُٕ األُخ اًعوتيخ يف املؼوة ٓ١وا ًٌلوة اًعؼوايف ُٕ األٓلًَ ؼيض أـنٛا
عٔ ّٙاًعٌ َٜاًويب٘يخ ٛذٙنيج األـٌفق ٛعٌّ اًعؼواؿيب ،هِب اٌرـبكٛا أيٙب ُٕ اًؽٙبهح
اإلٌٌفُيخ يف املٍسق ُٕ ـٌفي املفبًٝخ أشٔبء اًؽوٛة إًٌيثيخ ،ؿأـنٛا عٕ اًعوة املٌٍِني
أٌبًيج اًرتكي ٛؿٔ ْٜاًعٌ ُٕٛ ،َٜشّ اظرٙلد األُّ األٛهتيخ يف ذٜٝيو ٛذِٔيخ املعبهؾ
ٛظعٌز ُٔٙب كٔٝوح ًٌرتكي ٛاًرٜٝهًٛ .عٍ اٍفشبه اًثبكيخ يف ُٔٝلخ األٓلًَ تئٌثبٓيب اًيَٜ
ُٕ اًّٜا٘ل اًلاًخ عىل اىك٘به اًؽٙبهح األٓلًٍيخ اًري ذٍرؼٌٙب اًلًٛخ اًي َٜيف ذٜٝيو
ٛذِٔيخ كٝبعٙب اًٍيبؼي.
ًٌٛربهيق ،ؿئُٓ ٚع ؼٌٜي اًلوْ ِٙ َ00لد أٛهتب ٓٙٙخ عٌِيخ ٛؼوهخ إٌٔفؼيخ
ٛذٜٝها ذلٔيب هثريا٘ٛ ،ي عٌِيخ ذٜٝه ذبهيفي ٌسعز ؿيٙب أٛهتب ُٔن قٛ َ01اٌرِود إىل
ػبيخ اًلوْ ٘ ،َ02نا اًرٜٝه ٌبّ٘ إىل ؼل تعيل يف ذعبٛى اًعبًّ اإلٌٌفُي ُٛؽبرصذ ٚيف علو
كاهٖ ،يف اًٜكز اًني ًعج ؿي٘ ٚنا اًعبًّ (اإلُرباٜٜهيخ اًعصِبٓيخ ٛاملؼوة) كٛها ُؽٜهيب يف
ذبهيق اًثؽو األتي ٚاملرُٔ ٌٜٞن ُب كثٍ اًـرتح اإلٌٌفُيخ إىل ؼني ٌل ٜٛاًلٝو األٓلًًس
ٓٙبيخ ق١ٓ ،َ00وا ملٜكع ٚاًفٌرتاذيعي اًٙبَ يف اًوت ٞتني عٜاًّ ظؼواؿيخ ُفرٌـخ تِٕز
ذبهيق اًؽ ٜٗاًؼوتي ًٌِر .ٌٜٞؿلل ِوٍ املؼوة ـبٔخ املٔٝلخ اًِّبًيخ ُٔ ٚؼٌلخ ُٕ
ؼٌلبد اًربهيق األٓلًًس ،ؿِٕ ذواة املؼوة آٌٝلز اًعي ُٜاًعوتيخ ٛاًربتويخ ًـرؾ األٓلًَ
 ُٚٔٛأيٙب اٌرِو اًلؿبع عٕ ٘نٖ املٔٝلخ اًعوتيخ املٌٍِخٛ ،إما ِوٍ املؼوة ُوهي اًـرؾ
ٛاًلؿبع ؿئِٓ ٚوٍ أيٙب ُوهي اًفؼرٙبْ .ؿبملؼوة يعررب أهرب اًثٌلاْ اؼرٙبٓب ًٌِٙبظويٕ
األٓلًٍيني ُٔن ق٘2ـ إىل ؼلٛك ق َ01أي اًعٌفء األـري ًٌِٜهٌويني ٌٔخ .0009/َ0093
ٛكثٍ أْ ٓرٝوق إىل ُواؼٍ اًٙعواد األٓلًٍيخ ًٌِؼوة ٛعٜاٌُٙب ٛاألُبهٕ اًري ذٜظٙز إًيٙب،
ًفتل ُٕ اإلِبهح إىل اًٍيبق اًعبَ اًني ظبءد ؿي٘ ٚنٖ اًٙعوح ٛاًري ظبءد ٓريعخ ؼرِيخ
ًرّبتى اًعليل ُٕ األؼلاس ٛاًٜكبئع ٛذٜاذو٘بٛ ،اًري ذفٙع اًوصري ُٔٙب ًٜٙات ٞأً١ويخ
اًفٌلٓٛيخ يف اًعِواْ اًثٍسي اًري يِوٕ ذٌفيٕٙب يف هُ ْٜعل اًلًٛخ ٛعِ١رٙب ًفتل إىل
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اًفٓٙيبه ٛاًيٛاي إما ٌٔٛز كِخ اًثنؿ ٛاًرتؾ ٛآؼٍِز يف املٌناد ٛاًّٜٙاد ٛهصود املـبٌل
ٛاًٍسٛه ٛكـٍ أٌ٘ٙب يف اًرصاع ؼٜي اًؽوّ ٛاًٌٍٝخ شّ ٌبك ؿيٙب اًفٓلٍبَ ٛاًرعيئخ
ٛاًٝبئـيخ.
ٛيِوٕ ذٌفيٖ األٌثبة اًري هبٓز ٛهاء اًفٓٙيبه األٓلًًس ٛاًري ذعٜك ذبهيفيب إىل
آٙيبه اًلًٛخ املٜؼليخ ٛذـووٙب إىل شٌفس هيبٓبد ٌيبٌيخ ٘ٛي اًلًٛخ املوئيخ تبملؼوة األكىص
ٛاًلًٛخ اًييبٓيخ تبملؼوة األٛ ٌٞٛاًؽـٕيني تبملؼوة األكٓىٛ ،كل اٌ٘ٝعز اًلًٛخ املوئيخ
تبًلؿبع عٕ ُٔٝلخ األٓلًَ ٛاًري ًّ ذرِوٕ ُٕ ؼٍِ ٘نٖ اًوٌبًخ اًعٙبكيخ ٓ١وا ً١وٛؿٙب
اًلاـٌيخ ػري املٌفئِخ ٛاًرفيل عٕ ذلتري ِؤ ْٛتٌفك األٓلًَ ًٕبًؾ أرسح تٔي األؼِو .هِب
ِوٍ قٌُٝٛ َ00ع قٓ َ00لٝخ آٌٝفق اًلٛي املٍيؽيخ ٛعىل هأٌٙب اإلٌثبْ ٛاًربذؼبي
ؼيض عوؿز ذؽًٜفد عِيلخ عىل ظِيع املٍرٜيبد ُؤرٙب ُٕ ذعبٛى اًعبًّ اإلٌٌفُي
ٛذٙليلٖ يف علو كاهٖ ،تٍ ُؤز اًٜؼلح اًٍيبٌيخ ًٌِِبًى اًفٌثبٓيخ ُٕ اًلٙبء عىل اًٌٍٝخ
اًٍيبٌيخ اإلٌٌفُيخ تِٔٝلخ األٓلًَٓ ،3ب٘يى عٕ اًعٜاٍُ األـو ٝاملوذثٝخ تبًـٍبك
األـٌفكي ٛاًفترعبك عٕ ٌسع هللا ٛعٕ ٕٓؾ اًعٌِبء ،أ٘ف إىل مًى آلٝبع اًلعٜح ًٌفٌفؿخ
األُٜيخ ٜٙ٠ٛه ٌُٜن اًٜٝائف تعل اًـرٔخ ُٛب ذوذج عٔٙب ُٕ رصاعبد ٛاٌرثلاك ًٌٌِٜن
ٜٙ٠ٛه شٜهاد كاـٌيخ ععٌز تبًٍل ٜٛأًٙبئي ًثٌفك األٓلًَ٘ 4نٖ تّوٍ عبَ األٌثبة
اًوئيٍيخ اًري هبٓز ٛهاء اًٙعوح األٓلًٍيخٛ ،يِوٕ اًرنهري تأْ هٍ ٘عوح أٓلًٍيخ ٓؽٜ
املؼوة اهذثٝز تلاؿع ُعنيُ ٜ٘ٛ ،ب ٌٔعبًع ٚيف أًلٝخ اًصبٓيخ املرعٌلخ تِواؼٍ اًٙعوح
ُٛوبٓيرٙب.
شبٓيبُ :واؼٍ اًٙعوح األٓلًٍيخ ُٛوبٓيرٙب
يعررب املؼوة األكىص ُٕ تني كٛي املؼوة اًوثري اًري اٌرلثٌز أؿٜاظب عليلح ُٕ
املٙبظويٕ األٓلًٍيني عرب ؿرتاد ذبهيفيخ ُعئخ اًري اٌرلود تّوٍ هثري يف كٍِ ٚاًِّبيل،
ٛيعٜى اًلٜي إْ اًٙعوح األٓلًٍيخ تلأد تٕـخ ُثووح ذعٜك إىل اًلوْ اًصبٓي ًٌٙعوح/اًصبُٕ
امليٌفكي ٛاٌرِود إىل ؼلٛك اًلوْ اًؽبكي عٍس ًٌٙعوح/اًٍبتع عٍس امليٌفكي ٓرغ عٔٙب
اٌرلواه علك هثري ُٕ اًثيٜذبد األٓلًٍيخ تبملؼوة اًري أٔثؽز عٔبرص أٔيٌخ ِٕ٘ املعرِع
املؼوتيٛ ،كل ا٘رّ اًوربة املؼبهتخ تٙنٖ اًعبًيخ األٓلًٍيخ اًري اٌرٜٜٔز تبملؼوة ـبٔخ ُٔٙب
اًري اذفند ُٕ امللئخ ُعبًف ًفٌرلواه٘ب ٛأػـٌٜا اًعبًيخ اًري اٌرٜٜٔز اًثبكيخ املؼوتيخ،
٘ٛنا اًفٕبٓ يعررب ُٕ ُوبُٕ اًٙعف يف ُعبي اًـرأهيق ًٌعبًيخ األٓلًٍيخ.5
يثل ُٕ ٛـٌفي املٕبكه اًربهيفيخ أْ اًٙعواد األٓلًٍيخ املِٙخ ٘ي اًري اٌرأشود
تب٘رِبَ املؤهـني ،ؼيض يثلأ اًؽليض عٕ أٛي ٘عوح ُِٙخ ٘ي ٘عوح اًوتٙيني إىل ُلئخ
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ؿبًً ،وٕ املؼوة تلأ يف اٌرلثبي األؿٜاط األٓلًٍيخ ُٔن ٌٔخ  َ110/ٗ030املٍُٜخ يف
اًربهيق تٍٔخ توتبٍٓ(ٛثخ إىل ٓٙو توتب ٛتثٌفك اًفٓلًَ) ،اًري اهذثٝز ت١ب٘وح املعبعخ اًري
رضتز تٌفك األٓلًَ ـٌفي ٘نٖ اًـرتحٛ ،اًري ٔبكؿز اًف٘ٝواتبد اًري عِز تٌفك األٓلًَ
علج ُلرٍ اًًٜيل تٕ يييل تٕ عثل املٌىٛ ،0كل ٓرغ عٕ ٘نٖ األؼلاس ٘عوح تع ٚاألرس
األٓلًٍيخ إىل ُٔٝلخ أًوٜه ِِبي املؼوة اًري هبٓز ذعوؾ ـٌفي ٘نٖ اًـرتح هٛاظب اكرٕبكيب
ُِٙب.1
أُب اًٙعوح اًصبٓيخ ٛاًري ا٘رِز تٙب ظٍ املٕبكه اًربهيفيخ ؿٙي اًري ذِز يف عٙل اًلًٛخ
اإلكهيٍيخ ٛاملعوٛؿخ تٙعوح اًوت ُٕ ٚكوٜثخ إىل اًعبِٔخ اإلكهيٍيخ ؿبً عىل عٙل املٜىل
إكهيَ اًصبٓي ؼيض أٌٍٜا "علٛح األٓلًَ"ٛ ،كل ظبءد ٘نٖ اًٙعوح ٓريعخ اًصٜهح اًري
كبك٘ب اًـلٙبء ٛاًؽلاك٘ ْٛل اًؽوّ تٕ ّ٘بَ املٌلج تبًوتيض تٍثج آِٙبه ٚيف اًٌناد
ٛذِبكي ٚيف اًٝؼيبْ ٛإِ٘بًِ ٚؤ ْٛاًوعيخ ؼرى أٔثؽز ٌريذ ٚعىل هٍ ًٍبْ ًؤ ٚذِوٕ ُٕ
اًلٙبء عٌيٙب ٜٛوك ُب تلي ُٕ اًـلٙبءٛ ،2يّري اتٕ أتي ىهع إىل تيٜد األٓلًٍيني اًنيٕ
اٌرلوٛا تـبً ٛاًري ؼلك٘ب يف شِبٓيخ آًفؾ تيزٛ ،3يٙيف كبئٌف» ..ؿٔيًٜا علٛح األٓلًَ
ٌٛسعٜا يف اًثٔبء يِئب ِِٛبًف إىل ٓبؼيخ اًولاْ ُِٜٕٛكح ٛؿٜاهح ٛؼبهح اًثبكيخ ٛاًؤيف إىل
اًوُيٌخٌِٛ ،يز تعلٛح األٓلًَ.«09 ..
أُب يف اًعٙل املواتٝي ؿيِوٕ اًؽليض عٕ ؼبكشخ اًرؼويج اًري ٛكعز يف عٙل األُري
املواتٝي عيل تٕ يٌٜف تٕ ذبِـني ،اعرِبكا عىل ؿر ٜٝاتٕ هِل اًعل اًني أؿرى تٔـي ٛذؼويج
أٍ٘ ػوٓبٜخ ُٛلْ إٌثبٓيخ أـو ٝهّوٍ ُٕ أِوبي اًعلٜتبد ٜ٘ٛ ،إظواء هكعي ذأكيثي
هٛعي ؿي ٚعٔرص اًرفـيفٛ ،كل ٔله ٘نا اإلظواء ٓريعخ اًرؽبًف اًني هبْ ُٕ املوذلج أْ
يرّ تني ٌوبْ ػوٓبٜخ ٛاِثيٌيخ ُٛبًلخ _اعرِبكا عىل هٛايخ آًٍٜسيًس_ ٛأًـ ٍٜٜٓاًٍبتع
ًرِوئ ُٕ ٚاًٍيٝوح عىل امللئخ ِ٘ٛبْ ٓعبػ اًؽٌِخ اًعٍوويخ ٛإْ اـرٌـز اًلهاٌبد
ؼٜي األٌثبة اًعِيلخ ٛهاء ٘نا اًؽلس ،ؿٔٙبن ُٕ هتٙٝب تبًعٜاٍُ اًٍيبٌيخ ٛآـو تبًعٜاٍُ
اًلئيخ ٔ٘ٛبن ُٕ م٘ج أتعل ُٕ مًى ؼني هتٙٝب تبًعبٍُ اًفكرٕبكيٓٛ ،00عرلل ُٕ ظٙرٔب أْ
٘نٖ اًعٜاٍُ ُعرِعخ ٌبِ٘ز تّوٍ أ ٛتآـو يف ٘نا اإلظواء اًرأكيثي.
أُب يف اًعٙل املٜؼلي ؿيِوٕ اًلٜي أْ اًٙعوح األٓلًٍيخ اذفند ِوٌف آـو ،ؼيض
أٔثؽز ذرّ تّوٍ هٌِي ٛترتـيٖ ُٕ اًٌٍٝخ اًٍيبٌيخ اًؽبهِخ ،ؿـي عٙل اًفٌيـخ
املٜؼلي اًوِيل (د  08)ٗ019أٔله ٙ٠ريا ٌٔخ  ٗ031يليض تئٌوبْ اًعبًيخ األٓلًٍيخ
اٍفذيخ ُٕ اًعليل ُٕ ُلْ األٓلًَ اًٍسكيخ تِلئخ هتب ٛاًـرؾ ٌِٛؾ ً ّٙتؽوس األهٗ
ٛػواٌخ األِعبه ٘ٛيأ ً ّٙظِيع رضٛة اًؽِبيخ ٛاإلهواَ ٛاًفٌرلواهٛ ،يعررب أتب املٝوؾ
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تٕ عِريح املفيُٛي اًوبذج اًفبٓ ًٌفٌيـخ  ٜ٘ٛأٓلًًس األٍٔ ِٜٓمظب ًٌعبًيخ األٓلًٍيخ
٠ٛوٛؾ عيّٙب ـٌفي ٘نٖ اًـرتح.03
ُٕ املعٌ َٜأْ اًلًٛخ املوئيخ ٘ي اًري ذوٌـز تعٌِيخ اًعٙبك يف تٌفك األٓلًَ ٛاًؽـبٟ
عىل ُب ذثلى ًٌٌٍِِني ُٕ ُِرٌوبد يف ٘نٖ اًثلبع تعل ذـوى اًلًٛخ املٜؼليخٛ ،ؿعٌف ؿلل
ذِييد اًعٌفكبد املؼوتيخ األٓلًٍيخ ـٌفي ٘نٖ اًـرتح تبًرلـٌفد اًعليلح ًٌٍفٜني اًلًٛخ
املوئيخ ًؤٙب ًّ ذٍـو عٕ أيخ ٓريعخ إيعبتيخٛ ،يعي ٝمًى إىل ػيبة اإلُوبٓيبد اًٍيبٌيخ
ٛاًفكرٕبكيخ ٛاًعٍوويخ إلعبكح إِعبع اًلًٛخ املٜؼليخ ٛاًؽـب ٟعىل ُوبٓخ املؼوة هـبعٍ يف
اًعٌفكبد اًلًٛيخ يف اًؽ ٜٗاًؼوتي ًٌثؽو املر ،ٌٜٞؿوبْ ٕٓيث ٚاًفِ٘ؽٌفي ٛاًرلٜ٘ه اًربَ
إىل ؼلٛك إًٔف اًصبٓي ُٕ ق َ00ؼيض آرلٌز اًٌٍٝخ اًـعٌيخ إىل اًٜىهاء اًٜٜبٌينيٛ ،هػّ
مًى ذٜاًز اًٙعوح األٓلًٍيخ إىل املؼوة كثٍ ٌلُ ٜٛلئخ ػوٓبٜخ ٌٔخ ٔ٘ٛ ،َ0138ب يِوٕ
أْ ّٓري إىل اًٙعواد األٓلًٍيخ اًعليلح ٓؽُٔ ٜبٜم اًويف ٛاًٙثٛ ٞػِبهحٛ ،هنًى ُلئخ
ِـّب ْٛاملٍرلٌخ يف عٙل األُري ًُٜفي عيل تٕ هاِل ٛإؼلاشً ّٙؽُٜري اًفواىيٕ ٛهيف
إًثبٓنيٛ ،01كل ٓرغ عٕ ٘نٖ اًٙعواد األٓلًٍيخ ـٌفي ٘نٖ اًـرتح ذٜأٍ ؼٙبهي هثري ٓ١وا
ًرعلك ٛذٜٔع اًـئبد األٓلًٍيخ ُٕ عٌِبء ٛأكتبء ٔٔٛبع ٛؼوؿينيٛ ،يوـي أْ ّٓري يف ٘نا
إًلك إىل أْ اًثٌف ٛاملوئي اذفن ُٕ اًعٔبرص األٓلًٍيخ عٜٓب ً ٚيف ُعبًفد ُفرٌـخ ٌيبٌيخ
ٛعٍوويخ ٛكٙبئيخ.
يٙ١و ُٕ ـٌفي األؼلاس ٛاًٜكبئع اًربهيفيخ أْ اإلُبهح اًٜٜبٌيخ ٛهشز ذوهخ شليٌخ يف
امليلاْ اًٍيبيس هبْ يٜاىيٙب ٘ٛع ٌيئ يف امليلآني اًفظرِبعي ٛاًفكرٕبكي ،ؿبإلُبهح
اًٜٜبٌيخ اًري ٙ٠ود تّوٍ هٌِي اترلاء ُٕ ٌٔخ ٛ َ0110اٌرِود ؼرى ٓٙبيخ ُٔرٕف
ق ًّ )َ 0003(َ00ذوق إىل ٍُر ٜٝكًٛخ ،مًى أْ اًوكعخ اًعؼواؿيخ اًري هبٓز ذؽز
ٌيٝوذٙب ًّ ذرعل ُلئخ ؿبً اًعبِٔخ اًري ًّ ذٔعّ تلٛه٘ب تبألُٕ ٛاًفٌرلواه ،أُب تبكي
اًثٌفك ؿوبٓز ُعيأح تني اًعليل ُٕ اإلُبهاد املٍرلٌخ يف هٍ ُٕ اًِّبي ٛاًعٜٔةٛ .كل ىاك
اًرٜٝيم اًني رضت ٚهٍ ُٕ اإلٌثبْ ٛاًربذؼبي عىل اًٍٜاؼٍ املؼوتيخ ٛاًفٝو اًعصِبٓي
املؽلق تبًلًٛخ ُٕ أًبؼيخ اًٍسكيخٌٛ ،يٝوح كثبئٍ تٔي ٌ٘في عىل إيربٛاد اًلٜاؿٍ اًري هبٓز
ذٔرلٍ يف ُب تني ٌٌٛ ًٜعٌِبٌخ ُٕ ذـبكّ األ٘ٛبع اًلاـٌيخ ًٌلًٛخٛ ،تبًربيل يِوٕ اًلٜي
إْ اإلُبهح اًٜٜبٌيخ ًٛلد ُيرخ ذـرلو ًوٍ ُلُٜبد اًلًٛخ اًٍيبٌيخ ٛاًفكرٕبكيخ
ٛاًعٍوويخ ،هِب أٓٙب ًّ ذأد تأي ذعليل ُن٘ثي هبًني اعرِلد عٌي ٚظٍ اًلٛي املرعبكثخ عىل
ؼوّ املؼوة ُٔن عٙل األكاهٌخ ؼرى كيبَ اًلًٛخ اًعٌٜيخ اًٍسيـخ ُع تلايخ قُِ َ01ب ععٍ
تٔٙبيرٙبٛ .00هػّ ٘نٖ األ٘ٛبع ػري املٌفئِخ اًري ِٙل٘ب املؼوة ـٌفي ٘نٖ اًـرتح آرلٌز
ظبًيخ أٓلًٍيخ ُِٙخ إىل املؼوة ـبٔخ تعل ٌل ٜٛآـو كٌعخ إٌٌفُيخ تثٌفك األٓلًَ ػوٓبٜخ
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ٌٔخ ٛ َ0138آعلبك ُؽبهّ اًرـريْ ُٕٛ ،00املٌفؼ١بد األٌبٌيخ ؼٜي ٘نٖ اًٙعوح ،مًى
اًرتكك اًوثري اًني ٌبك أٌٛب٘ ٛنٖ اًـئخ كثٍ اإلكلاَ عىل ُؼبكهح أها٘يٛ ّٙاًرٜظٓ ٚؽٜ
املؼوةٛ ،كل ٔلهد ؿربٜ ُٕ ٝٛوؾ اًعليل ُٕ اًـلٙبء ٛاًري ذؤهل هٌٙب عىل ؿوٗ اًٙعوح
ُٕ تٌفك اًوـو ٛاًرٜظٓ ٚؽ ٜتٌفك اإلٌٌفَٛ ،ؿعٌف آرلٌز ٛؿٜك أٓلًٍيخ ُٕ ؿئبد ُفرٌـخ ،يف
ُللُرٙب أرسح تٔي األؼِو ٘ٛي آـو أرسح ٌٍُِخ ؼوِز تٌفك األٓلًَ تليبكح ؼبهّ ٌُِوخ
ػوٓبٜخ أتي عثل هللا ُؽِل اًني ػبكه ٓؽُ ٜلئخ ٌُيٌخ  ُٕٛشِخ ٓؽُ ٜلئخ ؿبً عبِٔخ
اًٜٜبٌيني . 01هِب ٛكعز ٘عواد أٓلًٍيخ ظليلح تعل ٌل ٜٛػوٓبٜخ ،ظبءد إُب ٓريعخ ًلواه
اًٝوك هِب ٘ ٜاًّأْ تبًٍٔثخ ًلواه املٌوخ إيياتيٍ املرعٌم تٝوك ٌٍُِي األٓلًَ ُع ٍُرٍٙ
قٛ ،)َ0098( َ00إُب ٓريعخ اًصٜهح هِب ٘ ٜاًّأْ تبًٍٔثخ ًصٜهح ُٔٝلخ اًثٍساد تؼوٓبٜخ
ٛاًري أٌـود عٕ ٘عوح هصري ُٕ األرس األٓلًٍيخ ٓؽ ٜاًِّبي املؼوتي هِٔٝلخ تبكيَ
ٜٔٛعخ ٛذٜٝاْ ٛأؼٜاى٘ب ٛكثيٌخ ػِبهح ٛأظليو ٛأٔيٌف ،تٍ اُرلد ؼرى ُلْ ٌٌف ٛآٌـي
ٛآىُٜه ٛأٓـب ٛـبهط تٌفك املؼوة األكىص يف اذعبٖ ذٛ َٜٓاًعيائو.02
ُٛب يصري اًفٓرثبٖ تبًٍٔثخ ًٌعبًيخ األٓلًٍيخ اًري آرلٌز يف اًعٙل اًٜٜبيس ٘ ٜاـرٌفؾ
ٛظٙبد ٓ١و٘ب ؼٜي األؼلاس اًري ِٙل٘ب املؼوة ـٌفي ٘نٖ اًـرتح ،تني ُؤيل ًٌٌٍٝخ
اًٜٜبٌيخ أٌُف يف ذؽليم ٓـٜم كاـٍ اًثٌفٛ ،ٛتني هاػج يف اًعٜكح ٓؽ ٜاًثٌل األٔيل ًعلَ
ذؽليم ُب هبْ يٕث ٜإًيٛ ،ٚتني ٍُرلٍ عٕ اًٌٍٝخ اًؽبهِخ يف ذلتري ِؤ.ٚٓٛ
تلي أْ ّٓري يف آـو ٘نٖ أًلٝخ اًفبٔخ تِواؼٍ اًٙعوح ٛأُبهٕ اًفٌرلواه إىل
اًٙعوح األٓلًٍيخ ا ألـريح اًري ذِز يف أٛاـو عٙل اًلًٛخ اًٍعليخ اًربهِلاهذيخ ُع ٌُٝع
اًلوْ ٛ َ01تبًٙثُ ٞب تني ٌٔري ٛ ،َ0009/0093اًري اهذثٝز تبملوٌ َٜاًني أٔلهٖ
املٌى ؿٌيثي اًصبًض ًٝوك ُب ذثلى ُٕ املٌٍِني تئٌثبٓيبٛ ،كل ٔبكؿز ٘نٖ اًٙعوح ؿرتح
ا٘ٝواة ٌيبيس ـٝري ٛأىُخ اكرٕبكيخ ـبٓلخ تبملؼوة آعوٍز تّوٍ هثري عىل ٘ٛعيخ
٠ٛوٛؾ اٌرلواه ٘نٖ اًـئخٌٔٛ ،03رعوٗ تبًؽليض ًٌـئخ اًري اٌرلود يف هٍ ُٕ ٌٌف
ٛذٜٝاْ ٛاًري عبِز تّوٍ ٍُرلٍ عٕ اًٌٍٝخ اًؽبهِخ ُؤشوح ُٛرأشوح تِب هبْ يعوي
تبملؼوة آٓنان ُٕ أؼلاس ٌيبٌيخ ٛعٍوويخ .ؿلل أهاكد اًٌٍٝخ اًؽبهِخ آٓنان أْ ذفٙع
٘نٖ اًـئخ األٓلًٍيخ ًرعرِل عٌيٙب يف ُل ٓـٜم٘ب تؽوّ ذٌٙعٙب يف امليلاْ إًٔبعي ٛاًعٍووي،
ُِب أك ٝتبًٝوؿني إىل اًلـٜي يف رصاعبد ُرربًيخ ،هِب ؼبًٛز تع ٚاًيعبُبد املؽٌيخ
اًفعرِبك عٌيٙب يف عٌِيخ اًعٙبكٌٔٛ ،وهي ٘ٔب عىل عٌفكخ اًعبًيخ األٓلًٍيخ يف عٌفكرٙب تثعٚ
اًيعبُبد املؽٌيخ عىل اعرثبه أْ اًٌٍٝخ اًٍسعيخ آٓنان هبٓز اٌِيخ ؿل.ٞ
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ٛاًثلايخ ٌروُ ْٜع املعب٘ل ُؽِل اًعيبيش اًني كـٍ يف رصاع ُع أٓلًٍيي أتى هكواق
ـبٔخ أٍ٘ اًلٕثخ ملب اُرٔعٜا عٕ اًرعبُ ْٛع ُٕٛ ، 89ٚأظٍ رضة ٘نٖ اًـئخ ٛإـٙبعٙب
ًٔـٜمٖ اٌرعبْ اًعيبيش تـر ٜٝاًعٌِبء ـبٔخ عٌِبء ؿبً اًنيٕ أظبىٛا ُلبذٌر ُٕ ّٙظٙخ،
 ُٕٛظٙخ شبٓيخ تبألٌٜٝي اًـوًٓس اًني ًّ ئعؾ يف املِٙخ اًري ظبء ُٕ أظٌٙبٛ ،تبًربيل ؿٍّ
اًعيبيش يف اًٍيٝوح عىل أٍ٘ اًلٕثخ ،ـبٔخ تعل ذلـٍ اًٌٍٝخ اًٍعليخ يف ِفٖ عثل املٌى
اًني كلَ يل املٍبعلح ًألٓلًٍيني ترعبُ ْٛع اإلٌثبْ أشٔبء ُؽبرصذٜ ُٕ ّٙوؾ اًعيْ
اًـوًٓسٌٛ ،80يٙ١و اًعيبيش ُٕ ظليل عىل ُرسػ األؼلاس أشٔبء اًرصاع اًني كاه تني
أٓلًٍيي اًوتبٛ ٛاًلٕثخ ٜٛوك اًٜٙهٓبذّيني اًيشء اًني كؿع ت ّٙإىل اًفهذِبء يف ؼٕٙ
اًعيبيش ٌٜثب ًٌٍِبعلحٛ ،كل ًلي اًعيبيش يف اًفٓعٌيي املٍبٓل اًلٜي ًٌرلـٍ يف اًلٕثخٛ ،أُبَ
٘نا اًرؽبًف اًعيبيش اًفٓعٌييي ٛـٜؿب ُٕ ٌل ٜٛاًلٕثخ ٛاًوتبٌٌٛ ٛف تيل أؼل اًٝوؿني
ٌبهع اًٌٍٝبْ ُؽِل اًّيق إًؼري إىل ذلليّ املٍبعلح إىل أٍ٘ اًلٕثخ ٛاًوتبٛ ٛاًري آرٙز
تبًـٍّٛ .88كل  ٍ٠اًعيبيش يرؽوّ يف ـي ٜٛاًٌعثخ اًٍيبٌيخ تأتي هكواق (امللْ اًصٌفسٌٌ/ف
ٛاًلٕثخ ٛاًوتب )ٛإىل أْ ذِوٕ ؿعٌف ُٕ ذّريز األٓلًٍيني تني ظٙبد ُرعلكح تبملؼوة
ٛاًعيائو ِٛث ٚاًعييوح اإليثرييخ (املٕله؟)ً 83يٙ١و عىل ُرسػ األؼلاس أٍ٘ اًلًفء اًنيٕ
ذلـٌٜا ًل ٝاًعيبيش ُٕ أظٍ اًّـبعخ ًألٓلًٍيني ٛاًري هبٓز ٌثثب يف ٘ٛع ؼل ًؽيبح املعب٘ل
اًعيبيش ٌٔخ .81َ0010
أُب عٌفكخ األٓلًٍيني تأٍ٘ اًلًفء ؿٙ١ود عىل اًٍٝؾ تعل أْ هؿ ٚاًعيبيش ِـبعرّٙ
هِب ذللَ ،ؿوك اًلًفئي ْٜعىل ٘نا اًوؿ ٚتبًلٜح ٛآرٙى األُو تبٓرٕبه ٌبؼم ًٌلًفئيني عىل
اًعيبيش ٛـٜٙع ُٔٝلخ أتي هكواق ًٔـٜمّ٘ٛ .ؿعٌف ؿلل عوؿز املٔٝلخ ٘لٛء ذبُب ـٌفي
ؿرتح ىُٔيخ ُعئخ ذؽز إُوح األُري عثل هللا تٕ ُؽِل اًؽبط اًلًفئيٛ ،إْ ٌ٠ز اًلٕثخ ذوتٞ
عٌفكبد ُع اًٌٍٝخ اًٍعليخ ٛأذوان اًعيائو ٛذٔيع ٓؽ ٜاًفٌرلٌفي عٕ أًـٜم اًلًفئي٘ .لٛء
كاَ ُٕ  0011إىل ؼلٛك  ًّٛ ،0009يعوو ٔـ٘ ٜنا اًفٌرلواه ٌ ٜٝاألؼلاس اًري عوؿرٙب
ُلئخ ؿبً اًري هبْ ًٙب ٔلٛ ٝاٌع تِٔٝلخ أتي هكواق80ؼيض شبه األٓلًٍي ْٜتأتي هكواق
٘ل اًٌٍٝخ اًلًفئيخ ٛؼبرصٛا األُري اًلًفئي عثل هللا ٛآرٙى األُو تبًلٙبء عىل اًٌٍٝخ
اًلًفئيخ هػّ املٍبعلح األظٔثيخ ـبٔخ ُٕ آعٌرتا.80
هِب هبْ ًألؼلاس اًري عوؿرٙب ُٔٝلخ اًِّبي كٛه ُ ّٙيف ذٜٝه األؼلاس تِٔٝلخ أتي
هكواق ،ؿٔ١وا ًٌٔعبؼبد اًري ؼللٙب اًفرض ػيٌفْ عىل هٍ ُٕ اًفٓعٌيي ٛاًفٌثبْ ٛاًربذؼبي
ٛهنًى ُعبكاذًٌ ٚلًفئيني ٛهػثر ٚيف اًفٌرلٌفي عٕ اًٌٍٝخ اًٍسعيخ ،اٌرٝبع ٘نا األُري
األٓلًًس أْ يو ْٜظٙبىا ؼوُٜيب ٛظيّب ٓ١بُيب ٍُرـيلا ُٕ امللاـيٍ اًٙبُخ اًري هبْ
يعٔيٙب ُٕ ٛهاء أرس ٝاًؽوة ُع املٍيؽيني ،هِب هبْ يرِيي تٜٔع ُٕ اًنهبء اًٍيبيس ًٛف
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يرٜآى يف ٓل ٚعٙلٖ ُلبتٍ ذؽليم ٌُٕؽر ،ٚؿلل ذعب ْٛيف اًثلايخ ُع اًفٓعٌيي ًرضة
اًفٌثبْ ًٛؤ ٚؼٍٕ عىل املٍبعلح اًفٌثبٓيخ ملب ؼبرص ٜٔعخ تعل كـًٜٙب ُٕ ٜوؾ
اًفٓعٌيي . 81هٍ ٘نٖ اًعٜاٍُ ظعٌر ٚيؽ١ى تِٔبرصح أٓلًٍيي أتي هكواق ـبٔخ أٍ٘ اًلٕثخ
ٛاًوتب ٛاًنيٕ هبٓز ًٓ ّٙـَ اًوػثخ ٘ٛي اًرفٌٖ ُٕ اًٍيٝوح اًلًفئيخ ٛاًري ذؽللز ًّٙ
تعل ذٜكيع اذـبكيخ تني ػيٌفْ ٛهؤٌبء امللْ اًصٌفس يف ُبي ُٕ ٌٔخ ٛ .َ0001كل ٌ٠ز امللْ
اًصٌفس ذليٕ تبًًٜفء ًؼيٌفْ إىل ؼني آٙياُ ٚأُبَ كٜاد املٜىل اًوِيل ٌٔخ ً َ0000رٔرٙي تنًى
ؿٕٜي اًرصاع تني امللْ اًصٌفس.
أُب اًعبًيخ األٓلًٍيخ تِلئخ ذٜٝاْ ؿلل اـرٌـز يف ظٜآج عليلح ُع ٓ١ريذٙب يف ٌٌف،
ؿِلئخ ذٜٝاْ ذرِيي تِٜكعٙب اًفٌرتاذيعي اًٙبَ عىل ٌبؼٍ اًثؽو األتي ٚاملر٘ ،ٌٜٞنا
املٜكع ظعٌٙب ذعوؾ اٌرلواه ظبًيخ أٓلًٍيخ ُِٙخ ُٔن ؿرتح ىُٔيخ ُثووح ٌبِ٘ز إىل ؼل تعيل
يف األؼلاس ٛاًٜكبئع اًري عبِرٙب ٘نٖ امللئخ ،تٍ ٘ٔبن ُٕ يوظع ذأٌيٍٙب إىل عبئٌخ أٓلًٍيخ
عويلخ ٘ي عبئٌخ املٔ١وي عىل عٙل اًلًٛخ اًٜٜبٌيخ ،اِرٙود ٘نٖ امللئخ يف ذبهيفٙب تبًعٙبك
اًثؽوي اًني هبْ يعررب املعبي األهصو ّٓبٜب تبمللئخ ُِب أٌ٘ٙب ًرعيْ ٜٓعب ُٕ اًفٌرلٌفي
اًناذي عٕ اًٌٍٝخ اًؽبهِخ ـٌفي اًـرتح اًري ٓرؽلس عٔٙب أٛاـو اًلًٛخ اًٍعليخ ُٕٛ .تني
األرس اًري اِرٙود يف ذبهيق اًعٙبك اًثؽوي تبمللئخ أرسح آي أًلٍيَ ٘ٛي أرسح أُبىيؼيخ
ظثٌيخ ٛأٌٔٙب األُبىيؼي ٘ ٜاًني ظعٌٙب ذعيْ ٜٓعب ُٕ اًرٝبؼٔبد اًٍيبٌيخ ُع اًعبًيخ
األٓلًٍيخ اًري هؿٙز ٛتّوٍ هيل اًفٜٙع ًؽوّ األرس األُبىيؼيخٛ .82كل ٙ٠ود ٘نٖ
أًيعخ ًل ٝاألٓلًٍيني ـبٔخ تعل ٛؿبح املللَ أؼِل تٕ عيىس أًلٍيَ ()0088/0092
اًني ذِي ي عٙلٖ تٜٔع ُٕ اًرعب ْٛتئٛ ٚتني اًعبًيخ األٓلًٍيخ ًٌلٙبء عىل اًٜظٜك اًفٌثبٓي
ُٛؽِل اًّيق اًٍعلي املرعبُ ْٛعٛ ،ّٙكل آي األُو تعل ٛؿبح املللَ أؼِل تٕ عيىس إىل إـٜذٚ
اًنيٕ ؼوِٜا امللئخ تيل ُٕ ؼليل ُِب ظعٍ اًعبًيخ األٓلًٍيخ ذّعو تٜٔع ُٕ اًني ٛاًفؼرلبه
ُِب كؿع ت ّٙإىل اًصٜهح ٘ل آي أًلٍيَ ،عىل اًوػّ ُٕ ه ْٜاًٍثج املثبٌس يرعىل يف
املِبهٌبد اًٌفأـٌفكيخ اًري ذعو٘ز ًٙب ٍٓبء اًعبًيخ األٓلًٍيخٛ ،83عىل أي ؿلل آرٙى
اًفٓلٌفة تٍيٝوح األٓلًٍيني عىل اًؽوّ يف ِفٖ تٜعيل ٛاٌرِو اًرصاع تئٛ ّٙآي
أًلٍيَ عىل ؼوّ امللئخ اًري هبٓز ُؽ ٞا٘رِبَ هثري ُٕ ٜوؾ األٓلًٍيني اًنيٕ هبٜٓا
يأٌُٛ ُٕ ْٜهاء مًى إىل ذؽليم اًفٌرلٌفي اًربَ هِب ٘ ٜاًّأْ تبًٍٔثخ ألٓلًٍيي أتي هكواق،
ٛتبًربيل ذوٜيٕ ُؽٜه ٌٌف-ذٜٝأْ٘ٛ .ب اًرلز هػثخ األٓلًٍيني اًٙبكؿخ إىل اًفٌرلٌفي ٛهػثخ
اًعيبيش اًٙبكؿخ إىل اًٍيٝوح عىل ذٜٝاْ ُٕ أظٍ ُؽبرصح اًفٌثبْٛ ،تبًـعٍ ذِوٕ اًعيبيش
ُٕ ؼوّ امللئخ تئيعبى ُٕ األٓلًٍيني اًؽبكليٕ عىل آي أًلٍيَ ًّٛ ،يرّ اًلٙبء عىل ٓـٜم
اًعيبيش إًف تعل اًلـٜي يف رصاع ُع اًلًفئيني ٛذِؤز امللئخ ُٕ اًؽٕٜي عىل ٜٓع ُٕ
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اًفٌرلٌفي اًناذيً ،وٕ آي أًلٍيَ عبكٛا إىل ؼوّ امللئخ ُٕ ظليل إىل أْ ذّ اًلٙبء عٌيّٙ
ٓٙبئيب ُٕ ٜوؾ املٜىل اًوِيل اًعٌٜي ًّٛ .39يرّ اًلٙبء عىل أًيعخ اًفٌرلٌفًيخ مللئخ ذٜٝاْ
تليبكح األٓلًٍيني إًف تعل ُعيء اًٌٍٝبْ املٜىل إٌِبعيٍ ،اًني ذِوٕ ُٕ كرٍ اًصبئو األٓلًًس
اًفرض ػيٌفْ ٛؿواه أًٛفك أًلٍيَ إىل ُلئخ ٌثرخ ٛذعيني أؼِل تٕ ؼل ٛكبئلا ًٌِلئخ ُٕ
ٜوؾ اًٌٍٝبْ.
ـٌفٔخ اًلٜي ،إْ املٙبظويٕ األٓلًٍيني إىل املؼوة تنًٜا هٍ ُب يف ظٙلّ٘ ُٕ أظٍ ـٌم
هيبْ ٍُرلٍ ذؽز ٓـٜمًّ٘ ،وٕ ٘نٖ اًوػثخ األٓلًٍيخ أٝلُز ت١وٛؾ اهذثٝز تِب ٜ٘
ماذي  ٜ٘ٛاًؽٔني إىل املبيض ٛاًعٜكح إىل األهُٗٛ ،ب ٘ ٜكاـيل ُوذث ٞتوؿ ٚاًٌٍٝخ اًؽبهِخ
ٛاًيعبُبد املؽٌيخ ًفٌرلٌفي ٘ؤًفء األٓلًٍيني ٓٛـٜه اًلثبئٍ املؼوتيخ املعبٛهح ُّٔٙ
تبعرثبهّ٘ "ٕٓبه ٝكّربًخ"ُٛ ،ب ٘ ٜـبهظي ُوذث ٞترٜظَ اًلٛي األٛهتيخ ُٕ ٘نٖ
اًعبًيخ ٛاعرثبهّ٘ كوأٔخ يعج ذٕـيرٛ ،ّٙهػّ مًى ؿلل أٌـو اًٜظٜك األٓلًًس تبملؼوة
عىل ذٌفكؾ ؼٙبهي هثري أعٝى ُب أٔثؾ يٌٕٝؾ عٌي ٚتبًؽٙبهح األٓلًٍيخ املؼوتيخ.
شبًصب :اًرأشرياد اًؽٙبهيخ ًٌٙعوح األٓلًٍيخ.
ذٍّ اًوصري ُٕ اًوربتبد اًعٌفكبد تني ٘ـري اًثؽو األتي ٚاملر ٌٜٞتبًرّٔغ
ٛاًرٕبكَ ُٕٛ ،شّ ؿٙي ذلـي عىل اًعليل ُٕ ُ١ب٘و اًرٌفكؾ ٛاًرثبكي اًصلبيف تني املعبًني
اًِّبيل ٛاًعٜٔتئٌٛ ،لف يف ٘نا اًعوٗ عىل تع١ُ ٚب٘و اًرأشرياد اًؽٙبهيخ ًٌعبًيخ
األٓلًٍيخ اًري اٌرلود تبملؼوةٛ ،إْ ظبءد ٓريعخ ًرٜذو اًعٌفكخ تني املٌٍِني ٛاملٍيؽيني.
ؿٔ١وا ًٌٍثم اًربهيفي ًٌؽٙبهح األٓلًٍيخ ٛذـٜكٙب يف املعبًفد اًعٌِيخ ٛاًٍيبٌيخ
ٛاًفظرِبعيخ ٛذصبكـٙب ُع اًؽٙبهح املؼوتيخ املؽٌيخ أتلعز ًٔب ُب أٔثؾ يٌٕٝؾ عٌيٚ
تبًؽٙبهح األٓلًٍيخ املؼوتيخ ،ؿأيٕ يرعىل اًرأشري اًؽٙبهي األٓلًًس؟
يف اًعبٓج اًفكرٕبكي :يثل ٛأْ اًٙعوح األٓلًٍيخ ًّ ذوٕ ٘عوح أؿواك أ ٛظِبعبد ُٕ
ُوبْ ٓؽُ ٜوبْ آـو ،تٍ هبٓز ٘عوح أؿوبه ٛعبكاد ٛذلبًيل .ؿبألٓلًٍي ْٜأشوٛا تّوٍ هثري
يف األّٓٝخ اًفكرٕبكيخ ًٌٍبهٔخ املؼوتيخ ٌٜاء كاـٍ امللئخ أ ٛاًلويخ ُٕٛ ،إًٜٔٓ
اًربهيفيخ اًلاًخ عىل مًى كٜي امللوي يف "ٓـؽٓ("ٚلٌ ٚعٕ اتٕ ػبًج)ٛ» :ملب ٓـن كٙبء هللا
ذعبىل عىل أٍ٘ األٓلًَ تفوٛط أهصوّ٘ عٔٙب يف ٘نٖ اًـرٔخ األـريح املثريح ،ذـوكٜا تثٌفك املؼوة
األكىص ُٕ تو اًعلٛح ُع تٌفك إؿويليخ ،ؿأُب أٍ٘ اًثبكيخ ؿِبًٜا يف اًثٜاكي إىل ُب اعربك،ٖٛ
ٛكـٌٜا أٌ٘ٙب ِٛبهه ّٜ٘ؿيٙب ،ؿبٌرثٜٔٝا امليبٖ ٛػوٌٜا األِعبه ٛأؼلشٜا اًفهؼيخ اًٝبؼٔخ
تبملبءٛ ،ػري مًىٛ .عٌِ ّٜ٘أِيبء ًّ يوٜٜٓا يعٌِٜٙٓب ًٛف هأ٘ٛب ،ؿٍسؿز تٌفكّ٘ ٌٔٛؽز
أُٜهّ٘ ٛهصود ٍُرؼٌفذٛ ّٙعِر ّٙاًفرياد .« 30ؿـي اًعٙل اإلكهيًس ٛأشٔبء اًٙعوح األٛىل
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ًألٓلًٍيني آرلٍ اًعليل ُٕ املياهعني اًنيٕ اٌرلوٛا تعلٛح األٓلًَ١ٓٛ ،وا ًٌ١وٛؾ
اًٝثيعيخ املٌفئِخ ُٕ أهاٗ ٔبًؽخ ًٌيهاعخ ُٛبء ٛؿري أتلعز اًعبًيخ األٓلًٍيخ يف ىهاعخ
اًعليل ُٕ أٜٓاع اًـٜاهٛ ٚامليهٛعبدُ ٜ٘ٛ ،ب أِبه إًي ٚاتٕ أتي ىهع يف "هٛ» :"ٚ٘ٛذفرٖ
علٛح األٓلًَ أيٙب تؽٍٕ اًـٜاه ٚإًيـيخ هبًرـبػ اًٝواتًٌس اًؽٌ ٜاألٔـو اًني ًيَ ُصٌٚ
يف ظِيع املؼوة ًؽٍٔٛ ٚؼٌفٛذٛ...ٚاًرـبػ اًٌيِٜٓي ٛاًٌٝؽي ٛاًوٌفيٛ ،أٔٔبؾ اًوِرتي
ٛاملِّْ ٛاًربكٜق ٛاًرٜد»ٛ ،38ذعررب ُٔٝلخ ظثبًخ ِِبي املؼوة ُٕ املعبًفد اًري ِٙلد
ذأشريا أٓلًٍيب ُِٙب يف املعبي اًـٌفؼي ،مًى أْ اًعليل ُٕ أٜٓاع املؼوٌٛبد ُٕ اًـٜاهٚ
ٛاًفرضٛادٛ ،هنًى ىهاعخ اًلِؾ ٛاًنهح ٛاًّعري ٛتبكي األعِبي املوذثٝخ تعٌِيخ اًؽٕبك
ٛاًلهً ،إ٘بؿخ إىل اًفٌٔٝفؼبد املرلاًٛخ تني أًبً ٘ٔبنًٙ ،ب اهذثبٛ ٛشيم تبًٜظٜك
األٓلًًس تٙنٖ املٔبٜم .هِب يٙ١و األشو األٓلًًس يف ٘نا امليلاْ أيٙب ُٕ ـٌفي إكبُخ
اًفهؼبء(ظِع هؼى) اًري هبٓز ذٕٔع ُٕ ُٜاك ُؽٌيخ تعبٓج األٛكيخ ًٝؽٕ اًيهع ٛاًري
اـرـز يف أًٍٜاد األـريح تٍثج ٜٙ٠ه املٝبؼٕ اًعرصيخ املرٜٝهح ،هِب ٌبّ٘ األٓلًٍيْٜ
يف ذٜٝيو ذلٔيبد اًوي ؼيض كبُٜا ترتهيج اًعليل ُٕ أًٜاعري ًٌٍلي ٍُرؼٌني يف مًى امليبٖ
اًٜؿريح تبملؼوة ـبٔخ تـبً ُٛواهًْٛ ،ف ٌيِب إما عٌِٔب أْ اًلًٛخ كل ُٔؽز اًعليل ُٕ
اًٙيعبد ًٙؤًفءٛ .ذعررب اًفٝبهاد ٘ٛي ذلٔيخ ُٕ ذلٔيبد اًوي املّٜٙهح تِٔٝلخ ُواهْ
ُٕ اًّٜا٘ل اًلاًخ عىل اإلتلاع األٓلًًس يف ٘نا امليلاْ ًّٛ ،33يلررص عٍِ ٘ؤًفء عىل اًعبٓج
اًرٝثيلي تٍ ذعل ٝمًى ًيٍِّ اًعبٓج أً١وي ،ؼيض أًف األٓلًٍي ْٜاًعليل ُٕ اًورج اًري
ذرؽلس عٕ ٜوق اٌرؼٌفي اًلٝبع اًـٌفؼي.31
أُب يف امليلاْ إًٔبعي ،ؿلل ٌبِ٘ز اًٙعوح األٓلًٍيخ يف آرلبي اًعليل ُٕ إًٔبع
ٛاًؽوؿيني إىل املؼوة ٓبكٌني ُع ّٙاًعليل ُٕ إًٔبعبد األٓلًٍيخ اًري ٜٜه٘ٛبٛ ،ذعررب
كتبػخ اًعٌٜك ٔٔٛبعخ إًٜؾ ٛاًؽويو ُٕ ...إًٔبعبد اًري ِٙلد ذٜٝها هثريا ُع اًٙعوح
األٓلًٍيخ ـبٔخ تِلئري ؿبً ُٛواهْ ،هِب ِٙل ُيلاْ اًثٔبء ذٜٝها ٌُؽ٠ٜب عىل أيلي
األٓلًٍيني ُٕ ـٌفي ٓلٍ ٛإكـبي اًعليل ُٕ أِوبي اًيـوؿخ ٛأًلْ ٛاًعثَ .ؿـي اًعٙل
املواتٝي ظٌج يٌٜف تٕ ذبِـني اًعليل ُٕ إًٔبع اًلوٜثيني إىل ُلئخ ؿبً ًٌييبكح يف
ٍُبظل٘ب ٌٛلبيبذٙب ٛؼِبُبذٙب ٛـبٓبذٙبٛ ،30كل اٌرِو ٘نا املل اًؽٙبهي األٓلًًس ـٌفي
اًعٙل املٜؼلي إم ذّ ذييني ُلئري ُواهْ ٛاِثيٌيخ تأهٛع اًثٔبيبد ٛاملؤٌٍبد اًعُِٜيخ .30
هِب توع األٓلًٍي ْٜأيٙب يف ٔٔبعخ األٌٌؽخ ٛاًنـريح ـبٔخ تِلئخ ؿبً.31
ُيلاْ آـو ِٙل ذٜٝها ُِٙب عىل أيلي األٓلًٍيني تبملؼوة ٛيف ُّبهة ُرعلكح ،إٓٚ
امليلاْ اًعٌِي هبًٝج ٛإًيلًخ ٛاًرتظِخ ٛعٌ َٜاًٌؼخ ُٕٛ .اًّٜا٘ل اًربهيفيخ اًلاًخ عىل
ُل ٝذٜٝه اًٝج ٛإًيلًخ تبملؼوة ُع اًٙعوح األٓلًٍيخ اذفبم اًعليل ُٕ ٌٌفٜني املؼوة
اجمللة املتذوسطوة للدر اسات األندلسوة – العدد  – 1 :ذوان 8112

223

العربي بنرمضان

الهجرات األندلسوة إلى الشمال اإلفريقي  -املغرب منذوج ا -

ـبٔخ يف اًعٙل اًٍعلي أٜثبء ـبٔني تبًلرص ُٕ األٓلًٍيني ،هبٓز ًُ ّٙوبٓخ اظرِبعيخ
ـبٔخ هِب أػلكز عٌي ّٙاألعٝيبدٛ .كل توىد اًعليل ُٕ األٌِبء يف ٘نا املعبي ٓنهو ُّٔٙ
عىل ٌثيٍ املصبي ًف اًؽرص ،أتب اًلبٌّ اًٜىيو تٕ ُؽِل اًؼٍبٓي املرٜىف ٌٔخ ،َ0009/0993
ٛعيل تٕ إتوا٘يّ األٓلًًس املرٜىف ؼٜايل ٛ ،َ0000/0900عثل اًٜاؼل تٕ ُؽِل ػويٞ
األٓلًًس اًني هبْ اًٝثيج اًفبٓ ًٌٌٍٝبْ املٜىل إٌِبعيٍ ،32هِب توى األٓلًٍي ْٜيف ُعبي
اًعٌ َٜاًثؽصخ هبًويب٘يبد ٛأًٙلٌخ ٛعٌّ اًـٌى ًّٙ ٍ٠ٛ ،اًٍثم يف ذلهيَ ٘نٖ اًعٌَٜ
ًـرتاد ىُٔيخ ٜٜيٌخ١ٓٛ .33وا ًرِوٕ ٘ؤًفء األٓلًٍيٓ ُٕ ْٜبٔيخ اًعٌٛ َٜاًٌؼخ ؿلل توعٜا
أيٙب يف ُيلاْ اًرتظِخ ،إم هبْ يوظع إًيً ّٙرتظِخ املعب٘لاد ٛاملواٌٌفد اًوٌِيخ ٛذوظِخ
اًورج إىل اًٌؼخ اًعوتيخ ٛيوظع تع ٚاًلاهٌني ٘نا اًف٘رِبَ تبًرتظِخ إىل أٓ ّٙيعرربٙٓٛب ٜٓعب
ُٕ اًعٙبك ٘ل اإلٌثبْ ُٕ ظٙخ  ُٕٛظٙخ شبٓيخ ًللٌيخ اًٌؼخ اًعوتيخ تبعرثبه٘ب ًؼخ
اًلوآْ .19أُب يف امليلا ْ األكتي ٛاًـٔي ؿريظع اًـ ٍٙإًي ّٙيف إكـبي ؿٕ اًرِٜيؾ ٛاملٌٜيلي
األٓلًٍيخ اًري ٌ٠ز ُؽبؿ١خ عىل ٛظٜك٘ب ُٛوبٓرٙب إىل ئُٜب ٘نا ،عىل اًوػّ ُٕ إًعٜتبد
اًري ٔبكؿرٙب عىل عٙل املٜؼليٕ ـبٔخ أيبَ يعلٜة املٕٜٔهٛ .كل ِٙل ٘نا أًٜع ُٕ
املٌٜيلى ذٜٝها ُِٙب ُع اًٙعوح األٓلًٍيخ اًري ذِز يف عٙل اًٜٜبٌيني ٛاًٍعليني ،هِب
أتلع املؼبهتخ يف ٘نا إًٔف املٌٜيلي ُٕ ـٌفي إكـبي اًعليل ُٕ اإل٘بؿبد ٌٜاء عىل ٍُرٜٝ
اًٌؽٕ أ ٛاًّعو أ ٛاًرتذيج.10
ُٕ امليبكيٕ اًري ذأشود تبًٜظٜك األٓلًًس تبملؼوة أيٙب امليلاْ اًفظرِبعيٛ ،يِوٕ
اًلٜي إْ اًعبًيخ األٓلًٍيخ ٓلٌز ُعٙب اًعليل ُٕ اًعبكاد اًفظرِبعيخُٙٔ ،ب ُب اٌرؽٍٔٙب
املؼبهتخ ٛكأتٜا عىل ذلاًٙٛب ُٙٔٛب ُب هؿٜ٘ٙب ٛذفٌٜا عٔٙب ُٕٛ .تني امل١ب٘و اًلاًخ عىل
اًرأشري األٓلًًس يف ٘نا اًعبٓج ٓعل آرّبه اهذلاء اًٌثبً األتيٛ ٚاٌرِواهٖ إىل ئُٜب ٘نا،
ـبٔخ يف تع ٚاملٜاٌّ هِ ٌّٜإًيف ٛاملآذّ ،هِب اٌرِود تع ٚاًرأشرياد األٓلًٍيخ يف
اًٌثبً املؼوتي ٍٜٓٛق ٘ٔب تع ٚاألُصٌخ اًثبهىح ًٌرلًيٍ عىل مًى.
اًٌٍٙبَ :عٜ٘ز هٌِخ توَٓ ماد األٍٔ اًلّربيل ٛاًري ًف ىاًز ُرلاًٛخ يف اًعليل ُٕكٛي اًعبًّ اًعوتيً ،ف يعوؾ عىل ٛظ ٚاًرؽليل ىُٕ كـٜي ٛاـرـبء ٘نٖ اًعثبهح تبملؼوةٛ ،إِٓب
ذؽليل ق َ02هيُٕ ًفـرـبء ٘نٖ اًعثبهح ظبء اعرِبكا عىل اٌرٔربظبد "كٛىي" تبعرثبه٘ب
هبٓز ًثبٌب ألكٌيخ ُِّٙخ.18
اًثٌؼخ :هٌِخ ماد أٍٔ ًفذئي ذّ ذلاًٙٛب ًلو ْٛعليلح تثٌفك األٓلًَ ،آرلٌز إىل تٌلاْاًِّبي اإلؿويلي ُع اًٙعوح األٓلًٍيخ ،شّ أٔثؽز ُٕ اًٌثبً اًرلٌيلي األهصو ذلاًٛف يف
األٌٛب ٛاملؼوتيخ تعلُب هبٓز ؼووا عىل اًعبئٌفد اًفهٌرلواٜيخ ؼرى أ٘ؽز ظيءا ًف يرعيأ
اجمللة املتذوسطوة للدر اسات األندلسوة – العدد  – 1 :ذوان 8112

224

العربي بنرمضان

الهجرات األندلسوة إلى الشمال اإلفريقي  -املغرب منذوج ا -

ُٕ اًصلبؿخ املؼوتيخ األٔيٌخ .ذٔرٍس ٔٔبعرٙب يف أػٌج امللْ املؼوتيخ اًعريلخ اًري ِٙلد
اٌرلواها ًٌعبًيخ األٓلًٍيخ ُٔل ىُٕ ُثوو هـبً ُٛواهْ.
املِٙخ٘ :ي أيٙب ُٕ اًٌثبً اًرلٌيلي املؼوتي األهصو آرّبها يف األٌٛب ٛاملؼوتيخـبٔخ يف املٔبٌثبد ٛاألؿواػ٘ ،ي ماد أٍٔ عوتي ُٕ ؿعٍ ّ٘ ذٍرعٍِ هؽياَ ًّل اًٌثبً
إىل اًعٍّٛ ،عىل اًوػّ ُٕ ػيبة اًّٜا٘ل اًلاًخ عىل ىُٕ اٌرعِبي ٘نٖ اًٌـ١خ ،إًف أْ اًثعٚ
يو ٝأٓٙب ًـ١خ ُؼوتيخ ُؽٙخ  ًّٛذوٕ ِبئعخ اًفٌرعِبي تبألٓلًَ.13
ًّ ئؽرص اًرأشري األٓلًًس يف امل١ب٘و اًٍبًـخ اًنهو ،تٍ هبْ ٛا٘ؽب أيٙب ُٕ ـٌفي
آرّبه اًعليل ُٕ ُ١ب٘و اًفؼرـبًفد ،ؿثبإل٘بؿخ إىل ُ١ب٘و اًفؼرـبًفد تبألعيبك املعٌُٜخ ًلٝ
امل ٌٍِني هعيلي اًـٝو ٛاأل٘ؽى ٛعيل املًٜل أًثٜي اًٍسيف ،آرٍسد تثع ٚاملٔبٜم املؼوتيخ
ـبٔخ اًِّبًيخ ُٔٙب تع١ُ ٚب٘و اًفؼرـبًفد تأعيبك ػري إٌٌفُيخ هبٓز ُعوٛؿخ تثٌفك
األٓلًَ ٛاًري ًفىاًز تع١ُ ٚب٘و٘ب ُٜظٜكح إىل ئُٜب ٘نا ُٙٔٛب:
ُب يٌٝم عٌي ٚة"ئري" ٘ٛي ًيٌخ امليٌفك أ ٛأًريٛى٘ٛ ،ي ُٕ املٜاعيل اًري هبْ أٍ٘آعوح تبًِّبي املؼوتي يٍرعلًٙ ْٛب تأِوبي ُرٜٔعخ ُٕ األٜعِخ ذفرٌف عٕ املعربك
هرؽٙري اإلٌـٔغ ٛاًوػبيف ٛذلليّ اًـٜاه ٚاًعبؿخ هبًٌٜى ٛاًرِو ٛاًوُبًْٛ ...ف يٍرثعل أْ
يو٘ ْٜنا ذلٌيلا أُبىيؼيب ،ألْ األُبىيؽ يؽرـٌ ْٜتٌيٌخ  0ئبيو اًني يٕبكؾ  03ئبيو.
اًعٔرصح ُٕ ٜ٘ٛ :األيبَ املّٜٙهح ًل ٝاألٓلًٍيني ،ؿ ٜٙتِصبتخ ُ ٌّٜيؽرـٍ ت ٚهٌٍٔخ يف اًيِٙ ُٕ 81 َٜو يٜٓي ٜمهوًُٜ ٝل يؽيى تٕ ىهويب عٌي ٚاًٌٍفَ ،ؿي ٚيٌثَ أًبً
اًعليل ُٕ اًصيبةٛ ،ذّعٍ أًرياْ ٛأًبً يلـي ْٛؿٜكٙب ،هِب يرثبه ْٛيف ههٜة اًفيٍ،
ً ٛفىاًز ُٔٝلخ أٓعوح ذؽرـٍ تٙنا اًي َٜيف أٛائٍ يًٜيٜى ُٕ هٍ عبَ ،تٍ أٔثؾ يلبَ ًٙب
ُٙوظبْ تلرص املعبى ذلبَ ؿي ٚاًعليل ُٕ األّٓٝخ اًري ذربى اًفٕبئٖ اًـٔيخ ٛاًصلبؿيخ
ًٌِٔٝلخ٘ .نٖ األعيبك ذعررب ُٕ اًثلع املٍرؽلشخ تبملٔٝلخ ُِب كؿع اًلبيض أتي اًعثبً اًعييف
اًٍثري (د )0831/031إىل اٌرٔوبه٘ب ٛاًلعٜح إىل ذوهٙب ٛاًفؼرـبي ؿل ٞتعيل ـري اًربيخ
ُؽِل عٌي ٚإًٌفح ٛاًٌٍفَُ ،ؤًـب يف مًى هربتب عٔ ٜٚٓة"اًله املٔ ّ١يف ًُٜل أًثي املع"ّ١
ذوػيثب ألٍ٘ ٌثرخ ٛآعوح املؽيٝخ تٙب يف مًىٛ ،كل هٌٌز ظٜٙكٖ تبًٔعبػ إم ُٔن مًى اًؽني
ٛاملؼبهتخ يؽرـٌ ْٜتبملًٜل أًثٜي يف هٍ عبًَ ،وٕ ك ْٛأْ ذفرـي اًفؼرـبًفد تثبكي املٜاٌّ
األـو ٝاًري ظبء تٙب األٓلًٍي.11ْٜ
أُب يف ُعبي اًفلُبد اًفظرِبعيخ ،ؿلل توى األٓلًٍي ْٜيف ُعبي ـٝخ اًؽٍثخ اًري
اِرٙود تٙب تٌفك األٓلًَ ِٙٛلد ذٜٝهاد ُِٙخ عىل أيلي املؼبهتخ ،ؿثِلئخ ؿبً اًري
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ِٙلد اٌرلواها كليِب ًٌعبًيخ األٓلًٍيخٛ ،عىل ٌثيٍ املصبي ًف اًؽرص ٛؼٍج ُب مهوٖ
اًؽٍٕ اًٜىاْ أْ اًعياهيٕ تِلئخ ؿبً هبٜٓا » كثٍ أْ ذؽٍِ اًنتبئؾ ًفتل ُٕ عو٘ٙب عىل
املؽرٍج اًني يأُو تـؽٕٙب ٛيٌٍّ تٝبكخ ُورٜتخ عٌيٙب اًٍعو اًني يعج أْ يثبع ت ٚاًٌؽّ،
ٛيٌيَ اًعياه ْٛتٌٕم ٘نٖ اًثٝبكخ عىل اًٌؽّ تؽيض يرِوٕ اًعِيع ُٕ هؤيرٙب
ٛكواءذٙب «ُ .10ب يٍرـبك ُٕ أًٖ أْ ًٛفيخ اًؽٍثخ هبٓز ٌثيٌف ُٕ ٌثٍ اًرؽوّ ٛاملواكثخ
ًٌعٜكح ٛاألشِبْ ،ؿٙي ًف ذرتن ٘بُّب ألي ٜوؾ ًٌؼْ أ ٛاًييبكحٛ ،كل هاؿم تع ٚأؿواك
اًعبًيخ ا ألٓلًٍيخ املوٌـخ تفٝخ اًؽٍثخ تع ٚاًررصؿبد املٔبؿيخ ًٌرعبًيّ اإلٌٌفُيخ ٛاًري
آرٍسد يف ٔـٜؾ املؼبهتخ أٓـٍٛ ،ّٙيف إًٔف األٛي ُٕ ق َ01ذلٌل األٓلًًس اًؽبط ٔبًؾ
ـٝخ اًؽٍثخ ؿعبًغ املٜكف ؼيض ؼبهة اًعليل ُٕ ُ١ب٘و اًـٍبك يف ًٛفيخ اًؽٍثخ.10
تلي أْ ّٓري يف آـو ٘نا امللبي إىل ُيلاْ آـو ذأشو تلٛهٖ تبًؽٜٙه األٓلًًس  ٜ٘ٛامليلاْ
اًلتٌُٜبيس ،ؿ لل ًعج األٓلًٍي ْٜكٛها تبهىا يف ٘نا املعبي ٓ١وا ًرِؤ ُٕ ّٙاًٌٜبئٍ
اًرضٛهيخ ًنًى ٛاملرِصٌخ يف اٌٜفع ّٙاًوثري عىل اًٌؼبد األٛهتيخ ٛذٜؿوّ٘ عىل األُٜاي
اًوبؿيخ ،إ٘بؿخ إىل ُعوؿرٛ ّٙذِوٌ ّٙتبملعبٌُفد اًلًٛيخ ،ؿّوٌٜا تنًى ؿئخ ُٔبؿٍخ ًٌيٜٙك
يف ٘نا اًلٝبع اًؽيٜيٛ ،يعٜك أًثٜغ األٓلًًس يف ٘نا امليلاْ إىل اًعٙل املوئي ؼني اٌرعبْ
تع ٚاًٌٍفٜني املوئيني تعلك ُٕ اًٍيبٌيني ٛاًلٙبح ٛاًوربة األٓلًٍيني .ؿـي عٙل أتي
ٌبًّ املوئي ٙ٠ود ِفٕيخ اتٕ هٜ٘اْ املبًلي اًني هبْ يورج عٕ اًٌٍٝبْ ٛأ٘ؽى ُٔبهح
ُٕ ُٔبهاد اًعٌّ ٛاملعوؿخ ٜ٘ٛ ،اًني هرج هٌبًخ يف "اًٍيبٌخ املٌٜهيخ ٛاًٍري اًٌٍٝبٓيخ"
تٌٝج ُٕ اًٌٍٝبْ ؿورج هربتب ٌِبٖ "اًّٙج اًٌفُعخ يف ٌِبء اًٍيبٌخ اًعبُعخ" ،هِب
توىد ِفٕيبد أـو ٝهعيل تٕ ٍُعٜك اًفياعي األٓلًًس ٓييٍ ؿبً ٛاًلبيض أت ٜاًلبٌّ
11
ُؽِل تٕ يؽيى اًربظي اًني هبْ هبذثب ًٌٌٍٝبْ أتي عٔبْ املوئي.
ٛيعررب اًعٙلاْ اًٍعلي ٛاًعٌٜي ُٕ أى٘ى ؿرتاد اًلتٌُٜبٌيخ األٓلًٍيخ تبًٔ١و إىل
علك اًٍـبهاد اًري ذٜظٙز ـٌفي ٘بذني اًـرتذني إىل اًلٛي األظٔثيخٛ ،األكٛاه املِٙخ اًري
أٓيٝز تبًّفٕيبد األٓلًٍيخ ،ؿـي عٙل اًٌٍٝبْ اًٍعلي ذٜظٙز ٌـبهذني إىل هٍ ُٕ
ؿوٍٓب ًٜٔ٘ٛلا توئبٌخ هٍ ُٕ أؼِل تٕ كبٌّ اًؽعوي (ٛ )0000-0009يٌٜف تٍويبٜٓ
(ٛ ،)0080-0081هبْ اًثبعض ُٕ ٛهائِٙب اٌرتظبع األُرعخ اًري ٓٙثز ًٌِٜهٌويني ُٕ
ٜوؾ اًـوٍٓيني يف عوٗ اًثؽو أشٔبء ذٜظ ّٙٙإىل املؼوة .أُب اًٍـبهح ٓؽًٜٔ٘ ٜلا ؿوبْ
اًٙلؾ ُٕ ٛهائٙب اًفذـبق ؼٜي ذٍليل اًليٕ اًني هبْ عىل اًٌٍٝبْ ،إ٘بؿخ إىل اًّو ٜٝاًري
هؿعٙب اًٌٍٝبْ ٘ل ذعبٛىاد اًٍـري ٛاًرعبه اًفٓعٌيي.12
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اٌرِود اًوؼٌفد اًٍـبهيخ تليبكح اًّفٕيبد األٓلًٍيخ إىل اًلٛي األٛهتيخ ـبٔخ
اٌثبٓيب ٛؿوٍٓب ًٔٛلْ ـٌفي عٙلي اًٌٍٝبٓني املٜىل إٌِبعيٍ ٌٛيلي ُؽِل تٕ عثل هللا،
ٛهبْ اًثبعض ُٕ ٛهاء ٘نٖ اًٍـبهاد ٘ ٜذؽويو األرس ٝاملٌٍِني ُٕ كثٙخ األٛهتيني،
تبإل٘بؿخ إىل ٌٜج املٍبعلح ُٕ ٌُوخ تويٝبٓيب ٘ل اًفٌثبْ ُٕ أظٍ ذؽويو ٌثرخ املؽرٌخ،
ُلبتٍ عوٗ اًٌٍٝبْ ذِٜيٍ اًعبًيخ اًفٓعٌيييخ تبًوبٍُ تعثٍ ٜبهق.13
ـٌفٔخ اًلٜي ،إْ اًٙعوح األٓلًٍيخ ٓؽ ٜكٛي املؼوة اًوثري ٛـبٔخ املؼوة األكىص،
ٛإْ ظبءد ٓريعخ ٓوثخ املٌٍِني ٛؿٌّ ّٙيف اًؽـب ٟعىل ٘نٖ اًثلعخ اًفٌٌفُيخ تبألهايض
املٍيؽيخ ،ؿلل ٌبِ٘ز يف ـٌم ِٜٓمط ؼٙبهي ُرِيي تني ٘ـري اًثؽو املر ٌٜٞعرب ذِبىط
ُلُٜبد ؼٙبهيخ أٓلًٍيخ ٛأـو ٝأُبىيؼيخ ُؽٌيخ.
ٜ٘اُْ اًثؽض:
ُ ٜ٘ -1ؽِل تٕ عصِبْ أًٍٜيس ( ُٕ ) 0399-0200أٍٔ ذًٜٓس ،كهً ٛذفوط ُٕ ظبُع اًييرٜٓخ املّٜٙه .يعررب
عٌِب ُٕ أعٌفَ ذ َٜٓاًثبهىيٕ يف املعبي األكتي ٛاًـووي ٛاًٍيبيس ،هِب اِرٙو تييبهذًٌ ٚعليل ُٕ األكٝبه اًعوتيخ
ٛاألٛهتيخ ٛتوربت ٚاًوؼٌخ اًؽعبىيخ ُٛؤًـ ٚاًفٌرٌٝفعبد اًثبهيٍيخ ،ذ.0238/0393 َٜٓ
 -8أًٍٜيس ،اًفٌرٌٝفعبد اًثبهيٍيخ يف ُعوٗ ٌٔخ ( ،َ0223أًبٌس ػري ُعوٛؾ ،علك ٔـؽبد اًوربة  ،)831ذ،َٜٓ
.080 :ٓ ،0238/ٗ0393
 -3اًعوتي تٔوُٙبٌْ ،يبٌخ املؼوة اإلؿويليخ :ؼٕيٌخ اًربهيق املّرتن ٛإهوا٘بد اًرلـٍ اإلٌثبٓي ـٌفي ق،َ00
أٜوٛؼخ ًٔيٍ ِٙبكح اًلهرٜهاٖ يف اٍفكاة ،ذفٕٖ ذبهيق ،هٌيخ اٍفكاة ٌبيَ ؿبً  ،8903/8908اًثبة اًصبًض:ٓ ،
.001
 - 1املواهيش ،املععج يف ذٌفيٖ أـثبه املؼوة٘ ،ثٔٛ ٚٝؽؽٛ ٚعٌم عىل ؼٜاِيٛ ٚأّٓأ ُللُرُ ٚؽِل ٌعيل اًعويبْ
ُٛؽِل اًعوتي اًعٌِي ،كاه اًوربة ،اًلاه اًثيٙبء.031 :ٓ ،0312 ،1ٛ ،
 -0تبٌرصٔبء ذأًيف اًـلي ٚتو٘ ْٜا٘رِز ٘نٖ اًرآًيف تئؼٕبء األرس األٓلًٍيخ اًري اٌرلود تبمللْ  ،هأؼِل تٕ أتي يعيٝ
اًعواييشٛ ،اًـليُٕٝ ٚـى تٕ ُؽِل تٜظٔلاه ٛاًّيق عثل اًوثري تٕ ٘بِّ اًوربٓيٛ ،أت ٜاًعثبً أؼِل اًوٜ٘ٓي ٛعثل
اًوؼيّ ظثٜه اًعلي ُٛؽِل كاٛٛك ٛاًـليُ ٚؽِل تٕ عيٛى ؼويّ.
 - 0املواهيش.82:ٓ.ً.َ.ْ ،
 -1عثل اًوؼِٕ اًٝيثي ،اًويف كثٍ اًؽِبيخُٝ ،ثعخ أًعبػ اًعليلح اًلاه اًثيٙبء.098 :ٓ ،8992 ،0ٛ ،
 - 2اتٕ اًلٜٜيخ ،ذبهيق اؿرربػ األٓلًَ ،ذؽليم اتوا٘يّ األتيبهي ،كاه اًوربة املرصي ،اًلب٘وح ،كاه اًوربة اًٌثٔبٓي،
تريٛدٛ ،09:ٓ ،َ0323/ٗ0109 ،8ٛ ،املواهيش /.31 :ٓ.ً.َ.ْ ،اتٕ عناهي املواهيش ،اًثيبْ املؼوة يف أـثبه
األٓلًَ ٛاملؼوة ،كاه اًؼوة اإلٌٌفُي،0320 ،ط ٛ ،092 :ٓ ،8أؼِل امللويٓ ،ـؾ اًٝيج ُٕ ػٕٕ األٓلًَ اًوٜيج،
كاه اًورج اًعٌِيخ ،تريٛد ،ط.388 :ٓ ،0
 - 3اتٕ أتي ىهع ،األٓيَ املٝوة تو ٗٛاًلوٜبً يف أـثبه ٌُٜن املؼوة ٛذبهيق ُلئخ ؿبً ،كاه املٕٜٔه ،اًوتب،0313 ٛ
ٓ.11 :
ٓ - 09ـَ املٕله اًٍبتم ٓٛـَ إًـؽخ.
 - 00إتوا٘يّ اًلبكهي تٜذّيْ ،ؼبكشخ إظٌفء تعٍُ ٚيؽيي األٓلًَ ٓؽ ٜاملؼوة األكىص ٌٔخ ٔ :0080/089لاَ أَ
ذعبيْ؟ تٌفك املؼوة ٛايربيب ُٕ :إًلاَ إىل اًرعبيٌْ ،يِبئيبد املعٌخ املرٌٜٝيخ ًألِوبي اًؽٙبهيخ ،علك ئبيوُ/بهً
( ،)2-1هٌيخ اٍفكاة عثل املٌى اًٍعلي ،ذٜٝاُْٛ 0 :ٓ ،8900 ،ب تعل٘ب.
 - 08املواهيش.110 :ٓ .ً.َ.ْ ،
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ُ -03ؽِل هىٛق ،األٓلًٍي٘ٛ ْٜعواذ ّٙإىل املؼوة ـٌفي ق ،َ01ٛ00اًثيٙبء ،إؿويليب اًٍسق ،املؼوة:ٓ ،0322 ،3ٛ ،
.30-30
ُ - 01ؽِل تٕ عيٛى ؼويّ ،املؼوة يف ُٜاظٙخ اًؽٌِفد إًٌيثيخ ،طُٝ ،0بتع اًّٜيق ،ذٜٝاْ ُٛ 000 :ٓ ،8993ب
تعل٘ب.
 - 00اًعوتي تٔوُٙبْ.032 :ٓ.ً.َ.ْ ،
 - 00يلٕل تِؽبهّ اًرـريْ ،املؽبهّ اًفٌثبٓيخ اًري أّٓئز ٌٔخ  0123/222تِوٌ َٜتبتٜي ٛاًري ِوٌز أكاح ًرعنيج
ٛذو٘يج ٌٍُِي األٓلًَ ـبٔخ تعل ٌل ٜٛػوٓبٜخ ٌٔخ ُ .0138بهٌز ِرى أٜٓاع اًرعنيج املعوٛؿخ يف اًعٕٜه
اًٌٜٝى يف ؼم املٜهٌويني ُلعِخ ُٕ ٜوؾ اًؤيٍخ ٛاًعوُ ،ؿوبٓز أًريعخ اًلٙبء عىل ؼٙبهح إٌٌفُيخ عويلخ
تثٌفك األٓلًَ ٛؿواه اًعليل ُٕ املٜهٌويني ٓؽ ٜتٌلاْ اًِّبي اإلؿويلي.
 -01عٕ هيـيخ ٠ٛوٛؾ اًفٓرلبي يِوٕ اًوظٜع ملؽِل هىٛق.001-008 :ٓ.ً.َ.ْ ،
ٓ -02لٌف عٕ ُؽِل هىٛق.001-000 :ٓ.ً.َ.ْ ،
 -03تعل ٛؿبح أؼِل املٕٜٔه اًن٘ثي كـٍ املؼوة ؿرتح ُٕ اًرصاعبد اًٍيبٌيخ تني أؿواك اًٌٍٝخ اًؽبهِخ ٛاًعليل ُٕ
اًيعبُبد املؽٌيخ يف اًعليل ُٕ ُٔبٜم اًثٌفك ،أشود تّوٍ هثري عىل اًٜ٘عني اًفكرٕبكي ٛاًفظرِبعي املؼوتيني ،هِب
ذؽوِز يف عٌفكخ األٓلًٍيني تبًٌٍٝخ اًؽبهِخ ٛاًيعبُبد املؽٌيخ اًري هبٓز ذِٝؾ ًٌٌٍٝخ.
ُ -89ؽِل ؼعي ،ظًٜفد ذبهيفيخ ،اًعِعيخ املؼوتيخ ًٌرأًيف ٛاًرتظِخ ٛأًٍس ،كاه اًؼوة اًفٌٌفُي:ٓ ،0330 ،0ٛ ،
.089-003
ُ -80ؽِل اً ٕؼري األؿوآيٓ ،ي٘خ اًؽبكي تأـثبه ٌُٜن اًلوْ اًؽبكي ،ذلليّ ٛذؽليم عثل اًٌٝيف اًّبميلُٝ ،ثعخ أًعبػ
اًعليلح ،0ٛ ،اًلاه اًثيٙبء .801 :ٓ ،0332
ُ -88ؽِل هىٛقُٛ 888 :ٓ.ً.َ.ْ ،ب تعل٘ب.
ُ - 83ؽِل اًفؿوآي ،أًي٘خ.819 :ٓ.ً.َ.ْ ،
ُ - 81ؽِل ؼعي ،اًياٛيخ اًلًفئيخ ٛكٛه٘ب اًلئي ٛاًعٌِي ٛاًٍيبيس ،املٝثعخ أًٜٜيخ ،اًوتب.000 :ٓ ،0301ٛ
ُ -80عٌُٜبد إ٘بؿيخ عٕ ٘نا املٜٜ٘ع ،يوظى اًوظٜع إىل هٍ ُٕ اًفؿوآي ،أًي٘خُٛ 323 :ٓ.ً.َ.ْ ،ؽِل ؼعي،
اًياٛيخ اًلًفئيخ.893 :ٓ.ً.َ.ْ ،
ُ -80ؽِل ؼعي.880 :ٓ.ً.َ.ْ ،
 -81ذـبٔيٍ أهصو عٕ ٘نا املٜٜ٘ع آ١وٓ peretié, p : 27-57 ،لٌف عٕ ُؽِل هىٛقُٛ 890 :ٓ .ً.َ.ْ ،ؽِل
ؼعي ،اًياٛيخ اًلًفئيخ .803 :ٓ.ً.َ.ْ ،
 - 82عٕ ذبهيق أرسح أًٛفك أًلٍيَ يِوٕ اًوظٜع إىل ذبهيق ذٜٝاْ ملؽِل كاٛٛك ،ً.َ.ْ ،طُٛ 011 :ٓ ،0ب تعل٘ب.
ُ -83ؽِل هىٛق.808-800:ٓ.ً.َ.ْ ،
ًٌ - 39فٌٜفع أهصو عىل ٘نٖ املعٝيبد اًربهيفيخ ،يوظى اًوظٜع إىل هٍ ُٕ ذبهيق ذٜٝاْ ملؽِل كاٛٛكٛ ،اًفٌرلٕب
ًٌٔبرصي ،ط ٛ ،1اًياٛيخ اًلًفئيخ ملؽِل ؼعي.
 -30امللوي .ً.َ.ْ ،ط.008 :ٓ ،3
 - 38عيل تٕ أتي ىهع اًـبيس.13 :ٓ.ً.َ.ْ ،
ُ -33بهُٜي هوتفبي  ،اؿويليب ،طُ ،8ورثخ املعبهؾ ،اًوتب.011 :ٓ ،0321 ٛ
ٌ - 31عيل أعواة ،هٌبًخ ٔٔعخ اًـٌفؼخُ ،عٌخ كعٜح اًؽم ،أًٍخ  ،03علكٜٓٓ ،0رب .080 :ٓ ،0303
 - 30عيل اًعيٓبئي ،ظٔي ى٘وح اًفً يف تٔبء ُلئخ ؿبً ،ذؽليم عثلاًٜ٘بة تٕ ُٕٜٔه ،اًوتب ،ٛاملٝثعخ املٌويخ،0330 ،
ٓ.18:
ُ - 30ؽِل عثل هللا عٔبْ ،عرص املواتٝني ٛاملٜؼليٕ يف املؼوة ٛاألٓلًَ ،اًلٍّ األٛي :عرص املواتٝني ٛتلايخ اًلًٛخ
املٜؼليخ ،اًلب٘وحً ،عٔخ اًرأًيف ٛاًرتظِخ ٛأًٍس.003 :ٓ ،0301 ،
 - 31اًؽٍٕ اًٜىأْٛ ،ف اؿويليب ،ط ،0ذوظِخ ُؽِل ؼعيُ ،ؽِل األـرض ،تريٛد ،كاه اًؼوة اًفٌٌفُي،0323 ،8ٛ ،
ُٓ . 030 :بهُٜي.019 ،ٓ.ً.َ.ْ ،
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 - 32عثل اًوؼِٕ تٕ ىيلاْ ،املٔيع اًٌٝيف يف ُـبـو املٜىل إٌِبعيٍ تٕ اًٍسيف ،ذؽليم عثل اًٙبكي اًربىي،0ٛ ،
ُٝ ،0333/0103ثعخ إكيبي ،اًلاه اًثيٙبء.893 :ٓ ،
ُ - 33ؽِل املٜٔٓي ،اًعٌٛ َٜاٍفكاة ٛاًـٔ ْٜعىل عٙل املٜؼليٕ ،كاه املؼوة ًٌرأًيف ٛاًرتظِخ ٛأًٍس،8ٛ ،
.031-083 :ٓ ،َ0311/ٗ0331
ُ - 19ؽِل هىٛق.812 :ٓ.ً.َ.ْ ،
ُ - 10ؽِل املٜٔٓي ،ذبهيق املٌٜيلى األٓلًٍيخ تبملؼوةُ ،عٌخ اًثؽض اًعٌِيُٝ ،ثعخ اًوٌبًخ ،اًوتب،ٛع،00-01
ئبيو/كظٔرب.09 :ٓ ،0303
ُ - 18ؽِل هىٛق.831-833 :ٓ.ً.َ.ْ ،
13
- G.G.Busto « Huellas Andalusis en EL Vestir marroqui, in cuadernos de la
Biblioteca espanola de Tetuan, Decembre, 1977, n°16, p : 69.
ٓلٌف عٕ ُؽِل هىٛق.830 :ٓ.ً.َ.ْ ،
 -11تررصؾ عٕ األٌربم هِيل اًعـبكي ُٕ ـٌفي ُلبً ٚؼٜي ذبهيق املؼوة ٛاألٓلًَ ذؽز عٜٔاْ":األٓلًٍي ْٜيف تٌفك
اظثبًخ ٛاًٙث."ٞ
 www.attarikh-alarabi.ma.ذبهيق اًرٕـؾ.8900/00/92 ،
 - 10اًؽٍٕ اًٜىأْٛ ،ف إؿويليب ،ط.001 :ٓ ،0
 - 10اًلبكهي ُؽِل تٕ اًٝيجٍٓ ،س املصبٓي ألٍ٘ اًلوْ اًؽبكي عٍس ٛاًصبٓي ،ط ،0ذؽليم ُؽِل ؼعي ٛأؼِل اًرٜؿيم،
اًوتبُ ،ٛورثخ اًٝبًج.310 :ٓ ،َ0320 ،
 - 11اتٕ ـٌل ،ْٛذبهيق اًعٌفُخ اتٕ ـٌل ،ْٛاملللُخ ،تريٛد.00 :ٓ ،0313 ،
ٓ - 12ـَ املٕله ٛإًـؽخ.
ٓ - 13لٕل تٙنٖ اًوؼٌفد ،هؼٌخ اًٜىيو ُؽِل تٕ عثل اًٜ٘بة اًؼٍبٓي األٓلًًس ٛاؼِل تٕ املٙلي اًؼياي األٓلًًس املٌلي
إىل اٌثبٓيبٌٛ ،ـبهح عثل هللا تٕ عبئّخ إىل ؿوٍٓبٛ ،اؼِل تٕ كوكٓبُ إىل ًٔلْ.
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