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 مهنج اجن ألزري يف ثياول اًضاُس اًضـصي

 املثي اًسائص ٔبمنورخاً 
 اًصمحن زخاء ػل اًسَمي ؾحس:  ألس خار اصلنخوز                                        

  ابٓذاهباٌَلة اًـصتَة و كسم  

 لكَة الٓذاة واًـَوم إلوساهَة                                                   

 (اًسـوذًة) خست -خامـة املغل ؾحس اًـٍزز

 ط:    ؼؼؼؼؼؼمَر

هتسف ُشٍ اصلزاسة ٕاىل حماوٌك   
اس خزالض املهنج اطلي متزي تَ اجن ألزري يف 
اًخـامي مؽ اًضاُس اًضـصي ابؾخحاٍز مِساان 
و مهنج ٍهنغ  ٌضلزش اًحالقي واًيلسي، ُو
دسم خبعائط ممزيت  ؿىل زاكئز مذـسذت ًو

ف ؾن ٔبرساز اًضاُس، ثفيض ٕاىل اًىض
ووس َجَ املـصيف، ومتزٍي ؾن كرٍي من 
اًضواُس، واًسـي ٕاىل سرب ٔبقواٍز وٕاماظة 
اٌَثام ؾن حٌلًَاثَ. ولك رعل ًسل ؿىل روكَ 
املمزي يف حسن ادذَاٍز ٔبوًل، مث يف اختارٍ 
ة مسوهة ٔبذتَة ملياكضة اًلضااي  اًضواُس اًضـًص

 اًحالقَة واًيلسًة.

 
 

 

 

 

                          : Abstract 

This study aims at attempting to 

draw the approach that 

characterized Ibn al – Athir’s 

dealing with the witness of poetry 

as a field of rhetorical and critical 

academic lesson. It is an approach 

that relies on multiple stilts, and 

distinguished by certain attributes 

conductive to reveal the secrets of 

the witness, its cognitive fabric, 

and its distinction from other 

witnesses or evidences; Seeking 

to fathom its depths, and uncover 

its aesthetics. All of this shows 

Ibn al – Athir’s distinctive taste in 

choosing these witnesses, and 

transferring them into a literary 

corpus to discuss rhetorical and 

critical issues 
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 : ةــــامللسم

اسلس ؼل زة اًـاملني واًعالت واًسالم ؿىل ٔبرشف من هعق ابًضاذ ٔبفعح اًـصة 
 :  ب ٓه وبححَ ٔبعمـني وتـستَااًن ؤبظسكِم حسًثًا هحٌُا َلس وؿىل

ا حىت كسا مـجزت  ا ومبٓثُص فلس صلك اًضـص حموز بٓذاة اًـصة وؿَوهما وجسي مفادُص
ا، وحـهل ًـَوهما مس خوذؿًا، ولٓذاهبا  يف ادلاََُة فلس "ٔبكامَ ػل ثـاىل ملام اًىذة ًلرُي

ا ذًوااًن، ل ٍصج ؿىل  ؿىل مّص اًزمان اصلُص، ول ًخِس حافؼًا، ؤلوساهبا ملِسًا، ؤلدداُز
وحصسَ ابًوسن واًلوايف، وحسن اًيؼم وحوذت اًخححري من اًخسًُس واًخلَري، مفن ٔبزاذ ٔبن 

 . (0حيسج فَِ صُئًا ؾرس رعل ؿَََ، ومل خيَف  ه نٌل خيفى يف اًالكم امليثوز")

ومؽ تسء حصنة اًخبًَٔف املهنجي ٔبظحح اًضـص اًـصيب اًلسمي بٔظاًل من ألظول اًيت 

ة اذلسًر ومضلكَ وؿمل اٌَلة تفصوؿَ ثبٔسست ؿَهي ا نثري من اًـَوم وـمل اًخفسري وقًص

ؿىل  ثاخملخَفة واًـصوط واًحالكة واًيلس؛ رعل ٔبنَّ املاذت املـمتست يف ُشٍ املـازف ازحىز 

اًضاُس اًضـصي احذجاخًا وثلـَسًا وثفسريًا؛ مما ًسل ؿىل ٔبمهَة اًضـص وذوزٍ يف ثبٔسُس 

 اًـَوم وحصس َخ تشوزُا. 

؛ هؼصا ملا خيزتهَ من موزوج زلايف  هحرياً  وػي اًضـص مصثحعا ابًثلافة اًـصتَة ازثحاظاً 

اكهت كامئة فهيا ؿىل كاًة  "ثلاظصث من سالئق وحضازي، فـَوم اًيحو واًحالكة واًيلس

شا  إلحاكم، مّث اس خرصهجا ٔبُي اًيؼص من ُشٍ اًسالئق ؿىل صلك كواؿس وكواهني، ُو

 . (6اتزخي ُشٍ اًـَوم")يشء جية اؾخحاٍز يف 

 واس خرصاخَ ًِا من اًالكم اًفعَح ؤبظححت "كمية اًـامل ثخجىل يف مـصفذَ ابًضواُس

 . (3واس خحضاٍز ٕاايُا ؾيس اذلاخة")

وكس ٔبملح ؾحساًلاُص ادلصخاين ٕاىل رضوزت ٔبن ًدسم ظاًة اًخحلِق إبمـان اًيؼص 

 . (4س)وثليص اًضواُس وؿسم الاكذعاز ؿىل ٔبمثٍك ثشهص وهؼائص ثـ

والاسدضِاذ ًلسو ٕاؿاذت ٕاهخاح ٌَيط املسدضِس تَ، مبـىن ٔبن الاسدضِاذ ًعحح 

ثياظًا حني ًـمس املؤًف ٕاىل ثضمني ٔبحٌاش صاُست يف حلول مـصفِة مذيوؿة ًخهثا يف زيااي 
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ا مؤسسة 0مؤًفَ) ا مؤسسة ملضامني كسمية، فِيي ؾحازت ؾن ٕازحااتث، وٕامَّ ( ُشٍ اًضواُس ٕامَّ

ي ٔبو كصاءت ٕاتساؾَة مس خىضفة ومس خًدعة ٔلدصى خسًست سو  اٌء اس خزَعِا املؤًف تخبًٔو

 (. 6من ذالل ثبٔمي اًضواُس، ٔبو اس خرصهجا املخَلي فِيي تني إلزحاث واٍمتثَي")

ويف اصلزش اًحالقي حتسًسًا ػي اًضاُس اًضـصي مثاز هلاص وثساول وحتََي؛ مما 

 ٔبذى ٕاىل ٕاثصاء اذلصنة اًيلسًة حو ه.

ألزري تفضي زلافذَ اًـصتَة واحذاكنَ ابًضـص اًـصيب ٔبن ًفِس اصلزش وكس اس خعاغ اجن 

اًحالقي واًيلسي مبهنج ممزي يف ثوػَف اًضاُس اًضـصي ٔكذات يف ظَاكة اًيؼصايث اًيلسًة 

واًىضف ؾن مسازاث جضلك اًيلس اًحالقي وثعوزٍ وثساول ٔبحاكمَ وثعوزاثَ ذون 

 .  ثـعة ٌَلسمي ًلسمَ ٔبو ٌَحسًر ذلسازخَ

ًـس نخاة "املثي اًسائص" لجن ألزري من ٔبمه املعاذز اًحالقَة واًيلسًة اًيت ٔباثزث و 

ؿسذًا هحريًا من اًلضااي اًيت صلَت اًياكس اًـصيب ؤبحضت معسزًا ًىثري من اصلزاساث 

 . اًيلسًة اًيت خاءث تـس رعل

 : وكس اسدٌس ُشا اًححر ؿىل ٕااثزت ؿسذ من اًدساؤلث من ٔبجصسُا

 اًضاُس اًضـصي يف مداحر نخاة املثي اًسائص؟ ما دعائط -

 ؟ ما كمية ُشٍ اًضواُس يف حصس َخ املفاُمي اًحالقَة واًيلسًة. -

ُي اكن اجن ألزري موضوؾًَا يف ادذَاز ُشٍ اًضواُس وحتَََِا، ٔبم ٔبَن اطلوق اكن حارضًا  -

 ؟يف ادذَاٍز وحتََهل.

ا اًححر تؼ: "مهنج اجن ألزري واهعالكًا من ُشٍ اًدساؤلث ٔبمىن ظَاكة ؾيوان ُش

 ". يف ثياول اًضاُس اًضـصي: املثي اًسائص ٔبمنورخاً 

ا  وكس اكذضت ظحَـة ُشٍ اصلزاسة ٔبن ثًذؼم يف مداحر مخسة ٌس حلِا متَِس وثخَُو

 : يتذامتة ؿىل اًيحو الٔ 

 : اٍمتَِس وفَِ
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 اجتاٍ اجن ألزري اًحالقي. بٔوًل:

 . مفِوم اًضاُس والاسدضِاذ اثهًَا:

 . اًفصق تني اًضاُس اًيحوي واًحالقي اثًثًا:

 ماكهة اًضـص ؾيس اجن ألزري. زاتـًا:

 . اًضاُس اًضـصي تني اًلسمي وادلسًس املححر ألول:

 . مهنج اجن ألزري يف زواًة اًضاُس اًضـصي املححر اًثاين:

 . اًضاُس اًضـصي تني ادلزء واًلك املححر اًثاًر:

 . ـصي تني الاس خسلل اًخلـَسي واًخحََي اًحَايناًضاُس اًض املححر اًصاتؽ:

 هلس اجن ألزري ٌَضاُس اًضـصي. املححر ارلامس:

 وفهيا ذالظة اًححر ؤبجصس هخاجئَ. ارلامتة:

وكس اؾمتس اًححر ابصلزخة ألساش ؿىل مسوهة املثي اًسائص يف ٔبذة اًاكثة 

لة اجن ( وهنج يف اصلزاسة مهنجًا وظفًِا ممتثاًل يف وظف 0واًضاؾص) صواُس اًىذاة وظًص

ألزري يف ثوػَف اًضاُس اًضـصي وبًَٓة الاص خلال ؿَََ واًخوسي تَ ٔكذات يف جضىِي 

 . دعاتَ اًحالقي واًيلسي

نٌل اؾمتس ؿىل املهنج إلحعايئ اطلي ٍصنز ؿىل وظف ارلعوظَاث اًضلكَة 

ا وحتَََِا يف ظوزت هخاجئ هكَة وخساول ٕاحعائَة ثفعح ؾن ظحَـة  ٌَيعوض وثفسرُي

 . اًؼاُصت

وإلحعاء ًُس معاًل ٌسريًا، تي ُو معي صاق وذكِق، حوكن ٔبمهَخَ يف هوهَ ذاذمًا 

 . ٌَمياًم اًـَمَة ألدصى

وتـس فِشا هجس مذواضؽ ثودِت فَِ إلحسان، مفا اكن فَِ من ظواة مفن ػل 

 وحسٍ، وما اكن من دعبٔ مفن هفيس، وحس يب ٔبين تشًت هجسي ما اس خعـت، وظىل ػل

 . هحٌُا َلس وؿىل ب ٓه وبححَ ٔبعمـنيؿىل 
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 اٍمتَِس:                                

 : بٔول: اجتاٍ اجن ألزري اًحالقي

تشل ؿٌَلء اًحالكة ؿىل خمخَف اًـعوز هجوذًا حثَثة يف سخِي ظَاكة اًيؼصايث 

َ خيضؽ ٔلظول اًيت جضلّك هبا ؿمل اًحالكة ؿىل ٔبظول مهنجَة اثتخة، حىت ٔبظحح اًخبًَٔف فِ

زاخسة، ل ٌس خلين ؾهنا من ٍصقة يف اندساة مَىة اًحَان، وثشوق اًيعوض اًحَاهَة 

ا، وكسا ؿمل اًحَان ًخبًَٔف اًيؼم واًيرث حبسة زبٔي اجن ألزري "مبزنٌك ٔبظول  وفِم ٔبرساُز

 . وكس ٔبذث ُشٍ ادلِوذ ٕاىل ػِوز مسزس خني يف اًححر اًحالقي ٌُل:(2)اًفلَ ًٔلحاكم"

ة اًالكمِة؛ اًيت حمتزي ابًخلس اميث اصلكِلة، وثدسم ابدلسل واملياكضة، واذلصض ؿىل املسزس -

فاث احملسذت ابٔلظص اًفَسفِة، واًلواؿس امليعلِة، اًيت ثبٔثصث ابمليعق ألزسعي  . اًخـًص

ا يف اًححر واًخبًَٔف؛ اًيت ثخزش من اًيعوض إلتساؾَة م ذتَةواملسزسة الٔ  -  ٌعَلًا ميزُي

ن اًلواؿس اًفَسفِة، واًخلس اميث امليعلِة اصلكِلة، مـمتست ؿىل اطلوق مؽ إلكالل م

 . اًفين، واذلاسة ازلاًَة املؤظصت ابملـصفة، املىوهة ًإلتساغ اًفين

ُؼ( ٕاىل جضلك ُشا اًامتٍز تني ُاثني 395وكس ٔبملح ٔبتو ُالل اًـسىصي: )

ُس اًلصط يف ُش ا اًىذاة سَوك املسزس خني تلو ه يف مفذخح نخاة اًعياؾخني: "ًو

ٌَّل كعسث فَِ ملعس ظياغ اًالكم من اًضـصاء واًىذاة"  .(1)مشُة املخلكمني، وٕاه

ـس اجن ألزري، من ٔبجصس اًيلاذ اطلٍن ٔبسِموا يف ثـٍزز املهنج ألذيب، وعمـوا تني  ًو

اًحالكة واًيلس، ومزحوا تُهنٌل، مفن ذالل مـاٌض خَ ٌَضـص، وٕاجعاتَ تَ، وضبٔ صلًَ مفِومان: 

َ ٕاىل ُشا إلتساغ. الٔ   ول ًخـَق ابًـمََة إلتساؾَة، والٓدص خيط اًيلس املوخَّ

وكس اختش اجن ألزري اًضاُس اًضـصي مـربًا ًخوظَف زؤًخَ اًحالقَة، ؤبذات 

ًدسجَي مفاُميَ اًيلسًة، وكس تَف اُامتمَ ابًضـص صبٔوًا ؾؼاميً، ًؤنس رعل كو ه: "ٕاين وكفت 

سٍهثا، حىت مل ٔبحصك ذًوااًن ًضاؾص مفَق، ًثخت صـٍص ؿىل ؿىل ٔبصـاز اًضـصاء كسميِا وح

 .(2)احملم، ٕال وؾصضخَ ؿىل هؼصي"
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 -اؿمل  واؾمتس اطلوق ٔبساسا ٌَمتَزي تني اًيّط ادلَس واًصذئ، مؤنسا رعل تلو ه: "

ٔبنَّ مساز ؿمل اًحَان ؿىل حامك اطلوق اًسَمي اطلي ُو ٔبهفؽ من روق  -ٔبهيا اًياػص يف نخايب 

 .  (3)اًخـمل"

و  واجن ألزري، من ذالل ُشا اًيّط املىثف ًفصق تني هوؿني من اطلوق؛ ألول ُو

و  و ما ؿرّب ؾيَ تؼ "روق اًخـمل" ُو الاس خـساذ اًفعصي، واًثاين الاس خـساذ املىدسة، ُو

و ما اكن ٌسمى ابلٓلث ٔبًضًا، وألول  ما ًـعى ٌَمخـمل من هؼصايث ؤبظول مـصفِة، ُو

عَة اًياكس، وتسوهَ ل ميىن ٌَياكس ٔبن ٍمتزي يف اًيلس همٌل ٔبويت من ألساش يف جضىِي ش 

ََّ ل  َ اًعحؽ فٕاهَّ ٕارا مل ٍىن مثَّ ظحؽ فٕاه ٔبذواث ؿمل اًحَان، ويف رعل ًلول: "ومالك ُشا لكِّ

 . (4)ثلين ثغل الٓلث صُئًا"

حساش واجن ألزري هبشٍ اًصؤًة ًؤنس اّن معوذ اطلوق ًًضبٔ من املزاوخة تني اًعحؽ اكٕ 

فعصي، واملـصفة امليخثلة من اًـمل واملعلوٌك ابصلزتة واملٌلزسة "فىٌل ٔبنَّ اًضاؾص ًَزتم )معوذ 

اًضـص( فٕانَّ ؿىل اًياكس بٔن ًَزتم: )معوذ اطلوق( وٕال فال مـىن ٌضلزتة واٍمتصش وظول اًيؼص 

ث تَ يف بآثز اًساتلني، مفن ُشٍ اصلزتة ًخىون روق اًياكس، ومهنا ٌس خسل ؿىل ما حص 

اًـاذت، فِمتىن من اذلنك ؿىل ٕاحسان اًضاؾص ٔبو ٕاساءثَ، ابًيؼص ٕاىل ما حصث ؿَََ اًـصة 

لهتا"  .(1)يف ظًص

بئت نخاة : )املثي اًسائص( مضن عمٍك من املؤًفاث اًيلسًة اًحالقَة اًيت ٔبسِمت  ًو

ساؾَة يف ثلومي املهنج اًحالقي واًـوذت تَ ٕاىل اطلوق ألذيب من ذالل ذزاسة اًيعوض إلت

 هؼٌلً وهرثًا.

وكس تىن نخاتَ ؿىل زنيني زئُسني ألول: ذزاسة كاؿسًة ؾين فهيا ابذلسوذ 

لة مُرست تـَسًا ؾن ٔبسَوة املخلكمني، واًثاين: ذزاسة هلسًة حتََََة  واملععَحاث تعًص

ثياول فهيا اًـَوة اًيت ًلؽ فهيا ببٔحاة اًعياؿاث يف ٔبصـازمه ودعهبم وماكثحاهتم. واملخبٔمي 

ٔبمه إلضافاث املهنجَة اًيت كسهما اجن ألزري يف نخاتَ: )املثي اًسائص( ميىن ٔبن ًَحغ  يف

اًسمة املهنجَة يف ثيؼمي املاذت اًحالقَة، ورعل ًخجىل توضوخ يف ثيؼميِا وثحوٍهبا تبٔسَوة 
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 مهنجي ممزي. 

 :يت لاًخني، وذامتة، ؿىل اًيحو الٔ وكس زثة ماذثَ اًحالقَة يف متَِس، وم

 َِس:اٍمت  -

وفَِ هَحغ ٔبنَّ اجن ألزري اكن ٌسدضـص ٔبنَّ ُشا اٍمتَِس ًُس ذازح املوضوغ فِخياو ه 

ُس يف ظَحَ ًَسذهل يف ثلس اميث حبثَ اصلاذََة. وكس هطَّ ؿىل ٔبمهَة اٍمتَِس  تـَسًا ؾيَ ًو

 . (2) تلو ه: "امللسمة: جضمي ؿىل ٔبظول ؿمل اًحَان"

 : ىل ؾرشت فعولوكس فّصغ اجن ألزري ملسمذَ )اٍمتَِس( إ 

 . يف موضوغ ؿمل اًحَان : اًفعي ألول

 . يف بٓلث ؿمل اًحَان ؤبذواثَ : واًفعي اًثاين

 . يف اذلنك ؿىل املـاين : اًفعي اًثاًر

 . يف اًرتحِح تني املـاين : اًفعي اًصاتؽ

 . يف حوامؽ اًلكم : اًفعي ارلامس

 . يف اذلوكة اًيت يه ضاٌك املؤمن : اًفعي اًساذش

 يف اذللِلة واجملاس. : عي اًساتؽاًف

 . يف اًفعاحة واًحالكة : اًفعي اًثامن

 . يف ٔبزاكن اًىذاتة : اًفعي اًخاسؽ

ق ٕاىل ثـمل اًىذاتة اًفعي اًـارش:  . يف اًعًص

 : وتـس رعل ثياول امللاًخني تدٌؼمي حمنك ؿىل اًيحو اليٓت

 : امللاٌك ألوىل -

 : ٕاىل كسمنيوكس حـَِا يف اًعياؿة اٌَفؼَة وكسمِا 

 يف اٌَفؼة املفصذت. -
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 يف ألًفاع املصهحة. -

 وحـي لك كسم ٔبهواؿًا ؿست.

 امللاٌك اًثاهَة: -

 وكس حـَِا يف اًعياؿة املـيوًة وكسمِا ٕاىل كسمني:

 يف اًالكم ؾن املـاين ٍلاًل. -

 يف اًالكم ؿَهيا مفعاًل. -

اذت اًحالقَة فِو كس تىن ومن ذالل ُشا الاس خـصاط هَحغ هجسًا ممزيًا يف حصثُة امل

ؿىل اًوحساث اًىدريت، مث كّسم لك وحست ٕاىل كسمني، ولك كسم ٌضمي  ماذثَ اًحالقَة

 وحساث ظلريت ثخفصغ ؾن اًوحساث اًىربى.

و نٌل ًحسو ًلعس اًحَان  مث اكهت ارلامتة: وكس حـَِا يف فضٍَك اًفعاحة واًحالكة، ُو

 اطلي ٔبكام نخاتَ ؿَََ.

بئت اًخيوًؽ يف  اًضواُس واًيعوض من ٔبجصس اًسٌلث اًيت ثؤظص اجتاٍ اجن ألزري ًو

اًحالقي، فلس ؾين ؾياًة هحريت ابلحذفاء ابًضواُس ٌضمي رعل اًخجسًس يف ادذَاز اًضواُس 

و ًبئت هبا يف س َاق رشخ املععَحاث اًحَاهَة  وثيوؾِا وثـسذ ظوزُا ؤبصاكًِا، ُو

 واًخسًَي ؿَهيا وثوضَحِا.

ِا ابًرشخ اطلي ًدسم ومل ٍىذف اجن الٔ  زري، إبٍصاذ اًضواُس حفسة، تي ثياًو

تخخس َط املـاين وثوضَحِا، واًخحََي اطلي ٍهنغ ؿىل زاكئز مذـسذت ثفيض ٕاىل اًىضف 

ؾن ٔبرساز اًضاُس، ووس َجَ املـصيف، ومتزٍي ؾن كرٍي من اًياحِة اًفٌَة، ولك رعل ًسل 

ارٍ اًضواُس مسوهة ٔبذتَة وهلسًة ملياكضة ؿىل روكَ املمزي يف حسن ادذَاٍز ٔبوًل، مث يف اخت

 كضااي إلتساغ.

ـي يف ُشا اًححر ما ًؤنس ٔبن ادذَاز اجن ألزري، ٌَضاُس اًضـصي ؿىل وخَ  ًو

ارلعوض كامٌئ ؿىل ٕاذزاك اًلمية اًفٌَة ًِشا اًضاُس اخملخاز ؤبّن ُشا الادذَاز اكن ًؼواُص 
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، فِو خيخاز من ُشٍ اً  ضواُس ٔبو ثغل ما ُو ممتزي يف ٕاظاتة يف اًيَّط اًضـصي ذون كرٍي

 اًلصط مؽ حٌل ه ألذيب واًحَاين.

لة ص َخ اًحالقَني ؾحساًلاُص  ـي يف ُشا املهنج ؾوذت ابصلزش اًحالقي ٕاىل ظًص ًو

ا، وٕاماظة اٌَثام ؾن  ادلصخاين، يف ادذَاز اًضواُس وحتَََِا، واًسـي ٕاىل سرب ٔبقواُز

 حٌلًَاهتا اًفٌَة.

ُس اًحالقي ٔبذات ٌضلزش، جيـي مِسان اًحالكة ٔبنرث سـة ول صم ٔبن اختار اًضا

ؤبمعق دعحًا حِر ًرتنز اصلزش ؿىل ألساًَة اًحَاهَة، وثخِان ٔبوخَ الادذالف تُهنا 

وثفاوهتا من حِر املس خوى اصلليل اًؼاُص، وما ًضفَِ لك ٔبسَوة من املـاين ازلاًَة بٔو 

ٍىون ُشا ادلِس   يئ ٌَعوزت، بٓمَني ٔبناًيفس َة وما ٕاىل رعل مما ٍوكن وزاء املـىن ادلز

متَِسا دلِوذ لحلة، ثؤسس ملهنجَة جسـى ًخجاوس حتََي اًضاُس اًواحس، ٕاىل حتََي اًيَّط 

ىضف ؾن جضاتم ؾيارصٍاكماًل، حبَر ًَلي اًضوء ؿىل ما ٍزدص تَ م  ن ؿالكاث، ٍو

 . وثبٓسزُا، وثفاؿَِا يف ًوحة فٌَة مذاكمٍك

 : سدضِاذمفِوم اًضاُس والا اثهًَا:

امس فاؿي من اًفـي )صِس(، واًضني واًِاء واصلال: ٔبظي ًسل ؿىل  : اًضاُس ًلة

 .(1)حضوز وؿمل وٕاؿالم، ول خيصح يشء من فصوؿَ ؾن رعل

عَق اًضاُس يف اٌَلة ؿىل مـاٍن مذـسذت مهنا؛ اًضاُس ؾيس اذلامك واًلايض، ًلال:  ًو

و صَِس وصاُس. ومهن ا: اٌَسان من كومهم: ًفالن صاُس صِس ؿَََ فالن جىشا صِاذت، ُو

حسن ٔبي ؾحازت عمٍَك. واملضاُست: املـاًية وصِسٍ صِوذًا: ٔبي حرضٍ، فِو صاُس وكوم 

 . (2)صِوذ: ٔبي حضوز

وثبئت اًضِاذت مبـىن اًحَان واًوضوخ. كال ٔبتو ؾحَست: مـىن )صِس ػل( ٔبي كىض 

مل اطلي ًحني ما ؿَمَ ًلال: صِس ػل، وحلِلذَ ؿمل ػل وتنيَّ ػل؛ ٔلن اًضاُس ُو اًـا

 . (3)اًضاُس ؾيس اذلامك، ٔبي تنيَّ ما ًـَمَ ؤبػٍِص
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"ادلزيئ اطلي ٌسدضِس تَ يف ٕازحاث اًلاؿست، ًىون رعل  :اًضاُس اظعالحاً و 

و ٔبدطَّ من املثال" ي، ٔبو من الكم اًـصة املوزوق تـصتُهتم، ُو  .(4) ادلزيئ من اًخزًن

اًلصط اطلي ًبئت من ٔبخهل لك مهنٌل، فاملثال "ًعَق  واًفصق تني اًضاُس واملثال يف

ًعَح  ( فلك ما5ؿىل ادلزيئ اطلي ًشهص ٕلًضاخ اًلاؿست وٕاًعاًِا ٕاىل فِم املس خفِس")

ُس اًـىس. ًعَح مثالً  صاُساً   ًو

واٍهتاهوي، يف حتٍصص مععَح اًضاُس، حيسذ وػَفة اًضاُس يف ٕازحاث اًلاؿست، يف 

فة اًضاُس ؾيس اًحالقَني اطلٍن ٍصون ٔبنَّ وػَفة اًضاُس حني ًـس رعل جحصًا ؿىل وػَ

 ثخجاوس الاحذجاح ٌَلاؿست وٕازحاهتا، ٕاىل ٕاًضاخ املـىن واٍمتثَي ًِا نٌل س َبئت.

ٌَّل  ُس رعل ابملصاذ، وٕاه وكو ه: "ادلزيئ" ًومه ٔبنَّ امللعوذ موضؽ اًضاُس حفسة، ًو

زت ونشعل اًلعـة من اًضـص وما املصاذ ما اخزتئ من لكي فِىون ادلزيئ: الًٓة من اًسو 

 اخزتئ مهنا: اكًحُت واًحَدني ٔبو لك مٌثوز من الكهمم مذجزٔب من لكي.

ي ٔبو من  ان ؿىل بحة اًلول ورعل تيّط من اًخزًن واًضاُس هبشا املـىن ُو اًرُب

و اكملثال، كري ٔبنَّ املثال ًؤىت تَ ٕلًضاخ  الكم اًـصة املوزوق تـصتُهتم صـصا اكن ٔبو هرثا، ُو

ُس ٕلزحاهتاا  .(1)ًلاؿست ًو

وتياء ؿَََ ٍىون اًضاُس اًضـصي: اًضـص اطلي ٌسدضِس تَ يف ٕازحاث بحة كاؿست 

 ٔبو ٕاًضاخ مـىن ًىوهَ من صـص اًـصة املوزوق تـصتُهتم.

 : مفِوم الاسدضِاذ

نخة املـامج واٌَلة لكمة احذجاح تسًل من لكمة اسدضِاذ، وُو ما جنسٍ جس خزسم 

نلول اجن فازش: "واصلًَي ؿىل بحة ما هشُة ٕاًََ من اًخوزَق ٕاحٌلغ  يف مؤًفاث اًساتلني

اًـٌَلء ؿىل الاحذجاح تَلة اًلوم فامي خيخَفون فَِ ٔبو ًخفلون ؿَََ، مث احذجاهجم 

 .(2)تبٔصـازمه"

ومععَح الاحذجاح ًدٌاسة مؽ مصحٍك اًخلـَس اٌَلوي حِر اكن ؿٌَلء اٌَلة 
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الاحذجاح اًيت اس خًدعوا مهنا كواؿسمه، وفَِ  حًصعني ؿىل اًخثخت ؾيس اس خلصاء معاذز

ان جحة يف ابتَ  . (3) ٕاصازت ٕاىل ٔبنَّ من ٔبذش ؾيَ اصلًَي واًرُب

يف ٕاٍصاذ عمٍك من اًيعوض من امليؼوم ٔبو املبٔزوز  الاسدضِاذ مث اس خـمي مععَح

لة خمعوظة يف  واس خسؿاهئا ملـاٍن حمسذت مما ًؤنس ٔبن الاسدضِاذ "معََة مهنجَة، ٔبو ظًص

ًخبًَٔف، ثلوم ؿىل خَة ٔبو اس خحضاز ٔبو اس خسؿاء صاُس مٌثوز، ٔبو صاُس مٌؼوم، يف ا

س َاق مؤسس ؿىل: صاُس مسدضِس تَ، ومسدضِس، ومسدضِس  ه وادلامؽ تني مىوانثَ 

 ٌَ ا ٌَمتثَي، ٔبو   حَان، ٔبو ًالس خسلل، ٔبو ًالحذجاحُشٍ ؿالكة اوسجام ومضاهبة، ظَحًا ٕامَّ

 .(1)ملـىن اًس َاق" ٔبو ٌَخبٔهَس املوصل ملـىن موكي

 اًفصق تني اًضاُس اًيحوي واًحالقي: :اثًر

فاًضاُس   اًضاُس اًيحوي واًضاُس اًحالقيمما جتسز إلصازت ٕاًََ ٔبنَّ ُياك فصكًا تني

فَُس لك اًضـصاء  ٍن،حمسذ وماكين اًيحوي ًؤىت تَ ٌَخلـَس والاحذجاح و ه ٕاظاز سمين

 : اثحيخج تبٔصـازمه، فاًلائَون ٌَضـص ٔبزتؽ ظحل

 . ادلاََُون اطلٍن مل ًسزهوا إلسالم اًعحلة ألوىل:

اخملرضمون اطلٍن كضوا فرتت من حِاهتم يف ادلاََُة مث ٔبذزهوا  اًعحلة اًثاهَة:

 إلسالم.

لال مهم إلسالمِون ومه اطلٍن اكهوا يف ظسز إلسالم. اًعحلة اًثاًثة:  املخلسمون ًو

 سزون ومه من خاء تـس اًعحلة اًثاًثة.املوصلون وًلال مهم احمل اًعحلة اًصاتـة:

فاًعحلة ألوىل واًثاهَة ٌسدضِس ثضـصمه إبحٌلغ اًـٌَلء، واًعحلة اًثاًثة ادذَف 

 . (2) اًـٌَلء يف الاسدضِاذ ثضـصمه، واًعحَح بحة الاسدضِاذ تَ

 . (3)ٔبما اًعحلة اًصاتـة، فاًعحَح ؿسم الاسدضِاذ ثضـصمه يف كواؿس اٌَلة

شا اًصٔبي ادذاٍز  ورُة تـضِم ٕاىل ٕاماكهَة الاسدضِاذ جالكم من ًوزق تَ مهنم ُو

ا يف ؿَوم اًحالكة فؼ "ٌسدضِس ثضـص اًـصة املوصلٍن يف املـاين نٌل (4)اًزخمرشي . ؤبمَّ
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. ورعل؛ ٔلنَّ املـاين "ًدٌاُهبا املوصلون نٌل ًدٌاُهبا (5)ٌسدضِس اًـصة يف ألًفاع"

َّس ٔبتو حـفص اًص (6)املخلسمون" ؾَين، ألهسًيس بحة الاسدضِاذ جالكم املوصلٍن يف . ؤبً

ؿَوم اًحالكة فدـس ٔبن رهص ٔبكسام اًحالكة: املـاين واًحَان واًحسًؽ كال: "ٌسدضِس فهيا جالكم 

ا زاحـة ٕاىل املـاين، ول فصق يف رعل تني اًـصة وكريمه، ٕار ُو  كريمه من املوصلٍن؛ ٔلهنَّ

ُي ُشا اًفن الاسدضِاذ جالكم اًححرتي، ؤبيب متام ٔبمص زاحؽ ٕاىل اًـلي، وطلعل كُِدي من بٔ 

مّل حصا")  (.7ؤبيب اًعَة ُو

ومن ذالل ما س حق ميىن ثَمس اًفصق تني اًضاُس اًيحوي واًحالقي يف اًوػَفة 

وإلظاز اطلي ًخحصك فَِ لكٌّ مهنٌل، مفن حِر اًوػَفة جنس وػَفة اًضاُس اًيحوي 

ا اًضواُس اًحالقَة فَُست ٕال ٔبمثٍك واٌَلوي حمتثي ٔبساسًا يف اذلجة والاس خسل ل، ٔبمَّ

 : ًـصط ًِا اًحالقي تلعس ثسؾمي زؤًخَ اًحَاهَة، وطلعل ملا ٔبوزذ اًحلساذي كول اًضاؾص

 كري مبٔسؼؼوف ؿىل سمؼؼؼن           ًيليض ابمهم واذلزن

ٌَّل  و ًُس ممن ٌسدضِس جالكمَ، وٕاه شا اًحُت ٔليب هواش، ُو ؿَق ؿَََ تلو ه: "ُو

 .(1)اًضازخ مثاًل ٌَمسبٌٔك"ٔبوزذٍ 

  لك رعل كس زوًيا اًضاُس اًعاذقوكس ثَمس ادلاحغ ُشا اًفصق يف كو ه: "ويف

و ًـيون ًىذاتَ اطلي تني  (2)واملثي اًسائص" ومل ٍىن رعل كائحًا ؾن زؤًة اجن ألزري ُو

 ٔبًسًيا.

ا من حِر إلظاز فٕانَّ اًضاُس ا ضمي فُ  ًحالقي ًخحصك يف ٕاظاز ٔبزحة ؤبوسؽؤبمَّ

اًضـص اًلسمي واذلسًر ؿىل اًسواء والكم كري اًـصة من املوصلٍن يف حني ًضَق ٕاظاز 

اًضاُس اًيحوي واٌَلوي يف ذوائص حمسذت إبظاز سماين حمسذ نٌل س حق. وتفئة حمسوذت ممن 

ًوزق تـصتُهتم ممن ٍىون اًيلي ؾهنم جحة يف ٔبظي اٌَلة اكًـصة اًـازتة مثي حقعان ومـس 

 . (3)وؿسانن وحنومه

ؤبجسي ُيا ٔبنَّ ُشا الادذالف يف اًوػَفة وإلظاز ماٍز تني ٔبهواغ اًضواُس 

ا املَساين اطلي ًدِح  وثـسذُا، فاًضواُس اًحالقَة امذاسث ابًخـسذ واًخيوغ لجساغ ٕاظاُز

جماًل زحدًا ًالدذَاز ودصحت من ٕاظاز اًخىصاز واذلرص اطلي اجسمت تَ اًضواُس اًيحوًة 
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 واٌَلوًة. 

ي ُيا ٔبن صواُس اجن ألزري، يف "املثي اًسائص" ثًمتي ٕاىل ٔبحٌاش خمخَفة ومذـسذت ؤبجس   

مهنا امليؼوم ومهنا امليثوز، وكس حؼي اًضاُس اًضـصي فهيا ابًيعُة ألوفص، حِر تَلت 

ة ٔبًفًا ومثاهَة وزالزني ) ( صاُسًا تيحو مخسة ؾرش ٔبًفًا وواحس ومثاهني 0138اًضواُس اًضـًص

 ( صعصاً.45صـصاًي ومخسة ؤبزتـني ) ( تُذاً 05180)

وما س حق ًؤنس ظلَان اًضاُس اًضـصي ؿىل صواُس اجن ألزري، وزمبا اكن ًسعوت 

سان حامهم  اًضـص ذوز هحري يف احذالل ُشٍ املزنٌك فِو ٕاضافة ٕاىل هوهَ ذًوان اًـصة ًو

اًيلسي ًلِام اصلزش  –توخَ ؿام  –وظياؾهتم اًيت ًفادصون هبا، ًـس املَسان ألمثي 

واًحالقي صلزاسة ألساًَة واًوكوف ؿىل بٔرساز اًرتاهَة؛ ورعل رلاظَة موضوؿاثَ اًيت 

 .(4)قياًء صـصاًي عمَاًل مٌلٌلً" "ثفصط ؿىل اًضاؾص ٕاحساسا كري ؿاذي، فِعَلَ حِيئش

فٕارا ٔبضَف ٕاىل رعل ما ًخاخ ٌَضـص يف املواسانث تني هعوظَ من حِر اًدضاتَ 

سذ سوااي اًيؼص واًححر ٔبذزنيا اًرّس اًاكمن وزاء احذفاء اجن والادذالف وثـسذُا تخـ

 ألزري، ابًضـص وإلنثاز من صواُسٍ.

ؤبجسي ُيا ٔبن اجن ألزري مل حيسذ مهنجًا واحضًا يف ثياول صواُسٍ سواء من حِر 

اًرتثُة ٔبو اًلمية ٔبو جحاحِة اًضاُس، فٌجسٍ مّصت ٌسوق اًضاُس اًضـصي ٔبوًل مث ًددـَ 

َة مث ًددـَ ابًضـصابًضاُس   . اًلصبيٓن اثهًَا، ويف حني بٓدص ًـعي اًضاُس اًلصبيٓن ألًو

 زاتـًا: ماكهة اًضـص ؾيس اجن ألزري:

ًـس اًضـص اًفن ألذيب اطلي اس خاثص ابُامتم اًـٌَلء اًلسماء واحملسزني يف ذزاساهتم 

لفي اًلسماء ٔبمهَة اًيلسًة حىت كسا سخدًا يف وضاظ اًيلس وٕامساذٍ ابلٓزاء اًيلسًة، ومل ً

 .  اًخىوٍن اًثلايف ٌَمحسغ اطلي ًؤسس  ه زؤًة ٕاتساؾَة متزٍي ؾن كرٍي من املحسؿني

س ٔبن ًخعسى  وثـس معاًـة اًضـص ومسازس خَ وزواًخَ من الٓلث املِمة ملن ًٍص

املسبٌٔك نثريًا ؾيس اًلايض ادلصخاين، يف كو ه: "ٕان اًضـص ؿمل  ملٌلزسة اًيلس ألذيب، وثخضح

ؿَوم اًـصة، ٌضرتك فَِ اًعحؽ واًصواًة واطلاكء، مث حىون اصلزتة ماذت  ه، وكوت ًلك من 
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واحس من ٔبس حاتَ؛ مفن احمتـت  ه ُشٍ ارلعال فِو احملسن املرُّبس، وتلسز هعَحَ مهنا حىون 

 . (0مصثخذَ من إلحسان")

وثفذح  ه ول صم ٔبن حفغ اًضـص وزواًخَ ثرتك بآثزا هحريت يف ؾلََة املحسغ ورائلذَ 

 اًحاة ٕاىل مـصفة ٔبساًَة اٌَلة واس خرصاح مـاىهيا.

خزش الٓمسي، من ٔبيب متام، ٔبمنورخًا ًخغل اًثلافة املؤسسة ٌَمَاكث إلتساؾَة فلس  ًو

اكن " موًـا ابًضـص مضلوفا تَ، مضلول مست معٍص تددحٍص وذزاس خَ و ه نخة ادذَازاث 

ثسل ؿىل ؾياًخَ ابًضـص ؤبهَ اص خلي تَ مؤًفة فَِ مضِوزت مـصوفة... وُشٍ الادذَازاث 

وحـهل ونسٍ، واكذرص من لك الٓذاة واًـَوم ؿَََ، وٕاهَ ما فاثَ هحري يشء من صـص 

 (.6خاًُل ول ٕاساليم، ول حمسج، ٕال كصٔبٍ وظاًؽ فَِ")

رشظًا من رشوظ إلتساغ اًفين، وٕاىل ُشا ٌضري  واكن اًيلاذ ًـّسون اًصواًة ٌَضـص

و ه: "ؤبهت ل جتس صاؾصًا جمَسًا مهنم ٕال وكس ًزم صاؾصًا بٓدص املست حاسم اًلصظاحين تل

ف اًحالقَة") (. 3اًعوًٍك، وثـمل مٌَ كواهني اًيؼم، واس خفاذ ؾيَ اصلزتة يف ٔبحناء اًخعاًز

 . (4فاٌَسان ل ًلوم ٕال ابًعياؿة واصلزتة " واملَاكث اٌَساهَة لكِا ٕامنا حىدسة ابًعياؿة")

س حاث اٌَساهَة ٕال " ابلزثَاط يف الكهمم حىت حيعي ص حَ يف ول حمنو ثغل املىد 

 (.0ثغل املَىة")

واجن ألزري ٌسري يف الاجتاٍ هفسَ، فلس اكن مِّاًل ٕاىل اًضـص، حيفغ نثريًا من 

لس وكفت من اًضـص ؿىل لك ذًوان وٍلوغ ن اًضـص وجمامِـَ، ًؤنس ُشا كو ه: "ًو  و ذواٍو

وهَف  فوع مٌَ واملسموغ، فبًٔفِخَ حبصًا ل ًوكف ؿىل ساحهلٔبهفسث صعصًا من اًـمص يف احمل

  اكذرصث مٌَ ؿىل ما حىرث فوائسًًٍهتيي ٕاىل ٕاحعاء كول مل حتط ٔبسٌلء كائَََ، فـيس رعل

 (.6وثدضـة ملاظسٍ")

لول: "ونيت حفؼُت من ألصـاز اًلسمية واحملسزة، ما ل ٔبحعََ نرثت، مث   ًو

َني: حدَة جن ٔبوش، ؤبيب ؾحاذت اًححرتي، وصـص اكذرصث تـس رعل لكَ ؿىل صـص اًعائ 
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ن اًثالزة، ونيت بٔهصز ؿَهيا ابصلزش مست س يني  ٔبيب اًعَة املخًيب، حففؼت ُشٍ اصلواٍو

 . (3حىت متىٌت من ظوػ املـاين، وظاز إلذمان يل ذَلًا وظحـًا")

يفـي مـَ  ؼِص ٔبّن اجن ألزري، اكن  صسًس اًعصة ٌَضـص اًصائؽ؛ ًخبٔثص تَ، ًو  ًو

، ويف رعل ًلول : "ونيت ٕارا  س خجَة ًسحٍص نٌو  مصزث تيؼصي يف ذًوان من اصلواٍو

َوخ يل فَِ مثي ُشٍ ألًفاع، ٔبخس ًِا وضوت ن  ونثري  ًضوت اشلص، وظصاًب وعصة ألذلانًو

من اًياػمني واًياثٍصن ميص ؿىل رعل، ول ًخفعن  ه سوى ٔبهَ ٌس خحس يَ من كري هؼص فامي 

ؼيَ ن (، وحني ًخجىل يف سٌلغ اًضـص 4لرٍي من ألًفاع املس خحس ية")هؼصث ٔبان فَِ، ًو

 .  (5ًـرب ؾن رعل تلو ه: "وذري اًلول ما ٔبسىص اًسامؽ حىت ًيلهل ؾن حاًخَ")

ؤنس اجن ألزري ملن ًخعسى ًعياؿة اًضـص واًيرث ٔبن ٍىرث من حفغ صـص اًـصة، ٔلن     ًو

سِي ؿََ دسؽ املـشُة، فٕاهَ ٕارا "يف رعل ثلوًة ًعحـَ، وتَ ًـصف امللاظس، ٌو َ اذلفغ، ًو

ؼو مازي تني ًسًَ؛ ًضـف  نـان ًـَ ظدـؽ ؤبدـي تشعل فصتـٌل ظَة املـىن فـال ًعي ٕاًِـَ ُو

 (.6بًٓخَ، اكمللـس جيس يف هفسَ اًلوت ؿىل اٍهنوط فال ثـَيَ بًٓخَ)

ؤنس يف ٔبنرث من موضؽ ؿىل ٔبمهَة "ثعفح ٔبصـاز احملسزني اجملَسٍن ملا فَِ من  ًو

اٌَفغ، وكصة املبٔذش، وٕاصازاث املَح، ووحٍو اًحسًؽ، ؤبن ٍىون مذرصفًا يف ٔبهواغ  حالوت

زل، وحَو وحزل، ومسخ وُجاء، وزاثء وافذزاز واؾخشاز. فٕان اكن  اًضـص، من خس ُو

، فِحنك  ه ابًخرصف واًخلسم")  . (7نشعل مل ًُمّي صـٍص

 املححر ألول:

 . اًضاُس اًضـصي تني اًلسمي وادلسًس 

يـم اًيؼص يف مهنج اجن ألزري، يف ثياول اًضاُس اًضـصي من حِر اًلسم اطلي ً 

واذلسازة جيس ٔبهَ ل ًفصق يف اسدضِاذٍ تني اًلسمي واذلسًر, فِو ٌسدضِس ثضـص من 

خمخَف اًـعوز اًساتلة ؿَََ, فلس اسدضِس ابًضـص ادلاًُل, وثضـص اخملرضمني, وثضـص 

و تعيَـَ ُشا ل خيصح ؾٌل ٔبكٍص إلسالمِني, وثضـص احملسزني من ألموًني  واًـحاس َني, ُو

اًحالقَون من ؿسم الاكذعاز يف الاسدضِاذ اًحالقي ؿىل ؾرص ذون ؾرص, ٔبو سمن ذون 



 اًـسذ اًخاسؽ ؾرش                                                           ٌَلاثجمٍك لكَة آلذاة و ا
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اًضـص واًحالكة ؿىل سمن ذون سمن ؛ ٔلهَ نٌل ًلول اجن كذَحة: "ومل ًلرص ػل اًـمل و 

ني ؾحاذٍ يف لّك ول دّط تَ كوما ذون كوم، تي حـي رعل مضرتاك ملسوما تسمن،

( ومما ًؤًس الكم اجن كذَحة الكم ؿًل زيض ػل ؾيَ: "ًول ٔبن اًالكم ًـاذ ًيفس " 1ذُص")

فَُس ٔبحسان ٔبحق ابًالكم من بٔحس، وٕامنا اًس حق واًرشف مـا يف املـىن، ؿىل رشائط هبئت 

ساًث، كس هبا فامي تـس... وكول ؾيرتت: ُي كاذز اًضـصاء من مرتذم؟ ًسل ؿىل ٔبهَ ًـس هفسَ حم

ٔبذزك اًضـص تـس ٔبن فصػ اًياش مٌَ، ومل ًلاذزوا  ه صُئًا، وكس ٔبىت يف ُشٍ اًلعَست مبا مل 

 . (2ٌس حلَ ٕاًََ مذلسم، ول انسؿَ ٕاايٍ مذبٔدص" )

ُو  –ومهنم اجن ألزري  –فاملـول ؿَََ ؾيس اًحالقَني يف الاسدضِاذ ابًضـص 

اكز يف ٔبذاء املـاين، وذكة ألسَوة، مما حسن اًخـحري ؾن املـىن املصاذ، وادلوذت والاتخ

شا ما ٔبنسٍ رصاحة اجن ألزري تلو ه: "املصاذ من  حيلق قصط اًضاؾص ؿىل اًوخَ الهٔكي، ُو

اًضـص ٕامنا ُو ٕاتساغ املـىن اًرشًف يف اٌَفغ ادلزل واٌَعَف، مفىت وخس رعل فلكُّ ماكن 

 . (3ّدميَْت فِو ابتي")

ىٌَ ٔبنرث من ومؽ ٔبن اجن ألزري، كس اسدضِس اب ًضـص يف خمخَف ؾعوزٍ ؤبسماهَ , ًو

و تشعل جيسذ يف الاسدضِاذ اًحالقي مبا ًخوافق مؽ ٔبرواق  صـص احملسزني نرثت ػاُصت , ُو

 ؾرصٍ , نٌل فـي إلمام ؾحس اًلاُص ادلصخاين، حِامن ٔبنرث من الاسدضِاذ ابًضـصاء احملسزني.

ة مل   سمة ؿىل حسة اًـعوز اخملخَفة.ويف ما ًبئت حرص ًضواُس اجن ألزري اًضـًص

 بٔوًل: ظحلة اًضـصاء ادلاََُني

 ؿسذ ألتَاث ؿسذ اًضواُس ٔبسٌلء اًضـصاء اًدسَسي

 0 0 ٔبتو خصص اًِشيل 0

 0 0 ٔبتو هحري اًِشيل 6

 6 0 ٔبتو هصام اٍمتميي 3

 0 0 ألذًس جن صِاة 4

ؽ 5  6 0 ألضحط جن كًص
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 8 4 ألؾىش 6

 6 0 ٔبم اًيحَف سـس جن كصظ 7

 وصعصاً  66 61 امصؤ اًلُس 8

 6 0 ٔبمِة جن ٔبيب اًعَت 9

 0 0 ٔبوش جن جحص 01

 3 6 ثرش جن ؾواهة 00

ر 06  6 0 اًحـَر جن حًص

 4 3 ثبٔتط رشاً  03

 0 0 حامت اًعايئ 04

 6 0 جحص جن حِة اًـخيس 05

 0 0 حنك اًلزاوي 06

 0 0 ارلزميي 07

س جن اًعّمة 08  0 0 ذًز

ص جن ذؤ  09  6 0 اصل اًـلًِلذٍو

 6 0 زتَـة جن رؤاتة 61

ري جن ٔبيب سَمى 60  0 0 ُس

 03 6 اًسمؤبل جن ؿاذاي 66

 6 0 سواز جن امللصة اًسـسي 63

 0 0 اًضمَشز اذلازيث 64

 3 6 ظصفة جن اًـحس 65

 0 0 ؾحَس جن ألجصض 66

 0 0 ؿَلمة اًلحي 67

 0 0 معصو جن إلظياتة 68

 7 6 ؾيرتت جن صساذ 69
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ة 31  0 0 كدَعة جن رًؤ

 4 6 كذٍَك تًت اًيرض 30

ط جن ٔبهَف اًـيربي 36  4 3 كًص

 0 0 كُس جن اذلعمي 33

 6 0 كُس جن ؿامص 34

 0 0 املصكش ألظلص 35

 4 6 املرضش جن زتـي 36

 6 0 امليزي اًُضىصي 37

 وصعصاً  06 00 اًياتلة اطلتَاين 38

 0 0 ُشًي جن مضجـة اًَولين 39

( 39ل ُشا ادلسول ًخخني ٔبنَّ ؿسذ اًضـصاء ادلاََُني تَف جسـة وزالزني )من ذال

( تُذًا 064( صاُسًا تبٔتَاث تَلت مائة ؤبزتـة وؾرشٍن )85صاؾصًا مهم مخسة ومثاهون )

( صاُسًا، ًَََ يف نرثت 61وصعٍصن. ًبئت يف ملسمة ُؤلء اًضـصاء امصؤ اًلُس تـرشٍن )

( صاُسًا، مث ؾيرتت جن صساذ ثس خة صواُس، مث 00حس ؾرش )اًضواُس اًياتلة اطلتَاين، تبٔ 

ألؾىش، تبٔزتـة صواُس، مث ثبٔتط رشًا، وكًصط جن ٔبهَف اًـيربي، تثالزة صواُس. وٕارا 

 ثبٔمَيا يف ٔبسٌلء ُشٍ اًعحلة ذًيا الاس خلصاء ؿىل ٔبسٌلء حارضت من حفول اًضـصاء.

 اثهًَا: ظحلة اًضـصاء اخملرضمني

 ؿسذ ألتَاث ؿسذ اًضواُس ءٔبسٌلء اًضـصا اًدسَسي

 3 0 ألؾصح جن مـن 0

 01 0 خٍََك تًت مّصت 6

 6 6 حسان جن اثتت 3

 0 0 ارلًســـاء 4

 6 0 زتَـة جن ملصوم اًضيب 5
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 0 0 حسمي ؾحس تين اذلسحاش 6

 0 0 اًضٌلد جن رضاز اطلتَاين 7

 0 0 معصو جن ٔبمحس اًحاًُل 8

 0 0 معصو جن مـس ٍىصة 9

 رضمني جسـة صـصاء مهم ؾرشت صواُسًعحلة هَحغ ٔبنَّ ؿسذ اًضـصاء اخمليف ُشٍ ا

 (، تُذًا ًلَة ؿَهيا اًحُت املفصذ.66وؿسذ ٔبتَاهتم ازيان وؾرشون )

زيض  اخملرضمني من ٔبمثال حسان جن اثتتؤبسٌلء ُشٍ اًعحلة ثضم ٔبصِص اًضـصاء 

 صم ٔبنَّ حؼِم من ػل ؾيَ، وارلًساء، واًضٌلد جن رضاز، ومعصو جن مـس ٍىصة، ول

نٌل ُو اذلال يف نخاة املثي  –الاسدضِاذ يف عمَؽ اًىذة اًحالقَة واًيلسًة ًـس كََاًل 

ـي اًسخة ًـوذ ٕاىل وحوذمه تني ظحلذني اتزخيَخني ميثالن ُسف لك تالقي  –اًسائص  ًو

 . ٌسـى ٕاىل اًخبٔظَي واًخلـَس

 اثًثًا: ظحلة إلسالمِني

 ؿسذ ألتَاث ًضواُسا ؿسذ ٔبسٌلء اًضـصاء اًدسَسي

 6 6 ثرش جن كعية ألسسي 0

 6 0 اذلعَئة 6

مة 3  7 7 رو اًصُّ

مة جن ؾحس 4  5 3 ػل اًلضريي اًعَّ

  6 0 ألكُرش ألسسي 5

 0 0 ٔبتو اًضلة اًـخيس 6

 6 6 ألدعي اًخلَيب 7

 64 69 حٍصص جن ؾعَة اٍمتميي 8

 0 0 عمَي تثٌُة 9

 3 0 حازج اخملزويم 01
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 0 0 اذلجاح 00

 0 0 سامل جن ذازت 06

 0 0 سامل جن واتعة 03

اًصمحن جن  سـَس جن ؾحس 04

 حسان

0 0 

 6 0 صلصان موىل تين سالمان 05

 3 3 اًعصماخ جن حىمي اًعايئ 06

 0 0 ؾحسػل جن مهّام اًسَويل 07

 0 0 جعَس اًسَويل 08

 4 0 ؾصوت جن ٔبرًية 09

 0 0 معص جن ٔبيب زتَـة 61

 6 0 اعل جن ٔبسٌلء اًلزازيم 60

 تُذًا وصعصًا واحساً  40 68 اًفصسذق 66

 0 0 كعصي جن اًفجاءت 63

 0 0 كـية جن ٔبم ظاحة 64

 4 0 كُس جن رزحي 65

 4 3 نثري ؾؼّزت 66

 0 0 هكَت ألسسي 67

 7 6 جميون ًَىل 68

 6 6 مّصت جن حمىٌلن اٍمتميي 69

 6 0 مسىني اصلازيم 31

 4 6 ٌسيامللٌؽ اًى  30

 4 0 هرص جن س َّاز 36

 0 0 هعُة 33

 0 0 ًٍزس جن اذلنك 34

ة 35  6 0 ًٍزس جن اًعرًث
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من ذالل إلحعاء اًساتق ًخخني ٔبنَّ ؿسذ اًضـصاء إلسالمِني تَف مخسة وزالزني 

( تُذًا 086( صواُس تبٔتَاث تَلت مائة وازيني ومثاهني )017( صاؾصًا مهم مائة وس حـة )35)

( صاُسًا 69سًا، ًبئت يف ملسمهتم حٍصص جن ؾعَة اٍمتميي، تدسـة وؾرشٍن )وصعصًا واح

 ( صاُسًا وواحس ؤبزتـني تُذاً 68)( تُذًا، ًَََ اًفصسذق، تامثهَة وؾرشٍن 64تبٔزتـة وس خني )

مة، ثس حـة صواُس وس حـة ٔبتَاث.  مث رو اًصُّ

 زاتـًا: ظحلة اًضـصاء احملسزني

 ؿسذ ألتَاث ساًضواُ ؿسذ ٔبسٌلء اًضـصاء اًدسَسي

 6 0 ٔبتو اًِيسي كاًة جن ؾحساًلسوش 0

 3 0 ٕاجصاُمي جن اًـحاش اًعويل 6

 5 6 اجن اذلجاح اًحلساذي 3

 6 0 اجن اذلسام اًضاؾص 4

 وصعصًا واحساً  0 6 اجن ارلَاظ 5

 6 0 اجن اصلابػ املرصي 6

 35 63 اجن اًصويم 7

 4 0 اجن اًزمَاكن املوظًل 8

 3 3 اجن املـزت 9

 0 0 اجن امللفؽ 01

 0 0 اجن ابتم ؾحساًعمس 00

 0 0 اجن كس مي اسلوي 06

 6 0 اجن كالكس املرصي 03

 6 0 اجن مسِص املوظًل 04
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 6 0 اجن مٌلش 05

 6 0 اجن مٌري اًعصاتَيس 06

 4 3 اجن هحاثة اًسـسي 07

 4 0 ٔبتو اًرباكث َلس جن ٔبيب اًفصح 08

 0 0 ٔبتو اًضملمق 09

 0 0 ًض َط ارلزاؾئبتو ا 61

 وصعصًا واحساً  03 5 ٔبتو اًـخاَُة 60

 67 01 ٔبتو اًـالء املـصي 66

 6 0 ٔبتو اًفذح اًخس يت 63

 6 0 ٔبتو اًلامس ؿًل جن ٔبفَح 64

 وؾرشت ٔبصعص 697 093 ٔبتو متام 65

 6 0 ٔبتو ؾامثن ارلاصلي 66

 0 0 ٔبتو ؿًل جن ٔبيب ٍُصصت 67

 0 0 ٔبتو َلس اًخميي 68

 4 0 َلس صاؾص مًسوة ٕاىل صـصاء خستٔبتو  69

 وصعصًا واحساً  88 85 ٔبتو هواش 31

 0 0 ٔبتو ُالل اًـسىصي 30

 0 0 ألتَوزذي 36

 0 0 ٔبمحس جن املـشل جن قَالن 33

 0 0 ٕاحسق جن ٕاجصاُمي املوظًل 34

 6 6 ٔبدسؽ اًسَمي 35
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 6 0 ٕاايش جن ألزث 36

 وجسـة ٔبصعص 036 95 اًححرتي 37

 7 4 ن جصذثضاز ج 38

 6 0 جىص جن اًيعاخ 39

 0 0 حجؼة اًربمًك 41

 5 3 اذلٍصصي 40

 9 3 اذلَط تَط 46

 01 6 ارلحاس اًحضلي )َلس جن ٔبمحس جن محس( 43

 0 0 ذؾحي ارلزاؾي 44

 07 6 ذًم ادلنَّ )ؾحساًسالم جن زقحان( 45

 6 0 اًساليم َلس جن ؾحسػل اخملزويم 46

 0 0 سمل ارلارس 47

 04 06 اًرشًف اًصيض 48

 0 0 ظاحل جن ؾحساًلسوش 49

 01 5 اًـحاش جن ألحٌف 51

 6 0 ؾحساًعمس جن املـشل 50

 6 0 ؾخاة جن وزكاء اًضُداين 56

 6 0 ؾصوت جن اًوزذ 53

 09 00 ؿًل جن حدٍك اًـىوك 54

 0 0 ؾٌلزت اٍميين 55

اف 56 ة اًيَّعَّ  0 0 ؾيان خاًز
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 0 0 كامنٔبتو اًـالء َلس جن  57

 0 0 اًلايض ألزخاين 58

 0 0 اجن اًلُرساين 59

 6 0 وضامج 61

 صعصاً  وازيا ؾرش 671 061 املخًيب 60

 0 0 َلس جن ٔبمحس اًرساح اًعوزي 66

 6 0 َلس جن ذََفة اًس يخيس 63

َة اسلَسي 64  0 0 َلس جن ُو

 6 0 مصوان ألظلص 65

 03 01 مسمل جن اًوًَس 66

 0 0 ٍمنصيمٌعوز ا 67

 6 0 مٌعوز جن ٕاسٌلؾَي اًفلَِ 68

 6 0 همَاز اصلًَمي 69

 6 0 انحص اصلٍن ألزخاين 71

 3 6 اًؤبواء اصلميش 70

 6 0 وصل مسَمة جن ؾحساملغل 76

من ذالل إلحعاء اًساتق ًخضح ظلَان اًضـص احملسج ؿىل ماذت اًىذاة 

ة، حِر تَف ؿسذ اًضـصاء احملسزني ازيني وس ح ( صاؾصًا وؿسذ صواُسمه 76ـني )اًضـًص

( تُذًا 0168( صاُسًا تبٔتَاث تَلت ٔبًفًا ومثاهَة وس خني )690س امتئة وواحس وجسـون )

 ( صعصاً.34ؤبزتـة وزالزني )

واحذفاء اجن ألزري، ابًضـص احملسج نٌل اًلسمي، ًـس مسة من سٌلث مهنجَ 
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 و ؾرصٍ اطلي ٔبهخج فَِ.الاسدضِاذي، واحنَاسًا ٌَيط اًضـصي تلغ اًيؼص ؾن كائهل بٔ 

ن: "فـيس رعل  ويف رعل ًلول تـس ٔبن ساق تـضًا من مـاانثَ يف ثعفح اصلواٍو

اكذرصث مٌَ ؿىل ما حىرث فوائسٍ، وثدضـة ملاظسٍ، ومل ٔبهن ممن ٔبذش ابًخلََس واًدسَمي 

يف اثحاغ من كرََص هؼٍص ؿىل اًضـص اًلسمي، ٕاِر املصاذ من اًضـص ٕامنا ُو ٕاتساغ املـىن 

 (.4ًف، يف اٌَفغ ادلزل واٌَعَف، مفىت وخس رعل، فلكُّ ماكن ّدميَْت فِو ابتي")اًرش 

بئت اًضـصاء اًثالزة؛ ٔبتو متام، واملخًيب، واًححرتي، يف ظََـة اًضـصاء احملسزني  ًو

 ؿىل اًيحو اًخايل:

 ؿسذ ألتَاث ؿسذ اًضواُس اًضاؾص

 697 093 ٔبتو متام

 671 061 املخًيب

 036 95 اًححرتي

ـي مصذ ُشا الاحذفاء هبؤلء اًضـصاء اًثالزة ؿىل وخَ ارلعوض، ًـوذ ٕاىل  ًو

ٔبسَوهبم يف اًيؼم، وما يف صـصمه من ظصافة وخست، جساؿس اًياكس واًحالقي ؿىل ثسؾمي 

س من حٌلًَاث اًلول ومـاهََ اصلكِلة، واجن ألزري، ًيؼص ٕاىل لك صاؾص من  زٔبًَ مبا ًٍص

، فبٔتو متام،  ُؤلء هؼصًا هلساًي ميزٍي ؾن حبسة ثـحرٍي "زةُّ مـاٍن، وظَلي ٔبًحاة  كرٍي

 (. 5ؤبرُان، وكس ُصَِِس  ه جلك مـىن مدخىص مل ميِش فَِ ؿىل ٔبثص")

 ، َص فلىنَّ ـُ ََّ ٔبحسن يف س حم اٌَفغ ؿىل املـىن، ؤبزاذ ٔبن ٌَْض ؤبّما اًححرتي، "فٕاه

لس حاس ظصيف اًصكة وادلزاٌك ؿىل إلظالق")  (.6ًو

ن ٔباب اًعَة املخًيب، "حؼي يف صـٍص ابذِلنَك وألمثال وادذطَّ يف حني ٍصى بٔ 

ََّ ذامت اًضـصاء، وهمٌل وظف تَ، فِو  ابٕلتساغ يف وظف مواكف اًلذال.. وؿىل اذللِلة فٕاه

 (.7فوق اًوظف، وفوق إلظصاء")

اٍ، ومٌاثَُ اطلٍن  –حبسة زٔبي اجن ألزري  –فِؤلء اًثالزة  ص وُؾزَّ ـْ "مه لث اًض
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ىل ٔبًسهيم حس ياثَ ومس خحس ياثَ، وكس حوث بٔصـازمه قصاتة احملسزني ٕاىل فعاحة ػِصث ؿ

 (. 8اًلسماء، وعمـت تني ألمثال اًسائصت وحوكة اذلىٌلء")

نٌل ٔبن املخبٔمي يف إلحعاء اًساتق ًَحغ ٔبن الاسدضِاذ ثضـص احملسزني مل ًلذرص 

ًياًوا حؼًا من اًضِصت مثي ؿىل املضاُري مهنم، تي جتاوسمه ٕاىل ٔبسٌلء صـصاء ملموزٍن مل 

 اجن ارلَاظ، واجن اذلجاح اًحلساذي، وارلحاس اًحضلي، وكريمه.

ؤبجسي ُيا ٔبنَّ ُشٍ اًسَسٍك من ٔبسٌلء احملسزني يه ًصخال ل حاكذ جضمي ؿٌَلً 

اف، فلس اسدضِس ًِا اجن ألزري، تحُت واحس، يف  ة اًيَّعَّ واحسًا وسائًَا، ؿسا ؾيان، خاًز

ـص)ثعلري اًلكمة ا  (. 9ٔلذريت من اًّضِ

ـي ذَو ظحلة احملسزني من صـص اًضواؾص ًـوذ ٕاىل كَحة الاُامتم ثضـص اًصخال  ًو

ذاّظة؛ ُشا فضاًل ؾن اجن ألزري مل ًـن تخِان دعائط ًلة اًًساء اًيت ثفازق فهيا 

دعائط ًلة اًصخال, وٕامنا ُو ًححر يف تَان دعائط اٌَلة ؿامة ؛ وطلا مل ًـن 

 ضـص اًًساء.ابلسدضِاذ ث 

 املححر اًثاين :

 مهنج اجن ألزري يف زواًة اًضاُس اًضـصي  

ة يف: )املثي اًسائص( ميىن ثلس مي  ِا حسة ابًخبٔمي يف مـجم اًضواُس اًضـًص

 :يت اًعحلاث ؿىل اًيحو الٔ 

اًضواُس 

ة  اًضـًص

صواُس 

اًضـصاء 

 ادلاََُني

صواُس 

اًضـصاء 

 اخملرضمني

صواُس 

اًضـصاء 

 إلسالمِني

س صواُ

اًضـصاء 

 احملسزني

صواُس كري 

 مًسوتة

 065 690 017 01 85 اًـسذ

َََ اًضـص إلساليم، مث  ًخخني من ذالل ُشا ادلسول كَحة اًضـص احملسج، ًو

 اًضواُس كري املًسوتة مث اًضـص ادلاًُل، مث صواُس اًضـصاء اخملرضمني.

اوٌك ٕاماظة اٌَثام ٕانَّ زظس الكم اجن ألزري، يف س َاق ثياو ه ٌَضاُس اًضـصي وحم
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ؾن مهنجَ يف زواًة اًضـص، جيـَيا وسجي حلِلة ٔبنَّ اًصخي مل ٍىن  ه هؼام ذاض يف 

اًيلي ول يف اًخوزَق، ولك ما ًلف ؿَََ اًياػص ُو ومضاث ثوزَلِة حصظس ظوزًا من 

 ٔبصاكل اًخحلِق، ل حصىق ٕاىل ٔبن حىون مهنجًا واحض ألظص واملـامل.

ة يف: املثي اًسائص، هَحغ ٔبنَّ اجن ألزري، اكن وؾيس اس خلصاء مـجم اًضوا ُس اًضـًص

 نثريًا ما ًوزذ اًضاُس اًضـصي مًسواًب، وكََاًل ما ًوزذٍ من كري وس حة.

لذان:  ة ظًص  و ه يف وس حة صواُسٍ اًضـًص

و ألمع اًلاًة يف اًضواُس اًيت  ألوىل ٔبن ًًس حَ رصاحة تشهص امس اًضاؾص ُو

  مما رهص يف املححر اًساتق ..  ًوزذُا يف نخاتَ نٌل ُو تني

 واًثاهَة: ٔبن ٍىين ؾن امس ظاحة اًضاُس تشهص معسٍز اطلي وزذ فَِ، ٔكن ًلول:

"وكس سغل ُشا املسغل تـغ اًـصاكِني جفاء مس هتجيًا ل مس خحس يًا نلو ه يف 

 : تـغ ٔبتَاث اسلاسة

ٌَّل         ثَْلًِل ؿََساَوُت  ٍِ يِف ِمْصَخيٍ وَبًـــسَّ ري َحٌٍَق ؿًَلَّ َكٔه  َظْسِز

َُ فَْوَق اًيََّواِػِص ِمْن ؿَِي")    ٍُ        َوَنَوًُْخ َُ َؾيّنِ فَبَترَْصَ كَْعَس ُخ ِْ  ( 10َبْزَح

و نخاة عمـَ وادذاز فَِ  وكو ه: "وكصٔبث يف نخاة )اًصوضة( ٔليب اًـحاش املربذ ُو

 رًهل فلال فامي ٔبوزذٍ ٔبصـاز صـصاء تسٔب فَِ تبئب هواش، مث مبن اكن يف سماهَ، واوسحة ؿىل

("  (. 11من صـٍص

 . (12رس اًفعاحة( كو ه:...")اجن س يان، يف نخاتَ املوسوم تؼ)ونلو ه: "ومما ٔبوزذٍ 

ٔبو تخحسًس سمن اًضاؾص تـس رهص امسَ نلو ه: "ومن ُشا اًيوغ مما وزذ صـصًا كول  

ؽ، من صـصاء ادلاََُة")  ُس املسوقظفة ثمن ؾن حسازة اًضا ٔبو تشهص (13ألددط جن كًص

(, ونلو ه: "ومما خاء 14نلو ه: "ومن ُشا اًلسم كول تـغ املخبٔدٍصن من ٔبُي سماهيا")

 . (15ؿىل حنو رعل كول تـغ املخبٔدٍصن من اًـصاكِني" )

ة ما مسـخَ يف ُشا وزمبا دلا ٕاىل   حتسًس ماكن كائي اًضاُس نلو ه: "ومن قًص
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 .  (16اًحاة كول تـغ اًضـصاء امللازتة")

ة ٕاىل ٔببحاهباجن ألزري وٕان تسا ٔبحصض اًيلاذ ؿىل و كري ٔبنَّ ا  س حة اًضواُس اًضـًص

ة مل جسـفَ راهصثَ ؿىل اس خحضاز كائَهيا، نٌل مل ٌسـفَ  جنسٍ ًلف مرتذذًا ٔبمام صواُس صـًص

ما تني ًسًَ من معاذز يف ادلزم تًسخهتا ًضاؾص ذون بٓدص. فذجسٍ ًوزذُا ذون وس حة 

 .(18وكو ه: "ؤبحوذ من ُشا لكَ كول الٓدص")( 17نلو ه: "ومن رعل كول تـضِم")

( ونلو ه: "نلول 19ومن رعل كو ه: "وؿىل حنو مٌَ خاء كول تـغ املخبٔدٍصن") 

 .   (20تـغ املخلسمني ميسخ مـحسًا ظاحة اًلياء")

وزمبا دلبٔ اجن ألزري، ٕاىل حصك اًًس حة ًضِصت ارلالف يف ؾزو ٔبتَاث تـَهنا نٌل يف 

 : (01تـضِم) كو ه: " مفٌل خاء مٌَ كول

َو َماِسُ  ُُ َح اِبٔلْزاَكِن َمْن  ََيَا ِمْن ِمىًن لُكَّ َحاَخٍة          َوَمسَّ ا كَْض  َوًَمَّ

ًٌََا           َوَساًَْت ِتبَْؾيَاِق املَِعّيِ اَلاَبِظحُ  َْ َ  َبَذْشاَن ِتبَْظَصاِف اَلَحاِذًِر ت

ًسة ٔبًضًا 0فِشا اًضـص ًًسة ٕاىل املرضة جن ؾلدة) (، نٌل 6ٕاىل نثري ؾّزت)( ًو

س) ـي اجن ألزري، مل ًـن جمتحَط وس حة ُشٍ ألتَاث ًضِصت 3ًًسة ٕاىل ؿسي جن ًس (. ًو

 ارلالف فهيا وؿسم ثحني بحة اًًس حة ٕاىل صاؾص ذون بٓدص.

ومل ٔبكف ؿىل دعبٔ يف وس حة اًضواُس امليعوض ؿىل ٔببحاهبا ٕال يف موضؽ واحس 

 ورعل ؾيسما ساق كول اًضاؾص:

َّا جَْضِفِلي ِحنَي ُمْضَفقِ َبكُ        َذ َزْبًُؼؼَِا         ُزَوًَْسِك مل ًِيَْفيِس ِحنَي َدؼوَّ  ؼوُل 

ِّقِ     شا اًدَؼؼؼؼؼؼؼاِزِق املًذـــَـبًَ َُ  ُزَوًَْسِك َحىتَّ ثَْيُؼصِي مَعَّ ثَْيَجًِل        قََاتَـُة 

صـصاء فلس ٔبوزذ ُشٍن اًحَدني يف موضـني ظسز ألول تلو ه: "نلول تـغ 

ََّ ًصخي من 5نلول زخي من تين ٌساز") ( وظسز اًثاين تلو ه: "4اسلاسة") ( واًعحَح ٔبه

 . (6تين ٔبسس كال ُشا اًضـص يف ًوم اًاميمة)
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ولجن ألزري، يف سوق س يس زواًة اًضاُس اًضـصي ظصائق ؿست؛ فلس ميِس ٌَضاُس 

، ورعل حنو كو ه: "وكصٔبث يف نخاة ألكاين، ٔليب اًفصح ألظفِاين، ما زواٍ  تخِان معسٍز

غ اًسفاخ ؿىل تين ٔبمِة")  (.7من صـص سسًف، يف حتًص

شٍ ألتَاث من فادص اًضـص وانذٍز  مث ًـَق ؿىل ما ٔبوزذ من ٔبتَاث تلو ه: "ُو

و وظفهتا مبا صاء ػل وصاء إلسِاة وإلظياة ملا تَلت  افذخاحًا واتخساًء وحتًصضًا وثبًَٔحًا، ًو

 (. 8ن")ملساز ما ًِا من اذلس

 وزمبا ثياول معسزًا بٓدص ٌَضاُس انكسًا ومٌاكضًا، نلو ه: "وزٔبًت اجن محسون

ظاحة نخاة: "اًخشهصت" "كس ٔبوزذ ُشٍن اًحَدني يف نخاتَ وكال: "وكس ٔبقصة ُشا 

ٌَّل ًخرَي  ىٌََّ ذَط، وحصى ؿىل ؿاذت اًضـصاء؛ ٔلن اًعَف ل ًسذي ادلفن وٕاه اًضاؾص ًو

شا الكم َمن مل ًعـم من دسصت اًفعاحة ٕاىل اًيفس" مث ًـَق ؿىل ر عل تلو ه: "ُو

ة يف 0واًحالكة") ا رضوًز (، نٌل جنسٍ ٍصذف وس حة اًضاُس ٕاىل ظاحدَ مبـَوماث ٍصى ٔبهنَّ

عافة  متثي اذلسج اطلي وضبٔ يف ػهل اًضاُس املسوق، "ففي حسًثَ ؾن زكة ألًفاع ًو

هّواش خَس ًومًا ٕاىل تـغ اًخجاز  س حىِا يف صـص ٔبيب اًـخاَُة ٔبوزذ كو ه: "وحيىك ٔبنَّ ٔباب

تحلساذ ُو وحٌلؿة من اًضـصاء، فاسدسلى ماًء، فٌَل رشة كال: ؿشة املاء وظااب، مث كال: 

ر")  .  (6ٔبخزيوٍ. فلال ٔبتو اًـخاَُة: حدشا املاء رشااًب. فـجحوا ًلو ه ؿىل اًفوز من كري حًص

ََّ ملا كعس ؾحسػل جن ظاُص جن اذلسني  ومن رعل كو ه: "وزوي ؾن ٔبيب متام، ٔبه

 خبصاسان، وامذسحَ تلعَسثَ املضِوزت اًيت معَـِا:

نَّ َؾَواِذي ًُوُسٍف َوَظَواِحُدَ ُُ  َب

ٔبىىص ؿَََ ٔبتو سـَس اًرضٍص، ؤبتو اًـمَثي، ُشا الاتخساء، وكال: مل ل ًلول ما 

و من  ًفِم؟ فلال: مل ل ًفٌِلن ما ًلال؟! فاس خحسن مٌَ ُشا ادلواة ؿىل اًفوز ُو

(. ويف س َاق ٕاٍصاذ اًضاُس جنس ٔبن اجن ألزري، حيسذ ماكن 3ًخجيُس املضاز ٕاًََ")ا

اًضاُس من هخاح اًضاؾص تشهص معَؽ اًلعَست اًيت وزذ هبا نلو ه: "ومما خاء مٌَ كول ٔبيب 

اِق...) ضَّ ـُ ِت اً ًَِىرْثَ ا  َُ ( مث ٌسوق اًضاُس 4اًعَة املخًيب يف كعَسثَ اًيت معَـِا: َبحَُصا
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 6106 حوان                                       111                                         لكَة الٓذاة و اٌَلاث

 :   وحنو كو ه: "مفن رعل كول اًححرتي يف كعَسثَ اًيت معَـِااًضـصي. 

َِا)   ـُ َْ خَِع اَء ًَْو جَس ْ  . مث ٌسوق اًضاُس اًضـصي (5ُمىَن اًيَّْفِس يِف َبمْسَ

ًـين  -وزتـٌل حـمؽ تـني رنؼص معـَؽ اًلعـَست وكافِهتا حنؼو كو ه: "ومما اتخسؾـَ 

، يف كعَسثَ اًيوهَة اًيت معَـِا: ملاين إبحٌلغ، كو ه يف مسخ ؾضس اصلوٌك –املخًيب 

 (. مث ٌسوق اًضاُس اًضـصي.6اًضـة ظَحًا يف امللاين")

ٔبو تشهص وظف اًلعَست وكافِهتا نلو ه: "ومثال رعل كول امصئ اًلُس يف كعَسثَ 

(. مث ٌسوق اًضاُس اًضـصي. وكس 7اًالمِة، اًيت يه من عمٍك اًلعائس اًس حؽ اًعوال...")

ري اًضاُس اًضـصي من كري وس حة ورعل ًضِصت كائهل ؾيسٍ، ٔبو ًـمسم ًوزذ اجن ألز

 اس خحضاز امسَ وكت ٕاٍصاذٍ، ٔبو هجال مٌَ تلائهل.

صاُسًا كري مًسوة يف عمَؽ اًـعوز ٔبؿسث وس حة مخسة  065فلس وكفت ؿىل حنو 

( صاُسًا ٕاىل ٔببحاهبا ؿىل ادذالف ؾعوزمه، اكن اجن ألزري ًعسز صواُسمه 65وس خني )

 لٓدص من صـصاء اسلاسة وحنو رعل : نلول تـضِم، ٔبو نلول اًضاؾص، ٔبو نلول اتلو ه

 (.21( صاُسًا جمِول اًًس حة مل ٔبُخس ٕاىل ٔببحاهبا)61وتلي حنو س خني )

 

 املححر اًثاًر :

 اًضاُس اًضـصي تني ادلزء واًلك

ة يف املثي اًسائص، وس خعَؽ ٔبن هَمس ظوزًا  ؾيس اًخبٔمي يف مـجم اًضواُس اًضـًص

 ت خاءث ؿَهيا صواُس اجن ألزري، ويه ؿىل اًيحو اليٓت:ؿسَّ 

 اًضاُس اًضعص: – 0

اًضاُس اًضعص اجملزتٔب من اًحُت اًضـصي خاء وس ٍَك اس خسلل مصنزت ؿىل اًؼاُصت 

 اًحالقَة اًيت ثددـِا اًحالقَون واًيلاذ.

ة هَحغ وزوذ اًضاُس  وابًيؼص ٕاىل إلحعاء اًوازذ يف مـجم اًضواُس اًضـًص
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 . ( موضـاً 45عص يف حنو مخسة ؤبزتـني )اًض

؛ هفي  ََّ ومن ٔبمثٍك رعل ما ٔبوزذٍ اجن ألزري، يف "ؾىس اًؼاُص" فدـس ٔبن ؾصفَ تبٔه

شا من ٔبقصة ما ثوسـت فَِ اٌَلة اًـصتَة، وكس وزذ يف اًضـص  اًيشء إبزحاثَ كال: "ُو

ةَّ هِبَا ًَْيَجِحص.   نلول تـضِم:  َوَل حََصى اًضَّ

ُس فٕان ػاُص املـ ََّ اكن ُياك ضةٌّ وًىٌَ كري مٌجحص، ًو ىن من ُشا اًحُت ٔبه

 (.22نشعل، تي املـىن ٔبهَ مل ٍىن ُياك ضةٌّ ٔبظاًل")

ا اًلسم اخملخط مبا ًلدح رهٍص من  ويف ابة ما ٍىٍص رهٍص من اًىٌاًة كال: "ؤبمَّ

ََّ ل حيسن اس خـٌل ه؛ ٔلهَ ؾَة يف اًالكم اًفاحش ورعل ًـسم اًفائس ت املصاذت من اًىٌاًة فٕاه

 اًىذاتة فَِ، مفٌل خاء مٌَ كول اًرشًف اًصيض ٍصيث امصٔبت:   

 (.23ٕاْن ًَْم حًَىْن هَْعاًل فَِلْمُس ِهَعاِل")

وكس ٍىذفي اجن ألزري إبٍصاذ حزء من صعص اًحُت ففي حشف حواة اًرشظ 

 (.6اس خسل تلول اًضاؾص: فَلَْس ِحئْيَا ُدَصاَسااَن)

:  ءث يف حواة رشظ حمشوف ًسل ؿَََ اًالكم ٔكهَ كالمؤنسًا ٔبنَّ ُشٍ اًفاء خا 

.  (3ٕان حص ما كَمت ٕانَّ دصاسان ٔبكىص ما ٍصاذ تيا، فلس حئيا دصاسان وبٓن ًيا ٔبن خنَط)

شا ادلزء اطلي ٔبوزذٍ اجن ألزري ُو حزء من جعز اًحُت ومتامَ:  ُو

 ( 4ُفوُل، فَلَْس ِحئْيَا ُدَصاَسااَن)كَاًُوا ُدصاَساُن َبْكىَص َما ٍَُصاُذ ِتيَا             مُثَّ اًلُ 

 . وكس انخفى إبٍصاذ ُشا ادلزء ٔلذائَ املـىن املصاذ من الاسدضِاذ

 اًضاُس املفصذ: – 6

ة يف نخاة املثي  ٍاكذ اًضاُس املفصذ ٔبن ٌس َعص ؿىل مـجم اًضواُس اًضـًص

ُت كامئًا اًسائص، وزمبا ًـوذ رعل ٕاىل موافلة اجن ألزري ملن ٌس خحسن "ٔبن ٍىون لك ت 

 . (5تيفسَ ل حيخاح ٕاىل ما كدهل ول ٕاىل ما تـسٍ")
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م ألًفاع ٕاىل حزٌك وزكِلة، ؾّصف مععَح اًصكة تلو ه:  ََّ ملا كسَّ مفن ٔبمثٍك رعل ٔبه

ٌَّل ُو اٌَعَف اًصكِق اذلاص َة اًيامع املَمس نلول ٔبيب متام  : "ٕاه

َا ثَُْؼ     ثَُس َبقْ  اُث اَلْظَصاِف ًَْو َبهنَّ  ( 6يَْت َؾِن امِلاَلِء اًّصِكَاِق)اَنمِعَ

س رهص  ويف حسًثَ ؾن اًىٌاًة حـي من ٔبكساهما اجملاوزت وؾصفِا تلو ه: "ٔبن حًص

 اًيشء فذرتنَ ٕاىل ما خاوزٍ نلول ؾيرتت:

م) َماِل ُمَفسَّ َص يِف اًّضِ َُ ٍت     كُصِهَْت ِتبَْس  ( 7ِجُزَخاَخٍة َظْفَصاَء َراِث َبرِسَّ

لة ساز   ث مـؼم اًضواُس املفصذت يف املثي اًسائص.وؿىل ُشٍ اًعًص

 اًضاُس اًلعـة: – 3

ًخزَط اجن ألزري يف ٔبحاًني نثريت من ٔبرس اًضاُس املفصذ فِخجاوسٍ ٕاىل اًحَدني بٔو 

شا اًضاُس اًلعـة من اًضـص ًبئت يف املصثحة اًثاهَة تـس اًضاُس  اًثالزة ٔبو ألزتـة، ُو

شٍ ألتَاث اًساتلة ٔبو  املفصذ. وكس ًوزذ اًضاُس معحواًب تـسذ ة، ُو من ألتَاث اًضـًص

ص ٌَضاُس، نٌل هَمس ٔبن ٕاٍصاذُا مصثحط تشوق املؤًف وموخَ  اًالحلة يه مبثاتة ٕاضاءت وثيٍو

 ٌَمخَلي ٕلظصاتَ وذفؽ املالٌك ؾيَ.

ففي حسًثَ ؾن اًخبٔهَس ساق ملعوؿة من مخسة ٔبتَاث ٌَححرتي، يف مـاثحة اًفذح 

شٍ س امتل  جن ذاكان، مث كال: "ُو ألتَاث حس ية مََحة يف ابهبا، ميحى هبا حّص اًعسوذ، ٌو

ٌَّل رهصهتا جبمَهتا ملاكن حس هنا")  (. 24هبا ظـص ارلسوذ، وٕاه

َلازئ ٔبن ًـمي فىٍص يف ثبٔمي موضؽ اًضاُس يف اًلعـة ول ًرتك اجن ألزري، ٌ

فذجسٍ ًيط ؿىل حتسًس اًحُت امللعوذ كاظـًا تشعل مذـة الاس خىضاف، ووزحة اًلازئ 

خَ اس خزالض املوضؽ امللعوذ من ٕاٍصاذ اًضاُس. فِلول مثاًل "فاًحُت اًثاين ُو  وحماًو

ٔبو  ( 26عوض ابلس خـازت")(، ٔبو ًلول: "واًحُت اًثاًر ُو اخمل25اخملخط ابملواسهة")

ََّ مـىن مدخسغ) (، وزمبا اكن ألمص 27نلو ه: "فاًحُت اًثاين من ُشٍن ُو املضاز ٕاًََ تبٔه

س من اًخفعَي واًخحسًس حىت ل ًخومه اًلازئ فذجسٍ ًلول: "فاًحُت ألول  حيخاح ٕاىل مًز
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ا اًحُت اًثاين فَُس مبـَة") اًحُت ألول  (، ٔبو نلو ه: "فٕارا هؼصان ٕاىل28مـَة... ؤبمَّ

ُس مبسخ") (، وزمبا 29وخسانٍ حيمتي مسحًا ورمًا... ًىنَّ اًحُت اًثاين حلق بٔنَّ ألول رم ًو

رضوزت يف ٕاٍصاذ ؿسذ من ألتَاث اًساتلة ٔبو اًالحلة ٌَضاُس؛ ٔلهنا  –ُيا  –ٍىون ألمص 

 ه ثـني ؿىل إلكٌاغ تسكة اًضاُس وجحَخَ " فبٔهت طلعل ل حىرب صبٔن ظاحدَ ول ثليض 

ابذلشق وألس خارًة وسـة اطلزغ وصست املية، حىت جس خويف اًلعـة وثبئت ؿىل ؿست 

 ًؼاُصت اًحالقَة اًيت ٌسدضِس ًِا(، وزمبا ساق اًضاُس اًلعـة ًَسٌي ؿىل ا30ٔبتَاث")

ففي ثلس ميَ ألًفاع ٕاىل حزٌك وزكِلة، اسدضِس تلعـة من ٔبزتـة ٔبتَاث هّمس ًِا تلو ه: 

خاهة اًصكة من ألصـاز ما ٍاكذ ًشوة جصكذَ نلول ؾصوت جن  "ونشعل كس وزذ ٌَـصة يف

و يف ُشا إلٍصاذ جيـي اًلعـة جاكمَِا صاُسًا ؿىل اًؼاُصت 31ٔبرًية، وساق ألتَاث") ( ُو

 . اًحالقَة اًيت ًسٌي ؿَهيا

 : اًضاُس اًلعَست - 4

ثرتىق صواُس اجن ألزري ًخعي ٕاىل ٔبن حىون كعائس اكمٍك وميىن زظس ؿسذ 

 ُس اًيت جتاوسث اًس حـة ألتَاث يف ادلسول اًخايل:اًضوا

 ؿسذ ألتَاث اًضاؾص

 06 اًسمؤبل جن ؿاذاي

 01 خٍََك تًت مّصت

 01 حٍصص جن ؾعَة

 8 سسًف

 03 ٔبتو متام

//  // 7 

 00 اًححرتي

 9 ارلحاس اًحضلي

 00 املخًيب
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//  // 00 

//  // 09 

//  // 05 

ٔبصـازمه ٔبًضًا وخسث اًوحيش من ألًفاع كََاًل ومن رعل كو ه: "وٕارا ثعفحت 

ابًًس حة ٕاىل املسَسي يف اًفِم واًسمؽ، ٔبل حصى ٕاىل ُشٍ ألتَاث اًوازذت ٌَسمؤبل جن 

ؿاذاي... فٕارا هؼصان ٕاىل ما ثضميخَ من ادلزاٌك ذَياُا ُسجَصًا من اذلسًس، ويه مؽ رعل سٍِك 

املـاين املحخسؿة اًيت ًخذسؾِا (. ويف حسًثَ ؾن 32مس خـشتة، كري فؼة ول كََؼة")

 عَست دلٍََك تًت مّصت، ٔبدت حّساشاًضاؾص من كري ٔبن ًلذسي فهيا مبن س حلَ، ساق ك 

 :    وسوخة لكَة، اًيت معَـِا

َّْوِم َحىتَّ جَْسبيَِل  َجًِل اِبٌَ ـْ  اَي اتْيََة اَلْٔكَواِم ٕاْن ِصئِْت فاََل        ثَ

شٍ ألتَاث ًو هعق هبا اً فحول املـسوذون من اًضـصاء لس خـؼمت، مث كال: "ُو

ية يف ثغل اذلال املضاز ٕاٍهيا"!!) وزمبا ساق اجن ألزري، اًلعَست  (33فىِف امصٔبت ويه حًز

ىٌَ ًوزذ اًلعَست اكمٍك ًًك ل ًخجزٔب  اكمٍك ًَسٌي تحُت مفصذ ؿىل ما ًشُة ٕاًََ، ًو

امتسم ألتَاث تـضِا تحـغ  . حس هنا، ًو

اًفـي وحواتَ، ساق كعَست ٌَمخًيب مىوهة، من ٔبحس ففي حسًثَ ؾن ػاُصت حشف 

ؾرش تُذًا، وهّمس ًِا تلو ه: "ومما وزذ مٌَ صـصًا كول ٔبيب اًعَة املخًيب، يف كعَسثَ اًاكفِة 

 اًيت ميخسخ هبا ؾضس اصلوٌك ٔباب دساغ جن توًَ، ومعَـِا:

 ِفَسًى عَلَ َمْن ًَْلرُصُ َؾْن َمَسااَك...

ويه  حواتَ، ًخـَق ألتَاث تـضِا تحـغٌَ اًفـي و وسبٔرهص املوضؽ اطلي حشف م  

 .  (34من حماسن ما ًؤىت تَ يف مـىن اًوذاغ، ومل ًبٔث ًلرٍي مثَِا")

ـي املخبٔمي ًَحغ ٔبن اًخفاث اجن ألزري ٕاىل اًضاُس اًلعَست ًويح إبحساسة  ًو

س اًـمَق تبمٔهَة اًرتاتط اًـضوي تني ٔبتَاث اًلعَست وجضاتم ؾيارصُا، نٌل ٌضـص تخَم
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 اًـالئق اصلاذََة اًيت حصتط تني ٔبحزاهئا.

 : اًضاُس اجملمي - 5

اًضاُس اجملمي ٔبؾين تَ اًضاُس اطلي ًدٌاول إلصازت ٕاىل منت صـصي ذون ٕاٍصاذٍ 

ٌَّل ًمت الانخفاء تشهص امس اًضاؾص، ٔبو إلصازت ٕاىل كعَست مـَية  ه، ٔبو إلصازت ٕاىل ظحلة  وٕاه

. ومن رعل  شٍ املـاين من ظحلاث اًضـصاء وحنٍو كو ه ؾيس مـىن إلجناذ وٕاخاتة اًرصخي "ُو

ٌَّل  (35مبٔدورت من ٔبتَاث اسلاسة، ومن صـص مسمل جن اًوًَس") ومل ًوزذ صاُسًا مـَيًا وٕاه

 ٔبصاز ٕاًََ ٕاحٌلًل.

وؾيس حسًثَ ؾن ادذَاز اذلصوف، وجتية اذلصوف اًـسريت يف اًيعق كال: 

ن ًيؼم كعَست راث ٔبتَاث مذـسذت فِبئت يف "واًياػم يف رعل ٔبصس مالمة؛ ٔلهَ ًخـصط لٔ 

َ اطلي ميجَ اًسمؽ ًـسم اس خـٌل ه، نٌل فـي ٔبتو متام يف كعَسثَ اًثائَة  ا ابًخضؽ اًىًص ٔبنرُث

 : اًيت معَـِا

اِزَساِث ؿاَُلاَث) َُوِل اصلَّ  (3ِكْف اِبًعُّ

 ونٌل فـي ٔبتو اًعَة املخًيب، يف كعَسثَ اًض ًَِة اًيت معَـِا:

يت ِمنْ  َِ  (4ِذَمْضَق ؿىََل ِفَصاِص) َمِد

 : ونٌل فـي اجن ُائن امللصيب يف كعَسثَ ارلائَة اًيت معَـِا

ِي ٔبْكمَتُ َبفْذَخُ  َْ َّ ى َوَحٌَاُخ اٌَ  ( 5) رَسَ

ـي  و ُيا ٌضري ٕاىل اًضاُس ٕاحٌلًل ذون ٔبن ٌضري ٕاىل موضـَ من اًلعَست: ًو ُو

اذلصوف اًـسريت اًيت ؿاهبا اجن  رعل ًثري املخَلي يك ًـوذ تيفسَ ٕاىل اًلعَست ًَعَؽ ؿىل

ألزري، وزمبا جتاوس رعل ٕاىل ٔبن ًشهص اًؼاُصت اًحالقَة مث ٌسدضِس ًِا ٕاحٌلًل ثضـص صاؾص 

مـني نٌل يف حسًثَ ؾن املـاضٍك املـيوًة كال: "وكََاًل ما ًوخس يف ٔبصـاز اًضـصاء، ومل 

ضٍك اٌَفؼَة كال: " ويه (، وؾيسما ٔبصاز ٕاىل املـا0ٔبخسٍ نثريًا ٕال يف صـص اًفصسذق")

 (. 6ثوخس يف صـص ٔبيب اًعَة نثريًا")
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 : املححر اًصاتؽ

 اًضاُس اًضـصي تني الاس خسلل اًخلـَسي واًخحََي اًحَاين

ابًيؼص ٕاىل مـجم صواُس اجن ألزري، ميىن اًلول ٕانَّ هوغ اًضاُس اًضـصي مصهتن 

از اًزمين اطلي كِي فَِ تـست ٔبموز من ٔبجصسُا؛ إلظاز اًـَمي املسدضِس فَِ، وإلظ

اًضاُس، واًس َاق اًوػَفي. فميىن ٌَضاُس ٔبن ٌس متس هوؿَ من اذللي اطلي ٍصذ فَِ فِلال: 

يا  اًضاُس اًحالقي، واًضاُس اًيلسي، واًضاُس ألذيب، واًضاُس اٌَلوي، وكري رعل ُو

ص، مل هَمس ػاُصت ثيوغ اًضاُس اًضـصي ؾيس اجن ألزري، مما ًؤنس ٔبن نخاة املثي اًسائ

ة ٔبىت هبا ٌَخسًَي ؿىل  ٍىن ذاًعًا ٌَحالكة واًيلس، وٕامنا اكن فَِ ٕاىل خاهة رعل ماذت صـًص

 ػواُص ًلوًة ٔبو حنوًة.

وابؾخحاز مـَاز اًزمن ل خيَو من اًخلس مي اًساتق ًعحلاث اًضـصاء، فلس ٍىون 

، ممن جيـي اًزمن اًضاُس؛ خاًََُا، ٔبو خمرضمًا، ٔبو ٕاسالمًِا، ٔبو حمساًث، ومل ٍىن اجن ألزري

 .(3)مـَازًا ٌَلدول ٔبو اًصفغ نٌل س حق تَان رعل"

وومن حِر اًوػَفة ميىن ٔبن ًلسم اًضا  ُس اًضـصي ٕاىل صاُس اس خسليل ُو

و احملىوم إبظاٍز اًزماين واملاكين وصاُس  اطلي ًـمتسٍ ٔبُي اٌَلة يف الاحذجاح ًلواؿسمه، ُو

ُس  و؛ اطلي ًوػف ٕلًضاخ اًلاؿست ًو  ٕازحاهتا.متثًَل ُو

ة، جيس ٔبهَ ًيوغ يف قصضَ من  اطلي ًيـم اًيؼص يف صواُس اجن ألزري اًضـًص

الاسدضِاذ هبا, فذازت ًوزذُا ًلعس اًخلـَس هبا, واتزت ًوزذُا ًلعس اًرشخ واًخحََي.. 

 . واتزت ًوزذُا اس خئٌاسًا هبا ؿىل ثلـَس ملصز ٔبو حتََي ساتق نٌل سُذضح من ُشا اًـصط

 : ابًضاُس اًضـصي بٔوًل: الاس خسلل

املـصوف ٔبن اًضاُس ًبئت بٔساسا ًحياء كاؿست مـَية وثبٔسُسِا, ٔبو اًخسًَي ؿىل  

و اطلي ًـمتسٍ  شا ما ًـصف ابًضاُس الاس خسليل ُو كاؿست مـصوفة ملصزت ؾيس اًحاحثني، ُو

و احملىوم إبظاٍز اًزماين واملاكين ؾيس اًيحوًني.. ٔبو ما  ٔبُي اٌَلة يف الاحذجاح ًلواؿسمه ُو
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ًبئت ٕلزحاث ػاُصت تالقَة حىون ملعوذت ابلسدضِاذ ؾيس املؤًف نخـًصف املؤًف 

ية ؿىل ػاُصت رعل املععَح  مبععَح تالقي، فِـمس ٕاىل ٕازحاثَ ثضاُس صـصي ٌَرُب

ََّ ملا ؾّصف املواسهة تلو ه يه " ٔبن ٍىون ظسز اًحُت اًضـصي وجعٍز  ، ومن رعل ٔبه وثلٍصٍص

 (. 36مدساويي ألًفاع وساًن")

ا ما خاء من ُشا اًيوغ فلول زتَـة جن رؤاتة:  كال ؾلة رعل: )ؤبمَّ

َِاِة  دَــَة جِن اذلَْصِج جِن ِصؼؼؼؼ َْ خَ ـُ ََّت ُؾُصوُصُِم         ِت  ٕاْن ًَْلُذَوَك فَلَْس زََ

اِة)  مِهْ فَْلَسًا ؿىََل اَلبْحَ َِ         َوَبؾّزِ اِتــ مِهْ تَبَْسًا ؿىََل َببْحَ   (37ِتبَِصــّسِ

وملا ؾّصف الاؿرتاط تلو ه: "لك الكم ٔبذذي فَِ ًفغ مفصذ ٔبو مصهة ًو سلط 

 (.38ًحلي ألول ؿىل حا ه)

 : ؾلة ؿىل رعل تلو ه: "ومما وزذ من رعل صـصًا كول امصئ اًلُس

َُضٍة  ـِ ـَى َلْذََن َم ٌََِي ِمَن املَالِ  –َوًَْم َبْظَُْة  –َنَفايِن      َوًَْو َبنَّ َما َبْس  كَ

ًَِمْجــــ       ـَى  َي ؼؼَوكـــَْـس ًُـْسِزُك املَْجَس املُؤزؼَّؼؼ     ٍس ْمْؤزؼَّؼؼؼؼؼيٍ َوًَِىٌٌَّل َبْسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 (39َبْمثـــَـايِل)

و ما  وٕاىل خاهة اًضاُس اًخلـَسي يف اًحالكة ُياك اًضاُس اٍمتثًَل ٔبو املـصيف ُو

ـصتَة اكًـصوط ٔبو اًيحو ٔبو اٌَلة كعس تَ اٍمتثَي ؿىل مسبٌٔك ؿَمَة ثًمتي ٕاىل ٔبحس ؿَوم اً

 ٔبو اًحالكة.

ومن ٔبمثٍك رعل كو ه يف ثوهَس اًضمرٍين: "ؤبما ثوهَس امليفعي مبيفعي مثهل فىلول 

 : ٔبيب متام

َّت اَلْوَظازُ  اَيُز ِذاَيُز         َدفَّ اًََِوى َوثَوً  َل ٔبهَْت ٔبهَْت وَل اصّلِ

 : وؿىل ُشا وزذ كول ٔبيب اًعَة املخًيب

َك ِثرْشٌ املغَِلُ اًَُِمامُ كَدِ   ٌَي ٔبهَْت ٔبهَْت َؤبهَْت ِمهْنُْم          َوَخسُّ
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 (. 5فلو ه: "ٔبهَت ٔبهَت" من ثوهَس اًضمرٍين املضاز ٕاٍهيٌل)

وكس ًوزذ حني الاس خسلل ابًضاُس زواايث ًحـغ اًضواُس إبتسال لكمة ماكن 

ضٌلز ؿىل رشًعة اًخفسري: ٔبدصى ٔبو ابدذالف ظَف وحصاهَة اًضاُس ومن رعل كو ه يف الٕ 

 "ورعل نلول ٔبيب متام:

َُ بآَثمُ  يَاثُ ََّما َحس َ  ًَخََجيَُّة الآَثَم مُثَّ خَيَافَُِا        فََكٔه

شا اًحُت ختخَف وسخ ذًواهَ ٕازحاثَ، مفهنا ما جييء فَِ  : مث ؾلة ؿَََ تلو ه: ُو

ََّما حَ  َا        فََكٔه ِْفََة قهَّيِ َم ِد َُ بآَثُم")ًَخََجيَُّة ألايَّ يَاثُ  (40س َ

 ونلو ه: )ول ًـسل ؾن ألظي ٕاىل اًفصغ ٕال ًفائست مثال رعل كول اًححرتي:

سُ  ُْ  همَة وحس اًس َف ًو رضتت تَ       َرَزا َبَخبٍٔ ػَت ؤبؿالهما ُو

صوى ٔبًضًا: "ًو رضتت تَ ُظىَل ٔبخبٔ" عمؽ ظََة ويه اًـيق  مث ؿَق ؿَََ تلو ه: ٍو

 . (41) ىل اجملاس؛ ٔلن اذللِلة ٔبوىل تَ(فِشا اًحُت ل جيوس محهل ؿ

وعمَؽ اًضواُس اًساتلة ميىن ٔبن هعَق ؿَهيا مععَح اًضاُس املحارش اطلي يجء تَ 

لاتي رعل صاُس املـَة ٔبو املؤاسز  ًحياء كاؿست خسًست، ٔبو ثلٍصص وثبٔهَس كاؿست مـصوفة... ًو

و؛ ما س َق ًرتحِح ثفسري ٌَضاُس ألظي يف اًحاة نلول اجن الٔ  س: ُو زري، يف ابة اًخجًص

ا ما كعس تَ اًخوسؽ ذاّظة فىلول اًعّمة جن ؾحسػل، من صـصاء اسلاسة:  "ؤبمَّ

د ـْ  ؼؼؼاً ؼؼؼاىُكَ َمـَ ــــَ َحٌَْيَت ٕاىَل َزايَّ َوهَْفُسَم اَبَؾــَسْث        َمَزاَزَك يِف َزايَّ َوِصــ

ًا      ؼؼؼؼٌن َبْن ثَبئِتَ ألمْ ؼؼفََما َحسَ  ـَ َزَغ َبْن َذاؾِ   َص َظاِئ اؼؼؼَوجَتْ ـَ َحاتَِة َبمْسَ  ي اًعَّ

ََّ كال س فهيٌل اًخوسؽ ٔله  : وكس وزذ تـس ُشٍن اًحَدني ما ًسل ؿىل ٔبنَّ املصاذ ابًخجًص

َّؼؼؼؼَوَبْرُنؼُ  ؿَاٌؼؼؼؼؼؼاِم اذِلـَـمى مُثَّ َبهْثَـِ ص ٔبً ٍََة َبْن ثََعـسَّ  ؼؼي      ؿىََل َنِحِسي ِمْن َدض ْ

ــا)ِتيَْفيِسَ ثِ  ـَ َّ ت اَب      َوَما َبْحَسَن املُْعؼَعــاَف َواًُْمرَتَ َََة اًصُّ  (3غْلَ اَلْزِط َما َبْظ
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و اس متص ؿىل اذلاٌك ألوىل ملا  سي ٕاىل دعاة اًيفس، ًو فاهخلي من ارلعاة اًخجًص

خبٔول  س اًحََف اطلي ُو اًعصف الٓدص، ًو ٌَّل اكن ًُلىض ؿَََ ابًخجًص كىض ؿَََ ابًخوسؽ، وٕاه

تبٔن قصضَ من دعاة كرٍي ٔبن ًيفي ؾن هفسَ مسـة اًِوى ومـصت اًـضق ملا يف رعل  ه 

س ٔبوًل ٕاىل دعاة  ي ابهخلا ه ؾن اًخجًص من اًضِصت واًلضاضة، ًىن كس سال ُشا اًخبًٔو

 .(4)اًيفس

ُس مهٌل  فاًحُذان ألذريان مؤاسزان ًرتحِح اًضاُس ألظي اطلي ساكَ اجن ألزري، ًو

 سوى ٔبهنٌل ًوحضان اًضاُس ألظي من هجة املـىن. من وػَفة اسدضِاذًة

 اثهًَا: اًرشخ واًخحََي ٌَضاُس:

نٌل ٔبن اجن ألزري نثريا ما ًوزذ اًضاُس ًلعس الاس خسلل وثبٔهَس اًلاؿست, فِو ٔبًضا 

يف مواضؽ نثريت مل ٍىذف جبمؽ صواُس اًضـصاء وٕاٍصاذُا ًلعس الاس خسلل هبا، تي زاخ 

سٌي   ؿىل مواظن ادلوذت واًصذاءت فهيا.ًياكضِا وحيََِا ًو

وثًدؽ ٔبمهَة "املثي اًسائص" من حماوٌك اجن ألزري ازلؽ تني اًيلس واًحالكة واٌَلة، يف  

 مس خوى واحس، ُو مس خوى اًـالكة تني إلتساغ وهلسٍ.

فاهتا  ة واٌَلوًة ل ثشهص يف فعول ُشا اًىذاة ًًك ثُـصط ثـًص فاًلواؿس اًيحًو

 ًحَان ماكىهتا يف اًفـاًَة إلتساؾَة، واًيلسًة.وحسوذُا، تي ثُشهص 

ة ميىن ٔبن منزي تني ؿست ٔبهواغ من ٔبمهِا اًرشخ  ويف رشخ اجن ألزري ٌَضواُس اًضـًص

 اٌَلوي واًيحوي واًحالقي ويه ثامتٍز حِيًا وثخـاهق حِيًا بٓدص.

 : اًرشخ اٌَلوي

و نثري يف ؾلة اًضواُس، ومن رعل كو ه يف امللاًعة املـيوً ة: "ومن ٔبحسن ما ُو

 : مسـخَ يف ُشا اًحاة ُو كول ٔبيب اًـالء يف إلتي

ا           ثؼَ        َُ ا ِة كَْس َذمَّ ْ َعا اِبًرضَّ ـَ اؼؼؼؼؼُظَُْة اً َُ  ؼؼَوذُّ ٔبْن ػل كَْس ٔبفْـــٌَـا

ا           ِمَحؼؼؼؼؼاٌَك ِمْن ِزكَّ ؼؼؼؼؼؼؼسًا َبقْ ؼؼٕاَرا َبَزاَذْث َزصَ        َُ اؼؼؼؼؼؼؼَوا َُ َّؼؼؼؼؼؼا  ٍة ٕاً
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و  فاًرضة ًفغ مضرتك ًعَق ؿىل اًرضة ابًـعا، وؿىل اًرضة يف ألزط ُو

ََّ ًفغ مضرتك ًعَق ؿىل ص َئني بٔحسٌُل ًلال ذماٍ ٕارا ٔبسال  اًسري فهيا، ونشعل ٔبذماُا فٕاه

ذمَ، وذماٍ ٕارا حـهل اكصلمِة ويه اًعوزت، ونشعل ًفغ اًفٌا فٕاهَ ًعَق ؿىل ؾية 

ة اًيشء ٕارا مل ًحق مٌَ تلِة، ًلال: ٔبفٌاٍ ٕارا ٔبرُحَ، ؤبفٌاٍ ٕارا ٔبظـمَ اًثـَة، وؿىل ٕارُا

لال ظَة زصسًا ٕارا ظَة رعل اًيخت، وظَة زصسًا ٕارا ظَة  اًلوى، ًو

 (.42اًِساًة...")

واجن ألزري ٍصى ٔبنَّ ُشٍ ألًفاع املضرتنة اًيت ثشهص يف مـىن من املـاين  ه مثي يف  

وًة ويه ٔبحىل يف اس خـٌلل اًالكم ؤبًعف ملا فهيا من يشء بٓدص جسمى ابمللاًعة املـي

 اًخوزًة.

من ذالل ُشا اًرشخ هَحغ ٔبنَّ اجن ألزري ًوػف ؿَمَ ابٌَلة يف اًخسًَي ؿىل 

 اًؼاُصت اًيلسًة وثسط املـىن املصاذ من ذالل سوااي ٕاتساؾَة حيوكِا اًيؼم وألذاء اًفين.

مت ٔبًضًا ثرشخ مـياٍ إلحٌليل فدـس ٔبن ونٌل هيمت اجن ألزري تَلة اًضاُس اًضـصي هي

 ٔبوزذ كعَست اسلى ٌَمخًيب ؾلة ؿىل رعل تلو ه:

" يف اًحُت ألول ٌض حَ املخًيب اسلى جزائصت ممخَئة ابذلَاء ل ثبئت ٕال يف اًؼالم 

ًضست حِاهئا حىت ل ٍصاُا اًياش فدسري مذرفِة. ويف اًحُت اًثاين ٌضري املخًيب ٕاىل ظيَـة 

 جتِس ٔبظصاف إلوسان ؤبحضاءٍ، مث جسىن اًـؼام. وكو ه "تبٔزتـة جسام" ٔبي اسلى حِامن

راث جسام، ؤبزاذ ابٔلزتـة اٌَحاػني واملوكني ٌَـَيني، فٕان اصلمؽ جيصي من املوكني. فٕارا 

كَة ونرث حصى من اٌَحاع ٔبًضًا واملصاذ ُيا ٔبن اسلى ثفازكَ ؾيس اًعحح فكٔن اًعحح 

و ؾصق ًعصذُا، ؤبهنا ٕارا فازكذَ  س نثري إلحعاء، ُو جتصي مسامـِا ؾن ٔبزتـة جسام ًٍص

 (. 43اسلى، فكٔهنا ثحًك ؾيس فصاكَ حمحة  ه")

ويف ثـاظي اجن ألزري مؽ اًرشخ اٌَلوي جنسٍ ًربس ٔبحِااًن وهجة هؼٍص ازلاًَة فِو 

َة مث كاًحًا ما هيمت ابًخحََي ألسَويب ٌَضواُس تخبٔمي اذللول اٌَلوًة ٔلًفاػِا وجمالهتا  اًخساًو

ًخين ؿَهيا ٔبحاكمَ ًَحغ رعل من ذالل مواسهة تني ثوػَف لكمة )اًـسي( يف ٔبتَاث 
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 اسلاسة ًٔلؾصح يف كو ه:

ُن تَُيو املَْوِث ٕاَرا املَْوُث ىََزْل     َل ؿَاَز ابملَْوِث ٕاَرا ُحمَّ ألَخْي)  (44حَنْ

ـََسيْ   املَْوُث ٔبْحىَل ِؾْيَساَن ِمَن اً

 : خًيب اطلي ٌس خزسم ًفؼة )صِس( يف كو هفِلاتَِا تُت امل 

َِا َصُِْس)  ( 45ٕاَرا ِصئَْت َحفَّْت يب ؿىََل لُكِّ َساِتٍح       ِزَخاٌل َكٔنَّ املَْوَث يِف فَِم

حِر ٍصى ٔبن ًفؼة )صِس( يف تُت املخًيب خاءث ٔبحسن من ًفؼة )اًـسي(. من 

: " ومما ٌضِس عل رعل مٌعَق ٔبن حٌلل اٌَفؼة ؿاذت ما ًخحسذ من ذالل اًس َاق، كائالً 

ِا، فِشا ًيىٍص من مل  ؤًسٍ ٔبهم حصى اٌَفؼة حصوكم يف الكم مث حصاُا يف الكم بٓدص فذىُص ًو

 . (46) " ًشق ظـم اًفعاحة ول ؾصف ٔبرساز ألًفاع مث حصهَهبا واهفصاذُا

وملا اىهتيى اجن ألزري من ثفعَي اًلول يف اٌَفؼة املفصذت اهخلي ٕاىل رشخ ٔبحواًِا يف 

هَة. ٕار ًلول: )كس كسمٌا يف رشخ ٔبحوال اٌَفؼة املفصذت وما خيخط هبا، ؤبما ٕارا ظازث اًرت 

مصهحة فٕانَّ ًرتهَهبا حىٌلً بٓدص ورعل ٔبهَّ حيسج ؾيَ فوائس اًخبًَٔفاث والامزتاخاث ما خيَي 

 .  (47) ٌَسامؽ ٔبن ُشٍ ألًفاع ًُست ثغل اًيت اكهت مفصذت(

 : اًرشخ اًيحوي 

ة يف هلف ؿىل ؾَية من ر  عل حني ثلىص اجن ألزري وػَفة تـغ اًؼواُص اًيحًو

ؿالكهتا ابًحًِة اًلكَة ٌَضاُس اطلي ًـصضَ فلس ٔبنس يف س َاق ثياو ه ٌَضٌلئص املوػفة يف 

ٔبحس صواُسٍ اًعٍك اًوزَلة تُهنا وتني املـىن املصاذ ًلول: "ًنئ كِي يف ُشا املوضؽ ٕان 

ا ُاُيا ومل هـمل ٔبن اًيحات ل ًشهصون ما اًضٌلئص مشهوزت يف نخة اًيحو فبٔي حاخة ٕاىل  رهُص

ئم ل ًخـصضون ٕاًََ، وٕامنا ًشهصون  رهصثَ. كَت عل ٕان ُشا خيخط تفعاحة وتالكة، ؤبًو

ؿسذ اًضٌلئص ؤبن امليفعي مٌَ نشا واملخعي مٌَ نشا ول ًخجاوسون رعل. ؤبما ٔبان فٕاين 

  (.48ٔبوزذث يف ُشا اًيوغ ٔبمصًا ذازخًا ؾن ألمص اًيحوي")

ضري اجن ألزري ٔبن اخملعئ يف اًخرصًف ٔبهسز وكوؿًا من اخملعئ يف اًيحو؛ ٔلهَ كٌَل  ٌو
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 6106 حوان                                       171                                         لكَة الٓذاة و اٌَلاث

ًلؽ  ه لكمة حتخاح يف اس خـٌلًِا ٕاىل إلتسال واًيلي يف حصوفِا، ؤبما اًيحو فٕاهَ ًلؽ ارلعبٔ 

فَِ نثريًا، فىثريًا ما هـرث ؿىل حتََي حنوي ؾلة اًضاُس اًضـصي، وخباظة يف ٔبتواة "ؿمل 

 .  (49اين")املـ

 : وصاُس رعل كول ٔبيب هواش يف ألمني َلس

 اي ذري من اكن ومن ٍىون       ٕال اًييب اًعاُص املميون

ُس من ذافَِ يف  شا من ػواُص اًيحو، ًو فصفؽ يف الاس خثٌاء من املوحة، ُو

 . يشء

 : ويف كول املخًيب

ُس مساكً ٔبرفصا  وحىصمت زهحاهتا من مربك       ثلـان فَِ ًو

فَِ ؾن جماهحة املخًيب ٌَعواة، حِر ٕاهَ عمؽ يف حاٌك اًخثًِة، ٔلن اًياكة  ٍىضف

شا من ٔبػِص ػواُص اًيحو، وكس دفي ؿىل مثي  ًُس ًِا ٕال زهحخان، فلال )زهحاث(، ُو

ىٌَ ًلسخ  املخًيب. وخيَط اجن ألزري ٕاىل ٔبن ادلِي ابًيحو ل ًلسخ يف فعاحة ول تالكة ًو

 . سوم كوم ثواضـوا ؿَََ، ومه اًياظلون ابٌَلة، فوحة اثحاؾِميف ادلاُي تَ هفسَ، ٔلهَ ز 

س ثخِان ظٍك اًيحو واٌَلة ابًحَان  شُة اجن ألزري ٕاىل ٔبتـس من رعل حِر ًٍص ًو

 : واًفعاحة واًحالكة فِلول

ُس اس خحسان اًزخاح وكرٍي من اًيحات جحة يف ادذَاز اًضـص ٔلنَّ ؿمل اًحَان  "ًو

ل ًؤذش من ابة اًفاؿي ول من ابة املفـول ول من ابة اطلي ُو اًفعاحة واًحالكة 

ٌَّل ُو يشء ذازح ؾن رعل")  (.50اذلال واٍمتَزي، وٕاه

ََّ مل  ة حتََاًل حنواًي ًَحغ ٔبه ٕانَّ املخبٔمي يف مهنج اجن ألزري يف حتََي صواُسٍ اًضـًص

رعل هيسف من حتََهل ٕاىل اًوكوف ؿىل مسائي اًيحو وكواؿسٍ تي اكن ًيعَق من ذالل 

ٕاىل وػَفة اًس َاق وهؼم اًالكم ؤبثص رعل يف اًعياؿة اٌَفؼَة واملـيوًة من سوااي تالقَة 

 ثربس حسن اًالكم وفعاحذَ.
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 اًرشخ اًحالقي:

ق تني هممة اًحَاينمعي اجن ألزري من ذالل ذزاس خَ ٌَضواُس اًضـص   ًة ؿىل اًخفًص

مل اًحَان ُو اًفعاحة وهممة لك من اًيحوي واٌَلوي، ويف رعل ًلول: " ٕان موضوغ ؿ

ضرتك ُو واًيحوي  سبٔل ظاحة ُشا اًـمل ؾن ٔبحوامهٌل اٌَفؼَة واملـيوًة، ٌو واًحالكة، ٌو

ٔبو اٌَلوي يف ٔبن اًثاين ًيؼص يف ذلٌك ألًفاع ؿىل املـاين من هجة اًوضؽ اٌَلوي، وثغل 

ٍك ثغل ذلٌك ؿامة. ٔبما ظاحة اًحَان فٕان  ه هؼصت فوق ُشٍ اًيؼصت، ٔلهَ ًيؼص يف فضَ

اصللٌك واملصاذ هبا ٔبن ٍىون اًالكم ؿىل َُئة خمعوظة من اذلسن، ورعل ٔبمص وزاء اٌَلة 

ـمل مواكؽ ٕاؾصاتَ، ومؽ  وإلؾصاة، ٔبل حصى ٔبن اًيحو ًفِم مـىن اًالكم امليؼوز وامليثوز، ًو

شا ُو اًرس يف دعبٔ مفرسي  رعل فٕاهَ ل ًفِم ما فَِ من ٔبرساز اًفعاحة واًحالكة؟ ُو

از، ٔلهنم اكذرصوا ؿىل رشخ مـياُا، وما فهيا من اًلكٌلث اٌَلوًة، وثحُني مواضؽ ألصـ

 (.51إلؾصاة، ذون اًـياًة ثرشخ ما ثضميخَ من ٔبرساز اًفعاحة واًحالكة")

وميىن ٔبن هَحغ هَف اس خزسم اجن ألزري اًضاُس اًضـصي يف ثخِان وهجة هؼٍص 

 ًلف وكوفًا خافًا ؾيس حزئَاث اًحالقَة يف حسًثة ؾن اًعوزت، حِر ًالحغ ٔبهَ ل

اًعوزت اًحالقَة، ول ٍىذفي ابًوكوف ؿىل اًـالكاث اًسعحَة اًيت تني ؾيارصُا، ول 

ًلفي ما ًًدلي ٔبن حتمهل اًعوزت من وخسان ًثري ؿاظفة املخَلي لختار موكف جتاٍ ما حتمهل 

اًـالئق  اًعوزت من مـىن، فِو تشعل ًـمق اًخحََي اًيلسي ًِا جىضفَ اًلعاء ؾن

سجي ٔبن  ه الكما رصحيًا ًربس فَِ ٔبن اًخياسة  املخـسذت اًيت تني ٔبظصاف اًعوزت. ٌو

مـرتضًا ؿىل "اجن س يان ارلفايج"  -واًخالؤم تني ظصيف اًعوزت ُو ملِاش ادلوذت. ًلول 

اطلي زفغ الاس خـازت املحًِة ؿىل ٔبدصى وؿسُا معصحة ًحـسُا "فىِف ًشم اجن س يان 

ة ؿىل اس خـازت ٔبدصى، وما ٔبكول ٕان رعل صش ؾيَ ٕال ٔبهَ مل ًيؼص ٕاىل الاس خـازت املحًِ

و اًخياسة تني امليلول ؾيَ وامليلول ٕاًََ، تي هؼص ٕاىل اًخلس مي  ألظي امللُس ؿَََ ُو

اطلي ُو كسمَ يف اًلصة ٔبو اًحـس، وزٔبى ٔبن الاس خـازت املحًِة ؿىل اس خـازت ٔبدصى حىون 

ن ألظي ٕامنا ُو اًخياسة فال فصق تني ٔبن ثوخس تـَست حفنك ؿَهيا ابلظصاخ، وٕارا اك

ِشا ٔبص حاٍ وهؼائص يف كري الاس خـازت  اس خـازت واحست ٔبو اس خـازت مديَة ؿىل اس خـازت، ًو
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("52 .) 

فاجن ألزري مل حيصض ؿىل اًدضاتَ اذلصيف تني ظصيف اًعوزت، وٕامنا زنز ؿىل اًخياسة 

 –حيس ُو ٔبلك اٌَحم، مًض ئا تُهنٌل واًخالؤم اطلي جيمؽ تني ٔبمص مـيوي اكًلَحة ؤبمص 

 (. 53ؿالئق حصتعٌِل، مـمتسًا ؿىل روكَ اًيلسي وزلافذَ وذربثَ ابذلَات) -ؿىل ثحاؿسٌُل 

ٕان وكوف اجن ألزري ؾيس اًـالئق اًيت تني ظصيف اًعوزت ًويح تفِمَ اًـمَق 

اًضـصاء  ٌَعوزت. نٌل ٔبن اجن ألزري حبر اًعوزت ؤبخىل قوامضِا من ذالل املواسهة تني

 واتخساغ املـاين.

ومن مواظن املواسهة تني اًضـصاء واتخساؾِم املـاين وكوفَ ؿىل تُت لجن اًرساح يف  

 وظف اًفِس، خاء فَِ:

ََْحاٍة ِمَن املُلَيِ  ٍُ جِبِ َعا ًا           فَلَمَّ ـً َاُز َم َِ َواٍهنَّ ِْ ُي ِف َْ َّ  ثَيَافََس اٌَ

و ًواسن تني امل -كال " اجن ألزري  ُس  -ـاين يف ُشا اًحُت وتُت لجن مسِصُو : "ًو

ىٌَ جضخَِ حسن وكؽ يف موكـَ وكس خاء تـسٍ صاؾص من ٔبُي  حة، ًو ُشا من املـاين اًلًص

حًا فلال:  املوظي. ًلال  ه: اجن مسِص، فاس خرصح من ُشا اًحُت مـىن قًص

ـَ  ًُِمَِا         ؿىََل املَيَااَي ِه َُ ِحدَاًء  يَكْ ٌَُسا ًِِحَسقِ َوهُلَّْعُخ ْمِي اِب  اُح اًصَّ

و موضؽ ًًدلي ٔبن ثوضؽ اًَس ؿَََ  ة مل ٔبمسؽ مبثهل يف ملعسٍ... ُو شا مـىن قًص ُو

يددَ  ه" حة ؿىل املـىن املـصوط   (1) ًو فاجن ألزري ًلسم املـىن اجملسس يف ظوزت قًص

حة ٔبو اًـالكة املـخاذت تني ٔبظصافِا. وميثي رعل ثفض  َهل جضخَِ تعوزت ثـمتس املضاهبة اًلًص

 اًححرتي يف كو ه:

 َْ َ ََْذؼؼؼؼؼؼَ ِؾَعاتَؼؼؼؼؼؼؼؼٌة َؾْن ِؾَعؼؼؼؼؼات ًِ َذ ِفهْيُؼؼؼؼؼؼؼؼؼُم         َو  ُدؼؼؼؼؼؼؼؼَُؼؼؼؼؼؼٌق ِمهْنُؼؼؼؼؼؼؼؼْم حَصذَّ

ِْؼؼؼ    ؼؼؼ        ؼؼِص َوًُْفٌَؼؼؼؼؼؼى يِف ُنؼؼؼؼؼؼؼؼّيِ َح ُْ َْ اكذلَُساِم ادلََصاِس ًَْحلَى ؿىََل اصلَّ  (2)ؼؼٍن ِكصاتــُـ

 ؿىل جضخَِ  اجن اًصويم يف كو ه:
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  6106 حوان                                     117                       -ثسىصت-خامـة َلس دِرض

ٌـــَـِة  ـِ َُ اتْيَُة اً ـ ـَ ؼؼؼؼوا        يِف ىَْصِحــٍس َم ـُ ُْم َوكَ  ٔبْذِزْك ِزلَاثــَـَم ٕاهنَّ

ِة  ٍة َوِمْن جَعَ حَّْحَت ِمْن جَعَ َث هِبَا        س َ  فَُِْم حِبَاٍل ًَْو ترَُصْ

ـــٌة ؿىََل ُذزَ  َُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِة ِزحْيَاهَنُْم َر َُ  (3)ٍز       َوَصؼؼؼَصاهُبُْم ُذَزٌز ؿىََل َر

شا )ٔبي جضخَِ اجن اًصويم( جضخَِ ظيَؽ، ٕال ٔبن جضخَِ   حِر كال مـَلا: "ُو

اًححرتي ٔبظيؽ، ورعل ٔبن ُشا اًدضخَِ ظسز ؾن ظوزت مضاُست، وراك ٕامنا اس خًدعَ 

اًرنحس واشلص فض حَ، ؤبما  اس خًداظا من ذاظٍص )...( ٔبل حصى ٔبن اجن اًصويم هؼص ٕاىل

اًححرتي فٕاهَ مسخ كوما تبٔن ذَق اًسٌلخ ابق فهيم ًًذلي ؾن ألول ٕاىل الٓدص، مث اس خًدط 

و ابق ل ًفىن  طلعل جضخهيا، فبٔذاٍ فىٍص ٕاىل اًس َف وكصاتَ اًيت ثفىن يف لك حني، ُو

 .  (4)يف جضخهيَ"  تفٌاهئا، ومن ٔبخي رعل اكن اًححرتي ٔبظيؽ

ج "اجن ألزري" يف تَان وخَ الاسدضِاذ يف صواُسٍ اًضـًصة واطلي ًخددؽ مهن

ًَحغ ٔبهَ ًـمس ٕاىل زظس اًوحٍو املخـسذت يف اًضاُس اًواحس، فِو حني ٌسدضِس يف 

 اًدضخَِ تلول تـضِم يف اشلص:

َّؼؼََِوَنؼؼؼ َُ ـــؼؼؼَِــا      ٕاْر كَ ؼ ؼؼؼ َي َكْسِ ؼؼؼؼؼؼؼبٔنَّ َحاِمؼؼا َوَنؼــؼؼبٔه ا ؿىََل اًيَُّسَمؼؼؼؼؼؼؼاَم جَيْ َُ  اءِ ؼؼؼؼؼو

 َ َِا      ت َحى َزكََعْت فٌََلَّطَ َوهْجَ ُس اًضُّ حَ ؼؼؼؼؼؼََشْ  ْوَساءِ ؼؼؼؼؼؼِة ادلَ ؼؼؼؼؼؼى ِجَىَوانِ ؼؼؼؼؼؼْسُز اصلُّ

ََّ ص حَ  اس خلىص ما يف اًضاُس من جضخهياث تلو ه: ) فض حَ زالزة ٔبص َاء تثالزة ٔبص َاء، فٕاه

 .  (54) مس، وص حَ اذلحة اطلي فوكِا ابًىواهة(اًسايق ابًحسز، وص حَ اشلص ابًض

 : وؾيسما ٔبوزذ كول اًححرتي

ٍُ يِف ُػمَلِ اًُوقَى فَذََزا ُهُ        كََمصًا ٍَُىصُّ ؿىََل اًّصَِخاِل ِجَىْوَنٍة   َوحَصا

زظس ما فَِ من جضخهياث تلو ه: )ويف ُشا اًحُت جضخَِ زالزة ٔبص َاء تثالزة 

ََّ ص حَ اًـجاح اب شا من اذلسن ٔبص َاء، فٕاه ًؼَمة، واملمسوخ ابًلمص، واًس يان ابًىوهة، ُو

 (. 55اًياذز()

 : اثًثا: ثسؾمي اًضاُس اًضـصي ثضواُس ممازٍك
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نٌل ٔبن اجن ألزري ًوزذ اًضاُس اًضـصي ًلعس اًخلـَس تَ , ٔبو ًرشخ ما كـسٍ وكصزٍ 

 . مـنيجنسٍ يف تـغ املواضؽ ًوزذ اًضاُس اًضـصي ًلعس الاس خئٌاش تَ وثسؾمي زٔبي 

وكس ًوزذ تـس اًضاُس ؿسذًا من اًضواُس ألدصى ٌسوكِا ثسؾاميً ًصٔبًَ ذون ٔبن 

ََّ ملا ساق ٔليب متام يف املـاين املحخىصت كو ه: ِا تخـََق ومن رعل ٔبه  حيََِا ٔبو ًدٌاًو

خَجِ  َماَء حَُصَّجَّ ِحنْيَ حَتْ  ُة ًََُْس اذِلَجاُة ِتُمْلٍط َؾْيَم يِل َبَماًل         ٕانَّ اًسَّ

شا اًلسز اكٍف من عمٍك مـاهََ فٕاانَّ مل وس خلعِا  ساق تـسٍ س خة صواُس مث كال: "ُو

 (. 56ُاُيا")

ويف حسًثَ ؾن اًخىصاز يف اٌَفغ واملـىن وُو كري مفِس اسدضِس تلول مصوان 

 ألظفص:

ِس       َوايحدََّشا جنَْ  الُم ؿىََل جَنْ َسًا َواًسَّ بْ ــــَسلَى ػل جَنْ ؼٌس ؿىَل اًٌَـّ ـْ  سِ ؼؼؼؼؼؼؼي واًُح

ــــٍس َوتَْلـــَساُذ ُذوهَنَ  ـسِ ـــهََؼؼؼؼؼؼْصُث ٕاىل جَنْ هْيَاَث ِمْن جَنْ َُ َسًا َو ًّلِ ٔبَزى جَنْ ـَ َ  ا       ً

شا من اًـي اًضـَف، فٕاهَ هصز رهص جنس يف اًحُت ألول  مث ؿَق ؿَََ تلو ه: "ُو

اء ؿىل جنس، ويف اًثاين ٔبهَ ثَفت ٕاٍهيا زالاًث، ويف اًحُت اًثاين زالاًث، ومصاذٍ يف ألول اًثي

شا املـىن ل حيخاح ٕاىل مثي ُشا اًخىٍصص")  .  (57انػصًا من تلساذ، ورعل مصىم تـَس، ُو

مث ساق تـس رعل زالزة صواُس ثسؾاميً ًؼاُصت اًخىصاز يف اٌَفغ واملـىن، مما ل فائست 

فالن.. ٔبو كو ه: وؿىل فَِ، معسزًا لك صاُس تيحو كو ه: وؿىل ُشا ألسَوة وزذ كول 

 .  (58) حنو رعل كول اًضاؾص... ٕاخل

 املححر ارلامس: 

 هلس اجن ألزري ٌَضاُس اًضـصي

ة مل متيـَ من حتسًس موكفَ مهنا فذجسٍ  ٕانَّ ؾياًة اجن ألزري ابدذَاز صواُسٍ اًضـًص

 اتزت ٌس خحسن واتزت ٌس خلدح وفق زؤًة هلسًة معحوتة ابًخـََي واًخحََي ٔبحِاان وتسون

 . ثـََي ٔبحِاان ٔبدصى
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واجن ألزري حني ٌس خحسن اتزت ٍىون الاس خحسان اهعحاؾَا ذون ثـََي ًوخَ 

 اذلسن ؤبحِااًن ٍىون مـَاًل. 

شٍ ألتَاث  ومن ٔبمثٍك رعل ملّا ٔبوزذ ٔبتَاات صلًم ادلن جسي هلسا اهعحاؾَا فلال: )ُو

ىن اجن ألزري مل ًحني ًيا رس59ل جتس ًِا يف اذلسن رشٍاكً()  اس خحساهَ وٕاجعاتَ ُي ( ًو

 . ُو زاحؽ ٕاىل مـىن مدخىص، ٔبو ٕاىل زكة ألًفاع، ٔبو ٕاىل ٕاًلاغ اًلكٌلث ٔبو ٕاىل يشء بٓدص

 : يف حني جنسٍ يف موضؽ بٓدص حيَي حتََاًل مـَاًل فـيسما ٔبوزذ كول اًححرتي

ُس حَسَ  َِ ثَْيَىِفي هِبَا       ؿىََل َبْزُؤِش اَلؿَْساِء مَخْ  ائِِة َوَظاِؾلٍَة يِف َنفِّ

شا من اٍمنط اًـايل اطلي صلَت  ؿَق ؿَََ تخِان وخَ الاس خحسان تلو ه: )ُو

( فاجن ألزري ُيا ًـَي 60جصاؿة مـياٍ، وحسن س حىَ، ؾن اًيؼص ٕاىل اس خـازثَ()

  اس خحساهَ ٌَضاُس ترباؿة املـىن وحسن اًعَاكة.

من رعل ويف تـغ املواضؽ مؽ اس خحساهَ ٌَضاُس ٕال ٔبهَ ًـَحَ من هجة ٔبدصى , و 

 : ٔبهَ ملا ٔبوزذ كول اًححرتي

ذِ  اِزِط اًرَبْ ـَ َت اً ِق حَتْ ؿِْس َواًرَبْ ٌم َوكُُعؼوٌة يِف هَـَسى َوَوقؼًى        اَكًصَّ  ثَخَسُّ

شا من ٔبحسن اًدضخَِ ؤبكص  ويه  تَ، ٕال ٔبنَّ فَِ ٕاذالًل من هجةؿَق ؿَََ تلو ه: )ُو

ًخخسم ؿىل ثفسري اًلعوة تبٔنَّ اكن كال: حصثُة اًخفسري، فٕانَّ ألوىل ٕاْن اكن كسم ثفسري ا

)اكًربق واًصؿس( فاهؼص ٔبهيا امليمتي ٕاىل اًفن، هَف رُة ؿىل اًححرتي مثي ُشا املوضؽ ؿىل 

 .  (61) كصتَ، مؽ ثلسمَ يف ظياؿة اًضـص؟(

ة كو ه يف ؾَوة ألًفاع اًثلٍِك ؿىل  ومن ٔبمثٍك اس خلداحَ ًحـغ اًضواُس اًضـًص

 هنا ما وزذ ٔليب متام كو ه: اًسمؽ: )ومما ُو ٔبكدح م

اِزًْـَسا َُ ًَِِـًة ؿُخَْسـًا َذ ثَْت        َؾْضَواُء اَت ـَ ا اْظَََرمَّ اَلْمُص َواهَْح  كَْس كََُْت ًَمَّ

( من ألًفاع امليىصت اًيت عمـت اً حة)فَفؼة: اْظَََرمَّ ا قًص  وظفني اًلدَحني، يف ٔبهنَّ
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ا كََؼة يف اًسمؽ، هصهية ؿىل اطلوق، ونشعل ًفؼة )ذُاٌزس( ٔبًضًا... ؤبكَغ مهنا كول  ؤبهنَّ

 ٔبيب اًعَة املخًيب:

مَيٌ ؿىََل اذلََسة اَلقَّصِ َذلئِيُ  ْم       ص ِ َرُفون هِبَا هِبِ  َحَفَرْت َومُهْ َل جَيْ

 . (62) فٕانَّ ًفؼة )َحَفَخ( مّصت اًعـم، وٕارا مصث ؿىل اًسمؽ اكضـص مهنا(

ََّ ملا وكس ًوخَ مضمون اًيلس والاس خلداخ إ  ىل مـىن اًضاُس وحمخواٍ ومن رعل ٔبه

 : ٔبوزذ كول ٔبيب هحري اًِشيل

صُ  ُْ ًٌََا َسَىَن اصلَّ َْ َ ا اهْلىََض َما ت ِص تَُيِْن َوتَُهَْنَا          فَََمَّ ُْ ِي اصلَّ ـْ ًَِس ْحُت   جَعِ

ََّ ٔبزاذ ثسـي اصلُص  ي، ٔبحسٌُل: ٔبه شا حيمتي وهجني من اًخبًٔو ؿَق ؿَََ تلو ه: )ُو

ٔلوكاث مّست اًوظال، فٌَل اهلىض اًوظي ؿاذ اصلُص ٕاىل حاًخَ يف اًسىوث واًحطء. ثليض ا

ََّ ٔبزاذ ثسـي اصلُص سـي ٔبُي اصلُص ابًامنمئ واًوصاايث، فٌَل اهلىض ما اكن تُهنٌل  والٓدص: ٔبه

 (.63) من اًوظي سىٌوا وحصهوا اًسـاًة(

ة وهلسٍ ًِا جي سٍ حًصعًا ؿىل متحَط واملخبٔمي يف ثياول اجن ألزري ًضواُسٍ اًضـًص

ؼِص رعل يف حماوٌك اجن  مذوهنا وثفىِم ؾيارصُا اًضلكَة ًَسٌي ؿىل ػاُصت ما ًلول، ًو

 ألزري ٕاظالخ اًضاُس اًضـصي من وهجة هؼٍص اًيلسي.

ومن ٔبمثٍك رعل كو ه يف امليافصت اًيت ثوخس يف ألًفاع: "مفٌل خاء من اًلسم ألول 

 كول ٔبيب اًعَة املخًيب:

َو ًرُْبِمُ فاََل ًُ  ُُ ي  ِ ََُي اَلْمُص اطلَّ ٌٌِي           َوَل حُيْ َو َحا ُُ ي  ِ ْم اَلْمُص اطلَّ  رْبَ

فَفؼة "حاٌي" انفصت ؾن موضـِا، واكهت  ه مٌسوحة ؾهنا؛ ٔلهَ ًو اس خـمي ؾوضًا 

 : ؾهنا ًفؼة "انكغ" فلال

َو اَنِكٌغ          َوَل ًُْيلَ  ُُ ي  ِ ْم اَلْمُص اطلَّ َو ًرُْبِمُ فاََل ًرُْبَ ُُ ي  ِ  ُغ اَلْمُص اطلَّ

 .  (64دلاءث اٌَفؼة كازت يف ماكهنا، كري كَلٍة ول انفصت")
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ا اًعفاث  ومن رعل كو ه يف اس خـٌلل اًـام يف اًيفي، وارلاض يف إلزحاث: "ؤبمَّ

ََّ ًًدلي ٔبن ًحسٔب يف اطلهص ابٔلذَن مصثحة، مث تـسُا مبا ُو ٔبؿىل مهنا، ٕاىل ٔبن  املخـسذت فٕاه

ا، ُشا يف ملام املسخ، فٕان اكن يف ملام اطلم ؾىست اًلضَة.. وكس ٔبقفي ًًهت  يي ٕاىل بٓدُص

 نثري من اًضـصاء رعل، مفن عمَهتم ٔبتو اًعَة املخًيب يف كو ه:

اُم اَي َزُخيُ  ى اَي مَحَ َ ََْر اًرشَّ َ اَمُة اَي         ً ُص اَي ََغَ  اَي تَْسُز اَب حَبْ

ًدلي ٔبن ًحسٔب فَِ ابٔلذَن فألذَن ، فٕاهَ ٕارا فـي رعل اكن اكملصثفؽ من حمي ٕاىل ًو

ا كو ه: "اي تسُز"  حمي ٔبؿىل مٌَ، وٕارا ذاًفَ اكن اكمليرفغ من حمٍي ٕاىل حمي بٔذَن مٌَ، فبٔمَّ

 ًلول: اي زخُي، اي ًَر، اي قٌلمةفٕاهَ امس املمسوخ والاتخساء تَ بٔوىل، مث تـسٍ فِجة ٔبن 

ي، واًححص ٔبؾؼم من اًلٌلمة، واسلام ٔبؾؼم من اي حبص، اي حٌلم، ٔلنَّ اٌََر ٔبؾؼم من اًصخ

شا ملام مسخ، فِجة ٔبن ٍصىق فَِ من مزنٌك، ٕاىل مزنٌك، حىت ًًهتيي ٕاىل املزنٌك  اًححص، ُو

و اكن ملام رّمٍ ًـىس اًلضَة)  (.65اًـََا بٓدصًا ًو

واجن ألزري من ذالل ما س حق مل ٍىذف تيلس اًضاُس تي ٔبؿاذ تياء اًحُت وفق 

ة.زؤًة فٌَة حصثح  ط ابًعيـة اًضـًص

ََّ ًخـَق مبحاين ألًفاع، مفن رعل كول  ا املواذات تني املحاين، فٕاه ومن رعل كو ه: "ؤبمَّ

 ٔبيب متام يف وظف اًصماخ:

اِصَق اًلََضَفا ـَ وَم ُسْزكهََتا َواً صهَتَا       َواًصُّ ْصَة مُسْ ـُ  (66) ُمثلََّفاٌث َسََْْبَ اً

ش ا اًحُت من ٔبتَاث ٔبيب متام ألفصاذ، كري ٔبنَّ وكس ؿَق ؿىل ُشا اًحُت تلو ه: "ُو

و حص ٔبن ًلال اًـضاق ًاكن  و كو ه: اًـصة واًصوم، مث كال اًـاصق، ًو فَِ هؼصًا، ُو

ٔبحسن، ٕاْر اكهت ألوظاف جتصي ؿىل هنج واحس، ونشعل كو ه: مسصهتا وسزكهتا مث كال 

 (. 67اًلضفا، واكن ًًدلي ٔبن ًلول كضفِا ٔبو ذفَّهِتا)

ري نٌل هَحغ ٔبؿاذ تياء اًحُت ؿىل َوفَْق مـَاز فين ًخـَق ابملؤاذات تني اًعَف فاجن ألز

بٔوس تَ اطلوق.  مما ٍىسة اًضاُس اًضـصي ٕاًلاؿًا موس َلًِا جس خظلٍ ألرن ًو
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 6106 حوان                                       111                                         لكَة الٓذاة و اٌَلاث

واجن ألزري اختش من اًضاُس اًضـصي مـربًا ؤبذات ًخوظَف زؤًخَ اًيلسًة وثحََف 

س احهتس يف اس خحضاز اًضـص واس خسؿائَ ًخسؾمي مفاُميَ ًىثري من املععَحاث اًيلسًة وك

و جضخَِ  زؤًخَ اًيلسًة ؤبهجس هفسَ يف رعل فـيسما ٔبوزذ اًلسم اًصاتؽ من اًدضخَِ ُو

 املصهة ابملفصذ تني ٔبهَ كََي الاس خـٌلل مث ؿَق ؿىل رعل تلو ه:

 "وؿىل نرثت ما حفؼخَ من ألصـاز مل ٔبخس ما ٔبمثي تَ ُشا اًلسم ٕال مثاًل واحساً 

و كول ٔبيب متام يف وظف اًصتَؽ:  ُو

زُ        ٍَ ألزِط هََف ثَعوَّ َا هََؼٍصْوُكَا        حََصاي ُوُحو  اَي َظاِحيبَّ ثَلَعَّ

َو ُمْلــِمؼؼؼؼؼُص       ُُ ََّما  تَؼؼؼؼؼا فََكٔه ؼؼَص اًصُّ ُْ َُ        َس َ  حََصاي هَنَازًا ُمْضِمسًا كَْس َصات

ص ا و جضخَِ حسن واكؽ يف فض حَ اٍهناز املضمس مؽ اًُز ٔلتَغ تضوء اًلمص، ُو

 (.68موكـَ، مؽ ما فَِ من ًعف وظيـة")

ول ًًدلي ٔبن هلرت تلول اجن ألزري: ومل ٔبخس ؿىل نرثت ما حفؼت من ألصـاز ما 

ٔبمثي تَ ُشا اًلسم ٕال مثاًل واحسًا.. فٕان ُشا من املحاًلة اًيت اجسمت هبا شعَة اجن 

ول ًلسز ؿَََ بٔحس همٌل ٔبويت من كسزت اذلفغ واس خؼِاز ألزري، والاس خلعاء ؾسري 

لس مىثت سمًٌا ٔبظوف ؿىل ٔبكوال  اًيعوض، ومن ٔبمثٍك رعل كو ه يف ؾىس اًؼاُص: "ًو

ة ُشا اجملصى فمل بٔخس ٕال تُذًا لمصئ اًلُس  اًضـصاء كعسًا ٌَؼفص تبٔمثٍك من اًضـص خاًز

و:  ُو

       ٍِ ًَِمياِز اييفُّ َحْصَحصا       ؿىََل َلِحٍة ل هُيْخَسى  ْوذ اصّلِ ـَ َُ اً  ٕاَرا َسافَ

" ٔبي: ٔبنَّ  ه مٌازًا ٕال بٔ  ُس املصاذ رعلفلو ه: "ل هيخسى ملياٍز تي  هَ ل هيخسى تَ، ًو

 . (6املصاذ ٔبهَ ل مٌاز  ه هيخسى تَ")

ََّ ل  شا اًلول مداًف فَِ ول ًخعوز ٔبن ًعسز من ٔبمثال اجن ألزري فلس سمع ٔبه ُو

ََّ مىر سمااًن ًعَحَ فمل جيسٍ ٕال يف تُت واحس.ًوخس يف الك  م اًـصة، ؤبه

ومن ًخعفح ٔبصـاز اًـصة جيس ُشا ألسَوة مذساوًل تني اًضـصاء ومن رعل كول 
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 : اًياتلة

 (0) وثددـَ          مثي اًزخاخة مل حىحي من اًصمس قحيفؼؼؼؼؼؼَ حـــاهحًا هِؼؼ

ٌَّل ٔبزاذ ٔبنَّ ؾَيَ ًُس هبا زمس حِر مل ٍصذ ٔبنَّ هبا زمسًا ًىهنا مل حىذح ي مٌَ، ٕاه

 . فذحخاح ٔبن حىمتي مٌَ

 : ومٌَ كول اًـخُيب

 (6وكس نيت را انة وػفص ؿىل اًـسى        فبٔظححت ل خيضون انيب ول ػفصي)

 . ٔبزاذ ٔبهَ مل ًحق  ه انة ول ػفص، ومل ٍصذ ٔبنَّ  ه اناًب وػفصًا ل خيضوهنا

 

 ةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼارلامت

 : واًعالت واًسالم ؿىل زسول ػل وب ٓه وبححَ ومن والاٍ وتـساسلس ؼل 

فٕانَّ ثياول اًضاُس اًضـصي ابصلزاسة واًخحََي ابؾخحاٍز مفذاحًا ًضرعَة اجن ألزري ٔبسِم 

يف اًىضف ؾن ؿست هخاجئ ثخـَق مبـاًرٍي اًيلسًة يف الادذَاز واًخوػَف واًخـحري ؾن 

بئت يف ملسمة ُشٍ اًيخ  اجئ ما ًبئت: زؤاٍ اًيلسًة ًو

 س ؿَهيا يف ٕاًعال زؤاٍ اًحالقَةصلى اجن ألزري خمزون صـصي هحري ًـس زنزيت ؤبذات اؾمت -

ة واًخعحَق.  خَ اًصتط تني اًيؼًص  وهلي بٓزائَ اًيلسًة وحماًو

اختار اًضاُس اًضـصي ٔبذات ٌضلزش واًخحََي جيـي مِسان اًحالكة ٔبنرث سـة ؤبمعق  -

 . ول ًيعة ؿىل ذزاسة ألساًَة اًحَاهَة اًـاًَةدعحًا فِو مهنج جيـي اًخيا

اس خعاغ اجن ألزري من ذالل مهنجَ يف ثياول اًضاُس اًضـصي ٔبن ًـَس اصلزش اًحالقي  -

رتك ٌَمخَلي بٔن جيول خباظٍص يف تالقخَ  ٕاىل ٔبذتَة اًيَّط وحوذثَ، وملوماثَ ازلاًَة، ًو

س خرصح مٌَ ما ًسمع اطلوق املؤظص ابملـصفة  .  ٌو

حني من ذالل اًححر ٔبن اجن ألزري ًؤثص اًضاُس اًضـصي اطلي ًـمتس اًعيـة، نٌل ثمن ث  -
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 . ؾن رعل حتََالثَ وكَحة اًضـص احملسج ؿىل ادذَازاثَ

يف حتََهل ًحـغ اًضواُس كَحت ؿَََ ظفة الاهعحاؾَة اطلاثَة، وخاهة ألحاكم  -

 . املوضوؾَة واملهنجَة اًيلسًة املـٍَك

ة وارلصوح ؿىل منعَة اًضاُس اجسم مهنج اجن  - ألزري ابًخجسًس يف اهخلاء اًضواُس اًضـًص

دٌاكي يف اًىذة اًيلسًة واًحالقَة اًساتلة  . اٍمنورح  اطلي ػي ًرتذذ نثريًا ًو

، هَحغ ٔبن ادذَاز اجن ألزري ٌَضاُس  - من حِر هوؾَة اًضاُس اًضـصي وذكة ادذَاٍز

من اًضواُس ما ٍمتزي إبظاتة اًلصط مؽ حٌلل اًضـصي اكن ًؼواُص فٌَة فَِ، فِو خيخاز 

 .  ألسَوة

اؾامتذ اجن ألزري ؿىل اًضاُس اًلعَست ًويح إبحساسَ جبٌلًَاث اًـالئق اصلاذََة ٌَيط  -

 . اًضـصي وٕامياهَ تدضاتم ؾيارصٍ
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 فِصش املعاذز واملصاحؽ

 :اجن ألزري -

لِق هوزي اًلُيس وبٓدٍصن، مًضوزاث نفاًة اًعاًة يف هلس الكم اًضاؾص واًاكثة، حت _

 خامـة املوظي.

اسلَس، املىذحة  املثي اًسائص يف ٔبذة اًاكثة واًضاؾص، حتلِق َلس حميي اصلٍن ؾحس -

 م.0991 -ُؼ 0400اًـرصًة، تريوث ؿام 

اًـؼمي، اًَِئة اًـامة ًلعوز اًثلافة ؿام  اًويش املصكوم يف حي امليؼوم، حتلِق حيىي ؾحس -

 م.6114

 . م6114اجن ذضلون، ملسمة اجن ذضلون، حتلِق حامس اًعاُص، ذاز اًفجص، اًلاُصت  -

اسلَس، معحـة ذاز ادلَي، اًعحـة  اجن زص َق اًلريواين، اًـمست، حتلِق حميي اصلٍن ؾحس -

 . م0980 -ُؼ 0410ارلامسة، ؿام 

 :اجن فازش -

 .  َمَةمـجم ملاًُس اٌَلة، حتلِق ؾحساًسالم ُازون، ذاز اًىذة اًـ  _

 . م0991اًعاحيب يف فلَ اٌَلة، معحـة املؤًس، اًلاُصت ؿام  -

 :اجن كذَحة -

 ُؼ.0463اًضـص واًضـصاء، ظحـة ذاز اذلسًر، اًلاُصت ؿام _ 

ي مضلك اًلصبٓن، حتلِق اًس َس ٔبمحس ظلص، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث، -  .م0980ثبًٔو

 اجن مٌؼوز، ًسان اًـصة، ذاز ظاذز تريوث. -

 م0998حتلِق ٔبمحس حسن، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث ؿام  متام، ذًوان اسلاسة.ٔبتو  -

ٔبتو ُالل اًـسىصي، نخاة اًعياؾخني. حتلِق مفِس مقَحة ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث  -

 . ه0419ؿام 

ٕاحسان ؾحاش، اتزخي اًيلس ألذيب ؾيس اًـصة، ذاز اًرشوق، اًعحـة ألوىل، ؾٌلن ؿام  -

 م.0996

صي، اًعحاخ، حتلِق ٔبمحس ؾحسٕاسٌلؾ  - از، معحـة اًرشتخًل، اًعحـة  َي ادلُو اًلفوز ؾعَّ
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 م.0979 -ُؼ 0399اًثاهَة، ؿام 

 الٓمسي، املواسهة تني اًعائَني، حتلِق اًس َس ظلص، مىذحة ارلاجني، اًلاُصت. -

ة ًحاة ًسان اًـصة، حتلِق ؾحس - اًسالم ُازون، اًَِئة  اًحلساذي، دزاهة ألذة ًو

 م.0979ًة اًـامة ٌَىذاة ؿام املرص 

 ادلاحغ، اًحَان واًخحُني. حتلِق ؾحس اًسالم ُازون،ذاز ادلَي، تريوث. -

ص الٓذاة ومثص ألًحاة،  ظحـة ذاز ادلَي، تريوث. -  اذلرُصي اًلريواين،  ُس

امليـم دفايج، ذاز  ارلعَة اًلزوًين، إلًضاخ يف ؿَوم اًحالكة، حتلِق َلس ؾحس -

 . ياين، تريوثاًىذاة اٌَح 

ي، حتلِق ؾح -  ساًصساق املِسي، ذاز ٕاحاء اًرتاجاًزخمرشي، اًىضاف ؾن حلائق اًخزًن

  . م0997ؿام 

ص يف ؿَوم -  . ، حتلِق َلس خاذ املوىل وبٓدٍصن، ذاز اًرتاجاًـصتَة اٌَلة اًس َوظي، املُز

ؿام  اًـحاش جن ألحٌف، ذًوان اًـحاش جن ألحٌف، ذاز تريوث ٌَعحاؿة، تريوث -

 .م0986

 . حاسم اًلصظاحين، مهناح اًحَـاء ورساح ألذابء، حتلِق َلس اذلحُة جن دوخة -

 . ظسز اصلٍن اًحرصي، اسلاسة اًحرصًة، حتلِق خمخاز اصلٍن ٔبمحس، ؿامل اًىذة، تريوث -

صاء،69الاسدضِاذ، ض ؾحسادلحاز اًياًٍك، اًضواُس و -  . ُؼ0396تلساذ،ؿام ، معحـة اًُز

ظاذلي، اًضاُس اًضـصي يف اًيلس واًحالكة، ؿامل اًىذة اذلسًر، اًعحـة  ساقؾحساًص  -

 . ُؼ0430ألوىل ؿام 

 : ؾحساًلاُص ادلصخاين -

 .ه0406ٔبرساز اًحالكة، حتلِق َلوذ صاهص، معحـة املسين، اًلاُصت، ؿام  _

 .ه0403حتلِق َلوذ صاهص، معحـة املسين، اًلاُصت، ؿام  ذلئي إلجعاس، -

ادلصخاين، اًوساظة تني املخًيب ودعومَ، حتلِق َلس ٔبتو اًفضي ٕاجصاُمي وؿًل  ؿًل -

 اًحجاذي، معحـة اذلَيب.

حة 39ضاًـمل،َلس ٔبتو موىس،إلجعاس اًحالقي ؼؼ ذزاسة حتََََة ًرتاج ٔبُي  - ،مىذحة ُو
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 م6116ؿام اًعحـة اًثاًثة،

 َلس سكَول سالم، اجن ألزري وهجوذٍ يف اًيلس. -

ًل اٍهتاهوي، وضاف اظعالحاث اًفٌون، حتلِق زفِق اًـجم، مىذحة ًحيان، ؿام َلس ؿ -

 م.0996

ذزاسة يف ضوء ؿمل اٌَلة اذلسًر، ؿامل اًىذة،  -َلس ؾَس، اًصواًة والاسدضِاذ ابٌَلة  -

 اًلاُصت.

 م.0996، ؿام 60ح  ، اًياذي ألذيب اًثلايف جبست،جمٍك ؿالماث -

  ًياتلة اطلتَاين، حتلِق ؾحاش_ اًياتلة اطلتَاين، ذًوان ا
                                                                        

ي مضلك اًلصبٓن، ض   (0)  .08 -07اجن كذَحة: ثبًٔو

 .39ذزاسة حتََََة ًرتاج بُٔي اًـمل، ض -َلس ٔبتو موىس، إلجعاس اًحالقي   (6)

 .69ؾحسادلحاز اًياًٍك، اًضواُس والاسدضِاذ، ض   (3)

 .66ٔبرساز اًحالكة، ض   (4)

ة اًخياض   (5)  م.0996، ؿام 305، ض 60جمٍك ؿالماث ح  -مازك ذو تَاسي  -هؼًص

 .68ض  ،ؾحساًصساق اًعاذلي، اًضاُس اًضـصي يف اًيلس واًحالكة  (6)

م 0991ُؼ/0400ة اًـرصًة، تريوث، ؿام حتلِق، َلس حميي اصلٍن ؾحساسلَس، املىذح  (7)

يف حزٔبٍن، نٌل زحـت ٕاىل اًًسزة ألدصى اًيت حللِا لك من ٔبمحس اذلويف وتسوي 

ظحاهة يف ضحط تـغ صواُس اًىذاة، ويه ظاذزت ؾن ذاز هنضة مرص، اًلاُصت يف 

 . ٔبزتـة ٔبحزاء

 . 0/33املثي اًسائص،   (8)

 . 08ٔبتو ُالل اًـسىصي، نخاة اًعياؾخني، ض  (9)

 . 6/351املثي اًسائص،  (01)

 . 0/65املثي اًسائص،  (00)
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 . 0/67املثي اًسائص، ( 06)

 . 054ٕاحسان ؾحاش، اتزخي اًيلس ألذيب ؾيس اًـصة، ض  (03)

 .64/ 0 ،املثي اًسائص (04)

 . مـجم ملاًُس اٌَلة، ماذت )صِس(اجن فازش،  ًيؼص:  (05)

 .3/638ت )صِس(، ًسان اًـصة، ماذاجن مٌؼوز،  ًيؼص: (06)

 .6/494اًعحاخ ماذت )صِس(، ادلوُصي،  ًيؼص: (07)

، مععَح 0113-0/0116َلس ؿًل اٍهتاهوي، وضاف اظعالحاث اًفٌون،  (08)

 )اًضاُس(.

 .6/0447املعسز اًساتق،  (09)

ًيؼص:  َلس ؾَس، اًصواًة والاسدضِاذ ابٌَلة، ذزاسة يف ضوء ؿمل اٌَلة اذلسًر،  (61)

 .68ض 

 .6ي يف فلَ اٌَلة، ض ؼاجن فازش، اًعاحد (60)

 .016اًصواًة والاسدضِاذ، ض  ًيؼص: (63)

 .63-66اًضاُس اًضـصي يف اًيلس واًحالكة، ض ( 64)

ص يف ؿَوم اًـصتَة،  (65) ، واًحلساذي، دزاهة ألذة، 6/489ًيؼص: اًس َوظي، املُز

0/5 ،6. 

ص يف ؿَوم اٌَلة،  (66)  . 0/58ًيؼص: املُز

 . 0/615اًىضاف،  ًيؼص:( 67)

 . 6/636اجن زص َق اًلريواين، اًـمست،  (68)

 . 0/64اجن حين، ارلعائط،  (69)

ة ًحاة ًسان اًـصة، اًحلساذي،  (31)  . 0/5دزاهة ألذة ًو

 .347-0/346املعسز اًساتق، ( 30)

 .6/5اًحَان واًخحُني،  (36)

ص،  (33)  .0/58ًيؼص: املُز
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 . 037ٌَلة، ض ًيؼص: اًصواًة والاسدضِاذ اب(34)

 . 06-05اًوساظة تني املخًيب ودعومَ،  (35)

 . 59-58املواسهة تني اًعائَني،  (36)

 . 67مهناح اًحَلاء ورساح ألذابء،  (37)

 .727ملسمة اجن ذضلون،  (38)

 املعسز اًساتق هفسَ.  (39)

 .348/ 6املثي اًسائص،   (41)

 .  080، ض،اجن ألزري، اًويش املصكوم يف حي امليؼوم  (40)

 . 66/ 0املثي اًسائص،   (46)

 . 081/ 0املعسز اًساتق،   (43)

 . 43اجن ألزري، نفاًة اًعاًة يف هلس الكم اًضاؾص واًاكثة، ض،  (45)

 .44املعسز اًساتق،   (46)

 .  64/  0اًضـص واًضـصاء،     (47)

 . 90  ،ًيؼص: اًـمست   (48)

 . 348/  6 ،املثي اًسائص   (49)

 . 6/348 ،املثي اًسائص  (51)

 املعسز اًساتق هفسَ. (50)

 املعسز اًساتق هفسَ. (56)

 . 6/349املعسز اًساتق،  (53)

 . 6/348املعسز اًساتق  (54)

 .0/689املعسز اًساتق،  (55)

 .63/ 0ان ًصتَـة جن ملزوم اًضيب.ًيؼص:ذًوان اسلاسة،. واًحُذ0/93املثي اًسائص،   (56)

 .0/316ق، املعسز اًسات (57)

 .0/369املعسز اًساتق،   (58)
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 املعسز اًساتق هفسَ.  (59)

 . 0/361املعسز اًساتق،   (61)

 . 0/608املعسز اًساتق،   (60)

 .  0/361املعسز اًساتق، ( 66)

 .   0/688املعسز اًساتق،    (63)

 .  0/657املعسز اًساتق،   (64)

 . 6/301املعسز اًساتق،    (65)

 . 6/300ًساتق، املعسز ا (66)

 . 0/340املعسز اًساتق،  (67)

 . 001/ 6اسلاسة اًحرصًة،  ،ًيؼص: ظسز اصلٍن اًحرصي  (68)

ص الٓذاة ومثص ألًحاة ،  ،ذلرُصي اًلريوايناًيؼص:   (69)  . 6/414ُس

 .6/034ًيؼص: مـاُس اًخيعَط،   (71)

 .0/675املثي اًسائص،   (70)

 .0/366املعسز اًساتق،   (76)

 .0/043ًيؼص: ذًوان اسلاسة،   (73)

 .6/306املثي اًسائص،   (74)

 .6/307املعسز اًساتق،   (75)

 .0/306املعسز اًساتق،   (76)

 .075، 0/074املعسز اًساتق،   (77)

 .0/656املعسز اًساتق،  (   78)

 .6/686املعسز اًساتق،     (79)

 .6/43املعسز اًساتق،     (81)

 .0/307ق، املعسز اًسات    (80)

 .0/086املعسز اًساتق،     (86)
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بٓثصث ؿسم ٕازفاكِا زقحة يف ادذعاز اًححر وسبٔكوم تـمي فِازسِا اًفٌَة مؽ صواُس   (83)

 اًضـصاء اجملِوًني وٕادصاهجا يف معي ؿَمي مس خلي ٕان صاء ػل ثـاىل.

 و صعص اًحُت ًـمصو جن ٔبمحص اًحاًُل. 6/60املثي اًسائص،    (84)

 .6/098اًسائص،  املثي  (85)

 .6/98املعسز اًساتق،   (86)

 .6/98املثي اًسائص،   (87)

 .603اًحُت ٌَـحاش جن ألحٌف، ًيؼص: اصلًوان، ض   (88)

 .0/448اًـمست,   (89)

 .0/073املثي اًسائص,   (91)

 .6/087املعسز اًساتق,   (90)

 .0/41املثي اًسائص،   (96)

 . 0/671املعسز اًساتق,  ( 93)

 . 0/365املعسز اًساتق،   (94)

 .0/301املعسز اًساتق،   (95)

 .6/059املعسز اًساتق،   (96)

 . 0/59املعسز اًساتق،   (97)

 . 88ض، ذلئي إلجعاس،  (98)

 . 0/076املثي اًسائص،   (99)

 . 0/077(  املثي اًسائص 011)

 . 0/319املعسز اًساتق،   (010)

 . 6/88(  املعسز اًساتق، 016)

 . 0/017املعسز اًساتق،  ( 013)

 . 0/080املعسز اًساتق:   (014)

 . 0/086املعسز اًساتق:   (015)
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 املعسز اًساتق هفسَ.   (016)

 .0/696املعسز اًساتق:  (017)

 املعسز اًساتق هفسَ.  (018)

 .3/665املثي اًسائص،  (019)

 . 0/676املثي اًسائص   (001)

 . 0/674املعسز اًساتق,   (000)

 . 6/076املعسز اًساتق,   (006)

 . 075-6/074املعسز اًساتق,   (003)

 .6/61املعسز اًساتق,    (004)

 .6/80املثي اًسائص   (005)

 . 0/79املعسز اًساتق,  (006)

 .0/417املعسز اًساتق,   (007)

 .0/417املثي اًسائص،   (008)

 .6/615املثي اًسائص   (009)

 . 0/310املعسز اًساتق،   (061)

 . 0/051املثي اًسائص،   (060)

 .0/050املعسز اًساتق,   (063)

 . 0/056املعسز اًساتق،   (064)

 .0/094املعسز اًساتق,   (065)

 .039، 6/038املثي اًسائص,   (066)

 .0/36املعسز اًساتق,   (067)

 . 038/  0املعسز اًساتق,  (068)

 .0/60املثي اًسائص   (069)

 .6/004ص املثي اًسائ  (031)
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 . 600اجن ألزري وهجوذٍ يف اًيلس، َلس سكَول سالم، ض  :ًيؼص  (030)

 .0/319املثي اًسائص،  (036)

 .389-0/388املثي اًسائص:  (033)

 .0/389املعسز اًساتق,  (034)

 .686، 0/685ًيؼص املعسز اًساتق، ( 035)

 .0/386املثي اًسائص،  (036)

 .393املعسز اًساتق, / (037)

 . 304-0/303املعسز اًساتق,  (038)

 . 6/059املثي اًسائص  (039)

 . 6/061املعسز اًساتق, ( 041)

 .6/80املعسز اًساتق,  (040)

 .0/365املعسز اًساتق،  (046)

 .0/068املعسز اًساتق,  (043)

 .069، 0/068املعسز اًساتق,  (044)

 .0/56املثي اًسائص،  (045)

 .0/697املعسز اًساتق,  (046)

 .6/33املعسز اًساتق,  (047)

 .6/678املعسز اًساتق,  (048)

 .6/679املعسز اًساتق,   (049)

 . 0/397املعسز اًساتق,   (051)

 . 6/66املعسز اًساتق,  (050)

 .04ض  ،ًيؼص: ذًوان اًياتلة اطلتَاين (056)

 .0/750ًيؼص: ذًوان اسلاسة،  (053)


