مجلة جامعة كربالء العلمية المجلذ السادس  /العذد األلو  /إنساني  /شباط 8002

ابن الحــــذاد الوادي آشي شاعر المعتصم بن صمادح
ك .ػلَبٌ يؾًل آل ٛؼًخ
كهٛخ اٜكاة  /عبيؼخ أْم انجٛذ
المستخلص :
يٍ انًفٛل علا نهجبؽش ف ٙاألكة االَلنَي ٙاٌ ٚهيي ٙانٚيٕل ػهيٗ يؼيبنى انؾٛيبح انضيبفٛيخ في ٙاالَيلنٌ اثيبٌ فزيوح انؾيؤة انلافهٛيخ
ٔانٖواػبد االقهًٛٛخ كافم انًغزًغ االَلنَٔ ٙاغزواة انْؼو ؛ ٔرُيم انْؼوال يٍ يكبٌ انٗ افو ْٔغوح انؼهًبل انيٗ انًْيو
االٍالي ٙاريبل انفزُخ ٔٛهجب نهغٕل ٔااليبٌ ْٔنا الٚزٚؼ اال يٍ كهاٍخ كم ّبػو نٕؽلِ يُفوكا ٔٔفيب نظؤفيّ انقبٕيخ ٔفيبهط
يؼطٛبد انٚغٕ ٛانَٛبٍٛخ انزٕٚ ٙقؼٓب انؾكبو اؽٛبَب ػهٗ ُٕف يٍ ْيئالل انْيؼوال ٔانكزيبة  .نينا ٚكيٌٕ ييٍ انٖيٕاة يزبثؼيخ
ؽوكخ انْؼوال ٔهؽالرٓى ػجو انًغٕٓل نزؾيٛق ثؼ٘ ًٕٛؽبرٓى ٍٔاليزٓىْٔ .ينا يبؽٖيم ييغ انْيبػو ام ريى انكْيف فيْ ٙينا
انجؾش ػٍ كم يًب ريلو يغ رٕغم ٔنٕ يؾلٔك ف ٙانغبَت انفُ .ٙثؼل اٍزؼواٗ ؽٛبح اثيٍ انؾيلاك انيٕاك٘ اّئ ٙاكثيّ ٔقيل رٚيًٍ
ييليخ ٔيجؾش ربهٚقٔ ٙاكثٔ ٙفُ ٙاٍزطؼُب اٌ َغًغ يٕاهك انجؾيش ييٍ يٖيبكه يقزهفيخ يقطٕٛيخ ٔيطجٕػيخ ثييله ييب ٕٔيهذ
ان ّٛاٚلُٚب ؛ ٔثييله ييب ُٚبٍيت انجؾيش د فييل ٍيهطُب انٚيٕل ػهيٗ ْٛكهٛزيّ ٔيٚيًَّٕ ػهيٗ انْيكم انقيبهع ٙيُيّ د ٔػهيٗ ٛيواىِ
انلافه ٙد ٔثٓنا فبَُب قليُب كهاٍخ ثواَٛخ ػٍ انْبػو ٔعٕاَٛخ ػٍ انطبقخ انًقئَخ نلٔ ّٚػٍ َزبعّ .

Abstract:
It is very necessary for a researcher in Andalusian literature to shed light on the features of
cultural life in Andalusia during the period of civil wars and territorial conflicts inside the
Andalusian community and the estrangement of poetry and the poet's moving from place to
another and scholars' immigration to the Islamic east to seek protection and safety, these aspects
are not clarified unless every poet is being studied alone according to his own circumstances
regardless of the political pressures practiced sometimes by rulers on certain poets and writers.
Thus, it is right to follow the poets' moves and travels through the unknown to achieve some of
their ambitions and security. And this is what happened with the poet subject to study; all the
above mentioned details have been uncovered with a limited penetration in the artistic aspect.
After exhibiting Ibn Al-Hadad Al-Wadfi's life and literature, the research included an
introduction and a historical, literary and artistic survey, we managed to collect the research
material from different sources that we managed to collect (manuscripts as well as material). A
light has been shed on the structure as well as the contents of his output.

المقذمــــة :
ٚيف االكة االَلنَّ ٙبيقب ف ٙانَُٛظ االثلاػ ٙنالكة انؼوث ٙفكبًَب ْوة انؼوث ٙثبّزؼبالرّ ٕيٕة ٛجٛؼيخ افيوٖ فبريذ رغوثيخ
علٚلح ثًب اؽزٕرّ يٍ ػُبٕو علٚلح يٚبفب انٗ انًزٍ االثلاػ ٙانؼوثٔ . ٙيٍ ْنا ٚكٌٕ ٔقٕفُيب ييغ انْيبػو ح يؾًيل ثيٍ يؾًيل ثيٍ
اؽًل ثٍ ػضًبٌ اني َٙٛانًُٛو٘ – انًهيت ثبثٍ انؾلاك عيلا يٍ يؾبٔنخ ثبنزواس انؼوث ٙانًًزل ثبيزلاك نغزُيب ْٔي ٙرؾفيي اصوْيب ثؼٛيلا
ف ٙافبكٚل انؾٚبهح االََبَٛخ ٚ .زٕفو ثؾضُب ْنا ػهٗ ييبهثخ ربهٚقٛخ – الثل يُٓب – نهٕقٕف ػهٗ ؽٛيبح انْيبػو ٔييب ٚؾي ٜٛثبَزبعيّ
يٍ ظؤف يزُٕػخ ٔثٛئبد ٍٛبٍٛخ ٔعغوافٛخ ٔؽٛبرٛخ يزُٕػخ  .فٚال ػٍ اٍزؼواٗ ّبيم نًُبمط يٍ ّؼوِ في ٙيؼظيى االغيواٗ
انوائغخ ف ٙػٖوِ  .صى فزًُب ثؾضُب ْنا ثيبئًخ انًٖبكه ٔانًواعغ يَجٕقخ ثقبرًخ قٖٛوح ػٍ ٍٛو انجؾش ٔاْى انزٕٕالد  .فيٙ
ْنِ انلهاٍخ اٍزؼوُٙب كبفخ انًٖبكه ٔانًواعغ انزٔ ٙقؼذ ثي ٍٛاٚيلُٚب انًقطٕٛيخ يُٓيب ٔانًطجٕػيخ د اٍيزيُٛب يُٓيب كيم انًؼهٕييبد
انًفٛلح نُب انًزؼهيخ ثبنْبػو اثزلال يٍ ٔالكرّ َْٔيبرّ ٔرؼهًٛيّ ٔهؽالريّ كيننا رُبٔنُيب قٖيخ َيٕٚوح انفزيبح انُٖيواَٛخ انزي ٙرؼهيق ثٓيب ؛
ْٔ ٙكًب ٚجلٔ كبَذ يٖوٚخ ام اٌ اثٍ انؾيلاك قيل ّيبْلْب اصُيبل هؽهزيّ انيٗ انيلٚبه انًيلٍيخ د ٔاقيبو ػُيلْب ييلح الٚجيوػ انًكيبٌ ؽزيٗ
ٕوفزّ ػُٓب د ٔقل ٕت كم ٛبقزّ االكثٛخ فٓٛب ٔ .يب قٛم فٓٛب رؾوط انؼهًبل ٔاالكثبل ٔانًئهفٌٕ يٍ مكوِ عًٛؼيب ؛ ٔهثًيب نيى ٚيؤِ
انْبػو نهُبً ٔثبنزبن ٙفبَّ ؽًُٛب ػبك انٗ االَلنٌ روك كم ػٕاٛفّ ٔمكوٚبرّ ُْبك ٔثلا ؽٛبرّ يٍ علٚل ف ٙظم يؾًيل ثيٍ يؼيٍ ثيٍ
ًٕبكػ ايٛو انًوٚخ انن٘ عؼم ثالَ ّٛبكٚب نالكثبل ٔانْؼوال ٔانكزبة ٔؽًُٛب ٚنكؤٌ اػٚبل ْينا انُيبك٘ ٚيبر ٙيؾًيل ثيٍ اؽًيل ثيٍ
انؾلاك كبثوى ّبػو نٓنا االيٛو االكٚت ؛ ٔاؽٛبَب ٚجلٔ نُب كبنًزُجٍٛٔ ٙف انلٔنيخ يٚيبفب انيٗ يؾًيل ثيٍ ػجيبكح انييياى د ٔاثيٍ انْيٓٛل
ٔغٛوًْب ٔاٌ ػٖو اثيٍ ٕيًبكػ قوٚيت انْيجّ ثؼٖيو انًزُجي ٙفي ٙثيالٍ ٛيٛف انلٔنيخ ؛ ٔنيى ٚكيٍ نيلٖ ايٛيو انًوٚيخ ْيى ٍيٕٖ ثُيبل
انيٖٕه ٔثُبل اٍبٛٛهّ انجؾوٚخ ٔرطٕٚوْب ٔريوٚت انْؼوال ٔاالكثبل الَٓى ٍٔٛهخ انلػبٚخ ف ٙمنا انييٍ ؛فكبٌ َٚؼٗ كائًب ف ٙاٚغبك
فَؾخ يٍ انًٕكح ٔانَالو ث ٍٛكٔل انطٕائف ٔث ٍٛكٔنزّ د فكبٌ ػٖوِ ييكْوا د ٔػٖو َٓٚخ ٔؽٚيبهح اٍياليٛخ ثُٛيخ يًيب اًٛيغ
ٍٕٚف ثٍ َبّف ٍٛاٌ ٚغئ ثالكْى ٔكننا انفََٕٕ انَبكً يها قْزبنخ ؽًُٛب ٔعلْى يَبنًَٚ ٍٛزًولٌٔ انلػخ ٔانواؽخ ٔاالٍزغًبو
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ٔقل ّغهزٓى انؾٛبح انُبػًخ ٔاثٍ انؾل اك كبٌ ٕٕهح ٔاٙؾخ نٓنا انؼٖو انن٘ قل ْيٕد ػؤّيّ ٍٔييطذ رٛغبَيّ ثؼيل هؽٛهيّ ثجٚيؼخ
ٍُٕاد فكبٌ ْنا انجؾش انًزٕاٙغ .

المبحث االلو  " :دراسة تاريخية "

حٔ)

اسـمـــــه  :يؾًل ثٍ يؾًل ثٍ اؽًل ثٍ ػضًبٌ اني َٙٛانًُٛو٘* ؛ ٔكُٛزّ اثيٕ ػجيل ّ . .يبػو د كبريت د ٔاكٚيت ٔ .يٍٕيٛي. ٙ
إهّ يٍ ٔاك٘ اُ  Acci Gudixحٕ) ٔكبٌ ٚهيت ثـ ح يبىٌ )حٖ) ْنِ ثطبقزّ انْقٖٛخ د الَؼوف ػهٗ ٔعّ انلقخ أ ٍٚيزيٗ ٔنيل
؟ ال انييبٌ ٔال انًكبٌ انن٘ ٔنل فْ . ّٛم ٔنل فٔ ٙاك٘ اُ ػُل اْم اث ّٛاو ػُل ػبئهخ ٔانلرّ فٍ ٙوقَطخ ؛ كم انًٖبكه االَلنَٛخ
ركزًذ ػهٗ ْن ا انجٛبٌ كًب آَب نى رئكَب ثبفجيبه ّيبػوَب ْينا ٔيكَٕبريّ انضيبفٛيخ االٔنيٗ ؛ ٔثيٕاكٛو ؽٛبريّ د ٔٛفٕنزيّ كٛيف قٚيبْب .
ٔانًٖله انٕؽٛل انن٘ ٚئكَب ثًؼهٕيبد ٔاٙؾخ انٗ ؽل يب ػٍ ػبئهزّ ٔؽٛبرّ االعزًبػٛخ ٔانضيبفٛخ ْٕاثٍ ػجل انًها انًواكْٙحٗ) ؛
ام ٚنكو نُب اٌ ايّ ْ ٙافذ انيب ٙٙاث ٙػًو اؽًل ثٍ يؾًل ثٍ ٚؾ ٗٛانيوٛج ٙوٗٙ4 /ح٘) ْـ انًؼؤف ثبثٍ انؾنال ْٔنا ٚؼُ ٙاٌ
اثييٍ انؾييلاك قييل ٔنييل فيي ٙػبئهييخ ػهًٛييخ يؼؤفييخ ؛ ٔاٌ عييلِ اليييّ ْييٕ انيبٙيي ٙاثييٕ ػجييل  .يؾًييل ثييٍ ٚؾٛييٗ انيوٛجيي ٙوْ ٗٔٙ/ييـ فييٙ
ٍوقَطخ ٕ .بؽت انزبنٛف انًْٕٓهح ٔانن٘ فوط ػٍ يٕ ُّٛاثبٌ انفزُخ انز ٙؽلصذ ف ٙقوٛجيخ ثبٍيزٛالل انؾًيٕك ٍٛٚػهٓٛيب ٔاٍييبٛ
انلٔنخ االيٕٚخ يغ فؤط ػلك كجٛو يٍ اْهٓب ٔيٍ ثُٓٛى انؼهًبل د ٔانكزبة ٔانْؼوال ؛ ؽٛش قْ ٗٚنا انوعم َؾجّ فٍ ٙوقَطخ فٙ
انزبهٚـ انًنكٕهٔ .أل يب كهً اثٍ انؾلاك فٛ ٙفٕنزّ انًجكوح كبٌ ػهٗ ٚل فبنّ انًنكٕه ؛ ًٔٚكُُب يؼوفخ انًٕاك انزي ٙكهٍيٓب ْٔيٙ
ػهٕو انؼوثٛخ ٔانفيّ ٔانؾلٚش ام اٌ فبنّ ْنا كبٌ قل كزت ثقطّ يقزٖوا نهؼ ٍٛيٍ ربنٛف اث ٙثكو انيثٛل٘ ف ٙاهثؼيٕٚ ٍٛييب ؛ ْٔينا
ٚؼُ ٙاٚٚب اٌ ٔنغ اثٍ انؾنال انقبل كبٌ ف ٙانهَيبَٛبد قيل أهصيّ الثيٍ افزيّ ٔػيٍ ْينا االفٛيو قيل افين ثؼي٘ ػهًيبل االَيلنٌ ػهيٕو
انؼوثٛخ ٔانهغخ يضم ػجل  .ثٍ ػٕف ؛ ٔاث ٙػجل  .يؾًل ثٍ اؽًل ثٍ ٍهًٛبٌ انًؼؤف ثبثٍ انٖفبه ٔقل اّبه اثٍ ػجيل انًهيا انيٗ
اًٍبل ػلك يٍ االّيقبٓ انين ٍٚكهٍيٕا ػهيٗ اثيٍ انؾيلاك ْينِ انؼهيٕو ٔٙرينكو نُيب انًٖيبكه االكثٛيخ اٌ اثيٍ انؾيلاك نيى ٚييى كضٛيوا فيٙ
ٍوق َطخ ثيم هؽيم فيّ ٙيجبثّ انيٗ انًوٚيخ د ًٔٚكُُيب يؼوفيخ انَيجت انين٘ اكٖ ثيّ انيٗ االَزييبل انيٗ ْينِ انًلُٚيخ انٕاقؼيخ ػهيٗ انجؾيو
االث ٘ٛانًزٍٕ ٜد منا اٌ فبنّ قل ْبعو انٗ ُْبك ٔػبُ فٓٛب يلح يٍ انييٍ اٙبفخ انٗ ٔعٕك ثؼ٘ انؼهًيبل انكجيبه انًجيوى ٍٚفيٙ
رها انؾيجخ كبَٕا قل ْبعؤا انٓٛب نهظؤف انيبْوح انز ٙاهغًزٓى ػهٗ انَفو انٗ ْنِ انًلُٚخ يٍ ايضبل  :اثيٍ ؽييو انظيبْو٘ ؛ ٔاثيٍ
انلالئ ٙانغغواف ٙ؛ ٔاثٍ اث ٙانفٛبٗ انًئهؿ د ٔانؾًٛل٘ ٕبؽت عنٔح انًيزجٌ انجٕٛغواف ٙانن٘ ريوك االَيلنٌ ٔمْيت انيٗ ثغيلاك
ٔػبُ فٓٛب ؽزٗ ٔفبرّ ٔغٛوْى كضٛو ؛ ٔانَئال انن٘ ٚطوػ َفَّ ُْب ؛ ْم انزيٗ ثٓى اثٍ انؾلاك كهٓيى ٔافين ػهيٓٛى أ ٍيًغ ييُٓى أ
ػهٗ االقم رجبكل انًؼهٕيبد يؼٓى فٓنا غٛو ثؼٛل انجزخ ٔ .يٍ ث ٍٛانًؼهٕيبد انٕاهكح انُٛب يٍ ّنهاد االفجبه انز ٙرقٔ ّيبػوَب اٌ
ًٕٛؽبد انْجبة َؾٕ انوؽهخ فٛ ٙهت انؼهى ال ريف ػُل ؽل يؼهٕو ٔال رْجغ ٛبنجب يُٓيٕو د نٓينا فييل قيوه اثيٍ انؾيلاك ْٔيٕ فيٍ ٙيٍ
انفزٕح ٔانْجبة ٔانوعٕنخ اٌ ْٚل هؽبنّ َؾٕ انًْو االٍالي ٙنْٛجغ هغجزّ انغبيؾيخ في ٙانؼهيى ٔٚهزيي ٙثبنؼهًيبل في ٙؽٕاٙيو انؼهيى
ثبنيٛؤاٌ ٔانيبْوح ٔكيْق ٔؽهت ٔثغلاك ٔٚينْت ٕيٕة يكيخ نيٛؾظ ٔٚيلهً ػهيٗ انًغيبٔه ٍٚنٓيب ْٔيى نَٛيٕا يغًيٕه ٍٚثيم اػيالو
االٍالو ٔعٛواٌ ٔ . .قل فؼم اٍالفّ قجم منا فيل اٍزطبع علِ اٌ ٚهزي ٙثؼهًبل يْٕٓهٚٔ ٍٚبفن ػهٓٛى ؛ ٔٚغهيت انكزيت ٔانًيلَٔبد
انًْٕٓهح ؛ ٔنى ٚكٍ انؾظ ٔىٚبهح ثٛذ ٔ .ؽلِ ْٕ انلافغ ٔهال ْنِ انوؽهخ ٔىٚبهح انًلُٚخ انًْوفخ ثيجو ٕبؽجٓب هٍيٕل ٕ .يهٗ
 .ػهٔ ّٛانّ ٍٔهى ثم كبَذ انوغجخ ف ٙانَفو نالٛالع ػهيٗ يؼيبنى انًيلٌ انزيًٚ ٙيو ثٓيب ٔاالقيلاه انزي ٙرغزنثيّ انٓٛيب فييل ٍيبفو ٔكهيّ
ّٕ انٗ انًؼوفخ ٔاكزْبف انناد د ٔقل كفؼزّ انُفٌ ٔانؤػ انٗ نيبل ػهٗ غٛو يٕػل ثْيبثخ ٍيًوال رزيلفق ؽٕٚٛيخ َْٔيبٛب ٍيًوال
يٍ قٕو ػ َٗٛيَٛؾٛخ ا نؼيٛلح ػؤثٛخ انٕٖٓ ؛ َٕٚوٚخ األّٕا ٔانٕعل َ .ييل ثبىالْيب اثيٍ انؾيلاك في ٙيُطييخ ّيًبل أٍي ٕٛٛريلػٗ
هٚفب ؛ كبَذ ْنِ انْبثخ هائؼخ انغًبل ثبنغخ انزبنق ؛ ففٛفخ انؤػ ؛ رَكٍ ثيبنيوة ييٍ انيلٚو انًينكٕه ػهيٗ انٚيفخ انْيوقٛخ ييٍ َٓيو
انُٛم د كبكد اٌ رئك٘ ثّ نٛزقنْب ُٔٛب د انزيٗ انْبػو ثٓب ث ٍٛيلُٚز ٙقٕٓ ٔػٛناة فيٛ ٙوٚييّ انيٗ يكيخ ػجيو انجؾيو االؽًوػهيٗ
انغبَت انغوث ٙيٍ انغجم؛ قبل اثٍ فٚم  .انؼًو٘  :فواٖ كٚواَٛخ آًٍب َٕٚوح كبًَب امكبْيب في ٙقهجيّ َظوْيب ّٔيجيٓب في ٙعٕاَؾيّ
يٍ فلٔكْب انًؾًوح َٚوْب ؛فبنيٗ ػُلْب ػٖب ٍفوِ ٔنيٗ ػُلْب يُزٓيٗ ييب ٚئييم ييٍ ظفيوِ د ٔريوك انؾيظ كبَيّ ييب رغُيٗ نيّ ييٍ
ح يٍ انكبيم )
اقٖٗ ثالكِ ٔال َٕٖ ان ّٛانَفو ثواؽهزّ ٔىاكِ ؛ ٔقبل فٓٛب
ْ
ْ
ََيييييييييييييبها رَٚيييييييييييييم َٔ ُكيييييييييييييم َيييييييييييييبه رَو ُّييييييييييييي ُل
يييييييييييٕ َْ ٚوحَ كؤ ٍْيييييييييييي ًَٓب
يييييييييييٍ َُي
ٔهأد عفييييييييييييَِٕ َِ ٙيي
َ
َ
َ
ي
ْ
ذ ٔفييييييييييي ٙان َؾَْيييييييييييب رَزَٕقييييييييييي ُل
٘
ٔانُيييييييييييب ُه أَييييييييييي ِ
ذ ٔال ِ َٚ
ٔانًيييييييييييييب ُل أََييييييييييييي ِ
ٖيييييييييييييؼ نِيَيييييييييييييبثَ ٍ
فهًب ٛبل ييبيّ ٔقفذ ػهٍٔ ّٛؤنذ ػٍ ٍجت اقبيزّ فئ ػهٓٛب انقجو َٔٔ انؼجو ٔاػهًٓب اَّ ارٗ نٛؾظ ؛ فهًيب هاْيب ايبييّ ٔرطهيت
يب ٚؼبنظ انَيبو قبيذ يزجبٛئخ ٔٔصجذ كبنظجٛخ انؼبٛٛخ ٔظُذ اَّ نى ٖٚت ٔاَّ يننٓب ّوكّ َٖٔت د فهًب هاٖ يب هاة يٍ ٍفٕهْب
ٔاػواٗ ٛجؼٓب االميبل ٓد ٍٔوػخ َفٕهْب اٍبل ػجورّ ٔٔانٗ ؽَورّ صى قبل :
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ح يٍ انطٕٚم )
ػييييييييييٍ انوّييييييييييب انفييييييييييوك انغًييييييييييبل انًضهييييييييييش
ٔاٌ ثؼيييييييييش االّيييييييييٕا ييييييييييٍ كيييييييييم يجؼيييييييييش
رجَييييييييييييييييى كييييييييييييييييبنالْ ٙثُييييييييييييييييب انًزؼجييييييييييييييييش
4
َٔبْٛيييييييييا كيؼييييييييي ٙييييييييييٍ يؾيييييييييق ٔيؾُيييييييييش

ؽييلٚضا يييب اؽهييٗ فيٚييل٘ ٔؽييلصٔ ٙال رَييبي ٙمكييواِ
فبنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينكو يئََييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٙ
اؽيييييييييييب ٔقييييييييييل ٕييييييييييوؽذ يييييييييييب ثيييييييييي ٙاَييييييييييّ
ٔاقَييييييييييييييييى ثبالَغٛييييييييييييييييم اَيييييييييييييييي ٙكييييييييييييييييبمة

ٓ ٔهآْب ٕٚيب ثٕٕ ٍٛاؽجٓب كًب اٛهؼذ نٛهخ انيًو ث ٍٛكٕاكجٓب فهًب كَب يٍُٓ نهؾلٚش رُؾذ ٔرغهذ ػه ّٛثكاليٓب فيبل :
ح يٍ انطٕٚم )
8
ثؼٛيييييييييل ػهيييييييييٗ انٖيييييييييت انؾُٛفييييييييي ٙاٌ ٚيييييييييلَٕ
ٔثيييييييييي ٍٛانًَييييييييييٛؾٛبد نيييييييييي ٙثُييييييييييذ ثٛؼييييييييييخ
فضُي ٙفي ٙقهجي ٙنٓيب انٕعييل ٔانؾييٌ رغًيغ فٛيّ انجييله
يضهضيييييييييييييييخ قيييييييييييييييل ٔؽيييييييييييييييل  .ؽَُـــيييييييييييييييـٓب
ٔانهٛييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ٔانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلعٍ
فط ٙانقًبه انغٌٕ ؽٍَ كبًَيب ٔفي ٙيؼييل انيَيبه
فًٍ رؾزّ كػئ ٔييٍ فٕقيّ غٖيٍ كُيبً ٔقًيوٖ
ػيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ٕييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجبثزٙ
9
فييييييييييييييييييييييييييييئاك٘ نييييييييييييييييييييييييييييّ ٔكييييييييييييييييييييييييييييٍ
ٔفيييييييي ٙمنييييييييا انييييييييٕاك٘ هّييييييييب اٙييييييييهؼ ٙنييييييييّ
صى ٕبهد ال رواِ اال اٍزقجذ ؛ ْٔٓٛبد نهًًْٕ اٌ ؽغجذ فياك ثٓب ثهجبنّ ٔػظى اؽزٛبنّ د فهًب كيبٌ ٚيٕو ػٛيل ييٍ اػٛيبك انُٖيبهٖ
ٛهؼذ رها انفوع ٔاَجزذ ف ٙاالهٗ كؤَغى انًَبل ؛ ٔثوىد رها انلٚواَٛخ ف ٙارواثٓب ٔفوعذ كبنٖجبػ انًَيفو ييٍ ٔهال ؽغبثٓيب
فٕقفذ ػهٔ ٍٓٛقبل :
ح يٍ انٓيط )
يوٚؾخ قهج ٙانْبكٙ
ػَبك ثؾق ػَٛبك
اؽٛبل٘ ٔاْالكٙ
فبٌ انؾٍَ قل ٔالك
ٔهْجبٌ ََٔبك
ٔأنؼــ ٙثٖهجـــبٌ
ْٕٖ ف ٍٓٛنٕالك
ٔنى اد انكُبئٌ ػٍ
ػهٗ ػ ُّٛٛػُٛبك
فٓم ٚهي ٍٛيب ريّٛٚ
ثيهجَٕ ٙهك انناكٙ
ٔيب ٚنك ّٛيٍ َــبه
ٔفـــــــٕ انًٌْ ًٍبك
ؽغــــجذ ٍُـــــبك ػٍ ثٖو٘
انًورــــظ ػطفــــبك
َيـــب
ٔف ٙانغٍٖ انـــــوٛٛت ٔف ٙانُـ
ِ
ٔفــــ ٙهٚـــــــبِ هٚـــــبك
ك
ٔػُـــل انـــــؤٗ فـــــــــــلا ِ
نكٍ ْنِ انْبثخ قل اََزّ يًٓزّ انز ٙعبل يٍ اعهٓب ؛ فؼلل ػٍ انؾظ ؛ ٍٔكٍ ثبنيوة ييٍ انيلٚو ؛ ٔالىو كٚيبه انؾجٛجيخ ٔٔقيف يٕقيف
انْؼوال انن ٍٚفبٛجٕا انُئ٘ ٔانليٍ ٔانوٍٕو ٓٔ فكبَذ رضٛو يْبػوِ د ٔرهٓت ػٕاٛفّ د ٔرهٓظ اؽبٍ َّٛنهزُٕ ّٚثؾجّ نهًَٛؼ ػهٛيّ
انَالو  .نكُُب ال َؼهى انٗ يزٗ ثيْ ٙنا انْبة يالىيب نٓنا انلٚو ؟ ٔيزٗ غبكه ْنا انًكبٌ ٔػبك انٗ ٔ ُّٛد فيّ ٙيؼو اثيٍ انؾيلاك ييب
ٚكْف اَّ كبٌ ٚؾٚو انلٚو ف ٙيُبٍجبد يقزهفخ ْٔٚبهك ف ٙؽفالد انيٕو ؛ فف ٙقٖٛلح ربئٛيخ ٕٔيف فٓٛيب قلاٍيب كُٛٚيب في ٙػٛيل ييٍ
اػٛبك انًَٛؼ ٔقل اعزًغ انُبً ف ٙانلٚو يغ فزٛبَٓى ٔفزٛبرٓى ثضٛبة ىاْٛخ ؽهٕح ٔقل اثل ٍٚىُٚيزٍٓ ثيبهٔع ييب ٚكيٌٕ ٔييٍ ثي ٍٛانفزٛيبد
فزبرّ انزْ ٙبو ثٓب ؛ هاْب فْ ٙنا انؼٛل ْٕٔ ػٛل انفٖؼ انن٘ اقٛى ف ٙرها انٕاؽخ انقٖجخ ؛ ٔث ٍٛرها انوٚيبٗ ٔانًيؤط ؛ٔقيل ٔقيف
انغًٛيغ ثيٚ ٍٛييل٘ اٍييف انييلٚو ٚطهجيٌٕ انؼفييٕ ٔانغفيواٌ ؛ ْٔييٕ يًَيا ثًٖيجبػ ٔيَُييبح ٔقيل يهييا انًكيبٌ فْييٕع ٔرٚيوع ْٔٛجييخ د
ٔاؽب ّٛانيَبٍٔخ يٍ هعبل انلٚو يظٓو ٍٚانزيٕٖ ٔاالًٚبٌ ٔكم ٔاؽل ٚزطهغ انٗ االفيو كبنينئت ٚزيوثٔ ثبنفوَٚيخ ٔ .ييب اٌ ٍيكذ
انغًٛغ ؽزٗ ّوػذ انفزٛبد ثيوالح اَبعٛهٓى ػهٗ َغى ٔاؽل ٔهربثخ يٍٕٛيٛخ ّغٛخ د ٔإٕاد يغ انغبنَ ٍٛنكٍ ٔعلاَّ كهّ ن ٌٛيغ
ٔعلآَى ؛ ٔال قهجّ يغ قهجٓى ؛ عبنٌ يؼٓى ْٕٔ ٚقزهٌ انُظو انٗ انفزبح انؾهٕح انؼنثخ انز ٙكبَذ رٚوو ف ٙقهجّ َيبها ٔنٕػيخ ٔؽوقيخ
هثًب كبَذ عُٛخ فهييذ ييٍ ييبهط ييٍ َيبه ٚكُٓٛيب َيٕٚوح الَٓيب كبَيذ رٚيٛم انًكيبٌ َيٕها ٔىْيٕا ٔنًؼبَيبٔٔ  .نييل اؽجٓيب ْينا انْيبة
االَلنَ ٙيُن انهؾظخ انزٔ ٙقؼذ ػ ُّٛػهٓٛب ٕٔ .ف انْبػو ْنا انهيبل ف ٙمنا انلٚو يغ فهق يٍ ايخ ػ َٗٛييب ثيّ ٍٛيٕٛؿ ّٔيجبة
يٍ هعبل ََٔبل ف ٙقٖٛلح عَلد منا االؽزفبل رغَٛلا ؽٕٚٛب ٔاػطزّ انٕاَب يؼجوح .
ح يٍ انَوٚغ )
هْ ٍُٛهٔػبد ٔنٕػــــبد
قهجــ ٙف ٙماد االصٛــــــالد
ثٛــــٍ ٕٕايٛـــغ ٔثٛؼبد
اْٛـــى فٓٛـــب ٔانٓــٕٖ ٕهخ
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ٔف ٙظجبل انجـلٔ يٍ ٚــيكه٘
اُفٖ ُؼ ٔؽل٘ ٕٚو فٖؼ نٓى
ٔقـــل ارٕا يُـــّ انٗ يٕػـــ ًل
اٍيف
ف ثٛــٍ ٚل٘
ٍ
ثًٕقـــــ ٍ
ٔكم قجــٌ ُيظٓــــ ٍو نهزيـــٗ
ٔػُٛــّ رَــــو ُػ ف ٙػُٛـــٓى
٘ يـــو ٍل ٍبنـــ ٌى يٍ ْٕٖ
ٔا ُ
فًــٍ فـــــلٔك قًــــوٚــــبد
ٔقـــل رهــٕا ٕؾفَ اَبعٛهــٓى
ٚيٚــــ ُل فـَ ٙفـــو ٚؼبفٛـــوْى
ٔانًٌْ ًٌٌّ انؾٍَ يٍ ثُٓٛى
َٔبظـــــو٘ يقزهــــٌ نًؾــــٓب
ٔفــــ ٙانؾْــــب َـــبه َٕٚــوٚـــــخ
ٓ قبل اثٍ ثَبو ٔ :آًٍب ػهٗ انؾيٛيخ – عًٛهخ – نننا قبل فٓٛب انْبػو :

ثبنظجٛــبد انؾٚــــوٚــبد
ث ٍٛاالهٚطٔ ٙانلٔٚؾــبد
ٔاعزًؼـــٕا فٛـــّ نًٛيـــبد
ا يٖجبػ ٔيَُـبح
يًَـــ ِ
د ٔافجـــــبد
ثآ٘ اَٖـــب ٍ
كبننئت ٚجغٗ فوً َؼغــبد
ٔقـــل هأٖ رـــها انظجٛــبد
ػهٗ قــــــلٔك غُٖٛــــبد
د
ثؾَـــــٍ أنؾــبٌ ٔإٕا ِ
ػُٔ ٙفٙ ٙغٕ ٜجبثبرــٙ
رؾــذ غًبيـــبد انهضبيـــبد
ٔنًؾٓـــب ٚٚــــوو نٕػبرـــٙ
ٕٔ
ػهيزــٓـــب يُــــن ٍُٛــــبد

ح يٍ انٕافو )
ٔاّييييييييييييييييييييييييٕاقب يجوؽييييييييييييييييييييييييخً كفٛهييييييييييييييييييييييييخ
هيييييييييييييييييييد ثٓيييييييييييييييييب فههيييييييييييييييييّ انقًٛهيييييييييييييييييخ

أرؼهيييييييييييييييييى أٌ نيييييييييييييييييَ ٙفَيييييييييييييييييب ً ػهٛهيييييييييييييييييخ
ٔفييييييييييييٛ ٙيييييييييييي ٙانقًٛهييييييييييييخ هٚييييييييييييى اَييييييييييييٌ

آًٍب كًب رواِ ؛ ٔعوٖ فٕٔ ٙفٓب ٛهق انغًٕػ فهى ٚف ّو ٛانكزبة ثًلاِ .
ٔقبل فٓٛب اٚٚب :

ٖٔ

ح يٍ انجَ) ٜٛ
ٔال أىال ثؤ َنغيييييييييييييييييييييييييييييبى٘ اُ ُ ػًٛيييييييييييييييييييييييييييييّ
ثيييييييييييينكو اػييييييييييييلاك يييييييييييييب رؾييييييييييييٕ٘ يجبَٛييييييييييييّ
ٔعييييييييييييييييين ُه آفيييييييييييييييييو ِِ هثييييييييييييييييي ٌغ نضبَٛيييييييييييييييييّ
ٗٔ
فيييييييييييييبفٓى فيييييييييييييييل الػ نالفٓيييييييييييييبو فبفٛييييييييييييييّ

ُ
ُٕذ أٍ َى انف ٙفَ َلأثب ً ال أُ ًٍَٛــّ
ٕٔبؽج ٙػلك٘ قل هييد ثّ
فغــــن ُه أَ ئنـــ ِّ هثــ ٌغ الفـــو ِِ
ٔاٌ صبَٛــــّ فًـــٌ نضــبنضــــّ

كم انزيلٚو ٔاالؽزواو انن٘ اثلاِ انْبػو انٗ انَٛل انًَٛؼ ػهٗ َجُٛب ٔػهٛيّ انَيالو نيى ٚزيوك اصيو في ٙيؼزيلاريّ ؛ ٔنيى ٚجيلل ّيٛئب فيٙ
عْٕو ك ُّٚأ َهًٌ رغٛوا أ رؾٕال فٍ ٙهٕكّ انيلَ ُٙٚؼيى اَيّ ماة فيْ ٙينِ انفزيبح مٔثيبٌ انزجؤافيٗ انٕهقيب ؛ ٔنيٕ كبَيذ َيٕٚوح ْينِ
اٍزطبػذ اٌ رًها قٛبكح ٔرغؼهّ ربثؼب نٓب ٔرغنثّ نلُٓٚب ٔيهزٓب نفؼهذ ٔنجي ٙاثٍ انؾيلاك قيٌ يٖيو يهيا ًُٓٛٚيب انيٗ االثيل  .نكيٍ ْينا
االيو نيى ٚؾيل س فييل ػيبك انْيبػو انيٗ اْهيّ ُٔٔٛيّ ٍيبنًب يؼيبفٗ  .اال اَيّ كيبٌ ٚينكوْب فيّ ٙيؼوِ كائًيب ْٔٚيٛل ثًؾبٍيُٓب ٔهٔػزٓيب
ٍٔؾوْب ٔعًبنٓب فهى رزكوه انزغوثخ ٔنى ٚؼل ْٕ انٗ يٕ ُّٛاالٕه ٙفيل ػبك انٗ انًوٚخ ؛ ٔؽطذ قليبِ ف ٙػبٕيًخ االكة ٔانضيبفيخ
ٔكبٌ فٓٛب ايٛو ٚؼْق انضيبفخ ٔٚيوة انًضيفٚٔ ٍٛزقن يٍ ييوِ ٕبنَٕب اكثٛب ٚي ٍٚفٓٛب ايبهرّ ٔٚجبْ ٙثّ ايوال االَلنٌ ّيبَّ في ٙمنيا
ّبٌ انًؼزًل ثٍ ػجبك د كبٌ منا االيٛو انًؼزٖى ثٍ ًٕبكػ يؾًل ثٍ يؼٍ ثٍ اث ٙاالؽٕٓ انًو٘ د فكبَذ انًلُٚخ ريفيو ثبنؼهًيبل
ٔاالكثبل ٔانْؼوال ؛ فيل نيو انْيبػو ثيال ٛانًؼزٖيى ٔقٖيوِ انًؼيؤف ثبنٖيًبكؽٛخ د ٔإيجؼ ّيبػوْب االٔل ثيال يُيبىع ؛ ٔاصُيبل
ٔعٕكِ فٓٛب كبَذ روثطّ ثٓب ػالقبد ٔكٚخ يغ ّقٖٛبد االَلنٌ انًؼؤفيخ يضيم ٍٕٚيف ثيٍ ؽَيلا٘ انيٕىٚو االٔل ؛ ٔاثي ٙثكيو ثيٍ
ػًبه انْهج ٙانْبػو ٔىٚو انًؼزًل ثٍ ػجبك فًٛب ثؼل ؛ فيل إٔٗ انٕىٚو االٔل انٕىٚو .االّجٛه ٙانؼُبٚخ ثّ ٘ٔ .
كًب كبَذ ػالقزّ ٛٛجخ يغ اثٍ انؾلٚل٘ ؛ ٔىٚو اثٍ م٘ انٌُٕ ػبْم ٛهٛطهخ ٔاث ٙثكو ثٍ انًُغى انقٕالَ ٙد ٔقل اؽيزفع نُيب اثيٍ
ٔٙ
ثَبو ثجؼ٘ هٍبئم اثٍ انؾلاك انٗ ْئالل االػٛبٌ ؛ ٔرؼل ْنِ انوٍبئم غبٚخ ف ٙانوقخ ٔانجالغخ ٔقٕح ف ٙاالٍهٕة .
ٔاصُييبل ٔعييٕ كِ فيي ٙانًوٚييخ قييبو انًؼزٖييى ثييٍ ٕييًبكػ ثييبؽزالل ٔاك٘ اُ ٍييُخ فًييٌ ٔفًَيئ ٍٛاهثؼًبئييخ ثؼييل اٌ ْبعييذ انفزُييخ فٓٛييب
ٔيبعذ ٔاٙطوثذ االؽٕال فلفهٓب انًؼزٖى ٔقزم انًْبغج ٍٛثٓب ٔػهق هإٍٔيٓى ػهيٗ عينٔع انُقيم فْيجّ ٔاك٘ اُ ثيجالك ٚيبعٕط
انُقم
ٔيبعٕط ؛ ٔانًؼزٖى ثن٘ انيوَ ٍٛفٓٛب ؛ ٔانغ ِٛثبنَل صى ٕٔف هإًٔ انيٕو ثبنغواثٛت ػهٗ ثبٍيبد
ح يٍ انجَ) ٜٛ
كبَٓييييييييييييييييب ثيييييييييييييييييغ انغوثييييييييييييييييبٌ ٔانييييييييييييييييوفى
ْٔبيٓى ف ٙانغنٔع انْى ٙبؽٛخ
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رَيييبٚم انوكيييت ػيييٍ اعَيييبكْب انيًيييى كبَٓيييب فيييٕ
يؾهٕقبرٓيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب نًيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى
ٔ4
يؼيييييييٍ ْييييييينِ انيييييييُِيَى
ػيجيييييييٗ ػٖيييييييبح اثيييييييٍ
ٍ

يٕاصال فٍ ٙجٛـم انوكت رؾَجٓـــب
ٔقـــل رهـــى ثٓـــب انغوثـبٌ ٔاقؼــخ
ٕٕايذ َطق ف ٙانٓٛئبد قبثهــخ
ٔيُٓب :

ٔ8

ػٍ اٌ َٚم ؽَبو أ روا كو
كؤٌ نؾظا فٕ ّٛبهو فنو
ٔعلد ؽٛش انًُبٚب انَٕك ريكؽى
اال ٍٔٛفا كؼت انغٕك أ ْوو

ركبك رغُٗ اما ّبْلد يؼزوكب
ثهؾظخ يُا رضُ ٙانيوٌ يُؼيوا
اقليذ ؽٛش انكًؤحانًْٕ يؾغًخ
ٔيب اؽزلٖ انًٕد َفَبيٍ َفٍٕٓى
ٔنؼم آّو قٖٛلح قبنٓب ف ٙانًؼزٖى ثٍ ًٕبكػ انًٓيٚخ انز ٙيطهؼٓب :

ح يٍ انطٕٚم )
فكبنؼُجو انُٓل٘ يب أَب ٔاٛٛم
فؤػ انٕٖٓ ث ٍٛانغٕاَؼ َبّم
ٔػهً ٙكأ يبل* َٔطيّ ٙبٛم
ْـــــــلاح ؽـــلاح ٔانُغـٕو ٕٛافم
ػواثٔ ٙأٔؽٗ ٍٛوْب انًزجبٛم

نؼها ثبنٕاك٘ انًيلً ّبٛـــم
ٔاَ ٙف ٙهٚبك ٔاعل هٚؾٓــــى
النــ ٙاال اٌ فكــو٘ غبئـــٔ
ٔن ٙف ٙانَوٖ يٍ َبهْى ٔيُبهْى
نننا يب ؽُذ هكبثٔ ٙؽًؾًذ
ٔيُٓب :

نًب ثوؽــذ إلافٓــٍ انالنم
ٔنٕال ػال انًها اثٍ يؼٍ يؾًل
ٔاػْٗ انؾغٗ الالإِ انًزألنم
فزغبٔى ؽل انْٕى ٔانهؾع ٔانًُٗ
ٔ9
ٔرُيهت االفكبه ْٔ ٙفٕاٍم
فزُؼكٌ االثٖبه ْٔ ٙؽٕاٍو
ٔقل ٛبه ٕٛزٓب ف ٙكم يكبٌ ؛ ٔٛجيذ ّٓورٓب االفب ؛ فيل ٔقف انُيبك يُٓب ث ٍٛيؼغت ثٓب ٔيُزيل نٓيب ؛ ٔهك ْيٕ ػهيٗ ثؼي٘
يُزيل ّٚف ٙقٖٛلح ىائٛخ ؽٛش غًيِ ثؼ٘ اكثبل انؼٖو ف ٙيغهٌ انًؼزٖى ثٍ ًٕبكػ فيبل :
ح يٍ انطٕٚم )
ُ
انغًــي
ٔاٌ قُبر ٙالرهٛـــٍُ ػهٗ
ػغجذ نغ ًَبى ٍٚػهً ٙثغٓهٓى
ِ
ُ
يـجُٛخ االػغبى يهييـخَ
انؼغـــي
اٚبد فًٓٔ ٙيُطيٙ
رغهَذ نٓى
ِ
ٔالؽــذ نٓى ًْيٚخٌ أ ؽـــلٚـخٌ
ٌٔٔ ٚم ثٓب ٔٚم نن٘ انًٓي ٔانهً َي
ٔيٍ نًٌ االفؼٗ ّكب انى انُكي
هيْٕب ثُئ ثُٛذ فَ ّٛيٖٓــى
انًٓي
ٕؾخ
اكجبكْى
ػوفذ
فيل
ًْيْب
ٔاٌ اَكود افٓبيٓى ثؼ٘
ِ
ٔثٓنا ث ٍٛاٚبد االػغبى انجالغ ٙفٓٛب ٔأّبه انٗ ػغي يُزيل ّٚاٌ ٚبرٕا ثًضهٓب
ٓ فف ٙانجٛذ االٔل ػجو انْبػو ػٍ انيٕح ٔانٖالثخ انزٚ ٙزًزغ ثٓب د فؼيًٚزّ ّلٚلح الروفٗ ٔالره ٍٛفٓ ٙكبنيُبح الرزكَو فكُيٗ ػيٍ
ْنِ انؤػ انٖؼجخ انًواً ثبنيُبح .
ٓ ٔف ٙانجٛذ انضبَ ٙف ّٛعُبً ث ٍٛاالػغبى ٔانؼغي ح يجُٛخ االػغبى يهييخ انؼغي )
ٓ ٔف ٙانجٛذ انضبنش أٙؼ اٌ ًْيٚزّ أؽلٚخ الّج ّٛنٓب ٔنٍ َٚزطغ اؽل اٌ ُٚبنٓب يٍ قوٚت أ ثؼٛل ٔ.اٌ كيبٌ ييٍ هيبْيب ثيُئ ؛
فٕٚم نّ يٍ ْنِ انًٓيٚخ د ٔٙوة يضال ثُفَّ ّٔجٓٓب ثبالفؼٗ انَبيخ د ٔيٍ نًٌ االفؼٗ ّكب ًٍٓب انيبرم .
ٓ ٔف ٙانجٛذ االفٛو فٛ ّٛجب ٔعُبً ف ٙاَكود افٓبيٓى د ٔػوفذ اكجبكْى د ٔثؼ٘ ًْيْب ٕٔؾخ انًٓي د كًب اّبه ف ٙقٖٛلرّ
ْنِ انٗ االٚخ انيواَٛخ انز ٙاقزجَٓب يٍ ٍٕهح انًٓيح "ٔٚم نكم ًْيح نًيح" * قبل اثٍ ثَبو  :اٌ انيٖٛلح انًٓيٚخ قبنٓب ٍُخ ْ٘٘ٗيـ
ؽًُٛب كبٌ يالىيب الثٍ ًٕبكػ فٕٓ يٍ ؽ ٍٛألفو ٚغل يُبٍجخ ٔافوٖ نٖٛف اٚبد انؼظًيخ في ٙثيال ٛانًؼزٖيى نكيًٚ ٙلؽيّ ٔٚضُيٙ
ػه . ّٛكبٌ اثٍ انؾلاك ٚزطهغ انٗ رها انيٖٕهانز ٙثُبْب يقلٔيّ فكبٌ ٚؼلْب عُخ انلَٛب ثوٚبٙيٓب انُٚيوح ٔاّيغبهْب انجبٍييخ ٔقجبثٓيب
انؼبنٛخ ؛ فال ٚٚبْٓٛب قٖو غًلاٌ ف ٙانٔ ًٍٛال ْٚجّٓ ٍٛف ثٍ م٘ ٚيٌ ؛ فًضم ْيئالل االييوال قيل ٔهكد اٍيًبإْى ٔافجيبهْى فيٙ
االٍبٛٛو ٔانؾكبٚبد نكٍ اثٍ يؼٍ ؽبٙيو اييبو انؼٛيبٌ ّٔيبْل ؽي ٙالرقطئيّ االثٖيبه؛ ٔالٚؾزيبط انيٗ هٔاٚيخ فيبٌ انؤاٚيخ غبنجيب ييب
رقٚغ انٗ انْا ٔانوٚجخ .
ح يٍ انكبيم )
فبنيهت ف ٙرها انيجبة هْٛــــٍُ
كػُ ٙاٍو ث ٍٛاالٍُخ ٔانظجب
ٔعٌّ ثّ يب ُل انغًـــبل يؼٛـــــٍُ
فهؼهّ ٚؤ٘ ٕـــلا٘ ثهؾظ ٍخ ِ

* ٍٕهح ٗٓٔ االٚخ ٔ
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قٖو اثٍَ يؼٍ ٔانؾلٚش ّغٌُٕ
ذ انٕٖٓ نكٍ ٍهٕاٌَ انٕٖٓ
اَ ِ
ُ
ٌ
ٍٕانـــف ٔػٛـــٌُٕ
ال يــب هأرّ
ع ِ ٚبَّ
فبنؾٍَ اعًغ يب ٚوَ ٚ
ا ِ
ال يب هارـــّ اثبٛـــؼ ٔؽــئٌ
ٔانؤُٗ يب اّزًهذ ػهٍُُٕٓ ّٛنّ
ػَُُّ ٔفُ ٚم االفٚهٛـــٍ ٚجٛـــٍُ
قٖو رجَُٛذ انيُٖٕ ُه قٖٕ َهْب
ّ
يها رًهكّ انزيــــٗ ٔانلٚـــــٍُ
ْٕ عُــخ انلَٛب دَ َ َ َ َ َ ثَـــ يٕأُ ِظهــٓب
انُيــــم ّــا ٔانؼٛــبٌ ٚيٛـــٍُ
فًٍ اثٍ م٘ ٚيٌ ٔيب غًلاَُّ
ٍـــبو فيجزّ ثؾــــٛش انُــــٌُٕ
هاً ثؾٛش انٌُٕ اال اَــــــّ
نٛوٖ ثًب قل كبٌ يب ٍٛكـــٌُٕ
فكبًَب ان َوؽًٍ ػغـــهّ نـــّ
ٚؼـــلِٔ رؾَٛـــٍ ٔال رؾٍُٖٛ
ٔكؤٌ ثبَٛــــّ ًٍُـــب ٌه فًــــب
ٕٕ
َّزبٌ يب االؽٛـــبل ٔانزؾٛٛـــٍ
ٔعياإِ ف ّٛفـــالف عيائ ِّ
ٖٕ
ٓ قبل ػه ٙثٍ يُغت انٖٛوفٔ : ٙيؾًل ثٍ ػضًبٌ يٍ انًكضو ٍٚانًجلػ ٍٛد ٔانًزؼوف ٍٛانًزٍٕؼ ٍٛ؛ ٔيٍ يهٛؼ رْجٓبرّ :
ح يٍ انكبيم )
ٔكؤَٓب يٕٕٕنخ االّطبٌ
ٔانًَو يٍ قهت انيهٕة يٕارؼ
ٔثم انؾٛب ف ٙيبئظ انغلهاٌ
ٔانُجم ف ٙؽهق انلالٓ كؤَٓب
ٔقٕنّ اٚٚب :
ح يٍ انكبيم )
..
ؽجت ٔيٍ فٚو انٖٕاهو ػوي٘
ٔفٕٚق ماك انًبل يٍ ّٓت انيُب
ٔيــٍ انؼغبئــت اٌ ٚؾــت انًجغـ٘
إْاْـــى ٔاٌ اٍزًـــوقالْـــــى
ٓ ٔقبل انؼًبك ف ٙانقوٚلح ُ ٍَ :
ؤنذ انيب ٙٙانفبٙم ػُّ ٔقٕنّ ؽغخ د فيبل  :كبٌ ف ٙانٖيًبكؽٛخ ْٔيٕ اكٚيت فبٙيم ٔنيّ انيٖيٛلربٌ
انًًٕٓىٚزبٌ ؛ ٔكم ٔاؽلح أَكضو يٍ يبئخ ثٛذ ٔن ٌٛف ٙانغوة اّيؼو يُيّ ٔ .عيلد نيّ في ٙيغًيٕع ييٍ قٖيٛلح فيٕ ٙيًبكػ  :نؼهيا
ٕٗ
ثبنٕاك٘ انًيلً ّبٛم
ٓ ٔقل مكو اثٍ انقطٛت اَّ ٍكٍ غوَبٛخ يلح ؛ ٔيٍ ثُبح ػًهٓب ٔ ُّٛهؽًّ  . .كًب أهك نُب ييئهؿ غوَبٛيخ انيٕىٚو نَيبٌ انيلٍٚ
اٌ اثٍ انؾلاك كبٌ ظوٚفب ٔٚجلٔ اَّ كبٌ ٚزيٍ انٚوة ػهٗ االالد انًٍٕٛيٛخ ؛ ٔكبٌ نّ يغهيٌ ٕٔيبكف اَيّ فييل ٍيكُب ػيٚييا ػهٛيّ
ٔاؽٕعذ انؾبل انٗ ركهف ٍهٕٖ فهًب ؽٚوِ َليبإِ ؛ ٔكبٌ قل هٕل انقَٕف ثبنيًوافن انؼٕك ٔغُٗ :
ح يٍ انًزيبهة )
ٔرْو ٚب ثـل ُه يٍ ثؼـــل ِِ
ّيٛيا ُغٛت ف ٙنؾـــــــلِ
ؽلاكا نجَـــذ ػهٗ فيـــل ِِ
فٓال ُف َِفذ ٔكبٌ انقَٕف
ٔافن ٚوككْب يواد ؽزٗ فَف انيًو د ٔػظى ػهٗ انؾبٙو ٍٚانزؼغت  ٕٓ.كًب أهك اثٍ انقطٛت قٖٛلح ٛبئٛخ ٚنكو فٓٛب
انًوٚخ ٍٔبكُٓٛب قلو نٓب ثًيليخ غينٛخ قبل فٓٛب :
ح يٍ انكبيم )
ُٔٚو ٍٚف ٙؽـهم انٕاهّٛـٍ انيطـــب
اقجهٍ ف ٙان َؾجَواد َٚيُٖوٌ ان ُقطب
ة ٔٚهيُطــــــب
ٍوة انغٕٖ ال انغٕ ػٕك ؽَُـّ
أٌ ٚورؼٗ ؽتُ انيهٕ ِ
يٛال ٚقٛف قلٔكْب اٌ رَيطــــــب
َيبنذ يؼبٛفٍُٓ يٍ ٍكـو انٖجـب
نًٓفٓف ٍكٍ انؾَب ٔانًَيطــــب
يؼهـــى
ٔثًَي ٜانؼهً ٍٛأٙـؼ
ٍ
ٚقزبل ٔانقٕ ٛانُٛٚو اما فطـــب
يب افغ َم انجل َه انًُٛــو اما يْٗ
ٔيُٓب ف ٙانًلػ :
اكـويزـًب فٛم انٕفبكح فبهثطب
ٚب ٔافل٘ ّو انجالك ٔغوثٓب
ٔٔهرًب اهٗ انًوٚخ فبؽططب
ٔهاٚزـًب يها انجوٚخ فبُْئــب
ٕٔ
ٔٚـنل ػـي انؼبنً ٍٛاما ٍطـب
ثليَ ٙؾٕه انلاهػ ٍٛاما اهربٖ
ٔفّ ٙؼو اثٍ انؾلاك ٕٔف نهًؼبهك انؾوثٛخ انز ٙكبٌ ٚقٕٓٙب انًؼزٖى ثٍ ًٕبكػ ؛ فيل كبٌ انًؼزٖى ًٚزها اٍطٕال ثؾوٚيب
قٕٚب ٔيًزبىا د ْٚبه ان ّٛف ٙريبهٚـ انجؾوٚيخ االٍياليٛخ ؛ كيبٌ ٚييف ثييٕح اييبو ْغًيبد انيؤو ٔانُٕهيبَيل ٍٛٚد كبَيذ ٍيفٍ انًؼزٖيى
رينف ؽًًب يٍ انُبه ػهٗ قٕاد االػلال فزغؼهٓى هيبكا ؛ ٔقل ٕٔف اثٍ االثبه ْنا االٍطٕل ٔقل فطذ اؽلٖ ٍفُّ ػهيٗ انًيبل فيٙ
ؽبنخ يلأهرٓب ٔاصُبل يُبٔهرٓب ّكم االنف ٔانٖبك هييا نهًؼزٖى .
ح يٍ انقفٛف )
أَ ٌْ ٍَ ًَذ َ ََؾُْٕ َى نَ ْٓب اَعْ ٛب ُك
ٍبو ٕوف انوكٖ ثٓبو االػبك٘
َٔرَ َو ْا َل ْ
َكأثٓب يض َم فبئِفٓٛب ٍُــــٓيب ُك
د ثِ َْوْ ِػــٓب كؼٛـــــــٕ ٌٍ
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ْلة ثبك ٙنليؼّ اٍــــؼبك
ماد ْلة يٍ انًغبكٚف ؽبك
كم يٍ اهٍهذ ػه ّٛهيـبك
ؽًى فٕقـٓب يٍ انجَ ٘ٛـــــب ٌه
ٕٕ
ٌ
أنف فطٓب ػهٗ انجؾو ٕبك
ميــــو
ٔيٍَ انق ٜفٚ ٙل٘ كم
ٍ
ٓ ثي ٙاثٍ انؾلاك ٕلٚيب يالىيب اليٛو انًوٚخ انًؼزٖى ثٍ ًٕبكػ ؽزٗ ؽلصذ َفوح ثًُٓٛب ثَجت اػزيبل انًؼزٖى ّييٛق اثيٍ انؾيلاك
د ثَجت ْنا انؾبكس روك انْبػو انًوٚخ ٔمْت انٗ ٍوقَطخ ػُل انًيزلهْ ٍٚيٕه ٔيلؽيّ فبكوييّ االفٛيو نْيٓورّ ٔيُينزيّ انضيبفٛيخ
ٔفالل انًلح انز ٙقٚبْب انْبػو ف ٙثال ٛانًيزله ؽيلصذ يُبّٔيبد ٔيؼيبهك ثي ٍٛايٛوْيب ٔاثيٍ هميٛيو اٍيزطبع اثيٍ ْيٕك اٌ َٚيغم
اَزٖبها ػهٗ ػلِٔ فْ ٙنِ انًؼبهك ٔٚفزؼ ثؼ٘ ؽَّٖٕ ٔكبٌ منا ٍُخ ْٕٗٙـ ؛ فكبَذ يُبٍجخ يْغؼخ نكٚ ٙيُظى قٖيٛلح ٖٚيف
فٓٛب اثب انؾلاك فْ ٙنا االَزٖبه انن٘ اؽوىِ انًيزله ْٕٔ اَزٖبه االٍالو ػهٗ انًَٛؾٛخ ؽٛش ػطم االَغٛم ٔاٛوػ انفٖؼ :
ح يٍ انطٕٚم )
ٌ
ٌ
ييؤٌ ثّ انٔ ًٍُُٛانُغ ُؼ
ا
ي ًٌٕٚنّ انُٖ ُو ٔانفز ُؼ
ك
ٔ ٍَؼَ ٛ
ٚبإ َ
َي َ
رلاَذ أقبٕ ٙيب َؾبِ ٔيب ُٚـــؾٕ
اما كبٌ ٍؼ ُ ٙانًو ِل هلل ٔؽـــــــــــلِ
ا َب ٌه ّجٓـــب منا انيـــــل ُػ
ثا اقزلػ االٍالو َىََـل اَزٖــــــبهِ
ٔثَ ٚٛ
ْ ٙانًٌْ ٔانُٓل٘ ٚيليٓب انٖج ُؼ
انكفــو يُــا ثغــو ٍح
ٔعهَٗ ظـــال ُو
ِ
ٖٕ
ٔاٛوػ انفٖ ُؼ
ُطم االَغٛم
فٓى مْهٕا ػٍ ّوػٓــى ٔؽــلٔ ِك ِِ
َ
فيل ػ َ
ُْٔب اٚٚب ْٛٚل ثبنَهى ٔانٖهؼ انن٘ صى ث ٍٛانًيزله ثٍ ْٕك ٔاف ّٛانًظفيو ؛صيى ٚزٖيم ثيٕن ٙانؼٓيل انًيئرًٍ ثيٍ ْيٕك ًٚلؽيّ ٔٚضُيٙ
ػهْٛٚٔ ّٛل ثبَزٖبهِ ػهٗ انؼلٔ ٔرليٛوِ ػُل ؽٍٖ انًلٔه :
ح يٍ انطٕٚم )
ٔهأٚا فْ ٙبو انٚالل ؽَُــــب ُو ٔمكوك ٚضُٙ
ا فَ ٙؾو ان َؼلٔ ٍٓـــــب ُو
َيَبػَ ٛ
انغ ْٕٔ ِٛنٓــــبو
كبَا ال
ا ُٚوك٘ انيوٌ ْٕٔ يلعظ
ٔنًؾ َ
روٙـٗ انجَٛطخ يُـــيالً
اما نــى ُٚطُجــــّ ػهٛا قزـــــــبو
ٔفٓٛب
انًٌْ َفْٕ كاً فَهَ ْى َ َٚيلْ
ُٚيُؼٓب ثبنُيغ يُاَ نضــــب ُو
فهذ
كبَا
َ
ٕٗ
ٔقل ٚؾَجٌٕ انَهى يُا ٍاليــــخً
يُبو كة ف ّٛؽًب ُو
ٔه َ
ُة ٍ
فالل ٔعٕكِ فٍ ٙوقَطخ ػبًٕخ ثُْٕ ٙك كبٌ ٚؾٍ انٗ انًوٚخ ٔٚجؼش ثجبقبد انْٕ انٗ ايٛوْب ثطوفّ فيل أهك نُيب اثيٍ فبقيبٌ
ييطٕػخ ثؼش ثٓب اثٍ انؾلاك انٗ انًوٚخ يٍ رليو ٚيٕل فٓٛب :
ح يٍ انجَ) ٜٛ
ٚب غبئجب فطواد انيهت يؾٚوحٌ
ُ
نَذ أق َلهُِ
انٖجو ثؼلك ٌّ ٛم
ٔكيغ ػٔ ُٙٛأؽلاق ٙرؾــلهِ
روكذ قهجٔ ٙإّاق ٙرفطــــ ُوُِ
نٕ كُذَ رجٖ ُو ف ٙرليٛو ؽبنزُب
امٌ أل ّفيذ يًب كُذ رجٖ َوُِ
فبنؼ ٍٛكَٔا ال رؾــهٗ ثهنرـــٓب
ٔانلْو ثؼلك ال ٖٚفٕ ركـلهُِ
ٕ٘
ػهٗ انًوٚخ ٔاالَفبً رظٓوِ
افف ٙاّزٛبقٔ ٙيب أ ّٕٚٛيٍ اٍف
ْٔنِ انوٍبنخ انزي ٙثؼضٓيب ْٔيٕ ػُيل ثُيْ ٙيٕك نٓيب كالنيخ ٔاٙيؾخ ّٔيٕ اكٛيل ثيبنؼٕكح انيٗ اثيٍ ٕيًبكػ فيالل ٔعيٕكِ فيٙ
ٍوقَطخ ػبًٕخ ثُْٕ ٙك ؛ ٔكبٌ ٚؾٍ انٗ انًوٚخ ٔٚجؼش ثجبقبد انْٕ انٗ ايٛوْب ثطوفخ كًب كبٌ ٚفؼم انًزُجي ٙييغ ٍيٛف انلٔنيخ
نكٍ كبٌ يقزهفب رًبيب ػٍ اثٍ ًٕبكػ نى ٚؼل انًزُج ٙانٗ ؽهت نى ٚيلو انًزُج ٙاٍفّ نَٛف انلٔنخ نكٍ اثٍ انؾلاك قيلو اػزيناهِ فؼيبك ؛
ٔانؼٕك اؽًل ؛ نيل ػهى اثٍ ًٕبكػ ثبّزٛب اثٍ انؾلاك انٔ ّٛانٗ انًوٚخ فكبٌ الثل اٌ ٚغؼم ٍججب نؼٕكرّ فيبٛهق افيبِ ييٍ انَيغٍ فيزى
نّ يب اهاك؛ ٔيب اٌ ٔٛبد قلو اثٍ انؾلاك اهٗ انًوٚخ ؽزٗ هؽت ثّ ايٛوْب ٔأَينّ اهؽيت يُييل ٔكوييّ افٚيم ركيوٚى ٔاعييل نيّ
انؼطبل ٔاَزٓذ انفوقخ ٔانًُبفوح انٗ االثل ؛ ٔىال االغزواة ػٍ اثٍ انؾلاك ٔ .عًهخ انييٕل فييل ريوك اثيٍ انؾيلاك ّيؼوا كضٛيوا ٚفي٘ٛ
ثبنؼبٛفخ ٔانًْبػو انغٛبّخ كًب ٚف ٘ٛثبنٖٕه انؾٛخ ٔانًزؾوكخ ؛ ٔانًْبْل انغًٛهخ  .نكيٍ ييب ثيي ٙنُيب ييٍ ّيؼوِ الًٚكيٍ اٌ ٚكيٌٕ
كٕٚا َب كًب مكو انًئنفٌٕ ؛ فبٌ اثٍ االثبه انيٚبػ ٙ؛ ٔاثٍ ػجل انًها انًواكِ ٔغٛيوْى قيبنٕا  :اٌ كٚيٕاٌ اثيٍ انؾيلاك ٔقيل هأِ فيٙ
صالصخ اٍفبه كجٛوح يجٕثب ػهٗ ؽؤف انًؼغى .
ٔاظٍ اٌ ْنا انلٕٚاٌ انن٘ مْت عهّ كبٌ ف ٙعًٛهخ ح َٕٚوح ) انُٖواَٛخ نٓنا فيل ىْل انُبً فٔ ّٛالثٍ انؾيلاك ّيؼو في ٙانيْيل
قبنّ ثؼل ػٕكرّ يٍ يٖو ؛ ٔثؼل مْبثّ انٗ ٍوقَطخ
ح يٍ انقفٛف )
ٔكزييييييييييييييييييييييبث ٙيؾييييييييييييييييييييييلصٔ ٙعهَٛييييييييييييييييييييييٙ
مْت انُبً فبَفواك٘ أََٙٛ
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ق ثئٛــــــٌ
ٔافزـــالالً ٔك َم ُفهـــــ ٍ
ثيييييييييييييبنًويًٕ
ٚهزيييييييييييييي ٙانؾييييييييييييي ُ ٙيُيييييييييييييُّ
ِ

ٕبؽت قل ايُذ يُّ يالال
نٛــٌ فَٕ ٙػــــــّ ثؾٔ ٙنكٍ

ٕٙ

قبل اثٍ ثَبو ٔ :نًب فوط يٍ انًوٚخ قبل :
ح يٍ انٕافو )
فهَذ اهٖ انٕىٚو ٔال االيٛوا
ٕ4
فؼــلد نفهَــفٛيبرــًٍٛ ٙـــــوا

نييذ َ َ َبػزٔ ٙقؼلد ػُٓى
ٔكُذ ٍَ ًَِٛو أّؼبه٘ ٍَفبْب ً
ُ

ٓ كًييب رييوك اثييٍ انؾييلاك يئنفييبد ػييلح نغٕٚييخ ٔػؤٙييٛخ ؛ عؼهزييّ فيي ٙانٍٕيي ٜانضيييبف ٙاكٚجييب د ػبنًييب ٔيؼهًييب فيييل اكَييجزّ صيبفزييّ
انًزُٕػخ ّٓوح ٔاٍؼخ ث ٍٛانؼهًبل ٔانًزؼهً ٍٛفيل كبٌ ّبػوا ٔػؤٛٙب نّ ثبع ٕٚٛم في ٙيٍٕيٛيٗ انْيؼو أىآَيب ٔقٕافٓٛيب ؛ ٔييٍ
آّو يئنفبرّ ْ: ٙ
ٔ -انًَزُج ٜف ٙػهى االػبه ٘ٚانًًٓهخ ػُل انؼوة يًب ري ّٛٚانلٔائو االهثغ يٍ انلٔائو انقًٌ انز ٙرُفا يُٓب اّؼبه انؼوة .
ٕ -االيزؼبٗ نهقهٛم – ْٕٔ كزبة ييط ف ّٛاالَؾبل انًٍٕٛيٛخ ثُٖبػخ انؼؤٗ ٚوك ف ّٛػهٗ ٍؼٛل ثٍ فزؾيٌٕ انَوقَيط ٙانًُجيٕم
ثبنؾًبه يئنف كزبة االفؼبل . ٕ8فًٛب رؼيجّ ػهٗ انقهٛم ٔاَفوك ثيّ ييٍ اؽكيبو انؼيؤٗ ٔ .قيل اػزجيو ثؼي٘ ييئهف ٙاالكة انكزيبثٍٛ
ٔاؽلا ًْٔب اصُبٌ .
ٖ -كزبة قٛل االٔاثل ٕٔٛل انْٕاهك ف ٙاٚواك انْٕام ٔانوك ػهٗ انْلاك .
اماا لوااتاه  :فيييل اعًيغ يئهفيٕ االكة اٌ اثييٍ انؾيلاك رييٕف ٙفي ٙانضًبَُٛيبد أ٘ ٍييُخ ْٓٗ8يـ ٔنييى َغيل هٔاٚيخ يغييبٚوح أ يقبنفيخ نٓيينِ
انؤاٚخ .

الخاتمــــــــة :
يٍ انًفٛل علا نهجبؽش ف ٙاألكة االَلنَ ٙاٌ ٚهيي ٙانٚيٕل ػهيٗ يؼيبنى انؾٛيبح انضيبفٛيخ في ٙاالَيلنٌ اثيبٌ فزيوح انؾيؤة انلافهٛيخ
ٔانٖواػبد االقهًٛٛخ كافم انًغزًغ االَلنَٔ ٙاغزواة انْيؼو ؛ ٔرُييم انْيؼوال ييٍ يكيبٌ انيٗ افيو ْٔغيوح انؼهًيبل انيٗ انًْيو
االٍالي ٙاريبل انفزُخ ٔٛهجب نهغٕل ٔااليبٌ ْٔينا الٚزٚيؼ اال ييٍ كهاٍيخ كيم ّيبػو نٕؽيلِ يُفيوكا ٔٔفييب نظؤفيّ انقبٕيخ ٔفيبهط
يؼطٛبد انٚغٕ ٛانَٛبٍٛخ انزٕٚ ٙقؼٓب انؾكبو اؽٛبَب ػهٗ ُٕف يٍ ْئالل انْؼوال ٔانكزبة  .ننا ٚكٌٕ يٍ انٖٕاة يزبثؼخ ؽوكيخ
انْؼوال ٔهؽالرٓى ػجو انًغٕٓل نزؾيٛق ثؼ٘ ًٕٛؽبرٓى ٍٔاليزٓى.
ْٔنا يبؽٖم يغ انْبػو ام رى انكْف فْ ٙنا انجؾش ػٍ كم يًب ريلو يغ رٕغم ٔنٕ يؾلٔك ف ٙانغبَت انفُ.ٙ
ثؼل اٍزؼواٗ ؽٛبح اثٍ انؾلاك انٕاك٘ أّ ٙاكثّ ٔقل ر ًٍٚييليخ ٔيجؾش ربهٚقٔ ٙاكثٔ ٙفُ ٙاٍيزطؼُب اٌ َغًيغ ييٕاهك انجؾيش
يٍ يٖبكه يقزهفيخ يقطٕٛيخ ٔيطجٕػيخ ثييله ييب ٕٔيهذ انٛيّ اٚيلُٚب ؛ ٔثييله ييب ُٚبٍيت انجؾيش د فييل ٍيهطُب انٚيٕل ػهيٗ ْٛكهٛزيّ
ٔي ًَّٕٚػهٗ انْكم انقبهع ٙيُيّ د ٔػهيٗ ٛيواىِ انيلافه ٙد ٔثٓينا فبَُيب قيليُب كهاٍيخ ثواَٛيخ ػيٍ انْيبػو ٔعٕاَٛيخ ػيٍ انطبقيخ
انًقئَخ نلٔ ّٚػٍ َزبعّ .
فبٌ كُب قل ٔفيُب نهٕٕٕل انٗ ييزٛٚبد انجؾش ٔانٗ يب رطهؼُب ان ّٛيٍ انيبل انٕٚل ػهٗ انْبػو فبٕخ فٓنا يب ََؼٗ ان ّٛنقبنٔ
انؼهى ؛ ٔاٌ كُب قل قٖوَب ف ٙثؼ ّٚفبنكًبل هلل ٔؽلِ  " .فؤ َيب انيَثل فٛنْت عفبل ٔايب يب ُٚفغ انُبً فًٛكيش في ٙاالهٗ " ٕيل .
انؼه ٙانؼظٛى .

الهـــــوامش :
ٔ-اننٚم ٔانزكًهخ ٔٓ : ٙ
ٕ-هاٚبد انًجوىٕ ْٕٔ 4ٗ ٍٚبؽت انيٖٛلح انًْٕٓهح ف ٙيها انًوٚخ – انًؼزٖى ثٍ ًٕبكػ :
كبنؼُجو انُٓل٘ يب اَب ٔاٛم
نؼها ثبنٕاك٘ انًيلً ّبٛم
ٖ-انًٖله َفَّ ؛ ٍٛو اػالو انُجالل ٙٓٔ: ٔ8
ٗ-اننٚم ٔانزكًهخ ٔٓ : ٙ
٘-ثغٛخ انًهزًٌ هقى ٕٔ٘ ٓ ٖٗ9
-ٙانًٖله َفَّ .
-4اننٚم ٔانزكًهخٔٔ:ٙ
-8انًٖله َفَّ
ٓ االميبل  :انزؼبنٔ ٙانزؾيٛو
-9يَبنا االثٖبه ٔ ٕ8ٕ :
ٓٔ-ف ٙاننفٛوح ٕ  4ٓ8 :؛ يَبنا ٔٔ  ٗٓٔ :نٍ ٙبيوٚخ
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ٔٔ-يَبنا االثٖبه ٔ ٕ8ٖ /
ٕٔ-ف ٙاننفٛوح  . 4ٓ8 :نٍ ٙبيوٚخ د يَبنا ٔٔ ٗٓٔ :
ٖٔ-يَبنا ٔ ٕ8ٖ :
ٗٔ-اننفٛوح ٕ 4ٓٙ-4ٓ٘ /
٘ٔ-انًٖله ٕ4ٓ9/
-ٔٙانًٖله انَبثق ٕ4ٓ4-4ٓٙ/
-ٔ4اثٍ ثَبو  :اننفٛوح ٘ ؛ٗٙ8-ٗٙ4
 -ٔ8ح انًٖله ٕ ٛ ) ٕٕٔ-ٕٔٓ:جؼخ عبيؼخ انيبْوح ٕٛ / 4ٓٗ-4ٕٓ/جؼخ اؽَبٌ ػجبً
-ٔ9انٖفل٘  :انٕاف ٙثبنٕفٛبد ٕ  – 84 :ف ٙانقوٚلح ٕ  ٕ4ٙ :ح امهَُٕ ) ٕ ٔ ٕ4ٙ :اقفخ ٔيقهٕقبرٓب
ٕٓ-االفٚهٛبد – 44 – 4ٙف ٙانقوٚلح ٕ  ٕ4ٙ :ح امهَُٕ ) َٚبل كو
* انلأ يبل  :انجؾو
ٕٔ-اننفٛوح ٕ 4ٔٔ – 4ٓ9 :
 ..انؼوي٘  :انطؾهت .
ٕٕ-االفٚهٛبد ًٍُٓٔ ٘4به  :انًُٓلً انن٘ ثُ ٙانيٖو انْٓٛو ف ٙانٔ ًٍٛثؼل اٌ اكًهّ ٍؤنّ انًها ْم ٕٚعل يضهّ ف ٙانجالك .
قبل  :ال فويبِ يٍ اػهٗ انيٖو نك ٙال ٚجُ ٙغٛوِ .
ٖٕ-انًٖله َفَّ 4ٙ
ٕٗ-انًٖله ٕ ٔ44 :
ٕ ٖٖٗ :
ٕٗ-االؽبٛخ ف ٙافجبه غوَبٛخ
ٕ٘-انًٖله ٕ ٖٖ4 :
-ٕٙانًيزٚت يٍ رؾفخ انيبكو ٕٔٔ
انًيو٘ َ :فؼ انطٛت ٗ ٘ٙ:
-ٕ4اننفٛوح ٕ4ٕ4/
-ٕ8اننفٛوح ٕ 4ٕ8 :
-ٕ9يطًؼ االَفٌ ٖٖ9-ٖٖ8
ٖٓ-اثٍ االثبه  :ركًهخ ٖٔ99/
ٖٔ-اننفٛوح ٕ ٕ9ٕ :
ٕٖ-اثٍ قبّٓ ٙٙجخ ٓٔ9

المصادر :
* االؽبٛخ ف ٙافجبه غوَبٛخ – الثٍ انقطٛت انَهًبَ ٙوْ44ٙ/ـ  / ٗ-ٔ -رؾيٛق يؾًل ػجل  .ػُبٌ – يكزجيخ انقيبَؾ – ٙانييبْوح
ٗ.ٔ94
* اػًبل االػالو ف ًٍٛثٕٚغ قجم االؽزالو – رؾيٛق ٔرؼهٛق نٛفٗ ثؤفَُبل – كاه انًكْٕف – ثٛؤد .ٔ9٘ٙ
* االفٚييهٛبد – رييبنٛف اثيي ٙانيبٍييى ػهيي ٙثييٍ اَغييت انٖييٛوف ٙو – ٕ٘ٗ/رؾيٛييق – ك .يؾًييل ٔنٛييل قٖييبة ٔ ك .ػجييل انؼيٚييي انًييبَغ -
يطجٕػبد يغًغ انهغخ انؼوثٛخ – كيْقٕ.ٔ98
* ثغٛخ انًهزًٌ – نهٚج . ٙو ْ ٘99 /ـ  .رؾيٛق كٕكٚوا – يلهٚل ٘ٔ88و .
* رؾفخ انيبكو – الثٍ االثبه انيٚبػ ٙاثي ٙػجيل  .يؾًيل ثيٍ ػجيل  .وْٙ٘8/يـ  -افزٛيبه ٔريٛٛيل اثي ٙاٍيؾب اثيواْٛى ثيٍ يؾًيل ثيٍ
اثواْٛى انجهفٛي ٙو - 8 /رؾيٛق اثواْٛى االثٛبه٘ – انًطجؼخ االيٛوٚخ – انيبْوح .ٔ9٘4
* انزكًهخ نكزبة انٖهخ – الث ٙػجل  .يؾًل ثٍ االثبه انيٚبػ ٙو -ٙ٘8/رؾيٛق ػيد انؼطبه – انيبْوح ٘٘.ٔ9
* فوٚلح انيٖو ٔعوٚلح انؼٖو – نهؼًبك انكبريت االٕيفٓبَ ٙوْ٘94/يـ  -قَيى ّيؼوال االَيلنٌ ٔ – ٕ-رؾيٛيق ػًيو انلٍيٕقٔ ٙك.
ػه ٙػجل انؼظٛى كاه َٓٚخ يٖو – انيبْوح  – ٔ9ٙ9رؾيٛق امهربُ امهَُٕ ٔيؾًل انًوىٔقٔ ٙيؾًل انًطٕ٘ – رٌَٕ ٔ-ٔ94
ٖ.ٔ94
* اننفٛوح ف ٙيؾبٍٍ اْم انغيٚوح – الث ٙانؾٍَ ػه ٙثٍ ثَبو انُْزو ُٙٚوْٕ٘ٗ/ـ  / ٕ-ٔ ٔ -رؾيٛق ػجل انؾًٛل انؼجبك٘ د ػجيل
انْٕبة ػياو د ػجل انؼيٚي االْٕاَ ٛ ٙنغُخ انزبنٛف ٔانزوعًخ ٔانُْو – انييبْوح  / 8-ٔ – ٔ9ٕٗ -ٔ9ٖ9رؾيٛيق انيلكزٕه اؽَيبٌ
ػجبً – كاه انضيبفخ – ثٛؤد .ٔ949 -ٔ948
* اننٚم ٔانزكًهخ – نهًواكْ ٙيؾًل ثٍ يؾًل ثٍ ػجل انًها – ط – ٙرؾيٛق اؽَبٌ ػجبً – كاه انضيبفخ –ثٛؤدٖ.ٔ94
* هاٚبد انًجوىٔ ٍٚغبٚبد انًًٛي – ٍٚالث ٙانؾٍَ ػه ٙثٍ ٍؼٛل انًغوث ٙوْٙ8٘/ـ  -رؾيٛق غبهصٛب غٕيش – ثوّهَٕخ٘.ٔ9ٙ
* ٍٛو اػالو انُجالل – ًٌّ انل ٍٚيؾًل ثٍ اؽًل اننْج ٙوْ4ٗ8 /يـ ط – ٔ8رؾيٛيق ّيؼٛت االهَيبإٔٔ ٛيؾًيل َؼيٛى انؼوقٍَٕي– ٙ
يئٍَخ انوٍبنخ – ثٛؤد .ٔ98ٙ ٗٛ
* ٛجيييبد انُؾييبح ٔانهغييٕ – ٍٛٚالثييٍ قبٙييّ ٙييٓجخ االٍييل٘ – يقطٕٛييخ انظبْوٚييخ هقييى  – ٔ4ٗٙ8يٖييٕهح فيي ٙيكزجزيي ٙانقبٕييخ
ح ػلَبٌ ) .
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* فٓوٍخ يب هٔاِ ػٍ ّٕٛفّ – الثي ٙثكيو يؾًيل ثيٍ فٛيو ثيٍ ػًيو االّيجٛه ٙوْ٘4٘/يـ  -رؾيٛيق فواََْيكخ قيلاهح ىاٚيلٔ ٍٚرهًٛينِ
فهٛبٌ هثٛوا ٛواغِٕ – ٍوقَطخ ٖٛ – ٔ89جؼخ يٖٕهح – كاه االفب انغلٚلح – ثٛؤد ٔ949
* انًؾًلٌٔ يٍ انْؼوال ٔاّؼبهْى – نهٕىٚو عًبل انل ٍٚاث ٙانؾٍَ ػه ٙثٍ ٍٕٚف ثٍ اثواْٛى انْٛجبَ ٙانيفط ٙوْٙٗٙ/يـ رؾيٛيق
هٚبٗ ػجل انؾًٛل يواك – كاه اثٍ كُضٛو – كيْق – ثٛؤد – انطجؼخ انضبَٛخ .ٔ988
* يَبنا االثٖبه – اؽًل ثٍ ٚؾ ٗٛثٍ فٚم  .انؼًو٘ وْ4ٗ9/ـ
طٔ رؾيٛق اؽًل ىك ٙثبّب – انيبْوح ٕٗٔ .ٔ9يقطٕٛخ اؽًل انضبنش اٚبٕٕفٛب  -هقى  – ٕ4ٕ9يٖٕهح ف ٙيكزجز ٙانقبٕخ .
طٔٔ يقطٕٛخ اؽًل انضبنش – اٚبٕٕفٛب  -هقى  – ٕ4ٕ9يٖٕهح ف ٙيكزجز ٙانقبٕخ .
ط ٔ4يقطٕٛخ – ثبه – Arabe.2327 – ٌٚيٖٕهح ف ٙيكزجز ٙانقبٕخ .
* انًغوة ف ٙؽهٗ انًغوة – الث ٙانؾٍَ ػه ٙثٍ ٍؼٛل انًغوث ٙوْٙ8٘/ـ  -ؽييّ ٔػهيق ػهٛيّ انيلكزٕه ّيٕقٙ ٙيٛف ٔ / ٕ-كاه
انًؼبهف – انيبْوح ٘٘.ٔ9
* َفؼ انطٛت يٍ غٍٖ االَلنٌ انوٛٛت – ربنٛف انْٛـ اؽًل ثٍ يؾًيل انًييو٘ انزهًَيبَ ٙؤْٓٗٔ/يـ  / 8-ٔ -رؾيٛيق اؽَيبٌ
ػجبً – كاه ٕبكه – ثٛؤد ٔ98ٙ
ٕٕ
* انٕاف ٙثبنٕفٛبد – ربنٛف ٕالػ انل ٍٚفهٛم ثٍ اٚجا انٖفل٘ وْ4ٙ8/ـ  -ط – ثبػزُبل هيي٘ ثؼهجك – ٙفَٛجبكٌ ٖ.ٔ98
* ٔفٛبد االػٛيبٌ – ّيًٌ انيل ٍٚيؾًيل ثيٍ اؽًيل ثيٍ فهكيبٌ و – ٙ8ٔ/ط٘ – رؾيٛيق ك .اؽَيبٌ ػجيبً – ثٛيؤد – ٔ94ٕ-ٔ9ٙ8
ْٗٓ ٖٔٙـ
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