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 عؾجالت
ىُت ألاعصًت بمٓظب ٢جاهٓن البرإلاجان الِىض الهجا آػاص الَٓ ٧ْجاهذ ألاَضاٝ م1998ٖجام ي ل٣ض جم جإؾِـ ظجامٗت م  ،

ْهي:   ْجىمُتهجا  -1اإلآٟيت بلحهجا ؤعبٗت،  ٍٓغ اللٛت ألاعصًت  ٓاؾُت اللٛت ألاعصًت  -2جُ ْالخ٣جي ب ٓٞحر الخٗلُم اإلانهي  ٓٞحر الخٗلُم  -3ج ج

ْالخٗلُم ًٖ بٗض  ٣خحن: الخٗلُم الخ٣لُضي  ت التي جمخجاػ بهجا َظٍ  يَْظٍ ه، اإلاغؤةالتر٦حز ٖلى حٗلُم  -4بجالٍُغ ٍَٓغ ْع الج املخجا

ىُت لٗجام  ْٖلمجا بإن ؾُجاؾت الخٗلُم الَٓ  . ت ًٖ مشُالتهجا ألازٔغ ٓٞحر الخٗلُم جا٦ض بك٩ م2020الججامٗت اإلاغ٦ٍؼ ل ٦بحر ٖلى ج

ْاللٛجاث تبجاللٛ ْ  ألام   ؤلا٢لُمُت. املخلُت 

ٍٓغ  ٓاص الضعاؾُت لْإن جُ ٓم اإلا ت بلى  بجاللٛت ألاعصًت ال حهضٝ بالاملسخلٟت لٗل ٓم الٗهٍغ ْالٗل ٓاص الٗلمُت  بلى بًهجا٫ اإلا

ْإن اؾخٗغاي ٓاص الٗلمُت اإلاٗجانغة مىظ ػمً بُٗض.  ٓػتهجا زجالُت مً اإلا ٗجا للم٨خبجاث  جاؤَل اللٛت ألاعصًت التي ج٩جاص ج٩ٓن خ ؾَغ

ٝٓ مدالٍث لبُ ْهٓغة زجاَٟت بلى ٞع ا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت ؤن اللٛت ألاعصًت ٢ض اهدهغث في بٌٗ الٟىٓن ألاصبُت جال٨خب  ٘الِىضًت 

 
َ
ْالجغاثض ألاعصًت ال ج ٓا٫ مٗٓم الغؾجاثل  ْإن ؤخ ٨خب بجاللٛت ٣ل في عصاثتهجا ًٖ ال٨خب بهظا الهضص. ٣ِٞ.  ًُ ال ًؼا٫  خب 

ُ
ْمٗٓم مجا ٦

ْالسالٝ ؤخُجاهجا ألاعصً ظت بجالجض٫  ْجغج٨ؼ ٖلى ال٣ًجاًجا الؿُجاؾُت اإلامْؼ ٖٓجاث الٗجاَُٟت ٚحر الٗلمُت في خحٍن،  ت جىدهغ في اإلآي

 ٔ ْحكغح َظٍ ال٨خجابجاُث ؤزغ  ،  ًَ ٨ْٞغي  الضً ٓع مظَبي  ش٣ل ألاطَجان بي٤ُمً مىٓ
ُ
ْج  ،. ْالك٩جأْ  دبجاص٫ التهم 

ْالىجا٣َحن بجاللٛت ألاعصًت ب ٓاء ؤ٧جاهذ ًجِلبهٟت ٖجامت ن ال٣غاء  ٖٓجاث ؾ ْمٓي ٓلِم مً ٢ًجاًجا  ْع خ ٓن بإَم مجا ًض

ْصزلِم ؤم بىُ  جاُٞتهم ؤم ب٨ؿبهم   مخهلت بصختهم ْٖ
ُ
غ١ جججاعتهم، ؤم ٧جاهذ لِجا نلت بجاألظِؼة ْآلاالث التي ٓ م مِٗكتهم َْ

ٓن ًٖ َظٍ   ألاقُجاء قِئجا ًظ٦غ.ٌِٗكٓن بحن ِْغاهحهجا ؤم بجالبِئت التي ًدىٟؿٓن ٞحهجا ؤم بجال٣ًجاًجا اإلاغجبُت بهجا، ِٞم ال ٌٗٞغ

ٓا مً إْ  جا لضٔ الىجا٣َحن بهظٍ اللٛت زل٤ ٞحهم ظ َٓٞغ ْٖضم ج ٓاػ َظٍ اإلاجاصة الٗلمُت ٖلى مؿخٓٔ الٗجامت  ن بٖ

ْإن ؤْيجإ اإلا٣غعاث  ٨َْٗـ طل٪ ظلُجا في ه٣و ال٨ٟجاءاث ألا٧جاصًمُت لضٔ ؤصخجاب َظٍ اللٛت،  ٢ْلت الا٦ترار بهجا  الالمبجاالة 

ٓاص  ٓا٠٢، ْفي مؿتهل ٧ل ٖجام صعاسخي ًخجضص الخضًض ًٖ الضعاؾُت ال ًسخل٠ ًٖ اإلا ْعصاءة اإلا ٓا٫  الٗلمُت الٗجامت في ؾٓء ألاخ

 ه٣و ال٨خب الضعاؾُت بجاللٛت ألاعصًت.

لمجا بإن اللٛت ألاعصًت ه ٓم  يْٖ ٓاظض بهجا مٗٓم ألا٢ؿجام للٗل ْجخ ت ْاؾُت الخٗلُم في َظٍ الججامٗت،  ْالٟىٓن الٗهٍغ

 . ت ألازٔغ ْلت في الججامٗجاث الٗهٍغ ْالبرامج الخٗلُمُخحن ممجا ًجٗل بٖضاص ال٨خب َظٍ ألا٢ؿجام ج٣ضم اإلاخضا ْعاث  ٦شحرا مً الض

 َٟ ْلُجاث َظٍ الججامٗت ال ْاؾخ٨خجابهجا ٖلى عؤؽ مؿا   ت.ُّ خِ الضعاؾُت 

٢ْض هجخذ الججامٗت بمؿجاٖضاتهم في ْ ْممجا ٌؿغوي ؤن مؿا  ٓصا مًيُت،  ْاإلاخسههحن ًبظلٓن ظِ لي الججامٗت ْألاؾجاجظة 

ً لخإؾِؿِجا، ٌؿٗضوي ظًضا ْوكغ ؾلؿلت مً ال٨خب الضعاؾُت.  ْالٗكٍغ ٢ٓذ الظي جدخٟل ُّٞ ظجامٗخىجا بجالظ٦ٔغ السجامؿت  ؤن في ال

ت  ْلٓي٘  حؿخإه٠ مً ظضًضالخٗلُم ًٖ بٗض بجالججامٗت ؤخ٨ُُم ٖلمجا بإن مضًٍغ ؤٖمجالِجا ب٩ل ظضًت ْظضاعة لخد٤ُ٣ الخمحز اإلاٗخجاص 

ْ  ألاع٢جام ال٣ُجاؾُت الجضًضة ممجا ػاص بجاٖتهجابنضاع ال٨خب  جا َْ  ظمُ٘ ؤهدجاء البالص.الُالب في ْالتي ٌؿخُٟض بهجا ، وكَغ
م مً الٓي٘ اإلاضمغ ْ  ْهجا(  الخجاجي اإلاؿخجض لٟحرْؽالظي ظلبّ اٖلى الٚغ ٓع ْالزال٫ الٗجامحن اإلاجايُحن)٧ ظي مً ، 

ٓانل  ْمغاخل الخ ت  ٓع ؤلاصاٍع هجخذ في جىُٟظ بغامج الخٗلُم ًٖ بٗض بال ؤن الججامٗت نٗبت للٛجاًت، ؤظلّ ؤنبدذ ألام

ٍٓضاءؤَجئ مً ْؤزحرا  ؤًٞل.٧جاٞت الٓؾجاثل اإلاخجاخت لِجا بك٩ل بجاؾخسضام  ْلضي لخدجا٢ِم بجالججامٗت الال٣لب ظمُ٘ الُالب  ؾ

َٓىُت ألاعصًت  الخٗلُمُت لججامٗت الخغ٦تبإن ظؼم ؤ٦ُض  الهجا آػاص ال تم ْاإلاٗٞغ ٤ بلى خه٫ٓ الٗلم   .جمِض لِم الٍُغ
 

 ؤ.ص. ؾُض ٖحن الخؿً

 قُش الججامٗت



 
 

 عؾجالت
٣ت بن الخٗلُم ًٖ بٗض ٌٗخبر  ْمُٟضة بلى خض بُٗض للخٗلُم في ظمُ٘ ؤهدجاء الٗجالمٍَغ ، ٌؿخُٟض الىجاؽ مً َظٍ مازغة للٛجاًت 

ْاؾ٘ في ٧ل م٩جان،  ٣ت ٖلى هُجا١  الهجا آػاص الٍُغ ٢ْض ؤصع٦ذ ظجامٗت م ٍْدهلٓن ٖلى الكِجاصاث.  ت  ٣ت ٨ًدؿبٓن اإلاٗٞغ ٞبهظٍ الٍُغ

 
َ
ْلى مً جضقُجهجا، ٞإ ٓٞحر الخٗلُم مىظ ألاًجام ألا ٣ت في مججا٫ ج ىُت ألاعصًت ؤَمُت َظٍ الٍُغ ْازخجاعتهجا ْْ الَٓ َٓجا  لذ اَخمجامجا بجالٛجا هد

ٓا٢٘ ؤن َظٍ  ْمً ال ـ،  ْالخضَع جا ْؾُلت للخٗلُم  ٣ت الخ٣لُضًت للخٗلُم بجاٖخبجاَع ٣ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٢بل الٍُغ الججامٗت ٢ض جبيذ ٍَغ

٣ت ألبىجاء الججالُت الىجا٣َت بجاألعصًت.  ٓٞحر الخٗلُم بهظٍ الٍُغ ال بخ  ٞبضؤث ؤ

ٓاص ُمٗضة بجاللٛت  جا لبرامجِجا مً ظجامٗجاث ؤزٔغ )بطا ٧جاهذ َظٍ اإلا ًُ ٓاص الضعاؾُت خٞغ ْبجاصت طي بضء، اؾخٗجاعث الججامٗت اإلا

ت ختى ًيخهي اٖخمجاصَجا ٖلى الججامٗجاث ألاعص ٓم بةٖضاص ٦خبهجا الضعاؾُت بؿٖغ (؛ مٗتزمت ؤجهجا ج٣ ًت( ؤْ بك٩ل مترظم )بطا ٧جاهذ بلٛجاث ؤزٔغ

جُجا.  ألازٔغ جضٍع

ْٕ، جبحن ؤن ألامغ لم ٨ًً ؾِل اإلاىجا٫؛ ٞجاٖتريذ اإلاكجا٧ل في  ْجىُٟظ َظا اإلاكغ ْٖىضمجا بضؤث ٖملُت بٖضاص ال٨خب اإلاضعؾُت 

ٓة مً  ْبجالخجالي ؤؾٟغث ٧ل زُ ٓص ْلذ مؿخمغة  ْل٨ً الجِ  ، ٓاِٖجا التي ؤبُإث مؿجاٍع ٓاث٤ بكتى ؤه ْهؼلذ بّ الٗ  ،ْٕ ٓاث َظا اإلاكغ زُ

ْهإمل  ْعاث  -بةطن هللا-ًٖ َبجاٖت ال٨خب الضعاؾُت ال٨شحرة ختى آلان.  ب في بٖضاص ؾجاثغ ال٨خب الضعاؾُت  لجمُ٘ الض ٢ْذ ٢ٍغ ؤن هىجر في 

 ْالبرامج الخٗلُمُت ٖىضهجا.

ّٓ ب ت الخٗلُم ًٖ بٗض ٢ض ؤٖضث َْ غاٝ جخ٩ٓن مً حؿٗت  -حؿُِال للُالب -عث ن مضًٍغ ْمترامُت ألَا ْاؾٗت الىُجا١  قب٨ت 

ْ ىمغا٦ؼ ب٢لُمُت )في ٧ل مً: ب ْعاهدصخي، ْؾحري هجاٚجاع(  ْبجاجىجا،  ٓمبجات،  ْم ٓل٩جاججا،  ٧ْ ٓٞجا٫،  ْبه ٓع،  ُت )خُضع مغا٦ؼ ب٢لُمُت  ؾختٛجال بجاص، آٖٞغ

ٓحجاْل٨ىجائ، ْظ ْه جاهجا()في مٓ،  ْاعاهجاوسخيالًت َجاٍع ُت مؿجاٖضاث ٖلمُت  ،، ْ ٣ٍْضم ٧ل مً َظٍ اإلاغا٦ؼ ؤلا٢لُمُت الغثِؿت/ الٟٖغ ْاحي(،  ْؤمغا

٤ "مغ٦ؼ صٖم اإلاخٗلم" ت للُالب ًٖ ٍَغ ٓم بةصاعة  2017-18. ْفي الٗجام الضعاسخي (Learner Support Centre)ْإصاٍع ت ج٣ ٧جاهذ َظٍ اإلاضًٍغ

 ْ جا ؤلا٢لُمُت( م144٣حن )ؤعبْٗ  ؤعبٗتمجاثت  ٤ مغا٦َؼ ً  غا للضعاؾت ًٖ ٍَغ  .(Program Centres 20)لبرامجل امغ٦ؼ بجاإليجاٞت بلى ٖكٍغ

ت الخٗلُم ًٖ بٗض هٓجامجا حٗلُمُجا ٌؿمى بـ"الىٓجام الاثخمجاوي اإلابجي ٖلى الازخُجاع"   Choice Based Credit)٢ض ازخجاعث مضًٍغ

System)  ٘ ْٞع ٓٞحر الدؿُِالث لُالب الخٗلُم ًٖ بٗض  ْج ٓا٦بت ؤخضر اإلاٗجاًحر اإلاخبٗت في مججا٫ الخٗلُم،  ْاإلاجاظؿتر بُٛت إلا ٓؽ  ٍٓع للب٩جال

ٓاَم.  ٓلٓظُجا اإلاٗل٦مجا مؿخ ت الخٗلُم ًٖ بٗض جبجاقغ اؾخسضام الخ٨ى هجا ألا٧جاصًمُت تٓمجاجُت ْالاجهجالُت في ظمُ٘ وكجاَجاؤزظث مضًٍغ

ْبهظا ؤنبذ ت،   ال٣ب٫ٓ آلان في ظمُ٘ بغامجِجا ٖبر ؤلاهترهذ ٣ِٞ. ْؤلاصاٍع

ٓٞغ  ْجخ الم الخٗلُمي بجالججامٗت مدجايغاث اٞترايُت مسجلت،  ضُّ مغ٦ؼ ؤلٖا ِٗ
ٌُ ْم٩جان  ٢ْذ  ٓٞحرا للبِئت الخٗلمُت للُالب في ٧ل  ْج

ٓع ٖلحهجا ٖلى الٗى ٍْم٨ً الٗش ٓجُٓب،  ً ٘٢ٓ  )ٓان الخجالي:َظٍ املخجايغاث ب٨مُجاث ال بإؽ بهجا ٖلى ٢ىجاة اإلاغ٦ؼ ٖلى م

https://www.youtube.com/c/IMCMANUU)  ٓاص ْهُت مً اإلا ٓٞحر وسض بل٨تر ت ٖلى زُت للمؿخ٣بل تهضٝ بلى ج ْحٗمل اإلاضًٍغ  ،

ٍٓغ هٓجام عؾجاثل ٢هحرة ًم٨ً للُالب مً زاللّ الخه٫ٓ  البهجا، جم جُ ت َْ ْابِ بحن اإلاضًٍغ ْلخدؿحن الغ ٢ٓ٘ الججامٗت،  الخٗلُمُت ٖبر م

ٓمجاث  ْج٣ضًم اإلاؿجاٖضة ْؤلاعقجاص، ْظض٫ْ ٖلى اإلاٗل مجا٫ اإلآٟيت،  ٓاح قتى مً البرامج مشل: الدسجُل للبرامج، ْألٖا اإلاخهلت بى

ٓؽ،  ٍٓع ْالب٩جال ْعة بمؿخٔٓ اإلاجاظؿتر  ت الخٗلُم ًٖ بٗض خجالُجا زمـ ٖكغة ص ٓٞغ مضًٍغ ْج ْمجا بلى طل٪.  الٟدٓم ْالامخدجاهجاث 

ْعاث الكِجاصة، ْص ٓم،  ْالضبل ٓؽ التربُت،  ٍٓع ْعاث ال٣جاثمت ٖلى مِجاعاث. ْب٩جال ب الض  ْجبضؤ ٖمجا ٢ٍغ

ٓانلت الضئ  ٓصَجا اإلاخ ت الخٗلُم ًٖ بٗض حؿعى بجِ ْهغظٓ ؤن ْ بن مضًٍغ ٫ٓ بلحهم بٗض،  بت الٓن٫ٓ بلى مجا لم ًخم الٓن

ْز٣جاُٞجا في الخُجاع الغثِسخي للمجخم٘. ْا٢خهجاصًجا  ٍٓجا  ْع بجاعػ في بصزجا٫ الٟئجاث اإلاخسلٟت جغب ت ص  ؾ٩ُٓن لِظٍ اإلاضًٍغ

 

 

 ؤ.ص. دمحم عيجاء هللا زجان

ت الخٗلُم ًٖ بٗض      اإلاضًغ، مضًٍغ



 
 

 

 م٣ضمت
ْعة( ٠ بجالض  )الخٍٗغ

ْهى جىضعط في يمً  جا اهدكجاعا في الٗجالم،  ْؤ٦ثَر ْاخضة مً ؤَم اللٛجاث  بن اللٛت الٗغبُت ؤْ لٛت الًجاص هي 

ٍٓت،  ٍٓت ٦بحرة مً ؤؾغة اللٛجاث ألاْٞغ آؾُ ٖٓت لٛ ْمً اللٛجاث الؿجامُت ألازٔغ اللٛجاث الؿجامُت التي حٗخبر مجم

ت. بن اللٛت الٗغبُت بخضٔ اللٛجاث الؿذ اإلاٗتٝر بهجا عؾمُجا في مىٓمت ألامم اإلاخدضة. بجهجا  ت، ْآلاعامُت، ْألامٍِغ الٗبًر

ْحكجاص،  جا لٛت عؾمُت زجاهُت في ٦شحر مً البلضان بمجا في طل٪ مجالي،  ْحؿخسضم بجاٖخبجاَع ْلت،  ً ص ْٖكٍغ لٛت عؾمُت الزيخحن 

جا، خحًر ٓع  ْإٍع ٓظُجا في الٗه ٓل ْالخ٨ى ْالٗلم  ْالخ٨مت  ت  ْبجاإليجاٞت بلى طل٪ ٧جاهذ َظٍ اللٛت لٛت اإلاٗٞغ ٓمجا٫.  ْاله

ْجإزحر بجالٜ ٖلى مجا  ٓط ٢ٓي  ن ممجا م٨جهجا مً هٟ ُٗت لٗضة ٢ْغ ْاإلاجزلت الٞغ ٢ٓت  لذ جخمخ٘ َظٍ اإلا٩جاهت اإلاغم الٓؾُى ْْ

ْل ْالٗمل ٖلى بزغاءَجا ٖلمُجا  ٓاخلُت ٣ًغب مً مجاثت لٛت في الٗجالم،  ْالؿ ْالتر٦ُت  ْمً ؤَم َظٍ اللٛجاث الٟجاعؾُت  ٍٓجا،  ٛ

٢ْض يجا٠ٖ  ْلٛخىجا ألاعصًت، ختى في الؿُجا١ الغاًَ حٗض اللٛت الٗغبُت لٛت طاث ؤَمُت ٦بحرة،  ت  ْالِٓؾجا ْألامٍِغ

ْإن َظا الٓي٘ ٢ض ػاص في ٓاؾ٘ في مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ ؤَمُتهجا ؤيٗجاٞجا مًجاٖٟت.   ا٦دكجاٝ الىِٟ ٖلى الىُجا١ ال

ْمخٗلمحهجا. ْٞخذ مىجاٞظ ظضًضة للٟغم ْؤلام٩جاهجاث ؤمجام َالبهجا   ب٢بجا٫ الىجاؽ ٖلى َظٍ اللٛت مً ظجاهب، 

ل بَ ٢ض جم بٖضاصٍ في يمً ال٨خب التي ؤٖضث مً ٢ِ   "الىثر الخضًضْإن َظا ال٨خجاب الظي بحن ؤًضًىجا بجاؾم " 

ت الخٗلُم ًٖ َْٓ مُٟض بجال٣ضع هٟؿّ لُالب ت في لشلٟترة الضعاؾُت الشجااإلاجاظؿخحر لبٗض لُلبت  مضًٍغ اإلاغخلت الججامُٗت 

ٓظحهُت إلا٨خب الخٗلُم ًٖ بٗض لٗجام  ٓظبهجا ًجب ؤن 2017-18الخٗلُم الخ٣لُضي ألهّ ًخمجاشخى م٘ اإلابجاصت الخ ْالتي بم  ،

ْعة م٘ م ْلظل٪، جخ٤ٟ َظٍ الض ْالخٗلُم الخ٣لُضي هي هٟؿِجا،  ىهج ج٩ٓن اإلاىجاهج الضعاؾُت ل٩ل مً الخٗلُم ًٖ بٗض 

ىُت لشفي الٟترة الشجا جاظؿخحراإلا الهجا آػاص الَٓ ْاإلاٗخمض ٖلُّ في ظجامٗت م ت مً الىمِ الخ٣لُضي للخٗلُم اإلاٗم٫ٓ بّ 

 ألاعصًت.

َخٍل جخًمً  ؤعبً٘خ٩ٓن َظا ال٨خجاب مً 
ُ
  ةٖكغ  ؾذ٦

ً
ٖٓجاث: لت ألاْلى جدىجا٫ْ ال٨خ. ْخضة مً اإلآي

ٓاِٖجا :الخٍٗغ٠ بجاإلا٣جالت"ْ "السهجاثو الٗجامت للىثر الخضًض" ْؤه ، "ْحي الهجغة إلاهُٟى نجاص١ الغاٞعي" ، ْ"ؤَمُتهجا 

ْال٣غآن ألخمض ؤمحنْ" ْؤمجا ال٨خلت الشجاهُت  ."عؾجالت دمحم للكُش دمحم ٖبضٍ" ، ْ"ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ٓاِٖجا"ٞخدىجا٫ْ  ْؤه ي الضٞحن الهٛحرْ"، "الخٍٗغ٠ بجال٣هت: ؤَمُتهجا  ً "َصمٗت مِ  "خ٩جاًت ، ْ"إلاهُٟى لُٟى اإلاىٟلَٓ

ي ْظبران"، ْ "ْابدؿجامت" لجبران زلُل ظبران ْاًت: "ْؤمجا ال٨خلت الشجالشت ٞدكخمل ٖلى  ."ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ الخٍٗغ٠ بجالغ

ٓاِٖجا ْؤه يب""، ْ"ؤَمُتهجا  ْاًت "ٍػ ْاًت ٦ِٟجاح َُبت  )ٖكغ نٟدجاث مً البضاًت(" ، ْ")ٖكغ نٟدجاث مً البضاًت( ع ، "ع

ْهجُب مد"ْ ْؤمجا ال٨خلت الغابٗت ٞهي جخًمً ٖلى "ّٟٓؤؾلٓب دمحم خؿحن ٩َُل  ْوكإتهجامؤَُ :اإلاؿغخُت".   "تهجا 

ْالبىٓن "ْ "ؤَل ال٠ِ٨"٦مجا حكخمل ؤًًجا ٖلى صعاؾت مؿغخُخحن:  بجاإليجاٞت بلى طل٪ جبدض َظٍ ال٨خلت  ،"آلابجاء 

ْمُسجاثُل وُٗمت"ًٖ  ٤ُٞٓ الخ٨ُم   ."ؤؾلٓب ج



 
 

ْاإلاؿغخُجاث  ْاًجاث  ٣ْٞجا للم٣غعاث الضعاؾُت ْبجاإليجاٞت بلى طل٪ ؤلخ٣ىجا في آزغ ال٨خجاب الىهٓم مً الغ

ىُت ألاعصًت الهجا آػاص الَٓ ْآصابهجا بججامٗت م ٓلت  م٘ قغح ال٩لمجاث في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت  الهٗبت في الخجاقُت لؿِ

 ْاإلا٨دؿبحن. الضاعؾحن

ْجبٗجا إلا ْامغ ٢ؿم الامخدجاهجاث  ٓص لالزخبجاع في همِ الخٗلُم الخ٣لُضي جم ْي٘ همجاطط ْامخشجاال أل جا َٓ اإلاِٗ

ٓإ مً ألاؾئلت ٓطظُت"في ٞئت   مً زالزت ؤه ْهي: "ؤؾئلت الازخبجاع الىم ُٖٓت،  -1،   جاثؤؾئلت ؤلاظجاب -2ؤؾئلت مٓي

ٍٓلت. جاثؤؾئلت ؤلاظجاب -3ال٣هحرة،   الُ

جا" ) ًُ ٍٓغ َظا ال٨خجاب بجاٖخبجاٍع "مجاصة م٨دؿبت طاج ْالُغ١ التي SLMمىظ ؤن جم جُ (، اجبٗذ جل٪ اإلابجاصت 

ٓاص الخٗلُمُت ٕٓ مً اإلا ٓئهجا بهخجاط َظا الى ٓبت في ٢غاءة   ًخم في ي ٓاظّ َالب همِ الخٗلُم ًٖ بٗض ؤي نٗ ل٩ي ال ً

ٓا بدجاظت بلى ؤي مؿجاٖضة زجاعظُت ؤْ ْؾُلت ؤظىبُت. ٓه ْلم ٩ً ْاؾدُٗجابهجا،  ِْٞمِجا  ؽ   َظٍ الضْع

 

 ؤ.ص. ؾُض ٖلُم ؤقٝغ

ْعةميؿ٤    الض
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ٓخضة:   1ال

 السهجاثو الٗجامت للىثر الخضًض  

٠ بجاإلا٣جالت   ْالخٍٗغ
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض 1.0

ٓخضة 1.1  ؤَضاٝ ال

ْؤَمُخّ في ألاصب الٗغبي 1.2  حٍٗغ٠ الىثر 

ْانُالخجا 1.2.1  الىثر لٛت 

 الىثر في ألاصب الٗغبي  1.2.2

 ْؤ٢ؿجامّ ْزهجاثهّالىثر في الٗهغ الخضًض   1.3

ٓاملِجا 1.3.1 ع الىثر الٗغبي الخضًض ْٖ ّٓ  مٓجاَغ جُ

 مضاعؽ الىثر الٗغبي الخضًض 1.3.2

ٓإ الخضًشت في الىثر الٗغبي 1.3.3  ألاه

 السهجاثو الٗجامت للىثر الٗغبي الخضًض 1.3.4

ٓاِٖجا  1.4 ْؤه ِٟجا ْزهجاثهِجا   اإلا٣جالت حٍٗغ

ْانُالخجا 1.4.1  اإلا٣جالت لٛت 

1.4.2  ًّ  اإلا٣جالتٖىجانغ ٞ

جا في الٗهغ الخضًض 1.4.3 َع ّٓ ْجُ  اإلا٣جالت وكإتهجا 

ٓإ اإلا٣جالت الٗغبُت 1.4.4  ؤه

 السهجاثو الٗجامت للم٣جالت الٗغبُت 1.4.5

م 1.5
ّ
 هخجاثج الخٗل

ْمٗجاهحهجا 1.6  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت 1.7  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 1.8  ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 1.0

ٓان  ٍن "الكٗغ صً ْلت مىظ ٢ْغ ٓلت مخضا ٓر الكٗغ في خُجاة الٗغب.  الٗغب" َظٍ م٣ مً الؼمً جض٫ّ ٖلى مضٔ عؾ

ْالسجّل ألاْفى لدسجُل  م  ْمكجاَٖغ ًٍْ ؤخجاؾِؿِم  ًّ ألاصبّي ألا٢ضع ٖلى جض ٩ٞجان الٗغب ال٣ضامى ٌٗخبرْن الكٗغ الٟ

ٓلت ٖلى ألاصب الٗغبي ال ْل٨ً َل جهض١ َظٍ اإلا٣ م.  ْمٟجازَغ م  ؤًًجا؟ مً صْن ج٣لُو شخيء مً ؤَمُت ٗجانغ ُم ـمأزَغ

هلر لِظٍ ًٗض ٌال"، ألّن الكٗغ م٘ مجا لّ مً اإلا٩جاهت الُٗٓمت لم ―الكٗغ الٗغبي اإلاٗجانغ. هجُب لِظا الؿاا٫ بـ 

ْال٣هو  ْاًجاث  ْالغ ت ظضًضة مشل اإلا٣جاالث  ٓان هثًر ْالخضا٫ْ ؤل ْاط  ذ م٩جاهّ في الغ
ّ
الهٟت في الٗهغ الخضًض، إلاجا اخخل

ٓان الٗغب اإلاٗجانغ". ْالتي ججضع بإ  ن حؿمى ٦ـ"صً

٧ّْل مجهمجا ٢جاصع  ٓبّ ْزهجاثهّ.  ْالىثر َمجا ْظِجان لؤلصب، ل٩ّل مجهمجا ؤؾل ٖلى ؤن ٌّٗبر ٖمجا ًسُغ ببجا٫ ٞجالكٗغ 

ْمجا جدخٓي هٟؿّ مً اإلاكجاٖغ ْالاهٟٗجاالث.  ْخُض ٣ًجا٫ بّن ألاصب َٓ مغآة املجخم٘، ًِٓغ ٧ّل حّٛحر ألاصًب مً ألا٩ٞجاع 

ٓبجاث ؤصبجاًخّٗغى لّ  ٓاء ٧جاهذ قٗغا ؤم هثرا. ُٞدمل ؤصب الٗهغ الججاَلي ؾمجاث طا٥ الٗهغ ثاملجخم٘ في م٨خ ّ ؾ

ٓع التي جيخمي بلحهجا. ٞال  ْالٗهغ الٗشمجاوي زهجاثو الٗه ْالٗهغ الٗبجاسخي  اإلاّٗحن ٦مجا جدمل آصاب الٗهغ ؤلاؾالمي 

ٓان آصابّ ٞخِٓغ في ْٚغ في ؤن جدؿّغب آزجاع الخّٛحراث الِجاثلت التي قِضَجا ؤْ ال ًؼا٫ ٌك ِضَجا الٗهغ الخضًض بلى ؤل

ٓاّٖ  ْؤه ٓخضة ألاْلى مً َظا ال٨خجاب مسّههت للىثر الٗغبي في الٗهغ الخضًض  ْؤلٟجاِْجا. ِٞظٍ ال ْمٗجاهحهجا  ؤؾجالُبهجا 

ٓإ الىثر الٗغبي الخضًض ٦مجا جدىجا٫ْ َظٍ الٓخضةْزهجاثهّ،  ٕٓ مِّم مً ؤه ًّ اإلا٣جالت الظي َٓ ه ْبُجاهجا ٞ ٟجا   . حٍٗغ

ٓخضة 1.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى:  تهضٝ َظٍ ال

 ْم٩جاهخّ في ألاصب الٗغبي ًّ الىثر ألاصبي   الخٍٗغ٠ بٟ

  ّٓامل ْٖ ع الىثر الٗغبي الخضًض  ّٓ إل ٖلى مٓجاَغ جُ  الَا

 ٓإ اإلاؿخدضزت في الىثر الٗغبي  الخٍٗغ٠ بجاأله

 الىثر في ألاصب الٗغبي الخضًض ًّ  ِٞم السهجاثو الٗجاّمت لٟ

  ٓاِٖجا ْزهجاثهِجا ْؤه جا  ْٖىجانَغ  الخٍٗغ٠ بجاإلا٣جالت 

ْؤَمُخّ في ألاصب الٗغبي 1.2   حٍٗغ٠ الىثر 

ْانُالخجا 1.2.1  الىثر لٛت 

٢ْض ًُل٤ ٖلى الصخيء الصخيء بٞكجاء اإلاٗجى اللٛٓي ل٩لمت "الىثر" َٓ  ْاإلاخّٟغ١. ٫ٓ٣ً نجاخب ْوكٍغ  اإلاخبٗثر 

ْالؿ٨غ". ْفي اإلاعجم الٓؾُِ: ) هثرث (  لؿجان الٗغب: ٓػ  ْالل ٓػ  "الىثر هثر٥ الصخيء بُض٥ جغمي بّ مخٟغ٢جا مشل هثر الج

ْهشجاعا عمى بّ مخٟغ٢جا". ٞجاإلاٗجى اللٛٓي للىثر الظي هدً بهضصٍ َٓ بعؾجا٫ ال٨الم  ْالصخيء هثرا  الضابت هشحرا ُٖؿذ 

ْال٠ُ٨ ْالاحؿجا ْوكٍغ صْن ؤّي ؤؾجاؽ مً خُض ال٨ّم   ّ٣ ْال٣جاُٞت ْٕجٍٟغ ٓػن  جاًت ال  . مجا صْن ٖع
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". ٞجالىثر َٓ ٦الم  ٍٝ ا
َٓ َ٢ْ ْػان  م في ؤ

َ
ْىٓ ًُ ؤّمجا الىثر في الانُالح ِٞٓ ٦مجا ّٖغّٞ ص. قٓقي ي٠ُ "ال٨الم الظي لم 

ٓافي الالػمت  ٓص ال٣ ُ٢ْ ْػان  ٓهّ زجالُجا ًٖ َُجا٧ل ألا ٓػْن. ٩ّٞل ٦الم لِـ بكٗغ ٣ً٘ في ٢بُل الىثر الٗجاّم ل٩ ٚحر م

ن خُجاتهم للكٗغ. ٞجال ىثر ٖلى َظا اإلاٗجى يغبجان: الًغب ألا٫ْ َٓ الىثر الٗجاصي الظي ًخسجاَب بّ الىجاؽ في قْا

ْالًغب الشجاوي  ت،  ُّ ٓم ٓبهٓحالظي ًخمّحز ًٖ  الىثر الٟجيالُ ْجإزحراْبالٚ جاٍر ؤؾل ْمجا اخخٔٓ ٖلُّ مً اإلاٗجاوي ْألازُلت  ت 

 ْ  خضجىجا َظٍ. البضٌٗت. ِٞظا الًغب الشجاوي َٓ الظي وٗىُّ بجالىثر في 

 الىثر في ألاصب الٗغبي 1.2.2

ٕٓ ؤصبي مٗغْٝ في اللٛت ْبجاألزّو الىثر الّٟجي َٓ ه سِجا اإلاٗ الىثر  ْاثل ججاٍع . ٩ٞجان الىثر في مٓ لالٗغبُت مىظ ؤ

ش ألا  ْاثل ججاٍع ْصةصب الٗغبي ًىدهغ في ؤ غاى اإلاٗض ْصة ْألٚا ْالسُ :ٞدؿب مشل ألاق٩جا٫ املخض ْالخ٨م   ألامشجا٫ 
ّ
 ب، بال

ع قِئجا ٞكِئجا  ّٓ ٓع ال فيؤهّ جُ ٓم في الٗهغ الخضًض. ْزال٫ َظا الخ٣الٗه ت بلى ؤن ؤنبذ في الك٩ل الظي هجضٍ الُ

ٖٓجاث  ٍْدىجا٫ْ مٓي ت  ُّ ت ظضًضة، ًخمّحز ٧ّل مجهجا بسهجاثو ّٞى ٓإ هثًر ػا أله جي قِض ألاصب الٗغبي بْغ ع الخضٍع ّٓ الخُ

ٓع.  ْع خ٫ٓ ؤْيجإ ٧ّل ٖهغ مً الٗه  مسخلٟت جض

ٓع ألاصبُت الٗغبُت، لم ٨ًً اٟٞي  ٧جان  ٦مجا لىثر الّٟجي عاثججا بحن الٗغبالٗهغ الججاَلي الظي ٌّٗض ؤ٢ضم الٗه

حن ٚجالبجا، مجا ٧جاهذ ال٨خجابت مىدكغة بُجهم، بل  ُّ ٓلُت بُجهم. ٞدُض ٧جان الٗغب ٢بل ؤلاؾالم ؤّم ْال٣ب ْاط  الكٗغ ًخمّخ٘ بجالغ

م بض٫ ج٣ َٓع ٓا ٌٗخمضْن ٖلى طا٦غتهم في خٟٔ ؤم لٓن الكٗغ ٖلى ٧جاه ًّ ٓا ًٟ ْلِظا الؿبب هٟؿّ، ٧جاه ُُضَجا بجال٨خجابت. 

ٓه جام، ل٩ ْؤؾِل للخٟٔ بجاليؿبت بلى الؤٌؿ ّالىثر في جل٪ ألاًّ ْلِظا ْ ، ىثرغ  ْؤلخجان مسهٓنت.  ْػان  ضا بإ ُّ ٓهّ م٣ ل٩

ن اؾخسضامّ في ؤٚغاى  ٓا ٣ًخهْغ جام، بل ٧جاه ٕٓ ّٞجّي في جل٪ ألاًّ ٓا ال حهخّمٓن بجالىثر ٦ى ْصة ٣ِٞ مشل الؿبب ٧جاه مدض

ْلّٗل لِظٍ ألاؾبجاب ؤّن ٧ّل مجا ًدّٟٓ لىجا الخجاٍع ت.   ْالخججاٍع ْجهم الؿُجاؾُت  جا مً قِئش مً الىثر الججاَلي ال ًخّٗضٔ قا

جان.  ِّ ْبًٗجا مً الٓنجاًجا ْسج٘ ال٨ ْالخ٨م ْزُب ٢هحرة   ألامشجا٫ 

ٓع ؤلاؾالم، صزل ألاص سّْم٘ ِْ ٓع ظضًض مً ججاٍع ٞدُض حٗغيذ الخُجاة الاظخمجاُٖت  ،ب الٗغبي بلى َ

ْالىثر ًخّٛحران حّٛحرا مدؿٓؾجا في ؤق٩جالِمجا ْ  ع ٚحر ؾجاب٤ بضؤ الكٗغ  ّٓ ْجُ الخُجاة ألاصبُت للٗغب اله٣الب قجامل 

ٍٓت بجابجا ظضًضا مً ؤلابضإ ؤمجام الىثر الٗغبي. ٟٞي الِٗض ؤلاؾالمي،  م ْألاخجاصًض الىب ٢ْض ٞخذ ال٣غآن ال٨ٍغ ٓجهمجا.  ْمًم

ْاػصاصث الخجاظت بلُّ إلاجا ا٢خًذ الخُجاة الجضًضة اللجٓء بلى الىثر ؤ٦ثر مً الكٗغ للخجاظجاث ٖٓمذ ؤَمُت  الىثر 

 ٓ ْالضٖ غ ال٣غآن الُٗٓم الضًيُت 
ّ
٢ْض ؤز ْالخمجاؾت  جإزحراثٍت.  لّ مً ٢هجاثض في الٛؼ٫  ّٓ بُٗضة في ألاصب الٗغبي، ٞد

ْالس٫ُٓ  ال هٓجام بلى ؤصب ٖجالمي ًسٓى في مكجا٧ل  ْنّغّٞ ْْن٠ الجمجا٫  ْؤمشجا٫ مخىجازغة بضْن يجابِ  مً خ٨م 

جا بجال٣غآن  َغ
ّ
ًّ السُجابت م٘ جإز ع ٞ ّٓ ٍٓت. ٟٞي َظا الِٗض، جُ ْالضهُ جا الضًيُت  َٓع م ؤم

ّ
ٍْىٓ ْاملجخم٘  خُجاة ألاٞغاص 

ٓص.  ْالِٗ  ْالخضًض الىبٓي، ٦مجا بغػث في مججا٫ الىثر ٞىٓن ظضًضة مشل الغؾجاثل 

ٓام ؤّمجا في  ْالس ٓام  ْط بحن الٗ ْاؾٗجا، خُض بضؤث ال٨خجابت جغ ا  ّٓ الٗهغ ألامّٓي ٣ٞض همجا الىثر الٗغبي هم

ت التي اػصَغث في َظا الٗهغ  ْٖلمُت في املجخم٘ ألامّٓي. ٩ٞجان مً الٟىٓن الىثًر ْاظخمجاُٖت  ت  عة بصاٍع ْؤنبدذ يْغ

٢ُٓٗجاث. ؤمجا السُجابت ٣ٞض هجالذ ؤَمُت ٦بٔر ل ْالخ ْالغؾجاثل  ٦ْثرة الٟتن السُجابت  ْالضًيُت  خّٗضص ألاخؼاب الؿُجاؾُت 

ْالخضًض الىبٓي  م  ْجّٓؾ٘ الغ٢ٗت ؤلاؾالمُت في َظٍ الٟترة. ٩ٞجاهذ السُب مخإزغة بجال٣غآن ال٨ٍغ ْالايُغابجاث 

ٓظؼة  ٢ُٓٗجاث ٞهي ٖبجاعاث م ًّ الخ ْجيؿ٤ُ الجمل. ؤمجا ٞ ْمدؿمت في الٛجالب بخدؿحن ألالٟجاّ  ْم٣خبؿت مجهمجا  الكٍغ٠ 
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٧ْجاهذ ٚجاًت في ال ٘ بلحهم.  الة في ؤؾٟل الُلبجاث ؤْ ال٣ًجاًجا التي جٞغ ْٖت ٨ًخبهجا السلٟجاء ؤْ ألامغاء ؤْ ال ْالغ بالٚت 

ة ألالٟجاّ. ؤمجا الغؾجاثل في َظا الٗهغ ٣ٞض ؤنبدذ  ّٓ ٢ْ ّٓ اإلاٗجى  ْالبالٚت بؿم ًّ ؤصبّي جخمّحز بجاإلًججاػ  ٢ُٓٗجاث ٦ٟ الخ

ٓع الضًيُت ْؤلاصاع  تهجا في ألام ُّ َٓبت ٖبض الخمُض ال٩جاجب الظي ٌّٗض ّٞىجا مؿخ٣ال ألَم ًّ الغؾجاثل بًٟل م ى ٞ
ّ
٢ْض جغق ٍت. 

٫ مً ْي٘ ألاؾجاؽ للمىهج ال٨خجابي في ألاصب الٗغبي.  ّْ ٓهّ ؤ ٓع ظضًض في ال٨خجابت الٗغبُت ل٩  بمجام َ

ْا ْالىثر الٟلؿٟي  ْٕ، بمجا ٞحهجا الىثر الٗلمي  لىثر ؤّمجا في الٗهغ الّٗبجاسخي، ٣ٞض ؤنبذ الىثر الٗغبي مخّٗضص الٟغ

ْالغؾجاثل، ٦مجا  ٍٓع مشل السُجابت  ْالىثر ألاصبي السجالو. ٩ٞجان الىثر في َظا الِٗض امخضاصا لل٣ضًم في بٌٗ ن ذي  الخجاٍع

ٖٓجاث الصسهُت  ْاإلآي غاى  ًّ اإلا٣جامجاث. بضؤ الىثر الٗبجاسخي ًخجّ بلى ٦شحر مً ألٚا ٧جان في بًِٗجا آلازغ مبخ٨غا ٦ٟ

٢ْض ٧جاهذ للش٣جاٞجاث  ْالاظخمجاُٖت ْؤلاوؿجاهُت بٗض ؤن ٧جان مىدهغا ْالخؼبُت في الٗهغ ألامّٓي.  غاى الؿُجاؾُت  في ألٚا

ٓهجاهُت جإزحراث ٦بحرة في بزغاء الىثر الّٗبجاسخي بٌُٟ مً اإلاٗجاوي ال٣ٗلُت  ْالُ ْالِىضًت  ألاظىبُت مشل الٟجاعؾُت 

ْالترظمت التي قِضَجا َظا الٗهُغ الىثَر الّٟجّي بلى آٞجا١  ظضًضة مً ؤلابضإ ْالٟلؿُٟت، ٦مجا ٢جاصث خغ٦ت الى٣ل 

ؿم
ّ
ْا الىثر الٗغبي بإؾلٓب مد مجا مً ٦ّخجاب َظا الٗهغ ؤزغ ْٚحَر ْالججاخٔ   ٘ ّٟ  ْالابخ٩جاع. ٞجاألصبجاء مشل ٖبض هللا بً اإلا٣

 بؿمجاث الخًجاعة الغا٢ُت الجضًضة.

ْجّم ؾ٣َِٓجا م جا  ت الٗغبُت ؤلاؾالمُت جتراظ٘ ًٖ اػصَجاَع ة الخًجاٍع ّٓ ْازغ الٗهغ الّٗبجاسخي، بضؤث ال٣ ٘ ْم٘ ؤ

ْلت الّٗبجاؾُت في بٛضاص بلى الجهًت  ٓلُحن. ٞجالٗهغ الظي ًمخّض مً ؾ٣ٍٓ الض ؾ٣ٍٓ بٛضاص ٖلى ؤًجاصي الُٛجاة اإلاٛ

ْطل٪ إلاجا قِضث  ش ألاصب الٗغبي،  ٓع في ججاٍع ْالخضَ الخضًشت في البالص الٗغبُت ًٓن٠ بك٩ل ٖجاّم بٗهغ الاهدُجاٍ 

ْالش٣جاُٞت ْألاصبُت الٗغبُت في َظٍ  ت  ت مشل السُب املججاالث ال٨ٍٟغ ت في ؤلابضإ ْؤلاهخجاط. ؤّمجا الٟىٓن الىثًر
ّ
الٟترة ٢ل

ْالخهّى٘.   ٠
ّ
ؿمت بجالخ٩ل

ّ
 ؤّجهجا ٧جاهذ مد

ّ
ٓصة في َظٍ الٟترة ؤًًجا بال ٓظ ْاإلا٣جامجاث ٩ٞجاهذ م ٧جان ؤصبجاء َظا الٗهغ ْ ْالغؾجاثل 

ْاإلا ْالُبجا١ صْن ألا٩ٞجاع البضٌٗت  ْالجىجاؽ  ن ٖلى املخّؿىجاث اللُٟٓت مشل السج٘  ْؼ
ّ
ٗجاوي اإلابخ٨غة، ٦مجا ٧جان مٗٓم ًغ٦

مجا في ِٖض الخ٨م  ُّ ِٟجا ؤؾالِٞم. ٞجالىثر الٗغبي في َظٍ الٟترة ال ؾ
ّ
ْالخٗل٤ُ لل٨خب التي زل الٗلمجاء ٌكخٛلٓن بجالكغح 

ْالخ٣لُض ٖلى الُبُٗت ِ الخهّى٘ 
ّ
ْحؿل ى بلى صعظت ججاِٞت ججّمض ٞحهجا ؤلابضإ ْالابخ٩جاع 

ّ
 ْالؿل٣ُت. الٗشمجاوي جضو

ْزهجاثهّالىثر في  1.3 ْؤ٢ؿجامّ   الٗهغ الخضًض 

ٓاملِجا 1.3.1 ْٖ ع الىثر الٗغبي الخضًض  ّٓ  مٓجاَغ جُ

 ْ ٓمجا  ٕٓ مً الؾب٤ ؤن ٢لىجا بإّن ألاصب الٗغبي ٖم ٓ الىثر مىّ زهٓنجا ؾجاصٍ ه ٓص بٗض الٗهغ جم ْالغ٧ ص 

٠ ٢بًتهمجا ٖلى الٟىٓن  ،الٗبجاسخي
ّ
ْالخ٩ل ٓلّ بلى الٗهغ الٗشمجاوي، خُىمجا قّضص الخهّى٘  ْػاص ألامغ ؾٓءا بٗض ْن

ْلٛت مش٣لت  ّ٘ ت. ٩ٞجان ألاصبجاء ٨ًخبٓن، ل٨ً بإؾلٓب مخهى
ّ
بت مُٛجاة ألاصبُت الٗغبُت ٧جاٞ ْالجىجاؽ  ٍٚغ بجالسج٘ 

ْال ٧ْجان الٗلمجاء مِخّمحن بجالخٗل٣ُجاث   . ٓامل إلاهّىٟجاث ؤؾالِٞم ؤ٦ثر مً ْاملخؿىجاث البضٌُٗت ألازٔغ ْالِ ْح  كغ

ٓع ؾجاَ٘، بضؤث خغ٦ت اهبٗجار في  ْبٗض ٧ّل ْالم ه ْل٨ً بٗض ٧ّل لُل نبجاح مكغ١،  التهم بةبضاٖجاث ظضًضة.  مدجا

ْالٛغب  ْبجالخدضًض مىظ ؤن بضؤ الاخخ٩جا٥ بحن الٗغب  جي م٘ جهجاًت ال٣غن الشجامً ٖكغ،  ألاصب الٗغبي جِٓغ بك٩ل جضٍع

جا في مهغ بضؤث حكُ٘ مجهجا بلى 1798ُٓن ؤعاضخي مهغ ؾىت بزغ اخخال٫ هجابل ٓا٦حَر م. ِٞظٍ الجهًت ألاصبُت التي َلٗذ ب

٫ مً ال٨ؿجاص  ّٓ ٓتهم، ْقٕغ ألاصب الٗغبي ًخد ْال٨خجاب الٗغب مً ٟٚ ، بلى ؤن اؾخٟجا١ بؿببهجا ألاصبجاء  ص٫ْ ٖغبُت ؤزٔغ
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ّ
ْمً الاهدُجاٍ بلى الاػصَجاع. ِٞظٍ الجهًت ألاصبُت ؤز ْاط  ْؤؾٟغ ًٖ بلى الغ ٓاء  ْالكٗغ الٗغبي ٖلى خّض ؾ غث ٖلى الىثر 

ٓص البضٌ٘.  ُ٢ْ  جدّغع ألاصب الٗغبي م٘ ظمُ٘ ؤنىجاّٞ مً بؾجاع السج٘ ْنىٗت الجىجاؽ 

ٍْدك٩ّل خؿب حّٛحراث الٗهغ  ْاثل ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ، بضؤ الىثر الٗغبي ًيبٗض مً ؤْيجاِٖجا الؿِئت  ٞمىظ ؤ

ْالخّٛحراث ا عاث  ّٓ ْع ؤؾجاؾُت،  ًم٨ً جهيُِٟجا إلاؿخجّضة في الىثر الٗغبي ٩ٞجاهذ ْجاَغةالجضًض. ؤّمجا الخُ في زالزت مدجا

 ْهي:

  ْالخهّى٘ بدُض ًسخٟي  ٠
ّ
اللٛت ْألاؾلٓب: في بضاًت الٗهغ الخضًض، ٧جان ألاصبجاء ٨ًخبٓن بلٛت مخهٟت بجالخ٩ل

ٕٓ اإلاؼزٝغ ّْل  ت بجاملخؿىجاث اللُٟٓت. ِٞظا ألاؾلٓب اإلاسج ْعاء ال٩لمجاث اإلاؼزٞغ ؾجاثضا في بضاًجاث  اإلاًمٓن 

ع  ّٓ ّ بضؤ ؤن ًخُ
ّ
 ؤه
ّ
ْجالمُظٍ، بال جاٖت الُُِجاْي  ْاإلاترظمحن ؤمشجا٫ ٞع الجهًت ألاصبُت الخضًشت في ٦خجابجاث ألاصبجاء 

ْالخهى٘ في  ٍْخجّىبٓن الخإه٤  قِئجا ٞكِئجا بلى ؤن ؤنبذ ٚجالبُت ألاصبجاء ًمُلٓن بلى البؿجاَت ْؤلاًججاػ في الخٗبحر 

ٓا ٌٗىٓن بجالججاهب الك٨لي مجا ٨ًخ ٞهجاعازخُجاع ال٩لمجاث  ٓمجا لضٔ ظمُ٘ َب٣جاث املجخم٘. ؤمجا مً ٧جاه ٓهّ مِٟ ب

ٓح اإلاًمٓن. ؤًًجا ِٞم  ٓا ال ًبجالٛٓن بل ًإجٓن بظل٪ بدُض ال ٌٗغ٢ل صْن ْي  ٧جاه

 ٖٓجاث الجضًضة: ًمشل اإلآِغ الشجاوي مً مٓجاَغ ج ٓع الىثر الٗغبي الخضًض في اإلآي ٖٓجاث التي ُ ٕ اإلآي ّٓ جى

مجا في الٗهغ الٗشمجاوي، ٧جان الىثر الٗغبي ًىدهغ في . ال٨ّخجاب ٌٗجالجِجا ُّ ٓع الؿجاب٣ت، ال ؾ ٟٞي الٗه

ضة  ُّ ْمكجا٧لّ. ٩ٞجاهذ ؤلابضاٖجاث الّٟىُت اإلا٣ ٖٓجاث مدّضصة ْؾجاطظت ال ؤَمُت لِجا بجاليؿبت بلى املجخم٘  مٓي

ْل َٓجا.  ْهد ت ؤْ ْن٠  ٖٓجاث شسهُت مشل مضح ؤْ تهىئت ؤْ حٍٗؼ ْع خ٫ٓ مٓي ٨ً بجاملخّؿىجاث اللُٟٓت جض

ْا ٌٗجالجٓن في ألاصبجاء مىظ مىخه٠ ال٣غن الخجاؾ ٖٓجاث ٖجاّمت ٦خجابجاتهم٘ ٖكغ بضؤ ، مخهلت بإهجاؽ ٖجاصًحن مٓي

 ٓ ْا بإ٢المِم مكجا٧ل ؤلاوؿجان الٗجاّمت ْؾٗ ع ّٓ ٓا ْي٘ املجخم٘ مدّل ألاٞغاص، ٞه ْل ا في بنالح اإلاٟجاؾض ْخجا

 ْ ٝٓالاظخمجاُٖت   الخًجاعة الجضًضة.  ٍػ

  ْاهدكجاع الصخ٠ بحن الٗغب، ّْؾ٘ الىثر إل الٗغب ٖلى آلاصاب الٛغبُت  الٟىٓن اإلاؿخدضزت: ٦ىدُجت اَل

ْٞت لضٔ الٗغب مً ٢بل، ؤمشجا٫  ت ظضًضة لم ج٨ً مٗغ ْؤظىجاؽ هثًر الٗغبي الخضًض نضٍع ل٣ب٫ٓ ٞىٓن 

ْإلى ظجاهب َظٍ الٟىٓن اإلاؿخدضزت،  ْال٣ّهت ال٣هحرة.  ْاًت  ْالغ ْاإلاؿغخُت  اػصَغث الٟىٓن ال٣ضًمت اإلا٣جالت 

ْالخ١ٓ٣ الجضًضة.  جاث  ْالخٍغ ْاإلا٣جامجاث بًٟل الخإزغ بجال٨ٟغ الؿُجاسخي الٛغبي  ْالغؾجاثل   ؤًًجا مشل السُجابت 

ٍْع في  ٧ّْل مجهجا لٗب ص ٓامل التي ؤّصث بلى َظا الاػصَجاع في مججا٫ الىثر الّٟجي بجاللٛت الٗغبُت ٞهي ٦شحرة،  ؤمجا الٗ

ة الاهد ّٓ ًّ مً َ ٓاجسلُو َظا الٟ ّٓ ْؤلابضإ. ٞمً جل٪ الٗ ْط الىم ٓا٦بُجاٍ بلى ؤ  جامل التي ظٗلذ الىثر الٗغبي م

 الجججاَجاث الٗهغ الخضًض مجا ًإحي: 

ٓانل الش٣جافي اإلا٣جام بحن  - ال بلى الخ ّْ ٍٓغ الىثر الٗغبي ؤ ْالٛغب: ًغظ٘ الًٟل في جُ الخال٢ذ الش٣جافي بحن الٗغب 

ْالض٫ْ الٛغبُت بزغ الاخخال٫  ٓهجابغث ٖجام البالص الٗغبُت  م. ِٞظٍ 1798الٟغوسخي إلاهغ جدذ ٢ُجاصة هجابلُٓن ب

سُت ٖلى مٗجالم الش٣جاٞت الٗغبُت، بال ؤجهجا ؤججاخذ للٗغب ٞغنجا لالَإل  ٓجهجا نضمت ججاٍع م ٧ ت، ٚع الخملت الٗؿ٨ٍغ

ْبجالخجالي خّغيتهم ٖلى الخ٣ُٔ مً ؾبجاتهم الش٣جافي ٫ ٩ٞ ،ٖلى ؤلاهججاػاث التي ًد٣٣ِّجا الٛغب في املججا٫ الٗلمي،  ّْ إ

ْإًُجالُجا في َلب  ٓة الٗلمُت، بضؤ َالب الٗغب ًغخلٓن بلى البالص الٛغبُت مشل ٞغوؿجا  ٓة لؿّض َظٍ الٟج زُ

ٓهّ.  ت، ٞخدذ ؤمجام اللٛت الٗغبُت بجابجا بلى ألاصب الٛغبي بمسخل٠ ٞى ُّ ظٍ البٗشجاث الٗلم  الٗلم الخضًض.  َْ
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ٓع مً ؤظل بزغاء خُجاتهجا خغ٦ت الترظمت: حٗخبر الترظمت ْؾُلت جخمّؿ٪ بهجا ألامم املس - خلٟت مىظ ؤ٢ضم الٗه

ٍٓغ مججا٫  ْع مِّم في جُ ْالٗلمُت. ٧جان لخغ٦ت الترظمت التي قِضَجا الٗهغ الخضًض ص الش٣جاُٞت ْالاظخمجاُٖت 

الىثر الٗغبي. ٟٞي ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ، جّمذ جغظمت ٖضص ال ًدصخى مً ال٨خب الٗلمُت ْألاصبُت في اللٛجاث 

إل الٗجاإلاُت مشل الٟغوؿُت ْؤلا  ت ْؤلاًُجالُت بلى اللٛت الٗغبُت. ِٞظٍ الخغ٦ت ؾجاٖضث الٗغب ٖلى الَا هجلحًز

ْالتي ٧جاهذ مىدهغة في ألاصب الٛغبي ْخّغيتهم ٖلى  ْاًجاث  ْالغ ت الجضًضة مشل اإلاؿغخُجاث  ٖلى الٟىٓن الىثًر

ت اإلاؿخدضزت. ُّ  الخ٣لُض لخل٪ الىمجاطط ألاصب

ْالصخجاٞت خ - ْالصخجاٞت: حّٗض الُبجاٖت  ال٢ِمجا الٗىجان الُبجاٖت  ش ألاصب الٗغبي إَل ٢ْٗجا في ججاٍع ضزحن مِّمحن 

ْص. ٧جاهذ اإلاُبٗت ألاْلى في الٗجالم الٗغبي  ٓانِم بضْن خض ٓام الىجاؽ ْز ْجٓنُلّ بلى ٖ ًٖ ألاصب الٗغبي 

ال١ التي ؤؾؿِجا دمحم ٖلي بجاقجا ٖجام  ت" التي 1821مُبٗت ب ٢ٓجاج٘ اإلاهٍغ ضة ألاْلى "ال ْالجٍغ م في مهغ، 

جا دمحم ْإنضاع مُجاب٘ ْصخجاث٠ في مسخل٠ ؤهدجاء 1828ٖلي بجاقجا هٟؿّ ٖجام  ؤنضَع م. زم جخجابٗذ ب٢جامت 

ْاإلاٗجاٝع ٖلى  ْاملجالث ألاصبُت املسخلٟت ؾجاٖضث في حٗمُم ألا٩ٞجاع  ْالصخجاث٠  الٗجالم الٗغبي. ِٞظٍ اإلاُجاب٘ 

ًّ اإلا٣جالت ه ٓع ٞ ٢ْض ٧جان ِْ ٍٓت مججاالث الترظمت ْألاصب.  ْج٣ دُجت مً هخجاثج ظمُ٘ الُب٣جاث في املجخم٘ 

 اػصَجاع مججا٫ الصخجاٞت. 

ٓامل التي ؤزغث - ْمً الٗ ْح:  ْالجز ْمؿجاٍع  ْٖملذ فيالىثر الٗغبي  في الهجغة   اث اإلاخخجالُتالهجغ حُٛحر مهحٍر 

مجا بحن الٟتراث اإلامخّضة مً جهجاًت ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ بلى  ُّ التي ٢جام بهجا ألاصبجاء الٗغب بلى البالص الٛغبُت، ال ؾ

ت  ْمؿجال٨ِم ال٨ٍٟغ ن ٖلى ازخالٝ مكجاعبهم  ً. ٩ٞجان ألاصبجاء اإلاِجاظْغ ٓالي الىه٠ ألا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغ خ

ً بجالخُجاعاث ألاصبُت في مِجاظغ  ٍغ
ّ
ْالضًيُت مخإز ْمً زّم ه٣ل ْال٣ٗضًت  َٓجا،  ْهد ت  ْالغمٍؼ ْمجاوؿُت  َم مشل الغ

ٓا مً زاللِجا ؤهمجاَجا  ٦ْخب بجالٗغبُت، ّٖغٞ ٓا بيكغ مجالث  ٓبجاتهم. ٣ٞجام مبجاصئهجا بلى اللٛت الٗغبُت مً زال٫ م٨خ

ْهثرا، لم ٌِٗضَجا ألاصب الٗغبي مً ٢بل.   ؤصبُت، قٗغا 

 مضاعؽ الىثر الٗغبي الخضًض:  1.3.2

ع ظضًض  ّٓ ة ٖىضمجا ًُغؤ جُ ّٓ ن املجخم٘ ال بّض ؤن ٩ًٓن في الىجاؽ مً ٌٗجاعى طا٥ الخّٛحر ب٩ّل ٢ في شخيء مً قْا

ضَجا مً  ٍْاٍّ ٤ زجالض ٌٗجاعى الخّٛحراث مً هجاخُت  ٦ْظا ٍٞغ ْحٗخى٣ّ،  ْجغّخب بّ  ْٞئت ؤزٔغ جضٖمّ   ، ي ٖىّ ٍِْغ
ّ
ٓل ُٞ

. ِٞظٍ هي ؾّىت مً ؾجن املجخم٘. ٞٗىضمجا َغؤث الخٛحراث ٖلى ألاصب ال ٗغبي هجض َظا الترّصص بحن ال٨خجاب هجاخُت ؤزٔغ

ش الىثر الٗغبي ؤًًجا زالر مضاعؽ، ل٩ّل مجهجا  ًِجا. ٞٗلى َظا ألاؾجاؽ، هجض في ججاٍع ْٞع الٗغب في ٢ب٫ٓ جل٪ الخٛحراث 

 ؤصخجابهجا ْؾمجاتهجا، ٞهي:

لٓن ألاؾلٓب  -1 ًّ مضعؾت املخجاٞٓت الججامضة: ؤصخجاب َظٍ اإلاضعؾت، ْفي م٣ّضمتهم الكُش هجان٠ُ الُجاػجي، ًٟ

ْل٨ً بةخُجاء ألاؾجالُب ال٣ض ٓص الظي ؤنجابهجا،  غ آصاب اللٛت الٗغبُت مً الجم ًم للىثر الٗغبي. ٩ٞجان َّمِم جدٍغ

٢ْهضَم  ٓة الخ٣لُض  ٓتهم زُ ٓع الظَبُت لؤلصب الٗغبي. ٩ٞجاهذ زُ ألاصب ٖلى خٟجاّ الال٣ضًمت في الٗه

 الٗغبي في ٢جالبّ ال٣ضًم. 

ْؤؾجالُبّ ال٣ضًمت مضعؾت الخجضًض اإلاخُّغٝ: ؤصخجاب َظٍ اإلاضعؾت ٧جا -2 ٓا ًضٖٓن للخدّغع ال٩جامل مً الترار  ه

ْجبّٗ ٞحهجا مدّغعْ  ْالخمؿ٪ بإؾجالُب ؾِلت ججغي م٘ الُب٘. ٧جان ؤخمض ٞجاعؽ الكضًجا١ عاثض َظٍ اإلاضعؾت، 
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ذ َظٍ  ٢ْض هٖؼ ْٞغح ؤهُٓن.  ْهجُب الخّضاص  ٓعي ْؾلُم البؿخجاوي  ْاإلاترظمٓن ؤمشجا٫ زلُل الس الصخ٠ 

ت الخدّغع  ن اإلاضعؾت هٖؼ ٣ٍْهْغ ٍٓبّ  ْجب ٟجا في جغجِب ال٨الم  ٓهجا ٍَغ ْعاح ٦ّخجابهجا ٌٗخمضْن ل مً ٧ّل ٢ُض، 

ٓإ البضٌ٘.  ْؤه ٓع الؼزجاٝع  ي ًٖ ظمُ٘ ن
ّ
ْٖلى ألاؾجالُب الّٟىُت الٗجاإلاُت، م٘ الخسل تهجا 

ّ
ْص٢  ٦خجابتهم ٖلى اإلاٗجاوي 

ْالخض -3 خضا٫: َظٍ اإلاضعؾت في الىثر الخضًض هي التي ججم٘ بحن ال٣ضًم  ًض، ُٞإزظ ؤصخجابهجا مً مضعؾت الٖا

مهجالر الىثر ال٣ضًم م٘ ٢ب٫ٓ مجا ًدؿً مً الاجججاٍ الخضًض. ٩ٞجان ؤصخجاب َظٍ اإلاضعؾت ْفي م٣ّضمتهم 

٨ٍْخبٓن بلٛت ٞهخى  ٍٓم  ْج٨ٟحر ٢ ن ٖلى ؤؾلٓب صخُذ  ْؼ
ّ
ْالكُش ببغاَُم الُجاػجي ًغ٦ الكُش دمحم ٖبضٍ 

ٍٓت.  ْؤؾجالُب السج٘ اإلالخ  زجالهت ًٖ الٗجامُت 

ٓم  جاج٪:ازخبر مٗل

ْانُالخجا. -1   ٖٝغ الىثر لٛت 

 مجا هي ؤَم مضاعؽ الىثر الٗغبي الخضًض؟ -2 

ت الجضًضة في ألاصب الٗغبي الخضًض 1.3.3  الٟىٓن الىثًر

ال ؾُمجا بجاآلصاب  ْهدُجت ْالٛغب، جإزغ ألاصب الٗغبي بجاآلصاب الٛغبُت  ْالش٣جافي بحن الكغ١  لالجهجا٫ ال٨ٟغي 

ْالٟغوؿُت ت  ٓاهب ال٨شحرة  ؤلاه٩لحًز ٓان ظضًضة مً الىثر الّٟجّي جضفي الج جيبضؤث ؤل  ،زل بلى ألاصب الٗغبي بك٩ل جضٍع

ٓإ ظضًضة مً الىثر الّٟجي  ٓن بإه ت ال٣ضًمت، بضؤ ألاصبجاء الٗغب ٌٗتٞر ٢ْٗذ في الٟىٓن الىثًر ٓعاث التي  م الخُ ٞٚغ

ٓالِجا في لٛتهم. ٞمً ؤَّم  ْلٓن بجالهُجاٚت ٖلى مى ٓا ًدجا الٟىٓن التي نجاعث ظؼءا ال ًخجّؼؤ بجاألصب الٗغبي  الٛغبي، ْظٗل

 الخضًض مجا ًإحي:

ت ٌؿخٗغى ٞحهجا ال٩جاجب ؾلؿلت مً ألا٩ٞجاع خ٫ٓ  -1 ٓعة هثًر ٕٓ مّٗحن بإؾلٓب مى٣ُّي اإلا٣جالت: هي ن مٓي

اب
ّ
ْلُضة  ،ظظ ت الخضًشت التي لخ٣ذ بجاللٛت الٗغبُت، ألّجهجا ٧جاهذ  ٫ الٟىٓن الىثًر ّْ ًّ اإلا٣جالت َٓ ؤ ل ٞ ّٗ ٞل

ي، مهُٟى  ًّ في ألاصب الٗغبي مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ اص َظا الٟ ّْ ٧ْجان مً ؤبغػ ع ْالُبجاٖت.  الصخجاٞت 

جاث، َّ خؿً، مُسجاثُل وُٗم ٓص ال٣ٗجاص، ؤخمض خؿً الٍؼ ْؤمشجالِم.نجاص١ الغاٞعي، ّٖبجاؽ مدم  ت 

ٖٓت مً ألاخضار التي ج٣٘ م٘ الصسهُجاث ٞحهجا في ػمجان  -2 ت جدخٓي ٖلى خضر ؤْ مجم ال٣ّهت: هي ٢ُٗت هثًر

ٖٓحن: ألا٫ْ ال٣ّهت ال٣هحرة ؤْ ال٣ّهت  جا، ًم٨ىىجا ج٣ؿُمِجا بلى ه ٢ْهَغ ٓلِجا  ْبجالىٓغ بلى َ ْم٩جان مدّضصًً. 

ْاًت. ٧جاهذ ألا  ٍٓلت ؤي الغ ْالشجاوي ال٣هت الُ ٓصة في ألاصب ال٣هحرة ظّضا،  ًّ مٓظ ق٩جا٫ البضاثُت لِظا الٟ

ْٚحر ظجامٗت للٗىجانغ التي جلتزم بهجا  الٗغبي ال٣ضًم مشل اإلا٣جامجاث ؤْ الخ٩جاًجاث، بال ؤّجهجا ٧جاهذ ٚحر مى٣ّدت 

ٓع ؾىت ْحكخمل ٖلحهجا  م 1917ال٣هو الخضًشت. حّٗض ٢ّهت "في ال٣ُجاع" التي ٦خبهجا ال٩جاجب اإلاهغي مدّمض جُم

٫ ٢ّهت ٖغبُت ج ّْ جا في ال٣هت دمل اإلاٗجى الّٟجيؤ ٓاَٞغ ٓاظب ج ْاًت ألاْلى في ألاصب ْحؿخٓفي الكغٍْ ال . ؤّمجا الغ

يب" التي ٦خبهجا الض ٓع دمحم خؿحن ٩َُل ٖجام الٗغبي بجاإلاٗجى الّٟجي هي "ٍػ ًّ في ْ م. ٦1913خ اص َظا الٟ ّْ مً ؤَّم ع

ٓع، زلُل ظبران، َّ خؿحن، بخؿجان ٓع، ؤخمض جُم ـ،  ألاصب الٗغبي مدّمض جُم ٖبض ال٣ضْؽ، ًٓؾ٠ بصَع

ْؤمشجالِم.   هجُب مدّٟٓ 
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ٓلض اإلاؿغح الٗغبي في  :اإلاؿغخُت -3 ْؤٞٗجا٫ شسهُجاتهجا. ٧جان م ٓاعاث  ىت مً زال٫ خ ُّ ي ٢ّهت مٗ هي هثر ّٞجي ًْغ

ْاَل٘ ٖلى ز٣جاٞتهجا، ٣ٞجام  ن الى٣جاف الظي ٖجاف في بًُجالُجا  ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ ٖلى ًض ألاصًب اللبىجاوي مجاْع

ٓلحر )بترظمت مؿغخُت  جاث ٞحهجا مً ٖىضٍ. ٧جاهذ Molière"البسُل" للمؿغحي الٟغوسخي م ( م٘ بٌٗ الخهٞغ

الث  ٓع املخجا ع بلى َ ّٓ ْالخ٣لُض، زم جُ ٤ الترظمت ْالا٢خبجاؽ  الث ألاْلى في َظا اإلاُضان ًٖ ٍَغ املخجا

ٓا٢ُٗت الاظخمجاُٖت، ٓع ال ٓع الاجججاٍ ال٨الؾ٩ُي.  الصسهُت، زم بلى َ ْاص ْ زم بلى َ ًّ في مً ؤقِغ ع َظا الٟ

ؼ  ٓعط ؤبٌُ، ٖلي ؤخمض بجا٦شحر، ٍٖؼ ٕٓ، ظ ن الى٣جاف، ؤبٓ زلُل ال٣بجاوي، ٣ٌٗٓب نى ألاصب الٗغبي مجاْع

َٓم.  ْهد ٤ُٞٓ الخ٨ُم  ٓع، ج  ؤبجايت، نالح ٖبض الهب

 السهجاثو الٗجاّمت للىثر الٗغبي الخضًض 1.3.4

ًّ مً ال ْل٩ّل ٞ ٓبّ السجاّم،  م ؤّن ل٩ّل ؤصًب ؤؾل ٍٓعٚع ت ن غ٢ّ، ًم٨ىىجا ٟىٓن الىثًر و مجا للىثر الٗغبي لسؤن ه َْ

 ٦مجا ًإحي:ْهي  ،الخضًض مً السهجاثو الٗجاّمت

ٓان الهىجاٖت اللُٟٓت:  1.3.4.1 ْالخدغع مً ؤل  البؿجاَت 

ٓلتهجا م٘ ججّىب ألالٟجاّ  ت الخضًشت هي اجهجاِٞجا بؿالؾت الٗبجاعة ْؾِ السجانت ألاْلى بل ال٨بٔر للٟىٓن الىثًر

ٓعة  ٓظّ ٖجام بلى ْالخٓقُت اإلاهج ٓان املخّؿىجاث اللُٟٓت. ٞال هدخجاط في الىثر الخضًض ب ت بإل ْالٗبجاعاث اإلاؼزٞغ

جا  ْٚحَر ْالجىجاؽ  ت  ٍٓع ْالخ لت بجالسج٘ 
ّ
ٓع ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص لضٔ ال٩جاجب مً بحن ألالٟجاّ اإلاك٩ بٖمجا٫ ؤ٩ٞجاعهجا في الٗش

ْازغ الٗهغ الٗشمجاوي.   مً املخّؿىجاث ٦مجا ٧جاهذ هي ؾمت الىثر في ؤ

ٖٓت:  1.3.4.2 غاى اإلاخى  ألٚا

غاى الخ٣لُضًت ختى الٗهغ الخضًض. ٞبًٟل حّٗغٝ ألاصب  ًّ الىثرّي مىدهغا في بٌٗ مً ألٚا ٧جان الٟ

جا  ْمٓجاََغ ٓهّ، ٞبضؤ ًدىجا٫ْ مك٨الث الخُجاة  الٗغبي ٖلى آلاصاب الٛغبُت، احؿٗذ ؤٚغاى الىثر الخضًض م٘ ظمُ٘ ٞى

جاتهجا املسخلٟت مً ظجاهب، ٦مجا اهخ٣ض اإلاٟ ض الخغ٧جاث ْهٖؼ ًّ ْؤ ٧ْجاٞذ الاؾخٗمجاع ْالاخخال٫،  جا،  َٓع جاؾض الاظخمجاُٖت ْن

ْالؿُجاؾُت مً ظجاهب آزغ. ىُت   الَٓ

غ بجالخغ٧جاث ألاصبُت الٛغبُت:  1.3.4.3
ّ
 الخإز

جٓظض في الىثر الٗغبي الخضًض هٟـ الخغ٧جاث ألاصبُت التي هجضَجا في ألاصب الٛغبي مشل ال٨الؾ٨ُُت 

٢ِْم الّٟجّي بضْن الىٓغ  جا. ٟٞي ال٣ضًم، ٧جان ال٨ّخجاب ٨ًخبٓن خؿب ط ْٚحَر ْمجاوؿُت  ْالغ ت  ْالغمٍؼ ٓا٢ُٗت  ْال

ع اإلاىجاهج الى٣ضًت في  ّٓ ت. ٞبٗض جُ ًّ ٓبجاتهم مً ٖىجانغ ه٣ض ألاصب الٛغبي، بضؤ ال٨ّخجاب الٗغب ؤًًجا بلى مجا في م٨خ

ٓا ابخ٩جاعاتهم مخمّؿ٨حن بمبجاصت بخضٔ جل٪ الخغ٧جاث.  ٚٓ ٍْه ْالٗىجانغ اإلاخ٣ّضمت  ٓا بخل٪ اإلاىجاهج  ؤن حهخّم

ي،  ْاإلاىٟلَٓ ْمهُٟى نجاص١ الغاٞعي،  ل٫ٓ،  ْٞخخي ٚػ ٞٗلى ؾبُل اإلاشجا٫، ٧جان ال٨ّخجاب مشل مدّمض ٖبضٍ، 

م  ْٚحَر ضان  ٓعجي ٍػ ٍٓلخي، ْظ ٓع، ْاإلا اص اإلاظَب ال٨الؾ٩ُي، خُىمجا اهخمى ال٨ّخجاب مشل مدّمض جُم ّْ مً ع

ٓا٢عي.  م بلى اإلاظَب ال ْٚحَر ْهجُب مدّٟٓ  ٓع،  ٓص جُم  ْمدم

ْاؾخسضام ٖالمجاث التر٢ُم:  1.3.4.4  الترجِب اإلاخىجاؾ٤ 
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ٖٓجاث اإلابدٓر  ْالخىُٓم للمٓي ْمً ممّحزاث الىثر الٗغبي الخضًض ؤًًجا مجا هجض ُّٞ مً الترجِب 

ىت بحن ال٩لمجاث ؤْ الجمل ؤزىجاء ال٨خجابت  ُّ ٓػ الانُالخُت اإلاٗ ْمخىجاؾ٤ م٘ اؾخسضام الغم ٖجهجا بك٩ل مى٣ُي 

جا.  ْٚحَر ْالخعجب ْالاؾخِٟجام  ٠٢ٓ ْالابخضاء  ْال ٓا٢٘ الٟهل   لخُٗحن م

 ؾخسضام الٗغبُت الٗجامُت: ا 1.3.4.5

ن في ببضاٖجاتهم الّٟىُت بلى اؾخسضام  في الىثر الٗغبي الخضًض، هٔغ ٖضصا ٚحر ٢لُل مً ال٨خجاب ًلجْا

ْاًجاتهم ؤْ  مجا في ٢ههِم ؤْ ع ُّ اللهججاث املخ٨ُت ؤْ الضاعظت ؤْ الٗجامُت بلى ظجاهب اللٛت الٟهخى ال ؾ

ْالٗجامُت ًّضٖٓن بإن اللهجت هي لٛت الخُجاة الٗجاّمت، مؿغخُجاتهم. ِٞاالء ألاصبجاء الظًً ًسلُٓن بحن الٟ هخى 

ْبجالخجالي مً الٓن٫ٓ بلى الضع٥  ٓا٠َ اإلاٗجاهحن مً الىجاؽ ٖلى ؤخؿً ْظّ  ْٖ ٍٓغ آالم  ىٓن مً جه
ّ
ْبهجا ًخم٨

َٓمجا.  ْهد ْهجُب مدّٟٓ  ـ  اص َاالء ألاصبجاء ًٓؾ٠ بصَع ّْ ٧ْجان مً ع  ألاؾٟل في املجخم٘ بةبضاٖجاتهم الّٟىُت. 

ْاإلاّٗغبت:  1.3.4.6  ٦ثرة ال٩لمجاث الضزُلت 

غ ال 
ّ
ٓجهجا. ِٞظا الخإز ن بجاآلصاب ألاظىبُت بمسخل٠ ٞى ً مخإزْغ ْال٨ّخجاب الٗغب اإلاٗجانٍغ مٗٓم ألاصبجاء 

ٓجهجا ؤًًجا. ٨ٞىدُجت، ج٨ثر في  ٓبهم الّٟجّي ٞدؿب بل ًخّٗضٔ بلى ال٩لمجاث التي ٌؿخسضم ًىدهغ في ؤؾل

مجا في  ُّ ت الخضًشت ال ؾ ٓبجاث الىثًر ٦ْظا اإلا٨خ ْالضزُلت  ٓان الىثر الصخُٟت اؾخسضام ال٩لمجاث اإلاّٗغبت  ؤل

ضة الجضًضة. 
ّ
ٓل  ال٩لمجاث الٗغبُت اإلا

ٓمجاج٪:  ازخبر مٗل

ت الخضًشت؟ -1   مجا هي ؤَم الٟىٓن الىثًر

 جىجا٫ْ السهجاثو الٗجامت للىثر الخضًض. -2 

ٓاِٖجا1.4 ْؤه ِٟجا ْزهجاثهِجا     اإلا٣جالت حٍٗغ

ْمٗىجاَجا لٛت َْىجا هدجا٫ْ ؤن هخٗلم اإلا٣جالت  ْالخٓيُذ صعاؾت ًٖ ٖىجانغ "اإلا٣جالت"  ببٌٗ الخٟهُل 

٢ْض جخطر َظٍ الخٟجانُل  ٓإ ْألا٢ؿجام،  ذ مجهجا ألاه ْٖمجا جٟٖغ جا  َٓع ْجُ ٓمجاث ًٖ وكإتهجا  ْاؾدُٗجابجا للمٗل ْانُالخجا 

 ُٞمجا ًلي:

ْانُالخجا 1.4.1  اإلا٣جالت لٛت 

م.
ّ
٫ُٓ٣ُ بمٗجى ج٩ل ًَ جا٫َ 

َ
ْمً ؤنل  ٧لمت "اإلا٣جالت" هي مهضع مُمي مً ٢ ْاخض  ٞـ"اإلا٣جا٫" ْ"اإلا٣جالت" ٦الَمجا بمٗجى 

ْعصث ال٩لمخجان في ٦الم الٗغب ٦شحرا بمٗجى اإلاهضع، ٞمىّ  ٢ْض  ض. 
ّ
ْالشجاوي ماه غ 

ّ
٫ مجهمجا لٟٔ مظ٦  ؤّن ألاّْ

ّ
ْاخض، بال

 ٫ٓ٢ الخُُئت:

ضا٥َ ال ََ يَّ 
َ
ل َٖ ن 

َّ
َدج
َ
 َملُُ٪ ـج

 

ّلِ َم٣جاٍم َم٣جاال 
ُ
ِةنَّ ِل٩

َ
ٞ 

 

حر:  ْص "اإلا٣جالت" اإلااهشت، ٫ٓ٢ ٦ٗب بً َػ ْع  ْمً 

جا َِ ِل َْ
َ
ى ؤ

َ
 الؿِٓء بل

ُ
ت
َ
جال
َ
 َم٣

 

ًْ ُمْىَدضٍع َؾجاِثٍل   ُٕ ِم  ؤْؾَغ
 

ْؤ٩ٞجاٍع  ؤمجا ٕٓ مّٗحن، ٌٗغى ٞحهجا ال٩جاجب آعاءٍ  ْع خ٫ٓ مٓي ت جض اإلا٣جالت في الانُالح ٞهي ٢ُٗت هثًر
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ٓاَّٟ ٖغيجا مى٣ُُجا مترابُجا َب٤ مىهج مّٗحن.  ٓ بن ْٖ ٓعص حٍٗغ٠ اإلا٣جالت بإجهجا بوكجا٢جام ٓعص ً ء ٦خجابي مٗخض٫ ؽ ؤ٦ؿٟ

ٕٓ مجا ٕٓ ج٨خب  .ال٫ُٓ في مٓي ْاإلآي ْصة في ال٫ُٓ  ت مدض ٓع دمحم ًٓؾ٠ هجم بإجهجا ٢ُٗت هثًر ٦مجا ٌّٗغٝ الض٦خ

ٗت زجالُت مً الخ٩ل٠ بكٍغ ؤن ج٩ٓن حٗبحرا نجاص٢جا ًٖ شسهُت ال٩جاجب.  ٍٓت ؾَغ ٣ت ٖٟ  بٍُغ

ْطل٪ ٖىض ٦خجابخّ م٣جالت في مجلت ٧ْجان ؤ٫ْ مً اؾخسضم ٧لمت "ا إلا٣جالت" بهظا اإلاٗجى ؤخمض ٞجاعؽ الكضًجا١ 

ٓاثب بجاؾم "م٣جالت في ؤنل الىُل".  الج

ًّ اإلا٣جالت:  1.4.2  ٖىجانغ ٞ

ت، ٦ؿجاثغ الٟىٓن ألاصبُت، بن اإلا٣جالت  ُّ هت مً زالزت ٖىجانغ ؤؾجاؾ ّٓ جا في ٦ُُٟت ْإجهجا م٩ جسخل٠ ًٖ ٚحَر

٣ت  ٍغ ُِٟجا. ِٞظٍ هي جل٪ الٗىجانغ:مٗجالجت جل٪ الٗىجانغ َْ  جْٓ

ال ض ال٩جاجب جٓنُلِجا بلى  -ؤ اإلاًمٓن: َظا َٓ الٗىهغ ألاَّم في ؤّي م٣جالت. ِٞٓ ٖبجاعة ًٖ الغؾجالت التي ًٍغ

ً في الخُجاة ؤْ مً  ،ال٣ّغاء مً زال٫ م٣جالخّ ْجججاعب آلازٍغ ٞهي ال٨ٟغة ؤْ ألا٩ٞجاع التي ٌؿخمّضَجا ال٩جاجب مً جججاعبّ 

ٓع ظمُ٘ ؤظؼائهجا خ٫ٓ زال٫ ز٣جاٞخّ الٗجاّم  ْح اإلا٣جالت بدُض ًخمد ٢ْغاءاجّ اإلاؿخمّغة. ِٞظٍ ال٨ٟغة ؤْ ألا٩ٞجاع ج٩ٓن ع ت 

 َظا الٗىهغ الغثِسخي.  

ْح  -زجاهُجا ْال٣جالب ألاصبي الظي ًدمل مًمٓن اإلا٣جالت. ٞةن اٖخبرهجا اإلاًمٓن ع ٍٓت  ألاؾلٓب: َٓ الهُجاٚت اللٛ

ٓا٠َ اإلا٣جالت ٞجاألؾلٓب َٓ ظؿمِجا. ٩ًٓن ل٩ّل ٧جاجب ؤؾ ْإزجاعة الٗ ْٖغى ألا٩ٞجاع  ٓبّ السجام في ازخُجاع ال٩لمجاث  ل

ٓح مً خُض  ْالٓي ة  ّٓ ٓظّ ٖجاّم بجال٣ ت، بال ؤن ؤؾلٓب اإلا٣جالت ال بّض ؤن ًخه٠ ب ْالخٗبحًر ٢ْضعجّ الٟىُت  خؿب مؼاظّ 

ْٖت التر٦ُب.   ْع ْمخجاهت الجمل  ت ٖغى ألا٩ٞجاع 
ّ
 ص٢

ت َٓ ٦ُُٟت جغجِب ألا  -زجالشجا
ّ
ت: اإلاغاص بجالسُ

ّ
يت بدُض ًخد٤٣ّ بحن ؤظؼاء اإلا٣جالت جىجاؾ٤ السُ ٩ٞجاع اإلاْٗغ

ٓان ِٞٓ   ،ْاوسججام ْالسجاجمت. ؤّمجا الٗى ٓان، اإلا٣ّضمت، ظؿم اإلا٣جالت،  ن مً ؤعبٗت ؤظؼاء، هي الٗى ّٓ ت ٧ّل م٣جالت جخ٩
ّ
ٞسُ

ْ ظملت ؤْ ٦خلت مً ال٩لمجاث التي ج٨خب في بضا ٓجهجا  ـ مًم
ّ
َٓجا. ٞال بّض ؿخجلب اَخمجام ال٣ّغاء هحًت اإلا٣جالت بدُض ح٨ٗ د

ْبُٗض ْاضخجا  ٓان   ؤن ٩ًٓن الٗى
ّ
ْصالا ْالسٟجاء  ْاضخت ْقجاملت، ٖلى ال٣ًُت التي ٌٗجالجِجا ال٩جاجب ا ًٖ الٛمٓى   صاللت 

هت مً ٣ٞغة ؤْ ٣ٞغجحن ؤْ ؤ٦ثر خؿب ٫َٓ اإلا٣جالت، ٌكغح ٞحهجا ال٩جاجب ٨ٞغجّ  ّٓ ؤّمجا اإلا٣ّضمت ٞهي بضاًت اإلا٣جالت م٩

ٍٓجا ض ٞحهجا لظ٦غ مدخ ِّ ٍْم ٍْإحي بٗض اإلا٣ّضمت ظؿم اإلا٣جالت الظي َٓ الجؼء الغثِسخي الغثِؿُت  ث اإلا٣جالت الالخ٣ت. 

ض ج٣ضًمّ مً ألا٩ٞجاع في ٖضص مً ال٣ٟغاث، بدُض حٗجالج ٧ل ٣ٞغة  للم٣جالت. ٟٞي َظا الجؼء، ٌٗغى ال٩جاجب ٧ل مجا ًٍغ

ْالتي حكخمل ٖلى  مجهجا ه٣ُت مِّمت خ٫ٓ ال٣ًُت الغثِؿُت اإلابدٓر ٖجهجا. ؤّمجا السجاجمت ٞهي ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلا٣جالت 

ىت.  ُّ ت اإلاٗ ُّ ْا٢تراخجاث ال٩جاجب خ٫ٓ جل٪ ال٣ً ْعص في ظؿم اإلا٣جالت   زالنت مجا 

جا في الٗهغ الخضًض 1.4.3 َع ّٓ ْجُ  اإلا٣جالت وكإتهجا 

ال في ألاصب الٗجالمي في ال٣غن الؿجاصؽ ٖكغ اإلاُالصي ٖلى ًض ال٩جاجب  ّْ ًٔغ الى٣ّجاص بإّن ًٞ اإلا٣جالت الخضًشت وكإ ؤ

ٓهخحن ) ْالظي ٌّٗض بظل٪ عاثض اإلا٣جالت الخضًشت في  م(1592اإلاخٓفى:  Michel de Montaigneالٟغوسخي مِكُل صي م

ْالسل٣ُت م٣جاالث جدؿم بُجاب٘  ٍٓت  ٖٓجاث الترب ٓهخحن ٨ًخب خ٫ٓ اإلآي ْبجا. ٩ٞجان م ْع زم بغػ في بهجلترا ٞغوؿِـ  ٖلمي. ؤ
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ٓبجا زجاّنجا لل٨خجابت. في ال٣غن ال م(1626اإلاخٓفى:  Francis Baconبجا٧ٓن ) ع لّ ؤؾل ّٓ ٓهخحن زّم َ ض ؤؾلٓب م
ّ
ْج٣ل ؿجاب٘ ٖكغ 

ت بزغ  ٓإ الىثًر ٢ٓجا بحن ألاه ْهجالذ م٩جاهجا مغم جا ؤصبُجا ٢جاثمجا بظاجّ في ألاصب الٛغبي  ْفي ال٣غن الشجامً ٖكغ نجاعث اإلا٣جالت هٖٓ

ع الصخجاٞت. ٩ٞجاهذ اإلا٣جاالث في َظٍ الٟترة جدىجا٫ْ مٓجاَغ الخُجاة املسخلٟت ب ّٓ ْ جالٗجُ ْالخدلُل.  غى   الى٣ض 

ًّ اإلا٣جالت ًىدكغ مىظ مىخه٠ ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ ٦ىدُجت اخخ٩جا٥ البالص  ؤّمجا في ألاصب الٗغبي، ٞبضؤ ٞ

ًّ صزُل  ٞ ّ
ّ
ْؤه ًّ َٓ الٛغب  ٓلض َظا الٟ ن ؤّن م ْؤ٦ثر الى٣جاص الٗغب ًْغ ْلبىجان بجالش٣جاٞت الٛغبُت.  مجا مهغ  ُّ الٗغبُت ال ؾ

ًّ بلى ألاصب الٗغبي ال٣ضًم خُض ًّضٖٓن ؤّن في اللٛت الٗغبُت مً آلاصاب ا ًّ بًِٗم ًيؿبٓن بضاًت َظا الٟ ْل٨ لٛغبُت. 

ت بلى اإلا٣جالت، ٦مجا ًّضعي البٌٗ ؤّن ألاصًب البٛضاصي ؤبجا الٟغط بً  ٓاِٖجا املسخلٟت هي ؤ٢غب ألاق٩جا٫ الىثًر الغؾجاثل م٘ ؤه

ْطل٪ ب٨خجابّ "نُض  ، ًّ ٓهخحن في ْي٘ َظا الٟ ٓػي َٓ ؾجاب٤ ٖلى م ْالظي  الج ٠ في ال٣غن الشجاوي ٖكغ 
ّ
السجاَغ" اإلاال

ٓم الىٟـ. ٞةن اٖخبرهجا الغؾجاثل  َْم ْالضًً  ْاملجخم٘  ن الخُجاة  ْع خ٫ٓ قْا ت ٢هحرة جض ٌكخمل ٖلى ٢ُ٘ هثًر

ْلُضة جإزحر ألاصب  ْؤؾجالُبهجا الخضًشت بهمجا ٧جاهذ  جا  ًّ اإلا٣جالت، ًم٨ىىجا ال٫ٓ٣ بإن اإلا٣جالت بٗىجانَغ ٓعا بضاثُت لٟ ال٣ضًمت ن

ْاملجالث في الٗجالم الٗغبي. الٛ ْاهدكجاع الصخجاٞت   غبي 

ٓص بلى بن  ْالظي ٌٗ ش الصخجاٞت في الكغ١ ألاْؾِ  ْز٣ُجا بخجاٍع ش اإلا٣جالت الٗغبُت الخضًشت ًخهل اجهجاال  ججاٍع

ٓا٢٘ ْالاَخمجام  ًّ ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى مسجاَبت ال ْل٩ٓن َظا الٟ ْإ٢جامت اإلاُجاب٘ الخضًشت.  ش خملت هجابلُٓن ٖلى مهغ  ججاٍع

ت في الٗجالم الٗغبي بلى  ب٣ًجاًجا ْالخغ٧جاث الاؾخٗمجاٍع ت  ْالخُجاعاث ال٨ٍٟغ ٓع ألاخؼاب الؿُجاؾُت  املجخم٘، ل٣ض ؤّصٔ ِْ

َع ّٓ ٘ م٘ اؾدُٗجاب الٗىجانغ الجضًضة.  جاجُ  بك٩ل ؾَغ

جا في ألاصب  َع ّٓ ْمً زال٫ جدلُل اإلا٣جاالث الٗغبُت في ٞتراث مسخلٟت في الٗهغ الخضًض، ًم٨ىىجا ج٣ؿُم جُ

ؿمت بصخيء مً نٟجاث ألاصب الٗغبي في ٖهغ 
ّ
الٗغبي بلى زالر مغاخل: ؤّمجا في اإلاغخلت ألاْلى ٩ٞجاهذ اإلا٣جاالث الٗغبُت مد

ْبجاملخّؿىجا  
ّ
ٓ بجالسج٘ الٛض ن الاهدُجاٍ، ل٩ٓن ؤؾجالُبهجا جَؼ ٢ْض ٧جاهذ الكْا ْالؼزجاٝع اإلاخ٩لٟت.  ث البضٌُٗت 

ْمً ؤقِغ  ْالخٗلُمُت.  ن الاظخمجاُٖت  ٫ إلا٣جاالث َظٍ اإلاغخلت بجاإليجاٞت بلى بٌٗ مً الكْا ٕٓ ألاّْ الؿُجاؾُت هي اإلآي

ْي  جاٖت الُُِجا ٓص (1873)م: ال٨خجاب في َظا الٟترة ٞع  (م1916)م: ْمُسجاثُل ٖبض الؿُض م(1878)م:  ْٖبض هللا ؤبٓ الؿٗ

ْا ًٖ اإلابجالٛت في السج٘  م(1951)م: وسخيألاْدمحم  ًّ اإلا٣جالت، بضؤ ألاصبجاء ؤن ًبخٗض ٞ ّٓ ٓع الخجالي مً هم ْؤمشجالِم. ْفي الُ

٧ْجان  ٍٓجاث املجخم٘ الش٣جاُٞت.  ٓمت لضٔ ظمُ٘ مؿخ ْمِٟ ٓا بهُجاٚت اإلا٣جاالث بإؾجالُب ؾِلت  ٢ْجام ْاملخؿىجاث اللُٟٓت 

٢ْ٘ ٖلى ؤًضي ال٨خجاب ؤمشجا٫  ٓع  . ؤّمجا في اإلاغخلت م(1905)م:  ْمدّمض ٖبضٍ م(،1897)م: ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاويَظا الخُ

ٍْدجاٞٔ  ْالخ٩ل٠ جمجامجا  ٓص الهىٗت  ْؤنبذ ًٞ اإلا٣جالت ًخدّغع مً ٢ُ ألازحرة، ِٞٓغث اإلاضعؾت الصخُٟت الخضًشت، 

ًضي ٖضص مً ألاصبجاء مشل ٖلى ؾالمت اإلابجى ْؾِل الخٗبحراث. ْفي َظٍ اإلاغخلت، ْنلذ اإلا٣جالت بلى الىطج ال٩جامل ٖلى ؤ

جاث م(،1964)م: ْال٣ٗجاص م(،1937)م: ْمهُٟى الغاٞعي م(،1931)م:  ظبران زلُل ظبران ّ  م(،1968)م: ْالٍؼ َْ

ْاؾخسضام  م(1973)م: خؿحن ْال٩لمجاث  ْا في اهخ٣جاء اإلاٗجاوي  ْجدّغ ٓص  ْا اإلا٣جالت مً ٧جاٞت ال٣ُ َٓم الظًً خّغع ْهد

ٖٓجاث.  الٗبجاعاث الؿلؿت خؿب اإلآي
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ٓإ اإلا٣جالت الٗغبُت 1.4.4  ؤه

ٕٓ اإلا٣جالت  ٓإ بجاٖخبجاعاث مسخلٟت؛ ٞخدى ْلِجا ال٩جاجب في اإلا٣جالتجى٣ؿم اإلا٣جالت بلى ؤه غاى التي ًدىجا ْخؿب  ،خؿب ألٚا

ْآعا ٓبّ الظي ًّخسظٍ في بُجان ؤ٩ٞجاٍع  ْبىجاًء ٖلى َظاّثؤؾل  ًم٨ىىجا ج٣ؿُم اإلا٣جاالث الٗغبُت بلى ٢ؿمحن عثِؿحن، َمجا:  ، 

 ظاجُتاإلا٣جالت ال (1

ُٖٓت (2  اإلا٣جالت اإلآي

٤ ٌؿدشحر  ُّ ٕٓ مّٗحن بإؾلٓب ق ْآعاءٍ خ٫ٓ مٓي ؤمجا اإلا٣جالت الظاجُت ٞهي التي ًدجا٫ْ ٞحهجا ال٩جاجب ببضاء ؤ٩ٞجاٍع 

ـ ٞحهجا اهُبجاّٖ السجام 
ّ
ٕٓ بدُض ٨ٌٗ ٕٓ مً اإلا٣جالت ٌٗجالج ال٩جاجب اإلآي م. ٟٞي َظا الى ْمكجاَٖغ ٓا٠َ ال٣ّغاء  ٖ

ْاهٟٗجاالجّ الظاجُت خ٫ٓ  ٓاَّٟ  ْٖ  ّ٘ ٓبّ ألاصبي الظي ٌك ٕٓ مً اإلا٣جاالث ؤؾل ٕٓ. ٞمً ؤَّم ؾمجاث َظا الى طا٥ اإلآي

ْالؿُجا١.   ٕٓ ٓا٤ٞ اإلآي ْؤلٟجاّ ظؼلت ج ٓع زُجالُت ْنىٗت بُجاهُت  ٍْشحر الاهٟٗجا٫ بمجا ٌكخمل ٖلحهجا مً ن بجالٗجاَٟت 

ْع خ ْمجا جض ٓلِجا،  ٓا٠٢ الؿُجاؾُت ٞجاإلا٣جاالث التي ج٣٘ يمً َظٍ الٟئت مجهجا مجا حٗجالج مكجا٧ل املجخم٘ ْخل ٫ٓ اإلا

ْالىٟـ. ٟٞي  ْالخُجاة  ٖٓجاث الخإملُت مشل ال٩ٓن  ْاإلآي ن الضًيُت  ىُت، ٦مجا ٞحهجا مجا ًدىجا٫ْ الكْا ْألاخجاؾِـ الَٓ

ٓاَّٟ مً زال٫ بُجان  ْٖ ْججؿُض ؤخجاؾِؿّ  ُت، ًدجا٫ْ ال٩جاجب بجالخٗبحر ًٖ مكجاٍٖغ  ٓإ الٟٖغ ظمُ٘ َظٍ ألاه

٢ّٟٓ بػاءٍ.  ْم  ٕٓ  اإلآي

ٕٓ الشجاوي مً  ُٖٓتؤّمجا الى ٕٓ مدّضص ْ  ،اإلا٣جاالث ِٞٓ اإلا٣جاالث اإلآي هي التي ًبدض ٞحهجا ال٩جاجب خ٫ٓ مٓي

 ٓ ْمى٣ُّي، بدُض ال ً ْاإلاكجاٖغبإؾلٓب ٖلمّي  ٓح  ،ظض ُّٞ املججا٫ لؤلخجاؾِـ  ٞمً ؤَم زهجاثو َظا ألاؾلٓب الٓي

ْالهىٗت البُجاهُت بال مجا ًإحي م ٓع السُجالُت  ٓص اله ْٖضم ْظ ٕٓ مً اإلا٣جالت ٌّٗبر ال٩جاجب ْالض٢ت  ٓا. ٟٞي َظا الى جهجا ٖٟ

ٕٓ الشجاوي،  ْمىجاهج مدّضصة للبدض الٗلمّي. جغص يمً َظا الى ٕٓ اإلاّٗحن م٘ الخمؿ٪ بإن٫ٓ  ٢ّٟٓ مً اإلآي ًٖ م

ٓاء ٧جان طل٪ ه٣ضا ؤْ اؾخٗغايجا ؤْ جدلُال لىو ؤصبي ؤْ  ٖٓجاث ألاصب ؾ ٖٓجا مً مٓي اإلا٣جاالث ألاصبُت التي جدىجا٫ْ مٓي

َٓ ٦ْظا هد ًّ مً الٟىٓن،  ٓاء خ٫ٓ الضًً ؤْ املجخم٘ ؤْ ٞ ت ؾ ت التي حٗجالج ٢ًجاًجا ٨ٍٞغ جا، ٦مجا جغص ُّٞ اإلا٣جاالث ال٨ٍٟغ

ش.  ْجدب٘ ؾحر ألاخضار ْألاشسجام في الخجاٍع ٓزجاث٤  ْال ْاًجاث ْألازبجاع  سُت التي حٗخمض ٖلى الغ  اإلا٣جاالث الخجاٍع

 ٢ْض جى٣ؿم اإلا٣جالت بلى ألا٢ؿجام الخجالُت ؤًًجا:

جا.اإلا٣ -1 ُٖٓت: ْؾب٤ ط٦َغ  جالت اإلآي

اإلا٣جالت الٓنُٟت: ًسخجاع ٞحهجا ال٩جاجب اإلاىهج الٓنٟي ُٞه٠ قِئجا مُٗىجا مشل: شسو ؤْ م٩جان ؤْ ٦خجاب  -2

 ْمجا ٖلى قجا٧لتهجا بإؾلٓب مازغ ظظاب.

ْاإلاى٤ُ. -3  اإلا٣جالت ؤلا٢ىجاُٖت: ًدجا٫ْ ٞحهجا ال٩جاجب ب٢ىجإ ال٣جاعت بجالخٓيُذ ْالاؾخضال٫ 

خبجاع.اإلا٣جالت ال٣ههُت:  -4  ٌؿغص ٞحهجا ال٩جاجب خضزجا مُٗىجا مدغّيجا ٢غاَءٍ للخ٨ٟحر ْالٖا

ْاضخت. -5 ٓعة مبؿُت  ُٖٓت في ن َْكغخّ بجاإلآي ٖٓجا ٖلمُجا   اإلا٣جالت الٗلمُت: ًدىجا٫ْ ٞحهجا ال٩جاجب مٓي

ٍٓلت. ْاإلا٣جالت الُ  ْجى٣ؿم اإلا٣جالت مً خُض الك٩ل بلى اإلا٣جالت ال٣هحرة 
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 السهجاثو الٗجامت للم٣جالت الٗغبُت 1.4.5

ْبجالخجالي في ألاصب الٗغبي. بضؤث اللٛت الٗغبُت جخّٗغٝ َظا ؾ ًّ ظضًض في ألاصب الٗجالمي  ب٤ ؤن ٢لىجا بإن اإلا٣جالت هي ٞ

ْالصخجاث٠ التي بضؤث جيكغ مً مسخل٠ ؤهدجاء  ًّ ؤلابضاعي مىظ مىخه٠ ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ ٣ِٞ بًٟل املجالث  الٟ

ٓا ًخدحرْن البالص الٗغبُت. ٟٞي بضاًت ألامغ ٧جان ال٨خجاب الٗغب ً ٦ْشحرا مجا ٧جاه ٨خبٓن في ّْل الٟىٓن ألاصبُت ال٣ضًمت، 

 ًّ ً اجطخذ مٗجالم َظا الٟ ْم٘ مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ بحن ؤنجالت ألاصب ال٣ضًم ْخضازت الٗىجانغ اإلاؿخجّضة. 

.  ٞم ْاخخّل ظؼءا ال ًخجّؼؤ في ألاصب الٗغبي الخضًض بمجا جخمّخ٘ مً زهجاثو جمّحٍز ًٖ الٟىٓن ألازٔغ ً ؤَم الجضًض 

 زهجاثو اإلا٣جاالث الٗغبُت في الٗهغ الخضًض مجا ًإحي: 

  ٓح ْالٓي ت بك٩ل ٖجاّم في لٛت ٞهُدت جخمّحز بجالبؿجاَت  ُّ صّخت اللٛت ْؾالمت الخٗبحر: ج٨خب اإلا٣جاالث الٗغب

ٓعة، ٦مجا  ْاإلاهُلخجاث اإلاهج بت ْألالٟجاّ الٗجامُت  ْال٩لمجاث الٍٛغ ٍٓت  ٓظض ٞحهجا ألازُجاء اللٛ مجا ج
ّ
ْالغقجا٢ت. ٣ٞل

ْعاء ٍٓت التي جسخٟي  ْالؼزجاٝع اللٛ  َجا اإلاٗجاوي. جسلٓ ًٖ الخٟجانُل اإلا٣ٗضة 

  ْالخججاوـ بحن ألا٩ٞجاع ْالخججاوـ بحن ألاظؼاء: ٌٗخجي ال٨خجاب ٖىض بٖضاص اإلا٣جاالث بةًججاص الترابِ  الترابِ 

ب 
ّ
ضَجا، زّم جغج ت التي ًاٍّ

ّ
ٕٓ الغثِسخي ْألاصل ىت خ٫ٓ اإلآي ُّ اإلا٣ّضمت. ُٞدخٓي ٧ّل ٣ٞغة مً ٣ٞغاتهجا ٖلى ه٣ُت مٗ

ْالدؿلؿل ٓا٤ٞ  ْبهظا الترابِ جهبذ اإلا٣جاالث طاث  جل٪ ال٣ٟغاث بدُض ًخد٤٣ الخ اإلاى٣ُي بحن ألاظؼاء. 

ُٖٓت.   ْالٓخضة اإلآي ت  ٓخضة الًٍّٗٓ  ال

  ُٖٓت مىهجُت زجاّنت حكخمل ٖلى ؤظؼاء مجا للم٣جاالث اإلآي ُّ مىهجُت زجاّنت للم٣جاالث: جٓظض للم٣جاالث ال ؾ

ْم٣ّضمت حكغح ال٨ٟغة الغثِ  ، ـ املخخٔٓ
ّ
ٓان ٨ٌٗ ٓظض في اإلا٣جالت ٖى ىت. ٞخ ُّ يت في اإلا٣جالت، زم مٗ ؿُت اإلاْٗغ

و 
ّ
ْمجهجي، ْزجاجمت جلس ٧ْل مجهجا مغجبجا خؿب حؿلؿل مى٣ُي  ن مً ٣ٞغاث مخّٗضصة  ّٓ املخخٔٓ الغثِسخي اإلا٩

ْالِضٝ الظي ٦خبذ مً ؤظلّ.  ٕٓ اإلا٣جالت   مٓي

 ٍٓلت التي ال جخمّحز ٓاهحن التر٢ُم: لٓ َجالٗىجا ال٨خب ال٣ضًمت عّبمجا هخدّحر ؤمجام الىهٓم الُ الجمل ٞحهجا  مغاٖجاة ٢

َٓجا. ؤمجا في  ْهد ْمٗجاوي الخعجب ْالاؾخِٟجام  ْالٟهل   ٓٝ٢ٓ ال ٌكخمل ٖلى مجا ًُض٫ّ ٖلى ال بًِٗجا ًٖ بٌٗ 

ْحُٗحن  ٓاِٖجا  ْعا مِّمجا في جغجِب الجمل خؿب ؤه ت ص اإلا٣جاالث الٗغبُت الخضًشت ٞخلٗب ٖالمجاث التر٢ُم اإلاُٗجاٍع

ٓج ٓإ الىبراث اله ْؤه ٠٢ٓ ْالابخضاء  ْال ٓا٢٘ الٟهل  غاى ال٨المُت في الىهٓم، ألامغ الظي م ُت ْألٚا

ى ؤزىجاء ال٣غاءة.  ْاؾدُٗجاب املخخٔٓ اإلاْٗغ ل ٖلى ال٣جاعت ٖملُت الِٟم  ِّ  ٌؿ

ٓمجاج٪:  ازخبر مٗل

ٓظؼا. -1  ٟجا م  ٖٝغ اإلا٣جالت حٍٗغ

ٓإ اإلا٣جالت. -2   بحن ؤه

 مجا هي السهجاثو الٗجامت للم٣جالت؟ -3

م 1.5
ّ
 هخجاثج الخٗل

ًْٖ السهجاثو الٗجامت للىثر الخضًض، ٦مجا  ٓاملِجا  ع الىثر الٗغبي ْٖ ّٓ حٗلمىجا في َظٍ الٓخضة ًٖ مٓجاَغ جُ

ٓاِٖجا ْزهجاثهِجا. ٞمً زال٫ صعاؾدىجا  ْؤه جا  إل ٖلى ٖىجانَغ ْؤَمُتهجا في ألاصب الٗغبي م٘ الَا ِٞمىجا ؤًًجا ًٖ اإلا٣جالت 
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 ْنلىجا بلى الىخجاثج التي جخمشل في الى٣جاٍ آلاجُت:

  .ّٓه ْٞى ٖٓجاجّ  ْمٓي ْاؾٗجا في الٗهغ الخضًض مً خُض ؤؾجالُبّ  عا  ّٓ ع الىثر الّٟجي في ألاصب الٗغبي جُ ّٓ جُ

ْاإلاٟجاؾض  ٖٓجاث ٖجاّمت مشل مكجا٧ل ؤلاوؿجان  ْحٗجالج مٓي ٓح،  ْالٓي ت الخضًشت بجالبؿجاَت  جدؿم الٟىٓن الىثًر

ْمٟجاؾض الخًجاعة الجضًضة.   الاظخمجاُٖت 

 ٓامل التي ؤّصث بلى اػصَجاع الىثر الّٟجي في اللٛت الٗغبُت الخال٢ذ الش٣جافي م٘ الٛغب، ْخغ٦ت الترظمت  مً ؤَّم الٗ

ْالصخجاٞت، ْهجغة ألاصبجاء الٗغب بلى البالص ألاظىبُت.  ْاهدكجاع الُبجاٖت  ب،   ْالخٍٗغ

  ،ع خؿب مخُلبجاث الٗهغ الجضًض، حك٩ل بحن ألاْؾجاٍ ألاصبُت زالر مضاعؽ ّٓ ٖىضمجا بضؤ الىثر الٗغبي ًخُ

خضا٫. هي مضعؾ ْمضعؾت الٖا  ت املخجاٞٓت الججامضة، مضعؾت الخجضًض اإلاخُّغٝ، 

  ،ْال٣هو ال٣هحرة ْاًت  ْال٣ّهت بمجا ٞحهجا الغ ت الجضًضة في ألاصب الٗغبي الخضًض اإلا٣جالت،  مً الٟىٓن الىثًر

ٓصة لضٔ الٗغب، بل وكإث في ألاصب الٗغبي ٦خإزحر لؤلصب الٛغبي.  ت. ِٞظٍ الٟىٓن لم ج٨ً مِٗ ُّ  ْاإلاؿغخ

  ،ٖت ّٓ ْؤٚغايِجا اإلاخى ٓان الهىجاٖت اللُٟٓت،  ّٓ ًٖ ؤل ْالسل مً السهجاثو الٗجاّمت للىثر الٗغبي البؿجاَت 

٦ْثرة ال٩لمجاث الضزُلت  ٓان،  ْاؾخسضام الٗغبُت الٗجامُت في بٌٗ ألال ْج٣لُضَجا بجالخغ٧جاث ألاصبُت الٛغبُت، 

ٖٓجاث اإلابدٓر ٖجهجا م٘ اؾخسضام ٖ ْالخىُٓم اإلاخىجاؾ٤ للمٓي  المجاث التر٢ُم املسخلٟت. ْاإلاّٗغبت، 

  ًْم ٓاَّٟ ٖغيجا مى٣ُُجا مترابُجا َب٤ مىهج مّٗحن.  ْؤ٩ٞجاٍع ْٖ ًّ هثرّي ٌٗغى ُّٞ ال٩جاجب آعاءٍ  اإلا٣جالت ٞ

ْالسجاجمت.  ْالجؿم  ْاإلا٣ّضمت  ٓان  هت مً الٗى ّٓ تهجا اإلا٩
ّ
ٓبهجا ْزُ ْؤؾل ٓجهجا   ٖىجانغ اإلا٣جالت ألاؾجاؾُت مًم

 اإلا٣جالت ًىدكغ في ألاصب الٗغبي م ًّ ْاهدكجاع بضؤ ٞ ٍغ مً ألاصب الٛغبي 
ّ
ىظ مىخه٠ ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ بزغ جإز

ْالصخجاٞت في الٗجالم الٗغبي. ٞةن ٧جاهذ في ألاصب الٗغبي ال٣ضًم همجاطط مكجابهت للم٣جالت مشل  الُبجاٖت 

ٖٓبهجا اإلا٣جاالث الخضًشت.   الغؾجاثل، لم ج٨ً حكخمل ٖلى الٗىجانغ التي حؿخ

 ْلِجا ال٨ّخجاب في غاى التي ًدىجا ُٖٓت. ؤمجا اإلا٣جاالث خؿب ألٚا ْاإلا٣جاالث اإلآي  اإلا٣جالت جى٣ؿم بلى اإلا٣جاالث الظاجُت 

ٕٓ الشجاوي هي التي   ْالى ْاهٟٗجاالجّ الظاجُت.  ٓاَّٟ  ظت بٗ ْآعاءٍ ممْؼ الظاجُت ٞهي التي حٗغى ؤ٩ٞجاع ال٩جاجب 

ْمى٣ُّي.  ٕٓ اإلاّٗحن بإؾلٓب ٖلمّي   جبدض خ٫ٓ اإلآي

 ْ٘مجا ٞحهجا مً الترابِ مً ؤَّم ؾمجاث اإلا٣جالت الٗغبُت مجا جخمّخ  مً صّخت اللٛت ْؾالمت الخٗبحر ٚجالبجا، 

ٓاهحن التر٢ُم.  ْمغاٖجاتهجا ل٣ ْاجبجاِٖجا إلاىهجُت مسّههت،   ْالخججاوـ بحن ؤظؼائهجا، 

ْمٗجاهحهجا 1.6  ال٩لمجاث الهٗبت 

ْاإلاٗجاوي بجالٗغبُت ت ال٩لمجاث   اإلاٗجاوي بجاإله٩لحًز

 Decreasing ج٣لُو: ج٣لُل   -

-  
 
ٓاهحن  ٢جاُٞت ٓافي: ٢ )ط( ٢

ْازغ ألابُجاث  ؤ

Rhyme 

 Leakage, infiltration حؿّغب: اوؿجاب، ؾجا٫ -
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ى ٚحر ُ٘ سْج ال - ّٟ : ٦الم م٣

ٓػْن   م

Assonance 

بجا١: الجم٘ بحن مٗىُحن َِ  -

 مخ٣جابلحن ؤْ مخًجاصًً

counterfeit 

 Freeze, become stagnant ججّمض: نجاع ظجامضا نلبجا -

ٓامل: خجاقُت  - َجامل )ط( َ

 ال٨خجاب

Footnote 

 Contact اخخ٩جا٥: اجهجا٫ -

 Waken اؾخٟجا١: اؾد٣ُٔ -

ٓص -  Recession ٦ؿجاص: ع٧

ىت - ت: اإلاؼٍّ  Decorated اإلاؼزٞغ

ؾجاطظت: زجالهت، بؿُُت،  -

 ٖجاصًت

Simple 

 Exchange, Friction الخال٢ذ: الخبجاص٫ -

-  ُّ ىجان: ؤعؾل ِٗ ؤَل٤ لّ ال

ّ
َ
َغ٦
َ
 ْج

Unleash, release 

ّٓظت - ٍٓت: اإلاٗ  Crooked اإلالخ

ٓح - ٓلت، ْي  Simply بؿجاَت: ؾِ

ْم -  Struggle ٧جاٞذ: ٢جا

 Unprompted, spontaneous ّٖٟٓي:جل٣جاجي -

ْاهدكغ - : جّٟغ١  ّ٘  Extend, Move from place to place freely or to circularize ق

ْالغ٢ت -  Agility عقجا٢ت: الجمجا٫ 

ذ -
ّ
 Scatter جبٗثر :جّٟغ١، حكد

: ال عجب -  No wonder ال ْٚغ

جان: يغب زجام سج٘  - ِّ ال٨

 مً السُجابت في الججاَلُت

rhymed sayings of the soothsayers 

ظىجاؽ: اجٟجا١ ال٩لمخحن م٘  -

 ازخالٝ في اإلاٗجى

Similarity between words – paronomasia 

 Prosaic ع٦ُ٪: عطًل -

ِ: ؾُُغ -
ّ
 Dominate حؿل

  Resurgence, Renaissanceاهبٗجار: جهًت بٗض  -
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 الاهدُجاٍ

ٓعة - ْاثل بجا٧ ٓا٦حر: ؤ  Early )ط( ب

ٓمت زُٟٟت - ٓة: ه ٟٚ Snooze 

ض بّ ألاؾحر - ُّ  .The rope or chain with which the prisoners are tied بؾجاع: مجا ٣ً

الخإه٤: اإلابجالٛت في اإلآِغ  -

ىت  ْالٍؼ

Exaggeration of appearance 

ة: خٟغة بُٗضة ال٣ٗغ - ّٓ َُ For-bloomed hole 

غظت -
ُ
ٓة: سٛغة، ٞ  Lacuna ٞج

ْؿَب٪  -
ُ
ٝ ح َّٓ ل ُمَج

ْ
٩
َ
٢جالب: ق

جاِصن َٗ
َ ْ
ُّ اإلا ِٞ 

Mold 

ظؼء ال ًخجّؼؤ: ظؼء ٚحر  -

 ٢جابل لالهٟهجا٫

Part and Parcel 

-  ُّ
َ
ٍٔ ل

ْٟ جاُن ِبلَ َُ
ْ
ت: ؤلاج ٍٓع الخ

ٍْغاص اإلاٗجى البُٗض َىُجان  ْٗ  َم

A word or phrase that may be understood in two 

different ways 

-  
 
٣ت مً َغ١ اللهجت: ٍَغ

 ألاصاء في اللٛت

Dialect 

ٓلّ - ٓلّ: صاع خ ٓع خ  Centred around it جمد

ٖٓب الصخيء: ؤزظٍ  - اؾخ

 بإظمّٗ

Take something in all direction 

ٝٓ ظم٘ ػاث٠: ٞجاؾض،  - ٍػ

 مهُى٘

Fake 

ٓطظُت 1.7  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت: 1.7.1  ؤؾئلت مٓي

  ألاصب الٗغبي َٓ:ؤ٫ْ مً ْي٘ ألاؾجاؽ للمىهج ال٨خجابي في  -1

(aال٣جاضخي الٟجايل) (bٔظجاخ )  (c) ٖبض الخمُض ال٩جاجب  (d)ابً الٗمُض 

ضة ألاْلى في اللٛت الٗغبُت؟ -2  مجا هي الجٍغ

(aض ت(اd)  ألاَغام(c) ( الكغ١ ألاْؾbِ)    (اإلااٍّ ٢ٓجاج٘ اإلاهٍغ   ل

 مً ٦خب ٢ّهت "في ال٣ُجاع"؟ -3
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(a ٓع ٓع  (d)  خؿحن ٩َُل (c) ( عاٞ٘ الُُِجاْي b)   (  مدّمض جُم ٓص جُم  مدم

ٓلحر بلى اللٛت الٗغبُت؟ -4   مً ٢جام بترظمت مؿغخُت "البسُل" إلا

(a٤ُٞٓ الخ٨ُم ؼ ؤبجايتb)  ( ج ٓعط ؤبٌُ (c)  ( ٍٖؼ ن الى٣جاف (d)  ظ  مجاْع

ًّ الىثرّي الظي ًغظ٘ ؤنلّ بلى الٗهغ الّٗبجاسخي؟ -5  مجا َٓ الٟ

(aال٣ّهت ال٣هحرة )  (bاإلا٣جامجاث )  (c )٢ُٓٗجاث مd)  الخ
َ
 ( الِخ٨

ْاًت ألاْلى في ألاصب الٗغبي بجاإلاٗجى الّٟجّي؟ -6  مجا هي الغ

(a٢جاجل خمؼة )   (bعظجا٫ في الكمـ ) (cألاظىدت اإلاخ٨ّؿغة ) (dيب  ( ٍػ

ْمى٣ُّي؟ -5  بم حٗٝغ اإلا٣جاالث التي جخمّؿ٪ بإؾلٓب ٖلمي 

(aُٖٓت ت (d) اإلا٣جاالث الظاجُت (c) ( اإلا٣جاالث الّٟىُتb)  ( اإلا٣جاالث اإلآي ُّ  اإلا٣جاالث الخإمل

ْبجا؟ -8 ْع  مً الظي ٌٗٝغ بغاثض اإلا٣جالت الخضًشت في ؤ

(aق٨ُؿبحر )   (bٓهخحن  ( ؤعؾُجاَجالِـd) ( ٞغوؿِـ بجا٧ٓن c) ( مِكُل صي م

ت ٢هحرة؟ -9  مً َٓ اإلاهّى٠ ل٨خجاب "نُض السجاَغ" الظي ٌكخمل ٖلى ٢ُ٘ هثًر

(a٘ ّٟ ٓػي ( ؤبbٓ)  ( ٖبض هللا بً اإلا٣  ( ؤبٓ ؾُٗض ألانمعيd)  ( الججاخcٔ) الٟغط بً الج

 لِـ مً السهجاثو الٗجاّمت للم٣جاالث الٗغبُت: -10

(aالترابِ بحن ألاظؼاء )  (bٓاهحن التر٢ُم ٓحd) ( ؤلاًججاػ ْالازخهجاعc) ( مغاٖجاة ٢ ْالٓي  ( البؿجاَت 

 ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هحرة 1.7.2

لٓن الكٗغ ٖلى الىثر  -1 ًّ  في الٗهغ الججاَلي؟لم ٧جان الٗغب ًٟ

 مجا هي الٟىٓن اإلاؿخدضزت في الىثر الٗغبي الخضًض؟ -2

خضا٫ خ٫ٓ الىثر الٗغبي الخضًض؟ -3 ٠٢ٓ ؤصخجاب مضعؾت الٖا  مجا ٧جان م

ْانُالخجا.  -4  ّٖغٝ "اإلا٣جالت" لٛت 

 مجا اإلاغاص بجاإلا٣جالت الظاجُت؟ -5

ٍٓلت  1.7.3  ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

ش الىثر في ألا  -1  صب الٗغبي.ا٦خب م٣جالت ًٖ ججاٍع

 مجا هي السهجاثو الٗجاّمت للىثر الٗغبي الخضًض؟ -2

ًّ اإلا٣جالت في ألاصب الٗغبي الخضًض. -3  هجا٢ل ًٖ وكإة ٞ
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ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 1.8    ؤَم ال٨خب 

، ال٣جاَغة،  -1 ْمظاَبّ في الىثر الٗغبي، صاع اإلاٗجاٝع  ًّ ٓع قٓقي ي٠ُ، الٟ  م.1943الض٦خ

ش  -2 ٓعي، الججام٘ في ججاٍع  م.1986ألاصب الخضًض، صاعي الجُل، بحرْث،  –ألاصب الٗغبي خّىجا الٟجاز

 م.1948ٖمغ الضؾٓقي، في ألاصب الخضًض، صاع ال٨ٟغ، صمك٤،  -3

ْاليكغ،  -4 ْالترظمت  ٓص، ٢ّهت ألاصب في الٗجالم، مُبٗت لجىت الخإل٠ُ  ْػ٧ي هجُب مدم  م1943ؤخمض ؤمحن 

ش ٦ُمبرصط لؤلصب الٗغبي  -5 غ(، ججاٍع ٖٓت م٣جاالث(، مُبٗت ألا  –دمحم مهُٟى بضْي )جدٍغ صب الٗغبي الخضًض )مجم

ضط،   م1992ظجامٗت ٦مبًر

ًّ اإلا٣جالت، الججامٗت ألامحر٦ُت، بحرْث،  -6 ٓع دمحم ًٓؾ٠ هجم، ٞ  م1966الض٦خ
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 2الٓخضة: 

 "ْحي الهجغة" 
 مهُٟى نجاص١ الغاٞعي ـل 

ٓخضة:  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  2.0

ٓخضة  2.1  ؤَضاٝ ال

تخُجاة مهُٟى   2.2 ُّ  نجاص١ الغاٞعي ْزضمجاجّ ألاصب

ٓظؼا نجاص١ خُجاة مهُٟى 2.2.1   الغاٞعي م

ْال٨ٟغي  2.2.2  هخجاظّ ألاصبي 

ْحي الهجغة"  2.3  م٣جالت "

٢ُْمخّ ألاصبُت 2.3.1  ْحي ال٣لم" للغاٞعي   ٦خجاب "

ْحي الهجغة"  2.3.2   زالنت م٣جالت "

  هّو اإلا٣جالت  2.4

ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت  2.5  في الىو مٗجاوي اإلاٟغصاث 

ْحي الهجغة"   2.6  الٗىجانغ الّٟىُت في م٣جالت "

 مًمٓن اإلا٣جالت 2.6.1 

ْحي الهجغة" 2.6.2   ؤؾلٓب الغاٞعي في "

ْحي الهجغة" 2.6.3   الخسُُِ الٟجي في "

م   2.7
ّ
 هخجاثج الخٗل

ْمٗجاهحهجا  2.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  2.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘   2.10  اإلآصخى بهجاؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 2.0

٢ّل ُٞىجا مً لم ٌؿم٘ َظا الاؾم الالم٘ في مججا٫ ألاصب الٗغبي  اؾم بن اؾم مهُٟى نجاص١ الغاٞعي 

ب الظي  ٓجّ اؾم َظا ألاصًب ألاٍع خُجاجّ للضًً  ؤٞجىالخضًض...!  ٩ّٞل مً لّ ؤصوى بإلاجام بجاألصب الٗغبي اإلاٗجانغ ال ًٟ

ْلٛخّ ً. ٞمهُٟى  ْألاصب، ٞضاٞ٘ ب٣لمّ ًٖ صًىّ  جا ظؼال ًمّحٍز ًٖ ال٨ّخجاب آلازٍغ ُّ ٓبجا ؤصب ٙ لىٟؿّ ؤؾل ّٓ ْؤّمخّ، ْن

ٓعي ألانل  ٓلض، ْ نجاص١ الغاٞعي َٓ ؤصًب ؾ ً، جخمّحز مىخججاجّ ْ مهغي اإلا اص الىثر الّٟجي في ال٣غن الٗكٍغ ّْ عاثض مً ع

ْؤظضع بإن ًل٣ّب بـ ت بإنجالت ألا٩ٞجاع ْسخغ البُجان، ٞخجٗلّ ؤخ٤ّ  ُّ ٦مجا ل٣ّبّ بّ الى٣جاص  صب الٗغبي"معجؼة ألا ―ألاصب

ن.  اإلاٗجانْغ

ْاججّ هدٓ الضعاؾجاث   ؤهّ جغ٥ مُضان الكٗغ 
ّ
٧جان الغاٞعي في بضاًت خُجاجّ ألاصبُت ًمجاعؽ الكٗغ الٗغبي، بال

ٓخضة حكخمل ٖلى م٣جالت ٦خبهجا  ؼ ؤهٓجاٍع في مججا٫ اإلا٣جاالث الّٟىُت ٞإبضٕ ُّٞ ببضاٖجا عجُبجا. ِٞظٍ ال
ّ
ال، زّم ع٦ ّْ ألاصبُت ؤ

ْهي م٣جالت  ٓان الغاٞعي،  ْ بٗى ٖٓت ْهي حي الهجغة" " ٓطة مً مجم ْحي ال٣لم". ٞىضعؽ بهظٍ ― اإلاؿمجاة بـم٣جاالجّ مإز

ل م٣جالخّ
ّ
ْهدل ت  ُّ ًْٖ زضمجاجّ ألاصب ٓخضة ًٖ خُجاة الغاٞعي  ٓهت بـ ال ْوؿخيبِ مجهجا  اإلاٗى جا  ًّ ْحي الهجغة" جدلُال ه٣ض "

ٓبّ في ٦خجابت اإلا٣جاالث.      مؼاًجا ؤؾل

ٓخضة 2.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة، ًم٨ً للُلبت  ٓع آلاجُت بلى عنُضَم اإلاٗغفي:بٗض ج٨مُل َظٍ ال  بيجاٞت ألام

  ت ًٖ ألاصًب اإلاٗجانغ  مججا٫ ألاصب الٗغبي. مهُٟى نجاص١ الغاٞعي ْزضمجاجّ في اإلاٗٞغ

 ."ْحي الهجغة  الخّٗغٝ ٖلى ؤؾلٓب الغاٞعي الىثري مً زال٫ جدلُل م٣جالخّ "

  ّْ ٓاَغ الغاجٗت للغاٞعي خ٫ٓ خُجاة الىبي الخظ ْالس عة.  ٢بل هجغجّ بلىملسو هيلع هللا ىلص ١ بجاأل٩ٞجاع  ّٓ  اإلاضًىت اإلاى

 إل ٖلى ال٩لمجاث ْالاؾ ٓاعصة في م٣جالالَا ٍٓت ال ٓان  خّخٗمجاالث اللٛ ْحي الهجغة".بٗى " 

 .ت مً زال٫ مجا ٞحهجا مً الٗىجانغ الٟىُت  ال٣ضعة ٖلى جدلُل الىهٓم الىثًر

 .ْٖغى ؤؾجالُب الازخبجاع ٓاعصة في الٓخضة   بُجان اإلاٟغصاث ال

 ألاصبُت خُجاة مهُٟى نجاص١ الغاٞعي ْزضمجاجّ 2.2

 :خُجاة مهُٟى الغاٞعي 2.2.1

ت 1880َـ / 1298ْلض ألاصًب الكِحر مهُٟى نجاص١ بً ٖبض الغّػا١ الغاٞعي ٖجام  ( Bahtim) "بهخُم"م في ٢ٍغ

جا  ٓعٍّ  ؤهّ ٧جان ؾ
ّ
الصجّ بال جا ب ْالضًً. ٞةن ٧جان الغاٞعي مهٍغ ٓعة بجالٗلم  ٓبُت بمهغ، في ؤؾغة مكِ بمدجاٞٓت ال٣لُ

ْالضًّ. ْؤّمّ ابىت الكُش  بجاألنل مً ظِت  ْٞض مً الكجام بلى مهغ،  ٩ٞجان ظّضٍ ألبُّ الكُش ٖبض ال٣جاصع ٖجاإلاجا ٦بحرا 

٧ْجان وؿبّ مً ظِت ؤبُّ ًيخهي بلى ؤمحر اإلاامى ٓدي مً ؤن٫ٓ خلبُت.  زجاوي السلٟجاء  حن ٖمغ بً السُجاب )هنع هللا يضر(الُ

ْالضٍ الكُش ٖبض الغّػا١ ٌٗمل ٢جايُجا في مدجا٦م قغ  ٧ْجان  ُٖت في ٖضص مً ؤ٢جالُم مهغ بلى ؤن جّم حُِٗىّ الغاقضًً. 
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ُت.   ٦غثِـ ملخ٨مت َىُجا الكٖغ

 ْ َْٓ لم ًخججا ْصًيُت، ٞدٟٔ ال٣غآن ٧جامال  . وكإ الغاٞعي في بِئت ٖلمُت  ال في ػ الٗجاقغة مً ٖمٍغ صعؽ ؤ

ٓعة ألا  ْالضٍ ٌٗمل ٢جايُجا بهجا، زم اهخ٣ل بلى مضعؾت اإلاىه ٓع خُض ٧جان  ت ْخهل مجهجا ٖلى اإلاضعؾت الابخضاثُت في صمجه محًر

ْٖمٍغ ٢ت  ّٓ ْل٨ّىّ لم ٌؿخُ٘ مً مخجابٗت الخٗلُم الىٓجامي، إلاجا ؤنجابّ آهظا٥ ؾىت 17 ٧جان قِجاصة الابخضاثُت بضعظت مخٟ  .

ٓثُض ) ذ( الظي ظٗلّ Typhoid feverخّمى الخُٟ ٓع  ٍَغ ْه٣ُّ قِئجا ٞكِئجا ،الٟغاف لّٗضة قِ  ،ْظٗل ًظَب بؿمّٗ 

َْٓ ابً الشال م َظٍ الٗجاَت ال٨بٔر التي ّٚحرث مؿجاع خُجاجّ، ٧جان نجاخب ْجغ٦ّ ؤنّم جمجامجا  ًّ الغاٞعي، ٚع ْل٨ زحن. 

٠٨ْٖ ٖلى م٨خبت بِخّ الؼازغة بىٟجاجـ ال٨خب ٣ًغؤ في  ْالضٍ  ْالٗؼم الغاسض ٞخجاب٘ صعاؾجاجّ ٖلى ًض  ؤلاعاصة الخجاػمت 

ْز٣جاٞخّ.  ْؤصًبجا ًضاٞ٘ ًٖ صًىّ  ْالضًجي، ختى ؤنبذ ٖجاإلاجا   ؤمِجاث الترار ألاصبي 

ُت، زم اهخ٣ل بلى مد٨مت بًخجاي Talkhaم ٩٦جاجب مد٨مت في مد٨مت َلسجا )1899ٖمل الغاٞعي ٖجام  ( الكٖغ

ْص ) ْمجهجا بلى مد٨مت َىُجا )Itay Al Barudالبجاع ُت،  ُت، زم بلى مد٨متهجا ألاَلُت خُض ب٣ي بلى Tanta( الكٖغ ( الكٖغ

٧ْجان الغاٞعي مغظٗجا ل٨ّخجاب املخجا٦م التي ٌٗمل ٞحهجا  ْهّ ُٞمجا ًخدّحرْن مً ال٣ًجاًجا  بجهم ضدُبْٞجاجّ.  ٓا ٌؿدكحر ٧جاه

ٖٓت  ٓع اإلاخى ُل ٖلحهجا مً ألام
َ
ك٩ ٌُ ْػاعة الٗض٫ ؤًًجا حؿخٟخُّ ُٞمجا  ا  .ْاإلاؿجاثل املسخلٟت، ٦مجا ٧جاهذ  ًٓ ٧جان ٢ض ازخحر ًٖ

ٓع املجم جالت في ؤم ّٗ ْه٣ُّ مىٗخّ ًٖ اإلاكجاع٦ت الٟ ٧جان ٖضم ْ ٘. بجاملجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمك٤ بال ؤّن الٗجاَت في ؾمّٗ 

٢ْجاث ٢ضعجّ ٖلى الؿم٘  ْل٨ىّ ٧جان ًلجإ في ؤ ٣ت ه٣ُّ ؾبًبجا في ٖؼلخّ ًٖ املجخم٘ الٗجام في ال٣جاَغة،  ْاهدغاٝ ٍَغ

بجا بلى ٢لٓب الىجاؽ ٟجاجّ ٢ٍغ
ّ
ْالخإل٠ُ، ٞجٗلخّ مال ضًً في ٧ل ؤهدجاء  ،ٞغاّٚ بلى ال٨خجابت  ْمٍغ ْا٦دؿبذ لّ ؤههجاًعا 

ً الٗغبي. ٩ٞجان ٫ٓ٣ً: "بن ٧جان الىّ  ٓا مّجي".الَٓ ُٗ ؿم َِ ٓوي ٞل عجُؼَم ؤن ٌؿمٗ ٌُ  جاؽ 

ط الغاٞعي ٖجام  ي عخمّ 1904جؼّْ
ّ
ٓطظُت. جٓف ت هم ُّ ظ ْٖجاف خُجاة ْػ ٓعة،  م مً ابىت ٖجاثلت البر٢ٓقي مً مضًىت اإلاىه

ٓم ؤلازىحن  ٍّٓ في م٣برة  57َـ ًٖ ٖمغ ًىجاَؼ 1356م/1937ٖجام الٗجاقغ مً مجآً في هللا ً ٓاع ؤب ْصًٞ بلى ظ ٖجامجا، 

 في َىُجا.الٗجاثلت 

ْال٨ٟغي  2.2.2  هخجاظّ ألاصبي 

ٓلخّ، خُض ٧جان ٨ًّب ٖلى مُجالٗت ال٨خب مً الترار  ٓلٗجا بجاألصب الٗغبي مىظ َٟ ٧جان مهُٟى الغاٞعي م

ت ؤصًب ًجم٘ بحن ؤنجالت ال٣ضًم ْخضازت  ُّ عث مىّ شسه ّٓ ْالضٍ. ِٞظٍ ال٣غاءة اإلاؿخمّغة ن الٗغبي ْؤلاؾالمي في م٨خبت 

ٖٓجا في مُل٘ قبجابّ، ٞإنضعالٗهغ الجضًض. ٧جان  ٫ في زالزت ؤظؼاء ٖجام  الغاٞعي قجاٖغا مُب ٓاهّ ألاّْ ٢ّْضم 1903صً م، 

ْالى٣ض. زم ؤنضع ٖجام  ًٖم٣ضمت ل٩ّل ظؼء مجهجا  ْمىهجّ في ألاصب  ٓاهّ الشجاوي 1908مٗجاوي الكٗغ جض٫ّ ٖلى مظَبّ  م صً

ٓان الىٓغاث"بجاؾم  ْة بجالٛت مً ٖلمجاء الٗغ  "صً م مّمجا ؤهجٍؼ ْالظي ل٣ي بؿببّ خٟجا ً. ٞٗلى الٚغ ْؤصبجاءَجا اإلاٗجانٍغ بُت 

ٓافي للكٗغ الٗغبي ال  ْال٣ ْػان  ت إلاجا عؤٔ ؤّن ألا ْاججّ هدٓ الٟىٓن الىثًر مً الىججاح في اإلاُضان الكٗغي جغ٥ َظا املججا٫ 

ٓاٍ َظٍ يّض الكٗغ الٗغبي الٗم ت ال٩جاملت. ٞبضٖ ٓصي حؿمذ بّ ًٖ الخٗبحر ًٖ زلججاث هٟؿّ ْزُغاث ٢لبّ م٘ الخٍغ

غ  ٓاث ألاصبُت ألازٔغ بلى جدٍغ ٓع مٗٓم الضٖ ٠٢ْ في ؾبُل الكٗغ الخ٣لُضي، ٢بل ِْ ٫ مً  ّْ عّبمجا ٩ًٓن الغاٞعي ؤ

ْال٣جاُٞت. ْػان   الكٗغ الٗغبي مً ألا

ٓاَّٟ دٓ الىثر الكٗغي ْخجا٫ْ مً زاللّ مججا٫ الكٗغ الٗغبي، هدجا الغاٞعي ه ؤن جغ٥ْبٗض  الخٗبحر ًٖ ٖ
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ْص ألا بال٣ضًمت مخمّؿ٩جا  ْبٗضدض ْالضًً.  ٍٓ زال١  ؼ ٖىجاًخّ في مُضان الضعاؾجاث ألاصبُت  ؤن ؤصلى صل
ّ
في َظا املججا٫، ع٦

ٓع  ش آصاب الٗغب" في زالزت ؤظؼاء. نضعث َبٗخّ ألاْلى في ظؼؤًً ٖجام  بجاؾم ٞبضؤ في جإل٠ُ ٦خجابّ اإلاكِ م 1911"ججاٍع

ْٞجاجّ  ْبٗض1940 ٖجام٦مجا نضع الجؼء الشجالض مىّ بٗض  ْاؾٗجا لضٔخجاب هجا٫ َظا ال٨ ؤن م.  ال  ال٣ّغاء ٦خب ّٖضة  ٢ب

ٓعص"، "خضًض ال٣مغ"، "السخجاب ألاخمغ"، ْ"عؾجاثل ألاخؼان" :مجهجا ،٦خب ْعا١ ال ْ "ؤ ْع ٧ّل مجهجا ،  ٓمّ للخّب ًض خ٫ٓ مِٟ

ْلّ ٦خجاب آزغ بجاؾم "اإلاؿجا٦حن" ْٞلؿٟخّ في الٗك٤ ٖٓٓت في اإلاٗجاوي ؤلاوؿجاهُت.  .  ْاإلا  ظم٘ ُّٞ بحن الخ٩جاًت 

ْالتهم ًٖ اللٛت الٗغبُت ْبٗض بنضاع َ ْهي صٞجإ ؤؾبجاب الٟتن  ى الغاٞعي مِّمت ؤزٔغ ب٣لمّ 
ّ
ٓل ظٍ ال٨خب ج

ٓع "جدذ عاًت ال٣غآن"  ْاللٛت. ٣ٞجام بخإل٠ُ ٦خجابّ اإلاكِ  ً ْالَٓ ْصاٞٗخّ في طل٪ ٚحرجّ ٖلى الضًً  ْالترار ؤلاؾالمي، 

ه ،ًغّص ُّٞ ٖلى آلاعاء البجاَلت لُّ خؿحن ّْ ٦ّٓ اإلاض ت في ٦خجابّ "في الكٗغ الججاَلي". ْفي ٦خجابّ ٍْٟىض حججّ ْق٩

ٍٓت" ْالبالٚت الىب  ."بعججاػ ال٣غآن 

ن بعججاػ ال٣غآن ْنٟجاجّ الغبجاهُت، ٞإزبذ ُّٞ   ٓا ًى٨ْغ ْانل الغاٞعي مٗغ٦خّ يّض صٖجاة الخجضًض الظًً ٧جاه

ْبُجاهّ. ؤّمجا ٓهّ  سُت ؤن ال٣غآن ٦خجاب هللا اإلاعجؼ في مًم في ٦خجابّ اإلاؿّمى "ٖلى  بجالبراَحن الٗلمُت ْألاصلت الخجاٍع

ّ َجاظم ْٓ ُٟ الؿَّ 
ّ
٦ْظا، به ٓص ال٣ٗجاص ٖىضمجا ٢جام بى٣ض بٌٗ آعاءٍ خ٫ٓ بعججاػ ال٣غآن.  ص"، عّص الغاٞعي ٖلى ٖبجاؽ مدم

ْبجاإليجاٞت بلى مجا ط٦غ  ت مدّل الٗغبُت الٟهخى.  ب٣لمّ الالطٕ ؤخمض لُٟي الؿُض الظي ٧جان ًضعي إلخال٫ اللهجت اإلاهٍغ

ّ مً ال٨خب، ٦خب الغاٞع
ّ
ْؤًًجا به ْاًت خؿجام الضًً ألاهضلسخي".  ٖٓٓت الكبجاب" ْ"ع ي بٌٗ اإلاؿغخُجاث ؤًًجا مشل "م

٦ْظا اليكُض ا ٓوسخي الخجالي  جي الخ جي إلاهغ في الٟترة مً نجاخب اليكُض الَٓ  م.1936 بلى 1923لَٓ

ْإوكجاثُت في الٗضًض مً  ًّ اإلا٣جالت، ٨ٞخب م٣جاالث ه٣ضًت  ٓاث ألازحرة مً خُجاجّ، ٧جان حهخّم بٟ ؤّمجا في الؿى

ٓعة مشل "الغؾجالت"،  ت اإلاكِ ْاملجالث اإلاهٍغ ض"، ْالصخ٠  "، ْ"اإلااٍّ جا. ٨ٞخجابّ اإلاؿّمى بـ ْ"الباٙل ْٚحَر "اإلا٣خ٠ُ" 

ٖٓت م٣جاالث ٦خبهجاْ  ،ْحي ال٣لم" في زالزت ؤظؼاء― ْجبضْ اإلا٣جالت لضًّ 1937ْ 1934بحن ٖجامي  َٓ مجم ْٞجاجّ.  م ٖجام 

جا مخ٩جامال.   ُّ ت التي ججٗل اإلا٣جالت ٖمال ّٞى ُّ ْالٗىجانغ ألاصب ْاث  ْاؾدُٟجاء ألاص ت مً خُض الىطج  ُّ ٧ْإّجهجا ؤ٦ثر الٟىٓن ألاصب

ٓح اإلاٗجى، مجا لم ٨ًً ًخدب٘ ص٢جاث٤ اإلاٗجا ْْي ٓظّ ٖجاّم ببؿجاَت الخٗبحر  َْٛغ١ في ؤ٩ٞجاع ٩ٞجاهذ م٣جاالجّ جخمّحز ب وي 

ٓإ مً الهُّ  ْؤؾلٓب ه٣ّي مُّغػ بإه ٧ْجان ًخمّؿ٪ بلٛت ٞهُدت عا٢ُت  ْاملخّؿ َٓ ٚجامًت.  ىجاث البضٌُٗت، ختى ع البُجاهُت 

ْاؾخ٣جامت ؤلٟجاّْ ٧جان ًل٣ّب بهجاخب الجملت ال٣غآهُت  .   إلاخجاهت جغا٦ُبّ 

ْحي الهجغة" 2.3  م٣جالت "

٢ُْمخّ ألا  2.3.1 ْحي ال٣لم" للغاٞعي   صبُت٦خجاب "

ْحي ال٣لم" ٖٓتْ مل مجا ٦خبّ مهُٟى نجاص١ الغاٞعي. مً ؤظْ ٖمل ؤصبّي  بن ٦خجاب "  جًم بحن صٞخحهجا َٓ مجم

جا مىظ150ؤ٦ثر مً  ْٚحَر ت مشل "الغؾجالت"  ْالجغاثض اإلاهٍغ ٕٓ للمجالث  ت ٦خبهجا الغاٞعي ٧ّل ؤؾب ُّ م 1934 ٖجام م٣جالت ّٞى

٣ت جخمّحز بسهجاثو الغاٞعي ألاصبُت  ْهي م1937ٖجام ختى  ُّ ت ق ُّ ْٞجاجّ. ِٞظا ال٨خجاب ٣ًّضم لل٣ّغاء مإصبت ؤصب ؾىت 

ل٫ٓ بإهّ "بُجان   ُم اإلاهغي ؾٗض ٚػ ْالىٟؿُت، ختى ْنّٟ الٖؼ ٓع الظ٦غ  ْمؼاًجاٍ ال٣ٗلُت  ل ؤْ ٢بـ مً ه ٧إهّ مً الخجًز
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جان ًٖ َظا ال٨خجاب في جهض ٨خب ألاؾخجاط دمحم ؾُٗض الٍٗغ ب ٦خَب الغاٞعي جغجًِبجا الخ٨ُم". ٍَْ ِ
ّ
غج
ُ
: "بطا ُخ٤َّ لىجا ؤن ه ًٍغ

يبػي ؤن  ًَ ْل٨ىّ ؤ٫ْ مجا  َبِذ، َٓ آِزغ مجا ؤوكإ، 
َّ
ْحي ال٣لم" في عؤؽ َظا الش ٢ّ ؤْ صعاؾت ؤصبّ، ٞةن " ُّْ ٗحن ٢جاعثّ ٖلى جظ ٌُ

ى٣جاص" ـ لّ نُٗبّ ٍَْ
ُ
ؿل َِ ص ٢جاعثّ ؤؾلٓب الغاٞعي، ٞ ِ

ّٓ ٗ ٌُ ْإن الَبضء بّ لخ٤ُ٣ ؤن  ٣غؤ لّ،  ًُ . 

ٖت مشل ألاصب  ّٓ ْع مخى ْع خ٫ٓ مدجا ْحي ال٣لم" مً زالزت ؤظؼاء، ٧ّل مجهجا ٌكخمل ٖلى م٣جاالث جض ن " ّٓ ًخ٩

 ؤن الجؼء الشجالض مىّ 
ّ
ش ْخ٣جاث٤ ؤلاؾالم، بال ْالخجاٍع ْالخ٨مت  ْالٟلؿٟت  ْالٓن٠  ْالخّب  ْالخ٣جالُض  ْالٗجاصاث  ْألازال١ 

ْعْخُت خُىمجا ًيخ٣ل ٖبر نٟدجاجّ مً ج٨ثر ُّٞ م٣جاالث خ٫ٓ ألاصب ْألاصبجاء. ٣ًّضم َظا ال٨خجاب  لل٣غاء مخٗت ٣ٖلُت 

جاث  ٍْلخ٣ي بإشسجام مً َب٣جاث مسخلٟت طْي هٖؼ ٓا٢٘،  ْال ش  ٫ بحن ؤخضار الخجاٍع ّٓ ٍْخج ًّ بلى آزغ مً ٞىٓن الخٗبحر،  ٞ

٦ْظا مً ْجججاعبّ الصسهُت  ٓخجاٍ مً خُجاجّ الاظخمجاُٖت  ْلّ الغاٞعي في م٣جاالجّ ل٣ض اؾخ ٕٓ ًدىجا  مخبجاًىت. ٩ٞل مٓي

ش ؤلاؾالمي. ًًّم َظا ال٨خجاب ؤًًجا ٖضصا مً اإلا٣جاالث التي ؤػالذ الالخبجاؽ ًٖ خ٣جاث٤ ؤلاؾالم  ٢غاءاجّ الٗم٣ُت للخجاٍع

ْالخٗضص في   ٕٓ ٓابخّ. ُٞٗخبر َظ ال٨خجاب مً ٦خب الىثر اإلاِّمت ظّضا في ألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ، إلاجا ًخمحز بجالخى ْز ْآصابّ 

ٖٓجاث التي ٌٗغيِجا، ْألا٩ٞجاع ا  لبضٌٗت ْألاؾجالُب البُجاهُت الغاجٗت التي ًخمّخ٘ بهجا. اإلآي

ْحي الهجغة" 2.3.2  زالنت م٣جالت "

ت الغؾجالت في ٖضصَجا الؿىّٓي السجاّم 
ّ
ت عاجٗت ٦خبهجا مهُٟى الغاٞعي في مجل ُّ ْحي الهجغة" هي م٣جالت ّٞى "

ْحي ال٣لم" إلا٣جاالث الغاٞعي. ٖٓت " ْْعصث في الجؼء الشجاوي مً مجم ٍٓت،  ٓان، لِؿذ  بجالهجغة الىب ٨ٞمجا ٌكحر بلُّ الٗى

ٍٓت ْزهجاثهِجا، بل هي ؤ٩ٞجاع مىبش٣ت في هٟـ ال٩جاجب ًٖ بٗشت عؾ٫ٓ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص َظٍ اإلا٣جالت مجّغص خ٩جاًت للهجغة الىب

ْبخٗبحر ؤنض١،  سُت في ٦خجاب ؤبي ظٟٗغ الُبري.  ٓا٢ٗت الخجاٍع ْمٗجاهجاجّ في ؾبُل الخ٤، خُىمجا ٧جان ال٩جاجب ٣ًغؤ جل٪ ال

ٓع ؤْختهجا اله  هي ؤم
َ
ت بلى ز  جغة الىبٍّٓ
َ
ٍْع في  ،ال٩جاجب ِض ل ْص ش  ُٞبضؤ الغاٞعي م٣جالخّ بخمُِض ٌكحر ُّٞ بلى ؤَمُت الخجاٍع

ش  ْؤخالمِجا. ٞدُىمجا ٢غؤ ال٩جاجب ججاٍع ْاإلاكجاٖغ بةلِجامجاتهجا  ٓاّؽ  ْإلى مضٔ ٢ضعجّ في بزجاعة الخ ٢ُْمِجا  ٍٓغ ؤلاوؿجاهُت  جه

خّ، ٞلظا ؤزظجّ  ٍٓت لم ٣ًغؤٍ بُٗىّ بل بْغ ، الهجغة الىب ْؤؾغاٍع ٓاصر ؤَلّ  جل٪ ال٣غاءة بلى ٖجالم خ٣ُ٣ي م٘ ؤَلّ ْخ

ْعاء جل٪ ألاخضار.  ْالٟلؿٟت الغبجاهُت  م ؤلالُِت 
َ
إل ٖلى الِخ٨ ً مً زاللّ الَا

ّ
 ٞخم٨

ت مجا بحن ملسو هيلع هللا ىلص ًدجا٫ْ الغاٞعي مً زال٫ َظٍ اإلا٣جالت ج٣ضًم ٢غاءة مسخلٟت جمجامجا للٟترة التي ٖجاقِجا الىبي 
ّ
في م٨

 ٓ ْالهجغة. ٣ً سجا، بل ٢غؤ ُّٞ "ٞهال عاجٗجا مً خ٨مت بلُِت، البٗشت  ش مجا ٢بل الهجغة ججاٍع ّ لم ٣ًغؤ ججاٍع
ّ
٫ ال٩جاجب بإه

مجا جيّبّ بلحهجا ال٨خجاب 
ّ
ش ؤلاؾالم في ألاعى". ِٞظٍ اإلا٣جالت هي بُجان م٣ى٘ لخل٪ الخ٨مت ؤلالُِت، ٢ل ْيّٗ هللا ٧جاإلا٣ّضمت لخجاٍع

 ٓ ْاإلاؿلمحن بزغ بٗشت عؾ٫ٓ هللا ْألاصبجاء. ًبضؤ الغاٞعي َظا البدض بجاإلقجاعة بلى ال ٫ لئلؾالم  ٞجاإلؾالم بضؤ ملسو هيلع هللا ىلص. ي٘ ألاّْ

الم َٓ ٖلّي بً ؤبي َجالب ابً ّٖمّ. زّم اهًّم ملسو هيلع هللا ىلص عظل، َٓ الىبّي  :شالزت ؤشسجامب ظخّ، ْٚ ْامغؤة هي زضًجت ْػ هٟؿّ، 

ْاخت. ٫ٓ٣ُٞ الغا ْالٗبض َٓ بال٫ بً ع ْٖبض، الخّغ َٓ ؤبٓ ب٨غ الهض٤ً  ٞعي بإن َاالء السمؿت بلى َاالء الشالزت خّغ 

ٓاٍ  ٓصَجا، ألن ؤلاوؿجان خؿب َبُٗخّ بمجا عظل ؤْ امغؤة ؤْ ٚالم، ْخؿب مؿخ ت في ْظ ٓاع البكٍغ لٓ ؤَ
ّ
َم ممش

ش ؤلاؾالم  ع الغاٞعي ججاٍع ّٓ َْظٍ في ق٩ل الؿُجاسخي ؤْ الاظخمجاعي َٓ بّمجا خّغ ؤْ ٖبض. ِٞىجا ًه ٍٓلت،  ت َ ٢هُضة قٗغٍّ

ْعاء بضاًت ؤلاؾالم ْعص في مُل٘ جل٪ ال٣هُضة.  الى٣ُت ال٩جامىت  ٫ عمؼ  ّْ ْلئ٪ ألاشسجام السمؿت ٧إ  بإ
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ْا٢ٟجا ال ًخدّغ٥ ْظجامضا ال ًىمٓ. ٩ٞجان الىبي  ش ٧جان  ت بُُئجا ظّضا، ختى ٧إن الخجاٍع
ّ
ّٓ ؤلاؾالم في م٨ ل٣ض ٧جان هم

ٓع ألاصًجان بلى ٖض٫ٌٗغى ؤلاؾالم ٖلى الٗغب ملسو هيلع هللا ىلص  َٓم مً ظ ْا ٍْضٖ ٓا في اإلاٗجاصاة  ْل٨ّجهم ٧جاه ملسجالٟت ؤلاؾالم، 

ْا عؾ٫ٓ هللا  ْخم ملسو هيلع هللا ىلص الخم٣جاء. ٞأط ُُ ٍٓ، خّتى ؤيخى ٧إهّ مهجابجا بجال ْجغ٧ ْا ُّٞ  ْجظامغ  ٍْ ْهجابظ  ٍٓ ْؤَجاه  ٍٓ ب
ّ
٦ْظ ْؤصخجابّ 

َْٓ نٛحر. ٞال قّ٪ ؤن َظٍ الٟترة ٧جاهذ مملٓءة بجالخدّضًجاث   ٍّٓ َْٓ ٦بحر ٦مجا ٧جان مهجابجا بجالُخم مً ؤب ٓمّ  مً ٢

غ ًٖ مِّمخّ ٢ُض ؤهملت. ٞجال٩جاجب ًبّحن ملسو هيلع هللا ىلص ْاإلاك٣جاث املسخلٟت بجاليؿبت بلى عؾ٫ٓ هللا
ّ
ّ لم ٨ًً مؿخّٗضا ؤن ًخإز

ّ
، ٚحر ؤه

ٓاصر ْألاًجام جدُ ؤن َظٍ الٟترة التي جمخض زالر ٖكغة ؾىت ؤجهجا ٧جاهذ ْاًت ؤلالُِت  جا"م٣ّضمت مً الخ ْجمّغ في وؿ٤ الغ

جا".  ْؤؾغاَع جا  َٓػ ٍٓت ٖلى عم  اإلاىُ

ت زالر ٖكغة ملسو هيلع هللا ىلص ٞٗجاف الىبي 
ّ
ل ْألاػمجاث. ٩ٞجان ًضٖٓ ُؾىت ْؾِ زًّم مخالَم بجالٗغا٢بٗض بٗشخّ بم٨

ْالجىٓن. ٞلم ٣ًبل مىّ جل٪ الغؾجالت الىّحرة بال ٖضص ٢لُل  ٓهّ بجالخم٤  ٍْهٟ ٓا ٌٗغيٓن ٖىّ  ْل٨ّجهم ٧جاه ٓمّ بلى هللا،  ٢

ْل٨ّىّ  م هللا ِٞضاَم.  ْماّصًجا بإمجاهخملسو هيلع هللا ىلص مّمً ازخجاَع ّ، ٞلم ًمّؿّ ٧جان م٘ ظمُ٘ جل٪ ألاْيجإ الؿلبُت، مجايُجا بمِّمخّ 

ال ؾأمت. ُٞه٠ الغاٞعي َظٍ الٟترة الخغظت "ؤؾمى مٗجاوي التربُت ؤلاوؿجاهُت" مً ٖىض  ْلم ٣ًٗضٍ ملل  ال ٧أبت،  ًإؽ 

 ّ
ّ
ْؤه ة في بًمجاهّ،  ّٓ ْال٣ ّ ٠ُ٦ ًجب ؤن ًيكإ الٛجى في ٢لبّ 

ّ
هللا، خُض ًجض ٞحهجا ٞهال ٞلؿُٟجا ص٣ُ٢جا للمؿلمحن في ؤه

ْإن ٧جاهذ الضهُجا ْظمُ٘ مجا ٞحهجا يّضٍ. ٠ُ٦ ًجب ٖلُّ الشبجاث ٖلى الخ ْالضٞجإ ًٖ البجاَل   ٤ّ 

ة مدّمض  -في عؤي الغاٞعي –َْظٍ الٟترة ؤًًجا  ّٓ جاهجاث ال٣جاثمت للضَغ ٖلى هب ْنض١ صًجاهخّ. ملسو هيلع هللا ىلص مً البَر

ٓا٠٢ التي اجسظَجا الىبي  ال عظل اإلال٪ ؤْ ع ملسو هيلع هللا ىلص ٞجاإلا  عظال ابخٗشخّ هٟؿّ، 
ّ
ض ٖلى ؤهّ لم ً٪ ٢ِ

ّ
ظل في جل٪ الٟترة، جا٦

بن ٧جان ٦مجا ط٦غ، إلاجا اؾخُجإ ؤن ًغسض ٖلى الخ٤ّ ْؤلاوؿجاهُت، بل ٧جان ًدجا٫ْ بخد٤ُ٣ مجا ًُمّٗ في ملسو هيلع هللا ىلص الؿُجاؾت. ٞةهّ 

ٓاث ٢لُلت. ًجلب الغاٞعي بهظا الهضص ال٩لمجاث التي ؤظجاب بهجا  ٕٓ جظٝع مً ُٖيُّ خُىمجا ٧جاص ّٖمّ ؤن ملسو هيلع هللا ىلص ؾى ْالضم

ٓجّ: "ًجا ّٖمجاٍ! لٓ ْيٗ ْال٣مغ في ٌؿجاعي ٖلى ؤن ؤجغ٥ َظا ألامغ ختى ًتر٥ ٦ٟجالخّ لٓ لم ًتر٥ صٖ ٓا الكمـ في ًمُجي 

ٕٓ التي ؾجالذ مً ُٖجي عؾ٫ٓ هللا  ْبٗض بًغاص َظٍ ال٣ّهت ًسجاَب ال٩جاجب جل٪ الضم ًٍِٓغ هللا ؤْ ؤَل٪ ُّٞ مجا جغ٦خّ". 

جا ٧جاثىجا مجا ٧جان ختى لٓ ْيٗذ املسو هيلع هللا ىلص  ٖٓجا ؤزبدذ ؤن الىٟـ الُٗٓمت ال ٌٗجاصلِجا شخيء مً ٚحَر لكمـ في ًٍض ٍْهِٟجا صم

 .  ْال٣مغ في الُض ألازٔغ

ت ا ُّ ت ٖلى نض٢
ّ
ٓلِجا ٧جاهذ ؤصل ْالهجغة ٖلى َ ٓاصر الٟترة بحن البٗشت  ة زم ًشبذ ال٩جاجب بإن ظمُ٘ خ ّٓ لىب

مجا ٧جان عظل ملسو هيلع هللا ىلص ن جل٪ الشالر ٖكغة ؾىت ٧جاهذ في الخ٣ُ٣ت زالزت ٖكغ صلُال جشبذ ؤن الىبي بْالغؾجالت. ٫ٓ٣ُٞ الغاٞعي 

ال  ال ؾُجاؾت  ٗت مً ٖىض هٟؿّمل٪  ْلِـ بمبخضٕ قَغ جامت،  ال نجاخب ٨ٞغة حٗمل ؤؾجالُب الىٟـ في  ،ٖػ

٤ بجاإلاهجاصٞجاث الاظخمجاُٖت
ّ
ْلِـ بغظل مخٗل جا،  ىّ،  ،ال بمهلر ٖكحرة ،اهدكجاَع ٓر في َْ ً بٛجاًت الكم ال عظل َْ

ت ،٦مجا لم ٨ًً عظل خجايٍغ ال عظل بُكّ. ُٞد٤٣ّ الغاٞعي بهظا البُجان  ،ال عظل شسهِخّ ،ال عظل َبُٗخّ البكٍغ

ٍٓل اإلاؿخيبِ مً خُجاة عؾ٫ٓ هللا  و َظٍ الى٣ُت في ملسو هيلع هللا ىلص الُ
ّ
ة نض١، ُٞلس ّٓ ْهب جّ ٧جاهخجا عؾجالت خ٤ّ  ّٓ ْهب بإّن عؾجالخّ 

 ّ
ّ
ٓلّ بإه ً عاجٗحن، َمجا ٢ ْل٨ً "عظل الؿمجاء في ألاعى". ملسو هيلع هللا ىلص حٗبحًر  مجا ٧جان "عظل ألاعى في ألاعى"، 

٧جان م٘ ظمُ٘ مٗجاهجاجّ ْي٤ُ ؤْيجاّٖ ًدؿ٘ في الؼمً مً خُض ال ملسو هيلع هللا ىلص ن الىبي ب٫ٓ ال٩جاجب زغ اإلا٣جالت ٣ًآْفي 

ٓزّ ٖلى ؾبُل الخ٤ّ ًض٫ّ ٖلى ؤن الكمـ التي َلٗذ ؤًجام اهخهجاٍع بٗض  ْعؾ ال ٌٗلمّ. ٩ٞجان زبجاجّ  ًٔغ طل٪ ؤخض 
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 في ٢لبّ 
ً
ْمكغ٢ت ٞٗال ْإقغا٢ِجا ٖلى الضهُجا. ٩ّٞل ملسو هيلع هللا ىلص الهجغة ٧جاهذ َجالٗت  ِٖٓجا  ٢ْ٘ في خُجاجّ ٢بل َل ٢بل الهجغة ملسو هيلع هللا ىلص مجا 

، ال ًيبػي ألخض صِٞٗجا ؤْ بخضار الخّٛحر ٞحهجا، ٦مجا ؤن ٞهال مً ٞه٫ٓ الؿىت لِـ بةم٩جان  ْؤؾغاٍع ٧جان مً خ٨م هللا 

٦ْمجا ؤن السخجابت في الؿمجاء لِـ مً ؾٗت ؤخض بقٗجا٫ بغ٢ِجا بجاإلاهجابُذ. ٞل٩ل ؤمغ  ْاهّ  ؤخض ج٣ضًمّ ؤْ جإزحٍر ًٖ ؤ

ْاهّ ٖىض هللا، ٞلم ٢ْٗذ الهجغة التي ّٚحرث مؿجاع َظا الضًً. ٞخل٪ الهجغة، ٖلى خّض ٫ٓ٢ الغاٞعي، ؤ ْان  جا ظجاء طا٥ ألا

ش ؤلاوؿجاوي، ٦مجا ؤن مؿجاٞتهجا ٧جاهذ بٗضا   في الخجاٍع
ّ
ًّ مٗجاهحهجا ٧جاهذ جسِ ْل٨  ٖلى ْظّ ألاعى 

ّ
ٓاث جسِ ٧جاهذ بٌٗ زُ

عة بل مٗىجاَجا ٧جان ؤ٦ثر  ّٓ ْاإلاضًىت اإلاى ت اإلا٨ّغمت 
ّ
٢ْ٘ مدّضصا بحن م٨ ْاإلاٛغب. ٩ّٞل مجا  حجمجا مً ؤن ًمؤل مجا بحن اإلاكغ١ 

ْاٖخلذ  ش الظي اػصَغ بٗضَجا، خُض اهدكغ ؤلاؾالم بلى ؤن٣جإ الٗجالم املسخلٟت  ٢بل الهجغة ٧جان م٣ّضمت بلُِت للخجاٍع

ت في الؿمجاء : "ؤمُغي ٧لمجاث هللا ٖلى ص٫ْ اإلال٥ٓ اإلاؿدبّضًً، بلى ؤن ظٗل السلُٟت الٗبجاسخي ٫ٓ٣ً لسخجابت اإلاُغ الججاٍع

ٓط زالٞخّ.  ْهٟ ْلخّ   خُض قئذ ٞؿُإجُجي زغاظ٪"، لؿٗت ص

 هّو اإلا٣جالت 2.4

 ْحي الهجغة

ْاؾدىبئ ٖلى عؤؽ ألاعبٗحن م ملسو هيلع هللا ىلصوكإ الىبي  ْٚبر زالر ٖكغة ؾىت ًضٖٓ في م٨ت،  ٢بل ؤن حهجاظغ بلى   بلى هللاً ؾىّ، 

 عظ
ّ
ْٚالم: ؤمجا اإلاضًىت، ٞلم ٨ًً في ؤلاؾالم ؤ٫ْ بضؤجّ بال ْامغؤة  ْؤمجا ملسو هيلع هللا ىلص الغظل ِٞٓل  ظّ زضًجت،  ْؤمجا اإلاغؤة ْٞؼ  ،

 الٛالم ٞٗلي ابً ٖمّ ؤبي َجالب.

ْٖبض ْؤمجا الٗبض ٞبال٫، زم احؿ٤ الىمٓ ٢لُال ٢لُال ببِء  !زم ٧جان ؤ٫ْ الىمٓ في ؤلاؾالم بدّغ  ؤمجا الخغ ٞإبٓ ب٨غ، 

ْا٠٢ ال ًتزخؼح، ي٤ُ ال ًدؿ ش  ٧ْإن الخجاٍع جا، ْنبر الخغ في ججلضٍ؛  ٓم في ؾحَر ٧ْإن الىبي الِم  ملسو هيلع هللا ىلص٘، ظجامض ال ًىمٓ؛ 

ٓم. ختى بطا ٧جاهذ الهجغة مً بٗض، ٞجاهخ٣ل الغؾ٫ٓ بلى  الكمـ،ؤزٓ  بضؤث الضهُجا  اإلاضًىت،ًُل٘ ٦الَمجا ْخضٍ ٧ل ً

ش؛  ْمٗجاهحهجا جسِ في الخجاٍع ٓاجّ في هجغجّ جسِ في ألاعى،  ٧ْجاهذ زُ جا ٞدغ٦ِجا؛  جخ٣ل٣ل، ٧إهمجا مغ ب٣ضمّ ٖلى مغ٦َؼ

ْاإلاٛغب.٧ْجاهذ اإلاؿجاٞت بحن م٨ ْمٗىجاَجا بحن اإلاكغ١  ْاإلاضًىت،   ت 

ٓخكحن،ل٣ض ٧جان في م٨ت ٌٗغى ؤلاؾالم ٖلى الٗغب ٦مجا ٌٗغى الظَب ٖلى  جا زم ال ٢ُمت لّ،  اإلاخ ًٖ ٣جا ْقٗجا ْهّ بٍغ ًغ

َْٓ خجاظت بجي آصم بال  ٓخكحن،ْمجا بهم خجاظت بلُّ،  ٓجّ مبلٜ  اإلاخ ٓٙ بضٖ ْالبل ْاملسجالٟت الخم٣جاء،  ٓا في املخجاصة  ٧ْجاه

َْ ٓا٦ب؛  ْألاؾجاَحر،جام ألا ْاة ظؿمّ بإقٗت ال٩ ٍٓ في لُلت ٢جاعة بلى مضا ٦مجا ٩ًٓن اإلاٍغٌ بظاث نضٍع م٘ الظي ًضٖ

٧ْإن الكُُجان هٟؿّ ْي٘ َظا الصسغ في مجٔغ الؼمً لُهض بّ  ال ًلحن،  ٧ْجاهذ م٨ت َظٍ صسًغا ظٛغاُٞجا ًخدُم 

ْؤَلِجا. ش ؤلاؾالمي ًٖ الضهُجا   الخجاٍع

ْطي عؾ٫ٓ هللا   ملسو هيلع هللا ىلصْؤ
ّ
٦ْظ ْا ُّٞ، ب ،  ْجظامغ ٓمّ  ْهجابظٍ ٢ ٓاصي ًسُٓ ُّٞ ٖلى ػالػ٫ جخ٣لب،  ْعظ٠ بّ ال ْؤَحن، 

 ٌّ ٓمّ،  ْخ ٍٓ بال مً خٟٔ هللا مجهم؛ ٞإنِب ٦بحرا بجالُخم مً ٢ ْجغ٧ ْاهه٤ٟ ٖىّ ٖجامت الىجاؽ  بًِٗم بًٗجا ٖلُّ، 

.ٍّٓ ، ٣ًُضُم ٧ْجان ال ٌؿم٘ ب٣جاصم  ٦مجا ؤنِب نٛحًرا بجالُخم مً ؤب بال جهضٔ لّ ٞضٖجاٍ بلى هللا مً الٗغب لّ اؾم ْقٝغ

ْجسخٟي ٦مجا ٌك٤ البر١ مً ٓح  ٓة جل ْم٘ طل٪ ب٣ُذ الضٖ لِـ بال ؤن ًٔغ زم  ،سخجابت ٖلى الؿمجاء ْٖغى هٟؿّ ٖلُّ؛ 
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!  ال شخيء بٗض ؤن ًٔغ

سجا، بل ٢غؤث ُّٞ ٞهال عاجٗجا مً خ٨مت بلُِت، ْيّٗ  ش مجا ٢بل الهجغة في ظملت مٗىجاٍ، ٚحر ؤوي لم ؤ٢غؤٍ ججاٍع ِٞظا ججاٍع

ٍٓت ٖلى هللا ْاًت ؤلالُِت اإلاىُ ْجمغ في وؿ٤ الغ ٓاصر ْألاًجام جدُجا  ش ؤلاؾالم في ألاعى؛ م٣ضمت مً الخ  ٧جاإلا٣ضمت لخجاٍع

ْؤؾ جا  َٓػ ْجِٓغ ٞحهجا عخمت هللا حٗعم جا،  ٓة، ْخ٨مت هللا جخجلى في ٚمٓى؛ ٞلٓ ؤهذ خ٣٣ذ الىٓغ لغؤًذ  لمغاَع ب٣ؿ

ش ؤلاؾالم ًخإلّ في َظٍ الخ٣بت، بدُض ال ج٣غ  ال جخضبٍغ بال زجايٗت ٧إجهجا ججاٍع ٍئ الىٟـ اإلاامىت بال زجاقٗت ٧إجهجا جهلي، 

 جخٗبض.

٢ٓت  ٓصَجا، مسل ت في ْظ ٓاع البكٍغ ْٖبضا؛ ؤلِؿذ َظٍ السمـ هي ٧ل ؤَ الم، زم ػاص خغا  ْامغؤة ْٚ بضؤ ؤلاؾالم في عظل 

ٖٓت في الؿُجاؾت ْالاظخمجإ ْمهى ْالُبُٗت،  ْ  ؟في ؤلاوؿجاهُت  ْؤ ش.ِٞجا َىجا مُل٘ ال٣هُضة،   ٫ الغمؼ في قٗغ الخجاٍع

ٓمّ بال قغا زالر ملسو هيلع هللا ىلصْلبض الىبي  َٗغى زم ال ٣ًبل مىّ، ْ ٖلى ؤهّ صاثب ًُلب زم ال ًجض،  ٖكغة ؾىت ال ًبُّٛ ٢

َْؿخمغ مجايُجا ال ٓهّ اإلالل،  ٍْجِض زم ال ًخس ّ الُإؽ،  ْمٗتزمجا ال ًخد٫ٓ؛ ؤلِـٍْس٤ٟ زم ال ٌٗتًر  ، َظٍ هي   ًخدٝغ

٧ْجاهذ زالر ٖكغة ؾىت في َظا اإلاٗجى ؤؾمى مٗجاوي التربُت ؤلاوؿجاهُ ْزبذ ٖلحهجا،  جا هللا ٧لِجا في هبُّ، ٞٗمل بهجا  ت ؤَِْغ

ٓلت ال٩جاملت بٓؾجاثلِجا ٓلت ال٩جاملت بمٗجاهحهجا مً الُٟ ٓاصر، ختى حؿلمخّ الغظ ْؤخ٨م تهظًبّ بجالخ ْوكإ  ْلض   .٦ٗمغ َٟل 

ْمٓيّٗ  اإلاؿلم،ؤٞلِـ َظا ٞهال ٞلؿُٟجا ص٣ُ٢جا ٌٗلم اإلاؿلمحن ٠ُ٦ ًجب ؤن ًيكإ  ٓجّ في بًمجاهّ،  ٢ْ ٚىجاٍ في ٢لبّ، 

ٓة الخُجاة مجا ًمٓث بّ في َظٍ الىٟـ ؤ٦ثر مجا  ْاإلاهلر ٢بل اإلا٣لض؛ ْفي هٟؿّ مً ٢ في الخُجاة مٓي٘ الىجاٞ٘ ٢بل اإلاىخٟ٘، 

ْمُجام٘؟ ٓاث  ْالىجاؽ مً قِ  في ألاعى 

؛ ٞخضّٞٗ في مجغاٍ بحن  ش ؤلاؾالمي لُٗب مجهجا جُجاٍع ٓامل ألازال٢ُت هي هي التي ؤل٣ُذ في مىب٘ الخجاٍع زم ؤلِؿذ جل٪ الٗ

ْججٗل مً ؤزو السهجاثو ؤلاؾالمُت في َظٍ  ْٖلى  .الضهُجاألامم،  ْإن لم جخ٣ضم،  ٓة اإلاخ٣ضمت  الشبجاث ٖلى السُ

ْإن شخذ ٖل ْالخبرئ مً ألازغة  ْإن لم ًخد٤٣؛  ْمت الخ٤  ْم٣جا ْحؿلِ،  ْإن خ٨م  ْاخخ٣جاع ال٠ًٗ  حهجا الىٟـ، 

ٓاظب  ْال ْإن لم ًإث بصخيء،  ْالٗمل للٗمل  ْا بجالكغ،  ْإن عص ْٚلب، ْخمل الىجاؽ ٖلى مدٌ السحر  ْإن ؾجاص  البجاَل 

ٓلّ؟ ْإن خُمّ ٧ل مجا خ ْب٣جاء الغظل عظال  ْإن لم ٨ًً ُّٞ ٦بحر ٞجاثضة،  ٓاظب   لل

جاهجاث ال٣جاثمت للضَغ ٢ُجا ٓة دمحم -م اإلاىجاعة في الؿجاخل زم هي هي البَر ٓم الىٟـ ؤهّ  -ملسو هيلع هللا ىلصٖلى هب ْٖل جان الٟلؿٟت  جشبذ ببَر

ٓمت بجال٣ضع، ْٚجاًجاتهجا املخخ ْح  ْلٓ ٧جان عظال ابخٗشخّ هٟؿّ، لخَ  ع ْْؾجاثلّ اإلاخٛلبت بجالُبُٗت؛  ل الخُل مّد ال ظؿم 

ٓا٫ َظٍ اإلا إلاجا اؾخمغ َ َْب،  ٓاصر  ْلغ٦ض م٘ الخ ألخضر َمٗجا مً ٧ل مُم٘،  َْٓ ٞغص بال لؿُجاؾخّ،  ضة ال ًخجّ 

 اجججاٍ ؤلاوؿجاهُت ٧لِجا ٧إهمجا َٓ هي.

ٓاصر ًخٗل٤  ألْظض الخ ٓاث ٢لُلت،  ألصع٥ مجا ًبخػي في ؾى  ، ْالخٔٓ ْلٓ َٓ ٧جان عظل اإلال٪ ؤْ عظل الؿُجاؾت، الؾخ٣جام 

ْاؾُت ٞحه ٧ْجان  ٓمّ  إلاجا اهتٕز هٟؿّ مً مدلّ في ٢ ًٓصا مىّ ًخٗل٤ بّ،  ٓظ إلاجا ؤٞلذ مجا ٧جان م ٓامل ٖلحهجا،  ال جغ٥ ٖ م، 

ْهي ٧جاهذ جضهُّ.  الؼمً جبٗضٍ 

٦ْظا،  ٓا لي: ٦ظا  ْوي ٣ٞجال ٓم٪ ٢ض ظجاء ٓا: بن ٖمّ ؤبجا َجالب بٗض بلُّ خحن ٧لمخّ ٢َغل ٣ٞجا٫ لّ: ًجا ابً ؤدي، بن ٢ ٢جال
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ال جدملجي مً ألامغ مجا ال ؤ٤َُ. ًٞٓ عؾ٫ٓ هللا  ٖليّ ٞإب٤  ْؤهّ زجاِط ؤهّ ٢ض بضا لٗمّ ُّٞ بضاء   ملسو هيلع هللا ىلصْٖلى هٟؿ٪،   ، 
ُ
ّ ل

ْال٣ُجام مّٗ، ٣ٞجا٫: ُم لِ ْؿ ُْم  ْؤهّ ٢ض ي٠ٗ ًٖ ههغجّ  ْال٣مغ في ٌؿجاعي ٖلى ―ّ،  ٓا الكمـ في ًمُجي  ًجا ٖمجاٍ، لٓ ْيٗ

 ٞب٩ى. ملسو هيلع هللا ىلصزم اؾخٗبر ‖. ؤن ؤجغ٥ َظا ألامغ ختى ًٍِٓغ هللا ؤْ ؤَل٪ ُّٞ مجا جغ٦خّ

ٓة! ل٣ض ؤزبذ ؤن الىٟـ الُٗٓمت لً جخٗٔؼ ًٖ شخيء مجهجا بصخيء مً  ٕٓ الىب جا ٧جاثىجا مجا ٧جان، ال مً طَب ًجا صم ٚحَر

. ْال٣مغ في ألازٔغ ًْٞتهجا بطا ْيٗذ الكمـ في ًض  ال مً طَب الؿمجاء  ًْٞتهجا،   ألاعى 

ٓلِجا لِؿذ بال صلُل طل٪ الؼمً ٖلى ؤهّ ػمً هبي، ال ػمً مل٪ ؤْ ؾُجاسخي ؤْ  ٓاصر اإلاضة ٢بل الهجغة ٖلى َ ٧ْل خ

ْصلُل الخ٣ُ٣ت ٖلى ؤن َظا ال٣ُحن الشجابذ لِ ُم؛  ٓجّ، بل ٣ًحن ؤلاوؿجان ٖػ ـ ٣ًحن ؤلاوؿجان الاظخمجاعي مً ظِت ٢

جا ٖضْٔ الىٟـ  ٖٓت التي جيكَغ ْصلُل الخ٨مت ٖلى ؤن َظا الضًً لِـ مً ال٣ٗجاثض اإلآي ؤلالهي مً ظِت ٢لبّ؛ 

ْصلُل ؤلاوؿجاهُت ٖ ٓالض في َظٍ الخ٣بت؛  لى للىٟـ؛ ِٞجا َٓ طا ال ًبلٜ ؤَلّ في زالر ٖكغة ؾىت ؤ٦ثر ممجا جبلٜ ؤؾغة جخ

ىّ َٓ جد٣٣ّّ في الٗجالم؟ ظّ ًٖ مَٓ ٓخضة ؤلاوؿجاهُت. ؤٞلم ٨ًً زْغ ْال ْحي هللا بةًججاص ؤلازجاء الٗجالمي   ؤهّ 

 جشبذ ؤن الىبي  ،زالر ٖكغة ؾىت
ً

ْاخضا  ملسو هيلع هللا ىلص٧جاهذ زالزت ٖكغ صلُال ْلٓ ٧جان  جامت؛  ال ٖػ ال ؾُجاؾت،  لِـ عظل مل٪، 

ْإ ٗت مً هٟؿّ،  ْلِـ مبخضٕ قَغ ْلِـمً َاالء ألصع٥ في ٢لُل؛  ٓلّ؛  َْم خ ٧ْإهّ لم ًجضَم  ٓمّ   ال إلاجا ٚبر في ٢

ْلِـ عظال مخٗل٣جا  ظِجا؛  ْممْؼ ْلٓ ٧جان لخملِم ٖلى مدًِجا  جا؛  نجاخب ٨ٞغة حٗمل ؤؾجالُب الىٟـ في اهدكجاَع

ْلِـ مهلر ٖكحرة حهظب مجهجا ٖلى ٢ضع مجا ج٣بل  ٓم؛  ٓم ٦ٟغ ً ْلٓ َٓ ٧جان لجٗل بًمجان ً بجاإلاهجاصٞجاث الاظخمجاُٖت، 

ٓر ظبل ٞحهجا، صْن ؤن ًدجا٫ْ مجا بلٜ بلُّ مً مىّ ؾُجاؾت  ىّ ج٩ٓن ٚجاًخّ ؤن ٌكمش في ؤعيّ قم ال عظل َْ ْمسجاصٖت، 

ْإن ؤصبغ ٖىّ  ْآجُّ،  ْاز٣جا صاثمجا ؤن مّٗ الٛض  ال عظل خجايٍغ بطا ٧جان  بَاللّ ٖلى الضهُجا بَال٫ الؿمجاء ٖلى ألاعى، 

ت ًلخمـ لِجا مجا ًلخمـ  ال عظل َبُٗخّ البكٍغ ْطاَبّ؛  ٓم  َْسخغ، الُ ال عظل شسهِخّ ٌؿتهٓي بهجا  الججاج٘ لبُىّ، 

ْل٨ً عظل الؿمجاء في ألاعى. ال عظل ألاعى في ألاعى،  ٍْدؿلِ،   ال عظل بُكّ ٌٛلب بّ 

٢بٌ ٖىّ ؤَغاٝ الؼمً، ْخهٍغ مً زالر ٖكغة ؾىت في مشل ؾىت  الهجغة،َظٍ هي خ٨مت هللا في جضبحٍر لىبُّ ٢بل 

ٓع مهجاص ال جهضع بّ ألام جا ٧ي جشبذ ؤجهجا ال جهْاخضة،  ال حؿخد٤ بّ الخ٣ُ٣تَع ٓجّ  ضع بّ،  ٖلى ؤجهجا لِؿذ مً ٢

 ْٖملّ.

ْص هٟؿّ ْي٤ُ م٩جاهّ ملسو هيلع هللا ىلص٧ْجان  ٧ْإهمجا ٧جاهذ  ٖلى طل٪ َٓ في خض ال ٌٗلمّ،  ًدؿ٘ في الؼمً مً خُض ال ًٔغ طل٪ ؤخض 

ٓم الظي ؾُيخهغ ُّٞ  .ملسو هيلع هللا ىلصلبّ مكغ٢ت في ٢، ٢بل ؤن حكغ١ ٖلى الضهُجا بشالر ٖكغة ؾىت ،قمـ الُ

ْالسخجابت ال ٌكٗلٓن بغ٢ِجا بجاإلاهجابُذ،  ْهّ، ألهّ مً ؾحر ال٩ٓن ٧لّ؛  ال ًازغ ْالٟهل مً الؿىت ال ٣ًضمّ الىجاؽ 

َٓن الّضِ 
ُ
٩ ٍَ َْ  

 
ْخَىت ِٞ َٓن 

ُ
٩
َ
ى ال ج ْم َختَّ َُ ٓ

ُ
جاِجل
َ
٢ َْ ٓلّ حٗجالى: ﴿ جان هللا ٖلى عؾجالخّ، بلى ؤن هؼ٫ ٢ ُّ ْم٘ الىبي مً مشل طل٪ بَغ

ُّ
ل
ُ
٧ ًُ ً

 ﴾ ِ
َّ
٧ْجاهذ الهجغة.39: هٟجا٫]ألا ّلِِل ْاهُل٣ذ الهجا٣ٖت،   [ ٞدّل الٟهُل، 

٢ْض مغث بّ: ؤمُغي  ش بٗضَجا، ختى ٢جا٫ الغقُض للسخجابت  ٧ْجان َبُُٗجا ؤن ًُغص الخجاٍع ش،  جل٪ هي اإلا٣ضمت ؤلالُِت للخجاٍع

 خُض قئذ ٞؿُإجُجي زغاظ٪!
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ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو 2.5  مٗجاوي اإلاٟغصاث 

ت بجالٗغبُت اإلاٗجى / الخٗبحراإلاٟغص  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

 Revelation بلِجام ْحي

جا اؾخيبإ ٞالهجا ُّ  To send someone as a prophet ظٗلّ هب

َبَر 
َ
ُبُر  –ٚ

ْ
ٌٛ  

َ
ض

َ
  To keep on doing, to stay َم٨

َؿ٤َ 
ّ
َم  اح

َ
َخٓ

ْ
 To be arranged in order اه

َض 
ّ
َجل

َ
َدّمَل  ج

َ
َر، ج َهبَّ

َ
 To suffer or tolerate patiently ج

َؼْخَؼَح 
َ
ى ج َىخَّ

َ
 To be displaced; be removed ج

َل 
َ
٣
ْ
ل
َ
٣
َ
َدّغ٥َ  ج

َ
 To move, to shake ج

ّٓخل ْخَل  اإلاخ َٓ  barbaric; savage مً قجابّ ال

َدجاصُّ  –َخجاصَّ  ًُ–  
ً
ة جاَصٔ ُمَدجاصَّ َع َٖ َْ   To behave hostilely ، َظجا

 Cold night لُلت بجاعصة لُلت ٢جاّعة

ْاة  treating; curing مٗجالجت مضا

م
ّ
َدُ

َ
َؿَغ  ج

َ
٨
ْ
 To be broken اه

 
َ
ْة هجاَبظ جاَع١ ًٖ ٖضا

َ
 To oppose زجال٠، ٞ

امَغ 
َ
ظ
َ
َدجاّى ٖلى ال٣ِخجا٫ِ  ج

َ
 To urge each other to kill someone ج

 ٤َ
َ
َهٟ

ْ
ْاعجّض  اه   To go away; turn back from اههٝغ 

 To meet/deal with something حّٗغى لّ جهّضٔ لّ

  To look thoroughly ؤمًٗ الىٓغ خ٤٣ّ الىٓغ

 َّ
ّ
ل
َ
إ
َ
ْ  ج ْجيؿ٪  َُٓتحٗبض   To be deify اّصعى ألال

 A period of time مّضة مً الؼمً ٣بتالِخ 

 Hardworking املجتهض في الٗمل الضاثب

 
َ
ْلم ًضع٥ َضّٞ ٤َ ؤزٟ  To fail to achieve something ٞكل 

َن الصخيءَ  ّٓ سَ
َ
َى٣َّهّ ج

َ
 To diminish, to degrade ج

جا ًُ ٠ اؾخمّغ مجاي
ّ
ل
َ
َخس ًَ ْلم  ّضَم 

َ
٣
َ
 To continue going ahead ج

َم 
ّ
َؿل

َ
ٌَ  ح َب

َ
٢ To take 

جاٍع ُّ ْجالَم ّٖب ج ٓظّ   To increase flow of something ٦ثر م

َغة
َ
ز
َ
ت ؤ ُّ  Selfishness ؤهجاه

َمّدَل 
َ
 To deceive and use trickery اخخجا٫ في الُلب ج

 ٔ َٓ َخ
ْ
طَّ  ال َٓ ْٖ ، ا

َ
٠

َ
ُ َٗ  To be distorted اوْ
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َذ 
َ
ل
ْ
َٕ  ؤٞ  To slip away ٞجاَث، َيجا

ى ٖلُّ
َ
 To be merciful with; compassionate َعِخَمّ ْق٤ٟ ٖلُّ ؤْب٣

 To have a new opinion ِْغ لّ ُّٞ عؤي بٗض ؤن لم ٨ًً بضا لّ ُّٞ َبَضاء  

َبَر  ْٗ ُّ  اْؾَخ
ُ
ْبرج َٖ  To shed tears َظَغْث 

 ٔ  To be consoled جهّبَر  حّٗؼ

ٌُ الصخيِء  ُّ الظي لم ًسجالُّ ٚحٍر َمد  Pure زجالُه

 Coincidence شخيء ًدضر صْن جسُُِ ؾجاب٤ مهجاصٞت

  –ؤَّل 
ً
ال
َ
ال
ْ
 ٖلُّ بَ

َ
َغٝ

ْ
 To ove look ؤق

 ٔ َٓ َب  اْؾَتْه
َ
 To attract اْؾَخَمجا٫، َظظ

َغصَ 
ّ
َغ  اَ

َ
اج َٓ

َ
، ج َ٘ َخجاَب

َ
 To flow continuously ج

ْحي الهجغة"  2.6  الٗىجانغ الٟىُت في م٣جالت "

ٓن اإلا٣جالت 2.6.1  مًم

ْحي الهجغة" ًم٨ىىجا الخد٤٣ّ مً ؤّجهجا ج٣٘ مً ٢بُل اإلا٣جاالث ؤلاؾالمُت للغاٞعي، ألّجهجا  ٓع " ع ٖلى ؾُ مً اإلاْغ

ْع خُجاة عؾ٫ٓ هللا  ٓع مً مدجا ْع خ٫ٓ مد ْؤ٩ٞجاٍع ملسو هيلع هللا ىلص جض َْٓ الهجغة. ُٞبّحن الغاٞعي في َظٍ اإلا٣جالت اهُبجاٖجاجّ 

ش مجا ْظضاهّ خُىمجا ٧جان ٣ًغؤ ججاٍع ٫ٓ هللا  الٗم٣ُت التي اهبجؿذ في  ش ملسو هيلع هللا ىلص. ٢بل هجغة عؾ ٞمجا ٧جاهذ ٢غاءجّ لظا٥ الخجاٍع

ش  ٓع الخجاٍع ْعاء ؾُ خُت بلى مجا  ْح، ٞلظا ؤزظجّ جل٪ ال٣غاءة الْغ ْالغ ش مجّغص، بل ٧جاهذ ٢غاءجّ بجال٣لب  ٢غاءة ججاٍع

ْاظِِجا عؾ٫ٓ هللا  ْالخ٨م الغبجاهُت في اإلاٗجاهجاة الكضًضة التي  ة التي جمخض في الٟتر ملسو هيلع هللا ىلص ْظٗلخّ ٌٛٓم في ألاؾغاع ؤلالُِت 

 زالزت ٖكغ ٖجامجا ٢بل الهجغة. 

ْالٗبر التي اؾخيبُِجا مً خُجاة الىبي  ؽ  ُٞدجا٫ْ الغاٞعي في َظٍ اإلا٣جالت ؤن ٣ًّضم بحن ٢ّغاءٍ بًٗجا مً الضْع

ْالتي مً قإجهجا حؿلُت ٢لٓب اإلاامىحن ْظٗلِم عاسسحن ٖلى ؾبُل الخ٤ّ مِمجا ملسو هيلع هللا ىلص  ت بلى اإلاضًىت، 
ّ
٢بل هجغجّ مً م٨

ٓطة مً مٗجاهجاجّ ٧جاهذ ألاْيجإ م ت ٣ٖلُت مإز
ّ
ْمً زال٫ بًغاص ؤصل ت.  ُّ ٢بل الهجغة، ًضٞ٘ الغاٞعي ٦شحرا ملسو هيلع هللا ىلص ٗجاصًت ْؾلب

جّ  ّٓ َْجام ْالاتهجامجاث في هب ْؤؾلٓب ألاصًب. ٞجاأل٩ٞجاع ملسو هيلع هللا ىلص مً ألا م٘ ب٢ىجإ مى٣ُي، مؿخجمٗجا بحن قٟجاُٞت اإلاامً 

ذ ٖلى شخيء 
ّ
ْعصث في َظٍ اإلا٣جالت بن صل غ الٗم٤ُ ةهمجا ْٞالى٣جاٍ البضٌٗت التي 

ّ
جض٫ّ ٖلى مضٔ ٢ضعة الغاٞعي مً الخ٨ٟ

سُت.  ٢ٓجاج٘ الخجاٍع  ْالخدلُل اإلاى٣ُي لل

ْحي الهجغة" 2.6.2  ؤؾلٓب الغاٞعي في "

٣ت التي ًّخسظَجا ألاصًب ٖىض جإلُّٟ للىّو ألاصبي قٗغا ٧جان  ال ًسٟى ٖلى صاعسخي ألاصب ؤن ألاؾلٓب َٓ الٍُغ

ٓبّ السجاّم في از ْطل٪ ؤْ هثرا. ٞل٩ّل ٧جاجب ؤؾل ض ج٣ضًمِجا ْألالٟجاّ التي ٌّٗبر بهجا ًٖ جل٪ اإلاٗجاوي،  خُجاع اإلاٗجاوي التي ًٍغ

ؿمجا 
ّ
غا لضٔ ال٣ّغاء ٖىضمجا ٩ًٓن مد

ّ
ْماز ال  مجا ٩ًٓن م٣ب

ّ
ْبُئخّ الش٣جاُٞت. ٞإؾلٓب ال٩جاجب به ت  َٓبخّ الٍُٟغ خؿب م

ْحي الهجغة"  ٓع " ة في ٖغى ألا٩ٞجاع. ٞدُىمجا همّغ ٖبر ؾُ ّٓ ْال٣ ت 
ّ
ْالض٢ ٓح  ًم٨ىىجا الِٟم بإن ٧جاجبهجا ٢ض هجر في بجالٓي

ْؤ٩ٞجاٍع بإؾلٓب ؤصبّي ؾلـ ٌؿخجظب ٢لٓب ال٣ّغاء، ُٞجٗل خجاصزت ممّؼ٢ت مً اإلاجاضخي  َظٍ اإلاِّمت، ٞجراٍ ٣ًّضم آعاءٍ 
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ْاإلاؿخ٣بل.  ْالدصجُ٘ للخجايغ  ة  ّٓ  مهضع ال٣

٠ُ ؤق٩جا٫  ٤ جْٓ ْالخٗبحر ًٖ ٍَغ ٓع ٟٞي َظٍ اإلا٣جالت، هٔغ الغاٞعي حهخم بجمجا٫ البُجان  مسخلٟت مً اله

ش ؤلاؾالم  ع الغاٞعي ججاٍع ّٓ ْاملخؿىجاث البضٌُٗت. ٞمشال، ًه ْالٟترة بحن بٗشت الىبي ٦البُجاهُت  ت،  ملسو هيلع هللا ىلص ٣هُضة قٍٗغ

ٍٓلت. ٞبٗض بُجان الخ٨مت في ابخضاء ؤلاؾالم بسمؿت ؤشسجام ٫ٓ٣ً الغاٞعي:  ْهجغجّ ٦مُل٘ عاج٘ لخل٪ ال٣هُضة الُ

ْؤ٫ْ الغمؼ في ق ٦ْظا في م٩جان آزغ مً َظٍ اإلا٣جالت، هغاٍ ٌكبّ زالزت ٖكغ ٖجامجا "ِِٞىجا مُل٘ ال٣هُضة،  ش".  ٗغ الخجاٍع

، ٫ٓ٣ُٞ الغاٞعي:  ْالجغؤة ل٨بٍر ْجججاعبهجا مجا اؾخُجإ مً الِّمت  ٓاصثهجا  ص مً خ ّْ ٓلت عظل ًتز ٍٓت بُٟ بزغ البٗشت الىب

ٓاصر خت ٧ْجاهذ زالر ٖكغة ؾىت في َظا اإلاٗجى" ْؤخ٨م تهظًبّ بجالخ ْوكإ  لض  ُْ ٓلت ال٩جاملت ٦ٗمغ َٟل  مخّ الغظ
ّ
ى حؿل

ْعصَجا الغاٞعي لخٓيُذ  ٓاِٖجا ؤ ٓا٫ َظٍ اإلا٣جالت هٔغ حكبحهجاث بمسخل٠ ؤه ٓلت ال٩جاملت بٓؾجاثلِجا". ُٞ بمٗجاهحهجا مً الُٟ

ٓاَِٟم، ٞمً طل٪ مشال  ض ج٣ضًمّ ؤمجام ال٣ّغاء م٘ اؾدشجاعة ٖ ٧ْإّن الىبي  –ال خهغا  –اإلاٗجى الظي ًٍغ ٓلّ " ؤزٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٢

ٓم" حكبحهجا لغؾ٫ٓ هللا  الكمـ، ًُل٘ ٦الَمجا بجالكمـ في اهٟغاصٍ ًٖ املجخم٘ بزغ بٗشخّ م٘ مجا مّٗ ملسو هيلع هللا ىلص ْخضٍ ٧ّل ً

ْحكبحهّ لٗغى عؾجالخّ مً  ٓع للىجاؽ،  ْه ٣جا ملسو هيلع هللا ىلص َضٔ  ْهّ بٍغ ٓخكحن الظًً "ًغ ؤمجام ؤٖضاثّ بٗغى الظَب ٖلى اإلاخ

ْمجا  ٓلّ في ْقٗجاٖجا زم ال ٢ُمت لّ  ٦ْظا ٢ ْالٟهل مآبهم خجاظت بلُّ"،  ال زغ اإلا٣جالت " ً الؿىت ال ٣ًضمّ الىجاؽ 

ْالسخجابت ال ٌكٗلٓن بغ٢ِجا بجاإلاهجابُذ" للبُجان ؤّن مٗجاهجاة الىبي  ْهّ"، " ٧جاهذ مً خ٨مت هللا، ٞال صزل ٞحهجا ملسو هيلع هللا ىلص  ًازغ

 ألخض مً زل٣ّ. 

ْمغاٖجاة مخجاهت التر٦ُب.  ْٖت ٖغى ألا٩ٞجاع م٘ الض٢ت في ازخُجاع ال٩لمجاث  ْمً ؤخؿً ؾمجاث ؤؾلٓب الغاٞعي ع

ٓمّ ٦مجا ؤنِب نٛحرا بجالُخم مً ملسو هيلع هللا ىلص بّحن خجا٫ الىبي ٞمشال خُىمجا ً ٓمّ ٫ٓ٣ً: "ٞإنِب ٦بحرا بجالُخم مً ٢ مً مىجابظة ٢

ذ ٖلى الىبي 
ّ
ْؤْضر لبُجان ٫َٓ جل٪ الخجالت الخغظت التي خل ٍّٓ". ٞلِؿذ َىجا٥ ٖبجاعة ؤص٫ّ  مً وؿبت الُخم بلُّ ملسو هيلع هللا ىلص ؤب

٦ْظا   . ٍّٓ في نٍٛغ ٓمّ م٘ حكبحهّ بمجا ٖجاهجاٍ مً الُخم مً ؤب ٕٓ التي ؤَمٗذ مً مً ٢ خُىمجا ًسجاَب الغاٞعي الضم

ضاء ًٖ ملسو هيلع هللا ىلص ُٖجي عؾ٫ٓ هللا  ٦ْظا ٖىضمجا ًضٞ٘ الغاٞعي اتهجامجاث ألٖا ْؤخجاؾِـ ال٣ّغاء.  ٌؿدشحر طا٥ ألاؾلٓب مكجاٖغ 

ت ٣ٖلُت مؿخيبُت مً خُجاجّ 
ّ
، ملسو هيلع هللا ىلص هٟؿِجا، ًسخم طا٥ الى٣جاف ببُجان مجاَُت الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص عؾ٫ٓ هللا م٘ ؤصل ّٓ ٢ضٍع ْٖل

ال ع  ض ال٩جاجب بُجاهّ في ٫ٓ٣ُٞ: " ْل٨ً عظل الؿمجاء في ألاعى". ِٞظٍ الٗبجاعة جخًّمً ٧ّل مجا ًٍغ ظل ألاعى في ألاعى، 

ْؤص١ّ ٫ٓ٢.  ع شسهُت عؾ٫ٓ هللا بإخؿً ْظّ  ّٓ  جل٪ ال٣ٟغة بل في جل٪ اإلا٣جالت بإ٦ملِجا، بدُض ًه

ْحي الهجغة" 2.6.3  الخسُُِ الٟجي في "

م في ٖغى ؤ٩ٞجاٍع ٞحهجا بدُض 
ّ
ب٘ ال٩جاجب ٞحهجا مً الخسُُِ املخ٨

ّ
ت مجا ًد ُّ بن مً ؤَّم ؾمجاث اإلا٣جاالث الّٟى

ْحي الهجغة" هي زحر مشجا٫ لِظا الخسُُِ الّٟجّي للم٣جالت،  ْاوسججام. ٞم٣جالت " ًخد٤٣ّ بحن ؤظؼائهجا املسخلٟت جىجاؾ٤ 

،  خُض هجض ٧ّل ٣ٞغة مً ٣ٞغاتهجا مترابُت ُٞمجا بُجهجا جغابُجا ٓان اإلا٣جالت، ٣ٞض ؤظجاص ال٩جاجب في ازخُجاٍع جا. ؤّمجا ٖى ُّ مى٣ُ

ٓاعصة بجاإلا٣جالت لِؿذ مّمجا ٢غؤَجا ال٩جاجب  ٍٓجاتهجا. ٞجاأل٩ٞجاع ال ْمدخ ن ٖلى َبُٗت اإلا٣جالت 
ّ
ن مً ٧لمخحن جضال ّٓ خُض بهّ ًخ٩

ش هجغة عؾ٫ٓ هللا  ظضع ؤن حؿّمى ٞمجا ؤملسو هيلع هللا ىلص. مً ٦خجاب ؤْ ؾم٘ مً آزغ، بل هي ؤ٩ٞجاع هبٗذ في هٟؿّ ٖىضمجا ٢غؤ ججاٍع

ش في ج٣ضًم  ًْٖ ؤَمُت الخجاٍع ٓحي...! زم ًإحي الغاٞعي بخمُِض ًبّحن ُّٞ ًٖ زلُٟت ٦خجابت َظٍ اإلا٣جالت  ٓاَغ بجال جل٪ الس

ْمٗجاهُّ،  ٓبّ  ت اإلا٣جالت في ؤؾل ُّ ن مً زالر ٣ٞغاث ًسخل٠ ًٖ ب٣ ّٓ َْظا الخمُِض الظي ًخ٩ ْال٣ُم ؤلاوؿجاهُت.  الٗبر 

ْالًِم إلاجا ا ٓهّ نٗب الِٟم  ْؤَمُخّ. ل٩ ش   قخمل ٖلى ٞلؿٟجاث ٚجامًت ًٖ الخجاٍع
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ٍْبّحن بإؾلٓب بؿُِ ألاْيجإ ألاْلى لئلؾالم بزغ ، ْبٗض طا٥ الخمُِض ة  ّٓ ش الىب ًضزل الغاٞعي مبجاقغا بلى ججاٍع

الجّ ملسو هيلع هللا ىلص. بٗشت عؾ٫ٓ هللا  ًْٖ مدجا جي البُيء لئلؾالم  ّٓ الخضٍع ع لىجا الىم ّٓ ٓا٠٢ ملسو هيلع هللا ىلص زم ًه م م ٓة ٚع في ؾبُل الضٖ

 ْ ْعاء جل٪ ؤلاًظاء  م هللا الٛجامًت 
َ
سُت، ًبضؤ ال٩جاجب في ٖغى ِخ٨ ْبٗض بُجان جل٪ اإلاغخلت الخجاٍع ضاء.  ؤلاَجاهت مً ٢بل ألٖا

لِجا ٦ٟهل ٞلؿٟي 
ّ
جا، ُٞدل ْؤؾغاَع جا  َٓػ ٍٓت ٖلى عم ْاًت ؤلالُِت اإلاىُ ٓاصر ُٞه٠ جل٪ اإلاغخلت م٣ّضمت في وؿ٤ الغ الخ

ٓاصر هٟؿِجا ٌؿخيبِ بَغ ْمً جل٪ الخ ة مدّمض ص٤ُ٢ للمؿلمحن.  ّٓ ت ٖلى هب ضاء بهظا ملسو هيلع هللا ىلص جاهجاث ٢ٍّٓ ٍْضٞ٘ تهم ألٖا

ْاهٟٗجاالجّ  ٓاٍَغ  ًّ اإلا٣جالت جغجِبّ لس ْمِجاعجّ في ٞ ْممجا ًض٫ ٖلى بغاٖت الغاٞعي  ت مى٣ُُت. 
ّ
ْؤصل الهضص بذجج ٣ٖلُت 

ْٖبجاعاث ميّؿ٣ت ججٗل ال٣ّغاء ًخٟجاٖلٓن مِٗجا. ؤمجا في السخجام، ًٟٙغ الغاٞعي مً اإلا٣جالت ً  الصسهُت بإلٟجاّ  بؿٍُغ

٠٢ٓ مؼصَغ  ٍٓجان مٛٔؼ ظمُ٘ مجا ٢ّضم مً ألا٩ٞجاع م٘ بقجاعة زجاَٟت ٖلى م ْاللظًً ًدخ ش ؤلاؾالمي  م٣خبؿحن مً الخجاٍع

ت. ن الغقُض للسخجابت الججاٍع َْٓ ٫ٓ٢ السلُٟت َجاْع ش ؤلاؾالم،   مً ججاٍع

 هخجاثج الخٗلم 2.7

مىجا مّٟهال ًٖ ألاصًب 
ّ
ٓخضة حٗل ّؼة، في َظٍ ال ًْٖ زضمجاجّ ؤّحهجا الُلبت ألٖا الكِحر مهُٟى نجاص١ الغاٞعي 

ٓاعصة  ت ال ُّ ْحي الهجغة"، م٘ جدلُل الٗىجانغ الّٟى ٍٓت بجاؾم " ٢ْغؤهجا ؤًًجا م٣جالت عاجٗت للغاٞعي خ٫ٓ الهجغة الىب ت،  ُّ ألاصب

ٓخضة ٦مجا ًلي: م َظٍ ال
ّ
 ٞحهجا. ٞإَّم الىخجاثج التي ْنلىجا بلحهجا مً حٗل

 ْلض جا  ي ٖجام 1880َـ/1298ٖجام  مهُٟى نجاص١ الغاٞعي ٧جان ؤصًبجا مهغٍّ
ّ
ْجٓف ّ ٧جان ًل٣ّب بـ 1937م 

ّ
م. به

 معجؼة ألاصب الٗغبي". ―

 ْلظا لم ٌؿخُ٘ مخجابٗت الخٗلُم ْه٣ُّ ظؼثُجا في قبجابّ،  جا  ُّ
ّ
ْل٨ّىّ ٧جان  ٣ٞض الغاٞعي ؾمّٗ ٧ل الىٓجامي، 

٠٨ْٖ ٖلى ٦خب م٨خبت بِخّ بلى ؤن ؤنبذ عاصنجاخب ؤلا  ْالضٍ  ْؤصًبجا.ة الخجاػمت ٞخجاب٘ صعاؾجاجّ ٖلى ًض   ٖجاإلاجا 

  ت ٞكٛل ْاججّ هدٓ الٟىٓن الىثًر ْل٨ّىّ جغ٥ املججا٫ الكٗغي  ٖٓجا في مُل٘ قبجابّ،  ٧جان الغاٞعي قجاٖغا مُب

ش آصاب الٗغب".  ٓع "ججاٍع ْؤل٠ ٦خجابّ اإلاكِ ؼ ٖىجاًخّ في مُضان الضعاؾجاث ألاصبُت 
ّ
بجالىثر الكٗغي إلاّضة، زم ع٦

ًّ اإلا٣جا ٓاث ألازحرة مً خُجاجّ، اَخّم بٟ  لت ٨ٞخب ٖضصا ٦بحرا مً اإلا٣جاالث الى٣ضًت ْؤلاوكجاثُت. ْفي الؿى

  ،)ٓان الىٓغاث )قٗغ ش آصاب الٗغب، ْ مً ؤَّم ٦خب الغاٞعي: صً خضًض ال٣مغ، ْ ْحي ال٣لم، ْ ججاٍع

ٓص، ٖلى الؿَّ ْ إعججاػ ال٣غآن، ْ جدذ عاًت ال٣غآن، ْ السخجاب ألاخمغ، ْ عؾجاثل ألاخؼان، ْ اإلاؿجا٦حن، ْ  ْعا١ ْ ٟ ؤ

جا.   ْٚحَر ٓعص   ال

  ت في الٟترة ْالجغاثض اإلاهٍغ ْإوكجاثُت ٦خبهجا الغاٞعي للمجالث  ٖٓت م٣جاالث ه٣ضًت  ْحي ال٣لم" َٓ مجم ٦خجاب "

ن َظا ال٨خجاب مً زالزت ؤظؼاء حكخمل ٖلى ؤ٦ثر مً 1937م بلى 1934مً  ّٓ ٖٓجاث  150م. ًخ٩ م٣جالت في مٓي

ْالخ ْالٟلؿٟت  ْالخّب  ْالخ٣جالُض  ْالٗجاصاث  ٖت مشل ألاصب ْألازال١  ّٓ  ٨مت ْخ٣جاث٤ ؤلاؾالم. مخى

  ،ت ت الغؾجالت في ٖضصَجا الؿىّٓي السجاّم بجالهجغة الىبٍّٓ
ّ
ْحي الهجغة" هي م٣جالت ٦خبهجا الغاٞعي في مجل م٣جالت "

ْحي ال٣لم".  ٖٓت "  ْْعصث في الجؼء الشجاوي مً مجم

  
ً
ٍٓت، ٞٗغى مٗجاٍن بضٌٗت ْحي الهجغة"، خجا٫ْ ال٩جاجب ج٣ضًم ٢غاءة ٞلؿُٟت للهجغة الىب  اْؤ٩ٞجاعً  في م٣جالت "
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ً
ْالهجغة. ٞ خ٫ٓ  عاجٗت ْؤصخجابّ في الٟترة بحن البٗشت  ْعاء مٗجاهجاة الىبّي  ت إخ٨مت هللا  ُّ ت ٣ٖل

ّ
ض الغاٞعي بإصل

ّ
٦

ة مدّمض  ّٓ ت ٖلى نض٢ُت هب ُّ  ْعؾجالخّ. ملسو هيلع هللا ىلص ْحجج مى٣ُ

 ْاَلٗىجا ٖلى م ْحي الهجغة"  ٗجاوي ْبٗض ٢غاءة َظٍ اإلا٣جالت الغاجٗت، ٢مىجا بخدلُل الٗىجانغ الٟىُت في م٣جالت "

ٓاعصة ٞحهجا.  ْالخٗبحراث الهٗبت ال  ال٩لمجاث 

ْمٗجاهحهجا 2.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ت اإلاٗجاوي ْاإلاٗجاوي اإلاٟغصاث بجاإله٩لحًز ت اإلاٗجاوي ْاإلاٗجاوي اإلاٟغصاث  بجاإله٩لحًز  

- ٕٓ خّ  :ؤلاإلاجام بجاإلآي مٗٞغ

 ِْٞمّ

The state of being well 

known about a topic 

ؤؾلٓب : ؤؾلٓب ظؼ٫  -

 مد٨م

Style of Cleverly 

stated   statements 

َض  -
َ
ٞ َعَص، ٢ِضمَ  :َْ َْ Pay a visit to, Arrive at - اإلاغى: الٗجاَت A defect of the 

body 

ْة - َبذ - A kind or glad reception اَخمجام ٦بحر :خٟجا
ّ
 Index ِٞغؽ ال٨خجاب: الش

ٍٓ في شخيء - قجاع٥ : ؤصلى بضل

ُّٞ 

bring forward; bring out - ٓحى  Seek inspiration اؾخمّض  ِمً: اؾخ

from, derive from 

ٗت: مىبش٣ت - ِٞ  burst forth; emerge ُمىٟجغة، مىض

from 

ٓاؾ٘: السًّم  -  The salt water that البدغ ال

covers most of the 

earth's surface 

ت - burst forth اهٟجغ، اهبش٤: اهبجـ - ُّ ٓح : الكٟجاٞ الٓي

 الخجامّ 

Transparent 

ٔ  ؾجا٫،: ؤَم٘ -  Flow or pour out ظغ

suddenly in great 

quantities or cause to 

flow 

: مجاَُت الصخيء -

٦ْجهّ  خ٣ُ٣خّ 

The essence of a 

thing 

لضٍ ؤ٩ٞجاع  
َ
زالص  : زَُغ في بجالّ، زَُغْث في ز

َ
ض  )ط( ؤ

َ
ل
َ
 To strike in mind ز

ٓطظُتؤؾئلت  2.9  الازخبجاع الىم

ُٖٓت  2.9.1  ؤؾئلت مٓي

ٓاب  الصخُذ مً السُجاعاث: ازتر الج

ٓطة مً ٦خجاب.................... للغاٞعي: -1 ْحي الهجغة" مإز    م٣جالت "

(aْحي ال٣غآن  )  (bعؾجاثل ألاخؼان ) (cجدذ عاًت ال٣غآن ) (dْحي ال٣لم  ) 
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 ْلض مهُٟى نجاص١ الغاٞعي في ٖجام ......................م -2

(a) 1880  (b)1888  (c  )1908  (d )1890 

 ًيخمي وؿب مهُٟى نجاص١ الغاٞعي بلى ............................... -3

(a)  ؼ ٓب ألاههجاعي c) ( ؤبي ب٨غ الهض٤ً b) ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ ًّ   (ٖمغ بً السُجابd) (ؤبي ؤ

ٓان الغاٞعي الظي ؤنضٍع ؾىت  -4  م؟1908مجا اؾم صً

(a) ٓان الٗبراث ٓاَغ b) صً ٓان الس ٓان الىٓغاث c) ( صً ٓاd) (صً ْحي ال٣لم(صً  ن 

ٟجاث الغاٞعي في مُضان الضعاؾجاث ألاصبُت...................... -5
ّ
 مً ؤَّم مال

(a)  خضًض ال٣مغ (bألاصب ْألاصبجاء)   (cش ألاصب الٗغبي ش آصاب الٗغبd) (ججاٍع  (ججاٍع

 ؟ ّص ُّٞ الغاٞعي ٖلى آعاء َّ خؿحنمجا َٓ ال٨خجاب الظي ع  -6

(a)   َّٓصٖلى الؿ ٟ  (b جدذ عاًت )ال٣غآن (cفي ْال٫ ال٣غآن ) (dفي الكٗغ الججاَلي ) 

ت في الٟترة بحن ..................م -7 ٖٓت م٣جاالث ٦خبهجا الغاٞعي للمجالث اإلاهٍغ ْحي ال٣لم" َٓ مجم  .٦خجاب "

(a)  1934-1937 (b)1904- 1908  (c)1932- 1937   (d)1927- 1934 

ْٖبض، ؤ -8 ّٓ في ؤلاؾالم بدّغ  ٫ الىم ّْ ْؤّمجا الٗبض ٞـ....................""زّم ٧جان ؤ  ّمجا الخّغ ٞإبٓ ب٨غ، 

(a)  جان ّٟ ض بb) ٖشمجان بً ٖ ْاختc)  خجاعزت ً( ٍػ  ( ّٖمجاع بً ًجاؾغd) ( بال٫ بً ع

ت ًضٖٓ ملسو هيلع هللا ىلص ........................... ٚبر الىبي  -9
ّ
 هللا مً ٢بل ؤن حهجاظغ بلى اإلاضًىت. بلى ؾىت بم٨

(a)  ؤعب٘ ٖكغة  (b) ْٖك ًزالزجا   ( زالر ٖكغةd)  ( زمجاوي ٖكغةc)  ٍغ

 "ؤمُغي خُض قئذ ٞؿُإجُجي زغاظ٪!مً ٢جا٫:   -10

(a)   ملسو هيلع هللا ىلصمدّمض  (bن الغقُض ؼc) ( َجاْع ل بجاهللd) ( ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ
ّ
٧ٓ  ( اإلاخ

 ٣هحرةال تظجابؤلا ؤؾئلت  2.9.2

ْحي الهجغة"؟ -1 ٓلّ م٣جالت " ْع خ ٓع الظي جض  مجا َٓ املخ

 ْعاء بضاًت ؤلاؾالم بسمؿت ؤشسجام في عؤي الغاٞعي؟مجا هي الخ٨مت ؤلالُِت  -2

ٓاب عؾ٫ٓ هللا  -3 ًّ ملسو هيلع هللا ىلص مجا ٧جان ظ ْال٣ُجام مّٗ؟ملسو هيلع هللا ىلص خُىمجا ْ  ؤّن ّٖمّ ٢ض ي٠ٗ ًٖ ههغجّ 

 لم ًخجاب٘ الغاٞعي الخٗلُم الىٓجامي بٗض الخه٫ٓ ٖلى قِجاصة الابخضاثُت؟  ــجاطامـل -4

ٟجاث الغاٞعي.٦خب ا٦خب ؤؾمجاء زمؿت  -5
ّ
 مً مال

ٍٓلتؤؾئلت  2.9.3  ؤلاظجابت الُ

ت إلاهُٟى -1 ُّ  الغاٞعي. نجاص١ ا٦خب م٣جالت ًٖ اإلاؿجاَمجاث ألاصب

ٍٓت. -2 ت التي ًصبتهجا الغاٞعي خ٫ٓ الهجغة الىب ُّ  ا٦خب مّٟهال ًٖ ألا٩ٞجاع الٟلؿٟ

ْحي الهجغة". -3 ت في م٣جالت " ُّ ل الٗىجانغ الّٟى
ّ
 خل

   ى بهجاصخّ َٓ ُم ـالْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  2.10
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غا بؾالمُجا، الضاع اإلاهٍغت اللبىجاهُت، ال٣جاَغة، ص. مهُٟى  -1
ّ
ْم٨ٟ جا  ُّ  .م1999الك٨ٗت، مهُٟى الغاٞعي ٧جاجبجا ٖغب

 م.1969ٖمغ الضؾٓقي، م٘ الغاٞعي ال٩جاجب، مُبٗت ظجامٗت ال٣جاَغة، ال٣جاَغة،  -2

جان، خُجاة الغاٞعي، ماؾؿت َىضاْي، اإلامل٨ت اإلاخدضة،  -3  م.2017دمحم ؾُٗض الٍٗغ

ت، بحرْث.مهُٟى نجاص١ الغ  -4 ْحي ال٣لم، اإلا٨خبت الٗهٍغ  اٞعي، ٦خجاب 

ْصاع ّٖمجاع، ّٖمجان  -5 ْالخجضًض، صاع الجُل، بحرْث   م.1991مهُٟى وٗمجان البضعي، الغاٞعي بحن املخجاٞٓت 
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ٓخضة   3 :ال

ْال٣غآن"  "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ٓع ؤخمض ؤمحن   للض٦خ
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  3.0

ٓخضة  3.1  ؤَضاٝ ال

ْإؾِجامجاجّ لؤلصب الٗغبي  3.2 ٓع ؤخمض ؤمحن   الض٦خ

ٓع ؤخمض ؤمحن 3.2.1  ٓظؼة ٖلى خُجاة الض٦خ  بَاللت م

ت 3.2.2  ْال٨ٍٟغ  بؾِجامجاجّ ألاصبُت 

ْال٣غآن"  3.3  "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ِغ ؤلاؾالم" ألخمض ؤمحن 3.3.1   ؾلؿلت "ٞجغ ْيخى ْْ

ْال٣غآن"  3.3.2   زالنت م٣جالت "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

  هّو اإلا٣جالت  3.4

ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو  3.5  مٗجاوي اإلاٟغصاث 

ْال٣غآن"   3.6  الٗىجانغ الّٟىُت في م٣جالت "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

 مًمٓن اإلا٣جالت 3.6.1 

 ؤؾلٓب ص. ؤخمض ؤمحن  3.6.2 

 ُُِ الٟجي الخس 3.6.3 

م  3.7
ّ
 هخجاثج الخٗل

ْمٗجاهحهجا  3.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت   3.9  الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم   3.10
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 الخمُِض 3.0

ْحي الهجغة" إلاهُٟى الغاٞعي، َجا هي طي لض٨ًم م٣جالت ؤزٔغ ل٩جاجب بجإع آزغ في   بٗض ٢غاءة ممخٗت إلا٣جالت "

٫ مجا  ألاصب الٗغبي الخضًض، ّْ غ اإلاهغّي. ٖىضمجا وؿم٘ َظا الاؾم، ؤ
ّ
ٓع ؤخمض ؤمحن ألاصًب اإلا٨ٟ َْٓ ألاؾخجاط الض٦خ

ل ٞحهجا ْ"يخى ؤلاؾالم"، ْ"ٞجغ ؤلاؾالم"،  –جدبجاصع بلى ؤطَجاهىجا ؤؾمجاء زالزت مً ٦خبّ 
ّ
ْالتي ًدل "ِْغ ؤلاؾالم"، 

ْٙ ؤلاؾالم. ٞجاإلا٣جالت التي وٗجالجِجا  ٓع مسخلٟت مىظ بؼ ْالضًيُت ْالاظخمجاُٖت للٗغب في ٖه ْالش٣جاُٞت  السلُٟجاث ال٣ٗلُت 

ْهي  ىت مً ٦خجابّ "يخى ؤلاؾالم"، ًبدض ٞحهجا ال٩جاجب خ٫ٓ ْجاَغة ؤخّؿِجا في الٗهغ الّٗبجاسخي  ُّ ٓخضة، هي ٖ في َظٍ ال

ْاإلاؿلمحن. ٞىىٓغ في  ازخالٝ آعاء ْآزجاع َظا الازخالٝ ٖلى مؿحر ؤلاؾالم  ْال٣غآن  ٓا٢ِٟم خ٫ٓ الضًً  ْم اإلاؿلمحن 

ْهِٟم مً زاللِجا مجا ٣ًّضمّ  ت، زم ه٣غؤ م٣جالخّ  ُّ ت ْألاصب ْإلى زضمجاجّ ال٨ٍٟغ ٓخضة بلى خُجاة َظا ال٩جاجب ال٣ضًغ  َظٍ ال

ٓع، م٘ اؾدُ ٕٓ اإلاظ٧ ٓبّ في الخٗبحر الىثري.  لضًىجا مً آلاعاء ْألا٩ٞجاع خ٫ٓ اإلآي  ٗجاب زهجاثو ؤؾل

ٓخضة 3.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة، جًُٟٓن بلى عنُض٦م الٗلمي اإلاٗجاٝع الخجالُت:  بٗض ج٨مُل َظٍ ال

  ّْإؾِجامجاج ت ًٖ ال٩جاجب الٗغبي اإلاٗجانغ ص. ؤخمض ؤمحن  ْاملججا٫ ال٨ٟغي. في ألا اإلاٗٞغ  صب الٗغبي 

  "ٓطة مً ٦خجابّ "يخى ؤلاؾالم ت مإز ٓبّ الىثري.جدلُل ٢ُٗت هثًر إل ٖلى ؤؾل  ْمً زّم الَا

  ْٝهٟ٘ طا٥ الازخال ْمضٔ مًّغة  ٓع صًجهم  ِٞم ألاؾبجاب التي ؤّصث بلى ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤم

 .٫  لضًً ؤلاؾالم في الٗهغ الّٗبجاسخي ألاّْ

 .ٓاعصة في َظٍ اإلا٣جالت ٍٓت ال إل ٖلى ال٩لمجاث ْالاؾخٗمجاالث اللٛ  الَا

 ت مً زال٫ الخّٗغٝ ٖلى مجا ٞحهجا مً الٗىجانغ الٟىُت.ال٣ضعة ٖلى جدلُل الىهٓم ا  لىثًر

 .ْٖغى ؤؾجالُب الازخبجاع ٓاعصة في الٓخضة   بُجان اإلاٟغصاث ال

ْإؾِجامجاجّ  3.2 ٓع ؤخمض ؤمحن   صب الٗغبيفي ألا الض٦خ

ٓع ؤخمض ؤمحن 3.2.1 ٓظؼة ٖلى خُجاة الض٦خ  بَاللت م

ٓبغ ٖجام  ٫ مً قِغ ؤ٦خ لض ؤخمض ؤمحن في ألاّْ ت1886ُْ ت Sumukhratؾمسغاٍ ) م ب٣ٍغ ( في مدجاٞٓت البدٍغ

غ، ٌٗمل  ْالضٍ الكُش ببغاَُم الُبجار ٖجاإلاجا مخسّغظجا مً ألاَػ حن. ٧جان  ُٟت مً الٟالخحن اإلاهٍغ بمهغ، في ؤؾغة ٍع

ْمىظ  ت.  ٢ٓذ هٟؿّ مصّدخجا في اإلاُبٗت ألامحًر َْٗمل في ال مضعؾجا في بخضٔ مضاعؽ الخّي الظي ٧جاهذ ؤؾغجّ حؿ٨ىّ، 

ٓالض حهخّم  ت، ختى ٧جان ٢ض ٞغى ٖلُّ بغهجامججا  نٛغ ؤخمض ؤمحن، ٧جان ال ُّ ْٖلم ٍْغّبُّ جغبُت صًيُت  بّ اَخمجامجا زجاّنجا 

ٓمت  ٓاًت ظم٘ ال٨خب في مسخل٠ الٟىٓن، خهل مىظ وٗ ٓالضٍ َ ٢ْغاءة ال٨خب. ْخُض ٧جاهذ ل ؽ  زجاّنجا في جل٣ّي الضْع

ْالٟىٓن املسخلٟت.  ٓم   ؤْٟجاٍع ٞغنت ؾجاهدت إلاُجالٗت ال٨خب في الٗل

م ال٣غاءة ابخضؤ ؤخمض ؤمحن حٗلُ
ّ
، ٞمىّ حٗل ت في ٖهٍغ خّ ٦ٗجاصة ؤبىجاء ال٣ٔغ اإلاهٍغ مّ الغؾمي مً ٦ّخجاب ٢ٍغ
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ْالضة ّٖبجاؽ  ت بجاؾم مضعؾت  ْبٗض طل٪، الخد٤ بةخضٔ اإلاضاعؽ الابخضاثُت الٗهٍغ م.  ْال٨خجابت ْخٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ْال ش  ْالخجاٍع ٓم الخضًشت مشل الجٛغاُٞجا  م ٞحهجا الٗل
ّ
ْاللٛت الٟغوؿُت، ٦مجا ؤهّ ٧جان في بجاقجا ألا٫ْ الابخضاثُت، ٞخٗل خؿجاب 

ْالهٝغ  ٓم الىدٓ  ٓم الخ٣لُضًت مشل ٖل ْالظي ٌكخمل ٖلى الٗل ْالضٍ  ٢ٓذ هٟؿّ ًدب٘ مىهججا صعاؾُجا زجاّنجا ؤّٖضٍ لّ  ال

ْل٨ّىّ لم ًم٨ض   ، غ في الغابٗت ٖكغ مً ٖمٍغ ٓاث في جل٪ اإلاضعؾت، طَب بلى ألاَػ ْبٗض حٗلُم ؤعب٘ ؾى جا.  ْٚحَر ْالبالٚت 

ْٖمل ٦مضّعؽ في بٌٗ اإلاضاعؽ بُىُجا زم في ألا  غ بال ؾيخحن، خُض ؾئم مً ألاؾلٓب الخٗلُمي ال٣ضًم َىجا٥ ٞتر٦ّ  َػ

ت.   بجاإلؾ٨ىضٍع

ُحن، خهل 1907ْفي ٖجام  ج ٢ًجاة قٖغ م، ٖىضمجا ؤ٢ُمذ مضعؾت ال٣ًجاء الكغعي بجال٣جاَغة بٛغى جسٍغ

م ٞحهجا بٗض اظخُجاػ امخدجان
ّ
ٓاّص صًيُت . نٗبصز٫ٓ  ؤخمض ؤمحن ٖلى ٞغنت للخٗل ٧ْجاهذ جضّعؽ في َظٍ اإلاضعؾت م

ٓاء، ٞىجا٫ مجهجا قِجاصة ال٣ًجاء ؾىت  ت ٖلى خّض ؾ ٢ّ في 1911ْٖهغٍّ ّٓ ْبٗض طل٪ ّٖحن مضّعؾجا في هٟـ اإلاضعؾت لخٟ م. 

ْاؾخمّغ َىجا٥ مضّعؾجا ختى ٖجام  م. ِٞظٍ الٟترة التي ٢ًجاَجا ؤخمض ؤمحن في مضعؾت ال٣ًجاء َجالبجا 1922الضعاؾت، 

مجا ٧جاهذ مً
ّ
٢ْض ٧جان مخإزغا بإؾخجاطٍ ٖجا٠َ  ْمٗل ًٍٓ ال٣ٗلي.  ْالخ٩ ضاص الٗلمي  ؤزهب ٞتراث خُجاجّ مً خُض ؤلٖا

ٓمجا  ٓصة. ٞٗىضمجا  هجاٞٗتبجاقجا بغ٧جاث هجاْغ مضعؾت ال٣ًجاء زجاّنت، ٞجا٦دؿب مىّ ٖل ٖجا٠َ بجاقجا  ٞهلْنٟجاث مدم

ٓع، ؤ٢صخمً اإلاضعؾت لٗضم اجٟجا٢ّ م٘ بصاعتهجا في بٌٗ ألا  ُٟخ ىم ٧ْجان ؤخمض ؤمحن ؤًًجا ًٖ ْْ ْٞجاثّ ألؾخجاطٍ.  ّ بؿبب 

 ٫ٓ٣ً ًٖ جغ٦ّ لِجا: "ب٨ُذ ٖلحهجا ٦مجا ؤب٩ي ٖلى ٣ٞض ؤب ؤْ ؤم ؤْ ؤر ق٤ُ٣". 

ٓاث، بلى ؤن صٖجاٍ َّ خؿحن  ْبٗض ب٢هجاثّ ًٖ مضعؾت ال٣ًجاء، ٖمل ٢جايُجا في بٌٗ اإلاضن ألعب٘ ؾى

ٓة لالهًمجام بلى ا ت. ٣ٞبل جل٪ الضٖ ـ في ٧لُت آلاصاب لضٔ الججامٗت اإلاهٍغ ت للخضَع ُّ لٗجالم ألا٧جاصًمي، ٞجالخد٤ في ٧ل

ُت في ٖجام 
ّ
ال مضّعؾجا، زّم اعج٣ى ؤؾخجاطا مؿجاٖضا بلى ؤن ؤنبذ ٖمُضا لل٩ل ّْ ت ؤ م 1939آلاصاب بجالججامٗت اإلاهغٍّ م ٖلى الٚغ

ْٖجاص بلى  جا ٖلى مؿحٍر ال٨ٟغّي  ُّ جا ؾلب َغ
ّ
ل الاؾخ٣جالت مً الٗمجاصة لخإز ًّ ْل٨ّىّ ٞ ٓعاٍ.  ٓلّ ٖلى صعظت الض٦خ مً ٖضم خه

ى في 1945لّ ٧إؾخجاط في الؿىت الخجالُت هٟؿِجا. ْفي ٖم
ّ
ٓل ، ٦مجا ج ٓػاعة اإلاٗجاٝع م 1946م هضب مضًغا لئلصاعة الش٣جاُٞت ب

ت ْظجاثؼة ٞااص ألا٫ْ 1948مىهب مضًغ ؤلاصاعة الش٣جاُٞت بججامٗت الض٫ْ الٗغبُت. ْفي ؾىت  ٓعاٍ الٟسٍغ م هجا٫ الض٦خ

ٓا1337٤ٞعمًجان  27 خمت هللا فيلهجاخب ؤخؿً ٖمل في آلاصاب. اهخ٣ل ؤخمض ؤمحن بلى ع  م، بٗض 1954مجآً  30 ٌ اإلا

ت بأزجاٍع ألاصبُت السجالضة.  ُّ  بزغاء اإلا٨خبجاث الٗغب

ت  3.2.2 ْال٨ٍٟغ  بؾِجامجاجّ ألاصبُت 

غح ٌّٗض ص. ؤخمض ؤمحن مً ؤصبجاء الجهًت الٗغبُت
ّ
ٓا  هجاْم٨ٟ ْزمحنالظًً ضّخ مً ؤظل جد٤ُ٣  ب٩ل ٚجا٫ 

ْالى٣ض  جا٫ في مججاالث مسخلٟت مشل ألاصب  ُّ ٍٓغ في الٗجالم الٗغبي، ٩ٞجان ٧جاجبجا ٢ضًغا خّغ٥ ٢لمّ الؿ ْالخى الٗهغهت 

ٓم ؤلاوؿجاهُت  ٓاؾ٘ ٖلى الٗل الّٖ ال
ّ
ْؤ٩ٞجاٍع الؿجامُت اإلاىبش٣ت مً اَ ٟجاجّ آعاءٍ 

ّ
٢ّْضم مً زال٫ مال ش،  ْالخجاٍع ْالٟلؿٟت 

ْحّٗم٣ّ في  ٓم الالخضًشت  ٗتٗل ْالكَغ ت  الٗغبُت 
ّ
ْص٢ ٓا٢ُٗت  ٓبجا َبُُٗجا بىجاٍ ٖلى ال ٧ْجان ًمخل٪ ؤؾل ْالش٣جاٞت الترازُت. 

ٓالي  ْالٛمٓى. ٢جام بخإل٠ُ خ ْالبٗض ًٖ الخ٣ُٗض  ٓلت  ْٖم٤ الخدلُل، ل٨ً م٘ اإلاُل بلى الؿِ ٦خجابجا ٦مجا  17الخٗبحر 

ٔ اإلاالٟحن آلا قجاع٥ م٘  ً في جإل٠ُ ٖضص مً ال٨خب ألازغ  . ِجاْجد٣ُ٣ زٍغ

ت للٗغب ؤَّم "يخى ؤلاؾالم"، ْ"ِْغ ؤلاؾالم" في البدض ًٖ الخُجاة ال٣ٗلُْحّٗض ؾلؿلت "ٞجغ ؤلاؾالم"، 

 
ً
ال جا قم ْؤ٦ثَر ٠ َظٍ ال٨خب الشالزت خُىمجا ٧جان ؤؾخجاطا بججامٗت  ٦خبّ 

ّ
ش الش٣جاٞت الٗغبُت الخضًشت. ؤل ْجإزحرا في ججاٍع
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٫ ٦خجاب مً َظٍ الؿلؿلت في  ّْ ْالش1929ال٣جاَغة، ٞهضع ؤ ْالشجالض في 1933جاوي في م  ٟجاجّ ؤًًجا: 1945م 
ّ
ْمً مال م. 

ٓم ؤلاؾالم"،  مجاء ؤلانالح في الٗهغ الخضًض"، ْ"ً ٖٓت م٣جاالجّ في ْ"٦خجاب ألازال١"، ْ"مً ٖػ "ٌُٞ السجاَغ" )مجم

ْالٛغب"، ْٖكغة ؤظؼاء(،  ن الغقُض"، ْ"الى٣ض ألاصبي"، ْ"الكغ١  ٓة في ؤلاؾالم"، ْ"َجاْع ْالٟخ "ابدؿم ْ"الهٗل٨ت 

ْلّ ؾحرة طاجُت بجاؾم "خُجاحي"، ٌؿغص ٞحهجا بإؾلٓب ؤه٤ُ مجا مّغ بّ مً ْلخُجاة"، ل مخجي الخُجاة". 
ّ
"خغب الكغ"، "ٖل

ْازغ ال٣غن الخجاؾ٘  ْالؿُجاؾُت الؿجاثضة في ؤ ْالش٣جاُٞت  ٓا٫ الاظخمجاُٖت ْالا٢خهجاصًت  ٍٓغ ألاخ جججاعب الخُجاة م٘ جه

ْبجاإليجاٞت بلى مجا ط٦غ، به  .ً ْاثل ال٣غن الٗكٍغ ْؤ ض" ٖكغ  ّ حٗجاْن م٘ بٌٗ املخ٣٣حن في بنضاع ٦خجاب "ال٣ٗض الٍٟغ

ٓخُضي  ٓامل" للخ ْالك ٓامل  ٓخُضي، ْ"الِ ْالظزجاثغ" ألبي خُجان الخ ْاإلاااوؿت" ْ"البهجاثغ  البً ٖبض عّبّ، ْ"ؤلامخجإ 

ضة الٗهغ" لٗمجاص الضًً ألانِٟجاوي.  ضة ال٣هغ ْظٍغ ٍّٓ، ْ"زٍغ  ْمؿ٩

ًّ اإلا٣جالت الٗغبُت، لٗب ْتهظًبّ في حجغ اللٛت  ص. ؤخمض ؤمحن ؤّمجا في مججا٫ ٞ  ًّ ٍٓغ َظا الٟ جا لخُ ٓعٍّ ْعا مد ص

ٖٓجاث  ٓح، خ٫ٓ مٓي ْالٓي ت 
ّ
ْالض٢ ٓلت  ؿم بجالؿِ

ّ
٤ مد

ّ
الٗغبُت. ٣ٞض ٦خب م٣جاالث ال ًدصخى ٖضصَجا بإؾلٓب مخإه

ت مشل "الغؾجالت"، ْ"الش٣جاٞت"،  ُّ مت مجالث ٖغب ُّ ٢ْض ؤزٔغ بم٣جاالجّ ال٣ ٍٓت.  ْجغب ت  ٓمّ اظخمجاُٖت ْخًجاٍع ْؤبضٔ ٞحهجا َم

ت صخُت ًخد٤٣ّ مً زاللِجا ج٣ّضم املجخم٘  ْٖجاصاث خًجاٍع ْالُٗٓب في املجخم٘ ٦مجا صٖجا بلى بقجاٖت ٢ُم  خ٫ٓ اإلاٟجاؾض 

ٓح ال٨ٟغة ْظالء اإلاٗجى بجاؾخسضام لٛت  ًّ اإلا٣جالت، اٖخمجاصٍ ٖلى ْي ٓبّ في ٞ ْجهًت ألاّمت. ٩ٞجان مً ؤَّم زهجاثو ؤؾل

ل ألاؾ ًّ ٧ْجان ًٟ ْٞهُدت.  ٓعة  ٓع مِؿ ٓبجاجّ، ٦مجا ٧جان ال ٨ًترر بجاله ٍٓلت في مٗٓم م٨خ ْالجمل الُ لٓب الترّؾلّي 

ٍٓت.  ٕٓع ًٖ اؾخٗمجا٫ ؤلٟجاّ ٖجامُت ؤْ حٗبحراث ب٢لُمُت ٖىض ْاملخؿىجاث اللُٟٓت ؤْ اإلاٗى ٓا٢٘، ٧جان ال ًخ ْفي بٌٗ اإلا

عة في املجخم٘. 
ّ
ٍٓغ اإلاكجا٧ل اإلاخجظ ْلت جه  مدجا

ٓع ؤخمض ؤمحن ف ْاليكغ" التي ال جخّم زضمجاث الض٦خ ْالترظمت  ي مججا٫ ألاصب الٗغبي بال بظ٦غ "لجىت الخإل٠ُ 

 ،ٝ
ّ
ٓاخض زال ً مشل ؤخمض ػ٧ي بجاقجا، ص. مدّمض ٖبض ال ْالٗلمجاء اإلاٗجانٍغ قجاع٥ في جإؾِؿِجا م٘ َجاثٟت مً ألاصبجاء 

ْٞجاجّ. ٩ٞجان لِظٍ ْؤمشجالِم، ٞإقٝغ ٖلحهجا مّضة ؤعبٗحن ؾىت مىظ بوكجائهجا ختى  ض ؤبٓ خضًض  اللجىت آزجاع بجالٛت  مدّمض ٍٞغ

ْالترار الٗغبي، ٞيكغث ؤ٦ثر مً  ْبي  ْع ٦خجاب  200في الش٣جاٞت الٗغبُت، بط ٢ّضمذ ل٣ّغاء الٗغب طزجاثغ ال٨ٟغ ألا

ْع ؤعبٗت ٖكغ ٖجامجا. ْفي  ْاؾخمغث في الهض جا  َغ ت "الش٣جاٞت" التي عؤؽ ؤخمض ؤمحن جدٍغ
ّ
ٕٓ، ٦مجا ؤوكإث مجل مُب

ٓػ 1946 ٓلُّ ؤلاصاعة الش٣جاُٞت ب ، ٢جام بخإؾِـ "الججامٗت الكٗبُت" بهضٝ وكغ الش٣جاٞت الٗغبُت بحن م، بٗض ج اعة اإلاٗجاٝع

ٓا  ٓع ًٖ ٧ْجان الض٦خ جاث الٗغبُت" الخجاب٘ لججامٗت الض٫ْ الٗغبُت في هٟـ الٟترة.  الكٗب، ٦مجا ؤوكإ "مِٗض املسَُٓ

ٓا مغاؾال في املجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمك٤ ْفي  املجم٘ الٗلمي الٗغاقي.    بمجم٘ اللٛت الٗغبُت بجال٣جاَغة، ٦مجا ٧جان ًٖ

ْال٣غآن" 3.3  "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ِغ ؤلاؾالم" ألخمض ؤمحن  3.3.1  ؾلؿلت "ٞجغ ْيخى ْْ

ت  ِٟجا ص. دمحم ؤمحن في البدض ًٖ الخُجاة ال٨ٍٟغ
ّ
٦خجاب "يخى ؤلاؾالم" َٓ ال٨خجاب الشجاوي مً ؾلؿلت ٦خب ؤل

ٓع َّ خؿً ْألاؾخجاط ٖبض الخمُض  ْٕ ْيّٗ َٓ م٘ ٧ّل مً الض٦خ ٧ْجاهذ َظٍ الؿلؿلت هدُجت مكغ للٗغب اإلاؿلمحن. 

ٓاخحه ْا ٖلى الضعاؾت ًٖ الخُجاة ؤلاؾالمُت مً ه ٓع الٗبجاصي، خُض ٢ّغع ْال٣ٗلُت، مىظ ِْ سُت  ْالخجاٍع جا الشالزت، ألاصبُت 

 
ّ
سُت ْألاؾخجاط ؤخمض ؤمحن الىجاخُت ال٣ٗلُت، بال ٓلى َّ خؿحن الخُجاة ألاصبُت ْألاؾخجاط الٗبجاصي الخُجاة الخجاٍع ؤلاؾالم. ٞخ
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ْٕ البدثي. ؤّمجا ؤخمض ؤمحن ٣ٞض ؤجّم ال٨خجاب  لحن لم ٌؿخ٨مال صعاؾت هجاخُخحهمجا مً َظا اإلاكغ ألا٫ْ مً صعاؾخّ ؤّن ألاّْ

ْلت 1929زال٫ ؾيخحن، ٞإنضع "ٞجغ ؤلاؾالم" في  ْازغ الض م، ًبدض ُّٞ ًٖ الخُجاة ال٣ٗلُت في نضع ؤلاؾالم بلى ؤ

ْاؾٗجا بحن  ت ؤْ ؤصبُت ؤْ صًيُت.  ل٣ض جل٣ّى َظا ال٨خجاب اؾخدؿجاهجا  ٍٓت بمجا ٞحهجا ظمُ٘ مٓجاَغ الخُجاة آهظا٥، ٨ٞغٍّ ألام

 شّجّٗ في اإلاطخّي ٢ضمجا في صعاؾخّ.  ألاْؾجاٍ الٗلمُت ْألاصبُت، مّمجا

ضًً. ٟٞي َظا 1933وكغ ال٨خجاب الشجاوي مً َظٍ الؿلؿلت بجاؾم "يخى ؤلاؾالم" في 
ّ
م في ؤعبٗت ؤظؼاء بمجل

جا في الٗهغ الٗبجاسخي ألا٫ْ. ؤمجا ال٨خجاب الشجالض  َع ّٓ ْجُ ٓم  ْوكإة الٗل ْالش٣جاُٞت  ال٨خجاب، هجا٢ل ًٖ الخُجاة الاظخمجاُٖت 

م. ٞبدض في َظا ال٨خجاب ًٖ الخُجاة 1945م "ِْغ ؤلاؾالم" في ؤعبٗت ؤظؼاء بمجلضًً في ٖجام مً الؿلؿلت، ٞيكغ بجاؾ

ٓم  ًْٖ خغ٧جاث الٗل ْمغا٦ؼ الخُجاة ال٣ٗلُت في طل٪ الٗهغ  ٧ٓل بلى آزغ ال٣غن الغاب٘ الهجغي  الاظخمجاُٖت مً ِٖض اإلاخ

ًْٖ الٟغ١ الضًيُت التي ِْغث في  ٓع ٌِٗل م٘ هُت ٦ْظا ًٖ الخُجاة الاظخمجاُٖت في ألاهضلـ  ٧ْجان الض٦خ جل٪ الٟترة. 

بخّ. ِٞظٍ الؿلؿلت ال جؼا٫ جب٣ى  ٦خجابت "ٖهغ ؤلاؾالم" ؤًًجا في َظٍ الؿلؿلت بال ؤن ألاظل لم ًمِلّ في جد٤ُ٣ ٚع

ع ال٨ٟغ الٗغبي ْؤلاؾالم ٖلى  ّٓ ْجُ ت ًٖ الخُجاة ال٣ٗلُت 
ّ
ٖٓت ٖلمُت اظخمجاُٖت حؿغص للٗهغ الخضًض بض٢ بد٤ّ مٓؾ

ٍٓع امل  سخلٟت.مضٔ ٖه

ْال٣غآن " 3.3.2  زالنت م٣جالت " ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ْالخغ٧جاث  ْالش٣جاٞجاث املسخلٟت  "يخى ؤلاؾالم" َٓ ٦خجاب ًبدض ُّٞ ص. ؤخمض ؤمحن ًٖ الخُجاة الاظخمجاُٖت 

ت التي بحن ؤًضًىجا لِؿذ بم٣جا ٫. ِٞظٍ ال٣ُٗت الىثًر ْالٟغ١ الضًيُت في الٗهغ الٗبجاسخي ألاّْ ت، بل هي الٗلمُت 
ّ
لت مؿخ٣ل

ْع  ٫ لـ"يخى ؤلاؾالم". ٞجالبجاب الشجاوي مً َظا ال٨خجاب ًض ظؼء م٣خبـ مً الٟهل السجامـ للبجاب الشجاوي مً الجؼء ألاّْ

ؼ الٟهل السجامـ مىّ ٖلى الش٣جاٞجاث الضًيُت 
ّ
٫، خُىمجا ًغ٦ ٓصة في الٗهغ الّٗبجاسخي ألاّْ خ٫ٓ الش٣جاٞجاث املسخلٟت اإلآظ

 ْ ٓصًت  ش ؤلاؾالم في الٗهغ الّٗبجاسخي زجاّنت، بمجا ٞحهجا الحه الىهغاهُت ْؤلاؾالم.  ؤّمجا َظٍ اإلا٣جالت ٞهي مً اإلابدض ًٖ ججاٍع

بّ بك٩ل م٣جالت ألاؾخجاط ؤبٓ الخؿً 
ّ
ْعج ٓهّ  ْٖى الىضْي عخمّ هللا في الجؼء الشجاوي ٖلي الخؿجي في َظا الٟهل، ؤزظٍ 

 مً ٦خجابّ "مسخجاعاث مً ؤصب الٗغب". 

ْاثل الٗهغ الّٗبجاسخي، ؤزظ ص. ؤخمض ٟٞي الٟهل السجامـ، بٗض البدض ٖ ْالىهغاهُت في ؤ ٓصًت  ٓا٫ الحه ً ؤخ

ْع  ش ؤلاؾالم، ؤقجاع بلى ص ٓة ؤلاؾالمُت في جل٪ الٟترة. ٟٞي مُل٘ بدشّ خ٫ٓ ججاٍع ؤمحن في اإلاىجا٢كت خ٫ٓ ؤْيجإ الضٖ

٦ْظا بلى مؿجاَمت ْاَخمجامِم بجاإلاؿجاثل الضًيُت،  ٓة ؤلاؾالمُت  محن في بقجاٖت  السلٟجاء الّٗبجاؾُحن في وكغ الضٖ
ّ
اإلاخ٩ل

ٓهجاهُت. ؤّمجا في َظٍ ال٣ُٗت التي جغص  ٓم الُ عؾجاثل ؤلاؾالم مً زال٫ َغ١ ٣ٖلُت ْحجج مى٣ُُت مبيُت ٖلى ؤن٫ٓ الٗل

ش ؤلاؾالم، ًبدض ال٩جاجب  ٓان الظي ْيّٗ ألاؾخجاط الىضْي  –٧جالجؼء الشجاوي للبدض ًٖ ججاٍع ًٖ  -٦مجا ٌكحر بلُّ الٗى

ْعاء ازخالٝ ْال٣غآن في طا٥ الٗهغ.  الٗىجانغ ال٣ٗلُت   ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ٓا٫ صًجاهت ؤلاؾالم في  ت مِّمت ججضع بجالظ٦غ ٖىض البدض ًٖ ؤخ ُّ جبضؤ َظٍ اإلا٣جالت بلٟذ اهدبجاَجاجىجا بلى ٢ً

ع اإلاؿلمحن لّ في  ّٓ ع مؿلمي طا٥ الٗهغ ًٖ ؤلاؾالم ٧جان مسخلٟجا جمجامجا ًٖ جه ّٓ ٫، هي ؤّن جه الٗهغ الّٗبجاسخي ألاّْ

 ٓ ن بلى صًجهم مً الٗه ٓا ًىْٓغ ْاخض، بال ؤّجهم ٧جاه ٓا ًخمّؿ٩ٓن بضًً  ْإن ٧جاه ع الؿجاب٣ت. ٞجاإلاؿلمٓن في جل٪ الٟترة، 
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جاث التي ٌِٗل  ُّ ض ال٩جاجب بإن السلٟ
ّ
ٓا ٖلحهجا ٢بل اٖخىجا٢ِم لئلؾالم. ُٞا٦ ْج٣جالُض ز٣جاٞجاتهم التي ٧جاه ٢ُْم  ش  زال٫ ججاٍع

ْل ٣لُجاتهم ختى  م ْٖ غ ؤهٓجاَع
ّ
ت ظضًضة، خُض ٫ٓ٣ً بإّن هٓغ الٗجاِلِم ٞحهجا ألاٞغاص لخاز ٓا ؤصخجاب جُجاعاث ٨ٞغٍّ ٓ ؤنبد

ٍٓ. ٞجاإلؾالم  مجا مشل هٓغ نٓفي هد ْاؾٗت بلى ؤلاؾالم ال ٩ًٓن مشل هٓغ الٗجامي الججاَل ٦مجا ال ٩ًٓن هَٓغ طي ز٣جاٞت 

ْل٨جهم ًسخلٟٓن ُٞمجا بُجه ْاخض ال زالٝ ٞحهجا بحن مؿلمي جل٪ البالص،  ٓلّ  ْجغ٦ُجا ؤن ْمهغ  م في جٟجانُل َظا بجالِىض 

ْاٍ ا ْٕ صًجهم، ًإحي ال٩جاجب بدضًض ع ْلئلقجاعة بلى قّضة الازخالٝ بحن اإلاؿلمحن في ٞغ ْالترمظي ًٖ ؤوـ الضًً.  لبسجاعي 

ٍٓحن مّمجا ٧جاهذ في ٖهغ الىبي  -هنع هللا يضر-بً مجال٪  مجا٫ في ٖهغ ألام ملسو هيلع هللا ىلص. َْٓ ًى٨غ ُّٞ مجا قجاَضٍ مً ازخالٝ ألاهٓجاع ْألٖا

ْالبضٕ  -هنع هللا يضر-ض بجُجان َظا ال٫ٓ٣ ألوـ ُٞخعّجب ال٩جاجب بٗ مً ؤهّ ٠ُ٦ ؾ٩ُٓن اهٟٗجالّ لٓ مجا عؤٔ جل٪ الخّٛحراث 

 الُجاعثت ٖلى الضًً في الٗهغ الّٗبجاسخي. 

ٓع ؤلا٦غاٍ ؤْ الكّضة.  ٓظض ُّٞ شخيء مً ن ٓعاث جض٫ّ ٖلى ؤن ؤلاؾالم صًً ؾِل ٌؿحر ال ً زم ًإحي ال٩جاجب بمإز

ٓع الضًً، ٦مجا ًد٩ي ؤًًجا مجا ظٔغ بحن ال٣جاؾم بً دمحم، الظي ًملسو هيلع هللا ىلص ِٞؿغص خضًض الىبي  ع ُّٞ مً الدكضًض في ؤم
ّ
دظ

٫ مجهمجا ًلبـ لبجاؾجا مً -هنع هللا يضر-ْؾجالم بً ٖبض هللا، خُٟض ٖمغ بً السُجاب  -هنع هللا يضر-خُٟض ؤبي ب٨غ الهض٤ً  ، خُض ٧جان ألاّْ

ْل٨ً   ، ْالشجاوي لبجاؾجا مً الهٝٓ غ املخّغم ٖلى الغظجا٫،  ٍْإحي ال٩جاجب الخٍغ بضْن به٩جاع ؤخض مجهمجا ٖلى مجا ًٟٗلّ آلازغ. 

ٓاظبت ٖلُّ. ملسو هيلع هللا ىلص ؤًًجا بهظا الهضص، به٩جاع عؾ٫ٓ هللا  ٖلى ٖبض هللا بً ٖمغ اجهمجا٦ّ في الٗبجاصاث بضْن ؤصاء الخ١ٓ٣ ال

.٫ ّٓ ُّٞ في الٗهغ الّٗبجاسخي ألاّْ ْالٛل  ْبٗض بُجان مجا في الضًً مً الِؿغ، ٌكحر ال٩جاجب بلى الدكّضص 

ْالٟلؿُٟت بلى مبجاخض الضًً، ْم ل ألا٩ٞجاع اإلاى٣ُُت 
ّ
ٓع الؿجاب٣ت ؤًًجا جضز ّمجا ًمّحز الٗهغ الّٗبجاسخي ًٖ الٗه

ْالخإزحراث اإلاى٣ُُت مً ظجاهب  ْهمجاء الىجاخُت ال٣ٗلُت  ْالخمجاؾت ال٣لبُت مً ظجاهب،  خُت  ٓة الْغ ْبجالخجالي ي٠ٗ ال٣

ؿت لِظا الخضزّل اإلاى٣ُي، خُض ؤ ْالٟالؾٟت، مّمجا ؤّصٔ بلى آزغ. ٞجال٣غآن ٧جان ؤقّض َٞغ ٍْالث اإلاخ٩لمحن  نبذ ٖغيت لخإ

ٓخُّ مً بخُجاء ال٣لٓب. ٩ٞجان الىجاؽ في ٖهغ الىبي  ْمجا ٧جاهذ ج ْح الضًيُت  ْبٗضٍ ٣ًغؤْن ال٣غآن مً ملسو هيلع هللا ىلص بيٗجاٝ الغ

ت ٣ِٞ لخٓيُذ اإلاٗجاوي ٓا بجاإلابجاخض ألازٔغ مشل ؾبب الجز٫ْ ْالاؾدكِجاص بجاألبُجاث الكٍٗغ خّ، ٞجاَخّم م ْع ِّ  ؤظل جٟ

ن بلى ال٣غآن مً زال٫ ٣ٖجاثضَم  ْازغ الٗهغ ألامٓي بضؤ ٖلمجاء ال٨الم ًىْٓغ ْل٨ً، مىظ ؤ مت.  خُت لآلًجاث ال٨ٍغ الْغ

ن  ْاإلالل في الٗهغ الٗبجاسخي نجاع ؤصخجاب ٧ّل مظَب ًىْٓغ لٓن مجا ًسجال٠ مٗخ٣ضاتهم، ٞٗىضمجا ٦ثرث اإلاظاَب  ّْ ٍْا

ضة بجاأل٩ٞجاع الٟلؿُٟ ٓا ًهلٓن بلى ِٞم مٗجاوي آلاًجاث مً الىجاخُت بلى ال٣غآن مً زال٫ مظاَبهم اإلااٍّ ت، خّتى ؤنبد

َْٓ م٣جاعهت آًت جض٫ّ ٖلى ٢ضعة هللا  ْبهظا الهضص ًإحي ال٩جاجب بمشجا٫ م٣جاعن،  ٓة الٗجاَُٟت.  ال٣ٗلُت ٖلى خؿجاب ال٣

ضًت  ْاإلاجاجٍغ ت  ٍْل ؤْ جغظُذ، م٘ زالٝ ظٔغ بحن ألاقٍٗغ ْاضر ال ًدخجاط بلى جإ في الُٗٓمت في زل٤ الىدل بإؾلٓب 

٤ْٞ ؤلاعاصة ؤم ال.   ال٣ضعة ؤلالُِت َل هي نٟت ؤػلُت جخٗل٤ 

٣حن: ألا٫ْ  ٓة الىجاؽ بلى ؤلاًمجان مً زال٫ ٍَغ ٤ الىٓغ بلى  :٫ٓ٣ً ال٩جاجب بإن ؤؾلٓب ال٣غآن في صٖ َٓ ٍَغ

ْالشجاوي ٓهُت،  غ في آلاًجاث ال٩
ّ
ْمً زّم الٓن٫ٓ بلى ٢ضعة السجال٤ مً زال٫ الخ٨ٟ خبجاع م :الٗجالم  ٤ الٖا ً ألاخجاصًض َٓ ٍَغ

ًّ الٗلمجاء في  ْل٨ جا٫.  ِّ ْالج ٣جان ًىجاؾبجان َبجاج٘ ظمُ٘ الىجاؽ، الٗلمجاء مجهم  ْؤممِم. ِٞجاطان الٍُغ سُت ًٖ ألاهبُجاء  الخجاٍع

ْالٟلؿٟت يٟٗذ في  ْا ال٣غآن في يٓء مبجاصت اإلاى٤ُ  ٢ْغؤ ٓهجاهُت  ٓا بجالٟلؿٟت الُ ْلٗ الٗهغ الٗبجاسخي خُىمجا ؤ

ْحك خُت لل٣غآن   الْغ
ُ
م الىجاخُت ٕ  مً الش٣جاٞت ال٣ٗلُت، ألامغ الظي ؤّصٔ بلى بيغاع بجالضًً مً جٟجاؾحَر ل في مبجاخثهم هٓ

ّ
٩
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ٓا في  ْالٟلؿٟت حّٗم٣ ٓم  ْح٣ُٗض ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت الؿِلت الؿمدت. ٞدؿبمجا حّٗم٤ اإلاؿلمٓن في الٗل هجاخُخّ ال٣لبُت 

ٓم الجضًضة خ٫ٓ آلاًجا ٓا مً الٗل ٓا ٧ّل مجا ج٨ّؿب م ّٓ ٧ْ ٍْل آلاًجاث ال٣غآهُت،  ىجا هجض في جإ
ّ
ث ال٣غآهُت ختى ٫ٓ٣ً ال٩جاجب بإه

ِْح ال٣غآن.  ٓم بال قغح ع  بٌٗ الخٟجاؾحر ٧ّل شخيء مً الٗل

ٓم الجضًضة بلى الضًً مً ظجاهب، ًىجا٢ل ال٩جاجب ًٖ  ْالٗل ٍٓغ ألايغاع التي ؤجذ بهجا الٟلؿٟت  ْبٗض جه

ٓم ْألا٩ٞجاع في ج٣ىحن ؤلاؾالم ْظٗلّ هٓجامجا  ٓاهب ؤلاًججابُت لخل٪ الٗل ٓمت ممّضهت. ٞدُىمجا قجاَض الج قجامال لخ٩

ْصًجاهجاث  ٓاحي خُجاتهم املسخلٟت ٦ىدُجت بؾالم ٖضص ال ًدصخى مّمً ًيخمٓن بلى ز٣جاٞجاث  عاث ٖضًضة في ه ّٓ ٓن جُ ُّ الّٗبجاؾ

ت ٖلى  ُّ ْاجججاَجاتهم ال٣ٗل ٓمِم الجضًضة  ْؤخضار قتى ممجا لم ٨ًً لِم ِٖض  بهجا، ؾجاٖضتهم ٖل ْججّضص مٓجاَغ  مسخلٟت 

ًٍْ ؤن٫ٓ ؤلا  ٓاٖضٍ ٖلى ألاخضار اإلاؿخجّضة. ٞجض ْجُب٤ُ ٢ ْٚحر ؾالم  مً ال٣ِٟجاء ًجتهضْن في  َم٣جام ألاثّمت ألاعبٗت 

ت ْؾُجاؾُت مشل  ْٚحر ال٣ِٟجاء ًًٗٓن هٓمجا بصاٍع ٓا٫ الصسهُت،  ْمجا ٌؿّمى بجاألخ ْالجىجاثُت  ت  ُّ ٓاهحن مً اإلاجال ْي٘ ال٣

ْإن  َٓجا.  ْهد ْالخججاعة  ْاإلاهجاو٘  ض  ْالبًر ْالجِل  ت  جاث َظا هٓجام الكَغ ْط ًٖ ؤلاؾالم في بٌٗ جهٞغ ٧جان َىجا٥ زغ

١ بحن ألامم في الٗهغ  هذ الْٟغ
ّ
ض بإن٫ٓ ؤلاؾالم. ٞبًٟل َظٍ ألان٫ٓ الضًيُت ج٣ل ُّ ْح الٗجامت جخ٣ الٗهغ ٧جاهذ الغ

ٓلّ "٧جان  ٍٓع ب٣ جي مىظ ِْ ع ؤلاؾالم الخضٍع ّٓ و ال٩جاجب جُ
ّ
ْازغ اإلا٣جالت ًلس الّٗبجاسخي ْظمٗتهم ْخضة بؾالمُت. ٟٞي ؤ

ْمضهُت في بٛضاص ْؾجاثغ اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت في ؤلا  ٧ْجان صًىجا ْخ٨مجا  ٧ْجان صًىجا ْخ٨مجا في اإلاضًىت،  ت، 
ّ
ؾالم صًىجا في م٨

ٓاحي الخُجاة َٓ الظي ؤّصٔ بلى  ْاهدكجاع عاثدخّ الُُبت في ظمُ٘ ه ّٓ لئلؾالم  الٗهغ الّٗبجاسخي". زم ٫ٓ٣ً بإّن َظا الىم

ً في ؤلاؾالم في الٗهغ الّٗبجاسخي.   صز٫ٓ ٦شحًر

 هّو اإلا٣جالت 3.4

ْال٣غآن  ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

 
ُ
 ألاَمُت في ٖهغهجا الظي هاعِّ  ْمؿإلت ؤزٔغ ٦بحرة

ُ
ُّٓ ز اإلاؿلمحن لئلؾالم في طل٪  مً ٦شحرٍ  َع ّ؛ جل٪ هي ؤن جه

 
ُ
ُّٓ  الٗهغ ًسخل٠   عِ ًٖ جه

ُ
ٓع ألاْلى. ٞدُجاة َٗ  الؿِلِت  البؿُُِت  الٗغبي الؿجاطظِت  اإلاؿلمحن لّ في الٗه ، ْث َض ٣َّ ح

 
َ
 ْذ بَ غَّ َؿ ْالضًجاهجاث املسخلٟت ح

َ
ْزيُحن ؤْ مجاه ٓا  جاظم الظًً ٧جاه َٓ حْ ٍِّ ِٓ ، ْألٖا  ن ؤْ هد

ُ
ْلم ج ٓا في ؤلاؾالم  ً ِم مِ َى٤َّ عءُْؾ َم صزل

  ٧ِل 
ّ
٢ْض ٖجامجا ٖل ٓا في اإلاضهُجاث ال٤ بهجا مً الضًجاهجاث ال٣ضًمت.   غَ ُم ـق

َّ
 ٞىَ  ؛ةِ َض ٣َّ َٗ ُم ـال بِت ٦

َ
ْا بلى ؤلاؾالم ٓ ٓجهم، ال بجالٗحن غ بُٗ

  ًىجا ٩ٞلُّ ًْ ِص  ْإن اجدضْث  مجا ٣ًجا٫: بن ألامَم  ألاْلى. ْخ٤   الٗغبُِت 
ُ
  ٍت مَّ ؤ

ُ
، صًجِ  َجا في جٟجانُِل هٓغُ  ًسخل٠ هجا ًٖ ألامم ألازٔغ

 
ُ
 ْهي جىٓ

ُ
ْه سِجا  ْج٣جالُضَجا، ٓمِ غ بلى الضًً مً زال٫ ججاٍع ْمً زال٫ لٛجاتهجا  ِجا الاظخمجاُٖت، مً زال٫ ؤصًجاجهجا اإلاخٗجا٢بت، 

ْجغبُتهجا زال٫ِ  ْمً ًْ  بلى ٚحر طل٪. ٧لُّ  -ز٣جاٞتهجا  ْل٨ ٓلٓن: "ال بلّ بال هللا مدّمض عؾ٫ٓ هللا"،  الٗجاِلم  هُٓغ  اإلاؿلمحن ٣ً

 ِ٘ ٓاؾ ٨َْظا. بل هٓغ اإلاؿلمحن اإلا الش٣جاِٞت  ال ٦ْالَمجا ٚحر هٓغ الهٓفي،  حنبلى ؤلاؾالم ٚحر هٓغ الٗجامي الججاَل،  - هٍغ

ٓم َْ  بلى ؤلاؾالم ًسخل٠ -ٖلى ْظّ الٗم ٓص اإلاؿلمحن ْألاجغا٥ اإلاؿلمحن، ألن ٧ل ؤمت جضا  ٫ُ في جٟجانُلّ ًٖ هٓغ الِى

ْطل٪  جا،  ٓامل مجا ًسجال٠ ٚحَر ن بلى  -مً ٚحر ق٪  -ٖلحهجا مً الٗ ٓا ًىْٓغ ْالىجاؽ ٧جاه ٣ْٖلُجاتهم،  م  زجال٠ بحن ؤهٓجاَع

ْاٍ البسجاعي  ٓع. ٌعجبجي في طل٪ مجا ع  ٠٩ؾىت  ىوـ بً مجال٪ )اإلاخٓفْالترمظي ًٖ ؤؤلاؾالم هًٓغا ًسخل٠ بجازخالٝ الٗه

م مجا نىٗتهم ٞحهجا. ٞإوـ هنع هللا يضر ، ٢ُل: الهالة؟ ٢جا٫: ؤلِـ نىٗخُ ملسو هيلع هللا ىلصٝ قًِئجا ممجا ٧جان ٖلى ِٖض عؾ٫ٓ هللا َـ(، ٢جا٫: مجا ؤٖغِ 
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مجا٫، ٠ُ٨ٞ بطا قجاَض ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض قجاَض ٖهغ الىبي  ً الخٔ ازخالٝ ألاهٓجاع ْألٖا ْم٘ ٢غب الٗهٍغ ٍٓحن،  ْٖهغ ألام

ْمً بٗ  ٌؿحًرا، ٫ٓ٣ً عؾ٫ٓ هللا الٗبجاؾُحن 
ً

ًَ ؤخض  "ملسو هيلع هللا ىلص: ضَم؟! ٢ض ٧جان ؤلاؾالم ؾِال جاصَّ الضً
َ
ك ٌُ  ًْ

َ
ل َْ ْؿغ   ٌُ  ًَ ً بّن َظا الّضِ

َص ٖلحهم؛ ٞخل٪ ب٣جاًجاَم  ّضِ
ُ
ْا ٖلى ؤهٟؿِم ٞك ص ضَّ

َ
ًٓمجا ق ص ٖل٨ُم، ٞةن ٢ ضَّ

َ
ك ُِ ْا ٖلى ؤهٟؿ٨م ٞ ص كّضِ

ُ
٫ٓ٣ٍْ: ال ح  ، ُّ َب

َ
ل
َ
ٚ 
ّ
بال

 
ً
بجاهُت ْالضًجاع، َع ٓام٘  ٧ْجان ال٣جاؾم بً دمحم ًلبَ  في اله َٓجا مجا ٦خبىجاَجا ٖلحهم".    ـُ ابخضٖ

َ
، ْؾجالم بً ٖبض هللا ًلبـ ؼَّ الس

ت لبٌٗ الصخجابت في  ٧ْجان َىجا٥ هٖؼ ال طا ٖلى َظا.  ٣ٍْٗضان في مسجض اإلاضًىت، ٞال ًى٨ِغ َظا ٖلى َظا،   ، الهٝٓ

ْمِجا عؾ٫ٓ هللا  ال ملسو هيلع هللا ىلصالٛلٓ في الضًً، ٣ٞجا ُٟغ،  ًُ ال  ْبحن ٖبض هللا بً ٖمغ؛ ٣ٞض بلّٛ ؤهّ ال ًىجام  ؛ ٧جالظي ٧جان بِىّ 

جا في الٗبجاصة، ٣ٞجا٫ لّ عؾ٫ٓ هللا ًاصي خ١ٓ٣ ؤَلّ اْجهِ 
ً
ٓة خؿىت! ٞغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص: مجا٧ ًجا ٖبض هللا! بن ل٪ في عؾ٫ٓ هللا ؤؾ

ْإن ألَل٪ ٖلُ٪ خ٣ّجا.  جا،  ٢ِٓم. ًجا ٖبض هللا! بن هلل ٖلُ٪ خ٣ًّ ٍْاّصي بلى ؤَلّ خ٣ ٍْإ٧ل اللخم  ٍُْٟغ  ٓم   هللا ًه

ا في ه ّٓ ل
ُ
ْٚ جا لخ٣جالُض،  ًٖ ْابخضا ٍْلتزمّ، ْبٗض َظا عؤًىجا حكضًصا في صًً،  ٓاٍح مسخلٟت؛ مجهم مً ًلبـ الهٝٓ 

؛ ٣ٞجا٫  ْٖلُّ زُجاب نٝٓ ىجّي،  غ٢ض الؿَّ
َ
ْمجهم مً ٌٛلٓ في ؤلاه٩جاع ٖلى البؿُّ. ٢ضم خمجاص بً ؾلمت البهغة، ٞججاءٍ ٞ

٣ًْٞجا لؿغاثغ٦م، ٣ٞض  : ْهللا، لئن ٧جان لبجاؾ٨م  ٢ْجا٫ ابً الؿمجا٥ ألصخجاب الهٝٓ لّ خمجاص: صٕ ٖى٪ ههغاهِخ٪! 

َْٛلٓ في ؤخببخم ؤن ً ْالُِجاعة،  ٓالي ًدكضص في الٓيٓء  ٧ْجان بٌٗ اإلا جا ل٣ض َل٨خم.  ًٟ ْإن ٧جان مسجال ل٘ الىجاؽ ٖلحهجا، 
َّ
ُ

ٓن مجهم طل٪ بلى ٦شحر مً ؤمشجا٫ َظا. ّ الٗغب، ٩ٞجان الٗغب ٨ًَغ ا ال ٌٗٞغ ّٓ  طل٪ ٚل

ٓا ٣ًغءْن ال٣غآن ؤْ ٌْبٗضٍ ٧جاملسو هيلع هللا ىلص َْىجا٥ مجا َٓ ؤَم مً َظا، طل٪ ؤن الىجاؽ في ٖهغ الىبي  ٓهّ ه ؿمٗ

ْعاء طل٪ ٞمجا ًٓضر آلاًت مً ؾبب للجز٫ْ، ؤْ اؾدكِجاص بإبُجاث مً ُٞ م بصخيء  ِجي ٖلمجاَئ ُٖ خّ، ٞةن  َٗىٓن بخِٟم ْع

ْٚحٍر ًٖ الصخجابت في جٟؿحر ال٣غآن  َي لىجا في الُبري  ِْ ْؤ٦ثر مجا ُع جا. 
ًً ًٓبجا ٚجام ًبجا، ؤْ ؤؾل جا ٍٚغ

ً
ؤقٗجاع الٗغب جٟؿغ لٟٓ

ىجا في ال ْمجا ٖٞغ ْالىدل. ٞلمجا ٧جان في َٓ مً َظا ال٣بُل،  ْآعاء في اإلالل  ٗهغ ألا٫ْ اهدُجاػ الصخجابت بلى مظاَب صًيُت، 

ْعؤًىجا اإلاخ٩لمحن ن بلى ال٣غآن مً زال٫ ٣ُٖضتهم. ٞمً ٢جا٫ بجالجبِر  آزغ الٗهغ ألامٓي عؤًىجا ال٨الم في ال٣ضع،  ُّٞ ًىْٓغ

ْمً ٢جا٫ بجاالزخُجاع ؤ٫ْ ٧لَّ آًجاث الجبر. ْؾجا٫  بٗض طل٪ الؿُل في الٗهغ الٗبجاسخي، ٞهجاعث ٧ل ؤ٫ْ ٧ّل آًجاث الازخُجاع، 

ْلئن ٧جان َظا الىٓغ ؤٞجاص مً هجاخُت الجضا٫ بحن  ن بلُّ مً زال٫ مظاَبهم.  ْؤصخجاب ٧ل مظَب ًىْٓغ َجاثٟت 

ٓة بلى ؤلاؾالم  ْالضٖ م،  ْٚحَر ٠٢ٓ اإلاٗتزلت  -اإلاؿلمحن  ْمجا ٧جاهذ  -٦مجا بِىجا في م ْح الضًيُت  ٣ٞض ؤؾجاء بةيٗجاٝ الغ

ٓخُّ مً بخُجاء  ْطل٪ ج ٓهجاهُت،  ن بلى ال٣غآن مً زال٫ الٟلؿٟت الُ ْاإلاظاَب الضًيُت ًىْٓغ ال٣لب. ؤنبذ ٖلمجاء ال٨الم 

ٓاء في طل٪  ْح ْخمجاؾت ال٣لب؛ ؾ ٓة الغ ْجٓؾُ٘ لبٌٗ مىجاحي ال٨ٟغ، ُّٟٞ بيٗجاٝ ل٣ بن ٧جان ُّٞ مغان ٣ٖلي 

ٓهجاهُت في الٗ ٓا ألاصلت الُ ضًت، ٩ٞلِم اؾخسضم ْاإلاجاجٍغ ت  ٣ت التي هدجاَجا اإلاٗتزلت ْألاقٍٗغ ْهي ٚحر الٍُغ ٣جاثض الضًيُت، 

ٍْىّمٓن الىجاخُت  ْال٣لب،  ْا بٗملِم َظا ٣ًُٗٓن الهلت بحن ال٣ٗل  ٓة بلى الضًً، ل٣ض ٧جاص م في الضٖ ال٣غآن ال٨ٍغ

ٓلّ حٗجالى:  ٓة الٗجاَٟت. بن قئذ ٞجا٢غؤ إلزبجاث ٢ضعة هللا ٢ ِن ﴿ال٣ٗلُت ٖلى خؿجاب ٢
َ
ْدِل ؤ ى الىَّ

َ
َ٪ ِبل َحٖى َعبُّ ْْ

َ
ؤ َْ  ًَ ِسِظي ِم اجَّ

 
ُ
ل
ُ
ِ٪ ط ٩ِي ُؾُبَل َعّبِ

ُ
جاْؾل

َ
َمَغاِث ٞ

َّ
ّلِ الش

ُ
ِلي ِمً ٧

ُ
مَّ ٦

ُ
َٓن * ز

ُ
ِغق ْٗ ٌَ جا  ِممَّ َْ َجِغ 

َّ
ًَ الص ِم َْ ًٓججا  ُُ ِجَبجا٫ِ ُب

ْ
َغاب  ال

َ
ِٓجَهجا ق

ُ
ُغُط ِمً ُبُ

ْ
س ًَ  َ  

ً
ال

 
ً
ت ًَ

َ
ِلَ٪ آل

َٖ
جاِؽ ۗ بنَّ ِفي ط لىَّ ِ

ّ
جاء  ل

َ
ِّ ِقٟ ُ ِٞ  

ُّ اهُ َٓ
ْ
ل
َ
 ؤ
 
َخِل٠

ْ
س ُغَْن مُّ

َّ
٨
َ
َخٟ ًَ ٍم  ْٓ

َ
٣ ِ
ّ
ٓعة الىدل:  ﴾ل ال٨الم زم ا٢غؤ في ٦خب ٖلم (69-67)ؾ

ْالخم٨ً مً التر٥  ْع ألازغ  ٤ْٞ ؤلاعاصة، بمٗجى صخت نض ضًت في ؤن ال٣ضعة نٟت ؤػلُت جخٗل٤  ْاإلاجاجٍغ ت  الجض٫ بحن ألاقٍٗغ

 ٫ٓ ْعاث ٖىض حٗل٣ِِجا بهجا ٦مجا ٣ً ضًت، ؤْ هي نٟت جازغ في اإلا٣ض ٫ٓ اإلاجاجٍغ ألاقجاٖغة، ٨ٞم مً الٟغ١ بحن اإلاىهجحن ٦مجا ٣ً

ْؤن ٌٗمل ٖلى طل٪  ْالٗجالم،  ٍٓت بجاهلل  ٓع ببُجان ٖال٢ت ؤلاوؿجان ال٣ م ؤن ًدحي الكٗ ْخحن! ؤَم ٚغى لل٣غآن ال٨ٍغ ْالغ
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٣حن! ٞدُجاة اإلاى٤ُ  ٤ اإلاى٤ُ، ْقخجان بحن الٍُغ ٓا بلى طل٪ مً ٍَغ ْا ؤن ًهل ْخُت، ؤمجا اإلاخ٩لمٓن ٞإعاص بخٛظًت الخُجاة الغ

ْخُت.ال  ال جبٗض في الىٟـ خغاعة بًمجان، بهمجا جٟٗل طل٪ الخُجاة الغ  ،
ً
 جمؤل ال٣لب خمجاؾت

َْجاثٟت ٢ض اجسظ ٧ل  دل في طل٪ الٗهغ ٦ثرة مضَكت، ختى ًهِٟم اإلاإمٓن ٫ٓ٣ُٞ:  ْالّىِ ل٣ض ٦ثرث اإلاظاَب 

هم ٌٗجاصي مً زجالّٟ في عظل مجهم مجلًؿجا، اٖخ٣ض بّ عثجاؾت، لٗلّ ًضٖٓ ٞئت بلى يغب مً البضٖت. زم لٗل ٧ل عظل مج

َْٓ ٢ض زجالّٟ مً ؤمغ الضًً بمجا َٓ ؤٖٓم مً طل٪، بال ؤن طل٪ ؤمغ  َْكُِ بظمّ،  ألامغ الظي ٣ٖض بّ عثجاؾت بضٖت 

دل" للكِغؾخجاوي،  ْالّىِ ل 
َ
ْاإلاظاَب في ٦خجاب "اإلِال غ١  ِٟ ْوؿخٗغى ؤؾمجاء ال ال عثجاؾت لّ ُّٞ ٞؿجاإلاّ ٖلُّ..... بلض. 

ْازخالٞجاتهجا. ْجٟؿٍغ بمجا ًالثمّ؛ ٞجاإلاٗتزلي ًُّب٤  ٞىضَل ل٨ثرتهجا  م بٗحن مظَبهجا،  َْظٍ ٧لِجا ٧جاهذ جىٓغ بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

ْمظَبَ   ٤ٟ ٫ مجا ال ًخَّ ٍْاّْ ْالخ٣بُذ ال٣ٗلُحن،  ْالخدؿحن  ْالهٟجاث  ٦ْظل٪ ًٟٗل ال٣غآن ٖلى مظَبّ في الازخُجاع   ،ّ

ْلحن بلى ال٣غآ ْطل٪ ًسخل٠ ٧ل الازخالٝ ًٖ هٓغ اإلاؿلمحن ألا  .نالكُعي. 

ش؛ ِٞٓ ًٔغ ؤن هٓغ  ٤ الخجاٍع ٍغ ٤ الىٓغ بلى الٗجالم هٟؿّ، َْ ٣حن: ٍَغ ٧جان ال٣غآن ًضٖٓ بلى ؤلاًمجان مً ٍَغ

ْالسخجاب اإلاسسغ بحن الؿمجاء ْألاعى، ْؤلابل ٠ُ٦  جاح  ٣ٍْٓي ٣ًُىّ؛ ٟٞي الٍغ ؤلاوؿجان بلى الٗجالم ًضٖم بًمجاهّ 

ْالجبجا٫ ٠ُ٦ ههبذ، ْألاعى ٠ُ٦ ؾُد ٗذ،  ْالؿمجاء ٠ُ٦ ٞع ذ، آًجاث ٖلى هللا، ٦مجا ؤن في ألاخجاصًض زل٣ذ، 

َْظا الىٓغ ًىجاؾب الىجاؽ ٖلى ازخالِٞم. ٟٞي اؾخُجاٖت الٗجالم  ْؤممِم مجا ًضٖٓ بلى ؤلاًمجان،  سُت ًٖ ألاهبُجاء  الخجاٍع

ّٓظّ بلى  ٓة التي ًم٨ً ؤن ج خُت ْخضَجا هي الضٖ ٓة بلى الخُجاة الْغ ْالضٖ  ،٤ ْالججاَل ؤن ًىجا٫ ؤلاًمجان مً َظا الٍُغ

ٕٓ مً الش٣جاٞت الىجاؽ ٧جا ٓا اجججاٍ ال٣غآن هٟؿّ بلى ه ٓل ٓهجاهُت في الٗهغ الٗبجاسخي خ ِْل٘ الٗلمجاء بجالٟلؿٟت الُ
ُ
ٞت. ٞلمجا ؤ

ْالُِئت، ٩ٞجان في طل٪  ْالِىضؾت  ٓا ال٣غآن ٖلى الىدٓ الظي ًضعؾٓن بّ الخؿجاب  ْصعؾ ْالبراَحن اإلاى٣ُُت،  ال٣ٗلُت 

ْهخج ًٖ طل٪ ح٣ُٗض لِجا  بيغاع بجالضًً مً هجاخُخّ ال٣لبُت،  ِ
ّ
ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت الؿِلت الؿمدت، ختى نجاع ًمش

ٓا بلى ؤلاؾالم مً مىهجّ  ُٓٞت املسلهحن ٞضٖ ٓم مً اله ؿُٟت" ْ"متن الؿىٓؾُت" ْقٗغ بهظا الى٣و ٢
َّ
"ال٣ٗجاثض الي

جا بلى الٟلؿٟت ٌؿخمض مجهجا، ٦مجا ؾىبُىّ بن قجاء هللا. ًً جان مجا جد٫ٓ بًِٗم ؤً ْل٨ً ؾٖغ  ألا٫ْ، 

ْالبر١ ٧ْجان ٧لمجا حٗم٤ ا ض  ْا بلى ال٣غآن مً زاللِجا، ٞةطا ؤجذ آًت الٖغ ْالٟلؿٟت هٓغ ٓم  إلاؿلمٓن في الٗل

ٓا مً ٖلم  ٓا مجا ِٖلم ْالؿمجاء َّب٣ ٓم  ْإطا ؤجذ آًت في الىج ٍٓت،  ٓاَغ الج َٓجا ب٩ل مجا ْنل بلُّ ٖلمِم في الٓ قغخ

ْا مظاَب اإلاخ٩لمحن ٞ ْإطا ؤجذ بقجاعة في آًت بلى ظبر ؤْ ازخُجاع ّٖضص ٓا في الُِئت،  ٍٓت ؤٞجاي ْإطا ؤجذ مؿإلت هد حهجا، 

حن  ٍٓت بحن البهٍغ ٓم خ٫ٓ آلاًجاث ال٣غآهُت، السالٞجاث الىد ٓا مً ٖل ٓا ٧ل مجا ٖٞغ ْٖلى الجملت، ٣ٞض ٦ّضؾ ُٓٞحن.  ْال٩

ٓالي ألاػمجان، ٦مجا جٔغ بٗض في جٟؿحر الٟسغ الغاػي؛ ٞ م طل٪ ٖلى ج
ّ
ُّ ٧ل شخيء ْنل بلُّ اإلاؿلمٓن بال قًِئجا ْٟجطس

ْح ال٣غآن.ْاخًضا، َ  ٓ قغح ع

ٓم مً هجاخُت الضًً ٣ٞض ٧جان لِجا ًٞل ٦بحر مً الىجاخُت  ْالٗل ْل٨ً بن ٧جاهذ َظٍ ه٣ُت ي٠ٗ في الٟلؿٟت 

ْعزتهجا  ْا مضهُجاث ُٖٓمت ألمم مسخلٟت  ٓا مك٩لت ٦بٔر في الٗهغ الٗبجاسخي، عؤ ْاظِ جا، طل٪ ؤن الىجاؽ  ًً الضًيُت ؤً

ْا ٖجاصاث مسخلٟت ألمم مخ ْعؤ  اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت، 
ُ
ٓ
ُ
ْه ت،  ْا مٗجامالث جججاٍع ْعؤ ٓا٫ ـــٗضصة في ظمُ٘ مىجاحي الخُجاة،  ًمجا لؤلخ

ٓاحي ا٢خهجاصًت  ٓاء ٧جاهذ ه ٓاحي الاظخمجاُٖت؛ ؾ ٨َْظا في ٧ل هجاخُت مً الى الصسهُت جإزغث بضًجاهجاث ألامم املسخلٟت. 

ْا  ْعؤ ٓهُت.  ٔ -ؤم ؾُجاؾُت ؤم ٢جاه ْؤجذ ُّٞ ههٓم ؤن ؤلاؾالم ؤحى بإن٫ٓ ًجب املخجاٞٓت ٖلحهجا -مً هجاخُت ؤزغ  ،

ْل٨ً في ٧ل ٖهغ جدضر مً ألا٢ًُت ْألاخضار مجا لم ٨ًً خضر مً ٢بل، لم  ٦ظل٪ ٖلى ظؼثُجاث ًجب مغاٖجاتهجا، 
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ْبجالٗحن ألازٔغ بلى اإلاض ْحٗجالُمّ،  ٓاٖض ؤلاؾالم  ْا بةخضٔ الُٗىحن بلى ٢ ىت ًًغص ُّٞ هو، ٩ٞجان ؤمجام الٗلمجاء ؤن ًىٓغ

ْمجا ظّض  ْؤخض الٗبجاؾُت،  ْلم ٞحهجا مً مٓجاَغ  ٓاٖض ؤلاؾالم ٖلى جل٪ ألاخضار،  ٓا ٢ ٧ْجان ال بض مً ؤن ًُب٣ ار قتى، 

ْاظِِجا ٖمغ بً السُجاب هنع هللا يضر ٨ًً َظا بجاألمغ الِحّ  ش ؤلاؾالم مً ٢بل الٗبجاؾُحن، ٢ض  ن. وٗم ٖغيذ َظٍ اإلاك٩لت في ججاٍع

ْالل ْالىٓم  ْصزلذ ؤمم مسخلٟت ال٣ٗجاثض  ُْمّهغث ألامهجاع،  ٓح  خدذ الٟخ
ُ
ْبظ٫ مً بٗض ؤن ٞ ٛجاث جدذ خ٨م ؤلاؾالم، 

 ًُ ٓلّ مً الٗلمجاء مجا ال  ْمً خ  الجِض َٓ 
َ
ٓن ٖلى الٗمل ، َع ضَّ ٣ ْلظل٪ هو اإلاكتٖر  نجالًخجا إلاً ًإحي بٗضٍ، 

ً
ْيغب َمشال

ْاظّ َظٍ اإلاك٩لت جابغؤًّ في ٦شحر مً هٓ ٍْ َمشلِم الظي ًدخظٔ، ْ ْٖضُّ ْهدٓ طل٪،  ْالًغاثب  ْالجِجاص  م الٟخذ 

ْا  ع ّٓ ٍٓٓن، ٞد ْل٨ً اإلاك٩لت ؤمجام الٗبجاؾُحن ٧جاهذ ألام ٓة زجاهُت،  ٓا بظل٪ زُ َٓجا، ٞسُ ْهد ٓص  ْالى٣  ًٍْ ْا في هٓم الض

ْْعر في ؤلاؾالم اؾخ٣غَّ  ؤ٣ٖض؛ ألن صَكت الٟخذ ٢ض ػالذ، ْألامم التي صزلذ ِْعر مً آبجاثّ   ظضًًضا، 
ً

وؿلذ ظُال َْ ث 

ٓن  ْالٗبجاؾُ ٓا ٢ٖبل  -٦مجا عؤًىجا-مً اإلاؿلمحن.  ْا ؤن ٌِٗك  لم ٌكجائ
َّ
ْحٛل ٍٓحن،  بذ ِكت ؾجاطظت ٦مً ٢بلِم مً ألام

 ُٟ   ِؽ غُ الٗىجانغ ألازٔغ ٧جال
َ
ْؤن  اِث ط ٓا هًٓمجا ٧جاملت قجاملت،  ْا ؤن ًًٗ الخًجاعة اإلاغ٦بت، ٩ٞجان مً طل٪ ٧لّ ؤن ؤعاص

 
ًّ

َٓجا خال ٍْدل ٓا َظٍ اإلاكجا٧ل  ٓاظِ ٓم في طل٪ الٗهغ ًٖ ال بغؤي ٞغعي. ٞإٖجاهتهم الٗل ْمبجاصت ال بإمغ ظؼجي،  ٓاهحن  لى  ب٣

 
َ
ْلت الغقُض، ٞ ٓا، ٞغؤًىجا ؤبجا ًٓؾ٠ في ٦خجابّ "السغاط" ًً٘ الىٓجام اإلاجالي لض ٓم مجا اؾخُجاٖ ال الٗل ْل  ُُ َظا ٧لّ، 

َ
 ُع غِّ ٣

ًٍْ٘ هٓجام يغاثب ٚحر ألاعى ْمسِخ  ألاعِى  هٓجامَ  ٠ُ٦ْ ٩ًٓن طل٪،  ْمجا ًازظ مجهجا،  ًُ ِجا،  ٍٓ، البدغ  مً ُط سغَ ممجا  ْهد

ٓاهحن مً مجالُت ْظىجاثُت،  ًٍْ٘ هٓجام الغي مً آلابجاع ْألاجهجاع، ْٚحر ألاعبٗت ًجتهضْن في ْي٘ ال٣ ْهجض ألاثمت ألاعبٗت 

٢ْض جخٗجاعى  ْالجِل.  ْالجىض  ت  ت ٦ىٓجام الكَغ ْٚحر ال٣ِٟجاء ًًٗٓن هًٓمجا بصاٍع ٓا٫ الصسهُت،  ْمجا ٌؿمى بجاألخ

 ُُ حن ٞ  ىْ هٓم ال٣ِٟجاء م٘ هٓم ؤلاصاٍع
َ
ْاإلاهجا ُغ ٓ ض  ٍْٓي٘ هٓجام البًر ٤ُٞٓ بُجهمجا،  َٓجا؛ ٧ل َظٍ في الخ ْهد ْالخججاعة  و٘ 

ْبظل٪  خغ٧جاث   ٓاٖض ألاؾجاؾُت لئلؾالم.  ٧ْجاهذ زجايٗت في مبجاصئهجا لل٣ ٍٓت،  ْلت الٗبجاؾُت وكُُت ٢ ٧جاهذ في الض

ٓمت ممّضهت  ْؤنبذ َٓ الىٓجام لخ٩ َن ؤلاؾالم  ِ
ّ
ج
ُ
. وٗم ٧جان -بجاإلاٗجى الٗهغي -وؿخُُ٘ ؤن ه٫ٓ٣: بهّ في َظا الٗهغ ٢

ْط ًٖ ؤلاؾالم في بٗ ٧ْجان َىجا٥ ه٣و في َىجا٥ زغ ٧ْجان َىجا٥ ه٣و في جىُٟظ ألاخ٩جام ال٣ًجاثُت،  جاث،  ٌ الخهٞغ

ْح الٗجامت  ْل٨ً َظا ال ًى٣ٌ مجا ط٦غهجا مً ؤن الغ ْْي٘ الىٓم-بُٖجاء ألاخ٩جام ال٣ُِٟت ؾلُت ال٣جاهٓن،   ٘  -في الدكَغ

ّْٖ املسخلٟت مجا ٧  ال اقخٛجا٫ اإلاؿلمحن بجالٗلم في ٞغ ْؤهّ ل  .جان ًم٨ً طل٪٧جاهذ جخ٣ُض بإن٫ٓ ؤلاؾالم، 

حن ْؾجامُحن  ٓاِٖجا مً آٍع ْهٓم خ٨مّ ؤّْل ٧ل ألامم ؤلاؾالمُت ٖلى ازخالٝ ؤه َْظا ؤلاؾالم بخٗجالُمّ 

ْمً ؤظل َظا  َن مً ؤخ٩جامّ.  ِ
ّ
ج
ُ
ْمٗجامالتهم ٖلى مجا ٢ ٢ًْجائهم  ن في هٓجامِم  ٍْجْغ ْخجامُحن، ًسًٗٓن لؿلُجاهّ، 

 
 
ٍْدل مدلِجا ْخضة و 

ّ
١ بحن ألامم جخ٣ل  بؾالمُ ؤزظث الْٟغ

 
ٓخضة مخجلُت في ت جا ٧جاهذ َظٍ ال ًً ْمً ؤظل طل٪ ؤً  .

ْجإزغ  ْصزل ؤلاؾالم في الخُجاة الٗجامت ْفي الؿُجاؾت ْفي ؤلاصاعة،  الٗهغ الٗبجاسخي ؤ٦ثر ممجا ٧جان في الِٗض ألامٓي، 

ْجإزغث ٖجاص ٘ بٗجاصاث الىجاؽ،  ٘.االدكَغ  ث الىجاؽ بجالدكَغ

٧ْجان صًًىجا ْخ٨ًمجا في  ْمضهُت في بٛضاص ْؾجاثغ اإلامل٨ت ٧جان ؤلاؾالم صًًىجا في م٨ت،  ٧ْجان صًًىجا ْخ٨ًمجا  اإلاضًىت، 

ً في ؤلاؾالم في طل٪ الٗهغ؛ ٣ٞض ٧جان  ْلٗل َظا مً ألاؾبجاب التي صٖذ بلى صز٫ٓ ٦شحًر ؤلاؾالمُت في الٗهغ الٗبجاسخي. 

ت، في ، في املخ٨مت، في اإلاٗجامالث الخججاٍع ٓا؛ في البِذ، في الكجإع
ّ
الًغاثب، في  الىجاؽ ًدىٟؿٓن بؾالًمجا ؤًىمجا خل

 .الخٗلُم، في ٧ل مغا٤ٞ الخُجاة

ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو 3.5  مٗجاوي اإلاٟغصاث 
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ت اإلاٗجى / الخٗبحراإلاٟغص  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

 
َ
اّعُِر  –ؤّعر ش ٦ظا ًُ   Write the history of خّضص ججاٍع

ط / ؾجاِطط
َ
 Simple, unsophisticated بؿُِ ؾجاط

ْامخى٘ الخّل  ح٣ّٗض  To be complicated حّٗؿغ 

ّي  ِٓ
َ
 A person believes in Manichaeism ؤخض ؤجبجإ مجاوي الٟجاعسخي )صًً( َمجاه

  قجاصَّ ألامَغ/ُّٞ
ْ
٠ ّٟ ْلم ًس  To overburden himself in َبجالٜ ُّٞ 

something 

ٓام٘ َمٗت )ط( ن ْٓ ٔ  َن  Monastery بِذ الٗبجاصة ٖىض الىهجاع

ت ُّ بجاه بجاهُت َع  Monasticism, monkhood الخُجاة الَغ

غ السّؼ   Silk وؿُج مً خٍغ

 To be wholly engaged in اؾخٛغ١ ُّٞ اْجهم٪ في ألامغ

الي َٓ
َ
 New converts to Islam اإلاؿلمٓن مً ٚحر الٗغب اإلا

 Faith, religion مظَب، صًً ِهْدلت )ط( ِهَدل

 Determinism ؾلب الازخُجاع في ألاٞٗجا٫ الَجْبر

ت اٖخمضث ٖلى ال٣ٗل  اإلاٗتزلت ُّ غ٢ت ٦الم ِٞ

 في جإؾِـ ٣ٖجاثضَم
The Mu'tazila 

ت ُت جيؿب بلى  ألاقٍٗغ
ّ
مضعؾت ٦المُت ؾي

 ؤبي الخؿً ألاقٗغي 

The foremost theological school of 

Sunni Islam attributed to Abu al-

Hasan al-Asha„ari 

ضًت ُت جيؿب بلى  اإلاجاجٍغ
ّ
مضعؾت ٦المُت ؾي

ٓع  ضيؤبي مىه  اإلاجاجٍغ

One of the main schools of Sunni 

Islamic theology formalized by Abu 

Mansur Al Maturidi 

َغَف البَِذ   To construct بَجى َٖ

م الٟغ١ بُجهمجا قّخجاَن مجا بُجهمجا
ُ
ْٖٓ ض  ُٗ  They are not alike at all ب

 
َ
 ق

َ
 To be burned اهٟجغ، اختر١  جاٍ

ل  ال  الؿْمذ ِْ ٍٓ ؾ  Easy ي٤ُ ُّٞمؿخ

مَ  ٦ّضَؽ  ّٓ ٧ْ  To collect in heaps َظَم٘ 

َم 
ّ
جاَمت جَطس

َ
 To grow in size اػَصاَص َضس

ْا ألامهجاع َْجا َمّهُغ ُض ُّ جا ْق ََ  To construct cities َبَىٓ

رِٕ
َ
ت
ْ
ك
ُ
ن اإلا

ّ
ج
َ
٣
ُ
 The lawmaker اإلا

َع  ّٓ  To make changes in بّض٫َ، ّٖض٫َ  َخ
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ٓا٫ الصسهُت ٓا٫ الصسهُت٢جاهٓن  ألاخ  Personal laws ألاخ

ْالخًجاعة ُممّضهت ٓلت بلى خجالت الغقّي   Civilized مى٣

َو 
ّ
ل
َ
٣
َ
، جًجاثَل  ج ٌَ سٟ

ْ
 To decrease اه

ْال٣غآن"  3.6  الٗىجانغ الٟىُت في م٣جالت "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ٓن اإلا٣جالت 3.6.1  مًم

السجامـ للبجاب الشجاوي مً ٦خجاب "يخى ؤلاؾالم" ألخمض َظٍ اإلا٣جالت، ٦مجا ؾب٤ ؤن ط٦غهجا، ظؼء مً الٟهل 

ؼ 
ّ
ٓع َظا ال٨خجاب خ٫ٓ الخُجاة ال٣ٗلُت للٗغب في الٗهغ الّٗبجاسخي زجاّنت، هٔغ َظٍ اإلا٣جالت ؤًًجا جغ٦ ؤمحن. ٞدُض ًخمد

٤ بجاإلؾال 
ّ
ٓا٠٢ مؿلمي َظا الٗهغ ُٞمجا ًخٗل ْم َْٓ ازخالٝ ؤهٓجاع  ٓاحي ال٣ٗلُت في طا٥ الٗهغ،  م ٖلى هجاخُت مً الى

٤ بخل٪ السالٞجاث بحن اإلاؿلمحن، بل 
ّ
سُت التي جخٗل ْال٣غآن. ٞجال٩جاجب ال ٨ًخٟي َىجا بمجّغص ؾغص بٌٗ مً الخ٣جاث٤ الخجاٍع

ْاٞ٘ جل٪ السالٞجاث الىجاقئت بُجهم مً إل ٖلى ص ٓع  ًدجا٫ْ مً زاللِجا الَا ْمً زّم ببُجان مجا  مىٓ ذي  ٖلم الاظخمجإ الخجاٍع

٤ بجاإلؾالم ؤّصث بلُّ جل٪ الٗىجانغ السالُٞت مً اإلا
ّ
ٓاثض ُٞمجا جخٗل ْالٟ ٦ْظا مجا هخج ٖجهجا مً اإلاىجاٞ٘  ْاإلاكجا٧ل،  ًجاّع 

 ْاإلاؿلمحن. 

 ؤؾلٓب ص. ؤخمض ؤمحن 3.6.2

ْاٞغة لئلخجاَت بسهجاثو ؤؾلٓب ال٩جاجب ال٣ضًغ  ىت  ُّ َظٍ اإلا٣جالت التي ؤزظث مً ٦خجاب "يخى ؤلاؾالم" هي ٖ

ع ٖبر  ت. ٞمً اإلاْغ ُّ ٓح ال٨ٟغة ْظالء ص. ؤخمض ؤمحن في م٣جاالجّ البدش ى لىجا ؤّن ال٩جاجب ٌٗخجي ٞحهجا بٓي
ّ
جا، ًخجل َٓع ؾُ

 ، ْاضخت اإلاٗجى للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞجاٍع اإلاٗجى، ٦مجا َٓ قإن ألاؾلٓب الٗلمي في ال٨خجابت. ٞجراٍ ًيخسب ٧لمجاث ٞهُدت 

ىت ال ٌك ِّ ْب ْعاء ظمجا٫ جيؿ٤ُ ال٩لمجاث. ٞلٛخّ ؾِلت  بهجا بك٩ل ال ًسخٟي اإلاٗجى اإلاغاص 
ّ
ٍْغ٦ ِٟجا 

ّ
٠ ؤْ ُْٞٓ

ّ
َِجا الخ٩ل ّٓ

ٍٓلت ُٞجم٘ بحن َّحهجا ه٣جاَجا مسخلٟت  ل الخٗبحر بجمل َ ًّ ْٖجاصة هغاٍ ًٟ ْالسٟجاء.  ال ًمّؿِجا شخيء مً الٛمٓى  الخهّى٘ 

ْجغابُِجا. ْاوسججام اإلاٗجاوي  ٕٓ، ل٨ً م٘ الخٟجاّ الخجاّم ٖلى مخجاهت التر٦ُب ْظمجالّ   طاث نلت بجاإلآي
لت َٓ ألاؾلٓب الٗلمي الظي حهخّم بجاؾخسضام اإلاٗجاوي اإلابجاقغة ٞجاألؾلٓب الظي جمّؿ٪ بّ ال٩جاجب في َظٍ اإلا٣جا

ٓع السُجالُت مشل  ٓان املخّؿىجاث البضٌُٗت. ٞلظا، ال هجض في َظٍ اإلا٣جالت اله ْؤل ت  م٘ الابخٗجاص ًٖ اإلاٗجاوي املججاٍػ

ْل٨ً هٔغ ٞحهجا قِئجا مً ٢بُل الا٢ ْحي الهجغة" للغاٞعي.  خبجاؽ البالغي الدكبحهجاث ؤْ الاؾخٗجاعاث ٦مجا ْظضهجاَجا في "

ْالسخجاب  جاح  ٓلّ "ٟٞي الٍغ ْطل٪ ٦مجا في ٢ الظي َٓ بجُجان شخيء مً ال٣غآن ؤْ الخضًض مً ٚحر صاللت ٖلى ؤهّ مجهمجا، 

ْالجبجا٫ ٠ُ٦ ههبذ، ْألاعى ٠ُ٦  ٗذ،  ْالؿمجاء ٠ُ٦ ٞع غ بحن الؿمجاء ْألاعى، ْؤلابل ٠ُ٦ زل٣ذ، 
ّ
اإلاسس

ٓعة ببٌٗ آًجاثؾُدذ، آًجاث  ٖلى هللا". ٞإحى َىجا  ٓعة الٛجاقُت م٘ بؾ٣جاٍ بٌٗ  مً ؾ ْؤعب٘ آًجاث مً ؾ الب٣غة، 

ْطل٪ مً  ْإ٢ىجإ ال٣ّغاء بهجا،  مجا ٣ًّضم ٨ٞغجّ ًدغم ٖلى بِْجاع اإلاى٤ُ ٞحهجا 
ّ
ّ ٧ل

ّ
٦ْظا، هٔغ ال٩جاجب ؤه مً ال٩لمجاث ٞحهجا. 

سُت مسخ ٓا٠٢ ججاٍع ٍٓت ؤْ مً م ْؤمشلت مىجاؾبت مً آلاًجاث ال٣غآهُت ْألاخجاصًض الىب ْاضخت  ت 
ّ
لٟت، ٧ّل زال٫ ه٣ل ؤصل

ى.  ض مّضٖجاٍ اإلاْٗغ  مجهجا بدُض ًاٍّ

 الخسُُِ الٟجي  3.6.3

ٓي  ت بل هي ظؼء مدّضص مً ٦خجاب "يخى ؤلاؾالم"، جدخ
ّ
م مً ؤّن َظٍ اإلا٣جالت لِؿذ بم٣جالت مؿخ٣ل ٖلى الٚغ
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ْٖىجانغ م ت مٗٓم مؼاًجا  ْ َظٍ ال٣ُٗت الىثًر ت بمجا ٞحهجا م٣ّضمت  ُّ ٓاجهجا "ازخالٝ  ٩َُل٣جالت ّٞى اإلا٣جالت ْزجاجمت. ؤّمجا ٖى

ْال٣غآن" ِٞٓ لِـ مً ٖىض ال٩جاجب، بل ْيّٗ ألاؾخجاط الىضْي خُىمجا ؤزظ َظا الجؼء  ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

ت  ٓاعص في َظٍ ال٣ُٗت الىثًر ْع البدض ال ـ مدجا
ّ
٨ٌٗ ّ

ّ
 ؤه
ّ
ٓعة م٣جالت، بال بّ في ٦خجابّ "مسخجاعاث مً ؤصب الٗغب" في ن

ّ
ْعج

ٓان قِئجا ًض٫ّ ٖلى ؤّن مجا ًبدض ٖىّ في اإلا٣جالت مسخّو بجالٗهغ بك٩ل ؤ ْل٨ّىّ ٧جان مً ألاخؿً ؤن ًخًّمً الٗى ْضر. 

ٓع ألازٔغ ؤًًجا.  ٓا٫ اإلاؿلمحن في الٗه ْإن جد٤٣ّ بٌٗ مبجاخثهجا ٖلى ؤخ  الّٗبجاسخي، 

ش ؤلاؾالم في ٩َُلؤّمجا اإلابجاخض التي جمشل  الٗهغ الّٗبجاسخي.  اإلا٣جالت ًإحي بهجا ال٩جاجب ٖىضمجا ًىجا٢ل ًٖ ججاٍع

ْاَخمجامِم بجاإلاؿجاثل الضًيُت هغاٍ ًخُّغ١ بلى بُجان ْجاَغة  ٓة ؤلاؾالمُت  ْع الّٗبجاؾُحن في الضٖ ٞبٗض اإلاىجا٢كت ًٖ ص

جا الؿلبُت ْؤلاًججابُت ٖلى ْي٘ ؤلاؾالم في طا٥ الٗهغ.  السالٞجاث بحن اإلاؿلمحن في طا٥ الٗهغ م٘ ؤلاقجاعة بلى آزجاَع

ْم ٓلّ " ضة ُٞبضؤ َظٍ اإلابجاخض ب٣ ٓاخضا، ماٍّ ْاخضا ٞ ؿإلت ؤزٔغ ٦بحر ألاَمُت.... الض"، زّم ٣ًّضم ؤ٩ٞجاٍع بهظا الهضص 

ْاوسججام بحن ؤظؼاء اإلا٣جالت. ٞبٗض الجملت ألاْلى في  جا ًخد٤٣ّ مً زاللّ جغابِ  ُّ بت جغجِبجا مى٣ُ
ّ
ْمغج ْالدجج  بجالبراَحن 

ٓم الجضًضة بمجا ٞحهجا حٍٗغ٠ اإلاؿإلت اإلابدٓر ٖجهجا، بّحن ؤؾبجاب الازخالٝ في الضًً لضٔ امل ْع الٗل ْص جخم٘ الّٗبجاسخي 

ْال٣غآن،  خُت في الضًً  ْمً زّم ٚلبت الىجاخُت ال٣ٗلُت ٖلى الخُجاة الْغ ٖلم ال٨الم في ح٣ُٗض ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت الؿِلت 

ع  ّٓ بجاث الٗهغ الجضًض. ْفي زخجام اإلا٣جالت، ًه
ّ
ٓم الجضًضة في جدضًض الضًً خؿب مخُل ْؤزحرا مؿجاَمت جل٪ الٗل

٧ْجان ال ت، 
ّ
ٓظؼ خُض ٫ٓ٣ً: "٧جان ؤلاؾالم صًًىجا في م٨ ْم جي لئلؾالم ختى الٗهغ الٗبجاسخي بك٩ل عاج٘  ّٓ الخضٍع ٩جاجب الىم

ْمضهُت في بٛضاص ْؾجاثغ اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت في الٗهغ الٗبجاسخي".  ٧ْجان صًىجا ْخ٨مجا   صًًىجا ْخ٨ًمجا في اإلاضًىت، 

  هخجاثج الخٗلم 3.7

٨م
ّ
ت لل٩جاجب ال٣ضًغ ص. ؤخمض ؤمحن  ؤّحهجا الُلبت ال٨غام، ؤعظٓ ؤه ٢ض اؾخمخٗخم بمُجالٗت َظٍ ال٣ُٗت الىثًر

ْاضخت. ٞجاؾخٟضهجا مً َظٍ الٓخضة  ْجدّؿؿخم مً زاللِجا مضٔ مِجاعجّ في الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞجاٍع الؿجامُت بٗبجاعاث 

 الى٣جاٍ الخجالُت:

  ْلض ٖجام غ مهغي 
ّ
ْم٨ٟ ي في 1886ص. ؤخمض ؤمحن َٓ ؤصًب 

ّ
ْجٓف  م. 1954م 

 ٍٓغ في الٗجالم  ٧جان ص. ؤخمض ْالخى ٓا جد٤ُ٣ الٗهغهت  ْل غي الجهًت الٗغبُت الظًً خجا
ّ
ْم٨ٟ ؤمحن مً ؤصبجاء 

٠ ؤ٦ثر مً 
ّ
ش. 17الٗغبي. ؤل ْالخجاٍع ْالٟلؿٟت  ْالى٣ض   ٦خجابجا في مججاالث ألاصب 

  ،"ِغ ؤلاؾالم ٟجاجّ ؾلؿلت "ٞجغ ْيخى ْْ
ّ
ٓم ؤلاؾالم"، ْ"خُجاحي"، ْ"ٌُٞ السجاَغ"، ْمً ؤَّم مال "مً ْ"ً

مجاء  مخجي ْ"ابدؿم للخُجاة"، ْ"الى٣ض ألاصبي"، ْ"حّي بً ٣ًٓجان"، ْؤلانالح في الٗهغ الخضًض"، ٖػ
ّ
"ٖل

٦ْظا لّ جد٣ُ٣جاث لبٌٗ ٦خب ٢ضمجاء الٗغب.  جا.   ْٚحَر  الخُجاة" 

  ّْال٣غآن" هي هّو مسخجاع مً ٦خجاب "يخى ؤلاؾالم"، اهخسب م٣جالت "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

بّ بك٩ل م٣
ّ
ْعج ٓهّ  جالت الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي. ٨ٞخجاب "يخى ؤلاؾالم" َٓ ال٨خجاب الشجاوي مً ؾلؿلت ْٖى

ؼ ٖلى الخُجاة الاظخمجاُٖت 
ّ
ت، ِٞٓ ًغ٦ ِٟجا ص. ؤخمض ؤمحن في البدض ًٖ خُجاة الٗغب اإلاؿلمحن ال٨ٟغٍّ

ّ
٦خب ؤل

 .٫  ْالش٣جاُٞت في الٗهغ الٗبجاسخي ألاّْ
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  ٦ْظا ًٖ الازخالٞجاث في َظٍ اإلا٣جالت، ٌكحر ال٩جاجب بلى ازخالٝ اإلاؿلمحن ٓا ٢بلِم  في الٗهغ الٗبجاسخي ّٖمً ٧جاه

ً آلازجاع ؤلاًججابُت  ٓع ٖلى ؤؾبجاب َظا الازخالٝ ْٖ ْلت للٗش ْال٣غآن، م٘ املخجا ٤ بجاإلؾالم 
ّ
ُٞمجا بُجهم ُٞمجا ًخٗل

 ْالؿلبُت لخل٪ ألاؾبجاب ٖلى ؤلاؾالم.

 يت ب جاإلا٣جالت، ٦مجا بدشىجا ُٞمجا بٗض ًٖ ٢بل مُجالٗت هّو اإلا٣جالت، ٢مىجا ب٣غاءة زالنت ؤَم ألا٩ٞجاع اإلاْٗغ

ْٞت ٞحهجا.  ْالخٗبحراث ٚحر اإلاٗغ ْاَلٗىجا ؤًًجا ٖلى مٗجاوي ال٩لمجاث  ٓصة ٞحهجا،   الٗىجانغ الٟىُت اإلآظ

ْمٗجاهحهجا 3.8   ال٩لمجاث الهٗبت 

ت اإلاٗجاوي ال٩لمجاث بجاإله٩لحًز ت اإلاٗجاوي ال٩لمجاث  بجاإله٩لحًز  

ْٙ ٕٓ :بؼ ىت Dawn, appearance َل ُّ ظؼء مً : ٖ

اإلاجاصة ًازظ مجهجا 

جا ٓطًظجا لؿجاثَغ  هم

pattern; sample 

 ;apprehension ِٞم :اؾدُٗجاب

comprehension 

اؾم اإلاّغة : بَاللت

 مً "ؤَّل"

outlook 

ت : اإلاُبٗت ألامحًر

ال١  مُبٗت ب

Bulaq Printing Press 

(The oldest press in 

Egypt) 

ٓاًت الٗمُل : َِ

املخبُٓب بلى ٞغص 

 ٣ًطخي ُّٞ ٞغاّٚ

Hobbiy 

ٓمت ؤْٟجاٍع  :مىظ وٗ

 مىظ نٍٛغ

since his tender age ٞغنت ؾجاهدت :

ٓاجُت  ٞغنت ُم

 ُْمخجاخت

Available oppertunity 

يء : ٖهغهت
َّ

ظٗل الصخ

جا  ٖهغًٍّ

modernization ّاَخّم بّ: ا٦ترر ب Pay attention to, take into 

consideration 

ُّ : ٖىَٓن 
َ
ٓاه : في ألامغ اجهم٪ Give a title to ٦خب ٖى

 زجاَى ُّٞ

Be wholly engaged in 

ٓع خ٫ٓ الصخيء ٓلّ: جمد  Revolve around something صاع خ

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت  3.9  الىم

ُٖٓت  3.9.1  ؤؾئلت مٓي

ٓاب الصخُذ مً السُجاعاث:  ازتر الج
ٓطة مً  -1 ْال٣غآن" مإز  ٦خجاب.................... ألخمض ؤمحن.م٣جالت "ازخالٝ ؤهٓجاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم 

(a )ِْغ ؤلاؾالم  (b )ٓم في ؤلاؾالم ً (c )يخى ؤلاؾالم  (d )ٞجغ ؤلاؾالم  
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 ْلض ص. ؤخمض ؤمحن بمهغ في ٖجام ......................م -2

(a )1879  (b )1886  (c )1906  (d )1890  

 .............................، هجاْغ مضعؾت ال٣ًجاء.٧جان ص. ؤخمض ؤمحن مخإزغا بإؾخجاطٍ  -3

(a )خؿحن َّ  (b )ٖجا٠َ بجاقجا  (c )ؤًٓب بجاقجا بغ٧جاث (d )ْصي   ؾجامي البجاع

ٍٓت.......................... -4 ْلت ألام ْازغ الض  .. ٦خجاب ألخمض ؤمحن ًبدض ُّٞ ًٖ الخُجاة ال٣ٗلُت في نضع ؤلاؾالم بلى ؤ

(a )يخى ؤلاؾالم (b ) ؤلاؾالمِْغ  (c )نبذ ؤلاؾالم  (d )ٞجغ ؤلاؾالم 

 في "يخى ؤلاؾالم" بدض ؤخمض ؤمحن ًٖ الخُجاة ال٣ٗلُت للٗغب في الٗهغ........................ -5

(a )الٟجاَمي الشجاوي (b ) ٫ ٫ ( d) الّٗبجاسخي الشجاوي( c) الّٗبجاسخي ألاّْ  ألامّٓي ألاّْ

ْاإلاظاَب الضًيُت في الٗه -6 ن بلى ال٣غآن مً زال٫ ...................... ؤنبذ ٖلمجاء ال٨الم   غ الٗبجاسخي ًىْٓغ

(a )الٟلؿٟت الٟجاعؾُت (b )ٓهجاهُت ٍٓت( c) الٟلؿٟت الُ ٓصًت( d) الخٗجالُم الىب  الىٓغاث الحه

ل -7
َ
 الىدل" نجاخبّ ........................... ٦خجاب "اإلال

(a )ؤبٓ الٟخذ الكِغؾخجاوي (b )ص. ؤخمض ؤمحن (c)  ط الانِٟجاويؤبٓ الٟغ  (d )٩جان
ّ
 ابً زل

ْح ال٣غآن"؟ -8 ْاخًضا، َٓ قغح ع  ًٖ ؤّي جٟؿحر ٢جا٫ ال٩جاجب "ُّٞ ٧ّل شخيء ْنل بلُّ اإلاؿلمٓن بال قِئجا 

(a ) جٟؿحر الغاػي (b )جٟؿحر ابً ٦شحر (c )ٝجا
ّ
بي( d) جٟؿحر ال٨ك  جٟؿحر ال٣َغ

ْهدٓ طل٪.  -9 ْالًغاثب  ْالجِجاص  ٓن ٖلى الٗمل بغؤي ..................... في ٦شحر مً هٓم الٟخذ   هّو اإلاكتٖر

(a )ٖلّي بً ؤبي َجالب (b )ٟسخيع جاؾلمجان ال (c )جاب
ّ
ٓلُض( d) ٖمغ بً السُ  زجالض بً ال

٧ْجان صًىجا ْخ٨مجا  -10 ٧ْجان صًًىجا ْخ٨مجا في اإلاضًىت،  ت، 
ّ
 ْ................. في بٛضاص. ٧جان ؤلاؾالم صًًىجا في م٨

(a )ٖلًمجا  (b )ت ُّ  ( d)  ز٣جاٞت( c)  مضه
ً
 ٖبجاصة

 ٣هحرةؤلاظجابت الؤؾئلت  3.9.1

ِغ ؤلاؾالم" ألخمض ؤمحن؟ -1  مجاطا حٗٝغ ًٖ ؾلؿلت "ٞجغ ْيخى ْْ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص"مجا ؤٖٝغ قِئجا ممجا ٧جان ٖلى ِٖض عؾٓ ٫ هللا  هنع هللا يضر٫ٓ٢ ؤوـ بً مجال٪ مً ال٩جاجب  مجاطا اؾخيبِ -2

م في عؤي ص. ؤخمض ؤمحن؟ -3  مجا َٓ ؤَّم ٚغى لل٣غآن ال٨ٍغ

٣حن  -4 ٓظؼا.  –ال٣غآن ًضٖٓ بلى ؤلاًمجان مً ٍَغ  بّحن م

 مجا هي مبجاخض ٦خجاب "السغاط" ألبي ًٓؾ٠؟ -5

ٍٓلت ؤؾئلت  3.9.3  ؤلاظجابت الُ

ت  -1 ُّ ت لا٦خب م٣جالت ًٖ السضمجاث ألاصب ٓع ْال٨ٍٟغ  ؤخمض ؤمحن. لض٦خ

ت في بٛضاص ْؾجاثغ اإلامل٨ت ؤلاؾالمُت في الٗهغ الٗبجاسخي". -2 ُّ ْمضه ٧ْجان )ؤلاؾالم( صًىجا ْخ٨مجا   بّغع ٫ٓ٢ ال٩جاجب "

ل زهجاثو ؤؾلٓب ص. ؤخمض ؤمحن في ٦خجابت اإلا٣جاالث في يٓء َظٍ اإلا٣جالت. -3
ّ
 خل

   اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  3.10
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ْاليكغ، ال٣جاَغة، ؤخمض ؤمحن،  -1  م.2012خُجاحي، ٧لمجاث ٖغبُت للترظمت 

ْالش٣جاٞت، ال٣جاَغة،  -2 ْي للخٗلُم   .م2012ص. ؤخمض ؤمحن، يخى ؤلاؾالم، ماؾؿت َىضا

ْالى٣ض ألاصبي، م٨خبت اإلال٪ ُٞهل ؤلاؾالمُت، الِغم،  -3 ْؤزٍغ في اللٛت  ٓعي، ؤخمض ؤمحن  ُِٞم خجاٞٔ الضهجان

 .م1986مهغ، 

١، الُبٗت ألاْلى، إلاعي اإلاُُعي،  -4   .م1997َظا الغظل مً مهغ، صاع الكْغ

ٓمي، ؤخمض ؤمحن  -5  م.2001ماعر ال٨ٟغ ؤلاؾالمي، صاع ال٣لم، صمك٤، الُبٗت ألاْلى،  -دمحم عظب البُ
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 الخمُِض 4.0

ٓخضة ألازحرة مً  ٓان  ال٨خلتفي َظٍ ال ٣ت ؤزٔغ لٗجالم ألاْلى بٗى ُّ "اإلا٣جالت" مً ٦خجابىجا َظا، لضًىجا م٣جالت ق

ٓان م٣جالخّ "عؾجالت مدّمض  مهغّي ٦بحر، ْٖى ِٞظٍ اإلا٣جالت في الخ٣ُ٣ت ٞهل مً ٞه٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص". َٓ الكُش مدّمض ٖبضٍ، 

ٓخُض"، ازخ ت ألاؾخجاط ؤبٓ الخؿً الىضْي في ٦خجابّ ٦خجابّ الكِحر اإلاؿّمى بـ"عؾجالت الخ
ّ
بّ بك٩ل م٣جالت مؿخ٣ل

ّ
ْعج جاٍع 

ٓاٍح مسخلٟت للغؾجالت املخّمضًت، ُٞٗغى  ت ًإزظ بىجا ال٩جاجب بلى ه "مسخجاعاث مً ؤصب الٗغب". ٟٞي َظٍ ال٣ُٗت الىثًر

ٓا٫ الٗهغ الظي بٗض ُّٞ الىبي  اب ؤخ
ّ
ٓبّ الجظ ال بإؾل ّْ مت للٗجاإلاحن، زّم ٧ي ًشبذ ؤّن بٗشخّ ٧جاهذ عخملسو هيلع هللا ىلص ؤمجامىجا ؤ

ْطل٪  جا،  ُّ ٓهّ ًدُمجا ٣ٞحرا ؤّم م ٧ ْالعججاثب التي خ٣٣ِّجا في الٗجالم ٚع ْاظِِجا َظا الىبي في خُجاجّ  جاث التي  ًّ ٣ًّضم لىجا الخدض

ت  ُّ ْإلى زضمجاجّ ألاصب ال بلى خُجاة الكُش مدّمض ٖبضٍ  ّْ ل٘ ؤ
ّ
ٓخضة، هُ ٓحي ؤلالهّي ٖلُّ. ٟٞي َظٍ ال ٫ ال بزغ هْؼ

ٓم  ت، زم ه٣ ت.  ْال٨ٟغٍّ ُّ ٓبّ في ال٨خجابت الّٟى ٓثّ زهجاثو ؤؾل ل في ي
ّ
ْهدل  ب٣غاءة م٣جالخّ، 

ٓخضة 4.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى:  تهضٝ َظٍ ال

  ْالضٖٓي. ج٣ضًم ْاملججا٫ ال٨ٟغي  ش خُجاة الكُش دمحم ٖبضٍ ْزضمجاجّ لؤلصب الٗغبي   السالنت ًٖ ججاٍع

 ّٓب إل ٖلى ؤؾل ٓخُض" ْالَا ْاعصة في ٦خجابّ "عؾجالت الخ  الىثري. جدلُل م٣جالت 

  ْعؾجالخّ. ملسو هيلع هللا ىلص أعاء الكُش دمحم ٖبضٍ خ٫ٓ بٗشت عؾ٫ٓ هللا بؤلاخجاَت 

 ٓاعصة في َظٍ اإلا٣جالت. جٓيُذ ٍٓت ال  مٗجاوي ال٩لمجاث ْالاؾخٗمجاالث اللٛ

 جدلُال ٞىُجا لتجدلُل اإلا٣جا. 

 .ْٖغى ؤؾجالُب الازخبجاع ٓاعصة في الٓخضة   بُجان اإلاٟغصاث ال

تالكُش دمحم ٖبضٍ ْزضمجاجّ ألاصبُت  4.2  ْال٨ٍٟغ

 خُجاة الكُش دمحم ٖبضٍ 4.2.1

لض الكُش مدّمض ٖبضٍ ٖجام  ٓا٤ٞ لؿىت 1266ُْ ت "خهت قبكحر" )1849َـ اإلا ( مً Hessat Shabshirم في ٢ٍغ

ت الٛغبُت ) ْالضٍ خؿً زحر هللا مً ٢Gharbia Governorateٔغ مضًٍغ ٧ْجان  ت.  ْؤّم مهغٍّ ( بمهغ، ألب جغ٦مجاوّي ألانل 

ت، ٞلظا وكإ دمحم ٖبضٍ  ْ ْظِجاء ال٣ٍغ جاَتمىظ نٍٛغ في بِئت مً الٛجى  ْالضٍ حهخّم بخٗلمُّ الٞغ ٓلخّ ٧جان  . ٞمىظ َٟ

ْال٨خجابت  م ال٣غاءة 
ّ
ْٖلى ؤًضحهم حٗل محن في مجزلّ، 

ّ
جا ْجغبِخّ بك٩ل زجام، ٞلظا ؤخًغ لّ مٗل

ّ
إلا م.  ْخٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ٍٓ بلى "َىُجا" بخضٔ مغا٦ؼ الخٗلُم الضًجي في ٖهٍغ ٞجالخد٤ بجالججام٘ ألاخمضي  ، ؤعؾلّ ؤب بلٜ الشجالشت ٖكغة مً ٖمٍغ

ْاللٛت الٗغبُت.  ٓم ال٣ّٟ  ٍْضعؽ قِئجا مً ٖل ٍٓض   لُدؿً الخج

ْل٨ّىّ ٧جا ْهه٠،  ن ال ًدّب الُغ١ ال٣ضًمت اؾخمّغ مدّمض ٖبضٍ ًترّصص ٖلى الججام٘ ألاخمضي إلاّضة ؾىت 

خّ.  ْعظ٘ بلى ٢ٍغ ٓجهجا ال جالثم طَىّ الشجا٢ب. ٞلظا، ٢ّغع ؤن ًتر٥ الضعاؾت بجالججام٘ ألاخمضي  ال٣ُٗمت للخٗلُم َىجا٥ ل٩
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ْالضٍ ٖلى الخٗلُم، زغط مً البِذ  جا اقخّض بنغاع 
ّ
إلا ظّ ٖلى خضازت ؾّىّ.  ّْ ْػ ٍٓ ؤن ًغظّٗ بلى الخٗلُم الضًجي،  خجا٫ْ ؤب

ْعا ٦بحرا في ْطَب بلى ٢غ  َْل زًغ الظي لٗب ص ْمً َىجا٥ الخ٣ى بجالكُش الهٓفي صع بت ٞحهجا بٌٗ ؤ٢جاعب ؤبُّ.  ٍت ٢ٍغ

ُٓٞت. ٣ٞض خجا٫ْ َظا الكُش ؤن  ٢ْغؤ مّٗ بٌٗ عؾجاثل ن ْؤزظ ٖىّ حٗجالُمّ  حُٛحر مجٔغ خُجاجّ. ٞالػمّ مدّمض ٖبضٍ 

ـّ بخؿجاؾجا ٖم٣ُجا ًٖ  ٫ دمحم ٖبضٍ مً نبّي ٖجابض بلى ٞتى ظجاّص ًد ّٓ ْلُجاث خُجاجّ، ٦مجا ؤهمى في ٢لبّ مدّبت هدٓ ًد مؿا

ٓن ال٣ضًمت التي ٧جان ٢ض ؾئمِجا في الججام٘  ْؤٖجاص بلُّ الش٣ت بىٟؿّ، ْقغح لّ مجا اؾخٗصخى ٖلُّ مً اإلاخ الخٗلُم 

ْجل٣ّى  ألاخمضي. ٞبًٟل َظا الكُش ال٨بحر عظ٘ اإلاغا٤َ مدّمض ٖبضٍ بلى مؿجال٪ الخٗلُم ٞغظ٘ بلى الججام٘ ألاخمضي 

ٓزّ ٠.  مً قُ غ الكٍغ ْالخد٤ بجاألَػ ؽ إلاّضة، زم اعجدل بلى ال٣جاَغة   بٌٗ الضْع

غ في طا٥ الؼمجان ٚجاًت ٧ّل صاعؽ، ٞجالخد٤ بّ في  ُت ٧1865جان ألاَػ ٓم الكٖغ م، ٞضعؽ مىّ بٌٗ الٗل

غ ازجي ٖكغ ٖجامجا بلى ؤن هجا٫ قِجاصة الٗجاإلاُت ؾىت  ٍٓت. اؾخمغ ًضعؽ في ألاَػ ٓم 1877ْاللٛ م. ٞبجاإليجاٞت بلى الٗل

ٍٓلا ٓم اإلاجاّصًت، ٞلظا ٧جان ًالػم مدجايغاث الكُش خؿً الُ ب في ا٦دؿجاب الٗل غ، ٧جان مدّمض ٖبضٍ ًٚغ  لخ٣لُضًت بجاألَػ

ْالٟلؿٟت، ٦مجا ٧جان مخإزغا بجالؿُض ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي الظي هؼ٫  (َـ1892/1315) جايُجاث  ت بجالٍغ الظي ٧جاهذ لّ مٗٞغ

ْمدجايغاجّ في1871بمهغ ٖجام  ْالٟلؿٟت.  م، خُض ٧جان ًدًغ زُبّ  ْالخهٝٓ   ال٨الم 

غ ٖجام  ٓم، ٦مجا ٖمل 1877ْبٗض جسّغظّ في الججام٘ ألاَػ ش بمضعؾت صاع الٗل م، ّٖحن مدّمض ٖبضٍ مضعؾجا للخجاٍع

ٍٓت. ْفي ٖجام  ٓعة، ٞد٨م 1882مضّعؽ اللٛت الٗغبُت في مضعؾت ألالؿً السضً ٓعة الٗغابُت اإلاكِ ٍٓع في الش م، اتهم بجالخ

ٓة  ٖلُّ بجالىٟي مً مهغ إلاّضة ـ جلبُت لضٖ ْؤ٢جام بهجا هدٓ ٖجام، زم ؾجاٞغ بلى بجاَع ال بلى بحرْث  ّْ زالر ؾىحن. ٞجاعجدل ؤ

ْاقتر٥ مّٗ في بنضاع  ـ م٘ ألاٞٛجاوي،  ؤؾخجاطٍ ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي الظي ٧جان ٢ض هٟي بلحهجا مً ٢بل. ٞإ٢جام ببجاَع

ٓز٣ى" في ٖجام  ْة ال ت "الٗغ
ّ
ْبٗض بنضاع 1884مجل ت زال 18م. 

ّ
جا هدُجت ٖغا٢ُل ٖضًصا مً املجل ٫ ؾىت جّم ب٣ًجاٝ بنضاَع

ٓز٣ى" ٖجاص دمحم ٖبضٍ بلى  ْة ال ْبٗض ب٣ًجاٝ "الٗغ ْؤظىبُت.  مسخلٟت بمجا ٞحهجا مهجاصعة ؤٖضاصَجا في ٖضة ص٫ْ بؾالمُت 

ال في مجزلّ زم في اإلاضعؾت الؿلُجاهُت. ْفي ٖجام  ّْ ـ ؤ ْاقخٛل بجالخضَع ٓصة بلى مؿ٣ِ عؤؾّ 1888بحرْث،  م حؿّجى لّ الٗ

. خُض ٖٟي
ّ
 ٖىّ بخّٓؾِ بخضٔ ؤمحراث ألاؾغة الخجا٦مت بكٍغ ؤال ٌٗمل بجالؿُجاؾت ٢ِ

لى ال٣ًجاء بمد٨مت "بجهجا" في  ّٓ ٓصجّ بلى مهغ ج ٤ زم مد٨مت ٖجابضًً، زم 1889ْبٗض ٖ م، زم بمد٨مت الؼ٢جاٍػ

٣ْٞجا 1899م. ْفي 1891اعج٣ى بلى مىهب مؿدكجاع في مد٨مت الاؾخئىجاٝ ٖجام  ت  جا للضًجاع اإلاهٍغ ًُ ٓم م ّٖحن مٟخ إلاغؾ

ُٟت ؤلاٞخجاء ججابٗت  ْؤنبذ بظل٪ ؤ٫ْ مٟتي مؿخ٣ل إلاهغ بٗض ؤن ٧جاهذ ْْ ٢ّْٗ السضًٓي ٖبجاؽ خلمي الشجاوي،  زضًٓي 

ٓاهحن ْفي مجلـ بصاعة  ٓعٔ ال٣ ٓا في مجلـ ق ْؤنبذ جبٗجا إلاىهب ؤلاٞخجاء ًٖ غ.  إلاىهب مكُست الججام٘ ألاَػ

ٓاث ٧  ت ؾّذ ؾى ٢ْجاٝ. ّْل دمحم ٖبضٍ مٟخُجا للضًجاع اإلاهٍغ ْٞجاجّ في ٖجام ألا ْبجاإليجاٞت بلى اإلاىجانب 1905جاملت ختى  م. 

غ  ٓا في مجلـ بصاعة ألاَػ ت ؤلاؾالمُت، ٦مجا ٖمل ًٖ ْالسحًر ٓم الٗغبُت  ٓعة، زضم ٦غثِـ لجمُٗتي بخُجاء الٗل اإلاظ٧

غ في  ٓاْي. اؾخ٣جا٫ الكُش مً مجلـ بصاعة ألاَػ ٓهت الى خّ ًٖ ماامغاث يّضٍ مً 1905بغثجاؾت الكُش خؿ م بزغ مٗٞغ

جان، ًٖ ٖمغ ًىجاَؼ ؾّخت ْزمؿحن ٖجامجا. ٢ ت مً مغى الؿَغ ي بجاإلؾ٨ىضٍع
ّ
ٓمّ، ْفي هٟـ الؿىت جٓف  بل زه

ت ْألاصبُت 4.2.2  بؾِجامجاجّ ال٨ٍٟغ

ْالجهًت في الٗجالم الٗغبي في ال٣غن الخجاؾ٘  غي جُجاع خغ٦ت ؤلانالح 
ّ
ضُّ الكُش مدّمض ٖبضٍ مً ؤبغػ م٨ٟ َٗ ٌُ

ٓلّ الخجضًضًت ٣ٞض بضؤث  ٌ الُغ١ ٖكغ. ؤّمجا مُ ٢ْذ مب٨غ مً ؾحرجّ الخٗلُمُت، خُض ٧جان ًٞغ ٓع مىظ  بجالِٓ
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ْاٖتراٞجا مّمجا ؾُُغ ٖلى ألامت   . ْاإلاٗجاَض الضًيُت ألازٔغ  ٠ غ الكٍغ الخ٣لُضًت اإلاخبٗت في الضعاؾجاث الضًيُت في ألاَػ

ْصٖ ْٖلمُت في املجخم٘ ؤلاؾالمي،  ت  ّ ٢جام لخد٤ُ٣ جهًت ٨ٍٞغ
ّ
ْالخجّمض، به  ٠

ّ
غ اإلاؿلمت مً الخسل جا الىجاؽ بلى جدٍغ

 ٤ خت، بل ٣ِٞ ًٖ ٍَغ
ّ
ٓعة ؤْ خغ٧جاث مؿل ٧ْجان ًٔغ ؤن ؤلانالح ال ًإحي ؤبضا مً ز ٓإ الخ٣لُض.  ت ؤه

ّ
م مً ٧جاٞ ؤ٩ٞجاَع

ٓجهم  ْآعائهم ل٩ ٧ْجان ٌعجب بجاإلاٗتزلت  ْالتهظًب.  ْالخٗلُم  ٤ جدؿحن التربُت  بنالح مىجاهج ال٨ٟغ ٖىض اإلاؿلمحن ًٖ ٍَغ

م، ٩ٞجان  ً في ؤ٩ٞجاَع ٓم بخٟؿحر ال٣غآن بمىهج ظضًض ٌٗخمض ٖلى ال٣ٗل، مّمجا ظٗل ٦شحرا مً الٗلمجاء مخدّغٍع ٣ً

ْآعاثّ اإلاٗخمضة ٖلى ال٣ٗل صْن الى٣ل.  ٓا٢ّٟ  حن ًسجالٟٓن م غٍّ  ألاَػ

جا مً  ْٚحَر ضة "ألاَغام"  غ، خُض ٧جان ٨ًخب في ظٍغ ت ٣ٞض بضؤث مىظ ؤن ٧جان َجالبجا في ألاَػ ُّ ؤّمجا خُجاجّ ألاصب

ْالجغاثض م٣جا ًّ اإلا٣جالت ؾالخجا خجاّصا ٌؿخٗحن بّ في ؾبُل ؤلانالح الظي املجالث  ٍٓت. ٩ٞجان ٢ض اجسظ ٞ ْصٖ ت  الث ٨ٍٞغ

ٕٓ ال٣ضًم الظي ٧جان ٢ض ا ْلى مً خُجاجّ ألاصبُت، ٧جان معجبجا بجاألؾلٓب اإلاسج ٖلُّ  َل٧٘جان ًدلمّ. ٟٞي اإلاغاخل ألا

٫ مً َظا ألاؾلٓب بلى  ّٓ ْل٨ّىّ جد ّٓٞ ٖلى ال٨خب ال٣ضًمت،  ٓظُّ مً ؤؾخجاطٍ زال٫ ٫َٓ ٩ٖ ؤؾلٓب مغؾل ؾلـ بخ

َْظا ٫ٓ٣ً الٗالمت الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي ًٖ  ٓبّ الجضًض.  ْؤنبذ ُٞمجا بٗض صاُٖجا بلى ؤؾل ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي 

ٓا  ـ ٦خب اإلاخ٣ضمحن الظًً ٧جاه ٢ْض صٖجا بلى جضَع ْٖجى الكُش دمحم ٖبضٍ بةنالح ؤؾجالُب اللٛت الٗغبُت،  مىجاهج ٦خجابخّ: "

ٖٓت سسُٟت ٖلى  ؤصخجاب الظ١ْ  ٫ ال٨خجابت مً ٦خجابت مسج ّٓ ٍٓت ؤصبُت في مهغ، ْخ ٧ْجان ؾبًبجا في جهًت لٛ ألانُل، 

ت جإزظ بخٗجالُمّ في ألا٢ُجاع ؤلاؾالمُت املسخلٟت".   ٦خجابت مغؾلت ظمُلت، ْزل٠ مضعؾت ٨ٍٞغ

ْؤوكإ ٞحهجا 1880٢ْفي  ت"، ٞجاٖخجى بةنالخِجا،  ٢ٓجاج٘ اإلاهٍغ غ "ال ل بلى دمحم ٖبضٍ جدٍغ
ّ
٧ ُْ ؿًمجا ٚحر عؾمّي بلى م، 

ًٍْ٘ مً  ظجاهب ألازبجاع الغؾمُت ليكغ اإلا٣جاالث ؤلانالخُت ْالاظخمجاُٖت. ٩ٞجان ٨ًخب ٞحهجا بإؾلٓب مغؾل َبُعي 

ٓة ٦بحرة في ؾبُل الغقى بلٛت  ت ٧جان زُ ٢ٓجاج٘ اإلاهٍغ ٍغ لل جا ظضًضا لضٔ ال٣ّغاء الٗغب. ٞخدٍغ ُّ ٓطظجا ؤصب زال٫ م٣جاالجّ هم

ال ٤ًًُ بّ  الصخجاٞت الٗغبُت، خُض زغط بهجا ْالخهّى٘ بلى ؤؾلٓب مغؾل خّغ ال ٤ًًُ بجاإلاٗجاوي  مً ؤؾلٓب السج٘ 

ْة  ْمغقضٍ ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي، ؾجاَم مّٗ في جإؾِـ مجلت "الٗغ ٓة ؤؾخجاطٍ  ْٖىضمجا ْنل في بجاَعـ ٖلى صٖ ال٣ّغاء. 

ٓز٣ى" بهضٝ مسجاَبت اإلاؿلمحن في ظم ْؤُال ْحصجُِٗم ٖلى الجهٓى بضًجهم  جاجهم.  ٨ٞمجا ٌّٗض مهلخجا ٘ ؤهدجاء الٗجالم  َْ

ْع الظي لٗبّ إلزغاط الصخجاٞت الٗغبُت مً  ْطل٪ للض ْاللٛت،  في الضًً ٖىض ٦شحر، ٧جان ٌّٗض ؤًًجا مهلخجا في ألاصب 

َٓ٘ ألاؾلٓب الصخٟي  ٓإ البضٌ٘ بلى صاثغة ألاؾلٓب الخّغ الؿلُم. ٞةلُّ ًغظ٘ الًٟل في جُ الضاثغة البجالُت مً ؤه

ٓع.    الٗغبي ٖلى جدمل اإلاٗجاوي ٟت التي ًخدّحر صْن ِٞمِجا الجمِ
ّ
 الؿُجاؾُت ْالاظخمجاُٖت الجضًضة مبخٗضا ًٖ الهُٜ اإلاخ٩ل

ٓخُض"  ْصة، مً ؤَّمِجا ٦خجاب "عؾجالت الخ ٟجاث مٗض
ّ
ؤّمجا في مججا٫ الخإل٠ُ، ٞلم ًتر٥ الكُش دمحم ٖبضٍ بال مال

ْالىهغاهُت بحن  ٦ْخجاب "ؤلاؾالم  ٓم ُّٞ بةظغاء الظي ًبدض ُّٞ ًٖ اإلاٗخ٣ضاث ؤلاؾالمُت،  ْاإلاضهُت" الظي ٣ً الٗلم 

٢ْجام الكُش بخد٤ُ٣ ْقغح ٖضص مً ال٨خب ال٣ضًمت مشل  ْاإلاضهُت.  مجا في الٗلم  ْؤزَغ ْاإلاؿُدُت  م٣جابلت بحن ؤلاؾالم 

ٓسخي، "صالثل ؤلاعججاػ" ْ"ؤؾغاع البالٚت" للجغظجاوي، "ههج البالٚت" لٗلي بً ؤبي َجالب هنع هللا يضر،  ت" للُ "البهجاثغ ال٣هحًر

ْهي  ٖٓجاث ؤٖمجالّ الٗلمُت ْألاصبُت،  ْٞجاجّ مجم ْبجاإليجاٞت بلى مجا ط٦غ، وكغث بٗض  ْم٣جامجاث بضٌ٘ الؼمجان الِمظاوي. 

مجا٫ ال٩جاملت للكُش دمحم ٖبضٍ" )في  ٓان ؤلامجام دمحم ٖبضٍ".    5"ألٖا ٓلت: دمحم ٖبضٍ"، ْ"صً مجا٫ املجِ ؤظؼاء(، "ؾلؿلت ألٖا

ْالصخُٟحن بدى ْؤ٩ٞجاٍع مً زال٫ ٦خبهم ٢ْض ٢جام الٗضًض مً ال٨خجاب  ْآعاثّ  جا٫ْ شسهُت َظا الٗجالم الِمجام 
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٦ْخجاب "ؤلامجام  –ْم٣جاالتهم، مجهجا ٦خجاب "دمحم ٖبضٍ" لل٣ٗجاص، ٦خجاب "عاثض ال٨ٟغ اإلاهغي  ؤلامجام دمحم ٖبضٍ" لٗشمجان ؤمحن، 

" لغخجاب ٩ٖجاْي.        ْآزجاٍع  دمحم ٖبضٍ في ؤزبجاٍع 

 ملسو هيلع هللا ىلص"م٣جالت "عؾجالت مدّمض  4.3

ٓخُض" ملخمض ٖبضٍ  4.3.1  ٦خجاب "عؾجالت الخ

٠ ألاَّم 
ّ
ٓخُض" الظي ٌّٗض اإلاال ٓطة مً ٦خجاب "عؾجالت الخ بن اإلا٣جالت التي بحن ؤًضًىجا في َظٍ الٓخضة هي مإز

٤ ب٣ٗجاثض ؤلاؾالم 
ّ
ٖت جخٗل ّٓ ٖٓجاث مخى هللا ْنٟجاجّ  مًللكُش دمحم ٖبضٍ. ٟٞي َظا ال٨خجاب ًىجا٢ل ال٩جاجب ًٖ مٓي

ْم٩جا جا مً اإلاٗخ٣ضاث ْألان٫ٓ الضًيُت. ْؤٞٗجالّ، ْؤلاوؿجان  ْٚحَر م  ْال٣غآن ال٨ٍغ ٓة،  ْالىب ْالغؾجالت  ْؤٞٗجالّ،  هخّ 

ْؤ٩ٞجاع هٟؿّ في ال٣ًجاًجا الضًيُت التي ٞحهجا ازخالٝ بحن  ٓم بخ٣ضًم آعاء  ٞسال٫ اإلابجاخض التي ؤحى بهجا في َظٍ الغؾجالت ٣ً

ْالخضًض.  الٗلمجاء اإلاؿلمحن في ال٣ضًم 

بت ُّٞ 
ّ
ٟجا في ق٩ل ٦خجاب مؿخ٣ّل، بل بّن اإلابجاخض اإلاغج

ّ
٫ ؤمٍغ مال ّْ ٍْجضع بجالظ٦غ ؤّن َظا ال٨خجاب لم ٨ًً في ؤ

غاث مدجايغاث ٧جان الكُش دمحم ٖبضٍ ًل٣حهجا ٖلى َلبخّ في اإلاضعؾت الؿلُجاهُت ببحرْث زال٫ ٖجامي 
ّ
-٧1885جاهذ مظ٦

لذ بك 1886
ّ
غاث حك٩

ّ
ًّ َظٍ اإلاظ٦ ْل٨ ب دمحم ٖبضٍ ٩1897ل ٦خجاب مؿخ٣ّل في ٖجام بٗضمجا هٟي مً مهغ.  م خُىمجا ٚع

غاث، ٞلظا ٦خب بلى بٌٗ جالمُظٍ ٧ي 
ّ
٢ْخئظ وسست جل٪ اإلاظ٦ ٧ْجان ال ًمل٪  ٓخُض.  في جإل٠ُ ٦خجاب ظجام٘ في ٖلم الخ

ْإ جاصة ٖلحهجا  ْالٍؼ ْحٗضًلِجا  ٓصة ٖبضٍ، ٣ٞجام بدى٣ُدِجا  ٖجاصة ًغؾل بلُّ مجا جل٣ّجاٍ مً املخجايغاث، ٞإعؾلِجا بلُّ جلمُظٍ خم

ٓع اإلاؿلمحن. ٞجاؾخسضم في ٖغى ؤ٩ٞجاٍع ُّٞ  نُجاٚت بٌٗ مبجاخثهجا لخدىجاؾب م٘ مؿخٔٓ ال٣غاء الٗجاصًحن مً ظمِ

ْجغا٦ُبّ، خُض لم ًلجإ بلى خكض اإلاهُلخجاث ال٨المُت ٦مجا في ؾجاثغ  ْاضخجا مً خُض مٟغصاجّ  ٍٓجا  ٓبجا لٛ ؤؾل

ل  ِّ عي مجهجا ٧ي ًدؿ ْالًْغ مؿجاثل ٖلم ب مُجالٗخّ إلاً لِـ لّ بإلاجام ؾجاب٤مهىٟجاث ٖلم ال٨الم، بل ا٦خٟى بجال٣لُل 

ْمهُلخجاجّ السجانت.   ال٨الم 

 ملسو هيلع هللا ىلص "زالنت م٣جالت "عؾجالت مدّمض  4.3.2

ع ملسو هيلع هللا ىلص" م٣جالت "عؾجالت مدّمض  ّٓ ٓخُض" للكُش مدّمض ٖبضٍ، ًه ٓط مً ٦خجاب "عؾجالت الخ هي هّو ؤصبّي بلُٜ مإز

ت التي بٗض ٞحهجا الىبي  ُّ بخّ في به٣جاط عخمت للٗجاإلاحن ْألا ملسو هيلع هللا ىلص ُّٞ ال٩جاجب السلٟ ْٚع ت التي وكإ ٞحهجا َظا الىبّي  ُّ ْيجإ الؿلب

. ًإحي َظا  ْههٍغ ٓهّ  بت الؿجامُت بإمغ مً هللا ْٖ الجّ لخد٤ُ٣ جل٪ الٚغ ْمدجا ت مً الًاللت بلى الِضٔ  ألامت البكغٍّ

ٓخُض"، بٗضمجا هجا٢ل ال٩جاجب في الٟه٫ٓ الؿجاب٣ت ٖلُّ ًٖ هللا ْن ٟجاجّ الىّو ٞهال مؿخ٣ال في ٦خجاب "عؾجالت الخ

ْالغؾل، ٧ّل مجهجا في ٞه٫ٓ مٟغصة.  ٣ت بجالغؾجالت 
ّ
ٓع اإلاخٗل ًْٖ ألام  ْؤٞٗجالّ 

ٓهّ بـ"عؾجالت مدّمض  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٫ٓ٣ً ال٩جاجب بإن ٚغيّ مً البدض ًٖ عؾجالخّ ملسو هيلع هللا ىلص"٦ْخمُِض لِظا الٟهل الظي ٖى

ش الٗغب زجاّنت في ػمً بٗشخّ  ْججاٍع ش ألامم ٖجامت  بلى َظا الىبي، بل  ٧ي جدبّحن خجاظت ؾ٩جان ألاعىملسو هيلع هللا ىلص لِـ ؤلاإلاجام بخجاٍع

٤ٟ ٖلُّ اإلااعزٓن )ال 
ّ
ش الظي اج ٍٓت ًِٟمّ ٧ّل مً ٣ًغؤ الخجاٍع ٚغيّ َٓ ط٦غ شخيء مً الخ٣جاث٤ التي جخٗل٤ بجالبٗشت الىب

ٓا٫ ا ال بلى ألاخ ّْ ٓصهجا ؤ ْبٗض َظا الخمُِض املسخهغ، ٣ً ٓاعص ؤصهجاٍ(.  ٓصاء هظ٦غ َظا الخمُِض في الىّو ال التي ؾجاصث لؿ
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ْهي ملسو هيلع هللا ىلصىبي الٗجالم ٖىض بٗشت ال ْلخحن ُٖٓمخحن في طا٥ الٗهغ، بخضاَمجا في الكغ١  ْطل٪ مً زال٫ بُجان خجاالث ص  ،

ْلخحن ٢جاثمت ٖلى ٢ضم ْؾجا١  ب بحن َجاجحن الض ْمجان. ٣ٞض ٧جاهذ الخْغ ْلت الغ ْهي ص ْلت الٟغؽ، ْألازٔغ في الٛغب  ص

ٓا٫.  ْجهبذ ٞحهجا ألام  ، ن ٖضًضة، ؾ٨ٟذ ٞحهجا الضمجاء، ْيٟٗذ ٞحهجا ال٣ٔٓ  ل٣ْغ

ْعئؾجاء ملسو هيلع هللا ىلص الىجاؽ ٢بل بٗشخّ  ٧ْجان اص  ّٓ ْال٣ هت مً الؿالَحن ْألامغاء  ّٓ مى٣ؿمحن بلى َب٣خحن؛ َب٣ت ٖلُجا م٩

، خُىمجا 
ّ
ْاإلاالط ٓإ مً التٝر ْؤلاؾغاٝ  ٓام الىجاؽ. ٞجالُب٣ت الٗلُجا ٧جاهذ مجهم٨ت في ؤه ب٣ت ؾٟلى مً ٖ ألاصًجان، َْ

ْالظ٫ّ ْالاؾخ٩جا ب مً ال٣ٟغ  ٘ في يْغ
ّ
٧ْجاهذ الُب٣ت الٗلُجا ٧جاهذ الُب٣ت الؿٟلى جدؿ٨ ْالسٝٓ ْالايُغاب.  هت 

جاًجا ال٣ٟغاء اؾخ٣اللِم الصسصخي  ٧ْجان ٢ض ؾلب مً الٖغ جا.  َٓع جٟغى ٖلى الُب٣ت الؿٟلى يغاثب بجآَت جش٣ل ِْ

ًّ الؿالَحن  ْل٨ ٦ِجا. 
ّ
اتهم ٧جالبهجاثم التي حٗمل إلاال

ّ
ٓٞحر لظ ْج ٓا بال لسضمت ؾجاصاتهم  ٓا ٌٗخ٣ضْن ؤجهم لم ًسل٣ خُض ٧جاه

ٓع ؤلالهّي ال٩جامً في ٢لٓب الىجاؽ، ٞلظا  ْالغئؾجاء، ٓا ًسجاٞٓن مً الى ٓائهم الٟجاؾضة، ٧جاه ْؤَ م ٣ٖجاثضَم البجاَلت  ٚع

ٓع ؤلالهي الُٟغي في صازلِم  ْالسغاٞجاث، ٧ي ال ًسغط طا٥ الى َْجام ْحجبجا مً ألابجاَُل  ن سخًبجا مً ألا ٓا ًيكْا ٧جاه

ْهّ. ض ٓا جدذ ؾُُغتهم بلى ألابض، ًىجالٓن مجهم مجا ًٍغ ت  ختى ًب٣ ٧ْجان مً الىجاؽ في طا٥ الؼمجان مً ٧جاهذ لضحهم مٗٞغ

ت الىجا٢هت ًٖ ألاصًجان الؿجاب٣ت لم ج٨ً جىِٟٗم بصخيء  ًّ َظٍ اإلاٗٞغ ْل٨ ْالكغاج٘ الؿجاب٣ت،  ٌؿحرة ًٖ الِخ٨م اإلاجايُت 

ل 
ّ
جا، ختى حك٩ ًٗ ٗت م ْالكَغ ْالظَجاب بهم مظَب الٟٓضخى في ال٣ٗل  ْٕ ٣ٖجاثضَم  ْٞغ بال بزجاعة الكبهجاث ٖلى ؤن٫ٓ 

م. بُ ْٚحَر حن  ْالضٍَغ  جهم مظاَب مشل ؤلابجاخُحن 

 ٓ ٍٓغ َظٍ الخجالت الٗجاّمت للٗجالم ًظَب بىجا ال٩جاجب بلى ؤخ ٫ الٗغب في طا٥ الٗهغ. ٞإّمجا الٗغب اْبٗض جه

ٍْخ٣جاجلٓن ُٞمجا بُجهم. ٩ٞجاهذ ال٣بجاثل جٟخسغ ب٣خجا٫ ؤزتهجا ْؾٟ٪ صمجاء  ٓن  ٓا مدكدخحن في ٢بجاثل مسخلٟت، ًدىجاٖػ ٩ٞجاه

ٓا ؤبُجالِجا ْؾبي  ْطل٪ ؤجهم ٧جاه ٓع صًجهم،  َْىجا ًإحي اإلاهّى٠ مشجاال لبُجان خمجا٢ت الٗغب في ؤم ٓالِجا.  وؿجائهجا ْؾلب ؤم

ًّ ؤْ  هجا مً ٖجاع خُجاته
ّ
ٓا ٣ًخلٓن بىجاتهم جسل ٧ْجاه ٓجهجا!  ٓا ًإ٧ل ٓا ٧جاه ْإطا ظجاٖ ْجهجا،  ًهىٗٓن ؤنىجامِم مً الخلٔٓ زم ٌٗبض

ْاضخت اله٩ٟ ٓعة  . ٞبٗض ٖغى ن ًّ جا٥ ُعُبِ الىٓجام الاظخمجاعي في ألامم الٗجاإلاُت، بمجا ٞحهجا جىّهال مً ه٣ٟجاث مِٗكته

 ًُ ٓا٫ الؿِئت ؤن  ّ ؤمجا ٧جان مً عخمت هللا في جل٪ ألاخ
ّ
م، ٌؿإ٫ ال٩جاجب ؤه ْٚحَر ٍْٓنل  غؾَل الٗغب  ال ًاّصبهم  بلحهم عؾ

ٓابجا لظا٥ الؿاا٫.   عؾجالخّ بلحهم؟ ٞجالبٗشت املخّمضًت ٧جاهذ ظ

ِ ال٩جاجب الًٓء 
ّ
ٓلض الىبي  ٖجاقِجاالتي الؿِئت ْألاْيجإ ملسو هيلع هللا ىلص مُالص عؾ٫ٓ هللا  ٖلىزم ٌؿل ٞ . ملسو هيلع هللا ىلص مىظ نٍٛغ

ت في ٖجام 
ّ
ي ظّضٍ الظي 571بم٨

ّ
ْالضجّ، ْفي الشجامىت مً ٖمٍغ جٓف ُذ 

ّ
ٞٓ م ًدًُمجا ٣ٞحًرا، ْفي الؿجاصؾت مً ٖمٍغ ج

ْٞجاة ؤّمّ. زم ٧جاهذ وكإجّ في ٦ٟجالت ّٖمّ ؤبي َجالب الظي ٧جان ٌِٗل في ٣ٞغ ْيُ ٕغ اخخًىّ بٗض  بحن ملسو هيلع هللا ىلص ٤. ٞتٖر

٘ ٢ضٍع ألاصب  ْٞع ىّ  ْلم ًٌٗ بدش٣ُّٟ ماّصب، بل ػٍّ ت عظال ؤمًُىجا، لم ٣ًم ٖلى جغبِخّ مِظب 
ّ
حن بم٨ ُّ ٓزي اإلاكغ٦حن ال

حن،  ُّ ٓزي ؤلالهّي. ٞبهظا الهضص، ًبّحن ال٩جاجب اإلاعجؼة ؤلالُِت في ؤن ًهبذ َظا الُدُم ال٣ٟحر ألاّمّي الظي ٧جان ٌِٗل بحن ال

ب في جا ًٚغ ًُّ ى بُِجاعة ال٣ُٗضة ْخؿً السل٣ُت بسالٝ مجا ٧جان ؾجاثضا في البِئت  هب
ّ
َْٓ ًخدل ٓمّ،  حن مً ٢

ّ
بعقجاص الًجال

 ِٞضٔ"، ٫ٓ٣ُٞ بإّن َظٍ آلاًت ال جض٫ّ بصخيء ؤهّ 
ّ
ْْظض٥ يجاال ٓلّ حٗجالى " ل ال٩جاجب قبهت في ٢ َِْىجا، ًٍؼ ٓلّ.  ٧جان ملسو هيلع هللا ىلص خ

ٓخُض، بل اإلاغاص بجالًاللت  ْزيُت ٢بل الاَخضاء بلى الخ ة ٖلى  ّٓ ٓبت بلُّ في آلاًت هي خحرجّ في ؾبل به٣جاط الىجاؽ مً َ اإلايؿ

ٓعة في آلاًت مٗىجاَجا انُٟجاثّ  ٓا ٞحهجا، ٞجالِضاًت اإلاظ٧ ٗ٢ْ ٗخّ بحن الىجاؽ. ملسو هيلع هللا ىلص ال٨ٟغ التي  غ قَغ ْلخ٣ٍغ  لغؾجالت هللا 
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مجا ج٣ّض ملسو هيلع هللا ىلص ٧ْجان الىبي 
ّ
ِجا، بل ٧ل ْلم حّٛغٍ ػزجاٞع غ٢ّ الضهُجا 

ُ
ًّ ٨ًدؿب مً اإلاجا٫ مجا ٌؿّض خجاظخّ، ٞلم ج م بّ الؿ

ٓم في  ّ مسغظجا مً َّمّ ألٖا ْالخدّىض بمىجاظجاة هللا. ُٞلب مً هللا ؤن ًٍغ همجا ُّٞ خّب الاهٟغاص ْالاه٣ُجإ بلى ال٨ٟغ 

ى 
ّ
ٍْخجل ٓحي ؤلالهي حهبِ ٖلُّ  ْاؾخججابت لِظا الُلب، بضؤ ال ٓلى ٖلُّ.  ْهججاة الٗجالم مً الكّغ التي اؾخ ٓمّ  جسلُو ٢

ٓع ال٣ضؽ.   ٖلُّ الى

ة مً مدّمض زّم ٌكحر  ّٓ ّ مجا ملسو هيلع هللا ىلص ال٩جاجب بلى ؤّن اصٖجاء الىب
ّ
ل٪، أله

ُ
ٍٓت مشل ا٦دؿجاب اإلا غاى صهُ  أٚل

ّ
مجا ٧جاهذ ٢ِ

ٓا ٣ًىٗٓن بكٝغ وؿبتهم بلى بالصَم ملسو هيلع هللا ىلص ٧جان مً آبجاثّ  ٓمٓن بُلب مىجانب الؿلُجان ٦مجا ٧جاه ٓمّ ال ٣ً ، بل ٧جان ٢ مِل٪ 

ْاؾخض٫ّ ال٩جاجب ٖلى َظٍ الخ٣ُ٣ت بمجا ظٔغ بحن ٖبض اإلا ت الخبصخي الظي اؾخجا١ ٖضصا مً ؤلابل اإلا٣ّضؾت.  ْؤبَغ ُلب 

 ل٣َغل، خُض ؤظجاب للمل٪ الظي المّ ٖلى مُلبّ الخ٣حر بغّص ؤلابل: "ؤهجا عّب ؤلابل، ؤّمجا البِذ ٞلّ عّب ًدمُّ!"

ٗت الىبي  ٓع ٖلى ؾّغ ٞع ٓهّ زجالُجا ًٖ الٗىجانغ التي حؿخجظب ملسو هيلع هللا ىلص زم ًدجا٫ْ ال٩جاجب الٗش ٓمت م٩جاهخّ، م٘ ٧ ْٖ

٘ ّٖضة ؤؾئلت بهظا ال٣لٓب مشل ا دت في الكٗغ ؤْ ال٨خجابت ؤْ السُجاب. ٞبٗض ٞع ٢ٍْغ ٓان  ْالجىض ْألٖا ْالججاٍ  إلاجا٫ 

ٖٓض الؿمجاْي  ْال ٍٓع ٌؿعى بحن ًضًّ  ٓحي ؤلالهي الظي ٧جان ه الهضص، ًجُب ال٩جاجب ؤّن ؾّغ م٩جاهخّ الٗٓمى بهمجا ٧جان ال

ٓحي ؤلالهي ٢جا ْالجىضّي. ٟٞي يٓء ال جاع ملسو هيلع هللا ىلص م الىبي الظي ٢جام لضًّ م٣جام ال٣جاثض  ِّ ٓاخض ال٣ ٓجّ، ّٞٗغٝ هللا ال بضٖ

ْؤه٨غ ٖلى اإلاىخدلحن  ْاخض،  ٓص  مجاء بلى الاؾخ٩جاهت بلى ؾلُجان مٗب ْصٖجا الٖؼ م،  ْٚحَر ْالُبُُٗحن  ْاإلاكّبهحن  حن  ُّ ٓزي لل

ْاخِم ممجا اؾخٗبض ٓا ؤع ْؤؾغاء الخ٣لُض لُٗخ٣ ًٗ ٖبُض الٗجاصاث  لى، َْ ْبحن عّبهم ألٖا ْا لّ، إلاغجبت الخٓؾِ بحن الٗبجاص 

 َّ ِٟجا. ٞىبَّ ِْٞجا ؤْ ًدجا٫ْ بخدٍغ ٍْت مً ٧جان ٠٣ً ٖىض خغ ٧ّل بوؿجان ّٖمجا ُّٞ مً ملسو هيلع هللا ىلص ٦مجا ؤه٨غ مً ؤَل ال٨خب الؿمجا

ت  ٓا بلى مٗٞغ َٓجا ٧ي ًهل ْؤن ٌؿخٗمل ٓلِم  ْاٖتراٝ ٢ُمت ٣ٖ جان ؤهٟؿِم  ت بلى ٖٞغ
ّ
ْصٖجا الىجاؽ ٧جاٞ ت،  ُّ ٓاَب ؤلالِ اإلا

ٓاؾُت الغؾ٫ٓ، ٦مجا ٢ّغع ؤن ال ؾلُ ْٞغيّ الٗض٫. زجال٣ِم ب ٗت   مجا عؾمخّ الكَغ
ّ
جان ألخض مً البكغ ٖلى آزغ مىّ بال

ْطل٪ بجاالؾخٗضاص في َظٍ  ْلظا مُجالب بسضمتهمجا ظمُٗجا،  ْح  ْع ن مً ظؿم  ّٓ ّ م٩
ّ
ّ ّٖغٝ ؤلاوؿجان بإه

ّ
ّ، به

ّ
ْم٘ طل٪ ٧ل

 .  الخُجاة الضهُجا للخُجاة ألازٔغ

ٓلملسو هيلع هللا ىلص ٞٗىضمجا ٢جام مدّمض  ٓة الٗٓمى ْخضٍ ٧جان الىجاؽ خ ال ٣ٌٗلٓن عؾجالخّ، بهظٍ الضٖ ٓجّ  ّ ال ٣ًِٟٓن صٖ

ْل٨ّىّ  ٓا.  ْؤٖضاء مجا ظِل ٓا  ٓجهم ؤخبجاء مجا ؤلٟ َْضاَم بلى ملسو هيلع هللا ىلص ل٩ ْهجايلِم بجالضالثل،  ِم بجالدجج  م٘ ٣ٍٞغ ْيّٟٗ ٢جاٖع

ْالٗلم في الىبي  ْالؿلُجان  ة  ّٓ خّ، ٧جاهذ ملسو هيلع هللا ىلص ؾبُل الخ٤ّ ٧إب خ٨ُم في جغبُت ؤبىجاثّ. ٞجال٣ ُّ ْؤّم في خجالت يّٟٗ ْعجٍؼ 

٧جان بكغا مشلىجا، ملسو هيلع هللا ىلص ٓحي اإلا٣ّضؽ مً هللا ال٣جاصع ٖلى ٧ّل شخيء. ٞجال٩جاجب ًسخم َظٍ اإلا٣جالت بةزبجاث ؤّن الىبي هدُجت ال

ّ لم 
ّ
ٓمّ، ٞلظا به جا اؾخُجإ ؤن ًد٤٣ّ جهًت ٦بحرة في ٢ ُّ ْؤم ٓهّ ٣ٞحرا ْيُٟٗجا  م ٧ ْحي مً هللا ْخُجا نجاص٢جا. ٞٚغ ْل٨ّىّ ؤ

ٓاؽ ؤْ ًضَل  ة ًإِث بمجا ًلهي ألابهجاع ؤْ ًدحر الخ ّٓ اإلاكجاٖغ، بل خ٤٣ّ جل٪ الجهًت مً زال٫ مسجاَبت ال٫ٓ٣ٗ م٘ ٢

ت. 
ّ
 ال٨الم ْؾلُجان البالٚت ْصّخت ألاصل

 هّو اإلا٣جالت 4.4

 ملسو هيلع هللا ىلصعؾجالت مدّمض 
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ْلخجا الٗجالم  ْجججالض مؿخمغ: صمجاء بحن  -٧جاهذ ص ْمجان في الٛغب  في جىجإػ  ْلت الغ ْص ْلت الٟغؽ في الكغ١  ص

٦ٓت،  ٢ْٓی مجه ٦ٓت،  ْالتٝر ْؤلاؾغاٝ الٗجاإلاحن مؿٟ  ٓ ْم٘ طل٪ ٣ٞض ٧جان الَؼ لم مً ؤلاخً خجال٨ت،  ٓا٫ َجال٨ت، ْْ ؤم

ْعئؾجاء ألاصًجان مً ٧ل ؤمت.  ٓاص  ْال٣ ٓع الؿالَحن ْألامغاء  ْالخٟجن في اإلاالط بجالٛت خض مجا ال ًٓن٠ في ٢ه ْالٟسٟست 

ٓا في ٞغى  ْبجالٛ ْا في الًغاثب  ٓع ٧ْجان قٍغ َظٍ الُب٣ت مً ألامم ال ٠٣ً ٖىض خض، ٞؼاص ٓا ِْ ْاث ختى ؤز٣ل ؤلاججا

ْاهدهغ ؾلُجان ال٣ٓي في ازخُجاٝ مجا بُض ال٠ًُٗ،  ٓا ٖلى مجا في ؤًضحهجا مً زمغاث ؤٖمجالِجا.  ْؤج ُت بمُجالبهم،  الٖغ

ْالظ٫ ْالاؾخ٩جاهت  ب ال٣ٟغ  ٓلى ٖلى جل٪ الكٗٓب يْغ ْجب٘ طل٪ ؤن اؾخ ٨ْٞغ الٗجا٢ل في الاخخُجا٫ لؿلب الٛجاٞل، 

ٓا٫.ْالسٝٓ ْالايُغاب ل٣ٟض ألامً ٖل ْاح ْألام  ى ألاع

ٍْٓجهجا الىجاْغ  ْعاء حججاب،  جا مً  ْجهم، ٞٗجاص َاالء ٧إقبجاح، الالٖب ًضًَغ ٚمغث مكِئت الغئؾجاء بعاصة مً ص

ٓا بال لسضمت ؾجاصاتهم  جاًجا ؤجهم لم ًسل٣ ً ؤٞغاص الٖغ بلحهجا مً طْي ألالبجاب، ٣ٟٞض بظل٪ الاؾخ٣ال٫ الصسصخي، ْْ

 ْ اتهم، ٦مجا َٓ الكإن في العجمجا
ّ
ٓٞحر لظ ْٚلبتهجا ٖلى الخ٤ ْج ٓائهجا،  ْؤَ اث م٘ مً ٣ًخىحهجا. يلذ الؿجاصاث في ٣ٖجاثضَجا 

ٓع ؤلالهي الظي  ٓة ال٨ٟغ ؤعصؤ ب٣جاًجاَجا، ٞلم ًٟجاع٢ِجا الخظع مً ؤن بهُو الى ْل٨ً ب٣ي لِجا مً ٢ ٓاتهجا،  ْالٗض٫ قِ

ٍْمؼ١ الدجب التي ؤؾضلذ ٖلى ال ٫ٓ٣ٗ، ٞتهخضي ًسجالِ الُٟغ ؤلاوؿجاهُت ٢ض ًٟخ٤ الٛل٠ التي ؤخجاَذ بجال٣لٓب، 

ٓا سخبجا مً  ْالغئؾجاء ؤن ًيكئ ْلظل٪ لم ٌٟٛل اإلال٥ٓ  ٓع الجم الٟٛحر ٖلى الٗضص ال٣لُل،  ٍْش الٗجامت بلى الؿبُل، 

ٍْسخى٤   ، ًُ ٍْ َْٗٓم الغَّ ٓا في ٫ٓ٣ٖ الٗجامت، ُٞٛلٔ الدججاب  ْالسغاٞجاث، ل٣ُظٞ جا مً ألابجاَُل  ًٟ ٓا کؿ ْحهُئ َْجام،  ألا

ض ٍْخم لِم مجا ًٍغ ٓع الُٟغة،  ْٖضْ ٧ل مجا بظل٪ ه ٓبحن لِم. ْنغح الضًً بلؿجان عئؾجاثّ ؤهّ ٖضْ ال٣ٗل،  ْن مً اإلاٛل

ْمضص ال ًىٟض. ٓزيُت ًىجابُ٘ ال جىًب،  ٧ْجان لِم في اإلاكجاعب ال  ًشمٍغ الىٓغ، بال مجا ٧جان جٟؿحًرا ل٨خجاب م٣ضؽ، 

ْطل٪ ٧جان قإجهم في مٗجاٌكِم، ٖبُض ؤطالء، خُجأع في ظ ِم،  ٓام ٧جاهذ في مٗجاٞع ِجالت ٖمُجاء، اللِم بال َظٍ خجالت ألا٢

ْه٣و  ْمِٗجا م٣ذ الخجايغ،  ْالكغاج٘ الؿجاب٣ت، ؤْث بلى بٌٗ ألاطَجان،  ٓاعص مً ب٣جاًجا الخ٨مت اإلاجايُت،  بٌٗ ق

 الٗلم بجالٛجابغ.

ْاو٨ٗـ مً الُب٘، ٩ٞجان ًٔغ الضوـ في  ِْٖجا بمجا اه٣لب مً الٓي٘  ْٞغ زجاعث الكبهجاث ٖلى ؤن٫ٓ ال٣ٗجاثض 

ْالكٍغ خُض جيخٓغ ت  مٓىت الُِجاعة،  ٓع الىٓغ ًٖ مٗٞغ ْالؿالم، م٘ ٢ه ْالضٖجاعة خُض جغجى الؿالمت  ال٣ىجاٖت، 

ْطَب بجالىجاؽ  ٓلى الايُغاب ٖلى اإلاضاع٥،  َْلت بلى ؤن مهضع ٧ل طل٪ َٓ الضًً، ٞجاؾخ ْاههغاّٞ أل٫ْ  الؿبب، 

٧ْجان طل حن في قٗٓب مخٗضصة،  ْالضٍَغ ِغث مظاَب ؤلابجاخُحن  جا، ْْ ًٗ ٗت م ْالكَغ  مظَب الٟٓضخى في ال٣ٗل 
ً
ٍْال  ٪

 ٖلحهجا ١ٓٞ مجا عػثذ بّ مً ؾجاثغ السُٓب. 

ٓاث، ٞسغ ٧ل ٢بُلت في ٢خجا٫ ؤزتهجا، ْؾٟ٪  جاث، زجايٗت للكِ ٧ْجاهذ ألامت الٗغبُت ٢بجاثل مخسجالٟت في الجٖز

٢ْض  خ٣جاصاث،  ً لِجا الؿِئجاث ٞؿجاص الٖا ٍٍْؼ ٢ِٓجا اإلاُجام٘ بلى اإلاٗجام٘،  ٓالِجا، حؿ صمجاء ؤبُجالِجا، ْؾبي وؿجائهجا، ْؾلب ؤم

ٓا مً بلٜ الٗغ  ْبلٛ َٓجا،  ٓا ؤ٧ل َْجا، ٞلمجا ظجاٖ ٓا ُّٞ ؤنىجامِم مً الخلٔٓ زم ٖبض ا نىٗ ب مً سسجاٞت ال٣ٗل خضًّ

ْبلٜ الٟدل مجهم   مً ه٣ٟجاث مِٗكتهً، 
ً
 مً ٖجاع خُجاتهً ؤْ جىهال

ً
ٓا ُّٞ بىجاتهم جسلهجا  ٢خل

ً
َْىجا جًًٗ٘ ألازال١ 

ْبجالجملت ٩ٞجاهذ عبِ الىٓجام الاظخم ٗض مّٗ للٟٗجاٝ ٢ُمت،  ٌُ ْاهٟهمذ مبلٛجا لم  جاعي ٢ض جغازذ ٣ٖضَجا في ٧ل ؤمت، 

 ٖغاَجا ٖىض ٧ل َجاثٟت.

ٍْمضٍ مً  ٍْمىدّ ٖىجاًخّ،  ٓحي بلُّ عؾجالخّ،  ٓام ؤن ًاصبهم بغظل مجهم ً ْلئ٪ ألا٢ ؤٞلم ٨ًً مً عخمت هللا بإ
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ْمً  ْلّ ألامغ مً ٢بل  ٓة بمجا ًخم٨ً مّٗ ٦ك٠ مً جل٪ الٛمم، التي ؤْلذ عئْؽ ظمُ٘ ألامم؟ وٗم ٧جان طل٪  ال٣

 ٗض. ب

ل ؾىت  ۰۲»في اللُلت الشجاهُت ٖكغة مً عبُ٘ ألا٫ْ ٖجام الُٟل  ْلض دمحم « مً مُالص اإلاؿُذ ٖلُّ الؿالم 571ببٍغ

ْلم ًتر٥ لّ مً اإلاجا٫ بال  ٓلض،  ْالضٍ ٢بل ؤن ً ْلض ًدُمجا، جٓفي  بً ٖبض هللا بً ٖبض اإلاُلب بً َجاقم ال٣غشخي بم٨ت. 

ٔ ؤ٢ل مً طل٪.  ٍْْغ ت  ْبٌٗ وٗجاط ْظجاٍع  زمؿت ظمجا٫ 

ْبٗض ؾيخحن مً ٦ٟجالخّ جٓفي  ْالضجّ ؤًًجا ٞجاخخًىّ ظضٍ ٖبض اإلاُلب.  ْفي الؿىت الؿجاصؾت مً ٖمٍغ ٣ٞض 

٧ْجان  مجا ٚحر ؤهّ ٧جان مً ال٣ٟغ بدُض ال ًمل٪ ٦ٟجاٝ ؤَلّ.  ٧ْجان قِمجا ٦ٍغ ملسو هيلع هللا ىلص ظضٍ ٨ٟٞلّ مً بٗضٍ ٖمّ ؤبٓ َجالب، 

ًٍٓ مٗ ٓمّ ٧إخضَم ٖلى مجا بّ مً ًخم ٣ٞض ُّٞ ألاب ْلم مً بجي ٖمّ ْنبُت ٢ ْاإلا٫ٟٓ٨،  ٣ْٞغ لم ٌؿلم مىّ ال٩جاٞل  جا، 

ْلُجاء مً  ْؤ ٓزيُت،  ْٖكغاء مً خلٟجاء ال ْلم ًٌٗ بدش٣ُّٟ ماصب، بحن ؤجغاب مً هبذ الججاَلُت،  ٣ًم ٖلى جغبِخّ مِظب، 

ْؤصًبجا، ختى ٖٝغ  ًُْٞلت  ٣ْٖال،  ٍْخ٩جامل بضهجا  ْؤ٢غبجاء مً خٟضة ألانىجام، ٚحر ؤهّ م٘ طل٪ ٧جان ًىمٓ  َْجام،  ٖبضة ألا

ًَ بّ هٟٓؽ ألاًخجام مً ال٣ٟغاء، زهٓنجا  بحن ؼیَّ
ُ
ٗجان قبجابّ بجاألمحن، ؤصب بلهي لم ججغ الٗجاصة بإن ج َْٓ في َع ؤَل م٨ت 

ام، ٞجاکتهل  ّٓ َْم ملسو هيلع هللا ىلص م٘ ٣ٞغ ال٣ ْزيُٓن، ِؾلًمجا  َْم  ًضا  ّٓخِ ٓم مىدُٓن، م ْال٣  
ً
ُٗجا ٓم هجا٢هٓن، ٞع ْال٣  

ً
کجامال

جا ٖلى ال ًٖ ْاَمٓن، مُبٓ َْم  خ٣جاص  ًْٖ ؾبُلّ ٖجاصلٓن. قجاٚبٓن، صخُذ الٖا َْم بّ ظجاَلٓن،   سحر 

ٍْخإزغ  ٓلخّ،  جا مشلّ جىُب٘ هٟؿّ بمجا جغاٍ مً ؤ٫ْ وكإجّ بلى ػمً کِ ًُّ ْٞت ؤن ًدًُمجا ٣ٞحًرا ؤّم مً الؿجن اإلاٗغ

ال  ال ؤؾخجاط ًىبهّ،  ال ٦خجاب ًغقضٍ  ْؤَل ٖهبخّ،  ال ؾُمجا بن ٧جان مً طْي ٢غابخّ  ٣ٖلّ بمجا ٌؿمّٗ ممً ًسجالُّ 

ْؤزظ بمظاَبهم، بلى ؤن ًبلٜ مبلٜ ًٖض بطا ٖؼ  ضٍ، ٞلٓ ظٔغ ألامغ ُّٞ ٖلى ظجاعي الؿجن ليكإ ٖلى ٣ٖجاثضَم،  م ًٍا

ْالىٓغ مججا٫، ٞحرظ٘ بلى مسجالٟتهم بطا ٢جام لّ الضلُل ٖلى زالٝ يالالتهم، ٦مجا ٞٗل ال٣لُل  ٩ٍْٓن لل٨ٟغ  الغظجا٫، 

ْل٨ً ألامغ لم ًجغ ٖلى ؾيىّ، بل بًٛذ بلُّ ٓا ٖلى ِٖضٍ،  ، ٞٗجاظلخّ َِجاعة  ممً ٧جاه ٓزيُت مً مبضؤ ٖمٍغ ال

﴾ ]الًخى:  ٖٔ َض َِ
َ
ٞ 

ًّ
َظَض٥َ َيجاال َْ َْ ٓلّ: ﴿ ْمجا ظجاء في ال٨خجاب مً ٢ [ ال ًِٟم مىّ ؤهّ ۷ال٣ُٗضة، ٦مجا بجاصٍع خؿً السل٣ُت، 

ٍٓم ٢بل السل٤ الُٗٓم، خجاف هلل، بن طل٪ َٓ  ٓخُض، ؤْ ٖلى ٚحر الؿبُل ال٣ ْزيُت ٢بل الاَخضاء بلى الخ ٧جان ٖلى 

ْا ؤلا  لب الؿبُل بلى مجا َض ْإهمجا هي الخحرة جلم ب٣لٓب ؤَل ؤلازالم، ُٞمجا ًغظٓن للىجاؽ مً السالم، َْ ٞ٪ اإلابحن، 

٢ْض َضٔ هللا هبُّ بلى مجا ٧جاهذ جخلمؿّ بهحرجّ بجانُٟجاثّ لغؾجالخّ،  ْإعقجاص الًجالحن.  بلُّ مً به٣جاط الِجال٨حن، 

ٗخّ. غ قَغ  ْازخُجاٍع مً بحن زل٣ّ لخ٣ٍغ

ّ مِٗكخّ»إلاجا٫ ٌؿض خجاظخّ ْظض قًِئجا مً ا بمجا ٖمل لسضًجت اهنع هللا يضر في « ٢ْض ٧جان لّ في الاؾتزاصة مىّ مجا ًٞغ

ّٓٚ مجا ٧جان ٖلُّ  ْٖٓن ٖلى بل ٧ْجان ُٞمجا ًجخيُّ مً زمغة ٖملّ ٚىجاء  لّ،  ظجا لِجا،  ْبمجا ازخجاعجّ بٗض طل٪ ْػ جججاعتهجا، 

ْلم ٌؿ ِجا،  ْلم حٍٛغ ػزجاٞع ٓمّ، ل٨ىّ لم جغ٢ّ الضهُجا،  بّ ألاهٟـ ؤٖجاْم ٢ ل٪ مجا ٧جان ٌؿل٨ّ مشلّ في الٓن٫ٓ بلى مجا جٚغ

ْهمجا ُّٞ خب الاهٟغاص ْالاه٣ُجإ بلى  بت ٖمجا ٧جان ٖلُّ ال٩جاٞت،  مً وُٗمِجا، بل ٧لمجا ج٣ضمذ بّ الؿً ػاصث ُّٞ الٚغ

ٓمّ  ٓم في جسلُو ٢ ْالخٓؾل بلُّ في َلب املسغط مً َمّ ألٖا ْالخدىض بمىجاظجاة هللا حٗجالى،  ْاإلاغا٢بت،  ْهججاة ال٨ٟغ 

الٍ  ٓع  -الٗجالم مً الكغ الظي ج ْججلى ٖلُّ الى بلى ؤن اهٟخ٤ لّ الدججاب ًٖ ٖجالم ٧جان ًدشّ بلُّ ؤلالِجام ؤلالهي، 

ٓحي مً اإلا٣جام الٗلي، في جٟهُل لِـ َظا مٓيّٗ.  َْبِ ٖلُّ ال  ال٣ضسخي، 

ٓمّ في اههغاٝ ججام ًٖ  ٧ْجاهذ هٟٓؽ ٢ َلب مىجانب ْلم ٨ًً مً آبجاثّ مل٪ ُُٞجالب بمجا ؾلب مً مل٨ّ. 
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ت  ٍْ مً قٝغ اليؿبت بلى اإلا٩جان، ص٫ ٖلحهمجا مجا ٞٗلّ ظضٍ ٖبض اإلاُلب ٖىض ػخ٠ ؤبَغ الؿلُجان، ْفي ٢ىجاٖت بمجا ْظض

ْمىخج٘ حجُجِم  ْبُتهم الخغام،  م، ظجاء الخبصخي لُيخ٣م مً الٗغب بهضم مٗبضَم الٗجام،  الخبصخي ٖلى صًجاَع

ْمىخهى حجت ال٣غقُحن في مٟ ْج٣ضم بٌٗ ظىضٍ ٞجاؾخجا١ مً ؤلابل ْمؿخٔٓ الٗلُت مً آلِتهم،  ٓمِم.  جازغتهم لبجي ٢

ٞحهجا لٗبض اإلاُلب مجاثخجا بٗحر، ْزغط ٖبض اإلاُلب في بٌٗ ٢َغل إلا٣جابلت اإلال٪ ٞجاؾخضهجاٍ ْؾإلّ خجاظخّ، ٣ٞجا٫ هي ؤن 

 ْ ٢ْذ السُب السُحر، ٞإظجابّ: ؤهجا عب ؤلابل  ؤمجا البِذ جغّص بلّي مجاثتي بٗحر ؤنبتهجا لي، ٞالمّ اإلال٪ ٖلى اإلاُلب الخ٣حر 

 ٞلّ عب ًدمُّ.

ل  -َظا ٚجاًت مجا ًيخهي بلُّ الاؾدؿالم  ٞإًً مً جل٪ اإلا٩جاهت  -ْٖبض اإلاُلب في م٩جاهخّ مً الغثجاؾت ٖلى ٢َغ

ْم٣جامّ في الٓؾِ مً َب٣جاث ؤَلّ، ختى ًيخج٘ مل٩جا ؤْ ًُلب ؾلُجاهجا؟ ال مجا٫، ال ظجاٍ، ال ملسو هيلع هللا ىلص دمحم  في خجالّ مً ال٣ٟغ، 

ٓان، ال ؾل٣ُت في  الكٗغ، ال بغاٖت في ال٨خجاب، ال قِغة في السُجاب، ال شخيء ٧جان ٖىضٍ ممجا ٨ًؿب اإلا٩جاهت ظىض، ال ؤٖ

 في هٟٓؽ الٗجامت ؤْ ًغقى بّ بلى م٣جام مجا بحن السجانت.

٘ هٟؿّ ١ٓٞ الىٟٓؽ؟ مجا الظي ؤٖلى عؤؾّ ٖلى الغئْؽ؟ مجا الظي ؾمجا بهمخّ ٖلى الِمم،  مجا َظا الظي ٞع

٦ْٟجالخّ ْإخُجاء الّغِمم؟  ختى اهخضب هٟؿّ إلعقجاص ألامم   لِم ٦ك٠ الٛمم، بل 

ْمهلر إلاجا ٞؿض مً  ٓم إلاجا ػاٙ ًٖ ٣ٖجاثضَم،  ّْٖ مً خجاظت الٗجالم بلى م٣ مجا ٧جان طل٪ بال مجا ؤل٣ى هللا في ُع

 ٙٓ ْجمضٍ في الاهتهجاء بلى ؤملّ، ٢بل بل ذ الٗىجاًت ؤلالُِت جىهٍغ في ٖملّ،  ٓاثضَم، مجا ٧جان طل٪ بال ْظضاهّ ٍع ْٖ ؤزال٢ِم 

ٓحي الؿمجاْي، ؤظلّ. مجا َ ٨ٍُّْٟ ماهت الضلُل، مجا َٓ بال ال ٍٓع بحن ًضًّ ًطخيء لّ الؿبُل،  ٓحي ؤلالهي ٌؿعى ه ٓ بال ال

خ٣جاص بجالٗلي  ٓخُض، ْالٖا ًضا ًضٖٓ الىجاؽ ٧جاٞت بلى الخ ْالجىضي. ؤعؤًذ ٠ُ٦ جهٌ ْخًُضا ٍٞغ ٢جام لضًّ م٣جام ال٣جاثض 

ْػهض٢ت؟ ت  ْصٍَغ ْزيُت مخٟغ٢ت  ْال٩ل مجا بحن   املجُض، 

ْبحن  هجاصي ٓصاتهم، ْفي اإلاكبهحن اإلاىٛمؿحن في السلِ بحن الالَٓث ألا٢ضؽ  ْهبظ مٗب ْزجاجهم  ٓزيُحن بتر٥ ؤ في ال

ٓص بلُّ،  ٓظ ْعص ٧ل شخيء في ال ٓان  ْاخض بجالخهٝغ في ألا٧ ٍٓت بةٞغاص بلّ  الجؿمجاهُجاث بجالخُِغ مً حكبحهِم، ْفي الشجاه

ْعاء حججاب الُب م بلى مجا  ْا بهجاثَغ ٓص الظي ٢جامذ بّ. نجاح بظْي ؤَجاب بجالُبُُٗحن لُمض ْا ؾغ الٓظ ٓع ُٗت ُٞدى

ْال٣جابٌ  ْاث ْألاعى،  ْاخض، َٓ ٞجاَغ الؿمجا ٓص  ٓا بلى مهجاٝ الٗجامت، في الاؾخ٩جاهت بلى ؾلُجان مٗب جامت لحهبُ الٖؼ

ْاخِم في َُجا٧ل ؤظؿجاصَم.   ٖلى ؤع

لى، ٞبحن لِم بجالض ْبحن عّبهم ألٖا ٓحي، جىجا٫ْ اإلاىخدلحن مجهم إلاغجبت الخٓؾِ بحن الٗبجاص  ٓع ال ٦ْك٠ لِم بى لُل، 

ٍٓ ألهٟؿِم مً اإلا٩جاهجاث الغبجاهُت، بلى  جالبهم بجالجز٫ْ ٖمجا اهخدل م بلى هللا ٦يؿبت ؤنٛغ اإلاٗخ٣ضًً بّ، َْ ؤن وؿبت ؤ٦بَر

ْاخض ٌؿخٓي ظمُ٘ السل٤ في اليؿبت  ٓصًت، ْالاقترا٥ م٘ ٧ل طي هٟـ بوؿجاهُت، في الاؾخٗجاهت بغب  ؤصوى ؾلم مً الٗب

 ٓ ْج  ن بال ُٞمجا ًٞل بّ بًِٗم ٖلى بٌٗ مً ٖلم ؤْ ًُٞلت.بلُّ، ال ًخٟجا

ٓا ؤٚاللِم التي ؤزظث  ٍْدل ْا لّ،  ْاخِم ممجا اؾخٗبض ٓا ؤع ْؤؾغاء الخ٣لُض، لُٗخ٣ ّٖٓٓ ٖبُض الٗجاصاث  ْزؼ ب

ْصٖخّ مً الكغاج٘  ْال٣جاثمحن ٖلى مجا ؤ ٍْت،  ْا٢خُٗتهم صْن ألامل. مجا٫ ٖلى ٢غاء ال٨خب الؿمجا بإًضحهم ًٖ الٗمل 

حن أللٟجاِْجا بلى ٚحر مجا ٢هض  ؤلالُِت، حن لِجا، الهجاٞع ْتهم، ْقضص الى٨حر ٖلى املخٞغ ِْٞجا بٛبجا ٓا٢ٟحن ٖىض خغ ذ ال
ّ
ٞب٨

ٓع مً عبهم.  ٓا ٖلى ه ٓه ْالخد٤٣ بؿغ ٖلمِجا، ختى ٩ً ْصٖجاَم بلى ِٞمِجا،  ٓاتهم،   مً ْخحهجا، اجبجاٖجا لكِ

ْصٖجا الىجاؽ ؤظ ٓاَب ؤلالُِت،  ْصٕ ُّٞ مً اإلا ْإهجازجا ٖجامت ْؾجاصاث بلى ْلٟذ ٧ل بوؿجان بلى مجا ؤ ٓعا  مٗحن ط٧
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ت ؤلاعاصة ُٞمجا ًغقضٍ بلُّ ٣ٖلّ  ْبدٍغ ّ بهمجا  ْمحٍز بجال٨ٟغ، ْقٞغ ٕٓ زهّ هللا بجال٣ٗل،  ْؤجهم مً ه جان ؤهٟؿِم،  ٖٞغ

ال ٢ُض بال  ٓان ْؾلُِم ٖلى ِٞمِجا ْالاهخٟجإ بهجا بضْن قٍغ  ْؤن هللا ٖغى ٖلحهم ظمُ٘ مجا بحن ؤًضحهم مً ألا٧  ، ٨ٍْٞغ

خضا٫، ت زجال٣ِم  الٖا ٓا بلى مٗٞغ م بظل٪ ٖلى ؤن ًهل ْؤ٢ضَع ْالًُٟلت ال٩جاملت.  ٗت الٗجاصلت  ْص الكَغ ٢ٓٝٓ ٖىض خض ْال

تهم بجالضلُل، ٦مجا ٧جان الكإن في  ٧ْل بلحهم مٗٞغ ٢ْض  ٓخُّ،  ْاؾُت ؤخض، بال مً زهِم هللا ب م بضْن  ْؤ٩ٞجاَع ٓلِم  ب٣ٗ

ْلئ٪ اإلاهُٟحن  ْالخجاظت بلى ؤ تهم إلابضٕ ال٩جاثىجاث ؤظم٘.  ت الهٟجاث التي ؤطن هللا ؤن حٗلم مىّ، مٗٞغ بهمجا هي في مٗٞغ

ْٞغيّ الٗض٫.  ٗت  ٢ْغع ؤن ال ؾلُجان ألخض مً البكغ ٖلى آزغ مىّ بال مجا عؾمخّ الكَغ ٓصٍ،  خ٣جاص بٓظ ْلِؿذ في الٖا

 زم ؤلاوؿجان بٗض طل٪ ًظَب بةعاصجّ بلى مجا سسغث لّ بم٣خطخى الُٟغة.

ْؤهّ ْح،  ْع ت ؤهّ ظؿم  ْؤهّ مُجالب  صٖجا ؤلاوؿجان بلى مٗٞغ ْإن ٧جاهجا ممتزظحن،  بظل٪ مً ٖجاإلاحن مخسجالٟحن، 

ْإًٟجاء ٧ل مجهمجا مجا ٢غعث لّ الخ٨مت ؤلالُِت مً الخ٤. صٖجا الىجاؽ ٧جاٞت بلى الاؾخٗضاص في َظٍ الخُجاة  بسضمتهمجا ظمُٗجا 

ْصٍ الٗجامل َٓ ؤلازالم هلل في الٗبجاصة، ْبّحن لِم ؤن زحر ػاص ًتز  ، ٓهّ في الخُجاة ألازٔغ ْؤلازالم للٗبجاص في  إلاجا ؾُال٢

ْالىهُدت ْؤلاعقجاص.   الٗض٫ 

ْإن ٧جان  ٓا  ْالىجاؽ ؤخبجاء مجا ؤلٟ ٓة، ٧ل َظا ٧جان مىّ  ال ٢ ال خ٫ٓ لّ  ْخضٍ،  ٓة الٗٓمى  ٢جام بهظٍ الضٖ

ْال٣ٓم  ْمىخهى الؿٗجاصة، ٧ل َظا  ْٖؼة الؿُجاصة  ض الِٗل  ْإن ٧جان ٚع ٓا  زؿغان الضهُجا ْخغمجان آلازغة، ؤٖضاء مجا ظِل

ٓالُّ ؤٖضاء ال ٣ٌٗلٓن عؾجالخّ، ٣ٖضث ؤَضاب بهجاثغ الٗجامت مجهم  خ ٓجّ،  ٓاتهم، ال ٣ًِٟٓن صٖ ْٖبُض قِ ؤهٟؿِم، 

ّٗ بلى  ن ُّٞ مجا ًٞغ ع الٗؼة ًٖ الىٓغ في صٖٔٓ ٣ٞحر ؤمي مشلّ، ال ًْغ ٓاء السجانت، ْحجبذ ٫ٓ٣ٖ السجانت بْٛغ بإَ

ْالخٗى٠ُ.  ٓم  ُٗت بجالل ْالخُجا٫ْ بلى م٣جامجاتهم الٞغ  ههُدتهم 

ٍْؼعجِم بجالؼظغ، ل٨ىّ في ٞ ٍْإزظَم بجالىهُدت،  ٍْىجايلِم بجالضلُل،  ِم بجالدجت،  ٣ٍغ ْيّٟٗ ٧جان ٣ًجاٖع

ْجهُّ، ؤْ ؤب  ٖٓٓت الخؿىت، ٧إهمجا َٓ ؾلُجان ٢جاَغ في خ٨مّ، ٖجاص٫ في ؤمٍغ  ِم م٘ طل٪ بجاإلا ٍْدَٓ ٍْىبهِم للٗبر، 

 ؾلُخّ.خ٨ُم في جغبُت ؤبىجاثّ، قضًض الخغم ٖلى مهجالخِم، عئْٝ بهم في قضجّ، عخُم في 

ٓة في طل٪ ال٠ًٗ؟ مجا َظا الؿلُجان في مٓىت العجؼ؟ مجا َظا الٗلم في جل٪ ألامُت؟ مجا َظا  مجا َظٍ ال٣

ْٖلمجا، طل٪ ؤمغ هللا  الغقجاص في ٚمغاث الججاَلُت؟ بن َٓ بال زُجاب هللا ال٣جاصع ٖلى ٧ل شخيء الظي ْؾ٘ ٧ل شخيء عخمت 

ٍْىٟظ  ٍْمؼ١ الٛل٠،  َْك٤ الدجب،  ْازخهّ الهجاصٕ، ٣ًٕغ ألاطان،  بلى ال٣لٓب، ٖلى لؿجان مً ازخجاٍع لُى٤ُ بّ، 

ئجا مً التهمت، إلجُجاهّ ٖلى ٚحر  جاهجا ٖلُّ، بُٗضا ًٖ الٓىت، بٍغ ٓمّ، ل٣ُُم مً َظا الازخهجام بَغ َْٓ ؤي٠ٗ ٢ بظل٪ 

 اإلاٗخجاص بحن زل٣ّ.

ْمجا ٣ًغئْن،  ٓة ؤٖٓم مً َظا؟ ؤمّي ٢جام ًضٖٓ ال٩جاجبحن بلى ِٞم مجا ٨ًخبٓن  جان ٖلى الىب بُٗض ًٖ ؤي بَغ

جاء، هجاشخئ بحن  جان ظجاء ًغقض الٗٞغ ٓا ٌٗلمٓن، في هجاخُت ًٖ ًىجابُ٘ الٗٞغ ٓا مجا ٧جاه مضاعؽ الٗلم نجاح بجالٗلمجاء لُمده

ْؤبٗضَجا ًٖ ِٞم هٓجام السل٣ُت  ب في ؤ٢غب الكٗٓب بلى ؾظاظت الُبُٗت  ٓط الخ٨مجاء، ٍٚغ ٍٓم ٖ ٓاَمحن َّب لخ٣ ال

 ٣ًغع للٗجالم ؤظم
َ
ظ
َ
ز
َ
ْلً ًسلو ْالىٓغ في ؾيىّ البضٌٗت ؤ ٍْسِ للؿٗجاصة َغ٢جا لً حهل٪ ؾجال٨ِجا،  ٗت،  ٘ ؤن٫ٓ الكَغ

 ججاع٦ِجا. 

م؟ ال، ال ؤ٫ٓ٢ طل٪،  مجا َظا السُجاب اإلاٟدم؟ مجا طل٪ الضلُل اإلالجم؟ ؤؤ٫ٓ٢ مجا َظا بكًغا بن َظا بال مل٪ ٦ٍغ

ْل٨ً لم ًإث في ؤلا٢ىجإ  ٓحى بلُّ، هبي نض١ ألاهبُجاء  ْل٨ً ؤ٫ٓ٢ ٦مجا ؤمٍغ هللا ؤن ًه٠ هٟؿّ: بن َٓ بال بكغ مشل٨م ً
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ْازخو  ٓة بجالٗمل ُٞمجا ؤٖضث لّ،  ْل٨ً َجالب ٧ل ٢ ٓاؽ، ؤْ ًضَل اإلاكجاٖغ.  بغؾجالخّ بمجا ًلهي ألابهجاع، ؤْ ًدحر الخ

ٓة ال٨الم ْؾلُجان البالٚت ْصخت الضلُل مبلٜ الدجت ال٣ٗل بجالسُجاب، ْخجا٦م بلُّ ا ٓاب، ْظٗل في ٢ ْاله لسُإ 

ًْ َخ٨ٍُِم َخِمٍُض﴾ ]ٞهلذ:  جِزًل  ّمِ
َ
ِّ ۖ ج ِٟ

ْ
ل
َ
ًْ ز  ِم

َ
ال َْ  ِّ

ًْ َض ًَ ُل ِمً َبْحِن  َِ َبجا
ْ
ِّ ال ِجُ

ْ
إ ًَ  

َّ
 [.43ْآًت الخ٤ الظي ﴿ال

ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو 4.5  مٗجاوي اإلاٟغصاث 

ت اإلاٗجى لخٗبحر/ ااإلاٟغص  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

ض
ُ
 To engage in a swordfight الخًجاعب بجالؿُٓٝ الَخَججال

٦ٓت  Very tired مخًٗبجا حًٗبجا قضًضا ٢ٔٓ مجه

 Grudge; hatred الخ٣ض الكضًض بخىت )ط( بخً

 Dark مٓلمت خجال٨ت

ٓ ْالخ٨ّبر الَؼ  Show-off; haughtiness الٟسغ 

 Boasting, Self-conceit الٟسغ بجالبجاَل الٟسٟست

 Greediness الخغم الكضًض الكٍغ

ْاث ْالًغاثب ؤلاججا  Revenues الجبجاًجاث 

ت الاؾخ٩جاهت
ّ
ْالظل  ٕٓ  Submissiveness السً

ْاث  Animal البهُمت العجمجاء )ط( عجمجا

ْعّبى ٣ًخجي –ا٢خَجى   To own and rear animals امخل٪ 

٤ ْؤلاقغا١ البهُو  Brightness, shining البًر

ً يء الجليّ  الّغٍْ
َّ

 rustiness نضؤ ٌٗلٓ ٖلى الصخ

 A large number of people ٦شحر مً الىجاؽ الجّم الٟٛحر

  ال جىًب ًىجابُ٘
ّ
 inexhaustible springs ُٖٓن مجاء ال جج٠

ٓاعص   ق
ّ
ٓاط  Odds ق

ْالٟؿ٤ الضٖجاعة  Immorality السبض 

ّلِ  ؤلابجاحيّ 
ُ
٧ ًْ َٖ ُل  ِ

ّ
َخَدل

ُ ْ
٣ِّيٍ اإلا

ُ
ل
ُ
اِػٍٕ ز

َْ Having an immoral way of life 

لخض الضَغّي 
ُ
 Person who disbelieves in God اإلا

َْجاث عػؤجّ زُٓب  To be hit by misfortunes ؤنجابخّ م٨غ

ْالٟتن اإلاٗمٗت )ط( مٗجام٘ ب   War الخْغ

 َ٘ ًَ ْٗ ًَ ًَْ ج  To be destroyed ي٠ٗ ْ

و جىّهَل 
ّ
ْجسل  To escape زغط 

٣ضَجا ُٖ ْذ 
َ
ٓاي٘ ال٣ٗض ٞحهجا جغاز ذ م

ّ
 The knots became loosened اهدل
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 The handles broke down اه٨ؿغث م٣جابًِجا اهٟهمذ ٖغاَجا

ٟجاٝ
َ
 The minimum necessary to مجا ٧جان ِم٣ضاَع الخجاظت للخُجاة ال٨

support life 

ب الٗكغاء  Relatives ظم٘ الٗكحر بمٗجى ال٣ٍغ

ٗجان الكبجاب  The bloom of youth الكبجاببضاًت  َع

ًّ  ا٦تهل ْلم ًهل ؾ ًّ الكبجاب  ْػ ؾ ظجا

ٓزت  الكُس
Became in the middle of his age 

 !God forbid هللا بغيء مّمجا ط٦غ! خجاف هلل

ّ مِٗكخّ
ّ
ْؤعاخّ ٞع مّ  ّٗ  To make someone live in و

comfort 

 Worship الخّٗبض الخدّىض

الىجاؽ في َلب اإلآي٘ الظي ٣ًهضٍ  اإلاىخج٘

 ال٨ؤل

A place where people go for 

grass for their animals 

 Instinct الُبُٗت الؿل٣ُت

ْجهٌ اهخضب  To be ready ٢جام 

ْٕ ْال٣ٗل الغ  Mind, heart الظًَ 

هٓن  ٢ٓجاث اإلاكّبِ  Those who liken God to مً ٌكّبهٓن هللا بجاملسل

creatures 

َُٓت الالَٓث ل
ُ
 The divinity ألا

ٓن  ُّ ٓا في الُبُٗت  الُبُٗ َم الٟالؾٟت الظًً بدش

ْٖىجانٍغ ٓع ٖلى ؤنل ال٩ٓن   للٗش
Naturalists 

  زّؼ 
ّ
 To urge on ًَٗ، خض

ذ
ّ
٢ّْغٕ ب٨  To criticize, to rebuke ّٖى٠ 

م بــــّـ ٣ِضْث ؤَضاب بهجاثَغ م ُّٞ ُٖ ن ؤهٓجاَع ْؼ
ّ
 To focus only on something ًغ٦

ِجا بذّجٍت   To oppose something with عّص ٖلحهجا بضلُل  ٢جاٖع

evidence 

 Ignorance of Jahiliya era ظِجالتهجا ْياللتهجا ٚمغاث الججاَلُت

ٓبّ مدَو الصخيءَ  َهّ مً ُٖ
َّ
  To purify زل

 Convincing speech ال٨الم اإلا٣ى٘ اإلاؿ٨ِذ للسهم السُجاب اإلاٟدم

 ملسو هيلع هللا ىلص" الٗىجانغ الٟىُت في م٣جالت "عؾجالت مدّمض  4.6
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ٓن اإلا٣جالت 4.6.1  مًم

َْٓ عؾجالت مدّمض  ٖٓجاث ال٣ٗجاثض ؤلاؾالمُت،  ٖٓجا مِّمجا مً مٓي ْطل٪ بإؾلٓب ملسو هيلع هللا ىلصحٗجالج َظٍ اإلا٣جالت مٓي  ،

ْإن لم ٨ًً لضحهم بإلاجام بمهُلخجاث جسّو بٗلم ال٨الم. ٞجالكُش مدّمض  ٓام  ْالٗ ٓام  مى٣ُّي بلُٜ بدُض ًِٟمّ الس

ً مضٔ اخخُجاط الٗجالم الظي ٧جان ٢ض اهُٟإث ُّٞ مكجاٖل ٖب ت ْٖ ٢ْٗذ ٞحهجا البٗشت الىبٍّٓ ال السلُٟت التي  ّْ ع ؤ ّٓ ضٍ ًه

ٓعة  ْبٗض ْي٘ ن ْالًاللت بلى َظا الغؾ٫ٓ الِجاصي بلى ؾبُل هللا.  ٓع  ْحؿُُغث ٖلُّ صًجاظحر الج ْالِضٔ  الخ٤ّ 

ْجغّبى ٞحهجا  ، ًمّغ بىجا ال٩جاجب فيملسو هيلع هللا ىلصْاضخت للٗهغ الظي بٗض ُّٞ الىبي  ْلض  بضْن ؤؾخجاط ًىّبهّ ؤْ ملسو هيلع هللا ىلص ألاْيجإ التي 

خّ  ِّ ٢ّٟٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٦خجاب ًغقضٍ، م٘ بُجان ؤْظّ جمّحز شسه ْبٗض طل٪، ًبدض ال٩جاجب ًٖ م  .ً ً اإلاٗجانٍغ مً ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ آلازٍغ

ٓع بلى ٢ِّمجاث الٗض٫  ْالٟج اث الٓلم  ّٓ َُ ٤ لخسلُو الىجاؽ مً  ٓع ٖلى ٍَغ بخّ في الٗش ْٚع ٓلّ  ٓع التي ججغي خ ألام

ْبٗض ؤلاقجاعة بلى لخْا ٓحي ٖلُّ، ٣ًّضم لِضٔ.  ٓحي لٓجاث َبٍٓ ال ْع ال ٍْبّحن ص جّ  ّٓ ت ٣ٖلُت ٖلى نض٢ُت هب
ّ
ل٣ّغاء ؤصل

ٍ ًٖ نٟجاث حؿخجظب ٢لٓب الجمجاَحر. ّٓ ْالٗىجاًت الغّبجاهُت في بهججاػ مِّمخّ م٘ زل  ؤلالهّي 

 ؤؾلٓب دمحم ٖبضٍ  4.6.2

ٓخُض" لؤلؾخجاط مدّمض ٖبضٍ،  ؾب٤ ؤن ِٞمىجا ؤن َظٍ اإلا٣جالت التي بحن ؤًضًىجا هي م٣خبؿت مً ٦خجاب "عؾجالت الخ

ٓص  ٓاّم اإلاؿلمحن. ٞدُض ٌٗ ْمً زّم ؤنضٍع بك٩ل ٦خجاب مؿخ٣ّل لُيخٟ٘ بّ ٖ بّ 
ّ
ال بك٩ل مدجايغاث لُال ّْ إٍ ؤ ُّ ْالظي َ

ت ُّ ؽ صًي ًل٣ى ٖلى الُلبت، هٔغ ال٩جاجب ًخمّؿ٪ في بٖضاص َظا ال٨خجاب  ؤنل َظا ال٨خجاب، بمجا ُّٞ م٣جالخىجا َظٍ، بلى صْع

 َْٓ ْع خ٫ٓ مبدض مً مبجاخض ٖلم ال٨الم  م ٧ٓن َظٍ اإلا٣جالت جض ْمبجاقغ. ٞٚغ ْبؿُِ  ْمسخهغ  ْاضر  بإؾلٓب 

ْالترا٦ُب، بضْن خكض اإلاهُلخجاث  ت، هٔغ ال٩جاجب ًلتزم بإؾلٓب لّٛٓي ؾِل مً خُض اإلاٟغصاث  ًّ الغؾجالت املخّمض

٫ْ  ال٨المُت ْطل٪ بٛغى ؤن ج٩ٓن ألا٩ٞجاع ْآلاعاء اإلا٣ّضمت ٞحهجا ؾجاجٛت الخىجا ْصَجا في مهىٟجاث ٖلم ال٨الم،  ْع التي اٖخجاص 

ٓاء.   ْالِٟم مً ٢بل ٖجامت اإلاؿلمحن ْزجانتهم ٖلى الؿ

جاط، مغّن٘ 
ّ
جا، خجا٫ْ ال٩جاجب ؤن ٣ًّضمّ بإؾلٓب ؤصبّي ؤز ُّ ْٖلم جا  ُّ ٖٓجا صًي ٕٓ اإلابدٓر ٖىّ مٓي ْم٘ ٧ٓن اإلآي

ٓا ٓع َظٍ اإلا٣جالت بًٗجا مً الدكبحهجاث بإه عهجا ٖبر ؾُ ْاملخّؿىجاث البضٌُٗت. ٞجٔر زال٫ مْغ ٓع البُجاهُت  ٕ مً اله

ٓلّ: ْطل٪ ٦مجا في ٢ ْؤظمل،  ى ؤْضر  ْالتي مً قإجهجا ظٗل ال٨ٟغ اإلاْٗغ  ْالاؾخٗجاعاث الغاجٗت 

o  ،اتهم
ّ
ٓٞحر لظ ْج ٓا بال لسضمت ؾجاصاتهم  جاًجا ؤّجهم لم ًسل٣ ًّ ؤٞغاص الٖغ ْْ"

ْاث...الض" ٦مجا َٓ  الكإن في العجمجا

o  ٓع ؤلالهي الظي ًسجالِ الُٟغ ؤلاوؿجاهُت ٢ض ًٟخ٤ "....مً ؤّن بهُو الى

ٍْمّؼ١ الدجب التي ؤؾضلذ ٖلى  الٛل٠ التي ؤخجاَذ بجال٣لٓب، 

 ال٫ٓ٣ٗ...الض"

o "ٓع الُٟغة...الض ٍْسخى٤ بظل٪ ه  ، ًُ َْٗٓم الٍغ  "......... ُٞٛلٔ الدججاب 

o ٓزيُت ٧ْجان لِم في اإلاكجاعب ال ْمضص ال ًىٟظ".  "  ًىجابُ٘ ال جىًب، 

 
ّ
ٍٓ مً املخّؿىجاث اللُٟٓت، بال ْهد ا بجالسج٘  ّٓ ٓبجا مدك ل في بضاًت خُجاجّ ألاصبُت ؤؾل ًّ ٧ْجان مدّمض ٖبضٍ ًٟ

ْبضؤ ٨ًخب بإؾلٓب ًخمّحز  مجا بٗض ٖملّ م٘ ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي  ُّ ْازغ خُجاجّ ال ؾ ٕٓ في ؤ ّ اظخيب ألاؾلٓب اإلاسج
ّ
ؤه

ٓلت في ألالٟجاّ. ٟٞي اإلا٣جالت لضًىجا هغاٍ ًخمّؿ٪ بإؾلٓب بىهجاٖت ال٨ٟغة ْنض ْبؿجاَت في التر٦ُب ْؾِ ١ الٗجاَٟت 
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ْاخضة ٌٗخجي ٞحهجا  ٓاي٘ ٚحر  ت. ٞةن ْظضهجا م ؾِل بّحن ال ًسخٟي ُّٞ اإلاٗجى اإلاغاص بؿبب املخّؿىجاث اللُٟٓت ؤْ اإلاٗىٍّٓ

ىجا هغاٍ ًدجا٫ْ ؤن ًجٗل ال٩لمجاث
ّ
 ؤه
ّ
ت السج٘ زال٫ الخٗبحر ٧لمجاث ؾِلت  ال٩جاجب بجالسج٘ في الخٗبحر بال

ّ
التي جسخل٤ عه

ٓلّ:  ْاضخت، ٦مجا في ٢ ْ 

o  ًلم مً ؤلاخ ٓا٫ َجال٨ت، ْْ ٦ٓت، ؤم ٢ْٔٓ مجه ٦ٓت،  "صمجاء بحن الٗجاإلاحن مؿٟ

 خجال٨ت..."

o "...لِجا الؿِئجاث ٞؿجاص الاٖخ٣جاصاث ً ٍٍْؼ ٢ِٓجا اإلاُجام٘ بلى اإلاٗجام٘،   "........... حؿ

o  ًبدش٣ُّٟ ماّصب، بحن ؤجغاب م ًِ ْلم ٌٗ ب، 
ّ
ْلم ٣ًم ٖلى جغبِخّ مِظ  ،......."

ْؤ٢غبجاء  َْجام،  ْلُجاء مً ٖبض ألا ْؤ ٓزيُت،  ْٖكغاء مً خلٟجاء ال هبذ الججاَلُت، 

 مً خٟضة ألانىجام، ..." 

o  هٟؿّ ١ٓٞ الىٟٓؽ؟ مجا الظي ؤٖلى عؤؾّ ٖلى الغئْؽ؟ مجا ٘ "مجا َظا الظي ٞع

٦ْٟجالخّ لِم ٦ك٠ الظي ؾمجا بهّمخّ ٖلى ال ِمم، ختى اهخضب إلعقجاص ألامم 

ْإخُجاء الغمم."  الٛمم، بل 

ٓاي٘ ألمشلت الا٢خبجاؽ البالغي الظي َٓ ٖبجاعة ًٖ جًمحن ال٨الم قِئجا  ت م ٦ْظا هٔغ في َظٍ ال٣ُٗت الىثًر

ّ مجهمجا، مشال هجضٍ ٫ٓ٣ً: 
ّ
 مً ال٣غآن ؤْ الخضًض ال ٖلى ؤه

o ْٖلمجاشخيء الظي  " بن َٓ بال زُجاب هللا ال٣جاصع ٖلى ٧ل  "ْؾ٘ ٧ل شخيء عخمت 

o "  ٓحي ؤلالهي الظي ٍٓع بحن ًضًّال  ًطخيء لّ الؿبُل" ٌؿعى ه

o  م" ؤؤ٫ٓ٢  ؟"مجا َظا بكًغا بن َظا بال مل٪ ٦ٍغ

جا بدُض ًٓظض جغابِ بحن ألاظؼاء املسخلٟت  ُّ ْممجا ًمّحز ؤؾلٓب ال٩جاجب ؤًًجا جغجِبّ أل٩ٞجاٍع جغجِبجا مى٣ُ

ٕٓ عؾجالت الىبي للم٣جالت، ٞخبضْ ؤ٩ٞجاٍع  مجا ٣ًّضم ٨ٞغة ًّٓضخِجا ملسو هيلع هللا ىلص اإلاخبٗثرة خ٫ٓ مٓي
ّ
صععا مىخٓمت في زُِ مخحن. ٩ٞل

ضاء. ٨ٍْؿغ بهجا ؾِجام اّتهجامجاث ألٖا ت ٧ي ًصبتهجا في زلض ال٣ّغاء  ُّ ْبغاَحن ٣ٖلُت ؤْ ه٣ل ت 
ّ
 بإصل

 الخسُُِ الٟجي في اإلا٣جالت 4.6.3

يت بهظٍ اإلا٣جالت، ًدبّحن ع ٖبر ألا٩ٞجاع اإلاْٗغ جا ٦شحرا مً الخ٣جاث٤  مً اإلاْغ َٓع ب يمً ؾُ
ّ
لىجا ؤّن ال٩جاجب عج

ْؤ٩ٞجاٍع الصسهُت خ٫ٓ بٗشت مدّمض  سُت  جا ملسو هيلع هللا ىلصالخجاٍع لِجا بلى آزَغ ّْ ت مً ؤ ، بدُض ًخد٤٣ّ بحن ؤظؼاء َظٍ ال٣ُٗت الىثًر

ًّ اإلا٣جاال  ٓخُض"، حكخمل ٖلى ألاظؼاء الالػمت لٟ ٓجهجا ٞهال مً ٞه٫ٓ ٦خجاب "عؾجالت الخ م ٧ ث حؿلؿل مى٣ُّي عاج٘. ٞٚغ

ٓان " ٓاعصة في َظٍ اإلا٣جالت. ٞبٗض ٨ٗىِٞٓ مغآة نجاُٞت ًملسو هيلع هللا ىلص" عؾجالت مدّمض الخضًشت. ؤّمجا الٗى ْع اإلاىجا٢كت ال ـ ٞحهجا مدجا

ْمٟجاصٍ ؤّن طا٥ الٟهل لِـ بٛغى ؤلاإلاجام  ٓان ًإحي ال٩جاجب جمُِضا ٌكحر بلى ٚغيّ مً بجُجان جل٪ اإلابجاخض،  الٗى

ش ألامم ؤْ الٗغب ٖىض البٗشت املخّمضًت،  ش إلاً ًمًٗ بخجاٍع بل ج٣ضًم بٌٗ مً الخ٣جاث٤ التي ًم٨ً اؾخيبجاَِجا مً الخجاٍع

ش الِٗض الىبٓي الظي اج٤ٟ ٖلُّ اإلااّعزٓن   .الىٓغ في ججاٍع

ٓا٫ الٗهغ الظي بٗض بلُّ  ٕٓ الظي ًبدض ٖىّ، في بُجان ؤخ ْبٗض َظا الخمُِض ًبضؤ ال٩جاجب، ٦م٣ّضمت للمٓي

ْمجان ْآلازجاع الؿلبُت لخل٪ اإلاٗجاع٥ ٖلى ألامم ، ِٞكحر بلى اإلاٗجاع٥ الُٗٓمت التي ظغ ملسو هيلع هللا ىلصالىبي  ْالغ ْلتي الٟغؽ  ث بحن ص

ْالًٟٗجاء في املجخم٘، زّم ٌؿغص لىجا  ؤلاوؿجاهُت، ٦مجا ًبّحن اؾخٛالالث ؤصخجاب الُب٣جاث الٗلى مً َب٣جاث ال٣ٟغاء 
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ْاضخت ل ٓعة  ْبٗض ج٣ضًم ن ٘ في مٗخ٣ضاتهجا الٟجاؾضة. 
ّ
ْالتي ٧جاهذ جدؿ٨ لٗجالم بك٩ل ؤصبّي خجاالث ألامت الٗغبُت زجانت 

ال مىّ  ٓام ؤن ًغؾل بلحهم عؾ ْلئ٪ ألا٢ ٤، ًُغح ال٩جاجب ؾاالا ؤمجام ال٣غاء لُشبذ بّ ؤهّ ٧جان مً عخمت هللا بإ ُّ ق

 لحهضحهم بلى الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم. 

َْٓ عؾجالت مدّمض   ،ٕٓ ع مٗجاهجاة الىبي ملسو هيلع هللا ىلصزم ًضزل ال٩جاجب بلى مّش اإلآي ّٓ ال ن ّْ ٓلخّ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٞإ مىظ َٟ

بخّ ْالسهجاثو التي  بت مً ملسو هيلع هللا ىلص امخجاػ بهجا ًٖ ؾجاثغ الىجاؽ، زّم بّحن ٚع ْجد٤٣ّ َظٍ الٚغ مىظ نٍٛغ في َضاًت الىجاؽ، 

ْؤجهجا مجا ٧جاهذ في َلب  جّ  ّٓ ٓحي ؤلالهي بلُّ. ُٞإحي ال٩جاجب بهظا الهضص ببراَحن ٣ٖلُت لئلقجاعة بلى صّخت هب ٫ ال زال٫ هْؼ

ْْخُّ الهجاص١. زّم ًمّغ  ٓص بل بإمغ مً هللا حٗجالى  ٓة الىبي ُمل٪ م٣ٟ ْمٗجامالجّ م٘ ملسو هيلع هللا ىلص بىجا ٖبر مغاخل مسخلٟت لضٖ

ٓإ الىجاؽ. ْفي السخجام، ٌكحر ال٩جاجب بلى مجاَُت عؾ٫ٓ هللا  ٫ٓ٣ُٞ بهّ مجا ٧جان مل٩جا، بل ٧جان بكغا مشلىجا ملسو هيلع هللا ىلص مسخل٠ ؤه

٤ هللا الٗلّي الُٗٓم. ٍْضٖٓ الىجاؽ بلى ٍَغ ٓحى بلُّ  ً 

  هخجاثج الخٗلم 4.7

ؼي الُجالب! ْاملججا٫ ألاصبي، ٦مجا  ٍٖؼ مىجا في َظٍ الٓخضة ًٖ الكُش مدّمض ٖبضٍ ْزضمجاجّ في املججا٫ الضًجي 
ّ
حٗل

ٓبّ الؿجاخغ في مججا٫ الخٗبحر الّٟجّي.  ِْٞمىجا مً زاللّ ؤؾل ٓخُض"  ٢غؤهجا ٞهال مً ٞه٫ٓ ٦خجابّ الكِحر "عؾجالت الخ

ٓخضة هي ٦م  لي:ًجا ٞجالى٣جاٍ التي ؤيٟىجاَجا بلى عنُضهجا الٗلمي بٗض بجمجام َظٍ ال

  ْلض بمهغ ٖجام ٧ْجاجب ٢ضًغ  غ صًجي 
ّ
ي في 1849الكُش مدّمض ٖبضٍ م٨ٟ

ّ
ْجٓف  م. 1905م 

  ْ٘الجهًت في الٗجالم الٗغبي في ال٣غن الخجاؾ غي جُجاع خغ٦ت ؤلانالح 
ّ
ٌٗخبر الكُش مدّمض ٖبضٍ مً ؤبغػ م٨ٟ

َْٗخمض ٖلى ال٣ٗ ٓإ الخ٣لُض  ت ؤه
ّ
غ ألا٩ٞجاع مً ٧جاٞ ٧ْجان مّمً ًضٖٓ بلى جدٍغ ل في جٟؿحر ال٣غآن ٖكغ، 

ٓع الضًً. ْ ْالؿّىت، ألامغ الظي ظٗل ٦شحرا مً الٗلمجاء  ٓا٢ّٟ في ؤم ْم ً لّ ًسجالٟٓن آعاثّ   الًٟالء اإلاٗجانٍغ

  ت"، ْؾجاَم م٘ ؤؾخجاطٍ ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي في جإؾِـ ٢ٓجاج٘ اإلاهٍغ غ "ال ل بلُّ جدٍغ
ّ
٧ْ جا بجاعػا،  ُّ ٧جان صخٟ

ٟجاج
ّ
ْمً ؤَّم مال ٓز٣ى".  ْة ال ت "الٗغ

ّ
ٓخُض"، مجل ْاإلاضهُت"، ّْ "عؾجالت الخ ْالىهغاهُت بحن الٗلم  "ؤلاؾالم 

ٓسخي ْ"صالثل ْ  ت" للُ ْجد٤ُ٣ ٧ّل مً "البهجاثغ ال٣ُهٍغ قغح م٣جامجاث بضٌ٘ الؼمجان الِمظاوي، قغح 

 ؤلاعججاػ" ْ"ؤؾغاع البالٚت" للجغظجاوي ْ"ههج البالٚت" لٗلي بً ؤبي َجالب هنع هللا يضر. 

  ٓخُض"، اههي ٞهملسو هيلع هللا ىلص" م٣جالت "عؾجالت مدّمض بّ بك٩ل م٣جالت الكُش ل مً ٞه٫ٓ ٦خجاب "عؾجالت الخ
ّ
ْعج خسبّ 

غاث املخجايغاث التي ٧جان الكُش دمحم ٖبضٍ ًل٣حهجا  يؤب
ّ
ٖٓت مظ٦ الخؿً الىضْي. ِٞظا ال٨خجاب في الخ٣ُ٣ت مجم

ّ ؤزغظّ بك٩ل ٦خجاب مؿخ٣ّل في ٖجام 
ّ
 ؤه

ّ
 ٧ي ًيخٟ٘ بّ 1898ٖلى َلبخّ في اإلاضعؾت الؿلُجاهُت ببحرْث، بال

 ٖجاّمت اإلاؿلمحن. 

  ت الٗجاإلاُت التي بٗض ٞحهجا الىبي ُّ ع ال٩جاجب السلٟ ّٓ ت التي ملسو هيلع هللا ىلص في َظٍ اإلا٣جالت، ًه ُّ عخمت للٗجاإلاحن ْألاْيجإ الؿلب

بخّ ملسو هيلع هللا ىلص وكإ ٞحهجا  بت بإمغ مً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْٚع الجّ لخد٤ُ٣ جل٪ الٚغ ْمدجا ت مً الًاللت  في به٣جاط ألاّمت البكٍغ

 . ْههٍغ ٓهّ  ْٖ 

 لىجا الٗىجانغ ٢بل مُجالٗت هّو اإلا٣جالت
ّ
ْعصَجا ال٩جاجب في َظٍ اإلا٣جالت، ٦مجا خل ، ٢مىجا ب٣غاءة زالنت ألا٩ٞجاع التي ؤ

ْالخٗبحراث ٞحهجا.  ْهٓغهجا ؤًًجا في مٗجاوي ال٩لمجاث  ٓصة ٞحهجا،   الٟىُت اإلآظ
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ْمٗجاهحهجا 4.8   ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي ال٩لمجاث اإلاٗجاوي ال٩لمجاث

ً، ُمجتِهض :ظجاصّ  Fruitless, ineffective ٚحر ُمىِخجت :٣ُٖمت  Working with a lot of عٍػ

efforts 

جا :ؤهمى الصخيءَ  ًُ ُّ هجام
َ
اقخّض : اؾخٗصخى ٖلُّ make grow; build up ظٗل

 ٖلُّ ْق٤ّ 

be difficult; be hard 

٤ َِ ٚالم ٢جاعب خّض  :ُمغا

ٙٓ  البل

teenager; adolescent ؤجّم : جسّغط مً / في

الخٗلُم بجالججامٗت ؤْ 

َٓجا  هد

graduate school 

ُّٞ 
َ
ٍ ٓعَّ َ٘ ُّٞ: ج

َ
٢ْ To involve in 

something 

ٓعة الٗغابُت ٓعة : الش ز

-1879بمهغ في ٞترة 

 م1882

Urabi revolt 

ت
ّ
جا : ُمهجاَصعة املجل حجَؼ

ْع   ْمىِٗجا مً الهض

Seizure of the 

publishing journal 

إ، جِّؿغ لّ: حؿّجى ألامُغ  ُّ  be easy ته

ّغة ِِ ُْمٓلمت: م٨ٟ ّٓصة   being completely ُمؿ

dark 

ب٩ّل : ٖلى ٢ضٍم ْؾجا١ٍ 

ة، بجالُجا٢ت ال٩جاملت ّٓ ٢ 

in full swing 

 
َ
َ٘ؿ ح

ّ
، اإلاصخي بضْن جسّبِ: ٨

 ٍٝ  َض

Staying somewhere 

without a purpose 

دت ت ٌؿخُُ٘ : ال٣ٍغ
َ
٨
َ
َمل

 بهجا ابخضإ ال٨الم

A quality that someone 

has naturally 

 The state of being الٓلمت: ٓع )ط( صًجاظحرُج ًْ صَ 

darkly 

اث ّٓ َُ ة )ط(  ّٓ ُخٟغة : َُ

 بُٗضة ال٣ٗغ

Pit, deep opening or 

crack in the ground 

جاط
ّ
 Very interesting and ؾجاخغ، ظمُل ظّضا: ؤز

attractive 

ٓح: ههجاٖت ي ُْ clarity 

 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت  4.9  الىم

ُٖٓت  4.9.1  ؤؾئلت مٓي

ٓطة مً ٦خجاب.................... ملخّمض ٖبضٍ. ملسو هيلع هللا ىلص"م٣جالت "عؾجالت مدّمض  -1   مإز

(a )يخى ؤلاؾالم (b )ٓخُض ْالىهغاهُت( c) عؾجالت الخ  عؾجالت ؤلاؾالم( d) ؤلاؾالم 

 ْلض مدّمض ٖبضٍ بمهغ في ٖجام ......................م -2

(a )1879  (b )1849  (c )1906  (d )1890 

 .............................، الظي ؤهمى في ٢لبّ مدّبت هدٓ الخٗلُم. ٧جان مدّمض ٖبضٍ مخإزغا بجالكُش الهٓفي -3
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(a ) ٓاْي ٓهت الى َْل( c)  ٖجا٠َ بجاقجا( b) خؿ ٓص صع َْل زًغ( d) مدم  صع

 هٟي مدّمض ٖبضٍ بلى بحرْث القترا٦ّ في ............................. -4

(a )ٓعة الٗغابُت ٓعة ( c) خغب الاؾخ٣ال٫( b) الش ٓلُ 23ز ًٓ  (d ) ٓعة  1919ز

ـ هي ..................  -5 ْمدّمض ٖبضٍ مً بجاَع جا ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي  ت التي ؤنضَع
ّ
 املجل

(a )الش٣جاُٞت الضًيُت (b )الجُل الجضًض (c )ٓز٣ى ْة ال ت( d)  الٗغ ٢ٓجاج٘ اإلاهٍغ  ال

غاث مدجايغاجّ في........... -6
ّ
ٖٓت مظ٦ ٓخُض" ملخمض ٖبضٍ َٓ مجم  ............ ٦خجاب "عؾجالت الخ

(a )ٓم ٠( c) اإلاضعؾت الؿلُجاهُت( b) مضعؾت صاع الٗل غ الكٍغ  اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت( d) ألاَػ

ٓص اإلال٪ ..................... مً ببل ٢َغل ٞحهجا لٗبض اإلاُلب مئخجا بٗحر.  -7  اؾخجا١ ظى

(a )ؤصخمت الىججاشخي (b )ت الخبصخي ٫ ( c) ؤبَغ  ًؼصظغص الشجالض( d)  ٦ؿٔغ ألاّْ

ّ ........................ملسو هيلع هللا ىلص الىبي  صٖجا -8
ّ
ت ؤه  ؤلاوؿجان بلى مٗٞغ

(a )ْح ْع ْجغاب( b)  ظؿم  ٧ْجاٞغ( c)  مجاء  ٣ْٖل( d)  مامً  ْح   ع

ْل٨ً ؤ٫ٓ٢ ٦مجا ؤمٍغ هللا ؤن ًهّٟ "بن َٓ بال بكغ مشل٨م ................."  -9 م،   ٫ٓ٣ً ال٩جاجب: ال ؤ٫ٓ٢ بهّ مل٪ ٦ٍغ

(a )جا ُّ م( b) ؤعؾل بل٨ُم هب
ّ
ٓا١( c) ٨م صًى٨مٌٗل ي في ألاؾ َٓحى بلُّ( d) ًمصخِ ًُ 

ْبحن الجؿمجاهُجاث.  -10  .......................... َم الظًً ًسلُٓن بحن الالَٓث ألا٢ضؽ 

(a ) ٓن ُّ ٓزي ٓن ( c)  اإلاكّبهٓن ( b)  ال ٓن ( d)  الشجاهٍّٓ ُّ  الُبُٗ

 ٣هحرةال تظجابؤلا ؤؾئلت  4.9.2

ْة  -1 ت "الٗغ
ّ
ٓز٣ى"؟مجاطا حٗٝغ ًٖ مجل  ال

ٓا٫ ألاّمت الٗغبُت ٖىضمجا بٗض بلحهجا عؾٓ ٫ هللا  -2  ؟ملسو هيلع هللا ىلص٠ُ٦ ٧جاهذ ؤخ

﴾؟ملسو هيلع هللا ىلص مجا اإلاغاص بجالًاللت في خ٤ّ الىبي  -3 ٖٔ َض َِ
َ
ٞ 

ًّ
َظَض٥َ َيجاال َْ َْ ٓلّ حٗجالى ﴿  في ٢

ْؤّمجا البِذ ٞلّ عبٌّ ًدمُّ"  -4  بّحن السلُٟت.  –"ؤهجا عّب ؤلابل، 

ٓة الىبي  -5 ْٖبجاصٍ؟للمىخدلحن إلاغ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ُ٦ ٧جاهذ صٖ  جبت الخّٓؾِ بحن هللا 

ٍٓلتؤؾئلت  4.9.3  ؤلاظجابت الُ

ت للكُش مدّمض ٖبضٍ. -1 ْال٨ٍٟغ ت  ُّ  ا٦خب م٣جالت ًٖ السضمجاث ألاصب

ٓا٫ الٗهغ الظي بٗض بلُّ مدّمض  -2  ملسو هيلع هللا ىلص. بّحن ؤخ

 ملسو هيلع هللا ىلص". خّغع م٣جالت مّٟهلت ًٖ ألاؾلٓب ألاصبي للكُش دمحم ٖبضٍ في يٓء م٣جالخّ "عؾجالت مدّمض  -3

  اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  4.10

مجاء ؤلانالح في الٗهغ الخضًض، صاع ال٨خجاب الٗغبي، بحرْث،  -1  م. 1979ؤخمض ؤمحن، ٖػ

، ال٣جاَغة،  -2  م1961ص. قٓقي ي٠ُ، ألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ في مهغ، صاع اإلاٗجاٝع

ش ألاؾخجاط ؤلامجام دمحم ٖبضٍ، مُبٗت اإلاىجاع، ال٣جاَغة، ص.ث. -3  عقُض عيجا، ججاٍع
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١، بحرْث،  -4 ٓخُض، صاع الكْغ  م1994مدّمض ٖبضٍ، عؾجالت الخ

ْاليكغ، بحرْث،  -5 مجا٫ ال٩جاملت لئلمجام دمحم ٖبضٍ، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾجاث    م1980دمحم ٖمجاعة، ألٖا
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 5 :الٓخضة

ٓاِٖجا ْؤه ٠ بجال٣هت، ؤَمُتهجا   الخٍٗغ

ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض 5.0

ٓخضة 5.1  ؤَضاٝ ال

 اللٛت الٗغبُتًٞ ال٣هت في  5.2

ْانُالخجا  5.2.1  ال٣هت لٛت 

ُٟتهجا 5.2.2 ْْْ  ؤَمُت ال٣هت 

ٓإ ال٣هت 5.2.3  ؤه

 ٖىجانغ ال٣هت 5.2.4

جا 5.3 َٓع ْجُ  وكإة ال٣هت 

 ال٣هت في الٗهغ الخضًض 5.3.1 

ىجاث 5.4  الخمٍغ

 هخجاثج الخٗلم 5.5

ٓطظُت الازخبجاع  ؤؾئلت 5.6  الىم

ْمٗجاهحهجا 5.7  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘  ال٨خبؤَم  5.8
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 الخمُِض 5.0

ْإهمجا بن  ْل٨جهجا لم ج٨ً هجاضجت م٨خملت ألاع٧جان آهظا٥،  ال٣هت ًٞ ؤصبي مٗغْٝ لضٔ الٗغب مىظ ال٣ضًم، 

ْالسُجا٫ ْجظ٦غ بحن الىجاؽ، جمؼط بحن الخ٣ُ٣ت   ٔ ْآزجاعا جْغ سُت ؤخُجاهجا، ٧جاهذ ؤزبجاعا  ٢ْجاج٘ ججاٍع ؤخُجاهجا  ْحؿدىض بلى 

. جا في ًٞ ال٣هت ن جُْ قِض ال٣غن الٗكغ  ؤزٔغ هطجذ ُّٞ ال٣هت خُض  في ألاصب الٗغبي الخضًض،ٓعا ملخْٓ

جا السجانت  ْؤنبدذ لِجا ٖىجانَغ ٓاٖجا ٦شحرة، جمخجاػ ْا٦خملذ ؤع٧جاجهجا  ْحكٗبذ ختى نجاعث ؤه ٓعث ال٣هت في ْ بهجا،  جُ

ٓامل التي ؤخجاَذ بّ ٦مجا جإزغث بجالخُجاعاث الٛغبُت ْجإزغث بجالٗ ْحٗغيذ للخجضص اإلاؿخمغ ختى ْنلذ  الٗهغ الخضًض 

 آلان. جاَغاالظي ه بلى ق٩لِجا

٢ْض ؤخضر الًٟ ا خخل ًٞ ال٣هو ؤْ ألاصب الؿغصي م٩جاهت بجاعػة في الٟىٓن ألاصبُت في الٗهغ الخضًض، 

ُٖٓت  ْالخ ٓعة في ألاصب الٗجالمي مً زال٫ مٗجالجتهجا لل٣ًجاًجا املسخلٟت في الخُجاة الاظخمجاُٖت للجيـ البكغي  ال٣هصخي ز

إل ٖلى َظا الًٟ ،ٖجهجا ال ق٪ ؤن صاعؽ ألاصب الٗغبي ال ٌؿخٛجي ًٖ الَا عي  ،ْإًججاص خل٫ٓ لِجا،  ٦مجا ؤهّ مً الًْغ

ٍْض الُالب لّ ؤن ًخٗٝغ ٖلى  ٓخضة لتز مجا٫ ُّٞ، ٞمً َظا اإلاىُل٤ جم بٖضاص َظٍ ال ْؤبغػ ألٖا ْاصٍ  هبظة ٌؿحرة ًٖ ع

٢ْغاءة ٢هخحن مً ؤْلى ال٣هو اإلاالٟت في اللٛت  ْؤَمُتهجا ،بةَاللت ٖلى ًٞ ال٣هت في ألاصب الٗغبي ٓاِٖجا،  ْؤه

ْجدلُلِمجا جدلُال ؤ ْالجهًت ألاصبُت الخضًشت،  ْالخٗٝغ ٖلى الٗغبُت، ب٣لم ٖلمحن قجامسحن مً ؤٖالم ألاصب الٗغبي  صبُجا 

ْوخجاب ال٣هت، ؤؾجالُب ٦ جا  ْٖىجانَغ ٓاِٖجا  ْؤه ٓم ال٣هت في ألاصب الٗغبي  كإتهجا ٞىخٗٝغ في َظٍ الٓخضة ٖلى مِٟ

ٓاِٖجا  ْؤه ْؤؾجالُبهجا  جا  جا ٦ًٟ ؤصبي لِجا ٖىجانَغ َٓع ٓا في جُ ٓع، ٦مجا هخُل٘ ٞحهجا بلى ؤبغػ مً ؾجاَم جا ٖبر الٗه َٓع ْجُ

 .السجانت بهجا

ٓخضة 5.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى ج٣ضًم ؤقُجاء ظضًضة للُالب جخمشل في  :تهضٝ َظٍ ال

  ْؤَمُخّ بحن ألا ٍْض مٟجاَُم ؤؾجاؾُت ًٖ ًٞ ال٣هت في ألاصب الٗغبي  ٓإ ألاصبُت ألازٔغ جؼ  ه

 ْؤؾجالُبهجا جا ْزهجاثهِجا  ْٖىجانَغ ٓإ ال٣هو املسخلٟت  إل ٖلى ؤه  الَا

 ،ٓلِجا الك٩ل الظي وكجاَضٍ آلان ٓع ٢بل ْن ٓع الًٟ ال٣هصخي ٖبر الٗه ْجُ ش وكإة   جدب٘ ججاٍع

ٓع َظا الًٟ  ٓع ألاْلى مً ِْ ْال٣هو اإلاالٟت في الٗه  ْالخٗٝغ ٖلى ال٣هت الٟىُت ألاْلى 

  ٓع في الخٗٝغ ٖلى ٓا بًٟ ال٣هت بلى الخُ ْالظًً صٞٗ ً في ألاصب الٗغبي   ٦خجاب ال٣هو البجاعٍػ

 مسخل٠ البلضان الٗغبُت 

 ًٞ ال٣هت 5.2

ذ  ال٣هت ًٞ مً الٟىٓن ألاصبُت ال٣ضًمت ٢ضمَ بهمجا  ت مىظ ؤن ٖٞغ ت بُبُٗتهجا الٍُٟغ تهجا البكٍغ ؤلاوؿجان، ٖٞغ

َْجا ْؾُلت  ْاجسظ ٢ٓجاج٘،  َٓجا لى٣ل ألاخضار ْؾغص ال ٓام، اؾخسضم ٓصة في ٧ل الخًجاعاث ْألا٢ ٓظ اللٛجاث، ٞةجهجا ٧جاهذ م
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جا بجا َٓع ِْ ً ْجل٣حن ال٣ُم ْألازال١، ٞلظل٪ ال وؿخُُ٘ جدضًض مَٓ ْالخٟجاّ ٖلى جغار الش٣جاٞجاث  ْالخٗلُم  لض٢ت، للِٓ 

ٓع الخُجاة  ْجُ ٗت  ْل٨ىّ هدُجت للخُٛحراث الؿَغ ٓع اإلاجايُت،  ٓاّٖ املسخلٟت بك٩ل قٟهي في الٗه ٢ْض ٧جان عاثججا بإه

ٓمجاث ْزهجاثو خضًشت، ختى ؤنبذ ٞىًّ  جا طا ؤَمُت ٦بٔر في آلاصاب اإلاٗجانغة ْاخخ٩جا٥ الخًجاعاث املسخلٟت ِْغ بم٣

 .ر ًٖ ال٣ًجاًجا املسخلٟتال ؾُمجا في ًٞ الىثر، ألهّ ًدؿ٘ الؾدُٗجاب الخٗبح

ْانُالخجا 5.2.1  ال٣هت لٛت 

ٓاء ٧جان ال٣هض مىّ ؤلامخجإ ؤْ ؤلاٞجاصة،  ْاًت ؤْ ٦خجابت ؾ ٢ٓجاج٘ ع ْال ال٣هت لٛت َٓ ؾغص الخ٩جاًت ْألاخضار 

جا في  ْعص ط٦َغ ٢ْض  ْلِؿذ بهظا اإلاٗجى مً ألالٟجاّ الجضًضة التي صزلذ اللٛت الٗغبُت خضًشجا،  ْظمِٗجا ال٣ِهو، 

ْعصٍ. الترار  ٢ْههجا: ؤ ٢ْو ٖلي زبٍر ٣ًهّ ٢هجا  َْٓ ال٣هو.  ْال٣هت: السبر  ٓع: " الٗغبي ٢ضًمجا، ٫ٓ٣ً ابً مىٓ

ْال٣هو ب٨ؿغ ال٣جاٝ: ظم٘  ْال٣هو: السبر اإلا٣هٓم، بجالٟخذ، ْي٘ مٓي٘ اإلاهضع ختى نجاع ؤٚلب ٖلُّ. 

ْال٣جاّم: الظي ًإحي بجال٣ّهت ٖلى ْظِ ْالخضًض،  ْال٣ِهت: ألامغ  ْؤلٟجاِْجاال٣هت التي ج٨خب.  ّ ًخدّب٘ مٗجاهحهجا 
ّ
 ."ِجا ٧إه

ْا٢عي ؤْ زُجالي ألٞٗجا٫ ٢ض ج٩ٓن هثًرا ؤْ قًٗغا ٣ًهض بّ بزجاعة الاَخمجام ْؤلامخجإ  ْفي الانُالح ال٣هت هي ؾغص 

َْٗخمض بىجاء ال٣هت ٖلى ا٢خهجاع قضًض في ٖضص الصسهُجاث ْألاخضار ْألامجا٦ً  ؤْ جش٠ُ٣ الؿجامٗحن ؤْ ال٣غاء، 

ْٖلى ج٨ش٠ُ الؿ ْاخض ًهضع ًٖ خضر ممحز ؤْ بًٗت ؤخضار ؤْ مكجاَض، ْالؼمً  ْتهضٝ ال٣هت بلى جد٤ُ٣ ؤزغ  غص، 

ْاًت ؤْ اإلاؿغخُت، بل ٨ًك٠ ظجاهبجا ؤْ ؤ٦ثر مجهجا ٣ِٞ.  ٞال ج٩ٓن الصسهُت ٞحهجا مخ٩جاملت ألابٗجاص ٦مجا في الغ

ٓا نِبتهجا بّن ال٣هت لم ج٨ً في بضاً ْل٨ً بٗض طل٪ اؾخُجإ الٗغب ؤن ًغ٦ب ٓة َظا الجيـ هخجاط ٨ٞغ ٖغبي، 

ٓإ ٦شحرة ًسخل٠  ْلل٣هت ؤه ْانلحن بلى ق٩ل ال٣هت الٟىُت الخ٣ُ٣ي،  ٖٓحن في ألاَضاٝ  ٓا ُّٞ مى ْؤن ًبضٖ ألاصبي، 

ْمٗجاًحر ص٣ُ٢ت، ٦مجا ؤن لِجا ٖىجانغ ٞىُت ال بض مً اؾدُٟجائهجا ختى ج٩ٓن ٢هت ٞىُت  ٧ل مجهجا ًٖ آلازغ بإْنجاٝ 

ْؤ٦ثر َظٍ الٗىجانغ ًم٨ً مكجاَضتهجا في ْم٣جاصًغ مسخلٟت. خ٣ُ٣ُت،  ْاإلاؿغخُجاث في ؤق٩جا٫  ْاًجاث   الغ

ُٟتهجا  5.2.2 ْْْ  ؤَمُت ال٣هت 

دكجاعص ٦حروي ) (: "جدؿم ال٣هو بإَمُت بجالٛت لل٣غاء، مشلِجا في طل٪ مشل الُٗجام بل بجهجا ٫ٓ٣ًRichard Kearney ٍع

٢ّٓ ؤَمُت، خُض بن الُٗجام ًب٣ُىجا ؤخُجاء، ؤمجا ال٣هو ٞخُٗي مٗجى خ٣ُ٣ُجا لخُجاج ىجا"، حك٩ل ال٣هو ٚظاًء عبمجا جٟ

٣ت الؿغص  ْالىٟسخي، ًخم اؾخسضام ٍَغ ٍٓجا في الخٛحر الاظخمجاعي ال٨ٟغي  ْعا خُ ْجاصي ص ْح،  ْالغ ْمكبٗجا لل٣ٗل  مُٟضا 

ْمل٨خّ ٖلى  ْجدٟحز زُجاالجّ  غة  ٓمجاث الٍٛؼ ْاإلاٗل غاى حٗلُم الُالب إلاجا جدخٓي ٖلى اإلاخٗت ال٨بحرة  ْال٣هو أٚل

ْحؿِم ال٣هو  ْالخ٨ٟحر،  ْاإلاكجا٧ل الاظخمجاُٖت ٦مجا الخإمل  ٓعي الٗجام في املجخم٘ خ٫ٓ مسخل٠ ال٣ًجاًجا  ؼ ال في حٍٗؼ

ْالخش٠ُ٣ ؤًًجا، ْفي الٗهغ الخضًض ٣ٞض ؤنبذ ألاصب ْزجانت ال٣هت ؤصاة ٞجاٖلت ًم٨ً  جا في الخٗلُم  َْع ؤجهجا جاصي ص

ٓؤ. ْحُٛحر املجخمٗجاث هدٓ ألاًٞل ؤْ ألاؾ  اؾخسضامِجا إل٢ىجإ الىجاؽ 

ٓاهجا اظخمجاُٖجا، جغبِ ج٣ضم ال٣هت ٦شحرا م ْالخ٣ضم بهٟخىجا بكغا ْخُ جاث٠ التي حٗحن ٖلى الِٗل  ً الْٓ

ٍٓت، ٞحٔر  ْص ٞٗل ٖجاَُٟت ٢ م ؤجهجا زُجالُت مدًت ٞهي جشحر في هٟـ ال٣جاعت عص ال٣هت الىجاؽ بًِٗم ببٌٗ، ٞٚغ

دجا٫ْ ٦مجا ال٣جاعت الٗجالم مً زال٫ ُٖجي شسو آزغ، 
ُ
ٍْت مسخلٟت، خُ ال٣هت ج ٓع مً ػا ّ ألام ض ٌكتر٥ ٞحهجا ؤن جٍغ
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ْالٓن٫ٓ بلى  ٖضص مٗحن مً الصسهُجاث ًخم الخٍٗغ٠ ٖجهم مً زال٫ ال٣هت، ٌِٗل ال٣جاعت مِٗم ختى جهجاًت ال٣هت 

ْجهجاٖض ألاخضار.  الخل بٗض جٟجا٢م ال٣ٗض 

ٓإ ال٣هت 5.2.3  ؤه

ٓإ ال٣ههُت حجمجا ْاًت ٞهي ؤ٦بر ألاه ْاًت، ؤمجا الغ ْع ٓ  ،ًى٣ؿم الًٟ ال٣هصخي ٚجالبجا بلى ٢هت  ا٢٘ ْفي ال

ٓع  ْهي ججغبت ؤصبُت جه ٓان الٗهغ الخضًض،  ٓعا مظَال ختى نجاع صً ٓع جُ ْجُ ؤنبدذ ملخمت الٗهغ الخضًض، 

ٓا٢٘ الظي ٌِٗل ُّٞ  ب مً ال ٖٓت مً الصسهُجاث جخٟجاٖل مجخمٗت لخال٠ بَجاع ٖجالم مخسُل، ٢ٍغ بجالىثر خُجاة مجم

ٍٓل، ؤمجا ال٣هت ٞهي ججغبت ؤصبُت ح ْحكخمل ٖلى ؤخضار ػمً َ ٓم ٖلى ؤلاٗبر ًٖ لخٓت في خُجاة ال٩جاجب،  وؿجان، ٣ً

ال حهخم بخٟجانُلِجا. ْالخ٨ش٠ُ في ْن٠ جل٪ اللخٓت   التر٦حز 

ال  ْم٣ضمجاتهجا،  ْاِٞٗجا  ْص ٨ًخٟي ال٩جاجب في ال٣هت بجاالَخمجام بدجاصزت مُٗىت صْن الخٟهُل في ط٦غ هخجاثجِجا 

ْاض ْاًت جِٓغ ظمُ٘ الٗىجانغ الٟىُت  خت، لِـ لل٣هت ٢جالب مٗحن ٣٦جالب ٠٣ً ٖلى ؾبر بجاًَ الصسهُجاث، ْفي الغ

ٓمُجاث ؤْ عخالث ؤْ في ٢جالب ؾغص ٢هصخي ٖلى  ٓاع للمؿغخُت، ُٞم٨ً ؤن جهجاٙ في ٢جالب عؾجاثل ؤْ مظ٦غاث ؤْ ً الخ

ْلّ ؤن  ٓاصر مؿلؿال لِجا م٘ الؼمً،  ٓاصثهجا زم ًمطخي بجالخ ٍْم٨ً لل٣جام ؤن ًبضؤَجا مً ؤ٫ْ خ لؿجان قجاَض ُٖجان، 

 ُٗىت مً خُجاة الصسهُت.ًبضؤَجا مً جهجاًتهجا ؤْ مً ٞترة م

ٓاٖض ًٞ ال٣هو  ٢ْجاج٘ خ٣ُ٣ُت ؤْ زُجالُت ال ًلتزم ٞحهجا ال٩جاجب ب٣ ْهي  ٓإ ٦شحرة مً ال٣هو مشل الخ٩جاًت:  ٓظض ؤه ٍْ

ْهي ؤ٢هغ مً  ْالؼمجان، ْألا٢هٓنت:  ٢ٓذ  ْاخضا في هٟـ ال ْهي جمشل خضزجا  ْالؿغص الض٣ُ٢ت، مجهجا ال٣هت ال٣هحرة: 

ٓم ٖلى عؾم م ْج٣  ىٓغ مجا، ال٣هت ال٣هحرة 

ٖٓجاث التي حٗجالجِجا: ٓإ ال٣هت ال٣هحرة مً خُض اإلآي  مً ؤه

ٓظضاهُت، بل  -1 ٓاَغ ال ال بجالس ٣ت الخ٣لُضًت ل٨خجابت ال٣هت،  ال٣هت الدسجُلُت: هي جل٪ ال٣هو التي ال تهخم بجالٍُغ

٤ بَال١ مٗحن مً ٨ٞغ ال٩جاجب  جيب٘ مً زُجا٫ ال٩جاجب ًٖ ٍَغ

ج بحن  -2 ٓظُجا: هي مٍؼ ٓل ْحٗخمض ٖلى سخغ السُجا٫ الظي ًٓظض في ألاؾجاَحرال٣هت اإلاُش ْالؼمً الخضًض،   ػمً ألاؾجاَحر 

ٓا٢٘  -3 ال جخ٣ُض بجال ٍٓت  جا ٞٓي ٓإ ال٣هو ال٣هحرة، ج٩ٓن ؤ٩ٞجاَع ٓإ ألاقغؽ مً ؤه جا: هي مً ألاه  ال٣هت الٟجاهخجاٍػ

ٕٓ مً ال٣هو ال٣هحرة ٖلى ؤن ال٩جاجب جخد٫ٓ ؤخجاؾ -4 ٓظُت: ٌٗخمض َظا الى ٓل ْمكجاٍٖغ بلى ال٣هت الؿ٩ُ ِؿّ 

ٕٓ مً ال٣هو مكخمال ٖلى  ٩ٍْٓن َظا الى ٓاٍَغ الىٟؿُت،  ْمً زال٫ ال٣هت ًخم٨ً مً ٨ٖـ ؤ٩ٞجاٍع ْز ٧لمجاث، 

ت.  ال٨شحر مً زٟجاًجا الىٟـ البكٍغ

 ٖىجانغ ال٣هت 5.2.3

ٖٓت ٖىجانغ مِمت  :جخ٩ٓن ال٣هت مً مجم

ْالٛجاًت التي ٌؿعى ال -1 َٓغ الٗمل الٟجي  ْهي ظ ت:  ْجخًمً الٗبرة ال٨ٟغة ؤْ الغٍئ ٩جاجب بلى ٖغيّ ؤمجام ال٣جاعت، 
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 ٓ ْل٨جهجا ج٩ٓن مخ ض ه٣لِجا بلى ال٣جاعثحن،  ْجمشل هٓغة ال٩جاجب للخُجاة، ٞبةبضإ ع اْالضعؽ التي ًٍغ ٍت يمً ؾغص ال٣هت، 

 الغئٔ ًسخل٠ ال٩جاجب ال٨بحر ًٖ ال٩جاجب الهٛحر.

ض ال٩جاجب  -2 ت ًٍغ ٓعي ل٣ًُت ٨ٍٞغ َْٓ ٖبجاعة ًٖ مٗجاص٫ مٓي ت، الخضر:  بًهجالِجا بلى ال٣جاعت، جخجؿض مً زاللِجا الغٍئ

ْالهغإ  ٓع الصسهُجاث  ْؤٞٗجا٫ مغجبت جغجِبجا مى٣ُُجا، جه ٢ْجاج٘  ٍْخًمً ٖلى  ي زبرا ٧إهّ خضر في ػمً،  ال٣هت جْغ

ْج٩ٓن  جا ٖلى نٟدجاث ال٣هت  ٍْضًَغ ْالخضر ًدغ٥ الصسهُجاث  ٓهّ، مً زال٫ ؾغص ال٣هت،  الظي ٌِٗك

ْلظل٪  ْبهجاء في ال٣هت.الصسهُجاث ججابٗت للخضر،  ض َظا الىمٓ خؿىجا  ٍٍْؼ ٓا ٞىُجا مخىجاٚمجا،   ًىمٓ الخضر هم

ْمً  ْجدلُال،  ً مً املجخم٘ ه٣ضا  ٓائهجا ؤْ جججاعب آلازٍغ ْؤَ ٦ِٓجا  ّٖٓ مً جججاعبّ الىٟؿُت ْؾل ًسخجاع ال٣جام مٓي

ٓزجاث٤ املسخلٟت. ْمً ال ش الكٗٓب  ْمً ججاٍع ْالٟلؿٟت،  ٓاؾٗت مً ال٨ٟغ   ز٣جاٞخّ ال

ٓا٠٢ بوؿجاهُت ال ًخم نُجاٚت ال٣هت بال مً الصسهُجاث: الص -3 سهُت لِجا ؤَمُت ٦بٔر في ال٣هت خُض بن ال٣هت م

ٓع ال٩جاجب مً زاللِجا  ْجدضًض مٗجاإلاِم الصسهُت، ًه ٓلِم  ْع ألاخضار خ ْا٢ُٗت ؤْ زُجالُت جض زال٫ ٖغى ؤشسجام 

ْلظل٪ اٖخب ٓص ال٣ٟغي لل٣هت  ْحٗض الصسهُجاث الٗم ْؤبٗجاصا ٖضًضة،  ٓعا  . ال٣هت "ًٞ الصسهُت" ر بٌٗ الى٣جاصؤم

ٖٓحنالصسهُجاث جى٣ؿم   ْاخضة مً مبضؤ ال٣هت ختى جهجاًتهجا  -1 :ٖلى ه شسهُت زجابخت جمشل نٟت ؤْ ٖجاَٟت 

جا ٖىهغ اإلاٟجاظإة،  َٓػ ْطل٪ بدؿب الشبجاث  -2َْٗ ٓع ال٣هت،  ٣ْٞجا لخُ ْجىمٓ ٢لُال ٢لُال  ٓع  ْشسهُت هجامُت جخُ

ْع ٞمجهجا ٓإ الصسهُجاث بدؿب الض ْؤمجا ؤه ٓع،  ،  ْالِٓ ْاع طاث ألاَمُت ال٨بٔر شسهُجاث عثِؿُت جلٗب ألاص

ٍٓت ْعبِ ألاخضار ٣ِٞ. ؛ْشسهُجاث زجاه جا م٣خهغ ٖلى مؿجاٖضة الصسهُجاث الغثِؿُت  َْع  ص

ْمً زال٫ طل٪  -4 ٢ٓجاج٘ في ال٣هت،  ْاإلادؿلؿلت التي ًخم بهجا ؾغص ال ْهي املجٔغ الٗجام لؤلخضار اإلاخخجابٗت  الخب٨ت: 

جا، ٩ُٞٓن َىجا٥ الترجِب ًخٗٝغ ال٣جاعت ٖلى ؤؾب ٍَٓغ ْجُ ٓاصر ْؾغصَجا  ْهي ًٞ جغجِب الخ ْهخجاثجِجا،  جاب ألاخضار 

ٓعص ٞحهجا  ْؤزٔغ خب٨ت م٨٨ٟت ً ْة،  ٓاصر مترابُت جدكجاب٪ بًِٗجا م٘ بٌٗ ختى جبلٜ الظع ٓم ٖلى خ خب٨ت مد٨مت ج٣

 ال٣جام ؤخضازجا مخٗضصة ٚحر مترابُت بغابِ الؿببُت.

ْالخحز الُبُ -5 ْاإلا٩جان  جاجّ، ألن ؤخضار ال٣هت ج٣٘ في ػمجان البِئت: هي الؼمجان  ٍْازغ ٖلى جهٞغ عي الظي ًدُِ بجالٟغص 

ٍٓغ البِئت ْبِئت مدضصة، ٞهي ٖىهغ مِم في ال٣هت، ٦شحرا مجا ًلجإ ال٣جام بلى جه ْاع ال٣ههُت  ْم٩جان  ٢بل ط٦غ ألاص

 بهجا الصسهُجاث في ال٣هت.ٗلالتي ج

ٓاظِِجا بُل ال٣ -6 ْالخل: ال٣ٗضة هي اإلاك٩لت التي ً ْجإحي ال٣ٗضة  َْٓ الخل،  ٓظب ٖلُّ بًججاص مسغط مجهجا  ٍْخ هت 

٤ٍٓ في  ٩ٍْٓن َظا الخهجاٖض َٓ ٖجامل الدك ْتهجا،  ْالهغإ الىٟسخي للبُل بلى طع ال٣هت بلى الخل بٗض جهجاٖض ال٣ٗضة 

 هٟـ ال٣جاعت.

َْك٩ل ظؼءا ٞىُجا مِمجا مً ٖىجانغ ال٣هت أل  -7 ْع مً خضًض بحن الصسهُجاث،  ٓاع َٓ مجا ًض ْالؿغص: الخ ٓاع  هّ الخ

ٓاع ججاعة  ٩ٍْٓن الخ ْٖحهجا بجال٣ًُت ؤْ اإلاإؾجاة التي حك٩ل خُجاتهجا اإلاخسُلت،  ْمضٔ  ًٓضر َبُٗت الصسهُت التي ج٨ٟغ بهجا 

 م٘ ٚحٍر مً الصسهُجاث ؤْ م٘ الىٟـ خُض ٨ًٟغ ؤْ ًخدضر بال نٓث.

ٓا ٓع بّ ال٩جاجب ظؼءا مً الخضر ؤْ ظجاهبجا مً ظ ٣ت التي ًه٠ ؤْ ًه هب ْالؿغص َٓ ألاؾلٓب ؤْ الٍُغ

ٓبجا ْنُٟجا ؤْ  ْع ٞحهمجا، ًم٨ً ؤن ٩ًٓن الؿغص بُغ١ مسخلٟت، ٞخجاعة ًسخجاع ألاصًب ؤؾل الؼمجان ؤْ اإلا٩جان اللظًً ًض

٣ت الغؾجاثل.  ؤؾلٓب ؾغص ٢هصخي ؤْ ٍَغ
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ْٖلُّ ٌٗخمض ؤؾلٓب ال٣هت، ٞةن لؤلؾلٓب م٩جاهت مِمت في ؤي ٖمل ؤصبي نٛحر ؤْ ٦بحر، ألهّ َٓ الظي ًإطن 

َْٓ اإلاُُت التي ٌؿخُُ٘ إلهخجاط ألاصًب الدؿغب ب ْال٣جاعت،  ْبحن اإلاال٠  َْٓ نلت ْنل بِىّ  لى صازل ٢لب ال٣جاعت، 

ْلظل٪ ٩ًٓن  ْالبِئت،  ٓاصر  ْالخ ضَجا ال٩جاجب مً ظم٘ الصسهُجاث  ال٩جاجب مً زاللِجا جد٤ُ٣ ؤَضاّٞ الٟىُت التي ًٍغ

ْلؿجا ٓاهب مخٗضصة مً هٟؿُت الصسهُت ٖلى لؿجاجهجا  ٓبجا مُىبجا ًمـ ظ جا مً الصسهُجاث. ؤؾلٓب ال٣هت ؤؾل ن ٚحَر

ْح في  ٦ْظل٪ اللٛت ؤًًجا ٖىهغ مِم مً ٖىجانغ ال٣هت ٦مجا ؤجهجا ٖىهغ مِم في ؾجاثغ الٟىٓن ألاصبُت، حؿِم في بض الغ

 ال٣هت ْظٗلِجا ٧جاثىجا هجابًجا بجالخُجاة، ال بض ؤن ج٩ٓن اللٛت طاث َجاب٘ قٗغي ٖجا٫.

جا 5.3 َٓع ْجُ  وكإة ال٣هت 

ت  ش ال٣هت بلى مجا ٢بل مٗٞغ ٓص ججاٍع جا في الٗجالم ال٣ضًم طاث ٢جالب ٌٗ ْلظل٪ ٧جاهذ ؤ٦ثَر ؤلاوؿجان ال٨خجابت، 

ْالخًجاعاث الٛغبُت  ْٞجاعؽ  ْاصي الىُل  ْالِىض ْ ْبالص الغاٞضًً  ذ الخًجاعاث الكغ٢ُت مً ٦ىٗجان  قٗغي، ٣ٞض ٖٞغ

ٓصا في الترار الٗغبي مىظ ػمً مب ٓظ ٧ْجان م ْؤهمجاَِجا،  ْمجان ًٞ ال٣هو في مسخل٠ ؤق٩جالِجا  ْالغ ٓهجان  ٨غ، في مشل الُ

٢ٓجاج٘ ْألاخضار  ْال ْال٣هجاثض ًٖ ؤًجام الٗغب  ْالخ٩جاًجاث  ْل٨ً بإؾمجاء مشل ألازبجاع  مسخل٠ ألاق٩جا٫ ْألاهمجاٍ، 

ْبهم مجاصة  ْالخ٩جاًت ٖىض الٗغب، ٧جاهذ ؤًجام الٗغب ْخغ ٓعة  ْع ال٣هت ألاْلى ج٨مً في السغاٞت ْألاؾُ ، ٧جاهذ بظ ألازٔغ

ْهؼ٫ ال٣غآن  زهبت لل٣هو، ٦مجا ٧جان الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم ؤًًجا إلاجا ظجاء ؤلاؾالم  خجاٞال ب٨شحر مً ال٣هو، 

م اجسظ ال٣هو مً ؤؾجالُبّ  ْل٨ً ال٣غآن ال٨ٍغ ْاقخٛل الىجاؽ بّ زمض َظا اليكجاٍ ال٣هصخي ٢لُال،  م  ال٨ٍغ

 ْ ٓجّ، زم في الٗهغ ألامٓي بضؤ َظا الًٟ ًيكِ مً ظضًض  ِْغ املسخجاعة، ٦مجا اؾخسضمّ الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص في ؤؾجالُب صٖ

ٓع الخ٩جام ٢ْه ْمججالـ السلٟجاء   .٢هجانٓن في اإلاؿجاظض 

ٓم ظضًضة،  ْحك٩لذ ٖل ْوكإث  ْالخإل٠ُ،  ْوكُذ خغ٦ت الترظمت  ْفي الٗهغ الٗبجاسخي اهدكغث ال٨خجابت 

ْاقتهغث مجهجا ٦خب الججاخٔ مشل "البسالء"   ،ً ٧ْجاهذ ٦خب ألاصب خُىظا٥ خجاٞلت بإزبجاع اإلاجايحن ْخ٩جاًجاث الٛجابٍغ

ْالتي ا ٓان"  ْهجاث.ْ"الخُ ْمض ْجإلُٟجاث  ِغث ٦خب  ًٍْ في َظا الٗهغ، ْْ ٦ْثر الخض  خخٓث ٖلى الخ٩جاًجاث ْألازبجاع، 

ٖٓت ؤْ مالٟت مشل ٢هو ٖىترة ْ  ٖٓحن: ألا٫ْ ٢هو مٓي جا ألاْلى ٧جاهذ ٖلى ه َٓع ال٣هو الٗغبُت في ٖه

ٓلت ؤْ مترظمت ْالشجاوي ٢هو مى٣ ْمجا بلحهجا،  ْمجىٓن لُلى ْؾحرة بجي َال٫  ٧لُلت "مشل ٦خجاب  ْألامحرة طاث الِمت 

ْؤشسجانِجا ؤبُجا٫ خغب ؤْ خب ْلُلت" ؤل٠ لُلت"ْ "ْصمىت سُت،  ٫ٓ ججاٍع ٖٓت ٧جاهذ مؿخ٣جاة مً ؤن ْال٣هو اإلآي  ،

ٖٓت ٖضًمت  ْمٗٓم ال٣هو الٗغبُت اإلآي ْاة،  ع الؼمً ٖىضمجا جىجا٢لتهجا ؤلؿً الغ ْل٨جهجا حٛحرث بمْغ خ٣ُ٣ُٓن، 

ْجإلُٟجا، ٣ٞض ْيٗذ للدؿلُت ٞ ٖٓجا  ْمٓي ٦ْخبذ بإؾلٓب مِلِل ًغضخى الٗجامت ٢بل السجانت، ال٣ُمت لٛت  دؿب 

ٓع التي ؤلٟذ ٞحهجا. ٍٓغ املجخم٘ الٗغبي في الٗه م ٧ل مجا ٞحهجا مً الُٗٓب ٣ٞض هجخذ بلى خض مجا في جه  ْٚع

٢ِْـ لبجى،  ٩ٞجان مً ال٣هو اإلآيٖٓت ال٣هو الٛغامُت مشل ٢هو مجىٓن لُلى ْظمُل بشِىت 

ٓام  ٓلت ؤْ ٢هو الٗ ْالبُ ْالبرا١ التي مجهجا خغب ٢ْهو الخغب  ْالبُجا٫  ْبجي َال٫  غ ؾجالم  ْالٍؼ مشل ٖىترة 

ْالٟلؿُٟت مشل ْ"عؾجالت الٟٛغان" ألبي الٗالء اإلاٗغي، ْ"حي بً ٣ًٓجان" البً الُُٟل،  ْال٣هو الٗلمُت  البؿٓؽ، 

ْاملخؿىجاث اللُٟٓت ٓان الهٟجا، زم ِْغ ًٞ اإلا٣جامجاث الظي اَخم بجالٗغى  ٓان" إلز ْالخُ ، مشل ٦ْخجاب "ؤلاوؿجان 

٢ْض جإزغ بجاإلا٣جامجاث في الٗهغ الخضًض ؤمشجا٫  ْالؼمسكغي،  غي  "م٣جامجاث" بضٌ٘ الؼمجان الِمظاوي ْ"م٣جامجاث" الخٍغ

ٓا ٖلى همِ اإلا٣جامجاث.  ْالظًً ٦خب ٍٓلخي ْخجاٞٔ ببغاَُم  ْؤخمض ٞجاعؽ الكضًجا١ ْدمحم اإلا  هجان٠ُ الُجاػجي 
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ْصمىت"  ، جغظمّ بلى اللٛت الٗغبُت ألاصًب ال٨بحرْمً ال٣هو اإلاترظمت مً اللٛجاث ألاظىبُت ٦خجاب "٧لُلت 

ْلُلت" في الٗجالم بٖبض هللا بً اإلا٣ٟ٘ مً اللٛت ال ٧ْجان ؤنلّ مً الِىض، ٦مجا ِْغ ٦خجاب "ؤل٠ لُلت  ٍٓت )الٟجاعؾُت(،  هل

جانجاث ألاْلى لًٟ ال٣هت اإلاخٗجاٝع ٖلُّ آلان ٧ْجاهذ َظٍ ال٨خب هي الجُل ألا٫ْ مً ال٣هت الٗغبُت، ْؤلاَع  .الٗغبي، 

جا ٖىضَم في ًل َٓع ٓع ؤَم ألاؾبجاب التي صٖذ الٗغب إلَمجا٫ ال٣هت الٟىُت ؤْ ٖضم جُ ٓص جُم سو مدم

ْزجاهحهمجا اٖتزاع الٗغب بأصابهم  ٍْت في ٣ٖلُت الٗغبي،  ْالصخغا ٍْت  ْلِمجا ٢لت ألاؾجاَحر ٖىضَم بخإزحر البئُت البض ً، ؤ ؤمٍغ

ألن جل٪ آلا  ٢ٓت ٖلى بجاقي آصاب ألامم ألازٔغ  ْالتي ًم٨ً ؤن مٗخ٣ضًً ؤجهجا مخٟ صاب ٧جاهذ ملُئت بجال٣هو ؤلالُِت 

 جٟؿض ٣ٖجاثض الىجاؽ.

 ال٣هت في الٗهغ الخضًض 5.3.1

ٓا  ٓظِجا في ألاصب الٗغبي ختى بلى ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ ألن الٗغب ٧جاه ْهً ٓع ال٣هت ال٣هحرة  جإزغ ِْ

ْؤن ج٣لُض الٛغب ؾُاصي بلى  ٓعْر، ٌٗخ٣ضْن ؤجهجا ًٞ ٚغبي ٚحر مالثم م٘ البِئت الٗغبُت،  بٞؿجاص ٢ُمت ألاصب الٗغبي اإلا

ْم٘ اػصَجاع  ْإقجاٖتهجا،  ْلم ج٨ً َىجا٥ ْؾجاثل ٧جاُٞت ليكغ ال٣هت  ْلظل٪ لم ٌكخٛل بهجا ٦بجاع ال٨خجاب ْألاصبجاء، 

ْاؾٗجا بحن ال٣غاء. ْاظجا  ْالُبجاٖت ال٢ذ ع  الصخجاٞت 

ألاصبُت في ال٣غن ٧جان الك٩ل اإلا٣جامي َٓ الك٩ل ال٣هصخي الظي خجا٫ْ الٗغب بخُجاءَجا في بضاًت ٖهغ الجهًت 

ً" ؾىت  ْؤل٠ ٖبض هللا بجاقجا ٨ٞغي "اإلا٣جامت 1856الخجاؾ٘ ٖكغ، ٞإل٠ هجان٠ُ الُجاػجي ٦خجابّ "مجم٘ البدٍغ م، 

ٓمجاث ال٣هت ال٣هحرة الصخيء ال٨شحر، زم ؤل٠ ؤخمض ٞجاعؽ الكضًجا١ ٦خجابّ  ٧ْجان في جل٪ اإلاالٟجاث مً م٣ ت"،  ال٨ٍٟغ

ْالظي ٌ جا١"  ٗضٍ بٌٗ الى٣جاص البضاًت الخ٣ُ٣ُت لل٣هت ال٣هحرة في ألاصب الٗغبي "الؿجا١ ٖلى الؿجا١ في مجا َٓ الٟجاٍع

٨َْظا ٧جاهذ بضاًت الًٟ ال٣هصخي في  ٓا٫،  ٍٓلخي ٦خجابّ "خضًض ِٖسخى بً َكجام" ٖلى َظا اإلاى ْوكغ دمحم اإلا الخضًض، 

 الٗهغ الخضًض.

ْلم جيكإ مً ؤنل ٖغ  ْلٓ وكإث ال٣هت ال٣هحرة  الٟىُت في ألاصب الٗغبي في الٗهغ الخضًض،  بي ٞىجا مخ٩جامال 

ْبي مبجاقغة بٗض الجهًت ألاصبُت الخضًشت، خُض وكُذ  ْع ٕٓ، ٣ٞض جإزغث بجاألصب ألا ٓصة مً هجاخُت اإلآي ٓظ ٧جاهذ م

ِغث ؤٖمجا٫ ؤصبُت في الٗجالم الٛغبي ٖلى  ْاًجاتهجا، ْْ ْع إل ٖلى ٢ههِجا  ٓظت الترظمت ْالا٢خبجاؽ ًٖ الٛغب بٗض الَا م

ْؤخضزذ جل ت الٗغبُت، بٗض مجا ؾجاصث ٖلى اليكجاَجاث الؿجاخت ألاصبُت الٗغبُت،  مجا٫ آزجاعا بًججابُت في البيُت ال٨ٍٟغ ٪ ألٖا

 ألاصبُت ٞترة مً الؿ٩ٓن. 

ٓاث التي ْنلذ مً زاللِجا الًٟ ال٣هصخي الٛغبي بلى ألاصب الٗغبي الخضًض،  حٗض الترظمت مً ؤَم ال٣ى

ْالتي ٖغبهجا عاثض خغ٦ت الترظمت ٞإ٫ْ ٢هت ٚغبُت ه٣لذ بلى الٗغبُت هي "مٛجامغاث جلُمجا٥" لل٩جاجب الٟغو سخي ُٞىلٓن 

٢ْجاج٘ جلُمجا٥" ٖجام  ٓا٢٘ ألامال٥ في  ٓان "م جاٖت الُُِجاْي بٗى جا اإلاٗلم 1867ٞع م، ؤصث مجلت "الجىجان" التي ؤنضَع

الث ال٣ههُت ألاْلى في  ْٞخدذ نٟدجاتهجا للمدجا ْعا ٦بحرا في ه٣ل ألاصب الٛغبي بلى الٗغبُت  بُغؽ البؿخجاوي ببحرْث ص

مجا٫ ألاصبُت الٛغبُت، ٦مجا جغظم مهُٟى اللٛت ال ٗغبُت، زم ٢جام هجُب خضاص ْدمحم ٖشمجان ظال٫ بترظمت بٌٗ ألٖا

ْلحن"  ٢ْهت "مجاظض ْٞغظُجي" لبرهجاع صًً صي ؾجان بحر ْؾمجاَجا "الًُٟلت"،  ي ٢ههجا ٞغوؿُت مشل "ب٫ٓ  لُٟي اإلاىٟلَٓ

ؾخجان م٘ بٖجا ٓصي بغظغا٥ ألصمٓن ْع ٢ْهت الكجاٖغ ؤْ ؾحراه ٓوـ ٧جاع  ْالخهٝغ ٞحهجا أللٟ جا  ْجمهحَر صة ٦خجابت ال٣هت 
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ْاؾ٘. ٍٓلِجا بلى ؤؾلٓب ٖغبي عنحن، ممجا َُإث الظًَ الٗغبي ل٣ب٫ٓ ًٞ ال٣هت ال٣هحرة ٖلى هُجا١  ْجد ت   بدٍغ

 ،ً ْالترظمت مً ألاصب الٛغبي بلى مغخلت الخإل٠ُ في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٓعث ال٣هت مً مغخلت الا٢خبجاؽ  جُ

ٓع )ث ٞةن ؤ٫ْ ٢هت ٖغبُت ٞىُت مخ٩ ْبمٗجى ال٩لمت الخضًشت هي "في ال٣ُجاع" لؤلصًب اإلاهغي دمحم جُم م( 1921جاملت 

ضة "الؿٟحر" ؾىت  ْؤن٫ٓ ال٣هت ال٣هحرة في 1917ْالتي وكغث في ظٍغ ٓاٖض  ٓع في جغؾُش ٢ ٢ْض ؤؾِم دمحم جُم م، 

ٓلّ، ٦خب ؾذ ٢هو ظمٗذ بٗ ْؤن ٓاٖضٍ  َٓجا بلى املجخم٘ ٦ًٟ لّ ٢ ٢ْضم ْٞجاجّ في ٦خجاب ألاصب الٗغبي الخضًض،  ض 

ٓان "مجاجغاٍ الُٗٓن"،  ن ؤ٫ْ ٢هت ٖغبُت ِْغث في الٗهغ الخضًض هي "ؾىتهجا الجضًضة" لل٩جاجب بَْىجا٥ آعاء ج٫ٓ٣ بٗى

ْالتي وكغث ٖجام 1988اإلاهجغي مُسجاثُل وُٗمت )ث  ْعؤي آزغ ٫ٓ٣ً بجهجا ٢هت "الٗجا٢غ" إلاُسجاثُل وُٗمت 1914م( م، 

ْالتي وكغث ٖجام  ٍْٔغ بٌٗ 1915ؤًًجا  ٓع" ٖجام م،  ٓص ٖؼي وكغ ؤ٫ْ ٢هت لّ في مجلت "الؿٟ البجاخشحن ؤن مدم

ْبظل٪ ٩ًٓن ؤ٫ْ مً ٦خب ٢هت ٞىُت م٨خملت الٗىجانغ.1915  م بجاؾم "ٖلي ْؾمحرة" 

ٓان  ٖٓت بٗى ِْٖسخى ٖبُض، ؤنضع ألا٫ْ مجهمجا مجم ٓان شخجاجت ٖبُض  ْبٗض طل٪ ؾجاَم في َظا الًٟ ألاز

ٖٓخحن1922"صعؽ مالم"  ْؤنضع الشجاوي مجم جا" 1921"بخؿجان َجاهم"  م،  جاث ْ م، 1922م ْ"زٍغ ؤنضع ؤخمض خؿً الٍؼ

ٖٓت ٢ههُت جًم ؤ٦ثر  ً مجم ٓع ٖكٍغ ٓع ؤزٓ دمحم اإلاظ٧ ٓص جُم ٦ْخب مدم ْاًت،  ْالغ ْاًت" ليكغ ال٣هت  مجلت "الغ

ٓع مجا ؾمي 1973 –م 1920مً زالزمجاثت ٢هت في الٟترة  ِغ بلى الى  ْالتي ٢جاصَجا‖ اإلاضعؾت الخضًشت في ال٣هت―م، ْْ

ْمً ؤبغػ ؤًٖجاء َظٍ اإلاضعؾت: ‖ الٟجغ―مً زال٫ مجلت ‖ ؤخمض زحرث ؾُٗض― جا الِضم مً ؤظل البىجاء،  التي ٧جان قٗجاَع

ٓػي،  ٓص، ْؾُٗض ْ خؿحن ٞ ْإبغاَُم اإلاهغي، ْخؿً مدم ٖٓجاث مً ال٣هو ،  ٍدحى خ٣ي الظي ؤنضع ٖضة مجم

ٓص البضْي  ْمدم  .ٖبضٍ، 

ٖٓجاث ٢ ثْبٗض الخغب الٗجاإلاُت الشجاهُت ِْغ  ً مً ؤمشجا٫مجم ٤ُٞٓ  :هو ٦شحرة ل٨خجاب بجاعٍػ ج

ْهجُب مدّٟٓ م(1987)م:الخ٨ُم جاٝ"،  ٖٓجاجّ "ِٖض الكُُجان" ْ"ؾلُجان الٓالم" ْ"لُلت ٞػ في  م(2006)م: في مجم

ٖٓجاجّ "َمـ الجىٓن  ٓعص" ْ"الٟجغ ال٩جاطب" ْ"نضٔ اليؿُجان" ْ"قِغ ‖ مجم ْ"عؤًذ ُٞمجا ًٔغ الىجاثم" ْ"نبجاح ال

ْإبغاَُم ٖبض ال٣جاصع اإلاجاػويالٗؿل" ْ"الخب ١ٓٞ ًَبت"  ٖٓجاجّ "نىض١ْ الضهُجا"  م(1949)م: ْ"صهُجا هللا"،  في مجم

."٤  ْ"زٍُٓ الٗى٨بٓث" ْ"في الٍُغ

ٓانال بلى  ٓع مخ ال ًؼا٫ َظا الخُ ٓهّ،  ْمًم ْاػصَغ في ق٩لّ  زم هطج الًٟ ال٣هصخي في اللٛت الٗغبُت 

ْاهخهجذ ال٣هت في الٟترة بٗض الخغب الٗجاإلاُت  ٓمىجا َظا،  ْمجاوؿُت ً الشجاهُت ٦شحرا مً الاجججاَجاث الٟىُت مشل الغ

ْازتر٢ذ ال٣هو  ْال٣هت ال٣هحرة ظضا،  ْؤق٩جالِجا مً ال٣هت ال٣هحرة ْألا٢هٓنت  ٓاجهجا  ٖٓذ ؤل ْجى ٓا٢ُٗت،  ْال

مجا٫ ال٣ههُت الٗغبُت بلى مسخل٠ اللٛجاث ألاظىبُت ممجا ظٗل الًٟ  ْجغظمذ ألٖا ٓمُت بلى عخجاب الٗجاإلاُت،  ْص ال٣ الخض

  .الٗغبي ؤصبجا ٖجاإلاُجاال٣هصخي 

ٓع  ْاص ال٣هت الٗغبُت في مهغ دمحم جُم ٓص  ،ِْٖسخى ٖبُض م(1921)م: مً ع ْمد ْشخجاجت ٖبُض 

ٓع  ٓػيم(1954)م:ْدمحم َجاَغ القحن م(1973)مجُم ٓص  م(1992)م: ٍْدحى خ٣ي م(1962)م: ، ْخؿحن ٞ ْمدم

ٍْٓؾ٠ بصَعـم(1986)م:البضْي  ْاع السغاٍم(1991)م:،  ْإص ْهجُب  م(2015)م:ْظمجا٫ الُُٛجاوي م(2015)م:، 
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ّ خؿحن ٤ُٞٓ الخ٨ُم  م(1973)م:مدّٟٓ َْ مْج  .ْٚحَر

ْاصَجا في اإلاٛغب ٖبض املجُض بً ظلٓن   ؼاٝ م(،1981)م:ْمً ع ٓالُض  ْدمحم بغاصة م(،2001)م:ْدمحم ٞػ )مً م

ٓعي م(1938 ـ الس م م(2022)م:ْإصَع ْٖ .ْٚحَر ْٖشمجان ؾٗضي  جاْي،  بض هللا ع٦ُبي ْفي الجؼاثغ دمحم ؾُٗض الَؼ

جا  ٍٓع م، ْفي ؾ ْٚحَر ٓع  ْٖشمجان ٖلي ه ْالؿُض الُٟل ْزلُل ٖلي  ٓصان ٖبض الخلُم دمحم  م، ْفي الؿ ْٚحَر جاع  ْالُجاَغ َْ

م، ْفي  ْٚحَر ٓع ؤًٓب  ْطْ الى ْٞااص الخ٨غلي  ٓعي  م، ْفي الٗغا١ ٖبض اإلال٪ ه ْٚحَر جا ججامغ ْخُضع خُضع ْدمحم خُضع  ػ٦ٍغ

ٓص ٞلؿُحن هججاحي نضقي ْظبرا ببغاَ م، ْفي ألاعصن مدم ْٚحَر ْٚؿجان ٦ىٟجاوي  ْٖبض الخمُض ًجاؾحن ْؾمحرة ٖؼام  ُم، 

ْصاص ؾ٩جا٦ُجي. م، ْفي لبىجان ؤمشجا٫  ْٚحَر ْؤخمض الضبجاٙ ْدمحم نبخي   ؾ٠ُ الضًً ؤلاًغاوي 

ْمً  م(1988)م: وُٗمت ْمُسجاثُل م(،1931)م:٧جان ظبران زلُل ظبرانْفي ٖجالم اإلاهجغ  ْاص ال٣هت،  مً ع

ْاص ال٣هت ف ٓع الُٗجاعع ٓصًت ؤخمض ٖبض الٟٛ ٓاص م(1991)م: ي الؿٗ ٓاَجاب  م(1980)م: ْدمحم خؿً ٖ ْٖبض ال

ٓالُض ْزجالض زلُٟت م(1985)م:آشخي ٍٓذ ٞجايل زل٠م(1964)مً م ٓالُض ، ْفي ال٩ ْٞجاَمت ًٓؾ٠  م(1927)مً م

ٓالُض الٗلي الًتي، ْفي ٢ُ م(1953)مً م ْلُلى ٖشمجان ْؾٗجاص ٖبض الغخمً ال جا الب٣همي  ٓعة ْزٍغ ْه ٓع  غ ِٖسخى مىه

جابي ْدمحم  ْٖجاجكت الٖؼ م ظمٗت ٞغط، ْقُست الخجاجي  ْمٍغ جان  ؼ الكَغ ْٖبض الٍٗؼ الؿٗض، ْفي ؤلامجاعاث ٖبض هللا ن٣غ 

م. ْٚحَر  اإلاغ 

ىجاث  5.4  الخمٍغ

 ؤؾئلت للمغاظٗت -5.4.1

ْانُالخجا -1  مجا مٗجى ال٣هت لٛت 

ُٟتهجا في املجخم٘؟ -2 ْْْ  مجاطا حٗٝغ ًٖ ؤَمُت ال٣هت 

ٓإ -3  ال٣هت؟ مجا هي ؤه

ٓظُجا؟ -4 ٓل  مجا اإلاغاص بجال٣هت اإلاُش

 ا٦خب ٣ٞغة ًٖ ؤَم ٖىجانغ ال٣هت؟  -5

ٓإ الصسهُجاث في ال٣هت؟ -6  مجا ؤه

ْالخل في ال٣هت؟ -7  مجا اإلاغاص بجال٣ٗض 

ْاللٛت في الٗمل ال٣هصخي. -8  هجا٢ل م٩جاهت ألاؾلٓب 

ْال٣هو اإلاترظمت؟ بحن م٘ اإلاشجا٫ -9 ٖٓت   مجا الٟغ١ بحن ال٣هو اإلآي

ٓع؟ مً َم ؤبغػ ٦خجاب اإلا٣جامجاث -10  ٖبر الٗه

ٓع ال٣هت الٟىُت في ألاصب الٗغبي؟  -11  لم جإزغ ِْ

ٓع ال٣هت الٟىُت في ألاصب الٗغبي؟  -12 ْع الظي ؤصاٍ ًٞ اإلا٣جامت في ِْ  مجا َٓ الض

ٓع ال٣هت؟  -13  مجاطا حٗٝغ ًٖ مغخلت الترظمت ْالا٢خبجاؽ في مغاخل جُ

ْاص الًٟ ال٣هصخي في مهغ.  -14  اط٦غ زالزت ؤؾمجاء مً ع

ْمجا ؤَمُخ  -15  ّ في ال٣هت الٟىُت؟مجا َٓ الؿغص 
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ْاًت؟   -16 ْالغ  مجا الٟغ١ بحن ال٣هت 

ٓخضة -5.4.2  وكجاَجاث ال

ْا٦خب مظ٦غة خ٫ٓ ٧ل  -1 ْا٢غؤَجا  ٓعة في ألاصب الٗغبي  إل ٖلى زالر مً ال٣هو ال٣هحرة اإلاكِ خجا٫ْ الَا

٢ُْمتهجا الٟىُت. ٓص ٖىجانغ ال٣هت ٞحهجا   ٢هت مجهجا مدلال ْظ

ٓا٢٘ ؤلا -2 ْاإلا ْؤٖض ٢م بة٢جامت اؾخُإل في اإلا٨خبجاث   ً ْهُت ال٦دكجاٝ ؤؾمجاء ٦خجاب ال٣هو اإلاٗجانٍغ ل٨تر

 جغظمت ٌؿحرة خ٫ٓ ٖكغة ؤصبجاء مجهم ٖلى ألا٢ل.

 ؤَم الىخجاثج مً صعاؾت الٓخضة 5.5

ْجخمشل  ٓخضة ًد٤٣ الُجالب ألاَضاٝ التي مً ؤظلِجا جم جهمُم َظٍ الٓخضة،  ْمضاعؾت َظٍ ال جل٪ بٗض مُجالٗت 

 في الى٣جاٍ الخجالُت:الىخجاثج 

  ٓاِٖجا املسخلٟت جم ْؤه ْانُالخجا  ِٟجا لٛت  ْحٍٗغ إل ٖلى مٟجاَُم ؤؾجاؾُت خ٫ٓ ًٞ ال٣هت في ألاصب الٗغبي  الَا

ُٟتهجا في املجخم٘ ْْْ  .ْؤَمُتهجا 

 ْجهجا ال ج٨خمل ال٣ُمت الٟىُت لل٣هت ْالتي بض  .جم الخٗٝغ ٖلى ٖىجانغ ال٣هت الٟىُت 

  ٓع جا في مسخل٠ الٗه َٓع ْجُ ْوكإتهجا  ْألامهجاع، م٘ هبظة ٌؿحرة خ٫ٓ قإن ال٣هت جمذ اإلاؿجاًغة  م٘ ال٣هت 

 .مىظ الججاَلُت ْختى الٗهغ الخضًض

  ْبٌٗ ال٨خب اإلاِمت في مججالِجا، ٦مجا اَل٘ ٖلى اَل٘ الضاعؽ ٖلى بٌٗ ؤؾمجاء بجاعػة في مججا٫ ٦خجابت ال٣هت 

ْاص ًٞ ال٣هت في الٗجالم الٗغبي  .ؤؾمجاء ع

 ْالتي ال  .ٌؿخٛجي ٖجهجا صاعؽ ألاصب الٗغبي جم الخٗٝغ ٖلى بٌٗ اإلاٟغصاث اإلاخٗل٣ت بًٟ ال٣هت 

  ْاؾدُٗجابّ مً زال٫ ألاؾئلت للمغاظٗت ْألاوكُت املسخلٟت جم حٍٗغ٠ الُجالب ًٖ ؤؾجالُب ازخبجاع ِٞمّ 

ٓطظُت حؿِل ٖلى الُجالب الاؾخٗضاص لالمخدجاهجاث. ْج٣ضًم ؤؾئلت هم جا   ْٚحَر

ٓطظُت 5.6  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت 5.6.1  ؤؾئلت مٓي

  " ؤلِٟجا .................."عؾجالت الٟٛغان  -1

   ب( ؤبٓ الٗالء اإلاٗغي    ؤ( َّ خؿحن

٤ُٞٓ الخ٨ُم  ص( ابً الُُٟل ألاهضلسخي   ط( ج

 مً َٓ ماؾـ ًٞ اإلا٣جامجاث؟ -2

غي   ؤ( بضٌ٘ الؼمجان الِمظاوي   ب( ؤبٓ ال٣جاؾم الخٍغ

 ص( هجان٠ُ الُجاػجي  ط( ؤلامجام الؼمسكغي 
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ْصمىت" جغظمّ بلى الٗغبُت -3  مً الٟجاعؾُت .................... ٦خجاب "٧لُلت 

 ب( ٖمْغ بً بدغ الججاخٔ  ؤ( خىحن بً بسخجا١

 ص( ؤبٓ الٗالء اإلاٗغي   ط( ٖبض هللا بً اإلا٣ٟ٘

ً" الظي جم جإلُّٟ ٖلى الك٩ل اإلا٣جامي ؤلّٟ ............... -4  ٦خجاب "مجم٘ البدٍغ

ٍٓلخي  جاٖت الُُِجاْي    ؤ( دمحم اإلا   ب( ٞع

 ص( هجان٠ُ الُجاػجي   ط( ؤخمض ٞجاعؽ الكضًجا١

ْبمٗجى ال٩لمت الخضًشت هي ..............  -5  ؤ٫ْ ٢هت ٖغبُت ٞىُت مخ٩جاملت 

ٓع  يب ملخمض خؿحن ٩َُل  ؤ( في ال٣ُجاع ملخمض جُم  ب( ٍػ

٢ْجاج٘ جلُمجا٥ للُُِجاْي   ط( الٗجا٢غ إلاُسجاثُل وُٗمت ٓا٢٘ ألامال٥ في   ص( م

ٖٓجاث ٢هو هجُب مدّٟٓ ممجا ًلي:  -6  لِـ مً مجم

ٓعصؤ( نبجا  ب( ؾلُجان الٓالم   ح ال

 ص( قِغ الٗؿل   ط( الٟجغ ال٩جاطب

ْلت ...................  -7 ْاجي قِحر مً ص ْع  ٚؿجان ٦ىٟجاوي ٢جام 

ٓصًت  ط( مهغ  ب( الٗغا١  ؤ( ٞلؿُحن  ص( الؿٗ

 ؤ٫ْ ٢هت ٚغبُت ه٣لذ بلى الٗغبُت هي ................. لل٩جاجب الٟغوسخي ُٞىلٓن   -8

ْٞغظُجي  ؤ( مٛجامغاث جلُمجا٥  ب( ب٫ٓ 

ٓصي بغظغا٥ ْلحن  ط( ؾحراه  ص( مجاظض

٦ْخجاب "البسالء" ؤلِٟمجا الججاخٔ في الٗهغ .............. -9 ٓان"   ٦خجاب "الخُ

   ب( الٗبجاسخي   ؤ( ؤلاؾالمي

ٓي   ص( الٗشمجاوي   ط( ألام

 "حي بً ٣ًٓجان" البً الُُٟل ألاهضلسخي ٢هت ..................  -10

الث خ   ؤ( ٚغامُت   غبب( بُ

 ص( مترظمت    ط( ٞلؿُٟت

 ؤلاظجابت ال٣هحرةؤؾئلت  5.6.2

 مجا مٗجى ال٣هت لٛت؟ -1

ٓظُجا؟ -2 ٓل  مجا اإلاغاص بجال٣هت اإلاُش

ْاص ًٞ ال٣هت مً مهغ -3  اط٦غ زالزت ؤؾمجاء لغ

ٓع؟ -4  مً َم ؤبغػ ٦خجاب اإلا٣جامجاث ٖبر الٗه
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ٓع. -5 ْالِٓ ٓإ الصسهُجاث في ال٣هت خؿب الشبجاث   ا٦خب ؤه

ٍٓلتؤؾئلت  5.6.4  ؤلاظجابت الُ

جا في ٞىُت ال٣هت.  -1 َْع ْص  ا٦خب م٣جالت خ٫ٓ ٖىجانغ ال٣هت 

ٓع ال٣هت في الٗهغ الخضًض؟ -2  ٠ُ٦ ٧جان جُ

ْاص ال٣هت مً مهغ. -3  ا٦خب ًٖ ؤ٦بر ع

ْمٗجاهحهجا 5.7  ال٩لمجاث الهٗبت 

ت ال٩لمجاث  اإلاٗجاوي بجاإله٩لحًز

 Narrative literature ألاصب الؿغصي:

ْاص:  Pioneer عاثض )ط( ع

 Mingling/ Interaction of Civilizations اخخ٩جا٥ الخًجاعاث:

ْاًت:  Novel الغ

 Drama اإلاؿغخُت:

 Short story ال٣هت ال٣هحرة:

 Intensifying the narration ج٨ش٠ُ الؿغص:

 Incident الخضر:

  Character الصسهُت:

  Plot الخب٨ت:

ْالخل:   Conflict and resolution ال٣ٗضة 

 Egyptianization جمهحر:

ٓاٖض:  Consolidating the foundation جغؾُش ال٣

ْمجاوؿُت:  Romanticism الغ

ٓا٢ُٗت:  Realism ال

 World war الخغب الٗجاإلاُت:

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 5.8  ؤَم ال٨خب 

 م.1959ؤخمض ؤبٓ ؾُٗض، ًٞ ال٣هت، صاع الكغ١ الجضًض، ٖمجان  -7

 م1969الُبٗت الٗجاقغة، صاع ال٨خجاب الٗغبي بحرْث لبىجان، ؤخمض ؤمحن، ٞجغ ؤلاؾالم،  -8

ٓعي، الترار ال٣هصخي ٖىض الٗغب، م٨خبت قبجاب، مهغ،  -9  م.1991ٖبض الكجافي الك
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ت، ال٣جاَغة،  -10  م.1964ص. عقجاص عقضي، ًٞ ال٣هت ال٣هحرة، م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهٍغ

ْاليكغ، بحرْث -11 ٓع دمحم ًٓؾ٠ هجم، ًٞ ال٣هت، صاع بحرْث للُبجاٖت   1955، الض٦خ

ل٫ٓ ؾالم، صعاؾجاث في ال٣هت الٗغبُت الخضًشت -12  ص. دمحم ٚػ

 م1924قٓقي ي٠ُ: ألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ في مهغ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  -13

جا"، اإلاُبٗت الؿلُٟت  -14 َٓع ْجُ ٫ٓ "وكٓء ال٣هت  ٨ُت خ ٓع، ؤل٣جاَجا في الججامٗت ألامٍغ ٓص جُم  1936مدجايغة مدم
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 6 :الٓخضة

 " الضٞحن الهٛحر"
ي  لـمهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض 6.0

ٓخضة 6.1  ؤَضاٝ ال

ي 6.2  "الضٞحن الهٛحر" مً ٦خجاب "الىٓغاث" إلاهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

 هبظة ًٖ ٦خجاب "الىٓغاث"  6.2.1

ي 6.2.2  هبظة ًٖ ال٩جاجب مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

 ملسو ٢هت "الضٞحن الهٛحر" 6.2.3

 هو ال٣هت 6.2.4

 اإلاٟغصاث الهٗبتمٗجاوي  6.2.5

 جدلُل هو ال٣هت 6.2.6

ىجاث 6.3  الخمٍغ

 هخجاثج الخٗلم 6.4

ْمٗجاهحهجا 6.5   ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُتالازخبجاع  ؤؾئلت 6.6  الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘  ال٨خبؤَم  6.7
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 الخمُِض 6.0

ٓع ٖلى مّغِ  .ال٣ضًمالؼمً ال٣هت ًٞ ؤصبي مٗغْٝ لضٔ الٗغب مىظ ن ب   ٢ْض جُ
ّ
ْجإز ٓع  ٓامل التي غ الضَ بجالٗ

٢ْض ؤخضر الًٟ . ؤخجاَذ بّ في الٗهغ الخضًض ٦مجا جإزغ بجالخُجاعاث الٛغبُت ختى نجاع في ق٩لّ الظي وكِضٍ آلان

ُٖٓت  ْالخ ٓعة في ألاصب الٗجالمي مً زال٫ مٗجالجتهجا لل٣ًجاًجا املسخلٟت في الخُجاة الاظخمجاُٖت للجيـ البكغي  ال٣هصخي ز

ْإًججاص خل٫ٓ لِجا مجا٫ ُّٞال ق٪ ؤن صاعؽ  .ٖجهجا  ْؤبغػ ألٖا ْاصٍ  ْع إل ٖلى َظا الًٟ   .ألاصب الٗغبي ال ٌؿخٛجي ًٖ الَا

ٍْض الُالب بةَاللت ٖلى ًٞ ال٣هت في ألاصب الٗغبي الخضًض،  ٓخضة لتز ٞمً َظا اإلاىُل٤ جم بٖضاص َظٍ ال

ٓخضة ٖلى ٢هت "الضٞحن الهٛحر" ْهي ٞىخٗٝغ في َظٍ ال ْل.  ٓ لم جغجٟ٘ ٢هت ٦خبذ في مغخلت وكٓء الًٟ ال٣هصخي، 

ْاإلاال٠ اإلا٦خبهجا مهُٟي لُٟي ْ  .بلى م٩جاهت ٢هت ٞىُت بمٗجى ال٩لمت ْال٩جاجب ال٣ضًغ  ي، ألاصًب اإلاهغي ال٨بحر  ىٟلَٓ

٢ْههّ،  ْالظي ًمشل اإلاغخلت التي جد٫ٓ ُّٞ الىجابٜ في ؤلاوكجاء ْألاصب الٗغبي، الظي اهٟغص بإؾلٓب ه٣ي في م٣جاالجّ 

ٓص ب ْالجم ْالخغ٦تألاصب الٗغبي مً الخ٣لُض  ٓط مً ٦خجاب "الىٓغاث" .لى ؤلابضإ    .ْهو ال٣هت مإز

ٓخضة 6.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى:  تهضٝ َظٍ ال

  ٓع ٓطط عا١ مً ؤلابضاٖجاث اإلاالٟت في مؿحرة ال٣هت الٗغبُت ٖبر الٗه ٍْض الُجالب بىم ْجم٨ُىّ مً ٢غاءجّ  جؼ

ْالخمخ٘ بّ  ّ٢ْ  .ْجظ

  ،ي مهُٟى لُٟي ٧ْجاجبّالخٍٗغ٠ ب٨خجاب "الىٓغاث" مً زال٫ بخضٔ ٢ههِجا   .اإلاىٟلَٓ

 ْؤؾلٓب ال٩جاجب ٞحهجاْجٓيُذ  هو ٢هت "الضٞحن الهٛحر" ٢غاءة ، م٘ ج٣ضًم زالنت ْظحزة لل٣هت ٧لمجاتهجا 

 .٢بل البضء في ٢غاءة الىو

 ًجدلُل ال٣هت م  ْ ٓجهجا  ٓاحي املسخلٟت مً خُض مًم ٍٓتالى ْاللٛ ٓص الٗىجانغ الٟىُت  ٞحهجا  ْالبالُٚت ْظ

ْم٩جاهتهجا ٓصتهجا   .ي الًٟ الؿغصيف ْظ

 .جدضًض ؤلاٞجاصة مً الىو في الخُجاة 

 .ْز٣جاٞت ْم٩جاهجا   ؤلا٣ًجاٝ ٖلى مالمذ البِئت التي جيء بهجا الىو ػمجاهجا 

 "الضٞحن الهٛحر" مً ٦خجاب "الىٓغاث" إلاهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓي 6.2

ٓط مً ٦خجاب  َْظا الىو مإز ْاثل مجا ٦خب في َظا الًٟ،  "الىٓغاث" "الضٞحن الهٛحر" ٢هت ٢هحرة مً ؤ

ْالظي ٌّٗض  ي،  ًمً ؤبلٜ ٦خّ  لؤلصًب اإلاهغي ال٨بحر مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ   .جاب ال٣غن الٗكٍغ
ّ
ي ٢ْض جم٨ ً اإلاىٟلَٓ

ض لّ في ألاصب الٗغبي ًٍٓ م٩جان ٍٞغ ٣ّ بلى نٟٝٓ ألاصبجاء الٗٓجام، بإؾلٓب ًإزظ بِ  ْق٤ّ  ،مً ج٩  ٍَغ
ُ
  ّبِ ل

َ
ت، جاعِ ال٣

ٓاٞظَُْ  ْٞخذ هجاٞظة ظضًضة في ه ْالىثر في ألاصب الٗغبي كٛل طَىّ،  ْؤظمل  ٦ْخجابّ "الىٓغاث" ٌّٗض  . ؤلاوكجاء  مً ؤبلٜ 

  .٦خب ألاصب في الٗهغ الخضًض
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َٓيهبظة ًٖ  6.2.1   ال٩جاجب مهُٟى لُٟي اإلاىٟل

يال٩جاجب ال٨بحر  م(  1924 - 1872َـ /  1343 - 1289) مهُٟى لُٟي بً دمحم لُٟي بً دمحم خؿً لُٟي اإلاىٟلَٓ

)مً مضن الٓظّ ال٣بلي بمهغ(، ؤصًب مهغي  ٓالُض مىٟلٍٓ ٧جان مىٟغصا بإؾلٓب ه٣ي في ؤلاوكجاء ْألاصب،  ٖهٍغ هجابٛتمً م

٧ْجان مىخمُجا بلى ؤؾغة خؿُيُت. ْع٢ت،  ْبت  ْلّ قٗغ ظُض ُّٞ ٖظ ٦ْخبّ،  ْال٣ًجاءْهي  في م٣جاالجّ  ْالٗلم  ٓعة بجالخ٣ٔٓ  . مكِ

ْالخد٤ ب٨خجاب ا ي ؾبُل آبجاثّ في الش٣جاٞت  ت ٧جالٗجاصة اإلاخبٗت في البالص آهظا٥ههج اإلاىٟلَٓ ٓ  ،ل٣ٍغ م ٧لّ َْ ٞدٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

جا١ لّ مً ؤَل بلضٍ ،في الخجاؾٗت مً ٖمٍغ جاًت ٞع غ بجال٣جاَغة جدذ ٖع ٍٓ بلى الججام٘ ألاَػ  .زم ؤعؾلّ ؤب

ي ٧جان ْ  ٓاَجا مً آزجاع الٗغبُت اإلاىٟلَٓ غ آلاصاب، ْؾ َْػ ض  ْال٣ٗض الٍٟغ جاوي  ٦شحر اإلاُجالٗت في ٦خب: ألٚا

جا بجهٓى قجاب  ، ألانُل البُجان، الٛجي الش٣جاٞت، خٍغ ُ٘ اإلاؿخٔٓ ٧ْجان َظا الخدهُل ألاصبي الججاص، الٞغ الصخُدت. 

ت. بت في جدهُل اإلاٗٞغ ْالظ١ْ، قضًض الٚغ ٠ الخـ  ي مَغ ْز٣ُجا.  ٧جاإلاىٟلَٓ ْاجهل بجالكُش )دمحم ٖبضٍ( اجهجاال 

ًجا  الكُش دمحم ٖبضٍ ْسجً بؿببّ ؾخت ؤقِغ، ل٣هُضة ٢جالِجا ٧ْجان حٍٗغ ٢ْض ٖجاص مً ؾٟغ،  بجالسضًٓي ٖبجاؽ خلمي، 

 .ٖلى زالٝ م٘ دمحم ٖبضٍ

ٓان  1907ْابخضؤث قِغجّ حٗلٓ مىظ ؾىت  ُٖٓت جدذ ٖى ض( مً اإلا٣جاالث ألاؾب ضة )اإلاٍا بمجا ٧جان ًيكٍغ في ظٍغ

ْْلي ، "مضةالٗ"ْ "الججامٗت"، ْ"الِال٫"، ْ"الٟالح"٧ْجان ًيكغ في بٌٗ املجالث ؤلا٢لُمُت ألازٔغ ٦مجلت )الىٓغاث(، 

ْػاعة اإلاٗجاٝع )ؾىت  ْْػاعة الخ٣جاهُت )1909ؤٖمجاال ٦خجابُت في  ُٗت )1910(  ت الجمُٗت الدكَغ ْؤزحرا 1913( ْؾ٨غججاٍع  )

ْاؾخمغ بلى ؤن جٓفي.  ٓاب،  ت مجلـ الى  في ؾ٨غججاٍع

ٓلُٓ ٖجام  يَّ 1924ْفي الشجامً ٖكغ مً ً ٫ٓ ؤصّ  م، ؤنجاب اإلاىٟلَٓ ْؤ٣ٖبّ طل٪ ٔ بلى حؿمم في الضم، اخخبجاؽ في الب

ت، ختى عخلذ قمـ مه ْإنجابخّ بظبدت نضٍع ٓع في صخخّ  ٓا٤ٞ ُجضَ ٓم الجمٗت اإلا ي ًٖ الٗجالم في ً ٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ٓلُٓ ٖجام  ً مً قِغ ً ْالٗكٍغ طخيء الضعب ل٩ل مً ؤحى بٗضٍ.1924السجامـ  ًُ جا  جا ْقٗغًٍ ًُ جا ؤصب
ً
جا زلّٟ جغاز

ً
 م، ججاع٧

ي ٢ُٗت مٓؾ٣ُُت في ْجاَغ   ْبجاَى ٧ٍجان اإلاىٟلَٓ
َ
 ٤َ ال٨ٟغ مدّؿ  الظ١ْ مخىجاؾ٤َ  السل٤ مخالثَم  ّ، ٩ٞجان ماجل٠

  ي، ؾلَُم الؼِ  ألاؾلٓب ميسجَم 
ُّ
ٖٓجا ٖلى ألاصب، خٔ ٓبجا مُب َٓ ًْ  الُب٘ في ؤصبّ ؤ٦ثُر  ال٨ٟغ، ٦مجا ٧جان ؤصًبجا م ِ َخ  م

ّ
ٔ 

٣ت مؿخ٣لت ال ٍَغ ال ؤصًبجا ممخجاػا  ي ٖهٍغ مجاثال بمجا بلى ٧جان الىثر الٟجي ف .الهىٗت؛ ألن الهىٗت ال جسل٤ ؤصبجا مبخ٨غا 

ْبجا ٖلى ؤخض ال٣جالبحن ْل٨ىّ لم ٨ًً مًغ ٧ٓي،  ٓبّ في ألاصب بضٌٗجا  .ؤؾجالُب الٗهغ الٗبجاسخي ؤْ الٗهغ اإلامل ٧جان ؤؾل

ْاثل ٦خّ  .ؤوكإٍ َبّٗ ال٣ٓي ٖلى ٚحر مشجا٫ ؾجاب٤ َْٗضٍ ٧جان مً ؤ جاب ال٣هو ال٣هحرة، ٞجاظإ الىجاؽ ب٣ههّ الغاجٗت 

ْصي في الكٗغ. بٌٗ الى٣جاص ؤهّ في الىثر بمجزلت ٓص ؾجامي البجاع  مدم

ض ٢غاءجّ  )الىٓغاث(ْللمىٟلَٓي ؤٖمجا٫ ؤصبُت ٦شحرة، مجهجا ٦خجاب  ْالظي ؤزظ مىّ الىو الظي هٍغ في زالزت ؤظؼاء 

ْاًتْ  في َظٍ الٓخضة، ْجهٝغ بهجا، )في ؾبُل الخجاط(  ع الظي  )الٗبراث(٦خجاب ْ جغظمِجا اإلاىٟلَٓي مً اللٛت الٟغوؿُت 

٨ُت ْزمـ ٢هو ٖغبهجا اإلاىٟلَٓي، ْاخضة م٣خبؿت مً ٢هت ؤمٍغ  ًًم حؿ٘ ٢هو: زالزت ْيِٗجا اإلاىٟلَٓي ْ

ْم٣جاالتهم، ْ)مسخجاعاث اإلاىٟلَٓي( ْاًت ْ  مً ؤقٗجاع اإلاخ٣ضمحن  ألصمٓن عؾخجان جغظمِجا  ؾحراهٓ صي بغظغا٥ )الكجاٖغ(ع

ٓن ْ  مً الٟغوؿُت، ٞؼ ْاًت جدذ ْال٫ الٍؼ ْلحن( ع ٓ  )مجض ْاًت ب٫ٓ  وـ ٧جاع" جغظمِجا مً اللٛت الٟغوؿُتلـ "ؤلٟ ْع

ٓبّ البلُٜ الغنحن نُجاٚت خغة لم ًخ٣ُض ٞحهجا بجاألنل  ،ْٞغظُجي )الًُٟلت( لـ"بغهجاعصي ؾجان بُِحر"، نجاِٚجا بإؾل

ْة. ٧ْجاهذ للًٟ ال٣هصخي الخضًض ٢ض ْة  ْإهمجا الٟغوؿُت ًدؿً اإلاىٟلَٓي ْلم ٨ًً ٞإيجاٞذ بلى زغاء ألاصب الٗغبي زغ  ،
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جا بجاؾمّ. ٧جان بٌٗ ٍْيكَغ ٓلى َٓ ْيِٗجا ب٣جالبّ ؤلاوكجاجي،  حن بهجا ًترظم لّ ال٣هت بلى الٗغبُت، ُٞخ  الٗجاٞع

ٓع قٓقي ي٠ُ في "ألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ في مهغ":  ْمً ٚحر ق٪ ؤٞؿض َظٍ ال٣هو "٫ٓ٣ً الض٦خ

ٖٓت مً اإلا٣جاالث في ٚحر خب٨ت ٧ْإهّ ًْ ال٣هت مجم ، بط ؤخجالِجا ًٖ ؤنلِجا،  ْمً زم ؤصزل في الٟغوؿُت بخمهحٍر  ،

ٍْخطر طل٪ في  َٓبت ال٣هجانحن،  َْٓ حُٛحر لم ٌؿخُ٘ بخ٩جامّ بط ٧جاهذ جى٣هّ م ْاؾٗجا  َظٍ ال٣هو حُٛحرا 

ْجججاعب ألاشسجام، ٦مجا ؤهّ  ْالض٢ت في مغا٢بت ؤخضار الخُجاة  ٢ههّ التي خجا٫ْ ؤن ًالِٟجا بط ًى٣هِجا السُجا٫ 

ْإطا ٧جان في َظٍ ال٣هو شخيء ٌ الظي ًخمحز بّ  جب بّ ال٣جاعت ِٞٓ ألاؾلٓب اإلاهٟىعجى٣هِجا َغاٞت اإلاٟجاظإة، 

ٓمىجا الخجايغ. ْجىدكغ في الىجاقئت مً ٖهٍغ بلى ً ْالظي ؤججاح إلا٣جاالجّ ؤن جظٌ٘  ي،   "اإلاىٟلَٓ

 هبظة ًٖ ٦خجاب "الىٓغاث" 6.2.2

ْعؾجاثل بّن  ٖٓت م٣جاالث  ض" ْ في زالزت ؤظؼاء، ٣ً٘ ٦خجاب "الىٓغاث" مجم ضة "اإلاٍا جا في ظٍغ ي ًيكَغ ٧جان اإلاىٟلَٓ

جا الكُش ٖلي ًٓؾ٠،  ًٍْ، بضءً التي ٧جان ًدغَع جا مً الٗىجا ٓان "الىٓغاث" ؤْ ٚحَر ُٖٓت جدذ ٖى ا مً ٖجام في ؤٖمضة ؤؾب

جا في بٌٗ 1907 ٢ْهجاثض ٧جان ًيكَغ ت  ٖٓجاث قٍٗغ ٍْخًمً ال٨خجاب ؤًًجا ٖلى م٣ُ جا،  ْلم ًيكَغ ْم٣جاالث ٦خبهجا  م، 

ْاملجالث ؤ ْبٌٗ جل٪ الجغاثض  ْججظب ال٣غاء،  ًًجا، ٦مجا ًخًمً ٖلى مجا ٣ًغب مً زالزحن ٢هت حسخغ الىٟٓؽ 

ٕٓ مً ٖىض هٟؿّ ْمٓي ْبًِٗجا آلازغ م٨خٓب  اؾخٗجان ال٩جاجب في  .ال٣هو مترظم ؤْ م٣خبـ مً اللٛت الٟغوؿُت، 

 ٓ ْال٣هجاثض ٦مجا ًلجإ بلى ؤؾل ْال٣هت  ٓإ مسخلٟت مً الٟىٓن ألاصبُت مشل اإلا٣جالت  ْالخ٩لم ال٨خجاب بإه ب السُجاب 

ٓاع لخٓنُل الغؾجالت بلى الىجاؽ ْالخ ْالضًً  .ْالٛجاثب  ْهجا٢ل ٞحهجا ال٣ًجاًجا املسخلٟت اإلاخٗل٣ت بجاملجخم٘ ْألاصب 

ْإخضار حُٛحر ُّٞ.  ْالؿُجاؾت، َجاصٞجا بنالح ٞؿجاص املجخم٘ 

ْالجؼء الشجاوي في ٖجام 1910نضع الجؼء ألا٫ْ مً ال٨خجاب ٖجام  ، ٞةهّ لم 1921ْالجؼء الشجالض في ٖجام  1912م 

ْإهمجا جم اٖخبجاٍع ٦ظل٪ ُٞمجا بٗض ْٚحٍر مً  .٨ًً ٨ًخب ٖلُّ الجؼء ألا٫ْ ؤْ املجلض ألا٫ْ  ٓبّ في َظا ال٨خجاب  ْؤؾل

ْ  زجا٫ مًه٣ي زجالو ال٨خب  ٧ْجان الٗجامُت   ، ْالٗجامُت التي ؾجاصث ٖلى ٦خجابت ألاصبجاء في ٖهٍغ ْالبضٌ٘  ْالخ٩ل٠  السج٘ 

ٓبهم نجاخب ببضإ لم ًدجا٫ْ ج٣لُض الؿجاب٣حن ال الخ٣ُض بإؾل ٖٓت مالٟجاجّ ثوكغ  .ٖلُّ  ٣ْٞجا  مجم ْٞجاجّ  بٗض 

ٖٓجاته ٓظضاهُجاث ) 46مشل الاظخمجاُٖجاث ) جاإلآي ْال ْالغزجاء ) 13م٣جالت(  ْالضًيُجاث ) 6م٣جالت(  م٣جالت( ْألاصبُجاث  7م٣جالت( 

ْال٣ههُت 4) ْالغؾجاثل  ْالؿُجاؾُجاث   .م٣جالت( 

ي مً زال٫ م٣جاالث ٦خجاب  دجا٫ْ اإلاىٟلَٓ ٢ْتهجا،  "ثالىٓغا"ٍُْ ُمٗجالجت بٌٗ اإلاكجا٧ل التي َغؤث ٖلى مجخمّٗ 

ي اإلاغؤة بم٣جال ٢ْض زو اإلاىٟلَٓ جا بٌٗ اإلاكجا٧ل التي ٧جاهذ مترسست في املجخم٘.  ًً حن في َظا ال٨خجاب ًخدضر ٞحهمجا خْؤً

جا في الخُجاة َْع ْص ٧ْجان طل٪ بؿبب جإزٍغ بجالكُش دمحم ٖبضٍ، ٩ٞجان ًغصص ًٖ م٩جاهت اإلاغؤة  ٓ آ،  ٍْاصحهجا عاء اإلاهلخحن خ لّ 

ْجسلب لبّ.  بلٛخّ التي جإؾغ الؿجام٘ 

ٍٓلت بحّ  ْهٓغجّ بلى اللٛت ٢ْض ٢ضم اإلاال٠ لل٨خجاب بم٣ضمت َ ْمؿحرجّ الٟىُت  ن ٞحهجا خُجاجّ الصسهُت ْألاصبُت 

ٓبحن،  ْاإلاى٩ ْهحن  ٢ْهو املخؼ ْالك٣جاء  ٓا٠٢ الباؽ  ْم ٓم ْألاخؼان  ٓاص اإلاشحرة للِم ْجإزٍغ بمُجالٗت اإلا ْألاصب، 

جاجّ ْجججاعبّ م ْهٍٓغ ْٖبر ُّٞ ًٖ ؤعاثّ  َْٓ ٖلى ٢ُض الخُجاة،  الص  ٣ْٞضاهّ لؤل ْالك٣جاء في الخُجاة الصسهُت،  ً الباؽ 

ْالٟلؿٟت ْالكٗغ  ْالش٣جاٞت  ٓم ْألاصب  ْالٗل ٓان "الضٞحن الهٛحر" هي الغؾجالت  .ًٖ اللٛت  َْظا الىو املسخجاع جدذ ٖى

 الشجالشت مً ٦خجاب "الىٓغاث" الجؼء ألا٫ْ.
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 "الضٞحن الهٛحر" ملسو ٢هت 6.2.3

ىت بلؿجان ؤب ز٩ل َٟلّ الهٛحر، ًسجاَب ابىّ ي بىبرة خٍؼ ، ٧إهمجا  "ٞجايل" ًخدضر اإلاىٟلَٓ الظي ٢ض ؾ٨ً الثٔر

َْٗبر ًٖ مكجاٖغ الخؼن اإلاترا٦مت في  ؼ،  ٦خب َظٍ ال٣هت بٗض مجُئّ مً صًٞ ابىّ، ٌؿ٨ب الضم٘ ٖلى ٞغا١ الُٟل الٍٗؼ

ٓاجهجا املسخلٟت التي ال جؼا٫ ْؤل ْالخجلض ٖلى جل٪  ْظضاهّ  ٢ْضٍع ملجإ للدؿلي  جُجاعخّ َُلت خُجاجّ، ُٞجض في بًمجاهّ ب٣ًجاء هللا 

ٍْخظ٦غ ؤًجاًم  ْالبالًجا،  ٓن ظِضا في  جااإلاهجاثب  ٓجّ، لم ًإ٫ طل٪ ألاب الخى ذ الٟغاف ٖلُال في مغى م ٧جان الُٟل ٞحهجا ٍَغ

ْا ؼ، ٕٞؼ ألاب مً اؾخٟدجا٫ ؤمغ اإلاغى  الجّ إله٣جاط خُجاة الابً الٍٗؼ غ مدجا ْاء اإلاٍغ ٧ْجان ألاب ًً٘ الض ؾدكجاع في ؤمٍغ َبِبجا 

َْٗخجي  ٓالض ًمغيّ  ٓالض خُىمجا ٧جان ال ٓلض عظجاء قٟجاثّ، ختى ٞجاع١ الابً الضهُجا ؤمجام ُٖجي ال الظي ْنّٟ الُبِب في ٞم ال

ْاء خُىمجا ٧جان ًخجٕغ مً آالم اإلآث مجا ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤ ٓالض ٖلى مجا ؤطا٢ّ مً مغاعة الض ، ُٞدؼن ال ٍٓع ٍْظ٦غ بإم ْمّ،  ن ٣ًجا

ٓن ٖلى ٞغاف اإلآث. ْصٍ ختى آزغ لخٓخّ مً خُجاجّ َظٍ ْختى خُىمجا ٩ً غة ال جؼا٫ جغا  ؤن َظٍ الظ٦ٔغ اإلاٍغ

ٍْٔغ ؤن ٧جاٞت  ؼ،  ْؤن البِذ ٢ض ٚكِخّ ْلمت بٗض ٞغا١ الابً الٍٗؼ ٓالض ؤن الخُجاة ٣ٞضث بهجتهجا  ًدـ ال

ٓا ٖلى ٞغا٢ّ لج ْب٩ ٓا ٖلى مٓث الابً  جا١ في اللُل، ا الىجاؽ الظًً جٟجٗ ٓا بجالخٗب ْؤلاَع ْا  بلى مًجاظِٗم خُىمجا ؤخؿ

ْل٨ىّ ال ًٔغ ؤن ؤلانبجاح  ٍٓل ال ٩ًجاص ؤن ًيبلج الهبذ بٗضٍ،  َْكٗغ ؤن اللُل َ ٓم،  ٓالضًً بجالى ْل٨ً ال ج٨خدل ؤٖحن ال

ٓالي اإلاهجا ٍْخٟج٘ مً ج ْمجا صٞجهم بُضًّ،   ثب ٖلُّ.لِـ بإمشل مً اللُل البهُم، خُض ًخظ٦غ مجا ٣ٞض مً ؤبىجاثّ 

َْكخ٩ي مً الضَغ ؤهّ  ْا بلى َظا ال٩ٓن؟  َْؿجاثلِم إلاجاطا ظجائ ٓٞحن ظمُٗجا،  ْفي آزغ ال٣هت ًسجاَب ؤبىجاءٍ اإلاخ

ْا ؤمٍغ ؤمجام هللا ظل  جاى الجىت ؤن ًظ٦غ ٓا في ٍع ٍْلخمـ مً ؤبىجاثّ ؤجهم بطا اظخمٗ ٌُُّٗ ججاعة مجا ًبهجّ زم ًسخُّٟ مىّ، 

ٓا مىّ ؾبدجاهّ ؤن ًإزظ طل٪ ا ٍُْلب ال خؼن.قإهّ  ٓا ظمُٗجا في الجىت خُض ال ًب٣ى َم  ً بلحهم ختى ًخال٢ ٓالض الخٍؼ  ل

 هو ال٣هت 6.2.4

ٞحُن الهٛحُر   الضَّ
ُذ ًضي مً جغاب ٢بر٥ ًجا بُ  ًْ َ

ُٖ جيّ آلاَن هٟ ٓص ال٣جاثُض اإلاى٨ؿُغ  ثُّ ْض ، ْ ال ؤمِل٪ بال  مً ؾجاخِت الخغِب  بلى مجزلي ٦مجا ٌٗ

 
ً
  صمٗت

َ
ُ٘ بعؾجال  ال ؤؾخُُ

ً
غة
ْ
َْػٞ ٓح م٣جاصًٍغ َظا الك٣جاَء في ؤمغِ  ِجا،  ٥، ال ؤؾخُُ٘ جهَُٗضَجا؛ طل٪ ألن هللَا الظي ٦َخب لي في ل

ّ بًجا٥، زم اؾخلبَّ 
َ
ل
َ
ّ مى٪  َ٪ ٞغػ٢جي ب٪ ٢بل ؤن ؤؾإ َُ جي ال٩إَؽ  -مجي ٢بل ؤن ؤؾخٟٗ َٖ ْؤن ًجّغِ  ،

٢ض ؤعاص ؤن ًخمَم ٢ًجاءٍ فيَّ

 ختى زمجالتَ 
ُ
 ؤ
ً
 ِؾ عْ هجا، ٞدَغمجي ختى صمٗت

ُ
 ل

ً
غة   ِجا، ؤْ ٞػ
ُ
ُض نَ ؤ ِ

ُط ّٗ ال جل٪ مجا ؤجٟغَّ  بّ ممجا ؤهجا ُّٞ؛  َجا، ختى ال ؤظض في َظٍ، 

ْالهبر ٖلى بالثّ ْلّ مجي مجا ٌكجاُء مً الّغِيجا ب٣ًجاثّ،  ًمجا ْؾجالًبجا،  ِٗ ْلّ الشىجاء مى ْٚجايًبجا،  جا  ًُ  .ٞلّ الخمض عاي

٧ْإهم عؤًُخ٪ ًجا بجيّ   ُذ،  ْٖ ُذ، زم ِزُٟذ ٖلُ٪ اإلآث ِٟٞؼ ْٖ  ٞجِؼ
ً
ْالخُجاة في ٞغاق٪ ٖلُال ُل بلي ؤن اإلآث  َُّ جا ٧جان ًس

ْاء،  مجا٫ التي جمِل٨ِجا ؤًضحهم، ٞجاؾدكغث الُبَِب في ؤمغ٥، ٨ٞخب لي الض ْٖمل  مً ألٖا ن الىجاؽ،  قإن  مً قْا

ضوي بجالكٟجاء، ٞجلؿذ بججاهب٪ ؤنُ  َٖ ْْ 
ً
 ٢ُغة

ً
ْال٣َضُع بُّ في ٞم٪ طل٪ الؿجاثَل ألانٟغ ٢ُغة ًىتٕز مً بحن ظىبُ٪  ، 

 
ً
 ٢ُٗت

ً
 ٢ُٗت

َ
  ، ختى هٓغُث ٞةطا ؤهذ بحن ًضّي الخُجاة

 
 بجاعصة

 
  ظشت

ُ
عة ْإطا ٢جاْع ْاء ال جؼا٫ في ًضّي  ال خغا٥ بهجا،  ، ٞٗلمُذ الض

ْؤن ألامَغ  ُخ٪، 
ْ
ْاء ؤمُغ ال٣ًجاء، ال ؤمُغ  ؤوي ٢ض ز٩ِل  .الض

ٗجالج مجي اإلا٣ضاُع ؾإهجام ًجا بُ  ُُ غاٍف مشِل ٞغاق٪، ْؾ ِٞ ْؤخؿب ؤن آزَغ مجا  جيَّ بٗض ٢لُل ٖلى  ج مى٪، 
َ
مجا ٖجال

 
َ
ْؤخضاثهجا، َٓ الىضُم الُٗٓم الظي ال ؤػا٫ ؾِب٣ ٓبهجا  جا، ْزُ ٓاَع ْؤَ ن الخُجاة  ى في طا٦غحي في جل٪ الؿجاٖت مً قْا



100 
 

 
ُ
 ؤ
َ
  ُض جابِ ٧

َ
ُِ ـؤل ٓص بىٟؿ٪ ٞحرَبضُّ ْظ ْؤهذ جُج ٪ بًجاَجا بُضي،  ُٖ

غة التي ٦ىذ ؤظّغِ ْجسخلج ؤًٖجائ٥، َمّ ٖلى جل٪ الُجَغٕ اإلاٍغ  ،٪

ال لؿجان ٞدؿخُُ٘ ؤن حك٩ٓ بليَّ مغاعة مجا جظ١ْ  جي ٖى٪،  َٗ َجا بليَّ لخضٞ ْمجا ل٪ ًض ٞدؿخُُ٘ ؤن جمضَّ ُ٘ ُٖىجا٥،   .ْجضَم

ْل٪ ًجا بجيّ  ْؤال ٩ًٓن آزُغ ِٖض٥ بي  ل٣ض ٧جان زحًرا لي  ٓج٪،  ْم ْمغي٪، ْخُجاج٪  ؤن ؤ٧ِل بلى هللا ؤمَغ٥ في قٟجاث٪ 

ْؤن  ًٓهجا لل٣ًجاء ٖلُ٪،  ُم٪ بًجاَجا؛ ٞل٣ض ؤنبدُذ ؤٖخ٣ض ؤهجي ٦ىُذ ٖ ِ
ّ
ْصاٖ٪ لِظٍ الضهُجا جل٪ آلاالَم التي ٦ىُذ ؤظك ٓم  ً

جا في
ً
ًْ ؤمغَّ مظا٢

ُ
ِجا ل٪ في ًضي ٧إؽ اإلاىُت التي ٧جان ًدملِجا ل٪ ال٣ضُع في ًضٍ لم ج٨

ُ
ْاء التي ٦ىذ ؤخِمل عة الض  .ٞم٪ مً ٢جاْع

 البِذ الظي 
َ
لمت

ُ
ْمجا ؤقضَّ ْ  َظٍ ال٩جاثىجاث في هٓغي، 

َ
ٓعة ْمجا ؤ٢َبَذ ن َّ الخُجاة مً بٗض٥ ًجا بجي!  مجا ؤؾَمَج ْظ

ٓم ٞال جغ  ٘ في ؤعظجاثّ قمًؿجا مكغ٢ت جطخيء لي ٧لَّ شخيء ُّٞ، ؤمجا الُ
ُ
غا٢ِ٪ بًجاٍ! ٞل٣ض ٦ىَذ جُل ِٞ ٔ ُٖجي ممجا ؤؾ٨ىّ بٗض 

ٓلي ؤ٦ثَر ممجا جٔغ ُُٖى٪ آلان في ْلمجاث ٢بِر٥  .خ

ٟذ  ُٗ ْجهم، ْي ْا مجاَء قا ٓا، ختى بطا اؾدىٟض ٗ ٓا مجا جٟجَّ ٗ ْجٟجَّ ْا،  ْالبجا٦ُجاث ٖلُ٪ مجا قجائ ب٩ى البجا٧ٓن 

ْلم ًب٤َ ؾجاًَغا في ْلمت َظا اللُل  ٓا بلحهجا،  ْا بلى مًجاظِٗم ٞؿ٨ى ٓا، لجا ٓاَم ًٖ اخخمجا٫ ؤ٦ثَر ممجا اخخمل
ُ
ٓهّ ٢ ْؾ٩

ُمِجا
َ
ْٖحن ؤزٔغ ؤهذ حٗل دخحن، ٖحن ؤبُ٪ الشجا٧ل اإلاؿ٨حن،   .ٚحُر ُٖىحن ٢ٍغ

 التي 
َ
ٓاصٍ ًٖ بُجاى الجهجاع؛ ألن الٟجُٗت ْل٨ىجي ال ؤؾإ٫ هللَا ؤن ًىٟغط لي ؾ ل٣ض َجا٫ ٖليَّ اللُُل ختى مللُخّ، 

ت ؤزغ مً  ؤ٢ٔٓ بهجا ٖلى عٍئ
ً
ْب٤ِ بحن ظىبيَّ ب٣ُت

ُ
ُتهجا ب٪ ًجا بجيَّ لم ج ْٗ ِج

ُ
آزجاع خُجاج٪، ٞلُذ اللَُل بجا١ٍ ختى ال ؤٔع ْظّ  ٞ

 .الجهجاع، بل لُذ الجهجاع ًطخيء؛ ٣ٞض مللُذ َظا الٓالم

ٓم ؤؾخ٣بل ػاثًغا  ٨ٍٓمجا؛ ٞإهجا في ٧ل ً ْصٞىُذ مً ٢بل٨مجا ؤز ْصٞىُذ ؤزجا٥ مً ٢بل٪،  ٓم ًجا بجي،  صٞىُخ٪ الُ

، ُٞجا هلل ل٣لب ٢ض القى ١ٓٞ مجا جالقي ال
ً
جا عاخال

ًٟ ْصٕ يُ ْؤ ٓاصح السُٓبظضًًضا،  ْاخخمل ١ٓٞ مجا جدخمل مً ٞ  !٣لُٓب، 

ْلم ًب٤َ  ٓع،  ْاًجا ال٣ب جا مبٗثرة في ػ
ً
؛ ٞإنبدْذ َظٍ ال٨بُض السغ٢جاء مؼ٢

ً
ظ ٧لٌّ مى٨م ًجا بجيَّ مً ٦بضي ٞلظة

َ
ل٣ض اَٞخل

ٓاج ال ؤخؿب الضََغ ججاع٦ّ صْن ؤن ًظَب بّ ٦مجا طَب بإز جا ٖلى الضَغ،  ًُ  .ّ مً ٢بللي مجهجا بال طمجاء ٢لُل ال ؤخؿبّ بجا٢

مٓن ؤه٨م ال ج٣ُمٓن؟
َ
إلاجاطا ظئخم بن ٦ىخم حٗل  إلاجاطا طَبخم ًجا َبِجيَّ بٗضمجا ظئخم؟ 

ٓصُث ؤن جمخضَّ  ِ ًضي مى٨م؛ ألهجي مجا حٗ
ّٓ ال مجُُئ٨م مجا ؤؾُٟذ ٖلى زل ْلٓ ؤه٨م  ُٖجيَّ  ل بلى مجا لِـ في ًضي، 

ُٖذ ب٣ُخم بٗضمجا ظئخُ  غة في ؾبُل٨م م مجا ججغَّ  .َظٍ ال٩إَؽ اإلاٍغ

ال  ٦ىُذ ل٣ض  َي ْظِّ ٖجي ٞال ؤعاٍ  ْؤن ًْؼ ٣ي التي ؤؾحر ٞحهجا،  ؤعضخى مً الضَغ في ؤمغ٦م ؤن ًتزخؼح لي ًٖ ٍَغ

دِؿً بليّ  ًُ ال  جا، لٓ  ًغاوي،  ًُ ال بجا٦ جا 
ً
ال يجاخ٩ ال م٣ًُبجا،  ال ًتراءٔ لي مبدؿًمجا،  ال قغ،  ال ًخ٣ضم بليَّ بسحر  ال ٌسخيء، 

ْل٨ىّ ٧جان ؤط٧ى ٢ل ٓجّ الٗلم بإهجي مجا ٦ىذ ؤب٩ي ٖلى الىٗمت لٓ لم ج٨ً ؤهّ عضخي مجي بظل٪،   بهًغا، مً ؤن ًٟ
َ
ظ
َ
ْؤهٟ ًبجا، 

ْمجا ٦ىذ ؤِظ  ْة ْظضاجهجافي ًضي،  ١ْ خال
ُ
 .ُض مغاعة ٣ٞضاجهجا، لٓ لم ؤط

جا عَجؼ ًٖ ؤن ُؾ  ٧ْجان ال بض لّ ؤن ًجغي فيَّ  ىت الك٣جاء الظي ؤزظ ٖلى هٟؿّ ؤمجام هللا ؤن ًجغَحهجا بحن ٖبجاصٍ، ٞلمَّ

ل بل
ُ
 بهجا ِخ٣بت مً الضَغ، ختى بطا ِٖلم ؤن ًضز

ُ
، ٞإٚخبِ

َ
يَّ مً بجاب الُم٘، صزل بليَّ مً بجاب ألامل؛ ِٞٓ ًمىدجي اإلاىدت

ْبُذ َٗم الىٗمت التي آججاوي، ٦غَّ ٖليَّ ٞجاهتَزِٖجا مً 
َ
ْؤهجي ٢ض اؾخٗظ غث،  ْؤَػ َمْذ 

َ
بظعة ألامل التي ٚغؾِجا في هٟسخي ٢ض ه

ىتٕز 
ُ
َم مجا ؤ٧ُٓن بهجا ٦مجا ج َٗ ٍْٟضح ؾلب ًضي ؤو ُٕ الؿِم في ٦بضي،  ٓ٢ْ َم 

ُ
ال٩إُؽ البجاعصة مً ًض الٓجامئ الُِمجان؛ لُٗٓ

 
ً
ال ْظض بليَّ ؾبُال  ،

ً
ال طل٪ مجا هجا٫ مجي مىجاال ْل  .الىٗمت مً ًضي، 

جاى الجىت، ؤْ ٖلى قجاَئ ٚضًغ مً ٚضعاجهجا، ؤْ جدذ  يت مً ٍع ٓا في ْع ، بنَّ ٢ضَع هللا ل٨م ؤن جخال٢ ًجا بجيَّ
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ْاخًضا ٦مجا ٠٣ً بحن ًضًّ اإلاهلٓن، ْال٫ ٢هغ مً  جا  ًّٟ ٓا بحن ًضي عب٨م ن
ُٟ ٢ِْ مجا ؤط٦غ٦م، 

َ
ْوي مشل غ

ُ
جا، ٞجاط٦ َٓع ٢ه

٦ْىجا  ُم ؤن َظا الغظَل اإلاؿ٨حن ٧جان ًدبىجا، 
َ
ٓا لّ: اللِم به٪ حٗل ٓل ٢ْ ٨م الهٛحرة ٦مجا ًمضَجا الؿجاثلٓن،  َّٟ ْا بلُّ ؤ٦ ْمضُّ

ْبِىّ؛ ِٞٓ ال ًؼا ٢ذ ألاًجاُم بُيىجا  ٢ْض ٞغَّ ال هدبّ،   لّ بجاخخمجالّ، 
َ
َؾجاِئهجا مجا ال َجا٢ت

ْ
َْبإ ٫ ًالقي مً بِٗضهجا مً ق٣جاء الخُجاة 

ٓاع٥، بحن  ُم بهجا في ظ َٗ ُو ٖلُىجا َىجاَء َظٍ الىٗمت التي هى ِ
ّ
ْالخىحن بلُّ، مجا ًىٛ ْظض بّ،  َٓ ٓاهدىجا مً ال هؼا٫ هجض بحن ظ

َبىجا ٖظاًبجا ٦شحًرا، ٞةمجا  ِ
ّ
ْبّ مً ؤن حٗظ ْؤهذ ؤعخم بىجا  ْبهغ٥،   ٪ ِٗ ٓا ؾم ؤن جإزظهجا بلُّ ؤْ جإحي بّ بلُىجا، ال... بل ال جُلب

ْم 
َ
ُتهجا لىٟسخي ال ؤعيجاَجا ل٨م، ٞٗسخى ؤن ٌؿخجُب هللا مً صٖجاث٨م مجا ل  التي ٦َغ

َ
مىّ بال ؤن ًإحَي بي بل٨ُم؛ ٞةن الخُجاة

ْبِى٨م، ٞىلخ٣ي ٦مجا ٦ىجا ؿَبل بُجي 
ُ
٘ َظا الؿخجاَع اإلا  .ٌؿخجب مً صٖجاجي، ٞحٞر

ْجدلُلِجامٗجاوي اإلاٟغصاث  6.2.5  الهٗبت 

ت مٗجاهحهجا بجالٗغبُت ال٩لمجاث الٗغبُت  مٗجاهحهجا بجاإلهجلحًز

ْؤؾ٣ُّ، ٣ًجا٫ هٌٟ  هٌٟ ًضٍ مً التراب ؤػا٫ ٖجهجا التراب 

ًضٍ مً ألامغ بمٗجى امخى٘ ًٖ 

ى ٖىّ.
ّ
ْجسل  الاؾخمغاع ُّٞ، 

Washed his hands of 

 To embezzle, to loot ؤزظٍ ٢ِغا اؾخلب الصخيء

ْب٩ى ؤعؾل الضمٗت  To cry ؾ٨بهجا 

غة غة: ؤزغظِجا  الٞؼ ض الٞؼ َّٗ الخىٟـ، ْن

ٓبت  بهٗ

To sigh deeply, to heave deep 

sighs 

اءً  َْ ٌَ َص ِغٍ
َ ْ
َٕ اإلا ُّ اإلاجاَء: ؾ٣جاٍ بًجاٍ َظغَّ َٖ ، َظغَّ ُّ ُٗ

َ
ْبل ًَ  ُّ

َ
ل َٗ  To gulp down; to make (someone) َظ

swallow 

ت
َ
مجال

ُّ
ت في ؤؾٟل ؤلاهجاء مً  الش ُّ قغاب الب٣

ٍٓ  ْهد

مجالت: اخخمل مجا 
ُّ
ى الش قغب ال٩إؽ ختَّ

ب٤ِ  ًُ ْمالم ختى الجهجاًت، لم  َٓ قجا١ّ 

ُّْٖ ْٚجاب ًٖ   ٞحهجا قًِئجا، ؾ٨ِغ 

Residue; sediment 

ْمجا بّ خغا٥: َجامض الخغا٥  Motion, activity الخغ٦ت، 

٩َِل ابَىّ
َ
ِج٘ بّ ز

ُ
ْٞ ضٍ، 

َ
٣
َ
ْٞ  To be deprived of a child (for his مجاث ابىّ، 

death) 

 About to die ٢جاعب ؤن ًمٓث ظجاص اإلاٍغٌ بىٟؿّ

ل مكجا٢ّ ٧جابض ألامَغ  ْجدمَّ جّ  ْٖجاوى قضَّ  Go through; pass through; get ج٨ّبضٍ 

through; suffer pain; bear; endure; 

experience 
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ّ ُِ ّ اعبضَّ ْظ
ُ
ٓه ر ل  Turned pale حٛحَّ

ْآزغ ِٖض٥ بي:  الِٗض ْالل٣جاء،  ت  الل٣جاء اإلاٗٞغ

 ألازحر معي

Last encounter or meeting 

ْايُغب   ازخلج الصخيء  Flicker; flutter جدغ٥َّ 

مّ آلاالم
َّ
ٍغ  ظك

ُ
ّٟ بًجاَجا ْخملّ ٖلحهجا ٖلى ٦

ّ
٧ل

 ْمك٣ت  

Burden; impose; inflict 

 Be disgusting ٢ُبذ ؾمج الصخيء

 ؤه٣ّٟ ٧لّ اؾدىٟض الصخيء

 

Wear away; use up; consume; 

deplete; drain; exhaust 

ْالٗحن  ٢غِح ال٣لب مً الخؼن  ْح مً ألالم  ؤنجابخّ ٢غ

ىت دت: الخٍؼ  ال٣ٍغ

Wound 

ٓاصح  ٓاصح  ٞ ْٞ ْهي اإلاهِبت،  ظم٘ ٞجاصخت، 

 السُٓب هي اإلاهجاثب الُٗٓمت

Disaster; misfortune; suffering; 

trouble; catastrophe 

 الصخيءَ 
َ
ظ
َ
َخل
ْ
ْالٟلظة ال٣ُٗت اٞ  Piece ا٢خُّٗ؛ 

ً اإلاخدحر ال٨بض السغ٢جاء  Bereaved heart ال٣لب الخٍؼ

 Shattered , ripped apart, broken اإلامؼ١  اإلاِؼ١ 

مجاء
َّ
ْٚحٍر الظ ٓح  ْح في اإلاظب ت الغ َُّ  Last breath of life - Last gasp of life ب٣

 Scattered, dispersed اإلاٟغ٢ت اإلاكدخت اإلابٗثرة

َؼْخَؼَح 
َ
ْجبجاٖض ج  Be displaced; be removed جىّخى 

ّ َِ ٔ ْظ َْ ّ   ػ جاٍ ْنٞغ  Turn هدَّ

٢ْذ مدضص لِجا الِخ٣بت  Duration, span مضة مً الضَغ ال 

ٓظّ ؤْ الجبحن ب ال
ّ
ٓظّ م٣ُ غ ٖجابـ ال

ّ
 ;Frowning; gloomy; glowering م٨ك

glum; grim 

 Find sweet; be pleasant ْظضٍ ٖظبجا اؾخٗظب الُٗجام ؤْ الكغاب

 Very thirsty; parched; longing الُٗكجان ؤقض الُٗل الُِمجان

 Makes no effect ال ًازغ ٖلُّ ؤي جإزحر ال ًىجا٫ مىّ مىجاال

ظمّٗ ٚضعان: الجض٫ْ ؤْ الجهغ  ٚضًغ

 الهٛحر

Runnel; rush; watercourse; beck; 

brook; creek; current; flow; rill; 

rivulet 

و ٖلُّ ِٖكّ/ خُجاجّ/  َّٛ و

 وٗمخّ

٢ُْ٘ الىٗمت ٖلُّ    ;Make someone's life miserable ٦ّضع ِٖكت 

give someone a hard time 
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ٓاهذ ٓاهدّ:  الج ْبحن ظ  ، ظم٘ ظجاهدت: ألايإل

 في ٢لبّ

Deep in his heart 

 جدلُل ال٣هت 6.2.5

ْلىجاال٣هت التي بن   ٖبجا٢غة اللٛت ْألاصب٦خبهجا ؤخض َجا آهٟجا هي ٢هت ظمُلت جإزظ بمججام٘ ٢لب ال٣جاعت، جىجا

ي. ي ٌسخغ ال٣جاعت بدؿلؿل ٖبجاعاجّ حؿلؿل اإلاجاء الهجافي مً ٗغْٝ ؤن اإلاْ  مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ

ت عجُبت ال ٚمٓى، ْفي ص٢ت ؤصاثُت حٗبحًر ال ٢ل٤  ْفي الخ٣ُ٣ت َظٍ ال٣هت م٣جالت ٢ههُت ًم٨ً  .ٚحر ايُغاب 

ي، ًغ َجا في نضع م٣جاالث الغزجاء التي ٦خبهجا اّٖض  ال زم ًب٩يإلاىٟلَٓ ْلضٍ "ٞجايل" ؤ ْص  سي ٞحهجا  ْجغا  ، الص ٚحٍر مّٗ زالزت ؤ

ْإخؿجاؾّ في ٖم٤  ْجمؼ١ ٢لبّ  ٍْد٤٣ مضٔ جإزغ ال٩جاجب بهظٍ الٟجاظٗت  ال٣جاعت مً ٢غاءة َظا الىو ٖجاَٟت ملخجاٖت، 

ْجٓنُلِجا ب٩ل ِظ  ٢ْض هجر ألاصًب في جإمل مكجاٍٖغ  ُٖ  ّضٍ هٟؿّ،   ًًجا.بلى ٢لٓب ال٣جاعثحن ؤ ٤ٍ ُم ْ

ٓبّ في َظٍ ال٣هت ٓاػن في ؤ٢ؿجام ًٖ ألاؾلٓب اإلاإلٝٓ ٖىضٍ لم ٨ًً مسخلٟجا بن ؤؾل ، ٞةن خغنّ ٖلى الخ

ْلِظا  ْط،  ْالتزا ىجاب بجالتراصٝ  ْالظي ًدملّ ٖلى ؤلَا ْالٗبجاعة ٖىضٍ،  ْالجغؽ اإلآؾ٣ُى الظي ًغا٤ٞ اللٟٔ  ال٨الم، 

عة ؤْ مخ٣لبت في ٖضة ٖبجاعاث، ؤْ م ْجىم٣ُِجا ؤ٦ثر مجا جٓظض اإلاٗجاوي ٖىضٍ م٨ْغ ْه٣ِجا  ٓع مسخلٟت جغضخي بغ ٓعة في ن يك

ْامخضاص آٞجا٢ِجا.  جغضخي بٗم٣ِجا 

غة في ال٣ٟغة ألاْلى مً ال٣هت هٟؿِجا  ْجهُٗض الٞؼ ٞجٔر مً ج٨غاٍع الٗبجاعاث، ٞةهّ ٢ض ٦ّغع بعؾجا٫ الضمٗت 

غة ال ؤؾخُُ٘ جهَُٗضَجاخُض ٢جا٫ مغة "
ْ
َْػٞ ُ٘ بعؾجالِجا،  ٢ْجا٫ مغة ؤزٔغ "صمٗت ال ؤؾخُُ  ؤعؾلِجا، " 

ً
ٞدَغمجي ختى صمٗت

ضَجا ِ
ّٗ غة ؤن ال جهى٘ في ؤْ ٞػ ْب٩لمجاث بلُٛت مً ٚحر ج٩ل٠ في الهُجاٚت  ٓاخض بٗبجاعاث مخٗضصة  ٓعص اإلاٗجى ال ٍْ  ."

ٓلّ " ال لؿجان ٞدؿخُُ٘ ؤن حك٩ٓ بليَّ مغاعة  ألاؾلٓب، ٦مجا هٔغ في ٢ جي ٖى٪،  َٗ َجا بليَّ لخضٞ ْمجا ل٪ ًض ٞدؿخُُ٘ ؤن جمضَّ

ِٓٚجا في ظمل ظمُلت. " ٞةهّ.مجا جظ١ْ  ض ؤن ًبحن خجالت الُٟل الٗجاظؼ ُٞه  ًٍغ

ٓا٫  ْمً ٖجاصجّ حكبُّ ألاخ ْمججاػاث بضٌٗت،  ْاؾخٗجاعاث  ٟت  ْحكبحهجاث ٍَغ ًؼع٦ل الىو بإؾجالُب بالُٚت 

ٓصة ال٣جاثض اإلاجهؼم مً ؾجاخت ال٣خجا٫  ؼ بٗ ّٖٓ بٗض صًٞ ابىّ الٍٗؼ ْألاقُجاء حكبحهجاث بضٌٗت، ٞةهّ في َظا الىو ٌكبّ عظ

ُٖ ٢جا٫ "خُض  ٓص ال٣جاثُض اإلاى٨ؿغ مً ؾجاخِت الخغب ثُّ ْض ْ ٓاي٘ ٦شحرة مً بلى مجزلي ٦مجا ٌٗ ْهٔغ حكبحهجاجّ اإلامخٗت في م  ،"

ٓلّ " ْمجهجا ٢ ْا ال٣هت،  ْمضُّ ْاخًضا ٦مجا ٠٣ً بحن ًضًّ اإلاهلٓن،  جا  ًّٟ ٓا بحن ًضي عب٨م ن
ُٟ ٢ِْ مجا ؤط٦غ٦م، 

َ
ْوي مشل غ

ُ
ٞجاط٦

 ٓ ٨م الهٛحرة ٦مجا ًمضَجا الؿجاثل َّٟ "، ٢ض يمً في ٧ل ظملت حكبحهجا مً ؤظمل الدكبحهجاث، ممجا حُٗي للٗبجاعاث ن بلُّ ؤ٦

ٓة ْظمجاال. ٢ْ ٓخجا   ْي

الصٍ بٗضمجا ٧جان  ٓة الٗجاَٟت ٦مجا َٓ ْجاَغ في حكبحهّ ٣ٞضان ؤ ٢ْ َْظٍ الدكبحهجاث حٗبر ًٖ ظمجا٫ السُجا٫ 

ٓلّ "٦مجا جىتٕز ال٩إؽ البجاعصة مً ًض الُِمجان"، مجا ؤقض ج ٓصَم في خُجاجّ ب٣ إزحر َظا الدكبُّ في هٟـ ال٣جاعت! ًخلظط بٓظ

ٓلّ "هًٟذ ًضي  ْٞسجامت خُض بضؤ ال٣هت ب٣ ْال٨ىجاًجاث في زىجاًجا حٗبحراجّ ب٩ل ظؼالت  ي املججاػاث  ٢ْض اؾخسضم اإلاىٟلَٓ

ٕٓ الؿِم في  ٢ْ ٓلّ " ٢ْ ٓلّ "زلٓ ًضي مى٨م" ل٣ٟضاجهم،  ٢ْ مً جغاب ٢بر٥" ٦ىجاًت ًٖ الاهتهجاء مً مغاؾُم الضًٞ، 

ْاإلاكجا٦.١بضي" لخدملّ ألاخؼ   ان 

ْاملخؿىجاث البضٌُٗت، ٞةهّ ٢ض اؾخسضم الُبجا١  مخ٣جابلحن الجم٘ بحن قِئحن َْٓ  –ْؤمجا مً الىجاخُت البالُٚت 
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ٓاخض  ٓلّ " –ؤي مخًجاصًً في ال٨الم ال ٞلّ الخمض  ٞجٔر طل٪ في مٗٓم ٦خجابجاجّ ب٨ثرة، ٞمً مشجالّ الغاج٘ في َظا الىو ٢

ًمجا ْؾجا ِٗ ْلّ الشىجاء مى ْٚجايًبجا،  جا  ًُ ْالهبر ٖلى بالثّ.عاي ْلّ مجي مجا ٌكجاُء مً الّغِيجا ب٣ًجاثّ،  "، ٞجمّٗ بحن الغضخى لًبجا، 

 ْ ٓلّ: " الؿلبْالًٛب ججاعة، ْؤلاوٗجام  ْمً مشجالّ ؤًًجا في َظا الىو ٢ ٓم ؤؾخ٣بل  ججاعة ؤزٔغ مً َبجا١ ؤلاًججاب.  ً

 
ً
جا عاخال

ًٟ ْصٕ يُ ْؤ  "ػاثًغا ظضًًضا، 

 ٓ جاب٘ الدكجائم الظي ٚلب ٖلى ٦خجابجاث اإلاىٟل ْاضر ٖلى َظٍ ال٣هت ؤًًجا، َْ ْاظّ اهخ٣جاصاث بؿببّ  َي ْ

ْالظي ًُجال٘  ي: " ش ألاصب الٗغبي" ًٖ َظٍ الٓجاَغة البجاعػة في ٦خجابجاث اإلاىٟلَٓ ٓعي في ٦خجابّ "ججاٍع ٫ٓ٣ً خىجا الٟجاز

ْالٛضع ف ْالباؽ الخُجاحي،  ْالٓلم الاظخمجاعي  ْط ؤلاوؿجاوي،  ي ًجض هٟؿّ في ه٤ٟ مٓلم مً الكظ ي اظخمجاُٖجاث اإلاىٟلَٓ

٧ْإن الك٣جاء  ٧ْإن الىجاؽ ُّٞ طثجاب مٟترؾت  ظُت ٩ٞإن املجخم٘ البكغي جخُم،  ْالسُجاهت في الخُجاة الْؼ الخٗجامل 

ال ًىٓغ بلى الىجاؽ بال مً  ٓاص  ٓص بال مً زال٫ الؿ ي ال ًٔغ الٓظ ٧ْإن اإلاىٟلَٓ ههِب مً ال ٠٣ً الخٔ بلى ظجاهبهم، 

ٓص". ٓم الؿ  زال٫ الُٛ

ٍٓ ٨مجا ْؤمجا مً الىجاخُت الٟىُت ٞ ْا٦خمل هم َٓ مٗغْٝ في ألاْؾجاٍ ألاصبُت، بن ًٞ ال٣هت لم ٨ًً ٢ض هطج 

ي ٢هجانجا بمٗجى ال٩لمت الخضًشت، ٦مجا ؤهّ لم ٨ًً  ْلم ٨ًً اإلاىٟلَٓ الٟجي في ٖهغ ٦خجابت اإلاىٟلَٓي لِظٍ ال٣هت، 

ْلم ج٨ً الٗىجانغ الٟىُ ٢ٓٗت مً الًٟ الؿغصي،  ٓصة ًدؿً عبِ ؤظؼائهجا بدُض جسل٤ اإلاخٗت الٟىُت اإلاخ ت لل٣هت مٓظ

ْؤزغا بُٗضا ٓٙ ٢ههّ بٗبجاعاث لُىت مٓؾ٣ُُت جتر٥ في الىٟـ نضٔ ٖم٣ُجا  ْل٨ً ٧جان ًه  .مخ٩جاملت في ٢ههّ، 

ٓاٞغ ٖىجانغ ال٣هت،  ؼ ل٩ُٓن صاثغة  ةن ٨ٞغة َظٍ ال٣هتْٞمً هجاخُت ج هي الخؼن الظي ؤزجاٍع ٞغا١ ابىّ الٍٗؼ

ْمً ه ْالى٨بجاث التي مغ بهجا،  ٓاعصة ٞحهجا ٞةن ال٩جاجب ٌؿغص ال٣هت ظضًضة في ؾلؿلت اإلاهجاثب  جاخُت الصسهُجاث ال

ٓالّ الىٟؿُت ٢بُل مٓث الُٟل  ألبىجاثّ الغاخلحن ججاعة،ـ ُٞٗبر ًٖ ؤخ البً الغاخل ججاعة  بىٟؿّ مخ٩لمجا َٓ لىٟؿّ ججاعة 

٢ْجاج٘ مىظ ؤن جم حصسُو  ، ْخضر ال٣هت َٓ مجا ظٔغ مً ؤخضار ْ ْلِـ في ال٣هت ط٦غ لصسهُجاث ؤزٔغ ْبٗضٍ، 

ْلِؿذ خب٨ت ال٣هت م٣ٗضةالُٟل  ْمكجاٖغ خؼن،  ْصًٞ  ْمٓث  ْمٗجاهجاة  ْمجا ٣ٌٗب طل٪ مً ٖالط  ٓجّ  ال  ،بمغى م

ْالبِئت التي جدضر ٞحهجا ال٣هت لِـ لِجا ٦بحر ط٦غ في َظا الىو الؿجاب٤. ْحؿلؿلِجا ٚجامًجا،   جخجاب٘ ؤخضاثهجا 

ىجاث  6.3  الخمٍغ

 ؤؾئلت للمغاظٗت -6.3.1

ي؟ -1  مً َٓ مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ي؟ -2  مجا هي ؤَم مالٟجاث اإلاىٟلَٓ

 مجاطا حٗٝغ ًٖ ٦خجاب "الىٓغاث"؟ -3

ْالٗٓت اإلاؿخٟجاصة مً ٢هت "الضٞحن الهٛحر"؟ -4  مجا َٓ الٗبرة 

ٓاعصة في جل٪ ال٣هت؟ -5  مً َم الصسهُجاث ال

ْاء البىّ ٧جان ْلمجا لّ؟ -6  إلاجاطا ًًٓ ألاب ؤن ؾ٣ُّ الض

ٓٞحن لّ ؤن  -7 الص اإلاخ  ًلخمؿٓن مً هللا لهجالر ألاب؟مجا طا ًُلب ألاب مً ألا

ْالغاخت؟ -8 ٓم   مجا هي جل٪ الُٗٓن التي لم جىم بٗض ؤن لجإ ظمُ٘ الىجاؽ بلى الى
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ي اإلاخمحز؟ -9 ٓاي٘ مً ٢هت "الضٞحن الهٛحر" التي جٔغ ٞحهجا ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ  مجا هي اإلا

 مجا هي الخٗبحراث التي ؤزظث بمججام٘ ٢لب٪ مً ٢هت "الضٞحن الهٛحر"؟ -10

ُتهجا لىٟسخي ال ؤعيجاَجا ل٨ملؿُجا١: "بّحن ا -11  التي ٦َغ
َ
 "ٞةن الخُجاة

ْة ْظضاجهجا" -12 ١ْ خال
ُ
ْمجا ٦ىذ ؤظُض مغاعة ٣ٞضاجهجا، لٓ لم ؤط  مجا اإلاغاص ب٫ٓ٣ ال٩جاجب: "

 "ٞلُذ اللَُل بجا١ٍ ختى ال ؤٔع ْظّ الجهجاع، بل لُذ الجهجاع ًطخيء؛ ٣ٞض مللُذ َظا الٓالم." بّحن الؿُجا١: -13

ٓع  اقغح الٗبجاعة " -14 ْاًجا ال٣ب جا مبٗثرة في ػ
ً
؛ ٞإنبدْذ َظٍ ال٨بُض السغ٢جاء مؼ٢

ً
لظة ِٞ ظ ٧لٌّ مى٨م ًجا َبجيَّ مً ٦بضي 

َ
 ". ل٣ض اَٞخل

ٓلّ " -15 ض ال٩جاجب ب٣ ُتهجا لىٟسخي ال ؤعيجاَجا ل٨م مجاطا ًٍغ  التي ٦َغ
َ
 "؟ٞةن الخُجاة

ٓخضة -6.3.2  وكجاَجاث ال

 مً بوكجاث٪. ا٦خب ملسهجا ْظحزا ل٣هت "الضٞحن الهٛحر" في ٖبجاعاث -1

 .جغظم ٢هت "الضٞحن الهٛحر" بلى لٛخ٪ ألام في ؤؾلٓب ؤصبي  -2

 ؤٖضَّ ٢جاثمت مً الخٗبحراث الجمُلت ْالاؾخٗمجاالث ألازجاطة مً ال٣هت. -3

 خجا٫ْ ؤن ج٨خب ٢هت بلُٛت في اللٛت الٗغبُت. -4

ت: -5  جغظم ال٣ٟغة الخجالُت بلى ؤلاهجلحًز

ْصٞىُذ " –ؤ  ٓم ًجا بجي،  ٓم ؤؾخ٣بل صٞىُخ٪ الُ ٨ٍٓمجا؛ ٞإهجا في ٧ل ً ْصٞىُذ مً ٢بل٨مجا ؤز ؤزجا٥ مً ٢بل٪، 

ْاخخمل ١ٓٞ مجا جدخمل  ، ُٞجا هلل ل٣لب ٢ض القى ١ٓٞ مجا جالقي ال٣لُٓب، 
ً
جا عاخال

ًٟ ْصٕ يُ ْؤ ػاثًغا ظضًًضا، 

ٓاصح السُٓب  "!مً ٞ

 َظٍ ال٩جاثىجاث في "  –ب 
َ
ٓعة ْمجا ؤ٢َبَذ ن َّ الخُجاة مً بٗض٥ ًجا بجي!   مجا ؤؾَمَج ْظ

َ
لمت

ُ
ْمجا ؤقضَّ ْ هٓغي، 

٘ في ؤعظجاثّ قمًؿجا مكغ٢ت جطخيء لي ٧لَّ شخيء ُّٞ، 
ُ
غا٢ِ٪ بًجاٍ! ٞل٣ض ٦ىَذ جُل ِٞ البِذ الظي ؤؾ٨ىّ بٗض 

ٓلي ؤ٦ثَر ممجا جٔغ ُُٖى٪ آلان في ْلمجاث ٢بِر٥. ٓم ٞال جٔغ ُٖجي ممجا خ  "ؤمجا الُ

 :ا٦دك٠ مٟغصاث ال٩لمجاث الخجالُت -6

ٍْت  ................................. اإلا٣جاصًغ ................................. ألاص

ٓاح  ................................. اإلاىجاًجا ................................. ألال

مجا٫  ................................. الؿِجام ................................. ألٖا

ٕٓ ال٩لمجاث الخجالُت -7  :ا٦دك٠ ظم

ٓع   ................................. الجشت ................................. الُ

ت ................................. السُب  ................................. الجٖغ

 ................................. ال٩إؽ ................................. الخضر

 :عجم ْسجل مٗجاهحهجااإلاابدض ًٖ مٗجاوي ال٩لمجاث آلاجُت في  -8

 ................................. اؾخ٣بل ................................. اإلاى٨ؿغ

 ................................. اهٟغط ................................. ازخلج
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 ................................. اؾخٟٗى ................................. اؾدىٟض

 :اؾخٗمل الخٗبحراث الخجالُت في ظمل بلُٛت مً بوكجاث٪ -9

 ................................................................................................................................ ججٕغ ال٩إؽ ختى زمجالتهجا

غة ض الٞؼ ّٗ  ................................................................................................................................  ن

 ................................................................................................................................ قغب ٧إؽ اإلاىُت

 ................................................................................................................................ اؾخٗظب َٗم الىٗمت

ن  ................................................................................................................................ اؾدىٟض مجاء الكْا
 

 هخجاثج الخٗلم 6.4

ْهي  ْحٗلمىجا ؤقُجاء مِمت ٖجهجا  ي   جخمشل في الى٣جاٍ الخجالُت:ل٣ض صعؾىجا ٢هت "الضٞحن الهٛحر" إلاهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

 ،هو ٢هت "الضٞحن الهٛحر"  مُجالٗتْ  الخٗٝغ ٖلى بخضٔ ال٣هو الغاجٗت مً ال٣هو الٗغبُت ألاْلى

ْاؾد ْؤؾلٓب ال٩جاجب ٞحهجاجاُِْٗٞمِجا  ٧ْلمجاتهجا   .ب مٗجاهحهجا 

 إل يٖلى  الَا ٧ْجاجبّ اإلاىٟلَٓ ْمالٟجاجّ  ٦خجاب "الىٓغاث" مً زال٫ بخضٔ ٢ههِجا،  ْمؿجاَمجاجّ ألاصبُت 

ٓظؼ.  بك٩ل م

 ٓاعصة في الىو م٘ مٗجاهحهجا  .صعاؾت ْخٟٔ اإلاٟغصاث ْالاؾخٗمجاالث ال

 ت ٣ت  مٗٞغ ْ ٍَغ ٍٓت ٞحهجا  ْاللٛ ٓص الٗىجانغ الٟىُت  ٓصتهجا جدضًض جدلُل ال٣هت مً خُض ْظ  ْم٩جاهتهجاالٟىُت ظ

  ألاصبُت.

ْمٗجاهحهجا 6.5  ال٩لمجاث الهٗبت 

ت اإلاٗجاوي بجالٗغبُت ال٩لمجاث  اإلاٗجاوي بجاإله٩لحًز

جاث الٛغبُت الخُجاعاث الٛغبُت  Western trends or movements الاجججاَجاث ؤْ الجٖز

 Imitation املخجا٧جاة الخ٣لُض

ٓص ٠٢ٓ الخجام الجم ٓص، الخ  ,Stagnation, inanimateness الغ٧

standstill 

٣ّ بلى ع ق٤ ٍَغ إٍ للمْغ ُّ َْ ضٍ  ِّ ْهجرم  Thrust into; to advance, made his ، ٦ض 

way, fought his way 

ٓاب  Parliament, lower house مجلـ الكٗب، البرإلاجان مجلـ الى

ىت  Melancholic/ sad tone وٛمت مملٓءة بجالخؼن  هبرة خٍؼ

ْٞخىّ ؤزظ بمججام٘ ال٣لب  Allure, bewitch, attract سخٍغ 

٧جاء)ط( ٖبجا٢غة: هجابٛت  ٖب٣غي 
َّ
 Genius ٞجاث٤ الظ
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كت ػع٦ل 
َ
ؼع٦ُل ػع٦ ْهمَّ ، ًُ  ً ل ٤ ٣ًجا٫ػٍَّ

َ
 ;Adorn; brocade; decorate ْع١/ ٢لم ُمؼع٦

embellish 

ٓع  الدكجائم ْالّىٓغ بلى ألام ٓم ٖلى الُإؽ  ت ج٣ ُّ خجالت هٟؿ

خ٣جاص ؤّن ٧لَّ شخيء ٌؿحر  ئت، ْالٖا ِ
ِّ ٓظِت الؿَّ مً ال

غام، ًُ ٫  ٖلى ٚحر مجا 
ُ
جائ
َ
ٟ
َ
ـُ ج ٨ٖ 

Tendency to be gloomy – 

pessimism 

ي  َعنحن  
ْ
، َمخحن   َعؤ م 

َ
  Calm; composed;sober-sided ُمْد٨

ْاص:  عاثض ُم )ط( ُع ُِ
َ
ِىحُر ل ٍُ َْ  ُّ َم ْٓ

َ
ُم ٢ ضَّ

َ
َخ٣ ًَ  ًْ ِّ : َم ِم

ْٓ َعاِثُض ٢َ

ِغ٤ٍَ 
َّ
 الُ

Pioneer 

ُٖٓت ِٓع  الخ م
ُ
جاِث٤َ ألا

َ
َٓن َخ٣

ُ
ْضِع٧ ًُ ْم  ُِ

ُ
ل ْٗ  Making aware َظ

ُب 
َ
 إلاجا ًهجاٙ  ال٣جال

ً
جا ل٩ُٓن مشجاال ْٚحَر َغٙ ُّٞ اإلاٗجاصُن  ْٟ

ُ
مجا ج

 مجهجا

Matrix, mould 

يء بلى  جدلُل
ّ

ْعّص الصخ ت ج٣ؿُم ال٩ّل بلى ؤظؼاثّ  ُّ ٖمل

 ج٨ٟحر جدلُليّ  ،ٖىجانٍغ

Analysis 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت  6.6  الىم

ُٖٓت 6.6.1  ؤؾئلت مٓي

ي ؤصًب -1  :اإلاىٟلَٓ

(a )ٓصي   َىضي( d)  ٖغاقي( c)  مهغي ( b)  ؾٗ

ي -2  :مً الصسهُجاث البجاعػة الظًً اجهل بهم اإلاىٟلَٓ

(a )خؿحن َّ  (b )عقُض عيجا  (c )ٍدمحم ٖبض (d )ظبران زلُل ظبران 

ضة ............. -3 ٖٓت في ٦خجاب الىٓغاث جيكغ في ظٍغ  ٧جاهذ م٣جاالجّ املجم

(a )اإلا٣ُم  (b )ألاصب  (c )الٗبراث  (d )ض   اإلاٍا

 الكجاٖغ ؤْ ؾحراهٓ صي بغظغا٥ ٦خجاب ؤلّٟ ............ -4

(a )ي   َّ خؿحن( d)  هجُب مدّٟٓ (c) ظبران زلُل ظبران( b)  اإلاىٟلَٓ

ي في عزجاء -5    الضٞحن الهٛحر ٢هت ٦خبهجا اإلاىٟلَٓ

(a) ٍخُٟض   (b) ّابى    (c )ُّؤب   (d )ّظخ  ْػ

 مجا مٗجى "ظجاص اإلاٍغٌ بىٟؿّ"  -6

(a ) َٟي
ُ
 عظ٘ بلى الخُجاة( d)   مجاث( c) ٢جاعب ؤن ًمٓث( b)  ق

ن"؟  -7  مجا اإلاغاص بـ"مجاء الكْا

(a )الضم  (b ) الٗغ١  (c )٘الضم  (d )اإلاجاء  
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ي َجاب٘  ٦خجابجاث ٚلب ٖلى -8  اإلاىٟلَٓ

(a ) الخٟجائ٫  (b )اإلاشجالُت  (c )ت  الدكجائم( d)  الغمٍؼ

ٓطة مً ٦خجاب -9  ٢هت الضٞحن الهٛحر مإز

(a )الىٓغاث  (b )الٗبراث  (c )الكجاٖغ (d )ي  مسخجاعاث اإلاىٟلَٓ

 ٖالَم ًدؼن ألاب اإلاؿ٨حن ختى آزغ لخٓت مً خُجاجّ  -10

(a )ؼ    ٖضم ج٣ضًم ٖالط ٧جاٝ البىّ (b)    مٓث ابىّ الٍٗؼ

(c )ب٩جاء الُٟل ٖىض اإلآث   (d )ْاء غة مً الض ت اإلاٍغ   ؤلم الُٟل ٖلى الجٖغ

 رةؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هح 6.6.2

ي في السجً؟ -1  ألي ؾبب جم بل٣جاء اإلاىٟلَٓ

ٓع الظي  -2 ٓلّ ٢هت "الضٞحن الهٛحر"؟جمجا َٓ املخ ْع خ  ض

ي؟ -3  مجا َٓ ؾبب ٚلبت وٛمت الخؼن ٖلى ٦خجابجاث اإلاىٟلَٓ

جا ٖلى الضَغ" -4 ًُ ْلم ًب٤َ لي مجهجا بال طمجاء ٢لُل ال ؤخؿبّ بجا٢ ٓلّ: "  ي ب٣  ؟مجاطا ؤعاص اإلاىٟلَٓ

ْاء البىّ ٧جان ْلمجا؟إلاجاطا ًًٓ ألاب  -5  الشجا٧ل ؤن ؾ٣ُّ الض

ٍٓلت  6.6.3  ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

 خلل الٗىجانغ الٟىُت ْألاصبُت في ٢هت "الضٞحن الهٛحر" -1

ي؟ -2 ْالُجاب٘ الٓجاَغ ٖلى ٦خجابجاث اإلاىٟلَٓ  مجا هي الٓجاَغة البجاعػة 

٢ْٗذ في خُجاج٪ الصسهُت -3  ا٦خب ٢هت بلُٛت خ٫ٓ خجاصزت 

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  6.7

 م.1959ؤخمض ؤبٓ ؾُٗض، ًٞ ال٣هت، صاع الكغ١ الجضًض، ٖمجان  -1

ٓعي، الترار ال٣هصخي ٖىض الٗغب، م٨خبت قبجاب، مهغ،  -2  م.1991ٖبض الكجافي الك

ْمالٟجاجّ، صاع جهًت الكغ١، ال٣جاَغة، الُبٗت ألاْلى، ًىجاًغ  -3 ي خُجاجّ   م.2002ٖبض الِجاصي ، ؤخمض دمحم، اإلاىٟلَٓ

ٓان، ال٣جاَغة، اإلاجاػوي -4  .1921، ببغاَُم ٖبض ال٣جاصع، ٦خجاب الضً

ْؤصبّ  -5 ي خُجاجّ  ًٍٓت، صاع ال٨خب الٗلمُت بحرْث لبىجان –مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ  الكُش ٧جامل دمحم دمحم ٖ

ى بمجام البُجان الٗغبي -6 ٓاع، مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ت اللبىجاهُت ، دمحم ؤبٓ ألاه  2000، الضاع اإلاهٍغ

ي، ٦خجاب الىٓغاث، اإلاُبٗت الجمجالُت، مهغ مهُٟى لُٟي اإلا -7  م.1913ىٟلَٓ

ىُت، بحرْث. -8 ي، ٦خجاب الٗبراث، صاع الِضٔ الَٓ  مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ي -9 ْلحن ،مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ  ، صاع الش٣جاٞت بحرْث.مجض

ي  -10  ، صاع الش٣جاٞت بحرْث.في ؾبُل الخجاط، مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ
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ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  7.0

ٓخضة  7.1  ؤَضاٝ ال

ْابدؿجامت" لجبران زلُل ظبران  7.2  "خ٩جاًت" مً ٦خجاب "صمٗت 

 برانظهبظة ًٖ ال٩جاجب  ظبران زلُل  7.2.1

ْابدؿجامت" 7.2.2  هبظة ًٖ ٦خجاب "صمٗت 

 ملسو ٢هت "خ٩جاًت" 7.2.3

 هو ال٣هت 7.2.4

 مٗجاوي اإلاٟغصاث الهٗبت 7.2.5

 جدلُل هو ال٣هت 7.2.6

ىجاث 7.3  الخمٍغ

  هخجاثج الخٗلم  7.4

ْمٗجاهحهجا 7.5   ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُتالازخبجاع  ؤؾئلت 7.6  الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘  ال٨خبؤَم  7.7
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 الخمُِض 7.0

ٓخضة الؿجاب٣ت  ؼة! ل٣ض صعؾىجا في ال ي، َلبتي ألٖا ٢ْمىجا ٢هت "الضٞحن الهٛحر" إلاهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ٓخضة هضعؽ ٢هت ؤزٔغ  ٓع ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي، بخدلُلِجا جدلُال ٞىُجا. ْفي َظٍ ال ٟت مً ببضاٖجاث ٧جاجب مكِ ٍَغ

ٓع َظا الًٟ الخضًضَْظٍ ال٣هت  ٓع ألاْلى مً جُ ٓطة ْهي ٢هت "خ٩جاًت"  .٦خبذ في الٗه مٗت مً ٦خجاب "صَ مإز

٩ي اليكجاٍ ألاصبي، ظبران زلُل ظبرانؿجامت" دِ ْابْ  ْمً ٦بجاع َْٓ  .لل٩جاجب لبىجاوي ألانل ؤمٍغ ْاص الجهًت ألاصبُت  ؤخض ع

ً في الٗجالم ْؤقِغ ؤصبجاء ال٣غن الٗكٍغ حن،  نجاخب مضعؾت ؤصبُت زجانت احؿمذ بٗم٤ الخ٨ٟحر َٓ ْ  .ألاصبجاء الغمٍؼ

ْٚؼاعة ؤلاهخجاط ْابدؿجامت"ْ  .ْؾٗت السُجا٫  ٓمت مىّ بـ الظي ا٢خُ  ٦خجاب "صمٗت  ٦خجاب  بـ "خ٩جاًت"هو ال٣هت اإلآؾ

ْمجاوؿُت في ألاصب الٗغبي. ْؤعسخى حجغ ألاؾجاؽ للخغ٦ت الغ ٓبُت في ألاصب،  ٓعة ؤؾل  ؤخضر ال٩جاجب  مً زاللّ ز

ٍٓت ٞحهجا م٘ بُجان ال٩لمجاث ْالاؾخٗمجاالث ٞ ْاللٛ ْهُل٘ ٖلى الٗىجانغ الٟىُت  ٓخضة ه٣غؤ هو ال٣هت  ٟي َظٍ ال

ٓاعصة ٞحهجا  .الهٗبت ال

ٓخضة 7.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى ج٣ضًم ؤقُجاء ظضًضة للُالب جخمشل ُٞ  :مجا ًليتهضٝ َظٍ ال

 ٓح ال٣هت الٗغبُت ْهً ٓع وكٓء  ٓطط عا١ مً ؤلابضاٖجاث اإلاالٟت في َ ٍْض الُجالب بىم   .جؼ

 ٧ْجاجبّ ظبران زلُل ظبران ْابدؿجامت" مً زال٫ بخضٔ ٢ههِجا،   .الخٍٗغ٠ ب٨خجاب "صمٗت 

 ْٞ ٓٞحر زالنت ْظحزة مُجالٗت هو ٢هت "خ٩جاًت"  ْؤؾلٓب ال٩جاجب ٞحهجا، م٘ ج ٧ْلمجاتهجا  ْاؾدُٗجاب مٗجاهحهجا  ِمِجا 

 لل٣هت لالَإل ٖلى ال٣هت بك٩ل بظمجالي ٢بل البضء في ال٣غاءة.

 ْم٩جاهتهجا ٓصتهجا  ٍٓت ٞحهجا ْظ ْاللٛ ٓص الٗىجانغ الٟىُت   .جدلُل ال٣هت مً خُض ْظ

ْابدؿجامت" لجبران زلُل ظبران 7.2  "خ٩جاًت" مً ٦خجاب "صمٗت 

٩ي ن ب ْابدؿجامت" لل٩جاجب الكِحر الٟىجان اللبىجاوي ألامٍغ ٓطة مً ٦خجاب "صمٗت  ٢هت "خ٩جاًت" ٢هت ٢هحرة مإز

ْالٟلؿٟجاث الكِحرة،  .ظبران زلُل ظبران ْال٨خب  الث الخُت  ْاإلا٣ مً ؤٖالم الىثر ألاصبي في ْ َْٓ نجاخب ألا٩ٞجاع 

ت .الٗهغ الخضًض ْبىٛمت ألاؾلٓب  .٦خب بجاللٛخحن الٗغبُت ْؤلاهجلحًز ْمجاوؿُت الؼاَغة،  ْههٓنّ بجالغ جمخجاػ ٦خجابجاجّ 

ْاؾ٘ .الظي ًيخهجّ في مالٟجاجّ ْمجا ٩ًجابضٍ  .٢ْض جل٣ى الٗجالم ظمُ٘ ٦خبّ ب٣ب٫ٓ  َظٍ ال٣هت ٢هت ٞلؿُٟت ًٖ الخب 

ْالخب. ٣ِم، م٘ ْن٠ للُبُٗت   املخبٓن في ٍَغ

 هبظة ًٖ ال٩جاجب ظبران زلُل ظبران  7.2.1

ْؤصًب لبىجاوي ظبران بً زلُلبن  ْٞىجان،  ٢ْجام  ْاص الجهًت ألاصبُت َْٓ  .بً مُسجاثُل بً ؾُٗض، قجاٖغ  ؤخض ع

حن " في لبىجان،  .ْمً ٦بجاع ألاصبجاء الغمٍؼ ت "بكٔغ ْالضٍ ٞٓجا ؾ٨حراْ ْلض في ٢ٍغ ٓجّ بلى  .٧جان  ْإز ْالضجّ  ؾجاٞغ في نٍٛغ م٘ 
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الًجاث اإلاخدضة ٖجام  ْمجاصًتٖجاوى َىجا٥ ظبران مٗجاهجاة هٟ .ْهؼ٫ ببٓؾًُ 1895ال خُض مجاث ؤًٖجاء ؤؾغجّ  ،ؿُت 

ُِْٖٟجا.  ْمىدخّ ال٨شحر مً مجالِجا  مهجابحن بضاء الؿل، ختى حٗٝغ ٖلى ؾُضة جضعى مجاعي َجاؾ٩ل التي ؤعجبذ بٟىّ 

ْؤج٣ً صعاؾخّ  الًجاث اإلاخدضة،  ْالخم٨ً ٞحهجا، ٦مجا صعؽ ًٞ الغؾم في ال عظ٘ ظبران بلى لبىجان لضعاؾت اللٛت الٗغبُت 

 .جا ُٞمجا بٗضٞغ بلى ٞغوؿجاٖىضمجا ؾ

غ مظبران اجهل  ْؤزظ ٌؿِم في جدٍغ ٨ُت،  تبجمُٗت الكٗغ ألامٍغ في ، ْجلت "الٟىٓن الؿبٗت" ؤلاه٩لحًز

ٓع٥، ؤزىجاء وكٓب الخغب الٗجاإلاُت ألاْلى ٍٓ ْ ظمجاٖت مً ألا اظخم٘ مّٗ  .هُ ْلبىجان الظًً كٗغاء الصبجاء  جا  ٍٓع ْا مً ؾ َجاظغ

الًجاث اإلاخدضة،  ْا في ٖجام مجهم مُسجاثُل وُٗمت، ْ بلى ال ْؤوكا ْوؿِب ٍٖغًت،  م ظمُٗت 1920ْٖبض اإلاؿُذ خضاص، 

ٍٓ ٖم ْاهخسب ًٍٓ ؤؾجاؽ "ؤصب ٢ْض ؾجاَمذ جل٪ الغابُت  .ُضا لِجا"الغابُت ال٣لمُت" بٛغى ججضًض ألاصب الٗغبي،  في ج٩

ْجغ٢ُت مؿخٔٓ ألاصب الٗغبي بك٩ل ٖجام  .اإلاهجغ" ٖلى ْظّ السهٓم 

ٓع٥ ٖجام  ٍٓ ٧ْجان ًخمجى ؤن  م، في1931جٓفي ظبران في هُ مؿدكٟى ال٣ضٌـ ٞيؿيذ بؿبب مغى الؿل، 

ْجد٣٣ذ ؤمىِخّ ٖجام  ْصًٞ ٞحهجا خُض ٌٗٝغ آلان 1932ًضًٞ في مؿ٣ِ عؤؾّ لبىجان،  جاجّ بلى لبىجان  م خُض جم ه٣ل ٞع

 بجاؾم مخد٠ ظبران.

ْجغظمذ مالٟجاجّ بلى ٖكغاث ت،  ٟجاجّ في ْمً مال .اللٛجاث ٦خب ظبران مالٟجاث في اللٛخحن الٗغبُت ْؤلاهجلحًز

ٖٓت ٢ههُت(،  الٗغبُت ْط )مجم ٖٓت ٢ههُت(، ْ ٖغاجـ اإلاغ ْاح اإلاخمغصة )مجم ْاًت(، ْ ألاع ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة )ع

ت(، ْ  ْال٣هجاثض الىثًر ْال٣هو  ٖٓت مً اإلا٣جاالث  ْابدؿجامت )مجم ٓا٦ب، ْ صمٗت  ٓان٠، ْ اإلا ْالُغاث٠، ْ الٗ البضاج٘ 

ْاح، ْ  ت ٦ْ مىجاظجاة ؤع ْمً ٦خبّ بجاإلهجلحًز ْػبض، ْ ٦خجاب الىبي، ْ خجاب املجىٓن، آلِت ألاعى،  ٕٓ ْ خض٣ًت الىبي، ْ عمل  َؿ

ْؤٖمجالّ الٟىُت ؤ٦ثر مً ؾبٗمجاثت ْ الكٗلت الؼع٢جاء، ْ ابً ؤلاوؿجان،  ٓخجاث عؾمّ  ْجبلٜ ل جا ال٨شحر.  ْٚحَر ؤعبجاب ألاعى 

 ٖمل ٞجي.

ْٚؼاعة ؤلاهخجاط، ْألاؾ لٓب ٧جان ظبران نجاخب مضعؾت ؤصبُت زجانت، جدؿم بٗم٤ الخ٨ٟحر ْؾٗت السُجا٫ 

ٍْشحر ْظضان ال٣جاعت  ٓبّ الؿغصي مً ألاؾلٓب الغمؼي،  َْٗض ؤؾل ٓعة،  الؿِل الججام٘ بحن خغاعة الٓظضان ْظمجا٫ اله

ْمجاوؿُت في ألاصب الٗغبي، ختى ٢ُل: بن ظمُ٘ ٦خجابجاث ظبران جضٖٓ بلى  ْاص الخغ٦ت الغ ْج٨ٟحٍر مٗجا، ٦مجا ٌٗض مً ع

 .ؤال ج٣غؤ ظبران الخ٨ٟحر الٗم٤ُ، ٞةن ٦ىذ جسجاٝ ؤن ج٨ٟغ ٞجاألظضع ب٪

ٓعة ٖلى ٣ٖجاثض الضًً، ْآلازغ جدب٘ اإلا٫ُٓ ْخب الاؾخمخجإ  :جّ اجججاَجان بجاعػان٧جان في ٦خجابجا ْالش ٓة  ؤخضَمجا ال٣

٢ْل في ألاصب  .بجالخُجاة ٧ْجان للخب في خُجاجّ م٩جاهت ٦بحرة، ٦خب ًٖ الخب ٦شحرا،   ، ٧ْجان ًخٟجاٖل م٘ ٢ًجاًجا ٖهٍغ

ْمكجاٍٖغ مش ٖٓخّ  ْل ْهو ٢هت "خ٩جاًت" مً ٦خجابّ الٗجالمي مً ْن٠ الخب  ْابدؿجامت"ل مجا ْنّٟ ظبران،   "صمٗت 

ْْن٠ الُبُٗت ْظمجالِجا ٍٓغ نغإ املخب،  ْجه  .زحر صلُل ٖلى ْن٠ الخب 

ْابدؿجامت" 7.2.2  هبظة ًٖ ٦خجاب "صمٗت 

 َْٓ ِٖٓجا في ألاصب الٗغبي الخضًض،  َْٗض ؤ٫ْ مجا ؤل٠ مً ه ْابدؿجامت" مً ؤبغػ ؤٖمجا٫ ظبران  ٦خجاب "صمٗت 

ضة "اإلاِجاظغ" ٖبجاعة  ت، ٦خبهجا ظبران لجٍغ ْبٌٗ ال٣هجاثض الىثًر ت،  ْالغمٍؼ ُٖٓٓت  ْال٣هو ال ٖٓت مً اإلا٣جاالث  ًٖ مجم

ْ 1908ْ 1903مجا بحن  كغث أل هي التي ، 
ُ
ْو ْاخض ٖجام ُظمٗذ  ٫ مّغة في ٦خجاب  ٖٓت 1914ّْ ْمً زهجاثو َظٍ املجم م. 

ٓبهؤن  ْلٛته جاؤؾل ٓايُ٘ ْ  جا.ً هٍوّ مً ههٓنِمخدّغعة، ْؤلا٣ًجإ اإلآؾ٣ُي ال ٌُٛب ٖ جاؾِل،  ٍبدض ظبران في م
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ْالُبُٗت،  ْاظِِجا في بضاًت خُجاجّْ َٗبر ًٖ الخجاالث الىٟؿُت ْ املجخم٘،  ْجخمحز ؤٚلب  .ْغْٝ خُجاجّ الاظخمجاُٖت التي 

ْالثراء الٟجي.  ٕٓ ُٖٓت ؤصب مجا بحن الخى  مالٟجاث ظبران زلُل ظبران بى

 ْ ت  ضة ٍْدخٓي ال٨خجاب ٖلى مجمٖٓت مً ال٣هجاثض الىثًر ِجا ظبران زلُل ظبران لجٍغ ال٣هو، خُض زهَّ

ْل٨ىّ  ْاخض بدصجُ٘"اإلاِجاظغ"  ًٓهجا ظضًًضا مً ألاصب،  .مً ؤنض٢جاثّ بٗضثظ ظمِٗجا في ٦خجاب  ٢ضم ظبران مً زاللّ ل

ْٖت السُجا٫ ُّٞ ْؤزً٘ ال٣لٓب لجال٫ مٗجاهُّ، ٦مجا ؤطَل ألالبجاب بغ ٞجال٨خجاب  .الظي ؤَغب آلاطان بإلٟجاّْ البضٌٗت، 

ْالجمجا٫ ْؤلابضإ. ٌٗخبر ؤو ْٖت  ْعؾجالت بوؿجاهُت ؾجامُت ٚجاًت في الغ  ،ُ٘ ٓصة طاث مؿخٔٓ ٞع  ك

جا ظبران ٞٓظضَجا جب٩ي، ٞؾبب حؿمُت ال٨خجاب  ْؤمجا ٓم ػاَع ٓحى مً بخضٔ ٖك٣ُجاجّ خال الًجاَغ ً جاؾمّ مؿخ

٢ْجالذ بٛىج مٗىجاٍ جا ظبران ًٖ مٗجى الب٩جاء، ابدؿمذ  إلاجا اؾخٟؿَغ ْابدؿمذ،  "صمٗت  زم ٨ٟ٦ٟذ صمِٗجا ٞججاءث 

ٓايُ٘  ْآزغ مجا ب٣ي في طًَ ظبران مً خال الًجاَغ التي ؤلِمخّ مٗٓم م ٓان ٦خجابّ  ْابدؿجامت" ٩ٞجاهذ َظٍ الٗبجاعة ٖى

٢ْضمّ ظبران بلى ٖك٣ُخّ محري َجاؾ٩ل.  َظا ال٨خجاب، 

إل ٖ ٍْم٨ً لل٣جاعت الَا ٓعاة ْؤلاهجُل ؤبٗض ألازغ ٖلى ألاؾلٓب الظي ازخجاٍع ظبران في ال٨خجاب،  لى ٢ْض ٧جان للخ

ش خُجاجّ ختى ٖجام  ْججاٍع ٨ٍْٞغ  ش ٢لب ظبران  ج مً 1908ججاٍع ٓمِجا مٍؼ ًٍْ ال٨خجاب هي في ٖم ْع الغثِؿُت لٗىجا ْاملخجا  ،

 ْ ت  ْالىٟـ البكٍغ ْ آلااملخبت  ْطم آلا الم  ْالغزجاء لخجا٫ ال٣ٟحر،  ْجمجُض الخب الىبُل،  ٦ْغاَُت الخغب،  مجا٫ ؤلاوؿجاهُت، 

جا م ْمٓجاََغ ْالخٛجي بجالُبُٗت  ٓع، الٛجى اإلاُػي،  ْالُُ ْالكمـ ْألاجهجاع  ْال٣مغ  جاح  ْالٍغ جاع  ً الٟه٫ٓ ألاعبٗت ْألاَػ

ٓع ٞىُت ظمُلت ؾِلت ٖلى ظمُ٘ صعظجاث ال٣غاء. ٍٓت ْن  بإؾجالُب ٢

٩جا، ْقٛلذ  ْبحن ؤصبجاء الٗغبُت في ؤمٍغ ٓاء في الٗجالم الٗغبي  ْاؾٗجا مً ٢غاثّ ٖلى خض ؾ ظظب ال٨خجاب اَخمجامجا 

٢ْهجاثضٍ الغاجٗت ٖجالم  ْؤمشجالّ  ٕٓ ْالابدؿجامجاث، ل٨ً ظجاهب ْ  .الكبجاب السُجالي٢ههّ  ال٨خجاب مملٓء بٗبجاعاث الضم

ت. ْالخُجاة البكٍغ ٣ٍْضم ُّٞ ٞلؿٟخّ ًٖ الخب  ٕٓ َٓ الٛجالب،   الضم

ٓٞت آهظا٥ في ال٨خجابت ألاصبُت الٗغبُت، ممجا ٌٗخبر جمُِضا  ٢ْض زجال٠ ظبران في ال٨خجاب الترا٦ُب ْألاؾجالُب اإلاإل

ْمجاوؿُت في ألاص ْمٓؾ٣ُى ٞىُت جغ٢و للخغ٦ت الغ ٍْدمل ال٨خجاب وٛمت زجانت جُغب لجمجالِجا آلاطان،  ب الٗغبي، 

ْال٣هجاثض ٌٗبر بًِٗجا ًٖ  ْح ؤلاوؿجاهُت،  ْجغ٦ؼ مٗٓم ٢ههّ في َظا ال٨خجاب خ٫ٓ الغ ْٖت مٗجاهحهجا ال٣لٓب،  لغ

ٓا٠َ ْألا٩ٞجاع البؿُُت للٛجاً ْاؾٗت مً الٗ ٖٓت  ٍْدخٓي ٖلى مجم ْبًِٗجا ٌٗبر ًٖ ال٩أبت،  ْالتي ٌؿِل الؿٗجاصة  ت 

 ٖلى ال٣جاعت ِٞمِجا.

 ملسو ٢هت "خ٩جاًت" 7.2.3

ٕٓ، زم بٗض  ً ؤخب ٞخجاة نٛحرة عآَجا ٖلى الُيب ْع َظٍ ال٣هت خ٫ٓ ٞتى ٣ٞحر، ٧جان ابىجا لٟالح في ؾً الٗكٍغ جض

ال  ْل٨ً اإلاالمت ال جإحي بجضْٔ  ْٖجاجب هٟؿّ،  ٠ٛ بهجا ٖلم ؤجهجا ابىت ألامحر ٞالم ٢لبّ 
ُ
٢ْ٘ في ٢لبّ خب ْق جهٝغ ؤن 

ْ ا ٓاٍ، ٞةن ٢لب ؤلاوؿجان  ٓا٣ٞحن صاثمجا، زم ٌؿغص ال٩جاجب بجاقي جٟجانُل ال٣هت في ٣ٖلل٣لب ًٖ َ ٓهجان مخ ّ ال ٩ً

ٓلّ مً ال٩جاثىجاث، خُض ٌكٗغ الٟتى بسُبت ؤمل ٦بحرة، ْزجانت  ْممخ٘ مليء بجالخب، ُٞخدضر الٟتى إلاجا خ ؤؾلٓب ق٤ُ 

َْٓ ال  ْالهضا٢ت في الُبُٗت  ْط  ٖٓت خُىمجا ًٔغ مٓجاَغ التزا ٍْلتهب في هجاع ل ٍْمل مً الخُجاة  ًؼا٫ بُٗضا ًٖ خبّ، 

ٕٓ ْألاشججاع َىجا٥. ٓاَّٟ للُيب ْٖ ْحهظي ًٖ مكجاٍٖغ  ٍْخظمغ   الٗك٤، 

ْل٨ىّ لً ٌؿخُُ٘ الٓن٫ٓ ب ابىت ؤمحر هي ِجا ن جل٪ الٟخجاة التي ٖك٣بلحهجا خُض ٌكخجا١ بلى الٓنجا٫ بدبُبخّ 
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َْٗجاجبّ ٖلى خغمآَْ ابً ػعّ  َْكٗغ ؤن ٧ل شخيء في الُبُٗت ٌؿحر بلى خبِبّ، ٕ، ًسجاَب الٟتى خبّ  جاهّ مً الٓنجا٫، 

ْالٛغام،  م مجا في ٢لبّ مً الصخيء ال٨شحر مً الخب  ٓح ًٖ خؿال ٌبال َٓ ٞةهّ ٚع ٍْب ُُ٘ طل٪، ُٞسجاَب خبُبخّ 

ًٍْٓ ؤن خبُبخّ ؤًًجا لً جغضخى بّ ختى زجاصمجا في ٢ه ٍْهغح بإهّ ًسجاٝ ختى ؤن ًىجاصحهجا بجاؾمِجا،  غ مكجاٍٖغ جججاَِجا، 

ْهٓغجّ للخُجاة، ٫ٓ٣ً بن الخُجاة لً  ؤبحهجا، ٌكٗغ ؤهّ لً ًهل بلحهجا بال في الضاع آلازغة. زم ًٓضر ٞلؿٟخّ ًٖ ؤلاوؿجان 

ْل٨ً  ٢ْٗذ ُٖىجاٍ ٖلحهجا،  ٓان مً الؿٗجاصة خُىمجا  ج٩ٓن ٦مجا ًًٓ ؤلاوؿجان ؤْ ٨ًٟغ ٞحهجا، ٞةن خُجاجّ ٧جاهذ مملٓءة بإل

ِجا ْقٝغ ٖجاثلتهجا ظٗل ٖال٢تهمجا مؿخدُلت.  قٞغ

ٍْلخ٣ي  ب ؤن ًمٓث لُخسلو مً َظٍ الخُجاة الٓجاإلات  ٍْٚغ ٕٓ زجاثبجا ال خجاظت لّ في الخُجاة  زم ًمصخي هدٓ الُيب

ٕٓ ٖلى ؤَال٫ ط٦غاَجا الضاٞئت، ٞدُي ٍْظٝع الضم إة ؤ٢ضام خبُبخّ  ٍْظَب بلى َْ ظ جِٓغ الٟخجاة ئبدبُبخّ في ألابضًت، 

٢ْض ظجاءث مسخُٟت لل٣جاء خبِب خُجات ال ٌؿخُُ٘ مً بحن ؤشججاع الهٟهجاٝ،  ْٖت مجا ٌكجاَضٍ  هجا، ًىضَل الٟتى مً ع

بتهجا في خُجاتهجا مّٗ  ْٚع ٓاهدِمجا، ٞهغخذ البيذ خبهجا لّ  ْج٣جاؾمجا الخب الضافئ بحن ظ ؤن ًىبـ ببيذ قٟت، زم حٗجاه٣جا 

ْعاءَجا مجض ؤبحهجا ْؤجهجا ٢ض ؤجذ بلُّ َجاجٗت ججاع٦ت  ٓتهجا مّٗ،  ْالل٣ .ْم جاء ا٢ترخذ ؤن ًمكُجا بلى خُض ال ًمىِٗم مً الخب 

ْمكُجا مٗجا في ْلمت اللُل بلى ٚحر ٚجاًت، مؿخمخٗحن بل٣جائهمجا ٓص الىجاؽ،  ْالضَجا  .مجاو٘ بُٗضا ًٖ ؤمجا٦ً ْظ ٍْبضْ ؤن 

ٓع ٖلحهمجا مُخحن، لم ًب٤ مجهمجا بال  ٓصة، زم بٗض ؤًجام ٦شحرة جم الٗش ٓصٍ لالَإل ٖلى خجالت ابيخّ اإلا٣ٟ ألامحر ؤعؾل ظى

ْٞجاع١ الخ .َُجا٧ل ٖٓمِمجا ال ًٟغ١ بُجهمجا ؤخض.٨َْظا ٖجاف الخب   بِبجان الضهُجا، بلى خُض ال ًىٛو ِٖكِمجا 

 هو ال٣هت 7.2.4

 
 
ت ًَ  ِخ٩جا

ْالهَّ  ِت َّٟ ٖلى يَ  ٓػ  ًُ َػّعإ ًخإملطل٪ الجهغ، في ْل ؤشججاع الَج ٍَ  َٟهجاٝ، ظلـ اب   اإلاُجا
َ
ت بؿ٨ُىت  الججاٍع

هجاُن  بحن الخ٫ٓ٣ خُض ًخ٩لُم  َي بِ ى عَ َْضْء. ٞتً  ٓع  ،جخٗجاه٤ُ  ٧ل شخيء ًٖ الخب، خُض ألٚا ْالُُ جاع جخمجاًل،  ْألاَػ

 
َ
 ج
َ
 د
َ
 ُب بَّ ك

ُ
  ، خُض الُبُٗت

َ
جا ج   ُػ غُ ٨بإؾَغ

ً
ٕٓ نبُت ً عؤٔ بجاألمـ ٖلى الُيب ْح، ابً ٖكٍغ   بجالغ

ً
بحن الهبجاًجا ٞإخبهجا،  ظجالؿت

 ّ ْق٩جا هَٟؿ ٢لبَ  م ؤجهجا ابىت ألامحر ٞالمَ زم ٖلِ 
َ
ْالٗظ٫َ  ّ بلى هٟؿّ، ل٨ً اإلاالمت ًهٝغ ال  ال جمُل بجال٣لب ًٖ الخب، 

 
ُ
ْهٟؿّ ٦ٛ ًٍ الىٟـ ًٖ الخ٣ُ٣ت، ْؤلاوؿجان بحن ٢لبّ  ذ الكمجا٫ ّبِ َِ في َم  ٍن لحِّ  ه ٍْع ذ الجىٓب   .ٍع

  ،هٓغ الٟتى
َ
غة  ٣غب ػَ ب٢ض هبدْذ  البىٟسِج  ٞغؤٔ َػ

ُ
 َغة ألا
ْ
  َع ٘ الِؼا، زم ؾمِ اِن َٓ ُد ٢

ُّ
ٞب٩ى  َع ْْ غُ ْخ ًىجاجي الص

ْاهٟغاِص  َع  ٍ، زم مغث ؾجاٖجاُث لٓخضجّ  ُٟ -، ٣ٞجا٫ جاِح ألاقبَ  خبّ ؤمجام ُٖيُّ مْغ ٓاَ ْٖ 
َ
ّٖٓ ُل ُْ ِؿ ّ ح ْصم  :م٘ ٧لمجاجّ 

  ،ٌؿتهؼت بي الخبُّ  طا َٓ"
ً
ت   ٢ْجاصوي بلى خُض آلامجا٫ُ  ،َجا ٢ض ظٗلجي سسٍغ

ُ
  ضُّ َٗ ح

ً
ٓبجا  ْألامجاويُّ  ،ُٖ

 َم 
َ
 ظ
َّ
 ل
ً
 ت

ُ
٘ ٢لبي بلى ٢هغ ألامحر. الخب الظي ٖبضج   ،ّ ٢ض ٞع

َ
  ٌَ ْزٟ

ُ
ِٕ عَّ الؼّ  ِٓر مجزلتي بلى ٧ ، ْؾجاع بىٟسخي ا

ُ٘بلى  ٍْدمحهجا الكٝغ الٞغ ت جدُِ بهجا الغظجا٫  ٍٓع   ...ظمجا٫ خ

ض ؟ ٢ض اجبٗخُ  ،ؤهجا َجاج٘ ؤحهجا الخب   ٍٍت هجاعِ  ٍل بُ ٖلى ُؾ  َ٪ ٞمجاطا جٍغ
َ
 . ٢ض ٞخدُذ اللُُِب  يْ ِج َٖ ٞلظ

ْؤَل٣ُذ  ٚحَر  ٞلم ؤَع  يَّ ُٖجَ  ؤحهجا الخب  ،ى. ٢ض ٖجاه٣جي الك١ُٓ بٛحر ألاسخَ  لؿجاوي ٞلم ؤج٩لْم  الٓلمت، 

َٖ َج َم بِ  خٍُت  ٍت جا ٫َ  ْع بَ  لً جْؼ
ُ
 . الخبِِب  َل بٛحر ٢
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ْؤهذ ال٣ٓي؟ إلاجاطا جٓلِ ِج ْم جسجاِن  َم ٞلِ  ،ؤهجا ي٠ُٗ ؤحهجا الخب ْؤهجا البريء؟ ُم ي  ْؤهذ الٗجاص٫  جي 

 
ُ
 ِظ إلاجاطا ج

ُّ
ْؤهذ ُم  يْ ِج ل  َ٪ مكُئخِ  ضي ؟ بن ظٔغ صمي بٛحرِ ِظ ْٓ ْلم ٨ًً ٚحر٥ هجانغي؟ إلاجاطا جخسلى ٖجي 

 
َ
 ٞإ

ْ
ِغ٢ ْإن جدغ٦ذ ٢ضمجاي ٖلىُّ َْ  ،  

ُ
 ٚحر َغ٢٪ ٞك
َّ
ْزِلّ هٟسخي  ،اٞٗل مكُئخ٪ بهظا الجؿض -جا مُِ ل

 خَ ْؿ ُم ـجٟغح بهظٍ الخ٫ٓ٣ ال
ْ
  ...بٓل ظىجاخُ٪ ِت ىَ مِ إ

جاُع الجضا٫ْ حؿح ِٓع لٗك٣ُِ  ُم ِؿ بدج ر بلى خبُبهجا البدغ، ْألاَػ   ،ِجا الى
ُ
ِض تهبِ  مُ ْٓ ُُ ْالٛ َجا ِ هدٓ مٍغ

ٓاصي ّ الجضا٫ُْ  ،ال ْبي مجا ال حٗٞغ جاُع  ،ْؤهجا    ،ال حؿم٘ بّ ألاَػ
ُ
 عِ ْض ال ج

ُ
٦ 

ُ
ٓم، ٢ض عؤًخُ ّ الٛ ي ْخُضا في ِج ُ

 مِ 
َ
 في ٚ

ً
 دىتي، مىٟغصا

ُ
 ًٖ التي ال ج

ً
ُض غامي، بُٗضا  في ٦خجاثِب وي ظىِض ٍغ

ً
 في  ،ؤبحهجا ًجا

ً
ال جغيجاوي زجاصمجا

جا  ." ٢هَغ

َُ  ْؾ٨َذ   هَ حْ ىَ الٟتى 
ً
ُض  ت   ؤن ًخٗلم ال٨المَ  ٧إهّ ًٍغ

َ
  ٠ُِٟ َْخ  الجهغِ  غِ ٍْ غِ مً ز

َ
 : ا١ الٛهٓن، زم ٖجاص ٣ٞجا٫عَ ْْ ؤ

 اؾمِ ً ْؤهِذ ًجا مً ؤزجاٝ مِ "
ُ
ٓبت َٓجا بجاؾمِجا، ؤًتهجا اإلاذج ٖجي بؿخجاثغ الٗٓمت  ِجا ؤن ؤصٖ

  ؛ْظضعان الجال٫ِ 
ُ
ت ٍٓع   ُ٘ التي ال ؤََم  ؤًتهجا الخ

ُ
ْاة  بل٣جائهجا بال في ألابضًت خُض اإلاؿجا

ُ
ُٗ ُِ ، ًجامً ج ِجا ُ

ٓاعم ًُ ٟخذ لِجا ىْج ،ْجىدجي ؤمجامِجا الغ٢جاُب  ،اله  ٢ضَّ  ٢ض مل٨ِذ  ،ْاإلاؿجاظُض  السؼاث
ً
، ؾّ الخُب ٢لبجا

ِجا هللاُ  ْاؾخٗبضِث   قٞغ
ً
 هٟؿجا

َ
 ، ْز
َ
 ٧جان بجاألمـ ُخ  ِذ بْ ل

ً
ت َظٍ الُخ ٣ٖال  بدٍغ

ً
ٓم ؤؾحرا ، ٫ِٓ٣ٞ غا هجاع الُ

ٓص َظا ال م،ب٣ُ
َ
ُذ  ٗجال ٗت مجزلخِ  إلاجا ٖٞغ   ٖلمذ ؤن لآللِِت  ،بلى خ٣جاعحي ْهٓغُث  ِ٪ ٞع

ً
ِجا   ؤؾغاعا ال ٌٗٞغ

 بُ ُْؾ ؤلاوؿجان، 
ُ
ْاح بلى خُض املخبت  جظَب بجاألع

ً
ِ٘  ال ِت  ج٣طخي بٛحر الكغاج بلى  إلاجا هٓغُث  ؤ٣ًىُذ ، البكٍغ

  ُٖيُِ٪ 
َ
ِ٪  ،ٞغصْؽ   ؤن َظٍ الخُجاة إلاجا عؤًذ قٞغ   بجابّ ال٣لب البكغي، 

ُ
جاِن ْط َٕ غَ ِن  لي ًخهجاٖع  ٍص مجاعِ  ا

 ْعِ 
ْ
ُٗ  ؤن َظٍ ألاعَى  ، ٖلمُذ جا٫ٍ بَ ث  لي، ْىيُذ  ْض لم ح

ً
ىجا ْظضجِ٪  َْ   إلاجا 

ً
ٓعصةِ  ،بحن وؿجاثِ٪  ظجالؿت بحن  ٧جال

َٖ ِن حْ جاِخ ٍَ الغِّ  َؽ ، ؤن   بَ  ْنجاعْث  ؤخالمي ٢ض ججؿضْث  ْغ
َ
 مِ ك
ً
إلاجا جسبرُث غا ؤن صْن  ْظضُث  مجض ؤبُِ٪  شلي، 

َٓ  اظخىجاِء  َٓ  ِص عْ ال  ؤق
ُ
 ج
ً
َ٘  ْي مِ ْض ا٧جا ُٗ ألانجاب ْؤن مجا ججم   ّ ألاخالمُ ، 

ُ
 ج
َ
 غِّ ٟ

ُ
 " ...ال٣ُٓت ُّ ٢

 
ْ
  ٢ْجام بط
َ
ْمصخى هدٓ الُيبِٕٓ ط ٌَ  ا٥   ألاسخَ َم ال٣لب، مجّؿِ  ٦ؿحَر ىجاح، الَج  مىسٟ

ً
ْال٣ُ جا  ْٓ ىُ ى 

َ
 بهظٍ ال٩لمجاث:  ٍ

  "حٗجا٫َ 
ْ
ْؤه٣ظ جا ال جهلر للؿ٨ً. َلم ْزلهجي  وي، ٞجاألعُى ًجا مٓث  جاَع ٓا٦ِجا ؤَػ التي جسى٤ ؤق

ُ٘  مً ؤًجاٍم  ْج٣ُُم  الخبَّ  جسل   ًٖ ٦غسخي مجضٍ 
ّ
ٞجاألبضًت ؤظضع  ًجا مُٓث  ،ْي ـىِ هْ الكٝغ الٗجالي م٩جاهّ. زِل

 
َ
َْىجا٥ ًجا مُٓث ؤم. َىجا٥ بب٣جاء املخبحن مً َظا الٗجال  ."بهجا ُ٘ ظخمِ ؤهخٓغ خبِبتي، 

 َٕ ـُ  ْؤزظِث  ،مؿجاءُ ـ٢ْض ظجاء ال بلٜ الُيبٓ   الكم
ُ
َٕ ٣ل، ٞجلـ ًظعِ ًٖ الَخ  ِجا الظَبيَّ قجاَخ َْ  مُّ جل ٖلى  ٝ الضمٓ

 ٌٍ َِ  خًُ ْ 
َ
ْطم٘ ٢لبّ ٧إهّ ًمىَ ّ ٖلى نضٍع ى عؤَؾ ٢ْض خج ،ألامحر ابىِت  ٢ضَمجا ُّ خْ ئ  .ً السغ

ْعاء ؤشججاع الهَّ   هَ ْٟ في جل٪ الض٣ُ٢ت ِْغث مً 
 
  غُّ جُج  جاٝ نبُت

َ
٢ْْٟذ ؤطًجال كجاب، ْ  ،بججاهب الٟتى ِجا ٖلى ألٖا

  ْْيْٗذ 
َ
ت ٖلى عؤؾّ، ٞىٓغ بلحهجا هٓغة ٍغ ُٕ  هجاثٍم  ًضَجا الخٍغ ـِ  ؤ٣ًّٓ قٗجا   ،الكم

َ
  ٞغؤٔ ابىت

ً
ْا٢ٟت   ،ٍخظاءَ  ألامحر 

َ
جا ٞجش

 ٖلى ع٦بدُّ مشلم
َ
ٓسخى ٖىضمجا عؤ ُٗ جا ٞٗل م ِ ٔ ال

ّ
 ُْ ل

َ
٣ 
َ
  ت

ً
إلاجا ؤعاص ال٨المَ ؤمجاَم  مكخٗلت  ،ّ  

ُ
ِّ  َج جِ عْ ؤ  ُٖىجاٍ الُجاٞدخجاِن  ٞىجابْذ  ،ٖلُ

 .بجالضم٘ ًٖ لؿجاهّ
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 زم ٖجاه٣خْ 
ُ
٢ْبَّ ُْ قٟخَ  لْذ ٢ْبَّ  ّ الهبُت  ،ّ 

َ
 ُٟٖيُّ عاق ْذ ل

 
َ٘  ت   اإلاضام

َ
٢ْجالذ بهٍٓث السسُىت  ،  

َ
مً وٛمت  ؤل٠ُ

 الىجاي: 

َِ  ،٢ض عؤًخ٪‖  ْهٓغث ْظ ٤ُُ ًجا خبُبي في ؤخالمي،  ْاه٣ُجاعي، ٞإهذ ٞع هٟسخي الظي  ٪ في ْخضحي 

 
ُ
ْههٟي الجمُل الظي اهٟهلُذ ٣ٞضج   ٖليَّ  َم ٨ِ ٖىّ ٖىضمجا ُخ  ّ، 

َ
  ٢ض ظئُذ  .مبجاإلاجيء بلى َظا الٗجال

ً
 ،ؾغا

  مجَض  ٢ض جغ٦ُذ ! ْٕ ٞال ججؼَ  ،آلان بحن طعاعيَّ  َْجا ؤهَذ  ؛أللخ٣ي ب٪ ،ًجا خبُبي
ْ
بلى ؤ٢جاصخي  َ٪ َٗ بَ ْالضي ألج

ْاإلآِث  مٗ٪ ٧إَؽ  َب ْؤقغَ  ،ألاعِى  ت البُٗضةِ  ،ًجا خبُبي ،. ٢ْم الخُجاة   . "ًٖ ؤلاوؿجان ٞىظَب بلى البًر

  ْمصخى الخبِبجان بحن ألاشججاعِ 
َ
 ج
ْ
ًُ  ،اللُل جا ؾخجاثُغ َم هُ حْ ِٟ س   ال ؤقبجاُح  ،ألامحر جا بُُل َم ُِ ُٟ ُْ ِس ال 

ُ
 الٓ
ْ
 .تَم ل

 
َ
اص ألامحرَىجا٥ في ؤَغاٝ البالص ٖث ّْ ََ  ر ع  ُْ ٖلى 

َ
٩ 
َ
 بَ  ِن حْ ل

َ
ْب٣غبهمجا حجغ  ك حن في ٖى٤ ؤخضَمجا ٢الصة طَبُت،   ٍغ

خبذ ٖلُّ َظٍ ال٩لمجاث
ُ
٦: 

  جا الخبُّ ىَ َٗ َم "٢ض َظ 
ُ
ّٟغ٢ ًُ غِظ ٞمً  ًُ ْؤزظهجا اإلآث ٞمً   جا؟".ىَ ُٗ ىجا، 

ْجدلُلِجا 7.2.5  مٗجاوي اإلاٟغصاث الهٗبت 

ت مٗجاهحهجا بجالٗغبُت ال٩لمجاث الٗغبُت  مٗجاهحهجا بجاإله٩لحًز

ٟهجاٝ َْٓ ظيـ شجغ ًىمٓ في  الهَّ شجغ الِسالٝ، 

ْٖلى ألازّو بجال٣غب  ْاإلاٗخضلت  اإلاىجا٤َ البجاعصة 

 مً اإلاُجاٍ

Willow tree 

 Preach, propagate بكغ بّ ٦غػ بجالصخيء

ب الكجاٖغ بجاإلاغؤة بَّ
َ
ْط٦غ مدجاؾجهجا ْظمجالِجا حك ٫ ٞحهجا  ؼَّ

َ
ٛ
َ
 To talk or write in a rhapsodic ح

manner, love poetry 

ٓان غة ألا٢د غة خمغاء ؤْ بًُجاء َػ  Chrysanthemum, daisy َػ

مجا٫
َّ
ُذ الك ذ بجاعصة،  ٍع ْهي ٍع ذ التي تهبُّ مً جل٪ الجِت،  الٍغ

ذ الجىٓب  ٨ْٖؿِجا ٍع

North wind 

 Red crossbill َجاثغ الِؼاػ

غة البىٟسج غة طاث عاثدت ُٖغة َػ  Violet flower, martagon lily َػ

ع جاب الصخْغ  Common blackbird الؼٍع

ْالسُجا٫ ألاقبجاح  ,An indistinct shape, phantom ظم٘ قبذ، الٓل 

ghost 

ٓر  Wooden shed, small house بِذ نٛحر مً ٢هب ؤْ ٚحٍر بضْن هجاٞظة ال٩

ت ٍٓع  Beautiful young woman, nymph اإلاغؤة الخؿىجاء الخ

 Burn ؤخغ٢خّ الىجاع لظّٖ اللُِب



116 
 

 Pour, shed, spill ؤعا٢ّ ؤْ نبّ ؤْ ؾ٨بّ ؤَغ١ اإلاجاء

َْٓ حُٗل في خغ٦ت الًٗٓ قل  Paralysis, disability ؤنِب بجالكلل 

 Streamlet, watercourse, current  جهغ نٛحر الجض٫ْ 

 Breathe, respire جىٟـ ْقم جيؿم

 Brigade, battalion الجِل ،ظمِٗجا ٦خجاثب ٦خِبت 

٢ْلُال مً ٣ًجا٫ اهخٓغ َىحهت ؤي  َىحهت ٢ْخجا ٌؿحرا 

 الؼمجان

A short span of time, brief period 

of time 

غ جان اإلاجاء السٍغ  Burble, low continuous vibrating نٓث ًدضر مً قضة ظٍغ

sound of water 

ْعا١ الصجغ  Murmuring, rustling الهٓث الهجاصع ًٖ جدغ٦ِجا خ٠ُٟ ؤ

ٓاعم  Sharp ظم٘ نجاعم: الؿ٠ُ ال٣جاَ٘ ن

ّ زلب
َ
 To play trick on, allure, cheat ؾلبّ بًجاٍ، ْزضّٖ بدلٓ ال٨الم ٣ٖل

ٍْت ألابضًت ْام ال جهجاًت لّ، اإلاغاص بّ الخُجاة ألازغ  Eternity, life hereafter ص

ذ مً الجً اإلاجاعص    Ifrit, mischievous devil الٍٟٗغ

ْاإلاغاص نغإ قضًض  الغثبجا٫ ْالظثب،  مً ؤؾمجاء ألاؾض 

ٓجحن  بجاعػجحن بحن ٢

Wolf   

 Materialise, realise ا٦دؿب ق٨ال ؤْ ٢جالبجا مدؿٓؾجا ججؿض الخلم

 Having lost honour ٖجاظؼا طلُال مىسٌٟ الجىجاح

 Depth, lowland مجا ؾٟل مً ألاعى الخًٌُ

ر السبر  Inquire about, search into   ؾإ٫ ٖىّ جسبَّ

 Collect, gather ظمّٗ لمَّ الصخيء

ْحكضٍ اإلاغؤة بحن  وؿُج الٓقجاح َٓغ  ٍٖغٌ ًغن٘ بجالج

ْلم الٓقجاح ٦ىجاًت ًٖ طَجاب  ٦ْصخحهجا،  ٖجاج٣ِجا 

 يٓء الكمـ

Neckerchief 

 Train of the cloth ؤؾٟل الشٓب الظًل

عجج ٖلُّ
ُ
 Be tongue-tied, be dumbfounded اؾخٛل٤ ال٨الم ٖلُّ ؤ

٣ُت
ّ
ل ُٗ ٓع ؤلالهي  ال ٓع الى كجاب، بقجاعة بلى ٢هت ِْ هي ألٖا

ٓسخى ٖلُّ الؿالم، ٦مجا في ال٨خجاب  ؤمجام م

ْؤٖكجاب.  اإلا٣ضؽ ؤهّ ِْغ مً بحن ٖل٣ُت 

Burning bush   

ْالهٓث الخؿً الىٛمت     Note, tone الغهت 

 Flute, reed pipe آلت مٓؾ٣ُُت الىجاي
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ٓاهب َٟذ  Overflow, brim with امخؤل ختى ٞجاى مً الج

 Farthest ألاعىظم٘ ؤ٢صخى: الجِجاث البُٗضة مً  ألا٢جاصخي

ا عق٤ ْهي جب٩ي ب٩جاء مغًّ  Cry bitterly عمى، عاق٣ت اإلاضام٘ مٗىجاٍ 

 جدلُل ال٣هت 7.2.6

ْٖجاف للخب  ْالٟىجان البلُٜ ظبران زلُل ظبران الظي آمً بجالخب  َظٍ ال٣هت مً ؤٖمجا٫ ال٩جاجب ال٣ضًغ 

ال٩لمت مً مٗجى، ٣ٞههّ حؿُُغ ٖلُّ ْصعى بلى الخب بحن ؤلاوؿجاهُت، لم ٌٗض ظبران ألن ٩ًٓن ٢هجانجا ب٩ل مجا في 

ْلِظا لم حهخم ظبران لل٣ٗضة  ٓأٖ،  ْال ْاإلاهلر  بُٗت اإلاغقض  ٓع َْ ْالكٗ ٠ الخـ  ٓظضاوي اإلاَغ َبُٗت الٟىجان ال

ْازتراٖجاث السُجا٫ السال١ الؿجاخغ. ٓع،  ْجغ٦ُب اله ٓع  ْلبض الكٗ ْالؿُجا١ ٢ضع مجا اَخم للمٛٔؼ   ْالؿغص 

ْمؼط ؤ٢جانُهّ بأعاثّ الاظخمجاُٖت ْظٗلِجا مغ٦بجا الهُال١ زُجالّ ٣ٞض عمى في ٢ههّ بلى الى٣ض اإلاته ٨م، 

ٍٓع ٖلى  بت مىّ في جٟجحر قٗ ْمؤلَجا بجالٗىجانغ اإلااإلات مً الخُجاة التي ٧جان هٍٓغ صاثم الامخضاص بلحهجا، ٚع ٍٓىجاث ٞىّ،  ْجل

 ْ ْاإلاؿدبضًً الظًً ال ٌكٗغ  ً ٍٓ اإلاخ٨بًر ٓجّ في ْظ بت مىّ في بَال١ ن ْٚع ٨َْظا ٢لٓب اإلاخإإلاحن،  ٓع البجاجؿحن،  ن بكٗ

ْتهبِ في الال ٓا٢٘  ْعخالث ٞىُت جىُل٤ مً ال ٓمجا  ْعؾ ؾجا   ْا٢٘. ٧جان ٢ههّ صْع

ْالخ٣ُُ٘  ًٍٓ ال٨خجابي  ٓم ٖلى الخل ٓٞجا في بغص قجاٖغ، ؾ٨ب ؤ٩ٞجاٍع في ٢جالب ظبراوي زجام ٣ً ٧جان ظبران ُٞلؿ

ٓع  الجضًضة التي ال ًدلم بهجا ٚحر ظبران، ٧جاهذ ٦خجابخّ اإلآؾ٣ُي ْالابخ٩جاع البضٌعي ْالاهُال١ السُجالي الظي ًىُل٤ بجاله

ْصة في  ٧ْجاهذ ٢ههّ مؿغ ْمجمل ٦خجابخّ،  ْٖبجاعاجّ  َْٓ ال ق٪ ؾجاخغ بلّٟٓ  ٖم٣جا في ال٨ٟغ في ٖجالم مً السخغ، 

٢ٓت. ٓع الُبُٗت م٩جاهت مغم  ؤؾلٓب قٗغي ًدخل ٞحهجا السُجا٫ ْن

ت  ت في ٦خجابجاجّ، جل٪ الغمٍؼ ْاإلآؾ٣ُى َْٗمض ظبران بلى الغمٍؼ ْالسُجا٫  ٓٙ مً الٗجاَٟت  ْمجاه٣ُُُت التي جه الغ

ٓاء ال جسلٓ مً يبجاب، بجاإليجاٞت بلى  ْعاء ؤظ ْالخمخ٘ بغئٔ ؤلاًدجاء مً  ؾلم ظمجا٫ ًهٗض ٞحهجا ال٣جاعت لخهُض ألا٩ٞجاع 

ت لؤلصب الغّ  ُّ ْبجالُب٘ َظا مً السهجاثو الٟى  ، ٍع ّٓ ْجه خّ  ت التي لجإ بلحهجا ٧ي ٌٗبر بهجا ًٖ عٍئ ْمجاوسخّي، اللٛت الكٍٗغ

ْالخُجاة  ت، ْؤلاوؿجان،  جهجا خ٫ٓ الخٍغ ّٓ ت التي ٧ ى الغٍئ
ّ
ْجخجل ْٖم٣ًُجا،  جا ٖىض ظبران  ًُّ ٦ْمجا ًبضْ البٗض الٟلؿٟي ظل

ٓاي٘ قتى. ٍِْٓغ َظا الاجججاٍ الٟلؿٟي في َظٍ ال٣هت ظلُجا في م جا،   ْٚحَر

ٓح لّ بجمُ٘ زُبجاث ؤملّ، بدُض ٌكٗغ ال٣جاع  ٍْب ت ؤن الخب َٓ هٔغ الٟتى بُل ال٣هت ًسجاَب الخب 

ْل٨ىّ ًدب الٟخجاة التي  ٓهُت ٧لِجا،  ٓاَغ ال٩ ٓبّ في الٓ ٍْٔغ ؾحر الخبِب بلى مدب لى في ال٩ٓن،  ٓع ألامشل ْألٖا الكٗ

ٍْسجاَب اإلآث ؤن  ْلٓ ٧جان طل٪ بٗض اإلآث،  ال ٚجاًت ٚحر الٓنجا٫ بلحهجا، ختى  ٓصٍ ؾببجا  ٖك٣ِجا خبجا ٖم٣ُجا ال ًٔغ في ْظ

ب في ًىدكلّ مً الخُجاة ختى ًجخم٘ بدب ٓلِمجا بلى خُض ٧جان ًٚغ ْْن ْجيخهي ال٣هت بٓنجا٫ الخبِبحن  ُبخّ في ألابضًت، 

ْؤزظهجا اإلآث  ّٟغ٢ىجا،  ًُ ٓصة ٖلى الدجغ بججاهب ٩َُل الخبِبحن "٢ض ظمٗىجا الخب ٞمً  ْال٨خجابت اإلآظ الٓن٫ٓ بلُّ، 

ًُ ٞلؿٟت ظبران ًٖ الخب السجالض. ٗل
ُ
غظٗىجا؟" ح ًُ  ٞمً 

خُت لً ٣ٞض ؤ٦ثر ظبران مً اؾخٗمجا٫ املج ٓلّ "ٖجاه٣جي الك١ٓ بمججاٖت ْع جاػاث ْالاؾخٗجاعاث البضٌٗت ٦مجا في ٢

 
ُ
٫ بٛحر ٢ ٍٓع الكضًض ْخجاظخّ بلى الٓنجا٫ بَ جْؼ ْٖبر ًٖ قٗ ٖٓت بجاإلاٗجاه٣ت  ل الخبِب"، ٞةهّ قبّ بخجاَت الك١ٓ بّ بجالل

٦ْظل٪ هجض ال٨شحر مً الدكبحهجاث ألازجاطة ٦مجا  خُت ممجا ال ٨ًخب مشلّ ٚحر ظبران،  ٓلّ "ٞجشجا ٖلى بمججاٖت ْع في ٢

ٓع. ٓسخى ٖلُّ الؿالم ١ٓٞ الُ ش م ٓسخى ٖىضمجا عؤٔ الٗل٣ُت مكخٗلت ؤمجامّ"، ممجا ًغمؼ بّ بلى ججاٍع  ع٦بدُّ مشلمجا ٞٗل م
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غ  ض ؤن ًخٗلم ال٨الم مً زٍغ ٓع، ٞجٔر ٖبجاعجّ " ْؾ٨ذ الٟتى َىحهت ٧إهّ ًٍغ ْالكٗ ْٖبجاعاجّ ملئُت بجالكٗغ 

ْعا١ الٛهٓن" في ٚجاًت الغ  ٓلّ"ؤ٣ًىذ إلاجا هٓغث بلى ُٖيُ٪ ؤن َظٍ الجهغ ْخ٠ُٟ ؤ ْمً ؤمشلتهجا ؤًًجا ٢ ْالجمجا٫،  ْٖت 

ب  ْؤزظث الكمـ جلم ْقجاخِجا الظَبي ًٖ الخ٣ل" مٗبرا ًٖ ْٚغ ٓلّ " ٢ْ الخُجاة ٞغصْؽ بجابّ ال٣لب البكغي"

ُْٚجاب الًٓء.  الكمـ 

ٓا ال٣ه ْاثل مً ٦خب ْمً ؤ ْاص َظا الًٟ  ت ال٣هحرة في اللٛت ْؤمجا مً هجاخُت ٖىجانغ ال٣هت، ٞةن ظبران ؤخض ع

ٕٓ الٟتى ال٣ٟحر ابً  ٢ْ ٓصة في ٦خجابجاجّ بك٩ل مخ٩جامل، ٞمً خُض الخضر: َٓ  ٓظ ْلم ج٨ً الٗىجانغ الٟىُت م الٗغبُت، 

ٓلِمجا بلى خُض  ْْن ٖٓت ْزُبت ألامل التي ٌكٗغ بهجا الٟتى بٗض طل٪، زم ْنجالِمجا  ْالل ػعإ في خب الٟخجاة ابىت ألامحر، 

ْمً خُ بجان الٓن٫ٓ،  ْالظي ؾغص ٧جاهجا ًٚغ ٓلّ  ْع ال٣هت خ ض الصسهُجاث: الصسهُت الغثِؿُت َٓ الٟتى الظي ًض

ْل٨ً لِـ في ال٣هت  ْالصسهُت الشجاهُت الٟخجاة،  ٓا٫ مؿحرة ال٣هت،  ْهٟؿِخّ َ ال٩جاجب جٟجانُل ًٖ شسهِخّ 

ٍٓغ ٧جاٝ لخجالتهجا ؤْ هٟؿُتهجا.  جه

ْاإلا٩جان ٞخبضؤ ٢هت الخب مً يٟت جهغ َجاصثت جٓللِ ْجىجاؾب ؤن ٣ً٘ الخب ْؤمجا مً خُض الؼمجان  جا ألاشججاع 

ٕٓ في مؿجاء خُض ٩ًٓن الُبُٗت  ْهٟؿّ، زم ًلخ٣ي الخبِبجان ٖلى قجاَئ الُيب ْع ألاخضار في طًَ الٟتى  ٞحهجا، زم جض

ٍْمكُجان في اللُل بلى ألابضًت خُض ال ًؼعجِمجا شخيء ٓاجُت للٓنجا٫،  ْم ٓع ٖلى ظمُلت زالبت  ، زم بٗض ؤًجام ًخم الٗش

 ص.همجا في ؤَغاٝ البال حظش

ٓلُض  ْمؿلؿلت بك٩ل ؾغصي ظمُل، ختى جخم٨ً مً ج ْؤمجا خب٨ت ال٣هت ٞهي مد٨مت مغجبت جغجِبجا مى٣ُُجا 

ْالٗملُت ْزُبجاث  ْمجا ًترجب بٗض طل٪ مً ألاػمجاث الىٟؿُت  ٕٓ الخب  ٢ْ ؤزغ ٖجاَٟي ؤْ ٞجي لضٔ اإلاخجاب٘، ٞبضًءا مً 

ْاإلآث مٗجا، ْالخُجاة  ْاإلاصخي  ْجمجي اإلآث ختى ًخد٤٣ الٓنجا٫  ٓاع ٣ٞض اؾخسضمّ ال٩جاجب إلبضاء ٞلؿٟخّ  ألامل  ْؤمجا الخ

ٓاعاث لِؿذ ملسجاَب مٗحن، خُض زجاَب الٟتى  ْؤ٦ثر َظٍ الخ ٓاع خحزا ٦بحرا مً ال٣هت،  ٨ْٞغجّ خُض ٌؿخٛغ١ الخ

ٓاع الظي في ق٩ل مدجاصزت ِٞٓ مجا بٗض ل٣جاء  ْؤمجا الخ ٓاعاث طَىُت،  ْالٟخجاة خجالت ُٚجابهجا، ٞهي خ ْالُبُٗت  ْاإلآث  الخب 

 بحن ؤزحرا.الخبِ

لٛت ظظابت ٞىُت، لِؿذ بجالٗجامُت اإلابخظلت ْ لم ج٨خب بجالٟهخى اإلاخ٣ٗغة  ٞهي ْؤمجا اللٛت اإلاؿخٗملت في ال٣هت

ْاإلاكجاٖغ. ْالغئٔ  ٓا٠٢  ْإهمجا ٦خبذ بلٛت ْؾُى ًِٟمِجا ٧ل ٢جاعت لِجا، لٛت جدك٩ل مً زاللِجا اإلا  ألالٟجاّ، 

ىجاث  7.3  الخمٍغ

 ؤؾئلت للمغاظٗت -7.3.1

 ظبران زلُل ظبران؟مً َٓ  -1

ٓع٥؟ -2 ٍٓ ً في هُ  مجا هي الجمُٗت التي ؤوكإَجا ظبران م٘ ؤصبجاء آزٍغ

ْؤًً ُصًٞ؟ -3  ؤًً مجاث ظبران 

ْابدؿجامت"؟ -4  مجاطا حٗٝغ ًٖ ٦خجاب "صمٗت 

 مجا هي الٟلؿٟت التي ٣ًضمِجا ظبران مً زال٫ ٢هت "خ٩جاًت"؟ -5

ْؤحهجا ؤلٟذ -6 ت؟ مجا هي اإلاالٟجاث اإلاِمت لجبران زلُل ظبران؟   بجاللٛت ؤلاهجلحًز
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 مجاطا حٗٝغ ًٖ ؤؾلٓب ٦خجابت ظبران؟ -7

 ؤًً عؤٔ الٟتى الهبُت التي ٖك٣ِجا أل٫ْ مغة؟ -8

 مً ٧جاهذ جل٪ الهبُت التي عآَجا الٟتى؟ -9

 مجاطا ٫ٓ٣ً الٟتى مسجاَبجا للخب؟ -10

 متى ٖٝغ الٟتى ؾبب مجُئّ بلى َظا الٗجالم؟ -11

 ٌٗك٣ِجا ؤمجامّ؟ مجاطا ٞٗل الٟتى خُىمجا عؤٔ الهبُت التي -12

ت". -13 ْاح بلى خُض املخبت ج٣طخي بٛحر الكغاج٘ البكٍغ  جظَب بجاألع
ً
ٓلّ "ْؾبال ض ال٩جاجب ب٣  مجاطا ًٍغ

 ن الؿُجا١: "زلهجي ًجا مٓث ٞجاألبضًت ؤظضع بب٣جاء املخبحن مً َظا الٗجالم"بحّ  -14

ْؤن مجا ججمّٗ ألاخالم جٟغ٢ّ ال٣ُٓت". -15  اقغح الٗبجاعة: "

ْؤزظهجا اإلآث ٞمً بلى مجاطا ٌكحر ال -16 ّٟغ٢ىجا،  ًُ ٓصة ٢غب ظشض الخبِبحن: "٢ض ظمٗىجا الخب ٞمً  ٨خجابت اإلآظ

غظٗىجا؟". ًُ 

ٓخضة -7.3.2  وكجاَجاث ال

 .ا٦خب ملسهجا ْظحزا ل٣هت "خ٩جاًت" في ٖبجاعاث مً بوكجاث٪ -1

ْاؾخٗملِجا في ظمل  -2 ْا٦خبهجا في صٞتر٥،  جا  ؤصبُت ٞهُدت مجا هي الخٗبحراث التي ؤعجبخ٪ بهجا في َظٍ ال٣هت؟ ازتَر

 مً بوكجاث٪.

ْب٩لمجاث ٞهُدت عاجٗت -3  .جغظم ٢هت "خ٩جاًت" بلى لٛخ٪ ألام في ؤؾلٓب ؤصبي 

ت -4   ؤْ ألاعصًت: جغظم ال٣ٟغة الخجالُت بلى ؤلاهجلحًز

ْهٓغث بلى خ٣جاعحي   -ؤ ٗت مجزلخ٪  ذ ٞع إلاجا ٖٞغ ذ ؾبب مجُئي بلى َظا الٗجالم،  "عؤًخ٪ ؤًتهجا الجمُلت ٞٗٞغ

ْاح بلى خُض املخبت ج٣طخي بٛحر الكغاج٘ ٖلمذ ؤن لآللِت   جظَب بجاألع
ً
ِجا ؤلاوؿجان، ْؾبال  ال ٌٗٞغ

ً
ؤؾغاعا

ت."  البكٍغ

ْؤهجا   -ب ٓاصي.  ضَجا ال ٓم تهبِ هدٓ مٍغ ْالُٛ ٓع،  جاع جخيؿم لٗك٣ُِجا الى الجضا٫ْ حؿحر بلى خبُبهجا البدغ، ْألاَػ

ٓم. ال جضع٦ّ الُٛ جاع  ال حؿم٘ بّ ألاَػ ّ الجضا٫ْ   ْبي مجا ال حٗٞغ

ٕٓ ال٩لمجاث الخجالُت -5  :ا٦دك٠ مٟغصاث/ ظم

 ............................................ خ٫ٓ٣  ............................................ يٟت

ٕٓ ............................................ ٞتى  ............................................ ًيب

 ............................................ ألاقبجاح ............................................ ؤٚهجان

 ............................................ الجضا٫ْ  ............................................ البريء

 ............................................ الكغاج٘ ............................................ ؾخجاثغ

ٓا٥ ............................................ ٞغصْؽ  ............................................ ؤق

 ............................................ ؤخالم ............................................ مضام٘

 ............................................ ٩َُل ............................................ قٗجإ
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 :ا٦دك٠ مجاضخي/ مًجإع ال٩لمجاث الخجالُت -6

 ............................................ ٖثر ............................................ مصخى

غظ٘ ي ............................................ ًُ  ............................................ ُعّبِ

 ............................................ ؤَل٤ ............................................ حؿُل

ضع٥ ............................................ جخسلى
ُ
 ............................................ ج

 ............................................ ؤزجاٝ ............................................ جغيجاوي

 ............................................ ؤ٣ًً ............................................ جسجانم

 :خجا٫ْ ا٦دكجاٝ متراصٞجاث ال٩لمجاث الخجالُت -7

 ............................................ الضم٘ ............................................ ٚهً

 ............................................ الجض٫ْ  ............................................ الكٗجإ

 ............................................ ُخلم ............................................ يٟت

 ............................................ ؾجا٫ ............................................ ٦خِبت

 :لت مُٟضة بجاؾخسضام ال٩لمجاث الخجالُت٧ٓن ظم -8

غ اإلاُجاٍ  ................................................................................................................................. زٍغ

 ................................................................................................................................. لظّٖ اللُِب

 ................................................................................................................................. ٩َُل بكغي 

 ................................................................................................................................. الصة طَبُت٢

جاخحن ٓعصة بحن الٍغ  ................................................................................................................................. ال

 هخجاثج الخٗلم  7.4

ْمً ؤَمِجابٗض صعاؾت َظٍ الٓخضة   :حٗلمىجا ؤقُجاء ٦شحرة ًٖ ٢هت "خ٩جاًت"، 

  ٧ْجاجبّ ظبران زلُل ظبران ْابدؿجامت" مً زال٫ بخضٔ ٢ههِجا،  إل ٖلى هبظة ٌؿحرة ًٖ ٦خجاب "صمٗت  الَا

ٓظؼ. ْمالٟجاجّ بك٩ل م  ْمؿجاَمجاجّ ألاصبُت 

  ْصعاؾت مخجهجا ٢هت "خ٩جاًت "الخٗٝغ ٖلى ْٞىُجا.ْ ،  ٍٓجا   جدلُلِجا جدلُال لٛ

  ت ٣ت جدلُل ال٣هت مٗٞغ  جدلُال ٞىُجا.ٍَغ

ْمٗجاهحهجا 7.5  ال٩لمجاث الهٗبت 

يِء: ؤقٝغ ٖلُّ، ٣ًجا٫ مضًىت  بَاللت
َّ

ؤَلَّ ٖلى الصخ

ّل ٖلى البدغ ُِ
ُ
 ج

Peep into 

ِت بىجاء  ؤعسخى حجغ ألاؾجاؽ َُّ َمِل َٖ ِت  ًَ  بلى ِبَضا
ً
جاَعة

َ
٫َ ِبق  Laying the foundation stone  ْي٘ الَدَجَغ ألاَّْ

٠ الخـ ََ  Delicate; sensitive خؿجاؽ ع٤ُ٢ الخـ اإلاغ
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ٓع  الى٣ض اإلاته٨م ًْ ألام ُغ ِم
َ
ْسس ََ َْ ُم 

َّ
َتَه٨ ًَ ي 

َ
، ؤ ْؿَتْهِؼت 

ُ
 Sarcastic criticism الى٣ض اإلا

 Autocratic, despotic, totalitarian اإلاخٗؿ٠ اإلاؿدبض

يُء، مٟخ٣غ للؿل٥ٓ الخؿً  ٞٔ الججافي اإلاسخُ

جاث اإلاِظبت  ْالخهٞغ

Discourteous, cruel, ill-mannered 

حر ِ
ّ
 Drunkard, alcoholic, boozer ِزمحر ِؾ٨

 ٔ ٔ  اإلاٛؼ  Content, purport, gist الٟدٓ

ٛؼ، مك٩لت ال٣ٗضة
ُ
 Problem ل

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت  7.6  الىم

ُٖٓت 7.6.1  ؤؾئلت مٓي

لض ظبران في : -1 ُْ  

(a )جا ٍٓع ٩جا( b)  ؾ  الٗغا١ (d)  لبىجان( c)  ؤمٍغ

ْمجالِجا: -2  ؾُضة مىدذ ظبران خبهجا 

(a )مجاعي َجاؾ٩ل (b )جاصة ت( d)  ْعصة الُجاػجي( c)  مي ٍػ ٍٓع    ٖجاجكت جُم

ْؤنض٢جاٍئ مً ألاصبجاء -3  الجمُٗت التي ؤؾؿِجا ظبران 

(a )ٓان  ٖهبت الٗكغة  ( d) الٗهبت ألاهضلؿُت( c)  الغابُت ال٣لمُت (b)  الضً

 ألاصب الٗغبي في البالص الظي هؼح بلحهجا الٗغب ٌٗٝغ بجاؾم -4

(a )ؤصب اإلاىٟى  (b )ؤصب اإلاهجغ  (c )ؤصب اللجٓء  (d) ًؤصب السج 

 جٓفي ظبران في مضًىت   -5

(a )لىضن  (b )ًُْاقى  (c )ٓع٥ ٍٓ  بحرْث( d)  هُ

 ًيخمي ظبران بلى الاجججاٍ ........  -6

(a )ُٓ٦الؾ٩ُي الى (b )ٓا٢عي ْمجاوسخي( d)  ال٨الؾ٩ُي( c)  ال  الغ

ٓطة مً ٦خجاب .........  -7  ٢هت "خ٩جاًت" مإز

(a )ْاح اإلاخمغصة ْط( c) ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة( b) ألاع ْابدؿجامت (d)  ٖغاجـ اإلاغ  صمٗت 

 ٧جان الٟتى بُل ال٣هت -8

(a )هججاعا  (b ) ًػعإاب  (c )ؤمحرا   (d) ظىضًجا  

ٓع ٢هت "خ٩جاًت" -9  مد

(a )الخب  (b )الخغب  (c )ال٣ٟغ  (d ) ٪اإلال 

 مجا مٗجى "لظّٖ اللُِب"   -10

(a) ؤخغ٢خّ خغاعة الىجاع  (b )لضّٚ ال٣ٗغب  (c )ٖٓت الخب  ؤ٣ًّٓ الكٗجإ (d) ؤْظٗخّ ل

 ؤلاظجابت ال٣هحرةؤؾئلت  7.6.2
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 ْابدؿجامت"؟مجاطا حٗٝغ ًٖ ٦خجاب "صمٗت  -1

ٓلّ ٢هت "خ٩جاًت"؟ -2 ْع خ ٓع الظي جض  مجا َٓ املخ

 بحن الؿُجا١: "زلهجي ًجا مٓث ٞجاألبضًت ؤظضع بب٣جاء املخبحن مً َظا الٗجالم"  -3

ٓع.ا -4  ٦خب ملسهجا ْظحزا ل٣هت "خ٩جاًت" بدُض ال ٣ًل ًٖ ٖكغة ؾُ

 ٠ُ٦ ٧جاهذ زجاجمت ال٣هت؟ -5

ٍٓلتؤؾئلت  7.6.3  ؤلاظجابت الُ

 لٟىُت ْألاصبُت في ٢هت "خ٩جاًت"خلل الٗىجانغ ا -1

ْم٩جاهخّ في ألاصب الٗغبي -2  بؾِجامجاث ظبران زلُل ظبران 

ْاُٞجا. -3 ْاقغخِجا قغخجا  ت  غابي زم جغظمِجا بلى اللٛت ألاعصًت ؤْ ؤلاهجلحًز   ق٩ل الٗبجاعة الخجالُت بجالدك٨ُل ؤلٖا

" ٤ُ ْاه٣ُجاعي، ٞإهذ ٞع ْهٓغث ْظِ٪ في ْخضحي  هٟسخي ٢ض عؤًخ٪ ًجا خبُبي في ؤخالمي، 

ْههٟي الجمُل الظي اهٟهلذ ٖىّ ٖىضمجا خ٨م ٖلي بجاإلاجيء بلى َظا الٗجالم،  الظي ٣ٞضجّ، 

! ٣ٞض جغ٦ذ مجض  َْجا ؤهذ آلان بحن طعاعي ٞال ججٕؼ  ًجا خبُبي أللخ٣ي ب٪، 
ً
٢ض ظئذ ؾغا

ْاإلآث. ٢م ًجا خبُبي ٞىظَب  ْؤقغب مٗ٪ ٧إؽ الخُجاة  ْالضي ألجبٗ٪ بلى ؤ٢جاصخي ألاعى 

ت البُٗضة  ."ًٖ ؤلاوؿجان بلى البًر

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 7.7  ؤَم ال٨خب 

ٓٞل، بحرْث، لبىجان، َبٗت ؾجابٗت،  -1 ٓجّ، ؤصبّ، ٞىّ، ماؾؿت ه  م.1974مُسجاثُل وُٗمت، ظبران زلُل ظبران: خُجاجّ، م

دجاوي َجاْؽ،  -2 ْعؾمّ، بحرْث ٍع  1958ظبر ظمُل، ظبران: ؾحرجّ ؤصبّ ٞلؿٟخّ 

ٍٓىّ الش٣جافي، مالٟجاجّ الٗغبُت، ال٣جاَغة، ُٚجاؽ ؤهُٓن ٦غم، مدجايغاث في  -3 ْج٩ ظبران زلُل ظبران ْؾحرجّ 

 م.1964مِٗض الضعاؾجاث الٗغبُت الٗجاإلاُت، 

 ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة، ظبران زلُل ظبران، اإلا٨خبت الش٣جاُٞت، بحرْث -4

مجا٫ ال٩جاملت، ظبران زلُل ظبران، اإلا٨خبت الش٣جاُٞت، بحرْث  -5  ألٖا

ْالُغاث٠، ظبر  -6 ٘.البضاج٘  َٓػ ْالخ ْاليكغ   ان زلُل ظبران، مغ٦ؼ بوؿجان للضعاؾجاث 

ْالش٣جاٞت، ال٣جاَغة  -7 ْابدؿجامت، ظبران زلُل ظبران، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم   م.2011صمٗت 

ٓان٠، ظبران زلُل ظبران، الِال٫، ال٣جاَغة،  -8  1920الٗ

9-  ،١  2000الىبي، ظبران زلُل ظبران، ال٣جاَغة، صاع الكْغ

ٓا٦ب، ظب  -10 ٓع٥ اإلا ٍٓ  1919ران زلُل ظبران، مغآة الٛغب، هُ
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 8 :الٓخضة

ي  ْظبران ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  8.0

ٓخضة  8.1  ؤَضاٝ ال

ي  8.2  ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ

ي 8.2.1  اػصَجاع شسهُت اإلاىٟلَٓ

ي  8.2.2  مالٟجاث اإلاىٟلَٓ

ٓبّ 8.2.3  زهجاثو ؤؾل

ْالدكجائم في ؤصبّ 8.2.4 ْالك٣جاء   الباؽ 

ْا 8.2.5  ظِِجاالاهخ٣جاصاث التي 

 ؤؾلٓب ظبران  8.3

 مالٟجاث ظبران 8.3.1 

ٓبّ 8.3.2   زهجاثو ؤؾل

ْاظِِجاآ 7.3.3   عاء الى٣جاص في ظبران ْالاهخ٣جاصاث التي 

ىجاث 8.4  الخمٍغ

 هخجاثج الخٗلم  8.5

ْمٗجاهحهجا  8.6   ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُتالازخبجاع  ؤؾئلت 8.7  الىم

 بهجااإلآصخى ْاإلاغاظ٘  ال٨خبؤَم  8.8
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 الخمُِض 8.0

ًأل ٢غؤهجا في الٓخضجحن الؿجاب٣خحن ٢هخحن ٢هحرجحن هجابٗخحن  ْ صًبحن ٦بحًر ٓع ًٞ ال٣هت ،  لِمجا بجالٜ ألازغ في جُ

ْؤؾجالُب ال٩جاجبحن بصخيء مً الخٟهُل، ختى ه٩ٓن ٖلى بهحرة  .في الٗهغ الخضًض إل ٖلى خُجاة  ًجضع بىجا آلان الَا

٣ت ٦خجابتهمجا في ًٞ ال٣هت ال٣هحرة ٍغ جاصة ٚحر بج .٧جاملت ًٖ ال٩جاجبحن َْ ٍْمشالن الٍغ ْاص ًٞ ال٣هت ال٣هحرة،  همجا مً ع

ٓخضاث الؿجاب٣ت مجا اإلابضٕ السال١ في ٢ْ .الىجاضجت لًٟ ال٣هت، ٦مجا ؾب٣ذ ؤلاقجاعة بلحهجا في ال َْع ض ؤؾِم ال٩جاجبجان بض

ٓع الًٟ بلى الخجالت التي هي ٖلحهجا في الٗهغ الغاًَ.  جُ

ٓامل  ٓص ؾببهجا بلى ٖ َْٗ ٓان مخبجاًىت إلهخجاظِم ألاصبي،  ْؤل ٓع ؤؾجالُب مسخلٟت  ٣ٞض ٧جان لؤلصبجاء ٖلى مغ الٗه

ْمىجاب٘ اؾخ٣جاء الٗل بجاج٘ الىٟٓؽ  ْالتربُت َْ ٖٓت، مجهجا ْغْٝ الِٗل  ْالصسهُجاث اإلاازغة في مخى ْاإلاضعؾت ألاصبُت  م، 

ٓامل جا مً الٗ ْٚحَر ض مبخ٨غ في  .خُجاة ألاصًب،  ي" ٢ض جمحز بإصب ٍٞغ ٩ٞجاجب ال٣هت ألاْلى َٓ "مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ

ي  ْبُجاٍن َظؼ٫، ٦مجا جمحز ؤصب اإلاىٟلَٓ ْلٟٔ ٢ٓي  ٍْمشل الُٗٓب، بإؾلٓب ٖظب  ْالباؽ  ٢هٍو عاجٗت، ًه٠ ألالم 

ْٖت البُجان ْبإهّ  بغ ض. لم ًدخظْٖم٤ الخٗبحر،  ٧جاجب ال٣هت ْؤمجا  خظْ ؤخض مً ألاصبجاء؛ بل ٧جان لّ ؤؾلٓب زجام ٍٞغ

ْاص ْ  .ظبران زلُل ظبرانالشجاهُت ِٞٓ  َْٗض مً ؤخض ؤبغػ ع ْاإلاهجغ،  ً الٗغبي  الم اللبىجاهُحن في الَٓ َٓ مً ؤخض ؤإلا٘ ألٖا

ْعاثض ْمجاه الجهًت ألاصبُت الخضًشت،  ْاص اإلاضعؾت الغ ٓبجا ٞظا ًمخجاػ بّ ًٖ ٚحٍر مً ألاصبجاء  .٣ُُُتمً ع ٧ْجان ًمخل٪ ؤؾل

ْا بٗضٍ ْمً ظجائ  ً ٦ْظل٪ َْٓ  .اإلاٗجانٍغ ْالٟلؿٟت،  ْالغؾم  ٓاَبّ جدؿ٘ للًٟ  ٧ْجاهذ م لم ٨ًً ؤصًبجا ٞدؿب، بل 

ْالكٗغ ْالؿغص  ٣ْٖجاثض الضًً،  .٦خب في مججا٫ اإلا٣جاالث  ْالخ٣جالُض  ْالٗجاصاث  ٓص  ٓعة ٖلى ال٣ُ ٓبّ بجالش ْلت ًخمحز ؤؾل ْمدجا

ْالخمخ٘ بجالخُجاة الى٣ُت. ْال٩لمجاث،  ْالخجضًض في اللٛت   الخدغع مجهجا، 

ْمىجاهج ال٩جاجبحن في ٦خجابتهمجا الؿغصًت ْزجانت في مججا٫ ال٣هت ال٣هحرة،  ٓخضة ٖلى ؤؾلٓب  هُل٘ في َظٍ ال

ْحؿلُِ الًٓء ٖلى بهخجاظِمجا ألاصبي الِجاثل.  م٘ جدلُلِجا 

ٓخضة 8.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة بلى   :تهضٝ َظٍ ال

  ي ْظبران زلُل ٦ْخب ال٩جاجبحن مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ٓمجاث ؤؾجاؾُت ًٖ مالٟجاث  ٍْض الُجالب بمٗل جؼ

ٓبهمجا ألاصبي ْؤؾل ًٍٓ شسهُتهمجا  ٓامل التي ؾجاَمذ في ج٩ ْالٗ  .ظبران 

  مجا الٟٗجا٫ في جهًت الىثر َْع ْإبضاء ص ٦ٓب ألاصب الٗغبي،  ْإهخجاظجاتهمجا ألاصبُت في م البدض ًٖ م٩جاهت ال٩جاجبحن 

ٓع الٓؾُى. افي الٗهغ الخضًض بٗض مجا ٧جان عا٦ض الٟجي  ظجامضا في الٗه

  إل ٖلى آعاء الى٣جاص ٞحهمجا ٓبهمجا في ال٨خجابت هثرا ْقٗغا ْالَا ْ جدلُل ؤؾل ٓبجاٞىجا   .ؤؾل

 ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓي 8.2

ْالبِئت التي  ْجؼصَغ بجاألْيجإ  ٓبّ بلى خض بُٗض بصسهِخّ. ْشسهِخّ جىمي  بن ألاصًب ؤْ ال٩جاجب ًخإزغ ؤؾل

ْلظا  ٓبّ.  ٕغ ٞحهجا ألاصًب ٢بل ؤن هسٓى في مبجاخض ؤؾل حِٗل ٞحهجا ألاصًب. ٞال بض لىجا ؤن هخٗٝغ ٖلى ألاْيجإ التي جٖغ

ي في البِئت املخُُت بهجا  ْألاْيجإ التي جإزغث بهجا جإزغا ٦بحرا.  هظ٦غ َىجا اػصَجاع شسهُت اإلاىٟلَٓ

َٓي 8.2.1  اػصَجاع شسهُت اإلاىٟل
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ْهثرا،  ْص مً ًىجابُ٘ ألاصب الٗغبي ٢ضًمّ ْخضًشّ قٗغا  ْؤزظ ًتز ي بجاألصب خبجا مىظ خضازت ؾىّ،  َجام اإلاىٟلَٓ

ْاػصاص قٟٛجا  ْبحن ٦خبّ ألاصبُت، ٞىٟغ مجهم  ٓا بِىّ  ٓا ؤن ٣ًٟ ْل غ ْخجا ٓزّ في ألاَػ ٓٞجا ٖلُّ، ٢ْض خجاعبّ قُ ٩ْٖ بّ 

ْجدضًض ؤَضاّٞ، خُض خبب بلُّ   ، ٧ْجان لصخبخّ للكُش دمحم ٖبضٍ ؤزغ ٖم٤ُ في ج٨ٟحٍر ْاجهل بجالكُش دمحم ٖبضٍ، 

٣ِمجا حٗٝغ بجالؿُض ٖلي ًٓؾ٠، نجاخب  ًْٖ ٍَغ ٤ الكُش دمحم ٖبضٍ،  ل٫ٓ ًٖ ٍَغ صعاؾت ألاصب، زم اجهل بؿٗض ٚػ

ض ل٫ٓ بجاقجا ،بض٢ٍْض ٧جان لِاالء الشالزت: الكُش دمحم ٖ .اإلاٍا ْالصخٟي ال٩جاجب ٖلي ًٓؾ٠ ؤزغ ٦بحر  ،ْالؿُجاسخي ؾٗض ٚػ

٤ ألاصب ْؤلانالح الاظخمجاعي َْٓ ٍَغ ٤ الظي ازخجاٍع لىٟؿّ،  ْصّٞٗ في الٍُغ ي ألاصًب، ْقِغجّ  ًٍٓ اإلاىٟلَٓ  .في ج٩

ْلم ًًّٗ بال  ْمجا لبض مىظ ؤن آوـ مً هٟؿّ ال٣ضعة ٖلى ؤلاٞهجاح ٖمجا ًجِل في نضٍع ختى ؤقِغ ًغاّٖ 

ْاٞخّ اإلاىُت ْمترظمت،  .خحن  ٢ْلت ٖضص ؤٖمجالّ ألاصبُت مالٟت  ْٞجاجّ صْن ؾً السمؿحن  م ٢هغ ٖمٍغ ْ ي ٚع بن اإلاىٟلَٓ

ً ْهثرا زال٫ الىه٠ ألا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغ ٓا بجاألصب قٗغا  ْؤ٦ثر الىجاؽ جإزغا  ،٧جان ؤقض جإزحرا في مٗٓم الظًً اقخٛل

ٍْٓؾ٠ الؿبجاعي ْٖبض الغخمً الكغ٢جاْي  ْاًت ؤمشجا٫ هجُب مدّٟٓ  ؤ٦ثر مً َظا ؤهّ ؤ٢ٔٓ ألاصبجاء  ،بّ َم کخجاب الغ

٢ْغاءة.  الٗغب ٢جاَبت اهدكجاعا 

ْل٨ً طل٪ لم ًمىّٗ مً ٢غاءة مجا جغظم مً اللٛجاث  ي ٌٗٝغ مً اللٛجاث ٚحر الٗغبُت،  لم ٨ًً اإلاىٟلَٓ

ْؤ خّ الُجامدت ؤن ًترظم بٌٗ ألاظىبُت بلحهجا،  ٢ْض خغيخّ ْع ْلظة،  ْؤ٢بل ٖلحهجا بك٠ٛ  ْمجاوؿُحن،  عجب بأزجاع الغ

ُت زم نجاِٚجا ب٣لمّ نُجاٚت ٖغبُت م٘ ٦شحر مً  آلازجاع ال٣ههُت، ٞجاؾخٗجان بمً ًترظم لّ جل٪ ال٣هو جغظمت خٞغ

٧ْجاهذ ٢ض جغظمذ مً ٢بل ٖلى ًض  ت في الخٗبحر ٦مجا ٞٗل في "الًُٟلت"،  ْالخٍغ دمحم ٖشمجان ظال٫، ْفي الخهٝغ 

ْلحن" ي بلى ألاؾلٓب ال٣هصخي  .ْ"في ؾبُل الخجاط" ،ْ"الكجاٖغ" ،"مجاظض ْألازحرججان جمشُلُخجان ؤخجالِمجا اإلاىٟلَٓ

جا في ٦خجابّ "الٗبراث".  الؿغصي، ٦مجا ٞٗل ٦ظل٪ ببٌٗ ال٣هو ال٣هحرة التي وكَغ

ي خُجاجّ ألاصبُت قجاٖغ  ي قٗغا ع٣ُ٢جا، ؤْ بضؤ اإلاىٟلَٓ ْٞجا نجاخب ٢ْض ٦خب اإلاىٟلَٓ ا ٢بل ؤن ًهبذ ٧جاجبجا مٗغ

ْع٦ؼ ٖلى الىثر ُٞمجا بٗض ٓا ٞحهجا .ؤؾلٓب زجام زم هجغ الكٗغ   .٢ْض هٓم الكٗغ في ؤٚغاى اٖخجاص الىجاؽ ؤن ًىٓم

ْالغزجاء،  ْاإلاضح  ْصي٧جان مً قٗغاء الاجججاٍ املخْ ٩ٞجان قجاٖغ الؿُجاؾت  هجا ٖلى جاٞٔ البُجاوي، الظي عاصٍ البجاع ،خٍغ

ْح  .للكٗغ الٗغبي في ٖهٍغمغاٖجاة الخ٣جالُض الٟىُت  ٓلت  مخجاػالبالٚت الٗغبُت، ٦مجا ؤن قٍٗغ ًًخمحز قٍٗغ بغ بجالؿِ

ٓح ْالٓي   .ْالهٟجاء 

ب٣خّ ال٣ٟحرة مً الىجاؽ م ْ  .٧جان لؿجان خجا٫ ٖهٍغ َْ ٧جان قجاٖغ الكٗب ٦مجا ٧جان ٧جاجبهم ٌٗبر ًٖ مكجاَٖغ

٢ْض خ٨م ٖلُّ بجالسجً بؿبب ٢هُضجّ التي هججا ٞحهجا السضًٓي ٖب ٢ْض ج٣ضم جل٪  .جاؾجا هججاء الطٖجا٢ًْجاًجاَم، 

خظاع ي مً ٢هُضة  .ال٣هُضة ْقٍٗغ بٗض ؤلاٞغاط ٖىّ مً السجً في َلب الٟٗٓ ْالٖا ْمً همجاطط ؤقٗجاع اإلاىٟلَٓ

ْابُل ال٣ُِغ(: جا جغبهجا  ُّ  )ؾ٣جاَجا ْخ

ْابُل ال٣ُغِ  جا جغبهجا  ُّ  ؾ٣جاَجا ْخ
 

 ْإن ؤنبدذ ٢ٟغاَء في مِمٍت ٢ٟغِ  
 

ٓاَجا البلى َيَّ الصخُِذ عصاءَ  ٍَ 
 

 ْلِـ إلاجا ًُٔٓ الجضًضاِن مً وكغِ  
 

غ ْخُىمجا اقخض السال  حٗلُمّْفي ؤزىجاء  ي في ألاَػ ْالسضًٓي ٖبجاؽ هججا اإلاىٟلَٓ ٝ بحن الكُش دمحم ٖبضٍ 

  :ٖبجاًؾجا ب٣هُضة مُلِٗجا

ْل٨ً ال ؤ٫ٓ٢ ؾُٗض ْم   ٢ض
 

ْإن َجا٫ اإلاضٔ ؾُبُض   ْمل٪ 
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ٓصة  ٓم ٖ ُٖٓت في ً ْبجا٢ْض وكغث في بخضٔ الصخ٠ ألاؾب ْع َٓي ٞ .ٖبجاؽ مً عخلخّ بلى ؤ د٨م ٖلى اإلاىٟل

ٓٞجا١ بُجهمجا  ْبٗض ْؾجاَت مً ؤلامجام دمحم ٖبضٍ لضٔ السضًٓي خحن ٖجاص ال ن ظىحًهجا،  جا ٖكْغ ْبٛغامت ٢ضَع بجالسجً ٖجاًمجا، 

  :إلاجا زغط مضح السضًٓي قجا٦ًغا بٗضة ٢هجاثض ٫ٓ٣ً في بخضاَجا .ؤٞغط ٖىّ

 ْٖٟٓث ٖجي ٖٟٓ م٣خضع
 

 ْالٟٛغ ْالظهب ١ٓٞ الٟٗٓ 
 

ٓبّ ال بض  ٢ْبل ؤن هسٓى في مبجاخض ؤؾل لم ٌكتهغ اإلاىٟلَٓي بجالكٗغ الٗغبي مشلمجا طإ نِخّ بجالىثر ألاصبي. 

ْاص ألاصب الٗغبي الخضًض. ْهي ٦مجا ًلي: ْؤنبذ مً ع ت ال٣ُمت التي اقتهغ بهجا اإلاىٟلَٓي   لىجا ؤن هخٗٝغ ٖلى مالٟجاجّ الىثًر

َٓي  8.2.2  مالٟجاث اإلاىٟل

ي ًيكغ بٌٗ م٣جاالجّ ألاصبُت ٖجام بضؤ  ٢ٓذ مشل 1897اإلاىٟلَٓ ٓعة في طل٪ ال م في بٌٗ الصخ٠ اإلاكِ

ض" بلى ؤلانالح بإؾلٓب ؤصبي ًجم٘ بحن ٞحهجا ْبضؤث قِغجّ جخإ٦ض مً زال٫ م٣جاالجّ التي ًضٖٓ  ،"الهجا٣ٖت" ْ"اإلاٍا

ي الؿِل اإلام ب في ؤن ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ ال ٍع َٓبت،  ْجل٣جاثُت اإلا ْجغظمتخؿً الهىٗت  َٓ الظي ؤُٖجاٍ  ،خى٘ جإلُٟجا 

ي  ٢ْض ال٢ذ ٦خب اإلاىٟلَٓ ٓم.  ٍٓع بلى الُ ً الٗغبي ٧لّ مىظ ِْ ْاؾٗت ٖلى امخضاص الَٓ بٌٗ مجا ًدمل مً قِغة ؤصبُت 

ْاؾٗت في ظمُ٘ ألا٢ُجاع الٗغبُت، ُٞبٗذ ٖضة مغاث ٦ْخبّ ألاصبُت قِغة  ْاثُت  ٣ٞض َبٗذ بٌٗ ؤٖمجالّ ختى  .الغ

ٓالي زالزحن م ٓم خ ٓهّ ًٖ ِْغ ٢لب، الُ ْإهمجا ٧جان ال٨شحرْن ًدٟٓ ءا ٞدؿب،  ي م٣ْغ ْلم ٨ًً ؤصب اإلاىٟلَٓ غة. 

ْهي: ْالكجابجاث،  ْالكبجاب  ْاليؿجاء،  ْالغظجا٫  ٓاة،  ْالِ  ًدؿجأْ في طل٪ ألاصبجاء 

 ٦خجاب "الىٓغاث":  -1

َْٓ في زالزت ؤظؼاء  في ألاصب ًم م٣جاالث جاَلٗىجا ٖلى هبظة ٌؿحرة ًٖ ٦خجاب الىٓغاث في الٓخضة السجامؿت، 

ٓلت ؤْ  ٖٓت مً ال٣هو ال٣هحرة اإلاى٣ ْمجم ْالغزجاء  ْالكٗغ  ْالؿُجاؾت ْؤلاؾالمُجاث  ْالى٣ض ألاصبي  الاظخمجاعي 

كغث ظمُِٗجا في ظٍغض
ُ
ٖٓت، و ٢ْض بضؤ ٦خجابتهجا مىظ الٗجام  ةاإلآي  ، ض" ْظغاثض ؤزٔغ  م.1907"اإلاٍا

ي:  -2  مسخجاعاث اإلاىٟلَٓ

جا ف َٓع ْمىش ٖٓت مً ظُض مىٓٓم الٗغب  ي بىٟؿّ لتهظًب بُجان ْهي مجم ْمجايحهجا، ظمِٗجا اإلاىٟلَٓ جا  ي خجايَغ

ْاخض ٣ِٞ ٖجام  ٢ْض َب٘ مً املسخجاعاث ظؼء  ٍٓم لؿجان َالب اإلاضاعؽ،  ْج٣  .م1971الىجاقئت 

 ٦خجاب "الٗبراث":   -3

ْاخضة م٣خبؿت مً ٢هت  ٍْت، ْ ْالِجا ْالدججاب  ًَْ: الُدُم  ي  ًًم حؿ٘ ٢هو، زالر ْيِٗجا اإلاىٟلَٓ

 :ًَْ ي  ٓان: ال٣ٗجاب، ْزمـ ٢هو مترظمت نجاِٚجا اإلاىٟلَٓ ٓع ْظٗلِجا ٧جاجبىجا بٗى ٨ُت اؾمِجا : نغار ال٣ب ؤمٍغ

، الجؼاء، الطخُت، الاهخ٣جام. ٧ل َظٍ ال٣هو  ْ الكِضاء، الظ٦ٔغ ْآالم  ع خ٫ٓ مأسخي الخُجاةجض بمجا ٞحهجا مً مٗجاهجاة 

ي بلى مٗجالجت بٌٗ  ٢ُْمت ؤزال٢ُت ؤْ اظخمجاُٖت حهضٝ بهجا اإلاىٟلَٓ ْمٛٔؼ  ٍْجمِٗجا ؤّن في ٧ل مجهجا ٖبرة  ْق٣جاء 

٢ْض َب٘ َظا ال٨خجاب ٖجام  ْالىجاؽ في ٖهٍغ ٧جالدججاب ْؤلاصمجان،   .م1916ال٣ًجاًجا التي ٧جاهذ ملّمت بجاألمت 

ْلحن" ؤْ )جدذ ْال٫ الؼ  -4 ْاًت "مجاظض ٓن( ع  م: ۹۱۹۷ٍٞؼ

ْمجاوسخي، ٦خب ْاًت مً ألاصب الغ ْلحن (. هي ع ٓان ) مجاظض ي بٗض جغظمتهجا لّ ًٖ الٟغوؿُت ْظٗلِجا بٗى هجا اإلاىٟلَٓ

ٓوـ ٧جاع.  ْهي في ألانل لل٩جاجب الٟغوسخي ؤلٟ ِٓغ م٣ضعة الخب ٖلى بجهجاء الخُجاة بك٩ل جغاظُضي، 
ُ
 ج

ْاًت "في ؾبُل الخجاط":  -5  ع
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ْجهٝغ ٞحهؤلٟ ي  ت جمشُلُت، ٦خبهجا ِجا اإلاىٟلَٓ ْهي ؤؾجاؾجا مإؾجاة قٍٗغ جا بٗض ؤن جغظمذ لّ ًٖ الٟغوؿُت. 

ل٫ٓ في الٗجام  ُم ؾٗض ٚػ ي ٢ض ؤَضاَجا بلى الٖؼ ٧ْجان اإلاىٟلَٓ ٓبُّ ؤخض ؤصبجاء ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ في ٞغوؿجا.  ٓا ٧ ٞغاوؿ

 م. ٩٠٩٩

ْاًت "الكجاٖغ":  -6  ع

ٓبّ السجام بٗض ؤن جغظمذ لّ ًٖ الٟغو ي بإؾل ٓان : "ؾحران صي نجاِٚجا اإلاىٟلَٓ ْهي في ألانل بٗى ؿُت 

٢ْض وكغ الىو الٗغبي في الٗجام  ؾخجان.  ٓهض ْع  م.٩٠٩٩بغظغا٥" لل٩جاجب الٟغوسخي بصم

ْٞغظُجي(  -7 ْاًت "الًُٟلت" ؤْ )ب٫ٓ   م : ٩٠٩١ع

ْهي ٢هت جضٖٓ بلى م٩جاعم  ٓان "الًُٟلت"،  ي بٗض جغظمتهجا لّ ًٖ الٟغوؿُت ْظٗلِجا بٗى نجاِٚجا اإلاىٟلَٓ

ْج ي ال٣ُم ألازال٢ُت التي ًجب ؤن حٛغؾِجا ألامِجاث في ألابىجاء ٖىض جغبُتهم، ألازال١  ٓع اإلاىٟلَٓ ْٞحهجا ًه مجُض الًُٟلّ 

٧ْجان ٢ض ٦خبهجا في الٗجام   م.٩٨١١ْهي في ألانل لل٩جاجب بغهجاعصًً صي ؾجان بُجاع ؤخض ؤصبجاء ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ في ٞغوؿجا، 

ٓبّ 8.2.3  زهجاثو ؤؾل

ي في م٣ضمت "الىٓغاث":   ٫ٓ٣ً اإلاىٟلَٓ

٤ ٌؿ"ٌؿإلجي ٦شحر مً الىجاؽ ٦مجا  ٓا الٍُغ ضْن ؤن ٌٗٞغ إلٓن ٚحري مً ال٨خجاب: ٠ُ٦ ؤ٦خب عؾجاثلي؟ ٧إهمجا ًٍغ

ٓا  ٓه ال ألخض مً الكجاصًً في ألاصب ؤن ٩ً ٓا، ٞةوي ال ؤخب لِم  َٓجا معي، ْزحرا لِم ؤن ال ًٟٗل التي ؤؾل٨ِجا بلحهجا ِٞؿل٩

ٓا م٣ُضًً في ال٨ ْلُٗلم ٣ت ؤخض مً ال٨خجاب ٚحري،  ٣تي ؤْ ٍَغ ٓا ٌٗخ٣ضْن لي قِئجا مً الًٟل في  –خجابت بٍُغ بن ٧جاه

ٓن لي الًٟل ُّٞ بال  –َظا ألامغ  مٓن ؤجهم ٌٗٞغ ؤوي مجا اؾخُٗذ ؤن ؤ٦خب لِم جل٪ الغؾجاثل بهظا ألاؾلٓب الظي ًٖؼ

ْمجا هٟٗجي مً طللألوي اؾخُٗذ ؤن ؤجٟ ٓص الخمشل ْالاخخظاء،  جا ٖ٪ شخيء ذ مً ٢ُ ٓاَئ ْالخ  لي،مجا هٟٗجي ي٠ٗ طا٦غحي 

جا ًٖ  ءاث التي ٧جاهذ جمغ بي". ْعجَؼ  ؤن جمؿ٪ بال ٢لُال مً اإلا٣ْغ

ي  م ٢غاءاجّ ال٨شحرة ٞلم ًدجا٫ْ ؤن ًدجا٧ي ٧جاجبجا بظاجّ، بل اؾخُجإ بهظٍ الٗبجاعة ًخجلى ؤن اإلاىٟلَٓ ٣ًغع ؤهّ ٚع

٣ت ظضًضة في الخ َْؿل٪ ٍَغ ٓبجا بضٌٗجا    .ٗبحر مخدجاقُجا ٢ضع اإلاؿخُجإ ج٣لُض ٚحٍرؤن ًهى٘ لىٟؿّ ؤؾل

ي في ٦خجابجاجّ  ٦مجا ًلي: ،ًم٨ً جلسُو ؤَم محزاث ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ

  .ْالىإي ًٖ الخ٣لُض  البٗض ًٖ الخ٩ل٠ 

  .ٕالاَخمجام بدؿً الهُجاٚت ْظمجا٫ ؤلا٣ًجا 

 ٢ْهغ الجمل  ْالاَخمجام بجاأللٟجاّ الٗغبُت.  ؾالمت ألالٟجاّ 

  الظي ًإحي بحن الخحن ْآلازغ لضٖم مٓؾ٣ُى ٕٓ ْاملخؿىجاث ُٞمجا ٖضا بٌٗ السج٘ اإلاُب جغ٥ الخ٣ُٗض 

جاًت الججاهب الٗجاَٟي.  ْٖع  الهُجاٚت، 

  .ل ْالترؾُّ ْبت بيجاٞت بلى الؿالؾت  ْالٗظ ْالغ٢ت  ْاإلاخجاهت  ٓة   ال٣

 ْٖت ت ٚجاًت في الغ ُّ ٣ت بُجاه ْوسجِجا بٍُغ ّٓ الترا٦ُب مً ؤي ُٖب   .زل

ْا ٖٓجاث الاظخمجاُٖت بمجا ؤنضخت في ال٣هت التي ؾب٤ ٦مجا جخجلى  ٞحهجا الضًً  ٢غؤتهجا، ٣ٞض ٦خب في اإلآي

ٓظّ بلى ْالغزجاء ْألاصب، ٞ ً ٖلى الخ مجاء البجاعٍػ ْالٖؼ ي ْصخبخّ للٗلمجاء  ؿجاٖضث اليكإة الضًيُت التي خٓي بهجا اإلاىٟلَٓ

ٓظِت في ال٨خجابت.  َظٍ ال
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ٓع الالٞخت للىٓغ في اظخمجاُٖجاجّ قضة س الخًجاعة  ٍٔغ ؤنْ  .سُّ ْخى٣ّ ٖلى الخًجاعة الٛغبُتْمً ألام

ْؤجهجا زضٖت مً زضٕ الاؾخٗمجاع الٞخخجان الكٗٓبالٛغبُت  ْاإلاٟجاؾض بلى ألامت،  ٓب٣جاث  ٢ْض ٦خب  .هي التي ظغث اإلا

ْاهدغاٝ بٌٗ  ٓاة الغطًلت  ْالٟخُجاث في مِ ظُت ْالاهخدجاع ْؾ٣ٍٓ الٟخُجان  ْالسُجاهت الْؼ ي ًٖ ٢ًجاًجا الضٖجاعة  اإلاىٟلَٓ

ْٚحر طل٪ مً الخدلل السل٣ي، ألا  ْالًُٟلت  ْاط ًٖ ظجاصة الضًً  ٍيؿب مٗٓم َظا الٟؿجاص بلى حؿغب اإلاضهُت ْ ػ

ْٚلٓخّ. ٓجّ  ٍْىعى ٖلى الغظل ٢ؿ ٍْبجالٜ في ٢ًجاًجاَجا  ٍٓ ٖلى اإلاغؤة   الٛغبُت، ٦مجا ٧جان ًٍٟغ في خى

٢ًْجاًجاَجا املسخلٟت،  ْإوؿجاهُت هدٓ اإلاغؤة  ْمجاوؿُت  ي ٞغ٢جا بحن اإلاغؤة ٧ْٞجان ًدخٟٔ بىٓغة ع ال ًٔغ اإلاىٟلَٓ

ْؤجهجا خغةْ ْالغظل،  ْلِؿذ ججابٗت،  ٍْت لّ  جا  ،ٍغاَجا مؿجا َْع ْص ٓمت  لِجا ٦ُجاجهجا ْشسهُتهجا السجانت، ٦مجا ًجل ألام

ًا٦ضَجا ب٩لمجاجّ السجانت في "الىٓغاث"، ٫ٓ٣ُٞ: "بّن ْالتي جِٓغ َظٍ الىٓغة الجمُلت الغا٢ُت للمغؤة  .ؤلاوؿجاوي الُٗٓم

ْؤّمجا ؤخؼاجهجا  الخُجاة مؿّغاث ِٖٓجا الظي جخض٤ٞ مىّ،  ٍْيب جا  ْؤخؼان، ؤّمجا مؿغاتهجا ٞىدً مضًىٓن بهجا للمغؤة؛ ألّجهجا مهضَع

ٍْدِجا ًٖ هٟٓؽ ؤصخجابهجا ٖلى ألا٢ل، ٩ٞإهىجا مضًىٓن للمغؤة بدُجاجىجا  ٍٓلِجا بلى مؿّغاث، ؤْ جغ ٓلى جد ٞجاإلاغؤة هي التي جخ

 ٧لِجا".

ْالدكجائم في ؤصبّ 8.2.4 ْالك٣جاء   الباؽ 

ٓمحن ْؤبغ  ٓع خجا٫ اإلا٩ل ٍْه ٍِْٓغ في خلت مً الدكجائم،  ْالك٣جاء  ي ؤهّ ًه٠ الباؽ  ػ مجا محز ؤصب اإلاىٟلَٓ

٢ْهو الباؾجاء  ٓم ْألاخؼان  ٓع ؤصبُت بضٌٗت جخٟجغ مً ؤٖمجا١ ألالم، ٩ٞجان ًدب مُجالٗت قٗغ الِم ْالخٗؿجاء في ن

ٕٓ هي م ْلِجا: ؤهّ ٧جان ًٔغ ؤن الضم ْطل٪ لشالزت ؤؾبجاب؛ ؤ ٓا٠٢ الك٣جاء،  ْؤن البجا٦حن ْم ِٓغ الغخمت في هٟٓؽ البجا٦حن، 

ٓبحن؛  ْاإلاى٩ ْلئ٪ البجاجؿحن  ًبجا بحن خُجاجّ ْخُجاة ؤ ْزجاهحهجا: ؤهّ ٧جان ًٔغ قبًهجا ٢ٍغ ًٓعا لِجا،  ْجه جا ٖجهجا 
ً
َم ؤنض١ الىجاؽ خضًش

ْؤن الكٗغ ْالشجالض: ؤهّ ٧جان ًٔغ ظمجا٫ الٗجالم ٧لّ في الكٗغ  َٓ  ٞلمجا ب٩ى لب٩جائهم ْظض في مضامِٗم قٟجاًء لىٟؿّ، 

غاتهم م م٘ ٞػ َْع  .جٟجغ مً نضٕ ألاٞئضة ال٩لُمت، ٞجٔغ مً ُٖٓن البجا٦حن م٘ مضامِٗم، ْنٗض مً نض

ىت، مجهم مً ؤعظ٘ طل٪ بلى  ْؤصلى ال٨شحر بأعائهم خ٫ٓ ٦خجابجاجّ الخٍؼ ي ألاصبي،  ْازخل٠ ألاصبجاء ٖلى ب٩جاء اإلاىٟلَٓ

٠ بّ  ِٛ جاء ألاصب الخضًض خُىظا٥، ْق جا مً ؤٍػ ٍْ ًخالءم م٘ خجا٫ الكغ١، ؤن الب٩جاء ٧جان ػًٍ ْالكٗغاء ألجهم عؤ ال٨خجاب 

ْاهخدجا٫  ٠ الباؽ 
ُ
٩ل
َ
ْالًُم، ٫ٓ٣ُٞ ص/ َّ خؿحن، ؤهّ ٧جان البضٕ في ؤًجام نبجاٍ ج ْم٩جابضجّ ألاطٔ  ت  ْخغمجاهّ الخٍغ

ْالؼمجان  .ؾٓء الخجا٫، ْالاٞخخجان في ق٩ٔٓ الىجاؽ 

٢ْ ٓاهّ،  ْؤٖ ي ٧جان ٌٗجاوي ال٨شحر ٖلى ًض الاؾخٗمجاع  ي باؽ ؤمخّ ٞٗهغ اإلاىٟلَٓ ض الخإم في هٟـ اإلاىٟلَٓ

ٓع قٓقي ي٠ُ، في خحن ؤن ال٣ٗجاص عؤٔ  ٍْئن، ٦مجا ٢جا٫ الض٦خ جا لِظا الباؽ ًب٩ي في ٦خجابجاجّ 
ً
٢ٓ بباؽ هٟؿّ، ٞخد٫ٓ ب

جا، طل٪ ألهّ ال ًب٩ي بال ؤمجام جل٪ اإلاهجاثب التي ًدـ 
ً
ْبؿُُ جا  ًً جا في ب٩جاثّ، بل ٖجاص

ً
ًبجا ؤْ مخُٞغ ي لم ٨ًً ٍٚغ ؤن اإلاىٟلَٓ

جا ألانمبهجا ا ٍْبهَغ مى  ضاء ْألانض٢جاء، ألجهجا مهجاثب ظؿُمت ٌؿمِٗجا ألٖا ٍْخالقى ٖلحهجا ألٖا ْال٣ؿجاة،   .لغخمجاء 

ٓا٢٘  ْعؤٔ م ٓاٍ اإلاؿجا٦حن،  جا في خؼهّ ْق٣جاثّ، ْقٗغ بمغاعة الخُجاة في ؤٞ
ً
ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بإن اإلاىٟلَٓي ٧جان نجاص٢

ٓبحن، ٞمجا ٧جان َمّ بال ؤ ْاإلاى٩ ٨ٍْخب ٖجهم، ؾِجام الضَغ في ؤ٦بجاص البجاجؿحن  ٫ٓ٣ً اإلاىٟلَٓي ًٖ الب٩جاء:   ن ًب٩ى َاالء 

ٕٓ التي  ٪، ألن الضم جا بضمٖٓ
ً
ْاٚخبجاَ ًعا بب٩جاث٪،  ْص، ٞخبدؿم ؾْغ ن ؤْ مٟا ٢ْ٘ هٓغ٥ ٖلى مدْؼ "لُخ٪ جب٩ي ٧لمجا 

ٓع، حسجل ل٪ في جل٪ الصخُٟت البًُجاء: ؤه٪ بوؿجان ٓع مً ه ٠٢ٓ بهمجا هي ؾُ  ."جىدضع ٖلى زضً٪ في مشل َظا اإلا

ْاظِِجا 8.2.5  الاهخ٣جاصاث التي 
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ٓجّ ْبٗض م ٓبّ الهخ٣جاصاث الطٖت في خُجاجّ  ْؤؾل ي  ٢ْض َجاظم ٖلُّ ببغاَُم ٖبض ال٣جاصع اإلاجاػوي  .حٗغى اإلاىٟلَٓ

م ْٚحَر ٓعي  ْٖمغ ٞجاز ٓان ٦مجا اهخ٣ضٍ َّ خؿحن،  مجاء مضعؾت الضً ٓص ال٣ٗجاص مً ٖػ ٞةن اإلاجاػوي ٧جان  .ْٖبجاؽ مدم

َْٓ ي،  إة ٖلى اإلاىٟلَٓ َْْ ٓة  ٓهّ بـ )ؤصب ال٠ًٗ( مً  ؤقض ٢ؿ ٣ًغؤ ٦خجابُّ "الىٓغاث" ْ"الٗبراث" ٟٞي ٞهل ٖى

 ٖلى 
ً
ٓان" ٫ٓ٣ً اإلاجاػوي: "ألاصُٖجاء في ٧ل بلض ٦شحرْن ْفي ٧ل ٢ُغ ٧جالظبجاب ٌِٗكٓن ُٖجاال الجؼء الشجاوي مً ٦خجاب "الضً

ٓلي ٖلى اإلاُ…. ألاصب   بلى ألا ًِٓغ الضعي ِٞؿخ
ً
ٍْسغ الىجاؽ لّ سجضا ٍْبجآَن ضان،  بّ ألامم ْألاػمجان"، ًه٠  ط٢جان، 

ْؤهّ مً ؤصُٖجاء ألاصب!! ي بجال٠ًٗ   ؤصب اإلاىٟلَٓ

ٓجّ؛ بٗض  ْل٨ً ؤُٖجاٍ اإلاجاػوي بٌٗ خ٣ّ اإلاٛبٓن بٗض م ْاهخ٣جام،  ٧جان ه٣ض اإلاجاػوي في ؤ٫ْ ألامغ في ق٩ل اتهجام 

ضة  ي في ظٍغ ْٞجاة اإلاىٟلَٓ ْة مً ٢بل؛ ٟٞي م٣جا٫ لّ ٣ٖب  مً ق٪ في ؤن ؛ ٢جا٫: "ٞلِـ « ألازبجاع»ؤن َجاظمّ بًغا

ٓا٣ٞت لِـ بهمجا مً  ْم  
ً
ْؤن ٦خبّ الٗضًضة جل٣ى بعججابجا ْاؾخٟجايت الؿمٗت،   مً الكِغة 

ً
ْاٞغا  

ً
ي ؤنجاب خٓجا اإلاىٟلَٓ

ْبحن  ْؤن بِىّ  ْلُض ػمىّ الظي وكإ ُّٞ،   ٖلى شخيء؛ ِٞظا الصخيء ٖىضهجا َٓ ؤهّ ابً ٖهٍغ ْ
ً
زٟجاء، ٞةطا ٧جان َظا صلُال

 ال ًؼا٫ مؿخمغ 
ً
ٓع ٢غاثّ حكجا٦ال ي ظمِ ٢ْض ًهٗب ٖلى مً جإزغ بّ الؼمً ًٖ اإلاىٟلَٓ  بلى خض ٦بحر في ٖهغهجا َظا، 

ً
ا

٤ بلُّ عخمّ هللا مً ؤ٫ْ ألامغ"
ّ
ِٞ
ُْ ت ؤزٔغ مً ألاصب؛ ؤن ٣ًّضع الىججاح الظي   ْْعص ِقٖغ

 ْ ْال٨ٟغ،  ت، السجالُت مً ؤي ٚظاء للظًَ  ٓع قٓقي ي٠ُ ؤصب اإلاىٟلَٓي بجاآلهُت اإلاؼزٞغ نغح ٢ْض قبّ الض٦خ

٢ْض  ،٣ًضم ألاصب ٚظاء لل٨ٟغ ؤ٦ثر مً ؤي شخيء آزغهغ ٣ًخطخي ؤن ؤن الٗ ال ٌٗجي َظا ؤهّ ط٦ٍغ بهظٍ ألاْنجاٝ ٣ِٞ 

ْؤن هد٨م ٖلُّ بٓغْٝ هجضٍ  ٓاظب ؤن ه٣ِـ ألاصًب بم٣جاًِـ ٖهٍغ  ْمً ال " ٫ٓ ٌؿخضع٥ لُٟي الغظل خ٣ّ، ٣ُٞ

ْؤن ال هيخ٣ل بّ بلى ٖهغ ججا٫ وؿخمض مىّ م٣جاًِؿىجا ٖلُّ،  ْاثل ال٣غن بُئخّ،  ْاإلاىٟلَٓى مً َظٍ الىجاخُت ؤصٔ إلاهغ في ؤ

ٓاَبهم". لى للكبجاب في بوكجائهم ْفى ن٣ل م ٧ْجاهذ َظٍ آلازجاع اإلاشل ألٖا ت،   ْإلى الخغب الٗجاإلاُت ألاْلى آزجاعا ؤصبُت بجاٖع

ىٌؿتهضّٞ بى٣ض الطٕ ٧ْجان َّ خؿحن ؤًًجا  ٩جان َّ خؿحن فى قبجابّ مىضٞٗجا ٞ .ٖلى مهُٟى لُٟى اإلاىٟلَٓ

َْل فى  ؼ ظجا ى، ْشجّٗ ٖلى طل٪ الكُش ٖبض الٍٗؼ ٍّٓ مجا ٨ًخبّ اإلاىٟلَٓ ل ٨ًخب م٣جاالث مخخجالُت فى حك الى٣ض ْْ

٘ الصخُٟت. ٦خب َّ خؿحن ًٖ ا َٓػ ض ج ْجٍؼ ٧ْجاهذ ججظب ال٣غاء  ضجّ  ى: الظٔ ٧جان ًيكغ َظٍ اإلا٣جاالث فى ظٍغ إلاىٟلَٓ

ٔغ ًسُئ ف َْٓ قُش ؤَػ ًٍْ٘ ألالٟجاّ ف ي" ٓايِٗجا  ياللٛت،  اإلاٗجاظم مشل لؿجان  يجا لم جغص فٍْهُى٘ ؤلٟجاْٚحر م

ٓاث اٖتٝر بإهّ ٌكٗغ بجالىضم، بل بجالشجل، ٧لمجا ظجاء ط٦غ َظٍ  ْل٨ىّ بٗض طل٪ بؿى ْال٣جامٓؽ املخُِ"،  الٗغب 

٦ْخب ًهِٟجا بإجهجا  ْشخاإلا٣جاالث،  ٫ٓ اللؿجان  ٦ْخب ء مً الكخم يه٣ض سس٠ُ ؤ٢غب بلى َ ْبحن الى٣ض نلت،  لِـ بِىّ 

ً فؤعجب بّ ٖب يمجا جظ٦غ اإلا٣جا٫ السس٠ُ الظؤهّ ٧ل« ألاًجام» يف ٢ْغؤٍ للخجايٍغ َْل  ؼ ظجا م٨خبّ بهٓث  يض الٍٗؼ

 ٖجا٫.. ٧لمجا جظ٦غ َظٍ الؿجاٖت َإَإ عؤؾّ ْؾإ٫ هللا ؤن ًدُذ لّ الخ٨ٟحر ًٖ طهبّ الُٗٓم.

ي َّ خؿحن ه٣ض  ٓاجهجا ٖلى اإلاىٟلَٓ ٣ٞجا٫:  ٢ُْل بجهجا وؿبذ بلُّ،« هٓغاث في الىٓغاث»في م٣جاالجّ التي ٧جان ٖى

ْؤن ٩ًٓن »  ،
ً
 ظظال

ً
، ْزُٟٟجا

ً
 ؾِال

ً
ّٟ بإن ٩ًٓن ٦المّ ٞسمجا

ّ
ٓصة الٗبجاعة، ْخؿً ؤلاقجاعة؛ ٧ل لل٩جاجب ٖلى قّٟٛ بج

 
ً
ًٍٍُْغ بلى ؤن ٩ًٓن ٦المّ عزجا ْالدكبُّ،  لجئّ الخغط بلى سس٠ الاؾخٗجاعة،  ًُ  مجا 

ً
؛ ٨ٞشحرا

ً
ْلّٟٓ عق٣ُجا  ،

ً
ٓبّ ؤه٣ُجا ؤؾل

٦ْش  ،
ً
 مبخظال

ً
ٓبّ ؾجا٢ُجا ْؤؾل  ،

ً
ٍٓت ٖلى اللخً الُٟٓ٘،ٚشجا  مجا جدملّ ٢لت اإلاجاصة اللٛ

ً
ْالسُإ اإلاصجل  حرا ْالٛلِ الكيُ٘، 

ت ؤزبٍر ؤن ٧جاجب َظٍ اإلا٣جاالث َٓ دمحم نجاص١ «. الاؾخٗمجا٫ يف ٓص ؤبٓ ٍع ي ؤن الكُش مدم ْصٌ٘ ٞلؿُحن ًْغ ل٨ً ألاصًب 

ٓظّ ْالضلُل ؤن الى٣ض اإلا خبجاعاث ؾُجاؾُت،  ْؤجهجا خملذ اؾم َّ خؿحن اٖل اههب ٖلى الججاهب « الىٓغاث»بلى  ٖىبر، 
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َْٓ مجا ًسخل٠ ًٖ ؤؾلٓب َّ خؿحن في الى٣ض.  اللٛٓي، 

ً الضام٘، ٣ٞجا٫ لِم بلهجت خجاػمت:  ي في ؤصبّ الخٍؼ ْمً ٢بل؛ ٧جان ٖبجاؽ ال٣ٗجاص ًىهى جالمظجّ ًٖ اخخظاء اإلاىٟلَٓ

َْكّم البهل ا» ٕٓ، مً ٧جان لضًّ بٞغاٍ في بٞغاػ الضم٘؛ ٞلُظَب بلى َّبجار اإلاضعؾت،  سغط مجا في صازلّ مً صم ُُ لهُٗضي ل

 
ً
 صامٗجا

ً
 بجا٦ُجا

ً
ىجا  ال خٍؼ

ً
ٍٓجا ٢ 

ً
ْازغ ٖمٍغ «زم ٨ًخب قِئجا ٣ٍْجا٫ بهّ في ؤ ، ل٨ىّ اٖتٝر لّ بٗض طل٪ بم٩جاهخّ في صهُجا ألاصب، 

ٕٓ خُض ٢جا٫: "ٞال  ٓة لخ٣ُُ٘ البهل، ْؾ٨ب الضم ْاٖخظع ًٖ الضٖ ْؤقجاص بإصبّ، ْظؼالت ؤلٟجاّْ،  ي،  جهجالر م٘ اإلاىٟلَٓ

ْٞجاجّ، ٞلِـ بحن ؤصبجاثىجا ٌ ٓلضٍ بلى مجا بٗض  ً مً مُل٘ الجهًت ال٨خجابُت ٢بل م ٗٝغ لّ هٓحر بحن ؤٖالم ألاصبجاء الىجازٍغ

ْالٗبراث". ْؤؾلٓب ال٨خجابت ٦مجا اؾخُجإ نجاخب الىٓغاث  ً مً اؾخُجإ ؤن ٣ًغب بحن ؤؾلٓب ؤلاوكجاء   الىجاقٍغ

ْاظّ  ي ٢ْض  ْاًجاث اإلاترظمتاإلاىٟلَٓ ٓعي؛ ٣ٞجا٫:  الى٣ض بؿبب نُجاٚت الغ ب٣جالبّ الٗغبي السجام، ٞى٣ضٍ ٖمغ ٞجاز

 ف ي"بن للمىٟلَٓ
ً
 عجُبجا

ً
 ٖلى ؾجاٞل، ظغؤة ال ٌؿمذ اإلاال٠ هٟؿّ  يعؤًجا

ً
ْال٣لب ٖجالُجا ٍٓغ  ْالخد ْظغؤة ٖلى الخُٛحر  ب،  الخٍٗغ

ْاًت الٗغبُت الخضًشت في  ٓع الغ ٢ْجا٫ ٖىّ الىجا٢ض ٖبض املخؿً َّ بضع في ٦خجابّ "جُ مهغ": "٧جان ًسل٤ لىٟؿّ بإ٦ثر مجهجا"، 

غا١ ف ، َظا الظ١ْ الظي ٌعجب بجاإٚل  ًخالءم م٘ ط١ْ ٢غاء ٖهٍغ
ً
 ظضًضا

ً
ْاًت اإلاترظمت زل٣جا  الٗجاَٟت". يالغ

ٓلُت مِٗض الضعاؾجاث الكغ٢ُت في  ـ في م٣جا٫ وكٍغ في خ ٢ْض ؤنجاب الخ٣ُ٣ت اإلاؿدكغ١ الٟغهـــسخي َجري بحٌر

ب في ًٞ ْالخٍٗغ ٓاػهت بحن ألانل  ي؛ ٣ٞجا٫:  الجؼاثغ، ٣ٖض ُّٞ م ب٣ي مً الىمجاطط التي بحن »اإلاىٟلَٓ ًُ ي ال  بن اإلاىٟلَٓ

؛ ٦ُمجا 
ً
 طاجُجا

ً
ؿّٟٗ، ؤْ ؤن بؾٗجاّٞ ي٠ُٗ؛ ٞةهّ ًخضزل جضزال ٌُ ْٖىضمجا ٌكٗغ ؤن الىو ال  ًضًّ بال مجا ًسضم عؾجالخّ، 

جا". م بمى٣ُّ الكغقي ٨ٞغة صازل الىو ال ج٩جاص جبحن إلًججاَػ
ّ
طس ًُ 

ل٨بحر مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓي ٢جاص ؤصبجاء الٗغب بلى الٗجالم الجضًض مً ببضاّٖ ًخجلى بهظٍ آلاعاء ؤن ألاصًب ا

ْاَخم  ْاملخؿىجاث البالُٚت الش٣ُلت  الٟجي، ٣ٞض خجا٫ْ الخسلو مً ألاؾلٓب الؿجاثض آهظا٥ اإلاملٓء بجالترا٦ُب الغ٨ُ٦ت 

ْاإلاٗىٓي  ٓص بضْن الخ٣ُٗض اللٟٓي  ٓح اإلاٗجى اإلا٣ه ْْي ْلت ٧لِجا ٞخذ بدؿً الهُجاٚت م٘ ؾالمت ألالٟجاّ  ْبهظٍ املخجا  .

ْاص. ٓظّ بلُّ الغ ْججضًضٍ بك٩ل ٦بحر ٢بل ؤن ًخ ٍٓغ ألاصب الٗغبي ْؾجاَم في ٖهغهت ألاصب  ْاؾٗجا لخُ  بجابجا 

 ؤؾلٓب ظبران 8.3

ٓٞجا، اظخم٘ ُّٞ ظمُ٘ ؤق٩جا٫ الٟىٓن الجمُلت ُْٞلؿ ْعؾجامجا  ًخمحز ؤؾلٓب ظبران  .٧جان ظبران ؤصًبجا ْقجاٖغا 

 ، ْط ٖلى اإلاإلٝٓ ْالسغ ْلت الخدغع مجهجا  ْمدجا ٣ْٖجاثض الضًً،  ْالخ٣جالُض  ْالٗجاصاث  ٓص  ٓعة ٖلى ال٣ُ في ال٨خجابت بجالش

ْج٣لُضي ْمؿتهل٪  َِٓٗمجا، ْالابخٗجاص ًٖ ٧ل مجا َٓ ٢ضًم  ْجى ْال٩لمجاث  ٧ْجان ًدب الاؾخمخجإ . ْالخجضًض في اللٛت 

ْاضر في قٗغ  ْطل٪  ٓاءبجالخُجاة الى٣ُت،  ْهثٍر ٖلى خض ؾ  ٍ. 

 مالٟجاجّ  8.3.1

ْٞلؿٟخّ في الخُجاة  ْؤ٩ٞجاٍع  ْآعاءٍ  ْعاءٍ ٖضصا مً اإلاالٟجاث التي ح٨ٗـ مغاخل خُجاجّ املسخلٟت  زل٠ ظبران 

َٓجا ْهجالذ قِغة ٖضة بلى ؤٖمجالّ جغظمذ  .ْهٓغجّ هد ال ٞجاث٣ت لٛجاث الٗجالم  ٧جان  .في ؤْؾجاٍ ال٣غاء ْألاصبجاءْاؾٗجا ٢ْب

ت ٧ي ًدؿجى لّ ظبران في ؤ٫ْ ألا  ٢ْذ الخ٤ ؤصع٥ ؤهّ ال بض مً ال٨خجابت بجاللٛت ؤلاهجلحًز مغ ٨ًخب في اللٛت الٗغبُت، ْفي 

ٓانلت ؤٖجاهخّ ٖلحهجا مجاعي  ٓصا مخ ٍْبظ٫ ظِ ٗض الٗضة  ٌُ ٩ي الكجاؾ٘، ٞغاح  ْاثل  .الاهدكجاع اإلاُلٓب في الٗجالم ألامٍغ ٟٞي ؤ

ٓعة ب٣لمّ، خًذ َظٍ الخجغبت ؤؾِم ظبران في بصاعة مجلت "الٟىٓن الؿبٗت" ؤلاهجل 1918 ُّْٞ ٢هُضة مىش ت  حًز

ٓا٦ب" ْمجا وكٍغ بٗض طل٪ مشل "اإلا ت ْهجغ ال٨خجابت بجالٗغبُت بال ٢لُال،  ٓان٠" ،ظبران ٖلى ال٨خجابت بجاإلهجلحًز  ،ْ"الٗ
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َِْىجا هبظة ًٖ مالٟجاجّ: جا مً هخجاط اإلاغاخل الؿجاب٣ت،  ْالُغاث٠" ًم٨ً اٖخبجاَع  ْ"البضاج٘ 

 ( 1905اإلآؾ٣ُى :) 

ٓبّ الؿِل ْيٗ ٓعة بهخجاظّ في ال٨خجابت، اهبش٤ ُّٞ ؤؾل ْبجا٧ َْٓ ؤ٫ْ مالٟجاث ظبران  ٓع٥،  ٍٓ ّ ظبران في نبجاٍ في هُ

 الٗظب الل٠ُُ.

 ( ْط  (: 1906ٖغاجـ اإلاغ

ٓخىجا املجىٓن. ٍْ ْمغججا البجاهُت،  ْالىجاع السجالضة،   ْهي ٖبجاعة ًٖ زالر ٢هو ٢هحرة: عمجاص ألاظُجا٫ 

 ( ْاح اإلاخمغصة  (: 1908ألاع

ؽ، ْزلُل َٓ  ْمطج٘ الْٗغ ٓع،  ْعصة الِجاوي، ْنغار ال٣ب ْهي: الؿُضة  ٍٓل ٌكخمل ٖلى ؤعب٘ ٢هو،  ٦خجاب َ

ًْٖ بٌٗ  ت الٓجاإلات،  ْجدضر ُّٞ ًٖ الكغاج٘ البكغٍّ ْٖجاصاجّ،  جا للمجخم٘  ًٖ ّٓظّ ُّٞ ظبران ه٣ًضا الط ال٩جاٞغ، ٍُْ

ْالٗجاصاث البجالُت. ْا ٖلى َظٍ الكغاج٘   ألاشسجام الظًً جمغص

 (: 1912إلاخ٨ؿغة )ألاظىدت ا 

ٓم ٧جان َجالبجا في مضعؾت الخ٨مت، بُلتهجا هي خبُبخّ ألاْلى خال الًجاَغ جدذ  ْاًت خب ظبران ألا٫ْ في لبىجان ً ع

ْا٢ترهذ بغظل آزغ ٧جان  .اؾم ؾلمى ٦غامت ًبحن ٠ُ٦ خجالذ الخ٣جالُض ْؾلُت عظجا٫ الضًً صْن الا٢تران بُجهمجا، 

ض ٧ْجان  1912نضع ال٨خجاب ؾىت  .ؾببجا في ق٣جائهجا ٓلّ بحن مٍا خضزجا ٦بحرا في الٗجالم الٗغبي، اخخضم الى٣جاف خ

ٓا٫ خُجاجّ  ْالظًً عا٣ٞجاٍ َ ْؤ٦بر ٞجاثضة ظلبهجا بلى خُجاة ظبران َٓ ؤهّ حٗٝغ ٖلى نض٣ًُّ الخمُمحن  ْمٗجاعى، 

ْمُسجاثُل وُٗمت.  َْمجا وؿِب ٍٖغًت 

 ( ْابدؿجامت  (: 1914صمٗت 

٢ْهجاثض ؤصبُت، ًًم ؾخجا ْزمؿحن  ٓأٖ  ْم ٖٓت ٢هو  ضة "اإلاِجاظغ" .٢ُٗتمجم جا في ظٍغ  .٧جان ظبران ٢ض وكَغ

٢ْض جدضزىجا ًٖ ْ  ْؤَضٔ وسست مجهجا بلى مُسجاثُل وُٗمت.  ٓا٣ٞت ظبران،  جا بم ْوكَغ ًت  ظمِٗجا نض٣ًّ وؿِب ٍٖغ

ٓخضة السجامؿت مً َظا ال٨خجاب. ٢ْغؤهجا ٢هت مىّ في ال  ال٨خجاب 

  املجىٓن– The Mad Man (1918 :) 

تَْٓ  ٓع ؤ .ؤ٫ْ ٦خبّ بجاللٛت ؤلاهجلحًز ٓاهجا ل٨خجابّ ن مجىٓن ظبران الظي ْاإلاكِ َٓ هُدكّ اإلا٨ٟغ الٛغبي ظٗلّ ٖى

جم اؾخ٣بجا٫  .٧جاهذ للٟلؿٟت الٛغبُت ْزجانت ٦خجاب "٨َظا ج٩لم ػعاصقذ" ؤزغ ٦بحر في ال٨ٟغ الجبراويْ  .ال٨بحر

الًجاث اإلاخدضة. ْة ٦بحرة في ألاْؾجاٍ الش٣جاُٞت في ال  ال٨خجاب بدٟجا

 ( ٓا٦ب  (: 1919اإلا

ٓم الجمُلت التي ؤبضِٖجا ظبرانَٓ ٖبجا ىت بجالغؾ ٍٓلت مٍؼ ٍْع ؤن ظبران ؤٖض بٗض . عة ًٖ ٢هُضة َ ْمً ٢هت نض

غى  ٢ْض ٢غؤَجا ظبران ٖلى مُسجاثُل وُٗمت خُىمجا ػاٍع ْٖ ٓا٦ب،  ٓن" الٗضة إلنضاع ٢هُضجّ اإلا ْع ٦خجاب "املجى نض

ْؤقجاص بهجا وُٗمت، ٩ٞجان بعججابّ ب ٓم التي ؤٖضَجا لّ، ٞجاؾخدؿجهجا  ٓم ؤ٦ثر مً بعججابّ بجال٣هُضة.ٖلُّ الغؾ  جالغؾ

 ( ٓان٠  (: 1920الٗ

ْمجال  ْؤ٢جانُو ِْغث في صخ٠  ٖٓت م٣جاالث  ٢ْض خجاٞٔ في  .1918ْ  1912ث ٖضًضة بحن الٗجامحن مجم

ٓعة  ْالش ْة الخمغص  ٓخضة الٟىُت بُجهجا، ًمشل طع ٍٓت ؤْ ال جا ْظمِٗجا بحن صٞتي ال٨خجاب ٖلى ألالٟت اإلاٗى ازخُجاَع
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ٓع ال٨ٟغ الجبراوي.الجبراهُت ٦مجا ًمشل  ٍْمِض لبضاًت مغخلت في جُ  جهجاًت مغخلت 

  الؿجاب٤- The Forerunner (1920 :) 

ْح في ٖجالم اإلاجاصة،  ٓعة جدىجا٫ْ في مٗٓمِجا ق٣جاء الغ ٖٓت مً الخ٩جاًجاث ْألامشجا٫ ًٞال ًٖ ٢هجاثض ميك َْٓ مجم

ٓهُت الكجاملتقْ  ْح ال٩   .٢ِٓجا الضاثم بلى ٖىجا١ الغ

 ( ْالُغاث٠   (:1923البضاج٘ 

ْبٌٗ ٢هجاثض ٦خبذ في  ْالهٓفي،  ٖٓت م٣جاالث اظخمجاُٖت ه٣ضًت طاث البٗض الٟلؿٟي  َْٓ مجم ٦خجاب بجالٗغبُت 

ٓم لبٌٗ م٨ٟغي الٗغب ْعؾ ٓص مسخلٟت  ٓم ٧جان َجالبجا في مضعؾت الخ٨مت في بحرْث،  .ِٖ جا ً ْي٘ ظبران ؤ٦ثَر

ً م٣جالت. كٍغ  ٌكخمل ال٨خجاب ٖلى بخضٔ ْٖ

  الىبي- The Prophet (1923 :) 

ٓصة ألاْلى لل٨خجاب بٗض  َْٓ ٓاٍ، ْي٘ اإلاّؿ ال١، ًمشل ال٣مت التي اججِذ بلحهجا ظمُ٘ ٢ ٦خجابّ ألا٦ثر قِغة ٖلى ؤلَا

ٓص ً مً ٖمٍغ ٢غؤ َظٍ اإلاّؿ ٓلّ بلى بحرْث لاللخدجا١ بمضعؾت الخ٨مت، ْفي الٗكٍغ ة ألمّ في ٖجامحن ٖلى ْن

ٓاَجا بىجاءً  ً ؤٖجاص بٓؾًُ، زّم َ ْالٗكٍغ ٓاَجا ؤًًجا بٗض ؤن ٢غؤَجا لىٟؿّ،  ٖلى هصخِجا، ْفي السجامؿت  ٦خجابتهجا َْ

ْلم ج٨ً َظٍ  ت ألاْلى لظل٪ ال٨خجاب السجالض،  ٓعة ؤلاهجلحزًّ ٓع٥ ٦خب اله ٍٓ ٓاث ٖكغ، ْزال٫ ب٢جامخّ في هُ ْبٗض ؾى

٢ْض ؤٖجاص ٦خجابخّ بُضٍ زمـ مغاث في  ت مبخ٨غة،  ٓعة بهجلحزًّ ت، ل٨ّجهجا ٧جاهذ ن ُّ ٓعة جغظمت مً اليسست الٗغب اله

ٓاث مخ ٓي٘ في ًض الىجاقغ.زمـ ؾى ًُ  ٓالُت ٧جاملت، ٢بل ؤن 

  ْػبض  Sand and Foam (1926 :) -عمل 

ت. ت ؤزٔغ ٦خبهجا بجاإلهجلحًز ْؤيجاٝ بلحهجا مجمٖٓ ت،  ٓاَغ ٦خب بًِٗجا بجالٗغبُت زم ه٣لِجا بلى ؤلاهجلحًز ٖٓت ز  ْهي مجم

 ( 1927ممل٨ت السُجا٫ ) 

ٓا٫ ظبران )  .(1927ؤ٢

  ابً ؤلاوؿجان ٕٓ  Jesus, the Son of Man (1928) -ٌؿ

  آلِت ألاعى- The Earth Gods (1931 :) 

 .آزغ مجا وكغ في خُجاة ظبران

  ّالخجاث-  The Wanderer (1932 :) 

ْٞجاجّ بىدٓ ؤ٦ثر مً ٖجام  .نضع ال٨خجاب بٗض 

  خض٣ًت الىبي- The Garden of the Prophet (1933:) 

ْٞجاجّ ٚحر م٨خمل، ٞإزظتهجا بغبجاٍع ًجاوٜ، ال٩جاجبت  ٓاث اٖثر ٖلُّ بٗض  ٣ُت ظبران في الؿى ْٞع لؿب٘ ْالكجاٖغة 

ْؤنضعتهجا ٖجام   .1933ألازحرة، 

  :الكٗلت الؼع٢جاء 

ْٖضصَجا  جاصة  ت مي ٍػ  .عؾجالت ٦37خجاب لجبران ًًم عؾجاثل خبّ لل٩جاجبت اإلاهٍغ

 زهجاثو ؤؾلٓب ظبران  8.3.2

ْآعاثّ  ٟجا زهجاثو ٧ل ظيـ للخٗبحر ًٖ ججغبخّ  ْٞلؿٟخّ، ٟٞي ٦خب ظبران في مسخل٠ ألاظىجاؽ ألاصبُت مْٓ
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ْاخض لئلقجاعة بلى ؤٖمجالّ الؿغصًت، بل اؾخسضم مهُلخجاث ٦شحرة مشل  مججا٫ الؿغص لم ٌٗخمض ظبران ٖلى مهُلر 

ٓاٖضٍ  ْاًت مجا ػا٫ ظىِىجا في طل٪ الٗهغ لم حؿخ٣غ ٢ ْالغ ٢ْهت، ٞةن ًٞ ال٣و بمجا ُّٞ ال٣هت  ْاًت  ْع ْمإؾجاة  خ٩جاًت 

ْل٨ً ؤَم مجا جمحزث  ٓع مالمدّ الٟىُت،  ْص بحن ألاظىجاؽ ألاصبُت املسخلٟت، ْلم جخُ بّ ؤٖمجالّ الؿغصًت َٓ بلٛجاٍئ الخض

ْاؾٗجا جٓظض ُّٞ ظمُ٘ َظٍ ألاظىجاؽ ْالؿحرة الظاجُت، ٩ٞجاهذ ٦خجابجاجّ ًٞجاء  ْالسجاَغة  ْالكٗغ  ج مً ال٣هت   .ٞهي مٍؼ

ّٗض بحن ألاصبجاء ٢هجانجا ب٩ل مجا في ال٩لمت مً  ٌُ ْاًجاث ٞةن ظبران لم  ْالغ م ٦خجابخّ ال٣هو  مٗجى، ْٚع

ْلم حهخم لٗىجانغ  ٓأٖ،  ْال ْاإلاهلر  بُٗت اإلاغقض  ٠ الخـ، َْ ٓظضاوي اإلاَغ ٣ٞههّ حؿُُغ ٖلُّ َبُٗت الٟىجان ال

ْازترإ السُجا٫ الؿجاخغ، عمى في  ٓع  ْجغ٦ُب اله ٓع  ْبض الكٗ ْالؿُجا١ اَخمجامّ للمٛٔؼ  ْالؿغص  ال٣هت مشل ال٣ٗضة 

ْمؼط ؤ٢جانُهّ بأعاثّ الاظخم ٍٓىجاث ٞى٢ّههّ بلى الى٣ض اإلاته٨م،  ْجل ٧جان ظبران  .جاُٖت، ْظٗلِجا مغ٦بجا الهُال١ زُجالّ 

ْالسجاعجي  ْاإلآؾ٣ُى الضازلي  ٓٞجا في بغص قجاٖغ، ؾ٨ب ؤ٩ٞجاٍع في ٢جالبّ السجام ال٣جاثم ٖلى الجمجا٫ الٟجي  ُٞلؿ

 ْ ْالسُجا٫  ٓٙ مً الٗجاَٟت  ْمجاه٣ُُُت التي جه ت الغ اإلآؾ٣ُى ْالابخ٩جاع ؤلابضاعي ْالاهُال١ السُجالي، ٦مجا ٖمض بلى الغمٍؼ

ض ألا٩ٞجاع. ُُّ   ؾلم ظمجا٫ ًهٗض ٞحهجا ال٣جاعت لخه

ال  وكغ ظبران ٖٓخحن مً ال٣هت ال٣هحرة، ؤ ْط"، مجم حكخمل ٖلى زالر ٢هو في ْهي َمجا "ٖغاجـ اإلاغ

ْمك٨التهجا في لبىجان ْالىجاع السجالضة" .الخُجاة الاظخمجاُٖت  ٓخىجا املجىٓن" ،ْ"مغججا البجاهُت" ،ْهي "عمجاص ألاظُجا٫  ً"ْ.  

 ٓ ْاح اإلاخمغصة" حكخمل ٖلى ؤعب٘ ٢هوْاملجم ْعصة الِجاوي" .ٖت الشجاهُت هي "ألاع ٓع" ،ْهي: " ْ"مطج٘  ،ْ"نغار ال٣ب

ؽ"   ْ"زلُل ال٩جاٞغ". ،الْٗغ

ال ْهجض ل ٖٓجاث مً اإلا٣جاالث، ؤ ْابدؿجامت"ّ ؤعب٘ مجم ٓع في  ،َجا "صمٗت  ٖٓت لىثٍر الكٗغي اإلايك ْهي مجم

جا خضزجا ٦بحرا ف َْع ٧ْجان نض ضة "اإلاِجاظغ"،  ْؤؾجالُب ظٍغ ي مؿحرة ألاصب الٗغبي خُض ؤبضٕ ُّٞ ظبران بترا٦ُب ٞىُت 

تْهي  ،لم ًإلِٟجا ألاصب الٗغبي مً ٢بل، ظضًضة ٖٓت الشجاهُت هي  .حكخمل ٖلى ؾذ ْزمؿحن ٢هُضة هثًر ْاملجم

ْزالزحن م٣جالت ٓان٠" حكخمل ٖلى بخضٔ  ٓمت  ."الٗ ٖٓت الشجالشت اإلآؾ ْالُغاث٠"بـْاملجم ٖٓت ،"البضاج٘   ْهي مجم

ْالهٓفي، ًدلل ٞحهجا الىٟـ ؤلاوؿجاهُت،  ْه٣ضًت طاث البٗض الٟلؿٟي  ْاظخمجاُٖت  حكخمل ٖلى بخضٔ ْهي م٣جاالث ؤصبُت 

ً م٣جالت ٖٓت م٣جاالجّ الغابٗت هي "اإلآؾ٣ُى" ِٞٓ ؤ٫ْ ٦ .ْٖكٍغ ً مً خْمجم ْلم ًبلٜ الٗكٍغ ٓعة ٢لمّ، ٦خبهجا  ْبجا٧ بّ 

 ،   حكخمل ٖلى ؤعب٘ م٣جاالث.ْهي ٖمٍغ

جا ٧جاهذ ٦خجابجاث  ال ًدؿ٘ بَجاَع ٓهّ الظاحي،  ٓع ج٩ ْؤخضار لبىجاهُت في َ  ٍٓ ظبران في مغخلتهجا ألاْلى جتر٦ؼ ٖلى ْظ

ْاح اإلاخمغ  .بلى زجاعط الكغ١  ْط ْألاع صة ْألاظىدت اإلاخ٨ؿغة ٞةن ؾلؿلت مً ال٣هو في ؤٖمجالّ ألاْلى مشل ٖغاجـ اإلاغ

ْإ٢ُجاُٖت جمشل جججاعب ٓعجّ يض ب٢ُجاُٖت الؿُجاؾت  ْز ْهي  خُجاجّ في لبىجان  ْإ٢ُجاُٖت الضًً،  الخ٣جالُض الاظخمجاُٖت 

ْالتي عآَجا مخ٣ِ٣غة م٣ُضة لئلوؿجان ْعصة الِجاوي"  .اهخٟجايجاث َبُُٗت مىٟٗلت بمجا قجاَضٍ ظبران في بالصٍ  ٟٞي ٢هتي "

 ٔ ْحكتر ْط ٞحهجا الٟخُجاث ٧إجهً ؾل٘ جبجإ  ْج٣جالُض الكغ٢ُحن التي جتز ْاط  ٗت الؼ ؽ" جمغص ٖلى قَغ ْفي  .ْ"مطج٘ الْٗغ

ٓا٫ الىجاؽ٢هتي  ْاتهجام لِم بإجهم ٌؿخبُدٓن ؤم ٓعة ٖلى عظجا٫ الضًً  ٫ٓ  ."زلُل ال٩جاٞغ" ْ"ًٓخىجا املجىٓن" ز ٣ً

ْح لبىجان ٖىّ مُسجاثُل وُٗمت ٓا١ ع ْحي ؤق ْؤه٣ٟخّ : ؤمجا في ٦خجابجاث ظبران ٣ٞض إلاؿذ بغ ْقجاَضث َُبت طل٪ الجبل 

ٓعاثْ  دجاهّ في ميك ْجيك٣ذ ُٖغ ٍع ٓمجاجّ ؾمٗذ ص١ ؤهبجاى لبىجان ْمى قٗغث بٗؼمّ ْؾمٗذ مٓؾ٣ُى ٖظاعاجّ  ٓ

  ٣ٟجان ٢لبّ.زْؾمٗذ 
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في اإلاغخلت الشجاهُت مً مغاخل خُجاجّ ؤلابضاُٖت ٞةهّ ًِٓغ في ػي ُٞلؿٝٓ ٦ىُدكّ، جخجلى في مالٟجاجّ في ؤمجا ْ 

ن الخُجاة املسخلٟت ْمجا بلى طل٪ مً قْا ْالٗض٫  ْالخ٤  ْالضًً  ْالكغ  جخمشل َظٍ ْ  .َظٍ اإلاغخلت ٞلؿٟخّ في السحر 

ٓان٠"اإلاغ  ٓا٦ب" ،خلت في ٦خبّ "الٗ ض ؤن ًبجي مجخمٗجا ْٞؤمجا في اإلاغخلت الشجالشت  .ْ"اإلا ُخد٫ٓ ظبران بلى خ٨ُم ًٍغ

٤ الخُجاة اإلاشجالُت ٦مجا ٞٗل في ٦خبّ ألازحرة "الىبي" ،ؤًٞل ٍٔغ ْ ْ"خض٣ًت الىبي"،  ،ْ"آلِت ألاعى" ،َْٗلم الىجاؽ ٍَغ

ْالغابِ  ٓة  ْؤ٢ٔٓ ٧ل ٢ ٓخُض بحن ؤظؼاء ال٩ٓن.ؤن املخبت َٓ ؤؾجاؽ ٧ل شخيء    ال

ْهجاًَِجا  ْجدخًً ؤؾئلخّ،  صعى ظبران بلى جإؾِـ لٛت ٖغبُت ظضًضة مخٟخدت ٖلى الٗهغ، جدمل ب٣ًجاّٖ 

ٓلّ: مً  ال٨شحر مً الى٣جاص، مً ؤَمِم مهُٟى نجاص١ الغاٞعي الظي ٖل٤ ٖلى هو ظبران "ل٨م لٛخ٨م ْلي لٛتي" ب٣

ْايِٗجا، ٫ٓ٣ً  في َظٍ اللٛت بُٗجهجا ل٪ مظَب٪ ْلي مظَب  ي، ل٪ لٛخ٪ ْلي لٛتي، ٞمتى ٦ىذ ًجا ٞتى نجاخب اللٛت ْ

 ْ ِْٖجا  ْمسغط ٞغ ٓلِجا  ٓاٖضَجا، مً ؾلم ل٪ بهظا ختى ٌؿلم ل٪ خ٤ الخهٝغ ٦مجا ًخهٝغ اإلاجال٪ في ْمجز٫ ؤن يجابِ ٢

ْبىجاء مؿخ٣بل ظضًض،  .مل٨ّ" ْل٨ىّ هصخِم للتهغب مً اإلاجاضخي  ْمً هجاخُت ؤزٔغ بهّ مضح مؿجاَمجاث الٗغب للٗجالم، 

ٓاهب الجُضة مً الخًجاعة الٛغبُت.   ْللخ٠ُ٨ م٘ الج

٣ْٞض ؤزٍغ جان مجا اهُٟإ  ْل٨ً ؾٖغ ْطل٪ بؿبب  .ْمً الخ٤ ؤن ؤؾلٓب ظبران ٢ض بهغ ٦شحرا مً الكبجاب 

ْمٗجاعيخّ إلاىهجِجا جا في  .مهجاصمخّ للىٟـ الٗغبُت ؤلاؾالمُت  ْإبجاخُجا مؿٞغ ٞةن ظبران ٧جان ب٢لُمُجا مٛغ٢جا في ؤلا٢لُمُت 

ٕٓ ٢جاثضا بجاعػا صاثمجا  فيْ .ؤلابجاخُت ٨ْٞغة لئلبضاٖجاث الٟىُت، ٞحٔر ٌؿ البضاًت ْظض ظبران في اإلاؿُدُت مهضعا لئللِجام 

ت ْص" .للبكٍغ ٓعاة  ذْ"ؾٟغ ؤًٓب" مً ال٨خجاب اإلا٣ضؽ خُض ٧جاه ،ْ"وكُض ؾلُمجان" ،ْخجا٫ْ مدجا٧جاة "مؼامحر صا الخ

ٖٓت .اإلاشجا٫ ألاصبي ألا٫ْ الظي جإزغ بّ ْالخٗبحراث التي اؾخ٣جاَجا مً ألاؾٟجاع.م ٣ٞض خٟلذ ٦خجابجاجّ بمجم ٓع    ً اله

ت التي  ٣ٍْجا٫ بن ٦خب هُدكّ هي التي ٢ضمذ لّ مٟجاَُمّ اإلاىدٞغ ٦ْخجابجاجّ،  ْاضخجا ٖلى ؤصبّ  ٧ْجان ؤزغ هُدكّ 

بلى نض٣ًّ  ٫ٓ٣ً1920 مً زُجاب لّ مً بٓؾًُ ٖجام  .ؤطاِٖجا، ختى ؤبٗضجّ ال٨ىِؿت بؿبب مِجاظمخّ ٖلى ألاصًجان

ٓم ف ْابِ هسلت: "بن ال٣ ْالغ ْهجي ٢جاثلحن: َظا ٖضْ الكغاج٘ ال٣ضًمت  ٓهجي ٧جاٞغا، ْألاصبجاء في مهغ ًيخ٣ض جا ًضٖ ٍٓع ي ؾ

ٓلٓن الخ٣ُ٣ت ألوي بٗض اؾخٟؿجاع هٟسخي ْظضتهجا ج٨ٍغ  َْاالء ال٨خجاب ًجا هسلت ٣ً ْالخ٣جالُض ال٣ضًمت،  ال٣ضًمت 

 الكغاج٘".

ْاظِِجا  8.3.3  ؤعاء الى٣جاص في ظبران ْالاهخ٣جاصاث التي 

ٓص بلى ؤٖمجالّ ألاصبُت التي جهًذ بجالٗهغ الخضًض  ْطل٪ ٌٗ  ، ْه٣جاص ٖهٍغ هجا٫ ظبران بعججاب ال٨شحر مً ؤصبجاء 

ٓا٫ بٌٗ ؤبغػ  ْوؿخٗغى َِىجا ؤ٢ ْال٨ىِؿت،  ْاظّ اهخ٣جاصاث ؤًًجا، ْزجانت مً ؤَل الضًً  ْبجاألصب الٗغبي، ٦مجا 

  َاالء الى٣جاص ْألاصبجاء: 

ٓر ٢جا٫ مُسجاثُل وُٗمت: "٧جان ظبران ل٠ُُ اإلا ْبغهُُت مً الج المذ، صْن الغب٘ مً ال٣جامت، ٖلُّ بظلت عمجاصًت 

ت هدُٟت". ُّ ٣ت في ؤٖالَجا بإؾال٥ ًٞ
ّ
ٍْت الغؤؽ، مٗك ٓص، ْفي ًضٍ ٖهجا ٦غ   ألاؾ

ٓا٦ب ٫ٓ٣ُٞ: "َٓ ؤؾلٓب  ٧جان عؤي ال٣ٗجاص ًغج٨ؼ ٖلى ألاؾلٓب الكٗغي ٖىض ظبران ْزجانت في ٢هُضة اإلا

بت مً الخُجاة،  ٓلت".ؾِل مإلٝٓ لٛخّ ٢ٍغ   ْٖلى ظبران ؤن ًلتزم بإؾلٓب ال ٩ًٓن بمشل َظٍ الؿِ

ٓعي الظي ٦ىذ ؤط٦غ اؾمّ معجًبجا، ٣ٞض  ٓع الؿ َْٓ اإلاه دجاوي: "ظبران زلُل ظبران  ٢ْجا٫ نض٣ًّ الٍغ

ْاإلاٗجاَض الٗلمُت ْألاصبُت".  ْإًجاٍ في َظا البلض ؤًجاًمجا ظمُلت ػعهجا ٞحهجا اإلاخجاخ٠  ٢ًِْذ    ؤخببخّ 
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ْصٌ٘  ؾخجاط 
ٔ
٨ْٞغي اؾخمضٍ : "بن ؤصب ظبران زلُل ظبران فصًب٫ٓ٣ٍْ الا ْحي  ْجٟجاٖل ع ي ٚجالبّ َٓ بو٩ٗجاؽ 

 ْ ٍْلُم بلُ٪  ٫ْ قجاٖغ بهجلحزي ْ  هُدكتمً 
ٔ
ْصان، الا ْلِؿذ  الشجالض ٞىجان ٞغوسخي،ْ  الشجاوي ُٞلؿٝٓ ؤإلاجاويْ  ع َظا 

٨ُت في خ٣ُ٣تهجا ؾٔٓ هخجاط جٟجاٖل ٨ٞغي ٖجالمي، اهبش٤ ٖلى طل٪ السلُِ الع مٍغ
ٔ
جُب مً الٗىجانغ الٟلؿٟت الا

ٓج٣ت طل٪ الٗجالم الخضًض". ت التي ؤجُذ لِجا ؤن جهِغ مً ظضًض في ب   البكٍغ

ٓع الجىضي: "ل٣ض  ؾخجاط ؤه
ٔ
ْاظّ ظبران ٦شحرا مً الاهخ٣جاصاث خُض ٫ٓ٣ً الا ْالضًيُت  ْمً الىجاخُت ألازال٢ُت 

ْمِجاظمت ٢ُم ا ٓزيُت،  حن بخُجاء الُٟي٣ُُت ال ْلذ مضعؾت اإلاهجٍغ ْؤخجا٫ْ ظبران ٦مجا خجا ْبت ْالٕاؾالم، ٞإٖجاصث  خُذ لٗغ

 ْ ْاملجٓؾُت  ْال٧ل مجا عصصجّ ٞلؿٟجاث ػعاصقذ  ٓهجان  ْ ْزيُت الُ مجا ،  ْٚحَر ْهُدكّ  ٍْض  ْعاء ٞغ ْمجان، َغبجا  ٧جان َظا ٧لّ غ

ٓبهجا". ْؤؾل ٓعاة    مهجاٚجا في بَجاع الخ

٫ٓ٣ٍْ مدحي الضًً عيجا ُّٞ ٓزيُت."،  ٓع هظًغ الٗٓمت: "ظبران ًدخٟل بجال٣ٗجاثض ال : ل٨ًُ ل٨م مً ٫ٓ٣ٍْ الض٦خ

ٓا مِملحن مً ؤن  ٓج ْالتهىئت، ٞسحر ل٨م ْ للٛت الٗغبُت ؤن جم ٖؼة هٟٓؾ٨م ػاظغا ًٖ هٓم ٢هجاثض اإلاضًذ ْ الغزجاء 

نىجام".
ٔ
ههجاب ْالا

ٔ
ٓعا ؤمجام الا ٓب٨م بس ٓا ٢ل   جدغ٢

ْل٨ً ْإهّ ٦شحر آلالِت  ٍْيبظ ظمُ٘ ألاصًجان،  بي بهّ حهضم نغح الضًجاهت اإلاؿُدُت  لِـ  ٢ْجا٫ ٖىّ ألاب الٚؼ

ْؤهّ صٖجا  ْإهّ َجاصم للؿلُت الضًيُت ْألاؾغة،  ٓاهُت،  ٓة الخُ ٓصًت ال٣ٗل ْآلاعاء للكِ ْإهّ ًضًً بمظَب ٖب "هللا" بُجهجا، 

ْالٟدل. ْالٗك٤ الؿغي    في ٧ل ٦خجابجاجّ بلى الخب املخغم 

ي ل٣هخّ  ٓاء، "ْعصة الِجاوي"٣ًجا٫ بهّ ؾغ بجاهخ٣جاص اإلاىٟلَٓ ٓا٢ّٟ بلى ألاي ْم ، خُض ِْغ بظل٪ ٦خجابجاجّ 

ٓان  ْطل٪ خُض وكغ ألاصًب اإلاهغي م٣جالت بٗى ْالى٣جاص،  ْحٗغيذ الَخمجام ألاصبجاء  الخب "ْالخٟخذ بلحهجا الىٓغاث 

ْاطالْ  ْ  "ّؼ ت  ض اإلاهٍغ ْ ف "الىٓغاث"يّمجهجا في ٦خجابّ في مجلت اإلاٍا  "يْعصة الِجاو"هجا ٣ّٖب ٖلى ٢هت ٞحي ظؼءٍ ألا٫ْ الخ٣ًجا، 

جا.ْا٦خٟى بٗبجاعة ال٩جاجب  ًُ   صْن ؤن ٌكحر بلى اؾم ظبران خٞغ

لذ ْظِِجا نٓب الكمـ ّٓ ٠٢ٓ ظبران بػاء َظٍ اإلاغؤة التي خ ضًض مً م
ّ
ي اؾدُجاءٍ الك ل٩ي ال  ؤبضٔ اإلاىٟلَٓ

 ْ ْالجمجاظم،  ٓا٥  ِجا بحن ألاق
ّ
ْاؾتهخجاًعا ب٣ضؾُت الّغبجٔغ ْل ٟت،  ٓمجاث ألاؾغة الٗغبُت الكٍغ  بم٣

ً
جاٍ اٖخبٍر مؿجاؾجا

ْ الؼّ  ْالّغٚبجاث  ٓا٠َ  ْالٗ جاثْجي الظي حؿ٣ِ ؤمجامّ ٧ل اإلا٫ُٓ  ٖز
ّ
خُض ٫ٓ٣ً ألاصًب اإلاهغي في م٣جالخّ: " ٞةطا  ،الج

٢ْ٘ في هٟؿِجا الّطجغ... ٞٗلى الّىٓجام مجا 
ّ
ظِجا بلى ٖك٣ُِجا ٧ل ظت ؤن جّٟغ مً ْػ ْ  ظجاػ ل٩ل ْػ ت بٗض البُتي  ُّ الّغابُت الّؼْظ

ٓم ؤل٠ ؾالم  ". الُ

ل٘ ظبرانْ 
ّ
ي إلاجا اَ جا  "ْعصة الِجاوي"ه٣ضٍ الالطٕ ل٣هت ْ  ٖلى مجا ظجاء في م٣جالت اإلاىٟلَٓ ًٖ ؾجإع َٓ آلازغ بجالغص صٞجا

 ًخإؾ٠ ٞحهجا ٖلى خجا٫ املجخم٘ 
ً
٢ّٟٓ، م٘ ا٦خٟجاءٍ بٗبجاعة "ألاصًب اإلاهغي الٟجايل" صْن حؿمُجاث، ٨ٞخب م٣جالت ًٖ م

غاج٘ البجاَلت، زم ًه
ّ
ٓص الك ًٓمجا بلى نٓث ِٟم بجاألقغاع بطا مجا ؤلاوؿجاوي اإلاىجا٤ٞ الظي ٨ًّبل الّىجاؽ ب٣ُ ٓا ً اؾخمٗ

 ْ ٓا هضاء الّؿٗجاصة،  ْلّب ٓاهحن التي ؾؤهٟؿِم،  ْا ٖلى ال٣ ْ زجاع ٫ٓ٣ٍ ظبران في عّصٍ: ّجهجا ؤلاوؿجان لِؿخٗبض ؤلاوؿجان. 

ال  ٓخُجاث الكغاج٘  ٓلض مً م ْلً جخ ظحن ٢غبهمجا الخب ْيمِمجا الخٟجاَم،  ٍٓت جىبش٤ مً ٖىجا١ ْػ جت هي خُجاة مٗى ْالٍؼ "

ْالؿاصصمً  ٓاهب املجض  ال مً ظ ْالظَب     ".إلاٗجان الًٟت 

ي ْاإلاىٟلَٓ ٗٝغ ًٖ ؤي  ْ لم ًؼص الهغإ ال٨ٟغي بحن ظبران  ٌُ ّ اهخ٣ض آلازغ ؤ٦ثر مً َظا الخض، ٞلم 
ّ
مجهمجا ؤه

  ."ْعصة الِجاوي"بٗض ٢هت 



136 
 

 ٓ ضط، َْ ْلبًر ٩ي ظٓن ْ ٓصة في ٦خجابجاجّ الىجا٢ض ألامٍغ ٓع اإلآظ ال٣جاثم بترظمت ٖملحن ٢ْض ؤقجاع بلى ؤْظّ ال٣ه

٫ٓ مشجالب ظبران ألاصبُت،  1998مً ؤٖمجالّ ألاصبُت ٖجام  ٢ْجام بإبغػ الخدلُالث الى٣ضًت خ َْمجا "الٗجانٟت" ْ"املخبٓب"، 

ْججاع، ٦مجا  ْؤن ٢ُشجاعجّ ال٣ههُت ٧جاهذ ٢لُلت ألا ْاًت ال٣ههُت  جا في ًٞ الغ ٣ٞض الخٔ ظٓن ؤن ظبران لم ٨ًً بجاٖع

ْؤهّ الخٔ ؤن ظبران جى٣هّ مِجاعاث  ْاثُت مدكجاب٨ت،  ْاثُت ببراٖت ؤصبُت ٖجالُت ؤْ بهخجاط خب٨ت ع زل٤ الصسهُجاث الغ

٧جان في ٚجاًت الجضًت صْن ؤصوى قجاثبت مً ٩ٞجاَت ؤْ ته٨م، ممجا ظٗل مججالّ الخٗبحري مدجاَجا بجضعان ٢لهذ مؿجاخخّ 

ضط الىٓغ بلى ؤن آعاء ظبران ال جمشل حٗجالُم ًم٨ً جُب٣ُِجا في  ْلبًر ْلٟذ ْ ال ًجضع ؤن بك٩ل ٦بحر،  الخُجاة الٗملُت، 

٢ٓ٘ مً ٦خجابجاجّ ؤن ًإحي بىهجاثذ هجاظٗت لٗالط اإلاكجا٧ل الخُجاجُت ؤْ حٗجالُم بنالخُت حُٗض جغجِب ألاْيجإ املجخمُٗت.  ًخ

ىجاث  8.4  الخمٍغ

 ؤؾئلت للمغاظٗت 8.4.1

 ٠ُ٦ ٧جاهذ ٖال٢ت اإلاىٟلَٓي بجالكُش دمحم ٖبضٍ؟ -1

ي. -2  ا٦خب مظ٦غة ًٖ قٗغ اإلاىٟلَٓ

٢ًْجاًجا اإلاغؤة؟ -3 ي هدٓ الخًجاعة الٛغبُت  ت اإلاىٟلَٓ  مجاطا ٧جاهذ هٍٓغ

ي؟ -4  مجا َٓ الخد٫ٓ ألاصبي الظي ؤخضزّ اإلاىٟلَٓ

ي؟ -5  مجا هي السهجاثو اإلاِمت ألؾلٓب اإلاىٟلَٓ

ي؟ -6 ْالخؼن ٖلى ؤصب اإلاىٟلَٓ  ٠ُ٦ ٚلب َجاب٘ الدكجائم 

ي؟ -7  مجا هي الاهخ٣جاصاث التي ْظِِجا اإلاجاػوي يض اإلاىٟلَٓ

ب؟ مجا -8 ْالخٍٗغ ٓبّ في الترظمت  ي بؿبب ؤؾل ْاظِِجا اإلاىٟلَٓ  هي الاهخ٣جاصاث التي 

ٓا٢ّٟ؟ -9 ْم ْآعاثّ  ْز٣جاٞخّ   ا٦خب مظ٦غة ًٖ شسهُت ظبران 

 مجا هي زهجاثو ؤؾلٓب ٦خجابت ظبران؟ -10

ْٞلؿٟخّ؟ -11 ْا ٖلى ظبران   مً الٟالؾٟت الٛغبُٓن الظًً ؤزغ

ْاظِِجا ظبران؟ -12  مجا هي الاهخ٣جاصاث التي 

ت؟ -13  مجاطا حٗٝغ ًٖ ججغبت ظبران الكٍٗغ

٠ُ٦ْ اهتهذ ال٣هت؟ -14 ْعصة الِجاوي" لجبران؟   مً اهخ٣ض ٢هت "

ضط خ٫ٓ ٦خجابجاث ظبران؟ -15 ْلبًر  مجا هي الاهخ٣جاصاث التي َغخِجا ظٓن ْ

ٓخضة 8.4.2  وكجاَجاث ال

٣خّ في ال٨ -1 ٍغ ٓبّ َْ ي ل٨خجاب "الىٓغاث" خُض ج٩لم بةؾِجاب ًٖ ؤؾل جاجّ ا٢غؤ م٣ضمت اإلاىٟلَٓ خجابت ْسجل هٍٓغ

 .املسخلٟت خ٫ٓ ال٣ًجاًجا اإلاِمت

ي،  -2 ْالى٣ض" ْسجل مالخٓجاجّ بكإن ؤؾلٓب اإلاىٟلَٓ ٓان في ألاصب  ا٢غؤ الٟه٫ٓ التي ٦خبهجا اإلاجاػوي في ٦خجاب "الضً

ْإطا ٦ىذ ال  ي ْسجلِجا في صٞتر٥،  ٓاي٘ ي٠ٗ اإلاىٟلَٓ ٓا٣ّٞ في آعاثّ ٞجا٦دك٠ مً ٖىض هٟؿ٪ م بطا ٦ىذ ج

ٓا٤ٞ ٞجا٦خب   عصا بلُٛجا لالهخ٣جاصاث التي َغخِجا اإلاجاػوي.ج

ْم٩جاهتهجا في ٖجالم ألاصب الٗغبي -3 ْع ظبران في الغابُت ال٣لمُت   .ؤٖضَّ مظ٦غة ْظحزة خ٫ٓ ص
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 هخجاثج الخٗلم  8.5

 ً ؼة! ل٣ض صعؾىجا ًٖ ال٩جاجبحن ال٨بحًر ي ْظبران زلُل ظبرانَلبتي ألٖا ىجا ٖلى  مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ْحٗٞغ

ْؤمجا ملسو َظٍ الٓخضة ٞهي  ٍٓغ اللٛت الٗغبُت.   جخمشل في الى٣جاٍ الخجالُت:مؿجاَمجاتهمجا في جُ

  ي ْظبران زلُل ظبران ً مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ إل ٖلى هبظة ٌؿحرة خ٫ٓ مالٟجاث ال٩جاجبحن ال٣ضًٍغ الَا

ْإؾِجامجاتهمجا ألاصبُت ال٣ُمت  .ْاجججاَجاتهمجا في ال٨خجابت 

 ْآعائهمجا خ٫ٓ ال٣ًجاًجا ألاصبُت ْالاظخمجاُٖت املسخلٟت، ْزجانت التزام  بَاللت ٖجابغة بلى جاث ال٩جاجبحن  بٌٗ هٍٓغ

ْال٨ىِؿت ٓعة ظبران ٖلى الخ٣جالُض  ْز ي بجال٣ُم ْألازال١   .اإلاىٟلَٓ

  ْالخد٫ٓ ألاصبي الظي ؤخضزجاٍ مً زال٫ ٦خجابجاتهمجا ْزجانت في اؾدُٗجاب السهجاثو اإلاِمت ألؾلٓب ال٩جاجبحن  

ٓلت في ِٖضَمجامججا٫ ال٣هت التي  ٓع الُٟ  .مجا ػالذ في َ

  ٓظِت ي بجاألصب بحؿلُِ الًٓء ٖلى الاهخ٣جاصاث اإلا ً ْخ٣ُ٣ت اتهجام ؤصب اإلاىٟلَٓ لى ال٩جاجبحن مً الى٣جاص البجاعٍػ

ْالخؼن ٖلى ٦خجابجاجّ.  الضام٘ ْؾبب ٚلبت الدكجائم 

ْمٗجاهحهجا 8.6  ال٩لمجاث الهٗبت 

َٓٓب ْهي اإلال٨ت م َٓبت   Talented; gifted; endowed طْ م

 Over work the mind بحٗجاب ال٣ٗل ٦ض طًَ

 Good- tempered, well-mannered ل٠ُُ السل٤ ؤْ خؿً السل٤ صمض السل٤

 Appeal to; attract; captivate; enchant اظخظبهجا اؾخمجا٫ ال٣لٓب

 Prejudice; bias; alignment; partiality جدحز مدجابجاة

ْمجاه٣ُُُت ْمجاوؿُت الغ   :الغ
 
ت َُّ ّىِ

َ
ْٞ  

 
ت َُّ َصِب

َ
 ؤ
 
ت
َ
 Romanticism َخَغ٦

 Copying, imitation ظم٘ ج٣لُض: املخجا٧جاة الخ٣جالُض

ٓع  ْغّٞ َبس َٗ ب ِب َُّ َخَُ ًُ ٓص   ُٖ Incense; frankincense; aloes wood 

ال٫ بّ مؿجاؽ بجالصخيء
ْ
 Infringement; transgression; violation بز

 Demean, degrade ِاؾخسٟجاٝ اؾتهخجاع

ؽظم٘ ُظْمُجَمت الجمجاظم
ْ
ؤ ُم الغَّ

ْ
ٓ َٖ  : Cranium; skull 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت  8.7  الىم

ُٖٓت 8.7.1  ؤؾئلت مٓي

ي ............ ْسجً بؿبب طل٪  -1  .هججا اإلاىٟلَٓ

(a )خؿحن َّ  (b )ٍدمحم ٖبض  (c) اإلاجاػوي   (d )السضًٓي ٖبجاؽ  

٢ْهو ٞىُت   -2 ٖٓت م٣جاالث  ضة ...........٦خجاب الىٓغاث مجم ي في ظٍغ  ٦خبهجا اإلاىٟلَٓ
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(a )ض  الِال٫(  d)  اإلا٣ُم( c)  ألاصب( b)  اإلاٍا

ْلحن في ألانل لل٩جاجب الٟغوسخي .............. -3 ْاًت مجاظض  ع

(a )ٓٓع َُٓظ ؾخجان( b) ٨ُٞخ ٓهض ْع ٓبُّ( c)  بصم ٓا ٧ ٓوـ ٧جاع( d) ٞغاوؿ   ؤلٟ

ي في ٦خجابّ ...... -4  .....َجاظم اإلاجاػوي ٖلى اإلاىٟلَٓ

(a )الٗبراث  (b )ٓان  ألازبجاع(  d)   ألاًجام( c)  الضً

 م٣جاالث وؿبذ ٦خجابتهجا بلى ألاصًب .......... –"هٓغاث في الىٓغاث"   -5

(a )خؿحن َّ  (b )ٖبجاؽ ال٣ٗجاص  (c )ببغاَُم اإلاجاػوي  (d )ْصٌ٘ ٞلؿُحن 

ت .............. ٖال٢ت ٖجاَُٟت  -6 ْال٩جاجبت اإلاهٍغ ت٧جان بحن ظبران  ٨ٍْٞغ  .ْؤصبُت 

(a )ت ٍٓع جاصة (c)  ْعصة الُجاػجي( b) ٖجاجكت جُم  ؤخالم مؿخٛجاهمي( d)   مي ٍػ

ٖٓت ٢ُٗجاث ٧جان  -7 جا وؿِب ٍٖغًت ظبرانمجم ْوكَغ ضة "اإلاِجاظغ"، ظمِٗجا  جا في ظٍغ  .ًيكَغ

(a )ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة (b )ْابدؿجامت ْالُغاث٠( c) صمٗت    الىبي( d) البضاج٘ 

 ٦خجاب "٨َظا ج٩لم ػعاصقذ" ؤزغ ٦بحر في ٨ٞغ ............ ْزجانت الٛغبُت٧جاهذ للٟلؿٟت  -8

(a )ي   ظبران زلُل ظبران(d)  دمحم ٖبضٍ( c)  َّ خؿحن( b)  اإلاىٟلَٓ

ٓم بـ ".............." -9 ي ْظبران خضر بؿبب ٦خجاب ظبران اإلآؾ  الهغإ ال٨ٟغي بحن اإلاىٟلَٓ

(a )ْعصة الِجاوي  (b )ْاح اإلاخمغصة ٓا٦ب(  d)  املجىٓن ( c) ألاع  اإلا

 مجا َٓ اإلاشجا٫ ألاصبي ألا٫ْ الظي جإزغ بّ ظبران في ٦خجابجاجّ؟  -10

(a )ْص ٓعاة( c) ٦خجابجاث الججاخٔ( b)  مؼامحر صا  ال٣غآن(  d)  الخ

 ؤلاظجابت ال٣هحرةؤؾئلت  8.7.2

 مجاطا حٗٝغ ًٖ ٦خجاب "الًُٟلت"؟ -1

ي مً الخًجاعة الٛغبُت؟ -2 ٠٢ٓ اإلاىٟلَٓ  مجاطا ٧جان م

ي؟ -3 ْا اإلاىٟلَٓ  مً َم ؤبغػ الى٣جاص الظًً اهخ٣ض

ت بٗض ٦خجابت ٖضة ٦خب بجالٗغبُت؟ -4  إلاجاطا جد٫ٓ ظبران بلى ال٨خجابت بجاللٛت ؤلاهجلحًز

 مجا هي الخإزحراث السجاعظُت التي ق٩لذ شسهُت ظبران ألاصبُت؟ -5

ٍٓلتؤؾئلت  7.7.3  ؤلاظجابت الُ

ٓبّا٦خب ًٖ  -1 ُْٖ  .ؤؾلٓب ظبران ْزهجاثهّ 

ي في مدلِجا؟َل  -2 ْاظِِجا اإلاىٟلَٓ  ٧جاهذ الاهخ٣جاصاث التي 

ٓب٢جاعن  -3 ي ْظبران يبحن ؤؾل   .اإلاىٟلَٓ

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  8.8

ْؤصبّ  -1 ي خُجاجّ  ًٍٓت، صاع ال٨خب الٗلمُت بحرْث لبىجان –مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ  الكُش ٧جامل دمحم دمحم ٖ

ى بمجام البُجان  -2 ت اللبىجاهُت، مهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ ٓاع،  الضاع اإلاهٍغ  2000الٗغبي، دمحم ؤبٓ ألاه

ٓػ  -3 ي صعاؾت جدلُلُت، ػمؼم ٖبض الخمُض دمحم، جم اإلا٣جالت ال٣ههُت في ٦خجاب )الىٓغاث( إلاهُٟى لُٟي اإلاىٟلَٓ
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 ،٘ َٓػ ْالخ ْاليكغ   2017للُبجاٖت 

ْإبغاَُم ٖبض ال٣جاصع اإلا -4 ٓص ال٣ٗجاص  ْالى٣ض، ٖبجاؽ مدم ٓان في ألاصب  جاػوي، اإلامل٨ت اإلاخدضة: ماؾؿت َىضاْي الضً

 م2017سخي ؤي ؤؽ، 

ْمالٟجاجّ، صاع جهًت الكغ١، ال٣جاَغة، الُبٗت ألاْلى،  -5 ي خُجاجّ   .م2002ٖبض الِجاصي ، ؤخمض دمحم، اإلاىٟلَٓ

ٓٞل، بحرْث، لبىجان، َبٗت ؾجابٗت،  -6 ٓجّ، ؤصبّ، ٞىّ، ماؾؿت ه مُسجاثُل وُٗمت، ظبران زلُل ظبران: خُجاجّ، م

 .م1974

دجاوي َجاْؽ،  -7 ْعؾمّ، بحرْث ٍع  1958ظبر ظمُل، ظبران: ؾحرجّ ؤصبّ ٞلؿٟخّ 

ٍٓىّ الش٣جافي، مالٟجاجّ الٗغبُت، ال٣جاَغة،  -8 ْج٩ ُٚجاؽ ؤهُٓن ٦غم، مدجايغاث في ظبران زلُل ظبران ْؾحرجّ 

 م.1964مِٗض الضعاؾجاث الٗغبُت الٗجاإلاُت، 

جاحي م٘ ظبران، صاع ألاخض، بحرْث، -9  م.1957 ًٓؾ٠ خ٥ُٓ، ط٦ٍغ

ْاليكغ، بحرْث،  -10 دجاوي للُبجاٖت  ٩ي، صاع الٍغ ْصٌ٘ صًب، الكٗغ الٗغبي في اإلاهجغ ألامٍغ  م.1955ألاؾخجاط 
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 9 :الٓخضة

ٓاِٖجا ْؤه ْاًت ؤَمُتهجا  ٠ بجالغ   الخٍٗغ
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض   9.0

ٓخضة   9.1  ؤَضاٝ ال

ْانُالخجا   9.2 ْاًت الٗغبُت لٛت   الغ

ْاًت اإلاٗجانغةمً ال٣هت     9.3  ال٣ضًمت بلى الغ

ٓع   9.3.1 جا ٖبر الٗه َٓع ْجُ  ال٣هت الٗغبُت 

جا  9.3.2 َٓع ْجُ ْاًت الٗغبُت وكإتهجا   الغ

ْالخ٣لُض 9.3.2.1 ْاملخجا٧جاة   مغخلت الترظمت 

 مغخلت الخإؾِـ الٟجي 9.3.2.2

ْاًت    9.4  ٖىجانغ الغ

ْاًت   9.5  ؤ٢ؿجام الغ

م   9.6
ّ
 هخجاثج الخٗل

ْمٗجاهحهجاال٩لمجاث    9.7  الهٗبت 

ٓطظُت   9.8  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

 اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم    9.9
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 الخمُِض 9.0

ٓعا  سُت في ألاصب الٗغبي، خُض قِضث َظٍ الٟترة جُ ن اإلاُالصي مً ؤَم الٟترة الخجاٍع ٌٗخبر ال٣غن الٗكْغ

ت  ْطل٪ بؿبب الجهًت ال٨ٍٟغ ْالٗلمُت ْألاصبُت في الىه٠ ألا٫ْ مً َظا ملمٓؾجا في ؤنىجاٝ ألاصب الٗغبي ٧جاٞت؛ 

٢ْض  ٓاّٖ،  ْؤه ْالىثر  ٓاّٖ  ْؤه ْحٗضصث مالمذ َظٍ الجهًت بدُض قملذ ظمُ٘ ؤق٩جا٫ ألاصب مشل الكٗغ  ال٣غن، 

ْاًت  ش مشل الغ  ْاإلاؿغخُت. -بمٗىجاَجا الُٓم-ؤي٠ُ في ألاصب الٗغبي بٌٗ الٟىٓن التي لم ٌؿب٣ِجا مشُل في الخجاٍع

ْاًت  ْؤنبدذ ٢ْض ؤنبدذ الغ مً ؤَم الٟىٓن ألاصبُت الخضًشت، خُض اخخلذ م٩جاهت الهضاعة لضٔ ال٣غاء 

غث ٞحهم جإزحرا بلى خض ختى ٢جا٫ بٌٗ الى٣جاص ؤجهجا خلذ مدل الكٗغ في الٗهغ 
ّ
ْؤز ٓإ ألاصب الٗغبي لضحهم،   مً ؤخب ؤه

ٓاهجا ْهي آلان ؤنبدذ صً ٓع ألاْلى  ْلِجا مً اإلا٩جاهت مجا ٧جاهذ للكٗغ في الٗه  ظضًضا للٗغب. الخضًض، 

جامسّههت للمىجا٢كت خ٫ٓ  َظٍ ال٨خلتِٞظٍ الٓخضة ألاْلى مً  َٓع ْجُ ْاًت الٗغبُت  ٓإ الىثر  الغ يمً ؤه

 الٗغبي الخضًض. 

ٓخضة 9.1  ؤَضاٝ ال

ٓخضة   :ظضًضة بلى عنُض الُالب اإلاٗغفي، ٞهي جخمشل ُٞمجا ًليؤقُجاء بيجاٞت تهضٝ َظٍ ال

  ْاًت  الخٍٗغ٠ بجالغ

 ٓظؼ ًٖ ا ٓع الخٍٗغ٠ اإلا جا ٖبر الٗه َٓع ْجُ  ل٣هت الٗغبُت 

  ع ّٓ إل ٖلى مٓجاَغ جُ ْاًت في الٗجالم الٗغبيالَا  الغ

 ْاصَجا ْع ْاًت   الخٍٗغ٠ بٗىجانغ الغ

ْانُالخجا 9.2 ْاًت الٗغبُت لٛت   الغ

ي" ْاًت" بلى "ْع ٓامِـ الٗغبُت مٗجاوي َظٍ ال٩لمت بإجهجا جض٫ ٖلى الخ٨ٟحر جغظ٘ ؤنل ٧لمت "الغ ْج٨ك٠ ال٣  ،

، ٞإَل٤ ٖلى هجا٢ل ألاقٗجاع  ْاؾخِٓجاٍع ْهي ؤًًجا حُٗي مٗجى ه٣ل ألازبجاع  ْؤزظٍ،  في ألامغ، ٦مجا جض٫ ٖلى ه٣ل اإلاجاء 

 "الغاْي" ٣ٞض ط٦غ نجاخب "لؿجان الٗغب" ه٣ال ًٖ ابً ؾُضٍ: في مٗخل الُجاء: 

ي مً اإلاجاء، بجال٨ ي الهبي ألهّ ًىجام ؤ٫ْ اللُل، "ْع غة هي جْغ ٣ٍْجا٫ للىجا٢ت الٍٛؼ جا،  ٔ عٍّ ْمً اللبن ًْغ ؿغ، 

ْاًت ٖىّ، ٢جا٫  ْاٍ لّ متى خّٟٓ للغ ٔ ٞالن ٞالهجا قٗغا بطا ع ٣ٍْجا٫ ْع ٓمّ...  ٞإعاص ؤن صعتهجا حعجل ٢بل ه

ْالكٗغ".  ْاًت ٞإهجا عاْ في اإلاجاء  ْالكٗغ ع ٍْذ الخضًض  َٓغي ع ي()لؿجان الٗغب: مجاصة: الج  ْع

ْاًت لٛت ًدمل مٗجى  ٓامِـ الٗغبُت اإلاٗخبرة ؤن مٗجى الغ ْمجا ظجاء في ال٣ ٓاعص  ًخطر ممجا ؾب٤ مً الخٍٗغ٠ ال

ْاء بؿ٣ي اإلاجاء. ْه٣ل ألازبجاع ْؤلاع  ال٫ٓ٣ 

ْحٗضصث آعائهم؛ ٞظ٦غث  ٓالِم ُّٞ،  ْاًت انُالخجا، ٞخٟغ٢ذ ؤ٢ ْل٣ض ازخل٠ ألاصبجاء في جدضًض مٗجى الغ

ْاًت ٞهي ج٫ٓ٣: ألاؾخجاطة آمىت ًٓؾ٠ في  ْالخُب٤ُ" مٗجى الغ ت   ٦خجابهجا "ج٣ىُجاث الؿغص في الىٍٓغ

ٍٓل  ْاًت هي ًٞ هثري جسُلي َ بؿبب -َْٓ ًٞ  -مشال–بجال٣ُجاؽ بلى ًٞ ال٣هت ال٣هحرة  -وؿبُجا–" بن الغ
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ٓلّ ْاًت  -َ ْالٛجامًت ؤًًجا. ْفي الغ ْاإلاٛجامغاث اإلاشحرة  ٓاؾٗت،  ْالٗال٢جاث ال ٨ٌٗـ ٖجاإلاجا مً ألاخضار 

ٓإ ألاظىجاؽ  ْاًت حؿمذ بإن هضزل بلى ٦ُجاجهجا ظمُ٘ ؤه ْؤصبُت مسخلٟت، طل٪ ؤن الغ ج٨مً ز٣جاٞجاث بوؿجاهُت 

ٓمُضًت( ؤْ زجاعط  ٓاء ٧جاهذ ؤصبُت )٢هو، ؤقٗجاع، ٢هجاثض، م٣جاَ٘ ٧ ت ؾ ؤصبُت )صعاؾجاث ًٖ -الخٗبحًر

جا."  ْصًيُت الض( هٍٓغ ْٖلمُت  ٦ُٓجاث، ههٓم بالُٚت   الؿل

ٓلّ: ِجا ٞخخي ببغاَُم في ٦خجابّ: معجم اإلاهُلخجاث ألاصبُت ب٣  ْل٣ض ٖٞغ

ْاإلاكجاَض، " ٓع شسهُجاث ٞغصًت مً زال٫ ؾلؿلت مً ألاخضار ْألاٞٗجا٫  ٍٓل ًه ؾغص ٢هصخي هثري َ

ٓع ال ّ الٗه ْاًت ق٩ل ؤصبي ظضًض لم حٗٞغ ٓع  ت٨الؾ٨ُُْالغ ٓا٦حر ألاْلى لِٓ ْالٓؾُى، وكإ م٘ الب

ْمجا صخبهجا مً جدغع الٟغص مً عب٣ت الخبُٗجاث الصسهُت." ت  ٓاٍػ  الُب٣ت  البرظ

 ٢ْض ط٦غ ؤخمض ؤبٓ ؾُٗض في ٦خجابّ: 

ٓاؾ٘، قجاٚلت "ؤ ٓاصر مسخلٟت الخإزحر، جمشلِجا ٖضة شسهُجاث ٖلى مؿغح الخُجاة ال ٖٓت خ جهجا مجم

ٍٓال مً الؼمً."  ٢ْخجا َ

ْاًت في اإلاعجم اإلاٟهل في اللٛت ْألاصب بجال٩لمجاث الخجالُت: ذ الغ ٞغ ُٖ 

ٖٓت  ْاإلاخى ٍٓلت، طاث الؿُجا١ اإلاخمجاصي في الؼمً، ْألاخضار اإلادكٗبت في اإلا٩جان،  "هي ال٣هت الُ

ٓن في هُجا١ املجخم٘ الغخب  َٗ ْؿ ن ََْ ْٓ َُ ٓطظُحن الظًً ًد ٓخضة، ْألاشسجام الىم في بَجاع ال

ْؤ ْجىجا٢ًجاجّ،  ْؤخضاثهجا، بط هي جخ٣صخى بٟئجاجّ،   ؤلاوؿجاهُت 
َ
ْؤخؼاهّ، بدُض جستز٫ الخُجاة ٞغاخّ 

ْحكِض ٖلى مجٔغ ٖهغ ؤْ  ْجغؾم مٗجالم بِئت، ؤْ بِئجاث،  ٓاث ؤشسجاٍم،  خُجاة شسٍو، ؤْ خُ

ٍٓع."  ٖه

ٓع ال٣ضًمت  ِجا الٗه ت، لم ج٨ً حٗٞغ ْاًت هي ًٞ مً ٞىٓن ألاصب الىثًر ٟجاث وؿخيخج ؤن الغ ْممجا ؾب٤ مً الخٍٗغ

ٓع اإلاخٓؾُتال ال ٖٓت مً ألاخضار التي بمٗىجاَجا اإلاٗجانغ ٗه َْظا الًٟ ًدىجا٫ْ مجم ، ٞهي بهظا ًٞ خضًض الِٗض، 

٩ٍْٓن حجمِجا ؤ٫َٓ مً ال٣هت. ٓم بهجا الصسهُجاث اإلاخٗضصة،  ٓع ؤْ ج٣ ْجخُ  جىمٓ 

ْاًت اإلاٗجانغةمِ  9.3  ً ال٣هت ال٣ضًمت بلى الغ

ٓع  9.3.1 جا ٖبر الٗه َٓع ْجُ  ال٣هت الٗغبُت 

ش ٢ضًم، ٞجالٗغب مىظ الٗهغ الججاَلي ًٓظض  ٧جان ْلِجا ججاٍع ْٞت ٖىض الٗغب مىظ ػمً ٢ضًم،  ًٞ ال٣هت مٗغ

٢ٓجاج٘ الخغبُت ْألاؾجاَحر ال٣ضًمت. ،هم ًٞ ال٣هتحلض ْع خ٫ٓ ال ٢ْهو جض  ٧ْجان لِم ؤزبجاع 

ٓعة ٢هت ؾُضهجا ًٓؾ٠ ٖلُّ الؿالمؤًًجا ٢ْض اٖخجى ال٣غآن بهظٍ الىجاخُت  ، ، ٞججاء بإخؿً ال٣هو في ن

ٓعة ْازخهذ ؾ ٦غ في ال٣غآن ٢هو ألاهبُجاء ْألامم الؿجالٟت، 
ُ
ٓعة  ُّٞ ْبجاإليجاٞت بلى طل٪ ط ٢ْض "ال٣هو"بجاؾم ؾ  ،

ٟت ٦ظل٪.  ٍٓت الكٍغ ٍْذ ٢هو ٦شحرة في ألاخجاصًض الىب  ع
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ىضمجا ههل بلى الٗهغ ألامٓي هجض ؤن ال٣هت ٢ض   ٓع ؤلاؾالم، ْٖ ٓا بجاعػا بٗض ِْ ٢ْض قِض ًٞ ال٣هت هم

ْهٓن ٖلى ؾبُل هجخذ بٗىجاًت  ْا ًض ٓظّ بلحهجا عظجا٫ الًٟ، ٞبضؤ ٦بحرة مً ال٨خجاب ْألاصبجاء خُض نجاعث مِىت عؾمُت ًخ

ْمجا بلى طل٪. ْبشِىت  ْمجىٓن، ْظمُل  ْلُلى  بلت،  م مشل: ٢هت ٖىترة ْٖ ْآزجاَع ْالكٗغاء الٗجاق٣حن   اإلاشجا٫ ٢هو ألاِخبجاء 

ٓعا   ٓظّ بلحهْمجا بن صزلذ ال٣هت في الٗهغ الٗبجاسخي ختى قِضث جُ ٖٓت ٦بحرة مً  جاملمٓؾجا، خُض ج مجم

ْمً ؤقِغ جل٪ الترظمجاث ٦خجاب "٧لُلت  ألاصبجاء ال٨بجاع في طل٪ الٗهغ ًترظمٓن ال٣هو ألاعجمُت بلى الٗغبُت، 

ٓاهجاث، 142ْصمىت" لٗبض هللا بً اإلا٣ٟ٘ )اإلاخٓفى:  ٖٓت مً ال٣هو ٖلى لؿجان الخُ َْظا ال٨خجاب ٖبجاعة ًٖ مجم  ،)ٌ

ٓم، بجاإليجاٞت بلى ٖضص مً الِخ٨م ال٣هو ٖ َظٍ ْجخًمً ْاملخ٩ جا الٗال٢ت بحن الخجا٦م  ٓايُ٘ مً ؤبغَػ ضة م

ٓأٖ ْلُلت". ْاإلا ْمً ال٣هو ألازٔغ اإلاِمت في طل٪ الٗهغ "ؤل٠ لُلت   ، 

٢ْض جىجا٫ْ ُّٞ نجاخب ال٨خجاب   ٓبت ألانُلت التي نجاِٚجا الٗغب ؤهٟؿِم هي "البسالء"  ْمً ال٣هو اإلا٨خ َظا 

َْم البسالء، 255ٔ )اإلاخٓفى: ألاصًب ال٨بحر الججاخ ْٖجاصاتهم، ٌٞ( ؤزال١ ٞئجاث مً الىجاؽ  م  ٓاَع ٦مجا ظ٦غ ُّٞ ؤَ

ُِض ألاهضلسخي )اإلاخٓفى: 
ُ
ْ 426ؤل٠ ابً ق ْاب٘"  ْالؼ ٓاب٘  جً هي ٢هت زُجالُت جد٩ي عخلت في ٖجالم الٌ( عؾجالت بجاؾم "الخ

ْ زاللِجا بكُجاَحن ا ًلخ٣ي البُُل  ْهّ،  ْع ٍْدجا م  َْع ْالكٗغاء، ُٞدجا ْبٗت"الجً ْ ":الخجاب٘ٗجى "مل٨خجاب  ، الكُُجان ":الؼ

ٌ( في عؾجالخّ "عؾجالت الٟٛغان" ًظَب بىجا بلى ٖجالم زُجالي جدذ بَجاع ٢هت، 449زم هجض ؤبجا الٗالء اإلاِٗغي )اإلاخٓفى:

ْاهخ٣ض مً زاللّ  ْالىجاع،  ْالىجاع، ًلخ٣ي ُّٞ ؤبٓ الٗالء قٗغاء الجىت  ٕٓ َظٍ الغؾجالت الؿٟغ السُجالي بلى الجىت  ْمٓي

 ٗغ في الٗهغ الججاَلي ْؤلاؾالمي. الك

ٓإ ال٣ههُت الجضًضة في ألاصب الٗغبي بلى ال٣هت الٟىُت الجضًضة بمجا ٞحهجا   ؤمجا اإلا٣جامجاث ٞهي ؤ٢غب ألاه

ْع خ٫ٓ  ْهي ٢هت ٢هحرة جض ْالخب٨ت الؿغصًت،  ْالخضر  ْاإلا٩جان  ْالؼمجان  ْهي مشال: الصسهُجاث  ٖىجانغ ال٣هت، 

 ْ  ، ٍْ ْحهجا عا ٓم ًغ َٓ ٖٓت ٢398ض خجاػ الِمظاوي)اإلاخٓفى: مٛجامغاث بُل م ٌ( ٢هب الؿب٤ في َظا املججا٫ خُض ؤل٠ مجم

ْبجاإليجاٞت بلى َظا الؿحر الٗلمي ألاصبي في ؾجاخت ال٣هت هجض ٦خب  مً اإلا٣جامجاث بجاؾم م٣جامجاث بضٌ٘ الؼمجان الِمظاوي. 

ٓظض ٞحهمجا َجاب٘ ال٣ه ت مشال ج ْعخلت ابً بَُٓ ٓاي٘.الغخالث بضؤث جضزل ٞحهجا، ٞغخلت ابً ظبحر   ت في ٦شحر مً اإلا

ْالصسهُجاث ٞهي  ْالؼمجان  ْاًت الخضًشت مً الؿغص  ٓظض ٞحهجا بٌٗ الٗىجانغ مً الغ ْمً ال٣هو التي ج

جا ٢581هت "حي بً ٣ًٓجان" البً َُٟل ألاهضلسخي )اإلاخٓفى: ْؤ٦ثَر َْٗخبر ٖمل ابً َُٟل َظا مً ؤٖمجالّ الغاثضة    ،)ٌ

ْهي ؤن في ْؾ٘ ؤلاوؿجان ؤن ٌؿخ٣ي بىٟؿّ مً  ٢هتْهي  قِغة في ألاْؾجاٍ ألاصبُت، خّ  بىجاَجا ابً َُٟل ٖلى هٍٓغ

ت ٖىضٍْ املخؿٓؽ بلى اإلا٫ٓ٣ٗ  ْجى٣ؿم اإلاٗٞغ ت هللا،  ْمٗٞغ ت الٗجالم   إلى هللا، بدُض ٌؿخُُ٘ ب٣ٗلّ ؤن ًهل بلى مٗٞغ

ُٓٞت  -1بلى ٢ؿمحن:  ت مبيُت ٖلى ال٨ك٠ ْؤلالِجام ٧جالتي ٖىض اله ت مبيُت ٖلى  -2مٗٞغ اإلاى٤ُ ٧جالتي ٖىض ْمٗٞغ

ٓلض  ْاضر ً ٓع  جايت الىٟـ، ٞخى٨ك٠ لِجا الخ٣جاث٤ ٧إجهجا ه بلُىجا خُىجا زم الٗلمجاء، ؤمجا ألاْلى ُٞم٨ً الٓن٫ٓ بلحهجا بٍغ

ت ِٞٓ مبجي   ، ؤمجا ال٣ؿم الشجاوي مً اإلاٗٞغ جايت الٗملُت ججلذ لّ اإلاٗجاٝع ٢ْجام بجالٍغ ًسبٓ خُىجا، ٩ٞلمجا ظض ؤلاوؿجان ظضٍ 

ٓاؽ ٢ْلبّ. ىض ابً َُٟل َٓ اؾم بوؿجان ٌكٛلْإن حي بً ٣ًٓجان ٖ ،َغةْالٓؾجاثل الٓجا ٖلى الخ  ٣ٖلّ 

ْمجاوؿُت ٞلؿُٟت جدىجا٫ْ ٢هت َٟل  ٢هت "حي بً ٣ًٓجان"إن ْ   ْلِـ  ؛ٚجابت٢هت ع ٕغ في الٛجابت  ْجٖغ وكإ 
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  ِٞٓ مً ْؾجاثل الخٗلُم قِئجا،لضًّ 
ً
م طاجُجا

ّ
َِْٗل ٖلى ًض ٚؼا٫ في الٛجابت جغبى ،مخٗل  ، 

ً
ضا ْخُضا مً  زجا٫ م٩جانفي ٍٞغ

٧ْجان ًمخل٪ ٞإعيٗخّ ْبُت؛ ْقب الٟتى ،الؿ٩جان ٓة ْبلٜ ؤقضٍ  ْحي مً ال٣ٗل ٨ُدك٠ ٞ اإلاِجاعة،ْ الظ٧جاء  ٢ بمجا ؤ

ٖلى "حّي " خٗٝغ في جهجاًت اإلاُجاٝ، ًْ ،مً زال٫ ٖملُت مىهجُت للخد٤ُ٣ اإلاى٣ُي "الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت"ْالخـ 

ْالضًً ٖىضمجا ًلخ٣ي بصسو اؾمّ  ٍْخ٨ٟغ في بجاًَ السل٤  "ؤبؿجا٫"الخًجاعة  غة لُٗتز٫ الىجاؽ  ٢ضم بلى َظٍ الجٍؼ

َمّ "آؾجا٫" ْالضًً.
ّ
ْؤزبٍر بمجا في ٣ٖجاثض الىجاؽ الضًيُت مً اإلا٩جان الظي ظجاء مىّ مً ٞؿجاص ْزلِ  ٖل لٛت ال٨الم، 

ْؤن ًضْٖٓابخٗجاص ًٖ ألا٢ضاع السل٣ُت، ٣ٞغع "حي" ؤن ًظَب بلى طل٪ ا خ٣ُ٣ت الىجاؽ بلى مجا ا٦دك٠ َٓ مً ال إلا٩جان 

ْعة اإلااإلاُل٣ت ُٞظَب م٘ آؾجا٫ بلُّ،  غة املججا  بلى الجٍؼ
ً
ٍٓجا ٓعةْخحن ًظَبجان ؾ ْبخ٨ٟحر الىجاؽ  جان، ًهُضمهج بجالخُجاة 

ًْٖ الِٟم البجاَجي للسل٤،  ؤن بٌٗ الؼزجاٝع  ان٣ًغع ْفي يٓء مجا قجاَضا ُّٞ مً ؾل٥ٓ الىجاؽ البُٗض ًٖ الضًً 

خمجاص ٖلى البًجاج٘ اإلاجاص ْم٘ طل٪، ٞةن الخمجازُل الضًيُت ٧جالخمجازُل ْالٖا مت،  ت للٗجامت مً ؤظل الخُجاة ال٨ٍغ ٍع ًت يْغ

ٓص  ْلئ٪ الظًً ًالخٓٓن َظا ألامغ، زم ٌٗ حي بً "ْالؿل٘ اإلاجاصًت هي مجغص بلِجاءاث ًجب ؤن ًخم الخسلي ٖجهجا مً ٢بل ؤ

جا بلى جإمالتهمجا "ؤبؿجا٫"ْ "٣ًٓجان ٓعة لُىهٞغ غة اإلاهج ٓ  جان، ٞٗجاقجا مٗجا ًغا٣ٞبلى جل٪ الجٍؼ ْال٣ٗل، الخُ ٓصٌٗت  اهجاث ال

ال ٖلى َظٍ الخجا٫ ٌٗبضان هللا ختى اإلامجاث. ْْ 

ٓا مُجالحن   ْؤجهم ٧جاه ٓظؼ ؤن ال٣هت ٧جاهذ ظؼءا ؤؾجاؾُجا في خُجاة الٗغب،  ٍْم٨ً لىجا ال٫ٓ٣ بٗض َظا الٗغى اإلا

ٓصة ٖىضَم مىظ ػمً ٢ضًم. ْالٗجاصي مٓظ ٓمِجا الؿجاثض  ْؤن ال٣هت بمِٟ  بلحهجا، 

ْاًت الخضًشت وكإت 9.3.2 جاالغ َٓع ْجُ  هجا 

ْالخ٣لُض  9.3.2.1 ْاملخجا٧جاة   مغخلت الترظمت 

ْطل٪ بٗض صز٫ٓ هجابلُٓن مهغ  ٓا٦بت للجهًت الخضًشت،  ْاًت الٗغبُت بمٗىجاَجا اإلاٗجانغ ٧جاهذ م بن بضاًت الغ

ْالى٣جاص آعائهم، خ٫ٓ ه٣ُت البضاًت لِظا الًٟ 1798ؾىت  ٢ْض سجل ال٨خجاب  ٓمّ،  ْٖل ْاجهجا٫ الٗغب بجالٛغب  م 

ْاًت هي لِؿذ بال الجضًض في  ن ؤن الغ ألاصب الٗغبي، ٞىجض آعائهم جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن في َظا الهضص، ٞبًِٗم ًْغ

ٓهّ في ؤصبهم،  َْؿخسضم ٓن َظا الًٟ  ٓعة مؿخمضة مً ال٣هت الٗغبُت ال٣ضًمت، بط ٧جان الٗغب مىظ ٢ضًم ٌٗٞغ ن

ٓصا ف ٕٓ ٧جان ُظلُّ ٖىجانٍغ مٓظ ٓلِم ؤن َظا الى ٢ْض ؤقغهجا بلى طل٪ ْاؾخض٫ ألاصبجاء ٖلى َظا ب٣ ي الترار ألاصبي ال٣ضًم، 

جا لضٔ الٗغب. َٓع ْجُ  في مبدض ال٣هت 

ال ًضٖم الججاهب الظي ًجٗل الهلت بحن ألاهمجاٍ ال٣ههُت ال٣ضًمت  ن مشل طل٪،  ن ال ًْغ ْبًِٗم آزْغ

ْاًت الجضًضة، ٓعث ٖلى  ْالغ ْجُ زظ مً ألاصب الٛغبي، 
ُ
ْاًت ًٞ صزُل خضًض الِٗض ؤ ٓلٓن بن الغ جي  بل ٣ً ؤًضي زٍغ

غاى ألاصبُت. ْؤنبدذ ٚغيجا مً ألٚا ال زم اؾخ٣غث  ٓعة الترظمت ؤ  الججامٗجاث الٛغبُت به

ْالخإزغ اإلابجاقغ  ٓص بلى الاجهجا٫  ْاًت حٗ ٓا بن وكإة الغ ٢ْجال ْالى٣جاص الغؤي الشجاوي،  ٢ْض عجر ظمجاٖت مً ألاصبجاء 

ْإن ٧جاهذ في بضاً ْطل٪ بٗض مىخه٠ ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ،  ْآصابّ  تهجا جإزغث بجالترار الٗغبي ال٣ضًم مجاصة بجالٛغب 

ْاًت الٛغبُت، ٞجال٨شحر مً ألاصبجاء في َظٍ  ْجإزغث جإزغا ٦بحرا بجالغ جان مجا اهٟهلذ بظل٪ الترار،  ٓهجا، ل٨جهجا ؾٖغ ْمًم

ْمجاوؿُت الٛغبُت بلى الٗغبُت. ْاًجاث الغ ْا اَخمجامجاتهم ٖلى ه٣ل الغ  الٟترة ع٦ؼ
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جاٖت الُُِجاْي َٓ ؤ٫ْ مً خجا٫ْ جغظم ْاًت ْلٗل ٞع ٧ْجان نجاخب جل٪ الغ ؾجاًت الٟغوؿُت بلى الٗغبُت،  ت الْغ

ْاًخّ "Fenelon"ُٞىلٓن" ) ٢ْض جغظم الُُِجاْي ع  ،) Les Aventures de Télémaque  مٛجامغاث جلُمجا٥( بلى( "

ْالتربُت ْالسبراث في الخٗلُم  ٢ْض ظم٘ ُّٞ ٦شحرا مً آلاعاء  ٢ْجاج٘ جلُمجا٥"،  ٓا٢٘ ألاٞال٥ في   الٗغبُت ْؾمجاَجا "م

 ْالؿُجاؾت.

ٓا الخجضًض في ال٣هت ٣ٞض ٦خب ؤخمض ٞجاعؽ الكضًجا١)اإلاخٓفى  ْل ٦ْخجابجا خجا م( 1887ْهجض في َظٍ الٟترة ؤصبجاء 

جا١"الؿجا١ ٖلى الؿجا١  ٍّٓ  َْٓ" ُٞمجا َٓ الٟجاٍع  ٖمجا ًدخ
ً
ٖبجاعة ًٖ جغظمت شسهُت إلاالّٟ، في بٌٗ مالمدِجا، ًٞال

ٍٓت  ْه٣ض للمجخمٗجاث التي  مِمتمً ٞلخجاث لٛ ْالجمجا٫،  ن اإلاغؤة  ْبسجانت ُٞمجا ًخٗل٤ بكْا جمـ ؾجاثغ مىجاحي الخُجاة، 

 مجا ٞحهجا مً بًججابُجاث ْؾلبُجاث بإؾلٓب ؾجازغ في َجاب٘ 
ً
ْٞغوؿجا، مبِىجا ْإه٩لترا  ٓوـ  ْج ْمجالُت  ْمهغ  ٖجاٌكِجا في لبىجان 

ْؤؾلٓب ٖغبي عا١. ٓاعي ظظاب   خ

ْلت ألاصًب ال٨بحر ؾ  م، ٦مجا 1870لُم البؿخجاوي بٗملّ "الُِجام في ظىجان الكجام" ؾىت ْقجاع٥ في َظٍ املخجا

ٍٓلخي)اإلاخٓفى: ْوكٍغ ؾىت 1930ؤل٠ ألاصًب ال٨بحر اإلا م، ٖلى همِ م٣جامجاث 1907م( "خضًض ِٖسخى بً َكجام" 

ْممجا ًض٫ ٖلى  ْاإلاك٨الث،  ْمجا ًجغي في املجخم٘ مً ال٣ًجاًجا  ٖٓجاث ٦خجابّ مً ٖهٍغ  الِمظاوي بال ؤهّ اؾخمض مٓي

ت، ْفي ظجاهب آزغ ؤل٠  ؤَمُت صزل في اإلا٣غعاث الضعاؾُت لُالب اإلاضاعؽ اإلاهٍغ
ُ
َظا الٗمل في طل٪ الٗهغ ؤهّ ؤ

َْٓ ٢ُٗت هثر ًدىجا٫ْ بحن صٞخُّ ٧ل مجا 1906م( ٖملّ الىثري "لُجالي ؾُُذ" ؾىت 1932خجاٞٔ ببغاَُم )اإلاخٓفى: م، 

 ٓ ْالؿٟ ْال٣ًجاًجا ألاصبُت مً ًجغي في ٖهغ الخجاٞٔ مً ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت ٣٦ًُت الدججاب  غ اإلاغؤة   ْجدٍغ ع 

ت. جا الؿُجاؾت ؤلاهجلحًز َٓع ْمد ْال٣ًجاًجا الؿُجاؾُت  ْمجا بلى طل٪،   الصخ٠ ْألا٢الم اإلاغجؼ٢ت 

مجا٫  ت ٧ْجاهذ َظٍ ألٖا ْاًت في ألاؾلٓب الىثًر ْممجا ال ق٪ ُّٞ ؤن َظٍ حكبّ بجاإلا٣جامجاث ؤ٦ثر مجهجا بجالغ  ،

ْاًت ال الث ٧جاهذ ه٣ُت اهُال١ بلى الغ  ٗغبُت الٟىُت.املخجا

 مغخلت الخإؾِـ الٟجي 9.3.2.2

ْالخمهحر ختى ؤل٠  ب  ْالخٍٗغ الث في ججضًض ال٣هت الٗغبُت في الٗهغ الخضًض مً الترظمت  حؿخمغ املخجا

ْاًخّ "1956دمحم خؿحن ٩َُل)اإلاخٓفى:  يبم( ع ْاًت الٛغبُت، 1914" ؾىت ٍػ م، خُض ا٢ترب ٞحهجا مً البيُت الٟىُت للغ

ْاًت ٞىُت في ألاصب الٗغبي الخضًض، ٫ٓ٣ً  صبْالتي ٩ًجاص ه٣جاص ألا  ْؤصبجاءٍ ًخ٣ٟٓن ٖلى ؤن َظا الٗمل ٌٗخبر ؤ٫ْ ع الٗغبي 

ٓع ؤخمض ٩َُل:   الض٦خ

ْحٗخبر  يب))" جا ٖلى  ((ٍػ ٓا٢ُٗتهجا ْؾحَر ْطل٪ ل ش ألاصب اإلاهغي الخضًض،  ْاًت ٞىُت في ججاٍع ؤ٫ْ ع

ْاًت بلى خض ٦بحر"  ٓاٖض الٟىُت للغ  ال٣

ت،  ٠ اإلاهٍغ ٓا٫ الٍغ ْاًت ؤخ ْالٗجاصاث جىجا٫ْ ٩َُل في َظٍ الغ ْالؿتر ْألاعى  ْاط  ٢ًْجاًجا اإلاغؤة ًٖ الؼ

ْاط مً شسو ال جدبّ الٟخجاة ٢ًُْت الخب الٟجاقل ْالخ٣جالُض ْؤلا٦غاٍ ٖلى الؼ ْمجا بلى طل٪،  ْالٓلم ٖلى الٟالخحن   ،

ْٖضم الدؿلُم بد٤ ؤلاوؿجان في  ُْٖت الخب،  تراٝ بمكغ ْٖضم الٖا ىّ الظي حهخ٠ ب٣لبّ" جىجا٫ْ ٩َُل َظا " ازخُجاع ٢ٍغ



146 
 

 ٧لّ بإؾلٓب عاج٘ ؤزجاط .

 ٤ُٞٓ ٓع ٖلى ؤًضي ألاصبجاء مشل ج ْجخُ ْؤنبدذ جىمٓ  ْاًت الٗغبُت ظِت ٞىُت ؤنُلت،  ٨َْظا اجسظث الغ

م ختى نجاعث ظيؿجا ؤصبُجا ٢جاثمجا بظاجّ،  ْٚحَر ْإبغاَُم اإلاجاػوي  ّ خؿحن،  ٓ  الخ٨ُم، َْ ْاًجاث مشل "ٖ صة ِٞٓغث الغ

ْان" ْ"ألاًجام" لُّ خؿحن، ْ"الخي الالجُجي" لؿُِل  ٤ُٞٓ الخ٨ُم، ْ "صٖجاء ال٨غ ٓع مً الكغ١" لخ ْح" ْ"ٖهٟ الغ

ْاًت الٗغبُت. ٍٓغ ًٞ الغ ْاإلابجى في جُ ْاًجاث قغ٢ُت ؤنُلت مً خُض اإلاٗجى  ْاًجاث التي حٗض ع جا مً الغ ْٚحَر ـ   بصَع

ْلِجا م٩جاهت ْالًٟل في مججا٫ ألاصب الٗغبي في ال٣غن  ٢ْض خجاػث مهغ ٢هب الؿب٤ في َظا اإلاًمجاع،  جاصة  الٍغ

ْاًت" في َظا الهضص: ٓمي في الغ ْاًت زجانت ٫ٓ٣ً ٖبض الٛجي في "الاجججاٍ ال٣ ً ٖجامت ْفي مججا٫ الغ  الٗكٍغ

 ،ّ٣ َْؿحرْن في ٍَغ ْهّ  ٓطط ألامشل الظي ٧جان ال٨خجاب ٣ًلض ت هي الىم ْاًت اإلاهٍغ "٩ٞجاهذ الغ

ْاثُحن  ْاثُحن الٗغا٢ُحن مىظ ٞترة مب٨غة، بهظا الخإزحر خحن ٫ٓ٣ً ؤَم الغ َْٗتٝر بٌٗ الغ

، ؤم ال٨خب  ْاإلاٗجاٝع ٓم  ٢ٓذ: بن مهغ ؤم الٗل َْٓ دمحم ؤخمض الؿُض في طل٪ ال الٗغا٢ُحن، 

ْاليكغ." ْالـخإل٠ُ  ، ؤم الُب٘ 

ٓع ٞئت   ْاإلاٟجاَُم ممجا ؤصٔ بلى ِْ ٢ْض ؤصث ألاْيجإ الظي زل٣خّ الخغب الٗجاإلاُت ألاْلى آٞجا٢جا ظضًضة لؤل٩ٞجاع 

ٓا  ْؤن ٌؿخٗغي حن مً زال٫ ؤٖمجالِم ألاصبُت،  ٓعة الخ٣ُ٣ُت للمهٍغ ٓا اله ٧ْجان مً ؤَضاِٞم ؤن ٣ًضم مً ألاصبجاء، 

ٓا مً  ْؤن ًيخ٣ل ْاص َظٍ اإلاضعؾت ؤهجاؽ مكجا٧لِم الخ٣ُ٣ُت،  ٧ْجان مً ع ْالخجضًض،  مغخلت الخ٣لُض بلى مغخلت ؤلابضإ 

ٓا مخُلٗحن  ٧ْجاه ؾُت جإزغا قضًضا،  ْالْغ ْا بجاآلصاب الٛغبُت  ْجإزغ ْالٛغب،  ٓا مً مىجاَل الكغ١  ْجهل ٓا زجاعط مهغ،  صعؾ

ٓع ب ْة الخُ ْجهل بلى طع ٓصة ٖلى الهُٗض الٗجالمي،  ْاًت الٗغبُت مكِ ، ٩ٞجاهذ بلى ؤن ج٩ٓن الغ حن آلاصاب الٗجاإلاُت ألازٔغ

ْؤٖم٤ ؤنجالت، خُض  ْاًجاث جخسظ ؾمخجا ظضًضا ؤ٦ثر ٞىُت  ٓصَم ؤن ِْغث ٖلى نُٗض ألاصب الٗغبي ع الىدُجت مً ظِ

 ، ْالٗىجانغ الٟىُت ختى ؤنبدذ حٗتٝر بهجا آلاصاب الٗجاإلاُت ألازٔغ ٓلُت  ٓاٖض ألان ْاًجاث مغاُٖجا ظمُ٘ ال٣ ِْغث الغ

ْاص َظا الاجج "، ٧ْجان مً ع ض ؤبٓ خضًض"، ْ"ببغاَُم ٖبض ال٣جاصع اإلاجاػوي"، ْ"َّ خؿحن"، ْ"هجُب مدّٟٓ جاٍ "دمحم ٍٞغ

ٓع"، ْ"دمحم َجاَغ  ٓص جُم ٤ُٞٓ الخ٨ُم"، ْ"ٖبض الغخمجان الكغ٢جاْي"، ْ"ٞخخي ٚجاهم"، ْ"ًدحى خ٣ي"، ْ"مدم ْ"ج

م. ْٚحَر  القحن " 

ض ؤبٓ خضًض )   ْاثُحن ف1967-م1893ٌٗخبر دمحم ٍٞغ سُت ٦شحرة، م( مً ٦بجاع الغ ْاًجاث ججاٍع ٢ْض ؤل٠ ع  ، ي ٖهٍغ

ْاًجاجّ بدىجا٫ْ مجاصتهجا مً  ٢ْض جمحزث ع ٓبُجا مل٨ت جضمغ".  ْاًجاجّ الكِحرة "ابىت اإلال٥ٓ" ْ"ؤبٓ الٟجاعؽ" ْ"اإلاِلِل" ْ"ػه ْمً ع

ش، جاًت ججامت.  الخجاٍع ٓا٢ُٗت ٖع  ٢ْض عاعى ٞحهجا ال٩جاجب ٖىهغ ال

ْاثُحن في جل٪ الٟترة ببغاَُم ٖبض ال٣جاصع جا، 1949-م1889اإلاجاػوي ) ْمً الغ ْمترظمجا بجاٖع ٧ْجان ؤصًبجا ممخجاػا  م(، 

٢ْض ؤنضع ؤٖمجاال ٦شحرة في ًٞ  ْاإلاكجا٧ل الاظخمجاُٖت في ؤٖمجالّ،  ٓبّ الؿجازغ مً خُض ؤهّ جىجا٫ْ ألاْيجإ  جمحز بإؾل

ْاًجاجّ ًجض  ْإن اإلاخهٟذ في ع ٓص ٖلى البضء"، ْ" ببغاَُم الشجاوي".  ْاًت مجهجا "ببغاَُم ال٩جاجب" ْ"ٖ ؤهّ ٧جان مخإزغا الغ

ٓم اإلاجاػوي بخدلُل  ْاًخّ "ببغاَُم ال٩جاجب" ٣ً ٣ت الخدلُل الىٟسخي، ٟٞي ع ْاًجاجّ ٍَغ ٢ْض اجسظ في ع ؾُت  بجاآلصاب الْغ

دجا. ٓظُجا نٍغ ٓل ْٖال٢جاتهم الجيؿُت بؿ٩ُ ْاهٟٗجاالتهم  ْهٟؿُجاتهم  ٓا٠٢ الٗجاَُٟت لؤلشسجام  ْالىجاْغ في ٦خجابجاث  اإلا
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 اإلاجاػوي ًجض:

ْع بجال٣ "ؤهّ ٧جان مخإزغا  ْممجا ًىهج ْ هو ألا ٓا٢عي الخدلُلي ممجا ٢غؤٍ في آلاصاب الٛغبُت املسخلٟت،  بي ال

ْمجا ًهِب ؤلاوؿجان ؤخُجاًهجا مً ٣ٖض  ٓع  ْعاء الكٗ ْمجا  ٓع  جا ًدللٓن ُّٞ الكٗ ًُّ جاب مىهًججا هٟؿ خَّ
ُ
ُّٞ ال٨

ت ُّٞ مً مٟجاع٢جاث ٓبّ الؿجازغ، الظي ٌؿخمض السسٍغ ٓع طل٪ بإؾل ٍْه ٓاء ٢لبّ.   هٟؿُت ج٨مً في ؤَ

ْمجا ٣ًُمّ في ال٣هت مً مأػ١ مسخلٟت. ْازخالٝ الُبجاج٘،   "ألامؼظت 
، م٦خجاب ألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ في مهغ،قٓقي ي٠ُ)  (267،مهغ: صاع اإلاٗجاٝع

ٓع ) ٓص جُم ْالضٍ 1974-م1894ْؤمجا مدم ًْٞل ٩ٞجان  ْلض في بِذ ٖلم   ،ً ْاثُحن البجاعٍػ م( ٩ٞجان ؤًًجا مً الغ

ٓص  ْعر مدم جاث، ٣ٞض  ٧ْجان مغظٗجا في ظم٘ ال٨خب الٗغبُت ال٣ضًمت ْظم٘ املسَُٓ ٓع مً مٟجازغ مهغ،  ؤخمض جُم

ْة ؤبُّ الٗلمُت ٦شحرا، ختى ؤنبذ مً ٦بجاع ؤَل الىثر في ػم ٓع مً زغ جاهّ ٞلّ بؾِجامجاث ٦شحرة في مججا٫ ال٣هت جُم

ٓبجاجغا في زجان السلُلي" ْ  ال٫"، ْ"هضاء املج٫ِٓ"،ْ"٦ُل ْاثُت: "عظب آٞىضي"، ْ"ألَا ْمً ؤقِغ ؤٖمجالِجا الغ ْاًت،  ْالغ

ذ".   "ؾلٔٓ في مِب الٍغ

ْهي بُ ْاًت خ٫ٓ ٞخجاة  ْع َظٍ الغ ٓع. جض ٓص جُم ْاًجاث مدم ذ" هي مً ؤقِغ ع ْاًت "ؾلٔٓ في مِب الٍغ لت ْع

ْاٞجاٍ  ٢ْض  ٦ِٓجا،  ٍٓ ٢ض َل٤ ؤمّ لؿٓء  ؾل ٧ْجان ؤب جاًت ظضٍ،  ت جدذ ٖع ذ في ؤلاؾ٨ىضٍع ٖغ "، جٖغ ال٣هت اؾمِجا "ؾلٔٓ

ْالُِجاعة، بال ؤن بِئتهجا ْألاْيجإ  ٢ْض وكإث َظٍ الٟخجاة ٖلى البراءة  ْمت ألاب ْألام،  اإلآث بٗض مضة ٢هحرة، ٞةجهجا مدغ

ْمجاوسخي التي حِٗل في ْلِجا ؤْنلتهجا بلى ٖجالم الغطال ججا بحن الاجججاٍ الغ ْاًجاجّ مٍؼ ٓع في ع ٓص جُم ٧ْجان ؤؾلٓب مدم ت. 

ٓا٢عي.  ْال

٤ُٞٓ الخ٨ُم ) ْالٟىُت ج ْا م٨خبجاث الٗغبُت بإٖمجالِم ألانُلت  ْاثُحن الظًً ؤزغ ْمً 1987-م1898ْمً الغ م(، 

جاٝ"، ْ"عا٢هت ٓمُجاث هجاثب في ألاٍع ٓع مً الكغ١"، ْ"ً ْح"، ْ"ٖهٟ ٓصة الغ ْاًجاجّ الكِحرة "ٖ اإلاٗبض" ْ"خمجاع  ع

ْمجا بلى طل٪.  الخ٨ُم" 

ْاثُحن في َظٍ الٟترة ٖمُض ألاصب الٗغبي َّ خؿحن ) ٧ْجان مً ؤقِغ ٦خجاب ال٣غن 1973-م1889ْمً الغ م(، 

ْاًجاث ٞىُت ٖضًضة، جل٣جاٍ اإلاش٣ٟٓن بجال٣ب٫ٓ ٞمً جل٪  ْال٨خب ع ً، ٦خب بجاإليجاٞت بلى البدٓر الٗلمُت  الٗكٍغ

ْان" ْ"ش ْاًجاث: "صٖجاء ال٨غ  جغة الباؽ"، ْ"اإلاٗظبٓن في ألاعى"، ْ "الخب الًجاج٘".الغ

ْالشجاهُت في  ، ِْغ اؾمّ مجا بحن الخغبحن الٗجاإلاُخحن ألاْلى  ْاثُحن ألا٦ثر نِخجا ْقِغة هجُب مدّٟٓ ْمً الغ

ْاًجاته ْة بغ ، ٣ٞض ؤْنل َظا الًٟ بلى الظع ْاًجاث الٗغبُت بال مىجإػ َْٓ خ٣جا ٌٗخبر بإمحر الغ ْاًت الٗغبُت،  جا ؾمجاء الغ

ٓبل لآلصاب ؾىت  َْٓ ؤ٫ْ مً خجاػ ٖلى ظجاثؼة ه الص خجاعجىجا". 1988السجالضة طاث اجججاَجاث مسخلٟت،   ْاًخّ "ؤ  لغ

سُت )  ْهي: اإلاغخلت الخجاٍع  هجُب مدّٟٓ في ؤعبٗت مغاخل 
َ
ٓا خُجاة ْل ( 1944-1939ْل٣ض ٢ؿم الى٣جاص الظًً جىجا

ّ ل
َ
ْؤحى بإٖمجا٫ زجالضة مشل: ٣ٞض اؾخ٣ى ال٩جاجب في َظٍ اإلاغخلت مً خُجاجّ ألاصبُت مجاصج ش اإلاهغي  ْاًجاث مً الخجاٍع لغ

ْهي اإلاغخلت الاظخمجاُٖت ) ْبِـ". زم جد٫ٓ بلى اإلاغخلت الشجاهُت  َبت" ْ "ٖبض ألا٢ضاع" ْ"عاص ُْ َِ جاح 
َ
ٟ٦ِ"1944-1952 ،)

ْؤنضع ؤًًجا زال٫ َظٍ الٟتر  جا١ُ الـِمَض١ّ" ْ"ال٣جاَغة الجضًضة" 
َ
ْاًجاث مشل "زجان السلُلي" ْ"ُػ٢ ة ٞإنضع الغ
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ت". Trilogyزالزِخّ) ْالؿ٨ٍغ ٢ْهغ الك١ٓ،   ،ً  ( الكِحرة "بحن ال٣هٍغ

ْاًجاث طاث اجججاَجاث 1975-م1957ْؤمجا في اإلاغخلت الشجالشت ) ٨ٍْخب الغ م( ٣ٞض هجضٍ ًخجّ بلى الٟلؿٟت 

ْمجا بل ْال٨الب"، ْ"زغزغة ١ٓٞ الىُل"  الص خجاعجىجا"، ْ"اللو  ْاًجاث: "ؤ ى طل٪. ٞلؿُٟت، ٞإنضع في َظٍ اإلاغخلت مً الغ

ْاًجاث: "ملخمت السغاِٞل"، 1983-م1975ْؤمجا اإلاغخلت الغابٗت ٞهي اإلاغخلت الترازُت ) م( وكغ في َظٍ اإلاغخلت مً الغ

ٓمت"، ْ"٢كخمغ". ْلُلت"، ْ"عخلت ابً ُٞ  ْ"لُجالي ؤل٠ لُلت 

ٓايُ٘ ممجا لِجا اجهجا٫ مبجاقغ ب ْبٗضَجا اإلا ْاثُٓن زال٫ الخغب الٗجاإلاُت الشجاهُت  ٢ْض جىجا٫ْ الغ جالخُجاة َظا 

ٓجغ ْالاؾخٗمجاع ألاظىبي  ْالخ ْال٣ل٤  ْالًٓيجاء  ْالٟؿجاص،  ٓا إلاكجا٧ل املجخم٘ مشل الٓلم ْالايُِجاص  ْاملجخم٘، ٞخٗغي

ٓا  الخل٫ٓ إلاكجا٧ل املجخم٘ الؿُجاؾُت ْالاظخمجاُٖت مً  ٢ْضم ٓا ببغاػ َظٍ اإلاكجا٧ل  ْل ٓمي يضٍ، ْخجا ْالىًجا٫ ال٣

ْاًجاث، ٣ٞض ِْغ ٖلى ًض ٖبض الغخمجان ال ْاًجاث ٖضًضة مشل "ألاعى" ٖجام 1987-م1921كغ٢جاْي )زال٫ الغ ، 1954م( ع

ٓإع السلُٟت" ٖجام 1956ْ"٢لٓب زجالُت" ٖجام  ْاًت "ألاعى" ال٣ب٫ٓ 1967م، ْ"الٟالح" ٖجام 1958م، ْ"الك ْهجالذ ع م، 

ٓا٫ الشالزُيُجاث مً ال٣غن الٗك ْاًت ٖلى ؤخ جا، حكخمل َظٍ الغ ْاقتهغ ؤمَغ ْطإ نُتهجا  ً، في ألاْؾجاٍ ألاصبُت  ٍغ

ٓم يض الخُجاع الغؤؾمجالي  ٓص في املجخم٘ الظي ٣ً ْلذ الٗىهغ اإلآظ ٦ْٟجاخِم، ٦مجا جىجا حن يض الاؾخٗمجاع  ْهًجا٫ اإلاهٍغ

 ٍْسجالّٟ.

ْاًت 9.4  ٖىجانغ الغ

ْاًت جدك٩ل بٗىجانغ مسلخٟت مشل:    -3ْالصسهُجاث،  -3ْالخب٨ت -2الخجاصزت ، -1بّحن الى٣جاص ؤن الغ

ْاإلا٩جان. -5ْاللٛت/ألاؾلٓب   ْالؼمجان 

ْاًت اؾخٟجاصة صخُدت ال بض لىجا ؤن هضعؽ َظٍ الٗىجانغ بك٩ل ظُض، ٞضعاؾتهجا ٌُٗيىجا   ْل٩ي وؿخُٟض مً ؤي ع

 في ؤن:

  ٢ّٓٗ ٖىضمجا هضعؽ ْاًت.هخٗٝغ مجا هخ  الغ

  ْؤن وٗبر بأعاثىجا ْجدلُلِجا،  ْؤن وؿخُُ٘ ٦ظل٪ ال٣ُجام بخ٣ُُمِجا  ْاًت بخٗمً،  ه٩ٓن في خجالت بإن هدىجا٫ْ الغ

ٓابِ. ْالً ٓلِجا بًججابجا ْؾلبجا خؿب ألان٫ٓ   خ

 الخجاصزت ؤْ الخ٩جاًت: 9.4.1

ْاًت ا  ْجهجا، جدىجا٫ْ الغ ْاًت بض ٓص الغ ال ًم٨ً ْظ ْاًت،  ْالخججاعب مً حٗخبر الخ٩جاًت مً ؤَم ٖىجانغ الغ ٢ٓجاج٘  ل

ٓعؾتر) ْجبُجهجا مً زال٫ ٢هت ؤْ خجاصزت ؤْ خ٩جاًت، ٫ٓ٣ً اإلا٨ٟغ الٛغبي بي ؤًم ٞ  م(: 1970 -م 1879الخُجاة، 

“The novel tells a story that is the fundamental aspect without it could not exist that is 

the highest factor common to all novels”. 

ْاًت ٢هت جد٩ي ا" ْاًت  ٞحهجا هي الججاهب ألاؾجاسخيْ لغ ٓع الغ َْظا َٓ الٗجامل ألا ال جخه ْجهجا  ٖلى بض
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ْاًجاث  ."اإلاكتر٥ بحن ظمُ٘ الغ

(E.M. Forster: Aspects of the Novel, p:22) 

ْاًت مً ٖىهغ ال ًيكإ ْالبهجتٌؿخم مً َىجاْ  خجاصزت ؤْ الخ٩جاًتالاَخمجام بجالغ ٓة  ْمً ض ال٣جاعت خجالت مً اليك  ،

ٓاصر التي جإحي َظا  ٤ٍٓ الظي ًضٞ٘ ال٣جاعت بلى خب الاؾخُإل للخ اإلاىُل٤ ال بض لل٣هت ؤْ الخ٩جاًت مً ٖىهغ الدك

ْإزجاعة الخب   ٤ٍٓ ٓص الدك ٤ٍٓ، ٞب٣ضع ْظ ال حٗخبر الخ٩جاًت طاث ٢ُمت ٖجالُت بال بطا ٧جان ٞحهجا ٖىهغ الدك بٗض، 

 لالؾخُإل بلى مجا ًإحي جؼصاص ؤَمُت الخ٩جاًت ؤْ ال٣هت.

 (Characters) الصسهُجاث 9.4.2

ْاًتحٗخبر الصسهُجاث مً ؤَم  ٍْغؾم مالمدِم ٖىجانغ الغ ْاجي في ٖملّ  ْالغ َْم ؤهجاؽ ٣ًضمِم ال٣جام   ،

ْالٗجاصاث  ْاإلاٗخ٣ضاث  ٓعة خ٣ُ٣ُت لل٣ُم  ْاًت ؤجهم ن ْممجا ًؼصاص ؤَمُت الصسهُجاث في الغ ْالضازلُت،  السجاعظُت 

ْالخ٣ُ٣ت ؤن  ْا ُّٞ،   ال ًم٨ً ٞهلِجا بط لٓ ؤزغظذ الؿجاثضة للٗهغ الظي ْظض ٓصَم،  ٍٓت ال٣هت مغجبُت بٓظ خُ

ْح. ْاًت ل٩جاهذ ظؿمجا بال ع  الصسهُجاث مً الغ

ْاثُٓن شسهُجاتهم بض٢ت؛ خُض ج٩ٓن الصسهُت اإلاىجاؾبت في م٩جاجهجا  ْهٓغا بلى ؤَمُت َظا الٗىهغ ًيخ٣ي الغ

ْج٩ٓن الصسهُجاث مالثمت للبِئت  ْاًت،  ٕٓ الظي ازخجاٍع للغ ْاجي ًيخ٣ي الصسهُجاث خؿب اإلآي اإلاىجاؾب،  ٞجالغ

ٓلِجا.  ْاًت خ ْع الغ ْاإلاؼاط الظي جض ْاإلاٗجاًحر   ْالُب٣ت 

ْؤن ْبمجا ؤن الصسهُ ٓمُت،  عي ؤن ج٩ٓن ممشلت للخُجاة الُ ْاجي، ٞمً الًْغ ْاًت ج٩ٓن مً جسل٤ُ الغ ت في الغ

 ٫ٓ ال ٖجامجا لضحهم، ٣ً ْاًت ٢ب ْؤٖمجالّ مً اإلام٨ىجاث، ٩ٞلمجا ٢غبذ الصسهُجاث مً خُجاة الىجاؽ هجالذ الغ ج٩ٓن ؤٞٗجالّ 

ْاصي:  َّ 

ٓمُت  ٓا٢ُٗت الُ  التي ًدُجاَجا البكغ بجالٟٗل" "ًجب ؤن ج٩ٓن)الصسهُت( مم٨ىت الخضْر م٘ الخُجاة ال

ٓعة.  -2الصسهُت اإلاؿُدت الشجابخت ْ  -٢ْ1ؿم الى٣جاص الصسهُت بلى ٢ؿمحن:  الصسهُت الىجامُت اإلاخُ

ال ج٩جاص َبُٗتهجا جخٛحر  ٓاصر،  ال جخإزغ بجالخ ْاهٟٗجاالتهجا  ٦ِٓجا  ٞجالصسهُت اإلاؿُدت الشجابخت هي التي ج٩ٓن زجابشت في ؾل

ٓا٢ِٟجا في ال٣هت.27ْاصي،  مً بضاًت ال٣هت ختى الجهجاًت. )َّ بت في مخجابٗت م ٢ْض ال ًجض ٚع ٓلت  ِجا ال٣جاعت بؿِ  ( ًخٗٞغ

ْصة م في ال٣هت ثجاصسهَُظٍ الجِٓغ  ْجِٓغ لٟتراث مدض ٢ْذ آلزغ ،  جامً  َْع ْجسخٟي بٗض ؤصاء ص ٢ٓذ ،  ٢ْض ً ال ،

ٍٓت" ؤًًجا.  ًُل٤ ٖلحهجا "الصسهُجاث الشجاه

ٓعة ٞهي جخٟجاٖل م٘ ا ْاًت، ؤمجا الصسهُت الىجامُت اإلاخُ ْجخ٩جامل مالمدِجا ٖلى امخضاص الغ ْجىمٓ  لٓغْٝ ْألاخضار 

ْاًت ٖلى ٖجاج٣ِجا، ٞهي شسهُت عثِؿُت مً  ْلُجاث ب٦مجا٫ الغ ْج٣٘ مؿا ٓلِجا،  ْاًت الغثِؿُت خ ٖٓجاث الغ ْع مٓي ْجض

ٓاص" في زالز ْاًجاث الٗغبُت شسهُجاث زلضَجا خؿً ازخُجاع ٧جاجبهجا مشل شسهُت "ؤخمض ٖبض الج ْجٓظض في الغ ْاًت،  ُت الغ

ْاًت "٢ىضًل ؤم َجاقم" لُدحى خ٣ي، ْ"ٖبض الِجاصي" في "ألاعى" لٗبض الغخمجان  ، ْ "بؾمجاُٖل" في ع هجُب مدّٟٓ

يب" ْ "ؾجاعة". ْاًت مشل "ٍػ ٓاهجا للغ ْز٣ُجا ختى ج٩ٓن هي ٖى ْاًت اعجبجاَجا  ٢ْض جغجبِ اؾم الصسهُت بجالغ  الكغ٢جاْي، 

  (Plotب٨ت )الَخ  9.4.3
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ٓاخضة جخ٩ٓن مً ؤظؼاء مسخلٟت، ترجِببًغاص ال٣هت ب َٓ ٦ُُٟت "الخب٨تبن اإلاغاص مً "  مى٣ُي، ٞجالخجاصزت ال

ؾغص ألاخضار في حؿلؿل مى٣ُي ٍجب ؤن ٩ًٓن ْ  ،غجب ألاخضار مشل اللالا في ؾلؿلتً ٞجال٩جاجب الىجاجر َٓ الظي

جا بضًْبدُض  ًُ  . بإن ٣ً٘ خجاصر جلٓ آلازغ َبُٗ

ْالٟغ١  ْاًت ،  ْالغ ْاًت َٓ ؤن الخب٨ت في  ْالخب٨ت هي ٖىهغ مكتر٥ بحن ال٣هت  بحن خب٨ت ال٣هت ْخب٨ت الغ

ْل٣ض بحن ألاصًب ؤلاه٩لحزي مً  ْاًت ٞهي جغ٦ؼ ٖلى الؿببُت،  ٤ٍٓ ْؤلازجاعة، ؤمجا الخب٨ت في الغ ال٣هت جغ٦ؼ ٖلى الدك

ْاًت بجاإلاشجا٫ بط ٫ٓ٣ً: ْالغ ٓعؾتر الٟغ١ بحن خب٨ت ال٣هت  ً ب.م. ٞ  ال٣غن الٗكٍغ

ٓاصر اإلاخهلت ػ  ٦ُٓضَجا ٖلى الؿببُت، "بن ال٣هت ؾغص للخ ٓاصر م٘ ج مىُجا، بِىمجا الخب٨ت ؾغص للخ

"مجاث اإلال٪ زم مجاجذ اإلال٨ت" َظٍ ٢هت، ل٨ً "مجاث اإلال٪ زم مجاجذ اإلال٨ت خؼهجا"، خب٨ت. الدؿلؿل 

 الؼمجي بجا١ ل٨ً خـ الؿببُت ٨ًخىّٟ"

 الخب٨ت اإلاخ٨٨ٟت  -2الخب٨ت اإلاخمجاؾ٨ت  -1جى٣ؿم الخب٨ت بلى ٢ؿمحن: 

ْز٣ًُجا بًُٗجا  ألاخضاربطا ٧جاهذ  جا 
ً
بدُض ٩ًٓن ٧ل ٞهل هدُجت للٟهل الؿجاب٤ ٣ًجا٫  بٌٗبمغجبُت اعجبجاَ

ْإطا لم ٨ًً ألامغ ٦ظللُجا الخب٨ت اإلاخمجاؾ٨ت  ٣ُٞجا٫ لُجا الخب٨ت اإلاخ٨٨ٟت.٪، . 

 ؤظؼاء: زمؿتجخإل٠ الخب٨ت مً 

 املقدمة 9.4.3.1 

ٓاظّ ال٣جاعت في البضاًت، ٞال بض ؤن جخًمً  مجا ٌصجّٗ ٖلى ٢غاءة ال٣هت ، ألن َظٍ هي اإلاغخلت ألاْلى ج

ٓمجاث  ،خ٩ٓن ؾببجا في اههغاٝ ال٣جاعت ٖىُجاالبضاًت الًُٟٗت لل٣هت ؾ ٦مجا ج٣ضم في َظٍ اإلاغخلت اإلاٗل

َْظٍ البضاًت ؾخ٩ٓن بغاٖت الاؾخُال٫ ل ً مالمدُجا.  ْاجي ٩ٞلمجا ؤظجاص الابخضاثُت ًٖ الصسهُجاث ْٖ ٗمل الغ

 ُّٞ ظظب ال٣جاعت ؤ٦ثر.

 الصراع 9.4.3.2 

ٓاصر ال٣ههُت، ٣ٞض  ٓص مجا ٌؿبب بىجاء الخ ٓص بّ ْظ ٓاصر في ال٣هت، ْ اإلا٣ه ٓلض خغ٦ت الخ ْ َٓ الظي ً

٩ًٓن الهغإ صازلُجا في هٟـ بخضٔ الصسهُجاث، ٦مجا ٩ًٓن بؿبب السالٝ خ٫ٓ شخيء مجاصي جدؿجاب٤ 

ٓلت ْ الصسهُجاث ُٞمجا بُجهجا للٟٓ ، ؤْ الُم٘، ؤْ البُ ٓح، ؤْ السٝٓ غ بّ، ممجا ًشحر مكجاٖغ مخٗضصة، ٧جالُم

مت  .الخطخُت، ْ عبمجا بلى الجٍغ

 العقدة9.4.3.3 

ٍْخد٫ٓ  ٓع،  ْاًت خُض جخإػم ألام ٓاصر الهجاٖضة في الغ َْظٍ هي اإلاغخلت الشجالشت، جيكإ ال٣ٗضة بؿبب الخ

. ٠٢ٓ البُل بلى خجالت مً ال٠ًٗ ؤْ السٝٓ  م

 الحل9.4.3.4 

ال بض ؤن ٩ًٓن الخل مخىجاؾ٣جا  ؤمجا اإلاغخلت الغابٗت ٞهي الخل خُض بضؤ ًخم خل ال٣ٗضة ٞحهجا ظؼثُجا ؤْ ٧لُجا، 

 م٣ىٗجا م٘ ؾُجا١ ال٣هت.
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 النهاية9.4.3.5 

ْاجي ؤن ًدؿً بضاًت  َْظٍ هي اإلاغخلت ألازحرة في الخب٨ت خُض جهل ألاخضار بلى هخجاثجُجا، ٨ٞمجا ؤن ٖلى الغ

ٓ ًهُٜ هُجاًت ال٣هت بهُجاٚت خؿىت  ٢هخّ ٨ٞظل٪ ٖلُّ ؤن ْاًت ٌٗخى حن في الغ ن ْ مً اإلاٗغْٝ ؤن البجاٖع

، ْ ٢ض ج٩ٓن ال٩لمجاث ألازحرة طاث نضٔ بحن ٢غائهم، الجهجا آزغ ل٣جاء بُجهم ْ ٦شحرا بهُجاٚت ال٩لمجاث في ال٣هت

  .في ؾم٘ ال٣جاعت ال ٩ًجاص ًيؿجاٍ

 / ألاؾلٓباللٛت 9.4.4

ْاًت  ٓهت للغ ْ ْمً الٗىجانغ اإلا٩ ْاًت هي الغ٦حزة ألاْلى ْألاَم لبىجائهجا الٟىُت اللٛت ْألاؾلٓب،  إن اللٛت في الغ

ْاًت ق٩لحن: الٟجي ْجإزظ اللٛت في الغ ْهي الٓؾُلت التي جلجإ بلحهجا ال٩جاجب للخٗبحر ًٖ الخضر،  ٓاع، -2الؿغص -1،  ْالخ

ْؤ ٩ٍْٓن مخ٩لمجا ؤْ ٚجاثبجا،   ٓاع ِٞٓ ٦الم ًجغي ٖلى لؿجان ٞجالؿغص َٓ ال٨الم الظي ًٓنل ال٩جاجب ٖلى لؿجاهّ  مجا الخ

ْالٛمٛمت  ْهٟؿّ مشل اإلاىجاظجاة  ٩ٍْٓن بحن الصسو  ٍْإزض ؤق٩جاال ٖضًضة: ٩ُٞٓن بحن شسهحن  ْاًت  شسهُجاث الغ

 ْالِمِمت.

ْاخض مً    ٕٓ ْاإلاؿغخُت ٌٗخمضان ٖلى ه ْاإلاؿغخُت، ٞجالكٗغ  ْاًت ًٖ ؤؾلٓب الكٗغ  ًسخل٠ ؤؾلٓب الغ

ْاًت ٖل ْاصي مبِىجا الٟغ١ بحن ألاؾلٓب في الكٗغ ألاؾلٓب بِىمجا حٗخمض الغ ٓاع، ٫ٓ٣ً َّ  ْالخ ٓبحن الؿغص  ى ؤؾل

ْاًت: ْبحن ألاؾلٓب في الغ  ْاإلاؿغخُت 

جا  ٖٓجاء اللٛٓي الظي ًدخٓي ٧ل ٖىجانغ ال٣هت بجاٖخبجاَع ٓاع خضًض ًٖ ال ْالخ "الخضًض ًٖ الؿغص 

ٖٓجا مً ٞىٓن ال٫ٓ٣، ٚحر ؤن ٦خجابت ال٣هت بجاللٛت ؤنٗب مً ٦خجابت ال٣هُضة ْاإلاؿغخُت اللخحن  ه

ْمال٠ اإلاؿغح  ْاخضة،  ٣ت ٞىُت  ْاخضا: ٞجالكجاٖغ ٌك٩ل ال٣هُضة بٍُغ ٓبُجا  حؿخسضمجان وؿ٣جا ؤؾل

٣ت  ٓبحن مسخلٟحن مً خُض التر٦ُب ؤْ ٍَغ ْط بحن ؤؾل ٓاع ْخضٍ، ؤمجا ال٣هت ٞةجهجا جؼا ٌٗخمض ٖلى الخ

ٓاع" ْالخ  الخٗبحر، َمجا الؿغص 

ٓاظب ٖلى   ْاصي ٞجال ْاجي ؤن ٩ًٓن ٖلى صعاًت ججامْبىجاء ٖلى مجا ط٦غ َّ  ٓاهب الجمجا٫ ألاصبي،  تال٩جاجب ؤْ الغ بج

ْؤق٩جا٫ الؿغص خؿب  ُ٘ لؤلؾجالُب املسخلٟت ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًخ٣لب بحن ألاؾجالُب  ٦مجا ًجب ؤن ٩ًٓن لضًّ ط١ْ ٞع

ْاإلاخُلبجاث.   الٓغْٝ 

٢ٓ ٓع في ٖغى ال ٓلت لضٔ الجمُ ْم٣ب عي ؤن ج٩ٓن اللٛت مالثمت ْؾُلت  ْمً ٦ْظل٪ مً الًْغ ٓاع،  ْالخ جاج٘ 

ٓص، خُض ًٟؿض الخ٣ُٗض في اللٛت ؤْ  الُٗب اؾخسضام اللٛت اإلا٣ٗضة التي ال جٟي بُظا الٛغى ؤي بًهجا٫ اإلاٗجى اإلا٣ه

ْٖشمجان ظال٫، ْدمحم  ٤ُٞٓ الخ٨ُم،  ْاثُحن مشل ج ْالغ ْالصسهُجاث. ل٣ض طَب بٌٗ ألاصبجاء  ٢ٓجاج٘  ألاؾلٓب ظمجا٫ ال

ْال٩جاجب ُٖٟٟي بلى ال٫ٓ٣ بجاؾخسضام اللٛت الٗ ْاجي  ن بمً ُُٞم الغ ْاًت ْزجالُٟم في طل٪ ألاصبجاء آلازْغ جامُت في الغ

ٓعص  ٓا٫ الصسهُجاث في ألاؾلٓب بإن ً ٓلٓن بهّ ال حٗجي مغاٖجاة ؤخ ٣ٍْ ْٖمُض ألاصب الٗغبي َّ خؿحن  الكُحر اإلاجاػوي 

ْالغؤي ألاْؾِ في  ٓاعصة في ال٣هت،  ٓاع بجاللٛت الٗجامُت هٓغا بلى ؾظاظت الصسهُت ال ْاجي ال الخ َظٍ ال٣ًُت ؤن الغ

ًيبػي لّ ؤن ًُبِ بجاللٛت في مؿخٔٓ الٗجامُت خحن ًجغي الخضًض ٖلى لؿجان شسهُت ٖجامُت، ٫ٓ٣ً ص. ب٢بجا٫ الىضْي 
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 في "الى٣ض ألاصبي الخضًض في مهغ":

" بن الٗجامُت في ال٨ٟغ ال ج٣خطخي الٗجامُت في الخٗبحر مً ؤظل بًججاص اإلاالثمت بِىُمجا، بهمجا ٌٗجي طل٪ ؤن  

ْاللٛت  ال ًغجٟ٘ ال٣هجام بإؾلٓب مشل َظٍ الصسهُجاث بلى مؿخٔٓ مؿخدُل ؤن ٩ًٓن هجابٗجا مىُجا، 

 ٫ٓ ٖٓت جىجاؾب ٧ل ال٣ٗ ٓٙ مىُجا ؤؾجالُب مخى ْؤن ًه ُٖٓجا ال٩جاجب بحن ًضًّ،  الٟهخى نجالخت ألن ًُ

َٓبت ال٩جاجب الٟهخى خحن ًٟغ١  َْىجا جُٓغ م ٓبُت،  ْالصخت ألاؾل صْن ؤن ًسغط ًٖ صاثغة الٟهجاخت 

٤ الخٗبحر اللٛٓي م٘ الاخخٟجاّ بمؿخٔٓ الجمجا٫ الٟجي." ب  حن الصسهُجاث في ٍَغ

ْاإلا٩جان(  9.4.5  البِئت )الؼمجان 

ْاإلاغاص بهجا   ْاًت،  ٓهجاث ألاؾجاؾُت في بىجاء الغ ْحٗخبر البِئت بخضٔ اإلا٩ ْم٩جاوي،  ْاًت في ألاؾجاؽ ًٞ ػمجاوي  بن الغ

ْالُجاعثت التي جغ  ْاإلا٩جاهُت الشجابخت  َْظٍ الٓغْٝ حؿجاٖض في جدضًض الٓغْٝ الؼمجاهُت  ٕٓ ألاخضار صازل ال٣هت،  ٢ْ ا٤ٞ 

ٓاهبهجا اإلاخٗضصة. ْاجي البِئت مً ظ جاتهجا، خُض ٣ًضم الغ ْجهٞغ ٓا٠٢ الصسهُجاث   م

 السمان: ..5...9

ْاًت اإلاٗجانغة": ْالؼمً ٦مجا ٨ًخب ٖىّ مبر٥ْ ٖبض الغخمجان"بىجاء الؼمً في الغ ْاًت ػمجهجا السجام،   بن ل٩ل ع

َٓل   ْاًت، ٞٗلُّ جترجب ٖىجانغ الدك "ٌٗخبر ٖىهغا بىجاثُجا َجامجا في ظمُ٘ ٞىٓن ال٣هو مجهجا الغ

ٓاجغ  ْالخ ٍٓت مُٗىت حٗخمض ٖلى الترجِب  ٓمت لٛ ْمً مىٓ ْاثُت اإلاخخجابٗت،  ْاؾخمغاع ألاخضار الغ

 ْالضاللت الؼمىُت" 

٣خحن:  ْاًجاتهم بٍُغ ْاثُٓن ٖىهغ الؼمً في ع  ًخٗجامل الغ

ٍٓلت خُض ألا٫ْ: ًدغ٧ٓن  ْمؿلؿل، ٞهي جبضؤ مىظ لخٓت مُٗىت، زم حؿخمغ بلى مضة َ ألاخضار في ػمً بك٩ل مغجب 

ْؤمشجالِجا. يب"  ْاًت "ٍػ ٓظض َظٍ اإلاحزة في ع ٢ٓجاج٘ ٦مجا ج ْال ٓاصر   ؤجهم ًدجاٞٓٓن ٖلى اإلاؿجاع الُبُعي للخ

ٓا ٓعص الخ
ُ
 صالشجاوي: ال ج

ُ
ذي في َجامؿجاع ٖلى  ر ْاجي بلى مجا ٌؿمى  الُبُعي، بل ٨ًؿغ ؾُجا١ الؼمً الخجاٍع ٍْلجإ الغ ْاًت،  الغ

٣خحن ٞىِخحن: َْظٍ الٓجاَغة جاحى بٍُغ  بـ"الؼمً الىٟسخي"، 

  (Flash Backالاؾترظجإ ) -1

َٟٓ ؤن ٌٗمض الغاْي ب٣ُ٘ ػمً الؿْ  ٍْْٓ في الخجايغ الؿغصي، ُٞهبذ ظؼًءا  ّغص الخجايغ؛ لِؿخضعي اإلاجاضخي 

ٓصة للمجاضخي حك٩ل بجاليؿبت "مً وؿُجّ،  ٓعاء )اؾخظ٧جاع( ؤي ًدُلىجا مً زاللّ ٖلى بطن ٧ل ٖ جا لل ًٖ للؿغص اؾترظجا

 " ؤخضار ؾجاب٣ت ًٖ الى٣ُت التي ْنلذ بلحهجا ال٣هت.
ْاجي، بحرْث: اإلاغ٦ؼ الش٣جافي الٗغبي،    (121، م1990)خؿً بدغاْي: بيُت الك٩ل الغ

 (Prophecyالخيبا ) -2

٢ْض جخسُل الصسهُت َْٓ ؤن جخسُل شسهُت مجا ؤن زمت قِئجا جخمىجاٍ ؤْ جسكجاٍ ؾٝٓ ًد  -ْهي مضع٦ت–ضر، 

ٓظّ الصسهُت ألصاء  ٢ْض ًخم الخيبا ٖىضمجا جخ ٤ مجا ٌؿمى في ٖلم الىٟـ بـ "ؤخالم ٣ًٓت"،  َظٍ السجاَغة ًٖ ٍَغ
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 الٗمل.

 اكان:امل 5.2...9

ال بض اعجبجاَِجا  ِٖٓجا في م٩جان مٗحن  ٢ْ ٧ْل خجاصزت ال بض   ْاإلاغاص بجاإلا٩جان َٓ البِئت التي ٌِٗل ٞحهجا الىجاؽ، 

ال ؾُمجا بجاإلا٩جان الظي خضزذ ُّٞ. ْمبجاصت،  ْٖجاصاث   بٓغْٝ 

ْاًت 9.5  ؤ٢ؿجام الغ

ٓإ: ْاًجاث بجاٖخبجاع مجاصتهجا بلى زالزت ؤه  جى٣ؿم الغ

سُت -1 ْاًت الخجاٍع ْاًت الاظخمجاُٖت-2 الغ ْاًت الٟلؿُٟت-3 الغ  الغ

سُت 9.5.1 ْاًت الخجاٍع  الغ

٢ْٗذ في  َ٘ التي  ٢ٓجاج ْال  
َ
ٓاصر ْاًجاث الخ ش، جدىجا٫ْ َظٍ الغ ْع خ٫ٓ شسهُت مً شسهُجاث الخجاٍع ْجض اإلاجاضخي 

ْاًت ججؿُض ٖٓمت  ٕٓ مً الغ ْمً ؤَم م٣جانض َظا الى َْٗخمض ٖلُّ،  ش  ٕٓ مجاصجّ مً الخجاٍع ْاجي في َظا الى َْؿخ٣ي الغ

ْمجا بلى طل٪. ظجاء   ً ْلُت للَٓ ٓع بجاإلاؿا ْالكٗ  ً ْعي جججاٍ الَٓ ش، ؤْ بًججاص  اإلاجاضخي، ؤْ ج٣ضًم صعؽ مً ٢هو الخجاٍع

سُت مجا ههّ:في اإلاع ْاًت الخجاٍع  جم اإلاٟهل في اللٛت ْألاصب حٍٗغ٠ الغ

ْمً قإجهجا بخُجاء خ٣بت مِمت  ٓمي، ؤْ الٗجالمي،  ش ال٣ ْع خ٫ٓ ؤخضار مؿخ٣جاٍة مً الخجاٍع " ْهي جض

ْالٛغى مجهجا ٚجالبجا َٓ الخض ٖلى الاؾخمؿجا٥  ْبِئجاتهجا،  ْؤبُجالِجا  ٤ ؾجال٠، بىجاؾِجا  مً مجاى ٍٖغ

ْاإلاؿخ٣بل."  ش الخجايغ  ْالخمشل بهجا في مجٔغ الخجاٍع ْبٗض ؤمججاصٍ، ملخجا٧جاتهجا   بجالترار، 

٣ضم 
ُ
ٓعجحن:  ج ْاًت في ن ٕٓ مً الغ سُت الخٗلُمُت -1َظا الى ْاًت الخجاٍع ٫ْ -2 الغ ٓمُت. ًدىجا سُت ال٣ ْاًت الخجاٍع الغ

ْالٛغى مً َظا ٧لّ حٗلُم  ْإخجاَت ؤٖمجالِم الُٗٓمت،  ْجمجُض ألاؾالٝ  ٕٓ ألا٫ْ ٖٓمت اإلاجاضخي  ْاجي في الى الغ

ش، ذي ٖل الخجاٍع ْاجي الخجاٍع ضًض "ظ یِْغ َظا الاجججاٍ الغ ْاًجاث م(، ٣ٞض 1914-م1861")انغجي ٍػ ٢ضم ؾلؿلت مً الغ

ْاإلاٛغب ٣ٞضم، "ٞخجاة ٚؿجان" لٗغى  ش ؤلاؾالمي في اإلاكغ١  ت التي جًم في زىجاًجا البىجاء ال٣هصخي ؤَغاٝ الخجاٍع ُّ س الخجاٍع

ت ألاْل ُّ ْاث ؤلاؾالم ت التي نجاخبذ الٛؼ ُّ س ُّ  ،یألاخضار الخجاٍع س ت"، لٗغى ألاخضار الخجاٍع ت ٢ْضم "ؤعمجاهٓؾت اإلاهغٍّ

٢ٓجاج٘ التي  ش لل ٦ْخب "ٖظعاء ٢َغل" ْ"ٚجاصة ٦غبالء" ْ"الدججاط بً ًٓؾ٠" للخجاٍع التي نجاخبذ ٞخذ الٗغب إلاهغ 

  ٕ الؿُجاسخي ...خضزذ زال٫ الهغا

ش   ْؤعبٗجا لخجاٍع ش الٗغب  ْؤلاؾالم،  ْاًت زهو مجهجا ؾذ ٖكغة لخجاٍع ن ع كْغ ْلّ في َظا املججا٫ بخضٔ ْٖ

ْاخضة لئله٣الب الٗشمجا ضان ًغظ٘ 1908وي مهغ الخضًض، ْ ْهجض في َظٍ الؿلؿلت ؤن الِضٝ ألاؾجاسخي لجغجي ٍػ م، 

جي. ٓمي ؤْ َضٝ َْ ش صْن بخؿجاؽ ٢  بلى حٗلُم الخجاٍع

   ٕٓ جي. ْزحر مشجا٫ لِظا الى ٓمي ؤْ بًهجا٫ بخؿجاؽ َْ ٓع ٢ ْاجي ُّٞ بلى بًججاص قٗ ٕٓ الشجاوي ٞحهضٝ الغ ْؤمجا الى
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ض ؤبٓ خضًض، ْاًجاث "ابىت اإلال٥ٓ" ملخمض ٍٞغ ْبِـ" ْ"٦ٟجاح َُبت" لىجُب مدّٟٓ مً الغ . ْ"ٖبض ألا٢ضاع" ْ"عاص

ٓصة سخجاع) ْاًجاث ٖبض الخمُض ظ ٓمي مشل : "ؤخمـ بُل 1974-م٦ْ1913ظل٪ ع ٓع ٢ م( تهضٝ بلى بًججاص قٗ

ش مهغ 1943الاؾخ٣ال٫") ْاًت "ؤخمـ بُل الاؾخ٣ال٫" بخجاٍع بت" ْ"٢لٗت ألابُجا٫". جخٗل٤ ع م(، ْ"ؤمحر ٢َغ

ْع عْ  بت" ال٣ضًم، بِىمجا جض ٫ٓ اًت "ؤمحر ٢َغ ْاؾخٗغيخ ْاإلا٩جاثض  ذٞترة ؤمججاص بجي ؤمُت في ألاهضلـ،  الضؾجاجـ 

ْالتي ؤصث في الجهجاًت بلى ؾ٣ٍٓ ألاهضلـ ْاًت "٢لٗت ألابُجا٫" ٞهي التي ٧جاهذ جدضر في بالٍ الخ٨م  ْؤمجا ع  ،

ش مهغ الجضًض.  مؿخ٣جاة مً ججاٍع

ْاًت الاظخمجاُٖت 9.5.2  الغ

ٕٓ مً   ٕٓ مً حٗخبر َظا الى ْؤْؾ٘ اهدكجاعا بحن ال٨خجاب ْألاصبجاء، بط ٌٗجالج َظا الى ال  ْاًت ؤ٦ثر جىجا الغ

ْحؿخمض خ٩جاًتهجا مً املجخم٘ مبجاقغة، ظجاء في معجم اإلاٟهل في اللٛت ْألاصب مجا ههّ: ْاًت مكجا٧ل اظخمجاُٖت،   الغ

ْعنض الاجججاَجاث اإلاخىجا٢ًت في خغ٦ت ا ْالخ٣جالُض،  ٍٓغ الٗجاصاث  ٗجى ٚجالبجا بخه
ُ
ْهي ح ملجخم٘ " 

ْالٟغصي  ٢ٓذ طاجّ ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الخدلُل الىٟسخي،  ْهي حكخمل في ال  . ٍٓع ْجُ

  ْالاظخمجاعي، بال ؤن َضٝ ال٨ك٠ ًٖ ألاْيجإ الاظخمجاُٖت َٓ الٛجالب بةَال١."

ٖٓجاث الٗجاَُٟت  ْلى ٧جاهذ مٓي ْلى ؤي ٢بل الخغب الٗجاإلاُت ألا ْاًت ًجض ؤن الٟترة ألا ش الغ ْالىجاْغ في ججاٍع

ْمجاوؿ ٓا ْالغ ْالشجاهُت ٞجال٨خجاب ٞحهجا لٟخ ْلى  ْؤمجا الٟترة زال٫ الخغب الٗجاإلاُت ألا ْاًجاث،  ُت ؾجاثضة لضٔ ٦خجاب الغ

ْمجا  ٓا مجاصتهم مً املجخم٘  ْالشجاهُت. ٞجاؾخ٣ ْلى  اهدبجاَِم بلى مكجا٧ل املجخم٘ التي ؾببتهجا الخغبجان الٗجاإلاُخجان ألا

ْاإلاهجاثب.  ٌٗجاوي الكٗب مً اإلاك٨الث 

ْاًت الاظخمجاُٖت زال   ر ْظِجاث:ْللغ

 (Regional Aspect) ب٢لُمُت -1

ٓمُت ) -2  (General Aspectالٗم

 (Personal/Biographical Aspectالصسهُت ) -3

ْاًت الاظخمجاُٖت ؤلا -1  (Regional Aspect: )٢لُمُتالغ

ْهي   ْا٢٘ ب٢لُم ؤْ بلض زجام  ْاًت الاظخمجاُٖت مجا ٌؿخمضٍ ال٩جاجب مً  ْاًت في الغ ْاإلاغاص مً َظٍ الغ

ْػ٢جا١ جخجلى  يب ملخمض خؿحن ٩َُل،  ْاللبىجاهُت مشل: ٍػ ت  ٍٓع ْالؿ ْالٗغا٢ُت  ت  ْاًجاث اإلاهٍغ في ٦شحر مً الغ

ْاثُٓن مجاصتهم مً ب٢لُم زجام ؤْ م٩جان  ٤ُٞٓ الخ٨ُم. ٣ٞض اؾخ٣ى الغ ٠ُ لخ ْالٚغ  ، اإلاض١ لىجُب مدّٟٓ

ٓاء ٖلى م٩جان زجا ْجل٣ي ألاي ْاًجاث الشالزت حٗغى اإلاك٨الث ؤلا٢لُمُت  ٧ْل الغ  م.زجام، 
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ٓمُت ) -2 ْاًت الاظخمجاُٖت الٗم  (General Aspectالغ

٢ْض   ْاجي ٞحهجا مً مؿجاثل مكتر٦ت بحن الض٫ْ ْألامهجاع،  ْاًت الاظخمجاُٖت مجا ًظ٦ٍغ الغ ْاإلاغاص مً َظٍ الغ

ْاًت اإلاؿجاثل لِجا ؤزغ لجمُ٘  ْعبمجا جدخٓي الغ ْاًجاث اإلاكجا٧ل أل٦ثر مً مجخم٘،  ْاجي في مشل َظٍ الغ ٣ًضم الغ

ْاًت الاظخمجاُٖت مجا ٢ضمّ املجخم٘  ٕٓ مً الغ ؤلاوؿجاوي مً صْن ٢ُض ملجخم٘ ؤْ لٗهغ. ْزحر مشجا٫ لِظا الى

ْاًت "ٞخجاة مهغ"  ْاجي في ع ٓم". ٌٗٝغ الغ ْاًجاجّ ال٨شحرة، مشل : "ٞخجاة مهغ" ْ"ٞخجاة الُٟ ٣ٌٗٓب نغْٝ في ع

ْم ُجاهُجا  ٓاصثهجا في بٍغ ْج٣٘ خ ْلُت،  ْع خ٫ٓ قجاب لبٌٗ ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت ْالا٢خهجاصًت الض ْال٣هت جض هغ، 

ظِجا. ت ٞإخبهجا زم جْؼ ْحٗٝغ ٖلى ٞخجاة مهٍغ  به٩لحزي ٢ضم مً لىضن بلى مهغ 

ْاًجاث الاظخمجاُٖت الصسهُت ) -3  (Personal/Biographical Aspectالغ

٢ْض ًُل٤   ْاجي ًٖ جججاعبّ الصسهُت،  ْاًجاث هي التي  ًخدضر ٞحهجا الغ ٕٓ مً الغ ْاًت مً َظا الى بن الغ

ْاًجاث "ألاًجام" ٖلحهجا الؿح ٕٓ مً الغ ٢ْض جهُبٜ ؤخُجاهجا بهبٛت ٖجاَُٟت، ْزحر مشجا٫ لِظا الى رة الظاجُت ؤًًجا، 

ْالهغإ الاظخمجاعي،  ْاجي مً زال٫ جججاعبّ الصسهُت الٟؿجاص الؿجاثضفي مهغ،  ْالظي ٢ضم ُّٞ الغ لُّ خؿحن 

٤ عاج٘ ظظاب.  ْالخٟجاْث الُب٣ي بٍُغ

ْاًجاث الاظخمجاُٖت الصسه ْاًت ْاإلاشجا٫ آلازغ للغ َْظٍ الغ ْاًت "ألاظىدت اإلاخ٨ؿغة" لجبران زلُل ظبران،  ُت ع

ٓا٫ املجخم٘ الظي ٌِٗل ُّٞ.  ْٖلى مجا ازخبٍر مً ؤخ ْاجي مً زُبت آمجا٫ في خبّ ألا٫ْ  ْع ٖلى مٗجاهجاث الغ  جض

ْاًت الٟلؿُٟت: 9.5.3  الغ

ْاجي مً مؿجاثل جخٗل٤ بجالٟلؿٟت،  ْاًت الٟلؿُٟت مجا ٣ًضم ٞحهجا الغ َظٍ ٢ض حكمل ْ بن اإلاغاص بجالغ

ْاًجاث ٓصًت،  الغ ٓظ ْمبرعاتهجا، ْألا٩ٞجاع ال ْالكغ  ْع في هٟٓؽ الىجاؽ بحن السحر  الهغاٖجاث التي جض

ْالِضٝ  ْاع املجخم٘  ْؤص ٫ٓ الٟالؾٟت،  ٍٓلت ٣ٖ ٓص َ ٓص مً الٗضم التي قٛلذ ل٣ٗ ٓظ ْم٣جاعهجاث بزبجاث ال

 ٓ  ن ٖلى ًَبت مً الشلج!مً الخُجاة خحن ج٩ٓن الخُجاة ٖلى نُٟذ ؾجازً مً ألاخضار ؤْ ختى خحن ج٩

ْاثُت الٟلؿُٟت الص  ْمً الىمجاطط الغ ْاجي الٗغبي الكِحر هجُب مدّٟٓ مشل: "ؤ مجا ٦خبّ الغ

ْٚحر طل٪. جىجا٫ْ ٞحهجا  ٤" ْ"زغزغة ١ٓٞ الىُل"  ْال٨الب"، ْ"الٍُغ ْالسٍغ٠"، ْ "اللو  خجاعجىجا"، "الؿمجان 

 .هجُب ألابدجار الٟلؿُٟت الض٣ُ٢ت بلى ظجاهب ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت

  هخجاثج الخٗلم 9.6

ع  ّٓ ٓخضة ًٖ مٓجاَغ جُ ْاًت الٗغبُتحٗلمىجا في َظٍ ال ًْٖ السهجاثو الٗجامت  الغ ٓاملِجا  ، ٦مجا ِٞمىجا ؤًًجا لِجاْٖ

ْؤٖمجالِم مجمالًٖ  ْاثُحن  ْلىجا ؤًًجا ؤَم الغ ْجىجا ْاًت  ٓعث ٞحهجا الغ . ٞمً زال٫ صعاؾدىجا ْنلىجا اإلاغاخل املسخلٟت التي جُ
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 التي جخمشل في الى٣جاٍ آلاجُت: اإلاخٗضصة بلى الىخجاثج

 ْاًت ًٞ ٚغبي ظجاءث في ألاصب الٗغبي مخهلت بجالجهًت في الٗجالم الٗغبي  . بن الغ

  ْج٩ٓن مغآة ْم٩جان،  ْالصسهُجاث لِجا ػمجان  ٍٓلت جدىجا٫ْ ألاخضار املسخلٟت  ْاًت ٖبجاعة ًٖ ٢هت َ بن الغ

ْاجي ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت ؤْ الٟلؿُٟت ْمً زاللِجا ٣ًضم الغ ؤْ جججاعبّ الصسهُت لٗهٍغ ؤْ لٗهغ  للخُجاة، 

 . مطخى

 " ْاًت ٞغوؿُت جاٖت الُُِجاْي َٓ ؤ٫ْ مً ٢جام بترظمت ع ٧ْجان الٞغ ْاًت في ألاصب الٗغبي بجالترظمت،   ًبضؤ ًٞ الغ

Les Aventures de Télémaque  ٘٢ْض ظم ٢ْجاج٘ جلُمجا٥"،  ٓا٢٘ ألاٞال٥ في  " )مٛجامغاث جلُمجا٥( ْؾمجاَجا "م

ْال ْالؿُجاؾت.ُّٞ ٦شحرا مً آلاعاء  ْالتربُت   . سبراث في الخٗلُم 

  ْاًت يب" ملخمض خؿحن ٩َُل ؤ٫ْ ع ْاًت "ٍػ ْحٗض ع ْؤنُلت،  ْاًت ؤ٦ثر ٞىُت  الث ؤن ججٗل الغ زم بضؤث املخجا

ْاًت ٓبت في الغ  . ٞىُت جٟي بإٚغاى ٞىُت مُل

 ْاثُحن الظًً ج ْالغ ٖٓت مً ألاصبجاء  ْالشجاهُت ِْغ مجم ٓعث ٖلى ؤًضحهم ًٞ ْزال٫ الخغبحن الٗجاإلاُخحن ألاْلى  ُ

 ٔ ْبضؤث حٗتٝر ٖلى ؾجاخجاث آلاصاب الٗجاإلاُت ألازغ ْاًت ختى ؤصخبذ ٞىجا ٖلى ْظّ الاؾخ٣ال٫   . الغ

 ْاإلا٩جان، ْألاؾلٓب ْالؼمجان  ْالصسهُت،  ْالخب٨ت،  ْاًت بٗىجانغ قتى مجهجا: ال٨ٟغة،    . جخ٩ٓن الغ

 سُت ْاًت الخجاٍع ْاًت خؿب مجاصتهجا بلى زالزت ؤ٢ؿجام: الغ ْاًت الٟلؿُٟت.، جى٣ؿم الغ ْالغ ْاًت الاظخمجاُٖت،   ْالغ

ْمٗجاهحهجا 9.7   ال٩لمجاث الهٗبت 

ِّ  مالمذ ِٞ َنجا
ْْ ْؤَ  ِّ ْظ

َٓ َمجاِث ال
َ
ال َٖ  ًْ ُغ ِم َِ

ْ
ٓ ًَ  اإلاؿخمغ في ألامغ اإلاخمجاصي َمجا 

ْاخضة ٖلى همِ ٓعة  ٦ىجاًت ًٖ الظًً ٨ًخبٓن  ألا٢الم اإلاغجؼ٢ت ٖلى ن

 م٣جابل اإلاىجاٞ٘ اإلاجاصًت

   ألاْلى، اإلاغجبت ألاْلىاإلا٩جاهت  ٢هب الؿب٤

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت  9.8  الىم

ُٖٓت: 9.8.1  ؤؾئلت مٓي

  :مال٠ ٢هت "حي بً ٣ًٓجان" -1

(a)ال٣جاضخي الٟجايل (b) ٔظجاخ  (c) ابً َُٟل ألاهضلسخي (d)بضٌ٘ الؼمجان الِمظاوي 

ْاًت مترظمت في اللٛت الٗغبُت.  -2  ؤ٫ْ ع

(a) ٢ْجاج٘ جلُمجا٥ ٓا٢٘ ألاٞال٥ في   الساق على الساق فيما هو الفارياق (b)   م

(c)خضًض ِٖسخى بً َكجام    (dلُجالي ؾُُذ) 

ْاًجاث: -3 " حٗجي بهجا الغ  "هجُب مدّٟٓ
ُ
 زالزُت

(a)  ت ً، ٢هغ الك١ٓ، الؿ٨ٍغ  زجان السلُل، ال٣جاَغة الجضًضة، زغزغة ١ٓٞ الىُل (b)  بحن ال٣هٍغ
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(c) ْبِـ، ٦ٟجاح َُبت ْال٨الب،  (d)  ٖبض ألا٢ضاع، عاص ْالسٍغ٠، ػ٢جا١ اإلاض١اللو   الؿمجان 

ت في الخب٨ت: -4   مٗجى الاؾترظجإ بجاللٛت ؤلاه٩لحًز

(a) Flash Back  (b) Prophecy  (c) Plot  (d) Characterization 

ًّ الىثرّي الظي ًغظ٘ ؤنلّ بلى الٗهغ الّٗبجاسخي؟ -5  مجا َٓ الٟ

(aال٣ّهت ال٣هحرة )  (bاإلا٣جامجاث )  (c٢ُٓٗجاث مd) ( الخ
َ
 ( الِخ٨

ْاًت ألاْلى -6  ؟في ألاصب الٗغبي بجاإلاٗجى الّٟجي مجا هي الغ

(a٢جاجل خمؼة )   (bعظجا٫ في الكمـ ) (cألاظىدت اإلاخ٨ّؿغة ) (dيب  ( ٍػ

ْاًت ؤلِٟجا: -5 ذ" ع  "ؾلٔٓ في مِب الٍغ

(a) ّٟٓهجُب مد  (b ) ٓع ٓص جُم  َّ خؿحن (d) ببغاَُم ال٩جاجب (c)  مدم

ْاًجاث َّ خؿحن: -8  لِؿذ مً ع

(a ) الباؽشجغة   (b )اإلاٗظبٓن في ألاعى  

(c)٘الخب الًجاج      (d )٠ ٓمُجاث هجاثب في ألاٍع ً 

ْاًت الٗغبُت الخضًشت في مهغ ) -9 ٓع الغ  ؟( 1938-1870مً مال٠ ٦خجاب جُ

(a )ْاصي  َّ  (b )ٖبض املخؿً َّ بضع 

(c )قٓقي ي٠ُ  (d )ٓعي  خىجا الٟجاز

ْاًت "٢ىضًل ؤم َجاقم" -10  اؾم بُل ع

(a )اؾمجاُٖل (b )ٖبض الِجاصي (c )ٓاص  ؾجاعة( d) ؤخمض ٖبض الج

 ؤلاظجابت ال٣هحرةؤؾئلت  9.7.2

ْانُالخجا. -1 ْاًت لٛت   بحن مٗجى الغ

ْاًت في ألاصب الٗغبي؟ -2 ٓع ًٞ الغ  ٠ُ٦ جُ

ْاًت؟ -3  مجا هي ؤَمُت الصسهُجاث في الغ

ْاًت؟ -4 ْمجا هي ؤَمُتهجا في حك٨ُل الغ  مجا هي الخب٨ت؟ 

ْاًت؟ -5   مجا هي ؤ٢ؿجام الغ

ٍٓلتؤؾئلت   9.8.3  ؤلاظجابت الُ

ْاخض مجهجا بجالخٟهُل. -1 ْاًت؟ ٖٝغ ٧ل   مجا هي ٖىجانغ الغ

ٓظؼا. -2 ْاًت م ٓع الغ " في جُ  ؤل٤ الًٓء ٖلى مؿجاَمجاث "هجُب مدّٟٓ

ْمجا محزاتهجا؟ -3 ْاًجاث الاظخمجاُٖت   مجا هي الغ

   اإلآصخى بهجا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم  9.9

ْاًت  -15 ٓع الغ .1938-1870الٗغبُت الخضًشت في مهغ )ٖبض املخؿً َّ بضع، جُ  ( مهغ: صاع مٗجاٝع
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ْاصي:  -16 ْاْ الى٣ض  یف صعاؾجاثَّ  : یالغ  1994ت، مهغ: صاع اإلاٗجاٝع

ٓع قٓقي ي٠ُ -17 ْمظاَبّ في الىثر الٗغبي،، الض٦خ  ًّ  م.1943 ال٣جاَغة،، اإلاٗجاٝعصاع  الٟ

ٓعي -18 ش ألاصب الٗغبي ، خّىجا الٟجاز  م.1986، بحرْث، ألاصب الخضًض، صاعي الجُل –الججام٘ في ججاٍع

 م.1948 صمك٤،، صاع ال٨ٟغ، في ألاصب الخضًض، ٖمغ الضؾٓقي -19

 .،مهغ: صاع اإلاٗجاٝعألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ في مهغ ،قٓقي ي٠ُ -6

ش ألاصب الٗغبي، ألاصب الخضًض، صاع الجُل، بحرْث، الُبٗت ألاْلى،  -7 ٓعي، الججام٘ في ججاٍع  م.1986خىجا ٞجاز

ٓع ألاصب الخضًض في مهغ، صاع  -8  1994، 6اإلاٗجاٝع ال٣جاَغة، ٍ: ص. ؤخمض ٩َُل: جُ

ْص. مِكجا٫ ٖجاصخي:  -9  ،1م للمالًحن، ٍ: لاإلاعجم اإلاٟهل في اللٛت ْألاصب، بحرْث: صاع الٗص. بًمُل بضٌ٘ ٣ٌٗٓب، 

 بحرْث. ؤخمض ؤبٓ ؾُٗض، ًٞ ال٣هت، صاع الكغ١ الجضًض، -10

11- E.M. Forster, Aspects of Novel, Rosetta Books, LLC,
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يب" ْاًت "ٍػ  ا٢خبجاؽ مً ع
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض   10.0

ٓخضة   10.1  ؤَضاٝ ال

يب""   10.2 ْاًت ٍػ  هّو ع

ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو    10.3  مٗجاوي اإلاٟغصاث 

 جدلُل الىو   10.4

يب" 10.4.1  ْاًت "ٍػ  الخٍٗغ٠ بغ

ْاًت 10.4.2  الخٍٗغ٠ بصسهُجاث الغ

  محزاث الىو 10.4.3

و الىو  10.4.4
ّ
 ملس

 الخٍٗغ٠ بجال٩جاجب: دمحم خؿحن ٩َُل  10.5

ْمٗجاهحهجا  10.6  الخٗبحراث 

ىجاث      10.7  الخمٍغ

 هخجاثج الخٗلم  10.8

ْمٗجاهحهجا  10.9  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت    10.10  الىم

 اإلآصخى بهجا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم     10.11
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 الخمُِض 10.0

ٓخضة طاث ؤَمُت ٦بحرة، ْاًت هلْهي جخ بّن َظٍ ال ْاًت ْ  في ألاصب الٗغبي. بجالغ حٗجالج مً اإلاٗغْٝ ؤن الغ

ْؤصبُت ْاظخمجاُٖت  ٕٓ مً ألاصب ًْ  ،٢ًجاًجا ؾُجاؾُت  ْالىثر َٓ ًٞ مً الٟىٓن ألاصبُت ال٣ضًمت،  خٗل٤ بجالىثر،َظا الى

ْالٓنجاًجا  ْالسُب  ٓاظًضا في ق٩ل الخ٨م ْألامشجا٫  ْالخ٩جاًجاث خت٧ْجان الىثر مخ ْاإلا٣جامجاث  بلى جهجاًت الٗهغ  ىْالغؾجاثل 

ٓص في الٗهغ الٗشمجاوي ٖلى الٟىٓن ألاصبُت، الٗبجاسخي، ْالجم ٓص  ٓص بهٟت زجانت مً  ْؾجاص الغ٧ ْالغ٧ ٓص  زم جالشخى الجم

 َمْجإزغ  ،ْاخخ٩جا٥ الٗغب بجالٛغب ،هبٗجار في ألاصب الٗغبيالا ٞبضؤث خغ٦ت ، م1798ٗض خملت هجابلُٓن ؾىت مهغ ب

ْال٨خجاب الٗغب مً  بجاآلصاب الٛغبُت، ْجد٫ٓ ألاصب الٗغبي مً الاهدُجاٍ بلى  م الٗم٤ُ،ؾبجاتهٞجاؾخٟجا١ ألاصبجاء 

ْزجانت الىثر  ،ْجدغع ألاصب الٗغبي ،ضًض مً الاػصَجاعْؤّصث بلى لٓن ظ ٞخإزغث َظٍ الجهًت ألاصبُت ٖلى الىثر، الاػصَجاع،

ْالبضٌ٘ ٓص السج٘ ْنىٗت الجىجاؽ  ْ الكغ٢ خحنش٣جاٞالْظم٘ ؤ٦ثر ال٨خجاب بحن  .م٘ ؤنىجاِٞجا املسخلٟت مً ٢ُ  ُت،الٛغبُت 

ٍٓع ٓا بجالىثر الٟجي مجزلت لم ًبلِٛجا في ٖهغ مً ٖه غاى ،ختى حٗضصث ألاؾجالُب ،ْبلٛ ٖٓذ ألٚا ٓإ  ،ْجى ِغث ألاه ْْ

ٓص ت اإلاخٗضصة بلى خحز الٓظ ْاًجاث الٛغبُت. ،الىثًر ْالغ ٍٓ مً ال٣هو  ٓا٫ مجا جغظم ٓا ٖلى مى  ٞيسج

ؼة!       ْاًت  ،ْوؿخُٟض مجهجا جإزغ ألاصب الٗغبي بجاألصب الٛغبي ،ه٣غؤ َظٍ الٓخضة ؤحهجا الُالب ألٖا ْوٗٝغ بضاًت الغ

ٓعة ع  يب" ملخمض خؿحن ٩َُل.مً الترظمت ختى الٓن٫ٓ بلى ظِض مخ٩جامل به  ْاًت "ٍػ

 ؤَضاٝ الٓخضة     10.1

ٓخضة بلى ج٣ضًم ؤقُجاء ظضًضة للُالب جخمشل في:  تهضٝ َظٍ ال

 .ْاًت في ألاصب الٗغبي ٍْض مٟجاَُم ؤؾجاؾُت ًٖ الغ  جؼ

  ٠ ْاًجاث الٗغبُت.بالخٍٗغ  إبغػ الغ

 .يب" ملخمض خؿحن ٩َُل ْاًت "ٍػ  مُجالٗت ٢ُٗت مً ع

  إل ٖلى شسهُجاث ْاًتالَا يب". ،الغ ْاًت في "ٍػ  ْؤؾلٓب ٧جاجب الغ

 .٧ْجاجب الىو ً خ٫ٓ الىو  ْالخمجاٍع بجاث   الخضٍع

 ٓاعصة في ا  الازخُجاع. بْٖغى ؤؾجالُ ،لٓخضةبُجان اإلاٟغصاث ال

يب"   10.2 ْاًت "ٍػ  هو ع

ْال٨خجاب ٌؿخٛغ١  ٓعة ٦خجاب،  ٖٓت ب٩جاملِجا في ن يب" مُب ْاًت "ٍػ ؼاء! بن ع نٟدت،  311ؤحهجا الُلبت ألٖا

ْاًت يمً ج٣جاؾُم صازلُت ٖضًضة في الٟه٫ٓ  َْكخمل ٧ْل ٞهل ٣ًضم مكجاَض مسخلٟت مً الغ ٖلى زالزت ٞه٫ٓ، 

ٓلّ في م٣غعاج٨م  ٫ْ الظي جم ٢ب ٓطظجا مً الجؼء ألا٫ْ مً الٟهل ألا ْإل٨ُم هم ٖٓت،  ْاًت اإلاى خؿب ؤظؼاء الغ

ٍٓلت بُٛت ِٞ ْاًت الُ ٓا بجالتر٦حز ٖلى ظجاهب مً الغ ْطل٪ ل٩ي جخمخٗ ٣ت ظُضة، الضعاؾُت،  ْمٛؼاَجا بٍُغ م مٗىجاَجا 

ٓالِجا في ٦خجابجاج٨م ألاصبُت.    ٓا ٖلى مى ْجيسج َٓجا  ٓا ؤن جدجا٧ ٓبهجا ختى حؿخُُٗ ٓا ؤؾل  ْجخٗلم

ٓابهجا،" ٓصاث جغظ٘ له ٣ٍُْ٘ الهمَذ اإلاُل٤َ الظي ًد٨م  في َجاجّ الؿجاٖت مً الجهجاع خحن جبضؤ اإلآظ
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جا مً عاختهجا، ٖلى ٢ٔغ الٟالخحن ٫َٓ اللُل ؤطاُن اإلااطن ْنُٓث الضً٪ ًٗ ٓاهجاث ظمُ ْخحن  ٣ٍْٓت الخُ

ْعاء الدجب ًٍْضا مً  ًٍْضا ع ٍِْٓغ الهبجاح ع ى في  -جخالشخى الٓلمت 
ّ
يب جخمُ في َجاجّ الؿجاٖت ٧جاهذ ٍػ

ٓمّ. مغ٢ضَجا، ّٓ الؿجا٦ً الِجاصت ججهضاث ال٣جاثم مً ه َٓجا مجا  ْجغؾل في الج ْؤز ًْٖ ظجاهبحهجا ؤزتهجا 

ٓلِجا.ْ  ٞجاوسخبذ هي مً بُجهجا. ًؼالان هجاثمحن. ٓم هٓغث ل٩ّل مجا خ ْلم ًضِٖجا  بُٗٓن مجا ًؼا٫ ٞحهجا ؤزغ الى

بل اؾدىضث بلى الٓؾجاصة ْظجاَضث ؤن جىٓغ لٗلِجا جغي مجا في صخً الضاع  وؿُم الهبجاح جتر٥ م٩جاجهجا،

ت مٓنض، ٞلم ججض قًِئجا. ٓلِجا بال مجا ًدىجاصٔ بّ عؾل  ْؤصاعث عؤؾِجا ٞةطا بجاب الٛٞغ ال نٓث خ

ت.  ؤلانالح مً ؤَغاٝ ال٣ٍغ

جا.     
ً
ٓاء  زم ٞغصث طعاٖحهجا مً ظضًض، ب٣ُذ في م٩جاجهجا َىحهت ؾجا٦ىت ال جبضٔ ِخغا٧ ْؤعؾلذ في الِ

ختى ؤخؿذ بجالبجاب جٟخدّ ؤمِجا عاظٗت مً  ْجغ٦ذ هٟؿِجا جظَب في ؤخالم ًدُحهجا اليؿُم، ججهضاتهجا،

ْاع "اإلالُت". ٓم ٖم٤ُ ٞلم ل٨ً الهٛحرة ٧جاهذ  َىجال٪ الخٟخذ بلى ؤزتهجا تهّؼَجا لدؿد٣ُٔ. ؤْلى ؤص في ه

ْؤزحًرا هجاصتهجا ؤّمِجا: جخيبّ، يب...! ْج٣لبذ ٧إن بهجا ي٣ًُجا ممً ٣ًل٣ِجا في مطجِٗجا...  ًجا ٍػ

 وٗم... -

ٓاب ٧لمت. ْؤ٣ًٓخّ. ْلم جؼص ٖلى َظا الج ْخض٢ذ هدٓ  ْبٗض ؤن اؾد٣ُٓذ ؤزتهجا الخٟخذ بلى ؤزحهجا 

ٓعص، ْالؿمجاء ٢ض زلٗ الكغ١ ٞةطا ألا٤ٞ مخ ٓجهجا ال٣جاوي  ُل. َىجال٪ ٢جامذ لذ ٢مُو الْالكمـ في ل

ْلضَّ  ٢ْضث هجاًعا   ٞإ
َ
جا ل٩ّل مجهم، ْذ ه ًٟ ُ ٢ِٓجا ٚع ْؤبجاَجا.  ٞ  ْلم جيـ ؤّمِجا 

جا مً الججاج٘، ًٗ َٓجا عاظ ى الٟجغ، صزل ؤب
ّ
ٓعص ْنل ى ٖخبت الضاع ختى هجاصي: "ًجا  ٢ْض ٢غؤ ال

ّ
ْمجا ٧جاص ًخسُ

 ْإن ٧جان ٢ض ؤّٖض ٖملّ. دمحم"، ْؾإلّ بن ٧جان ٢ض اؾد٣ُٔ بُٗض،

٫ٓ "اإلاكىت"ظلؿذ الٗ جا خ ًٗ ٓة" ملر.ْٚؤ٧ل ٧ّل مجهم ع  جاثلت ظمُ ْابىّ بلى  ُّٟ "بده زم ٢جام الغظل 

يب ٞجاهخٓغث م٘ ؤزتهجا ؤن ًمّغ بهمجا ببغاَُم، ٖملِمجا. ٓص  ؤمجا ٍػ ت الؿُض مدم جا بلى مؼٖع ًٗ ٓا ظمُ لُظَب

ت الٛغبي، ؤْ ٦مجا  لخى٣ُت ال٣ًُ. ٓم مً بغ التٖر ٓا الُ جا ؤن ًىته ًٗ ٌؿمُّ ٧جاجب ٢ْض ٧جان في ؤملِم ظمُ

ٓا في الٛض بلى "همغة" 20اإلاجال٪ "همغة"  .14لُيخ٣ل

ْمً مّٗ م٣بلحن. ٓا مً الخجاعة بلى ؾ٨ت  ْتهجاصٔ ال٩ّل "نبجاح السحر"، هؼلخجا خحن عؤججا ببغاَُم  زم زغظ

ٓا ٖىض"همغة" البلض، ٨َْظا ٧جاه ت الٓؾِ، 
ّ
ٓا ؤن  20زم مجهجا بلى ؾ٨ ل ِّ ْلم ًخم ٓع الهبذ.  ْاب ع  ؾجاٖت مْغ

ٓا ٖلُّ ؤمـ.ؤزظ ٧ّل مجه ّ ٖلى ْظّ الترجِب الظي ٧جاه
ّ
ٞلمجا لم ججض زًغة ال٣ُٗت ؾٗضة  م زُ

َّْؼث َظٍ ألازحرة ؤ٦خجاِٞجا. يب ًٖ ًمُجهجا حؿإلِجا ٖجهجا،  جا الخٟخذ لٍؼ ٓاَع  بج

ْؤعؾلذ بكٗجاِٖجا حٛمغ َجاجّ الصجحراث التي مجا جؼا٫ في مبخضؤ  ٓا زُحن،  اعجٟٗذ الكمـ خحن ه٣

ْم٘ طل٪ ٌٗجي بهجا الٟ ٓظّ الشجالض بٗض ؤن خُجاتهجا،  ٓا لل ْانُٟ ْاإلاجال٪ ؤ٦ثر مً ٖىجاًتهمجا بإبىجائهمجا.  الح 

، ٞلم ًيـ ببغاَُم ؤن ًىبهِم بلى ؤن َظٍ الجِت ؤٚلذ مً ؾجاب٣تهجا،  ْلحن مهٝغ ٞهلِم ًٖ ألا

ْؤهظ ْعاٍ قٛلّ.ع ْحؿخد٤ّ لظل٪ ٖىجاًت ؤ٦بر،  ْعاءٍ قًِئجا ؤ ْمً ْظض   َم ؤهّ ؾُض٤٢ في مغا٢بتهم، 

ت غجى اإلاغاظٗت بلى اإلاالخ٤.: ٢ضمىجا الٗملخْٓ ًُ ْللىو ال٩جامل في اإلا٣غع الضعاسخي  يب"،  ْاًت "ٍػ  بجاعة الاؾخٟخجاخُت لغ
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ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو 10.3  مٗجاوي اإلاٟغصاث 

ت اإلاٗجى بجالٗغبُت اإلاٟغص/الخٗبحر  اإلاٗجى بجاإلهجلحًز

 Silence الؿ٩ٓث الهمذ

ٓع  جخالشخى الٓلمت  The darkness fades away ي٠ٗ الى

ى
ّ
 Stretches جمّض  جخمُ

 Sigh جىٟـ الهٗضاء ججهض

 Closed مٛل٤ مٓنض

ت اإلالُت ٍٓل اإلاجاء مً التٖر  Diversion of water from the canal جد

ٓظّ الخٟذ  He turned ج

ٓلذ ج٣لبذ  Fluctuated جد

 She called صٖذ هجاصث

 She looked هٓغث خض٢ذ

ٓمت لّضهذ لذ/وٗ
ّ
ْبل  Softened هّضث 

 The family ألاؾغة الٗجاثلت

ٍٓ اإلاكىت ْهد  A bowl in which the bread is placed ْٖجاء ًٓي٘ ُّٞ السبز 

ٓة  Pieces ٢ُٗجاث خه

 Scrubbing and cleaning جى٠ُٓ ٖىض ال٠ُ٣ جى٣ُت

ت  Canal الٗحن التٖر

لى ؾ٨ت بمً الخجاعة 

 البلض

 From the lane to the country railway مً الخي بلى ؾ٨ت البلض الخضًضًت

ٓع   Steam Engine مدّغ٥ِ بسجاعّي  ْاب

ٓا ْلم  لم ًخمِل ْا  / ْلم ًخإزغ ٓا / ْلم ٌعجل ٓا /
ّ
جإه

ٓا  ًبُئ

They did not slow down 

 Shook خغ٦ذ َؼث

 Hide جسٟي حٛمغ

 Pay ؤصاء اإلاجا٫ صٞ٘

ٕٓ إلاًت  A flash ٢جاثمت الكم

ْالخجامي الخملُت  Watchman الخجاعؽ 

 Anger ًٚب خى٤

ْح الؿ١ٓ ْاللي مل عاًذ   Whoever walks goes to the market مً ًمصخي ًغ
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 الؿ١ٓ؟

 Tried ؤعاص نمم

 A decision was made ؤٖلً خ٨ًمجا ظضًًضا نضع ٢غاع

 
ً
ُٗ ٖجا٫  ؤؾغة ٢ْجام بمجا جدخجاظّ مً َٗجاٍم  )ن( ٫ ْٓ ٌ ٦ٟلِجا 

مجا ْٚحَر  ٦ِْؿجاء 

To sustain or feed the family 

ٍْضا  Slowly ٢لُال ع

 Bed مطج٘ مغ٢ض

 Red is like blood ألاخمغ مشل الضم ال٣جاوي

٠ُ  Piece of bread ٢ُٗت السبز ٚع

 Number ٖضص همغة

 Rail الؼ٢جا١ ؾ٨ت

 Field اإلاُضان الُِٛ

 Little ز٠ُٟ يئُل

 Bend over مجا٦/٫ّب  اهدجى

ْعضخ م٣خىٗحن  Convinced بهجا ىمامىحن بهجا 

 Old dress ال٣ضًمالشٓب/ اللبجاؽ  السل٤

ٕٓـال  Patched ؾّض زغ٢ّ مغ٢

 
َ
ٞ 

ُ
ت
ّ
٨  

ُ
ِجا ٍص ْٓ ٣ُ ه  Change of money نٞغ

 They stopped Sheikh Ali and gheraoed َْؿض ؾبُلّ الكُش ٖلي ًؼعجٓن  جا٦ٟٓن الكُش ٖليًىَ 

him 

م في الٛجالب  ٌٗحَر

 ؤطًهجا نّمجاء

 He often lends them a deaf ear لم ٌؿم٘ ٚجالًبجا

ذ 
ّ
َِٓمبك َِٓم يجاخ٨ت ْظ  They looked at their faces ابدؿمذ ْظ

ٓع   The teeth ألاؾىجان الشٛ

ن ؤقجاع بًِٗم بلى بًِٗم آلازغ  ًخٛجامْؼ

 بإُٖجهم 

Some of them pointed at each other with 

their eyes 

ت الخهجاص  Harvesting and cutting the planting ٢ُ٘ الؼٖع

 Lie down  جىٓغ ج٨ؤل

 Chopsticks السكب ُٖضان

  Fracture ج٨ؿغ جخ٣ّه٠

الججز ال جخ٣ّه٠   Do not break off الج٨ؿغ 
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 Fringes ends ؤَغاٝ ألاظىدت الكغاقغ

 They take compensation ًإزظْن الٗٓى حٗخجايٓن 

ٓن  ىُجاء اإلاتٞر  The rich ألٚا

 She walked at the end of the night ؾجاعث في آزغ اللُل ؤصلجذ

جا َمِم ًُّ  Speak hidden words ج٩لم ٦الًمجا زٟ

جا ؤْ  آَت ًٗ ّٓظ نٓث ًسغط مً ؤلاوؿجان ج

 ق٩جاًت

A voice that comes out of a person in pain 

or complaints 

 The deep الٗم٤ُ اللجي

ْالىبجاججاث ؾ٣ُجان  San trees and plants ؾجان الصجغ 

 Drop down مجا٫ بلى ألاؾٟل ٖل٤ / اوؿض٫

 Singing ٚىجاء خضاء

 Incline ؾ٣ِ اهدضع

 Paleness الظ٫َٓ  الصخٓب

 Field مُضان ُُٚجان

 Infinity الجهجاًت الالجهجاًت

ذ ًّ  It went on مًذ ج٣

 Earth ألاعى الجغن 

ْاملخىت الك٣جاء  Misery الكضة 

 جدلُل الىّو  10.4

ي 10.4.1 ْاًت "ٍػ  "بالخٍٗغ٠ بغ

ْا٤ٞ الضاعؾٓن في ألاصب ت في  ٢ض  ُّ ْاًت الّٟىُت الخإؾِؿ يب" ملخمض خؿحن ٩َُل هي الغ ْاًت "ٍػ الٗغبي ٖلى ؤّن ع

ت بإّجه ألاصب الٗغبي الخضًض، ُّ ْاًت جإؾِؿ ْجشبذ بٌٗ السهجاثو  ً ألاؾلٓب اإلا٣جامي،ٖجىٟهل  جاْاٖخبرث َظٍ الغ

٤ ْن٠ خُجاة الٟالخحن، الٟىُت، ٓا٢٘ اإلاهغي الهمُم ًٖ ٍَغ ٕٓ  ْجه٠ ال ّٟي.ْحٗجالج مٓي  الخب في املجخم٘ الٍغ

ْاًت ؤّن خجامًضا مً ؤبىجاء ؤُٖجان الٍغ٠  ؼة، ؛ْملسو الغ ب في ابىت ٖمّ ٍٖؼ خّ ٖجاصاث البجاصًت مً ؤن ًِٓغ  ٚع ّٟ ٦ْ

٢ٓ٘، ْلِّ مجهجا، ْاظِجا بٛخت مً ٚحر ج يب الٟالخت البؿُُت  ْظجا٫ للبدض ًٖ الُمإهِىت، ْج٣غع ػ ٞىجالِجا ٖىض ٍػ

ْالضٍ، ْهي مً بخضٔ الٗجامالث الجمُلت، ت  ًّ مكخٛالث في مؼٖع جا خّبّ لىٟؿِجا، َْٓ ًدّبهجا، الالحي ٦ ًً يب ؤً  ْؤصع٦ذ ٍػ

ْؤؾغجّ، ١ َب٣جاث بحن ؤؾغتهجا  ْاظِجا مىّ بْٟغ َْٓ ًخٗل٤ بٓؾُِجا، ْٖلمذ ؤن ال ًم٨ً ػ يب ببغاَُم الٟالح   ْؤخبذ ٍػ

ت، َٗمل مِٗجا فيْ  ٓصة بُج اإلاؼٖع ٢ْٗذ ٖال٢ت اإلا ْل٨ً __ ِٓغ خّبهجا جْلم حؿخُ٘ ؤن  جا،مهْ ُت ال٣ضًمت  بجالٗجاصاث اإلاؼٖع

بت، ْاظِجا مً شسو ٚجي الجدبّ، مً ؾٓء خِٓمجا__ لم ٣ًضعا ٖلى الخمخ٘ بهظٍ الٚغ يب ػ ْاؾمّ خؿً  ٣ّٞغع ؤبٓ ٍػ

يب مً خؿً، ْط ٍػ ت، َْٓ ؤخؿً خجا٫ مً ببغاَُم، ْجتز ٓصان للسضمت الٗؿ٨ٍغ ْخجا٫ْ  ْطَب  ببغاَُم بلى الؿ
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ْبُجهجا.التهغب مجهجا ألّن ٣ٍٞغ ؤخجا٫ بِ ٍْبخضؤ خُجاة ظضًضة. ٍُْغح خجامض البجاصًت، ىّ   ٍْظَب بلى ال٣جاَغة 

يب بجالىد٫ٓ بٗض ٞغا١ خبُبهجا،        ٠ مغى الؿل ظؿمِجا، ْفي السخجام جهجاب  ٍػ ّٗ ْهي جلٟٔ  ْي ْجمٓث 

ّٓ ٌّٗمّ الخؼن ْألالم. ؤهٟجاؾِجا ألازحرة، ٓبهجا مِٗجا ْفي ظ  ٍْضًٞ مىضًل مدب

ْاًت،        ٍٓت جلخ٤ ٧ّل ؤبُجا٫ َظٍ الغ ي َْظٍ جهجاًت مإؾ ْؤّمجا ببغاَُم  بٍٞؼ ٧جان زخجامِجا اإلاهٕغ بمغى الؿّل، 

 ْؤّمجا خجامض ُٞدُّ في ألاعاضخي الٟؿُدت.  ِٞٓ ظىض في ألاعاضخي البُٗضة،

ٕغ َظ        ّ جٖغ
ّ
ْمجا ٌكجاع بلُّ ؤه ْاًت بجالخٗل٤ الكضًض بمهغ  ا الخىحن بٗال٢خّ ٦ْخب  دمحم خؿحن ٩َُل َظٍ الغ

ْعاثض اللُبرالُت الكِحر لُٟي الؿُض، ت  ٓمُت اإلاهٍغ ْبجالسهٓم ًخإزغ ب٨ٟغ  بهجاخب ال٣ ْبخإزٍغ بش٣جاٞت الٛغب 

ْمجاوؿُحن الٛغبُحن بحن اإلاٗجاعيت ًامً بإزال٢ُجاث  ؾٓ، ٦مجا حٗل٤ بك٩ل ٦بحر بجالغ الُٟلؿٝٓ ظجان ظجا٥ ْع

ٓاث٤. ْالٗ ٓاو٘  ٓع بجاإلا  ْظمجالُجاث ٢جاثمت ٖلى الكٗ

ْالٟهل الشجاوي ٖلى ؾبٗت ؤظؼاء             ٍْدخٓي الٟهل ألا٫ْ ٖلى زمجاهُت ؤظؼاء  يب مً زالزت ٞه٫ٓ  ْاًت ٍػ ن ع ّٓ ْجخ٩

ظذ  ْالٟهل الشجالض ٖلى ؤعبٗت ؤظؼاء. ٢ْض جْؼ ٍْيخهي الٟهل  يب بجاالؾد٣ُجاّ  ْتهم ٍػ ْاًت بٓن٠ الُبُٗت  ْجبضؤ الغ

ظِجا خؿً، ْاهخ٣لذ مً صاع ؤبحهجا بلى صاع ْػ يب  ٍْيخهي بؿٟغ ببغاَُم ٍْه ٍػ ٠ الٟهل الشجاوي في ؤ٦ثر خُجاة خجامض 

يب".  ٍْيخهي الٟهل الشجالض بمٓث البُلت "ٍػ

ْع،            ْاًت خ٫ٓ زالزت مدجا ْع َظٍ الغ ْالعجؼ ًٖ الٓن٫ٓ بلى الغظجاء في نضا٢ت  ْجض ٓع ألا٫ْ بجال٣ل٤  ٍْخٗل٤ املخ

ٍْترصص بحن ٞترجّ  ٣ٍْطخي خُجاجّ في اإلاضًىت ٍّْٓضخّ في شسهُت خجامض، ٖجاَُٟت، ٍٓلت للخه٫ٓ ٖلى الخٗلُم  مّضة َ

ُٟت، ٖلى اإلاى٣ُت، ْلم ًِٓغ خّبّ بجالخ٣جالُض الٍغ ٧ْجان خّبّ بجالخلم  ؼة  ْلم ًىجر في الخه٫ٓ  ٍْدّب ٍٖؼ يب  زم ًدّب ٍػ

ٓع الشجاوي بباؽ الخ ٍْخٗل٤ املخ  ، ْالضٍ بؿبب ٞغاٍع ٍْسبر  َْٛجاصع بلى ال٣جاَغة  يب م٘ خؿً  ْاط ٍػ ٓصتهجا لؼ ُجاة ٖلى م

ْؤإلاِجا، ُت  ٓلض ٞٗال ٚحر مؿخدؿً،الْل٨ً ٧جان ؤَل الٍغ٠ ًِٟمٓن  اإلاؼٖع ْال ٍْمشل في شسهُت  ٗال٢ت بحن البيذ 

يب، ١ الُب٣جاجُت ْالاظخمجاُٖت ج ٍػ ْل٨ً الْٟغ ٍْبحن ٓ ْهي جدب خجامًضا  ْلم جىجر في الخه٫ٓ ٖلى ٚغامِجا، ظض بُجهمجا 

 ْ ْٖت مشل  ْالغ ٓخجاث الُبُٗت،٩َُل ٖجهجا ؤّجهجا ٞخجاة ٚجاًت في الجمجا٫  ٓخت مً الل ٓع  عصة مٟخدت ؤْ مشل ل ٍْخٗل٤ املخ

ٍْبحن ًٖ ْن٠ الُبُٗ ْإعججابّ بجمجا٫ الٍغ٠ في بلضاهّ  ىّ  ْالخإزغ ُالشجالض بدبّ الكضًض لَٓ ْالُِجام بهجا  ت 

ًّ الكٗغ. اب مشل ٞ
ّ
ْمجاوؿُحن بإؾلٓب ظظ  بجالغ

ٓطًظجا للٍغ٠ اإلاهغّي بدؿب ٖجاصاجّ ْؾظا       ْاًت هم ْالؿِئت في خُجاتهم، ظْج٩ٓن َظٍ الغ ٓاي٘ الخؿىت   ْاإلا هّ 
ّ
ت ؾ٩جا

ْْظِجاث  ْمكجاثش الُغ١ املسخلٟت.ىٓالْمجا ٚلب ٖلحهجا مً آعاء  ْالكُجاَحن   ًّ ْٖجاًً دمحم خؿحن ٩َُل ٧ّل شخئ  غ في الج

٪ خُجاتهجا، ْلم ٨ًً للمغؤة ازخُجاع قٍغ ْاط  ْالؼ ٓاػهت  غ اإلاغؤة بضعاؾت ه٣ضًت هدٓ هٓم اظخمجاُٖت ٚحر مخ  ْط٦غ في جدٍغ

ٓجّ.      ْصٖ  آعاء ٢جاؾم ؤمحن 

ْاًت بجال٣هو الٟغوؿُت التي ٢غؤَجا،       يب، ْجإزغ دمحم خؿحن ٩َُل في َظٍ الغ ْٖغيِجا  ٍّْٓضر طل٪ في ؤزظ مىجاْغ ٍػ

ُٟت ؾجاطظت بؿُُت، ٓمت ؤ٦ثر ممجا ًىجاؾب لٟخجاة ٍع ْوٗ ّٓصتهجا بمغى الؿل، ع٣ُ٢ت  جا مً مهجاثب م ْججض َظٍ  ٍْخدّغَع

 ْظٗلّ ْؾُلت لىججاة الٗجاق٣جاث اإلاٗظبجاث مً قضاثضًَ.   الٟغوؿُت، الىمجاطط في بٌٗ ال٣هو

ٓمجاج٪  :ازخبر مٗل

يب جخٗغى بجالىد٫ٓ؟ -1  مجا ٧جاهذ الٓغْٝ التي ظٗلذ ٍػ
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ٍّٓ؟ -2 ْمجا هي جد يب  ْاًت ٍػ  ٦م ٞهال لغ

ْاًت 10.4.2  الخٍٗغ٠ بصسهُجاث الغ

يب:   ٍػ

ْهي ابىت الٍغ٠، ْاًت، ٞالخت بؿُُت ْظمُلت،  ْؤخبذ  بُلت في َظٍ الغ ٓص،  ت الؿُض مدم ْحٗمل في مؼٖع

ْٖك٣ّ لِجا،  يب ًٖ مضٔ خب لِجا،  ْاػصاص لٍؼ ببغاَُم الٟالح البؿُِ الظي ٌٗمل مِٗجا في الخ٣ل، ْظم٘ بُجهمجا الخب، 

ٍْجِجا مً شسو ٚجي، ال جدبّ  يب ٢غع جؼ ْالض ٍػ ْل٨ً مً ؾٓء خِٓمجا لم ًخم٨ىجا مً الخمخ٘ بهظا الخب، ألن 

ْالٟغا١ ًٖ خبُبهجا، ٌؿخُُ٘ ج٣ضًم اإلاِغ، ٖل ْؤخؼاجهجا مً البٗض  م مً ؤٖالمِجا  ْالٚغ ى زالٝ خبُبهجا الٟالح ال٣ٟحر، 

ْجتزْ  ْالضَجا  بت  م مً  طٚحر ؤجهجا اؾدؿلمذ في ألازحر لٚغ ْٖلى الٚغ مً "خؿً" الظي ٧جان ؤخؿً خجا٫ مً ببغاَُم، 

٤ ْخىجان ْخب.  لخؿً، الظي ٧جان ٌٗجاملِجا ب٩ل ٞع
ً
ُْٞت ظت  يب ٧ل مجا في ْؾِٗجا لخ٩ٓن ْػ  خبهجا ال٨بحر إلبغاَُم جبظ٫ ٍػ

ْجمٓث  ْحهؼ٫ ظؿمِجا  ْالظب٫ٓ بٗض طَجاب خبُبهجا لُجهل الؿّل ظؿمِجا،  يب بجالىد٫ٓ  ْفي السجاجمت؛ جهجاب ٍػ

ٍٓت.ْهي ج َْظٍ جهجاًت مإؾ ِجا الخؼن ْألالم.  ٓبهجا ببغاَُم مِٗجا، ْفي ظٓ ٌٗمُّ  لٟٔ ؤهٟجاؾِجا ألازحرة، ؤن جضًٞ مىضًل مدب

 خجامض: 

َْٗلم ؤن بيذ  ؼة" ابىت ٖمّ ،  َْٗك٤ بـ"ٍٖؼ ت في الُٗلت،  ٍْترص بلى ال٣ٍغ ابً مجال٪ الخغر، ٌِٗل في ال٣جاَغة، 

ْطل٪ ؤن ؤ٢جام مِٗجا ؼة التي ٧جاهذ جدبّ،  ْط  ٖمّ ٍٖؼ ْجتز ٤ جبجاص٫ الغؾجاثل الٛغامُت،  ٓم مجا ًٖ ٍَغ ٖال٢ت ٚغامُت، في ً

ٓع ٖلى الخب الخ٣ُ٣ي لُخ٣غع بٗض طل٪ ؤلابخٗجاص  ٓلى ٖلُّ ؤلاخبجاٍ مً الٗش ْاؾخ ، لُيخجابّ الُإؽ،   ٚحٍر
ً
شسهجا

ًْٖ خبّ الظي  ٍْغؾل مً َىجا٥ عؾجاثل ح٨ٗـ ًٖ ؤ٩ٞجاٍع خ٫ٓ املجخم٘،  ٓصة بلى ال٣جاَغة،   ْالٗ يجإ مىّ ْاليؿُجان، 

ٓخّ،  َْٗبر ًٖ َم ْآالمّ  السجاثبت،  ٓالّ،  ْؤخ ُٟت التي ٢ُضث ْخبؿذ في سجً خُجاتهم في عؾجاثلّ  بؿبب الخ٣جالُض الٍغ

ًٍُٓ ٓاؾٗت ْآلازغ م٘  تمغجٟٗت ٖلى مٛجامغة حٗ ْاًت، ْخجامض حهُم في ألاعاى ال ًٖ م٩جان مج٫ِٓ لخ٩ٓن زجاجمخّ في الغ

 ؤخالمّ. 

ْمجهً ػ  ْٚجاًت.٧ْجان خجامض ٌٗجاػ٫ الٟخُجاث  ْإن ٧جاهذ َظٍ اإلاضاٖبت ال جغمي بلى ؤي َضٝ   ٍيب، 

 ببغاَُم: 

ْل٨ً مً ؾٓء خٔ لم ًخم٨ً مً الخمخ٘ بهظا  ت ْظم٘ بُجهمجا الخب،  يب في اإلاؼٖع ٞالح بؿُِ ٌٗمل م٘ ٍػ

ْإعؾجالّ بلى  ت  ْإبغاَُم ًخم ابٗجاصٍ للسضمت الٗؿ٨ٍغ ْاؾمّ "خؿً".  ظِجا مً شسو ٚجي  يب ْػ ْالض ٍػ الخب، ألن 

 ٓ ْبحن طل٪.الؿ ْمجان"، م٘ ؤهّ خجا٫ْ التهغب ٖجهجا، ألن ٣ٍٞغ ؤخجا٫ بِىّ   صان "ؤم ع

ؼة:   ٍٖؼ

ْط  ْهي جتز ت،  ْٞكلذ في خبهجا بؿبب الخ٣جالُض ال٣ٍغ ْل٨جهجا زؿغث  ْحٗك٤ بدجامض،  ْهي ابىت ٖم خجامض، 

جا. ْحُٛب ؤزبجاَع  بصسو مج٫ِٓ، 

 خؿً:

يب. ْط م٘ ٍػ ٍْتز  َْٓ عظل ٚجي 

 محزاث الىو    10.4.3
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يب ألاؾلٓب الؿجازغ مً ؤٖمجا٫ ْخًجاعة ًغثهجا السل٠ مً       ْاًت ٍػ اؾخٗمل دمحم خؿحن ٩َُل في ع

ال بضٌ٘ الؿل٠، ت  ؛٦ْخبهجا في لٛت ٖظبت لِـ ٞحهجا سج٘  ت ْألالٟجاّ اإلاهٍغ بل ٢هض ؤن ًجٗلِجا في اللٛت اإلاهٍغ

ٓاع، ْبجالسهٓم في ٦خجابت الخ ٓة ؤؾخجاطٍ لُٟي الؿ ْالخٗجابحر الٗجامُت  ؤن ج٩ٓن لىجا في ألاصب لٛت  ُض،"٢ْبل صٖ

خُت، ج٣ترب اللٛت الٟهُدت مً اللٛت الٗجامُت"،
ّ

ٓاع ؤمًغا مىجاؾًبجا م٘ شسهُجاث ٞال ْجُُٗم  ْخجا٫ْ الٗجامُت في الخ

ٞجاؾخسضم  الؿغص ؤْ الٓن٠ ببٌٗ الخٗجابحر ْألالٟجاّ الٗجامُت ؤمًغا ٢ض ٣ًخًُّ الخٗبحر خحن ًخ٩لم الٟالخٓن،

إ الٍغ٠،ْهي لٟٓت قجاجٗت بحن ػُ  "مً "الٛلذ ْهي "ؤٚلذ" لٟٓت ٓمِجا الخصخى الظي ًسخلِ بجال٣مذ  عَّ ْمِٟ

  ِٞؿحئ بلُّ.
ّ
يب مً ؾُُغة السج٘،هْجسل ْاًت ٍػ ٢ْخّ، ذ ع  ْابخٗض بهجا ًٖ ؤؾلٓب اإلا٣جامجاث الظي ٧جان عاثًججا في 

ْبحن اللٛت اإلاؿخسضمت، ْالٟالخحن   ٠ ٍٓغ الٍغ ٓا٤ٞ بحن جه ٓبهجا بحن  ْج يب في ؤؾل ْاًت ٍػ ْاًت ْج٠٣ ع ؤؾلٓب الغ

ٓجي) ْؤؾلٓب اإلا٣جالت، ٓل ْب ْؤؾلٓب الٓن٠ ألاهثر ِجا ألاؾلٓب الٟجي   ("ٖلم ؤلاوؿجان"،Anthropologyٍْدىجاٖػ

لِجا الٗجامُت،
ّ
مشل "تهجاصي ال٩ّل نبجاح السحر"، ْسّجل َظا  ْحكخمل ٖلى حٗجابحر زجانت ٢ض جلٟذ الىٓغ، ْجخسل

ْجهبذ "املجخم٘". ا مشل لٟٓت الجمُٗت،٨َْظ الخٗبحر في ٧ّل مّغة ًلخ٣ي ٞحهجا شسهجان ؤْ ؤ٦ثر، ٓم  عث الُ ّٓ  ْجُ

ت،              ت اإلاهٍغ جا في ال٣ٍغ ًٗ ًٍٓغا عاج ع دمحم خؿحن ٩َُل جه ّٓ ْاًخّ مجا ٌكبّ مً مىجاْغ  ْن ل ٦شحًرة مً نٟدجاث ع
ّ
ْمش

ٓخجاث بضٌٗت، ْل ْاًت  مشل َظا اإلاىٓغ الظي ْي٘ ُّٞ بجالُبُٗت، َبُُٗت  ٓطط مً ع يب:ْؤبحن مشجاال للىم  ٍػ

ٍٓدبجاتهجا. ٞةطا ؾجا٢٪ الخٔ ؤًجام اله٠ُ،        جا بّ مً ٧ّل ن
ً
ْؤُٖتهجا بظل٪ ججاًظجا مٗتٞر يب  ٢ْض ؤبضٖذ الُبُٗت في ٍػ

ْإن لم ج٣ضع ٖلى جبضًض ْلمخّ، ؤْ ٦ىذ ؤؾٗض  ٓاص اللُل،  ٓمّ ٞسٟٟذ مً ؾ ْجإل٣ذ هج  ، ْزغظذ في لُل ٚجاب بضٍع

ٓخجاث ٣ًُجا، ٞإصلجذ بحن جل٪ اإلاؿُ ْاجسظ٥ ال٣مغ ٞع جا 
ًّ
الؼعاُٖت ال٨بحرة. لم ٨ًً ل٪ بٗض ه٣ُت مُٗىت بال ؤن حؿحر  خٓ

 ٪٢ٓ َْؿ َْؿب٤ عؤؾ٪ ٢ضم٪،  ْمتهجا،  ٓة ال ٢بل ل٪ ٖلى م٣جا ًْبجا ب٣ ْجىضٞ٘ مجظ ٤ ال حٗٝغ ؾبًبجا لؿحر٥ ُّٞ،  في ٍَغ

ٓاء اللُل الجمُل بلى ؤن تهمِم بحن ؤؾىجاه٪، ؤْ جىجاصي آَت اإلاؿخدؿً الُغب، ؤْ جضٖٓ  َْ ْطل٪ الججاطب   ٪ٟ٢ٓ م

جا ل٣جاثض٥ املخبٓب. ًٖ ال جؼصاص في ٧ّل طل٪ اجبجا ْٖ٪  اللُل ًجُب٪ نضاٍ،  ال جُجا زم جهل بلى ه٣ُت ج٠٣ ٖىضَجا، 

ْح ججائًهجا ًٖ  ْجغ  ، ٍْلٗب ب٣لب٪ الِٔٓ ْحؿترظّٗ، ٌؿخسٟ٪ الجمجا٫  ْجمّض ٖى٣٪  ٨ِجا،  ٢ضم٪ بلى ؤًت هجاخُت ؤعصث جدٍغ

ٓل٪. ٢ٟٓ٪  ٧ّل مجا خ يب  ذهُت، ٞخهُزجازم ًغجٟ٘ طل٪ الهٓث الظي ظظب٪ بلى م ْجهػي ب٩لُخ٪، ٞةطا ٍػ لّ بإطه٪، 

جدضْ ْ الٗجامالث مً بٗض طل٪ ًجىبهجا... جل٪ مٓؾ٣ُي اله٠ُ في لُلّ البضٌ٘، جغؾل في ؤطن السل٣ُت الىجاثمت حٛمت 

، َْل َظا الهٓث جغّصصٍ الٓلمت الهجامخت بال مُِج في  ْجبٗض في ٢لٓب الٗجاملحن الٗؼاء ًٖ لُلِم الؿجاَغ. الِٔٓ

 ـ ؤظمل مجا ٌٗؼحهجا ًٖ ٧ّلِ مك٣ّت؟!الىٟ

ْاجبٗذ الهٓث ختى نغث ٖلى م٣غبت مىّ، ْعؤًذ في البدغ اللجّي مً قٗجإ خجاثغ  ٞةن ؤهذ ججابٗذ ؾحر٥، 

ٓان  ٓا بكمجالِم ٖلى ؾ٣ُجان ال٣مذ الىجاثم بًّٗ ١ٓٞ بٌٗ ٧إهّ وك ٓا ٣ٞبً ٢ْض اهصى ْالٟخُجاث  ٟجا٫  في الؿمجاء ألَا

ٓامل ال٨شحرة التي جب ٍّٓ. ٗض َغب بخل٪ الٗ َْؿته ن مجا ٌؿخسّٟ  م _ جل٪ هه٠  بلى ٢لب املخْؼ ْبجالُمجى ٖلى قغاقَغ

ْحؿللذ م٘ الؼمجان بلى ٖهغهجا الخجايغ. ٓن  ْٖذ ِٖض ٖٞغ  الضاثغة الخضًضًت التي 

٢ْض اوؿض٫ بلى ظجاهبهجا ظىجاخجان مً الٗجامالث،  يب بحن الجم٘ في الُلُٗت،  ًِ  ْجهل ٖىض الٗمجا٫ ٞةطا ٍػ
ّ
٧ْل

ْٖملًِ ًغ  ْهجاصٔ بّ اللُل الهجامذ في ٧ّل ألاهدجاء،في ظضًَ  ٓظجاجّ  ٓاء ٖلى م ْال٣مغ ٢ض  صصن ظضاءَجا بٗض ؤن خملت الِ

ٓجّ. ْؤخجاَذ بظل٪ ُُٚجان ال٣ًُ  اهدضع بلى اإلاُٛب ًىٓغ بلحهجا هٓغة الهّب ٢ض هجالّ الصخٓب ِٞٓ طاَل في وك
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 ألازًغ مجا ًؼا٫ َٟال.

ٓبّ الؿجازغ    اب ا ْاٖخبر دمحم خؿحن ٩َُل بإؾل
ّ
جاٝ البضٌ٘ مً ألاصبجاء الظًً ًاّصْن اإلاٗجاوي ْألا٩ٞجاع الجظ َّٟ لك

ْالصسهُت، الخضًشت، ٓمي اإلاىبٗض مً البِئت  ًٍٓ ألاصب اإلاهغي ال٣ ْا في ج٩ ِبَىت  ْؾجاٖض
َّ
يب" الل ْاًت "ٍػ ْحؿخد٤ّ ع

 ألاْلى في ألاصب اإلاهغي الخضًض.

ٓمجاج٪:  ازخبر مٗل

 ألاصب؟ مجاطا جِٟم بىصر ألاؾخجاط لُٟي الؿُض في قإن لٛت -1

ٓبجا ؾجازغا ظظابجا قٟجاٞجا بضٌٗجا؟ -2  مجا ْى٪ في دمحم خؿحن ٩َُل ؤهّ ازخجاع ؤؾل

و الىو  10.4.4
ّ
 ملس

يب" في بجاَعـ ؾىت         ْاًت للمغة ألاْلى في ؾىت1910بضؤ دمحم خؿحن ٩َُل ٦خجابت "ٍػ ْوكغث َظٍ الغ م 1912م،

ت البُجان ٖجام 
ّ
ٓع في مجل ْل1912ً٨اٖخمجاًصا ٖلى اإلا٣جا٫ اإلايك ْع ؤ٫ْ مغة ٖجام م، َْٓ مجا 1914ًدحى خ٣ي ٌٗخبر نض م 

ٓعة في َبٗت   بضًال مً اؾمّ، "ٞالح مهغي" م، ٖلى ؤّجهجا ب٣لم "مهغي ٞالح "زم1963ًا٦ضٍ مالِٟجا في اإلا٣ضمت اإلايك

يب": ْاًخّ "ٍػ ُٟت ب٣لم مهغي ٞالح، ٢ْض ٖىٓن ٩َُل ع ْؤزال١ ٍع ْإلى  ْؤَضٔ اإلاال٠ َظا الٗمل بلى مهغ، مىجاْغ 

"ٞجغ ال٣هت  م،٫ٓ٣ً ًدحي خ٣ي في ٦خجاب1911ّم 1910ْ ؾىتيْؤّمجا ػمً ٦خجابت َظا الٗمل ٩ٞجان زال٫  ؤزخّ،

ت م٘ ْبخمِل مجا بحن  ؾذ صعاؾجاث ؤزٔغ ًٖ هٟـ اإلاغخلت" اإلاهٍغ ْؤزحًرا ٨ًخب ٩َُل َظٍ ال٣هت بٗض جضبغ ٚحر ٢لُل 

ل بؤ ْمجاعؽ1910ٍغ ْلىضن ْظى٠ُ"،1911م  ـ  ْجصخبّ في ؤؾٟجاٍع بحن بجاَع ْاًت ٖغبُت  م، يب ؤ٫ْ ع ْاًت ٍػ ْحّٗض ع

يب" ْاًت "ٍػ ْحٗغى ع ش ألاصب الٗغبي الجضًض،  ت جه٠ ألَل مهغ هجاخُت مً  مخ٩جاملت بجاٖخبجاع الًٟ في ججاٍع ٢ّهت مهٍغ

ٓع مً الجمجا٫ ٞحهجا لم ٌؿب٤ ال٨ّخجاب بلى ْنِٟجا، خُجاة بالصَم، ِم ٖلى ن
ّ
ْا٢٘ الٍغ٠ اإلاهغي مً  ْجضل ْجبّحن لِم 

بُٗت ألاٞغاص البؿُُت.خُض الخ٣جالُض ال٣جا  ؾُت َْ

َْظا الجؼء ألا٫ْ            يب  ْاًت ٍػ ت مً الهبجاح بلى  مً الٟهل ألا٫ْ، ٍْازظ َظا الىو مً ع ٓا٫ ال٣ٍغ ع ُّٞ ؤخ ّٓ ٍْه

ٕٓدمحم خؿحن  ُٞظ٦غ ُّٞ اإلاؿجاء. ٦ُُْٟت الُل ٕٓ الكمـ  جا   ٩َُل ًٖ َل َٓع ْه ٓئهجا  ْؤزغاتهجا ٖلى الصجحراث ْي

٢ٓذ ٌؿم٘ ؤَل  لبجا٦غ،ْخغاعتهجا في الهبجاح ا ْبىٟـ ال ٕٓ الكمـ ًاطن اإلااطن لهالة الٟجغ مً اإلاسجض  ٢ْبل َل

جا، ًً ت نٓث الضً٪ ؤً ٓاهجاث. ال٣ٍغ  َْظٍ ٖالمت ٣ًٓت الخُ

ٓا ؤطان الهبذ ْنٓث الض٨ًت،        ٓا هجاثمحن بٗض مجا ؾمٗ ْؤًٖجاء ؤؾغتهجا ٧جاه يب  ٓا مً  زم ًظ٦غ خجالت بِذ ٍػ ٢ْجام

غ، يب ٧جاهذ هجاثمت الؿٍغ َٓجا، ٍْػ ْؤز ْاوسخبذ مً بُجهمجا ْفي طل٪  ٧ْجان ظجاهبحهجا ؤزتهجا  ٓمِجا  يب هي التي جغ٦ذ ه بل ٍػ

ٓبت ؼة املخب ْهجاصث بىتهجا الٍٗؼ ْصزلذ ٞحهجا  ٢ٓذ ٞخدذ ؤّمِجا بجاب الدجغة  يب". ال  "ًجاٍػ

عص زم ظلؿذ                    ِٓ ٢ْغؤ ال َٓجا بٗض مجا ؤّصٔ نالة الٟجغ في اإلاسجض الججام٘  ْؤ٧ل ٧ّل بٗض ٢لُل صزل ؤب الٗجاثلت خ٫ٓ اإلاجاثضة 

ٓة اإلالر. جا بده ًٟ ُ  مجهم ٚع

ت ال٣ًُ م٘ ؤزتهجا،        يب حٗمل في مؼٖع ٧ْجاهذ ٍػ ْابىّ بلى ٖملِمجا  جا بلى  طَب ألاب  ًٗ ٞجاهخٓغث ببغاَُم لُظَب ظمُ

ٓص لخى٣ُت ال٣ًُ، ت ًمل٨ِجا الؿُض مدم ْاؾخمغ اإلاؼٖع ْاعجٟٗذ الكمـ  الٗمل  ْابخضؤ ٖمل الخى٣ُت ختى اهخهى زُحن 

ْهؼ٫ في ْؾِ اإلاؼٕع ٧ي ًٔغ الٗمجا٫ ٞغًصا ٞغًصا بُٗيُّ، ختى الٗهغ، ْا   ْظجاء ال٩جاجب ٣ًُض ؤؾمجاء الٗمجا٫ الظًً خًغ

ٓم الؿ١ٓ.  زم ؤزبر ال٩جاجب الٗمجا٫ بإّن الضٞ٘ ؾ٩ُٓن ٢بل ً
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ْابىّ ٧جاه        ْال٩جاجب  ٓا  كبي ؤمجامِمجا،سْاإلا٨خب ال جا مكخٛلحن في حجغتهمجا،ظجاءث لُلت الؿ١ٓ  ْالٗمجا٫ ٢ض ؤخجاَ

الص  ٧ْجان ؤ ًْٖ ؤًجام ُٚجابهم  ًْٖ ؤظغتهم  ن ًٖ ٖضص ؤًجام ٖملِم  ْبًِٗم ٌؿخٟؿْغ ٓا جملئٓن الضٞتر  ٧ْجاه اإلا٨خب 

ن ٖىض الكبجا٥،  ختى ؤٖلً ال٩جاجب بإن الضٞ٘ ؾ٩ُٓن في الؿ١ٓ. الٗمجا٫ ًيخْٓغ

ٖٓض لُلت الؿ١ٓ زم بّض٫ في الؿ١ٓ،       ْا  ٧جان ال ْؤعاص ٓا بلى اإلاجال٪ بجالك٩ٔٓ ْؾإ٫ ٣ٞىِ بٌٗ الٗمجا٫  ؤن ًظَب

ْم٣ضاٍع ٧ى ٣ًبٌ نبجاح الٛض، ٓا ال٩جاجب ًٖ ألاظغة  بًِٗم ال٩جاجب ًٖ اإلابلٜ  ْخًغ ال٨شحرْن الهبجاح ْؾإل

ت،
ّ
م ًٖ ٖضم ال٨ٟ َْٓ صٞ٘ بلى الٗمجا٫  ٞإزبَر لب ال٩جاجب  ت َْ ٓص مجال٪ َظٍ اإلاؼٖع ْفي َظٍ ألازىجاء زغط الؿُض مدم

م ٞٗجاص الٗمجا٫ بجالٟغ  َٓع ع،ؤظ ْالؿْغ  ْطَب ال٨شحرْن بلى الؿ١ٓ. ح 

يب ًيخٓغ ال٩جاجب ٧        يب  ي٧جان ؤبٓ ٍػ ت ٨َظا ٧جاهذ ٍػ
ّ
ً بٗض ؤن خهل ال٨ٟ ًإزظ ؤظغ ؤبىجاثّ صٞ٘ ال٩جاجب ؤظغ آلازٍغ

جاؾت ببغاَُم، ْة ال٣ًُ جدذ ٍع جاؾت مً ببغاَُم بلى خؿحن ؤبي  جدًغ ٖمل ه٣جا ْبضلذ الٍغ ٢ْذ الخهجاص  ختى ظجاء 

ْجىجامجان في الُِٛ،٩ٞجاهخجا جظَ ؾُٗض، ت في اللُجالي  ٓط الىجاؽ بلى  بجان بلى اإلاؼٖع ْالبىجاث ال٣ٟحرة ؤخ ٓاٖب  ْججض ال٩

ْالٗمل، الخٗجاْن، ٢ِٓم بظل٪ للجّض   ْحؿ حكخهي بلى ظٗل الٗبض ؤلاوؿجان   ل٨ً الُبُٗت ْحٗمل اإلاىجاٞؿت في هٟٓؾِم 

ٓصاث التي بظلِجا الٟغص ٖمُجاء ٖلى الٟ ْج٩ٓن الضهُجا ْالاقخٛجا٫ بجاػصًجاص الضهُجا خغ٦ت ْؾحًرا، ْلم جىٓغ بلى املجِ غص، 

ٓص الجمجاٖت. بجاإلاك٣ت، ٓاػهّ م٘ ظِ  ْهي ج

٧ْجاهذ بلى ظجاهبهجا ظىجاخجان مً الٗجامالث،        لُٗجاتهجا  ٍٓدبجاتهجا َْ يب مسخلٟت بحن ن  َّْٛىحن في اللُلت اإلا٣مغة، ٧ْجاهذ ٍػ

ًعا، ٓلِجا مجا مؤل ٢لبهجا ؾْغ ْع٢ت.     ْؤيجاٝ بلى ظمجالِجا ظمجا ٧ْجاهذ جإزظ ممجا خ    ال 

ٓا لٗمل ظضًض، ،ٔ مًذ ؤًجام الخهجاص هي ألازغ            ٓا ٌٗملٓن صاثًمجا بضْن ؤّي ملل، ْاهخ٣ل زم ٠ُ٣ً الؿُض  ٧ْجاه

ْؤظغة ألاعى الٗجالُت، ٍْدجاٞٔ ٖلى الخ٣جالُض  مجال٪ زمغتهجا زم ٢جام بخ٨ٟحٍر ًٖ ؤٚلى زمً ال٣ًُ  َِْٗل ٦مجا ٖجاف آبجاٍئ 

 ال٣ضًمت.  

 بجال٩جاجب: دمحم خؿحن ٩َُلالخٍٗغ٠  10.5

ضة ٦ٟغ 1305طْ الدجت  12للمُالص، اإلاهجاصٝ  1888ؤٚؿُـ  20ْلض دمحم خؿحن ٩َُل في  للهجغة، في ٢ٍغ

ت. ُٟت مهٍغ ٓعة، مدجاٞٓت الض٢ِلُت، مهغ، في ؤؾغة ٍع ًٍْ في مضًىت مىه  ٚىجام مً ؤٖمجا٫ مغ٦ؼ الؿيبال

الصَم الهٛجاع بلى ٦خجاب الخي،  ٧ْجاهذ اإلاضاعؽ حٗخجي ٧ْجان ؤبىجاء مهغ ًغؾلٓن ؤ ملخ٣ت بجاإلاؿجاظض، 

ٓهت. ْحٗلم ألاصٖبُت اإلاؿى م،   بجالضعاؾجاث الضًيُت مً ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ

ْجدُٟٔ  ْال٨خجابت  ت، لخٗلُم ال٣غاءة  ٍٓ ب٨خجاب ال٣ٍغ ، ؤلخ٣ّ ؤب إلاجا بلٜ دمحم خؿحن ٩َُل السجامؿت مً ٖمٍغ

ٍٓت في مضعؾت  ْالشجاه ْؤ٦مل صعاؾخّ الابخضاثُت  إلاجا بلٜ الؿجابٗت مً ٖمٍغ اهخ٣ل بلى مضعؾت ال٣جاَغة،  م.  ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٧ْ ٍٓت.  ٍٓت الشجاه ْاإلاضعؾت السضً ْٞجاػ في الامخدجاهجاث اإلاُٗىت، الجمجالُت الابخضاثُت،  ، ٞخٗلم َىجا٥ 
ً
ْط٦ُجا  

ً
ْٞٗجاال  

ً
جان مجضا

ْحٗلم ٞحهجا ؤعب٘  ٍٓت،  ْالشجاه ْخهل ٖلى الضعظت الٗجالُت، زم الخد٤ بمضعؾت الخ١ٓ٣ بٗض مجا ؤ٦مل صعاؾخّ الابخضاثُت 

ٓاهحن في ؾىت  ْال٣ ْجسغط مً مضعؾت الخ١ٓ٣  ٓاث.  خ١ٓ٣ م، زم ؾجاٞغ بلى ٞغوؿجا للخسهو في ٖلم ال1909ؾى

ٓعاٍ  ْٞجاػ بجالض٦خ ٓاث،  ـ. ْخهل ٖلى الٗلم َىجا٥ بشالر ؾى ٓعبٓن" في بجاَع ْاهدؿب بلى ٧لُت بلى ٧لُت "الؿ ٓاهحن،  ْال٣

ْاؾخمغ في َظٍ   للمدجامجاة 
ً
ْؤ٢جام َىجا٥ م٨خبجا ٓعة،  ْبضؤ اقخٛجالّ بجاملخجامجاة في مضًىت اإلاىه في الخ١ٓ٣، زم ٖجاص بلى مهغ، 

ٓاث ) ٓالي ٖكغ ؾى ب في م(1922-1912اإلاِىت خ ْٚع ت ألاَلُت،  ْم٘ ؤهّ بضؤ ًل٣ي املخجايغاث في الججامٗجاث اإلاهٍغ  ،
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ْبضؤ ًهلر  ْاظخم٘ بلُٟي الؿُض،  ْبظ٫ مؿجاُّٖ بلى صعاؾجاث آلازجاع الٗغبُت ال٣ضًمت،  ألاصب بجاالجهمجا٥ في املخجامجاة. 

ٍْض ٖٓجاث الخُجاة ٧لِجا،  ْاجهم٪ بّ في ؤَم الجغاثض في مٓي ٓظّ بلى ال٨خجابت بجال٣لم،  ٓمّ، ٞخ ٖٓ الىجاؽ بلى ؤؾبجاب ٢

ْالغقي.  الخجضًض ْالاػصَجاع 

ٓتهجا  ٓع دمحم خؿحن ٩َُل بلى بل٣جاء املخجايغاث في ٧لُت الخ١ٓ٣، ٣ٞبل صٖ ت الض٦خ ْاؾخضٖذ الججامٗت اإلاهٍغ

 بجاإليجاٞت بلى مكجاٚل املخجامجاة.

ْاخخٔٓ ٖل ٓظّ دمحم خؿحن ٩َُل بلى الؿُجاؾت،  ت ج ى خؼب إلاجا ٢جامذ ألاخؼاب الؿُجاؾُت للخه٫ٓ ٖلى الخٍغ

ضة "الؿُجاؾت" ؾىت  ٢ْجام الخغب بةنضاع ظٍغ حن،  ٍٓع جا، 1922ألاخغاع الضؾخ َغ ٓلى دمحم خؿحن ٩َُل عثجاؾت جدٍغ ْج م، 

ْالؿُجاؾت مىظ ٖجام  ْججغي مغخلت الصخجاٞت  ْاجهم٪ في الخُجاة الصخجاُٞت،   م.1932م، بلى 1922ْجغ٥ املخجامجاة، 

ٓم بخّ مً الؿُجاؾت بلى زضمت الخ٩ ، زم ْخ٫ٓ دمحم خؿحن ٩َُل ٚع  للمٗجاٝع
ً
غا ٍْػ ْلت، زم   للض

ً
غا ٍْػ ْٖحن  ت، 

 ملجلـ
ً
٢ْطخى ؤ٦ثر مً ازجي ٖكغ ٖ عثِؿجا ٓر،   ٖلى اليكجاَجاث ألاصبُت الكُ

ً
٧ْجان مدجاٞٓجا ْالغثجاؾت.  ٓػاعة   بحن ال

ً
جامجا

ش  ْاقخٛل بضاعؾت الخجاٍع ْاَخمجام،  ب في ألاصب ب٩ل ٖىجاًت  ْٚع ٓمت،   ًٖ الخمل٤، ْفي ألازحر جغ٥ اإلاىجانب الخ٩
ً
ْبُٗضا

ٖٓجاث ؤلاؾالمُت، مً ؤمشجا٫: خُجاة دمحم، ْخجا٫ْ ُّٞ ٖغى الؿحرة  ؤلاؾالمي، ٣ٞجام بةنضاع ؾلؿلت ال٨خب في اإلآي

٨َْظا ٦خب "خُجاة  جا اإلاؿدكغ٢ٓن في ٦خبهم،  ْاإلاٛجالُجاث التي وكَغ ْٞ٘ الكبهجاث  ٍٓت بإؾلٓب ٖلمي مٗجانغ،  الىب

١ ٖمغ"، زم ٢جام بةنضاع مظ٦غاجّ ْاًت "٦ظا زل٣ذ". الهض٤ً ؤبي ب٨غ" ْ"خُجاة الٟجاْع  ْع

ْاًت  ْؤل٠ ع ْاص ال٨خجاب في ال٣هت الٗغبُت،  َْٓ مً ع ْْي٘ دمحم خؿحن ٩َُل في ألاصب الٗغبي اإلاٗجانغ 

ْاًجاث الٗغبُت.  ْاًت ٖغبُت مً الغ ْاٖخبرث ؤ٫ْ ع يب"   "ٍػ

 مالٟجاث دمحم خؿحن ٩َُل 10.5.1

ْالؿح ش  ت الجظابت، مشل: الخجاٍع ْمً ٦خب دمحم خؿحن ٩َُل في ٞىٓن الىثًر ْال٣هو.  ْالغخالث  ْالى٣ض،  ر، 

 ؤَم مالٟجاجّ:

ت، نضعث  .1 ُٟت مهٍغ ْاًت ٍع يب: ع  م.1924ٍػ

٦ْخبّ، نضع الجؼء ألا٫ْ ٖجام  .2 ؾٓ: صعاؾت في خُجاجّ  ْالجؼء الشجاوي 1921ظجان ظ٥ٓ ْع  م.1922م، 

ٖٓت عؾجاثل  .3 ٢ْجاث الٟغاٙ: مجم  م.1925في ؤ

ٓصان  .4 ٓصان: ْن٠ مجا عآٍ في الؿ  م.1927ٖكغة ؤًجام في الؿ

 م.1935خُجاة دمحم:  .5

ٓحي: ْن٠ عخلخّ بلى الدججاػ  .6  م.1937في مجز٫ ال

 م.1943الهض٤ً ؤبٓ ب٨غ:  .7

١ ٖمغ:  .8  م.1946الٟجاْع

ت:  .9  م.1951مظ٦غاث في الؿُجاؾت اإلاهٍغ

 م.٨َ1954ظا زل٣ذ: ٢هت مً نمُم خُجاة مهغ اإلاضهُت  .10

ْمٗجاهحهجا 10.6  الخٗبحراث 
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 ْمٗجاهحهجا الخٗبحراث

ٓص في الٗهغ ْاملج ٓص   ٚجاب اليكجاٍ ألاصبي في الٗهغ الٗبجاسخي الٗبجاسخي ؾجاص الغ٧

ٓص مً مهغ ْالغ٧ ٓص   ايمدل اليكجاٍ ألاصبي مً مهغ جالشخى املج

 ؤزظث خغ٦ت ؤلاخُجاء جىمٓ بضؤث خغ٦ت الاهبٗجار

 مً الغقي ؤصث بلى لٓن ظضًض مً الاػصَجاع
ً
 ٞخدذ بجابجا ظضًضا

ْاًت ٓعة الغ ٓٙ الؿعي ال٩جامل ًٖ الٓن٫ٓ بلى ظِض مخ٩جامل به ْاًت بل ٤ الغ  ٍَغ

ٖٓت ْاًت اإلاى ْاًت خؿب ؤظؼاء الغ ٓاهب مسخلٟت للغ  لج
ً
 ٣ْٞجا

ٓصاث  في َظٍ الؿجاٖت مً الجهجاع خُض حكٕغ ال٩جاثىجاث ال٩جاثىجاث ؤٖمجالِجا في َجاجّ الؿجاٖت مً الجهجاع خُض جبضؤ اإلآظ

 بب٣ُذ في م٩جاجهجا َىحهت ؾجا٦ىت ال ج
ً
ال ضي ِخغا٧جا  

ً
 ٢لُال

ً
٢ْخجا  في م٩جاجهجا 

ً
ٓصة ٓظ   جِٓغ ؤي خغ٦ت٧ْجاهذ م

ت اإلالُت ٖر
ُ
ٍٓل اإلاجاء مً الت  جد

 نجاح ال٩ل: نبجاح السحر تهجاصٔ ال٩ل "نبجاح السحر"

ٓاَلِجا َؼث َظٍ ألازحرة ؤ٦خجاِٞجا يب ٧  خغ٦ذ ٍػ

 جدخجاط لظل٪ بلى الخٟجاث ٦بحر حؿخد٤ لظل٪ ٖىجاًت ؤ٦بر

ْح الؿ١ٓ  /الظي ًمصخي /مً ْاللى مل عاًذ الؿ١ٓ؟   ًغ

 ِْغ الهبذ جىٟـ الهبذ
 

ىجاث    10.7  الخمٍغ

ْاًت م٩جاهت بجاعػة مً بحن الٟىٓن ألاصبُت الخضًشت؟1       .٠ُ٦ جدخل الغ

ْاًت في الٗهغ الٗبجاسخي؟2      .مجاطا ِٞمذ ًٖ خجالت الغ

ْاًت في ألاصب الٗغبي؟3     ٓع الغ ٓامل التي ؤصث بلى ِْ  .مجا هي الٗ

 .بحن جإزحر ألاصب الٛغبي ٖلى ألاصب الٗغبي.4   

ي. مً 5َ    ْاًت ٍػ ٓاعصة في ع  ؟بم الصسهُجاث ال

يب التي جٔغ ٞحهجا ؤؾلٓب ٩َُل اإلاخمحز؟6    ْاًت ٍػ ٓاي٘ مً ع  .مجا هي اإلا

يب"؟7    ْاًت "ٍػ ٓع ع  . مجا َٓ مد

 هخجاثج الخٗلم 10.8

٤ُٞٓ هللا - ؤّحهجا الُالب ال٨غام! ل٣ض اَلٗىجا               يب   -بخ ْاًت ٍػ ٓخضة ٖلى ع خؿحن ٩َُل  ٦خبهجا دمحممً زال٫ َظٍ ال

ْاًت للمغة ألاْلى في ؾىت1910في بجاَعـ ؾىت  ْوكغث َظٍ الغ ت البُجان 1912م،
ّ
ٓع في مجل م اٖخمجاًصا ٖلى اإلا٣جا٫ اإلايك

ْع ؤ٫ْ مغة ٖجام1912ٖجام  ْل٨ً ًدحى خ٣ي ٌٗخبر نض ٓعة في َبٗت 1914م، َْٓ مجا ًا٦ضٍ مالِٟجا في اإلا٣ضمت اإلايك م 

ْاًت ٖغبُت مخ٩جاملت  "ٞالح مهغي" م، ٖلى ؤّجهجا ب٣لم "مهغي ٞالح "زم1963 يب ؤ٫ْ ع ْاًت ٍػ ْحّٗض ع بضًال مً اؾمّ. 

ت جه٠ ألَل مهغ هجاخُت مً خُجاة بالصَم، ْحٗغى ٞحهجا ٢ّهت مهٍغ ش ألاصب الٗغبي الجضًض،   بجاٖخبجاع الًٟ في ججاٍع

ٓع مً الجمجا٫ ٞحهجا لم ٌؿب٤ ال٨ّخجاب بلى ْنِٟجا، ِم ٖلى ن
ّ
٠ اإلاهغي م ْجضل ْا٢٘ الٍغ ً خُض الخ٣جالُض ْجبّحن لِم 



 
    

172 
 

بُٗت ألاٞغاص البؿُُت،  ْؤَم مجا جٓنلىجا بلُّ مً هخجاثج الخٗلم ًخمشل ُٞمجا ًلي: ال٣جاؾُت َْ

 :ْؤزغاتهجا ٖلى  ألا٫ْ  ٕٓ ٦ُُْٟت الُل ٕٓ الكمـ  ت هدٓ َل ْاإلاىجاْغ الٍُٟغ ت  ٓا٫ ال٣ٍغ ٍٓغ ؤخ جه

ٓخجاث. جا مً الل حَر جا ْخغاعتهجا في الهبجاح البجا٦ٚغ َٓع ْه ٓئهجا   الصجحراث ْي

 ْمٗجاًبهم  :الشجاوي يب الٍغ٠ اإلاهغي بخ٣جالُضٍ ْؾظاظت ؤَلّ مدجاؾً خُجاتهم  ْاًت ٍػ حٗغى ع

ْالكُجاَحن  ْحٗغى لٛت ٖظبت  ْمكجاًشْاٖخ٣جاصاتهم في الجً  ٓبّ الؿجازغ  الُغ١ املسخلٟت بإؾل

ال بضٌ٘. ابت لِـ ٞحهجا سج٘ 
ّ
 ظظ

 :ْا ل الشجالض ٓٞغ ْا ؤن ً ْلم ٣ًهض ْجهم مشل البهجاثم   ِم ؤؾبجاب الِٗل،ألامغاء ٌٗجاملٓن م٘ مً ص

ٓجهم في  ٓصًتهم ْق٣جائهم.ٍْْضٞٗ ْٖب  لمتهم 

 :٘خُت، الغاب
ّ

ٓاع ؤمًغا مىجاؾًبجا م٘ شسهُجاث ٞال ْجُُٗم الؿغص ؤْ الٓن٠  خجا٫ْ الٗجامُت في الخ

 ٞجاؾخسضم لٟٓت ببٌٗ الخٗجابحر ْألالٟجاّ الٗجامُت ؤمًغا ٢ض ٣ًخًُّ الخٗبحر خحن ًخ٩لم الٟالخٓن،

٠،ْهي  ْهي مً "الٛلذ" "ؤٚلذ" إ الٍغ ٓمِجا الخصخى الظي ًسخلِ  لٟٓت قجاجٗت بحن َػعَّ ْمِٟ

  ل٣مذ ِٞؿحئ بلُّ.بجا
ّ
يب مً ؾُُغة السج٘،هْجسل ْاًت ٍػ ْابخٗض بهجا ًٖ ؤؾلٓب اإلا٣جامجاث  ذ ع

٢ْخّ، ْبحن اللٛت اإلاؿخسضمت، الظي ٧جان عاثًججا في  ْالٟالخحن   ٠ ٍٓغ الٍغ ٓا٤ٞ بحن جه ْاًت  ْج ْج٠٣ ع

ٓبهجا بحن ؤؾلٓب  يب في ؤؾل ْؤؾلٓب اإلا٣جالت،ٍػ ْاًت  ْؤؾلٓب الٓن٠  الغ ِجا ألاؾلٓب الٟجي  ٍْدىجاٖػ

ٓجي) ٓل ْب لِجا الٗجامُت، ("ٖلم ؤلاوؿجان"،Anthropologyألاهثر
ّ
ْحكخمل ٖلى حٗجابحر زجانت ٢ض  ْجخسل

مشل "تهجاصي ال٩ّل نبجاح السحر"، ْسّجل َظا الخٗبحر في ٧ّل مّغة ًلخ٣ي ٞحهجا شسهجان  جلٟذ الىٓغ،

ْجهبذ "املجخم٘". لٟٓت الجمُٗت،٨َْظا مشل  ؤْ ؤ٦ثر، ٓم  عث الُ ّٓ   ْجُ

  :ْالٟهل  السجامـ ٍْدخٓي الٟهل ألا٫ْ ٖلى زمجاهُت ؤظؼاء  يب مً زالزت ٞه٫ٓ  ْاًت ٍػ ن ع ّٓ ْجخ٩

ْالٟهل الشجالض ٖلى ؤعبٗت ؤظؼاء يب  الشجاوي ٖلى ؾبٗت ؤظؼاء  ْتهم ٍػ ْاًت بٓن٠ الُبُٗت  ْجبضؤ الغ

ظذ  ٢ْض جْؼ ٍْيخهي الٟهل  ظِجا خؿً،بجاالؾد٣ُجاّ  ْاهخ٣لذ مً صاع ؤبحهجا بلى صاع ْػ يب  ٍْه٠  ٍػ

ٍْيخهي الٟهل الشجالض بمٓث البُلت  ٍْيخهي بؿٟغ ببغاَُم  الٟهل الشجاوي في ؤ٦ثر خُجاة خجامض 

يب".  "ٍػ

ْمٗجاهحهجا 10.9    ال٩لمجاث الهٗبت 

ت اإلاٗجاوي بجالٗغبُت ال٩لمجاث  اإلاٗجاوي بجاإله٩لحًز

ْمجا، ٚجاب جالشخى ًخالشخى  To end, to finish, to vanish, to disappear اوٗضم، نجاع مٗض

  Upbringing, awareness خغ٦ت الجهٓى، جهًت، ٣ًٓت خغ٦ت الاهبٗجار

 Contact, interaction, mix-up ل٣جاء، ازخالٍ اخخ٩جا٥

  Love, infatuation خب قضًض، َُجام ْلّ

  TB" Tuberculosisمغى مٗغْٝ بــ " مغى الَؿل

  Social groups اظخمجاُٖت، ظمجاٖجاث اظخمجاُٖتٞئجاث  هٓم اظخمجاُٖت
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  To be free, to get rid of, to disengage جسلو، هججا، اهٟلذ جدغع ًخدغع 

  To ignore, to neglect, to disregard ؤَمل، جججاَل اؾخس٠

ٓطظُتالازخبجاع ؤؾئلت   10.10  الىم

ُٖٓت 10.10.1  ؤؾئلت مٓي

ْاًت ٖغبُت مخ٩جاملت هي: -1  ؤ٫ْ ع

(a )   يب ْاح اإلاخمغصة     (c)  في ال٣ُجاع   ( b)  ٍػ   الٗبراث( d) ألاع

 مٗجى مإؾجاة: -2

(a )    ٞجاظٗت  (b )    عة   ٞؿُدت( d)  ْا٢ُٗت     ( c)  مؿْغ

يب ٧جاهذ:  -3  ٍػ

(a )       بُلت  (b )    ػاَضة  (c )    ؾُٗضة  (d )ق٣ُت  

يب بــــ: -4 ْاًت ٍػ  جإزغ ٩َُل في ع

(a )    ٓؾ ي     ( b)   ظجان ظ٥ٓ ْع   مهُٟي لُٟي اإلاىٟلَٓ

(c )     ٍالكُش دمحم ٖبض   (d  )ٓص ال٣ٗجاص  ٖبجاؽ مدم

 مٗجى اإلالُت: -5

(a )    ت ٍٓل اإلاجاء مً التٖر ْص بلى اإلاجاء    ( b)  جد ٓع    ال

(c )    ْط مً اإلاجاء دؿجا٫ بجاإلاجاء(  d)   السغ  الٚا

6-  ُّٟ ْؤ٧ل ٧ل مجهم ٚع  ...ظلؿذ الٗجاثلت 

(a بجالؼبضة)  (b بجاللبن)  (c بجالخمغ)  (d  ٓة ملر  (بده

ت ... -7 يب ٧جاهذ حٗمل في مؼٖع  ٍػ

(aًالؿُض خؿ )  (b ببغاَُم)  (c ٓص  (الكُش ٖلي  d)  (الؿُض مدم

 خجامض ٧جان عاٚبجا في ... -8

(a غة ٓبى  d)  (خؿجى c)  (ظمُلت b)  (ٍٖؼ َ) 

ْاظِجا مً شسو اؾمّ ... -9 يب ػ  ٢غع ؤبٓ ٍػ

(a ٪اإلاجال)  (b دمحم)   (c ًخؿ)  (d  خؿحن) 

يب؟ -10 ٍْػ  مجا ٧جان الخجاثل بحن خب خجامض 

(aالخٗلُم )  (b١ َب٣جاجُت ٓاَبc) ( ْٞغ  (ج٣جالُض  d)  ( م

 ٣هحرةال تظجابؤلا ؤؾئلت   10.10.2

يب"؟1 ْاًت "ٍػ ٓلّ ع ْع خ ٓع الظي ًض  .مجا َٓ املخ

يب مً آالمِجا؟2  .٠ُ٦ جدغعث ٍػ

يب؟. مً َم الصسهُجاث التي 3 ْاًت ٍػ جا ٩َُل في ع َٓع  ن
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ٓخجاث الُب4ُٗ ٓعصة مٟخدت ؤْ لٓخت مً الل ٠ُ٦ْ؟ُ.مً هي ٧  ت 

إلاجاطا؟5  .بإّي ُٞلؿٝٓ جإزغ دمحم خؿحن ٩َُل 

ٍٓلت تظجابؤلا ؤؾئلت  10.10.3  الُ

يب".1 ْاًت "ٍػ ْاجي في يٓء ع ْالججاهب الغ  . ا٦خب م٣جالت ًٖ ؤؾلٓب ٩َُل 

ٓع الض٦خ2 ت ٦مجا ن ت اإلاهٍغ ٓع نبجاح ال٣ٍغ  ٓع دمحم خؿحن ٩َُل..ن

يب؟3 ْاًت ٍػ ٓامل التي ٦خب ٩َُل بهجا ع  . مجا هي الٗ

 .بحن عؤي ٩َُل ًٖ الُبُٗت مٟهال.4

٧ْلمجاج٪.5  .بحن جلسُو الىو في ٖبجاعج٪ 

 اإلآصخى بهجا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم   10.11

ٓع دمحم ٩َُل: .1 يب، الض٦خ ُٟت: ٍػ ْؤزال١ ٍع  السجامؿت.م الُبٗت 1992ال٣جاَغة  ،ٝصاع اإلاٗجاع  مىجاْغ 

ت م٘ ؾذ صعاؾجاث ؤزٔغ ًٖ هٟـ اإلاغخلت: ًدحي خ٣ي: .2 ت الٗجامت ٞسغ ال٣هت اإلاهٍغ  لل٨خجاب،  الُِئت اإلاهٍغ

 م.1987ال٣جاَغة،مهغ

ْاًت الٗغبُت: دمحم خؿً ٖبض هللا: .3 ٓا٢ُٗت في الغ ت الٗجامت لل٨خجاب، ال  .م1991مهغ، ال٣جاَغة، الُِئت اإلاهٍغ

ْاًت الٗغبُت: ؾُض البدغاْي: .4 ت مدجا٫ْ الك٩ل في الغ م1996الٗجامت لل٨خجاب،ال٣جاَغة،مهغ الُِئت اإلاهٍغ
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ٓخضة  11: ال

ْاًت "٦ِ   ع
َ
 ُبت"َِ  جاُح ٟ

ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  11.0

ٓخضة  11.1  ؤَضاٝ ال

11.2   َِ ْاًت " ٦ٟجاح   ُبت"هو ع

ْالخٗبحراث   11.3  اإلاؿخسضمت في الىومٗجاوي اإلاٟغصاث 

ْاثُت  11.4  ؤٖمجا٫ هجُب مدّٟٓ الغ

 ؤٖمجا٫ هجُب مدّٟٓ  11.4.1 

ْاثُت  11.4.2   ؤٖمجا٫ هجُب مدّٟٓ الغ

 محزاث الىو  11.4.3 

ْاًت الٗغبُت  11.4.4   زضمجاث هجُب مدّٟٓ في مججا٫ الغ

 جدلُل الىو  11.5

 ؤَم شسهُجاث ٦ٟجاح َُبت 11.5.1 

ْاًت "٦ٟجاح  11.5.2   َُبت"الخٍٗغ٠ بغ

ْمحزاجّ 11.5.3  ٕٓ الىو   مٓي

ْاًت 11.5.4   ملسو الغ

 محزاث الىو 11.5.5 

 ملسو الىو 11.5.6 

ىجاث   11.6  الخمٍغ

  هخجاثج الخٗلم    11.7

ْمٗجاهحهجا  11.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  11.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

 صخى بهجآ اإلا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم    11.10
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 الخمُِض  11.0

ؼة!ؤّحهجا الُالب  َْٗخبر الًٟ ال٣هصخي مً الٟىٓن  ألٖا ش مىب٘ مً مىجاب٘ ألاصب قًٗغا ٧جان ؤْ هثًرا،  بّن الخجاٍع

 ْ ؽ،َظا الًٟ مليء ألاصبُت الخضًشت، جي.ٍْ ل بجالُغاث٠،ْخجاٞ بجالضْع  ً٘ في الىٟـ مً الٟسجاع الَٓ

 هجا٫ هجُب مدّٟٓ 
ً
ال ت  ٢ب ُّ ْاجي٦بحن ألاْؾجاٍ الٗلم ، غ ٓبل الٗجاإلاُت،ظجاثؼة ْاػصاصث ؾمٗخّ بٗض هُلّ  بجإع  ه

سُت، ٞىدً ؾى٣غؤ في ْاًخّ الخجاٍع ٓخضة ًٖ ع سُت الشالر في الٟترة مجا بحن  َظٍ ال ْاًجاجّ الخجاٍع  م،1944-م٦1939خب ع

ْاًخّ ألاْلى  نٖبض ألا٢ضاع"٩ٞجاهذ ع مشل ج ،ْإخُجاء خُجاة مهغ ،ٞحهجا نضٔ ؤخضار الخغب الٗجاإلاُت الشجاهُت "، جْغ

ْاًت  ْاإلابجاَجاة ٦ظ٦ٍغالالغ ْاًخّ الشجاهُت  ٧جاهذ مهغ خّغة،بط  جاث ألًجام مكغ٢ت،ٟسغ  ْبِـ"ْع ع "، عاص َّٓ ًٍٓغا مً  ن ٞحهجا جه

١ الظي ٧جاهذ لّ قِغة في الؿل٥ٓ ْاًخّ الشجالشت  ،الؿحئ َٝغ زٟي لٟؿجاص اإلال٪ ٞجاْع َِ "ْع  بلىهجا ٞحٌكحر  "،ُبت٦ٟجاح 

ت ال٣ضًمت زال٫ الخغب الٗجاإلاُت ٍٓغ ؤنجالت الكٗب  ٣ٍْهض ٞحهجا هجُب الشجاهُت، ألامججاص اإلاهٍغ مدّٟٓ بلى جه

 اإلاهغي.

ْاًت  ؤحهجا الُالب ال٨غام! ٓا٢٘ الؿُجاسخي  "٦ٟجاح َُبت"ا٦دؿب هجُب مدّٟٓ في ع مً الىجاجج بجالظاث مً ال

ُجاوي الاخخال٫ ؤلاهجلحزي  ْاًجاجّ مً  البًر ٓاصر ع ْلم ًسل٤ ججغبت بوؿجاهُت مخسُلت، بل ْن٠ خ ت،  لؤلعاضخي اإلاهٍغ

ذي إلاهغ ؤًجام اخخال٫ ال٨ِؿٓؽ  ْا٢ّٗ اإلاٗجانغ الظي ًدكجابّ ٓا٢٘ الخجاٍع   للجؼء الكمجالي.( Hyksos)م٘ ال

 ؤَضاٝ الٓخضة 11.1

ٓخضة بلى ج٣ضًم ؤقُجاء ظضًضة للُالب  جخمشل في: ،تهضٝ َظٍ ال

 ْاًت في ألاصب الٗغبي. ٣ضًمج  مٟجاَُم ؤؾجاؾُت ًٖ الغ

  ٠ ْاًجاث الٗغبُت.بالخٍٗغ  إبغػ الغ

 "ْاًت "٦ٟجاح َُبت . مُجالٗت ٢ُٗت مً ع  لىجُب مدّٟٓ

 ." ْاًت في "٦ٟجاح َُبت ْؤؾلٓب ٧جاجب الغ ْاًت  إل ٖلى شسهُجاث الغ  الَا

 .٧ْجاجب الىو ً خ٫ٓ الىو  ْالخمجاٍع بجاث   الخضٍع

  .ْٖغى ؤؾجالُب الازخُجاع ٓاعصة في الٓخضة   بُجان اإلاٟغصاث ال

11.2  َِ ْاًت " ٦ٟجاح    ُبت"هو ع

ْال٨خجاب ٌؿخٛغ١  ٓعة ٦خجاب،  ٖٓت ب٩جاملِجا في ن ُبت" مُب َِ ْاًت "٦ٟجاح  ؼاء! بن ع نٟدت،  252ؤحهجا الُلبت ألٖا

٧ْل ٞهل ٣ًضم مكجاَض  ٓام"، ْ"٦ٟجاح ؤخمـ"،  "، ْ"بٗض ٖكغة ؤٖ ْهي: "ؾ٨ُىجٕر َْكخمل ٖلى زالزت ٞه٫ٓ، 

ْاً ْاًت يمً ج٣جاؾُم صازلُت ٖضًضة في الٟه٫ٓ خؿب ؤظؼاء الغ ْإل٨ُم الجؼءان ألا٫ْ مسخلٟت مً الغ ٖٓت،  ت اإلاى

ٓا بجالتر٦حز  ْطل٪ ل٩ي جخمخٗ ٓلّ في م٣غعاج٨م الضعاؾُت،  " الظي جم ٢ب ٓان: "ؾ٨ُىجٕر َْٓ بٗى ْالشجاوي مً الٟهل ألا٫ْ، 
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ٓا ؤن  ٓبهجا ختى حؿخُُٗ ٓا ؤؾل ْجخٗلم ٣ت ظُضة،  ْمٛؼاَجا بٍُغ ٍٓلت بُٛت ِٞم مٗىجاَجا  ْاًت الُ ٖلى ظجاهب مً الغ

ٓا ٖل ْجيسج َٓجا  ٓالِجا في ٦خجابجاج٨م ألاصبُت.جدجا٧  ى مى

ْاًت ٦ٟجاح َُبتم٣خبـ مً   ع

ْم "
َ ْ
ـِ ألا

َ
ح ْٓ
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َعِة الل ْٓ ُط ِبُه َّٓ َخ

َ ْ
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ُ
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َ
٣
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َ
 ج
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اِخَضة َْ ح   ْْ جا ُع ًٗ ُْ ًْ َظِم ى َم

َ
ل َٖ ٣ِْي 

ْ
ل ٍُ َْ ُب  ْٗ الخَّ َْ ُل 

َ
ل
َ ْ
َمجا اإلا َُ ْيَىجا

َ
ِلَمَخْحِن ؤ

ْ
َىْحِن ُمٓ ُْ َٗ

َؿجاَء٫َ 
َ
ح َْ  ِّ ُْ

َ
ى َعُظل

َ
٫َ ِبل َّٓ َخَد

َ
ْمِذ ٞ ُّ َبِغَم ِبجالهَّ هَّ

َ
إ
َ
٧ َْ ْغَػاَء. 

َ
 ق

ً
َغة
ْ
ٓ
َ
ًَ ه ًْ جاِص َُّ ًَ الهَّ ُّ ِم

ُ
َهجاِصٞ ًُّ :

ً
جاِثال

َ
٢ 

ًضا ِفي الهُّ 
َ
ُش ٚ

َ
ْىٟ ًُ ْل  ََ َغٔ 

َ
َم _ ج

ْ
ُ
ُ ْ
ُع اإلا ْْ ٍِ الضُّ ِظ

ََ  ُٕ َؼ ْٟ
َ
ج َْ ِب،  ْٓ َجُى

ْ
ِٕ ال

ْٓ ى ُعُب
َ
ل َٖ ُم  َُّ

َ
س
ُ ْ
ُل امل ُْ ٣ِ

َّ
ُم الش

َ
ال ا الؿَّ

َ
ظ ََ ُص  َبضَّ

َ
د َُ
َ
ِع ٞ ْٓ ،

ُ
ت ِئىَّ

 ًْ ِظ
َ
َن ؤيَّ ه ْٓ ُم

َ
ل ْٗ ٌَ ِء الّغَِظجا٫َ 

َ
ْاال ََ َذ  ُْ ؟... آٍ ... لَ ًِ ِم

ْ
ِ آلا

ّٓ َج
ْ
ا ال

َ
ظ ََ َخْغِب ِفْي 

ْ
ْؿُغ ال

َ
٤ُ و ِ

ّ
َدل ٍُ ْم َْ ُِ

َ
 ل
َ
َىت ُْ ِٟ ٍِ الؿَّ ِظ

ََ َل  ٍغ جدمَّ

ْم. َِ ِض ِ
ُّ ِلَؿ َْ 

َمجا: َُ َخُض
َ
جا٫َ ؤ

َ
٢ َْ ض  ِ

ُّ ى ٦الِم الؿ
َ
ل َٖ  

ً
ٓا٣ٞت  ِٞؼَّ الغظالِن عؤؾْحِهمجا م

 ًَ ِب  ْٓ َجُى
ْ
ى ال

َ
ل َٖ جا َخجا٦ًِمجا 

َ
ه
َ
ال ْٓ ٍُ َم جا ًَ

َ
ِظْي اْعج

َّ
ا الغظُل ال

َ
ظ ََ هجا الخجاظُب ألا٦بُر، َمجا َصاَم  ًْ َخْغًبجا ؤحُّ

ُ
ى _ ِلَخ٨

َ
ل َٖ  َ٘ ًَ ًَّ ْن 

َ
 ؤ
َّ
إَبى بال

ًئجا. ِْ
َ
َبجاِلي ق ًُ  

َ
 َمَغًخجا ال

َ
ِؿْحُر ِفْي َُبت ََ َْ ْحِن،  ِٖ َغا

َ
جالٟ

َ
َٓع ٧ ْبِجَي ال٣ُه ٍَ َْ  ٥ِٓ

ُ
ل
ُ ْ
جاإلا
َ
جاًظجا ٧

َ
ِّ ج ِؾ

ْ
 َعؤ

َخىَ 
ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُض٫ُّ 

َ
ِّ ِبدغ٦ٍت ج ُْ َمجا َبْحَن ٢ضَم ُْ ِٞ  

ٍُ َهجا َٗ ِٖبض ِب َْ  ، ِّ جاِب
َُ ًِغُب ِبإهْ ًَ َجَٗل الخجاظُب 

َ
٢جا٫َ:ٞ َْ  ِٔ ُْ

َ
ٛ
ْ
ال َْ  ٤ِ 

َبِض، _ ال
َ
ى ألا

َ
َو لىجا خ٨ُم مهَغ بل

َ
ل
َ
ُّ ز ْهَىجا ِمْى

َّ
ل
َ
س
َ
ةطا ج

َ
ا، ٞ

َ
ظ ََ  

َ
َبت ُْ ِم َ ُْ ِل

ْ
ٔ َخجا٦ِِم ب٢ َٓ َٓظُض َخجا٦ِم  ِمْهغيٌّ ِؾ الهجا  ًُ َبجاث م َْ

.ُّ
َ
ل َٖ َص ؤخٍض  ى جمغُّ

َ
صخ

ْ
س ًَ َىٍت ال  ِْ َمإِه

َ
ى َ

َ
ل َٖ ِلُ٪ 

َ
 اإلا

ْحِن 
َ
ُظل جاِوي الغَّ

َ
جا٫َ ز

َ
ًمجا خجا٦ًمجا بمضًىٍت ُٖٓمٍت: ٢ ْٓ ًَ ِهْحَر  ًَ ًْ ؤن  ـُ ؤبًضا ِم

َ
ئ ُْ ًَ  

َ
جاَن ال

َ
٧ َْ  ِبَدمجاٍؽ، 

َىجا.
َ
ه ْٓ َُ ِغ

ْ
٨ ًُ حَن  ْهِغٍْ ِ

ْ
ُاالِء اإلا ََ  _ بنَّ 

ٍت:
َ
ٟ ُْ ِى َٖ ْهَجٍت 

َ
جا٫َ ِبل

َ
٢ َْ  ِّ ًِ ى َعؤ

َ
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َ
 ٞإ

 
ُ
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٣
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َ
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ْ
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َ
٨
َ
َمْمل

.٠ِ ُْ الؿَّ َْ  ٍِ
ْٓ ٔ الؿَّ َٓ  آلاَن ِؾ

َ
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َ
جا٫َ ز

َ
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ْ
َهجا ال َ٪ ؤحُّ ًُ ِع٥َ عؤ ْٓ حَن._ ُب ْهِغٍْ ِ

ْ
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ُ
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َ
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َ
ٟ  الخَّ

ُ
 ْؾُلت

َ
ٍ ْٓ  لؿَّ

 
َ
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ُ
جاِء، ز

ْ
ِذ اإلا

ْ
ى َؾُ

َ
ل َٖ  ٠ِ ًْ َججاِص

َ ْ
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ْ
٢ َْ  

ّ
ُ٘ بال ْؿَم ٌُ َمجا 

َ
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ُ
ت
َ
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َ
ط
َ
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ت
َ
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َ
ِخٟ
ْ
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َ
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َ
ٟ
َ
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َ
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ٛ
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ٍب: جا٫َ ِبَخَعجُّ
َ
٣
َ
ٞ ، ُّ

َ
  ُبكغج

م. " ِِ عِي
َ
ِم ؤ ُْ ًْ َنِم َٓن ِم َخ٣ُّ

ْ
بُحن ُمك ْٓ َجُى

ْ
 "٧إنَّ َاالء ال

ٍت: ْعَجْب  " ٣ٞجا٫ الخجاظُب ِبُسسغٍَّ
َ
 ح
َ
ِن. ال ْٓ خّٛجى ِبُؿمغِة اللَّ ًَ  ًَ غاِئِهم َم َٗ

ُ
ًْ ق  "ٞةنَّ ِم

ْللىو ال٩جامل ًغجى اإلاغاظٗت بلى اإلاالخ٤. ْاًت "٦ٟجاح َُبت"،  ت: ٢ضمىجا الٗبجاعة الاؾخٟخجاخُت لغ  ملخْٓ

ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت في الىو  11.3  مٗجاوي اإلاٟغصاث 

ت اإلاٗجى بجالٗغبُت اإلاٟغص/الخٗبحر  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

ّْٞغ٢ّ )ن( يءالصخ ق٤ّ    Shove نضّٖ 

ّ ٖلى ألامغ
ّ
ّ ٖلُّ )ن(خش ًَّ  Motivate خ

 Throwing thing up جخجاب٘ صخيء)جٟجاٖل(جغامى ال

 Mounted اعجٟ٘ يء)اٞخٗجا٫(اٖخلى الصخ

 Submerge, cover up ؾتر ٌُٛمُغ  غَٚم 

 
َّ
  ٝع

ّ
 Tumble and move ،جدّغ٥ايُغب ًِغٝ

ضٞ٘ بجاملججاص٠ً ال٣جاعب  اع١ َْ ط:ػَ  ١ُ عَ ْْ الؼَ  ًُ

 ؤْ بجاآللت،ؾُٟىت نٛحرة

The boat is driven by oars or by machine, a 

small ship 

 Shine إلا٘ جؤلأل

 The surface of the water has cleared مطخى ؾُذ اإلاجاء ٢ض زال ؾُذ اإلاجاء

 Chubby, fat ؾمحن،ظؿُم ً  ًْ ِض بَ 

ٓظِّض خَ ْؿ ُم  ع  ًغ ال ّْ مض

 ّ ٍُّ ّ،٦ْغ ٓظّ،صاثغٍُّ  ال

Round face  

 ْٗ ٔ مِ اعجَض 
َ
ُ 
َ
 He wore his coat مُّٟٗ لبـ ّٟ

 
َ
 ًْ الٟ

َ
ٓاؾ٘ جاى ٟ   Loose ال

 He got tired of it ّمىؾئمّ،ضِجغ   يءبِغم بجالصخ

 Dissipate, disperse جّٟغ١  يءجبّضص الصخ

 Feared زجاٝ،طٖغ ٞؼِٕ

٣ت
ْ
٤ خل

ّ
 He turned a circle ؤصاع صاثغة خل

 Let it be war ًىجاؾب ؤن ج٣٘ الخغب لخ٨ً خغًبجا

ْالُٛٔ ْالًٛب الخى٤   Fury and rage الُٛٔ 

  ؤَِْغ 
َ
  Show obedience ؤبغػ الاه٣ُجاص الُجاٖت

ن ال٨غاَُت ْاإلا٣ذ ًًمْغ  They harbor hate ٨ًخمٓن البٌٛ 

ضث الِخ  ِٟ  Run out of tricks ِٞىِذ السضٌٗت لَُ ه
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 The whip is the means of understanding الكّضة جخٓنل بلى الِٟم الخٟجاَمالؿٍٓ ْؾُلت 

 It doesn't work ال جىٟ٘ ال ججضٔ

الط الغظجا٫ الشالزت بجالهمذ 

ت  بَغ

ٓا إلاضة   The three men were silent for a while ٢لُلتؾ٨خ

 Paddles, ship sights م٣جاط٠ً الؿُٟىت املججاص٠ً

 A man with broad forearms, strong muscles ٢ٓيُّ الًٗالث ٞتى مٟخ٫ٓ الؿجاٖضًً

ْػعة  Overalls, small clothe ٦ؿجاء نٛحر،مئزع َْ

 لٟدذ الكمـ بِ 
ْ
 The sun burned his skin, his skin burned ؤخغ٢ذ ظلضٍ غجّك

مسغظٓن مً ْؾِ  مكخ٣ّٓن مً نمُم ؤعيِم

 ؤعيِم

Derived from the core of their land 

 He sings poetry ًترهم ى بجالكٗغًخٛجَّ 

 لِ الهَ 
ُ
ت ٠ ْالعجٞغ  Arrogance الخ٨بر 

ن مً ؤنالب  مدؿجا٢ُٓن مً ٣ٞجاع ِْغ  آلالِتمىدضْع

 آلالِت

Descendants of the gods 

ٓهُت،ط:َم  ٓص ؤزغيٌّ مً  ؿالثاإلِاؿلت الٟٖغ ٖم

ْمغب٘  ٍٓل  الدجغ،َ

 الك٩ل

Pharaonic obelisk, a monumental 

Pharaonic column of stone 

اص ُْمغَّ  Genie, high اإلاغجٟ٘ اإلاجاعص،ط:مغصة 

 Take،incision ق٤ّ  ؤزّض،زّض)ن( 

 
َ
  Mutter ٚمٛم  َم خَ ْم ج

 Passing through the gardens of lush ممغاث البؿجاجحن ال٨شُٟت مجخجاػة الخضاث٤ الًٛ

م٩جان مغجٟ٘ ٢لُال ًجلـ  مهُبت،ط:مهجاَب

 ٖلُّ

Terraces, a little raised place to sit on 

 Got off her huge dogs هؼلذ ٦البهجا الجؿُمت ؤل٣ذ ٦البهجا الطسم 

مً ؤًً اهدضعث َظٍ 

 ؟الؿُٟىت

مً ؤًً ؤجذ َظٍ 

 ؟الؿُٟىت

Where did this ship come from? 

جاٍ الغظُل  ُّ م ٖلُّ خ
ّ
 Greet the man ؾل

ْاختراًمجا  He bowed in front of him in reverence and َإَإ عؤؾّ اهدجى ؤمجامّ بظالال 

respect 

ت ت الٗؿ٨غٍّ ُّ جا ؤّصٔ الخد ًًّ م ؾالًمجا ظىض
ّ
 Military salute ؾل

 An hour has passed اه٣ًذ ؾجاٖت مًذ ؾجاٖت مً الؼمجان
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 ًمُل بلى ال٣هغ

 

ّٓظّ بلُّ،ًى٠ُٗ بلُّ  He leans towards the palace, heads to the ًخ

palace 

ل ْجاًَغا بجاصي الىدجاٞت   Bady skinny ٍَؼ

 Front prominent ظبحن مكغ١  بجاعػ الجبهت

 He said in a quiet voice, tones ٢جا٫ بلهجت ع٣ُ٢ت ٢جا٫ بهٓث َجاصت الىبراث

جا بًُُئجا مخ ْثُضة ىٌؿحر في زُ ًُ جاإًمصخي مك ًُ  He is walking in a slow line ِه

ْمى٣هت ًٚجايت ت 
ّ
 Anger, humiliation, imperfect طل

ْاثُت هجُب مدّٟٓؤٖمجا٫  11.4  الغ

 !ٖؼة ألا ؤحهجا الُلبت 

ٕٓ ه٢بل ؤن  ٓظؼا.٣ضهؤن  ىجال ًدلٓسٓى في الخضًض ًٖ اإلآي   م بل٨ُم خُجاة هجُب مدّٟٓ م

11.4.1 :  خُجاة هجُب مدّٟٓ

ش ْجٓفي  1911 ٖجام ٧جاهٓن ألا٫ْ  11في جال٣جاَغة بْلض هجُب مدّٟٓ  َٓ ْ إلاُالصي. ا 2006آب ؾىت  30بخجاٍع

ْاجي مهغي، ٓبل" في ألاصب الٗغبي ؾىتْ  ٧جاجب ع  اقتهغ هجُب مدّٟٓ  .اإلاُالصي 1988 َٓ ؤ٫ْ مً خجاػ ٖلى "ظجاثؼة ه

. ت الخضًشت ٚحر مىجإػ ْاًت اإلاهٍغ   بإبي الغ

ٕغ في حي الجمجالُت بجال٣جاَغة وكإ ْالضٍ م ،ْجٖغ ٧ْجان اؾم ؤمّ "ٞجاَمت" ابٓ ٧ْجان  ٓمُجا،  ىت قُش مً ْٟجا خ٩

ٓجّ. ٧ْجان هجُب ؤنٛغ بز غ،   ٖلمجاء ألاَػ

ؼ ٖىجاًخّ الٟجاث٣ّ 
ّ
ت، ع٦ ب اإلاهٍغ

ّ
لى ألاصب الٗغبي ال٨الؾ٩ُي زال٫ ٖجل٣ى صعاؾخّ الابخضاثُت في بخضٔ ال٨خجا

ٍٓت. ْالشجاه  1934بججامٗت ال٣جاَغة، ْخهل ٖلى لِؿجاوـ الٟلؿٟت ٖجام هجُب مدّٟٓ الخد٤  مغاخلّ الابخضاثُت 

ٓصٍ ٖلى  ،ّْظّ ٖىجاًخّ بلى ج٣ضًم عؾجالت اإلاجاظؿخحر في الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت زم جىجاػ٫ ًٖ عؤًّزم  اإلاُالصي، ٢ْغع جغ٦حز ظِ

ٓسخى ؾالمت  ألاصبُت. ٦خجابجاث م

ٓمي في ماؾؿت ألاَغام، ً ْٖىضمجا ج٣جاٖض ًٖ مىهب خ٩ ٖٓت مً ال٨خجاب اإلامخجاٍػ ْمىظ طل٪ ، اهًم بلى مجم

ْاًجاجّ أل٫ْ مغة في نٟدجاث ْالصخ٠ ٢بل بزغاظِجا بك٩ل ٦خجابي. الخحن جم حؿلؿل ع  الجغاثض 

 ؤٖمجا٫ هجُب مدّٟٓ 11.4.2

 
ً
ٓالي ٦خب ألاصًب الٗجالمي هجُب مدّٟٓ ٦شحرا ٖٓجاث ال٣ههُت ؤي خ ْالٗضًض مً املجم ْاًجاث،   30مً الغ

،ٓ ٓهُت ألاْلى: "ٖ ؾِىجاٍع سُت ٖٞغ ْاًجاث طاث زلُٟت ججاٍع ْلى بلى زالر ع الجّ ألا ت ْالشجاهُ بض ألا٢ضاع"٧ْجاهذ مدجا

ْبِـ" ْاًت  "٦ٟجاح َُبت ". ْالشجالشت "عاص ش زالزحن ؤْ ؤعبٗحن ع ٧جان هجُب ًىٓي في ألانل جٓؾُ٘ َظٍ الؿلؿلت بلى ججاٍع

ْاًجاجّ ْٕ للٗمل ٖلى ع ٓا٢ُٗت ءاإلاٗجانغة في ال٣جاَغة بٗض طل٪ ظجا إلاهغ، بٗض طل٪ جسلى ًٖ اإلاكغ ث ٞترة مً ال

 . الاظخمجاُٖت

ْاًتب ال٫ٓ٣  ٦مجا ؾب٤ ، ن هجُب َٓ ؤبٓ الغ ت الخضًصُت ٚحر مىجإػ ْفي َظا الهضص ٢جا٫ ٖىّ ال٩جاجب  اإلاهٍغ
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ٓاوي ْاًت الٗغبُت  :اإلاهغي ٖالء ألاؾ ْاثُحن  .الجضًضة"بن مدّٟٓ َٓ ماؾـ الغ ٓابّ لسمؿّ ؤظُجا٫ مً الغ ْٞخذ ؤب

ْع  ْالضهجا" ٞجاَخم بىجُب مدّٟٓ  ْاًجاجّ في  خ٣ذلؤْ  ،اًجاجّْ الٗغب بهّ  ـ ت ُضعاؾاإلا٣غعاث الع  الٗغبُتاللٛت لخضَع

ْبٗىجاًخّ  .بجاَخمجامّ 

ْاثُت 11.4.3  ؤٖمجا٫ هجُب مدّٟٓ الغ

ْاً"ٖبض ألا٢ضاع"  ، ٧جاهذ ؤ٫ْ ع سُت لىجُب مدّٟٓ جا في ٖجام ت ججاٍع جخدضر ًٖ ْهي  ٢ْ1939ض جم وكَغ

 الٟغاٖىت.

سُت التي ظجا ْاًجاث الخجاٍع ْاًت "٦ٟجاح َُبت "هي مً يمً الغ ْوكغث ٖجام  ث بلى خحزءْع ٓص،   1944الٓظ

غ، اإلاُالصي، ْاًت ًٖ ٦ٟجاح الكٗب اإلاهغي اإلاٍغ   ْجدضزذ َظٍ الغ
ً
ْهٓغا ٢ٓذ ٧جاهذ مهغ مدخلت،  ألَمُت  ألن في طا٥ ال

ٍٓجاجّ جم بصزجا٫ ال٨خجابَظا   في اإلا٣غع الضعاسخي. بٌٗ مدخ

 محزاث الىو 11.4.4

ت الخضًشت ٚحر مىجإػهجُب مدّٟٓ َٓ ؤبٓ ال ْاًت اإلاهٍغ ت ؤٚجى اإلا٨خبت الٗغبُت ْألاصبُتبدُض بهّ  غ  ْال٨ٍٟغ

غة في ؤؾلٓب  ُت ٍٚؼ سُت ْالاظخمجاُٖت بٗىجاًجاث مٗٞغ اللٛت  ْؤلاعججاب ال في ؤْؾجاٍ ال٣ب٫ٓ  ، هجا٫ٖلمي متر١ ْالخجاٍع

٢ْههّ ٖلى الٟت للٗضًض مً عْ خ٦مجا حكِض التراظم املس ،الٗغبُت ٣ِٞ بل في ؤْؾجاٍ آلاصاب الٗجاإلاُت ٦ظل٪ ًجاجّ 

ْاًت التي ج٣غئ ، طل٪ سُت ألاصبُت لىجُبجهجا في َظٍ الْ ؤمجا َظٍ الغ مجا٫ الخجاٍع ؛ ٞلِجا  ضعاؾت ٞهي مً ؤًٞل ألٖا مدّٟٓ

ْؤَمُت في ألاْؾجاٍ ألاصبُت ٞؿٝٓ جخٗلمٓن َىجا  ٖٓت. ؤجهجا ٢ُمت  ْمخى ْاًت بسهجاثو مسخلٟت  ٠ُ٦ جمخجاػ َظٍ الغ

 :َظٍ السهجاثو ألاصبُت البجاعػة ْإل٨ُم

ْاظخيب ًٖ  ْ الٗجامُتاللٛت مً ؤَم محزاث الىو ؤن اإلاال٠ اؾخسضم ُّٞ الٗغبُت الٟهخى  إهّ مً ْي٘ ، 

ْاًت الٗغبُت ألا٫ْ" ماؾـ ألاؾغة  ًٖ هًجا٫ اإلاهغي ال٣ضًم ب٣ُجاصة "ؤخمـًد٩ي َْٓ جُجاع ، جُجاعا ظضًضا في الغ

ْاًت  الشجامً ٖكغة يض الٛؼاة ألاظجاهب ال٨ِؿٓؽ، ْاؾخ٣ال٫ َجاع الؤلا ٢ْضاجسظث الغ  ً ت الَٓ ذي إلزجاعة ٢ًُت خٍغ خجاٍع

ْاًت. ٍْٔغ بٌٗ الى٣جاص. ؤعايُّ ْاًت الُلؿم لٓ الترؾ٩ٓث ٖلى َظٍ الغ  ؤزغ الغ

ع  ّٓ جا مً مىجاب٘ ألا ًخجلى مً زال٫ الىو ؤن ٧جاجبهجا خجا٫ْ ؤن ًه ش مىبٗجا زٍغ ٍْٓضر ؤن الخجاٍع سُت.  خضار الخجاٍع

َْٗضؤلالِجام ألاصبي ٓإ ،  ؽ، الٟىٓن  الًٟ ال٣هصخي مً ؤ٦ثر ؤه ْالضْع ش ألهّ سجل ملحئ بجالٗٓجاث   الخهجا٢جا بجالخجاٍع

ْالُغاث٠،ًمخ٘ اللب ؾُجا٢ّ ال٣هصخي ٍْمؤل الىٟـ ؤخُجاهجا بجالٟسجاع ، ٍْيبّ السُجا٫ بٗضٍ الؼمجي، ْخجاٞل بجاإلاخٗجاث 

جي ٍْبهٍغ بمجا بحن ًضًّيٍْش٠٣ ؤلاوؿجان في خجا، الَٓ ٢ْجاجّٗ.، ٍغ   خحن ٌٗغى ٖلُّ ؤهبجاء اإلاجاضخي ْ

ْاًتَ سُت الخٗلُمُت  ظٍ الغ ْجمجُضٍ بمجا ؤن ج٣هض بلى بخُجاءالخجاٍع ش في ٢جالب ، اإلاجاضخي  ٩ٍْٓن ٖغى الخجاٍع

جي. ٓمي ؤْ حٗبحرا ًٖ بخؿجاؽ َْ ْاجي زضمت لِضٝ ٢  ع

ٓاهب هدٓ الججاهب ال٨ٟغي  ْاًت بجالٗضًضمً الج ْ ٍْدؿم هو الغ ٓا٢عي،  ْ الججاهب ال  إيجاٞت بلى الججاهب ألاصبي السجالو.، 

ْاًت الٗغبُتزضمجاث هجُب  11.4.5  مدّٟٓ في مججا٫ الغ
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حن الظًً طإ ْاثُحن اإلاهٍغ ْاًجاتهم في مهغ بٗض الخغب الٗجاإلاُت الشجاهُت بن الغ م مخسغجي  نُتهم بغ ٧جان ؤ٦ثَر

ٓصة ا، الججامٗت ْٖبض الخمُض ظ ْاثُحن ٖلي ؤخمض بجا٦شحر  ٍْدْفي َلُٗت َاالء الغ ْٖبض الخمُض ٖبض هللا   حىلسخجاع 

ٍْٓؾ٠ ال ـ  ٍْٓؾ٠ بصَع ْاثُحن بٗض  ؿبجاعيخ٣ي  ْإن َظٍ الُب٣ت مً الغ  ، ْهجُب مدّٟٓ ْإخؿجان ٖبض ال٣ضْؽ 

ع  ّٓ ٓاهبْ الخغب الٗجاإلاُت الشجاهُت جدخل محزة زجانت خُض ؤجهم ن مً ي املجخم٘ اإلاهغي في الىه٠ الشجاو ا ظمُ٘ ظ

ت ْألاصبال٣غن  ْالٗؿ٨ٍغ ً مً الؿُجاؾت ْالاظخمجإ  ْاإلا٫ُٓ الش٣جاُٞت  ،الٗكٍغ جاث  ٓا الجٖز ْألاصبُت بإؾلٓب ٨ْٖؿ

اب
ّ
ْالغ ٚحر ؤن هجُب مدّٟٓ ًدخل بحن َاال ظظ ْاثُحن م٩جاهت الهضاعة   جاؾت.ثء الغ

ٍٓغ الغْ  ْع بجاعػ في جُ ضة في  الٗغبُت الخضًشت، ًجاثاْلىجُب مدّٟٓ ص ٢ْض ق٩ل هجُب مدّٟٓ ْجاَغة ٍٞغ

ْاًت ش الغ ٢ْض جىجا٫ْ ال٨خجابت مبضٖجا م ،ججاٍع ْمطخى ، جضصا ؤ٦ثر مً هه٠ ٢غن لِـ في مهغ ْخضَجا بل في الٗجالم ؤظم٘، 

ْمجا بٗض الخضازت،٦مجا زجاى  ٓا٢ُٗت الاظخمجاُٖت زم الخضازت  سُت بلى ال ْمجاوؿُت الخجاٍع ْاًت الٗغبُت في بضاًتهجا مً الغ بجالغ

 ٠ ُٓٞت ٦مجا ْْ ْؤصبُت ْن ْصًيُت  سُت ْقٗبُت  ْججاٍع ٠ ٞحهجا شسهُجاث جغازُت  ٓإ ال٨خجابت ْٞٓ في ٦خجابجاجّ بلى ظمُ٘ ؤه

ْلٛت ْلٛت الترار  لٛت ال٣غآن  ْلٛت ال٨خجاب اإلا٣ضؽ  ْلٛت الترار الهٓفي  ٓا٫ الخضًض الىبٓي  ْلٛت ألا٢ ْالضًجي  ألاصبي 

ْلٛت اإلاشل الكٗبيإاإلا ىُت الكٗبُت  ٓالب الخ٣لُضًت الٟهُدت ْألٚا ْلٛت ال٣ ْلٛت الكٗغ  ٓعة   . ز

ٓاؾ٘ ب ٞجالغظل ٢ض بظ٫  ّ،ْالخ٣ُ٣ت ؤن هجُب مدّٟٓ هٟؿّ لم ًٟٗل قِئجا مً ؤظل بزجاعة اَخمجام الىجاؽ ال

ل، هخجاظّبظِضٍ في جغ٦حز ٖلى  مٗىُجا ؤقض الٗىجاًت ب٨خجابجاجّ ألاصبُت بدُض ٩ًٓن َظٍ ال٨خجابت مغجبُت بجاألخضار  ْْ

ْاإلاك٨الث ال٨بٔر التي ًمغ ْالش٣جاٞت الٗجاإلاُت مٗجا. ْالخججاعب  ْبؿب ؤلازالم الكضًض للٗمل ألاصبي  بهجا الظ١ْ الٗغبي 

ٓعي الض٤ُ٢ بمجا ًجغي ًٖ جُ ْالٗجاإلاُتْال ْنل هجُب مدّٟٓ بلى ال٣مت التي ، ٓعاث ٖلى الؿجاخت الش٣جاُٞت الٗغبُت 

ْلٟذ ؤهٓجاع الضهُجا ٧لِجا بلحهجا.  ْنل بلحهجا 

٣ٞض  جا،مْبجالُب٘ ٞةن هجُب مدّٟٓ لم ٨ًً ٌؿخُُ٘ ؤن ًهل بلى مجا ْنل بلُّ بجالجِض ْؤلازالم ْخضَ

َٓبت ألانلُت ٓلض م٘ ؤلاو، ال٨بحرة ٧جاهذ لضًّ اإلا َٓبت الُبُٗت ْالتي جخ ال َظٍ اإلا ال صزل لٛحر هللا في نىِٗجا،ٞل ؿجان 

ْل٨ً ٖلُىجا ؤن هىدبّ مً هجاخُت ؤزٔغ بلى ؤن ، مجا اؾخُجإ الجِض ؤْ ؤلازالم ؤن ًهىٗجا قِئجا ؤْ ًد٣٣جا َضٞجا ؤْ هدُجت

َٓبت مِمجا ٧جان حجمِجا ًم٨ً ؤن جمٓث جاًت خ٣ُ٣ُت مً الجِض ْؤلازالم، اإلا َٓبت لم ججض ٖع َٓبت  ،لٓ ؤن َظٍ اإلا ٞجاإلا

ْاإلاجا٫.  مشل الجمجا٫ 

َٓبت  ٍٓت ألانلُت لخمجاًت َظٍ اإلا َٓبت م٘ ؤلاعاصة ال٣ ْبجاليؿبت لىجُب مدّٟٓ ٣ٞض اظخمٗذ لّ اإلا

ْالٟؿجاص جا ْنُجاهتهجا مً الًُجإ  مت ، ْاؾدشمجاَع ٤ُٞٓ ال٩جامل جخمحز بجالٍٗؼ ضا للخ ْمً َظا ٧جان هججاخّ الُٗٓم مشجاال ٍٞغ

 ْؤلازالم مٗجا. 

سُت ٢ْض جىجا٫ْ هجُب مدٟ ْاثُت مِمت مً ٦خجابجاجّ اإلاغخلت الخجاٍع ٓام مجا بُجهجا ّٓ ؤعب٘ مغاخل ع -1939)هي ؤٖ

ْاًجاث ، (1944 ْبِـ"ْ "ٖبض ألا٢ضاع"ْوكغ ٞحهجا ع ْوكغ ٞحهجا 1952-1944ْاإلاغخلت الاظخمجاُٖت )" ٦ٟجاح َُبت"ْ "عاص  )

ً بحن"ْ "الشالزُت"ْ" ْجهجاًت بضاًت"ْ "ػ٢جا١ اإلاض١"ْ "الؿغاب"ْ "زجان السلُلي"ْ" ال٣جاَغة الجضًضة" ٢هغ "ْ "ال٣هٍغ

ت"ْ "الك١ٓ  ْاإلاغخلت الٟلؿُٟت )"الؿ٨ٍغ ْوكغ ٞحهجا 1957-1975،  الص خجاعجىجا"(  ْال٨الب"ْ "ؤ الؿمجان "ْ "اللو 
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ْالكمجاط"ْ "ْالسٍغ٠  ٤ ْوكغ1983-1975ْاإلاغخلت الترازُت ) "،زغزغة ١ٓٞ الىُل"ْ "الٍُغ  "ملخمت السغاِٞل"ٞحهجا  ( 

ٓمت"ْ "ؤل٠ لُلت لُجالي"ْ  ."٢ؿخمغ"ْ "عخلت ابً ُٞ

ْاًجاث هجُب مدّٟٓ في اإلاغخلت ألاْلى التي جمشل في  ْبِـ"ْ "ٖبض ألا٢ضاع"ؤمجا ع ٞخٗخبر  ،"٦ٟجاح َُبت"ْ "عاص

ش مججاال ال ٣ًهض بلى  ْاًجاث ْ بن اجسظ الخجاٍع ٓمُت،ٞىجُب مدّٟٓ في َظٍ الغ سُت ال٣ ْاًت الخجاٍع البضاًت الخ٣ُ٣ت للغ

ش سُت ًغاص حٗلُمِجا ؤْ ال ًغاصبل ٣ًهض بل، حٗلُم الخجاٍع َْٓ ال ٌٗغى خ٣جاث٤ ججاٍع سُت ، ى بظاللّ  ٓعا ججاٍع بل ٌٗغى ن

ْللسل٤ ههِب ٓع ، للسُجا٫ ٞحهجا  ٓة صاٞٗت ، بل ٚجاًت الٗمل ٧لّ،حٗم٤ُ ؤلاخؿجاؽ بهظا اإلاجاضخي، ْعاء َظٍ اله ْاجسجاطٍ ٢

 لم اإلاؿخ٣بل،ؤبلى 

ْاًجاث ٦شحرة مخٗضص الجِجاث، ْ ٨م ظمُ٘ اإلاغاخل ْبُيذ ؤمجام ٦ْخب هجُب مدّٟٓ ع َِىجا ًيكإ املسخلٟت، 

ْاًت  ازخُجاعالؿاا٫ ًٖ ؾبب  ْاًجاث ال٨شحرة. اإلا٣غع الضعاسخيفي  "٦ٟجاح َُبت"ع  بحن الغ

ْاًت  سُت، "٦ٟجاح َُبت"ْع ْاًت ججاٍع ْاًت ع ْاًجاث هجُب مدّٟٓ جغجر بجِجاث مخٗضصة هدٓ َظٍ الغ  ْمً ع

سُت ْاًت ؤظؼاء مً ، الخجاٍع ٓلِجا في َظٍ الغ  .يسخاالضع  اإلا٣غع جم ٢ب

ْاًت في ٖجام :الشجاويالؿبب ْ  هجلحز ي َظٍ الٟترة الؿجازىت ٢ض ؾُُغ ؤلا ْف، ٦1944خب هجُب مدّٟٓ َظٍ الغ

ت حن، ،ٖلى ألاعاضخي اإلاهٍغ ٓا ًجهبٓن خ١ٓ٣ اإلاهٍغ ْاًت  ْظٗل ْخض ٞحهجا  "٦ٟجاح َُبتبجاؾم "٨ٞخب هجُب مدّٟٓ ع

ٓا ؤلاه٩لحز مً ؤ حن ٖلى ؤن ًسغظ ٓا في اإلاجاضخي الِعايحهم ٦مجا اإلاهٍغ ْاخخاللّؤزغظ  مً ؤعايحهم. ٨ؿٓؽ 

ٓاؾل، ٠ُ٨ٞ  :الشجالضالؿبب ْ  ٓام الب ُحن ٢جاثال :به٨م مً ؤ٢ ْاًت اإلاهٍغ ًسجاَب هجُب مدّٟٓ في َظٍ الغ

ٓم مً ألاظجاهب ً خ٨م ؿلِ ٖل٨ُمد٧جان ال٣ َٓم في اإلاٗجاع٥ٞجاج، ٣ٍْطخي ٖلى خٍغ ٓا بدمجاؽ ْؾجاب٣ َٓمؤْ  ،هً  َؼم

مت ٞجاخكت ٦مجا َؼم ٢ٓذ ؾُُغ ؤلاه٩لحز ٖلى ؤعاي٨ُم ؤخم ٍَؼ َٓم مً ٞـ ٨َؿٝٓ في اإلاجاضخي،ْفي َظا ال إزغظ

ْا ؤعاي٨ُم مً ؤ٢ضامِم الٟجاؾضة م،٦صًجاع  ِغ ٓا  ،زغ الكٗب اإلاهغي بغؾجالت ٦ٟجاح َُبتإُٞخ ،َْ ْؤزغظ ٓعة  ٓا بجالش ٢ْجال

ت مً الاؾخٗمجاعه٩لحز مً ؤعايحؤلا   .هم ْخهل ٖلى الخٍغ

ْاِٞظٍ السهجاثو   ًت "٦ٟجاح َُبت" في اإلا٣غع الضعاسخي.٢ض حؿببذ إلصزجا٫ ع

 جدلُل الىو 11.5

ْازغ ِٖض "٦ٟجاح َُبت"  ْاًت بلى ؤ ٓص ؤخضار الغ ْحٗ  ، ٓهُت زجالشت لل٩جاجب الكِحر هجُب مدّٟٓ ْاًت ٖٞغ ع

َرٕ"
ْ
َىج
ْ
٨ َُ ٓن "َؾ ٓوي ٢هت " هؼإ ؤبٓ ِٞـ  1550ألاؾغة الؿجابٗت ٖكغة في ِٖض ٖٞغ ش الٟٖغ ْاإلاٗغْٝ في الخجاٍع ١.م، 

" التي جد٩ى ٠ُ٦ ؤن مل٪ ال٨ِؿٓؽ "ؤبٓ ِٞـ" َجالبّ ب٣خل ؤٞغاؽ الجه ْبدكُِض ْؾ٨ُىجٕر ٓاتهجا جًجا٣ًّ،  غ، ألن ؤن

ْ ، ْزل٘ ججاط ؤبٌُ مً ؾ٨ُىجٕر ،بلى ظجاهب مٗبض آمٓن في َُبت( Seth)مٗبض ؾذ  ٓن  ٌ ٖٞغ ٌ السٟ ع ٖلىجاظبؤلا ْٞع

ْم٣خلّ.التي خغب يّض ال٨ِؿٓؽ في ال مخّ   اهتهذ بهٍؼ

ْاًت "ؤَم شسهُجاث  11.5.1  "٦ٟجاح َُبتع
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 ؤبٓ ِٞـ (Apophis):  ٢ْض جضاٖذ ؾلُخّ في آزغ ٧ْجاهذ قِغجّ ٦شحرة،  َْٓ مً مل٥ٓ ال٨ِؿٓؽ، 

ىُحن.جإزحر ِٖضٍ جدذ   يغبجاث ؤَل َُبت الَٓ

 "ؤخمـ( "Ahmoe):  ْ ٢ْض ٧جان خًُٟضا لـ جُتي قحري بًىجا لـ بعج اؤ٫ْ ٞغاٖىت ألاؾغة الشجامىت ٖكغة، 

جا لـ ٧جامـ"
ً
ْؤز ْجمحزث ٞترة خ٨مّ:"خخب  غ مهغ مً  بدضر (١ م 1514 - 1539) ،  ٦بحر َٓ جدٍغ

غصَم مً البالص بٗض اخخال٫ صام ؤ٦ثر مً ٢غن مً الؼمجان.  ال٨ِؿٓؽ َْ

 "ٓص ؾُ "ؤخمـ بً ؤبجاهجا غ يض ال٨ِؿٓؽ التي ٨ؤخض ظى ت في خغب الخدٍغ ْاهسٍغ في البدٍغ  ، ىجٕر

ْم٣ضعة خغبُت ٞجاث٣ت. جا 
ً
٢ٓ ٢ْض ؤِْغ جٟ  ٢جاصَجا اإلال٪ ؤخمـ، 

 " ٓػعاء."ؤْؾغ آمٓن  ، عثِـ ال

 "غؤخ "بب ت في خغب الخدٍغ َْٓ اهسٍغ في البدٍغ  ، ٓص ؾ٨ُىجٕر يض ال٨ِؿٓؽ التي ٢جاصَجا  ض ظى

 اإلال٪ ؤخمـ.

 "ٝ٢جاثض ألاؾ٫ُٓ. "٧جا 

 "٢جاثض الجِل. "بُبي 

 "ٓوي. " زُجان َْٓ ٦بحر حججاب ال٣هغ الٟٖغ  عؾ٫ٓ اإلال٪ ؤبٓ ِٞـ، 

 " ٓع  عثِـ حججاب ٢هغ الجىٓب. " خ

 " ٓجِكحري . "ج ْط اإلال٪ الؿجاب٤ ؾِى٨ىجٕر  ػ

ْاًت "٦ِ  11.5.2  ٟجاح َُبت"الخٍٗغ٠ بغ

ْمً زم   ْاًت ظيـ ؤصبي،  ْاجي ؤن ٌٗخمض ًالغ ٍٓجاتهجا الشالرٖلى جب ٖلى الغ ْاًت ٖلى مؿخ  :اللٛت ألاصبُت في نُجاٚت الغ

ٓاع،  ْالخ ْالؿغص  ٓححٗحن  ن جل٪ اللٛت الأل طل٪ ْ الٓن٠  جا ج ًً ْإهمجا هي ؤً ب٣ُم  ال٩جاجب ، ؤْ جمضي٣ِٞ ؤْ حكحر، 

ت، ٖبض ألا٢ضاع ُّ س ْاًجاث ججاٍع ٦ْخب هجُب مدّٟٓ زالر ع ْبِـ ،(م1939) م٨ملت للضاللت اإلابجاقغة.  ، (م1943) ْعاص

ْ (م1944)٦ْٟجاح َُبت  ْاؾخسضم ٞحهجا اللٛت الٟهخى ؾغًصا  ٢ِجا بجالبُجان،  ّٓ ْٞ ٓاًعا،  جا ْخ
ًٟ ٍٓغ الٟجي، بلى  ْن ْالخه

ْٖم٣ّ م٘ ججىب ألالالظجاهب  ة ألاؾلٓب  ّٓ ٢ْ ْاًت جؼالت  ْاؾخلِمذ ع ٓوي في  "٦ٟجاح َُبت"ٟجاّ الٗجامُت،  الترار الٟٖغ

ٓع ٦ٟجاح قٗب مهغ فى ؾبُل  ْجه ذي ٖلى اإلاغخلت الؿُجاؾُت التي ؾجاصث مهغ في جل٪ الٟترة،  ٕٓ مً ؤلاؾ٣جاٍ الخجاٍع ه

ْاثل ذي لؤلخضار ٖلى ٦ٟجاح الكٗب اإلاهغي في ؤ غص ٚؼاة ال٨ِؿٓؽ مً بالصَم في بؾ٣جاٍ ججاٍع خّ َْ  اؾترصاص خٍغ

ْجد٤ُ٣ اؾخ٣اللّ. ُجاوي  ً للخدغع مً الاخخال٫ البًر  ال٣غن الٗكٍغ

ْاًت  ن بٓنِٟجا  "٦ٟجاح َُبت"ْع َِْٗكِجا اإلاٗجانْغ ْاًت جشحر الخجايغ،  سُت ع ْاًت الخجاٍع ٧ْجاهذ الغ سُت،  ْاًت ججاٍع ع

سِم ا ٨َْٗـ َظا الٓن٠ َججاٍع َْٓ بزجاعة الخجايغ ضلؿجاب٤ بجالظاث،  جا مً ؤَضاٝ اللجٓء بلى اإلاجاضخي ؤال 
ً
مً زال٫ ٞ

ٓلّ ٖلى  م خه اإلاجاضخي. ُٞمؼط هجُب مدّٟٓ ٢هت ٦ٟجاح ؤَل َُبت ب٣هت خب اإلال٪ ؤخمـ، ٞجالبُل ؤخمـ ٚع

ٓعة جل٪ ٍْ  تألامحرة ال٣جاصمت مً الصخغاء ابى مهغ، لم جظَب ًٖ طَىّ ن ْالتي ْلذ مالمدِجا  "ال٨ِؿٓؽ"ٖض

ْم٘  ٓهُت،  ٓم عآَجا ُّٞ ٖلى ِْغ الؿُٟىت الٟٖغ ٓعة في ٢لبّ ٧إ٫ْ ً  طل٪ ًًخي بٗجاَٟخّ في ؾبُل َُبت.مدٟ
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  ْ  " ٓان"ؾ٨ُىجٕر ْاًت ٦ٟجاح َُبت جخ٩ٓن مً زالزت ؤظؼاء، الجؼء ألا٫ْ بٗى ، َٓ ْع
ً

ًخ٩ٓن مً زمؿت ٖكغ ٞهال

 ْ ٓام"  ٓان"بٗض ٖكغة ؤٖ ٓان َٓ ْالجؼء الشجاوي ًإحي جدذ ٖى ْالجؼء الشجالض ْألازحر بٗى  ،
ً

ًخًّمً زمؿت ٖكغ ٞهال

 ْ ْاًت في ؤعبٗت ْؾخحن ٞهال.ًإحي في ؤعبَٓ "٦ٟجاح ؤخمـ"  ْمً زم ج٣٘ الغ ْزالزحن ٞهال،   ٗت 

ْاًت  ذي ٖلى ع ت ؤلاوؿجاهُت  "٦ٟجاح َُبت"ٌٛلب الٓن٠ الخجاٍع ٍْىجا٢ل هجُب مدّٟٓ الجٖز ٓخضاث،  ٓعة ال في ن

ضؽ بيذ مل٪ ال٨ِؿٓؽ، ْخضزذ في ْغْٝ ٚحر ٖجاصًت،  بجاألخضار بلى جهجاًت اإلاُلٓب، ٞدب اإلال٪ ؤخمـ لؤلمحرة ؤمجًر

ْل٣ي ْهي  ْام،  ْاًت بجالض ْل٨جهجا ؤجذ إلاؿجاٖضة ؤخضار الغ ٍٓت بحن الكٗبحن،  جمشل الخب اإلاؿخدُل هدُجت للٗال٢ت الضم

ْاهًم ال٩جاجب بلى ظجاهب الكٗب اإلاهغي يّض  غث ألامحرة لّ الىججاح. 
ّ
ْٞ ٖٓض ْ ؤخمـ ألامحرة ُنضٞت ٖلى ٚحر م

٢ْض ؤَجا٫ ال٨الم في ْن٠ شسهُجاث ال٨ِؿٓؽ ٦ىمجاطط للٗٓ حن ال٨ِؿٓؽ،  ْالخٗجالي ٖلى اإلاهٍغ ْالخبستر  مت 

مت اإلاؿخٗمغ. ْهت اإلال٪ ؤخمـ في ٍَؼ جا في مٗجا ُّ ًْعا ٦ٟجاخ ْجىجا٫ْ هجُب مدّٟٓ ؤّن الكٗب اإلاهغي لٗب ص م،   ْاخخ٣جاَع

ْمحزاجّ 11.5.3 ٕٓ الىو   مٓي

٧ْجان  ْز٣جاُٞجا،  جا اظخمجاُٖجا 
ً
ٓاٍع ْخغم ٖلى الخمؿ٪ بلٛت الًجاص بٓنِٟجا محراز ض هجُب مدّٟٓ زال٫ مك

ّ
ؤ٦

ٓع اللٛٓي لسضمت الِضٝ الٗجام للٗمل ألاصبي، ٞججاءث اللٛت في  ٢ْضعة ٖلى الخُ مخ٣ىجا لِجا بك٩ل ًىبئ ًٖ صعاؾت ْخب 

٧ْإجهجا جهغ ًخض٤ٞ  ٓصًجاْ ؤصبّ  ْحهبِ بلى ال ْمًٍهٗض بلى الجبل خُىجا  ْالجبجا٫ ججاعة  ٓع  ٍْمطخي بحن الصس زال٫  ن ؤخُجاهجا، 

 ، غ ججاعة ؤزٔغ ْالَؼ ٓع مىجاْغ ْن٫ٓ الؿُٟىت الصجغ  ْٖلى جغازّ ْن خّ  ْٖلى مهٍغ ْبخّ  هجا ٖلى بُجان ٖغ ٢ْض ْل خٍغ

سُت ىبلى مضً ْاًت الخجاٍع ٍْىبذ الغ ٍٓت ُٛض ٌبدت َُبت،  ٧ْجاهذ جدغم ٖلى الهُجاٖت اللٛ لب ٖلحهجا ألاؾلٓب البُجاوي 

ْاجي.ْحٗخ جا اإلا٩ٓن ألا٫ْ للٗمل الغ  بَر

ْالؿغص  ْاًجاجّ ٖلى بُجان الٓن٠  ٠٢ْ ٖلى َبُٗت ألاؾلٓب ؤْ ْ ْاٖخمض هجُب مدّٟٓ في ع ٓاع، ْ الخ

 اللٛت لٗغى مجا ًلي:

ٓبّ  ْاؾخسضم ؤؾل ْاًجاجّ،  ، جؼ٫ ال ٣ّٓي اللٛت الؿغص: خغم هجُب مدّٟٓ ٖلى ٞهجاخت لٛت الؿغص في ع

 مً 
ً
ْاًت "٦ٟجاح َُبتْلى٣غؤ ههجا ْعاءٍ ٧ل َىحهت، " ":ع ٍِغ بلى َضّٞ، ٌؿخضًغ لُىٓغ  ٓة، ْْ ْمطخى الكجاب ًجضٝ في ٢

َْٓ ًضهٓ مً  ىّ  ٓاء َْ ْؤخـ لِ ٓ ؤ٢ْض ايُغب نضٍع بجالخىحن،  ء لظة ظضًضة، ز٤ٟ لِجا ٢لبّ، زم عؤٔ في بخضٔ اظ

ٓا لّ." ْص جىبه ٍٓ مٗتريت ؾبُلّ، ٞإ٣ًً ؤن خغاؽ الخض  الخٟجاججاجّ ؾُٟىت خغبُت نٛحرة جهٗض هد

ٓح بلى ال٣ٟغة الؿغصًت  رْحكح ْْي جا ًٖ اإلاكِض الؿغصي في ؾالؾت  ْحٗبحَر ٓخِجا  ْْي ٞهجاخت ألالٟجاّ 

٦ْظل٪ الخىحن بلى  ْالتربو  ْال٣ل٤  ْص٢ت، ٦مجا ظجاءث مٗبرة ًٖ الخجالت الىٟؿُت التي ًمغ بهجا " ؤخمـ" مً السٝٓ 

ىّ. َْ 

ٕٓ  لٛت الٓن٠: ْجى ْاًت الٗضًض مً اإلا٣جاَ٘ الٓنُٟت،  ؤق٩جالِجا بحن ْن٠ الًٟجاءاث جًمىذ الغ

ْاًت  ْالصسهُجاث ٓٙ ال٩جاجب اإلا٣جاَ٘ الٓنُٟت في ع ٓا٢ِٟجا،ُٞه ٓع، ِٞظٍ، ئ َب٣ًجا لغ  "٦ٟجاح َُبت"ْم ٠٢ٓ اإلاه ٍت اإلا

ْعاثّ الُِجا٧ل  ٓابهجا الغاجٗجاث، جخهجاٖض مً  ْب ٓبي  ٓع َُبت الجى ْبضا ؾ ْالجال٫،  "َُبت" ًغاَجا "ؤخمـ" مضًىت الٗٓمت 
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ً". بِىمجا هجض " ؤخمـ" ًٔغ الخجا٦م ال٨ِؿٓؽ " ٞلٟخذ هٍٓغ لخُخّ ْاإلاؿالث، ٞبضا الجال٫ م ْٕ الىجاٍْغ جّؿًمجا ًغ

ْؤهّٟ البجاعػ ألاٞجى ٧إهّ قغإ ٢جاعب". خجان الخجاصججان،  ٍٓػ ُْٖىجاٍ الل ٍٓلت ال٨شت،  ال٩

ْج٨مً  ْاجي،  ْالٓن٠ في بىجاء الىو الغ ٓاع همِ مً ؤهمجاٍ الخٗبحر الٟجي، ٌكتر٥ م٘ الؿغص  ٓاع: الخ لٛت الخ

ْلٛت ؤَ ْاثُت.  ال ًؼا٫ ٖلى ؤؾجالُب ال٨خجابت الغ مُخّ في ٢ضعجّ ٖلى ج٨ؿحر عججابت الخ٩ى بًمحر الٛجاثب الظي ْل حهُمً 

ْاًت  ْاجي لِـ لِجا ؤن جبخٗض ٦شحًرا ًٖ لٛت الؿغص، ٞجاؾخٗمل هجُب مدّٟٓ في ع ٓاع الغ الجمل  "٦ٟجاح َُبت"الخ

ٍٓت: ٢ْ ْلٛتهجا ٞهخى   ال٣هحرة اإلا٣خًُت اإلا٨شٟت، 

ٓاث الٗضْ بمجا ٌُٗض بلى اإلاُضان اجؼاهّ.البّض  - جاصة ٢ ٓاظِت ٍػ  مً م

٢ٓٗت. - الي ًيبػي الاخخٟجاّ بعجالجىجا الاخخُجاَُت ختى آزغ اإلا  ْل٨ً ًجا م

ٓاث ظضًضة مخدٟؼة لل٣خجا٫. -  ؤال جٔغ ؤن الٗضْ ٨ًغ ٖلُىجا ٧ل ٞترة ٌؿحرة ب٣

ٓٞغة عجالج - ّ ٞحهجا ل ْل٨ىىجا ال ًم٨ً ؤن هججاٍػ الي،  ٢ْلت عجالجىجا.بوي ؤصع٥ السُت ًجا م  ّ الاخخُجاَُت 

ْمِمجا ٨ًً ٞال ًم٨ىجي ؤن ؤجغ٥ الغمجاح بال هجضة،  - ٢ٓ٘ ٢ِ ؤن ج٩ٓن لّ َظٍ الٛلبت في العجالث،  لم ج٨ً هخ

ٓاَم.      ٞلِـ في ظِصخي عمجاة ؾ

ْاًت 11.5.4  ملسو الغ

لبجاجّ الشالر ِٓٞـ"َْ "بٓن٫ٓ عؾجالت مل٪ ال٨ِؿٓؽ"ؤب ٫"ؾ٨ُىجٕر  -٢2خل  -1 :جبضؤ ألاخضار في الجؼء ألاّْ

ْع  .ْبىجاء مٗبض لئللّ ؾذ -3 ،ْزل٘ الخجاط ،ؤٞغاؽ الجهغ ْْػعاٍْخدجا ْؤمغاءؾ٨ُىجٕر في ألامغ م٘ ٢جاصجّ  ٍْيخهي ألامغ ءٍ   ،ٍ

ْجض جا،  عة مىجايلت مل٪ ال٨ِؿٓؽ ٖؿ٨غًٍّ ْجبًْغ حن  ْحؿلُم خيْم اإلاٗغ٦ت ٖىُٟت بحن الُٞغ ٢ْخلّ  هي بجاجهؼام ؾ٨ُىجٕر 

ْحكحر ألا  ٓلُت. مضًىت َُبت لل٨ِؿٓؽ،  ٓجت بُ َْٓ ًمٓث بم ىُت ال٣جاثض بُبي  َْْ ٓلت   خضار بلى بُ

ٓبت،  غ في ػّي ججاظغ مهغّيٍ ٌِٗل في الى
ّ
ْجى٨ ٓام"بمكِض ْلي الِٗض"ؤخمـ"،  ًبضؤ الجؼء الشجاوي"بٗض ٖكغة ؤٖ

ٓاصٍ بهضاًجاٍ ال ْؤحى بلى مهغ بجاؾم"بؾٟىِـ" ٢ْ ْؤَلّ  َْٛض٢ّ  ٓة خجا٦َم الجىٓب،   حرةشمُىت زم ًلخ٣ي ألامَُْٗي عق

ْطلِم جدذ خ٨م  حن  َْٓ ًُل٘ ٖلى خجا٫ ؤَلّ اإلاهٍغ جا  ًُ ٍْب٣ى ؤخمـ مخسٟ َْعجب بهجا،  ِٓٞـ  ضؽ"ابىت ؤب "ؤمجًر

ٓصة ؤخمـ  ٍْيخهي الجؼء بٗ ٓبت،  ٍْدض بًِٗم مّٗ بلى الى حن  ْاإلاهٍغ ال٨ِؿٓؽ، زم ًد٤٣ ٚغيّ في جهُحر الكبجاب 

ٓجِكغي". ْم٣جابلت اإلال٨ت ألام اإلا٣ضؾت"ج  ْعظجالّ بلى َُبت 

ٍْبضؤ الٗؿ٨غ َْٗ ْجض١ َب٫ٓ الخغب،  ْبىجاء الؿًٟ  ب الٗؿجا٦غ  غى الجؼء الشجالض "٦ٟجاح ؤخمـ" لخضٍع

ت  ٓانلت، زم ًخدّغعْن اإلاضاثً اإلاهٍغ ٍْدغػْن الىججاح في الاقدبجا٧جاث اإلاخ اإلاهغي ب٣ُجاصة ؤخمـ في خغب ال٨ِؿٓؽ 

ٍْخ٣ٗبٓن ال٨ِؿٓؽ في قمجا٫ مهغ ختى خهل التراب اإلاهغي ٖلى الاؾخ ٓبُت  ٓص ألاؾغة الجى ْحٗ ٣ال٫ ال٩جامل، 

ٓعة اإلال٪ ٖلى مهغ في ٖجانمخّ ال٣ضًمت َُبت. ِط ؤخمـ به ّٓ خ ٓبت بلى مضًىت َُبت، ٍُْ  اإلاجال٨ت مً ؤعى الى

 محزاث الىو 11.5.5

ْاًخّ  ٓا٢٘ الؿُجاسخي لخل٪ٖبجالظاث  "٦ٟجاح َُبت"هجا٢ل هجُب مدّٟٓ في ع الٟترة الؿجازىت مً الاخخال٫  ً ال
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جام اخخال٩٫لحزي لؤلعاضخي هؤلا  ًّ ذي إلاهغ ؤ ٓا٢٘ الخجاٍع ْا٢ّٗ اإلاٗجانغ الظي ًدكجابّ م٘ ال ْجىجا٫ْ ؤخضاثهجا مً  ت،   اإلاهغٍّ

 ال٨ِؿٓؽ للجؼء الكمجالي مجهجا.

ب الاؾخسغاط ْحكجابّ م٘ ٦ٟجاح َُبت بدْغ ً لْخجا٫ْ هجُب مدّٟٓ  ،ْبضؤ ال٨ٟجاح  حن اإلاٗجانٍغ ٓة اإلاهٍغ ضٖ

ٓلٓن ٖلى مهغ اؾدبضاًصا  ، ٦مجا جسلو مهغ ال٣ضًمت مً ال٨ِؿٓؽ.بلى الخدّغع مً الظًً ٌؿخ

 ْ ت،  ٓم بهى٘ الٗغبجاث الٗؿ٨ٍغ ٣ٍْ ٓاجّ اإلاؿلخت،  ّ اؾخُجإ ؤن ٌُٗض بىجاء ٢
ّ
ٓن ؤخمـ ؤه هي ْعؤٔ اإلاهٍغ

ْجهجا ٖل ٓص ١ بمِجاعة مً ٣ً ّٓ ْمِجاعتهجا، ىجخٟ ٓة ٖغبجاث ال٨ِؿٓؽ  ٍُْغ  ٢ صَم مً ألاعاضخي خُض اؾخُجإ ؤن ًيخهغ ٖلحهم 

ْهجا٢ل هجُ ت جمجاًمجا،  اب.اإلاهغٍّ
ّ
ْؤؾلٓب عق٤ُ ظظ ْاضخت  ٓص بٗبجاعة   ب مدّٟٓ في ٚغيّ اإلايك

 ملسو الىو 11.5.6

ت ج٣ّضم الؿُٟىت بلى ألامجام في الجهغ اإلا٣ّضؽ،  ُّ ع هجُب مدّٟٓ في الجؼء ألا٫ْ مً الٟهل ألا٫ْ ٦ُٟ ّٓ ًه

ىت ٖلى ؤصًم ٧ْجاهذ ال٣ٔغ مؿخَٓ ٓحـ مىظ ػمً ٢ضًم،  ٓاَط الؿجا٦ىت في ق٩ل الل قجاَئحن، ْؾجاعث  ٍْسغ١ م٣ضمِجا ألام

٧ْجاهذ الكمـ مخٗجالُت في  ْالٛغب،  ْْخضاًهجا، ْؾجاصث السًغة في الكغ١  ْعة ؾُٟىت ظمجاٖجاث  ؤشججاع الىسُل م٘ ؾحر

ٍْىٓغ ؤصخجاب الؿُٟىت في ق٩ل  َْؿحر بٌٗ الؿًٟ ٖلى ؾُذ اإلاجاء،  ٓع،  ْجغؾل ؤقٗت مً الى ْؾِ الؿمجاء، 

ٓحـ بٗحن الؿاا٫ ْؤلاه٩جاع.  الل

ٓع ٖلُّ آزجا ٢ْ ٧ْجاهذ ٨ٞغت٧ْجان عظل  ْمّٗ عظالن مشلّ،  ْهٓغ الؿُض بلى الجىٓبع ؤلامجاعة  ْاخضة،  ٢ْجا٫: هم   ،

ٓع  مجا ٣ٍْطخي خجا٦م ٚعؤ٨ًمجا ًٖ الىٟش في اله ٢ْجا٫: لخ٨ً خغًبجا،  ًضا؟ ٞخىٗضم الؿالمت بجالخغب، ٞجاؾخضع٥ ؤخضَمجا 

 
ّ
ض ؤن هخسل ٢ْجا٫: هٍغ َْظا ال ًىجاؾب لّ، ٞإِْغ الخجاظب سسُّ  و مً خجا٦م َُبت، الجىٓب خُجاجّ مشل اإلال٥ٓ، 

ض الخجاظب ٖلى عؤًّ  ًّ ْؤ ٓهىجا.  حن ٨ًَغ ٢ْجا٫ زجاهحهمجا: بّن َاالء اإلاهٍغ ْبجاث مل٨ىجا ٖلى َمإهِىت ال ًسجاٝ جمّغص ؤخٍض ٖلُّ. 

ال خُلت ؾٔٓ الؿٍٓ  ٍْسٟٓن ال٨غاَُت، ل٣ض هٟضث الخُل  ٢ْجا٫: وٗم.. ًِٓغ ؤَل مى٠ ؤهٟؿِم الُجاٖت للمل٪ 

الط الغظل الشالزت بجاله ٢ْ٘ الىٓغ الؿ٠ُ.  ؿم٘ نٓث م٣ظاٝ الؿُٟىت ٖلى ؾُذ اإلاجاء ٣ِٞ. زم  لى ٖمذ ٢لُلت، َُْ

جاء ٦ْبًر ْْ نل٠  ٓبُحن ط ن مً ؤنالب  ،عظل ؾجامغ اللٓن، ٣ٞجا٫ الخجاظب: بّن َاالء الجى مٓن ؤّجهم مىدضْع ٍْٖؼ

ت ٢ْض ؤجُدذ لي عٍئ ٢ْجا٫ الخجاظب:  ْبالصَم مىبذ الٟغاٖىت. زم ِْغث ؤمجامِم مضًىت َُبت.  ع آلالِت،  ّٓ هجا مً ٢بل، ْن

ٓن مل٪ الكمجا٫  ظمجا٫ َُبت، ختى ٢هض بلحهجا بٌٗ الخغاؽ ْؾإ٫ ًٖ ٚغى مجُئهم، ٞإظجاب: ؤهجا عؾ٫ٓ ٖٞغ

، ٞإص ِٓٞـ بلى خجا٦م َُبت ألامحر ؾ٨ُىجٕر ألئصي بلُّ مجا خملخّ مً الباٙل الًجابِ  ْٔالجىٓب ابً الغب ؾذ ؤب

ْمطخى.   الخدُت 

٢ْجا٫ ْمًذ ؾجاٖت، زم ؤحى بلى الؿُٟىت عظل عٍػ ٢ْجاع للغؾ٫ٓ،  ً، ًخد٫ٓ بلى ال٣هغ، ُٞإَإ عؤؾّ م٘ 

ٓع عثِـ حججاب ٢هغ الجىٓب، ٞ ـبهٓث ل٠ُُ: بنَّ الظي ًدكّغٝ بجاؾخ٣بجال٪ خ
ّ
٢ْجا٫ بهٓث  ى٨ الغظل عؤؾّ 

الي ؤن ٌؿخ٣بل٪ في الخجا٫. زم ٢جا٫: "َلم  ٓع: ٌؿغ م ٓوي. ٣ٞجا٫ خ ٚلُٔ: ؤهجا زُجان ٦بحر حججاب ال٣هغ الٟٖغ

ت، ْؾإ٫ هٟؿّ بًٛب:
ّ
ـّ زُجان طل ْؤخ  . ْمصخى الغظل في ؤزٍغ ٧جان ًيبػي لؿ٨ُىجٕر ؤن ًدًغ  ؤ مجا بىجا".ْؾجاع بلى ألامجام 

٣ّ بلى ٢هغ  بىٟؿّ الؾخ٣بجا٫ عؾ٫ٓ ؤبٓ ِٞـ؟ ْقٗغ ٦ٓب الهٛحر في ٍَغ ْجدّغ٥ اإلا ب٤ًُ ْؾجاع ختى ع٦ب عجلخّ 
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ٓعة  ـّ في هٟؿّ ز ْؤخ  ،٤ ٓاهب الٍُغ ْججّم٘ الىجاؽ ٖلى ظ ٣ّ ٖٓمت اإلاضًىت  خجا٦م الجىٓب، ْقجاَض زُجان في ٍَغ

ْاظخم٘ بدجا٦م  ٍْجخجاػ مُضاًهجا ٞؿًُدجا مترامي ألاع٧جان.  ْْنل بلى صازل البهٓ  الجىٓب في بجاَىُت بجاالؾخ٣بجا٫ البجاعص. 

ع اؾخمجإ عؾ٫ٓ ؤبٓ ِٞـ  بالٍ اإلال٪، الٍ بش٣خّ ٞإِْغ الؿْغ ْبمً ؤ ٢ّْضم اإلال٪ بلى الغؾ٫ٓ عظجا٫ ممل٨خّ، عخب بّ 

ْالشجاهُت بغبّ  ٓن،  الي ٖٞغ ٓهُت جخٗل٤ ألاْلى بصسو م بجاث ٖٞغ هجا الخجا٦م بوي ؤخمل بلُ٪ زالر ٚع ٣ٞجا٫ زُجان:ؤحُّ

ٓص ؾذ، ٓصة بحن  اإلاٗب ْابِ اإلا ْالجىٓب.ْالشجالشت بغ  الكمجا٫ 

ٓاع ؤٞغاؽ البدغ  ٓم اإلال٪ بس جاع ه ٓاججا مى٨غة جه٪ ؤطهُّ، َْ بجاث: ألاْلى بّن ؤن زم بحن جٟهُل زالزت ٚع

ْالشجاهُت:  ٧ْجان قٟجاء اإلال٪ ب٣خل ألاٞغاؽ الخبِؿت في بغ٦ت َُبت م٣ضؾت ٦مجا بحن هبي مٗبض ؾذ.  الخبِؿت بجالجىٓب، 

ّ مً مٗبض ؾذ
ّ
ض في َُبت مٗبًضا لؿذ بلى ظجاهب ُُٞلب اإلال٪ بل ًسلٓ الجىٓب ٧ل ُّ ى نض٣ًّ خجا٦م الجىٓب ؤن ٌك

ْمجا الي  ٓط عؤؾ٪ بخجاط مهغ ألابٌُ ٞال ًّخ٤ٟ م ٪ جخ
ّ
ْالشجالشت: به ٓهُت بإؾغج٪  مٗبض آمٓن.  ًغبِ ألاؾغة الٟٖغ

ْؤعظٓ ؤحهجا الخجا٦ ٍٓج،  ٓاصي الخخ ْاخض في َظا ال ٍْد٤ إلال٪  ْالهضا٢ت الخ٣لُضًت،  ٓصة  م الجلُل ال٣ضًمت مً ؤؾبجاب اإلا

ُبت. ٞلم  ْانغ الُُبت بحن ؤؾغحي مى٠ َْ ٓز٤ُ ألا بت نجاص٢ت في ج الي مً ٚع ؤال ٌُٛب ٖى٪ مجا جض٫ ٖلُّ مالخٓت م

هجا الغؾ٫ٓ! بنَّ عؾجالخ٪ جىُٓي ٖلى زُب  ْثّ. ؤحُّ م مً ٧ل شخئ بهض ٢ْجا٫ بهٓث اخخٟٔ بجالٚغ ٓاًبجا  ًغججل اإلال٪ ظ

ْج٣جالُضهجا، ٓعة. َبغؤ لظل٪ ؤٔع ؤن ؤ٧جاقٟ٪ زُحر ًمـ ٣ُٖضجىجا  ي ٞحهجا ًٚضا. ٣ٞجا٫ زُجان: زحر الغؤي مجا ؾب٣خّ اإلاك

٢ْجا٫:: ج٣ضم الغؾ٫ٓ بلى الجىجاح اإلاّٗض لّ. ٣ٞجام الغؾ٫ٓ بجؿمّ ال٣هحر الطسم  ٓع  ٞجالخٟذ ؾ٨ُىجٕر بلى الخجاظب خ

ٓمت.   ْاهدجى جدُت زم طَب ٌؿحر في زُالء ْٖ

ىجاث  11.6  الخمٍغ

 ؟خضر ًٖ خُجاة هجُب مدّٟٓ الصسهُت.1

 ؟حٗٝغ ًٖ ؤٖمجا٫ هجُب مدّٟٓ ألاصبُت.مجاطا 2

ْاًت في اإلا٣غع الضعاسخي.مجا هي ألا 3 ْعاء ٢ب٫ٓ َظٍ الغ  ؟ ؾبجاب 

ْؤخمـ؟.4  مً َٓ ؤبٓ ِٞـ 

ْاًت "٦ٟجاح َُبت" بةًججاػ. 5 ٍٓجاث ألاظؼاء الشالزت لغ  ؟جىجا٫ْ مدخ

ْاًت 6 ٓاي٘ مً ع  ؟امخمحز  هجُب مدّٟٓالتي جٔغ ٞحهجا ؤؾلٓب  "٦ٟجاح َُبت".مجا هي اإلا

ْع عثِؿُت. مجا ه7 ْاًت "ل ي مدجا  "؟٦ٟجاح َُبتغ

  هخجاثج الخٗلم  11.7

ْاًت  هجا الُلبت ال٨غام!حؤ ل الٗىجانغ الٟىُت ُلؤلصًب الكِحر هجُب مدّٟٓ م٘ جدل "٦ٟجاح َُبت"حٗلمىجا مٟهال ًٖ ع

ٓاع  م َظٍ الٓخضة ججاثج التي خة ٞحهجا ٞإَم الىصال
ّ
 ٦مجا ًلي:هي ٓنلىجا بلحهجا مً حٗل
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  ّْٟٓلض فيهجُب مد جا  ْجٓفي في 1911مً صٌؿمبر ٖجام  ٧11جان ؤصًًبجا مهغًٍّ ٖجام  مً ؤٚؿُـ 30م، 

ٓبل في ألاصب ٖجام 2006 ٧ْجان خهل ٖلى ظجاثؼة ه  م.1988م، 

  ّلى زالر مغاخل:ب٣ًؿم ؤصب 

o سُت ْاًجاث (1944 -1939) اإلاغخلت الخجاٍع ْوكغ في َظٍ اإلاغخلت ع ْبِـ"، ْ"ٖبض ألا٢ضاع"،   "،عاص

 ."٦ٟجاح َُبت"ْ

o ْوكغ ٞحهجا (1952 -1944)غخلت الاظخمجاُٖت اإلا ، "الؿغاب"، ْ"زجان السلُلي"، ْ"ال٣جاَغة الجضًضة"، 

ْجهجاًت"، ْ"ػ٢جا١ اإلاض١"ْ ٖٓت مً: " زالزُت"، ْ"بضاًت  ْهي مجم ًال٣جاَغة"   "بحن ال٣هٍغ

ت"ْ  ."٢هغ الك١ٓ "، ْ"الؿ٨ٍغ

o  ً٠٢ٓ ًٖ ال1957٩ٖجام اإلاغخلت الخإملُت م ْبضؤَجا بٗض ج ْوكغ ٞحهجا 1957بت لٛجاًت ؾىت أم،  م، 

الص خجاعجىجا" ْال٨الب"، ْ"ؤ ْالسٍغ٠"، ْ"اللو  ٤"، ْ"الؿمجان   ١ٓٞ زغزغة "، ْ"الصخجاط"، ْ"الٍُغ

 ."ملخمت الخغاِٞل"، ْ"محرامجاع"، ْ"الىُل

  ٖٓٓجاث هد ْوكغ مجم خمجاعة "، ْ"صهُجا هللا"، ْ"َمـ الجىٓن "٦خب ٢هًهجا ٢هحرة ٖلى ٞتراث مخبجاٖضة 

ٓص  . "ؤخالم ٞترة الى٣جاَت"، ْ"بِذ ؾحئ الؿمٗت"ْ، "ال٣ِ ألاؾ

 .٦خب مؿغخُجاث ؤًًجا 

  ٓلّ ٖلى  "٦ٟجاح َُبت"ْاًت بن ع م خه ٢هت ٦ٟجاح ؤَل َُبت ب٣هت خب اإلال٪ ؤخمـ، ٞجالبُل ؤخمـ ٚع

ٓعة في ٢لبّ ٌالىهغ، لم  ْالتي ْلذ مالمدِجا مدٟ ٓعة جل٪ ألامحرة ال٣جاصمت مً الصخغاء،  ٛب ًٖ طَىّ ن

ٓم عآَجا ُّٞ  ٓهُت.٧إ٫ْ ً  ٖلى ِْغ الؿُٟىت الٟٖغ

ْمٗجاهحهجا 11.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ت اإلاٗجى بجالٗغبُت اإلاٟغص/الخٗبحر  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

 He asked, some asked each other ؾإ٫ بًِٗم بًِٗم آلازغ حؿجاء٫

ع م،زغط جهضَّ   came out ج٣ضَّ

 He grabbed something in his ؤمؿ٨ّ ب٣بًت ًضٍ يء٢بٌ بُضٍ الصخ

hand 

ٓةخغّ  َّؼ الصخئ  Shake the thing ٦ّ ب٣

ٓصٍ و مً ٢ُ
ّ
 Get rid of his chains, release them جدّغع مجهجا جسل

ْػ َجاٖخّ  جمغص ٖلى ؤَلّ ْجججا  ,He rebelled against his family ٖهجاَم 

disobeyed them 

ًُ ٓعِ بُ    ٪٥ عؤ
َ
ْالبر٦ت  Bless your opinion, make in your ظٗل في عؤً٪ السحَر 

opinion goodness and blessing 

 Core, middle ْؾِ نمُم
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جاء ٘ ًٖ الاه٣ُجاص ال٨بًر ْالتٞر ر  ْالخجبُّ  Pride and grandeur الٗٓمت 

٦ٓب ظمجاٖت مً الىجاؽ ٌؿحرْن ع٦بجاهجا  اإلا

ىتْ   مكجاة في ٍػ

Procession 

ْػعاث ػعة،ط:  Overalls, small clothe ٦ؿجاء نٛحر َْ

سظٍ  ب ٞالًهجادانُ
ّ
ْمغا٣ًٞجالّاج  Accompany so-and-so, take him نجاخًبجا 

as his companion 

 In attention في ج٣ُّٔ في اهدبجاٍ

ٓطظُت  11.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت 11.9.1  ؤؾئلت مٓي

ٓص ٢هخّ بلى ِٖض -1  :ؾ٨ُىجٕر حٗ

(aْص ٓن b)     ( همغ  ( َال٧ٓ    d)      هجابلُٓن  (c)    ( ٖٞغ

  :الًٟٟجاى، مٗىجاٍ -2

(aْ٘اؾ  )      (bٍٓل َ )      (c 
ً
خ٪     d)       ( ٦بحر ظضا َِ  ( زٓب 

 ٧جاهذ: َُبت -3

(aامغؤة )        (bمضعؾت )      (cمؿخٗمغة )     (d   مضًىت  ) 

ٓبُل ٖجام -4  :خهل هجُب مدّٟٓ ٖلى ظجاثؼة ه

(a )1956     (b )1988       (c )1992       (d) 1975      

 :مهُبت، مٗىجاٍ -5

(aًُّجلـ ٖل 
ً
   ( قجاَئ الجهغb)  ( م٩جان مغجٟ٘ ٢لُال

(c٫
ّ

 ( جلت نٛحرة    d)      ( مهّب قال

ْاًت ٦خبهجا: -6 الص خجاعجىجا" ع  "ؤ

(aبخؿجان ٖبض ال٣ضْؽ )   (bّٟٓهجُب مد )   

(cٖلي ؤخمض بجا٦شحر )    (dًٓؾ٠ بصَعـ  ) 

ْاجي:  -7  هجُب مدّٟٓ ع

(aٓعي  ( ًمجي d)  ( لبىجاويc)  ( مهغي b)  ( ؾ

 "٦ٟجاح َُبت": -8

(a٢هت ٢هحرة ) (bمؿغخُت )  (cْاًت  ( ؾحرة طاجُت d)   ( ع

 "٦ٟجاح َُبت" جخ٩ٓن مً: -9

(aزمؿت ؤظؼاء ) (bؤعبٗت ؤظؼاء )  (cزالزت ؤظؼاء )  (d ًًظؼؤ ) 

ٓبُل في: -10  هجا٫ هجُب مدّٟٓ ظجاثؼة ه
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(aجاء جايُجاثb)  ( الٟحًز  ( زضمت ؤلاؾالم d)  ( ألاصبc)  ( الٍغ

 ٣هحرةال تظجابؤؾئلت ؤلا   11.9.2

ٓع الظي  -1 ْاًت "جمجا َٓ املخ ٓلّ ع ْع خ  "؟٦ٟجاح َُبتض

ْاًجاث هجُب مدّٟٓ -2  ؟مجا هي ؤقِغ ع

جا  -3 َٓع ْاًت  هجُب مدّٟٓمً َم الصسهُجاث التي ن  ؟"٦ٟجاح َُبت"في ع

ْبُبيمً  -4 ٧ْجاٝ   ؟َم ؤخمـ 

ْاًت -5 ْلّ هجُب مدّٟٓ في َظٍ الغ  ؟مجا َٓ الخضر الظي جىجا

ٍٓلت تظجابؤؾئلت ؤلا  11.9.3  الُ

 ا -1
ً
ْاًت ْ  هجُب مدًّٟٖٓ ؤؾلٓب  ٦خب م٣جاال ْاًت "مىهجّ في ٦خجابت الغ  ".٦ٟجاح َُبتفي يٓء ع

ْاًت ٦ٟجاح َُبت -2  .مجا هي محزاث ع

ْاًت الٗغبُت -3  خ٫ٓ زضمجاث هجُب مدّٟٓ في مججا٫ الغ
ً
 .ا٦خب م٣جاال

 صخى بهجآ اإلا ْاإلاغاظ٘ ال٨خبؤَم  11.10

ٓع  .1 ١ال :صاع٦ٟجاح َُبت  :هجُب مدّٟٓالض٦خ  ت.شجالشم الُبٗت ال2016ال٣جاَغة  ،كْغ

١ال صاع :نٟدجاث مً مظ٦غاث هجُب مدّٟٓ :عظجاء الى٣جاف .2  م، الُبٗت ألاْلى.1995ال٣جاَغة،  ،كْغ

ت اللبىجاهُت، ال :في خًغة هجُب مدّٟٓ :ؾلمجاْي دمحم  .3  ، الُبٗت ألاْلى.م2012 ال٣جاَغة،ضاع اإلاهٍغ

ٓع  .4 جاث زلُلالض٦خ ٓا٢٘ اإلاٗجانغ :قٗبجان ٖٞغ ٢ًْجاًجا ال ٓهُجاث هجُب مدّٟٓ بحن اإلاازغاث ألاظىبُت  مجلت  :ٖٞغ

ٓهُٓ،  ٓع ؾُٗض، مهغ، الٗضص الغاب٘، ً  م.٧2014لُت آلاصاب، ظجامٗت ب
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 الخمُِض 12.0

 َض ْد ُم ـألاصبجاء ال جىجا٫ْ 
ُ
ٓاٖفي  ٓن ز ْ  :٢ههُت مخٗضصة، مىُجا جاألاصب الٗغبي الخضًض ؤه ٢هت ألا٢هٓنت، 

 ْ ٢ْهت،  ْ ٢هحرة،  ْاًت، ْؾحرة طاجُت  جاع ْاًتٚحَر ْالظي ًُمىجا َىجا هي الغ ٖٓجا ٧جامال  ٩جاجبْهي التي ٌٗجالج ُُٞجا ال .،  مٓي

 بدُجاة ؤؤْ 
ً
٢ْض ؤلّم بدُجاة البُل ؤْ ت ، ٞال ًٟٙغ ال٣جاع مً شسهُت ٦ثرؤؤْ  شسهُت٦ثر، ػازغا ألابُجا٫ في  مىُجا بال 

 ْ ْاًت ٞؿُذ ؤمجام ال٣جام ٌؿخُُ٘ ُّٞ ؤن ًإن مغاخلُم املسخلٟت.  ًُ مُضان الغ  بِرػ٨ك٠ الؿخجاع ًٖ خُجاة ؤبُجالّ ْ 

٢ْذ. ٓاصر مُمجا اؾخٛغ٢ذ مً   الخ

ْاًت هذ وكإة ْل٣ض ٧جا ٓ  الٗغبُتالغ ْ لبضاًت ٖهغ الىًُ ت٦بام ٖىُجا بحن الى٣جاص مً ٢ض ٦ثر الخضًض ت، 

 ْ ٓا٠٢ مخبجاهُت، اإلاؿدكغ٢حن  ٓا بػاءَجا م ٟ٢ْ ؤن الجيـ  ٔ ؤَمُجا عؤًجان مخبجاًىجان: ؤخضَمجا ًغ الٗغب خ٫ٓ بضاًخُجا خُض 

ْاجي خجايغ في الترار  ْ الغ ْ جاالشجاوي ًىٟي ؤن ج٩ٓن َىالٗغبي،  ْاًت    جل٪ ألاهمجاٍ ال٣ههُت ال٣ضًمت.٥ ؤًت نلت بحن الغ

ْاًت الٗغبُت اإلاٗجانغةْؤمجا  ٓعا ٞ الغ ٓعث جُ ْجُ ٓبجا ٢ض هجخذ في  جاإهُْ . َجاثال٣ض وكإث  ؤن ججٗل لُجا ؤؾل

ْاًجاث الٛغبُت بىدٓ کبحر. ب في البضاًت مخإزغة م٘ ؤهُجا ٧جاهذ زجانجا ْبجا ْ جالغ ْع جإزغ ألاصبجاء الٗغب بٗض اجهجالُم بإ

جاٖت الُُُجاْي ب ْکجان عاثضَم ٞع ْاًخّ بجاؾم  ضعنؤ يالظ م(1873-م1801)جال٣هو الٛغبي  ؼ"ع ْبٗضٍ  "،جلسُو ؤلابٍغ

ٍٓلخي"ْ "ٞغح ؤهُٓن َل٘ " ْإهُم خجاٞٔ ببغاَُم"ْ "اإلا ْاًت،  ْالغ ٓا " ٖلى ؾجاخت ال٣هت  ْاَص الجُل ألا٫ْ کجاه کخجابت  يف ع

   َظا الًٟ.

ْاًت ف ْالجُل الشجاوي الظي  "َّ خؿحن" ًخمشل فيمهغ،  يالبالص الٗغبُت زجانت ف يُْغ في مججا٫ کخجابت الغ

ضان يظغج"ْ ٓع "ْ "ٍػ ٓص جُم ٤ُٞٓ الخکُم"ْ "مدم الّغخمً  ٖبض" ختىْ  "هجُب مدّٟٓ"ْ "دمحم خؿحن ٩َُل"ْ "ج

غ٢جاْي 
ّ
ٓا في ٖبجاعة ًٖ ْالجُل الشجالض  "،نجالر مغسخي"ْ "الك ً في الٗجالم الٗغبي الظًً ٢ض ؾٗ ْاثُحن اإلاٗجانٍغ کبجاع الغ

 ٓ ْاًت الٗغبُت ٍجُ  غ.اإلاٗجانختى ْنلذ بلی ٢مخُجا في الٗهغ ْ غ الغ

ْاجي الٗغبي  ٓا٢عي  ًٖمٛجامغة للخٗبحر  بؿجالت ْظغؤة،٨ًخب بٞجالغ ْ التر٦ُب بحن ال في  ْالالمغجياإلاغجي ْاإلاخسُل، 

ٓعة ٚحر م٨خملت ٓص  ،ن ْحٗ ْ ا ظضًض،َضٞجا بلى إلاجاضخي مً بلى اجىظع بجاإلاؿخ٣بل  ٦ظل٪  اإلايؿُت. خ٣جاَٗجاثخُجاء اإلاإلبٗض 

ْاجي  ْاًجاث الٗغبُت ؤن الغ جاٍن ؤب ًٖ ٨ًخهجض في الغ تراب ٢جاؾُت خجاالث  الىجاجج ًْٖالُإؽ  ٣ىٍٓنجابُجا الؤ َْ مً الٚا

 ْاإلامخ٘.ْالبدض ًٖ الجمُل  ْالدكدذ،

ْاًت الٗغبُت   الٗجالم الٗغبي ًخضعط هدٓ بٗض ؤن ٧جان  في الخجايغ حؿخُٗضٍْ  ،اإلاجاضخي بلىحُٗض الخ٨ٟحر ٞجالغ

 .٢جاجلتْؤْيجإ ػمجاث صازلُت ؤ

ْاثُحن  م ال مغاء ؤن َاالء الغ ْٚع ْاثُت حٗتز بُجا اإلا٨خبت الٗغبُت،  الٗغب مً ألاظُجا٫ املسخلٟت ٢جامجاث ع

َْمجا: ألا٫ْ " غاى ٖىُمجا،  ٓاظضَم زمت ٢جامخجان ال ًم٨ً ؤلٖا ْاًجاث الٗغبُت  "دمحم خؿحن ٩َُلج الظي ؤنضع ؤْلى الغ

ْالشجاوي " ْاًت الٗغبُت مً ًٞلّ ٦بٔر ظجاثؼة ٖجاإلاُت في "هجُب مدّٟٓالٟىُت،  ٓبل  الظي هجالذ الغ ْهي ظجاثؼة ه ألاصب؛ 

ال الٗجاإلاُت. ُٞمجا  ْاًت الٗغبُت،  ش ألاصب الٗغبي الخضًض في ؾُجا١ الغ ًم٨ً ألي ماعر ؤصبي ٖغبي عاثضان مُمجان في ججاٍع

 ًٖ ؤٖمجالُم ألاصبُت.  ٚمجاىؤلا 

ٓخضة 12.1  ؤَضاٝ ال
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ٓخضة بلى:  تهضٝ َظٍ ال

 ّْوكإج  .الابخضاثُت الخٍٗغ٠ بمدمض خؿحن ٩َُل ْخُجاجّ 

 مجا٫ ألاصبُت ملخمض خؿحن ٩َُل   .ْ صعاؾتهجا بجاإلًججاػ الخٍٗغ٠ بجاأٖل

  ٩َُل في ٦خجابجاجّدمحم خؿحن صعاؾت ؤؾلٓب. 

 مجا٫ ألاصبُت ل ْاجي الكِحرالخٍٗغ٠ بجاأٖل  . هجُب مدّٟٓ لغ

  صعاؾت ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ في ْ ْاًجاجّ   .اجججاَّ ال٨ٟغي في ؾُجا٢ِجاع

 لٛت ْ انُالخجاألاؾلٓب:  12.2

 لٛت: ألاؾلٓب 

ٓم ألاؾلٓب في الٗضًض مً اإلاٗجاظم ٓع" في  ،ل٣ض ؤقجاع اإلاعجم اللٛٓي الٗغبي بلى مُٟ ْهجض مىُم "ابً مىٓ

  ّٞ في مجاصة )ؾلب( ٧جاآلحي:ٌٗغّ  ،"لؿجان الٗغب" معجمّ

ٓظّ » ْال  ٤ ٤ ممخض ُٞٓ ؤؾلٓب... ألاؾلٓب الٍُغ ٧ْل ٍَغ ٣ًجا٫ للؿُغ مً الىسُل ؤؾلٓب 

ٍْجم٘ ؤؾجالُبْاإلاظَب... ٣ًجا٫ ؤهخم في مظَب ؾٓء.. ألاؾلٓب بجالًم: الًٟ... ٣ًجا٫ ؤزظ ٞالن في  ،. 

 ؤؾجالُب مً ال٫ٓ٣، ؤي ؤٞجاهحن مىّ".

ٓمي" في معجمّ "اإلاهبجاح اإلاىحر": ألاؾلٓب بًم الِمؼة: ؤخمض بً دمحم َّْٗغِّٞ "  الُٟ

٤ مً َغ٢ِم» ٓم ؤي ٖلى ٍَغ َْٓ ٖلى ؤؾلٓب مً ؤؾجالُب ال٣ ْالًٟ   ٤ ُب  ،الٍُغ
َ
ْؿل ٌُ ُب مجا 

ْ
 ْالّؿل

. ْؾالب 
َ
ُ٘ ؤ َجْم

ْ
 ْال

:٫ٓ٣ٍْ  َّْٗغِّٞ ؤًًجا "الؼمسكغي" في معجمّ "ؤؾجاؽ البالٚت" في مجاصة )ؾلب( 

  َْٓ ٓبّ  ْؤؾالب ال٣خلى ؾلُب،"ؾلبّ ز َْٓ الخضاص ،ْؤزظ ؾلب ال٣خُل   ،ْلبؿذ الش٨لى الُؿالب 

ْط ْالدؿلُب ٖجام ْؾل٨ذ ؤؾلٓب ٞالن  ،ْحؿلبذ ْؾلبذ ٖلى مُتهجا ٞهي مؿلب ْؤلاخضاص ٖلى الؼ

٦ْالمّ ٖلى ؤؾجالُب خؿىت ٣خّ  َْٓ مؿخلب ال٣ٗل". ،ٍَغ ْؤؾخلبّ  ٣ْٖلّ   ْمً املججاػ: ؾلبّ ٞااصٍ 

 انُالخجا:ألاؾلٓب 

ٓم ألاؾلٓب ٖىجاًت زجانت بجاٖخبجاٍع مضزال لل٨ك٠ ًٖ ال٣ُم الجمجالُت  ل٣ض اٖخجى الٗغب ال٣ضامى بمِٟ

ى طل٪ 
َّ
ْججل ٓصة صازل الىهٓم  ْاضر. ٫ٓ٣ً اإلاشل ؤلاه٩لحزي اإلآظ  :ٖىض اَخمجامِم بجاأللٟجاّ بك٩ل 

ْالغظُل ِمً ٦المّ" ضٍ،  َٗغٝ الُحر ِمً حٍٛغ ٌُ" 

 
 
٢ْٓلؤلؾلٓب م٩جاهت ْ  همْاؾخسضامجات الىجاؽ ت في خُجاِث مغم ٓمُت، ٞجاألؾلٓب الجمُل  في اللب٤ ألاؾلٓب الُ

 الالخ٣ُ٣ت 
ُ
ٓابت ٓبالىجاؽ بلى ٫ٓ٣ٖ  خُل٘ب ٓع  صْن اؾدئظان هم٢ْل ْبّ ْقٗ ْ ٨دَؿب ًُ ،  تالاخترام  لضٔ الهٛجاع  املخبَّ

ة ْألالٟت بِىْال٨بجاع ٓصَّ ْم اإلا ْجض  ،ً ْبحن الىجاؽ آلازٍغ ى الُلبجاث الهٗبتّ  لبَّ
ُ
ْج ٦مجا ٫ٓ٣ً ، ْالالخمجاؾجاث اإلاؿخدُلت ، 

 اإلاخىبي: ْمً طل٪ ٫ٓ٢ "ُعبَّ ٦الم، ؤ٢ُ٘ ِمً خؿجام" الٗغب: 

ْؤمي هجا٤َ  في لّٟٓ  بإبي 

 

  ٓ ٔ زمً جبجإ بّ ال٣ل ر
َ
ت
ْ
ك
ُ
ْح  ب 
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ْالجمجاُٖت ؤلاوؿجان في خُجاجّ بلحهجا ألاؾلٓب ِمً ؤ٦ثر ألاقُجاء التي ًدخجاطفي الخ٣ُ٣ت، بن ْ ٍْسخل٠ الٟغصًت   ،

ْاإلا٩جان ْالبِئت  ْالش٣جاٞت، ْختى التربُت  ت  ْصعظت اإلاٗٞغ َٓبت،  ْاإلا ًٌُٟ  في املجخم٘ ٞتٔر شسًهجا ،بجازخالٝ الظ١ْ 

ُْصعًعا، ً ر لالًاا 
ُ
ىث ًَ  ّ ٧ْإهَّ جا،  ْج٣ضًًغا ْخبًّ ْلًُىجا،  جا  ًٟ ٓبّ لُ ٢ِم بلى  لٟذ اهدبجاٍ الىجاؽؤؾل ِ

ّٓ ك ٓلٍت، َُْ مّٗ،  خضًضالبؿِ

ْبت ٦المّ. ْطل٪ بؿبب  ْ آزغ ْجٔغ شسهجا ٖظ ٓبّ في هٟـ املجخم٘،  ُـّ في ؤؾل ِد
ُ
ْالٛلٓت،ج الخصّخغ ْ  الًٟجايت 

ْ  ٓبّحكٗغ في ؤؾل ظٟجاٝ اإلاكجاٖغ، ؤْْ  ر.  ْالخ٨بُّ ْ هبرة الاؾخٗالء  جخمجى ؤال ؾتٔر شسهجا زجالشجا في املجخم٘ هٟؿّ، 

ال عجَب. ٩ٞلُّ بهجاٍء بجالظي ُّٞ ًىطُر  ٠٢ٓ آزُغ،  ْؤال ًجمٗ٪ بّ م  ،  .حؿخم٘ بلُّ مغة ؤزٔغ

 بحن البِئجاث الغاَىت ألاًجام  في ٧لمت ألاؾلٓب نجاعثبن 
ً
 مكتر٧جا

ً
الٗلمجاء بدُض ؤن املسخلٟت، ْاملجخمٗجاث خ٣جا

ْالخٗبحر ًٖ آعائهم َٓم  ٓجهجا إلصالء صل ْ  في مججا٫ ٌؿخسضم ٓجهجا ألاصبجاء  ؤنالبدض الٗلمي.   تألاصبُ ٓن في الٟىٌؿخٗمل

٣ت الخسُْالغئٔ، ْفي بًغاص ألا٩ٞجاع  ت،نغ اللُٟٓجاْالٗى ْالغؾجامحاإلآؾ٣ُُ ؤنْ  ْألاصاء، لْفي ٍَغ ٓجهجا في ن حن  ٌكٛل

ٓمِم،  ْعؾ  ج٩جاص جغاصٝ ٧لمت الصسهُت في اإلاٗجى. -ٓبألاؾل- ٌٗجيختى ؤنبدذ َظٍ ال٩لمت  ،٨َْظامٓؾ٣ُجاَم 

 
ّ
ٓٞٓن: َظا الِٟم الظي طَب بلُّ ألاؾخجاط الكجاًب ًظ٦ ٓعة  "ألاؾلٓب َٓ الغظل"غهجا ب٫ٓ٣ ب ٓلت اإلاكِ َظٍ اإلا٣

َٓ٘ في ؤإهّ مِمجا خجا٫ْ اإلابِض هجا بمً نمُم الخضازت في صعاؾت ألاؾلٓب جُٟضتي هبٗذ ال  ؾجالُبّ، ٕ الخى
ً
ؾِب٣ى ٖىهغا

 
ً
 "مكتر٧جا

ُ
ْٓ  ّههٓنُ  ُم ًد٨ ٓبَ "ٍعَ خً .، ؤي ؤؾل  ّ السجام في جىُٓم ؤ٩ٞجاٍع

٣ت الخٗبحر التي ٌؿل٨ِجا ٞ ٣ت ألاصاء ؤْ ٍَغ جاألؾلٓب مىظ ال٣ضم ٧جان ًلخٔ في مٗىجاٍ ق٩لُت زجانت هي ٍَغ

ال ًؼا٫ َ ٍٓت،  ٓاٍ بهظٍ الٗبجاعاث اللٛ ٍٓغ مجا في هٟؿّ ؤْ ه٣لّ بلى ؾ ٣ت ألاصًب لخه ٓم، ِٞٓ ٍَغ ظا َٓ ألاؾلٓب بلى الُ

ْجإلُِٟجا للخٗبحر بهجا ًٖ اإلاٗجاوي ٢هَض  ٣ت ازخُجاع ألالٟجاّ  ٣ت ؤلاوكجاء، ؤْ ٍَغ ْالخإزحر ؤْ  ال٨خجابت، ؤْ ٍَغ ؤلاًًجاح 

٣ت ٞ ْالٍُغ  .ُّ. َظا َٓ حٍٗغ٠ ألاؾلٓب ألاصبيالًغب مً الىٓم 

 ْؤٖمجالّخُجاجّ : دمحم خؿحن ٩َُل 12.3

ؼي الُجالب  ٓبّ.ؾخضعؽ ٍٖؼ ْمحزاث ؤؾل ْمؿجاَمجاجّ ألاصبُت،  ْؤٖمجالّ  ٓع الخجالُت خُجاة دمحم خؿحن ٩َُل    في الؿُ

 خُجاجّ: 12.3.1

ْلض في  ٓا٤ٞ  م1888ؤٚؿُـ  20دمحم خؿحن ٩َُل ؤصًب ْؾُجاسخي ٦بحر مهغي،  َـ  1305الدجت  يط 12اإلا

ٓعة، مدجاٞٓت الض٢ِلُت، مهغ. ت خىحن السًغاء في مضًىت اإلاىه ٍٓت  في ٢ٍغ صعؽ ال٣جاهٓن في مضعؾت الخ١ٓ٣ السضً

ْجسغط مجهجا في ٖجام  ٓعبٓن في ٞغوؿجا ؾىت  م.1909بجال٣جاَغة  ٓعاٍ في الخ١ٓ٣ مً ظجامٗت الؿ خهل ٖلى صعظت الض٦خ

ْ م1912 ْجإزغ ْ بجالصخجاٞت.  اقخٛل، ٦مجا ٓاثؾى ٖكغ مدجامُجابلى مهغ ٖمل  إلاجا عظ٘،  اجهل بإخمض لُٟي الؿُض 

ٓظحهجاجّ، ْالتزم بخ  ، ْٚحَر بإ٩ٞجاٍع ٢ْجاؾم ؤمحن   .مجا٦مجا جإزغ بجالكُش دمحم ٖبضٍ 

ُٖٓت بجاؾم "الؿُجاْ  ضة ؤؾب حن ٩َُل خُىمجا ؤوكإ خؼب ألامت ظٍغ ُٖ ُٖٓت"  جا ٖجام  عثِـؾت ألاؾب َغ جدٍغ

غا للمٗجاٝع التي1926 ٍْػ ٓص"لِجا ُك٢٨جام بد م زم ازخحر  ٓمت اؾخ٣جالذ بٗض مضة، 1938ٖجام  "دمحم مدم ْل٨ً جل٪ الخ٩ م 

غا ٍْػ ْػاعة 1940للمٗجاٝع للمغة الشجاهُت ٖجام  بال ؤهّ ٖجاص  ل بهجا ختى ٖجام "خؿحن ؾغي بجاقجا"م في  م، زم ٖجاص 1942، ْْ

ٓلى َظا اإلاىهب مغة ؤزٔغ في ٖجام  ْػاعة1944ْج ْؤيُٟذ بلُّ  ن الاظخمجاُٖت في ٖجام  م،   . م1945الكْا

حن في ٖجام  ُٖ ٓلى عثجاؾت الخؼب1941ْ حن"، زم ج ٍٓع لَّ 1943ٖجام  م هجاثبجا لغثِـ "خؼب ألاخغاع الضؾخ م، ْْ
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ٓعة  ٓلُٓ ٖجام  23عثًِؿجا لّ ختى ؤلُٛذ ألاخؼاب بٗض ٢ُجام ز ٓر في ٖجام  م.1952ً ٓلى عثجاؾت مجلـ الكُ ْْل 1945ْج م 

ٓهُٓ مً ٖجام  عي ختى ً ٓٞض اإلاغاؾُم الكِحرة التي 1950ًمجاعؽ عثجاؾت َظا املجلـ الدكَغ ٓمت ال م خُض ؤنضعث خ٩

٦ْشحر مً ؤًٖجاء اإلا ٨بحر في الشجامً مً قِغ صٌؿمبر ٢ْض جٓفي َظا ألاصًب ال ٗجاعيت مً املجلـ.ؤصث بلى بزغاط ٩َُل 

  م.1956ٖجام 

٢ُٓ٘ ٖلى مُشجا١ "ظجامٗت الض٫ْ الٗغبُت" ٖجام ْمً اإلاىجانب التي جٓالاَجا ٩َُل  م ٦مجا 1945جمشُل مهغ في الخ

ْا بإن ج٩ٓن  ٧ْجان مً َالج٘ الظًً هجاص ْٞض مهغ في ألامم اإلاخدضة ؤ٦ثر مً مغة،  ٢ْض ِْغ طل٪ عؤؽ  حن،  مهغ للمهٍغ

ـ" ٓمُجاث بجاَع ٓصان"، ْ"خُجاة دمحم"، ْ"ً ْمً ؤَمِجا: "ٖكغة ؤًجام في الؿ يب" ْ  .في مالٟجاجّ الٗضًضة  ْاًخّ "ٍػ التي ؤمجا ع

ْاًت ٖغبُت خُ ًٞ بضاًجاث الخإل٠ُ ال٣هصخي في مهغ حٗض م  في الٗهغ الخضًض.ٞىُت ٗخبر ؤ٫ْ ع

 :البجاعػة ؤٖمجالّ 12.3.2

ْاًت " 12.3.2.1 يب"ع  ٍػ

ْاًت ٞىُت ب٩ل مٗجى ال٩لمت في  ْاًت مً مبخ٨غاث ٩َُل الظي ٩ًجاص الى٣جاص ًخ٣ٟٓن ٖلحهجا بإجهجا ؤ٫ْ ع َظٍ الغ

ْاًت ألاصب الٗغبي الخضًض.  ْع ؤخضار َظٍ الغ ٓا٫جض ً، طل٪  خ٫ٓ ؤخ ْاثل ال٣غن الٗكٍغ الٍغ٠ اإلاهغي البؿُِ في ؤ

ْالكٗغاء ْالٟىجاهحن  ْاًت بُٓث الٟالخحن ْخُجاتهم اإلاٟغخت ؤخُجاهجا ْ  .الٍغ٠ الظي ٧جان ملِمجا لؤلصبجاء  ٓعث الغ ٢ض ن

مجا٫ الؿِىمجاثُت الىجا٣َت. ٓعة ألٖا ْاًت بلي ُٞلم ؾِىمجاجي ٧جان مً بجا٧ ٓلذ الغ ٢ْض جد  ،   ْالبجاجؿت ؤخُجاهجا ؤزٔغ

ٓلِجا لضٔ الكٗب اإلاهغي مجا ًغاٍ البٌٗ مً الى٣جاص ؤن  ٢ْب جا  ْمضٔ جإزحَر ْاًت  ْممجا ًض٫ ٖلى ؤَمُت َظٍ الغ

ْاًت  ٓعة ع يب" حٗخبر جمُِضا لش ٓمي زجالو،٦مجا َٓ حهضٝ بلى جمجُض مهغ 1919"ٍػ ْؤجهجا نضعث ًٖ ْظضان ٢ م، 

َٓجا. ْلت إلطابتهجا ؤْ مد ْال٣ًجاء ٖلى ٧ل مدجا ْالخىحن بلى بِْجاع شسهُتهجا،   ْالخٛجي بهجا، 

ْاوٛمجاؾّ ٞحهجا بجالٗمل الصخٟي  م مً اقخٛجا٫ ٩َُل بجالخُجاة الؿُجاؾُت  ْاخًضا ، ؤْ بجاٖخبجاججاعةْٖلى الٚغ ٍع 

ٓالذ ٦خبّ  ْج جامت الخؼبُت، ٞةن وكجاَّ ألاصبي ْلَّ زهًبجا،  ٓا الٖؼ ْمجاعؾ ٓػاعة،  ٓا ؤٖبجاء ال ٓمِجا الظًً زجاي مً هج

ٓة  ْجى٣ل مً صاثغة الضٖ ْؤصب الغخلت،  ْالى٣ض ألاصبي،  ْالؿحر،  ش،  ْالخجاٍع ْمالٟجاجّ في مُجاصًً مسخلٟت قملذ ال٣هت، 

ْإلى الخًجاع  جا لّ خُض ًٔغ بلى الخًجاعة الٛغبُت ججاعة،  ًُ ْاؾخ٣غ في مُضان ال٨ٟغ ؤلاؾالمي صاٖ  ، ٓهُت ججاعة ؤزٔغ ة الٟٖغ

ْجشمغ. ْع التي جىبذ   ُّٞ ْخضٍ البظ

 خُجاة دمحم12.3.2.2

بإؾلٓب  -ملسو هيلع هللا ىلص-، جىجا٫ْ ُّٞ خُجاة الىبي في ألاصب ؤلاؾالميؤٖمجالّ  مً ؤ٫ْ جان ٦خجابّ ال٨بحر "خُجاة دمحم" َٓ ٧ 

ْعّص ُّٞ ٖلىمخمحز ٫ٓ ببراٖت ٦بحرة، ْزخم ٦خجابّ بمبدشحن ًٖ مً ٦خّ  ألا٢الم اإلاغجؼ٢تآعاء  ،  جاب الٛغب ٖلى ؾحرة الغؾ

ْ اإلابدض ألا٫ْ ٖبجاعة ًٖ  خُجاة دمحم: ْم٣جاعهتهجا بجالخًجاعة الٛغبُت،  م  جا ال٣غآن ال٨ٍغ َع َّٓ ؤمجا الخًجاعة ؤلاؾالمُت ٦مجا ن

ٓا٠٢ ؤلاؾالمُتلغص ٖلى مؼاٖم بٌٗ اإلاؿدكغ٢حن خ٫ٓ باإلابدض الشجاوي ِٞٓ في ا  .ٌٗ اإلا

ْال٨خجاب  ن  ْلّ اإلا٨ْٟغ ْجىجا ْؤ٢بل الىجاؽ ٖلى ٢غاءجّ ٖلى هدٓ ٚحر مؿب١ٓ،   ،
ً
جا َجاثال ٓع ال٨خجاب صًٍّْ ْؤخضر ِْ

ٍٓت ٖلى  ن، ل٨ً ٖلى ؤًت خجا٫ ٧جان ال٨خجاب ٞخًدجا ظضًًضا في ٦خجابت الؿحرة الىب ٌْٚ مً ٢ُمخّ آزْغ ٞإههّٟ بًِٗم، 

 ٨ًخب م٣ضمت لل٨خجاب، ظجاء ٞحهجا:  "دمحم مهُٟى اإلاغاغيال٨بحر " الٗجالمَظا الىدٓ الكجاث٤ الظي ظٗل 

ْعبِ بًِٗجا ببٌٗ، ٞججاء ٦خجابّ ٣ًٖضا مىًًضا " ٓاصر،  ٓع ٩َُل في جىم٤ُ الخ ٤ الض٦خ ِ
ّ
ٞ ُْ ٢ْض 
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 "الىٟـ عضخي ال٣لب لِؿخمخ٘ بمجا ٣ًغؤ. ْؾلؿلت مخِىت مد٨مت الخل٣جاث، ًجٗل ال٣جاعت مُمئَن 

ٓحي 12.3.2.3  في مجز٫ ال

ٓان  "خُجاة دمحم"زم ؤجب٘ ٦خجابّ  ٓحي"ب٨خجاب بضٌ٘ ًٖ عخلخّ في ؤعى الدججاػ بٗى ، ٦خبّ بإؾلٓب "في مجز٫ ال

 ،ُ٘ ٠٢ْ ٞحهجا الىبي بدُض ؤهّ ٞع ْ -ملسو هيلع هللا ىلص-ًخلمـ ؾحرة الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-٠٢ْ ٖلى ألامجا٦ً التي  ْاإلاشل،  َْؿخسلو الٗبرة  َظا ، 

ت الٗجاَُٟت في ال٨خجاب ًجم٘ بحن اإلاكجا ْالغٍئ ذي،  ْالبدض الخجاٍع ْٖىجاًت بإص١ الخٟجانَُضة الُٗجاهُت،   ل.بُجان زالب، 

:  ؤٖمجالّ ألازٔغ

ًٍْ ؾحرة ؤصخجابّ ،-ملسو هيلع هللا ىلص- "خُجاة دمحم" ْبٗض ؤن ٞٙغ مً ٦خجابت ٓظّ بلى جض ال ملسو هيلع هللا ىلص، ٞإزغط ج ٦خجابُّ  ُٞمجا ؤزغط ؤ

ٓان " ْ "الهض٤ً ؤبٓ ب٨غبٗى ٓان "،  ١ ٖمغبٗى ش ؤلاؾالمي بٗض ؤن "الٟجاْع ض، ٟٞخذ املججا٫ ل٨خجابت الخجاٍع ِّ ٤ إلاً  م الٍُغ

 
ً
ْا ؾبُال لّظجاء بٗضٍ لحرججاص َِّ ش للٗهغ،  ؾ ْإهمجا َمجا جإٍع ْال٨خجابجان لِؿجا جغظمت للصخجابُحن الجلُلحن،  ٣ْٖلّ،  ب٣لمّ 

ْبُجان لخغ٦خّ  ، ٍٓع  .ْٖغى لخُ

ِل٣َْذ" 12.3.3.4
ُ
 "٨َظا ز

ٍٓلت  ْهي ٢هت َ 
 
ألن هضع٥ ؤَمُتهجا  ٢ْبل السٓى في صعاؾت َظٍ ال٣هت ٨ًُٟىجا  مً مالٟجاث ٩َُل،ْا٢ُٗت

ٓعة  ٓع دمحم خؿحن ٩َُل" اإلايك ٓهت بـ "٨َظا زل٣ذ: ٢هت الض٦خ َْٓ ٌٗغيّ في بخضٔ م٣جاالجّ اإلاٗى ممجا ٢جالّ َّ خؿحن 

 (بط ٨ًخب: 15في "الغؾجالت الجضًضة" )ع٢م الٗضص 

ّٖٓ "لؿُذ ؤصعي ؤؤَجئ نض٣ًىجا الض٦ ّٖٓ بلى ال٣هت ؤم ؤَجئ ال٣هت لغظ ٓع دمحم خؿحن ٩َُل بغظ خ

 بلحهجا." 

ال 1955ؤنضع ٩َُل َظٍ ال٣هت ٖجام  يب".  ْاًخّ ألاْلى "ٍػ ْل٨جهجا لم جدٔ بجالكِغة التي خُٓذ بهجا ع م، 

ٓاجهجا بمجا ٢ّهّ ال٩جاجب ٞحهجا ٓلتهجا  ًى٣ل ٞحهجا ٢هت امغؤة  .ًِٓغ مً ٚالٝ َظٍ ال٣هت ؤْ ٖى ي خُجاتهجا مىظ َٟ لى ؤن بجْغ

جاَُت٢ًذ خُجاتهجا الابخضاثُت في مغؤة اخ٩جاًت ط٦غ ال٩جاجب في َظٍ ال٣هت ذ ظضة. نبدؤ جاًت جدذ ِْٖل ؾُٗض ٞع  ٖع

ْٞجاةْل٨ج ،ْالضحهجا ٓا٫ بؿبب  ْمً جل٪ الى٣ُت بضؤث ضاظْالضتهجا التي ٧جاهذ جدبهجا  هجا إلاجا بلٛذ ؾً اإلاغا٣َت حٛحرث ألاخ  ،

ٓبهجا بٗألاخضار جخٛحر بجا ْالهجاُٞت حك جا الُُبت  ْبضؤث مكجاَٖغ ٓع الؿِئت ٧جالٛحرة ، ليؿبت لِجاجّ الٟخجاة الجمُلت  ٌ ألام

ٓع َبُٗتهجا ختى ؤٞؿضث خُجاتهجاْالخ٣ الػمذ َظٍ ألام ٓاث الابخضاثُت بؿٗجاصة،  .ض  ظذ َظٍ الٟخجاة ٖجاقذ الؿى إلاجا جْؼ

ظُت ٨ًْل ْصْن ؾٗجاصة الِٗل في الخُجاة الْؼ ْجهجا  هجا خُجاتَ  ْصّمغْث  ،خُجاتهجا بؿببهجا حٛحرْث  ؤْن  لبصْذ  مجاٞ َبُٗتهجا خجالْذ ص

ْجٟ ْٚحرتهجا  جا  َع ْال٨شحر في بُضحهجا بؿبب ْٚغ جا ٚحر الالػم  ٓع  ٨حَر  الخجاِٞت. ألام

ي بن َظٍ ُىت لٗجاصاتهجا ؤخضازجا لىجا ال٣هت ال جْغ ت ٢ض  لخُجاة امغؤة َع ٣ِٞ بل جبحن لىجا ٠ُ٦ ؤن الىٟـ البكٍغ

ْمً خب ل٨غاَُت ٔ مً خىجان جخٛحر بحن ُٞىت ألزغ  ٓة   .إهٟؿىجاب ه٣م بمدجاؾبتهجان لم بل٣ؿ

ٓعة ْبجاإليجاٞت بل مجا٫ ألازٔغ التي ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ ى ال٨خب اإلاظ٧ ؤبضٕ دمحم خؿحن ٩َُل الٗضًض مً ألٖا

ْٚغبُت" ٖجام  .الٗملحن الؿجاب٣حن ت  ت" ٖجام  م،1929ْمجهجا: "ؾحر خُجاة شسهُجاث مهٍغ ْ"مظ٦غاث في الؿُجاؾت اإلاهٍغ

ت ؤلاؾالمُت ْألامجا٦ً اإلا٣ضؾت"،م، 1951 ٍٓع ـ"، ْ"ؤلامبراَ ٓمُجاث بجاَع ٓصان"، ْ" ً ْلضي"، ْ"ٖكغة ؤًجام في الؿ "ْ 

ت ٢هحرة"  ، ْ"ٖشمجان بً ٖٟجان". ْ"٢هو مهٍغ
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 ؤؾلٓب دمحم خؿحن ٩َُل ألاصبي 12.4

َْٓ في ٞغوؿجا بم٣جاالث جمجض الخ ْمىجؼاتهجا، ٞججاف ٢لمّ  ٓع ٩َُل بجالخًجاعة الٛغبُت  غ الض٦خ
َّ
ًجاعة جإز

ْمالٟجاتهمالخضًشت،  ٢ْجام بخدلُل ٦خجابجاتهم  ؾٓ بم٣جاالث جدلُلُت، ْاؾخٟجاص مً ٦بجاع ؤصبجاء ٞغوؿجا  ، ْزّو ظجان ظجا٥ ْع

ذ ز٣خّ بجالخًجاعة الٛغبُت بٗض الخغب الٗجاإلاُت ألاْلى،  ٖؼ ٓصجّ بلى مهغ، زم جٖؼ ظمِٗجا بٗض طل٪ في ٦خجاب بٗض ٖ

ٓلٓن بلى ْخٓف  ْػًهجا ْقجاَض صٖجاة الخًجاعة ْؤلاوؿجاهُت ًخد ال ج٣ُم  ال جدترم ًِٖضا،  جا للكٗٓب  ٧جاؾغة ال جغاعي خ٣ًّ

ى ْظِ
َّ
ٓهُت ال٣ضًمتلخ١ٓ٣ ؤلاوؿجان، زم ْل  .ّ قُغ الخًجاعة الٟٖغ

ْعؤٔ هًٟغا مً 1933َـ = 1352زم ٢ُ٘ طل٪ ٧لّ خملت الخىهحر اإلاؿُخي التي اظخجاخذ مهغ ؾىت ) م( 

 ٧ْ ٓهٓن مً قإجهجا، ٞجاهضٞ٘ ٩َُل  ٤ حهجاظم ؤصخجاب ألا٢الم حه خمالث ببؿجالت ْشججإ جان ٢ض اؾدبجان لّ الٍُغ

ٓاظّ   مً ؤن ج
ً
ْبضال ٓمت ٖلى نمتهجا اإلاِحن ٖلى مجا ًدضر في ؤعى ال٨ىجاهت،  جا للخ٩

ً
ٓظّ ه٣ًضا نجاعز ٍْ  ،ً اإلاىهٍغ

ٓمت َظٍ الخمالث التي وكِ بًِٗجا في ؤهدجاء مهغ اؾخضٖذ ٩َُل للخد٤ُ٣ مّٗ، ْخ٨م ٖلُّ بٛغامت مجالُت  الخ٩

ُ٢ٓ ْػاعة الضازلُتبتهمت ال ت هي التي جخدمل جبٗت  ٗت بحن ألاصًجان، بٗض ؤن ظجاَغ بإن بصاعة ألامً ؤلاهجلحزي في  اإلاهٍغ

 .الجغاثم َظٍ

ٓع ٩َُل بٗض مجا ْ  لّ ْؾجاثل الٛغب في زضإ الكغ١،  اه٨كٟذ٧جاهذ َظٍ الخملت ه٣ُت جد٫ٓ في خُجاة الض٦خ

ْالخًجاعي، ٞجاججّ بلى  ْلت الاػصعاء بمجايُّ الش٣جافي  ش ؤلاؾالمي َٓ ْمدجا ٧ْجان الخجاٍع ْمى٣ًبجا،  جا 
ً
الترار ؤلاؾالمي بجاخش

ْاًجاث ًٖ الاؾخمغاع  ْجًجاعب الغ جا صْن ملل، ال ٣ٌُّٗ احؿجإ ال٫ٓ٣ 
ً
ٓلُجاجّ ٢جاعث الجّ ْخ مُضان بدشّ، ٞجاه٨بَّ ٖلى مُ

ش ججم٘ بلى ٖم٤ الخىجا٫ْ،  ٧ْجان زمغة طل٪ ٧لّ ٖضًصا مً ُٖٓن ٦خب الخجاٍع ْالِٟم،  ْبغاٖت ظمجا٫ الْٗ في الضعؽ  غى، 

ٓلّ:  ر َٓ ًٖ طل٪ ب٣ َّْٗبِ ْإخ٩جام الٟه٫ٓ،   ألاؾلٓب، 

٣ت اإلاشلى " ْمتهجا بجالٍُغ ٢ٟٓي مجهجا ؤن صٞٗجي للخ٨ٟحر في م٣جا ْم ت(  ٧ْجان مً ؤزغ َظٍ الخغ٦ت )الخىهحًر

٣ت اإلاشلى جٓظب ٖليَّ ؤن ؤبدض خُجاة نجاخب الغؾجالت  ْعؤًذ ؤن َظٍ الٍُغ ْم بهجا،  التي ًجب ؤن ج٣جا

ْمبجا ْٚحر ؤلاؾالمُت  ْؤن ؤٖغيّ ٖلى الىجاؽ ٖغًيجا ٌكتر٥ في ج٣ضًٍغ اإلاؿلم  جا،  ًُّ جا ٖلم
ً
صثّ بدش

 ."اإلاؿلم

ـ بحن  يب ؤزىجاء ب٢جامخّ في بجاَع ْاًت ٍػ ْوكغ ٖىضمجا ٖجاص بلى مهغم1912ْ م٦1909خب دمحم خؿحن ٩َُل ع  .. 

ْاًت جبضؤ بؿغص خب قجاب مش٠٣ اؾمّ  ْالغ ْا٦خٟى ب٨خجابت ب٣لم ٞالح مهغي.  ٢ِٓٗجا بجاؾمّ   "خجامض"ْلم ًخجغؤ ؤن ً

ؼة"البىت ٖم اؾمِجا  ْٓ "ٍٖؼ الخ٣جالُض ججبر ْن الخٗبحر ًٖ َظا الخب، بل ص ٫ُ ، ل٨ً الخ٣جالُض ال٣جاؾُت في الٍغ٠ جد

ؼة" ْاط مً قجاب آزغ ًسخجاٍع ؤَلِجا "ٍٖؼ يب"ؾمِجا اُٞجض مجا خغم مً خب لضٔ ٞخجاة  "خجامض"ؤمجا  .ٖلى الؼ ، ل٨ً "ٍػ

يب"  ..الض "ٍػ
ً
ت جهجاثُجا ٓظّ بلى عثِـ الٗمجا٫، ُٞٛجاصع ال٣ٍغ ٧ل ألاخضار ًم٨ً جلسُهِجا في ٖضم  .ال جِٟم َظا اإلاش٠٣ ٞخخ

خّ الظي حهخ٠ بّ ٢لبّ ْٖضم الدؿلُم بد٤ ؤلاوؿجان في ازخُجاع ٢ٍغ ُْٖت الخب،  تراٝ بمكغ  .الٖا

ْ ْ يب التي جدب في الخ٣ُ٣ت جض ْاًت خ٫ٓ شسهُت الٟالخت ٍػ ْل٨ً حكجاء  ،"بغاَُم"بع مٗٓم ؤخضار الغ

ٍْجِجا بلى  ْالضَجا ٖلى جؼ ٓا٤ٞ  ٍْت  ،َْٓ ؤٖؼ نض٤ً لخبُبهجا "خؿً"ألا٢ضاع ؤن ً يب اإلاإؾجا ْمً زال٫ خُجاة البُلت ٍػ

ْالٓلم اللظ ْالجِل  ٓبت ِٖل ؤَل الٍغ٠ ببجان الاؾخٗمجاع  ٍْجِجا صْن ًؤِْغ لىجا ال٩جاجب نٗ يب بتز ً ٖجاٌكتهمجا ٍػ
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  عيجاَجا.

ل طل٪  خمض خؿحن ٩َُل٧جان ألاؾلٓب ال٨خجابّي مل
ّ
ْجمش ٓا٢عّي،  جاب٘ ال

ّ
ْالُ جاب٘ الّغمؼّي الّضاللّي 

ّ
ُ٘ بحن الُ ًجم

ًْ صْن اؾخسضام ؤؾجالُب الّخ٣ُٗض  ْالّخٗم٤ّ في ألا٩ٞجاع، ل٨   ْالٛمٓى، ٩ٞجانبجاؾخٗمجا٫ السُجاالث 
ً
ضا ٍْٞغ  

ً
َغخّ ُممّحزا

جاتهجا مٗجاوي الّخٗم٤ في  بُجابّٗ ُّ ٓم بجاؾخسضامِجا لم ج٨ً جدمل في َ ٓػ التي ٧جان ٣ً السجاّم، بجاإليجاٞت بلى ؤّن الّغم

ْبؿُُت ْاضخت  بجالٛت ٞهي 
ُ
 .الٛمٓى ؤْ اإلا

ٓمجاج٪:  ازخبر مٗل

ْاًت ٖغبُت هجاضجت ٞىُجا؟ .1 يب( ؤ٫ْ ع  إلاجاطا حٗض )ٍػ

ٓظؼة ًٖ خُجاة دمحم خؿحن ٩َُل. .2  ا٦خب مظ٦غة م

مجا٫ الب .3  جاعػة التي ؤلِٟجا ٩َُل؟مجا هي ألٖا

 جىجا٫ْ زهجاثو ؤؾلٓب ٩َُل بجاإلًججاػ. .4

ْؤٖمجالّهجُب مدّٟٓ 12.5  : خُجاجّ 

 خُجاجّ:12.5.1

ؼ ببغاَُم ٓالُض حي الجمجالُت بجال٣جاَغة في هجُب مدّٟٓ بً ٖبض الٍٗؼ ٫ْ  11 مً م صٌؿمبر/٧جاهٓن ألا

الصجّ اإلاخٗؿغة. ْ  ،م1911 "، الظي ؤقٝغ ٖلى  ٓجّ،ؾمي بجاؾم الُبِب الىجابٛت "هجُب بجاقجا مدّٟٓ ٧جان ؤنٛغ بز

ْلتوكإ  سِجا بلى الض سُت التي ًغظ٘ ججاٍع ت الخجاٍع ٓظض ُّٞ اإلاٗجالم ألازٍغ ٕغ في اإلا٩جان الظي ج ؿجاظض اإلا مشلالٟجاَمُت،  ْجٖغ

ْ آلاْ  ٍْتالزجاع  ٕٓ في الخٝغ الُض  .خى

، زم  ( ظجامٗت ال٣جاَغة خجالُجاالخد٤ ب٩لُت آلاصاب ظجامٗت ٞااص ألا٫ْ )صعؽ الخٗلُم الٗجام ٖلى ٖجاصة ؤبىجاء ٖهٍغ

 ْخهل ٖلى لِؿجاوـ الٟلؿٟت، ْقٕغ في بٖضاص عؾجالت اإلاجاظؿخحر ًٖ "الجمجا٫ في الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت"، م،1930ٖجام 

٠٢ٓ بؿبب الٗمل  .ل٨ىّ ج

ٓمت، خُض ٟجا بجالخ٩ ٢ْجاٝ ) ٖمل هجُب مدّٟٓ مْٓ ٓػاعة ألا (، زم م1945-م1938اقخٛل ؾ٨غجحرا بغإلاجاهُجا ب

غ ؤلاعقجاص، زم مضًغا للغ٢جابت ٖلى  ْاقخٛل م.1954مضًغا إلااؾؿت ال٣غى الخؿً ختى ٖجام  ٍْػ بٗضَجا مضًغا إلا٨خب 

 م.1971مضًغا ٖجامجا إلااؾؿت صٖم الؿِىمجا زم عثِؿجا لِجا، ختى ؤخُل بلى اإلاٗجاف ٖجام  زم اإلاهىٟجاث الٟىُت. 

ٓاثؼ ْألاْؾمت، ؤَمِجا خهل ٓبل ألاصًب هجُب مدّٟٓ ٖلى الٗضًض مً الج ، م1988في ألاصب ٖجام  ظجاثؼة ه

ْلت في ألاصب  ْْؾجام الاؾخد٣جا١ مً الُب٣ت ألاْلى م1957ْظجاثؼة الض ٢ْالصة الىُل الٗٓمى م1962،   .م1988، 

 ؤٖمجالّ البجاعػة 12.5.2

٢ْض ؤزٔغ اإلا٨خبت الٗغبُت بإٖمجالّ ٌٗخبر هجُب مدّٟٓ مً َلُٗت ألاصبجاء الٗغب في ال٣غن   ،ً الٗكٍغ

ْاًت الٗغبُت، ٞ َْٗض ؤمحر الغ ْاًت اقتهغث املسخلٟت،  ْجغظمذ بلى اللٛجاث ٨خب ؤ٦ثر مً زالزحن ع ْطإ نُتهجا  مٗٓمِجا 

ْاًجاجّ "ٖبض ألا٢ضاع"املسخلٟت الٗجاإلاُت ْؤ٫ْ ع ٓهُجا،  ْجم بهخجاظِجا ؾِىمجاثُجا ؤْ جلٍٟؼ ْبِـ"زم  ،،   .1943 "عاص

ْاًجاجّ:   ت"، ْ"زغزغة ١ٓٞ  :الشالزُت"ْمً ؤقِغ ع ْالؿ٨ٍغ ٢ْهغ الك١ٓ،   ،ً  "، ْالىُل بحن ال٣هٍغ
َ
 غْ "ال٨

َ
"، ْ٪ ه

الص خجاعجىجا"، ْ"الخغاِٞل ْال٨الب"، ْ"ؤ ْجهجاًت"، ْ"اللو    ."ْ"بضاًت 
ُ
ْاًت ٦خبهجا ٞهي "٢  ْؤمجا آزغ ع
ْ
 ْ، 1988" ٖجام ْغ ُم خُ ك

جا "ؤخالم ٞترة الى٣جاَت" ْلّ  ً ٢هت ٢هحرة، آزَغ . اٖخبر الى٣جاص مالٟجاجّ بمشجابت مغآة للخُجاة 2004ؤ٦ثر مً ٖكٍغ
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ْالؿُجاؾُت في ٓص ؤلاوؿجاوي مهغ الاظخمجاُٖت  ٍْىجا مٗجانغا للٓظ  . ْجض

ٓخضة   ال جدخدمل َظٍ ال  طْ شجٍٓن، 
 
 خضًض

ً
ْم٣جالت  

ً
٢ْهت  

ً
ْاًت ْإن الخضًض ًٖ مالٟجاث هجُب مدّٟٓ ع

ٓعص ُٞمجا ًلي بٌٗ ؤَم ؤٖمجالّ التي ؤزلضث اؾم هجُب بإن ه ْبىجاء ٖلى طل٪ ه ْلِجا ٧ل ؤٖمجالّ ٖلى ْظّ الاؾخ٣ال٫،  دىجا

ش.  مدّٟٓ ٖبر الخجاٍع

الص خجاعجىجا 12.5.2.1  ؤ

الص خجاعجىجا"حٗض  ت خُجاة  م1953" ؤ ٍٓع ش البكغ ٖلى مد ُٗض ٞحهجا هجُب مدّٟٓ ٦خجابت ججاٍع ٌُ  
ً
ت  عمٍؼ

ً
ْاًت ع

ٗغى ٨ٍٞغ الٟلؿٟي خ٫ٓ الٗلم الخضًض ْنغاّٖ ال٣جاثم م٘ الضًً ٌَ الص خجاعجىجا  .ألاهبُجاء، ٦مجا  ْاًت ؤ ٓان في ع ل الٗى
ّ
ق٩

ت  ْجدلُلّ، ٣ٞض ّٖبر ًٖ الجٖز ٍْلّ  ْالبضاًت لخإ لتي ًغمي بلحهجا هجُب مدّٟٓ في ا الٟلؿُٟتٖخبت الضز٫ٓ بلى الىو 

ت  ٓعة عمٍؼ جا ل٣هو ظمٗذ بحن الضًجاهجاث الغثِؿُت الشالر ٖغيِجا به ًُ ٞٓ  مؿخ
ً

ٓان قجامال ْاًخّ َظٍ، ْظجاء الٗى ع

الص"ْا٢ُٗت؛ ٞلٟٔ  ْلٟٔ  "ؤ ت ظمٗجاء،  جا ٖلى البكٍغ
ً
جا ٖلى ألاعى التي ٌِٗل ٖلحهجا  "خجاعجىجا"٧جان بؾ٣جاَ

ً
٧جان بؾ٣جاَ

 .ؤلاوؿجان

ْاًؤزجاعث  غ، بؿبب  تَظٍ الغ ْص ٞٗل ٚجايبت مً ٖلمجاء ألاَػ ضة "ألاَغام"، عص جا ٖلى خل٣جاث في ظٍغ التي وكَغ

بِٗجا في مهغ، جا َْ ٠٢ٓ وكَغ ٓػ الضًيُت بمجا ال ًل٤ُ بهجا، ممجا ؤصٔ بلى ج م طل٪ ٧جاهذ َظٍ  الخضًض اإلابجاقغ ًٖ الغم ْٚع

ٓبل" في ألاصب.  ٓلّ ٖلى ظجاثؼة "ه ْاًت ؾببجا في خه  الغ

 الخغاِٞل12.5.2.2

ْمجهجا:  ْاهدبجاٍ الى٣جاص  ْال٣غاء  ْإجهجا ٢ض خُٓذ اَخمجام  جا  ْاًجاث ًىضع هٓحَر                ملخمت صبج هجُب مدّٟٓ ع

كغث في  "،الخغاِٞل"
ُ
ٓا٢ُٗت م1977ٖجام و ، ججم٘ بحن ال

ً
ؿ٘ لٗكغ خ٩جاًجاث ؾغصًجا

ّ
ْجد  ،

ً
، جمخض لٗكغة ؤظُجا٫ ػمىُجا

ٓصًت ت ْظ ٍٓع ْٞلؿٟت ز ُٓٞت،  خُت ن ت، بى٨ِت ْع ٓتهجا، ْالغمٍؼ ٢ْ ْجغؾم مالمذ الىٟـ ؤلاوؿجاهُت بى٣جاٍ يِٟٗجا   ،

ت مً  ْاًت )الخغاِٞل( ٨ًدؿب عمٍؼ ْاؾم الغ ٓا٣ٞجاتهجا.  ْج ت بدىجا٢ٌ نغاٖجاتهجا  ع صًىجامُجاث الجمجاٖجاث البكٍغ ّٓ ه
ُ
ْج

ْمحن، الظًً ال  ْاملخغ ٢ٓت مً ٣ٞغاء الىجاؽ الباؾجاء  كحر بلى َب٣ت مسخ ٌُ ٓم  ٓمِجا؛ ٞجالخغاِٞل ٦مِٟ صالثل مِٟ

ْمجا ًمل٩ٓن  ٧ٓي  ت ال٣ضًمت ػمً الٗهغ اإلامل ٓا ٌؿ٨ىٓن ؤَغاٝ الخجاعاث اإلاهٍغ ٓمِم، ٧جاه ْبجال٩جاص ٢ٓث ً  ٦ضخِم 
ّ
بال

ة الخجاعة  ّٓ ٓعة الخغاِٞل ٖلى ٞخ ع ٞحهجا ال٩جاجب ز ّٓ ْالىبٓث(، ن ٓاجهجا )الخٓث  ْاًت ٖى ْالخ٩جاًت الٗجاقغة مً الغ بٗضٍ. 

 ٓ ْمً زال٫ ؤخضار الش ْٖهجابخّ ْخلٟجاثّ.  ؿدبّض الٓجالم 
ُ
ٓعة، اإلا خّ السجانت لٟلؿٟت الش ٓاعاث الخ٩جاًت، ٢ّضم عٍئ عة ْخ

ٓع الىجاجي( في الخ٩جاًت ألاْلى.  ٓعة )ٖجاق جا بلى ؤؾُ َْع ٓص ظظ  التي حٗ

ٓص في عئٔ 12.5.2.2.1 ْالسل ْالىججاة   ملخمت "الخغاِٞل" الخهٝٓ 

ٓص لِـ ؤمغ خضًض الِٗض بّ ْالسل ْاثل ال٣ًجاًجا التي ؤعّ  ،بن البدض ًٖ الؿغمضًت  تبل َٓ مً ؤ ، ٢ذ البكٍغ

ْمجا َظا ؤلاخؿجاؽ لضًّ بال حٗبحر  ْؤلاوؿجان ًدـ بمؿجاع الؼمً الال ٓ  اعجججاعي،  ال ًامً ًٖ بصعا٦ّ لخ٣ُ٣ت م جّ. 

 
َّ
َْٓ ًدجا٫ْ ؤن ًلخ٠ ٓعة ال٣ضًمت  ؤلاوؿجان بجاآلزغة بال  ْالخ٣ُ٣ت، ْفي َظا الؿُجا١ جخجؿض لىجا ألاؾُ ٖلى َظا ال٨ىّ 

 
ُ
 ْج
َ
ِ ظ
ّ
ْع٥ "ظلججامل"لىجا ؤن  ُغ ٦ ْلم ج٨ً عخلخّ  مل٪ ؤ ٓص،  ت بجاخشجا ًٖ ٖكبت السل ٍٓع ال٣ضًمت ٢ض زغط في عخلت ؤؾُ

ٓبجاث ْألاػمجاث ٓعة بل ٧جاهذ ملُئت بجالهٗ ت ،َظٍ ؾِلت مِؿ ٍٓع جا في  ،٢ْجابل ٞحهجا ٧جاثىجاث ؤؾُ ٍٓع ٦مجا اظخجاػ امخدجاهجا ؤؾُ

ُٖ "ظلججامل"ؾبُل طل٪. ْفي جهجاًت اإلاُجاٝ خهل  ٢ْض ؤُٖجاٍ ٖلى  ٓص،  ْججاهبكم"كبت السل ٓٞجان  الظي "ؤ هججا مً الُ
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غة ازخلؿذ الٗكبت. ٓص، ل٨ً ألاٞعى الكٍغ ٧ْجاص ًىٗم بجالسل  َظٍ الٗكبت السجالضة، 

ْهٓغ  ٓص  ْمجا بلى السل ٓا٢٘ بن ؤلاوؿجان ٌؿعى ص ت ٢جام هجُب مدّٟٓ بهُجاٚخّ إلالخمت  اْفي ال بلى َظٍ الغٍئ

ْاٖخمض  "،غاِٞل"الخ هجُب مدّٟٓ في ٦خجابت َظٍ ْاؾخلِم َظا الخضر ظىبجا بلى ظىب م٘ ٢هت اإلاِضي اإلاىخٓغ، 

 ْ ٓعة،  ٓخُض َٓ صعاؾخّ الٟلؿُٟال٣هت ٖلى ألاؾُ ْهٟلٗل ؾببّ ال ؿُت مً َغاػ ت التي نجاٚخّ نُجاٚت ٣ٖلُت 

ْجىٓحٍر هدٓ خّ  ْالتي ق٩لذ عٍئ ْالتي ق٩لذ هٓغجّ الٟجاخهت لل٩ٓن ب٩ل  زجام،  ٓلِجا،  الٗجالم ب٩ل ٖم٣ِجا ْقم

َٓغ، ختى ال جسخٟي  ٍْخ٣ٟض الج ٓظِجاتهجا لُبدض  ٓامل.ج ال الِ غاى   مً ألٚا

12.5.3 ٔ  ؤٖمجالّ ألازغ

٢ْههّ التي  ْاًجاجّ  ٖٓجاث في مٗٓم ع ٓحى اإلآي ْاؾخ ْمالٟجاجّ ٖلى ألاصب،  جغ٦ؼ هدُب مدّٟٓ في ٦خجابجاجّ 

ْمدُُّق٩لذ ٖجاإلاّ السجام  ْالجضًغ بجالظ٦غ  َْٓ حي الجمجالُت  ْمجهجا اهُل٤ بلى الٗجاإلاُت،  ؤي اإلاى٣ُت التي وكإ بهجا، 

.ً  ؤهّ اؾتهل ال٨خجابت مىظ مىخه٠ زالزُيُجاث ال٣غن الٗكٍغ

ٓان "َمـ الجىٓن"  جا خملذ ٖى ْؤ٫ْ ٢هت وكَغ وكغ ٢ههّ ال٣هحرة في مجلت "الغؾجالت" طاجٗت الهِذ، 

ْاًت "ٖبض ألا٢ضاع" 1938 َْـ"، 1939ْم، زم ع ش الٟغاٖىت.م، ْ"عاص ٧ْلِجا ًٖ ججاٍع  "٦ٟجاح َُبت"، 

ْاًت "ال٣جاَغة الجضًضة"، ْ"زجان السلُلي"، ْ"ػ٢جا١ اإلاض١"، ْ"الؿغاب"،  ٓا٢ُٗت بغ بضؤ مؿحرجّ في ال٨خجابت ال

ت".  ً"، ْ"٢هغ الك١ٓ"، ْ"الؿ٨ٍغ ْجهجاًت" زم "بحن ال٣هٍغ  ْ"بضاًت 

ْاجي ال٨بحر هجُب مدّٟٓ لم ًدٔ ٍْل٤ُ بىجا ؤن هظ٦غ ؤن ً مً الا  الغ ْالى٣جاص ٢غابت ٖكٍغ َخمجام مً ألاصبجاء 

٢ْضمّ بلى الؿجاخت ألاصبُت في مجلت "الغؾجالت" ٖجام  ْاإلا٨ٟغ ؤلاؾالمي ؾُض ٢ُب،  ْؤ٫ْ مً ٦خب ٖىّ َٓ ألاصًب  ٖجامجا، 

ْلظا ْل هجُب مدّٟٓ ٌكٗغ بجاالمخىجان لّ.1944  م، 

 ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ ألاصبي 12.6

ْاثُحن اخخل هجُب مدّٟٓ م٩جاهت عاثضة بحن ال٨خجاب جا  ؛الغ َٓع ْاثُت ٧جاهذ ٖالمت ممحزة، لِجا خً ٞإٖمجالّ الغ

ْال٣هت  ْاًت  ْإهّ لم ٌك٩ل ٖجاإلاّ السجام في صهُجا الغ ْاًجاجّ ٞدؿب في ؾجاخت اإلالخ٣ى،  ؤعظجاء الٗجالم بلى بل بهّ اهُل٤ بغ

ٍْسخلج في الهضع َٓ ؤهّ ٠ُ٦ ا٦دؿب هجُب مدّٟٓ مشل  ٓع في الظًَ  ْالؿاا٫ الظي ًش  ، رخجاب َظا التبإؾٍغ

ْالى٣جاص ْألاصبجاء في الٗجالم  ْال٨خجاب  ْالثري، ْال٣ب٫ٓ مً لضٔ ال٣غء  ْاجي السهب  ٓبل جم جغقُد ختىْ الغ ّ لججاثؼة ه

ْاجي ْإبضاّٖ الغ ٓاب بؿُِ َٓ ؤهّ زلض هٟؿّ بىٟؿّ لٗجاإلاّ السخغي مً زال٫ اليؿ٤ الٟجي  بدُض بن  الٗجاإلاُت. ٞجالج

ْاًجاجّ  جا مً  جدؿم بجاإلبضإ في البيُت، ْنُٛت الًٟع ْٚحَر ٓصة الخب٨ت  ٓة اإلاى٤ُ، ْظ ٢ْ ْالهض١ الٟجي اإلاٗبر،  ْاجي،  الغ

ْاًت السجالضة،   الٗىجانغ الالبضًت للغ

  –٦مجا ًغاٍ ال٨شحر مً الى٣جاص  –ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ بن 
َ
 غَ ْٟ َ

 
  ة

 
َؼة ْٟ

َ
ْاًت الٗغبُت، بط ًيخ٣ل  ٢ْ في مؿجاع الغ

ت الُبُُٗت التي حٛلبذ بل ْمً اإلام٨ً ؤن ٌؿمى ٍء يؾُُغث ٖلى بهخجاظّ ختى الشالزُت بلى شخ مً الجٖز طل٪  ظضًض، 

ٓصًت".  ٓا٢ُٗت الٓظ ٓعا آزغ ٌؿحر بلى ْ الصخيء الجضًض بمهُلر "ال ٓع الٟجي ٢ض خمل مّٗ جُ ال مغاء  ؤن َظا الخُ

ٍْيب٘ مىّ. التزم في مغخلخّ ألاْلى التي اهتهذ ب جا ٞحهجا،  في ؾُجا١ جىجا٫ْ الصسهُجاث "الشالزُتـ"ظجاهبّ  َٓع ْالبِئجاث التي ن

َْظا الاجججاٍ الُبعي  ت الكجاملت بإص١ الخٟجانُل.ب ال ًخإحى بال بجاالجججاٍ الُبعي،  ْاإلاٗٞغ  جالضعاؾت اإلآؾٗت 

َْسجًغُؾ  ْال٨بحرة التي جخهل بهمم هجُب مدّٟٓ ؤبُجالّ مٟهال،  ٍْدلل ل ٧جاٞت الخٟجانُل الهٛحرة   ،



 
    

202 
 

ْجغ٦ُبّ الًٗٓي الض٤ُ٢، هّ ًغؾمِجا مالخٟجانُل جدلُال ص٣ُ٢جا، بدُض ب ْْػهّ  بجا ٫َٓ الصسو  ٍْدضص ج٣ٍغ ً السجاعط 

ٓلِجا ألاّْ ُ، ٧إهّ في مٗمل ٦ُميزم ًغؾمِجا مً الضازل ُٞدضص جغ٦ُبهم الىٟسخ ٓاص بلى ؤن لُت. ٞجاإلخجاَت جاْي ًدلل اإلا

.ْالدسجُل بجا ْالغؾم لؤلبُجا٫ مً الضازل السجاعط محزة بجاعػة ألؾلٓب هجُب مدّٟٓ  ألظؼاء املسخلٟت 

ْالجؼثُجاث ٖىجاًت ٞ ٓاٍع ألا٫ْ ٌٗجي ب٩ل الخٟجانُل  ت َبُُٗت في مك جاألصًب هجُب مدّٟٓ الظي َٓ طْ هٖؼ

 
ً
٤ ًبخٗض  مخٟجا٢مت َْؿحر في ٍَغ ٍْغخل ججاع٧جا "الشالزُت"  ًٖ ُّٞ في مغخلخّ ألاْلى التي اهتهذ بـ "الشالزُت" زم ًدمل ٖهجاٍ 

ت الُبُُٗت ْالاَخمجام بجا ٓبّ ال٣ضًم اإلاخمحز بجالجٖز ٍْيخ٣ل بلى ألاؾلٓب الجضًض ْالاَخمجام بجاإلاكجا٧ل ال٩لُت ؤؾل لخٟجانُل 

ٓعةٍ  ؤص١َّ  ن ٌُٗي ٢غاءٍالٗجامت ُٞخد٫ٓ مً طل٪ الٟىجان اإلابضٕ الظي ٧جا ٌٗغى  بلى ٞىجاٍن  ،للبِئت املخلُت ْجٟهٍُل  ن

َْٗجي بجالبِئت ْحهخم بمكجا٧ل بوؿجاهُت ٖجامت  ٍْىجا٢ل  ٓع ْألاْيجإ  ْالبِئت اله ٓاؾُت.  املخلُت   ؤلاوؿجاهُت ٧لِجا ؾ

ٓع قجا٦غ ٖبض الخمُض  ْٖلى ؾبِبل اإلاشجا٫ صبج الض٦خ  ، ٦خب ال٨شحر مً الى٣جاص ًٖ ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ

ٓان " ٓٞٓن الكِحرةهم٣جالت بٗى ٓلت ب ْاؾتهل م٣جالخّ بم٣ "ألاؾلٓب َٓ الغظل طاجّ"  :جُب مدّٟٓ ْظِت هٓغ هٟؿُت" 

ْاضخجا ْخ٣ُ ٣ُجا ًلمؿّ ظلُجا "في شسو هجُب مدّٟٓ ألاؾلٓب الجُض في ْعؤٔ في شسهُت هجُب مدّٟٓ جُب٣ُجا 

ٓٞٓن ًخُلب زجانِخحن عثِؿِخحن َمجا  السُت املخ٨مت".ْ الٓخضة  :عؤٔ ب

ْاجي اإلابضٕ ٖلى  ْمً اإلا٣غع لضٔ الى٣جاص ؤن َجاجحن السجانِخحن اإلاِمخحن ال جخد٣٣جان بال ٖىضمجا حهُمً ألاصًب الغ

ّمِ 
ًَ ٍْسٓى في ِز  ،ّٖٓ ٓح هٓجامَ الخ٨ٟحر بجال٣ضع  مٓي ٓٙ طل٪ الىٓجام  الظي ٌؿم٘ لّ ؤن ًٔغ بٓي ْؤن ًه  ، ؤُٞجاٍع

ت مخٟغصة ج٣ى٘ ال٣جاعت ال٨ٟغي في ٢جالب مخخجاب٘، ِْؾ  ْعٍئ لؿلت مخهلت، ختى جدمل ٧ل خل٣ت مجهجا ٨ٞغة ظضًضة 

 ْجيكُّ.

ٓع،  ٣ْٞجا للىجا٢ض اإلاظ٧ جاجّ بلى ًاهجُب مدّٟٓ مخم٨ً في ٞئت اإلاخإملحن ٚحر اإلاىضٞٗحن، ألهّ ًمُل في عْ ٞةن ْ

ْاًت مجا، ًً٘ ؤمجامّ ملٟجا  ْطل٪ ل٣ضع ؤهّ خُىمجا ًبضؤ ٦خجابت ع ْاملجخم٘ املخُِ بّ،  ٓاث الىجاؽ  ْالخىٓحر في خُ الخإمل 

ْالخٗضًالث. َْسجل ُّٞ ٧ل مجا ًُغؤ ٖلحهجا مً الخٛحراث  ْاًجاجّ،   ب٩ل شسهُت مً شسهُجاث ع

ٓبّ َظا ًمخجاػ بــ ٞبةم٩جاهىجا ؤن وؿمي ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ بإؾلٓب مخإملي ًسخجاٍع في عْ  اًجاجّ، ٞإؾل

ْال ْال٨ضح(.  ْالٗمل،  ْالضؤب،  ْالهبر،  ض،  ْالتًر ٓظض ال٨شحر مً ؤق٩جا٫ الدكجابّ بحن ألاصًب خَّ َد ُم ـ)الاهخٓجاع،  م ؤن ً

ْطل٪ بجاٖخبجاع ؤن ألاؾلٓب  -ن ألاؾلٓب َٓ الصسهُت ؤْ بجالخدضًضبدُض ب ْشسهُجاجّ ألاؾلٓب َٓ الغظل طاجّ، 

ْاإلاؼاظُت ْؤلا٣ًجاُٖت لهجاخبّ. ٞجالسالنت هي ؤن ؤؾلٓب هجُ ٨ًك٠ ال٨شحر مً السهجاثو ب مدّٟٓ ال٣ٗلُت 

 اإلاخمحزة. ؤؾلٓب زجام جِٓغ ُّٞ شسهِخّ

خّ  ْاًت التي ِْغث مجهجا عٍئ ْاًت، ؤي مجا هي الغ ْآلان ٖلُىجا ؤن هىجا٢ل ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ الخإملي في ٢جالب ع

 ْ خّ الُبُُٗت ْخ٩جاًخّ الكٗبُت،الخإملُت ص ْه ن هٖؼ ْاًت حٗض  :يؤال  ْاًت "ال٣جاَغة الجضًضة". َظٍ الغ ْاًخّ اإلاؿمجاة بغ ع

 
ً
  اهخ٣جالت

ً
  ْاضخت

ً
ْاجي، بط بن اإلاال٠ خجا٫ْ ؤن ًخسلو  ْإًججابُت مً ألاؾجالُب ال٣ضًمت في ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ الغ

٢ٓذ ْالتي جمشلِجا الخ٩جاًت الكٗبُت،  ٓبّ مً نُٜ البالٚت افي هٟـ ال ْاًت ؤن ًسلو ؤؾل لك٩لُت التي خجا٫ْ في َظٍ الغ

ْاإلابجاقغة  غي حهضٝ الكم٫ٓ  ْالخجؿُض بإؾلٓب ج٣ٍغ ٍٓغ  ْاهخ٣ل بلى الخه في الٗغى ْؤلال٣جاء، حٗض ظمجاال في هٟؿِجا، 

غي الكجامل اإلابجاقغ  جا ٞمً زال٫ َظا الٗمل الخ٣ٍغ ْمجخمٗجاتهجا خًجاٍع ْبِئجاتهجا  خجا٫ْ ؤن ٨ًك٠ ًٖ الصسهُجاث 

ْاظخمجاُٖجا ٢ضع اإلاؿخُجإ.  ْهٟؿُجا 
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ْالخد ب مدّٟٓاَخم اإلاال٠ هجُ غي، الظي في طل٪ ٧لّ بجالض٢ت البجالٛت  ْلجإ بلى ألاؾلٓب الخ٣ٍغ ضًض الؼاثض، 

غ  ْمً اإلاٗغْٝ ؤن َظٍ الخ٣جاٍع ًدضص مً البضاًت اإلاالمذ الٗجامت التي هي مالمذ زجابخت للصسهُت ُٞمجا ًٓىّ اإلاال٠، 

 ْ سِجا، هي ؤؾلٓب ٖلمي،  ْججاٍع ٓلت ًٖ الهٟجاث الٗجامت للصسهُجاث  ٓعة اإلاُ ْاًت زجابخت،اإلاه بط مً  ؤَمُخّ في الغ

ى مً اإلاىخى الٟجي ْألاصبي ؤن ًٟسر املججا٫ ة لل٣جاعت، ٧ي جىمٓ الصسهُت ؤمجامّ ؤزىجاء الاؾخُغاص في ٢غاء اإلاْٟغ

َْظا ؤمغ ًض٫ ٖلى ٞغى ْاًت.  ْاًجاجّ. الغ ْاجي شسهِخّ ٖلى ببُجا٫ ع  الغ

ٓمجاج٪  ازخبر مٗل

ْمؿجاَمخّ بجاللٛت  .1  الٗغبُت؟مجاطا حٗٝغ ًٖ هجُب مدّٟٓ 

2. .  اط٦غ زهجاثو ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ

ْاًت. .3 الص خجاعجىجا" جدلُال ؤصبُجا م٘ ط٦غ زهجاثو الغ ْاًت " ؤ  خلل ع

 هخجاثج الخٗلم  12.7

 بٗض صعاؾت َظٍ الٓخضة ل٣ض ْنلىجا بلى الىخجاثج اإلاِمت التي جخسلو في الى٣جاٍ الخجالُت:

  ْؤصًب ْؾُجاسخي ٦بحر مهغي ٓان دمحم خؿحن ٩َُل قجاٖغ  ْاًت ٖغبُت ٞىُت بٗى يب"،، نجاخب ؤ٫ْ ع  "ٍػ

ٓحي"، "خُجاة دمحم" ْنجاخب مالٟجاث ٦شحرة مشل:  ".في مجز٫ ال

  ل طل٪  خمض خؿحن ٩َُلألاؾلٓب ال٨خجابّي ملبن
ّ
ْجمش ٓا٢عّي،  جاب٘ ال

ّ
ْالُ جاب٘ الّغمؼّي الّضاللّي 

ّ
ُ٘ بحن الُ ًجم

ًْ صْن اؾخسضام ْالّخٗم٤ّ في ألا٩ٞجاع، ل٨   ْالٛمٓى، ٩ٞجانؤؾجالُب الّخ٣ُٗض  بجاؾخٗمجا٫ السُجاالث 
ً
َغخّ ُممّحزا

جاتهجا مٗجاوي  ُّ ٓم بجاؾخسضامِجا لم ج٨ً جدمل في َ ٓػ التي ٧جان ٣ً  بُجابّٗ السجاّم، بجاإليجاٞت بلى ؤّن الّغم
ً
ضا ٍْٞغ

ْبؿُُت ْاضخت  بجالٛت ٞهي 
ُ
 .الّخٗم٤ في الٛمٓى ؤْ اإلا

 َّٟٓلُٗت ألاصبجاء في الٗهغ الخضًض هجُب مد َْٓ  .ؤصًب مهغي ٦بحر، 

 ٓهُجا ْجم بهخجاظِجا ؾِىمجاثُجا ؤْ جلٍٟؼ ْاًت اقتهغث ٚجالبُتهجا،   .٦خب هجُب مدّٟٓ ؤ٦ثر مً زالزحن ع

 ْاًجاث ت"، ْ"زغزغة ١ٓٞ هجُب مدّٟٓ مً ؤقِغ ع ْالؿ٨ٍغ ٢ْهغ الك١ٓ،   ،ً النيل"،  : الشالزُت "بحن ال٣هٍغ

الص خجاعجىجا"، ْ"الخغاِٞلو ْال٨الب"، ْ"ؤ ْجهجاًت"، ْ"اللو   .""ال٨غه٪"، ْ"بضاًت 

  ض ْالتًر ْاثُت بلى الخإمل  ٓهّ ًمُل في ٦خجابخّ الغ ًً٘ الىجا٢ض هجُب مدّٟٓ في ٞئت اإلاخإملحن ٚحر اإلاىضٞٗحن، ل٩

 ل٩ل شسهُت 
ً
ْاًت مجا، ًً٘ ؤمجامّ ملٟجا ْاملجخم٘ املخُِ بّ، لضعظت ؤهّ ٖىضمجا ًبضؤ في ٦خجابت ع في خُجاة الىجاؽ 

٨ٍْخب ُّٞ ٧ل مجا ًُغؤ ٖلحهجا مً ا ْاًجاجّ،   لخٛحراث.مً شسهُجاث ع

 ْال٨ضح ْالٗمل  ْالضؤب  ْالهبر  ض  ْالتًر البض مً  ،ألاؾلٓب الظي ازخجاٍع هجُب مدّٟٓ ًمخجاػ بـجاالهخٓجاع 

ٓص ال٨شحر مً ؤْظّ الدكجابّ بحن ألاصًب ْشسهُجاجّ خُض  ألاؾلٓب َٓ الصسهُت بجاٖخبجاع ؤن ألاؾلٓب  بنْظ

ْاإلاؼاظُت ْؤلا٣ًجاُٖت لهجاخبّ.  ْمً زال٫ جغ٦حزهجا ٖلى صعاؾت ؤؾلٓب ٨ًك٠ ال٨شحر مً السهجاثو ال٣ٗلُت 

َْٓ ؤؾلٓب زجام جِٓغ ُّٞ شسهِخّ اإلاخمحزة.  ٧جاجبىجا ال٨بحر هجُب مدّٟٓ 

ْمٗجاهحهجا 12.8  ال٩لمجاث الهٗبت 
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ت  ال٩لمجاث اإلاٗجاوي بجالٗغبُت اإلاٗجاوي بجاإله٩لحًز

Uses َضمَ ( ِاؾِخسضام: )اؾم
ْ
ِْ ، مهضع ِاْؾَخس

َ
ِة ؤ
َ
ْغؤ
َ ْ
ضاُم اإلا

ْ
ُظِل:  ِاْؾِخس جا الغَّ ََ

ُ
جاط
َ
س ِ
ّ
ِاج

جاِصًمجا
َ
ْْ ز

َ
 ؤ
ً
جاِصَمت

َ
جا، ز َِ

ُ
َمجال ْٗ ضاُم آلٍت: ِاْؾِخ

ْ
جاِث:  ِاْؾِخس

َ
جاه
َ
ّلِ ؤلِاْم٩

ُ
ضاُم ٧

ْ
ِاْؾِخس

جا َِ
ُ
ل
َ
ال
ْ
 ِاْؾِخٛ

 اؾخسضام

To ask permission َن ( ِاؾِدئظان: )اؾم
َ
ط
ْ
َن ، مهضع ِاْؾَخإ

ْ
َب ؤلِاط

َ
ل
َ
اَن: َ

َ
َب الِاْؾِدْئظ

َ
ل
َ
 اؾدئظان َ

Visa ٓاػ ؾٟغ جمىذ خ٤ّ ( إقحرة: )اؾمج ٓي٘ ٖلى ظ
ُ
ز٫ٓ بلى ٢ُغ  ؾمت ج الضُّ

ٓي٘  ًُ  ُ٘٢ٓ ع بّ، بقجاعة ؤْ زخم ؤْ ج ْط مىّ ؤْ اإلاْغ مً ألا٢ُجاع ؤْ السغ

إل ٖلحهجا ت صاللت ٖلى الَا َُّ ْعا١ الغؾم ْع٢ت مً ألا ُّ ، ٖلى  َٗ ْدِمُل َم ًَ

 
ُ ْ
َن ِبجاإلا

ْ
ي ؤلِاط ُِ

ْٗ ٌُ ٘  َعْؾِميٌّ  ُ٢ِ ْٓ
َ
ُغِْع : ج

ُ ْ
 اإلا
َ
ِقحَرة

ْ
إ
َ
 ُغْعِ ج

 جإقحرة

Embodiment جا َِ
ُ
ل
ُّ
َمش
َ
جا، ج َِ ْجِؿُُم

َ
َٓعِة: ج ْجِؿُُض الهُّ

َ
ٍٓل ألا٩ٞجاع ، ج جؿُض: )بالٚت( جد الخَّ

ْؤٞٗجا٫ مدؿٓؾت ت  ًَّ ٦مسجاَبت الُبُٗت ٧إّجهجا  ْاإلاكجاٖغ بلى ؤقُجاء مجاّصِ

ْحؿخجُب  شسو حؿم٘ 

 الخجؿُض

Draft ( نُجاٚت: )اؾم 
َ
ِت :، مهضع َنجاٙ

َ
جاٚ َُ  الّهِ

َ
َىت ِْ ِٜ  ِم جاِج

 الهَّ
ُ
ت
َ
 ِخْغٞ

َٓمجا ْهد ْطَب  ت  ًَّ ِٞ  : ٖمل الُخِلّي مً 
ُ
ت
َ
جاٚ َُ ًُ ، الّهِ ٦الم  خؿ

م  
َ
ض  ُمْد٨ ِ

ُّ ِت: َظ
َ
ُجاٚ  الّهِ

 الهُجاٚت

Features ِمُذ: )اؾم
َ
ِمُذ : ظم٘ َملَمذ( َمال

َ
َمجاِث ، َمال

َ
ال َٖ  ًْ ُغ ِم َِ

ْ
ٓ ًَ ِّ : َمجا  ْظ

َٓ ِمُذ ال
َ
َمال

 ِّ ِٞ َنجا
ْْ ْؤَ  ِّ ْظ

َٓ الِمُذ ، ال
َ
ُّ  اإلا جاِب

َ
ك
َ
ًُ اإلاالمذ: ظمُل، :اإلا ِمُذ ، خَؿ

َ
ال
َ ْ
اإلا

َغٔ 
ْ
ز
ُ
ْؤ جاءٍة  ًَ جاِمحَن ُم ؾَّ َخجاِث الغَّ ْٓ ًَ ِفي لَ َمجا٦ِ

َ
ًْ ؤ ُغ ِم َِ

ْ
ٓ ًَ ٫ُ : َمجا 

َ
ال ِ
ّ
ْالٓ

ٍت 
َ
جاِم٣

َ
ٚ 

 اإلاالمذ

Medals ِؾمت : )اؾم ْْ ِْؾجام( ؤَ ب ، ظم٘  ٓان مً يْغ ِؾَم بّ الخُ ُْ ٖالمت، مجا 

ٓع  َؾجاُم :مجا ، الهُّ ِٓ  م٩جاٞإة لّ ٖلُّ، ال
ً
خؿً ٖمال

َ
٤ ٖلى نضع مً ؤ

َّ
ٌٗل

 ٤
َّ
ٗل  لّ ٖلُّ َُْ

ً
ًْ امخجاػ في ٖملّ م٩جاٞإة

َ
ُى إلِا ْٗ ٌُ ، مُضالُت، هِكجان  هٍٓ

ِْؾجاَم الاؾخد٣جا١ٖ ضع ؤزظ 
 لى الهَّ

 ألاْؾمت

Folds ت: )اؾم ُّ  البُٗضة( َ
ُ
ْ الىجاخُت

َ
 ؤ
ُ
 : الجِت

ُ
ت َُّ ِ
ّ
جاث ألاعى: ، الُ ُّ َ

جِجا َُّ ، حٗجاٍع اِخحَهجا ، جاجّ: جًّمًخَمل في َ َٓ جاِب : ِبَى ًَ ِِ
ْ
ِت ال َُّ

َ
ُّ ِبُ

ُ
َظْضج َْ

 َُجاث
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جاِتَهجا َِ ِظ َْ 

Vagueness ُمٓى: )اؾم
ُ
ٚ ) ٌَ َم

َ
َضُم ، مهضع ٚ َٖ  ، ُمٓى  : ِبْبَهجام 

ُ
ٚ ِّ ِم

َ
ال
َ
ِفي ٦

ِٓح  ُي ُٓ  ، الْ
ً
مٓيّ: ًجٗلّ ؾِال

ُ
ر ٚ  ًّٓضِ

 الٛمٓى

Retouch ٤َ ( ىم٤ُ: )اؾمج مَّ
َ
 ، مهضع ه

 
ْضَعة

ُ
٢ ُّ

َ
ُِجَهجا ل ْؼٍِ

َ
ى ج

َ
ل َٖ ِع : ؤْي  َٓ ْىِم٤ُِ الهُّ

َ
ى ج

َ
ل َٖ

ٍِجَهجا ِٓ
ْ
ل
َ
ج َْ 

 جىم٤ُ

Impulsive اؾم( :٘ ِٞ َ٘ ( ُمىَض
َ
َضٞ

ْ
جاِم ، ٞجاٖل مً ِاه َُ ى ال٣ِ

َ
ـُ ِبل َخَدّمِ

ُ ْ
٘  : اإلا ِٞ جابٌّ ُمْىَض

َ
ق

َمٍل ِبَدَمجاٍؽ  َٗ ًب،  ِب
َ
ّٞ، قضًض الٛ ْى٠ٍ في جهغُّ ُٗ ِؿم  ب

َّ
٘  : مد ِٞ  ُمْىَض

 اإلاىضٞٗحن

rise; upswing; upturn  ٔ ٘ مً خجالت بلى ؤزغ   اهخ٣جا٫ ؾَغ
 
ٟغة

َ
َ 

ٓطظُت 12.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت 12.9.1  ؤؾئلت مٓي

 مً ؤل٠ "خُجاة دمحم"؟  -1

(aٓص ال٣ٗجاص  ( دمحم خؿحن ٩َُلb)  ( ٖبجاؽ مدم

(cخؿحن َّ )    (d ؤبٓ الخؿً ٖلي الىضْي )   

ٓعة:   -2 ٓلت اإلاكِ  "ألاؾلٓب َٓ الغظل"؟مً ٢جا٫ َظٍ اإلا٣

(a ٓٞٓن    ( ألاؾخجاط الكجاًبb)  ( ب

(cبًلُجا ؤبٓ مجاضخي ) (dالٟجاعابي )   

لض دمحم خؿحن ٩َُل؟  -3 ُْ  متى 

(a)1988 م  (b )1989م  (c )1888م  (d )1898م   

حن.  -4 ْا بإن ج٩ٓن مهغ للمهٍغ  اط٦غ اؾم الصسو الظي ٧جان مً َالج٘ الظًً هجاص

(a ؤخمض ؤمحن)  (b جاٖت  عاٞ٘ الُُِجاْي (ٞع

(cؤخمض خؿحن ٩َُل )  (d ٖبض الغخمجان الكغ٢جاْي )   

 جٓفي دمحم خؿحن ٩َُل ٖجام... -5

(a )1956م  (b )1957م  (c)1958 م  (d )1959م   

ٓبل الٗجاإلاُت؟  -6   متى خهل هجُب مدّٟٓ ٖلى ظجاثؼة ه

(a )1987م  (b )1988م  (c )1985م  (d )1986م   

ْاًت -7  ؤل٠ هجُب مدّٟٓ ع

(aْال٨الب يبb)  ( اللو  ٓحيd)  (ؤعى الىٟجا١ c)  ( ٍػ    ( في مجز٫ ال
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يب"  -8 ْاًت "ٍػ يب في ع  شسهُت البُلت ٍػ

(a ججاظغة)  (bٞالخت )  (cمٗلمت )  (dؤمحرة )   

9-  :  اإلاغاص بشالزُت هجُب مدّٟٓ

(aت ً ، ٢هغ الك١ٓ، الؿ٨ٍغ ْبِـb)  ( بحن ال٣هٍغ    ( زغزغة ١ٓٞ الىُل، ٖبض ألا٢ضاع، عاص

(cْجهجاًت، الخغاِٞل الص خجاعجىجا، ٢كخمغd)   ( ال٨غه٪، بضاًت  ْال٨الب، ؤ    ( اللو 

يب" في... -10 ْاًت "ٍػ ْع ؤخضار ع  جض

(aٓعي    ( الٍغ٠ اللبىجايb)  ( الٍغ٠ الؿ

(c الٍغ٠ اإلاهغي )  (dالٍغ٠ الٗغاقي )   

 ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هحرة 12.9.2

 مجاطا جِٟم مً مهُلر "ألاؾلٓب"؟   -1

 ٖٝغ "خُجاة دمحم" ملخمض خؿحن ٩َُل.  -2

 ٖٝغ ملخمت "الخغاِٞل" بةًججاػ.  -3

ٓظؼا.  -4 ٓمجاج٪ ًٖ ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ م  سجل مٗل

الص خجاعجىجا.  -5  اط٦غ مالخٓت ًٖ ؤ

ٍٓلت 12.9.3  ؤؾئلت ؤلاظجابت الُ

 ا٦خب ًٖ ؤؾلٓب دمحم خؿحن ٩َُل مٟهال.  -1

؟   -2  مجاطا حٗٝغ ًٖ ؤؾلٓب هجُب مدّٟٓ

ْاًت دمحم خؿحن ٩َُل.  -3  اط٦غ محزاث ع

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 12.10  ؤَم ال٨خب 

ٍٓ٪ ُُٖت -1 ت ؤم جد٫ٓ؟ ، ظمجا٫ الكلبي جغظمت: خ  دمحم خؿحن ٩َُل: اؾخمغاٍع

غاء الكغ١، ال٣جاَغة، -2 ْم٨ٟغا بؾالمُجا ص. ببغاَُم ٖٓى م٨خبت َػ ْهجا٢ضا   م1998دمحم خؿحن ٩َُل: ؤصًبجا 

،  صاع الجُل ،بحرْث،دمحم خؿحن ٩َُل ْ  -3 ؼ قٝغ ٓمي اإلاهغي ٖبض الٍٗؼ  م1992 ال٨ٟغ ال٣

4- ،٘ َٓػ ؼ، هْٟغ لليكغ ْ الخ : ؾحرة خُجاة ٧جاملت، ببغاَُم ٖبض الٍٗؼ  م2006ؤهجا ججُب مدّٟٓ

ٓعي،خىجا  -5 ٓظ الٟجاز سّ، صاعالجُالٗغبي ألاصب  في ؼاإلا  م1881، بحرْث لْججاٍع

ْاًت الٗغبُت اإلاٗجانغة: بضاًجاث  -6 ت، الٗضص ْمالمذالغ  م1996، 388، دمحم ٖؼام، مجلت اإلاٗٞغ

7-  ،  .م1983ألاصب ال٣هصخي ْ اإلاؿغحي، اخمض ٩َُل، الُبٗت الغابٗت، صاع اإلاٗجاٝع

8-  ،) ْاثُت )مً ؾلُم البؿخجاوي بلي هجُب مدّٟٓ ٓص الغ م1999ًجاغي، صاع الٟجاعابي، بحرْث،  ًٖبض الغخمفي الجِ
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 :13الٓخضة 

جا اإلاؿغخُت ْٖىجانَغ جا،  َٓع ْجُ  الٗغبُت: وكإتهجا، 
ٓخضة  :ٖىجانغ ال

 الخمُِض 13.0

ٓخضة 13.1  ؤَضاٝ ال

ْوكإتهجااإلاؿغخُت 13.2  : ْنِٟجا، 

 13.2.1 .
ً
 حٍٗغ٠ اإلاؿغخُت لٛت

 حٍٗغ٠ اإلاؿغخُت انُالخجا. 13.2.2 

ْاإلاؿغح. 13.2.3   الٟغ١ بحن اإلاؿغخُت 

ش. 13.2.4  ْع اإلاؿغخُت في الخجاٍع  ظظ

ْؤٖمجالِجا.  13.3 ْؤصخجابهجا،  جا،  َٓع ْجُ  اإلاؿغخُت الٗغبُت، وكإتهجا، 

 وكإة اإلاؿغخُت الٗغبُت. 13.3.1

 ٦بجاع اإلاؿغخُحن الٗغب. 13.3.2

 ؤقِغ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت. 13.3.3

 .ٖىجانغ اإلاؿغخُت /اإلاؿغح 13.4

ٓخضة 13.5  وكجاَجاث ال

ٓطظُتألاؾئلت  13.6   الازخبجاع الىم

 هخجاثج الخٗلم. 13.7

 .اإلآصخى بهجا ال٨خب 13.8
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 الخمُِض 13.0

ْع خ٫ٓ  ؼة! َٓ ًض ٓخضة ؤحهجا الُلبت ألٖا ْهّ آلان في َظٍ ال اإلاؿغخُت الٗغبُت: وكإتهجا، بن الضعؽ الظي ج٣غئ

جا ْٖىجانَغ جا،  َٓع ْع الغثِسخْجُ ْؤقِغ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت التي لِجا الض ٦ْبجاع اإلاؿغخُحن الٗغب،  سِجا،  ْججاٍع للجهٓى  ي، 

 .بجاألصب الٗغبي الخضًض

٠ُ٦ْ وكإث اإلاؿغخُت في ألاصب  جا؟  ْمجاهي ٖىجانَغ ؾٝٓ جخٗلمٓن، مً زال٫ َظا الضعؽ مجاهي اإلاؿغخُت؟ 

ْمجاهي محزاث اإلاؿغخُت الٗغبُت ْالبىجاجي ؟الٗغبي الخضًض؟  ْمجاهي ألاقُجاء التي البض مً ألازظ ٖلحهجا للخدؿً الٟجي   .

ْة ٖلى ٧ل طل٪ ْٖال ْؤصب ،للمؿغخُت الٗغبُت؟  ٍٓت  بجاث لٛ ٢ْغاءة  ،ُت لخدؿحن اإلاِجاعاث ال٨خجابُت ؤلابضاُٖتَىجا٥ جضٍع

ٖلى ٦بجاع اإلاؿغخُحن الٗغب،  جاؾٝٓ جُلٗٓن مً زاللِْ الىهٓم اإلاؿغخُت للمؿغخُحن الٗغب املسخلٟحن. ٦مجا 

ًٞال ًٖ ألاصب الٗغبي. بلى ظجاهب ؤلاٞجاصة بإٖمجا٫ مؿغخُت ٖغبُت في ألاصب  ،الظًً لِم م٩جاهت في مؿحرة آصاب الٗجالم

 خضًض. الٗغبي ال

ٓخضة 13.1  ؤَضاٝ ال

ٖٓت مً الٛجاًجاث ؤَمِجا مجا ًلي: ٓخضة بلى مجم  تهضٝ َظٍ ال

 ٓظّ مسهٓم. ،الخٍٗغ٠ بجاإلاؿغخُت ٖجامت  ْاإلاؿغخُت الٗغبُت ب

 جا َٓع ْجُ سِجا  ْججاٍع إل ٖلى ٖىجانغ اإلاؿغخُت الٗغبُت   .الَا

 .ش وكإة اإلاؿغخُت الٗغبُت ٢ضًمجا ْخضًشجا ْع اإلاؿغخُت، ججاٍع إل ٖلى ظظ  الَا

  إل ٖلى  ؤقِغ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت طاث ال٣ُمت ألاصبُت الٗجاإلاُت.الَا

 إل ٖلى السهجاثو الٟىُت  .٦ْبجاع اإلاؿغخُحن الٗغب للمؿغخُت، الَا

13.2  ْ ْوكإتهجااإلاؿغخُت   نِٟجا، 

٠ُ٦ْ وكإث  ْاإلاؿغخُت؟  ْمجا َٓ الٟغ١ بحن اإلاؿغح  ؤحهجا الُلبت! ؾٝٓ جخٗلمٓن َىجا مجاهي اإلاؿغخُت؟ 

ْانُالخجا بلى ظجاهب وكإتهجا:اإلاؿغخُت في ألا   صب الٗغبي؟ َجآَ طا بل٨ُم ْن٠ اإلاؿغخُت لٛت 

13.2.1  
ً
 :حٍٗغ٠ اإلاؿغخُت لٛت

 :
ً
ْاإلاؿغح لٛت  ٧لمت اإلاؿغخُت/ 

ْاخضته غح،  جا ؾِال. جا: الؿغخت، مٗىجاَجاالؿَّ ْالؿغح: ٞىجاء الضاع. َْؾَغَح الؿُُل: ظٔغ الًُٟجان ظٍغ ٍٓل.  : شجغ ُٖٓم َ

: ؤزغظّ. )اإلاعجم الٓؾُِ(.ْؾغح الصخيَء: ؤعؾلّ.   ْؾغح مجا في نضٍع

ّ بُٗضا، حؿخٛغ٢ّ ألا٩ٞجاُع.  ِذ ّخ غَ َؾ 
ُ
ؿَغُح بإ٩ٞجاٍع بُٗضا: ًدلم، ًإزظٍ زُجال ٌَ ْاهدكغث.  ذ ٞحهجا،  ٓاشخي في اإلاغاعي: ٖع اإلا

 ؾغح السجحَن: ؤَل٤ ؾغاخّ. ؾغح ؤٖغاَى الىجاؽ: اٚخجابهم. )معجم الٛجي(

ؿغُح: مغعى الؿغح. اإلاؿغح: م٩جان 
َ
ْالجم٘ مؿجاعح. )اإلاعجم الٓؾُِ(.اإلا  جمشل ٖلُّ اإلاؿغخُت. 

ْاًجاث.ج، مؿغح: م٩جان مغجٟ٘ مً زكب، في نجالت ؤْ في ؾجاخت  مشل ٖلُّ الغ
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ْاًجاث جمشُلُت: ))مؿغح ق٨ؿبحر، مؿغح قٓقي((. )معجم الغاثض(.   مؿغح: ظملت مجا ًسلّٟ ألاصًب مً ع

 مىجا٢كت اإلاٗجى اللٛٓي: 

 ٍٓ ٓلّ هجض في َظٍ الضالالث اللٛ ْع خ ْاؾخسالم مجا جض ت ؤن ٧لمت ؾغح ٖبجاعة ًٖ مٗجاٍن ًم٨ً مجهجا اؾخلِجام 

ٓع ُٞمجاًلي: ْهي ٧جالىدٓ اإلاظ٧ ْاإلاؿغح،  ْاع الغثِؿُت للمؿغخُت   ألاص

  ْع ال، بزغاط مجا في الهض ٓاَّٟ  :ؤ ْٖ ٞجاإلاؿغخُت هي الخجؿض الٓجاَغ الظي جى٨ٗـ ُّٞ مكجاٖغ ال٩جاجب 

ْؤزُلخّ الض٣ُ٢ت الٗم٣ُت طي الىخجاثج اإلاخجلُت في ال٣جاعت ٖىض ال٣غاءة ْفي الؿجام٘ اإلاكجاَض ٖىض  ْؤ٩ٞجاٍع 

 اإلاكجاَضة. 

 ْحؿخٛغ٢ّ ألا  ،زجاهُجا، ٌؿغح بإ٩ٞجاٍع بُٗضا ُّٞ  صبي بمجا٩ٞجاع: في الخ٣ُ٣ت الىو ألا ٍْإزظٍ زُجالّ بُٗضا، 

ْؤخُجاهجا ألابٗجاص الاظخمجاُٖت  َٓاإلاؿغخُت  ذي،  ُٖغ ْزالنت أل٩ٞجاع ألاصًب، التي جمشل ؤخُجاهجا البٗض الخجاٍع

ْالضًيُت. ٞم ت  ْالخًجاٍع ْبغا٦ؿجا ؤْ مك٩لت الخ٨م، ْقِغ ػاص  جاث:ؿغخُشال مْالؿُجاؾُت  ؤَل ال٠ِ٨، 

ْا سُت  ٤ُٞٓ الخ٨ُم مً اإلاؿغخُجاث التي جمشل ألابٗجاص الخجاٍع ْؤمجا مؿغخُت آلابجاء لخ ْالضًيُت.  لؿُجاؾُت 

جا في املجخم َْع ْٖم٤ُ للبٗض الاظخمجاعي اإلاخإنلت ظظ ٍٓغ ص٤ُ٢  جاث ْٗالبىٓن إلاُسجاثُل وُٗمت ٞهي  جه

 الكغ٢ُت. 

  ًْمً مٗجاوي ؾغح: َؾَغَح ؤٖغاَى الىجاؽ: ٞجاإلاؿغخُت َبٗجا مغآة نجاُٞت إلاجا ًجغي في ؤٞغاص املجخم٘ م

ْمٟؿضاث جاجب اإلاؿغحي، ؤْ اإلامشل اإلاؿغحي ٦الَمجا ٣ًضم ٖلى عئْؽ ألاقِجاص ؛ ٞجال٩مؿجاْ، ْزغاٞجاث، 

ْال٣جاعت ؤْ اإلاكجاَض ٦الَمجا ًُل٘ ٖلى ال٨شحر  ْمجا بًُ.  ْمً مىجا٢و  مجاِْغ ألٞغاص املجخم٘ مً مدجاؾً 

ًٍْ اإلال٥ٓ  ْا ْمغاؾم ص ْج٣جالُض ألاصًجان،  ش  ْالخجاٍع ْؤٚلٟت املجخم٘  ٓع جدذ ؤؾخجاع  ْمؿخ ممجا َٓ زٟي 

 . ْالؿالَحن 

 اإلا٩جان اإلاغجٟ٘ الغخب اإلابجي مً زكب ؤْ مً صْن حٗجي هي ْ جا ٧لمت مؿغح، ٞهي ْٝغ م٩جان لؿغح، ؤم

ْاع املسخلٟت للٗمل الضعامي. ْظمِٗجا: مؿجاعح.  ٫ٓ٣ً نجاخب معجم الٛجي: زكب الظي حٗغى ٖلحهجا ألاص

ٍة ألصاء جمش ضَّ َٗ نٗض -ٚىجاثُت لُجاث ؤْ م٣جاَُ٘مؿغح الخمشُل: م٩جان مغجٟ٘ مبجيٌّ مً زكب في ٢جاٍٖت ُم

 )معجم الٛجي(.  اإلامشل ٖلى زكبت اإلاؿغح: اإلاؿغح الٗغبي.

ْمؿغح ٌؿِل ِٞم اإلاٗجى الانُالحي لِجا.  إل ٖلى َظا اإلاٗجى اللٛٓي ْالاقخ٣جاقي ل٩لمت ؾغح   بٗض الَا

 حٍٗغ٠ اإلاؿغخُت انُالخجا: 13.2.2

ْاإلا٩ ٓاع  ْالخمشُل ُٞمجابحن ألاشسجام اإلاؿغخُت ٖبجاعة ًٖ ظيـ مً ألاظىجاؽ ألاصبُت اإلاٗخمضة ٖلى الخ جاإلات 

م ْاَع ْؤص ْؤٞٗجالِم  ُحن، لخىجا٫ْ ٢ًُت مً ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت ؤْ اإلاؿجاَمحن ٞحهجا،  ْالٟٖغ ؛ بحن ألاشسجام الغثِؿُحن 

ؽ ٖلى ٢لب ال٣جاعت ؤْ اإلاكجاَض. ْجل٣حن صعؽ مً الضْع  الؿُجاؾُت ؤْ الترازُت ؤْ ال٩ٟجاَُت، 

ْاإلاؿغخُت:  13.2.3  الٟغ١ بحن اإلاؿغح 

ٓع ٣ًجا٫ لِجا: "اإلاؿغح" بطا ْممشلت ٖلى السكبت ؤمجام الجمِ يت  ْالٟه٫ٓ اإلاؿغخُت مْٗغ ْاع  ْإطا . ٧جاهذ ألاص

ٓعة هو ؤصبي  ٓعة في ن ْ ٧جاهذ مؿُ  ٢جابل للخمشُل ٞهي: "اإلاؿغخُت". في خحز ال٨خجاب 

 َٓ:ٞجاإلاؿغح 
ً
ْؤمجا اإلاؿغخُت ٞهي الىو اإلاؿغحٖغى  بطا ي الىو الضعامي اإلامشل ٖلى عئْؽ ألاقِجاص. 
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ٓع ال٣جابل للخمشُل.   اإلاؿُ

ش: 13.2.4 ْع اإلاؿغخُت في الخجاٍع  ظظ

سّ بلى ألاصب   ٓص ججاٍع ٤ في ال٣ضم. ٌٗ ٍْٖغ ؼة! بن اإلاؿغخُت ظيـ ؤصبي يجاعب في ؤٖمجا١ اإلاجاضخي،  ؤحهجا الُلبت ألٖا

ٓع مً صعاؾت ا ٍْدبل ت الضًيُت ْالاظخمجاُٖت.  ٓا٠َ البكٍغ ْز٤ُ الهلت م٘ الٗ ْلِجا  ٣ي.  ٍغ ٓهجاوي/ ؤلٚا لىهٓم الضًيُت الُ

ْمخإنال في الخ٣جالُض الضًيُت  ٓصا بجاَغا  ٍٓجا ْ ْظ ٓعا ٢ ْاإلاؿُدُت الجضًضة ؤن لِجا ِْ ْالِىضًت  ْالهِىُت  ٓهجاهُت  الُ

ٍْج الٗمل الضعامي ٖلى مضاع  ْؤؾجاسخي في جغ ْع مِم  ْجل٪  ص ْل٩ل مً َظٍ  ال٨ىِؿُت، ْالاخخٟجالُجاث الضًيُت الٗجامت. 

ت مً ظم ن. ٞجاملجخمٗجاث البكٍغ ْبغا ال٣ْغ ْالتراظُضًت ْألا ٓمُضًت  ْالضًجاهجاث مٗخمضة ٖلى اإلاؿجاعح ال٩ ُ٘ الُب٣جاث 

٢ْض ؤظم٘ ماعزٓ ألاصب ٖلى ؤن الًٟل ٧ل الًٟل  ْاإلاغاسي.  ْمً اإلاؿغاث  ِجا مً ألاٞغاح ْألاخؼان،  للخٗبحر ًٖ مكجاٖع

ْمىّ اهخ٣ل َظا الجيـ ألاصبي بلى آلا  ٓهجاوي.  سّ بلى ألاصب الُ ٓص ججاٍع ْاإلاؿغخُت في ْي٘ اإلاؿجاعح ٌٗ صاب الٗجاإلاُت ظمُِٗجا. 

ت مجهمجا.   ٓإ الضعامُت ألازٔغ ٩ٞلِجا مخٟٖغ ْالتراظُضًت. ؤمجا ألاه ٓمُضًت.  ٓهجان يغبجان: ال٩  لضٔ الُ

ْؤٖمجالِجا      13.3 ْؤصخجابهجا،  جا،  َٓع ْجُ  اإلاؿغخُت الٗغبُت، وكإتهجا، 

  وكإة اإلاؿغخُت الٗغبُت: 13.3.1

ؼة! ِْغث ؤق٩جا٫  مسخلٟت للٗمل الضعامي ؤْ اليكجاٍ اإلاؿغحي في الٗجالم الٗغبي ٖلى مضاع ؤحهجا الُلبت ألٖا

ُّ، ْألاهمجاٍ املسخلٟت لالخخٟجا٫  ٓع ألاصبُت ال٣ضًمت. ٩ٞل مجخم٘ بكغي ْقٗب حّيٍ في خجاظت بلى ْؾُلت التٞر الٗه

ْمغاؾم ألاٞغاح. ٞجاملجخم٘ الٗغبي زال٫ َ ىُت،  ْالَٓ ُجاص الضًيُت  ن ال٣ضًمت بجاإلاىجاؾبجاث الاظخمجاُٖت، ْألٖا ظٍ ال٣ْغ

ٓع  ٓلت جُ ْمه٣ ٓعة  َْظٍ ألاق٩جا٫ الضعامُت بن لم ج٨ً مخُ ْؤهمجاٍ لظل٪.  ٓا مً ؤق٩جا٫  ٓا مجا ْيٗ ٍٓلت ْيٗ الُ

ْح  ْهٟش ع ضْن الخٗبحر ٖجهجا للدؿلُت،  ْالضالالث التي ًٍغ ت ًٖ اإلاٗجاوي  ْل٨جهجا لم ج٨ً ٞجاٚع ٓمىجا َظا،  الًٟ اإلاؿغحي في ً

ْؤمجا ٓا ق٨ال ٌكجابّ الٗمل الضعامي في  الخجضًض في ؤًٖجاء املجخم٘.  الٗغب اإلاؿلمٓن في الٗهغ الٗبجاسخي ٞةجهم ْيٗ

ْاع الصسهُجاث الِؼلُت ْؤلاضخجا٦ُت  ٓهّ ٖٝغ بـ"مؿغح زُجا٫ الٓل"، الظي ٧جان ٖبجاعة ًٖ ؤص ٓاٍ ْفي مًم مدخ

ْاإلا ُّ املسخلٟت مً الغ٢و،  حهُت، مٗخمضة ٖلى ْال٫ الضمى اإلاخدغ٦ت. زم ْظضث ْؾجاثُل التٞر ٓؾ٣ُى، ْألالٗجاب ْالتٞر

٧ٓل ٖلى هللا ) ْاؾٗت في البالٍ اإلال٩ي ؤًجام السلُٟت الٗبجاسخي اإلاخ ْة  ٓع 861-822م٩جاهجا عخبجا، ْخٟجا لذ ٢ه م(، ْْ

ٓاصع ألازبجاع،  ٢ْو ه ٓمٓن بجالخمشُلُجاث،  ْال٣ههُحن الظًً ٣ً غ١ بٛضاص جغخب بجالخمشُلُحن،  السلٟجاء الٗبجاؾُحن، َْ

٤ الِؼلُت  ٢ٓجاج٘ ٖلى الٍُغ ْح الخٟغط في ْٚغاثب ال ْهٟش ع ْإضخجا٦ِم،   للمكجاَضًً 
ً
ْال٩ٟجاَُت الؿجازغة حؿلُت

ت بحن اللهجت  ْهي الخمشُلُجاث اإلاخٟىىت املسلَٓ ْؤزُلتهم. بط ِْغث ٞحهم ْجاَغة مً َغاػ ظضًض  ْؤؾمجاِٖم  م،  مكجاَٖغ

ْالٟغؽ، ْمً البلضان ألاظىبُت ألازٔغ مً الِىض،  غاب  ٓاعصًً مً ألٖا ْلهججاث ألاظجاهب ال ْم.  الٗغبُت  ْالغ ْزغاؾجان، 

ْال٨الب. ل٣ض اقتهغ في ٖهغ  ْالسُل،  ٓاهجاث مً الخمحر،  بلى ظجاهب ٢ُجامِم بجالخمشُلُجاث اإلاخمشلت في مدجا٧جاة الخُ

 م( ٞىجان مخٟجن مطخ٪ َؼلي مً َظا ال٣بُل ًضعى "ابً اإلاٛجاػلي".902-856اإلاٗخًض بجاهلل )

ى الخ ْؤهمجاَِجا الغاثجت ْٖلى ظجاهب آزغ، وكِ الٟىجاهٓن ألامهجاع ؤًًجا  في الْٗغ ٓاجهجا  ْؤل مشُلُت في ؤق٩جالِجا 

ٓا زالزت  ْلٗب ٓا بلى ال٣جاَغة بلٗبهم،  ْػ" ْزغظ ٓا ُّٞ "ٖىض الىحر ْٖمل ٓا١  جاٝ ؤَل ألاؾ ؼي: "...َْ ٢ْخظا٥، ٫ٓ٣ً اإلا٣ٍغ

٢ُِْٗم الخمشُلُت". ْا ٞحهجا الؿمجاظجاث اإلامشلحن،   ؤًجام ؤِْغ
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٦ْدجا٫ خ٨ُم اؾمّ قمـ الضًً دمحم ْٞىجان  ْلض  زم ِْغ قجاٖغ  ٓاَىت،  ْمهغي اإلا ٓلض  بً صاهُجا٫، ٖغاقي اإلا

ْجٓفي ٖجام 1238ٖجام  ٧ْجان 1310م في اإلآنل،  م في ال٣جاَغة. ٧جان ٦دجاال ًبُ٘ ال٨دل في ص٧جاهّ الظي ٞخدّ في ال٣جاَغة، 

ٍٓغا،  ٍٓع جُ ْابً صاهُجا٫ َٓ الظي ن٣ل مؿغح زُجا٫ الٓل، َْ ٫ٓ٣ً َجاػال: "بهجي آزظ ال٣غف مً ُٖٓن الىجاؽ". 

ٓبذ م٣هٓنّ،  ْْي٘ لّ ْب ؤؾؿجا صعامُت ٞىُت عا٢ُت، ٫ٓ٣ً: "نىٟذ مً بجابجاث املجٓن، مجا بطا عؾمذ شسٓنّ، 

ْالصخيء اإلاِم الظي ًبضْ  ْزلٓث بجالجم٘، ْظلٓث الؿخجاعة بجالكم٘، عؤًخّ بضٌ٘ اإلاشجا٫، ١ًٟٓ بجالخ٣ُ٣ت طا٥ السُجا٫". 

ٓصٍ الضعامُت ؤهّ اؾخسضم ٧لمت "بجابت" ْظمِٗجا: "بجابجاث" ل ْلّ بجابجاث مً صعاؾت ظِ ٓط اإلاؿغحي.  لضاللت ٖلى اإلاىخ

ْالبجابجاث اإلاالٟت ٖلى ًض  ْالًجاج٘ الُدُم".  ب"، ْ"اإلاخُم  جا بجالظ٦غ:  "٠َُ السُجا٫" ْ "عجُب ٍٚغ مخٗضصة؛ مً ؤظضَع

ٓع ٨ٞغتهجا خ٫ٓ  ْجخمد ت الجمُلت،  ٓمت، ٖلى اللهجت اإلاهٍغ ْمىٓ ٓعة  ْم٩جاإلاجاث مىش ٓاعاث  ابً صاهُجا٫ جخإل٠ بد

جاث الاظخم ْجخإزغ بهجا املجخمٗجاث اإلاجاظٍغ ٍْخإزغ بهجا َٓ هٟؿّ،  َْكجاَضَجا  ت التي ٧جان ٌِٗكِجا  ْالسل٣ُت اإلاهٍغ جاُٖت 

ِجا.  ِ
ّ
ُْم٨ٟ ُجا  ِ

ّ
ْمب٨ خجا  ِ

ّ
ْالكٗبُت. ٧جان ُمى٨ ت املسخلٟت. ٞمؿغخُجاجّ ؤْ بجابجاجّ جخهبٜ بجالهبٛت الاظخمجاُٖت  ٓاثل اإلاهٍغ ْالٗ

ت، ختى ٧جان ًدًغ  ٩ْٞجاَجاجّ املجخمٗجاث اإلاهٍغ ْمً مهغ ؾجاصث بجابجاجّ  يِجا الخمشُلُت ؤصخجاب البالٍ ؤخُجاهجا.  ْٖغ

ٓصاء.  ٓػ" ٌٗجي الٗحن الؿ ْٖٝغ َىجا٥ بـ"ال٣ٍغ ظ  اهخ٣ل مؿغح زُجا٫ الٓل بلى بؾخيب٫ٓ، 

ٓص ابً صاهُجا٫ الضعامُت صعاؾت جدلُلُت،   ل٣ض صعؽ ؤخمض ؤمحن في ٦خجابّ ٌُٞ السجاَغ )الجؼء الخجاؾ٘( ظِ

ْمؿغخُجاجّ. في عؤي  ٓان: ابً صاهُجا٫  ٓص اإلاؿغخُت مؿخمغة بٗى ؤخمض ؤمحن في زًم َظٍ الضعاؾت، لٓ ٧جاهذ َظٍ الجِ

ش  ٓا َظا الخجاٍع ْإن ماعدي ألاصب الٗغبي ٖىضمجا ٦خب ً في اإلاؿغخُت الخضًشت ٦ظل٪.  ْممخضة ل٩جان الٗغب مً البجاعٍػ

:٫ٓ٣ً ، ٓا ألاظىجاؽ ألاصبُت ألازٔغ ٖٓب ْلم ٌؿخ ْالغزجاء،  ْالهججاء  ٓصَم ٖلى الٛؼ٫  ْا ظِ ٦شحر مً الىجاؽ ًًٓ " ٞةجهم ع٦ؼ

حن زجانت  ْؤهىجا لم وٗٝغ  —ْالٗجالم الٗغبي ٖجامت  —ؤن اإلاهٍغ ْجمشُلُجاتهم،  ٖجالت ٖلى ؤلاٞغهج في مؿغخُجاتهم 

ٓا مىخججاتهم،  اإلاؿغخُجاث بال بٗض ؤن ا٢خبؿىجاَجا مجهم، ْؾبب َظا، ٖلى مجا ًِٓغ، ؤن عظجا٫ ألاصب الٗغبي خحن ٖغي

ٓاب ألاصب الٗغبي ا ْا ٞحهجا ٖلى ؤب ٓاب ازخهغ ٓا ؤهٟؿِم في البدض ًٖ ؤب ْلم ًخٗب ْعزجاء،  ْٞت، مً ٚؼ٫ ْهججاء  إلاٗغ

، م٘ ؤن ؤمجامِم اإلاؿغخُجاث الٗغبُت الهمُمت ٓص ابً صاهُجا٫ اإلاؿغخُت  …ؤزٔغ ". ٞةن ؤخمض في ٦المّ َظا ٣ًهض ظِ

ٓص اإلاؿغخُت البً صاهُجا ْالجِ ً ًم٨ً الىجاضجت الغاثجت التي ج٣بلِجا الىجاؽ ب٣ب٫ٓ خؿً. ْفي يٓء َظا الغؤي  ٫ ْآلازٍغ

ٓعصة مً  جا لِؿذ مؿخ ْٖىجانَغ ْبىمُِجا  هجا٢ض ألاصب الٗغبي الخضًض ؤن ٫ٓ٣ً بن اإلاؿغخُت الٗغبُت الخضًشت بك٩لِجا 

ْإن ابً صاهُجا٫ لم ٨ًخ٠ ٖلى َظا   . ْٖغبُت الٟٕغ ْسخي بل هي ٖغبُت ألانل  ْعبي ؤْ ألاصب ألامحر٧ي ؤْ ألاصب الغ ألاصب ألا

ْمبجاصت مخ٣ضمت  جاث  ، بط ٢جا٫:  "بل ٢ضم هٍٓغ ْاظل ؾخجاعة اإلاؿغح بجالكم٘، ؤزٔغ ْعجبھجا  زم اٖغى  ھيء الصسٓم 

٢ْض ؤٖضصج ٖمل٪ ٓع   لخ٣بل ٖمل٪، بشصذ ٞی ّٖلى الجمھ
ً
ْح الاهخمجاء بلى الٗغى، ْظٗلخ ّهٟؿیجا ٓة  ّیكٗغ بإهّ ع في زل

٢ْض ، ؾخجض الٗغى الٓلي 
ً
١ٓ اؾخٓي ؤمجام٪ بضی٘  مٗ٪. ٞةطا ٞٗلذ ھظا ٞؿخجض هدیجت زجاَغ٥ خ٣جا اإلاشجا٫ یٟ

ْا٢٘ الخجؿیض مجا ٦ىذ ٢ض جسیلخ  ." الخىُٟظ ٢بل ّل ّبجالخ٣ی٣ت اإلاىبٗشت مً 

ْع اإلاؿغخُت الٗغبُت  ُع ظلُجا ؤن ظظ ِٓ َبل
ُ
ت التي بظلِجا ابً صاهُجا٫ ج ْالىٍٓغ ٓص اإلاؿغخُت الخُب٣ُُت  بن الجِ

ْزجابخت في ألاصب الٗغبي ال٣ضًم، ب ٓعة مـخإنلت  جا اإلاخُ ْمٓجاََغ ٓاجهجا الغا٢ُت  ٍٓغ بإل ْجه  ،ُّ ال ؤجهجا التهضٝ بال بلى التٞر

ْاإلاؿغخُجاث  ٓهجاهُت ٩ٞجاهذ مِٓغا صًيُجا،  ْالخى٨ُذ ؤْ الخب٨ُذ ؤْ الدؿلُت. ؤمجا اإلاؿغخُجاث الُ ْاملجخم٘،  الكٗب 

ْؤمجا ال٨ىِؿت ٩ٞجاهذ اإلاؿغخُت لضحهجا في بجاصت ألامغ قغا مدًجا ًجب  حر.  اْٚل ْمجاهُت ٩ٞجاهذ مخٗت عزُهت  الغ
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ْل٨جهجا بٗ ٓان املسخلٟت للمؿغخُت اجسظتهجا ؤ٢ٔٓ ْؾُلت للخمِٓغ ال٣ضاسخي اؾدئهجالّ،  ٕٓ ألال ع الؼمجان، ْقُ ض مْغ

ْهجاٞلت ال٫ٓ٣ بن ٧ل مجا زلّٟ ابً صاهُجا٫ مً بجابجاث )مؿغخُجاث( ؤْ  ْاإلاعجؼاث اإلاظَبُت.   ْججلُت ألاؾغاع  الضًجي، 

ْاليكجاٍ اإلاؿغ  ْعثِؿُت ليكإة الٗمل الضعامي  جاث مؿغخُت هي ه٣ُت ؤؾجاؾُت  . ْ هٍٓغ ش ألاصب الٗغبي بإؾٍغ حي في ججاٍع

ش ألاصبي  ْالخجاٍع ٓاب الش٣جاٞت الٗغبُت،  ٌ ٩ًٓن طل٪ بمشجابت يُجإ بجاب مِم مً ؤب ًىجاَجا ؤًمجا ٞع بطا حٗجامُىجا ٖجهجا، ؤْ ٞع

ش.   ٍٓلت مً الخجاٍع ْالىمٓ لٟترة َ تراٝ بجاه٣ُجإ َظٍ اإلاؿحرة اإلاؿغخُت ٖلى الخ٣ضم   الٗغبي، م٘ الٖا

ن الى٣جاف،  ؤمجا اإلاؿغخُت الٗغبُت ٓص  بلى الخجاظغ ْألاصًب اللبىجاوي مجاْع في الٗهغ الخضًض ٞجالًٟل ٞحهجا ٌٗ

ٞةهّ ؤ٫ْ مً ْي٘ اللبىت ألاْلى للمؿغخُت في ألاصب الٗغبي الخضًض. ٧جان الى٣جاف ْطل٪ في ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ اإلاُالص. 

ٓالُض مى٣ُت نُضا، في بحرْث، بلبىجان.   ْعبُت مخجاظغا، ٣ٞطخى ٞترة مً م ٞةن ه٣جاف ٧جان ًسخل٠ بلى بٌٗ البلضان ألا

ى مؿغخُت ٞغوؿُت.  ْجإزغ بمجا قجاَض َىجا٥ مً ْٖغ ْعبُت.  ْجل٣ى الٟىٓن ْآلاصاب ألا ٚحر ٢هحرة مً الؼمً في بًُجالُجا، 

٦ٓالن  َْٓ ظٓن بجابخِؿذ ب ـ ؤال  ْالكجاٖغ الٟغوسخي مً بجاَع ْاإلاؿغحي  )Baptiste -Jeanْؤعجب بجال٩جاجب ْألاصًب 

)Poquelin "ٓلُحر"اإلال٣ب بـ ٓهت بـ مؿغخُخّم(، ٣ٞجام بترظمت بى٣ل 1673-1622) م ٓمُضًت اإلاٗى ْالاؾم  "البسُل"ال٩

ت َجري ٞجان الْن .  L'Avare ou L'École du mensonge)(الٟغوسخي لِجا     (Henri Van Laun)ل٣ض جغظمِجا بجاإله٩لحًز

ٓان  ْا١ الٗغب. ن ه٣ل َظٍ اإلاؿغخُتوخجا٫ْ مجاعل٣ض  . (The Misanthrope)بٗى ٤ْٞ ؤط ْبٗضمجا  م٘ حٗضًالث الػمت 

ْٖغى مؿغخُت البسُل ٖلى السكبت ٖجام  جا ؤُٖجان اإلاضًىت،  م،1848ٖجاص بلى بحرْث ؤ٢جام مؿغخجا في مجزلّ،  خًَغ

ٓانلت اإلاصخي ٖلى َظا الضعب، ٞإنضع  ٍٓجاث مسخلٟت.  مجا خٍٟؼ ٖلى م ْاإلامشلٓن مً مؿخ َٓجا، ْألاصبجاء  ْمش٣ٟ

. مؿغخ ن الغقُض"، مشلِجا في مجزلّ ؤمجام خكض ٦بحر مً ُجاث مسخلٟت ؤزٔغ مجهجا مؿغخُت "ؤبٓ الخؿً اإلاٟٛل ؤْ َجاْع

ْال٣ب٫ٓ ُٞمجا ْهجالذ ؤلاعججاب  ْمش٣ٟحهم،  ٓخُجا ٨ٞغتهجا مً ٢هو ؤل٠ ُب ؾجاصة البالص،  ن مؿخ ٢ْض ؤٖضَجا مجاْع جهم. 

ْٞجاج ْؤٖض ٢بل  ْانل ٖملّ في اإلاؿغخُجاث الٗغبُت،  ْلُلت. زم  ٓص الؿلُِ"، التي هي ؤًًجا لُلت  ّ بؿىت مؿغخُت " الخؿ

ْالىٟٓؽ،  ْاظخمجاُٖت تهظب ال٫ٓ٣ٗ  َْظٍ اإلاؿغخُجاث ٧لِجا مؿغخُجاث بنالخُت  ْاإلاكجاَضًً.  هجالذ بعججاب ال٣غاء 

ْم٣خبؿِجا ؤًًجا بلى ظجاهب بغاٖخّ  ْمترظمِجا  ن ٧جاجب اإلاؿغخُت  ٧ْجان مجاْع ْح الخُجاة الهجالخت في املجخم٘.  ْجدجا٫ْ هٟش ع

ْلض ٖجام  في الٗغى ْجٓفي في ٖجام 1817الخمشُلي .   م. 1855م، 

ٓص  ؼة! مب٨غ َظٍ ظِ ال ق٪ في ؤن الٗمل الضعامي في ة لليكجاٍ اإلاؿغحي ٢ضًمجا ْخضًشجا، ؤحهجا الُلبت ألٖا

ْاإلاى٨خحن، ْطل٪ الٗهغ الٗغبي ال٣ضًم ٧جان ٖغبُجا ؤنُال،  ْالِؼلُحن،  ْال٣ههُحن،  ٓص الخمشُلُحن،  مجا ًخمشل في ظِ

ْع ٢ٓي في  ْٖلى عؤؾِم ْؤمجا السلٟجاء الٗبجاؾُٓن بلى ظجاهب بٌٗ السلٟجاء الٗشمجاهُحن ٞلِم ص ْابً صاهُجا٫.  ابً اإلاٛجاػلي 

٢ْخظ جا الغاثجت  ْؤََغ ْؤهمجاَِجا  ٓاجهجا  ْؤل ٓص بإق٩جالِجا  ٍْج َظٍ الجِ ٓص اإلاب٨غة للمؿغخُت الٗغبُت في جغ ْؤمجا الجِ ا٥. 

ٓع مً ؤٖمجا٫ مترظمت، بلى  ْجخُ ؤٖمجا٫ م٣خبؿت بلى ؤٖمجا٫ ؤنُلت؛ ٞمؿغخُت "البسُل"، الٗهغ الخضًض ٞهي جىُل٤ 

مشال، التي حٗض ؤ٫ْ ٖمل مؿغحي في ألاصب الٗغبي الخضًض هي الترظمت الٗغبُت اإلاٗضلت ؤْ اإلاى٣دت للمؿغخُت 

مجا٫ اإلاؿغخُت اإلا٣خبؿت ِٞٓغ لِجا  ْؤمجا ألٖا ٓلُحر ٦مجا جإه٠ الظ٦غ.  ٓمُضًت الٟغوؿُت إلا دمحم ٖشمجان ًٓؾ٠ ظال٫ ال٩

ْ الْ  بال٩جاج ْجٓفي ٖجام 1828ْلض ٖجام  ال٣ضًغ. هغي اإلاترظم اإلاكجاٖغ  ْاإلاترظمحن َٓ مً ٦بجاع اإلا٣خبؿحن  .م1889م 

ْهثرا ٟجا٫ قٗغا  مجا٫ اإلاؿغخُت ٧جاجب ؤصب ألَا ْإهّ بلى ظجاهب ألٖا ٓبحن مً ألاصب اإلاؿغحي الٟغوسخي.  َٓ ْاإلا  املخى٨حن 

ْاإلاؤًًجا ْح بحن اإلاترظمت  ْؤمجا ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت ٞهي جترا ْاط، .  جا بجالظ٦غ: مضعؾت ألاػ ٣خبؿت ْألانُلت، مً ؤظضَع
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ْمؿغخُت  ْاًجاث اإلاُٟضة في ٖلم التراظُضة،  ْالغ ْاًجاث في هسب الخُجاعاث،  ُْٖجاع اإلال٥ٓ، ْألاعب٘ ع ْمضعؾت اليؿجاء، 

 ْ  ، ش مهغالكُش مخلٝٓ ٓػة في ججاٍع ْؤعظ ْاًت املسضمحن،  ْع ْص ظىت،  ْْع ْاإلاىت في خضًض ٢ب٫ٓ  الخؼیً، ْ ، ألامجاوي 

  ْاليؿجاء الٗجاإلاجاث.

لم ٌٗل  . م(1899-1867ْمً ٦بجاع اإلاترظمحن اإلاؿغخُحن مً ألاصب الٟغوسخي ال٩جاجب اللبىجاوي هجیب الخضاص )

ش اإلاؿغحي الٗغبي. جغظم بٌٗ ؤٖمجا٫ َغهجاوي، هجُب  ْل٨ىّ جغ٥ ؤٖمجاال مؿغخُت مترظمت في مُل٘ الخجاٍع ٍٓال،  َ

ٓلخحر. زم قجاٖذ ُٞمجا بحن ال٨خجاب الٗغب ٦خجاب ِغث ْٞ ْهضع، ْْ ْالترظمت  ٢ْل الا٢خبجاؽ  ت اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ألانُلت، 

ٓصعامجا، ْاإلاُل سُت،  ْالٟجاعؽ،  اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ُٞمجابٗض جدذ ؤهمجاٍ مؿغخُت مسخلٟت، مجهجا: اإلاؿغخُجاث الخجاٍع

ت ْاإلاؿغخُجاث الغمٍؼ ْاإلاؿغخُجاث الؿُجاؾُت،  ٓمُضًجا،  ْال٩ ْالتراظُضًجا،  جا مً ألاهم ، ْالضعامجا،  جاٍ اإلاؿغخُت ْٚحَر

.  ألازٔغ

 ٦بجاع اإلاؿغخُحن الٗغب: 13.3.2

إلا٘ ٖلى ؾمجائهجا  ٓع ْالاػصَجاع،  ْالخُ ْمهغ ؤحهجا الُلبت! م٩جاهجا عخبجا للىمٓ   في لبىجان 
ُ
 الٗغبُت

ُ
ْظضث اإلاؿغخُت

ْال٨خجاب اإلاؿغخُٓن.   ٦بجاع اإلاؿغخُحن الٗغب، ًم٨ً ج٣ؿُمِم بلى ٢ؿمحن؛ اإلامشلٓن اإلاؿغخُٓن 

ْمؿغحي يلُ٘، ٞخذ ُٖيُّ في بِئت  ٧ْجاجب مدى٪،  َٓٓب  ن الى٣جاف، ؤصًب م ؾلُم الى٣جاف، َٓ ابً ؤر مجاْع

ٕٓ بجالُجاب٘ اإلاؿغحي ال٣ذ ألانُل. ل٣ض ايُغ  َْٓ مُب ْالٗمل الضعامي.  ْالٗغى الخمشُلي،  جا اليكجاٍ اإلاؿغحي،  ٌٛمَغ

ٓظّ بلى ىّ بحرْث مً ؤظل الٓغْٝ الؿُجاؾُت الخغظت ٞخ ٖٓت  بلى مٛجاصعة َْ ْمّٗ مجم ت،  ْهؼ٫ في ؤلاؾ٨ىضٍع مهغ، 

ن َىجا٥ ٞغ٢ت  َّٓ مجا٫ اإلاؿغخُت اإلاترظمت لؿلُم هٟؿّ. ٩ٞ مجا٫ اإلاؿغخُت، بيجاٞت بلى ألٖا ن مً ألٖا مجازل٠ مجاْع

ْمً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت التي جم جمشُلِجا ٖلى اإلاؿغح بهجا: ٖجاثضة  ْٖغى َظٍ اإلاؿغخُجاث ٧لِجا ٖلى اإلاؿجاعح.  جمشُلُت، 

ٓص الؿلُِ، ْانل بهجا الخمشُل. ٣ٞضم بجاصت بضء مؿغخُت  الخؿ جا بلى ال٣جاَغة لل٤ًُ اإلاجالي، ْ ْ نى٘ الجمُل. زم ٚجاصَع

ٓم" ٖجام  ٓع مٗجاهجاة الكٗب اإلاهغي، ٞٗجاصاٍ  الخجا٦م اإلاهغي بؾمجاُٖل بجاقجا مً ؤظل 1878"الٓل م، التي ٧جاهذ جه

ت ؤًًجا.   َظٍ اإلاؿغخُت ٖضاء بِىجا. ٞلم حؿٜ لّ َظٍ البِئت ال٣جاٍَغ

ْٞجاثُل  ْزال٫ ٓصي الضًجاهت ُٖٓم، اؾمّ ٣ٌٗٓب ع ت ٞىجان ٖغبي حه َظٍ الٟترة إلا٘ ٖلى ؾمجاء اإلاؿغخُت اإلاهٍغ

٢ّٓ في اإلاؿغخُت،  ٓلحر مهغ"، لخٟ ْل٣بّ السضًٓي بؾمجاُٖل بـ"م ْا،  ٕٓ، الظي اقتهغ ؤًًجا بجاؾم ظُمـ ؾجاهٓ نى

ْاص اإلاؿغح الٗغبي اإلاهغي  ٕٓ ؤخض ع ْجًلّٗ مً َظا الًٟ. ٣ٌٗٓب نى ٍػ في الصخجاٞت ْخى٨خّ،  ، بيجاٞت بلى بْغ

ٓاؾٗت. ًمل٪ هجانُت البُجان في الٗغبُت  ُت ْألاصبُت ال ْاإلاٗٞغ َْٓ مش٠٣ بجالش٣جاٞجاث الٗلمُت  ْالخدلُل الؿُجاسخي. 

ْع اإلامخجاػ في جإؾِـ اإلاؿغح  ْلّ الض ت في َجاجحن اللٛخحن الُٗٓمخحن.  َٓبخّ الكٍٗغ ْػص ٖلى طل٪ م ْالٟغوؿُت ٧لخحهمجا. 

ْمً ؤَم مؿغخُجاجّ التي جم جمشُلِجا  اإلاهغي، الظي ؤزغ  ْٖم٣ُجا في تهظًب الظ١ْ الٟجي للكٗب اإلاهغي.  جإزحرا بلُٛجا 

ٍٓت هي: " ْالترب ْالؿُجاؾُت،  ٓاب٘ الاظخمجاُٖت،  ٖٓت بجالُ ْهجالذ بعججاب الكٗب، مُب ت،  ٓلُحر ٖلى  اإلاؿجاعح اإلاهٍغ م

ْمجا ٣ًجاؾُّ ت"، ْ"مهغ  ْعة مهغ "ْ "الًغجحن "ْ "البيذ الٗهٍغ ْ ٚىض ٓع "  ضة ْ " "الٗلُلْ "، "نت مهغب ؤبٓ ٍع

٢ٓخّ ٦ٗب السحر ْمٗك م٣جالب "ْ، "البسُل" ْ ،"مضعؾت اليؿجاء"ْ، "ؾ٨ىضعاهُتألامحرة ؤلا " ْ ،"الهضا٢ت"ْ ، "البربٔغ 

ت"ْ ، "ؾ٩جابجان ْالبىجاث بدؿ١ٓ ٖلُّ الضاٖل ٓا الكُُىت،  ٢ٓ الص بِؿ ؾلُجان ْ"، "الضزجازجيْ"، "خ٨م ٢غا٢ٓفْ"، "ألا

ٓػ  تْ"، "الخجاعةقُش ْ"، "ال٨ى ْالخٍغ  ً آوؿت ْ"، "ال٣غصاحيْ"، "الجِجاصًتْ"، "قُش البلضْ"، "ػمؼم اإلاؿ٨ُىتْ"، "الَٓ
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٢ّٓ في الٗمل الضعامي م٣غبجا لضٔ و ".ٖلى اإلآيت ْاإلا٣خبؿت ْألانُلت. ٧جان ٣ٌٗٓب لخٟ مؿغخُجاجّ َظٍ مجابحن اإلاترظمت 

ْاٞخخجاح ٢ىجاة بؾمجاُٖل بجاقجا، ٣ٞجام بخمشُل مؿغخُت "ٖجاثضة" لل٩جاجب ؤلاًُجالي ظ جي ٞحرصي بمىجاؾبت جضقحن  ٍٓػ

ْز٤ُ  ْل٣هت َظٍ اإلاؿغخُت  هت مً اإلامشلحن الٟغوؿُحن ْؤلاًُجالُحن.  َّٓ َٓـ بةًمجاء مً بجاقجا ُٖىّ، م٘ الٟغ٢ت اإلا٩ الؿ

ْالٛغام  ىُت  ٓع خ٫ٓ الهغإ بحن الَٓ ْهي جخمد ٓوي،  ش اإلاهغي ال٣ضًم الٗجاثض بلى الٗهغ الٟٖغ الهلت بجالخجاٍع

 ٣ُت. الصسصخي بجالٗك

ْؤمجا ال٣ًجاًجا التي ٖجالجِجا في  ٓع اإلاؿغحي في الٗهغ الخضًض.  ْؤؾجاسخي في الخُ ْع ٢ٓي  ٕٓ ص ْل٣ُٗٓب نى

ْل٨ىّ ٖىضمجا ٖغى  ىُت.  ْالَٓ ْالخمشُلُت هي اظخمجاُٖت قٗبُت بلى ظجاهب ال٣ًجاًجا الؿُجاؾُت  زًم ؤٖمجالِجا اإلاؿغخُت 

ْبحن السضًٓي بؾمجاُٖل، ٢ْ٘ هًجا٫ قضًض بِىّ  ت"  ْالخٍغ  ً مجا ؤصٔ بلى ؤن ٚجاصع ٣ٌٗٓب مهغ بلى  مؿغخُت "الَٓ

ْلٟٔ ؤهٟجاؾّ ألازحرة َىجا٥ ٖجام  ـ بٟغوؿجا،   م. 1912بجاَع

الث 1903-1833ؤمجا اإلاؿغخُت الٛىجاثُت ٣ٞجام ؤبٓ زلُل ال٣بجاوي ) ٓاَىت بج ْمهغي اإلا م( الضمك٣ي ألانل 

ٓة ؾلُمجان ب٪.  ْٞت ب٣ِ ٓة الضاهٓب اإلاٗغ ْٖغى ٖضة جمشُلُجاث في مؿغح ٢ِ الث ٞحهجا.  ٧جان ال٣بجاوي ٧جاجبجا طا نِذ ْن

ْال٨خجابت اإلاؿغخُت ؤًًجا. ٢ضم مهغ  ت. ًمل٪ ٢ضعة ٞجاث٣ت في الٗغى اإلاؿغحي  ٓلخّ الكٍٗغ ُٖٓم في مهغ بلى ظجاهب ٞد

ال 1848ٖجام  ضة ألاَغام. ٞةهّ ٢ضم ؤ ْؤٖلىذ لّ ظٍغ ْة، ْؾٗت.  ْبٟغ٢خّ اإلاؿغخُت الكٗب اإلاهغي بدٟجا م، ٞغخب بّ 

ٓخجاة مً مؿغخُت "ؤوـ الجلِـ" التي اه ٓلِجا اإلاؿغخُت مؿخ ْال٣هت التي صاعث خ جظبذ لِجا ؤؾمجإ اإلاكجاَضًً، 

ْالسل  ْهجا٦غ الجمُل،  ْمجاوؿُت. زم ٖغى مؿغخُجاث: هٟذ الغبجا،  ْالغ ْالِؼ٫  ْلُلت، مدؿمت بجال٩ٟجاَت  ٢هو ؤل٠ لُلت 

ْٖجا٢بت ال ْصً٪ الجً،  ْمجىٓن لُلى،  ْٖجاثضة،  ْمتراًضاث  جاى،  غ الٍغ َْػ ٓص  ْٚجاثلت السُجاهت، الٓفي، ْألامحر مدم هُجاهت 

جا مً اإلاؿغخُجاث.  ْٚحَر

ْميكض مٗجا. ل٣ض الخظث ؤؾمجإ    ْمُغب  ْمطخ٪ َؼلي  ْم٨ّٟ  ؤبٓ زلُل ال٣بجاوي بُبُٗخّ مى٨ذ 

ْالِؼلُت.   ْا١ الٗغب في ال٩ٟجاَت  ٢ّْ ًالثم ؤط ْاإلاكجاٖغ، ٞةن ط ْاؾخمخٗذ بهجا ال٣لٓب ْألاٞئضة   اإلاكجاَضًً بخمشُلُجاجّ، 

ْازغ ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ ختى -اللبىجاويْاإلاؿغحي   ؼة! الظي جؤلجؤل اؾمّ زال٫ ؤ اإلاهغي ؤحهجا الُلبت ألٖا

ٓعط ؤبٌُ ) ْالؿِىمجاجي الُٗٓم ظ ْالٟىجان اإلاؿغحي  ً اإلاُالصي لِـ َٓ بال اإلامشل  -1880مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

ْل٨ً الٓغْٝ الؿُجاؾُت ْالاظخمجاُٖت ْالا٢خهجاصًت هي الت1959 ْلض في بحرْث،  ىّ بلى م( .  مخّ ٖلى مٛجاصعة َْ ي ؤٚع

٢ْخظا٥ بال الشجامىت ٖكغ  ْلم ًبلٜ  ْالٗغى الؿِىمجاجي في  ةمهغ،  . ل٣ض وكِ ؤبٌُ في الٗمل اإلاؿغحي  مً ٖمٍغ

ٓانلت جدهُل  ـ إلا ْٞضٍ السضًٓي ٖبجاؽ بلى بجاَع ٓص بلُّ.  زم ؤ ْالًٟل في ج٣ضًم ؤ٫ْ ُٞلم ٚىجاجي مهغي ٌٗ مهغ، 

ْالٟى ْاإلابهغ، الظي ٧جان ؤعجب بّ السضًٓي ببجان جمشُل الش٣جاٞت اإلاؿغخُت الٟغوؿُت  ٢ّٓ البجاَغ  ٓن الضعامُت لخٟ

ْطل٪ ٖجام  ْمّٗ 1910م. ؤ٢جام ؤبٌُ في بجاَعـ ختى ٖجام 1904مؿغخُت "بغط الىُل"،  ْٖىضمجا ٖجاص مً َىجا٥ ٖجاص  م. 

ْالتي ٢ضمذ الٗضًض مً اإلا ٓعط ؤبٌُ،  هت مً اإلامشلحن الٟغوؿُحن بجاؾم ٞغ٢ت ظ َّٓ ؿغخُجاث بجاللٛت ٞغ٢ت مؿغخُت م٩

ْج٣ضًم مجا ًبلٜ  ْالخًل٘ مً َظا الًٟ الضعامي، مجا ؤزمغ بةٖضاص  ٓلى  مؿغخُت مجابحن  130الٟغوؿُت. لّ الُض الُ

ْاإلا٣خبؿت ْألانُلت في ًٚٓن  ش ألاصبي  20اإلاترظمت  ْمً ؤقِغ مؿغخُجاجّ التي ْظضث م٩جاهجا عخبجا في الخجاٍع ٖجامجا. 

َٓـ الخجاصي ْٖ ْصًب اإلال٪، ؤاإلاؿغحي هي:  ٌٍْ الىمغة، ْ ججاظغ البىض٢ُت، ْ ُُٖل، ْ كغ، ل قجاع٫ ْ ٖضْ الكٗب، ْ جغ

ٓع لخل٪ الؿجاخغة، ْ الؿجاصؽ،  ْعقلُم، ْ الٗغاجـ، ْ الكٗلت، ْ الٗكغة ألاْلى، ْ جُم ْمل٨ت ؤ ؤبُجا٫ ْ نالح الضًً 
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ٓعة،  ، ْ الخجا٦م بإمغ هللا، ْ اإلاىه ٓأع ٓع مدب، ْ الِ ٓح، ْ خ ٍْت.ْ ٖجانٟت ٖلى بِذ ْؾُٟىت ه  البض

ْالؿِىمجا" التي جم مؿغخُت، ت ُالٟترة هجض ظمْٗزال٫ َظٍ   ؤحهجا الُلبت! بجاؾم "ظمُٗت ؤههجاع الخمشُل 

الص 1913ٖجام  ِجاجإؾِؿ ْؤ ٣ت الكُش ؾالمت حججاػي  ٓعط ؤبٌُ بٞغ ٓص بلى ظ ٍْجِجا ٌٗ ْجغ ْالًٟل في جإؾِؿِجا  م، 

٩ْٖٚجاقت،  ْمهُٟى ٚؼالن  ْٖبض الغخمً عقضي،  ٓع، ْؾلُمجان هجُب،  م. ْم٘ مكجاع٧جاث دمحم جُم َْظٍ الجمُٗت حَر

ٍٓت الؿجاثضة في مهغ ْالترب ْالؿُجاؾُت،  . ٧جاهذ ٖبجاعة ًٖ ٞغ١ جمشُلُت مؿغخُت اختراُٞت، جدىجا٫ْ ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت، 

ٓص َظٍ الجمُٗت هي مؿغخُت "الغاَب اإلاخى٨غ"، التي  ْإعججاب ؤُٖجان البلض بجِ ت التي هجالذ الكٗبُت  ْاإلاؿغخُت اإلاهٍغ

ْبغا  ْطل٪ ٖجام جم ٖغيِجا في صاع ألا ٦ْغاث  ت بجال٣جاَغة مغاث  ٣ض وكُذ َظٍ الجمُٗت لٟترة زم حكدذ م.  ل1916اإلاهٍغ

ْجمؼ١ ظمِٗجا ٓع في ال٣ٟو" ؤزغ بٗض خ، ٞلم ًب٤ لِجا قملِجا،  ٓهت بـ "الٗهٟ ٓمُضًت اإلاٗى حن. زم اظخظبذ اإلاؿغخُت ال٩

ْؤٞئضتهم في ٖجام  ٓع ؤؾمجإ الىجاؽ،  ُجا1918ملخمض جُم  هُجا.م، التي ٖغيذ في مؿغح بٍغ

ٍٓجا في الٗمل الضعامي، ٖلى عؤؾِم:  ٓا ؤزغا ٢ ن الظًً جغ٧ ْآؾُجا ْاإلاؿغخُٓن اإلامشلٓن آلازْغ بلُجاؽ بلُجاؽ، 

 ٠ ٍٓػ ْعا عاسخي، ْظجان مجاعي مكجا٢ت، ْظ ْزُٓ ص ْاع ؤمحن البؿخجاوي،  ْإص ٓان ملخ٣ى،  ْؤهُ  ، ٓان مٗلٝٓ ْؤهُ صاٚغ، 

م ؤًًجا قٓقٓ الظي لّ ؤٖم ْمً ٦بجاَع جا٫ مؿغخُت ٦شحرة ْظضث م٩جاهجا ٦بحرا في الؿِىمجا، َغاب، ْخؿً ٖالئ الضًً، 

ْالضعامجا، ْؤلاطاٖت ٦ظل٪.  ٓن،   ْالخلٍٟؼ

ٓا ٖىجاًت ظجاصة بهظا الجيـ ألاصبي. ل٣ض ِْغ في  زم ِْغ في البلضان الٗغبُت املسخلٟت اإلاؿغخُٓن الظًً ٖى

ْل٣ب بـ" ْل٨ىّ بلى مهغ ؤخمض قٓقي الظي في الخ٣ُ٣ت لّ قِغة ٞجاث٣ت في الكٗغ الٗغبحي الخضًض  ؤمحر الكٗغاء"، 

ْمؿغخُجاجّ جدؿم  ت البجاعػة.  ْال٨ٍٟغ ْالٟىُت  مجا٫ اإلاؿغخُت طاث ال٣ُمت ألاصبُت  ظجاهب طل٪، زل٠ الٗضًض مً ألٖا

ْمً ؤقِغ مجا زلّٟ قٓقي مً  ٕٓ اإلاؿغخُجاث الٛىجاثُت.  ْهي مً ه ْالسل٣ُت،  سُت، ْالاظخمجاُٖت،  ٓاهب الخجاٍع بجالج

ْ مجىٓن لُلى ، ْبجاجغا ُٓمهٕغ ٧ل ؤٖمجا٫ مؿغخُت بجاعػة هي:  ْ ٢مبحز،  ْ ٖلي ب٪ ال٨بحر،  ، ٖىترة ، ْؤمحرة ألاهضلـ، 

ٗت الٛجاب ، ْالبسُلت ، ْالؿذ َضْٔ   .قَغ

ْمُسجاثُل وُٗمت، )ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى خُجاتهمجا  ٤ُٞٓ الخ٨ُم،  ٦مجا ِْغ ٖلى ؾمجاء اإلاؿغخُت الٗغبُت، ج

ٓخضة ع٢م:  ٓصَمجا اإلاؿغخُت في ال ْٖجاص٫ بمجام،  15ْظِ ْٖبض الغخمً الكغ٢جاْي،  ؼة!(.   مً ٦خجاب٨م َظا ؤحهجا الُبلت ألٖا

ْٖلي ؤخمض بجا٦شح ـ،  َْبي، ْنالح ْدمحم نبخي، ْؾمحر ٚجاهم، ْألاصًب ًٓؾ٠ بصَع ٍْٓؾ٠  ْهٓؽ،  ر، ْؾٗض هللا 

ْالُُب الهض٣ًي.  ؼ ؤبجاْت،  ٍْٖؼ دجاوي،  ْهجُب الٍغ ٓع،   ٖبض الهب

 ؤقِغ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت: :13.3.3

ْالتي ًٖ  ؼة! ؤؾمجاء الٗضًض مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ل٨بجاع ال٨خجاب الٗغب،  ؾٝٓ ججضْن َىجا ؤحهجا الُلبت ألٖا

ٓهٓن بٗض ب٦مجا٫ َظا  ٣ِجا ؾٝٓ ج٩  الضعؽ ٢ض اَلٗخم ٖلى ٢جاثمت ٦بحرة مً َظا الجيـ ألاصبي: ٍَغ

ْالبىٓن إلاُسجاثُل وٗمُت، ْؾٝٓ  ٤ُٞٓ الخ٨ُم، ؾٝٓ ج٣غئْن ٖجهجا في ْخضة مؿخ٣لت، ْآلابجاء  مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ لخ

ال لؤلصًب ًٓؾ٠ بصَعـ ْؤمجا ؤؾمجاء اإلاؿغخُجاث ألازٔغ ؤحهجا الُلبت! ٞهي، ؤ : ج٣غئْن ٖجهجا ؤًًجا في ْخضة مؿخ٣لت. 

ٓع:  ألامحرة جيخٓغ،  ْلؤلصًب نالح ٖبض الهب ْالجيـ الشجالض.  ْاإلاِؼلت ألاعيُت،  ْاللخٓت الخغظت،  مل٪ ال٣ًُ، 

ٓعاة الًجاجٗت،  ْالخ ْلُلت الجهغ،  ْالٟٛغان،  ْلؤلصًب ٖلي ؤخمض بجا٦شحر: الؿلؿلت  ْمؿجاٞغ لُل.  ْمإؾجاة الخالط، 
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 ْ يب،  ْمإؾجاة ٍػ ٓصة الٟغصْؽ،  ت في اإلاؼاص، ْٖ ٍٓع ْملخمت ٖمغ، ْخغب ْإمبراَ ٓلُذ،  ْمُٓ ْظ ْع ث،  ْمجاْع ث  َجاْع

ٖٓت، بال  ْصل ٢ْؿمتي،  ْالضهُجا إلاجا جطخ٪، ْخ٨م ٢غا٢ٓف،  دجاوي: الجىُّ اإلاهغي،  ْلؤلصًب هجُب الٍغ البؿٓؽ. 

ْعا١  ْؤ جاع،  ب ألاهضلـ، ْقٍِغ ْْٚغ ْالىجانغ، ْشجغة الضع،  ْالٗبجاؾت،  ْلبجى،  ؼ ؤبجاْت: ٢ِـ  ْلؤلصًب ٍٖؼ زمؿت. 

٢ُْهغ.  السٍغ٠، 

ٓا ٢غاءتهجا ْالاؾخٟجاصة مجهجا    َظٍ ؤؾمجاء بٌٗ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ل٣ض ط٦غث ل٨م َىجا ؤحهجا الُلبت! ل٩ي حؿخُُٗ

 في اإلاؿخ٣بل. 

 ٖىجانغ اإلاؿغخُت/ اإلاؿغح: 13.4

ٓعة في ق٩ل  ٕٓػ ل٨م ٖىجانغ اإلاؿغخُت بلى ٢ؿمحن: ال٣ؿم ألا٫ْ ٖىجانغ  اإلاؿغخُت اإلاؿُ ؼة! ج ؤحهجا الُلبت ألٖا

ْاإلامشلت ٖلى اإلاؿغح ؤْ السكبت ؤْ اإلاىهت. جخمغ٦ؼ  اإلاؿغخُت  يت  ْال٣ؿم الشجاوي ٖىجانغ اإلاؿغخُت اإلاْٗغ ٦خجاب. 

ْهي:  ٓعة في ق٩ل ٦خجاب ٖلى ؤعبٗت ٖىجانغ،   اإلاؿُ

٢ُْمت ؤصبُت في اإلاؿغخُت ؤْ اإلاؿغح؟ البض مً الخب٨ت: مجا  -1 ْؤَمُت  ْع  ْمجا لِجا مً ص هي الخب٨ت؟ ؤحهجا الُلبت! 

ًٍٓ الخىُٓمي ؤْ الِىضؾت  ٓبت للىو اإلاؿغحي. ٞجالخب٨ت هي الخ٩ ْمُل الخٗٝغ ٖلحهجا للخٓنل بلى هدُجت مُٗىت 

ْالخٛحراث الخ الث  ت الخىُٓمُت املخضصة ألخضار اإلاؿغخُت التي جُغؤ بهجا الخد ْال٨ٍٟغ ت لئلزجاعة الاهٟٗجالُت  ٓاٍع

ال٨ًٟي  ْص٣ُ٢جا لؤلخضار.  ْالخب٨ت الىجاجخت ج٣خطخي جىُٓمجا ٖلمُجا  ْال٣جاعت.  ْاإلاكجاَض  اإلاازغة في ٣ٖل الؿجام٘ 

٣ت ججظب  ِْٖجا مغجبت ٖلى ٍَغ ْٞغ جا  ٞحهجا الخىُٓم اإلاى٣ُي اإلاؿلؿل لؤلخضار بل البض مً ؤن ج٩ٓن ؤظؼاَئ

 ّ٢ْ ْط  ، ٍٓع ْجازغ في قٗ ؽ. ْألاخضار في ال٣جاعت،  ٍْيخٟ٘ بمجا ٞحهجا مً صْع ؤ٢ٔٓ الخإزحر، ل٩ي ًخمخ٘ بهجا، 

ْالخب٨ت ٖلى خض حٗبحر  ب ٞحهجا ال٣جاعت ؤْ اإلاكجاَض.  ٓاث ًٚغ ْجسُٓ بلى الجهجاًت بسُ ٓع  اإلاؿغخُت الىجاجخت جخُ

ْهي ج ْال٣ٗضة في اإلاؿغح.  ْالٟٗل  ْالخب٨ت هي التي جسضم الخ٩جاًت  ْعْخِجا".  خ٩ٓن ؤعؾُٓ هي "خُجاة اإلاإؾجاة 

ال بلى  ٓص ْن ٣ْٖضة ْخل؛ ٞجاإلا٣ضمت هي بضاًت اإلاؿغخُت التي ججظب ال٣جاعت ؤْ اإلاكجاَض بلى الهٗ مً م٣ضمت 

ْالخب٨ت هي الٗىهغ  ْالجهجاًت.   ْمً َىجا تهبِ اإلاؿغخُت بلى الخل  ْة الضعامُت،  ْالظع ال٣مت التي هي ال٣ٗضة 

ٓص للمؿغخُت.  يالغثِسخ ْجهجا الْظ  في اإلاؿغخُت، التي مً ص

ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بن الص -2 جا اإلاال٠ لؤلصاء اإلاؿغحي؛  ت التي ًسخجاَع ْاع البكٍغ ْالصسهُجاث ٖبجاعة ًٖ ألاص سهُجاث: 

٤ الصسهُجاث مً بباٙل ٨ٞغة اإلاؿغخُت بلى اإلاكجاَض ؤْ ال٣جاعت ؤْ الؿجام٘.  اإلاال٠ ًخم٨ً ًٖ ٍَغ

٢ْهت اإلاؿغخُت ٧لِجا هي في الخ٣ُ٣ت ٢هت شسه ٍٓت.  ُجاث اإلاؿغخُت. ْالصسهُجاث بمجا ج٩ٓن عثِؿُت ؤْ زجاه

ْالصسهُجاث  ْالخب٨ت.  ْاإلا٩جاإلاجاث، حٗبحرا ًٖ ال٨ٟغة،  ٓاعاث  حن ببراٖت شسهُجاتهجا في الخ ْهججاح اإلاؿغخُت َع

جا َٓ  ٍَٓغ ْجه هي اإلاغآة الهجاُٞت التي جى٨ٗـ ٖلحهجا خب٨ت اإلاؿغخُت. ٞهٟجاء َظٍ اإلاغآة في ح٨ِٗـ ال٣هت 

 الىججاح الخ٣ُ٣ي للمؿغخُت. 

ٓاع َٓ الٓؾُ -3 ْالخ ٓاع:   ْالخبجاص٫ ُٞمجا بحن شسهُجاث اإلاؿغخُت، الخ ْالخٟجاَم  لت الٟىُت ْألاصبُت للخسجاَب 

َْٓ الٓؾُِ الغثِسخي الظي ًاصي  ْمٓيِٖٓجا بلى ألامجام.  ٢ْهتهجا  ٓاع َٓ الظي ًجهٌ بدب٨ت اإلاؿغخُت  ْالخ

ٓاع الضا ٓاع ؤؾجاؾُجا يغبجان: الخ ْالخ  . ْجهٗضَجا مً ه٣ُت بلى ؤزٔغ ْحؿلؿلِجا،  ٍٓغ ألاخضار،  ٍْع في جُ زلي ص

٣ت حؿخُُ٘ بهجا ؤن  ٓاع السجاعجي ٖبجاعة ًٖ اإلا٩جاإلات ٖلى لؿجان شسهُجاث اإلاؿغخُت بٍُغ ٓاع السجاعجي. الخ ْالخ
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ٓاع زىجاثُجا ٞدؿخُُ٘ ُّٞ ؤن حؿم٘ شسهُت  ْؤخُجاهجا ٩ًٓن َظا الخ حؿم٘ الصسهُجاث ٦الم بًِٗجا البٌٗ، 

ٓاع ألاخجا ٓإ: الخ ٓاع الضازلي ِٞٓ  زالزت ؤه ْؤمجا الخ  . ٓاع ٦الم شسهُت ؤزٔغ ْالخ ٓاع الججاهبي،  ْالخ صي، 

ٓاع ا٦دكجاٝ مجا َٓ  َْضٝ َظا الخ ْاخضة.  ٓاع ألاخجاصي َٓ اإلاىجاظجاة التي جل٣حهجا شسهُت  ٓع. الخ ٓظّ للجمِ اإلا

ض ال٩جاجب ؤن ًُلّٗ ٖلى الصسهُجاث ألازٔغ للمؿغخُت.  الًٍغ ٓع.  ْازل الصسهُت للجمِ م٨ىٓن في ص

ٓع  ٓاع الصسهُت بلى الجمِ ٓاع الججاهبي، َٓ خ مبجاقغة مً صْن ؤن حؿمّٗ الصسهُجاث ألازٔغ  ْالخ

ٓاع م٘  ٓع ِٞٓ خ ٓظّ للجمِ ٓاع اإلا ٓاظض شسهُجاث ؤزٔغ مً صْن ؤن حؿمِٗجا. ؤمجا الخ البض مً ج للمؿغخُت. 

ٓظض َىجا٥ شسهُت ؤْ  ٓاع ؤن ج ٕٓ مً الخ ال ًجب في َظا الى ٓع بجاهخٓجاع ؤلاظجابت مجهم،  ْإلى الجمِ ٓع  الجمِ

ْهججاح شسهُجاث ؤزٔغ م٘ الصسهُت اإلاخ ْممخٗجا ْق٣ُجا،  ٓاع مازغا  ْللٛت ؤزغ ٢ٓي في ظٗل الخ دضزت.  

٤ْٞ ز٣جاٞتهجا ْزلُٟتهجا. ٞىجض  ْجالثمِجا في الخب٨ت  ٓاع ٖلى لٛت جىجاؾب الصسهُت  اإلاؿغخُت في ؤن ٩ًٓن ٧ل خ

ْالبىٓن، اؾخسضم مُسجاثُل اللٛت الضاعظت للصسهُجاث ٚحر اإلاش٣ٟت للخٗب حر الض٤ُ٢ في مؿغخُت آلابجاء 

ْاإلاىجاؾبت لِجا.ٜ ُلْالب ْهي اللٛت اإلاالثمت  ْاؾخسضم للمش٣ٟحن اللٛت الٟهخى   ٖلى ؤلؿىتهجا هي، 

ْع خ٫ٓ ٢ًُت مً ال٣ًجاًجا  -4 ٧ْل مؿغخُت جض َْضٝ مٗحن.  ٓع ؤؾجاسخي،  ْمد  ،ٕٓ ال٨ٟغة:  ل٩ل مؿغخُت مٓي

ٓع ا ٩ْٞجاَُت. ٞجاملخ سُت جغازُت، ؤم صًيُت، ؤم َؼلُت  ٓاًء ؤ٧جاهذ اظخمجاُٖت، ؤم ؾُجاؾُت، ؤم ججاٍع لغثِـ الظي ؾ

ْالبُجاهُت ًخم٨ً مً حٗم٤ُ ال٨ٟغة  ْال٣ههُت  ْاإلاال٠ بدى٨خّ ال٨خجابُت  ٓلّ اإلاؿغخُت َٓ ال٨ٟغة.  ْع خ جض

ٓعاث اإلاؿغخُت. ْالخُ ٤ اإلا٩جاإلاجاث  ْاإلاكجاَض ؤْ الؿجام٘ ًٖ ٍَغ  ْجإنُلِجا في طًَ ال٣جاعت 

ْاإلامشلت ٖلى اإلاؿغح ؤْ السكبت ؤْ اإلاىهت ٞه يت  ي بجازخهجاع مً صْن الخٗغى ؤمجا ٖىجانغ اإلاؿغخُت اإلاْٗغ

ٓع اإلاؿغحي مً الجؼء  ٍْخ٩ٓن الض٩ً ٓع اإلاؿغحي،  ْالض٩ً ٓع ُٞمجاًلي: ؤلازغاط اإلاؿغحي،  لخٟجانُلِجا ٖلى الىدٓ اإلاظ٧

ْال٣ٓؽ اإلاؿغحي، ْزكبت اإلاؿغح. بٗض  ْالجؼء السجام بجاإلامشلحن.  ْالجؼء السجام بجالخمشُل،  ٓع،  السجام بجالجمِ

ٓص ؤلايجاءة ْٖم ٓع، الؿخجاثغ،  ْاإلآؾ٣ُى الض٩ً ْاإلاجا٦ُجاط. زم الخمشُل اإلاؿغحي،  ْاإلاالبـ اإلاؿغخُت  حن،  ْم٩جان الٗجاٞػ  ،

 اإلاؿغخُت، ْؤلايجاءة اإلاؿغخُت. 

  ، ْبغا ال٨بٔر ْبغا الججاصة، ْألا جا، ْؤلال٣جاء اإلاىٛم، ْألا ٓهت مً آلاٍع ْبغا مخ٩ ْبغا، ْألا ْالٟىٓن اإلاؿغخُت هي: ألا

ْمؿغح الٗغ  ذ،  ْبٍغ ْبغا الِؼلُت. زم ألا ْالبجالُت. ألا  اجـ، 

 ْ جاث ألاصبُت التي جدؿم بهجا اإلاؿغخُجاث ٞهي بجازخهجاع مً ص ن الخٗغى لخٟجانُلِجا ؤحهجا ؤمجا اإلاظاَب ؤْ الىٍٓغ

ْاإلاظَب  الُلبت! ْاإلاظَب الُبُعي،  ْمجاوسخي،  ْاإلاظَب الغ ْاإلاظَب ال٨الؾ٩ُي الخضًض،  اإلاظَب ال٨الؾ٩ُي، 

ٓا٢عي.  ال

ٓخضة:  وكجاَجاث ال

٧ْلمجاج٪ليكإة اإلاؿغخُت الٗغبُت  ا٦خب ملسهجا ْظحزا  -1  .في ٖبجاعاج٪ 

2-  ْ جا في الضعؽ،  ٓعة ؤؾمجاَئ بلى لٛخ٪ ألام مجهجا زمـ نٟدجاث جغظم ازتر مؿغخُت ٖغبُت مً اإلاؿغخُجاث اإلاظ٧

ت في ؤؾلٓب عاج٘.  ؤْ اللٛت ؤلاهجلحًز

ٓخضة. -3  ؤٖضَّ ٢جاثمت مً الخٗبحراث الجمُلت ْالاؾخٗمجاالث ألازجاطة مً َظٍ ال

 .في اللٛت الٗغبُتظمُل غة ٖلى ؤؾلٓب  خجا٫ْ ؤن ج٨خب ٣ٞ -4
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 صْن عؤً٪ ًٖ ٖىجانغ اإلاؿغخُت . -5

ٓطظُت 13.5  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت:ؤؾئلت  13.5.1  مٓي

  ؤ٫ْ مؿغخُت ٖغبُت مخ٩جاملت هي: -1

(aالبسُل )   .(b) في ال٣ُجاع. (c) ْاح اإلاخمغصة  .الٗبراث (d). ألاع

ن الغقُض  -2 ش  ألاصب الٗغبيمؿغخُت ٖغبُت مؿخلِمت مً ؤبٓ الخؿً اإلاٟٛل ؤْ َجاْع ٓعة في ججاٍع  ٢هت مكِ

 ْهي:

(a )ْلُلت ث (c) .٢هت ؤَل ال٠ِ٨ (b) .٢هت ؤل٠ لُلت  ْمجاْع ث   ال شخيء ممجا ؾب٤ (d) .٢هت َجاْع

ت: جامٗىجاَ اإلاؿغخُت -3  في ؤلاه٩لحًز

(a)The  cave  (b)  The drama    (c)The river  (d)The Dark 

ن الى٣جاف  -4   مً : ٧جانمجاْع

(a) مهغ. (b) الجؼاثغ .    (c) .لبىجان   (d) .ؾُجا   ْع

 مؿغخُت البسُل مؿغخُت مترظمت ؤْ قبّ مترظمت، ٧جان ٧جاجبهجا ألانلي في الٟغوؿُت َٓ:  -5

(a) .ق٨ؿبحر (b) .ٓمؿ٩ي ٓم حك ٓلُحر. (c) وٗ ٍْل. (d) م ْع ٓعط ؤ  ظ

ْل٨ىّ ٦خب  -6 َْٓؤصًب مهغي اقتهغ ٦شحرا لكٍٗغ الٗغبي،   : مؿغخُجاث ٖغبُت طاث ٢ُمت ؤصبُت بجاعػة، 

(a)  .٤ُٞٓ الخ٨ُم . (b)ج  مُسجاثُل وُٗمت. (d)  ؤخمض قٓقي.   (c)  هجُب مدّٟٓ

 : ٧لُٓ بجاجغا، مؿغخُت ٖغبُت ؤلِٟجا -7

(a)   .ـ ٓع.  (b)ًٓؾ٠ بصَع  ًٓؾ٠ الؿبجاعي.(d)   ؤخمض قٓقي.(c) نالح ٖبض الهب

 :مؿغخُت ملخمت ٖمغ، ؤلِٟجا  -8

(a)  .ٖلي ؤخمض بجا٦شحر(b) .٤ُٞٓ الخ٨ُم  قبلي الىٗمجاوي. (d)ؤبٓ زلُل ال٣بجاوي. (c)ج

 اإلاؿغخُت هي: -9

(a)   ظيـ ؤصبي(b) مؿإلت ٣ُِٞت(c)    ٓاب اإلاى٤ُ  اؾم ألمت مً ألامم الِىضًت (d)بجاب مً ؤب

ٓمِجا في اإلاؿغخُت:  -10  الخب٨ت، مِٟ

(a)  .الصسهُجاث ٖلى اإلاؿغح ٍّْ  لٛت اإلاؿغخُت. (d)شسهُجاث اإلاؿغخُت.    (c)٨ٞغة اإلاؿغخُت.   (b)مجا جغ

 :ؤلاظجابت ال٣هحرةؤؾئلت  13.5.2
 صْن بة٢ىجإ. ؟مجاطا حٗٝغ ًٖ زُجا٫ الٓل -1

ْاإلاؿغخُت؟ -2  ٠ُ٦ جمحز  بحن اإلاؿغح 

 مجاهي ٖىجانغ اإلاؿغخُت؟ -3

ْاع  الصسهُجاث في اإلاؿغخُت؟ -4  مجاهي ؤص

ٓاعمجا هي ؤَمُت   -5  في اإلاؿغخُت؟ الخ
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ٍٓلت 13.5.3  ألاؾئلت ؤلاظجابت الُ

 .خ٫ٓ ٖىجانغ اإلاؿغخُت الٗغبُتا٦خب م٣جالت  -1

 .ا٦خب ًٖ ٦بجاع اإلاؿغخُحن الٗغب -2

 .مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت م٘ ؤؾمجاء مالٟحهجا 15ا٦خب ؤؾمجاء  -3

  هخجاثج الخٗلم 13.6

ٖٓت مً هخجاثج الخٗلم التي ٓع خ٫ٓ مجاًلي: بٗضمجا ؤ٦ملىجا َظا الضعؽ جٓنلىجا بلى مجم  جخمد

  ى الخمشُلُــــت ْل٨ــــً اإلاؿــــغخُت فــــي قــــ٩لِجا  لِؿــــذحٗلمىــــجا ؤن الٗــــْغ قــــِئجا ظضًــــضا بجاليؿــــبت بلــــى ألامــــت الٗغبُــــت، 

ْبي. ْع ْعصث بلى ألاصب الٗغبي الخضًض مً ألاصب ألا ٓع الخجالي   اإلاخُ

 ْالٟىــــجان الـــظي نـــ ٣ل َــــظا هجـــض فـــي الٗهـــغ الٗبجاســــخي قـــ٨ال مـــً ؤقــــ٩جا٫ اإلاؿـــغخُت ٣ًـــجا٫ لــــّ: "زُـــجا٫ الٓـــل" ، 

ْؤلــ٠ ٖلــى همُــّ بجابــجاث ؤْ مؿــغخُجاث، َـٓـ ابــً صاهُــجا٫، الــظي الًم٨ــً الخٗــجامي ٖــً ط٦ــٍغ فــي   ، ٍٓع ــ الكــ٩ل، َْ

ش اإلاؿغخُت الٗغبُت.  ججاٍع

  ًْمـــ ٓعصا مـــً ؤصب آزـــغ.  ْلـــم ٨ًـــً مؿـــخ ٓص فـــي الٗهـــغ الٗبجاســـخي ـ٧ـجان ٖغبُـــجا ؤنـــُال،  ٓظـــ بن الكـــ٩ل اإلاؿـــغحي اإلا

ْاإلاخــــُم  اإلاؿــــغخُجاث التــــي اخخٟٓــــذ بهــــجا اإلا٨خبــــجاث الٗغبُــــت ــــب،  البــــً صاهُــــجا٫ هــــي: َُــــ٠ السُــــجا٫، ْعجُــــب ٍٚغ

 ْالًجاج٘ الُدُم.

 ٓص الًٟــل بلُــّ ل الخــضًض ؤال ت الٗغبُــت فــي ألاصب الٗغبــي مؿــغخُٓيــ٘ اللبىــت ألاْلــى للألاصًــب الٗغبــي الــظي ٌٗــ

ن الى٣ـــجاف" ْاؾـــخٟجاص مـــً آلاصاب  ،َْـــٓ "مـــجاْع الـــظي ٖـــجاف فـــي ال٣ـــغن الخجاؾـــ٘ ٖكـــغ اإلاـــُالصي، ـ٧ـجـان مـــً لبىـــجان، 

ٓان البسُل، زـم ؤلـ٠ ألا  ْٖغى مؿغخُت مترظمت بجالٗغبُت مً الٟغوؿُت بخٗضًالث الػمت بٗى ْعبُت في بًُجالُجا، 

.  الٗضًض مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ألازٔغ

  ْممخـــــجاػة فـــــي َـــــظا ْاع بـــــجاعػة  ْؤص الث  الث ْنــــ ْاص اإلاؿـــــغخُحن فـــــي ألاصب الٗغبـــــي الخــــضًض الـــــظًً لِـــــم ظـــــ ْمــــً ع

م بجالــــظ٦غ: ٣ٌٗــــٓب نــــى ْ املجــــجا٫، ؤظــــضَع ٓعط ؤبــــٌُ،  ُٓٞــــ٤ الخ٨ــــُمٕٓ، ٖشمــــجان ظــــال٫، ؾــــلُم الى٣ــــجاف، ظــــ ، ج

ْمُسجاثُـل وٗمُـت.  ْؤبـٓ زلُـل ال٣بـجاوي، ْقٓقـٓ اللبىـجاوي،  ْٖلـي ؤخمـض بـجا٦شحر،  ـ،  ٍْٓؾ٠ بصَع ْؤخمض قٓقي، 

ْلِــلِــظا الٟــً ٞــةجهم ال٣ــجاصة ْألاثمــت  ٍٓغ ألاصب الٗغبــي الخــ م.  ؤصبُــت  ًض مــ٘ ؤظىــجاؽضبؾــِجامجاث ُٖٓمــت فــي جُــ

 ٔ  .مسخلٟت ؤزغ

  ْمـجا َْظا الضعؽ جا، ٣ٞض حٗلمىـجا مـً زاللـّ مـجاهي اإلاؿـغخُت؟  َٓع ْجُ ْوكإتهجا،  مخمغ٦ؼ  ٖلى اإلاؿغخُت الٗغبُت، 

ــــت ٖــــً  ٓاٍع ٦ُْــــ٠ ًخمحــــز هــــو اإلاؿــــغخُت فــــي َبُٗتهــــجا الخ جا؟  ْمــــجاهي ٖىجانــــَغ ْاإلاؿــــغح؟  الٟــــغ١ بــــحن اإلاؿــــغخُت 

 .  ههٓم ألاظىجاؽ ألاصبُت ألازٔغ

ـــ٤ َـــظا الـــضعؽ ْاص اإلاؿـــغخُحن  ْبجالجملـــت ل٣ـــض اَلٗىـــجا ٖـــً ٍَغ ْٖلـــى ع ٓصَـــجا البضاثُـــت،  ٖلـــى اإلاؿـــغخُت الٗغبُـــت، ْظِ

ٕٓ جسههـىجا فـي اإلاغاخـل  ْٖلـى َـظا، ًم٨ىىـجا ازخُـجاع اإلاؿـغخُجاث الٗغبُـت مٓيـ ْؤقـِغ اإلاؿـغخُجاث الٗغبُـت،  الٗغب، 

ْاإلاغخلت البدشُت ؤًًجا.  الضعاؾُت الٗلُجا، 

  اإلآصخى بهجاْاإلاغاظ٘ ال٨خب ؤَم  13.7
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ً الٗغبي، ص. ٖلي الغاعي: اإلاؿغح -1 ٍٓذ في الَٓ ْالٟىٓن ْآلاصاب، ال٩ جي للش٣جاٞت  ت( املجلـ الَٓ  م.1978، )ٖجالم اإلاٗٞغ

 م.2012ؤخمض ؤمحن: ٌُٞ السجاَغ، الجؼء الخجاؾ٘، ماؾؿت َىضاْي، مهغ، ٖجام  -2

ٓعي، الترار ال٣هصخي ٖىض الٗغب، م٨خبت قبجاب، مهغ،  -3  م.1991ٖبض الكجافي الك

ش اإلاؿغح في ا -4 ْالش٣جاٞت، ؾُض ٖلي بؾمجاُٖل: ججاٍع لٗجالم الٗغبي، ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 

 م.2016ال٣جاَغة، 

ٓلي، مؿغخُجاث ٖغبُت، ؤه٣غة،  -5 ١ الس م ٞجاْع  م.2019ص. ٦ٍغ

ٓبىض،  -6  م. 2000مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ال٣جاَغة: اإلاعجم الٓؾُِ، ٦خب زجاهّ خؿُيُّ، صً

ٓصة -7 ٤ُٞٓ الخ٨ُم: قِغ ػاص، صاع مهغ للُبجاٖت، ؾُٗض ظ ٓعة. ج . ؾىت الُبجاٖت ٚحر مظ٧  السخجاع ْقغ٧جاٍئ

ٓص ال٣بجاوي اإلاؿغخُت في مهغ، ماؾؿت َىضاْي، مهغ، ٖجام  -8 ٓع ؾُض ٖلي بؾمجاُٖل: ظِ  م.2017الض٦خ
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ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا  14.10  ؤَم ال٨خب 

  



 
    

222 
 

 الخمُِض 14.0

ؼة! َٓ  ه٣غؤٍ بن الضعؽ الظي  ٓخضة ؤحهجا الُلبت ألٖا ْع آلان في َظٍ ال ْٞت في ألاصب الٗغبي  ًض ٫ٓ اإلاؿغخُت اإلاٗغ خ

ْهي: ٤ُٞٓ ْطل٪ "ؤَل ال٠ِ٨"  الخضًض ؤال  َْظٍ اإلاؿغخُت مً ؤَم اإلاؿغخُجاث الٗغبُت في ألاصب الٗغبي  الخ٨ُم،لخ

ت ٦بٔر ال في مؿحرة -٦مجا ؾٝٓ جخٗلمٓن مً زاللِجا–الخضًض، ٞةن لِجا ٨ٍْٞغ ْزجاث٣ُت  سُت ْ ْججاٍع ْصًيُت  ؤَمُت ؤصبُت 

 اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ٞدؿب، بل في مؿحرة اإلاؿغخُجاث في اللٛجاث ْآلاصاب الٗجاإلاُت ألازٔغ ؤًًجا. 

ٓامل الغثِؿُت التْا  سُ ي مً ؤظلِجا جدخل َظٍ اإلاؿغخُتلٗ ْالخجاٍع جا  تاإلا٩جاهت ألاصبُت  الُٗٓمت ًم٨ً خهَغ

جا:  خ٫ٓ الى٣جاٍ آلاحي ط٦َغ

 ْبجالضًجاهت ٍْت جخٗل٤ بجاإلؾالم  اإلاؿُدُت ٦ظل٪، ٞلِجا  ؤن ههِجا مؿخلِم مً ههٓم صًيُت ؾمجا

ْاإلاؿُدُت.  اإلا٩جاهت ْألاَمُت في ألاْؾجاٍ الضًيُت ؤلاؾالمُت 

  ْاص اإلاؿغخُحن الٗغب الظًً جغظمذ ؤٖمجالِم بلٛجاث ٖجاإلاُت ؤجهجا مً مالٟجاث مؿغحي ٖغبي ٌٗض مً ع

٤ُٞٓ الخ٨ُم، الظي ٧جان مً  ْاإلاؿغحي اإلاهغي الٗمال١ ج ْاجي  ْالغ َْٓ ال٩جاجب ْألاصًب  ، ؤال  ؤزٔغ

غ الظي ٢ ْبجاإلهخجاط الٗلمي الٍٛؼ ْال٨ٟغ  ت ْألاصب  ْٖجاف خُجاة خجاٞلت بجاإلاٗٞغ ٓالُض مهغ،  ٓظض م لمجا ً

ْالخإلُُٟت في ْخضة مؿخ٣لت في ال٨خجاب ٞال  لّ هٓحر. ٞؿٝٓ ج٣غئْن ًٖ خُجاجّ الٗلمُت ْألاصبُت 

ٓخضة. جالت ال٨الم ٖىّ َىجا في َظٍ ال  صاعي إَل

  ْٓٔاملخخ ْاللٛت   ٕٓ ْاإلآي ؤن َظٍ اإلاؿغخُت لِؿذ ٦ؿجاثغ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت في اإلاجاصة 

بجا–لتيْاإلاًمٓن، ٞةجهجا مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ا ٓن ٢ٍغ جمشل جُجاعا مؿغخُجا  -٦مجا ؾٝٓ جخٗلم

ْمجاهي ممحزاجّ؟  ْمجا َٓ ْنّٟ؟  ْمجا َٓ جُجاع اإلاؿغح الظَجي؟  َْٓ جُجاع "اإلاؿغح الظَجي".  ظضًضا، 

ْممحزاتهجا  ؾٝٓ جخٗلمٓن ًٖ ٧ل طل٪، ؤحهجا الُلبت! زال٫ -ط٦غ جدلُل الىو إلاؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ 

 . -بن قجاء هللا

ٓخضة 14.1  ؤَضاٝ ال

ٖٓت مً الٛجاًجاث ؤَمِجا مجا ًلي:تهضٝ  ٓخضة بلى مجم  َظٍ ال

 ٢غاءة همجاطط م٣خبؿت مً ههٓم مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨. 

  إل ٖلى جا، ْخب٨تهجا.الَا ْٖىجانَغ ْجإلُِٟجا،   مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨، 

  ٤ الىهٓم الٗغبُت  إلاؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨.جل٣ي اللٛت الٗغبُت ْألاصب الٗغبي ًٖ ٍَغ

  ْؤصبُت ع بمدُجاث ؤخضار الخٗٝغ ٖلى محزاث ٞىُت  إلاؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨، بيجاٞت بلى اإلاْغ

 اإلاؿغخُت.

  إل ٖلى السهجاثو الٟىُت ٤ُٞٓ الخ٨ُم اإلاخمشلت في هو ؤَل ال٠ِ٨.الَا  ال٨خجابُت لخ

 ؤَل ال٠ِ٨"مؿغخُت " طط ا٢خبجاؾجاث مً هوجاهم 14.2

٧ْل ٞهل مً َظٍ الٟه٫ٓ ٌكِض  حكخمل مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ ؤحهجا الُلبت! ٖلى ؤعبٗت ٞه٫ٓ مسخلٟت، 
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ٓظؼة مً ٧ل  ْم ٓطط ا٢خبجاؾجاث مسخلٟت  مذ بل٨ُم َىجا في َظا الىم ّضِ
ُ
ٍْمشل مىٓغا مً مىجاْغ ٢هت ؤَل ال٠ِ٨، ٣ٞض ٢

ْ مؿغخُتلالٟه٫ٓ ألاعبٗت لٞهل مً َظٍ  ٓاَجا  ٓا الخٗلم ًٖ مدخ ٓا ، ل٩ي حؿخُُٗ ْل٩ي جخم٨ى مًجامُجهجا بجازخهجاع، 

ٓطط  ٓطا الىم ْجٟهُل: ِٞجا َ ْص٢ت  مً التر٦حز ٖلى الىو الظي َٓ صازل في م٣غعاج٨م الضعاؾُت بةج٣جان ْزبرة 

 :"ؤَل ال٠ِ٨" ال٢خبجاؾجاث مؿغخُت 

 هو مً بضاًت الٟهل ألا٫ْ:

َْٓ ؤخض الغظلحن( ًجا مغهٓف! : مكلُيُجا ( 

ض مجي؟ : مغهٓف  اؾد٣َُٓذ؟ مجاطا جٍغ

ال ؤعا٥. آٍ ! ِْغي ًاإلاجي. : مكلُيُجا ٓج٪ اإلاخبرم   ؤًً ؤهذ؟ ؤؾم٘ ن

ٓظٗجي، ٧إهمجا همذ ٖلحهجا ٖجامجا. : مغهٓف ٓعي ج  صٖجي، ؤهجا ؤًًجا يل

 ؤًً الغاعي؟ ؤًً زجالشىجا الغاعي؟ : مكلُيُجا

 ؤجبحن قبذ ٧لبّ َىجا بجاؾُجا طعاُّٖ. : مغهٓف

 َٓ؟ ؤال جٔغ َظا الغاعي ًخجىب ٢غبىجا، ؤًً : مكلُيُجا

جاة. : مغهٓف ٕٓ الجهجاع، قإن الٖغ  لٗلّ ببجاب ال٠ِ٨ ًغ٢ب َل

 )ًخمُى( آٍ ! ِْغي ًاإلاجي ! ٦م لبصىجا ًجامغهٓف ؟ : مكلُيُجا

 ؤٝ ! به٪ جدغط نضعي بإؾئلخ٪ ! : مغهٓف

 ؤهجا ٦ظل٪ لٓ حٗلم ي٤ُ الهضع مشل٪! مغهٓف !٦م لبصىجا َجا َىجا؟ : مكلُيُجا

ِٓم. : مغهٓف  ؤْ بٌٗ ً
ً
ٓمجا ً 

 مً ؤصعا٥؟ : مكلُيُجا

 َْل هىجام ؤ٦ثر مً َظا ال٣ضع. : مغهٓف

ْط مً َظا اإلا٩جان.ن : مكلُيُجا ض السغ َْٓ هجاٞظ الهبر( ؤٍع ْٞجإة ٫ٓ٣ً   ض٢ذ )نمذ( ، )

 ٍْد٪! بلى ؤًً؟ : مغهٓف

؟ : مكلُيُجا ضوي ٖلى اإلابِذ َىجا لُلت ؤزٔغ  ؤْ جٍغ

، ختى هإمً ٖلى خُجاجىجا مً ص٢ُجاهٓؽ.  : مغهٓف
ً
 لُلخحن ؤْ زالزجا

 ؤؾخُُ٘. )نجاثدجا مخظمغا( ال ؤؾخُُ٘، ال : مكلُيُجا

ْؤٖبضَمجا؟ْلم ؤؾخُ : مغهٓف مجا،  ْلض ؤَٖؼ ْؤهجا ْليُّ امغؤة ْ  ٘ ؤهجا، 

 ؤهذ حؿدب٣ي خُجاج٪ مً ؤظلِمجا. : مكلُيُجا

ض ؤن حؿدب٣ي خُجاج٪ مً ؤظل...... : مغهٓف  ْؤهذ؟ ؤال جٍغ

ٓطط مً   بضاًت الٟهل الشجاوي:هم

  )مدؿجاثلت( ؤًً ماصبي ٚجالُجاؽ؟ لم ؤٍع َظا الجهجاع.  : ألامحرة

َْٓ قُش َجاًٖ في الؿً ؤبٌُ الكٗغ،  )ًبضْ اإلااصب ٚجالُجاؽ م٣بال ٖلى عجل 
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ْماصبهجا( ْجىهٝغ ٖىضثظ الٓنجاث٠،  ْجب٣ى ألامحرة 

َْٓ ًلِض( َجا ؤهظا ؤًتهجا ألامحرة! : ٚجالُجاؽ ( 

ْالٗغ١ ًخهبب مً ظبِى٪! : ألامحرة  عجبجا! مجال٪ جلِض 

ْلٓ لم ؤط٦غ٥ الؿجاٖت إلاجا ظئذ ع٦ًجا. : ٚجالُجاؽ الحي،   ٦ىذ بجاإلاضًىت ًجا م

ب. : ألامحرة  مجاطا بجاإلاضًىت؟ ؤبي ٦ظل٪ ٧جان ًُلب٪ الؿجاٖت في اَخمجام ٍٚغ

ت( اإلال٪ ًُلبجي؟ : ٚجالُجاؽ  )ًخدغ٥ بؿٖغ

٢ٟٓت( اهخٓغ! ؤجٔغ مجا ًبضي؟  : ألامحرة ٦خجاب ألاخالم، بوي عؤًذ اللُلت خلمجا عجُبجا ًجا )مخ

 ٚجالُجاؽ؟

الحي؟ : ٚجالُجاؽ  زحرا ًجا م

. : ألامحرة
ً
 عؤًذ ٧إوي ُصٞىذ خُت

ٓم في اإلاضًىت؟ : ٚجالُجاؽ  )م٨ٟغا لخٓت( ًجا بلهي ! ؤًم٨ً ؤن ٩ًٓن نلت بمجا قجإ الُ

 مجاطا قجإ بجاإلاضًىت؟ : ألامحرة

ٓاصي الغ٢ُم. ؤن ٦جزا مً ِٖض ص٢ُجاهٓؽ مضٞٓن  : ٚجالُجاؽ  في ٠ِ٦ ب

 )مؿخظ٦غة( ص٢ُجاهٓؽ؟! : ألامحرة

وٗم ص٢ُجاهٓؽ نجاخب ٖهغ الكِضاء. ؤلم ؤخضز٪ بسبٍر ُٞمجا خضزخ٪ مً ٢ضًم  : ٚجالُجاؽ

ش؟ ٓاٍع  الخ

 ؤلِـ َٓ ؤب جل٪ ألامحرة التي ؾمُذ بجاؾمِجا؟ : ألامحرة

الحي. وٗم هي ابيخّ....جل٪ ألامحرة ال٣ضٌؿت التي جيبإ ل٪  : ٚجالُجاؽ َجا ؤهِذ طي ٢ض ط٦غِث ًجا م

 الٗغاٝ ؾجاٖت مُالص٥ بإه٪ 
ً
ْإًمجاهجا  

ً
ل٣جا

َ
 .ؾدكبهُجهجا ز

ؤْ جٔغ َظا الٗغاٝ ٢ض نض١؟ ؤْ جغاوي ؤقبهِجا خ٣ُ٣ت ؟ بوي ال ؤ٧جاص ؤٖٝغ قِئجا ًجا  : ألامحرة

س ض ؤن جُلٗجي ٖلى ججاٍع ْؤهذ الجٍغ بتي ٚجالُجاؽ.  ِجا. مجا ؤ٢ؿجا٥ ! به٪ الجدـ مبلٜ ٚع

مٓن ؤوي ؤقبهِجا....! ت جل٪ التي ًٖؼ  في مٗٞغ

 بضاًت الٟهل الشجالضهو مً 

ْعاء٥؟ : مكلُيُجا  )حهٕغ هدٓ ٚجالُجاؽ في اَخمجام( مجا 

ٕٓ( ؤًً ألامحرة؟  )ٚجالُجاؽ ًُغ١ في زك

ضة( ؤحهجا ال٣ضٌـ؟ : ٚجالُجاؽ ْٖع  )في جغصص 

جا بمجا  : مكلُيُجا  ٢لذ ل٪؟ؤْ لم جسبَر

 وٗم.....وٗم........ : ٚجالُجاؽ

 ْبمجاطا ؤظجابذ؟ : مكلُيُجا

 الشخيء.... ؤحهجا ال٣ضٌـ! : ٚجالُجاؽ



 
    

225 
 

ْإهّ البض لي  : مكلُيُجا ال ؤظض بلحهجا ؾبُال،  تهجا مىظ البجاعخت  الشخيء؟! ؤلم ج٣ل لِجا بوي ؤَلب عٍئ

تهجا اللُلت مِمجا ٨ًً مً ؤمغ!  مً عٍئ

 ؤحهجا ال٣ضٌـ! : ٚجالُجاؽ

ؤزبروي ؤهذ مجاطا ٢لذ. ؤزبروي بجاهلل.  )في ؾإم ْي٤ُ( صٖجي مً ))ؤحهجا ال٣ضٌـ(( : مكلُيُجا

 ج٩لم.

 )مُغ٢جا في زكُت( ؤحهجا ال٣ضٌـ! : ٚجالُجاؽ

( ٢لذ ل٪ صٖجي مً َظا ال٣ضٌـ، الجىجاصوي بّ بٗض آلان، ؤجٓؾل بلُ٪.  : مكلُيُجا
ً
جا )ي٤ُ طٖع

 بوي لؿذ ٢ضٌؿجا.....ؤ ٞجاَم...؟

( : ٚجالُجاؽ  وٗم.... ؤحهجا ال٣ضٌـ. )مُغ٢جا في زٝٓ

ال ق٪. مجاطا جهى٘ ؤهذ في ال٣هغ ؟  : مكلُيُجا  ! بن َظا الغظل ؤخم٤ 
ً
)ًخٟغؽ ُّٞ( عجبجا

( ؤظب مجاطا جهى٘ َىجا ؟
ً
ٓابجا  )ٚجالُجاؽ الًدحر ظ

 ماصب ألامحرة.... : ٚجالُجاؽ

ْماصب ألامحرة؟! مىظ متى ؟ بوي لم ؤع٥ في ال٣هغ بال ؤمـ ؟! : مكلُيُجا  ماصب ؟ 

 ؤحهجا ال٣ضٌـ.... بوي.......بوي....... : ٚجالُجاؽ

 بضاًت الٟهل الغاب٘:هو مً 

)في نٓث ي٠ُٗ( مغهٓف. ! )مغهٓف الًجُب( ، ًملُسجا ! )ًملُسجا الًجُب( ؤخـ  : مكلُيُجا

 
ً
ٓابجا ْلم -اإلآث...)الٌؿم٘ ظ ( ؤًً هدً ًجا مغهٓف؟ هدً في ال٠ِ٨......

ً
ٌؿ٨ذ لخٓت

ٓم؟ )مجا مً وٛجاصع  ٢ِ ال٠ِ٨....٦م لبصىجا ًجا   ؤْ بٌٗ ً
ً
ٓمجا ٓاب( ً مغهٓف.....؟ )الظ

ٓاب(، ًملُسجا! ؤًً الُٗجام الظي طَبذ لخإحي بّ؟ بوي ظجاج٘... ؤنجابجي الِؼا٫.....  ظ

ٓاء اإلا٩جان، ؤ٧جاص ؤزخى٤ ؤ٧جاص  ٕٓ ًاإلاجي بل َ ٓاب( ٦ال...لِـ الج ؾإمٓث....)الظ

. اجهًجا ؤحهجا البل
ً
ٍٓال ْهمىجا َ  ؤزخى٤ َجا َىجا...بهجا ع٢ضهجا ٦شحرا 

ً
ُضان! ل٣ض عؤًذ ؤخالمجا

 ًٖ مغهٓف زم حهٍؼ بُضٍ( 
ً
ٍْخلمـ بجاخشجا ...)الًجُبّ ؤخض ُٞجهٌ 

ً
ت مٟٖؼ

 مغهٓف!...مغهٓف....!

 )في نٓث ي٠ُٗ ظضا( آٍ....مً ....؟ : مغهٓف

 ؤهجا مكلُيُجا..! : مكلُيُجا

 صٕ....صٖجي..... : مغهٓف

 الىوفي الهٗبت ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت  مٗجاوي اإلاٟغصاث 14.3
 

ت اإلاٗجى / الخٗبحراإلاٟغص  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

ْالٓظ٘ في ِْغي  ِْغي ًاإلاجي   I am suffering from backache ؤنجابجي ألالم 
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 Leave me اجغ٦جي صٖجي

ٓم همذ ٖلحهجا ٖجامجا   I slept here a complete year ٢ًِذ ٞحهجا ٖجامجا في الى

ٕٓ الجهجاع   He is waiting for sun rise ًيخٓغ ؤن ًُل٘ الهبذ ًغ٢ب َل

٢ْذ ٦م لبصىجا؟  ?How much we stayed ٦م ٢ًِىجا ُّٞ مً مضة ْ 

 You are embarrassing me ؤهذ حؿبب في ي٤ُ نضعي  به٪ جدغط نضعي 

 Where is my teacher Ghalyas ؤًً ؤؾخجاطي ٚجالُجاؽ؟ ؤًً ماصبي ٚجالُجاؽ؟

  He is a very aged person َٓ قُش ٦بحر الؿً َٓ قُش َجاًٖ في الؿً

ٗجا  َٓ ًلِض ٍْدىٟـ ؾَغ سغِط لؿجاهّ  ًُ He is breathing quickly  

 Your forehead breaks into sweat ٌؿُل الٗغ١ مً ظبهخ٪  الٗغ١ ًخهبب مً ظبِى٪

جا ٦خجاب ألاخالم  Book of Dreams ٦خجاب حٗبحر الغٍئ

 
ً
ىُذ خُت ِٞ ٓوي ٧إوي ُص   As if I buried alive ْؤهجا خُت  ٧إن الىجاؽ صٞى

ت بلى ٞالن حهٕغ هدٓ  ٞالن  He rushed to some one ًظَب بؿٖغ

 ?Tell me what did you say ٢ل لي مجاطا ٦ىذ ٢لذ لي ٢بُل  ؤزبروي ؤهذ مجاطا ٢لذ؟

 
ً
جا ْالخٗب ي٤ُ طٖع ْاإلالل    He became embarrassed ؤنجابّ الُإؽ 

ٍت  َْىجا٥ ٖلى عجل ًخدغ٥ بؿٖغ  He moves fast ًظَب بلى َىجا 

  We  did never left the cave لم هتر٥ ال٠ِ٨ ٢ِ ٢ِ ال٠ِ٨ وٛجاصعلم 

  I am tired حٗبذ ظضا ؤنجابجي الِؼا٫

ْبجا٢ُجا ؤ٦ثر حؿدب٣ي خُجاج٪ ض ؤن ج٩ٓن خُجا   You want to be alive more جٍغ

جا٫، جبستر ًخمُى  Be prolonged, to elongate امخض َْ

ة 
َ
ْجإ

َ
  Suddenly ٢هض بٛخت، مً ٚحر ٞ

 Impatient ٢لُل الهبر الهبر هجاٞض

 
ً
 مخظمغا

ً
ْمخبرمجا نجاثدجا ٓظٗجا  ججا بكضة، مخ ّٓ    Shoutingly and grumbly مه

 To seem, Appear ِْغ بضا

ل قبذ ِْ  Ghost زُجا٫ ْ

 Flounder, Wallow ًخٗثر، ًخدغ٥ ًخسبِ

 جدلُل الىو  14.4

 الخٍٗغ٠ بمؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ 14.4.1

٤ُٞٓ الخ٨ُم التي ل٣ض ٢غؤجم همجاطط ؤحهجا  ٓهت بـ"ؤَل ال٠ِ٨" لخ الُلبت! بن َظٍ اإلاؿغخُت الٗغبُت اإلاٗى

نضعث  ا٢خبجاؾجاث ههِجا آلان هي مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت التي حٗض مً َالج٘ اإلاؿغخُجاث في ألاصب الٗغبي الخضًض،

ْٖلى 1933َظٍ اإلاؿغخُت للمغة ألاْلى ٖجام  ْجغظمذ بلى الٗضًض مً اللٛجاث الٗجاإلاُت  م، زم نضعث لِجا َبٗجاث مخخجالُت، 
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ْالٟغوؿُت، ْؤلاًُجالُت. ت،   عؤؾِجا  ؤلاه٩لحًز

ْبحن ال٨ٟغ   ْالبجاَل،  ٣جا بحن الخ٤  بُض ؤن َظٍ اإلاؿغخُت حٗخمض ٖلى ٢هت ٢غآهُت خ٩جاَجا هللا حٗجالى جٍٟغ

ٓعة ال٠ِ٨:  ْؤلاًمجان  بّ، اؾتهلِجا اإلاال٠ بأًت ٢غآهُت مً ؾ

﴿ 
َ
َٖ ىَ بْ غَ ًَ ٞ  جا 

َ
 ل

َ
 فِ  ْم هِ اجِ ى آط

ْ
 ي ال
َ
 صً َض َٖ  َن حْ ىِ ِؾ  ٠ِ ِْ ٨

ُ
 َٗ بَ  مَّ ا. ز

ْ
َُ ىَ ش  ْٗ ىَ لِ  ْم جا

َ
  َم ل

َ
  يُّ ؤ

ْ
َمًضابَ ؼْ ِخ ال

َ
ا ؤ ْٓ

ُ
ِبش
َ
ى ِلـَمجا ل ْخصخَ

َ
 (11)ال٠ِ٨: ﴾ْحِن ؤ

ٓا ًامىٓن بجاهلل حٗجالى، ٌٗٝغ ٢هت ؤَل ال٠ِ٨؟ بجهجا، ؤحهجا الُلبت! ٦مجا  مً ال حٗلمٓن ٢هت للٟخُت الظًً ٧جاه

ْمجاوي الٓجالم الظي ٧جان  ٓا ًسٟٓن بًمجاجهم ًٖ اإلال٪ الغ ْل٨جهم ٧جاه ْبجالغؾجالت التي ظجاء بهجا هبي هللا ِٖسخى ٖلُّ الؿالم، 

ٓزيُت ل٣ض اؾتهضِٞم اإلال٪، ْقً خغبجا  جا مكغ٧جا ًامًْزيُ م ال ْبةه٩جاَع ْؤٖض بجالُجاٚٓث، ٞبمجغص بًمجاجهم بجاهلل  يضَم، 

َْاالء َم   للمامىحن مظبدت لخٗظًبهم قغ الٗظاب. ٞلجإ َاالء الٟخُت اإلاامىٓن بلى ٠ِ٦ زجاعط اإلاضًىت بجالغ٢ُم، 

م: م هللا حٗجالى في ال٣غآن ال٨ٍغ  الٟخُت الظًً ط٦َغ

ِػصْ  ﴿ َْ ِهْم  ٓا ِبَغّبِ  آَمُى
 
ت َُ ْخ ِٞ ُهْم 

َخ٤ِّ   ِبجَّ
ْ
م ِبجال َُ َبإَ

َ
َ٪ ه ُْ لَ َٖ ٣ُوُّ 

َ
ًُ ه ْد ًضٔهَّ َُ ْم  َُ جا

َ
 ، ه

َ
٢ 
ْ
ِٓبِهْم ِبط

ُ
ل
ُ
ٖى ٢

َ
ل َٖ َىجا 

ْ
َعَبُ َىجا َعبُّ َْ ٓا َعبُّ

ُ
جال
َ
٣
َ
ٓا ٞ  جاُم

جا
ً
ُ
َ
ُ
َ
ا ق

ً
َىجا ِبط

ْ
ل
ُ
ْض ٢

َ
٣
َّ
جا ۖ ل ًِ

َٖ
ِّ ِبل ِْه  ِمً ُص

َٓ ُٖ ْض ً هَّ
َ
ْعِى ل

َ ْ
ألا َْ اِث  َْ َمجا  (13-14)ال٠ِ٨: ﴾الؿَّ

ْع ٞحهجا:  ْمجا لِجا مً ص ٓلِجا َظٍ اإلاؿغخُت،  ْع خ  ْفي الخجالي ؾٝٓ هخٗلم ًٖ الصسهُجاث التي ًض

 شسهُجاث اإلاؿغخُت 14.4.2

ْمِمجا في ٧ل مؿغخُت مً ع ْ للصسهُجاث صل٣ض ٢غؤجم، ؤحهجا الُلبت! في ٖىجانغ اإلاؿغخُت ؤن   ا عثِؿُجا 

ت ؤم ٞغوؿُت، ؤم بًُجالُت ؤم  في ؤًت لٛت ٧جاهذ. ؤمجا الصسهُجاث التي اؾخسضمِجا اإلاؿغخُجاث، ٖغبُت ٧جاهذ ؤم به٩لحًز

ْاع املسخلٟت في مؿغخُت  ٤ُٞٓ الخ٨ُم في ؤصاء ألاص ٓع ُٞمجا "ؤَل ال٠ِ٨"ج  ًلي: ٞهي ٧جالىدٓ اإلاظ٧

ْمغهٓف غان: مكلُيُجا  ٍٓػ ً في ال : ال ٍغ ٍْػ ْمجاوي ٦الَمجا ٧جاهجا  ٓع الغ ٓزجي الٛجاقم الظي ٧جان ٣هغ اإلال٩ي لئلمبراَ ال

غانجاهلل ٌٗظب مً ٧جان ًامً ب ٍٓػ َْظان ال ٧جاهجا مً اإلاامىحن بجاهلل،  ؤقض الٗظاب، 

  ْل٨جهمجا ٧جاهجا ًسُٟجان بًمجاجهمجا ًٖ اإلال٪.

٧ْجان َٓ   : ًملُسجا :الغاعي  ، ْال٨ِٝٓ ْالجبجا٫  ْصًت  ٧ْجان زبحرا بُغ١ ألا َٓ الظي ٧جان ًغعى الٛىم 

٤ ال٠ِ٨. اإلاؿُذ ٖلُّ الؿالم، ًغا٣ِٞمجاؤًًجا ممً آمً بغب   صلُال ٖلى ٍَغ

 َظا ال٩لب ِٞٓ للغاعي ًملُسجا. : ال٩لب: ٢ُمحر

ؿ٩جا ؿ٩جا الجضة  : ألامحرة بَغ ْبَغ ٓع ص٢ُجاهٓؽ  ؿ٩جا التي ٧جاهذ ابىت ؤلامبراَ هي خُٟضة ألامحرة بَغ

ٓمِم الٗم٤ُ في ال٠ِ٨، ٩ٞجاهذ  غ مكلُيُجا ٢بل ه ٍٓػ َظٍ هي التي ٧جان ًدبهجا ال

ؿ٩جا جل٪ في الك٩ل، ٞدُىمجا ؿ٩جا َظٍ حكبّ ألامحرة بَغ ػاع مكلُيُجا ال٣هغ بٗض  بَغ

ٓمّ ؤن اؾد٣ُٔ ن ًْ ؤجهجا هي خبِبتهجا،  الظي اؾخٛغ١  مً ه ؤ٦ثر مً زالزت ٢ْغ

 ٞجاقدبّ ألامغ.

ْمجاوي  ل٪اإلا ٓزجي الٓجالمالغ  ال

 ص٢ُجاهٓؽ

٧ْجان 251م بلى 249َٓ الظي خ٨م زال٫ الٟترة مجابحن )  ٓػ م(  َظا اإلال٪ عمؼا مً عم

ْ  الٗىجُِت ْالاؾخ٨بجاع حٗظًب مً  اإلال٪ السُالء، ل٣ض ؤبجاح ْالٓلم ْالايُِجاص 

٣ُْٖضآمً بمجا ظجاء بّ هب ْصًً   ة.ي هللا ِٖسخى ٖلُّ الؿالم مً عؾجالت 

ٓمت في ٖهغ اؾد٣ُٔ ُّٞ ؤصخجاب  :اإلاامً بجاهلل  اإلاؿُخي اإلال٪ ٓلى ٖغف الخ٩ َظا َٓ اإلال٪ الظي ٧جان ًخ
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ْبجالضًً  جُضْؾُٓؽ ْٖىضمجا ال٠ِ٨ بٗض زالر مجاثت ؾىت ٞهجاٖضا. ل٣ض آمً بجاهلل  اإلاؿُخي، 

ْؤ٢جام لِم اخخٟجالُت  ؾم٘ اؾد٣ُجاّ ؤصخجاب ال٠ِ٨، عخب بهم في ال٣هغ، 

 ُٖٓمت.

ؿ٩جا في ٖهغ اإلال٪ اإلاؿُخي اإلاامً. ألامحرة َٓ ماصب   ٚجالُجاؽ  بَغ

جا َىجا٥  ْ ظمجاٖت مً الىجاؽ. بيجاٞت بلى َظٍ الصسهُجاث آلاه٠ ط٦َغ ؤًًجا في َظٍ  الغاَبْالهُجاص، 

٤ُٞٓ الخ٨ُم مغ٦ؼا إلاؿغخُخّؤمجا اإلاضًىت التي ، اإلاؿغخُت ْؤمجا الؼمجان ؤْ  ظٗلِجا ج ٓؽ،  لِظٍ ألاخضار هي مضًىت ََغ

بجا.  250-200الٗهغ ِٞٓ زال٫   مً اإلاُالصي ج٣ٍغ

ْالظي بجاث  ؤمجا ال٠ِ٨ الظي ٓحي الؿمجاْي اإلاجز٫ ٖلى هبِىجا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  ْال ْالىهٓم الضًيُت،  ش،  سجلّ الخجاٍع

َْجام  عمؼا ْالسغاٞجاث ْألا خجاهُت،  ْالْغ ْبحن اإلاجاصًت  ٓزيُت،  ْال ْبحن ؤلاًمجان بجاهلل  ْالبجاَل،  ٓػ الهغإ بحن الخ٤  مً عم

م  ْعص ط٦ٍغ في ال٣غآن ال٨ٍغ ْا٢٘ في الغ٢ُم، ٦مجا  ٓصة لِجا بجالٗحن ِٞٓ  ْصَخجاَب ﴿ْالخ٣ُ٣ت الشجابخت اإلاكِ
َ
نَّ ؤ

َ
ْم َخِؿْبَذ ؤ

َ
ؤ

ٓا 
ُ
جاه
َ
٢ُِِم ٧ الغَّ َْ  ٠ِ ِْ َ٨

ْ
جاِجَىجا َعَجًبجاال ًَ ًْ آ ٓاصر ألاػمجان، ً َظا اإلا٩جان ال (9)ال٠ِ٨: ﴾ ِم ن ْخ ْال٣ْغ ٓع  ع الضَ م مْغ ؼا٫ بجا٢ُجا ٚع

ت الغظُب ٖلى بٗض  بجا مً ٖجانمت اإلامل٨ت ألاعصهُت الِجاقمُت ٖمجان.   7َْٓ ٣ً٘ آلان في ٢ٍغ  ٦ُلٓ متراث ج٣ٍغ

 البىجاء اإلاؿغحي 14.4.3

ؼة!  ْمىجاْغ مسخلٟت.٧ل اإلاؿغخ هُٟض٦م ٖلمجا بإنؤحهجا الُلبت ألٖا ْعا  ُت جخ٩ٓن مً مكجاَض  ًمشل ٧ل مكِض ص

َْظٍ اإلاكجاَض  ْع مسهٓم بظل٪ اإلاكِض،  ٓم بإصاء ص ْل٩ل مكِض شسهُجاث ج٣ ٢ْهت ْخب٨ت مسخلٟت،  ْزلُٟت 

ت بلى ؤعبٗت ٞه٫ٓ، ؾٝٓ جخٗلمٓن مً  ٖٓػ ال ؤًًجا، ٞمؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ ٦مجا حٗلمخم ؾجاب٣جا مخ املسخلٟت حؿمى ٞه

ت ُٞمجاَظا ال ٖٓػ ْاإلاكجاَض املسخلٟت اإلاخ ْإل٨ُم َظا البىجاء:  بىجاء اإلاؿغحي السلُٟجاث   بحن َظٍ الٟه٫ٓ ألاعبٗت، 

  ُّٞ ْالٓالم الظي الًِٓغ اه٣ؿمذ اإلاؿغخُت بلى ؤعبٗت ٞه٫ٓ، ٌكِض الٟهل ألا٫ْ مىٓغ ال٠ِ٨ بجالغ٢ُم، 

ْب٣غب مجهجا ٧لبهم الظي ؾمي بـ"ال٣ُمحر" بجاؾِ طعاُّٖ بجالٓنُض.  ُجاٝ ْألاقبجاح   بال ألَا

 ٍْيخهي َظ ْالىجاؽ،  ٍْملُسجا،  ْمغهٓف،  ٓاع في الٟهل ألا٫ْ ِٞٓ ًجغي بحن مكلُيُجا،   ا الٟهل بٗبجاعة :ؤمجا الخ

ْالًٓء  ٧ْلبهم،  ٍْسلٓ اإلا٩جان للشالزت  ٍْسغط الجمُ٘ في ٚحر هٓجام ججاع٦حن بٌٗ مكجاٖلِم،  "

بتهم َم ؤهٟؿِم َظٍ ال٩لمجاث: )) ؤقبجاح  ْل٨جهم ؾجاَمٓن ظجامضْن ٧جالخمجازُل ٧إهمجا ؤٖع مىدكغ، 

ٓحى(( ؤْ ٧إجه ٓا قِئجا"ْم ْا ْؾمٗ  م الًِٟمٓن ممجا عؤ

   (ًمشل الٟهل الشجاوي مىٓغ )..........ؿ٩جا بحن ْنجاثِٟجا ْفي ًضَجا ٦خجاب مضة، ألامحرة بَغ  بهٓ ألٖا

 .ْمغهٓف ْالهُجاص،  ٍْملُسجا،  ْمكلُيُجا،  ؿ٩جا،  ْبَغ ْاإلال٪،  ْٚجالُجاؽ،  ٓاع في َظا الٟهل بحن ألامحرة،  ْع الخ  ًض

 ْمغهٓف في نم ًيخهي ٧ْأبت ٖلى خحن جدبّٗ ؤهٓجاع مكلُيُجا  ذ الٟهل ٖلى َظٍ الٗبجاعة: ) ًظَب في بٍِء 

 ًسخٟي(.

  ،٢ٓذ لُل ْال مضة ، مكلُيُجا ًيخٓغ بٟجاٙع الهبر بحن الٗمض،  ْؤمجا الٟهل الشجالض ِٞٓ ٌكِض مىٓغ ) بهٓ ألٖا

 ْاإلا٩جان مطخيء ًِٓغ ٚجالُجاؽ خظعا(

 .ؿ٩جا ْبَغ ْمغهٓف، ْألامحرة،  ْٚجالُجاؽ،  ْع ُٞمجا بحن  مكلُيُجا،   ْؤمجا اإلا٩جاإلات ُّٞ ٞهي جض
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  ًىهٝغ ختى ًسخٟي ٞخ٫ٓ٣ في نٓث زجاٞذ( : ٍْيخهي الٟهل الشجالض ٖلى الٗبجاعة: )جغ َْٓ ٍٓال،  هٓ بلُّ َ

ٓصإ ًجا مكلُيُجا !.   ال

 ْمكلُيُجا ممضصْن ٖلى ؤعى اإلا٩جان َِْٗغى الٟهل الغاب٘ ألازحر مكِض ال٨ ْمغهٓف  ٍْملُسجا  ٠ بجالغ٢ُم، 

ْال٩لب ٢ُمحر ٢جاب٘ ٖلى م٣غبت مجهم بؿ٩ٓن ٖم٤ُ(  ً ٓحى ؤْ املخخًٍغ  ٧جاإلا

 ْم ْؤمجا اإلا٩جاإلات في َظا ْع بحن مكلُيُجا،  ْٚجالُجاؽالٟهل ٞهي جض ؿ٩جا،  ْبَغ ٍْملُسجا،  ْالغاَب،  غهٓف،  ْاإلال٪، 

ْعاَب آزغ.  ْالهُجاص، 

ٓحى(  ْٖلى اإلا َْٛل٤ ال٠ِ٨ ٖلحهجا  ْجب٣ى ْخضَجا،  ْهي جهجاًت اإلاؿغخُت: ) ًسغط ٚجالُجاؽ   ٍْيخهي الٟهل ٖلى الٗبجاعة 

 ؤخضار اإلاؿغخُت ْزالنتهجا 14.4.4

ْجدلُل ؤخضازّ الٟهل ألا٫ْ مً اإلاؿغ   ٓم َىجا بمٗجالجت َظا الٟهل  خُت َٓ صازل اإلا٣غع الضعاسخي، ؾٝٓ ه٣

 م٘ حؿلُِ الًٓء ٖلى ملسهّ.

ٓا مً   ْاإلاكجاٖغ التي َغؤث ٖلى ؤصخجاب ال٠ِ٨ بٗضمجا اؾد٣ُٓ ْع ؤخضار الٟهل ألا٫ْ خ٫ٓ ألاخجاؾِـ  جض

 ٕٓ ْالج ٓع ال٣ٓي بجال٠ًٗ في الجؿض،  ٓمِم الٗم٤ُ الًجاعب بلى ؤبٗجاص مسخلٟت مً ألاخالم، طل٪ مجا ؤزجاع ٞحهم الكٗ ه

َٓجا ْالدؿجائالث ًٖ اإلاضة الؼمىُت التي ٢ً ٓمحن ؤْ  الكضًض، ْؤلاظِجاص الىٟسخي،  ٓمجا ؤْ  ً ٓا ً هجاثمحن في ال٠ِ٨، َل هجام

ٓا الغاعي ًملُسجا ل ٓجهجا مِٗم مً ٖملت الٗهغ الظي كغاء زالزت ؤًجام، زم ؤعؾل ٓا ًمل٩ ٓص اإلاجالُت التي ٧جاه الُٗجام بجالى٣

ْملبؿّ، زم الٗملت التي ٧جا ْل٨ً ٖىضمجا ْنل ًملُسجا بلى اإلاضًىت ٞخعجب ٧ل مً عآٍ مً َُئخّ،  ٓا ُّٞ،  ٓا ٖجاق هذ ٧جاه

ظّ مً ال٠ِ٨ اإلال٪  ً، ْزال٫ طل٪ ؤزبر الهُجاص الٟجاعؽ الظي حٗٝغ ٖلى زْغ بت بجاليؿبت بلى بٌٗ السبجاٍػ ٍٚغ

م بلى اإلال٪ ًيخهي الٟهل.  ْبٓن٫ٓ زبَر ٕٓ مً الغظجا٫ ألاظجاهب،  ٓص ه ٓظ ٓلي ٖلى الٗغف ب  اإلاؿُخي اإلاخ

جا :  ٍْم٨ً جلسُو الىو الضازل في اإلا٣غع الضعاسخي في الى٣جاٍ آلاحي ط٦َغ

 ٓمِم الٗم٤ُ اإلاؿخٛغ١ بلى ز ٓا مً ه ن ٞهجاٖضا في يٓء ؤن ؤصخجاب ال٠ِ٨ اؾد٣ُٓ الزت ٢ْغ

ْاًت.ال٣غآن  ٤ُٞٓ الخ٨ُم في الغ م الظي اؾخض٫ بّ ج  ال٨ٍغ

 ٍْمل ٓا الغاعي ًملُسجا إلخًجاع الُٗجام،  ْال٠ًٗ الكضًضًً، ٞإعؾل  ٕٓ ْا بجالج ُسجا َظا َٓ ؤجهم قٗغ

ٓائهم بلىالظي  ٓم بً ن ٞهجاٖضا. الظي ْل مِٗم مىظ ً  ال٠ِ٨ ٢بل زالزت ٢ْغ

  ٓاعزت ْمخ ٓعة ُٞمجا بُجهم،  ا٦دكجاٝ ؤَل اإلاضًىت ؤجهم َم ؤصخجاب ال٠ِ٨ الظًً ٧جاهذ ٢هتهم مكِ

 بلحهم مىظ ػمً ٢ضًم ٧جابغا ًٖ ٧جابغ.

  ٓا ْاظِ ٓاث ٖضًضة ؤزٔغ بٗضمجا  ن ْؾى ٓا في ال٠ِ٨ ٢غابت زالزت ٢ْغ ا٦دكجاٝ ؤَل ال٠ِ٨ ؤجهم هجام

ًجا٧ل الٛغبفي  اإلاضًىت مك ْمٟجاع٢ت الَٓ ٓص  ت  ْالى٣ ٓجهم عججاثب اإلاىٓغ في اإلالبـ، ْألاق٩جا٫،  ل٩

 اإلاجالُت التي لم ج٨ً مً َظا الٗهغ.

  ٓزجي الٓجالم الظي ٧جان ٓع ال ٓم الٗم٤ُ بسٝٓ ؤلامبراَ ٓع ؤَل ال٠ِ٨ بزغ  ج٣ُِٓم مً الى قٗ

ن .  ب مً اإلاضًىت مىظ ؤ٦ثر مً زالزت ٢ْغ ٢ْذ الِْغ ْؤطَجاجهم  ٓلِم  ٓلُجا ٖلى ٣ٖ  مؿخ

  ْال٣ل٤ ٖلى ٦ك٠ الؿخجاع ًٖ الؿغ الظي ٧جان مسُٟجا ٖىض ْمغهٓف بجالسٝٓ  ٓع مكلُيُجا  قٗ
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ؿ٩جا التي ٧جاهذ خبِبت مكلُيُجا،  ٓع ألامحرة بَغ ٦ْظل٪ ًٖ بًمجان ابىت ؤلامبراَ ٓع ًٖ بًمجاجهمجا  ؤلامبراَ

ًٟ  اهجض في الىهٓم شججاع   جا ُٞمجا بُجهمجا خ٫ٓ السٝٓ بٟكٓ َظا الؿغ.زُٟ

 ًْحٗجالُم ًخجلى مً زال٫ الىو ب ْبمجاظجاء بّ هبي هللا ِٖسخى مً عؾجالت،  مجاجهم ال٣ٓي الشجابذ بجاهلل 

ٍْت ؾمدجاء، ٞال ٣ًؿم ٍٓع اإلاال٠  ٓن ؾمجا ً طل٪ مجا ن بال بهظٍ ال٣ُٗضة التي ٌٗخ٣ضْن بهجا، ٦مجا ًبَر

ٓاع: ْمكلُيُجا في َظا الخ  ٖلى لؿجان الغاعي ًملُسجا 

ْلضث مؿُدُجا ؤم اٖخى٣ذ الضًً ٖلى ٦بر؟ مكلُيُجا:   ؤ 

ْلضث ؾمُدُجا....  ُسجا:ًمل  بل 

 مشلي بطن. مكلُيُجا:

ْل٨ً ؤلاًمجان الخ٣ُ٣ي، بًمجان ال٣ُحن ْالا٢خىجإ لم ًطخيء ٧ل هٟسخي بال مً  ًملُسجا: وٗم، 

ٓاع َغؾٓؽ. ٓم ؾمٗذ طل٪ الغاَب ًخ٩لم جدذ ؤؾ ً 

  ْ ٓة اإلاؿُدُت، ْؤلاًمجان بجاهلل،  ْع الغاَب في وكغ الضٖ ؾَظا َٓ الغاَب الظي ٧جاهذ خل٣جاث ص ّ صْع

ٓآْٖ  ٓآّٖ، ْزُبّ ّم ْم ٓة بلى ؤلاًمجان زجاعط اإلاضًىت، ْ ًم٨ً حكبُّ َظٍ الخل٣جاث   للضٖ

ْالسجاه٣جاَجاث ْاًجا  خُت،  بدل٣جاث ؤَل الؼ ْالتربُت الْغ ْال٣لٓب،  اإلاخمغ٦ؼة خ٫ٓ جؼ٦ُت الىٟٓؽ 

ُبجا. ْ مً ؤظل َظ ْجَغ ُبجا  ْالىجاع جٚغ ْالجىت  ْالبٗض  ْط٦غ آلازغة  ٓة الخمؿ٪ بغؾجالت ألاهبُجاء،  ٍ ْصٖ

 الخل٣جاث ٢ٓي بًمجان الغاعي. 

 محزاث الىو 14.5

ت   ْال٨ٍٟغ حن، ل٣ض ؤزٔغ اإلا٨خبت الٗغبُت ْألاصبُت  ْاص اإلاؿغخُحن اإلاهٍغ ْع ٤ُٞٓ الخ٨ُم مً ٦بجاع ألاصبجاء  ج

ٓع هجا٫ ال٣ب٫ٓ ْؤلاعججاب ال في ؤْؾجاٍ اللٛت الٗغبُت  غة في ؤؾلٓب ٖلمي مخُ ُت ٍٚؼ سُت بُٗجاءاث مٗٞغ ْالخجاٍع

٢ْههّ ٞدؿب، بل في ؤْؾجاٍ آلاصاب الٗجاإلاُت ٦ظل٪، ٦مجا حكِض الترظمجاث امل ْمؿغخُجاجّ  ْاًجاجّ  سخلٟت للٗضًض مً ع

ْلِجا ٖلى طل٪، ؤمجا َظٍ اإلاؿغخُت التي  ٤ُٞٓ الخ٨ُم، ٞلِجا ٢ُمت هدىجا مجا٫ ألاصبُت لخ في َظا الضعؽ ٞهي مً ؤًٞل ألٖا

ْإل٨ُم َظٍ  ٗلمخهْؤَمُت في ألاْؾجاٍ ألاصبُت، ٞؿٝٓ  ٖٓت؟  ْمخى َىجا ٠ُ٦ جمخجاػ َظٍ اإلاؿغخُت بممحزاث مسخلٟت 

 صبُت البجاعػة:اإلاحزاث ألا 

  ْاملخلُت. هي ؤنالىو  ةؤَم محز بن  اإلاال٠ لم ٌؿخسضم ُّٞ بال الٗغبُت الٟهخى ججىبجا مً الٗجامُت 

  ْمً بٌٗ الىهٓم اإلاؿُدُت ٞهي جدؿم بجالُب٘ بجالٗجاإلاُت ْع خ٫ٓ ٢هت ٢غآهُت  بُض ؤن اإلاؿغخُت جض

ت.  ْآلاٞجا٢ُت ال٨ٍٟغ

 ُ٤ُٞٓ الخ٨ُم َٓ مً ْي٘ جُجاعا ظضًضا في اإلاؿغخ َْٓ جُجاع "اإلاؿغح الظَجي"، ِٞظٍ اإلاؿغخُت ج ت الٗغبُت 

ْٖغى  َْٗجي طل٪ ؤهّ مً اإلاؿخدُل جمشُل  ْجدؿم بّ،  ٖلى َلُٗت اإلاؿغخُجاث الٗغبُت التي جمشل َظا الخُجاع 

ٓجهجا مً اإلاؿغخُجاث التي ٣ًل هٓحر  ْطل٪ ل٩ مؿغخُجاث مشلِجا ٖلى السكبت لخٗظع الٗملُت الخمشُلُت لِجا، 

٤ْٞ َظا الخُجاع: "ؤخضاثهجا في املجخم ٓم ؤ٢ُم  ٘ البكغي، ٫ٓ٣ً اإلاال٠ هٟؿّ ًٖ  جإل٠ُ مؿغخُجاجّ  بوي الُ

ٓػ.. لِظا  ٓاب الغم ْؤظٗل اإلامشلحن ؤ٩ٞجاعا جخدغ٥ في اإلاُل٤ مً اإلاٗجاوي مغجضًت ؤز مؿغحي صازل الظًَ، 
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مجا٫ بل ْلم ؤظض ٢ىُغة جى٣ل مشل َظٍ ألٖا ْبحن زكبت اإلاؿغح،  ٓة بُجي   ".اإلاُبٗت الىجاؽ ٚحرى احؿٗذ الِ

  ْالىهٓم م  سُت التي خ٩جاَجا ال٣غآن ال٨ٍغ ع ألاخضار الخجاٍع ّٓ ًخجلى مً زال٫ الىو ؤن مالِٟجا خجا٫ْ ؤن ًه

ْاهخهجاع  ٓع الخ٤،  ِ ٓع، ْْ ْاليك ٣ٍْٔٓ بًمجاهّ بجالبٗض  الضًيُت اإلاؿُدُت ألازٔغ في ٢جالب ًجخظب لّ ال٣جاعت، 

ٓزيُت البجاَلت.  ؤلاًمجان بجاهلل ٖلى اإلاٗخ٣ضاث ال

 ْالسغاٞجاث بلى الخ٣ُ٣ت، ل٣ض ٧جان ٌؿخيخج م َْجام  ْط مً ألا ٍٓت بلى السغ ٓة ٢ ً الىو ؤن اإلاؿغخُت صٖ

ٓا٫ ٞترة  َْجامجا جد٩ى ٢هتهم ٖلى الىجاؽ َ م الشجاوي مً ظضًض ؤ َٓع ِ ؤصخجاب ال٠ِ٨ ٢بل اؾد٣ُجاِْم ْْ

َٓم ؤمجام الكٗب الظً ْا ٞؼا٫ ال ْل٨جهم ِْغ ن،  ٓا مجهم.   ًاؾخٛغ٢ذ ؤ٦ثر مً زالزت ٢ْغ  ٧جاه

  ،ذي، الججاهب ال٨ٟغي، الججاهب الضًجي ال٣ٗضي ٓاهب مشال: الججاهب الخجاٍع ًدؿم هو اإلاؿغخُت بجالٗضًض مً الج

ٓا٢عي، الججاهب الضٖٓي بيجاٞت بلى الججاهب ألاصبي السجالو.   الججاهب ال

ٓمجاج٪  ازخبر مٗل

٧ْلمجاج٪ -1 ْاًت "ؤَل ال٠٨" في ٖبجاعاج٪   ا٦خب ملسهجا ْظحزا لغ

ت في ؤؾلٓب عاج٘.جغظم الىثر اإلا٣غع لـ"ؤ -2  َل ال٠٨" بلى لٛخ٪ ألام ؤْ اللٛت ؤلاهجلحًز

 ؤٖضَّ ٢جاثمت مً الخٗبحراث الجمُلت ْالاؾخٗمجاالث ألازجاطة مً َظٍ الٓخضة. -3

ْاًت بلُٛت في اللٛت الٗغبُت -4  .خجا٫ْ ؤن ج٨خب ٣ٞغة ٖلى ؤؾلٓب ع

 هخجاثج الخٗلم 14.7

ٖٓت مً  بٗض ٓع خ٫ٓ مجاًلي:مجا ؤ٦ملىجا َظا الضعؽ جٓنلىجا بلى مجم  هخجاثج الخٗلم التي جخمد

  ى الخمشُلُت ْل٨ً اإلاؿغخُت في ق٩لِجا  لِؿذحٗلمىجا ؤن الْٗغ قِئجا ظضًضا بجاليؿبت بلى ألامت الٗغبُت، 

ْبي. ْع ْعصث بلى ألاصب الٗغبي الخضًض مً ألاصب ألا ٓع الخجالي   اإلاخُ

  "ن الى٣جاف َْٓ "مجاْع ٓع اإلاؿغحي الخضًض ؤال  ٓص الًٟل بلُّ للخُ الظي ٖجاف في  ألاصًب الٗغبي الظي ٌٗ

ْٖغى مؿغخُت  ْعبُت في بًُجالُجا،  ْاؾخٟجاص مً آلاصاب ألا ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، ٧جان مً لبىجان، 

ٓان البسُل، زم ؤل٠ الٗضً مترظمت بجالٗغبُت  ض مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت مً الٟغوؿُت بخٗضًالث الػمت بٗى

.  ألازٔغ

  ْلّ بؾِجامجاث ْاص اإلاؿغخُحن الٗغب في مهغ.  ٤ُٞٓ الخ٨ُم الظي َٓ مال٠ مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ ٌٗض مً ع ج

ٍٓغ ألاصب الٗغبي الخ  ًض م٘ ؤظىجاؾّ املسخلٟت.ضُٖٓمت في جُ

  ْا بلى ال٠ِ٨ بجالغ٢ُم ٞغاع ٍْد٩ي ٢هت ٞخُت لجإ م،   ا مً ْلم الخجا٦مَْظا الضعؽ مؿخلِم مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ْمجاوي اإلاكغ٥ اؾمّ ص٢ُجاهٓؽ.  الغ

 ٦ْ ٤ ٢غاءة هو َظٍ اإلاؿغخُت حٗلمىجا ٠ُ٦ وؿخُٟض مً اللٛت الٗغبُت، ْألاصب الٗغبي،  ٠ ًم٨ىىجا ًُٖ ٍَغ

ْاإلا٩جاإلات بلٛت الًجاص ٌٗجي اللٛت الٗغبُت. ٓاع   الخ

 َْؿخدُل ٖغيِجا ٖلى حٗلمىجا ؤن اإلاؿغخُت التي ًخٗظع  جمش الىجاؽ، بل ًم٨ً الخ٨ٟحر ٞحهجا،  ؤمجاماإلاىهت  ُلِجا 

ٓاَجا إل ٖلى مدخ ْْي٘  ْالَا ٤ُٞٓ الخ٨ُم َٓ مً ؤؾـ  ْج ٓجهجا في الظًَ، ٣ًجا٫ لِجا: "اإلاؿغح الظَجي".  ْمًم
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  َظا الخُجاع اإلاؿغحي.

  ،ل٣ض حٗلمىجا مً زال٫ َظا الىو اإلاضمج في اإلا٣غع الضعاسخي ٖضصا ٦بحرا مً اإلاٟغصاث الٗغبُت الهٗبت

ْاؾخسضا ْالضاللُت.ْمٗجاهحهجا،  ُت،  ْالهٞغ ٍٓت،  ْجغا٦ُبهجا الىد  مجاتهجا في الجمل، 

  بجا ْؤَل ال٣لٓب الغبجاهُحن لِؿذ ؤمغا ٍٚغ ٍٓت للمامىحن الهجاص٢حن،  ٓص الضًيُت الضٖ ل٣ض حٗلمىجا ؤًًجا ؤن الجِ

ٓع  ٍٓت، ْخً ٓص ٢ ٧ْجاهذ لِم ظِ ْاًجا،  ْؤَل الؼ ْالغبجاهُٓن،  ٓم ِٖسخى، بل ٧جان ٞحهم الضٖجاة،  بجاليؿبت بلى ٢

ٓاع مضًىت َغؾٓؽ. ٢ٓي في ٓع طل٪ في ٢هت الغاَب الظي ٧جاهذ لّ خل٣جاث جدذ ؤؾ  َظا املججا٫، ٦مجا جبل

ٓع  ْبحن السٝٓ بمظبدت ؤلامبراَ ْبجاإلاؿُذ  ْع هو َظا الٟهل خ٫ٓ نغإ ٢ٓي بحن ؤلاًمجان بجاهلل  ْبجالجملت، ًض

ْا مً عججاثب الض ٓا مً مكجا٧ل الٛغبت ْقجاَض ْاظِ م ال٣ٓي بمجا  َٓع ٓزجي الٓجالم، ْقٗ ْاَالِٖم ال م،  َغ ٚحر صََغ

ْؤَل  ن بيجاٞت بلى اَإل اإلال٪ اإلاؿُخي اإلاامً  ٓمِم الٗم٤ُ ؤ٦ثر مً زالزت ٢ْغ  اإلاضًىت مً َظا الٗهغ ٖلى ؤجهمٖلى ه

ٓزجي الٓجالم. ٓع ال ْبجا مً ؤلامبراَ ْا بلى ال٠ِ٨ َغ   ؤَل ؤلاًمجان الظًً لجإ

ْمٗجاهحهجا 14.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ْحؿلؿلِجاالَخْب٨ت: جغابِ ؤخضار   Plot, Story ال٣هت 

: ٦مجا٫، جًل٘ ججامٌّ  جان 
َ
٣
ْ
 Perfection ِبج

 ٫ْ ، م٣جام ؤ
 
ْاظِت  ،

 
 Forefront, Foreground َلُٗت ط َالج٘: م٣ضمت

 To begin, To Start, To Appear ِاْؾَتَهّل: بضؤ، ِْغ ، جؤلأل

ِبضُّ 
َ
 Oppressive, tyrannical الٛجاِقُم: الٓجالُم، الججابغ، الـُمْؿد

 Torture, Torment حٗظًب: ب٣ًجإ الٗظاب، جى٨ُل

  Festivity, Solemnity اخخٟجالُت: مِغظجان ٍُٖض 

 Monk الغاَب: اإلاخٗبض، اإلاخيؿ٪

ْالىًجا٫  Conflict, Strife, Fight الِهغإ: الجزإ 

ْزجان  Paganism, Idolatry ْزيُت: مظَب ٖبضة ألا

 Myth, Superstition ْاَُت زغاٞت )ط( زغاٞجاث: ؤخجاصًض بجاَلت، اٖخ٣جاصاث

ٕٓ ٓمجاث ٖجامت ًٖ مٓي  Background زلُٟت: مٗل

ْٖجاء مً مٗضن،  مكٗل ط مكجاٖل: ٢ُٗت مً الىجاع في 

ٍٓ ْهد  ال٣ىضًل 

Torch, beacon, lantern 

، م٩جان مؿخ٘ في الضاِع 
 
ت ََ ، ِعْص

 
: نجالت  ٓ  Foyer, Courtyard َبْه

 Lonely, Secluded at ٢جاب٘: مىٗؼ٫ في م٩جاٍن 

ْبجاجّٗ : نجاو٘ السبز   Baker زّبجاػ 

ْبٗض  Onward, forth ٞهجاٖضا مً آلان 
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 Demarked by, be characterized by احؿم بـ: اجه٠، جمحز بـ

ٓطظُت 14.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم
ُٖٓت 14.9.1  ؤؾئلت مٓي

 ؤ٫ْ مؿغخُت ٖغبُت مخ٩جاملت هي: -1

(a )البسُل  (b )في ال٣ُجاع  (c )ْاح اإلاخمغصة   الٗبراث( d)  ألاع

ْهي: -2 ٓعة ٢غآهُت   ؤَل ال٠ِ٨ مؿغخُت ٖغبُت مؿخلِمت مً ؾ

(a) ٓعة ًٓؾ٠ ٓعة ال٠ِ٨ (b)  ؾ ٓعة ال٣هو (c)  ؾ ٓعة ألاهبُجاء( d)  ؾ  ؾ

ت: -3  ال٠ِ٨ مٗىجاٍ في ؤلاه٩لحًز

(a) The  cave   (b) The forest    (c) The river   (d )The Dark 

ٓا مً : -4   ؤَل ال٠ِ٨ ٧جاه

(a) ٓسخى ٓم م ٢  (b) بجي بؾغثُل  (c) ؤجبجإ هبي هللا ِٖسخى (d )ؤجبجإ الضًجاهت الِىضْؾُت 

 ٧جان اؾم ٧لب ؤَل ال٠ِ٨: -5

(a) ٢ُمحر  (b) ٕوٗىجا  (c) ٢ُجامِل   (d )صًبجاط 

 ٧جان ؤصخجاب ال٠ِ٨ ًامىٓن : -6

(a) بجالُجاٚٓث  (b) بجاهلل   (c) بجالخمجازُل   (d )بجاألشججاع 

 الٛجاع :لبض ؤصخجاب ال٠ِ٨ في  -7

(a) 309 بجا ٓام ج٣ٍغ  ٖجامجا 150( d)     ٖجام 200 (c)  ٖجام 100 (b)   ؤٖ

 ٧جان ٖضص ؤصخجاب ال٠ِ٨:-8

(a) 6   (b) 7   (c) 8    (d )10 

 اإلاؿغخُت هي: -9

(a)   ظيـ ؤصبي    (b) مؿإلت ٣ُِٞت   

(c)    ٓاب اإلاى٤ُ  اؾم ألمت مً ألامم الِىضًت( d)  بجاب مً ؤب

ٓمِجا في اإلاؿغخُت:  -10  الخب٨ت، مِٟ

(a) الصسهُجاث ٖلى اإلاؿغح ٍّْ    ٨ٞغة اإلاؿغخُت (b) مجا جغ

(c) شسهُجاث اإلاؿغخُت   (d )لٛت اإلاؿغخُت 

 ٣هحرةال تظجابؤؾئلت ؤلا  14.9.2

ٓلّ مؿغخُت  "ؤَل ال٠ِ٨"؟ مجا -1 ْع خ ٓع الظي ًض  َٓ املخ

ْاإلاؿغخُت؟ -2  ٠ُ٦ جمحز  بحن اإلاؿغح 

 اإلاؿغخُت؟مجاهي ٖىجانغ  -3

ْاع  الصسهُجاث في اإلاؿغخُت؟ -4  مجاهي ؤص
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 مجا هي ؤَمُت اللٛت في اإلاؿغخُت؟  -5

ٍٓلتظجاؤؾئلت ؤلا  14.9.3  بت الُ

ْالججاهب اإلاؿغحي  في يٓء مؿغخُت "ؤَل ال٠ِ٨". -1 ٤ُٞٓ الخ٨ُم   ا٦خب م٣جالت ًٖ ؤؾلٓب ج

م مً اإلاضًىت التي -2 ْصًجاهتهم ْؾبب ٞغاَع ٓا مً ؾ٩جاجهجا. صْن عؤً٪ ًٖ ٖهغ ؤَل ال٠ِ٨   ٧جاه

 هجا٢ل ؤَمُت مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨ في ألاصب الٗغبي الخضًض. -3

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 14.10  ؤَم ال٨خب 

 م.1959ؤخمض ؤبٓ ؾُٗض، ًٞ ال٣هت، صاع الكغ١ الجضًض، ٖمجان  -1

ٓعي، الترار ال٣هصخي ٖىض الٗغب، م٨خبت قبجاب، مهغ،  -2  م.1991ٖبض الكجافي الك

٤ُٞٓ الخ٨ُم، ؤ -3 ٓصة.ج . ؾىت الُبجاٖت ٚحر مٓظ ٓصٍ سخجاع ْقغ٧جاٍئ  َل ال٠ِ٨، صاع مهغ للُبجاٖت، ؾُٗض ظ

ْالش٣جاٞت،  -4 ش اإلاؿغح في الٗجالم الٗغبي، ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم  ؾُض ٖلي بؾمجاُٖل: ججاٍع

 م.2016ال٣جاَغة، 

ٓلي، مؿغخُجاث ٖغبُت، ؤه٣غة،  -5 ١ الس م ٞجاْع  م.2019ص. ٦ٍغ

ٓبىض،  -6  م. 2000مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ال٣جاَغة: اإلاعجم الٓؾُِ، ٦خب زجاهّ خؿُيُّ، صً

الم، صاع اإلاكغ١، بحرْث، الُبٗت:  -7 : اإلاىجض في اللٛت ْألٖا َٓـ مٗلٝٓ  م.2007، ٖجام 42ل
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 15 :الٓخضة

ٓن " ْالبى  "آلابجاء 
ٓخضة  ٖىجانغ ال

 الخمُِض  15.0

 ؤَضاٝ الٓخضة  15.1

ٓن هو مً  همجاطط م٣خبؿت  15.2 ْالبى  مؿغخُت آلابجاء 

 الىو فيالهٗبت ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت  مٗجاوي اإلاٟغصاث  15.3

 جدلُل الىو  15.4

ْالبىٓن  15.4.1  الخٍٗغ٠ بمؿغخُت آلابجاء 

ْالبىٓن  15.4.2  شسهُجاث مؿغخُت آلابجاء 

 البىجاء اإلاؿغحي 15.4.3

 ؤخضار اإلاؿغخُت ْزالنتهجا 15.4.4

 محزاث الىو  15.5

 وكجاَجاث الٓخضة  15.6

 هخجاثج الخٗلم  15.7

ْمٗجاهحهجا  15.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

ٓطظُت  15.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا  15.10  ؤَم ال٨خب 
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 الخمُِض 15.0

ْٞت   ْع خ٫ٓ اإلاؿغخُت اإلاٗغ ؼة! َٓ ًض ْهّ آلان في َظٍ الٓخضة ؤحهجا الُلبت ألٖا في ألاصب بن الضعؽ الظي ج٣غئ

ْهي ْالبىٓن" لل٩جاجب اللبىجاوي مؿغخُت: الٗغبي الخضًض ؤال   -"آلابجاء 
َ
، (Mikhail Naimy)ُمتِٗ اإلاهجغي ال٨بحر مُسجاثُل و

ْز٣جاُٞت ٦بٔر  ت  ٨ٍْٞغ ْاظخمجاُٖت  َْظٍ اإلاؿغخُت مً ؤَم اإلاؿغخُجاث الٗغبُت في ألاصب الٗغبي الخضًض، لِجا ؤَمُت ؤصبُت 

ً. في مؿحرة اإلاؿغخُجاث الٗغبُت ا جا في ال٣غن الٗكٍغ َْع  لتي جم نض

جا   ٓامل الغثِؿت التي مً ؤظلِجا جدخل َظٍ اإلاؿغخُت َظٍ اإلا٩جاهت ألاصبُت ْالاظخمجاُٖت الُٗٓمت ًم٨ً خهَغ ْالٗ

جا:  في الى٣جاٍ آلاحي ط٦َغ

 ٍْخهجاصم همِ الخُجاة  ٖبجاعة ًٖ َظٍ اإلاؿغخُت ن هوب ٓم م٘ ألامـ،  نغإ اظخمجاعي ًخٗجاعى ُّٞ الُ

ْبجالجملت َظا الهغإ جاءبىْألا  جاءبَٓ الهغإ الىمُي اإلاٗتري بحن آلا ْ . تم٘ همِ الخُجاة الؿجالٟ ةالخجايغ   ٌٗبر. 

ْحٗجاعى ألابىجاء م٘ ؾُُغة آلابجاء.    ًٖ َُمىت آلابجاء ٖلى ألابىجاء، 

 ْاص اإلاؿغخُحن الٗغبٌُ  لبىجاوي جهجا مً مالٟجاث مؿغحي ٖغبيب الظًً ل٣ض جغظمذ ؤٖمجالِم بلٛجاث  ،ٗض مً ع

ْاإلاؿغحي اللبىجاوي ْاجي  ْالغ َْٓ ال٩جاجب ْألاصًب  ، ؤال   اإلاهجغي -ٖجاإلاُت ؤزٔغ
ّ
مُسجاثُل وُٗمت، الظي ٧جان مً  الٟظ

ٓالُض لبىجان ْبجالُٗجاءاث الٗلمُت  ،ْالٟلؿٟت ،ٖجاف خُجاة خجاٞلت بجال٨ٟغ .م ْالى٣ض ألاصبي،  ْالكٗغ  ْألاصب 

غة الضؾمت.   الٍٛؼ

 مجا٫ ألاصبُت إلاُسجاثُل وُٗمت التي ؤبهغثن َظٍ اإلاب ٓعة ألٖا ٓع في الٗكغ الشجاوي مً ال٣غن  ؿغخُت هي بجا٧  الى

ْطل٪ ٖجام   ،ً ٨ُت، ٞهي لِؿذ ٦ؿجاثغ 1917الٗكٍغ الًجاث اإلاخدضة ألامحًر ْطل٪ في ال م في بلض ٚحر ٖغبي 

ْالَخ   ، ْاملخخٔٓ ْطل٪ مجا ًجٗل ٞةجهجا جسلٓ مً ؤي جإزحر ٖ .ب٨تاإلاؿغخُجاث الٗغبُت في ألاؾلٓب،  غبي ٢ضًم، 

. اإلاؿغخُت ُٗت اإلاؿخٔٓ ْٞىُت ٞع  طاث ٢ُمت ؤصبُت 

  ْمٗجالجتهجا ٢ًُت مِمت مً ال٣ًجاًجا الاظخمجاُٖت ل٣ض هجالذ اإلاؿغخُت بعججاب ال٣غاء مً ؤظل ٨ٞغتهجا، َْخ ب٨تهجا، 

ٓطة ٖلى املجخم٘ الٗغبي اللبىجاوي ؤْ، ٢ل، في املجخم٘ الكغقي، ختى ِْغث لِجا َبٗجاث مسخلٟت ْمى٣دت  اإلاؿخد

ٓعة مجا ًىجاَؼ ٖضصَجا      َبٗت. 13مخُ

ٓخضة 15.1  ؤَضاٝ ال

ٖٓت مً الٛجاًجاث ؤَمِجا مجا ًلي:  تهضٝ َظٍ الٓخضة بلى مجم

  ْالبىٓن  .٢غاءة همجاطط م٣خبؿت مً ههٓم مؿغخُت آلابجاء 

  إل ٖلى جا، ْخب٨تهجا.الَا ْٖىجانَغ ْجإلُِٟجا،  ْالبىٓن،   مؿغخُت آلابجاء 

  ٤ الىهٓم الٗغبُت ْالبىٓن.جل٣ي اللٛت الٗغبُت ْألاصب الٗغبي ًٖ ٍَغ  إلاؿغخُت آلابجاء 

 .ع بمدُجاث ؤخضار اإلاؿغخُت ْالبىٓن، بيجاٞت بلى اإلاْغ ْؤصبُت إلاؿغخُت آلابجاء   الخٗٝغ ٖلى محزاث ٞىُت 

  إل ٖلى السهجاثو الٟىُت ْالبىٓن.الَا  ال٨خجابُت إلاُسجاثُل وُٗمت اإلاخمشلت في هو آلابجاء 

ْالبىٓن  مً هو م٣خبؿتطط جاهم 15.2  مؿغخُت آلابجاء 

٧ْل ٞهل مً َظٍ الٟه٫ٓ ٌكِض  ْالبىٓن" ؤحهجا الُلبت! ٖلى ؤعبٗت ٞه٫ٓ مسخلٟت،  حكخمل مؿغخُت "آلابجاء 
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ْمٓظؼة مً الٟهل  مِجا بل٨ُم َىجا همجاطط م٣خبؿت مسخلٟت  ٓلِجا اإلاؿغخُت. ه٣ّضِ ْع خ ٍْمشل مىٓغا مً مىجاْغ ال٣هت التي جض

ٓطط ال٢خبجاؾجاث مؿغخُت مؿغخُتلالٟه٫ٓ ألاعبٗت لَظٍ ألا٫ْ مً  ْالبىٓن": . ِٞجا َٓ طا الىم  "آلابجاء 

ٓطظُت مً هو اإلاؿغخُت 15.2.1  م٣خبؿجاث هم

ْص: –اإلاكِض ألا٫ْ  ْصا ٓاع بحن بلُجاؽ   خ

 اصزل. اصزل.  بلُجاؽ:

ْص(   ٍْٟخدّ ٞحٔر صا  )ًخجّ هدٓ البجاب 

ْالخمض ْص.  ّ.  ؤَال، ؤَال بهض٣ًي صا ْحٗٞغ  ٪ جاعة. ل٣ض آن لِظا البِذ ؤن ٌٗٞغ ٞخىجا بٍؼ  هلل ؤن جىجاػلذ ٞكغَّ

ْص ٓالُّ(  صا  )ًضزل ٖلى مِل مخلٟخجا خ

 بِذ؟! َظا مخد٠ ٖجاصًجاث.  

ْاخض مجهجا.  بلُجاؽ:  ْؤهجا 

 )ًخ٩ل٠ الطخ٪(   

ْص: ْالبىجاص١؟ مجا ِٖضي ب٪  صا ْالسىجاظغ  ْمجا مٗجى َظٍ الؿُٝٓ  ْؤزمجهجا مً ٚحر ق٪.  حٗك٤ ؤهذ ؤ٢ضمِجا، 

جا بلى َظا الخض. ْمٓجاََغ  الخغب 

ْص ال٨غاَُت.  بلُجاؽ: ِجا بلى ؤ٢صخى خض  بل بهجي ؤ٦َغ

ْص:  بطن ٠ُ٦ جغضخى ؤن حِٗل في ْلِجا؟ صا

ْؤصٔع  بلُجاؽ: ش َظا الؿ٠ُ ؤْ جل٪ الُبىجت ؤْ طل٪ الغمذ.  ٓالضة. ٞهي ؤصٔع مجي بخجاٍع جٟؿحر طل٪ ٖىض ال

٢ْجاصج٪ بلى ٧ل ٢ُٗت بمٟغصَجا  ْلٓ ؤجهجا ٧جاهذ آلان َىجا ألزظث بُض٥  بجالٛجاًت مً ٖغيِجا ٖلى ظضعان بُتهجا 

ٍّْ ل٪. ٞإهذ بط  ١ ٧ل مجا جغ ٍٓل بطا ؤهذ لم جهّضِ ْال سِجا.  ْص، بل ْعاخذ حؿغص ٖلُ٪ ججاٍع طا٥ الٗضْ اللض

 الكُُجان الغظُم. 

ْص: ٓص ؤم٪ مسجاٞت ؤن جُغصوي َغصا. صا  ألههٝغ بطن بؿالم ٢بل ؤن حٗ

 )َمؿجا(

 ؤم هي آلان في البِذ؟

ٓطط مً اإلاكِض الشجاوي  :-هم

ٓاع بحن : بلُجاؽ ْص-خ ىت. -ؤم بلُجاؽ-صا  ٍػ

. َجالكٓب.  ؤم بلُجاؽ: . ؤْٝ  ؤْٝ

خت بُضَجا(  ْح بمْغ  )جغ

 ............................... 

 محن خًغة الكجاب؟ 

م في مضعؾت ٖحن الضلبت الضازلُت. بلُجاؽ: ِ
ّ
ْص ًجا ؤمي. َٓ ٌٗل  َظا نض٣ًي اإلاٗلم صا

جاء(  ؤم بلُجاؽ:  )ب٨بًر

 ْالىٗم. 
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ْص:  لي الكٝغ ًجا زجالتي ؤم بلُجاؽ. صا

ىت( بلُجاؽ:  )مكحرا بلى ٍػ

ْص.  ىت ًجا صا  َْظٍ ؤزتي ٍػ

ٓطط مً اإلاكِض الشجالض:  هم

ٓاع بحن: بلُجاؽ ْص  -خ ىت –صا  ٍػ

ْص بٗض ؾ٩ٓث ٢هحر( بلُجاؽ:  )بلى صا

 َل عؤًخ٪ بُٗى٪ ْؾمٗذ بإطه٪؟ 

ْص: ْلم ؤؾم٘ مجا ًغؾل الُإؽ بلى ال٣لب.  –وٗم  صا ْعؤًذ. ل٨ىجي لم ؤع مجا ًهضٕ الٗؼم   ٢ض ؾمٗذ 

ْهللا ل٣ض نض١ اإلاشل )) الخغب بجالىٓجاعاث َحن((. ؤحٗجي ؤه٪ لٓ ٦ىذ م٩جاوي ل٨ىذ جدجا٫ْ ؤن حٛحر  بلُجاؽ:

ْحٗلمِجا مبجاصت ظضًضة ٦مجا لٓ ٧جاهذ َٟلت نٛحرة؟   مٗخ٣ضاث ؤم٪ ال٣ضًمت، 

ْص: ِْٞم٪، لم جضع٥ ختى آلان  صا لم ؤ٣ٞض بٗض ٣ٖلي ألخجا٫ْ اإلاؿخدُل. ل٨جي ؤعجب بط ؤعا٥ ، م٘ ٧ل صعؾ٪ 

ٍٓ ج٣ضمجا.ؤن ازخال  الٍ إلاجا ٧جان مجا هضٖ ْل ْاإلاٗخ٣ضاث ؤمغ َبُعي ظضا.  ْاإلا٫ُٓ  ْا١  ْالبىحن في ألاط  ٝ آلابجاء 

ْلِم؟  بلُجاؽ: ْإن ؤصٔ طل٪ بلى ٧جاعزت لِجا   ْمجا خُلخ٪ بإم جُلب الُجاٖت الٗمُجاء مً بىحهجا ختى 

ْص: ْإن ٧جاهجا ٖلى  صا ْؤم٪ ختى  ْمجا ٢ُل: ))ؤَ٘ ؤبجا٥  ْؤم٪.((  يال٫. (( بن ج٨ً َجاٖت الخ٤ ٢ُل : )) ؤ٦غم ؤبجا٥ 

ْمجا  ب.  ْالبجاَل ٢ض ًإجُ٪ مً ؤم٪ مشلمجا ٢ض ًإجُ٪ مً الٍٛغ ًُٞلت، ٞٗهُجان البجاَل ًُٞلت ؤ٦بر. 

ٓة. ْجِذ مً ٢  ٖلُ٪ في الخجالحن بال ؤن جدجاعبّ ب٩ل مجا ؤ

 لٓ قئذ ؤن ؤمخشل إلعقجاص٥ لخد٫ٓ َظا البِذ بلى ؾجاخت خغب. بلُجاؽ:

ْص: ٓلم ج٨ً خُجاجىجا خغبجا صاثمت ٖلى الجِل، ٖلى الٓلم، ْؤي بإؽ في طل٪؟ ؤلِؿذ الخ صا ْل ُجاة ٧لِجا خغبجا؟ 

ت بإن هدُجاَجا. بهمجا هخٗك٤ الخُجاة ال ٦مجا هي، بل ٦مجا  ٖلى ال٣ٟغ، ٖلى ال٠ًٗ، ٖلى الظ٫ إلاجا ٧جاهذ خٍغ

ض. ْلٓ هىٟ٪ في خغب مِٗجا ختى ٩ًٓن لىجا مجا هٍغ ضَجا ؤن ج٩ٓن. ْفي طل٪ ؾغ حٗل٣ىجا بإطًجالِجا.   هٍغ

 الىو فيالهٗبت ْالخٗبحراث اإلاؿخسضمت  اإلاٟغصاثمٗجاوي  15.3

ت اإلاٗجى / الخٗبحراإلاٟغص  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز

جاعة ٞخىجا بٍؼ ٓص٥ قغَّ ٓعجىجا بٓظ ٓع٥، ه  Glade to see you here ٦غمخىجا بدً

ٍْضا ٖلى مِل ٍْضا ع  Slowly, gently ع

ٓاصع مخد٠ ٖجاصًجاث ْالى ْالخد٠   Antiques Museum مخد٠ آلازجاع 

ْصالٗضْ  ٓمت اللض  Archenemy, mortal enemy الٗضْ الِكّغٍِغ، قضًض السه

  Fortunately مً خؿً ههِب٪ مً خؿً خٓ٪

ٓمُجاءاث ٓمُجاء، ظمّٗ : م حن ال٣ضمجاء اإلا  Egyptian mummy ظشت مدىُت ٖىض اإلاهٍغ

ْػاع ػع، ظمّٗ: ؤ  Heavy load, burden الخمل الش٣ُل ِْ

ٍْلؤخالم ملخبؿت  يٛض، ظمّٗ: ؤيٛجار  Confused dreams ْمسخلُت نٗبت الخإ

جالت  To make something worse بلُجاث مخخجابٗت، مهِبت بٗض مهِبت يٛض ٖلى ببَّ
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 Who is this young man مً َظا الكجاب محن خًغة الكجاب

ْؤهذ  الخغب بجالىٓجاعاث َحن ال٣ُجام بٟٗل ؤي شخيء َحن ْؾِل 

ْمُل٘ ٖلى َبُٗخّ ٍٓع   زبحر بإم

Arabic proverb, Meaning: 

It is easy to know what to do 

when you can see everything.  

َضاث
َ
  Beliefs ال٣ٗجاثض، ؤلاًمجان مٗخ٣

 للخُجاةِ 
 
 New values, new meanings of the ال٣ُم الجضًضة، ؤهمجاٍ خُجاة ظضًضة  مبجاصت ظضًضة

life style    

 Impossible الهٗب، الٗؿحر الـُمْؿَخِدُل

  Natural ؤمغ ُٞغي، ؤمغ ٖجاصي ؤمغ َِبُعي

 الٗمُجاء
ُ
ْبجاَلت  الُجاٖت   Blind obedience َجاٖت زجاَئت 

ت
َ
 Disaster مهِبت، مدىت ٧جاِعز

 Falsehood, wrong ال٨ظب، ٖبض، يال٫ البجاَل

َل 
َ
، اجبّٗ  امَخش  To follow, to obey ؤَجإ ؤمٍغ

 Death اإلآث الـَمُىٓن 

ِض 
ْ
ًُّ الُغق ٓلت ؾً  ِؾ ْالكبجاب، ؾً الغظ  ٙٓ البل

 ْاإلاغا٣َت

Puberty 

  ٌ ِٟ
َ
  Low voice نٓث ز٠ُٟ، نٓث زجاٞذ نٓث ُمْىس

 To fight  خجاعب، مدجاعبت

ُب  ْٓ   ٧لمت ٖجامُت مٗىجاَجا الخغ الكضًض الكَ

 جدلُل الىو 15.4

ٓن  15.4.1 ْالبى  الخٍٗغ٠ بمؿغخُت آلابجاء 

ْالبىٓن" لل٩جاجب اللبىجاوي ٓان "آلابجاء  اإلاهجغي مُسجاثُل وُٗمت اإلال٣ب -ؤحهجا الُلبت! بن َظٍ اإلاؿغخُت الٗغبُت بٗى

ْهي مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت التي حٗض  ْلىجا ُٞمجا ؾب٤ الا٢خبجاؾجاث مً اإلاؿغخُت للٟهل ألا٫ْ،  ٢ْض جىجا ب"  بـ"هجاؾ٪ الصسْغ

مجا٫ ألاصبُت لل٩جاجب. ؤلِٟجا مُس الًجاث اإلاخدضة ألامحر٦ُت ٖجام مً َالج٘ ألٖا جاثُل وُٗمت بٗضمجا جسغط مً الججامٗت في ال

جا مىجمت في مجلت "الٟىٓن". ْفي ٖجام 2016 م نضعث الُبٗت ألاْلى للمؿغخُت في 1917م في ٞهل اله٠ُ. زم وكَغ

ْمُٟضة حٗجالج ًٞ اإلاؿغخُت ْ ج ْخّ ًغاٖت ال٩جاجب مً م٣ضمت يجاُٞت 
َّ
ً ال٨خجاب مجا خل ْمجا ٦خجاب مؿخ٣ل. ًٍؼ جا  َٓع ْجُ سِجا  جاٍع

ٓالى  ٍٓلت جمخض بلى خ ْبٗض ٞترة َ ْمجا ٖلحهجا بة٢ىجإ.  ْؤظٔغ  36لِجا  ٘ السجا٠َ،  ٖجامجا ؤٖجاص مُسجاثُل الىٓغ ٖلحهجا الىٓغ الؿَغ

ْؤمجا بجاليؿبت بلى لٛتهجا ٣ٞض  جا.  ْاَع ْؤص ٓع الغثِسخي للمؿغخُت، ْشسهُجاتهجا،  ٖلحهجا مجا لؼم مً الخٗضًل مً صْن الخٗغى للمد

ٓاَجا، ْخب٨تهجا، ْشسهُجاتهجا، ؤعاص مغاث ؤن  ْٞد ٕٓ اإلاؿغخُت،  ْل٨ً مٓي ٌؿدبض٫ الٗجامُت بجالٟهخى ٢ضع ؤلام٩جان، 

ْزالر،  ْالخى٣ُذ اإلاىجاؾب نضعث لِجا َبٗجاث مشجى،  ْالخٗضًل الالػم،   ٘ ْبةٖجاصة الىٓغ الؿَغ جا لم حؿمذ لّ بظل٪.   ْاَع ْؤص
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 ْعبجإ. 

ْالٗجامُت اللبىجاهُت  ٦ظل٪. ٞةن شسهُجاث اإلاؿغخُت مً اإلاش٣ٟحن ْؤمجا لٛت َظٍ اإلاؿغخُت ٞهي الٟهخى 

ُٟحن، ٞجال٩جاجب لجإ بلى اؾخسضام الٗجامُت بلى ظجاهب الٟهخى للخٗبحر الض٤ُ٢ الٗم٤ُ الهجاثب  ْمً ألامُحن الٍغ اإلاخ٣ضمحن 

ٍٓغا ٟي جه ٍٓغ املجخم٘ اللبىجاوي الٍغ ض ٦ك٠ الؿخجاع ٖجهجا. بجهجا ٨ٞغة جه ً ال٨ٟغة التي ًٍغ ض ٢هِجا، ْٖ  ًٖ ال٣هت التي ًٍغ

ْإن الىجا٣َحن بهجا  ْٞلؿُٟت ٦شحرة للمجخم٘،  ؼة ! جدمل في َُجاتهجا خ٣جاث٤ مبضثُت  ْإن اللٛت الٗجامُت ؤحهجا الُلبت ألٖا ْاضخجا. 

ٟي ال ْالٗجامُت  في املجخم٘ الٍغ حر. ٞجالٟهخى  اْٚل ْؤْيجإ بال في لٛتهم الٗجامُت  ٓهّ مً ْغْٝ  ٌؿخُُٗٓن الخٗبحر ٖمجا ٌِٗك

ٓاع  ْعان في الخ ْؾٝٓ حٗلمٓن بٗض ٢غاءة اث في ٧ل مكِض مً اإلاكجاَض ْفي ٧ل ٞهل مً الٟه٫ٓ.  في اإلاؿغخُت جخججا

ْع ٞحهجا:  ْمجا لِجا مً ص ٓلِجا خب٨ت َظٍ اإلاؿغخُت،  ْع خ ٓع الخجالُت ًٖ الصسهُجاث التي ًض  الؿُ

ٓن  15.4.2 ْالبى  شسهُجاث مؿغخُت آلابجاء 
ْمِمجا في ٧ل مؿغخ  ًْعا ؤؾجاؾُجا  ٓم ل٣ض ٢غؤجم، ؤحهجا الُلبت! بن للصسهُجاث ص ُت مً اإلاؿغخُجاث، ْهي التي ج٣

ْالٟه٫ٓ في مؿغخُت  ٓاعاث في ظمُ٘ اإلاكجاَض  ن اإلاؿغخُت. ٞجالصسهُجاث التي جضًغ الخ ُّٓ ْاع التي ًخم بهجا ج٩ بجمُ٘ ألاص

ٓع ُٞمجا ْالبىٓن هي ٖلى الىدٓ اإلاظ٧  ًلي: آلابجاء 

ْال٣ُٓؽ ال : ؤم بلُجاؽ ٓاعزتهجا ؤبجا ًٖ الب ضًيُتهي ؤعملت طاث مبجاصت ٢ضًمت، جخمؿ٪ بجالخ٣جالُض  جالُت التي ج

ظِجا اإلاخٓفى ٖجهجا بُغؽ ب٪ ؾمجاخت. جبلٜ آلان السجامؿت  ْاؾم ْػ ىت ؤًًجا.  ْهي ؤم ٍػ ظض، 

ٓا٫ اإلاؿغخُت. جا.  الجى٤ُ بال بجاللٛت الٗجامُت َ  ْالسمؿحن مً ٖمَغ

ْجدًغا،  : بلُجاؽ ؾمجاخت ْز٣جاٞت  ْمخ٣ضم ٨ٞغا  ٓ مش٠٣  َْ ، ض َٓ ابجهجا ألا٦بر ًبلٜ الشالزحن مً ٖمٍغ الًٍغ

َْٓ ًًٟلِجا ؤًًجا. ْط بُٗض. ًخ٩لم الٟهخى بُال٢ت،  ْلم ًتز  الُجاٖت الٗمُجاء ألمّ، 

ْٖمٍغ  : زلُل ْط. 24َٓ ألار ألانٛغ إللُجاؽ ؾمجاخت،  َْٓ ؤًًجا ٚحر متز  ٖجامجا، 

ىت جا، مش٣ٟت  : ٍػ ً مً ٖمَغ ْؤزذ بلُجاؽ ْزلُل، ْهي ٚحر متزْظت، جبلٜ الٗكٍغ هي ابىت ؤم بلُجاؽ، 

ْص ؾالمت ْمخدًغة، طاث  ظِجا، هي مٛغمت بضا ض ؤمّ ؤن جْؼ ْاط ممً جٍغ ض الؼ ظمجا٫ ْزل٤، الجٍغ

 اإلاٗلم.

ْص ؾالمت ـ في مضعؾت ٖحن الض َٓ نض٤ً بلُجاؽ ؾمجاخت، قجاب مش٠٣ ًمجاعؽ مِىت  : صا ت لبالخضَع

ىت ًدبجاصالن الٛغا ٍْػ  ٓ َْ ، ٍْبلٜ الشالزحن مً ٖمٍغ  ببًِٗمجا البٌٗ. مالضازلُت. 

جا  : قُِضة ْٖمَغ ْص، مش٣ٟت، جمجاعؽ الخضَعـ،   ٖجامجا.  22هي ؤزذ صا

ٓسخى ب٪  . : م ْالؿبٗحن مً ٖمٍغ  ٧جاجب في املخ٨مت، قُش ًبلٜ السجامؿت 

،  : هجان٠ُ ب٪ ْمضًٓن، ًبلٜ ألاعبٗحن مً ٖمٍغ ْبجاف، ؾ٨حر،  َْٓ الغظل ألا ىت،  َْٓ زُُب ٍػ ٓسخى،  ابً م

٢ْجا م  ىت مىّ ٚع ٍْج ابىتهجا ٍػ  خخّ.ؤم بلُجاؽ مهغة ٖلى جؼ

ً. : ٖهغ اإلاؿغخُت  َٓ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

 َٓ مضًىت نٛحرة في لبىجان. : م٩جان اإلاؿغخُت

 البىجاء اإلاؿغحي 15.4.3

ؼة!   ؤحهجا الُلبت ألٖا
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٢ْهت ْخب٨ت   ْعا ْزلُٟت  ْمىجاْغ مسخلٟت، ًمشل ٧ل مكِض ص هُٟض٦م ٖلمجا بإن ٧ل اإلاؿغخُت جخ٩ٓن مً مكجاَض 

ٓم  ْل٩ل مكِض شسهُجاث ج٣ ال ؤًًجا، مسخلٟت،  َْظٍ اإلاكجاَض املسخلٟت حؿمى ٞه ْع مسهٓم بظل٪ اإلاكِض،  بإصاء ص

ْالبىٓن ٦مجا ؾب٤ ط٦ٍغ مى٣ؿمت بلى ؤعبٗت ٞه٫ٓ، ؾٝٓ جخٗلمٓن مً َظا البىجاء اإلاؿغحي السلُٟجاث  ٞمؿغخُت آلابجاء 

ت ُٞمجا ٖٓػ ْإل٨ُم َظا البىجاء:  ْاإلاكجاَض املسخلٟت اإلاخ  بحن َظٍ الٟه٫ٓ ألاعبٗت، 

  ْْاإلاكِض الشجاوي الٟهل ألا ْص.  ْصا ٓاع ُّٞ بحن بلُجاؽ  ْع الخ ٫ مى٣ؿم بلى ؾخت مكجاَض. اإلاكِض ألا٫ْ ًض

ىت. ؤمجا اإلاكِض  ٍْػ ْص،  ْصا ْع اإلاكِض الشجالض بحن بلُجاؽ،  ٍْض ىت.  ٍْػ ْؤم بلُجاؽ،  ْص،  ْصا ٓاع بحن بلُجاؽ،  الخ

ٓاع في اإلاكِض ْالخ ىت، ْزلُل.  ٍْػ ْص،  ْصا ْع بحن بلُجاؽ،  ٓاع ُّٞ ًض ْص،  الغاب٘ ٞجالخ ْصا السجامـ بحن بلُجاؽ، 

ْؤم بلُجاؽ،  ىت، ْزلُل،  ٍْػ ْص،  ْصا ْؤمجا اإلاكِض الؿجاصؽ ِٞٓ بحن بلُجاؽ،  ْؤم بلُجاؽ.  ْزلُل،  ىت،  ٍْػ

 ْهجان٠ُ ب٪.

  ،ْاإلاكِض الشجاوي بحن قُِضة ْإلُجاؽ.  ٍْى٣ؿم الٟهل الشجاوي بلى ؾبٗت مكجاَض. اإلاكِض ألا٫ْ بحن قُِضة، 

ْاإلاكِض الشجالض بحن  ْص.  ْصا ْص ْإلُجاؽ،  ْاإلاكِض السجامـ بحن صا ىت.  ٍْػ ْص  ْاإلاكِض الغاب٘ بحن صا ْص.  ْصا قُِضة 

ىت،  ٍْػ ْص،  ْاإلاكِض الؿجاب٘ بحن صا ْإلُجاؽ.  ىت ْقُِضة  ٍْػ ْص  ْاإلاكِض الؿجاصؽ بحن صا ىت ْقُِضة.  ٍْػ

ْزلُل.  ْؤم بلُجاؽ،  ْإلُجاؽ،   ْقُِضة، 

 ٕٓػ بلى ٖكغة مكجاَض. اإلاكِض ألا٫ْ ُّٞ ٦الم  لىجا ْاإلاضًٓن، ْالٟهل الشجالض مخ ن٠ُ ب٪، الغظل اإلاضمً 

ْاط: ٍْغصص بٌٗ ألابُجاث الٛغامُت ٖلى زُبت ؤملّ في الؼ ٓاء،   ًخسبِ ُّٞ زبِ ٖك

َٓجاط  ٖل٣ذ بدمغة ْظِ٪ ال
 

 ٧ل ال٣لٓب ٞإًً ؤًً ٖالجي؟ 
 

 ٚحري ًضاجي ؤْ ًججابي بهمجا
 

ْعؤؽ ؤبُ٪، لِـ ًضاجي   ٢لبي، 
 

َُْٗضٍ بهٓث ٍْيكض: ْبٗض بوكجاص َظا الكٗغ ًه٤ٟ َغبجا،   ؤظِغ مً طي ٢بل، 

ْٖالم ال؟  مً ق٤ سٛغ٥ ؤؾخ٣ي 
 

ٓع ُٖى٪ ٌؿخطخيء ؾغاجي   ْبى
 

ْاإلاكِض الشجالض بحن  ٓسخى ب٪.  ْم ٓاع ُّٞ بحن هجان٠ُ ب٪،  ؤمجا اإلاكِض الشجاوي في َظا الٟهل ٞجالخ

ْزلُل. ْهجان٠ُ  ٓسخى  ْاإلاكِض السجامـ بحن م ْهجان٠ُ.  ٓسخى  ْاإلاكِض الغاب٘ بحن م ْإلُجاؽ.  ٓسخى،  ْم  هجان٠ُ، 

ْاإلاكِض الشجامً  ىت.  ٍْػ ْؤم بلُجاؽ،  ٓسخى  ْم ْاإلاكِض الؿجاب٘ بحن هجان٠ُ  ٓسخى.  ْم ْاإلاكِض الؿجاصؽ بحن هجان٠ُ 

ىت،  ٍْػ ْاإلاكِض الٗجاقغ بحن هجان٠ُ،  ْؤم بلُجاؽ.  ٓسخى  ْم ىت  ٍْػ ْاإلاكِض الخجاؾ٘ بحن هجان٠ُ  ىت.  ٍْػ بحن هجان٠ُ 

ْص. ْصا ْإلُجاؽ،  ْؤم بلُجاؽ،  ٓسخى،   ْم

  ْاإلاكِض الشجاوي بحن ْإلُجاؽ.  ٓسخى  ْالٟهل الغاب٘ ألازحر ؤًًجا ًخ٩ٓن مً ٖكغة مكجاَض. اإلاكِض ألا٫ْ بحن م

ْاإلاكِض الغاب٘ بحن ؤم بلُجاؽ،  ٓسخى.  ْم ْاإلاكِض الشجالض بحن ؤم بلُجاؽ،  ىت، ْقُِضة.  ٍْػ ٓسخى،  ْم ؤم بلُجاؽ، 

ْزلُ ىت، ْقُِضة،  ٍْػ ْاإلاكِض السجامـ بحن ؤم بلُجاؽ،  ىت، ْقُِضة.  ىت، ٍْػ ْاإلاكِض الؿجاصؽ بحن ٍػ ل. 

ْاإلاكِض  ْص.  ْصا ىت،  ْاإلاكِض الشجامً بحن ٍػ ْص.  ْصا ْإلُجاؽ،  ىت، ْقُِضة،  ْاإلاكِض الؿجاب٘ بحن ٍػ ْقُِضة. 

ٓاع ُّٞ بحن  ْع الخ ْاإلاكِض الٗجاقغ ألازحر في اإلاؿغخُت ًض ْإلُجاؽ، ْقُِضة.  ْص،  ْصا ىت،  الخجاؾ٘ بحن ٍػ

ْص ْصا ْؤم بلُجاؽ،  ىت،  ٍْػ ْإلُجاؽ،  ْزلُل. قُِضة،   ، 
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 ْجيخهي اإلاؿغخُت ٖلى ٦الم زلُل بهظٍ الٗبجاعة:  

ٓه٪.  زلُل:  "ِٖل ْخض٥. قجابجاف لُٗ

ْهي ِىت ) ت خجاثغا، ًىٓغ بلى الضعاَم ججاعة زم ًسغط ال٣ِّىِ عة   )٠٣ً بَغ ال٣جاْع

َْٛجي( ٍْىٓغ بلحهجا ؤزٔغ   التي ًجم٘ ٞحهجا الكغاب( مً ظُبّ 

 ". ْؤهجا بِبٗذ لي هللا ---٧ِل مً خبِبّ ٖىضٍ  

 ْٖلى َظا، جهل اإلاؿغخُت بلى جهجاًت اإلاُجاٝ. 

 ؤخضار اإلاؿغخُت ْزالنتهجا 15.4.4

ْاط! ًجا لؤحهجا ا ٓلّ خب٨ت َظٍ اإلاؿغخُت؟ الؼ ْع خ ؼة! َل حٗلمٓن مجا َٓ الخجاصر اإلاِم ْ السُحر الظي جض ُلبت ألٖا

ٓاثل  ْاط!  لُجاإلاجا ج٣طخي الٗ ْالَٗغـ للؼ ؽ  ٓعة ؤمغ ازخُجاع الْٗغ ٢ْخجا ٚحر ٢هحر مً الؼمً في طل٪ لِجا مً زُ جا  ْؤًٖجاَئ

ْاإلاؿخٔٓ  ٓجهم مً ؤظل الخبجاًً الش٣جافي،  ٍْىجاؾب ٓجهم،  م مً طل٪ الًجضْن لٗغاجؿِم مً ٌعجب ْل٨جهم ٖلى الٚغ الازخُجاع، 

ْال٣بلي. الاظخمجاعي ْؤخُجاهجا، مً ؤظل الخمجاًؼ الٗغقي  ض الًٛض ٖلى ببجال ،  م ٖ تٍٍْؼ ْآبجاَئ الص مش٣ٟحن  لى ٖىضمجا ٩ًٓن ألا

ْالجِل. ٍْخٗجال٣ٓن ُٞمجا  ٢مت مً ألامُت  ٍْدبجاصلٓن ُٞمجا بُجهم اإلاكجاٖغ،  ٨ثرْن الاخخ٩جا٥ م٘ ألاظجاهب،  ًُ ٩ٍْٓن ألابىجاء ممً 

ْلم جدش٠٣ بجالش٣جاٞت،  ْال٨خجابت،  ْهي امغؤة لم جخٗلم ال٣غاءة  ظِجا،  ْالخب. ؤم بلُجاؽ هي امغؤة مجاث ْػ بُجهم بدبل الٛغام 

 ْ جا ال٣ُٓؽ  ٓع ْؤلاهجار خ٤ الخٗبحر ٖمجا ٖجاقذ في ْغْٝ حٛمَغ الخ٣جالُض البجالُت ال٣ضًمت. بجهجا ال حٗلم ؤن ألبىجائهجا مً الظ٧

ْلِجا خ٨م، ْؾاصص، ْؾُُغة  جا. لِجا حؿلِ  ْٚحَر ْالضعاؾت  جاث٠،  ْالْٓ ْاط،  ٓع الاظخمجاُٖت مً الؼ ضْن ال٣ُجام بّ في ألام ًٍغ

ْمجا مً ؤبىجائهجا الُجاٖ ض ص الحؿدؿلم؛ بل جٍغ ٓع اإلاجز٫، الجظًٖ   ت الٗمُجاء، ٞةجهجا امغؤة ظبجاعة مؿدبضة.  في ؤم

٢ٓجاخت.  ْال ْالبالَت،  إة الضًٓن، ْؾ٨غ السمغ،  ٓصٍ جدذ َْ ٕؼ ْظ ْبجاف ًتٖز ىت مً عظل ؤ ْط ابىتهجا ٍػ ٖؼمذ ؤن جؼ

ىت هي ٞخجاة ٚجاًت في الجمجا٫ ْبجاف  ،ٍْػ ْط مً طل٪ الغظل ألا ض ؤن جتز ٓمت. ْهي الجٍغ ْالىٗ ْالخش٠٣، ْألازال١ الٟجايلت، 

ض الامخشجا٫ بغيجا ؤمِجا، اإلاضٖٓ هجا لت ٖلحهجا، جٍغ ْالُجاٖت الٗمُجاء املخمَّ ٓالضًً،  ْل٨جهجا ٣ِٞ مً ؤظل بغ ال ن٠ُ ب٪ ؤنال، 

ض قجابجا مش٣ٟجا  ٌ. ٞةهّ ًٍغ ْؤمجا ؤزَٓجا الظي َٓ ؤًًجا مش٠٣ بجالش٣جاٞجاث الجضًضة ًٞغ حر. ألن ؤمِجا مهغة ٖلى ٖؼمِجا.  اْٚل

ْص ؾالمت. ٞتهضص ٍْضعى صا ظذ مً طل٪ الغظل؛ ٞةجهجا مٛغمت  آزغ ًمجاعؽ مِىت الخٗلُم،  ٓم لٓ ْػ بإن جيخدغ بكغب الؿم

جا  ْاط. ٞإم بلُجاؽ هي ال٣ٗبت ألاْلى ْألازحرة في طل٪ لخذجَغ ىت ٦الَمجا مترايُجان بجالؼ ٍْػ ْص  ْص. ْفي الخ٣ُ٣ت صا بضا

ْجم اٖخ٣جا٫ ُٟذ. 
ُ
ْل٨ً الغب ؾلمِجا، ٞك ْج٩جاص ؤن جمٓث،  ىت الؿم،  ْجهجاثُجا حكغب ٍػ حر.   اْٚل هجان٠ُ ب٪ مً  الخ٣لُضي، 

 ؤظل الضًٓن ٖلُّ. 

ؼة!   ْبجالجملت، ٞةن جد٩ي ل٨م ٢هت ٖجاثلت لبىجاهُت مؿُدُت ٖجاقذ في ٚغة َظٍ اإلاؿغخُت ًجا ؤحهجا الُلبت ألٖا

 ً ْؤهمجاٍ خُجاة ألاظُجا٫ الجضًضة ال٣غن الٗكٍغ م٘ الهغإ بحن ؤهمجاٍ خُجاة ألاظُجا٫ ال٣ضًمت ال٣ًُت اإلاخهلبت اإلاخٗهبت 

  .ا٢ُت اإلاخ٣ضمتاإلاخدًغة اإلاش٣ٟت الغ 

ْؤمجا الىو الضازل في اإلا٣غع الضعاسخي ل٨م ؤحهجا الُلبت! ِٞٓ مً اإلاكِض ألا٫ْ بلى اإلاكِض الشجالض مً الٟهل ألا٫ْ، 

ٓع ُٞمجا  ًلي: َْظا الىو ًخلسو ٧جالىدٓ اإلاظ٧

ْص مجز٫ نض٣ًّ بلُجاؽ للمغة ألاْلى. ُٞجٔغ بُجهمجا ٦الم  ع صا ْص، ًْؼ ْصا ٓاع في اإلاكِض ألا٫ْ بحن بلُجاؽ  ًجغي الخ
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ْالضعاًت،  ْالظ١ْ  مى، ْخُىجا بجامغؤة ٖىُضة جسلٓ ًٖ نٟجاث الُٟىت،  ًٖ ؤم بلُجاؽ، ُٞه٠ بلُجاؽ ؤمّ خُىجا بجالخجاظغ ألٖا

الصَجا الُجاٖت الٗمُجاء في ٧ل شخيء. ْهي  ٓسخى الٗغ٧ٓف البىّ جُلب مً ؤ ىت مً عظل اؾمّ م التي ٢بلذ زُبت ابيخّ ٍػ

٢ْض  ْبجاَل ٦ؿ٫ٓ ؤبلّ لئُم.  َْٓ عظل ٖجاَل  ُٟت.  الْْ ت  الخٞغ هجان٠ُ ب٪  الظي ٌِٗل ٖلى صًٓن؛ لِؿذ لّ مِىت 

ى ْؤمجا ٍػ ٍْل٣بجان بــ"ب٪".  ً في اإلاضًىت،  ت ٞهي بش٣جاٞتهجا ٢بلذ ؤمّ َظٍ السُبت ٣ِٞ ألجهمجا مً آ٫ الٗغ٧ٓف، الؿجاصة البجاعٍػ

ٍْبضْ ُّٞ بلُجاؽ ؤهّ ؾئم الخُجاة مً  ٓالضًً هي عؤؽ الخ٨مت.  ْالضتهجا؛ ْفي اٖخ٣جاصَجا َجاٖت ال ْبغاءتهجا جُُ٘ ؤمغ  ْنالخِجا 

ْجهلبهجا في اإلاٗخ٣ضاث.   ؤظل جسكً ؤمّ 

ْؤم بلُجاؽ. جخٗٝغ ُّٞ ؤم بلُجاؽ ٖلى صا ىت  ٍْػ ْص  ْصا ٓاع بحن ٧ل مً بلُجاؽ  ْص الؼاثغ ْفي اإلاكِض الشجاوي ًجغي الخ

ْمجا ٣ٖجاثضٍ؟ َل ًدًغ  ْمجا ؤ٩ٞجاٍع جججاٍ الخُجاة؟  جا ٖلى ؤن حٗٝغ مجا صًجاهخّ؟  ْل٨جهجا ع٦ؼث ٨َٞغ ْص،  الجضًض ْنض٤ً ابىّ صا

ضاء. مت ألٖا ٓلخّ في ٍَؼ ْبُ ْص ال٨ىِؿت للخٗبض ؤم ال؟ زم ًجغي ال٨الم خ٫ٓ بُغؽ ب٪ ؾمجاخت،   صا

 ْ ٓاع في اإلاكِض الشجالض ِٞٓ ًجغي بحن بلُجاؽ،  ٣ى٘ ْؤمجا الخ ًُ ٓص بلُجاؽ في َظا اإلاكِض ؤن   ٧ْل ظِ ىت.  ْص، ْ ٍػ صا

ٍْل٣ىّ بخمؿ٪ طًل الدؿجامذ  ْص ؤن ٌكغح إللُجاؽ مٗجى الخٟجائ٫،  ْٖلى ظجاهب ؤزغ، ًدجا٫ْ صا ْص ب٩ل مجا ْن٠ بّ ؤمّ.  صا

ْإَجاٖتهجا ُٞ ْبجاَل،  ْاؾدبضاص  ْٖىجاص  ْجهلب  ٍْدشّ ٖلى مدجاعبت مجا في ؤمّ مً يال٫  مجا َٓ ْالخٗجامل الخؿً جججاٍ ؤمّ. 

ْع في  َْجام اإلاخإنلت في الىٟٓؽ جإنل الجظ ْالسغاٞجاث ْألا ْٖلى خض حٗبحر بلُجاؽ: بن ؤمّ جمشل ؤظُجاال مً ال٣ٗجاثض  خ٤. 

ْاملججاَضة،  ْص ًدجا٫ْ ؤن ًل٣ىّ صعؽ الخٟجائ٫،  ْل٨ً صا ٍْبضْ ظلُجا ؤن بلُجاؽ مدكجاثم بلٜ الدكجائم مبلّٛ،  التراب.  

  جبجاعة. ْاإلاهجابغة ؤمجام ؤمّ الٗىُضة اإلاؿدبضة ال

 محزاث الىو 15.5

ْاص اإلاؿغخُحن اللبىجاهُحن  ْع ْل٣ض ؤزٔغ اإلا٨خبت الٗغبُت ْألاصبُت  -ٌٗض مُسجاثُل وُٗمت مً ٦بجاع ألاصبجاء  حن،  اإلاهجٍغ

ت ٖلى  ْال٨ٍٟغ ْمخ٣ضم، ج٣بلتهجا ألاْؾجاٍ الٗلمُت ْألاصبُت  غة في ؤؾلٓب ٖلمي عنحن  ُت ٍٚؼ ت بةهججاػاث مٗٞغ ْال٨ٍٟغ

ْٖلى مؿخٔٓ الٗجالم ب٣ب٫ٓ خؿً. ٦مجا حكِض الترظمجاث املسخلٟت للٗضًض مً ؤٖمجالّ ألاصبُت مؿخٔٓ الًَٓ  الٗغبي، 

ْٕ اإلاىخٓظجاث ألاصبُت إلاُسجاثُل وُٗمت.  ْلِجا في َظا الضعؽ ٞهي مً ؤع ت ٖلى َظا ال٣ب٫ٓ. ؤمجا َظٍ اإلاؿغخُت التي هدىجا ْال٨ٍٟغ

جا مً اإلاؿغخُجاث الٗغبُت؟:ٞؿٝٓ هخٗلم َىجا ٠ُ٦ امخجاػث َظٍ اإلاؿغخُت بجاإلامحزاث ًٖ   ٚحَر

  ٓطة ٖلى ؤَم محزاث الىو ؤن اإلاال٠ ْز٣جاُٞت مؿخد هجر في ٢و مجا ؤعاص ؤن ٌٗجالجّ مً ٢ًُت اظخمجاُٖت 

ْالٗجامُت ظىبجا  ْبجاَجهجا، مؿخسضمجا اللٛت الٟهخى  ْعاجٗت، قجاعخجا لٓجاَغ ال٣ًُت  ٣ت ظمُلت  املجخم٘ الكغقي بٍُغ

 ٓ ْع مالثمجا للصسهُجاث ال ٓاعصة في بلى ظىب في الخدجا ٓعة  مجا زُغ ببجا٫ الصسهُجاث ال اعصة في الىو، لبل

ٓاع ألامي ؤحى في  ٓاع اإلاش٠٣ ؤحى في الٟهخى، ْخ ْممً َٓ ٚحر مش٠٣، ٞد اإلاؿغخُت، التي ٞحهجا ممً َٓ مش٠٣ 

 اللٛت الٗجامُت.

  ْلِجا اإلاال٠ بجالظ٦غ في اإلاؿغخُت هي لِؿذ مك٩لت لبىجاهُت ؤْ ٖغبُت ٞدؿب، بل هي مك٩لت بن اإلاك٩لت التي جىجا

ٓع في ؤهمجاٍ  ْالخُ ٓعازُت الغاًٞت للخ٣ضم  ْالخ٣جالُض ال٣ضًمت ال إة اإلاٗخ٣ضاث  ٧ل مجخم٘ قغقي ٌِٗل جدذ َْ

ْمبجاصئهجا  .الخُجاة، 

 ؾُت ْالْغ ْالٛغبُت ألامحر٦ُت. ٞةن ٦خجابجاجّ -مُسجاثُل وُٗمت َٓ مً جش٠٣ بشالر ز٣جاٞجاث؛ الٗغبُت،  ٦ْغاهُت،  ألا

ٕٓ اإلاؿغخُت، ْفي بوؿجاهِخّ التي جخمشل في مغآة نجاُٞت لِظٍ الش٣جاٞجاث التي ج ت ٨ٍٞغ في ازخُجاع مٓي خمشل في خٍغ
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٦ُٓجاتهم م٘ ؤٞغاص املجخم٘،  ْتهظًب هٟٓؾِم في ؾل ٓإ ؤلاوؿجان في املجخم٘ الكغقي،  جش٠ُ٣ ؤطَجان ظمُ٘ ؤه

ْبُٗضَم.   بهم  م، ٢ٍغ ٦ْبحَر م   ْؤًٖجاء ألاؾغة، نٛحَر

  ّٓ ع ألاخضار الاظخمجاُٖت الؿجاثضة في الٗجاثلت اللبىجاهُت اإلاؿُدُت ًخجلى مً زال٫ الىو ؤن مُسجاثُل خجا٫ْ ؤن ًه

ٓلت  َْؿخدلي ظمجا٫ الخٗجابحر، ْؾِ ْججخظب بّ ألاؾمجإ ٖىض الؿمجإ،  في ٢جالب ًخمخ٘ بّ ال٣جاعت ٖىض ال٣غاءة، 

ْجخجلى لل٣جا ض اإلاال٠ الخٗبحر ٖجهجا، ْقغخِجا ٞهي جخطر  ْالضالالث التي ًٍغ ْاإلاٟجاَُم  ْؤمجا اإلاٗجاوي  عت ٦مجا البُجان. 

جخجلى ألاقُجاء في ْضر الجهجاع. َظٍ هي ؾمت بجاعػة ظضا في َظٍ اإلاؿغخُت، ألن مٗىجاَجا جسلٓ مً ُٖٓب الخ٣ُٗض 

ْإن ال٣جاعت للمؿغخُت  ْالٛمٓى. ٞمُسجاثُل وُٗمت بلى ظجاهب ؾمجاجّ ؤلاوؿجاهُت نجاخب ؤؾلٓب الؿِل اإلامخى٘. 

َْجام البجاَ ْالسغاٞجاث ْألا ٌ اإلاٗخ٣ضاث  ٓاثل بٗض جهٟدِجا ٩ًجاص ًٞغ ْالٗ لت التي ٦شحرا مجا ججلب للمجخمٗجاث 

 ال٣جاعَت ًغخب ب٩ل مجا ًدؿجى لّ ؤن ًبلٜ بلى الخ٣ضم 
ُ
ْٖلى ظجاهب آزغ، ًجٗل اإلاال٠ ْالضمجاع في ؤع٧جاجهجا.  الٟؿجاص 

ٓص  ْالخش٠٣. ٞةهّ هجاجر ؤًًجا في جإنُل َظٍ ال٨ٟغة الشجابخت ؤن الش٣جاٞت هي عؤؽ الخ٣ضم، ْ الٗم ْالخدًغ  ْالغقي 

 ىججاح، ْنالح املجخم٘ البكغي. الغثِسخي لل

  ْالسغاٞجاث بلى الخ٣ُ٣ت بزغاط الىجاؽ ٖلى ٢ٓي  خجاٞؼٌؿخيخج مً الىو ؤن اإلاؿغخُت َْجام  ٦ْظل٪ صعؽ مً ألا  .

ْالبىحن.   مِم لىبظ الهغإ بحن آلابجاء 

  ،ْمجاوسخي ْالججاهب الغ ْالججاهب ال٨ٟغي،  ٓا٢عي،  ٓاهب مشال: الججاهب ال ًدؿم هو اإلاؿغخُت بجالٗضًض مً الج

ْػص ٖلى طل٪ الججاهب ألاصبي السجالو. ْ   الججاهب الضًجي، 

  ْ٘الِؼ٫، ًخمخ ْههجاٖت الىو بحن الجض  ْٖت البُجان، ْظمجا٫ الخٗبحر،  ْبجالجملت ؤن اإلا٩جاإلاجاث في اإلاؿغخُت جدؿم بغ

تهجا. خجا٫ْ مُسجاثُل وُٗمت ؤن ًدغع الٗبجاعة مً ظمُ٘ مجا ًش٣ل ٖلى ال٣جاعت م ْج٨خدل الُٗٓن بغٍئ ً ال٣جاعت ب٣غاءتهجا، 

ْاع الصسهُجاث.  ْؤص ْبُجان، ْقغح لل٣ًُت، ْخب٨ت ال٣هت،  ْؤؾلٓب،   حٗبحر، 

 وكجاَجاث الٓخضة 15.6
ْالبىٓن ُت "ؿغخا٦خب ملسهجا ْظحزا إلا -3 ٧ْلمجاج٪آلابجاء   ." في ٖبجاعاج٪ 

ْالبىٓن جغظم الىثر اإلا٣غع لـ" -4 ت في ؤؾلٓب عاج٘.آلابجاء   " بلى لٛخ٪ ألام ؤْ اللٛت ؤلاهجلحًز

 الخٗبحراث الجمُلت ْالاؾخٗمجاالث ألازجاطة مً َظٍ الٓخضة.ؤٖضَّ ٢جاثمت مً  -5

 الٟهخى. الٗغبُتبجاللٛت  مؿغخُتخجا٫ْ ؤن ج٨خب ٣ٞغة ٖلى ؤؾلٓب  -6

 هخجاثج الخٗلم 15.7
ٓع خ٫ٓ  بٗض ٖٓت مً هخجاثج الخٗلم التي جخمد ٓعة ُٞمجا ؤ٦ملىجا َظا الضعؽ جٓنلىجا بلى مجم  ًلي: مجاالى٣جاٍ اإلاظ٧

  مجا٫ ْؤلاهججاػاث ألاصبُت إلاُسجاثُل وُٗمت، ؤلِٟجا بزغ جسغظّ مً حٗلمىجا ؤن مؿغخُت "آلابجاء ٓعة ألٖا ْالبىٓن" هي بجا٧

جا في ٦خجاب مؿخ٣ل ٖجام 1916ظجامٗت ؤمحر٦ُت ٖجام   في مجلت الٟىٓن، زم ؤنضَع
ً
َمت ال ُمَىجَّ جا ؤ ْوكَغ  .م1917م، 

ْال 36ْبٗض مطخي  بجا ٖلى الُبٗت ألاْلى ٢جام اإلاال٠ بمجا لؼم مً الخٗضًل  خى٣ُذ، ٞهضعث لِجا َبٗجاث ٖجامجا ج٣ٍغ

ُْعبجإ.   الر، 
ُ
ْز  مشجى، 

  ْاإلابجاصت الجضًضة ٓلِجا اإلاؿغخُت َٓ الهغإ بحن اإلابجاصت ال٣ضًمت اإلاخهلبت  ْع خ ٓع الغثِـ لل٣هت التي جض ْاملخ

ْؤم بلُجاؽ هي الصسهُت البجاعػة التي جمشل  ْاط".  ْهي: "الؼ ْطل٪ في ٢ًُت اظخمجاُٖت مِمت ؤال  الغا٢ُت اإلاخ٣ضمت، 



 
    

245 
 

ن َم الظًً ًمشلٓن اإلاب ْص ْآلازْغ ْابجهجا ألا٦بر بلُجاؽ ْنض٣ًّ صا ىت.  ٍْج ابىتهجا ٍػ جاصت ال٣ضًمت اإلاخهلبت في جؼ

 اإلابجاصت الجضًضة الغا٢ُت اإلاخ٣ضمت في َظٍ ال٣ًُت.

  ٠ُ٦ْ ًم٨ىىجا ٤ ٢غاءة هو َظٍ اإلاؿغخُت حٗلمىجا ٠ُ٦ وؿخُٟض مً اللٛت الٗغبُت، ْألاصب الٗغبي،  ًٖ ٍَغ

ْاإلا٩جاإلا ٓاع  ٓع الخ غي في صازل ؤَمُت اللٛت الضاعظت لِٟم مجا ًج ت بلٛت الًجاص ٌٗجي اللٛت الٗغبُت، بلى ظجاهب جبل

جام ٖلحهم.  ٓاط السغاٞجاث ْألاَْ ْاؾخد ْحٗجامل آلابجاء م٘ ؤبىجائهم،  ٢ًْجاًجا اظخمجاُٖت،   املجخم٘ الٗغبي مً مكجا٧ل 

 ْمٗجاهحهجا، ل٣ض حٗلمىجا مً زال٫ َظا الىو اإلاضمج في اإلا٣غع الضعاسخي ٖضصا ٦بحرا م ً اإلاٟغصاث الٗغبُت الهٗبت، 

ْالضاللُت. ُت،  ْالهٞغ ٍٓت،  ْجغا٦ُبهجا الىد  ْاؾخسضامجاتهجا في الجمل، 

ْصًً بجالخًجاعة  ْج٣ضم ألابىجاء اإلاؼ ْع هو َظا الٟهل خ٫ٓ نغإ بحن حؿلِ آلابجاء ٖلى البىحن  ْبجالجملت، ًض

ٓػ في املجخم٘  ْوك ْمجا َغؤ مً ؤظل طل٪ مً زالٞجاث  ْاإلا٩جاإلاجاث الغاجٗت الجمُلت بحن ْالش٣جاٞت،  ٓاعاث  الكغقي، ببجان الخ

ت  ْاللٛت الضاعظت لٛحر اإلاش٣ٟحن، مٗجالججا ٢ًُت اظخمجاُٖت ْخًجاٍع ْالِؼ٫، مؿخسضمجا اللٛت الٟهخى للمش٣ٟحن  الجض 

ً. في ؤؾلٓب ؾِل ممخى٘ ًلخظ مىّ ال٣جاعت ٖىض ال٣غاءة، َْؿخمخ٘  مخمشلت في ٖجاثلت لبىجاهُت مؿُدُت في مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

 بّ اإلاكجاَض ٖىض الٗغى ٖلى اإلاؿغح.

ْمٗجاهحهجا 15.8  ال٩لمجاث الهٗبت 

 اإلاٗجاوي ال٩لمجاث

 مىجاٞؿت اظخمجاُٖت نغإ اظخمجاعي

ٓمُجاء ٓمُجاء التي ال خغا٥ بهجا ِٖل اإلا  خُجاة اإلا

ٓمُجاء حَن  اإلا ِ
ْهِغٍّ

َ ْ
َضَمجاِء اإلا

ُ
ْىَض ٢ ِٖ  

ُ
ت
َ
ُ َخىَّ

ُ ْ
 امل

ُ
ت
َّ
ُجش

ْ
 ال

ُؿّ ازخى٤ الصسو
َ
ٟ
َ
 يجا١ ه

جالت  ٖلى ِببَّ
 
ض
ْ
ٔ  ِيٛ  ٖلى ؤزغ

 
ت َُّ  بل

ِم  ججهُضة
َ
ُخٍٓن ِبجاألل

ْ
ٍٍ َمص

ُّْ ٍِ ِبَخإ َض َمّضِ
ْٗ ـٍ َب

َ
ٟ
َ
َغاُط ه

ْ
 بز

 الاجهجا٫ بصخيء الاخخ٩جا٥

مى الُجاٖت الٗمُجاء  الخ٣لُض ألٖا

 انُبٜ، جمحز احؿم بـ

 ٖالٍ ْؾتٍر ٚمغ )ن(

َبجاَصاِث  ال٣ُٓؽ )ٖىض اإلاؿُدُحن( ِٗ جاُم ال
َ
جا ِهٓ ََ ِثُغ

َ
ٗجا

َ
٩جاِلِجا، ق

ْ
ق
َ
ؤ َْ ِت  َُّ ًِي الّضِ

ُتَهجا
َ
جاال

َ
اْخِخٟ َْ 

ٓطظُت 15.9  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت 15.9.1  ؤؾئلت مٓي

ْالبىٓن في -1  :جم جإل٠ُ مؿغخُت آلابجاء 
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(aًْالٗكٍغ bً)  ( مُل٘ ال٣غن الخجاصي     ( مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

(cالٗهغ الججاَلي )    (dالٗهغ الٗبجاسخي  ) 

 :ججغي ؤخضاثهجا في مؿغخُت ٖغبُت  ْالبىٓن  آلابجاء -2

(aمجخم٘ ٖغبي لبىجاوي )    (bمجخم٘ ٖغبي ؤإلاجاوي )  

(cمجخم٘ ٖغبي َىضي )    (dمجخم٘ ٖغبي ؤمحر٧ي  ) 

ٓاعصة في اإلاؿغخُت هي -3  :ؤم بلُجاؽ الصسهُت ال

(a ) مدؿجامدت مش٣ٟتامغؤة   (bامغؤة طاث مبجاصت ج٣لُضًت مؿدبضة ) 

(c امغؤة جمجاعؽ )ـ في ٧لُت الخججاعة  (  امغؤة مخضًىت مخٟجاَمتd)  الخضَع

ْالبىٓن جد٩ي ٢هت لــ -4   : مؿغخُت آلابجاء 

(aٖجاثلت مؿُدُت لبىجاهُت )   (bٖجاثلت مؿلمت لبىجاهُت )   

(cٖجاثلت َىضًت َىضْؾُت )   (dٓصًت  ( ٖجاثلت ٖغبُت حه

ْالبىٓن بجاصت بضء مىجمت في مجلت اؾمِجا -5  :نضعث مؿغخُت آلابجاء 

(a الٟىٓن )  (b ألاَغام )  (cاإلا٣خًب )  (dغة  (  الجٍؼ

ْالبىٓن في -6  : ججغي اإلا٩جاإلاجاث في مؿغخُت آلابجاء 

(aحر اْٚل حرb)   ( اللٛت الٟهخى  اْٚل    ( اللٛت الضاعظت 

(cْالضاعظت مٗجا ْصمىتd)   ( اللٛت الٟهخى  ٓاهجاث ٦مشل ٧لُلت   ( ؤلؿىت الخُ

ْالبىٓن مً -7  : جخ٩ٓن مؿغخُت آلابجاء 

(a ٖكغة ٞه٫ٓ )   (b ؤعبٗت ٞه٫ٓ )   

(c زمؿت ٞه٫ٓ )   (d ْؤعبٗت ٞه٫ٓ  ( بجابحن 

ْالبىٓن هي -8  :شسهُجاث مؿغخُت آلابجاء 

(aِٓع ٣ٞ ٓر cِ٣ٞ)  ( بهجار bِ٣ٞ)  ( ط٧ ْإهجار مٗجا  d)  ( قُ ٓع   ( ط٧

 اإلاؿغخُت هي: -9

(a )ٓاع ظيـ ؤصبي    مؿإلت ٣ُِٞت( b)   ٌٗخمض ٖلى الخ

(c ) ٓاب ْالهٝغبجاب مً ؤب تd)  الىدٓ   ( ًٞ مً ٞىٓن الِىضؾت اإلاٗمجاٍع

ٓمِجا في اإلاؿغخُت:  -10  الخب٨ت، مِٟ

(a )الصسهُجاث ٖلى اإلاؿغح ٍّْ     ٨ٞغة اإلاؿغخُت (b)  مجا جغ

(c )شسهُجاث اإلاؿغخُت    (d) لٛت اإلاؿغخُت 

 ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هحرة: 15.8.2

ٓلّ مؿغخُت  " مجا -1 ْع خ ٓع الظي ًض  "؟ْالبىٓن آلابجاء َٓ املخ

ْالبىٓن  -2  ؟مجاهي ؤؾمجاء الصسهُجاث إلاؿغخُت آلابجاء 

ْالبىٓن هجا٢ل ؤَمُت مؿغخُت  -3  .في ألاصب الٗغبي الخضًض آلابجاء 

ْاط٦غ مٗجاهحهجا. -4 ٓاعصة في الىو   بحن ال٩لمجاث مً اللٛت الضاعظت ال
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ْالبىٓن.؟ صْن بة٢ىجإ. -5  مجا عؤً٪ ًٖ اللٛت التي ؤلٟذ ٞحهجا مؿغخُت آلابجاء 

ٍٓلت: 15.8.3  ألاؾئلت ؤلاظجابت الُ

ْالبىٓن ْالججاهب اإلاؿغحي  في يٓء مؿغخُت " مُسجاثُل وُٗمتا٦خب م٣جالت ًٖ ؤؾلٓب  -1  ".آلابجاء 

ْالبىٓن.صْن عؤً٪ ًٖ ٖهغ  -2  جإل٠ُ مؿغخُت آلابجاء 

ْالبىٓن  -3  .ا٦خب زالنت مؿغخُت آلابجاء 

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 15.10  ؤَم ال٨خب 
ٓٞل ف م م، بحرْث، لبىجان، مُسجاثُل وُٗمت:  -1 ْالبىٓن، ماؾؿت ه  .م1953آلابجاء 

ٓٞل ف م م، بحرْث، لبىجان، ٍ:  -2  م.1989، 2مُسجاثُل وُٗمت: ؤخجاصًض م٘ الصخجاٞت، ماؾؿت ه

ٓٞل ف م م، بحرْث، لبىجان،  -3  م.1991مُسجاثُل وُٗمت: الٛغبجا٫، ماؾؿت ه

ش اإلاؿغح في الٗجالم الٗغبي،   -4 ْالش٣جاٞت، ؾُض ٖلي بؾمجاُٖل: ججاٍع ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 

 م.2016ال٣جاَغة، 

١ السٓلي، مؿغخُجاث ٖغبُت، ؤه٣غة،  -5 م ٞجاْع  م.2019ص. ٦ٍغ

ٓبىض،  -6  م. 2000مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ال٣جاَغة: اإلاعجم الٓؾُِ، ٦خب زجاهّ خؿُيُّ، صً

الم، صاع اإلاك -7 : اإلاىجض في اللٛت ْألٖا َٓـ مٗلٝٓ م2007، ٖجام ١42، بحرْث، الُبٗت: غ ل
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   الخمُِض 16.0

ٓخضة هضعؽ َْمجا  الُلبت! ًٖ ؤحهجا في َظٍ ال ً، ؤال  ْال٩جاجبحن اإلابضٖحن اإلِا٨شجاٍع حن، 
َ
مال٢ ِٗ ألاصًَبحن الٗغبُحن ال

٤ُٞٓ الخ٨ُم،  ْإمجامجان مً ؤثمت الًٟ اإلاؿغحي ج ْاًت الٗغبُت،  ْاص الغ ْمُسجاثُل وُٗمت! اللظان َمجا، خ٣جا، عاثضان مً ع

٦ْخبجا الؿحرة الظاجُت  َىجا،  ْاًت الٗغبُت ٟٞىَّ ٦ْخبجا الغ ْؤبضٖجا،  في ألاصب الٗغبي الخضًض. ٦خبجا اإلاؿغخُت الٗغبُت ٞإظجاصا 

ٓعاَجا ٣جا، ٦خبجا ال٣هت ُٞ
َّ
صاَجا بجاإلاٗجاوي ْألا  ٞض٢ ّْ  زُلت الض٣ُ٢ت البلُٛت.ْػ

ْلئ٪ ال٨خجاب ْألاصبجاء الٗغب ْمُسجاثُل وُٗمت ٦الَمجا مً ؤ ٤ُٞٓ الخ٨ُم  الظًً جغظمذ ؤٖمجالِم بلٛجاث  ج

٤ُٞٓ الخ٨ُم، بلى  ْج لِجا اإلاخظ١ْ السبحر  بجال٣ب٫ٓ الخؿً.  ْج٣بَّ ٖجاإلاُت قتى، ٞىجالذ بعججاب ٧ل مً ٢غؤَجا ْؾمِٗجا، 

ْؤؾـ بٌٗ الْاظجاهب ٧ل طل٪،  ش ألاصب اإلاؿغحي خض مً ْي٘  خُجاعاث اإلاؿغخُت الجضًضة التي ٖٝغ بًِٗجا في ججاٍع

 "اإلاؿغح الظَجي".  بـدُجاع

جا  ٓطط اإلاىخ٣ى لالَإل ٖلى خُجاة ؤصًبحن ؤزٍغ ل٣ض ازخحر ل٨م َظان ألاصًبجان اإلامخجاػان في م٣غع٦م الضعاسخي ٧جالىم

ٓة الُل ٢ٓت، ٞؿٝٓ ججضْن في َظا الضعؽ ؤحهجا ؤلاز ٨٢ْم، ألاصب بُٗجاءاث ٚحر مؿب ْحهظب ط ي ز٣جاَٞخ٨م،  ِ
ّ
ظ
َ
ٛ ٌُ بت! مجا 

ْٞهجاخت اللؿجان.  ْبالٚت الخٗبحر،  ْٖت ال٩لمجاث،  ْع  ٍْه٣ل يمحر٦م للخمخ٘ بجمجا٫ ألاصب، 

ُُٟت،  ْالْٓ ن في َظا الضعؽ بمدُجاث خُجاتهمجا الضعاؾُت ْألا٧جاصًمُت،  ْإه٨م ؤحهجا الُلبت ! ؾٝٓ جمْغ

 ٓ ٦ْمجا ؾ ْالٟىُت.  ت،  ْال٨ٍٟغ ْالٗملُت،  ْمضٔ ْالٗلمُت،  مجا بأصاب الٗجالم،  ٝ جُلٗٓن مً زاللّ ٖلى مضٔ جإزَغ

مجا في آصاب الٗجالم، مخمغ٦ؼا ٖلى ُٖجاءاتهمجا في مججا٫ اإلاؿغخُت الٗغبُت بٓظّ مسهٓم، أله٨م ؾٝٓ حٗجالجٓن  جإزحَر

ٓظّ ٖجام.  ْاًت الٗغبُت ْألاظىجاؽ ألاصبُت ألازٔغ ب ٓع اإلاؿغخُت الٗغبُت، ْفي مججا٫ الغ  خُجاتهمجا َىجا في مىٓ

ٓخضة 16.1  ؤَضاٝ ال

ٖٓت مً الٛجاًجاث ؤَمِجا مجا ًلي: ٓخضة بلى مجم  تهضٝ َظٍ ال

  ْالىٓغي في ألاصب الٗغبي الخضًض مً زال٫ ْالخ٣ضم ال٨ٟغي  ٓع ألاصبي  ٤ُٞٓ الخٗٝغ بجالخُ خُجاة ج

ْمُسجاثُل وُٗم  .تالخ٨ُم 

  .مجا ًٍٓ "شسهُت ألاصًبحن اإلاؿغخُحن" آلاه٠ ط٦َغ إل ٖلى ٖىجانغ  ج٩  الَا

 إل ٖلى ْمُسجاثُل مً زال٫ ٦خجابجاتهمجا. الَا  ٤ُٞٓ ٍٓجاث الخ٣ضمُت ألاصبُت في خُجاة ج  اإلاؿخ

 .٤ ؤٖمجالِمجا اإلاؿغخُت جاصي البجاعػ في اإلاؿغخُت الٗغبُت ًٖ ٍَغ مجا الٍغ َْع إل ٖلى ص  الَا

 .جل٣ي اللٛت الٗغبُت ْألاؾجالُب ألاصبُت اإلاخجلُت مً زال٫ ؤٖمجالِمجا ألاصبُت املسخلٟت 

٤ُٞٓ الخ٨ُم: خُجاجّ 16.2  ْإهججاػاجّ ج

ْالضعاؾُت 16.2.1    خُجاجّ الٗجامت 
٤ُٞٓ الخ٨ُم في  َٓٓب ج ٓبغ ٖجام 9ْلض ألاصًب ألاإلاعي اإلا ت م بًجاخُت الغمل في مضًىت1897/ ؤ٦خ  ؤلاؾ٨ىضٍع

جاء ٌٗمل في ٢ُجإ ال٣ًجاء بمدجاٞٓت ُٟحن ألازٍغ ٍٓ مً الٟالخحن الٍغ ْؤم جغ٦ُت، ٧جان ؤب . البدحرة في مهغ، ألب مهغي 

 ٤ُٞٓ ٓم في اإلاضعؾت الابخضاثُت بجل٣ى ج ٓع الخ٨ُم مبجاصت الٗل ٢ْخظا٥ بال الؿجابٗت مً  م1915 ٖجام ضمجه ْلم ًبلٜ،   ،
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ٓمُت في ٍٓ بمضعؾت خ٩ ْبٗضمجا ؤ٦مل الضعاؾت الابخضاثُت ؤلخ٣ّ ؤب  . خُض خهل ٖلى  ٢ؿِ  ،مدجاٞٓت البدحرة ٖمٍغ

ٍٓت جا بلى ،  مً الضعاؾت الشجاه ْؤههى الضعاؾت  ال٣جاَغة زم ٚجاصَع ٍٓت َىجا٥ في مضعؾت،  ْؤزىجاء طل٪،  دمحم ٖلي الشجاه ٍٓت.  الشجاه

ْع  ٓلّ ْالخمشُل في اإلآؾ٣ُىؤزظ ًمجاعؽ الض ْمُ ٢ّْ بإظىجاؽ ألاصب املسخلٟت،  بلى الخمشُل   ْطل٪ مجا ؤّصاٍ بلى جظ

 .ْاإلاؿغح

جا ٖجام ٍٓع ٤ُٞٓ الخ٨ُم قِجاصة الب٩جال ْاهًم م1925 ْ جسغط مجهجا ٖجام  الخ١ٓ٣  زم الخد٤ ب٩لُت .م1921 هجا٫ ج  ،

 مخضعبجا لٟترة ػمىُت ٢هحرة. زم ؾجاٞغ بلى  املخجامحن بٗض طل٪ بلى م٨خب ؤخض
ً
ٓانلت صعاؾجاجّ  بجاَعـ ْٖمل مّٗ مدجامُجا إلا

بت  ٓعاٍ في الخ١ٓ٣، بٚغ ْطل٪ لىُل صعظت الض٦خ ْالضٍ،  ٓص  ٓمُت ٞجاػ بجاالوؿال٥ بلحهجا بجِ الٗلُجا في بٗشت صعاؾُت خ٩

٤ُٞٓ الخ٨ُم ؤًجام ْل٨ً ج ْؤعجب بجاإلاؿجاعح  ْالضٍ في طل٪،  ْالٟىٓن،  ـ، اهجظب بلى آلاصاب  صعاؾخّ الٗلُجا في بجاَع

ْمخضعبجا ٖلى  َْٛتٝر مً هبِٗجا مخٗلمجا ؤؾجالُبهجا اإلاخٟىىت، مىتهال مً زبراء الًٟ،  الٟغوؿُت الؿجاخغة، ٞجٗل ًخل٣جاَجا، 

ٖٓب ْمخمغؾجا ٖلى ؤًضي ٖمجال٣ت الضعامجا، مؿخ ْالخمشُل،  جا ٧ل اإلاِجاعاث ألاصبُت اإلاؿغخُت مً مدى٩ي املججا٫ اإلاؿغحي 

ْجمٍِغ في ٞىٓن  ْمُت،  ْالغ ْالٟغوؿُت  ٓهجاهُت  ٓاؾ٘ ٖلى آلاصاب الُ ْال ْالسبرة ٞحهجا، م٘ اَالّٖ الض٤ُ٢  ب٩ل البراٖت 

ْال٣هو.  الؿِىمجا 

 للىجاثب الٗجام في
ً
٦ُْال ٤ُٞٓ الخ٨ُم  ت املخجا٦م املسخلُت ٖمل ج ،زم في املخجا٦م ألاَلُت. زم  بمضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع

جا  ْبٗضمجا ٖمل بهجا 1934 ٖجام ْػاعة اإلاٗجاٝع بلىٚجاصَع  للخد٣ُ٣جاث، 
ً
ْاقخٛل بهجا مٟدكجا ٓاث في َظا اإلاىهب  زالرم،  ؾى

ْطل٪ ٖجام اإلآؾ٣ُى اهسٍغ بلى بصاعة ٓػاعة هٟؿِجا مضًغا،  م، ٦مجا ٖمل مضًغا لئلعقجاص الاظخمجاعي 1937 ْاإلاؿغح بجال

ن الاظخمجاُٖت في   .ْػاعة الكْا

ْٞٗجاال  بهّ لم ٌؿجاَم في مججا٫ ألاصب ٓا وكُُجا  ْإنضاعاجّ ٞدؿب، بل ٖمل ًٖ ْمالٟجاجّ  ْاللٛت ب٨خجابجاجّ 

 ْ ْمججالـ الٟىٓن ْمضًغا في الض ٍٓت  ْاملججام٘ اللٛ ٓمُت ٦ظل٪. ٞإنبذ مضًغا لضاع ال٨خب اثغ ألاصبُت  ْالجغاثض الخ٩  ،

ت ٖجام  ٓا ٖجامال ملجم٘ اللٛت الٗغبُت بجال٣جاَغة في الٗجام هٟؿّ، 1954اإلاهٍغ ّٖحن  م 1956 ْفي ٖجامم، ٦مجا اهخسب ًٖ

ْبجا إلاهغ بمىٓمت ألامم اإلاخدضة  ٓػاعة. زم ٖحن مىض ٦ُْل ال لى للٟىٓن ْآلاصاب بضعظت  جا في املجلـ ألٖا ٓا مخٟٚغ ًٖ

ٓوؿ٩ٓ( في ٖجام ْالش٣جاٞت )الُ ْالٗلم  ٓوؿ٩ٓ ٖجاص بلى 1959 للتربُت  ْبِخّ في الُ ْبٗضمجا اهتهذ مضة مىض ـ،  م في بجاَع

لى للٟىٓن ْآلاصاب ْإلى مجلـ 1960مً ظضًض في ٖجام  املجلـ ألٖا ضة ألاَغام،  ت لجٍغ م. زم اوؿل٪ بلى َُئت اؾدكجاٍع

 م.1971بصاعتهجا ؾىت 

ٓعة ٖجام   ٤ُٞٓ الخ٨ُم، ز ت، ْالاه٣الب الٗؿ٨غي اإلاهغي ٖجام 1919ل٣ض قجاَض ج م ؤًجام ظمجا٫ 1952م اإلاهٍغ

ْؤل٠ زال دخّ جججاٍ طل٪،  ْجإزغ بظل٪ ٧لّ ٞججاقذ ٢ٍغ ْح" ٖبض الىجانغ بإم ُٖيُّ،  ٓصة الغ ْٞت بـ"ٖ ْاًخّ اإلاٗغ ٫ طل٪ ع

ً، ٢ض التي خ٣جا ٧جاهذ  ىُت ْالاؾخمجاجت في ؾبُل الضٞجإ ًٖ الَٓ ْالَٓ ْح الٛحرة  حن ْالاه٣البُحن ع ٍٓع هٟسذ في الش

ٍٓت في طل٪.  ْؾجاَم َٓ هٟؿّ مؿجاَمت ٢

  ٓ م مً طل٪، ٧جان مً ٦خجاب الٗم ْل٨ىّ ٖلى الٚغ ٤ُٞٓ الخ٨ُم في الصخجاٞت ٢ِ،  ص ألاصبي في لم ج٨ً قِغة ج

ٓص ٞدؿب، بل ٧جان ٨ًخب  ٤ُٞٓ الخ٨ُم ٧جان ال٨ًخب اإلا٣جاالث ألاصبُت في َظا الٗم ٍْبضْ مً طل٪ ؤن ج ضة ألاَغام،  ظٍغ

ضي ظمجا٫ ٖبض الىجانغ  ٤ُٞٓ الخ٨ُم مً مٍا ْالخ٨م ٦ظل٪. ل٣ض ٧جان ج ٓص ألاصبي اهخ٣جاصاث يض الؿُجاؾت  في َظا الٗم

ص  ْل٨ىّ هضَّ ْؤنبذ مً اإلاٗجاعيحن لّ.  ظمجا٫ ٖبض ثبؿُجاؾُجاؤًجام خ٨مّ،   الىجانغ ُٞمجا بٗض، 
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ْالٟىُت،  ٢ْخظا٥، ظمجا٫ ٖبض الىجانغ، لسضمجاجّ ألاصبُت  ت ٖلى ًض عثِؿِجا،  ت اإلاهٍغ ٍٓع ٤ُٞٓ ٢الصة الجمِ هجا٫ ج

ْعا مِمجا في بقٗجا٫ هجاع الاه٣الب الٗؿ٨غي اإلاهغي في مىجانغة الغثِـ ظمجا٫ ُمجا الؾ ْح" التي لٗبذ ص ٓصة الغ ْاًخّ "ٖ لغ

ْاثُت  م.1958ٗجام جانغ لٖبض الى ْالغ مجا٫ اإلاؿغخُت  ىُت إلهججاػاجّ البجاعػة اإلامخجاػة في ألٖا ت الَٓ زم خجاػ الججاثؼة الخ٣ضًٍغ

 م.1962ْالٟىُت لٗجام 

٤ُٞٓ الخ٨ُم في   ٓلُٓ 26جٓفي ج ت  88ىجاَؼ ًٖمغ  ًٖم 1987/ ً ٨ٍْٞغ ْؤصبُت  ْعاءٍ ُٖجاءاث ٖلمُت  ؾىت، ججاع٧جا 

ْججٗلّ ً ٘ اؾمّ،  ْجٞغ ٓؤ م٩جاهت ُٖٓمت في مؿحرة ألاصب الٗغبي ْآلاصاب الٗجاإلاُت ؤًًجا.جدحي ط٦غاٍ،   دب

ت 16.2.2 ْال٨ٍٟغ  بهججاػاجّ الٗلمُت ْألاصبُت 

ُت ْألاصبُت التي ؤزغاَجا َظا ألاصًب ألاإلاعي ال٨بحر  ْاإلاٗٞغ ْاملججاالث الٗلمُت  ؼة! بن الخ٫ٓ٣  ؤحهجا الُلبت ألٖا

جا ُٞمجا ًلي:  ْممخجاػة ًم٨ً خهَغ ْالضعاؾجاث بُٗجاءاث ٢ُمت  ْاإلا٣جاالث.  ْالؿحرة.  ْال٣هت.  ْاًت.  ْالغ اإلاؿغخُت الٗغبُت. 

ْالكٗغ.  ْألابدجار الٗلمُت. 

  :ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت

ٓام التي  جا، م٘ ط٦غ ألٖا ؿَغُص ل٨م َىجا ؤحهجا الُلبت! ٢جاثمت ؤؾمجاء ؤٖمجالّ في ظمُ٘ املججاالث آلاه٠ ط٦َغ ٌُ ؾٝٓ 

ٍْ َْجا هي طي بل٨ُم ٖىجا مجا٫،  قِغػاص  ،م1933ً ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت ؤحهجا الُلبت: ؤَل ال٠ِ٨ نضعث ٞحهجا َظٍ ألٖا

ْصًب  ،1943ؾلُمجان الخ٨ُم  ،1943بجمجالُٓن  ،م1939بغا٦ؿجا ؤْ مك٩لت الُخ٨م  ،م1934 مؿغح  ،م1949اإلال٪ ؤ

ٕٓ  ،م1956 اله٣ٟت ،م1955 بًَؼـ ،1959ألاًضي الىجاٖمت  ،م1950املجخم٘  لٗبت اإلآث  ،م1956اإلاؿغح اإلاى

ٓا٥ الؿالم  ،م1957 الُٗجام  ،م1962ًجا َجال٘ الصجغة  ،م1960الؿلُجان الخجاثغ  ،م1957عخلت بلى الٛض  ،م1957ؤق

ت  ،م1966مهحر نغنجاع  ،م1965قمـ الجهجاع  ،م1963ل٩ل ٞم  َٓع مجلـ الٗض٫  ،م1967بى٪ ال٣ل٤ ، م1966ال

 م.1975الخمحر  ،م1974الضهُجا  ،م1972

ْاثُت  :ؤٖمجالّ الغ

ْاًت بن الجيـ ألاصبي  ٤ُٞٓ الخ٨ُم اإلا٨خبت ألاصبُت بٗض اإلاؿغخُت لِـ َٓ بال "الغ الخضًض الظي ؤزٔغ بّ ج

ْاًجاث  ْل٨ىّ ٧ل مجا جغ٦ّ مً الغ ٖٓجا،  ْه ّمجا 
َ
ْاًت الٗغبُت ٦ ْإهّ بن لم ٌؿجاْ هجُب مدّٟٓ في جإل٠ُ الغ الٗغبُت"، 

ْإل٨ُم ؤحهجا الُلبت ألا  ْاًجاجّ:الٗغبُت ًدخل م٩جاهت بجاعػة في مؿحرة ألاصب الٗغبي،  ْح  ٖؼة! ؾغص لغ ٓصة الغ  (،م1933)ٖ

ٓع  ٓمُجاث هجاثب  (،م1936) ال٣هغ اإلاسخ جاٝفي ً ٓع مً الكغ١  (،م1937) ألاٍع   (،م1938) ؤقٗب (،م1938) ٖهٟ

 . (م1944) الغبجاٍ اإلا٣ضؽ (،م1940) خمجاع الخ٨ُم (،م1939) عا٢هت اإلاٗبض

 ؤٖمجالّ ال٣ههُت: 

ٍْع في جإل٠ُ ال٣هت الٗغبُت ٞهي  ٓعة ُٞمجاًلي:  ِٖض الكُُجان ْؤمجا ص  ،م1938جخمشل في ٢جاثمت ال٨خب اإلاظ٧

ًْٞ  ،م1941ؾلُجان الٓالم  جاٝ )٢هت ٢هحرة(  ،م1953ؤعوي هللا  ،م1953ٖضالت   م. 1966لُلت الٞؼ

 م٣جاالجّ: 

ْص ٤ُٞٓ الخ٨ُم مدض ْٖلمُت  ةلم ج٨ً مؿجاَمجاث ج ت  ٨ٍْٞغ في ؤلابضإ ألاصبي ٞدؿب، بل لّ بهججاػاث بدشُت 

 ْ ت  ْالخىٓحرْهٍٓغ ٓلُت ٦ظل٪، ٞةهّ ٦خب الٗضًض مً اإلا٣جاالث خ٫ٓ مجا ًخٗل٤ بجالخ٨ٟحر  ٓة الُلبت  .ؤن ْإل٨ُم ؤحهجا ؤلاز

جدذ  ،م1941مً البرط الٗجاجي  ،م1938خمجاعي ٢جا٫ لي  ،م٢1938جاثمت ؤٖمجالّ مً َظا ال٣بُل:  جدذ قمـ ال٨ٟغ 
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ٓعة الكبجاب  ،م1952ًٞ ألاصب  ،م1942 اإلاهبجاح ألازًغ ْالًٟ  بحن ،م1975ز  ،م1976ؤصب الخُجاة  ،م1976ال٨ٟغ 

 م. 1980 "م2000جدضًجاث ؾىت "

ْالٟلؿُٟت: ْالؿُجاؾُت  ت    ؤٖمجالّ ال٨ٍٟغ

٤ُٞٓ الخ٨ُم ؤصًب مبضٕ مً  ْال٣ُمت ؤن ج ل٣ض حٗلمخم ختى آلان ؤحهجا الُلبت! في يٓء بهججاػاجّ ألاصبُت الغاجٗت 

ْاص بٌٗ ألاظىجاؽ ألاصبُت ْانلخم  الُغاػ ألا٫ْ، بل َٓ عاثض مً ع ْل٨ً لٓ ج٣ضمخم بلى ألامجام ْ في الٗهغ الخضًض، 

ُت  ْاإلاٗٞغ ْجل٪، ؤزٔغ اإلا٨خبت الٗلمُت  لٗخم ٖلى ؤهّ، بلى ظجاهب َظٍ  مُجالٗخ٨م إلاجا زلّٟ َظا ألاصًب ألاإلاعي الٟظ اَل

ْجٟؿحر ال٣غآن ا ْالٟلؿٟت،  ٓم ؤلاؾالمُت،  ْالٗل ْال٨ٟغ،  ْالؿُجاؾت،  ْههٓم في الضًً،  ت بضعاؾجاث  م، ْالىٍٓغ ل٨ٍغ

ٓلت بلى خض ٦بحر ٓؤ م٩جاهت م٣ب ْالؿُجاؾُحن -٧ْل طل٪ ًدب ْالٟالؾٟت   ً ْاإلا٨ٍٟغ  ،ً ٍْجا م٘ ؤٖمجا٫ اإلاٟؿٍغ بن لم ٨ًً مدؿجا

ً ٤ُٞٓ الخ٨ُم في َظا ال٣بُل:  شجغة الُخ٨م )ههٓم -البجاعٍػ َْجا هي طي بل٨ُم ؤحهجا الُلبت ٢جاثمت إلهججاػاث ج  ،

ت( ،م1945ؾُجاؾُت(  ٓاٍع ت( جإمالث في الؿُجاؾت ،م1954 ٖهجا الخ٨ُم )ههٓم خ الخٗجاصلُت  ،م1954 )ههٓم ٨ٍٞغ

ت( ٦ٓب )ٞلؿٟت( ،م1967 ٢جالبىجا اإلاؿغحي ،م1955 )ههٓم ٨ٍٞغ بي  ،م1974 خضًض م٘ ال٩ مسخجاع جٟؿحر ال٣َغ

شجغة  ،م1983ألاخجاصًض ألاعبٗت )٨ٞغ صًجي(  ،م1983 ْالخٗجاصلُت )ٞلؿٟت( الخٗجاصلُت م٘ ؤلاؾالم ،م1977 )جٟؿحر(

 م. 1985ؿُجاسخي )ههٓم ؾُجاؾُت( الخ٨م ال

  بهججاػاجّ في الؿحر:

ْالش٣جاُٞت ْألاصبُت بلى ؤبٗجاصَجا  ُت  ٤ُٞٓ الخ٨ُم ظجا٫ في ألا٢ُجاع اإلاٗٞغ ؼة! ؤن ج ل٣ض حٗلمخم ؤحهجا الُلبت ألٖا

٦ْخب  ْالخىٓحر  ْالخٟؿحر  ْالؿُجاؾت  ْالضًً  ْالٟلؿٟت  ٦ْخب في ال٨ٟغ  ْاًت  ٦ْخب الغ املسخلٟت، ٦خب اإلاؿغخُت، 

مجا٫ ْؤلاهججاػاث ْؤلاهخجاظجاث الٗلمُت ْألاصبُت ًخجلى ؤمجامىجا  ْل٨ً في زًم َظٍ ألٖا ْالضعاؾجاث،  ْالبدٓر  اإلا٣جاالث 

ْطل٪ مً زال٫ جإلُّٟ في ؾحرة  ْصًيُت ْزل٣ُت مً خُجاجّ،  ٍٓت  ْجغب ْاظخمجاُٖت  ت  ٨ٍْٞغ سُت  ظجاهب مِم طْ ٢ُمت ججاٍع

ْمً زال٫ مجا زلّٟ مً عشخجاث ٢لم في الؿحرة الظاجُت، ٞةن الؿحرة الظاجُت، ؤحهجا  الىبي املسخجاع دمحم الىبي ألامي ملسو هيلع هللا ىلص،

ْمؿجاعي مال٠ ؤْ ٧جاجب ؤْ م٨ٟغ، جدمل في  ٓص  الُلبت! مججا٫ مِم مً املججاالث الخإلُُٟت، ألجهجا  ُٖغ ْزالنت لجِ

ْاخض بل للمجخم٘ الظي ٌِٗل ُّٞ طل٪ اإلاٟ سُت ال لٟغص  ٢ْجاج٘ ججاٍع ؤْ اإلاال٠، ٞةن الؿحرة الظاجُت غ ؤْ ال٩جاجب ٨َُجاتهجا 

ُٞٓ ْالتربٓي، ل٣ض ؤزظ ج ْاإلاؿخٔٓ الخٗلُمي  ْالضًيُت  ْالسل٣ُت   ٤مغآة نجاُٞت لؤلْيجإ الؿُجاؾُت ْالاظخمجاُٖت 

َْجا بل٨ُم ىّ، ٞإل٠ الٗضًض مً ال٨خب ٞحهجا،  ْزمَّ خبجاع،  في َظا املججا٫:   ٢ّجاثمت مً مالٟجاج الخ٨ُم َظا املججا٫ بٗحن الٖا

ى هللا - دمحم
ّ
منل

ّ
ت( - ٖلُّ ْؾل ٓاعٍّ غة الٗمغ )ؾحرة طاجُت( ،م1936 )ؾحرة  خ  سجً الٗمغ)ؾحرة طاجُت(، م1943 َػ

جاث( ،م1964 ً )ط٦ٍغ جاث ؾُجاؾُت( ،م1972 عخلت بحن ٖهٍغ ٓعي )ط٦ٍغ ٓصة ال ٓعي، م1974 ٖ ٓصة ال ٖ ٤  في ٍَغ

جاث ؾُجاؾُت( جاث( ،م1975 )ط٦ٍغ  م.1983 مهغ بحن ِٖضًً )ط٦ٍغ

ت طاث ٖال٢ت ْإلى ظجاهب َظٍ  ٓاٍع ت ْخ ٖٓجاث قٍٗغ ت، زل٠ مجم ْال٨ٍٟغ ْالٗلمُت  ُت ْألاصبُت  املججاالث اإلاٗٞغ

ٖٓت قٗغ( ٠ )مجم ْالسٍغ جا بجالظ٦غ:  عخلت الغبُ٘  ىُت، مً ؤظضَع َْْ سُت  ْججاٍع وكُض ألاوكجاص )وكُض  ،م1964 صًيُت 

ٓاع( ،م1940 صًجي(  م.1982 مالمذ صازلُت )خ

 جدلُل ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت 16.2.3
ْص٦م جا الُلبت! ؤحه  ْ آلان هدجا٫ْ ؤن هؼ ؿلِ الًٓء ٖلى بٌٗ اإلاؿغخُجاث وبمجا ًخٗل٤ بةهججاػاجّ اإلاؿغخُت 
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َْىجا ؾٝٓ جخٗلمٓن مجاهي زهجاثهِجا الٟىُت،  ٤ُٞٓ الخ٨ُم،  ٢ْض مغعجم بإؾمجاء اإلاؿغخُجاث الٗغبُت التي ؤلِٟجا ج مجهجا. 

ْمجاهي  جاثْمجاهي محزاتهجا،  ْطل٪ في يٓء زالر مؿغخُجاث: ؤَل  الىٍٓغ ْالخُجاع ألاصبي الظي جدؿم بّ مؿغخُجاجّ،  ألاصبُت 

ْبغا٦ؿجا.   ال٠ِ٨، ْقِغ ػاص، 

 هبظة ًٖ َظٍ اإلاؿغخُجاث الشالر 16.2.3.1

 م: 911.أهل الكهف  -.

ْمحزاتهجا،  سِجا،  ْججاٍع ٓجهجا،  ْمًم ٓاَجا،  ْمدخ ل٣ض صعؾخم ًٖ مؿغخُت ؤَل ال٠ِ٨، ْزلُٟت جإلُِٟجا، 

ؼة! في َظا الضعؽ. هُُ. ٞال 13ْزهجاثهِجا الٟىُت، ْزالنتهجا في الٓخضة   ل ال٨الم ٖل٨ُم ٖجهجا ؤحهجا الُلبت ألٖا

 م:.91.شهرزاد،  -2

ْهي  ْالُٟىت الٟجاجىت قِغ ػاص،  ْػْظخّ الظ٦ُت  ْع َظٍ اإلاؿغخُت خ٫ٓ ٢هت ظغث مجابحن اإلال٪ قِغ ًجاع  جض

ْاظّ ألا٫ْ  ْلُلت، ٞكِغ ًجاع اؾم اإلال٪ اإلاغججاب اإلادك٨٪ مً ؤظل ػ ٓلِجا ٢هت ؤل٠ لُلت  ْع خ ال٣هت هٟؿِجا التي جض

ظخّ  ٚحرة، زم ظغث بٗض طل٪ ٖجاصجّ في ٢خل عظال آزغ، ٞجاَل٘ ٖلى طل٪ اإلال٪ ٣ٞخلِجا  ٖك٣ذالظي زجاب ألن ْػ

ظجاث ٨َظا ْاخضة مِٗ الْؼ ظذ مً اإلال٪ ًبٗض ٢ًجاء لُلت  ْؤزحرا جْؼ ْط مجهجا.  ظت جؼ ٓهّ جججاٍ ْػ ى ْْ ّ٦ٓ ، مً ؤظل ق٩

ظجاث َظا اإلال٪ اإلادك٨٪ اإلاغججاب،  ٢ْض ٧جاهذ قِغ ػاص مُلٗت ٖلى ٢هو ٢خل ْػ ٞخجاة قجابت ط٦ُت اؾمِجا قِغػاص، 

ْطَبذ بلى اإلال٪ في اللُلت ألاْلى ظٗلذ  ْل٨جهجا ٧جاهذ ٖلى مبلٜ مً ْاط  ْبٗض الىٓغ، ٞبٗضمجا جم الؼ ْالظ٧جاء  الُٟجاهت 

ْٚحرث هُت ٢خلّ  ْجخمخ٘ ختى ؤصَكذ ال٣هت اإلال٪،  ْممخٗت ججخظب لِجا آطان اإلال٪  بت  ت ٍٚغ ٍٓع جد٩ي ٖلُّ ٢هت ؤؾُ

ٓعا،  ْبجاث مسخ ْاط مّٗ،  ظخّ الخضًشت الِٗض بجالؼ ْل٨ً قِغػاص ٖىضمجا ؤقٗلذ في اإلال٪ بلى ج٨ٟحر ٖم٤ُ جججاٍ ُٞىت ْػ

٨َْظا مغث ٖلحهمجا  ٓخت مً صْن ؤن ج٨ملِجا في الهبجاح،  بت في ال٣هت، جغ٦ذ خب٨ت ال٣هت مٟخ ْالٚغ قٗلت الدك١ٓ 

ْل٨ً ق٪ اإلال٪  ْلُلت.  ٍٓلت م٘ قِغػاص، ٞسغط مخ٨ٟغا في ببضإ ًب٣ى لم ًؼ٫  ؤل٠ لُلت  م مطخي َظٍ الٟترة الُ ٚع

ْٚجاب ًٖ الىجاؽ. قِغػاص ٖلى ازترإ َظٍ ا ْل٨ىّ لم ٣ًخلِجا،  ْلُلت،  ٍٓلت اإلاؿخمغة اإلاخخجابٗت بلى ؤل٠ لُلت   ل٣هو الُ

جاع اإلاؿغحي،  ْجمذ نُجاٚتهجا ٖلى ؤلَا ْلُلت،  ْهجاٞلت ال٫ٓ٣ بن مؿغخُت قِغػاص م٣خبؿت مً ٢هو ؤل٠ لُلت 

ْال ْاإلاًمٓن  ٤ُٞٓ الخ٨ُم في الخب٨ت  ْٕ مؿغخُجاث ج َْظٍ اإلاؿغخُت ؤًًجا مً ؤع ْع خ٫ٓ الهغإ الجمُل،  لٛت، جض

ْل٨ً في خ٣ُ٣ت ألامغ ال٩ًٓن ؤي بوؿجان ٧جامال في  ٓاهب،  ٦ْمجالّ، ٞجاإلوؿجان ًًٓ ؤهّ عظل ٧جامل مً ٧ل الج بحن ؤلاوؿجان 

 ٧ل شخيء.

 م:919.براكسا أو مشاكلة الُحكم،  -1

ٍْبض ْاليؿجاء،  ٣ُت جشحر الجض٫ بحن الغظجا٫  سُت بٍٚغ ْع َظٍ اإلاؿغخُت ؤحهجا الُلبت! خ٫ٓ ٢هت ججاٍع ْ مً جض

٤ في ال٣ضم، بط  ش ٍٖغ ت جم٨حن اإلاغؤة لِؿذ خضًشت الِٗض بجالٗهغ اإلاٗجانغ، بل لِجا ججاٍع زال٫ َظٍ اإلاؿغخُت ؤن هٍٓغ

ٓلذ ٖلى  ْاؾخ ٓعة يض خ٨م الغظجا٫،  ٢ْجاصث خغ٦ت ؤْ ز ٓهجان،  بغػث امغؤة اؾمِجا "بغا٦ؿجا" في مضًىت ؤزِىجا ٖجانمت الُ

ٍٓال، زم بغػ  ٓمتهجا لم جضم َ ْل٨ً خ٩ ْهُمٓؽ الظي حٗل٣ذ بّ بغا٦ؿجا بٗال٢ت ٦غسخي الخ٨م،  ث بُل آزغ اؾمّ َحر

ْاؾدبضاصٍ، ٞأ٫ ؤمغ  خّ  ٍٓع ٓمت مً ؤظل ص٦خجاج ْل٨ً َحرْ هُمٓؽ ؤًًجا لم ًىجر في الخ٩ ظّ بلبرْؽ،  ْعاء ْػ ٚغامُت 

ٓمخّ ؤًًجا، زم ِْغث  ْبٗض مطخي ٞترة مً الؼمً ج٨٨ٟذ خ٩ ْط بغا٦ؿجا الظي ٧جان ؤخم٤،  ٓمت بلى بلبرْؽ ػ الخ٩

سُت ألب٣غاٍ: "اخ٨م هٟؿ٪ بىٟؿ٪ ؤحهجا الكٗب، إلاهلخت جٓجاَغا ٓلت ججاٍع ْاهخهى ألامغ ب٣ ث ؾُجاؾُت قضًضة، 
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 هٟؿ٪".

ْمك٩لت  ْاليؿجاء  ت في الهغإ بحن الغظجا٫  ٍٓع ٣ُت ؤؾُ ْع خ٫ٓ ٢هت بٍٚغ ْهجاٞلت ال٫ٓ٣ بن َظٍ اإلاؿغخُت جض

ْعا مِمجا في بقٗجا٫ هحران َظا الهغإ مً  ْبغا٦ؿجا هي التي لٗبذ ص ؤظل الخم٨حن اليؿٓي، ٞؿمُذ اإلاؿغخُت الخ٨م، 

ْهُمٓؽ، بلبرْؽ، ؤب٣غاٍ،  ٓلِجا خب٨ت َظٍ اإلاؿغخُت هي: بغا٦ؿجا، َحر ْع خ ْالصسهُجاث الغثِؿُت التي جض بجاؾمِجا. 

ٓهجان. ْاإلا٩جان َٓ ؤزِىجا في الُ  ْالكٗب، 

ْؤؾلٓب ٦خجابخّ 16.2.4  محزاث مؿغخُجاجّ 
٤ُٞٓ التي جمخجاػ بهجا االبجاعػة  ةاإلاحز  الخ٨ُم ؤجهجا هي ؤْلى اإلاؿغخُجاث الٗغبُت الىجاضجت اإلاؿخلِمت إلاؿغخُجاث ج

ٓهُت ال٣ضًمت ؤْ َْظا الترار ال٣ضًم بمجا ًخٗل٤ بجالخًجاعة الٟٖغ ٓخجاة مً جغار ٢ضًم،  ٣ُت  ْاإلاؿخ ٍغ بجالخًجاعة ؤلٚا

ْاإلال٪ ؤبال٣ضًمت، ؤْ  ْبُجمجالُٓن،  سِجا، ٞمؿغخُجاث بغا٦ؿجا،  ْججاٍع ْالىهٓم ؤلاؾالمُت،  ْصًب جالضًجاهت اإلاؿُدُت، 

٢ْٗذ في الضًجاهت اإلاؿُدُت  نغاٖجا ْع خ٫ٓ ٢هت  ْؤَل ال٠ِ٨ جض ٓعي ال٣ضًم،  ٣ي ألاؾُ ٍغ ٓع خ٫ٓ الترار ؤلٚا  جخمد

م ؤًًجا. ٓخجاة مً ال٣غآن ال٨ٍغ ْالبجاَل، ٦مجا هي مؿخ  بحن الخ٤ 

ْجمشُلِجا  ْجغازُت ٢ضًمت ِٞؿخدُل ٖغيِجا  سُت  ٤ُٞٓ الخ٨ُم طاث ٖال٢ت ججاٍع ْبُض ؤن اإلاؿغخُجاث الٗغبُت لخ

َْٓ جُجاع اإلاؿغح الظَجي، ٞإ٦ثر  ش اإلاؿغخُجاث الٗغبُت  ٖلى السكبت، ٞيكإ مً َىجا جُجاع مؿغحي ظضًض في ججاٍع

الحٗغى ٖلى السكبت، وكإ َظا الخُجاع بجاصت طي بضء في مؿغخُت "ؤَل ال٠ِ٨"، زم  مؿغخُجاجّ ًم٨ً ؤن ج٣غؤ ٣ِٞ 

٤ُٞٓ الخ٨ُم ٧ْجان ج ٖلى بصعا٥ ججام جججاٍ َظٍ الخ٣ُ٣ت التي جدؿم بهجا   ٖم في اإلاؿغخُجاث ألازٔغ التي نضعث ُٞمجا بٗض. 

ٓم ؤ٢ُم مؿغحي صازل جخدغ٥ في اإلاُل٤  ؤ٩ٞجاعا ْؤظٗل اإلامشلحن الظًَ مؿغخُجاجّ، ٣ٞجا٫ مغة في ل٣جاء صخٟي: "بوي الُ

ٓاب ٓػ  مً اإلاٗجاوي مغجضًت ؤز ْبحنالغم ٓة بُجي  مجا٫ زكبت ، لِظا احؿٗذ الِ ْلم ؤظض ٢ىُغة جى٣ل مشل َظٍ ألٖا  اإلاؿغح 

 ".اإلاُبٗت بلى الىجاؽ ٚحر

ٓح، زم  ٓا٢ُٗت ب٩ل ْي ْال ت  ْاًجاث الغمٍؼ ْالغ ٤ُٞٓ الخ٨ُم مً زال٫ ؤٖمجالّ ألاصبُت مً اإلاؿغخُجاث  ٍْمشل ج

ْابخ٩جاع الصسهُجاث اإلاىجاؾبت ألصاء  سُت،  ٢ٓجاج٘ الخجاٍع ٍٓغ ال ْٖت ألاصبُت الىجاصعة في جه ْالغ ًخجلى ظمجا٫ ؤؾلٓب ٦خجابخّ 

ْع الٟٗجا٫ للخب٨ت التي جض ٓلِجا اإلاؿغخُت. الض  ْع خ

ْإهججاػاجّتمُسجاثُل وُٗم 16.3  : خُجاجّ 
ْالضعاؾُت 16.3.1  خُجاجّ الٗجامت 

ؾُت مُسجاثُل  كجاٖغاإلا٨ٟغ ال ْالْغ ت  غ الًلُ٘ ًٖ الٗغبُت ْؤلاه٩لحًز ِ
ّ
ال٣جاّم اإلاؿغحّي الىجا٢ض ال٩جاجب اإلاىٓ

ٓظجاجّ اإلامحزة  ْمىخ ٦ْخجابجاجّ  .  وُٗمت، َٓ الظي ؤبهغ الٗجالم ٧لّ بةبضاٖجاجّ 
ً
ْاًت ْع  

ً
، م٣جالت

ً
ْمؿغخُت  

ً
، ٢هت

ً
ْهثرا  

ً
قٗغا

ب"  ْلض ، اإلال٣ب بــ"هجاؾ٪ الصسْغ ب في لبىجان خُض اؾخ٣غ بهجا  َظا ألاصًب اإلا٨ٟغ الُٟلؿٝٓ ت شسْغ وؿبت بلى ٢ٍغ

ْصًٞ بهجا ْجٓفي  ً ألا٫ْ ٖجام  17في  بٗضمجا ٚجاصع ؤمحر٧جا،  ٓبغ / حكٍغ ت ظبلُت ِمسهجاب جبٗض بـ1889قِغ ؤ٦خ  40م ب٣ٍغ

، ٦ُلٓ 
ً
ْجغبُت  

ً
ْز٣جاٞت  

ً
سُت الىجامُت اإلاخ٣ضمت خًجاعة ت "بؿ٨ىخجا" الخجاٍع ْهي ٢ٍغ  ًٖ بحرْث، ٖجانمت لبىجان، ؤال، 

ً
مترا

ٓم في مضعؾت الجمُٗت الٟلؿُُيُت في مى٣ُخّ، زم خهل ٖلى مىدت صعاؾُت،  ٣ت في ال٣ضم. جل٣ى مبجاصت الٗل ٍْٖغ

ٓم بـ ٞخجاب٘ صعاؾخّ في بٌٗ اإلاغا٦ؼ الخٗلُمُت في مضًىت الىجانغة  ٦م ًٖ ال٣ضؽ.  زم  105الٟلؿُُيُت التي جبٗض الُ

٢ْخظا٥ ؾُت  ٓلخجاٞجا الْغ ٦ْغاهُجا جبٗض  ٢هض بلى ب بجا ًٖ ٠ُُ٦ ٖجانمت  301)خجالُجا هي مضًىت في قمجا٫ قغ١ ؤ ٦م ج٣ٍغ
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ٓالى  ٦ْغاهُجا(، م٨ض َىجا٥ خ ٓام زال٫ الٟترة مجابحن  5ؤ ٓجُت بهجا1911-1906ؤٖ ت جل٣ى اللٛ .م، ملخد٣جا بجاإلاضعؾت الالَ

ْاإلاؿغخُحن،  ْال٣جانحن،  ْاثُحن،  ْمبضُّٖ مً الغ ْحٗغَّٝ ٖلى ؤصبجاثّ  ْسخي،  ْحٗم٤ في ألاصب الغ ْؤج٣جهجا،  ؾُت،  الْغ

ٓعا ظلُجا.  ٓع في ؤٖمجالّ ألاصبُت جبل ْطل٪ مجا ًدبل ْاؾخٟجاص مجهم مجا اؾخٟجاص،  ْال٨خجاب،   ْالكٗغاء، 

ْهجا٫ مجهجا  تٚجاصع َجا مُسجاثُل وُٗم 1912ْفي ٖجام  ْاقىًُ،  ْالخد٤ بججامٗت  الًجاث اإلاخدضة ألامحر٦ُت،  بلى ال

ٓعة ٖملّ اإلاخمشلت في م٣جالت  ْؤنضع  بجا٧ ً بهجا،  ْبٗضمجا ؤههى مُسجاثُل صعاؾخّ جَٓ ْؤزٔغ في آلاصاب.  بظجاػة في الخ١ٓ٣ 

ْطل٪ ٖجام  ٓاجهجا: "ٞجغ ألامل بٗض لُل الُإؽ"  ت في م. مُسجاثُل وُٗمت ؤخض ؤؾجاَحن اإلاضعؾت 1913ٖى ألاصبُت اإلاهجٍغ

ٓع َظٍ الغ  جا م٘ زلت مً ٦بجاع ألاصبجاء اؤمحر٧جا الكمجالُت "الغابُت ال٣لمُت"، ٞةهّ َٓ الظي ْي٘ صؾخ ْٖحن مؿدكجاَع بُت 

ْٖلى عؤؾِم ظبران زلُل ظبران. ْفي ٖجام   ،ً ٓٞجا ٖلى 1932اإلاِجاظٍغ ٩ْٖ ْبجا  ْبجاث صئ ىّ،  م ٖجاص مُسجاثُل وُٗمت بلى َْ

ْال ْالٟلؿُٟت ختى بنضاع ُٖجاءاجّ ألاصبُّ  ت       م.1988ٞبراًغ ٖجام  28جىٟـ ألازحر بط عخل في ٨ٍٟغ

ت 16.3.2 ْال٨ٍٟغ  بهججاػاجّ الٗلمُت ْألاصبُت 
ْاًؤٖمجا٫ مُسجاثُل ٖبجاعة ًٖ مج ْالغ ْاإلاؿغخُت،  ٖٓجاث ٢ههُت،  ْمالٟجاث في الى٣ض، جاثم ْالكٗغ،   ،

ْالترظمت.  ْالٟلؿٟت،  ٓع الخجالُت ْال٨ٟغ،  ت٢جاثمت ؤٖمجالّ ْفي الؿُ ْال٨ٍٟغ ْالٗلمُت   : ألاصبُت 

  اإلاؿغح: 

ْالبىٓن" ؾىت  ٓب " في الٗجام 1917ْي٘ وُٗمّ مؿغخُت "آلابجاء  ًّ ت " ؤ ُّ  .1967م.  جلتهجا مؿغخ

ٖٓجاجّ ال٣ههُت:   مجم

ت ألاْلى ؾىت  ُّ ٖٓخّ ال٣هه ٓان 1937وكغ وُٗمت مجم ٖٓخّ  1956.  ْفي الٗجام "٧جان مجا ٧جان" بٗى وكغ مجم

جاهُت
ّ
ت الش ُّ ت" في الٗجام "ؤ٧جابغ" ال٣ّهه

ّ
جالشت "ؤبٓ بُ

ّ
ٖٓت الش ٓامل" في الٗجام 1958. زّم املجم َ"ْ .1965. 

ٗغ:
ّ
  الك

ٓخُضة هي ت ال ٗغٍّ
ّ
ٖٓخّ الك ْؤزٔغ "َمـ الجٟٓن " مجم ت  ُّ ٛت الٗغب

ّ
ٓمت بجالل ، جدخٓي ٖلى ٢هجاثض مىٓ

ٖٓت في الٗجام  ت. نضعث املجم جاٖغ ٢ض هٓمِجا بجاإله٩لحزًّ
ّ
ْ  1945مّٗغبت، ٧جان الك  .ثفي بحر

ْاًجاث:    الّغ

ت( نضعث ٖجام   "٦خجاب مغصاص" م، 1948َْبٗذ ٖجام  "ل٣جاء" ت عمؼٍّ ُّ ْاًت ٞلؿٟ غاث "م، 1948ْ) ع
ّ
مظ٦

ٓم ألازحر"م، 1949ْوكغث بٗجام " ألاع٢ل ت( نضعث في ٖجام   "ًجا ابً آصم"م، 1963َبٗذ ٖجام  "الُ ٓاعٍّ ْاًت خ )ع

 م. 1969

: ْالٟلؿُٟت ألازٔغ ت  ْال٨ٍٟغ ٟجاث الى٣ضًت 
ّ
  اإلاال

جا  ْٚحَر ْالؿحرة،  ْالضعاؾجاث  ْالبدٓر  ْاإلا٣جاالث  ْالٟلؿُٟت ال٨خب،  ت  ْال٨ٍٟغ جدٓي ؤٖمجا٫ مُسجاثُل الى٣ضًت 

ُْٞمجا ُت،  ْاإلاٗٞغ ٓع٥ ٖجام مً الخ٫ٓ٣ الٗلمُت  م(، ْظبران 1923ًلي ؾغص لِجا:  الٛغبجا٫، )٦خجاب في الى٣ض نضع في هُٓ ً

ٓجّ. ؤصبّ. ّٞىّ)ؾحرة ظبران زلُ ٖٓت م٣جاالث( 1934ل ظبران( نضعث ٖجام زلُل ظبران، خُجاجّ. م م، ْ ػاص اإلاٗجاص )مجم

ٖٓت م٣جاالث( نضعث ٖجام1936َبٗذ ٖجام  ْالبُجاصع)مجم ٖٓت م٣جاالث( َبٗذ بٗجام  1945م،  ْزجان )مجم م، ْألا

ٖٓت قظعاث ْخ٨م( نضعث ٖجام 1946 ٦ْغم ٖلى صعب )مجم ٖٓت م٣جاالث( نضعث 1946م،  م، ْنٓث الٗجالم )مجم
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ْال1948ٖجام ٓع  ٖٓت م٣جاالث( نضعث بٗجامم، ْ الّى ٓع )مجم ٖٓت م٣جاالث( نضعث 1950ّضًج م، ْ في مِّب الّغٍذ )مجم

ب )مجمٖٓت م٣جاالث(  وكغث في ٖجام 1953ٖجام ٖٓت م٣جاالث( 1954م، ْ صْع ْاقىًُ )مجم ْمً  م، ْ ؤبٗض مً مٓؾ٩ٓ 

 م. 1957وكغث ؾىت 

 ؤٖمجالّ اإلاترظمت: 

ؾُت، ٞةهّ -٦مجا جإه٠ الظ٦غ-٧جان مُسجاثُل وُٗمت  ْالْغ ت  بلى ظجاهب  ،مخ٣ىجا ٖضة لٛجاث مً الٗغبُت ْؤلاه٩لحًز

ت، َٓ هٟؿّ مترظم زبحر  ه٣ل  ،الخإل٠ُ ؤلابضاعي ت اإلاِمت بلى اللٛت ؤلاه٩لحًز ْال٨ٍٟغ ُت  ْاإلاٗٞغ بٌٗ ؤٖمجالّ ألاصبُت 

ٓان ت لؿحرة خُجاة ظبران بٗى   :Khalil Gibran, A Biographyْمً الجضًغ بظ٦غ ؤٖمجالّ اإلاترظمت: الترظمت ؤلاه٩لحًز

ٓع٥. ْفي ٖجام1950نضعث ٖجام  ٍٓ ٓان:  1952م في هُ غاث ألاع٢ل" بٗى
ّ
ت ل٨خجاب "مظ٦ رظمت ؤلاه٩لحزًّ

ّ
نضعث الت

Memoirs of a Vagrant Soul  ٓع٥. ْفي ؾىت ٍٓ ٓان: 1957ْطل٪ في هُ ْاًت ل٣جاء، بٗى ت لغ  Till نضعث الترظمت ؤلاه٩لحزًّ

We Meet ٓمبجاي بجال  ِىض. ْطل٪ في مضًىت م

 : مجا٫ ألازٔغ  ألٖا

ٖٓت م٣جاالث في الى٣ض( نضع في  ْٕ مجا زلّٟ مُسجاثُل مً ؤٖمجا٫ َٓ ٦خجابّ الٛغبجا٫ الجضًض )مجم ْؤع ْمً ؤَم 

ب نضع ٖجام 1971 ْؤخجاصًض م٘ الصخجاٞت ؾىت 1973م.  زم هجٔٓ الْٛغ ْحي اإلاؿُذ نضع بٗجام 1973م.  ْمً  م. 

ٓم ألازحر َب٘ في ٖجام 1974 ْالُ ْؤمجا ؾح1965م.  ْه٣ضًت م.  سُت  ٓان: "ؾبٗٓن" ٞهي طاث ٢ُمت ججاٍع رجّ الظاجُت بٗى

َْٓ ًبلٜ الؿبٗحن مً ٖمٍغ آهظا1960.٥ْؤصبُت َبٗذ ٖجام   م في زالزت ؤظؼاء، ؾمجاَجا بــ"ؾبٗٓن" ألجهجا جم  جإلُِٟجا 

 جدلُل ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت 16.3.3
ْؤزغاَمجا: "ؤًٓب". الهجض في ٢جاثمت ؤٖمجا٫ مُسجاثُل وُٗمت بال مؿغخُخحن؛ بخضاَمجا: "آلابجاء  ْالبىٓن" 

 في مجلت 
ً
ٓع إلاُسجاثُل، جم وكغ َظٍ اإلاؿغخُت بجاصت بضء مؿلؿلت ْالبىٓن هي ؤ٫ْ ٖمل ؤصبي ميك مؿغخُت آلابجاء 

ٓعة ٦خجاب مؿخ٣ل في ٖجام  ٓص في ن ٓع٥، زم ِْغ ٖلى خحز الٓظ م، ؤٖضَجا مُسجاثُل وُٗمت في 1917"الٟىٓن" في هُٓ ً

٢ْجام 1916مٗت ٖجام زالزت ؤؾجابُ٘ بٗض جسغظّ مً الججا م. زم هٟضث َظٍ الُبٗت ألاْلى لل٨خجاب، ٞإٖجاص الىٓغ ٖلحهجا، 

ْالخى٣ُذ، ْنضعث الُبٗت الشجاهُت اإلاى٣دت الجضً ْ 1953ة في ٖجام ضبجالخٗضًل  َْظٍ اإلاؿغخُت جض خ٫ٓ الخجالت  ع . 

٣ٞٓت للخٗبحر  ْالٗجامُت ٦ظل٪، لخ٩ٓن م ٓبت بجالٗغبُت الٟهخى   ،ًٖ اللبىجاوي اإلاش٠٣الاظخمجاُٖت اللبىجاهُت، ٞهي م٨خ

 الظي َٓ ٖجاظؼ ًٖ الخ٩لم بجالٟهخى.ؤًًجا، ش٠٣ مٛحر اللبىجاوي الْ 

ٓب" ٞهضعث في ٖجام   ًّ ْع خ٫ٓ ألاخضار التي ظغث مجا٢بل ػمً اإلاؿُذ ٖلُّ 1967ْؤمجا مؿغخُت "ؤ ْهي جض م، 

ٓخجاة مً الترار ال٣ضًم، ٞلم ٨ًً ٞ سُت اإلاؿخ ْهي مؿغخُت مً ٢بُل اإلاؿغخُجاث الخجاٍع حهجا مُسجاثُل مًُغا الؿالم، 

ْالىجا٣َحن بجالٟهخى، ٣ٞض  ٍٓغ الخجالت الاظخمجاُٖت اللبىجاهُت ؤْ الٗغبُت ألازٔغ التي جظًٖ للىجا٣َحن بجالٗجامُت  بلى جه

ْؤمجا ألاخضار  ٓم ْفي ٧ل ػمجان.  ْال٨خجابُت لضٔ الٗغب الُ ٦خبهجا بجالٗغبُت الٟهخى التي هي اللٛت الٗلمُت ْألاصبُت 

ٓلِجا اإلا جاؿغخُت ٞهي ْالخب٨ت التي ججغي خ  ُٖىّ:وُٗمت مُسجاثُل  ٦مجا ط٦َغ

ْهي مًٗلت  ت، ؤال  ْلذ في ؤًٓب ؤن ؤجىجا٫ْ مًٗلت مً ؤ٦بر اإلاًٗالث في الخُجاة البكٍغ "ل٣ض خجا

ْلِـ مً ًضعي بلى ؤي خض ج٩ٓن بمشجابت ججغبت لىجا  ٓاِٖجا التي ججز٫ بجالىجاؽ،  ال٣َضع ْألاْظجإ ٖلى ؤه

ْعيي خض ج٩ٓن بمشجابت ٢هجام ٖلى ؤقُجاء ؤْإلى  ْعي مىجا ؤْ ًٖ ٚحر   ."اعج٨بىجاَجا ًٖ 
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ْالكغ.   ْؤٖمجالّ مً السحر   ،ّ٦ٓ ْمضٔ جإزحٍر في خُجاة البكغ، ْفي مٗخ٣ضاجّ، ْؾل  ٌٗجي ؤجهجا ججغي خ٫ٓ ال٣ضع، 

ْؤؾلٓب ٦خجابخّ 16.3.4  محزاث مؿغخُجاجّ 
ْمجاوؿُت، جمخجاػ بجاؤجهجا  مُسجاثُل وُٗمت ٨خجابجاثاإلاحزاث البجاعػة ل ْالغ جاث ؤلاوؿجاهُت،  تلجٖز ْالغمٍؼ ٓمُت،   ،ْال٣

ْال٩ٓن  ْالخإمل ْالبٗض ًٖ في الخُجاة  ْالؿِل اإلاخى٘،  ْالبؿجاَت،  خُت،  ٓع الْغ . بيجاٞت بلى الٗغبي ال٣ضًم ضخ٣لُال، ْألام

ٓع البجالٜ، بؿمجاث ا احؿجامِجا ْالكٗ ْال٨ٟغ الٗم٤ُ،  ٓة الٗجاَٟت،  ٢ْ الخٗبحر الض٤ُ٢ ٖمجا ًسُغ ْ لُبُٗت الِجاصثت، 

ؼ  ْحٍٗؼ ْالٟغاؾت،  ْالكجاٖغ ببجالّ،  ْوؿمت الخُجاة،  ْال٩ٓن، ٞجالكٗغ لضًّ لٛت الىٟـ،  ٖال٢ت ؤلابضإ ألاصبي م٘ الخُجاة 

ٓح، ْؤمجا  .َٓ جغظمجان للىٟـ ْالٓي ْبؿجاَت اللٛت،  ٓلت ألاؾلٓب،  ْالهىجاٖت بُ ْ ؾِ ٓاع،   الخ
ً
الخ٨غاع ْ ًٖ الخ٩ل٠،  ٗضا

ٓهّ مؿ م ٧ ْالضًجي ٚع ْالبٗض ًٖ الخٗهب اإلاظَبي  ْجد٣ُ٣ّ،  ُدُجا، اإلاؼط بحن الُٗجاءاث الٛغبُت لخٗم٤ُ اإلاٗجى 

ْسخي ْؤلاه٩لحزي،  ْالخإزغ بجاألصب الغ ْالخٟجائ٫ بض٫ الدكجائمْ ْالش٣جاٞجاث الكغ٢ُت،  ُٓٞت،  ْاله ْالهٟجاء،   الهض١، 

ْللمؿغخُت لضٔ مُسجاثُل م٩جاهت الحٗجاصلِجا م٩جاهت ؤْ ٢ُمت   .ً ٞظل٪ ٧لّ ممجا ًمحز مُسجاثُل وُٗمت جمُحزا ظلُجا ًٖ آلازٍغ

ٍْٔغ مُسجاثُل ؤن اإلاؿغخُت في ألاصب الٗغبي في ؤمـ خجاظت بلى ٖىجاًت بجالٛت مً اإلامشلحن ألي ًٞ مً الٟى  ، ٓن ألازٔغ

ْؤ٦بر ٓمت ٦ظل٪.  ْالخ٩ ٔ  ٖجاث٤ ْألاصبجاء   الكغ١  في ؤْ الكغ١  ص٫ْ  في اإلاؿغخُت لّ جخٗغىال جؼا٫  حٗغيذ زُغ ْؤ٢ٓ

 ؤن ْللممشلحن ٢لمّ مً ٌِٗل ؤن اإلاؿغخُت ل٩جاجب اإلام٨ً مً بجاث ٢ض الٛغب "في: وُٗمت مُسجاثُل حٗبحر خض ٖلى َٓ

ٓا  ٖلى جمشُلّ مً ًدهل ؤن ٌؿخُُ٘ اإلامشل ال بٟلـ، مجهجا ًيخٟ٘ اإلاؿغخُت ٧جاجب ٞال ٖىضهجا ؤمجا. جمشُلِم مً ٌِٗك

ٓمجاث ٓبحن جهٝغ التي الغثِؿُت ألاؾبجاب مً طل٪ ْلٗل. الِٗل م٣ َٓ  . "اإلاؿغخُت ٦خجابت ًٖ ٦خجابىجا مً اإلا

ىجاث 16.4  الخمٍغ

٤ُٞٓ الخ٨ُ خجا٫ْ  -1 م ؤْ مُسجاثُل الخضعب ٖلى ٦خجابت مؿغخُت نٛحرة في يٓء بخضٔ اإلاؿغخُجاث الٗغبُت لخ

ْانل وُٗمت،  ال٨خجابت في َظا املججا٫. زم 

٧ْلمجاج٪. -2  ا٦خب ملسهجا ْظحزا إلاؿغخُت "قِغ ػاص" في ٖبجاعاج٪ 

ْالبىٓن نٟدجاث مً مؿغخُت " 5جغظم   -3 ت في ؤؾلٓب عاج٘. بلى لٛخ٪ ألامإلاُسجاثُل " آلابجاء   ؤْ اللٛت ؤلاهجلحًز

 ؤٖضَّ ٢جاثمت مً الخٗبحراث الجمُلت ْالاؾخٗمجاالث ألازجاطة مً َظٍ الٓخضة. -4

٤ُٞٓ الخ٨ُم في اللٛت الٗغبُت ٖلى ألا٢ل  ٧لمت 500خجا٫ْ ؤن ج٨خب  -5 ٖلى ؤؾلٓب مؿغخُت مً مؿغخُجاث ج

 .الٟهخى

في اللٛت الٗغبُت مُسجاثُل وُٗمت ٖلى ؤؾلٓب مؿغخُت مً مؿغخُجاث ٧لمت  500خجا٫ْ ؤن ج٨خب مجا ال ٣ًل ًٖ  -6

 .الٟهخى

 هخجاثج الخٗلم 16.5

ْإهججاػاث ألاصًب ْؤٖمجا٫  ؼة! بن صعاؾت خُجاة  ٤ُٞٓ الخ٨ُم  ًًال٨بحر  حنْال٩جاجب حنؤحهجا الُلبت ألٖا ْمُسجاثُل ج

جا وُٗمت  جا في الى٣جاٍ آلاحي ط٦َغ ْالتي ًم٨ً خهَغ ٓاثض،  ٖٓت مً الٟ  ُٞمجاًلي:ٖلمخىجا مجم

 .ْالٟلؿٟي ْال٨ٟغي  ت ْؤلاهخجاط ألاصبي  ْاإلاٗٞغ ٤ُٞٓ الخ٨ُم ؤصًب ٖغبي مهغي ٖجاف خُجاة خجاٞلت بجالش٣جاٞت   ج
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 ْالٟلؿٟي ٦ْظل٪ مُسجاثُل وُٗمت ْال٨ٟغي  ت ْؤلاهخجاط ألاصبي  ْاإلاٗٞغ  .ؤصًب ٖغبي ٖجاف خُجاة خجاٞلت بجالش٣جاٞت 

  ْٞجا ؾُجاؾُت خغظت مً الخغبحن الٗجاإلاُخحن،  ٦الَمجاالٟترة الؼمىُت التي ٖجاف ٞحهجا غ ٓاظّ ؤْيجاٖجا ْْ ٧جاهذ ج

ت لٗجام ٓعة اإلاهٍغ  م ؤًجام ظمجا٫ ٖبض الىجانغ.1952م، ْالاه٣الب الٗؿ٨غي لٗجام 1919ْالش

  ت ال٣ضًمت م٘ جإزٍغ ٣ُت اإلاهٍغ ٍغ ٤ُٞٓ الخ٨ُم جإزٍغ بجالش٣جاٞت الٟغوؿُت ْؤلٚا مجا٫ ألاصبُت لخ ًخجلى في ألٖا

ٓاضر بجالىه  ٓم الضًيُت اإلاؿُدُت ْؤلاؾالمُت.السجام ال

 مجا٫ ألاصبُت إلا ت،جإزٍغ بجالش٣جاٞت ا ُسجاثُل وُٗمتًخجلى في ألٖا ؾُت ْؤلاه٩لحًز ٓاضر  لْغ م٘ جإزٍغ السجام ال

ْمجاوسخي.٦مجا ًخجلى ٞحهجا ، بجالىهٓم الضًيُت اإلاؿُدُت ْؤلاؾالمُت  ألازغ الهٓفي الغ

 ْاثُت بٓظ ْالغ ٤ُٞٓ الخ٨ُم في ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت  سُت ٞإنبدذ جمشُل ّ مسٖجالج ج هٓم ٢ًجاًجا ججاٍع

 ، ٞيكإ مً زاللّ جُجاع مؿغحي ظضًض بجاؾم "اإلاؿغح الظَجي".مؿغخُجاجّ مؿخدُال

  ٓظّ مسهٓم ٢ًجاًجا ْاثُت ب ْالغ ٤ُٞٓ الخ٨ُم في ؤٖمجالّ اإلاؿغخُت  ٓمُت، ٖجالج ج ٢ْ ٣ْٖضًت  اظخمجاُٖت 

ٍٓ ٞإنبذ ْالصخُذ، في البٌٗ مًُغا بلى اؾخسضام الٗجامُت بلى ظجاهب الٟهخى للخه غ الهجاص١ 

٢ُْمت ألي ًٞ مً الٟىٓن ألاصبُت. ْم٩جاهت  ْم٩جاهت الحٗجاصلِجا ؤَمُت  ٢ُْمت   ْللمؿغخُت لضًّ ؤَمُت 

 ٞحهجا هي: اإلاؿغخُت،  مجامأزَغ جاالٗلمُت ؤن املججاالث الٗلمُت التي زلٟ مجا٦ْظل٪ حٗلمىجا مً زال٫ خُجاته

ْال٣هت ْاًت،  ْال ،ْالغ ْال٨ٟغ،  ْاإلا٣جالت،  ْالؿُجاؾتْال٣هت ال٣هحرة،  ْالكٗغ،  ْالؿحرة الظاجُتٟلؿٟت،   ، 

 ْمجا بلى طل٪.

  ًٟبخّ في ال ْٚع ٓلّ اإلاؿغخُت َٓ عخلخّ بلى ٞغوؿجا  ٤ُٞٓ الخ٨ُم مُ ػ في ج ٍٓجي اإلاِم الظي ٖؼَّ بن الٗىهغ الخ٩

ْالؿِىمجا ٞحهجا. ْاإلاؿغح   ْالخمشُل 

  ػ في ٍٓجي اإلاِم الظي ٖؼَّ ٓلّ اإلاؿغخُت َٓ عخلخّ بلى  مُسجاثُل وُٗمتبن الٗىهغ الخ٩ ٓع٥مُ بخّ في  هُٓ ً ْٚع

ْاإلاؿغح ٞحهجا. ْالخمشُل   الًٟ 

  ْطل٪ ٖجام  مُسجاثُل وُٗمتْلض ً في ٖجام 1888في ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي  ْجٓفي في ال٣غن الٗكٍغ م، 

ْطلٞةهّ م، 1989  ، ُٗت اإلاؿخٔٓ غة ٞع ْؤصبُت ٍٚؼ ٍٓلت، ٞخم٨ً مً بهججاػ ُٖجاءاث ٖلمُت  ٪ مجا ٖجاف خُجاة َ

.  بٗض ألاصبجاء ألاظجاهب ٖلى جغظمت الٗضًض مً ؤٖمجالّ ألاصبُت بلى لٛجاث ٖجاإلاُت ؤزٔغ

  ،٪٤ُٞٓ الخ٨ُم في ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي٦ْظل ً في 1897ْطل٪ ٖجام  ،ْلض ج ْجٓفي في ال٣غن الٗكٍغ م، 

ُٗت اإلا1987ٖجام  غة ٞع ْؤصبُت ٍٚؼ ٍٓلت، ٞخم٨ً مً بهججاػ ُٖجاءاث ٖلمُت  ْٖجاف خُجاة َ ْطل٪ مجا م،   ، ؿخٔٓ

.  بٗض ألاصبجاء ألاظجاهب ٖلى جغظمت الٗضًض مً ؤٖمجالّ ألاصبُت بلى لٛجاث ٖجاإلاُت ؤزٔغ

 ألاصبُت مُٟضة ٚجاًت ؤلاٞجاصة لخل٣ي اللٛت الٗغبُت الٟهخى،  مجاؤن ؤٖمجالِ مجاْؤَم شخيء حٗلمىجا مً زال٫ خُجاته

ْالى٣ضًت ْلالَإل ٖلى خًجاعاث ألامم املسخلٟت جاث ألاصبُت  ْالىٍٓغ  .اإلاٗجانغة، 

ْمٗجاهحهجا 16.6  ال٩لمجاث الهٗبت 

ت اإلاٗجى / الخٗبحراإلاٟغص  اإلاٗجى بجاإله٩لحًز
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مٗجالجت هو مً الىهٓم مٗجالجت ه٣ض  صعاؾت جدلُلُت

ْحٗلُل ْجٟؿحر   ْجدلُل 

Analytical study 

ْالسضمجاث ألاصبُت بهججاػاث ؤصبُت مجا٫ ْؤلاؾِجامجاث   Literary achievements ألٖا

ٓطظُت  Sample questions ؤؾئلت ٧جاإلاشجا٫  ؤؾئلت هم

ْٖبجاعاث جخٗل٤ بجالؿُجاؾت ههٓم ؾُجاؾُت  Political text ههٓم 

ٓخضة ٓخضة  ٖىجانغ ال الى٣جاٍ ألاؾجاؾُت التي حٗخمض ٖلحهجا ال

 ؤْ الضعؽ

Elements of the unit  

  ألاصًب الٗغبي الٗمال١
ّ
ْال٩جاجب الٗغبي ال٨بحر الظي ٢ل مجا ألاصًب 

 ًٓظض لّ هٓحر

The giant Arabic writer, The 

great Arabic writer  

ٍْال٠ ٦شحرا ال٩جاجب اإلِا٨شجاع  The author or writer with اإلاال٠ الظي ٨ًخب ٦شحرا 

numerous literary works 

ٓطط اإلاىخ٣ى  Selected sample اإلاشجا٫ املسخجاع  الىم

الاؾخمخجإ ْالاؾخلظاط بٗبجاعة هو ؤصبي مً  الخمخ٘ بجمجا٫ ألاصب

 غ ؤْ الىثركٗال

To enjoy beauty of the  literature 

  The Excellent writer ال٩جاجب اإلاشجالي اإلاٗغْٝ ٖلى هُجا١ ٦بحر ال٩جاجب اإلامخجاػ

ْٖت ال٩لمجاث  Beauty of the words ظمجا٫ ال٩لمجاث ع

٢ٓت في ال٨الم  بالٚت الخٗبحر السهجاثو اإلامحزة للجمل اإلاىُ

ٓعة في ٖبجاعة  ؤْ اإلاؿُ

Rhetoric of the expression  

ٓع ألاصب الٗغبي  مىٓ

 الٟهُذ

ٓاهب ألاصب الٗغبي الٟهُذ   Perspective of the standard ظجاهب مً ظ

Arabic literature 

ٓانلت الضعاؾجاث الٗلُجا الضعاؾت الٗلُجا بٗض  ْاؾخمغاعمخجابٗت  م

ْاإلاجاظؿخحر ٓؽ  ٍٓع  الب٩جال

To continue higher studies  

ْع الصسهُت في  ْالخمشُلاإلآؾ٣ُى  ْؤصاء ص ىُت ْؤلاًدجاء  ألٚا

 اإلاؿغخُت ؤْ في ٖمل ٞجي

Music and acting  

ٓطظُت 16.7  ؤؾئلت الازخبجاع الىم

ُٖٓت 16.7.1  ؤؾئلت مٓي

ْلض في: -1 ْؤصًب ٖغبي  ٤ُٞٓ الخ٨ُم ٧جاجب   ج

(a )مهغ  (b) جا ٍٓع  ٞغوؿجا( d)  لُبُجا( c)   ؾ

غة الٗمغ ٦خجاب في:   -2  َػ

(a )ْاًت الٗغبُت  ؾحرة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص( d) الٟلؿٟت( c)  الؿحرة الظاجُت (b) الغ
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ٓعاة في مجاصة:  -3 ض ؤن ٨ًمل ابىّ صعظت الض٦خ ٤ُٞٓ الخ٨ُم ًٍغ ْالض ج  ٧جان 

(a) الضعامجا الٗغبُت  (b ) الخ١ٓ٣  (c )ش  ألاصب الٟغوسخي( d) الخجاٍع

٦ٓب ٦خجاب في: -4  خضًصىجا م٘ ال٩

(a )الٟلؿٟت  (b) ش  ههٓم ؾُجاؾُت ( d) الضعامجا( c)   الخجاٍع

٤ُٞٓ الخ٨ُم في ٖجام: -5  ْلض ج

(a )1897م  (b )1913م  (c )1850م (d )1857 م 

٤ُٞٓ الخ٨ُم في ٖجام:-6 ْٞت "ؤَل ال٠ِ٨" لخ ْاًت اإلاٗغ  نضعث الغ

(a )1930م  (b )1933م  (c )1950م (d) 1960م 

 ٩جاجب اإلاهغي، اؾمّ:جُجاع "اإلاؿغح الظَجي" ْيّٗ للمغة ألاْلى ال-7

(a )ـ ٤ُٞٓ الخ٨ُم( b)   ًٓؾ٠ بصَع   ج

(c) ٓصة السخجاع  هجُب مدّٟٓ( d)   ٖبض الخمُض ظ

٤ُٞٓ الخ٨ُم في الٗجالم الٗغبي بهٟخّ: -8  اقتهغ ج

(a )جا جا( b) ؾُجاؾُجا مهٍغ  صخجاُٞجا ٖغبُجا( d)  م٨ٟغا بؾالمُجا( c)  ؤصًبجا مهٍغ

٤ُٞٓ الخ٨ُم في مهغ:لِـ  -9  مً مٗجانغي ج

(a ) جاٖت عاٞ٘ الُُِجاْي   ظمجا٫ الضًً ألاٞٛجاوي( b)   ٞع

(c )٧جامل ال٨ُالوي   (d )ّٟٓهجُب مد 

 "ِٖض الكُُجان" ٦خجاب في:-10

(a )ال٣هت  (b) اإلاؿغخُت  (c) ْاًت الٗغبُت  الؿحرة الظاجُت( d)   الغ

 ؤؾئلت ؤلاظجابت ال٣هحرة 16.7.2

 ؟ صْن زهجاثهِجا بةًججاػ. ُسجاثُل وُٗمتمجاهي ؤ٫ْ مؿغخُت إلا -1

 ٧لمت.  200اقغح وكُض ألاوكجاص بلٛخ٪ ؤهذ في  -2

٤ُٞٓ الخ٨ُم ألاصبُت؟ هجا٢ل. -3  مجاهي زالنت خُجاة ج

 ؟ ٖجالج ن الٗغب آلازٍغًؿغخُحاإلاًٖ  مُسجاثُل٠ُ٦ ًمخجاػ  -4

٤ُٞٓ الخ٨ُم في ٦خجابت الؿحرة الظاجُت؟ خضر في يٓء مالٟجاجّ ٞحهجا. مجا -5 ْع ج  َٓ ص

ٍٓلتؤؾئ 16.7.3  لت ؤلاظجابت الُ

ْالججاهب اإلاؿغحي  في يٓء مؿغخُت "قِغ ػاص". -1 ٤ُٞٓ الخ٨ُم   ا٦خب م٣جالت ًٖ ؤؾلٓب ج

ْع  -2  .صب الٗغبيفي ألا  مُسجاثُل وُٗمتا٦خب م٣جالت م٣ىٗت ًٖ ص

ْح"؟ هجا٢ل -3 ٓصة الغ ْاًت "ٖ  مجاهي اإلا٩جاهت ألاصبُت لغ

ْاإلاغاظ٘ اإلآصخى بهجا 16.8  ؤَم ال٨خب 

 م.1959ؾُٗض، ًٞ ال٣هت، صاع الكغ١ الجضًض، ٖمجان ؤخمض ؤبٓ  -1

ٓٞل، بحرْث، لبىجان، ٍ:  -2 ْالبىٓن، ماؾؿت ه  م.1989، 9مُسجاثُل وُٗمت: آلابجاء 
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ٓعي، الترار ال٣هصخي ٖىض الٗغب، م٨خبت قبجاب، مهغ،  -3  م.1991ٖبض الكجافي الك

ٓصٍ سخجاع  -4 ٤ُٞٓ الخ٨ُم، ؤَل ال٠ِ٨، صاع مهغ للُبجاٖت، ؾُٗض ظ ٓصة.ج . ؾىت الُبجاٖت ٚحر مٓظ  ْقغ٧جاٍئ

ش اإلاؿغح في الٗجالم الٗغبي، ال٣غن الخجاؾ٘ ٖكغ، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم  -5 ؾُض ٖلي بؾمجاُٖل: ججاٍع

 م.2016ْالش٣جاٞت، ال٣جاَغة، 

غة الٗمغ، م٨خبت ألاؾغة،  -6 ٤ُٞٓ الخ٨ُم، َػ  م. 1998ج
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 اإلاالخ٤
يب" -1  ْاًت "ٍػ  هو الا٢خبجاؽ مً ع

ُبت"هو  -2  َِ ْاًت "٦ٟجاح   الا٢خبجاؽ مً ع

 هو الا٢خبجاؽ مً مؿغخُت "ؤَل ال٠ِ٨" -3 

ٓن" -4  ْالبى  هو الا٢خبجاؽ مً مؿغخُت "آلابجاء 
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يب" ْاًت "ٍػ  هو الا٢خبجاؽ مً ع

 الٟهل ألا٫ْ 

  خحَن  مً الجهجاعِ  في َجاجّ الؿجاِٖت "
ُ
ٓصاُث  جبضؤ  َٓ ٘ لهَ جغِظ  اإلآظ

َ
ُ٣ٍْ  الهَ  ُ٘ ابهجا، 

ُ
ٖلى ٢ٔغ  ُم مَذ اإلاُل٤َ الظي ًد٨

  ْنُٓث الضًِ٪  اللُل ؤطاُن اإلااطِن  الٟالخحن ٫ََٓ 
ُ
  ٣ٍْٓت

ُ
جا مً عاختهجا، ْخحن جخالشخى الٓلمت ًٗ ٓاهجاث ظمُ ٍِْٓغ  الخُ

ْعاء الدجب الهبجاُح  ًٍْضا مً  ًٍْضا ع   -ع
َّ
يب جخمُ ْجغِؾ في َجاجّ الؿجاٖت ٧جاهذ ٍػ ّٓ الؿجا٦ً الِجاصِت  ُل ى في مغ٢ضَجا،   في الج

ٓمّ.  ال٣جاثِم  ججهضاِث  َٖ مً ه َٓجا مجا ًؼالان هجاثَم حْ ظجاهبَ  ًْ ْ ْؤز ْبٍُٗٓن هي مً بُجِ  . ٞجاوسخبْذ ِن حْ هجا ؤزتهجا   مجا ًؼا٫ ٞحهجا ؤزُغ  هجا. 

ِٓم  ْٖ  هٓغْث  الى ْلم ًض ٓلِجا.   م٩جاجَ  الهبجاح جتر٥ُ  جا وؿُُم َِ ل٩ّل مجا خ
َ
ِٓ  ْث َض ىَ هجا، بل اؾد ََ َْظ  ؾجاصةِ بلى ال   ْث َض جا

ُ
 ؤن جىٓ

َّ
ِجا غ لٗل

ْؤصَ  ْض مجا في صخً الضاع ٞلم جِج  ٔ جغ  ت ُم  ِجا ٞةطا بجاُب ث عؤَؾ اعَ قًِئجا.  ال نَٓث ض  نَ ْٓ الٛٞغ  ،  
َ
ٓل  ُل ٔ بّ عُؾ ِجا بال مجا ًدىجاصَ خ

 ؤلانْ 
َ

ِٝ ؤَغَ  ًْ مِ  ِح ال ِت  ا  .ال٣ٍغ

      َُ  هَ حْ ىَ ب٣ُذ في م٩جاجهجا 
ً
  ت

ً
  ؾجا٦ىت

ُ
  ْي ِض بْ ال ج

َ
جا. زم ٞ

ً
َٖ عَ ِط  ْث صَ غَ ِخغا٧ ْؤعؾلْذ ٍض ًْ ِض َظ  ًْ جا مِ هَ حْ ا ٓاِء  ،    في الِ

َ
ْجغ٦ْذ هَ اتِ َض هُّ جَ ج  جا، 

 هَٟؿ 
َ
 ِجا ج
ْ
 ؤمُّ  ُّ ُد جٟخَ  بجالبجاِب  ْذ ، ختى ؤخؿَّ جا اليؿُُم هَ حْ ُِ ْد ًُ  في ؤخالٍم  ُب ََ ظ

ً
  يمً ؤْلِ  ِجا عاظٗت

َ
". َىجال٪ (((1)))ملُتـ"ال اعِ َْ صْ ؤ

 جا لِ ََ ؼُّ هجا تهُ بلى ؤزتِ  ْذ الخٟخَ 
َ
 ْؿ د

َ
 ٣ِ ُْ د

َ
ٔ،  ًَّ   ل٨

َ
ٍٓم  ٧جاهْذ  الهٛحرة  ٞلم جخَ  ٖم٤ٍُ  في ه

َ
 ّْ بَّ ي

َّ
ْج٣ل  ٣ْ ًَ  ًْ مَّ ٣ًجا مِ ُْ جا ِي بهَ  ٧إنَّ  ْذ بَ ، 

ُ
جا في َِ ٣ُ ل

ْؤزحًرا هجاصتهجا ؤمُّ ِٗ مطَج  يبِجا...  !...ِجا: ًجا ٍػ

 ...وٗم-

ٓاِب  صْ ْلم جؼِ    ٖلى َظا الج
ً
ْٗ ٧لمت ْب   َض . 

َ
 هجا الخَ ؤزتُ  ْذ ؤن اؾد٣ُٓ

َ
ًْ ــُْ بلى ؤِز  ْذ خَ ٟ ْؤ  ِجا 

َ
٣ 

َ
 . ْخَض ُّ خْ ٓ

َ
َٓ  (((2)))ْذ ٢  هد

ٓعِّ  الكغ١ ٞةطا ألا٤ُٞ  ـُ ص  مخ ْالكم ٓجِ  ،    هجافي ل
َ
َٗ  ْالؿمجاءُ  ْي جاوِ ال٣ ٢َْض  اللُل. َىجال٪ ٢جامْذ  ٢مَُو  ْذ ٢ض زل هجاًعا  ْث ٞإ

 َْ 
َ
 ضَّ ل

َ
ـَ  ((3))ْذ ه ْلم جي جا ل٩ّل مجهم،  ًٟ ُ ٢ِٓجا ٚع ْؤبجاَجا ٞ   .ؤّمِجا 

 ِ٘ جا مً الججاج
ًٗ َٓجا عاظ ِٓ صزل ؤب ٢ْض ٢غؤ ال   صَ عْ ، 

َّ
 ى الٟجَغ ْنل

َّ
ْمجا ٧جاص ًخسُ  ، 

َ
"، ُض ـ: "ًجا مدمٔختى هجاصَ  الضاعِ  ى ٖخبت

 
َ
  ْن بِ ّ ْؾإل

َ
  جاَن ٧

َ
 اْؾ  ِض ٢

َ
 ُْ د

َ
٣ 

َ
ْإن ٧جاَن ْٗ بَ  ٔ   ٢ْض  ُض، 

َ
 َٖم  ضَّ َٖ ؤ

َ
  ظلؿِذ  .ّل

ُ
جا خ٫َٓ  الٗجاثلت ًٗ  مِ ـ"ال ظمُ

َ
 ْم هُ جْ مِ  ْؤ٧ل ٧لٌّ  ((4))"ِت ىَّ ك

 ِٚ  ُْ ع
َ
ِِ ْابىُ  . زم ٢جام الغظُل ة" ملٍر َٓ هْ َد ّ "بِ ٟ يب ٞجاهخٓغْث ؤّم  .مجاّ بلى ٖمل   جا ٍػ

ْ
 تِ م٘ ؤز

َ
َُ جا ببغاَُُم َم بهِ  غَّ ُم ًَ  ْن هجا ؤ  ، ل

ْ
ٓا بُ ََ ظ

جا بلى  ًٗ َٖ "ظمُ ٓص ِت مؼع  ال٣ُ  ِت َُ ٣ِ ىْ خَ لِ  "الؿُض مدم
ْ
٢ْض ٧جان في ؤملِ ًِ ُ جا ؤن ًىتهَ .  ًٗ  ِم ظمُ

ُّ
ٓم مً بغ الت   ِت َٖ رْ ٓا الُ

َ
ي، ؤْ بِ غْ الٛ

ٓا في الٛض بلى "همغة" ٦20مجا ٌؿمُّ ٧جاجب اإلاجال٪ "همغة"  .14لُيخ٣ل

ْمً مّٗ م٣بِ  ْتهجاصَ حَن لِ هؼلخجا خحن عؤججا ببغاَُم  ٓا مً الخجاعةِ  ٔ ال٩لُّ .  ، ٨ت البلِض بلى ِؾ  "نبجاح السحر"، زم زغظ

                                                           

ت.(ج1) ٍٓل اإلاجاء مً التٖر  د

 هٓغْث.(2)

ْبلبلْذ.  (3)  هّضْث 

(4)  .ٍٓ ْهد ٖجاء ًٓي٘ ُّٞ السبز  ِْ 
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ٓا ٖىض"همغة"زم مجهجا بلى ِؾ  ٨َْظا ٧جاه ت الٓؾِ، 
ّ
٨20  

َ
عِ  ؾجاٖت ٓا ؤْن ِذ بْ الهُّ  ((1))عِ ْٓ ْابُ  مْغ ل ِّ ْلم ًخم  .  

َ
 ؤز
َ
 مجهُ  ٧لٌّ  ظ

َ
 م ز

َّ
ُ ُّ 

 ِّ ـِ  ٖلى ْظ ٓا ٖلُّ ؤم   . ٞلمجا لم ججْض الترجِب الظي ٧جاه
ُ
 ال٣ِ  زًغة

ْ
يَب  ْذ َجا الخٟخَ اعِ َٓ ؾٗضة بِج  ِت َٗ ُ ُْ  ًْ َٖ  لٍؼ  جِ ًم

َ
 ْؿ هجا ح

َ
 إ
ُ
جا َِ ل

ََ هَ جْ َٖ    ٍِ َِظ  ّؼْث جا، ْ
ُ
 ؤ٦خَ  ألازحرة

َ
 .جاَِ جاٞ

 َٗ ـُ  ِذ اعجٟ  خحن  الكم
َ
  ((2))آْ ٣ُّ ه

َّ
ْؤعؾلْذ ِن حْ زُ  ،  

ُ
ِٖ َٗ بك  جا

َ
 ِجا ح
ْ
  ِّ َجاجِ  ُغ ُم ٛ

ُّ
جا، هَ جاتِ َُ َخ  ؤِ َض خَ بْ في ُم  التي مجا جؼا٫ُ  اُث رَ حْ َج الص

 ٌَ  ً ٖىجاًتِ مِ  ؤ٦ثَر  ْاإلاجالُ٪  بهجا الٟالُح  يْ ِج ْٗ ْم٘ طل٪ 
َ
 َم ِِ ـجاثِ ىَ بْ همجا بإ

َ
ْانُ  جا. 
َ
ٟ ْٓ ِّ ٓظ   ؤْن  بَٗض  الشجالِض  ا لل

َ
 هَ ٞ

َ
  ًِ َٖ  ْم ُِ ل

ُ
 ْْ ألا
َ
حن ل

 
 
ـَ مهٝغ   بلى ؤنَّ  ْم ُِ هَ ؤن ًىبِّ  ببغاَُُم  ، ٞلم ًي

َ
  َظٍ الجِت

ْ
 ؤٚ
َ
 مً ؾجاب٣تِ  ْذ ل

ً
ْحؿخد٤ّ لظل٪ ٖىجاًت  ؤ٦بَ  هجا، 

َ
ْؤهظ م ؤهّ َُ عَ ر، 

ِ َض ؾُُ 
ّ
 غَ في ُم  ٤ُ ٢

َ
ْعاءَ ْم هِ تِ بَ ا٢ ْمً ْظض   ، 

َ
ٍُ عَ ْْ ٍ قًِئجا ؤ   ا

ُ
 ق
ْ
ٛ 
َ
 .ُّ ل

_ _ _ 

  ظجاء ال٩جاجُب 
َ
ُِّ  الٗهغِ  ؾجاٖت َُّ ألاؾمجاءَ  ُض ٣ً ْهؼَ خمجاعَ  َض ، ٣ٞ  ْْؾ  ٫َ ٍ، 

َ
ِ  

َ
ِِ ُْ الٛ

ْؤعاص ىِٟؿ بِ  ٔ ألاهٟجاَع رَ لحَ  ((3))  ،ّ

 ًُ ًُ بٗ  ِم ؤن ًد
َ
ٌَ غ بلُّ لِؿإل َٗ  ّ بٗ ُِ  ـَ بَ صعاَم، ٞ  ل

َّ
ُ٢ْ ْب٣ي ٦ظل٪ ختى اهخهى مً قإهّ، زم  ((4))بم  خجاظبُّ، 

م ؤزحًرا ؤن ال صَ   ؤزبَر
ْ
ٞ َ٘  

َ
 .١ِ ْٓ الؿُّ  ِم ْٓ ًَ  َل بْ ٢

خِ  ْفي لُلت الؿ١ٓ ٧جان ال٩جاجُب  ْلض  في ٚٞغ ْمّٗ   ًبْ  ّ، 
ُ
  ُٜ ل

َ
  الشجاهُت

َ
ْؤمجاَم ّ ٖلى ٖملِ ىُ ُْ ِٗ ٌُ  ٍِ غِ ْم ُٖ  ًْ مِ  ٖكغة مجا ُِ ّ، 

  م٨خب  
َ
َُ  ِب مً السك ُْ  ٌِ ألاب ٢ْجامَ ٖلُّ الضٞجاجُغ  يْٗذ ٢ض  َٓعٍ عِ ْٓ الىُّ  ُل ُْ ئِ يَ  مهبجاح   .  ض ه _ "إلاًت" زمـ قمٗجاث_ ًٍؼ

ًْٖ ظجاهِب  جا مجا ٖلى ػظجاظخّ مً التراب. 
ًٟ ْاةٍ  يٗ  ٣ْ بمِ  ص

َ
  ((5))هجاتِ َم ل

 
ًْٖ آلازغ ػظجاظت   الىدجاؾُت، 

 
 َم  نٛحرة

َ ْ
لىهِٟجا  ٔؤل

 
 
ْؤخجاٍ بجاإلا٨خب ظمجاٖت ُٗ  بجالخبر.    ؤمؿَ٪  مجا٫ِ مً ال

ُ
ن ٌؿإلٓن ًٖ مجهم صٞجاجغَ " ((6))"الخملُت ْاهدجى آلازْغ َم بُضَم، 

  ؤًجاِم  ٖضِص 
ُ
 ق
ْ
ْٖلى قبجا٥ِ ْم ِِ لِ ٛ ِت  ،    الٛٞغ

َ
الص   ٠٢ْ َُ  ْقبجان   ْبىجاث   ؤ   ُذ ْم الهَ  ْم ٌٗلٓ

ً
ُم ؾجاٖت

ّ
جا بحن  َن ْٓ ، زم ًخ٩ل ًٗ ظمُ

 
َ
َِ ؾىجاجِ ؤ  ىَ ْن َخ غُ هم، ًٓ

َ
ًِ ٖلى َظا ال٩جاجِ  ((7))مُِ ٣  ٣ُ ب الظي ًًجا

ً
ْبَٗض ؤزغَ  ِم ؾجاٖت ُٓ  هِم بِ  َجا٫َ  ؤْن  ٔ.   ال

ُ
 بإنَّ  ضع ٢غاع  نُ  ٢ٝٓ

َ٘  بإنَّ   .١ِ ْٓ في الؿُّ  ٩ُُٓن َؾ  الضٞ

  ْنغَث  َىجال٪ ّٖم الاؾدُجاءُ 
َ
ٓاهب قتى ُ٘ َم ْؿ ح  ((8))"ْاللي مل عاًذ الؿ١ٓ؟" :مً ظ

  ْج٨غعْث 
ُ
ََ َٓ ِْؾ  َظٍ ال٩لمت  ً مِ جا مِ ا

ْ
 لِ ش

َ
ٌُ  َم مَّ ؤن نَ  جاءُ َُ دِ الاْؾ  ِجا. زم بلٜ ُٗ  بٗ   جا٫ِ مَّ ال

َّ
ّ هِٟؿ  اإلاجالِ٪ جاب بلى ََ ٖلى الظ

  ِم ًْ ِض ٣ْ لخَ 
َ
 ق
ْ
٩ َٓ َُ ِّ ا ِّ  مّغ ؤخُض  . ْفي جل٪ اللخِٓت م بلُ ُٗ  حن ٖىَض ٓبِ املخبُ  ؤ٢جاعب َْم جا٫ِ مَّ ال  ، ًْ  ُِ  غْ الُج  ٌُ ْٗ م بَ ل

َ
ِّ  ةِ ؤ  ٖلُ

ُ
ٓا ، ٞإخجاَ

 ٌَ  ّ، ْظٗل ٧لٌّ بِ 
ْ
ُّ  ُح غَ ك  ُٖ  ل

ْ
َِ ، ٞحرضخَ ٍُ عَ ظ   م ب٩لمجاٍث َُ غَ ى زجا

َ
 َُ غُّ ُؿ ح

ُ
ْل٨جهجا ال ج  .َم قًِئجاُض ُْ ِٟ م 

 
َ
ُٗ ؤجهم في نبجاح الٛض ؾ٣ُبِ  َن ٗحْ مجهم م٣خىِ  ألا٦ثرَْن  اههٝغ ن عظ ْآزْغ   ٓا بلى ال٩جاجِب ًٓن، 

َ
ٓه ّ ًٖ ٌؿإل

 َم  ٢ُمِت 
َ
 ُِ جا ل

ُ
  م، ٞةطا لسلُل ؤبٓ ظبر ؾخت

َ
  ؤًجام، ؤي زمجاهُت

َ
جا. ؤمَّ غْ ٢ِ  َغ ٖك

ً
ِٖ  ؤًجاِم  جا ُُٖت ؤبٓ ٞغط ٣ٞض ؤمطخى ؤ٦ثَر ق ّ، ؤؾبٓ

                                                           

 (Steam Engineمدّغ٥ِ بسجاعي )  (1)

جاِث   (2)
َ
َبجاج ُّ الىَّ َػا٫َ ِمْى

َ
ْحَججاٍع، ؤ

َ
ًْ ؤ ِّ ِم َمجا ِب

َْ ِغٍٍب 
َ
لَّ ِظْؿٍم ٚ

ُ
٧ ُّ َغَط ِمْى

ْ
ْالَخ٣َْل : ِاْؾَخس ٣َْمَذ 

ْ
ى ال َّ٣

َ
  ه

َ
ة جاعَّ ًَّ ال َْ  

َ
جاِبَؿت َُ

ْ
 ال

ْاؾٗت  (3)  الخ٣ل، ؤعى 

ـَ   (4) َْٖب ْمجا بحن ُٖيُّ   يم خجاظبُّ 

جاء    (5) َٖ ِّ ؤ٢الُم ال٨خجابت ِْ ُٞ 
ُ٘ َي ْٓ  جُ

ْالخجامي  (6)  الخجاعؽ 

َبهم :ؤي  (7) ًَ
َ
ٚ 

ْح الؿ١ٓ   (8)  حٗبحر صاعط مٗىجاٍ: مً ًمصخي ًغ
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جا، ٞسغَط  ًً ُّ  مٍغ   بؿخِت  مى
ُ
ُٗ ، ٍف ْْ غُ ٢ تْ  ٫ُ ْٓ َْٓ ٌ

ّ
جا لّ ص٢ َْؿجاٖض ؤمًّ ْبيًخجا نٛحرة،  ْلم ًب٤َ جا ألاًجامُ هَ امغؤة  لِجا مً ؤبىجائهجا مً  ، 

ِم جُ ُْ ِٗ ٌُ  ٓاٍ. بجالٚغ   هجا ؾ
َ
 مً الس
ْ
 غْ َم ـال ٤ِ ل

ُ
  ـُ الظي ًلبَ  ِٕ ْٓ ٢

ُ
ْب٣ُت   ّ ٞلْم ٖجاثلخِ  ؤٞغاِص  َٓ 

ُ
َظا مجا صام ألاظغ  لٛحرِ  مً ؾبٍُل  ًْ ٨ً

ْإهّ لُدَم  ْٖلى ؤن ظجامٓؾخَ  ُض ٖلى مجا َٓ ٖلُّ مً ي٠ٗ.  ذ ٦مجا خهل لججاٍع مبر٥ْ ؤبٓ ّ لم جُم هللا ٖلى ٧ّل خجا٫، 

 
َ
 .ألن ًب٣ى في اإلاهِبت قًُغا مً ٖمٍغ ٍُ غُّ ؾُٗض، ٞخًُ

ْمً ظضًٍض  ال٨شحرْن مجهم مً ظضًٍض  في الهبجاح خًَغ  ِِ  ـَ ٖبَ  بلى ال٩جاجب.   ِِ في ْظ
ً

 ؤن لِـ مّٗ م ٢جاثال

 
َ
ٞ" 
َّ
ًِ ((1))ت"٨ م مً بلخجاح بٗ ْبجالٚغ   ْإ٢غاعِ  ِم. 

َ
ً ٖمل َُ  اإلاجالُ٪  ِم ٣ٞض زغَط آلازٍغ   ْم ْ

ُ
الكُش ٖلي،  ((2))َن ْٓ ُٟ جا٦ِ ىَ ًُ  َٓن ال ًؼال

ٌَ مجهم َم  ِم. ٞظََب ْالكُش ٖلي ال ٌؿم٘ ٦الَم   ً 
ْ
 ك
ُ
ٓص ؤمغَ  ْٓ ٩  للؿُض مدم

َ
ْإن ٧جان ٌٗل  ،ٍ ٌُ ب َم في الٛجالِ رُ حْ ِٗ م ؤن الؿُض 

ْل٨ىّ في َظٍ اإلاغة هجاصٔ ب٩جاجِ  ْؤزظ ؤطًهجا نّمجاء.  ًَ  َاالء اإلاؿجا٦حَن  بعيجاِء  ّ ؤمَغ بىِٟؿ بّ،  ْذ  الظً
ّ
َُ  بك  ُِ ْظٓ

َ
ْاٞت  ْث رَ م، 

  عِ ْْ بجالؿغُ 
ُ
 س
ُ
 عُ ْٓ ٛ

َّ
ٓا ٧ل  َم َم، ْظٗل

َ
 زجاعِ  َب ا ال٩جاجِ ْْ جا عؤ

ُ
ٍْخَ ًظجا مً ٖىض الؿُض ًىٓ ن بلُّ   ْغ

َ
ْؤوسخَ ْْ ؼُ جاَم ٛ َم ى الكُش ٖلي ؤمغَ ن. 

 
َ
 ٍب غْ مجا َٓ ُّٞ مً ٦

ْ
  ، بط

َ
 ٖلُّ ؾُُض  ؤزظ

ً
ٌُ  ٍ ٚلُت ْؤزحًرا نٝغ الٗمجا٫َ ّ مً ؤظلِ ُٟ ىِّ َٗ في الخؿجاب، ِٞٓ   بٗض ؤن نغَ  ِجا. 

َ
ٝ 

ٓعَ  َْم ؤقضُّ لِم ؤظ ْطَب ال٨شحرْن مجهم    َم، 
ُ
ٓه   َٓن مجا ٩ً

َ
ْا ال٩جاجِ ٞ ْؤجهم عؤ  .ِمنٛحًرا ؤمجاَم  َب غًخجا، زهًٓنجا 

يب مىخًٓغا ؤن ًٔغ ال٩جاجَب  ْل٣ض ٧جان َىجا٥ ؤبٓ ٍػ   طَب ال٨شحرْن مجهم بلى الؿ١ٓ. 
َ
ْلم ّؤبىجاثِ  مىّ ؤظَغ  ُٞإزظ  .

 ئ الكُش ٖلي، بل مجا لبِ ُِ بْ ًُ 
َ
ْامَغ  ىض ؤن جل٣   ؤ

َ
ً اؾخد٣جا٢ ِم الؿُض ختى طَب َٓ آلازغ للؿ١ٓ، ْنٝغ لِاالء آلازٍغ

 ْٗ  خهَ  ؤْن  َض ب
َ
 ل ٖلى "الٟ
َّ
 ."ِت ٨

_ _ _ 

 
َ
 ج
َ
يُب  بَٗض  ؤًجام   ْذ ًَّ ٣ ٍْػ ََ  طل٪   ىَ لِ  ُب جظ

َ
٣ َْ ًِ ال٣ُ  ةِ جا جاؾِت  ُ  اهخ٣لْذ  جاِص هَ الَخ  ٢ُْذ  ببغاَُم، ختى بطا ظجاءَ  جدذ ٍع

ْؤزتُ   هي 
َ
ْؤزظ   هجا 

َ
جاؾت   الٍغ

َ
ََ خَ ٖلحهم خؿحن ؤبٓ ؾُٗض. ٩ٞجاه ْالٗمجا٫ُ َم َُ  بجاِن جا جظ في  َٓن ٍْىجاُم  ألامحِن  اللُِل  ِذ ىْ َظ  َذ جْد  جا 

 
َ
 ِِ ُْ الٛ

َ
 ، ج
ْ
٩ 
َ
 ختى مىخهَ  الؿمجاءُ  ُم َُ اُ ل

َ
ُٓم اللُِل  ٠  ، زم ٣ً

َ
٢ْض ؤُٖ  الغُّ  ِذ ٓن 

ُ
 بَ ْٓ َ

ُ
ت قًِئجا مً اللحن بدُض ال  ت

ّ
ُٖضان الٛل

 
ُ
مِق ابكغ  ، ُٞجُئَٓن المؿٍت  ًٍض  ٧ّلِ  جدَذ  جخ٣ّه٠ ٓاؾٗت ((3))َغ ت ال   .ٖلى َظٍ اإلاؼٖع

َجا وؿُُم في َجاجّ اللُجالي الؿجاَغة، َجاجّ اللُجالي البضٌٗت ًُم  ّٓ ْجخؤلأل في ؾمجائهجا  اله٠ُِ  ٓط في ظ البلُل، 

ٓا٦ِ  ٓمُ  ُب ال٩   الالمٗت، ٣ً
ُ
َُ  ظمجاٖت  بهجا ٖمَّ  َن ْٓ جايُ خَ ْٗ الٟالخحن ٞ

ُ
 ُم ـّ الجا ًىجال

ْ
 رَ ت

ُ
م بلى ؤظمِل  َن ْٓ ٞ ب٣جإ ألاعى،  مً ؤؾٟجاَع

 ًَ م الىجاٖمت ٌؿخًُٗٓن ال٣مغ الؿجاَغ  َغ
ُ
 ًْٖ ُصز

ْ
٩ 
َ
ِٝ غَ ْد بمِ  ْم َُ اُ ل  غْ ًُ  ألامحِن  ِذ الٓلمت الهجامِ  اؾخّ. ْفي ظٓ

ُ
ٓن ؾل

ٍْدمِ  ْؤمجاهحهم،  جا الخلٓ ؤٚجاهحهم ٖلى ظىجاخبأمجالِم  ٓاَئ ٓاث ْألاعىل َ ٍْمؤل بهجا مجا بحن الؿم  ،ّ. 

٢ٓت مجهً الؿبُل بلى    ت اإلاخٟ ْججض ال٣ٍّٓ  ، ًّ جاث الٟالخحن مؿغَح آمجالِ َُّ
َ
ٓاُٖب مً ُبي في َجاجّ اللُجالي ججض ال٩

ٓط الىجاؽ بلى الخٗجاْن،  ٓاث٠ ال٣ٟحرة ؤخ ْعاءَجا_ ختى َظٍ الُ م بظل٪ لئلؾغإ  ْجًَُغ  ً ٓع خُض حؿب٤ آلازٍغ الِٓ

َض  حٗمل اإلاىجاٞؿت ْحؿخٛلّ، لتًز ض ؤن حؿخٗبض ؤلاوؿجان  ْل٨جهجا الُبُٗت جٍغ ْالٗمل،  ٢ِٓم بظل٪  للجّض  ْحؿ  في هٟٓؾِم 

ْمِمجا  ال٩َٓن  ٓاخض مِمجا ٖمل،  ْجضّٞٗ إلجمجام ٚغيِجا. ٞجال ْحسخٍغ ًٖ هٟؿّ،  خغ٦ت ْؾحًرا، ٞخٗمى ٖلى الٟغص، 

  ظجاَضِث 
ُ
ِجاع شسهّ، ُم  اإلاضهُت ِ َس إْل

ّ
ِّٓ  غ  س ٓاًجاٍ ؤهجاهُت ١ لظلللجمجاٖت ًسضمِجا، مؿ َْٓ مِمجا ٧جاهذ ه م مىّ.  ٪ بجالٚغ

                                                           

ِجا،  (1)
ُ
ٓص: َنْغٞ ص  ِمً ٞئٍت نٛحرٍة. ٨ٞت ه٣ ْٓ ٣ُ

ُ
ث  ؤْ ه

َ
ْمال ُٖ 

ٓلّ  (2) ٓن خ ٟ٣ً 

َغاِقغ الُحر: ؤَغاٝ ؤظىدخّ (3)
َ
 قغاقغ الجؿم: ؤي ظملت الجؿم، ْق
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ٓاًجاٍ؟  ٌٗمل ٚحر قجاٖغ لسحر الجمُ٘. ؤلِـ مً زحٍر ؤن ٌٛحر ه

جا بّ مً ٧ّل نُ 
ً
ْؤُٖتهجا بظل٪ ججاًظجا مٗتٞر يب   جاتِ بَ َد ٍْ َٓ ٢ْض ؤبضٖذ الُبُٗت في ٍػ

ُ
 ؤًجامَ  هجا. ٞةطا ؾجا٢٪ الخٔ

ْجإل٣ْذ ٚجاب بضعُ  في لٍُل  اله٠ُ، ْزغظَذ  ُٓم  ٍ،  َّٟ هج ْإن لم ج٣ضع ٖلى جبضًض ْلمخِ ٟذ ّ ٞس ٓاص اللُل،  ّ، ؤْ مً ؾ

ْاجسظ٥ ال٣مُغ  ٦ىَذ  جا 
ًّ
٣ًُجا، ٞإصلجَذ  ؤؾٗض خٓ ٓخجاث الؼعاُٖت ال٨بحرة بحن ٞع   لم ٨ًً ل٪ بُٗض  ،جل٪ اإلاؿُ

 
  ه٣ُت

 
 مُٗىت

ٓةٍ  ًْبجا ب٣ ْجىضٞ٘ مجظ ٤ ال حٗٝغ ؾبًبجا لؿحر٥ ُّٞ،  َْؿب٤ عؤَؾ  َل بَ ال ٢ِ  بال ؤن حؿحر في ٍَغ ْمتهجا،  ٪، ٪ ٢ضُم ل٪ ٖلى م٣جا

 ُٟ ٢ٓ ٢ٓ٪ م ْطل٪ الججاِط َْؿ ٓاء اللُل الجمُِل ٪  َْ   ب 
ُ
بحن ؤؾىجاه٪، ؤْ جىجاصي آَت اإلاؿخدؿً الُغب، ؤْ  َم ِِ ْم َِ ــبلى ؤن ج

ال جؼصاصُ  جضٖٓ اللَُل  جا ل٣جاثض٥ املخبٓب في ًجُب٪ نضاٍ،  ًٖ ال  ،٧ّل طل٪ اجبجا زم جهل بلى ه٣ُت ج٠٣ ٖىضَجا، 

 ٪ْٖ  ٢ضُم جُجا
َ
٨  ٪ بلى ؤًت هجاخُت ؤعصث جدٍغ

َ
ْجمّض ٖى٣ ْحؿترظّٗ، ٌؿخسٟ٪ الجمجا٫ُ ِجا،  ْح ٍْلٗب ب٣لب٪ الِ ٪  ْجغ  ، ٓٔ

ٓل٪ ِٟ  ،ججائًهجا ًٖ ٧ّل مجا خ ٢ٓ  زم ًغجٟ٘ طل٪ الهٓث الظي ظظب٪ بلى م
ً
ْجهػي ب٩لُخ٪،  ((1))ُش ُْ ِه ، ٞخُ ٪ زجاهُت لّ بإطه٪، 

يب"ٞةطا    "ٍػ
َ
ْ ُض ْد ج طل٪ ًجىبهجا... جل٪ مٓؾ٣ُى اله٠ُ في لُلّ البضٌ٘، جغؾل في ؤطن السل٣ُت  مً بِٗض  الٗجامالُث ْ 

 
ُ
َْل َظا الهٓث جغّصصٍ الٓلمت ْجبٗض في ٢لٓب الٗجاملحن الٗؼاء ًٖ لُلِم الؿجاَغ.   ، الهجامخت بال  الىجاثمت وٛمت الِٔٓ

 !مُِج في الىٟـ ؤظمل مجا ٌٗؼحهجا ًٖ ٧ّلِ مك٣ّت؟

ْٗ  ٞةن ؤهَذ  ْاجَّ رَ ؾحْ  َذ ججاب ْعؤًَذ  بٍت غُ ٖلى م٣ْ  َث غْ ختى ِن  الهَٓث  َذ ْٗ بَ ٥،    مىّ، 
ُ
مً قٗجإ خجاثغ  يِّ ِج في البدغ الل

ٟجا٫َ  ًُ ْٓ ٢ْض اهصىَ  ْالٟخُجاِث  في الؿمجاء ألَا  ُْ ٓا بكمجالِم ٖلى ِؾ ا ٣ٞب
َ
ٓان  ِذ ْم جان ال٣ُ ٣ الىجاثم بًّٗ ١ٓٞ بٌٗ ٧إهّ وك

ٓامِل  َغَب    ال٨شحرةِ  بخل٪ الٗ
َ
 َٗ بْ التي ج

ُ
م _ جل٪ هه٠  ض ْبجالُمجى ٖلى قغاقَغ  .ٍّٓ َْؿته ن مجا ٌؿخسّٟ  بلى ٢لب املخْؼ

ْحؿللذ م٘ الؼمجاِن  ٓن  ْٖذ ِٖض ٖٞغ  .بلى ٖهغهجا الخجايغ الضاثغة الخضًضًت التي 

يب"ْجهل ٖىض الٗمجا٫ ٞةطا  ٢ْض اوؿض٫َ  "ٍػ  جان مً الٗجامِ بلى ظجاهبهجا ظىجاَخ  بحن الجم٘ في الُلُٗت، 
َ

 ال
ُّ
٧ْل ً ُِ ث، 

ًّ لِ َْٖم  ًَّ َِ ّضِ في ِظ  ٓاءُ  ُّ جا بٗض ؤن خملََ اءَ َض ِخ  َن صْ ًغصُ  ِ ٓظجاجِ  الِ ْهجاصٔ بّ اللُل الهجامُذ ٖلى م ْال٣مُغ  ّ  ٢ض  في ٧ّل ألاهدجاء، 

ُْ َم ـبلى ال اهدضَع    ِب ٛ
َ
  ًىٓغ بلحهجا هٓغة

ُّ
َِ  ((2))خُٓب الهّب ٢ض هجالّ الص   ل  ِٞٓ طا

َ
 في و
ْ
ِٚ جِ َٓ ك ْؤخجاَذ بظل٪   .ّ ُْ 

َ
ال٣ًُ  جاُن ُ

   .ألازًغ مجا ًؼا٫ َٟال

يب في جل٪ الؿً جغْ   َجا هي طي ٍػ
ُ
 ه

ُ
  ْمجا ٖلحهجا بٗحِن  ٓ بلحهجا الُبُٗت

ُ
  ٌُّ الٗجاق٤، ٞخٛ

َ
ٓجُ ِجا خُجاءً َٞغ ٘ ظٟ ْجٞغ هجا ، 

 
ً

  لِ ٢لُال ٢لُال
َ
 رَ ت

َ
ِ  ٔ مبلٜ

ّ
ِٟ ِجا ٖلى طل٪ الِجاثِم صل ٢ْض ؤزظْث ضًٍض َظ  ًْ ِجا مِ ًُ ، زم جس ٓلِجا مجا مؤل ٢لبَ  ،  ْؤيجاٝ ممجا خ ًعا،  هجا ؾْغ

ْعِ   بلى ظمجالِجا ظمجاال 
َّ
٢ 
ً
ٓصُ ت   ، ٞؼاص الٓظ

َ
ْػاصَ غَ ٚ ٨َْظا ٧لمجا اْظ اًمجا بهجا  ْْظًضا.   خَ َجا بّ حٗل٣ًجا 

َ
َُ ل  مجا مً نجاخبِ ى ؤخض

ً
 ّ هٓغة

َ٘  مىّ بلى ؤٖمجا١ِ  طَبْذ    الىٟـ ٞجاهُب
ُ
ّٓ  في ٢لِب  لُّ ال٩ ْج   ظِذ الٟخجاة، 

ُ
  الٟخجاة

َ
ُٓ  خُجاة ِٓص ال مجهمجا  بهجا. ِٞل ٢ى٘ ٧لٌّ  ِِ ُْ ِد ُم ـال ظ

ْعضخي ههِبّ؟  !بدّٓ 

٘  ؤمجا  ٓص ٣ٞجاو  ؤقُِب  عاٍى  الٓظ
َّ
  ُّ َم ، ٖل

ُ
ظٔغ  في جدضًض الٛجاًت بسٍُٓ السُجا٫ِ  جا٫ِ َؾ رْ تِ ْؾ الاِ  ؤنَّ  عِ ْٓ َُ الضُّ  َب حٗجا٢

  بلى
َّ

ْؤّن هَ جِ خحرة الال ُْٞغ الخجاِي  َب ٦ْؿ  جاًت،    غ ختي ًدًغ اإلاؿخ٣بل ؤ
ُ
ْؤمجا الٟخجاة  ٞهي في ؾٗجاصتهجا خحرَ  الغبذ. 

 
، ْفي ٔ ججائهت

 
 
 َخ ٞغِ  خحرتهجا ؾُٗضة

 
 في هِٟؿ  ْذ . ؤخؿَّ ت

ْ
ض ؤن جس ْل٨جهجا جٍغ ِْص  ٚحرِ  الُِٗٓم  مً ال٩ّلِ  وَّ خَ ِجا بم٩جاهتهجا،  ًخجا بوؿجاهُت  املخض ْع

                                                           

(1)  . َ٘ ْإلُّ: اْؾَخَم  ؤَنجاَر لّ، 

ْجسُّٟٟ.  (2) ٓن     حُٛحر الل
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َ
ْهًٟؿجا ح خِجا،    ُل ُْ ِؿ جسخلِ م٘ ْع

َ
ُض م٘ هٟؿِجا، زم ًٓ ْبِىّ مً الهضا٢ت مجا ًٍؼ ْبُجهجا  ِ  ّل البجاقي 

ّ
مجا مً الؿٗجاصة. ِِ في خٓ

ْؤَم خلمِ  طل٪ ٧لُّ  ْإن لم حؿخْع لِ ِجا  ال زَُغ بّ الؼمجاُن  ْل ِج ِجا  ٓاصر ؤن جمىَ  في َجا٢ِت  ِجا ؤّن ببجالِ  ،    َ٘ الخ
َ
  .ّجد٣ُ٣

 ٞةطا َم 
َ
َٗ بُذ الهُّ  ـَ َّٟ ىَ جا ج ل ـُ  ِذ ، َْ ٓعِ  ْبٗشْذ  الكم  َجا ٖلى البؿُُِت بى

َ
  ، جؤلأل

َ
  هجا، زمَّ ؤقٗتِ  جدَذ  لُّ الُ

َ
 بل
َ
بّ  ٜ

ٟلبم٣جامِ  َى غْ ًَ  لْم  بىٟؿّ ؤْن  ؤلاعججاُب   يّ الّؿِ
ُ
َْجاع هُل َْ بلحهجا نالبتُ  ُ٘ ال٣مذ جغِظ  ٖىضاِن  ٥َ ٞترَ ، ب الؿمجاءَ ،  ن هجا _ حٗجا

جا ٖلى ظم٘ مجا َخ  الٗمجا٫ُ  ًٗ َٖ ُض هَ ظمُ ْؤ ًُ ضُّ ْا  ْاهخٓغ بٗ ًغظ٘  ، في خحٍن ((1))ِن غْ لِجا بلى الُج الظي ًى٣ُ  مَل ِم الَج ٍْ ؤخمجاال، 

ن ؤصعاَظ  ًُ ْْ ِم بلى صَ آلازْغ م، ٣ُٞ َٓم َع ِٛ ٓن جهجاًعا ٢لُال ه   ِر غْ الَخ  ؤًجامَ  ُغ ِٓ التي جيخَ مِم بهجاثِ  ِض لحن بخجغٍْ ّ مكخ
َ
بَ ال٣ ت. ٍغ

 
ُ
ٓاَئ الٛ  عَ ْض َْىجا٥ ٖلى ق

ُ
ْالت ًُ  ُٕ رَ ان   جهُجاًمجا جدذ الص ٓن ؾجاٖجاٍث ٣ً

ُ
 .لَم لٗمل اللُل اإلا٣بِ م مً ٦ّضِ ـُِ يُ ِّٓ َٗ غ ح

 
َ
 ْج
َ
ْذ ٣ ٓا لٗمٍل الَخ  ؤًجامُ  ًّ ْاهخ٣ل  ، ْاؾخٗجايُ ظضًٍض  هجاص هي ألازٔغ ْوؿُمِ  ٓا بظل٪ م٩جاَن .  ّ اللُل اإلا٣مغ 

ْؤخالمّ جهجاَع  ْآمجالّ  ٓا لِ  الٗظب  ْل٨جهم مجا ٧جاه َُ ْٓ ؿُّ ُد َُ اله٠ُ ْقمؿّ املخغ٢ت....   ا بظل٪ ؤْ ل
ْ
 إ
َ
 ُم ـل

َ
٢ْض ح ٍ ٦مجا ْْ صُ َّٓ َٗ ٓا لّ 

 َٗ   ٍُ صَ َّٓ ح
ُ
َّٓ َُ آبجائ ِٓم صُ م مً ٢بلِم. حٗ ٓلِض  ٍْ مً ً ِٓ م ّٓ َم، ٞجاهخ٣ل بلحهم بجال ْحٗ ْبجالٓؾِ.   عازت 

ْا طل٪ الغ١َّ ٓن ًىدىُ  الضاثَم  ص

 
َ
 لؿلُ

َ
 جاهّ مً ٚحر ق
ْ
ْمً ٚحرِ َٓ ٩  ْض ًَ  ؤْن  ٔ 

ُ
ْمً ٚحر َم ِم ٢ل٣ًجا. ٌَٗم ل بلى هِٟٓؾ ز  لٓن صاثًمجا 

َ
ٍْغ٢ ُُ ال٫،   هم هخجاثَج ٓجِ بٓن بٗ

 لِ َٖم 
ً
  ِم ػاَغة

ً
ُِ هجايغة  ، زم ٣ً

ُ
  ،َجا مجال٪هجا ؾُُض تَ زمغَ  ٠

ّ
َ٘ ٦م ٨ٞ ًٍ ٢ُىَ  غ في ؤن ًبُ ٍْاّظِ ّ بإٚلى زم ِ٘ غ ؤعيَ ،  ، ٢ُمٍت  ّ بإٞع

٢ٓذ ُٖىِ  ِٛ ْفي ال   لُّ ّ ٌؿخ
ّ
ْلم ًضع  َح الٟال ٓجّ الخ٣حر،  ًٓمجا ؤن ًمّض لّ ًَض بهٓحر ٢ َٗ  سجاَغ الؿُض ً ٓهت، ؤْ ؤن ًٞغ ّ مً مٗ

  ١ِّ الغِّ  ٥ِ عْ صَ 
ّ
٧ْإه ْٓ ّ مجا ٖلِ الظي ٌِٗل ُّٞ.  جا ٧لمجا ػاصث ؤمجاَم  ؤ٦ثَر  ٩ًُٓن  الٗجامَل  َٕ م ؤن َظا املجم ًٗ اإلاِٗكت  ّ ؤؾبجاُب هٟ

ٓاٞغْث  ْاِع  ْج  ٖىضٍ ص
َ
 َُ ْد ًَ  في ؤْن  ِ٘ ْم ي الُ

ً
  جا خُجاة

ً
 .بوؿجاهُت

 ِ
ّ
ال ٨ًٟ ، ًدجاٞٔ ٖلى ال٣ضًم،  َْٓ آلازغ ٌِٗل ٦مجا ٖجاف آبجاٍئ غ في ل٨ً الؿُض اإلاجال٪ ال حهمّ شخيء مً طل٪. 

 ُِّ ْجبجٍُل  غ مً ٖجاصاِث ـؤن ٌٛ ْإطا خّضز٪ ًٖ اإلاجاضخي خّضز٪ ٖىّ بجاخترام  جا ؤن اهخ٣ل ؤظُغ  ؾلّٟ قًِئجا.  ًٟ الىٟغ  آؾ

ْجمجَّ ى ٢ِ غف بلالكٛجا٫ ؤًجام الكخجاء مً ٢ِ  ٓصة طل٪ الؼمً ػمً البَ غقحن،  ْالغزو، ال ألهّ ٌك٩ٓ ممجا ًش٣ُ ى ٖ ل ؿجاَت 

ْل٨ً لدؿ٣ُ ٖجاج٣ُ  ٓاظبجاث _ ٞةهّ ًٔغ الخجايغ ؤخؿً ٦شحًرا مً َظٍ الجِت_  ُٓع ّ في الخجايغ مً ال ٓاَجا  ِ ألاظ بلى مؿخ

 ."ألا٫ْ، ٩ُٞٓن َٓ بظل٪ في ْلمخّ ْفي ع٢ّ ْق٣جاثّ

ٓط مً  ْاًت )َظا الىو مإز يبع ْالش٣جاٞت ،دمحم خؿحن ٩َُل: ٍػ  (ب. ث، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 

 

  

                                                           

ظَغان    (1)
َ
ْالجم٘ : ؤ  ُّٞ الشمجاع 

ُ
٠ َّٟ َج

ُ
ْج  ،ٍٓ ْهد ضاؽ ُّٞ الُبّر  ًُ  الُجْغُن : اإلآي٘ الظي 
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ْاًتالاهو   ٢خبجاؽ مً ع

 "بتُْ َِ  جاُح َٟ ٦ِ "

 ؾ٨ُجزٕع

(۹) 

ْم " 
َ ْ
ـِ ألا

َ
ح ْٓ
ُّ
َعِة الل ْٓ ُط ِبُه َّٓ َخ

َ ْ
جا اإلا َِ ُم ضَّ

َ
٤ُّ ُم٣

ُ
ك ََ َْ ِؽ،  ضَّ

َ
٣
ُ ْ
ْهِغ اإلا ُض ِفي الجَّ َٗ ْه

َ
 ج
ُ
َىت ُْ ِٟ ِذ الؿَّ

َ
جاه
َ
اَط ٧ َٓ 

ُّ
ُدض ًَ  ،

َ
ت
َ
ل ُْ َجِل

ْ
 ال

َ
ت
َ
جاِصث َِ

ْ
ال

َرْث 
َ
َخث
ْ
ْحِن ِاه

َ
ئ َِ جا

َ
َمجاِن، َبْحَن ق ِت الؼَّ

َ
ل ِٞ جا

َ
ِغ ِفْي ٢ َْ جاُث الضَّ

َ
َهجا َخجاِصز جَّ

َ
إ
َ
 ال٣َِضِم ٧

ُ
جا ُمْىظ ًً ْٗ جا َب َِ ًُ ْٗ ٤َ َب

َ
ل
َ
ُ
ْ
اه َْ ٣َُغٔ، 

ْ
َمجا ال ِِ ِم

ًْ ِص
َ
ى ؤ

َ
ل َٖ

 ًِ
َ
س
ْ
َغاَمِذ ال

َ
ج َْ ْخَضاًهجا،  َْ َْ جاٍث  َٖ ُل َظَمجا

ْ
س ا الىَّ

َ
ِع ِبط ْٓ ًَ الىُّ جا ِم

ً
٧
َ

ْؾال
َ
ْغِؾُل ؤ

ُ
َمجاِء ج ِبَض الؿَّ

َ
َخِلْي ٦ ْٗ

َ
ـُ ح ْم

َّ
ِذ الك

َ
جاه
َ
٧ َْ ْغًبجا، 

َ
ٚ َْ جا 

ً
ْغ٢

َ
 ق

ُ
َغة

 َْ ٌِ َػ
ْٗ ًْ َب  ِم

َّ
جاِء ِبال

َ ْ
ُذ اإلا

ْ
 َؾُ

َ
ال
َ
ْض ز

َ
٢ َْ ء، 

َ
 أِلال

َ َ
أل

َ
ؤل
َ
َـّ اإلاجاُء ج ا َم

َ
ِإط َْ جا،  ًٟ ُْ ِٞ  َع

َّ
ْبُذ َعٝ َمَغ الىَّ

َ
ٍض َظ ٚ ُْ َن اِع١ِ َن ْٓ ُٗ

ّؾِ
َٓ ًُ ْصَخجاُبَهجا 

َ
َل ؤ َٗ

جاِع.
َ
٩
ْ
ه
ْ
ؤلا َْ  ٫ِ

ُ
َؿجائ

َّ
ْحِن الد َٗ َمجا٫ِ ِب ِ

ّ
ـِ َعْمَؼ الك

َ
ٓح
ُّ
 الل

َ
َعة ْٓ َن ُن ْٓ ْغُم٣ُ ًَ ْم  َُ َْ ِبْحَرِة 

َ
٨
ْ
َىِت ال ُْ ِٟ  ِللؿَّ

  ، ِّ ْظ
َٓ ُغ الْ ًْ جاَمِت، ُمْؿَخِض

َ
٣
ْ
ِهْحُر ال

َ
٢  ً ًْ  َعُظل  َبِض

َ
َعة ْٓ ٣ُْه

َ ْ
ُع اإلا َخَهضَّ ًَ جاَن 

َ
٧ ِضْي َْ

َ
ْغج ًَ َغِة، 

َ
َبك

ْ
ٌُ ال َُ ْب

َ
ِت، ؤ َُ ْخ ِ

ّ
ُل الل ٍْ ِٓ

َ
َ

ٌُ بِ  ٣ِْب ٍَ َْ جاًيجا 
َ
ٟ ًْ

َ
جا ٞ ًٟ

َ
ُ ْٗ ٍت ِم

َ
ٓ ُْ ِل

َ
ًهجا ٚ َٖ ى 

َ
ل َٖ  ٍُ ْمَىجا ُُ  ، ِّ ِ

ػٍّ َْ ِخّ 
َ
ِل َبَضاه

ْ
ِن ِفْي ِمش

َ
ِّ َعُظال

ًْ ِض ًَ ـَ َبْحَن 
َ
، َظل ِبّيٍ

ََ ٌٍ طَ اِث ِم٣َْب
َ
ط

اِخ  َْ ح   ْْ جا ُع ًٗ ُْ َجُهْم َظِم ُْ َضاِوْي َب
ُ
 ج

ْ
َمجا ال َُ ْيَىجا

َ
ِلَمَخْحِن ؤ

ْ
َىْحِن ُمٓ ُْ َٗ ِب ِب ْٓ َجُى

ْ
ى ال

َ
َغ ِبل

ْ
ٓ ُل الىَّ ُْ ُِ

ًُ ُض  ِ
ُّ جاَن الؿَّ

َ
٧ َْ  ،

 
٣ِْي ـَضة

ْ
ل ٍُ َْ ُب  ْٗ الخَّ َْ ُل 

َ
َمل

ى َعُظ 
َ
٫َ ِبل َّٓ َخَد

َ
ْمِذ ٞ ُّ َبِغَم ِبجالهَّ هَّ

َ
إ
َ
٧ َْ ْغَػاَء. 

َ
 ق

ً
َغة
ْ
ٓ
َ
ًَ ه ًْ جاِص َُّ ًَ الهَّ ُّ ِم

ُ
َهجاِصٞ ًُّ  ًْ ى َم

َ
ل َٖ:

ً
جاِثال

َ
َؿجاَء٫َ ٢

َ
ح َْ  ِّ ُْ

َ
ًضا "  ل

َ
ُش ٚ

َ
ْىٟ ًُ ْل  ََ َغٔ 

َ
ج

ُع  ْْ ٍِ الضُّ ِظ
ََ  ُٕ َؼ ْٟ

َ
ج َْ ِب،  ْٓ َجُى

ْ
ِٕ ال

ْٓ ى ُعُب
َ
ل َٖ ُم  َُّ

َ
س
ُ ْ
ُل امل ُْ ٣ِ

َّ
ُم الش

َ
ال ا الؿَّ

َ
ظ ََ ُص  َبضَّ

َ
د َُ
َ
ِع ٞ ْٓ َخْغِب ِفْي  ِفي الهُّ

ْ
ْؿُغ ال

َ
٤ُ و ِ

ّ
َدل ٍُ َْ  ،

ُ
ت َمِئىَّ

ْ
ُ
ُ ْ
اإلا

مِ 
ْ
ِ آلا

ّٓ َج
ْ
ا ال

َ
ظ ْم.ََ َِ ِض ِ

ُّ ِلَؿ َْ ْم  ُِ
َ
 ل
َ
َىت ُْ ِٟ ٍِ الؿَّ ِظ

ََ َل  ٍغ جدمَّ ًْ ِظ
َ
َن ؤيَّ ه ْٓ ُم

َ
ل ْٗ ٌَ ِء الّغَِظجا٫َ 

َ
ْاال ََ َذ  ُْ ؟... آٍ ... لَ ًِ" 

َمجا:  َُ َخُض
َ
جا٫َ ؤ

َ
٢ َْ ض  ِ

ُّ ى ٦الِم الؿ
َ
ل َٖ  

ً
ٓا٣ٞت ا " ِٞؼَّ الغظالِن عؤؾْحِهمجا م

َ
ظ ََ هجا الخجاظُب ألا٦بُر، َمجا َصاَم  ًْ َخْغًبجا ؤحُّ

ُ
ِلَخ٨

 
ْ
جال
َ
جاًظجا ٧

َ
ِّ ج ِؾ

ْ
ى َعؤ

َ
ل َٖ  َ٘ ًَ ًَّ ْن 

َ
 ؤ
َّ
إَبى بال ًَ ِب  ْٓ َجُى

ْ
ى ال

َ
ل َٖ جا َخجا٦ًِمجا 

َ
ه
َ
ال ْٓ ٍُ َم جا ًَ

َ
ِظْي اْعج

َّ
ْحِن، ـالغظُل ال ِٖ َغا

َ
جالٟ

َ
َٓع ٧ ْبِجَي ال٣ُه ٍَ َْ  ٥ِٓ

ُ
ُمل

 َِ ِؿْحُر ِفْي 
ََ ًئجا.َْ ِْ

َ
َبجاِلي ق ًُ  

َ
 َمَغًخجا ال

َ
 "ُبت

 ، ِّ جاِب
َُ ًِغُب ِبإهْ ًَ َجَٗل الخجاظُب 

َ
ٞ  

َ
ِٖبض ٢جا٫َ: َْ َْ  ِٔ ُْ

َ
ٛ
ْ
ال َْ َخَى٤ِ 

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُض٫ُّ 

َ
ِّ ِبدغ٦ٍت ج ُْ َمجا َبْحَن ٢ضَم ُْ ِٞ  

ٍُ َهجا َٗ  ال" ِب

 َِ ِم  ُْ ِل
ْ
ٔ َخجا٦ِِم ب٢ َٓ َٓظُض َخجا٦ِم  ِمْهغيٌّ ِؾ الهجا ًُ َبجاث م َْ َبِض، 

َ
ى ألا

َ
َو لىجا خ٨ُم مهَغ بل

َ
ل
َ
ُّ ز ْهَىجا ِمْى

َّ
ل
َ
س
َ
ةطا ج

َ
ا، ٞ

َ
ظ ََ  

َ
َبت ُْ

ى ـال
َ
ل َٖ ُّ.َمِلُ٪ 

َ
ل َٖ َص ؤخٍض  ى جمغُّ

َ
صخ

ْ
س ًَ َىٍت ال  ِْ َمإِه

َ
َ" 
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حْ  
َ
ُظل جاِوي الغَّ

َ
جا٫َ ز

َ
٢ 

َ
جاَن ال

َ
٧ َْ ًمجا خجا٦ًمجا بمضًىٍت ُٖٓمٍت:  ًُإؽِن ِبَدمجاٍؽ،  ْٓ ًَ ِهْحَر  ًَ ًْ ؤن  حَن "ؤبًضا ِم ْهِغٍْ ِ

ْ
ُاالِء اإلا ََ بنَّ 

َىجا.
َ
ه ْٓ َُ ِغ

ْ
٨ ْه " ًُ

َ
جا٫َ ِبل

َ
٢ َْ  ِّ ًِ ى َعؤ

َ
ل َٖ ًَ الخجاظُب ألا٦بُر  ِم

َ
ٍت:ٞإ

َ
ٟ ُْ ِى َٖ ُل َم " َجٍت  َْ ؤَ َْ م... وٗم...  َٗ

َ
الهجا ىْ و ِت م

َ
٨
َ
 َمْمل

ُ
جاِنَمت َٖ م  ُِ ُؿ ُٟ هْ

َ
٠ ؤ

َض ـال ِٟ ْض ه
َ
٣
َ
... ل

َ
ت َُّ َن ال٨غاَ ًِمْغ ٍُْ 

َ
َن الُجاٖت ْْ ُغ ِِ

ْ
ٓ ًُ ٠ِ.مِلِ٪  ُْ الؿَّ َْ  ٍِ

ْٓ ٔ الؿَّ َٓ  آلاَن ِؾ
َ
 "ِث الخُُل ْ الخُلت

ٍة،  ٫َ مغَّ َّْ ُظالِن ؤ جا ٞجاْبدَؿَم الغَّ
َ
٢ جا:َْ ًً ًْ جاِهْحهَمجا ؤ

َ
  ٫َ ز

ُ
 ْؾُلت

َ
ٍ ْٓ َخجاِظُب الخ٨ُُم، ٞةنَّ الؿَّ

ْ
َهجا ال َ٪ ؤحُّ ًُ ِع٥َ عؤ ْٓ _ ُب

جَضٔ
ُ
 ج
َ
ِتْي ال

َّ
ِم ال َُ جا

َ
ٟ حَن. ((1))الخَّ ْهِغٍْ ِ

ْ
َ٘ اإلا جا َم ََ ا َٓ  ِؾ

  ٠ِ ًْ َججاِص
َ ْ
ُ٘ امل

ْ
٢ َْ  

ّ
ُ٘ بال ْؿَم ٌُ َمجا 

َ
ٞ ،

ً
ت ََ ْمِذ ُبْغ  ِبجالهَّ

ُ
ت
َ
الز

َّ
 الّغِظجا٫ُ الش

َ
ط
َ
ال ْم  ((2))َْ َِ َخِض

َ
ًْ ؤ َخْذ ِم

َ
مَّ ال

ُ
جاِء، ز

ْ
ِذ اإلا

ْ
ى َؾُ

َ
ل َٖ

 َْ  ، ُّ
َ
ؾُ َْ ى  ِ

ّ
ُ
َ
ٛ
ُ
ْػعٍة ح  ًْ  ِم

َّ
، ٖجاعُي الَجَؿِض بال ًِ

ًْ َض ِٖ جا ًتى مٟخ٫ُٓ الؿَّ
َ
ٞ ِّ ُِ ٠٣ في ْؾ ًَ  بلَى َػْع١ِ نٍُض 

 
ت
َ
جاج
َ
ِخٟ
ْ
َدْذ ال

َ
ٟ
َ
ض ل

َ
٢

ٍب: جا٫َ ِبَخَعجُّ
َ
٣
َ
ٞ ، ُّ

َ
ـُ ُبكغج ْم

َّ
َجىُ " الك

ْ
م.٧إنَّ َاالء ال ِِ عِي

َ
ِم ؤ ُْ ًْ َنِم َٓن ِم َخ٣ُّ

ْ
بُحن ُمك ٍت:" ْٓ  " ٣ٞجا٫ الخجاظُب ِبُسسغٍَّ

َ
ال

ِن. ْٓ خّٛجى ِبُؿمغِة اللَّ ًَ  ًَ غاِئِهم َم َٗ
ُ
ًْ ق ْعَجْب ٞةنَّ ِم

َ
ي. ح ِٕ الؿّجِ جا

َٗ ْالكُّ حن  ِ
ّ
جالُ

َ
ىجا ٧

َ
ٓه
َ
ْل َجُهْم  ْٓ

َ
جا...بنَّ ل  خ٣ًّ

ُاالِء " ٣ٞجا٫ الخجاظُب: ََ  ًْ َٖ ٌُ عظجاِلَىجا  ِجي بٗ
َ
ز ُهم  خضَّ إجَّ َْ ٦ِْْبِرًجاِء،   ٠ٍ

َ
ْ َنل ُْ

َ
ْغِحهم ط ُٖ َْ ٓجهم 

َ
ى ل

َ
ل َٖ هم  جا٫َ: بجَّ

َ
٣
َ
ِبُحَن ٞ ْٓ الَجُى

 ا
ُ
ِغٝ ْٖ ي ؤ ِ

ّ
جاٍ...بو َىِت الخ٣ُ٣ُحن...عبَّ ِٖ م مىبُذ الٟغا َُ إنَّ بالَص ِْ لِِت، 

ْ
ًْ ؤنالِب آلا َن ِم ْْ ُمَٓن ؤّجُهم ُمْىَدِضُع َٖ ؼ ظا... ًَ ََ ّلِ 

ُ
اَء ِل٩ َْ لضَّ

ْى٣ُُو  ًَ  
َ
ْم. ال َِ ِْص ِبالِص ى ُخُض

َ
َىجا بل ُٖ ْمخضَّ ِطَعا

َ
 ؤْن ج

َّ
 "بال

ِكحُر بِ  ٌُ  ٓ َُ ْ ،٫ٓ٣ً ِّ ُ
َ
َ٘ ؤخَض َعُظل ى َؾِم ِّ َختَّ ِم

َ
ال
َ
٦ ًْ ْغ١ِ:ةْمجا اهخهى الخجاظُب ِم

َّ
ى الك

َ
ِّ بل ِٗ  نِب

 " َِ ٔغ 
َ
ج
َ
ْغ... ؤ

ُ
َِ اهٓ ُظُل،  ُبت!ُبت؟... َظٍ  ِكْحُر الغَّ ٌُ  

ُ
ض ُْ ى َخ

َ
جا بل ًٗ ْا ظمُ  بهجا ُؾ ٞىٓغ

ُ
ِ ُْ ِد ًُ  

ً
ِبحرة

َ
٦ 
ً
ا مضًىت ْْ

َ
َغؤ
َ
ع  ْٓ ٞ

ّ عءُْؽ ال
َ
لٟ
َ
، َبَضْث ز ِث ـُٖٓم 

َّ
، ((3))َمَؿال

َ
ت  الؿمجاٍَّْ

َ
ت ٘ ال٣بَّ

َ
ٞغ
َ
ُمض  ج ُٖ هجا   ٧إجَّ

ً
ِت ُظضعاُن  ٖجالُت َُّ َمجاِل ِ

ّ
ِتَهجا الك َُ جاِخ

َ
ْذ ِفي ه َِ ُْعِث

ِذ  َٗ َ٢ َْ َمجا 
َ
ِٓص. ٞ ب ْٗ

َ
، عبُّ الجىِٓب اإلا

ُ
ى َمجاعٍص مٗبِض آمَٓن الكجا٣َت

َ
ل َٖ ْحهجا بال  ِٞ الٗحُن 

َمجاِء، ((4)) ى الؿَّ
َ
ى بل

َ
جال َٗ َخ ًَ ٍُم  ِٓ

ضَّ  "َٖ
َ
ز
َ
إ
َ
ٞ

جاِثال:
َ
ْمَخَم ٢

َ
ج َْ ٦بُر 

ْ
َخجاِظُب ألا

ْ
َب ال

َ
ُ
َ
٢ َْ  " الّغِظجا٫ُ، 

َّ
جاِم بال ًَّ

ْ
ى ألا

َ
ل َٖ َمجا اْػَصاَص  َْ بُل. 

َ
٢ ًْ ُتَهجا ِم َدْذ ِلْي ُعئٍَ ُْ ْض ؤِج

َ
٢ َْ  ...

ُ
وٗم...َظٍ َُبت

 فِ 
 
َبت
ْ
جا.َعٚ َِ َٖ اِع َٓ

َ
٤ُّ ق

ُ
ك ٌَ َغ  ِٞ جا

َّ
ُّ الٓ ٦َب ْٓ َعٔ َم

َ
ْن ؤ

َ
ؤ َْ جا اإلالِ٪، 

َ
اله جاُم إلا َِ

ْ
َٓ ال ُى ْٗ

َ
ْحِن: " ْي ؤْن ح

َ
ُظل ىجا "٣ٞجا٫ ؤخُض الغَّ َبَض ِبَهجا عبُّ ْٗ ٌُّ ْؤن 

ِٓص.  "ؾذُّ اإلاٗب

 َّٟ ْز 
َ
ِئ ٟ َِ جا

َّ
ًَ الك ْٓ ِم

ُ
ْضه
َ
َمًْذ ج َْ ِتَهجا،  َٖ ًْ ُؾْغ  ِم

ُ
ًضا  ِذ الؿُٟىت ٍْ َْ  ُع

ً
ًضا ُمْجَخجاػة ٍْ َْ ًَّ  الَخَضاِث٤َ  ُع

َ
ٛ
ْ
ْىَدِضُع ((5))ال

َ
ِتْي ج

َّ
، ال

 
ْ
 ُم ـَمْضَعَظجاُتهجا ال

َ
ك ْٗ 

ُ
َبت

َ
ق ْٓ((6))  َِ ُٓع  ُه

ُ
جا ٢ ََ َعاَء َْ َخْذ 

َ
ْض ال

َ
٢ َْ ِؽ.  ضَّ

َ
٣
ُ ْ
ْهِغ اإلا ًَ الجَّ ى ِم

َ
ْؿ٣

َ
ى ح غْ َختَّ

َ
جا ٚ ْؤمَّ  ، مُّ

َّ
 الك

َ
ِئ ُبت َِ جا

َّ
ِبي الك

                                                           

 ال جىٟ٘  (1)

٘ بّ الؿُٟىت مٟغصَجا "امِلْجَضاٝ"  (2)
َ
ضٞ

ُ
ٓح ٍٖغٌ ج  زكبت في عؤؾِجا ل

(3)  "
ُ
ت
َّ
. مٟغصَجا "اإلِاَؿل ص  ُّ ُمَدضَّ ُؾ

ْ
ِل، َعؤ

ْ
٩ ُ٘ الكَّ ُمَغبَّ َْ ٍل   ِٓ

َ
َدَجِغ، َ

ْ
ًَ ال ِغي ِم

َ
ز
َ
ٓص  ؤ ُم َٖ 

 اإلاغجٟ٘، ٖمال١، ضسم  (4)

(5)   
ّ
ْالخ٠ : ٦ثُر شجُغَجا 

ُ
ذ الخض٣ًت ىَّ

َ
ٚ 

ِب ُّٞ  (6)
ْ
ك ُٗ ْبُذ ال

َ
 اٖكٓقب اإلا٩جاُن ٦ثر ه
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  ((1))آلازُغ، َٞخْجِشُم 
ُ
ْٓ  مضًىت

َ ْ
 اإلا

ُ
ت
َ
خك َْ جا  ًٗ ْم ظمُ َُ جا

َّ
ك
َ
ٛ
َ
جاِبِغ، ح

َ
٣
َ ْ
اإلا َْ ِب  َِ َهجا

َ ْ
اإلا َْ غاِم  َْ

ْ
َن ِفي ألا ْْ جاِلُض

َ
س
ْ
ُض ال

ُ
ْغ٢ ًَ  

ُ
ض ُْ ِت، َخ ًَّ  ِث.ألاَبِض

  
َ
ج َىجاِء َْ ُْ  بلى ِم

ُ
ِذ الؿُٟىت َِ ظَّ ٓجاُع  َٓ

ْ
جا ألاه ََ َٓ ْد

َ
ْجِظُب ه

َ
ج َْ ِت،  َججاِعٍَّ ًِ الّخِ

ُٟ الؿُّ َْ ِض  ُْ اِع١ِ الهَّ َْ جا َبْحن َػ َِ
َ
ل ُْ ٤ُّ َؾِب

ُ
ك
َ
، ح

َ
َُبت

ُبَهجا الطَّ 
َ

ْذ ٦ِال
َ
٣
ْ
إل
َ
ٞ ،

َ
ِث الغن٠ُ

َ
َمِجا، َختى خجاط ّضِ

َ
ًُ ُم٣ ِ

َؼٍّ
ُ
ـِ التي ج

َ
ٓح
ُّ
 الل

ُ
َعة ْٓ ُن َْ جا،  َِ َظمجاِل َْ جاَمِتَهجا 

َ
 ِلَطس

َ
َهَض بل

َ
٢ َْ ُم، 

ْ
ْحَهجا س

َخ 
َ
٫َ ؤ

َ
َؾإ َْ  . ٌِ

َُ ْب
ْ
َخجاِن ألا

َ
٨
ْ
ًَ ال  ِم

ً
َرة
ْ
ِّ ُؾت ْػَعِج ِْ  ١َ

ْٓ ِضْي َٞ
َ
ْغج ًَ  

 
ْحَهجا يجابِ

َ
َل بل

َ
َخ٣
ْ
اه َْ اِؽ،  خغَّ

ْ
ٌُ ال ْٗ :َب

ً
جاِثال

َ
جا ٢ َِ ًَ " ُض ِعَظجاِل ًْ ًْ ؤ ِم

؟
ً
َن ِجَججاَعة ْٓ ْدِملُ

َ
ْل ج ََ َْ ؟... 

ُ
َىت ُْ ِٟ ٍِ الؿَّ ِظ

ََ َدَضَعْث 
ْ
 "اه

ُظ   ٍُ الغَّ جا َُّ َد
َ
َضْي َخجاِظ ٞ ًَ ُّ َمجاِزل  َبْحَن 

ّ
 ؤه
ُ
جاِبِ ًَّ  ؤْصَع٥َ ال

ُ
ض ُْ َعِة، َخ ْٓ ٣ُْه

َ ْ
ى اإلا

َ
ُّ ِبل َدَب

َ
اْنُ َْ ِجْي"  ْٗ ِب جا٫َ " ِاجَّ

َ
٢ َْ ٍب ٦بحٍر ُل، 

ؤصَّ  َْ َدَجى ِاْخِتَراًمجا 
ْ
جاه
َ
ِب، ٞ ْٓ ُّ في الَجُى

َ
ه ْٓ ُٖ ْض ًَ َمجا 

َ
جاِة ٦ َٖ ْهِغ َمِلِ٪ الغُّ

َ
َمجِا٫، ٢ ِ

ّ
ْهِغ الك

َ
جاِب ٢ ًْ ُحجَّ  اِم

َ
ت َُّ ِد َ٘ ٔ الخَّ

َ
َعٞ َْ  .

َ
ت ِغٍَّ

َ
ْؿ٨ َٗ لْ

ٍت:الخجاِظ  َُ جاِل َٗ ْهَجٍت ُمَخ
َ
جا٫ ِبل

َ
٢ َْ ٍغ  َِ جا

َ
ْ ٠ٍ

َ
 ِفي َنل

َ
ت َُّ ِد ِب " ُب ًَضٍ ِلَحُرصَّ الخَّ ًِ الغَّ ِب، اْب

ْٓ َجُى
ْ
ال َْ مجا٫ِ  ِ

ّ
َن، َمِلِ٪ الك ْٓ َٖ ْغ ِٞ  ٫ُ

ْٓ جا َعُؾ
َ
ؤه

م
ْ
 ألا

َ
َبت ُْ َِ ى َخجا٦ِِم 

َ
ـ، بل ِْ َٞ ْٓ الهجا ؤُب .ؾّذ، م ِٙ

َ
َبال

ْ
ًَ ال ُّ ِم ُخ

ْ
ِّ َمجا َخَمل ئّصي بلُ

ُ
َرٕ أِل

َ
َىج
ْ
٨ َُ  "حِر َؾ

ى. َمطخَ َْ َغٔ 
ْ
 ؤز

ً
 َمّغة

َ
ت َُّ ِد ٔ الخَّ مَّ ؤصَّ

ُ
ٍٍ ز ِدَبجا

ْ
٫ِ ِفْي ِاه ْٓ ُؾ ى الغَّ

َ
 بل
ُ
جاِبِ ًَّ ى ال

َ
 ْؤْنػ

(۰) 

ى 
َ
ُل ِبل ُْ ِم ًَ  ، ٓع  ٢ َْ  عظل  

َ
َىت ُْ ِٟ مَّ َظجاَء الؿَّ

ُ
َمجاِن، ز ًَ الؼَّ  ِم

 
ْذ ؾجاٖت ًَ َدَجى  َْم

ْ
جاه
َ
َجْبَهِت، ٞ

ْ
ِت، َبجاِعَػ ال

َ
َدجاٞ ْهِغ، َبجاِصَي الىَّ

َ
٣
ْ
ال

ْبَراِث: جاِصِت الىَّ ََ ٍث  ْٓ جا٫َ ِبَه
َ
٢ َْ ٍٓع للغؾ٫ِٓ، 

ُ
٢ َْ  

َ
ِدىجاَءة

ْ
َجُىِٓب." اه

ْ
ـُ حججاِب ٢هِغ ال ٓع  عثِ  بجاْؾِخ٣َْبجاِلَ٪ خ

ُ
ٝ غَّ

َ
ك
َ
د ًَ ِظْي 

َّ
 "بنَّ ال

٢ْجا٫ ِبه  سَم 
َ
ٟ
ْ
ُّ ال ُظُل َعؤَؾ َدَجى الغَّ

َ
ٞ: ِٔ ُْ ِل

َ
ُجاُن ٦بحُر حججاِب " ِٓجّ الٛ

َ
ٓوي. ْؤهجا ز ْهِغ الٟٖغ

َ
٣
ْ
ُٓع:" ال  ٣ٞجا٫ خ

َخجا٫ِ."
ْ
َ٪ ِفي ال

َ
الَي ؤن ٌْؿَخ٣ِْبل َؿغُّ م ٌُ 

 ٦ٓ َضٍة، ُمخ ُْ ِث َْ ِؿْحُر في زٍُة  ٌَ ُّ الغظُل  َٗ ْجِب ُٓع  ُّ الخجاظُب خ َم ضَّ
َ
٣
َ
ج َْ مَّ بىجا". 

ُ
ل ََ جا٫َ: "

َ
٢ َْ  

ً
ْبَضٔ الغؾ٫ُٓ خغ٦ت

َ
إ
َ
ًئجا ٞ

َٟؿّ بَدَى٤ٍ: "ؤَمجا ٧جانِبِجْؿ 
َ
ؾجاَء٫ ه َْ جاَيٍت  ًَ

َ
َغ زُجاُن ِبٛ َٗ ، ْق

ً
ُّ الغَّظالِن بظالال

َ
٢ض اهَدَجى ل َْ َهجاٍ  َٖ ى 

َ
ًِ ٖل

ًْ َبِض
ْ
ِّ ال ًيبِػي  ِم

َغ  ًُ ُّ ِظضَّ اإلاًجا٣ًِت ؤن ٌؿل٪ الغظُل في اؾخ٣بجالّ  لؿ٨ُىجٕر ؤن ًد
َ
٣ ًَ ٫ِٓ ؤبٓ ِٞـ...؟".َْيجا ِّ الؾخ٣بجا٫ِ عؾ بىٟؿ

ُمّ ؾل٥َٓ اإلال٥ِٓ  جا في اهخٓجاِعٍ جخ٣ضَّ ًُّ ٨
َ
ْعؤٔ زُجاُن ٖلى الكجاَِئ ع٦ًبجا مل ْالًبجاٍ،   بحن نٟحن مً الجىض 

َ
ُٟىت ْٚجاصَع الؿَّ  .

ْجخإزغ ٖىّ عجالث  ؤزغ عجال   
 
ٓع، ٔ ث  خغبُت ْع٦ِب بلى ظجاهِبّ خ ْع٦ِب عجلَخّ  جاء،  ، ٞغّصَجا ب٨بًر

َ
ُّ الجىُض الخدُت

َ
ٔ ل ؤصَّ َْ  ،

٦ُٓب الهٛحُر في َغ  ىجا زُجاَن في َم زم جدغ٥َّ اإلا ُْ ْجدّغ٦ْذ ٖ ْطاث  ((2))َغْحهمجاذِج ٣ٍّ بلى ٢هغ خجا٦م الجىِٓب،  طاث الُمحن 

 ِ٘  مً ظمُ
ُ٘ ْى٣ُ

َ
ٓم التي ال ج عاِث ال٣

َ
جا ُّ ْج ٓا١  َٓع ْألاؾ ْال٣ه ْالؿبَل  ْالخمجازَُل  ْاإلاؿالِث  الكمجا٫ِ حكجاَضان اإلاٗجابَض 

 
ُ
ْالؿغاة ٍٓلِت،  ٓابِهم الُ  بإز

ُ
ْال٨ِىت  بمٗجاَِٟم ألاه٣ُِت، 

ُ
ْالًبجاٍ ِت،   الٗجاٍع

َّ ْم قب ِِ  بإظؿجام
ُ
الُب٣جاِث: ٞجالٗجامت

ًَّ الجمُلِت، ٩ٞإنَّ ٧لَّ بٗبجاءاتِهم ال جائه ْاليؿجاُء بإٍػ هجا جىجاٞـ َم  ءشخيًٟٟجايِت،  ْؤجَّ ٠ هَٟؿِجا ىْ ٌكِض لٗٓمت اإلاضًىت، 

                                                           

(1)   
َ
ٓاُن ْؤلِاوؿجاُن : لؼم م٩جاه م الخُ

َ
عِى َظش

َ
ِه٤َ بجاأل

َ
ْ ل

َ
ْبَرْح، ؤ ًَ  ُّ ٞلم 

ْحن: مجا ؤخجاٍ بهجا  (2) َٗ  َمْذِجغ ال
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 ٤ ٓاهِب الٍُغ ُ٘ ٖلى ظ ْؤنَّ الىجاَؽ جخجم ٍة  َّٓ ُذ ألاهٓجاَع ب٣ ِٟ  ًل
ُّ ٦ٓب َْلٍت ؤنَّ م صع٥َ الغؾ٫ُٓ ؤ٫َْ 

َ
ؤ َْ  ؤبٓ ِٞـ. 

َ
ٖجانمت

ٍٓص، ْظ ٍْص ُْظم ْل٨ً في ُبغ ْإه٩جاٍع إلاكجاَضِجّ   بٛغابت 
َ
ٍٓلت ْلخَُخّ الُ  ٌَ ّ ألابُ َِ ُو ْظ ّٟدِ

ُ
ُٓص ج ْذ ؤُُٖجُهم الؿ

َ
ٗل

ًْٚب قضًٍض لظا٥ الاؾخ٣بجا٫ِ البجاعِص الظي ُمِجَي بّ ؤبٓ ِٞـ الُٗٓم في شسِو  ٓعة بجاَىٍُت  غ بش َٗ ْامخٗجاٍى، ٞك

 ٍِ  بٗض اه٣ًجاِء مجاثَتي ٖجاٍم ٖلى َبٓ
َ
ًبجا في َُبت ٍغ

َ
ٚ َْ ٍُ ؤْن ًبض ِٓلّ، َْؾجاَء ِم ٖلى ٖغِف  عؾ ِٗ

ْجغبُّ ِٓمّ ؤعى مهغ  ٢

 ِّ ى ب
َ
ْاؾخ٣الِلّ ٞال ًب٣  ّ ِٗ جاب  الجىَٓب زاللِجا بصسهِِخّ َْ

ُ
ْدخٟٔ ًَ ُّ مجاثتي ٖجاٍم  ُٓم َم ٢

ُ
ّ ؤن ًد٨

َ
ْؤْخَى٣  ّ

َ
جاْ

َ
ْٚ مل٨ِجا...

٨ِؿِٓؽ.
ْ
ًَ ال ْاخض  م  عظل  

٣جامُ  
ُ
٧ْجاَن مُضاًهجا ٞؿًُدجا مترامي ألاع٧جاِن، ج ٦ُٓب مُضاَن ال٣هغ،  ِّ صُ  زم بلٜ اإلا ٓاِهِب ٓػاعاِث ْْ ٖلى ظ ْال ٓمِت  ُع الخ٩

ِِ ال٣ه ُْ ؾ
َٓ ُْ في م٩جاِهّ ال ْبُض ِل، ٍَْ ِْ ُ٘ ُغ الجلُُل ًبَهُغ ألاهٓجاَع مكُِض ْم٣غُّ ال٣ُجاصِة الٗلُجا للَج ، ٧جاَن ٢هًغا ًُٖٓمجا ٍُ الغاج

حِن لضٔ بجاِبّ ال٨بحِر، َّٟ ٓن ن ُٟ ٍْهُ ٓاَعٍ،  ُٓص الخغِؽ ٌٗخلٓن ؤؾ ٧ْجان ظى ٦ُٓب ٞلمجا اظ ٣٦هغ مى٠ هِٟؿّ،  خجاٍػ م

٦ُٓب ٣ًُ٘ ؤعَى الٟىجاِء ٧جان زُجان ٌؿجاثِ ى الغؾ٫ٓ نضخِذ اإلآؾ٣ُ ُْٞمجا ٧جان اإلا ُل هٟؿّ ٢جاثال: َل بيكُض الخدُت، 

ِّ الخجاٌؿخ ْٖلى عؤؾ جي ؾ٨ُىجٕر 
ُ
؟. ُط ٣بل ٌُ َُ  ألاْب

 اإلال٥ِٓ  
َ
ُّ ٌِٗل ِٖكت  ٍْ بهَّ

َّ
 لىٟؿبِ د

ُ
سظ ٍْخَّ ٦ِٓم،  ٓمجاتهم، ِٞل ُ٘ ؾل  ٦د٩

ً
ٓمت ـُ ججاَط اإلال٥ِٓ ؤمجامي؟ ّ خ٩ ًلَب

مضِة  ل الغؾ٫ُٓ ٖىض مضزل مَمّغِ ألٖا
ْجغظَّ ؟... ٍٓ هُٟؿّ ؾ٨ُىجٕر ْمجا ؤحجم ٖىّ ؤب  ٍُ ْل ًٟٗل مجا ؤْحجَم ٖىّ ؤظَضاَص ََ

ـَ الخغؽ ْعثِ ْْظض في اؾخ٣بجالّ حججاَب ال٣هغ  ٍٓل،    الُ
َ
جاٍ، ٞإ ٦ْبجاَع الًبَّ ٓويَّ  ْا الٟٖغ جا، ْؾجاع ًٗ  ظمُ

َ
ْا لّ الخدُت صُّ

  ((1))ِٓ ِْ ــًّ بلى بَ بحن ًض
ُ
٧ْجاهذ الغصَت  ، ٓوّيِ ِٓ مؼٍَّ ا ((2))الاؾخ٣بجا٫ الٟٖغ  بلى بجاِب البه

ُ
ًت  الججاهبحِن بخمجازُل ؤبي ال٫ِٓ، ىإلااّصِ

َ
ت

ُٓع  مّ الخجاظُب خ ٓا لّ، ٞخ٣ضَّ ْؤْؾٗ ْاهدجى الغظجا٫ُ للغؾ٫ٓ  اِء،  جاٍ ٖمجال٣ت مً عظجا٫ َجابٓ ألاقضَّ  يبَّ
ُ
ْفي ؤع٧جاجهجا ٠٣ً

ْج جا ًجلـ ٖلُّ عظل  بلى صازل البهٓ  ًُّ ٓه جا ٖٞغ
ً
بت مً اإلاضزل ٖغق ْعؤٔ في نضع اإلا٩جاِن ٖلى مؿجاٞت ٚحر ٢ٍغ ّ الغظُل،  َٗ ِب

ٓلججان ْبُضٍ اله ط  بخجاِط الجىِٓب  َّٓ ُٓع  ((3))مخ ْبلٜ خ ْإلى قمجاِلّ عظالن.  ْإلى ًمحِن ٖغِقّ ًجِلـ عظالِن   ،
َ
٢ت َّٓ ْالٗهجا اإلاٗ

الٍ بةظال ٓجّ الغ٤ُ٢:الٗغَف ًدَبّٗ الغؾ٫ُٓ ٞجاهدجى إلا ٢ْجا٫ به  ،٫ 

م لظاج٨م الٗجالُِت الخجاظَب ألا٦بَر زُجاَن عؾ٫َٓ اإلالِ٪ ؤبٓ الَي، ؤ٢ّضِ  ِٞـ. _ م

ُٓع ٣ٞض   جا خ ْؤقجاع بلُّ ٞجلـ ٖلى ٦غسخي ؤمجام الٗغف، ؤمَّ ، ٞغصَّ اإلالُ٪ جدَُخّ 
ً
ت َُّ ْاهدجى ٖىض طا٥ الغؾ٫ُٓ جد

َم بلى  ْؤعاَص اإلالُ٪ ؤن ٣ًّضِ  بلى ًمحن الٗغف. 
َ
ٓلججاهّ بلى الغظل الظي ًلي ًمُىّ ٠٢ْ ْمإ به الغؾ٫ِٓ عظجا٫َ ممل٨خّ ٞإ

٢ْجا٫: ٢ْجا٫: ٓػعاء". زم ؤقجاع بلى الظي ًلُّ  ـُ ال ٫ بلى  "ؤْؾغ آمٓن عثِ َّٓ ٓٞغ آمٓن ال٩جاًَ ألا٦بر آلمٓن"، زم جد "ه

ْؤقجاع بلى مً ًلُّ ٢جاثال: ْمإ بلى مً ًلُّ ٢جاثال: "٢جاٝ ٢جاثض ألاؾ٫ُٓ"  ْؤ  "بُبي ٢جاثُض  قمجالّ 
ُ
جا جمَّ الخٗجاٝع

َّ
إلا الجِل". 

                                                           

(1)  ُٓٝ ًُّ و الؾخ٣بجا٫ ال  اإلا٩جان املسهَّ

ْاؾٗت  (2)  ٢جاٖت، حجغة 

ِل٪ جغمؼ لؿلُجاهّ  (3)
َ
ْدملِجا اإلا ًَ  ٖهجا 
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 ِٗ ْالّغِِٞٗت الُبُ  ِ
ّٓ ٢ْجا٫ بهٓث جض٫ُّ هبراِجّ ٖلى الؿم ّ اإلالُ٪ بهٍغ بلى الغؾ٫ِٓ   حن:خَ َُّ ْظَّ

ال٥ ز٣َخّ.ه_  ْبمً ؤ ُب بصسه٪  َذ مجزال ًغّخِ
ْ
 ؼل

 ٣ٞجا٫ الغؾ٫ُٓ:

ي ؾُٗض بجازخُجاعي إلاِمت الؿٟجاعة  ِ
ّ
ْإو هجا الخجا٦ُم الجلُُل،  سُِت._ خٟٓ٪ الغبُّ ؤحُّ  في بالص٦م الجمُلت طاث الكِغة الخجاٍع

ٓلّ: "الخجا٦م الجلُل" جا ايُغب في  ٞجاجّ مٛؼاَجا،ال  ْلم ٌٛب ًٖ ؾم٘ اإلال٪ ٢
َّ
ْبِض لّ ٖلى ْظِّ ؤيُّ ؤزغ إلا ًُ ْل٨ً لم 

 مً ُٖيُّ الججا٧ْجان زُجان في جل٪ اللخٓت ًل٣ي ٖلُّ هٓ هٟؿّ،
ً
 ٞجاخهت

ً
ٗت  ؾَغ

ً
ٓخحن ٞغؤٔ الخجا٦م اإلاهغي عظال خغة

جا،مِ ٍَٓل ال٣جامت، ًُبجا خ٣ًّ ِّ ظمُلّ، َ ٓظ ز مالمَد  مؿخَُُل ال ػ  في ؤؾىجاهّ الٗلُجا،قضًَض الؿمغِة، ًمّحِ ع لّ  ّ بْغ ٢ْض ٢ّضِ

 ٖمًغا.
ُ
 الغابٗت

ُ
ًُّ ؤنَّ  الخل٣ت جا ٧جاهذ ججئ بّ بٗشجاُث الكمجا٫ِ مً ٧ْجان اإلالُ٪ ًٓ

َّ
ِٓٞـ ظجاء إلا ؤظلّ، ؤي َلب عؾ٫ٓ ؤب

 ْ ْالخبٓب،  جاِة ِظ َٓ مجا ٧جان ٌَ ألاحججاع  خِبٍر مل٥ُٓ الٖغ َِ ؼْ ْٗ ْعآٍ مل٥ُٓ   ،
ً
ٓن بهجا قغَّ الٛؼاة، ٣ٞجا٫ اإلال٪ ٍت ُّٟ ٨ً 

ً
ٓة  عق

َ
ُبت

ْثّ ْظاللّ:  بهض

 ٌَ َ٘ بلُ٪ ًجا عؾ٫َٓ ؤبٓ ِٞـ الَُٗٓم.ُؿ _  وي ؤن ؤؾخم  غُّ

: ِٔ ٛلُ
ْ
ِّ ال ِٓج ٢ْجا٫ به ُب للىًجا٫ 

َّ
ٓز خ ًَ مجا   ٞجاٖخض٫ الغؾ٫ُٓ في ظلؿخّ ٧إهَّ

 
َ
 ج
َ
._ مىظ ِمجاثَتي ٖجاٍم ال

ً
ُٓص عايُت ة حٗ  اعجُجاِص الجىِٓب، ْفي ٧ّلِ مغَّ

ًْ ُ٘ عؾُل الكمجا٫ِ ٖ ُِ
َ
 ْى٣

 ٣ٞجا٫َ اإلالُ٪:

.
ُ
 الجمُلت

ُ
ت َْم َظٍ الؿىَّ  _ ؤعُظٓ ؤن جض

 ٣ٞجا٫ زُجاُن:

ِٓص ؾذ، ّ اإلاٗب  بغّبِ
ُ
ْالشجاهُت َٓن،  الَي ٖٞغ ٤ بصسو م

َّ
ٍت: جخٗل َُّ ٓه بجاٍث ٖٞغ  ٚع

َ
ي ؤخِمُل بلُ٪ زالر ِ

ّ
هجا الخجا٦ُِم بو   _ؤحُّ

ُ
ْالشجالشت

جىِٓب 
ْ
ال َْ مجا٫ِ  ِ

ّ
ِة بحَن الك ٓصَّ ْابِ اإلا  .ِبغ

جاْؾخضع٥َ الغظُل ٢جاِثال:
َ
خمجاِم. ٞ َْ ِّ الا ِِ ى ْظ

َ
ل َٖ ٢ْْض َبَضا   ّ َِ ّ اإلالُ٪ بجاهدبجا ُْ

َ
ى بل

َ
٣
ْ
إل
َ
ٞ 

ٓاًججا ُمى٨غ  ْؤن ِل،  ُْ
َّ
ُّ ِفي الل  تُهؼُّ ؤٖهجاَب

ً
ٖت َّْ جام ألازحرِة آالًمجا مَغ الَي اإلالُ٪ في ألاًَّ جا م

َ
٩
َ
جا _ ق مخحِن ممَّ ِّ ال٨ٍغ ُ

ْ
ه
َ
ط
ُ
ُه٪ُّ ؤ

َ
 ج
ً
ة

ا  ْْ جاُص َٖ ُهم  ْل٨جَّ ٍٓ بٗىجاًٍت،  ه ى بلُِلّ ٞخٟدَّ
َ
٢ْوَّ ٖلحهم مجا ًل٣ ٢ْض صٖجا بلُّ ؤَبجاَءٍ  ْالًَجى،  ِجاِص   للؿُّ

 
ؿت ُّ َٞغ َٗ

َ
٢ ْْ ؤ

جا ًِئـ 
َّ
إلا جا ؾلًُمجا مٗجافًى.  ًٗ ٧ْجاَن اإلالُ٪ في عؤِحهم ظمُ ْالجِِل،  ْدِهّ بجالخحرة 

َ
ٞ ًْ جا ِم ًٗ  بلى هبّيِ مٗبض ؾذ، َظمُ

َ
َغٙ
َ
الَي ٞ م

 ، ِّ ُب بلى ٢لِب ٓاَع ؤٞغاِؽ البدِغ الخبِؿِت بجالجىٓب ًدؿغَّ
ُ
جا ؤنَّ ز ًٗ  آالِمّ ظمُ

َ
: بنَّ مبٗض ُّ

َ
٢ْجا٫َ ل ٞإصع٥ الخ٨ُُم صاَءٍ، 

جا. َِ ْخِل
َ
 ِب٣

َّ
ُّ بال

َ
 ِقٟجاَء ل

َّ
ُّ ؤال

َ
َض ل

َّ
 ْؤ٦
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 في بغِ 
َ
ُم ؤنَّ ألاٞغاَؽ الخبِؿت

َ
ٗل ٌَ َٓ ؤزَغ ٦الِمّ، ٧ْجاَن الغؾ٫ُٓ  ِّ الخجا٦ِم ِلُبل  بلى ْظ

ً
ـَ هٓغة

َ
َخل
ْ
جاز

َ
ٞ ،

 
 م٣ضؾت

َ
٦ت َُبت

ّ لم ًىِبـ ْل٨ىَّ  ، ِّ ى ٦الِم
َ
٤ الغظَل ٖل ِ

ّ
َغ ؤن ٌٗل

َ
َخٓ

ْ
اه َْ ْإن جًغَّط بجاالخمغاع،  ٍُ ظجامًضا نلًبجا  َظَض َْ  ّ َبَضا  ((1))ْل٨ىَّ َْ ِب٩لَمت 

الاهخٓجاُع، ٣ٞجا٫َ الغؾ٫ُٓ: َْ جاُء 
َ
ْنٛ

ْ
ِّ ؤلا ُْ

َ
ل َٖ 

ٓصَ  _ ىجا اإلاٗب َغٔ الىجاثُم عبَّ ًَ َمجا  ُْ ِٞ  ٔ
َ
الَي عؤ ٓػ ؤن  ْفي ؤزىجاِء مغِى م ٣ٖب ٖلُّ ٢جاثال: ؤًج َْ  ، ِّ ٓعاهِِخ ْه ُعٍ بجالِلّ  ؾذ ًْؼ

 َِ َض في  ِ
ُّ ك ٌُ َب بلى نض٣ًِّ خجا٦َم الجىِٓب ؤن 

ُ
الي ؤن ًُل ّ مً مٗبٍض ًظ٦غ ُّٞ اؾمي؟... ٞإ٢ؿَم م

ُّ
َٓ الجىُٓب ٧ل

ُ
ل
ْ
 ًس

َ
ُبت

 بلى ظجاهِب مٗبِض آمٓن.مٗبَض الؿِذ 

 
َ
ْبضا ٖلُّ َظٍ اإلاغة ْمِذ  ْل٨ً ؾ٨ُىجٕر زجاَبَغ ٖلى الهَّ ُّ في  ْؾ٨ذ الغؾ٫ُٓ 

َ
ْضِع ل ًَ ْم 

َ
ِجَئ ِبَمجا ل ْٓ

ُ
ٞ ُّ

ّ
ْؤه ة،  غَّ

ُ
ّ ؤزظ ٖلى ٚ

ّ
ؤه

 
َ
 ز
َ
ْؤصع٥َ الخجال  ، ِّ بٍت في بزجاعِج جا بٚغ

ًٖ ُّ ٧جان مضٞٓ
َّ
لٗل َْ ّ ٦ْضَع اإلالِ٪  َُ ًْ زُجاُن ِلُٗى

ُ
٨ ًَ ْم 

َ
ل َْ ُٓع زَُغ اإلاُجالِب. ٍض،  ظُب خ

 
َ
ُّ صاللت ُؾ٫َٓ آلاَن". ِٞؼَّ اإلالُ٪ عؤَؾ الَي الغَّ ىجا٢َِل م ًُ  

َّ
ال
َ
: " ألاًُٞل ؤ

ً
ـَ ٢جاِثال ََْم  ٍُ ال ِن م

ُ
َدَجى ٖلى ؤط

ْ
جاه
َ
ٓا٣ِٞت  ٞ ٢ْْض  اإلا

ْغِمْي بلُّ  ًَ  خؤصَع٥َ َمجا 
ُ
ٓل ٣ُ ًَ ٍُ ِبَمجا  ال ْٓ ى َم

َ
ْي بل طخِ

ْٟ ًُ ًَّ زُجاُن ؤنَّ الخجاظَب  لَ٪ ٢جا٫َ:جاظُبّ، ْْ
ْ
ًَّ اإلا ٨ِ

َ
ْل  ،

ً
َغ ٢لُال

َ
َخٓ

ْ
جاه
َ
ٞ ُّ              

؟" ِّ ْي ِب طخِ
ْٟ  آزُغ جُ

 
جاُن:" ؤ ٖىَض٥َ باٙل َُّ

َ
جا٫َ ز

َ
٣ٞ " ، ٌِ ُِط عؤَؾ٪ ِبَخجاِط ِمْهَغ ألابُ ّٓ َخ

ُ
٪ ج الَي ؤهَّ  م

َ
ٜ
َ
ْض َبل

َ
٣
َ
خجا٦ُم الجلُُل، ل

ْ
َهجا ال ؤحُّ

َْم   ٤ُ ِٟ
خَّ ًَ  

َ
ُّ ال ٔ ؤهَّ

َ
َعؤ َْ ِلَ٪، 

َ
ُّ ط َٖ َغا

َ
ِت.ٞ ًَّ ض ُْ ٣ْل ِت الخَّ

َ
َضا٢ الهَّ َْ ِة  صَّ َٓ

َ ْ
ًْ ؤؾبجاِب اإلا  بإؾغِجَ٪ الخلُضِة ِم

َ
ٓهُت  الٟٖغ

َ
 ألاؾغة

ُ
ْغِبِ ًَ  "جا 

ٍت:
َ
ك َْ ُٕ ِبَض جا٫ ؾ٨ُىجر

َ
َجىِٓب. " ٣ٞ

ْ
جاِم ال

َّ
ُجاُء الغؤِؽ ِلُخ٩ ِٚ  

ٌَ ُْ ْب
َ ْ
جاَط ألا ًَّ الخَّ ٨

َ
ل ْإنغاٍع: "َْ ؾ٫ُٓ ب٣ُحٍن  بل ٧جان " ٣ٞجا٫َ الغَّ

ٔ َملِ ججاُط  َٓ َظُض ِؾ ْٓ ًُ  
َ
ُّ ال ُم ؤهَّ

َ
ل ْٗ ٌَ  ُّ ، ألهَّ ِّ ْبِؿ

ُ
ْالُض٥َ املجُُض ِفْي ل ْغ  ِ

ّ
٨
َ
ٟ ًُ ْم 

َ
ِلظِلَ٪ ل َْ ٥ِ ِمْجُهْم،  ْٓ لُ

ُ ْ
اِصْي ًِد٤ُّ اإلا َٓ

ْ
ا ال

َ
ظ ََ اِخٍض ِفْي  َْ  ٪ِ

 
ُ
ْىَ٪ مجا جُض٫ُّ ٖلُّ مالخٓت َٖ َُٛب  ٌَ  

َّ
هجا الخجا٦ُم الجلُُل ؤال ْؤعُظٓ ؤحُّ ٍُٓج،  ْخ  الخَّ

ُّ ْانِغ لَ
ْ
ٓز٤ُِ ألا بٍت نجاص٢ٍت في ج ًْ ٚع الَي ِم م

.
َ
ُبت َْ 

َ
ْي مى٠

َ
َبِت بحَن ؤْؾَغح ِ

ُّ  "الَُّ

ىٍت ًىُ  جا في جإمالٍث خٍؼ
ً
٧ْجان ؾ٨ُىجٕر ٚجاع٢  ،  ؤزٔغ

ً
ة مُذ َمغَّ َؿجاَص الهَّ

َ
َذ زُجاُن، ٞ

َ
جاِة  ((2))ءُ ْٓ َْؾ٨ نضُعٍ بمُجالِب ملِ٪ الٖغ

 ِّ ًَ ؤلاًمجاِن مً ٢لب ٓاَ ِّ  ال٣جاؾُِت التي ُتهجاظُم م ِٖ بضا ؤزُغ طل٪ في امخ٣جا َْ ِة مً هٟؿّ،  َغ مً  ((3))ْمٓي٘ الٗؼَّ َِ
َ
َمجا ْ َْ

 ِبجالّٛمِ 
َ
٢ْجا٫ بهٍٓث اخخٟٔ ٓاًبجا  ْم ًغججل ظ

َ
َٓع ٞل  خ

َ
ُع ههُدت ّضِ

َ
٧ْجان ٣ً  . ِّ ٓلّ مً عظجا٫ِ ممل٨خ ٍٓ مً خ ٍٓص ٖلى ْظ ُظُم

. ءشخيمً ٧ّلِ  ِّ ِْث ْي " بهض ِٓ
َ
َخَ٪ جىُ

َ
هجا الغؾ٫ُٓ بنَّ عؾجال جا، ِلظلَ٪ ؤَعٔ ؤْن ؤحُّ

َ
ْج٣جالَُضه َىجا 

َ
ُـّ ٣ُٖضج ُم ًَ ى زٍُب زُحٍر 

َ
ل َٖ

ًضا.
َ
ْحَهجا ٚ ِٞ ْي  َِ َ٪ ِبَغؤ

َ
جاِقٟ

َ
 "ؤ٧

جا٫َ زُجاُن:
َ
٣ٞ ".

ُ
َعة َٓ

ْ
ك
َ ْ
ُّ اإلا ْخ

َ
ؤِي َمجا َؾَب٣ ْحُر الغَّ

َ
 " ز

ْ
جال
َ
جا٫َ:خٞ

َ
٢ َْ َٓع  خجاظِب خ

ْ
ى ال

َ
ُٕ بل َذ ؾ٨ُىجر

َ
م" ٟ ّضِ  ج٣ضَّ

َٗ ُ ى الجىجاِح اإلاْ
َ
الغؾ٫َٓ بل

. ُّ
َ
ْٖٓمٍت." ل مَّ طََب ٌؿحُر في زُالٍء 

ُ
، ز
ً
َدَجى جدُت

ْ
اه َْ  ٣ٞجام الغؾ٫ُٓ بجؿِمّ ال٣هحِر الطسِم، 

ٓط مً  ْاًت )َظا الىو مإز ١، هجُب مدّٟٓ: ٦ٟجاح َُبتع  (1944، 1، ٍ: صاع الكْغ

                                                           

 لم ًخدغ٥ قٟخجاٍ بصخيء  (1)

(2)  .  ًش٣ل نضٍع

ٓن الٓظّ مً خؼن ؤْ زٝٓ ؤْ مغى.  (3)  حٛحر ل
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 هو الا٢خبجاؽ مً مؿغخُت

 "ؤَل ال٠ِ٨"

 الٟهل ألا٫ْ 

ُجاٝ. ْالم ال ًدبحن ُّٞ ٚحر )ال٠ِ٨ بجالغ٢ُم .  غْ ؛ ٠َُ عظلحن ٢جاٖضًً ال٣ُ ألَا
ُ
ْٖلى م٣غبت مجهمجا ٧لب بجاؾِ (1)جاءهَ ٞ  ،

 طعاُّٖ بجالٓنُض(

َْٓ ؤخض الغظلحن( ًجا مغهٓف ! : مكلُيُجا ( 

ض مجي ؟ : مغهٓف  اؾد٣َُٓذ ؟ مجاطا جٍغ

ُ٘  : مكلُيُجا َ٪ اإلاخبرمَ ؤًً ؤهذ؟ ؤؾم
َ
ٓج  ال ؤعا٥ . آٍ ! ِْغي ًاإلاجي ! (2)ن

  : مغهٓف
ً
ٓعيصٖجي. ؤهجا ؤًًجا  . يل

ً
ٓظٗجي . ٧إهمجا همُذ ٖلحهجا ٖجامجا  ج

 ؤًً الغاعي ؟ ؤًً زجالشىجا الغاعي ؟ : مكلُيُجا

ن  : مغهٓف  ؤجبحَّ
َ
 طعاُّٖ .٧لبِ  (3)بَذ ق

ً
 ّ َىجا بجاؾُجا

ُب ٢غبىجا ، ؤًً َٓ ؟ : مكلُيُجا خَجىَّ ًَ  ؤال جٔغ َظا الغاعي 

َٕ الجهجاع،  : مغهٓف جاة .لٗلّ ببجاب ال٠ِ٨ ًغ٢ُب َلٓ  قإن الٖغ

ى( آٍ !  : مكلُيُجا
ّ
ًُ ْ)ًخمُ  اإلاجي ! ٦م لبصىجا ًجا مغهٓف؟ِغي 

  : مغهٓف
ّ
ٍٝ  !! به٪ جدغط نضعي بإؾئلخ٪ ؤ

 ؟ضع مشل٪ ! مغهٓف، ٦م لبصىجا َجاَىجااله ؤهجا ٦ظل٪ لٓ حٗلم ي٤َُ  : مكلُيُجا

ٌَ ًٍٓم  : مغهٓف  ؤْ بٗ
ً
ٓمجا ً 

 مً ؤصعا٥ ؟ : مكلُيُجا

 َظا ال٣ضع ؟َْل هىجام ؤ٦ثر مً  : مغهٓف

ْط مً َظا  : مكلُيُجا ض السغ َْٓ هجاٞض الهبر( ؤٍع نض٢َذ )نمذ( ، )ْ ٞجإة ٫ٓ٣ً 

 اإلا٩جان.

 ٍَْدَ٪ ! بلى ؤًً ؟ : مغهٓف

ضوي ٖلى  : مكلُيُجا  َىجا لُلت ؤزٔغ ؟ اإلابِذؤْ جٍغ

                                                           

(1)  ّ ُْ َّٟ
َ
٦ 
َ
بِ

َ
ٍْخإ ُّ بٟسظًّ  لِه٤َ بَُى ٍُْ 

ً
ـَ ٖلى ع٦بدُّ مى٨ّبجا  ًجل

ٓج٪ اإلاخطجغ  (2)  ن

 ْل   (3)
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، ختى هإمً ٖلى خُجاجىجا مً ص٢ُجاهٓؽ . : مغهٓف
ً
 لُلخحن ؤْ زالزجا

  : مكلُيُجا
ً
 مخظمغا

ً
 ال ؤؾخُُ٘ ، ال ؤؾخُُ٘ . ((1))نجاثدجا

ُ٘  َم ْلِ  : مغهٓف ْؤهجا ْل ؤؾخُُ ْلٍض  امغؤةٍ  يُّ ؤهجا،  ْؤٖبضَمجا  ْ  مجا   ؟ؤَٖؼ

 خُجاج٪ مً ؤظلِمجا. حؿدب٣يؤهذ  : مكلُيُجا

ض ؤن حؿدب٣ي : مغهٓف  خُجاج٪ مً ؤظل ... ْؤهذ ؟ ؤ ال جٍغ

 .وٗم ًجا مغهٓف، ل٨ً َجا ؤهذ طا جغاوي ال ؤ٢ٔٓ ٖلى البٗض  : مكلُيُجا
ً
ْاخضا  

ً
ٓمجا ً 

ْلىجا : مكلُيُجا ! اإلاظبدت الجؼا٫ ٢جاثمت في اإلاضًىت، بوي لً مكلُيُجا ! اخظع لىٟؿ٪ 

ٓم . (2)هؼ٢٪ؤخخمل   بٗض الُ

 في الٓالم...(قبذ ًخسبِ )ًبضْ   

 مً َظا ؟ : مكلُيُجا

الي . : ًملُسجا  ؤهجا الغاعي ًجا م

 الؿجاٖت . ج٣ٟضهجا٥ : مكلُيُجا

٤ بلى البجاب، ٞلم ؤَخض بلُّ.٢مُذ ؤجلمـ  : ًملُسجا  الٍُغ

ٓاعهجا . مظ  : مكلُيُجا  ا٢ٗض بج
ُ
 ْض ٢

َ
ْؤهذ نجامذ، ٧إه٪ ال جإوـ بىجا ! ىجاج  بلى َظا ال٠ِ٨ 

 مجا اؾم٪ ؤحهجا الغاعي ؟ : مغهٓف

الي . : ًملُسجا  اؾمي ًملُسجا ًجا م

الي ؟ : مكلُيُجا  بُجا م
ً
ٓهجا صاثمجا  إلاجاطا جضٖ

 اإلالِ٪ ْنجاخب ٌؿجاٍع .ْبمجاطا ؤصٖٓ نجاخب ًمحن  : ًملُسجا

 ! ... مً ؤهبإ٥ ؤهىجا نجاِخبجا اإلال٪ ؟ ! : مغهٓف
ً
 عجبجا

غان ؟ : ًملُسجا ٍٓػ جُِل ال ًُ  َْل 

 ؤ عؤًدىجا مً ٢بل ؟ : مكلُيُجا

. : ًملُسجا
ً
 ٦شحرا

 ؤًً ؟ : مغهٓف

جانبمضًىت ََغؾٓؽ، في ؾجاخت مهجاعخت الؿبجإ . ٦ىخمجا  : ًملُسجا اإلال٪ في  جدَٓ

خّ ٞغ
ُ
ْالكٟجاٍ جغم٨٣مْألاهٓجاع ، ق َْظان مكلُيُجا (3)ـُ تهمِ ،  : َظا اإلال٪ ، 

 ْمغهٓف.

 ظئىجا٥  : مكلُيُجا
َ
خىجا بطن ؾجاٖت  ؟ْمسبإ  وؿإل٪ ملجإ وٗضْٖٞغ

                                                           

ْهجا٢مجا ٖلى ألاْيجإ  (1)  ؾجازُجا 

ٍل   (2) ِْ ََ َْ ُخْم٤ٍ  َْ ٍل  ِْ  ِفي َظ
ُ
ت
َ
َبجاِب : الَعَجل َؼ١ُ الكَّ

َ
 ه

(3)  ٍٓ ْهد ي  مً ٦الم  ِٟ
َ
ـُ : ٧لُّ ز ْم َِ  ال
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ًجا  ؤزغهجالم ؤجبِى٨مجا ؤ٫ْ ألامغ . ل٨ً ؾمُٗذ ؤخض٦مجا ٫ٓ٣ً لهجاخبّ: "بجهم في  : ًملُسجا

" ٞىبنهي الاؾم مً ؾجاٖتي، ٞتر٦ُذ ٚىمي ْظئذ ب٨مجا بلى  مغهٓف ٞليؿٕغ

 ٠ِ٦ الغ٢ُم.

ُِ )بٗض نمذ( ؤلم  : مكلُيُجا  ىم٪ ًجا ًملُسجا ؟ ًٖ ٚ َ٪ هل

 ال بإؽ ـ بجهجا جغعى  : ًملُسجا
َ
 ال٨

َ َ
  ؤل

ً
ال ٌٗلم ؤخض  آمىت  ؤجهجا إلاؿُخي. ، 

 ٦ىذ جسٟي صًى٪ ؟ : مغهٓف
ً
 ؤهذ ؤًًجا

الي .وٗم ًجا  : ًملُسجا  م

ٓالى  : مكلُيُجا ْمؿُدُٓن ٞال م ٓة  الي" جاطي ؾمعي ، بهجا َىجا بز ًملُسجا ! ٧لمت "م

 ْٖبُض . 

 َل ل٪ ؤَل ًجا ًملُسجا ؟  : مغهٓف

 ؟ ٢ُمحرلِـ لي بال  : ًملُسجا

 مً َٓ ٢ُمحر ؟ : مكلُيُجا

 )ٌكحر بلى ال٩لب( ٧لبي َظا. : ًملُسجا

 . : مغهٓف
ً
 ؤهذ بطن ؤؾٗضهجا خجاال

 )نمذ(  

 ا٫ ...)فی جغصص( لٓ ؤظغئ ٖلى الؿا  : ًملُسجا

ال  : مكلُيُجا ب ؾل ٖمجا قئذ ًجا ًملُسجا،   .جَغ
ً
 ؤمغا

 مً اإلاظبدت  : ًملُسجا
ً
ْل٨ً ؤطَلجي ؤمغ  (1)َخَضْؾُذ مظ عؤًخ٨مجا عا٦ًحن َغابجا َْعجبُذ 

ْؤجِىجا ال٨ ٦مجا ٠ِ، ٞؿ٨ىُذ بلى هٟسخي ؤ٨ٞغ في ؤمغ هججاج٨مجا ًٖ ٧ل شخيء. 

مجي ََ  ... ختى َص
ً
٧ْإن بإيلعي ٦ؿغا ٓم ز٣ُل لم ؤنبذ مىّ بال الؿجاٖت،   ه

ر٥ مً ؤمغهجا ؟  : مكلُيُجا  مجا الظي خحَّ

ّ مؿُدُجان ! : ًملُسجا ٍغ ٍْػ ُّْ اإلاؿُدُت مجا ٧جان ٌٗلم ؤن   ص٢ُجاهٓؽ ٖض

ٓص)في  : مغهٓف َْٓ ال ٌٗلم ٦ظل٪ ؤن ابيخّ مؿُدُت ... َظا آلامُغ اهضٞجإ م٣ه بظبذ  ( 

 دُحن.ُاإلاؿ

ؿ٩جا ! ؟  : ًملُسجا  )في اؾخٛغاب( ابيخّ ؟ ألامحرة بَغ

ٓم( مغهٓف ! : مكلُيُجا ْل  )في نُدت ٖخب 

غُث ٢لب٪ ًجا مكلُيُجا . : مغهٓف
َّ
 ْؤي خغط ؤن ؤزبر ًملُسجا بهظا ؟ بال ؤن ؤ٧ٓن ط٦

الي ! ؤهجا لم ؤَلب الٗلم بال  : ًملُسجا  ًجا م
ً
ْاخض : ٠ُ٦ ٖٝغ اإلالُ٪ مٗظعة  بإمغ 

 ؾغَّ 
ُ
ِْ ؟ ؤ مجا٦ ؟ ؤ 

 
َضة ُْ  َم٨ِ

َ
ًَ ق  جا

 
 ؟.ت

                                                           

م  (1) ََّ ْجٓ  ً ًَّ ْزمَّ ْ :ٍ ِٓ ْهد  خَضؽ في ألامغ 
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 ؤزِبْرٍ ؤهذ ًجا مكلُيُجا ... : مغهٓف

ُض  : مكلُيُجا َْط  ؤٍع  مً َظا اإلا٩جان . السغ

ـ : مغهٓف
َ
 ؟ ًجا ل

ً
 ُمِهِبتي ب٪ ! ؤًًجا

 آزغ . : مكلُيُجا
ً
ٓمجا  ٢لُذ ل٪ ال ؤؾخُُ٘ اإلا٨ض َىجا ً

٢ْٗخىجا ُٞمجا هدً ُّٞ ؟ : مغهٓف ز١! ؤمجا ٦ٟجا٥ ؤه٪ ؤ
َّ
 ؤحهجا الج

 به٪ خجا٢ض  ٖليَّ ! : مكلُيُجا

ٓمتبل ؤخمض هللا ٖلى ؤن عؾجالخ٪  : مغهٓف  مُىجا !لم ٨ًً بهجا ٚحر اؾ اإلاكئ

 )مكلُيُجا ال ًجُب( وٗم ... بجهجا مً ؾٓء خٓي الغؾجالت ألاْلى ْألازحرة.

٪ ... خ٣ُ٣ت.  : مكلُيُجا ِ
ّ
 مً ؾٓء خٓ

ؿ٩جا. : مغهٓف  َجاإلاجا خظعج٪ ال٨خجابت بلى بَغ

ٍّ  : مكلُيُجا  ! َن

  : مغهٓف
ً
ْاخضة ... ٨ٞخبَذ زم صَٞٗذ الغؾجالت  ل٨ى٪ َظٍ اإلاغة ٢ض طَب عقُض٥ صٞٗت

٢ْض   بلحهجا 
ً
ٓمجا بلى ْنٍُٟت ٚحري جًمغ ل٨مجا الكغ .... ؤال جظ٦غ ؤوي هبهخ٪ ً

 ؾٔٓ َظٍ اإلاغؤة ؟ )مكلُيُجا ال ًجُب( 
ً
ال لخُٓذ مجهجا ؤقُجاء. ؤْ لم ججض عؾ

ٓمت ب٣لُل ؤَضًذ بلى ؤه٪ ٢جسبْروْي ًجا ل٣لت الخظع! ؤْ لم  بل الغؾجالت اإلاكئ

ؿ٩جا ًضا بُض نلُبجا نٛحرا مً الظَب اؾخهىٗخّ لِجا؟ ... ٞمجاطا ٖلُ٪ لٓ  بَغ

م ؤه٪  ْل٨ى٪ جٖؼ ؤه٪ ؤُُٖتهجا الغؾجالت ٦ظل٪ ًضا بُض؟ )مكلُيُجا ال ًجُب( 

جا ؤه٪ طاَب  لم حؿخُ٘، ٞل٣ض ٦خبذ بٗضثظ ٖلى عجل ... وٗم، ٧ي جسبَر

صِر نال بصخبت مغهٓف جهلي ؾغا  ِٟ ة ال
جا في الهالة! )مكلُيُجا ال  (1) ْجظ٦َغ

 ًجُب(بصخبت مغهٓف!!

  : مكلُيُجا
ً
 لٓ لم ؤزُِجا ... وٗم ٧لمت

 ل٨ىُذ هجُٓث بجلضي. : مغهٓف

 ؤظل ٦ىَذ هجٓث بجلض٥. : مكلُيُجا

اإلا٩جان ٖٓجامي ٖلى ؤعى َظا  ؤخُمإلاجا زؿغُث م٩جاوي ٖىض اإلال٪. إلاجا ظئذ  : مغهٓف

ِٓخل
ُ
لضي ْخضَمجا في ٖظاب ال٣ل٤ ْؾِ إلاجا جغ٦ذ امغؤحي ْْ  َظٍ اللُلت. اإلا

 ٓ  اإلاظبدت. (2)ظجاءَ

الي ! ؤْ جغ٦َذ ؤَل٪ في السُغ!  : ًملُسجا  )بٗض لخٓت نمذ( م

ال ؤجهمجا  : مغهٓف جانًَ ؤخمض هللا ٖلى ؤن لِـ ؤخض ٌٗلم ؤجهمجا مؿُدُجان،  بليَّ  (1)ُمخَّ

                                                           

(1)   ٔ  نالة الُٗض ٖىض الىهجاع

(2)   
 
ٝ ْٓ  زَ
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ّ ٚحر زال ْاجي ؾغ ال ٌٗٞغ زم بوي ؤزٟي امغؤحي  زدىجا آلان.بهلت، بن ؤمغ ػ

ٓاث. ٦ال ... ال زٝٓ ٖلحهمجا ... ل٣ض ْ  ْلضي ًٖ الىجاؽ في بِذ مىٟغص مىظ ؾى

هْٟذ  ْمججاػُع ٞلم ًمخض بلحهمجا ؤطٔ.  (2)َٖ ٓم مظابذ   ٢بل الُ

 طل٪ مً ًٞل اإلاؿُذ. : ًملُسجا

ٓمجان ٖلى ؤمٍغ  : مغهٓف إلاجا ًمٌ ً هجا للمل٪،  ٢ل َٓ ؾٓء اإلاهجاصٞت ؤن ًِٓغ ؾغُّ

 اإلاؿُدُحن.بظبذ 

 وٗم بوي ؤجسُل مبلٜ ًٚبّ. : ًملُسجا

 ضخ٩جاث مسُٟت،  : مغهٓف
ً
َٓجا يجاخ٩جا ْالغؾجالت في ًضٍ ًخل ْجإُع ،  ًَ ٢ُل بهّ ظٗل 

ْا  ضُّ ِٖ ٓلّ ؤن ؤ َْٓ ًهُذ بمً خ ْؤَلِٗجا ٖلحهجا  ؤ٢ٟجام الؿبجإ ْهجاصٔ ابيخّ ، 

ت  ال جيؿجاَجا.الًجاٍع
ً
ْلُمت  ، ٞلؿٝٓ ه٣ضم لِجا 

 ًجا لل٫ِٓ ... : ًملُسجا

صر  (3)جيؿّل  لٓ لم : مغهٓف ِٟ ؿ٩جا بلى بجاب ال٣هغ جيخٓغ ؤْ بدىجا مً نالة ال ألامحرة بَغ

ٓهجا بلى الٟغاع ...  لخضٖ

 َٓ اإلاؿُذ قجاء ل٨مجا الىججاة .  : ًملُسجا

ْلضي؟ آٍ ! ٧لمجا  : مغهٓف ْبحن امغؤحي ْ  ْل٨ً ؤًت هججاة َظٍ التي جٟهل بُجي  وٗم ... 

ال ؤ٢بلّ ...   ؤط٦غ ابجي ًجهٌ َظا الهبجاح 

 ٦م جدب ؤَل٪ ! : ًملُسجا

ْلِمجا ... : مغهٓف  بوي بهمجا ؤخُجا بهمجا 

ب . : ًملُسجا  ! بن عخمت هللا ٢ٍغ
ً
 نبرا

 خ٣ُ٣ت ! ٢غب الؿمجاء مً ألاعى ! جل٪ الغخمت التي ال  : مغهٓف
ُ
بال مً  (4)٠ِٗ ْؿ ح

 ٌؿخُُ٘ الاهخٓجاع !

 ال حسسغ ... بن هللا خ٤ ... : ًملُسجا

ْم٘ طل٪ ... ال قإن هلل بىجا َجا : مغهٓف ٢ْٗىجا بىٟؿِىجا في التهل٨ت ...  َىجا، هدً اللظان ؤ

٢ْٗذ هٟسخي.  ٞةوي مجا ؤ

                                                                                                                                                                                           
 

 

هل بّ َمذَّ بلُّ بهلت ؤْ ب٣غابت  (1)
ّ
 )ن( :اهدؿب، اج

 اقخضث  (2)

(3)   
ً
 زغظذ مً اإلا٩جاِن زُٟت

ال جهِب  (4)  ال حُٛمغ 
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 بإمغ هللا. ٧ل شخيء ٖلى َظٍ ألاعى : ًملُسجا

 بال مجا هدً ُّٞ ... ٣ٞض خضر بٟٗل بوؿجان . : مغهٓف

( ؤؾخٟٛغ هللا ! َظا ٦الم ال ًلّٟٓ مامً!  : ًملُسجا
ً
 )مؿدى٨غا

 ـ)ًدجا٫ْ الجهٓى ٞخال : مكلُيُجا
ُ
 ّ( آٍ !مّ ًٖالج

 بلى ؤًً ؟ : مغهٓف

 ؾُظَب َظا ؤلاوؿجان ٧ي ًهلر ٞٗلخّ. : مكلُيُجا

 جهى٘ ؟ ٍْد٪ ! مجاطا ٖؿجا٥ : مغهٓف

ًّٓ  : مكلُيُجا ْإن اؾمّ ؾإطَب بلى اإلال٪ ج  ،
ً
ْؤ٫ٓ٢ لّ : "بوي ظىِذ ٖلى مغهٓف ْلمجا ا 

 ْ  ... 
ً
 ؤ٢ضم خُجاحي". َإهظافي الغؾجالت ال ٌٗجي قِئجا

٦ْٟخى : مغهٓف   ا٢ٗض ... 
ً
 ! ٢ل به٪ طاَب لتٔر خبُبخ٪ . (1)َظعا

 ْا ؤؾٟجاٍ ! : مكلُيُجا

 جإؾ٠؟ ٖالم : مغهٓف

٪ سخيء الىٟـ بهظا اإلا٣ضاع .٦ىذ ؤٖمجا  : مكلُيُجا  ٞغ

. ٦ٟى، ا٢ٗض : مغهٓف  في ه٨بت ؤزٔغ
ً
ال ج٨ً ؾببجا ِمجا ج٣ل للمل٪ ال ًهض٢٪، م، 

ْالخٗظًب ٖلى ؤلازبجاع بم٩جاوي. جاب   ْعبمجا خمل٪ بجاإلَع

ٓص في  : مكلُيُجا ٓص بلى ال٣ٗ  ( ًجا بلهي ! مجاطا ؤؾخُُ٘ ل٪ بطن ؟٢ىٍٓ)ٌٗ

 صٕ ألامَغ للمؿُذ . : ًملُسجا

ْؤهّ ؾُس٠ٟ ٖى٪ . : مكلُيُجا  لُذ اإلاؿُذ ٌٗلم ! ؤؾخٟٛغ هللا ! ؤٖخ٣ض ؤهّ ٌٗلم ، 

 متى ؟  : مكلُيُجا

 متى ؟ ؤللِم ُعخمجا٥ ! بهجا ال هملُ٪ خ٤ ؾاا٫ ٦ِظا . بهمجا ًيبػي لىجا ؤن وٗخ٣ض. : ًملُسجا

 بوي ؤعجب بةًمجاه٪ ًجا ًملُسجا. : مكلُيُجا

ال : ًملُسجا ْمً بجاإلاؿُذ ألهّ خ٤،  ت ٢ض بظلذ  بوي ؤ ًم٨ً ؤن ج٩ٓن َظٍ البكٍغ

ْاخِجا ْؾ٨ٟذ صمجاءَجا مً ؤظل شخيء ٚحر الخ٤.  ؤع

ُْ  : مكلُيُجا  ، ؤم اٖخى٣ذ الضًً ٖلى ٦بر ؟ؤ
ً
 ِلضَث مؿُدُجا

ُْ  : ًملُسجا  ...بل 
ً
 لضُث مؿُدُجا

 مشلي بطن . : مكلُيُجا

ْل٨ً ؤلاًمجان الخ٣ُ٣ي، بًمجان ال٣ُحن ْالا٢خىجإ لم ًطخيء ٧ل هٟسخي  : ًملُسجا وٗم . 

ٓم ؾمٗذ طل٪ الغاَب ًخ٩لم جدذ  غؾَٓؽ بال مً ً
َ
ٓاع َ  .ؤؾ

 ؤي عاَب؟ : مكلُيُجا

                                                           

 الخ٩لم بمجا ال ًيبػي  (1)
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ْمجا ٦ىُذ بُٗض ؤ٨ٞغ في ٚحر  : ًملُسجا ٓام بط بلُٛذ الشالزحن،  ٧جان طل٪ مىظ زمؿت ؤٖ

ٓع  ٓعازت ْخضَجا ال ًٖ قٗ  بد٨م ال
ً
٦ْىذ ؤصًً بجاإلاؿُدُت اؾمجا ٚىمي. 

ٓم طَبذ بلى مضًىت َغؾٓؽ في بٌٗ قإوي،  ذ ٞلمدْا٢خىجإ، ختى ٧جان ً

حن   ًخ٩لم في ظم٘ نٛحر جسُّٟ ًٖ ألٖا
ً
جا عاَبجا ٓاَع  ٢ضًمت زغاثبزجاعط ؤؾ

٧ْإن   آزغ، 
ً
ْإطا بي ٧إوي اه٣لبُذ بوؿجاهجا ٣ُٟذ ؤنػي،  ْؤحججاع. ٞجا٢تربُذ َْ

جان مجا ٧جاهخجا ٖىّ ٚجاٞلخحن .   ُٖجي جٍغ

 مجاطا ٧جان ٫ٓ٣ً طل٪ الغاَب ؟ : مكلُيُجا

 ممجا ٢جا٫. ل٨جي لً ؤوسخى مجا قٗغث بّ بط طا٥: بخؿجاؽ : ًملُسجا
ً
     لؿُذ ؤط٦غ قِئجا

ب،  ويٌٗترْ لم  في خُجاحي مً ٢بل بال مغة، بط ٦ىذ ؤَبِ الجبل ؾجاٖت ْٚغ

ذ ٖلى مىٓغ بجالسالء لم ؤع ؤ ْؤٞإقٞغ ؾخظ٦غ ظمل مىّ ، ٞلبصُذ لُلتي ؤ٨ٞغ 

ٓل ٓعة مً ٢بل، ؤْ في الُٟ ت، ؤ في ألاخالم، ؤم ٢بل ؤن ؤًً عؤًذ َظٍ اله

ْلض  مجي؟ بن َظا الجمجا٫ ٖلؤ
ً
ال ٢ْمذ في الٟجغ ى ٚغابخّ لِـ مجِ  !

ٓعة ا ٞظ٦غث  ن
 
ْٞجإة بغ٢ذ في عؤسخي ٨ٞغة : َظا الجمجا٫ ٧جان لبجاعخت، 

 صا
ً
ٓصا  مىظ ألاػ٫ مىظ ْظضث السل٣ُتمٓظ

ً
. َظا ؤلاخؿجاؽ بُٗىّ َٓ مجا ثمجا

ْؤهجا ؤنػي بلى الغاَب. بن ٦المّ الظي ؤؾمّٗ أل٫ْ مغة لِـ م٘  قٗغُث  بّ 

 ٖىضي . ؤً
ً
ٓلت ؟ ؤفي الخلم ؟ ؤ ٢بل طل٪ ظضًضا ْمتى؟ ؤفي الُٟ ؤن ً ؾمٗخّ 

ٓلضْث ْلضُث  ْج   ؟ 
 
ٓع بضء  ؤن َظا ال٨المَ  في هٟسخي ٣ُٖضة َٓ الخ٤ ، بط ال ؤجه

ْهّ ... ال اهتهجاءٍ بض ْهّ  ٓص بض ٓظ  ال

٘   : مكلُيُجا  ؟)في قبّ صَل( مغهٓف ! ؤؾجام

 .وٗم : مغهٓف

 مجا ج٫ٓ٣ في طل٪ ؟ : مكلُيُجا

 ْ ال ؤِٞم مجا ٫ٓ٣ً .  (1)ؤ٫ٓ٢ بن َظا الغاعي ًخ٩لم َغاء : مغهٓف

ْلض٥ . : مكلُيُجا  ؾٔٓ ؤه٪ ٚبذ لُلت ًٖ امغؤج٪ ْ 
ً
 ؤهذ ال جِٟم قِئجا

ْؤهذ مجاطا ِٞمذ مىّ ؟ : مغهٓف   )في قبّ ته٨م( 

الن بٛحر هللا . : مكلُيُجا ْؤن ٢لبِىجا مكٛ  ِٞمذ ؤهىجا بُٗضان ًٖ هللا . 

 ْ ؤي بإؽ في ل٪ ؟ : مغهٓف

( اللِم عخمجا٥ ! : ًملُسجا
ً
 )مؿدى٨غا

 )ًجهٌ(  

 ؟اإلاخيؿ٪ بلى ؤًً ؤحهجا الغاعي  : مغهٓف

                                                           

(1)   
َ
ظ ََ ُم 

َ
ال
َ
َغاٍء : ٦ َُ ُم 

َ
ال
َ
٤ٍ ٦ ُِ ْى

َ
ٍ٘ إلِا جاِي

َ
ْحُر ز

َ
جاٍن، ٚ ًَ 



 

281 
 

ٕٓ. ؤال ؤطَب بلى اإلاضًىت جدذ ؾتر  : ًملُسجا )في جغصص( بلى ... بلى ... بوي ؤخـ الج

 ل٨مجا ْلي ... ؟
ً
 الٓالم ؤخًغ َٗجامجا

ٓهٓف ٓص بلُىجا ؟ : م َْل ؾخٗ  )في اعجُجاب( 

  َىجا . : ًملُسجا
ً
 بوي ؤجغ٥ ٢ُمحرا

 ! ؤ جٔغ )ٌكحر بلى ال٩لب في صَكت(  : مغهٓف
ً
اهٓغ ... اهٓغ ! َجا َٓ طا ًجهٌ . عجبجا

٠ُ٦ْ ! ًسُل بلّي ؤن ٧ل مً هجام في َظا ًخمُى  قبدّ ٠ُ٦ ًخلٔٓ في الٓالم 

ال٠ِ٨ ًصخٓ ْ ٧إن ؤًٖجاءٍ مخ٨ؿغة . )لخٓت( نض٢ذ ًجا ًملُسجا. ًيبػي 

ٕٓ، بوي ؤخـ ٧إن مٗضحي  . ل٣ض ط٦غجىجا بجالج
ً
ٍْتحكتري لىجا َٗجامجا زجالُت  زجا

ٓاء ٖٓجان ؟ )مكلُيُجا ال ًجُب( ال  ختى مً الِ ْؤهذ ًجا مكلُيُجا ؤلؿذ ظ  !

ٕٓ !! )بٗض لخٓت( ًسُل بلّي ؤوي لؿذ  ٫ٓ ختى ًٖ الج ججُب؟ لٗل٪ مكٛ

ٖٓجان ٦مجا ًيبػي ، بوي ؤخـ ٧إن ًٖالث بُجي ٢ض  ؤْ هجامذ هي  نضثذظ

 لٓ قغبذ لىجا مجا ًدغ٥ 
ً
ْجدخجاط بلى مىبّ. ًملُدجا ! ٦م جدؿً نىٗجا ألازٔغ 

ٓجىجا للُٗجام  ٓص ؟ قِ  . َل مٗ٪ ه٣

 معي ... : ًملُسجا

َْٓ ًضؽ ًضٍ في ظُبّ( : مغهٓف ٦غ صعاَم مً بل اهخٓغ ! ٧جاهذ معي ؤمـ ُٞمجا ؤط )

ٍْسغط( . ٓص   الًٟت. بجهجا لم جؼ٫ في ظُبي، زظ ... )ًملُسجا ًإزظ مىّ الى٣

 ؤ جضعي ًجا مغهٓف مجا ًج٫ٓ بغؤؽ َظا الغاعي آلان؟ : مكلُيُجا

 مجاطا؟ : مغهٓف

 ؤ ال جٔغ ؤهّ ؤؾٕغ بلى مٛجاصعة اإلا٩جان، ألهّ لم ٤ًُ ؾمجإ ٦الم٪ ؟ : مكلُيُجا

 ٞٗل . : مغهٓف
ً
 خؿىجا

 ؤق٪ ...  : مكلُيُجا
ً
ْلٗلّ ؤنجاب في عؤًّ . ؤهجا ؤًًجا  وٗم . 

 ُٞم حك٪ ؟ : مغهٓف

. : مكلُيُجا
ً
ْؤ٧جاص ؤٔع ؤهجا ال هش٤ بجاهلل ٦شحرا  خبىجا ألهٟؿىجا ؤ٢ٔٓ مً خبىجا هلل . 

َهّلِ لّ ؟ : مغهٓف
ُ
 ؤ لم ه

ْلض٥. : مكلُيُجا  وٗم ، ٧ي حؿإلّ السحر المغؤج٪ ْ 

ؿ٩جا. : مغهٓف  ْ ؤهذ لبٌر

ْل٨ً مظ ظئىجا ال٠ِ٨ ٞىدً ال ه٨ٟغ في ٚحر مً  : مكلُيُجا ٦ىجا ههلي لّ ٖلى ألا٢ل ... 

ا ؤهذ 
ً
( ٞإهذ ال ج٨ٟغ في ٚحر مً جدب . بط

ً
ٖليَّ ْ ٖلى هللا  (1)هجا٢م... )مؿخضع٧جا

ْاإلاؿُذ ...ًجا مغهٓف   ْ ال بإؽ ، ؤمجا هللا 

                                                           

 ؾجازِ ٖليّ   (1)
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ْاإلاؿُذ ... ألوي لؿذ ؤ٨ٞغ في  : مغهٓف  ٖلُ٪ ًجا مكلُيُجا ْ ال ٖلى هللا 
ً
لؿذ هجا٢مجا

 ؤ٨ًم آلان .

ٓلّ . بهجا ال ه٨ٟغ ٢ِ في هللا . : مكلُيُجا ض ٢  ؤ عؤًذ ؟ َظا ٖحن مجا ؤٍع

 مكلُيُجا ! ؤ جهػي بليَّ ؟ : مغهٓف

 وٗم . : مكلُيُجا

 ٢ض هؼ٫ ًٖ بٌٗ خ٣ّ ٖلُىجا.بن  : مغهٓف
ً
ٓبجا ٢ْض زل٤ لىجا ٢ل  هللا 

 في َظا ًجا مغهٓف ... )في ق٪(  : مكلُيُجا
ً
)بٗض ج٨ٟحر ًهُذ في ٞغح( ٢ض ج٩ٓن نجاص٢جا

 ل٨ً ...

 مجاطا؟ : مغهٓف

٢ْذ.ي. َظا الظي هبهىجا بلى هللا آلانعاالغ  : جاُمكلُي ْاإلاؿُذ في ٧ل   . ؤال جٔغ ٠ُ٦ ًظ٦ٍغ 

ى. ٞمجا ًًحٍر ؤن ًمىذ ٢لبّ ٧لّ هلل ؤْ للكُُجان.بن نجاخب٪  : مغهٓف
ّ
 الغاعي لسل

 )في جإمل ؤْ ٦مً ٣ًى٘ هٟؿّ( ؤنبَذ... : مكلُيُجا

 )نمذ(  

 )ٞجإة( طَب ًملُسجا الغاعي؟ : مغهٓف

ض مىّ؟ : مكلُيُجا  مجاطا جٍغ

ْب٣غب  : مغهٓف ٍْيبئهمجا بسبري  ْلضي  ْجي ْ ٣ّ ًٔغ ػ لٓ ؤوي ْظِخّ بلى بُتي في ٍَغ

ْبتي  ؟(1)ؤ

جا  : مكلُيُجا ٓطَبُذ ؤهجا؟ بن مغآٔ ْخضٍ ٢ض ًملَا بهّ ال ٌٗٝغ مجزل٪. مجاطا ج٫ٓ٣ ل

 اَمئىجاهجا.

 )في جغصص( ؤزصخى ؤن جغج٨ب ٚلُت ٞخٟؿض ٖلُىجا ألامغ. : مغهٓف

 ال جسل قِئجا. : مكلُيُجا

 بٗض طل٪ بلى  : مغهٓف
ً
 جغاَجا ؤحهجا السبِض! ُضخآٍ.! ؾخظَب َبٗجا

٢ْٟذ  َظا؟ بجهجا جيخٓغوي هي ؤًًجا،ْؤي يغع في  : مكلُيُجا ٓم  جيخٓغ مجي زبرا. ؤجظ٦غ ً

ْؤهذ ججظبجي  ٓصٖجي  ْهي ج زل٠ البجاب جدملىجا ٖلى الِغب؟ ؤجضعي مجا ٢جالذ لي 

مً طعاعي حؿخعجلجي؟ ل٣ض ٢جالذ بجهجا ؾتر٢بجي مً هجاٞظتهجا بٗض زالزت ؤًجام 

 ٖىض مُل٘ الٟجغ.

 َْل اه٣ًذ بٗض ألاًجام الشالزت؟ : مغهٓف

ٓص. : مكلُيُجا ْؤٖ  ال بإؽ ؤطَب ٖلى ٧ل خجا٫ ؤججؿـ 

ْٖٝغ مً ؤهذ؟ : مغهٓف ـَمَدَ٪ ؤخض  
َ
 ْإطا ل

                                                           

ٓعي  (1)  عظ
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  : مكلُيُجا
ّ
ال ؤٔع ؤخضا ْظهي. ُل ال جس٠، ؾإحؿل  في الٓالم 

ِظ  : مغهٓف ٓة( ٦ال. في زْغ ٢ْ  .٪ زُغ  )في ٖؼم 

 )في ُٚٔ ٦ُٓم( ؤجإبى ٖلّي... : مكلُيُجا

 وٗم. : مغهٓف

َ٪!مجا ؤقّض  : مكلُيُجا
َ
 ؤزَغج

 ؤهجا!؟ : مغهٓف

 وٗم،  ؤهذ. : مكلُيُجا

ْمجا ٦ىذ ل٪ في خب٪ َظا ٖلى  : مغهٓف ٍٓل! ؤوؿِذ ْق٩ُجا مجا ٦ىذ ل٪ صاثمجا؟  ًجا لل

 ألازو؟!

ٓم مدَٓث  : مكلُيُجا  مً طا٦غحي. ٍَُب  شخيٍء  ٧لَّ  به٪ الُ

 ألوي ؤبضًذ بٌٗ الخظع مً هؼ١ مدب مشل٪. : مغهٓف

ُْٞمجا ًم٨ً ؤن ٌٗغي٪ للسُغ.بل أله٪ ال ج٨ٟغ  : مكلُيُجا  مىظ ظئىجا َىجا بال في هٟؿ٪ 

ٓبجا٫!  : مغهٓف ْلٓ ظبلذ ٖلى مً مٗ٪ ال ْؤهذ ال ج٨ٟغ بال في الظَجاب بلى مً جدب 

 ٞإًىجا قضًض ألازغة!

 ؤهذ. : مكلُيُجا

! : مغهٓف ْمجا ؤ٦ٍٟغ  ؤهجا ؤًًجا؟ مجا ؤٖمى ٖحن املخب 

 ٢ل َظا لىٟؿ٪ ؤهذ ٦ظل٪ ٖلى ألا٢ل. : مكلُيُجا

ال ؤ٦ٟغ بًٟل بوؿجان. : مغهٓف ٓبي   بوي ؤٔع ُٖ

ْاإلاؿُذ. : مكلُيُجا  )في ته٨م( لٓ ؤن الغاعي َىجا ألزبر٥ ؤه٪ ٦ٟغث ٖلى ألا٢ل بجاهلل 

 ٖلى ألا٢ل؟ : مغهٓف

ْص ؤن ؤط٦غ٥ بإخض آزغ... : مكلُيُجا  وٗم. ألوي ال ؤ

 الىٟـ! ى سخيءُ به٪ لٟتً  : مغهٓف

 ؤهجا؟! : مكلُيُجا

  لؿُذ   وٗم، بوي : مغهٓف
َ
ُِ مشل َٓ ٪ ٌؿ ُ٘  ٍَُب  شخيٍء  ٧ِل  ل مد  مً طا٦غحي؛ بوي ال ؤؾخُُ

ْهِج  ى ًجا مكلُيُجا ؤه٪ الٓخُُض ؤوسخَ  ؤْن  ِٟ في ػَ  يْ الظي ٖجا الػمجي في ْاجي الس ي... 

في الخغِ  ت التي مّغ بهجا جإؾِـ َظٍ ألاؾغة املسبٓءة... بوي ال َظ ٧ل ْْغ

ْجدمل بل ُىجا ٖلى طعاُٖ٪ لُال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤوسخى ؤه٪ ٦ىذ جٟغف معي اإلاجز٫ 

ٓم  ال ؤوسخى ً ال ٖبضا ٖلى ؾغهجا.  ْالٟجا٦ِت بط ٦ىجا ال هإجمً زجاصمجا  السًغ 

ْلّ بلى  ٢ْالوؿّ بُض٥ ٢بُل هؼ ٓابّ الهٛحرة  لض ابجي ؤه٪ ظٗلذ جد٥ٓ ؤز ُْ

ال٥ مجا ٦ىذ ؤؾخُُ٘ ؤن...  َظا الٗجالم... ؤظل، ل

ض ؤن  : مكلُيُجا ض ٣ِٞ ؤن جظ٦غ ؤه٪ ال ؤٍع  جظ٦غ َظا. ؤٍع
َ
ٓم ؤيٟذ بلى مجا ؤهجا ُّٞ ؤ  الُ
َ
 َم ل
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 َْ 
ْ
ْجلمُد٪ في ٧ل لخٓت ؤوي ؾبب مهِبخ٪... (1)الًمحِر  ؼِ ز  بترصًض٥ 

ْجإهِب(ؤَظٍ ؤ٫ْ مغة ّٖغيُذ  : مغهٓف ٞحهجا هٟسخي للسُغ مً ؤظل٪؟  )في ٖخب 

 
ً
ْال٨ٟغ  بمجا َُٞ٪  )مكلُيُجا ال ًجُب( ؤال حٗتٝر مغة مً ُٖب املخبحن! الٗمى 

 ْاليؿُجان. ؤهذ ٦ظل٪ ٖلى ألا٢ل! ٢ل.

 )حهضؤ( ؤٖتٝر ؤه٪ ّٖغيذ هٟؿ٪ للسُغ مً ؤظلي خ٣ُ٣ت. : مكلُيُجا

 ْإطن؟ ؤٞال حؿمذ لي ببٌٗ الخبرم البريء في ؾجاٖت ي٣ُي! : مغهٓف

 ب٪؟ ْؤهجا؟ متى ٦ٟغُث  : مكلُيُجا

 ختى الهضا٢ت ْختى ؤلاًمجان. شخيٍء  بن الخب لُبخل٘ ٧لَّ  : مغهٓف

 ختى ؤلاًمجان؟ : مكلُيُجا

 ألهّ َٓ هٟؿّ بًمجان ؤ٢ٔٓ مً ٧ل بًمجان. : مغهٓف

 ؤصع٥ مجا حٗجي... : مكلُيُجا

 مجاطا ؤٖجي؟ : مغهٓف

ال امغؤج٪ اإلاؿُدُت إلاجا ٦ىذ : مكلُيُجا ٓزجي ل اإلاامً  اٖخى٣ذ صًً اإلاؿُذ... ؤهذ ال

ٓزيُت ْؾجاٖض ص٢ُجاهٓؽ ألاًمً في مظابدّ الؿجاب٣ت!   بجال

ْهي اإلاامىت بضًً ؤبحهجا  : مغهٓف ؿ٩جا صًً اإلاؿُذ  ال٥ ؤهذ إلاجا اٖخى٣ذ ألامحرة بَغ ْل

 ص٢ُجاهٓؽ؟

 صًجهجا لِظا الؿبب؟ )٨ًخم اٚخبجاَّ(مغهٓف! ؤجغاَجا خ٣ُ٣ت جغ٦ْذ  : مكلُيُجا

 َْل في َظا ق٪؟ : مغهٓف

 صاثمجا جِٟمجي طل٪.ؤهذ  : مكلُيُجا

ض ؤن جِٟم ؤحهجا ألاخم٤. : مغهٓف  أله٪ ال جٍغ

)مؿخظ٦غا في ٞغح( وٗم. بوي لً ؤوسخى جل٪ اللُلت التي َجاإلاجا خضزخ٪ ٖجهجا. لُلت  : مكلُيُجا

ٖٓضهجا بٗض ؾ٩ٓن  مضة خُض م ٧جاهذ في زُجاب بًُجاء جسُغ في بهٓ ألٖا

٢ْخئظ في ٚحر خظٍع "به٪ مل٪ مً  مالث٨ت الؿمجاء"؟ ال٣هغ. ل٣ض ٢لذ لِجا 

ٞىٓغث بلّي صَكت ْؾإلذ ًٖ مٗجى اإلال٪، ٣ٞلذ لِجا في اعجبجا٥ َٓ اؾم في 

٢ٓجاث ألاعى، زم نمذ لخٓت  ْؤل٠ُ مً مسل ٢ٓجاث ؤؾمى  اإلاؿُدُت ملسل

 
ً
َجا ّٓ : "لُخجي ٦ىُذ مؿُدُجا؟" ٣ٞجالذ: "إلاجاطا؟" ٢لذ: "ختى (2)٢ْلذ لِجا مم

ْؤن ٩ًٓن بُيىجا ٖ ٣ض م٣ضؽ ال  ٌؿخُُ٘ ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٧ٓن زُُب٪ ؤمجام هللا 

ؤخضهجا الخىض بّ" ٣ٞجالذ: "ؤَظا في اإلاؿُدُت؟"ْنمخذ لخٓت زم ٢جالذ في 

                                                           

يء   (1) ِّ ُمسخِ جاَم ِب
َ
نَّ َمجا ٢

َ
ِّ ؤ ُِ

ْٖ َْ ْىَض  ِٖ ّيٍ  سخِ
ْٟ ٍم هَ

َ
ل
َ
ًْ ؤ َؿجاُن ِم

ْ
ِّ ؤلِاو ُغ ِب

ُٗ كْ ٌَ ْي َمجا 
َ
، ؤ ُّ   جْب٨ُُِخ

ْحِر َخ٣َُ٣ِِتَهجا   (2)
َ
ى ٚ

َ
ل َٖ جاَء  َُ

ْ
ق
َ
ُم ألا ٣َّضِ

ًُ  ًْ  َم
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 ؾظاظت ْخُجاء: "لُخجي ؤهجا ؤًًجا ٦ىذ مؿُدُت."

. : مغهٓف
ً
 ْبٗضثٍظ ب٣لُل ٦ىذ ببجابي ٧جاملجىٓن ٞغخجا

ٓع٥ ؤزظث ج٨ٟغ : مكلُيُجا ْمً ٞ ٓع... وٗم،  ْجضبغ ألام  لي 

ًُ  ٧ْجان ؤن طَبخمجا ؾًغا : مغهٓف  ضزلِجا في الضًً.بلى الغاَب ٧ي 

٢ْض  : مكلُيُجا ٓمئظ  ً ٪ٟ٢ٓ ٓهخ٪. مغهٓف! خ٣ًجا لؿذ ؤوسخى خغط م ْمٗ بًٟل عؤً٪ 

ْج٫ٓ٣ لض٢ىجآًؽ بط ٌؿإ٫ ًٖ ابيخّ بجهجا م٘  ٓصجىجا  لبصذ بٗض طَجابىجا جغ٢ب ٖ

ْه٫ٓ٣ لٓنٟجائهجا ال٣ل٣جاث هي ٖىض ؤبحهجا. ؤظل! ٚحر ؤوي ال  ْنجاثِٟجا في الخمجام، 

ِٓ ؤعحٗض لظ٦ٔغ  ٢ْض ٞجاظإوي مغة في به شخيء مشلمجا ؤعحٗض لظ٦ٔغ ص٢ُجاهٓؽ 

ؿ٩جا ْفي ًضي ال٨خجاب اإلا٣ضؽ. بوي لم ؤػ٫ ؤؾم٘ نٓث  مضِة ؤهخٓغ بَغ ألٖا

َْىجا  ْؤهجا مً الِل٘ ال ؤعي "مجا َظا ال٨خجاب بُض٥؟"  َْٓ ٫ٓ٣ً لي  اإلال٪ 

الي  ٢ْلذ مجُبجا: "َظا ٦خجابي ًجا م ج٣ضمذ ؤهذ ًجا مغهٓف ْزُٟخّ مً ًضي 

 ي َظا البهٓ" ٖىضثظ ؤصع٦ذ ؤه٪ مؿخٗض ؤخُجاهجا للِال٥ مً ؤظلي.وؿِخّ ف

 ال مً ؤظل٪، بل مً ؤظل مدب ْزُُب ؤعصث ؤن ؤخّٟٓ لسُُبخّ. : مغهٓف

ٓهٓف... ل٨ً... : مكلُيُجا  ق٨غا ل٪ ًجا م

 ل٨ً مجاطا؟ : مغهٓف

ٓم. : مكلُيُجا  ل٨جي م٘ طل٪ ال ؤق٨غ٥ ٖلى مجا ٧جان مى٪ الُ

. : مغهٓف
ً
 ؤًًجا

ُٞىجا  )في جإمل( وٗم... )بٗض لخٓت( لؿذ ؤصعي... مجا ؤعجب جغ٦ُب ؤلاوؿجان! : مكلُيُجا

ْالخطخُت، ٓة ؤخُجاهجا بلى خض الٗٓمت  خض  بلىُْٞىجا ال٠ًٗ ؤخُجاهجا  ال٣

 الخ٣جاعة ْألاهجاهُت.

 ٧جان َظا ألوي ؤمىٗ٪ مً الظَجاب بلحهجا!  : مغهٓف

٠ٍْ ال٠ِ٨( ي بحن جججا ّْ  )نٓث نُجاح ًض

ٟجا ؤطهّ( نّ! : مكلُيُجا  )مَغ

 مجا َظا؟ : مغهٓف

غان! : الهٓث ٍٓػ ٍْهُذ(، ؤحهجا ال  )٣ًترب 

 مً ؤهذ؟ : مغهٓف

 ؤهجا ًملُسجا. : الهٓث

إلاجاطا جهُذ ٨َظا؟ : مغهٓف  الغاعي؟ 

ْالكمـ في ٦بض الؿمجاء! : ًملُسجا  ؤهخمجا في الٓالم جيخٓغان الٟجغ 

 ؤًً َظا؟ : مكلُيُجا

ْل٨ً... شخيء  : ًملُسجا  . ال وٗٝغ ْهىجا  ْل٣ض ٖثرث بجالبجاب ٞةطا َٓ ص زجاعط ال٠ِ٨! 
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ْالًٓء ال ًضزالن بلُىجا مىّ ٧إهمجا الكمـ جمُل ٖىّ  عجُب... بن الخغاعة 

ْإًجابهجا.  في طَجابهجا 

 ؤَظا ٧ل مجا ٞٗلذ؟ ؤًً الُٗجام؟ : مغهٓف

ْمجا ؾمٗذ.. : ًملُسجا  لٓ حٗلمجان مجا عؤًذ 

 ج٩لم...! : مغهٓف

٧ْإهّ  : ًملُسجا بجا  ٓجحن ختى عؤًذ ؤمجامي ٞجاعؾجا ًلبـ لبجاؾجا ٍٚغ مجا ٦ضُث ؤؾحر زُ

 نُجاص ٞإبغػث لّ ممجا معي مً ًٞت ٖجاعيجا ٖلُّ قغاء بٌٗ نُضٍ ٞمجا

 
َ
ْل٨ىُ ِْ بِ ج بجا  ض الغ٦ٌ ٞإمؿ٨ذ بؼمجام الضابت  ؼجي ختى ٧إهّ امخؤل ٖع ٞغؾّ ًٍغ

 ِ
ّٓ ْؤهجا ؤل ٢ُْٟذ الغظل  ٓص. ْفي الجهجاًت ؤزظ مجي ٢ُ ُح ْؤ ٗت في خظع لّ بجالى٣

َْٓ ٣ًلبهجا  ْإطا َٓ ٫ٓ٣ً في جلٗشم ْزٝٓ ْعجب  ْؤهجا ؤع٢بّ،  ْظٗل ًخإملِجا 

٢ْجا٫ لي: "ؤمٗ٪ مِ  ٘ عؤؾّ مدصجٗجا  َظا  ًْ بحن ؤنجابّٗ: "ص٢ُجاهٓؽ!" زم ٞع

ّ؟"  ٢لذ: "مجاطا؟" ٢جا٫: 
َ
٦شحر؟" ٞإزغظذ لّ ٧ل مجا معي ٣ٞجا٫: "ؤًً ْظضج

ٓص ال٣ضًمت... َظا ال٨جز؟!" ٞدؿبذ بجالغ  جا ٞسُٟذ مىّ "َظٍ الى٣ ظل مؿًّ

، زم ل٨ؼ  ْاؾخُإل ْزٝٓ َْٓ ًبخػي بىٓغة عجب  ْابخٗضُث ٖىّ  ٢ُٗتي 

ْازخٟى ًٖ بهغي...    ٞغؾّ 

جا. : مغهٓف  نض٢َذ بن بهجاخب٪ مؿًّ

 ال ًجا مغهٓف... ال جخعجل... : مكلُيُجا

 مجا ب٪؟ : مغهٓف

 ل٣ض صازلجي ق٪. : مكلُيُجا

 في مجاطا؟ : مغهٓف

ْلخُتي في ػمً  : مكلُيُجا ب٢جامخىجا بهظا ال٠ِ٨. ؤال جظ٦غ ؤوي ؤجِخّ خل٣ُجا؟ َجا ؤهظا آلان 

ْؤهجا ؤخ٪ عؤسخي بٟٓغي...  مغؾلت ْقٗغي ًخضلى. مجا جىبهُذ بلى طل٪ بال الؿجاٖت! 

ٍٓلت  : ًملُسجا ْؤهجا ؤزغط ٢ُٗت الًٟت للغظل ؤن ؤْجاٞغي َ وٗم. وٗم. ؤهجا ٦ظل٪ لخٓذ 

ْمً ًضعي لٗل ا لغظل اعججإ مً مىٓغ قٗغي ٖلى َُئت لم ؤِٖضَجا مً ٢بل! 

ال ًٔغ ؤخضهجا آلازغ.  اإلابٗثر ألاقٗض. هدً َىجا في الٓالم ال هلخٔ قِئجا 

ْهدً ال وكٗغ! : مكلُيُجا ٖٓجا   جٔغ ؤلبصىجا ؤؾب

)ًخلمـ عؤؾّ( نض٢خ٨مجا! ؤهجا ؤًًجا ال ؤخؿبجي ظئذ ال٠ِ٨ بهظا الكٗغ  : مغهٓف

ْلخُتي. َظا عجُب! اهٓغ ًجا مكلُيُجا. لٓ  ٦ىذ جبهغ في الٓالم. ٧لّ في عؤسخي 

 ؤ٧جاص بهظٍ اللخُت ؤقبّ بجال٣ضٌؿحن ٖلى مجا ًسُل بلّي...

 لٗلىجا م٨شىجا قِغا. : ًملُسجا

ْؤًً ٦ىجا ٫َٓ َظٍ اإلاضة؟ : مغهٓف  ٍْد٪! قًِغا؟ 
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 ٦ىجا هُجامجا. : ًملُسجا

 ؤَظا ٦الم ٖجا٢ل؟ : مغهٓف

ْؤهجا نٛحر ؤن عاُٖجا  : ًملُسجا ْالضحي  اٖخهم بٛجاع مً ْلم ال؟ بوي ؾمٗذ مً ظضحي ْ

ْاإلاؿُذ ٞىجام قِغا ختى اه٣ُ٘ الؿُل ٞصخجا  ٧ْجان مامىجا بجاهلل  ؾُل َجاثل 

 ْزغط ؾجاإلاجا ٦مجا صزل صْن ؤن ٌكٗغ بجالؼمً.

 جل٪ ؤؾجاَحر عججاثؼ. : مغهٓف

ال ؤٔع ٞحهجا عجبجا. ل٣ض ٢ُل بن الجشض ال جٟؿض  : ًملُسجا ٓعة  ْمً بهظٍ ألاؾُ بوي ؤ

ٓبت اإلا٩جان ٠ُ٨ٞ  ٗجا في الٛجاع لَغ ْإعاصة هللا ؾَغ  ٠ُ٦ْ ْالكِغ ممُغ 

 ْاإلاؿُذ حكجاء الىججاة لظل٪ اإلاامً!

ْالؿُل؟ ؤم  بعاصة هللا  : مغهٓف )هه٠ ؾجازغ( ْفي خجالخىجا َظٍ؟ مجا ج٫ٓ٣؟ ؤَٓ اإلاُغ 

 ْاإلاؿُذ؟

في خجالخىجا َظٍ ٦ظل٪... ؤلم ؤ٢ل بوي عؤًذ الكمـ جمُل ًٖ ال٠ِ٨ ٖلى هدٓ  : ًملُسجا

 تُ عجُب، ؤلِـ طل٪ ٧ي ال جاطي خغاع 
َ
ْاإلاؿُذ قجاءث هجا ؤبضاه ىجا؟ هي بعاصة هللا 

ٓبت لخىجي اإلاامىحن.  َظٍ ألاعج

ٓص٥ مٗىجا مجا  : مغهٓف ال ْظ )في ته٨م ز٠ُٟ( اإلاامىحن؟ ؤق٨غ٥ ًجا ًملُسجا! ؤًْ ؤن ل

ٓبت!! ْاإلاؿُذ قجاءث لىجا ؤًت ؤعج  ٧جاهذ بعاصة هللا 

ًً  : مكلُيُجا  ٞجإة( مغهٓف! جا)هجاَ

 بلى ؤًً ًجا مكلُيُجا؟ : مغهٓف

ب ؤن ألاًجام الشالزت ٢ض اه : مكلُيُجا  ًذ.٣مِمجا ٨ًً مً ؤمغ ٞال ٍع

 حٗجي ؤه٪ طاَب بلى... : مغهٓف

ٓة في ألاعى. : مكلُيُجا  ْلً جمىٗجي ٢

ال في الؿمجاء. : مغهٓف  )في ته٨م ز٠ُٟ( 

 )نٓث ضجت زجاعط ال٠ِ٨(

 نّ! ؤحؿمٗجان؟ : ًملُسجا

 مجا َظا ؤًًجا؟ : مغهٓف

ٟجا  : ًملُسجا  ألاطن( َظا نٓث ؤهجاؽ ٖضًضًً!)مَغ

ٍْلىجا!َل٨ىجا... : مغهٓف ٓة(   )هجاًَجا ب٣

 َل٨ىجا! : مكلُىجا

ٓهىجا. ؤعؤًذ ًجا ًملُسجا؟ بن  : مغهٓف ْا ًلخمؿ ب عظجا٫ ص٢ُجاهٓؽ ظجاء ال ٍع الء  وٗم. َ

ْط ٢بل ؤن  ْص٫ّ ٖلى م٩جاهىجا. ؤلم ؤ٢ل ل٨م ال زغ َظا الٟجاعؽ املسب٫ٓ ٢ض طَب 

ْؤهذ ًجا  ٓز٤ مً ألامجان؟  ْط!!وؿخ  مكلُيُجا الظي ٦ىذ آلان ٖلى ْق٪ السغ
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 )نٓث الىجاؽ في السجاعط ٣ًترب(

)نجاثدحن في السجاعط( ًجا نجاخب ال٨جز! ابغػ بلُىجا ًجا نجاخب ال٨جز! ال جس٠  : الىجاؽ

ال جس٠!  ازغط لىجا 

ْمً َٓ نجاخب ال٨جز؟ : مغهٓف  ؤي ٦جز؟ 

 )ٌكحر بجالهمذ َجامؿجا( نّ! نّ! : ًملُسجا

ٓا ٖلُىجا.)َمؿجا(  : مكلُيُجا  ؤزصخى ؤن ًضزل

)ج٣ترب مً بجاب ال٠ِ٨( َظا ٠ِ٦! َظا ٠ِ٦! )ٞئت ؤزٔغ مً الىجاؽ( ل٨ىّ  : الىجاؽ

ْا اإلاكجاٖل! ٢ْض ْا اإلاكجاٖل؟ ؤ ( ؤخًغ  مٓلم! بهّ مٓلم..! )ٞئت ؤزٔغ

 )َمؿجا( مجا الٗمل؟ : مغهٓف

ن! : مكلُيُجا ( بهىجا مدجانْغ
ً
 )َمؿجا

( ٞليؿلم ؤهٟؿىجا هلل  : ًملُسجا
ً
 ْاإلاؿُذ!)َمؿجا

ٍْضزل الىجاؽ َجاظمحن ْفي ؤًضحهم  )ال جمطخي لخٓت ختى ٌك٘ في صازل ال٠ِ٨ يٓء، زم ٌكخض اللِٛ 

ٍْخ٣ِ٣غ بجا  ْل٨ً... مجا ٩ًجاص ؤ٫ْ الضازلحن ًدبحن ٖلى يٓء مىٓغ الشالزت ختى ًمخلئ ٖع ْزلّٟ  (1)اإلاكجاٖل 

ٓمت( َْم ًهُدٓن نُدجاث م٨خ ٢ْض ايُغب هٓجامِم   ب٣ُت الىجاؽ في َل٘ 

ٍْسغط الجمُ٘ في ٚحر هٓجام  : الىجاؽ ٓحى..! ألاقبجاح..! ) ب( ؤقبجاح!.. اإلا ْٖع )في ج٣ِ٣غ 

ْل٨ ْالًٓء مىدكغ  ٧ْلبهم  ٍْسلٓ اإلا٩جان للشالزت  جهم ججاع٦حن بٌٗ مكجاٖلِم. 

بتهم َم ؤهٟؿِم َظٍ ال٩لمجاث: ؾجاَمٓن ظجامضْن ٧جالخمجازُل ٧إهم جا ؤٖع

 ٓ ْا ْؾمٗ ٓحى" ؤْ ٧إجهم ال ًِٟمٓن ممجا عؤ ْم  ا قِئجا."ؤقبجاح 

**** 

 

ٓط مً مؿغخُت  ٤ُٞٓ الخ٨ُم: ؤَل ال٠ِ٨)َظا الىو مإز  (، ب.ثم٨خبت مهغ، ج

 

  

                                                           

عاِء   (1) َٓ َ٘ بلى ال  َعَظ
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 هو الا٢خبجاؽ مً مؿغخُت

ْالبىٓن "  "آلابجاء 
 إلاُسجاثُل وُٗمت

 

 ألاشسجام

ْالسمؿحن : ؤم بلُجاؽ   ؤعملت بُغؽ ب٪ ؾمجاخّ، في السجامؿت 

بلُجاؽ 

 ؾمجاخّ

 ابجهجا الب٨غ، في الشالزحن :

ً  : زلُل ْالٗكٍغ  ابجهجا ألانٛغ، في الغابٗت 

ىت ً : ٍػ  ابىتهجا، في الٗكٍغ

ْص ؾالمّ  مٗلم في مضعؾت صازلُت، في الشالزحن : صا

ً : قُِضة ْالٗكٍغ  ؤزخّ، في الشجاهُت 

ٓسخى ب٪  م

 ٖغ٧ٓف

ْالؿبٗحن :  ٧جاجب في املخ٨مت، في السجامؿت 

ىت، في ألاعبٗحن : هجان٠ُ ب٪ َٓٗغ، زُُب ٍػ  ابىّ، ق

 

ً : الؼمجان  مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

 مضًىت نٛحرة في لبىجان : اإلا٩جان
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 الٟهل ألا٫ْ 
 ََ صْ عَ "

ُ
ْبٌٗ ال٨غاسخي "ؾمجاخت"الاؾخ٣بجا٫ في بِذ  (1)ت ْآزغ بلى الِؿجاع  ٓان بلى الُمحن  ، ٞحهجا صً

 ْٗ بَ ُم ـال
َ
 بُجَ  رة بضْن جغجٍِب ث

ُ
  هجا زالزت

 
ْلت غ. في الٓؾِ َجا ِٛ  بتر٫ٍْ  ٖلحهجا ٢ىضًُل  م٣جاٖضَجا مً خٍغ  ب

َ
 جاٍء ُ

 ؤخَم 
ُ
ٓعة  بُغؽ ب٪ ؾمجاخت في بَجاع ٦بحر ُم  غ. ٖلى الخجاثِ ألاٌؿغ ن

َ
. ٖلى ب٣ُت الخُُجان ٍب ََّ ظ

 
 
  ؤؾلخت

 
 ٢ضًمت

 
ُٖ  : ؾُٝٓ  َض ْ

ُ
ْمالث٨ت. في الخجاثِ ألاًمً  ة ٓعة ٢ضٌؿحن  ْعمدجان ْن بىجاص١ ْزىجاظغ 

 
 
  هجاٞظة

 
عط. الٟهل ي بلى السجاًاصّ  . في خجاثِ الهضع بجاب  ْجججاَِجا في الخجاثِ ألاٌؿغ بجاب   ْاؾٗت

 
 
ـ  ن٠ُ ٢ٓذ الٗهغ. بلُجاؽ ظجال ْال ْلت ٨ًخُ  . الجهجاع ؤخض.   ب. ؤمجاَم بلى الُجا

 
ْاة ٓالحهجا ٦خب  ّ ص  ، خ

ْعا١   ْظغاثُض    ْؤ
 
 . ًُغ١ البجاب".مبٗثرة

 إلاكِض ألا٫ْ 
ْص  بلُجاؽ ــــــــــــــــــــ صا

 اصزل. اصزل بلُجاؽ

ْص( ٍْٟخدّ ٞحٔر صا  )ًخجّ هدٓ البجاب 

 بهض٣ًي 
ً
، ؤَال

ً
ْالخمض هلل ؤن جىجاػلَذ ؤَال ْص.   ٞكغَّ  صا

ْ
جاعة. ل٣ض آَن ىَ خَ ٞ  لِظا البِذ ؤن ٌٗغِ  جا بٍؼ

َ
ْحٗغِ ٞ  ٪ 

َ
ٞ.ّ 

ْص   صا
ُ
ِّٟ  ٍل ِْ ل ٖلى َم )ًضز ٓالُّ(مخل  خ

ً
 خجا

 بِذ؟! َظا مخد٠ ٖجاصًجاث.

ْاخض مجهجا. بلُجاؽ  ْؤهجا 

 ()ًخ٩ل٠ الطخَ٪ 

ْص ْؤزَم ؤهذ ؤ٢ضُم  صا ْمجا مٗجى َظٍ الؿُٝٓ هجا مً ٚحر قّ٪ٍ جُ ِجا،  ْالبىجاص١؟ مجا ِٖضي ب٪ حٗك٤ .  ْالسىجاظغ 

 َجا بلى َظا الخض.ْمٓجاَغَ  الخغَب 

ْص ال٨غاَُت. بلُجاؽ ِجا بلى ؤ٢صخى خض  بل بهجي ؤ٦َغ

ْص  بطن ٠ُ٦ جغضخى ؤن حِٗل في ْلِجا؟ صا

ْؤصٔع بجالٛجاًت  بلُجاؽ ش َظا الؿ٠ُ ؤْ جل٪ الُبىجت ؤْ طل٪ الغمذ.  ٓالضة. ٞهي ؤصٔع مجي بخجاٍع جٟؿحر طل٪ ٖىض ال

ْلٓ ؤجهجا ٧جاهذ آلان َىجا ألزظْث بُِت  ِجا ٖلى ظضعاِن ِي مً ٖغْ    هجا 
ْ
٢ْجاصج  ٪ بلى ٧ل ٢ِ بُض٥ 

ْ
ْعاخْذ  ٍت َٗ ُ  بمٟغصَجا 

ٍُٓل  صُ حؿغُ  ْال سِجا.    ل٪ بطا ؤهَذ  ٖلُ٪ ججاٍع
ُ
ُْ  ١ ٧لَّ هّضِ لم ج ٍّْ ل٪. ٞإهذ بط طا٥ الٗض   مجا جغ

َّ
، بل (2)صُ ْْ ُض الل

 الغظُم. الكُُجاُن 

ْص   صا
َ َ
 أل
ْ
 ه

ُ
ٓصَ  َل ٢بْ  بطن بؿالٍم  هٝغ  ؤُم  ؤن حٗ

َ
  ؤْن  ٪ مسجاٞت

َ
 ج

ْ
 صَ غُ ُ

َ
 .اصً غْ وي َ

 )َمؿجا(

 ؤم هي آلان في البِذ؟

                                                           

ْاؾٗت عصَت الاؾخ٣بجا٫  (1) ت الاؾخ٣بجا٢٫جاٖت، حجغة   : ٚٞغ

ْالسهجام  (2) ْة  ْص: قضًُض الٗضا  الٗضْ اللض
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جاعةٍ  مً خؿً خٓ٪ ؤجهجا طَبْذ   بلُجاؽ  م٘ ق٣ُ٣تي في ٍػ
َ
ب   ٖلُ٪ مجهجا. ٞإهَذ  . ال زٝٓ  ٍٚغ

ُ
ْالسٝٓ السٝٓ  ٧لُّ  . 

٧ْجان م٨غِ ٧جان مِ  ًْ ٖلى َم  ِْ شلي،   ؤن ٌٗ
ً
 ُجاء في مخد٠ للٗجاصًجاث. ٓمِ ُم ـال َل َجا

 )بدغ٢ت(

ٓجُ  ُْٖ ْص. ؤزخى٤ في صهُجا حِٗل في مجايحهجا   بوي أل٧جاص ؤزخى٤ ًجا صا
 
ٓٞت ْاإلاؿخ٣بل. ختى  هجا م٨ٟ ًٖ الخجايغ 

ْؤم٣ُ بذُّ ؤم٣ُ  ْؤم٣ُ ذ اإلاجاضخي،  ْبّذ ؤخِؿ ذ الخجايغ،  ْؤخِؿ ذ اإلاؿخ٣بل.   ،
ً
ْػعا ٓصي في َظا ب الخُجاة  ب ْظ

 ٖلى بّبجالت. ل٨ً ٢لبي ًىُُٟغ 
ً
ىت. ؤمجا عؤًتَ  ٧إزتي ٖلى ٞخجاةٍ  ال٩ٓن ِيٛشجا  ؟هجا بُٗض ٍػ

ْص إلاجاطا ًىُٟغ ٢لب٪ ٖلحهجا؟ صا  ال. مجا عؤًتهجا. 

َٓغة هجاصعة في ًض ججاظغٍ  بلُجاؽ  ؤٖمى. ألجهجا ظ

ْص مى؟ صا  ْمً َٓ الخجاظغ ألٖا

  ؤمي. بجهجا امغؤة ٖىُضة ال ج٤ُُ ؤن ٌٗجاهضَجا ؤخض   بلُجاؽ
ً
الصَجا ٖلى ألازو. ٞهي جُلب مىجا َجاٖت ْؤ . ٖمُجاءَ  في شخيء. 

ِٖ الخ٨مِت  عؤحهجا. عؤُؽ  ٚحُر  ىجا عؤي  جغضخى ؤن ٩ًٓن ألًِّ ال   ، في قغ
ُ
ْالبىجاث لآلبجاء ْألاّمِجاث. ِجا، َجاٖت  البىحن 

ْص   صا
ً
  ْؤّي بإؽ في طل٪ بطا ٧جاهذ ألام امغؤة

ً
 ؟نجالخت

ِٟ الهالح ْخَض  بلُجاؽ ِٞ ٍ ال ٨ً ْص. بل ال بض م٘ الهالح مً   ي ًجا صا
ْ
ْؤمي ج٩جاص ج٩ُٓن ٍت ـــــــــ مً صعاً ــــــــ مً ط١ٍْ  ٍت ىَ ُ ً مِ  . 

 .(1)ٖىجاءعَ  َظا ال٣بُِل 

ْص . صا
ً
 مشال

. ظجاءَجا عظل مٗغْٝ في َظٍ اإلاضًىت بَم  بلُجاؽ
ً
 مشال

ْ
ْصَجاثِ غِ ٨  ٍ ٍِ ْاهدُجا ٓسخى الٗغ٧ٓف. ظجاءَجا  ّ  ْاؾمّ م ؤزال٢ّ. 

 ِٗ َٓ ْابىّ َظا ق ىت البىّ هجان٠ُ.  ". عظل (2)هّٟٗلظًً ٢ُل ٞحهم "ْقجاٖغ مً خ٣ّ ؤن جغ مً اًسُب ٍػ

ى
ّ
إلاجاطا؟ ألن آ٫ الٗغ٧ٓف مً  جسُ ُٟت. ٣ٞبلذ ؤمي بضْن جغصص.  ال ْْ ت  ال خٞغ ال مِىت لّ  ألاعبٗحن 

ٓلض ًدمل ل٣ب  ْال ٓالض  ألن ٦ال ال  . ِٞمجا "مً زّل ب٣لىجا" ـــــــــــ مً َب٣خىجا ... "ب٪"ؤُٖجان َظٍ اإلاضًىت. 

ْص ٦حن؟ صا
ّ ّ
جاء، مً ٦بجاع اإلاال ِمجا، ١ٓٞ طل٪، مً ألازٍغ

ّ
 ؤلٗل

َْمجا، ٖلى مجا ؤؾم٘ ٌِٗكجان بجالضَّ  بلُجاؽ ْة   ً.ًْ ًخٓجاَغان بجالثر

ْص  بصخيء؟ ْؤزخ٪ ــــــــــــــ ؤعايُت هي؟ ؤمجا اٖتريْذ  صا

ْعؤؽ الخ٨مت، في اٖخ٣جاصَجا،  بلُجاؽ غ٢ّ ٧ل الجِل.  ٓالّ َْ ْؤخ ؤزتي ج٩جاص ج٩ٓن عاَبت في صًغ. ٞهي ججِل الٗجالم 

ْاظِجا  ٓالضًً. ؤمجا ٢جالذ ؤمي بن ػ ٓاب.َجاٖت ال ٓاب؟ بطن َٓ ن  مً هجان٠ُ الٗغ٧ٓف ؤمغ ن

ْص ْلذ ب٢ىجإ ؤم٪ ؤْ ؤزخ٪؟ ْؤهذ؟ ؤمجا صا  اٖتريذ؟ ؤمجا خجا

ال حٗٝغ ؤزتي. ؤ٫ٓ٢ ل٪ بن َظا البِذ ؤنبذ لي  بلُجاؽ ال عجب ٞإهذ ججِل َبجإ ؤمي.  ؤهذ تهظي ًجا نض٣ًي. 

. ٞال جلمجي بطا ؤ٣َٞذ 
ً
ْؤزبرَ  ٢برا، ْخُجاحي ُّٞ ؤنبدذ جخُمجا  

ً
  مسبر  ٥ ٚضا

َ
٪ بلُجاؽ ؾمجاخّ ٢ض ؤن نض٣ً

                                                           

(1) .  َِل، حؿٕغ

٢ْض ؤقجاع مىّ بلى ٦الم ال٣جاثل: الكٗغاء ٞجاٖلمً ؤعبٗت: ٞكجاٖغ ًجغ   (2) ًُ  ي جلُمّ، بمٗجى ال ٌؿم٘ ٦المّ،  مّٗ، ْقجاٖغ مً خ٣ّ ؤن  ٔ جغ ال 

 
َ
ّٗ، ْقجاٖغ مً خ٣ّ ؤن حؿمّٗ، ْقجاٖغ مً خ٣ّ ؤن ج  ّ.َٗ َٟ هْ جٞغ
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 قى٤ هٟؿّ في الؿىضًجاهت التي ٖىض مضزل اإلاضًىت.

ْص ( صا
ً
 )ًطخ٪ َجاػثجا

 ً َم ؾِى٣ُ٘ ب٪ الخبل. مجا مِ 
ْ
 ىَ ك

َ
 مشل٪.حؿخُُ٘ ؤن جدمِ  (1)ٍت ٣

ً
 ل ظبجاعا

ْص. ٞمجا ؤهجا بمجاػح. ل٣ض ؾال ته بلُجاؽ  مُذ الخُجاة. ؾئمتهجا ختى الٛئِ ؼؤ ًجا صا
َ
ِجا . ؾئمذ جغظُٗ(2)جانَُ ش ّٟ ْل ْجغصًضَجا  ِجا 

ْعاجهجا لٛحر مجا َجاثل.  ْص

ْوٛضْ لخجاظجاجىجا ْح   هغ

 

 (3)ْخجاظت مً ٖجاف ال جى٣طخي 

 (3)جى٣طخي

 

 
ْص  )مجاػخجا( صا

 َم ـمجا صمذ جىُل٤ بجالكٗغ ٞال زٝٓ ٖلُ٪ مً ال
ْ
 )ًطخ٪( ٣ت. بل السٝٓ ٖلى اإلاكى٣ت مى٪.ىَ ك

 )بصخيء مً الخضة( بلُجاؽ

 ْ ْص.    َجاِث صٖىجا مً اإلاؼح ًجا صا
ّ
 : ّضٍ ي بِج مِج ٧ل

 
  مجا مٗجى خُجاة

ُ
 ق٣جائ

ُ
ِٝ  َجا ؤيٗجاٝ ْهي جبخضت في (4)هجاىجائِ ََ  ؤيٗجا  .

ْجيخهي في ْلمت اللخض؟  ْلمت الغخم 

ْص  (ّض )بِج  صا

ََ  ؤمجا ؤنَّ  ٫ٓ  ق٣جاءَجا ؤيٗجاٝ ؤيٗجاٝ   مً الظي جملِ  ب٨شحرٍ  ًدخجاط بلى محزان ؤص١ّ  ىجائهجا ٣ٞ
ُ
ْؤْم ٨ ٨ّ، ؤْ لِ ّ 

 
ُ
ْجيخهي ًمل٨ ْؤمجا ؤجهجا جبخضت في ْلمت   ّ ؤي الىجاؽ. 

ْ
 ؤن َىجالِ  ـَ في ْلمت ٞال جي

ً
٢ْ  ٪ بغ

ْ
 جا جس
َ
  ١ُ رِ ت

ُّ
 الٓ
ْ
 .ِن حْ خَ َم ل

ب بلُجاؽ
َّ
ل
ُ
 .(5)بجهجا لبر١ْ ز

ْص ال ٖىض اإلاالًحن اإلاخٗل٣حن بإطًجا٫ الخُجاة، ٞمجا ٣ًُُٓن الخسلي ختى ًٖ ص٣ُ٢ت مجهجا  صا ٖىض٥ ال ٖىضي. 

 بةعاصتهم.

  بلُجاؽ
َ
مٓن في الجهجاًت ٖلى الخسلي ٖجهجا ٢  بعاصتهم. َغ ْؿ ْل٨جهم ؾحٚر

ْص  ً؟بةعاصة َم  صا

 لؿذ ؤصعي. بلُجاؽ

ْص ىجا بحن  صا ْجٍغ ّ ؤلاعاصة التي حؿحر بىجا مً ْلمت الغخم بلى ْلمت ال٣بر،  ّ ؤهذ جضٍع ْلٗل َظا الظي ال جضٍع

٢ْجا جدبب بلُىجا الخُجاة.  الٓلمخحن بغ

 ؤم٣خى٘ ؤهذ ؤن بٗض اإلآث خُجاة؟ بلُجاؽ

ْص ْهىضٞ٘ في الخٟخِل ؤهجا م٣خى٘ بإن ؤلاعاصة التي  صا ؤخجاَخىجا ب٩ل َظٍ العججاثب زم ظٗلخىجا وكٗغ بهجا هىضَل لِجا 

ْمً زم ... جا.  َٓع مِجا ْالاؾترقجاص بى ُِّ  ًٖ ٚجاًجاتهجا ـــــــــــــ بن جل٪ ؤلاعاصة لً جسظلىجا في الجهجاًت بطا هدً ؤخؿىجا جٟ

 )٣ًُ٘ خضًشّ بط ًىٟخذ البجاب بَ 
ً
  ٛخت

ُ
ىت(ْجضز ْمً بٗضَجا ٍػ  ل مىّ ؤم بلُجاؽ 

                                                           

ْى٣ًجا  (1)
َ
ضام ق ٓم ٖلُّ بجاإٖل  اؾم آلت مً قَى٤َ: ظِجاػ ٌكى٤ بّ املخ٩

 الايُغاب ْالاقمئزاػ.  (2)

 َـ(.80َظا البِذ لكجاٖغ ؤمٓي الهلخجان الٗبضي)م:  (3)

جا  (4) َع  ؾْغ

َضٕسخجاب ال مُغ ُّٞ ٩ٞ  (5)
ْ
س ًَ  إهّ 
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 اإلاكِض الشجاوي
ىت ْص ــــــــــ ؤم بلُجاؽ ـــــــــــ ٍػ  بلُجاؽ ـــــــــ صا

. َجالكٓب. ؤم بلُجاؽ . ؤْٝ خت بُضَجا(   (1)ؤْٝ ْح بمْغ  )جغ

 .(2)شخيء بُلؿ٤

 )بلى بلُجاؽ(

ٓص ؤهذ ٫َٓ الجهجاع بجالؿذ؟ (3)٠ُ٦ بظجا٥ ٗ٢ 

 بٗض٥ بدكجإع عبىجا؟ (4)جاــــــــــــــ ًّم 

 محن خًغة الكجاب؟

  َظا بلُجاؽ
ّ
ْص ًجا ؤمي. َٓ ٌٗل  م في مضعؾت ٖحن الضلبت الضازلُت.نض٣ًي اإلاٗلم صا

جاء( ؤم بلُجاؽ  )ب٨بًر

ْم. ْٗ  ْالّىِ

ْص  لي الكٝغ ًجا زجالتي ؤم بلُجاؽ. صا

ىت( بلُجاؽ  بلى ٍػ
ً
 )مكحرا

ْص.  ىت ًجا صا  َْظٍ ؤزتي ٍػ

ْص ىت. (5)لي  الكٝغ ًجا ؾذ صا  ٍػ

 )بٗض ؤن ججلـ( ؤم بلُجاؽ

 ح()جغّْ محن خًغة الكجاب؟ 

ْص. بلُجاؽ  ٢لذ ل٪ بهّ اإلاٗلم صا

 )بًٛب( ؤم بلُجاؽ

ْص. ل٨ً ٨ٞغي ـــــــ مُىٓ.  ِٞمذ ؤهّ اإلاٗلم صا

ٓعاوي. ْم؟ م  (6)قٓ صًىّ ــــــــــــ ع

ْص ْوي. صا ال مجاع ْم   ؤهجا ًجا زجالتي، ال ع

ٓقي ؤم بلُجاؽ ْالؿترة مى٪ ًجا عبي. قٓ(7)بال صًً ل٨ً ـــــــــ ََغ  َجالجُل ال٩جاٞغ. ؟ .. آ . الغخمت 

ْص ْؤهبُجاثّ مً ٧ل ٢لبي. صا ْعؾلّ   لؿذ ب٩جاٞغ ًجا زجالتي ؤم بلُجاؽ. ؤهجا ؤئمً بجاهلل 

                                                           

ِجاع الخغ الكضًض ،ًجا للَخّغ  ( 1)  حٗبحر إْل

َْٛلي  (2)  ٌٗجي: شخيء ًدغ١ 

ٓا٫ الجهجاع في البِذ؟ "اظجا٥“  (3)  بمٗجى ؤججا٥ ْفي الجملت: ٠ُ٦ ج٣ٗض ؤهذ َ

 جا بمٗجى ؤمي ْفي الجملت: بلى متى جخدضٔ عب٪؟ًّم   (4)

 مس٠ٟ ؾُضة."ؾذ"  (5)

ْمجا صًىّ؟ حٗجي: ِٞمُذ   (6) ْل٨ً ٢هضي مً َٓ؟  ْص   ؤهّ اإلاٗلم صا

ٓقي"  (7)  ؤي مبخضٕ في الضًً "ََغ
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ٓصي! ل٨ً بهذ َم  (1)ًـــي ؤم بلُجاؽ ْحه ٓا اإلاؿُذ.ـــــــــ  هّجُىجا ًجا عبي! مؿلم   ًِ اللي نلب

ْص ٓاء. في الٗجالم بلّ صا  ٖلى الؿ
ً
ٓسخى ْدمحما ْم  ٕٓ ض ؤن ؤ٫ٓ٢ بوي اٖخبر ٌؿ َْٓ بلّ الجمُ٘. لِـ  ؤٍع ْاخض ـــــــــ 

ٓصًجا.  ال حه ال مؿلمجا   مؿُدُجا 

ْبجي بجالٛغب. ؤم بلُجاؽ  (2)بدجا٦ُ٪ بجالكغ١ بخججا

جا( ٢ْض ٞٙغ نبَر ح   )جغّْ

ْحؿخجاهذ( ًّمجا بجالججام٘؟(3)ًٍْ بخهلي ض )حٗجي البر
ْ
ٓاعوي ًّمجا الِبؿتَره ْم ًمجا اإلا  ؟ ب٨ىِؿت الغ

ْص ال في الججام٘.ؤنلي في ٢لبي ًجا زجالتي  صا ْحؿخجاهذ  ال البر ٓاعهت  ال اإلا ْم   ـــــــــ ال في ٦ىِؿت الغ

ْاإلاُجاعهت؟ (4)قٓ لىجا بجال٨ىجاٌـ ؤم بلُجاؽ ٓاعهت  ٓبىجا؟ قٓ لىجا بجالس  ل٨ً بطا ٦ىجا بضهجا ههلي ب٣ل

ْص ْمً ال ب٣ضع ؤن ًسجاَب زجال٣ّ ؾٔٓ  صا مً ال ٣ًضع ؤن ٌٗبض عبّ بال في ال٨ىِؿت ٞلُظَب بلى ال٨ىِؿت. 

 بلؿجان ٧جاًَ ؤْ قُش ٞلُدب٘ ٧جاَىّ ْقُسّ. ؤمجا ؤهجا ٞإعاوي في ٚجى ٖجهمجا.

 ْبخ٫ٓ٣ به٪ بخ٣ُٗض بجاإلاؿُذ ٦مجان؟ ؤم بلُجاؽ

ْص  وٗم. صا

ْح ؤم بلُجاؽ ؟(5)ْٖجال٨ىِؿت مجا بتر ٓعي مُغان مجا بخٗٝغ  . ْز

ْص  وٗم. صا

 ْبٗض٥ بخ٫ٓ٣ به٪ مؿُخي ؤم بلُجاؽ

ْص  وٗم. صا

جا( ؤم بلُجاؽ  )٢ض ٞٙغ نبَر

 ًــي هّجُىجا ًجا عبي!

ْص( ْجسغط مً البجاب بلى الِؿجاع. ؾ٩ٓث. ؤم بلُجاؽ جغظ٘ بٗض ٢لُل. بلى صا  )ججهٌ ٚجايبت 

ٓعة؟  قجا٠ً َجا اله

ظِجا( ٓعة ْػ  )حكحر بلى ن

ْٖكغ مخجاْلي بهجالؿ٠ُ َجاصا.  ً صعػي بهجالؿ٠ُ َجاصا  ٓم بُغؽ َبُ٪. ٢خل بؼمجاهّ ٖكٍغ ٓعة اإلاغخ ْي ن
َ
ه

ال صعػي ٧جان ٌؿترجي ًدىٟـ البجاقجا ٧جان ًدؿب لّ خؿجاب. ٧جان  ًٟغ١ ٣ٖل ٖجالضوي ٧لِجا. ال مؿلم 

ْمجا عاح ٖجال٨ىِؿت ... ٓم خض ٢ٗض بجالبِذ  ْؤبض ػمجاوي مجا قٟٗخّ ً ٓظِّ. م٘ َظا ٧لّ بدُجاحي   (6) ب

                                                           

ٍْإحي بمٗجى الاؾخٛغاب.  (1) بجا،   َي: نٓث ًهضع مً ؤلاوؿجان بٛخت ٖىضمجا ٌؿم٘ قِئجا ٍٚغ

ْججُبجي ًٖ شخيء آزغ.  (2) ْجغص ٖلي ًٖ الٛغب، ؤي ؤؾإل٪ ًٖ شخيء   ؤجدضر مٗ٪ ًٖ الكغ١ 

 ؤًً جهلي؟  (3)

 مجا لىجا بجال٨ىجاجـ؟  (4)

ٓر؟  (5) ٓعي مُغان ؤي ٦ِىت ْقُ ال حٗٝغ ز  ال جظَب بلى ال٨ىِؿت 

ٓعة؟  (6) ػ، بخضٔ الجمجاٖجاث الضًيُت(،   َل جٔغ َظٍ اله ٓن بلى َجاثٟت الضْع ً صعػي )اإلاىخم ٓم بُغؽ ب٪، ٢خل في ؤًجامّ ٖكٍغ ٓعة اإلاغخ هي ن

ٓن خ ٧ْجان الىجاؽ ًًٗ ً مخجاْلي )مى٨غ( بهظا الؿ٠ُ،  ٓلِم(، ْٖكٍغ ٍُْحر ٣ٖ ٧ْجان ٌكدذ ٣ٖل الضهُجا ٧لِجا )ؤي ًضَل الجمُ٘  ؿجاب لِظا البجاقجا، 
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 )٣ًجاَِٗجا( بلُجاؽ

 ؤهجا ٢ض ؤزبرجّ ًٖ طل٪ ًجا ؤمي.

ْال٩ل؟ ؤم بلُجاؽ  زّبرجّ؟ زبرجّ ًٖ زجال٪ قجاَحن 

. قجا٠ً َجالغمذَجاصا٥ ٧جان ػهضٍ حهؼ   ؟(1)ألاعى. ْخضٍ ٢خل ؤعبٗحن ٦غصي بسىجٍغ

 )حكحر بلُّ ٖلى الخجاثِ(

 )٣ًجاَِٗجا( بلُجاؽ

 ٢ض ؤزبرجّ ًٖ زجالي قجاَحن ٦ظل٪ ًجا ؤمي.

ْص( ؤم بلُجاؽ  هللا ًىجُىجا قٓ َجالجُل ال٩جاٞغ. )بلى صا

ْٖجاهضوي ٓم ٖجاهضوي  ْح ٖجال٨ىِؿت بال بإل٠ ٖهجا. الُ ْمجا عاح.  ابجي. بض٥ ؤ٦ثر مً ابجي؟ مجا بحر ٦ْؿغ ٧لمي 

٧ْل  ْح ٖجال٨ىِؿت ٧ل ُٖض  ّ. ل٨ً زلُل ـــــــــ عيجا ٢لبي ٖلُّ ـــــــــ  بحر ُّ مشل مجا ٩ًٓن بُغؽ بُ٪ ؾمجاخّ مل ب

 (2)خض. )جسغط(

ٓن: مُسجاثُل وُٗمت،  ْالبى ٓط مً مؿغخُت آلابجاء  ٓٞل ف م م، ٍ: )َظا الىو مإز  (1989، 9ماؾؿت ه

  

                                                                                                                                                                                           
 

 

 ْ ٓم ألاخض  ْؤبض ػمجاوي ؤن ظلـ في البِذ ً ْم٘ َظا ٧لّ لم ؤع في خُجاحي  ٓاظِّ ؤْ ٌٗجاهضٍ(.  ٓظِّ)ً لم ْلم ٨ًً بٓؾ٘ مؿلم ؤْ صعػي ؤن ًدىٟـ ب

 ًظَب بلى ال٨ىِؿت.

ٓ جاَ  (1) ، َل جٔغ َظا الغمذ؟طا٥ ٧جان خُجا حهؼ ألاعى، ٢خل ل  خضٍ ؤعبٗحن ٦غصي بسىجٍغ

ْص(  (2)  عبىجا ًىجُىجا، مجا َظا الجُل ال٩جاٞغ )بلى صا

ْلم ًظ ْلم ٌؿم٘ ٦المي  ٓم ٖجاهضوي)ؤي زجالٟجي(  ض(، ال ًظَب بلى ال٨ىِؿت بال بإل٠ ٖهجا، الُ ض ؤ٦ثر مً ابجي )بض٥ بمٗجى ؤهذ جٍغ َب. ٧إهّ ابجي، جٍغ

ْل٨ً  ْلِـ بُّ.  ٓم ألاخض.بُغؽ بُ٪ ؾمجاخت  ٧ْل ً  زلُل )عضخي ٢لبي ٖلُّ( ًظَب بلى ال٨ىِؿت في ٧ل ُٖض 
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 اإلاكِض الشجالض
ْصبلُجاؽ  ــ صا ىت ـــــــ  ـــــــــ ٍػ

ْص بٗض ؾ٩ٓث ٢هحر( بلُجاؽ  )بلى صا

 َل عؤًذ بُٗى٪ ْؾمٗذ بإطه٪؟

ْص ْلم ؤؾم٘ مجا ًغؾل الُإؽ بلى ال٣لب. صا ْعؤًذ. ل٨ىجي لم ؤَع مجا ًهضٕ الٗؼم   وٗم ـــــــــ ٢ض ؾمٗذ 

ي ل٨ىذ جدجا٫ْ ؤن حٛحر مٗخ٣ضاث ْهللا ل٣ض نض١ اإلاشل "الخغب بجالىٓجاعاث َّحن". ؤحٗجي ؤه٪ لٓ ٦ىذ م٩جاو بلُجاؽ

ْحٗلمِجا مبجاصت ظضًضة ٦مجا لٓ ٧جاهذ َٟلت نٛحرة؟  ؤم٪ ال٣ضًمت، 

ْص ِْٞم٪، لم جضع٥ ختى آلان ؤن   صا لم ؤ٣ٞض بٗض ٣ٖلي ألخجا٫ْ اإلاؿخدُل. ل٨جي ؤعجب بط ؤعا٥، م٘ ٧ل صعؾ٪ 

.
ً
ٍٓ ج٣ضمجا ْلٓ الٍ إلاجا ٧جان مجا هضٖ  .

ً
ْاإلاٗخ٣ضاث ؤمغ َبُعي ظضا ْاإلا٫ُٓ  ْا١  ْالبىحن في ألاط  ازخالٝ آلابجاء 

ْإن ؤصٔ  بلُجاؽ ْلِم؟ْمجا خُلخ٪ بإم جُلب الُجاٖت الٗمُجاء مً بىحهجا ختى   بلى ٧جاعزت لِجا 

ْص   صا
ُ
ْإن ٧جاهجا ٖلى يال٫." بن ج٨ً َجاٖت ْؤم٪ ختى  ْمجا ٢ُل: "ؤَ٘ ؤبجا٥  ْؤم٪."  الخ٤ ًُٞلت،  ٢ُل: "ؤ٦غم ؤبجا٥ 

ْمجا ٖلُ٪ في  ب.  ْالبجاَل ٢ض ًإجُ٪ مً ؤم٪ مشلمجا ٢ض ًإجُ٪ مً الٍٛغ ٞٗهُجان البجاَل ًُٞلت ؤ٦بر. 

ٓة.  الخجالحن بال ؤن جدجاعبّ ب٩ل مجا ؤئجِذ مً ٢

 لٓ قئذ ؤن امخشل إلعقجاص٥ لخد٫ٓ َظا البِذ بلى ؾجاخت خغب. ُجاؽبل

ْص ْلٓ لم ج٨ً خُجاجىجا خغبجا صاثمت ٖلى الجِل، ٖلى الٓلم، ٖلى  صا ؟ 
ً
ْؤي بإؽ في طل٪؟ ؤلِؿذ الخُجاة ٧لِجا خغبجا

ضَجا  ت بإن هدُجاَجا. بهمجا هخ٤ًٗ الخُجاة ال ٦مجا هي، بل ٦مجا هٍغ ال٣ٟغ، ٖلى ال٠ًٗ، ٖلى الظ٫ إلاجا ٧جاهذ خٍغ

ض. ْلً هىٟ٪ في خغب مِٗجا ختى ٩ًٓن لىجا مجا هٍغ  ؤن ج٩ٓن. ْفي طل٪ ؾغ حٗل٣ىجا بإطًجالِجا. 

 ؤؤخجاعب ؤمي؟ بلُجاؽ

ْص  بل خجاعب مجا ٞحهجا مً يال٫ بمجا ُٞ٪ مً خ٤. صا

ْالضً٪؟ بلُجاؽ  َْل خجاعبَذ 

ْص  )بهٓث مىسٌٟ جغا٣ّٞ ججهُضة( صا

 ؾً الغقض ... )ؾ٩ٓث(ل٣ض ؤعاخجاوي مً الخغب بط ؤصع٦تهمجا اإلاىٓن ٢بل ؤن ؤصع٦ذ 

( بلُجاؽ
ً
 )َجاػثجا

ْآزظ ٖلى ٖجاج٣ي جغبُت جالمُظ٥. بطن  خّبظا لٓ هدبجاص٫ ألاْيجإ ٞخإزظ ٖلى ٖجاج٣٪ جغبُت ؤم بلُجاؽ 

 مً ْظّ ؤم بلُجاؽ ال جلٓي ٖلى شخيء.
ً
َْجاعبجا  

ً
 لطخ٨ُذ ملء قضقّي ٖىضمجا ؤعا٥ مكمغا

ٓجت( ىت جبدؿم ابدؿجامت م٨ب  )ًطخ٪. ٍػ

ْص ( صا
ً
 )يجاخ٩جا

 ًٖ ؾجا٢ُّ. بل ؤهذ
ً
 الظي ًجهؼم مكّمغا

َْجام اإلاخإنلت في  بلُجاؽ ْالسغاٞجاث ْألا  ـــــــــ مً ال٣ٗجاثض 
ً
ـَ ًجا نض٣ًي ؤن ؤم بلُجاؽ جمشل ظُال ـــــــــ بل ؤظُجاال ال جي

لب ؤجهجا ج٣طخي ٖلُ٪ ٢بل ؤن ج٣طخي  َْظٍ لِـ مً الؿِل ا٢خالِٖجا. ْألٚا ْع في التراب.  الىٟٓؽ جإنل الجظ

 ختى ًشبذ م٩جاهّ ؤل٠. ٖلحهجا. ٖض بلى 
ً
ْص. ٞإهذ لً ج٣خل٘ ظظعا  عقض٥ ًجا صا
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ٓمجا جمجامّ َْل ًبلٜ البيُجان ً " 

ْٚحر٥ حهضم؟"  بطا ٦ىذ جبيُّ 

ْص ْمً زم ٞلي ق٠ٛ بجالِضم مشلمجا لي ق٠ٛ بجالبىجاء.  صا ْا. ٞظل٪ لً ًشيُجي ًٖ البىجاء.  لحهضم الِجاصمٓن مجا قجائ

 ْالظي ال حهضم ال ًبجي.

ْؤن ال اَضم مجا قئذ.  بلُجاؽ ْإوي ألزصخى ؤن ٩ًٓن طل٪ ههِب٪ في الجهجاًت،  ْل٨ً خظعا ؤن جُمغ٥ ؤه٣جاى مجا تهضم. 

. )ًطخ٪( َْىجا٥ الُجامت ال٨بٔر  اؾخُُ٘ اهدكجال٪. 

ىت؟ ْطل٪ َٓ الجىٓن بُٗىّ. ؤلِـ ٦ظل٪ ًجا ٍػ ت.   ٧إوي ب٪ جدجا٫ْ ه٣ل البدغ في ٢م٘ بلَٓ

ْجُغ١( ىت جدمغ زجال   )ٍػ

٠٣ٍْ )زلُل ٌٛجي زجاعط البجاب بهٓث  ٍٓ ـــــــــ ًجا بًُجا ْظىىدُىجا ... ًٟخذ البجاب بِؿجاٍع  ؤظل: ظىىدُىجا ... ًجا خل

) ... 
ً
 زجاعظجا

ً
٣ُجا  ٞع

ً
 مسجاَبجا

م!"
ّ
ْعى جيسخى! ؾل ٓة الجؿغ. آ؟ الؿجاٖت زمجاهُت. ؤ ٓٞ٪ اللُلت ب٣ِ  "بك

ٓع صا ٢ْض عؤٔ الخً  
ً
ٍٓ ـــــــــ ًجا بـــُــ ..." ٠٣ً في البجاب مىبهخجا  "ًجا خل

ً
 زال()ًضزل مٛىُجا
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ٓع٢ ظؼاء، جلؼم ؤلاظجاب تزالز یٖل تاقخملذ ھظہ ال
ٔ
٤ْٞ الخٗل تا  .مجاثیمً کل ظؼء 

٫ْ  الجؼء
ٔ
 (x 10 = 10)1  الا

ٓاب الصخ ازتر ؾئل ليی مجایٞ جاعاثیالس نحمً ب ذیالج
ٔ
 تمً الا

ٓل "لیالبس" یتمؿغخ تمً ٢جام بترظم -1       :یتالٗغب تاللٛ یال رحإلا

 (a) ٞٓ بجاي ؼیٖؼ  (b)   میالخک ٤یج
ٔ
ب (c)      تا

ٔ
ٓعط ا ن الى٣جاف (d)   ٌیظ   مجاْع

عاء َہ خؿ یالغاٞعي ٖل ہیٓ الکخجاب الظي عص َٞمجا   -2
ٓ
 : ًٖ الكٗغ الججاَلي نحا

 (a) ٓص یٖل   (b)  الؿٟ
ٔ
ن یتجدذ عا

ٓ
ن (c)   ال٣غا

ٓ
  في الكٗغ الٗغبي (d)    في ْال٫ ال٣غا

نضعہجا ظمجا٫ الض تاملجل -3
ٔ
ٞٛجاوي ْدمحم ٖبضہ مً بجاع  ًیالتي ا

ٔ
  :ہخي ـیالا

 (a) ٞیتيیالض یتالش٣جا  (b) ػ  تمجل
ٔ
ٓز٣ي ۃالٗغْ  (c)    غَالا ٢ٓجاج٘ اإلاهغ  (d)   ال   یتال

ص -4
ٔ
ي ا    :بیاإلاىٟلَٓ

 (a)  ٓصي   ىضيَ (d) ٖغاقي (c) مهغي   (b) ؾٗ

ْا  -5 ْل‗‗ یتع نل للکجاجب الٟغوسخي ‘‘نحمجا ظض
ٔ
 :في الا

 (a) ٞٓع ی ؾخجان (b)   ٓظٓیَ کخ ٓهض ْع ٓب  (c) اصم ٓا ک ٓوـ کجاع  (d) ہیٞغاوؿ لٟ
ٔ
   ا

 :يه یتاإلاؿغخ -6

 (a)  صبي
ٔ
ل (b)    ظيـ ا

ٔ
   یت٣ِٞ تمؿجا

 (c) ٓاب اإلاى٤ُ ب
ٔ
م (d)  بجاب مً ا

ٔ
مم ال تاؾم ال

ٔ
 یتىضِمً الا

ٓکب صىجایخض„„ -7  :کخجاب في‘‘ م٘ الک

 (a)  ٟتالٟلؿ  (b)  شیالخجاع   (c) الضعامجا  (d) یتجاؾیههٓم ؾ  

ْا  -8 ٫ْ ع
ٔ
 :يه تمخکجامل یتٖغب یتا

 (a)   يبیػ  (b)  في ال٣ُجاع  (c) ْاح اإلاخمغص ع
ٔ
  الٗبراث  (d)  ۃالا

َٓي في کخجابہ یھجاظم اإلاجاػوي ٖل  -9  : اإلاىٟل

 (a)  الٗبراث (b)ْالى٣ض یف ٓانیالض صب 
ٔ
  (c) الا

ٔ
زبجاع (d) جامیالا

ٔ
  الا
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10-   
ٔ
لٟجاث الغاٞعي في مَمً ا ٔٓ صب ضانیم م

ٔ
 یتالضعاؾجاث الا

 (a)  ال٣مغ ضیخض (b) صبجاء
ٔ
صب ْالا

ٔ
صب الٗغبي شیججاع  (c)   الا

ٔ
صاب الٗغب شیججاع  (d)  الا

ٓ
  ا

 ٭٭٭

 (x 5 = 30)6  الشجاوي الجؼء

ظب
ٔ
ؾئل تًٖ زمؿ ا

ٔ
ا٫ ؾذ ٖالمجاث لي،یممجا  تا ٔٓ  ْلکل ؾ

ٓن اإلاؿخدضزهمجا  -1  ض؟یفي الىثر الٗغبي الخض تي الٟى

 اکخب م٣جال -2
ً
صبًَٖ اإلاؿجا ت

ٔ
 الغاٞعي یإلاهُٟ یتمجاث الا

3-  
ٔ
ٓع  جاثیم الصسهَمً ا ْا کلیَجا َالتي ن  يب؟یػ  یتفي ع

 ؟یتي ٖىجانغ اإلاؿغخهمجا  -4

5- ٞٓ ؾلٓب ج
ٔ
 ‘‘ؤَل ال٠ِ٨‗ یتفي يٓء مؿغخ میالخک ٤یاکخب ًٖ ا

 :یتالٗغب تاللٛ یبل  یتجغظم ال٣ٟغاث الخجال -6

م‘‘ غ ؤلاؾالمِٞجغ ؤلاؾالم ْْ‗‗ نحمجاطا حٗٝغ ًٖ کخجاب -7
ٔ
خمض ا

ٔ
 ن؟حال

عص تاللٛ یبل یتالخجال ۃجغظم الٗبجاع   -8
ٔ
ْ ؤلاهکل یتالا

ٔ
 :یتز حا

ؾجاء بعاص تئیٚمغث مك ْج ۃالغْٔ قبجاح الالٖب َم، ٞٗجاص همً ص
ٔ
الء کجا ْعاء  جاَغ یضیٓٔ مً 

 ْ ً  جاهحالىجاْغ بل جاهٓجیحججاب،  لبجاب، ٣ٟٞض بظلک الاؾخ٣ال٫ الصسصخي، ْْ
ٔ
مً طْي الا

جا ٞغاص الٖغ
ٔ
ج جایا

ٔ
ٓایم لم ها ٓٞهؾجاصت تبال لسضم سل٣ ْج ن في َم، کمجا هلظات رحم 

ٔ
ٓ الكجا

ْاث م٘ مً   َ يلذ الؿجاصاث في ٣ٖجاثضجاهح٣خىیالعجمجا
ٔ
ْا ْٚلبتهٓائَجا  الخ٤  یجا ٖلهجا، 

ْلکً ب٣ي لهٓاتِْالٗض٫ ق ٓ ِجا،   ب٣جا ۃجا مً ٢
ٔ
عاصا

ٔ
ن  جاِٟجاع٢یٞلم  جا،َجایالٟکغ ا

ٔ
الخظع مً ا

ٓع ؤلال ویبه خجاَذ  ٟخ٤ی٢ض  یتالُٟغ ؤلاوؿجاه سجالِیي الظي هالى
ٔ
الٛل٠ التي ا

 ْ ؾضلذ ٖل مؼ١ یبجال٣لٓب، 
ٔ
ٓع یْ  ل،یالؿب یبل تالٗجام خضيهال٫ٓ٣ٗ، ٞت یالدجب التي ا  ش

 .لیالٗضص ال٣ل یٖل رحالجم الٟٛ

 ٭٭٭

 (x 3 = 3010)  الشجالض  الجؼء

ظب
ٔ
ؾئل تًٖ زالز ا

ٔ
ا٫ ٖكغ ٖالمجاث تا ٔٓ ْلکل ؾ  ،ِ٣ٞ 

صب یتخلل الٗىجانغ الٟى -1
ٔ
 ‘‘رحالهٛ نحالضٞ‗‗ تفي ٢ه یتْالا

صب الٗغبي لیظبران زلجامجاث ِاکخب ًٖ اؾ  -2
ٔ
ْمکجاهخہ في الا  ظبران 

عص تاللٛ یبل یتالخجال ۃجغظم الٗبجاع    -3
ٔ
ْ ؤلاهکل یتالا

ٔ
 :یتز حا
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ٓاب نحجاع خهمً الج تجاجہ الؿجاَٖ في ٓصاث جغظ٘ له ٓظ  اإلا
ٔ
ْ هجبضا الهمذ اإلاُل٤  ٣ُ٘یجا، 

طن ْنٓث الض لی٫َٓ الل نحالٟالخ ی ٢غ  یٖل دکمیالظي  ٔٓ طان اإلا
ٔ
 ت٣ٓیْ  کیا

 یظم ٓاهجاثیالخ
ً
 یالهبجاح عْ  غِٓیْ  تالٓلم ىجخالشخ نحجا، ْخهمً عاخت ٗجا

ً
 یعْ  ضا

ً
ْعاء  ضا مً 

ْجغؾل في الجٓ الؿجاکً الَفي مغ٢ض یجخمُ يبیکجاهذ ػ  تجاجہ الؿجاَٖالدجب، في  جاصت ِجا، 

ًْٖ ظجاهبهجج ٓمہ،  زت جاهحضاث ال٣جاثم مً ه
ٔ
ٓ ها ز

ٔ
ْا ي مً هٞجاوسخبذ  ن،حهجاثم ؼالانیجا مجا َجا 

ٓل جاهحٞ ؼا٫یمجا  ٓن یْبٗ جا،هجیب ٓم هٓغاث لکل مجا خ زغ الى
ٔ
ْلم ِا الهبجاح  میوؿ جاِضٖیجا 

ن جىٓغ لٗلَْظجا ۃالٓؾجاص یجا، بل اؾدىضث بلهجترک مکجاج
ٔ
مجا في صخً الضاع  ی جا جغ ِضث ا

 یٞلم ججض ق
ً
ؾئجا

ٔ
صاعث عا

ٔ
ْا ٓل تجا ٞجاطا بجاب الٛٞغِ  ال نٓث خ بہ  یدىجاصیجا بال مجا ِمٓنض، 

َغاٝ ال٣غ 
ٔ
 یتعؾل ؤلانالح مً ا

عص تاللٛ یبل یتالخجال ۃجغظم الٗبجاع  -4
ٔ
ْ ؤلاهکل یتالا

ٔ
 :یتز حا

 
ٔ
عبٗ یْاؾدىبئ ٖل ،تْؾلم في مک ہیهللا ٖل یالىبي نل وكجا

ٔ
ؽ الا

ٔ
ْٚبر زالر  نحعا مً ؾىہ، 

ن  ضٖٓی تؾى ۃٖكغ 
ٔ
جہ بال  کًیٞلم  ،تىیاإلاض یال جاظغهحهللا مً ٢بل ا

ٔ
٫ْ بضا

ٔ
في ؤلاؾالم ا

 
ٔ
ْامغا مجا الغظل ٞ ۃعظل 

ٔ
  ہیهللا ٖل یٓ الىبي نلَٓ ِْٚالم: ا

ٔ
مجا اإلاغا

ٔ
ْا ْظہ  ۃْؾلم،  ٞؼ

بي َجالب ،تجیزض
ٔ
مجا الٛالم ٞٗلي ابً ٖمہ ا

ٔ
 ْا

مجا الٗبض ٞبال٫، زم احؿ٤  زم
ٔ
ْا بٓ بکغ ، 

ٔ
مجا الخغ ٞجا

ٔ
ْٖبض! ا ٫ْ الىمٓ في ؤلاؾالم بدغ 

ٔ
کجان ا

 یالىمٓ ٢ل
ً
 ی٢ل ال

ً
ٓم في ؾِببِء ال ال ن الخجاع  جا،َر حم

ٔ
ْکجا ْا٠٢ ال  شیْنبر الخغ في ججلضہ، 

ن الىبي نل ىمٓ،یظجامض ال  دؿ٘،یال  ٤یي تزخؼح،ی
ٔ
زٓ الكمـ،  ہیهللا ٖل یْکجا

ٔ
ْؾلم ا

 ،تىیمً بٗض، ٞجاهخ٣ل الغؾ٫ٓ اإلاض ۃجغ هبطا کجاهذ ال ى ختٓمیْخضہ کل  مجاَال ک ُل٘ی

ث الضه
ٔ
همجا مغ ب٣ضمہ ٖل جایبضا

ٔ
ٓاجہ في ِجا ٞدغکَمغکؼ  یجخ٣ل٣ل، کجا ْکجاهذ زُ جغجہ هجا، 

ْمٗجاهجسِ في  عى، 
ٔ
 نحجا بَْمٗىجا تىیْاإلاض تمک نحب تْکجاهذ اإلاؿجاٞ ش،یجسِ في الخجاع  جاهحالا

ْاإلاٛغب  .اإلاكغ١ 

ٓمجاج٪  سجل -5 ْاًت الٗغبُت في الٗهغ الخضًض.مٗل ٓع الغ  ًٖ جُ

 


