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ّ
الذيى وتعاليمه فی رواية «يوم قتل ّ
السعين» لًجيب هحفوظ
أثر
تاریخ الَصَل99/8/12 :
تاریخ المثَل99/22/12 :

ّ
الملخض

علي ًظري
جٌت تفتحي

*

**

للذ٘ٗي ٍتوجل٘وِ ثلٔ٘ؤ ه٘جًٌٔ هشهَٓٔ ُٖ ثٛدحجثٓ .ذ تأثحشت دوأغ ثلأشٍثة٘٘ي هأي ّأزُ
ثلوؼجه٘ي ثلذٌٗ٘ٔ ُٖ ٓظظْنًّْٛ ،ج هي ًجح٘ٔ تشحز ٓظظأْن ٍٗزولْأج ثٗخأش رجرد٘أٔ
ٍٓجدل٘٘ٔ للٔشثءٓ ٍهي ًجحٍ٘ٔ ثخشٕ ُئًّْج هي ثُؼل ثلـّشّ لتول٘ن ثلوِجّ٘ن ثلذٌٗ٘أٔ .سٍثٗأٔ
«َٗم ٓتل ثلضّه٘ن» لٌز٘خهحَِف ،تُوتذش هي ثلشٍّثٗجت ثلّتٖ تثحّشت دجلوؼجه٘ي ٍثلوِأجّ٘ن
ثلذٌ٘ٗ٘ٔٗ .ستخذم ثلشٍّثةٖ هذش ثلتٌّجص ثلوذجشش ًٍ٘ش ثلوذجشش هي ثلوؼجه٘ي ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ل٘وذ٘أش
هج ٗشٗذ ثى ٗٔجل دثُؼل ٗ٠مٍ ُظجحًٔ ٍدٌٍٔٗ ًًٔ٠لْج دثُؼل ش٘لٍ إلأٖ ثلوسألو٘ي ًٍ٘أش
ثلوسلو٘يٗ .حجٍل ّزث ثلذحج دجلوٌْذ ثلَطِٖ تذ٘٘ي ثحش ثلأذ٘ٗي خجط٘أًٔ ثلٔأش ى ثل٘أشٗن
ٍثلحذٗج ثلٌّذَٕ ُٖ ّزُ ثلشٍّثٗٔ ٍثى ٗ٘شَ هأج ٍسثء ّأزُ ثلتٌّجط٘أجت ٍثٙحأجس هأي سهأَصٍ
ٍإشجسثتٍ ٚهوجىٍ هتوذدٍٓ.
الکلمات الذليلية :ثلوؼجه٘ي ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ،ثلتثح٘ش ٍثلتثحّش ،ثلشٍّثًٗٔ ،ز٘خ هحَِف.

* هؼَ ّ٘تٔ ثلتذسٗس ُٖ ٓسن ثللٌّٔ ثلوشد٘ٔ ٍ دثدْج دزجهؤ لشستجى ،خشم دجد ،ثٗشثى(ثستجر).
alinazary2002@gmail.com
jannattafte@gmail.com
** ؿجلذٔ ثلذٗتَسثُ ُٖ ُشم ثللٌّٔ ثلوشد٘ٔ ٍ دثدْج دزجهؤ لشستجى ،خشم دجد ،ثٗشثى.
ثل٘جتذٔ ثلوسؤٍلٔ :رٌت تِتحٖ
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ّ
المقذهة
ثلٌّض ثٛددٖ دجدِ هِتَح لَلَد ًظَص ثخشٕ ٍثلتثحّش دْأجٗ .ألّ ٗجتأخ ٗوتلأٖ ثسألَدِ
ثلوٌِشد ُٖ سجحٔ ثٛدح .ثلشٍثٗأٔ ثلووجطأشٓ ٓأذ هضرأت دجلٌظأَص ٍثلوؼأجه٘ي ثلذٌ٘ٗ٘أٔ
ٍثٛدد٘٘ٔ هي هظَس سجلِٔ ،حوت سٍثٗٔ «َٗم ٓتل ثلضّه٘ن» لٌز٘خ هحَِف ٓذ تأجحّشت دْأزُ
ثلوؼجه٘ي هذجششٓ تجسٓ ًٍ٘ش هذجششٓ تجسٓ ثخشٕ .تحجٍل ّزُ ثلَسٓٔ لتذ٘٘ي هج تجحّش دِ ًز٘خ
هحَِف ُٖ سٍثٗتِ ًِٔ ثلزّٗش هي ثٗٙجت ثلٔش ً٘ٔ ٍثٛحجدٗج ثلٌذَٗأٔ ٍثلوؼأجه٘ي ثلذٌ٘ٗ٘أٔ
ٍثلتوجل٘ن ثٟس٠ه٘ٔ ثلّتٖ ثهتوذ هلْ٘ج ثلشٍثةٖ للتوذ٘أش هأي ثُ٘ٛأجس ٍثلولأجّش ثٟرتوجه٘أٔ
ٍثلس٘جس٘ٔ ٍثٟٓتظجدٗٔ ُٖ ثلوزتون ثلوظشٕ ثلووجطش.
أسئلة البحث
تظذ٘ت ثلؤجلٔ لٞرجدٔ هي ثٛستلٔ ثلتّجل٘ٔ:
 .1هج ّٖ ثلوؼجه٘ي ٍثلتّوجل٘ن ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ثلّتٖ تثحّش دْج ًز٘خ هحَِف ُٖ سٍثٗٔ «َٗم ٓتأل
ثلضّه٘ن»؟
 .2هج ّٖ ثٛسجل٘خ ثٛدد٘ٔ ٍثلٌّٔذٗٔ ثلتٖ ثستخذهْج ثلشٍثةٖ ُٖ سٍثٗتِ؟
سابقية البحث
ٌّجٕ دسثسجتٗ حَل ثلتّوجل٘ن ثلذٌٖ٘ٗ ٍثحشّج ُأٖ ثلشأوش ٍثلٌّخأشٓ ٍ ،أذ ثهأذ٘ت هٔأجٟتٗ
هذٗذٓ ُ٘وج ٗتولّْ دجلوؼجه٘ي ٍثلتّوجل٘ن ثلذٌ٘ٗ٘أٔ ُأٖ ثلشأوش ،هلأٖ سأذ٘ل ثلوخأجل ،هٔجلأٔ
«دسثسٔ كَْس ٍحؼَس ثلوؼجه٘ي ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ُٖ ثٛدح ثلِجسسٖ ٓذل ثلٔأشى ثلسأجدن» لوْأذٕ
هوتحي ٍگشد ُشٗي هحوأذٕ هأجم ٍ 1391هٔجلأٔ «ثًو٘أج ثلوِأجّ٘ن ثلذٌ٘ٗ٘أٔ ثللِّل٘أٔ
ٍثلووٌَٗٔ ُٖ شوش هظـِٖ ً »ٌٖ٘ٗ٠لسٌِ٘٘ دثًلأِ ًٍأجدس دأِهأشثم هأجم ٍ 1393هٔجلأٔ
«ثلتّحل٘ل ثلؤجسى هي تـذْ٘ ثلتّوجل٘ن ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ُٖ شوش سذ٘ذُ ٗجشأجًٖ ًٍأجصٕ ثلو٠ة٘أٔ»
لووظَهٔ ًووتٖ ٓضٌٍٖٗ ٍؿجّشُ ثٗشجًٖ هجم ٍ 1939ثلذسثسجت ثلّتٖ ثرشٗت ُٖ ثلٌخش ّأٖ
هٔجلٔ «ثلتٌّجص٘ ثلذٌٖٗ ُٖ سٍثٗٔ ثلخجةش ثٛحوش لولٖ ثحوذ دجٗخ٘ش» لوذأذ ثلح٘أ٘ن ثلضد٘أذٕ
ثلّتٖ ٓذ تـشّّ ُْ٘ج إلٖ ثلتٌّجص٘ ثلذٌٖٗ ُٖ تلٖ ثلشٍثٌّٗٔ .جٕ ٗتأخٗ ٍهٔأجٟتٗ ثٗؼأجً ٓأذ
تـشّّ إلٖ هؤلِّجت ًز٘خ هحَِف هخل ٗتجح «ثلوٌتوٖ دسثسٌٔ ُٖ ثدح ًز٘أخ هحِأَف»
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لش٘شٕ ًجلٖ ٍٓذ تٌجٍل ُْ٘ج دذسثسأٔ سٍثٗأجت هحِأَف دسثسأٔ تحل٘ل٘٘أٔ ٍهٔجلأٔ «ثللّأض
ٍثل٘٠ح لٌز٘خ هحَِف ٓشثءٓ ثٍ٘ل٘٘ٔ» لوحو٘ذ ثلوْذٕ ثلسٔجل ٍهٔجٟتٗ لخل٘ل دشٌٍٖٗ هخل
«ثلتٌّجص٘ ثلٔش ًٖ ُٖ سٍثٗٔ ثللّض ٍثل٘أ٠ح ٍثلتٌّأجص ثلٔش ًأٖ ُأٖ سٍثٗأٔ ح٘جٗأجت حجستٌأج
لٌز٘خ هحَِف» ٍ«رذل٘٘ٔ ثلذحج هي ثهلل ُٖ سٍثٗٔ ثلـّشْٗ لٌز٘خ هحَِف» ٍٓأذ تـأشّّ
ُٖ تلٖ ثلشٍّثٗجت إلٖ ٓشثءٓ تحل٘ل٘ٔ للشٍّثٗجت ثلوزَٗسٓ هذش ثلتٌّجص ثلذ٘ثخلٖ ٍثلخجسرٖ.
ثه٘ج هلٖ حذ٘ هلن ثل٘جتخ لن تٔذ٘م دسثسٌٔ حَل ثحش ثلذ٘ٗي ٍتوجل٘وِ ُٖ سٍثٗٔ «ٗأَم ٓتأل
ثلضّه٘ن» حتّٖ ثٟى.
تشٗذ ّزُ ثلَسٓٔ ثلوتَثػؤ ٗشَ ثحش ثلذ٘ٗي ٍتوجل٘وِ ُأٖ سٍثٗأٔ «ٗأَم ٓتأل ثلأضّه٘ن»
لٌز٘خ هحَِف هسٖ ثى تَ٘ى ًجُؤً لوي ًلش ُْ٘ج هي ثّل ثلولن.
يظرة إلی رواية «يوم قتل ّ
السعين»
تشٍٕ سٍثٗٔ «َٗم ٓتل ثلضّه٘ن» لٌز٘أخ هحِأَف(2006م1911-م) هأي لسأجى ح٠حأٔ
شخظ٘جت سة٘س٘ٔ ٍّن «هحتشأوٖ صثٗأذ» ٍ«هلأَثى ُأَثص هحتشأوٖ» ٍ«سًأذٓ سأل٘وجى
هذجسٕ»ٗ .شّ٘ل ثلٔسن ثّٛن٘ هي ثلشٍثٗٔ شخظ٘ٔ هحتشوٖ صثٗذ ،ثلوزَص ثلّأزٕ ٓأذ ٌٗأجّض
هوشُ ثلخّوجً٘ي حَٗ ،ًٟوج تشٍٕ ّزُ ثلشخظ٘ٔ ،ثٗخش ثٗٙجت ثل٘شٗوأٔ ٍثٛحجدٗأج ثلشّأشِٗٔ
ٍثلوِجّ٘ن ثلظَُ٘٘ٔ .هلَثى ،حِ٘ذ هحتشوٖ صثٗذ ٍسًذٓ ّٖ هوشأَٓٔ هلأَثىّ .وأج ثللّأزثى
ٗوخّ٠ى ثلووجًجٓ ٍثلؼ٘جم ٍهذم ثلٔذسٓ هلٖ تحْٔ٘ ثٙهجل ٍثٛح٠م ثلذسأ٘ـٔ ُأٖ كألّ هأج
ٗوشٍ دجسن س٘جسٔ ثًِٟتجح ثٟٓتظجدٕ ُٖ هظأش .ثهلٌأت خـذتْوأج ُأٖ هْأذ ثلٌجطأشٗٔ
ٍٍثرْج ثلحٔ٘ٔٔ ُٖ هظش ثًِٟتجح)هحَِف1994 ،مِٗ .)814 :سأ هلأَثى ثلخـذأٔ ٛرأل
ثلِٔش ثٟٓتظجدٕ ٍٗتشٕ سًذٓ حتّٖ تتضٍ٘د هن «ثًَس هلّأجم» هأذٗشّوج ُأٖ ثلووأل .ثلوأذٗش
ٗـلّْ سًذٓ خ٠ل ثلشْش ثٍ٘ٛل هي صٍثرْوجٗ .ـّلن هلَثى هلٖ ّزث ثلوَػأَم ٍٗٔظأذ د٘أت
ثًَس هلّجم ٍٗشجرشثى حن٘ ٗل٘ن َٗرِ٘ هلٖ ٓلخ ثًَس هلّجم ل٘ؤً هو٘ج ٗؤدٕ٘ إلٖ هَتأِ ٍٗح٘أن
هلَثى دجلسزي لسٌَثت ُٖ .ٚثلزجًخ ثٙخش هي ثلشٍّثٗٔ ًشٕ «رَلسأتجى» ثخأت ثًأَس هأ٠م
ثٛسهلٔ ثلٌٌ٘ٔ ثلّتٖ تحجٍل ثى تثخز هلَثى صٍرجً لٌِسْج ٍلٌّْ٘ج تخ٘أخ ُأٖ ثهلْأج دوأذ ثى
ٗشَ هلَثى هو٘ج ٗشٗذ شْٔ٘ٔج ثلّزٕ ٗجى ٗشٗذ ثلخشثء ثلسشٗن دَثسـٔ إرذأجس سًأذٓ دثهوأجل
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ً٘ش هششٍهًْٔ ُٖ .جٗٔ ثلشٍّثٗٔ ٗوَت هحتشوٖ صثٗذ ٍٗتشٕ ًشُتِ هشّجً لح٘جٓ هلَثى ٍسًذٓ
ثلضٍر٘ٔ.
هالحظات ّ
هاهة حول الرواية
 .1ثلٔش ى ثل٘شٗن ٍثلحذٗج ثلشّشَٗ ه٘ضتجى دجسصتجى ُٖ ّزُ ثلشٍّثٗأٔ ٍٓأذ دٔسِ دوأغ
ثٗٙجت ٍثٛحجدٗج ُأٖ ًأض٘ ثلشٍّثٗأٔ ُأٖ ثلتٌّأجص ثلأذٌٖ٘ٗ دشأ٘ل هذجشأش ٍدوأغ ثٗٙأجت
ٍثٛحجدٗج ثلّتٖ ثستٌذِـت هو٘ج ٗش٘ش إلِ٘ ثل٘جتذجى ػوي إؿجس سٍثٗتِ ُأٖ ثلتٌّأجص٘ ثلأذٌٖٗ
دش٘ل ً٘ش هذجشش.
ّ .2زُ ثلشٍّثٗٔ تش٘ش إلٖ ثٛحذثث ثلس٘٘جس٘ٔ هٌز ثلسذوٌ٘جت ُٖ هظأش إسأوجه٘ل دجشأج
ٍهلٖ ُؤثد حتّٖ ثًت٘جل ثلشة٘س ثًَس ثلسجدثتٗ .ثًّْج ٍح٘ٔٔ هظأش ثٟرتوجه٘أٔ ٍثٟٓتظأجدٗٔ
ٍثلس٘جس٘ٔ .تتوخّل ّزُ ثلو٠هح ُٖ ح٘جٓ هلَثى َُثص هحتشأوٖ ٍسًأذٓ سأل٘وجى هذأجسٕ.
هلَثى َٗٔل رجلسجً ُٖ ثلؤٌّْٖ« :ج هوذذ تٔذم دِ ثلٔشثد٘ي إلٖ ثلذـل ثلشّثحل ثلّزٕ ثطذح
سهضثً لٚهجل ثلؼّجةؤ هجل ثلِٔشثء ٍثلووضٍل٘يٌّ .ج ثٗؼجً تٌٔغ شٟ٠ت ثلسأخؾ هلأٖ دـأل
ثلٌظش ٍثلس٠م ،ثلٌّظش ٗت٘شَّ هي لوذٔ ثلس٘٠م ٍثلس٘٠م هي تسل٘ن هي هسون هأي ثلسأ٘جح
ثٝسشثةل٘٘ي»(ًِس ثلوظذسٌّ .)826 :ج ًٔأذٗ ٟرمٗ هلأٖ حَ٘هأٔ ثًأَس ثلس٘أجدثت ٍثًِٟتأجح
ثٟٓتظجدٕ ُٖ هْذُ ثلّأزٕ خلأْ ثللّظأَص ٍثلوٌحأشُ٘ي ٍٗوخّأل هْأذُ ثًحأذثس ًث للـذٔأٔ
ثلَسـٖ ثلّتٖ ًوت ٍتشهشهت ُٖ هْذ هذذ ثلٌّجطشٗ .ؤّٗذ ّزث ثلَٔل ٗأ٠م هحتشأوٖ صثٗأذ
ُٖ ثلشٍّثٗٔ« :إًِّ  ٟخ٠ص إلّج دجلخ٠ص هي ٗوخ دِٗ٘ذ»(ًِس ثلوظذس).
ٍثلٌّج ُٖ ثلؤْٖ ٗتشح٘وَى هلٖ ثٗجم ثلضّه٘ن ثلشّثحل سهض ثٙهجل ثلؼجةؤ ٍ هجل ثلِٔشثء
ثٕ روجل هذذ ثلٌّجطشٗ ،وج ٗلوٌَى دـل ثلٌّظش ٍثلس٘٠م ثلضّثةَ ثٕ ثًأَس ثلسأجدثت ٍٗ٘أشّسٍى
دجستْضثء ثَٓثلِ« :طذٖٗٔ د٘ز٘ي ،طذٖٗٔ ٗسأٌ٘زش ٍثلّأزٕ صٗأِ صٕ ّتلأش ٍثلِوأل ُوأل
تشجسلٖ تشجدلي»(ًِس ثلوظذس)ٍُْ٘ .ج إشجسٓ إلٖ ثًَس ثلسجدثت ٍهٓ٠تأِ هأن ثٝسأشثة٘ل٘٘ي
ُٖ ٓشثس ٗوخ دِٗ٘ذ.
ٓ .3ذ ؿجلت خـذٔ هلَثى ٍسًذٓ ثحذ هشش هجهجً(ًِس ثلوظذسّ )816 :زث ثلوذد ٗتأزّٗش
لٌج ثٟهَثم(1981م1970-م) ثلّتٖ ٗجًت هولَءٓ دجلتّؼخّن ٍثلووجًجٓ ٍثلِٔش ُٖ هْذ حَ٘هأٔ
ثلشّة٘س ثلسجدثت(ثه٘ي2012 ،م.)66 :
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ٓ .4ذ دثُن ًز٘خ هحَِف ُٖ ثلذذثٗٔ هي ثلس٘جدثت ٍٗوأخ دِٗ٘ذ(...ثلوسأ٘شٕ2007،م:

 .)96لٌِّ٘ هلٖ سًن حوجٗتِ ٓذ صرش هٌِ ٍثستذجؿِ هن ثٝسشثة٘ل٘٘ي ُٖ ثلس٘أٌَثت ثلتّجل٘أٔ.
ُٖ ّزُ ثلشٍّثٗٔ دوذ خوس سٌَثت ٚهي هَت ثلشة٘س ثلسجدثت َٗٔل ًز٘أخ هحِأَف هلأٖ
لسجى هحتشوٖ دـل سٍثٗتِ «سٔ٘جً لوْذ ثلذ٘غ ٍثلذسـشهٔ ٍثلوشدٖ٘ رلٖ ثلوْأذ ثلذجةأذ ثٍ
ّ.إ ثٕ ٓذل ثًِٟتجح»(هحَِف1994 ،م« ٍ .)811 :إًِّ  ٟخ٠ص إلّج دأجلخ٠ص هأي ٗوأخ
دِٗ٘ذ»(ًِس ثلوظذس.)826 :
ّ ُٖ .5زُ ثلشٍّثٗٔ ،شخظ٘ٔ هحتشوٖ صثٗذ ّٖ ثٓشح إلٖ شخظ٘ٔ ًز٘خ هحِأَف ٍٟ
ًَٔل إًّْج تتٌجًن هن شخظ٘تِ(شأذلَل2007 :م)ٍ .ثٗٙأجت ثلٔش ً٘أٔ ٍثٛحجدٗأج ثلشأشِٗٔ
ٍثلوِجّ٘ن ثلظَُ٘ٔ تزشٕ هلٖ لسجى هحتشوٖ صثٗذ.

ّ
الت ّ
ًاص وأشکاله
ُٔذ ثستخذم ًز٘خ هحَِف ثلوِجّ٘ن ٍثلوؼجه٘ي ثلذٌ٘ٗ٘٘ٔ ُٖ «سٍثٗٔ َٗم ٓتل ثلأضّه٘ن»
هذش ثلتٌّجص٘ دش٘لٍ ر٘ذٌُ .لٖٔ ٌّج ًلشًٓ هأَرضٓ إلأٖ هِْأَم ثلتٌّأجص٘ ٍدٍسُ ُأٖ ثٛدح
ثلوشدٖ ٍثش٘جلِ ٍثلتٌّجص٘ ثلذٌٖٗ.
ث) ثلتٌّجص٘ لًٌٔ«« :ثلٌّض» ثٍ «ثلتٌّجص٘» ُأٖ ثٛطأل ثل٠تٌ٘أٖ للٌّأجت ثٍٟسٍد٘أٔ،Text ،
 Texteهشتٌْ هي  Textusدووٌٖ ثلٌّسذ  Tissueثلوشأتٔٔ دأذٍسّج هأي  Texereدووٌأٖ
«ثلٌسذ»ُ .جٟٗتوجل ٍثٟستَثء هو٘ج ٗتؼوٌِ٘ ثلٌّض ثل٠تٌٖ٘ ثلّزٕ ٗوٌأٖ طأشثحٔ «ثلٌسأذ»
ٍّأأَ طأأٌجهٔ ٗؼ أن٘ ُْ٘أأج خ٘أأَؽ ثلٌّسأأ٘ذ حتأأٖ ٗ٘توأأل ثلشأأ٘ل ثلّأأزٕ ٗأأشثد طأأٌوِ
ٍإدذثهِ»(ثلسوذًٖ1991 ،م«ٍ .)73 :ثلٌّض ٗذلّ هلٖ سُنٍ ٍثستِجمٍ ٍثًتْجء ُٖ ٚثلشأٖء .هٌأِ
ًض٘ ثلحذٗج إلٖ ُ٠ى :سُوِ إل٘أِ»(ثحوأذ دأي ُأجس 1986 ،م :دُ .)356 ،5أجلٌّض إرى
ثلشُّن ٍثللَْس ٍثلوٌتْٖ ٍثلتٌّجص٘ إصدحجم ثلَٔم(ثحوذ سػج1960 ،م :د« .)472 ،5هؼأجٗٔٔ
دوؼْن دوؼجً ُٖ ه٘جىٍ ػٍْ٘ ٍتذثُوْن ُٖ حلٍٔٔ تزووِ ٍثحذٓ ًٍظض ثلوتجم :رول دوؼِ
َُّ دوغ»(هظـِٖ1989 ،م :د.)926 ،2
ح) ثلتٌّجص٘ ثطـ٠حجًٗ :ـلْ ٗلؤ ثلٌّض٘ هلٖ ٗلّ خـجحٍ تأن٘ تخذ٘تأِ دَثسأـٔ ثل٘تجدأٔ
ٍّزث ثلتخذ٘ت ثهشٌ هؤسسٗ للٌّض٘ ٍهَٔ٘مٗ لِ(دشٌٍٖٗ .)148 :ّ1431 ،ثلتٌّجص٘ ّأَ «ثلـشٗٔأٔ
ثلّتٖ ٗتوج ٘ دْج ثلٌّض٘ هن ًظَص ثٌخشٕ سجدٔٔ ثٍ ٍػن ثلٌّظَص ثلسجدٔٔ دـشٗٔأٍٔ ثخأشٕ
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ُٖ ثلٌّض٘ ثٍ َٗ٘ تـّون ثلٌّظَص ٍتتّظل دٌظَص ثخشٕ»(ًلشٕ2012 ،م٠ٗ .(165 :حٓق
دثىّ توشَٗ ثلٌٔجد سَثءٖ ث ٗجًَث هشدجً ثم ًشد٘٘ي ُئًّْج تظخ٘ ُٖ َٗىٍ ٍثحأذّ ٚأَ ثىّ ثلتٌّأجص٘
ٗوخّل تذجد ًٟحَثسثً سدجؿجً ثتحجدثً تِجه ً٠د٘ي ثلٌّظأ٘ي ثٍ هأذ٘ٓ ًظأَص(هوج 2004 ،م-16 :
.)18
إرث هج ثًتٔلٌج لوَِْم ثلتٌّجص٘ ًٍشثتِ ُٖ ثٛدح ثلوشدًٖ ،زذُ هظـلحجً رذٗأذثً للأجّشٓ
ثدد٘ٔ ًٍٔذٗٔ ٓذٗؤُ .جلوتثه٘ل ُٖ ؿذ٘ؤ ثلتّثلِ٘جت ثلٌٔذٗٔ ثلوشد٘ٔ ثلٔذٗؤ ٗوـٌ٘أج طأَسًٓ
ٍثػحًٔ لَرَد ثطَل لٔؼ٘ٔ ثلتٌّجص٘ ُ٘أِ ٍل٘أي تحأت هسأو٘٘جت ثخأشٕ ًحأَ ثلتّؼأو٘ي
ٍثٟٓتذج ٍثلس٘شٓٔ ثٛدد٘ٔ ُٖ« .ثلتظَ٘س ثلوشدٖ ثلٔذٗن ثلتٌّجص٘ دأَسٌٓ هو٘ٔأٔ تتزو٘أن ُْ٘أج
هٌجطش ثلتجسٗ ثلوجػٖ تن٘ رلٖ دَهٖ هي ثلشأجهش ثٍ دذًٍأِ  ،...ل٘أٌّْن لأن ٌِٗلأَث ػأشٍسٓ
ثٟدذثم ٍلْزث ٗخش حذٗج ثلذً٘٠أ٘ي هو٘أج ٗسأوٖ٘ دسأ٠هٔ ثٟدتأذثم هأي ثٟتذأجم ٍحسأي
ثٟتذجم»(ثلسوذًٖ1991 ،مً« .)82 :زذ ثىّ ثلوَثصًٔ ثلّتأٖ ثٓجهْأج ثٙهأذٕ هأي ثدأٖ تو٘أجم
ٍثلذحتشٕ ٍٗزث ثلَسجؿٔ د٘ي ثلوتٌذ٘أٖ ٍخظأَهِ للزشرأجًٖ تو٘أس شأ٘ ً٠هأي ثشأ٘جل
ثلتٌّجص٘ٗ .وج ٗجى حذٗج ًٔجدًج ثلٔذثهٖ هي تذثخل ثلٌظَص ٗذٍس حأَل ٓؼأ٘ٔ ثلسأشٓجت
ثٛددُ٘ٔ .جلس٘شٓٔ ٗوج َٗٔل ر٘شثس رٌ٘ت طٌَٗ هي ثطٌجٍ ثلتٌّجص٘»(هوج 2004 ،م.)16 :
هن ثٛسَ ل٘س ُٖ ثٛدح ثلوشدٖ٘ توشَٗٗ ٍثػحٗ لْزُ ثللجّشٓ ٍ«هش٘لٔ ثلتّوشٗأَ دْأزث
ثلوظـلح ٍتوذد دٟٟتِ ٍهِجّ٘وِ ُٖ ثلذسثسجت ثلٌٔذٗٔ ت٘وي ُأٖ ثىّ ثًلأخ ثلتشروأجت
ّٖ تلخ٘ض دسثسجت هتِشّٓٔ لذوغ ثطحجح ّزُ ثلٌلشٗٔ ٍ هي رلٖ دوغ ثلتوجسَٗ لْأزث
ثلوظـلح ثلٌٔذٕ ٍثلّتٖ  ٟتخشد هي إؿجسّج ثلٌشدُْٖ .زُ ثللأجّشٓ ثللٌَٗأٔ ثلوؤّأذٓ ّأٖ
دوخجدٔ ثلوحشّٕ ثلشثُن ثلّزٕ ٗذًذى ّأزث ثلوخذأَء دثخأل ثلوذأذم ٌُ٘أذُن إلأٖ ثلخأجسد.
ُجلتٌّجص٘ ٗوج ٗشٕ هحو٘ذ هِتجح دوخجدٔ ثلَْثء ٍثلوجء ٍثلضهجى ٍثلو٘جى لًٞسجى ُ ٠ح٘أجٓ لأِ
دذًٍْوج ٍ ٟهش٘ٔ لِ خجسرْوج»(طوجدٕ2003 ،م .)22 :هن ّزث ٗزخ ثى ًولن دأثىّ ًٔأجدٓ
ثلوشح (ثهخجل هحوذ هِتجحٍ ،هحوذ دٌ٘سٍ ،هذذثهلل ثلٌزثهٍٖ ،سو٘ذ ٗٔـ٘ي) دزلَث رْأَد
هستِ٘ؼٔ ٛرل إٗزجد هَِْم ٍثػح ٍدْٓ٘ لوظـلح ثلتٌّجص٘ ُأٖ ثٛدح ثلوشدأٖ .ثه٘أج هأي
ح٘ج ثلٔ٘ؤ٘ٓ ،ؤ ًلشٗٔ ثلتٌّجص٘  ٟتٌْغ ُ٘وج تٔذهِ هي ٓشثءٓ رذٗأذٓ للأٌّض ُحسأخ
دل ُٖ ثلذٍس ثلّزٕ تؤدِ٘ٗ لتخل٘ض دوغ ثلوٌجّذ ثلٌٔذٗٔ هي ثلوظش ثلّزٕ ثػأحٖ ْٗأذ٘دّج
إرث ثستـجهت ثى ت٘سش ثلحجرض ثلّزٕ ثٓجهتِ ثلذٌَ٘ٗٔ حَل ثلٌّض٘ ح٘ي سُؼت ٗأل هأج ّأَ
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خجسد هلٖ ٍثًشٌلت هي تثدٗٔ ٍكِ٘ٔ ثلَس٘ؾ د٘ي ثلٌّض ٍثلوتلّٔأٖ دأثهَس ثخشٕ(هوأج ،
2004م.)18 :
د) ثه٘أأج ثلتٌّأأجص هلأأٖ شأأ٘ل٘ي ثسجسأأ٘٘ي ثٕ ثلوذجشأأش ًٍ٘أأش ثلوذجشأأشٍ ،إى ثختلِأأت
ثلتّسو٘٘جت ،تحت هٌجٍٗي ثلتٌّجص٘ ثلأذثخلٖ ٍثلخأجسرٍٖ ،ثلتٌّأجص٘ ثلوذجشأش ًٍ٘أش ثلوذجشأش
ٍثلتٌّجص٘ ثلتّزلّٖ ٍثلخِجءَُٔ٘ .ل ثلضد٘ذٕ ُٖ ٗتجدِٗ« :ثتٖ ثلتٌّجص٘ ُٖ ثٛهوجل ثٛدد٘ٔ هلٖ
ش٘ل٘ي :هذجشش ًٍ٘ش هذجشش ثٍ تٌجص ثلتزلّٖ ٍتٌجص٘ ثلخِجءٍ .ثلِشّ دٌْ٘وأج ّأَ ثىّ ثٍٛلأٖ
هول٘ٔ دثه٘ٔ دٌ٘وج ثلخجًٖ هول٘ٔ  ٟشوَسًٗٔ .وٌأٖ دجلتٌّأجص٘ ثلوذجشأش ثى ٗٔتأذس ثٛدٗأخ
ثلٌّض٘ دلٌتِ ثلّتٖ ٍسد ُْ٘ج هخل ثٗٙجت ٍثٛحجدٗأج ٍثٛشأوجس ٍثلٔظأض .ثه٘أج ثلتٌّأجص٘ ً٘أش
ثلوذجشش َُْ ثلّزٕ ٗستٌتذ ثستٌتجرجً ٍٗستٌذؾ ثستٌذجؿجً هي ثلٌّض٘ ٍدخجط٘ٔ ثلشٍّثةٖ ٍّزث هج
ًذهَُ دتٌجص٘ ثُ٘ٛجس ثٍ ثلؤشٍء ثلخٔأجُٖ ثٍ ثلأزثٗشٓ ثلتجسٗخ٘أٔ ثلّتأٖ تستحؼأش تٌجط٘أجتْج
دشٍحْج ثٍ دووٌجّج  ٟدحشُ٘تْج ثٍ لٌتْج ثٍ ًسذتْج إلٖ ثطحجدْج»(ثلضد٘ذٕ2011 ،م.)316 :
ّ
ّ
الذيًی فی «رواية يوم قتل ّ
السعين»
التًاص
ٓذ كْش ًَمٗ هي ثلتٌّجص٘ ُٖ ثٛدح ثلوشدٖ٘ دجسن ثلتٌّجص٘ ثلذٌٖ٘ٗٗ .تو٘ض ّزث ثلتٌّجص٘ هي
ثلتٌّجطجت ثٟخشٕ لوج ٗحول هي ثلوولَهجت ثٝس٠ه٘ٔ ٍثلذٌ٘ٗ٘ٔ ٍلوج ًَٗل ُْ٘ج هأي ٍهأقٚ
ٍح٘ؤ ٍّذثٍٗٔ .هي ثل٘تّجح ثلّزٗي ثستخذهَث ّزث ثلتٌّجصً َّ ،ز٘خ هحَِفٗ .لْٓش لٔأجسا
هؤلِّجتِ دَػَحٍ حشصٓ ثل٘جتخ هلٖ تَكَ٘ ثلتّشثث ثلذٌٖ٘ٗ ُأٖ دوأغ سٍثٗجتأُِ .جلٌظأَص
ثلٔش ً٘ٔ هختضلِ ٍثلووجًٖ ثلوستَحجٓ هي ثلٔش ى ٗخ٘شٓ ٍهلجّش ثلتٌجص هٌْذ هٌذ ثل٘جتأخ.
ٍلولّ ثلسذخ ُٖ رلٖ ٗوَد إلٖ ثهَسٍ :ثحذّوج ّزث ثلتَرأِ ثٝسثدٕ ٍثلأزثتٖ لأذٕ ًز٘أخ
هحَِف إلٖ ثلٔؼ٘ٔ ثٝس٠ه٘ٔ ٍإٗوجًِ ثلوـلْ دثى ثلحلّ لوثسأجٓ ثلشّأوخ ثلوظأشٕ هجه٘أٔ
ت٘وي ُٖ ثلتَّرِ لْزث ثلذٗي حجً٘جً إٗوجى ثل٘جتخ ٍثهتٔجدُ دثىّ ثٝستلْجم هي ٗأجت ثلٔأش ى
ثل٘شٗن ثٍٍ٘ ًٟثلتشثث ثلذٌٖٗ حجً٘جً لِ دجلي ثّٛو٘ٔ ُٖ إًتٔجل ُ٘شُ إلٖ ثلٔجسا .حجلخجً لِ ّأذٍٗ
روجلٖ ٍثددٖٗ ل٘ضٗي ٗ٠هِ د٘٠م ثلٔش ى ثل٘شٗن ٍثٍل٘جء ثهلل توأجلٖ ُظأجحًٔ ٍدً٠أًٔ ل٘تأثحّش
ثلٔجسا هي ثٟلِجف ٍهوجًْ٘ج ثلول٘ؤ خ٠ل ثلشٍّثٗٔ .ثه٘ج ثلتٌّجط٘جت ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ُأٖ ّأزُ ثلشٍّثٗأٔ
ٗزٖء دش٘ل ثلوذجشش ًٍ٘ش ثلوذجشش ثح٘جًجً ٍٗ ٟولّ ثلٔجسا هي ّزث ثٟسلَح ثحٌجء ٓشثءتْج.
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ّ
ّ
ّ
الذيًية فی الرواية
التاثرات
دذث ًز٘خ هحِأَف دحِأق ثلٔأش ى ٓذأل ثى ٗأذخل ثلوشحلأٔ ثٟدتذثة٘أٔ هأي تول٘وأِ
ٍدجلٌّسذٔ إلٖ ثلتّظٍَ٘ ،دسسِ ُٖ ُتشثت هذ٘شٓ هي ح٘جتِ خجطًٔ حأ٘ي سأز٘ل هأن ثلشأ٘
هظـِٖ هذذ ثلشثصّ دحخِ هي ثلتظٍَ ُٖ ثلِلسِٔ ثٝس٠ه٘ٔ للوجرست٘ش ٍٗجى هٌذُ سًذٔ
ٗخ٘شٓ ُٖ هوشُٔ ثلتّظٍَ٘(ثلوس٘شٕ2007 ،مٓ .)25ٍ 168 :ذ حِق ًز٘خ هحَِف ثلٔأش ى
ثل٘شٗن ُظجس هوتضرًٔ دلحوِ ٍدهِٗ َّ .ستَهخ هوجًٖ ّزث ثل٘تجح ثل٘أشٗن ٍٗوأشٍ ر٘أذثً
دثًِّ ثٗي ٍَٗ٘ ٗستخذهْج ُٖ سٍثٗتِٗ .ثتٖ ثلشٍّثةٖ دجلتّوجل٘ن ثلذٌ٘ٗ٘ٔ دوْجسٍٓ ٍلـجٍُٔ ُٖ ًض٘
ثلشٍّثٗٔ ٍٗ ٟش٘ش إلْ٘أج .ثه٘أج روأجل ّأزُ ثلشٍّثٗأٔ ّأَ ثًّأِ ٓأذ ثهتأضد ثٗٙأجت ٍثٛحجدٗأج
ثلوستخذهٔ ُْ٘ج هن ًض٘ ثلشٍّثٗٔ ٍٗ ٟتوجٗضّج إلّج هي َٗ٘ى هثلَُٔ دجللٌّٔ ثلوشد٘٘ٔ ٍ دثدْج.
تٌٔسن ثلتّجحشثت ثلذٌ٘ٗ٘ٔ ُٖ ّزُ ثلشٍثٗٔ دخ٠حٔ ثٓسجم:
 .2ثلتّجحش دجلٔش ى ثل٘شٗن  .2ثلتّجحش دجلحذٗج ثلششَٗ ٍثلذهجء  .3ثلتّجحش دجلظَُ٘ٔ
ّ
أ) التاثر بالقرآو الکرين
ٓذ تـَ٘س تثح٘ش ثلٔش ى ثل٘شٗن ُٖ ثلوظش ثلحذٗجٍ ،ثحشص هٌضلًٔ سُ٘ؤً ُٖ ثٛدح ثلووجطش
ٍثستِجد ثلشّوشثء ٍثل٘تّجح هي ثلٔش ى ثل٘شٗن ٍُظجحتِ ٍدً٠تأِ ُأٖ تثلِ٘أجتْن ل٘تشّٓأٖ دأِ
ثلِجكْن ٍهِجّ٘وْن ثلؤظَدٓ .دذث ًز٘خ هحَِف دحِأق ثلٔأش ى ثل٘أشٗن ٓذأل ثلوشحلأٔ
ثٟدتذثة٘ٔ هي تول٘وِ ٍستُشَن٘ ّزُ ثلشثةحٔ ثلٔش ً٘ٔ ُٖ ثَٓثل دـل ثلشٍّثٗٔ هحتشأوٖ صثٗأذ.
ُٖ ّزث ثلتّجح٘ش تتذثخل ٗجتٗ هي ثلٔش ى ثل٘شٗن هن ّزُ ثلشٍّثٗٔ «دح٘ج تثتٖ هٌسزؤ هأن
ثلس٘جّ ثلشٍثةٖ ٍتؤدٕ٘ ًشػجً ُ٘شٗجً ثٍ ٌُّ٘جً»(ثلضد٘أذٕ2011 ،م .)316 :ثه٘أج دوأغ ثٗٙأجت
ثلٔش ً٘ٔ تثتٖ ُٖ ثلشٍّثٗٔ لتَ٘ى رول س٘جٓ٘ٔ توأ ٜدأ٘ي ثلسأـَس ٍتأضٗ٘ي ثلووٌأٖ ٍثللِّأق
ٍت٘شَ هي ثسلَح ثل٘جتخ ُٖ ثستخذثم ثلتٌّجطجت ٍثلتّجحش دآٗجت ثلٔش ى ثل٘شٗن ثلتٖ سجْٓج
حٌجٗج سٍثٗتِٗ .ستخذم ًز٘خهحَِف دوؼجً هي ّزُ ثٗٙجت هذجششًٓ ٍدوؼجً هٌْج ً٘ش هذجشأشٓ.
ثه٘ج هي رولٔ ثٗٙجت ثلّتٖ ثستخذهْج هذجششًٓ ٍٗشّ٘ل ثلتٌّجص٘ ثلذٌٖ٘ٗ ثلوذجشش ّٖ:
ِ
ات والأَ ِرضٔ ِ
ٔ
ايش َُ َاو ٔ
ٌ َوايَّٓهَا ٔر﴾ ...
واخ ٔتلا َٔف ايً َِّي ٔ
﴿ .1إ َّٕ فٔي خَ ً ٔل َّ
ٗت٘لّن هحتشوٖ صثٗذ هي روجل ثلشّد٘ن ٍٗظَ ٗلّ شٖء ُٖ ثلوأجلن دجلزوأجل ٍثل٘وأجل.
«ثلحوذ هلل ٗلّ شٖء ٚؿ٘خٍ لَ ٟحضى هلَثى .سد٘ن ّزث ثلوجم لـَ٘ٗ ًجدس ثلخوجسأ٘ي ُوتأٖ
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ٗسلَ هلَثى ٌٍٗسٖ .ثلحوذ هللٍ ...دً٘ج ثهلل رو٘لٌٔ خلٌ٘ٔٔ د٘لّ حأخٍ ُأثٕ سٍح شأشٗشٍٓ ٓأذ
ِ
ٔ
ايش َيُ َاو ٔ
ات
حلّت دْج .ثلس٘وجء ٍثلٌ٘ل ٍثٛشزجس ٍثسشثح ثلحوجم ٍّزث ثلظَ٘ت ثلول٘ح ﴿إ َّٕ فٔيي خَ ًي ٔل َّ
ِ
والأَ ِرضٔ ِ
َ
ٔ
واختٔلا َٔف ايً َِّي ٌٔ َوايَّٓهَا ٔر َو ِاي ُفً ِ ٔ
ايش َيُا ٔء َٔئ ََّياء
َ
و ايَّتٔي ت َِج ٔزي فٔي اي َب ِح ٔز ب َُٔا َيٓفَ ُع ايٓ َّ َاض َو ََا أ َْز ٍَ ايًٓي ُُ َ َئ َّ
ِ
ٕ
َ
ٔ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٔ
ايش َيُاء َواليأرضٔ
ايش َيح ٔ
َفأ ِح َيا بُٔ الأر َض َب ِع َد ََ ِوتٔهَا َو َب َّ
ال اي ُُ َشي ِّب ٔز َبيي َن َّ
ث فٔيهَا َٔ ك ٌِّ َدآبَّيٍ َوَ َِْي ٔزي ٔ ايز َِّيياؤ َو َّ
لآي ٕ
وٕ﴾(ثلذٔشٓ( »)164 /هحِأَف1994 ،مٌٍّ .)824 :أج ٗأثتٖ ًز٘أخ هحِأَف
ات يِّك َِو ّٕ َي ِعكًٔ ُ َ
َ
دْزُ ثٔٗٙحتّٖ َٗثطل ٍٗ٘ول ثٍطجُِ ثلزو٘لٔ حَل ثلـذ٘ؤ دوج ُْ٘ج هأي ثخأت ٍ٠ثلل٘أل
ٍثلٌّْجس ٍثلذحش ٍثلذشّ ٍثلسحجح ٍثلس٘وجء ٍثٛسعٍ ...ثحٌجء ّزُ ثٍٛطجٍ ثلزو٘لٔ ًأشٕ «ُأثٕ٘
سٍح ششٗشٍٓ ٓذ حلّت دْج» ثلزولٔ ثلّتٖ ٗوشّ هحتشوٖ هٌْج دسشهٔ .تلٖ ثٍٛطأجٍ ثلحسأٌٔ
ُٖ هظش ٗجى لوْذ ٓذل ثًِٟتجح  ًِّٛدوذ ثًِٟتجح تذذ٘لت ثللشٍٍ ٍثٍٛػجم ُٖ هظش ح٘أج
ثستششٕ ثلِٔش ثلوذٓن ٍسجد ثٝحذجؽ ٍثل٘ث ُ .وحتشوٖ هْ٘ذ د٘لّ ّزُ ثٍٛطأجٍ ل٘أت٘لّن
هن حِ٘ذُ ُأَثص هلأَثى هأي ثٍٛػأجم ثلس٘٘جسأ٘ٔ ُأٖ هظأش ثٕ ثٍٛػأجم ثلوتأذَّسٓ ُأٖ
ثلخّوجًٌ٘جت.
ِ
وٕ﴾
...﴿ .2و َيبً ُ ُل ََا َلا ت َِعً َُُ َ
ٓذ ٗتس َُثص هلَثى هي ح٘جتِ ٍهي هشجٗلِ ثلّتٖ ٗجًت ُٖ ؿشْٗ صٍثرِ ُِس ثلخـذٔ
ٛرل ثلوشجٗل ثٟٓتظجدٍٗٔ ،تشٕ سًذٓ لتتضٍد هن هذٗشّج ُٖ ثلوول هأن ّأزث ِٗ٘أش دْأج
دثةوجًٗ .شٗذ هحتشوٖ صثٗذ ثلزذ٘ ثلحٌَى ُٖ ّزُ ثللشٍٍ ،تخَِ٘ ٟم حِ٘ذُ ُ٘ت٘لّن هوِ
واي َب ِيٌ و ِايب َٔػ ِ
دجستووجل ث ٔٗٙثل٘شٗؤِ ﴿ :
ِ
وٕ﴾(ثلٌّحل)8 /
َ
وها َوزٔي َٓ ٍّ َويَبً ُ ُل ََا َلا ت َِعً َُُ َ
اٍ َواي َح ُٔ َير ي ٔ َت ِر َن ُب َ
َ َ
«-س٘ذلي ثلذلذ َٗهجً شجؿٖء ثٛهجى
سثدلي ثلش٘خَخٔ ٓذل رلِٖ
وٕ﴾(ثلٌّحلًِ(» )8 /س ثلوظذس.)825 :
ُٔلت هتٌْ٘ذثًَ ﴿ :و َيبً ُ ُل ََا َلا ت َِعً َُُ ََٓلِ(ٍٗخلْ هج  ٟتولوَى)ٗ :وج ٓ٘ل تضٍ٘رت سًذٓ ثًَس هلّجم هذٗش ششٗتْج ...ل٘أي ًأشٕ
َٗ٘ ٗخلْ ٍٗٔذ٘س ثهلل ثٟهَس ثلّتٖ لن ت٘ي تخـش دذجل َُثص هلَثى ثدذثً ٍَّ ُٖ ثلٌّْجٗٔ ٗظل
هشّٓ ثخشٕ إلٖ هوشَٓتِ ثلّتٖ رثّ هشّ ثلح٘جٓ دوذ ُشثْٓج ٍثلح٘جٓ  ٟتذٖٔ دثةوجً ٗوج ًتظَ٘س.
ٌ عًيهَا﴾
ِ ٔٔ ََ ﴿ .3اه َت َدى َفإْٔ َّ َُا َيهِ َت ٔدي ي ٔ َٓ ِف ٔشُ ٔ َو ََ ِٔ َضٌَّ َفإْٔ َّ َُا َي ٔض ُّ
ُٖ تلَ ثلحَثس َٗٔل هحتشوٖ صثٗذ:
«-دت٘ ثٗشُ ًِسٖ
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ُٔلت دشرجء :ٚلولِّ إٗزثىٌ دو٘٠د ٚرذٗذٚ
ُٔجل سجخشثً :ثٍ هَت رذٗذُٔ-لت دحشثسٍٓ :ل٘٘ي حذٗخٌج هي ثلح٘جٓ  ٟثلوَت

ئ ِاه َت َيدى َفإْٔ َّ َُيا َيهِ َتي ٔدي
ُٔجل دحذٍ٘ٓ :ثلوَت ثٗؼجً ح٘جٌٓ ٍتشد٘دت ُٖ ًِسٖ ث ٔٗٙثل٘شٗؤ ﴿ ََ ٔ
ي ٔ َٓ ِف ٔشُ ٔ َو ََ ِٔ َضٌَّ َفإْٔ َّ َُا َي ٔض ٌُّ عًيهَا﴾(ثٝسشثءًِ()15 /س ثلوظذس.)826 :
ثلؤظَد هي ّزث ثلتٌّجص٘ َّ ثىّ ٗلّ إًسجىٍ ٗختأجس ؿشٗأْ ح٘جتأِ ثلذًَ٘ٗأٔ ٍثٛخشٍٗأٔ
دجلٌسذٔ إلٖ سثِٗ ٍُ٘شُ ٍهٌلشُ إلٖ ثلذً٘ج ٍهأج ُْ٘أجُ .وجثُؼأل ثى ِٗ٘أش ثًٝسأجى دثةوأجً
دجلشّرجء ٍثلح٘جٓ ثلزو٘لٔ ٍدذثٗجت ثلذْزٔ ٍثى ٗولّن ًِسِ ثى ٗشسن ح٘جتأِ ٗوأج ٗشٗأذٍ ،هأج
ثحلٖ ثى ًِّ٘ش دشسن ثدتسجهٔ ثلح٘جٓ ح٘ي ثًِتجحْج دأذل ثى ًِّ٘أش دشسأن ردَلْأج ًٍْجٗتْأج
ٍهَتْج ٛىّ ّزُ ثُ٘ٛجس تَ٘٘ى ح٘جتٌجُ .وحتشوٖ صثٗذ ٗشٗذ هأي ُأَثص هلأَثى دشأ٘لٍ ً٘أشِ
هذجشش ثى ٌٗ٘ش ثُ٘جسُ حَل ثلذً٘ج ٍهج ُْ٘ج.
ايشفَ هَا ُء َٔ َٔ ايَّٓاضٔ ََا َو ٓلاه ُِِ َع ِٔ ٔق ِبًَتٔه ُِٔ ايَّتٔي كَا ُْوا عًيهَا ُق ٌِ ِهَّلِل ِاي َُ ِظي ٔز ُم َو ِاي َُ ِػي ٔز ُل يَهِي ٔدي ََ ِئ
َ ﴿ .4س َي ُكو ٍُ ُّ
اط َ ُِش َتكٔ ٕ
َي َظا ُء إٔلَى ٔص َز ٕ
يِ﴾
تزٖء صٌٗخ ّجًن ثم٘ سًذٓ هٌذ هحتشوٖ صثٗذ لت٘لّوِ حَل ُسأ خـذأٔ سًأذٓ ٍُأَثص
هلَثىٛ .ىّ ثللشٍٍ ثٟرتوجه٘ٔ ٍثٟٓتظجدٗٔ لن ت٘ي هْ٘ثٓ لضٍثرْوج.
تَٔل صٌٗخ ّجًن هج لذْٗج ٍتزّخٗ .ـّلأن ُأَثص هلأَثى ٍثدأَثُ هلأٖ ثلوَػأَم دَثسأـٔ
هحتشوٖ ٍتشٗذ ٌّجء ثم٘ هلَثى هٌِ ل٘ت٘لّن هن َُثص هلَثى-« :ثٌٓوِ ٗأج هو٘أٖ ،إًّأِ ٗوجًأذًج
ٍلٌِّ٘ ٗٔتٌن دٖ لَ سون ٗ٠هٖ هي ثٍ٘ ل ثٛهأش هأج ثًتْأٖ دٌأج ثٛهأش إلأٖ ّأزُ ثلخجتوأٔ
ايشفَ هَا ُء َٔ َٔ ايَّٓاضٔ ََا َو ٓلاه ُِِ َع ِٔ ٔق ِبًَ ٔته ُِٔ ايَّتٔي كَا ُْوا عًيهَا
ثلوٌْ٘ٔ! ٍ رجلت دٌِسٖ ث ٔٗٙثل٘شٗؤ ﴿ َس َي ُكو ٍُ ُّ
اط َ ُِشي َتكٔ ٕ
ُق ٌِ ِهَّلِل ِاي َُ ِظ ٔز ُم َو ِاي َُ ِػ ٔز ُل َيهِ ٔدي ََ ِٔ َي َظا ُء إٔلَى ٔص َز ٕ
يِ﴾(ثلذٔشًِٓ(»)142 /س ثلوظأذس-821 :
.)822
ايشيفَ ها ُء﴾ ثلخِجٍ ثٛح٠م ٍّن إلَْ٘د
إرث تٌ٘شت ٓذلٔ ثلوسلو٘ي دثهش ثهلل توجلٖ «﴿سيكو ٍُ ُّ
ل٘شثّتْن ثلتَرِ إلى ثل٘وذٔ ﴿ ََا َو ٓلاه ُِِ َع ِٔ ٔق ِبًَ ٔته ُِٔ ايَّتٔي كَيا ُْوا عًيهَيا﴾ َُ٘حٖٓ إلٖ ثلٌّذٖ(طلّٖ ثهلل
اط َ ُِش َتكٔ ٕ
هلِ٘ ٍ لِ ٍسلّن) ﴿ ُقٌ ِهَّلِل ِاي َُ ِظ ٔز ُم َو ِاي َُ ِػ ٔز ُل َيهِ ٔدي ََ ِٔ َي َظا ُء إٔلَى ٔص َز ٕ
يِ﴾.
ًشٕ ّزث ثلزَثح ثلوت٘ذ ٓذل ثلحجرٔ إلِ٘ ثٓـن للخظن ٍثسد٘ لشٌذِ ،هج ٍلَّجّٔنٕ هج طشُْن
هٓيْ ٓٙذٕلَتِْٙنٔ ٍّٖ د٘ت ثلؤذ لٙلَِّ ٙثلْوٓشْشُِّ ٍٓثلْوٌْٓشِحٔ ثٕ دأ٠د ثلوشأشّ ٍثلوٌأشح ٍثٛسع
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ٗلْج ْٕٗٓذ ٕٙهٓيْ ٗٓشجءٔ هي ثّلْج إِلٖ طٙشثؽ ٚهٔسٕتَٔ٘ٙنٍ ٍَّ هج تَرذِ ثلح٘ؤ ٍثلوظألحٔ ،هأي
تَرْْ٘ن تجسٓ إلٖ د٘ت ثلؤذ ٍ ،ثخشٕ إلٖ ثل٘وذٔ»(صهخششٕ :1407 ،دٍّ .)198 ،1زث
ثٛهش(تٌ٘٘ش ثلٔذلٔ) هش٘تٔ ثهلل ٍح٘وتِ ٍهلٖ ثلٌّج ثى ٗتّذوَث ثلٌّذٖ٘(طألّٖ ثهلل هل٘أِ ٍ لأِ
ٍسلّن) ُٖ ثٍثهشُ ٗلّْج.
ثه٘ج دوذ هشٍس ثحذ هشش هجهجً هي ثلخـذٔ تَٔل ثم٘ هلَثى :لَ سون ٗ٠هٖ َُثص هلَثى هي
ثٍ٘ل ثٛهش هج ل دٌج ثٛهش إلٖ ّزُ ثلخجتؤ ثلوٌْ٘ٔ .تشٗذ ثم٘ هلأَثى ُأٖ تلأٖ ثللأشٍٍ ثى
ل ثٛصهأٔ ٍٗسأوذ
ٗتشٕ َُثص هلَثى سًذٓ ٍٗجًت تِ٘ش دثًِّ لَ تأشٕ ُأَثص هلأَثى سًأذٓ ٗحأ ّ
ّٗ٠وج لٌّْ٘ج ٗجًت هخـتًٔ.
ٛىّ ثٛهَس ٗلّْج د٘ذ ثهلل ًٍشٕ ُٖ ثلشٍثٗٔ دثىّ ثٛصهٔ  ٟتحلّ دل تذذث هشأجٗلْوج ٍتشأذ٘
هظجةذْوج دوذ ثى ٗـلَّْ َُثص هلَثى سًذٓ ٍٗتشْٗجُ .جهلل ْٗذٕ هأي ٗشأجء هأي هذأجدُ إلأٖ
طشثؽ ٚهستٔ٘ن ٍثلخ٘ش هش٘تٔ ثهلل ٍهظلحتِ  ٟثُ٘جسًج ثلَثّ٘ٔ(ُ٘ش ٌّّجء).
﴿ .5ل َا يُكًَ ِّ ُ ايً ٓ ُُ ن َِف ّشا إٔلا َّوُ ِس َعهَا﴾
ٗلّ ثُشثد ثٟسشٓ رّذَث ٛهوجلْن ٍهحتشوٖ صثٗذ ُٖ ثلذ٘ت ٍح٘ذٍٗ ُٖ« :حذتٖ ثًتلأش.
ثحذٖ ثلشٍح حَل رسذٕ ثلٌح٘ل ٍثسَٕ٘ ثلـجٓ٘ٔ َُّ سثسٖ ثٛطلن ثسدأت هلأٖ شأجسدٖ
ٍُٖ ٍحذتٖ ثًتلش﴿ .لاَ يُكًَ ِّ ُ ايً ٓ ُُ ن َِف ّشا إٔلا َّوُ ِس َعهَا﴾(ثلذٔشٓ(»)286 /هحَِف1994 ،م.)816 :
ّزث ثلٔسن هي ث ٔٗٙثل٘شٗؤ ﴿ل َا يُكًَ ِّ ُ ايً ٓ ُُ ن َِف ّشا إٔلا َّوُ ِس َعهَا َيهَا ََا َن َش َيب ِْ َوعًيهَيا ََيا ِان َت َش َيب ِْ َرب ََّٓيا لي َا
َ َِ ِ
ِ
ِ
ئ َٔٔ َق ِبً ٔ َٓا َرب ََّٓا َولاَ تُ َحًُِّ ِ َٓا ََا لاَ َط َاق َيٍ
تُ َؤا ٔخذَْا إٕٔ ن َّ ٔشي َٓا أ ِو أخ َظأَْا َرب ََّٓا َولاَ ت َِح ُٔ ٌِ عًي َٓا إ ٔ ِص ّزا َن َُا َح ًَُ َت ُُ َعلَى اي َّ ٔذ َ
ِ ِ
َي َٓا بُٔ ٔ َو ِاع ُ َعَّٓا َو ِاغفٔ ِز َي َٓا ِ
ئ﴾(ثلذٔشٓ.)286 /
ْْ ََ ِولاََْا َف ُ
وار َح ُِ َٓآ َأ َ
انْ ِزَْا َعلَى ايك َِوّ ٔايكَافٔ ٔز َ
هحتشوٖ صثٗذ هزَصٗ ٓذ تزجٍص حوجً٘ي هجهجًٗ ٟ ،ستـ٘ن ثى ٗووأل هوأٍٗ ً٠وأ٘ ُأٖ
ٍحذتِ ٍهج ٗجى ُٖ ٍسن ّزث ثلوزَص إلّج سهجٗٔ ًِسِ ٍثًٟتلجس ،ثًتلجس هزٖء ثلخجدهٔ ثٕ ثم٘
هلٖ لتخشرِ هي ثلَحذٓ ثلوـلٔٔ ٍثهلل ٘ٗ ٟلَّ ًِسجً إلّج هـجدٔجً لَسوْج ٍٓذستْج ٍُ٘شّج ُٖ
تلٖ ثلوشحلٔ هي ثلووش ٍ«٘ٗ ٟلِّْج إلّج هج ٗتسن ُِ٘ ؿَِٓ ٍٗت٘سش هلِ٘ دٍى هذٕ ثلـجٓأٔ
ٍثلوزَْد ٍّزث إخذجس هي هذلِ»(صهخششٕ :1407 ،د.)332 ،1
ٌّج ٓذ ت٘شّس ثل٘جتخ «ُٖ ٍحذتٖ ثًتلش» ٍّٖ إشجسٌٓ دثىّ ثلَحذٓ تؤرٕ هحتشوٖ صثٗأذ
ٗخ٘شثً ٍَّ ٗحتجد إلٖ ثً٘سٍ ل٘ت٘لّوِ.
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ِ

َ ﴿ .6رب ََّٓا ل َا تُ َؤا ٔخ ِذَْا إٕٔ ن َّ ٔشي َٓا َأ ِو َأ ِخ َظأَْا﴾

ٗتَرِ٘ هحتشوٖ صثٗأذ حٌ٘أ ًج ًحأَ ثهلل ٍثلٔأش ى ٍٗتحأذ٘ث هأي ثلأذسثٍٗ ٍٗشثهأجتْن
ٌٍٗذـْن ٛرل هٔجهْن ثلولأ٘ن هٌأذ ثهلل(هحِأَف1994 ،م،)812 ،817 ،820 ،824ٍ... :
ٍحٌ٘جً ٗتوجٗل ًحَ ثلشَّْثت ٍَٗسَسِ ثلش٘ـجى ٍٗتشٕ ٍٗذوأذ هأي ًِسأِ دخأَس ثلوذأجدٓ
ٍٗ٘ث هي ثهلل ٍهي ثل٘شثهجت ٗلّْج(هحَِف1994 ،مً .)817-816 :حَ «حتّٖ هتأٖ ثّأي
ل٘شثهجت  ٟتت٘س٘ش»(ًِس ثلوظذس« .)829 :لَ ٍّذٌٖ ثهلل ًوؤ ثل٘شثهجتًِ(»...س ثلوظأذس:
 .)825ثٍ ًشٕ حذِ٘ دجلذً٘ج «شجسُتٔ ثلخوجً٘ي ٍهج ٍسأوٌٖ ثى ثهأشع هأي ثلأذً٘ج»(ًِأس
ثلوظذسٗ َّ .)812 :سوٖ ًحَ ثل٘ٔ٘ي دثةوجً ٍلٌِّ٘ َٗ ٟرذ لْج ًجًٗٔ .هٌذهج تٌلَ ثلخجدهأٔ
ثلذ٘ت ٍتت٘لّن هن هحتشوٖ صثٗذ ٗحٖ٘ لِ شَّ ثلشذجح ٍتٌَُِ ُأٖ ٍرذثًأِ ًٌوأٔ ثلحلأن
ثلٌجدش لخ٠ح٘ي حجً٘ٔ هٌذهج تٌحٌٖ ثلخجدهٔ لتو٘ذ دسؾ ثل٘ل٘ن ٗتظَ٘س هحتشوٖ ثى ٗٔشطْج.
ثه٘ج ّزث هزشّد تظَ٘سٍ ٍّأَ هتوجسأٖٗ صهأجم ًِسأِ دشأذ٘ٓ ٍٗٔأَل ﴿ َرب ََّٓيا لياَ تُ َؤا ٔخ ِيذَْا إٕٔ ن َّ ٔشيي َٓا َأ ِو
ِ
َأ ِخ َظأَْا﴾(ثلذٔشًِٓ()286 /س ثلوظذسُ٘ )816 :ذهَ هحتشوٖ هي ثهلل ثى ٌِٗشًأج إى ًسأٌ٘ج
ثٍ ثخـثًج .رََٗش ثلٌس٘جى ٍثلخـث ٍثلوشثد دْوج هج ّوج هسذذجى هٌِ هي ثلتِشٗؾ ٍثًِٝأجل .ثٟ
تشٕ إلٖ َٓلِ ٍٓ( :هج ثًَْسجً ِ٘ٙإِلَّج ثلشَّٕ٘ـجىُ) ٍثلش٘ـجى ٔٗ ٟأذس هلأٖ ُوأل ثلٌسأ٘جىٍ ،إًوأج
َٗسَ ُتَ٘ى ٍسَستِ سذذجً للتِأشٗؾ ثلأزٕ هٌأِ ثلٌسأ٘جى»(صهخشأشٕ :ّ1407 ،د،1
 .)332دوذ ٓشثءٓ ّزُ ث ٔٗٙتذوذ هٌِ ّزُ ثلخ٘جٟت ثلشّت٘ؤ ٍٗذٗن ٗ٠هِ هن ثم٘ هلّٖ .زُ
ثلتّظَ٘سثت شٖء هجدٕ ٍٗو٘ي ثى ٗزشّدِ ٗلّ ثًسجىٍ ٍل٘يّ ثلوسلن َّ ثلّأزٕ ٗتوجلأٖ صهأجم
ًِسِ ٍثُؼل شٖء ل٠دتوجد هي ّزُ ثُٟ٘جس ثلوؼلّٔ َّ رٗش ثهلل توجلٖ لٌتوسٖ٘ دِ ُٖ ٗلّ
هشثحل ح٘جتٌجّ .زث ثلتٌّجص٘ ثلٔش ًٖ تول٘نٗ هل٘نٗ ٍّذثٌٗٔ لزووٌ٘ج.
﴿لا ريب فيُ﴾

.7
ٓذ رجء ثلشد٘ن ثللـَ٘ لزثٕ ثلوجم «ٍٗلّ شأٖء ٚؿ٘أخٗ لأَ  ٟحأضى هلأَثى»(هحِأَف،
1994م« .)824 :سد٘ن ّزث ثلوجم ًجدس ثلخوجسأ٘ي هتأٖ ٗسألَ هلأَثى ٌٍٗسأٖ .ثلحوأذ هلل.
ُجلَ٘م ٗوؼٖ د٘ي ثلوذجدٓ ٍثلتٍ ٍٓ٠ثلـوجم ٍثًٛجًٖ ٍثُٛأ٠م .هٌأذ ثلخوأجً٘ي ًتَٓأن ٓأذٍم
ػَ٘ ٟ ٚسٗخ ُِ٘»(هحَِف1994 ،م ُٖ .)824 :ثلزولٔ ثٛخ٘شٓ تٌجص٘ دثخلأٖ هأن ثٗٙأٔ
رييب فييُ﴾(ثلذٔشٓ )2 /رجء ثل٘جتخ دْزث ثلتّثٗ٘ذ( ٟسٗخ ُِ٘) لٔذٍم هضسثة٘أل
﴿ذيک
ُ
الهتال لا َ
ثلّزٕ  ٟشٖ٘ ُٖ ٓذٍهِ ثدذثً ٍ ٟخ٠ص هٌِ ثدذثٓ .ذ ثستِجد هحتشوٖ هي ّزُ ثٗٙأٔ هأشّٓ
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ثخشٕ هٌذهج تضٍ٘رت سًذٓ هن ثًَس ه٠م .تَٔل سًذٓ ُٖ حِل صُجُْجٍ« :ػوتٔ هلٖ ٍرْأٖ
ٌٓأأجم سأأوجدٍٓ  ٟسٗأأخ ُ٘أأِ ٍثلحأأّْ ثًّأأٖ دهأأَتٔ لٌِسأأٖ ؿأأَٗ ً٠دأأجلتَُْ٘ ٍطأأووتٔ
هلِ٘(»...هحَِفٗ .)831 :1994 ،جًت سًذٓ تحخ٘ ح٘جتْج ٍسوجدتْج ُِٖ .ل٘لٔ صٍثرْأج هأن
ثًَس ه٠م رولت هلٖ ٍرْْج ٌٓجم ثلسوجدٓ ثلّتٖ ٗجًت تٌتلشّج سٌ٘ي ؿَٗلٔ ٍرجءت دْأزُ
ثلزولٔ(سوجدٓ  ٟسٗخ ُِ٘) لتثٗ٘ذ سوجدتْج .لولِّ ثهخجل ّزُ ث ٔٗٙتثتٖ ُٖ ثلشٍّثٗٔ لت٘أَى
رول س٘جٓ٘ٔ تو ٜد٘ي ثلسـَس ٍتضٗي ثلووٌٖ ٍثللِّق.
ُ ﴿ .8
اط ٌُ إ ٔ َّٕ ِاي َب ٔ
وق ٌِ َج َاء ِاي َح ُّل َوزَ َه َل ِاي َب ٔ
َإ زَ هُو ّقا﴾
اط ٌَ ك َ
تَ٘ى هٔجدل شخظ٘ٔ هحتشوٖ صثٗذ شخظ٘ٔ سل٘وجى هذجسٕ ثدَ سًذٓ َّ .ثلّزٕ لأ٘س
لذِٗ طلٔ دجلأذ٘ٗيٗ ٟ ،ظألّٖ ٍٗ ٟظأَم(هحَِف1994 ،مٍ )815 :لأ٘س هأي ثّأل ثلِ٘أش
ٍثلوٌـْ ٍٗؼزش هحتشوٖ صثٗذ دٍى ثٕ سذخٍ خجص٘ ٍٗسخش إٗوجًِ ٍتظَُِ٘ .لْوأج دثةوأجً
هحجٍسثت تُختن دٍى ثٕ ًت٘زٍّٔ .وج ٗت٘لّوجى حَل ثٗٝوجى ٍثلذ٘ٗي ٍثلوذجدَٓٔٗ .ل ثحٌجءّأج
سل٘وجى هذجسٕ سجخشثً:
«-ثًذـٖ هلٖ طحتٖ ٗج هحتشوٖ
ثلَسثحٔ ٍثٗٝوجى ٗج هن٘ سل٘وجىُٔلت دخٍٔٔ :إٗوجىٌ هَسٍث ،شٖ٘ ،ثلحجدٗ ،هٔ ٟ ،ًٔ٘٠ثدسِٗ حن٘ إٗوجى!
ُتسجءل(سل٘وجى هذجسٕ) سجخشثً:
دَُِ٘ هِتَح؟!ّٖ ثلح٘جٓ ثل٘جهلٔ ...إًّٖ ُخَسٗ دخذجتٖ ،سثع دجلوذم ،هجدذ للحٍٔ٘ٔٔٓ ،ذ ثٍط٘ت صٌٗأخ إرث رأجء ثٛرأل ثٌٟٗشش ًوٖ ٍ ٟتَ٘ى رٌجصٓ ٍ ٟهثتن ٍ ٟحذثد!
هج َّ إلّج ًَس ْٗذؾ ُزثٓ ُ٘ذذ٘د ثلللوجت.ثلوسثلٔ ثىّ ثلووش ٓذ تٔذ٘م دٖ حتّٖ ٟح لٖ ثلوَت...حأأَثس هٔأأ٘ن ﴿ َو ُقي ِاطي ٌُ إ ٔ َّٕ ِاي َب ٔ
ياء ِاي َحي ُّيل َوزَ َهي َيل ِاي َب ٔ
يإ زَ هُو ّقييا﴾(ثٝسأأشثءًِ(»)81 /أأس
اطي َ
يٌ َكي َ
يٌ َجي َ
ثلوظذس٠ٗ .)817 :م هحتشوٖ حٌّْ ٍثلحّْ ٗذهي ٗ٠م سل٘وجى هذجسٕ ثلذجؿلُ .أٗ ٠ذٔأٖ
لسل٘وجى هذجسٕ َٓلٌ إلّج ثى َٗٔل سجخشثً :ثلوسثلٔ ثىّ ثلووش ٓذ تٔأذ٘م دأٖ حتّأٖ ٟح لأٖ
ثلوَتٗ .جًت رَثح هحتشوٖ ّزُ ثلسخشٗٔ ثلذجؿلٔ .هج ٗجى ٗسثل سل٘وجى هذجسٕ لأ٘ولن
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هلوجً ٍٗ٘سخ تزشدًٔ دل ٗجى ٗلّ سوِ٘ ثى ٗسخش هحتشوٖ ُٖ هٔجةذُ دٍى ثى ِٗ٘ش دأثىّ
ًْجٗٔ ّزُ ثلذً٘٘ج هزٖء ثلحّْ ٍرّجح ثلذجؿل.
ُين﴾
ب ايظَّ اي ٔ َ
﴿ .9إْ َّ ُُ لا ي ُ ٔح ُّ
ٌ َسبٔيلا ّ﴾
َإ فٔي َهي ٔذ ٔه َأ ِع َُى َفه َُو فٔي الآ ٔخ َزةٔ َأ ِع َُى َو َأ َض ُّ
 ََٔ ﴿ .10ك َ
﴿ .11كُ ٌُّ ن َِف ٕ
ص ذَ ائٔك ٍَُ ِاي َُ ِو ٔ
ت﴾
ًشٕ ُٖ ّزُ ثلشٍثٗٔ دثىّ ثلس٘جسٔ ٍثٟٓتظجد ُٖ هْذ ثلشة٘س ثلسجدثت هتّحأذثى ل٘خ٘ذأج
ثلٌّج ُٖ ٗلّ هجلْن ٍثهجًْ٘نٗ .ذ٘ي لٌج ثل٘جتخ ّزُ ثلحٔجةْ ٍٗظَ٘س لٌأج ثلظ٘أَس ثلوختلِأٔ
هي هظش ُٖ هْذ ثسوجه٘ل دجشج ٍثٗجم ثلٌّ٘سأٔ ٍثلخّأَسٓ ٍثٗأجم ثلٌّظأشٗ .أٗ ٠م هأي ثًِٟتأجح
ثٟٓتظجدٕ ُٖ هظش ثلّزٕ دذث هي ثلسذوٌ٘٘جت ُٖ هْذ ثلس٘جدثت ٍّأزث ثلوظأش ثلّأزٕ ٓجدأل
ثًِٟتجح ثٟٓتظجدٕ ُٖ هظش ٓذ ٓجدل ثٗؼجً ثلِٔش ٍثلتَس٘م ٍثٛصهجت ثلّتٖ خلْٔج ٗوخ دِٗ٘ذ.
ٔ
ُين﴾
ب ايظَّ ياي ٔ َ
ٗ٘شَ لٌج هحتشوٖ صثٗذ هي ثلوزتون ثلوظشٕ ٍهشجٗلِ ٍهظجةذِ﴿« .إْ َّ ُُ لا ي ُ ٔح ُّ
هج ّزث ثلٔشثس ثْٗج ثلشرل؟! تولي حَسٓ ُٖ  15هجَٗ حن٘ تظأِْ٘ج ُأٖ  5سأذتوذش؟ تأضد٘ ُأٖ
ثلسزي دجلوظشٗ٘ي رو٘وجً هي هسلو٘ي ٍثٓذجؽ ٍسرجل ثحضثح ٍسرجل ُ٘ش؟ ...لن ٗوأذ ُأٖ
َإ فٔي َهي ٔذ ٔه َأ ِع َُيى َفه َُيو فٔيي اليآ ٔخ َزةٔ َأ ِع َُيى
ه٘ذثى ثلحشّٗٔ إلّج ثًٟتْجصَٗى ُلٖ ثلشّحؤ ٗج هظش ﴿ َو ََٔ ك َ
َو َأ َض ٌُّ َسبٔيلا ّ﴾(ثٝسشثءًِ(»)72 /س ثلوظذس.)833 :
ُين﴾ ٓسنٗ هي ث ٔٗٙثلششِٗٔ ﴿ َو َجزا ُء َسي ِّ َئ ٍٕ َسيي ِّ َئ ٍْ َٔ ًُِْهيا َف َُ ِئ َعفيا َو َأ ِصيً ََأ َف َيأ ِج ُز ُه
ب ايظَّ اي ٔ َ
﴿إْ َّ ُُ لا ي ُ ٔح ُّ
ٔٔ
ُين﴾(ثلشأَسٕ )40 /تتأزّٗش ّجتأجى ثٗٙتأجى ثٗأجم ثلخأَسٓ ثٟسأـَسٗٔ
ب ايظَّ ياي ٔ َ
َعلَى اهَّلل إْ َّ ُُ لا ي ُ ٔح ُّ
1919م ٍثٟهتشثع ثلشذٗذ هلٖ ثلشّة٘س ثلس٘جدثتٓ .ذ طأجس هحتشأوٖ صثٗأذ ًؼأذجًجً ٍدأذث
ٌٗتٔذ ثلس٘جسٔ .دوذ ّزُ ثٗ ٔٗٙثتٖ دثستلٍٔ ٗخ٘شٍٓ حَل ثلس٘جسأٔ ٍٗأزم٘ ثلأشّة٘س ثلسأجدثت
لخَسٓ  15هجَٗ 1971م ٍٗش٘ش إلٖ ٍثٓؤ  5سأذتوذش 1981م ٍحأَسٓ 1919مٗ .أجى ٗٔظأذ
هحتشوٖ هي هذجسٓ "ثللجلو٘ي" ُٖ ث ٔٗٙثل٘شٗؤ ثلشّة٘س ثلسجدثت ٍثللّظَص ٍثلوٌتْأضٗي
ٍثلحّ٘جم ثلوظشٗ٘ي ثلّزٗي كلوَث ثلٌّج هلٖ هشّ ثلوظَس هي خ٠ل ُشع ثلَػن ثٟٓتظأجدٕ
ثلوتذَّسّ .ن ثلّأزٗي ثسأتٌلَّث ثلوَٓأَ لتحٔ٘أْ هأثسدْن ٍ سأوَث إلأٖ تحٔ٘أْ هٌأجُوْن
ثلشخظ٘ٔ ًٍسَث ثلشوخ ثلوظشٕ د٘لّ هشجٗلِ ٍهظجةذِ ٍّن ثشذ٘ كٍ ًٟ٠هو٘جً ُأٖ ثٙخأشٓ
حّٔجً ٗوج رجء ُٖ ث .ٔٗٙدٌ٘وج ثشجس هحتشوٖ صثٗذ إلٖ دوغ ّزُ ثٟحأذثث ثلس٘جسأ٘ٔ ُأٖ
هظشٗ ،ت٘لّن هي سحلتِ سحلٔ شجٓٔ ٗشحلٔ ثلحجد٘ٓ َّ .ذ شجسٕ ُٖ هشثسن تش٘٘ن طأذِٗٔ
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ثلٔذٗن سًن هشجٗلِ ثلزسو٘ٔ ٍهشجٗل ثلوشٍسَٔٗ .لُ« :أجتٌٖ ثى ثسأون تول٘ٔأٖ هلأٖ 5
سذتوذش ٍلٌٌّٖ٘ ثهشُِ ٍ .دذثت ثلت﴿ ٍٓ٠كُ ٌُّ ن َِف ٕ
ص ذَ ائٔك ٍَُ ِاي َُ ِو ٔ
ت﴾»(ًِأس ثلوظأذس .)833 :رأجء
ِ
ت َو َْ ِبً ُ ُ
دْزث ثلٔسن هي ث﴿ ٔٗٙكُ ٌُّ ن َِف ٕ
ص ذَ ائٔك َُيٍ ِاي َُ ِيو ٔ
يوٕ﴾(ثًٛذ٘أجء/
يونِ بٔاي َّظي ِّز َواي َب ِيي ٔر فٔ ًِ َٓي ٍّ َوإ ٔ َي ِي َٓيا تُ ِز َج ُع َ
 )35لَ٘ٔل ٗلّ ًِسٍ رثةٔٔ ثلوَت ٍٗزِٗٔ ّزُ ثلحّ٘جم ثللجلوَى ٟدذٍ٘ .إرث ًٌَلش إلٖ ثلشٍّثٗٔ
دجلذً٘ٓٔ ،شٕ دثىّ ث ّٖ ٔٗٙتولْ٘ رثٕ ثلظ٘ذْٗ ثلٔذٗن هلٖ ٍثٓؤ  5سذتوذش.
ٍ ثه٘ج ثٗٙجت ثلّتٖ ثستخذهْج ثلشٍّثةٖ ً٘ش هذجششًٓ ّٖ:
ل ز ِٔدن ٔي ٔعً ِ ُّا﴾
ُ ﴿ .1ق ٌِ َر ِّ
ثست٘ٔق هحتشوٖ ُٖ ثلظ٘ذجح ثلذجٗش ٍتَػّث دجلوجء ثلذجسد ل٘ظلّٖ ٓجةٗ« :ً٠لّ َٗمٍ  ٟثصدثد
ُِ٘ هلوجً ٗٔشدٌٖ هي ثهلل ُ ٠دَسٕ لٖ ُٖ شوس رثٕ إلَ٘م»(ًِأس ثلوظأذسٓ .)811 :أذ
و ِايحل و َلا ت َِعج ِ ِ
ثستِجد ثل٘جتخ هي ث ٔٗٙثلشّشِٗٔ ﴿ َفتعالَى ا ُ ِ
إيييو
يٌ بٔيايكزإٓ َٔ ِئ َقبِي ٌٔ َأ ِٕ يُ ِك َضيى َ
هَّلل اي ًَُ ٔ ُ َ ُّ َ
َ
ََ
َو ِحيُ ُُ ُ
ل ز ِٔدن ٔي ٔعً ِ ُّا﴾(ؿٍِ )114 /رجء دْج هن تٌ٘٘ش ٓل٘ل ُْ٘ج.
وق ٌِ َر ِّ
﴿ .2يحيي ويُيْ﴾

ٓذ تشٕ هلَثى سًذٓ لتستو ّش ح٘جتْأج دًٍأِ دوأذ هأشٍس ثحأذ هشأش هجهأ ًج هأي سأٌَثت
طذثٓتْوج ٍحذْ٘وج ثلووُْ٘ .أٖ ّأزُ ثللأشٍٍ تٔأَل سًأذٓ «ثٛطأل ُأٖ ثلضهأجىٗ ،ح٘أٖ
ييْ َوإ ٔ َي ِييُ ٔ
ٍٗو٘ت»(ًِس ثلوظذسٍّ .)827 :زُ ثلزولٔ تٌجص٘ هن ث ٔٗٙثلششِٗٔ ﴿ه َُو ي ُ ِحئيي َوي ُ ُٔ ُ

وٕ﴾(ًَٗسٍ )56 /ثًتسخ "ثٝح٘جء ٍثٝهجتٔ" للضّهجى ثلّأزٕ ٗح٘أٖ ثلٔلأَح دجٛحأذثث
تُ ِز َج ُع َ
ثلوِشّحٔ ٍٗو٘تِ دجٛحذثث ثلس٘تٔ.
﴿ .3اهَّلل يهدي َٔ يظاء﴾

َٗٔل سل٘وجى هذجسٕ ثدٖ سًذٓ ُٖ حَثسُ هن هحتشوٖ صثٗذ:
 ثًذـٖ هلٖ طحتٖ ٗج هحتشؤُٖ .لت دخٍٔٔ: ثلَسثحٔ ٍثٗٝوجى ٗج هن٘ سل٘وجىُتسجءل ٍَّ ٌٗلش ًحَٕ دخذج:ٚ
 َٗ٘ ثطذّ ثىّ هخلٖ ٗؤهي دجلخضهذ٠ت؟ ثهلل ْٗذٕ هي ٗشجء(ًِس ثلوظذس)817 :ِ
ات َُ َبيِّ َٓ ٕ
ثلزولٔ ثٛخ٘شٓ ُٖ ّزث ثلحَثس هثخَرٌٓ هي ث ٔٗٙثلششِٗٔ ﴿ َيك َِد َأ ِْ َزي َٓا َآي ٕ
هَّلل َيهِ ٔدي
ات َوا ُ
اط َ ُِشي َتكٔ ٕ
ََ ِٔ َي َظا ُء إٔلَى ٔص َز ٕ
يِ﴾(ثلٌَسٗ )46 /ذ٘ي لٌج دثىّ ثهلل ْٗذٕ هي ٗشجء هأي هذأجدُٗ .ز٘أخ
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ّ٘زث هحتشوٖ صثٗذ ٛدٖ سًذٓ ٍَّ ثلّزٕ ٓجةنٗ هلٖ رْلُِ .جهلل ْٗذٕ هي ٗشجء هي هذأجدُ
ٍدوغ ثلٌّج ٓذ ختن ثهلل هلٖ ٓلَدْن ٍَِْٔٗ ٟى ش٘تجً.
ک ِاي ًُُ ِ ٔ
ک﴾
ُ ﴿ .4ق ٌٔ ايًٓه َُِّ َاي ٔ َ
ٓذ طجح هحتشوٖ هي ثلٌَّم ُٖ ثلظ٘ذجح ثلذجسد ل٘تَػّث ٍٗظلّٖ َُ٘ٔل« :ثللْن٘ إًّأٖ ثًأجم
دثهشٕ ٍثطحَ دثهشٕ ٍثًّٖ هجلٖ ٗلّ شٖء»(ًِس ثلوظذس .)811 :لْزُ ثلزو٠ت تٌأجص٘
ِ
ِ
ک ِاي ًُُ ِ ٔ
ک َٔ َُّ ِٔ ََظا ُء َوتُ ٔعي ُّز ََ ِئ ََظيا ُء
ک ََ ِٔ ََظا ُء َو َت ِٓز ٔ ُع اي ًُُ ِ َ
ک تُ ِؤت ٔي اي ًُُ ِ َ
هن ث ٔٗٙثلششِٗٔ ﴿ ُق ٌٔ ايًٓه َُِّ َاي ٔ َ
يديز﴾( لهوشثىٍ )26 /تتذثهجّج لٌجٗ .ذذث هحتشوٖ
ک ِايب ُ
َير إْٔ َّ َ
َوتُ ٔذ ٍُّ ََ ِٔ ََظا ُء بٔي ٔد َ
ک َعلى كُ ٌِّ َشيء َق ْ
َٗهِ دزٗش ثهلل توجلٖ ثلّزٕ ٗلّ ثٟهَس د٘ذُ ٍَّ هجلٖ ٗلّ شٖء.ٚ
﴿يفعٌ اهَّلل َا يظاء﴾

.5
ٓذ رجءت صٌٗخ ّجًن ثم٘ سًذٓ لتت٘لّن هحتشوٖ صثٗذ حَل ثلخـذٔ ٍّزث َّ ثلحَثس:
«ًٍ -تشْٗوج ل٘ذهشّوج هوجً
ٍتٌْ٘ذت دظَت هسوَم شثى ثلوجرض ُٔجلت ٍلٌذّج ٗتحشّٕ:
ُلٌذزل ثلزْذ لًٔ٠جر ٍلِ٘ول ثهلل هج ٗشجء سد٘وج ٍرذ ّٗ٠وج هج ٌٗجسذِ»(ًِس ثلوظذس:.)821
ل َأن ََّى َي ُهوُٕ لٔيي غُليا َّْ َو َق ِيد َبً ََػَ ٔ َيي
اٍ َر ِّ
رولٔ «لِ٘ول ثهلل هج ٗشجء» تٌجصٌّ هن ث ٔٗٙثلششِٗٔ ﴿ َق َ
و ايً ٓ ُُ َي ِف َع ٌُ ََا َي َظيا ُء﴾( لهوشثى )40 /هج ثرول هشأ٘تٔ ثهلل دوأج ُ٘أِ
ِال ٔه َب ُر َو ِاَ َز َأت ٔي َعا ٔق ْز َق َ
اٍ َن َذي ٔ َ
هٌَ٘ىٌ هي ثلوظلحٔ ٍثلخ٘شٓ .ذ ٍطل ُٖ ثلٌْجٗٔ َُثص هلَثى دووشَٓتِ هشًّٓ ثخشٕ سًن هأج
تظَ٘س ثٙخشٍى.
﴿ .6ب ُ ِٓيا َْ ُُ َعلَ َى طَ فَ ا ُج ُز ٕف َه ٕ
ار﴾
ّوست سًذٓ هن ًِسْج هٌذهج سثت ُٖ ل٘لٔ حِل صُجُْج هزوَهٔ هأي ثلسأ٘جسٕ ٍّأن
ٗأأجًَث ثطأأذٓجء صٍرْأأجٍ« :خضتٌأأٖ سأأخشٗتِ ُشأأوشتٔ دأأثىّ تزشدتأٖ تتْأأجٍٕ ُأأٖ رأأشٍ
ثلِشل»(ًِس ثلوظذسٗ .)832 :لؤ "رشٍ" تتذثهٖ لٌج ّأزُ ثٗٙأٔ ﴿ َأ َف َُ ِئ َأ َّس َيص ب ُ ِٓياَْي ُُ َعلَيى
َ َِك َوى َٔ َٔ ايًُٓ ٔ َو ٔر ِض َو ٕإ خَ ْير َأّ ََّ ِٔ َأ َّس َص ب ُ ِٓيا َْ ُُ َعلَ َى طَ فَ ا ُج ُز ٕف َه ٕار َف ِاْه ََار بُٔ ٔفي َْيا ٔر َجهَيٓ َّ َِ َو ايًٓي ُُ لياَ يهِي ٔدي ِايك َِيوَّ

ين﴾(ثلتَدٔ ُٖ ّٖ .)109 /تلٖ ثللّ٘لٔ ثدسٗت دثًّْج ٓذ ُشلت ُٖ هجلْأجُ .ثه٘أج ثلّأزٕ
ايظَّ اي ٔ ُٔ َ
ل٘س ثهوجلِ هلٖ ثلتَّٕٔ ،خجلذٗ ُٖ ًجس رٌّْن .ثسج هول ثًَس هلّجم ٗسأخ ثلوأجل ٍثلخّأشثء
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دثٕ ؿشٍْٗ ً٘ش هششٍهٍٔ ُوج دثم صٍثرِ حتّٖ لَ٘مٍ ٍثحذٍٓ ٚذ تْجٍٕ تزشدتْوأج ُأٖ رأشٍ
ثلِشل .سًذٓ ؿلّٔت ًّْٛج هج ٗجًت إلّج ثدثًٓ إصثء تلٖ ثلس٘جسٕ ل٘ظل صٍرِ إلٖ ثلخشثء سشٗوجً.
﴿ .7ضع ايظايب وايُظًول﴾

ٗتٌجرٖ َُثص هلَثى هن ًِسِ« :ثهلٌت ثلخـذٔ ُٖ هْذ ثلٌّجطشٗٔ ٍٍثرٌْج ثلحٔ٘ٔأٔ ُأٖ
هظش ثًِٟتجح ًشٌٓج ُٖ دٍثهٔ هجلنٍ هزٌَى حتّٖ ُٖ ثلْزأشٓ  ٟهزأجل لٌأج .دأ٘ي ثلِلسأِٔ
ٍثلتّجسٗ ػوَ ثلـجلخ ٍثلوـلَح ٟ .لضٍم لٌج ،هج ثٗخش هأي  ٟلأضٍم لأًِِ(»...أس ثلوظأذس:
 .)814رولٔ «ػوَ ثلـجلخ ٍثلوـلَح» تٌجص٘ دٌٖٗ٘ هن ّزُ ث ٔٗٙثلشّأشِٗٔ ﴿ييا َأيُّهَيا ايٓ َّ ُ
ياض
بال طَ ي ِيئا ّ
ُوٕ َٔ ِٔ دُؤٕ اهَّللٔ َي ِٔ َي ِبً ُ ُكوا ُذبابا ّ َو َي ٔو ِاج َت َُ ُعوا َي ُُ َو إ ٔ ِٕ َي ِشيً ُ ِبه ُُِ اييذُّ ُ
َّذئ ت َِدع َ
ُض ٔز َل َََْ ٌْ َف ِاس َت ُٔ ُعوا َي ُُ إ ٔ َّٕ اي َ
يول﴾(ثلحذٍ )73 /ثلووٌٖ ثًِ لَ ُشع ثى لْتْن شأجؤٍث
يب َو ِاي َُ ِظً ُ ُ
ايظاي ٔ ُ
لا َي ِش ًَ ِٓكٔ ُذو ُه َٔ ِٓ ُُ َض ُع َ َّ
ثى ٗخلَٔث ردجدجً ٍَّ ثػوَ ثلحَ٘ثًجت هٌذّن لن ٗٔذسٍث هلِ٘ ثدذث ٍإى ٗسلذْن ثلزدجح ش٘تج
هوج هلْ٘ن ٗ ٟستٌٔزٍُ دجًٟتضثم هٌِ(ؿذجؿذجٖٗ :ّ1417 ،د.)408 ،14
ُٖ ث ٔٗٙثلششِٗٔ ثلـجلخ َّ ثٙلْٔ ٍثلوـلَح َّ خلْ ثلزدجح .ثحأذٕ هٌْوأج ثػأوَ
هي ثٌٟخشٌٕٗ .تٔذ َُثص هلَثى ثلسٌَثت ثلّتٖ ٗجًت تٔجسى سٌَثت ثلح٘ن للأشّة٘س ثلسأجدثت
دوج ُْ٘ج هي ثلوشجٗل ثٟٓتظجدٗٔ ٍٗتِلسَ حَل هج هؼٖ ُٖ هظش ُٖ تلٖ ثلسٌَثت هأي
ثلِٔش ٍثلِسجد ٍثلؼ٘جم« .هي ثلووشٍٍ ثًِّ خ٠ل ثٛهَثم ثٛحذ هشش ثلتأٖ تأَلّٖ ُْ٘أج ثًأَس
ثلسجدثت ح٘ن هظش( )1970-1981صثدت دٗأَى هظأش ثلخجسر٘أٔ صٗأجدٓ هزّلأٔ»(ثهأ٘ي،
2012مٌّ .)66 :ج ثلـجلخ َٗ٘ى ثًَس ثلسجدثت ٍثٟسشثة٘ل٘٘ي ٍثلوـلَح ّأَ تٌ٘٘أش كأشٍٍ
هظشَ ُٖ هظش ثًِٟتجح دَثسـٔ ٓشثس ٗوخ دِٗ٘ذ .ل٘أيّ ثلوشٗأذ ٍثلوأشثد ٗلْ٘وأج ػأوِ٘جى
ٍهِشَٟى .لن تتوّ٘ي هظش هي تحْٔ٘ ثّذثُْج دل «ٗوخ دِٗ٘ذ سلخت هظش هي هؤْأج
ثلَٔهٖ ٗوج سلختْج هي ثلٔ٘جم دذٍسّج ثلَحذٍٕ»(ثلوس٘شٕ.)233 :ّ1432 ،
﴿ .8أعوذ باهَّلل﴾

ٓذ رجءت صٌٗخ ّجًن إلٖ د٘ت هحتشوٖ ٍت٘لّن لـلخ ُس ثلخـذٔ .هٌذهج ثؿّلأن ُأَثص
هلَثى هلٖ سذخ هز٘تْج رّخ حتّٖ ٗ٘لّن هن سًذٓ حَل ثلوَػَم ّٖ .طجهتٌٔ ٍ ٟتأت٘لّن
ُ٘ذذث َُثص هلَثى ثلحَثس:
 ثهَر دجهلل هي طوتُٖشًَتٔ إلٖ ّجهجت ثلٌّخ٘ل ثلوٌخَس َُّ ثلوٌحذس ٍسثلتْج:
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سًذٓ هلوت ٙدضٗجسٓ هجهتٖ لزذٕ٘ (...هحَِف1994 ،م.)822 :ايزجيِ﴾ هن تٌ٘٘أش ٓل٘ألٍ ُْ٘أجٓ .أذ
ّزُ ثلذذثٗٔ للحَثس تتذثهٖ لٌج ﴿أعو ُذ باهَّلل َٔٔ ٓ
ايظيظإ ٓ
اييزجيِ﴾ ُأٖ
ثختجس َُثص هلَثى ّزُ ثلزولٔ لذذثٗٔ حَثسّوج ٗوج ٗزٖء ﴿أعو ُذ باهَّلل َٔٔ ٓ
ايظييظإ ٓ
دذثٗٔ ٓشثءٓ سَس ثلٔش ىٗ .ؤرِٗ ثلظوت ُٖ ّزُ ثللشٍٍ ثلظوذٔ ٗخ٘شثً ُ٘وَر دجهلل هأي شأشّ
تلٖ ثللشٍٍ ٍدوذ ّزث ثلَٔل ٗذذث دجلسؤثل ٍٗـّلوْج هلٖ ثلوَػَم.
.9

﴿بارک فيها﴾ ...

ٗت٘لّن َُثص هلَثى هن هحذَدتِ حَل ثلوجد٘ٗجت ُ٘حأضى لَػأوِ ثلوأجدٕ٘ ثلؼّأوَ٘ ُأئرث
ثل٘آدٔ تَٔ ل لأِ :إرث لأن ٗ٘أَ٘ى ثًٝسأجى حأشٍٓ خ٘جل٘أٔ ُأٖ ّأزُ ثللأشٍٍ ُأ ٠دأجسٕ ثهلل
ُِ٘(هحَِف1994 ،م ُٖ .)832 :ثلزولٔ ثٛخ٘شٓ تٌجص٘ ً٘ش ثلوذجشش هأن ٓسأنٍ هأي ثٗٙأٔ
ثل٘شٗؤ ﴿ َو َج َع ٌَ فيها َر ٔ
بار َى فيها﴾(ُظ٘لت.)10 /
واس َي َٔ ِٔ َف ِو ٔقها َو َ
ّ
ّ
ب) التأثر بالحذيث الشريف والذعاء
ٗثتٖ ثل٘جتخ دجلحذٗج ثلششَٗ ثح٘جًجً لٌ٘تٔل هِجّ٘وأِ إلأٖ ثلوخجؿأخ دشأ٘لٍ ثُؼأل
ٍٗؤّٗذ َٓلِ تثٗ٘ذثً ٍٗولّوِ د٘٠م ثلٌّذٖ(طلّٖ ثهلل هلِ٘ ٍ لِ ٍ سلّن) ٍٗزولِ دلٌ٘جً ٍُظأ٘حجً
ٍشٍ٘٘ٗ ً٠لّ ثلتٌّجطجت ُٖ ٓسن ثلحذٗج َٗ٘ى دش٘ل ثلوذجشش.
أحب اهَّلل يكاءه»
أحب يكاء اهَّلل ٓ
ٓ َٔ« .1
َٗٔل هحتشوٖ« :هج ثدشد هجء ثلَػَء ٍلٌّٖ٘ ثستوذ٘ ثلحشثسٓ هي سحوتأٖ .ثلظأ ٓ٠لٔأجءٗ
ٌٍُجءٗ .هي ثحأخ٘ لٔأجء ثهلل ثحأخ٘ ثهلل لٔأجءُ»(هحِأَف1994 ،م .)811 :ثل٘جتأخ ٗسأتخذم
ثلحذٗج «هي ثحخ٘ لٔجء ثهلل ثحخ٘ ثهلل لٔجءُ ٍهي ٗأشُ لٔأجء ثهلل ٗأشُ ثهلل لٔأجءُ»(ثلٔشأ٘شٕ
خ ثى ٗٔأجل دثُؼأل ٗأٍ ٠م ُظأجح ًٔ ٍدً٠أًٔ.
ثلٌ٘سجدَسٕ1991 ،م .) 2065 :ل٘وذ٘أش هأج ٗحأ ٘
ٗست٘ٔق ثلوزَص ُٖ ثلظ٘ذجح ٍٗتَػّث دجلوجء ثلذجسد ُٖ ُظل ثلشّتجء هن طأوَدتِ ل٘أت٘لّن هأن
هحذَدُِ .وي ثحخ٘ لٔجء ثهلل ثحخ٘ ثهلل لٔجءُ.
ايْلاة»
ايٓشاءٓ ،
حبب إلي َٔ دْيانِٓ :
قزة عيَي في ٓ
وايظيب ،وجعًْ ٓ
ٓ « .2

« .3لا رهباْيٍ في الاسلاّ»
نزانيب ٕ
ٕ
سيار فيي ييوّ صيائ فاسيتظ ٌٓ تحيْ طيجزةٕ سياعٍ َئ ْهيار ٓيِ راو
ايدْيا إ ٓليا
َ« .4ا َْلي وٌَْ ٓ
وتزنها»
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ُٖ رجًخٍ هي ثلشٍثٗٔ هحتشوٖ صثٗذ ٍح٘أذٗ ُأٖ ثلٌشُأٔٗ .تٌأجرٖ هأن ًِسأِ« :توأَد
ثلَحذٓ .ثتوشّٖ ُٖ ثلشّٔٔ دوذ توزّس ثلوشٖ ُٖ ثلشجسم .ثلٔش ى ٍثًٛجًٖ .ؿَدٖ ل٘ن ٗج هأي
ثختشهتن ثلشثدَٗ ٍثلتلِضَٗى .دجه٘ٔ ٍه٘شًٍٔ ثلٌذثء حذ٘خ ثهلل إلٖ ثلوذجدٓ «ٍرول ٓشّٓ هٌ٘أٖ
ُٖ ثلـوجم» ثٕ ٍحذٍٓ ٍثلَ٘ى هي حَلٖ ه٘تقٌّ دو٘ٗ٠ي هي ثٛسٍثح؟ ثحخ٘ ثلح٘أجٓ ٍثسح٘أخ
دجلوَت ُٖ حٌِ٘ٗ .ن هي تلو٘زٓ ٚذٗنٍ ٓذ طجس ثلَ٘م ٍصٗشثً ٟ .سّذجً٘ٔ ُٖ ثٟس٠م .هج هخلٖ
ٍهخل ثلذً٘٘ج إلّج ٗشثٗخٍ سجسٍ ُٖ َٗم طجةَ ُجستللّ تحت شأزشٍٓ سأجهٔ هأي ًْأجس حأن٘ سثح
ٍتشْٗج»(هحَِف1994 ،م.)817 :
هٌذهج ٗشٗذ هحتشوٖ ثى َٗٔل ثًج ثحخ٘ ثلوذجدٓ ٍثلـوجم ٗسأتِ٘ذ هأي حأذٗج «حذ٘أخ
إلٖ هي دً٘جٗن :ثلٌّسجء ٍثلـّ٘خ ٍرولت ٓشّٓ هٌٖ٘ ُٖ ثلظ٘(»ٓ٠ثدي ٓ٘ن ثلزَصٗأٔ1998 ،م:
ٗ ٍ )145تٌ٘ش ثلحذٗج تٌ٘٘شثً ػوِ٘جً ٍ ٗتلَ٘ى ًض٘ ثلشٍّثٗٔ دجللَى ثلشٍّثةٖ.
ثه٘ج دجلٌّسذٔ حذٗج « ٟسّذجً٘ٔ ُٖ ثٟس٠م ٍحذٗج هج هخلٖ ٍهخل ثلذً٘٘ج ٓ :»...ذ شجسٕ
هحتشوٖ ُٖ شذجدِ ُٖ ثلِشّ ثلس٘جس٘ٔ ٍٓجم دجلتضثهجتِ ُأٖ حٌْ٘أج هلأٖ ٓأذس ثسأتـجهتِ
ٍثرتْذ ُٖ سوجدٓ ح٘جتِ ٍح٘جٓ ثدٌجءُ ثلوظشٗ٘ي ٍدوذ هشٍس حوجً٘ي هجهجً هي ح٘جتِ ٗتأشٕ
ّزُ ثلْوَم ٛدٌجء ٍؿٌِ(هحَِف1994 ،مَُٔ٘ .)825 :ل ٟ :سّذجً٘ٔ ُٖ ثٟس٠مٍ .سّذجً٘أٔ
دٗي ثٟس٠م ّٖ ثلزْجد ُٖ سذ٘ل ثهلل ٗوج ُٖ ثلحذٗج «ل٘لّ ًذٍٖ سّذجً٘ٔ ٍسّذجً٘ٔ ّأزُ
ثٟه٘ٔ ثلزْجد ُٖ سذ٘ل ثهلل»(ثلٌٌ٘وٖ ثلتِتجصثًٖ1979 ،مَٔٗ .)67 :ل هحتشوٖ دوأذ ّأزُ
ثلسٌَ٘ثت ثلـَّٗلٔ« :هج هخلٖ ٍهخل ثلذً٘٘ج إلّج ٗشثٗخٍ سأجسٍ ُأٖ ٗأَم طأجةَ ُجسأتللّ تحأت
شزشٍٓ سجهٔ هي ًْجس حن٘ سثح ٍتشْٗج»(ثلٔششٖ ثلذٌذثدٕ1999 ،مٍ .)53 :هشٍس ّزُ ثٛهأَثم
هٌذُ ٗسجهٍٔ هي ثلٌّْجس ثٍ ثٓلّ هٌْج ٍل٘ست ثلأذً٘٘ج د٘ألّ هأج ُْ٘أج هأي ثٛحأذثث ٍثلَٓأجةن
ثلوِجرتٔ إلّج رثٕ إلَ٘م ثلظ٘جةَ.
غزيب أو عابز ٕ
سبيٌ واعدد نفشک في ايُوتي»
« .5يا عبد اهَّلل نٔ في ايدْيا نأْٓک ْ
َٗٔل هحتشوٖ« :ثٕ سشهٍٔ رًٌٍَ٘ٔ ُٖ ّزث ثلضّحجم ثلّزٕ لأن توأشٍ لأِ ثٛشأزجس هأز
ًشست ُٖ هظش ثسوجه٘ل! ثلوزٌَى دٍ ٠هٖ ًحَ حجدحٍٔ ٗشطذُ هٌذّج ثٟرلٓ .جل سسأَل
ثهلل(طلّٖ ثهلل هلِ٘ ٍ لِ ٍ سلّن)ٗ :ج هذذ ثهلل ٗي ُٖ ثلذً٘ج ٗثًّٖ ًشٗخٗ ثٍ هجدش سذ٘لٍ ٍثهذد
ًِسٖ ُٖ ثلوَتٖ»(هحَِف1994 ،م .)812 :هحتشوٖ صثٗأذ ٗتأزّٗش ثلأزٗشٗجت ثلزو٘لأٔ
ٍثلز٘ذٓ هي صٍرتِ ُجؿؤ ٍثطذٓجةِ ثلووش ٍثطذٓجء هْذ حَ٘هٔ ثسوجه٘ل دجشج ٍهْذ هلٖ
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ُؤثد ُٖ هظش .ل٘يّ ثٙى تٌ٘شت ٗلّ ثٛش٘جءٓ .ذ ثستشأشٕ ثلِٔأش ٍثلتؼأخّن .هأجت صٍرتأِ
ثلوضٗضٓ ٍثطذٓجءُ ٍلي ٗشروَث ثدذثً .هشثسٓ ّزُ ثلذً٘ج ثلِجً٘ٔ تْضُّ ّأضّثً ٍتسأَِٓ إلأٖ ثلحأضى
ُ٘تزّٗش ثلحذٗج ثلششَٗ هي ثلٌّذٖ(طلّٖ ثهلل هلِ٘ ٍ لِ ٍ سلّن)ٗ« :ج هذذ ثهلل ٗي ُٖ ثلأذً٘ج
ٗثًّٖ ًشٗخٗ ثٍ هجدش سذ٘لٍ ٍثهذد ًِسٖ ُٖ ثلوَتٖ»(ثحوذ دي حٌذل :ّ1313 ،د24 ،2
ثلذخجسٕ :ّ1312 ،د 89 ،8ثلذْٖ٘ٔ1987 ،م.)193 :
« .6ييص ايظديد بايْزعٍ ،إ ُْٓا ايظديد اي ٓذي يًُک نفشُ عٓد ايػضب»
ًؼخ هحتشوٖ صثٗذ ٝرل ثٍٛػجم ثلس٘جس٘ٔ ٍثٟٓتظجدٗٔ ُٖ هظش ٍتزّٗش هج هؼٖ دْج
ُٖ حَ٘هٔ ثلشّة٘س ثلسجدثت ٍثلح٘جم ثللجلو٘ي ٍثلوٌتْضٗي هي حأَسٓ 1919مّ .أَ ٗٔأَل:
«ثرٗش َٗم حذ٘دت ثٓجهٔ سوذ صًلَل ُٖ د٘ت ثٟه٘ٔ ُضحَ ثًٟتْجصَٗى دأجلَٟء ثلضثةأَ ًحأَ
ثلٔظش لوجرث تو٘ذ توخ٘ل تلٖ ثلوسشح٘ٔ ثلٔذٗؤ هي سٗذَتأَثس ثلوآسأٖ ثلوظأشٗٔ؟ ٍثرٗأش
هَْد ثٟستذذثد دسأَثدّج ثل٘أجلح ثُ٘جًأت حأَسٓ 1919حلوأجً ثم ثسأـَسًٓ؟ لأ٘س ثلشأذٗذ
دجلظشهٔ ...إًّوج ثلشذٗذ ثلّزٕ ٗولٖ ًِسأِ هٌأذ ثلٌؼأخ»(هحِأَف1994 ،مٗ .)833 :أجى
ًؼذِ ٗجلوجطِٔ ثلّتٖ رجشت هن ًِسْج سؤثٟتٗ ه٘شّسٌٓ دٍى ثٕ رَثحًٍ َّ .ؼذجى ٍْٗأذا
ًِسِ دجلحذٗج ثلششَٗ« :ل٘س ثلشذٗذ دجلظشهٔ ،إًّوأج ثلشأذٗذ ثلّأزٕ ٗولأٖ ًِسأِ هٌأذ
ثلٌؼخ»(ثلْجشوٖ1999 ،مٍ٘ٗ )39 :لن ًؼذِ هن طوَدٔ ثل٘لن ٍٗـوأتيّ ٓلذأِ ٍٗأذخل
ثلسٌ٘٘ٔ ُِ٘ دجستزٗجس ّزث ثلحذٗج.
ايدعاء»
« .7لا يًُک ا ٓلا ٓ
ُٖ رجًخٍ هي ثلشٍّثٗٔ ٗتٌجرٖ هحتشوٖ« :لَ ٍّذٌٖ ثهلل ًوؤ ثل٘شثهجت لَرذتٔ لِ شّٔٔ
ي ثلو٘ي دظأ٘شٓ ٍثل٘أذ ٓظأ٘شٓ إًّأِ ثٙى ٗظأجسم ثلوأِ ٍرشثحأِ ٍهأج ثهلأٖ إلّأج
ٍهْش ًث ٍل٘ ّ
ثلذ٘هجء(»...هحَِف1994 ،م ُٖ .)825 :ثلزولٔ ثٛخ٘شٓ تٌجص٘ هأن «دهأجء ٗو٘أل» ح٘أج
َٗٔلٗ ٟ« :ولٖ إلّج ثلذ٘هجء»(ٓوٖ )108 : 1381 ،رجء ثل٘جتخ دْج ُٖ ّزُ ثلشٍّثٗٔ دتٌ٘٘أشٍ
ٓل٘ل لَ٘ٔل َّ :دثةوجً هج ٗذهَ لسوجدٓ هلَثى لٌِّ٘ ٗ ٟستـ٘ن ثى ٗسجهذُ ثٍ ٗوٌِ٘ ُٖ ثهش
صٍثرِ.
بايْ ٓحٍ داءّ»
« .8نفي ٓ
ٗت٘لّن هحتشوٖ صثٗذ هشّٓ ثٌخشٕ هي ثلوأَت« :ثسٕ ُأٖ ثح٠هأٖ ثدأٖ ٍثه٘أٖ ٍثختأٖ
هحجسيٍ ...سثٗتْن هشّٓ ُٖ هٌـجد ٗحلْ َُّ سثسٖ تشٕ ّل ثصٍ ثلشح٘ل؟ ّل ى للوزَص
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ثى ٗوِٖ ثلذٍلٔ هي طشٍ هوجشِ؟ ثلظ٘حٔ ر٘ذٓ سًن ه٘ي ثلحسَد سل٘وجى هذأجسٕ ٍل٘أيّ
ثلظ٘حٔ هْل٘ٔ هخل ثلوشع ِٖٗ .دجلظحٔ دثءٖ طذّ سسَل ثهلل(»...هحَِف1994 ،م.)837 :
حجى ٍٓت هَت هحتشوٖ ُٖ َّ .ثلخوجً٘ي هي هوشُ ٍَٗٔل ثلظ٘حٔ ر٘ذٓ ٍلٌّْ٘أج هْل٘أٌٔ
ٍٗثتٖ دَٔل ثلٌّذٖ ثل٘شٗن(طلّٖ ثهلل هلِ٘ ٍ لِ ٍ سلّن) ل٘ؤٗذ ٍٗضٗي ٗ٠هأِِٗ« .أٖ دجلظأحٔ
دثءٖ»(ثلششَٗ ثلّشػٖ .)382 : 1380 ،ثٕ ثلظح٘ٔ ثلّتٖ هٌذّج دثءٗ ٍثحذٗ هلأٖ ثٓٛألّ ّأٖ
ثلظ٘ح٘ٔ حّٔجً ٗ ًِّٛوشٍ ثلشّخض ٓذس طح٘تِ حتوجً.
و َت ٔع ُ
يع َأ َبدا ّ»...
ِ « .9اع َُ ٌِ ي ٔ ُد ِْ َي َ
اى َن َأْ َّ َ
خ هي ثلشٍّثٗٔٗ ،أت٘لّن هحتشأوٖ صثٗأذ هأي ثلتّظأٍَ٘ ٍثلوتظأَُ٘٘ي ٍٗشثهأجتْن
ُٖ رجً ٍ
ٍَٗٔل ٟ« :ثًذم هلٖ هشثحل ثلح٘جٓ ثلّتٖ هشستٔ دْج ُٔذ هٌحتٔ ٗألّ هشحلأٍٔ ًَسّأج .إهوأل
لذً٘جٕ ٗثًّٖ تو٘ ثدذثً ٍثهول ٙخشتٖ ٗثًّأٖ توأَت ًأذثً»(هحِأَف1994 ،م.)820 :
هحتشوٖ سثعٍ هو٘ج هول ٍسوٖ ُٖ ح٘جتِ حتّٖ ثٙى ٍلتثٗ٘أذ ٍتخذ٘أت ثَٓثلأِ رأجء دْأزث
ثلتٌّجص٘ ٍَّ حذٗجٌ لشسَل ثٟٗشم (طلّٖ ثهلل هلِ٘ ٍ لِ ٍسلّن) ٍ َٓجلَ «ثهٕوٓلْ لٙذًْٔ٘ٓجٕٓ َٗثًََّٖٓ
تَو ٔ ٘ٙثَدٓذثً ٍٓثهٕوٓلْ ٙٙخٙشَتَٗ ٖٓٙثًََّٖٓ تَؤَتٔ ًَذث»(ٍسثم دي ثدٖ ُشث  :ّ1410 ،د.)234 ،2
ّ
ّ
ّ
المتصوفيى)
بالتصوف(حکايات
ج) التاثر
«ثلتّظٍَ٘ ؿشٌٗٔٔ ٗجى ثدتذثؤّج ثلضّذ ثل٘لُّٖ ،وجل إلْ٘ن ؿ٠ح ثٙخأشٓ هأي ثلوأَثم لوأج
ٗلْشًٍِ هي ثلتّضّ٘ذ ٍهجل إلْ٘ن ؿلّجح ثلذً٘٘ج لوج ٗشٍى هٌذُ هي ثلشّثحٔ ٍثللوخ»(ثلوذخلٖ،
«ٍ .)88 :ّ1404كجّشٓ دٌٗ٘ٔ ُشٗذٓ لتشد٘ٔ ثلوسلو٘ي تشد٘ٔ رٍٓ٘ٔ ٍرذثً٘ٔ توس٘ ثلٔلأخ
ٍثلشٍح ٓذل ثلزَثسح ٍثٛهؼجءٗ َُْ ،شتذؾ دجلوزجّذٓ ٍثلشّٗجػأٔ ٍثٛحأَثل ٍثلؤجهأجت ُْأَ
سٍح رذٗذٓ ٗوضرْج دجلوجؿِٔ ثلذٌ٘ٗ٘ٔ»(هوج 2004 ،م .)59 :تـذ٘وت ّأزُ ثلشٍّثٗأٔ دـأجدن
ثلظَُٖ٘ ٍثلوشُجى ٛىّ تخظ٘ض ًز٘خ هحَِف ٗجى ثلِلسِٔ ثٝس٠هٍ٘ٔ .توذ٘ ثلظَُ٘٘ٔ هشحلًٔ
هي ح٘جٓ هحتشوٖ صثٗذ ُٖ ثلشٍّثٗٔٗ َّ .حخ٘ ثلضّذ ٍثلظَُ٘٘ٔ ٍثلوتظأَُ٘٘ئٗ .أَل« :هٌأذ
حجُّٔ دحش ثلتّظٍَ٘ هستوس٘جً دجلوذجدٓ ٓجًوجً دْج ُأٖ ثحؼأجى دً٘أج ثهلل»(هحِأَف1994 ،م:
 .)820هي رولٔ ثلوتظَُ٘٘ي ثلّزٗي ٗسأتذهْ٘ن ًز٘أخ هحِأَف ُأٖ ثلشٍّثٗأٔ ّأن ثدأَرس
ٍهحوذ دي ثلوـجس ٍشجُ ًٔشذٌذ ٍ ثدَ ثلوذ٘ج ثلوشسٖٗ .لّ ثلتٌّجط٘جت ُٖ ّزث ثلٔسن ٗ٘أَى
دش٘ل ثلوذجشش ٍّٖ:
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 ٟ .1ثهتشثع هلٖ ٓؼجةِ
هحتشوٖ صثٗذ ُٖ ثلذ٘ت ٍح٘ذثً ٍِٗ٘ش دحِ٘ذُ هلَثى ٍٗثهل ثى تَ٘ى حزشٓ ثخشٕ ُٖ
ثلذ٘ت ل٘ٔ٘ن هلَثى ُْ٘ج هشِّ ٍدوزشّد ّزث ثلِ٘ش ٗتزّٗش هأج رأشٕ ٛدأٖ ثلوذأج ثلوشسأٖ
ٍٗحِ٘٘« :ثلحوذ هلل  ٟثهتشثع هلٖ ٓؼجةِ .هشّ ثلوجسٍ ثدَ ثلوذج ثلوشسٖ دجلٔجّشٓ دثًأج ٍ
ٗضدحوَى هلٖ دٗجى خذجص ُٖ سٌٔ ثلٌ٠ء ُشّّ ٓلذِ لْن ،حن٘ ٍٓن ُأٖ ًِسأِ ثًّأِ لأَ ٗأجى
ل ُٖ ر٘ذأِ ُثدخأل ُ٘أِ ٗأذُ َُرأذ ُ٘أِ هأي
س دخٔ ٍ
هوٖ دسثّن ٙحشت دْج ّؤٟء ُثح ٘
ثلذسثّن ُثهـجّج للخذجص ٍثخز دْج خذأض ًث ُشّٓأِ ُلو٘أج ثًظأشٍ ٍرأذ ثلخذ٘أجص ثلأذسثّن صثةِأٔ
ُجستٌجث هلِ٘ ٍثهسُِ٘ .ولن ثىّ هج ٍٓأن ُأٖ ًِسأِ هأي ثلشّٓأٔ ثهتأشثع هلأٖ ٓؼأجء ثهلل
ُجستٌِش ٍتجح ٍسشهجى هج تذ٘ي للخذ٘جص ثىّ ثلذسثّن طح٘حٔ! رلأٖ ّأَ ثلأَلٖ ثل٘جهأل ٍٟ
تتثتّٖ ثلَ ٟٔٗإلّج لوي ٗوشع هي ثلذً٘ج»(ًِس ثلوظذس .)812 :شأ٘ج ثدأَ ثلوذأج ثلوشسأٖ
ٍثهتشع هلٖ ٓؼجء ثهلل ٍدوزشّد ثى ُْن ثهتشثػِ هلٖ ٓؼجء ثهلل ،ثستٌِش ٍتجح ٍسأشهجى هأج
ًِشُ ثهلل ٍتذ٘ي للخذ٘جص دثىّ ثلذسثّن طح٘حٌُٔ .زج ثدَ ثلوذج  ُٖ .ثلشٍّثٗٔ ٗثهل هحتشأوٖ
صثٗذ ثى تَرٓذ ًشٌُٔ لولَثى حتّٖ ٗثتٖ دخـ٘ذتِ ٌّجٕ ٍٗو٘شج ُٖ ثلشثحٔ لٌِّ٘ ُزثًٓ ٗتزّٗش
َٓل هشسٖ ٍَٗٔل ٟ« :ثهتشثع هلٖ ٓؼجةِ» ٛىّ ٗ٠هِ ًَم هي ثٟهتشثع هلأٖ ٓؼأجء ثهلل.
ُ٘حِق هحتشوٖ ًِسِ ُٖ ثلذً٘٘ج دجلتّوسٖ٘ دجلٔش ى ٍثلحذٗج ثلٌّذَٕ ٍتأزّٗش ثلوتظأَُ٘٘ي
ثٍ ٗ٠هْن ٍح٘جٗجتْن ٗوج هشّ.
ٓ .2جل هحو٘ذ دي ثلوـّجسٓ ،جل لٖ ش٘ هحو٘ذ سثّ٘ي َٗهجًٓ َ٘ٗ :لذٖ ...
ٗتزّٗش هحتشوٖ ًَم ل٘لٔ ثهسِٓ .ذ ٗجى سثٕ ثدجرس ُٖ ًَهِ ٍتأشد٘ ّأزُ ثلح٘جٗأٔ هلأٖ
خجؿشُ «ٓجل هحو٘ذ دي ثلوـّجسٓ ،جل لٖ ش٘ هحو٘ذ سثّ٘ي َٗهجًٓ َ٘ٗ :لذٖ؟ ُٔلتٔ لأِٟ :
ثهشٍ ِٗ٘٘تٍِ ،رٗشت رلٖ لس٘ذًج شجُ ًٔشذٌذ ٍٗجى ٍثِٓجً َُػن ٓذهِ هلٖ ٓذهٖ ٌُذتٔ
هي ًِسٖ ُشثٗت رو٘ن ثلوَرَدثت هـًَٗٔ ُٖ ٓلذٖ ُلو٘ج ثُٔت ٓجل :ثرث ٗجى ثلٔلخ ّ٘أزث
َُ٘٘ ٗتسٌّٖ ٛحذ ٚإدسثِٗ؟ ُ٘تزّٗش ثلحأذٗج ثلٔذسأٖ «هأج ٍسأوٌٖ ثسػأٖ ٍ ٟسأوجةٖ
ٍٍسأأوٌٖ ٓلأأخ هذأأذٕ ثلوأأؤهي»»(ثلٌضثلأأٖ2005 ،مٌُ٘ .)890 :أأذؾ هحتشأأوٖ ثٍٛل٘أأجء
ٍثلوتظَُ٘٘ي ٛرل إٗوجًْنٗ .ثىّ ٓذٍم ثدٖ رس ُأٖ ًَهأِ ٗأجى سحوأًٔ هأي ثهلل ٛى ْٗ٘أب
هحتشوٖ لؤجدلٔ هن حجدث ٚهل٘نٍ ٍَّ ُس ثلخـذٔ د٘ي حِ٘ذُ هلَثى ٍسًأذٓ دوأذ ثحأذ
هشش هجهجًُٔ .ذ ششح طذسُ دجلتّزّٗش رثٕ ثلٌّأَم ٍثلأتّ٘لّن هأي ثلظأَُ٘ٔ ٍثلوتظأَُ٘٘يًّٛ .أِ
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ٗوتٔذ دثىّ ثلوذجدٓ دخَسٗ هوـّش ٍَّ ٗذخشّج هٌذ ثلشّذٓ ٍثلوظأ٘ذٔ ٍثٛلن(هحِأَف1994 ،م:
.)829
يتيجة البحث
للذ٘ٗي ٍتوجل٘وِ ثلٔ٘ؤ حجسٗ ُٖ سٍثٗٔ «َٗم ٓتل ثلضّه٘ن» لٌز٘خ هحَِف .تزأٖء ثٗخأش
ثلتٌّجط٘جت ُٖ ّزُ ثلشٍثٗٔ دش٘لٍ هذجششٍ ٍهلٖ لسجى هحتشوٖ صثٗأذٍّ ،أَ ثٓأشح شخظأٍ٘ٔ
لشخظ٘ٔ ًز٘خ هحَِف ثل٘جتخ.
ثلٔش ى ثل٘شٗن ٍثلحذٗج ثلشّشَٗ ه٘ضتجى دجسصتجى ُٖ ّأزُ ثلشٍّثٗأٔ ٍٓأذ دٔسِسأت دوأغ
ثٗٙجت ٍثٛحجدٗج ُأٖ ًأض٘ ثلشٍّثٗأٔ ُأٖ ثلتٌّأجص ثلأذٌٖ٘ٗ دشأ٘ل هذجشأش ٍدوأغ ثٗٙأجت
ٍثٟحجدٗج ثلّتٖ ثستٌذِـت هو٘ج ٗش٘ش إلِ٘ ثل٘جتخ ػوي إؿجس سٍثٗتأِ ُأٖ ثلتٌّأجص٘ ثلأذٌٖٗ
دش٘ل ً٘ش هذجشش.
ٗستِ٘ذ ًز٘خ هحَِف ُٖ ثلتوذ٘ش هي هِجّ٘وأِ هأي ثلتوأجل٘ن ثلذٌ٘ٗ٘أٔ هذأش ثلتٌّأجص
ثلوذجشش ًٍ٘ش ثلوذجشش ،حتّٖ َٗ٘ى ٗ٠هِ هختظشثً هِ٘أذثً دٍى ثٕ٘ حشأٍَ ٍت٘أشثسٍ ٍلٌ٘تٔأل
سثءُ ٍثُ٘جسُ ٍثًتٔجدثتِ هي حَ٘هٔ ثًَس ثلس٘جدثت.
ٗثتٖ ثل٘جتخ دجٗٙجت ثلٔش ً٘ٔ ٍثٛحجدٗج ثلششِٗٔ ُٖ ثلشٍّثٗأٔ ل٘وذ٘أش هأج ٗشٗأذ ثى ٗٔأجل
دثُؼل ٗ٠مٍ ُظجحًٔ ٍدٗ ٍ ًًٔ٠ضٗي ثلووجًٖ ٍثٛلِجفٗ ٟ .و٘ي للزو٘ن ثلتّوشٍ هلٖ ثٗٙأجت
ٍثٛحجدٗج ثلوستخذهٔ ُٖ ثلشٍّثٗٔ دسَْلٍٔ ًّْٛج ٓذ طجست هوتضرأًٔ هأن ًأض٘ ثلشٍّثٗأٍٟٔ ،
ٗتوجٗضّج إلّج هي َٗ٘ى هثلَُٔ دجللٌّٔ ثلوشد٘٘ٔ ٍدً٠تْج.
لْزُ ثلتٌّجطجت ُجةذٌٓ ٗذ٘شٌٓ للٔشّثء ُٖ توشٍّ ٍتولّأن ثلٔأش ى ٍثلحأذٗج ٍثلأذ٘هجء دوأٌْذٍ
خجصٍ دٍىَ ثى ٗولّ ثلٔجسا هي ّزُ ثلتوجل٘ن ثدذثً.
ٓذ ثستِجد ًز٘خ هحَِف هأي هِأجّ٘ن ثّأل ثلتظأٍَ٘ ٍشخظأ٘جتْن ُأٖ سٍثٗتأِٛ .ىّ
تخظظِ ٗجى ُٖ ثلِلسِٔ ثٝس٠ه٘ٔ.
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