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 شكر وتقدير
 رب  الاػػيلموف كالُػػاةل كالعػػاـل بمػػل الفىػػا المُػػطدل ُػػيدؽ  الكبػػد  ا مػػوف  ك  رب  الاػػيلموف كالُػػاةل كالعػػاـل بمػػل الفىػػا المُػػطدل ُػػيدؽ  الكبػػد  ا مػػوف  ك الحمػػدل الحمػػدل   

ِ  الرلػر  الموػيموف كِػيىاواـ كِػيىاا ِػيىاواـ إلػل وػكـ الػدوفع الماػـ ال بمػـ لفػي إال مػي  ػحيىِ ِ  ُك ِ  الرلػر  الموػيموف كِػيىاواـ كِػيىاا ِػيىاواـ إلػل وػكـ الػدوفع الماػـ ال بمػـ لفػي إال مػي بمل آلػ ػحيىِ ِ  ُك بمل آلػ
ـل الحكوـ  الماـ بممفي مي وفدلافي كافدْافي ىمي بممِفي كزدفي بممين  ـل الحكوـ  الماـ بممفي مي وفدلافي كافدْافي ىمي بممِفي كزدفي بممين بممِفي إفؾ أفَت الامو   الماـ أرفػي الحػؽ   الماـ أرفػي الحػؽ   بممِفي إفؾ أفَت الامو

حقػػػين كارز فػػػي إِىيبػػػِ  كأرفػػػي الىيطػػػؿ ىػػػيطان كارز فػػػي اكِفيىػػػِ  كاحبػػػرفي ىرحمِػػػؾ وػػػي رىفػػػي  ػػػا بىػػػيدؾ حقػػػين كارز فػػػي إِىيبػػػِ  كأرفػػػي الىيطػػػؿ ىػػػيطان كارز فػػػي اكِفيىػػػِ  كاحبػػػرفي ىرحمِػػػؾ وػػػي رىفػػػي  ػػػا بىػػػيدؾ 
 ععالُيلحوفالُيلحوف

اػيلل  ػا كِيىػِ الازوػز  " اػيلل  ػا كِيىػِ الازوػز  "وقكؿ الحؽ عػىحيفِ ِك َبِّ أَوْزِعْنِيً أَْْ أَْْيرَ ن عِمْتنكَيان تِيكِيً أَعْمنتْيلن عن َيً        َبِّ أَوْزِعْنِيً أَْْ أَْْيرَ ن عِمْتنكَيان تِيكِيً أَعْمنتْيلن عن َيً        رر  وقكؿ الحؽ عػىحيفِ ِك

 (ع(ع9191  مف آوة   مف آوة q"ع)"ع)ْْ أَعْتنلَ صناِِحاً تَ ْضَاهُ ونأَدْخِ ْنًِ بِ نحْتنكِان فًِ عِبنادِكَ تِص اِِحِنيْْ أَعْتنلَ صناِِحاً تَ ْضَاهُ ونأَدْخِ ْنًِ بِ نحْتنكِان فًِ عِبنادِكَ تِص اِِحِنيونعن َى ونتِِدني  ونأَونعن َى ونتِِدني  ونأَ

أحمدله عىحيفِ بمل كزوؿ فامِ  ك ػوض  بطيوػيه  كمػي نمرفػا ىػِ مػف  وػؿق كِك وػؽ  ك مػي أحمدله عىحيفِ بمل كزوؿ فامِ  ك ػوض  بطيوػيه  كمػي نمرفػا ىػِ مػف  وػؿق كِك وػؽ  ك مػي 
ولفِدػَع ىػِ كوكػكف ولفِدػَع ىػِ كوكػكف مفحفا مف ُىرق كمثيىرة  إلل أف ك قفا إلِميـ  هذا الكاد المِكاوعع أعػلؿ ا أف مفحفا مف ُىرق كمثيىرة  إلل أف ك قفا إلِميـ  هذا الكاد المِكاوعع أعػلؿ ا أف 

 بكفين لا بمل طيبِِعبكفين لا بمل طيبِِع

كافطا ين مف حدوث المُطدل ُػمل ا بموػِ كعػمـ" لػـ وبػكر ا مػف لػـ وبػكر الفػيس"  ػ فا أكػد كافطا ين مف حدوث المُطدل ُػمل ا بموػِ كعػمـ" لػـ وبػكر ا مػف لػـ وبػكر الفػيس"  ػ فا أكػد 
   نبيلللا خاللللد يبلللى ع للل نبيلللا خاللللد يبلللى ع للل الػػػدكِكر  الػػػدكِكر  ا عػػػِيذ ا عػػػِيذ لزامػػػين بمػػػات أف أِقػػػدـ ىيلبػػػكر كالِقػػػدور  عػػػِيذم كمبػػػر ا لزامػػػين بمػػػات أف أِقػػػدـ ىيلبػػػكر كالِقػػػدور  عػػػِيذم كمبػػػر ا 

ربيد  ا إِميـ هذا ال ربيد  ا إِميـ هذا البمل مي  دمِ لا مف فُح كا   ىحثعىحثعبمل مي  دمِ لا مف فُح كا 
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 ممخص الدراسة 
 

وِفيكؿ هذا الىحث بار الدكِكر بىد الرحمف ىيركد كالخُيئص الدفوة لباره   حوث بيلج 
البيبر  ا أبميلِ الباروة الكيممة كؿ القويوي العويعوة كاالكِميبوة الِا طرأت بمل الباب 

ات هذه الفكىة مايفية ـ   حوث بيفل الباب الدمعطوفا مف إ راز 9191الدمعطوفا ىاد فكىة بيـ 
عويعوة ِمثمت  ا ِاكوره بف أروِ   كمعيكمِِ  ومي ىاد لمِفيزؿ بفاي بىر الحمكؿ العويعوة 
كمبيروع العاـ الِا ط رحت لحؿ القووة الدمعطوفوة ؛ كمايفية اكِميبوة ِمثمت ىيلدقر كالظمـ 

 أبميلِ الكيممة عكالكاؿ إلل نور ذلؾ مف القويوي االكِميبوة الِا ِفيكلاي البيبر  ا 

إف هذا الىحث وِفيكؿ المايفية المعِمرة الِا طيلت الحكر كالبكر إوي ة إلل اإلفعيف الدمعطوفا 
 مف خاؿ ا بميؿ الكيممة لمبيبر الذم كيف بيهدا  بمل بُره ع

ىدأ هذا الىحث ىمقدمة ِحدثت  واي بف أهموة المكوكع   كمفاكا  ا الىحث   حوث اعِدبت 
ع أف و قعـ إلل ثاثة  ُكؿ ِفيكؿ ا كؿ مفاي حوية البيبر كالمؤثرات الديبمة  ا طىواة المكوك 

بيبروِِ ِحت ثاثة مىيحث ها   مكلد البيبر كفبلِِ   المؤثرات العويعوة كاالكِميبوة   
فيكؿ الدُؿ الثيفا ِكمويت بيبروة ىيركد مف خاؿ  ثاثة مىيحث  المؤثرات الدوفوة كالدكروة ع ِك

  البار العويعا   البار االكِميبا   البار الدوفا ع أمي الدُؿ ا خور  ِحدث بف أووي  ها 
خُيئص بيبروة ىيركد مف خاؿ مىحثوف كىوروف همي   خُيئص المرة كا عمكب   كخُيئص 

 المكعوقل كالُكرة ع

كاعِافت  ا دراعِا ىكؿ مي ِك ر لا مف مُيدر كمراكع إوي ة إلل ا بميؿ الكيممة لمبيبر 
 لِا ها بُب الدراعة   ك د افِقوت مفاي مي وِفيعب كدراعِا عا

ويت هذا الىحث ع ُك مت إلوِ مف فِيئج ِك  ك د  مت ىارض أهـ مي ُِك

ف أخطلت  ىمي  ُرت ودام ع  كا أعلؿ العداد كالِك وؽ     ف أُىت  ىِك وؽ مف ا كا 
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Abstract 

 

This research examines the poem of a bdel Rahman Broud and its art 

characteristics where the poet exposed the social and political issues of the 

Palestinian people since the Nakbo of 1948, The Palestinians have been 

suffering politically from the consequences of Nakba when the Palestinians 

were kicked out of their homeland and now they became under the mercy 

of the peace negotiations for solving the Palestinian cause. In additions, 

they suffer socially from ignorance, poverty, and injustice and all these 

circumstances were zoomed in the poems fo the concened poet. The 

research sheds light on this continuous suffering of the Palestinian human 

being and this suffering were covered by the works of the poet. 

The researcher exposed the importance of the topic and its 

methodology. The study was divided into three chapters that the  first one 

outlines the life of the poet and the effective factors of his poems. While 

the decond chapter indudes his political, social, and religlous poems, the 

chapter takles the characteristics of his poems through concentrating on his 

language, style, music and images. 

The researcher used various resources and references and exposed a 

set of results and recommendations. 
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 أهمية المكضكع :

عػا عػا كالكا ػع الدكػرم كالعويكالكا ػع الدكػرم كالعوي  -ىُػدة بيمػة ىُػدة بيمػة   –هفيلػؾ با ػة كدلوػة ِػرىط ىػوف البػار  كا دب هفيلػؾ با ػة كدلوػة ِػرىط ىػوف البػار  كا دب 
كاالكِمػػيبا كاإلفعػػػيفا  ػػػا أم مكِمػػػع مػػػف المكِماػػػيت الىبػػػروة   ككػػػيف البػػػار دائمػػػين وكاكػػػب هػػػذا كاالكِمػػيبا كاإلفعػػػيفا  ػػػا أم مكِمػػػع مػػػف المكِماػػػيت الىبػػػروة   ككػػػيف البػػػار دائمػػػين وكاكػػػب هػػػذا 
الكا ع كواىر بف مك ؼ البيبر مفِ   حِل ىػيت مػف المؤكػد أف فقػرأ ىاوػي مػف كا ػع المكِماػيت   الكا ع كواىر بف مك ؼ البيبر مفِ   حِل ىػيت مػف المؤكػد أف فقػرأ ىاوػي مػف كا ػع المكِماػيت   

كػػػف كػػػف كأكوػػػيباي العويعػػػوة كاالكِميبوػػػة كالثقي وػػػة مػػػف خػػػاؿ  راعِفػػػي لفِيكيِاػػػي البػػػاروة   ككػػػذلؾ ومكأكوػػػيباي العويعػػػوة كاالكِميبوػػػة كالثقي وػػػة مػػػف خػػػاؿ  راعِفػػػي لفِيكيِاػػػي البػػػاروة   ككػػػذلؾ وم
الِاػػر ؼ بمػػل الِككاػػيت الدفوػػة لمبػػاراع مػػف خػػاؿ خطػػيىاـ البػػارم   كالك ػػكؼ بمػػل المػػذاهب الِػػا الِاػػر ؼ بمػػل الِككاػػيت الدفوػػة لمبػػاراع مػػف خػػاؿ خطػػيىاـ البػػارم   كالك ػػكؼ بمػػل المػػذاهب الِػػا 

 ابِمدكهي لمِاىور بف ِكيرىاـ كمكا داـ مف أحداث الكا ع عابِمدكهي لمِاىور بف ِكيرىاـ كمكا داـ مف أحداث الكا ع ع
ك د ك ع المكِمع الدمعطوفا مفذ مطمع الاُر الحدوث ِحت ِلثور أحداث عويعوة بيُدة ك د ك ع المكِمع الدمعطوفا مفذ مطمع الاُر الحدوث ِحت ِلثور أحداث عويعوة بيُدة 

حكمػػت  ػػا معػػِقىؿ  حكمػػت  ػػا معػػِقىؿ حػػددت مُػػور المكػػيف   ِك اإلفعػػيف   كبػػكم ت  كػػره كعػػمككِ   فاػػـ لقػػد بػػػيش اإلفعػػيف   كبػػكم ت  كػػره كعػػمككِ   فاػػـ لقػػد بػػػيش حػػددت مُػػور المكػػيف   ِك
ػيوة كاالفِػداب بمػل  معػطوف    ػيوة كاالفِػداب بمػل  معػطوف   الباب الدمعطوفا أحداثين كعومة مفذ هزومػة الاثمػيفووف ك ػرض الُك الباب الدمعطوفا أحداثين كعومة مفذ هزومػة الاثمػيفووف ك ػرض الُك

كك ػػكع المكػػيف كاإلفعػػيف  ػػا ىػػراثف االحػػِاؿ الُػػاوكفا   ثػػـ كك ػػكع المكػػيف كاإلفعػػيف  ػػا ىػػراثف االحػػِاؿ الُػػاوكفا   ثػػـ ـ   ـ   91919191ثػػـ حمػػكؿ الفكىػػة  ػػا بػػيـ ثػػـ حمػػكؿ الفكىػػة  ػػا بػػيـ 
طوف   كمػػػػي ِىػػػػع ذلػػػػؾ مػػػػف أبػػػػكيؿ الارىػػػػدة طوف   كمػػػػي ِىػػػػع ذلػػػػؾ مػػػػف أبػػػػكيؿ الارىػػػػدة ـ كالِاػػػػيـ مػػػػي ِىقػػػػل مػػػػف أرض  معػػػػـ كالِاػػػػيـ مػػػػي ِىقػػػػل مػػػػف أرض  معػػػػ91919191هزومػػػػة بػػػػيـ هزومػػػػة بػػػػيـ 
لقػػػد افاكعػػػت هػػػذه ا حػػػداث الكعػػػومة بمػػػل ُػػػدحة ا دب الارىػػػا بيمػػػة   كالخطػػػيب لقػػػد افاكعػػػت هػػػذه ا حػػػداث الكعػػػومة بمػػػل ُػػػدحة ا دب الارىػػػا بيمػػػة   كالخطػػػيب     الُػػػاوكفوة الُػػػاوكفوة 

 ععالبارم  ا  معطوف خيُة البارم  ا  معطوف خيُة 
ػػد مبػػيهدهي ُػػكت    ػػد مبػػيهدهي ُػػكت ككػػيف مػػف ا ُػػكات المكمكمػػة  ػػا الِاىوػػر بػػف هػػكؿ الديكاػػة   كُر ككػػيف مػػف ا ُػػكات المكمكمػػة  ػػا الِاىوػػر بػػف هػػكؿ الديكاػػة   كُر

ككػذلؾ الحفػك ككػذلؾ الحفػك   يربػة المحِػؿ   ك وػح كرائمػِ يربػة المحِػؿ   ك وػح كرائمػِ  ػا مق ػا مقالبيبر بىػد الػرحمف ىػيركد   الػذم أ فػل بمػره البيبر بىػد الػرحمف ىػيركد   الػذم أ فػل بمػره 
كػراحاـ   كىاػث ركح ا مػؿ  ػواـ كػراحاـ   كىاػث ركح ا مػؿ  ػواـ   بمل ا هؿ كمبيركِاـ آالماػـ كآمػيلاـ   كمعػيبدِاـ بمػل لمممػةبمل ا هؿ كمبيركِاـ آالماػـ كآمػيلاـ   كمعػيبدِاـ بمػل لمممػة

ك ػػا خوػػـ هػػذه الريوػػة الِػػا اعػػِرر ت كػػؿ  ك ػػا خوػػـ هػػذه الريوػػة الِػػا اعػػِرر ت كػػؿ      كحػػثاـ بمػػل رص  ُػػدك اـ لمفيزلػػة المحِػػؿ كمقيربِػػِ كحػػثاـ بمػػل رص  ُػػدك اـ لمفيزلػػة المحِػػؿ كمقيربِػػِ 
ككيف ُكت هذا ككيف ُكت هذا     دوة كاالكِميبوة كاإلفعيفوة دوة كاالكِميبوة كاإلفعيفوة حويِِ لـ وفس بىد الرحمف ىيركد  ويوي أمِِ اال ُِيحويِِ لـ وفس بىد الرحمف ىيركد  ويوي أمِِ اال ُِي

ػػػدؽ افِميئػػػِ لدوفػػػِ ككطفػػػِ ك  وػػػوِِ كأىفػػػيع مكِماػػػِ مػػػف أهػػػـ الحػػػكا ز الِػػػا  ػػػدؽ افِميئػػػِ لدوفػػػِ ككطفػػػِ ك  وػػػوِِ كأىفػػػيع مكِماػػػِ مػػػف أهػػػـ الحػػػكا ز الِػػػا البػػػيبر المِموػػػز   ُك البػػػيبر المِموػػػز   ُك
فػػػا بمػػػل دراعػػػة بػػػاره كاعػػػِكاع بػػػيبروِِ لمك ػػػكؼ بمػػػل  خُيئُػػػِ الدفوػػػة   كالِاػػػر ؼ بمػػػل  فػػػا بمػػػل دراعػػػة بػػػاره كاعػػػِكاع بػػػيبروِِ لمك ػػػكؼ بمػػػل  خُيئُػػػِ الدفوػػػة   كالِاػػػر ؼ بمػػػل حدِز حدِز

لػـ لػـ   -بمػل حػد بممػا بمػل حػد بممػا   -ا المكوػكع أفػِ ا المكوػكع أفػِ دراعة هػذدراعة هػذ  بملبملعميت خطيىِ البارم الدفوة   كممي حدزفا عميت خطيىِ البارم الدفوة   كممي حدزفا 
وعىؽ أف ِفيكلِ أحد ىيلدراعة مػف  ىػؿ ؛ ىػيلرنـ مػف أهموِػِ كمػي وِػك ر لػِ مػف أعػىيب الكػدة كالِموػز وعىؽ أف ِفيكلِ أحد ىيلدراعة مػف  ىػؿ ؛ ىػيلرنـ مػف أهموِػِ كمػي وِػك ر لػِ مػف أعػىيب الكػدة كالِموػز 
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 منهج البحث : منهج البحث : 

أرل أف المػػػفاج المِكيمػػػؿ هػػػك ا فعػػػب لطىواػػػة المكوػػػكع كحوثويِػػػِ   حوػػػث وعػػػيبد المػػػفاج أرل أف المػػػفاج المِكيمػػػؿ هػػػك ا فعػػػب لطىواػػػة المكوػػػكع كحوثويِػػػِ   حوػػػث وعػػػيبد المػػػفاج 
ػدا الِيروخا بمل ِِىع ا حداث الِيالِيروخا بمل ِِىع ا حداث الِي ػدا روخوة كمكاكىػة البػيبر لاػي   كػذلؾ لممفاكػوف االعػِقرائا كالُك روخوة كمكاكىػة البػيبر لاػي   كػذلؾ لممفاكػوف االعػِقرائا كالُك

دكرهمػػي  ػػا اعػػِكفيه المحمػػكؿ الػػداللا لبػػاره   أمػػي المفػػيهج الفُػػوة كػػيلمفاج ا عػػمكىا كالعػػومويئا دكرهمػػي  ػػا اعػػِكفيه المحمػػكؿ الػػداللا لبػػاره   أمػػي المفػػيهج الفُػػوة كػػيلمفاج ا عػػمكىا كالعػػومويئا 
 كالىفوكم  وفيط ىاي الك كؼ بمل العميت كالظكاهر الدفوة الِا ِموز بار بىد الرحمف ىيركدعكالىفوكم  وفيط ىاي الك كؼ بمل العميت كالظكاهر الدفوة الِا ِموز بار بىد الرحمف ىيركدع

كع كنيوِِ أف ِِكزع مىيحثِ بمل مقدمة   ِىوف أهموة المكوػكع كع كنيوِِ أف ِِكزع مىيحثِ بمل مقدمة   ِىوف أهموة المكوػكع ك د اعِدبت طىواة المكوك د اعِدبت طىواة المكو
ػػػكؿ إلػػػل نيوِػػػِ مػػػف هػػػذه الدراعػػػة ع ثػػػـ ِِػػػكزع  ػػػكؿ إلػػػل نيوِػػػِ مػػػف هػػػذه الدراعػػػة ع ثػػػـ ِِػػػكزع كعػػػىب اخِوػػػيره   كالمػػػفاج الػػػذم وِىاػػػِ الىيحػػػث لمُك كعػػػىب اخِوػػػيره   كالمػػػفاج الػػػذم وِىاػػػِ الىيحػػػث لمُك
مىيحث الدراعػة بمػل ثاثػة  ُػكؿ   واػِـ الدُػؿ ا كؿ مفاػي ىحوػية البػيبر كالمػؤثرات الديبمػة  ػا مىيحث الدراعػة بمػل ثاثػة  ُػكؿ   واػِـ الدُػؿ ا كؿ مفاػي ىحوػية البػيبر كالمػؤثرات الديبمػة  ػا 

بمػػػل ثاثػػػة مىيحػػػث   وِفػػػيكؿ ا كؿ مفاػػػي مكلػػػد البػػػيبر كفبػػػلِِ   بمػػػل ثاثػػػة مىيحػػػث   وِفػػػيكؿ ا كؿ مفاػػػي مكلػػػد البػػػيبر كفبػػػلِِ   بػػػيبروِِ   كولكعػػػر الحػػػدوث  وػػػِ بػػػيبروِِ   كولكعػػػر الحػػػدوث  وػػػِ 
افوميمِ لِفظوـ اإلخكاف المعمموف   كبممِ أعِيذان لمثقي ة اإلعاموة   كبيبروِِ   كك يِِ   كواػِـ افوميمِ لِفظوـ اإلخكاف المعمموف   كبممِ أعِيذان لمثقي ة اإلعاموة   كبيبروِِ   كك يِِ   كواػِـ ك ك 

الثيفا ىيلمؤثرات العويعوة كاالكِميبوة ِحت بفكافوف رئوعووف همػي المػؤثرات العويعػوة عػوككف  واػي الثيفا ىيلمؤثرات العويعوة كاالكِميبوة ِحت بفكافوف رئوعووف همػي المػؤثرات العويعػوة عػوككف  واػي 
ا حداث الِيروخوة الِا أثرت  ا البيبر مثؿ    رار ِقعوـ  معطوف   كفكىة بيـ ا حداث الِيروخوة الِا أثرت  ا البيبر مثؿ    رار ِقعوـ  معطوف   كفكىة بيـ   عرد مدُؿ  هـعرد مدُؿ  هـ

ـ   ـ   91919191ـ  كالفكعػة بػيـ ـ  كالفكعػة بػيـ 91999199ـ   ك يفكف ىوع أماؾ الاكئوف   ك الادكاف الثاثػا بػيـ ـ   ك يفكف ىوع أماؾ الاكئوف   ك الادكاف الثاثػا بػيـ 91919191
كالمؤثرات المِامقة ىيالبِداعات بمل المعكد ا  ُل المىيرؾ   كالحركػة اإلعػاموة  ػا  معػطوف   كالمؤثرات المِامقة ىيالبِداعات بمل المعكد ا  ُل المىيرؾ   كالحركػة اإلعػاموة  ػا  معػطوف   

ت المِامقػػة ىمبػػيروع العػػاـ الِػػا طرحػػت مػػف أكػػؿ حػػؿ الفػػزاع الارىػػا اإلعػػرائوما   كدخػػكؿ ت المِامقػػة ىمبػػيروع العػػاـ الِػػا طرحػػت مػػف أكػػؿ حػػؿ الفػػزاع الارىػػا اإلعػػرائوما   كدخػػكؿ المػػؤثراالمػػؤثرا
ـ  ػػا نػػزة   كِفػػيكؿ الافػػكاف الثػػيفا المػػؤثرات االكِميبوػػة مثػػؿ ـ  ػػا نػػزة   كِفػػيكؿ الافػػكاف الثػػيفا المػػؤثرات االكِميبوػػة مثػػؿ 60096009حركػػة حمػػيس افِخيىػػيت بػػيـ حركػػة حمػػيس افِخيىػػيت بػػيـ 

ك ية أمِ   كمقِؿ بقوقِ ا كىر  ا نزة   كبقده لقرافِ داخؿ العككف المُروة  ا  ِػرة حكػـ كمػيؿ ك ية أمِ   كمقِؿ بقوقِ ا كىر  ا نزة   كبقده لقرافِ داخؿ العككف المُروة  ا  ِػرة حكػـ كمػيؿ 
وف وف الدكروػة ك لع ػـ إلػل بفػكافوف رئوعػالدكروػة ك لع ػـ إلػل بفػكافوف رئوعػالفيُر    أمي المىحث الثيلث  وىحث  ا المؤثرات الدوفوة ك الفيُر    أمي المىحث الثيلث  وىحث  ا المؤثرات الدوفوة ك بىد بىد 

أووػػػػػين ا كؿ المػػػػػؤثرات الدوفوػػػػػة ك واػػػػػي دكر المعػػػػػيكد  ػػػػػا ِفبػػػػػئة البػػػػػيبر   كدكر حركػػػػػة اإلخػػػػػكاف أووػػػػػين ا كؿ المػػػػػؤثرات الدوفوػػػػػة ك واػػػػػي دكر المعػػػػػيكد  ػػػػػا ِفبػػػػػئة البػػػػػيبر   كدكر حركػػػػػة اإلخػػػػػكاف 
  ما   كحثػػػػِ بمػػػػل الِمعػػػػؾ ىِايلومػػػػِ ما   كحثػػػػِ بمػػػػل الِمعػػػػؾ ىِايلومػػػػِ المعػػػػمموف الِوػػػػير اإلعػػػػاما البػػػػاور   كِمكوػػػػده لمػػػػدوف اإلعػػػػاالمعػػػػمموف الِوػػػػير اإلعػػػػاما البػػػػاور   كِمكوػػػػده لمػػػػدوف اإلعػػػػا

ػلثره  فيكؿ الافكاف اآلخر المؤثرات الدكروة الِا ُينت  كر البػيبر ىػيركد مػف دكر لممػدارس   ِك ػلثره ِك فيكؿ الافكاف اآلخر المؤثرات الدكروة الِا ُينت  كر البػيبر ىػيركد مػف دكر لممػدارس   ِك ِك
ىلعيِذِِ الكراـ   كدكر الكيماة  ػا ىفػيع بخُػوِِ كِلثورهػي  وػِ   ثػـ المػؤثرات المِامقػة ىيلكماوػيت ىلعيِذِِ الكراـ   كدكر الكيماة  ػا ىفػيع بخُػوِِ كِلثورهػي  وػِ   ثػـ المػؤثرات المِامقػة ىيلكماوػيت 
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مؿ بمل ثاثة مىيحػث مؿ بمل ثاثة مىيحػث كوخُص الدُؿ الثيفا لمك كؼ بمل ِكمويت بيبروة ىيركد   كوبِكوخُص الدُؿ الثيفا لمك كؼ بمل ِكمويت بيبروة ىيركد   كوبِ
وِفػػػيكؿ ا كؿ مفاػػػي البػػػار العويعػػػا ك وػػػِ عػػػفككز القػػػكؿ بػػػف البػػػار العويعػػػا كأهموِػػػِ   كمك ػػػؼ وِفػػػيكؿ ا كؿ مفاػػػي البػػػار العويعػػػا ك وػػػِ عػػػفككز القػػػكؿ بػػػف البػػػار العويعػػػا كأهموِػػػِ   كمك ػػػؼ 
البيبر مف ىاض ا حداث العويعوة الِا ِفيكلاي  ا باره مثؿ   مك دِ مف كبد ىمدكر   كافاكيس البيبر مف ىاض ا حداث العويعوة الِا ِفيكلاي  ا باره مثؿ   مك دِ مف كبد ىمدكر   كافاكيس 

ئـ مثػػػؿ ىوػػػع أمػػػاؾ ئـ مثػػػؿ ىوػػػع أمػػػاؾ الفكىػػػة بمػػػل بػػػاره   كمك دػػػِ مػػػف الكػػػرائـ الُػػػاوكفوة ك وػػػِ عػػػفِفيكؿ أهػػػـ الكػػػراالفكىػػػة بمػػػل بػػػاره   كمك دػػػِ مػػػف الكػػػرائـ الُػػػاوكفوة ك وػػػِ عػػػفِفيكؿ أهػػػـ الكػػػرا
الاكئوف ك اعِاداؼ  يدة الباب الدمعطوفا   ك ِؿ ا طديؿ   ك مع أبكير الزوِكف   كهدـ المفيزؿ الاكئوف ك اعِاداؼ  يدة الباب الدمعطوفا   ك ِؿ ا طديؿ   ك مع أبكير الزوِكف   كهدـ المفيزؿ 

اِدي وػػة أكعػػمك   كمك دػػِ مػػف الِخػػيذؿ الارىػػا   كمك دػػِ مػػف اِدي وػػة أكعػػمك   كمك دػػِ مػػف الِخػػيذؿ الارىػػا   كمك دػػِ مػػف مػػف مػػف كحُػػير نػػزة   كمػػي عػػفىوف مك دػػِ كحُػػير نػػزة   كمػػي عػػفىوف مك دػػِ 
ػِ إلػل  ػِ إلػل الرػرب   كمك دػِ مػف افِديوػيت البػاب الدمعػطوفا  كمػي عػفىوف دبِك الثػكرة كالِحػروض بمػػل الثػكرة كالِحػروض بمػػل الرػرب   كمك دػِ مػف افِديوػيت البػاب الدمعػطوفا  كمػي عػفىوف دبِك

الكاػػػيد   كالطروػػػؽ الػػػذم رعػػػمِ البػػػيبر لِحروػػػر  معػػػطوف كمػػػي عفكوػػػح ُػػػكرة حركػػػة حمػػػيس بفػػػد الكاػػػيد   كالطروػػػؽ الػػػذم رعػػػمِ البػػػيبر لِحروػػػر  معػػػطوف كمػػػي عفكوػػػح ُػػػكرة حركػػػة حمػػػيس بفػػػد 
البيبر   كمك دِ مػف  وػوة ا عػرل ككاػيد البػاب ا  رػيفاع كوِك ػؼ المىحػث الثػيفا بفػد البػار البيبر   كمك دِ مػف  وػوة ا عػرل ككاػيد البػاب ا  رػيفاع كوِك ػؼ المىحػث الثػيفا بفػد البػار 

كعػفِفيكؿ كعػفِفيكؿ     االكِميبا ك وِ عوككف ِقدوـ مىعط بف البار االكِميبا كمايلكِِ لقويوي المكِمػع االكِميبا ك وِ عوككف ِقدوـ مىعط بف البار االكِميبا كمايلكِِ لقويوي المكِمػع 
ىيلىحػػث كالِدُػػوؿ بػػدة ظػػكاهر اكِميبوػػة  ػػا بػػار ىػػيركد هػػا   ظػػيهرة الدقػػر   كالكاػػؿ   كالمػػرأة ىيلىحػػث كالِدُػػوؿ بػػدة ظػػكاهر اكِميبوػػة  ػػا بػػار ىػػيركد هػػا   ظػػيهرة الدقػػر   كالكاػػؿ   كالمػػرأة 

  فيكؿ بػاره  ػا الرثػيع   كالِاػيفا فيكؿ بػاره  ػا الرثػيع   كالِاػيفا كدكرهي  ا الِرىوة كاإلبداد لمكايد   كالكماويت الخوروة   كمػي عػفِكدكرهي  ا الِرىوة كاإلبداد لمكايد   كالكماويت الخوروة   كمػي عػفِ
  كأخوران عفِفيكؿ ظيهرة الامػاع كأخوران عفِفيكؿ ظيهرة الامػاع   كالحفوف إلل ا ُد يع   كالدبكة لمامـ كاحِراـ المامموف   كا بويد  كالحفوف إلل ا ُد يع   كالدبكة لمامـ كاحِراـ المامموف   كا بويد  

د الثيلث البار الدوفا  كعوككف  وِ ِقدوـ بف البار الدوفا كأهموِِ   كمػي عػفِفيكؿ  ػا هػذا  د الثيلث البار الدوفا  كعوككف  وِ ِقدوـ بف البار الدوفا كأهموِِ   كمػي عػفِفيكؿ  ػا هػذا كوُر كوُر
المىحػػػث بػػػدة مكوػػػكبيت ِفيكلاػػػي البػػػيبر ىػػػيركد  ػػػا بػػػاره  هػػػا   ِلمػػػؿ بظمػػػة ا بػػػز ككػػػؿ   المىحػػػث بػػػدة مكوػػػكبيت ِفيكلاػػػي البػػػيبر ىػػػيركد  ػػػا بػػػاره  هػػػا   ِلمػػػؿ بظمػػػة ا بػػػز ككػػػؿ   

م مكالِعموـ ىيلاىكدوة لِ   كالِورع ىيلدبيع لِدروج الاـ   ِك كود الدوف اإلعاما  كمعِقىمِ   كالدبكة كود الدوف اإلعاما  كمعِقىمِ   كالدبكة كالِعموـ ىيلاىكدوة لِ   كالِورع ىيلدبيع لِدروج الاـ   ِك
  كالىػػذؿ كالاطػػيع  ػػا عػػىوؿ ا   كالىػػذؿ كالاطػػيع  ػػا عػػىوؿ ا إلػػل االلِػػزاـ ىِاػػيلوـ الػػدوف اإلعػػاما   كالِمعػػؾ ىيلاقوػػدة اإلعػػاموة إلػػل االلِػػزاـ ىِاػػيلوـ الػػدوف اإلعػػاما   كالِمعػػؾ ىيلاقوػػدة اإلعػػاموة 

ُػراع الاقػدم مااػـ ُػراع الاقػدم مااػـ كمدح ا فىويع   كمػدح الُػحيىة   كعػفِفيكؿ  ػا هػذا المىحػث أووػين الواػكد كالكمدح ا فىويع   كمػدح الُػحيىة   كعػفِفيكؿ  ػا هػذا المىحػث أووػين الواػكد كال
 ة أخرل ِفيكلاي البيبر  ا أبميلِ الكيممةعة أخرل ِفيكلاي البيبر  ا أبميلِ الكيممةعكعفخِـ هذا المىحث ىادة مكوكبيت دوفوكعفخِـ هذا المىحث ىادة مكوكبيت دوفو

كوِخُص الدُؿ الثيلث  ا الكبؼ بػف خُػيئص بػيبروة ىػيركد   كولكعػر الحػدوث  وػِ كوِخُص الدُؿ الثيلث  ا الكبؼ بػف خُػيئص بػيبروة ىػيركد   كولكعػر الحػدوث  وػِ 
عػمكب   كمفي بػِاي مفي بػة فقدوػة عػمكب   كمفي بػِاي مفي بػة فقدوػة بمل مىحثوف كىوػروف   وِخُػص أكلامػي  ػا خُػيئص المرػة كا بمل مىحثوف كىوػروف   وِخُػص أكلامػي  ػا خُػيئص المرػة كا 

اكماػػػي ثػػػـ عػػػفِفيكؿ  وػػػِ أىػػػرز اكماػػػي ثػػػـ عػػػفِفيكؿ  وػػػِ أىػػػرز كعػػػفِفيكؿ  وػػػِ أكالن المرػػػة كعػػػوككف  وػػػِ ِقػػػدوـ بػػػف المرػػػة البػػػاروة كمدكعػػػفِفيكؿ  وػػػِ أكالن المرػػػة كعػػػوككف  وػػػِ ِقػػػدوـ بػػػف المرػػػة البػػػاروة كمد
ىػيط ىػيطالظكاهر المركوة بفد البيبر مثػؿ القومػة اإلوحيئوػة لاُػكات   كالقومػة اإلوحيئوػة لالدػيظ   كاِر   الظكاهر المركوة بفد البيبر مثػؿ القومػة اإلوحيئوػة لاُػكات   كالقومػة اإلوحيئوػة لالدػيظ   كاِر

كظوداػػي كعفدُػػؿ  وػػِ لرػػة البػػيبر ىػػيلقوـ اإلعػػاموة   لرػػة البػػيبر ىػػيلقوـ اإلعػػاموة    كظوداػػي كعفدُػػؿ  وػػِ كمػػي عػػلِفيكؿ  وػػِ الرمػػكز  ػػا بػػار ىػػيركد ِك كمػػي عػػلِفيكؿ  وػػِ الرمػػكز  ػػا بػػار ىػػيركد ِك
كثػػير البػػيبر مفػػِ   كمػػي عػػفِفيك  كثػػير البػػيبر مفػػِ   كمػػي عػػفِفيك القػػكؿ فظػػران  هموِػػِ كا  ؿ الِػػراث كِكظودػػِ ك وػػِ ِدُػػوؿ أووػػين   إلػػل ؿ الِػػراث كِكظودػػِ ك وػػِ ِدُػػوؿ أووػػين   إلػػل القػػكؿ فظػػران  هموِػػِ كا 
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نور ذلػؾ مػف الظػكاهر المركوػة ا خػرل كيالبػِقيؽ   كالِػرادؼ   كالِوػيد   كالِكػرارع كىاػد االفِاػيع نور ذلػؾ مػف الظػكاهر المركوػة ا خػرل كيالبػِقيؽ   كالِػرادؼ   كالِوػيد   كالِكػرارع كىاػد االفِاػيع 
مػػف مفي بػػة لرػػة البػػيبر عػػفِفيكؿ  ػػا ىفػػد ثيفوػػين ا عػػمكب كعػػوككف  وػػِ ِقػػدوـ أووػػين بػػف ا عػػمكب مػػف مفي بػػة لرػػة البػػيبر عػػفِفيكؿ  ػػا ىفػػد ثيفوػػين ا عػػمكب كعػػوككف  وػػِ ِقػػدوـ أووػػين بػػف ا عػػمكب 

ارودِ   ثـ عفِفيكؿ الظكاهر ا عمكىوة   ارودِ   ثـ عفِفيكؿ الظكاهر ا عمكىوة  ِك   كب العػرد   كالفدػا   كاالعػِدايـ كب العػرد   كالفدػا   كاالعػِدايـ ا بػار ىػيركد كهػا أعػما بػار ىػيركد كهػا أعػمِك
كا مػػػػػر   كالحػػػػػػذؼ كاإلوػػػػػػمير   كا عػػػػػػمكب القُُػػػػػػا   كأعػػػػػػمكب ِطكوػػػػػػؿ القُػػػػػػيئد   كأعػػػػػػمكب كا مػػػػػر   كالحػػػػػػذؼ كاإلوػػػػػػمير   كا عػػػػػػمكب القُُػػػػػػا   كأعػػػػػػمكب ِطكوػػػػػػؿ القُػػػػػػيئد   كأعػػػػػػمكب 

ىػػػدا ىػػػداالمقطكبػػػيت البػػػاروة ع كواػػػِـ الثػػػيفا ىخُػػػيئص المكعػػػوقل كالُػػػكرة كمفي بػػػِاي كا    ع الػػػرأم  واػػػي ع الػػػرأم  واػػػي المقطكبػػػيت البػػػاروة ع كواػػػِـ الثػػػيفا ىخُػػػيئص المكعػػػوقل كالُػػػكرة كمفي بػػػِاي كا 
قل كعوككف  وِ اإلوقيع المكعػوقا الخػيركا ك وػِ قل كعوككف  وِ اإلوقيع المكعػوقا الخػيركا ك وػِ كعوِـ ِقعوـ هذا المىحث إلل   عموف همي المكعوكعوِـ ِقعوـ هذا المىحث إلل   عموف همي المكعو

الػػكزف مػػع ِقػػدوـ ىعػػوط بفػػِ كعػػفِفيكؿ ِحػػت هػػذا الافػػكاف الػػكزف  ػػا القُػػودة الامكدوػػة كالػػكزف  ػػا الػػكزف مػػع ِقػػدوـ ىعػػوط بفػػِ كعػػفِفيكؿ ِحػػت هػػذا الافػػكاف الػػكزف  ػػا القُػػودة الامكدوػػة كالػػكزف  ػػا 
 ُػػػودة الِداومػػػة   ثػػػـ القي وػػػة كفىػػػذة مخُِػػػرة بفاػػػػي   ثػػػـ عػػػفِفيكؿ القي وػػػة  ػػػا القُػػػودة الامكدوػػػػة   ُػػػودة الِداومػػػة   ثػػػـ القي وػػػة كفىػػػذة مخُِػػػرة بفاػػػػي   ثػػػـ عػػػفِفيكؿ القي وػػػة  ػػػا القُػػػودة الامكدوػػػػة  

فكوػع البػػيبر  ػا القػػكا ا الِػا  فكوػع البػػيبر  ػا القػػكا ا الِػا كأفكاباػي ِك اعػػِخدماي  ثػـ عػفِفيكؿ كالقي وػػة  ػا  ُػػودة الِداومػة   ثػػـ اعػػِخدماي  ثػـ عػفِفيكؿ كالقي وػػة  ػا  ُػػودة الِداومػة   ثػػـ كأفكاباػي ِك
قػدوـ مىعػط بفػِ كعػفِفيكؿ  وػِ أهػـ المدػردات الِػا بػكمت  قػدوـ مىعػط بفػِ كعػفِفيكؿ  وػِ أهػـ المدػردات الِػا بػكمت عولِا ذكر اإلوقػيع المكعػوقا الػداخما ِك عولِا ذكر اإلوقػيع المكعػوقا الػداخما ِك

  ور   كالُِػػدور   كحعػػف الِقعػػوـ ور   كالُِػػدور   كحعػػف الِقعػػوـ اإلوقػػيع الػػداخما بفػػد البػػيبر مثػػؿ الكفػػيس   كالُِػػروع   كالِبػػطاإلوقػػيع الػػداخما بفػػد البػػيبر مثػػؿ الكفػػيس   كالُِػػروع   كالِبػػط
كػػرار حػػركؼ المػػد كِقعػػوـ العػػطر كػػرار حػػركؼ المػػد كِقعػػوـ العػػطرِك البػػارم   كبػػوكع الحػػركؼ المبػػددة   كمػػي عػػفِفيكؿ الِوػػموف البػػارم   كبػػوكع الحػػركؼ المبػػددة   كمػػي عػػفِفيكؿ الِوػػموف   ِك

قػػدوم قػػدومكالِػػدكور   كالك دػػيت ىلفكاباػػي ع ك ػػا القعػػـ الثػػيفا عػػفِفيكؿ الُػػكرة البػػاروة ِك بفاػػي بفاػػي   ين ين مىعػػطمىعػػط  ين ين كالِػػدكور   كالك دػػيت ىلفكاباػػي ع ك ػػا القعػػـ الثػػيفا عػػفِفيكؿ الُػػكرة البػػاروة ِك
كبػػف مداكماػػي كأهموِاػػي  ػػا ِبػػكوؿ خطػػيب البػػاراع   كعػػفىحث الُػػكرة بفػػد البػػيبر ىػػيركد ِحػػت كبػػف مداكماػػي كأهموِاػػي  ػػا ِبػػكوؿ خطػػيب البػػاراع   كعػػفىحث الُػػكرة بفػػد البػػيبر ىػػيركد ِحػػت 

مػػػف ِبػػػىوايت كاعػػػِايرات ككفيوػػػيت مػػػف ِبػػػىوايت كاعػػػِايرات ككفيوػػػيت   ئوػػػة كبكامػػػؿ ِبػػػكوماي بفػػػدهئوػػػة كبكامػػػؿ ِبػػػكوماي بفػػػدهبفػػػكافوف همػػػي الُػػػكرة المدػػػردة الكز بفػػػكافوف همػػػي الُػػػكرة المدػػػردة الكز 
يع  ُُػا   كىفػيع مقطاػا المكحػيت يع  ُُػا   كىفػيع مقطاػا المكحػيت كعوككف الافكاف الثيفا الُكرة الكموة كبكامػؿ ِبػكوماي مػف ىفػكعوككف الافكاف الثيفا الُكرة الكموة كبكامػؿ ِبػكوماي مػف ىفػ

كىفيع دائرم   كىفيع ِك واا   كمدير يت ُِكوروة   كِرموز لمِاىوػر ع كأخوػران ِػلِا الخيِمػة كفحػيكؿ كىفيع دائرم   كىفيع ِك واا   كمدير يت ُِكوروة   كِرموز لمِاىوػر ع كأخوػران ِػلِا الخيِمػة كفحػيكؿ 
د أهـ فِيئج الىحث د أهـ فِيئج الىحث واي ُر ويِِ   ثـ فِىااي ىثىت المُيدر كالمراكع   ك ارس بيـ لمدػردات    واي ُر ُك ويِِ   ثـ فِىااي ىثىت المُيدر كالمراكع   ك ارس بيـ لمدػردات ِك ُك ِك

 الىحث عالىحث ع

 كا أعيؿ العداد كالِك وؽ   إفِ فاـ المكلل كفاـ الم كوب ع

 



6 

 

 الفصؿ األكؿ
 حياة الشاعر كالمؤثرات الفاعمة في شاعريته

 . المبحث األكؿ : مكلد الشاعر كنشأته 
  كاالجتماعية .المبحث الثاني : المؤثرات السياسية 
 . المبحث الثالث : المؤثرات الدينية كالفكرية 
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 بحث األكؿ : مكلد الشاعر كنشأته :الم 
  . المكلد كالنشأة 

 (9)ىوت دراس ـ    ا  روة 9191ىروؿ ىيركد عفة بىد الرحمف أحمد ك الدكِكر البيبر كلد

 ع( 6)لكاع نزة (  رل المكاع الكفكىا )أهـ  كها مف  ـ 9191إحدل القرل المفككىة بيـ 
إلل  أعِرِالُؼ الخيمس االىِدائا   ثـ هيكر مع حِل البيبر  ا  روِِ ىوت دراس  ِامـ

حوث اعِقركا  ا مخوـ كىيلوي  ـ9191ىاد أف احِمت الاُيىيت الُاوكفوة  روِِ بيـ   طيع نزة
 ع(9)لاكئوف 

 فووف كبمره أحد ببرىيركد ىمدارس ككيلة نكث الاكئوف الدمعطو بىد الرحمف الِحؽ البيبر
ىيركد دراعِِ الثيفكوة  ا  بىد الرحمف أكمؿ البيبروث أفال  واي ِامومِ االىِدائا   ح بيمي  

بيـ  -القعـ ا دىا –مدرعة  معطوف الثيفكوة ىمدوفة نزة حوث حُؿ بمل البايدة الثيفكوة الايمة 
 ع(9)ككيف طومة مراحؿ الدراعة مف أكائؿ الطاب ـ 9199 –ـ 9199

  مدرعي   ا مدارس الاكئوف ىقطيع نزة لادة  مؿ ىيركد  ىاد حُكلِ بمل بايدة الثيفكوة الايمةب"
   ا كموة اآلداب  أبار  ثـ ى اث بمل حعيب ككيلة ا كفركا إلل مُر  لوكمؿ دراعِِ الكيماوة

                                                           
فت ِعِامؿ كمحطة ىرود ىوف نزة كدمبؽ  ا الااد المممككا   كوافا      ىوت دراس  روة  معطوفوة  دومة كي ((9

قع  ا بميؿ برؽ مف مدوفة نزة بمل معي ة  كـ مفاي ع ِِرىط ىوت دراس ىيلقرل 99اعماي مكيف دراعة الحفطة   ِك
ل  معطوف المكيكرة لاي ىبىكة طرؽ أبطِاي مك اي  كررا وي  مامي  كمموزا    ِاروت ىوت دراس كعيئر مدف ك ر 

ـ الذم افِال ى خراج أهماي مفاي   كا  يمة معِامِرا " زمكركت ككىايِا " 9191لماكـك الُاوكفا الريبـ بيـ 
دار اآل يؽ (   –) ىوركت 91 كؽ أراووايع وراكع   محمكد بما خموؿ بطي ا   فويىة نزة  ا الااد المممككا ص

 ؽ ( ع ـ ) دمب9119 9ط 991   991 9المكعكبة الدمعطوفوة 
 ع69ـ   ص6090  مؤععة  معطوف لمثقي ة   دمبؽ  9وفظر بىد الرحمف ىيركد ا بميؿ الباروة الكيممة   ط ((6

راىطة ا دب اإلعاما الايلموة مكِب الىاد الارىوة   مف البار اإلعاما الحدوث   مخِيرات مف  -
 ع969ـ   ص6009  مكِىة الاىوكيف   الرويض   9باراع الراىطة   ط

   ا هموة لمفبر كالِكزوع  9محمد محمد حعف براب   باراع  معطوف  ا الاُر الحدوث   ط -وراكع  ((9
 ع669ـ   ص6009بميف                

 ع 91بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص  -               
بىد الرحمف ىيركد   بيبر  معطوفا حرمِ االحِاؿ كطفِ   -     

http://www.insanonline.net/news_details.php?id=11697#h1  

 ع 69وفظر   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9



8 

 

ىوة بمل دركة الموعيفس الممِيزة  ا المرة الار    ـ9191اي عفة  و  حوث حُؿ  ىكيماة القيهرة
ىة البرؼ وىِ ا كؿ بمل الد اة ىا مفيزع كآداىاي  ىِقدور "كود كدا " مع مِر ع كىدأ    ككيف ِِر

  كل وؿ طيلب مف    ىمفحة دراعوة مف كيماة القيهرة دراعة الميكعِور  ا ذات الِخُص
ىة ىِقدور ممِيز مع مِر  ا أراكوز رؤىة ىف الاكيج      فيؿ دركة الميكعِور الطاب الكا دوف
 ع ـ 9196   ا أكاخر بيـ  البرؼ ا كلل

   ا فدس الِخُص كىفدس المفحة  حوث حُؿ بمل بايدة الدكِكراه  ثـ ىدأ دراعة الدكِكراه
 ع(9)"ـ 9116 ا ا دب الارىا ىِقدور ممِيز مع مِرىة البرؼ ا كلل عفة 

 النضماـ لحركة اإلخكاف المسمميف :عبد الرحمف باركد كا 

 ك  ـ9199المعمموف  ا  معطوف  ىؿ بيـ اإلخكافالرحمف ىيركد إلل ِفظوـ افوـ البيبر بىد 
مكمكبة فقىيع ورأعاي هيفا ىعوعك الذم كيف وكمداـ ىمامة ِكبوة الفيس  ا المعيكد  أ رادكيف أحد 

 ع(6)الخطب كالدركس  إلقيعبف طروؽ 

وف  ا  معطوف حوث المعمم لإلخكافالفبيط الثقي ا  أككِىرز كأ أهـحد كيفت كماوة الِكحود أ
بىد الرحمف ىيركد مبيبر فبيط العويعا ل واي   كوعِمر ال اإلداروةالاوئة  أبويعكيف ىيركد أحد 

 ا افِخيىيت الراىطة   ا الكيمايت المُروة مف خاؿ راىطة طاب  معطوف حوث فزؿ مربحي  
 ع(9) ا ُكات أبمللوحُؿ بمل 

مت الكميبة " ح  كالرئوس كميؿ بىد الفيُر  اإلخكافثر خا يت عويعوة ىوف ِفظوـ كبمل إ
المعمموف إلل الماِقات ععع  اإلخكافمف  ا لكؼوؽ ببرات اىاي كمركزهي الايـ   كع  نمقت ب  كأ  

 ع(9" )ـ 9199كبيـ  9199ا ابِقيالت بيـ المعمموف   اإلخكافمت مكمكبة مف ق  كابِ  

                                                           
 ك ية ا عِيذ الدكِكر بىد الرحمف ىيركد)رحمِ ا( أحد ركاد اإلخكاف                                   مكمة  معطوف الوـك ) ممحؽ خيص (  ((9
 ىوركت( ع -ـ   ) مركز الزوِكفة لمدراعيت كاالعِبيرات 6090المعمموف  ا  معطوف أىروؿ     
    محعف محمد ُيلح   مقيىمة مع الدكِكر بىد الرحمف ىيركد حكؿ الِوير اإلعاما الدمعطوفا   ( وراكع  (6
  مركز الزوِكفة لمدراعيت كاالعِبيراتع ـ 9111عىِمىر  99   

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=116501 
 العيىؽ ع  ( وراكع (9
 ع 990ص   نزة    ة الدمعطوفوة  ا القرف الابروفخىرات الحركة العويعو  بىد الدِيح حعف دخيف  ((9
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اروكا ذوف ع  الِفظوـ ال أبويعحد قد كيف البيبر بىد الرحمف ىيركد أكل  أفكاع  ىبعكفكا ِك
 ع(9)ـ  9116ات حوث خرج مف العكف بيـ الِاذوب حوث  ول  ا العكف مي وقيرب العىع عفك 

ر ي ِ   لقد كيف لاذه المحفة " أثر ىيلغ  ا ِلكود هكوِِ الدكروة كرعكخاي    قد خالاي كممة مف
كد ا    أف الحقىة كبؽ  بموِ  ععع كلاؿ أكثر مي بمؽ  ا ذهفِ بف ِمؾِحت الِاذوب  كأعيِذِِ

 ع(6)"آفذاؾ ُيدرت مفِ ثاث كراعيت باروة  ا مفوةالعمطيت 

   ية :لمثقافة اإلسالم عبد الرحمف باركد أستاذا 

لمثقي ة  بىد الرحمف ىيركد أعِيذا   الدكِكركيماة الممؾ بىد الازوز ىمدوفة كدة بمؿ  ا " 
قِ ا عىحيفِ  داع دكر كروـ  ا كيماِِ   حوث ـ كك 9116اإلعاموة  ا بيـ الِخرج فدعِ بيـ 

اإلعاـ الاظوـ    كؿ مكرميت رعيلة نرس  ا طاىِ أبمؽ مايفا االفِميع لإلعاـ   ماززا  
المموز خور كعمككِ  الفو ركؿ اال ِراعات الِا وبوااي أبداع هذا الدوف   ككيف  ا  كره  داحوي  

خكافِ الطاب   ع(9)" أعكة  ىفيئِ كا 

 : ريتهشاع
 ا  بيؿ   أذف مكعوقوة مرهدة كمزاج   ذا   الباراع لمبار ك ىيركد محىي   بىد الرحمف كيف البيبر

وة ِذكؽ البار ك ا ذلؾ وقكؿ بف فدعِ كرثت بف   "   ا ا ِِيحوة مك اِ بمل البىكة الافكىِك
  ك يؿ بفِ (9)"  الايطدة  الكويبة الِا ها وفىكع البار   رحمِ ا كالدم )أحمد كىروؿ ىيركد(

 فِ  إ( 9)ُدوقِ كزموؿ دراعِِ الدكِكر محمد البوخ محمكد ُويـ 

                                                           
   ( وراكع   د ع محعف محمد ُيلح   مقيىمة مع الدكِكر بىد الرحمف ىيركد حكؿ الِوير اإلعاما الدمعطوفا   (9
  مركز الزوِكفة لمدراعيت كاالعِبيراتع 9111ىر عىِم99   

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=116501 
 ع 90ص   ( بىد الرحمف ىيركد  ا بميؿ الباروة الكيممة(6
 ع 90بىد الرحمف ىيركد  ا بميؿ الباروة الكيممة   ص  ((9
  http://dr-barood.netالمك ع الرعما لمبيبر بىد الرحمف ىيركد  ((9
امـ  ا مدارس مدوفة خيف وكفس ىاد الفكىة   ثـ أكمؿ     9191بيبر  معطوفا كلد  ا  روة الككرة عفة  ((9 ـ ِك

ِامومِ كحُؿ بمل دركة الدكِكراه  ا ا دب الارىا   كمي برؿ مفُب القيئـ ىلبميؿ رئوس الكيماة     
ت المقيكمة   مواد أمة كنورهي الكثور مف الدكاكوف    اإلعاموة ىرزة   مف أبميلِ ذكرويت  معطوفوة   خميعوي

 ع916افظر  محمد محمد حعف براب   باراع  معطوف  ا الاُر الحدوث   ص
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 مفي إفِ  د  يؿ البار  ا المرحمة  إذاىدأ  كلِ لمبار  ا مرحمة مِقدمة مف ُىيه   كال فىيلغ " 
  ككيف  ا دىااالىِدائوة مف دراعِِ ع ك د كيفت مدرعة  معطوف الثيفكوة ىرزة   ِاج ىيلفبيط 

رامز  يخرة ) رحمِ ا ( مدرعفي لمرة الارىوة واقد لفي فدكة باروة دكروة   لوبكافي بمل  ا عِيذ
 ع(9)"   ككيف بىد الرحمف ىيركد وحكز  ُب العىؽ دائمي   كؿ البار 

إذف  قد كيفت ىذكر البار ا كلل مكككدة  ا فدس البيبر كمي ِحدث بفِ زمومِ الدكِكر 
 مىكرة  ا  رض البار عُويـ كودؿ بمل ذلؾ محيكالِِ ال

  حوث كفت أدرس ععع  ىرزت م م ك ِا  ا فظـ البارع ككيف  ا المدرعة  ك ا المدرعة الايبموة" 
  ككيف  ودرس الرويوة (6)كماوة أدىوة ِِوح الدرص لممكاهب  ككيف البيبر هيركف هيبـ ربود

 ع(9) و فق ح  ُيئدم الِا أفظماي"

ؼ الماركة  -كلاؿ أكؿ  ُودة لِ  ِؤكد هذه الدكرة  دا ِاموؽ بمل هذه القُودة وقكؿ  -ُك
فُوىا  واي  موؿ إذ إف ىاض  " هذه أكؿ مي فظمت مف البار كلكف   بىد الرحمف ىيركد البيبر

عع  آفئذ  ا مدرعِفي ) هيبـ ىف بىد مفيؼ لاكئوف ىرزة (  د ُم حكا كنوركا  واي كثورا   مدرعوفال
 ع(9)لكف ا  كير  ا الريلب لا "

 كؿ البيبر  ا هذه القُودة  وق

 فػػػػػي بػػػػػالدم ماشػػػػػيان فػػػػػي بػػػػػالدم ماشػػػػػيان   قػػػػػد كنػػػػػت يكمػػػػػان قػػػػػد كنػػػػػت يكمػػػػػان 
 

 كالمػػػػػػػػػػػػػداف  تقصػػػػػػػػػػػػػؼي كالمػػػػػػػػػػػػػداف  تقصػػػػػػػػػػػػػؼي   إالإال  مػػػػػػػػػػػػػشً مػػػػػػػػػػػػػشً أألػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػـ  
 

 صػػػػػػػػكت القنابػػػػػػػػؿ كالرصػػػػػػػػاص كأنػػػػػػػػهصػػػػػػػػكت القنابػػػػػػػػؿ كالرصػػػػػػػػاص كأنػػػػػػػػه
 

 تزحػػػػػػػػػػؼي تزحػػػػػػػػػػؼي   األعػػػػػػػػػػالياألعػػػػػػػػػػاليفػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي   كأفعػػػػػػػػػػ كأفعػػػػػػػػػػ رعػػػػػػػػػػد رعػػػػػػػػػػد  
 

 أعػػػػػػػػػداؤنا شػػػػػػػػػناكا الهجػػػػػػػػػكـى ليسػػػػػػػػػمبكاأعػػػػػػػػػداؤنا شػػػػػػػػػناكا الهجػػػػػػػػػكـى ليسػػػػػػػػػمبكا
 

 كطنػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف األهمػػػػػػػػػيف كهػػػػػػػػػك مٌشػػػػػػػػػرؼي كطنػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف األهمػػػػػػػػػيف كهػػػػػػػػػك مٌشػػػػػػػػػرؼي  
 

 مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف إال أف نيهػػػػػػػػػرًكؿى نحػػػػػػػػػكىهـمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف إال أف نيهػػػػػػػػػرًكؿى نحػػػػػػػػػكىهـ
 

 ائد نهتػػػػػػػػػػػػػػؼي ائد نهتػػػػػػػػػػػػػػؼي كنَّػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػراعان بالقصػػػػػػػػػػػػػػكنَّػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػراعان بالقصػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
 ع  69ص  ا بميؿ الباروة الكيممة  ( بىد الرحمف ىيركد  (9
 ذابة  ـ كبمؿ  ا الِدروس   ثـ برؿ مفُب مدور مكِب إ9161بيبر ككيِب معرحا كلد  ا نزة عفة   ((6

 ـ   ثـ بمؿ  ا مكمة بؤكف برىوة الِا ُِدرهي الكيماة الارىوة كمدور  9191ُكت الارب  ا نزة عفة      
 ِحرور لاي   كمي بيرؾ  ا ِحرور الُحؼ الدمعطوفوة الِا ُدرت  ا نزة ىاد الفكىة مثؿ المكاع كالر وب       
 ـ مف مؤلديِِ   مع الررىيع   البار  9110الدفكف عفة كالكطف الارىا   كمي حيز بمل كعيـ القدس لمثقي ة ك     
 المقيِؿ  ا ا رض المحِمة   كبُي ور البكؾ   كنورهي الكثور مف الدكاكوف الباروة كالمعرحويت ع افظر        
 ع169  6ـ  6000  المركز القكما لمدراعيت كالِكثوؽ   نزة  6أحمد بمر بيهوف مكعكبة كِيب  معطوف  ط    

   99د ع محعف محمد ُيلح   مقيىمة مع الدكِكر بىد الرحمف ىيركد حكؿ الِوير اإلعاما الدمعطوفا   (  (9
  مركز الزوِكفة لمدراعيت كاالعِبيراتع 9111عىِمىر      

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=116501     
 ع90بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
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 تحيػػػػػػػػػػ  فمسػػػػػػػػػػطيف العزيػػػػػػػػػػزة إنَّهػػػػػػػػػػاتحيػػػػػػػػػػ  فمسػػػػػػػػػػطيف العزيػػػػػػػػػػزة إنَّهػػػػػػػػػػا
 

 لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعيفى مذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كتعساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعيفى مذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كتعساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
 

 ال تغضػػػػػػػػػػػبي يػػػػػػػػػػػا أٌمنػػػػػػػػػػػا كتمهَّمػػػػػػػػػػػيال تغضػػػػػػػػػػػبي يػػػػػػػػػػػا أٌمنػػػػػػػػػػػا كتمهَّمػػػػػػػػػػػي
 

 ((ُ))فبنػػػػػػػػػكؾ سػػػػػػػػػكؼ يطهػػػػػػػػػركؾ كييسػػػػػػػػػرفكافبنػػػػػػػػػكؾ سػػػػػػػػػكؼ يطهػػػػػػػػػركؾ كييسػػػػػػػػػرفكا 
 

مامـ المرة الارىوة  ا  (6)عِيذه أحمد  رح بقوافلى بدودا   بىد الرحمف ىيركد ِلثرا   البيبر رِلث  
إلل اعِخداـ  الباورة لِ الِا ِدبك ا ىويتكوردد   باره ثيفكويت القطيع  قد كيف وحدظ ماظـ 

   الِا وقكؿ  واي بقواف  (9)القكة العِرداد الحقكؽ 

 ال تيػػػػػردا الحقػػػػػكؽ فػػػػػي مجمػػػػػس األمػػػػػفال تيػػػػػردا الحقػػػػػكؽ فػػػػػي مجمػػػػػس األمػػػػػف
 

 كلكػػػػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػػػػي  مكتػػػػػػػػػػػػػػب  التجنيػػػػػػػػػػػػػػدكلكػػػػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػػػػي  مكتػػػػػػػػػػػػػػب  التجنيػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 التصػػػػػػػػػػػػاري    كالعػػػػػػػػػػػػرائض   لغػػػػػػػػػػػػكه التصػػػػػػػػػػػػاري    كالعػػػػػػػػػػػػرائض   لغػػػػػػػػػػػػكه 
 

 كانػػػػػػػػػػػػػدفاع الشػػػػػػػػػػػػػباب بيػػػػػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػػػػػيدكانػػػػػػػػػػػػػدفاع الشػػػػػػػػػػػػػباب بيػػػػػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػػػػػيد 
 

 ألفػػػػػػػػػػي  قذيفػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػف  كػػػػػػػػػػالـألفػػػػػػػػػػي  قذيفػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػف  كػػػػػػػػػػالـ  إفَّ إفَّ 
 

 ((ْكم قذيفػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف حديػػػػػػػػػػػػد)كم قذيفػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف حديػػػػػػػػػػػػد)ال تسػػػػػػػػػػػػاال تسػػػػػػػػػػػػا 
 

دؽ الِاىور  ىيركد مف  كة الكممة  بىد الرحمف البيبر كرنـ مي كيف وِمِع ىِ كالِلثور   ُك
بمل  معطوف إال أفِ " ظمـ فدعِ مف حوث  كحفيفي    ا العيماوف مف خاؿ أبايره الِا ِدوض حىي  

بر    قد كيف محوطِ البارم أراد إرويعهي ىِلخور ِقدوـ  فِ كأدىِ لمفخب الثقي وة كلكماكر البي
خكافِ  ا دائرة با يِِ بمل كممة مف أُ مقُكرا   محدكدا    هك ِلخر ذلؾكممي وؤكد  ع(9)"د يئِ كا 

مع الامـ أفِ لـ وفبر مف  ُيئده إال القموؿ عكاع  ا   ـ 6001ُدكر أبميلِ الكيممة حِل الايـ 
وة أك  ا الُحؼ ىفبر أبايره  كِكرارا   ه مرارا  ىِ أُد يؤ ك د طيل  المكات أك  ا  البىكة الافكىِك

كخك ِ أف ىحكة ِفقوح القُيئد  ؛ أف طمىيِاـ كيفت ِكاكِ ىيلر ض دائمي   إال ا دوكاف معِقؿ 
كىور  ا كاد  كىادوخركاي الفيبركف بف مدلكالِاي   لذلؾ لـ وطىع لمبيبر إال دوكاف كاحد ُرور 

وقع  ا مئة كخمس ُدحيت مف ك  "نروب الدوير" ىافكاف   كهك هذا الدوكاف ح لاـ ىفبرعمإ فيبِ 
 – ا حدكد ىحثا  –ـ ع كلـ ابثر لمبيبر 9111القطع الُرور كهك مف فبر دار الدر يف عفة 

  ع مطىكبة  ا حويِِ بف أوة دكاكوف أخرل أك مؤلديت

                                                           
 ع 90بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ـ كبمؿ مدرعي   ا الكثور مف المدارس الدمعطوفوة   كهيكر 9169بيبر  معطوفا كلد  ا  روة الديلككة عفة ((6

 ـ ىاد الفكىة إلل مدوفة خيف وكفس حوث بمؿ  واي مدرعي    ثـ اِرحؿ البيبر إلل العاكدوة  امؿ  واي مدرعي  ث    
 ـ   إفِيكِ ا دىا مكمكبِيف باروِيف همي  9119معِبيرا  ثقي وي    ِك ا البيبر  ا الرويض كد ف هفيؾ بيـ     
 ع19كرح اإلىيع كرعيلة إلل لومل ع افظر  محمد محمد حعف براب   باراع  معطوف  ا الاُر الحدوث   ص   
 ع 99ص وفظر  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   (9)
 ع 99ص   العيىؽ( (9
 ع 1العيىؽ   ص ((9



12 

 

الفكىة الِا حمت   هكاؿىيركد ىُكرة كىورة  ا ِفيكلِ  بىد الرحمف الدكِكر ت بيبروةِكم  
ؼ حيؿ   يلباب الدمعطوفاى ا عىيب الِا  مكوحي   كىادهي   الباب الدمعطوفا  ىؿ الفكىة  ُك

مت البا حموؿ المعؤك  الدمعطوفا بأُك عكاع بمل الباب   ُحيىايلوة إلل هذا المُور   ِك
كلـ ِداؿ    لوةبمل  در المعؤك  الارىوة الِا لـ ِكف كا فظمةلمحكيـ الارب  كأىُمِِ كِخيذلِ   

اعِامؿ الرمز ىُكرة كىورة  ا   د لذلؾ فكد البيبر  كيف وكب أف ِدامِ ِكيه هذه الفكىة مي 
 فراه وذكر أعىيب الفكىة كوُؼ أهكالاي كوممح إلل المبيركوف  ا ِككوِ العايـ إلل  مب  ُيئده " 
 ع كمف ذلؾ  كلِ  (9) معطوف  "

ػػػػٍف يػػػػا ريمػػػػاة  " كالميػػػػؿي كالقػػػػا ـي مى ػػػػٍه ػػػػٍف يػػػػا ريمػػػػاة  " كالميػػػػؿي كالقػػػػا"سى ـي مى ػػػػٍه  "سى
 

ثػػػػػػػػػػػػػػػػا كالرمػػػػػػػػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػػػػػػػػا كالرمػػػػػػػػػػػػػػػػاًر جى ـ  غفيػػػػػػػػػػػػػػػػري ًر جى ػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  غفيػػػػػػػػػػػػػػػػري ةي جى ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةي جى
 

 كهػػػػػػػي تنهػػػػػػػاؿي صػػػػػػػكبى قمػػػػػػػبو عزيػػػػػػػزو كهػػػػػػػي تنهػػػػػػػاؿي صػػػػػػػكبى قمػػػػػػػبو عزيػػػػػػػزو 
 

 ((ِكػػػػػػػػػػػػػػؿا ذم غػػػػػػػػػػػػػػارةو عميػػػػػػػػػػػػػػًه ييغييػػػػػػػػػػػػػػر)كػػػػػػػػػػػػػػؿا ذم غػػػػػػػػػػػػػػارةو عميػػػػػػػػػػػػػػًه ييغييػػػػػػػػػػػػػػر) 
 

 كفاته :

ـ ىاد إُيىِِ 6090 9 91 المكا ؽ العىتالدكِكر بىد الرحمف ىيركد وـك اإلعاما ِك ا البيبر 
ك ا ع بمموة كراحوة إال أفِ ِ  إلكرا المعِبدويت العاكدوة إحدل إثرهيدخؿ بمل     مىوة كمطةى

مف القويدات كا حزاب ك د فايه الكثور  ع(9)زوؼ حيد لـ وعِطع ا طىيع إوقي ِأثفيع الامموة ىعىب ف
 كالمؤععيت الدمعطوفوة مبودوف ىمكا دِ العويعوة كالكطفوة اِكيه كطفِ  معطوف عكالبخُويت 

 

                                                           
 ع669محمد محمد حعف براب   باراع  معطوف  ا الاُر الحدوث ص ((9
 ع 999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((6
 إلخكاف                                 ك ية ا عِيذ الدكِكر بىد الرحمف ىيركد)رحمِ ا( أحد ركاد ا  مكمة  معطوف الوـك ) ممحؽ خيص (  ((9

 ع المعمموف  ا  معطوف    
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 المؤثرات السياسية كاالجتماعية : المبحث الثاني :

 : سياسيةالمؤثرات ال : أكال  

ىمي ِِركِ مف أثر بدود بمل الفيس     ا الفدكس  ا حداث العويعوة ها ا بد ِلثورا   ِاِىر 
هذه اآلثير ال ومكف ِكيكزهي  فاي ِىقا مِكذرة  ا أبميؽ مف بيوباي  ا وعاؿ لمزمف طمعاي 

 ع وِفي ماي كوؿ ىاد كوؿ ك ورب ىاي المثؿ  ا أحداث مبيىاة  فاي ِىقل خيلدة  ا الفدكس و  

 ـ  9191كلقد ىقا الباب الدمعطوفا وكِر أحداثِ العويعوة المؤلمة مفذ كبد ىمدكر المبـؤ 
طمس القووة الدمعطوفوة مثؿ  ا كؿىيلكثور مف المؤامرات الِا كيف هد اي  مركرا   حِل وكمفي هذا ع

ك ووة ىوع أماؾ  المىيرؾ   ا  ُل  كحرؽ المعكد  ـ9191 99 61 رار ِقعوـ  معطوف 
ارض الباب الدمعطوفا لمكثور اكئوف  ال ـ   كالادكاف 9191مف المذاىح كالمكيزر عفة  ِك

لممعمعؿ الدمكم   الِا ِاِىر امِدادا   اإلىراهوماكذلؾ ال ففعل مكزرة الحـر  ـ  9199الثاثا 
كؿ إلل اِدي وة     هذا الكبدالِا كيفت أىبع ىكثور مف كبد ىمدكر  أكعمكالُاوكفا  حِل الُك

أمي اِدي وة ىكممة الكئ    ـ  ُ  آهيت باب عمىت مفِ أروِ كهكوِِ كك   لمواكد كطفي مِفيعوي   أبطا
ىؿ حكـ ذاِا نور كيمؿ نور مبركط بف أرض  معطوف الِيروخوة مقي كيما   أكعمك  قد كيفت ِفيزال  

 ا مدوفِا نزة كأروحي ع  

وفا الذوف  يعكا ظمـ كالبيبر الدكِكر بىد الرحمف ىيركد هك أحد أىفيع الباب الدمعط 
ـ كمي ِِرب بمواي مف هكرة 9191ىيلفكىة بيـ  ىدعا     االحِاؿ كىطبِ مفذ ُرره حِل مبوىِ

برد  ا الخويـ    ك قر كال فىيلغ إذا  مفي  ـ  6001 96 61ىحرب الدر يف بمل نزة  ا  كافِايع    ِك
 قد كلد البيبر  ا العفة    افِ كلد  ا مرحمة حركة مف المراحؿ الِا مر ىاي الباب الدمعطوفا

 ـ أحد أهـ ا بكاـ الِا مر ىاي هذا الباب ع 9199بيـ  إلورابالِيلوة 

بمل باره ىُكرة  اآلثيرافاكعت هذه  إذِلثور  ميأو   البيبرالعويعوة  ا  ا حداث رتأث    
مايلكة اهِميمِ ى كىدا   معطوف لكطفِ  ت مامح االفِميعكِكم    ىرزت  وِ مايفيِِ ك   ةكاوح

حروواـ بمل كمي لـ ِخؿ أبايره مف حث     القويوي الِا ِمس الباب الدمعطوفا  أىفيع باىِ ِك
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مقيكمة المحِؿ كاالعِىعيؿ  ا الد يع بف أرواـ   لذلؾ فرل أف البار العويعا كيف لِ فُوب 
 ع بىد الرحمف ىيركد بيبرمالكيممة ل الباروة ا عد  ا ا بميؿ

ؼ الدِرة الِا  ىدِرة الزخـ العويعا أك  ِرة  بىد الرحمف ىيركد بيباي البيبر ومكف ُك
ينت  كره زخرت حوية الباب ثرت  وِ  قد "كأدىِ كأ الرمويف الِا بُدت ىيلباب الدمعطوفا ُك

كر المبئكـ   عفة الدمعطوفا ىمؤثرات عويعوة ُاىة كماقدة   كها مؤثرات افدلات مع كبد ىمد
رض  معطوف بمل حعيب الباب الارىا موي  ا أكد كطفي  ك الذم مفح الوا   ( موادوة9191)

 ع (9)الدمعطوفا"

 ومي وما ك عفقؼ  ع العويعوة  ا  معطوف ا حداثلكؿ  أعيعوي   لقد كيف هذا الكبد محركي   
 الدكِكر بىد الرحمف ىيركد عالبيبر العويعوة الِا أثرت  ا  ا حداثبمل أهـ 

   ـ .ُْٕٗ/ُُ/ِٗقرار تقسيـ فمسطيف بتاريخ 

اإلعاموة ك  ا مِوفكىرل بمل  فِ كيف طيمة  ىحؽ أهؿ  معطوف ىؿ إ كيف هذا القرار مكحدي   
بموِ أىفيع  معطوف   ـ مبركع ِقعوـ  معطوف   حوث ثير  دا هذا الِيروخ " أ رت هوئة ا مالارىوة 

لِيروخ كيف بمر  ا هذا اع ك (6)" ِىككا  ا مايرؾ طيحفة مع الواكد ك رركا أف ومحكه ىدميئاـ   كاب
  لباب د بار ىلف هفيؾ مُوىة ألمت ىاذا ا فِ حِمي  أم إ ِقروىي    ببر عفكاتىيركد  بىد الرحمف

فاي ِككف  د اعِقرت  ا   ىؿ إ ا طديؿ ا فدكس  بموقي   أف ِؤثر ِلثورا   ا حداثإذ مف بلف هذه 
ف بروة   ا حداثكف هذه  ا ىفيع بخُوة البيبر   ىحوث ِك كىورا   أثرا   الاقؿ الىيطف محدثة  
بفد ُِكوره لحيؿ ِ ك كمميِ ه ا  كر  مككفة  يمكعي  خيُي  ىيلبيبر وىدك كموي  ِطدك بمل العطح 
 ع   ا  ُيئده الباب الدمعطوفا

 

                                                           
 ىويف فكواض الحكت    معطوف   القووة   الباب   الحويرة   الِيروخ العويعا مف باد الكفايفووف حِل   ((9

 ع991ـ   ص9119(  الطىاة ا كلل   دار االعِقاؿ لمدراعيت كالفبر   ىوركت   9191القرف الابروف )    
   دار     ىدكف طىاة 9190   9190كيمؿ العكا ورم   ا دب الارىا المايُر  ا  معطوف مف عفة  ((6

 ع19صالمايرؼ   القيهرة       
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  ـ : ُْٖٗالنكبة عاـ 

حد أهـ كأخطر القويوي الدمعطوفوة مفذ ُدكر كبد ىمدكر بيـ أ ـ9191ِاِىر الفكىة بيـ  
 بف أروِ  عرا   ا  م  ك  أ  الباب الدمعطوفا ىادهي وحمؿ كممة الكئ ىاد أف  أُىح إذـ 9191

 ت خوكطاي كراع الككالوس عك  ع  كىمؤامرة دكلوة ف  

ـ حوث ِفكع االبِراض بمل هذا 9191الفكىة ىاد ُدكر  رار الِقعوـ عفة  إرهيُيتىدأت  
ؿ إلل الاممويت الددائوة ال إوراىيتالقرار ىوف  ا كيف وفدذهي الثكار ِكمظيهرات إلل أف ُك
مت  الدمعطوفوكف  كبكز المفدكب العيما الىروطيفا بفإلل طروؽ معدكد  ا مكر  كىاد أف ُك

 ا  افِايع االفِداب الىروطيفا ىدأت القكات الىروطيفوة ىيلكاع بف أرض  معطوف مامفة      ِعكوِاي
فكموز ىيبِىيرهـ الادك الدمعطوفوكف ىفيد اـ إلل ُدكر اال ِ  كخيُة ىادمي كك   ـ 9191 9 99

 ؿ الكحود بف هذا الكوع العويعا الخطور عالمعؤك  لمباب الدمعطوفا ك ا كؿ

لقد دا ع أهؿ  معطوف بف ىادهـ د يع المعِموت كأفدقكا كؿ مي وممككف مف أكؿ براع  
ف  كممي وؤكد ذلؾ  كؿ " مفيحوـ ىوكف "   " إ    ىاـ إلل ىوع حما فعيئاـ ا مرالعاح حِل ىمغ 

اـ  كلقد  (9)كفعيئاـ ىقكة   ككيف القِيؿ ودكر مف مفزؿ إلل مفزؿ "ع كأطديلاـالارب دا اكا بف ىوِك
ُمدت  ا ككِ الرزاة حوث  بىد الرحمف ىيركد مف القرل الِا البيبركيفت ىوت دراس  روة 

المعِامرات المكيكرة لاي لك كباي بمل طروؽ ِاروت"البِداعات كثورة  يـ ىاي ُاوكفوك 
 ع (6)"بمل بر مة الِحركيت  ومي ىوفاي  كىيلِيلا لقدِرايالِا ِرىط ىوف هذه المعِامرات  لمكاُاتا

ـ حوث ِكىد الادك 9191مااي الماركة الباورة الِا دارت  واي بيـ  ت  ر  ك  ىوت دراس ذ   كرت  ككممي ذ  
 ع(9)الُاوكفا خعيئر  يدحة 

هيكـ الواكد هذه الىمدة " ُاوكفا لذلؾ لقد كيفت ىوت دراس ِمثؿ حكر بثرة أميـ الادك ال 
   9191 9 69  ك 9191 9 9  ك91 9 99  ك  91 9 99أرىع مرات  ا أزمفة مِقيرىة  ا 

                                                           
 هفرم كِف    ووة  معطوف   ِركمة دع ربدم ا باب   الطىاة ا كلل   مطىكبيت كزارة الثقي ة    معطوف   ((9

 ع99ـ   ص9111     
 ع 991ـ   دمبؽ   ص9119  9الدمعطوفوة   المكمد ا كؿ   طالمكعكبة  ((6
 ع 99وراكع   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( (9
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ىمعيبدة الكوش  إالكلكفاـ لـ ودمحكا  ا دخكلاي  ا عمحةكاعِخدمكا كؿ  أعيلوبهيكمكهي ىادة 
 ع(9)االفكموزم "

ماي لمواكد ىاد م  ع  كِ   إالكيفت ِِرؾ مدوفة   معطوف ىخطة محكمة  مي بفكا الىروطيفوكف  
بف ِؿ أىوب كالمفيطؽ الواكدوة لوِكلل  أخذكا وكمكف أكال   لقد "   ِكرود أهماي الارب مف العاح

المرا ؽ الاعكروة بمل حوف ظمكا محِموف الحكـ كاالعِواع بمل المطيرات ك أداة  أفدعاـالواكد 
مكوفاـ المفيطؽ الارىوة ك يىووف بمل زميـ اإل دارة  واي   بيمموف بمل بر مة ِعموح الارب ِك

 ا حوف ك رت اإلدارة االفكموزوة كيمؿ  ع(6)كميفاوف دخكؿ  كات الارب المعمحة إلل  معطوف  "
ا عىيب لمُايوفة إلحكيـ العوطرة بمل  معطوف    عمحت لممفظميت الواكدوة ىيلامؿ داخؿ 

كؿ بِل أفكاع ا عمحة  معطوف دكف  وكد أك حدكد كا  يمة ماعكرات  لمِدروب   كمي عامت لاـ ُك
االفِداب عممكا لمواكد مطيرات  فايوة إبافبف طروؽ المكافئ    كىكعيئؿ ِاروب أخرل   ك ىؿ 

 (9)إلل بدد كىور مف العويرات كالارىيت المُدحة ع إوي ةكماعكرات   كثكفيت ىروطيفوة   

 إذرعكخ أ داـ الواكد  ا المدف الكىرل   ل إلل "أدكاع القكات الىروطيفوة ىاذا البكؿ  ف  إ 
مفع  ا الحوف ذاِِ  ا حويعمف  كيفت ِكمك أكال   الارىوة  ا ِمؾ المدف لِمكف الواكد مف احِالاي ِك

 ع(9")برىوة لاي إمداداتدخكؿ 

لماُيىيت الُاوكفوة الِركيب المكيزر   كوي   مواكد كيف دا اي  لالِحوز االفكموزم الكاوح  ف  إ 
أىروؿ  روة  90دهـ الواكد  ا عوف حوث "المكيزر مكزرة دور وي مف هذه   ىحؽ الباب الدمعطوفا

طدؿ كال  أكفعمة مف نور ِدروؽ ىوف بوخ  690دور ويعوف الِيىاة لمقدس ك ِككا ىلهماي كذىحكا 
مـ اآلذاف ك ؽع ال كا ركؿ ا ودمأك ركؿ   كمثمكا  واـ ىىقر الىطكف كِقطوع ىوف امرأة  اوكف ُك

                                                           
 ـ المذىحة كالُمكد  الطىاة ا كلل  مركز الدكر  9199إحعيف خموؿ ا ني   خيف وكفس كباداؤهي  ((9

 ع 991لمطىيبة كالفبر كالِحقوؽ   القيهرة   ص     
 ع 601ـ   ص 9199أكـر زبوِر   القووة الدمعطوفوة   ىدكف طىاة   دار المايرؼ   مُر   ((6
 وفظر   محمد محمكد بكض ا   القووة الدمعطوفوة دراعة كا ِراحيت لمحؿ   الطىاة ا كلل   مطىاة دار   ((9

 ع11ـ   ص6009ا ر ـ   نزة    معطوف       
 ع 699عطوفوة   ص أكـر زبوِر   القووة الدم ((9
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حطوـ الكميكـ   ثـ ألقكا كموع هؤالع الوحيوي  ا ىئر القروة كمف نور أف ِحرؾ العمطيت  ِك
 ع(9)" الىروطيفوة  ا القدس عيكفي  

إف ماظـ المذاىح الُاوكفوة ىحؽ الباب الدمعطوفا كيفت " ىا أوة وركرة بعكروة   كال  
الُموب ا حمر الدكلا  ا ِقروره أم فكع مف االعِدزاز   كمي عكؿ ذلؾ كيؾ روفوِ رئوس ىاثة 

 (6الذم فبره ىيلدرفعوة "ع)

كيفت مذىحة دور ويعوف مقدمة الحِاؿ مدوفة القدس كِدروغ العكيف الارب مفاي ومف   
ا مف ف مذىحة دور ويعوف كيفت كزع  إثؿ  ا القِؿ كاإلىيدة كالِبرود   "مخطط ُاوكفا كاوح وِم

" فحيعكف "ع كيفت  ِىاد دور ويعوف بف القدس ىحكالا بمموة الحِاؿ القدس كيف وطمؽ بمواي 
ثاثة كومكمِرات ع ككيف الادؼ مف بمموة فحيعكف هك احِاؿ الممر الكاُؿ ىوف ِؿ أىوب ك 

فبيعالقدس   ك ُؿ الكزع الرئوعا إلل  عموف    ممر بمل الخط الرئوعا الذم ورىط ىوف ِؿ  كا 
زالةكالقدس   أم معح  أىوب ف ذلؾ طرد كؿ  معطوفا  ا المفطقة   كالررض مكؿ الِقيطايت  كا 

 ع(9" )واوش هفيؾ 

كرر    ا هيلاكفا الدمكم  ا القِؿ كالذىح كالِمثوؿ  ا الكثث ىادؼ ِبرود واالمعمعؿ الُِك
اي  مف  راهـ كمدفاـ  كيفت مكزرة فيُر الدوف " القروىة مف طىروة  محكهي مف الكككد كأحر كا ىوِك

 ع(9)عكيفاي  " اك ِمك 

مل اثر هذه المذاىح كالمكيزر هيكر الباب الدمعطوفا مف كطفِ إلل أ طير برىوة بِل   ب 
 البيبركمي هيكر الىاض إلل مدوفة نزة الِا ىقوت ِحت عوطرة الحكـ المُرم    كيفت أعرة 

 .  اعِقركا  ا مخوـ كىيلوي لاكئوفنزة ك بىد الرحمف ىيركد ممف هيكركا إلل 

بقب الكيرثة  ا مرىاي الىبر    ايبكا  ا أكؿ  وفكع   ع  معطوف أهكاال  كيىد الاكئكف مف أىفي"  
  كحوف كيف وعقط المطر   كوفحدر العوؿ وكرؼ ماِ  كال  را   مىيبرة   ا خويـ مامامة ال ِقا حرا  

ثكر الاكاُؼ ِمزؽ هذه الخويـ   كلكا  هذه الخويـ ىمي  واي كمف  واي   كحوف ِزمكر الروح ِك

                                                           
 ع 690أكـر زبوِر   القووة الدمعطوفوة   ص ((9
 ع99هفرم كِف    ووة  معطوف   ِركمة دع ربدم ا باب   ص ((6
 ىكر بىد المفاـ    معطوف  ا  مىا ُدحيت مف ِيروخ فويؿ كمايفية الباب الدمعطوفا   الطىاة ا كلل     ((9

 ع19  ص 6001دار البركؽ   بميف       
 690أكـر زبوِر   القووة الدمعطوفوة   ص ((9



18 

 

  لاكئ  الخومة العكداع رمزا   كأُىحتإلل طائاي ىيلقير    ا مـلكلت هوئة ِِميعؾ كِقيكـ 
 ع(9)مف الطوف " كحوف ِراخل الزمف ىدلِاـ ىيلخويـ أككاخي  

 البيبر بىد الرحمف ىيركد ا بخُوة  ِلثورا  بموقي   مف بلفاي أف ِؤثر ا حداثف هذه إ 
ُقؿ  كره المكيزر الِا اِركىت ىحؽ  ِذكرا  عم  كلِ كمف ذلؾ   كبكاهد ذلؾ ِِمثؿ  ا كؿ باره ِك

 الباب الدمعطوفا  

ػػػػػػػٍبرا( ) صى مٍَّفػػػػػػػًت يػػػػػػػا نػػػػػػػارى ػػػػػػػٍبرا(أمَّ نػػػػػػػارو خى ) صى مٍَّفػػػػػػػًت يػػػػػػػا نػػػػػػػارى  أمَّ نػػػػػػػارو خى
 

 كجبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو سيػػػػػػػػػػػػػػػػكدو مػػػػػػػػػػػػػػػػف األحقػػػػػػػػػػػػػػػػادً كجبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو سيػػػػػػػػػػػػػػػػكدو مػػػػػػػػػػػػػػػػف األحقػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 أمَّ نػػػػارو يػػػػا )ديػػػػرى ياسػػػػيف( هػػػػؿ ييٍطػػػػػػػأمَّ نػػػػارو يػػػػا )ديػػػػرى ياسػػػػيف( هػػػػؿ ييٍطػػػػػػػ
 

مَّػػػػػػػػػةى صػػػػػػػػػادً   مَّػػػػػػػػػةى صػػػػػػػػػادً ػػػػػػػػػػػػػفلي مػػػػػػػػػاصي البحػػػػػػػػػاًر غي  (((ِػػػػػػػػػػػػػفلي مػػػػػػػػػاصي البحػػػػػػػػػاًر غي
 

خاُِك  ِرة الخمعوفويت بمل مدل حىِ  بفماظـ  ُيئده  دلمتلذلؾ   فِ مي زاؿ ألكطفِ ك  ا 
كوما مثؿ بككل الكطف   ذكرويت الكطف ِمؾ الدِرة  بف ا بفيكوف  ُيئده  كيف ذلؾ كموي    وِذكره

 بمل أكطيفا   أميفا الكئ ع 

  كوِمفل الرككع  أروِ  مـ ودِل وذكر معطوف ىكطفِ  بىد الرحمف ىيركد ِامقت ركح البيبر 
 دمعطوف  طاة مف    ركم مدل ببقِ لايك    لمحِؿكبمكخِ  ا ككِ ا ىبكرهي ِرزؿ   لاي

 كمف ذلؾ  كلِ   الدردكس ا بمل

ػػػػػٍف يتحمػػػػػ  باسػػػػػًمه الػػػػػذهبي  ػػػػػاٌلًؾ  مى ػػػػػٍف يتحمػػػػػ  باسػػػػػًمه الػػػػػذهبي حى ػػػػػاٌلًؾ  مى  حى
 

 كأطيػػػػػػػػبي الطيػػػػػػػػب فيػػػػػػػػًؾ الراٍسػػػػػػػػؿي كالكتػػػػػػػػبي كأطيػػػػػػػػبي الطيػػػػػػػػب فيػػػػػػػػًؾ الراٍسػػػػػػػػؿي كالكتػػػػػػػػبي  
 

 تنػػػػػأل بنػػػػػا الػػػػػداري لكػػػػػف مػػػػػف ميهاًجرنػػػػػاتنػػػػػأل بنػػػػػا الػػػػػداري لكػػػػػف مػػػػػف ميهاًجرنػػػػػا
 

 إليػػػػػػػػػًؾ  مثػػػػػػػػػؿي ريفػػػػػػػػػكؼ الطيػػػػػػػػػر نىنجػػػػػػػػػذبي إليػػػػػػػػػًؾ  مثػػػػػػػػػؿي ريفػػػػػػػػػكؼ الطيػػػػػػػػػر نىنجػػػػػػػػػذبي  
 

يىػػػػػػا غػػػػػػدىقان  يىػػػػػػا غػػػػػػدىقان فيػػػػػػا  فمسػػػػػػطيفي حيػػػػػػاًؾ الحى  فيػػػػػػا  فمسػػػػػػطيفي حيػػػػػػاًؾ الحى
 

ػػػػػػر الحطػػػػػػبي كلَّػػػػػػكلَّػػػػػػ  ٍكضى ػػػػػػر الحطػػػػػػبي   الػػػػػػردل هاربػػػػػػان كاخضى ٍكضى    الػػػػػػردل هاربػػػػػػان كاخضى
 

 أقػػػػػكؿي كالقمػػػػػبي يشػػػػػدك فػػػػػي خمائمهػػػػػا:أقػػػػػكؿي كالقمػػػػػبي يشػػػػػدك فػػػػػي خمائمهػػػػػا:
 

 هػػػػػػػػذا الجمػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػردكس ينتسػػػػػػػػبي هػػػػػػػػذا الجمػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػردكس ينتسػػػػػػػػبي  
 

يىنىػػػػػٍت كعمػػػػػ  يىنىػػػػػٍت كعمػػػػػ يػػػػػا   ًلمجبػػػػػاًؿ  إذا مػػػػػا ازَّ  يػػػػػا   ًلمجبػػػػػاًؿ  إذا مػػػػػا ازَّ
 

 سػػػػػػػػػػفكحها غػػػػػػػػػػرَّدى الزيتػػػػػػػػػػكفي  كالعنػػػػػػػػػػبي  سػػػػػػػػػػفكحها غػػػػػػػػػػرَّدى الزيتػػػػػػػػػػكفي  كالعنػػػػػػػػػػبي   
 

ػػػػحى ن  ػػػػحى ن كال تسػػػػؿ عػػػػف شػػػػمكخ البرتقػػػػاؿ ضي  كال تسػػػػؿ عػػػػف شػػػػمكخ البرتقػػػػاؿ ضي
 

بىػػػػػػػػػػبي   بىػػػػػػػػػػبي كقػػػػػػػػػػد  تػػػػػػػػػػَأل  فػػػػػػػػػػي  نيػػػػػػػػػػٌكار   الحى  كقػػػػػػػػػػد  تػػػػػػػػػػَأل  فػػػػػػػػػػي  نيػػػػػػػػػػٌكار   الحى
 

 في يػػػػا مػػػػف لػػػػيس يعرفهػػػػافي يػػػػا مػػػػف لػػػػيس يعرفهػػػػاهػػػػذم فمسػػػػطيهػػػػذم فمسػػػػطي
 

 ( )كػػػػػػػػػػأفَّ أحجارىهػػػػػػػػػػا القدسػػػػػػػػػػيَّةى الشاػػػػػػػػػػهيبي كػػػػػػػػػػأفَّ أحجارىهػػػػػػػػػػا القدسػػػػػػػػػػيَّةى الشاػػػػػػػػػػهيبي
ّ)) 

 

                                                           
 ع11ص   9190   9190دع كيمؿ العكا ورم   ا دب الارىا المايُر  ا  معطوف مف عفة  ((9
 ع 961بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((6
 ع 996العيىؽ   ص ((9
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 : قانكف بي  أمالؾ الغائبيف 

ايت كدودة  ا أبميؿ العمب  وخرج بمل الباب الدمعطوفا ىِبروكوعِمر الكويف الُاوكفا  
  بربت عمطيت االحِاؿ  يفكف )  9190اؾ الريئىوف "  دا عفة هد اي االعِواع بمل أم

( ماووف دكفـ    9269(  روة   ىمرت معيحِاي )990ىوف ( كاعِكلت ىمككىِ بمل أماؾ )الريئ
كدرت ك ؽ هذا  602000  ك) ( دكفـ ىويرات ىِرقيؿ  102000مفاي ) ( دكفـ ىعيِوف  كاكِ   ُك

 ع(9")( 9191 1( إلل )  9191 9 91مف )القيفكف أماؾ كؿ برىا كيف  د ِرؾ ىاده  ا الدِرة 

 الارىوة  ا راوالاعِواع بمل  إعرائوؿالقيفكف مف أهـ الكعيئؿ الِا أككدِاي دكلة  واد هذاك"
 ع(6)" كلرور ُيلحاـ  كأ وؿ مثيؿ بمل  يفكف ع ف لوطىؽ بمل الارب  قط

مف هذا القيفكف  ا  ُودة طكومة  وح  واي المخططيت  بىد الرحمف ىيركد البيبر حذ رلقد 
 ِ ا مر ىاد الفكىة   وقكؿ  الُاوكفوة كىوف  واي مي آؿ إلو

 كطػػػػػػفى  الهػػػػػػدل  من ػػػػػػي  إليػػػػػػؾ سػػػػػػالـي كطػػػػػػفى  الهػػػػػػدل  من ػػػػػػي  إليػػػػػػؾ سػػػػػػالـي 
 

ـي   ـي يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػػعبؾ حمٌػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػقا  يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػػعبؾ حمٌػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػقا
 

 بيعػػػػػت بػػػػػالدم .. مػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػف بػػػػػائ و بيعػػػػػت بػػػػػالدم .. مػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػف بػػػػػائ و 
 

ـي   مػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدك ًذمػػػػػػػػػػػا ـي غيػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػدا أىعى مػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدك ًذمػػػػػػػػػػػا  غيػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػدا أىعى
 

 هػػػػػػػػذم  بػػػػػػػػالدم لمخصػػػػػػػػـك  حميمػػػػػػػػةه هػػػػػػػػذم  بػػػػػػػػالدم لمخصػػػػػػػػـك  حميمػػػػػػػػةه 
 

 فعميػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػػػػالـي فعميػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػػػػالـي  
 

 تضػػػػػػػحي  بػػػػػػػالدم  سػػػػػػػمعة  يبتاعهػػػػػػػاتضػػػػػػػحي  بػػػػػػػالدم  سػػػػػػػمعة  يبتاعهػػػػػػػا
 

ـي   ـه سػػػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػػػ ـي خصػػػػػػػػػػػػ ـه سػػػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػػػ ـي خصػػػػػػػػػػػػ ـي كاإلجػػػػػػػػػػػػرا  ((9))كاإلجػػػػػػػػػػػػرا
 

  ـ :ُٔٓٗالعدكاف الثالثي عاـ 

 ا مفطقة  فية العكوس بمل  كفدكذه بمل اثر ِلموـ  فية العكوس كورب مُيلح االعِامير 
ك رفعي كىروطيفوي  إعرائوؿالحرب الثاثوة  أطراؼالرئوس المُرم كميؿ بىد الفيُر   اِدقت  مود

 عمُرم بف  راره  ا ِراكع الرئوس ال بمل بف الحرب بما مُر أما  

                                                           
 ع 99ـ   ص9111كلل   مكِىة الداح   الككوت  نعيف حميد   االفِديوة المىيركة ك يئع كأىايد   الطىاة ا  ((9
 ُاح الدوف الىحورم كآخركف   المدخؿ إلل القووة الدمعطوفوة   الطىاة ا كلل   دار الىبور   بميف   ((6

 ع  991ـ   ص9111    
 ع91بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
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ىيلِحرؾ فحك  ىدأتـ ثـ  9199 90 61مفطقة  طيع نزة ىِيروخ  اإلعرائوموةدخمت القكات ك  
قُؼ مفطقة القفية كخيُة ىكر بربت القكات الدرفعوة كالىروطيفوة ىعوفيع  ا الوكـ الِيلا   ك 

 ع(9) عاود

المكيزر كالمذاىح كخيُة  ا الادود مف  مف  طيع نزة اِركىت اإلعرائوموة ا أثفيع مركر القكات ك 
اعِمرت  ِرة طكومة " كؿ المذاىح   فايُدل كاعع  يزرحوث كيف لاذه المكمدوفة خيف وكفس 

  كاعِمرت   ا خيف وكفس اعِمر زخماي أويمي   إالبمل أرض  معطوف حدثت كافِات  ا عيبيت   
وة    ا خزابة كبىعيف كيفت ذركة القِؿ  ا المفطقة البر  9199 99 9ع  ا وكـ  ذوكلاي باكرا  

كيفت الذركة  ا مفطقة الزفة  9199 99 9كىفا عاوا   ك ا المدوفة   ك ا الماعكر ع ك ا وـك 
ؿ  9199 99 9  " الدويووة "   كمفطقة القرارة ع ك ا وكـ  مت إلل مفطقة المكاُا   ِك ُك

 ا كؿوماـ حِل رح 9191 9 1وكفس ع كاعِمرت مِقطاة حِل وكـ  روداف بمل بيطئ ىحر خيف
 ع(6)بف خيف وكفس "

  الستة ( األياـ) حرب حزيراف أك حرب ـ ُٕٔٗنكسة . 

حمماي الىبر  ِككف فكعة رة بمل باب  معطوف الِا وفكع بف الم  ِِكالل المؤثرات العويعوة ك  
كذهىت كؿ الكبكد  الدويرِىدد الحمـ الدمعطوفا ىيلاكدة إلل  كـ حوث ويبت ىقوة  معطوف 9191

 يحِمت ـ 9191الِا لـ ِحِماي بيـ  ا راوااحِاؿ ىي ا  إعرائوؿدل    قد أكممت الارىوة ع
مف  إلل ُحراع عوفيع   كهوىة الككالف العكروة كىاوي   إوي ةالودة الررىوة ك طيع نزة   

 ع(9)لىفيفك  ا ردفأراوا 

                                                           
   مكِىة الاىوكيف   الرويض  9أحداث القرف الابروف   ط وراكع   فيُر ىف محمد الزمؿ   مكعكبة ((9

 ع6092916 9ـ   6009    
 ع 909ـ المذىحة كالُمكد   ص9199د ع إحعيف خموؿ ا ني   خيف وكفس كباداؤهي  ((6
 ع 9992999 9وراكع  _ فيُر ىف محمد الزمؿ   مكعكبة أحداث القرف الابروف   الطىاة ا كلل    ((9

 ع901هفرم كِف    ووة  معطوف   ِركمة دع ربدم ا باب   ص_            
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مة الارىوة  ا ة ىاد القكخيُر مي ِلث  ىاذه الفكعة أو   بىد الرحمف ىيركد ر البيبرلقد ِلث   
وقكؿ  عِ لكطفِ ىظالاي بمل ِدكوره كافِميئ ألقت مة الاعات الثاث الِا الخرطكـ الِا عموت 

 بمل ِمؾ الازومة الفكراع   البيبر ماقىي  

ػػػػػػػٍي بالميصػػػػػػػيبة ػػػػػػػٍي بالميصػػػػػػػيبةادفنػػػػػػػي قػػػػػػػتالًؾ كارضى  ادفنػػػػػػػي قػػػػػػػتالًؾ كارضى
 

 كاذهبػػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػػفةى الميػػػػػػػػػػػػػًؿ غريبػػػػػػػػػػػػػةٍ كاذهبػػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػػفةى الميػػػػػػػػػػػػػًؿ غريبػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 كاقبىعػػػػػػػػي حػػػػػػػػكؿى الضػػػػػػػػحايا كاذكيػػػػػػػػرمكاقبىعػػػػػػػػي حػػػػػػػػكؿى الضػػػػػػػػحايا كاذكيػػػػػػػػرم
 

ػػػػػػػػػػػػػػرٌان  كأك   ػػػػػػػػػػػػػػران  مي ػػػػػػػػػػػػػػرٌان  كأك عيمي ػػػػػػػػػػػػػػران  مي  طانػػػػػػػػػػػػػػان  سػػػػػػػػػػػػػػميبةٍ طانػػػػػػػػػػػػػػان  سػػػػػػػػػػػػػػميبةٍ عيمي
 

مػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػجفى الػػػػػػػػػذم شػػػػػػػػػيٍَّدًته مػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػجفى الػػػػػػػػػذم شػػػػػػػػػيٍَّدًتهكادخي  كادخي
 

كتػػػػػػػػػػكارىٍم فػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػازيًف العصػػػػػػػػػػيبٍة)كتػػػػػػػػػػكارىٍم فػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػازيًف العصػػػػػػػػػػيبٍة) 
ُ)) 

 

 .المؤثرات السياسية المتعمقة باالعتداص عم  المسجد األقص  المبارؾ 

حوث " دمرت   ـ 9191 9  99 االمىيرؾ  ا  ُلىدأت االبِداعات الواكدوة بمل المعكد  
أزوؿ مف  أعىكعع ك ا أ ؿ مف  ِميمي   ىي رضحيئط الىراؽ كعكِاي أميـ المفطقة الكا اة  إعرائوؿ
كمعكداف  ا ذات الحا كمي فعؼ  بخُي   990 ا حا المريرىة وعكفاي  دارا   999الكككد 
أزومت  دارا   99المقيكمة   كوويؼ إلل ذلؾ  أبميؿىحكة االفِقيـ مف  دارا   69 اإلعرائوماالكوش 

ع ككذلؾ ىدأت أبميؿ الحدر ِحت المعكد (6)ا لمحـر البروؼ "ىحكة ِكعوع امِداد الحيئط الررى
ىوـ القدس إلل أراوا   رارا   اإلعرائوماوكفوك مف الايـ فدعِ أُدر الىرلميف  61دا   ا  ُل ع

اـ كمي ُيدركا ىاض  إعرائوؿ  قيمت الحككمة ىمُيدرة أماؾ الارب كطرد الكثور مفاـ مف ىوِك
روور ىاض أعميع المعيكد كالمدارس كالمراكز الث  ع (9)لامموة الِاكود  اعِكميال   ا ميكفقي وة ِك

 ىحرؽ ىمغ أبده مِمثا  كاعِمر الُِاود حِل عِمر المعمعؿ الُاوكفا  ا ِاكود مدوفة القدس كا
ك د  يـ ىاذا الداؿ اعِرالا ـ " 9191 أنعطس 69المىيرؾ  ا ُىوحة وكـ  ا  ُلالمعكد 

الفير  ا المعكد  ى وراـالطكائؼ العروة  إحدلِما إلل ودبل ) دوفوس ميوكؿ ركهيف ( وف
أف الحيدث ك ع  ا العيبة العيىاة كالد وقة  اإلعرائوموة ا القدس ع كأبمفت العمطيت  ا  ُل

ثر افِبير الحروؽ ععع كبمل أ ا  ؿفِ ك ع  ىؿ ذلؾ ىعيبة بمل   كالحقوقة أ الابروف ُىيحي  
ىيطؤ العمطيت  إلل المعكد افد ع برب القدس ىحميس دوفا  اإلطديع رؽ  ى رعيؿ اإلعرائوموةِك

بِامة ععع كاعِمرت الفوراف مالحروؽ  إطديعكك دكا  ا ُؼ طكوؿ وفقمكف الميع ىيلدالع محيكلوف 

                                                           
 ع 16بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص  ((9
 ع 969 9فيُر ىف محمد الزمؿ   مكعكبة أحداث القرف الابروف     ((6
 919 9وراكع   العيىؽ     ((9
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المىيرؾ ع كمي الِامت عقؼ المعكد  ا  ُلبدة عيبيت  يلِامت الكفيح البر ا مف المعكد 
 ع(9)اآلثير "ك ف فكر الدوف الباور كنوره مف الِحؼ الكفكىا كمحراب ُاح الدوف كمفىر العمطي

 ىحيلة المعكد ا  ُل المىيرؾ   مِلثرا   بىد الرحمف ىيركد وقكؿ البيبر

 لػػػػػػػؾى اي يػػػػػػػا أقصػػػػػػػ  تقنٍَّعػػػػػػػتى باكيػػػػػػػان لػػػػػػػؾى اي يػػػػػػػا أقصػػػػػػػ  تقنٍَّعػػػػػػػتى باكيػػػػػػػان 
 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػؿا صػػػػػػػػػػػػػػػناديًد الرجػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػيري ككػػػػػػػػػػػػػػػؿا صػػػػػػػػػػػػػػػناديًد الرجػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػيري  
 

 بكيػػػػػػػػتى كأيػػػػػػػػدم الجاهميػػػػػػػػاًت تمتقػػػػػػػػيبكيػػػػػػػػتى كأيػػػػػػػػدم الجاهميػػػػػػػػاًت تمتقػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػػػكرعميػػػػػػػػػػػؾى كًعٍجػػػػػػػػػػػؿي السَّػػػػػػػػػػػامرم  يخي  ((6))عميػػػػػػػػػػػؾى كًعٍجػػػػػػػػػػػؿي السَّػػػػػػػػػػػامرم  يخي
 

 في فمسطيف  اإلسالمية الحركة:  

حميس  اإلعاموةحركة المقيكمة ىيفطا ة  ا  معطوف المِمثؿ  اإلعاموةواِىر مواد الحركة  
   قد كيفت افطا ة المؤثرات العويعوة الِا أثرت  ا بيبرفي ىيركد  كأ كلأحد أهـ  ـ9111بيـ 

   ِمثؿ ذلؾ  ا مثؿ  كلِ بىد الرحمف ىيركد ِحقؽ ىيلفعىة لمبيبرىمثيىة حمـ  هذه الحركة 

 أقػػػػػػدمي يػػػػػػا حمػػػػػػاسي فالصػػػػػػب ي أسػػػػػػٍفرأقػػػػػػدمي يػػػػػػا حمػػػػػػاسي فالصػػػػػػب ي أسػػػػػػٍفر
 

ػػػػػػػػػػػػػػهيؿي الجيػػػػػػػػػػػػػػاًد رجَّ الميعٍسػػػػػػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػػػػػػهيؿي الجيػػػػػػػػػػػػػػاًد رجَّ الميعٍسػػػػػػػػػػػػػػكركصى  ((9))كصى
 

ف اإلعاماوكمف  ا الاكدة لمدوف  الحؿ وؤمف ىلف البيبر بىد الرحمف ىيركد كيف  دوذ ِك
رؤوة لم خا ي     أظديرهكيفت مِلُمة  ا فدس البيبر مفذ فاكمة  اإلعاموةوة ِايلومِ   هذه الرؤ 

 حوث كيفكا وِىفكف الدكر البوكبا طروقي    يع بُره مف أىف كافِاج طروقاي بدد  كىور  الِا ِىفيهي 
أحد أُد يع البيبر  ا مقدمة  بىد الرحمف بىد ا الامُا ا عِيذوقكؿ    لِحرور  معطوف

 المِلثروفؾ ككفي بمل حداثة أبميرفي   فعمع بف أكلئ  "كر ىيركدِالكيممة لمدك ا دىوة ا بميؿ
الدكلة  كا  يمةىيلدكرة البوكبوة كالذوف كيفكا وركف أف الحؿ الايدؿ لقووِفي هك افُِير ) الىركلوِيروي( 

االبِراكوة الِا ِكمافي فحف كالواكد !! ععع كهذا فقوض مي كفي فؤمف ىِ مف كككب الكايد كالفويؿ 
 ا حدكد الخيمعة  أبميرفيككيفت  )بىد الرحمف ىيركد  كأخا أففاذكر عموب كأالعِركيع الكطف ال
الِا وحمماي بدد مف المامموف  ا  كيرمف هذه  كا لـ( كفي فبار ىمفِال الحعرة ببرة مف العفكات

 ِىفكهي لمُيلح  أِىيعمراكع  كروة كلاي  ا  كير ا مدارس القطيع   حوث كيفت لاذه 

                                                           
 ع 9962999 9فيُر ىف محمد الزمؿ   مكعكبة أحداث القرف الابروف    ((9
 ع 969بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((6
 ع999العيىؽ   ص ((9
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وقكؿ  ع(9)"ىقُيئد مف بارفي ا  كيرذه ِ هككفي فعد  ة  اؿ لكا ع الفكىة   لكايلة كرد   أكوكفكفاي   
   البيبر

 زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذمةه منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذةه زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذمةه منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذةه 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػعاليؾى كأبػػػػػػػػػػػػػػكاؽو كىذيكبىػػػػػػػػػػػػػػةٍ مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػعاليؾى كأبػػػػػػػػػػػػػػكاؽو كىذيكبىػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 إفَّ قػػػػػػػػػػراف الهػػػػػػػػػػدل ماتػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػ إفَّ قػػػػػػػػػػراف الهػػػػػػػػػػدل ماتػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػ 
 

 دىفَّتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػؿا امػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العركبػػػػػػػػػػػػػػػػةدىفَّتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػؿا امػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العركبػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 نحػػػػػػػػػػػػػفي  رب يػػػػػػػػػػػػػكف  ذا  مصػػػػػػػػػػػػػحفينانحػػػػػػػػػػػػػفي  رب يػػػػػػػػػػػػػكف  ذا  مصػػػػػػػػػػػػػحفينا
 

 يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ريَّػػػػػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػػػػػهٍ يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ريَّػػػػػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػػػػػهٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػره  ًمٌنػػػػػػػػػػػػا  كًمٌنػػػػػػػػػػػػا  طػػػػػػػػػػػػارؽه  ػػػػػػػػػػػػره  ًمٌنػػػػػػػػػػػػا  كًمٌنػػػػػػػػػػػػا  طػػػػػػػػػػػػارؽه عيمى  عيمى
 

 ـ شػػػػػػػػػػػػػػػعارات قشػػػػػػػػػػػػػػػيبةٍ ـ شػػػػػػػػػػػػػػػعارات قشػػػػػػػػػػػػػػػيبةٍ نػػػػػػػػػػػػػػػتنػػػػػػػػػػػػػػػتكلكػػػػػػػػػػػػػػػـ أكلكػػػػػػػػػػػػػػػـ أ 
 

بػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػكاعمػػػػػػػػالصى الشػػػػػػػػػرًؽ كالغػػػػػػػػرًب اغري  عمػػػػػػػػالصى الشػػػػػػػػػرًؽ كالغػػػػػػػػرًب اغري
 

ـي   أنػػػػػػػػػػػػػتـ عقكبػػػػػػػػػػػػػةٍ   ـي   أنػػػػػػػػػػػػػتـ عقكبػػػػػػػػػػػػػةٍ أمي شػػػػػػػػػػػػػيصو أنػػػػػػػػػػػػػت  أمي شػػػػػػػػػػػػػيصو أنػػػػػػػػػػػػػت
 

 فاعرفكنػػػػػػػػػػػػػػا  كاحػػػػػػػػػػػػػػذركا  أقػػػػػػػػػػػػػػدىامنافاعرفكنػػػػػػػػػػػػػػا  كاحػػػػػػػػػػػػػػذركا  أقػػػػػػػػػػػػػػدىامنا
 

ـى العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليًؽ رهيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   ـى العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليًؽ رهيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ إف أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  ((6))إف أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

  كوقكؿ  ا مكوع آخر  

 كغػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػالـً ال درَّ دراهػػػػػػػػػاكغػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػالـً ال درَّ دراهػػػػػػػػػا
 

ـ  الزاعػػػػػػػػػػاًؼ بيحػػػػػػػػػػكري   ـ  الزاعػػػػػػػػػػاًؼ بيحػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػدٍيها مػػػػػػػػػػف الساػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػدٍيها مػػػػػػػػػػف الساػػػػػػػػػػ
 

دتٍ تىعىهَّػػػػػػػػػػدىها إبمػػػػػػػػػػيسي تىعىهَّػػػػػػػػػػدىها إبمػػػػػػػػػػيسي  دتٍ حتػػػػػػػػػػ  تىهىػػػػػػػػػػكَّ  حتػػػػػػػػػػ  تىهىػػػػػػػػػػكَّ
 

مَّمىهػػػػػػػػػػػا الممعػػػػػػػػػػػكفي كيػػػػػػػػػػػؼى تيغيػػػػػػػػػػػري   مَّمىهػػػػػػػػػػػا الممعػػػػػػػػػػػكفي كيػػػػػػػػػػػؼى تيغيػػػػػػػػػػػري كعى  ((9))كعى
 

آمف ىلف الطروؽ العِايدة الكطف    " ىيركد بىد الرحمف ِر وؽ درىبف  وقكؿ الدكِكر محمد ُويـك 
ىمي ُمح ىِ أكلاي    إال ا مة   ا وُمح آخر هذه  اإلعاـىيلاكدة إلل  إالالعموب   ال وككف 

 ع  (9)لمحوية "  كمفاكي   كي  بقودة كعمك  اإلعاـ يلِـز 

 قد ِزامف افطاؽ هذه الحركة     ا ككداف البيبر حيورا    كوي   كيف مواد هذه الحركة مؤثرا   
ا الباب نىير الذؿ فدض هذـ حوث 9111 90 1لمباب الدمعطوفا  ا كللمع ىدع االفِديوة 

الظمـ كالقار كالارىدة  أفكاع كؿ كرا وي  راوة الحؽ كالِكحود    را اي   بف كعده كافطمؽ مكيهدا  
االحِكيكوة كالمظيهرات الِا فظماي مكمس الطمىة  ا الكيماة  ا بميؿ قد " ِدكرت  الُاوكفوة ع
زبماي  اإلعاموة المعممكف ععع بمل خمدوة اعِبايد أرىاة مف البىيب  ا خكاف ا نزة ععع ِك

 ع (9)مـ  ا حا البكيبوة  ا  طيع نزة "المع

                                                           
 ع 99بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ص  ((9
 ع19العيىؽ   ص ((6
 ع960العيىؽ  ص ((9
 ع 69العيىؽ  ص ((9
 طوفوة المىيركة ع الطىاة ا كلل   دار الدر يف   ِوعور كىيرة   دكر الحركيت اإلعاموة  ا االفِديوة الدمع  ((9

 ع 90ـ   ص 9116بميف      
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ىمثيىة فزع ُميـ ا ميف لقفىمة طيلمي حبيهي االحِاؿ ىكؿ أفكاع القار  كيف هذا الحدث 
 الادكافوةإوي ة إلل عمب ا راوا كاالعِوطيف الُاوكفا كالمميرعيت   كالظمـ كالقِؿ ك الِاذوب 

ف مي الذم عربي   ا كؿمكِماة  ِوؿ االفِديوة  ا حداثلمكفكد الُايوفة حوث بكمت هذه 
 رىاة  بىيب ا ِبايد الابِاؿ ىاد حيدثة اع

    ا الذكرل العفكوة ا كلل لاي  ا  مب البيبر كركحِ  وقكؿ االفِديوة ميثمة   ُكرةكلـ ِدِل 

 عػػػاـه  مضػػػ   كالتحػػػدم   فػػػي  بدايتػػػهعػػػاـه  مضػػػ   كالتحػػػدم   فػػػي  بدايتػػػه
 

 كاالنتفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ا تمتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كاالنتفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ا تمتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  
 

 شيػػػػػػب ي إلػػػػػػ  أف يفػػػػػػرَّ الميػػػػػػؿي محترقػػػػػػان شيػػػػػػب ي إلػػػػػػ  أف يفػػػػػػرَّ الميػػػػػػؿي محترقػػػػػػان 
 

 كييقًبػػػػػػػػػػؿى الفجػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػي أعقابػػػػػػػػػػه يًثػػػػػػػػػػبي كييقًبػػػػػػػػػػؿى الفجػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػي أعقابػػػػػػػػػػه يًثػػػػػػػػػػبي  
 

 فمػػػػػـ يػػػػػر شػػػػػيئان بعػػػػػدي قاتمينػػػػػافمػػػػػـ يػػػػػر شػػػػػيئان بعػػػػػدي قاتمينػػػػػا  شيػػػػػب ي ..شيػػػػػب ي ..
 

ٍبػػػػػػػػػػ ي الغرقػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػًربي   ٍلػػػػػػػػػًكؿى رى ٍبػػػػػػػػػػ ي الغرقػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػًربي حتػػػػػػػػػ  ييكى ٍلػػػػػػػػػًكؿى رى  حتػػػػػػػػػ  ييكى
 

 شيب ي .. لىظ ن .. كدعي مىػف يرطينػكف لنػاشيب ي .. لىظ ن .. كدعي مىػف يرطينػكف لنػا
 

 فصػػػػػػػػػرعةي العصػػػػػػػػػر أف يسػػػػػػػػػتعجـى العػػػػػػػػػربي فصػػػػػػػػػرعةي العصػػػػػػػػػر أف يسػػػػػػػػػتعجـى العػػػػػػػػػربي  
 

خكتيهػػػػػػا ٍيهػػػػػػا .. كا  خكتيهػػػػػػامػػػػػدَّت حمػػػػػػاسي جناحى ٍيهػػػػػػا .. كا   مػػػػػدَّت حمػػػػػػاسي جناحى
 

 ((9))فهػػػػػػـ شػػػػػػراييفي هػػػػػػذا الشػػػػػػعب كالعصػػػػػػبي فهػػػػػػـ شػػػػػػراييفي هػػػػػػذا الشػػػػػػعب كالعصػػػػػػبي  
 

وراه  د أ رد القُيئد الطكاؿ  ا  ىيركد ىد الرحمفب لمبيبر الكيممة ا بميؿ لع بمم  ف المط  إ 
  فراه حيورا     اإلعاموةخيُة أىفيع الحركة مف الباب الدمعطوفا  مدح القيدة كالبوكخ كالباداع
كوعِبار مااـ  يكاة الىاد بف الكطف كا هؿ   لماــ وِللـ 9116مع مىادم مرج الزهكر بيـ 

 الِا وقكؿ  واي كمي  ا  ُودِِ مرج الزهكر كوحثاـ بمل الُىر كالُمكد  كا حىيب 

 مػػػػػػػػػػػػػرجي الزهػػػػػػػػػػػػػكر.. كهػػػػػػػػػػػػػؿ تنػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػرجي الزهػػػػػػػػػػػػػكر.. كهػػػػػػػػػػػػػؿ تنػػػػػػػػػػػػػا
 

 ـ العػػػػػػػػػػػػػػيفي عػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػرج الٌزهػػػػػػػػػػػػػػكر  ـ العػػػػػػػػػػػػػػيفي عػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػرج الٌزهػػػػػػػػػػػػػػكر   
 

 كجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اإلبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اإلبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر .. فػػػػػػػػػػػػػػي تتابعهػػػػػػػػػػػػػػا المثيػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر .. فػػػػػػػػػػػػػػي تتابعهػػػػػػػػػػػػػػا المثيػػػػػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػػػػػػػدير القمػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػدير القمػػػػػػػػػػػػػػكصػػػػػػػػػػػػػػكران عمػػػػػػػػػػػػػػ  جي  صػػػػػػػػػػػػػػكران عمػػػػػػػػػػػػػػ  جي
 

 ((6))ب البػػػػػػػػػػػػػػػػيض دائمػػػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػػػكرب البػػػػػػػػػػػػػػػػيض دائمػػػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 ببركثاثة  أرىاميئة ىايدإىحيدثة  هذه القُودة مِلثرا   البيبر بىد الرحمف ىيركدكِب  
إلل مرج  هؤالع القيدة بف كطفاـ إىايدـ  رر الكويف الُاوكفا 9116 96  91 دا     معطوفوي  

 إعرائوؿإلل دركة لـ ِعِطع مااي  كا مفوةالعويعوة  ا حداثىاد ِطكر  الزهكر ىيلكفكب المىفيفا
مت بمم بعىدويد حدة المقيكمة الدمعطوفوة كىكىاد از    أف ِحِمؿ ويِاي الفكبوة كالكروئة الِا ُك

                                                           
 ع999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع699العيىؽ   ص ((6
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اِخذ الادك الُاوكفا هذا القرار  "المد" فعوـ ِومودافك ك ِمِ  ا بقر دارهإلل حد خطؼ الكفدم 
 ع(9) الظيلـ

 ممِ  ا ممميت ىركحِ ك  حيورا   رنـ ىاد المعي ة بف كطفِ بىد الرحمف ىيركد  البيبركمي كيف 
  القيدة مثؿ أحمد ويعوف كالدكِكر بىد الازوز الرفِوعا حمت ىيلباب الدمعطوفا مفاي اعِبايد بداد

   (6)أحمد ويعوف ا رثيع مف ذلؾ  كلِ 

ػػػػػػػػؿً  ػػػػػػػػؿً أًزؼ الرَّحيػػػػػػػػؿي أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػكغ  فترجَّ  أًزؼ الرَّحيػػػػػػػػؿي أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػكغ  فترجَّ
 

ؿً   ؿً كاصػػػػػػػػػػػػٍعد إلػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػـ الرَّعيػػػػػػػػػػػػًؿ األكَّ  كاصػػػػػػػػػػػػٍعد إلػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػـ الرَّعيػػػػػػػػػػػػًؿ األكَّ
 

 كاخمػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػكدان سػػػػػػػػػػػٌتةن قيم ػػػػػػػػػػػدتىهاكاخمػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػكدان سػػػػػػػػػػػٌتةن قيم ػػػػػػػػػػػدتىها
 

ػػػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػػػؿً جمػػػػػػػػػػػران كًعقػػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػػابعان لػػػػػػػػػػػـ يىٍكمي  جمػػػػػػػػػػػران كًعقػػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػػابعان لػػػػػػػػػػػـ يىٍكمي
 

 أعميػػػػػػػػػػؾى أنػػػػػػػػػػػتى الطػػػػػػػػػػػائراتي مغيػػػػػػػػػػػرةه أعميػػػػػػػػػػؾى أنػػػػػػػػػػػتى الطػػػػػػػػػػػائراتي مغيػػػػػػػػػػػرةه 
 

 كعميػػػػػػػػػػؾ تىػػػػػػػػػػػنقضا انقضػػػػػػػػػػػاضى األىجػػػػػػػػػػػدؿً كعميػػػػػػػػػػؾ تىػػػػػػػػػػػنقضا انقضػػػػػػػػػػػاضى األىجػػػػػػػػػػػدؿً  
 

ٌيػػػػػػػػػػ مػػػػػػػتى ميضػػػػػػػٌرجان ًبػػػػػػػدـو كىسى ٌيػػػػػػػػػػفجػػػػػػػران رىحى مػػػػػػػتى ميضػػػػػػػٌرجان ًبػػػػػػػدـو كىسى  فجػػػػػػػران رىحى
 

فػػػػػػػػػصو   كٌسػػػػػػػػػيًدنا عمػػػػػػػػػيٍ   فػػػػػػػػػصو   كٌسػػػػػػػػػيًدنا عمػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػًدنا أًبػػػػػػػػػي حى  ػػػػػػػػػػػػًدنا أًبػػػػػػػػػي حى
 

 أنًزلػػػػػػػػهي ربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ًجػػػػػػػػكاًرؾ منػػػػػػػػػزالن أنًزلػػػػػػػػهي ربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ًجػػػػػػػػكاًرؾ منػػػػػػػػػزالن 
 

عػػػػػػػًزؿً   عػػػػػػػًزؿً عػػػػػػػف ثيمَّػػػػػػػًة األصػػػػػػػحاًب لػػػػػػػيس ًبمى  ((9))عػػػػػػػف ثيمَّػػػػػػػًة األصػػػػػػػحاًب لػػػػػػػيس ًبمى
 

    (9)كوقكؿ  ا رثيع الدكِكر بىد الازوز الرفِوعا 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىدٍ  ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىدٍ عى  إلػػػػػػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػػػػػػػ   عى
 

 أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً  
 

ـ    بػػػػػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػػاًؿ الشاػػػػػػػػػػػػػ ـ    بػػػػػػػػػػػػػؿرىجي ػػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػػاًؿ الشاػػػػػػػػػػػػػ  رىجي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً أىسى  أىسى
 

                                                           
   وراكع  بيطؼ بدكاف ا ويـ الاُوىة ا كلل مذكرات مرج الزهكر  دار الىبور لمفبر كالطىيبة كالِكزوع  نزةع ((9
ـ  ِمقل ِامومِ االىِدائا  ا فدس القروة حِل الُؼ 9199كلد البوخ أحمد ويعوف  ا  روة الككرة بيـ  ((6

ـ إلل  طيع نزة ىاد الفكىة  حوث ِارض لحيدث  ا بىيىِ 9191الخيمس االىِدائا حوث هيكر مع أعِرِ بيـ 
  بمؿ مدرعي  لمرة الارىوة  ا  طيع نزة ثـ  أثفيع مزاكلِِ الِميروف الرويووة   فِج بفِ بمؿ كموع أطرا ِ بما  ِيمي  

ـ  9119ابِار ىلفِ أحعف خطوب  ا ذلؾ الك ت  ابِقمِِ عمطيت االحِاؿ اإلعرائوما بدة مرات كيف آخرهي  ا 
عرائوؿ 9111حوث حككـ ىيلعكف مدل الحوية إلل أف ِـ إطاؽ عراحِ  ا  ـ ىمككب اِديؽ كرل ىوف ا ردف كا 

  9 66راج بف بموموف ُاوكفووف حيكال انِويؿ خيلد مباؿ عِـ انِويؿ البوخ ويعوف  ا لإل راج بفِ مقيىؿ اإل 
ـ كهك خيرج مف معكد المكمع اإلعاما ىاد ُاة الدكر عوفظر كِيب  الباود أحمد ويعوف ُدحيت مف 6009

ِ   ككايده   د ع ُيلح الر ب   ط  ع9حويِِ   كدبِك
 ع999الكيممة   ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة ((9
ـ  ا  روة وىفي   لكل مع أعِرِ إلل  طيع نزة ىاد 9191أحد  يدة حركة المقيكمة اإلعاموة حميس   كلد عفة  ((9

خرج  ا كيماة اإلعكفدروة طىوىي  بيـ 9199الفكىة   أفال دراعِِ الثيفكوة بيـ    حوث حُؿ مفاي 9116ـ   ِك
ل فيُر الطىا كمي بمؿ محيورا  ا الكيماة اإلعاموة مفذ  ومي ىاد بمل دركة الميكعِور بمؿ  ا مبد

ـ  وفظر ِركمِِ  ا االنِويالت الُاوكفوة ود 6009ا ِِيحاي   ابِقؿ مرات بدودة إلل أف اعِباد  ا اىروؿ بيـ 
 ـع6009رمكز الباب الدمعطوفا   إبداد  إعميبوؿ بىد المطوؼ ا بقر  المركز الارىا لمىحكث كالدراعيت   
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 يػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا يػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً  
 

 ًعػػػػػػػٍش فػػػػػػػي ضػػػػػػػمير الشَّػػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػػًعػػػػػػػٍش فػػػػػػػي ضػػػػػػػمير الشَّػػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػػ
 

ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً   ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ((9))ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى
 

الذوف وحكا  ا ىرار معطوف  أىفيعبايدووف مف االعِ البيبر بىد الرحمف ىيركدكلـ وفس  
رم  القعيما ىدميئاـ مف أكؿ ر اة أكطيفاـ  ذكر االعِبايدم الذم ِديفل  ا الِوحوة عاود الحِك

 ؿ   يق     ا عىوؿ ر اة كطفِ
ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًظ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر  ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًظ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأىميحى ر   أىميحى

 

ريًقػػػػػػػػػػػػػػي  رؾى رؾى   ػػػػػػػػػػػػػػٍذ نىصػػػػػػػػػػػػػػيبىؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف حى ريًقػػػػػػػػػػػػػػيخي ػػػػػػػػػػػػػػٍذ نىصػػػػػػػػػػػػػػيبىؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف حى  خي
 

 خػػػػػػػػػػػذ هػػػػػػػػػػػذ  األقسػػػػػػػػػػػاطى كاخصػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػذ هػػػػػػػػػػػذ  األقسػػػػػػػػػػػاطى كاخصػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػدَّيف العتيػػػػػػػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػػػػػػػدَّيف العتيػػػػػػػػػػػػػػػػؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمها مػػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمها مػػػػػػػػػػػػػػػػف ا 
 

ؿ لػػػػػػػػػػديؾ اسػػػػػػػػػػمي : ) سعيػػػػػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػػػػديؾ اسػػػػػػػػػػمي : ) سعيػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػج   سػػػػػػػػػػج 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػده ( كاأليلػػػػػػػػػػػػػكؼي عمػػػػػػػػػػػػػ  الطريػػػػػػػػػػػػػؽػػػػػػػػػػػػػػػػػده ( كاأليلػػػػػػػػػػػػػكؼي عمػػػػػػػػػػػػػ  الطريػػػػػػػػػػػػػؽ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالال  حزامػػػػػػػػػػػػػػيى حزامػػػػػػػػػػػػػػيى   كا عمػػػػػػػػػػػػػػيَّ كا عمػػػػػػػػػػػػػػيَّ دا دا شيػػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـً ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـً ك ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  محشكَّ محشكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   رى رى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى 
 

 اإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى  
 

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػأشػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػار مى  فٍ فٍ أشػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػار مى
 

 ف عظػػػػػػػػػػػػػاميف عظػػػػػػػػػػػػػاميًمػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػػػػ  ((تى تى يًسػػػػػػػػػػػػػيًسػػػػػػػػػػػػػنً نً الكً الكً ))  بىنىػػػػػػػػػػػػػٍكابىنىػػػػػػػػػػػػػٍكا 
 

ـي  ـي هػػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػزا  بػػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػػيبػػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػزا
 

ػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي غى فػػػػػػػػػي غى   ص  الشػػػػػػػػػمسي ص  الشػػػػػػػػػمسي   ػػػػػػػػػسى  ((ِ))ؽ الظػػػػػػػػػالـؽ الظػػػػػػػػػالـسى
 

 حركة حميس  ا " افطا ِاي إلل ِرور كىور  ا معيره البارم حوث افِقؿ مف مرحمة أدتلقد 
كالفويؿ مف أكمِ   إلل مرحمة الِلوود كالمكاكىة لحركة حميس الِا رأل  اإلعاماالِفظور لمدكر 

 ع(9)" كأمفويِِ واي الِركمة المثمل لدكره 
 :عمقة بمشاري  السالـ المؤثرات المت

إلل ُِدوة  ا  كأخور  لمكثور مف المبيروع الِا كيفت ِادؼ أكال  ِاروت القووة الدمعطوفوة  
كموع مبيروع  القووة الدمعطوفوة كهوـ حقكؽ الباب الدمعطوفا  ا الداخؿ كالبِيت ك د ابِمدت  

طوف ويرىوف ىارض الواكد  ا  مع ـ بما ِلكود حؽ9191الايـ رحت  ىؿ كىاد العاـ الِا ط  
 الحيئط كؿ الحقيئؽ الِيروخوة كالدوفوة ىلحقوة باب  معطوف  ا أروِ الِا ِكارثاي كوؿ ىاد كوؿ ع

  ُ  ىمي  واي المقدعيت الدمعطوفوة ا راوابمل وويع ىا اعِثفيع  ت كموع مبيروع العاـلقد ف
ؿ بف الكثور مف الثكاىت كحؽ بكدِاـ إلل ىادهـ كمي ِومفت الِفيز  الاكئوف ووة كالِدروط  ا 

ؿ ىفي   ع إلل االبِراؼ ىيلكويف الُاوكفا ا مرالكطفوة حِل ُك
                                                           

 ع961ىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   صب ((9
 ع996العيىؽ   ص ((6
 ع90العيىؽ   ص ((9
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  ـ.ُٕٔٗمشاري  السالـ أك حؿ الصراع قبؿ حرب 

 ـ ع9196ِبروف الثيفا بيـ  69المبركع الفركوكا  ا  ع9

 ـ ع9199 ا أومكؿ  ا مروكامبركع كيمي  ع6

  ـ ع9199ـ إلل 9199مبركع ككفعِكف  ا الدِرة مي ىوف  ع9

 ـ ع9199  99   69 ا  إعرائوؿِقدمت ىِ  إعرائومامبركع  ع9

 ع(9)ـ 9199  9  69المبركع الِكفعا  ا  ع9

لقد كيف " القيعـ المبِرؾ لمبيروع الِعكوة  ا هذه المرحمة هك الِايمؿ مع  ووة  معطوف 
 ع(6)مف المكوكع كلوس العويعا " اإلفعيفاىيبِىيرهي  ووة الكئوف   أم البؽ 

 :ـ ُٕٖٗـ إل   ُٕٔٗية في الفترة ما بيف مشاري  التسك 

الارىوة   كمي ِزبزبت ثقة الباكب الارىوة  ا مةبمل  العكداع ألقت حرب حزوراف ىظالاي 
 ا رضبف ِحرور  لافظمةأُىح البرؿ البينؿ بمل ِحرور  معطوف  قد " ىكوكباي ك دِراي

 ع(9)ِحقوؽ أم ِعكوة عمموة "ـ أك 9191المحِمة بيـ  ا رضـ إلل ِحرور 9191المحِمة بيـ 

كهفي ىدأت الدكؿ الارىوة ىيلِدروط  ا الثكاىت الِا طيلمي فيدت ىاي   حوث أُىحت مبيروع الِعكوة 
ِحدث  قط بف  ـ 9191المحِمة بيـ  ا راواِدكر بمل حعيب الباب الارىا الدمعطوفا ِك

 ـ ع9191بيـ  اواىلر  كأحقوِاـومفي  ى عرائوؿكىاذا المفطؽ وككف الارب  د ابِر كا 

  الِيلا  مؾ الدِرة بمل الفحك أهـ المبيروع الِا طرحت  ا ِ إكميؿكومكف 

 ـ ع9191ىاد بار كاحد مف حرب  اإلعرائوماالذم طرحِ كزور الخيركوة  ألكفمبركع  ع9

 ـع9191فك مىر  66 ا  696 ا مف رار مكمس  ع6

 ـ ع9110وكفوك  69مبركع رككرز  ع9

 ـ ع9116ة مبركع المممكة الارىوة المِحد ع9

 ـ ع9119عفة  919 ا مف رار مكمس  ع9

                                                           
 ع991وفظر   ُاح الدوف الىحورم كآخركف   المدخؿ إلل القووة الدمعطوفوة   ص ((9
 محعف محمد ُيلح   دراعيت مفاكوة  ا القووة الدمعطوفوة   ىدكف طىاة   دار الدر يف   بميف      ((6

 ع       999ـ   ص 6009     
 ع999دع محعف محمد ُيلح   دراعيت مفاكوة  ا القووة الدمعطوفوة   ص ((9
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 ـ كالذم و ف ص   ا أحد ىفكده 9111عفة  اإلعرائومااِدي وة كيمب دودد ىوف مُر كالكويف  ع9
 ع كا ردف   حكـ ذاِا لمدمعطوفووف  ا الودة كالقطيع كذلؾ مف خاؿ مُر   إبطيع بمل

 ـ ع 9116مبركع خيلد الحعف  ع1

 ـ ع 9116مبركع روكيف  ع1

 ـ ع9116لعاـ الارىا ) مبركع  يس ( مبركع ا ع1

 ـ ع 9116لمعاـ  مبركع ىروكوفوؼ ع90

 (9)ـع9119_ ـ  9119الدمعطوفوة  ا ردفوةمبركع الككفددرالوة  ع99

 ـ . َََِـ _  ُٕٖٗمشاري  التسكية مف 

معطوفوة ىبكؿ خيص   مع ىداوة الِعاوفويت كالقووة الد  الارىوة ىبكؿ بيـ  ا مة دخمت"  
  حوث أحوطت ىمكمكبة كىورة مف المعِكدات كالمِرورات  ي حيعمي  روف مفاطد  مف القرف الاب

ووة الدمعطوفوة حِل ك ِفي كمعير القهيمة بمل ِطكر  ِركت آثيرا  كالمحموة  كاإل موموةالدكلوة 
 اإلعرائوماع ِعكوة لحؿ الفزاع الارىا وبدة مبير الخطور هذا المفاطؼ أ رز  ك د  (6)"الحيور
    مف أهماي

  ـ :ُٖٖٗشركع السالـ الفمسطيني م .ُ

المىيدروف لحؿ الفزاع الارىا  أكائؿمفظمة الِحرور الدمعطوفوة  ا هذه الدِرة ها مف  أفكوىدك  
عكوة  إعرائوؿالِايوش مع  إمكيفوةحوث ىدأت الِمموحيت مف كىير ركيؿ المفظمة حكؿ  اإلعرائوما ِك

كمي    ـ 9191ابِر ت ىقرار ِقعوـ  معطوف بيـ  دكلوي   مقىكال   الفزاع ع كحِل ِككف المفظمة طر ي  
كمع هذا الكـ الايئؿ مف الِفيزالت الذم كيف واِىر خويفة كىرل    696 ا مفابِر ت ىقرار مكمس 
 إلكعيىِاعِقاؿ  معطوف لِمرور هذا المبركع بمل الباب الدمعطوفا  إباف ا أك يت عيىقة ِـ 

قة  ا عِككاكلـ ف فكاويه لمايلـ  يـ ىيلِك وع بمل كثوكلكا وؤكد ويعر بر يت حع  ُدة البربوة 
كفىذ    991ك 696 ا مفمكمس  مكىقرار  اإلعرائوماىيلكويف  ـ ماِر ي  9111دوعمىر  1 ا 

 ع(9)  أم ك ؼ الاممويت الاعكروة ود الكويف الُاوكفا  اإلرهيب

                                                           
 ع 991_  999  العيىؽ   ص وفظر ((9
 محمد عاود حمداف كآخركف    معطوف كالقووة الدمعطوفوة   الطىاة ا كلل   مفبكرات كيماة القدس    ((6

 ع 919ـ   ص6009المدِكحة   بميف       
 ع 999وراكع دع محعف محمد ُيلح   دراعيت مفاكوة  ا القووة الدمعطوفوة   ص ((9
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 ـ .ُٖٗٗكع شامير لمحكـ الذاتي مايك مشر  .ِ

 ـ .ُُٗٗ أكتكبرمؤتمر مدريد لمسالـ  .ّ

 . ـُّٗٗسبتمبر  أكسمكاتفاؽ  .ْ

الُيبقة الِا حمت بمل الباب الدمعطوفا حوث أدرؾ أف  ووِِ كيف هذا االِديؽ ىمثيىة   
 ا عكؽ الفخيعة ىدراهـ مادكدة مقيىؿ بما أودم عميعرة الباكب كا وا  أموفة كأفاـ ى   لوعت ىلود  

 حكـ ذاِا مبكه  ا نزة كأروحي ع

ثر رحمة ىيلدمعطوفووف ىؿ أف كودة كالقطيع  ا اِدي وة كيمب دودد أكيفت الىفكد الخيُة ىيل  
 أم اِديؽ عيىؽ كيف لواطا الدمعطوفووف أكثر ممي حُمكا بموِ  ا أكعمك ع

دِِ ىلفا  خطر حمقيت أ يلقد ر وت مفظمة الِحرور الدمعطوفوة مايهدة كيمب دودد كُك
كأف باب  معطوف ال ومكف أف وعيكـ أك    كيما   مثؿ اعِعامي  ي ِكأفا   ـ9191المؤامرة مفذ بيـ 

 ا  أف وقىؿ أف وِقرر مُورهوايدف أم مبركع ُِدكم بمل نرار الحكـ الذاِا ع كأفِ ال ومكف 
عِمر مبيروع الِك وع بمل ىوع  معطوف لمواكد  ا مزاد  خويفة كيمب دودد ع إطير كوِـ    بمفاِك

اِدي وة ـ ك 9119عىِمىر  61(  ا 6أكعمك ) وة الِفيزؿ بف حقكؽ الباب الدمعطوفا  ِككف اِدي
 9اِديؽ بـر البوخ ك   ـ 9111   90  69اِديؽ كام رودر ك   ـ 9111وفيور  99الخموؿ 
 ع(9)ـ  6000موفِكف لمعاـ  ا دوعمىر كمبركع ىوؿ ك  ـ9111عىِمىر

فا أم  معطو د  ا اِدي وة أكعمك ال ومكف أف وقىؿ ىايكا ؽ الطرؼ الدمعطوفا بمل بدة ىفك   
حت العويدة  إعرائوؿأف " ِىقل القدس   بيُمة  مثا   مفاي   مدوفة مكحدة داخؿ حدكدهي الحيلوة ِك

ىمركز  إعرائوؿ  كمي عِاِرؼ  إلعرائوؿواِرؼ الدمعطوفوكف ىيلقدس بيُمة  اإلعرائوموة ع ك
دوة ج الحدكد الىمحككمة الكويف الدمعطوفا الذم عوككف داخؿ حدكد هذا الكويف ) كلكف ( خير 

 ع(6)" الحيلوة لمقدس

  

 

                                                           
 ع 911_ 999و فظر   دع محعف محمد ُيلح   دراعيت مفاكوة  ا القووة الدمعطوفوة   ص ((9
 ر البركؽ  طيهر بيش   مديكويت الِعكوة الفايئوة كالدكلة الدمعطوفوة اآلميؿ كالِحدويت   الطىاة ا كلل   دا ((6

 ع 909ـ   ص9111  القيهرة       
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مر  مة الخرطكـ ىاد حرب  (9)فعوت  مفظمة الِحرور أك ِفيعت العات أحمد البقورم  ا مِؤ
ـ " ال ُمح   كال ِايوش   كال مديكويت   كال ابِراؼ   كبدـ المكا قة بمل أوة ِعكوة 9191

 (6ِؤدم إلل ُِدوة القووة ")

الكيرثة   وِلكد أف الرؤوة الُاوكفوة لاذا االِديؽ ها  مكأكعك" مع ِكالل الباكر بمل ِك وع اِديؽ 
ِ الِا ابِىرت  ا حوفاي كىاودا    ا رضالِا ِدرض فدعاي بمل  يرثة كىرل   ذلؾ أف بف فُُك

بمل ِك وع ذلؾ االِديؽ المازلة    د أعقطكا كؿ المحرميت الكطفوة كالقكموة الذوف أ دمكا 
الموا  ا البكط إلل آخره   كاالعِكيىة  لِك ع مفاـ عك أف ف ىيإلمكيف  كلـ واد  كاإلعاموة

 ع(9هيفِاي لمبيرع الدمعطوفا ")ُاوكفوة   مامي ىمرت ك يحِاي   كا  المِكاُمة لمبركط ال

خطكرة هذه  أدرؾىر ِلثور حوث كأ بىد الرحمف ىيركد  البيبربمل  ا حداثرت هذه لقد أث  
مت  ف مدلو  ى  و   طدؽالمؤامرات بمل باىِ كأمِِ    ا مة  ويدة هذه إلوِالِايكف كاالعِعاـ الذم ُك

هك ىوع  إفميوكرم  أف مي مؤكدا     لمؤامراتا ِ مف مرىة العككت كالِقيبس بف هذهكوحذر باى
 علدمعطوف بمل ود زمرة مف أىفيئاي 

 وقكؿ البيبر  

ـي  مػػػػػا ػػػػػٍد يػػػػػا حى ـى السَّػػػػػالـ .. عي مػػػػػا ـي يػػػػػا حى مػػػػػا ػػػػػٍد يػػػػػا حى ـى السَّػػػػػالـ .. عي مػػػػػا  يػػػػػا حى
 

ـي   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـى إال الحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي ال يىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـى إال الحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال يىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحي
 

مامػػػػان فػػػػفػػػػ مامػػػػان ي زمػػػػاًف الصػػػػقكر .. ًصػػػػرتيـٍ حى  ي زمػػػػاًف الصػػػػقكر .. ًصػػػػرتيـٍ حى
 

ـي    مػػػػػػػػا ـي  كيػػػػػػػػؼ يحيػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػقكر الحى مػػػػػػػػا  كيػػػػػػػػؼ يحيػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػقكر الحى
 

ػػػػػػػٍرسو هػػػػػػػذا   تىزيفٌػػػػػػػكفى مػػػػػػػاذا    ػػػػػػػٍرسو هػػػػػػػذا   تىزيفٌػػػػػػػكفى مػػػػػػػاذا   أما عي  أما عي
 

 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ييط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي  كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ييط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي   
 

 ثىًكمىػػػػػػػػػػػٍت أيماكػػػػػػػػػػػـ .. أىلىػػػػػػػػػػػٍيسى لػػػػػػػػػػػديكـٍ ثىًكمىػػػػػػػػػػػٍت أيماكػػػػػػػػػػػـ .. أىلىػػػػػػػػػػػٍيسى لػػػػػػػػػػػديكـٍ 
 

:)عػػػػاشى السَّػػػػالـي ( ) يحيػػػػا السَّػػػػالـي (     :)عػػػػاشى السَّػػػػالـي ( ) يحيػػػػا السَّػػػػالـي (   غيري  غيري
 

ػػػػػػاٌل (  ) كى ػػػػػػاٌل ( أيػػػػػػفى مميػػػػػػاري )ال(   كمميػػػػػػاري ) كى    أيػػػػػػفى مميػػػػػػاري )ال(   كمميػػػػػػاري
 

ـي   ـي أيػػػػػػػػػػػػػفى تمػػػػػػػػػػػػػؾى الميحرَّمػػػػػػػػػػػػػات الًجسػػػػػػػػػػػػػا  أيػػػػػػػػػػػػػفى تمػػػػػػػػػػػػػؾى الميحرَّمػػػػػػػػػػػػػات الًجسػػػػػػػػػػػػػا
 

                                                           
 ىاد أف ِك ا كالده هفيؾ لمفيهوِِ لمعمطيف الاثميفا  أفال دراعِِ  9101كلد  ا ىمدة ِىفوف كفكىا لىفيف بيـ  ((9

 االىِدائوة كالثيفكوة  ا القدس   ثـ الِحؽ ىيلكيماة ا مروكوة  ا ىوركت   برؿ بدة مفيُب هيمة  ا الكيماة     
 ـ إلل 9191ـ ثـ اعِقيؿ مف مفُىِ عفة 9199الارىوة إلل أف أُىح رئوعي  لمفظمة الِحرور الدمعطوفوة عفة     

 ـ  مف مؤلديِِ  ويوي برىوة   مف القدس إلل كابفطف   مف القمة إلل  9110أف ِك ا إثر مرض بويؿ عفة     
 ر   أحمد بمر بيهوف   مكعكبة كِيب  معطوف  الازومة   خرا يت واكدوة كنورهي مف المؤلديت ا خرل   وفظ    
  99 9 ا القرف الابروف       

 دع خوروة  يعموة   أحمد البقورم زبومي   معطوفوي  كرائدا  برىوي    ىدكف طىاة   فبر لكفة ِخمود ذكرل المكيهد  ((6
 ع 601ـ   ص9111أحمد البقورم   الككوت       

 ع 9ـ   ص9119ة   الادد الراىع   اىروؿ كممة الِحرور    معطوف المعمم ((9
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 مػػػػػػػا لتمػػػػػػػؾى الػػػػػػػالصاًت تهػػػػػػػكٍم ًتباعػػػػػػػان مػػػػػػػا لتمػػػػػػػؾى الػػػػػػػالصاًت تهػػػػػػػكٍم ًتباعػػػػػػػان 
 

ـي (  ـا سػػػػػػػػػػا ـي (أىكى هىػػػػػػػػػػٍؿ صػػػػػػػػػػار ربَّنػػػػػػػػػػا) العػػػػػػػػػػ ـا سػػػػػػػػػػا  أىكى هىػػػػػػػػػػٍؿ صػػػػػػػػػػار ربَّنػػػػػػػػػػا) العػػػػػػػػػػ
 

 قيًتمػػػػػػػػػٍت )ال( حبيبػػػػػػػػػةي العيمػػػػػػػػػًر غػػػػػػػػػدران قيًتمػػػػػػػػػٍت )ال( حبيبػػػػػػػػػةي العيمػػػػػػػػػًر غػػػػػػػػػدران 
 

( رفرفػػػػػػػػػػػػػػٍت لهػػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػػالـي   ـٍ ( رفرفػػػػػػػػػػػػػػٍت لهػػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػػالـي ك)نىعىػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ  ك)نىعىػػػػػػػػػػػػػػ
 

 أيهػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػائعكفى حيفػػػػػػػػػػػػا كيافػػػػػػػػػػػػاأيهػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػائعكفى حيفػػػػػػػػػػػػا كيافػػػػػػػػػػػػا
 

 أهجػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أـً استسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي    أهجػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أـً استسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي     
 

مىٍبػػػػػػتيـٍ عػػػػػػارى ا مىٍبػػػػػػتيـٍ عػػػػػػارى اقػػػػػػد جى  لزمػػػػػػاف .. كلكػػػػػػفٍ لزمػػػػػػاف .. كلكػػػػػػفٍ قػػػػػػد جى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػضَّ فىػػػػػػػػػػػػػؾا الميعارضػػػػػػػػػػػػػيفى الم جػػػػػػػػػػػػػا ـي عى ػػػػػػػػػػػػػضَّ فىػػػػػػػػػػػػػؾا الميعارضػػػػػػػػػػػػػيفى الم جػػػػػػػػػػػػػا  عى
 

 أيػػػػػف فػػػػػت ه    كأيػػػػػفى : )إنَّػػػػػا فىتىٍحنػػػػػا(  أيػػػػػف فػػػػػت ه    كأيػػػػػفى : )إنَّػػػػػا فىتىٍحنػػػػػا(  
 

ـي      ـي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍتكي يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما غى ـي    شى ـي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍتكي يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما غى  ((9))  شى
 

كر ت أكعمك الكوات بمل الباب الدمعطوفا كأرا ت دمِ ك ى م ت كؼ   يِمِ    كيفت  
مكف داخؿ الحـر اإلىراهوما كهـ عيكدكف   ا ـ حوث   ِ ؿ  الم9119ُ 6 69مكزرة الخموؿ  ا 

ا مروكوة  بيمي ( القيدـ مف الكالويت المِحدة 96المعِكطف ىيركخ نكلدبِيوف )ُاة الدكر بمل ود 
 ع مف عكيف معِكطفة كرويت أرىع

ل   ﴿   لقكلِ ِايلل كمُدا ي    اإلعاـة م  ِؤكد الحقد الواكدم الد وف بمل أكيعت هذه المكزرة ل ف ك 
ت   ت ت ب    م م ت ه ـ   ار ل ح   ع(6) ﴾ ت ر ض   ع نؾ  ال ي ه كد  ك ال  الن ص 

 ِزاؿ المكزرة ميثمة كبة البيبر بىد الرحمف ىيركد    ا كرت ذكرل هذه المكزرة الىباة ل
  ا هذه الذكرل لكحة حمراع ِكرم البيبرلقد رعـ   ر ة اي كوركم ِديُوماي الم  ب  ايو  بوفوِ و   أميـ

   واي الدميع كيلعوكؿ   وقكؿ 

ػػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػػؿي ألهبػػػػػػػػػػٍت لكعى  ألهبػػػػػػػػػػٍت لكعى
 

 فهػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي فهػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي  
 

( كالسَّػػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػػ  ( كالسَّػػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػػ يػػػػػػػػكـي )بػػػػػػػػاركخى  يػػػػػػػػكـي )بػػػػػػػػاركخى
 

 فػػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػػكؿي فػػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػػكؿي  
 

ٍمػػػػػػػػػ ٍمػػػػػػػػػاً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي  اً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي
 

 ( )ػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػيكؿي  ((ّػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػيكؿي
 

عِمر  عِمر افِا حداث اِك ديويت الباب الدمعطوفا لِاىر بف نوىِ كر وِ لكؿ لعويعوة ِك
افدلات افِديوة  ـ 6000 1 61 دا    ألكاف الِعكوة الِا ِ اوـ  واي حقك ِ كِدفس  واي مقدعيِِ

 اب الباب   ثر دخكؿ المكـر بيركف المعكد ا  ُل لودفعِ هك ككفده ا  ُل بمل إ
كوىذؿ  ا عىوؿ حميوِاي أنمل مي   وددواي ىيلميؿ كالفدس   مقدعيِِ بف  مفي حي   الدمعطوفا مدا اي  

                                                           
 ع 999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع960 6عكرة الىقرة    ((6
 ع911بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
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عِامؿ المقيكمة كؿ  فيرا   ا رض ِبِاؿ    وممؾ العاح المِك ر لدواي  أفكاعِحت أ داـ الواكد ِك
طاوره مف دفس االحِاؿ   ع(9) ا عىوؿ فُرة ا  ُل ِك

ىلكؿ  أكال   اي  م  باب الدمعطوفا   مط  ال  خىيرمف المِيىاوف ك د كيف البيبر بىد الرحمف ىيركد 
حوث كيفت ِرىطِ با ة  كوة ىيلبوخ أحمد ويعوف كالكثور مف  ويدات    ا مكربمل مكرويت 

 ع(6) اإلعاموةالحركة 

  ـ .ََِٔكالدخكؿ في االنتخابات عاـ  اإلسالميةالحركة 
"حميس"  وةاإلعامـ خيوت حركة المقيكمة 6009الخيمس كالابروف مف وفيور بيـ  ا 

بمواي ِبكوؿ  ككيف لزامي     ِكرىة االفِخيىيت الِبرواوة الدمعطوفوة حوث حققت أبمل الفِيئج
لفِيئج هذه االفِخيىيت   كمي ىرز الُراع ىوف  اإلعرائوما ا مروكاالحككمة   كهفي ىرز الر ض 

ورط ك رض  ِح كحميس أكىر الِفظوميت الدمعطوفوة  ا ذلؾ الك ت   كهفي ىدأت إعرائوؿ ىيل
 هفوة أحد أىرز القويدات البيىة  ا الحركة ع إعميبوؿ ا عِيذِرأعاي  الِاالقوكد بمل الحككمة 

محمكد بىيس رئوس   ىدأ كا مروكوةك د خوع رئوس العمطة الدمعطوفوة لموركط اإلعرائوموة 
بيبة الدكول كالد  ار مة بمماي   لىكوع الاقىيت أميـ الحككمة الكدودة العمطة     مفلمِيف ا كا 

كعف ىاض القكافوف الكدودة ىادؼ ِقكوض  رئوس الحككمة   ُاحويتكمُيدرة الكثور مف 
 ع اإلعاموةالحككمة 

 رركا  ا كركىاكاالِحيد  كأمروكيالمكر الثاثة  إعرائوؿ  أكفحةؿ ى  كىاد مىيحثيت بدودة مف    
بوة الدكلوة الِا ِبمؿ    رض الحُير الظيلـ بمل نزة حِل ِعِكوب الحككمة لبركط الرىي

كرود المقيكمة مف عاحاي   كااللِزاـ ىيالِدي ويت العيىقة  ى عرائوؿاالبِراؼ    كفىذ الافؼ   ِك
 ع كاإلعرائومووف مفظمة الِحرورالمك اة ىوف 

ر  كاُؿ االبِىيكيت  ا  طيع نزة ىوف الحككمة الكدودة كحركة  ِح  يمت  ا كويعكىاد ِِك ِك
لقكة بمل  طيع نزة ـ ىيلحعـ الاعكرم كعوطرت ىي6001 9 99_99 لكا اة ىوفا حميس  ا الدِرة
 ع(9)كافدردت ىحكمِ

                                                           
 ـ ع6000  61 9مركز الفكر لمىحكث كالدراعيت   افِديوة ا  ُل باداع ِكثوؽ أحداث   ىدكف طىاة   ((9
 ع 99وفظر   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص  ((6
 وفظر  مركز فعيع مف اكؿ  معطوف   االعِاداؼ الُاوكفا لمايئات الدمعطوفوة  ا حرب الدر يف     ((9
 ع61ـ   ص6090الطىاة ا كلل       
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كأبمفت الامؿ  ا ماىر ر ح الحدكدم " كىاد الحعـ الاعكرم   أنمقت إعرائوؿ المايىر   كأك دت 
ؿ إ ديؿ كؿ ـ   ررت إعرائو6001 9 91إعرائوؿ أف  طيع نزة كويف مايد إلعرائوؿ   كىِيروخ 

ـ    ررؽ 6001 9 60القطيع  ىيلك كد ىبكؿ كيمؿ اىِداع  مف (9)مدادايىر القطيع   ك طع إم
 ع(6)القطيع  ا ظاـ دامس "

ثـ بفت إعرائوؿ حرىي  طيحفة بمل الباب ا بزؿ  ا  طيع نزة    ادمت الىوكت ك ِمت المئيت  
 مف ا ىرويع ع

  مي ىوف  باودا   9900اي مي وزود بمل " لقد اعِمرت الحرب مدة مي وقيرب البار   كراح وحوِ
اي    ركيؿ برطة كمقيكموف كبىيب كفعيع كأطديؿ    ا مكيزر لـ وباد لاي الِيروخ همكوِاي ك عِك

 ع(9)كيفت ِعِادؼ إىيدة بيئات ىلكمماي " أفايخيُة 

ر بىد الرحمف ىيركد ىاي حوث واِى البيبركلاؿ حرب الدر يف كيفت مف آخر المؤثرات الِا ِلثر 
الِا بيباي البيبر ك واي وقكؿ  ا خورة الخمسعفكات  ا ال  كا طكؿ ا كىرهذا الحدث هك 

 البيبر  

  ز تي  غ ف  ي  أ  ك  
 اف  ج  ها الس  س  أ  ي د ؽ  ر  

 مال    الماص  
 كاس    كالجكع  

 (9)في األكفاف   ؼ  م  ها ي  ف  ص  كن            

 

                                                           
 كرد  ا ا ُؿ أمداد كالُحوح إمداد ع ((9
 ع 61ف أكؿ  معطوف   االعِاداؼ الُاوكفا لمايئات الدمعطوفوة  ا حرب الدر يف   صمركز فعيع م ((6
 ع 99العيىؽ   ص ((9
 ع909( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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 ثانيا  المؤثرات االجتماعية .
د الرحمف ىيركد لادة مؤثرات اكِميبوة أثرت  ا باره ىبكؿ كىور حوث ِارض البيبر بى

 الكيممة ع ا دىوة ا بميؿمات هذه المؤثرات بددا  نور  موؿ مف ُدحيت 

أم  ا    ىاد الاكرة ىعفِوف بىد الرحمف ىيركد أكؿ هذه المؤثرات ها مكت كالد البيبرك 
بىد  بيبرل ي   زاؿ ُرور العف ميكهك  ا بـ حوث أُىح البيبر وِوـ 9190حدكد بيـ 

 قد كيف  بدودا   ِلثورا    ا فدس البيبرهذه الحيدثة   أث رت ذاؽ طاـ الوِـ مىكرا  ىيركد  الرحمف
كيف  بىد الرحمف ىيركد البيبرع حِل أف  ا طديؿمثمِ مثؿ ىي ا  بدودا   ىكالده ِامقي   البيبر مِامقي  

  ا حا  البكيبوة ىمدوفة نزة ع ف دائـ الزويرة لقىر كالده هفيؾ حوث د  

لـ وكِب البيبر بىد الرحمف ىيركد أم  ُودة وذكر  واي كالده   كوركع العىب  ا ذلؾ  
إلل ُرر عفِ حوث لـ ِكف مكهىِِ  ا البار  د ىرزت ىاد   إال أف هذه الحيدثة ِاكد إلل ككداف 

 ِِك ل كالدِِ    وِ  ِلثورا    كثرا  مرحمة الوِـ الثيفوة البيبر لِطدك بمل عطح اآلالـ بفد دخكلِ 
 أكمؿهذه القُودة مف    مِ ُودة رثيع   بىد الرحمف ىيركد ـ  وكِب البيبر9119 ا أىروؿ 

أويمِ الِا  ويهي  مِذكرا  ال وفِاا    وقكؿ  ِدوض حىي  كحفيفي    فاي   القُيئد الِا كِىاي البيبر
 مع أمِ   

 أمػػػػي.. أصػػػػاب الٌسػػػػهـ أمػػػػي .. كمػػػػفأمػػػػي.. أصػػػػاب الٌسػػػػهـ أمػػػػي .. كمػػػػف
 

 ـٌ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكاًص  ـٌ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكاًص  كػػػػػػػػػػػػػػػػػاألكػػػػػػػػػػػػػػػػػاأل 
 

 أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائها اقتطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيأحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائها اقتطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي     مػػػػػػػف قمبهػػػػػػػا اقتطفػػػػػػػت قمبػػػػػػػي كمػػػػػػػفمػػػػػػػف قمبهػػػػػػػا اقتطفػػػػػػػت قمبػػػػػػػي كمػػػػػػػف
 

 كٌدعتهػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػدارت األرضي بػػػػػػػػػػػػػػيكٌدعتهػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػدارت األرضي بػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ((ُكأظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائي)كأظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائي) 
 

كربِ مرارة  قد  ك داحة مُيىِ ىيلبيبر ألمتكمع هكؿ الديكاة الِا  اكِمات    أمِِك
رورا     ودبك لامي را اي  كؼ الِورع الذم  قده ُ أىيهبموِ آالـ الميوا كالحيور  ِحوره ُكرة 

  وقكؿ   إلل ا بز ككؿ  

 يػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػدينا كمانػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػدميػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػدينا كمانػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػدم
 

 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكما مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكما مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص 
 

 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػمكما نػػػػػػػػػػػػػػػػػبض شػػػػػػػػػػػػػػػػػراييننافضػػػػػػػػػػػػػػػػػمكما نػػػػػػػػػػػػػػػػػبض شػػػػػػػػػػػػػػػػػراييننا
 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػاص  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػاصفػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إصػػػػػػػػػػػػػػػػػباح كا   فػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إصػػػػػػػػػػػػػػػػػباح كا 
 

ػػػػػػػٌبحتٍ  ػػػػػػػٌبحتٍ فضػػػػػػػميكما ًمػػػػػػػف فضػػػػػػػًؿ مػػػػػػػف سى  فضػػػػػػػميكما ًمػػػػػػػف فضػػػػػػػًؿ مػػػػػػػف سى
 

 بحمػػػػػػػػػػػػػػػد  الحيتػػػػػػػػػػػػػػػافي فػػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػاصً بحمػػػػػػػػػػػػػػػد  الحيتػػػػػػػػػػػػػػػافي فػػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػاصً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا كجهيهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا كجهيهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافنضَّ  فنضَّ
 

 ((ِكاغمرهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراص)كاغمرهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراص) 
 

                                                           
 ع 999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع991ص العيىؽ   ((6
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مر  لوككف مف المِدك وف  ا دراعِِ  بىد الرحمف ىيركد البيبركالعفكف كوكىر  ا ويـِك
المعمموف كمي  اإلخكافكهفيؾ وعكف الفِميئِ إلل ِفظوـ   ؿ ومف ىاثة بمموة إلل مُررع   و  

بمل  بىد الرحمف ىيركد وككف زكاج البيبرالعويعا ة ك ا عكف طر    أعمدفي  ا المىحث العيىؽ 
 الدكِكر مفذر دوب الخيلدم ع  ود مككمِ

كأحىيئِ  كيف  أهمِبف   ا ظركؼ ُاىة كمؤلمة ىاودا   بىد الرحمف ىيركد ِزكج البيبر 
ا كنيب هفيؾ   ا ـ ِك وتك  ا ب ِك احوث  محزفي   مف بلف هذه الحيدثة أف ِِرؾ  ا فدعِ أثرا  

ر أفِ خرج مف العكف البيب أ يربكوقكؿ ىاض  ة العويعا دكفمي ذفب كفيه عظمميت عكف طر  
  واي ع اإل يمةأك  أخرلمرة  أراووايدخكؿ وة كلـ ِعمح لِ العمطيت المُروة إلل العاكد مفدوي  

طكؿ الررىة ى كوزداد الحفوف ىِ إلل أهمِ  ا نزة  ِعمح لِ  بىد الرحمف ىيركد يلبيبرِك
ـع ككيفت هذه 9110ىاد كعيطيت بدودة عفة  أراووايالحككمة المُروة ىيلدخكؿ إلل نزة بىر 

 عكحِل ك يِِ ـ 9116لمبيبر مفذ خرككِ مف العكف بيـ  كا خورة ا كللالزويرة إلل نزة ها 

 وخِطؼ مفِ أخيه  بىد الرحمف ىيركد كوىدك أف المكت ولىل أف وديرؽ أحىيب البيبر
مفِ  ب  م  مردكرا  ىادمي ع   اعِ با دالذم ـ 6000 1 9الحيج مُطدل أحمد كىروؿ ىيركد  ا  ا كىر

كيف  واي الحزف  أخوِميلِ ك ا هذا المك ؼ ىاث الدكِكر ىيركد ىرعيلة بيكمة ِموت بمل  ىر 
الحمد    كالُاة بمل رعكؿ ا " كؿ  " ِ وقكؿ  واي  الاموؽ هك الظيهر كالطينا بمل كمميِ

عع الحمد  " فدس  ذائقة المكت "ععع " كؿ مف بمواي  يف   كوىقل ككِ رىؾ ذك الكاؿ  كاإلكراـ " ع
في إلوِ راكاكف " حمدا   بمل  ويئِ  كىبر الُيىروف الذوف إذا أُيىِاـ مُوىة  يلكا إفي  كا 

في بمل  را ؾ وي أىي إىراهوـ لمحزكفكف ع  ك دره عع كا 

 فألقت عصاها كاست ق رت مف الن كل          كما ق ر  عينا  باإلياب المسافر  

ؾ ا خور  ا أرض نزة ـ  ِلكم إلل مثكا9161ىدأت عفة بيمي  عععأفت وي أخا ىاد عىاوف  هي
رض  معطوف المقدعة ععع باودا  إف بيع ا    " مف   ِؿ  دكف ميلِ   اك باود   كمف الطوىة ععع أ

  ِؿ دكف دمِ  اك باود   كمف  ِؿ دكف دوفِ  اك باود   كمف  ِؿ دكف أهمِ  اك باود " ع

بكيبي  ىيعا   ععع ككفت كيدا  مكي حي  مف أكؿ لقمة الاوش ِك رهي ىارؽ  كفت وي أىي إىراهوـ رك ا  
الكىوف  عرة  كرومة  ظ مت ِكىر مع ا ويـ   ك د حدظؾ ا بز ككؿ  مف كؿ االفحرا يت كحي ظت 
بمل ُاِؾ ىوف ودم رىؾ  ا كموع الظركؼ كِ حب ا خوير كِكره ا برار كالدكير كا فذاؿ ععع 

 ال فزكا بمل ا أحدا  عفحعىؾ كذلؾ ك 
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ككـ آلمِفي ِمؾ الورىيت كالطافيت الريدرة الِا أكدت ىحويِؾ أواي ا عد   كهزت ِمؾ الكرومة 
الكحبوة كؿ مكِمافي الدمعطوفا ىكي ة  ئيِِ   كظار المادف ا ُوؿ لباىفي  ا ر وِ لمكرومة 

 كالمكرموف ع

 ىوف ودم رىؾ آمفي  مطمئفي  عخيب كخعر مف  ِمؾ كأفت  ا العىاوف ععع كأفت ُِما 

أواي المعئكلكف كالمرىكف كالامميع كاإلباموكف كالحقك وكف كاآلىيع كا مايت ا خطير ِِادد 
مكِمافي الكروح مف الداخؿ كالخيرج   كوباماي الدقر كاإلحىيط كالمخدرات كالخمكر كالخابة 

الِرىوة    خذكا ح ذركـ ك كمكا كاإلىيحوة كالظمـ كالكبع كمكت الومور كالقدكة العوئة كفقص 
 ىكاكىكـ ع

بفد ا  ) مف   ِ ؿ  ف دعي  ىرور فدس أك  عيد   ا  خكة ععع مي أبظـ حرمة الدـ الىرمعأواي ا 
 ا رض  كلفمي  ِ ؿ  الفيس  كمواي  ( ععع ) لزكاؿ  الدفوي أهكف  بمل ا م ف  ِؿ  مؤمف  ىرور  حؽ ( ع

 كأبد لِ بذاىي  بظومي  ( ع ِكل ا فبموِ كزاؤه  كافـ  خيلدا   واي كنوب ا ) كمف وقِؿ مؤمفي  مِامدا   

الماـ  فك ر  ىره    كبكر ا لكـ كمواي  وي أىفيع باىفي الكروـ   كالمُيب كاحد   ككمفي أهؿ  كببورة ع
خكاففي كآىيعف ي كأمايِفي الذوف كاندر لِ   كأكـر ف ز لِ   كادخمِ الكفة مع ا ىرار   كارحـ باداع في كا 

في إلوِ راكاكف كال  في  كا  عىقكفي إلوؾ   الماـ ال ِدِفي ىادهـ كال ِحرمفي أكرهـ كاندر لفي كلاـ عكا 
حكؿ كال  كة إال ىي الاما الاظوـ عكفعِكدبكـ ا الذم ال ِووع بفده الكدائع ععع كالعاـ بموكـ 

 (9" )كرحمة ا كىركيِِ ع

كاثفوف مف الذككر رىيهـ بمل طيبة ا كنرس  واـ  اإلفيثمف  ىاي  أر  ىيركد البيبر أفكب
كل لكؿ طوف كأهماي  كيف ىوِِ ىمثيىة الملكمي نرس  واـ حب  مع اإلعاموةالقوـ كالمىيدئ 
 ع(6) وف إلل الرويض  ا العاكدوةىالدمعطوفووف الذاه

                                                           
 المردكر بقوؽ البيبر ىيركد  ا ماعكر كىيلويعِـ أخذ فص الرعيلة مف أعرة  ((9
 المامكميت الكاردة  ا هذا المىحث ِـ فقماي مف أ يرب البيبر كمف ىاض المعِفدات الخيُة ىيلبيبر مثؿ   ((6

 بقد زكاكِ ك الكممة الِا أرعماي بفد مكت بقوقِ ع    
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 . المبحث الثالث : المؤثرات الدينية كالفكرية 

 الدينية .المؤثرات أكال  : 

ىيطي كثوقي  ِِرىط المؤثرات   قد    ىيلدطرة وكلد معممي    يإلفعيف ا عروةىيلِفبئة  الدوفوة اِر
د  و كل د  بمل الد طر ة   ل ى ك اه  ك هرورة   "ك ؿ  م كل   ث ركاه أىك يؿ رعكؿ ا ُمل ا بموِ كعمـ  ا حدو

راف ِ  أك و م ك عيف ِ  ععع  ُ داف ِ  أك و ف  ىيركد فبل  ا أحويف أعرة ممِزمة  بىد الرحمف كالبيبرع  (9")و ا ك 
 ع اإلعاماىِايلوـ الدوف 

دقوااـ   كمي كيف لمعكدم القروة دكر كىور  ا ِكبوة الفيس دوفوي   أمكر دوفاـ كحثاـ   ا ِك
 بمل مي  وِ الخور كالُاح ع

ماعكر كىيلوي   ا بىد الرحمف ىيركد اعِقرار بيئمة البيبرك ـ 9191كىاد الاكرة عفة 
بمل  بىد الرحمف ىيركد البيبرِارؼ     ا المدرعة الثيفكوة ىرزةلاكئوف   كأثفيع مرحمة دراعِِ 

ككذلؾ ِار ؼ بمل بىد   المؤثرة  اإلعاموةُدوؽ بمره الدكِكر محمد ُويـ ُيحب البخُوة 
ت هذه الُدا ة كيف  المباكرة اآلف  اإلعاموةكهمي مف البخُويت   الرحمف بىد ا الامُا 

 ك در البيبر  (6)الرعكؿ ُمل ا بموِ كعمـ   " المرع بمل دوف خمومِ ععع" لقكؿ مُدا ي  
 إذ وقكؿ   طر ة ىف الاىد

ػػػ  سػػػأؿٍ سػػػأؿٍ ال تى ال تى   صً صً المػػػرٍ المػػػرٍ   عػػػفً عػػػفً  ػػػكسى  رينػػػهرينػػػهعػػػف قى عػػػف قى   ؿٍ ؿٍ كسى
 

 ((ّدم)دم)تىػػػػػػػػػػػػتىػػػػػػػػػػػػقٍ قٍ يى يى   فً فً ارً ارً قىػػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػػبالمي بالمي   ريفو ريفو قىػػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػػ  ؿا ؿا فكيػػػػػػػػػػػػفكيػػػػػػػػػػػػ 
 

كها  أعيِذِِمف  ا كيف وحمماي بدد  الِ اإلعاموةالبيبر بىد الرحمف ىيركد ىيلدكرة  ِلثر
بيدة ا رضلِحرور  كطروقي   كابِىيره مفاكي     اإلعاـ ِىيعال الدبكة  المقدعيت   ك د كيفت هذه  كا 

 د ميت كميِت ىاده آميؿ الاركىة    اإلعاـأف الوعيرووف مف آراع هدامة ِد با ِقيىؿ مي كيف بفد 
 ع(9) الِا ِكمع ىوف الارب كالواكد!الدكلة االبِراكوة  لذلؾ ال ىد مف إ يمة

                                                           
 دار طكؽ الفكية     –  دار المفايج 9  ط اإلميـ أىك بىد ا محمد ىف إعميبوؿ الىخيرم   ُحوح الىخيرم ((9

 ع 900 6  9919ق ع حدوث ر ـ 9961ىوركت       
 ع 99ـ   ص 6009  دار المار ة   ىوركت    9طر ة ىف الاىد   الدوكاف   ط ((6

  ـ   حدوث 6009الِرمذم   العفف   كِيب الدِف   ِحقوؽ ُد ا الاطير   ىدكف طىاة   دار الدكر   ىوركت    (9)
 ع991 9  6919ر ـ     

 ع 99ص  وفظر  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ((9
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يهوـ  ا ِرعوخ المد أثر  كىور  المعمموف كيف لِ  اإلخكافكوىدك أف االفوميـ إلل حركة 
لاي   كومي   مفاكي   اإلعاماهذه الحركة الدوف ِاِىر  ىيركد إذ بىد الرحمف الدوفوة بفد البيبر

عال لِطىوقِ كنرعِ  ا فدكس الفيبئة ُرير العف بد المفي حوف كىركا كيفكا مف أ ذاإحِل    ِك
 ُيئده   ا كثورا   اإلعامالدوف ا ومكدبىد الرحمف ىيركد  البيبركلقد كيف    اإلعامابف الدوف 

دحيت  ا أبميلِ الباروة الكيممة     كمف ذلؾ  كلِ  الدوفوة الِا احِمت ُدحيت ُك

 زمجػػػػػػػػػرٍم يػػػػػػػػػا رايػػػػػػػػػةى اً   ارجعػػػػػػػػػيٍ زمجػػػػػػػػػرٍم يػػػػػػػػػا رايػػػػػػػػػةى اً   ارجعػػػػػػػػػيٍ 
 

 بػػػػػػػػػػػةٍ بػػػػػػػػػػػةٍ كاخفقػػػػػػػػػػػٍي فػػػػػػػػػػػكؽى صػػػػػػػػػػػحارانا الحبيكاخفقػػػػػػػػػػػٍي فػػػػػػػػػػػكؽى صػػػػػػػػػػػحارانا الحبي 
 

 كاقػػػػػػػػذفٍي المػػػػػػػػكت بنػػػػػػػػا كامًضػػػػػػػػٍي مهيبػػػػػػػػةٍ كاقػػػػػػػػذفٍي المػػػػػػػػكت بنػػػػػػػػا كامًضػػػػػػػػٍي مهيبػػػػػػػػةٍ      كاجمعػػػػػػػػػػػٍي أشػػػػػػػػػػػتاتىنا فػػػػػػػػػػػي حي نػػػػػػػػػػػاكاجمعػػػػػػػػػػػٍي أشػػػػػػػػػػػتاتىنا فػػػػػػػػػػػي حي نػػػػػػػػػػػا
 

 كأعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ((9حيػػػػػػػػػث جبريػػػػػػػػػؿي عمػػػػػػػػػ  رأًس الكتيبػػػػػػػػػٍة)حيػػػػػػػػػث جبريػػػػػػػػػؿي عمػػػػػػػػػ  رأًس الكتيبػػػػػػػػػٍة) 
 

  ك كلِ   

 يػػػػػػا لهػػػػػػذا القػػػػػػراًف قػػػػػػد زلػػػػػػزؿ الدنػػػػػػػػػيػػػػػػا لهػػػػػػذا القػػػػػػراًف قػػػػػػد زلػػػػػػزؿ الدنػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػيا   كلػػػػػػػـ يىٍكػػػػػػػبي فػػػػػػػي طريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػيرً ػػػػػػػػػيا   كلػػػػػػػـ يىٍكػػػػػػػبي فػػػػػػػي طريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػيرً  
 

 ((6))ه فػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػكره فػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػكرران ككػػػػػػػػػػػـ دؽَّ ريمحػػػػػػػػػػػران ككػػػػػػػػػػػـ دؽَّ ريمحػػػػػػػػػػػ     يػػػػػػػػا لهػػػػػػػػذا القػػػػػػػػراًف كػػػػػػػػـ داسى أغػػػػػػػػرايػػػػػػػػا لهػػػػػػػػذا القػػػػػػػػراًف كػػػػػػػػـ داسى أغػػػػػػػػرا
 

فكره كوعِمر البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا ِمكود الدوف اإلعاما   كأفِ عواكد وكمي  لواـ  
  مىوفي  أف  المعِقىؿ لاذا الدوف  كفيُرا  لكؿ المعِوادوف   محطمي  كؿ مايلـ الظمـ   الدفوي ىلعرهي

  وقكؿ  

 أنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ركػػػػػػػػاًب محمػػػػػػػػدو أمضػػػػػػػػيأنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ركػػػػػػػػاًب محمػػػػػػػػدو أمضػػػػػػػػي
 

 كالجاهمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنياكالجاهمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا 
 

 كسأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌياكسأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌيا     اسػػػػػػػػػػيا ستصػػػػػػػػػػهؿي فكقهػػػػػػػػػػا خيمػػػػػػػػػػياسػػػػػػػػػػيا ستصػػػػػػػػػػهؿي فكقهػػػػػػػػػػا خيمػػػػػػػػػػي
 

 ندكنيسػػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػكؽ إيػػػػػػػػػػػرافندكنيسػػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػكؽ إيػػػػػػػػػػػراففػػػػػػػػػػػي أفػػػػػػػػػػػي أ
 

 فػػػػػػػػػي الهنػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي ركسػػػػػػػػػيا كتركٌيػػػػػػػػػافػػػػػػػػػي الهنػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي ركسػػػػػػػػػيا كتركٌيػػػػػػػػػا 
 

 فتحػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػه األسػػػػػػػػػكار كػػػػػػػػػي تحيػػػػػػػػػافتحػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػه األسػػػػػػػػػكار كػػػػػػػػػي تحيػػػػػػػػػا     فريٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػافريٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمحٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ أكمحٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ أ
 

 يحػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػكات العػػػػػػػػػػػالميف كفػػػػػػػػػػػييحػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػكات العػػػػػػػػػػػالميف كفػػػػػػػػػػػي
 

 ((9))رأس الرجػػػػػػػػػػػػػػاص يصػػػػػػػػػػػػػػٌب قدسػػػػػػػػػػػػػػٌيارأس الرجػػػػػػػػػػػػػػاص يصػػػػػػػػػػػػػػٌب قدسػػػػػػػػػػػػػػٌيا 
 

وككف إال ىيلاكدة إلل اإلعاـ    ا وُمح لقد " آمف ىلف الطروؽ العِايدة الكطف العموب   ال  
آخر هذه ا مة إال ىمي ُمح ىِ أكلاي    يلِـز اإلعاـ بقودة كعمككي كمفاكي  لمحوية  ك د ظار ذلؾ 

 (9) ومي و عِقل مف ُكره كأ كيره ع " كمو ي   ا أبايره   كىرز كاوحي  

                                                           
 ع 19ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ((9
 ع 11العيىؽ   ص  ((6
 ع906ص  العيىؽ   ((9
 ع69صالعيىؽ    ((9
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ِِ   بظوـ الِاُب لاي ععع بِزاز ىدوفِ ك كر كيف الدكِكر بىد الرحمف ىيركد " بدود اال 
لكؿ معمـ ىيبِىير دويفِِ ال كفعوِِ    اك وفُِر ىكوكح لكؿ  ووة ِمس كمي أفِ بدود االفحويز 

أو ة امة إعاموة حوث كيفت    ا ىكرمي أك  طيفا ىِيوافد أك كفكب الدمىوف أك البوبيف أك ا لىيف 
  كواِىر م ُيىاـ مُيىِ   كالماـ ألمِ ع أراكيف ععع  أكأك ككعك ي أك كبمور أك عويـ أك زفكىير 

الِيروخوة  ا مةالمدقكدة مُوىة  ا فدلسالِا كاؿ  واي  ا كللكهك ال وفعل المُيئب الكىورة 
 ع(9)الكىورة الِا ال وفىرا أف ِ فعل "

 قِؿ المعمموف  ا عروودك  موقكؿ البيبر مفددا  ى

 سػػػػػػػػػػػرييفك تيبػػػػػػػػػػػػاد كالعػػػػػػػػػػػػالـ الممػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػرييفك تيبػػػػػػػػػػػػاد كالعػػػػػػػػػػػػالـ الممػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 سَّػػػػػػػػػػػػػػػةه كنفػػػػػػػػػػػػػػػاؽي سَّػػػػػػػػػػػػػػػةه كنفػػػػػػػػػػػػػػػاؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكف لغػػػػػػػػػػػػػػػك كخً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكف لغػػػػػػػػػػػػػػػك كخً  
 

ـي كالقصػػػػػػؼ كالذبػػػػػػػػػػ ـي كالقصػػػػػػؼ كالذبػػػػػػػػػػفػػػػػػيـ هػػػػػػذا الحطػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػ  كبىٍقػػػػػػػػػػػػري البطػػػػػػػػػػػػكًف كاإًلحػػػػػػػػػػػػراؽي  ػػػػػػػػػػػػػػػ  كبىٍقػػػػػػػػػػػػري البطػػػػػػػػػػػػكًف كاإًلحػػػػػػػػػػػػراؽي       فػػػػػػيـ هػػػػػػذا الحطػػػػػػا
 

 نطقػػػػػػػػػػػػػػٍت بالشػػػػػػػػػػػػػػهادتيف .. كهػػػػػػػػػػػػػػذانطقػػػػػػػػػػػػػػٍت بالشػػػػػػػػػػػػػػهادتيف .. كهػػػػػػػػػػػػػػذا
 

هػػػػػػػػا الػػػػػػػػذم ال يطػػػػػػػػاؽي   –عنػػػػػػػػدهـ عنػػػػػػػػدهـ   -  هػػػػػػػػا الػػػػػػػػذم ال يطػػػػػػػػاؽي جرحي  جرحي
 

 ترككهػػػػػػا كحٍكلىهػػػػػػا مػػػػػػف نمػػػػػػكر الصػػػػػػػػػترككهػػػػػػا كحٍكلىهػػػػػػا مػػػػػػف نمػػػػػػكر الصػػػػػػػػػ
 

 ((ِػػػػػػػػػػػػرب طػػػػػػػػػكؽه مػػػػػػػػػف خمفػػػػػػػػػه أطػػػػػػػػػكاؽ)ػػػػػػػػػػػػرب طػػػػػػػػػكؽه مػػػػػػػػػف خمفػػػػػػػػػه أطػػػػػػػػػكاؽ) 
 

كم الذم وكب بمل الفيس امِثيلِ مف الِرى لدكرياهِـ البيبر بىد الرحمف ىيركد ىكمي 
  بدود  كا خاؽبمل الدوومة  الِلكود   فكده   " بدود  اإلعاماخاؿ الِزاماـ ىِايلوـ الدوف 

بيبة الفقد لىاض الِويرات الدكروة الِا افِبرت  ا الايلـ الارىا ىاض عمككويت الحوية المفحر ة  كا 
 (9)مل الثكاىت االكِميبوة كالدوفوة ع "كيالخِاط الديحش كماي رة الخمكر كالكرأة ب

لذلؾ كيف باره   " لكودوة الِرىوة الِا وكب أف ِككف  كاإلربيدلذلؾ فكده  ا باره كثور الِككوِ 
بمل امِداد فُؼ  رف   كفرل أف الكيفب ا ىرز  اإلعاموةذاكرة حوة لممكا ؼ الدكروة لمحركة 

ا الُراع بمل الاكوة وبد د البيبر بمل مظيهر ععع ك  اإلعاموة واي هك الُراع بمل الاكوة 
مفطمقيِاي  اك مفي ح برس بف مظار المحوة لمركؿ المؤمف    الاكوة كمي بدد بمل  وماي ك

كالحكيب العيىغ لممرأة المؤمفة   كواِىر الفكيح  ا ِثىوت هذه المظيهر كزعا  ال وِكزأ مف ماركة 
 اإلعامارعة مع الِويرات الدكروة الِا فيُىت الدكر عومي  ا مرحمة الاداكة البكالالاكوة  إثىيت

  مفددا  ىي  اـ المايدوة لإلعاـ  وقكؿ ع(9)الاداع "

 كغػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػالـً ال درَّ دراهػػػػػػػػػاكغػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػالـً ال درَّ دراهػػػػػػػػػا
 

ـ  الزاعػػػػػػػػػػاًؼ بيحػػػػػػػػػػكري   ـ  الزاعػػػػػػػػػػاًؼ بيحػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػدٍيها مػػػػػػػػػػف الساػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػدٍيها مػػػػػػػػػػف الساػػػػػػػػػػ
 

                                                           
 ع 1ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ((9
 ع916ص لعيىؽ  ا ((6
 ع1ص العيىؽ   ((9
 ع99290ص العيىؽ  ( (9
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دتٍ  دتٍ تىعىهَّػػػػػػػػػدىها إبمػػػػػػػػػيسي حتػػػػػػػػػ  تىهىػػػػػػػػػػكَّ )     تىعىهَّػػػػػػػػػدىها إبمػػػػػػػػػيسي حتػػػػػػػػػ  تىهىػػػػػػػػػػكَّ مَّمىهػػػػػػػػػػػا الممعػػػػػػػػػػػكفي كيػػػػػػػػػػػؼى تيغيػػػػػػػػػػػري )كعى مَّمىهػػػػػػػػػػػا الممعػػػػػػػػػػػكفي كيػػػػػػػػػػػؼى تيغيػػػػػػػػػػػري كعى
ُ)) 

 

كالِويرات المايدوة لبدة مي ِفدثِ  ا  اـىيلبيبر بىد الرحمف ىيركد إلل هكيع ِمؾ   مراكوُؿ 
 مف عمـك  وقكؿ   

 يػػػػا مػػػػف تفمسػػػػؼ فػػػػي الكػػػػالـ األسػػػػفؿً يػػػػا مػػػػف تفمسػػػػؼ فػػػػي الكػػػػالـ األسػػػػفؿً 
 

 إنػػػػػػػػي رأيػػػػػػػػت الصػػػػػػػػف ى أطيػػػػػػػػبى منػػػػػػػػزؿً إنػػػػػػػػي رأيػػػػػػػػت الصػػػػػػػػف ى أطيػػػػػػػػبى منػػػػػػػػزؿً  
 

ػػػػػػػػػػػأًس الحنظػػػػػػػػػػػؿً      قػػػػػػػد قمػػػػػػػتى بيتػػػػػػػان حػػػػػػػازى كػػػػػػػؿَّ رذيمػػػػػػػةو قػػػػػػػد قمػػػػػػػتى بيتػػػػػػػان حػػػػػػػازى كػػػػػػػؿَّ رذيمػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػأًس الحنظػػػػػػػػػػػؿً شػػػػػػػػػػػبٍَّهتىه كأسػػػػػػػػػػػان ككى  شػػػػػػػػػػػبٍَّهتىه كأسػػػػػػػػػػػان ككى
 

ػػػػػػطٍ مػػػػػػ  ذاؾ قػػػػػػد فػػػػػػاخرتىني أك لػػػػػػـ تي مػػػػػػ  ذاؾ قػػػػػػد فػػػػػػاخرتىني أك لػػػػػػـ تي  ػػػػػػطٍ حى  حى
 

 ًعٍممػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػأنَّي اآلف مػػػػػػػػػػػػف بأمثػػػػػػػػػػػػػؿً ًعٍممػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػأنَّي اآلف مػػػػػػػػػػػػف بأمثػػػػػػػػػػػػػؿً  
 

 خػػػػػػذ يػػػػػػا فتػػػػػػ  عكضػػػػػػان لبيتػػػػػػؾ إننػػػػػػيخػػػػػػذ يػػػػػػا فتػػػػػػ  عكضػػػػػػان لبيتػػػػػػؾ إننػػػػػػي
 

ٍبتىًمػػػػػػػػػي  ٍبتىًمػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػت أكػػػػػػػػػرـي عنػػػػػػػػػد رد المي  مػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػت أكػػػػػػػػػرـي عنػػػػػػػػػد رد المي
 

 قػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػت تنهػػػػػػػػػػػػػػػؽ دائمػػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػت تنهػػػػػػػػػػػػػػػؽ دائمػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 ((6مػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػؾ اختػػػػػػػػػػػػػرت الٌنباحػػػػػػػػػػػػػا)مػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػؾ اختػػػػػػػػػػػػػرت الٌنباحػػػػػػػػػػػػػا) 
 

ة الفيبئة بمل القرآف كاال ِداع ىيلُحيىة الكراـ كمف ذلؾ  كلِ  ا وكممي بدد بموِ البيبر   ِرى 
 لقرآف فدكات ِحدوظ ا

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفيكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفيكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـ
 

 تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍ تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍ  
 

 ((9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي .. باليػػػػػػػػػػػػػػػػاقكت كالمرجػػػػػػػػػػػػػػػػاف)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي .. باليػػػػػػػػػػػػػػػػاقكت كالمرجػػػػػػػػػػػػػػػػاف)     بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَأل المسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَأل المسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 لىس الحكيب كاال ِداع إللِ إلل البيىيت المعمميت  دبيهف كمي ككِ البيبر اهِميم 
 ىيلُحيىويت الكروميت  وقكؿ   ىيلبخُويت القرآفوة   ك

 خنسػػػػػػاًص عػػػػػػز  خنسػػػػػػاًص عػػػػػػز  يػػػػػػا ابنػػػػػػة اليػػػػػػا ابنػػػػػػة ال    -حجابػػػػػػًؾ حجابػػػػػػًؾ 
 

 كزادىًؾ فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكرل شػػػػػػػػػػػػرفان   كزانػػػػػػػػػػػػاكزادىًؾ فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكرل شػػػػػػػػػػػػرفان   كزانػػػػػػػػػػػػا 
 

 ال ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  –كاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىةى العظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىةى العظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة      تغنػػػػػػػػػػػػيتغنػػػػػػػػػػػػي  –ال  بمادكنػػػػػػػػػػػػا ال  بمادكنػػػػػػػػػػػػا   -بمػػػػػػػػػػػػريـ بمػػػػػػػػػػػػريـ 
 

ػػػػػػػػػػٍرحه مينيػػػػػػػػػػؼ ػػػػػػػػػػٍرحه مينيػػػػػػػػػػؼفبىٍيػػػػػػػػػػتي خديجػػػػػػػػػػةو   صى  فبىٍيػػػػػػػػػػتي خديجػػػػػػػػػػةو   صى
 

ؼ   قػػػػػػػػػػد عىالنػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػكا ؼ   قػػػػػػػػػػد عىالنػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌدرا المجي ػػػػػػػػػػكا  مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌدرا المجي
 

 كأعجػػػػػػػػز ًسػػػػػػػػربيها الػػػػػػػػدانيا   شػػػػػػػػمكخان كأعجػػػػػػػػز ًسػػػػػػػػربيها الػػػػػػػػدانيا   شػػػػػػػػمكخان 
 

يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   كات زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   كات زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا   ((9))كا 
 

 كوقكؿ أووي    

ػػػػػػمىيـو   ػػػػػػمىيـو  كحػػػػػػد ث عػػػػػػف تماضػػػػػػر   مػػػػػػف سي  كحػػػػػػد ث عػػػػػػف تماضػػػػػػر   مػػػػػػف سي
 

 فحػػػػػػػػػػػػػػادم القادسػػػػػػػػػػػػػػٌية قػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػدانافحػػػػػػػػػػػػػػادم القادسػػػػػػػػػػػػػػٌية قػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػدانا 
 

 ((9))بأربعػػػػػػػػػػػػػةو   بهػػػػػػػػػػػػػـ ًشػػػػػػػػػػػػػٍدنا عيالنػػػػػػػػػػػػػابأربعػػػػػػػػػػػػػةو   بهػػػػػػػػػػػػػـ ًشػػػػػػػػػػػػػٍدنا عيالنػػػػػػػػػػػػػا     تقمَّػػػػػػػػػػػػدًت البطكلػػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػػكـى جػػػػػػػػػػػػادتٍ تقمَّػػػػػػػػػػػػدًت البطكلػػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػػكـى جػػػػػػػػػػػػادتٍ 
 

                                                           
 ع960ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع99ص ( العيىؽ  (6
 ع919ص العيىؽ   ((9
 ع600ص العيىؽ   ((9
 ع916ص العيىؽ   ((9
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كىيلمكد الِمود الذم ُفاِ المعممكف  ا  اإلعاماىيلِيروخ  كىورا   ِلثرا  لثر البيبر ىيركد ِ 
 فراه " بدود    اما كاوحة  كموة  ا بارهظارت مامح الِيروخ اإلع   حوث باد الرعكؿ 

الكراـ  كأُحيىِاالبِفيع ىيلعرد الِيروخا البارم ك د ـ لفي مامقيت ممحموة طكومة  ا عورة الفىا 
ؼ  ُة  كأىدعكنزكاِاـ كافُِيراِاـ كمي  ا  ُودِِ الوخمة ) طوىة (   كالاركج  اإلعراع ا ُك

كعرده الدفا لِيروخ هذه المدوفة   كورل مف خاؿ  إلل العميع   كالدِح الامرم لىوت المقدس  
 أُوؿفِ امِداد  وفدؾ بفِ كال وفقطع   كأمعوِرِ الِيروخوة ِمؾ أف الحيور مُِؿ ىيلميوا ال

معِذكرا  ىطكالت المعمموف  ا باد الديركؽ   وقكؿ ع(9)ككحدِاي الثقي وة " ا مةنور طيرئ لركح 
  بمر ىف الخطيب ك ِحِ لىوت المقدس

 كؿ بخػػػػػػػػػػػػاطرم ذكػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػالدو  كؿ بخػػػػػػػػػػػػاطرم ذكػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػالدو  تجػػػػػػػػػػػتجػػػػػػػػػػػ
 

 فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف لهػػػػػػػػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػده تميػػػػػػػػػػػػػػػػػدفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف لهػػػػػػػػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػده تميػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كخالػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكغ  بطػػػػػػػػػػؿ جميػػػػػػػػػػؿكخالػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكغ  بطػػػػػػػػػػؿ جميػػػػػػػػػػؿ     بهػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد قاتػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػاركؽ حقػػػػػػػػػان بهػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد قاتػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػاركؽ حقػػػػػػػػػان 
 

 كعمػػػػػػػػرك كػػػػػػػػاف رأسى الجػػػػػػػػيًش فيهػػػػػػػػاكعمػػػػػػػػرك كػػػػػػػػاف رأسى الجػػػػػػػػيًش فيهػػػػػػػػا
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػٌدات  داهيػػػػػػػػػػػػػػةه نبيػػػػػػػػػػػػػػؿي كفػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػٌدات  داهيػػػػػػػػػػػػػػةه نبيػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػؿ بالعػػػػػػػػػػػػػػدا طعنػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػتالن  ػػػػػػػػػػػػػػؿ بالعػػػػػػػػػػػػػػدا طعنػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػتالن ينك   ينك 
 

 فيصػػػػػػػػػػػػػػػب  دماهػػػػػػػػػػػػػػػـ عينػػػػػػػػػػػػػػػان تسػػػػػػػػػػػػػػػيؿفيصػػػػػػػػػػػػػػػب  دماهػػػػػػػػػػػػػػػـ عينػػػػػػػػػػػػػػػان تسػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 

 كخالػػػػػػػػػػػػػػػػػػده المظفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أما ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو  كخالػػػػػػػػػػػػػػػػػػده المظفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أما ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو  
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ينازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفينازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػمَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػمَّ كسػػػػػػػػػػػػػػػيؼ ا مسػػػػػػػػػػػػػػػمكالن ييسى  كسػػػػػػػػػػػػػػػيؼ ا مسػػػػػػػػػػػػػػػمكالن ييسى
 

 ((6))كفػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػه الهػػػػػػػػػػػػػػادم الكميػػػػػػػػػػػػػػؿكفػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػه الهػػػػػػػػػػػػػػادم الكميػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

   اإلعاـكوقكؿ أووي  معِذكرا  أمكيد 

 سػػػػػػػقينا قيصػػػػػػػران مػػػػػػػف كػػػػػػػأس كسػػػػػػػرلسػػػػػػػقينا قيصػػػػػػػران مػػػػػػػف كػػػػػػػأس كسػػػػػػػرل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنانا  ٍمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيممةى الس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناناكألحى ٍمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيممةى الس   كألحى
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػٌرٍفنا الزمػػػػػػػػػػػػػػافى عمػػػػػػػػػػػػػػ  هكانػػػػػػػػػػػػػػاكصػػػػػػػػػػػػػػٌرٍفنا الزمػػػػػػػػػػػػػػافى عمػػػػػػػػػػػػػػ  هكانػػػػػػػػػػػػػػا     كداف لنػػػػػػػػػا الممالػػػػػػػػػؾي   ألػػػػػػػػػؼى عػػػػػػػػػاـو كداف لنػػػػػػػػػا الممالػػػػػػػػػؾي   ألػػػػػػػػػؼى عػػػػػػػػػاـو 
 

 كفيت حػػػػػػػػػػػت العقػػػػػػػػػػػكؿي عمػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػدٍيناكفيت حػػػػػػػػػػػت العقػػػػػػػػػػػكؿي عمػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػدٍينا
 

بانػػػػػػػػػػػػػػػاك ك   بانػػػػػػػػػػػػػػػاأينعػػػػػػػػػػػػػػت الحضػػػػػػػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػػػػػػي ري  أينعػػػػػػػػػػػػػػت الحضػػػػػػػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػػػػػػي ري
 

 كفػػػػػػػػػػي حطػػػػػػػػػػيفى   كالهنػػػػػػػػػػدما عػػػػػػػػػػارو كفػػػػػػػػػػي حطػػػػػػػػػػيفى   كالهنػػػػػػػػػػدما عػػػػػػػػػػارو 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػكنا بيطرسػػػػػػػػػػػػػػان   ممػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػاناكسػػػػػػػػػػػػػػكنا بيطرسػػػػػػػػػػػػػػان   ممػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػانا 
 

 ككقعػػػػػػػػػػػةي عػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػالكتو تيػػػػػػػػػػػػدىك م  ككقعػػػػػػػػػػػةي عػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػالكتو تيػػػػػػػػػػػػدىك م  
 

 ((9))دكمَّ الرعػػػػػػػػػػد   فػػػػػػػػػػي أيذينىػػػػػػػػػػٍي ًعػػػػػػػػػػدانادكمَّ الرعػػػػػػػػػػد   فػػػػػػػػػػي أيذينىػػػػػػػػػػٍي ًعػػػػػػػػػػدانا 
 

                                                           
 ع96صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ((9
 ع99صالعيىؽ    ((6
 ع 910ص  العيىؽ  ( (9
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كمامح الِيروخ اإلعاما كثورة  ا بار البيبر بىد الرحمف ىيركد    ا ودِل وذكر 
 ودبكهـ لبد الامـ العِركيع الميوا الِمودك ىااد الفىكة كالُحيىة   كوقيرفاـ   المعمموف كحيلاـ 

  ا نور مكوع مف  ُيئده  ا أبميلِ الكيممة ع فرل ذلؾ كموي  
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 . الفكريةالمؤثرات : ثانيا  

خيلدة لـ وعِطع الزمف معحاي مف بقؿ  آثيرا   الذم ِرؾ ا كؿالمدرعة ها المؤثر الثقي ا 
الباروة بف ُكرة المدرعة  أبميلِحوث وِحدث البيبر  ا مقدمة  بىد الرحمف ىيركد البيبر

  " المدرعة ها ُكرة مُررة لمكطف    واي ِِكمل  وقكؿ  المِكذرة  ا ذهفِ كبف أُيلة دكرهي
ِكلد  ا فدعا مبيبر حعيعة كِمؾ الِا ِك  وش  ا ُدرم بفد الحدوث بف الكطف مزاوي كثورة ِك

رىل  واي الطيلب ِرىوة  ُيلحة   كها الِا ِزكده ىوئة و   سأ دكال بكب إذ  إف  المدرعة ها 
ؼ  (ع9)"خرج إلل ماِرؾ الحوية الكا اوة الكدومة ىحميوِِ إذا  ىي عمحة ثـ وموا ىيركد  ا ُك

كاُدي  كا ع الِاموـ  ا   ىؿ الفكىة  ا ىمدِِ ىوت دراس   وقكؿ  ا ُرره  المدارس الِا ِامـ ىاي
كالثيفا  ا كؿِدائا  ا مدرعِوف ا كلل نر ة كاعاة معِطومة  واي الُؼ " الِاموـ  واي اى   روِِ 

ككموع أهؿ القروة واممكف  واي أىفيعهـ أم كها  يئمة ىذاِايع ا ىوضاالىِدائووف مىفوة مف الحكر 
  (6)أفِ ال وككد هفيؾ كِيِوب ع"

إلل  ا كؿالُؼ أمي المدرعة الثيفوة  كيفت  ا أحد معكدم القروة وِامـ  واي الطاب مف 
 عالطاب  ا مدارس القروة إلوايالُؼ الراىع ك د كيف الُؼ الراىع هك أبمل مرحة ِاموموة وُؿ 

لقد كيفت المدرعة ذات ِلثور كىور بمل طاىاي حوث كيفت ِقوـ لاـ االحِديالت الخِيموة  ا فايوة 
 لاـ المدرعكف ع القُيئد الباروة الِا وخُُاي ى لقيعكؿ عفة دراعوة حوث وقـك الطاب 

وامـ الُدكؼ  أزهرمأحد هؤالع المدرعوف بيلـ عكف  ا القروة بمل دركة بيلوة مف الكديعة در  كالم  
القروة  وؿ كىور  ا ر ع معِكل الِاموـ لث كالراىع "   كلقد كيف لمدرعا الاموي  ا المدرعة " الثي

ىر مف المدرعِوف العيىقِوف كأكثر كزارة المايرؼ مدرعة كدودة  ا القروة أك أ يمت ا القروة ثـ 
 ع(9)فكموزوةوث أُىح الطاب وِاممكف المرة اإلُدك ي كمدرعوف ح

ذوف كيف مف ىوفاـ الطيلب بىد الرحمف بلفاي أف ِؤثر  ا طاب القروة الالِاموموة مف  ا ككاعهذه 
 ىيركد ع

مخوـ كىيلوي  لماوش  ا أعِرِـ افِقؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد مع 9191ىاد فكىة بيـ 
لاكئوف كهفيؾ الِحؽ ىمدارس ككيلة نكث الاكئوف الدمعطوفووف لوكمؿ ِامومِ االىِدائا  ا  طيع 

 نزة ع
                                                           

 ع91بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص  ((9
 ع99العيىؽ   ص ((6
 ع 99وفظر  العيىؽ   ص  ((9
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اي بمل ف الثيفكوة ىمدوفة نزة ؛ لوحُؿ  والِحؽ بىد الرحمف ىيركد ىمدرعة  معطوثـ 
ة مراحؿ ككيف طوم ـ ع9199 -9199 ا أكاخر الايـ الدراعا  ا دىابايدة الثيفكوة الايمة القعـ 
 ع(9)الدراعة مف أكائؿ الطاب

 ا  ككىور   أحمد  رح بقواف دكر  ىيرز   كا عِيذرامز  يخرة  ا عِيذ  البيبر   عيِذةكمي كيف 
البيبر بىد الرحمف ىيركد حوث كيفكا وحثكفِ كوبكاكفِ بمل  رض البار لومقوِ  ُقؿ بخُوة

الك ت حوث كيف البيبر بىد الرحمف ىيركد وحكز   ا الفدكات الباروة الِا كيفت ِاقد  ا ذلؾ
فِمثؿ مك ؼ البيبر مف مامموِ  ا إحدل  ُيئده الِا  ع(6)ُب العىؽ دائمي  ا ِمؾ المعيىقيت 

 ـ   حوث وقكؿ  9199كِىاي بيـ 

 إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أراؾ معم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أراؾ معم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرً كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرً      أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبتىنيأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبتىني ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتىني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرً كعى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتىني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الص   كعى
 

 الًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمالًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم  عممتىًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعممتىًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

رً   رً ال ييشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترل بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارى  ال ييشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترل بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارى
 

 أنقػػػػػػػػػػػػػػػذتىًني مػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػكَّة اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنقػػػػػػػػػػػػػػػذتىًني مػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػكَّة اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

هًؿ الرَّهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً   هًؿ الرَّهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
 

ـي  ـي من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك  من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاحى طٍيػػػػػػػػػػػػػػػػري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػحر)مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاحى طٍيػػػػػػػػػػػػػػػػري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػحر) 
9)) 

 

بممِ كمدرس  ا مدارس  الثقي ا البيبر ِككوف  ا الِا أث رت كمف المؤثرات الثقي وة
 ع(9)ثيفكوة الايمةحُكلِ بمل بايدة الالاكئوف ىاد 

 اإلدارةمت  د  نزة ىيعمي  ىيلفعىة لمِاموـ إذ  لقد " كيف حظ الاكئوف الذوف لكئكا إلل  طيع
ععع ك د ِكيثر بدد أىفيع المُروة الِا ِبرؼ بموِ خدميت كمومة  ىفيع القطيع  ا موداف الِاموـ 

كزب  معطوف الذوف ودرعكف  ا الكيمايت ِكيثرا  ودبك لإلبكيب   كا ىوف الكمويت الامموة كالفظروة  ِك
كفىغ مفاـ الابرات الذوف ِدك كا  ا الدراعة   كفيلكا دركيت الموعيفس أك الىكيلكروكس ىِقدور ممِيز 

 (9ك كود كدا  ع" )

                                                           
 ع69ص   وفظر  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع91ص  وفظر  العيىؽ  ((6
 ع10العيىؽ   ص ((9
 ع 66ص  وفظر  العيىؽ  ((9
 ع10211  ص9190   9190ؿ العكا ورم   ا دب الارىا المايُر  ا  معطوف مف عفة دع كيم ((9
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كمؿ إلل كماكروة مُر الارىوة   لو –"ى اث بىد الرحمف ىيركد بمل حعيب ككيلة نكث الاكئوف 
ـ   بمل دركة 9191  حوث حُؿ مفاي عفة اآلداب ىكيماة القيهرة  ا كموة دراعِِ الكيماوة   

الموعيفس الممِيزة  ا المرة الارىوة كآداىاي   ىِقدور "كود كدا  " مع مِرىة البرؼ   ككيف ِِروىِ 
 (9)ععع ىا مفيزع ع" ا كؿ

لدكِكر بك ا أمثيؿ ا أعيِذِِ واي كامِ مقرىي  مف  الِدكؽكممي ال بؾ  وِ أف االلِحيؽ ىيلكيماة ك 
كالفقد الذوف كيفكا  ا دبووؼ كالدكِكرة عاور القمميكم كالدكِكر وكعؼ خموؼ كنورهـ مف أباـ 

 بىد الرحمف ىيركدع مبيبركف ىمعِقىؿ زاهر لوِفىؤ 

بمل مفحة أ وؿ طيلب مف الطاب مف كيماة القيهرة بىد الرحمف ىيركد  البيبرحُؿ 
 أكاخر ا  ا كللِور ىِقدور ممِيز مع مِرىة البرؼ  حُؿ مفاي بمل دركة الميكع   الكا دوف
 كذلؾ  ا مكوكع " أراكوز البيبر رؤىة ىف الاكيج "ع ـ  9196الايـ 

 ررت الكيماة ِمدود المفحة لِ لوحُؿ بمل  بىد الرحمف ىيركد البيبركىاد الِدكؽ الذم أظاره 
 عـ9116عفة   كللاالارىا ىِقدور ممِيز مع مِرىة البرؼ  ا دبدركة الدكِكراه  ا 

 كىورا   ِلثورا  ىيركد  د أثرت  وِ بىد الرحمف كممي ال بؾ  وِ أف الحوية الكيماوة الِا بيباي البيبر 
 حوث ُقمت مكاهىِ كأطمقت لدكره الافيف ع

 كلعِيذالبيبر بىد الرحمف ىيركد بممِ   ا أثر  كىور  كمف المؤثرات الثقي وة الِا كيف لاي 
 ا هذه الكيماة ىاد حُكلِ بمل بمؿ حوث    يماة الممؾ بىد الازوز ىكدةىك اإلعاموةلمثقي ة 

 ع(6)ـ6006إلل أف ِقيبد بيـ دركة الدكِكراه 

  اي والاوئة الِدروعوة ميدحي  الكموة ك البيبر وقكؿ  
 أيٍزجػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػ  أىٍقسػػػػػػػػػػػػػاًمنا كم هػػػػػػػػػػػػػاأيٍزجػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػ  أىٍقسػػػػػػػػػػػػػاًمنا كم هػػػػػػػػػػػػػا

 

ٍكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بالثَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍمزي ٍكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بالثَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٌحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن مى ٍمزي  تٌحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن مى
 

مَّهػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرىحو عى ػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف مى مَّهػػػػػػػػػػػػػػاكلىٍمسى ػػػػػػػػػػػػػػرىحو عى ػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف مى  ط ػػػػػػػػػػػػػػػؼي الجػػػػػػػػػػػػػػػكَّ كتيٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػٍي العىنػػػػػػػػػػػػػػػاط ػػػػػػػػػػػػػػػؼي الجػػػػػػػػػػػػػػػكَّ كتيٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػٍي العىنػػػػػػػػػػػػػػػاتيمى تيمى      كلىٍمسى
 

كم يَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ي كم يَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىةه أىٍقسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ي  أىٍقسى
 

 ًمػػػػػػػػػػػٍف دًمنػػػػػػػػػػػا تيٍغػػػػػػػػػػػذل كًمػػػػػػػػػػػٍف ًفٍكًرنػػػػػػػػػػػاًمػػػػػػػػػػػٍف دًمنػػػػػػػػػػػا تيٍغػػػػػػػػػػػذل كًمػػػػػػػػػػػٍف ًفٍكًرنػػػػػػػػػػػا 
 

 إحػػػػػػػػػػدل قػػػػػػػػػػالعو شػػػػػػػػػػامخاًت الػػػػػػػػػػذارلإحػػػػػػػػػػدل قػػػػػػػػػػالعو شػػػػػػػػػػامخاًت الػػػػػػػػػػذارل
 

ٍكًطنػػػػػػػػػػػػػػػػػا)  ٍكًطنػػػػػػػػػػػػػػػػػا)تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريسي ًدٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اً كالمى تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريسي ًدٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اً كالمى
ّ)) 

 

 

                                                           
 ع  66ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ((9
 ع 66ص العيىؽ     وفظر ((6
 ع609العيىؽ   ص ((9
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 المؤثرات الثقافية المتعمقة بالجمعيات كالصحؼ كالمجالت .

"   ك البيبر بىد الرحمف ىيركد " كماوة الِكحود "  ا رت أث   الِا كلل هذه الكماويتأ  
كيفت مقرا  وقيـ  وِ محيورات كفدكات  ا    مؤععاي هك العود ظي ر البكا ) أىك ميزف (

خيُة كيفت ِفبط مثؿ هذه  ك ا الُوؼ ىُىرةبيدة   أك كطفوة ع  إعاموةمكوكبيت 
 ع(6)"ودرعكف  ا مُر   ككيف وـؤ الكماوة ىاض الطاب الكيماووف الذوفالفدكات

ِاقد  ا المعيكد أك الكماويت أك  الِاكمي كيف هفيؾ الكثور مف الفدكات كالمحيورات 
 الرويووة كالثقي وة ع  ا فدوة

كعوع أ قِ المار ا  ا ِفموة ا ثرهذه المحيورات كالفدكات كيف لاي كؿ   ع(0) كر البيبر ِك

الثقي ا   بممِ رئوعي  إلحدل المكيف  كمف المؤثرات الثقي وة الايمة  ا ِككوف البيبر
 لمفي بة  ويويهي كاهِميميِاي   فِمثؿ ذلؾ  ا  كلِ   الخطيىوة   الِا كيفت ِكِمع أعىكبوي  

 خيػػػػػػػػػػػر العظػػػػػػػػػػػيـ تحيَّػػػػػػػػػػػةن خيػػػػػػػػػػػر العظػػػػػػػػػػػيـ تحيَّػػػػػػػػػػػةن الال  جمعيػػػػػػػػػػػةى جمعيػػػػػػػػػػػةى 
 

 من ػػػػػػػػػي ًلمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػػاؾً من ػػػػػػػػػي ًلمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػػاؾً  
 

 كاليػػػػػػػػػـك شػػػػػػػػػ َّ عمػػػػػػػػػ  الكجػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػناؾً كاليػػػػػػػػػـك شػػػػػػػػػ َّ عمػػػػػػػػػ  الكجػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػناؾً      فػػػػػػػي عػػػػػػػالـً األحػػػػػػػالـ كنػػػػػػػًت مقيمػػػػػػػػةن فػػػػػػػي عػػػػػػػالـً األحػػػػػػػالـ كنػػػػػػػًت مقيمػػػػػػػػةن 
 

 اليػػػػػػـك شػػػػػػيئان مبهمػػػػػػان اليػػػػػػـك شػػػػػػيئان مبهمػػػػػػان   قػػػػػػد كنػػػػػػًت قبػػػػػػؿقػػػػػػد كنػػػػػػًت قبػػػػػػؿ
 

ػػػػػػػػػػػالؾً   ػػػػػػػػػػػالؾً أدعػػػػػػػػػػػك اإللػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػأف ييػػػػػػػػػػػديـ عي  أدعػػػػػػػػػػػك اإللػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػأف ييػػػػػػػػػػػديـ عي
 

 مػػػػػػا فػػػػػػي الخطابػػػػػػة أما عػػػػػػار يرتجػػػػػػ مػػػػػػا فػػػػػػي الخطابػػػػػػة أما عػػػػػػار يرتجػػػػػػ 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػؿ إننػػػػػػػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػػػػػػػابقيف نحػػػػػػػػػػػػػػػاكيبػػػػػػػػػػػػػػػؿ إننػػػػػػػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػػػػػػػابقيف نحػػػػػػػػػػػػػػػاكي 
 

 كالجهػػػػػػؿ لػػػػػػـ يىعػػػػػػرؼ لرسػػػػػػمؾ مسػػػػػػمكان كالجهػػػػػػؿ لػػػػػػـ يىعػػػػػػرؼ لرسػػػػػػمؾ مسػػػػػػمكان 
 

 بػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػا  بسػػػػػػػػػػػهمه الفتػػػػػػػػػػػاؾً بػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػا  بسػػػػػػػػػػػهمه الفتػػػػػػػػػػػاؾً  
 

 إن ػػػػػي أراًؾ البػػػػػدر يسػػػػػط  فػػػػػي الػػػػػدج إن ػػػػػي أراًؾ البػػػػػدر يسػػػػػط  فػػػػػي الػػػػػدج 
 

 ((ّعًممػػػػػػػػا كيىنشػػػػػػػػر فػػػػػػػػي الظػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػكاًؾ)عًممػػػػػػػػا كيىنشػػػػػػػػر فػػػػػػػػي الظػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػكاًؾ) 
 

دكر  ىيرز   ا ُقؿ ثقي ِِ   دكة اإلعاموة لمبىيب اإلعاما افِميؤه لمف ا كمي كيف 
رعوخ  كره اإلعاما    وقكؿ  ا هذه الكماوة    ِك

 حي اؾ  ربي ندكة  الشباب  
 سفينة  في كؿ  بحر  تمخر الع باب  

 بيضاص  كاإلسالـ
 كأنها حمامة  السالـ
 يا طيب  ري اها 

                                                           
 ع 99ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع99العيىؽ   ص ((6
 ع99ؽ   صالعيى ((9
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 تجرم .. كباسـ ا مجراها
 ترعاها تبيت  عيف  ا

 تسي  في البمداف
 رافعة  بيارؽ  القراف
 ذم ندكة  الشباب  

 كتيبة  خضراص  مف كتائب الرحمف
 سالح ها القراف

 تصارع الظالـ كالخراب كالغيالف
 (ُ)كي ينهض اإلنساف

ىيركد  قد " ُدرت  ا بىد الرحمف  البيبربمل  كاإلباـففعل ِلثور الُحي ة  كذلؾ ال
ـ   ك "نزة" 9199ـ   ك"الر وب" بيـ 9191ُحؼ مفاي "البرؽ" بيـ بدة  ـ9191نزة ىاد بيـ 

ـ  9199ـ   ك "الاكدة" بيـ 9199ـ   ك "المكاع" بيـ 9199ـ   ك"الكطف الارىا" بيـ 9199بيـ 
ـ كنورهي ععع  قد اعِطيبت كرودة 9199ـ   ك "أخىير  معطوف" بيـ9191ك " الِحرور" بيـ 

كالدفوة بف  ا دىوة ا الحركة  أف ِثور فبيطي   كا دىوةلثقي وة "أخىير  معطوف" مف خاؿ ُدحيِاي ا
أك الكِب   ككيف وبيرؾ  ا هذه  ا دىوة ا بميؿطروؽ بقد الفدكات المخِمدة لمفي بة ىاض 

 ع(6)"ىيلثقي ة الدمعطوفووف كالمُرووف كالماِموف ا دىيعالفدكات كالمفي بيت مكمكبة مف 

المخِمدة  كا فدوةيمة كمراكز الخدميت االكِميبوة كالمراكز الثقي وة كذلؾ ال ففعل دكر المكِىيت الا
الِا كيفت مكككدة  ا نزة  ا ذلؾ الك ت حوث أدت المكِىيت الايمة كمكِىيت المدارس إلل 
ازدهير الحوية الثقي وة   كمي عيهمت مراكز الخدمة االكِميبوة بمل ِك ور الُحؼ كالمكات 

 كالكِب لممِرددوف بمواي ع

المُروة أووي ىربيوة مؤععيت الثقي ة حوث زكدِاي ىآالؼ الكِب لممطيلاة  اإلدارةكذلؾ  يمت 
 ع(9)كاإلبيرة

رض الدفوة لمدفكف ىلبكيلاي المِاددة كيلرعـ  ا ِفموة الحس الدفا لدل يكذلؾ عيهمت الما
كحيت البىيب الدمعطوفا  ا  طيع نزة   كلعمكب مف أعيلوب الِاىور بف مكفكفيت الفدس كطم

                                                           
 ع 690 ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ((9
 دراعة  ا الِيروخ الحويرم   ىدكف   9191 -9199حمد محمد العيبيِا   الِطكر الثقي ا  ا نزة د ع أ ((6

 ع 991ـ   ص6009طىاة   مركز ربيد البكا الثقي ا   نزة ع     
 ع991دراعة  ا الِيروخ الحويرم  ص9191 -9199الثقي ا  ا نزة  وفظر  أحمد محمد العيبيِا  الِطكر ((9
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الِيمة  ا  رض البار "  إكيدِِالبىيب كأحاماـ    قد كيف بيبرفي بىد الرحمف ىيركد إلل كيفب 
 ع(9)لمعيت خطكطِ"  إىرازمحىي   لمرعـ ميهرا   ا 

حوث كيفت ِِمثؿ حركة  ف كيف محدكدا  افِبير الدف المعرحا  ا نزة كا   وي  كمف المؤثرات أو
عرحويت  ا معرح عوفمي العيمر مإلل برض ىاض ال ةإوي    ا المعرح المدرعا    المعرح 

 ع(6)لاكدة أك كماوة البىيف المعوحووفىرزة أك معرح فيدم ا

                                                           
 ع 91بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع991دراعة  ا الِيروخ الحويرم  ص9191 -9199وفظر أحمد محمد العيبيِا   الِطكر الثقي ا  ا نزة  ((6
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 الفصؿ الثاني
 تجليات شاعرية بارود

 . المبحث األكؿ : الشعر السياسي 
 . المبحث الثاني : الشعر الديني 
 .المبحث الثالث : الشعر االجتماعي 
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 سي .المبحث األكؿ : الشعر السيا 
ىو ف مي آؿ إلوِ أمرهي مف أحكاؿ  واِىر البار العويعا مرآة ُيد ة ِاكس أحكاؿ ا مـ كالباكب ِك
عويعوة ألمت ىاي كومكف  راعة ِيروخ باب مي مف خاؿ مي كِىِ باراؤهع  مي وزاؿ البار العويعا 

 ي دب " ِاىور  ذا أهموة كىورة بفد الباراع لمي لِ مف ُمة كثوقة ىيلكا ع الذم ِحويه الباكب  
(  يلفص ا دىا ِمِزج  وِ 9بف مكفكفيت الفدس اإلفعيفوة كِديباِاي مع  ويوي المكِمع ع")

لذلؾ   ا حداث ىي حيعوس كالمبيبر اإلفعيفوة الِا ِىقل كاُدة لمحدث مامي ِقيدـ الزمف بموِ 
لكا ع كذلؾ مع ا ِايمموةكحوكوة ك   ي دب افاكيس لمكا ع اإلفعيفا كهذا االفاكيس وككف أكثر ُد ي  

 ع(6)واكس الامموة المِكيممة لمحوية   ف الامؿ ا دىا
 لذم وُِؿ ىفظيـ الدكلة الداخما كومكف ِاروؼ البار العويعا ىلف ِ " ذلؾ الدف مف الكاـ ا

أك هك "  ف مف  فكف الكاـ وُِؿ ىفظيـ الدكلة  ع(9")ي الخيركا   كمكيفِاي ىوف الدكؿ أك ىفدكذه
ما كىفدكذهي الخيركا   كمكيفِاي ىوف الدكؿ ا خرل   كواىر بف المبكات العويعوة كالدوفوة الداخ

كمي ِدرع بفاي مف  رؽ كطكائؼ ععع إف البار العويعا هك الذم بىر بف الثكرات العويعوة ععع 
 ع(9")ي بوئي مف فظرويت كآراع ا حزاب كبكس لف

البار الارىا "  قد اُِؿ البار الارىا ىيلعويعة مفذ كاُِيؿ البار الارىا ىيلعويعة  دوـ    د ـ 
الاُر الكيهما   أك مفذ كككد القىومة الارىوة الِا ِاد الُكرة المُر رة لمدكلة ع  قد كيفت القىومة 

 ع(9")ؿ اإلعاـ   ها الكحدة العويعوة  ى
كذلؾ  ف  معطوف كواد باراع  معطوف مف الباراع الذوف أىدبكا  ا البار العويعا كأكثركا مفِ 

كطفاـ أرض الرىيط كثورة الُرابيت كا حداث ك ِاروت لمكثور مف الحركب إلل أف كيعت 
ككوات  معطوف ِحت االفِداب الىروطيفا ك يعل الفيس كوات هذا  ا كللالحرب الايلموة 

                                                           
 ر الدمعطوفا المقيـك   إُدار راىطة الكِ يب كا دىيع الدمعطوفووف     دع بىد الخيلؽ الاؼ   دراعيت  ا البا ((9

 ع 1ـ   ص6090    
 وفظر   راميف عمدف   الفظروة ا دىوة المايُرة   ِركمة كيىر بُدكر   دار  ىيع لمطىيبة كالفبر كالِكزوع      ((6

 ع 99ـ   ص9111القيهرة     
 ع 9ـ   ص9119  دار القمـ   ىوركت   9إلل مفُِؼ القرف الثيفا   ط أحمد البيوب   ِيروخ البار العويعا ((9
   بركة كيظمة لمفبر   9دع إىراهوـ بحيدة الخكاكة   بار الُراع العويعا  ا القرف الثيفا الاكرم   ط ((9

 ع 1ـ   ص9119كالِركمة كالِكزوع   الككوت      
 ع91ـ  ص6001 مكِىة الويزكا  نزة 9الدمعطوفا ط فيهض إىراهوـ محعف  البخُوة اإلعاموة  ا البار ((9
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كت  ا االفِداب كهفي ىدأ ُكت البار العويعا الدمعطوفا وامك مفك هي  ىلىايد المؤامرة الِا حو
 ظاـ دامس لعمب الباب الدمعطوفا أروِ ككطفِ كهكوِِ ع

لذلؾ كيف البار العويعا الدمعطوفا معِمرا   ا مقيربة المحِؿ ككبؼ فكاويه  الخىوثة   ال وِك ؼ 
طكر حركة ا دب  مي داـ الباب حوي  ك ا ذلؾ وقكؿ الكيِب طمات عقورؽ   "  إف اعِمراروة ِك

طكر حوية أم باب ع إذ ال ومكف لادب أف وِك ؼ بف الفمك كالِِيىع إفمي ِفىع مف اعِمراروة ِك
 (ع9كاإلىداع   إال مع ِك ؼ الباب بف الحوية ")

كوعِمر باراع  معطوف  ا حمؿ راوة البار العويعا كوا  ىاد كوؿ   لُِؿ الراوة إلل 
   كيف ماظـ باره البيبر بىد الرحمف ىيركد   الذم حمؿ الراوة ىكؿ ُدؽ كافِميع لىمده  معطوف 

وِحدث بف العويعة مفكهي  ىحكـ المؤامرات   مكوحي  أىايدهي   أك ِراه وحث بمل الكايد  ا 
عىوؿ ا لِحرور  معطوف   كفكده  ا  ُيئد أخرل فيبوي   ويدات الباب الدمعطوفا الاظوـ   إف في 

لمدكِكر ىيركد    مي ِرؾ  كىيخُِير بدود فقرأ ِيروخ  معطوف مف خاؿ ا بميؿ الباروة الكيممة
 البيبر  ووة ُرورة أك كىورة إال ك ِحدث بفاي  ا باره ع 

كمع هذا االهِميـ البدود ىيلقويوي الكطفوة الدمعطوفوة لـ وفس البيبر ىيركد القويوي 
 ِفيكلاي  ا باره  ِحدث بف المكيزر الِا اِركىت ىحؽ المعمموف   العويعوة اإلعاموة الايلموة 

كحدوثِ بف كايد الباب ا  ريفا المعمـ كمي  ا   فة كالارعؾ كمي  ا  ُودِِ "عروودك"  ا الىكع
ك د ِفيكؿ البيبر ىيركد كؿ   ويوي المعمموف الايلموة  ا  ُودِِ وويع     ُودِِ "فعر الكىيؿ"

 فراه وِحدث بف مآعا المعمموف كأحكالاـ العويعوة هفيؾ  ا كبمور ىيلافد أك  ا   "الركح" 
 فكب ِيوافد   كمفدفيك ىيلدمىوف ب العكداف   كالعفريؿ   كمدوفة أركيف ىىكرمي   ك طيفا ىككفك 

 لوُؿ إلل مي آؿ إلوِ المعممكف  ا أذرىوكيف ع
كوبار ىمي   واوش ظرك اـ كأحداثاـ   كيف البيبر ىيركد بدود االهِميـ ىقويوي المعمموف   

ؿ  ىاـ كىلكطيفاـ  اـ بدودك البىِ ىِ مف حوث وبار ىِ المعممكف  ا كموع ِمؾ الدكؿ مف ظمـ ح
إلكائِ بف كطفِ كعمب هكوِِ اإلعاموة  ىيلباب الدمعطوفاالمؤامرات كالمذاىح الِا اِركىت 

 الدمعطوفوة ع

                                                           
 ع99ـ ص9119طمات عقورؽ   البار الدمعطوفا المقيـك  ا كومِ الثيفا   ىدكف طىاة  اِحيد الكِيب الارب  ((9
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 بزة المعمموف لوعِفاض الامـ كع لمميوا اإلعاما معِحورا  ُكر لذلؾ فكد البيبر ور 
 فراه وكثر مف الحدوث بف المايرؾ الِا خيواي   واي  لِروور الكا ع الذم واوبِ المعممكف كم

المعممكف  دومي  مثؿ القيدعوة كبوف كيلكت   كوكثر مف ذكر  يدة المعمموف معِحورا  بخُويِاـ 
 لِككف  يبمة بمل أرض الكا ع ع

كلمبيبر بىد الرحمف ىيركد مكا دِ المحددة مف كممة القويوي العويعوة الِا ألم ت ىيلباب 
 وفا   مف هذه المكا ؼ  الدمعط

 مكقفه مف كعد بمفكر : .ُ
ـ المحرؾ العويعا ا كؿ  ا الدِرة العيىقة لمواد البيبر بىد 9191كبد ىمدكر عفة واد 

الرحمف ىيركد   ك حِل وكمفي هذا   حوث ألقل هذا الكبد ىظالِ بمل الحوية العويعوة لمباب 
ف إكحيؼ ىحقكؽ الباب الدمعطوفا ي  وِ مالدمعطوفا  ك ؼ مفِ باراع  معطوف مك ؼ الرا ض لم

ك د ِحدث الباراع  ا  ُيئدهـ بف هذا الكبد مفددوف ىِ   دابوف الباب الدمعطوفا لر وِ 
 كاعِفكيره ع 

كالبيبر بىد الرحمف ىيركد كروره مف باراع  معطوف فك ه ىاذا الكبد مؤكدا  بمل القكؿ القيئؿ ىلف ِ 
"ع ىؿ بىِ البيبر هذا الكبد ىلف ِ مقُمة كوات بمواي ر يب ف ال وممؾ لمف ال وعِحؽ كبد "م  

أهؿ  معطوف   بمل ود االفكموز الذوف ثى ِكا الكويف الُاوكفا كدبمكه ىكؿ مي ومزمِ إل يمة دكلِِ 
 بمل حعيب الباب الدمعطوفا ثـ افُر كا   فِمثؿ هذه المايفا  ا  كؿ البيبر  

ػػػػػػػ ػػػػػػػكخى ػػػػػػػكخى ػػػػػػػكَّان كػػػػػػػافى ًمٍقصى ػػػػػػػطَّ بىٍمفيػػػػػػػكري صى ػػػػػػػكَّان كػػػػػػػافى ًمٍقصى  مىةن مىةن طَّ بىٍمفيػػػػػػػكري صى
 

ػػػػػػػػػػػػػعىرا  ػػػػػػػػػػػػػعىرافىقىػػػػػػػػػػػػػطَّ رىٍأسى فمسػػػػػػػػػػػػػطيفو كمػػػػػػػػػػػػػا شى  فىقىػػػػػػػػػػػػػطَّ رىٍأسى فمسػػػػػػػػػػػػػطيفو كمػػػػػػػػػػػػػا شى
 

ػػػػػٌزل يىٍنحػػػػػركف لهػػػػػا ػػػػػهيكفى عي فاػػػػػكا بصي ػػػػػٌزل يىٍنحػػػػػركف لهػػػػػاحى ػػػػػهيكفى عي فاػػػػػكا بصي  حى
 

ـٍ ديبيػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػٍمبانىهي ـٍ ديبيػػػػػػػػػػػػػراكيىٍطرىحػػػػػػػػػػػػػكفى لهػػػػػػػػػػػػػا صي ػػػػػػػػػػػػػٍمبانىهي  كيىٍطرىحػػػػػػػػػػػػػكفى لهػػػػػػػػػػػػػا صي
 

ًتنا ػػػػػػػػهيكفى ًفردىٍكسػػػػػػػان ًبػػػػػػػػًدٍيرى ًتنايىٍبنيػػػػػػػكفى صي ػػػػػػػػهيكفى ًفردىٍكسػػػػػػػان ًبػػػػػػػػًدٍيرى  يىٍبنيػػػػػػػكفى صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػقىرا     ػػػػػػػػػػػػػػنا سى مىٍينػػػػػػػػػػػػػػا أىٍرضى ػػػػػػػػػػػػػػقىرا   كيىٍقًمبػػػػػػػػػػػػػػكفى عى ػػػػػػػػػػػػػػنا سى مىٍينػػػػػػػػػػػػػػا أىٍرضى  كيىٍقًمبػػػػػػػػػػػػػػكفى عى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػهي  جَّ ّـَ البريطػػػػػػػػػػػػػػػػانيا حى ٍذ أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػ تىػػػػػػػػػػػػػػػػهي كا  جَّ ّـَ البريطػػػػػػػػػػػػػػػػانيا حى ٍذ أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػ  كا 
 

ػػػػػػػػػهي   ػػػػػػػػػهي كافػػػػػػػػػ  بىكارجى ػػػػػػػػػمرا  كافػػػػػػػػػ  بىكارجى ػػػػػػػػػمرافػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػر كاٍنشى  فػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػر كاٍنشى
 

ًلػػػػدىتٍ  ٍمػػػػؿه ثالثػػػػكفى عامػػػػان .. بىٍعػػػػدىها كي ًلػػػػدىتٍ حى ٍمػػػػؿه ثالثػػػػكفى عامػػػػان .. بىٍعػػػػدىها كي  حى
 

ٍجػػػػػػػػػهو يىٍقطىػػػػػػػػػ ي المطػػػػػػػػػرا)  ٍجػػػػػػػػػهو يىٍقطىػػػػػػػػػ ي المطػػػػػػػػػرا)شػػػػػػػػػيطانىةه ذاتي كى  ((ُشػػػػػػػػػيطانىةه ذاتي كى
 

كوقكؿ  ا مكوع آخر مفكهي  ىِيروخ الحركة الُاوكفوة كىكبد ىمدكر كمي خمدِ هذا الكبد مف كوات 
 حم ت ىيلباب الدمعطوفا  

ؿ   ف  م ض  م ن ذ  ه ر ت ز   ق ر 
                                                           

 ع611ص   ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
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ؿ  ع ر    اب  باز 
ؿ   ؽ  المناز   م ح ر 
 م ر م ؿ  األ رام ؿ  

ب  أ ن ياب ؾ  الص ف راص  في مقات مي   ف  .. م ن ش   ك أ ن ت  .. يا خ ؤ ك 
ق م ي  .. كفي س ناب م ي    في  .. كفي ش ع ب ي  .. كفي ب ي ت ي  .. كفي ح 

 م د ج جا  بالكغ د  ب م فكر  .. كث م ة  األ راذ ؿ  
 ي أ ر ضا  ل ك ـ  ي ط ر ح ن  

 ي د ؽ  أ ع ظ م ي  
ي ا  .. م ح ط ما  ف مي  (9)ي د ف ن نني  ح 

 النكبة كانعكاسها عم  شعر  . .ِ
ـ    مي ِزاؿ الفكىة حيورة 9191بىد الرحمف ىيركد ىيلفكىة الدمعطوفوة بيـ  ِلث ر البيبر

كفِ الطروؽ الكحود العِركيع  ا باره مىوفي أعىيىاي   دابوي أىفيع باىِ لمِمعؾ ىيلدوف اإلعاما ك
ا رض العموىة   كمحروي لاـ بمل الثكرة ود المحِؿ   حوث ُكر بار ىيركد " داحة الملعية  

ف وويباي ذؿ الدهر كبير ا ىد كأفاي خعيرة لمارب كالمعمموف ىؿ كيرثة الككارث كفكىة الفكىيت    كا 
 (ع6ك قدهي  قداف  مكيدفي الِيروخوة ")

 ا بار ىيركد العويعا ىبكؿ كما   حوث  يرف البيبر حيؿ باىِ  ىؿ كافاكعت الفكىة 
الفكىة كمي كيفكا وِمِاكف ىِ مف راحة الىيؿ كا مف كالخورات  ا ىادهـ   كمي آؿ إلوِ أمرهـ ىاد 

 الفكىة  ا مخوميت المككع حوث الىرد القيرص كالككع البدود كالخكؼ ع
ث الباب بمل المقيكمة العِركيع ا رض كمقيكمة كيف هدؼ البيبر مف بقد هذه المقيرفة هك ح

المحِؿ ع  قد " كيفت الملعية ماوفي  ال وفوب   ومد ا دىيع كالباراع ىلركع مي أىدبكا   كأبذب مي 
 (ع9نفكا   كال ِزاؿ الملعية كمي خمدِِ مف  كاكع   مُدرا لمكحا   كفىاي  لإللايـ  ا البار")

 ىؿ الفكىة  وقكؿ البيبر معِذكرا  حيؿ باىِ  

 لػػػػػػػـ أنػػػػػػػسى أيامػػػػػػػان خمػػػػػػػت بهنائهػػػػػػػالػػػػػػػـ أنػػػػػػػسى أيامػػػػػػػان خمػػػػػػػت بهنائهػػػػػػػا  
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كال ذاؾ الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كال ذاؾ الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم 
 

                                                           
 ع 901ص    ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
 ع19ص   9190_9190ا دب الارىا المايُر  ا  معطوف مف عفة  كيمؿ العكا ورم   ((6
 ع19  ص ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
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ف أيقصػػػػػػػػيتي عنػػػػػػػػًؾ فػػػػػػػػ نَّني ف أيقصػػػػػػػػيتي عنػػػػػػػػًؾ فػػػػػػػػ نَّنيإن ػػػػػػػػي كا   إن ػػػػػػػػي كا 
 

 مػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػتي محتفظػػػػػػػػػػان برسػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػالدممػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػتي محتفظػػػػػػػػػػان برسػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػالدم 
 

 ذكػػػػػػرل لياليػػػػػػًؾ الحًييَّػػػػػػًة فػػػػػػي فىًمػػػػػػيذكػػػػػػرل لياليػػػػػػًؾ الحًييَّػػػػػػًة فػػػػػػي فىًمػػػػػػي
 

 أحمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اإلنشػػػػػػػػػػاص فػػػػػػػػػػي األعيػػػػػػػػػػادً أحمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اإلنشػػػػػػػػػػاص فػػػػػػػػػػي األعيػػػػػػػػػػادً  
 

ػػػػػػػًؾ الفيحػػػػػػػاصي كانػػػػػػػت مكطنػػػػػػػا ػػػػػػػًؾ الفيحػػػػػػػاصي كانػػػػػػػت مكطنػػػػػػػاكرياضي  كرياضي
 

 دم  دم  ًلمبيمبيػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػٌداح فيػػػػػػػػػػػػػػػؾ يينػػػػػػػػػػػػػػػاًلمبيمبيػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػٌداح فيػػػػػػػػػػػػػػػؾ يينػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػران  ػػػػػػػران فتػػػػػػػرا  قػػػػػػػد هجػػػػػػػر الساػػػػػػػباتى مبك   فتػػػػػػػرا  قػػػػػػػد هجػػػػػػػر الساػػػػػػػباتى مبك 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػدا كرٌنػػػػػػػػػػػػػػػـ أحسػػػػػػػػػػػػػػػف اإلنشػػػػػػػػػػػػػػػادً كشػػػػػػػػػػػػػػػدا كرٌنػػػػػػػػػػػػػػػـ أحسػػػػػػػػػػػػػػػف اإلنشػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 فػػػػػػػالمَّحف عػػػػػػػذبه كالمعيشػػػػػػػةي بهجػػػػػػػةه فػػػػػػػالمَّحف عػػػػػػػذبه كالمعيشػػػػػػػةي بهجػػػػػػػةه 
 

 ((ُفػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف النعػػػػػػػػػػيـ الغػػػػػػػػػػادم)فػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف النعػػػػػػػػػػيـ الغػػػػػػػػػػادم) 
 

كوقكؿ  ا مكوع آخر مِذكرا  كفيف  معطوف الكار يت الظاؿ   كأبكير الفخوؿ كالىِرقيؿ كالزوِكف 
 كا بفيب   

 ميمػػػػػػػػػيٍ ميمػػػػػػػػػيٍ .. يػػػػػػػػػا خ.. يػػػػػػػػػا خ  حان حان سػػػػػػػػػابً سػػػػػػػػػابً   ....  خم نػػػػػػػػػيخم نػػػػػػػػػي
 

 سػػػػػػػػػػػػػارحان .. فػػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػػاض النخيػػػػػػػػػػػػػؿً سػػػػػػػػػػػػػارحان .. فػػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػػاض النخيػػػػػػػػػػػػػؿً  
 

 شػػػػػػػػػػامخاتي الػػػػػػػػػػذرل فػػػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػػاليشػػػػػػػػػػامخاتي الػػػػػػػػػػذرل فػػػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػػالي
 

 كارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته ذكاتي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ظميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً كارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته ذكاتي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ظميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  
 

ين  ين أنقػػػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػػػك فيهػػػػػػػػػػػا الهيػػػػػػػػػػػكى  أنقػػػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػػػك فيهػػػػػػػػػػػا الهيػػػػػػػػػػػكى
 

 أرتػػػػػػػػػػػػػػكم مػػػػػػػػػػػػػػف مائهػػػػػػػػػػػػػػا السَّمسػػػػػػػػػػػػػػبيؿً أرتػػػػػػػػػػػػػػكم مػػػػػػػػػػػػػػف مائهػػػػػػػػػػػػػػا السَّمسػػػػػػػػػػػػػػبيؿً  
 

 تصػػػػػػػػػػػدح الطيػػػػػػػػػػػري فيهػػػػػػػػػػػا فيهفػػػػػػػػػػػكتصػػػػػػػػػػػدح الطيػػػػػػػػػػػري فيهػػػػػػػػػػػا فيهفػػػػػػػػػػػك
 

 خػػػػػػػػػػػػػػػافقي فػػػػػػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػػػػػػيـً العميػػػػػػػػػػػػػػػؿً خػػػػػػػػػػػػػػػافقي فػػػػػػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػػػػػػيـً العميػػػػػػػػػػػػػػػؿً  
 

 تىٍمريهػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػفاصي قمبػػػػػػػػػػػي كركحػػػػػػػػػػػيتىٍمريهػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػفاصي قمبػػػػػػػػػػػي كركحػػػػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػيال  قبػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػكـً الرَّحيػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػيال  قبػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػكـً الرَّحيػػػػػػػػػؿً مػػػػػػػػػا أيحى  ((ِ ) )  مػػػػػػػػػا أيحى
 

ؼ كفيِاي كبفي ود بفىا  ي الِا ِدلت  ا دالؿ ِقطر بعا  أم ي بف ىمدِِ ىوت دراس  وقكؿ  ا ُك
 ِمؾ ها كفيت ا كداد القدميع  

نَّػػػػػػػػػػاتي بىٍيػػػػػػػػػػًت دىرىاسو  نَّػػػػػػػػػػاتي بىٍيػػػػػػػػػػًت دىرىاسو أيػػػػػػػػػػف ًمن ػػػػػػػػػػي جى  أيػػػػػػػػػػف ًمن ػػػػػػػػػػي جى
 

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادنا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماًص    غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادنا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماًص  كمى  كمى
 

 كعناقيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كالثاريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػػػػػػدلَّتٍ كعناقيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كالثاريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػػػػػػدلَّتٍ 
 

 ((ّ))عىسػػػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػػػي كيركًمنػػػػػػػػػػػػػا الغَّنَّػػػػػػػػػػػػػاًص عىسػػػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػػػي كيركًمنػػػػػػػػػػػػػا الغَّنَّػػػػػػػػػػػػػاًص  
 

بِت أىفيع الكطف  ا  ك ا ذكره حيؿ الباب الدمعطوفا ىاد الفكىة ك د ِرور إلل ا عكأ   ِك
مخوميت المككع   كى د ؿ  حمك الاوش مرا   وقكؿ البيبر بف  معطوف الِا أُىحت  ا كؼ  القدر 

 ورور بمواي مِل بيع   ك د زاؿ مكد أهماي كندرهي الكموع حِل الطوكر  

 كيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهرً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهرً  
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفه هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفه 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرً  
 

 كأهميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكأهميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 

 منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرً منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرً  
 

                                                           
 ع99 ص    ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
 ع699العيىؽ   ص  ((6
 ع996العيىؽ   ص  ((9
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زاؿ مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زاؿ مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـي 
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 

 أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهـي أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهـي 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرم 
 

 كًجنانهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصٍ كًجنانهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصٍ 
 

 بغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنها الناضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً بغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنها الناضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 

 غادرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداحٍ غادرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداحٍ 
 

 ((ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ القيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ القيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم) 
 

ِمثؿ مايفا ا عل كبدة الىؤس  ومي ال يه أىفيع الباب الدمعطوفا مف مايفية  ا نويهب المككع  ِك
رور حيلاـ  بِِِ  ا كثور مف ا  طير   ودبك ا أف ورحماـ    قد دارت بمواـ الدكائر ِك ِك

  يكِمع بمواـ الككع كالاطش   كالحر كالىرد   كالىؤس كالحرميف  وقكؿ البيبر  ا ذلؾ  

 ارحػػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػػا إلهػػػػػػػػػي إنهػػػػػػػػػـارحػػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػػا إلهػػػػػػػػػي إنهػػػػػػػػػـ
 

 يتىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذفكف بكفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً يتىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذفكف بكفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً  
 

ػػػػػػراة بػػػػػػائتيف عمػػػػػػ  الطػػػػػػكل  ػػػػػػراة بػػػػػػائتيف عمػػػػػػ  الطػػػػػػكل أضػػػػػػحكا عي  أضػػػػػػحكا عي
     

 مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػزهـ كبعػػػػػػػػػػػػد يىسػػػػػػػػػػػػارً مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػزهـ كبعػػػػػػػػػػػػد يىسػػػػػػػػػػػػارً  
 

 قػػػػػد أحرقػػػػػت شػػػػػمسي النهػػػػػار جمػػػػػكدىهـقػػػػػد أحرقػػػػػت شػػػػػمسي النهػػػػػار جمػػػػػكدىهـ
 

 فغػػػػػػػػػػػػػػػدا بياضػػػػػػػػػػػػػػػهـ شػػػػػػػػػػػػػػػبيه القػػػػػػػػػػػػػػػارً فغػػػػػػػػػػػػػػػدا بياضػػػػػػػػػػػػػػػهـ شػػػػػػػػػػػػػػػبيه القػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كالبىػػػػػػػػػػػػػرد أعيػػػػػػػػػػػػػاهـ  كال كاؽو لهػػػػػػػػػػػػػـ كالبىػػػػػػػػػػػػػرد أعيػػػػػػػػػػػػػاهـ  كال كاؽو لهػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 مػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػؼ األريػػػػػػػػػػػػاح كاإلفطػػػػػػػػػػػػارً مػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػؼ األريػػػػػػػػػػػػاح كاإلفطػػػػػػػػػػػػارً  
   

لػػػػػػ  القفػػػػػػار مالذيهػػػػػػـ  لػػػػػػ  القفػػػػػػار مالذيهػػػػػػـ مػػػػػػاتكا أسػػػػػػ  كا   مػػػػػػاتكا أسػػػػػػ  كا 
 

 بىعيػػػػػػػػػًدم الػػػػػػػػػدار بىعيػػػػػػػػػًدم الػػػػػػػػػدار   همكػػػػػػػػػكا ظمػػػػػػػػػ ن كغػػػػػػػػػدكاهمكػػػػػػػػػكا ظمػػػػػػػػػ ن كغػػػػػػػػػدكا 
 

 غربػػػػػػػػػاصي صػػػػػػػػػاركا كالػػػػػػػػػديار بمعػػػػػػػػػزؿو غربػػػػػػػػػاصي صػػػػػػػػػاركا كالػػػػػػػػػديار بمعػػػػػػػػػزؿو 
 

 ( ( ِمػػػػػػػػػػػػنهـ فػػػػػػػػػػػػدم  العػػػػػػػػػػػػيف كاألنهػػػػػػػػػػػػاًر)مػػػػػػػػػػػػنهـ فػػػػػػػػػػػػدم  العػػػػػػػػػػػػيف كاألنهػػػػػػػػػػػػاًر) 
 

ىمغ ملعية الفكىة  مِاي ىحمكؿ المفيعىيت الِا كيف وحِدؿ ىاي الباب الدمعطوفا  ا دويره كىوف  ِك
روب ا حىيب كِدرؽ  أهمِ كأحىيىِ    قد أُىح لاذه المفيعىيت طاـ آخر    قد ِرور الحيؿ ِك

 ماـ ك ا هذا المافا وقكؿ البيبر  بم

ػػػػػػانتى انتى   أخػػػػػػيأخػػػػػػي ػػػػػػشى  األنػػػػػػاـً األنػػػػػػاـً عمػػػػػػ  عمػػػػػػ    ركري ركري السيػػػػػػالسيػػػػػػ  رى رى شى
 

 الظػػػػػػػػػػػالـً الظػػػػػػػػػػػالـً   ؿً ؿً مىػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي حي فػػػػػػػػػػػي حي   كجػػػػػػػػػػػاص العيػػػػػػػػػػػدي كجػػػػػػػػػػػاص العيػػػػػػػػػػػدي  
 

 فػػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػػزه فػػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػػزه 
     

ػػػػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػػػػاـً   ػػػػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػػػػاـً كال بىشى  كال بىشى
 

 فقػػػػػػػػػكمي شيػػػػػػػػػت تيكا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ قيطػػػػػػػػػرو فقػػػػػػػػػكمي شيػػػػػػػػػت تيكا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ قيطػػػػػػػػػرو 
 

 فكيػػػػػػػػػػػػػػؼ ًلبيعػػػػػػػػػػػػػػدهـ يهػػػػػػػػػػػػػػدا غرامػػػػػػػػػػػػػػػيفكيػػػػػػػػػػػػػػؼ ًلبيعػػػػػػػػػػػػػػدهـ يهػػػػػػػػػػػػػػدا غرامػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 كهػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػذا بعيػػػػػػػػػػده عػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػارمكهػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػذا بعيػػػػػػػػػػده عػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػارم
 

 ((ّهػػػػػػػػػػػا هيػػػػػػػػػػػامي)هػػػػػػػػػػػا هيػػػػػػػػػػػامي)كمهػػػػػػػػػػػد طفػػػػػػػػػػػكلتي ك بكمهػػػػػػػػػػػد طفػػػػػػػػػػػكلتي ك ب 
   

 مكقفه مف الجرائـ الصهيكنية : .ّ
هذه الكرائـ طيلت    هيِارض الباب الدمعطوفا لمادود مف الكرائـ الُاوكفوة  ىؿ الفكىة كىاد

ك ويدات كمي   أطديال كفعيع   بىيىي كبوكخي    الباب الدمعطوفا  ا بِل أميكف ِكاكدهكؿ  ئيت 
                                                           

 ع99ص   الباروة الكيممة ا بميؿ بىد الرحمف ىيركد   ((9
 ع 96العيىؽ   ص ((6
 ع91صالعيىؽ   ( (9
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ك د ك ؼ البيبر بىد الرحمف ىيركد مك ؼ المفي ح   طيلت هذه الكرائـ الحكر كالبكر كا رض 
 ىحكـ المؤامرة دابوي   مفكهي    كالديوح لمؤامرات الادك الُاوكفا   المدا ع بف مقدرات كطفِ كأمِِ

م ا  كرائـ االحِاؿ مف  إلل الُمكد كالِكحد  ا ككِ الادك  الدمعطوفا الباب  وقكؿ البيبر م ك 
اوا   كا ِاع ا بكير   كهدـ المفيزؿ   كا  يمة كدار الدُؿ  ِؿ كذىح   كاعِواع بمل ا ر 

يدر ماظماي   ككاؿ كثورا  مفاي  الافُرم  ا الودة الررىوة   الذم مزؽ أراوا المكاطفوف   ُك
 مفيطؽ أمفوة ال وككز اال ِراب مفاي 

 تجػػػػػػػػػػػػرم جنائزنػػػػػػػػػػػػا كىنىهػػػػػػػػػػػػرو دائػػػػػػػػػػػػـو تجػػػػػػػػػػػػرم جنائزنػػػػػػػػػػػػا كىنىهػػػػػػػػػػػػرو دائػػػػػػػػػػػػـو 
 

ؿً   ػػػػػػػػػػدتى تىعػػػػػػػػػػًرؼي اخػػػػػػػػػػران ًمػػػػػػػػػػف أكَّ ؿً مػػػػػػػػػػا عي ػػػػػػػػػػدتى تىعػػػػػػػػػػًرؼي اخػػػػػػػػػػران ًمػػػػػػػػػػف أكَّ  مػػػػػػػػػػا عي
   

ؽ  أىٍرٍضػػػػػػػػػنىا السَّػػػػػػػػػيؼي مزَّ السَّػػػػػػػػػيؼي مزَّ  ؽ  أىٍرٍضػػػػػػػػػنىا قىنػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػزَّ  قىنػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػزَّ
 

ػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػؿً كالساػػػػػػػػػكر يىأكيػػػػػػػػػؿى كػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ ييأكى  كالساػػػػػػػػػكر يىأكيػػػػػػػػػؿى كػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ ييأكى
 

رَّقيػػػػػكا رَّفػػػػػكا.. كػػػػػـ ٌقمَّعػػػػػكا.. كػػػػػـ حى رَّقيػػػػػكاكػػػػػـ جى رَّفػػػػػكا.. كػػػػػـ ٌقمَّعػػػػػكا.. كػػػػػـ حى  كػػػػػـ جى
 

نػػػػػًزًؿ )  نػػػػػًزًؿ ).. كػػػػػـ قىتَّمػػػػػكا كػػػػػـ هىػػػػػدَّمكا ًمػػػػػف مى .. كػػػػػـ قىتَّمػػػػػكا كػػػػػـ هىػػػػػدَّمكا ًمػػػػػف مى
ُ))   

 

حدث بفاي  ا مف الكرائـ ك  الُاوكفوة ىحؽ الدمعطوفووف الِا ِفيكلاي البيبر  ا أبميلِ الكيممة ِك
  نور مكوع 

 ـ :ُُٓٗفمسطينييف إل  اليهكد عاـ ي  أمالؾ الالجئيف الب (ُ
مي ِىقل لدوِ   لوس مف أماؾ  قط لباب الدمعطوفا االِا عمىت  الُاوكفوة هذه الكرومة إف

فمي مف أم حمـ ىيلاكدة إلل كطفِ كالِفاـ ىخوراِِ  حكـ  وعِبار الدكِكر بىد الرحمف ىيركد كامتكا 
ظ ـ الخطب الذم ألـ  ىباىِ المُوىة   ككمؿ الكيرثة   ك داح     قيؿ ة المُيب   كب 

 كطػػػػػػػفى الهػػػػػػػدل من ػػػػػػػي إليػػػػػػػؾ سػػػػػػػالـي كطػػػػػػػفى الهػػػػػػػدل من ػػػػػػػي إليػػػػػػػؾ سػػػػػػػالـي 
 

ـي   ـي يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػػعبؾ حمَّػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػقا  يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػػعبؾ حمَّػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػقا
 

 بيعػػػػػت بػػػػػالدم .. مػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػف بػػػػػائ و بيعػػػػػت بػػػػػالدم .. مػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػف بػػػػػائ و 
     

ـي   مىػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدك ذمػػػػػػػػػػػا ـي غيػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػدا أعى مىػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدك ذمػػػػػػػػػػػا  غيػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػدا أعى
 

 هػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػالدم لمخصػػػػػػػػػػـك حميمػػػػػػػػػػةه هػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػالدم لمخصػػػػػػػػػػـك حميمػػػػػػػػػػةه 
 

 فعميػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػػػػالـي  فعميػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػػػػالـي   
 

 كطنػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف كفػػػػػػػػػي ربكاتهػػػػػػػػػاكطنػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف كفػػػػػػػػػي ربكاتهػػػػػػػػػا
 

ـي مم  ـي جػػػػػػػػػػػده عمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػاـً النجػػػػػػػػػػػـك ييقػػػػػػػػػػػا  جػػػػػػػػػػػده عمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػاـً النجػػػػػػػػػػػـك ييقػػػػػػػػػػػا
   

 أنػػػػػػػػًت فريسػػػػػػػػة خصػػػػػػػػمنا فيىسيػػػػػػػػكمهاأنػػػػػػػػًت فريسػػػػػػػػة خصػػػػػػػػمنا فيىسيػػػػػػػػكمها
 

ـي   ـي سػػػػػػػػػػػػػكصى العػػػػػػػػػػػػػػذاًب كسػػػػػػػػػػػػػمعة كتضػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػكصى العػػػػػػػػػػػػػػذاًب كسػػػػػػػػػػػػػمعة كتضػػػػػػػػػػػػػػا
 

 تضػػػػػػػػػحي بػػػػػػػػػالدم سػػػػػػػػػمعة يبتاعهػػػػػػػػػاتضػػػػػػػػػحي بػػػػػػػػػالدم سػػػػػػػػػمعة يبتاعهػػػػػػػػػا
 

ـي)  ـي كاإلجػػػػػػػػػػػػرا ـه سػػػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػػػ ـي)خصػػػػػػػػػػػػ ـي كاإلجػػػػػػػػػػػػرا ـه سػػػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػػػ  ((ِخصػػػػػػػػػػػػ
 

 قم  أشجار الزيتكف : (ِ
 يمت ىِكروؼ الكثور مف حوث   مف ود الىطش الُاوكفوة  لـ ِعمـ أبكير الزوِكف أووي  

ىادؼ طمس كؿ المامح الدمعطوفوة الِا ِدؿ بمل أُيلة الباب   ف المقدعة أبكير الزوِك 
                                                           

 ع991ص   ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
 ع91صالعيىؽ    ((6
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الدمعطوفا كافِميئِ  روِ   كمي هد ت هذه العويعة إلل  طع أمؿ اإلفعيف الدمعطوفا ىيلرككع إلل 
أروِ   ك د اعِىدلت الُاوكفوة بكر الزوِكف ىبكرهـ المعمل ىيلرر د   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر 

  ركد بىد الرحمف ىي

ػػػػػػػػػػمَّت يمينيػػػػػػػػػػه ػػػػػػػػػػمَّت يمينيػػػػػػػػػػهكيقتمػػػػػػػػػػ  الزيتػػػػػػػػػػكف شى  كيقتمػػػػػػػػػػ  الزيتػػػػػػػػػػكف شى
 

 كيغػػػػػػػػػرس فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػػاتيف غرقػػػػػػػػػداكيغػػػػػػػػػرس فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػػاتيف غرقػػػػػػػػػدا 
 

تٍ  تٍ لػػػػؾ المػػػػكتي فػػػػانظر كػػػػؿا زيتكنػػػػةو هػػػػكى  لػػػػؾ المػػػػكتي فػػػػانظر كػػػػؿا زيتكنػػػػةو هػػػػكى
     

 فقػػػػػػػػػد انبتػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػعيف سػػػػػػػػػيفان مهنَّػػػػػػػػػػدافقػػػػػػػػػد انبتػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػعيف سػػػػػػػػػيفان مهنَّػػػػػػػػػػدا 
 

ػػػػػؾ أحًصػػػػػها ػػػػػؾ أحًصػػػػػهافيػػػػػا أيهػػػػػا السػػػػػاقي كؤكسى  فيػػػػػا أيهػػػػػا السػػػػػاقي كؤكسى
 

ستيٍسػػػػقى  كمػػػػا تسػػػػقي إًف اليػػػػكـى أك غػػػػدا)ستيٍسػػػػقى  كمػػػػا تسػػػػقي إًف اليػػػػكـى أك غػػػػدا) 
ُ)) 

 

الباب الدمعطوفا الرد بمواي  عوككف لاي كوقكؿ  ا مكوع آخر ىلف هذه الكرومة إف لـ وعِطع 
يد     رب الاىيد ىيلمُر

 تػػػػػػػػػػػٍزرعي الغىٍرقىػػػػػػػػػػػدى الحقيػػػػػػػػػػػرى يهػػػػػػػػػػػكده تػػػػػػػػػػػٍزرعي الغىٍرقىػػػػػػػػػػػدى الحقيػػػػػػػػػػػرى يهػػػػػػػػػػػكده 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدَّةن لمعػػػػػػػػػػػػػػػكادم  ػػػػػػػػػػػػػػػدَّةن لمعػػػػػػػػػػػػػػػكادمفػػػػػػػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػػػػػػػطيفى عي  فػػػػػػػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػػػػػػػطيفى عي
 

ٍحػػػػػػػػػػره  ٍحػػػػػػػػػػره كلػػػػػػػػػػديها مميػػػػػػػػػػكفي جحػػػػػػػػػػرو كجي  كلػػػػػػػػػػديها مميػػػػػػػػػػكفي جحػػػػػػػػػػرو كجي
     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّةو كعتػػػػػػػػػػػػػػػػػادً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّةو كعتػػػػػػػػػػػػػػػػػادً كجبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عي  كجبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عي
 

 ازرعػػػػي كازرعػػػػي .. كهػػػػؿ ينفػػػػ  الػػػػػزرازرعػػػػي كازرعػػػػي .. كهػػػػؿ ينفػػػػ  الػػػػػزر
 

 ((ِعي كربا األربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب بالمرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد )عي كربا األربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب بالمرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد ) 
 

 لصهيكنية المتعمقة بقتؿ السكاف الفمسطينييف :الجرائـ ا (ّ
 :مجزرة صبرا كشاتيال كمجزرة دير ياسيف 

 ك د أ دـ الكوش اإلعرائوما بمل  ِؿ العكيف الدمعطوفووف دكف رحمة  ا كثور مف المكيزر
ـ حوث داهـ الواكد القروة ك يمكا ىبِل أبميؿ القِؿ 9191 9 90كيف أبارهي دور ويعوف  ا 

يدة الكميبوة كالِمثوؿ ىيلكثث ىادؼ زرع الربب  ا  مكب العكيف الدمعطوفووف كالعمب كاإلى
إلكىيرهـ بمل الرحوؿ ِـ كؿ ذلؾ ِحت عمع كىُر  كات الكوش الىروطيفا الِا لـ ِحرؾ 

ـ ع  قد 9116 1 99291291(ع أمي  ا مكزرة ُىرا كبيِوا كالِا اعِمرت ثاثة أويـ 9عيكفي)
خوميت المككع ىمىفيف إلل  ُؿ آخر مف  ُكؿ المكيزر الدمكوة ِارض الباب الدمعطوفا  ا م

الِا اِركىاي الادك الُاوكفا ىمبيركة  كات الكِيئب الامومة  ا ذلؾ الك ت هذه الكرومة ال ِقؿ 
 ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر  ( ع 9ىبيبة بمي عىقاي  مف مكيزر)

                                                           
 ع991  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع 990العيىؽ   ص  ((6
 ع 690أكـر زبوِر   القووة الدمعطوفوة   ص وفظر   ((9
 ع910هفرم كِف    ووة  معطوف   ِركمة دع ربدم ا باب   ص وفظر   ((9
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ػػػػػػػٍبرا( ) صى مٍَّفػػػػػػػًت يػػػػػػػا نػػػػػػػارى ػػػػػػػٍبرا(أمَّ نػػػػػػػارو خى ) صى مٍَّفػػػػػػػًت يػػػػػػػا نػػػػػػػارى  أمَّ نػػػػػػػارو خى
     

 ألحقػػػػػػػػػػػػػػػػادً ألحقػػػػػػػػػػػػػػػػادً كجبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو سيػػػػػػػػػػػػػػػػكدو مػػػػػػػػػػػػػػػػف اكجبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو سيػػػػػػػػػػػػػػػػكدو مػػػػػػػػػػػػػػػػف ا 
 

 أمَّ نػػػػارو يػػػػا )ديػػػػرى ياسػػػػيف( هػػػػؿ ييٍطػػػػػػػأمَّ نػػػػارو يػػػػا )ديػػػػرى ياسػػػػيف( هػػػػؿ ييٍطػػػػػػػ
 

مَّػػػػػػػػػػػةى صػػػػػػػػػػػادً   مَّػػػػػػػػػػػةى صػػػػػػػػػػػادً ػػػػػػػػػػػػػػػفلي مػػػػػػػػػػػاصي البحػػػػػػػػػػػاًر غي  ػػػػػػػػػػػػػػػفلي مػػػػػػػػػػػاصي البحػػػػػػػػػػػاًر غي
 

 جسَّػػػػػػػػػػػػمكا دىيػػػػػػػػػػػػنهـ لنػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػديناجسَّػػػػػػػػػػػػمكا دىيػػػػػػػػػػػػنهـ لنػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػدينا
 

ـه لػػػػػػػػػػػػيسى ًمثميػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػبالدً   ـه لػػػػػػػػػػػػيسى ًمثميػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػبالدً هىػػػػػػػػػػػػرى  هىػػػػػػػػػػػػرى
   

ـه ًمػػػػػػٍف جمػػػػػػاجـً الشػػػػػػيب كالشاٍبػػػػػػػػػ ـه ًمػػػػػػٍف جمػػػػػػاجـً الشػػػػػػيب كالشاٍبػػػػػػػػػهىػػػػػػرى  هىػػػػػػرى
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كاألامهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كاألكالدً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كاألامهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كاألكالدً  
 

 يىػػػػػػػٍذبحكف الشػػػػػػػعكبى ذبػػػػػػػ  الساػػػػػػػكارليىػػػػػػػٍذبحكف الشػػػػػػػعكبى ذبػػػػػػػ  الساػػػػػػػكارل
 

لحمىهػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػزاد)لحمىهػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػزاد)  كيبيعػػػػػػػػػػػػكفى كيبيعػػػػػػػػػػػػكفى  
ُ)) 

 

لمدِؾ   كنورهـ  ممف ِحيلدكا مع الواكد لذلؾ لـ وفس البيبر مي  امِ أ راد الكِيئب المىفيفوة 
داـ ىيلاماع  وقكؿ    ىيلباب الدمعطوفا هفيؾ  ا المفدل حوث ُك

 كخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيش الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكنيةكخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيش الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكنية
     

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًب األىثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الٌمحدٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًب األىثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الٌمحدٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 تتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم ي دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادمٍ تتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم ي دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادمٍ 
 

 ((ِالمككٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة)المككٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة)  تيحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أنفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ تيحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أنفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 

 : مجزرة الحـر اإلبراهيمي 
ـ  ِؿ 9119 6 69كوعِمر المعمعؿ الُاوكفا الدمكم  ا القِؿ كالذىح كالِبرود    دا 

 ا    كهـ عككد  ا ُاة الدكر  المعِكطف ىيركخ  كلدبِيوف المُموف  ا الحـر اإلىراهوما 
روكف لِ مف بِل ألكاف القِؿ كمي وِا  نورة البيبر بمل أىفيع باىِ   ثيرتبار رمويف   
 : قيؿ  ا فاا الباداع كالِاذوب كالِبرود 

ػػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػػؿي ألهبػػػػػػػػػػٍت لكعى  ألهبػػػػػػػػػػٍت لكعى
 

 فهػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي فهػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي  
 

( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ  ( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى  يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى
 

 فػػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػػكؿي فػػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػػكؿي  
 

ٍمػػػػػػػػػ ٍمػػػػػػػػػاً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي  اً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي
 

 ؾى تىجػػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػػيكؿي ؾى تىجػػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػػيكؿي ػػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػيكؼي مميػػػػػػػػػػػػؾو  ـه ضي ـه قيػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػيكؼي مميػػػػػػػػػػػػؾو صي ـه ضي ـه قيػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػكَّ  صي
 

 بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافًريفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافًريفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي  
 

ٍمػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػػزرةن حى ٍمػػػػػػػػػػػػأطمقٍتهػػػػػػػػا صي ػػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػػزرةن حى  أطمقٍتهػػػػػػػػا صي
     

 ( ها كالعكيػػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػراخي )ػػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػػك صي ها كالعكيػػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػراخي  ((ّػػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػػك صي
 

 : مجزرة جنيف 
أىبع أفكاع القِؿ ىحؽ العكيف  ـ6006 9 9629 ا الدِرة مي ىوف  اِركب الواكد 

كدمركا بمواـ المفيزؿ ك ِمكا بددا  كىورا  مف  فوف لاكئوف ىيلودة الررىوة   ا مخوـ ك الدمعطوفووف
العكيف الدمعطوفووف  "ككيف أىبع مي اِركىِ كوش واكد  ا مخوـ كفوف هك  ويـ الطيئرات كالدىيىيت 

                                                           
 ع961  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع699العيىؽ   ص ((6
 ع911ص العيىؽ   ((9
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دمورهي كهدـ الكرا يت مئيت المىيفا كالمعيكف بمل رؤكس عيكفواي كىمي  واي مف  ىقُؼ الىوكت ِك
مبكاي  أهؿ كفوف بمل  ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر( ع 9أعىيب الحوية دكف إفذار أك إمايؿ")أثيث ك 

مىدوي   درا  كىورا  مف االعِعاـ لقدر ا بز ككؿ   مام مي  الفيس الُمكد كالثىيت  ا ككِ المحِؿ 
 بمل حمد ا دائمي     ا العراع كالوراع إذ وقكؿ  

 هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ال  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ العى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيكبالعىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصىًة اٍمسى  كبالعىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصىًة اٍمسى
 

 جبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الميعىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الميعىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

ػػػػػػػػػػػطَّ مػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػطَّ مػػػػػػػػػػػكحمػػػػػػػػػػػدان عمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا خى  حمػػػػػػػػػػػدان عمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا خى
 

 ((ِالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا)النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا) 
 

 (:ّاغتياؿ خالد مشعؿ) محاكلة 
 عِيذ ا أحد رمكز الحركة اإلعاموة  ا الخيرج  يـ المكعيد اإلعرائوما ى بداد خطة لُِدوة

ـ أعر اثفوف مف وىيط المكعيد 9111 1 69ىِيروخ خيلد مباؿ  ـ   كلكف الخطة  بمت   ِك
المفدذوف لمامموة   ك د أ  رج بفامي  ومي ىاد ومف ُدقة ِىيدؿ أعرل ِـ اإل راج  واي بف البوخ 

عطوفوة  ا أحمد ويعوف ع ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر مفكهي  ىخىث فكاوي االحِاؿ كماحقِِ لمقويدات الدم
 الداخؿ كالخيرج ومف  ُودة طكومة أعميهي "م ف  الكحش"  

ػػػػػػػػػػػرٍ  جى ػػػػػػػػػػػرٍ رمانػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػهـو يىقيػػػػػػػػػػػدا الحى جى  رمانػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػهـو يىقيػػػػػػػػػػػدا الحى
 

فىػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   فىػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كأىقعػػػػػػػػػػػػػػ  ييقىٍهًقػػػػػػػػػػػػػػػهى بىػػػػػػػػػػػػػػٍيفى الحي  كأىقعػػػػػػػػػػػػػػ  ييقىٍهًقػػػػػػػػػػػػػػػهى بىػػػػػػػػػػػػػػٍيفى الحي
 

                                                           
 ع11ـ ص6009 المكِىة الكطفوة بميف   6حعفا كرار كآخركف المخوـ ككفوف ممحمة الُمكد كالىطكلة  ط ((9
 ع969بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((6
  ـ إلل الككوت  كىقا هفيؾ  9191ـ ع هيكر  ا بيـ 9199( مف مكالود عمكاد  ويع راـ ا ) معطوف( بيـ (9

 ا ـ ع درس االىِدائوة  ا عمكاد  كأكمؿ اإلبدادوة كالثيفكوة كالكيماوة  9110حِل افدالع أزمة الخموج بيـ      
 الككوت ع  يد الِوير اإلعاما الدمعطوفا  ا كيماة الككوت  كبيرؾ  ا ِلعوس كِمة الحؽ اإلعاموة كالِا     
 في عت  كائـ حركة ) ِح( بمل  ويدة االِحيد الايـ لطمىة  معطوف  ا الككوت ع حيُؿ بمل الىكيلكروكس  ا     
 كلدوِ عىاة أىفيع  ثاث إفيث كأرىاة ذككر ع بمؿ مدرعي  ـ  9119الدوزويع مف كيماة الككوت ع ِزكج  ا بيـ     
      لمدوزويع طومة كككده  ا الككوت ىيإلوي ة إلل ابِريلِ ىيلامؿ  ا خدمة القووة الدمعطوفوة ع ِدرغ لمامؿ     
 مكِب العويعا ىاد  دكمِ إلل ا ردف عواد مف مؤععا حركة المقيكمة اإلعاموة )حميس( ع كيف بوكا   ا ال    
  ـ9111 1 69رض لمحيكلة انِويؿ وـك ِا ع 9119العويعا لحميس مفذ ِلعوعِ  كافِخب رئوعي  لِ  ا بيـ     
 مباؿ مف  كحيكلة حوث ِمكف مرا ق ا الايُمة ا ردفوة بمل أودم بماع المكعيد الُاوكفا  ك د  بمت الم    
 بوخ المؤعس أحمد ويعوف فِوكة لدبؿ هذه المحيكلة ع ماحقة المكعيد كالقىض بمواـ  ك د ِـ اإل راج بف ال    
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ػػػػػػػػػػػػٍهميهي  ػػػػػػػػػػػػٍهميهي فىػػػػػػػػػػػػريدَّ عمػػػػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػػػػرً  سى  فىػػػػػػػػػػػػريدَّ عمػػػػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػػػػرً  سى
     

ػػػػػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػرأًس كمبػػػػػػػػػػػان يىهػػػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػرأًس كمبػػػػػػػػػػػان يىهػػػػػػػػػػػرٍ فىخى  فىخى
 

 ًلصػػػػػػػػػػػهيكفى عينػػػػػػػػػػػاًف ال تبصػػػػػػػػػػػرافً ًلصػػػػػػػػػػػهيكفى عينػػػػػػػػػػػاًف ال تبصػػػػػػػػػػػرافً 
 

 كأعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػيرًة أعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػرٍ كأعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػيرًة أعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػرٍ  
 

ٍمػػػػدي الجحػػػػكرً كهػػػػؿ كهػػػػؿ  ٍمػػػػدي الجحػػػػكرً ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي  ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي
 

ػػػػػػػػٍر    جى ػػػػػػػػٍر  كيىٍعًقػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي النقػػػػػػػػكًش الحى جى  كيىٍعًقػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي النقػػػػػػػػكًش الحى
   

ـٍ لنػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػعىالن  ـٍ لنػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػعىالن كيػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػعىؿي اسػػػػػػػم  كيػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػعىؿي اسػػػػػػػم
 

 ييضػػػػػػػػػػػػيصي إذا غػػػػػػػػػػػػابى عنَّػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػرٍ ييضػػػػػػػػػػػػيصي إذا غػػػػػػػػػػػػابى عنَّػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

 فػػػػػػػػديناؾى .. كػػػػػػػػؿا شػػػػػػػػريؼو نظيػػػػػػػػؼو فػػػػػػػػديناؾى .. كػػػػػػػػؿا شػػػػػػػػريؼو نظيػػػػػػػػؼو 
 

 ييعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا حقيػػػػػػػػػػػػػػػػػرو قػػػػػػػػػػػػػػػػػًذرٍ ييعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا حقيػػػػػػػػػػػػػػػػػرو قػػػػػػػػػػػػػػػػػًذرٍ  
 

ػػػػػػػػػػبىالن ًمٍثػػػػػػػػػػؿى رىٍضػػػػػػػػػػكل إذا ػػػػػػػػػػبىالن ًمٍثػػػػػػػػػػؿى رىٍضػػػػػػػػػػكل إذافكػػػػػػػػػػٍف جى  فكػػػػػػػػػػٍف جى
 

ػػػػػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػػػػػرٍ رىأينػػػػػػػػػػػػػاؾى قمنػػػػػػػػػػػػػا : رأينػػػػػػػػػػػػػا عيمى  ((ُ))رىأينػػػػػػػػػػػػػاؾى قمنػػػػػػػػػػػػػا : رأينػػػػػػػػػػػػػا عيمى
 

 : استشهاد الشيخ أحمد ياسيف 
لِطكؿ  يدة كرمكز الحركة اإلعاموة  وعِباد البوخ أحمد ويعوف  كاعِمرت الكرائـ الُاوكفوة

مؤعس حركة المقيكمة اإلعاموة حميس  كرا  ىاد خرككِ مف معكد المكمع اإلعاما ىمدوفة 
اد ِِ الطيئرات اإلعرائوموة ـ   حوث اع6009ِ 9 66ىِيروخ  الُىرة هك كمكمكبة مف مرا قوِ 

ىلرىاة ُكاروخ   كهفي ِثكر ثيئرة البيبر بىد الرحمف ىيركد بمل حيدثة انِويؿ ُدوؽ بمره  قد 
كيفي بمل اُِيؿ دائـ رنـ ىاد المعي يت    ك د كيف البوخ أحمد  إذ كيفت ِرىطامي با ة  كوة

ـ   كمي وؤكد أ يرب 9110نزة عفة ويعوف دائـ الزويرة لمبيبر أثفيع زويِرِ الكحودة إلل  طيع 
البيبر  ا مخوـ كىيلوي ع  ا هذه القُودة وفدد البيبر ىيلكرومة الُاوكفوة الىباة الِا اعِاد ت 

 ركا   اودا   وقكؿ  

ػػػػػػػػؿً  ػػػػػػػػؿً أًزؼ الرَّحيػػػػػػػػؿي أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػكغ  فترجَّ  أًزؼ الرَّحيػػػػػػػػؿي أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػكغ  فترجَّ
 

ؿً   ؿً كاصػػػػػػػػػػػػٍعد إلػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػـ الرَّعيػػػػػػػػػػػػًؿ األكَّ  كاصػػػػػػػػػػػػٍعد إلػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػـ الرَّعيػػػػػػػػػػػػًؿ األكَّ
 

 كاخمػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػكدان سػػػػػػػػػػػٌتةن قيم ػػػػػػػػػػػدتىهاكاخمػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػكدان سػػػػػػػػػػػٌتةن قيم ػػػػػػػػػػػدتىها
 

ػػػػػػػػػػػؿً جمػػػػػػػػػػػران كًعقػػػػػػػػػػػجمػػػػػػػػػػػران كًعقػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػؿً دان سػػػػػػػػػػػابعان لػػػػػػػػػػػـ يىٍكمي  دان سػػػػػػػػػػػابعان لػػػػػػػػػػػـ يىٍكمي
 

 أعميػػػػػػػػػػؾى أنػػػػػػػػػػتى الطػػػػػػػػػػائراتي مغيػػػػػػػػػػرةه أعميػػػػػػػػػػؾى أنػػػػػػػػػػتى الطػػػػػػػػػػائراتي مغيػػػػػػػػػػرةه 
 

 كعميػػػػػػػػػػؾ تىػػػػػػػػػػنقضا انقضػػػػػػػػػػاضى األىجػػػػػػػػػػدؿً كعميػػػػػػػػػػؾ تىػػػػػػػػػػنقضا انقضػػػػػػػػػػاضى األىجػػػػػػػػػػدؿً  
 

ٌيػػػػػػػػػػ مػػػػػػػتى ميضػػػػػػػٌرجان ًبػػػػػػػدـو كىسى ٌيػػػػػػػػػػفجػػػػػػػران رىحى مػػػػػػػتى ميضػػػػػػػٌرجان ًبػػػػػػػدـو كىسى  فجػػػػػػػران رىحى
 

فػػػػػػػػػصو   كٌسػػػػػػػػػيًدنا عمػػػػػػػػػيٍ   فػػػػػػػػػصو   كٌسػػػػػػػػػيًدنا عمػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػًدنا أًبػػػػػػػػػي حى  ػػػػػػػػػػػػًدنا أًبػػػػػػػػػي حى
 

 أنًزلػػػػػػػػهي ربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ًجػػػػػػػػكاًرؾ منػػػػػػػػزالن أنًزلػػػػػػػػهي ربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ًجػػػػػػػػكاًرؾ منػػػػػػػػزالن 
 

عػػػػػػػًزًؿ)  عػػػػػػػًزًؿ)عػػػػػػػف ثيمَّػػػػػػػًة األصػػػػػػػحاًب لػػػػػػػيس ًبمى  ((ِعػػػػػػػف ثيمَّػػػػػػػًة األصػػػػػػػحاًب لػػػػػػػيس ًبمى
 

كيزات هذا القيئد الرىيفا  ا ِرىوة كوؿ الفُر الذم واده لِحرور  معطوف  ثـ وعرد البيبر إف
  وقكؿ  

 -كزرٍعػػػػتى تىٍحػػػػتى ًحػػػػراًب قيػػػػكاًت الًعػػػػدا كزرٍعػػػػتى تىٍحػػػػتى ًحػػػػراًب قيػػػػكاًت الًعػػػػدا 
 

ٍرعػػػػػػػػػػػان     ٍرعػػػػػػػػػػػان زن ػػػػػػػػػػػًؿ   زن ـٍ تتعجَّ ػػػػػػػػػػػًؿ عمػػػػػػػػػػػ  مىهىػػػػػػػػػػػؿو كلػػػػػػػػػػػ ـٍ تتعجَّ  عمػػػػػػػػػػػ  مىهىػػػػػػػػػػػؿو كلػػػػػػػػػػػ
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ػػػػػػػػػػػػػػػقيتىهي  بَّيتىػػػػػػػػػػػػػػػهي   كرعيتىػػػػػػػػػػػػػػػهي  كسى ػػػػػػػػػػػػػػػقيتىهي رى بَّيتىػػػػػػػػػػػػػػػهي   كرعيتىػػػػػػػػػػػػػػػهي  كسى  رى
 

ٍنهػػػػػػػػػؿً   ٍنهػػػػػػػػػؿً ًمػػػػػػػػػٍف مىنهػػػػػػػػػًؿ التنزيػػػػػػػػػًؿ أعػػػػػػػػػذًب مى  ًمػػػػػػػػػٍف مىنهػػػػػػػػػًؿ التنزيػػػػػػػػػًؿ أعػػػػػػػػػذًب مى
 

عٍمػػػػتى نيصػػػػبى عييكًنًهـ:)كقيػػػػ عٍمػػػػتى نيصػػػػبى عييكًنًهـ:)كقيػػػػكجى  ؿ اعممػػػػكا(ؿ اعممػػػػكا(كجى
 

كػػػػػػػػػًؿ   ػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػ  كتكَّ كػػػػػػػػػًؿ ك اعًقػػػػػػػػػٍؿ قميكصى ػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػ  كتكَّ  ك اعًقػػػػػػػػػٍؿ قميكصى
 

رًعنػػػػػػػػا رًعنػػػػػػػػابػػػػػػػاًرٍؾ لنػػػػػػػا يػػػػػػػا ربَّنػػػػػػػا فػػػػػػػي زى  بػػػػػػػاًرٍؾ لنػػػػػػػا يػػػػػػػا ربَّنػػػػػػػا فػػػػػػػي زى
 

ٍَ لنػػػػػػػػػػػػػا أىٍجرانىنػػػػػػػػػػػػػا بالساػػػػػػػػػػػػػنبيًؿ)  ٍَ لنػػػػػػػػػػػػػا أىٍجرانىنػػػػػػػػػػػػػا بالساػػػػػػػػػػػػػنبيًؿ)كامػػػػػػػػػػػػػ  ((ُكامػػػػػػػػػػػػػ
 

كودوح البيبر كذب الُايوفة  ا ُِكور البوخ ىيلكحش الذم وِمذذ ىمفظر القِمل بىر كعيئؿ 
 اإلباـ لِىرور انِويلِ  وقكؿ  

 شػػػػػػػان كاًسػػػػػػػران شػػػػػػػان كاًسػػػػػػػران قىػػػػػػػد صػػػػػػػٌكرٍتهي يهػػػػػػػكدي كحقىػػػػػػػد صػػػػػػػٌكرٍتهي يهػػػػػػػكدي كح
 

ؿً   ػػػػػػػػحايا العيػػػػػػػػزَّ ثىػػػػػػػػًث الضَّ ؿً ييٍقعػػػػػػػػٍي عمػػػػػػػػ  جي ػػػػػػػػحايا العيػػػػػػػػزَّ ثىػػػػػػػػًث الضَّ  ييٍقعػػػػػػػػٍي عمػػػػػػػػ  جي
 

ػػػػػػػف ال يىػػػػػػػًنشي ذبابػػػػػػػةن عػػػػػػػف كجًهػػػػػػػهً  ػػػػػػػف ال يىػػػػػػػًنشي ذبابػػػػػػػةن عػػػػػػػف كجًهػػػػػػػهً مى  مى
 

 كالعىجػػػػػػػػػػػػػزي يىصػػػػػػػػػػػػػرىعيه بػػػػػػػػػػػػػداصو ميعًضػػػػػػػػػػػػػؿً كالعىجػػػػػػػػػػػػػزي يىصػػػػػػػػػػػػػرىعيه بػػػػػػػػػػػػػداصو ميعًضػػػػػػػػػػػػػؿً  
 

 أىيىهػػػػػػػكدي تخجػػػػػػػؿي مػػػػػػػف قبػػػػػػػيً  ًفعاًلهػػػػػػػاأىيىهػػػػػػػكدي تخجػػػػػػػؿي مػػػػػػػف قبػػػػػػػيً  ًفعاًلهػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػًؿ   ب هػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ تىٍخجى ػػػػػػػػًؿ كهػػػػػػػػي التػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػف رى ب هػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ تىٍخجى  كهػػػػػػػػي التػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػف رى
 

ػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػتكلهػػػػػػػػػا فظػػػػػػػػػائ ي ال تيطػػػػػػػػػاؽي تكدَّسى ػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبجنيكًنهػػػػػػػػػػػػػػا الميسػػػػػػػػػػػػػػت     كلهػػػػػػػػػا فظػػػػػػػػػائ ي ال تيطػػػػػػػػػاؽي تكدَّسى ػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبجنيكًنهػػػػػػػػػػػػػػا الميسػػػػػػػػػػػػػػتكتكىدَّسى  ( ( 0فًحًؿ)فًحًؿ)كتكىدَّسى
 

 : استشهاد الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي 
ىاد حيدثة اعِبايد البوخ أحمد ويعوف ىدِرة ككوزة   اعِادؼ االحِاؿ الُاوكفا الدكِكر بىد 
الازوز الرفِوعا  قيـ ىقُؼ عويِرِ ممي أدل إلل اعِبايده   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر مفددا ىينِويؿ 

   مل ىقيئاـ أحويع   ا ومور الباكب الِا لف ِفعيهـ أىدا  مؤكدا ب    يدة الباب الدمعطوفا

ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىٍد إلػػػػػػػػػػػػػػ  ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىٍد إلػػػػػػػػػػػػػػ عى  عى
 

 أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً  
 

ـ    بػػػػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ الشاػػػػػػػػػػػػ ـ    بػػػػػػػػػػػػؿرىجي ػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ الشاػػػػػػػػػػػػ  رىجي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً أىسى  أىسى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا يػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً  
 

 ػػًعػػػػػػػٍش فػػػػػػػي ضػػػػػػػمير الشَّػػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػًعػػػػػػػٍش فػػػػػػػي ضػػػػػػػمير الشَّػػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػ
 

ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)  ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى
ّ)) 

 

 : قتؿ األطفاؿ 

ا طديؿ مف الكرائـ ا كثر ىبيبة  ا ِيروخ الكرائـ الُاوكفوة ىحؽ الباب  ِؿ  اد  و  
ىوف بوخ كطدؿ ُرور   حِل  أك  الدمعطوفا    مـ ِدرؽ آلة الىطش الُاوكفوة ىوف ركؿ أك امرأة 

 لـ وقِفاكا أُا  ذفب ا ِر كه كىمىررات ُاوكفوة كاهوة    الرو ع طيلِاـ ود الردر الُاوكفا دكف
 ِمت  وكـ الطدؿ الدمعطوفاعع كـ  معطوفوي  هـ ىاي   وقكؿ الكيِب فكاؼ الزرك  ا مقيؿ لِ ىافكاف 

اإلعرائوموة الُروحة الدابوة إلل   ِؿ ا طديؿ الدمعطوفووف  كهفيؾ الِاموميت الاعكروة  "  أفت؟
                                                           

 ع999صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ((9
 991ص العيىؽ   (6)

 ع961ص العيىؽ  ( (9
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عع أك أبارعفة أك حِل كهـ أىفيع ثاثة أك أرىاة  99وُمكا إلل عف الػ  كهـ ُرير حِل  ىؿ أف
آللة  هد ي  دائمي   -اعِفيدا  إلواي  -ا طديؿ الدمعطوفوكف  أُىحىطكف أمايِاـ   كالِا  حِل كهـ  ا

 ع(9)"الدمعطوفووف القِؿ اإلعرائوموة   كىيِت العويعة اإلعرائوموة أكثر ِركوزا  بمل  ِؿ ا طديؿ

عال لِحقوؽ هدؼ محدد واىر بفِ الكيِب فكاؼ الزرك ىقكلِ   " هذه  الكرائـ الُاوكفوة مىرمكة ِك
 معطوف إلل ِحكوؿ  عمطيت االحِاؿ ِعال بىر عويعة القِؿ كاالبِقيؿ المكثؼ  طديؿ إف

بمواي ىزرع الخكؼ كالربب  واي  ا كويؿ الكدودة مف الدمعطوفووف إلل أكويؿ داكفة وعاؿ العوطرة
أحد كفراالِاـ خاؿ االفِديوة ا كلل  حكلت حويِاـ إلل كحوـ وكما   ممي وذكرفي ىُِروحيت   

فدكس ا طديؿ الدمعطوفووف حِل ِقِؿ ركح  الذم دبي إلل   "زرع الخكؼ كالكىف  ا 9111
ع كِبور اإلحُيئويت إلل اِرديع ممحكظ  ا بدد القِمل مف (6)"المقيكمة  ا ا كويؿ القيدمة"عع؟

باودا  991يؿ دكف عف الثيمفة ببرة  قد ىمغ بدد الباداع ا طديؿ  ا افِديوة ا  ُل ا طد
 (ع9ماي ي )991إوي ة إلل بدد كىور مف اإلبي يت ىمرت 

ك ا إطير هذه الكرائـ الىباة ىحؽ ا طديؿ   ك ا ظؿ نويب الومور الايلما  ودوح 
مت مفِال ا لكحبوة كاإلكراـ   مِمثمة  ا ىقر البيبر مميرعيت االحِاؿ اإلعرائوما الِا ُك

ىطكف الحىيلل   أم اعِاداؼ ا طديؿ  ىؿ مكلدهـ   كوِفيكلاي  ا نور مكوع  ا دوكافِ   حوث 
 وُكر البيبر هذه الكرائـ لمايلـ ىقكلِ  

بىػػػػػػػػػال  ـٍ لنػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػكفى الحى بىػػػػػػػػػال كبقػػػػػػػػػرت ـٍ لنػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػكفى الحى  كبقػػػػػػػػػرت
 

ـٍ فرعػػػػػػػػػػػػػػػكف ذا األكتػػػػػػػػػػػػػػػاًد)  ـٍ فرعػػػػػػػػػػػػػػػكف ذا األكتػػػػػػػػػػػػػػػاًد)كغمبػػػػػػػػػػػػػػػت كغمبػػػػػػػػػػػػػػػت
ْ)) 

 

 طديؿ الدمعطوفووف اآلمفوف وقكؿ البيبر مىرزا  مي وراه ك ا اعِمرار بممويت القِؿ كالِركوع ىحؽ ا
 ا طديؿ مف افِايؾ لطدكلِاـ المعمكىة 

 كعيػػػػػػكفي األطفػػػػػػاًؿ اخػػػػػػري مػػػػػػا تىٍنػػػػػػػػػكعيػػػػػػكفي األطفػػػػػػاًؿ اخػػػػػػري مػػػػػػا تىٍنػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػظيري أيػػػػػػػػدم اليهػػػػػػػػكًد فػػػػػػػػكؽى الزنػػػػػػػػادً ػػػػػػػػػػػظيري أيػػػػػػػػدم اليهػػػػػػػػكًد فػػػػػػػػكؽى الزنػػػػػػػػادً  
ُُ 

 رقػػػػػػػػدٍت .. كالنجػػػػػػػػكـي ترنػػػػػػػػك إليهػػػػػػػػارقػػػػػػػػدٍت .. كالنجػػػػػػػػكـي ترنػػػػػػػػك إليهػػػػػػػػا
     

 ((ٓبعيػػػػػػػػػػػػكفو لػػػػػػػػػػػػـ تكتحػػػػػػػػػػػػٍؿ بالراقػػػػػػػػػػػػاًد)بعيػػػػػػػػػػػػكفو لػػػػػػػػػػػػـ تكتحػػػػػػػػػػػػٍؿ بالراقػػػػػػػػػػػػاًد) 
 

                                                           
المركز الدمعطوفا لِكثوؽ الدمعطوفا عع كـ  معطوفوي  ِمت أفت؟   فكاؼ الزرك   مقيؿ ىافكاف   وـك الطدؿ  ((9

 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=5810&table=files&CatId=294 ع المامكميت
المركز الدمعطوفا لِكثوؽ فكاؼ الزرك   مقيؿ ىافكاف   وـك الطدؿ الدمعطوفا عع كـ  معطوفوي  ِمت أفت؟    ((6

 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=5810&table=files&CatId=294 ع المامكميت
 ع91ـ ص 6009 دار الىويف ىوت لحـ  9وفظر أحمد محمكد القيعـ الباداع ا طديؿ  ا افِديوة ا  ُل  ط ((9
 ع999( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع990العيىؽ   ص ((9
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 مل مف ا طديؿ الدمعطوفووف الذوف لـ وكممكا مف الامر إال باكرا  ثـ وِحدث البيبر بف كثرة القِ
كوُؼ حيلة الذهكؿ الِا   مادكدة ك د حكلِاـ آلة الحرب اإلعرائوموة إلل أباع وُاب كمااي 

 أُيىت آىيعهـ  وقكؿ  

 كػػػػػػػػػػػػػـ طفمػػػػػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػػػػػا أىكممػػػػػػػػػػػػػتٍ كػػػػػػػػػػػػػـ طفمػػػػػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػػػػػا أىكممػػػػػػػػػػػػػتٍ   
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إال أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيرا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إال أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيرا  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍت دماؤهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ضَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍت دماؤهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خى ضَّ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خى
     

 ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريرىها الميعطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريرىها الميعطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا رألكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أبو لىمَّ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أبو لىمَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّرا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّرا أكالدى  تىسى  أكالدى  تىسى
 

ـا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصي ابًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه   ـا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصي ابًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ( ( ُكبٍنًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لتيقبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)كبٍنًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لتيقبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا) 
   

  : إبعاد قادة الحركة اإلسالمية إل  مرج الزهكر 
الِا اِركىت ىحؽ الباب الدمعطوفا كحؽ  يدِِ   ها كرومة  كمف الكرائـ الُاوكفوة

وكفا ى ىايد أرىاميئة كثاثة ببر  معطوفوي    كىاد ازدويد اإلىايد بف الكطف  قد  يـ الكويف الُا
مت إلل حد خطؼ الكفدم   حدة المقيكمة الدمعطوفوة  كىعىب بممويِاي الفكبوة كالكروئة الِا ُك

 ع(6)ادك الُاوكفا هذا القرار الظيلـ فعوـ ِومودافك ك ِمِ  ا بقر داره" المد" اِخذ ال
هذه القووة إال أف المىادوف  رركا الُمكد حِل  كرنـ كثرة الِعكويت الِا طرحت لحؿ

ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر مىوفي  حكـ الكرومة الِا اِركىاي االحِاؿ  ا حؽ هذه    الرككع إلل الكطف
المكمكبة مف أىفيع الباب الدمعطوفا   ككاُدي  حيؿ المىادوف كمي ال كه هفيؾ مف كوات  ا 

 كادم عميه أهمِ  دومي  كادم الاقيرب 

 لبػػػػػػػػػدري ..  فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػرج الزاهػػػػػػػػػكرلبػػػػػػػػػدري ..  فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػرج الزاهػػػػػػػػػكراا
 

 لقػػػػػػػػػػػػي المئػػػػػػػػػػػػاًت .. مػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػدكرلقػػػػػػػػػػػػي المئػػػػػػػػػػػػاًت .. مػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػدكر 
 

 طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فكٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت المػػػػػػػػػػػػػػػػػػركطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فكٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت المػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك
     

ـٌ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػخكر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٌ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػخكرج كسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبحت صي ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ج كسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبحت صي
 

 ذم ثمٌػػػػػػػػػػػػةه طمعػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػذم ثمٌػػػػػػػػػػػػةه طمعػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػمحراب .. مػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػار كنػػػػػػػػػػػػػكرػػػػػػػػػػػػػػػػمحراب .. مػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػار كنػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسي أٌمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسي أٌمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػبي الفػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػف طيػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػذكر ػػػػػػػػػػػػبي الفػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػف طيػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػذكر  
   

 مػػػػػػػػػػػرجي الزهػػػػػػػػػػػكر.. كهػػػػػػػػػػػؿ تنػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػرجي الزهػػػػػػػػػػػكر.. كهػػػػػػػػػػػؿ تنػػػػػػػػػػػا
 

 ـ العػػػػػػػػػػػػيفي عػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػرج الٌزهػػػػػػػػػػػػكر  ـ العػػػػػػػػػػػػيفي عػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػرج الٌزهػػػػػػػػػػػػكر   
 

                                                           
 ع969صمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   بىد الرح( (9
 وراكع دعبيطؼ بدكاف ا ويـ الاُوىة ا كلل مذكرات مرج الزهكر  دار الىبور لمفبر كالطىيبة كالِكزوع  نزةع( (6
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 كجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اإلبعػػػػػػػػػػػػػػػػػاد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اإلبعػػػػػػػػػػػػػػػػػاد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػفر .. فػػػػػػػػػػػػي تتابعهػػػػػػػػػػػػا المثيػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػفر .. فػػػػػػػػػػػػي تتابعهػػػػػػػػػػػػا المثيػػػػػػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػػػػدير القمػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػدير القمػػػػػػػػػػػكصػػػػػػػػػػػكران عمػػػػػػػػػػػ  جي  صػػػػػػػػػػػكران عمػػػػػػػػػػػ  جي
 

 ب البػػػػػػػػػػػػػػػػػيض دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػكرب البػػػػػػػػػػػػػػػػػيض دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 ممػػػػػػػػػػػػػرارًة   حػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػاممػػػػػػػػػػػػػرارًة   حػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػالليػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ر الركػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػػػػر الغزيػػػػػػػػػػػػرر الركػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػػػػر الغزيػػػػػػػػػػػػر 
 

 كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصكب .. كمشػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿ ضػػػػػػػػػػػػػػػػريرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصكب .. كمشػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿ ضػػػػػػػػػػػػػػػػرير 
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػثمج يغمػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالػػػػػػػػػػػػػػػػثمج يغمػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػػػػػػكلهـ بػػػػػػػػػػػػػيض السػػػػػػػػػػػػػتكرػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػػػػػػكلهـ بػػػػػػػػػػػػػيض السػػػػػػػػػػػػػتكر 
 تصػػػػػػػػػػػػػػػػتٌؾ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصػػػػػػػػػػػػػػػػتٌؾ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كعظػػػػػػػػػػػػػػػػامهـكعظػػػػػػػػػػػػػػػػامهـ

 

 ((ُػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػف الهػػػػػػػػالؾ عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػفير)ػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػف الهػػػػػػػػالؾ عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػفير) 
 

 : حصار غزة 
رنيمِ بمل الِخما بف لمكرائـ الُاوكفوة  امِدادا     كأما   ا ِركوع الباب الدمعطوفا   كا 

 ويدِِ المفِخىة    رض االحِاؿ الُاوكفا حُيرا  خيفقي  بمل مدوفة نزة حوث أفِ "ىِيروخ 
كيف هذا القرار الظيلـ ىاد  كز ع ( 6)ؿ مايىر القطيع "إعرائوؿ إ ديؿ كـ   ررت 6009 9 91

الحركة اإلعاموة  ا االفِخيىيت الِبرواوة الِا أكروت بمفي   ا الخيمس كالابروف مف وفيور بيـ 
دهكرت 6009 ـع كبمل إثر هذا الحُير الظيلـ عيعت أكويع الباب الدمعطوفا  ا مدوفة نزة ِك

الِا  يعل خالاي الباب الدمعطوفا بِل ألكاف القِؿ كؿ أحكالِ كخيُة ىاد حرب الدر يف 
كالِبرود كاإلىيدة ىيعِاميؿ بِل أفكاع ا عمحة حوث وقكؿ البيبر كاُدي  أحكاؿ أهؿ نزة كمي 

 وا كفِ مف كوات االحِاؿ 
  ز تي  غ ف  ي  أ  ك  
 اف  ج  ها الس  س  أ  ي د ؽ  ر  

  مال    الماص  
 كاس    كالجكع  

 (9)ي األكفاف  ف ؼ  م  ها ي  ف  ص  كن  
 

                                                           

 ع 696( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ـ    6090  9ات الدمعطوفوة  ا حرب الدر يف  طيئاالعِاداؼ الُاوكفا لما( مركز فعيع مف أكؿ  معطوف (6

 ع 61ص     
 ع909( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9



65 

 

كاُدي  حيؿ الودة كنزة كمي وحدث ىامي مف  ِؿ كهدـ   كذىح   كِبرود   كِقطوع  كوقكؿ أووي  
لطرؽ الودة الررىوة ىاد ىفيع مي عميه الواكد ىيلكدار اآلمف   كماي ىة أهماي بمل الحكاكز 

 الاعكروة ىك ك اـ عيبيت طكومة بمواي حِل وعمح لاـ ىيلمركر 

رَّافىػػػػػػػػػةو  رَّافىػػػػػػػػػةو كألػػػػػػػػػؼي جى فىػػػػػػػػػتٍ   كألػػػػػػػػػؼي جى فىػػػػػػػػػتٍ هىػػػػػػػػػدَّارةو  زىحى  هىػػػػػػػػػدَّارةو  زىحى
     

ٍرعػػػػػػػػان كال شػػػػػػػػجرا  ـٍ تيٍبػػػػػػػػًؽ بىٍيتػػػػػػػػان كال زى ٍرعػػػػػػػػان كال شػػػػػػػػجرالىػػػػػػػػ ـٍ تيٍبػػػػػػػػًؽ بىٍيتػػػػػػػػان كال زى  لىػػػػػػػػ
 

ـٍ  ػػػػػػرَّت ميقىطَّعىػػػػػػةى األكصػػػػػػاًؿ ًضػػػػػػفَّتيكي ـٍ خى ػػػػػػرَّت ميقىطَّعىػػػػػػةى األكصػػػػػػاًؿ ًضػػػػػػفَّتيكي  خى
 

ـٌ كالٌصػػػػػػػػػػػػًبرا  سَّػػػػػػػػػػػػ  الساػػػػػػػػػػػػ ـٌ كالٌصػػػػػػػػػػػػًبراكغػػػػػػػػػػػػٌزة تىتىحى سَّػػػػػػػػػػػػ  الساػػػػػػػػػػػػ  كغػػػػػػػػػػػػٌزة تىتىحى
 

 بػػػػػػػػرٌان كبحػػػػػػػػران كجػػػػػػػػٌكان يقصػػػػػػػػفكنهمابػػػػػػػػرٌان كبحػػػػػػػػران كجػػػػػػػػٌكان يقصػػػػػػػػفكنهما
 

شػػرا)  مىػػًب الٌسػػرديًف قػػد حي شػػرا)كالٌشػػعب فػػي عي مىػػًب الٌسػػرديًف قػػد حي  ( ( ُكالٌشػػعب فػػي عي
   

ىرزة مف  ِؿ كذىح  (6")"بيركف رئوس الكزراع اإلعرائوما  امِ ميبىد الرحمف ىيركد وذكر البيبر ك 
رعيفِِ الاعكروة  ركوع اآلمفوف ىمادات حرىِ ِك دمور لمىوكت ِك الدِيكة الِا ال ِذر أخور كال ِك

 ا  البيبر ك د با دخيف القُؼ إلل بفيف العميع حِل بيفؽ الككزاع  وقكؿويىس إال أِت بموِ 
  بمكهي

ػػػػػػػػرَّ البىٍنػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػرَّ البىٍنػػػػػػػػدى فىجَّ  ( القطػػػػػػػػاع عمينػػػػػػػػا( القطػػػػػػػػاع عمينػػػػػػػػاّةي)ةي)فىجَّ
   

 كتىعىشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة الفيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصكتىعىشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة الفيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص 
 

ػػػػذاذان  ػػػػذاذان كػػػػـ بيػػػػكتو فػػػػي الجػػػػك طػػػػارت جي  كػػػػـ بيػػػػكتو فػػػػي الجػػػػك طػػػػارت جي
     

 كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػكتو مبقػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًة األحشػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص  كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػكتو مبقػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًة األحشػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص   
 

 ميركافػػػػػػا القػػػػػػرًد قمعػػػػػػةه مػػػػػػف حديػػػػػػدو ميركافػػػػػػا القػػػػػػرًد قمعػػػػػػةه مػػػػػػف حديػػػػػػدو 
 

 أرعػػػػػػػػػػػػدت   ثػػػػػػػػػػػػـ قىٍعقىعىػػػػػػػػػػػػٍت بالفىنػػػػػػػػػػػػاصً أرعػػػػػػػػػػػػدت   ثػػػػػػػػػػػػـ قىٍعقىعىػػػػػػػػػػػػٍت بالفىنػػػػػػػػػػػػاصً  
 

ـ  سػػػػػػاـو  ـ  سػػػػػػاـو كاألباتشػػػػػػٍي   كفػػػػػػانتكـي العػػػػػػ  كاألباتشػػػػػػٍي   كفػػػػػػانتكـي العػػػػػػ
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفه لعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالًص   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفه لعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالًص عىرى  عىرى
   

ٍتنػػػػػػػابالصػػػػػػػكاريخ   كالػػػػػػػبالصػػػػػػػكاريخ   كالػػػػػػػ ٍتنػػػػػػػارَّدل   أمطرى  رَّدل   أمطرى
 

 ثػػػػػػػػػػػػػـ كلَّػػػػػػػػػػػػػت   كػػػػػػػػػػػػػالراخ  كالعنقػػػػػػػػػػػػػاصثػػػػػػػػػػػػػـ كلَّػػػػػػػػػػػػػت   كػػػػػػػػػػػػػالراخ  كالعنقػػػػػػػػػػػػػاص 
ُُ 

                                                           
 ع611بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
   كراموة افوـ إلل بُيىة الاينيفيه اإل.ـ  ا  معطوف9161اعمِ  أروئوؿ ُمكئوؿ مردخيم براوىر  كلد بيـ  ((6

ـ بكؿ 9196ـ   ا أنعطس 9191بيـ  ابِرؾ  ا مذىحِا دور ويعوف كالم د  .بيمي   91 اإلرهيىوة بفدمي كيف بمره
اخِيرهـ ىفدعِ مف المكرموف كأُحيب العكاىؽ كالمُكص    البويطوف كأطمؽ بمل ركيلاي اعـ "909"الكحدة 

افِ خب  ا    أكثر مف خمعة مذاىح  أبارهي مذىحة  ىوة ـ9199ـ ػ 9199هذه الكحدة ىوف بيما  كالق ِ م ة  كفدذت
ؿ إلل ىوركت  ـ  يد نزك9116 ا بيـ    .ـ بوكا   ا الكفوعت ومف  يئمة الموككد9119بيـ  لىفيف كُك

برؿ ىاد ذلؾ مفيُب كزاروة بدة  خيض افِخيىيت   كاحِمايع ثـ ا ِرؼ كزىيفوِِ المذىحة الكىرل  ا ُىرا كبيِوا
ـ كزورا  لمىفوة الِحِوة  ثـ كزورا  9119بيـ  ىاد ابِزاؿ بيمور  خعرهي أميـ فِفويهكع ثـ بوفِ فِفويهك رئيعة الموككد
 دفس المعكد .ِكلل بيركف رئيعة الموككد ىاد عقكط فِفويهك  ا االفِخيىيت ـ  ك ا فدس الايـ9111لمخيركوة بيـ 

 يز  ا افِخيىيت  .ىيلعاح م واكدم مدككوفـ ِحت حراعة ثاثة آالؼ كفد6000 1 61ا  ُل ىزويِرِ لِ  ا 
عوفظر ِركمِِ  ا    الامؿ أواكد ىيراؾ الذم كيف رئوعي  لمكزراع ـ أميـ رئوس حزب6009 6 9رئيعة الكزراع  ا 

 ع991ـ   ص 9116بىد الحمود الىيىي   بخُويت إعرائوموة   ىدكف طىاة ك دار الىويرؽ    معطوف   
 ع بيركف وبور إللكهك هفي الدب الىفدة    (9)
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 قصؼه كنسػػػػػػػػػػؼه قصؼه كنسػػػػػػػػػػؼه   ليمينػػػػػػػػػػا كالنهػػػػػػػػػػار ليمينػػػػػػػػػػا كالنهػػػػػػػػػػار 
 

 ((ُكدخػػػػػػػػػػػافه يعمػػػػػػػػػػػك إلػػػػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػػػػكزاًص)كدخػػػػػػػػػػػافه يعمػػػػػػػػػػػك إلػػػػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػػػػكزاًص) 
 

كاروخ  قد اعِخدـ بيركف القكة المدرطة ىحؽ العكيف الدمعطوفووف  ا نزة  مف طيئرات كدىيىيت ُك
وا   ك ىوة كدور ويعوف   كالمد كنورهي  كيف مي  امِ  ا نزة امِدادا  لدمكوِِ المدرطة  ا ُىرا كبيِ

 مف المذاىح الِا كيف لِ  واي الدكر ا كىرع
 مكقفه مف اتفاقية أكسمك : .ْ

فعدت اِدي وة أكعمك ا مؿ المِىقا لدل الاكئوف الدمعطوفووف ىيلاكدة إلل دويرهـ   حوث 
دكلوة وركطيت الروخت  ويدة الباب الدمعطوفا المِمثمة ىمفظمة الِحرور الدمعطوفوة إلل ال

لافؼ   كاالِكيه إلل ِعكوة عويعوة ع كيفت هذه االِدي وة ىمثيىة ِفيزؿ المِِيلوة المِمثمة  ا ر ض 
ِفيزؿ المديكض الدمعطوفا بف ماظـ ا رض الدمعطوفوة   كفىذ  إذ كىور مف الكيفب الدمعطوفا  

كطفا الدمعطوفا   كاعِمرت المقيكمة مدبوي  ىلفاي إرهيب مفظـ ِقكـ ىِ زمرة خيركة بف الُؼ ال
الِفيزالت لِطيؿ ماظـ ثكاىت الباب الدمعطوفا الِا أ فبئت مف أكمِ مفظمة الِحرور الدمعطوفوة 

ع ك د افاكعت اِدي وة أكعمك بمل بار الباراع كدكلة إعرائوؿالِا ابِر ت أخورا  ىيلكويف الُاوكفا 
وقكؿ ا عِيذ الدكِكر فىوؿ خيلد أىك بما  الدمعطوفووف  ِحدثكا بفاي مي ىوف مايرض كمؤود ك ا ذلؾ

  "رأوفي حيلة القمؽ كالِر ب كمي ِفِكِ مف ا مؿ أك الولس ِعكد البيرع الدمعطوفا  ا المرحمِوف   
الفويلوة كالِديكووة عع كرأوفي ا دىيع كالباراع وِكيكىكف مع ا كلل ِحرووي  أك ِثكورا    كمع الثيفوة 

 ع(6)عع" ِىبورا  أك ر وي  كِفدودا  

 فاـ ال ومِزمكف    الِا وركج لاي الواكد  مف بمموة العاـ بىد الرحمف ىيركد  ك د حذر البيبر
 ىيلااكد كالمكاثوؽ   كأفاـ ميوكف  ا معمعماـ اإلكراما  ا القِؿ كالِدمور وقكؿ البيبر  

ـه  ".. ككيػػػػؿا أيػػػػديهـ دى ـه قػػػػالكا : "السَّػػػػالـي ".. ككيػػػػؿا أيػػػػديهـ دى  قػػػػالكا : "السَّػػػػالـي
   

ـٍ لػػػػػػػػػػـ تيغٍ   ـٍ لػػػػػػػػػػـ تيغٍ كًحػػػػػػػػػػرابيهيـ كثيػػػػػػػػػػابيهي  ((ّسػػػػػػػػػػًؿ)سػػػػػػػػػػًؿ)كًحػػػػػػػػػػرابيهيـ كثيػػػػػػػػػػابيهي
 

الِا وخدكفاي خمؼ بايرات اإلفعيفوة الىرا ة كالعاـ الكيذب كوقكؿ البيبر كيبدي حقوقة الواكد 
 المزبـك أفاـ ال أميف لاـ  فاـ ال ومِثمكف  م خمؽ أك دوف أك فُوحة  

 كبغػػػػػػػ  كحػػػػػػػكش لػػػػػػػيس يػػػػػػػردعهـكبغػػػػػػػ  كحػػػػػػػكش لػػػػػػػيس يػػػػػػػردعهـ  
 

 خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
   

 المحػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي أنيػػػػػػػػػػػابهـ كعمػػػػػػػػػػػ المحػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي أنيػػػػػػػػػػػابهـ كعمػػػػػػػػػػػ 
 

ؽه بهػػػػػػػػػػػػػ  ؽه بهػػػػػػػػػػػػػأثػػػػػػػػػػػػػكابهـ ًمػػػػػػػػػػػػػزى  ((ْا قػػػػػػػػػػػػػي )ا قػػػػػػػػػػػػػي )أثػػػػػػػػػػػػػكابهـ ًمػػػػػػػػػػػػػزى
 

                                                           
 ع991بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( (9
  إُدار اِحيد الكِ يب   9دع فىوؿ خيلد أىك بما   بفيُر اإلىداع الدفا  ا بار بثميف أىك نرىوة  ط ((6

 ع9ـ  ص9111الدمعطوفووف   القدس      
 ع991بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( (9
 ع900صالعيىؽ   ( (9
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كرة اِدي وة أكعمك بفد البيبر بىد الرحمف ىيركد   أدىيع  معطوفكنوره الكثور مف  ُك
  ىؿ ابِىرهي البيبر خويفة كىرل   كى وع لمكطف ىلىخس ا ثميف   وقكؿ  (9)مظممةُكرة عكداكوة 

 البيبر  
 فالػػػػػػػػػػذم ال ييبػػػػػػػػػػػاحي صػػػػػػػػػػػارى ميباحػػػػػػػػػػػان فالػػػػػػػػػػذم ال ييبػػػػػػػػػػػاحي صػػػػػػػػػػػارى ميباحػػػػػػػػػػػان 

 

 ((ِكالػػػػػػػػػػذم ال ييبػػػػػػػػػػاعي .. ًبٍيػػػػػػػػػػ ى ًبػػػػػػػػػػبىٍخًس)كالػػػػػػػػػػذم ال ييبػػػػػػػػػػاعي .. ًبٍيػػػػػػػػػػ ى ًبػػػػػػػػػػبىٍخًس) 
 

ِفيكؿ البيبر اِدي ويت العاـ  ا نور مكوع  ا  ُيئده   ك كيف كثور الِطرؽ لاذا  
المكوكع لمي وراه مف حكـ الِفيزالت الِا وقدماي المديكض الدمعطوفا   كهك الذم ور ض الِدروط 
ىذرة كاحدة مف ِراب  معطوف لذلؾ اعِامؿ البيبر ا عمكب العيخر  ا  ُيئده لوىوف حكـ 

 الفايئوة الِفيزالت الدمعطوفوة عالمؤامرة ك 
وقكؿ البيبر مىرزا حكـ الِفيزالت الِا  دمِاي مفظمة الِحرور  لمكويف الُاوكفا   ويرىة ىارض 

مر القمة الارىوة  ا الخرطـك الحيئط الثكاىت الدمعطوفوة   مِفيعوة العات أحمد البقورم  ا   مِؤ
كأف اـ ىداماـ هذا  د كمىكا بير الزميف الذم لوس مؤكدا  أف  حركة  ِح  د ِرورت بمي كيفت بموِ   

ىاده بير  قد ذهىت العات أحمد البقورم  ا  مة الخرطـك أدراج الرويح  ف مي وكرم اآلف هك 
 ىوع ا رض كالِفيزؿ بف ا كطيف  

ـي  مػػػػػا ػػػػػٍد يػػػػػا حى ـى السَّػػػػػالـ .. عي مػػػػػا ـي يػػػػػا حى مػػػػػا ػػػػػٍد يػػػػػا حى ـى السَّػػػػػالـ .. عي مػػػػػا  يػػػػػا حى
 

ـي   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـى إال الحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي ال يىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـى إال الحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال يىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحي
 

مامػػػػان   فػػػػي زمػػػػاًف الصػػػػقكر ..فػػػػي زمػػػػاًف الصػػػػقكر .. مامػػػػان ًصػػػػرتيـٍ حى  ًصػػػػرتيـٍ حى
 

ـي    مػػػػػػػػا ـي  كيػػػػػػػػؼ يحيػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػقكر الحى مػػػػػػػػا  كيػػػػػػػػؼ يحيػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػقكر الحى
 

ػػػػػػػٍرسو هػػػػػػػذا   تىزيفٌػػػػػػػكفى مػػػػػػػاذا    ػػػػػػػٍرسو هػػػػػػػذا   تىزيفٌػػػػػػػكفى مػػػػػػػاذا   أما عي  أما عي
ُُ 

 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ييط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي  كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ييط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي   
 

 ثىًكمىػػػػػػػػػػػٍت أيماكػػػػػػػػػػػـ .. أىلىػػػػػػػػػػػٍيسى لػػػػػػػػػػػديكـٍ ثىًكمىػػػػػػػػػػػٍت أيماكػػػػػػػػػػػـ .. أىلىػػػػػػػػػػػٍيسى لػػػػػػػػػػػديكـٍ 
 

:)عػػػػاشى السَّػػػػالـي ( ) يحيػػػػا السَّػػػػالـي (     :)عػػػػاشى السَّػػػػالـي ( ) يحيػػػػا السَّػػػػالـي (   غيري  غيري
 

ػػػػػػاٌل (   ) كى ػػػػػػاٌل (  أيػػػػػػفى مميػػػػػػاري )ال(   كمميػػػػػػاري ) كى  أيػػػػػػفى مميػػػػػػاري )ال(   كمميػػػػػػاري
 

ـي أيػػػػػػػػػػػػػفى تمػػػػػػػػػػػػػؾى الأيػػػػػػػػػػػػػفى تمػػػػػػػػػػػػػؾى ال  ـي ميحرَّمػػػػػػػػػػػػػات الًجسػػػػػػػػػػػػػا  ميحرَّمػػػػػػػػػػػػػات الًجسػػػػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػػا لتمػػػػػػػؾى الػػػػػػػالصاًت تهػػػػػػػكٍم ًتباعػػػػػػػان مػػػػػػػا لتمػػػػػػػؾى الػػػػػػػالصاًت تهػػػػػػػكٍم ًتباعػػػػػػػان 
 

ـي (  ـا سػػػػػػػػػػا ـي (أىكى هىػػػػػػػػػػٍؿ صػػػػػػػػػػار ربَّنػػػػػػػػػػا) العػػػػػػػػػػ ـا سػػػػػػػػػػا  أىكى هىػػػػػػػػػػٍؿ صػػػػػػػػػػار ربَّنػػػػػػػػػػا) العػػػػػػػػػػ

 

 قيًتمػػػػػػػػػٍت )ال( حبيبػػػػػػػػػةي العيمػػػػػػػػػًر غػػػػػػػػػدران قيًتمػػػػػػػػػٍت )ال( حبيبػػػػػػػػػةي العيمػػػػػػػػػًر غػػػػػػػػػدران 
 

( رفرفػػػػػػػػػػػػػػٍت لهػػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػػالـي   ـٍ ( رفرفػػػػػػػػػػػػػػٍت لهػػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػػالـي ك)نىعىػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ  ك)نىعىػػػػػػػػػػػػػػ
 

 أيهػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػائعكفى حيفػػػػػػػػػػػػا كيافػػػػػػػػػػػػاأيهػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػائعكفى حيفػػػػػػػػػػػػا كيافػػػػػػػػػػػػا
 

 أهجػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أـً استسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي    أهجػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أـً استسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي     
 

مىٍبػػػػػػتيـٍ عػػػػػػارى الزمػػػػػػاف .. كلكػػػػػػفٍ  مىٍبػػػػػػتيـٍ عػػػػػػارى الزمػػػػػػاف .. كلكػػػػػػفٍ قػػػػػػد جى  قػػػػػػد جى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػضَّ فىػػػػػػػػػػػػػؾا الميعارضػػػػػػػػػػػػػيفى الم جػػػػػػػػػػػػػا ـي عى ػػػػػػػػػػػػػضَّ فىػػػػػػػػػػػػػؾا الميعارضػػػػػػػػػػػػػيفى الم جػػػػػػػػػػػػػا  عى
 

 أيػػػػػف فػػػػػت ه    كأيػػػػػفى : )إنَّػػػػػا فىتىٍحنػػػػػا(  أيػػػػػف فػػػػػت ه    كأيػػػػػفى : )إنَّػػػػػا فىتىٍحنػػػػػا(  
 

ـي      ـي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍتكي يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما غى ـي    شى ـي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍتكي يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما غى    شى
 

ػػػػؾه   -يػػػػا عػػػػيفي يػػػػا عػػػػيفي   -لػػػػيسى بىٍعػػػػدى اليقػػػػيفً لػػػػيسى بىٍعػػػػدى اليقػػػػيفً  ػػػػؾه شى  شى
 

)أىٍثبىػػػػػػػػػػتى الفعػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػا ي الكػػػػػػػػػػالـي)  أىٍثبىػػػػػػػػػػتى الفعػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػا ي الكػػػػػػػػػػالـي
ّ)) 

 

                                                           
   مطىاة دار ا ر ـ   9وراكع   فىوؿ أىك بما   اِكيهيت القُة القُورة  ا  معطوف ىاد اِدي وة أكعمك   ط ((9

 ـ  6001نزة      
 ع999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( (6

 ع999ص العيىؽ  ( (9
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قووة الدمعطوفوة كالذم هك ثـ وبىِ البيبر هذه االِدي وة ىلفاي كبد ثيف  لىمدكر الذم هك أعيس ال
كبد مف ال وممؾ لمف ال وعِحؽ كلكف هذه المرة بمل ود "ىمدكر الدمعطوفا"  الذم مفح  الواكد 
االبِراؼ الدمعطوفا كىذلؾ ال ومكف لكـ هذا الكبد  ف المديكض الدمعطوفا أووي  كهب إعرائوؿ 

  ا ذلؾبىد الرحمف ىيركد يبر ابِرا ي كأحقوة ىيلاوش بمل ِراب  معطوف ىا مقيىؿ   وقكؿ الب
  مككاي  المكـ لمف ِفيزؿ 

 أىكى هػػػػػػػػػػػػذا كىٍعػػػػػػػػػػػػده لبمفػػػػػػػػػػػػكرى ثػػػػػػػػػػػػافو أىكى هػػػػػػػػػػػػذا كىٍعػػػػػػػػػػػػده لبمفػػػػػػػػػػػػكرى ثػػػػػػػػػػػػافو 
 

ػػػػػػػالـي)  )فػػػػػػػامًض بمفػػػػػػػكري .. مػػػػػػػا عميػػػػػػػؾى مى ػػػػػػػالـي  ((ُفػػػػػػػامًض بمفػػػػػػػكري .. مػػػػػػػا عميػػػػػػػؾى مى
 

 فِمثؿ هذا المافل أووي   ا  كؿ البيبر   

( )يػػػػػػا مػػػػػػف ييجػػػػػػٌف بػػػػػػرابيفو  ( جنكنهمػػػػػػك ( جنكنهمػػػػػػك ِيػػػػػػا مػػػػػػف ييجػػػػػػٌف بػػػػػػرابيفو
 

 كصػػػػػػػػػار رابػػػػػػػػػيفي يحكػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػدهـ هيػػػػػػػػػبىالكصػػػػػػػػػار رابػػػػػػػػػيفي يحكػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػدهـ هيػػػػػػػػػبىال 
 

 فبػػػػػػػػػاعهـ صػػػػػػػػػؾَّ غفػػػػػػػػػرافو بمكطننػػػػػػػػػافبػػػػػػػػػاعهـ صػػػػػػػػػؾَّ غفػػػػػػػػػرافو بمكطننػػػػػػػػػا
 

مػػػػػػػػػػرى كالقيػػػػػػػػػػبال)  مػػػػػػػػػػرى كالقيػػػػػػػػػػبال)كبػػػػػػػػػػادلك  الػػػػػػػػػػكركدى الحي كبػػػػػػػػػػادلك  الػػػػػػػػػػكركدى الحي
ّ)) 

 

امقاـ البدود  وامؽ البيبر  ا ا ىويت العيىقة بمل ُِر يت مف ِديكض مع االحِاؿ   ِك
أبمل   كىيدلكه القىات كالكركد    الذم أُىح بفدهـ مثا   "اعحؽ راىوف"ىرئوس الكزراع اإلعرائوما 

فيزلكا لِ بف  معطوف   كأُىح الحمر كر اكا بمل آلويِِ أنُيف الزوِكف    مفح كه ُؾ الردراف ِك
الباب الدمعطوفا دخوا    كالواكد أُحيب ا رض! ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر ىاد أف ِخمل الىاض 

 بف عاحِ أما   ا بدك الواكد بفِ 

ػػػػػػمـ مدفىعىػػػػػػه ػػػػػػمـ مدفىعىػػػػػػهرمػػػػػػ  الفػػػػػػدائيا ليػػػػػػثي الس   رمػػػػػػ  الفػػػػػػدائيا ليػػػػػػثي الس 
 

ػػػػػػػػػػال  مى ػػػػػػػػػػالفجػػػػػػػػػػٌر  المعتػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػف أيٍذنػػػػػػػػػػه حى مى  فجػػػػػػػػػػٌر  المعتػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػف أيٍذنػػػػػػػػػػه حى
 

                                                           

 ع999صالكيممة   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة ( (9
ِع  ا 9116ـ كمف 9111ـ إلل 9119(ع رئوس كزراع إعرائوؿ مف 9119-9166( راىوف  )(6  9 حِل مِك

   وموفا مف المايرووف ـ حوث انِوؿ  ا ِؿ أىوب مف  ىؿ طيلب كيماا إعرائوما9119فك مىر ِبروف الث يفا 
فوـ االايلموة الثيفوة    ـ خاؿ الحرب9199 معطوف    ا  كلد راىوف  ا القدس ككيف أكؿ رئوس كزراع كلد  ا

ـ خاؿ الحرب 9191 يئد الميِش  ا  راىوف إلل الميِش كها كحدة واكدوة عروة  ا  معطوفع حوث أُىح فيئب
عِراِوكوة اـ كهك مخط ط  9191ـ إلل 9199مف  الد يع  ا إعرائوؿ الارىوة اإلعرائوموة ا كللع ِرأ س راىوف كزارة

  كيف راىوف عدور إعرائوؿ  ا الكالويت المِحدةع كهك بوك  ا حزب 9119إلل ـ ـ9191 ـ مف9191حرب 
لمد يع مف  ـع كيف كزورا9111ـ إلل 9119ع أُىح رئوس كزراع  ا 9119ك د اخِور لىرلميف إعرائوؿ  ا  الامؿ

فِخيىيت فكح الحزب  ا ا . ـ9116 أُىح راىوف رئوس حزب الامؿ ثيفوة  ا  ىراور بىيط .9110إلل  9119ـ
ـ ك  ات حككمة راىوف ك  9119ىمفُب كزور الد يعع  ا  حِدظ لفدعِاراف كأُىح رئوس كزراع مرة ثيفوة وكفوك حزو

ِوم فت ىداوة حكـ ذاِا كىداوة الفعحيب إعرائوؿ مف  طيع نزة كالودة الررىوةع  مفظمة الِحرور الدمعطوفو ة اِدي وة
 ع10ويت إعرائوموة   ص بىد الحمود الىيىي   بخُ  وفظر ِركمِِ  ا 
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ػػػػ  فمسػػػػطيف محػػػػكان نيٍصػػػػ ػػػػ  فمسػػػػطيف محػػػػكان نيٍصػػػػتيمحى  بى أعيننػػػػابى أعيننػػػػاتيمحى
 

ال)  ال)كرغػػػػػػـ خمسػػػػػػيف قرنػػػػػػان نصػػػػػػب  الاػػػػػػدخى    ((9كرغػػػػػػـ خمسػػػػػػيف قرنػػػػػػان نصػػػػػػب  الاػػػػػػدخى
 

ىدك مىررات اإل داـ بمل بمموة العاـ كاهوة  ا فظر البيبر حوث لـ ُِىح نزة عفري كرة كمي  ِك
 كبدكا الباب  وقكؿ  

 يػػػػػػػا مػػػػػػػف يقػػػػػػػامر باألكطػػػػػػػاف مفتًخػػػػػػػران يػػػػػػػا مػػػػػػػف يقػػػػػػػامر باألكطػػػػػػػاف مفتًخػػػػػػػران 
 

ػػػػػػػػػػػػيمكؾي أكردكػػػػػػػػػػػػـ مسػػػػػػػػػػػػتنقعان كًحػػػػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػػػػػيمكؾي أكردكػػػػػػػػػػػػـ مسػػػػػػػػػػػػتنقعان كًحػػػػػػػػػػػػالشى  شى
 

 عػػػػػػػػدتـ بعػػػػػػػػش زنػػػػػػػػابير فػػػػػػػػتٍكفى بنػػػػػػػػاعػػػػػػػػدتـ بعػػػػػػػػش زنػػػػػػػػابير فػػػػػػػػتٍكفى بنػػػػػػػػا
 

 ((ٍِؽ غػػػػػػػػزةه سػػػػػػػػمنان كال عسػػػػػػػػال)ٍؽ غػػػػػػػػزةه سػػػػػػػػمنان كال عسػػػػػػػػال)كلػػػػػػػػـ تػػػػػػػػذكلػػػػػػػػـ تػػػػػػػػذ 
 

بمل الباب الدمعطوفا كمُيئب كمع ِردم ا حكاؿ  ا نزة ىاد االِدي وة كمي كِرِ مف كوات 
اكود لا ُل   كماحقة المقيكمة   كمُيدرة ا راوا   مف كثرة االعِامير  ودبك البيبر   ِك

الىاد مقيىؿ مُمحة ميدوة كأف ِِرؾ مف ىيع ا  ُل ا عور  ُيئؿ المقيكمة لبؽ الطروؽ إلل 
  وقكؿ وكفواي 

 شػػػػػػػػػػػػػٌقي الطريػػػػػػػػػػػػػؽ أمػػػػػػػػػػػػػاـ أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػٌقي الطريػػػػػػػػػػػػػؽ أمػػػػػػػػػػػػػاـ أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 تنػػػػػػػػػػػػػػا .. إلػػػػػػػػػػػػػػ  األقصػػػػػػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػػػػػػيرتنػػػػػػػػػػػػػػا .. إلػػػػػػػػػػػػػػ  األقصػػػػػػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػػػػػػير 
 

 كدعػػػػػػػػػػي )القمامػػػػػػػػػػة( فهػػػػػػػػػػي تهػػػػػػػػػػػػػكدعػػػػػػػػػػي )القمامػػػػػػػػػػة( فهػػػػػػػػػػي تهػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػكم اليػػػػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػػػػاؽ بيػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػكم اليػػػػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػػػػاؽ بيػػػػػػػػػػػػر  
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد ليقبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد ليقبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 

 ((ّكيسػػػػػػػػػػػػػػػيًف مػػػػػػػػػػػػػػػف بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػر البعيػػػػػػػػػػػػػػػر)كيسػػػػػػػػػػػػػػػيًف مػػػػػػػػػػػػػػػف بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػر البعيػػػػػػػػػػػػػػػر) 
 

ف هذا الباب كبيبكا  ا  ُكر كوىدك أف الزمرة الِا ك ات هذه االِدي ويت  د افعمخت ِميمي  ب
 بف آهيت باىاـ  وايكماـ البيبر ىقكلِ   بيكوة ىاودا  

 عٌشػػػػػػػاؽ تػػػػػػػٌؿ أبيػػػػػػػبو .. ال أب لكمػػػػػػػكعٌشػػػػػػػاؽ تػػػػػػػٌؿ أبيػػػػػػػبو .. ال أب لكمػػػػػػػك
 

 فػػػػػػػاجركا فػػػػػػػ ٌف لكػػػػػػػـ فػػػػػػػي ليمهػػػػػػػا شػػػػػػػغالفػػػػػػػاجركا فػػػػػػػ ٌف لكػػػػػػػـ فػػػػػػػي ليمهػػػػػػػا شػػػػػػػغال 
 

 دسػػػػػتيـٍ قداسػػػػػة فػػػػػردكس الشػػػػػ ـ كػػػػػأفٍ دسػػػػػتيـٍ قداسػػػػػة فػػػػػردكس الشػػػػػ ـ كػػػػػأفٍ 
 

 لػػػػػػػـ تسػػػػػػػمعكا أك كػػػػػػػأٌف الػػػػػػػكحي مػػػػػػػا نػػػػػػػزىاللػػػػػػػـ تسػػػػػػػمعكا أك كػػػػػػػأٌف الػػػػػػػكحي مػػػػػػػا نػػػػػػػزىال 
 

ػػػػػا كقػػػػػد باعهػػػػػا مػػػػػف لػػػػػيس يعرفهػػػػػا ػػػػػا كقػػػػػد باعهػػػػػا مػػػػػف لػػػػػيس يعرفهػػػػػاأمى  أمى
 

صػػػػػػكرى العػػػػػػار كالًفمىػػػػػػال)صػػػػػػكرى العػػػػػػار كالًفمىػػػػػػال)فػػػػػػابنكا بسيػػػػػػٍحتو قفػػػػػػابنكا بسيػػػػػػٍحتو ق 
ْ)) 

 

ثـ وطيلب البيبر المديكض الدمعطوفا ىيلكؼ بف المفيداة ىيلعاـ    قد كدر الباب ىيلمديكويت  
كأوقف أفاي فىت بوطيفا ال وثمر   كأفاي ال ِكدم فداي    كلـ ِقدـ لمباب الدمعطوفا أم باع ممي 

 كبدكه ىِ  وقكؿ  

ػػػػٍمـ الػػػػذم    ٍكقػػػػةى الس  ػػػػٍمـ الػػػػذم كىفىػػػػٍاًؾ يػػػػا جى ٍكقػػػػةى الس  مػػػػكاكىفىػػػػٍاًؾ يػػػػا جى مػػػػكازىعى  زىعى
 

تىرا  ـٍ فىٍمترحمػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػكى نىػػػػػػػػػػػػاًجريكي ػػػػػػػػػػػػٍت حى تىرابيحَّ ـٍ فىٍمترحمػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػكى نىػػػػػػػػػػػػاًجريكي ػػػػػػػػػػػػٍت حى  بيحَّ
 

                                                           
 ع691صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ((9
 ع691( العيىؽ   ص(6
 ع699صالعيىؽ   ( (9
 ع691صالعيىؽ   ( (9
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ػػٍهيكفى فػػي لىهىػػؼو  ٍمػػؼى بنػػي صي ٍكفى خى ػػٍهيكفى فػػي لىهىػػؼو تىٍجػػري ٍمػػؼى بنػػي صي ٍكفى خى  تىٍجػػري
 

ػػػػػػػهيكفى قػػػػػػػد كىفػػػػػػػرا)  ـٍ ببنػػػػػػػي صي ػػػػػػػٍعبيكي ػػػػػػػهيكفى قػػػػػػػد كىفػػػػػػػرا)كشى ـٍ ببنػػػػػػػي صي ػػػػػػػٍعبيكي كشى
ُ)) 

 

ىيلدمل الِا وحركاي الواكد المِفيزؿ بف الثكاىت الدمعطوفوة كوبىِ البيبر المديكض الدمعطوفا 
 عاكا كيهدوف مف أكؿ ِحقوؽ بمواـ الِفيزؿ بف كؿ  معطوف  أوفمي بيعكا كك ِمي ورودكف  لممكا

  وقكؿ  أكامر الواكد 
   طاف  ي  الح   ي ح ر ؾ   ر  ساح   اـ  م  أ   ـ    أ   نحف   راجكز  في أ  

 طاف  ك  األ   ة  ناز  ج   ت ح ر ك ت  
 ل  ناقكرة  .. إ   ز ة  غ   ف  م  

دؿ  .. أ   حيفا  ف  ال ق  س  .. ع   ا  ك  .. ع   د  ك  د  س  كيافا .. م ج 
 ممة  ر  ك   د  ل  

 سياف  الن   ة  م  رتا .. في س  س  ح   يا
 ضاع   الجميؿ   ؿ  ك  

 ة  ر  اص  .. ال ن   د  ف  ال ص  ..  ا  ي  ر  ب  ال ط  
 ب  ق  الن   ؿ  ك  
 رة  الدائ   عميه   دارت  

 نا الجباف  قامكس   ف  م   كضاع  
 ت  ح  ب  ص  أ   البالد   ؿ  ك  
 (: )كاف   الم ر ح كـ   ر  ب  في خ  
 (ِ)  تي  ف  ض   ف  ي  كأ  

الِىرؤ مفاـ ىُروح الاىيرة كايرا  فايرا  كىمي ال ودع مكيال  لمِلكوؿ كوُؿ ا مر ىيلبيبر إلل 
 كالِحموؿ  وقكؿ  

ػػػػف بػػػػاع أرضػػػػي كشػػػػعبي ػػػػف بػػػػاع أرضػػػػي كشػػػػعبيلػػػػيس منػػػػي مى  لػػػػيس منػػػػي مى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػزاد الكبيػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػالبىٍهمىكاففػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػزاد الكبيػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػالبىٍهمىكاف 
 

 ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػان ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 فمىػػػػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػػػػيفمىػػػػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػػػػٌدني قاصػػػػػػػػػػػػران فشػػػػػػػػػػػػٌد كثػػػػػػػػػػػػاقي ػػػػػػػػػػػػٌدني قاصػػػػػػػػػػػػران فشػػػػػػػػػػػػٌد كثػػػػػػػػػػػػاقيعى  عى
 

   األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص باألحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص باألحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافكتمقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتمقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ٍمػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػذيف رىمػػػػػػػػػػٍكني ٍمػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػذيف رىمػػػػػػػػػػٍكنيحرمػػػػػػػػػػكني رى  حرمػػػػػػػػػػكني رى
 

 كأحمٌػػػػػػػػػػػػػػػػكا لهػػػػػػػػػػػػػػػػـ دمػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ افكأحمٌػػػػػػػػػػػػػػػػكا لهػػػػػػػػػػػػػػػػـ دمػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ اف 
 

ػػػػػػر  نػػػػػػارم ـٌ لٌمػػػػػػا صػػػػػػرختي مػػػػػػف حى ػػػػػػر  نػػػػػػارمثػػػػػػ ـٌ لٌمػػػػػػا صػػػػػػرختي مػػػػػػف حى  ثػػػػػػ
 

 صػػػػػػػػػػػػػػٌكركني غػػػػػػػػػػػػػػكالن مػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػيالفصػػػػػػػػػػػػػػٌكركني غػػػػػػػػػػػػػػكالن مػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػيالف 
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71 

 

 يػػػػػا سػػػػػالـ الٌشػػػػػجعاف دعنػػػػػي كشػػػػػأنييػػػػػا سػػػػػالـ الٌشػػػػػجعاف دعنػػػػػي كشػػػػػأني
 

 ((ُفطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌقها بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني)فطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌقها بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني) 
 

إلل الِفيزؿ بف  ك ا إطير العخروة مف بممويت العاـ   ودبك البيبر المديكض الدمعطوفا
طىوع الاا ة مع المعِامروف    اذا  مة  ا رض   كبطب كممة ال مف القيمكس الدمعطوفا   ِك
الِطكر كالِحور    قد أُىحت إعرائوؿ أمرا  كا اي   ا ىد مف العاـ مااي    قد أدىر زمف الحرب 

ور بمي آؿ إلوِ حيؿ الباب ككلل إلل مي الفايوة وقكؿ البيبر كوىدك  ا كمميِِ مرارة مفقطاة الفظ
 الدمعطوفا  كمي و دبل إلوِ مف ِروور  ا  وـ الكايد  

 تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىلكا .. تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىلكاتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىلكا .. تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىلكا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىيىسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىيىسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكاٍرضى  كاٍرضى
 

) ـٍ (تىعىقَّميػػػػػػػػػػػػػػػػػكا .. قيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػكا : )نعػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ  تىعىقَّميػػػػػػػػػػػػػػػػػكا .. قيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػكا : )نعػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ )ال( لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ )ال( لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

ـي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تىٍقتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي  ال تىٍقتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍستىكًطفى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعًمراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍستىكًطفى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعًمرا 
 

 طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيكـ كحًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةه طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيكـ كحًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةه 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ضا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التَّحى ضا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التَّحى
 

كا ري كاتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكركا .. تىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ ري  تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكركا .. تىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  جا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تحى جا  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تحى
 

 فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتميكيـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران لكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـفىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتميكيـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران لكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 جريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تيٍغفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تيٍغفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيؿي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيؿي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

رىا  رىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍحقان كػػػػػػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػػػػػػف ؽي سى ػػػػػػػػػػػػػػٍحقان كػػػػػػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػػػػػػفتىٍسػػػػػػػػػػػػػػحى ؽي سى  تىٍسػػػػػػػػػػػػػػحى
 

 لحربهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرالحربهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرا 
 

 عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبال
 

 ((ِعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب أىدبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب أىدبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا) 
 

 مكقفه مف التخاذؿ العربي: .ٓ
ابِىرت الحككميت الارىوة  ووة  معطوف    ووة الدمعطوفووف كحدهـ    ك دكا مك ؼ 
المِخيذلوف   ىؿ ِآمركا أحويفي بمل ُِدوة القووة   كلمبيبر بىد الرحمف ىيركد مك دِ مف الارب 

 كِيىِِ لمبار  وقكؿ   حوث فراه وعِفكد ىاـ كودبكهـ لمد ود الاكف لِحرور  معطوف  ا ىداويت

ػػػػػػػػػػرب ػػػػػػػػػػربأال مػػػػػػػػػػف يىػػػػػػػػػػدو يػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػرى عي  أال مػػػػػػػػػػف يىػػػػػػػػػػدو يػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػرى عي
 

تيعػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػالدى مهػػػػػػػػػػػػػًد الميسػػػػػػػػػػػػػممينا)تيعػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػالدى مهػػػػػػػػػػػػػًد الميسػػػػػػػػػػػػػممينا) 
ّ)) 

 

كلـ ومىث البيبر طكوا  حِل اكِبؼ ِخيذلاـ   ككوااـ الحكاكز كالاقىيت كالحدكد   كِكدوعاـ 
 العاح  ا المخيزف   ك ا ذلؾ وقكؿ  

                                                           
 ع991بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( (9
 ع969صالعيىؽ  ( (6
 ع90صالعيىؽ   ( (9
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ٍكا كى ٍكاأىلقىػػػػػػػػٍكا عمػػػػػػػػيَّ العػػػػػػػػبصى ثػػػػػػػػـ انػػػػػػػػزى كى  أىلقىػػػػػػػػٍكا عمػػػػػػػػيَّ العػػػػػػػػبصى ثػػػػػػػػـ انػػػػػػػػزى
 

ػػػػػػػػػػػػػػعبي  مَّفيػػػػػػػػػػػػػػكا شى ػػػػػػػػػػػػػػعبيكخى مَّفيػػػػػػػػػػػػػػكا شى  شػػػػػػػػػػػػػػديدى الهيػػػػػػػػػػػػػػزاؿً شػػػػػػػػػػػػػػديدى الهيػػػػػػػػػػػػػػزاؿً   كخى
 

 ككيماهيػػػػػػػػػـ أقػػػػػػػػػكل يػػػػػػػػػدان ًمػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػدمككيماهيػػػػػػػػػـ أقػػػػػػػػػكل يػػػػػػػػػدان ًمػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػدم
 

ػػػػػػػػػرا بػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي اٍخًتيػػػػػػػػػاًؿ)  ػػػػػػػػػيميهـ تىمي ػػػػػػػػػرا بػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي اٍخًتيػػػػػػػػػاًؿ)كخى ػػػػػػػػػيميهـ تىمي كخى
ُ)) 

 

ثـ وذكر البيبر ك كؼ الارب كيلعد  ا ككِ القووة الدمعطوفوة  ككلف ا مر ال وافواـ أىدا  وقكؿ 
خيذلاـ    بف ىطئاـ ِك

 بطَّػػػػػػػػػأى األقربػػػػػػػػػكفى عنَّػػػػػػػػػا   كصػػػػػػػػػاركابطَّػػػػػػػػػأى األقربػػػػػػػػػكفى عنَّػػػػػػػػػا   كصػػػػػػػػػاركا
 

 حكلىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماصً حكلىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماصً  
 

 نحػػػػػػػف بػػػػػػػيف السػػػػػػػدٍَّيًف : سػػػػػػػد  يهػػػػػػػكدنحػػػػػػػف بػػػػػػػيف السػػػػػػػدٍَّيًف : سػػػػػػػد  يهػػػػػػػكد
 

 ((ِثػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػد  العركبػػػػػػػػػػػػػػة العىٍربػػػػػػػػػػػػػػاًص)ثػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػد  العركبػػػػػػػػػػػػػػة العىٍربػػػػػػػػػػػػػػاًص) 
 

ثـ وِعيعؿ البيبر بف حدكد الدكؿ الارىوة المرمقة حكؿ  معطوف بمدا   كودبكا الارب لدِحاي 
حِل وِـ ِحرور  معطوف  مف دفس االحِاؿ الُاوكفا   كوىوف أف الدمعطوفووف ىوف عدوف عد 

 كؿ  الاركىة كعد الواكد  وق

 مػػػػػػػػػػػػا لمحػػػػػػػػػػػػدكًد حكالىٍينػػػػػػػػػػػػا ميغىمَّقىػػػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػػػا لمحػػػػػػػػػػػػدكًد حكالىٍينػػػػػػػػػػػػا ميغىمَّقىػػػػػػػػػػػػةن 
 

ػػػػػػػػػػػدىرا  ػػػػػػػػػػػدىرالػػػػػػػػػػػـ نسػػػػػػػػػػػتطٍ  معهػػػػػػػػػػػا ًكردىان كال صى  لػػػػػػػػػػػـ نسػػػػػػػػػػػتطٍ  معهػػػػػػػػػػػا ًكردىان كال صى
 

ٍبػػػػؿى عػػػػٍف عينيًقػػػػي  ٍبػػػػؿى عػػػػٍف عينيًقػػػػي أىٍطًمػػػػٍؽ يىػػػػدىمَّ كفيػػػػؾَّ الحى  أىٍطًمػػػػٍؽ يىػػػػدىمَّ كفيػػػػؾَّ الحى
 

 كافػػػػٍت  لػػػػيى البػػػػابى كانظػػػػٍر بىٍعػػػػدي كيػػػػؼى تىػػػػرلكافػػػػٍت  لػػػػيى البػػػػابى كانظػػػػٍر بىٍعػػػػدي كيػػػػؼى تىػػػػرل 
 

 لػػػك تىٍجعىػػػؿي السَّػػػدَّ يػػػا مػػػكالمى طىػػػٍكعى يىػػػًدملػػػك تىٍجعىػػػؿي السَّػػػدَّ يػػػا مػػػكالمى طىػػػٍكعى يىػػػًدم
 

رىا)  رىا)أىٍلفىٍيػػػػػػػتى ًمٍميػػػػػػػكفى شػػػػػػػاركفو قػػػػػػػًد انػػػػػػػدحى أىٍلفىٍيػػػػػػػتى ًمٍميػػػػػػػكفى شػػػػػػػاركفو قػػػػػػػًد انػػػػػػػدحى
ّ)) 

 

كأفاـ ىداماـ هذا كامكا  معطوف   الحدكد مع  معطوف الارب وِعيعؿ البيبر بف عىب إناؽ  ك
 عكفي  كىورا  و قِؿ  وِ الباب  وقكؿ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حارًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًدنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حارًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًدنا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػف تحرسػػػػػػػػػػػػػػػػػكف يػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػف تحرسػػػػػػػػػػػػػػػػػكف يػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مى  مى
 

 ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفه غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتًبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيفه غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت
 

 لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنان أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنان أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخان  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخان كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجفي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مى  كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجفي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ٍنحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مى ٍنحى  كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبالن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبالن حى   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أعناًقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أعناًقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًقنا ميشىٍرشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًلشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًقنا ميشىٍرشى  ًلشى
 

 أىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

ـا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم  ـا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّتي أ  كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّتي أ
 

 فىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ظهيػػػػػػػػػػػػػػػػػرم .. ال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػف فىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ظهيػػػػػػػػػػػػػػػػػرم .. ال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 ْ)فػػػػػػػػػػػػػػػي ظىهػػػػػػػػػػػػػػػًر شػػػػػػػػػػػػػػػعبي ًخنجػػػػػػػػػػػػػػػرا)فػػػػػػػػػػػػػػػي ظىهػػػػػػػػػػػػػػػًر شػػػػػػػػػػػػػػػعبي ًخنجػػػػػػػػػػػػػػػرا) 
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 د غػػػػػػػػػػػدان سننسػػػػػػػػػػػفهاد غػػػػػػػػػػػدان سننسػػػػػػػػػػػفهاكػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػدك كػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػدك 
 

 كنعػػػػػػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػػػػػػَرض التػػػػػػػػػػػػػػي نهػػػػػػػػػػػػػػكلكنعػػػػػػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػػػػػػَرض التػػػػػػػػػػػػػػي نهػػػػػػػػػػػػػػكل 
 

 ككأنمػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػنقض ألػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػهابٍ ككأنمػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػنقض ألػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػهابٍ 
 

 كالػػػػػػػػػري ي تصػػػػػػػػػرخ فػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػالي الغػػػػػػػػػابٍ كالػػػػػػػػػري ي تصػػػػػػػػػرخ فػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػالي الغػػػػػػػػػابٍ  
 

ـي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعه جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرة ـي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعه جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرةكالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ((ُكيمػػػػػػػػػػػػكح مثػػػػػػػػػػػػؿ خرائػػػػػػػػػػػػب األحقػػػػػػػػػػػػاب)كيمػػػػػػػػػػػػكح مثػػػػػػػػػػػػؿ خرائػػػػػػػػػػػػب األحقػػػػػػػػػػػػاب) 
 

زالة العدكد   إلحوير العاح ك لوس  إف كؿ مي وطمىِ البيبر مف الارب هك  ِح الحدكد  كا 
   وقكؿ البيبر  إلحوير المؤف 

 أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفىعان أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفىعان أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 ((ِكال أيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّرا)كال أيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّرا) 
 

وفيدوِ   ك كوعمع البيبر ُكت عاح الارب المكدس  ا المخيزف وئف مف طكؿ الر يد كالكعؿ 
 ماِذرا   لِ  وقكؿ  

 سػػػػمعتي صػػػػػكتى ًسػػػػالح فػػػػػي مخػػػػػاًزًنكـٍ سػػػػمعتي صػػػػػكتى ًسػػػػالح فػػػػػي مخػػػػػاًزًنكـٍ 
 

يبكػػػػػػػػٍي عمػػػػػػػػيَّ طىػػػػػػػػكاؿى الميػػػػػػػػًؿ ميٍعتىػػػػػػػػًذرا)يبكػػػػػػػػٍي عمػػػػػػػػيَّ طىػػػػػػػػكاؿى الميػػػػػػػػًؿ ميٍعتىػػػػػػػػًذرا) 
ّ)) 

 

روة كاالعِازاع ىيلزبيميت الارىوة الِا عربيف مي ِعِفكر كوُؿ ا مر ىيلبيبر إلل حد العخ
بممويت المقيكمة كِبكىاي  وفيدواـ معِفكرا  ُِروحيِاـ   معِازئي  ىاـ  فاـ حذ كا بىيرات الِحرور 

 كالرزك مف  يمكعاـ كأىدلكهي ىاىيرات البكب كاالعِفكير 

ػػػػػػػػػػػػٍربي ... أيػػػػػػػػػػػػف أنتمػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػٍربي ... أيػػػػػػػػػػػػف أنتمػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػا عي  يػػػػػػػػػػػػا عي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أمى  أمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمى  ديكمك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل:ديكمك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل:أمى
 

( ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنكىرا(   ( ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنكىرا( )أىدافى  )أىدافى
 

 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قامكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قامكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ
 

را(  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا( ك)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ را(لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي )غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا( ك)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي )غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلمى  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلمى
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريخ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريخ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامها تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌعرا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامها تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌعرا  
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمك أفكاههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمك أفكاههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحبس كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحبس كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأرا 
 

 ك تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكنهك تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكنهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًزلتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًزلتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد را   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد را منك   منك 
 

ـٍ هانئػػػػػػػػػػػػػػػان .. نػػػػػػػػػػػػػػػـ هانئػػػػػػػػػػػػػػػان  ـٍ هانئػػػػػػػػػػػػػػػان .. نػػػػػػػػػػػػػػػـ هانئػػػػػػػػػػػػػػػان نىػػػػػػػػػػػػػػػ  نىػػػػػػػػػػػػػػػ
 

را)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ ـى حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شى را)فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ ـى حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شى فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ْ)) 

 

                                                           
 ع919ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ( (9
 ع961ص العيىؽ  ( (6
 ع611ص ( العيىؽ  (9
 ع969ص العيىؽ  ( (9
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ثـ وطيلب البيبر الارب كمواي  ىلف وخرككا زكية العاح المكدس  ا المخيزف    ف   وِ حقي  
 لباب  معطوف  وقكؿ  

 زىكاػػػػػػػػػػػػػػكا سػػػػػػػػػػػػػػالحان قػػػػػػػػػػػػػػد ثىػػػػػػػػػػػػػػكلزىكاػػػػػػػػػػػػػػكا سػػػػػػػػػػػػػػالحان قػػػػػػػػػػػػػػد ثىػػػػػػػػػػػػػػكل  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كهفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مقىٍنطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كهفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مقىٍنطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زىكاًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زىكاًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً   
 

رىا)حقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رىا)ا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ
ُ ) ) 

 

 مكقفه مف الغرب : .ٔ
كمِ لمادك الُاوكفا  ا ِايممِ مع القووة الدمعطوفوة    مـ وِارض الواكد  م افحيز الررب 

وركطيت نرىوة   لِفدوذ أم  رار مف  رارات مكمس ا مف    كيف ككرهـ كاوحي  ىحؽ الباب 
أال وككركا بمل الارب  ف اـ أكلل ىفُرهـ الدمعطوفا   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر طيلىي  مف الررب 

 مف الواكد  
 قػػػػػػػػػادةى الغػػػػػػػػػرًب ال تجػػػػػػػػػكركا عمينػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػادةى الغػػػػػػػػػرًب ال تجػػػػػػػػػكركا عمينػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػكركيـ ألػػػػػػػػػػػػؼى مػػػػػػػػػػػػرةو قػػػػػػػػػػػػد تىكػػػػػػػػػػػػررٍ   ػػػػػػػػػػػػكركيـ ألػػػػػػػػػػػػؼى مػػػػػػػػػػػػرةو قػػػػػػػػػػػػد تىكػػػػػػػػػػػػررٍ جى  جى
 

 الهػػػػػػػػػػكل كالعمػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػػيكـالهػػػػػػػػػػكل كالعمػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػػيكـ
 

 كالهػػػػػػػػػػػكل يىصػػػػػػػػػػػػرىعي العقػػػػػػػػػػػكؿى كيىسػػػػػػػػػػػػحرٍ كالهػػػػػػػػػػػكل يىصػػػػػػػػػػػػرىعي العقػػػػػػػػػػػكؿى كيىسػػػػػػػػػػػػحرٍ  
 

 ال تىكلَّػػػػكا صػػػػهيكفى .. صػػػػهيكفي ًرجػػػػسه ال تىكلَّػػػػكا صػػػػهيكفى .. صػػػػهيكفي ًرجػػػػسه 
 

 تقشػػػػػػػػػػػػػػًعرا السػػػػػػػػػػػػػػماصي منػػػػػػػػػػػػػػه كتيػػػػػػػػػػػػػػذعرٍ تقشػػػػػػػػػػػػػػًعرا السػػػػػػػػػػػػػػماصي منػػػػػػػػػػػػػػه كتيػػػػػػػػػػػػػػذعرٍ  
 

 صػػػػػػػًركـ مػػػػػػػف يهػػػػػػػكدو صػػػػػػػًركـ مػػػػػػػف يهػػػػػػػكدو نحػػػػػػػفي أكلػػػػػػػ  بننحػػػػػػػفي أكلػػػػػػػ  بن
 

ا ذلػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػميري المخػػػػػػػػػدرٍ   ػػػػػػػػػحى ا ذلػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػميري المخػػػػػػػػػدرٍ لػػػػػػػػػك صى ػػػػػػػػػحى  لػػػػػػػػػك صى
 

 لػػػػػػػيسى فػػػػػػػكؽ الغبػػػػػػػراًص أضػػػػػػػيى ي منػػػػػػػالػػػػػػػيسى فػػػػػػػكؽ الغبػػػػػػػراًص أضػػػػػػػيى ي منػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػعبينا فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد ماًص أرسػػػػػػػػػ  كأبحػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػعبينا فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد ماًص أرسػػػػػػػػػ  كأبحػػػػػػػػػرٍ شى  شى
 

 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػذلكننا بحفنػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػكرك  أتػػػػػػػػػػػػػػػػػذلكننا بحفنػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػكرك  
 

 أـ بيػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػ  .. بػػػػػػػػػػػرزو كسػػػػػػػػػػػكٍر  أـ بيػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػ  .. بػػػػػػػػػػػرزو كسػػػػػػػػػػػكٍر   
 

 أغمقػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػابكـ .. فػػػػػػػػػػأبكاب ربػػػػػػػػػػيأغمقػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػابكـ .. فػػػػػػػػػػأبكاب ربػػػػػػػػػػي
 

 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعات لخمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍ مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعات لخمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍ  
 

 رزقينػػػػػػا فػػػػػػي يديػػػػػػًه .. ال فػػػػػػي يػػػػػػديكـٍ رزقينػػػػػػا فػػػػػػي يديػػػػػػًه .. ال فػػػػػػي يػػػػػػديكـٍ 
 

ػػػػػػػػػػٌز فػػػػػػػػػػي ميمكػػػػػػػػػػًه فػػػػػػػػػػأغن  كأفقػػػػػػػػػػٍر)  ػػػػػػػػػػٌز فػػػػػػػػػػي ميمكػػػػػػػػػػًه فػػػػػػػػػػأغن  كأفقػػػػػػػػػػٍر)عى عى
ِ)) 

 

كلكف البيبر ودرؾ ىاد ذلؾ أف الررب لِ ود  ا انِويؿ  يدة الباب الدمعطوفا   كوِكاطل مع 
 الواكد كوعيبدهـ بمل ِفدوذ مخططيِاـ  وقكؿ  

ػػػػػذت يهػػػػػكدي الضػػػػػكصى ًمػػػػػف كاشػػػػػنطيفو  ػػػػػذت يهػػػػػكدي الضػػػػػكصى ًمػػػػػف كاشػػػػػنطيفو أىخى  أىخى
 

كا)  كا)لػػػػػػػػػػػػػػـ يعبػػػػػػػػػػػػػػؤي مَّػػػػػػػػػػػػػػؿً ّلػػػػػػػػػػػػػػـ يعبػػػػػػػػػػػػػػؤي ػػػػػػػػػػػػػػرَّـو كميحى مَّػػػػػػػػػػػػػػؿً ( ًبميحى ػػػػػػػػػػػػػػرَّـو كميحى  ( ًبميحى
 

هي  هي طىيىػػػػػػرانيهـ ... صػػػػػػاركخي  ـ ... دكالريهػػػػػػــ ... دكالريهػػػػػػـطىيىػػػػػػرانيهـ ... صػػػػػػاركخي
 

 ((ْليهػػػػػػػكدى    كالًفيتيػػػػػػػك الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ ييعقػػػػػػػًؿ)ليهػػػػػػػكدى    كالًفيتيػػػػػػػك الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ ييعقػػػػػػػًؿ) 
 

                                                           
 ع961صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (6
 كرد  ا ا ُؿ واىل كا كالُحوح واىؤ كا ع ((9
 ع991ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
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ثـ وذكر البيبر ِآمر الررب مع الواكد كخيُة أمروكي الِا أبطت الوكع ا خور النِويؿ القيئد 
 الدكِكر بىد الازوز الرفِوعا  وقكؿ  

 كبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كأخًتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كأخًتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـى التَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي  ـى التَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطفو رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطفو رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 رقػػػػػػػػػػػػػػػػػصى العمػػػػػػػػػػػػػػػػػكجي كقهقىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ رقػػػػػػػػػػػػػػػػػصى العمػػػػػػػػػػػػػػػػػكجي كقهقىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريري الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًص)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريري الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًص)طىرى طىرى  
ُ)) 

 

ِآمرهـ مع  ككوىدك أف أُحيب حؽ الفقد الدوِك الخمعة كيفكا مكيال  لحدوث البيبر بف ظمماـ 
     وقكؿ الواكد إلىايد  يدة حركة حميس إلل مرج الزهكر

ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف )رى  ا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف )رى
 

 () ( كمػػػػػف )ًبريػػػػػزى ()ػػػػػػػػيفى ( كمػػػػػف )ًبريػػػػػزى  ((ّ( كمػػػػػف )شػػػػػمير()( كمػػػػػف )شػػػػػمير()ِػػػػػػػػيفى
 

 ػػ( الػػػػػػػػػػ( الػػػػػػػػػػْكمػػػػػػػػف الكحػػػػػػػػكش الخمسػػػػػػػػة)كمػػػػػػػػف الكحػػػػػػػػكش الخمسػػػػػػػػة)
 

 ((ٓأربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًت الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير)أربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًت الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير) 
 

   مكقفه مف االنتفاضة األكل  "انتفاضة الحجر" كانتفاضة األقص  ع1
ـ ىيلحكر  9111اعِىبر البيبر بىد الرحمف ىيركد خورا بفدمي ىدأت االفِديوة ا كلل بيـ 

لارىوة بمل كرامة ا مة ا كابِىرهي البرارة ا كلل  ا الثكرة بمل المحِؿ حِل الِحرور   كحديظي  
 أطديؿ الحكيرة   وقكؿ البيبر ميدحي  

ياػػػػػػػػػػكا فتػػػػػػػػػػ  الًمٍقػػػػػػػػػػالًع   ًمٍدفىعيػػػػػػػػػػهي  ياػػػػػػػػػػكا فتػػػػػػػػػػ  الًمٍقػػػػػػػػػػالًع   ًمٍدفىعيػػػػػػػػػػهي حى  حى
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنجنيًؽ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنجنيًؽ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  
 

ػػػػػػًممىٍت يػػػػػػػدا ي .. يىػػػػػػػدىا أبيػػػػػػػًه .. يىػػػػػػػدىٍا  ػػػػػػًممىٍت يػػػػػػػدا ي .. يىػػػػػػػدىا أبيػػػػػػػًه .. يىػػػػػػػدىٍا سى  سى
 

بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي   بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي شػػػػػػػػػػػػػػػػػيخو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػػراف رى  شػػػػػػػػػػػػػػػػػيخو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػػراف رى
 

ػػػػػر الميقىػػػػػدًَّس فػػػػػي الػػػػػػػػ جى ػػػػػر الميقىػػػػػدًَّس فػػػػػي الػػػػػػػػالًعػػػػػزا فػػػػػي الحى جى  الًعػػػػػزا فػػػػػي الحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفنا ي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفنا ي أرًض المقدَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اٍكتىشى  أرًض المقدَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اٍكتىشى
 

ؽٍ  ؽٍ اسػػػػػػػػػػػحى  بػػػػػػػػػػػه ذا طيٍفيىتىػػػػػػػػػػػٍيًف بأنػػٍػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػه ذا طيٍفيىتىػػػػػػػػػػػٍيًف بأنػػٍػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػحى
 

 ((ٔػػػػػػػػػػػػػػػػػهاًر الػػػػػػػػػػػػػػدماص تقىػػػػػػػػػػػػػػرا عينػػػػػػػػػػػػػػا ي)ػػػػػػػػػػػػػػػػػهاًر الػػػػػػػػػػػػػػدماص تقىػػػػػػػػػػػػػػرا عينػػػػػػػػػػػػػػا ي) 
 

                                                           
 ع999صد   ا بميؿ الباروة الكيممة   بىد الرحمف ىيرك ( (9
 ـ كهك عويعا كبوك حزب الامؿع 9199ـ كهيكر مع بيئمِِ إلل  معطوف  ا 9169( كلد  ا  ىكلفدا بيـ (6
 ع99رئوس كزراع إعرائوؿ مر ِوف عوفظر ِركمِِ  ا   بىد الحمود الىيىي   بخُويت إعرائوموة   ص    
   ـ  اعمِ ا خور كيف كيزورفوكاع نو ر اعمِ ىاد ذلؾ إلل بيمور كها 9199ىكلفدا بيـ  ( كلد  ا  روة  ا برؽ(9

     لمدراعة  ا 9199 معطوف  ا  إللِافا البكؾ كالُكافع درس القيفكف  ا كارعك  ىؿ هكِرِ  كممة بىروة     
  9119ف ا كؿ بمؿ كرئوس كزراع إعرائوؿ مف أكِكىر ِبرو .إلل اإلرككف فوـ  ا 9191الكيماة الاىروةع  ا      
  العويعيت  ع كاُؿ أنمب9116إلل ِمكز وكلوك  9119كمف أكِكىر ِبروف ا كؿ  9119عىِمىر أومكؿ  إلل     
 المعِكطفيت الواكدوة  ا الودة الررىوة  ع بمل عىوؿ المثيؿ  دبـالخيركوة كالداخموة إلعرائوؿ المؤع عة عيىقي       
 ع999الحمود الىيىي   بخُويت إعرائوموة   ص وفظر ِركمِِ  ا   بىد .ك طيع نزة     

 ا بويع الدائمكف الخمعة  ا مكمس ا مف  كهـ أمروكي   ركعوي   ىروطيفوي    رفعي   ألميفوي ع ((4
 ع699  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((5
 ع996العيىؽ   ص ((9
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إعرائوؿ ىلفاي ا  ال الكىرل الِا  كوقكؿ البيبر  ا الذكرل العفكوة ا كلل لافِديوة   كاُدي  
 ِفدث عماي  ا كؿ مكيف مىبرا  ىلف فايوِاي  د ا ِرىت 

 أفعػػػػ  األفػػػػاعي سػػػػيكؼي ا قػػػػد برىقىػػػػتٍ أفعػػػػ  األفػػػػاعي سػػػػيكؼي ا قػػػػد برىقىػػػػتٍ 
 

 رأسه كال ذنػػػػػػػػػػػػػػبي رأسه كال ذنػػػػػػػػػػػػػػبي فمػػػػػػػػػػػػػػف يظػػػػػػػػػػػػػػؿَّ لكػػػػػػػػػػػػػػـ فمػػػػػػػػػػػػػػف يظػػػػػػػػػػػػػػؿَّ لكػػػػػػػػػػػػػػـ  
 

 عػػػػػػاـه مضػػػػػػ  كالتحػػػػػػدم فػػػػػػي بدايتػػػػػػهعػػػػػػاـه مضػػػػػػ  كالتحػػػػػػدم فػػػػػػي بدايتػػػػػػه
 

 كاالنتفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ا تمتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كاالنتفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ا تمتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  
 

 شيػػػػػػب ي إلػػػػػػ  أف يفػػػػػػرَّ الميػػػػػػؿ محترقػػػػػػان شيػػػػػػب ي إلػػػػػػ  أف يفػػػػػػرَّ الميػػػػػػؿ محترقػػػػػػان 
 

 كييقًبػػػػػػػػػػؿي الفجػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػي أعقابػػػػػػػػػػه يًثػػػػػػػػػػبي كييقًبػػػػػػػػػػؿي الفجػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػي أعقابػػػػػػػػػػه يًثػػػػػػػػػػبي  
 

 شيػػب ي .. لظىػػ ن  فمػػـ يػػر شػػيئان بعػػدي قاتمينػػا  شيػػب ي .. لظىػػ ن  فمػػـ يػػر شػػيئان بعػػدي قاتمينػػا  
 

 ( ٍبػػػػػػػػ ي الغرقػػػػػػػػد الخػػػػػػػػًربي ٍلػػػػػػػػًكؿى رى )حتػػػػػػػػ  ييكى ٍبػػػػػػػػ ي الغرقػػػػػػػػد الخػػػػػػػػًربي ٍلػػػػػػػػًكؿى رى حتػػػػػػػػ  ييكى
ُ)) 

 

 ا ا ىويت العيىقة  د رأل معِقىؿ االفِديوة الدمعطوفوة ك درة  يدِاي  كمف الماحظ أف البيبر
ع لذلؾ ِبمل الِحرور    يلبيبر وِكبد المحِؿ ىيلروب كالماب الدائموف المعِمروف المذوف عوحر يف

حيؿ المكاكايت الداموة الِا  ىلىفيع باىِ   ككاُدي   فراه  ا الذكرل الثيلثة لافِديوة وقكؿ مدِخرا  
 وكفاي  وخك 

 رضػػػػعنا مػػػػػف المػػػػكت الحيػػػػػاة .. كأننػػػػػارضػػػػعنا مػػػػػف المػػػػكت الحيػػػػػاة .. كأننػػػػػا
 

تنا القكابػػػػػػػػػػػػؿي   تنا القكابػػػػػػػػػػػػؿي أليػػػػػػػػػػػػدم المنايػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػممى  أليػػػػػػػػػػػػدم المنايػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػممى
 

 عمػػػػ  خيػػػػًؿ االستشػػػػهاًد شػػػػعبه بأىسػػػػرً عمػػػػ  خيػػػػًؿ االستشػػػػهاًد شػػػػعبه بأىسػػػػرً 
 

 كنيػػػػػػػػػراف رشاشػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػهيكف .. كابػػػػػػػػػؿي كنيػػػػػػػػػراف رشاشػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػهيكف .. كابػػػػػػػػػؿي  
 

ػػػػػباها  ػػػػػباها كفػػػػػي يىػػػػػًدنىا نػػػػػاري الجحػػػػػيـ .. نصي  كفػػػػػي يىػػػػػًدنىا نػػػػػاري الجحػػػػػيـ .. نصي
 

 سػػػػػكاكيفي .. أحجػػػػػارو .. رصػػػػػاصه .. قنابػػػػػؿي سػػػػػكاكيفي .. أحجػػػػػارو .. رصػػػػػاصه .. قنابػػػػػؿي  
 

 كيرحػػػػػؿ قتالنػػػػػا كفػػػػػي الحمػػػػػؽ غٌصػػػػػةكيرحػػػػػؿ قتالنػػػػػا كفػػػػػي الحمػػػػػؽ غٌصػػػػػة
 

ٍمػػػػػػػػػػران ثانيػػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػاًتميكايريػػػػػػػػػػدكف يريػػػػػػػػػػدكف   ٍمػػػػػػػػػػران ثانيػػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػاًتميكاعي  عي
 

 ثالثػػػػػػةي أعػػػػػػكاـ مضػػػػػػت . كػػػػػػؿا سػػػػػػاعةثالثػػػػػػةي أعػػػػػػكاـ مضػػػػػػت . كػػػػػػؿا سػػػػػػاعة
 

 ((ِ))ًسػػػػػػػػػػػػًجؿه جديػػػػػػػػػػػػده بالبطكلػػػػػػػػػػػػًة حافػػػػػػػػػػػػؿي ًسػػػػػػػػػػػػًجؿه جديػػػػػػػػػػػػده بالبطكلػػػػػػػػػػػػًة حافػػػػػػػػػػػػؿي  
 

 الدعكة لمثكرة كالتحريض عم  الجهاد: .ٖ
وفدرج بار الدبكة لمثكرة كالِحروض بمل الكايد ِحت بفكاف البار الدمعطوفا المقيكـ    قد 

باراع  معطوف مف كوؿ إلل كوؿ ورككف  وِ حكيوة  ىقا البار الدمعطوفا المقيـك أميفة وِفي ماي
مرد بمل عكيفِ كفدض بف فدعِ نىير الذؿ   لذلؾ فكد أف ماظـ باراع  باب ر ض الظمـ ِك
 معطوف  د ِفيكلكا هذا الكيفب  ا بارهـ كأ ردكا لِ القُيئد الطكاؿ   كمف هؤالع  الباراع البيبر 

بف كطفِ   كمحروي  أىفيع باىِ   كدابوي  إويهـ  الدكِكر بىد الرحمف ىيركد الذم ك ؼ مفي حي  
كحودهي لمكاكاة المحِؿ    فرل البيبر ودبك لمثكرة بمل المحِؿ  ا أكثر مف  لرص  الُدكؼ ِك

                                                           
 ع999ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ( (9
 ع999العيىؽ   ص ((6
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مكوع  ا ِكيد ِخمك  ُيئده العويعوة مف هذا المكوكع ىؿ أفِ وركز كىبدة بمل الثكرة كالك كؼ 
  ا ككِ المحِؿ مفذ ىداوة كِيىِِ لمبار ع

 وقكؿ البيبر 

 يأيهػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػٌباف إف بالدكػػػػػػػػػػػػػػػػـيأيهػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػٌباف إف بالدكػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

ـي أف تيرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا األيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ـي أف تيرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا األيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك  ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك
 

ـي أف تيضػػػػػػػػػػػػرمكا ـي أف تيضػػػػػػػػػػػػرمكاأكطػػػػػػػػػػػػانكـ تػػػػػػػػػػػػدعكك  أكطػػػػػػػػػػػػانكـ تػػػػػػػػػػػػدعكك
 

ػػػػػػػػػػػػػػرغاما  ػػػػػػػػػػػػػػرغامانػػػػػػػػػػػػػػارا ييثيػػػػػػػػػػػػػػر لهيبيهػػػػػػػػػػػػػػا الض   نػػػػػػػػػػػػػػارا ييثيػػػػػػػػػػػػػػر لهيبيهػػػػػػػػػػػػػػا الض 
 

 كتقػػػػػػػػػػكؿ أيػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػالكـ كشػػػػػػػػػػبابكـكتقػػػػػػػػػػكؿ أيػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػالكـ كشػػػػػػػػػػبابكـ
 

 لػػػػػػػػػػـ يجعمػػػػػػػػػػكا الصػػػػػػػػػػـ األلػػػػػػػػػػٌد حطامػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػـ يجعمػػػػػػػػػػكا الصػػػػػػػػػػـ األلػػػػػػػػػػٌد حطامػػػػػػػػػػا 
 

 يػػػػػػػػػػا كيحكػػػػػػػػػػػـ ال تتركػػػػػػػػػػػكني لمعػػػػػػػػػػػدايػػػػػػػػػػا كيحكػػػػػػػػػػػـ ال تتركػػػػػػػػػػػكني لمعػػػػػػػػػػػدا
 

بػػػػػػػػػػا األعالمػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػا األعالمػػػػػػػػػػاهيػػػػػػػػػػا ارفعػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػكؽ الرا  هيػػػػػػػػػػا ارفعػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػكؽ الرا
 

 لػػػػػػػ  المػػػػػػػكت الػػػػػػػزؤاـ بقػػػػػػػكةلػػػػػػػ  المػػػػػػػكت الػػػػػػػزؤاـ بقػػػػػػػكةامشػػػػػػػكا إامشػػػػػػػكا إ
 

 كميييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًث غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ردَّدكا األنغامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكميييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًث غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ردَّدكا األنغامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 هيػػػػػػػػػػػا انقػػػػػػػػػػػذكني إنَّنػػػػػػػػػػػي لغريقػػػػػػػػػػػةه هيػػػػػػػػػػػا انقػػػػػػػػػػػذكني إنَّنػػػػػػػػػػػي لغريقػػػػػػػػػػػةه 
 

لػػػػػػػػػػػ  النضػػػػػػػػػػػاؿ ًلتيفرجػػػػػػػػػػػكا اآلالمػػػػػػػػػػػا)  لػػػػػػػػػػػ  النضػػػػػػػػػػػاؿ ًلتيفرجػػػػػػػػػػػكا اآلالمػػػػػػػػػػػا)كا   ((ُكا 
 

 فِمثؿ أووي  الركح الكايدوة  ا  كؿ البيبر 

 هػػػػػػػػػػػػػػذً  أكطانينػػػػػػػػػػػػػػا الالتػػػػػػػػػػػػػػي عًشػػػػػػػػػػػػػػقنا كرعينػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػذً  أكطانينػػػػػػػػػػػػػػا الالتػػػػػػػػػػػػػػي عًشػػػػػػػػػػػػػػقنا كرعينػػػػػػػػػػػػػػا

رجنػػػػػػػػػػػػػػا كبكيٍنػػػػػػػػػػػػػػا رجنػػػػػػػػػػػػػػا كبكيٍنػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػـك أٍف أحرقىهػػػػػػػػػػػػػػا الشَّػػػػػػػػػػػػػػرا خى  يػػػػػػػػػػػػػػـك أٍف أحرقىهػػػػػػػػػػػػػػا الشَّػػػػػػػػػػػػػػرا خى

 دريبى ال نعػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي أينػػػػػػػػػػػػػػػػػادريبى ال نعػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي أينػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍينا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزًحـ األكمشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍينا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزًحـ األ
 نحػػػػػػػفي لػػػػػػػك ثيرنػػػػػػػا عمػػػػػػػ  غاًصػػػػػػػًبنا مػػػػػػػاذا عمينػػػػػػػا   نحػػػػػػػفي لػػػػػػػك ثيرنػػػػػػػا عمػػػػػػػ  غاًصػػػػػػػًبنا مػػػػػػػاذا عمينػػػػػػػا   

ًعػػػػػػػػٍي يػػػػػػػػا أعػػػػػػػػييفى الحػػػػػػػػرًب كثػػػػػػػػكرم يػػػػػػػػا زمػػػػػػػػاٍجر ًعػػػػػػػػٍي يػػػػػػػػا أعػػػػػػػػييفى الحػػػػػػػػرًب كثػػػػػػػػكرم يػػػػػػػػا زمػػػػػػػػاٍجراٍلمى  اٍلمى
ـٍ فػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػاًكر ـٍ فػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػاًكركتػػػػػػػػػػدفٍؽ أيهػػػػػػػػػػا الطكفػػػػػػػػػػافي دمػػػػػػػػػػًد  كتػػػػػػػػػػدفٍؽ أيهػػػػػػػػػػا الطكفػػػػػػػػػػافي دمػػػػػػػػػػًد

فجرينػػػػػػػا ال بػػػػػػػدَّ أف ييٍخمػػػػػػػؽ ًمػػػػػػػف لمػػػػػػػ  الخنػػػػػػػاجر   )فجرينػػػػػػػا ال بػػػػػػػدَّ أف ييٍخمػػػػػػػؽ ًمػػػػػػػف لمػػػػػػػ  الخنػػػػػػػاجر   )
ِ)) 

 

ىِ أروِ ككطفِ كبرده  اك ا ىويت ودبك البيبر أىفيع كطفِ لمثكرة بمل المحِؿ الذم عم ا هذه 
بدود اإلوميف ىلف الحؽ ال وعِرد إال ىيلقكة  قد رعـ البيبر بىد الرحمف ىيركد طروقي  كاحدا  لِحرور 
 معطوف كهك الكايد  ا عىوؿ ا كرص الُدكؼ لمقيربة المحِؿ المرُِب  ف  المحِؿ ال وداـ 

 إال لرة القكة ع
محِؿ لوُؿ إلل دبكة أىفيع باىِ كايرا  كىُروح لذلؾ ِطكر خطيب ىيركد الِحرووا ود ال

الاىيرة لماممويت االعِبايدوة الىطكلوة الِا ِمثؿ أعمل أفكاع الدداع  ا عىوؿ ا كالكطف   فِمثؿ 
 ذلؾ  ا  كلِ  

                                                           
 ع96  ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9

 ع19العيىؽ   ص (6) 



78 

 

 اٍنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذاؾ الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٍنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذاؾ الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كالفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركالفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 أٍف خكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌك  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرَّدلأٍف خكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌك  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرَّدل
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهـ ميستبًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا :  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهـ ميستبًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا :أجى  أجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػًف الػػػػػػػػػػػػػػرَّدل  أى  ػػػػػػػػػػػػػػًف الػػػػػػػػػػػػػػرَّدل  أى مى  نػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػرَّدلنػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػرَّدلمى
 

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميزنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميزنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامفخَّ  مفخَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمأيفىج   أيفىج 
 

 بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍهتىرابالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍهتىرا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالفج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فج   فج 
 

 ((ُتيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثىرثػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)تيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثىرثػػػػػػػػػػػػػػػػػرا) 
 

كِمِزج ركح الثكرة بفد البيبر بىد الرحمف ىيركد ىِمفا الرككع إلل ىمده كرؤوة بمماي خدي ي   كؽ 
 ِراىاي  وقكؿ  

 نحيػػػػػػػػينحيػػػػػػػػيلنرجػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػك أرض البعػػػػػػػػث لنرجػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػك أرض البعػػػػػػػػث 
 

رينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  رينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبكىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ بالدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متأز   ًبكىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ بالدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متأز 
 

 متػػػػػػػػ  أرنػػػػػػػػك إلػػػػػػػػ  العىمىػػػػػػػػـً المفػػػػػػػػدَّلمتػػػػػػػػ  أرنػػػػػػػػك إلػػػػػػػػ  العىمىػػػػػػػػـً المفػػػػػػػػدَّل
 

 يرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ال يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ المعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينايرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ال يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ المعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا 
 

 كتحػػػػػػػػػػت ظاللػػػػػػػػػػه تبقػػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػػكاليكتحػػػػػػػػػػت ظاللػػػػػػػػػػه تبقػػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػػكالي
 

زة بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الفاتحينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  زة بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الفاتحينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ  معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ
 

 فتػػػػػػػػػػركل مهجتػػػػػػػػػػي كتقػػػػػػػػػػرا عينػػػػػػػػػػيفتػػػػػػػػػػركل مهجتػػػػػػػػػػي كتقػػػػػػػػػػرا عينػػػػػػػػػػي
 

 ((ِبمجػػػػػػػػدو ضػػػػػػػػاع مػػػػػػػػف قػػػػػػػػكمي سػػػػػػػػنينا)بمجػػػػػػػػدو ضػػػػػػػػاع مػػػػػػػػف قػػػػػػػػكمي سػػػػػػػػنينا) 
 

 معطوف كمعقط رأعِ ىوت دراس كهك لذلؾ كيف البيبر بىد الرحمف ىيركد دائـ الحفوف إلل كطفِ 
الذم  يعل كوات الفكىة كاكِكل ىفير الفزكح بف  معطوف  ذاؽ مرارة المفدل كلكبة الىاد بف 
طماِ الدائـ لمرككع  ا هؿ كا ُحيب لذلؾ  ممي فكد لِ  ُودة لـ وذكر  واي  معطوف كبك ِ إلواي ِك

ع لماكدة    اا " ُكرة فيىوة مف ُكر  ُكرة ا رض بفده ِاج ىكؿ ألكاف الحب كا مؿ كالِطم
لذلؾ فراه وبرؾ الُيحىوف  ا هذا ا مؿ   ع(9)ف الكِيىة ىيلدـ كالارؽ كالقمب "الحب الِا ال ِىِاد ب

وؿ عامِ   كمي  ا القُيئد القدومة  ُك كمي وعِاوف ىافيُر الطىواة لىث بككاه كككده كألمِ ِك
 وقكؿ البيبر  

 ذكػػػػػػػراؾ يػػػػػػػا مهػػػػػػػد العركبػػػػػػػة كالكػػػػػػػرلذكػػػػػػػراؾ يػػػػػػػا مهػػػػػػػد العركبػػػػػػػة كالكػػػػػػػرل
 

 فػػػػػػػػػػي مقمتػػػػػػػػػػٌي أفػػػػػػػػػػاؽ شػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػؤادمفػػػػػػػػػػي مقمتػػػػػػػػػػٌي أفػػػػػػػػػػاؽ شػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػؤادم 
 

 ككيػػػػػػػؼ بػػػػػػػالدم ال تجػػػػػػػكؿي بخػػػػػػػاطرمككيػػػػػػػؼ بػػػػػػػالدم ال تجػػػػػػػكؿي بخػػػػػػػاطرم
 

 كقػػػػػػػػدى أصػػػػػػػػبحىت كطنػػػػػػػػان لخصػػػػػػػػـو عػػػػػػػػادمكقػػػػػػػػدى أصػػػػػػػػبحىت كطنػػػػػػػػان لخصػػػػػػػػـو عػػػػػػػػادم 
 

 لػػػػػػػػػكال التفػػػػػػػػػاؤؿي كاألمػػػػػػػػػاني مسَّػػػػػػػػػنيلػػػػػػػػػكال التفػػػػػػػػػاؤؿي كاألمػػػػػػػػػاني مسَّػػػػػػػػػني
 

بىػػػػػػػػػره كأصػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػؤاده صػػػػػػػػػادم)  بىػػػػػػػػػره كأصػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػؤاده صػػػػػػػػػادم)خى خى
ْ)) 

 

  مادوي  عامِ لكطفِ ك هؿ كطفِ  كوقكؿ أووي   
                                                           

 ع966  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع99العيىؽ   ص ((6
 ع69طمات عقورؽ   البار الدمعطوفا المقيـك  ا كومِ الثيفا   ص ((9
 99ص  د   ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيرك ( (9



79 

 

 كطػػػػػػػفى الهػػػػػػػدل من ػػػػػػػي إليػػػػػػػؾ سػػػػػػػالـي كطػػػػػػػفى الهػػػػػػػدل من ػػػػػػػي إليػػػػػػػؾ سػػػػػػػالـي 
 

ـي)  )يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػعبؾ حمٌػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػقا ـي يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػعبؾ حمٌػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػقا
ُ)) 

 

وؿ عامِ   كوقكؿ البيبر محما    العحيب أميفة ُِك

 يػػػػػػػا بقايػػػػػػػا السػػػػػػػحاًب ال كابػػػػػػػالن نبػػػػػػػػػػيػػػػػػػا بقايػػػػػػػا السػػػػػػػحاًب ال كابػػػػػػػالن نبػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػغٍي كلكػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػيئان ًمػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػكابً ػػػػػػػػػػػػػغٍي كلكػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػيئان ًمػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػكابً  
 

ػػػػػػػػٍف ربًعنػػػػػػػػا يػػػػػػػػك ذا مػػػػػػػػا مػػػػػػػػررًت عى ػػػػػػػػٍف ربًعنػػػػػػػػا يػػػػػػػػككا  ذا مػػػػػػػػا مػػػػػػػػررًت عى  كا 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػان فحي ػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػازؿى األحبػػػػػػػػػػػػػػػابً مػػػػػػػػػػػػػػػان فحي ػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػازؿى األحبػػػػػػػػػػػػػػػابً  
 

 اً  لػػػػػػػػػك تسػػػػػػػػػط ي الشػػػػػػػػػمكسي كلكػػػػػػػػػفاً  لػػػػػػػػػك تسػػػػػػػػػط ي الشػػػػػػػػػمكسي كلكػػػػػػػػػف
 

 ((ِيػػػػػػػػا لهػػػػػػػػكًؿ الػػػػػػػػداج  كطػػػػػػػػكًؿ الغيػػػػػػػػاًب)يػػػػػػػػا لهػػػػػػػػكًؿ الػػػػػػػػداج  كطػػػػػػػػكًؿ الغيػػػػػػػػاًب) 
 

 ا ِمفوِ طمكع  كر الحروة الِا حـر مفاي طكوا     ِويمفت ماِ الطوكر المرردة  كفِمثؿ بك ِ
  الِا أُىح بدكهي ىمثيىة بزاع لمبيبر الذم  قد حروِِ    ا مثؿ  كلِ 

 كامػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػكع الفجػػػػػػػػر حتَّػػػػػػػػ كامػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػكع الفجػػػػػػػػر حتَّػػػػػػػػ 
 

ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياتي   ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياتي تيعىزَّ  تيعىزَّ
 

 فمنهػػػػػػػػػػػا بيٍمبيػػػػػػػػػػػؿي األلحػػػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػػػدكفمنهػػػػػػػػػػػا بيٍمبيػػػػػػػػػػػؿي األلحػػػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػػػدك
 

 فيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميجي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابضه كالجارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي فيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميجي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابضه كالجارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  
 

ػػػػػػػػػػٍجكنا ػػػػػػػػػػٍجكناكتهتػػػػػػػػػؼ قيٍرًبػػػػػػػػػيى الكرقػػػػػػػػػاصي شى  كتهتػػػػػػػػػؼ قيٍرًبػػػػػػػػػيى الكرقػػػػػػػػػاصي شى
 

 حنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار النائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً حنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار النائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 

 فػػػػػػػػػػػػػذاؾ مغػػػػػػػػػػػػػٌرده يغػػػػػػػػػػػػػدك طميقػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػذاؾ مغػػػػػػػػػػػػػٌرده يغػػػػػػػػػػػػػدك طميقػػػػػػػػػػػػػا
 

الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي العاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي   الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي العاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكنا  ي  كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكنا  ي
 

 كتمػػػػػػػػؾ حبيسػػػػػػػػةي األقفػػػػػػػػاًص جرحػػػػػػػػ كتمػػػػػػػػؾ حبيسػػػػػػػػةي األقفػػػػػػػػاًص جرحػػػػػػػػ 
 

 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىٍتها الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدامياتي أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىٍتها الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدامياتي  
 

جػػػػػػػػػػػدا كى جػػػػػػػػػػػدافتمػػػػػػػػػػػؾ مثيمتػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػكقان كى كى  فتمػػػػػػػػػػػؾ مثيمتػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػكقان كى
 

 ( )كمثمػػػػػػػػػػػػػػػػي إف تثػػػػػػػػػػػػػػػػكري العاطفػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كمثمػػػػػػػػػػػػػػػػي إف تثػػػػػػػػػػػػػػػػكري العاطفػػػػػػػػػػػػػػػػاتي
ّ)) 

 

ف ىيركد  ا مقيكمِِ لممحِؿ  وُؿ ىِ ا مر إلل الدبكة إلل الاممويت كوعِمر البيبر بىد الرحم
 يلككد ىيلفدس أعمل نيوة   أفاي أعمل أفكاع الدداع  االعِبايدوة كِمكودهي كالحث بمواي مىوفي  

 الككد وقكؿ  

 شيػػػػػػػػػػػػػػداكا عمػػػػػػػػػػػػػػيَّ حزامػػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػػداكا عمػػػػػػػػػػػػػػيَّ حزامػػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحشكَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحشكَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـ 
 

ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى
 

 نتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي اإل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي اإل  
 

ـي بػػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػػي ـي بػػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػػيهػػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػزا  هػػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػزا
 

ػػػػػػػػػػؽ الظػػػػػػػػػػػالـ)  ػػػػػػػػػػؽ الظػػػػػػػػػػػالـ)ص الشػػػػػػػػػػمسي فػػػػػػػػػػي غىسى  ((ْص الشػػػػػػػػػػمسي فػػػػػػػػػػي غىسى
 

كودبك إلواي ؛ لِحرور ا كطيف مف ظمـ الواكد مؤمفي  ىلف البيبر الاممويت االعِبايدوة  كومكد
ي  ﴿ا كؿ مكِكب مفذ ا زؿ ال وزود كال وفقص   كمي  يؿ ا ِايلل  ا كِيىِ   ق ؿ ال  أ م م ؾ  ل ن ف س 
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 ع19العيىؽ   ص ((9
 ع996صالعيىؽ   ( (9



81 

 

ر ا ك   كف  س اع ة  ك ال  ض  م ه ـ  ف ال  ي س ت أ خ ر  اص  أ ج  ؿ  إ ذ ا ج  ال  ن ف ع ا إ ال  م ا ش اص الم ه  ل ك ؿ  أ م ة  أ ج 
   (ع ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر 9)﴾ي س ت ق د م كف  

 ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيؿي كال أيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ..ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيؿي كال أيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ..
 

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

نىػػػػػػػػػػػػػػًت الجبػػػػػػػػػػػػػػا ي لعػػػػػػػػػػػػػػز ؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػ نىػػػػػػػػػػػػػػًت الجبػػػػػػػػػػػػػػا ي لعػػػػػػػػػػػػػػز ؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػعى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالي .. كمىج   ؾى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدؾى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالي .. كمىج 
 

 أنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي كنانػػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػػٌيد الثػَّػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي كنانػػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػػٌيد الثػَّػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىمىٍيًف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركخه جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىمىٍيًف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركخه جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعيكعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعي
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا انطمقػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػال أعػػػػػػػػػػػػػػػػػكدفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا انطمقػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػال أعػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

 ال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ((ِػػػػػػػػػػػػػػػطَّر فػػػػػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػػػػػاب كال يزيػػػػػػػػػػػػػد)ػػػػػػػػػػػػػػػطَّر فػػػػػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػػػػػاب كال يزيػػػػػػػػػػػػػد) 
 

 الطريؽ الصحي  لتحرير فمسطيف: .ٗ
 ا الرككع لإلعاـ  الطروؽ الُحوح لِحرور  معطوفأوقف البيبر بىد الرحمف ىيركد أف 

كالِمعؾ ىيلاقودة اإلعاموة لذلؾ كيف البيبر دائـ االبِزاز ىدوفِ ممكدا  لِ  قد  "آمف ىلف الطروؽ 
العِايدة الكطف العموب   ال وككف إال ىيلاكدة إلل اإلعاـ    ا وُمح آخر هذه ا مة إال ىمي 

حوية  ك د ظار ذلؾ كمو ي   ا أبايره   ُمح ىِ أكلاي    يلِـز اإلعاـ بقودة كعمككي  كمفاكي  لم
(ع لذلؾ أركع البيبر بىد الرحمف ىيركد عىب الفكىة 9كىرز كاوحي   ومي و عِقل مف ُكره كأ كيره")

الِا حم ت ىيلباب الدمعطوفا إلل ِرؾ الاقودة   كالِدروط ىمىيدئ الدوف اإلعاما الحفوؼ   فِمثؿ 
 ذلؾ  ا  كلِ  

 قيػػػػػػػدةو قيػػػػػػػدةو مػػػػػػػا كػػػػػػػؿا هػػػػػػػذا غيػػػػػػػر تػػػػػػػرًؾ عمػػػػػػػا كػػػػػػػؿا هػػػػػػػذا غيػػػػػػػر تػػػػػػػرًؾ ع
 

 فهػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػي أعنػػػػػػػػػػي بهػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػالـي فهػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػي أعنػػػػػػػػػػي بهػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػالـي  
 

 فػػػػػػػػ ذا أردنػػػػػػػػا أف نسػػػػػػػػكد فمػػػػػػػػا لنػػػػػػػػافػػػػػػػػ ذا أردنػػػػػػػػا أف نسػػػػػػػػكد فمػػػػػػػػا لنػػػػػػػػا
 

ـي   ـي إال اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌل  إال اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌل
 

 سػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػػدكدي السػػػػػػػػػػالفكف بهػػػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػػدكدي السػػػػػػػػػػالفكف بهػػػػػػػػػػذ 
 

ـي)  ـي)فالػػػػػػػػػٌديفي فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرًع الحيػػػػػػػػػاة إمػػػػػػػػػا فالػػػػػػػػػٌديفي فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرًع الحيػػػػػػػػػاة إمػػػػػػػػػا
ْ)) 

 

ثـ ودبك البيبر إلل االبُِيـ ىحىؿ ا كرص  الُدكؼ اإلعاموة لِحرور  معطوف مف دفس 
 ر اإلعاـ الخيلد " ا اكىر "  وقكؿ  االحِاؿ ِحت باي

نػػػػػػػػا  ٍج نارى ـى كػػػػػػػػؿا هػػػػػػػػذا .. فمنػػػػػػػػؤج  نػػػػػػػػا ًلػػػػػػػػ ٍج نارى ـى كػػػػػػػػؿا هػػػػػػػػذا .. فمنػػػػػػػػؤج   ًلػػػػػػػػ
 

ـي   ـي كلتيٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿي كاألكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كلتيٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿي كاألكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

                                                           
 ع 91 90عكرة وكفس    ((9
 ع999  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((6
 ع69صالعيىؽ    ((9
 ع16العيىؽ   ص ((9
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ـٍ بػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػٌؿ جالليػػػػػػػػػػػه ـٍ بػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػٌؿ جالليػػػػػػػػػػػهكلنعتىًصػػػػػػػػػػػ  كلنعتىًصػػػػػػػػػػػ
 

 كٍلتىبػػػػػػػػػػػػػػػؽى خافقػػػػػػػػػػػػػػػةن لنػػػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػػػالـي كٍلتىبػػػػػػػػػػػػػػػؽى خافقػػػػػػػػػػػػػػػةن لنػػػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػػػالـي  
 

رو  رو كلػػػػػنىٍمًش نحػػػػػك المػػػػػكًت ًمٍشػػػػػيىةى قىٍسػػػػػكى  كلػػػػػنىٍمًش نحػػػػػك المػػػػػكًت ًمٍشػػػػػيىةى قىٍسػػػػػكى
 

 فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أكتاًفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اآلالـي فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أكتاًفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اآلالـي  
 

 لمغيػػػػػػػرةي بالضػػػػػػػح لمغيػػػػػػػرةي بالضػػػػػػػح كلتيٍشػػػػػػػًعؿ الخيػػػػػػػؿي اكلتيٍشػػػػػػػًعؿ الخيػػػػػػػؿي ا
 

ـي   ـي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كأنَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كأنَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 فتىػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػكثى عكابسػػػػػػػػػان كمغيػػػػػػػػػرةن فتىػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػكثى عكابسػػػػػػػػػان كمغيػػػػػػػػػرةن 
 

ـي   ـي كػػػػػػػػػػؿ  هىصػػػػػػػػػػكره فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكغ  مقػػػػػػػػػػدا  كػػػػػػػػػػؿ  هىصػػػػػػػػػػكره فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكغ  مقػػػػػػػػػػدا
 

ـى اإللػػػػػػػػػػه ًبقىػػػػػػػػػػكلهـ ـى اإللػػػػػػػػػػه ًبقىػػػػػػػػػػكلهـكمػػػػػػػػػػرد ديف اٍسػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػرد ديف اٍسػػػػػػػػػػ
 

 ((ُا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ماًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي)ا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ماًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي) 
 

 صكرة حركة حماس عند الشاعر: .َُ
 اإلعاموة حميس  قدرعـ البيبر بىد الرحمف ىيركد ُكرة فيُاة الىويض لحركة المقيكمة 

ك ا ذلؾ وقكؿ الدكِكر أعيمة كماة كيف البيبر بدود الىاكة ىيفطا ة هذه الحركة الرىيفوة  
ا بقر  ا ِقدومِ لابميؿ الكيممة لىيركد أف البيبر  " افِقؿ مف مرحمة الِفظور لمدكر اإلعاما 

رأل  واي الِركمة المثمل لدكره  كالفويؿ مف أكمِ   إلل مرحمة الِلوود كالمكاكىة لحركة حميس الِل
ك د ذكر البيبر اعـ هذه الحركة ببرات المرات  ا أبميلِ الكيممة  وا بف كككد  (ع6كأمفويِِ ")

لمي  كمفىاي     ِيرة  ُودة معِقمة ىيعـ هذه الحركة    قد كيف البيبر دائـ الحدوث بفاي ميدحي  
 عأحويفي  كممميِاي لاي  ا بدائدهي  كمكاعوي     ِيرة أخرل وحيؾ ودهي 

وقكؿ البيبر ميدحي  حركة المقيكمة اإلعاموة "حميس" لِكدودهي ُدحيت الىطكالت اإلعاموة الِا 
كأف هذه الحركة حققت الحمـ القدوـ الذم وِمفيه كؿ معمـ   كاُدي  إويهي   طكوت مفذ باد ىاود 

 ىلكؿ الروث  

 كحمػػػػػػػػػػػاسي القػػػػػػػػػػػراًف نػػػػػػػػػػػاره كنػػػػػػػػػػػكره كحمػػػػػػػػػػػاسي القػػػػػػػػػػػراًف نػػػػػػػػػػػاره كنػػػػػػػػػػػكره 
 

 زكٌيػػػػػػػػػػػػػػػةٍ زكٌيػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   كثمػػػػػػػػػػػػػػػاري األصػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الزكػػػػػػػػػػػػػػػي  كثمػػػػػػػػػػػػػػػاري األصػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الزكػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

ػػػػػػػػػػػدَّدىٍت فػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػاف ذؿ  كعػػػػػػػػػػػاور ػػػػػػػػػػػدَّدىٍت فػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػاف ذؿ  كعػػػػػػػػػػػاورجى  جى
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحاًت البطكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة المطكٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحاًت البطكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة المطكٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

ـى فأبًشػػػػػػػػػػرٍ  ػػػػػػػػػػؾى القػػػػػػػػػػدي ٍممى قَّقىػػػػػػػػػػٍت حي ـى فأبًشػػػػػػػػػػرٍ حى ػػػػػػػػػػؾى القػػػػػػػػػػدي ٍممى قَّقىػػػػػػػػػػٍت حي  حى
 

ؿي الغيػػػػػػػػػػػػػًث قطػػػػػػػػػػػػػرةه يػػػػػػػػػػػػػا أيخيَّػػػػػػػػػػػػػٍة)  ؿي الغيػػػػػػػػػػػػػًث قطػػػػػػػػػػػػػرةه يػػػػػػػػػػػػػا أيخيَّػػػػػػػػػػػػػٍة)أكَّ  ((ّأكَّ
 

كوقكؿ أووي  ا مدح هذه الحركة الرىيفوة ذات ا ُكؿ اإلعاموة الِا ِركع  ا ِيروخاي إلل باد 
 موي  ا نزكة ىدر  اإلعاـ ا كؿ الذم ظار ك

( حماهػػػػػا ا مػػػػف كػػػػػؿ  ظػػػػػالـ ( حماهػػػػػا ا مػػػػف كػػػػػؿ  ظػػػػػالـ)حمػػػػاسه  )حمػػػػاسه
 

 ( )سػػػػػػميمةى ) بػػػػػػدًر( العػػػػػػز    كالبػػػػػػدري كامػػػػػػؿي سػػػػػػميمةى ) بػػػػػػدًر( العػػػػػػز    كالبػػػػػػدري كامػػػػػػؿي
ْ)) 
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ك ا أُاب الظركؼ الِا مرت ىاي حركة المقيكمة اإلعاموة حميس _ اإلىايد إلل مرج الزهكر_ 
هـ    فكده فكد البيبر بىد الرحمف ىيركد وقؼ ىكيفب هؤالع القيدة الذوف أىادكا ظممي  بف دوير 

 وقؼ ىكيفىاـ مكاعوي  كدابوي  لاـ ىيلُىر كالثىيت  وقكؿ  

 اي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريًؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريًؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـى جػػػػػػػػػػػػػػػػػاري المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتجير  ( .. كًنعػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى جػػػػػػػػػػػػػػػػػاري المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتجيرسي ( .. كًنعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سي
 

 جمعىػػػػػػػػػػػػػٍت  يهػػػػػػػػػػػػػكدي لكػػػػػػػػػػػػػـ عبيػػػػػػػػػػػػػػػػجمعىػػػػػػػػػػػػػٍت  يهػػػػػػػػػػػػػكدي لكػػػػػػػػػػػػػـ عبيػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى األرض .. جٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص الغفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى األرض .. جٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص الغفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مركف .. يخٌططػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مركف .. يخٌططػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 ((ُف .. بكػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ حقػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ المريػػػػػػػػػػػػػػػػػر)ف .. بكػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ حقػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ المريػػػػػػػػػػػػػػػػػر) 
 

معوِراـ الكايدوة   ىاودا بف الايلـ الذم وِآمر بمواـ ثـ ودبكهـ البيبر لمموا  دمي  ا 
 كوبِرم الوميئر كا  اـ لمحيرىِاـ  وقكؿ  

 سػػػػػيرم حمػػػػػاسي .. فهػػػػػذا عػػػػػالـه قػػػػػذره سػػػػػيرم حمػػػػػاسي .. فهػػػػػذا عػػػػػالـه قػػػػػذره 
 

 ( ػػػػػػػػػػبي )فيػػػػػػػػػه الضػػػػػػػػػمائر كاألقػػػػػػػػػالـ تيٍغتىصى ػػػػػػػػػػبي  ((ِفيػػػػػػػػػه الضػػػػػػػػػمائر كاألقػػػػػػػػػالـ تيٍغتىصى
 

كودبك البيبر الحركة لاعِمرار  ا الكايد حِل ِحرور كيمؿ الِراب كالمقدعيت مىبرا  ىلف الواكد 
 اقركف  روىي  كوكمكف بف  معطوف  وقكؿ  عو

 أقػػػػػدمي يػػػػػا حمػػػػػاسي فالصػػػػػب ي أسػػػػػفٍر أقػػػػػدمي يػػػػػا حمػػػػػاسي فالصػػػػػب ي أسػػػػػفٍر 
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػهيؿي الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد رجَّ الميعٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍ كصػػػػػػػػػػػػػػػػػهيؿي الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد رجَّ الميعٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍ  
 

 ال تيراعػػػػػػػي إٍف قيصػػػػػػػري الػػػػػػػركـً أرغػػػػػػػ ال تيراعػػػػػػػي إٍف قيصػػػػػػػري الػػػػػػػركـً أرغػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػييعقٍر)  ػػػػػػػييعقٍر)قيصػػػػػػػر الػػػػػػػركـً عػػػػػػػف قريػػػػػػػبو سى  ((ّقيصػػػػػػػر الػػػػػػػركـً عػػػػػػػف قريػػػػػػػبو سى
 

ثـ ودبك البيبر حركة حميس أف ِومد كركح الباب الذم ال ل بِل أفكاع الاذاب   كِآمر 
المِآمركف    ا عىوؿ ِحرور أروِ   فِمثؿ هذه المايفا الِا ِدبك إلل االهِميـ ىيلباب بموِ 

 الدمعطوفا  ا  كؿ البيبر 

ػػػػػػػػمدم يػػػػػػػػا حمػػػػػػػػاس شػػػػػػػػعبان أبيػػػػػػػػان  ػػػػػػػػمدم يػػػػػػػػا حمػػػػػػػػاس شػػػػػػػػعبان أبيػػػػػػػػان ضى  ضى
 

 باسػػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػػف دمائػػػػػػػػػػًه التيػػػػػػػػػػرابي أحمػػػػػػػػػػرٍ باسػػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػػف دمائػػػػػػػػػػًه التيػػػػػػػػػػرابي أحمػػػػػػػػػػرٍ  
 

كٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ كٍ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقك  كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّعك ي كعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقك  كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّعك ي كعى
 

 قي كسػػػػػػػػػػػػػامك ي كػػػػػػػػػػػػػؿَّ فيحػػػػػػػػػػػػػشو كمينكػػػػػػػػػػػػػرٍ قي كسػػػػػػػػػػػػػامك ي كػػػػػػػػػػػػػؿَّ فيحػػػػػػػػػػػػػشو كمينكػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

ػػػػػػػػتهي الكحػػػػػػػػكشي تسػػػػػػػػعيف عامػػػػػػػػان  ػػػػػػػػتهي الكحػػػػػػػػكشي تسػػػػػػػػعيف عامػػػػػػػػان نىهشى  نىهشى
 

 ((ْكعميػػػػػػػػػػػػًه حتػػػػػػػػػػػػ  البيغػػػػػػػػػػػػاثي تىجمهػػػػػػػػػػػػٍر)كعميػػػػػػػػػػػػًه حتػػػػػػػػػػػػ  البيغػػػػػػػػػػػػاثي تىجمهػػػػػػػػػػػػٍر) 
 

ركيع  كلـ وخؿ بار ىيركد  ا حركة حميس مف الِحروض بمل المقيكمة حِل دحر االحِاؿ   كا 
 الحقكؽ المعمكىة ىيلدداع كالِوحوة  وقكؿ  
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 ع999العيىؽ   ص ((9
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 أسػػػػػػرجي يػػػػػػا حمػػػػػػاسي خيػػػػػػؿى المنايػػػػػػا أسػػػػػػرجي يػػػػػػا حمػػػػػػاسي خيػػػػػػؿى المنايػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبراكيف أكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍت أٍف تيفىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبراكيف أكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍت أٍف تيفىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

 كاصػػػػػػرعي قمػػػػػػب )مركفػػػػػػا( كاصػػػػػػرعيهاكاصػػػػػػرعي قمػػػػػػب )مركفػػػػػػا( كاصػػػػػػرعيها
 

 .. فالنػػػػػػػػػػػػاري بالنػػػػػػػػػػػػاًر تيػػػػػػػػػػػػدحرٍ .. فالنػػػػػػػػػػػػاري بالنػػػػػػػػػػػػاًر تيػػػػػػػػػػػػدحرٍ   بجحػػػػػػػػػػػػيـو بجحػػػػػػػػػػػػيـو  
 

نػػػػػػًد ربػػػػػػي  نػػػػػػًد ربػػػػػػي كحمػػػػػػاسي الفرسػػػػػػاًف مػػػػػػف جي  كحمػػػػػػاسي الفرسػػػػػػاًف مػػػػػػف جي
 

ػػػػػػػػػٍف رماهػػػػػػػػػا يىصػػػػػػػػػرىعهي ربػػػػػػػػػي كيىنحػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػٍف رماهػػػػػػػػػا يىصػػػػػػػػػرىعهي ربػػػػػػػػػي كيىنحػػػػػػػػػرٍ مى  مى
 

 تيغًمػػػػػدي السػػػػػيؼى فػػػػػي قمػػػػػكًب األعػػػػػادمتيغًمػػػػػدي السػػػػػيؼى فػػػػػي قمػػػػػكًب األعػػػػػادم
 

 ((ُكلهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي العػػػػػػػػريًف مميػػػػػػػػكفي قىسػػػػػػػػكٍر)كلهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي العػػػػػػػػريًف مميػػػػػػػػكفي قىسػػػػػػػػكٍر) 
 

كلـ وفس البيبر بىد الرحمف ىيركد الدُيئؿ الدمعطوفوة المكيهدة الِا ك دت كفىي  إلل كفب مع 
حميس  ا الامؿ بمل ِحرور  معطوف ك  ا ُد أم بدكاف ُاوكفا بمل الباب حركة 

 الدمعطوفا فِمثؿ هذه المايفا الدابوة إلل ِكحود الدُيئؿ كرص الُدكؼ  ا  كؿ البيبر  

خكتيهػػػػػا  ٍيهػػػػػا .. كا  خكتيهػػػػػا مػػػػػدَّت حمػػػػػاسي جناحى ٍيهػػػػػا .. كا   مػػػػػدَّت حمػػػػػاسي جناحى
 

 ( )فهػػػػػػـ شػػػػػػراييفي هػػػػػػذا الشػػػػػػعب كالعصػػػػػػبي  ((ِفهػػػػػػـ شػػػػػػراييفي هػػػػػػذا الشػػػػػػعب كالعصػػػػػػبي
 

معطوفوة المقيكمة  ا ِكحدهي كك ك اي كفىي  إلل كفب كوقكؿ أووي ميدحي  حميس ككؿ الدُيئؿ الد
حقوؽ أممِ  ا الِحرر كالرككع إلل  لخكض الماركة الفايئوة لِحدود مُور الباب الدمعطوفا ِك

 أروِ    

( فػػػػػػػػػػػػػػػػػال أرا  ( فػػػػػػػػػػػػػػػػػال أرا سػػػػػػػػػػػػػػػػػيرم )حمػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػيرم )حمػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي
 

 ع ا فئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافى الجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرع ا فئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافى الجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 )عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز الكتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب( بالر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز الكتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب( بالر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؿ .. بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ًرٍئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو هىصي  ؿ .. بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ًرٍئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو هىصي
 

 بػػػػػػػػػػػػػ )الفهػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػػػػػػػ )الفهػػػػػػػػػػػكهػػػػػػػػػػػي )بالجهػػػػػػػػػػػاد( ك هػػػػػػػػػػػي )بالجهػػػػػػػػػػػاد( ك 
 

 ((ّد( كبػػػػػػػػػػ )الٍنسػػػػػػػػكر( كبػػػػػػػػػػ )الٌصػػػػػػػػقكر()د( كبػػػػػػػػػػ )الٍنسػػػػػػػػكر( كبػػػػػػػػػػ )الٌصػػػػػػػػقكر() 
 

 يقػػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػػهيد مػػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػػهيد يقػػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػػهيد مػػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػػهيد 
 

 ((ْلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكض معركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير)لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكض معركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير) 
 

ـ أكؿ الثمرات الِا ِكفواي 6009 1 96لذلؾ واِىر البيبر كاع الواكد بف  طيع نزة بيـ 
االِرىيط المقيكمة   كالفُر ا كؿ  ا ماركة الِحرور كخيُة ىادمي ِـ إباف خطة بيركف ىدؾ 

أحيدم الكيفب بف نزة لوعِروح مف الابع العكيفا  واي الذم ومثؿ خطرا  كعومي  بمل 
المعِكطفوف الواكد   كخيُة ىاد ِزاود كِورة الاممويت الددائوة ككثرة الورىيت الِا ِككااي 

                                                           
 ع999لباروة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ ا ((9
 ع999العيىؽ   ص ((6
 مي ىوف القكعوف   مكمكبيت  معطوفوة معمحةع ((9
 ع699صة الكيممة   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
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لِيـ ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر مافئي   ا أكلل ىبيئر الفُر حوث الرحوؿ ا ( ع9المقيكمة لممعِكطفيت)
 لمواكد بف نزة الِا  ارت الكوش الذم ال و قار 

 كقيط عػػػػػػػػػػػت الٌسالسػػػػػػػػػػػؿي يػػػػػػػػػػػا قطػػػػػػػػػػػاعي كقيط عػػػػػػػػػػػت الٌسالسػػػػػػػػػػػؿي يػػػػػػػػػػػا قطػػػػػػػػػػػاعي 
 

 بسػػػػػػػػػػػػػػيفؾ أٌيهػػػػػػػػػػػػػػا البطػػػػػػػػػػػػػػؿي الٌشػػػػػػػػػػػػػػجاعبسػػػػػػػػػػػػػػيفؾ أٌيهػػػػػػػػػػػػػػا البطػػػػػػػػػػػػػػؿي الٌشػػػػػػػػػػػػػػجاع 
 

 هنيئػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػا ًقطىػػػػػػػػػاعي لمػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػٌدكاهنيئػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػا ًقطىػػػػػػػػػاعي لمػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػٌدكا
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌكان منػػػػػػػػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػػػػػػػػػرتجا البقػػػػػػػػػػػػػػػػػاععػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌكان منػػػػػػػػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػػػػػػػػػرتجا البقػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 
 

 لمػػػػػػف عشػػػػػػقكا الٌشػػػػػػهادة منػػػػػػذ سػػػػػػب لمػػػػػػف عشػػػػػػقكا الٌشػػػػػػهادة منػػػػػػذ سػػػػػػب 
 

ػػػػػػػػػػػػػػهـ لػػػػػػػػػػػػػػرٌب العػػػػػػػػػػػػػػرش بػػػػػػػػػػػػػػاعكا  ػػػػػػػػػػػػػػهـ لػػػػػػػػػػػػػػرٌب العػػػػػػػػػػػػػػرش بػػػػػػػػػػػػػػاعكاكأنفسى  كأنفسى
 

ػػػػػػػػػدكد ػػػػػػػػػدكدلكػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػدًر الكبػػػػػػػػػرل جي  لكػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػدًر الكبػػػػػػػػػرل جي
 

 االقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص كاالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعاالقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص كاالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ 
 

 كلمقٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أذرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ كلمقٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أذرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ 
 

 ((ّ( كسػػػػػػػػػػػػػػػػر  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػذاع)( كسػػػػػػػػػػػػػػػػر  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػذاع)ِكأخػػػػػػػػػػػػػػػكتيهـ )كأخػػػػػػػػػػػػػػػكتيهـ ) 
 

 قضية األسرل : .ُُ
لـ وفس البيبر بىد الرحمف ىيركد أىفيع باىِ مف ا عرل الذوف وحكا ىزهرة بىيىاـ  ا عىوؿ 

اذوب مف ر اة أكطيفاـ كالذوف ال وزالكف خمؼ  وىيف الزفيزوف الماِمة   وِاروكف  ىبع أفكاع الِ
ووؽ القود   كِكىر العكيف    ككىت لمحرويت    ا أحد واىل ىكثرة ا عرل    كال ىيبِقيؿ الكثور 

ِِكعد هذه المايفا  ا   مف الدِويت المعمميت المكاِا وُرخف كوفيدوف كوعِفكدف كال مف مكوب 
  كؿ البيبر  

 تبكػػػػػي عميػػػػػؾ عيػػػػػكف المسػػػػػمميف دمػػػػػان تبكػػػػػي عميػػػػػؾ عيػػػػػكف المسػػػػػمميف دمػػػػػان 
 

 فػػػي الًجيػػػدفػػػي الًجيػػػد  كالقيػػػد فػػػي الرجػػػؿ فػػػي األغػػػالؿكالقيػػػد فػػػي الرجػػػؿ فػػػي األغػػػالؿ 
 

ؽه  ؽه فػػػػػي كػػػػػػؿ زنزانػػػػػةو مػػػػػػف لحمنػػػػػا ًمػػػػػػزى  فػػػػػي كػػػػػػؿ زنزانػػػػػةو مػػػػػػف لحمنػػػػػا ًمػػػػػػزى
 

 كالنػػػػػػػار فػػػػػػػي لحمنػػػػػػػا فػػػػػػػي ألػػػػػػػؼ أخػػػػػػػدكدكالنػػػػػػػار فػػػػػػػي لحمنػػػػػػػا فػػػػػػػي ألػػػػػػػؼ أخػػػػػػػدكد 
 

 )كا خاًلػػػػػدا ي ( صػػػػػراخي المسػػػػػممات فػػػػػال)كا خاًلػػػػػدا ي ( صػػػػػراخي المسػػػػػممات فػػػػػال
 

ـٌ الجالميػػػػػػػػػػػد)  ػػػػػػػػػػػ ـٌ الجالميػػػػػػػػػػػد)يجيػػػػػػػػػػػبهٌف سػػػػػػػػػػػكل صي ػػػػػػػػػػػ  ((ْيجيػػػػػػػػػػػبهٌف سػػػػػػػػػػػكل صي
 

كمع اعِمرار ِكيهؿ  ووة ا عرل الدمعطوفووف إال أف البيبر وذك ر ىاـ كوعِبار لاوب  وكدهـ 
كهك ىاذا الِذكور ودبك أىفيع باىِ إلل الامؿ مف أكؿ حؿ  هذه  الِا أدمت ا كؼ كا  داـ  

 القووة الِا طيلمي أ ك ؿ حماي كِفيعِاي الدكائر العويعوة   وقكؿ  

 تتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن تتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
 

 ((ٓكالقيػػػػػػػػػػػػػدي يأكػػػػػػػػػػػػػؿ أرجػػػػػػػػػػػػػؿى األسػػػػػػػػػػػػػرل)كالقيػػػػػػػػػػػػػدي يأكػػػػػػػػػػػػػؿ أرجػػػػػػػػػػػػػؿى األسػػػػػػػػػػػػػرل) 
 

                                                           
 وفظر  بميد محعف   الِرطوة اإلباموة الفعحيب إعرائوؿ مف  طيع نزة   مركز مامكميت ا مف القكما    ((9

 ع91  صـ 6009نزة      
 إخكة القعيـ   الكايد كباداع ا  ُل ككؿ الدُيئؿ المكيهدةع ((6
 ع990ص ة الكيممة  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
 ع991ص العيىؽ   ((9
 ع919صالعيىؽ    ((9
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ركب وفِظركف كلـ وفس البيبر أىفيع ا عرل  الذوف حرمكا مف بطؼ آىيئاـ   كك دكا ىمفحفويت الد
مفل المقيع   كلكف  بكدة ا حىيب     وكعد البيبر مي ىاـ مف حزف الىاد   كألـ الدراؽ   ِك

 ا مفويت وذهىف أدراج الرويح    وقكؿ البيبر   

 بأٍعمػػػػػػابأٍعمػػػػػػا  ؿؿكػػػػػػـ مػػػػػػف حبيػػػػػػب لنػػػػػػا مكبػػػػػػكػػػػػػـ مػػػػػػف حبيػػػػػػب لنػػػػػػا مكبػػػػػػ
 

 ًؽ الفيػػػػػػػػػػػافي عمػػػػػػػػػػػ  الجبػػػػػػػػػػػيف النحيػػػػػػػػػػػؿًؽ الفيػػػػػػػػػػػافي عمػػػػػػػػػػػ  الجبػػػػػػػػػػػيف النحيػػػػػػػػػػػؿ 
 

 أطبقػػػػػػػت عينػػػػػػػه عمػػػػػػػ  منظػػػػػػػر الًغػػػػػػػرٍ أطبقػػػػػػػت عينػػػػػػػه عمػػػػػػػ  منظػػػػػػػر الًغػػػػػػػرٍ 
 

 كؿكؿبػػػػػػػػػػػػاًف كالقفػػػػػػػػػػػػر كالحصػػػػػػػػػػػػ  كالطمػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػاًف كالقفػػػػػػػػػػػػر كالحصػػػػػػػػػػػػ  كالطمػػػػػػػػػػػػ 
 

 تاركػػػػػػػػػػػػػػان خمفػػػػػػػػػػػػػػه بينٌيػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػز تاركػػػػػػػػػػػػػػان خمفػػػػػػػػػػػػػػه بينٌيػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػز 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكدف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿقػػػػػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكدف رقػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ 
 

 كاقفػػػػػػػػػات بمنحنػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدَّرًب يىٍرقيبػػػػػػػػػػػػكاقفػػػػػػػػػات بمنحنػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدَّرًب يىٍرقيبػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػفى رجػػػػػػػػػػكعى الغيػػػػػػػػػػاب عنػػػػػػػػػػد األصػػػػػػػػػػيؿػػػػػػػػػػػػفى رجػػػػػػػػػػكعى الغيػػػػػػػػػػاب عنػػػػػػػػػػد األصػػػػػػػػػػيؿ 
 

 كممػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػاب ظػػػػػػػػػػػػنهٌف تخػػػػػػػػػػػػٌيمفكممػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػاب ظػػػػػػػػػػػػنهٌف تخػػػػػػػػػػػػٌيمف
 

 بمجػػػػػػػػػػػػػػػيص الحبيػػػػػػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػػػػػػد قميػػػػػػػػػػػػػػػؿبمجػػػػػػػػػػػػػػػيص الحبيػػػػػػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػػػػػػد قميػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 كيسػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػدج  الكجػػػػػػػػػكدى فىيىٍرًجٍعػػػػػػػػػػػكيسػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػدج  الكجػػػػػػػػػكدى فىيىٍرًجٍعػػػػػػػػػػػ
 

يػػػػػػػػػػػػارل مخيبػػػػػػػػػػػػات القفػػػػػػػػػػػػكؿ)  يػػػػػػػػػػػػارل مخيبػػػػػػػػػػػػات القفػػػػػػػػػػػػكؿ)ػػػػػػػػػػػػػػفى حى  ((ُػػػػػػػػػػػػػػفى حى
 

 :(ِ)األفغاني كاستشهاد القائد عبد ا عزاـ مكقفه مف جهاد الشعب  .ُِ
الركس كميركعوِاـ   كمي ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد  ووة الباب ا  ريفا ككايده ود 

برود    ا أبميلِ الكيممة  ا  ُودة طكومة أعميهي "  وميرس بمواـ مف  ِؿ   كذىح   كظمـ   ِك
  ريفا ِبىِ إلل حد ىاود مي و ميرعِ الواكد ىحؽ فعر الكىيؿ "    يلحيلة الِا ومر ىاي الباب ا

أىفيع  معطوف   لذلؾ فرل البيبر مِايطدي  مع الباب ا  ريفا ك ووِِ   كمي ِحدث  واي أووي  
 بف البوخ المكيهد بىد ا بزاـ ماددا  مفي ىِ   حوث وقكؿ  ا هذه القُودة   

 طػػػػػػػػار عنػػػػػػػػا نىٍسػػػػػػػػري الجبػػػػػػػػاًؿ األبيَّػػػػػػػػةٍ طػػػػػػػػار عنػػػػػػػػا نىٍسػػػػػػػػري الجبػػػػػػػػاًؿ األبيَّػػػػػػػػةٍ 
 

 ازؿ العيٍمًكيَّػػػػػػػػػػػػػػةٍ ازؿ العيٍمًكيَّػػػػػػػػػػػػػػةٍ صػػػػػػػػػػػػػػكبى تمػػػػػػػػػػػػػػؾ المنػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػكبى تمػػػػػػػػػػػػػػؾ المنػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػةى الزمػػػػػػػػػػاًف تيػػػػػػػػػػدىك م : ػػػػػػػػػػةى الزمػػػػػػػػػػاًف تيػػػػػػػػػػدىك م :تاركػػػػػػػػػػان ًحكمى  تاركػػػػػػػػػػان ًحكمى
 

 صػػػػػػػػادؽى الػػػػػػػػديف لػػػػػػػػيس ييعطػػػػػػػػي الدنيَّػػػػػػػػةٍ صػػػػػػػػادؽى الػػػػػػػػديف لػػػػػػػػيس ييعطػػػػػػػػي الدنيَّػػػػػػػػةٍ  
 

 ًطػػػػػػٍرتى بابنىٍيػػػػػػؾى فػػػػػػي السػػػػػػماكاًت كفػػػػػػدان ًطػػػػػػٍرتى بابنىٍيػػػػػػؾى فػػػػػػي السػػػػػػماكاًت كفػػػػػػدان 
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   يَّػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ًطٍبػػػػػػػػػػػػػػػتى نٍفسػػػػػػػػػػػػػػػان كطابػػػػػػػػػػػػػػػًت الذير   ًطٍبػػػػػػػػػػػػػػػتى نٍفسػػػػػػػػػػػػػػػان كطابػػػػػػػػػػػػػػػًت الذير 
 

ٍردي فػػػػػي بسػػػػػاتيف )بػػػػػابي() ٍردي فػػػػػي بسػػػػػاتيف )بػػػػػابي()فػػػػػتَّ ى الػػػػػكى  (  (  ّفػػػػػتَّ ى الػػػػػكى
 

 كبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيًف ) ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيمًة الحارثيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة(كبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيًف ) ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيمًة الحارثيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة( 
 

                                                           
 ع919بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
امومِ الثيفكم  ـ  ا عومة 9199( كلد بىد ا بزاـ عفة 6)  الحيرثوة  ويع كفوف   ِمقل ِامومِ االىِدائا  ا  روِِ ِك

  ا مدوفة طكلكـر   ثـ بمؿ مدرعي   ا ا ردف   أكمؿ ِامومِ الكيماا  ا دمبؽ حوث ِخرج  ا الكيماة بيـ     
 يف لوكمؿ     حوث خرج إلل ا ردف ثـ إلل أ ريفع9191ِ اهِـ ىيلامؿ الددائا حِل كيعت فكعة بيـ 9199   
 ـع  9111فك مىر 69انِوؿ هك كفكموِ  ا حيدثة عويرة مدخخة  ا  ك دمبكاره الكايدم ود طكانوت ا رض    
 عـ 9119 دار الفحكم الرويض 9وفظر ِركمِِ  ا  بدفيف بمل روي الفحكم بىد ا بزاـ أحداث كمكا ؼ ط   
 كرع( المكيف الذم د  ف  وِ الباود ككلداه  ا وكاحا ىوبي(9



86 

 

نَّػػػػػػػةي الًفػػػػػػػرٍ نيٍصػػػػػػػبى عينيػػػػػػػًه نػػػػػػػكَّ نيٍصػػػػػػػبى عينيػػػػػػػًه نػػػػػػػكَّ  نَّػػػػػػػةي الًفػػػػػػػرٍ رٍت جى  رٍت جى
 

يَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  الحكرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة   يَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  الحكرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة دكًس كازَّ  دكًس كازَّ
 

 أليسػػػػػػػػػػكًد األفغػػػػػػػػػػاًف يخًفػػػػػػػػػػؽي قمبػػػػػػػػػػيأليسػػػػػػػػػػكًد األفغػػػػػػػػػػاًف يخًفػػػػػػػػػػؽي قمبػػػػػػػػػػي
 

 لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكًخ اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كالعبقرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكًخ اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كالعبقرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

) ( ك)ًلينػػػػػػػػيفو ػػػػػػػػٍرًكسو (حطَّمػػػػػػػػكا رأسى ) مى ( ك)ًلينػػػػػػػػيفو ػػػػػػػػٍرًكسو  حطَّمػػػػػػػػكا رأسى ) مى
 

را بنصػػػػػػػػػػػًؼ البىريَّػػػػػػػػػػػػٍة)  ػػػػػػػػػػػرَّ را بنصػػػػػػػػػػػًؼ البىريَّػػػػػػػػػػػػٍة)بعػػػػػػػػػػػدى أٍف غى ػػػػػػػػػػػرَّ  ((ُبعػػػػػػػػػػػدى أٍف غى
 

 

                                                           
 ع990( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ص(9
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  االجتماعيالمبحث الثاني : الشعر : 

معِكل الماوبة كمبيكؿ الامؿ فيكؿ بؤكف المكِمع كي خاؽ ك البار االكِميبا هك الذم وِ
كواِىر البار يوي كثوقة الُمة ىيلمكِمع ع إلل نور ذلؾ مف القو  ووة المرأةك عيد اإلدارة ك 

االكِميبا أحد أهـ الكثيئؽ  ا مايلكة القويوي كالمبكات االكِميبوة الِا ِطرأ بمل المكِمع 
ِ وىوف البيبر المبكمة كووع الحمكؿ حعب ككاة فظره الِا وراهي الذم وفِما إلوِ البيبر    و

كووح مايلماي  ا  مفيعىة   ك د أىدع الباراع الدمعطوفوكف  ا رعـ مامح الىوئة االكِميبوة ِك
وكيد وخمك بار أم  مف باراع  معطوف  دومي  أك حدوثي  مف ِفيكؿ ا حداث االكِميبوة    افيؾ 

ر كىوف المكِمع أك الىوئة الِا واوش  واي كومكف ِاروؼ الىوئة ىلفاي با ة كطودة ىوف البيب
"ا حكاؿ الطىواوة   كا حداث العويعوة   كالِويرات الثقي وة   كا كويع االكِميبوة الِا ِاوباي 

( ع  مف خاؿ البار االكِميبا ومكف الِارؼ بمل الحوية الكِميبوة العيئدة  ا هذا 9أمة ")
ؼ ا دب كالحوية االكِميبوة ىلفامي ككايف  المكِمع أك ذاؾ  ا بِل مكيالت حويِِ كومكف ُك

لاممة كاحدة كهذا دلوؿ بمل ِراىطامي كمدم الاا ة الِا ِكمع ىوفامي ك ا ذلؾ وقكؿ الدكِكر بىد 
الرحمف وينا   " حوية ا دب  ا  طر مف ا  طير ُكرة حوة كافاكيس موك ئ لمامموة 

 (6ِا وميرعاي المكِمع ىمخِمؼ  ئيِِ "ع)االكِميبوة الكىورة ال

كوقكؿ الدكِكر بز الدوف إعميبوؿ بف با ة ا دوب ىمكِماِ   " ا دوب وِلثر ىيلحوية العيئدة 
 (ع9 ا ىوئِِ   القيئمة  ا مكِماِ   كهك وعِمد أدىِ مف حوية هذا المكِمع ")

كطودة ىيلفيس مف حكلِ ىحوث وبار  يلبيبر اىف ىوئِِ ككلود مكِماِ ِرىطِ الكثور مف الاا يت ال
ىباكرهـ كوِللـ  لماـ كودرح بفدمي ودرحكف لذلؾ كيف لزامي  بمل البيبر ُِكور كا ع أمِِ   كىويف 
حيلاي   كمكاكىة أحداثاي   لِرعوخ ثكاىت ا مة كىث ا مؿ  ا الفدكس    يلاا ة ىوف " الدفيف 

                                                           
 عاد إعميبوؿ بمىا   الىوئة ا فدلعوة كأثرهي  ا البار بُر ممكؾ الطكائؼ   ىدكف طىاة   دار فاوة   ((9

 ع90مُر لمطىع كالفبر   القيهرة  ص    
   دار اآل يؽ الكدودة  6ععع حِل الفكىة   طبىد الرحمف وينا   حوية ا دب الدمعطوفا الحدوث مف أكؿ الفاوة ((6

 ع1ـ   ص9119  ىوركت      
 ع69ـ   ص6001  دار الدكر الارىا   القيهرة   1بز الدوف إعميبوؿ   ا دب ك فكفِ   ط ((9
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(ع 9القيدرة بمل ِقدوـ الاا ة ىُكرة كدودة ") ككا اِ با ة ِكاُؿ كافعكيـ   بف طروؽ الُوينة
مف أكؿ ذلؾ طرؽ الباراع مكاووع بدودة  ا ِفيكلاـ لكا ع مكِمايِاـ " مكوكبيت البار 
االكِميبا ُِِؿ اُِيال  كثوقي  ىيلمكِمع الذم واوش  وِ البيبر  كِمثؿ الاا يت ىوفِ كىوف مف 

 (ع6بره مف  روب أك ىاود")وحوكف ماِ   كومركف ىظركؼ اكِميبوة ُِِؿ ىمبي
ِيىع الظركؼ   كاهِميـ الباراع ىيلمِرورات الطيرئة بمل مكِمايِاـ " ظدرت   كمع كثرة ا حداث ِك

 (ع 9المعيئؿ االكِميبوة ىيلفُوب ا ك ل  ا البار الحدوث ")
كا  ىيؿ الفيس بمل ا بميؿ ا دىوة الِا ُِكر حويِاـ االكِميبوة كىور  فِ وِحدث بف 

اـ    وممس بريؼ القمكب   كوعد الدراغ الذم وايفا مفِ أ راد المكِمع  يلامؿ الدفا " عكاع كا ا
فمي  أك فثرا   كيف بارا   ال وعِمد كالِ أك ركبِِ مف كاؿ المكوكع أك مف ِقفويِِ الدفوة  قط   كا 

ىيطِ ىكا اِ "  ع(9)وعِمد  ومِِ مف مدل ُد ِ  ا الِاىور بف همكـ كآميؿ الباب   كمدل اِر
 يلمكِمع هك مُدر ا بميؿ الدفوة لادىيع عكاع كيف الامؿ بارا  أك فثرا    دكف الفظر إلل 
الطروقة الِا وُكر  واي ا دوب الظيهرة االكِميبوة  كؿ أدوب لِ أعمكىِ الخيص كطروقِِ  ا مزج 

ؼ الظيهرة   كىويف أهموِاي   كالعاا ى كد لِروورهي أحيعوعِ كمبيبره ىيلكا ع  حِل وِمكف مف ُك
أك ِرعوخاي ع " ا البار االكِميبا وعِكوب البيبر لعميت المكِمع   كوُىح  مىِ مرآة ِفاكس 

 (ع9بمواي خُيئُِ كمموزاِِ")
ك ا ذلؾ وقكؿ الدكِكر بىد الازوز المقيلح   "أمي البار  اك فرـ كمافل   كىاىيرة  ُورة "هك 

لماا ة ىوف    ىؿ ال ىد مف أف ِككف افاكيعي   ِكيرب مفرمة"كالِكيرب ال ومكف أف ِلِا مف الادـ
 (ع9ومور البيبر كالومور الكماا  مِِ ")

                                                           
 مكعل عيما رىيىاة   الفقد ا دىا كالكظودة االكِميبوة لمبار   ىدزف طىاة   مؤععة حميدة لمدراعيت  ((9

 ع99ـ   ص6009يماوة   ا ردف   الك    
 ع991عاد إعميبوؿ بمىا   الىوئة ا فدلعوة كأثرهي  ا البار بُر ممكؾ الطكائؼ   ص ((6
 ع99بىيس محمكد الاقيد   دراعيت  ا المذاهب ا دىوة كاالكِميبوة  المكِىة الاُروة   ىوركت   ص ((9
 ع1ر الدمعطوفا المايُر   دار الثقي ة الكدودة   صكميؿ أحمد الر يبا   أثر الثقي ة الاىروة  ا البا ((9
 ع991عاد إعميبوؿ بمىا   الىوئة ا فدلعوة كأثرهي  ا البار بُر ممكؾ الطكائؼ   ص ((9
   دار الاكدة   ىوركت  6بىد الازوز المقيلح   ا ىايد المكوكبوة كالدفوة لحركة البار المايُر  ا الومف   ط ((9

 ع16ـ   ص9111      
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كالبار االكِميبا وعِمد بفُر ىقيئِ مف المكِمع الذم فبل  وِ   لذلؾ كِىت لِ 
الدومكمة  ىدومكمة المكِمايت الِا ك ِ ب  لاي الىقيع   كبا ة البار ىيلمكِمع با ة ِىيدلوة ىمافل 

ؤثر كوِلثرع وؤثر  ا الكا ع  فِ وعال لِرووره كرعـ ُكرة كمومة لِ   كوِلثر ىيلكا ع  ا أفِ و
 اعِمداد مكاوواِ ك ويويه مفِع

اموؽ اعِكيىة  "كبا ة الدف ىيلمكِمع هيمة كحوكوة   كهذه الاا يت ومكف أف ِامؿ بمل ِفظوـ ِك
ف الدف ال وكلد  ا  راغ    كلكفِ اك  ا ىعيطة لوس بما  بخُوي   المرع الكميلوة لمامؿ الدفا كا 

 (ع9بمؿ مؤلؼ  يئـ  ا زميف كمكيف ماوفوف ")
ك د بيلج البار الدمعطوفا الكثور مف القويوي الِا ِمس المكِمع الدمعطوفا ىؿ كيف لِ  وؿ 
العىؽ ىكثرة ِفيكؿ القويوي االكِميبوة القدومة كالمعِكدة   مقيرفة ىروره مف البار الارىا ع كوركع 

ب ذلؾ لمكوع الخيص الذم وحويه الباب الدمعطوفا ِحت االحِاؿ كمي وِارض لِ مف  ار عى
ازوز كنرس القوـ  كظمـ ككىت ككود  كيفت كظودة ا دوب الدمعطوفا ها ِروور كا ع هذا الباب ِك
 االكِميبوة العيموة  ا فدكس ا  راد    اذه أكلل الماميت الممقية بمل الدف ك ا ذلؾ وقكؿ ا عِيذ
الدكِكر فىوؿ أىك بما   "   ذا كيفت مامة الدف _كمي وراهي كثوركف_ ها ِروور الكا ع أك برؼ 

 (ع6الحمـ ىِروور الكا ع     ف ا دب الدمعطوفا وديخر ىي ا اآلداب  ا هذا المكيؿ ")
كوُؼ أُحيب المدرعة الكا اوة البار ىلفِ واكس الكا ع اإلفعيفا لذلؾ كيف البار 

ىيس ىيلطروقة الباروة وقوة وقدماي البار ىطروقة خيُة عميهي الدكِكر إحعيف ببفدهـ ُكرة حق
 ع( 9)أك الدفوة

كمي ِفيكؿ الفقيد ا كيفب با ة الدف أك الامؿ ا دىا ىيلمكِمع الذم وحول  وِ ا دوب 
ُداي  ع ِحت مي عمكه "ععوكلككوي ا دب " الِا " ِقوـ با يت ىوف المكِمع كىوف الامؿ ا دىا ِك

 يلمكِمع عيىؽ  ا كككده بمل الامؿ ا دىا  ف الكيِب مبركط ىِ   واكعِ كواىر بفِ كوعال 
دِ كهك مكككد ىاد الامؿ")  (ع9إلل ِرووره   كالمكِمع حيور  ا الامؿ ا دىا حوث فكد أثره كُك

 (ع9الامؿ")
                                                           

 ع99حميدة   مقيالت  ا الفقد ا دىا   )ىدكف طىاة(  دار المايرؼ القيهرة   )ىدكف عفة فبر(   ص إىراهوـ( (9
 ع999ص ـ 9119( فىوؿ أىك بما    ا فقد ا دب الدمعطوفا   دار المقداد   نزة   الطىاة ا كلل   (6
 ع999ـ   ص9191  دار الثقي ة   ىوركت    6( وفظر   إحعيف بىيس    ف البار   ط(9
 ( كيف إوؼ ِيدوِ   الفقد ا دىا  ا القرف الابروف   ِركمة  يعـ المقداد   )ىدكف طىاة(   مفبكرات كزارة (9
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 قد أُىحت دراعة المكِمع كالقوـ العيئدة  وِ مف اهِميميت الفي د بفد محيكلِِ ِحموؿ 
بميؿ ا دىوة " مف كاكىيت ععوكلككوي ا دب  ا الاُر الحدوث دراعة الفص مف حوث با ِِ ا 

 (ع9ىيلقوـ العيئدة   كأُىح الرىط ىوف لرة الفص كهذه القوـ مف اهِميميت الفي د")
ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد الكثور مف القويوي االكِميبوة الدمعطوفوة عكاع القدومة 

ا أككدهي االحِاؿ اإلعرائوما لِدكوؾ المكِمع الدمعطوفا كهدمِ   ك د بىر البيبر أك الطيرئة الِ
محوص كِديبؿ كدم  كيف باره مفِموي لممكِمع الدمعطوفا  ىيركد بف  ويوي مكِماِ ىُدؽ ِك
واىر بف آالمِ كأحزافِ كورعـ لِ الُكرة الىاوة المبر ة الِا وكب أف وككف بمواي ع كىذلؾ ككب 

ار ذا  يئدة لممكِمع  ف " البار الذم ال وحمؿ رعيلة كال وخدـ هد ي اكِميبوي   أف وككف الب
مف ا ُكات المكردة الِا  د ِككف كمومة   كرىمي مدودة  ا الظركؼ العكوة  وُىح فكبي  

لممكِمايت المِقدمة   لكفاي مامي كيف كميلاي نور مدودة كال كمومة لدل المكِمايت الِا ِايفا 
 (ع6لظمـ العويعا كاالكِميبا")مف الِخمؼ كا

ك ا إطير القُيئد االكِميبوة الِا كردت  ا ا بميؿ الكيممة لمبيبر كالِا فممس  واي برؼ 
دؽ الِككِ كاالهِميـ ىقويوي المكِمع ىرزت الاا ة الكطودة ىوف البيبر ىيركد  االفِميع ُك

 كمكِماِ مف خاؿ ِفيكلِ لادة مكاووع اكِميبوة ومكف حُرهي  ا  
 ظاهرة الفقر : .ُ

واد الدقر الظيهرة االكِميبوة ا كثر افِبيرا   ا أكعيط المكِمع الدمعطوفا ىاد فكىة بيـ 
ـ إذ افِقؿ الباب الدمعطوفا فقمة فكبوة إلل ا عكأ ىاد ِبِِِ  ا نويهب المككع  ا ىقع 9191

مد مئيت مف الاكئوف برىوة بِل ِيركي  كؿ مي وممؾ  ا ىمداِِ الِا ه ك ر بفاي  عرا    ك د ابِ
الدمعطوفووف  ا الحُكؿ بمل نذائاـ ابِميدا  كموي  بمل ككيلة الركث الدكلوة الِا كيفت " ِقدـ 
لمدرد كؿ أعىكبوف مقدارا  مف الد وؽ كالزوت كالعكر ال وكدوِ إال فُؼ المدة   كوظؿ كثور مف 

يـ مخيزف ِمكوف الككيلة ععع ا عر واوبكف بمل الطكل ع ككيف الاكئكف وقدكف ُدك ي مِراُة أم
 (ع9حوث وِـ ِكزوع المكاد الِمكوفوة  ا مفظر مؤلـ ذلوؿ ")

                                                                                                                                                                          

 ع669ـ   ص9119الثقي ة العكروة   دمبؽ       
 ع99ـ   ص6006  مؤععة المخِير   9داكد عمـك   ععوكلككوي الفقد ا دىا القدوـ   ط ((9
 ع19لمقيلح   ا ىايد المكوكبوة كالدفوة لحركة البار المايُر  ا الومف   صبىد الازوز ا ((6
 ع 11  ص9190_9190مف عفة ا دب الارىا المايُر  ا  معطوف كيمؿ العكا ورم   ((9
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ك د اِىات الحككميت الُاوكفوة المِاي ىة عويعة " ِوووؽ الخفيؽ بمل الباب الدمعطوفا  ا 
ا راوا المحِمة   كاىِدبت الكثور مف اإلكراعات القماوة لقار الباب الثيئر    يِىات عويعة 

كؿ إلل أميكف بمماـ   الحُ ناؽ المفيطؽ   ك رض حظر الِككاؿ   كمفع الاميؿ مف الُك ير كا 
كالقِؿ الابكائا   كاالبِقيؿ عع ا مر الذم افاكس ىطروقة مىيبرة بمل الكوع اال ُِيدم 
مت الادود مف ا عر الدمعطوفوة إلل حي ة الدقر   كرنـ ركح الِكي ؿ االكِميبا  لمدمعطوفووف   كُك

موزت المكِمع الدمعطوفا إال أف اِرديع فعىة الىطيلة كالدقر أُىحت لاي بكاهد مممكعة  ا  الِا
 (ع9المكِمع")

ىقل مخوميت المككع بيهد الدقر ا كؿ ىاد الفكىة إذ عكف الاكئكف الدمعطوفوكف أكؿ أمرهـ  ِك
ُىحت الخومة العكداع  ا خويـ الِقا حرا  كال  را    كلـ ُِمد أميـ  كة ا مطير  طموت ىيلقير    ل

ت  رمزا  لمككع الدمعطوفا   كبفدمي ِراخل الزمف أىدلت ككيلة الركث خويماـ أككاخي  مف الطوف ُر
ي  بكوىي  لِعِكبب أكىر بدد مف الاكئوف ع)  (6ُر

بىِ البيبر بىد الرحمف ىيركد المخوميت ىيلقىكر لبدة ِاُؽ ىوكِاي  اا كي طاؿ الِا مف 
 كِايلكاي كاخِديع ع ميرهي  ا و عمع إال حدوؼ ا بكير  وقكؿ  باد بيد  ا  دماي 

 كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي المخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي قبػػػػػػػػػػػػػػػػػكران كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي المخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي قبػػػػػػػػػػػػػػػػػكران 
 

 أك طيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن بىًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى أك طيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن بىًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى  
   

 لػػػػػػػيسى بعػػػػػػػدى الًعشػػػػػػػاًص سيػػػػػػػٌمارها إٍلػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػيسى بعػػػػػػػدى الًعشػػػػػػػاًص سيػػػػػػػٌمارها إٍلػػػػػػػػػػ  
 

 ((ّػػػػػػػػػػػػػػالى حفيػػػػػػػػػػػؼي األشػػػػػػػػػػػجار كاألعػػػػػػػػػػػكاًد)ػػػػػػػػػػػػػػالى حفيػػػػػػػػػػػؼي األشػػػػػػػػػػػجار كاألعػػػػػػػػػػػكاًد) 
 

ىيلباب كمع ِرور الحيؿ الدمعطوفا ىاد الفكىة وفيدم البيبر كموع الدكؿ لوركا مي حؿ 
الدمعطوفا مف  قر ككاؿ  وقكؿ ك د بـ  هذا الىاع بمل كموع أىفيع باىِ  لُىحكا كوبي  مف 

 الدقراع  لبدة مي ِدبل الدقر  واـ 

ؿي الخطػػػػػػػكب خصػػػػػػػػكمينا ؿي الخطػػػػػػػكب خصػػػػػػػػكميناإنَّػػػػػػػا هنػػػػػػػا ديكى  إنَّػػػػػػػا هنػػػػػػػا ديكى
 

 فالجهػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ميرتىًفػػػػػػػػػػػػػػػػ ه لػػػػػػػػػػػػػػػػه أعػػػػػػػػػػػػػػػػالـي فالجهػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ميرتىًفػػػػػػػػػػػػػػػػ ه لػػػػػػػػػػػػػػػػه أعػػػػػػػػػػػػػػػػالـي  

 

 كالفىقػػػػػػري بػػػػػػيف جمكًعنػػػػػػا عظػػػػػػـ الػػػػػػبال كالفىقػػػػػػري بػػػػػػيف جمكًعنػػػػػػا عظػػػػػػـ الػػػػػػبال 
 

ـي)  )فػػػػػػػػػػػػػالفقري كػػػػػػػػػػػػػؿا جيكًشػػػػػػػػػػػػػه أسػػػػػػػػػػػػػقا ـي فػػػػػػػػػػػػػالفقري كػػػػػػػػػػػػػؿا جيكًشػػػػػػػػػػػػػه أسػػػػػػػػػػػػػقا
ْ ) ) 

   

 فِمثؿ مايفا افِبير الدقر المد ع  ا مخوميت المككع الدمعطوفا  ا  كؿ البيبر  
                                                           

 ع91فىوؿ أىك بما   اِكيهيت القُة القُورة  ا  معطوف ىاد اِدي وة أكعمك   ص ((9
 ع11  ص9190_9190مف عفة الارىا المايُر  ا  معطوف ا دب وفظر   كيمؿ العكا ورم    ((6
 ع990ة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
 ع91العيىؽ   ص ((9
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ؼ الجػػػػػػػػكع باألزقػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػقر   ؼ الجػػػػػػػػكع باألزقػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػقرطػػػػػػػػكَّ  طػػػػػػػػكَّ
 

 ((ُكالخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه جثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا)كالخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه جثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا) 
 

كوؤكد البيبر بمل مي حؿ  ىباىِ مف  قر كِبرد كبوباـ ىلدفل مقكميت الحوية  خويماـ ال 
اـ  وُكرهـ البيبر ك د ىدأت الرويح ِاُؼ ىاـ ِقا ىرد البِيع كأنطوِاـ ال ُِمح لدرع الىرد بف

 كال مف مكيف آمف ومكؤكف إلوِ  وقكؿ  

 الريػػػػػاح السػػػػػكداصي تصػػػػػرخ فػػػػػي الكديػػػػػػػػالريػػػػػاح السػػػػػكداصي تصػػػػػرخ فػػػػػي الكديػػػػػػػػ
 

كػػػػػػػػػكفً   كػػػػػػػػػكفً ػػػػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػذارل كحػػػػػػػػػكؿ الكي  ػػػػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػذارل كحػػػػػػػػػكؿ الكي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدكف يىميما ػػػػػػػػػػػػػػػػك كالجيػػػػػػػػػػػػػػػاعي الميشى ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدكف يىميما  كالجيػػػػػػػػػػػػػػػاعي الميشى
 

ػػػػػػػػػػػػٍيشو ميهػػػػػػػػػػػػيفً   ػػػػػػػػػػػػٍيشو ميهػػػػػػػػػػػػيفً فى عمػػػػػػػػػػػػيهـ ًلحػػػػػػػػػػػػاؼى خى  فى عمػػػػػػػػػػػػيهـ ًلحػػػػػػػػػػػػاؼى خى
 

 كأرل الكائنػػػػػػػػاًت تبحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػكأرل الكائنػػػػػػػػاًت تبحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػ
 

 ((ِجميػػػػػػػػػدم  عػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػافو أمػػػػػػػػػيًف)جميػػػػػػػػػدم  عػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػافو أمػػػػػػػػػيًف)ػػػػػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػػػػػػًؿ ال 
 

 كاُدي  حيؿ الباب كمي أُيىِ مف ككع ك قر كِبرد   ك ا فدس المافا وقكؿ البيبر

 غربػػػػػػػػػػػػػػػاصه .. فقػػػػػػػػػػػػػػػراصي .. جيػػػػػػػػػػػػػػػاعه غربػػػػػػػػػػػػػػػاصه .. فقػػػػػػػػػػػػػػػراصي .. جيػػػػػػػػػػػػػػػاعه 
 

تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيري عٍكرتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر)تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيري عٍكرتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر) 
ّ)) 

 

كمع ِزاود حدة الدقر كمرارة الككع كالحرميف وؤكد البيبر ىلف ا حرار وُىركف بمل مر الىاع 
ُوىة كال وِفيزلكف لوفومكا إلل ركب الاىود المِفيزلوف مف أكؿ رند الاوش  ا القُكر  ك داحة الم

  وقكؿ  

ػػػػػػػػػػػػػػػه أشػػػػػػػػػػػػػػػبعٍته ذا الجػػػػػػػػػػػػػػػكعي عضَّ ػػػػػػػػػػػػػػػه أشػػػػػػػػػػػػػػػبعٍتهكا  ذا الجػػػػػػػػػػػػػػػكعي عضَّ  كا 
 

 ًكٍسػػػػػػػػػػػػػػػرىةه ًمػػػػػػػػػػػػػػػف جرابػػػػػػػػػػػػػػػًه المعهػػػػػػػػػػػػػػػكدً ًكٍسػػػػػػػػػػػػػػػرىةه ًمػػػػػػػػػػػػػػػف جرابػػػػػػػػػػػػػػػًه المعهػػػػػػػػػػػػػػػكدً  
 

 يصػػػػػػػػػػبر الحػػػػػػػػػػرا لمزمػػػػػػػػػػاًف كال تٍغػػػػػػػػػػػػػ   يصػػػػػػػػػػبر الحػػػػػػػػػػرا لمزمػػػػػػػػػػاًف كال تٍغػػػػػػػػػػػػػ   
 

 ((ْػػػػػػػػػػػػػبرا نعػػػػػػػػػػال  فػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػاًب العبيػػػػػػػػػػًد)ػػػػػػػػػػػػػبرا نعػػػػػػػػػػال  فػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػاًب العبيػػػػػػػػػػًد) 
 

يبوة ِِمثؿ  ا الُىر بمل المُوىة كبدـ الِفيزؿ بف  يلبيبر وقدـ حا  لاذه المبكمة االكِم
ا كطيف مف أكؿ كعرة خىز ع كوُكر البيبر حيؿ ماعكرات الفيزحوف كالاكئوف كها ِِركؼ 

 مف بدة الىرد   كمف بدة خك اـ مف نكؿ الدقر الذم وقرع أىكاىاـ  وقكؿ  

 كمعسػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌاح ترتجػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي كمعسػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌاح ترتجػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي 
 

 ((ٓكالفقػػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػػكؿه يقػػػػػػػػػػػػرع األبػػػػػػػػػػػػكاب)كالفقػػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػػكؿه يقػػػػػػػػػػػػرع األبػػػػػػػػػػػػكاب) 
 

ُكر البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا خاؿ حدوثِ بف الدقر الذم أُيب المكِمع الدمعطوفا كمي و
 حيؿ ا طديؿ كمي ألـ  ىاـ  وُكر لفي حيؿ ُىووف ذا ي مرارة الحرميف  وقكؿ  

                                                           
 ع916  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع19العيىؽ   ص ((6
 ع690العيىؽ   ص ((9
 ع 969العيىؽ   ص ((9
 ع 919العيىؽ   ص ((9
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ٍي صػػػػػػػػػػػػبٌييفً  ٍي صػػػػػػػػػػػػبٌييفً كأمػػػػػػػػػػػٌر عػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػبىحى  كأمػػػػػػػػػػػٌر عػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػبىحى
 

 لًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دربػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفلًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دربػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

ؽه مهمهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  ؽه مهمهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ثكباهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ثكباهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

 عرىفىٍتهمػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػاميفعرىفىٍتهمػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػاميف 
 

 ري ي تطكيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتنشػػػػػػػػػػػػػػػػػرها ري ي تطكيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتنشػػػػػػػػػػػػػػػػػرها الػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كتعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيريفكتعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيريف 
 

 رضػػػػػػػػػػػػػػػػيا ذراع الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كاختفيػػػػػػػػػػػػػػػػارضػػػػػػػػػػػػػػػػيا ذراع الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كاختفيػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ((ُمػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػي  الغربػػػػػػػػػاص فػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػكف)مػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػي  الغربػػػػػػػػػاص فػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػكف) 
 

 ظاهرة الجهؿ : .ِ
 يلكاؿ هك مي  يد   ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد مكوكع الكاؿ  ا باره ىُكرة عويعوة 

 ؿ البيبر  ا مة إلل هذا المُور مف الىؤس كالبقيع كالحرميف ك ا ذلؾ وقك 

 كا حسػػػػػػػػػػػرتا إفَّ الجهالػػػػػػػػػػػة عىٍصػػػػػػػػػػػفىةه كا حسػػػػػػػػػػػرتا إفَّ الجهالػػػػػػػػػػػة عىٍصػػػػػػػػػػػفىةه 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػكدم بنػػػػػػػػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػػػػػػػػقاكةو كهػػػػػػػػػػػػػػػػالؾً تػػػػػػػػػػػػػػػػكدم بنػػػػػػػػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػػػػػػػػقاكةو كهػػػػػػػػػػػػػػػػالؾً  
 

 نػػػػػػػػػػػػكر  نػػػػػػػػػػػػكر  ببالعمػػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػباحه يشػػػػػػػػػػػػ ا العمػػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػباحه يشػػػػػػػػػػػػ ا 
 

 فتحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًعمـ كاإلدراؾً فتحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًعمـ كاإلدراؾً  
 

 إيػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػالدم كالظػػػػػػػػػػػالـ محم ػػػػػػػػػػػؽه إيػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػالدم كالظػػػػػػػػػػػالـ محم ػػػػػػػػػػػؽه 
 

 كالميػػػػػػػػػػػػػػػؿ منطبػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  أنمػػػػػػػػػػػػػػػاؾً كالميػػػػػػػػػػػػػػػؿ منطبػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  أنمػػػػػػػػػػػػػػػاؾً  
 

 ليػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػكب كأٌم ليػػػػػػػػػؿ مرعػػػػػػػػػبو ليػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػكب كأٌم ليػػػػػػػػػؿ مرعػػػػػػػػػبو 
 

 ((ِلمبػػػػػػػػػػػػؤس كالتشػػػػػػػػػػػػريد قػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػاًؾ)لمبػػػػػػػػػػػػؤس كالتشػػػػػػػػػػػػريد قػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػاًؾ) 
 

 اؿ ىيلموؿ المطىؽ الذم وحؿ ىيلفيس كيلمكت  وقكؿ   ثـ وبىِ البيبر الك
 أهدت لنا يد  الب م 
 جيش  الجياع الباكيا
 جمدا  بال لحـ  كال
 ثكب    كعظما  باليا

كالجهؿ  ليؿ  م طب ؽ  يحؿ  مكتا  ثانيا)
ّ) 

 كرها في التربية كاإلعداد لمجهاد:المرأة كد .ّ
بداد أىفيئاي لمكايد  عطوفوة  ا الِرىوة اهِـ البيبر بىد الرحمف ىيركد ىدكر المرأة الدم    كا 

اموماـ حب الِوحوة كالدداع  ا عىوؿ ا  كها ىذلؾ ِقدـ أبز مي ِممؾ  ا عىوؿ ر اة   ِك
حرور ىادهي  وفِج الركيؿ الذوف وكيهدكف  ا عىوؿ  بظومي    مي زالت المرأة الدمعطوفوة مُفاي    ِك

 ا  بف إحدل فعيع  معطوف الِا  دمت زككاي باودا   ك د ِحدث البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا 

                                                           
 ع919  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع99العيىؽ   ص ((6
 ع 601العيىؽ   ص ((9
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حِل اعِباد اىفاي الذم كيف عفدهي  ا هذه الدفوي  ثـ لـ ِمىث طكوا    عىوؿ فُرة  ووة  معطوف 
  وقكؿ  

 أبينىػػػػػػيَّ بعػػػػػػد أبيػػػػػػؾ قػػػػػػد كيًسػػػػػػرى القنػػػػػػاأبينىػػػػػػيَّ بعػػػػػػد أبيػػػػػػؾ قػػػػػػد كيًسػػػػػػرى القنػػػػػػا
 

 فسػػػػػػػػػػػقٍطت فػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرو بغيػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػرارً فسػػػػػػػػػػػقٍطت فػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػرو بغيػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػرارً  
 

 قػػػػػد كػػػػػاف رئبػػػػػاالن يزمجػػػػػر فػػػػػي الػػػػػكغ قػػػػػد كػػػػػاف رئبػػػػػاالن يزمجػػػػػر فػػػػػي الػػػػػكغ 
 

 لبىتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً لبىتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص باكيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص با 
 

 قػػػػػػد ألحػػػػػػؽ األعػػػػػػداصى ضػػػػػػربةى صػػػػػػادؽو قػػػػػػد ألحػػػػػػؽ األعػػػػػػداصى ضػػػػػػربةى صػػػػػػادؽو 
 

 ليطه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى لَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارً ليطه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى لَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارً  
 

 أبنػػػػػػػػػيَّ كنػػػػػػػػػتى ميؤانسػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػؤازرمأبنػػػػػػػػػيَّ كنػػػػػػػػػتى ميؤانسػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػؤازرم
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا تشػػػػػػػػػػػػػػػٌد إزارمفػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا تشػػػػػػػػػػػػػػػٌد إزارم 
 

 قػػػػػػد كنػػػػػػػتى تىٍعًزيىتػػػػػػػي الكحيػػػػػػػدةى دائمػػػػػػػان قػػػػػػد كنػػػػػػػتى تىٍعًزيىتػػػػػػػي الكحيػػػػػػػدةى دائمػػػػػػػان 
 

 أرنػػػػػػػػػػػػػػػػك إليػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بنظػػػػػػػػػػػػػػػػرًة اإلكبػػػػػػػػػػػػػػػػارً أرنػػػػػػػػػػػػػػػػك إليػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بنظػػػػػػػػػػػػػػػػرًة اإلكبػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

ؽ الصػػػػػػحب الػػػػػػذم ؽ الصػػػػػػحب الػػػػػػذمحتػػػػػػ  أتػػػػػػاؾ مفػػػػػػر   حتػػػػػػ  أتػػػػػػاؾ مفػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػػارم  ػػػػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػػارمال ينثنػػػػػػػػػػػػػػػي عمَّ  ال ينثنػػػػػػػػػػػػػػػي عمَّ
 

 خػػػػالؽ األكػػػػكاف يػػػػا هػػػػادم الػػػػكرلخػػػػالؽ األكػػػػكاف يػػػػا هػػػػادم الػػػػكرل  يػػػػايػػػػا
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػؾ األرضػػػػػػػػػػػػػػيف كاألقمػػػػػػػػػػػػػػارً يػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػؾ األرضػػػػػػػػػػػػػػيف كاألقمػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كػػػف لػػػي النصػػػيرى عمػػػ  المصػػػائب إنَّهػػػاكػػػف لػػػي النصػػػيرى عمػػػ  المصػػػائب إنَّهػػػا
 

 ((ُقػػػػػػػد أنهكػػػػػػػت عزمػػػػػػػي كسػػػػػػػب و ضػػػػػػػارم)قػػػػػػػد أنهكػػػػػػػت عزمػػػػػػػي كسػػػػػػػب و ضػػػػػػػارم) 
 

كودبك البيبر أمايت  معطوف إلل ِرىوة أكالدهف بمل حب الدداع كالِوحوة مف أكؿ ِحرور 
 فدة مفذ الُرر   كمي أف ِرىوِاـ ىادهـ   كمي ودبكهف إلل إرويباـ رحوؽ البمكخ كالازة كا

 بمل الزهد  ا زخرؼ الحوية كزوفِاي طروؽ إلل الفُر ِِكمل هذه القوـ الِرىكوة  ا  كؿ البيبر  

 ازرعػػػػػػي فػػػػػػي البنػػػػػػيفى عشػػػػػػؽى الفػػػػػػداًص ازرعػػػػػػي فػػػػػػي البنػػػػػػيفى عشػػػػػػؽى الفػػػػػػداًص 
 

 كركػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى العكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ الهكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً كركػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى العكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ الهكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً  
 

 أرضػػػػػػػػػػعيهـ مػػػػػػػػػػ  الحميػػػػػػػػػػًب رحيقػػػػػػػػػػان أرضػػػػػػػػػػعيهـ مػػػػػػػػػػ  الحميػػػػػػػػػػًب رحيقػػػػػػػػػػان 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص   بػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػف شيػػػػػػػػػػػػػػػػػمكخو كعػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّةو كا   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػف شيػػػػػػػػػػػػػػػػػمكخو كعػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّةو كا 
   

ػػػػػػيالزىه ػػػػػػديهـ فػػػػػػي زيخػػػػػػزىه ػػػػػػديهـ فػػػػػػي زيخػػػػػػ ػػػػػػيالرًؼ األرًض   كى  رًؼ األرًض   كى
 

 ((ِتخػػػػػػػػػرؽى الماػػػػػػػػػبَّ قشػػػػػػػػػرةه ًمػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػالًص)تخػػػػػػػػػرؽى الماػػػػػػػػػبَّ قشػػػػػػػػػرةه ًمػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػالًص) 
 

ك ا إطير مي وكب أف ِككف بموِ الِرىوة اإلعاموة   ِحدث البيبر بف ِرىوة ا طديؿ بمل 
القرآف كحثاـ بمل الِمعؾ ىِايلوـ الدوف اإلعاما الحفوؼ  فاـ عوككفكف كوؿ الفُر الذم وحرر 

 الىاد كالاىيد  وقكؿ  

 كـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفي مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفي 
 

 تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍ تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍ  
 

 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَأل المسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَأل المسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .. باليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقكت كالمرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .. باليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقكت كالمرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  
 

 رفكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطيكر غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت رفكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطيكر غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت 
 

 ميغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردةن عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافميغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردةن عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيره عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الٌنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ً عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيره عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الٌنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ً 
 

 تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرد أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبى األلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرد أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبى األلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

                                                           
 ع96ة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
 ع999العيىؽ   ص ((6



95 

 

 أكلئػػػػػػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػكد المػػػػػػػػػػػػػػػػػأكلئػػػػػػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػكد المػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ((ُػػػػػػػػػػػػػػػه يػػػػػػػػػػػػـك يفػػػػػػػػػػػػٌر كػػػػػػػػػػػػٌؿ جبػػػػػػػػػػػػاف)ػػػػػػػػػػػػػػػه يػػػػػػػػػػػػـك يفػػػػػػػػػػػػٌر كػػػػػػػػػػػػٌؿ جبػػػػػػػػػػػػاف) 
 

بمل خطل العمؼ   هـ الذوف عوحرركف الىاد كودِحكف الدفوي   اذا الكوؿ القرآفا الذم ومبا
 محطموف راويت االعِعاـ  كالخفكع حوث ِِمثؿ هذه المايفا  ا  كؿ البيبر  

 لقينػػػػػػػػػػػػػػػاكـ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  ظمػػػػػػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػػػػػػػػلقينػػػػػػػػػػػػػػػاكـ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  ظمػػػػػػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ـي جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ   ـي جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهكاجر كالغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهكاجر كالغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد ... عمالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد ... عمالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف كالمىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف كالمىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ  
 

ؽ نػػػػػػػػػػػػػػػػا  ؽ نػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػيالن تيحػػػػػػػػػػػػػػػػر   فيػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػيالن تيحػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 ستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ ستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ ري  رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت االري  رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت اال 
 

 بمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفؾ افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدنيا بمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفؾ افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدنيا 
 

 ( ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبالدي حطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )كعم  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبالدي حطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعم 
ِ)) 

 

كوىبر البيبر بىد الرحمف ىيركد هذا الكوؿ الذم أ بد  بمل القرآف   ىلف راويت اإلعاـ عِفُِر 
لِر رؼ خدي ة  كؽ الدكلة اإلعاموة   كواكم كؿ القويُرة ِحت أركمِ إلل ا ىد ك ا ذلؾ وقكؿ 

 البيبر  

 األبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااألبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليى أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليى 
 

 ؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترج  دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الصٌديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترج  دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الصٌديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػاركًؽ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػاركًؽ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػدم 
 

 كيهػػػػػػػػػػػػػكم كػػػػػػػػػػػػػٌؿ قيصػػػػػػػػػػػػػرى تحػػػػػػػػػػػػػػػػ كيهػػػػػػػػػػػػػكم كػػػػػػػػػػػػػٌؿ قيصػػػػػػػػػػػػػرى تحػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ((ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أرجمنػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػ  األبػػػػػػػػػػػػػػػػد)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أرجمنػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػ  األبػػػػػػػػػػػػػػػػد) 
 

 الجمعيات الخيرية : .ْ
ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا أبميلِ الكيممة الادود مف الكماويت الخوروة   الِا ِخدـ 

ككيف هذا االهِميـ ىيلكماويت فكبي مف أفكاع الِكاُؿ االكِميبا ىوفاي كىوف المكِمع الدمعطوفا 
المكِمع الذم ِقدـ لِ خدميِاي ك د ىدا اهِميـ البيبر ىاذه الكماويت كاوحي  ا ىداويت كِيىِِ 

خطيىوة الِيىاة لكماوة الِكحود كها " كماوة مف كماويت المكفة ملمبار  فراه ودرد  ُودة معِقمة ل
الايـ ععع كيفت مقرا  وقيـ  وِ محيورات كفدكات  ا مكوكبيت إعاموة بيدة   أك الفدع 
(ع كوىدك هدؼ هذه الكماوة كاوحي  كموي  مف خاؿ مكوكبيِاي الِا ِطرح    قد كيفت 9كطفوة")

ِادؼ إلل ِكبوة ا كويؿ دوفوي  ىِاروداـ أمكر دوفاـ   ثـ ِكبوِاـ عويعوي  ىطرح القويوي الكطفوة 

                                                           
 ع919ة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
 ع919العيىؽ   ص ((6
 ع911العيىؽ   ص  ((9
 ع99العيىؽ   ص ((9



96 

 

مقة ىيلقووة الدمعطوفوة   كها ىذلؾ ِؤدم دكرا  بظومي   ا ِكبوة الفيس   فِمثؿ حب البيبر المِا
 لاذه الكماوة كلمف  يـ  ا إفبيئاي كحي ظ بمواي  ا  كلِ 

 جمعيػػػػػػػػػػةى الخيػػػػػػػػػػر العظػػػػػػػػػػيـ تحيَّػػػػػػػػػػةن جمعيػػػػػػػػػػةى الخيػػػػػػػػػػر العظػػػػػػػػػػيـ تحيَّػػػػػػػػػػةن 
 

 من ػػػػػػػػػي ًلمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػػاؾً من ػػػػػػػػػي ًلمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػػاؾً  
 

 فػػػػػػػي عػػػػػػػاىلـ األحػػػػػػػالـ كنػػػػػػػًت مقيمػػػػػػػةن فػػػػػػػي عػػػػػػػاىلـ األحػػػػػػػالـ كنػػػػػػػًت مقيمػػػػػػػةن 
 

 ؾً ؾً كاليػػػػػػػػػـك شػػػػػػػػػٌ  عمػػػػػػػػػ  الكجػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػناكاليػػػػػػػػػـك شػػػػػػػػػٌ  عمػػػػػػػػػ  الكجػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػنا 
 

 إنػػػػػي  أراًؾ البػػػػػدر يسػػػػػط  فػػػػػي الػػػػػدج  إنػػػػػي  أراًؾ البػػػػػدر يسػػػػػط  فػػػػػي الػػػػػدج  
 

 عمىمػػػػػػػػػػا كيىنشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػالـ ًلػػػػػػػػػػكاؾً عمىمػػػػػػػػػػا كيىنشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػالـ ًلػػػػػػػػػػكاؾً  
 

ـى عمػػػػػ  امػػػػػرئو  ـى عمػػػػػ  امػػػػػرئو مػػػػػا أكثػػػػػر النَّفػػػػػ ى الميقػػػػػي  مػػػػػا أكثػػػػػر النَّفػػػػػ ى الميقػػػػػي
 

 إٍف أبعػػػػػػػػػػػػػػدى التفكيػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػي مرمػػػػػػػػػػػػػػاؾً إٍف أبعػػػػػػػػػػػػػػدى التفكيػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػي مرمػػػػػػػػػػػػػػاؾً  
 

 تهػػػػػػػػػذيب أخػػػػػػػػػالؽ الشػػػػػػػػػباب ككثػػػػػػػػػرةه تهػػػػػػػػػذيب أخػػػػػػػػػالؽ الشػػػػػػػػػباب ككثػػػػػػػػػرةه 
 

 فػػػػػػػػػي عممهػػػػػػػػػـ كالخيػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػف معنػػػػػػػػػاؾً فػػػػػػػػػي عممهػػػػػػػػػـ كالخيػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػف معنػػػػػػػػػاؾً  
 

 فمػػػػػػػػػًنعـ مػػػػػػػػػا تبنػػػػػػػػػيف أنػػػػػػػػػًت ف ننػػػػػػػػػافمػػػػػػػػػًنعـ مػػػػػػػػػا تبنػػػػػػػػػيف أنػػػػػػػػػًت ف ننػػػػػػػػػا
 

 ((ُنسػػػػػػػػػمك إليػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػ  رفيػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػالًؾ)نسػػػػػػػػػمك إليػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػ  رفيػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػالًؾ) 
 

كمف الكماويت الِا مدحاي البيبر ىيركد   الفدكة الايلموة لمبىيب اإلعاما لمي ِقدمِ مف خدميت 
فمي لكي ة الباكب اإلعاموة  اا كماوة خوروة بيلموة ِاِـ ىفبر  لوس لمباب الدمعطوفا كحده   كا 

 البيبر ميدحي  الدوومة كاِىيع ِايلوـ الدوف اإلعاما كا ُِؿ إلل اإلفعيف المعمـ المفبكد  وقكؿ 
 دكرهي الكموؿ  

 ؾ ربي ندكة  الشباب  احي  
 سفينة  في كؿ  بحر  تمخر الع باب  

 بيضاص  كاإلسالـ
 كأنها حمامة  السالـ  
 تسي  في البمداف
 رافعة  بيارؽ  القراف
 ذم ندكة  الشباب  

 كتيبة  خضراص  مف كتائب الرحمف
 سالح ها القراف

 تصارع الظالـ كالخراب كالغيالف
 (ِ)نهض اإلنسافكي ي

كبف دكرهي اإلعاما الماـ كوعِمر البيبر  ا حدوثِ بف الفدكة الايلموة لمبىيب اإلعاما 
 وقكؿ البيبر     ك مرا  أىكه الرعكؿ  اا اىفة اإلعاـ الاظوـ   ىيب المعمـكالمموز  ا ِفكور الب
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 إل  األماـ يا حمامة  ترعرعت في المسجد الحراـ
 ألناـيا قمرا  أبك  سي د ا

 تسمقي الجباؿ  كالهضاب
رم الشباب  كنك 

 أنت ابنة اإلسالـ قاهر الظ الـ
 (ُ)كقاهر الظ الـ ال يناـ  

 الرثاص : .ٓ
مف القُيئد االكِميبوة الِا في بت مكوكبي  اكِميبوي  وخص البيبر ها  ُودة " أما" حوث 

بميؿ  طيع نزة لذلؾ  كِب البيبر هذه القُودة  ا رثيع أمِ الِا ميِت  ا مخوـ كىيلوي لاكئوف
"  ف  ىر أمِ  ا هذه الىقاة مف  معطوف وُِؿ ىمعقط رأعِ حوث ألقِِ أمِ لمحوية  ا ىوت دراس 

(ع فِمثؿ مايفا الحزف كا عل كالِلعؼ بمل مكت 6   وردك ىكيؤه  مِ أبىِ ىىكيع الىمد كمِ ")
 كالدِِ ىاودا بف ىمدِِ ىوت دراس  ا  كلِ     

 مػػػػي .. كمػػػػفمػػػػي .. كمػػػػفأمػػػػي.. أصػػػػاب الٌسػػػػهـ أأمػػػػي.. أصػػػػاب الٌسػػػػهـ أ
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػاألـٌ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكاًص  كػػػػػػػػػػػػػػػػػاألـٌ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكاًص   
 

 أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائها اقتطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيأحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائها اقتطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي     مػػػػػػػف قمبهػػػػػػػا اقتطفػػػػػػػت قمبػػػػػػػي كمػػػػػػػفمػػػػػػػف قمبهػػػػػػػا اقتطفػػػػػػػت قمبػػػػػػػي كمػػػػػػػف
 

 كٌدعتهػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػدارت األرضي بػػػػػػػػػػػػػػيكٌدعتهػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػدارت األرضي بػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ((ّكأظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائي)كأظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائي) 
 

أمثيؿ الدكِكر بىد   فِمثماي  ا رثيئِ لقيدة حركة حميس   ك ُيئد الرثيع  ا بار ىيركد كثورة 
ف كنورهـ الكثور مف  يدة الامؿ الكايدم  ا  معطوف  وقكؿ  ا رثيع كأحمد ويعوالازوز الرفِوعا 

   الرفِوعا 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىٍد إلػػػػػػػػػػػػػػ  ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىٍد إلػػػػػػػػػػػػػػ عى  عى
 

 أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً    
 

ـ    بػػػػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ الشاػػػػػػػػػػػػ ـ    بػػػػػػػػػػػػؿرىجي ػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ الشاػػػػػػػػػػػػ  رىجي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػراصً     ػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػراصً أىسى  أىسى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا يػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً    
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػ   ٍيػػػػػػػػػػػػػركَّ  تى كػػػػػػػػػػػػػؿَّ الشَّػػػػػػػػػػػػػعًب ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ تى كػػػػػػػػػػػػػؿَّ الشَّػػػػػػػػػػػػػعًب ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ ركَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو تىحى  نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو تىحى
 

رىٍعػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػي شيػػػػػػػػػػػػغيًؼ القيمػػػػػػػػػػػػك   زى رىٍعػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػي شيػػػػػػػػػػػػغيًؼ القيمػػػػػػػػػػػػككى زى  كى
 

 ًب هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل البيطكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ًب هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل البيطكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً    
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 ًعػػػػػػٍش فػػػػػػي ضػػػػػػمير الشَّػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػًعػػػػػػٍش فػػػػػػي ضػػػػػػمير الشَّػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػ  
 

ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)    ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى
ُ ) ) 

 

 كوقكؿ  ا رثيع ُدوؽ بمره أحمد ويعوف  

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػأًزؼ الرَّحيػػػػػػػػؿي أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػكغ  فترجَّ  ؿً ؿً أًزؼ الرَّحيػػػػػػػػؿي أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػكغ  فترجَّ
 

ؿً   ؿً كاصػػػػػػػػػػػػٍعد إلػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػـ الرَّعيػػػػػػػػػػػػًؿ األكَّ  كاصػػػػػػػػػػػػٍعد إلػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػـ الرَّعيػػػػػػػػػػػػًؿ األكَّ
 

 كاخمػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػكدان سػػػػػػػػػػػٌتةن قيم ػػػػػػػػػػػدتىهاكاخمػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػكدان سػػػػػػػػػػػٌتةن قيم ػػػػػػػػػػػدتىها
 

ػػػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػػػؿً جمػػػػػػػػػػػران كًعقػػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػػابعان لػػػػػػػػػػػـ يىٍكمي  جمػػػػػػػػػػػران كًعقػػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػػابعان لػػػػػػػػػػػـ يىٍكمي
 

 أعميػػػػػػػػػػؾى أنػػػػػػػػػػػتى الطػػػػػػػػػػػائراتي مغيػػػػػػػػػػػرةه أعميػػػػػػػػػػؾى أنػػػػػػػػػػػتى الطػػػػػػػػػػػائراتي مغيػػػػػػػػػػػرةه 
 

 كعميػػػػػػػػػػؾ تىػػػػػػػػػػػنقضا انقضػػػػػػػػػػػاضى األىجػػػػػػػػػػػدؿً كعميػػػػػػػػػػؾ تىػػػػػػػػػػػنقضا انقضػػػػػػػػػػػاضى األىجػػػػػػػػػػػدؿً  
 

ٌيػػػػػػػػػػ مػػػػػػػتى ميضػػػػػػػٌرجان ًبػػػػػػػدـو كىسى ٌيػػػػػػػػػػفجػػػػػػػران رىحى مػػػػػػػتى ميضػػػػػػػٌرجان ًبػػػػػػػدـو كىسى  فجػػػػػػػران رىحى
 

فػػػػػػػػػصو   كٌسػػػػػػػػػيًدنا عمػػػػػػػػػيٍ   فػػػػػػػػػصو   كٌسػػػػػػػػػيًدنا عمػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػًدنا أًبػػػػػػػػػي حى  ػػػػػػػػػػػػًدنا أًبػػػػػػػػػي حى
 

 ربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ًجػػػػػػػػكاًرؾ منػػػػػػػػػزالن ربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ًجػػػػػػػػكاًرؾ منػػػػػػػػػزالن   أنًزلػػػػػػػػهي أنًزلػػػػػػػػهي 
 

عػػػػػػػًزؿً   عػػػػػػػًزؿً عػػػػػػػف ثيمَّػػػػػػػًة األصػػػػػػػحاًب لػػػػػػػيس ًبمى  ((6))عػػػػػػػف ثيمَّػػػػػػػًة األصػػػػػػػحاًب لػػػػػػػيس ًبمى
 

 شعر التهاني . .ٔ
أبميلِ الكيممة   امف المكاووع االكِميبوة الِا ِفيكلاي الدكِكر بىد الرحمف ىيركد الِايفا 

 ت اكِميبوة مِفكبة   مف ذلؾ  ك واي هفل البيبر زمائِ  ا مفيعىيكالِا أ رد لاي  ُيئد معِقمة 
أحد أُد يئِ كهك الدكِكر بىد ا فيُوؼ لحُكلِ بمل كيئزة الممؾ  وُؿ لخدمة اإلعاـ  ِافئِِ

   ك واي وقكؿ

 صػػػػػػػػافحٍتؾى القمػػػػػػػػكبي قبػػػػػػػػؿ األيػػػػػػػػادمصػػػػػػػػافحٍتؾى القمػػػػػػػػكبي قبػػػػػػػػؿ األيػػػػػػػػادم
 

 كرأت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادكرأت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
 

 قمػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػماص اًؿ ناصػػػػػػػػػػيؼن قمػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػماص اًؿ ناصػػػػػػػػػػيؼن 
 

 سػػػػػػػػػػاط ي النػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػبالدسػػػػػػػػػػاط ي النػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػبالد 
 

 شػػػػػػهد الصػػػػػػالحكف يػػػػػػا ابػػػػػػفى نصػػػػػػيؼو شػػػػػػهد الصػػػػػػالحكف يػػػػػػا ابػػػػػػفى نصػػػػػػيؼو 
 

 سػػػػػػػػػػبيؿ الرشػػػػػػػػػػادسػػػػػػػػػػبيؿ الرشػػػػػػػػػػادلػػػػػػػػػػؾ بالسػػػػػػػػػػبؽ فػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػؾ بالسػػػػػػػػػػبؽ فػػػػػػػػػػي  
 

 قمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػدتؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا قػػػػػػػػػػػػػػػػػالدةى كرد قمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػدتؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا قػػػػػػػػػػػػػػػػػالدةى كرد 
 

 مػػػػػػػػػػػػف كركد اإلسػػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ كادمػػػػػػػػػػػػف كركد اإلسػػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ كاد 
 

 فعسػػػػػ  أف تكػػػػػكف يػػػػػػا صػػػػػاًح بيٍشػػػػػػرىلفعسػػػػػ  أف تكػػػػػكف يػػػػػػا صػػػػػاًح بيٍشػػػػػػرىل
 

 ((ّلػػػػػػػػػػػػؾ بالسػػػػػػػػػػػػبؽ عنػػػػػػػػػػػػد رب العبػػػػػػػػػػػػاد)لػػػػػػػػػػػػؾ بالسػػػػػػػػػػػػبؽ عنػػػػػػػػػػػػد رب العبػػػػػػػػػػػػاد) 
 

ك ا إطير الِكاُؿ االكِميبا داخؿ الكيماة الِا بمؿ ىاي البيبر بىد الرحمف ىيركد فظـ 
ا عىب فظمِ لاذا القُودة   " فظمت  هذه  ُودة ىافكاف "كموة اآلداب " حوث وقكؿ البيبر  

القُودة ىفيع بمل ركيع مف بمود كموة اآلداب كهك ُدوؽ كركؿ  يوؿ   ثـ ألقوِاي  ا حدؿ 
داروواي")  ( ع حوث وقكؿ  ا هذه القُودة  9الِايرؼ الذم أ يمِِ كموة اآلداب  عيِذِاي كا 
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 أيٍزجػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػ  أىٍقسػػػػػػػػػػػػػاًمنا كم هػػػػػػػػػػػػػاأيٍزجػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػ  أىٍقسػػػػػػػػػػػػػاًمنا كم هػػػػػػػػػػػػػا
 

ٍكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بال  ٍمزي ٍكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بالتٌحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن مى ٍمزي  ثَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٌحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن مى
 

مَّهػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرىحو عى ػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف مى مَّهػػػػػػػػػػػػػػاكلىٍمسى ػػػػػػػػػػػػػػرىحو عى ػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف مى  تيمىط ػػػػػػػػػػػػػػػؼي الجػػػػػػػػػػػػػػػكَّ كتيٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػٍي العىنػػػػػػػػػػػػػػػاتيمىط ػػػػػػػػػػػػػػػؼي الجػػػػػػػػػػػػػػػكَّ كتيٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػٍي العىنػػػػػػػػػػػػػػػا     كلىٍمسى
 

كم يَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ي كم يَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىةه أىٍقسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ي  أىٍقسى
 

 ًمػػػػػػػػػػػٍف دًمنػػػػػػػػػػػا تيٍغػػػػػػػػػػػذل كًمػػػػػػػػػػػٍف ًفٍكًرنػػػػػػػػػػػاًمػػػػػػػػػػػٍف دًمنػػػػػػػػػػػا تيٍغػػػػػػػػػػػذل كًمػػػػػػػػػػػٍف ًفٍكًرنػػػػػػػػػػػا 
 

 إحػػػػػػػػػػدل قػػػػػػػػػػالعو شػػػػػػػػػػامخاًت الػػػػػػػػػػذارلإحػػػػػػػػػػدل قػػػػػػػػػػالعو شػػػػػػػػػػامخاًت الػػػػػػػػػػذارل
 

ٍكًطنػػػػػػػػػػػػػػػػػا)  ٍكًطنػػػػػػػػػػػػػػػػػا)تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريسي ًدٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اً كالمى تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريسي ًدٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اً كالمى
ُ)) 

 

 الحنيف إل  األصدقاص . .ٕ
أُد يئِ كاوحي   ا باره    قد أثرت بموِ مرارة الىاد بفاـ   كآلمِِ ىدا ابِويؽ البيبر إلل 

ُاكىة الدراؽ   كهك الذم مفع مف دخكؿ نزة إال مرة كاحدة    قد حيلت الحدكد دكف لقوي 
ا ُحيب لذلؾ كيفت معحة الحزف كا عل ىيرزة  ا حدوثِ بفاـ   حِل بيركِِ الطىواة هذا 

 لِ الحزف الذم فِممس مايفوِ  ا  ك 

 أحػػػػػػػٌف إلػػػػػػػ  الحبيػػػػػػػب حنػػػػػػػيف صػػػػػػػب  أحػػػػػػػٌف إلػػػػػػػ  الحبيػػػػػػػب حنػػػػػػػيف صػػػػػػػب  
 

 غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ال يمارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباتي غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ال يمارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباتي  
 

 كامػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػكع الفجػػػػػػػػر حتَّػػػػػػػػ  كامػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػكع الفجػػػػػػػػر حتَّػػػػػػػػ  
 

 تعىٌزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياتي تعىٌزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياتي  
 

 فمنهػػػػػػػػػػػا بيٍمبيػػػػػػػػػػػؿي األلحػػػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػػػدكفمنهػػػػػػػػػػػا بيٍمبيػػػػػػػػػػػؿي األلحػػػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػػػدك
 

 ( )فيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميجي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػابضه كالجارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  ((ِفيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميجي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػابضه كالجارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي
 

 ىاد اكِميع  كوُؿ ا مر ىيلبيبر إلل حد الىكيع بمل  راؽ ا حىيب كا ُحيب الذوف   ر ؽ  بمماـ
كىددت طوب بوباـ مرارة الدراؽ كألـ الحرميف    قد كيف دبيؤه المعِمر أف وكماِ ا ىاـ حوث 

 وقكؿ البيبر  ا ذلؾ 

 سػػػػػػأبكي فػػػػػػي غضػػػػػػكف الميػػػػػػًؿ كجػػػػػػدا سػػػػػػأبكي فػػػػػػي غضػػػػػػكف الميػػػػػػًؿ كجػػػػػػدا 
 

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك كالخالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي نائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك كالخالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي نائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  
 

 كأنظػػػػػػػػػـ بالقصػػػػػػػػػيد شػػػػػػػػػديد شػػػػػػػػػكقي كأنظػػػػػػػػػـ بالقصػػػػػػػػػيد شػػػػػػػػػديد شػػػػػػػػػكقي 
 

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدي بالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًد القافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدي بالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًد القافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  
 

   عسػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرحمفي يجمعنػػػػػػػػػػا قريبػػػػػػػػػػاعسػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرحمفي يجمعنػػػػػػػػػػا قريبػػػػػػػػػػا
 

 فتمسػػػػػػػػػػػػػػػػؾي ذم الػػػػػػػػػػػػػػػػدمكعي الجاريػػػػػػػػػػػػػػػػاتي فتمسػػػػػػػػػػػػػػػػؾي ذم الػػػػػػػػػػػػػػػػدمكعي الجاريػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  
 

 كنفػػػػػػػػػػرح لمهنػػػػػػػػػػاص كًطيػػػػػػػػػػًب عػػػػػػػػػػيشو كنفػػػػػػػػػػرح لمهنػػػػػػػػػػاص كًطيػػػػػػػػػػًب عػػػػػػػػػػيشو 
 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػأنس ذم القمػػػػػػػػػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػػػػػػػػػذابالتي كتػػػػػػػػػػػػػػػػػأنس ذم القمػػػػػػػػػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػػػػػػػػػذابالتي  
 

 فيػػػػػػػػا خمٌػػػػػػػػي الػػػػػػػػكفٌي عميػػػػػػػػؾ تتػػػػػػػػرلفيػػػػػػػػا خمٌػػػػػػػػي الػػػػػػػػكفٌي عميػػػػػػػػؾ تتػػػػػػػػرل
 

 إذا هبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحه عاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي إذا هبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحه عاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  
 

 عسػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرحمف يجمعينػػػػػػػػػػا قريبػػػػػػػػػػان عسػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرحمف يجمعينػػػػػػػػػػا قريبػػػػػػػػػػان 
 

 ((ّفيهنػػػػػػػػػػػػػأ جمعنػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػتاًت)فيهنػػػػػػػػػػػػػأ جمعنػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػتاًت) 
 

                                                           
 ع609بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع19العيىؽ   ص ((6
 ع19العيىؽ   ص ((9



111 

 

يزؿ ا حىيب بفدمي ِمر ىاـ كهذا كوُؿ ا مر ىيلبيبر إلل ِحموؿ العحيب أميفة الِعموـ بمل مف
 ودؿ بمل ِامقِ البدود ىلُحيىِ كمدل حىِ لاـ  وقكؿ 

 يػػػػػػػا بقايػػػػػػػا السػػػػػػػحاًب ال كابػػػػػػػالن نبػػػػػػػػػػ يػػػػػػػا بقايػػػػػػػا السػػػػػػػحاًب ال كابػػػػػػػالن نبػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػغٍي كلكػػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػػيئان ًمػػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػػكابً ػػػػػػػػػػػػػغٍي كلكػػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػػيئان ًمػػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػػكابً  
 

ػػػػػػػػٍف ربًعنػػػػػػػػا يػػػػػػػػك  ذا مػػػػػػػػا مػػػػػػػػررًت عى ػػػػػػػػٍف ربًعنػػػػػػػػا يػػػػػػػػك كا  ذا مػػػػػػػػا مػػػػػػػػررًت عى  كا 
 

 ((ُمػػػػػػػػػػػػػان فحي ػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػازؿى األحبػػػػػػػػػػػػػاًب)مػػػػػػػػػػػػػان فحي ػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػازؿى األحبػػػػػػػػػػػػػاًب) 
 

 الدعكة لمعمـ كاحتراـ المعمميف . .ٖ
  ر بىد الرحمف ىيركد  ا أبميلِ الكيممة بف وركرة احِراـ الامـ كالمامموف ِحدث البيب

كال بكب أف فرل البيبر  ا مقدمة أبميلِ   عمك ا مـ ىيلامـ الذم عمي ىِ اآلخركف  مؤكدا  
ؼ مدارعاي ككودوة الِاموـ  الباروة  د أكثر مف الحدوث بف كا ع الِاموـ  ا ىمدِِ ىوت دراس كُك

حوث وقكؿ   "المدرعة ها ُكرة مُررة   يِذة الذوف  يمكا ىيلِدروس  ا  روِِ  واي كبف ا ع
ِكلد  ا فدعا مبيبر حعيعة كِمؾ الِا ِكوش  ا ُدرم  لمكطف    واي ِِكمل  مزاوي كثورة ِك
بفد الحدوث بف الكطف   كال بكب إذ  إ ف  المدرعة ها أ دس مكيف ورىل  وِ الطيلب ِرىوة   

 ع(6)زكده ىي عمحة الكدومة ىحميوِِ إذا مي خرج إلل ماِرؾ الحوية "ُيلحة   كها الِا ِ
 قد كيف لممرىا أك لممامـ مكيفة كىورة بفد البيبر   ِِكمل مايلـ هذا االحِراـ  ا وقوفِ المطمؽ 

"أال إف  الد ن ي ا   ىلهموة دكر المامـ  ا الِفبئة الذم وفطمؽ أعيعي معِمدا  كامِ مف  كؿ الرعكؿ
م ا ك اال    كع ال ـ أ ك  م ت ع م ـ"م م ع   ك ر  ا  ت ع ال   ك  ع  وقكؿ  ا ذكر  وؿ (9)كن ة  م م ع كف  م ا ف يه ا إال  ذ 

 المامـ  

 المرب ػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػكال المربػػػػػػػػػػي ألمسػػػػػػػػػػ  المرب ػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػكال المربػػػػػػػػػػي ألمسػػػػػػػػػػ  
 

 ((ْمػػػػػػا بنػػػػػػ  النػػػػػػاس نفخػػػػػػةن مػػػػػػف  رمػػػػػػاد)مػػػػػػا بنػػػػػػ  النػػػػػػاس نفخػػػػػػةن مػػػػػػف  رمػػػػػػاد) 
 

وة كالِفبئة الِا البيبر بىد الرحمف ىيركد دكر المامـ  ا الِرى ك ا  ُودة "مام ما" وادد
وكب أف وككف بمواي الطاب    اك المامـ لمامكـ ىبِل أفكاباي   كهك الذم واذب الفشع   كهك 

                                                           
 ع19بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع91العيىؽ   ص ((6
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الذم وؤكد بمل القوـ كوررعاي  ا الفدكس   لذلؾ كيف المامـ هك المفقذ الكحود لمطاب مف الك كع 
  ا هكة الكاؿ العحوقة    وقكؿ  ا هذه القُودة  

 ييإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أراؾ معم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أراؾ معم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرً كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف القنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرً      أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبتىنيأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبتىني ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتىني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرً كعى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتىني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الص   كعى
 

 عممتىًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمعممتىًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم
 

رً   رً ال ييشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترل بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارى  ال ييشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترل بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارى
 

 أنقػػػػػػػػػػػػػػذتىًني مػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػكَّة اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنقػػػػػػػػػػػػػػذتىًني مػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػكَّة اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

هًؿ الرَّهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً   هًؿ الرَّهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
 

ـي  ـي من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك  من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى طٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى طٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر 
 

 شػػػػػػػػػػػػػكرا عمػػػػػػػػػػػػػ  طيػػػػػػػػػػػػػكًؿ المػػػػػػػػػػػػػدلشػػػػػػػػػػػػػكرا عمػػػػػػػػػػػػػ  طيػػػػػػػػػػػػػكًؿ المػػػػػػػػػػػػػدل
 

 ((ُذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّهًر)ذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّهًر)مػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 األعياد : .ٗ
ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد هذه المفيعىة الدوفوة الِا وِكاُؿ ىاي الفيس اكِميبوي ىُكرة 
أخرل حوث ابِىر البيبر أف وكـ الاود هك وكـ الاكدة إلل الكطف كالدوير لذلؾ كيف بفكاف  ُودِِ 

أىفيع كطفِ إلل الامؿ بمل ِحرور  "ِكم د وي اىف كطفا  ا الاود" وحمؿ ُورة ا مر  ا دبكة
ا كطيف ككمع بِيِاـ مف كؿ ا  طير    قد كيعهـ الاود كهـ  ا أعكأ حيؿ مِردوي حمؿ الظاـ 
حوث ال أهؿ كال كطف لذلؾ فرل مايفا الحزف كا عل ِطرل بمل مايفا هذه القُودة  وقكؿ 

 البيبر  واي  

ػػػػػرى الساػػػػػركري عمػػػػػ  األنػػػػػاـً  ػػػػػرى الساػػػػػركري عمػػػػػ  األنػػػػػاـً أخػػػػػي انتىشى  أخػػػػػي انتىشى
 

مىػػػػػػػػػػػًؿ الظػػػػػػػػػػػالـً كجػػػػػػػػػػػاص الكجػػػػػػػػػػػاص ال  مىػػػػػػػػػػػًؿ الظػػػػػػػػػػػالـً عيػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػي حي  عيػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػي حي
 

 فػػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػػزه فػػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػػزه 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػػػػاـً   ػػػػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػػػػاـً كال بىشى  كال بىشى
 

 فقىػػػػػػػػػٍكًمي شيػػػػػػػػػت تيكا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ قيٍطػػػػػػػػػرو فقىػػػػػػػػػٍكًمي شيػػػػػػػػػت تيكا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ قيٍطػػػػػػػػػرو 
 

 فكيػػػػػػػػػػػػػػؼ ًلبيعػػػػػػػػػػػػػػدهـ يهػػػػػػػػػػػػػػدا غرامػػػػػػػػػػػػػػيفكيػػػػػػػػػػػػػػؼ ًلبيعػػػػػػػػػػػػػػدهـ يهػػػػػػػػػػػػػػدا غرامػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 لتحػػػػػػػػزف يػػػػػػػػا أخػػػػػػػػي كانػػػػػػػػدب بػػػػػػػػدم و لتحػػػػػػػػزف يػػػػػػػػا أخػػػػػػػػي كانػػػػػػػػدب بػػػػػػػػدم و 
 

 كنيػػػػػػػػػػٍ  مثػػػػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػػػػاًئـ فػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػالـً كنيػػػػػػػػػػٍ  مثػػػػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػػػػاًئـ فػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػالـً  
 

 لبعػػػػػػػػػػػػد حبيبنػػػػػػػػػػػػا أعنػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػالدملبعػػػػػػػػػػػػد حبيبنػػػػػػػػػػػػا أعنػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػالدم
 

 لهػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػيف الحشػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػن  مقػػػػػػػػػػػاـً لهػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػيف الحشػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػن  مقػػػػػػػػػػػاـً  
 

 د يػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػي كاهتػػػػػػػػػؼ بحػػػػػػػػػؽ  د يػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػي كاهتػػػػػػػػػؼ بحػػػػػػػػػؽ  تجمٌػػػػػػػػػتجمٌػػػػػػػػػ
 

 ((ِأسػػػػػػػػػػػػػكدى البيػػػػػػػػػػػػػًد هيباػػػػػػػػػػػػػكا لمخصػػػػػػػػػػػػػاـ)أسػػػػػػػػػػػػػكدى البيػػػػػػػػػػػػػًد هيباػػػػػػػػػػػػػكا لمخصػػػػػػػػػػػػػاـ) 
 

 

                                                           
 ع10ة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
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 الشهداص : .َُ
أكثر البيبر مف ذكر الباداع  ا  ُيئده كأثفل بمواـ  ا فراه وِرؾ  ُودة إال كذكر  واي 
الباود ككودوة ِرىوِِ   كمفيزلِِ لابداع   ككودوة اعِقىيؿ أهمِ لفىل اعِبايده   كمي لـ وردؿ البيبر 

ؼ م كؿ إلل هذه المكيفة   هذا الِماؼ ومثؿ أعمل بف ُك ماؼ الباود لمُك كيفِِ  ا الكفة ِك
حرور المقدعيت  فرل أهؿ الباود  دركيت الىذؿ كالاطيع   مف أكؿ ر اة الدوف اإلعاما ِك

 وعِقىمكف الفىل ىيلزنيرود حوث وقكؿ البيبر  

 أبػػػػك الشػػػػهيًد كيىػػػػٍكـً العيػػػػٍرًس ًمػػػػٍف فىػػػػرىحو أبػػػػك الشػػػػهيًد كيىػػػػٍكـً العيػػػػٍرًس ًمػػػػٍف فىػػػػرىحو 
 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)  كبالزغاريػػػػػػػػػػػػػػػػػًد أيـ  كبالزغاريػػػػػػػػػػػػػػػػػًد أيـ    بىػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)تيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الخى  ((ُتيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الخى
 

ؼ الباود وقكؿ البيبر ىلفِ كيلممؾ  ا بمكخ دفويه كآخِرِ    دمِ معؾ الكفيف ككىوفِ  ك ا ُك
 الىدر العيطع   كمعكفِ ِحت برش الرحمف  

مىػػػػػػػػػػػػػػػؾه  مىػػػػػػػػػػػػػػػؾه يػػػػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػػػػهيد كأنػػػػػػػػػػػػػػػه مى  يػػػػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػػػػهيد كأنػػػػػػػػػػػػػػػه مى
 

 دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة كأيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة كأيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي  
 

  درا أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  درا أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو 
 

 الكككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٌم تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي الكككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٌم تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  
 

 ف يفػػػػػػػػكح مػػػػػػػػف دًمػػػػػػػػهً ف يفػػػػػػػػكح مػػػػػػػػف دًمػػػػػػػػهً مسػػػػػػػػؾي الًجنػػػػػػػػامسػػػػػػػػؾي الًجنػػػػػػػػا
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػا ي   يَّػػػػػػػػػػػػػػػا ي كالبػػػػػػػػػػػػػػػدر يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػطى ي مػػػػػػػػػػػػػػػف ميحى  كالبػػػػػػػػػػػػػػػدر يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػطى ي مػػػػػػػػػػػػػػػف ميحى
 

 فػػػػػػي األرض ندفنػػػػػػه كفػػػػػػي قمػػػػػػـ الػػػػػػػػػفػػػػػػي األرض ندفنػػػػػػه كفػػػػػػي قمػػػػػػـ الػػػػػػػػػ
 

ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي   ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفٍردىٍكس عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا مى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفٍردىٍكس عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا مى
 

 هػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػهيدي ألسػػػػػػػػػػػػتى تىٍعًرفيػػػػػػػػػػػػهي هػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػهيدي ألسػػػػػػػػػػػػتى تىٍعًرفيػػػػػػػػػػػػهي 
 

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى يديػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى يديػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  
 

 األرض فػػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػػه خردلػػػػػػػػػػػػػػػةه األرض فػػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػػه خردلػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

 ((ِكعمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبيػػػػػػػػػػػػػػػػػد األرض نىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػال ي)كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبيػػػػػػػػػػػػػػػػػد األرض نىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػال ي) 
 

وىوف البيبر رنىة البىيب  الدمعطوفا  ا االعِبايد كالد يع ك ا  ُودة أخرل ىافكاف "عاود " 
بف دوفاـ ككطفاـ كىذؿ أركاحاـ رخوُة  ا عىوؿ ذلؾ  وقكؿ بمل لعيف االعِبايدم عاود 

 ( 9الحكثرم)

                                                           
 ع611ة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
 ع999العيىؽ   ص ((6
ـ كاُؿ ِامومِ حِل الُؼ الحيدم ببر ثـ ِككِ إلل الِاموـ المافا  ك ا 9111كلد  ا ا ردف بيـ  ((9

ـ اِرحؿ إلل مدوفة  مقوموة لمامؿ هفيؾ  ا مكيؿ الكارىيع   كهفيؾ افوـ لكِيئب القعيـ ك يـ ىِفدوذ 9111الايـ
مك اي بددا كىورا مف القِمل الواكد   حوث ـ 6009 9 9بمموِِ االعِبايدوة  ا مقال الدكلدوف ىِؿ أىوب  ىِيروخ 

داي الكويف الُاوكفا ىلفاي مف أبفؼ الاممويت الِا ِاروكا لاي ع وفظر ِركمِِ  ا  مكعكبة باداع الحركة  ُك
ـ   6009 دار الىحكث الامموة   الككوت   9اإلعاموة  ا الاُر الحدوث   إبداد ِك وؽ وكعؼ الكابا ط
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 شيػػػػػػػػػػػػػػداكا عمػػػػػػػػػػػػػػ َّ حزامػػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػػداكا عمػػػػػػػػػػػػػػ َّ حزامػػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحشكَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحشكَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـ 
 

ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي اإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي اإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ) 
ُ)) 

 

ُكرة أخرل لمباود   ها ُكرة الباود  ا أبوف الواكد كمي وعىىِ لاـ مف همع  البيبركوطرح 
 كربب كككاىوس   ورودكف أف واي ىكه  ومي وعال إلوِ  وقكؿ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكفي كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكفي كالتيجى  تيجى
 

 يىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي عينىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرليىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي عينىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

 إذا رأىٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نىكًمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إذا رأىٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نىكًمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

را  كَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى راغيالمى كَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى  غيالمى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن زى  زى
 

ٍخبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكمىظٍ كمىظٍ   ٍخبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كمى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كمى
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّهـ يركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّهـ يركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن قبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن قبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراغي  غي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف  دى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقٍطراف عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى دى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقٍطراف عى  أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراأنياًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ميكىش   أنياًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ميكىش 
 

 يىٍطميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـو يىٍطميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـو 
 

 أفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصو  منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراأفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصو  منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 ييٍنًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبهـييٍنًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبهـ
 

 ((ِأنيابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالًخٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)أنيابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالًخٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا) 
 

 ظاهرة العمالص: .ُُ
مايت    اا كىيع  ِيؾ لمقويع بمل آميؿ ِاِىر الاميلة أبد اآل يت االكِميبوة  ِكي ىيلمكِ

 كأحاـ الباب  ا الِحرر كاعِرداد الحقكؽ ع
ك د اعِخدـ الادك الُاوكفا  ئة مف الفيس ىيبكا دوفاـ ككطفاـ  ك ِمكا وميئرهـ لوحققكا مِيع 
دفوكم زائؿ "ىدأت هذه اآل ة مفذ االفِداب الىروطيفا بمل الىاد  حوث ميرعت حككمة االفِداب 

بمل الداح حِل وكىر بمل الِخما بف أرض آىيئِ كأكداده   ك يـ فدر مف وايؼ  ورطي  
الفدكس مف أُحيب اإل طيع كهـ  ا ماظماـ مف نور الدمعطوفووف ىىوع آالؼ الدكفميت مف 
ا راوا ععع كافرمس  ا هذا الامؿ الخويفا فدر مف أىفيع الايئات  ا  معطوف الذوف لـ وعر  ا 

 ع(9)رة( كككاعوس لممعِامروف كالرزاة" ىيبكا كابِرمكا كعطيع)عميعدميئاـ حب ا رض 

                                                           
 ع996ة الكيممة   صيركد   ا بميؿ الباروبىد الرحمف ى ((9
 ع966العيىؽ   ص ((6
 ـ       9111  دار الدكر  بميف  9محمد بحيدة بمويف   الكيفب االكِميبا  ا البار الدمعطوفا الحدوث   ط ((9

 ع 611ص    
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كلـ وقؼ أمر الاماع كالعميعرة بمل ىوع ا رض لمواكد كالِايكف مااـ لكمب مزود مف ا راوا   
احقاـ لِخىر  لِرعوخ ىقيع الواكد  ا  معطوف ىؿ أخذت بوكفاـ ِِيىع  ويدات الثكرة  ا  معطوف ِك

 اكدهـ كىيلِيلا ِعاؿ بمموة ُِدوِاـ عالادك بف أميكف ِك 
نور أف هذه الظيهرة أخذت  ا الِقمص ىاد أف حيرىاي المكِمع الدمعطوفا ك ُيئؿ المقيكمة ىكؿ 
العىؿ كالطرؽ   نور أفِ هفيؾ  ئة واودة الفدكس ِلىل إال أف ِاوش لفدعاي ال واماي أمر الكطف 

ك د كيفت هذه الظيهرة "مكوع اعِاداؼ بفوؼ  كالِا ِمثؿ الذوؿ لمواكد  ا المكِمع الدمعطوفا ع
( ع في ش البيبر بىد الرحمف ىيركد 9مف بيبرفي  اك وامف الحرب بمل الاماع كالىراعة مفاـ ")

لثورهي بمل الباب الدمعطوفا ككزاع مف وِايكف مع  فيكؿ أىايدهي ِك هذه القووة  ا باره ِك
داـ مرة ىيلعكس الذم وفخر لب الكذ كع   كمرة ىيلمفي قوف الذوف وظاركف مي ال االحِاؿ    ُك

ُدوِاـ   فِمثؿ هذه الايفا الِا في بت  وىطفكف  كدبي الباب الدمعطوفا إلل اخذ الحذر مفاـ ِك
 ووة الاماع  ا مكاوع مخِمدة مف  ُيئده  كخيُة القُيئد الِا رثل  واي  يدة الباب 

ة الاماع الذم كيف لاـ دكر أعيعا  ا هذه الدمعطوفا   الذوف طيلِاـ ود الادك الُاوكفا  ىمايكف
الُِدويت  لذلؾ فرل البيبر بىد الرحمف ىيركد دائـ الِفىوِ لاذه القووة مىوفي  الخطر البدود 

 المحدؽ ىيلباب الدمعطوفا كمقدراِِ إزاع هذه الظيهرة    وقكؿ مفىاي  الباب الدمعطوفا  

 أرل الساػػػػػػػػكسى ينخػػػػػػػػر ليػػػػػػػػبَّ الجػػػػػػػػذكعً أرل الساػػػػػػػػكسى ينخػػػػػػػػر ليػػػػػػػػبَّ الجػػػػػػػػذكعً 
 

 نىها بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزكاؿٍ نىها بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزكاؿٍ كينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أرل الزهػػػػػػػػػػػػرى يسػػػػػػػػػػػػقطي قبػػػػػػػػػػػػؿى األكاًف أرل الزهػػػػػػػػػػػػرى يسػػػػػػػػػػػػقطي قبػػػػػػػػػػػػؿى األكاًف 
 

 ((ِعمػػػػػػػػ  كجًهػػػػػػػػًه عنػػػػػػػػدى مهػػػػػػػػكل الن عػػػػػػػػاؿ)عمػػػػػػػػ  كجًهػػػػػػػػًه عنػػػػػػػػدى مهػػػػػػػػكل الن عػػػػػػػػاؿ) 
 

  كوقكؿ أووي  

ٍغػػػػػػػػػػػدكرى .. سػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػٍعبىنا المى ٍغػػػػػػػػػػػدكرى .. سػػػػػػػػػػػكيػػػػػػػػػػػا شى ػػػػػػػػػػػٍعبىنا المى  يػػػػػػػػػػػا شى
 

 ((ّسى األرًض يفًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بالًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)سى األرًض يفًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بالًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص) 
 

 كوقكؿ أووي   

 كأعػػػػػػػػػػػادو ًمػػػػػػػػػػػٍف جمػػػػػػػػػػػدتي طعنػػػػػػػػػػػكنيكأعػػػػػػػػػػػادو ًمػػػػػػػػػػػٍف جمػػػػػػػػػػػدتي طعنػػػػػػػػػػػكني
 

 كلهػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػػػػمعي أنفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي كلهػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػػػػمعي أنفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي  
 

   كػػػـ مػػػف عػػػدك  ًمػػػٍف جمػػػدتي بػػػاعى لحمػػػيكػػػـ مػػػف عػػػدك  ًمػػػٍف جمػػػدتي بػػػاعى لحمػػػي
 

 ((ْكلػػػػػػػػه مػػػػػػػػف دمػػػػػػػػي الزكػػػػػػػػٌي اغتبػػػػػػػػاؽي )كلػػػػػػػػه مػػػػػػػػف دمػػػػػػػػي الزكػػػػػػػػٌي اغتبػػػػػػػػاؽي ) 
 

                                                           
 ع99ة الكيممة   صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ البارو ((9
 ع11ص العيىؽ   ((6
 ع996صالعيىؽ    ((9
 ع919العيىؽ   ص ((9



115 

 

كوقكؿ أووي   ا فدس المافل ىلف الاماع مف ىفا كمدِفي أبد بموفي مف أم باع آخر  اـ  
كيلرميح المزركبة ىيلظار وِرذكف بمل دميع الباب ىِايكفاـ مع االحِاؿ لقيع دراهـ مادكدة 

 وكفكفاي   

 أشػػػػػػػػػػػػػكك إلػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػرحمف ًمػػػػػػػػػػػػػفأشػػػػػػػػػػػػػكك إلػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػرحمف ًمػػػػػػػػػػػػػف
 

مىػػػػػػػػػػػػؽو ... يعػػػػػػػػػػػػيش عمػػػػػػػػػػػػ  ج  مىػػػػػػػػػػػػؽو ... يعػػػػػػػػػػػػيش عمػػػػػػػػػػػػ  جعى  راحػػػػػػػػػػػػيراحػػػػػػػػػػػػيعى
 

 مػػػػػػػػػػػػف ًجمػػػػػػػػػػػػدت  .. لكػػػػػػػػػػػػٍف أشػػػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػػػف ًجمػػػػػػػػػػػػدت  .. لكػػػػػػػػػػػػٍف أشػػػػػػػػػػػػدا 
 

 ( ( ُعمػػػػػػػػػػػػػػػٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػف طعػػػػػػػػػػػػػػػف الرمػػػػػػػػػػػػػػػاح)عمػػػػػػػػػػػػػػػٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػف طعػػػػػػػػػػػػػػػف الرمػػػػػػػػػػػػػػػاح) 
 

وُؼ البيبر الككاعوس ىيلمفي قوف الذوف وظاركف مي ال وىطفكف  وِكبدهـ ىيلكوؿ لخرككاـ لوا 
 لما ية ا بداع  ا كحكرهـ كأككيرهـ  وقكؿ  
 ة  البري   س  خ  يا أ   كيمكـ  

 ؽ  النفا ة رأس  الطكي   خبيث   سمكؿ   ابف   زمرة  
 ة  العتي   ح  ياالر   إذ تهب   .. ة  جي  في الميالي الد  

 البرية   كتناـ  
 قاؽ  في الز   عقاربكـ   تدب   تخرجكف  

 فاؽ  يا الر  ق  م  ل  
 ناؽ  الع   لكـ في الجحكر   هناؾ يطيب  

 حت  تقـك القيامة جكاسيس  
 ألقت   إل  حيث   رحمتـ   فأنتـ  
 (ِ)ة  مام  فتمكهـ لدنيا .. ق  كخم  

ـ   بف الذم دؿ  الواكد بف 6009 9 66ىاد اعِبايد البوخ أحمد ويعوف  ا يبر كوِعيعؿ الب
مكيفِ   كودبك الباب الدمعطوفا إلل  ِؿ المِايكفوف مع الواكد  فاـ مير كف بمل الباب 

 الدمعطوفا    قد روكا أف وككفكا مميعح  حذوة الواكد  وقكؿ  

 مػػػػػػػػػػػػػػرؽى العميػػػػػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػرؽى العميػػػػػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّة كالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّة ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّة كالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّة ك  
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى القبيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالعشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى القبيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالعشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كالعركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كالعركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابترهمك بىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران بًمقػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابترهمك بىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران بًمقػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

مىًة العدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً   مىًة العدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى
 

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػدًر ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف دافو كنػػػػػػػػػػػػػػػائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػدًر ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف دافو كنػػػػػػػػػػػػػػػائي 
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 ليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهيـ كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ..ليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهيـ كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ..
 

ًة الًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًص)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ـٍ كًمٍمسى ًة الًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغريهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ـٍ كًمٍمسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغريهي
ُ)) 

 

زهـ بف ِحقوؽ مخططيِاـ    يعِايفكا ىوايؼ الفدكس لوككفكا لاـ الاوف  قد أوقف الواكد بك
 المىُرة الِا ِِِىع المكيهدوف كمي وقكمكف ىِ مف أبميؿ معمحة ود الواكد  وقكؿ ك د ِىرأ مفاـ 

 شػػػػػػػػػػػاركفي أعمػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػي الجحػػػػػػػػػػػكشػػػػػػػػػػػاركفي أعمػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػي الجحػػػػػػػػػػػك
 

 ر ككمبيػػػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػي رائػػػػػػػػػػػػػػػػير ككمبيػػػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػي رائػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 أيظػػػػػػػػػػػػػػػؿا يىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػرىعي فػػػػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػػػػػا أيظػػػػػػػػػػػػػػػؿا يىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػرىعي فػػػػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكالب كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجراصً ًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكالب كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجراصً  
 

 ا ب خكتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. معػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ب خكتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. معػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 ((ِذ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذاؾ الهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًص )ذ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذاؾ الهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًص ) 
 

ر ب لود القويع الِا عِطيلِ  كوذكر البيبر الحيلة الفدعوة لماموؿ كمي وُيحىاي مف خكؼ ك مؽ ِك
 وكمي  إذا ا ِوح أمره كِايكفِ مع الواكد ود أىفيع باىِ   وقكؿ   

 كيػػػػػؿى الجبػػػػػاًف .. يمػػػػػكتي أىلفىػػػػػٍي مكتػػػػػةو كيػػػػػؿى الجبػػػػػاًف .. يمػػػػػكتي أىلفىػػػػػٍي مكتػػػػػةو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػؿً فالقمػػػػػػػػػػػػػػبي منػػػػػػػػػػػػػػه ميثقَّػػػػػػػػػػػػػػفالقمػػػػػػػػػػػػػػبي منػػػػػػػػػػػػػػه ميثقَّػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػؿً به كالمينخي  به كالمينخي
 

ؼه ًمػػػػػػػػف ًظمٌػػػػػػػػًه .. فمريبمػػػػػػػػا ..  ؼه ًمػػػػػػػػف ًظمٌػػػػػػػػًه .. فمريبمػػػػػػػػا .. ميتخػػػػػػػػك   ميتخػػػػػػػػك 
 

 ( ( ّأىهػػػػػػػدل إليػػػػػػػًه رصاصػػػػػػػةن فػػػػػػػي المقتػػػػػػػًؿ)أىهػػػػػػػدل إليػػػػػػػًه رصاصػػػػػػػةن فػػػػػػػي المقتػػػػػػػًؿ) 
 

ىايد الفيس بفاي    اا ىوع لمفدس  ولِا هذا الِبىوِ  ا إطير مايلكة هذه اآل ة االكِميبوة كا 
  خس خمؽ ا كمي وقكؿ البيبر  

 مػػػػػػػػف يبػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه لقػػػػػػػػردو خسػػػػػػػػيسو مػػػػػػػػف يبػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه لقػػػػػػػػردو خسػػػػػػػػيسو 
 

 ( ( ْحقػػػػػػػػػٍر)حقػػػػػػػػػٍر)فهػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف ًقػػػػػػػػػرًدً  أخػػػػػػػػػس كأفهػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف ًقػػػػػػػػػرًدً  أخػػػػػػػػػس كأ 
 

ايكف مع  ثـ وككف القرار الفايئا مف البيبر ىيلِىرؤ ممف ىيع فدعِ   كخيف باىِ   كندر ىِ   ِك
 االحِاؿ لقيع مِيع دفوكم زائؿ  وقكؿ  

 نحػػػػػػف ًبعنػػػػػػا المميػػػػػػػؾى بيعػػػػػػةى صػػػػػػػدؽو نحػػػػػػف ًبعنػػػػػػا المميػػػػػػػؾى بيعػػػػػػةى صػػػػػػػدؽو   
 

ٍيغػػػػػػػػػػػػػًدٍر)  ٍيغػػػػػػػػػػػػػًدٍر)كبرئنػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػٍف يخػػػػػػػػػػػػػكفي كى  ((ٓكبرئنػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػٍف يخػػػػػػػػػػػػػكفي كى
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 :المبحث الثالث : الشعر الديني 
  ُدحيت بدودة  ا ا بميؿ الكيممة لمبيبر بىد الرحمف ىيركد احِمت القُودة الدوفوة 

 يلقُودة الدوفوة كزع ال وِكزأ   هذه القُيئد افطمقت مف الُِكر اإلعاما الذم وفِاكِ البيبر 
مف  ا دب اإلعاما الذم وعال إلل ِرعوخ الاا ة ىوف الدرد كرىِ كوقدـ الُِكرات الِا ِكا ؽ 

بمي  دمِ بف ا كالحوية كالككف كاإلفعيف كومكف ِاروؼ ا دب ُِكرات الدوف اإلعاما 
اإلعاما ىلفِ " ِاىور بف ِكرىة باكروة   ىُكرة مكحوة   ِفطمؽ ُِكراِاي كأ كيرهي مف الُِكر 

(ع لذلؾ ككب بمل ا دوب المعمـ  ا إطير هذا الِاروؼ 9اإلعاما لإلفعيف كالككف كالحوية ")
طمؽ ِكيرىِ مف مفىع إوميفِ الدويض ىيلِعموـ المطمؽ لخيلؽ الككف كؿ كالُِكر اإلعاما أف " ِف

كبا   كهك ومزج هذه االفطا ة اإلوميفوة ىيلِلمؿ  ا مبيهد الككف   كالفظر  ا ممككت العمكات 
(ع  ي دب الممِـز 6كا رض   كاعِكاع مايلـ القدرة اإللاوة  ا ُفاة هذا الككف الىدوع المِفيعؽ ")

لِ رعيلة وؤدواي   ِخوع هذه الرعيلة لمُِكرات اإلعاموة بف كؿ الِعيؤالت الىبروة ىيإلعاـ 
حكؿ ا   كالككف   كالكككد   كبِل الُِكرات ا خرل الِا وِـ الحدوث بفاي ىبكؿ مريور لمي 

كالككف  كرد  ا القرآف الكروـ كالعفة الفىكوة المبر ة    ي دب الممِـز ىيإلعاـ " ممِد امِداد الحوية 
كوِكيكز الحوية الدفوي إلل اآلخرة ع إفِ ودخؿ أنكار الفدس الىبروة   كآ يؽ الككف كمويدوف الحوية  
كوىحث كوِلمؿ كوِدىر   كوُؼ كوركم كواظ   كوفُح كوككِ   وقك م كودبـ الحؽ كوكيهد ود 

الرحمف ىيركد وحذر (ع لذلؾ فرل البيبر بىد 9الىيطؿ   لورل  ا كؿ مويدوفِ آويت ا الىو فيت ")
مف الباراع كالفقيد الذوف اىِادكا ىيلبار الارىا بف الفاج اإلعاما لمحوية   كحممكه بمل ا ِديع 

 مفيهج كُِكرات أخرل مي أفزؿ ا ىاي مف عمطيف   ِبىاي  ىيلررب  وقكؿ  

ٌنانػػػػػػػػػػػػػػا ٌنانػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػذا الميطػػػػػػػػػػػػػػًربي قػػػػػػػػػػػػػػد غى  هػػػػػػػػػػػػػػذا الميطػػػػػػػػػػػػػػًربي قػػػػػػػػػػػػػػد غى
 

ًمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًلًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانا  ًمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًلًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاناأيغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن خي  أيغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي .. ال يى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي .. ال يى ال نىٍفهىمي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال نىٍفهىمي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍفهىمي  ٍفهىمي
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍص)  فى الغيرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍص)ال يىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼي شى فى الغيرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ال يىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼي شى
ْ)) 

 

                                                           
 ع90ـ   ص6009  مكِىة الداح   الككوت   9وعا   مايلـ ا دب اإلعاما   طبمر بىد الرحمف العير  ((9
 ع99ـ  ص9110 دار ا ر ـ   مُر   9ُيىر بىد الداوـ  ا دب اإلعاما ىوف الفظروة كالِطىوؽ   ط ((6
 الفحكم    دار9بدفيف بمل روي الفحكم   ا عمكب كا عمكىوة ىوف الامميفوة كا دب الممِـز ىيإلعاـ   ط ((9

 ع 699ـ   ص9111لمفبر كالِكزوع   المممكة الارىوة العاكدوة      
 ع666بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( (9
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كرؤوة البيبر  ا مي وكب أف وقدمِ البار مف خور لممكِمع ِكا ؽ كاـ اىف ربوؽ  ا 
كِيىِ الامدة بفدمي  يؿ   "البار كاـ مؤلؼ  مي كا ؽ الحؽ  وِ  اك حعف   كمي لـ وكا ؽ الحؽ 

    ( ع ك در البيبر حعيف إذ وقكؿ9 ا خور  وِ")

فَّ أىٍشػػػػػػػػػػعىرى بىٍيػػػػػػػػػػتو أىٍنػػػػػػػػػػتى قىاًئميػػػػػػػػػػهي    فَّ أىٍشػػػػػػػػػػعىرى بىٍيػػػػػػػػػػتو أىٍنػػػػػػػػػػتى قىاًئميػػػػػػػػػػهي كىا   كىا 
 

ػػػػػػػػػػدىقىا)    ػػػػػػػػػػٍدتىهي صى ػػػػػػػػػػدىقىا)بىٍيػػػػػػػػػػته ييقىػػػػػػػػػػاؿي ًإذا أىٍنشى ػػػػػػػػػػٍدتىهي صى  ((ِبىٍيػػػػػػػػػػته ييقىػػػػػػػػػػاؿي ًإذا أىٍنشى
 

ك د اعِقل البيبر بىد الرحمف ىيركد  ُيئده الدوفوة مف الاقودة اإلعاموة    قد اهِـ 
حي   ا البيبر  ا  ُيئده الدوفوة ىيلكيفب الاقدم   حوث بكؿ هذا االهِميـ اِكيهي  دوفوي  كاو

 ُيئده    قد فبر البيبر مف خاؿ  ُيئده الثقي ة اإلعاموة الِا وكب بمل المكِمع المعمـ أف 
وِثقؼ ىاي    كيف دائـ الحدوث بف بظمة الخيلؽ بز ككؿ   كثور الِورع ىيلدبيع لِدروج الامـك 

الحفوؼ    دا إطير    كالدبكة إلل الِمعؾ ىيلاقودة اإلعاموة   كااللِزاـ ىِايلوـ الدوف اإلعاما
المحي ظة بمل الاكوة اإلعاموة وبدد البيبر بمل مظيهر هذه الاكوة ك وماي كمفطمقيِاي كمي 
وكب أف ِككف بموِ ىياللِزاـ الِيـ ىِايلوـ اإلعاـ "  اك مفي ح برس بف مظار المحوة لمركؿ 

ه المظيهر كزعا  ال وِكزأ المؤمف   كالحكيب العيىغ لممرأة المؤمفة   كواِىر الفكيح  ا ِثىوت هذ
مف ماركة إثىيت الاكوة كالعومي  ا مرحمة الاداكة البرعة مع الِويرات الدكروة الِا فيُىت الدكر 

(ع كمي لـ وفس البيبر الحدوث بف معِقىؿ الدوف اإلعاما    كيف دائـ 9اإلعاما الاداع ")
عاـ  فراه وكثر مف ذكر نزكات الرعكؿ الحدوث بف الىطكالت اإلعاموة كالمكد الِمود الذم ىفيه اإل

  لذلؾ فراه دائـ   كالمايرؾ اإلعاموة الِا افُِر  واي المعممكف لىفيع ُرح الدوف اإلعاما
االعِحوير لمبخُويت اإلعاموة الِيروخوة   ك ا خوـ ذلؾ كمِ فراه وِحدث بف الِعموـ 

بف ىوع الفدكس  بز ككؿ   كمع ذلؾ لـ  ىيلاىكدوة  أما   ا دخكؿ الكفة    فراه دائـ الحدوث
وِكيهؿ البيبر الُراع الاقدم ىوف المعمموف كالواكد الذوف اعِىيحكا كؿ محـر مف أكؿ إحكيـ 
العوطرة بمل  معطوف ع لقد فىات القُيئد الدوفوة بفد ىيركد مف أهموة الكممة الِا عوحيعب بمواي 

ؿ  إ ال  ل د ي ه  ر ق يب  ع ت يد  م ا ي م ف ظ  م ف ق ك   ﴿اإلفعيف  يؿ ِايلل   
ق ف كه ـ   ﴿ ك كلِ ِايلل  (   9)﴾  ك 

                                                           
   دار الكِب 9( اىف ربوؽ القوركافا   الامدة  ا محيعف البار كآداىِ كفقده   ِحقوؽ بىد القيدر أحمد بطي  ط(9

 ع61 9  ـ9119الامموة   ىوركت      
 ع919ـ  ص9119  دار الكِب الامموة   ىوركت    6حعيف ىف ثيىت   الدوكاف   ط ((6
 ع99( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع91 90عكرة ؽ    ((9
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ُديت  ا أدىِ   كمفاج  ا عمككِ   حددت  ذا"  ىيركدالبيبر لذلؾ كيف ُ). )﴾إ ن ه ـ م س ئ كل كف  
ككافىِ اآلويت ا خورة مف عكرة الباراع    اك كمي وِحرل الُدؽ  ا أدىِ كومِـز ىيلُِكر 

 ا أهدا ِ كأحامِ كأبكا ِ     فِ ال وكيفب العمكؾ اإلعاما  ا مايبِ    يإلوميفاإلعاما  
ىور بفِ   كذكر ا حع ي  كبقا  كُِكرا  ِطىوؽ  عمككا   كاالفُِير  كر   كبمؿ الُيلحيت ِا
 ي دب اإلعاما هك أدب  مب ؛ذلؾ ِركميت بمموة لمي ك ر  ا الق عمكؾ مفاكا اوكيىا   ككؿ

ع  فدس ا دوب المعمـ ها الوفىكع 6))اإلعاموة  ا ِككوفاي الدكرم   كمفاكاي العمككا "البخُوة 
ا كؿ لادب اإلعاما الذم وِقود ىِايلوـ دوفِ   مدركي  أهموة كممِِ كِلثورهي   ك ا ذلؾ وقكؿ 

ِ    اك الدكِكر الفحكم   " كا دب الممِـز ىيإلعاـ فيىع مف اإلفعيف المعمـ   مِرىط ىِ ماُؽ ل
معؤكؿ بف كممِِ  ا الدفوي كاآلخرة   محيعب بمواي ع كهك  ا الك ت فدعِ خبكع ىوف ودم ا  
أك أميـ آويِِ الىو ف يت  ا الككف كالحوية   مك كِ إلل اإلفعيف لوعيهـ  ا ِحقوؽ أهداؼ رىيفوة  ا 

بف مافل االلِزاـ  ا ا دب  الحوية   كِكيلوؼ أمر ا ىاي أمرا  حيعمي    كاؿ الِخما بفاي ِخموي  
اإلعاما    أفِ ِديبؿ المؤمف مع الحوية كالكا ع مف خاؿ إوميفِ كرعيلِِ")

(ع كومكف إكميؿ 9
 المكاووع الِا ِفيكلِاي القُودة الدوفوة بفد ىيركد  ا اآلِا  

 تأمؿ عظمة ا عز كجؿ : .ُ
مف   ككاؿ لعيفِ الهكي  ىذكر إلل ِرعوخ اإلوميف  ا فدس الاىد المؤ وقكد الِلمؿ ىاظمة ا 

ا بز ككؿ   كمظيهر بظمة ا كثورة كدا  ال ِحُل   مفاي ِعىوح كؿ المخمك يت ىحمده 
كِرفواي ىلعميئِ الحعفل   كِفزواِ بف كؿ باع   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر مؤمفي  إوميفي  ِيمي  كمعم مي  

 ِعمومي  مطمقي  ىحكؿ ا كبظمِِ ك دِرِ  

ثالػػػػػػػػةن بحمػػػػػػػػدؾ يشػػػػػػػػدبحمػػػػػػػػدؾ يشػػػػػػػػد ثالػػػػػػػػةن ك الكػػػػػػػػكفي إال حي  ك الكػػػػػػػػكفي إال حي
 

ػػػػػػػػػٍزفه هكاًطػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػٍزفه هكاًطػػػػػػػػػؿي كخيػػػػػػػػػرؾ فػػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػػاؽ مي  كخيػػػػػػػػػرؾ فػػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػػاؽ مي
 

 إذا الظممػػػػػػاتي الساػػػػػػكدي أرسػػػػػػٍت ًجبىالىهػػػػػػا إذا الظممػػػػػػاتي الساػػػػػػكدي أرسػػػػػػٍت ًجبىالىهػػػػػػا 
 

سػػػػػػػػػػن  تضػػػػػػػػػػل المنػػػػػػػػػػازؿ  سػػػػػػػػػػن  تضػػػػػػػػػػل المنػػػػػػػػػػازؿبأسػػػػػػػػػػمائؾ الحي  بأسػػػػػػػػػػمائؾ الحي
 

 إليػػػػػػػػػػػؾى تيشػػػػػػػػػػػير الكائنػػػػػػػػػػػاتي محٌبػػػػػػػػػػػةن  إليػػػػػػػػػػػؾى تيشػػػػػػػػػػػير الكائنػػػػػػػػػػػاتي محٌبػػػػػػػػػػػةن  
 

ٍتػػػػػػػػػػػؾى القكافػػػػػػػػػػػؿي   ٍتػػػػػػػػػػػؾى القكافػػػػػػػػػػػؿي كمػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػػػػػج  يمَّمى  كمػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػػػػػج  يمَّمى
 

                                                           
 ع69 91عكرة الُي يت  ((9
 ع96ـ   ص9119  دار المفيرة   كدة  9مُطدل بمويف   مقدمة  ا دراعة ا دب اإلعاما   ط ((6
 ع699بدفيف بمل روي الفحكم   ا عمكب كا عمكىوة ىوف الامميفوة كا دب الممِـز ىيإلعاـ   ص ((9
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 كفػػػػػي نػػػػػكرؾ القدسػػػػػػي  ميمكيػػػػػؾى سػػػػػػاًب ه كفػػػػػي نػػػػػكرؾ القدسػػػػػػي  ميمكيػػػػػؾى سػػػػػػاًب ه 
   

مىػػػػػػػًؿ اإلسػػػػػػػتبرًؽ ال  مىػػػػػػػًؿ اإلسػػػػػػػتبرًؽ الكفػػػػػػػي حي )كفػػػػػػػي حي )عبػػػػػػػدي راًفػػػػػػػؿي  ((ُعبػػػػػػػدي راًفػػػػػػػؿي
 

كوقكؿ البيبر مامفي الِعموـ ىيلاىكدوة    كمِلما  بظمِِ  ا خمقِ مفذ فدخ الركح  ا القرار 
 المكوف كأحقوِِ ىفدكس الاىيد مف أم أحد  

 كيمنػػػػػػػػا لممميػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا يممػػػػػػػػؾ المخػػػػػػػػػػػكيمنػػػػػػػػا لممميػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا يممػػػػػػػػؾ المخػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؽي مثقػػػػػػػػػػػػػػاؿى ذرَّةو ًمػػػػػػػػػػػػػػف هبػػػػػػػػػػػػػػاًص ػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؽي مثقػػػػػػػػػػػػػػاؿى ذرَّةو ًمػػػػػػػػػػػػػػف هبػػػػػػػػػػػػػػاًص  
 

 رىبا خيػػػػػػػػػػػػرو تىًسػػػػػػػػػػػػ ا ًكمتػػػػػػػػػػػػا يىديػػػػػػػػػػػػه رىبا خيػػػػػػػػػػػػرو تىًسػػػػػػػػػػػػ ا ًكمتػػػػػػػػػػػػا يىديػػػػػػػػػػػػه 
 

 ص الكجػػػػػػػػػػػػػكًد_ بػػػػػػػػػػػػػاآلالصً ص الكجػػػػػػػػػػػػػكًد_ بػػػػػػػػػػػػػاآلالصً _ منػػػػػػػػػػػػػذ بىػػػػػػػػػػػػػد_ منػػػػػػػػػػػػػذ بىػػػػػػػػػػػػػد 
 

كػػػػػػػػيف   كػػػػػػػػيف  نػػػػػػػػاًفخي الػػػػػػػػركًح فػػػػػػػػي قىػػػػػػػػرارو مى  نػػػػػػػػاًفخي الػػػػػػػػركًح فػػػػػػػػي قىػػػػػػػػرارو مى
 

 األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا ذك الًكبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا ذك الًكبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص  
 

 قػػػػػػػػػػدَّسى الكػػػػػػػػػػكفي سػػػػػػػػػػاجدان ًلعظػػػػػػػػػػػيـو قػػػػػػػػػػدَّسى الكػػػػػػػػػػكفي سػػػػػػػػػػاجدان ًلعظػػػػػػػػػػػيـو 
   

 عرشيػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػكؽ أرًضػػػػػػػػػػػػػه كالسػػػػػػػػػػػػػماصً عرشيػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػكؽ أرًضػػػػػػػػػػػػػه كالسػػػػػػػػػػػػػماصً  
 

 لىٍهػػػػػػػكى أىٍكلػػػػػػػ  بهػػػػػػػذ  الػػػػػػػنفًس ًمٍنهػػػػػػػالىٍهػػػػػػػكى أىٍكلػػػػػػػ  بهػػػػػػػذ  الػػػػػػػنفًس ًمٍنهػػػػػػػا
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى األيمَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى كاآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى األيمَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى كاآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً  
 

 ًمػػػػػػػػف أخو أك أخػػػػػػػػتو أك ابػػػػػػػػفو كبنػػػػػػػػتو ًمػػػػػػػػف أخو أك أخػػػػػػػػتو أك ابػػػػػػػػفو كبنػػػػػػػػتو 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػناًص كاألقربػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً سػػػػػػػػػػػػػػػػػناًص كاألقربػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػركًس الحكالعػػػػػػػػػػػػػػػػػركًس الح 
 

 كمػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػرًب كاألعػػػػػػػػػاجـً كاألعػػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػرًب كاألعػػػػػػػػػاجـً كاألعػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كاألكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياًص كالكيفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كاألكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياًص كالكيفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًص  
 

ػػػػػػػػبي أمػػػػػػػػرى المػػػػػػػػكالي ػػػػػػػػبي أمػػػػػػػػرى المػػػػػػػػكاليأٍمػػػػػػػػري ربػػػػػػػػي يىجا  أٍمػػػػػػػػري ربػػػػػػػػي يىجا
 

 ((ِفػػػػػػي الػػػػػػذم ضػػػػػػاع ًمػػػػػػف تػػػػػػراب كمػػػػػػاًص)فػػػػػػي الػػػػػػذم ضػػػػػػاع ًمػػػػػػف تػػػػػػراب كمػػػػػػاًص) 
 

عىوح مف  ا ا رض كالعمكات  كمف مظيهر بظمة ا  ا خمقِ إحويع ا رض المكات ىيلميع   ِك
  فِمثؿ بظمة الخيلؽ  ا  كؿ البيبر حِل الحُل   حوث ىيعمِ

 يػػػػػػػػا ميٍحًيػػػػػػػػيى البمػػػػػػػػًد المػػػػػػػػكاًت بهطػٍػػػػػػػػػػيػػػػػػػػا ميٍحًيػػػػػػػػيى البمػػػػػػػػًد المػػػػػػػػكاًت بهطػٍػػػػػػػػػػ
 

يىػػػػػػػػػػػػػػا متجػػػػػػػػػػػػػػٌدًد السَّػػػػػػػػػػػػػػػكًب   يىػػػػػػػػػػػػػػا متجػػػػػػػػػػػػػػٌدًد السَّػػػػػػػػػػػػػػػكًب طىػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ الحى  طىػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ الحى
 

هي   ػػػػػػػػػػػػػػبحي ػػػػػػػػػػػػػػرَّاته تيسى ػػػػػػػػػػػػػػٍف مىجى هي  يػػػػػػػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػػػػػبحي ػػػػػػػػػػػػػػرَّاته تيسى ػػػػػػػػػػػػػػٍف مىجى  يػػػػػػػػػػػػػػا مى
 

ػػػػػػػػػدىدى الحصػػػػػػػػػ  يىٍسػػػػػػػػػبىٍحفى فػػػػػػػػػي دىٍأًب)  ػػػػػػػػػدىدى الحصػػػػػػػػػ  يىٍسػػػػػػػػػبىٍحفى فػػػػػػػػػي دىٍأًب)عى  ((ّعى
 

 التسميـ بالعبكدية  : .ِ
   فا بفد البيبر بىد الرحمف ىيركدمظيهر االلِزاـ الدو أكلل مفواد الِعموـ ىيلاىكدوة  

حوث فرل ِعمومِ الِيـ  رب الايلموف  ا بىكدوِِ كخمع أم ماىكد آخر ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر 
 مامفي  ِعمومِ ك خوكبِ الِيـ  رب الايلموف  

ػػػػػف باسػػػػػًمه خفقػػػػػت ػػػػػف باسػػػػػًمه خفقػػػػػتإيػػػػػاؾ نعبػػػػػد يػػػػػا مى  إيػػػػػاؾ نعبػػػػػد يػػػػػا مى
 

 ((ْقمكبينػػػػػػػػػػػػا   كخمىعنػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػؿَّ معبػػػػػػػػػػػػكد)قمكبينػػػػػػػػػػػػا   كخمىعنػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػؿَّ معبػػػػػػػػػػػػكد) 
 

                                                           
 ع999صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع991العيىؽ   ص ((6
 909العيىؽ   ص ((9
 ع991صالعيىؽ   ( (9
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لاىكدوة  ِايلل   ِِكمل مايلـ اإلوميف المطمؽ ىيلقدرة اإللاوة  ك ا إطير الِعموـ المطمؽ ىي
ع حوث وقكؿ البيبر  (9)﴾ إ ن م ا أ مر    إ ذ ا أ ر اد  ش يئ ا  أ ف ي ق كؿ  ل ه  ك ف ف ي ك كف   ﴿ُِدوقي  لقكلِ ِايلل   

  ا ذلؾ  

 فػػػػػػػػػػػامنيٍف  فػػػػػػػػػػػأٍمريؾى أنػػػػػػػػػػػتى كاحػػػػػػػػػػػدةه فػػػػػػػػػػػامنيٍف  فػػػػػػػػػػػأٍمريؾى أنػػػػػػػػػػػتى كاحػػػػػػػػػػػدةه 
 

ٍطػػػػػػػػػػػرةى الهيػػػػػػػػػػػٍدًب)  ٍطػػػػػػػػػػػرةى الهيػػػػػػػػػػػٍدًب)لمػػػػػػػػػػػ ى البػػػػػػػػػػػركًؽ كخى  ( ( ِلمػػػػػػػػػػػ ى البػػػػػػػػػػػركًؽ كخى
 

كودبك البيبر فدعِ  ف ِعور  ا ربيوة ا بز ككؿ مؤمفة  ىحكلِ ك كِِ ممىوة  فداع ا حوث 
 وقكؿ البيبر  

يَّػػػػػػػػػػػػةي( فػػػػػػػػػػػػي رًعايىًتػػػػػػػػػػػػه يَّػػػػػػػػػػػػةي( فػػػػػػػػػػػػي رًعايىًتػػػػػػػػػػػػهًسػػػػػػػػػػػػيرم )أيمى  ًسػػػػػػػػػػػػيرم )أيمى
 

ٍكًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه كندائىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)  ٍكًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه كندائىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)كبحى  ( ( ّكبحى
 

 التضرع بالدعاص لتفريج الهـ : .ّ
ب اد م ع ن ي ف   ن ي ق ر يب  ك ا  ذ ا س   ﴿   افطمؽ البيبر  ا هذا المكوكع مف  كلِ ِايلل أ ل ؾ  ع 

ل ي ؤ م ن كا  ب ي ل ع م ه ـ  ي ر ش د كف   يب كا  ل ي ك  يب  د ع ك ة  الد اع  إ ذ ا د ع اف  ف م ي س ت ج    يلبيبر وؤمف إوميفي  ( ْ)﴾أ ج 
الباب  وعِكوب دبيع بىده المعمـ   لذلؾ أكثر البيبر مف الدبيع  ىلف ودرج هـ ف امطمقي  ىل

 فراه دائـ الِورع ىيلدبيع وعلؿ ا  إلل أروِ ككطفِ   الدمعطوفا كوفاا فكىِِ لواكد عيلمي  
 البيبر   الرحمة لمفيس   كأف وخدؼ بفاـ مي فزؿ ىاـ   فِمثؿ مايفا المككع إلل ا  ا  كؿ

 ارحػػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػػا إلهػػػػػػػػػي إنهػػػػػػػػػـارحػػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػػا إلهػػػػػػػػػي إنهػػػػػػػػػـ
 

 يتىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذفكف بكفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً يتىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذفكف بكفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً  
 

ػػػػػػراة بػػػػػػائتيف عمػػػػػػ  ػػػػػػراة بػػػػػػائتيف عمػػػػػػ أضػػػػػػحكا عي  الطػػػػػػكل الطػػػػػػكل   أضػػػػػػحكا عي
     

 مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػزهـ كبعػػػػػػػػػػػػد يىسػػػػػػػػػػػػارً مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػزهـ كبعػػػػػػػػػػػػد يىسػػػػػػػػػػػػارً  
 

 قػػػػػد أحرقػػػػػت شػػػػػمسي النهػػػػػار جمػػػػػكدىهـقػػػػػد أحرقػػػػػت شػػػػػمسي النهػػػػػار جمػػػػػكدىهـ
 

 فغػػػػػػػػػػػػػػػدا بياضػػػػػػػػػػػػػػػهـ شػػػػػػػػػػػػػػػبيه القػػػػػػػػػػػػػػػارً فغػػػػػػػػػػػػػػػدا بياضػػػػػػػػػػػػػػػهـ شػػػػػػػػػػػػػػػبيه القػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كالبىػػػػػػػػػػػػػرد أعيػػػػػػػػػػػػػاهـ  كال كاؽو لهػػػػػػػػػػػػػـ كالبىػػػػػػػػػػػػػرد أعيػػػػػػػػػػػػػاهـ  كال كاؽو لهػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 مػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػؼ األريػػػػػػػػػػػػاح كاإلفطػػػػػػػػػػػػارً مػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػؼ األريػػػػػػػػػػػػاح كاإلفطػػػػػػػػػػػػارً  
   

لػػػػػػ  القفػػػػػػار مالذيهػػػػػػـ  لػػػػػػ  القفػػػػػػار مالذيهػػػػػػـ مػػػػػػاتكا أسػػػػػػ  كا   مػػػػػػاتكا أسػػػػػػ  كا 
 

 همكػػػػػػػػػكا ظمػػػػػػػػػ ن كغػػػػػػػػػدكا بىعيػػػػػػػػػًدم الػػػػػػػػػدار همكػػػػػػػػػكا ظمػػػػػػػػػ ن كغػػػػػػػػػدكا بىعيػػػػػػػػػًدم الػػػػػػػػػدار  
 

 غربػػػػػػػػػاصي صػػػػػػػػػاركا كالػػػػػػػػػديار بمعػػػػػػػػػزؿو غربػػػػػػػػػاصي صػػػػػػػػػاركا كالػػػػػػػػػديار بمعػػػػػػػػػزؿو 
 

 ( ( ٓـ فػػػػػػػػػػػػدم  العػػػػػػػػػػػػيف كاألنهػػػػػػػػػػػػاًر)ـ فػػػػػػػػػػػػدم  العػػػػػػػػػػػػيف كاألنهػػػػػػػػػػػػاًر)مػػػػػػػػػػػػنهمػػػػػػػػػػػػنه 
 

                                                           
 ع16 99عكرة وس    ((9
 ع909ص  ا بميؿ الباروة الكيممة   بىد الرحمف ىيركد ( (6
 ع909العيىؽ   ص ((9
 ع919 6عكرة   الىقرة  ((9
 ع 96صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ((9
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فُورا  لِ كلباىِ بمل  ا دبيع البيبر ىلف وككف ا فا المككع إلل ا بز ككؿ يكفِمثؿ ما
   مُيىاـ الكمؿ  ا  كلِ

 يػػػػا خػػػػالؽ األكػػػػكاف يػػػػا هػػػػادم الػػػػكرليػػػػا خػػػػالؽ األكػػػػكاف يػػػػا هػػػػادم الػػػػكرل
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػؾ األرضػػػػػػػػػػػػػػيف كاألقمػػػػػػػػػػػػػػارً يػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػؾ األرضػػػػػػػػػػػػػػيف كاألقمػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كػػػف لػػػي النصػػػيرى عمػػػ  المصػػػائب إنَّهػػػاكػػػف لػػػي النصػػػيرى عمػػػ  المصػػػائب إنَّهػػػا
 

 ممقػػػػػػػػػد أنهكػػػػػػػػػت عزمػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػب و ضػػػػػػػػػار قػػػػػػػػػد أنهكػػػػػػػػػت عزمػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػب و ضػػػػػػػػػار  
 

ـٍ عبػػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػػا الهػػػػػػػػػي إنَّهػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػ ـٍ عبػػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػػا الهػػػػػػػػػي إنَّهػػػػػػػػػـارحى ػػػػػػػػػ  ارحى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػاجعمهـ بيسػػػػػػػػػػػػػػػػارً فػػػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػاجعمهـ بيسػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كانصػػػػػػػر بػػػػػػػالد المسػػػػػػػمميف جميعهػػػػػػػاكانصػػػػػػػر بػػػػػػػالد المسػػػػػػػمميف جميعهػػػػػػػا
 

 ((ُكدع األجانػػػػػػػػػػػػػػب يىٍصػػػػػػػػػػػػػػطىمكف بنػػػػػػػػػػػػػػاًر)كدع األجانػػػػػػػػػػػػػػب يىٍصػػػػػػػػػػػػػػطىمكف بنػػػػػػػػػػػػػػاًر) 
 

ىاد مقدمة ِلمموة  ا ممككت ا بزؿ ككؿ   ك دِرِ الامِفيهوة  فدعِ  ا المافل كوقكؿ أووي  
  كا  رار البيبر ىلف المفكد ا كؿ لِ هك ا ِايلل 

كىٍهػػػػػػػػػػ ػػػػػػػٍكًف الجميػػػػػػػؿ كى ٍبػػػػػػػًدعى الكى كىٍهػػػػػػػػػػيػػػػػػػا مي ػػػػػػػٍكًف الجميػػػػػػػؿ كى ٍبػػػػػػػًدعى الكى  يػػػػػػػا مي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػهىابى الجزيػػػػػػػػػػػػػػؿ ككاًحػػػػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػهىابى الجزيػػػػػػػػػػػػػػؿ ككاًحػػػػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

ػػػػػػػػػػؿى الساػػػػػػػػػػرل كًبػػػػػػػػػػدم كأطعمنػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػؿى الساػػػػػػػػػػرل كًبػػػػػػػػػػدم كأطعمنػػػػػػػػػػيأىكى  أىكى
 

ٍربػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػٍرمى الفىػػػػػػػػػػػالًة كفىػػػػػػػػػػػؿَّ ًمػػػػػػػػػػػٍف غى ٍربػػػػػػػػػػػيشى ػػػػػػػػػػػٍرمى الفىػػػػػػػػػػػالًة كفىػػػػػػػػػػػؿَّ ًمػػػػػػػػػػػٍف غى  شى
 

ـي ًمػػػػػف الٍشػػػػػػػػ ـي ًمػػػػػف الٍشػػػػػػػػأطًمػػػػػٍؽ جنػػػػػاحي يػػػػػا كػػػػػري  أطًمػػػػػٍؽ جنػػػػػاحي يػػػػػا كػػػػػري
 

ػػػػػػػػػػػرىًؾ القػػػػػػػػػػديـً أىًطػػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػػٍربي  ػػػػػػػػػػػرىًؾ القػػػػػػػػػػديـً أىًطػػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػػٍربيػػػشى  ػػػشى
 

 لػػػػػػػػػػػػػػكال أيػػػػػػػػػػػػػػادو مٍنػػػػػػػػػػػػػػؾى تيػػػػػػػػػػػػػػدًركينيلػػػػػػػػػػػػػػكال أيػػػػػػػػػػػػػػادو مٍنػػػػػػػػػػػػػػؾى تيػػػػػػػػػػػػػػدًركيني
 

ٍت بػػػػػػػػػػيى   ٍت بػػػػػػػػػػيى سػػػػػػػػػػاخى  القىػػػػػػػػػػدىماًف فػػػػػػػػػػي التاػػػػػػػػػػٍربً القىػػػػػػػػػػدىماًف فػػػػػػػػػػي التاػػػػػػػػػػٍربً   سػػػػػػػػػػاخى
 

ػػػػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػػػػفٍ طيػػػػػػػػػػػػكبى  لمػػػػػػػػػػػػٍف أحبٍبتىػػػػػػػػػػػػه كًلمى  طيػػػػػػػػػػػػكبى  لمػػػػػػػػػػػػٍف أحبٍبتىػػػػػػػػػػػػه كًلمى
 

ٍتػػػػػػػػػػػػػه ًمٍنػػػػػػػػػػػػػؾى بشػػػػػػػػػػػػػائري القيػػػػػػػػػػػػػٍرًب)  ٍتػػػػػػػػػػػػػه ًمٍنػػػػػػػػػػػػػؾى بشػػػػػػػػػػػػػائري القيػػػػػػػػػػػػػٍرًب)نىفىحى نىفىحى
ِ)) 

 

  كمي  وقكؿ البيبر  ا مي أُيىاـ  ا حويِاـ   مف ِآمر بمل حقك اـ  أمي بمل لعيف الباداع
آِـ كالرثيع وقعمكف بمل ا بز ككؿ أف واكؿ  ا إفايع عمعمة المِاروكا لِ مف ظمـ كاوطايد ك 

 الِا مي زالت ميثمة بمل أمة اإلعاـ   

 طػػػػػػػػػػػػػكب  لمػػػػػػػػػػػػػف أحبىٍبػػػػػػػػػػػػػتى أىنػٍػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػكب  لمػػػػػػػػػػػػػف أحبىٍبػػػػػػػػػػػػػتى أىنػٍػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍصػػػػػػػػػػػتى باالصػػػػػػػػػػػًطفاًص   ػػػػػػػػػػػٍف خىصى ٍصػػػػػػػػػػػتى باالصػػػػػػػػػػػًطفاًص ػػػػػػػػػػػػػػتى كمى ػػػػػػػػػػػٍف خىصى  ػػػػػػػػػػػػػػتى كمى
 

 نيٍثًنػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػؾى بمػػػػػػػػػا ييطيػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػ نيٍثًنػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػؾى بمػػػػػػػػػا ييطيػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػ 
 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػف الثَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً   سػػػػػػػػػػػػػػػػػف الثَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبدي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػف حي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبدي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػف حي
 

 نثنػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػؾ كنحػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نثنػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػؾ كنحػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى يػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾى نمهػػػػػػػػػػػػػػػػػجي بالثنػػػػػػػػػػػػػػػػػاص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى يػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾى نمهػػػػػػػػػػػػػػػػػجي بالثنػػػػػػػػػػػػػػػػػاص  
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رب  أٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلجو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رب  أٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلجو 
   

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػـً دائػػػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ ًلحى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػـً دائػػػػػػػػػػػػػػػػيهىجى مػػػػػػػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ ًلحى  هىجى
 

 قػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػٌممىٍت جسػػػػػػػػػػػػمي مىشػػػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػٌممىٍت جسػػػػػػػػػػػػمي مىشػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقائي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقائيًرطيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كزادى ًبًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ شى  ًرطيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كزادى ًبًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ شى
 

 فىعىمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػؾى أيقسػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػا مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىعىمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػؾى أيقسػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػا مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػؿى فػػػػػػػػػػػػي ًشػػػػػػػػػػػػفائي  ػػػػػػػػػػػػؿى فػػػػػػػػػػػػي ًشػػػػػػػػػػػػفائيػػػػػػػػػػػػػػػؾي بػػػػػػػػػػػػأٍف تيعىج   ػػػػػػػػػػػػػػػؾي بػػػػػػػػػػػػأٍف تيعىج 
 

 طالػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػ  اإًلسػػػػػػػػػػػػالـ ًسمػٍػػػػػػػػػػػػػػطالػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػ  اإًلسػػػػػػػػػػػػالـ ًسمػٍػػػػػػػػػػػػػػ
 

ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسمىةي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تـً كالر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسمىةي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تـً كالر 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد النَّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد النَّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً عىج  اًصػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػد م     عىج  اًصػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػد مننحػػػػػػػػػػػػٍر كػػػػػػػػػػػػؿَّ مىصَّ  ((ُاًص)اًص)ننحػػػػػػػػػػػػٍر كػػػػػػػػػػػػؿَّ مىصَّ
 

كفرل  ا ا ىويت العيىقة مايفا الِعموـ كالخوكع  كالمككع الوِ بز ككؿ حِل  ا أحمؾ 
 الظركؼ حوث فرل البيبر وثفا بمل ا بز ككؿ أما   ا مردِرِ ع

 الديف اإلسالمي :تمجيد  .ْ
افل كيف البيبر بىد الرحمف ىيركد دائـ الِمكود لمدوف اإلعاما    ا وكيد وخمك باره مف م

مف مايفا الازة كا فدة اإلعاموة  ا ِفيكلِ لبِل القويوي  ا أبميلِ الكيممة حوث فرل ىركزا  كموي  
لبخُوِِ اإلعاموة الِا ال ِفدؾ بف مدح الدوف اإلعاما   كالِحدث بف معِقىمِ المبرؽ الذم 

 ورمر إبرا ِ كؿ أفحيع ا رض   فِمثؿ هذه المافا  ا  كؿ البيبر  

 رايػػػػػػػػػةى اً   ارجعػػػػػػػػػيٍ رايػػػػػػػػػةى اً   ارجعػػػػػػػػػيٍ   زمجػػػػػػػػػرٍم يػػػػػػػػػازمجػػػػػػػػػرٍم يػػػػػػػػػا
 

 كاخفقػػػػػػػػػػػٍي فػػػػػػػػػػػكؽى صػػػػػػػػػػػحارانا الحبيبػػػػػػػػػػػةٍ كاخفقػػػػػػػػػػػٍي فػػػػػػػػػػػكؽى صػػػػػػػػػػػحارانا الحبيبػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 كاقػػػػػػػػذفٍي المػػػػػػػػكت بنػػػػػػػػا كامًضػػػػػػػػٍي مهيبػػػػػػػػةٍ كاقػػػػػػػػذفٍي المػػػػػػػػكت بنػػػػػػػػا كامًضػػػػػػػػٍي مهيبػػػػػػػػةٍ      كاجمعػػػػػػػػػػػٍي أشػػػػػػػػػػػتاتىنا فػػػػػػػػػػػي حي نػػػػػػػػػػػاكاجمعػػػػػػػػػػػٍي أشػػػػػػػػػػػتاتىنا فػػػػػػػػػػػي حي نػػػػػػػػػػػا
 

 كأعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ((ِحيػػػػػػػػػث جبريػػػػػػػػػؿي عمػػػػػػػػػ  رأًس الكتيبػػػػػػػػػٍة)حيػػػػػػػػػث جبريػػػػػػػػػؿي عمػػػػػػػػػ  رأًس الكتيبػػػػػػػػػٍة) 
 

كوقكؿ  ا مكوع آخر مؤكدا  بمل أف الدوف اإلعاما عوموا  ا طروقِ   دمي  لودكس كؿ 
 لرؤكس الايِوة الِا ِقؼ كيلعد  ا ككِ اإلعاـ   ا

 يػػػػػػا لهػػػػػػذا القػػػػػػراًف قػػػػػػد زلػػػػػػزؿ الدنػػػػػػػػػيػػػػػػا لهػػػػػػذا القػػػػػػراًف قػػػػػػد زلػػػػػػزؿ الدنػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػيا   كلػػػػػػػـ يىٍكػػػػػػػبي فػػػػػػػي طريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػيرً ػػػػػػػػػيا   كلػػػػػػػـ يىٍكػػػػػػػبي فػػػػػػػي طريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػيرً  
 

 ((9))ران ككػػػػػػػػػػػـ دؽَّ ريمحػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػكرران ككػػػػػػػػػػػـ دؽَّ ريمحػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػكر     يػػػػػػػػا لهػػػػػػػػذا القػػػػػػػػراًف كػػػػػػػػـ داسى أغػػػػػػػػرايػػػػػػػػا لهػػػػػػػػذا القػػػػػػػػراًف كػػػػػػػػـ داسى أغػػػػػػػػرا
 

 مستقبؿ الديف اإلسالمي : .ٓ
ا الدوف   كعواـ اإلعاـ كؿ الدفوي أوقف البيبر بىد الرحمف ىيركد ىلف المعِقىؿ عوككف لاذ

لوُىح ِحت راوة كاحدة ها راوة الِكحود الِا عوفُِر المعممكف مف خاؿ ِمعكاـ ىاي    وقكؿ 
 مىبرا  ىيفِبير اإلعاـ كِحطوـ كؿ مظيهر الكدر كالواؿ  

 أنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ركػػػػػػػػاًب محمػػػػػػػػدو أمضػػػػػػػػيأنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ركػػػػػػػػاًب محمػػػػػػػػدو أمضػػػػػػػػي
 

 كالجاهمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنياكالجاهمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا 
 

 ر القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌيار القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌياكسأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     اسػػػػػػػػػػيا ستصػػػػػػػػػػهؿي فكقهػػػػػػػػػػا خيمػػػػػػػػػػياسػػػػػػػػػػيا ستصػػػػػػػػػػهؿي فكقهػػػػػػػػػػا خيمػػػػػػػػػػي
 

 فػػػػػػػػػػػي اندكنيسػػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػكؽ إيػػػػػػػػػػػراففػػػػػػػػػػػي اندكنيسػػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػكؽ إيػػػػػػػػػػػراف
 

 فػػػػػػػػػي الهنػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي ركسػػػػػػػػػيا كتركٌيػػػػػػػػػافػػػػػػػػػي الهنػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي ركسػػػػػػػػػيا كتركٌيػػػػػػػػػا 
 

 فتحػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػه األسػػػػػػػػػكار كػػػػػػػػػي تحيػػػػػػػػػافتحػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػه األسػػػػػػػػػكار كػػػػػػػػػي تحيػػػػػػػػػا     كمحٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ أفريٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمحٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ أفريٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 يحػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػكات العػػػػػػػػػػػالميف كفػػػػػػػػػػػييحػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػكات العػػػػػػػػػػػالميف كفػػػػػػػػػػػي
 

 ((9))رأس الرجػػػػػػػػػػػػػػاص يصػػػػػػػػػػػػػػٌب قدسػػػػػػػػػػػػػػٌيارأس الرجػػػػػػػػػػػػػػاص يصػػػػػػػػػػػػػػٌب قدسػػػػػػػػػػػػػػٌيا 
 

مدا اوف ك ا عىوؿ هذه الدبكة اإلعاموة   كيف البيبر بىد الرحمف ىيركد مف أبد المفي حوف كال
بف الدوف اإلعاما   حوث افىرل لوكاكِ أبداع الدوف الذوف ب م ق كا ك ؿ  المُيئب الِا لحقت 

 ىيلباب الدمعطوفا بمل اإلعاـ لوارواـ كوىوف كذىاـ  وقكؿ  

 زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذمةه منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذةه زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذمةه منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذةه 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػعاليؾى كأبػػػػػػػػػػػػػػكاؽو كىذيكبىػػػػػػػػػػػػػػةٍ مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػعاليؾى كأبػػػػػػػػػػػػػػكاؽو كىذيكبىػػػػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 إفَّ قػػػػػػػػػػراف الهػػػػػػػػػػدل ماتػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػ إفَّ قػػػػػػػػػػراف الهػػػػػػػػػػدل ماتػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػ 
 

 العركبػػػػػػػػػػػػػػػػةالعركبػػػػػػػػػػػػػػػػة  دىفَّتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػؿا امػػػػػػػػػػػػػػػػاؿدىفَّتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػؿا امػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

 نحػػػػػػػػػػػػػفي  رب يػػػػػػػػػػػػػكف  ذا  مصػػػػػػػػػػػػػحفينانحػػػػػػػػػػػػػفي  رب يػػػػػػػػػػػػػكف  ذا  مصػػػػػػػػػػػػػحفينا
 

 يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ريَّػػػػػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػػػػػهٍ يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ريَّػػػػػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػػػػػهٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػره  ًمٌنػػػػػػػػػػػػا  كًمٌنػػػػػػػػػػػػا  طػػػػػػػػػػػػارؽه  ػػػػػػػػػػػػره  ًمٌنػػػػػػػػػػػػا  كًمٌنػػػػػػػػػػػػا  طػػػػػػػػػػػػارؽه عيمى  عيمى
 

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػـ انػػػػػػػػػػػػػػػتـ شػػػػػػػػػػػػػػػعارات قشػػػػػػػػػػػػػػػيبةٍ كلكػػػػػػػػػػػػػػػـ انػػػػػػػػػػػػػػػتـ شػػػػػػػػػػػػػػػعارات قشػػػػػػػػػػػػػػػيبةٍ  
 

بػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػكاعمػػػػػػػػالصى الشػػػػػػػػػرًؽ كالغػػػػػػػػرًب اغري  عمػػػػػػػػالصى الشػػػػػػػػػرًؽ كالغػػػػػػػػرًب اغري
 

ـي   أنػػػػػػػػػػػػػتـ عقكبػػػػػػػػػػػػػةٍ   ـي   أنػػػػػػػػػػػػػتـ عقكبػػػػػػػػػػػػػةٍ أمي شػػػػػػػػػػػػػيصو أنػػػػػػػػػػػػػت  أمي شػػػػػػػػػػػػػيصو أنػػػػػػػػػػػػػت
 

 فاعرفكنػػػػػػػػػػػػػػا  كاحػػػػػػػػػػػػػػذركا  أقػػػػػػػػػػػػػػدىامنافاعرفكنػػػػػػػػػػػػػػا  كاحػػػػػػػػػػػػػػذركا  أقػػػػػػػػػػػػػػدىامنا
 

ـى العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليًؽ رهيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   ـى العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليًؽ رهيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ إف أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  ((6))إف أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 ا مكوع آخر أف هذه ا  اـ ال وفِاا ع ماي الذم ِىثِ  ا كؿ مكيف لِبكه اإلعاـ  كوقكؿ
ومؿ الاىيد معِاوفة ى ىموس لوامماي كوؼ ِرور بمل الفيس     ِك

 كغػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػالـً ال درَّ دراهػػػػػػػػػاكغػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػالـً ال درَّ دراهػػػػػػػػػا
 

ـ  الزاعػػػػػػػػػػاًؼ بيحػػػػػػػػػػكري   ـ  الزاعػػػػػػػػػػاًؼ بيحػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػدٍيها مػػػػػػػػػػف الساػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػدٍيها مػػػػػػػػػػف الساػػػػػػػػػػ
 

دتٍ  دتٍ تىعىهَّػػػػػػػػػػدىها إبمػػػػػػػػػػيسي حتػػػػػػػػػػ  تىهىػػػػػػػػػػكَّ  تىعىهَّػػػػػػػػػػدىها إبمػػػػػػػػػػيسي حتػػػػػػػػػػ  تىهىػػػػػػػػػػكَّ
 

مَّمىهػػػػػػػػػػػا   مَّمىهػػػػػػػػػػػا كعى  ((9))الممعػػػػػػػػػػػكفي كيػػػػػػػػػػػؼى تيغيػػػػػػػػػػػري الممعػػػػػػػػػػػكفي كيػػػػػػػػػػػؼى تيغيػػػػػػػػػػػري كعى
 

 اللتزاـ بتعاليـ الديف اإلسالمي :الدعكة إل  ا .ٔ
اهِـ البيبر بىد الرحمف ىيركد اهِميمي  كىورا   ا حث  الفيس كدبكِاـ لالِزاـ ىِايلوـ الدوف 
 اإلعاما الحفوؼ مف خاؿ امِثيؿ ِايلومِ كالِقود ىلكامره كاالمِثيؿ لفكاهوِ   لذلؾ فراه وككِ بفيوة
خيُة إلل الفشع الكدود    وقكؿ  ا حث الىفيت بمل االلِزاـ ىيلحكيب ؛  فِ زوفة كبرؼ   كمي 
ودبك الدِويت المعمميت لمِبىِ ىيلخفعيع   كمروـ   كخدوكة   ككؿ فعيع المعمموف   كبدـ الِبىِ 

  وقكؿ    ىيلكي رات

 يػػػػػا ابنػػػػػة الخنسػػػػػاًص عػػػػػز  يػػػػػا ابنػػػػػة الخنسػػػػػاًص عػػػػػز      -حجابػػػػػًؾ حجابػػػػػًؾ   
 

 كزانػػػػػػػػػػػػاكزانػػػػػػػػػػػػاكزادىًؾ فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكرل شػػػػػػػػػػػػرفان   كزادىًؾ فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكرل شػػػػػػػػػػػػرفان    
 

 ال ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  –كاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىةى العظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىةى العظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة      تغنػػػػػػػػػػػػيتغنػػػػػػػػػػػػي  –ال  بمادكنػػػػػػػػػػػػا ال  بمادكنػػػػػػػػػػػػا   -بمػػػػػػػػػػػػريـ بمػػػػػػػػػػػػريـ 
 

                                                           
 ع906ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ((9
 ع19ص العيىؽ   ((6
 ع960ص العيىؽ   ((9
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ػػػػػػػػػػٍرحه مينيػػػػػػػػػػؼ ػػػػػػػػػػٍرحه مينيػػػػػػػػػػؼفبىٍيػػػػػػػػػػتي خديجػػػػػػػػػػةو   صى  فبىٍيػػػػػػػػػػتي خديجػػػػػػػػػػةو   صى
 

ؼ   قػػػػػػػػػػد عىالنػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػكا ؼ   قػػػػػػػػػػد عىالنػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌدرا المجي ػػػػػػػػػػكا  مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌدرا المجي
 

 كأعجػػػػػػػػز ًسػػػػػػػػربيها الػػػػػػػػدانيا   شػػػػػػػػمكخان كأعجػػػػػػػػز ًسػػػػػػػػربيها الػػػػػػػػدانيا   شػػػػػػػػمكخان 
 

يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   كات زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   كات زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا   ((9))كا 
 

ِرىوة الكوؿ المعمـ بمل االعِبايد  ا  كوقكؿ أووي  دابوي  فعيع المعمموف لا ِداع ىيلخفعيع  ا
 عىوؿ ا  

ػػػػػػمىيـو   ػػػػػػمىيـو  كحػػػػػػد ث عػػػػػػف تماضػػػػػػر   مػػػػػػف سي  كحػػػػػػد ث عػػػػػػف تماضػػػػػػر   مػػػػػػف سي
 

 فحػػػػػػػػػػػػػػادم القادسػػػػػػػػػػػػػػٌية قػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػدانافحػػػػػػػػػػػػػػادم القادسػػػػػػػػػػػػػػٌية قػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػدانا 
 

 ((6))بأربعػػػػػػػػػػػػػةو   بهػػػػػػػػػػػػػـ ًشػػػػػػػػػػػػػٍدنا عيالنػػػػػػػػػػػػػابأربعػػػػػػػػػػػػػةو   بهػػػػػػػػػػػػػـ ًشػػػػػػػػػػػػػٍدنا عيالنػػػػػػػػػػػػػا     تقمَّػػػػػػػػػػػػدًت البطكلػػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػػكـى جػػػػػػػػػػػػادتٍ تقمَّػػػػػػػػػػػػدًت البطكلػػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػػكـى جػػػػػػػػػػػػادتٍ 
 

وككف  ك ا إطير الدبكة لمِمعؾ ىِايلوـ الدوف اإلعاما مف ِرىوة ا طديؿ ِرىوة إعاموة ُحوحة
المعكد لِ الدكر ا كؿ  واي وُؼ البيبر أطديؿ المعيكد بفدمي وِا  المعكد ىاـ  اـ الوي كت 

 كالمركيف  وقكؿ البيبر  ا هذا المافل  

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفيكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفيكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـ
 

 تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍ تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍ  
 

 ((9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي .. باليػػػػػػػػػػػػػػػػاقكت كالمرجػػػػػػػػػػػػػػػػاف)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي .. باليػػػػػػػػػػػػػػػػاقكت كالمرجػػػػػػػػػػػػػػػػاف)     بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَأل المسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَأل المسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

موة كالدبكة إلواي مف أكؿ إبداد كوؿ معمـ  يدر بمل ِحقوؽ الفُر مف ِلِا هذه الِرىوة اإلعا
أكؿ ر اة اإلعاـ كالمحي ظة بمل المعمموف ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر بف المايفية الِا وا واي 

 المرىكف  ا عىوؿ ِرىوة ا كويؿ المعممة  

فَّ غػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لَيػػػػػػػػػػػػػػػػػادم التقيػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  فَّ غػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لَيػػػػػػػػػػػػػػػػػادم التقيػػػػػػػػػػػػػػػػػةً كا   كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍرسو حػػػػػػػػػػػػػػالؿٍ   ػػػػػػػػػػػػػػٍرسو حػػػػػػػػػػػػػػالؿٍ تىػػػػػػػػػػػػػػٍدم  إلنبػػػػػػػػػػػػػػاًت غى  تىػػػػػػػػػػػػػػٍدم  إلنبػػػػػػػػػػػػػػاًت غى
 

 قػػػػػػػػػػػػػػكمَّ الجػػػػػػػػػػػػػػذكًر سػػػػػػػػػػػػػػخيَّ الًغػػػػػػػػػػػػػػالؿٍ قػػػػػػػػػػػػػػكمَّ الجػػػػػػػػػػػػػػذكًر سػػػػػػػػػػػػػػخيَّ الًغػػػػػػػػػػػػػػالؿٍ      يػػػػػػػػػػػػػػدو نقػػػػػػػػػػػػػػي  البػػػػػػػػػػػػػػذكرً يػػػػػػػػػػػػػػدو نقػػػػػػػػػػػػػػي  البػػػػػػػػػػػػػػذكرً قػػػػػػػػػػػػػػديـو جدقػػػػػػػػػػػػػػديـو جد
 

ػػػػػػػػػػػبا بسػػػػػػػػػػػيؼو مػػػػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػػػػبا بسػػػػػػػػػػػيؼو مػػػػػػػػػػػف ارعيػػػػػػػػػػػؿو يجي  رعيػػػػػػػػػػػؿو يجي
 

ػػػػػػػػػػػػالٍؿ)  ػػػػػػػػػػػػياعى كهػػػػػػػػػػػػذا الضَّ ػػػػػػػػػػػػالٍؿ)هػػػػػػػػػػػػذا الضَّ ػػػػػػػػػػػػياعى كهػػػػػػػػػػػػذا الضَّ  ((ْهػػػػػػػػػػػػذا الضَّ
 

ازوز مايفا الكايد  ا فدكعاـ مقدميت ِككوف كوش إعاما  إف  ا ِرىوة ا كويؿ بمل اإلعاـ ِك
ُحيىة المويموف   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر ال وبؽ لِ نىير   فِ ور ع القرآف بايرا  لِ   كوقِدم ىيل

 ماِزا  كمدِخرا  ىمكركثِ الدوفا الِيروخا  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ قيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ قيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر     جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍم .. ذاؾ الحى جى  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍم .. ذاؾ الحى
 

                                                           
 ع600صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ((9
 ع916العيىؽ   ص ((6
 ع919ص العيىؽ   ((9
 ع11العيىؽ   ص ((9
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ػػػػػػػػػػػػفٍ    ًرثٍػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػي الًمٍحػػػػػػػػػػػػراًب عى ػػػػػػػػػػػػفٍ كى ًرثٍػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػي الًمٍحػػػػػػػػػػػػراًب عى ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ        كى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػصو عيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّم أىبػػػػػػػػػػػػػػػػٍي حى ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ جى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػصو عيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّم أىبػػػػػػػػػػػػػػػػٍي حى  جى
 

 ًمٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى داكدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم ًمٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى داكدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرٍ رىمى  رىمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً كالكال   جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً حى جى  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكتى اٍنفىجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)ًدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغي جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكتى اٍنفىجى  ((ًُدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغي جى
 

 التمسؾ بالعقيدة اإلسالمية : .ٕ
دبي البيبر بىد الرحمف ىيركد أىفيع باىِ الدمعطوفا إلل الِمعؾ ىيلاقودة اإلعاموة كبدـ 

ـ 9191الِخما بفاي  ف  ا ِركاي عىىي  مف أعىيب الفكىة الِا حمت ىيلباب الدمعطوفا بيـ 
ايلومِ كبدـ ِفدوذه  وِ إنويب لككِ ا ِايلل    قد عيد الكدكد العيلدكف  ِرؾ اإلعا ـ ِك

 ىيإلعاـ ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر  

 مػػػػػػػا كػػػػػػػؿا هػػػػػػػذا غيػػػػػػػر تػػػػػػػرًؾ عقيػػػػػػػدةو مػػػػػػػا كػػػػػػػؿا هػػػػػػػذا غيػػػػػػػر تػػػػػػػرًؾ عقيػػػػػػػدةو 
 

 فهػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػي اعنػػػػػػػػػػي بهػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػالـي فهػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػي اعنػػػػػػػػػػي بهػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػالـي  
 

ـي      فػػػػػػػػػ ذا أردنػػػػػػػػػا أف نسػػػػػػػػػكد فمػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػافػػػػػػػػػ ذا أردنػػػػػػػػػا أف نسػػػػػػػػػكد فمػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػا ـي إال اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌل  إال اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌل
 

 سػػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػػدكدي السػػػػػػػػػػالفكف بهػػػػػػػػػػذ  سػػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػػدكدي السػػػػػػػػػػالفكف بهػػػػػػػػػػذ  
 

ـي)  ـي)فالػػػػػػػػػٌديفي فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرًع الحيػػػػػػػػػاة إمػػػػػػػػػا فالػػػػػػػػػٌديفي فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرًع الحيػػػػػػػػػاة إمػػػػػػػػػا
ِ)) 

 

كوقكؿ البيبر  ا ِرؾ الكايد كالِكيعؿ بفِ كمي أُيب المعمموف كأكطيفاـ بفدمي فزبكا كممة 
 "كأبدكا" مف  يمكعاـ  

ٍينػػػػػػػػا لٌمػػػػػػػػا هػػػػػػػػكت )كأًعػػػػػػػػٌدكا(  ٍينػػػػػػػػا لٌمػػػػػػػػا هػػػػػػػػكت )كأًعػػػػػػػػٌدكا( قػػػػػػػػد هىكى  قػػػػػػػػد هىكى
 

 )كأعػػػػػػػػػػػػػػٌدكا( مػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػٌردل تريػػػػػػػػػػػػػػاؽي )كأعػػػػػػػػػػػػػػٌدكا( مػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػٌردل تريػػػػػػػػػػػػػػاؽي  
 

دَّت الدنػػػػػػػػػػػ دَّت الدنػػػػػػػػػػػكاقتمعنػػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػاف فاسػػػػػػػػكى  كاسػػػػػػػػػػػػػكدَّت األعمػػػػػػػػػػػػػاؽي كاسػػػػػػػػػػػػػكدَّت األعمػػػػػػػػػػػػػاؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػيا عمينػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػيا عمينػػػػػػػػػػػػػا      كاقتمعنػػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػاف فاسػػػػػػػػكى
 

ذا الًجػػػػػػػػٍذري مػػػػػػػػات فػػػػػػػػي بػػػػػػػػاطف األر  ذا الًجػػػػػػػػٍذري مػػػػػػػػات فػػػػػػػػي بػػػػػػػػاطف األر كا   كا 
 

 ((ّض تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كاألكراؽي)ض تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كاألكراؽي) 
 

لذلؾ كيف  (ع9)" ؿ  ذ  ـ ا ب  ه  ب  ا إال ض ر   في سبيؿ   اؿ  ت  الق   كـ  ق   ا ت ر ؾ  م  "   قد  يؿ رعكؿ ا 
 كايد  ا عىوؿ اعالبيبر دائـ الحدوث بف معىىيت الفكىة الِا أركع أهـ أعىيىاي إلل ِرؾ ال

 طاص في سبيؿ ا "الجكد بالنفس":كالع .ٖ
 

                                                           

 ع990  ص  رحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممةبىد ال(9)
 ع16العيىؽ   ص ((6
 ع916صالعيىؽ    ((9
 بىد ا ىف محمد ىف أىا الدفوي   ا مر ىيلماركؼ كالفاا بف المفكر   ِحقوؽ ُاح ىف بيوض الباحا    ((9

 ع90  ص 16ـ   حدوث ر ـ 9111ىدكف طىاة   مكِىة الررىيع ا ثروة   الرويض       



117 

 

مف المايلـ الدوفوة الىيرزة  ا بار ىيركد ِلكوده بمل ىوع الفدس     ِحدث بف الىذؿ كالاطيع 
بمل   ا عىوؿ ا  ا نور مكوع مف  ُيئده الِا ِادؼ إلل نرس هذه القومة  ا الفدكس ِلكودا  

ن ة  ي ق ات م كف  ف ي س ب يؿ   ل ه ـ   ك أ م ك ال ه ـ ب أ ف   اش ت ر ل م ف  ال م ؤ م ن يف  أ نف س ه ـ   الم ه   إ ف   ﴿ كلِ ِايلل  الج 
ي ق ت م كف   الم ه  ف ي ق ت م كف   يؿ   ك ع دا   ك  نج  ر اة  ك اإل  ق ا  ف ي الت ك  م ي ه  ح  م ف   ع  ف   ك ال ق ر اف  ك  ب ع ه د    م ف  الم ه   أ ك 

كا  ب ب ي ع ك ـ  ف اس ت ب   ر  يـ   ب ه   ال ذ م ب اي ع ت ـ ش  ز  ال ع ظ  ذ ل ؾ  ه ك  ال ف ك   فراه وِحدث  ا  ُودِِ "عاود"  .(ُ)﴾ ك 
  وقكؿ   مف أكؿ ر اة الحؽ وؿ ا بف ىوع االعِبايدم لفدعِ رخوُة  ا عى
 بىػػػػػػػػػػػخو يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعيدي   لقػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػابىػػػػػػػػػػػخو يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعيدي   لقػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػا

 

 ص ا عميػػػػػػػػػػػػػػػؾ ذك العػػػػػػػػػػػػػػػرش المجيػػػػػػػػػػػػػػػدي ص ا عميػػػػػػػػػػػػػػػؾ ذك العػػػػػػػػػػػػػػػرش المجيػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 

 نػػػػػػػػػػػػػػؾ بالػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػؾ بالػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػاؿ اشػػػػػػػػػػػػػػتريتيؾ مقػػػػػػػػػػػػػػاؿ اشػػػػػػػػػػػػػػتريتيؾ م
 

 ػػػػػػػػػػػػػػغيرىًؼ العيمػػػػػػػػػػػ  .. ًبػػػػػػػػػػػٍ  يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعيدي ػػػػػػػػػػػػػػغيرىًؼ العيمػػػػػػػػػػػ  .. ًبػػػػػػػػػػػٍ  يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعيدي  
 

 ا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي : بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي : بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػتؾى سػػػػػػػػػػػػػيدم خػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػا تريػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػتؾى سػػػػػػػػػػػػػيدم خػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػا تريػػػػػػػػػػػػػد 
 

 ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيؿي كال أيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ..ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيؿي كال أيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ..
 

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

نىػػػػػػػػػػػػػػًت الجبػػػػػػػػػػػػػػا ي لعػػػػػػػػػػػػػػز ؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػ نىػػػػػػػػػػػػػػًت الجبػػػػػػػػػػػػػػا ي لعػػػػػػػػػػػػػػز ؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالي كمىجَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالي كمىجَّ
ِ)) 

 

لرفِوعا "بىد الازوز "  وقكؿ البيبر مؤكدا  أمي  ا  ُودِِ الِا رثل  واي الدكِكر بىد الازوز ا
  بمل ِرعوخ  ومة الىذؿ كالاطيع 

ميػػػػػػػػػػػػػػػؾي .. فكيمانػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػٍذ يػػػػػػػػػػػػػػػا مى ميػػػػػػػػػػػػػػػؾي .. فكيمانػػػػػػػػػػػػػػػاخي ػػػػػػػػػػػػػػػٍذ يػػػػػػػػػػػػػػػا مى  خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكدؾى كالعطػػػػػػػػػػػػػػػػاصً   ػػػػػػػػػػػػػػػػكدؾى كالعطػػػػػػػػػػػػػػػػاصً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بحػػػػػػػػػػػػػػػػًر جي  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بحػػػػػػػػػػػػػػػػًر جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ مػػػػػػػػػػػػػػػػف فكارسػػػػػػػػػػػػػػػػنا قػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ مػػػػػػػػػػػػػػػػف فكارسػػػػػػػػػػػػػػػػنا قػػػػػػػػػػػػػػػػرا خي  خي
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى المحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى المحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالص 
 

 طػػػػػػػػػػػػػػكب  لمػػػػػػػػػػػػػػف أحبىٍبػػػػػػػػػػػػػػتى أىنػٍػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػكب  لمػػػػػػػػػػػػػػف أحبىٍبػػػػػػػػػػػػػػتى أىنػٍػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍصػػػػػػػػػتى باالصػػػػػػػػػًطفاًص)  ػػػػػػػػػٍف خىصى ٍصػػػػػػػػػتى باالصػػػػػػػػػًطفاًص)ػػػػػػػػػػػػتى كمى ػػػػػػػػػٍف خىصى ػػػػػػػػػػػػتى كمى
ّ)) 

 

"أزؼ الرحوؿ" الِا رثل  واي ُدوؽ بمره  البوخ أحمد ويعوف بف كككب الكفة  كوقكؿ  ا  ُودِِ
 لمف ىيع فدعِ رخوُة  ا عىوؿ ا  

 ذيك العػػػػرًش نادانا:ًعبػػػػادٍم الميمػػػػؾي لػػػػيذيك العػػػػرًش نادانا:ًعبػػػػادٍم الميمػػػػؾي لػػػػي  
 

 كالمجػػػػػػػدي لػػػػػػػي .. كالعػػػػػػػزا كالجبػػػػػػػركتي لػػػػػػػيٍ كالمجػػػػػػػدي لػػػػػػػي .. كالعػػػػػػػزا كالجبػػػػػػػركتي لػػػػػػػيٍ  
 

 قػػػػد ًبعتيمػػػػٍك .. كأنػػػػا اشػػػػتريتي بىػػػػخو بىػػػػخو قػػػػد ًبعتيمػػػػٍك .. كأنػػػػا اشػػػػتريتي بىػػػػخو بىػػػػخو 
 

ؿً   ٍنػػػػػػػػػزى ؿً ككتبػػػػػػػػػتي ذًلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي الكتىػػػػػػػػػاًب المي ٍنػػػػػػػػػزى  ككتبػػػػػػػػػتي ذًلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي الكتىػػػػػػػػػاًب المي
 

بػػػػػػػػتي ًفردكسػػػػػػػػي ألهػػػػػػػػًؿ محبَّتػػػػػػػػيٍ  بػػػػػػػػتي ًفردكسػػػػػػػػي ألهػػػػػػػػًؿ محبَّتػػػػػػػػيٍ أكجى  أكجى
 

ًؿ)  ـى األكَّ ًؿ السَّػػػػػػػػػػػػػػػػٌباًؽ .. ثيػػػػػػػػػػػػػػػػ ًؿ)لػػػػػػػػػػػػػػػػَكَّ ـى األكَّ ًؿ السَّػػػػػػػػػػػػػػػػٌباًؽ .. ثيػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػَكَّ
ْ)) 

 

 
 

                                                           
 ع999 1عكرة الِكىة  ((9
 ع999  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((6
 ع961العيىؽ   ص ((9
 ع999العيىؽ   ص ((9
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 مدح األنبياص: .ٗ

   ف حىاـ  رض بوف  افىويع كمواي  ِِ لالمكوكع مف محىهذا  حدوثِ بفافطمؽ البيبر  ا 
وف مف بفد ا ىلفاـ أفىويع مرعم ك إوميفِ المطمؽ ىاـ فرل    كال وككز إفكير رعيلة أم كاحد مفاـ

أرعماـ ا لاداوة الاىيد  ا و د و ؿ أحدا  مفاـ بمل أحد  فاـ كيؤكا كمواي  ىدوف كاحد هك  بز ككؿ
دؽ ذلؾ ا  ا كِيىِ إذ وقكؿ م ا أ ر س م ن ا م ف ق ب م ؾ  م ف ر س كؿ  إ ال  ن كح ي إ ل ي ه  أ ن ه   ﴿ :اإلعاـ  ُك ك 

ب د كف  ال إ ل ه  إ ال  أ ن ا ف ا مِممي  لمرعيالت كمواي  ك ا ذلؾ وقكؿ ا  عودفي محمد  ع ك د كيع (9)﴾ع 
م ا ك اف  م ف   ﴿ِايلل    ن يف ا ك  ين ا ق ي م ا م م ة  إ ب ر اه يـ  ح  ر اط  م س ت ق يـ  د  ق ؿ  إ ن ن ي ه د ان ي ر ب ي إ ل   ص 

:" أنا أكل  الناس بمل أف دوف ا فىويع كاحد مؤكدا   ككذلؾ  كؿ رعكؿ ا (ع 6)﴾ال م ش ر ك يف  
ت أمهاتهـ شت  كدينهـ كاحد ") ك ا (. ّبعيس  ابف مريـ في الدنيا كاآلخرة كاألنبياص إخكة لعال 

خكة لمرعكؿ داـ ىيلمامموف كالقيدة كا  ىلف حىكـ  رض  ذلؾ وقكؿ البيبر ميدحي  كؿ ا فىويع كُك
 قمب مامؽ بك ي  إلل رؤويكـ  بوف بموفي ىِ فمقل ا بز ككؿ    يل

 نحي ػػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػػطفىيفى .. ميعم مينػػػػػػػػػػػػا نحي ػػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػػطفىيفى .. ميعم مينػػػػػػػػػػػػا 
 

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةى مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفانا  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةى مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفاناكقادتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كا   كقادتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كا 
 

 محبػػػػػػتكـ .. جميعػػػػػػان .. فػػػػػػرضي عػػػػػػيفو محبػػػػػػتكـ .. جميعػػػػػػان .. فػػػػػػرضي عػػػػػػيفو 
 

 بهػػػػػػػػػػػػػػػا نمقػػػػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػػػػيَّ المسػػػػػػػػػػػػػػػتعانابهػػػػػػػػػػػػػػػا نمقػػػػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػػػػيَّ المسػػػػػػػػػػػػػػػتعانا 
 

 كنهفػػػػػػػػك لٌمقػػػػػػػػاص بكػػػػػػػػـ   بػػػػػػػػ ذف اٍلػػػػػػػػػػكنهفػػػػػػػػك لٌمقػػػػػػػػاص بكػػػػػػػػـ   بػػػػػػػػ ذف اٍلػػػػػػػػػػ
 

 ((ٍْلػػػػػػذم إف قػػػػػػاؿ : )كػػػػػػٍف( لمشػػػػػػيص كانػػػػػػا)ٍلػػػػػػذم إف قػػػػػػاؿ : )كػػػػػػٍف( لمشػػػػػػيص كانػػػػػػا) 
 

  كؿ البيبر   فِمثؿ فدس المايفا العيىقة أووي   ا
 خيؿ  كالن   ميؿ  في الخ   يكر  ت الط  ما تغن   ه  لاإل    عميكـ  صم  

 ها العميؿ  .. في نسيم   الغصكف   ضفائر   ت  ح  كما ترن  
 مكمك .. كنحف منه  ا ه  ن  م  

 مكهـ .. أخكه  كالمصطف  أمير  
                                                           

 ع69 69عكرة ا فىويع    ((9
   ع999 9عكرة ا فايـ     ((6
   حدوث ر ـ    ـ9119  مؤععة الرعيلة   ىوركت    9اىف حىيف   الُحوح   ِحقوؽ باوب ا رفؤكط   ط ((9

 ع669  99   9199    
 ع911بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
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 دكاهـ مهما تباع  كم   األنبياص  
 د  كاح   ـ  ه  ن  م   ما شذ  

 ـ كاحد  أبكه   لكف   مك ..ت ه  ال  ع   أبناص  
 نافكس  في ن   ضيص  الهدل... ت   مصابي    ت  م  ع  ن  

 9))ناكس  ؤ  عم  ر   تاج   خ  .. ب   خ  هـ .. ب  ككم  

  كأ رد ىيلكثور مف ا ىويت الِا ِمدحِ  ك د خص البيبر بىد الرحمف ىيركد الرعكؿ 
ا فىويع ككفِ خيِماـ بف ىي ا  كمي وموزه  كبمك مفزلِِ   كىويف رعيلِِ    ُودة طكومة  ا مدحِ 

كمي ِحدث البيبر بف رحمة اإلعراع كالماراج  فراه وكثر مف الُاة بمل الفىا كوذكر  واي 
 حكوِ كمي خُِ ا ىِ مف لومة عموت لومة القدر  وقكؿ  

 عمػػػ  الحبيػػػب .. كقػػػؿ : سػػػالـه عمػػػ  الحبيػػػب .. كقػػػؿ : سػػػالـه   كصػػػؿ  كصػػػؿ    
 

 صػػػػػػػػػػػدقتى . كطػػػػػػػػػػػابؽ الخبػػػػػػػػػػػري العيانػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػدقتى . كطػػػػػػػػػػػابؽ الخبػػػػػػػػػػػري العيانػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػؾى .. مػػػػف نىًميػػػػ   ػػػؾى .. مػػػػف نىًميػػػػلىػػػًنعـ الحػػػػكضي حكضي  رو رو لىػػػًنعـ الحػػػػكضي حكضي
 

مانػػػػػػػػا  مانػػػػػػػػاتػػػػػػػػَأل فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػؤكس   لنػػػػػػػػا   جي  تػػػػػػػػَأل فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػؤكس   لنػػػػػػػػا   جي
 

 خيًصصػػػػػػػػتى بميمػػػػػػػػةو لمقػػػػػػػػدر   صػػػػػػػػارتخيًصصػػػػػػػػتى بميمػػػػػػػػةو لمقػػػػػػػػدر   صػػػػػػػػارت
 

 لهػػػػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػػػػكف أجمػػػػػػػػػػػػ ى .. مهرجانػػػػػػػػػػػػالهػػػػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػػػػكف أجمػػػػػػػػػػػػ ى .. مهرجانػػػػػػػػػػػػا 
 

 كباسػػػػػمؾ _ سػػػػػيدى الثقمػػػػػيف _ نشػػػػػدككباسػػػػػمؾ _ سػػػػػيدى الثقمػػػػػيف _ نشػػػػػدك  
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػ  أف يرفػػػػػػػػػػػػػػػ  المًمػػػػػػػػػػػػػػػؾ األذانػػػػػػػػػػػػػػػاإلػػػػػػػػػػػػػػػ  أف يرفػػػػػػػػػػػػػػػ  المًمػػػػػػػػػػػػػػػؾ األذانػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كجػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػف اصػػػػػػػطفاؾ لػػػػػػػه خمػػػػػػػيالن كجػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػف اصػػػػػػػطفاؾ لػػػػػػػه خمػػػػػػػيالن   
 

 كًمػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػدؾ الشػػػػػػػػػػريفة قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػقاناكًمػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػدؾ الشػػػػػػػػػػريفة قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػقانا 
 

 بنػػػػػػػػ    بكتيبػػػػػػػػةو خضػػػػػػػػراصى   مجػػػػػػػػدان بنػػػػػػػػ    بكتيبػػػػػػػػةو خضػػػػػػػػراصى   مجػػػػػػػػدان   
 

ـ ييٍعطىػػػػػػػػػػهي بشػػػػػػػػػػره سػػػػػػػػػػكانا)ـ ييٍعطىػػػػػػػػػػهي بشػػػػػػػػػػره سػػػػػػػػػػكانا)لنػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػػلنػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػػ 
ِ)) 

 

كا ِدائِ حِل مف ا ؿ ا ذل    ا وطوؽ البيبر ىلف وبيؾ   كوِحدث البيبر بف حب الرعكؿ 
 ف  ؤم  ال ي    "كهذا مُدا ي  لقكؿ الرعكؿ   الرعكؿ ىبككة    يلدـ كالركح كالميؿ  داع  لمرعكؿ

ليه مف أف إ أحب   قذؼ في النار    كحت  ي  سكاهماليه مما إ ب  ح  ه أ  سكل  كر  ـ حت  يككف ا  ك  د  ح  أ  
د    ككال  د  ل  ليه مف ك  إ أحب   ـ حت  أككف  أحدك   ف  ؤم  منه   كال ي   ا   ا   نج   إذبعد  في الكفر   يعكد  

 (ع 9")كالناس أجمعيف

                                                           
 ع619العيىؽ   ص  ((9
 ع910  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((6
 حدوث    911 9ـ  9111  مؤععة الرعيلة   ىوركت  6أحمد ىف حفىؿ   المعفد   ِحقوؽ باوب ا رفؤكط   ط ((9

 ع99191ر ـ      
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ل   ب ال م ؤ م ن يف   الن ب ي   ﴿لذلؾ  يؿ ا ِايلل  ا كِيىِ   ه ـ  أم ف     أ ك  ب مامؽ  ا حب (ع  يلقم9)﴾ نف س 
   أبرؼ الخمؽ مِطمع إلل المقيع ىِ بفد الحكض

 د  ها هنا سي  
 ة  األمين   في شفاؼ القمكب   ساكف  

 كمئات المالييف
 (ِ)يفتدكنه   الركح مف شككة  ك  بالدـ  

ِ   أفِ طمع كيلىدر ِميمي    كأفير الدفوي كمي  واي  كيعت  كوقكؿ  ا مدحِ بفدمي كيع مىبرا  ىدبِك
خركِ مف بىيدة الاىيد إلل بىيدة رب الاىيد    قد كيعت رعيلة رعيلِِ ِامف ِ حرور اإلفعيف ِك

 خورا  لمىبروة كمايع   الرعكؿ 

 طىمىػػػػػػػػػػػػػػ ى البػػػػػػػػػػػػػػدر عمينػػػػػػػػػػػػػػا أهػػػػػػػػػػػػػػالن طىمىػػػػػػػػػػػػػػ ى البػػػػػػػػػػػػػػدر عمينػػػػػػػػػػػػػػا أهػػػػػػػػػػػػػػالن 
 

 أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن بالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن بالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 مػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػيصو سػػػػػػػػػاعةى أٍقبىػػػػػػػػػؿى مػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػيصو سػػػػػػػػػاعةى أٍقبىػػػػػػػػػؿى 
 

 إال كالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًح أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ إال كالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًح أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 )اقػػػػػػػػػػػرٍأ( .. مػػػػػػػػػػػف مئذنػػػػػػػػػػػًة حػػػػػػػػػػػراصو )اقػػػػػػػػػػػرٍأ( .. مػػػػػػػػػػػف مئذنػػػػػػػػػػػًة حػػػػػػػػػػػراصو 
 

 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ تيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالدى اإل تيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالدى اإل  
 

 )طىمىػػػػػػػػػ ى البػػػػػػػػػدري عمينػػػػػػػػػا( .. جػػػػػػػػػاصتٍ )طىمىػػػػػػػػػ ى البػػػػػػػػػدري عمينػػػػػػػػػا( .. جػػػػػػػػػاصتٍ 
 

 ((ّتيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف)تيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف) 
 

بفد  كهك ىاذه القُودة وايرض أفبكدة "طمع الىدر بموفي " الفبود الذم أ عِقىؿ ىِ الرعكؿ 
 هكِرِ إلل المدوفة ع

كمواي   فِمثؿ أعمل مايفا الحب كالك يع  برؼ خمؽ ا   أمي  ا حب الرعكؿ كمدوفة الرعكؿ 
ِكيكز ىِاىوره مايفا الحب  الايدم لوُؿ إلل أبمل دركيت الابؽ ل البيبر  د  فر  رعكؿ ا 

 كالكلِ   حِل أُىح رؤوة ككِ الحىوب و فعل كؿ اآلالـ الِا وايفا مفاي البيبر كمف ذلؾ  كلِ  

 مػػػػػػػف داًر حبيبػػػػػػػي تتفٌجػػػػػػػري فػػػػػػػي الػٍػػػػػػػػػمػػػػػػػف داًر حبيبػػػػػػػي تتفٌجػػػػػػػري فػػػػػػػي الػٍػػػػػػػػػ
 

 أرًض ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ي األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارٍ أرًض ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ي األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارٍ  
 

بػػػػػافػػػػػي دار حبيبػػػػػٍي يػػػػػرقي فػػػػػي دار حبيبػػػػػٍي يػػػػػرقي  بػػػػػاصي قمبػػػػػي طىرى  صي قمبػػػػػي طىرى
 

 كيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردي مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى األطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ كيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردي مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى األطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 أىٍمحػػػػػػػػػػػػػػػػك األزمػػػػػػػػػػػػػػػػافى بًممحػػػػػػػػػػػػػػػػاتيٍ أىٍمحػػػػػػػػػػػػػػػػك األزمػػػػػػػػػػػػػػػػافى بًممحػػػػػػػػػػػػػػػػاتيٍ 
 

 كأيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دي أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحى حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيٍ كأيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دي أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحى حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيٍ  
 

 كأعػػػػػػػػػػػػكدى لكػػػػػػػػػػػػي أٍغًسػػػػػػػػػػػػؿى قمبػػػػػػػػػػػػيٍ كأعػػػػػػػػػػػػكدى لكػػػػػػػػػػػػي أٍغًسػػػػػػػػػػػػؿى قمبػػػػػػػػػػػػيٍ 
 

 فػػػػػػػػػػػي طيبػػػػػػػػػػػةى فػػػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػػػًر الزٌخػػػػػػػػػػػارٍ فػػػػػػػػػػػي طيبػػػػػػػػػػػةى فػػػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػػػًر الزٌخػػػػػػػػػػػارٍ  
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 أنسػػػػػػػػػػػػاني كٍجهيػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا محبػػػػػػػػػػػػكأنسػػػػػػػػػػػػاني كٍجهيػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا محبػػػػػػػػػػػػك
 

 بي جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيني بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ بي جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيني بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 ًمػػػػػػػػػٍف أىٍجًمػػػػػػػػػؾى نحػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػبا الػػػػػػػػػدارى ًمػػػػػػػػػٍف أىٍجًمػػػػػػػػػؾى نحػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػبا الػػػػػػػػػدارى 
 

 ((ُفػػػي رٍكػػػًب األنصػػػاٍر)فػػػي رٍكػػػًب األنصػػػاٍر)  كأهػػػؿى الػػػداًر كنمشػػػيٍ كأهػػػؿى الػػػداًر كنمشػػػيٍ  
 

  كأحب الىمداف إلل  مىِ   كِامؽ  مكب المعمموف ىاي   بد كا  أمي  ا مكة معقط رأس الرعكؿ 
 إلواي الرحيؿ مف كؿ ا ميكف  ا مكعـ الحج    وقكؿ البيبر  واي  

 أىمَّ هػػػػػػػػذم األسػػػػػػػػرابى فػػػػػػػػكؽى الغىػػػػػػػػديرأىمَّ هػػػػػػػػذم األسػػػػػػػػرابى فػػػػػػػػكؽى الغىػػػػػػػػدير
 

مي فػػػػػػػػػػػػػػػػي مىرابػػػػػػػػػػػػػػػػ  البىمٌػػػػػػػػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػػػػػػػػك  مي فػػػػػػػػػػػػػػػػي مىرابػػػػػػػػػػػػػػػػ  البىمٌػػػػػػػػػػػػػػػػكرحى ػػػػػػػػػػػػػػػػك   حى
 

 ركًف كعػػػػػػػػػػكدمركًف كعػػػػػػػػػػكدمظىم مػػػػػػػػػػي مىعبىػػػػػػػػػػدى القػػػػػػػػػػظىم مػػػػػػػػػػي مىعبىػػػػػػػػػػدى القػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػذم لمقمػػػػػػػػػػػػػكًب بعػػػػػػػػػػػػػضى النَّميػػػػػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػػػػػذم لمقمػػػػػػػػػػػػػكًب بعػػػػػػػػػػػػػضى النَّميػػػػػػػػػػػػػرً كخي  كخي
 

 عاًنًقيهػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػذم ديػػػػػػػػػػػاري النبييػػػػػػػػػػػػػػعاًنًقيهػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػذم ديػػػػػػػػػػػاري النبييػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍجػػػػػػػػػدي العيصػػػػػػػػػكرً   ٍجػػػػػػػػػدي العيصػػػػػػػػػكرً ػػػػػػػػػػػف   عميهػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػًرؼا مى  ػػػػػػػػػػػف   عميهػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػًرؼا مى
 

 هػػػػػػػػػػذ  مكَّػػػػػػػػػػةي التػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػزَّت التػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػذ  مكَّػػػػػػػػػػةي التػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػزَّت التػػػػػػػػػػػػػ
 

 ريػػػػػػػػػػػػػخ   بػػػػػػػػػػػػػيف التَّسػػػػػػػػػػػػػبيً  كالتَّكبيػػػػػػػػػػػػػرً ريػػػػػػػػػػػػػخ   بػػػػػػػػػػػػػيف التَّسػػػػػػػػػػػػػبيً  كالتَّكبيػػػػػػػػػػػػػرً  
 

ؼى الكحػػػػػ ػػحراًص  كػػـ طػػكَّ ؼى الكحػػػػػيػػا عػػركسى الصَّ ػػحراًص  كػػـ طػػكَّ  يػػا عػػركسى الصَّ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي بأرجػػػػػػػػػػػػػػػاًص بيتػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المعمػػػػػػػػػػػػػػػكرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي بأرجػػػػػػػػػػػػػػػاًص بيتػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المعمػػػػػػػػػػػػػػػكرً  
 

 لػػػَرًض  كمَّهػػػا   فاسػػػطعي كالشػػػػػػ لػػػَرًض  كمَّهػػػا   فاسػػػطعي كالشػػػػػػ   أنػػػتً أنػػػتً 
 

 ((ِػػػػػػػػػػػمس يػػػػػػػػا رىمػػػػػػػػزى االٍنطػػػػػػػػالًؽ الكبيػػػػػػػػًر)ػػػػػػػػػػػمس يػػػػػػػػا رىمػػػػػػػػزى االٍنطػػػػػػػػالًؽ الكبيػػػػػػػػًر) 
 

 وبىاِ ىيلفكر لمىُر   كواىر البيبر بىد الرحمف ىيركد بف مدل حىِ كببقِ ككلاِ ىيلرعكؿ 
 كىيلدكاع البي ا لمقمكب الامومة   كىيلمفيرات الايلوة المووئة الايدوة لمابيؽ  وقكؿ   

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصٍ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصٍ   أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي لَبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي لَبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 

 كألفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاصكألفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاص 
 

 كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراته لمعيٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراته لمعيٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ 
 

 ((ّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطعت بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿو كبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطعت بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿو كبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص) 
 

كمكيفِِ بفد رىِ   كمي حىيه ىِ مف مموزات   كخيُة البديبة  كوقكؿ أووي   ا مدح الرعكؿ 
لوعقل مفِ مف حم ت بموِ رحمة   مِِ وـك القويمة دكف ا فىويع كمواي   كالحكض الذم وقكـ بموِ

 ككؿ   ا بز

 بىػػػػػػػػػػػػدي ى الزمػػػػػػػػػػػػاًف أميػػػػػػػػػػػػرى األنػػػػػػػػػػػػاـً بىػػػػػػػػػػػػدي ى الزمػػػػػػػػػػػػاًف أميػػػػػػػػػػػػرى األنػػػػػػػػػػػػاـً 
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػدرى الظَّػػػػػػػػػػػػػػػالـً كمػػػػػػػػػػػػػػػاصى الغمػػػػػػػػػػػػػػػاـً كبػػػػػػػػػػػػػػػدرى الظَّػػػػػػػػػػػػػػػالـً كمػػػػػػػػػػػػػػػاصى الغمػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 

 أىحبَّػػػػػػػػػػػػؾ رب ػػػػػػػػػػػػٍي فصػػػػػػػػػػػػمَّ  عميػػػػػػػػػػػػؾى أىحبَّػػػػػػػػػػػػؾ رب ػػػػػػػػػػػػٍي فصػػػػػػػػػػػػمَّ  عميػػػػػػػػػػػػؾى 
 

 عميػػػػػػػػػػػػػؾى الصػػػػػػػػػػػػػالةي كأزكػػػػػػػػػػػػػٍ  السػػػػػػػػػػػػػالـً عميػػػػػػػػػػػػػؾى الصػػػػػػػػػػػػػالةي كأزكػػػػػػػػػػػػػٍ  السػػػػػػػػػػػػػالـً  
 

ميػػػػػػػػػػػًؿ كبيػػػػػػػػػػػٍرصي العميػػػػػػػػػػػػؿً  ميػػػػػػػػػػػًؿ كبيػػػػػػػػػػػٍرصي العميػػػػػػػػػػػػؿً دعػػػػػػػػػػػاصي الخى  دعػػػػػػػػػػػاصي الخى
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػادٍم السػػػػػػػػػػػػػػبيًؿ لػػػػػػػػػػػػػػداًر السػػػػػػػػػػػػػػالـً كهػػػػػػػػػػػػػػادٍم السػػػػػػػػػػػػػػبيًؿ لػػػػػػػػػػػػػػداًر السػػػػػػػػػػػػػػالـً  
 

ػػػػػػػػػػٍكًض لممتَّقػػػػػػػػػػيفى  ػػػػػػػػػػٍكًض لممتَّقػػػػػػػػػػيفى تقػػػػػػػػػػكـي عمػػػػػػػػػػ  الحى  تقػػػػػػػػػػكـي عمػػػػػػػػػػ  الحى
 

 ( )إلػػػػػػػػػػػػػػيَّ كتشػػػػػػػػػػػػػػف ي يػػػػػػػػػػػػػػكـى الز حػػػػػػػػػػػػػػاـً إلػػػػػػػػػػػػػػيَّ كتشػػػػػػػػػػػػػػف ي يػػػػػػػػػػػػػػكـى الز حػػػػػػػػػػػػػػاـً
ْ)) 
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ىؿ ِطرؽ  ا أبميلِ الكيممة إلل ذكر  كلـ وكِؼ البيبر بىد الرحمف ىيركد ىمدح الرعكؿ 
نزكاِِ    فراه وذكر نزكة ىدر   كا عىيب المؤدوة إلواي   كمي حققِ فُر المعمموف  ا هذه 

وقكؿ الماركة مف أهداؼ لُيلح اإلعاـ كالمعمموف  ىاكف ا بز ككؿ كىاد إمداده لاـ ىيلمائكة  
  ا هذه القُودة  

ػػػػػػػػػػػػػػػػطَّ ببػػػػػػػػػػػػػػػػدرو يػػػػػػػػػػػػػػػػا طيَّػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػطَّ ببػػػػػػػػػػػػػػػػدرو يػػػػػػػػػػػػػػػػا طيَّػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ حي  حي
 

 كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفًر األسػػػػػػػػػػػػػػػػػفارٍ كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍأ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفًر األسػػػػػػػػػػػػػػػػػفارٍ  
 

ػػػػػػػػػػػٍخرو    ػػػػػػػػػػػٍخرو كخرٍجنػػػػػػػػػػػا نحكػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي صى  كخرٍجنػػػػػػػػػػػا نحكػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي صى
 

 يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافى المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافى المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 ال نممػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدنيا إال الػٍػػػػػػػػػػػػػال نممػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدنيا إال الػٍػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميصحؼى كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼى البتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميصحؼى كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼى البتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 جػػػػػػػػػػػػاصت بػػػػػػػػػػػػدره فػػػػػػػػػػػػي مكعػػػػػػػػػػػػدهاجػػػػػػػػػػػػاصت بػػػػػػػػػػػػدره فػػػػػػػػػػػػي مكعػػػػػػػػػػػػدها  
 

 ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رىت األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارٍ ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رىت األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارٍ  
 

 لؼو لؼو فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارىكىنا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارىكىنا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّارٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّارٍ كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشه جى  كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشه جى
 

ـٍ ًبميعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًرنا    ـٍ ًبميعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًرنا يتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمه  يتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمه
 

 جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارٍ جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياًل    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياًل فقتٍمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعيف عي  فقتٍمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعيف عي
 

 ك طرحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ ك طرحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

ثاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدنا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعيف كى ثاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدنا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعيف كى  كشى
     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؽى األبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؽى األبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقناهـ سى  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقناهـ سى
 

ٍرنػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػدًر الكبػػػػػػػػػػػػػرل   ٍرنػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػدًر الكبػػػػػػػػػػػػػرلفىجَّ  فىجَّ
 

 ((ُزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاالن هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ األقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر)زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاالن هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ األقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر) 
 

أحد     ودبك البيبر إلل اعِخاص الاىر كالاظيت لاعِديدة ممي كرل  ا أمي  ا ذكر نزكة 
مذكرا  ىلف المايُا ِكمب  هذه الرزكة الِا هـز  واي المعممكف بفدمي بُكا أمر الرعكؿ 

 الازائـ  وقكؿ  ا ذكر هذه الرزكة   

ًتهػػػػػػػػػػا   ًتهػػػػػػػػػػاكقعػػػػػػػػػػة أيحػػػػػػػػػػدو .. فػػػػػػػػػػي عىظىمى  كقعػػػػػػػػػػة أيحػػػػػػػػػػدو .. فػػػػػػػػػػي عىظىمى
 

 دىٍرسه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يفٍ دىٍرسه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يفٍ  
 

 ٍت أيػػػػػػػػػػػػػػدينا ٍت أيػػػػػػػػػػػػػػدينا لػػػػػػػػػػػػػػكال مػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػبلػػػػػػػػػػػػػػكال مػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػب  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كٌلٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزميفٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كٌلٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزميفٍ  
 

 أسػػػػػػػػػػػػػػػياؼي معاصػػػػػػػػػػػػػػػينا أٍمضػػػػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػػػػياؼي معاصػػػػػػػػػػػػػػػينا أٍمضػػػػػػػػػػػػػػػ    
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػيًؼ الكيفػػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػػنكفٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػيًؼ الكيفػػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػػنكفٍ  
 

ػػػػػػػػػرى يكمػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػدمٍ    ػػػػػػػػػرى يكمػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػدمٍ لػػػػػػػػػف نيٍنصى  لػػػػػػػػػف نيٍنصى
 

 بقمػػػػػػػػػػػػػػػكبو غاصػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػي الٌطػػػػػػػػػػػػػػػٍيفٍ بقمػػػػػػػػػػػػػػػكبو غاصػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػي الٌطػػػػػػػػػػػػػػػٍيفٍ  
 

 كٌسػػػػػػػػػػػػرنا أمػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػ  القاسػػػػػػػػػػػػـ كٌسػػػػػػػػػػػػرنا أمػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػ  القاسػػػػػػػػػػػػـ   
 

 لريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الخمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفلريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الخمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

ػػػػػػػػػػػًة عػػػػػػػػػػػيف    ًسػػػػػػػػػػػٍرنا فػػػػػػػػػػػي غىٍمضى ػػػػػػػػػػػًة عػػػػػػػػػػػيف فىخى ًسػػػػػػػػػػػٍرنا فػػػػػػػػػػػي غىٍمضى  فىخى
 

 ((ًِمػػػػػػػػػػػػػػٍف أيسػػػػػػػػػػػػػػًد الغابػػػػػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػػػػػبعيٍف)ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف أيسػػػػػػػػػػػػػػًد الغابػػػػػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػػػػػبعيٍف) 
 

 :دح الصحابة م .َُ

                                                           
 690  ص ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
 ع696العيىؽ   ص ((6
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مكيـر كثورة  الُحيىة الكراـ مبِممة بملكردت  ا القرآف الكروـ آويت كثورة ِِحدث بف   
كهذه اآلويت مف ا      ىمي  دمكا مف أمكالاـ كأفدعاـ  ا عىوؿ فُرة دوف مفحاي ا ِايلل لاـ

مف هذ   بمواـ أف وفكر  وؿ الُحيىة روكاف ا الكثرة كالُراحة ىحوث ال وعِطوع أحد مااي
ر يف   ﴿يات قكؿ ا تعال  : اآل يف  ات ب ع ك   ف ي س اع ة   ل ق د  ت اب  الم ه  ع م   الن ب ي  ك ال م ه اج  ار  ال ذ  ك األ ن ص 

م ي ه ـ  إ ن ه  ب ه ـ   ال ع س ر ة  م ف  ب ع د  م ا يـ   ر ص كؼ   ك اد  ي ز يغ  ق م كب  ف ر يؽ  م ن ه ـ  ث ـ  ت اب  ع  كمفاي ( . ُ)﴾ ر ح 
ل كف  م ف   ﴿ :  كؿ ا ِايلل أووي س اف    ك الس اب ق كف  األ ك  يف  ات ب ع كه ـ  ب   ح  ار  ك ال ذ  ر يف  ك األ ن ص  ال م ه اج 
ي   ت ه ا ر ض  ر م ت ح  ن ات  ت ج  ر ض كا ع ن ه  ك أ ع د  ل ه ـ  ج  يف   الم ه  ع ن ه ـ  ك  ال د  ز  األ ن ه ار  خ  ف يه ا أ ب د ا ذ ل ؾ  ال ف ك 
يـ   اه د كا ف ي ﴿  :ِايلل بيهدا  لاـ ىيإلوميف الحؽ ا كوقكؿ. (ِ)﴾ال ع ظ  كا ك ج  يف  ا م ن كا ك ه اج ر  ك ال ذ 

يف   ق ا ل ه ـ  م غ ف ر ة   س ب يؿ  الم ه  ك ال ذ  كا أ كل ئ ؾ  ه ـ  ال م ؤ م ن كف  ح  ن ص ر  ك ا ك  ؽ  ك ر   ا ك  ر ز  كمي  يلِ  ك ( .ّ)﴾يـ  ك 
أبر هذ  ف نهـ كانكا   مف كاف متأسيا  فميتأس بأصحاب محمد":  _اىف معاكد _روا ا بفِ

 اختارهـ ا  قكما    كأحسنها حاال     كأقكمها هديا     كأقمها تكمفا     كأعمقها عمما   األمة قمكبا  
هـ ف نهـ كانكا عم  الهدل فاعرفكا لهـ فضمهـ كاتبعكهـ في اثار  لصحبة نبيه  تعال 

افطمؽ البيبر بىد  العيىقة كا  كاؿ كمع اإلوميف المطمؽ الِيـ ىيآلويت كا حيدوث. (ْالمستقيـ")
  مىوفي   وماـ كِوحويِاـ  ا عىوؿ فُرة الدوف  الرحمف ىيركد ومدح ُحيىة رعكؿ ا 

 اإلعاما  وقكؿ  

 أصػػػػػػػػحاب احمػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌدتني محبػػػػػػػػتهـأصػػػػػػػػحاب احمػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌدتني محبػػػػػػػػتهـ
 

 ((ٓيف بمشػػػػػػػدكد)يف بمشػػػػػػػدكد)كلسػػػػػػػت يكمػػػػػػػان إلػػػػػػػ  طػػػػػػػكلسػػػػػػػت يكمػػػػػػػان إلػػػػػػػ  طػػػػػػػ 
 

بمل القرآف   دابوي  المعمموف لا ِداع  قكؿ أووي   ا مدح كوؿ الُحيىة الذم رىيه الرعكؿ كو
   ىاذا الكوؿ لفاكد لممكد ا كؿ الذم ىفيه الرعكؿ 

ٍر معنػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػحابى الهػػػػػػػػػػػػػػػادمٍ  ٍر معنػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػحابى الهػػػػػػػػػػػػػػػادمٍ زي  زي
 

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادى الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمٍ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادى الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمٍ  
 

 ًجٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه قرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه ًجٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه قرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرٍر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرٍر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

                                                           
 ع991  1عكرة الِكىة    ((9
 ع900 1عكرة  الِكىة  ((6
 ع19 1عكرة ا فديؿ  ((9
 ع909 9ـ  9111  دار الكِب الامموة   ىوركت    9أىك فاوـ ا ُدايفا   حمة ا كلويع   ط ((9
 ع991  ص ةبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيمم ((9
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ـٍ رٌبػػػػػػػػػػػػػػ  قائػػػػػػػػػػػػػػدينا كأنظػػػػػػػػػػػػػػكأنظػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ رٌبػػػػػػػػػػػػػػ  قائػػػػػػػػػػػػػػدينا ر كى ػػػػػػػػػػػػػػ  ر كى
 

 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًت أيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؼ اآلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًت أيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؼ اآلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 لنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرًتنا األيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرًتنا األيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دى مٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًد)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دى مٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًد)كنيجى  ((ُكنيجى
 

وِرؾ البيبر بىد الرحمف ىيركد أحدا  مف الُحيىة إال كذكره  ا  ُيئده كلكفِ أكثر مف ذكر كلـ 
يلب    قد كيف دائـ أىا ىكر الُدوؽ   كبمر ىف الخطيب   كبثميف ىف بديف   كبمل ىف أىا ط

المدح لاـ   ذاكرا  لدوماـ   ممكدا  لعوِراـ   كدابوي  إلل اال ِداع ىاـ   لذلؾ فراه ودرد  ُيئد 
كأفِ كيف أ رب  معِقمة ىلعميئاـ مثؿ  ُودِِ  ا أىا ىكر الُدوؽ  قد ذكر مفزلِِ بفد الرعكؿ 

ك ك ن ت  " لأىا ىكر الُدوؽ    ا ىويف مفزلة   قد  يؿ رعكؿ ا  الفيس إلل  مب الرعكؿ 
ذ ا  مف أ م ت م يال  الت خ ذ ت  أبا ب ك ر  كل ك ف  أخي كصاحبي "م ت خ  ككذلؾ وذكر مك دِ مف حركب  (.6)ي خ 

 الردة  

ػػػػػػػػػف جبػػػػػػػػػؿي األٌمػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػدم  ػػػػػػػػػف جبػػػػػػػػػؿي األٌمػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػدم مى  مى
 

 الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ .. بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازعٍ الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ .. بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازعٍ  
 

 الشػػػػػػػػػػػػػػػامخ .. كيزيػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػمكخان الشػػػػػػػػػػػػػػػامخ .. كيزيػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػمكخان 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػائ فػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػائ  
 

 مػػػػػػػػػػػػػب الهػػػػػػػػػػػػػادم مػػػػػػػػػػػػػب الهػػػػػػػػػػػػػادم أقربنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف قأقربنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف ق
 

 بركتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كككبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط بركتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كككبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  
 

 ألفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرٌدة مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاران ألفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرٌدة مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاران 
 

 يتكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط يتكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  
 

 ألقػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػي األٌمػػػػػػػػػػػػػػة كممػػػػػػػػػػػػػػاتو ألقػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػي األٌمػػػػػػػػػػػػػػة كممػػػػػػػػػػػػػػاتو 
 

 ((ّتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبها طمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف )تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبها طمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف ) 
 

أمي  ا مدح الديركؽ بمر ىف الخطيب    وبىاِ البيبر ىبامة الفير المِكهكة الِا حر ت كعرل 
وعار لوحرس أبراض المعمموف   لوُكفاي مف بىث  يرس   كهر ؿ الركـ   ك ا فدس الك ت 

 الايىثوف   حِل ال ل رىِ ىاد أف ندر ىِ مككعا فكس   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر  

 كأبػػػػػػػػػػػػػك حفػػػػػػػػػػػػػص شػػػػػػػػػػػػػعمةي نػػػػػػػػػػػػػارو كأبػػػػػػػػػػػػػك حفػػػػػػػػػػػػػص شػػػػػػػػػػػػػعمةي نػػػػػػػػػػػػػارو 
 

 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمفتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػاركؽه مػػػػػػػػػػػػػػا داهىػػػػػػػػػػػػػػفى أحػػػػػػػػػػػػػػدان فػػػػػػػػػػػػػػاركؽه مػػػػػػػػػػػػػػا داهىػػػػػػػػػػػػػػفى أحػػػػػػػػػػػػػػدان 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿه .. كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿه .. كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف 
 

 يسػػػػػػػػػػػػػهر كالػػػػػػػػػػػػػدنيا قػػػػػػػػػػػػػد نامػػػػػػػػػػػػػت يسػػػػػػػػػػػػػهر كالػػػػػػػػػػػػػدنيا قػػػػػػػػػػػػػد نامػػػػػػػػػػػػػت 
 

 يحرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيحرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 ا  مجكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسا  مجكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسأٍردأٍرد
 

 ((ْقػػػػػػػػػػػػػد نٌجػػػػػػػػػػػػػس جػػػػػػػػػػػػػنس اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف)قػػػػػػػػػػػػػد نٌجػػػػػػػػػػػػػس جػػػػػػػػػػػػػنس اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف) 
 

                                                           
 ع691العيىؽ   ص ((9
 ع9 9  9991اإلميـ أىك بىد ا محمد ىف إعميبوؿ الىخيرم   ُحوح الىخيرم   حدوث ر ـ  ((6
 ع611  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع610العيىؽ   ص ((9
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ِ ىئر ميع بذىة الُيلحة   مف برائ أمي بف بثميف  وقكؿ البيبر  ا ذكر مفي ىِ كأبميلِ
 الذم ىبره ىيلكفة   زمف الرعكؿ  لممعمموف  ا المدوفة إلل ِكاوز كوش الاعرة

 رضػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػكل  عػػػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػػػافً رضػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػكل  عػػػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػػػافً 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى اإلحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى اإلحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافككسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حي  ككسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حي
 

 جػػػػػػػػيش الػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػيش الػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػاـ البطػػػػػػػػؿ فجٌهػػػػػػػػز قػػػػػػػػاـ البطػػػػػػػػؿ فجٌهػػػػػػػػز 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعسرة بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب الرٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعسرة بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب الرٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

كمػػػػػػػػػػػػػة( مػػػػػػػػػػػػػاصن  كمػػػػػػػػػػػػػة( مػػػػػػػػػػػػػاصن كابتػػػػػػػػػػػػػاع لنػػػػػػػػػػػػػا )ري  كابتػػػػػػػػػػػػػاع لنػػػػػػػػػػػػػا )ري
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىقان .. شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهدان .. لمظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىقان .. شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهدان .. لمظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فغى  غى
 

ػػػػػػػػػػػػدي العشػػػػػػػػػػػػرة أهػػػػػػػػػػػػًؿ البشػػػػػػػػػػػػرل ػػػػػػػػػػػػدي العشػػػػػػػػػػػػرة أهػػػػػػػػػػػػًؿ البشػػػػػػػػػػػػرلأحى  أحى
 

 ثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث خمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمفثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث خمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف 
 

 ذك النػػػػػػػػػػػػػػػػػكريف شػػػػػػػػػػػػػػػػػهيد حػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ذك النػػػػػػػػػػػػػػػػػكريف شػػػػػػػػػػػػػػػػػهيد حػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 ( ( ُجبػػػػػػػػػػػػػػػؿه فػػػػػػػػػػػػػػػي أهػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإليمػػػػػػػػػػػػػػػاف)جبػػػػػػػػػػػػػػػؿه فػػػػػػػػػػػػػػػي أهػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإليمػػػػػػػػػػػػػػػاف) 
 

 ومدح البيبر  وِ   اىف بـ الرعكؿ بما ىف أىا طيلب عودفي أمي بف آخر الخمديع الرابدوف 
فِمثؿ هذه المايفا حِل وُؿ إلل  ذكر حيدثة  ِمِ ندرا     كأدىِ  كبممِ   ك ركعوِِ   بكيبِِ 

 البيبر   المِامقة  ا مدح الخمودة بما ىف  ىا طيلب  ا  كؿ

 كأبػػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػػػ  الفتيػػػػػػػػػػػافً كأبػػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػػػ  الفتيػػػػػػػػػػػافً 
 

 كميفىمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الفرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافكميفىمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الفرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 رٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان .. يتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؽ رٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان .. يتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؽ 
 

 افافشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقان لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقان لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 أسػػػػػػػػػػػػػتاذ أسػػػػػػػػػػػػػاتذة الػػػػػػػػػػػػػدنيا الػػػػػػػػػػػػػػػػ أسػػػػػػػػػػػػػتاذ أسػػػػػػػػػػػػػاتذة الػػػػػػػػػػػػػدنيا الػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعصـك .. خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعصـك .. خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػاض .. ال يظمػػػػػػػػػػػػػػػػـ خٍردلػػػػػػػػػػػػػػػػةن قػػػػػػػػػػػػػػػػاض .. ال يظمػػػػػػػػػػػػػػػػـ خٍردلػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
 

 بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػػػنجـ عمػػػػػػػػػػػػػػيعػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػػػنجـ عمػػػػػػػػػػػػػػي
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػي العشػػػػػػػػػػػػػػػرة أهػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرضػػػػػػػػػػػػػػػكاففػػػػػػػػػػػػػػػي العشػػػػػػػػػػػػػػػرة أهػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرضػػػػػػػػػػػػػػػكاف 
 

 قتمىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػه .. بسػػػػػػػػػػػػػػػػيؼو مسػػػػػػػػػػػػػػػػمـكقتمىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػه .. بسػػػػػػػػػػػػػػػػيؼو مسػػػػػػػػػػػػػػػػمـك
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػره .. فػػػػػػػػػػػػػػػػػي زٌم اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف)  مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػره .. فػػػػػػػػػػػػػػػػػي زٌم اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف)حي مي حي
ِ)) 

 

اه ودرد  ُودِوف  ا أبميلِ الكيممة كلـ وفس البيبر بىد الرحمف ىيركد ذكر مفي ب ا فُير  فر 
 وقكؿ  ا مطمع القُودة   ا مدح   ىومِا ا كس كالخزرج   القىومِوف المِوف فُِري رعكؿ ا 

 ا كلل  

ـٍ فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػي   كحػػػػػػػػي  األىكسػػػػػػػػا  ـٍ فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػي   كحػػػػػػػػي  األىكسػػػػػػػػا قيػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػ
 

ٍمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاككتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخةن خى  ككتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخةن خى
 

شىػػما( ػػٌرة( .. )جي ٍمػػران( .. )عكفػػان( .. )مي شىػػما()عى ػػٌرة( .. )جي ٍمػػران( .. )عكفػػان( .. )مي  )عى
 

( سػػػػػػػػػػبقكا اإل   ( سػػػػػػػػػػبقكا اإل ك)امػػػػػػػػػػرأ قػػػػػػػػػػيسو  ((ّنسػػػػػػػػػػاف)نسػػػػػػػػػػاف)ك)امػػػػػػػػػػرأ قػػػػػػػػػػيسو
 

                                                           
 ع619  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع619صالعيىؽ    ((6
 ع699العيىؽ   ص ((9
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كوقكؿ  ا القُودة الثيفوة ميدحي   ىومة الخزرج ماددا   ركباي الخمعة الِا وبىااي ىيلكىيؿ البميع 
  ا فُرة الحؽ  

 الخػػػػػػػػػػػػػػػزرجي .. خمسػػػػػػػػػػػػػػػةي أجبػػػػػػػػػػػػػػػاؿو الخػػػػػػػػػػػػػػػزرجي .. خمسػػػػػػػػػػػػػػػةي أجبػػػػػػػػػػػػػػػاؿو 
 

ـي بهػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػؽي األٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ   ـي بهػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػؽي األٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ يعتصػػػػػػػػػػػػػػػػ  يعتصػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

( )سػػػػػػػػػػػػػػاعدةه(  ( )حػػػػػػػػػػػػػػارثي ػػػػػػػػػػػػػػاره ( )سػػػػػػػػػػػػػػاعدةه( )نجَّ ( )حػػػػػػػػػػػػػػارثي ػػػػػػػػػػػػػػاره  )نجَّ
 

ـي بػػػػػػػػػػفي الخػػػػػػػػػػزرٍج(   ػػػػػػػػػػ شى ( .. )جي ـي بػػػػػػػػػػفي الخػػػػػػػػػػزرٍج( ك)قكاًقػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػ شى ( .. )جي  ك)قكاًقػػػػػػػػػػؿي
 

ـى الخػػػزرجي  ـى الخػػػزرجي ًنٍعػػػ ػػػاٍر(   ًنٍعػػػ ػػػاٍر( أخػػػكاالن ك ) بنػػػك الٌنجَّ  أخػػػكاالن ك ) بنػػػك الٌنجَّ
 

( ك)بنػػػك دينػػػاٍر(  ( ك)عػػػدم  ( .. )مػػػاًزفي ( ك)بنػػػك دينػػػاٍر()مالػػػؾي ( ك)عػػػدم  ( .. )مػػػاًزفي  )مالػػػؾي
 

 (ُ)الهادم المختار   أخكاؿ   د  السؤد   أهؿ  
 اليهكد كالصراع العقدم معهـ . .ُُ
ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا  ُيئده الدوفوة الُراع مع الواكد مىوفي  طىواِِ كأعىيىِ  

بيبة كمي وقكمكف ىِ مف ندر ك  فقض لمااكد كالمكاثوؽ   ك ِؿ لافىويع كالمرعموف مفذ ا زؿ   كا 
لمدِف كلمقِؿ كالدمير  ا كؿ مكيف   كاعِحاؿ مي حـر ا ك ا إطير الُراع الاقدم مع الواكد 
فكد البيبر  د ركع إلل ِيروخ الواكد مفذ ا زؿ  ِحدث بف ىفا  وفقيع   كىفا الفوور  كىفا 

ؼ الواكد   ك د   ف د البيبر مزابـ الواكد  ا أحقوِاـ ىي فىويع كأ وموِاـ بمل  روظة   كبِل أُفي
كككالت الخيُة ىيلواكد الىبر إلل  ئِوف  ئة الباب المخِير  ىي ا خمؽ ا ع  قد  عمت الىرِك
افا كممة الركووـ بفدهـ الحوكافيت  "الواكد" ك ئة "الركووـ" كها عيئر الىبر نور الواكد   ِك

(  قد فظر الواكد فظرة دكفوة إلل ىي ا باكب ا رض بمل أفاـ مخمك يت أ ؿ مفاـ   6يع ع)الاكم
كأف هذه المخمك يت  د خ مقت لخدمة الكفس الواكدم كوؤكد ذلؾ مي كرد مف فُكص  ا 
كككؿ الحيدم ببر"الركووـ  طوع مف الرفـ   كفحف ذئيىاـ ع  كككالت حوث كرد  ا الىرِك الىرِك

اممكف ميذا وح  (ع ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر  9ؿ ىيلرفـ إذا كيعِاي الذئيب")ِك

 صػػػػػػػػػػهيكفي .. سػػػػػػػػػػافحةي الػػػػػػػػػػٌدـ الػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػهيكفي .. سػػػػػػػػػػافحةي الػػػػػػػػػػٌدـ الػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشرٌم فػػػػػػػػػػػػػػػػي طبػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الفطيػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشرٌم فػػػػػػػػػػػػػػػػي طبػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الفطيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

ري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدعارة كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  ري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدعارة كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤى  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤى
 

 رة كالٌنخاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكررة كالٌنخاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ الخالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ الخالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ 
 

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران لمٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعير)  مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران لمٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعير)خي  ((ْخي
 

                                                           
 ع691بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص  ((9
 وفظر   ىويف فكواض الحكت    معطوف   القووة   الباب   الحويرة   الِيروخ العويعا مف باد الكفايفووف   ((6

 ع999(   ص9191حِل القرف الابروف )    
 ع999العيىؽ   ص ((9
 ع699  ص ركد   ا بميؿ الباروة الكيممةبىد الرحمف ىي ((9
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مفذ القدـ المِمثمة  ا الردر كالخويفة كفقض كوقكؿ البيبر مىوفي  طىيباـ الخعوعة المِلُمة  واـ 
حِل حيكلكا  ِمِ  لمااكد كالمكاثوؽ    قد فقض الواكد الااكد مع ا بز ككؿ   كمع فىوِ محمد 

  ا إحدل المرات 
 .. يا بني قينقاع   ـ  ك  م  .. كي   ـ  ك  م  كي  

 باع  الط   الخسيس   باع  الض   يا قطي   
 قاع   في كؿ   كاإلثـ   ارعكف الفكاحش  أيها الز  

 ضاع  في الر   ـ  ك  ات  م  أ   الخيانات  
 (ُ  ) خاعحت  الن   ـ  س  في الج   ؿ  غ  م  غ  ت   دكم   داص   أم  

كوىوف البيبر ِآمر الواكد بمل أبراض المعمموف  وذكر مي  امِ واكد ىفك  وفقيع مف كبداـ لعكعة 
 المرأة المعممة  ا العكؽ  وقكؿ  

 سكؽ تكالبتمك كتغامزتمك كتضاحكتمكالف   ؿ  ه  .. أ   كؽ  في الس   ك  أ  
 القناع   تطمبكف انتزاع  

 نيؼ  م   طكد   ة  األبي   كالحصاف  
 طاع  في المعاصي ي   د  ح  أ  م ف   ليس في الككف  

 المسممة   الح ر ة   ة  كأ  عف س   الثكب   ؼ  .. تكش   ة  أيديكـ المجرم   ثـ تمتد  
ر  في دار   ك  أ    ِ)) ستباح  ضنا ي  نا ع 

 حدث كال حرج  قد  ِؿ الواكد كثورا مف ا فىويع مفاـ فىا ا زكروي الذم   فىويعاأمي بف  ِؿ 
فبركه ىمفبير  قطاكه إلل فُدوف ثـ  ِمكا اىفِ وحول ك دمكا رأعِ هدوة إلحدل المكمعيت ك ا ذلؾ 

 وقكؿ البيبر  
 ـ  ن  الغ      ب  ذ  مك .. كما ت  كه  ح  ب  ذ   كاألنبياص  

 ؽ  ب  عم  ط   ة  ي  مكا .. هد  كرأس يحي  قد  
 ؽ  ب  ها الش  ب  ... أطار ل   مسعكرة   ة  ب  م  ك  ل  

 أب   كخير   ؿ  كاف   ر  ي  خ   ا أبك  كهك  أم  
 ب  ب  فقد كثبتمك بال ... جريرة كال س  

 (9)ب  ش  الخ      ط  ق  ما ي  ... ك   ه  م  س  ج   عكف  ط  ق  ت  
                                                           

 ع699  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع699العيىؽ   ص  ((6
 ع611العيىؽ   ص ((9
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ف أكلل ىاـ مفاـ   لمي أحقوِاـ ىي فىويع    ف المعممولذلؾ ر ض البيبر مي ودبوِ الواكد مف 
 يمكا ىِ مف كرائـ وفدل لاي الكىوف ىحؽ ا فىويع كالُيلحوف حوث فِمثؿ هذه المايفا  ا  كؿ 

 البيبر  

ػػػػؿ  النبي ػػػػيف يػػػػا صػػػػهيكف لسػػػػت لهػػػػـ ػػػػؿ  النبي ػػػػيف يػػػػا صػػػػهيكف لسػػػػت لهػػػػـخى  خى
 

 ( )كاتبػػػػػػػػ  قطيػػػػػػػػ  كػػػػػػػػالب هػػػػػػػػٌدها الكىمىػػػػػػػػبي  ((ُكاتبػػػػػػػػ  قطيػػػػػػػػ  كػػػػػػػػالب هػػػػػػػػٌدها الكىمىػػػػػػػػبي
 

  ا  كؿ البيبر   كفِمثؿ فدس المافل أووي  

 ال تقكلػػػػػػػػكا مكسػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػكراة مكسػػػػػػػػ ال تقكلػػػػػػػػكا مكسػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػكراة مكسػػػػػػػػ 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا كحػػػػػػػػػػػػػػكش الخػػػػػػػػػػػػػػراًب كاإللحػػػػػػػػػػػػػػادً يػػػػػػػػػػػػػػا كحػػػػػػػػػػػػػػكش الخػػػػػػػػػػػػػػراًب كاإللحػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 أيهػػػػػػػا الغػػػػػػػارقكف فػػػػػػػي ألػػػػػػػًؼ بحػػػػػػػرو أيهػػػػػػػا الغػػػػػػػارقكف فػػػػػػػي ألػػػػػػػًؼ بحػػػػػػػرو   
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دـً األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص كالعيبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دـً األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص كالعيبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

ـى .. بمػػػػػػػػػػػاذا  ـى الكمػػػػػػػػػػػي ـى .. بمػػػػػػػػػػػاذا بالػػػػػػػػػػػذم كمَّػػػػػػػػػػػ ـى الكمػػػػػػػػػػػي  بالػػػػػػػػػػػذم كمَّػػػػػػػػػػػ
 

تعجنػػػػػػػػػػكف الفطيػػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػػي األعيػػػػػػػػػػاًد )تعجنػػػػػػػػػػكف الفطيػػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػػي األعيػػػػػػػػػػاًد ) 
ِ)) 

 

ك ا إطير الُراع مع الواكد بمل ا رض وؤكد البيبر أحقوة الدمعطوفووف  ىاذه ا رض معِمدا  
ممِد مفذ االزؿ كمفذ  دوـ الزميف  اك قرآف كالِيروخ  وقكؿ أف  ا ُؿ الدمعطوفا هذا الحؽ مف ال
 مف باد كفايف 

 ف كنعاف  م   كف  .. كاليبكسي   هنا يبكس  
 نيـيا ز   التكراة   لؾ   ؿ  ألـ تق  
  عاف  ن  ها ك  ج  ر  خ  .. م   أكرشميـ  

ك كرناهنا  نحف    نايكر  ... نحف هنا ط   ك 
 نادكر   ر  تغي  نا لـ تنحف .. هنا قبكر  

 ّ))كفاف  انجم  الط   ذ  نا ... من  جذكر      قتم  لـ ت  

 ا ِلُوؿ حؽ الباب الدمعطوفا ىلروِ   أف الباب الدمعطوفا مكككد هفي مفذ  كوقكؿ أووي  
بُر الفىا فكح بموِ العاـ    موفظر الفيظر إلل الزوِكف المِكذر  ا بمؽ ا راوا الدمعطوفوة 

يلباب الدمعطوفا    ي رض لمدمعطوفووف ح دظت مفذ  دوـ الزميف حِل الذم ورىطِ با ة ِآلؼ ى
  ا لومة اإلعراع   ع ممت لمرعكؿ 

 زيتكنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبينازيتكنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبينا
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذرا 
 

                                                           
 ع999  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((9
 ع999العيىؽ   ص  ((6
 ع616العيىؽ   ص ((9
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ػػػػػػػػػػػػػػػٍذ قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػػػػػكحه : اركبػػػػػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػػػػػػٍذ قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػػػػػكحه : اركبػػػػػػػػػػػػػػػكامي  مي
 

ـ  أىبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  أىبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا.. كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًخضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .. كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًخضى
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. ت لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. ت لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتعارى  تعارى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراترعرىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاخضكضى  ترعرىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاخضكضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مىٍت لمميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مىٍت لمميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطف كسي  كسي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىمَّرا)  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىمَّرا)مي مي
ُ)) 

 

لذلؾ وطيلب البيبر الواكد ىيلرحوؿ بف أروِ   إلل ا ميكف المِدر ة الِا كمع أبِيِِ مفاي  
  دمعطوف لوعت ممكي  لِ   كلوس لِ حؽ  واي  وقكؿ  

ػػػػػػػػػػػٍد .. كأىٍمريكػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػٍد .. كأىٍمريكػػػػػػػػػػػةو إلػػػػػػػػػػػ  ركًسػػػػػػػػػػػيا عي  إلػػػػػػػػػػػ  ركًسػػػػػػػػػػػيا عي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كركمػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كبكلنػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو .. كالمىجى  كركمػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كبكلنػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو .. كالمىجى
 

 فكػػػػػػػػػػػػػؿا الجػػػػػػػػػػػػػذكًر جػػػػػػػػػػػػػذكرم أنػػػػػػػػػػػػػافكػػػػػػػػػػػػػؿا الجػػػػػػػػػػػػػذكًر جػػػػػػػػػػػػػذكرم أنػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػٍؿ عػػػػػػػػف جػػػػػػػػذكرؾى   ػػػػػػػػٍؿ عػػػػػػػػف جػػػػػػػػذكرؾى فىسى ٍر)  فىسى ػػػػػػػػزى ٍر)بحػػػػػػػػرى الخى ػػػػػػػػزى بحػػػػػػػػرى الخى
ِ)) 

 

 :أخرل دينية مكضكعات  .ُِ
ِفيكؿ البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا أبميلِ الكيممة مكاووع دوفوة أخرل كلكف ىُكرة  مومة لـ 

 وكثر الحدوث بفاي   ومكف ُِفوداي بمل الفحك الِيلا  
 المؤاخاة : - أ

  إوُيلاي إلل الفيسالرحمف ىيركد  كمف المكوكبيت الدوفوة الِا ِحمؿ  ومة أراد البيبر بىد
المؤاخية   كر ض الاُىويت القىموة   كالفزبيت الكيهموة   الِا ِكدم ىيلفيس إلل الااؾ   لذلؾ 
كيف البيبر حروُي  بمل ِلُوؿ هذه القومة  ا الفدكس بمل أعس إعاموة    ِايلوـ اإلعاـ 

ُ ت بمل المعيكاة ىوف الفيس   فِمثؿ ِمؾ المايفا  ا  كؿ البيبر    ف

 كت خينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً كت خينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً 
 

مٍَّقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى الثَّقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً   مٍَّقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى الثَّقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً كحى  كحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف أنزٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىسى  أنزٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمفكىأعمىينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىسى  كىأعمىينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىسى
 

 ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميَّة .. فينيقيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميَّة .. فينيقيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 ال مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌية .. فرعكنيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌية .. فرعكنيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 نىٍفػػػػػػدم الػػػػػػد يفى  .. كنقضػػػػػػي الفىٍرضػػػػػػانىٍفػػػػػػدم الػػػػػػد يفى  .. كنقضػػػػػػي الفىٍرضػػػػػػا
 

 نحمػػػػػػػػػػػػػػػػي األرضى نصػػػػػػػػػػػػػػػػكفي الًعٍرضػػػػػػػػػػػػػػػػانحمػػػػػػػػػػػػػػػػي األرضى نصػػػػػػػػػػػػػػػػكفي الًعٍرضػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتافٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتافٍ نتعاهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ثىمى  نتعاهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ثىمى
 

 تتخٌطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الًغٍربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ تتخٌطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الًغٍربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ أٍف أٍف  
 

 قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي الحٌريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي الحٌريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة 
 

أحمػػػػػػػػػػػػػػدي خيػػػػػػػػػػػػػػري بنػػػػػػػػػػػػػػي اإلنسػػػػػػػػػػػػػػاٍف)أحمػػػػػػػػػػػػػػدي خيػػػػػػػػػػػػػػري بنػػػػػػػػػػػػػػي اإلنسػػػػػػػػػػػػػػاٍف) 
ّ)) 

 

كوؤكد البيبر المايفا العيىقة الدابوة إلل الادؿ ك المعيكاة ىوف الفيس   الِا ِحمؿ مافل الحدوث 
ؿ   الالفىكم البروؼ القيئؿ  م ر   ك ال   ب ي  ع ر   ع م   ل ع ج م ي   الك    ع ج م ي   ع م   ل ع ر ب ي   ف ض  د   ع م   أل ح   أ س ك 

                                                           
 ع969العيىؽ   ص ((9
 ع919  ص حمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممةبىد الر  ((6
 ع691العيىؽ   ص ((9
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د   ك ال م ر   ع م   أل س ك  (ع  يلِقكل ها الموزاف اإلعاما الخيلد لمِديوؿ ىوف الىبر 9") ب الت ق ك ل إ ال أ ح 
 ىقكلِ  

 مػػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػرب ه .. كال عجػػػػػػػػػػـمػػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػرب ه .. كال عجػػػػػػػػػػـ
 

 ((ِمهػػػػػػػػػػالن يػػػػػػػػػػدي التقػػػػػػػػػػكل هػػػػػػػػػػي العميػػػػػػػػػػا)مهػػػػػػػػػػالن يػػػػػػػػػػدي التقػػػػػػػػػػكل هػػػػػػػػػػي العميػػػػػػػػػػا) 
 

ي ا أ ي ه ا الن اس   ﴿ ة أحد بمل أحد مف  كلِ ِايلل " قد اعِعقل البيبر مايفوِ الدابوة ىادـ أ ومو
ند  الم ه   ق ب ائ ؿ  ل ت ع ار ف كا إ ف  أ ك ر م ك ـ  ع  ع م ن اك ـ  ش ع كب ا ك  م ق ن اك ـ م ف ذ ك ر  ك أ نث   ك ج  أ ت ق اك ـ  إ ف  الم ه  إ ن ا خ 

ب ير   م يـ  خ   ع (9)﴾ع 
 الشيطاف :ة األزلية بيف اإلنساف ك المعرك - ب

لـ وفس البيبر بىد الرحمف ىيركد الحدوث بف إىموس كمفيُىِِ الاداع لإلفعيف مفذ ىد الخمؽ 
كنورة كابِقيده ىل وموِِ بمل ىفا اإلفعيف    قد أمر ا  بفدمي ر ض العككد لعودفي آدـ اعِكىيرا  

بمل إنكاع ىفا آدـ     قد كيف رهيف إىموسِايلل المائكة ىيلعككد آلدـ  عكدكا إال إىموس أىل 
م    ﴿كماـ ك ا ذلؾ وقكؿ ا ِايلل  اؿ  م ف  ح  ال ؽ  ب ش ر ا م ف ص م ص  ك ا  ذ  ق اؿ  ر ب ؾ  ل م م الئ ك ة  إ ن ي خ 

د  ال م الئ ك ة  ك م ه ـ  أ   يف  ف س ج  د  كح ي ف ق ع كا  ل ه  س اج  ت  ف يه  م ف ر  ن ف خ  ي ت ه  ك  م ع كف  إ ال  م س ن كف  ف   ذ ا س ك  ج 
يف  ق اؿ  ل ـ  أ ك   د  يف  ق اؿ  ي ا إ ب م يس  م ا ل ؾ  أ ال  ت ك كف  م    الس اج  د  ف إ ب م يس  أ ب   أ ف ي ك كف  م    الس اج 

يـ   ر ج  م ن ه ا ف   ن ؾ  ر ج  م    م س ن كف  ق اؿ  ف اخ  اؿ  م ف  ح  م ص  م ق ت ه  م ف ص  م ي ؾ  الم ع ن ة   أل  س ج د  ل ب ش ر  خ  ك ا  ف  ع 
ر ن ي إ ل   ي ك ـ  ي ب ع ث كف  ق اؿ  ف   ن ؾ  م ف  ال م نظ ر يف  إ ل   ي ك ـ  ال ك   ق ت  ال م ع م كـ  إ ل   ي ك ـ  الد يف  ق اؿ  ر ب  ف أ نظ 

ي ن ف  ل ه ـ  ف ي األ ر ض  ك أل غ ك ي ن ه ـ   ي ت ن ي أل ز  يف   ق اؿ  ر ب  ب م ا أ غ ك  م ص  ب اد ؾ  م ن ه ـ  ال م خ  م ع يف  إ ال  ع  (ع 9)﴾أ ج 
كوفىِ البيبر ىفا آدـ مف خطر البوطيف  فِ وكرم مف اىف آدـ مكرل الدـ مف الاركؽ كمي  يؿ 

  (.9)" إف  الشيطاف  يجرم م ف ابف ادـ  مجر ل الد ـ "   رعكؿ ا 

                                                           
   9119  مكِىة الربد   الافد   حدوث ر ـ 9الىواقا   باب اإلوميف   ِحقوؽ بىد الاما بىد الحمود حيمد   ط ((9
 ع996 1ـ  ع6009     
 ع906  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة ((6
 ع99 91ات  عكرة الحكر  ((9
 ع90  61 99عكرة الحكر   ((9
   دار إحويع الِراث الارىا   ىوركت   9916  حدوث ر ـ  6الِرمذم   العفف   ِحقوؽ أحمد بيكر   ط ((9

 ع919 9ىدكف عفة فبر        
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 ـ  ا  كؿ البيبر  فِمثؿ مايفا الِفىوِ مف الخطر المحدؽ ىىفا آد

 كشػػػػػػػػػػػفَّ لحرقنػػػػػػػػػػػا إبمػػػػػػػػػػػيسي حربػػػػػػػػػػػان كشػػػػػػػػػػػفَّ لحرقنػػػػػػػػػػػا إبمػػػػػػػػػػػيسي حربػػػػػػػػػػػان 
 

 أصػػػػػػػػػػػػػػابت ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف جهػػػػػػػػػػػػػػنـ عينفيكانػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػابت ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف جهػػػػػػػػػػػػػػنـ عينفيكانػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 عػػػػػػػػػػػػػدكه بػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػمعنا مقػػػػػػػػػػػػػيـ عػػػػػػػػػػػػػدكه بػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػمعنا مقػػػػػػػػػػػػػيـ 
 

 ككالسػػػػػػػػػػػػػرطاف يسػػػػػػػػػػػػػب  فػػػػػػػػػػػػػي ًدمانػػػػػػػػػػػػػاككالسػػػػػػػػػػػػػرطاف يسػػػػػػػػػػػػػب  فػػػػػػػػػػػػػي ًدمانػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كأىٍنظىػػػػػػػػػػػرى  المميػػػػػػػػػػػؾ لنػػػػػػػػػػػا   ابػػػػػػػػػػػتالصن  كأىٍنظىػػػػػػػػػػػرى  المميػػػػػػػػػػػؾ لنػػػػػػػػػػػا   ابػػػػػػػػػػػتالصن  
 

 كأعطػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػكت األىمانػػػػػػػػػػػػػػا كأعطػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػكت األىمانػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 كقاتىمىنػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدهكرى   فمػػػػػػػػػـ يهػػػػػػػػػاًدفٍ كقاتىمىنػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدهكرى   فمػػػػػػػػػـ يهػػػػػػػػػاًدفٍ 
   

 كلػػػػػػػػػػػػػػك يكمػػػػػػػػػػػػػػان   كال مػػػػػػػػػػػػػػؿَّ الط عانػػػػػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػػػػػك يكمػػػػػػػػػػػػػػان   كال مػػػػػػػػػػػػػػؿَّ الط عانػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كترهبػػػػػػػػػػه الجبػػػػػػػػػػاؿي   فمػػػػػػػػػػك رماهػػػػػػػػػػاكترهبػػػػػػػػػػه الجبػػػػػػػػػػاؿي   فمػػػػػػػػػػك رماهػػػػػػػػػػا
 

لىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دخانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كَّ لىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دخانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقنبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لحى كَّ  بقنبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لحى
 

رًؽ عرشػػػػػان  رًؽ عرشػػػػػان كشػػػػػادى عمػػػػػ  البحػػػػػار الػػػػػزا  كشػػػػػادى عمػػػػػ  البحػػػػػار الػػػػػزا
 

ـي بػػػػػػػػػػػػػػػػه افتتانػػػػػػػػػػػػػػػػا  ـي بػػػػػػػػػػػػػػػػه افتتانػػػػػػػػػػػػػػػػاليفتػػػػػػػػػػػػػػػػتف الط غىػػػػػػػػػػػػػػػػا  ليفتػػػػػػػػػػػػػػػػتف الط غىػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 يسػػػػػػػػػكؽ أمامػػػػػػػػػػه القطعػػػػػػػػػػافى هػػػػػػػػػػديان يسػػػػػػػػػكؽ أمامػػػػػػػػػػه القطعػػػػػػػػػػافى هػػػػػػػػػػديان 
 

ػػػػػػػػػػقىرو   ًقرانػػػػػػػػػػا)  ػػػػػػػػػػقىرو   ًقرانػػػػػػػػػػا)يحػػػػػػػػػػج بهػػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػ  سى  ((ُيحػػػػػػػػػػج بهػػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػ  سى
 

 : الدجاؿ - ت

الِا ومثؿ الدكيؿ الدِفة ىد الرحمف ىيركد بف الدِف الِا ِككف  ا آخر الزميف ك ِحدث البيبر ب
الِا ِفيكلاي البيبر  ا حدوثِ ومف الُِكر   كمي أفِ مف باميت العيبة الكىرل   الكىرل مفاي

نكائِ لكثور مف الفيس حِل مقِمِ بمل ود عودفي المعوح بوعل اىف مروـ  اإلعاما مف ظاكره كا 
ي ـ  الد ج اؿ  ب ب اب  ل د  ي ق ت ؿ  اب ف    "  الذم وقِمِ ىىيب لد    قد  يؿ رعكؿ ا  (ع كلـ وفس 6") م ر 

البيبر  ا خوـ الحدوث بف هذه الدِف أف وذكر دكر الواكد  واي  قد كرد  ا الحدوث البروؼ أف ِ 
( ع كمف خاؿ 9") التيجاف عميهـ اليهكد   ف  م   ألفا   بعكف  س   معه صبهافأ   ة  ي  كد  ه  ي   ف  م   اؿ  ج  الد   ي خر ج   "

ث ورود البيبر أف وُؿ إلل الكبد الرىيفا ىمقيِمة الواكد كالِرمب بمواـ  ا وىقل خاؿ هذا الحدو
حكر كال بكر وخِدا خمدِ أحد مف الواكد إال كفطؽ م خىرا  المعمموف ىلف كراعه واكدم كمي كيع 

ت   الس اع ة   ت ق كـ   ال   ا الحدوث الفىكم القيئؿ  "  م م كف   ي ق ات ؿ   ح  م م كف   ف ي ق ت م ه ـ   ال ي ه كد   ال م س  ت   ال م س   ح 
ت ب ل   ر اص   م ف   ال ي ه كد م   ي خ  ر   ك  ر   ال ح ج  ر   ف ي ق كؿ   ك الش ج  ر   أ ك   ال ح ج  م ـ   ي ا الش ج   ه ذ ا الم ه   ع ب د   ي ا م س 
م ف ي ي ه كد م   ر   م ف   ف   ن ه   ال غ ر ق د   إ ال  . ف اق ت م ه   ف ت ع اؿ   خ   ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر  ( . ْ") ه كد  ال ي   ش ج 

 كحيػػػػػػػػػػا اي قائػػػػػػػػػػدىنا المسػػػػػػػػػػي ى الػػػػػػػػػػػػػ كحيػػػػػػػػػػا اي قائػػػػػػػػػػدىنا المسػػػػػػػػػػي ى الػػػػػػػػػػػػػ 
 

 العظػػػػػػػػيـ   كفػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػؽى غػػػػػػػػػدان لقانػػػػػػػػػا العظػػػػػػػػيـ   كفػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػؽى غػػػػػػػػػدان لقانػػػػػػػػػا  
 

نَّػػػػػػا  نَّػػػػػػا يجػػػػػػيص مػػػػػػف السػػػػػػماص   كقػػػػػػد طحى  يجػػػػػػيص مػػػػػػف السػػػػػػماص   كقػػػػػػد طحى
 

 بنػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػفراص طحنػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػي رحانػػػػػػػػػػابنػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػفراص طحنػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػي رحانػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػٍت طكفػػػػػػػػػافى نػػػػػػػػػكحو   ػػػػػػػػػٍت طكفػػػػػػػػػافى نػػػػػػػػػكحو  بممحمػػػػػػػػػةو   حكى  بممحمػػػػػػػػػةو   حكى
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال اي أدركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   طكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال اي أدركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   طكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

                                                           
 ع919بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع6699  حدوث ر ـ  999 9الِرمذم   العفف   ِحقوؽ أحمد بيكر   ((6
 ع99991  حدوث ر ـ 669 9أحمد ىف حفىؿ   المعفد    ((9
 ع1969حدوث ر ـ    911   1  اإلميـ معمـ   ُحوح معمـ  ((9
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شػػػػػػػػػػػٍدنا شػػػػػػػػػػػٍدنافينػػػػػػػػػػػزؿ لمطعػػػػػػػػػػػاف كقػػػػػػػػػػػد حى  فينػػػػػػػػػػػزؿ لمطعػػػػػػػػػػػاف كقػػػػػػػػػػػد حى
   

 لطكفػػػػػػػػػػػػػػػافو أتػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػبهانالطكفػػػػػػػػػػػػػػػافو أتػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػبهانا 
 

 هػػػػػػػك الػػػػػػػٌدجاؿ   فػػػػػػػي سػػػػػػػبعيف ألفػػػػػػػان هػػػػػػػك الػػػػػػػٌدجاؿ   فػػػػػػػي سػػػػػػػبعيف ألفػػػػػػػان 
 

 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان   يمبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف الطيمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػانايهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان   يمبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف الطيمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا 
 

 فيطعنػػػػػػػػػػػػه بحربتػػػػػػػػػػػػه  بػػػػػػػػػػػػػػػ )لػػػػػػػػػػػػد(فيطعنػػػػػػػػػػػػه بحربتػػػػػػػػػػػػه  بػػػػػػػػػػػػػػػ )لػػػػػػػػػػػػد(
 

 فيػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػؾ طعنػػػػػػػػػػػػة فيهػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػفانافيػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػؾ طعنػػػػػػػػػػػػة فيهػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػفانا 
 

 فيهػػػػػػػػكم األعػػػػػػػػكر الػػػػػػػػٌدجاؿ  أعتػػػػػػػػ فيهػػػػػػػػكم األعػػػػػػػػكر الػػػػػػػػٌدجاؿ  أعتػػػػػػػػ 
 

صػػػػػػػػػػػػػػػانا  صػػػػػػػػػػػػػػػاناعتػػػػػػػػػػػػػػػاًة األرض   مفترشػػػػػػػػػػػػػػػان حى  عتػػػػػػػػػػػػػػػاًة األرض   مفترشػػػػػػػػػػػػػػػان حى
 

 فػػػػػػػػال حجػػػػػػػػره   كال شػػػػػػػػجره   تػػػػػػػػكارلفػػػػػػػػال حجػػػػػػػػره   كال شػػػػػػػػجره   تػػػػػػػػكارل
 

 ((ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهيفي إال خٌبرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهيفي إال خٌبرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا) 
 

 

                                                           
 ع911بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
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 فصؿ الثالثال
 خصائص شاعرية بارود

 : خصائص المغة كاألسمكب . المبحث األكؿ 
  : خصائص المكسيق  كالصكرةالمبحث الثاني. 
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 : المغة كاألسمكبالمغة كاألسمكب  المبحث األكؿ :المبحث األكؿ.. 
 أكالن المغة .أكالن المغة .

 مفهـك المغة الشعرية .
  ىاي واىر الفيس  ِاِىر المرة ىبكؿ بيـ أهـ كعومة لمِكاُؿ الىبرم  ا كؿ المكِمايت

ف حيكيِاـ   كمرادهـ   كآميلاـ   كأحزافاـ   ك د ِفىِ بمميع الارىوة القدامل مفذ ىداويت الِللوؼ ب
ا كلل إلل أهموة المرة  ا حوية اإلفعيف كمي ِحققِ مف ِكاُؿ ىوف ا  راد    ِفيكلكا المرة ىيلدرس 

ؼ  ا كثور مف دركعاـ المركوة   ككوع الدروويت لفبلِاي ممي ال وِعع  المكيؿ  كالِحموؿ كالُك
لذكره هفي ع ك د برؼ اىف كفا المرة  ا كِيىِ الخُيئص ىقكلِ   " المرة أُكات واىر ىاي كؿ 

كهذا ودؿ أووي  بمل اِرىيط المرة ىيلمكِمايت اإلفعيفوة لِحقوؽ الِكاُؿ  (ع9 ـك بف أنراواـ ")
يبوة أكال  ك ىؿ كؿ باع   كأف كِمىوة الرنىيت  يلمرة " ظيهرة اكِميبوة حقي    كأفاي أداة ِاىور كم

( ع كِىرز أووي  أهموة المرة  ا ككفاي 6المرة ِعِمد حويِاي كنذاعهي مف الكميبة كركح الكميبة")
الكعومة ا كلل لمِاىور بمي ودكر  ا الاقؿ مف أ كير كمايف  "  ا ومكف ُِكر  كرة  ا بقؿ 

 (ع9ؿ إال ىيلمرة ")إفعيف ىرور كممة ِدؿ بمواي    مف ِككد المايفا  ا الاق
فىع أهموة المرة الباروة مف ككفاي " أحد بفيُر ا دب ا رىاة الِا ِايرؼ بمواي الفقيد  دومي   ِك
كحدوثي    كهذه الافيُر ها   الايطدة   كالخويؿ   كالمافل أك الدكرة   ثـ المرة أك الاىيرة أك 

 (ع9ا عمكب أك ا لديظ ")
دوث ِِكيكز الكظودة الِا حددهي لاي اىف كفا  ا كالمرة الباروة  ا مداكماي الح

الكيممة مقودة ىيلمافل الماكما المحدد لاي  خُيئُِ    مـ ِاد المدظة الكاحدة أك الكممة
كالمِايرؼ بموِ ىؿ أُىح ِكيكز المايفا الماكموة أهـ عميت المرة الباروة كذلؾ الِعيع الكبيع 

ِ ا لديظ كالكمؿ مف خاؿ اِرىيطاي ىىاواي الىاض الداللا لمرة الباروة ىمي ِرود أف ِاىر بف
وماي حعب ِاروؼ اىف كفا " حوث ِِطمب لرة  مككفة إوحيعات خيُة ماىرة ِاكز المرة بف ُِك

 (ع9أعمل مف هذه المرة الايدوة   حِل ِككف كديع مي  ا الفدس مف بيطدة  كوة ُيد ة ")

                                                           
 ع11 9ـ   6009ىوركت     دار الكِب الامموة   9( اىف كفا   الخُيئص   ِحقوؽ بىد الحمود هفداكم   ط(9
    ىوركت   الفاوة الارىوة  دار 9( محمد زكا الابميكم    ويوي الفقد ا دىا ىوف القدوـ كالحدوث   ط(6

 ع69ـ   ص9119    
 ع691ص ـ  9119  مكِىة الفاوة المُروة   القيهرة   90ط  أحمد البيوب   أُكؿ الفقد ا دىا( (9
 ع999فبر صىدكف عفة الحـر لمِراث القيهرة   ىدكف طىاة دارا كؿ اإلعاـفىوؿ أىك بما   بيبرات بُر  ((9
 ع691ص   أحمد البيوب   أُكؿ الفقد ا دىا( (9
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قة الِا ِفُار  واي المايف ا لِلخذ بكماي الفايئا المحمؿ كالمرة الباروة ها الىِك
وماي كالِاىور بفاي   هذا البكؿ وحمؿ  ا ظيهره المدردات كلكفِ  ىيلدالالت الِا ورود البيبر ُِك
وحمؿ أووي   ا طويِِ أكثر مف ذلؾ   إفِ وحمؿ إحعيس ا دوب كباكره كِكرىِِ الباكروة الِا 

وج مف الكمميت كاالفدايالت المخِزفة  ا وىثاي لمقيرئ بىر الكمميت المكحوة ع  يلمرة الباروة مز 
حُومة البيبر المركوة "المخزكف المركم" الذم وعِخدمِ لمِاىور بمي وخِمكِ كوفِيىِع كالمرة 
الباروة بىيرة بف د قيت باكروة مِكددة ودكرهي البيبر  ومف حكلِ ِيركي  أثرا  كلك ُرورا   ا فدس 

 المِمقا ع
المدردات كفىي  إلل كفب   ىؿ ِاِمد ابِميدا  كموي  بمل  كال ِقُِر المرة الباروة بمل رص  

ؿ إلل  ِحموؿ المدردات مدلكالت كدودة كعكىاي  ا  كالب لـ وعىؽ لاي االعِخداـ   كذلؾ لمُِك
فِيج بمؿ أدىا مموز ع"  يلمدردة المركوة ِاكع خي  ممة عيكفة   كِقىع حويدوة ُيمِة ِحقوؽ ا ثر كا 

فدنـ  ا ىفوة ا داع ")حِل وِيح لاي أف ِمكذ ىع قة الِاىور   ِك (ع 9وي اي كمعي اي    ِفُار  ا ىِك
كممي وموز البيبر بف نوره مف الفيس هك  دِرِ بمل عكب مكوكبِ  ا  يلب كدود معِاوفي  
دِ لمي حدث   معِاما  ماكمِ الخيص الذم وكظؼ مدرداِِ  ا مدلكالِاي  ىد ة ُِكوره كُك

ؿ إلل مي ورود كالمقُكد ىيلخركج لخركج بف االعِاميؿ الايدم لمرة   بف طروؽ ا الكدودة لمُِك
بف المرة لوس الخركج بمل  كابدهي الفحكوة كمخيلدة  كافوفاي ؛ ىؿ اعِاميؿ مدرداِاي ىُكرة كدودة 

ذات كبيع داللا كىور  إوي ة إلل اعِحداث فدعِ  د ُِِؼ ىيلرراىة كلكفاي ِككف  ا الك ت 
 وة الكدودة الِا لـ ِكف مللك ة أك مطرك ة مف  ىؿع  الِبىوايت كالُكر الىان

 يلمطمكب مف البار " أف وعِثمر المرة اعِثميرا  خيُي  ىلف وثور  ا الكممة طي ِاي الكيمفة كوكل د 
 (ع6مفاي مايفا ذات أىايد مِىيوفة)

لاـ كلـ وِك ؼ فقيد الارىوة ىدعا  ىيىف عاـ الكمحا كافِايع  ىيلفقيد المايُروف مف ِفيك 
لقويوي المرة الباروة  ا فقدهـ   حوث مثؿ االهِميـ ىيلمدظ كالمافل القووة ا كلل الِا فك بت 
مفذ القدـ بفد كثور مف الفقيد كمي ُيحب هذه القووة مف ِدووؿ لافُر بمل آخر أك المعيكاة 

ميـ الفي د ىوفامي لمحكـ بمل ككدة القُودة ع  قد كيفت المرة الباروة "المدظ ك المافا" محط اهِ
ا كؿ اىف عاـ الكمحا الذم كاؿ المدظ كالمافل المقويس ا كؿ لككدة البار بفدمي  يوؿ ىوف 

 أرىاةببر طىقيت  ا كؿ طىقة  إلل قد  عـ اىف عاـ الباراع الباراع ككوااـ  ا طىقيتع 
ئ ِ ف ي  باراع ممف باد لاـ أهؿ الامـ ىلفاـ أبار الارب مع ذكر الحكة لكؿ مفاـ  قيؿ " كلوس   ِ ى د 

                                                           
 ع99  ص اإلعكفدروةرؼ   ي( ركيع بود   لرة البار   ىدكف طىاة   مفبلة الما(9
 ع91ـ ص6001لدكر  بميف    دار ا9بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ إلل ِحموؿ الفص ا دىا   ط ((6
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ا ر ه ـ ا ىويت   الِا ِككف   ا الحدوث   أحد ه ـ   ا الكِيب فحكـ لِ   كالى د  مف م ى ِ د أ  كفذك ر  مف ب 
 (ع9كالماف ل ")

بفُر المديومة ا لككدة الدفوة أمي بىد ا ىف  ِوىة  ا كِيىِ البار كالباراع  قد كاؿ 
مايفِ الفظر  واي ىباع مف الِدُوؿ  ووة بفده  ا  ِمثمت  ك د ىوف الباراع  المدظ كالمافل كا 

حوث وذكر  ا كِيىِ أفِ " ِدىر البار  ككده أرىاة أورب ورب مفِ ح ع ف  لدظِ ككيد مافيه 
كورب مفِ ح ع ف  لدظِ كحا   ذا  ِبِِ لـ ِكد هفيؾ  يئدة  ا المافل كورب مفِ كيد مافيه 

 (ع6لخ ر لدظِ ")ك ُرت ألديظِ بفِ كورب مفِ ِلخ ر مافيه كِ
أمي اىف طىيطىي الامكم  ا كِيىِ "بوير البار "  وقكؿ مار ي  البار   " كاـ مفظكـ   ىيئف 
بف المفثكر الذم وعِاممِ الفيس  ا مخيطىيِاـ   ىمي خ ص  ىِ مف الفظـ الذم إف ب دؿ بف كاِِ 

روؼ اىف طىيطىي بمل (ع  قد احِكل ِا9مكِِ ا عميع   ك عد بمل الذكؽ ع كفظمِ مامكـ محدكد")
مقكميت اإلىداع البارم الذم واِىر الكاـ  وِ أم المرة ا عيس ا كؿ مف حوث مفيعىِِ لممايفا 
كلمقِول الحيؿ أك ال حوث وقكؿ  ا مكوع آخر  ا حدوثِ بف ا لديظ كالمايفا   " كلممايفا 

 (ع9ألديظ  ِبيكماي  ِحع ف   واي كِقى ح   ا نورهي ")
ربوؽ القوركافا هذه القووة ىيلكثور مف الدراعة كالِحموؿ  ا كِيىِ "الامدة " ك د ِفيكؿ اىف 

 وقكؿ  ا ىيب حد البار كىفوِِ   " البار وقكـ مف ىاد الفوة مف أرىاة أبويع   كها   المدظ  
(ع ثـ وبرح  ووة المدظ كالمافل الِا ِمثؿ 9كالمافل   كالكزف   كالقي وة ؛  اذا هك حد البار")

اروؼ العيىؽ مىوفي  أهموة ا لديظ كالمايفا  ا المرة الباروة  وقكؿ   " المدظ كعـ  ركحِ فُؼ الِ
ِ ع   ذا عمـ المافل  المافل   كاِرىيطِ ىِ كيِرىيط الركح ىيلكعـ     وواؼ ىوادِ   كوقكل ىقِك

 (ع 9كاخِؿ المدظ   كيف فقُي  لمبار كهكفة  بموِ")
مف الفقيد كِكيذىِاي الكثور مف االخِا يت ىوفاـ حِل ك د ِفيكؿ هذه القووة أووي  الكثور 

فمي  كيع اإلميـ بىد القيهر الكركيفا ىفظروِِ الكدودة "الفظـ" الِا لـ ِكف فظروة فقدوة  ا ا ُؿ كا 
كابمـ أف لوس الفظـ إال أف ِوع كامؾ اعِديد مفاي الفقيد  ومي ىاد حوث بر ؼ الفظـ ىقكلِ   " 

                                                           
 ع90 9اىف عاـ الكمحا   طىقيت  حكؿ الباراع   ِحقوؽ محمكد بيكر   دار المدفا   كدة    ((9
 ع69  66  69ـ   ص 9119  دار الكِب الامموة   ىوركت   6وفظر   اىف  ِوىة   البار كالباراع   ط ((6
   دار الكِب الامموة    9كبرح بىيس بىد العيِر   ط ( محمد أحمد ىف طىيطىي الامكم   بوير البار   ِحقوؽ(9

 ع1ـ ص9116ىوركت       
 ع 99( العيىؽ   ص(9
 ع 961 9( اىف ربوؽ القوركافا   الامدة   (9
 ع999 9( العيىؽ   (9
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امؿ بملالكوع الذم وقِووِ بمـ  ارؼ مفيهكِ الِا فاكت  ا ِزوغ  الفحك ِك  كافوفِ كأُكلِ  ِك
حدظ الرعكـ الِا رعمت لؾ  ا ِخؿ ىباع مفايع كذلؾ أفي ال فامـ بوئ ي وىِروِ الفيظـ  بفاي  ِك

(ع كوىدك مف خاؿ الِاروؼ العيىؽ أف الكركيفا 9")ك رك ِ ىفظمِ نور أف وفظر  ا كككه كؿ ىيب
فمي ا  وموة لمفظـ الذم وماب  د ِكيكز فظروة الم دظ كالمافل نور مدوؿ  حدهمي بمل اآلخر كا 

 وِ الفحك دكرا  كىورا   ا ِككوِ داللة الكمميت كمي ِِرىط ىِ مف عوي يت ع إف أ وؿ مي  يـ ىِ 
اإلميـ بىد القيهر الكركيفا هك ر وِ لمِدووؿ ىوف المدظ كالمافل حوث رىطامي ىيلِراكوب الفحكوة 

ِ دالالت الكمميت ككوااي  ا عوي اي الُحوح   كمي أدرؾ با ة الكمميت ىمي  ىماي كمي الِا ِكك
ىادهي حوث وقكؿ  "إف ي ال فككب الدُيحة لمدظة مقطكبة مر كبة مف الكاـ الذم ها  وِ   كلكفي 

كلة ىرورهي   كمامقي  مافيهي ىمافل مي ومواي")  (ع6فككىاي لاي مُك
بمل  ا كِيىِ بيبرات بُر اإلعاـ ا كؿ ماظـ المقيووس ك د لخص الدكِكر فىوؿ أىك 

الِا ِفيكلاي الفقيد القدامل  ا حكماـ بمل المرة الباروة  قيؿ   " إف  المدظ الكود   هك الذم 
ِِىيبد مخيرج حرك ِ    وعاؿ فطقِ   كوفىرا أف وككف حعف الك ع بمل العمع   كأال ِككف الكممة 

عِاميؿ ع كأال ِككف بيموة مىِذلة   أك عي طة عك وة ع كأف ِككف كحبوة نروىة نور مللك ة اال
الكممة كيروة بمل القكابد الارىوة  ا الُِروؼ عكأال ِككف كثورة الحركؼ لكا ال ِثقؿ بمل المعيف 

 يلمافل الخعوس واىر  –ِاىر بفاي  الِا  ا الفطؽ ع ثـ وفىرا أف ِككف ا لديظ مبيكمة لممايفا
 (ع9أمي الِراكوب  وفىرا أف ِككف خيلوة مف الِفي ر ")   -بفِ لدظ خعوس 

ك د ِفيكؿ الفقيد المحدثكف  ووة المرة الباروة ىيلدراعة كالِحموؿ معِفدوف  ا ذلؾ إلل 
مكركثاـ الثقي ا الذم ِفيكؿ هذه القووة حوث أُىحت المرة الباروة ا عيس ا كؿ الذم وفطمؽ 

( ع 9ج الفص ىوف الِراث كالمايُرة ازداد كثي ة كأُيلة ")مفِ البار إلل عميع اإلىداع "  كممي مز 
لذلؾ كيف االهِميـ أكال  ىيلحركؼ كأُكاِاي   ثـ ىيلكممة المدردة الِا ِقكد  ومي ىاد إلل الِراكوب 
المكحوة الماىرة ذات الدالالت الدويوة نزورة المايفا كمي وُِؿ ىاي مف إبراب كبركض ك ُيحة 

لمرة البيبرة "   ذا كيف البار ركحي  وكمف  ا عموقة البيبر حِل ِِكمل إلل نور ذلؾ مف لكاـز ا

                                                           
 ع19صـ  911   المدفا   كدة دار  9محمد بيكر  ط  ِحقوؽ محمكداإلبكيز( بىد القيهر الكركيفا   دالئؿ (9
 ع906ص  اإلبكيزد القيهر الكركيفا   دالئؿ بى ((6
 ع999ص   ا كؿ اإلعاـفىوؿ أىك بما   بيبرات بُر دع ( (9
 كىرا   المكمد  إىراهوـ( عوزا  يعـ   مكمة  ُكؿ   مقيؿ ىافكاف   الىفويت الِراثوة  ا ركاوة كلود ىف معاكد لكىرا (9

 المكمد 
 ع919ـ   ص9110أكِكىر   ا كؿ  الادد  ا كؿ    
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 ُودا   يئـ الىفيع  اذا الركح  ا البار الارىا وىدأ بممِ ا ُوؿ مع لىفيت الىفيع    ىؿ أف ِفِظـ 
 (ع 6مفاي أركيف القُود ")

وة مي لـ وِك ر  ا الكاـ ال ايدم ك ا ذلؾ كهذا ودؿ بمل أف لرة البار لرة لاي مف الخُُك
وقكؿ الدكِكر محمد زنمكؿ عاـ   " وكمع الفقيد بمل أف لمبار لرة ِخِمؼ بف لرة الكاـ  
كالحدوث الايدم   ك د وككف هذا الخاؼ فيبئي  مف أف البار وحرص بمل لرة أعمل كأر ع 

 ( ع 6المايفا")كأ ُح   لرة مخِيرة ال اىِذاؿ  واي كال بيموة كال حكبوة كال نراىة   كال ابِراؾ  ا 

عميه بخُوة المرة  ك د ِحدث الدكِكر بز الدوف إعميبوؿ بف هذه القووة  ا إطير مي
لثرهي كِلثورهي ىمف حكلاي ىمي ِودوِ بمواـ مف حوكوة   محددا  لمكممة  ا العويؽ البارم  ِك
مة بفيُر وكب ِك رهي حوث وقكؿ   " أمي المرة  ا البار  ماي بلف آخر   إف لاي بخُوة كيم

ؤثر   كها ِفقؿ ا ثر مف المىدع إلل المِمقا فقا  أموفي  كها ىاد لرة  ردوة  ا مقيىؿ المرة  ِِلثر ِك
الايمة الِا وعِخدماي الامـ ع كهذه الدردوة ها العىب  ا أف ألديظ البار أكثر حوكوة مف 

ع  يلاا ة ىوف  الِحدودات الِا ووماي الماكـ ع كا لديظ الباروة ِاوف بمل ىاث الكك ىلُكاِاي
ومكف أف ِثور مِاة ِذكؽ االفعكيـ الحا   عكاع  –كيلمكعوقل ِميمي   –ا ُكات  ا البار 

ىي كزاع المكررة أك المفكبة أك المِفيعىة ع كالكممة الباروة وكب أف ِككف أحعف كممة ِِكا ر  واي 
خيلص   كوكب أف بفيُر ثاثة   المحِكل الاقما   كاإلوحيع بف طروؽ المخومة كالُكت ال

وككف اُِيلاي ىيلكمميت ا خرل اُِيال  إوقيبوي  ىحوث وؤدم هذا الِمكوف اإلوقيبا إلل الريوة 
(ع  مـ ِاد المرة الباروة ِاِمد بمل المايفا الماكموة المقودة إذ أوحت ِاِمد 9المطمكىة ")

ِحدث ا ثر المفبكد  ابِميدا  كموي  بمل مزوج هيئؿ مف الماطويت الِا وكب أف ِِحقؽ  واي كا 
االبِقيؽ كالِرادؼ كالِويد كالِكرار كالِكثوؼ كاالخِزاؿ كالِوموف  إوي ة إلل اإلوقيع  مثؿ

طكر محمكلاي الداللا حعب الىوئة الِا ِعِخدـ  واي   كمي أف لِفيعؽ حركؼ  المكعوقا لمكممة   ِك
المدظة حوكرا  خيُي   ا كمميِاي كىادهي بف الحكبوة كالرراىة دكر ماـ   إوي ة إلل إكعيب 

إف كيز  –عويؽ الامؿ البارم الذم واد مف عميت اإلىداع البارم كذلؾ  ف " المرة الفُوة 
اخِراؽ لممحدكد إلل الامحدكد   كافدات مف فطيؽ المرة الِخيطىوة  ا فمطاي الِراِىا  –القكؿ 

مرة الايدوة  فاي " ِِوكأ ىكاعطة ( ع  مرة البار وكب أف وِك ر لاي مي لـ وِك ر  ا ال9الِقمودم ")
                                                           

 ع99ـ   ص9119ىدكف طىاة   دار الفاوة   مُر    بىيس محمكد الاقيد   المرة البيبرة   ((9
 ع91  ص ىيإلعكفدروة( محمد زنمكؿ عاـ   ِيروخ الفقد ا دىا كالىانة   طىاة مفبلة المايرؼ (6
دعور كمقيرفة   دار الدكر  ا عس   إعميبوؿ( بز الدوف (9   الارىا   القيهرة   الكميلوة  ا الفقد الارىا برض ِك

 ع6192619ـ   ص9116    
 ع919ص ىدكف طىاة   مفبلة المايرؼ   اإلعكفدروة     مفظكرات مايُرة ( ركيع بود   القكؿ البارم(9
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ادم الكا ع  داخؿ االفدايالت ععع ِكِعب عمك اي مف  دِراي بمل الِكيكز الدائـ ِك ِميزج الُكر ِك
ىيعِمرار   ك ا ىادهي بف المافل المكرد الذم وِفي ل مع البار فدعِ الذم ال ومكف أف فزبـ 

 (ع9مافل كاحدا  مقففي  لِ ")

مىدع هك الذم وعِطوع أف وكعب الكممة حوكرا  خيُي    حوث ومقا بمواي  قد أُىح " البيبر ال 
(عكثقي ة 6ظاال  مف بخُوِِ   كوخوااي لفاكِ الخيص الذم واِمد بمل عاة ثقي ِِ المركوة")

البيبر المركوة ِِامؽ  ا كودوة اعِاميلِ لالديظ كالِايمؿ مااي "  طروقة البيبر ِركع إلل دركة 
ركع كذلؾ إلل ِفىاِ   -مثا   –المركوة   كيالبِقيؽ إحيطِِ ىيلظكاهر  كالِرادؼ    كالِويد    ِك

لمخُيئص الد وقة لماكمِ البارم الذم وكامِ  يدرا  بمل الِكح د مع الحدث إذا اعِطيع أف وخِير 
( ع ك ا ذلؾ وقكؿ 9ألديظِ لِككف  روىة إلل طىواة اإلحعيس االفدايلا المُيحب لممايفية ")

مداي هيالت إوحيئوة مووئة الدكِكر  ُاح  وؿ   "  ا حيالت ِكهج اإلىداع وِىدل ألؽ المرة   ِك
( ع كالحوكر الكدود لمكممة أك لمِركوب الذم وكظدِ البيبر مف خاؿ لرِِ 9 ِثمر بطيع  عحروي  ")

ض الخيُة كالداللة الِا ورود أف وحمماي لالديظ ِفاكس افاكيعي  مىيبرا  بمل المِمقا حوث ِدر 
بموِ لرة البيبر الِايمؿ مااي كالِلثر ىاي  ا ثكىاي الكدود ع ك د حدد ىاض الفقيد الارب لمرة 
البيبرة ىاض الخُيئص الِا وكب أف ِِك ر  واي مثؿ اإلوقيع المكعوقا لكمميِاي كالُِكور الذم 

كعده كمي ال وخدل بمل القيرئ مي لمرمز مف دالالت وؤدواي ك ا ذ لؾ وقكؿ ِرود أف ِاىر بفِ ِك
الدكِكر وكعؼ حعوف فك ؿ  ا كِيىِ أُكات الفص البارم   "المرة  ا الُورة ا دىوة ِاِمد 
بمل خُيئص  فوة ِِردع ىاي  كؽ معِكل لرة الكاـ الايدم لدل أ راد اإلفعيفوة ؛ إذ ِاِمد بمل 

ر ذلؾ ممي اكِمؿ طرائؽ بِل مف الِدكور كالِاىور   كالرمز كالُِكور   كاإلوقيع كالداللة عع إلل نو
(ع إف لرة البار ىمداكماي العيىؽ ِودا بمل الفُكص الباروة 9مف خىرات  فوة لدل ا دىيع")

ىاض الرمكض الذم وبرؿ بقؿ القيرئ لمىحث بف دالالت هذه المدردات كالِراكوب الىاودة كؿ 
وؿ  ا الىاد بف الِقروروة كالمىيبرة  ىفوة البار "ىفوة لركوة خيُة ذات داللة  ايلة    كلوس الُِك

البار إال هذه الداللة الدايلة الفيىاة مف ىفوِِ المركوة الخيُة ع كلاؿ هذا هك مي وكاؿ البار 

                                                           
 ع911ركيع بود   لرة البار   ص ((9
 ع911 ا البار الدمعطوفا   ص اإلعاموةمحعف   البخُوة  إىراهوـفيهض ( (6
 ع999ـ   ص9111  مكِىة الداح   الككوت   9ة البار الارىا   ط( بدفيف  يعـ   لر(9
 ع61ـ   ص9119  القيهرة    اإلفعيفوة( ُاح  وؿ   بدرات الفص   بوف لمدراعيت كالىحكث (9
 ع9ـ ص9119 البركة المُروة الايلموة لمفبر  القيهرة   9وكعؼ حعف فك ؿ   أُكات الفص البارم   ط ((9
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ىطىواِِ نيموي    أم مخِمدي  بف المرة الايدوة رنـ اعِايفِِ ىمدرداِاي   إفِ وُكغ هذه المدردات 
 ( ع9وث الايدم ")كوكظداي بمل فحك وخِمؼ بف ُوينِاي كبف ِكظوداي  ا لرة الحد

هذه الدالالت الخيُة لممدردات الباروة  ا ىادهي بف لرة الخطيب الايدم   كيفت فِوكة محِكمة 
باىاي   كالِلثور  " لمفقمة الفكبوة  ا كعيئؿ االفِقيؿ كاالُِيؿ   كمع ِكعع الامكـ اإلفعيفوة ِك

وث بىر كعيئؿ االُِيؿ كالفقؿ (ع  يلِطكر  ا الاُر الحد6المِىيدؿ لمثقي يت   بمل لرة البار ")
أثر ِلثورا  كىورا  بمل ِطكر لرة البارع  يلمرة الباروة لمبيبر ِاىر بف ركح بُره كمي وكرم ىِ 
محممة ىطي ة كىورة مف االفدايالت الفدعوة لمبيبر   كها  ا هذا الِطكر ِككف د وقة  ا ِاىوراِاي 

وحيعاِاي مىِادة  ا ذلؾ بف الِقمود كالمحيكية ل (ع 9الديظ الِقمودوة ذات المحمكؿ الداللا المحدكد)كا 
 الالت كذلؾ  ف " االلديظ ِِطكر ك د ِطكرت لرة البار الدمعطوفا ِطكرا  ممحكظي   ا الِراكوب كالد

طكر الىوئيت بمل اخِاؼ أفكاباي ") (ع كباراع  معطوف أحد أهـ 9كالامـ وِقدـ مع ِقدـ الحوية ِك
ىوة حوث لـ ِخؿ لرِاـ مف الِطكر كاإلىداع مقيرفة ىمرة ىي ا باراع ا بويع  ا كعـ ا مة الار 

ا مة الارىوة "  كيف الِطكر  ا لرِاـ مِزامفي  مع ِطكر لرة الباراع الارب   ك د أوي كا مف 
كيرىاـ أىيف االفِديوة الكثور مف االلديظ كالِاىورات ععع الِا أُىحت ِمثؿ  وة كا ااـ ِك خُُك

ا    ىاد أف أُىح لمباراع لرِاـ كماكماـ البارم الخيص ىمي وبِمؿ بموِ ماكمي  باروي  معِق
(ع ك ا إطير مي عىؽ وِحدث الدكِكر فىوؿ أىك 9مف مامح البخُوة ععع لممكِمع الدمعطوفا")

بما بف لرة البار الدمعطوفا ىقكلِ " المرة ها كبيع الدكر كاإلحعيس كالِكرىة   كأف الكِيىة 
(ع ك د أثرت أحداث االفِديوة الدمعطوفوة ِلثورا  كىورا   ا لرة الباراع 9ر العموـ ")الكودة ِكأـ الِدكو

الدمعطوفووف حوث ىدا ذلؾ الِلثور كموي   ا ِفيكلاـ لاحداث الكيروة بمل أرواـ ككودوة ِايطواـ 
كرهـ   ك ا ذلؾ وقكؿ  راكوىاـ ُك مع المكوكع  ككدوة ِاىورهـ بمي وحدث مف خاؿ ألديظاـ ِك

دكِكر إحعيف بىيس   "كلعت أبفا هفي كوؼ أُىحت القووة الدمعطوفوة كا حداث المُِمة ال
لل أم  فمي أبفا مي الذم خمقِِ مف مكا ؼ كأعيلوب باروة ككبا بارم   كا  مكوكبي  لمبار   كا 

                                                           

 لـ كآخركف    ا  ويوي البار الارىا المايُر   ىدكف طىاة   المفظمة الارىوة لمِرىوة ( محمكد أموف الاي(9
 ع61ـ ص9119كالثقي ة   ِكفس      
 ع910( فيهض إىراهوـ محعف   البخُوة اإلعاموة  ا البار الدمعطوفا   ص(6
 ع69صـ  9119( وفظر   محمكد الرىواا   مقيالت فقدوة   مكِىة البىيب   القيهرة   (9
 ع999ـ   ص9119  دار الدكر الارىا   ىوركت   9( هيبـ ُيلح مفيع   ىداويت  ا الفقد ا دىا   ط(9
 ( ُيلح أىك أُىع   الحركة الباروة  ا  معطوف المحِمة   المؤععة الارىوة لمدراعيت كالفبر   ىوركت   (9
 ع619ـ   ص9111     
 ع99ا بار بثميف أىك نرىوة   ص( دع فىوؿ أىك بما   بفيُر اإلىداع الدفا  (9
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(عهذه ا حداث مكفت المرة 9حد نورت الاطيع البارم   كىمكرت المداكميت كالمفطمقيت الباروة ")
ِاؾ طي ة ِاىوروة نور محدكدة  ا الِاىور بف الكا ع المايش لمي  واي مف دالالت كاعاة مف ام

ِحمماي االلديظ المباة ىيإلوحيعات  قد أُىحت " لرة البار الدمعطوفا ِمِمؾ طي يت ِاىوروة 
فدرد الكمميت ىيإلوحيعات الخيُة ") (عكوخِمؼ البيبر 6بيلوة   ِِكثؼ  واي دالالت االلديظ   ِك

لدمعطوفا بف نوره مف الباراع ِىاي  لممايـ الممقية بمل بيِقِ  مامة "البيبر الدمعطوفا ذات ا
بقوف مِراىطوف    لميمِ ماركة الِحرور كاالفطاؽ عع  ك ا  مىِ المايفا   ك ا لعيفِ عاح 

 (ع9ا لديظ  وعكىاي  ا  كالب باروة مِوفة كاوحة كمكحوة ")

لرحمف ىيركد مف خاؿ أبميلِ الكيممة واحظ مدل امِاؾ الفيظر إلل لرة البيبر بىد اك 
طكوع مدرداِاي لِككف كبيع لمحمكلِ الداللا   كمي فاحظ الكـ الايئؿ  البيبر لفيُوة المرة ِك
لممدردات  ا مخزكف البيبر المركم الذم ومثؿ ماكمي  خيُي  ىِ حوث فرل مدردات البيبر 

يهل مع الكا ع الدمعطوفا كمي واج ىِ مف أحداث كيفت مكيال  المحممة ىيلقوـ كىيلدالالت الرزورة ِِم
 لحدوث البيبر حوث ومكففي ِقعوـ أهـ العميت المركوة الىيرزة  ا بار ىيركد إلل  

 القيمة اإليحائية لَصكات : .ُ

كِعب داللِاي مف عوي  ي داخؿ الكممة  اِِككف الكممة مف بدة أُكات لُِىح ذات مافا ِك
دردة لاي الكثور مف الدالالت الخيُة الِا ومكف أف ِبوااي داخؿ الفص مثؿ إال إف ا ُكات الم

ؿ لممعِمع أك القيرئ داللة خيُة لكثرة ِردده  ا الفص  اإلكثير مف اعِخداـ حرؼ ماوف وُك
خِمؼ دالالت ا ُكات ىيخِاؼ ُديِاي الِا حددهي لاي بمميع الارىوة مفذ القدـ  ي ُكات  ِك

إلواي  دالالت القكة كالىطش كالكىركت ىاكس ا ُكات المامكعة الِا ومكل البدودة ِبوع  ا الفص
 ُكات ِمِمؾ  ومة يالبيبر  ا إثيرة الكك الفدعا الحزوف المبحكف ىي عل كاآلهيت كاآلالـ    

كامِ وِديبؿ مع الفص   ك د أدرؾ البيبر ىيركد هذه المعللة  إوحيئوة هيئمة ِؤثر بمل المِمقا ِك
ِ الباروة مباة ىيإلوحيعات الخيُة كومكف الِمثوؿ بمل ذلؾ ىقكلِ   كيفت أُكاِ  ِ داخؿ فُُك

ٍندىلػػػػػػػػػةه دقَّػػػػػػػػٍت جمػػػػػػػػػاجمىهـ     ٍندىلػػػػػػػػػةه دقَّػػػػػػػػٍت جمػػػػػػػػػاجمىهـ  الحػػػػػػػػؽ جى  الحػػػػػػػػؽ جى
 

 ((ْدقٌػػػػان   كجمجمػػػػةى المػػػػكت الػػػػذم جمبػػػػكا )دقٌػػػػان   كجمجمػػػػةى المػػػػكت الػػػػذم جمبػػػػكا )   
 

                                                           
 ع90ـ   ص9116دار البركؽ   بميف      6بىيس   اِكيهيت البار الارىا المايُر   ط إحعيف( (9
      كزارة الثقي ة    معطوف   9( بىد الخيلؽ الاؼ   الِبكوؿ الكميلا  ا البار الدمعطوفا المايُر   ط(6

 ع91ـ  ص6000    
   دار اآل يؽ الكدودة   9االِكيهيت الكطفوة  ا البار الدمعطوفا المايُر   ط محمد بىد ا بطكات   ((9

 ع999ـ  ص9111ىوركت       
 ع996( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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ِِفيعب كمافل ىوِِ البارم  قد اعِامؿ البيبر بددا مف  ُكاِي  اعِامؿ البيبر ىيركد أهفي 
قيؼ   الكوـ   كالداؿ   كالِيع " ك د افِبر ُكت القيؼ ثاث مرات الحركؼ البدودة كها " ال

كرر ُكت الكوـ عت مرات   كمي ِكرر ُكت الداؿ ثاث مرات   أمي  خاؿ الىوت البارم   ِك
ُكت الِيع  قد افِبر أرىع مرات   هذا االفِبير لاُكات البدودة كبدد مرات ِكررهي داخؿ الىوت 

  كة الحؽ اإلعاما كمدل الحركة كالحوكوة الِا وِايمؿ ىاي هذا الحؽع البارم وبار القيرئ ىمدل 

 كوقكؿ البيبر  ا مكوع آخر  
 خي ـ  الميؿ  فيا  أحالمي كيأسي  

 

 كخياالتي كترنيمة  مكتام كرمسي
 

 مكطني يا رب  نيراف  الر دل تأكؿ  غ رسي
 

 (ُأنا في المستنق   األسكد  يكمي مثؿ  أمسي)
 

عِامؿ البيبر الُكت المامكس "العوف" الذم مثؿ المِركز ا عيعا  ا إبيبة كك مف هفي ا
الحزف كاإلحىيط كالولس القيِؿ الذم وايفوِ البيبر حوث اعِامؿ البيبر هذا الُكت عت مرات 
ِحت كفح الظاـ ممي كيف لِ ا ثر ا كىر  ا إبراؾ القيرئ ىاذا الكك الفدعا المرور الذم وايفوِ 

 ع البيبر

حركؼ المد الِا ِِطمب ك ِي  أطكؿ  ا فطقاي مف ىي ا ل ِبيع  ا بار ىيركد اعِخدامك د 
كرار حركؼ المد لِ دالالت كثورة  قد كظدِ البيبر لِلكود حقِ كأعىقوِِ ىلرض  معطوف  الحركؼ ِك

 مع دالالت الاىيرات  ا  كلِ    كيع طكؿ حرؼ المد مِكا قي  
ك كرنا ... نحف هنا  ط يكر نا نحف  هنا ك 

 نحف .. هنا قبكر نا لـ تتغي ر  دكر نا
(  ِ)لـ ت قتم    جذكر نا ... من ذ  انجم  الط كفاف 

ككيعت كمواي  بمل  " كذكر في   رفي   ط وكر في   ىكر في قد كرر البيبر حركؼ المد  ا الكمميت" ك ك ك 
كومة الِا كيعت  ا "إلوديع كك مكعوقا داخما حققِِ حركؼ المد الط0  0كزف "مِ دامف" "  

 كأمثمة ذلؾ كثورة  ا بار ىيركد ع كاحدعالكزف اللكمميت ذات افايوة 

                                                           
 ع 19( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع616صالعيىؽ   ((6
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 فاظ :القيمة اإليحائية لَل .ِ

 إال  كال ومكف الاثكر بمل المافل الداللا لمكممة ِمِمؾ إال مافيهي الماكما  الكممة المدردة ال
 ىاض ا لديظ ِمِمؾ إبايبيت خيُة لىفيِِ " كلكف  ؿ العويؽ الذم ِككف  وِ الكممة إحدلمف خا

وحيعات مموزة   مبحكفة ىظاؿ المايفا كا حيعوس " ك د حرص البيبر ىيركد بمل افِقيع  (ع9)كا 
ألديظِ الماىرة بف د قيِِ الباكروة المِكددة ىحوث اعِثيرت ألديظِ القيرئ ككامِِ وفدمج مع مي 

ة الِا وِفيكلاي البيبر ع كمف أك القوووبار ىِ البيبر كوبيركِ  ا الدكر كالايطدة كالمك ؼ 
 لديظ ذات اإلوحيعات الخيُة  كؿ البيبر  ا 

ٍمػػػػػػػػػ   ٍمػػػػػػػػػاً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي  اً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي
 

   ( )ػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػرم سيػػػػػػػيكؿي  ((ِػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػرم سيػػػػػػػيكؿي
 

 ا الحـر  اللة بمل حكـ المكزرة الِا اِركىاي الواكد قد اعِخدـ البيبر ألديظي  مكحوة لمد
كأكد   الفكا ور لمداللة بمل كثرة دميع المُموف كممة  يخِير كممة حمر ك  بروؼال اإلىراهوما

البيبر هذه الداللة  ا آخر الىوت ىيفِقيع لدظة أخرل ها العوكؿ ع كوقكؿ البيبر  ا مكوع 
 آخر  

 كتمػػػػػػػػػػػػػػػػكحي المخيمػػػػػػػػػػػػػػػػاتي قبػػػػػػػػػػػػػػػػكران كتمػػػػػػػػػػػػػػػػكحي المخيمػػػػػػػػػػػػػػػػاتي قبػػػػػػػػػػػػػػػػكران   
 

 ((ّأك طيمػػػػػػػػكالن بىًقػػػػػػػػٍيفى ًمػػػػػػػػٍف عهػػػػػػػػًد عػػػػػػػػاًد)أك طيمػػػػػػػػكالن بىًقػػػػػػػػٍيفى ًمػػػػػػػػٍف عهػػػػػػػػًد عػػػػػػػػاًد)   
 

دت ى  كممة  ىكرا    وحيع  خيُي  إاي المخوميت أبطت القيرئ الذم لـ وبيهد المخوميت الِا ُك
ُكرا   اي كيلقىكرملممخوميت الد كدودا   ِك ىداللة  ِكحا كمي أف لدظة  ىكرا     عطوفوة الِا ِاُقت ىوِك

ايلكاي  أخرل لمقيرئ ها ُرر حكـ هذه الىوكت كالظاـ الدامس الذم ِررؽ  وِ لوا  إوي ة إلل ِك
 علذم وعوطر بمل هذه ا ميكف الكك المكحش ا

 :ارتباط المغة الشعرية بالقيـ اإلسالمية ع9
ِديبمت لرة البيبر بىد الرحمف ىيركد ىُكرة كىورة كدا  مع  ويوي الباب الدمعطوفا   

 لُىحت لرِِ لعيف حيؿ الباب كمي ورفك إلوِ مف كحدة ككمع الُدكؼ لِحرور الكطف   لذلؾ 
مكود كيف البيبر دائـ الحدوث بف الد ُيئؿ الدمعطوفوة المكيهدة كالمقيكمة لاحِاؿ اإلعرائوما ِك

أبميلاـ الددائوة الِا وقكمكف ىاي   كالماحظ بمل البيبر بفد حدوثِ بف هذه الدُيئؿ أفِ وذكرهي 
كمواي   ا  ُودة كاحدة لوؤكد مىدأ الكحدة ىوف الدُيئؿ كورعخِ  ا فدكس ا  راد ع مىوفي  أف 

وفوة ىدأت ىيلحكر المقدس الذم اعِاممِِ كؿ الدُيئؿ  ا ىداوة كايدهي ود االفِديوة الدمعط
                                                           

 ع 91  صـ6001 معطوف   اإلىداعأكيدوموة   9 طأكراؽ  ا ا دب كالفقدلمايُر ( كميؿ نفوـ  ا دب الارىا ا9)
 ع911ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (6
 ع990ص العيىؽ  ( (9
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المحِؿ الُاوكفا   كمف الممكف ِممس مظيهر ىث ركح الكحدة ىوف الدُيئؿ الدمعطوفوة  ا كثور 
 مف  ُيئد البيبر الِا مفاي  كلِ 

 )عػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز الكتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػب( بالر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)عػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز الكتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػب( بالر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؿ .. بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ًرٍئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو هىصي  ؿ .. بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ًرٍئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو هىصي
 

 ػػػػػػػػػػػػ )الفهػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػ )الفهػػػػػػػػػػكهػػػػػػػػػػي )بالجهػػػػػػػػػػاد( كبهػػػػػػػػػػي )بالجهػػػػػػػػػػاد( كب  
 

 ((ُد( كبػػػػػػػػػػ )الٍنسػػػػػػػػكر( كبػػػػػػػػػػ )الٌصػػػػػػػػقكر()د( كبػػػػػػػػػػ )الٍنسػػػػػػػػكر( كبػػػػػػػػػػ )الٌصػػػػػػػػقكر()   
 

 يقػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػهيد مػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػهيد يقػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػهيد مػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػهيد   
 

 ((ِلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكض معركػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػير)لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكض معركػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػير)   
 

إف ذكر ماظـ الدُيئؿ المقيكمة دلوؿ بمل ِمعؾ البيبر ىيلكحدة الكطفوة  فِ وذكر  ا 
ب الىوت ا خور كممة " وقؼ الباود مع الباود " لخكض الماركة الِا عِحدد مُور البا

ؼ  الدمعطوفا كمِ ع كومكف االعِدالؿ أووي  بمل حث البيبر باىِ بمل الكحدة كالِمعؾ ىاي ُك
 الدُيئؿ المكيهدة ىلفاـ أخكة القعيـ  وقكؿ  

 كلمقٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أذرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿكلمقٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أذرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ  
 

خػػػػػػػػػػػػػػػكتيهيـ)    خػػػػػػػػػػػػػػػكتيهيـ)كا   ( ( ْ( كسػػػػػػػػػػػػػػػػر  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػذاع)( كسػػػػػػػػػػػػػػػػر  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػذاع)ّكا 
 

ي لِلدوة ا بميؿ كوبىِ البيبر الكحدة الدمعطوفوة ىبراووف الكعـ الكاحد  ا ِراىطاي كِكيمما
 المفكطة ىاي دلوا  بمل وركرة الكحدة الكطفوة الدمعطوفوة  وقكؿ  

خكتيهػػػػػا   ٍيهػػػػػا .. كا  خكتيهػػػػػامػػػػػدَّت حمػػػػػاسي جناحى ٍيهػػػػػا .. كا   مػػػػػدَّت حمػػػػػاسي جناحى
 

   ( )فهػػػػػـ شػػػػػراييفي هػػػػػذا الشػػػػػعب كالعصػػػػػبي  ((ٓفهػػػػػـ شػػػػػراييفي هػػػػػذا الشػػػػػعب كالعصػػػػػبي
 

لذلؾ فرل البيبر بىد الرحمف ىيركد ودبك ىيلعقوي لمكحدة الدمعطوفوة أما   ا دكاماي لِحقوؽ 
 وكمع ىوف الكحدة كالدطرة الِا وقُد ىاي الدوف اإلعاما الذم وحث عطوفا مُمحة الباب الدم

  ا  كلِ  بمل الكحدة 
 سػػػػػػػػػػقيان لكحػػػػػػػػػػدتنا كفطرتنػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػقيان لكحػػػػػػػػػػدتنا كفطرتنػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػ  

 

 ((ٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىيضاًص كالصػػػػػػػػػػػػػػػفحاتي أشػػػػػػػػػػػػػػػبا ي)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىيضاًص كالصػػػػػػػػػػػػػػػفحاتي أشػػػػػػػػػػػػػػػبا ي)   
 

كلـ وقُِر البيبر بمل ِمكود كحدة الباب الدمعطوفا  قط ىؿ كيف ممف مكدكا الكحدة الارىوة 
 كمُر  قيؿ  الكىرل ىوف عكروي 

ب ؿ  الع ات ي    كي ا م ا ق د  ش ر د ا أ ب ر ي اص   ك  ر  الد كال ر   كالر  ح   ي ا ل س 
                                                           

 ( مي ىوف القكعوف   مكمكبيت  معطوفوة معمحةع(9
 ع699( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(6
 قعيـ   الكايد كباداع ا  ُل ككؿ الدُيئؿ المكيهدة ع( أخكة ال(9

 ع999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص (9)
 ع999ص العيىؽ  ( (9
 ع996ص العيىؽ  ( (9
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َ  الد ن ا أ ع د اص   ي ف    ف م ت م   (ُ)ب ر د ل ي م ت ق ي م    الن ي ؿ  ه د ار 

ِلكود مىدأ الكحدة ىكثرة  ل المقِرفة ىداؿ ا مر كمف الماحظ  ا  ُيئد ىيركد اعِاميلِ كاك الكميبة
  ل المقيكمة كمثيؿ ذلؾ  كؿ البيبرالدمعطوفوة كالحث بم

 أال هيباػػػػػػػػػػكا بىنػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػكمي جميعػػػػػػػػػػان أال هيباػػػػػػػػػػكا بىنػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػكمي جميعػػػػػػػػػػان   
 

   ( ػػػػػػػًف العظػػػػػػػاـً ػػػػػػػٍيـً فػػػػػػػي الًمحى )أىبػػػػػػػاة الضَّ ػػػػػػػًف العظػػػػػػػاـً ػػػػػػػٍيـً فػػػػػػػي الًمحى  ((ِأىبػػػػػػػاة الضَّ
 

ك د اعِامؿ البيبر ُورة الكمع  ا ِاىوره بف كايد باىِ كمقيكمِِ لممحِؿ ىيلحكر ِمؾ الكعومة 
ف حيلة الروب الِا واوباي ك ا محيكلة مفِ بالدمعطوفا لمِاىور  ا كلل الِا اكِبداي الباب

ك د رىط الحكر ىقدعوة خيُة مف الِراث لر ع الظمـ الذم وِارض لِ بف فدعِ  وقكؿ البيبر 
  الدوفا كاُدي  إويه ىيلحكر المقدس ِيرة كىحكر عودفي داكد ِيرة أخرل 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ قيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ قيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍم .. ذاؾ الحى كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍم .. ذاؾ الحى     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر جى  جى
 

ػػػػػػػػػػػػفٍ    ًرثٍػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػي الًمٍحػػػػػػػػػػػػراًب عى ػػػػػػػػػػػػفٍ كى ًرثٍػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػي الًمٍحػػػػػػػػػػػػراًب عى ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ        كى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػصو عيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّم أىبػػػػػػػػػػػػػػػػٍي حى ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ جى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػصو عيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّم أىبػػػػػػػػػػػػػػػػٍي حى  جى
 

 ًمٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى داكدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم ًمٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى داكدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرٍ رىمى  رىمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً    جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً كالحى جى  كالحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكتى اٍنفىجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)ًدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغي جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكتى اٍنفىجى  ((ًّدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغي جى
 

 كوقكؿ  ا مكوع آخر  
ياػػػػػػػػػػػكا فتػػػػػػػػػػػ  الًمٍقػػػػػػػػػػػالًع ًمٍدفىعيػػػػػػػػػػػهي    ياػػػػػػػػػػػكا فتػػػػػػػػػػػ  الًمٍقػػػػػػػػػػػالًع ًمٍدفىعيػػػػػػػػػػػهي حى  حى

 

 مرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي مرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنجنيًؽ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنجنيًؽ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى    
 

ػػػػػػًممىٍت يػػػػػػدا ي .. يىػػػػػػدىا أبيػػػػػػًه .. يىػػػػػػدىا   ػػػػػػًممىٍت يػػػػػػدا ي .. يىػػػػػػدىا أبيػػػػػػًه .. يىػػػػػػدىاسى بَّػػػػػػػػػػػػػػػػا ي        سى بَّػػػػػػػػػػػػػػػػا ي شػػػػػػػػػػػػػػػػيخو عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػراف رى  شػػػػػػػػػػػػػػػػيخو عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػراف رى
 

ػػػػر الميقىػػػػدًَّس فػػػػي الػػػػػػػ     جى ػػػػر الميقىػػػػدًَّس فػػػػي الػػػػػػػ  الًعػػػػزا فػػػػي الحى جى  الًعػػػػزا فػػػػي الحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفنا ي     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفنا ي أرًض المقدَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اٍكتىشى  أرًض المقدَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اٍكتىشى
 

ٍؽ بػػػػػػػػػػػه ذا طيٍفيىتىػػػػػػػػػػػٍيًف بأنػػػػػػػػػػػػػػ   ٍؽ بػػػػػػػػػػػه ذا طيٍفيىتىػػػػػػػػػػػٍيًف بأنػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػحى  اسػػػػػػػػػػػحى
 

 ((ْػػػػػػػػػػػػػػػػهاًر الػػػػػػػػػػػػػدماص تقىػػػػػػػػػػػػػرا عينػػػػػػػػػػػػػا ي)ػػػػػػػػػػػػػػػػهاًر الػػػػػػػػػػػػػدماص تقىػػػػػػػػػػػػػرا عينػػػػػػػػػػػػػا ي)   
 

 كوقكؿ  ا مكوع آخر  
 جػػػػػػرى القػػػػػػدًس يىٍحيىػػػػػػ  الجهػػػػػػادجػػػػػػرى القػػػػػػدًس يىٍحيىػػػػػػ  الجهػػػػػػادأيػػػػػػا حأيػػػػػػا ح  

 

 كيػػػػػػػا صػػػػػػػخرةى القػػػػػػػدس يىٍحيىػػػػػػػ  الٌصػػػػػػػمكدكيػػػػػػػا صػػػػػػػخرةى القػػػػػػػدس يىٍحيىػػػػػػػ  الٌصػػػػػػػمكد   
 

 لنػػػػػػا حجػػػػػػره   مػػػػػػف صػػػػػػخكر الجحػػػػػػيـ لنػػػػػػا حجػػػػػػره   مػػػػػػف صػػػػػػخكر الجحػػػػػػيـ   
 

 ((ٓنػػػػػػػػػػػػػػدؽا بػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػؿَّ رأسو عنيػػػػػػػػػػػػػػد)نػػػػػػػػػػػػػػدؽا بػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػؿَّ رأسو عنيػػػػػػػػػػػػػػد)   
 

مفواي كبرؼ فوماي  قد أكثر البيبر مف الحدوث بف الباود ككراميِِ  أمي بف البايدة ِك
باداع الاممويت االعِبايدوة  ا محيكلة كمي وا وِ بفد رىِ    كيف دائـ الِمكود لمباداع كخيُة ل
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مفِ لِرعوخ  ومة الكايد كاالعِبايد  ا فدكس البىيب ممي بكؿ ظيهرة لركوة بفد البيبر ىرزت 
ىُكرة كموة  ا أبميلِ الكيممة  معِاوفي ىمدردات عامة كاوحة ال نمكض  واي ماىرة بف ُدؽ 

ا افِقيهي البيبر مف ماكمِ البارم ك ا الِكرىة الباكروة لمبيبر مف خاؿ إوحيئوة االلديظ الِ
 ذلؾ وقكؿ البيبر  

 لقػػػػػػػػػػػػد رٌكت دمػػػػػػػػػػػػاؤؾ خيػػػػػػػػػػػػرى أرضو لقػػػػػػػػػػػػد رٌكت دمػػػػػػػػػػػػاؤؾ خيػػػػػػػػػػػػرى أرضو   
 

 فأنػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػهيدي مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي ذا مػػػػػػػػػػػالـي فأنػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػهيدي مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي ذا مػػػػػػػػػػػالـي    
 

ػػػػػػكالؾى تيعطػػػػػػ     ػػػػػػكالؾى تيعطػػػػػػ  بنػػػػػػات الحػػػػػػكًر ًمػػػػػػف مى  بنػػػػػػات الحػػػػػػكًر ًمػػػػػػف مى
     

ـي     ـي كفػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػردىٍكًس أفػػػػػػػػػػػػػػراحه تقػػػػػػػػػػػػػػا  كفػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػردىٍكًس أفػػػػػػػػػػػػػػراحه تقػػػػػػػػػػػػػػا
 

ٍيًف مجػػػػػػػػديؾى ال يجػػػػػػػػارىل   ٍيًف مجػػػػػػػػديؾى ال يجػػػػػػػػارىلففػػػػػػػػي الػػػػػػػػدارى  ففػػػػػػػػي الػػػػػػػػدارى
   

ـي     ـي إذا ذيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميفي العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إذا ذيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميفي العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ألنػػػػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػػػػديث قػػػػػػػػػػػكـو ألنػػػػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػػػػديث قػػػػػػػػػػػكـو إذا ذىكػػػػػػػػػػػر اإذا ذىكػػػػػػػػػػػر ا  
 

ـي     ـي ميػػػػػػػػػػػػػػػػاميفو فأنػػػػػػػػػػػػػػػػتى لهػػػػػػػػػػػػػػػػـ إمػػػػػػػػػػػػػػػػا  ميػػػػػػػػػػػػػػػػاميفو فأنػػػػػػػػػػػػػػػػتى لهػػػػػػػػػػػػػػػػـ إمػػػػػػػػػػػػػػػػا
   

 ألنػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػدكةي المثمػػػػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػػػػكره ألنػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػدكةي المثمػػػػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػػػػكره   
 

 ( ( ُكمصػػػػػػػػػػػػػػػباحه إذا احتىمىػػػػػػػػػػػػػػػؾ الظػػػػػػػػػػػػػػػالـي)كمصػػػػػػػػػػػػػػػباحه إذا احتىمىػػػػػػػػػػػػػػػؾ الظػػػػػػػػػػػػػػػالـي)   
 

 كوقكؿ  ا مكوع آخر  
مىػػػػػػػػػػػػػػؾه    مىػػػػػػػػػػػػػػؾه يػػػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػػػهيد كأنػػػػػػػػػػػػػػه مى  يػػػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػػػهيد كأنػػػػػػػػػػػػػػه مى

 

 دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة كأيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة كأيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي    
 

  درا أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  درا أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   
 

 الكككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٌم تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي الكككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٌم تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي    
 

 هً هً مسػػػػػػػؾي الًجنػػػػػػػاف يفػػػػػػػكح مػػػػػػػف دًمػػػػػػػمسػػػػػػػؾي الًجنػػػػػػػاف يفػػػػػػػكح مػػػػػػػف دًمػػػػػػػ  
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػا ي     يَّػػػػػػػػػػػػػػػا ي كالبػػػػػػػػػػػػػػػدر يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػطى ي مػػػػػػػػػػػػػػػف ميحى  كالبػػػػػػػػػػػػػػػدر يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػطى ي مػػػػػػػػػػػػػػػف ميحى
 

 فػػػػػي األرض ندفنػػػػػه كفػػػػػي قمػػػػػـ الػػػػػػػػفػػػػػي األرض ندفنػػػػػه كفػػػػػي قمػػػػػـ الػػػػػػػػ  
 

ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي     ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفٍردىٍكس عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا مى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفٍردىٍكس عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا مى
 

 هػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػهيدي ألسػػػػػػػػػػػتى تىٍعًرفيػػػػػػػػػػػهي هػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػهيدي ألسػػػػػػػػػػػتى تىٍعًرفيػػػػػػػػػػػهي   
 

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػزا بػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى يديػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي العػػػػػػػػػػػػػػػػػزا بػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى يديػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي    
 

 األرض فػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػه خردلػػػػػػػػػػػػػػةه األرض فػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػه خردلػػػػػػػػػػػػػػةه   
 

 ((ِكعمػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبيػػػػػػػػػػػػػػػػد األرض نىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػال ي)كعمػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبيػػػػػػػػػػػػػػػػد األرض نىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػال ي)   
 

 ايدة  فراه وكاؿ طمب البايدة ِحدوي  مِحرور كفوؿ البكوكاؿ البيبر مف  ومة الِحدم طروقي  ل
 لمادك كمي  ا  ُودِِ "نزة "  وقكؿ   ي  كاوح

 هنيئػػػػػػػػان يػػػػػػػػا ًقطىػػػػػػػػاعي لمػػػػػػػػف تحػػػػػػػػٌدكاهنيئػػػػػػػػان يػػػػػػػػا ًقطىػػػػػػػػاعي لمػػػػػػػػف تحػػػػػػػػٌدكا  
   

 عػػػػػػػػػػػػػػػػدٌكان منػػػػػػػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػػػػػػػػرتجا البقػػػػػػػػػػػػػػػػاععػػػػػػػػػػػػػػػػدٌكان منػػػػػػػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػػػػػػػػرتجا البقػػػػػػػػػػػػػػػػاع   
 

 لمػػػػػػف عشػػػػػػقكا الٌشػػػػػػهادة منػػػػػػذ سػػػػػػب   لمػػػػػػف عشػػػػػػقكا الٌشػػػػػػهادة منػػػػػػذ سػػػػػػب     
 

ػػػػػػػػػػػػػهـ لػػػػػػػػػػػػػرٌب العػػػػػػػػػػػػػرش بػػػػػػػػػػػػػاعكا     ػػػػػػػػػػػػػهـ لػػػػػػػػػػػػػرٌب العػػػػػػػػػػػػػرش بػػػػػػػػػػػػػاعكا كأنفسى  كأنفسى
 

 ترٌبػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػاجدنا أسػػػػػػػػػػػكدان ترٌبػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػاجدنا أسػػػػػػػػػػػكدان   
 

 ((ّعػػػػػػػػػػػاف كال الًقػػػػػػػػػػػراع)عػػػػػػػػػػػاف كال الًقػػػػػػػػػػػراع)فمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػذب الط  فمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػذب الط     
 

كلـ وفس البيبر فدعِ مف هذا البرؼ الاظوـ  ِمفل البايدة  ا عىوؿ ا كاُدي مي لمباود مف 
 كراميت بفد ا ككاُدي مكيفِ ىيلكفة  وقكؿ  

 كتىػػػػػػػػػػػػػػػػراصت الفػػػػػػػػػػػػػػػػردكسي بػػػػػػػػػػػػػػػػاهرةن كتىػػػػػػػػػػػػػػػػراصت الفػػػػػػػػػػػػػػػػردكسي بػػػػػػػػػػػػػػػػاهرةن   
 

 بقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًها يممٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى كىالشاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهبً بقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًها يممٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى كىالشاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهبً    
 

                                                           
 ع91ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (6
 ع990ص العيىؽ  ( (9
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يَّػػػػػػػػةي كاٍلػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػؿه مصػػػػػػػػفَّ ن يػػػػػػػػا أيمى يَّػػػػػػػػةي كاٍلػػػػػػػػػػػ عىسى ػػػػػػػػؿه مصػػػػػػػػفَّ ن يػػػػػػػػا أيمى  عىسى
     

ٍطػػػػػػػػػبً لػػػػػػػػػبى لػػػػػػػػػبى     ـٍ يىٍجػػػػػػػػػًر فػػػػػػػػػي كى ٍطػػػػػػػػػبً في الػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػ ـٍ يىٍجػػػػػػػػػًر فػػػػػػػػػي كى  في الػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػ
 

 كالحػػػػػػػػػػكري كاألقمػػػػػػػػػػاًر تعتىًنػػػػػػػػػػؽي اٍلػػػػػػػػػػػػػكالحػػػػػػػػػػكري كاألقمػػػػػػػػػػاًر تعتىًنػػػػػػػػػػؽي اٍلػػػػػػػػػػػػػ  
   

 أزهػػػػػػػػػػػػػاري حػػػػػػػػػػػػػكؿى سيػػػػػػػػػػػػػتكرًها القيٍشػػػػػػػػػػػػػبً أزهػػػػػػػػػػػػػاري حػػػػػػػػػػػػػكؿى سيػػػػػػػػػػػػػتكرًها القيٍشػػػػػػػػػػػػػبً    
 

 أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديالن ميعىمَّقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديالن ميعىمَّقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   
 

ٌبػػػػػػػػي)    ػػػػػػػػنىا رى ٌبػػػػػػػػي)بػػػػػػػػالعىٍرًش تىٍقػػػػػػػػًبسي ًمػػػػػػػػٍف سى ػػػػػػػػنىا رى  ((ُبػػػػػػػػالعىٍرًش تىٍقػػػػػػػػًبسي ًمػػػػػػػػٍف سى
   

ع  ا كومكف أووي  ِممس ِمؾ المظيهر الدابوة إلل البايدة كالحث بمواي كنرعاي  ا فدكس الفش
بدة  ُيئد مفاي " ىا بفكاف " كها بمل لعيف امرأة  معطوفوة ِرثا كلدهي الذم اعِباد أىكه  ا 

ك" الطوكر الخور "  د" ُودة "ببؽ الدداع " ك ُودة "عا إحدل مايرؾ  معطوف ككذلؾ  ا
 عك ُودِِ "عاود " كنور ِمؾ القُيئد الِا افِبرت مايفا الكايد كاالعِبايد  ا طويِاي

ِىيط لرة البيبر ىيركد ىيلقوـ اإلعاموة دلوؿ بمل ِقوده ىِايلوـ الدوف اإلعاما الحفوؼ ككدره إف ار 
ىكؿ ا  كير المخيلدة لاذا الدوف حوث ورل أف الخاص مف االحِاؿ  اإلعرائوما كرككع الباب 

وف اإلعاما الدمعطوفا إلل مدفِ ك راه الِا ه ك ر مفاي وِرىط اِرىيطي  أعيعوي  ىيلرككع إلل الد
طىوؽ ِايلومِ ع  ِك

ك د حمؿ البيبر ىيركد هذه الدكرة مفذ حداثة عفِ حوث وقكؿ بفِ أحد أُد يئِ   "ككفي بمل 
حداثة أبميرفي   فعمع بف أكلئؾ المِلثروف ىيلدكرة البوكبوة كالذوف كيفكا وركف أف الحؿ الايدؿ 

كوة الِا ِكمافي فحف كالواكد !! ععع كهذا لقووِفي هك افُِير )الىركلوِيروي( كا  يمة الدكلة االبِرا
فقوض مي كفي فؤمف ىِ مف كككب الكايد كالفويؿ العِركيع الكطف العموب كأذكر أففا كأخا بىد 
الرحمف ىيركد ) ككيفت أبميرفي  ا حدكد الخيمعة ببرة مف العفكات( كفي فبار ىمفِال الحعرة 

موف  ا مدارس القطيع   حوث كيفت لاذه كا لـ مف هذه ا  كير الِا وحمماي بدد مف المام
ا  كير مراكع  كروة كلاي أِىيع ِىفكهي لمُيلح وكفكفاي   أك لكايلة كرد ة  اؿ لكا ع الفكىة   ككفي 

ع  قد كدر البيبر ىيركد ىيالبِراكوة كمي أبقىاي مف  كموة  (0)فعد ِ هذه ا  كير ىقُيئد مف بارفي"
اإلخكاف المعمموف عاوي  كراع ِلُوؿ الدوف اإلعاما  ا فيُروة   لذلؾ كيف افوميمِ لحركة 

 فدكس الفيسع
 :ز تكظيؼ الرم .ْ

 تعريؼ الرمز .
م ل  كأ بير ىيلب د ِ و ف  أك الاوفوف أك الحيكىوف أك أم باع كيف ") ر م ز  إلوِ ر م زا    أ ك 

 (ع9

                                                           
 ع909ص بىد الرحمف ىيركد  ا بميؿ الباروة الكيممة  ( (9
 ع 99ص  العيىؽ   ((6
 ع 916 9مكِىة اإلعاموة  ِركوي    ال9ط مُطدل كآخركف  أخركِ إىراهوـالماكـ الكعوط  ( مكمع المرة الارىوة(9
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ع ؿ ل ي  اي ة  ق اؿ  اي ت ؾ  أ ال  ت   ﴿ يؿ ِايلل    ك م ـ  الن اس  ث الث ة  أ ي اـ  إ ال  ر م ز ا ك اذ ك ر ر ب ؾ  ك ث ير ا ق اؿ  ر ب  اج 
ب ك ار   ي  ك اإل  س ب    ب ال ع ش   (ع9)﴾ك 

كالرمز  ا الكاـ العيىؽ هك اإلبيرة ذات المرزل المحدد الِا ِحمؿ داللة ماوفة كوحِيج  اـ 
 ي وراد ىاي عالدالالت المبير إلواي إلل ىاض الكاد الاقما لِحُوؿ م

ك د كاؿ اىف ربوؽ  ا كِيىِ الامدة الرمز ومف ىيب اإلبيرة  قيؿ " كاإلبيرة مف نرائب البار 
كممحِ   كىانة بكوىة ِدؿ بمل ىاد المرمل ك رط المقدرة ع كلوس ولِا ىاي إال البيبر المىرز   

ِمكوح وارؼ مكما    كالحيذؽ الميهر ع كها  ا كؿ فكع مف أفكاع الكاـ لمحة دالة   كاخُِير ك 
 (ع6كمافيه ىاود مف ظيهر لدظِ ")

ك د برؼ الفقيد الرمز ىلفِ "بامة ِاِىر ممثمة لباع آخر كدالة  بموِ    ِمث م ِ كِحؿ  ماِ ع 
كالرمز ومِمؾ  ومي  ِخِمؼ بف  وـ أم باع آخر ورمز إلوِ كيئفي  مي كيف   كهك بامة  محعكعة  

 ( ع9ِذكر ىباع نور حيور")
 د فىات حيكة اإلفعيف لمرمز "مف رنىِِ  ا إخويع كموع ا فظمة الداللوة كاعِرالاي  ا ىفيع ك 

المافلععع  ي حداث كالظكاهر كا بويع ال ومكف أف ِحقؽ كظودِاي الثقي وة إال مف خاؿ  دِراي 
 (ع9بمل إثيرة المافل داخؿ الفص ")

فم ي د اِ إلل إبميؿ  كره العِفىيط المايفا المراد كلككع البيبر لمرمز لوس هد ِ إكايد القيرئ   كا 
ومايع كومكل البيبر  إلل الرمز  ا حيالت بدـ ِمكفِ مف إىاغ مراده ُراحة كخك ِ مف  ُِك
وؿ افِقيداِاـ لمعمطيف أك  كلويع ا مكر بف  حيكـ   أك عمطيف   ك د لكل ا دىيع القدميع إلل ُِك

 إلوُيؿ مرادهـ لمفيس  يلباكر ىيلاكز بف الُِروح    طروؽ الحكيوة بمل لعيف الحوكاف   كذلؾ
أك الخكؼ مف بي ىة الُِروح فدعِ إوي ة إلل الرنىة  ا الِدكؽ ىيلظاكر بف طروؽ إلىيس البار 

(ع ك ا ذلؾ وقكؿ الدكِكر 9حمة الرمكض بكمت بكامؿ أعيعوة لظاكر الرمز  ا الايلـ الارىا)
ا دب الحدوث  لُىح اعِكيىة إلحعيس حويرم   أك  بىد القيدر أىك برودة   " أمي الرمز  ا

ِقمودا  لممىدبوف أك لىاض المدارس ا دىوة الررىوة   أك ِمادي  لمي هك كدود كبُرم   أك خك ي  مف 
العمطة   أك فكبي  مف الِدابا الحر لممايفا   أك رنىة مف البيبر  ا أف وكاد المِمقا  ا ِحموؿ 

                                                           

 ع99 9عكرة آؿ بمراف    (9)
 ع909 9( اىف ربوؽ   الامدة   (6
 ع911 6ـ  9119  دار الكِب الامموة   ىوركت  9( محمد الِكفكا   الماكـ المدُؿ  ا ا دب   ط(9
 ع10ـ  ص6001ميف  طراد الكىوعا   مدخؿ  ا الفقد ا دىا   ىدكف طىاة   دار الويزكرم الامموة   ب ((9
  دار الحكمة   خيف 9وفظر   وحول زكروي ا ني   الىفوة المركوة كالمكعوقوة  ا البار الدمعطوفا المايُر   ط ((9

 ع611ـ   ص6000وكفس       
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ة كِكفىي  لمِعطح كبدـ الِامؽ ع  رأل الباراع  ا الرمز ميدة لمبار رمكزه   أك هرىي  مف المىيبر 
الحدوث ىمي وثوره مف ُكر لدل القيرئ أك ىمي وعِحوره مف حكيويت أك  ُص أك أ كير ععع 
حموماي أىايدا  كثورة ع كالقيرئ حوف وىينِِ  وكثداي ىكمميت  مومة كلكفاي ال ِزاؿ ِحمؿ حوف  كاي ِك

ككككد الرمز  9ىيهِ ععع كمف كاة أخرل   فِ وكعع المرة بمل البيبر كالمِمقا"الرمز   فِ ومدت افِ
 ا الامؿ البارم أك ا دب ككؿ لِ ِلثور بمل فدس القيرئ كد اِ لمىحث كالِفقوب بف الدكرة 
وماي ع  يلرمز أحد أهـ الكعيئؿ الِا ومكل إلواي ا دوب أك البيبر " لمِاىور بف أحيعوعِ  المراد ُِك

وة كالاباكروة ععع  اك أ وؿ طروقة ممكفة لمِاىور بف باع ال وككد لِ أم مايدؿ لدظا  الباكر 
أمي حقوقِِ ككفاِ  اك إبيرة إلل باع حعا  أك حيدثة مي   أك كممة مي   إلل باع آخر بقما أك 

 (ع6ىيطفا وخِيره البيبر كا وؤثر  ا فدس المِمقا ")
ؼ الرمز ىلفِ المرة الثيفوة لمفص المِرككة لمقيرئ لوفقب بفاي  ا ثفيوي الفص فدعِ  كومكف ُك

معِاوفي  ىمي  ا الفص مف ِمموحيت أك إبيرات ممي كواِ البيبر  ا ثفيوي  ُودِِ ذات داللة 
ر القيرئ هفي الىحث بف بدرة الفص لدؾ رمكز المرة الريموة حِل ِاوف بمل  اـ المافل كدك 

ُِىح دالالِاي حرة طموقة ع  يلرمز" هك مي وِوح لفي أف فِلمؿ بوئي  آخر كراع الفص ع  يلرمز هك 
وحيع ع إفِ المرة الِا ِىدأ حوف ِفِاا لرة القُودة أك هك القُودة   ىؿ كؿ باع   مافل خدا كا 

اد  راعة القُودة ع إفِ الىرؽ الذم وِوح لمكبا أف وعِبؼ بيلمي  ال حدكد الِا ِِككف  ا كبوؾ ى
فيبة الرمكز  ا البار 9لِ   لذلؾ هك إويعة لمكككد الماِـ   كافد يع فحك الككهر ") (ع ُك

الارىا الحدوث ِِىع آلويت أ ؿ كثي ة كأكثر بدي وة ِافل أكال  ى وُيؿ الداللة لممِمقا كال ِاِمد بمل 
( ع  يإلىايـ الِيـ كالرمكض المطمؽ ودقد الفص  ومِِ ا عيعوة المِمثمة  ا 9المىاـ الاموؽ)اإلوحيع 

 اإل يدة كاإلمِيع لمقيرئ كذلؾ ىكاؿ القيرئ مكادا  ودكر  ا حمقة مدرنة ىحثي  بف المايفا كالدالالت

ض كاإلىايـ كحِل ِككف المرة ككدافوة مكحوة وِىاكف كعومة رمزوة ععع كها إوديع باع مف الرمك "
ىيط  (ع9ىؿ ِبؼ بف داللِاي لممِلمؿ ")وة ىحوث ال ِروب  ا الرمكض كموي  بمل الُكرة البار  كاِر

كظوؼ رمكزه كمي واوف المِمقا بمل  ىيط الرمز ىيلكا ع أك ىيلمكِمع واوف البيبر  بمل افِقيع ِك كاِر
وِحكؿ هذا الكا ع عىر أنكار ذلؾ الرمز ع"  يلرمز البارم لِ با ة ىيلكا ع الميدم المحعكس حوف 

إلل ممكيت باروة مفىااي الفدس    وفحك الرمز مف خاؿ الِديبؿ ىوف طر وِ   كمف خاؿ الاا ة 

                                                           
 ع99ِحموؿ الفص ا دىا   ص إلل( بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ (9
 ع99صالعيىؽ   ( (6
 ع990  ص ـ9111   دار الاكدة   ىوركت 6ط   ( أدكفوس   زمف البار(9
 ع996ـ  ص9111( وفظر  ُاح  وؿ  أعيلوب الباروة المايُرة   ىدكف طىاة   دار  ىيع لمطىيبة القيهرة  (9
 ع99ِحموؿ الفص ا دىا  ص إلل( بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ (9
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( ع 9الِا رىمي ِككف أحويفي  ماقدة ىوف طر وِ   ىحوث ال ومكف أف وعِرفا أحدهمي بف اآلخر")
كمي وعال إلل ِحقوقِ  يلماطويت الثقي وة كاإلفعيفوة ِمثؿ المِركز ا عيعا لدالالت الرمز 

(علذلؾ ا عِخدـ نُف الزوِكف رمزا  لمعاـ   كا ـ رمزا  لماطيع كالحفيف   كالحمؿ لمكدابة   6)
كالىـك بفد الارب لمبـؤ كالخراب   بمل بكس مي ورمز ىِ الررب لمىـك  اك رمز الحكمة كالذكيع 

ي ة المكِمع اإلفعيفا الذم وفِما بفدهـ ع كاالخِاؼ كاالِديؽ  ا مي وبور إلوِ الرمز فيىع مف ثق
إلوِ الرمز   مع إمكيفوة الِقيع دالالت الرمكز بفد ا مـ كفظِراـ لا ال رمزا  لمخىث كالثامب 

 (ع9لمخداع كالدرابة لمطوش)
مِ مف دالالت بموقة ِماد لقويـ با ة كثوقة ىوف المرة كالكك الفدعا  كالرمكز  ا مكمماي كىمي ُِك

رة بمل البيبر بفد الكِيىة كبيطدة المِمقا بفد ِايطوِ لمفص لذلؾ ال ومكف " أم الايطدة المعوط
 مل(عكمي أف الرمز وِركز ب9إنديؿ طىواة الرمز ذاِِ كالاا ة الِا وقوماي ىوف المرة كالايطدة ")

ال  معِكووف " أحدهمي حع ا كاآلخر مافكم   كلاذا ال ىد مف كككد با ة ىوف هذوف المعِكووف كا 
رمز  ومِِ كرمز أكال    ككقومة مافكوة كنفوة  ا الفص ثيفوي    كذلؾ حِل ِعِطوع ُورة  قد ال

 (ع9الرمز أف ِايلج الادؼ مفاي ")
ك د كوع الفقيد مايوور فقدوة لقويس الرمز  ا الفص البارم اِركزت هذه المايوور ىُكرة أعيعوة 

االبِميد بمل دركِا الكثي ة  بمل الطكؿ الذم وِمِع ىِ الرمز  ا الفص البارم   كبمقِ مع
الداللوة لمرمز   كمدل افِبيره  مف الممكف أف وعِررؽ الرمز كؿ القُودة أك كزعا  هيمي  مفاي أم 

 (ع9 ا بدة أىويت أك مقيطع )
 ك د ُفؼ الفقيد الرمز إلل ثاثة أُفيؼ ها 

 ىقل مار ِِ لدل القيرئ ظفوة  الرمز الشخصي   يئمة بمل      كهك الذم وىِدبِ البيبر   ِك
 الِخموف كالثقي ة المِخُُة ع              

 كهك الذم ومكف  امِ مف العويؽ ع الرمز السياقي   
 (ع1)  كهك الرمز ا عطكرم   كالدوفا   كالِيروخا   كالباىا  الرمز التقميدم 

                                                           
 ع611البار الدمعطوفا المايُر   ص  الىفوة المركوة كالمكعوقوة  ا ا ني( وحول زكروي (9
 ع99ِحموؿ الفص ا دىا   ص إللوفظر   بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ  ((6
 ع99صالعيىؽ   ( وفظر   (9
 ع999( ُاح  وؿ   أعيلوب الباروة المايُرة   ص(9
 ع611  الىفوة المركوة كالمكعوقوة  ا البار الدمعطوفا المايُر  صا ني( وحول زكروي (9
 ع999( وفظر   ُاح  وؿ    أعيلوب الباروة المايُرة   ص(9
 ع 99( وفظر   بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ إلل ِحموؿ الفص ا دىا    ص(1
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ِل ك د اعِامؿ الدكِكر بىد الرحمف ىيركد  ا باره الرمز ىُكرة كىورة حوث حدمت  ُيئده ىب
أفكاع الرمكز عكاع اإلعاموة مفاي كالدمعطوفوة كرمكز ا بداع الِا كظداي ِكظودي  كودا  كمي اعِخدـ 
كعيىاي اإلوحيئوة لِككف ذات ِلثور  البيبر ىيركد رمكز المكيف كالككف كالطىواة لِاموؽ دالالِِ كا 

 ( ع 9ة  ا  ُيئده)ع  قد كيف البيبر ىيركد ممف ببقكا الرمز  كظدِ ىُكرة كىور بمل المِمقا 
 : تكظيؼ الرمكز اإلسالمية - أ

مف الرمكز اإلعاموة الِا اعِخدماي البيبر بىد الرحمف ىيركد  ا أبميلِ الكيممة أعميع 
 ا نور مكوع مف  اعِحوره البيبر ىيركد    كبمل رأعاـ الرعكؿ محمدا فىويع كالمرعموف 
ف كيف ِكظوؼ هذا الرمزك العويعوة  ُيئده الدوفوة  اإلعاما الكىور ذا دالالت بظومة  ا  كا 

كبِزِ كأفدِِ   كهك  ا  ِكظودِ  ا الفص العويعا لِذكور المعمموف ىاظمة دوفاـ كبمكخ فىواـ 
اعِاميلِ لاذا الرمز أووي  وذكر المعمموف ىمكدهـ الِمود الذم ُفاكه كىِيروخاـ الحي ؿ ىيلىطكالت 

ي ر   ك نت ـ   ﴿مـ مُدا ي  لقكلِ ِايلل   اإلعاموة   كىل وموة المعمموف بمل ىي ا ا  ر ج ت   أ م ة   خ   أ خ 
كف   ل من اس   كؼ   ت أ م ر  ف   ب ال م ع ر  ت ن ه ك  ت ؤ م ن كف   ال م نك ر   ع ف   ك  الرعكؿ  - ك د اِرىط هذا الرمز(.ِ)﴾ب الم ه   ك 
ا بمل اال ِداع  ا  ُيئد البيبر ىيركد العويعوة ىيلكوش كالقِيؿ لحث الباب الدمعطوف -محمد

لِحرور  معطوف كمي  ِح مكة ع ك ا ذلؾ وقكؿ البيبر  ا إحدل  ُيئده الِا وفكه  ىيلرعكؿ 
كاؤ ك د ا ِرب وكـ خوىر لوِـ عحؽ ا ا   واي ىلف كوش محمد مي زاؿ مكككد هـ بف لواكد  وِ كا 

  معطوف   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   مَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيشي ميحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو هينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجى مَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيشي ميحى  جى
   

ٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى اٍقتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبٍ     يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي خى ٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى اٍقتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبٍ كى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي خى  كى
 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ    لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ كى  تىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ى قيٍدسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  تىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ى قيٍدسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا    كى
 

دى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍب)    لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ييهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ دى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍب)كى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ييهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ كى
ّ ) ) 

 

ك ا مكطف آخر مف  ُيئد البيبر وكظؼ ىيركد مي ابِار ىِ الرمز المحمدم مف  ويدِِ لمىراؽ 
  ا رحمة اإلعراع كالماراج  وقكؿ  

خػػػػػػػػػػكا      خػػػػػػػػػػكا   قائػػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػػارسي البػػػػػػػػػػراًؽ كا   قائػػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػػارسي البػػػػػػػػػػراًؽ كا 
 

 ( ( ْنػػػػػػػػي المثٌنػػػػػػػػ  كطػػػػػػػػارؽي بػػػػػػػػف زيػػػػػػػػاًد)نػػػػػػػػي المثٌنػػػػػػػػ  كطػػػػػػػػارؽي بػػػػػػػػف زيػػػػػػػػاًد)   
 

ماظـ أعميع ا فىويع كرمكز إعاموة  ىدأ مف آدـ بموِ العاـ ككودوة  كدك د كظؼ البيبر ىير 
خمقِ كمدل الامـ الذم اخُِِ ا ىِ لوُؿ إلل عودفي إىراهوـ بموِ العاـ كمي لـ وفس البيبر 

                                                           
 ع61( وفظر   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع990 9( عكرة   آؿ بمراف (6

 ع999الباروة الكيممة   ص ا بميؿ( بىد الرحمف ىيركد   (9
 ع999ص العيىؽ  ( (9
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ِكظوؼ رمز عودفي مكعل كأحقوة المعمموف ىِ مف الواكد لوُؿ إلل ِكظوؼ عودفي بوعل كرمز 
 لدكيؿ  ا آخر الزميف  وقكؿ  لمخاص مف الواكد كا

 يهػػػػػػػػيج بنػػػػػػػػا الحنػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػ  أبينػػػػػػػػايهػػػػػػػػيج بنػػػػػػػػا الحنػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػ  أبينػػػػػػػػا  
 

 نيقىب ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي فيغمرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيقىب ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي فيغمرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

ػػػػػػػػػػػػدو     ػػػػػػػػػػػػدو  كىريٍمػػػػػػػػػػػػتى أبػػػػػػػػػػػػان لكػػػػػػػػػػػػؿ أبو كجى  كىريٍمػػػػػػػػػػػػتى أبػػػػػػػػػػػػان لكػػػػػػػػػػػػؿ أبو كجى
     

ػػػػػػػػػػػػٍ  ًلبانػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػٍ  ًلبانػػػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػػػـ تكلػػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػػـ ترضى  كلػػػػػػػػػػػػـ تكلػػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػػـ ترضى
 

ـى ًصػػػػػػػػػػٍرفان    ـى ًصػػػػػػػػػػٍرفان كأسػػػػػػػػػػقا  المميػػػػػػػػػػؾي العمػػػػػػػػػػ  كأسػػػػػػػػػػقا  المميػػػػػػػػػػؾي العمػػػػػػػػػػ
   

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنه الًجنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنه الًجنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكزكَّ  كزكَّ
 

ـي .. شػػػػػػػػػكران    ـي .. شػػػػػػػػػكران أبػػػػػػػػػا الحنفػػػػػػػػػاص إبػػػػػػػػػراهي  أبػػػػػػػػػا الحنفػػػػػػػػػاص إبػػػػػػػػػراهي
 

 ش الػػػػػػػذم بػػػػػػػؾ قػػػػػػػد حبانػػػػػػػاش الػػػػػػػذم بػػػػػػػؾ قػػػػػػػد حبانػػػػػػػالػػػػػػػذم العػػػػػػػر لػػػػػػػذم العػػػػػػػر    
   

ـى ا مكسػػػػػ  بػػػػػػػػ    ـى ا مكسػػػػػ  بػػػػػػػػ جػػػػػزل المػػػػػكل  كمػػػػػي  جػػػػػزل المػػػػػكل  كمػػػػػي
 

 ػػػػػػػػػػػػػفى عمػػػػػػػػػػرافو بأحسػػػػػػػػػػًف مػػػػػػػػػػا جزانػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػفى عمػػػػػػػػػػرافو بأحسػػػػػػػػػػًف مػػػػػػػػػػا جزانػػػػػػػػػػػا    
 

 بػػػػػػػػه ريدَّت لنػػػػػػػػا الخمسػػػػػػػػكف خمسػػػػػػػػان بػػػػػػػػه ريدَّت لنػػػػػػػػا الخمسػػػػػػػػكف خمسػػػػػػػػان   
 

 كنيعطػػػػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػػػػيف امتنانػػػػػػػػػػػػػاكنيعطػػػػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػػػػيف امتنانػػػػػػػػػػػػػا   
 

 كحيَّػػػػػػػػػا اي قائػػػػػػػػػدىنا المسػػػػػػػػػي ى الػػػػػػػػػػػػ كحيَّػػػػػػػػػا اي قائػػػػػػػػػدىنا المسػػػػػػػػػي ى الػػػػػػػػػػػػ   
   

 ػػػػػػػػػػػػعظيـ   كفػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػؽى غػػػػػػػػػدان لقانػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػعظيـ   كفػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػؽى غػػػػػػػػػدان لقانػػػػػػػػػا   
   

 نػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػا نحي ػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػطفىيفى .. ميعم مينحي ػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػطفىيفى .. ميعم مي  
 

خػػػػػػػػػػػػػػػكةى مصػػػػػػػػػػػػػػػطفانا)    خػػػػػػػػػػػػػػػكةى مصػػػػػػػػػػػػػػػطفانا)كقادتىنػػػػػػػػػػػػػػػا .. كا   ((ُكقادتىنػػػػػػػػػػػػػػػا .. كا 
 

كلـ وِرؾ البيبر ىيركد بخُوة إعاموة كاحدة إال كاعِامماي  ا  ُيئده لِكثوؼ داللة مكوكبِ 
الذم وِفيكلِ  ا القُودة كممي ال وِعع المكيؿ لذكره هفي  ف دراعة الرمكز اإلعاموة  ا بار 

بمل عىوؿ الِمثوؿ ال بمل عىوؿ الحُر   قد ىيركد ىحيكة إلل ىحث معِقؿ كفكرد هذا المثيؿ 
اعِخدـ البيبر ىيركد بخُوة خيلد ىف الكلود   كبخُوة بمر ىف الخطيب   لِمىوة اعِريثة 

 المعمموف الدمعطوفووف لوككفكا بكفي  لاـ  ا ر ع مي فزؿ ىاـ مف ظمـ  وقكؿ  
ؽه    ؽه فػػػػػي كػػػػػؿ زنزانػػػػػةو مػػػػػف لحمنػػػػػا ًمػػػػػزى  فػػػػػي كػػػػػؿ زنزانػػػػػةو مػػػػػف لحمنػػػػػا ًمػػػػػزى

 

 كالنػػػػػػػار فػػػػػػػي لحمنػػػػػػػا فػػػػػػػي ألػػػػػػػؼ أخػػػػػػػدكدكالنػػػػػػػار فػػػػػػػي لحمنػػػػػػػا فػػػػػػػي ألػػػػػػػؼ أخػػػػػػػدكد   
 

 )كا خاًلػػػػػدا ي ( صػػػػػراخي المسػػػػػممات فػػػػػال)كا خاًلػػػػػدا ي ( صػػػػػراخي المسػػػػػممات فػػػػػال  
 

ـٌ الجالميػػػػػػػػػػد)    ػػػػػػػػػػ ـٌ الجالميػػػػػػػػػػد)يجيػػػػػػػػػػبهٌف سػػػػػػػػػػكل صي ػػػػػػػػػػ  ((ِيجيػػػػػػػػػػبهٌف سػػػػػػػػػػكل صي
 

كولِا اعِحوير بخُوة الخمودة بمر ىف الخطيب   ا  ُيئد البيبر ىيركد ىحثي  بف محرر 
كظوؼ الافيُر الِراثوة ىاذه الُكرة وكاماي " مكِفزة ىيلدالالت المكحوة   كها  لمقدس ك معطوف ِك

ىيط كثوؽ ىككداف الباكب كالقراع   كمف ثـ   ف البيبر وعال إلل ِىموغ  ا ا نمب ذات ا ِر
( 9ا ىايد الفدعوة كالباكروة لرؤوِِ بىر كعكر مف ماطويت الِراث الِا ِعكف  ا فدس  يرئِ")

  وقكؿ  

   مىٍف يىٍسمى ي القدسى  مىٍف ييصغي لصيحًتهامىٍف يىٍسمى ي القدسى  مىٍف ييصغي لصيحًتها
 

ػػػػػػرا )    ٍيمىتىػػػػػػٍا   كٍا أبػػػػػػا بكػػػػػػرا    كاعيمى ػػػػػػرا )يػػػػػػا كى ٍيمىتىػػػػػػٍا   كٍا أبػػػػػػا بكػػػػػػرا    كاعيمى يػػػػػػا كى
ْ)) 
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 د كظؼ ىيركد بخُويت إعاموة أخرل بدودة وِرىط ذكرهي ىيلِرىوة اإلعاموة كمامح بخُوة ك 
اإلفعيف المعمـ لمحديظ بمل هكوِِ اإلعاموة  ا مكاكاة الاكميت الدابوة لطمس مايلـ اإلعاـ 

  ا فدكس الفشع  وقكؿ   
 يػػػػػا ابنػػػػػة الخنسػػػػػاًص عػػػػػز  يػػػػػا ابنػػػػػة الخنسػػػػػاًص عػػػػػز      -حجابػػػػػًؾ حجابػػػػػًؾ   

 

 انػػػػػػػػػػػاانػػػػػػػػػػػاكزادىًؾ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػكرل شػػػػػػػػػػػرفان   كز كزادىًؾ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػكرل شػػػػػػػػػػػرفان   كز    
 

 ال ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  –كاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىةى العظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىةى العظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة        تغنػػػػػػػػػػػيتغنػػػػػػػػػػػي  –ال  بمادكنػػػػػػػػػػػا ال  بمادكنػػػػػػػػػػػا   -بمػػػػػػػػػػػريـ بمػػػػػػػػػػػريـ   
 

ػػػػػػػػػٍرحه مينيػػػػػػػػػؼ   ػػػػػػػػػٍرحه مينيػػػػػػػػػؼفبىٍيػػػػػػػػػتي خديجػػػػػػػػػةو   صى  فبىٍيػػػػػػػػػتي خديجػػػػػػػػػةو   صى
 

ؼ   قػػػػػػػػػد عىالنػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػكا ؼ   قػػػػػػػػػد عىالنػػػػػػػػػامػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػٌدرا المجي ػػػػػػػػػكا  مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػٌدرا المجي
 

 كأعجػػػػػػػػز ًسػػػػػػػػربيها الػػػػػػػػدانيا   شػػػػػػػػمكخان كأعجػػػػػػػػز ًسػػػػػػػػربيها الػػػػػػػػدانيا   شػػػػػػػػمكخان   
 

يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   كات زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   كات زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا   ((9))كا 
 

مة الِا وكب أف ِككف مثيال  و قِدم مف  ىؿ كوكظؼ البيبر هفي رمز الخفعيع المرأة الارىوة المعم
فعيع المعمموف وكـ كيدت ىلىفيئاي ا رىاة  ا ماركة القيدعوة لفبر دوف ا  كيفت مف الُيىرات 
المحِعىيت مُيىاف بفد ا بز ككؿ   كولِا ِكظوؼ هذا الرمز ككثي ة داللِِ  ا القُودة مف 

معطوف المكاِا ال ودِلف بف ِقدوـ أكالدهف  راىوف أكؿ ىث ركح الاطيع كالُمكد  ا فدكس فعيع  
 لِحرور  معطوف  وقكؿ   

ػػػػػػمىيـو     ػػػػػػمىيـو  كحػػػػػػد ث عػػػػػػف تماضػػػػػػر   مػػػػػػف سي  كحػػػػػػد ث عػػػػػػف تماضػػػػػػر   مػػػػػػف سي
 

 فحػػػػػػػػػػػػػػادم القادسػػػػػػػػػػػػػػٌية قػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػدانافحػػػػػػػػػػػػػػادم القادسػػػػػػػػػػػػػػٌية قػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػدانا   
   

 ((6))بأربعػػػػػػػػػػػػةو   بهػػػػػػػػػػػػـ ًشػػػػػػػػػػػػٍدنا عيالنػػػػػػػػػػػػابأربعػػػػػػػػػػػػةو   بهػػػػػػػػػػػػـ ًشػػػػػػػػػػػػٍدنا عيالنػػػػػػػػػػػػا       تقمَّػػػػػػػػػػػدًت البطكلػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػكـى جػػػػػػػػػػػادتٍ تقمَّػػػػػػػػػػػدًت البطكلػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػكـى جػػػػػػػػػػػادتٍ   
 

ىكوؿ الامميع كظؼ البيبر ىيركد الكثور  ك ا إطير ِكظوؼ الرمكز اإلعاموة الدابوة إلل الامـ ِك
مف أعميع الامميع الذوف كيف لاـ  وؿ كىور  ا فبر الامـ أمثيؿ بمميع الفحك كالحدوث كالاقودة 

 كنورهي مف الامـك  وقكؿ  
ػػػػػػػػػػٍدًرنا   ػػػػػػػػػػٍدًرناشػػػػػػػػػػرحي الطَّحاكيَّػػػػػػػػػػًة فػػػػػػػػػػي صى  شػػػػػػػػػػرحي الطَّحاكيَّػػػػػػػػػػًة فػػػػػػػػػػي صى

 

ػػػػػػػػػػػػنا المرًعػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػي ظىٍهًرنػػػػػػػػػػػػا     ػػػػػػػػػػػػنا المرًعػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػي ظىٍهًرنػػػػػػػػػػػػا كركضي  كركضي
 

 ٍصػػػػػػػػػػػػم ي األٍلسيػػػػػػػػػػػػػناٍصػػػػػػػػػػػػم ي األٍلسيػػػػػػػػػػػػػناكابػػػػػػػػػػػػفى خػػػػػػػػػػػػركؼو يي كابػػػػػػػػػػػػفى خػػػػػػػػػػػػركؼو يي        كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبكيًه يبتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثىٍعمىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبكيًه يبتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثىٍعمىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   
 

 كالبػػػػػػػػػػػًف خمػػػػػػػػػػػدكفى هنػػػػػػػػػػػا رفرفػػػػػػػػػػػتٍ كالبػػػػػػػػػػػًف خمػػػػػػػػػػػدكفى هنػػػػػػػػػػػا رفرفػػػػػػػػػػػتٍ   
 

ٍجػػػػػػػػػػػػًدنا    ٍجػػػػػػػػػػػػًدناًعمامػػػػػػػػػػػػةه تيٍنًبيػػػػػػػػػػػػؾى عػػػػػػػػػػػػف مى  ((9))ًعمامػػػػػػػػػػػػةه تيٍنًبيػػػػػػػػػػػػؾى عػػػػػػػػػػػػف مى
 

ىيلدبكة إلوِ كيع ِكظوؼ هذه  ك د كظؼ البيبر ىيركد رمكزا  بيدت اإلعاـ مفذ أف ىدأ الرعكؿ
 وة الكوؿىالرمكز مف ىيب ىويف مي وا وِ أهؿ الحؽ  ا عىوؿ فبر اإلعاـ أك ِثىوت حقك اـ لِر 

اـ حِل وككفكا لِ خور مثيؿ  المعمـ ِرىوة إوميفوة لوعِبار مدل مي ال يه المعممكف  ا عىوؿ دبِك
اـ ود اإلعاـ كالمعمموف  وقكؿ   أىا  وقكؿ البيبر مكظدي بخُوة  كاؿ  كمف ماِ ككىرِك

                                                           
 ع600صؿ الباروة الكيممة   بىد الرحمف ىيركد   ا بمي ((9
 ع916ص العيىؽ   ((6
 ع609ص العيىؽ   ((9
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هىػػػػػػػًؿ ( بػػػػػػػػػػ   هىػػػػػػػًؿ ( بػػػػػػػػػػتىػػػػػػػبَّ الممعػػػػػػػكفي )أبػػػػػػػك جى  تىػػػػػػػبَّ الممعػػػػػػػكفي )أبػػػػػػػك جى
 

( .. فرعػػػػػػػػػػػػكفي العػػػػػػػػػػػػرًب      ( .. فرعػػػػػػػػػػػػكفي العػػػػػػػػػػػػرًب  ػػػػػػػػػػػػػػػفي هشػػػػػػػػػػػػاـو  ػػػػػػػػػػػػػػػفي هشػػػػػػػػػػػػاـو
 

 حربػػػػػػػػػػػػػػػػػًة طعنػػػػػػػػػػػػػػػػػان حربػػػػػػػػػػػػػػػػػًة طعنػػػػػػػػػػػػػػػػػان إذ يقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بالإذ يقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بال  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػةى الجٌبػػػػػػػػػػػػػػػاًر .. بػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػببً     ػػػػػػػػػػػػػػػةى الجٌبػػػػػػػػػػػػػػػاًر .. بػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػببً أىمى  أىمى
 

 كتًخػػػػػػػػػػػػػػػػرا )سيػػػػػػػػػػػػػػػػمىيَّةى( ممتًزجػػػػػػػػػػػػػػػػان  كتًخػػػػػػػػػػػػػػػػرا )سيػػػػػػػػػػػػػػػػمىيَّةى( ممتًزجػػػػػػػػػػػػػػػػان    
 

 دىميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمً  المنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكبً دىميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمً  المنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكبً    
 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه    ( خى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه ك)أيمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػة( ك)أبػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ( خى  ك)أيمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػة( ك)أبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
   

( ذىنىػػػػػػػػػػػبه ًمػػػػػػػػػػػٍف ذىنىػػػػػػػػػػػبً     مىػػػػػػػػػػػؼو ( ذىنىػػػػػػػػػػػبه ًمػػػػػػػػػػػٍف ذىنىػػػػػػػػػػػبً ًمػػػػػػػػػػػٍف )خى مىػػػػػػػػػػػؼو  ًمػػػػػػػػػػػٍف )خى
 

 تػػػػػػػػػػػػبَّ )أيمٌيػػػػػػػػػػػػةي( يخػػػػػػػػػػػػرج ظيهػػػػػػػػػػػػران تػػػػػػػػػػػػبَّ )أيمٌيػػػػػػػػػػػػةي( يخػػػػػػػػػػػػرج ظيهػػػػػػػػػػػػران   
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثكًر الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًج بالكىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثكًر الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًج بالكىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً    
 

 ال(ال(يىٍشػػػػػػػػػكم فػػػػػػػػػي الرمضػػػػػػػػػاًص )بػػػػػػػػػاليىٍشػػػػػػػػػكم فػػػػػػػػػي الرمضػػػػػػػػػاًص )بػػػػػػػػػال  
 

 كًبكيتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًر الممتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً كًبكيتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًر الممتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً    
 

دي( ك)العاصػػػػػػػٍي(   دي( ك)العاصػػػػػػػٍي(ك)النٍَّضػػػػػػػر( ك)أٍسػػػػػػػكى  ك)النٍَّضػػػػػػػر( ك)أٍسػػػػػػػكى
 

(ك)أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب(    (ك)أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب(ك)اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ميعىٍيطو  ك)اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ميعىٍيطو
 

ًمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو    ـا جى ًمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو أ ـا جى  )أركل( الحٌمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي لمحطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً )أركل( الحٌمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي لمحطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً        كابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو أ
 

ػػػػػػػػػٍيبىةي( مقػػػػػػػػػركفه    ػػػػػػػػػٍيبىةي( مقػػػػػػػػػركفه كبػػػػػػػػػػػػ )عيتبػػػػػػػػػةى( )شى  كبػػػػػػػػػػػػ )عيتبػػػػػػػػػةى( )شى
 

 فػػػػػػػػػػػػي قىٍعػػػػػػػػػػػػًر جهػػػػػػػػػػػػنَّـ فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػببً فػػػػػػػػػػػػي قىٍعػػػػػػػػػػػػًر جهػػػػػػػػػػػػنَّـ فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػببً    
 

 اٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػااٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػا  ك )نيبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػهه( ك)مينىٌبػػػػػػػػػػػػػػػػهه(ك )نيبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػهه( ك)مينىٌبػػػػػػػػػػػػػػػػهه(  
 

( مػػػػػػػػػػػػػػف ًجيىػػػػػػػػػػػػػػًؼ القيميػػػػػػػػػػػػػػبً     ػػػػػػػػػػػػػػاجو ( مػػػػػػػػػػػػػػف ًجيىػػػػػػػػػػػػػػًؼ القيميػػػػػػػػػػػػػػبً )حجَّ ػػػػػػػػػػػػػػاجو  )حجَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػتيالً    ػػػػػػػػػػػػػر عي ػػػػػػػػػػػػػتيالً هػػػػػػػػػػػػػاؾى ثالثػػػػػػػػػػػػػةى عىشى ػػػػػػػػػػػػػر عي  هػػػػػػػػػػػػػاؾى ثالثػػػػػػػػػػػػػةى عىشى
 

 ((ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصكا بالمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصكا بالمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب)   
 

 اإلسالمية(: تكظيؼ الرمكز الكطنية )الشخصيات كالقيادات - ب
 ثفيويومف ِكظوؼ الرمكز  ا  ُيئد البيبر ىيركد افِبرت رمكز الباب الدمعطوفا  ا 

مف بخُويت كطفوة إعاموة المكيهد ز الباب الدمعطوفا  ُيئده    قد كظؼ البيبر رمك 
كالدكِكر بىد الازوز   مفاـ البوخ أحمد ويعوف   ك ويدات  يبمة لاي دكر كىور  ا مقيربة المحِؿ 

اح بحيدة   الرفِوعا  كالادود مف  ويدات كِيئب الباود بز   كالدكِكر إىراهوـ المقيدمة   ُك
أمثيؿ بميد بقؿ كوحول ر  يبؿ  ا افِديوة الباب الدمعطوفا الذوف كيف لاـ دك الدوف القعيـ 

  وقكؿ  ا ِكظوؼ رمز البوخ أحمد ويعوف   بويشع
 أخػػػػي   يػػػػا ابػػػػفى ياسػػػػيفى .. يػػػػا أحمػػػػدي أخػػػػي   يػػػػا ابػػػػفى ياسػػػػيفى .. يػػػػا أحمػػػػدي   

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اي .. كالجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي المكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اي .. كالجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي المكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    
 

ٍقًدًسػػػػػػػػػيا    ػػػػػػػػػدي المى ػػػػػػػػػٍكرىًة األىسى ٍقًدًسػػػػػػػػػيا مػػػػػػػػػف الجى ػػػػػػػػػدي المى ػػػػػػػػػٍكرىًة األىسى  مػػػػػػػػػف الجى
 

ػػػػػػػػػػػػػكد كالمحًتػػػػػػػػػػػػػدي     ػػػػػػػػػػػػػكد كالمحًتػػػػػػػػػػػػػدي كفػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػكرة الجي  كفػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػكرة الجي
 

 يؿي الضػػػػيكؼيؿي الضػػػػيكؼكفػػػي جػػػكرة الشػػػػمس سػػػكفػػػي جػػػكرة الشػػػػمس سػػػ  
 

ػػػػػػػػػػػػػدي     ػػػػػػػػػػػػػدي كبػػػػػػػػػػػػػابي ابػػػػػػػػػػػػػف ياسػػػػػػػػػػػػػيفى ال يكصى  كبػػػػػػػػػػػػػابي ابػػػػػػػػػػػػػف ياسػػػػػػػػػػػػػيفى ال يكصى
 

ب ػػػػػػػي .. يقػػػػػػػكد    ب ػػػػػػػي .. يقػػػػػػػكد ييبىم ػػػػػػػغي .. يػػػػػػػدعك.. ييرى  ((ِتعػػػػػػػػػالىكا .. تعػػػػػػػػػالىكا .. هنػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػكردي)تعػػػػػػػػػالىكا .. تعػػػػػػػػػالىكا .. هنػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػكردي)       ييبىم ػػػػػػػغي .. يػػػػػػػدعك.. ييرى
 

 كوقكؿ  ا ِكظوؼ بخُوة الدكِكر الرفِوعا كرمز كطفا مكيهد 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىٍد إلػػػػػػػػػػػػػػ  ٍبػػػػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػػػػًز اٍصػػػػػػػػػػػػػػعىٍد إلػػػػػػػػػػػػػػ عى  عى

 

 أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً أيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادةً كالهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً    
 

ػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ ال   ػػػػػػػػػػػػؿي الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ الرىجي ـ    بػػػػػػػػػػػػؿرىجي ـ    بػػػػػػػػػػػػؿشاػػػػػػػػػػػػ  شاػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػراصً     ػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػكًد.. ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػراصً أىسى  أىسى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػفىدم  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي   رمىًؽ الصَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػفىدم  فػػػػػػػػػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػػػػػػػػػالجى رمىًؽ الصَّ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػالجى
 

 أىٍجبىاًلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًز اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً أىٍجبىاًلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًز اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً    
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا يػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػري األغػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياصً    
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػتى كػػػػػػػػػػػػػؿَّ الشَّػػػػػػػػػػػػػعًب ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ    ٍيػػػػػػػػػػػػػتى كػػػػػػػػػػػػػؿَّ الشَّػػػػػػػػػػػػػعًب ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ ركَّ  ركَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراصً نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو تىحى  نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو تىحى
 

 ًعػػػػػػػٍش فػػػػػػػي ضػػػػػػػمير الشَّػػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػػًعػػػػػػػٍش فػػػػػػػي ضػػػػػػػمير الشَّػػػػػػػعًب كاٍنػػػػػػػػػػػػ
 

ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)ػػ    ـٍ بالمحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى
ُ)) 

 

 كوقكؿ  ا ِكظوؼ بخُويت بدودة أخرل   

 سػػػػػالـه يػػػػػػا صػػػػػالح كيػػػػػػا ابػػػػػف عقػػػػػػؿسػػػػػالـه يػػػػػػا صػػػػػالح كيػػػػػػا ابػػػػػف عقػػػػػػؿ  
 

 كيحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالمقادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاعكيحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالمقادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاع   
 

 سػػػػػػػالـه يػػػػػػػا ابػػػػػػػفى ياسػػػػػػػيف المفػػػػػػػٌدلسػػػػػػػالـه يػػػػػػػا ابػػػػػػػفى ياسػػػػػػػيف المفػػػػػػػٌدل  
 

ـي انػػػػػػػػػػػػػػدفاع    ـي انػػػػػػػػػػػػػػدفاعلكػػػػػػػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػػػػػػػعب خمفكػػػػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػػػػػػػعب خمفكػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػدكد   ػػػػػػػػدكدلكػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي بػػػػػػػػدرو الكبػػػػػػػػرل جي  لكػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي بػػػػػػػػدرو الكبػػػػػػػػرل جي
 

 ((ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ االقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص كاالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ االقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص كاالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع)   
 

ل الرمكز الِا اعِخدماي البيبر  ا  ُيئده أفاي كماي رمكز إعاموة كيع كمف الماحظ بم
لقد أدت حركة حميس  ا " افطا ِاي إلل ِرور     ِكظوداي  ا إطير الِفظور لمحركة اإلعاموة

كىور  ا معيره البارم حوث افِقؿ مف مرحمة الِفظور لمدكر اإلعاما كالفويؿ مف أكمِ   إلل 
كمي أف لاذه (ع9كاكىة لحركة حميس الِا رأل  واي الِركمة المثمل لدكره كأمفويِِ ")مرحمة الِلوود كالم

 ا أكعيط الباب الدمعطوفا حوث ا ِرف ذكرهي ىيلمقيكمة  ا  كىور  ا  كافِبير  ي  الرمكز ُدل كاعا
ؤكد اعِمرار المقيكمة ود المحِؿ   كدبكة أىفيع كىيلكايد كاالعِبايد  كيعت دالالت هذه الرمكز لِ

لباب الدمعطوفا لا ِداع ىاـ  مي أبد حيكة  معطوف إلل مثؿ هؤالع الركيؿ الذوف أُىحكا رمكزا  ا
  لمباب الدمعطوفا ع

 تكظيؼ شخصيات العدك : - ت
ىِكظوؼ أعميع الادك الُاوكفا  قد "كيف الادك الُاوكفا المحِؿ امِا ماكـ ىيركد البارم 

ا البار وكمب الروب كالثكرة كاالعِدزاز  هك الحيور دائمي   ا باره   ككيف حوكر الادك  
دِ ىلهكف الُديت  الذم ُِيحىِ أووي  حيلة مف الارامة الِا ِكل د أحويفي  العب كالبِـ كُك
كأ ذباي   ثـ وحبد لاي ِيروخوة الواكد العكداع  ا ا مـ كماي   كال وُىر بف العخروة مفاـ  كؽ 

ُيئد الِا كمع  واي البيبر كؿ رمكز الواكد (عكمف الق9عىِ لاـ معِخدمي   كيهِِ الاذبة")
كبخُويِاـ  ُودة "م ف  الكحش" حوث بىِ البيبر الواكد ىيلكحش الذم وداؿ مي ورود دكف معيئؿ 
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ككايِاـ  وقكؿ  ا هذه  أك رادع كهك  ا هذا الِبىوِ ووـ كؿ  يدة الواكد بمل مخِمؼ أحزاىاـ ِك
 القُودة  

ػػػػ   ٍحشي  يفتػػػػرسي القػػػػدسى مى ػػػػٍف الػػػػكى ػػػػمى ٍحشي  يفتػػػػرسي القػػػػدسى مى ػػػػٍف الػػػػكى  ٍف ٍف مى
 

ػػػػػػػػػًعرٌ     ػػػػػػػػػٍف جسػػػػػػػػػميها يىٍقشى ٍجػػػػػػػػػًه مى ػػػػػػػػػًعرٌ كًمػػػػػػػػػٍف كى ػػػػػػػػػٍف جسػػػػػػػػػميها يىٍقشى ٍجػػػػػػػػػًه مى  كًمػػػػػػػػػٍف كى
 

ٍحشي   مىٍف ذا الذم اغتاؿى عٌكػا    ٍحشي   مىٍف ذا الذم اغتاؿى عٌكػا مىٍف الكى  مىٍف الكى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍرجى ابػػػػػػػػػػػػػًف عػػػػػػػػػػػػػامرو الميٍزدىًهػػػػػػػػػػػػػٍر     ػػػػػػػػػػػػػٍرجى ابػػػػػػػػػػػػػًف عػػػػػػػػػػػػػامرو الميٍزدىًهػػػػػػػػػػػػػٍر كمى  كمى
 

ػػػػًف اغتػػػػاؿى حيفػػػػا  مػػػػف اغتػػػػاؿ يافػػػػا    ػػػػًف اغتػػػػاؿى حيفػػػػا  مػػػػف اغتػػػػاؿ يافػػػػا مى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا نىحى رىممػػػػػػػػػػػػػػػػةى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كليػػػػػػػػػػػػػػػػٌدان كى ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا نىحى رىممػػػػػػػػػػػػػػػػةى مى  كليػػػػػػػػػػػػػػػػٌدان كى
 

ًرقىػػػػػػٍت فػػػػػػي الظػػػػػػالـً    ًرقىػػػػػػٍت فػػػػػػي الظػػػػػػالـً مئػػػػػػاتي القػػػػػػرل غى ألي مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿى        مئػػػػػػاتي القػػػػػػرل غى ألي مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ككانػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػػػػَى  الػػػػػػػػػػػػػػػػداررٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػداررٍ ككانػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػػػػَى
 

ـٍ ًمػػػٍف رضػػػي و فىػػػرل    ٍحشي   كػػػ ػػػٍف الػػػكى ـٍ ًمػػػٍف رضػػػي و فىػػػرل مى ٍحشي   كػػػ ػػػٍف الػػػكى  مى
 

بػػػػػػػػػال  بىقىػػػػػػػػػٍر     ـٍ ًمػػػػػػػػػٍف بيطػػػػػػػػػكًف الحى بػػػػػػػػػال  بىقىػػػػػػػػػٍر ككػػػػػػػػػ ـٍ ًمػػػػػػػػػٍف بيطػػػػػػػػػكًف الحى  ككػػػػػػػػػ
 

 كدؽَّ المسػػػػػػػػػػػػػػاميرى فػػػػػػػػػػػػػػي لحًمنػػػػػػػػػػػػػػاكدؽَّ المسػػػػػػػػػػػػػػاميرى فػػػػػػػػػػػػػػي لحًمنػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 لييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبحفى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكطناتو كيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ لييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبحفى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكطناتو كيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ    
 

مػػػػػػػػػػػػػاـً الكديػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػاـً الكديػػػػػػػػػػػػػ كيىٍمػػػػػػػػػػػػػبىسي ًزمَّ الحى  كيىٍمػػػػػػػػػػػػػبىسي ًزمَّ الحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)    مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)ألفَّ البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه حي مي ألفَّ البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه حي
ُ)) 

 

  ووي  أ الواكد ىيلكحكش كوقكؿ  ا مكوع آخر مبىاي  

 كبغػػػػػػػ  كحػػػػػػػكش لػػػػػػػيس يػػػػػػػردعهـكبغػػػػػػػ  كحػػػػػػػكش لػػػػػػػيس يػػػػػػػردعهـ  
 

 خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     
   

 المحػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي أنيػػػػػػػػػػابهـ كعمػػػػػػػػػػ المحػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي أنيػػػػػػػػػػابهـ كعمػػػػػػػػػػ   
 

ؽه بهػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػي )    ؽه بهػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػي )أثػػػػػػػػػػػػكابهـ ًمػػػػػػػػػػػػزى  ((ِأثػػػػػػػػػػػػكابهـ ًمػػػػػػػػػػػػزى
 

كىره بمل االعِمرار حوث  لقد حقؽ البيبر  ا المثيلوف العيىقوف المِاة الدفوة الِا ِكذب القيرئ ِك
فداي الرمكض الذم وكاؿ القيرئ مثمت الرمكز العيىقة مايفا ِفىض ىيلحوية كهذه المايفا وكِ

معِرعا   ا القراعة لدؾ هذه الرمكز كاإلكيىة بمل ِعيؤالت البيبر الذم  دـ لفي ِكرىة باكروة 
خيُة مف خاؿ أعئمِِ المِكررة حوث أراد إبراؾ القيرئ  ا هذه الِكرىة الخيُة مف خاؿ 

قدـ ُكرة أكلوة بفِ    اذا الكحش اإلكيىيت الِا عوقدماي القيرئ  فراه وِعيعؿ بف هذا الكحش كو
عيؤؿ البيبر بف الكحش ال وافا كامِ ىِ ىؿ أراد  ودِرس ا ميكف إوي ة إلل ا ِراعِ لمفيس ِك
ثىيت هذه الُدة مف خاؿ أ ايلِ الِا وقكـ ىاي  قد دمر ك ِؿ كهدـ ككا ال وبؾ القيرئ  ِرعوخ كا 

لخراب كالِدمور بمي كيفت بموِ مدفِ  ومي وقكلِ البيبر فرل البيبر وقدـ لفي ُكرة مف كعط ا
  ىوؿ ا ِراعاي  وقكؿ     

ًرقىػػػػػػٍت فػػػػػػي الظػػػػػػالـً    ًرقىػػػػػػٍت فػػػػػػي الظػػػػػػالـً مئػػػػػػاتي القػػػػػػرل غى ألي مثػػػػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػػػػدارٍر )       مئػػػػػػاتي القػػػػػػرل غى ألي مثػػػػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػػػػدارٍر )ككانػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػَى  ((ّككانػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػَى
 

 ثـ ىاد هذا الىويف فرل البيبر وعِرعؿ  ا ذكر كرائـ هذا الكحش الذم لـ وارؼ لإلفعيفوة طروقي   
كمي  ا ىي ا ا ىويت عكوقكؿ  ا  أة كلـ وعمـ مفِ الحكر كالبكر مـ ورابا طدا  كال بوخي  كال امر 

 مكوع آخر  
                                                           

 ع919صكد   ا بميؿ الباروة الكيممة   د الرحمف ىير بى( (9
 ع900ص العيىؽ  ( (6
 ع919ص العيىؽ  ( (9
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 ر  ش  الب   ني  في ب   األياـ   ؿ  داك  ي   ف  م   حاف  ب  س  
 ر  ق  الب   ؽ  .. يا عاش   ماف  الز   ف  ك  ع  ر  ف   ت  ح  ب  ص  أ  
 ر  ش  الب   ؿ  اك   .. يا ماف  الز   قاركف   ت  ح  ب  ص  أ  
 ر  ط  الب   ف  عم  م  .. أ   ماف  الز   الكت  ج   ت  ح  ب  ص  أ  

 (ُ)ر  ت  كالكك الت  .. ه   يف  ه  ك  يا ك   ت  ح  ب  ص  أ  
"بيركف" ىيلثكر  إللطير ِكظوؼ الرمز العيخر لمواكد كالدكيهة الاذبة ورمز البيبر ك ا إ
  وقكؿ  

ػػػػػػػػػػػػػػزَّاري صػػػػػػػػػػػػػػبرا عػػػػػػػػػػػػػػادى ًمػػػػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػػػػزَّاري صػػػػػػػػػػػػػػبرا عػػػػػػػػػػػػػػادى ًمػػػػػػػػػػػػػػفجى  جى
 

 بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ًهٍتمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ًهٍتمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىكىٍا .. إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ييٍنحى  ((ِرا )را )دىكىٍا .. إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ييٍنحى
 

 :كورمز لِ  ا  ُودة ثيفوة ىيلدب  وقكؿ 

ػػػػػػػػػرَّ البىٍنػػػػػػػػػدىةي)   ػػػػػػػػػرَّ البىٍنػػػػػػػػػدىةي)فىجَّ  ( القطػػػػػػػػػاع عمينػػػػػػػػػا( القطػػػػػػػػػاع عمينػػػػػػػػػاّفىجَّ
   

 ((ْكتىعىشَّػػػػػػػػػػػػػػ  بالضػػػػػػػػػػػػػػفة الفيحػػػػػػػػػػػػػػاص)كتىعىشَّػػػػػػػػػػػػػػ  بالضػػػػػػػػػػػػػػفة الفيحػػػػػػػػػػػػػػاص)   
 

مر بمل  معطوف ماي الِآكمف الرمكز الِا كظداي البيبر بىد الرحمف ىيركد بخُويت اِرىط ىيع
مف هذه البخُويت "هِرزؿ"   كد مقوموف بمل أراوواي دكلة لموا  كمف ثـ االعِواع بمواي 

مر الذم بقده  ا ىيزؿ ىعكوعرا   كمي لـ وفس البيبر ِكظوؼ بخُوة كزور الخيركوة  كالمِؤ
  كمي كظؼ البيبر بخُوة  " الذم مفح الواكد دكلة بمل أرض  معطوفالىروطيفا "ىمدكر

  وقكؿ   العمطيف بىد الحمود الذم لـ وِفيزؿ بف  معطوف كال أم بىر مفاي
 ًمػػػػٍف بػػػػازؿو قػػػػذفكا فػػػػي القػػػػدًس قيٍنبيمىػػػػةن ًمػػػػٍف بػػػػازؿو قػػػػذفكا فػػػػي القػػػػدًس قيٍنبيمىػػػػةن   

 

 كال يػػػػػػػػػػػزاؿي حريػػػػػػػػػػػؽي القػػػػػػػػػػػدًس ميٍسػػػػػػػػػػػتىًعراكال يػػػػػػػػػػػزاؿي حريػػػػػػػػػػػؽي القػػػػػػػػػػػدًس ميٍسػػػػػػػػػػػتىًعرا   
 

 عبػػػػػػدي الحميػػػػػػًد كمهمػػػػػػا قػػػػػػاؿى شػػػػػػاًنئيهعبػػػػػػدي الحميػػػػػػًد كمهمػػػػػػا قػػػػػػاؿى شػػػػػػاًنئيه  
 

ػػػػػػػػدىرا    ػػػػػػػػدىرامػػػػػػػػا خػػػػػػػػافى يكمػػػػػػػػان فمسػػػػػػػػطينان كال غى  مػػػػػػػػا خػػػػػػػػافى يكمػػػػػػػػان فمسػػػػػػػػطينان كال غى
 

ٍتػػػػػػػًزؿي سػػػػػػػمطانان يمػػػػػػػكتي كال   ٍتػػػػػػػًزؿي سػػػػػػػمطانان يمػػػػػػػكتي كالالقػػػػػػػ  ًهرى  القػػػػػػػ  ًهرى
 

 يبيػػػػػػػػػػػػػػ ي أىٍنميمىػػػػػػػػػػػػػػةن منهػػػػػػػػػػػػػػا كال ظيفيػػػػػػػػػػػػػػرىايبيػػػػػػػػػػػػػػ ي أىٍنميمىػػػػػػػػػػػػػػةن منهػػػػػػػػػػػػػػا كال ظيفيػػػػػػػػػػػػػػرىا   
 

ػػػػػػػػػػرا       يىٍطػػػػػريدي ي يىٍطػػػػػريدي ي   لػػػػػـ ييٍرًعػػػػػًه أيذينػػػػػان .. بىػػػػػٍؿ هىػػػػػبَّ لػػػػػـ ييٍرًعػػػػػًه أيذينػػػػػان .. بىػػػػػٍؿ هىػػػػػبَّ    جى ػػػػػػػػػػهي فػػػػػػػػػػي يىٍمػػػػػػػػػػًدزو حى ػػػػػػػػػػراطىػػػػػػػػػػٍردان كييٍمًقمي جى ػػػػػػػػػػهي فػػػػػػػػػػي يىٍمػػػػػػػػػػًدزو حى  طىػػػػػػػػػػٍردان كييٍمًقمي
 

ػػػػػػمىةن    ػػػػػػكَّان كػػػػػػافى ًمٍقصى ػػػػػػطَّ بىٍمفيػػػػػػكري صى ػػػػػػمىةن كخى ػػػػػػكَّان كػػػػػػافى ًمٍقصى ػػػػػػطَّ بىٍمفيػػػػػػكري صى  كخى
 

ػػػػػػػػػػعىرا)    ػػػػػػػػػػعىرا)فىقىػػػػػػػػػػطَّ رىٍأسى فمسػػػػػػػػػػطيفو كمػػػػػػػػػػا شى فىقىػػػػػػػػػػطَّ رىٍأسى فمسػػػػػػػػػػطيفو كمػػػػػػػػػػا شى
ٓ)) 

 

 ي  حي ظ بمل  معطوف هك العمطيف بىد الحمود الذمإعامو ا  رمز  ا ا ىويت العيىقة  كظؼ البيبر
كولِا  كيف ككاىِ ر وي   يطاي   لمواكد ى  يمة دكلة لاـ  ا  معطوف  ِمت معيكمِِ مف أكؿ العميح
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فيزلكا  ازوز ركح كمىدأ الِبىث ىي رض كبدـ ِكظوؼ هذا الرمز مف أكؿ مقيرفِِ ىمف ك اكا ِك ِك
كوؤكد  ومة  معطوف لدل   كمي أف ِكظوؼ هذا الرمز وحمؿ ا ىويت ىدالالت بموقة الِفيزؿ بفاي

وف الذوف ودبكهـ البيبر لمِبىث ىلرواـ كاال ِداع ىيلعمطيف بىد الحمود الذم المعمموف كالدمعطوفو
ر ض الِفيزؿ بف بىر مف ا رض المقدعة  ا أحمؾ ظركؼ بيبِاي دكلِِ ع كمي أف ِكظوؼ 

مر ىيزؿ ىعكوعرا  ومثؿ فقطة مظممة حيلكة العكاد  ا ذاكرة الباب البخُوة الواكدوة هِرزؿ كمِؤ
 يع أروِ مف هذه الفقطةعالدمعطوفا حوث ىدأ وو

 تكظيؼ أسماص المجازر: - ث
كظؼ البيبر ىيركد  ا  ُيئده أعميع المكيزر الُاوكفوة الِا اِركىاي الادك الُاوكفا ىحؽ 
الاكئوف الدمعطوفووف كولِا هذا الِكظوؼ لِمؾ الرمكز الملعيكوة مف أكؿ إظاير الُكرة الحقوقوة 

ئـ ىحؽ الدمعطوفووف كولِا ِاداد أعميع هذه المكيزر لمادك الُاوكفا الذم ال وزاؿ وِركب الكرا
لىويف كثِراي  قد ِفيكؿ البيبر ىيركد  ا  ُيئده المكيزر الواكدوة  ا داخؿ  معطوف كخيركاي 

  وقكؿ  ا مذىحِا ُىرا كبيِوا كدور ويعوف  
ػػػػػػػٍبرا(   ) صى مٍَّفػػػػػػػًت يػػػػػػػا نػػػػػػػارى ػػػػػػػٍبرا(أمَّ نػػػػػػػارو خى ) صى مٍَّفػػػػػػػًت يػػػػػػػا نػػػػػػػارى  أمَّ نػػػػػػػارو خى
     

 كجبػػػػػػػػػػػػػػػاؿو سيػػػػػػػػػػػػػػػكدو مػػػػػػػػػػػػػػػف األحقػػػػػػػػػػػػػػػادً كجبػػػػػػػػػػػػػػػاؿو سيػػػػػػػػػػػػػػػكدو مػػػػػػػػػػػػػػػف األحقػػػػػػػػػػػػػػػادً    
 

 يػػػػا )ديػػػػرى ياسػػػػيف( هػػػػؿ ييٍطػػػػػػػيػػػػا )ديػػػػرى ياسػػػػيف( هػػػػؿ ييٍطػػػػػػػ  أمَّ نػػػػارو أمَّ نػػػػارو   
 

مَّػػػػػػػػػػػةى صػػػػػػػػػػػادً     مَّػػػػػػػػػػػةى صػػػػػػػػػػػادً ػػػػػػػػػػػػػػػفلي مػػػػػػػػػػػاصي البحػػػػػػػػػػػاًر غي  ػػػػػػػػػػػػػػػفلي مػػػػػػػػػػػاصي البحػػػػػػػػػػػاًر غي
 

 جسَّػػػػػػػػػػػػمكا دىيػػػػػػػػػػػػنهـ لنػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػديناجسَّػػػػػػػػػػػػمكا دىيػػػػػػػػػػػػنهـ لنػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػدينا  
 

ـه لػػػػػػػػػػػػيسى ًمثميػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػبالدً     ـه لػػػػػػػػػػػػيسى ًمثميػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػبالدً هىػػػػػػػػػػػرى  هىػػػػػػػػػػػرى
   

ـه ًمػػػػػٍف جمػػػػػاجـً الشػػػػػيب كالشاٍبػػػػػػػػػ   ـه ًمػػػػػٍف جمػػػػػاجـً الشػػػػػيب كالشاٍبػػػػػػػػػهىػػػػػرى  هىػػػػػرى
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كاألامهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كاألكالدً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كاألامهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كاألكالدً    
 

 يىػػػػػػٍذبحكف الشػػػػػػعكبى ذبػػػػػػ  الساػػػػػػكارليىػػػػػػٍذبحكف الشػػػػػػعكبى ذبػػػػػػ  الساػػػػػػكارل  
 

 ((ُالمػػػػػػػػػػػػزاد)المػػػػػػػػػػػػزاد)كيبيعػػػػػػػػػػػكفى لحمىهػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي كيبيعػػػػػػػػػػػكفى لحمىهػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي    
 

كوقكؿ  ا مذىحة الحـر اإلىراهوما الِا اِركىاي الواكد ود الدمعطوفووف كهـ عككد  ا ُاة 
 الدكر   مكظدي  بخُوة مف اِركىاي  

ػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػؿي    ػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػؿي ألهبػػػػػػػػػٍت لكعى  ألهبػػػػػػػػػٍت لكعى
 

 فهػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػيؿي فهػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػيؿي    
 

( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ    ( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى  يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى
 

 مىهيػػػػػػػػػػػػكؿي مىهيػػػػػػػػػػػػكؿي   فػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػكـه فػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػكـه    
 

ٍمػػػػػػػػػ   ٍمػػػػػػػػػاً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي  اً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي
 

 ػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػيكؿي ػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػيكؿي    
 

ٍمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػزرةن حى ٍمػػػػػػػػػػػأطمقٍتهػػػػػػػػا صي ػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػزرةن حى  أطمقٍتهػػػػػػػػا صي
     

   ( ها كالعكيػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػراخي )ػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػك صي ها كالعكيػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػراخي  ((ِػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػك صي
 

 كوقكؿ  ا مكزرة كفوف  

 هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى  عى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيكبالعىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصىًة امٍ كبالعىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصىًة امٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيسى  سى
 

 جبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الميعىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الميعىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 

 نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   
 

ػػػػػػػػػػطَّ مػػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػػطَّ مػػػػػػػػػػكحمػػػػػػػػػػدان عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا خى  حمػػػػػػػػػػدان عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا خى
 

 ((ُالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا)النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا)   
 

 :تكظيؼ المكاف)المدف كالقرل الفمسطينية( - ج
ماظـ القرل كالىمدات الدمعطوفوة الِا ه ك ر مفاي الدمعطوفوكف كظؼ البيبر بىد الرحمف ىيركد 

كولِا ِكظوؼ هذه ا ميكف كرمكز لِذكور الباب الدمعطوفا ىاي كبدـ الِفيزؿ بفاي    ـ9191بيـ 
ـ    ك د ِـ ِكظوؼ ىاض 9191كمي ا ِرفت ىاض هذه ا ميكف ىيلاممويت الددائوة مفذ بيـ 

ا ميكف لِحدود كررا وة كمعيحة  معطوف لفدا االدبيع القيئؿ ىلف أراوا  معطوف الِا ا حِمت بيـ 
 ي كيف وطرح  ا الِعكويت العمموة  وقكؿ البيبر  ا ِحدود  معطوف  ـ كم9191

 كيػػػػػػػا كطنػػػػػػػي الحبيػػػػػػػب أزؼا بشػػػػػػػرلكيػػػػػػػا كطنػػػػػػػي الحبيػػػػػػػب أزؼا بشػػػػػػػرل  
 

ػػػػػػػػػػػػػجي الٌرعػػػػػػػػػػػػػاع    ػػػػػػػػػػػػػجي الٌرعػػػػػػػػػػػػػاعفعنػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػيرحؿ الهمى  فعنػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػيرحؿ الهمى
 

 كمػػػػػػػػػػف رفػػػػػػػػػػ و كغػػػػػػػػػػزةى كالمكاصػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػف رفػػػػػػػػػػ و كغػػػػػػػػػػزةى كالمكاصػػػػػػػػػػي   
 

 ((ِإلػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػاقكرةو يجػػػػػػػػػػػػػرم الٌشػػػػػػػػػػػػػراع)إلػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػاقكرةو يجػػػػػػػػػػػػػرم الٌشػػػػػػػػػػػػػراع)   
 

أبكيرهي  ك د أكثر البيبر مف ِكظوؼ معقط رأعِ كىمدِِ ا ُموة ىوت دراس مِذكرا مااي حوفي
 أخرل وكِفدِ الحزف بمل  را اي  ِماج فدعِ ىيلدبيع لمرككع إلواي  وقكؿ    كأبفيىاي كأحويفي  

نَّػػػػػػػػػػاتي بىٍيػػػػػػػػػػًت دىرىاسو    نَّػػػػػػػػػػاتي بىٍيػػػػػػػػػػًت دىرىاسو أيػػػػػػػػػػف ًمن ػػػػػػػػػػي جى  أيػػػػػػػػػػف ًمن ػػػػػػػػػػي جى
 

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادنا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماًص      غػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادنا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماًص  كمى  كمى
 

 كعناقيػػػػػػػػػػػػػػػػدي كالثاريَّػػػػػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػػػػػدلَّتٍ كعناقيػػػػػػػػػػػػػػػػدي كالثاريَّػػػػػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػػػػػدلَّتٍ   
 

 ((ّعىسػػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػػي كيركًمنػػػػػػػػػػػػا الغَّنَّػػػػػػػػػػػػاًص )عىسػػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػػي كيركًمنػػػػػػػػػػػػا الغَّنَّػػػػػػػػػػػػاًص )   
 

مكدهي  ا ككِ المحِؿ  قد مفا الادك  كوبىِ البيبر  روِِ ىاش الفعكر دلوا  بمل  كِاي ُك
 ـ ىخعيئر  يدحة  ىوؿ الاكرة  وقكؿ  9191الُاوكفا  واي بيـ 

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت دراسو الشػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت دراسو الشػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ( ( ْػػػػػػػػػػػػػػػٌماص .. فػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػٌش الٌنسػػػػػػػػػػػػكر)ػػػػػػػػػػػػػػػٌماص .. فػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػٌش الٌنسػػػػػػػػػػػػكر)   
 

القدس كالمعكد كمف ا ميكف الِا كظداي البيبر لمداللة بمل مي وكرم ىحؽ المقدعيت اإلعاموة 
 ا  ُل  وقكؿ  

 لػػػػػػؾى اي يػػػػػػا أقصػػػػػػ  تقنٍَّعػػػػػػتى باكيػػػػػػان لػػػػػػؾى اي يػػػػػػا أقصػػػػػػ  تقنٍَّعػػػػػػتى باكيػػػػػػان   
 

   ( )ككػػػػػػػػػػػػؿا صػػػػػػػػػػػػناديًد الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ أًسػػػػػػػػػػػػٍيري  ((ٓككػػػػػػػػػػػػؿا صػػػػػػػػػػػػناديًد الر جػػػػػػػػػػػػاًؿ أًسػػػػػػػػػػػػٍيري
 

 كوقكؿ مكظدي  القدس كرمز دوفا ِيروخا  

                                                           
 ع969بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع996ص العيىؽ  ( (6
 ع996ص  العيىؽ  ( (9
 ع696( العيىؽ   ص(9
 ع969( العيىؽ   ص (9
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 مىٍف يىٍسمى ي القدسى مىٍف ييصغي لصيحًتهامىٍف يىٍسمى ي القدسى مىٍف ييصغي لصيحًتها  
 

ػػػػػػرا )    ٍيمىتىػػػػػػا   كاٍ أبػػػػػػا بكػػػػػػرا    كاعيمى ػػػػػػرا )يػػػػػػا كى ٍيمىتىػػػػػػا   كاٍ أبػػػػػػا بكػػػػػػرا    كاعيمى يػػػػػػا كى
ُ)) 

 

مي زالت ىي وة  ا لمباب الدمعطوفا خيلدة لاميكف كرمكز  كفرل البيبر  ا ِكظودِ
"بىد ( معقط رأس الدكِكر بىد الازوز الرفِوعا  ا  ُودة 6  وكظؼ "وىفي ")ذاكِرِ ال وفعيهي 

الذم أ وـ ىيعماي  ا ر ح المككع مخوـ ورىط ىوف هذه القروة كىوف  الازوز " الِا رثيه  واي  فراه
  وقكؿ  

 األربعيػػػػػػػػػػػػػػػ األربعيػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػػػػب  بعػػػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػػػػب  بعػػػػػػػػػػػػدى   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػالصً     ػػػػػػػػػػػػػػػػالصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أتيتىنػػػػػػػػػػػػػػػػا   قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أتيتىنػػػػػػػػػػػػػػػػا   قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجى
 

 فػػػػػػػػػي حضػػػػػػػػػف ًيٍبنىػػػػػػػػػا الجٌنػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي حضػػػػػػػػػف ًيٍبنىػػػػػػػػػا الجٌنػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػ  
 

كىاصً     كىاصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيحاًص رائعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيحاًص رائعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 ًيٍبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًة كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ًيٍبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًة كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالراجكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناصً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالراجكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناصً    
 

ًمٍثػػػػػػػػػػػؿ الطاػػػػػػػػػػػٍكًد فػػػػػػػػػػػي   ًمٍثػػػػػػػػػػػؿ الطاػػػػػػػػػػػٍكًد فػػػػػػػػػػػيهػػػػػػػػػػػي ذم كى  هػػػػػػػػػػػي ذم كى
 

 ((ّرفػػػػػػػػػػػػػً  اإًلبػػػػػػػػػػػػػاص .. ًبػػػػػػػػػػػػػال اٍنًثنىػػػػػػػػػػػػػاًص)رفػػػػػػػػػػػػػً  اإًلبػػػػػػػػػػػػػاص .. ًبػػػػػػػػػػػػػال اٍنًثنىػػػػػػػػػػػػػاًص)   
 

عطوفوة  ا  ُيئد البيبر ذاكرة اإلفعيف الدمعطوفا حوث ِكذرت  ا ذاكِرِ ك د مثمت ا ميكف الدم
  ا وفعيهي داحوي  مزابـ الواكد كرهيفاـ بمل فعويف الكوؿ الكدود لاذه ا ميكف ع

ك د ِكعع البيبر  ا ِكظوؼ ا ميكف كرمكز  كظؼ ا فدلس الِا ذىح  واي المعممكف كمي ذىح 
ىكا معِذكرة مي حُؿ  واي  وقكؿ  أهؿ  معطوف    لُىحت ا فدلس ِ  فكح ِك

 بكػػػػػػػػػػػت حمػػػػػػػػػػػراصي أنػػػػػػػػػػػدلسو عمينػػػػػػػػػػػابكػػػػػػػػػػػت حمػػػػػػػػػػػراصي أنػػػػػػػػػػػدلسو عمينػػػػػػػػػػػا  
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػكـى رحيمنػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػاعي نعانػػػػػػػػػػػػػػػافيػػػػػػػػػػػػػػكـى رحيمنػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػاعي نعانػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 تشػػػػػػػػػعَّب جػػػػػػػػػرحي أنػػػػػػػػػدلس  شػػػػػػػػػعابان تشػػػػػػػػػعَّب جػػػػػػػػػرحي أنػػػػػػػػػدلس  شػػػػػػػػػعابان   
 

 ((ْليٍنػػػػػػػػػػزؼى كػػػػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػػػػبر فػػػػػػػػػػي ثرانػػػػػػػػػػا)ليٍنػػػػػػػػػػزؼى كػػػػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػػػػبر فػػػػػػػػػػي ثرانػػػػػػػػػػا)   
 

 تكظيؼ رمكز الطبيعة: - ح
كثوؼ  كظؼ البيبر بىد الرحمف ىيركد بفيُر الطىواة مف طوكر كأبكير  ا إوُيؿ ِك

ؼ الِا ورودهي    الدالالت ك د كاؿ البيبر الطوكر ِبيركِ همكمِ كمُيىِ كآالمِ  قيؿ  ا ُك
 الذم لـ واد وارؼ كودوة الرككع إلا ببِالذم كيؿ الدفوي  مـ وىُر ببِ الاكئ ىيلاُدكر 

  الذم أ ىاد بفِ  عرا  كظممي  ك ارا  
 الهكانا ت  تجرع   كـ عاـ   ها العصفكر  ي  أ  

                                                           
 ع611صمة    بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيم( (9
ـ   ِقع إلل الكفكب 9191وىفي  روة برىوة  معطوفوة ِقع كفكب نرىا كعط  معطوف    ه ك ر أهماي بفاي بيـ ( (6

كـ   حدهي 9الررىا مف مدوفة الرممة   وحدهي نرىي  روة الفىا ركىوف كالىحر المِكعط حوث وىاد بفاي الىحر معي ة 
ر كزرفك ة  كحفكىي ىبوت كاعدكد   كها  روة  دومة كدا مول بمل ِلعوعاي بميال  روة القىوىة  كوحدهي بر ي المري

ىمغ معيحِاي الكموة حكالا  عبمؿ أهماي  ا زرابة الزوِكف كالافب كالِوف كالقمح  6كـ10حكالا خمعة آالؼ بيـ  ِك
 ـع 6000كالباورع وراكع   محمد الىككا كآخركف   وىفي ِيروخ كذاكرة  ىدكف طىاة   بزة   

 ع999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع919ص العيىؽ  ( (9
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 (ُ)مكانا ش  لمع   أبص ر ت   ما الجك   ت  ع  ر  كذ  
كورمز البيبر لممد اإلعاما الذم ىدأ وفِبر  ا كؿ الىمداف الارىوة ىيلفعر رمز القكة كالُمكد 

  وقكؿ  
مَّػػػػػػػؽى النسػػػػػػػر بعػػػػػػػد انقطػػػػػػػاٍع    ػػػػػػػٍذ حى مَّػػػػػػػؽى النسػػػػػػػر بعػػػػػػػد انقطػػػػػػػاٍع كمي ػػػػػػػٍذ حى  كمي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها تيٍرعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي)يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي فرائصي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها تيٍرعى  ((ِيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي فرائصي
 

ىؿ كالكر يع كالمطر يلىمالطوكر البيدويت ككمف بفيُر الطىواة الِا كظداي البيبر  ا  ُيئده 
 كالروث  وقكؿ  

 كامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي طمػػػػػػػكع الفجػػػػػػػر حتَّػػػػػػػ كامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي طمػػػػػػػكع الفجػػػػػػػر حتَّػػػػػػػ   
 

ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياتي     ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياتي تيعىزَّ  تيعىزَّ
 

 فمنهػػػػػػػػػػا بيٍمبيػػػػػػػػػػؿي األلحػػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػػدكفمنهػػػػػػػػػػا بيٍمبيػػػػػػػػػػؿي األلحػػػػػػػػػػاف يشػػػػػػػػػػدك  
 

 فيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميجي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابضه كالجارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي فيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثميجي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابضه كالجارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي    
 

ػػػػػػػػػٍجكنا   ػػػػػػػػػٍجكناكتهتػػػػػػػػػؼ قيٍرًبػػػػػػػػػيى الكرقػػػػػػػػػاصي شى  كتهتػػػػػػػػػؼ قيٍرًبػػػػػػػػػيى الكرقػػػػػػػػػاصي شى
 

 حنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار النائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً حنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار النائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً    
 

 فػػػػػػػػػػػػذاؾ مغػػػػػػػػػػػػٌرده يغػػػػػػػػػػػػدك طميقػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػذاؾ مغػػػػػػػػػػػػٌرده يغػػػػػػػػػػػػدك طميقػػػػػػػػػػػػا  
 

الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكنا  ي  افي العاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي افي العاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكنا  ي
 

 كتمػػػػػػػؾ حبيسػػػػػػػػةي األقفػػػػػػػاًص جرحػػػػػػػػ كتمػػػػػػػؾ حبيسػػػػػػػػةي األقفػػػػػػػاًص جرحػػػػػػػػ   
 

 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىٍتها الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدامياتي أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىٍتها الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدامياتي    
 

جػػػػػػػػػػدا   كى جػػػػػػػػػػدافتمػػػػػػػػػػؾ مثيمتػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػكقان كى كى  فتمػػػػػػػػػػؾ مثيمتػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػكقان كى
 

   ( )كمثمػػػػػػػػػػػػػػػي إف تثػػػػػػػػػػػػػػػكري العاطفػػػػػػػػػػػػػػػاتي كمثمػػػػػػػػػػػػػػػي إف تثػػػػػػػػػػػػػػػكري العاطفػػػػػػػػػػػػػػػاتي
ّ)) 

 

وؿ العاـ إلل مفيزؿ ا حىيب   كوقكؿ أووي  دابوي    العحيب لُِك

 يػػػػػػػا بقايػػػػػػػا السػػػػػػػحاًب ال كابػػػػػػػالن نبػػػػػػػػػػيػػػػػػػا بقايػػػػػػػا السػػػػػػػحاًب ال كابػػػػػػػالن نبػػػػػػػػػػ  
 

 ف التسػػػػػػػػػكابً ف التسػػػػػػػػػكابً ػػػػػػػػػػػػػغٍي كلكػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػيئان ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍي كلكػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػيئان ًمػػػػػػػػػ   
 

ػػػػػػػٍف ربًعنػػػػػػػا يػػػػػػػك   ذا مػػػػػػػا مػػػػػػػررًت عى ػػػػػػػٍف ربًعنػػػػػػػا يػػػػػػػككا  ذا مػػػػػػػا مػػػػػػػررًت عى  كا 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػان فحي ػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػازؿى األحبػػػػػػػػػػػػػػػابً مػػػػػػػػػػػػػػػان فحي ػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػازؿى األحبػػػػػػػػػػػػػػػابً    
 

 اً  لػػػػػػػػك تسػػػػػػػػط ي الشػػػػػػػػمكسي كلكػػػػػػػػفاً  لػػػػػػػػك تسػػػػػػػػط ي الشػػػػػػػػمكسي كلكػػػػػػػػف  
 

 ((ْيػػػػػػػا لهػػػػػػػكًؿ الػػػػػػػداج  كطػػػػػػػكًؿ الغيػػػػػػػاًب)يػػػػػػػا لهػػػػػػػكًؿ الػػػػػػػداج  كطػػػػػػػكًؿ الغيػػػػػػػاًب)   
 

الِا  لاكدة إلل ىمده لكثرة الحدكد كالعدكدبمل ابدـ مقدرة البيبر ىويف ِكظوؼ الرمز هفي  يئدة ك 
 ا ِعِطوع العحب كحدهي اكِويزهي عالِ ِحكؿ ىوفِ كىوفاي   ك

كمف الرمكز الِا كظداي البيبر بكر الزوِكف رمز اإلفعيف الدمعطوفا كبكر الرر د رمز الواكد 
 الرر د ىدال مفاي   ة وقكؿ ك د ىوف كرائـ الواكد  ا  مع أبكير الزوِكف كزراب

 تػػػػػػػػػػػٍزرعي الغىٍرقىػػػػػػػػػػػدى الحقيػػػػػػػػػػػرى يهػػػػػػػػػػػكده تػػػػػػػػػػػٍزرعي الغىٍرقىػػػػػػػػػػػدى الحقيػػػػػػػػػػػرى يهػػػػػػػػػػػكده   
 

ػػػػػػػػػػػػدَّةن لمعػػػػػػػػػػػػكادم)    ػػػػػػػػػػػػدَّةن لمعػػػػػػػػػػػػكادم)فػػػػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػػػػطيفى عي  ((ٓفػػػػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػػػػطيفى عي
 

 كوقكؿ  ا مكوع آخر  

ػػػػػػػػػمٍَّت يمينيػػػػػػػػػه    ػػػػػػػػػمٍَّت يمينيػػػػػػػػػه كيقتمػػػػػػػػػ  الزيتػػػػػػػػػكف شى  كيقتمػػػػػػػػػ  الزيتػػػػػػػػػكف شى
 

 كيغػػػػػػػػرس فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػاتيف غرقػػػػػػػػداكيغػػػػػػػػرس فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػاتيف غرقػػػػػػػػدا   
 

                                                           
 ع10( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص (9
 ع991ص العيىؽ  ( (6
 ع19( العيىؽ   ص(9
 ع19ص ( العيىؽ  (9
 ع990( العيىؽ   (9
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تٍ    تٍ لػػػؾ المػػػكتي فػػػانظر كػػػؿا زيتكنػػػةو هػػػكى  لػػػؾ المػػػكتي فػػػانظر كػػػؿا زيتكنػػػةو هػػػكى
 

 ((ُفقػػػػػػػد انبتػػػػػػػت تسػػػػػػػعيف سػػػػػػػيفان مهنَّػػػػػػػدا)فقػػػػػػػد انبتػػػػػػػت تسػػػػػػػعيف سػػػػػػػيفان مهنَّػػػػػػػدا)   
 

كمف رمكز الطىواة الِا اخِيرهي البيبر لمواكد حوكاف "الخمد" ذلؾ الحوكاف ا بمل الذم واوش  ا 
ال    اـ كيع هذا الرمز لِكثوؼ داللة كاؿ الواكد ىمكيف  يدة الباب الدمعطوفا   ا رض  ىيطف

 إال ىمعيبدة الاماع لاـ  وقكؿ   واممكف بوئي  
 ًلصػػػػػػػػػػػػهيكفى عينػػػػػػػػػػػػاًف ال تبصػػػػػػػػػػػػراًف  ًلصػػػػػػػػػػػػهيكفى عينػػػػػػػػػػػػاًف ال تبصػػػػػػػػػػػػراًف    

 

 كأعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػيرًة أعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػرٍ كأعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػيرًة أعمػػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػرٍ    
 

ٍمػػػػدي الجحػػػػكرً    ٍمػػػػدي الجحػػػػكرً كهػػػػؿ ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي  كهػػػػؿ ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي
 

ػػػػػػػٍر )كيىٍعًقػػػػػػػؿي مػػػػػػػا فػػػػػػػي النقػػػػػػػكًش الحى كيىٍعًقػػػػػػػؿي مػػػػػػػا فػػػػػػػي النقػػػػػػػكًش الحى     ػػػػػػػٍر )جى  ((ِجى
 

 : تكظيؼ االت القتاؿ - خ
كظؼ البيبر بىد الرحمف ىيركد الكثور مف أعميع آالت القِيؿ الِا اعِخدماي الواكد ود 

الت لىويف مدل الىطش الذم وِارض لِ الباب كظوؼ أعميع هذه اآلالباب الدمعطوفا كولِا ِ
ت كنورهي  وقكؿ  ومي وِارض لِ الدمعطوفا   مف هذه اآلالت الطيئرات ىلفكاباي كالقفيىؿ   كالكرا ي

 القدس كالمعكد ا  ُل  
 لػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػا أيختػػػػػػػػػػي ألػػػػػػػػػػؼي تحٌيػػػػػػػػػػٍة لػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػا أيختػػػػػػػػػػي ألػػػػػػػػػػؼي تحٌيػػػػػػػػػػٍة   

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف أيخًتػػػػػػػػػػػػػػػًؾ قيػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس األقػػػػػػػػػػػػػػػداٍس مػػػػػػػػػػػػػػػف أيخًتػػػػػػػػػػػػػػػًؾ قيػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس األقػػػػػػػػػػػػػػػداٍس    
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا أيختػػػػػػػػػػػػػػا  أنػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػًبيَّةيػػػػػػػػػػػػػػا أيختػػػػػػػػػػػػػػا  أنػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػًبيَّة  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍف يػػػػػػػػػػػػػػػذكرني بػػػػػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػػػػػػاٍس     ػػػػػػػػػػػػػػػٍف يػػػػػػػػػػػػػػػذكرني بػػػػػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػػػػػػاٍس مى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػقان    ػػػػػػػػػػػػػػػػػقان كسػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّؿي غىسى  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّؿي غىسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرٌاٍس     ػػػػػػػػػػػػػػػرٌاٍس ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػػػيًف صػػػػػػػػػػػػػػفكًؼ الحي  ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػػػيًف صػػػػػػػػػػػػػػفكًؼ الحي
 

 كًمػػػػػػػػػػػػػػػػفى الجػػػػػػػػػػػػػػػػدراًف الصػػػػػػػػػػػػػػػػخرٌيةٍ كًمػػػػػػػػػػػػػػػػفى الجػػػػػػػػػػػػػػػػدراًف الصػػػػػػػػػػػػػػػػخرٌيةٍ   
 

  ي فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍس  ي فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍس تتقطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتقطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةٍ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةٍ   
 

 كالكشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافاًت اٌلمٍيمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ كالكشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافاًت اٌلمٍيمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًج الحربٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًج الحربٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًؾ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككٌيةٍ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًؾ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككٌيةٍ    
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػف األكيػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الرممٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػةكمػػػػػػػػػػػػػػػػػف األكيػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الرممٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 

 ((ّكالرَّشَّاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات األلفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة)كالرَّشَّاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات األلفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة)   
 

 

 كوقكؿ  ا مكوع آخر  
 مة  ر  عيكنها المك   ف  م   القدس   نكـ   كطار  

 اراتهـحف   اباتهـ ككق   دب      مف كق  
 (9)مة  ها المهد  كر  افاتهـ في د  جر   ككق   

 كيف وممكاي لمكاكاة دىيىيت الواكد  وقكؿ   كوكظؼ البيبر ىاض آالت القِيؿ الِا وِمفل لك
 خمسػػػػكفى دبَّابػػػػةن فػػػػي الحػػػػي تىقًصػػػػفيناخمسػػػػكفى دبَّابػػػػةن فػػػػي الحػػػػي تىقًصػػػػفينا  

 

ػػػػػػرا     جى ٍينػػػػػػا نىٍحكهىػػػػػػا الحى ـٍ قىٍهقىهىػػػػػػٍت إٍذ رىمى ػػػػػػ ػػػػػػرا كى جى ٍينػػػػػػا نىٍحكهىػػػػػػا الحى ـٍ قىٍهقىهىػػػػػػٍت إٍذ رىمى ػػػػػػ  كى
 

                                                           
 ع991ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع919ص العيىؽ  ( (6
 ع699ص العيىؽ  ( (9
 ع619ص العيىؽ  ( (9
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 اركخان عمػػػ  كًتفػػػيٍ اركخان عمػػػ  كًتفػػػيٍ لػػػك كنػػػتي أٍحًمػػػؿي صػػػلػػػك كنػػػتي أٍحًمػػػؿي صػػػ  
 

ٍجهىهػػػػػػػػا القػػػػػػػػذرا)    ٍجهىهػػػػػػػػا القػػػػػػػػذرا)أك أىٍربىجيهػػػػػػػػان كفػػػػػػػػاني كى  ((ُأك أىٍربىجيهػػػػػػػػان كفػػػػػػػػاني كى
 

 

  ك د ذكر البيبر كموع أفكاع ا عمحة الِا اعِخدماي بيركف  ا  ِؿ الباب الدمعطوفا 
 الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال  الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال    

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادىكىٍا .. إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ييٍنحى  دىكىٍا .. إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ييٍنحى
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا   
 

 إعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  المزمًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراإعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  المزمًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

   نىفَّاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن دبَّابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن نىفَّاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن دبَّابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   
 

را    راحكَّامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًبٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍكزى  حكَّامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًبٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍكزى
 

ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مان    ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مان ميجى  ميجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم را    ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم راميحى ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مي  ميحى
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانتكـٍ جبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانتكـٍ جبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  
 

 تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبان فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبان فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 كباألىباٍتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يىنثىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكباألىباٍتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يىنثىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاد حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يىٍبطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاد حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يىٍبطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 رًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفان بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفان بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  
 

 ((ِريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص أمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص أمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)   
 

 

ِفدوذ بممويِاـ االعِبايدوة وكف  ا االعِبايدخدماي ك د ذكر البيبر أعميع المادات الِا اعِ
  وقكؿ  ا ذلؾ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالال  حزامػػػػػػػػػػػػػيى حزامػػػػػػػػػػػػػيى   كا عمػػػػػػػػػػػػػيَّ كا عمػػػػػػػػػػػػػيَّ دا دا شيػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـً ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـً ك ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  محشكَّ محشكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   رى رى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى   
 

 ((ّاإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ)اإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ)  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى    
 

 تكظيؼ الرمز األسطكرم : - د
وؿ اعِامؿ البيبر ىيركد بدة أعيطور  ا  ُيئده  مكظدي دالالت هذه ا  عيطور  ا ُِك

أك مراده  قد رمز البيبر  ا نور مكوع مف  ُيئده إلل الادك الُاوكفا ىطيئر الرخ ا عطكرم 
 الِفوف لىويف مدل مي وا وِ الباب الدمعطوفا مف ظمـ كىطش بمل ود أبدائِ  وقكؿ  

 قػػػػػػػػد سيػػػػػػػػدًَّت اآلفػػػػػػػػاؽي بػػػػػػػػالراخ  كالػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػد سيػػػػػػػػدًَّت اآلفػػػػػػػػاؽي بػػػػػػػػالراخ  كالػػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػػػػػؽي     ػػػػػػػػػػػػػؽي أىٍسػػػػػػػػػػػػػطي ي كػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػالثَّرل تىٍمصى  أىٍسػػػػػػػػػػػػػطي ي كػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػالثَّرل تىٍمصى
 

 ارت الجػػػػػػػػػػػػػػػػػدراف كالػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرخا ارت الجػػػػػػػػػػػػػػػػػدراف كالػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرخا كخػػػػػػػػػػػػػػػػػكخػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػػػػكىل فكقىهػػػػػػػػػػػػا بنظػػػػػػػػػػػػرةو تىٍصػػػػػػػػػػػػعؽي)    ػػػػػػػػػػػػكىل فكقىهػػػػػػػػػػػػا بنظػػػػػػػػػػػػرةو تىٍصػػػػػػػػػػػػعؽي)خى  ((ْخى
 

 كوقكؿ أووي  مكظدي  الطيئر ا عطكرم الاقيب  
 كككاًسػػػػػػػػػػري الًعقبػػػػػػػػػػاًف تهػػػػػػػػػػًبطي ًمػػػػػػػػػػفٍ كككاًسػػػػػػػػػػري الًعقبػػػػػػػػػػاًف تهػػػػػػػػػػًبطي ًمػػػػػػػػػػفٍ   

 

ػػػػػػػػػػػػػٍهبً     شَّػػػػػػػػػػػػػً  الصا ػػػػػػػػػػػػػٍهبً قيػػػػػػػػػػػػػنىًف الجبػػػػػػػػػػػػػاًؿ الخي شَّػػػػػػػػػػػػػً  الصا  قيػػػػػػػػػػػػػنىًف الجبػػػػػػػػػػػػػاًؿ الخي
 

 جػػػػػػػكعى  تىػػػػػػػًرؼا تىػػػػػػػًرؼا لػػػػػػػيسى تىػػػػػػػرل جػػػػػػػكعى  تىػػػػػػػًرؼا تىػػػػػػػًرؼا لػػػػػػػيسى تىػػػػػػػرل   
 

غيػػػػػػػػػػرم كغيػػػػػػػػػػرى حشػػػػػػػػػػائًش الػػػػػػػػػػدَّرًب)غيػػػػػػػػػػرم كغيػػػػػػػػػػرى حشػػػػػػػػػػائًش الػػػػػػػػػػدَّرًب)   
ٓ)) 

 

                                                           
 ع611ص   ( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة(9
 ع969ص العيىؽ  ( (6
 ع996ص ( العيىؽ  (9
 ع901ص العيىؽ  ( (9
 ع909ص العيىؽ  ( (9
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ذه الرمكز لىويف كثرة االبِداعات الُاوكفوة بمل الباب الدمعطوفا ىيلطيئرات كولِا ِكظوؼ ه
 الِا فعدت الىوكت  للُقت أعقداي ىيلِراب ع

ِ ككثرة مويدوفِ  كوقكؿ  ا مكوع آخر ىلف الباب الدمعطوفا عوُِدل لاذا الرخ كعوذىحِ رنـ  ِك
 الِا وككؿ ىاي  

 سػػػػػػػػػػػنذبى ي الػػػػػػػػػػػراخَّ الكبيػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػذم  سػػػػػػػػػػػنذبى ي الػػػػػػػػػػػراخَّ الكبيػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػذم    
 

ٍشػػػػػػػػػػػػػػًرؽي )ميدانيػػػػػػػػػػػػػػميدانيػػػػػػػػػػػػػػ    ٍشػػػػػػػػػػػػػػًرؽي )ه المغػػػػػػػػػػػػػػربي ك المى ه المغػػػػػػػػػػػػػػربي ك المى
ُ)) 

 

مكد الدمعطوفووف  اـ ُك كمي كظؼ البيبر الرمز ا عطكرم "الِفوف" كرمز لىويف  كة الواكد ككىرِك
 أميـ هذا الكحش الكيعر  وقكؿ  

 نقاتػػػػػػػػػػػػؿ ًتن ينػػػػػػػػػػػػان إذا هػػػػػػػػػػػػٌز ذيمىػػػػػػػػػػػػه  نقاتػػػػػػػػػػػػؿ ًتن ينػػػػػػػػػػػػان إذا هػػػػػػػػػػػػٌز ذيمىػػػػػػػػػػػػه    
 

   ( )تخػػػػػػكف النمػػػػػػكر الكاسػػػػػػرات المفاصػػػػػػؿي  ((ِتخػػػػػػكف النمػػػػػػكر الكاسػػػػػػرات المفاصػػػػػػؿي
 

وكيىده الباب الدمعطوفا  ا كايده ود الواكد  فرل  كولِا ِكظوؼ أعطكِروف ماي دلوا بمل مي
 البيبر  د اعِحور أعطكرة الافقيع إوي ة إلل طيئر الرخ الاظوـ  وقكؿ  

ٍتنػػػػػػػػػا     ٍتنػػػػػػػػػا  بالصػػػػػػػػػكاريخ   كالػػػػػػػػػرَّدل   أمطرى  بالصػػػػػػػػػكاريخ   كالػػػػػػػػػرَّدل   أمطرى
 

 ((ّثػػػػػػػػػػػػـ كلَّػػػػػػػػػػػػت   كػػػػػػػػػػػػالراخ  كالعنقػػػػػػػػػػػػاص)ثػػػػػػػػػػػػـ كلَّػػػػػػػػػػػػت   كػػػػػػػػػػػػالراخ  كالعنقػػػػػػػػػػػػاص)   
 

الذم إذا واؼ بفدمي بىِ كفوف ىاذا الطيئر  "الافقيع"كمي كظؼ البيبر الرمز ا عطكرم 
حما ىرا ِك   وقكؿ   كأثخفِِ الكراح ألقل فدعِ  ا الرميد لواكد مف كدود أكثر  كة ُك

 هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى  عى
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد فانهضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد فانهضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    
 

 ((ْلممجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهرا)لممجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهرا)   
 

 :تكظيؼ التراث)الديني كالتاريخي كاألدبي( - ذ
  
 سمائه:تكظيؼ القراف الكريـ كأ 

ه خاؿ  ُيئده    كولِا هذا الِكظوؼ لرحمف ىيركد القرآف الكروـ كأعميعىد اكظؼ البيبر ب
لميـ ِيـ ىلىايد ِكظوؼ هذه المعمويت حوث كيفت دالالت  ومف امِاكِ ثقي ة إعاموة كىورة كا 

كووحاي  ؿ ذلؾ   كمثياعِاميؿ االعـ ِِكا ؽ  ا كؿ مرة مع القووة الِا ورود البيبر إوُيلاي ِك
    ا باره  كلِ

 يػػػػػػا لهػػػػػػذا القػػػػػػراًف قػػػػػػد زلػػػػػػزؿ الدنػػػػػػػػػيػػػػػػا لهػػػػػػذا القػػػػػػراًف قػػػػػػد زلػػػػػػزؿ الدنػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػيا   كلػػػػػػـ يىٍكػػػػػػبي فػػػػػػي طريػػػػػػؽ المسػػػػػػيرً ػػػػػػػػيا   كلػػػػػػـ يىٍكػػػػػػبي فػػػػػػي طريػػػػػػؽ المسػػػػػػيرً    
 

                                                           
 ع996صكد   ا بميؿ الباروة الكيممة   بىد الرحمف ىير ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (6
 ع990ص العيىؽ  ( (9
 ع969ص العيىؽ  ( (9
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 ((9))ران ككػػػػػػػػػػػـ دؽَّ ريمحػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػكرران ككػػػػػػػػػػػـ دؽَّ ريمحػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػكر       يػػػػػػػا لهػػػػػػػذا القػػػػػػػراًف كػػػػػػػـ داسى أغػػػػػػػرايػػػػػػػا لهػػػػػػػذا القػػػػػػػراًف كػػػػػػػـ داسى أغػػػػػػػرا  
 

 ِ  ِكظوؼ لدظ القرآف  ا ا ىويت العيىقة دلوؿ بمل  كة مف وحممكه  ردكا وزلزلكف الدفوي ىقِك
" الكِيب المفور " ِ  مف كاؿ القرآف فىراعي لِ لـ وكب  ا طروقِ ع ك د كظؼ البيبر كىِمعكاـ ى

لمداللة بمل اعِفيِراـ ىِ كبدـ أخذهـ مف الرور  كؿ مي ورودكفِ مكككد  ا هذا  اعمي آخر لمقرآف
 الكِيب  وقكؿ  

 ًمػػػػػػػٍف هينػػػػػػػا يىٍخػػػػػػػريجي العماًلقىػػػػػػػةي األبػػػػػػػراًمػػػػػػػٍف هينػػػػػػػا يىٍخػػػػػػػريجي العماًلقىػػػػػػػةي األبػػػػػػػرا  
 

 ػػػػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ الكتػػػػػػػػػػػاًب المينيػػػػػػػػػػػرً ػػػػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ الكتػػػػػػػػػػػاًب المينيػػػػػػػػػػػرً    
 

 ((6))ػػػػػػػػػػػػػًر    فبيسػػػػػػػػػػتانينا كثيػػػػػػػػػػري العطػػػػػػػػػػكرً ػػػػػػػػػػػػػًر    فبيسػػػػػػػػػػتانينا كثيػػػػػػػػػػري العطػػػػػػػػػػكرً        نحػػػػػػف قػػػػػػكـه ال نسػػػػػػتعيري مػػػػػػف الغيػػػػػػػػػنحػػػػػػف قػػػػػػكـه ال نسػػػػػػتعيري مػػػػػػف الغيػػػػػػػػػ  
 

 كوكظؼ البيبر أووي  اعـ المُحؼ  ا  ُيئده  وقكؿ  
 ((9))يعػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػاريخ ريَّػػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػػهٍ يعػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػاريخ ريَّػػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػػهٍ        نحػػػػػػػػػػػػػػػفي رب يػػػػػػػػػػػػػػػكف ذا مصػػػػػػػػػػػػػػػحفينانحػػػػػػػػػػػػػػػفي رب يػػػػػػػػػػػػػػػكف ذا مصػػػػػػػػػػػػػػػحفينا  

 

  :تكظيؼ النص القراني 
وموفِ  ا يممِ مع اعِثمر البيبر بىد الرحمف ىيركد ثقي ِِ الدوفوة  ا ِا الفص القرآفا ِك

ثرائاي   ُيئده حوث واد" الفص القرآفا مُدرا  هيمي  مف مُيدر الِاىور البارم كِكثوؼ الداللة كا 
(عكوىدك الِلثر ىيلقرآف الكروـ كاال ِىيس مفِ بفد الباراع الدمعطوفووف 9ىيلرمكز الخُىة ")

وف وحممكف ماِقدات  كروة أخرل كمع ذلؾ  قد اإلعامووف أكثر مفِ بفد الباراع الوعيرووف أك الذ
 ا بار ك د كيع ِكظوؼ هذه الفُكص  (ع9أكلل باراع  معطوف هذا الكيفب اهِميمي  خيُي )

كأف  ووة  معطوف  ووة بقيئدوة  ا    حداث الكيروة ىيلدوف اإلعامابمل رىط ا  دلوا  ىيركد 
ىة  معطوف ِرؾ الكايد  ا عىوؿ ا  فراه    قد كاؿ البيبر العىب ا كؿ  ا فكالدركة ا كلل 

 وقكؿ   
ٍينػػػػػػػا لٌمػػػػػػػا هػػػػػػػكت )كأًعػػػػػػػٌدكا(    ٍينػػػػػػػا لٌمػػػػػػػا هػػػػػػػكت )كأًعػػػػػػػٌدكا( قػػػػػػػد هىكى  قػػػػػػػد هىكى

 

 )كأعػػػػػػػػػػػػػٌدكا( مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػٌردل تريػػػػػػػػػػػػػاؽي )كأعػػػػػػػػػػػػػٌدكا( مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػٌردل تريػػػػػػػػػػػػػاؽي    
 

دَّت الدنػػػػػػػػػػػ   دَّت الدنػػػػػػػػػػػكاقتمعنػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػاف فاسػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػػػػػيا عمينػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػكدَّت األعمػػػػػػػػػػػػاؽي ػػػػػػػػػػػػػػػيا عمينػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػكدَّت األعمػػػػػػػػػػػػاؽي        كاقتمعنػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػاف فاسػػػػػػػػكى
 

ذا الًجػػػػػػػٍذري مػػػػػػػات فػػػػػػػي بػػػػػػػاطف األر    ذا الًجػػػػػػػٍذري مػػػػػػػات فػػػػػػػي بػػػػػػػاطف األر كا   كا 
 

 ((ٔض تمػػػػػػػػػػػػػػػػػكت األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كاألكراؽي)ض تمػػػػػػػػػػػػػػػػػكت األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كاألكراؽي)   
 

                                                           
 ع 11ص  بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ((9
 ع 19ص  العيىؽ  ( (6
 ع 19ص  العيىؽ  ( (9
 ع999( فىوؿ أىك بما    ا فقد ا دب الدمعطوفا   ص(9
   مايُر   الدكر لمفبر كالطىيبة ( وفظر   فظما محمكد ىركة   االِكيه الركميفعا  ا البار الدمعطوفا ال(9

 ع909كالِكزوع   ص    
 ع916ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ( (9
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ي ؿ  ت ر ه ب كف  ب ه  ﴿القكؿ وِفيص مع  كلِ ِايلل   هذا م ف ر ب اط  ال خ  د كا  ل ه ـ م ا اس ت ط ع ت ـ م ف ق ك ة  ك  ك أ ع 
ص  ف   م ا ت نف ق كا  م ف ش ي  ك ـ  ك اخ ر يف  م ف د كن ه ـ  ال  ت ع م م كن ه ـ  الم ه  ي ع م م ه ـ  ك  الم ه   ي س ب يؿ  ع د ك  الم ه  ك ع د ك 

دلوؿ  بمل ا مر اإللاا ىكككب اإلبداد لمقِيؿ كرص الُدكؼ ( 9)﴾ي ك ؼ  إ ل ي ك ـ  ك أ نت ـ  ال  ت ظ م م كف  
كاالبُِيـ ىي بز ككؿ لِحرور ا كطيف   كمظيهر الدبكة إلل االبُِيـ ىي ِِكمل  ا  كؿ 

 البيبر  

ـٍ بػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػٌؿ جالليػػػػػػػػػػػه   ـٍ بػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػٌؿ جالليػػػػػػػػػػػهكلنعتىًصػػػػػػػػػػػ  كلنعتىًصػػػػػػػػػػػ
 

)لنػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػالـي)كٍلتىبػػػػػػػػػػػػؽى خافقػػػػػػػػػػػػةن كٍلتىبػػػػػػػػػػػػؽى خافقػػػػػػػػػػػػةن     لنػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػالـي
ِ)) 

 

ك د اعِمد البيبر هذه المايفا اإلوميفوة الدابوة إلل الكحدة اإلعاموة كالكطفوة مف  كلِ ِايلل   
م ي ك ـ  إ ذ  ك نت ـ  أ ع د اص ف  ﴿ كا  ن ع م ة  الم ه  ع  م يع ا ك ال  ت ف ر ق كا  ك اذ ك ر  ب ؿ  الم ه  ج  م كا  ب ح  كب ك ـ  أ ل ؼ  ب ي ف  ق م  ك اع ت ص 

ك نت ـ  ع م    ش ف ا ح ف ر ة  م ف  الن ار  ف أ نق ذ ك ـ م ن ه ا ك ذ ل ؾ  ي ب ي ف   ك ان ا ك  ت ـ ب ن ع م ت ه  إ خ  ب ح  الم ه  ل ك ـ  اي ات ه   ف أ ص 
 ع(9)﴾ل ع م ك ـ  ت ه ت د كف  

 وورب لاـ مثا كمف مظيهر ِكظوؼ الفص القرآفا  ا بار ىيركد ِذكوره لمواكد ىاقىل الدعيد 
 ىقيركف كىقكـ بيد  وقكؿ  

 )إفَّ قػػػػاركف كػػػػافى ًمػػػػٍف قػػػػكـً مكسػػػػ ()إفَّ قػػػػاركف كػػػػافى ًمػػػػٍف قػػػػكـً مكسػػػػ (  
 

 أفػػػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػػػذكركفى عيقبػػػػػػػػػػػػ  الفسػػػػػػػػػػػػػاًد أفػػػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػػػذكركفى عيقبػػػػػػػػػػػػ  الفسػػػػػػػػػػػػػاًد    
 

ٍسػػػػفىةه جمجمػػػػٍت بػػػػًه فػػػػي ًطبػػػػاؽ الػػػػػػػ   ٍسػػػػفىةه جمجمػػػػٍت بػػػػًه فػػػػي ًطبػػػػاؽ الػػػػػػػخى  أرًض فىٍريىػػػػػػػػػػػان تىٍفريػػػػػػػػػػػػًه حتػػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػػادً أرًض فىٍريىػػػػػػػػػػػان تىٍفريػػػػػػػػػػػػًه حتػػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػػادً        خى
 

 مػػػػا حفظػػػػًت الػػػػدركسى يػػػػا أيخػػػػت عػػػػادو مػػػػا حفظػػػػًت الػػػػدركسى يػػػػا أيخػػػػت عػػػػادو   
 

 ((ْأيػػػػػػػػػػػفه عػػػػػػػػػػػاد كأيػػػػػػػػػػػف ذاتي الًعمػػػػػػػػػػػاًد )أيػػػػػػػػػػػفه عػػػػػػػػػػػاد كأيػػػػػػػػػػػف ذاتي الًعمػػػػػػػػػػػاًد )   
 

م ي ه ـ  ك ات ي ن ا   م ف  ﴿مف  كلِ ِايلل المافا معِمد  هذا كف  ك اف  م ف ق ك ـ  م كس   ف ب غ   ع  إ ف  ق ار 
م ه  ال ت ف ر ح  إ ف  الم ه   ب ة  أ كل ي ال ق ك ة  إ ذ  ق اؿ  ل ه  ق ك  ه  ل ت ن كأ  ب ال ع ص  ال ي ح ب   ال ك ن كز  م ا إ ف  م ف ات ح 

يف    .(9) ﴾إ ر ـ  ذ ات  ال ع م اد    أ ل ـ  ت ر  ك ي ؼ  ف ع ؿ  ر ب ؾ  ب ع اد  ﴿ كقكله : ( ٓ)﴾ال ف ر ح 
   وعِاوف البيبر ىقكلِ ِايلل أحد ا عس الِا وقكـ بمواي اإلعاـ  لِرهوبك ا إطير الِرنوب كا

ت ه ا األ  ﴿ ر م م ف ت ح  ن ات  ت ج  م ه  ج  ر س كل ه  ي د خ  م ف ي ط    الم ه  ك  ؿ  ي ع ذ ب ه  ع ذ اب ا أ ل يم اك  م ف ي ت ك  ( 1)﴾ن ه ار  ك 
  ا أحد أىويت  ُيئده  وقكؿ  

                                                           
 ع90 1( عكرة ا فديؿ   (9
 ع91( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ص(6
 909 9( عكرة آؿ بمراف  (9
 ع990ممة    ص( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكي(9
 ع19 61( عكرة القُص   (9
 ع129  11( عكرة الدكر  (9

 ع91 91عكرة الدِح   (1)
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نَّػػػػػػػػػػػػػػةن لممطيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ نَّػػػػػػػػػػػػػػةن لممطيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ)إفَّ عنػػػػػػػػػػػػػػدم لىجى  )إفَّ عنػػػػػػػػػػػػػػدم لىجى
 

ػػػػػػػػػفى .. كعنػػػػػػدم نػػػػػػاره ألهػػػػػػًؿ العنػػػػػػاًد()ػػػػػػػػػفى .. كعنػػػػػػدم نػػػػػػاره ألهػػػػػػًؿ العنػػػػػػاًد()   
ُ)) 

 

ك وااي بمل بدة اِدي ويت وقكؿ البيبر مومفي أوة  ك ا إطير مي  دمِِ حركة  ِح مف ِفيزالت ِك
ا م ب ين اإ ن ا ﴿ ن ا ل ؾ  ف ت ح   ( مف عكرة الدِح  وقكؿ  6)﴾ف ت ح 

 أيػػػػػف فػػػػػت ه    كأيػػػػػفى : )إنَّػػػػػا فىتىٍحنىػػػػػا( أيػػػػػف فػػػػػت ه    كأيػػػػػفى : )إنَّػػػػػا فىتىٍحنىػػػػػا(   
 

ـي    )    ـي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍتكي يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما غى ـي    )شى ـي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍتكي يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما غى شى
ّ)) 

 

 ا  (9)﴾إ ي اؾ  ن ع ب د  ك ا  ي اؾ  ن س ت ع يف  ﴿كوِفيص اإلوميف كالِعموـ المطمؽ ىي بز ككؿ مع  كلِ ِايلل  
 يبر   ا  كؿ الب

ػػػػػف باسػػػػػًمه خفقػػػػػت   ػػػػػف باسػػػػػًمه خفقػػػػػتإيػػػػػاؾ نعبػػػػػد يػػػػػا مى  إيػػػػػاؾ نعبػػػػػد يػػػػػا مى
 

 ((ٓقمكبينػػػػػػػػػػػا   كخمىعنػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػؿَّ معبػػػػػػػػػػػكد)قمكبينػػػػػػػػػػػا   كخمىعنػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػؿَّ معبػػػػػػػػػػػكد)   
 

كلـ وفس البيبر ىيركد الِلكود بمل أهموة الامـ ك دعوِِ  فراه وكظؼ أكؿ آوة فزلت بمل ا موف 
م ؽ   ﴿محمد    ا  كلِ   (9)﴾ اق ر أ  ب اس ـ  ر ب ؾ  ال ذ م خ 

 )إقػػػػػػػػػػػرٍأ( .. مػػػػػػػػػػػف مئذنػػػػػػػػػػػًة حػػػػػػػػػػػراصو )إقػػػػػػػػػػػرٍأ( .. مػػػػػػػػػػػف مئذنػػػػػػػػػػػًة حػػػػػػػػػػػراصو 
 

 ((ًٕمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالدى اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف )ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالدى اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف )تيعٍ تيعٍ    
 

كالمطمع بمل ا بميؿ الكيممة لمبيبر وكد الكثور مف ا ىويت الِا وِمثؿ  واي الِفيص مع القرآف 
 (ع1الكروـ كخيُة  ا  ُودِِ "وويع الركح")

 :  تكظيؼ أسماص ا الحسن 
ثوؼ الداللة ىداللة االعـ بمل ِك كظؼ البيبر ىيركد الكثور مف أعميع ا الحعفل معِاوفي  

بمل ىركز مامح البخُوة اإلعاموة  ا باره  كيع هذا الِكظوؼ دلوا  حوث المدردات كالمايفا ك 
كظوؼ هذه ا عميع ك د ك    كوقوفِ الِيـ ىفُر ا   فرل البيبر وكظؼ  ؽ البيبر  ا اعِخداـ ِك

بِت كطكؿ ن  ويب  وقكؿ  اعـ الرحمف  ا ِمفوِ الاكدة لمدوير كاكِميع البمؿ ىاد ِدرؽ ِك

 عسػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػرحمف يجمعينػػػػػػػػػا قريبػػػػػػػػػان عسػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػرحمف يجمعينػػػػػػػػػا قريبػػػػػػػػػان 
 

 ((ٗفيهنػػػػػػػػػػػػأ جمعنػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػتاًت)فيهنػػػػػػػػػػػػأ جمعنػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػتاًت)   
 

                                                           
 ع999( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ص(9
 ع9 91( عكرة الدِح   (6
 ع999( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ص(9
 ع9 9( عكرة الديِحة    (9
 ع991حمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( بىد الر (9
 ع9 19( عكرة الامؽ  (9
 ع691( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة    ص(1
 ع919ص العيىؽ  ( (1
 ع19ص العيىؽ  ( (1
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ك ا خوـ دبيع البيبر ىيلاكدة إلل ىمده كدبيئِ ىيلخاص ممي هك  وِ فكد البيبر  د اخِير اعـ 
ىاِ ىيعـ الكروـ  ا دبيئِ لواىِ   كوكرمِ   الحروة   كالخاص  وقكؿ    الكهيب   ِك

ػػػػػػٍكفً    ٍبػػػػػػًدعى الكى ػػػػػػٍكفً يػػػػػػا مي ٍبػػػػػػًدعى الكى كىٍهػػػػػػػػػ  يػػػػػػا مي كىٍهػػػػػػػػػالجميػػػػػػؿ كى  الجميػػػػػػؿ كى
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػهىابى الجزيػػػػػػػػػػػػػؿ ككاًحػػػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػػػػػػػػهىابى الجزيػػػػػػػػػػػػػؿ ككاًحػػػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػػػبً    
 

ػػػػػػػػػؿى الساػػػػػػػػػرل كًبػػػػػػػػػدم كأطعمنػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػؿى الساػػػػػػػػػرل كًبػػػػػػػػػدم كأطعمنػػػػػػػػػيأىكى  أىكى
 

ٍربػػػػػػػػػػي    ػػػػػػػػػػٍرمى الفىػػػػػػػػػػالًة كفىػػػػػػػػػػؿَّ ًمػػػػػػػػػػٍف غى ٍربػػػػػػػػػػيشى ػػػػػػػػػػٍرمى الفىػػػػػػػػػػالًة كفىػػػػػػػػػػؿَّ ًمػػػػػػػػػػٍف غى  شى
 

ـي ًمػػػػف الٍشػػػػػػػ   ـي ًمػػػػف الٍشػػػػػػػأطًمػػػػٍؽ جنػػػػاحي يػػػػا كػػػػري  أطًمػػػػٍؽ جنػػػػاحي يػػػػا كػػػػري
 

ػػػػػػػػرىًؾ القػػػػػػػديـً أىًطػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػٍربي)    ػػػػػػػػرىًؾ القػػػػػػػديـً أىًطػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػٍربي)ػػػشى ػػػشى
ُ)) 

 

 كوقكؿ  ا مدح ممككت ا ك دِرِ  

ؿه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي    ؿه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي أكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده   أكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده أىحى  أىحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  أىحى  اًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  أىحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػده    ػػػػػػػػػػػػػػػده ظػػػػػػػػػػػػػػػاهره مػػػػػػػػػػػػػػػا فكقػػػػػػػػػػػػػػػه أىحى  ظػػػػػػػػػػػػػػػاهره مػػػػػػػػػػػػػػػا فكقػػػػػػػػػػػػػػػه أىحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدي)    ػػػػػػػػػػػػػػػػدي)بػػػػػػػػػػػػػػػػاًطفه مػػػػػػػػػػػػػػػػا ديكنىػػػػػػػػػػػػػػػػه أىحى  ((ِبػػػػػػػػػػػػػػػػاًطفه مػػػػػػػػػػػػػػػػا ديكنىػػػػػػػػػػػػػػػػه أىحى
 

كفراه وكظؼ أعميع ا الحعفل ذات الدالالت الِا ِِكا ؽ كمكاطف البدة  وقكؿ  ا حدوثِ بف 
 الفدكة الايلموة لمبىيب اإلعاما  

 أنت ابنة اإلسالـ قاهر الظ الـ
 (ّ)ال يناـالـ كقاهر الظ  

   ا ماركة ىدر  كوقكؿ  ا ِكظوؼ اعـ الكىير
 جػػػػػػػػػػػػاصت بػػػػػػػػػػػػدره فػػػػػػػػػػػػي مكعػػػػػػػػػػػػدها جػػػػػػػػػػػػاصت بػػػػػػػػػػػػدره فػػػػػػػػػػػػي مكعػػػػػػػػػػػػدها   

 

 ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رىت األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارٍ ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رىت األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارٍ    
 

 فتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّعنا كتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّعنا فتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّعنا كتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّعنا   
 

ٍكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  : يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر)    ٍكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  : يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر)كدعى  ((ْكدعى
 

 :تكظيؼ أسماص المالئكة 
  قيـ  ىمؤازرة بيلـ الروب لِ  كظؼ البيبر ىيركد أعميع المائكة  ا باره اعِبايرا  

  فراه وعِخدـ اعـ "ميلؾ " خيزف الفير إوميفي    ىيعِحوير أعميع المائكة لِكثوؼ دالالِِ الدوفوة 
 وُؼ البيبر حيؿ يلكزاع الحؽ لمواكد بمل أ ايلاـ مفِ ى مفِ ىيلدار اآلخرة كالثكاب كالاقيب كوقوفي  
  وقكؿ  ـ ىِاذوىاـ كافِظير ميلؾ خيزف الفير لاـ لوقك الواكد ىاد ك كع الامموة االعِبايدوة 

 اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍب .. تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًَّع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم  اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍب .. تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًَّع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجرٍَّعتىًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي أىٍعصي  جرٍَّعتىًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي أىٍعصي
 

 كاٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزٍؿ ًلمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو .. أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكاٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزٍؿ ًلمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو .. أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

را)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّالن مجٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى را)مكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّالن مجٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  ((ٓمكى
 

                                                           
 ع909( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع999ص العيىؽ  ( (6
 ع601ص العيىؽ  ( (9
 ع690ص العيىؽ  ( (9
 ع969ص العيىؽ  ( (9
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ك ا مقيىؿ اعِخداـ اعـ ميلؾ خيزف الفير اعِخدـ البيبر أووي  اعـ روكاف خيزف الكفة  وقكؿ 
 مبىاي  ىاده ىيلكفة   

ـي الفػػػػػردكًس يختػػػػػاؿي    ـي الفػػػػػردكًس يختػػػػػاؿي هػػػػػؿ نسػػػػػي  فيهػػػػػا فيهػػػػػا   هػػػػػؿ نسػػػػػي
 

ـٍ تيػػػػػػػػػرل : رضػػػػػػػػػكافي مػػػػػػػػػف زارًعيهػػػػػػػػػا)    ـٍ تيػػػػػػػػػرل : رضػػػػػػػػػكافي مػػػػػػػػػف زارًعيهػػػػػػػػػا)أ أ
ُ)) 

 

دِ لرحمة اإلعراع كالماراج  وقكؿ    كمي اعِخدـ البيبر اعـ الممؾ كىروؿ  ا ُك
 طػػارى البػػراؽي مػػف البيػػت العتيػػؽ إلػػ  الػػػػػطػػارى البػػراؽي مػػف البيػػت العتيػػؽ إلػػ  الػػػػػ  

 

   ( )أقصػػػ  كجبريػػػؿي خيػػػر الخمػػػؽ يصػػػطحبي  ((ِأقصػػػ  كجبريػػػؿي خيػػػر الخمػػػؽ يصػػػطحبي
 

ؼ  كمي كظؼ البيبر  ا  ُيئده مائكة الكحوـ الذوف وِفيكىكف ِاذوب المبركوف  وقكؿ  ا ُك
 الامموة االعِبايدوة بمل لعيف االعِبايدم 

 أنػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػخرةه صػػػػػػػػػػػػػماصي مػػػػػػػػػػػػػف   أنػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػخرةه صػػػػػػػػػػػػػماصي مػػػػػػػػػػػػػف     
 

 لهػػػػػػػػػػػػػػػبو ًمػػػػػػػػػػػػػػػفى القعػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػحيؽلهػػػػػػػػػػػػػػػبو ًمػػػػػػػػػػػػػػػفى القعػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػحيؽ   
 

 قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىفىٍت زبانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الجحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىفىٍت زبانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الجحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ٍنجنيػػػػػػػػػػػػؽ)    ٍنجنيػػػػػػػػػػػػؽ)ػػػػػػػػػػػػػػػـ بهػػػػػػػػػػػػا عمىٍيػػػػػػػػػػػػؾى .. بمى ػػػػػػػػػػػػػػػـ بهػػػػػػػػػػػػا عمىٍيػػػػػػػػػػػػؾى .. بمى
ّ)) 

 

ثي إويه بمل ك د كظؼ البيبر أووي أعميع خوؿ المائكة مبىاي االعِبايدم ىرككىِ لاذا الدرس حي
 اإلعراع لمقيىمة ا بز ككؿ  وقكؿ  

 كدمػػػػػػػػػػػػي ييزمًجػػػػػػػػػػػػر : ًطػػػػػػػػػػػػٍر بنػػػػػػػػػػػػا كدمػػػػػػػػػػػػي ييزمًجػػػػػػػػػػػػر : ًطػػػػػػػػػػػػٍر بنػػػػػػػػػػػػا   
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقائؽ كالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقائؽ كالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاني   
 

ـٍ    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكـي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ـٍ حى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكـي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد  ال أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  –حى
 

 كػػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي األرض فػػػػػػػػػػافً كػػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي األرض فػػػػػػػػػػافً   -لىػػػػػػػػػػؾى لىػػػػػػػػػػؾى    
 

 اليػػػػػػػػػػػػػكـى عرسيػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػا سعيػػػػػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػػػػػكـى عرسيػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػا سعيػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػرىؼ الًجنػػػػػػػػػاف)    ػػػػػػػػػرىؼ الًجنػػػػػػػػػاف)ػػػػػػػػػػػػدي تيػػػػػػػػػزىؼا فػػػػػػػػػي غي  ((ْػػػػػػػػػػػػدي تيػػػػػػػػػزىؼا فػػػػػػػػػي غي
 

 تكظيؼ أسماص السكر القرانية: 
 ا بر ىيركد الكثور مف أعميع عكر القرآف الكروـ معِاوفي ىدالالت هذه ا عميع كظؼ البي

اموؽ دالالِاي  وقكؿ مكظدي داللة عكرة ا فديؿ    ِقكوة مافل  ُيئده ِك
 لقػػػػػػػػد كلػػػػػػػػدت لنػػػػػػػػا األنفػػػػػػػػاؿي أيسػػػػػػػػدان لقػػػػػػػػد كلػػػػػػػػدت لنػػػػػػػػا األنفػػػػػػػػاؿي أيسػػػػػػػػدان   

 

لتظفػػػػػػػػػػػرى بالبطكلػػػػػػػػػػػة ًمػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػبانا)لتظفػػػػػػػػػػػرى بالبطكلػػػػػػػػػػػة ًمػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػبانا)   
ٓ)) 

 

  فدعاياعـ العكرة  كوقكؿ  ا مكوع آخر مكظدي  
 ماًص بسػػػػػػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػػػػػػػػػماًص بسػػػػػػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػػػػػ  

 

 ((ٔأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ .. ترفعنػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػالةي)أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ .. ترفعنػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػالةي)   
 

كوكظؼ البيبر عكرة اإلعراع كمايفواي  ا خوـ حدوثِ بف  معطوف ككبد ا ىاي ىكاع الواكد 
 بفاي  وقكؿ  

                                                           
 ع696ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع999صالعيىؽ   ( (6
 ع996ص العيىؽ  ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (9
 ع919ص العيىؽ  ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (9
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 فسػػػػػػػاعةي سػػػػػػػكرًة اإلسػػػػػػػراص   تجػػػػػػػرمفسػػػػػػػاعةي سػػػػػػػكرًة اإلسػػػػػػػراص   تجػػػػػػػرم  
 

 ((ُكنجػػػػػػػػػػرم   كػػػػػػػػػػي تالًحقىهػػػػػػػػػػا خطانػػػػػػػػػػا)كنجػػػػػػػػػػرم   كػػػػػػػػػػي تالًحقىهػػػػػػػػػػا خطانػػػػػػػػػػا)   
 

قرآفوة  ا خوـ حدوثِ بف الِرىوة اإلعاموة كوكظؼ البيبر الكثور مف أعميع العكر كاآلويت ال
 الِا وكب أف وككف بمواي الفشع  وقكؿ  

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفيكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفيكـ بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـ   
 

 تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاٍف تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيص حركفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاٍف    
 

 أك )التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيًر( ك)اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف(أك )التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيًر( ك)اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف(       بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )تٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت( أك )إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػاص( بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )تٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت( أك )إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػاص(   
 

 أك )األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ(أك )لقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف( أك )األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ(أك )لقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف(   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات( ك)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف()    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات( ك)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف()أك )الحجي  ((ِأك )الحجي
 

 لنبكم:تضميف الحديث ا 
حوث بكس هذا الِوموف ف البيبر ىيركد الحدوث الفىكم البروؼ  ا كثور مف  ُيئده وم  

بخُوة ىيركد اإلعاموة   ىدت مايلـ هذا الِلثر  ا بدة مكاطف مف  ُيئده حوث فعِبار مايلـ 
 هذا الِلثر  ا  كلِ  

ػػػػؿَّ عمػػػػ  الًعٍمػػػػج سػػػػيؼه ًمػػػػفى الراعػٍػػػػػػ    ػػػػؿَّ عمػػػػ  الًعٍمػػػػج سػػػػيؼه ًمػػػػفى الراعػٍػػػػػػ فىسي  فىسي
 

 ((ّربػػػػي .. فػػػػكٌل  الػػػػدابيٍر)ربػػػػي .. فػػػػكٌل  الػػػػدابيٍر)  ػػػػػػػًب.. ًمػػػػٍف ًعٍنػػػػدً ػػػػػػػًب.. ًمػػػػٍف ًعٍنػػػػدً    
 

أعطيت خمسا  لـ يعطهف أحد مف األنبياص "   يلىوت العيىؽ وِومف مافل حدوث رعكؿ ا 
قبمي نصرت بالرعب مسيرة شهر كجعمت لي األرض مسجدا  كطهركا  كأيما رجؿ مف أمتي أدركته 

ت إل  الناس كافة الصالة فميصؿ كأحمت لي الغنائـ ككاف النبي يبعث إل  قكمه خاصة كبعث
 ع(9")كأعطيت الشفاعة

ىرز أووي  مامح هذا الِلثر ىيلحدوث البروؼ  ا  ُودِِ "وويع الركح " حوث ِحدث بف  ِك
دِ لاربِ  وقكؿ    إىموس كمفيُىِِ الاداع لىفا آدـ كُك

رًؽ عرشػػػػػان    رًؽ عرشػػػػػان كشػػػػػادى عمػػػػػ  البحػػػػػار الػػػػػزا  كشػػػػػادى عمػػػػػ  البحػػػػػار الػػػػػزا
 

ـي بػػػػػػػػػػػػػه افتتانػػػػػػػػػػػػػا)    ـي بػػػػػػػػػػػػػه افتتانػػػػػػػػػػػػػا)لفتػػػػػػػػػػػػػتف الطَّغىػػػػػػػػػػػػػا لفتػػػػػػػػػػػػػتف الطَّغىػػػػػػػػػػػػػا
ٓ)) 

 

إف عرش إبميس عم  البحر فيبعث سرايا   "يقكؿ فيه : ثي لرعكؿ ا حوث ِومف الىوت حدو
 .(9)"فيفتنكف الناس فأعظمهـ عند  أعظمهـ فتنة

                                                           
 ع609( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع919صالعيىؽ    ((6
 ع919صالعيىؽ    ((9
 ع901 9  991( الىخيرم   الُحوح   حدوث ر ـ (9
 ع919صالكيممة    ( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة(9
 ع6919 9  6199معمـ   الُحوح   حدوث ر ـ  ((9
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الِا ِحدثت بف ا فىويع كمكيفِاـ  ك د ِومفت أباير ىيركد الكثور مف أحيدوث الرعكؿ 
 كمفزلِاـ مثؿ  كلِ  

 دكاهـ مهما تباع  كم   األنبياص  
 د  اح  ك  ـ  ه  ن  م   ما شذ  

 9))ـ كاحدأبكه   مك .. لكف  ت ه  ال  ع   أبناص  
:" أنا أكل  الناس بعيس  ابف مريـ في الدنيا القيئؿ    هذه ا ىويت ِِومف حدوث الرعكؿ 

ت أمهاتهـ شت  كدينهـ كاحد ") ك ا  وؿ فىا ا مكعل بمل (. ِكاآلخرة كاألنبياص إخكة لعال 
 ا رحمة اإلعراع بفدمي خدؼ ا الُاة  لرعكؿ أمة اإلعاـ وقكؿ البيبر مومفي  حدوث ا

 المكِكىة مف خمعوف ُاة إلل خمس أكرهي خمعكف  وقكؿ البيبر  ا ذلؾ 
ـى ا مكسػػػػػ  بػػػػػػػػ    ـى ا مكسػػػػػ  بػػػػػػػػ جػػػػػزل المػػػػػكل  كمػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػفى عمػػػػػػػػػػرافو بأحسػػػػػػػػػػًف مػػػػػػػػػػا جزانػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػفى عمػػػػػػػػػػرافو بأحسػػػػػػػػػػًف مػػػػػػػػػػا جزانػػػػػػػػػػا       جػػػػػزل المػػػػػكل  كمػػػػػي

 

 بػػػػػػػػػه ريٌدت لنػػػػػػػػػا الخمسػػػػػػػػػكف خمسػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػه ريٌدت لنػػػػػػػػػا الخمسػػػػػػػػػكف خمسػػػػػػػػػان   
 

 ((ّكنعطػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػيف امتنانػػػػػػػػػػا)كنعطػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػيف امتنانػػػػػػػػػػا)   
 

 اريخي:تضميف التراث الت 
ف البيبر ىيركد كثورا مف ا حداث الِيروخوة  ا  ُيئده كودؿ هذا الِوموف بمل اطاع وم  

كاعع بمل ا حداث الِيروخوة كمكرويت ا مكر  واي كمف ا حداث الِيروخوة الايمة الِا كظداي 
ي أمور البيبر لىويف حؽ المعمموف  ا  معطوف كفدا أم مزبـ لمواكد الاادة الامروة الِا كِىا

ومويع ك ا فص كاوح بمل بدـ عكفل الواكد  ا إومويع ك واي إ المؤمفوف بمر ىف الخطيب  هؿ
 ذلؾ وقكؿ البيبر  

 يكد  ها الق  ب   ت  م  ط  ح  التي ت   ة  ر  ش  ع   س  م  يا خ  
 الكجكد   ر  ط  ع  ها ت  ب   .. ة  ي  ر  د  ب  ..  ة  ي  ر  ج  ه  

 كالخمكد   الص  الع   لؾ  
 يمياص  ـ  إ  كق م د  الخميفة  العظي

 غالية   .. الكركد   ف  م   .. الدة  ق  
 ة  ي  باق   هكر  عم  الد   .. محفكظة   ة  د  ه  ع  ب  

يمياص  األ م ف  كالس الـ  كالحياة  الهان ي ة    إل 
كـ  كالم صكص    ال ي س ك ن ف  ب  ي مياص  الر 

                                                           
 ع619( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص (9
 ع669  99   9199رفؤكط   حدوث ر ـ الُحوح   ِحقوؽ باوب ا  ( اىف حىيف  (6
 ع911( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9



172 

 

د    كال أ ح 
 (ُم ف  اليهكد  )

بيبر ىيركد ىقُة "أىا رنيؿ " الذم كيف دلوا  ك ا إطير ِكظوؼ ا حداث الِيروخوة اعِايف ال
 ىرهة ا بـر بفدمي حيكؿ هدـ الكاىة  ممي ميت ركمت الارب  ىره   كولِا ِكظوؼ هذه القُة 

  ا خوـ محيرىِِ لماماع  وقكؿ  
 لعػػػػػػػػػػػػػػف اإللػػػػػػػػػػػػػػهي )أبػػػػػػػػػػػػػػا رًغػػػػػػػػػػػػػػاؿ( لعػػػػػػػػػػػػػػف اإللػػػػػػػػػػػػػػهي )أبػػػػػػػػػػػػػػا رًغػػػػػػػػػػػػػػاؿ(   

 

كاح)    كاح)فػػػػػػػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػػػػػػػديك  كفػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػرَّ  ((ِفػػػػػػػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػػػػػػػديك  كفػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػرَّ
 

 تضميف التراث األدبي: 
ا دىا المِمثؿ  ا البار كا مثيؿ كالحكـ الارىوة القدومة ماززا كمكثدي  كيع ِوموف الِراث

لمدالالت لمكمميت كالمايفا الِا طرحاي البيبر مف خاؿ  ُيئده  يالعِايفة ىىوت بار  دوـ أك 
حكمة أك مثؿ برىا وكاؿ الاىيرات ذات مايف   ويوة ِزخر ىيلدالالت كِدِح أكثر مف طروؽ 

وموف مافل المثؿ الارىا القدوـ "كزاع عفمير"  ا إحدل لمِلكوؿ كالِحموؿ ك   د كيع اعِخداـ ِك
 ُيئد البيبر  ويض ىيلدالالت كفيهوي  الفيس  ف وككفكا مثؿ هذا الركؿ الذم ىفل  ُرا   رودا  مف 

 فكبِ  حد الممكؾ  كيف كزاؤه القِؿ  وقكؿ  
مػػػػػػػػٍت    مجى ( بهػػػػػػػػا جى مػػػػػػػػٍت )ال تقػػػػػػػػرًب النػػػػػػػػاسى مجى ( بهػػػػػػػػا جى  )ال تقػػػػػػػػرًب النػػػػػػػػاسى

 

 ((ّتػػػػػػػػػػػػػػػي أزهقػػػػػػػػػػػػػػػكا)تػػػػػػػػػػػػػػػي أزهقػػػػػػػػػػػػػػػكا)ركحي )ًسػػػػػػػػػػػػػػػًنٌمار( الركحي )ًسػػػػػػػػػػػػػػػًنٌمار( ال   
 

كمف أمثمة ِكظوؼ ا مثيؿ الارىوة أووي ِكظوؼ البيبر لممثؿ الارىا القيئؿ "كبفد كاوفة الخىر 
 الوقوف "  ا  كلِ  

ٍنػػػػػػػػػؽو    هينػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف قىرى ف تسػػػػػػػػػأؿ جي ٍنػػػػػػػػػؽو كا  هينػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف قىرى ف تسػػػػػػػػػأؿ جي  كا 
 

ػػػػػػػف غزانػػػػػػػا)    ػػػػػػػف غزانػػػػػػػا)كعػػػػػػػف ًسػػػػػػػٍنجكرى تعػػػػػػػرؼ مى كعػػػػػػػف ًسػػػػػػػٍنجكرى تعػػػػػػػرؼ مى
ْ)) 

 

ؼ حدوثي  ىيعـ ك د كظؼ البيبر ىيركد مايفا كأىويت لباراع عيىقوف لِ  ا  ُيئده ممي وار 
"الِفيص" الذم ومكف ِارودِ ىلفِ " الك كؼ بمل حقوقة الِديبؿ الكا ع  ا الفُكص    ا 

(ع كهذا ودؿ بمل 9عيىقة بمواي ") –أك  كزاع مف فُكص  –اعِايداِاي أك محيكيِاي لفُكص 
 ة ع كككد با ة ىوف فص كدود كآخر  دوـ ِِبيىؾ خوكطامي لِككف فُي  كدودا  ذا دالالت كدود

                                                           
 ع909  ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع991صالعيىؽ   ( (6
 ع901ص العيىؽ  ( (9
 ع991ص العيىؽ  ( (9
 ع99ـ   ص6009  9  ط محمد ُاح أىك حمودة   دراعيت  ا الفقد ا دىا الحدوث ((9
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 راعات كدودة لفُكص عيىقة ك د ذهب ىاض الفقيد إلل أف الفُكص الكدودة مي ها إال 
هذا الِكظوؼ كاؿ كمميت البيبر ىيركد  ِزخر ىدالالت بدودة لِدرض فدعاي بمل  ع(9)بمواي

أرض الكا ع ىثكىاي الكدود     فراه وومف مافل لىوت بارم وفعب إلل أمور الباراع أحمد بك ا 
 رىِِ الِا ِبىِ نرىة البيبر ىيركد كىاده بف كطفِ  وقكؿ ىيركد  كهك  ا ن

ػػػػػػػػػػػػػالؿه ًلغىيرنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػا تمنػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػالؿه ًلغىيرنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػا تمنػػػػػػػػػػػػػ  أىحى  أىحى
 

 ((ِكعمينػػػػػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػػػػػػ  كاالسػػػػػػػػػػػػػػػترقاؽي )كعمينػػػػػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػػػػػػ  كاالسػػػػػػػػػػػػػػػترقاؽي )   
 

  قد ومف البيبر ىيركد مافل أىويت البيبر أحمد بك ا الِا وقكؿ  واي  

 حي   حػػػػػػػػالؿه لمطيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػنسحي   حػػػػػػػػالؿه لمطيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػنس       أىحػػػػػػػػػػػػػراـه عمػػػػػػػػػػػػػ  بالبمػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػدىٍك أىحػػػػػػػػػػػػػراـه عمػػػػػػػػػػػػػ  بالبمػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػدىٍك   
 

 دارو ٌأحػػػػػػػػػػػػػػػؽا باألىهػػػػػػػػػػػػػػػؿ   إال دارو ٌأحػػػػػػػػػػػػػػػؽا باألىهػػػػػػػػػػػػػػػؿ   إال كػػػػػػػػػػػػػػػؿا كػػػػػػػػػػػػػػػؿا   
 

 ((ّفػػػػػػي خبيػػػػػػث و مػػػػػػف المػػػػػػذاهب ًرجػػػػػػس)فػػػػػػي خبيػػػػػػث و مػػػػػػف المػػػػػػذاهب ًرجػػػػػػس)   
 

ك ا إطير الِلثر ىيلفبود كظؼ البيبر كممة " طمع الىدر بموفي "كهك الفبود الذم اعِقىؿ ىِ 
بفدمي هيكر إلواـ  كيف هذا الك كد ىمثيىة إباف لِحرور اإلفعيف ك ا ذلؾ  ا فُير الرعكؿ 

 وقكؿ ىيركد  

 بػػػػػػػػػدري عمينػػػػػػػػػا( .. جػػػػػػػػػاصٍت  بػػػػػػػػػدري عمينػػػػػػػػػا( .. جػػػػػػػػػاصٍت  )طىمىػػػػػػػػػ ى ال)طىمىػػػػػػػػػ ى ال  
 

 ((ْتيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف)تيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف)   
 

ك د ِلثر ىيركد ىيلباراع المايُروف لِ أمثيؿ البيبر محمكد دركوش  ا د يباـ بف أرواـ 
  كذكرهـ ويرىة  ا هذه ا رض بموقي مفذ ا زؿ ك ا ذلؾ وقكؿ دركوش  

 جذكرم ..
 قبؿ ميالد الزماف رست  
 كقبؿ تفت    الحقب  

 السرك كالزيتكف  كقبؿ 
 (ٓ).. كقبؿ ترعرع العشب  

 وقكؿ ىيركد   ِفدعك ا المافل 
ك كرناهنا  نحف    نايكر  ... نحف هنا ط   ك 

 نادكر   ر  نا لـ تتغي  نحف .. هنا قبكر  

                                                           
   9إىراهوـ فمر مكعل   آ يؽ الرؤوي الباروة   دراعيت  ا أفكاع الِفيص  ا البار الدمعطوفا المايُر   ط ((9

 ع19ـ   ص6009كزارة الثقي ة الدمعطوفوة       
 ع919ص( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   (6
 ع99 دار الكِب الامموة   ىوركت   المكمد ا كؿ   الكزع الثيفا   ص أحمد بك ا   البك ويت  ىدكف طىاة( (9
 ع691ص( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   (9
 ع 16 9ـ  9119  دار الاكدة   ىوركت   99( محمكد دركوش   الدوكاف   ط(9
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 ُ))كفاف  انجم  الط   ذ  نا ... من  جذكر      قتم  لـ ت  
  ِفدع  ا المافل كوقكؿ أووي  

ػػػذكرينا ًمػػػٍف هينػػػا فػػػي العيٍمػػػًؽ ضػػػ ػػػذكرينا ًمػػػٍف هينػػػا فػػػي العيٍمػػػًؽ ضػػػ)جي  اربةه  اربةه  )جي
 

أٍكػػػػػػًرـٍ بػػػػػػًه شػػػػػػجران   أىٍكػػػػػػًرـٍ بػػػػػػًه ثىمػػػػػػرا )أٍكػػػػػػًرـٍ بػػػػػػًه شػػػػػػجران   أىٍكػػػػػػًرـٍ بػػػػػػًه ثىمػػػػػػرا )   
ِ)) 

 

دوؽ بمره الدكِكر محمد ُويـ  ا أككِ بفد الِحدث بف  كوىدك الِفيص ىوف البيبر ىيركد ُك
بممويت العاـ ىؿ  ا كؿ المكا ؼ العويعوة حوث مثؿ كا مفامي مك ؼ الرا ض لاذه الِفيزالت 

كراع الحؿ العويعا كرمت عاحاي كاعِكيفت ىلفاي  كوا   وقكؿ ُويـ بف الزبيميت الِا لاثت ط
  اعكد   عِا ا مُورا  

 أما الزعامات التي لهثت عم  الحؿ السياسي
 كرمت )خيار البندقية( في ارتداد كانتكاس
 ّ)فمها لعمر ا يـك أسكد المحظات قاسي)

 هذه المايفا كالمكا ؼ مبِركة ىوف البيبروف حوث وقكؿ ىيركد  
ػػػػػمـ مدفىعىػػػػػهرمػػػػػ  الرمػػػػػ  ال   ػػػػػمـ مدفىعىػػػػػهفػػػػػدائيا ليػػػػػثي الس   فػػػػػدائيا ليػػػػػثي الس 

 

ػػػػػػػػػال    مى ػػػػػػػػػالفجػػػػػػػػػٌر  المعتػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػف أيٍذنػػػػػػػػػه حى مى  فجػػػػػػػػػٌر  المعتػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػف أيٍذنػػػػػػػػػه حى
 

ػػػ  فمسػػػطيف محػػػكان نيٍصػػػبى أعيننػػػا   ػػػ  فمسػػػطيف محػػػكان نيٍصػػػبى أعيننػػػاتيمحى  تيمحى
 

ال)    ال)كرغػػػػػـ خمسػػػػػػيف قرنػػػػػان نصػػػػػػب  الاػػػػػػدخى    ((9كرغػػػػػـ خمسػػػػػػيف قرنػػػػػان نصػػػػػػب  الاػػػػػػدخى
 

 ا الباب الدمعطوفا  إلوايالِا ه كر كمي وظار الِفيص البارم الدابا لماكدة مف كؿ المفي ا 
  كؿ البيبر ىيركد 

 .. مػػػػػػف كػػػػػػٌؿ المنػػػػػػافي.. مػػػػػػف كػػػػػػٌؿ المنػػػػػػافيغػػػػػػدان سػػػػػػنعكدغػػػػػػدان سػػػػػػنعكد  
 

   ((9كيحمػػػػػػػػك فػػػػػػػػي الػػػػػػػػبالد لنػػػػػػػػا اجتمػػػػػػػػاع )كيحمػػػػػػػػك فػػػػػػػػي الػػػػػػػػبالد لنػػػػػػػػا اجتمػػػػػػػػاع )   
 

 حوث وِفيص هذا القكؿ مع  كؿ البيبر بىد الكروـ الكرما  
 غػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػنعكدي كاأليػػػػػػػػػػاـ تيصػػػػػػػػػػغيغػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػنعكدي كاأليػػػػػػػػػػاـ تيصػػػػػػػػػػغي  

 

   ((9إلػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػ  الخطػػػػػػػػ  ًعنػػػػػػػػدى اإليػػػػػػػػاب)إلػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػ  الخطػػػػػػػػ  ًعنػػػػػػػػدى اإليػػػػػػػػاب)   
 

 ظاهرة التكرار: - ر
رار ألديظ أك كمميت  قد بمد ىيركد إلل ِكواد الِكرار أحد أهـ الظكاهر الىيرزة  ا بار ىيركد 

أك بىيرة ماوفة خاؿ  ُيئده لِلكود مافل ورود لدت فظر القيرئ إلوِ فظرا  هموِِ  ا ىويف المافل 
"  يلِكرار  ا حقوقِِ إلحيح بمل كاة هيمة  ا الاىيرة وافل ىاي البيبر أكثر مف بفيوِِ ىعكاهي 

                                                           
 ع616( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع619صالعيىؽ   ( (6
 ع91ـ  ص9110 مركز الراوة لمفبر كالِكزوع    9محمد ُويـ   ممحمة االفِديوة   ط ((9
 ع691( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع996ص العيىؽ  ( (9
 ع919ـ   ص9111  دار الاكدة   ىوركت    9بىد الكروـ الكرما   الدوكاف   ط( (9
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ىاذا بف اهِميـ المِكمـ ىاي   كهك ؼ ععع كالِكرار وعمط الوكع بمل فقطة حعيعة  ا الاىيرة كوكب
(ع كلككع 9المافل   ذك داللة فدعوة  ومة ِدود الفي د ا دىا الذم ودرس ا ثر كوحمؿ فدعوة كيِىِ ")

البيبر إلل الِكرار " وبور إلل عوطرة باكر ِكحا ىِ الاىيرة أك المدظة المكررة  امل الدارس 
اد ىفوة الِكرار إحدل " الىفل ا عمكىوة 6")الركص  ا هذه المايفا كرىطاي ىيلمافل الايـ  ( ع ِك

المِطكرة الِا ربيهي البيبر الارىا الحدوث   كعال إلل اعِثمير طي ِاي لِطكور أداع  ُودِِ 
( ع كال وافل مداكـ  الِكرار دائمي إبيِرِ إلل إحدل الفقيط الايمة المووئة الِا وفىرا لاي لدت 9")

ف الِكرار مروي  فوي وُوب القُودة " إف الِكرار مف نور كظودة فظر القيرئ  مف الممكف أف وكك 
( ع ك ا ذلؾ ِقكؿ فيزؾ 9كميلوة  ا البار   وبكؿ بىئي بموِ   كوؤدم إلل ِرهؿ كعد القُودة ")

ال كيف لدظة  فيزؾ المائكة   " المدظ المكرر وفىرا أف وككف كثوؽ االِرىيط ىيلمافل الايـ   كا 
ع كمي افِ ال ىد أف وخوع لكؿ مي وخوع لِ البار بمكمي مف  كابد مِكمدة ال عىوؿ إلل  ىكلاي 

ىيط ىمي حكلِ  ذك وة ككميلوة كىويفوة ع  موس مف المقىكؿ مثا   أف وكرر البيبر لدظي  واوؼ االِر
(ع لذلؾ ككب بمل الفي د ِدحص ألديظ البيبر المكررة  ا  ُودِِ 9  أك لدظ وفدر مفِ العمع ")

د  مف أكؿ  لوِلكد مف أفاي ِؤدم نروي  ماوفي  أراده البيبر ىاذا الِكرار   أك أف هذا الِكرار ك ك 
ُفاة ىدواوة أوادت ىفيع القُودة ع  ف الِكرار  ا القُيئد الحدوثة ومدت الفظر إلل المافل 

 (ع9المكرر أك إلل الُكرة المِرىطة ىِكرار هذا المدظ)
الِكرار ىبكؿ كىور ككفِ أحد الباراع كلاؿ الفيظر إلل بار ىيركد وكد  وِ ِكظوؼ ىفوة 

اإلعامووف  قد أ بِ ى ر  الِكرار " عمة ىيرزة مف عميت البار اإلعاما   ك د وككف الباراع مِلثروف 
ىي عمكب القرآفا الذم كثورا مي ابِمد الِكرار مف أكؿ الِقرور كالِلكود ع  يلباراع عمككا هذا 

(ع ك د ِراكحت ظيهرة الِكرار  ا بار ىيركد مي ىوف ِكرار 1المذهب لمِلكود كاإل ايـ كاإل فيع ")
لاعميع ك ا  ايؿ كالحركؼ ك حِل الاىيرات كولِا ِكظوؼ كموع أفكاع الِكرار دلوا بمل  درة 
البيبر بمل ِركوض لرة باره كاطابِ الِيـ بمل ِمؾ الظيهرة   بمل أف ىيركد اعِامؿ ظيهرة 

                                                           
 ع696ـ   ص9191  مفبكرات مكِىة دار الفاوة   9وي البار المايُر   ط( فيزؾ المائكة    وي(9
 ع99بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ إلل ِحموؿ الفص ا دىا   ص ((6
   دار مكدالكم لمفبر كالِكزوع      9(  وُؿ ُيلح القُورم   ىفوة القُودة  ا بار بز الدوف المفيُرة   ط(9

 ع919ـ   ص6009بميف       
 ع99(  وُؿ ُيلح القُورم   ىفوة القُودة  ا بار بز الدوف المفيُرة  ص(9
 ع699( فيزؾ المائكة    ويوي البار المايُر  ص(9
 ع90ِحموؿ الفص ا دىا   ص إلل( وفظر   بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ (9
  مس الكطفا لمثقي ة كالدفكف كاآلداب   كالبار   عمعمة بيلـ المار ة   المك اإلعاـ( عيما مكا الايفا   (1

 ع919ـ   ص9119الككوت        
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أكثر مف نورهي ع كمف أمثمة الِكرار بفد البيبر بىد الرحمف  ِكرار ا  ايؿ كخيُة أ ايؿ ا مر
 ىيركد  كلِ  

ػػػػػػٍي بالميصػػػػػػيبة   ػػػػػػٍي بالميصػػػػػػيبةادفنػػػػػػي قػػػػػػتالًؾ كارضى  ادفنػػػػػػي قػػػػػػتالًؾ كارضى
 

 كاذهبػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػفةى الميػػػػػػػػػػػػًؿ غريبػػػػػػػػػػػػةٍ كاذهبػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػفةى الميػػػػػػػػػػػػًؿ غريبػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

 كاقبىعػػػػػػػي حػػػػػػػكؿى الضػػػػػػػحايا كاذكيػػػػػػػػرم كاقبىعػػػػػػػي حػػػػػػػكؿى الضػػػػػػػحايا كاذكيػػػػػػػػرم   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرٌان كأكطاننػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػميبةٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػران مي ػػػػػػػػػػػػػػػرٌان كأكطاننػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػميبةٍ عيمي ػػػػػػػػػػػػػػػران مي  عيمي
 

مػػػػػػػػي السػػػػػػػػجفى الػػػػػػػػذم شػػػػػػػػيٍَّدًته    مػػػػػػػػي السػػػػػػػػجفى الػػػػػػػػذم شػػػػػػػػيٍَّدًته كادخي  كادخي
 

 ًف العصػػػػػػػػػػػيبةٍ ًف العصػػػػػػػػػػػيبةٍ كتػػػػػػػػػػػكارىٍم فػػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػػازيكتػػػػػػػػػػػكارىٍم فػػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػػازي   
 

 كارسيػػػػػػفي فػػػػػػي القيػػػػػػًد حتػػػػػػ  تهرىمػػػػػػيكارسيػػػػػػفي فػػػػػػي القيػػػػػػًد حتػػػػػػ  تهرىمػػػػػػي  
 

 كاكًبتػػػػػػػػػػػػػي أغنيػػػػػػػػػػػػػةى المػػػػػػػػػػػػػكًت كئيبػػػػػػػػػػػػػةٍ كاكًبتػػػػػػػػػػػػػي أغنيػػػػػػػػػػػػػةى المػػػػػػػػػػػػػكًت كئيبػػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

ػػػػػػػػػهي    ػػػػػػػػػهي كاتركػػػػػػػػػي الطكفػػػػػػػػػافى يعمػػػػػػػػػك مكجي  كاتركػػػػػػػػػي الطكفػػػػػػػػػافى يعمػػػػػػػػػك مكجي
 

 كييغىط ػػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػػذ  األرضى الجديبػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ كييغىط ػػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػػذ  األرضى الجديبػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

طٍَّمًتػػػػػػػػػه   طٍَّمًتػػػػػػػػػهكارميقػػػػػػػػػي المٍجػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػذم حى  كارميقػػػػػػػػػي المٍجػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػذم حى
 

ًجيبىػػػػػه)    ػػػػػرم القمػػػػػبى الػػػػػذم خنػػػػػًت كى ًجيبىػػػػػه)كاعصي ػػػػػرم القمػػػػػبى الػػػػػذم خنػػػػػًت كى  ((ُكاعصي
 

قكوِِ  ا إظاير حكـ المُوىة الِا ألمت ىيلباب هفي وكرر البيبر أ ايؿ ا مر لِلكود مافي ه ِك
الدمعطوفا  فراه وعِخدـ عِي  مف ا  ايؿ اآلمرة  ا أكائؿ أىويِِ لِككوِ لكمِ إلل ا مة الارىوة   
موودي  إلواي خمعي   ا أكائؿ أبكيز ا ىويت هذا الِكرار الداخما   ايؿ ا مر أبطل المافل بمقي  

لثورا  كِكثودي  لمم افل ع ك د احِكت الكثور مف ا  ايؿ بمل حرؼ الراع الذم وِرؾ ُدل  كىورا  ىاد ِك
ىمي وِفيعب مع الحيلة الفدعوة لمبيبر كالِكرىة لمحفؾ ا بمل المعيف طرؼ لدظِ لِكرار طرؽ 

الباكروة الِا ومر ىاي ممي وكثؼ باكره ىيلملعية كمراِراي ع كمف مكاطف الِكرار المكحد لداؿ كاحد 
 ر ىيركد  كلِ   ا با

 ارجعػػػػػػي يػػػػػػا جحافػػػػػػؿى الناػػػػػػكر كاإليػػػػػػػػػ ارجعػػػػػػي يػػػػػػا جحافػػػػػػؿى الناػػػػػػكر كاإليػػػػػػػػػ   
 

 ػػػػػػػػػػػػػماًف مىشػػػػػػػػػػػركعةى القنػػػػػػػػػػا   كأغيػػػػػػػػػػػًرم ػػػػػػػػػػػػػماًف مىشػػػػػػػػػػػركعةى القنػػػػػػػػػػا   كأغيػػػػػػػػػػػًرم    
 

 ارجعػػػػي   فالسػػػػراب يعبػػػػث فػػػػكؽى الػػػػػػػ ارجعػػػػي   فالسػػػػراب يعبػػػػث فػػػػكؽى الػػػػػػػ   
 

ًهيَّػػػػػػػػػػػػػةو كغػػػػػػػػػػػػػركرً     ٍنجى ًهيَّػػػػػػػػػػػػػةو كغػػػػػػػػػػػػػركرً ػػػػػػػػػػػػػػػػرمؿ فػػػػػػػػػػػػػي عى ٍنجى  ػػػػػػػػػػػػػػػػرمؿ فػػػػػػػػػػػػػي عى
 

 ارجعػػػػي مز قػػػػي الحجػػػػابى عػػػػًف القطػػػػػػػارجعػػػػي مز قػػػػي الحجػػػػابى عػػػػًف القطػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػعاًف حتَّػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػرل ظػػػػػػػػػالـى المصػػػػػػػػػيًر ػػػػػػػػػػػػعاًف حتَّػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػرل ظػػػػػػػػػالـى المصػػػػػػػػػيًر    
 

 األكاألكارجعػػػػػػي كاطػػػػػػردم الػػػػػػذئابى عػػػػػػف ارجعػػػػػػي كاطػػػػػػردم الػػػػػػذئابى عػػػػػػف   
 

طػػػػػػػاـً الفيجػػػػػػػكًر     طػػػػػػػاـً الفيجػػػػػػػكًر طػػػػػػػاًف كأمشػػػػػػػي عمػػػػػػػ  حي  طػػػػػػػاًف كأمشػػػػػػػي عمػػػػػػػ  حي
 

 ارجعػػػػػػػػي ارجعػػػػػػػػي فػػػػػػػػ فَّ الجماهيػػػػػػػػػػػارجعػػػػػػػػي ارجعػػػػػػػػي فػػػػػػػػ فَّ الجماهيػػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػػرى حيػػػػػػػارل عمػػػػػػػ  ًفجػػػػػػػاًج السَّػػػػػػػعيًر)ػػػػػػػػػػرى حيػػػػػػػارل عمػػػػػػػ  ًفجػػػػػػػاًج السَّػػػػػػػعيًر)   
ِ ) ) 

 

هفي وكرر البيبر أمره ىيلرككع عت مرات  ا  كلِ "اركاا" كالخطيب هفي لامة اإلعاموة الِا ىدأ 
كرار الداؿ ودود الِلكود بمل الرككع  كمي أف هفيؾ  ر ي  ىوف ذكر الداؿ مرة كاحدة مدهي ىيالفِبير ِك

 كذكره عت مرات  ِكراره أ يد أووي  الحث بمل الامؿ مف أكؿ الرككع ع
ك ا إطير ِكرار الوميئر كرر البيبر الومور فحف  ا إحدل  ُيئده حوث أىرز هذا الِكرار 

 ابِزاز البيبر ىفدعِ كأمِِ  وقكؿ  

                                                           
 16ع( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع10ص العيىؽ  ( (6
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 نحػػػػػػػػػػػػفي ركَّزنػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػ  حطيننػػػػػػػػػػػػا  نحػػػػػػػػػػػػفي ركَّزنػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػ  حطيننػػػػػػػػػػػػا    
 

 اإلسػػػػػػػػػػػػػالـً مرخػػػػػػػػػػػػػاة طركبػػػػػػػػػػػػػٍه اإلسػػػػػػػػػػػػػالـً مرخػػػػػػػػػػػػػاة طركبػػػػػػػػػػػػػٍه   رايػػػػػػػػػػػػػةى رايػػػػػػػػػػػػػةى    
 

 نحػػػػػػػػػػفي أقسػػػػػػػػػػٍمنا عمػػػػػػػػػػ  أرماًحنػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػفي أقسػػػػػػػػػػٍمنا عمػػػػػػػػػػ  أرماًحنػػػػػػػػػػا   
 

 أٍف نعيػػػػػػػػػػػػدى الناػػػػػػػػػػػػكرى لمػػػػػػػػػػػػدنيا الرحيبػػػػػػػػػػػػةٍ أٍف نعيػػػػػػػػػػػػدى الناػػػػػػػػػػػػكرى لمػػػػػػػػػػػػدنيا الرحيبػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

رىنا إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمينا   رىنا إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمينانحػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ  نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ
 

 مئػػػػػػػػػػػػػػػػةن شػػػػػػػػػػػػػػػػعبان كاالفػػػػػػػػػػػػػػػػان رقيبػػػػػػػػػػػػػػػػٍة مئػػػػػػػػػػػػػػػػةن شػػػػػػػػػػػػػػػػعبان كاالفػػػػػػػػػػػػػػػػان رقيبػػػػػػػػػػػػػػػػٍة    
 

 نحػػػػػػػفي لػػػػػػػـ نضػػػػػػػرٍب سػػػػػػػتاران حكلىنػػػػػػػانحػػػػػػػفي لػػػػػػػـ نضػػػػػػػرٍب سػػػػػػػتاران حكلىنػػػػػػػا  
 

   يػػػػػػػػػػا بقايػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍف حثػػػػػػػػػػاالتو عجيبػػػػػػػػػػةٍ يػػػػػػػػػػا بقايػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍف حثػػػػػػػػػػاالتو عجيبػػػػػػػػػػةٍ    
 

 نحػػػػػػػػػػػػػػػفي رب يػػػػػػػػػػػػػػػكف ذا مصػػػػػػػػػػػػػػػحفينانحػػػػػػػػػػػػػػػفي رب يػػػػػػػػػػػػػػػكف ذا مصػػػػػػػػػػػػػػػحفينا  
 

 ( ( ُيَّػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػٍه)يَّػػػػػػػػػػػا  كطيبػػػػػػػػػػػٍه)يعػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػاريخ ر يعػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػاريخ ر    
 

كواد الِكرار العيىؽ "أىعط ألكاف الِكرار   ِكرار كممة كاحدة أكؿ كؿ ىوت مف مكمكبة أىويت 
 (ع6مِِيلوة")

كمف أمثمة ِكرار ا عميع   ِكرار البيبر لكممة أُد يئا حوث مثمت هذه الكممة فقطة مووئة  ا 
اي لوماف الفظر كوِدحص  ا ذلؾ الُدوؽ ا ىويت الِا عولِا ذكرهي حوث لدِت افِىيه القيرئ إلو

الذم وعمـ الكركح كوحرؽ الحُيد   ذا هـ الارب أىفيع كمدِفي الذوف ِآمركا بمل  معطوف وِىوف 
 ذلؾ  ا  كؿ البيبر  

 ًمػػػػٍف صػػػػديقي صػػػػرختي ال ًمػػػػٍف عػػػػدٌكمًمػػػػٍف صػػػػديقي صػػػػرختي ال ًمػػػػٍف عػػػػدٌكم  
 

 كًمػػػػػػػػػػفى األصػػػػػػػػػػدقاًص أىعػػػػػػػػػػدل األعػػػػػػػػػػادم كًمػػػػػػػػػػفى األصػػػػػػػػػػدقاًص أىعػػػػػػػػػػدل األعػػػػػػػػػػادم    
 

 أصػػػػػػػػدقائي .. يسػػػػػػػػم مكفى جركحػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػدقائي .. يسػػػػػػػػم مكفى جركحػػػػػػػػػي   
 

   قػػػػػػػػػػػػكف حصػػػػػػػػػػػػادمقػػػػػػػػػػػػكف حصػػػػػػػػػػػػادممنػػػػػػػػػػػػذ قػػػػػػػػػػػػرفو كيحر منػػػػػػػػػػػػذ قػػػػػػػػػػػػرفو كيحر    
 

 أصػػػػػػػػدقائي .. إٍف زكدكنػػػػػػػػي بشػػػػػػػػيصو أصػػػػػػػػدقائي .. إٍف زكدكنػػػػػػػػي بشػػػػػػػػيصو   
 

دكنػػػػػػػػػػػػي بحفنػػػػػػػػػػػػةو ًمػػػػػػػػػػػػٍف رمػػػػػػػػػػػػاًد )    دكنػػػػػػػػػػػػي بحفنػػػػػػػػػػػػةو ًمػػػػػػػػػػػػٍف رمػػػػػػػػػػػػاًد )زكَّ  ( ( ّزكَّ
 

 ا  دكـ وكـ الخاص مف الواكد ككائاـ بف  ك د كرر البيبر لدظ "الممحمة" ثاث مرات أما  
 القدس كىي ا  معطوف بمل فىا ا بوعل اىف مروـ   ا  كلِ  

 مة  جر  عم  بعض الكجك  الم   ر القدس  لك تقد  
 ه  م  ت أعظ  كدق   بقاب  ق   ت عميه ألؼ  صب  
 مة  مج  ج   فيه   كالقبر   مف زنزانة   ص  تب  

 ت سا ؿ  الن جكـ  في جكؼ  الخ طكب  الم ظم مة  
 مة  مح  الم   يكـ   جر  عف ف  

 (ْ)مة  مح  .. الم   مة  مح  الم  
ي"  ا دبيئِ لرىِ كمف أمثمة ِكرار الحركؼ بفد البيبر بىد الرحمف ىيركد ِكرار حرؼ الفداع "و

 حوث وقكؿ  

                                                           
 ع19( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع699ص ( فيزؾ المائكة    ويوي البار المايُر  (6
 ع961صالعيىؽ   ( (9
 ع619( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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ػػػػػػػػػػٍكا     ـٍ فىنىجى ػػػػػػػػػػٍكا  يػػػػػػػػػػا رب  قػػػػػػػػػػد أىٍخمىٍصػػػػػػػػػػتىهي ـٍ فىنىجى  يػػػػػػػػػػا رب  قػػػػػػػػػػد أىٍخمىٍصػػػػػػػػػػتىهي
 

ػػػػػػػػػػػػفا عمػػػػػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػػػػػا رٌبػػػػػػػػػػػػي      ػػػػػػػػػػػػفا عمػػػػػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػػػػػا رٌبػػػػػػػػػػػػي  فمتػػػػػػػػػػػػ  تىمي  فمتػػػػػػػػػػػػ  تىمي
 

ـي ًمػػػػف الٍشػػػػػػػ    ـي ًمػػػػف الٍشػػػػػػػ أطًمػػػػؽ جنػػػػاحي يػػػػا كػػػػري  أطًمػػػػؽ جنػػػػاحي يػػػػا كػػػػري
 

 ػػػػػػػػػػػػشىرىًؾ القىػػػػػػػػػديـً أىًطػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػٍربيػػػػػػػػػػػػشىرىًؾ القىػػػػػػػػػديـً أىًطػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػٍربي   
 

كىهػٍػػػػػػػػ   ػػػػػػٍكفى الجميػػػػػػؿ كى ٍبػػػػػػًدعي الكى كىهػٍػػػػػػػػيػػػػػػا مي ػػػػػػٍكفى الجميػػػػػػؿ كى ٍبػػػػػػًدعي الكى  يػػػػػػا مي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػهىابى الجزيػػػػػػػػػػػػػؿ ككاًحػػػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػػػػػػػػهىابى الجزيػػػػػػػػػػػػػؿ ككاًحػػػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػػػبً    
 

 ا ميٍحًيػػػػػػػيى البمػػػػػػػًد المػػػػػػػكاًت بهٍطػػػػػػػػػػا ميٍحًيػػػػػػػيى البمػػػػػػػًد المػػػػػػػكاًت بهٍطػػػػػػػػػػيػػػػػػػيػػػػػػػ  
 

يىػػػػػػػػػػػػػػا متجػػػػػػػػػػػػػػٌدًد السَّػػػػػػػػػػػػػػكبً     يىػػػػػػػػػػػػػػا متجػػػػػػػػػػػػػػٌدًد السَّػػػػػػػػػػػػػػكبً ػػػػػػػػػػػػػػػػطىاًؿ الحى    ػػػػػػػػػػػػػػػػطىاًؿ الحى
 

هي    ػػػػػػػػػػػػػبحي ػػػػػػػػػػػػػرَّاته تيسى ػػػػػػػػػػػػػٍف مىجى هي يػػػػػػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػػػػبحي ػػػػػػػػػػػػػرَّاته تيسى ػػػػػػػػػػػػػٍف مىجى  يػػػػػػػػػػػػػا مى
 

ػػػػػػػػػدىدى الحصػػػػػػػػػ  يىٍسػػػػػػػػػبىٍحفى فػػػػػػػػػي دىٍأًب)    ػػػػػػػػػدىدى الحصػػػػػػػػػ  يىٍسػػػػػػػػػبىٍحفى فػػػػػػػػػي دىٍأًب)عى  ( ( ُعى
 

 كوقكؿ البيبر مكظدي  ِكرار حرؼ الكر"  ا " 
 مي  في مقات   راص  ف  الص   ؾ  ياب  ن  أ   ب  ش  ن  .. م   ف  ك  ؤ  .. يا خ   ت  ن  أ  ك  

 (ِ)مي  ناب  .. كفي س   ي  م  ق  .. كفي ح   ي  ت  ي  .. كفي ب   ي  ب  ع  في  .. كفي ش  
داللة هذا الِكرار ىيعِواع ا بداع بمل   قد كرر البيبر حرؼ الكر " ا" عت مرات مكظدي  

 كؿ مقدرات الباب الدمعطوفاع
 كمف مظيهر ِكرار الكمؿ  ا بار ىيركد ِكراره لكممة " ك  ع هفي"  ا  كلِ  

ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا   ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا .. كى ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػاكى ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا .. كى  كى
 

ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا )    ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا .. كى ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا )كى ق ػػػػػػػػػػػػػػٍ  هينػػػػػػػػػػػػػػا .. كى  ((ّكى
 

 قد كيع هذا الِكرار  ا إطير حدوثِ بف ِك وع المايهدات العمموة الدمعطوفوة كمي كرل  واي مف 
ِفيزؿ ماكؿ بف حقكؽ كثكاىت الباب الدمعطوفا حوث أراد البيبر لدت ا فظير إلل حكـ 

 اب الدمعطوفا مف خاؿ ِكراره العيخر المرور لاذه الاىيرة عالمُوىة الِا حمت ىيلب
 ظاهرة الترادؼ: - ز

  حوث ِِوح هذه الظيهرة ِاد ظيهرة الِرادؼ مف الظكاهر الِا ِموز المرة الارىوة بف نورهي
كثوؼ الدالالت لاذه الكمميت  لمبيبر اعِاميؿ الكثور مف الكمميت المِراد ة مف أكؿ إىراز المافا ِك

ؤكده ك د كظؼ البيبر ىيركد هذه الظيهرة  ا كثور مف  ُيئده الِا الِا ِزو د المافل كميال ِك
 ِؤكد عاة مخزكفِ المركم   كمف مظيهر الِرادؼ  ا باره  كلِ  

 تضػػػػػػػػحي بػػػػػػػػالدم سػػػػػػػػمعة يبتاعهػػػػػػػػاتضػػػػػػػػحي بػػػػػػػػالدم سػػػػػػػػمعة يبتاعهػػػػػػػػا  
 

ـي )    ـي كاإلجػػػػػػػػػػرا ـه سػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػ ـي )خصػػػػػػػػػػ ـي كاإلجػػػػػػػػػػرا ـه سػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػ  ((ْخصػػػػػػػػػػ
 

ع كمي رادؼ البيبر ىوف المعمويت حوث رادؼ البيبر ىوف الظمـ كاإلكراـ لِلكود مافل ك كع الداؿ 
يرة وذكر ارض الىاث  ا  كلِ     فراه وذكر  معطوف ِك

 إيػػػػػػػه بػػػػػػػالدم يػػػػػػػا فمسػػػػػػػطيف التػػػػػػػي إيػػػػػػػه بػػػػػػػالدم يػػػػػػػا فمسػػػػػػػطيف التػػػػػػػي   
 

ـي )    ـي )هػػػػػػػي أرض بعػػػػػػػًث العػػػػػػػالميف تضػػػػػػػا  ((ٓهػػػػػػػي أرض بعػػػػػػػًث العػػػػػػػالميف تضػػػػػػػا
 

                                                           
 ع909صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 901صالعيىؽ   ( (6
 ع909صالعيىؽ   ( (9
 ع91صالعيىؽ   ( (9
 ع19صالعيىؽ   ( (9



179 

 

 كمف مظيهر الِرادؼ  ا لرة البيبر  كلِ  
 إيػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػالدم كالظػػػػػػػػػػالـ محم ػػػػػػػػػػػؽه إيػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػالدم كالظػػػػػػػػػػالـ محم ػػػػػػػػػػػؽه   

 

 ((ُكالميػػػػػػػػػػػؿ منطبػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػ  أنمػػػػػػػػػػػاًؾ )كالميػػػػػػػػػػػؿ منطبػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػ  أنمػػػػػػػػػػػاًؾ )   
 

ىرز  ومة الِرادؼ أووي   ا  كؿ ؿ أكد الظمـ الكا ع بمل  معطوف ع ىوف الظاـ كالمو افيؾ ِرادؼ  ِك
ؼ الباود    البيبر  ا ُك

 ألنػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػدكةي المثمػػػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػػػكره ألنػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػدكةي المثمػػػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػػػكره   
 

 ((ِكمصػػػػػػػػػػػػػػباحه إذا احتىمىػػػػػػػػػػػػػػؾ الظػػػػػػػػػػػػػػالـي )كمصػػػػػػػػػػػػػػباحه إذا احتىمىػػػػػػػػػػػػػػؾ الظػػػػػػػػػػػػػػالـي )   
 

 يلِرادؼ ىوف فكر كمُىيح ىو ف مكيفة الباود ك ومِ ع كمي كظؼ البيبر الِرادؼ  ا إثيرة الكك 
لفدعا لمقيرئ كبحفِ ىيلاكاطؼ الحزوفة كذلؾ  ىكامِ وبيرؾ ا ـ الِا  قدت كلدهي  ا الماركة ا

 ىقكلِ  

 أبينػػػػػػػػٌي كنػػػػػػػػتى ميؤانسػػػػػػػػي كمػػػػػػػػؤازرم أبينػػػػػػػػٌي كنػػػػػػػػتى ميؤانسػػػػػػػػي كمػػػػػػػػؤازرم   
 

 ((ّفػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػدنيا تشػػػػػػػػػػػٌد إزارم )فػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػدنيا تشػػػػػػػػػػػٌد إزارم )   
 

  يلِرادؼ ىوف مؤافعا كمؤازرم وكوح مدل الديكاة الِا أُوىت ىاي ا ـ ع 
بيبر وىوف لفي البيبر مدل الِوحوة الِا  دماي أهؿ  معطوف بفد ال ك ا ِكظوؼ الِرادؼ أووي  

 وقكؿ  
 فمػػػػػػػػػػـ تضػػػػػػػػػػعؼ عػػػػػػػػػػزيمتهـ بتاتػػػػػػػػػػا   فمػػػػػػػػػػـ تضػػػػػػػػػػعؼ عػػػػػػػػػػزيمتهـ بتاتػػػػػػػػػػا     

 

 بػػػػػػػػػػػػؿ انقضػػػػػػػػػػػػكا كصػػػػػػػػػػػػدكا الظالمينػػػػػػػػػػػػا    بػػػػػػػػػػػػؿ انقضػػػػػػػػػػػػكا كصػػػػػػػػػػػػدكا الظالمينػػػػػػػػػػػػا       
 

 نريػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػرب تيسػػػػػػػػػػعرها لييكثػػػػػػػػػػانريػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػرب تيسػػػػػػػػػػعرها لييكثػػػػػػػػػػا  
 

معػػػػػػػػػػػػػا فاتكينػػػػػػػػػػػػػا)    معػػػػػػػػػػػػػا فاتكينػػػػػػػػػػػػػا)أيسػػػػػػػػػػػػػكدي البيػػػػػػػػػػػػػًد جى  ((ْأيسػػػػػػػػػػػػػكدي البيػػػػػػػػػػػػػًد جى
 

دكا داللة بمل  كة االفقويض كالُِد م كبدة الماركة  قد كظؼ البيبر الِرادؼ ىوف افقوكا ُك
وة لمكممِوف الحِكائامي بمل بدة حركؼ بدودة   كمي  كال وخدا بمل القيرئ أووي الداللة الُِك
كظؼ البيبر الِرادؼ ىوف الموكث كا عكد لىويف االعِىعيؿ الذم أظاره أهؿ  معطوف  ا الد يع 

 بف أرواـع
 تكظيؼ ظاهرة االشتقاؽ: - س

ىرازه الظكاهر المركوة الىيرزة   مفاالبِقيؽ  ا بار ىيركد   حوث كظداي لِلكود المافل كا 
ذلؾ ىُِروديت الكمميت كا  ايؿ كاإلبيرة إلوِ مف خاؿ ِكرار الكذر ا ُمل لمكممة معِاوفي   ا 

ركوىي   كمريوِرامي  كومكف ِاروؼ االبِقيؽ ىلفِ " فزع لدظ مف آخر   ىبرط مفيعىِامي   مافل ِك
ميؿ المكثؼ لاذه الظيهرة بمل  درة ِطكوع البيبر لمدردات (   كودؿ هذا االعِا9 ا الُورة ")
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ماكمِ البارم مف أكؿ إوُيؿ الدالالت   ك د أبيبت هذه الظيهرة بفد ىيركد فكبي  مف أفكاع 
المكعوقل الداخموة  ا  ُيئده لمي وككد ىوف هذه المبِقيت مف اِحيد أك ِبيىِ أك ِقيرب  ا مخيرج 

 الباروة  ا ا بميؿ الباروة الكيممة لىيركد كثورة مفاي  الحركؼ المعِاممة ع كالبكاهد 
 بيعػػػػػػت بػػػػػػالدم مػػػػػػا لهػػػػػػا مػػػػػػف بػػػػػػائ و بيعػػػػػػت بػػػػػػالدم مػػػػػػا لهػػػػػػا مػػػػػػف بػػػػػػائ و   

 

ـي)    مىػػػػػػػػ  العػػػػػػػػدك ًذمػػػػػػػػا ـي)غيػػػػػػػػر العػػػػػػػػدا أعى مىػػػػػػػػ  العػػػػػػػػدك ًذمػػػػػػػػا غيػػػػػػػػر العػػػػػػػػدا أعى
ُ)) 

 

حوث كظؼ البيبر الداؿ المىفا لممكاكؿ "ىوع" مؤكدا  داللِِ ىيعـ الديبؿ "ىيئع"ع كمف أمثمة 
لكوده ىيلمداكؿ المطمؽ  كؿ  البيبر   االبِقيؽ ىِكظوؼ الداؿ ِك

 إن ػػػػػػػػي أىًئػػػػػػػػفا أنػػػػػػػػيف ثكمػػػػػػػػ  مفجػػػػػػػػ و إن ػػػػػػػػي أىًئػػػػػػػػفا أنػػػػػػػػيف ثكمػػػػػػػػ  مفجػػػػػػػػ و   
 

ـي)    ركحنػػػػػػػػػػػا الكبػػػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػػػػا ـي)فجي ركحنػػػػػػػػػػػا الكبػػػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػػػػا فجي
ِ)) 

 

 قد أكد البيبر الداؿ المويرع الذم ودؿ بمل االعِمراروة "أئف" ىمداكلِ المطمؽ "أفوف"عككذلؾ 
  كلِ  

 فالنائبػػػػػػػػػػػػػػػػاتي تجرانػػػػػػػػػػػػػػػػا كتبيعنػػػػػػػػػػػػػػػػافالنائبػػػػػػػػػػػػػػػػاتي تجرانػػػػػػػػػػػػػػػػا كتبيعنػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

ـي)    ـي)لممػػػػػػػػػكت بىيعػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػكا  ((ّلممػػػػػػػػػكت بىيعػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػكا
 

 ىمداكلِ المطمؽ المعىكؽ ىيلكير كالمكركر إل يدة الِخُوص ع "ِىوافي"داؿ ال  قد أكد البيبر أووي  
 كمف أمثمة االبِقيؽ أووي   كؿ البيبر  

 ريٍحنػػػػػػػػػػا كريٍحػػػػػػػػػػتـي فػػػػػػػػػػالفؤاد معػػػػػػػػػػذَّبه ريٍحنػػػػػػػػػػا كريٍحػػػػػػػػػػتـي فػػػػػػػػػػالفؤاد معػػػػػػػػػػذَّبه   
 

ـي)    ـي)لىهفنػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػكقان .. إنكػػػػػػػػػػػػـ ظيػػػػػػػػػػػػاٌل لىهفنػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػكقان .. إنكػػػػػػػػػػػػـ ظيػػػػػػػػػػػػاٌل
ْ)) 

 

"راح"  حوث ىدا االبِقيؽ كاوحي   ا "رحِـ كرحفي"  قد ابِؽ البيبر هذوف المدظوف مف الداؿ
ككيعت كاك الاطؼ مؤكدة مافل الركاح كمكحدة الداؿ لِودا مافل الِكحد رنـ افِقيؿ البيبر مف 

 أعمكب المِكمـ إلل أعمكب المخيطبع
كظودِ  ا  كؿ البيبر  ا ِبىوِ حيؿ  كمِ  ىؿ الفكىة   إف باىِ كيف  ا  كوىرز أووي  االبِقيؽ ِك

 قد هكت الثروي إلل الثرل كأُىحت طما  دارعي   وقكؿ  مكيفة بيلوة بفد الثروي   أمي ىاد الفكىة  

 تنػػػػاكحي الػػػػري  فػػػػي تمػػػػؾ الجنػػػػاف كقػػػػدتنػػػػاكحي الػػػػري  فػػػػي تمػػػػؾ الجنػػػػاف كقػػػػد
 

 ((ٓهػػػػػػػػكت بنػػػػػػػػاتي الثرٌيػػػػػػػػا لمثػػػػػػػػرل طمػػػػػػػػال)هػػػػػػػػكت بنػػػػػػػػاتي الثرٌيػػػػػػػػا لمثػػػػػػػػرل طمػػػػػػػػال) 
 

 تكظيؼ التضاد: - ش
ىرزت ظيهرة الِويد كالمقيىمة  ا بار ىيركد ىُكرة كىورة اعِفيدا بمل القكؿ القيئؿ   " كالود 

ِكظوؼ هذه الظيهرة مف أكؿ إىراز حعف المايفا وظار حعفِ الود"  قد بمد البيبر إلل 

                                                           
 ع91( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع91صالعيىؽ   ( (6
 ع91ص العيىؽ  ( (9
 ع19صالعيىؽ   ( (9
 ع691صالعيىؽ   ( (9



181 

 

لكودهي ىوـ فقوواي إلواي  اد ىفوة الِويد   إحدل الىفل ا عمكىوة الِا ِرفا الفص ِك   " ِك
قكـ هذه الىفوة بمل الكدؿ الذم وافا كككد حيلة ِفي ض  ر كالامؽ كاإلثيرة   ِك البارم ىيلِِك

قيىؿ ىوف أطراؼ الُكرة الباروة   كن راع ِك يلىي مي ِككف الثفيئويت الودوة   ها الافُر ُك
 ويد ىلفِ   الكمع ىوف المِويدوف كومكف ِاروؼ الِ( ع 9ا كثر أهموة  ا مككفيت الفص البارم")

أك الكمع ىوف الباع كوده   كيلموؿ كالفاير كاإلحويع كاإلميِة كالخور كالبر كالثكاب كالاقيب 
بدة مفاي الكمع ىوف االعموف أك الداموف أك  كوككف هذا الكمع ىوف المِفي ويت بمل ُكر

كومكف االعِبايد بمل  ع(6  مع مرابية الِقيىؿ  ا وكاع ىيعـ مع  اؿ كال ىداؿ مع اعـ )الحر وف
 هذه الظيهرة  ا بار ىيركد ىقكلِ  

.. تيكهػػػػػػػػػ   ػػػػػٍض .. بالحسػػػػػػاـ المػػػػػكتى .. تيكهػػػػػػػػػخي ػػػػػٍض .. بالحسػػػػػػاـ المػػػػػكتى  خي
 

 ((ّلػػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػػاة )لػػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػػاة )    -يػػػػػػػػا بينىػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػا بينىػػػػػػػػيَّ   -ػػػػػػػػػػػٍب ػػػػػػػػػػػٍب    
 

ِويد ىوف المكت كالحوية إلىراز  ومة الكايد  ا عىوؿ ا عكوكظؼ البيبر حوث كظؼ البيبر ال
  ا إىراز مدل ِحُوفيت الحدكد الارىوة كمفاِاي  وقكؿ   الِويد أووي  

 مػػػػػػػػػػػا لمحػػػػػػػػػػػدكًد حكالىٍينػػػػػػػػػػػا ميغىمَّقىػػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػػا لمحػػػػػػػػػػػدكًد حكالىٍينػػػػػػػػػػػا ميغىمَّقىػػػػػػػػػػػةن   
 

ػػػػػػػدىرا )    ػػػػػػػدىرا )لػػػػػػػـ نسػػػػػػػتطٍ  معهػػػػػػػا ًكٍردان كال صى  ((ْلػػػػػػػـ نسػػػػػػػتطٍ  معهػػػػػػػا ًكٍردان كال صى
 

ويىي  أم درا  أم ذهيىي  كا  ال ومكف مريدِراي إطا ي إلحكيـ عويكاي ىي عاؾ   يلِويد ىوف كردا  ُك
البيئكة ككوع الكفكد بمواي لحراعِاي   كال ومكف المكاع إلواي أووي لفدس ا عىيب العيىقة ع 

 كوقكؿ البيبر  ا مكوع آخر  

 فىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىنا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    فىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىنا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي      
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل       
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض أىقًمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض أىقًمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 ((ٓكحٌمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارل)كحٌمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارل)   
 

 يلِويد ىوف الحووض كالذرل ىو ف المافل كأىرزه كهك إرادة البيبر  ف ِككف هيميت ركيؿ 
 ع كوقكؿ البيبر أووي   ا فدس المافل  اإلعاـ بيلوي  

 قػػػػػػػػػػػػديـو جديػػػػػػػػػػػػدو نقػػػػػػػػػػػػيَّ البػػػػػػػػػػػػذكًر    قػػػػػػػػػػػػديـو جديػػػػػػػػػػػػدو نقػػػػػػػػػػػػيَّ البػػػػػػػػػػػػذكًر      
 

 قػػػػػػػػػػػػػكم  الجػػػػػػػػػػػػػذكًر سػػػػػػػػػػػػػخي  الغػػػػػػػػػػػػػالؿ    قػػػػػػػػػػػػػكم  الجػػػػػػػػػػػػػذكًر سػػػػػػػػػػػػػخي  الغػػػػػػػػػػػػػالؿ       
 

 كيىٍنطىًمػػػػػػػػػؽي الضػػػػػػػػػكصي شػػػػػػػػػرقان كغربػػػػػػػػػان كيىٍنطىًمػػػػػػػػػؽي الضػػػػػػػػػكصي شػػػػػػػػػرقان كغربػػػػػػػػػان   
 

 ((ٔكصػػػػػػػكبى الشػػػػػػػماؿ)كصػػػػػػػكبى الشػػػػػػػماؿ)كصػػػػػػػكبى الجنػػػػػػػكًب كصػػػػػػػكبى الجنػػػػػػػكًب    
 

                                                           
 ع999ص القُورم   ىفوة القُودة  ا بار بز الدوف المفيُرة    وُؿ ُيلح( (9
 ع691ـ   ص6009   9وفظر   محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف   ط ((6

 ع909محمد ىف بمل الكركيفا   الِاروديت   ص  -
  ع999ص بميؿ الباروة الكيممة  ( بىد الرحمف ىيركد   ا (9
 ع611العيىؽ   ص( (9
 ع966ىؽ   صالعي( (9
 ع11العيىؽ   ص( (9
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كظؼ البيبر الِويد ىوف  دوـ ككدود   كبر ي  كنرىي    ككفكىي  كبميال  كفيوة بف افِبير اإلعاـ 
 ا كؿ مكيف كهذا ودؿ بمل ُدؽ بيطدة البيبر ككوكح لرِِ كعاعِاي  ا الِاىور بمي ِدوض 

 ىِ فدعِع كمي كظؼ البيبر الِويد ىوف الحركؼ  ا  كلِ  
 .. إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .. إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيتنا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيتنا   

 

 ((ُحطػػػػػػػػػػػػػػػػيفى .. كالجبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرفػػػػػػػػػػػػػػػػات)حطػػػػػػػػػػػػػػػػيفى .. كالجبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرفػػػػػػػػػػػػػػػػات)   
 

  قد كظؼ البيبر الِويد ىوف الحر وف "مف  إلل "  ا إىراز االفُِيرات الِا حققاي المعممكف ع
يىة الفص ككمكده   ى ثيرة حعيعوة القيرئ  "أعمكىي  كال بؾ أف الُوغ المِاددة لمِويد ِمثؿ  وكعر ِر
كر كمكا ؼ   ِِويد  ومي ىوفاي لِحقؽ المِمقا كمديكلِِ ىمي هك نور مِك ع مف أ لديظ كبىيرات ُك

 ا فايوة المطيؼ ُدمة باروة وِايلل ىاي الفص بمل  يرئِ   كوحمؽ ىِ  ا  ويع كميلا خيص 
بيدة إفِيج المافل"  (ع6)كوحروِ بمل الحكار الِديبؿ كا 

                                                           
 ع999صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع999ص  وُؿ ُيلح القُورم   ىفوة القُودة  ا بار بز الدوف المفيُرة  ( (6
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 :ثانيا  األسمكب
كوقيؿ عمكت أعمكب  اف  ا  الطروؽ أك المذهب أك عطر الفخوؿ الممِد   هك ؼ ا عمكبوِار 

 ( ع9كذا أم طروقِِ كمذهىِ أك هك الطروقة الِا وعِامماي الكيِب  ا كِيىِِ)
كلعت اُطاحي ِىاي الفِميئاـ لادة مدارس فقدوة ك د اخِمدت الفقيد كثورا حكؿ ِاروؼ ا عمكب 

يت لاعمكب " دا هفي ىُدد الِارض لاذه االخِا يت ىقدر مي أرود ِقدوـ ُكرة مككزة لادة ِارود
اآلداب الارىوة اعِخدمت كممة ا عمكب لمداللة بمل ِفيعؽ البكؿ ا دىا   كاِعي ِ  ا كاـ 
الىانووف حكؿ "إبكيز القرآف الكروـ" كأ دـ مف اعِخدـ هذه المدظة كيف الىي افا  ا كِيىِ 

فعب إلوِ) المكعكـ ى بكيز القرآف ع  قد أكوح أف  لكؿ بيبر أك كيِب طروقة وارؼ ىاي ك د (ع 6ِك
ِفيكؿ الفقيد  ا الررب ا عمكب ىيلدراعة كالِحموؿ كاخِمدكا  ا ِارودِ حوث أكرد الدكِكر الفحكم  ا 

 (ع9)كِيىِ ا عمكب كا عمكىوة ىوف الامميفوة كا دب الممِـز ىيإلعاـ الكثور مف هذه الِاروديت
يد ىيلفص أم الامؿ ا دىا كحده ىوفمي كوركع االخِاؼ  ا ِاروؼ ا عمكب إلل اهِميـ ىاض الفق

ككِ االهِميـ ىاواـ إلل ُيحب الفص أم المىدع كابِمد طرؼ ثيلث بمل ا ثر الذم وِركِ 
  الفص بمل المِمقا أم القيرئع

ك د برؼ الدكِكر الفحكم ا عمكب الممِـز ىيإلعاـ _ككف البيبر ىيركد أحد هؤالع ا دىيع_ ىلفِ 
كوككاِ إلل ا هداؼ المحددة ذات القكابد اإلوميفوة القيئمة  دىا كود اِهك الذم وطمؽ الفص ا 

بمل الِكحود ع كمي أف ا عمكب  ا ا دب الممِـز ىيإلعاـ كؿ أطراؼ بمموة اإلىداع ا دوب 
كالفص كالمِمقا ع كمي أفِ وكمع الافيُر الدفوة  ا الفص ا دىا حِل وقـك كؿ بفُر ىيلمعيهمة 

لدفا المؤثر   حوث وىرز الكميؿ الدفا   كوحدد مكا ع ا بويع  ا الُكرة    ا ىفيع الكميؿ ا
 (ع9كوىوف أكزاعهي كواىاي ا لكاف كالحركة كوىرز الفرمة كالكرس كحاكة المدظة كفداكة ظماي)

وؿ ُكرة ا بويع الِا ورود الِاىور بفاي مف خاؿ لرِِ   ي عمكب هك طروقة البيبر  ا ُِك
كوحدد ا عمكب الكود ىمي وحققِ مف ِلثور  ا فدس المِمقاع ك د ىرزت  ا لرة  مؤثرا  ا عيماِ  

 البيبر ىيركد ظكاهر أعمكىوة كثورة مفاي  

                                                           
 ع999  ص   أخركِ إىراهوـ مُطدل كآخركف الماكـ الكعوط  مكمع المرة الارىوة  وفظر  ((9
 ع991ـ  ص6006ا الفقد كالفقد ا لعفا   مفبكرات أميفة بميف الكىرل  بميف  إىراهوـ خموؿ     ((6
 ع999  ص ىيإلعاـالممِـز  كا دبىوف الامميفوة  كا عمكىوة ا عمكببدفيف روي الفحكم   وفظر  ( (9
 ع610ص العيىؽ  ( وفظر   (9
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 :تكظيؼ أسمكب النداص
فىواِ لإلُريع ى الفداع هك "طمب المِكمـ إ ىيؿ المخيطب أك إحدل أخكاِاي ( وي ػػ ) بموِ   ِك

ع ك د كظؼ ىيركد أعمكب الفداع  ا باره ىبكؿ كيمؿ (9)كالمراد ىيإل ىيؿ مطمؽ االعِكيىة "
معِاما كي ة أدكاِِ ممي وعِامؿ لمقروب كالىاود أك لمفدىة كالِدكع مكظدي  دالالت اعِاميؿ هذه 
كثوؼ دالالت خطيىِ البارم   كمظيهر ِكظوؼ أعمكب الفداع  ا بار ىيركد  ا دكات لِركوز ِك

 كثورة مفاي  كلِ  

ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ر  ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىميحى ر   كاًظ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى كاًظ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى أىميحى
 

ريًقػػػػػػػػػػػػػػي)    ػػػػػػػػػػػػػػٍذ نىصػػػػػػػػػػػػػػيبىؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف حى ريًقػػػػػػػػػػػػػػي)خي ػػػػػػػػػػػػػػٍذ نىصػػػػػػػػػػػػػػيبىؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف حى  ( ( ِخي
 

حوث اعِامؿ البيبر حرؼ الفداع الامزة لمفيداة القروب مفِ كهك الادك الُاوكفا داللة بمل  رىِ 
البدود مف البيبر ك دِرِ بمل إوذائِ  ا كؿ ا ك يت   ك د اعِامؿ البيبر فدس الحرؼ لمداللة 

 خ احمد ويعوف  ا  كلِ  بمل القرب مع المحىة  ا رثيئِ لمبو

ٍعتىنىػػػػػػػػػاٍ  ٍعتىنىػػػػػػػػػاٍ أأبػػػػػػػػػا محمػػػػػػػػػدو الحبيػػػػػػػػػبى .. فىجى  أأبػػػػػػػػػا محمػػػػػػػػػدو الحبيػػػػػػػػػبى .. فىجى
 

رىمتىنػػػػػػػػػػٍا ًمػػػػػػػػػػف كٍجًهػػػػػػػػػػؾى الميتهم ػػػػػػػػػػؿ)    رىمتىنػػػػػػػػػػٍا ًمػػػػػػػػػػف كٍجًهػػػػػػػػػػؾى الميتهم ػػػػػػػػػػؿ)كحى كحى
ّ ) ) 

 

كمي كظؼ البيبر ىيركد حرؼ الفداع "وي" المعِامؿ لفداع الىاود  ا فدائِ بمل الادك الُاوكفا 
  ا  كلِ  

 ة  م  ق  م  يا ع  
 ة  م  ز  ق  الم   ة  كخ  مس    الم  م  الد   يا ابف  

 ناه   ؽ  م  خ  .. لـ ت  س  د  الق  
)ة  م  كال أ   .. قيطة  ل  

ْ) 
 ك د كظؼ البيبر ىيركد وي الفداع المُحكىة ىايع الِفىوِ  ا  كلِ  

 يػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػٌباف إف بالدكػػػػػػػػػػػـيػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػٌباف إف بالدكػػػػػػػػػػػـ  
 

ـي أف تيرجعػػػػػػػػػػػػػػػػكا األيامػػػػػػػػػػػػػػػػا)    ـي أف تيرجعػػػػػػػػػػػػػػػػكا األيامػػػػػػػػػػػػػػػػا)ترجػػػػػػػػػػػػػػػػكك ترجػػػػػػػػػػػػػػػػكك
ٓ ) ) 

 

 كمي كظؼ البيبر أعمكب الفداع المحذكؼ ا داة  ا  كلِ   
 يافػػػػػػػػػػػايافػػػػػػػػػػػاأيهػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػائعكفى حيفػػػػػػػػػػػا ك أيهػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػائعكفى حيفػػػػػػػػػػػا ك   

 

أهجػػػػػػػػػػػػػػكـه هػػػػػػػػػػػػػػذا أـً استسػػػػػػػػػػػػػػالـي   )أهجػػػػػػػػػػػػػػكـه هػػػػػػػػػػػػػػذا أـً استسػػػػػػػػػػػػػػالـي   )   
ٔ ) ) 

 

                                                           
 ف طىاة   مطىاة الدكيلة   القيهرة ( محمد بىد الازوز الفكير   الِكووح كالِكموؿ لبرح اىف بقوؿ   ىدك (9

 ع606 6ـ   9191     
 ع996بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((6
 ع991صالعيىؽ   ( (9
 ع610صالعيىؽ    ((9
 ع96صالعيىؽ   ( (9
 ع999صالعيىؽ   ( (9
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 كمي كظؼ البيبر أعمكب الفدىة  ا  كلِ  
 )كا خاًلػػػػػدا ي ( صػػػػػراخي المسػػػػػممات فػػػػػال)كا خاًلػػػػػدا ي ( صػػػػػراخي المسػػػػػممات فػػػػػال  

 

ـٌ الجالميػػػػػػػػػػد)    ػػػػػػػػػػ ـٌ الجالميػػػػػػػػػػد)يجيػػػػػػػػػػبهٌف سػػػػػػػػػػكل صي ػػػػػػػػػػ  ((ُيجيػػػػػػػػػػبهٌف سػػػػػػػػػػكل صي
 

كوقكؿ أووي  مكظدي  أعمكب الفدىة  ا ِدكاِ بمل  قداف أروِ  كحروِِ كلكبِِ بموامي كحفوفِ الدائـ 
 كع إلل أروِ  لفوؿ حروِِ كالرك

ػػػػػػػػػػػػذابي ًلفقػػػػػػػػػػػػدها كا ديمػػػػػػػػػػػػكًعي   ػػػػػػػػػػػػذابي ًلفقػػػػػػػػػػػػدها كا ديمػػػػػػػػػػػػكًعيكا عى  كا عى
 

 ( ( ِفػػػػػػػػػػكؽ أحجػػػػػػػػػػاًر قىٍبرًهػػػػػػػػػػا كا حنينػػػػػػػػػػي)فػػػػػػػػػػكؽ أحجػػػػػػػػػػاًر قىٍبرًهػػػػػػػػػػا كا حنينػػػػػػػػػػي)   
 

كظوؼ مايفواي  كأمثمة الِكظوؼ  عمكب الفداع  ا بار ىيركد كثورة كدا   أحعف ِكظوداي ِك
كفدعِ مدبمي ذلؾ ىايطدِِ الكويبة الِا ال ِكيد ِفقطع بف فداع لإل ُيح بمي وككؿ ىخيطره 

  ف باداع ككرحل كمىادوف عا حىيب م
 تكظيؼ أسمكب النفي: 

(ع كهك أحد أعيلوب 9الفدا   "هك مي ال وفكـز ىػػػ "ال" كهك بىيرة بف اإلخىير بف ِرؾ الداؿ ")
فكيرهي كهك أووي ود اإلثىيت ع ك د كظؼ البيبر ىيركد هذا  الارىوة وعِامؿ لفقض  كرة مي كا 

عا الذم ِفيكؿ  وِ كا ع الباب الدمعطوفا العويعا ا عمكب ىكثرة  ا باره كخيُة البار العوي
را وي لاذا الكا ع المر مِمردا  بموِ  ك د اعِامؿ البيبر دالالت هذا ا عمكب لمحث بمل ِروور 

 الكا ع كمف أمثمة أعمكب الفدا  ا باره  كلِ  

 عبػػػػػػدي الحميػػػػػػًد كمهمػػػػػػا قػػػػػػاؿى شػػػػػػاًنئيهعبػػػػػػدي الحميػػػػػػًد كمهمػػػػػػا قػػػػػػاؿى شػػػػػػاًنئيه  
 

ػػػػػػػػدىرا    ػػػػػػػػدىرامػػػػػػػػا خػػػػػػػػافى يكمػػػػػػػػان فمسػػػػػػػػطينان كال غى  مػػػػػػػػا خػػػػػػػػافى يكمػػػػػػػػان فمسػػػػػػػػطينان كال غى
 

ٍتػػػػػػػًزؿي سػػػػػػػمطانان يمػػػػػػػكتي كال   القػػػػػػػالقػػػػػػػ   ٍتػػػػػػػًزؿي سػػػػػػػمطانان يمػػػػػػػكتي كال     ًهرى    ًهرى
 

يبيػػػػػػػػػػػػ ي أىٍنميمىػػػػػػػػػػػػةن منهػػػػػػػػػػػػا كال ظيفيػػػػػػػػػػػػرا)يبيػػػػػػػػػػػػ ي أىٍنميمىػػػػػػػػػػػػةن منهػػػػػػػػػػػػا كال ظيفيػػػػػػػػػػػػرا)   
ْ)) 

 

حوث فدل البيبر  اؿ الردر كالخويفة كالىوع كحِل الِدروط ىيلقموؿ مفاي بف العمطيف بىد الحمود 
  ا العميح لمواكد ى فبيع دكلة لاـ  ا  معطوف ع

 كؿ البيبر  ا الذكرل العفكوة ا كلل كمف أمثمة ِكظوؼ أعيلوب الفاا المراد ىاي الِحدم 
 لافِديوة  

 شيػػػػب ي .. فمػػػػـ يػػػػر  شػػػػيئان بعػػػػدي قاتمينػػػػاشيػػػػب ي .. فمػػػػـ يػػػػر  شػػػػيئان بعػػػػدي قاتمينػػػػا  
 

   ( ٍبػػػػػػػ ي الغرقػػػػػػػد الخػػػػػػػًربي ٍلػػػػػػػًكؿى رى )حتػػػػػػػ  ييكى ٍبػػػػػػػ ي الغرقػػػػػػػد الخػػػػػػػًربي ٍلػػػػػػػًكؿى رى حتػػػػػػػ  ييكى
ٓ)) 

 

 كمف أمثمة أعيلوب الفدا ىيعِخداـ ال الفي وة لمكفس  كؿ البيبر 

                                                           
 ع991صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع19صالعيىؽ   ( (6
 ع911( بما ىف محمد الكركيفا   الِاروديت  ص (9
 ع619( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع999صالعيىؽ   ( (9
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 فػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػزه فػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػزه   
     

   ( ػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػاـً )كال بىشى ػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػاـً كال بىشى
ُ)) 

 

ث كرر البيبر أعمكب الفدا  ا ال أهؿ كال كطف كال ىبر داللة  ا ِلكود مافل الررىة الِا حو
 أ رِزاي الفكىةع

 كمي كظؼ البيبر الفدا ىرور كلوس  ا  كلِ  

 كلىًتمػػػػػػػػؾ دكرات الزمػػػػػػػػاف فمػػػػػػػػا تػػػػػػػػرلكلىًتمػػػػػػػػؾ دكرات الزمػػػػػػػػاف فمػػػػػػػػا تػػػػػػػػرل  
     

 ((ِدكالبىػػػػػػػػػػػػػه يمشػػػػػػػػػػػػػي بغيػػػػػػػػػػػػػر فسػػػػػػػػػػػػػاًد)دكالبىػػػػػػػػػػػػػه يمشػػػػػػػػػػػػػي بغيػػػػػػػػػػػػػر فسػػػػػػػػػػػػػاًد)   
 

 ك كلِ  
 لػػػػػػػػػيس منػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػعكذكف غػػػػػػػػػكاةه لػػػػػػػػػيس منػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػعكذكف غػػػػػػػػػكاةه   

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى يىٍحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف البىخي  لَكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافلَكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  يىٍحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف البىخي
 

ػػػف بػػػاع أرضػػػي كشػػػعبي   ػػػف بػػػاع أرضػػػي كشػػػعبيلػػػيس منػػػي مى  لػػػيس منػػػي مى
 

 فػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػزاد الكبيػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػالبىٍهمىكاففػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػزاد الكبيػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػالبىٍهمىكاف   
 

 ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػان ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػان   
 

 ((ّفمىػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػي)فمىػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػي)   
 

كأمثمة ِكظوؼ أعمكب الفاا  ا بار ىيركد كثورة كدا  مي ال وِعع المكيؿ لذكرهي كمواي   ا هذا 
 المقيـ ع

 تكظيؼ أسمكب االستفهاـ: 
ة"االع (ع كوخرج 9)ِدايـ هك   "طمب الامـ ىباع لـ وكف مامكمي  مف  ىؿ ىلداة مخُُك

االعِدايـ إلل مايف ىانوة بدودة حوث كظؼ البيبر ىيركد المايفا الِا وخرج إلواي االعِدايـ 
أكمؿ ِكظوؼ  كيفت دالالت هذه المايفا  ويوة ىيلدالالت عكاع العيخرة مفاي كالمِاكمة أك الِا 

 حقور كالفدا كالكبود كبكاهد ذلؾ كثورة  ا باره مفاي  كلِ  ا ِكظوؼ االعِدايـ الحقوقا ِدود الِ
 ًمػػػػٍف أيػػػػف تىسػػػػرم يػػػػا نسػػػػيـ الشَّػػػػماؿً ًمػػػػٍف أيػػػػف تىسػػػػرم يػػػػا نسػػػػيـ الشَّػػػػماؿً   

 

 ((ٓمػػػػػػػػف أىم  افػػػػػػػػاًؽ الشَّػػػػػػػػذىل كالجمػػػػػػػػاًؿ )مػػػػػػػػف أىم  افػػػػػػػػاًؽ الشَّػػػػػػػػذىل كالجمػػػػػػػػاًؿ )   
 

 كمف أمثمة االعِدايـ الِا خركت إلا نرض ىانا آخر مثؿ الدبيع  كؿ البيبر  
ـٍ    ـٍ يػػػػػػػػػػا رب  قػػػػػػػػػػد أىٍخمىٍصػػػػػػػػػػتىهي ػػػػػػػػػػٍكا  يػػػػػػػػػػا رب  قػػػػػػػػػػد أىٍخمىٍصػػػػػػػػػػتىهي ػػػػػػػػػػٍكافىنىجى  فىنىجى

 

ػػػػػػػػػػفا عمػػػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػػػا رٌبػػػػػػػػػػي )    ػػػػػػػػػػفا عمػػػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػػػا رٌبػػػػػػػػػػي )فمتػػػػػػػػػػ  تىمي فمتػػػػػػػػػػ  تىمي
ٔ)) 

 

 هيفة كالِحقور  كؿ البيبر  إلاالعِدايـ الِا أ يدت ا ةكمف أمثم
ثػػػػػػػػػػػاالت : مػػػػػػػػػػػاذا    ثػػػػػػػػػػػاالت : مػػػػػػػػػػػاذا قػػػػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػػػػذ  الحي  قػػػػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػػػػذ  الحي

 

ـي إال رىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىرا   )    ـي إال رىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىرا   )أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
ٕ)) 

 

                                                           
 ع91صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع99صالعيىؽ   ( (6
 ع991صالعيىؽ   ( (9
 ع99ص   ( محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف(9
 ع19( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع909صالعيىؽ   ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (1
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 كمف ا مثمة الِا أ يدت الِقرور  كلِ  
 ترنيمتػػػػػػػػػػػػػػػي  تحمػػػػػػػػػػػػػػػؿي ترنيمتػػػػػػػػػػػػػػػيترنيمتػػػػػػػػػػػػػػػي  تحمػػػػػػػػػػػػػػػؿي ترنيمتػػػػػػػػػػػػػػػي  

 

 ((ُبػػػػػػػكع الغىػػػػػػػكالي )بػػػػػػػكع الغىػػػػػػػكالي )أأنػػػػػػػًت مػػػػػػػف ًتمػػػػػػػؾى الرا أأنػػػػػػػًت مػػػػػػػف ًتمػػػػػػػؾى الرا    
 

 كمف أمثمة االعِدايـ اإلفكيرم  كؿ البيبر  
 أتٍستىأًسػػػػػػػػػػػػػػػدكف بىنػػػػػػػػػػػػػػػي قىٍينيقىػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ أتٍستىأًسػػػػػػػػػػػػػػػدكف بىنػػػػػػػػػػػػػػػي قىٍينيقىػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ   

 

دي )    دي )كيطفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًحٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكيـ األىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ((ِكيطفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًحٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكيـ األىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

 أمي االعِدايـ الذم ودود الفدا  قد كظدِ البيبر  ا  كلِ  

ٍمػػػػدي الجحػػػػكًر    ٍمػػػػدي الجحػػػػكًر كهػػػػؿ ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي  كهػػػػؿ ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي
 

ػػػػػػػ    جى ػػػػػػػكيىٍعًقػػػػػػػؿي مػػػػػػػا فػػػػػػػي النقػػػػػػػكًش الحى جى  ((ٍّر )ٍر )كيىٍعًقػػػػػػػؿي مػػػػػػػا فػػػػػػػي النقػػػػػػػكًش الحى
 

 كمف ا مثمة الِا أ يدت الِاكـ كالعخروة مف الارب  كؿ البيبر  
ػػػػػػػػػػػٍربي ... أيػػػػػػػػػػػف أنتمػػػػػػػػػػػك    ػػػػػػػػػػػٍربي ... أيػػػػػػػػػػػف أنتمػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػا عي  يػػػػػػػػػػػا عي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أمى  أمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكمك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل:   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكمك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل:أمى  أمى
 

( ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنكىرا(     ( ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنكىرا( )أىدافى  )أىدافى
 

 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قامكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قامكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ  
 

را(     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا( ك)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ را( لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي )غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا( ك)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي )غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلمى  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلمى
 

 ألخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ألخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى ا   
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريخ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاريخ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامها تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌعرا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامها تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌعرا    
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 ((ْتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا )تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا )   
 

كا بميؿ الكيممة لمبيبر مموئة ىلعيلوب االعِدايـ كا مثمة العيىقة ِمثؿ بوفة  قط  ا اعِبايدفي 
 بمل هذا ا عمكبع

 تكظيؼ أسمكب األمر: 
ع كلِ بدة 9))ب بمل ككِ االعِااع كاإللزاـ"ا مر هك " طمب حُكؿ الداؿ مف المخيط

ُوغ ها  اؿ ا مر   كالمويرع المقركف ىاـ ا مر   كاعـ  اؿ ا مر   كالمُدر الفيئب بف 
(ع كوخرج أعمكب ا مر بف مافيه الحقوقا إلل بدة أنراض ىانوة   اعِامماي 9 اؿ ا مر)

يوي الِا ككااي إلل أىفيع باىِ لِحرور ىادهـ   ك د اعِخدـ  البيبر ىيركد  ا باره كخيُة الُك
البيبر هذا ا عمكب ىبِل ُكره كألكافِ مكظدي إويه أحعف ِكظوؼ  معخرا دالالت هذا ا عمكب 

                                                           
 ع19صبىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ( (9
 ع991صالعيىؽ   ( (6
 ع919صالعيىؽ   ( (9
 ع969ص العيىؽ  ( (9
كؿ الكموؿ   ط(9  ع999ـ ص6001   معطوف    اإلىداعوة  أكيدوم9( كميؿ نفوـ   بمـ الُك
كؿ الكموؿ   ص  كميؿ نفوـ ( وفظر   (9  ع999بمـ الُك
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 ا ىويف مراده كمايفوِ مِاوفي ىِكراره  ا أكثر مف مكوع لِلكود مراده   كأمثمة هذا ا عمكب  ا 
 بار ىيركد كثورة كدا مفاي  

 ي ف  الحرب  كثكرم يا زماجر  ال م ع ي  يا أع
 

 كاطرحي الخيمة  في اإلعصار  كاجتاحي المقابر  
 

ر) كتدفؽ  أيها الطكفاف  دمد ـ  في المغاك 
ُ) 

ك د كظؼ البيبر أعمكب ا مر الخيرج إلل نرض ىانا ودود اإلهيفة كالِحقور  ا  ُودِِ "عاود 
 "الِا ِحدث  واي بف الاممويت االعِبايدوة حوث وقكؿ  

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ .. أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخٍنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ .. أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخٍنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػر كاٍصػػػػػػػػػؿى النػػػػػػػػػارى أسػػػػػػػػػفؿ سػػػػػػػػػافميناػػػػػػػػػػػػر كاٍصػػػػػػػػػؿى النػػػػػػػػػارى أسػػػػػػػػػفؿ سػػػػػػػػػافمينا   
 

 خػػػػػػػػػػػذ كانقًمػػػػػػػػػػػٍ  .. كعميػػػػػػػػػػػؾ لعػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػذ كانقًمػػػػػػػػػػػٍ  .. كعميػػػػػػػػػػػؾ لعػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ((ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنةي ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالالعنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنةي ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالالعنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)   
 

 أىفيع كطفِ   كمف أمثمة ا مر الدابا إلل الحث كاإلربيد  كؿ البيبر مخيطىي  
 اقػػػػػػػػػػػػػرٍأ عمػػػػػػػػػػػػػيَّ كصػػػػػػػػػػػػػيةى الصػ ػػػػػػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػػػػرٍأ عمػػػػػػػػػػػػػيَّ كصػػػػػػػػػػػػػيةى الصػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يؽ تركيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يؽ تركيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   

 

ػػػػٍض    ػػػػٍض خي  .. بالحسػػػػاـ المػػػػكتى ... تيكهػػػػػػػ.. بالحسػػػػاـ المػػػػكتى ... تيكهػػػػػػػخي
 

 ((ّلػػػػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػػػػاة)لػػػػػػػػػػؾى الحيػػػػػػػػػػاة)  -يػػػػػػػػػػا بينىػػػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػػػا بينىػػػػػػػػػػيَّ   -ػػػػػػػػػػػػػبٍ ػػػػػػػػػػػػػبٍ    
 

 كمف أمثمة الدبيع المِمثمة  ا أعيلوب ا مر  كؿ البيبر  
 يػػػػا خػػػػالؽ األكػػػػكاف يػػػػا هػػػػادم الػػػػكرليػػػػا خػػػػالؽ األكػػػػكاف يػػػػا هػػػػادم الػػػػكرل  

 

 يػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػؾ األرضػػػػػػػػػػػػػػيف كاألقمػػػػػػػػػػػػػػارً يػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػؾ األرضػػػػػػػػػػػػػػيف كاألقمػػػػػػػػػػػػػػارً    
 

 كػػف لػػي النصػػيرى عمػػ  المصػػائب إنَّهػػاكػػف لػػي النصػػيرى عمػػ  المصػػائب إنَّهػػا  
 

 قػػػػػػػػد أنهكػػػػػػػػت عزمػػػػػػػػي كسػػػػػػػػب و ضػػػػػػػػارمقػػػػػػػػد أنهكػػػػػػػػت عزمػػػػػػػػي كسػػػػػػػػب و ضػػػػػػػػارم   
 

ػػػػػػػػـٍ    ػػػػػػػػـٍ ارحى  عبػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػا الهػػػػػػػػي إنَّهػػػػػػػػـعبػػػػػػػػادؾ يػػػػػػػػا الهػػػػػػػػي إنَّهػػػػػػػػـ  ارحى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػاجعمهـ بيسػػػػػػػػػػػػػػػارً فػػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػاجعمهـ بيسػػػػػػػػػػػػػػػارً    
 

 كانصػػػػػػػر بػػػػػػػالد المسػػػػػػػمميف جميعهػػػػػػػاكانصػػػػػػػر بػػػػػػػالد المسػػػػػػػمميف جميعهػػػػػػػا  
 

 ((ْكدع األجانػػػػػػػػػػػػػب يىٍصػػػػػػػػػػػػػطىمكف بنػػػػػػػػػػػػػاًر)كدع األجانػػػػػػػػػػػػػب يىٍصػػػػػػػػػػػػػطىمكف بنػػػػػػػػػػػػػاًر)   
 

 كمف أمثمة ِكظوؼ الداؿ المويرع المقِرف ىاـ ا مر  كؿ البيبر  

ػػػػػػ ٍ    ػػػػػػ ٍ فمتبػػػػػػًؾ يػػػػػػا كطنػػػػػػي طػػػػػػكيالن كلتضى  فمتبػػػػػػًؾ يػػػػػػا كطنػػػػػػي طػػػػػػكيالن كلتضى
 

 ثكبػػػػػػػػان مػػػػػػػػف األحػػػػػػػػػزاف .. ثػػػػػػػػكب حػػػػػػػػػدادً ثكبػػػػػػػػان مػػػػػػػػف األحػػػػػػػػػزاف .. ثػػػػػػػػكب حػػػػػػػػػدادً    
 

 زمنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػدو ذكلزمنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػدو ذكلكٍلتىٍنػػػػػػػػديبىٍف كٍلتىٍنػػػػػػػػديبىٍف   
 

 ((ٓحتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ا باإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػعاًد)حتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ا باإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػعاًد)   
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 تكظيؼ أسمكب النهي: 
  ها  ةالفاا   هك " طمب الكؼ بف الداؿ بمل ككِ االعِااع كاإللزاـ   كلِ ُورة كاحد

كلمفاا أنراض ىانوة أخرل  د وخرج إلواي   ك د كظؼ  (ع9المويرع المقِرف ىا الفيهوة ")
د الكثور مف أعيلوب الفاا  ا لرة باره معِاوفي ىماكمِ الخيص  ا البيبر بىد الرحمف ىيرك 

 إىراز دالالت هذه ا عيلوب الِا فِمثماي  ا  كلِ  
 هيػػػػػػػا انهضػػػػػػػكا نحػػػػػػػكم كال تتمهَّمػػػػػػػكاهيػػػػػػػا انهضػػػػػػػكا نحػػػػػػػكم كال تتمهَّمػػػػػػػكا  

 

 كأركا ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكـ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  األيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأركا ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكـ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  األيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 ال تتركػػػػػػػػكا األكطػػػػػػػػاف تبػػػػػػػػؽ حزينػػػػػػػػةال تتركػػػػػػػػكا األكطػػػػػػػػاف تبػػػػػػػػؽ حزينػػػػػػػػة  
 

مػػػػػػػػػػكؿي حرامػػػػػػػػػػا    مػػػػػػػػػػكؿي حرامػػػػػػػػػػاال تخممػػػػػػػػػػكا أضػػػػػػػػػػح  الخي  ال تخممػػػػػػػػػػكا أضػػػػػػػػػػح  الخي
 

 ف نَّمػػػػػػػػػػاف نَّمػػػػػػػػػػاككنػػػػػػػػػػكا جميعػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػامميف ككنػػػػػػػػػػكا جميعػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػامميف   
 

 ((ِهػػػػػػػي خصػػػػػػػمة كػػػػػػػي تبمغػػػػػػػكا األحالمػػػػػػػا)هػػػػػػػي خصػػػػػػػمة كػػػػػػػي تبمغػػػػػػػكا األحالمػػػػػػػا)   
 

 قد كظؼ البيبر أعمكب الفال الخيرج بف حقوقِِ إلل الفُح كاإلربيد  ا حث أىفيع باىِ بمل 
 الامؿ الدائـ المعِمر لِحرور أكطيفاـ ع
 كفِمثؿ أعيلوب الفاا أووي   ا  كلِ  

ػػػػػػػػبَّه بأشػػػػػػػػبا  الرجػػػػػػػػاؿ فكػػػػػػػػـ    ػػػػػػػػبَّه بأشػػػػػػػػبا  الرجػػػػػػػػاؿ فكػػػػػػػػـ كال تىشى  كال تىشى
 

 ((ّدعكنػػػػه رجػػػػال)دعكنػػػػه رجػػػػال)فػػػػي النػػػػاس مػػػػف أرنػػػػبو يفػػػػي النػػػػاس مػػػػف أرنػػػػبو ي   
 

 ك كلِ  
ػػػػػػػًدا   ػػػػػػػع ٍر يػػػػػػػا عبػػػػػػػدي لمنػػػػػػػاًس خى ػػػػػػػًداال تيصى ػػػػػػػع ٍر يػػػػػػػا عبػػػػػػػدي لمنػػػػػػػاًس خى  ال تيصى

 

ػػػػػػػػػػػٍف تكبػػػػػػػػػػػرٍ     ػػػػػػػػػػػٍف تكبػػػػػػػػػػػرٍ تمعىػػػػػػػػػػػفي األرض كالسَّػػػػػػػػػػػما مى  تمعىػػػػػػػػػػػفي األرض كالسَّػػػػػػػػػػػما مى
 

ػػػاًؿ يػػػا عبػػػدي أقًمػػػ     سػػػيًس الًخصى ػػػاًؿ يػػػا عبػػػدي أقًمػػػ  مػػػف خى سػػػيًس الًخصى  مػػػف خى
 

 ال تنػػػػػػامىٍف كالسػػػػػػكسي فػػػػػػي العىظػػػػػػـً يىنخػػػػػػرٍ ال تنػػػػػػامىٍف كالسػػػػػػكسي فػػػػػػي العىظػػػػػػـً يىنخػػػػػػرٍ    
 

 ال تىسػػػػػػمَّفَّ فػػػػػػي الػػػػػػكرل سػػػػػػيؼى ٌبغػػػػػػيو ال تىسػػػػػػمَّفَّ فػػػػػػي الػػػػػػكرل سػػػػػػيؼى ٌبغػػػػػػيو   
 

ريٌب بػػػػػػػػػاغو بسػػػػػػػػػيفًه العىٍضػػػػػػػػػًب يينحػػػػػػػػػٍر)ريٌب بػػػػػػػػػاغو بسػػػػػػػػػيفًه العىٍضػػػػػػػػػًب يينحػػػػػػػػػٍر)   
ْ)) 

 

 الحذؼ كاإلضمار أسمكب: 
الِاىور بف مايف كثورة ىللديظ  مومة مع اإلىيفة اإلوكيز هك"ك كهك مي وعمل ىيإلوكيز 

وكيز الحذؼ هك الِاىور بف المايفا الكثورة ىللديظ ع ك  (9كاإل ُيح ") ىيلِحدود هك إوكيز الحذؼ كا 
ه االلديظ ىللديظ  مومة   كذلؾ ىحذؼ باع مف الكممة مع بدـ اإلخاؿ ىيلمافل   ىحوث ِككف هذ

القمومة ِك ا ىيلررض المقُكد مع اإلىيفة كاإل ُيح كالحذؼ وككف  ا الحركؼ كالكمميت كالكمؿ 
( كاإلوكيز أك الحذؼ وككف أىمغ  ا حيلة الخطيب مف اإلىيفة 9مع كككد  روفة ِدؿ بمل المافل ")

                                                           
 ع99ف   ص( محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآ(9
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 ع691( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع999( العيىؽ   ص(9
 ع991( محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف   ص(9
كؿ الكموؿ   ص( وفظر   كميؿ ن(9  ع990فوـ   بمـ الُك
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كمؿ معِاوفي لمقيرئ إلبميؿ  كره  ا إكميؿ الاىيرات ال كالِدُوؿ ىحوث وِرؾ البيبر مكيال  
ىيلقرائف الدالة بمل  ؾ بدرة الخطيب البارم   ك د أبرؾ البيبر ىيركد مِمقوِ  ا إكميؿ الاىيرات 
المحذك ة  ا خطيىِ البارم  ىحوث ِميهل البيبر كالقيرئ  ا بمموة ىفيع الفص البارم ممي 

ثر  ا إبيدة إفِيج كاؿ الخطيب البارم لىيركد  ويض ىيلدالالت كاإلوحيعات   ممي كيف لِ ىيلغ ا 
لكواِِ إلكميؿ الدرانيت المفقكطة  ا الخطيب البارم  ادده ىِادد  راعاِِ ِك الفص البارم ِك
لىيركد   كالمطمع بمل ا بميؿ الكيممة لىيركد وكد الكثور مف الاىيرات المحذك ة ىوف أىويِِ الباروة 

 ر  الِا ومكف لمقيرئ إكميلاي كومكف الِدلوؿ بمل ذلؾ ىقكؿ البيب

رَّقيػػػػكا   رَّفػػػػكا.. كػػػػـ ٌقمَّعػػػػكا.. كػػػػـ حى رَّقيػػػػكاكػػػػـ جى رَّفػػػػكا.. كػػػػـ ٌقمَّعػػػػكا.. كػػػػـ حى  كػػػػـ جى
 

نػػػػػًزًؿ )  نػػػػػًزًؿ ).. كػػػػػـ قىتَّمػػػػػكا كػػػػػـ هىػػػػػدَّمكا ًمػػػػػف مى .. كػػػػػـ قىتَّمػػػػػكا كػػػػػـ هىػػػػػدَّمكا ًمػػػػػف مى
ُ))   

 

اعِامؿ البيبر  ا المثيؿ العيىؽ أعمكب الحذؼ حوث حذؼ المداكؿ ىِ دابوي القيرئ إلل إكميؿ 
ىيالِا كـ كر كا  الدرانيت المفقكطة معِاوفي ىكـ الخىروة الِا ِدود الكثرة   كومكف إكميؿ الدرانيت

مف مفيزؿ كىوكت كطر يت ككـ  ماكا مف أبكير زوِكف كىويرات ىِرقيؿ ككـ حر كا مف مفيزؿ 
كمُيفع كمؤععيت كولِا ِكرار كـ هفي داللة بمل كثرة الادـ كالِكروؼ ك مع ا بكير عك د كثؼ 

ح   كوقكؿ هذا ا عمكب دالالت البيبر    كثورا مي وككف الحذؼ كاإلومير أىمغ مف الُِرو
 البيبر  ا مكوع آخر  

ػػػػػػػػػػػػػػػ   زى القػػػػػػػػػػػػركدي بفػػػػػػػػػػػػركة الض  ػػػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػرى زى القػػػػػػػػػػػػركدي بفػػػػػػػػػػػػركة الض   بىػػػػػػػػػػػػرى
 

   ((ِػػػػػػػػػػػػػٍرغاـ ... حػػػػػػػػػػػيف خػػػػػػػػػػال المجػػػػػػػػػػػاؿ)ػػػػػػػػػػػػػٍرغاـ ... حػػػػػػػػػػػيف خػػػػػػػػػػال المجػػػػػػػػػػػاؿ)   
 

حوث حذؼ البيبر المداكؿ المطمؽ ىركزا كبمل هذا وُىح ِقدور الىوت ىرز الواكد ىركزا ظيهرا 
 كاعِامكا  ا الىاد كأبيبكا الدعيد كالقِؿ كالدمير حوف خا المكيؿ ع

 أووي   كوقكؿ 
 ـن  الغ      ب  ذ  مك .. كما ت  ه  ك ح  ب  ذ   كاألنبياص  

 ؽ  ب  عم  ط   ة  ي  مكا ... هد  كرأس يحي  قد  
 ؽ  ب  ها الش  ب  ... أطار ل   مسعكرة   ة  ب  م  ك  ل  

 أب   كخير   ؿ  كاف   ر  ي  خ   ا أبك  كهك  أم  
 ب  ب  فقد كثبتمك بال ... جريرة كال س  

 ّ))ب  ش  الخ      ط  ق  ا ي  م  ... ك   ه  م  س  ج   عكف  ط  ق  ت  

                                                           
 ع991ص   ا بميؿ الباروة الكيممة بىد الرحمف ىيركد   ((9
 ع999ص العيىؽ  ( (6
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كومكف إكميؿ الدرانيت الِا كوااي البيبر ىوف بىيراِِ ىيلقموؿ مف الِدكر  ا ِيروخ الواكد ا عكد 
 ُة مقِؿ  مف  ِماـ ا فىويع  قد أبير البيبر إلل كثرة ِقِوماـ لافىويع  ا العطر ا كؿ مكظدي  

ي ىفا إعرائوؿ كلـ وفس البيبر أووي لىرا مف ىريو ِؿ أرويع  عودفي وحول  ا العطر الثيفا الذم    
 فُدوف ىمفبير ع إللِوموف  ُة عودفي زكروي كالد عودفي وحول الذم بؽ الواكد كعمِ 

 األسمكب القصصي: 
البيبر ىيركد  ا أبميلِ الكيممة حوث  إلوايالِا لكل  ا عيلوبواد ا عمكب القُُا مف 

قيفيت  ُُوة ا عِايرهي البيبر مف ىفيع القُة كومكف كظؼ هذا ا عمكب كمي وحكوِ مف عرد ِك
ِاروؼ العرد ىلفِ "برض الحدوث ىِِيىع كككدة   ك ا ا دب هك ىعط الحدث  ا أم بمؿ أدىا 
ىعطي  بيدوي  مف نور حكار   كهك أعمكب إف طيؿ مم ِ القيرئ ع كلمعرد أبكيؿ ىحعب الكفس 

عرحا   كوخِمؼ مافيه مف ا دىا الذم وككف  وِ؛  اك عرد ركائا   كعرد  ُُا   كعرد م
كوِحقؽ العرد ىيعِاميؿ وموروف مف الوميئر المِكمـ أك المخيطب ك د  (ع9مفاج فقدم إلل آخر")

وويؼ إلوامي ومورا آخرا مثؿ الريئب   "  يلعرد وِراكح ىوف الذاِوة كالروروة   وركض ىوف ا في 
ؽ االفعكيـ ؛ ىؿ وفِج بفِ فكع مف كاآلخر ؛ لوحقؽ الِكاُؿ ىوفامي   ك د ال وفكح العرد  ا ِحقو

االخِاؼ ىادؼ إثىيت كؿ طرؼ لذاِِ ككككده    فدا كاـ اآلخر هك إثىيت لكاـ الذات   كلف 
(ع كبمموة العرد ِِـ ىوف طر وف 6وِحقؽ العرد دكف الِكاُؿ ىوف الػػػ )أفي( كاآلخر أك اآلخروف ")

عة   كمي أف هفيؾ فكبي آخرا مف العرد كهك عرد ِقكـ الكممة المكِكىة مقيـ العيرد بفدمي ِِـ القرا
الكيِب لذاِِ أك مي وعمل ىيلمفيكية حوث وفيكا ا دوب فدعِ مف خاؿ كمميِِ ىحوث وكرد مف 

وِفيكؿ العرد كؿ أفكاع الخطيب  ا الفُكص (ع ك 9فدعِ بخُي  أخر  وِككِ إلوِ ىيلخطيب)
 ت عكاع كيفت أدىوة أـ نور أدىوة مؼ الخطيىي"  يلعرد  اؿ ال حدكد لِ ع وِعع لوبمؿ مخِا دىوة 

(ع ك ا أعمكب العرد وِـ ِكظوؼ كؿ آلويت الخطيب 9وىدبِ اإلفعيف أوفمي ككد كحوثمي كيف ")
كالِفقؿ ىوفاي ىادؼ كعر ِك ع القيرئ كيالفِقيؿ  ا الخطيب مف ا في ومور المِكمـ إلل أفت 

هذه الوميئر   ا بار ىيركد  ا أكثر مف  ومور المخيطب إلل ومور الريئب ك د ِـ الِفقؿ ىوف
مرة وىدأ ىي في لواكد محدثي الباب الدمعطوفا ِيركي  فيع الدردوة البخُوة خمدِ ع كمحيكر العرد 
د الاا ة القيئمة ىوفامي   ثـ لِكوح ا ىايد الداللوة  ِىدأ ىيلذات لِِكيكزهي إلل المكوكع لُِر

                                                           
 ع969 6   ا دب( محمد الِكفكا   الماكـ المدُؿ  ا (9
 ع 999ـ ص6009 عفدىيد لمفبر كالِكزوع القيهرة 9(محمد أوكب الزمف كالعرد  ا الركاوة الدمعطوفوة المايُرة ط(6
 ع999وفظر   العيىؽ   ص ((9
 ع91ـ ص9111 المركز الثقي ا الارىا الدار الىوويع 9ة لمعرد الارىا ط( عاود وقطوف   الكاـ كالخىر مقدم(9
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وة ا د الظكاهر الُِك لمِمثمة  ا الرمز كاالعِدبيع   لِفِاا إلل الُوينة الماقدة   كمي ُِر
داي  يلىي وحكم مي عىؽ)  ( ع9ىُك

كالفيظر إلل ىداويت بار ىيركد المِموزة ىيلعردوة كاإلفبيئوة كمي وقكؿ الدكِكر أعيمة كماة ا بقر 
  ا مقدمة ا بميؿ الباروة الكيممة لىيركد   " كىداويت البيبر الدِوة كيفت ِِعـ ىيلعردوة
كاإلفبيئوة الِقروروة مع بوكع مذهب ا مر كالفاا ككثرة البايرات الكطفوة مع إنراؽ  ا اعِخداـ 

(ع وكد أف العرد ِامؽ بفد 6الركاىط المدظوة   كهك ا مر الذم ِكيكزه البيبر  ا بىيىِ ككاكلِِ ")
لِا ابِىرهي ىيركد أبد ىيركد ىيلازائـ الارىوة ىدعا  ىفكىة  معطوف كافِايع ىِك وع مايهدات العاـ ا

ك اي  بمل الفدكس مف الازائـ الارىوة المِكررة   لذلؾ فكد العرد وِكرر ىاد ذلؾ  ا  ُيئد ىيركد 
حِل  ا  ِرة الِعاوفويت كمي ومواي كلوس كمي  رر ا بقر أف البيبر  د ِكيكز هذا ا مر  ا 

 ا بار االفُِيرات مثؿ كاع بىيىِ ككاكلِِ ع ك ا المقيىؿ فكد بار ىيركد خيلوي  مف العرد 
 الواكد بف نزة كالاممويت االعِبايدوة ع

البيبر اعِامؿ   حوث   ا ِككوِ خطيىِ البارما عمكب القُُا البيبر ىيركد  ك د كظؼ
كيرىِ البخُوة المدامة ىيلايطدة الكويبة لِكووح آرائِ كفظِرِ  هذا ا عمكب  ا ىث مايفوِ ِك

لِككِ وعيور ماظـ الباراع الدمعطوفووف الذوف اي  ا باره   كهك ىاذا لامكر كالقويوي الِا ِفيكلا
اِعمت ىاض  ُيئدهـ ىيلطيىع القُُا   الذم واِـ  ا ِكووح الكزئويت الُرورة كالد وقة 
الِا ودرزهي الكا ع الدمعطوفا مف خاؿ مي وِارض لِ مف ىطش كككر بمل ود االحِاؿ 

ككوِ خطيىِ إلل ا مة اإلعرائوما كهك ىذلؾ وعِاوف ىافيُر  العرد القُُا  ا ِكثوؼ دالالِِ ِك
 ُودة كردت  مف خاؿ هذا ا عمكب ع كومكف ِمثؿ هذا ا عمكب  ا بدة  ُيئد لمبيبر مفاي"

 ا ا بميؿ الكيممة لمبيبر ىا بفكاف كها بمل لعيف امرأة  معطوفوة ِرثا كلدهي الذم اعِباد 
"عاد" كها إحدل القُيئد الرمزوة القُُوة   ك ُودة   أىكه  ا إحدل مايرؾ  معطوف   ك ُودة

 وقكؿ  ا القُودة ا كلل بمل لعيف المرأة  عاود الِا ِحِكم بمل الكثور مف بفيُر القص
  الدمعطوفوة  

 أبينىػػػػػػيَّ بعػػػػػػد أبيػػػػػػؾ قػػػػػػد كيًسػػػػػػرى القنػػػػػػا أبينىػػػػػػيَّ بعػػػػػػد أبيػػػػػػؾ قػػػػػػد كيًسػػػػػػرى القنػػػػػػا   
 

 فسػػػػػػػػػػقٍطتى فػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػرو بغيػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػراًر فسػػػػػػػػػػقٍطتى فػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػرو بغيػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػراًر    
 

 قػػػػد كػػػػاف رئبػػػػاالن يزمجػػػػر فػػػػي الػػػػكغ  قػػػػد كػػػػاف رئبػػػػاالن يزمجػػػػر فػػػػي الػػػػكغ    
 

 األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص بالبىتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص بالبىتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف     
 

 قػػػػػد ألحػػػػػؽ األعػػػػػداصى ضػػػػػربةى صػػػػػادؽو  قػػػػػد ألحػػػػػؽ األعػػػػػداصى ضػػػػػربةى صػػػػػادؽو    
 

 ليطه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى لَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًر  ليطه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى لَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًر     
 

 فقضػػػػػ  الفريضػػػػػة ثػػػػػـ أسػػػػػمـ ركحػػػػػهفقضػػػػػ  الفريضػػػػػة ثػػػػػـ أسػػػػػمـ ركحػػػػػه  
   

  فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً  فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً    
 

                                                           
 ع91  ص ـ9111الاوئة المُروة الايمة لمكِيب     ( وفظر   محمد بىد المطمب   هكذا ِكمـ الفص(9
 ع99الباروة الكيممة   ص ا بميؿبىد الرحمف ىيركد  ((6
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 أبينىػػػػػػػػيَّ كنػػػػػػػػتى ميؤانسػػػػػػػػي كمػػػػػػػػؤازرمأبينىػػػػػػػػيَّ كنػػػػػػػػتى ميؤانسػػػػػػػػي كمػػػػػػػػؤازرم  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػدنيا تشػػػػػػػػػػػػػػٌد إزارمفػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػدنيا تشػػػػػػػػػػػػػػٌد إزارم   
 

 قػػػػػػد كنػػػػػػتى تىٍعًزيىتػػػػػػي الكحيػػػػػػدةى دائمػػػػػػان قػػػػػػد كنػػػػػػتى تىٍعًزيىتػػػػػػي الكحيػػػػػػدةى دائمػػػػػػان   

 

 ((ُرًة اإلكبػػػػػػػػػػػػػاًر)رًة اإلكبػػػػػػػػػػػػػاًر)أرنػػػػػػػػػػػػػك إليػػػػػػػػػػػػػؾى بنظػػػػػػػػػػػػػأرنػػػػػػػػػػػػػك إليػػػػػػػػػػػػػؾى بنظػػػػػػػػػػػػػ   
 

فاحظ  ا ا ىويت العيىقة بفيُر القُة مف بخُويت ِمثمت  ا ا ـ كاىفاي كزككاي الباود 
الذم اعِباد بمل ثرل  معطوف الذم مثؿ مكيفي  مدِكحي   ا زمف الحركب مع الواكد ك د ىرزت 

ف ُديِِ ِقيفة االعِركيع كاوحة  ا ا ىويت  ا ِذكر المرأة لزككاي ىحوث أىدبت  ا ىوي
البخُوة المافكوة مف بكيبة كا  داـ ك داع  ك د أىدع البيبر  ا فعج خوكط حىكِِ المِمثمة 
ىِدكور االىف  ا االفِقيـ لكالده الذم اعِباد رنـ الماك يت كالمثىطوف لازومِِ إلل أف وقرر الكلد 

 ع الِوحوة ىركحِ مف أكؿ ىمده كاالفِقيـ لكالده  وككف الحؿ ىيلِوحوة كالدداع
 كوقكؿ  ا  ُودة عاد  

ػػػػػػػػره تىٍصػػػػػػػػًفؽي    ٍرصى ػػػػػػػػره تىٍصػػػػػػػػًفؽي ًرٍيػػػػػػػػ ي الَّػػػػػػػػدياجي صى ٍرصى  ًرٍيػػػػػػػػ ي الَّػػػػػػػػدياجي صى
 

 كأنػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػي األكهػػػػػػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػػػػػػتغًرؽ كأنػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػي األكهػػػػػػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػػػػػػتغًرؽ    
 

ػػػػرابه عمػػػػ  الػػػػػػػ    ػػػػٍعدي( سى ػػػػرابه عمػػػػ  الػػػػػػػ كالػػػػكهـ يػػػػا )سى ػػػػٍعدي( سى  كالػػػػكهـ يػػػػا )سى
   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغبراًص فػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػاجرةو يىٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغبراًص فػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػاجرةو يىٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػؽي    
 

طَّػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػ      طَّػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػ   أٍشػػػػػػػػػرىسي كػػػػػػػػػالنامكًر حى  أٍشػػػػػػػػػرىسي كػػػػػػػػػالنامكًر حى
 

 مىهػػػػػػػػػػػػػػػػاًة بػػػػػػػػػػػػػػػػر  خانىهػػػػػػػػػػػػػػػػا الًمٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػؽي مىهػػػػػػػػػػػػػػػػاًة بػػػػػػػػػػػػػػػػر  خانىهػػػػػػػػػػػػػػػػا الًمٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػؽي    
 

ـٍ فكػػػػػؿا النػػػػػاًس نػػػػػامي    ـٍ فكػػػػػؿا النػػػػػاًس نػػػػػامي فػػػػػنى  كا عمػػػػػ  الػػػػػػػػكا عمػػػػػ  الػػػػػػػػفػػػػػنى
   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػكجكً  كاألحجػػػػػػػػػػػػػػاًر لػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػأرىقيكاػػػػػػػػػػػػػػػػػكجكً  كاألحجػػػػػػػػػػػػػػاًر لػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػأرىقيكا   
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍت األنػػػػػػػػػػػػػػكاصي أشػػػػػػػػػػػػػػجارىهـٍ    ػػػػػػػػػػػػػػٍت األنػػػػػػػػػػػػػػكاصي أشػػػػػػػػػػػػػػجارىهـٍ حطَّمى  حطَّمى
 

ػػػػػػػػػػػػػؽي     ـٍ تٍمحى ٍرعىهػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػؽي كانػػػػػػػػػػػػػدفعٍت فػػػػػػػػػػػػػي زى ـٍ تٍمحى ٍرعىهػػػػػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػػػػدفعٍت فػػػػػػػػػػػػػي زى
 

 قػػػػػػػد  سيػػػػػػػدًَّت اآلفػػػػػػػاؽي بػػػػػػػالراخ  كالػػػػػػػػػػقػػػػػػػد  سيػػػػػػػدًَّت اآلفػػػػػػػاؽي بػػػػػػػالراخ  كالػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػػػػػؽي     ػػػػػػػػػػػػػؽي أىٍسػػػػػػػػػػػػػطي ي كػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػالثَّرل تىٍمصى  أىٍسػػػػػػػػػػػػػطي ي كػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػالثَّرل تىٍمصى
 

 كانطفػػػػػػػػػأٍت كػػػػػػػػػؿا المصػػػػػػػػػابيً  كالػػػػػػػػػػػػكانطفػػػػػػػػػأٍت كػػػػػػػػػؿا المصػػػػػػػػػابيً  كالػػػػػػػػػػػػ  
 

ؽي     بػػػػػػػػػػػػػػان تيٍهػػػػػػػػػػػػػػػرى ؽي أمطػػػػػػػػػػػػػػاري تحكػػػػػػػػػػػػػػػي ًقرى بػػػػػػػػػػػػػػان تيٍهػػػػػػػػػػػػػػػرى  أمطػػػػػػػػػػػػػػاري تحكػػػػػػػػػػػػػػػي ًقرى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػنىـ فقػػػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػػػ  بأثقالػػػػػػػػػػػػػػًه فػػػػػػػػػػػػػػنىـ فقػػػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػػػ  بأثقالػػػػػػػػػػػػػػًه  
 

ٍرًعػػػػػػػػػػػػػػده ميٍطًبػػػػػػػػػػػػػػؽي)    ٍرًعػػػػػػػػػػػػػػده ميٍطًبػػػػػػػػػػػػػػؽي)ليػػػػػػػػػػػػػػؿه قتػػػػػػػػػػػػػػكؿه مي ليػػػػػػػػػػػػػػؿه قتػػػػػػػػػػػػػػكؿه مي
ِ)) 

 

 بمموة عاود الحكثرم االعِبايدوة   عردكوقكؿ البيبر  ا 
ؿ لػػػػػػػػػديؾ اسػػػػػػػػػمي : )سعيػػػػػػػػػػػػ   ؿ لػػػػػػػػػديؾ اسػػػػػػػػػمي : )سعيػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػج   سػػػػػػػػػج 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػده( كاأليلػػػػػػػػػػػػػكؼي عمػػػػػػػػػػػػػ  الطريػػػػػػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػده( كاأليلػػػػػػػػػػػػػكؼي عمػػػػػػػػػػػػػ  الطريػػػػػػػػػػػػػؽ    
 

... فمسػػػػػػػػتي أشػػػػػػػػػػػ    ... فمسػػػػػػػػتي أشػػػػػػػػػػػ طيًمػػػػػػػػسى النهػػػػػػػػاري  طيًمػػػػػػػػسى النهػػػػػػػػاري
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغركب كال الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغركب كال الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽ   
 

 جرا  جرا  فىعىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتففىعىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتف  
 

 ًت جميًعهػػػػػػػػػػػػػػا .. ضػػػػػػػػػػػػػػاعت حقػػػػػػػػػػػػػػكقي ًت جميًعهػػػػػػػػػػػػػػا .. ضػػػػػػػػػػػػػػاعت حقػػػػػػػػػػػػػػكقي    
 

 شيػػػػػػػػػػػػػداكا عمػػػػػػػػػػػػػيَّ حزامػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػداكا عمػػػػػػػػػػػػػيَّ حزامػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحشكَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحشكَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـ   
 

ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو    ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي االنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي االنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ       زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى
 

ػػػػػػػػػػٍف    ػػػػػػػػػػٍف أشػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػار مى  أشػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػار مى
 

( ًمػػػػػػػػػػػػف عظػػػػػػػػػػػػامي    ( ًمػػػػػػػػػػػػف عظػػػػػػػػػػػػاميبىنىػػػػػػػػػػػػٍكا )الًكًنيًسػػػػػػػػػػػػتى  بىنىػػػػػػػػػػػػٍكا )الًكًنيًسػػػػػػػػػػػػتى
 

ـي بػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػي   ـي بػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػيهػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػزا  هػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػزا
 

ػػػػػػػػػػػػؽ الظػػػػػػػػػػػػالـ    ػػػػػػػػػػػػؽ الظػػػػػػػػػػػػالـص الشػػػػػػػػػػػػمسي فػػػػػػػػػػػػي غىسى  ص الشػػػػػػػػػػػػمسي فػػػػػػػػػػػػي غىسى
 

                                                           
 ع96بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع901العيىؽ   ص ((6
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 ذا جػػػػػػػػػػكادم الفحػػػػػػػػػػؿ .. أمػػػػػػػػػػػػػذا جػػػػػػػػػػكادم الفحػػػػػػػػػػؿ .. أمػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػ  
 

 ((ُػػػػػػػػػػػػػػػػػس  كجنتيػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػراـ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػس  كجنتيػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػراـ)   
 

 :أسمكب تطكيؿ القصائد 
حوزا  كىورا   ا ا بميؿ الكيممة لمبيبر ىيركد  اك "وموؿ إلل ِطكوؿ القُيئد الطكومة برمت 

 ُيئده كدا   ىاواي  د وىمغ ميئِا ىوت ىؿ ِزود   ك ا المِكعط ىوف الثميفوف كالِعاوف ىوِي  ك ؿ  
ف ِكد ىوف الابروف كا رىاوف   كىاض  ُيئده ُِمح كحدهي أف ِككف دوكافي  كىورا  كمي  ا أ

(ع كممي البؾ  وِ أف القُودة الطكومة ِزخر ىِكرىة 6ك"طوىة" ك"وويع الركح " ")  ُودة " القدس"
باروة كىورة كدا  كبيطدة كويبة  كوة مِكاُمة مِكددة  ا  كِاي كممي ِقدمت أكثر  ا  راعة 
القُودة ك ا ذلؾ وقكؿ الدكِكر إحعيف بىيس   " إف القُودة الطكومة   ها اإلطير المفيعب 

(عكالُحوح أف 9لوخيمة الِكرىة الباروة الكدودة ىكؿ مي وكِفداي مف أحيعوس ىوئوة كككدافوة ")
ة أعمكب ِطكوؿ القُيئد بفد ىيركد لـ وقُِر بمل القُيئد الامكدوة ىؿ ِاداه إلل  ُودة الِداوم

الِا ىمرت عىع ببرة ُدحة مف القطع الكىور ك د فكع البيبر  ا هذه  9كمي  ا  ُودِِ " القدس"
القُودة ىوف بار الِداومة كالبار الامكدم ممي واد ِكدودا   ا فمط القُودة بفد ىيركد   كدلوا  

الِداومة  بمل وخيمة ِكرىِِ الباروة  ك د كيع هذا الِفكوع أك الدمج ىوف البار الامكدم كبار
 ا القُودة الكاحدة بفد ىيركد لقُكر البار الامكدم كحده أك بار الِداومة كحده بمل احِكاع 
هذه الِكرىة الباكروة الوخمة ع ك د ابِىر الدكِكر بز الدوف إعميبوؿ القُودة الطكومة كبدي  

لك ت حقوقوي   ا موداف البار الارىا الحدوث وكب أف ِحظل ىيلكثور مف االهِميـ  ا ا
(ع كالُحوح أفِ ال ومكففي هفي االعِبايد لمقُيئد الطكاؿ  ا بار ىيركد حِل ال ف ِ اـ 9الحيور)

ىيلحبك ك اإلطيلة  ف هذا ا مر ىحيكة إلل بدد كىور مف الُدحيت لذلؾ فحوؿ القيرئ إلل 
 ع(9)ا بميؿ الكيممة لمبيبر لاطاع بمل هذا المكوكع 

 
 

                                                           
 ع996بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع99العيىؽ   ص ((6
 ع999( إحعيف بىيس   اِكيهيت البار الارىا المايُر   ص (9
 ع610ص  الكيممة لمبيبر  ا بميؿ ُودة القدس  ا  ((9
 ع691يه كظكاهره الدفوة   ص( وفظر   بز الدوف إعميبوؿ   البار الارىا المايُر  ويو(9
    901  كعاد ص909مف القُيئد الطكومة الِا ُِمح أمثمة بمل هذا المكوكع    ُودة كد الرحوؿ ص  ((9

   كرعيلة  691  كككلة ىوف الُحيىة ص666  كهركب البار ص919  كوويع الركح ص961ك معطوف ص    
 ع999  كببؽ الدداع ص969ص    
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 ك القصيدة القصيرة .أسمكب المقطكعات الشعرية أ 
حوث إحدل الكعيئؿ الِا اعِامماي البيبر  ا ِبكوؿ خطيىِ البارم  المقطكبيت الباروة

كلكف ىُكرة  مومة   كهذه ا ىويت ال ِِكيكز بدة أىويت كماظماي مف البار  البيبراعِاممِ 
ف المراكز اإلفبيدم أك الِاموما كومكف االعِبايد بمل ذلؾ ىقكؿ البيبر  ا  ُودة لِ ىافكا

 الُودوة  
 مراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيكـ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره كمراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيكـ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره ك  

 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراته أمامٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراته أمامٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍت كمعسػػػػػػػػػػػػػػػػػكرات الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍت كمعسػػػػػػػػػػػػػػػػػكرات الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

ًؽ الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابٌية    ًؽ الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابٌيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًفرى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًفرى
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعه لمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكثٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعه لمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكثٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
 

 ب .. أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلسه حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٌية ب .. أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلسه حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٌية    
 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحني .. فتغمرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحني .. فتغمرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفراحو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماكٌيةبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفراحو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماكٌية   
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة       تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم كخاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم كخاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ـى    عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن    ـى  تعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كأجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامان رياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةكأجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامان رياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌية   
 

 كأركاحػػػػػػػػػػػػػػان لهػػػػػػػػػػػػػػا كهىػػػػػػػػػػػػػػجي الػػػػػػػػػػػػػػػػػكأركاحػػػػػػػػػػػػػػان لهػػػػػػػػػػػػػػا كهىػػػػػػػػػػػػػػجي الػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدكد الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر .. بدرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدكد الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر .. بدرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
 

 تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ زنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽو تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ زنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽو   
 

 ((ُستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعؾ الحنيفٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)ستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعؾ الحنيفٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)   
 

 
 

                                                           
 ع919ا بميؿ الباروة الكيممة   ص بىد الرحمف ىيركد   ((9
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  : خصائص المكسيق  كالصكرةالمبحث الثاني: 
 أكال  المكسيق  :

 اإليقاع المكسيق  الخارجي:
 الكزف : ُ

 عيعووف الذوف وكب ِكا رهمي  ا القُودة الارىوة ىؿ ال ِقـك واِىر الكزف أحد الركفوف ا
قكافوف بمـ الاركض   ك د ىرزت أهموة ل ِكوا  المقُودة  يئمة ىدكفِ ىفيع بمل مي  رره الخموؿ 

" كاـ مفظكـ   ىيئف بف   وقكؿ اىف طىيطىي  ا بوير البار أفِ   الكزف  ا ِاروديت الفقيد لمبار
الفيس  ا مخيطىيِاـ   ىمي خ ص  ىِ مف الفظـ الذم إف ب دؿ بف كاِِ  المفثكر الذم وعِاممِ

 يلفظـ المامـك المحدكد هك مي  ُد  (ع9مكِِ ا عميع   ك عد بمل الذكؽ ع كفظمِ مامـك محدكد")
" البار وقكـ مف ىاد  ىِ اىف طىيطىي الكزف عأمي اىف ربوؽ  ا الامدة  وقكؿ  ا ِاروؼ البار  

(ع كلك 6ويع   كها   المدظ   كالمافل   كالكزف   كالقي وة ؛  اذا هك حد البار")الفوة مف أرىاة أب
اعِقرأفي ِاروديت الفقيد كمواي  مف ىداويت الِللوؼ إلا وكمفي الحيور لككدفي مدل ا هموة الِا 

وة وِمِع ىاي الكزف بفد الفقيد  اك إحدل الىفل ا عيعوة كالِا ال نفل بفاي  ا ىفيع القُودة ع" ىف
 (ع9اإلوقيع مف الىفل المركزوة كالككهروة ا عمكىوة الِا ِفاض القُودة الارىوة بمل أعيعاي")

ك د ىدا اهِميـ الفقيد  دومي  ىبكؿ كىور  ا ِفيكلاـ لممكعوقل الباروة مف خاؿ ِفيكلاـ لمكزف 
ل  دومي   كيف كالقي وة ىيلدرس كالِحموؿ حوث بكؿ هذاف الافُراف المكوكع الكحود لدراعة المكعوق

الكزف كالقي وة ىمثيىة الاامة الدير ة ىوف البار كالفثر   كمي لـ وخؼ بمل الفقيد ا كائؿ مي ِودوِ 
الكمميت المعككبة مف ركفؽ خيص ومثؿ فكبي  كدودا  مف المكعوقل الِا ومكف ِعموِاي ىيلمكعوقل 

اـ القُودة الارىوة   معِمدا ذلؾ الداخموة  ىرز اهِميماـ ىامـ الىدوع لمي وودوِ مف كميؿ إلل  ك 
مف الفثر الذم واِـ اهِميمي  كىورا  ىامـ الىدوع ع كرنـ الِزاـ الباراع بقكدا  طكومة  ىقكافوف بمـ 
قودهـ ىيلبكؿ الِقمودم لمقُودة الارىوة إال أف ركح الِروور ىدأت ِعرم  ا برك اـ  الاركض ِك

دثت فيزؾ المائكة كالعويب كافوـ إلواـ الىويِا لمخركج بف هذا الفظيـ مع بدـ الِفكر لِ  يعِح
 ا هذه الثكرة الكدودة ؛ بار الِداومة  باكرا مفاـ ىدِح ىيىي  أكعع لمباراع لمِاىور بف مرادهـ دكف 
الِقود ىيلبكؿ الكدود  كيف بار الِداومة   ك د افِىِ  الباراع المايُركف إلل وركرة ِفموة 

ل الِفكوع  ا القكا ا كبدد الِداوات "دكف مىيرحة اإلوقيع مكعوقل البار الارىا  امدكا إل

                                                           
 ع1( محمد أحمد ىف طىيطىي الامكم   بوير البار   ص(9
 ع 961 9( اىف ربوؽ القوركافا   الامدة   (6
 ع919(  وُؿ ُيلح القُورم   ىفوة القُودة  ا بار بز الدوف المفيُرة  ص(9
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( ع كرنـ هذه الثكرة الكدودة كعرويفاي  ا أكعيط الباراع الارب إال أف الكزف البارم 9المفِظـ")
ىقا محِدظي  ىلهموِِ  ا الِدروؽ مف خالِ ىوف البار كىوف ا كفيس ا دىوة ا خرل كخيُة مي 

  كوِرىط ىيلحيلة الفدعوة  محعكعي   إوقيبوي   لكزف " ومفح ىفوة القُودة ثىيِي   يع " ُودة الفثر" وعمل 
( عكالكزف ىبكؿ بيـ أك المكعوقل عكاع  ا القُودة القدومة أك الكدودة    ِِرىط 6)لمبيبر "

ىيطي بوكوي  كوي  "  يلبار  ا ُوينِِ الدفوة وِككف مف بدة ِداوات ِمثؿ كحدات  ىيلبار اِر
القُودة فرمي  آعرا  مؤثرا    كحوف ِدقد القُودة عحر هذا الفرـ   كوفقطع ذلؾ  مكعوقوة ِكعب

فبيد") كمع ِطكر (ع 9الخوط الدفا الد وؽ الذم وبد المِمقا   إلل عميع البار    يلبار فرـ كا 
مف ككافب الكزف البارم الذم ومكف ِارودِ ىلفِ "مكمكع  الحوية ِطكر البار الذم مس كيفىي  

كمع مي وبار ىِ الباراع ىمي ودروِ الكزف القدوـ مف  وكد ع  (9)الِا وِللؼ مفاي الىوت "الِداوات 
مف كحدة الِداومة  ا الىوت ك د ال ل هذا  ابِمد الباراع بمل كحدة الِداومة  ا  ُيئدهـ ىدال  

ايممكا ماِ ع كىورا   الِطكر ِرحوىي   د الرحمف ك د فظـ البيبر بى  ا أكعيط الفقيد حوث ابِر كا ىِ ِك
ىيركد باره بمل كؿ ا كزاف الخموموة إوي ة إلل  ُودة الِداومة كمي مزج البيبر  ا القُودة 
الكاحدة ىوف البار الِقمودم "الامكدم" كىوف بار الِداومة ممي أكعب  ُيئده طيىاي خيُي   ىحوث 

ر ىيركد  ا  كا ا ِي الطروقِوف   كمي فكع البيبمىرزت  درة البيبر كامِاكِ مكهىة الفظـ بمل ك
الكاحدة كؿ بدة أىويت ممي اكعب  ُيئده ىفوة إوقيبوة   ُيئده ىحوث كيف ورور  ي وة القُودة

خيُة كذىت القيرئ كحثِِ بمل االعِمرار   كمي فكع البيبر ىيركد  ا بدد ِداوات الىوت الكاحد 
مي بكؿ ظيهرة إوقيبوة  ا القُودة الكاحدة ىحوث كيف وزود ِداومة  ا أىويت محددة  ا  ُيئده م

كدودة بفد البيبر كمي عولِا ذكره مف خاؿ ِفيكلفي لممكعوقل الداخموة كالخيركوة لقُيئد ىيركد 
 الامكدوة ك ُيئد الِداومة ع 

 الكزف في القصيدة العمكدية: - أ
وِللؼ الكزف البارم  ا الىوت مف بدد الِداوات المِعيكوة  ا البطروف المذوف وِككف مفامي 

كوككف ِميمِ ىخمكه مف الزحي يت كالامؿ   كمفِ  البارم   كالىوت البارم مفِ مي وككف ِيمي  الىوت 
 ىىاض الزحي يت كالامؿ أك ىيلزويدة أك الفقص  ا بركوِ أك ورىِ ع مي وككف مُيىي   أووي  

 " يلكحدة المكعوقوة الِا فِمثؿ  واي الِداومة كمي وحدث  ا ض عك حعب القكابد المحددة لامـ الار 
يىة الِا ِفبل مف الِكرار المطمؽ ك وؤدم إلل  ىفوِاي مف ِفكوع ىيلزحيؼ كالامؿ وؤدم إلل كعر الِر

                                                           
 ع91بىيس   اِكيهيت البار الارىا المايُر   ص إحعيف( (9
 ع99دوف إعميبوؿ   البار الارىا المايُر  ويويه كظكاهره الدفوة   ص( بز ال(6
 ع99ص ـ  9119  مكِىة الخيفكا القيهرة9البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر  ط( ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل (9
 ع19( بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ إلل ِحموؿ الفص ا دىا   ص(9
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ك د فظـ البيبر بىد الرحمف ىيركد باره بمل ماظـ ىحكر الخموؿ  (ع9إوكيد ِفكوع إوقيبا  كم")
ؿ الكا ر إال كفظـ بموِ ك د كيع اعِاميلِ لىاض الىحكر أكثر مف نورهي مث ىحوث لـ وِرؾ ىحرا  

كالكيمؿ كالازج كالركز كالطكوؿ   كأىويت بار ىيركد مفاي الِيـ كمفاي مي أُيىِ الزحيؼ كالامؿ   
ك د كيع اعِخداـ ىيركد لمىحر مكا قي لطىواة المكوكع الذم وِفيكلِ  مثا   ا  ُيئد الرثيع فكده 

كيد "وكمع الامميع  دومي  ذات ِداوات طكومة ىمي وِكا ؽ كالكك الفدعا لمبيبر كو وعِخدـ ىحكرا  
كحدوثي  بمل أف الرثيع وِفيعب ماِ الىحر الممِد كالكزف الطكوؿ ؛  ف االمِداد كالطكؿ وِدؽ مع 

وقكؿ الدكِكر إىراهوـ أفوس  "إف البيبر  ا حيالت الولس  ِفدعك ا العويؽ ( ع 6)بدة الحزف"
أبكيف كهمكـ لوخدؼ بفِ حزفِع أمي  كالكزع وِخور كزفي  طكوا كثور المقيطع وِكا ؽ مع مي ىِ مف

إذا كيف البار ك ت المُيئب كالامع ِلثر ىيالفدايؿ الفدعا الذم وِطمب  وِ ىحرا   ُورا   موؿ 
 (9الِداوات لوِاعـ كعربة الفدس كازدويد ورىيت القمب ")

وقكؿ لفاحظ هذه ا ىويت مف الىحر الخدوؼ كها  ا رثيع باداع مكزرة الحـر اإلىراهوما حوث 
 البيبر 

ػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػؿي    ػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػؿي ألهبػػػػػػػػػٍت لكعى  ألهبػػػػػػػػػٍت لكعى
 

 فهػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي فهػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي    
 

( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ    ( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى  يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى
 

 فػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػكؿي فػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػكؿي    
 

ٍمػػػػػػػػػ   ٍمػػػػػػػػػاً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي  اً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي
 

 ػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػيكؿي ػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػيكؿي    
 

ػػػػػػػػػػػػيكؼي مميػػػػػػػػػػػػؾو    ـه ضي ـه قيػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػيكؼي مميػػػػػػػػػػػػؾو صي ـه ضي ـه قيػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػكَّ  صي
 

 بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافًريفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافًريفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي    
 

 ًإذ تىػػػػػػػػػػًرؼا األركاحي فجػػػػػػػػػػران ككاألمػػػػػػػػػػػػػٍ ًإذ تىػػػػػػػػػػًرؼا األركاحي فجػػػػػػػػػػران ككاألمػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

يً  يىٍهػػػػػػػػػًدري التٍنزيػػػػػػػػػؿي     يً  يىٍهػػػػػػػػػًدري التٍنزيػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػػكاًج فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػكاًج فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػر 
 

ٍمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػزرةن حى ٍمػػػػػػػػػػػأطمقٍتهػػػػػػػػا صي ػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػزرةن حى  أطمقٍتهػػػػػػػػا صي
     

   ( ها كالعكيػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػراخي )ػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػك صي ها كالعكيػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػراخي  ((ْػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػك صي
 

ِير الىحر الخدوؼ الذم وِفيعب كزفِ كمي ىِ مف أحزاف كبككف  يخ هفي اخِير البيبر ىيركد ىحرا  
وِككف مف عت ِداوات وبار القيرئ ىطكلاي لوِميهل مع باكر البيبر كمي وحس ىِ مف ألـ 
كووؽ   كمي أف بوكع حركؼ المد  ا أركيع القُودة واطا فكبي  مف االعِرخيع كالطكؿ ىمي 

اعِرخيع كمطيكلة  د  وِوِفيعب كاآلهيت الُيدرة مف البيبر ممي وكثؼ داللة الحزف كا لـ "إف الم
نور العككف ؛  فِ ك ؼ  كمع المد كالموف ومِد الفدس أكثر حِل وفقطع  ا ىطع بفد الحرؼ الذم 

                                                           
 ع11ـ  ص9119  دار الامـ لمماووف   ىوركت  6الخديع كالِكما   ط كميؿ أىك دوب   كدلوة ((9
 ع699ص  ـ9119لمكِىة ا زهروة لمِراث مُر ا 6ع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار طالىفي(بما ُىح  (6
 ع911ص  ـع9119  ا فكمك المُروة   القيهرة  9ط أفوس   مكعوقل البار الارىا   إىراهوـ( (9
 ع911الباروة الكيممة  ص ا بميؿىيركد  ( بىد الرحمف (9
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(عكوقكؿ البيبر  ا مكطف آخر 9وموِ   كهذا أفعب لمقيـ الحزف الممض   كا لـ الفدعا القيِؿ")
  ا كك مداـ ىيلحزف بمل مي وقكـ ىِ االحِاؿ مف  مع  بكير الزوِكف  

ػػػػػػػػػمَّت يمينيػػػػػػػػػه   ػػػػػػػػػمَّت يمينيػػػػػػػػػهكيقتمػػػػػػػػػ  الزيتػػػػػػػػػكف شى  كيقتمػػػػػػػػػ  الزيتػػػػػػػػػكف شى
 

 كيغػػػػػػػػرس فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػاتيف غرقػػػػػػػػداكيغػػػػػػػػرس فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػاتيف غرقػػػػػػػػدا   
 

تٍ    تٍ لػػػؾ المػػػكتي فػػػانظر كػػػؿا زيتكنػػػةو هػػػكى  لػػػؾ المػػػكتي فػػػانظر كػػػؿا زيتكنػػػةو هػػػكى
     

 فقػػػػػػػػػد انبتػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػعيف سػػػػػػػػػيفان مهنَّػػػػػػػػػدافقػػػػػػػػػد انبتػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػعيف سػػػػػػػػػيفان مهنَّػػػػػػػػػدا   
 

ػػػػػؾ أحًصػػػػػها   ػػػػػؾ أحًصػػػػػهافيػػػػا أيهػػػػػا السػػػػاقي كؤكسى  فيػػػػا أيهػػػػػا السػػػػاقي كؤكسى
 

ستيٍسػػػػقى  كمػػػػا تسػػػػقي إًف اليػػػػكـى أك غػػػػدا)ستيٍسػػػػقى  كمػػػػا تسػػػػقي إًف اليػػػػكـى أك غػػػػدا)   
ِ)) 

 

الِا ِبع حزفي  كيعت مِكا قة مع الكك الفدعا إف اعِاميؿ ِداوات ىحر الطكوؿ  ا هذه القُودة 
لمبيبر حوث مفحت الِداوات الطكومة لاذا الىحر القُودة فكبي مف الدِكر كاالعِرخيع ىمي وِفيعب 
مع حيلة البيبر الفدعوة   إوي ة إلل مي أودِِ حركؼ الموف مف حزف كمرارة " حركؼ الموف 

(عهذا الِكا ؽ ىوف 9بر المدامة ىيلحزف كالمرارة")ِبكؿ مكعوقل الُكرة الِا ِاىر بف حيلة البي
ا كزاف كالِداوات كالىحكر الباروة إوي ة إلل بوكع ىاض ا ُكات الخيُة  ا أركيع القُودة 
ىمي وِكا ؽ مع مي وككؿ  ا فدس البيبر وبكؿ مظارا ىيرزا  مف مظيهر الىفوة اإلوقيبوة لمقُودة 

ىة البيبر كحعيعوِِ اِكيه المكا ؼ  يلبيبر وِحرؾ فدعوي  الارىوة حوث أفاي   ِلِا مكاكىة لِكر 
(ع كمع مي  رره الامميع مف ِكا ؽ الىحكر الممِدة 9كمكعوقوي  بمل ك ؽ الحركة الِا ِمكج ىاي فدعِ)

ذات الِداوات الطكومة لررض الرثيع    ومكف إوي ة حيالت الحزف كالاكز كمي وُِؿ ىامي إلل 
لحزف مف الدبؿ كالاكز كالباكر ىيلواؼ أميـ القكة الخيلقة كالمُو رة الرثيع  ف "كؿ مي وُِؿ ىي

لمايلـ   كؿ ذلؾ ومحؽ ىيلرثيع ؛  ف كثرة المدات ِفيعب اإلبويع كاالعِرخيع الذم وحؿ ىيلكعـ 
فِوكة الُدمة الطينوة   كوِاعـ مع الدِكر الذم واماؿ الفدس   كوحطـ  كاهي ؛  ِماث ىلفديس 

 ُيئد البيبر ىيركد الِا كِىاي ىاد  مكف ِطىوؽ الكاـ العيىؽ بمل إحدلعكو(9خيئرة ممِدة ")
ـ   حوث فرل طرويف الاكز كالكعؿ كالباكر المِدي ـ ىيلمُوىة 9191الازومة الفكراع  ا بيـ 

 الذم واذب فدس البيبر  وقكؿ  
ػػػػػػٍي بالميصػػػػػػيبة   ػػػػػػٍي بالميصػػػػػػيبةادفنػػػػػػي قػػػػػػتالًؾ كارضى  ادفنػػػػػػي قػػػػػػتالًؾ كارضى

 

 كاذهبػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػفةى الميػػػػػػػػػػػػًؿ غريبػػػػػػػػػػػػةٍ كاذهبػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػفةى الميػػػػػػػػػػػػًؿ غريبػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

 حػػػػػػػكؿى الضػػػػػػػحايا كاذكيػػػػػػػػرم حػػػػػػػكؿى الضػػػػػػػحايا كاذكيػػػػػػػػرم   كاقبىعػػػػػػػيكاقبىعػػػػػػػي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرٌان كأكطاننػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػميبةٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػران مي ػػػػػػػػػػػػػػػرٌان كأكطاننػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػميبةٍ عيمي ػػػػػػػػػػػػػػػران مي  عيمي
 

مػػػػػػػػي السػػػػػػػػجفى الػػػػػػػػذم شػػػػػػػػيٍَّدًته    مػػػػػػػػي السػػػػػػػػجفى الػػػػػػػػذم شػػػػػػػػيٍَّدًته كادخي  كادخي
 

 كتػػػػػػػػػػػكارىٍم فػػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػػازيًف العصػػػػػػػػػػػيبةٍ كتػػػػػػػػػػػكارىٍم فػػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػػازيًف العصػػػػػػػػػػػيبةٍ    
 

                                                           
 ع699( بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار  ص(9
 ع991الباروة الكيممة  ص ا بميؿ( بىد الرحمف ىيركد  (6
 ع691( بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار  ص(9
 ع11 6ـ   9111القيهرة  الاوئة المُروة الايمة لمكِيب  مكعوقل البار الارىا   حعفا بىد الكموؿ وفظر   ( (9
 ع699( بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار  ص(9
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 كارسيػػػػػػفي فػػػػػػي القيػػػػػػًد حتػػػػػػ  تهرىمػػػػػػيكارسيػػػػػػفي فػػػػػػي القيػػػػػػًد حتػػػػػػ  تهرىمػػػػػػي  
 

 كاكًبتػػػػػػػػػػػػػي أغنيػػػػػػػػػػػػػةى المػػػػػػػػػػػػػكًت كئيبػػػػػػػػػػػػػةٍ كاكًبتػػػػػػػػػػػػػي أغنيػػػػػػػػػػػػػةى المػػػػػػػػػػػػػكًت كئيبػػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

ػػػػػػػػػهي    ػػػػػػػػػهي كاتركػػػػػػػػػي الطكفػػػػػػػػػافى يعمػػػػػػػػػك مكجي  كاتركػػػػػػػػػي الطكفػػػػػػػػػافى يعمػػػػػػػػػك مكجي
 

 كييغىط ػػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػػذ  األرضى الجديبػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ كييغىط ػػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػػذ  األرضى الجديبػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

طٍَّمًتػػػػػػػػػه   طٍَّمًتػػػػػػػػػهكارميقػػػػػػػػػي المٍجػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػذم حى  كارميقػػػػػػػػػي المٍجػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػذم حى
 

ًجيبىػػػػػه)    ػػػػػرم القمػػػػػبى الػػػػػذم خنػػػػػًت كى ًجيبىػػػػػه)كاعصي ػػػػػرم القمػػػػػبى الػػػػػذم خنػػػػػًت كى  ((ُكاعصي
 

 اإلوقيعذات ك د بمد ىيركد  ا ِبكوؿ مكعوقيه الخيركوة إلل اعِاميؿ الىحكر الخموموة المكزكعة 
كالواي ىمي وِكا ؽ مع الكك الفدعا لِ  العروع الِا ِاىر بف عربة الد قيت الباكروة بفد البيبر ِك

لايطدة المعوطرة بموِ ك د أكثر البيبر ىيركد مف اعِاميؿ مكزكع الركز كمكزكع الكيمؿ  ا كا
طكواِ لوخدـ  كِرِ كالِلثور  ا مِمقوِ  وقكؿ  ا  ُودة لِ ىافكاف  اإلوقيعِبكوؿ  الخيركا لِ ِك

 "رعيلة" كها بمل مكزكع الركز  
 قػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػطَّر يػػػػػػػػػػػػػػػدي الشهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػطَّر يػػػػػػػػػػػػػػػدي الشهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماص أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماص أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيرا 
 

   إلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف كالمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف كا
 

 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةن لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا:رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةن لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا: 
 

ّـَ ليمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ّـَ ليمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا اٍدلىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    إذا اٍدلىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كالًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أعياهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلكالًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أعياهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دليمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دليمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كال كىفيمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلكال كىفيمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

 كأىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقىٍت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكأىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقىٍت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيدي العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيدي العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ما لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ما لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافشى  فشى
 

 طريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الميظىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراطريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الميظىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 إذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماص لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ إذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماص لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ 
 

 ((ِ))فالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررافالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررا 
 

فاحظ  ا ا ىويت العيىقة ِداوات مكزكع الركز معِدامف مِروف  ا كؿ بطر الِا ِِكالل  ا 
كثؼ دالالِِ مف خاؿ إوقيباي العروع الذم ِحدوث البيبر كطمقيت مِِيىاة ل اىر بف مايفوِ ِك

عك د اعِخدـ البيبر أووي  مكزكع الكيمؿ  ا وبار المِمقا ىعربة الحدث المُيحب لمكمميت 
 اإلوقيع الخيركا بفد  قيؿ   ِبكوؿ

 يػػػػػػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػػػػػػرارًة   حػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػار يػػػػػػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػػػػػػرارًة   حػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػار 
 

 ر الركػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػػػػػػر الغزيػػػػػػػػػػػػػػرر الركػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػػػػػػر الغزيػػػػػػػػػػػػػػر 
 

   كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػصكب .. اليػػػػػػػػػديف كمشػػػػػػػػػمكؿ ضػػػػػػػػػريرػػػػػػػػػػػػصكب .. اليػػػػػػػػػديف كمشػػػػػػػػػمكؿ ضػػػػػػػػػرير 
 

   كعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهـ تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٌؾ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهـ تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٌؾ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػالؾ عمػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػفير ػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػالؾ عمػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػفير  
 

 )يػػػػػػػػػػػا ذا الجػػػػػػػػػػػالؿ( كسػػػػػػػػػػػالت الػػػػػػػػػػػػػػ)يػػػػػػػػػػػا ذا الجػػػػػػػػػػػالؿ( كسػػػػػػػػػػػالت الػػػػػػػػػػػػػػ
   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبراتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػب كسػػػػػػػػػػػػػػػػػير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبراتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػب كسػػػػػػػػػػػػػػػػػير  
 

  التجٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التجٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػاري الٌرصػػػػػػػػػػػػػػػاص كالنػػػػػػػػػػػػػػػاري الٌرصػػػػػػػػػػػػػػػاص كال
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي جحػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الزمهريػػػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي جحػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الزمهريػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 الػػػػػػػػػػػثمج .. هػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػاعسي الػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػثمج .. هػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػاعسي الػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقطنٌي ذك الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقطنٌي ذك الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

                                                           
 16( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع969العيىؽ   ص ((6
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 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاح خطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاح خطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر     ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرباته .. فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هكلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرباته .. فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هكلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

   كأشػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػيؼ الحديػػػػػػػػػػػػػػػػكأشػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػيؼ الحديػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػد عميػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػيؼه مػػػػػػػػػػػػف حريػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػد عميػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػيؼه مػػػػػػػػػػػػف حريػػػػػػػػػػػػر 
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف رٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ردَّ   لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف رٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ردَّ   
 

 ((ُككفػػػػػػػػػػػػػػػ  برٌبػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػػػػير)ككفػػػػػػػػػػػػػػػ  برٌبػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػػػػير) 
 

ىقة ِداوات ىحر الكيمؿ المكزكعة مِديبمف مِروف  ا كؿ بطرة حوث فاحظ  ا ا ىويت العي
اعِايف ىاي البيبر  ا ِبكوؿ إوقيبِ الخيركا المؤثر ىمي وِفيعب مع الكك الفدعا الذم واوش 

  وِ كهك حيدثة إىايد  يدة حركة حميس إلل الكفكب المىفيفا ع
 الكزف في قصيدة التفعيمة: - ب

ا  لمكزف البارم   الُكِا لممقيطع أعيعي   ابِمد بار الِداومة الِكرار       هذا الِكرار الُِك
وعمل ىيلِداومة أم أف الِداومة الِا وخِيرهي البيبر ك ؽ ِكرىِِ الباكروة ها الِا ِِكرر ككحدة 

كالكزف  ا هذه القُودة رنـ ع (6مكعوقوة ِِدؽ مع اإلوقيع الفدعا الذم ِبكمِ طىواة الِكرىة ذاِاي)
كرة الِا أبمفِاي ود القدوـ لـ ِامؿ المكعوقل كال أثرهي الذم ِِركِ  ا فدس بكماي الكدود كالث

 كيف الحديظ بمل الِداومة كلعيس لمكزف كذلؾ لمِخمص مف القوكد الِا ودرواي الىوت  القيرئ
كطكلِ  ا القُودة القدومة   كالخركج بمل البكؿ الِقمودم لمقُودة الارىوة ال واد خرككي  بمل 

دمي ككد البيبر أف العطر البارم وقؼ بيكزا  أميـ الد قيت الباكروة لِ لكل إلل المكعوقل  اف
الكممة الباروة لوِمكف مف ُب أحيعوعِ  واي مامي طيلت هذه الد قيت الباكروة أك  ُرت   
 قدـ البيبر الحدوث مي لـ وعِطع ِقدومِ البيبر القدوـ  ا إطير ِقوده ىيلىوت الِقمودم هذا الِحرر 

يىة الزمفوة الِقمودوة كأُىح البيبر وِحكـ  ا زمف القُودة كلوس الاكس    لُىحت ألرل ا لِر
الِداوات بىيرة بف كحدات زمفوة ِِرور ىيعِمرار ىاد أف كيفت القُودة بىيرة بف كحدات 

القُيئد   ىؿ ِمِـز  كبمل هذا ؛  يلقُودة الكدودة ال ِمِـز الفظيـ الخموما المدركض بمل(ع9مرمقة)
هك " ِداومة كاحدة مف أكؿ القُودة إلل آخرهي   ك د وُِرؼ البيبر  ا بكؿ هذه  ي  آخرفظيم

الِداومة   معِدودا  ممي ِعمح ىِ الزحي يت كالامؿ الِا ِطرأ بمل ِمؾ الِداومة فدعاي  ا ِيـ الىحكر 

                                                           
 ع699ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ((9
 ىد الرحمف   المؤثرات اإلوقيبوة  ا لرة البار  ىدكف طىاة   دار المار ة الكيماوة   وفظر   ممدكح ب ((6

 ع991ـ  ص9119اإلعكفدروة      
 ع691( وفظر   ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر  ص(9
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ي   ا فايويت وكمكزكئاي   ىا ِم البار ع كمي ال ومكف إنديؿ دكر لرة  6))" ا عطروز   كخُُك
الحر كمي ِقدمِ لمقُودة الارىوة  ا حمِاي الكدودة حوث أُىحت هذه المرة "ِمثؿ مقكمي لِ   ك د 

( ع ك د فظـ 6أُىح هذا الفكع مف البار وعِخدـ كمميت ِحمؿ فىرات حوة  روىة مف لرة الكاـ")
ىيركد ىاض  ُيئده بمل هذا الفظيـ الكدود حوث ُب بكاطدِ كأحيعوعِ ومف إطير بار 
الِداومة   حوث كيعت  ُيئده ذات مومكف واىر بمي وككؿ ىخيطره ع كمف أمثمة بار الِداومة 

  ا بار ىيركد  كلِ  

 ة  م  ق  م  يا ع  
 ة  م  ز  ق  الم   ة  كخ  مس    الم  م  الد   يا ابف  

 ناه   ؽ  م  خ  .. لـ ت  س  د  الق  
 ة  م  كال أ   .. قيطة  ل  

 ة  ي ز ني بها الد ج اؿ  ثـ ك م ب ه  م س ي م م  
 ة  م  سم  م   اؿ  ب  الج   رش  ع   ت  أ  ك  ب  ت   ذ  م  ..  س  د  الق  
 ة  م  د  ق  .. م   ة  يق  د  .. ص   يسة  د  .. ق   ة  ي  ب  ر  

 ت ر ب  الزماف  كالزماف  لـ ي ش ؽ  ب رع م ه  
إحدل الثالث  الغ ر  مف أ م ات نا الم عظ م ة )

ّ) 
  بار الِداومة  كوقكؿ البيبر أووي   ا إحدل  ُيئده الدوفوة معِاما  

 ها هنا .. يا فت 
 مف رحاب المدينة

 سيد المرسميف العظيـ
 إل  شاطل الخمد بالجف كاإلنس قاد السفينة

 د  ها هنا سي  
 ة  األمين   في شفاؼ القمكب   ساكف  

 كمئات المالييف
 (ْ)يفتدكنه   الركح مف شككة  ك  بالدـ  

                                                           
 ع601ـ   ص9119  مفبكرات كيماة حمب   ( محمكد  يخكرم  مكعوقي البار الارىا(9
 ع991( ممدكح بىد الرحمف   المؤثرات اإلوقيبوة  ا لرة البار  ص(6
 ع610( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع699ص العيىؽ  ( (9
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  حوث زاكج ىوف بار البطروف كبار كمي اعِامؿ البيبر الطروقِوف  ا  ُيئده كدمج ىوفامي 
الِداومة كهذه الطروقة "ال ِمثؿ بىئي  بمل الِكرىة الباكروة ىؿ ِمثؿ إحدل الىفل ا عيعوة  ا 

(عكهذا الدمج وِوح لمبيبر ِدروغ 9هوكؿ القُودة كماميرهي الدفا المكعوقا كالباكرم كالمركم")
احدة    يلد قيت الباكروة مفاي مي وُمح أعيعي  د قيِِ الباكروة  ا كمِي الطروقِوف  ا القُودة الك 

لوككف ومف اإلطير القدوـ كمفاي مي وحِيج  ف و ُب  ا اإلطير الكدود حعب  كة الد قة 
الباكروة كحكماي   كمي أف هذه الطروقة ِِرؾ لمبيبر حروة اخِوير ا لديظ كافِقيئاي كذلؾ الِعيع 

ف القُيئد الِا كيعت بمل هذه الطروقة  ُودة المكيؿ كاإلطير الذم وفظـ  وِ البيبر ع كم
 القدس الِا كرر  واي البيبر الفظـ مرة بمل الطروقة القدومة كأخرل بمل الطروقة الحدوثة  وقكؿ 

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
 

 حراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الزبانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةحراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الزبانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خانهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػانها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خانهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػانها   
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الهاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػةهػػػػػػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الهاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػد اثنتػػػػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػػػػػػػا  بعػػػػػػػػػػػػػػػػد اثنتػػػػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػػػػػػػا    
 

 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيةأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكية   
 

 كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدها كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدها   
 

 ال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الخاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الخاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
 

   طاف  ي  الح   ي ح ر ؾ   ر  ساح   اـ  م  أ   ـ    أ   نحف   راجكز  في أ  
 طاف  ك  األ   ة  ناز  ج   ت ح ر ك ت  

 ل  ناقكرة  .. إ   ز ة  غ   ف  م  
دؿ  .. أ   حيفا  الف  ق  س  .. ع   ا  ك  .. ع   د  ك  د  س  كيافا .. م ج 

 ممة  ر  ك   د  ل  
 سياف  الن   ة  م  ي س  رتا .. فس  ح   يا

 ضاع   الجميؿ   ؿ  ك  
 ة  ر  اص  .. ال ن   د  ف  ال ص  ..  ا  ي  ر  ب  ال ط  

 ب  ق  الن   ؿ  ك  
 رة  الدائ   عميه   دارت  

 نا الجباف  قامكس   ف  م   كضاع  
 ت  ح  ب  ص  أ   البالد   ؿ  ك  
 (ِ) (: )كاف   الم ر ح كـ   ر  ب  في خ  

                                                           
 ع669( ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر  ص(9
 ع909( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(6
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 القافية : ِ
 المكعوقل لمقُودة الارىوة   ك د أكالهي الفقيد القدامل اهِميمي  ِاد القي وة الركف الثيفا  ا الىفيع 

ىلفاي آخر حرؼ  ا الىوت   إلل أكؿ عيكف وموِ  ار كهي   المِامقة ىاي  الفقدوة  ا كِيىيِاـ كىورا  
مف  ىمِ مع حركة الحرؼ الذم  ىمِ كبمل هذا ِككف القي وة مرة ىاض كممة كمرة كممة كمرة كممِوف 

لبروؾ الكحود لمكزف  ا االخُِيص ىيلبار كال وعمل البار بارا  حِل وككف لِ كزف   كالقي وة ا
وة الِا ِككف  ا أكاخر أىويت القُودة   أم 9ك ي وة ) (عكومكف ِاروداي أووي ىلفاي"المقيطع الُِك

 (ع6المقيطع الِا ومـز ِكرار فكباي  ا كؿ ىوت")
ر الحدوث  كيفت محط اهِميماـ  ا ِحموؿ ك د افِقؿ هذا االهِميـ ىيلقي وة لمفقيد  ا الاُ

القُيئد ككبؼ الدالالت لمقكا ا كىويف أعىيب اخِوير الباراع لقي وة ماوفة    قد ذهب كثور مف 
الفقيد إلل كككد با ة ىوف المكوكع كاخِوير الركم كالقي وة ىايمة    فامي ىمثيىة الديُمة 

ثورع كوقكؿ الدكِكر إىراهوـ أفوس  ا ِاروؼ القي وة المكعوقوة الِا ِِفيمل  واي  كة اإلوقيع كالِل
كىويف أهموِاي   "لوعت القي وة إال بدة أُكات ِِكرر  ا أكاخر ا بطر أك ا ىويت مف القُودة   
كِكرارهي هذا وككف كزعا  هيمي  مف المكعوقل الباروة ع  اا ىمثيىة الدكاُؿ المكعوقوة وِك ع العيمع 

ذا الِردد الذم وطرؽ اآلذاف  ا  ِرات زمفوة مفِظمة   كىادد ماوف مف ِرددهي   كوعِمِع ىمثؿ ه
(ع ك د كاؿ الدكِكر ُيىر بىد الداوـ مكعوقل القي وة أحد 9مقيطع ذات فظيـ خيص وعمل الكزف")

ا عس الايمة الكاكب ِكا رهي  ا ىفيع القُودة الارىوة حوث وقكؿ  " الِزمت كؿ مككيت الِكدود 
كؿ إلل أبمل دركيت البارم ىعحر القي  وة ا خيذ   ككثور مف ظكاهر الِكدود كيف ىدا ع الُك

كالقُودة  ا البار الحر  ُودة ِلِا  واي القي وة (ع "9الِلثور اإلوقيبا الذم وحدثِ ِفكع القكا ا ")
لبيبر ع ىمافل أف البيبر حر  ا ِفعوؽ ادكفمي ِك ع   كومِد العطر البارم حعىمي ورود لِ 

(ع ك د بمد ىيركد 9")حوث طكؿ الىوت أك العطر البارم كمف حوث اعِخداـ القي وةالقُودة مف 
 ا باره إلل القي وة ىلفكاباي  قد ل ىاض  ُيئده ىيلقي وة المطمقة   كالىاض اآلخر ىيلقي وة المقودة 

باكروة إوي ة إلل ِفكواِ  ا القكا ا  ا القُودة الكاحدة   حوث كيع هذا الِفكوع مكا قي  لمِكرىة ال
 لِ ع

                                                           
 ع991 9( وفظر   اىف ربوؽ   الامدة  (9
 ع999ـ  ص9119(بىد الازوز بِوؽ  بمـ الاركض كالقي وة   ىدكف طىاة   دار الفاوة الارىوة   ىوركت  (6
 ع699( إىراهوـ أفوس   مكعوقل البار الارىا   ص(9
 ع999( ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر ص(9
 ع11عفا بىد الكموؿ   مكعوقل البار الارىا   ص( ح(9
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 القافية في القصيدة العمكدية: - أ
 (ع 9"كها مي كيف ركواي مِحركي ")   القافية المطمقة

 ت القُير الكعرة كالومة كالدِحة كالمقُكد ىيلمِحركة هفي أف وككف حرؼ الركم ح رؾ ىيلحركي
ؿ ىايع الك  ُؿ مف أك ىيلحركيت الطكومة المبىاة مثؿ ا لؼ كالكاك كالويع   كمي واِىر مي ُك

كمف أمثمة القكا ا المطمقة    كلِ مِذكرا  كطفِ العموب الذم أ ىاد بفِ  عرا   (ع6القي وة المطمقة)
 حوث عيبدِِ القكا ا المطمقة بما ِدروغ آهيِِ كز راِِ  

 كطػػػػػػػفى الهػػػػػػػدل من ػػػػػػػي إليػػػػػػػؾ سػػػػػػػالـي كطػػػػػػػفى الهػػػػػػػدل من ػػػػػػػي إليػػػػػػػؾ سػػػػػػػالـي   
 

ـي     ـي يػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػعبؾ حمَّػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػقا  يػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػعبؾ حمَّػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػقا
 

 بيعػػػػت بػػػػالدم .. مػػػػا لهػػػػا مػػػػف بػػػػائ و بيعػػػػت بػػػػالدم .. مػػػػا لهػػػػا مػػػػف بػػػػائ و   
     

ـي غيػػػػػػػػػػر الغيػػػػػػػػػػر ال    مىػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػدك ذمػػػػػػػػػػا ـي عػػػػػػػػػػدا أعى مىػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػدك ذمػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػدا أعى
 

 هػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػالدم لمخصػػػػػػػػػـك حميمػػػػػػػػػةه هػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػالدم لمخصػػػػػػػػػـك حميمػػػػػػػػػةه   
 

 فعميػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػػػالـي  فعميػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػػػالـي     
 

 كطنػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف كفػػػػػػػػػي ربكاتهػػػػػػػػػاكطنػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف كفػػػػػػػػػي ربكاتهػػػػػػػػػا  
 

ـي     ـي مجػػػػػػػػػػػده عمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػاـً النجػػػػػػػػػػػـك ييقػػػػػػػػػػػا  مجػػػػػػػػػػػده عمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػاـً النجػػػػػػػػػػػـك ييقػػػػػػػػػػػا
   

 أنػػػػػػػػًت فريسػػػػػػػػة خصػػػػػػػػمنا فيىسيػػػػػػػػكمهاأنػػػػػػػػًت فريسػػػػػػػػة خصػػػػػػػػمنا فيىسيػػػػػػػػكمها  
 

ـي     ـي سػػػػػػػػػػػػػكصى العػػػػػػػػػػػػػذاًب كسػػػػػػػػػػػػػمعة كتضػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػكصى العػػػػػػػػػػػػػذاًب كسػػػػػػػػػػػػػمعة كتضػػػػػػػػػػػػػا
 

 تضػػػػػػػػحي بػػػػػػػػالدم سػػػػػػػػمعة يبتاعهػػػػػػػػاتضػػػػػػػػحي بػػػػػػػػالدم سػػػػػػػػمعة يبتاعهػػػػػػػػا  
 

ـي     ـي كاإلجػػػػػػػػػػػرا ـه سػػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػػ ـي خصػػػػػػػػػػػ ـي كاإلجػػػػػػػػػػػرا ـه سػػػػػػػػػػػما ي الظمػػػػػػػػػػػ  ((ّ))خصػػػػػػػػػػػ
 

 كمف أمثمة ذلؾ أووي   كلِ  

ػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػؿي    ػػػػػػػػػةى القمػػػػػػػػػكًب الخميػػػػػػػػػؿي ألهبػػػػػػػػػٍت لكعى  ألهبػػػػػػػػػٍت لكعى
 

 فهػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي فهػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاره ًمػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػ ًقي تىسػػػػػػػػػػػيؿي    
 

( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ    ( كالسَّػػػػػػػجاجيدي غىرقىػػػػػػػ يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى  يػػػػػػػكـي )بػػػػػػػاركخى
 

 فػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػكؿي فػػػػػػػػػػػػي دـً السَّػػػػػػػػػػػػاجديفى يػػػػػػػػػػػػكـه مىهيػػػػػػػػػػػػكؿي    
 

ٍمػػػػػػػػػ   ٍمػػػػػػػػػاً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي  اً  يػػػػػػا مسػػػػػػجدى الخميػػػػػػًؿ كمػػػػػػف حي
 

 ػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػيكؿي ػػػػػػػػػػػػػًر النَّػػػػػػػػػكافيًر فيػػػػػػػػػؾى تىجػػػػػػػػػرم سيػػػػػػػػػيكؿي    
 

ـه قيػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػكَّ ـه قيػػػػػػػػػػػػصي ػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػيكؼي مميػػػػػػػػػػػػؾو صي ـه ضي ػػػػػػػػػػػػيكؼي مميػػػػػػػػػػػػؾو كَّ ـه ضي  كَّ
 

 بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافًريفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافًريفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي    
 

 ًإذ تىػػػػػػػػػػًرؼا األركاحي فجػػػػػػػػػػران ككاألمػػػػػػػػػػػػػٍ ًإذ تىػػػػػػػػػػًرؼا األركاحي فجػػػػػػػػػػران ككاألمػػػػػػػػػػػػػٍ   
 

يً  يىٍهػػػػػػػػػًدري التٍنزيػػػػػػػػػؿي     يً  يىٍهػػػػػػػػػًدري التٍنزيػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػػكاًج فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػكاًج فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػر 
 

ٍمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػزرةن حى ٍمػػػػػػػػػػػأطمقٍتهػػػػػػػػا صي ػػػػػػػػهيكفي مجػػػػػػػػزرةن حى  أطمقٍتهػػػػػػػػا صي
     

   ( ها كالعكيػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػراخي )ػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػك صي ها كالعكيػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػراخي  ((ْػػػػػػػػػػػػػػراٍص يىٍعميػػػػػػػػػػػك صي
 

  كؿ البيبر  كمف أمثمة القي وة المطمقة الِا أ بىع حرؼ ركواي
 هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كانفيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى األىٍحمى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيكبالعىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصىًة اٍمسى  كبالعىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصىًة اٍمسى
 

 جبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الميعىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الميعىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 

 نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   
 

                                                           
 ع911( ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر ص(9
 ع999( وفظر  بىد الازوز بِوؽ  بمـ الاركض كالقي وة  ص(6
 ع91( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع911( العيىؽ   ص(9
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ػػػػػػػػػػطَّ مػػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػػطَّ مػػػػػػػػػػكحمػػػػػػػػػػدان عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا خى  حمػػػػػػػػػػدان عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا خى
 

 ((ُالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا)النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا)   
 

ىرز هذا الفكع مف القكا ا حيلة العككف الِا أك د (ع 6"كها مي كيف ركواي عيكفي " ) القافية المقيدة:
فِمثؿ هذا الفكع مف العككف ك مة الحركة  ا حيلة المُيئب ُيحىت البيبر  ا ِكرىِِ الباروة 

   الِا ألمت ىيلبيبر كىباىِ  وقكؿ 
ػػػػػػػػػػػػرٍ    جى ػػػػػػػػػػػػرٍ رمانػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػهـو يىقيػػػػػػػػػػػػدا الحى جى  رمانػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػهـو يىقيػػػػػػػػػػػػدا الحى

 

فىػػػػػػػػػػػػػػرٍ     فىػػػػػػػػػػػػػػرٍ كأىقعػػػػػػػػػػػػػػ  ييقىٍهًقػػػػػػػػػػػػػػهى بىػػػػػػػػػػػػػػٍيفى الحي  كأىقعػػػػػػػػػػػػػػ  ييقىٍهًقػػػػػػػػػػػػػػهى بىػػػػػػػػػػػػػػٍيفى الحي
 

ػػػػػػػػػػػػػٍهميهي    ػػػػػػػػػػػػػٍهميهي فىػػػػػػػػػػػػػريدَّ عمػػػػػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػػػػػرً  سى  فىػػػػػػػػػػػػػريدَّ عمػػػػػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػػػػػرً  سى
     

ػػػػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرأًس كمبػػػػػػػػػػان يىهػػػػػػػػػػرٍ     ػػػػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرأًس كمبػػػػػػػػػػان يىهػػػػػػػػػػرٍ فىخى  فىخى
 

 ًلصػػػػػػػػػػػػهيكفى عينػػػػػػػػػػػػاًف ال تبصػػػػػػػػػػػػرافً ًلصػػػػػػػػػػػػهيكفى عينػػػػػػػػػػػػاًف ال تبصػػػػػػػػػػػػرافً   
 

 كأعمػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػيرًة أعمػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػرٍ كأعمػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػيرًة أعمػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػرٍ    
 

ٍمػػػػدي الجحػػػػكرً    ٍمػػػػدي الجحػػػػكرً كهػػػػؿ ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي  كهػػػػؿ ييٍبًصػػػػري الشػػػػمسى خي
 

ػػػػػػػٍر      جى ػػػػػػػٍر  كيىٍعًقػػػػػػػؿي مػػػػػػػا فػػػػػػػي النقػػػػػػػكًش الحى جى  كيىٍعًقػػػػػػػؿي مػػػػػػػا فػػػػػػػي النقػػػػػػػكًش الحى
   

ـٍ لنػػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػػعىالن    ـٍ لنػػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػػعىالن كيػػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػػعىؿي اسػػػػػػػػم  كيػػػػػػػػا ًمٍشػػػػػػػػعىؿي اسػػػػػػػػم
 

 ييضػػػػػػػػػػػيصي إذا غػػػػػػػػػػػػابى عنَّػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػرٍ ييضػػػػػػػػػػػيصي إذا غػػػػػػػػػػػػابى عنَّػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػرٍ    
 

 كػػػػػػػػػؿا شػػػػػػػػػريؼو نظيػػػػػػػػػؼو كػػػػػػػػػؿا شػػػػػػػػػريؼو نظيػػػػػػػػػؼو   فػػػػػػػػػديناؾى ..فػػػػػػػػػديناؾى ..  
 

 ييعاديػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػؿا حقيػػػػػػػػػػػػػػػػرو قػػػػػػػػػػػػػػػػًذرٍ ييعاديػػػػػػػػػػػػػػػػًه كػػػػػػػػػػػػػػػػؿا حقيػػػػػػػػػػػػػػػػرو قػػػػػػػػػػػػػػػػًذرٍ    
 

ػػػػػػػػػػػبىالن ًمٍثػػػػػػػػػػػؿى رىٍضػػػػػػػػػػػكل إذا   ػػػػػػػػػػػبىالن ًمٍثػػػػػػػػػػػؿى رىٍضػػػػػػػػػػػكل إذافكػػػػػػػػػػػٍف جى  فكػػػػػػػػػػػٍف جى
 

ػػػػػػػػػػػػرٍ     ػػػػػػػػػػػػرٍ رىأينػػػػػػػػػػػػاؾى قمنػػػػػػػػػػػػا : رأينػػػػػػػػػػػػا عيمى  ((ّ))رىأينػػػػػػػػػػػػاؾى قمنػػػػػػػػػػػػا : رأينػػػػػػػػػػػػا عيمى
 

   ك كلِ أووي  

ػػػػػػػمدم يػػػػػػػا حمػػػػػػػاس شػػػػػػػعبان أبيػػػػػػػان    ػػػػػػػمدم يػػػػػػػا حمػػػػػػػاس شػػػػػػػعبان أبيػػػػػػػان ضى  ضى
 

 باسػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػف دمائػػػػػػػػػًه التيػػػػػػػػػرابي أحمػػػػػػػػػرٍ باسػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػف دمائػػػػػػػػػًه التيػػػػػػػػػرابي أحمػػػػػػػػػرٍ    
 

كٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ كٍ سػػػػػػػػػػػػػػػػػرقك  كجػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّعك ي كعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػرقك  كجػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّعك ي كعى
 

 ػػػػػػػػػػػهي كسػػػػػػػػػػامك ي كػػػػػػػػػػؿَّ فيحػػػػػػػػػػشو كمينكػػػػػػػػػػرٍ ػػػػػػػػػػػهي كسػػػػػػػػػػامك ي كػػػػػػػػػػؿَّ فيحػػػػػػػػػػشو كمينكػػػػػػػػػػرٍ    
 

ػػػػػػػتهي الكحػػػػػػػكشي تسػػػػػػػعيف عامػػػػػػػان    ػػػػػػػتهي الكحػػػػػػػكشي تسػػػػػػػعيف عامػػػػػػػان نىهشى  نىهشى
 

 ((ْكعميػػػػػػػػػػػًه حتػػػػػػػػػػػ  البيغػػػػػػػػػػػاثي تىجمهػػػػػػػػػػػٍر)كعميػػػػػػػػػػػًه حتػػػػػػػػػػػ  البيغػػػػػػػػػػػاثي تىجمهػػػػػػػػػػػٍر)   
 

 التنكي  في القكافي:
وِـ  وِ كعر واِىر الِفكوع  ا القكا ا مف أهـ عميت الِكدود  ا القُودة المايُرة   حوث 

يىة القي وة كمديكل ىع الِكرار ة القيرئ أك العيمع ىفرـ مكعوقا كدود ود ع بفِ الممؿ كالعلـ مف ِِيِر
لركم محدد   هذا الِمكوف كالِفكوع  ا القكا ا ال وقود البيبر ىمدردات ماوفة ومكف أف ِككف ىمفلل 
بفِ   أك ِىخؿ بموِ لرِِ ىىاواي   ىؿ  واطوِ هذا الِفكوع القدرة بمل اعِخراج أ ُل طي يت 

كدد القكا ا د لوؿ بمل ِكدد كعربة أك المرة كاالفِديع ىدررهي الكيمفة بف طروؽ هذا الِفكوع ع ِك
ىطع الد قة الباكروة لمبيبر  ىاض الد قيت الباكروة ومزماي  ي وة ماوفة مثؿ القكا ا العيكفة  ا 

ِقدمِ القي وة المكحدة  حيالت الحزف كالحب كا عل   كالقكا ا المطمقة  ا حيالت أخرل ممي ال
لبار الارىا الممِـز ىيلبطروف " كالاىويت مف  درة بمل الِاىور بمي وككؿ  ا فدس البيبر ع

                                                           
 ع969كد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( بىد الرحمف ىير (9
 ع911( ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر ص(6
 ع916( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع999صالعيىؽ   ( (9
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المِمعؾ ىيلاركض الخموما   لـ وِكمد بفد القيلب الكاحد الممِـز ىيلقي وة الكاحدة   ىؿ ِاددت 
ك د بمد ىيركد إلل الِفكوع  ا القكا ا  ا القُودة الكاحدة (ع 9 كالب هذا البار المكعوقوة")

ىدأ ىقي وة ماوفة ِكحا ىيلىطع كالخمكؿ كِعخورهي لمِاىور بمي وككؿ  ا ُدره    لحويفي  فراه و
كالادكع ممي ومكف الِاىور بفِ ىلفِ إحدل إ رازات الحزف كا عل الفيِكوف بف الفكىة   كلكففي مي 

 الِا وطرحاي  ا القُودةفدِل إذ فراه  د ىدأ  ا زويدة عربة إوقيبِ بف طروؽ القي وة لخدمة  كِرِ 
حرور  مثكرة بملىحوث ودبكا ل  ا رض   يلمكوكع أك الدكرة الايمة لاىويت ِماب دكرا  المحِؿ ِك

  ا بمموة اخِوير القي وةع هيمي  
 كومكف ِممس مظيهر هذا الِفكوع  ا القكا ا  ا  كؿ البيبر  

ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًظ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ر  ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ًبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًظ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأىميحى ر   أىميحى
 

ريًقػػػػػػػػػػػي   رؾى رؾى     ػػػػػػػػػػػٍذ نىصػػػػػػػػػػػيبىؾى ًمػػػػػػػػػػػٍف حى ريًقػػػػػػػػػػػي خي ػػػػػػػػػػػٍذ نىصػػػػػػػػػػػيبىؾى ًمػػػػػػػػػػػٍف حى  خي
 

ت رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدم القاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتي    ت رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدم القاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتي دكَّ  دكَّ
 

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػؾى .. كالتىمىعىػػػػػػػػػػػػػػػػت بيركقػػػػػػػػػػػػػػػػيعميػػػػػػػػػػػػػػػػؾى .. كالتىمىعىػػػػػػػػػػػػػػػػت بيركقػػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

 خػػػػػػػػػػػذ هػػػػػػػػػػػذ  األقسػػػػػػػػػػػاطى .. كاخػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػذ هػػػػػػػػػػػذ  األقسػػػػػػػػػػػاطى .. كاخػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػصمها مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػدَّيف العتيػػػػػػػػػػػػؽػػػػػػػػػػػػػػػصمها مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػدَّيف العتيػػػػػػػػػػػػؽ   
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػخرةه صػػػػػػػػػػػػػػماصي مػػػػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػخرةه صػػػػػػػػػػػػػػماصي مػػػػػػػػػػػػػػف   
 

 لهػػػػػػػػػػػػػبو ًمػػػػػػػػػػػػػفى القعػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػحيؽلهػػػػػػػػػػػػػبو ًمػػػػػػػػػػػػػفى القعػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػحيؽ   
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالال  حزامػػػػػػػػػػػػػيى حزامػػػػػػػػػػػػػيى   كا عمػػػػػػػػػػػػػيَّ كا عمػػػػػػػػػػػػػيَّ دا دا شيػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـً ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؤاـً ك ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  محشكَّ محشكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو قنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   رى رى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  عى   
 

 اإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـى    
 

ـي بػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػي   ـي بػػػػػػػػػػػػػػه تضػػػػػػػػػػػػػػيهػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػزا  هػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػزا
 

ػػػػػػػػػػؽ     ػػػػػػػػػػؽ ص الشػػػػػػػػػػمسي فػػػػػػػػػػي غىسى  الظػػػػػػػػػػالـالظػػػػػػػػػػالـص الشػػػػػػػػػػمسي فػػػػػػػػػػي غىسى
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارتي .. عٌبٍأتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارتي .. عٌبٍأتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 لىكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لىكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف    
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمىكًز كالشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّاـ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمىكًز كالشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّاـ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني    ٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ كالمى  بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ كالمى
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيحتاف بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌطةكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيحتاف بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌطة  
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة محشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكتاف    يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة محشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكتافغز   غز 
 

ػػػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػػػـ بهمػػػػػػػػػػػػػا عجػػػػػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػػػـ بهمػػػػػػػػػػػػػا عجػػػػػػػػػػػػػككصَّ  كصَّ
 

 زه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػائز عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالفزه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػائز عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالف   
 

 أبكػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػ  كطنػػػػػػػػػػػي .. كتعػػػػػػػػػػػػػػأبكػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػ  كطنػػػػػػػػػػػي .. كتعػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقرين  المقػػػػػػػػػػػػػػػػام  كالسالسػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقرين  المقػػػػػػػػػػػػػػػػام  كالسالسػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    
 

 يػػػػػػػػػػا ليتنػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػا ليتنػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالد أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم بالجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالد أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم بالجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ   
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمكـ .. بأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمكـ .. بأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالئي بجمجمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالئي بجمجمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   
 

 ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيؿي كال أيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ..ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيؿي كال أيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ..  
 

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػكدأقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػكد   
 

نىػػػػػػػػػػػػػػًت الجبػػػػػػػػػػػػػػا ي لعػػػػػػػػػػػػػػز ؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػ نىػػػػػػػػػػػػػػًت الجبػػػػػػػػػػػػػػا ي لعػػػػػػػػػػػػػػز ؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػعى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػكد    ػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػكدػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالي .. كمىج   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالي .. كمىج 
 

 أنػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي كنانػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػٌيد الثػَّػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي كنانػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػٌيد الثػَّػػػػػػػػػػػػ  
 

 ركخه جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركخه جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىمىٍيًف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىمىٍيًف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعيكعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعي  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػ ذا انطمقػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػال أعػػػػػػػػػػػػػػكدفػػػػػػػػػػػػػػ ذا انطمقػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػال أعػػػػػػػػػػػػػػكد   
 

                                                           
 ع911( ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر  ص(9
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 ال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص األجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص األجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ((6ػػػػػػػػػػػػطَّر فػػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػػاب كال يزيػػػػػػػػػػد)ػػػػػػػػػػػػطَّر فػػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػػاب كال يزيػػػػػػػػػػد)   
 

كالِفكوع  ا القي وة وبارفي ىلهموة  ع ك ا القُودة العيىقة ِفكوع كثور  ا القكا ا نور الذم ذكرفيه
الكود ذات مايف مُِمة ىمكوكع القُودة   ىحوث الكممة الِا ِحِكواي " كمميت القي وة  ا البار 

ال وبار المرع أف الىوت مكمكب مف أكؿ القي وة   ىؿ ِككف ها المكمكىة مف أكمِ   كال وفىرا أف 
وؤِل ىاي لِِمة الىوت   ىؿ وككف مافل الىوت مىفوي  بمواي   كال ومكف االعِرفيع بفاي  وِ   كِككف 

 (ع6ال وعد نورهي معدهي ")كذلؾ فايوة طىواوة لمىوت   ىحوث 
 القافية في شعر التفعيمة: - ب

رنـ  مة بار الِداومة الذم فظمِ البيبر ىيركد إال أفِ فك ع  ا  كا وِ الِا كيعت مكاكىة لمكك 
الفدعا الذم واوبِ   كمف القكا ا الِا عخرهي ىيركد  ا باره القي وة المِراكحة كها الِا "وبِرؾ 

العطر الثيلث  ا حركؼ الركم   ككذلؾ وبِرؾ العطر الثيفا مع  ا إطيرهي العطر ا كؿ مع 
 يلقُيئد الِا ِ ىفل بمل هذا الفكع مف القي وة ِككف مِاددة القكا ا ع  (ع9)الراىع  ا حركؼ الركم"

 اآلِا  لفاحظ  كؿ البيبر
 إف  رب نا األج ؿ  

يف  قد اصطف  لنا اإل ي ر  د   سالـ  .. خ 
 ت  األج ؿ  فال ت م كت ف  ..إذا أ  

( إال كأنتـ م سممكف 
ْ) 

كا كؿ( كمي فاحظ   ا ا ىويت العيىقة فاحظ اِديؽ القكا ا  ا العطر ا كؿ كالثيلث  ا )ا كؿ  
 اِديؽ القكا ا  ا العطر الثيفا كالراىع ىوف )دوف كمعممكف(ع

 كمي فاحظ هذا الفكع مف القي وة  ا  كلِ 
القديـ    في حي نا المقد س  

 ي الس مف  كالع س ؿ  عم  ركاب
 عرشا  ل داكد  الع ظيـ  

 (ٓكالب ن ه  البطؿ)

                                                           
 ع996رحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( بىد ال(9
 ع919  صكرم  مكعوقي البار الارىا ( محمكد  يخ(6
 ع991( ممدكح بىد الرحمف   المؤثرات اإلوقيبوة  ا لرة البار  ص(9
 ع619ص ( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  (9
 ع619صالعيىؽ   ( (9
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كمف القكا ا الِا اعِامماي ىيركد  ا  ُيئد الِداومة القي وة المِكالوة ك وِ "ِِحدد القي وة  ا بدد 
مف ا عطر الِيلوة ِبِرؾ ها ا خرل  ا  المِكالوة ثـ ِِرور بددا  آخر نور محدد مف ا عطر

 ( ع كمف ذلؾ  كؿ البيبر  9)كذا" ي وة أخرل كه
 ؾ ربي ندكة  الشباب  احي  

 سفينة  في كؿ  بحر  تمخر الع باب  
 بيضاص  كاإلسالـ

 كأنها حمامة  السالـ  
 تسي  في البمداف
 رافعة  بيارؽ  القراف

 كتيبة  خضراص  مف كتائب الرحمف
 سالح ها القراف

 تصارع الظالـ كالخراب كالغيالف
 (ِ)كي ينهض اإلنساف

بمل هذا الفكع مف البار "ىؿ فكده  كا فكاع العيىقة مف القي وة الخيُة ىبار الِداومة ال ِمثؿ  ودا  
طروقة اعِخداماي كوِدفف  واي ىُكر مِاددة ِِدؽ مع طىواة كؿ بيبر كطىواة ِكرىِِ  مف وِحرر

 (ع9)أك المك ؼ الذم واىر بفِ"

                                                           
 ع991ات اإلوقيبوة  ا لرة البار  ص( ممدكح بىد الرحمف   المؤثر (9
 ع690( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص (6
 ع991( ممدكح بىد الرحمف   المؤثرات اإلوقيبوة  ا لرة البار  ص(9
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 اإليقاع المكسيق  الداخمي:
قا الداخما مف الاكامؿ الايمة كالمؤثرة  ا ىفيع القُودة الارىوة ىفكبواي واِىر اإلوقيع المكعو
 يلمكعوقل الداخموة لاي دكر كىور  ا ِكووؼ الكزف البارم حعب     عكاع الِقمودوة أك الحدوثة

(ع كوفىع اإلوقيع 9الحيلة الفدعوة لمبيبر    اك وبوع  ا الُكرة فكبي  مف االِعيؽ كالمعيكاة)
داخما مف بدة أمكر وعيهـ كؿ مفاي  ا ِلدوة دكره إلىراز القُودة  ا حمة زهوة مف المكعوقا ال

 بف ِكرىة باكروة  رودة مف فكباي المكعوقل المؤثرة  ا العيمع أك القيرئ كالماىرة  ا فدس الك ت 
مف هذه ا مكر الكفيس   كالِكرار   كالُِروع كالُِدور   كمي ال ومكف إنديؿ دكر كؿ مف المدظ 

المافا  ا الىفيع اإلوقيبا لمقُودة   إف ِاؤـ المدظ مع المافل أحد مقكميت المكعوقل الداخموة ع ك 
ىحوث وفعكـ الررض مع بكمِ   ىحوث وككف هفيؾ فكع مف الِاـؤ كاالفعكيـ كالِآلؼ ىوف االلديظ 

   (عك د بمد ىيركد إلل اعِاميؿ الكثور مف مقكميت المكعوقل الداخموة مفاي6كالمايفا)
 كسيق  الداخمية في الشعر العمكدم:الم

  :التصري   - أ
زود ىزويدِِ") ك د كامِ  (ع9"كهك مي كيفت بركض الىوت  وِ ِيىاة لورىِ ِفقص ىفقُيفِ ِك

 وة "بذىة  دامة ىف كادر مف الفاكت الخيُة ىيلقكا ا كابِرط  ا هذه الفاكت أف ِككف القي
كؿ مف القُودة كؿ  ا الىوت ا لمُراع ا ف ِقُد لُِوور مقطع اأالحرؼ عمعة المخرج   ك 

كؿ   كذلؾ وككف مف ا ِدار ىاد الىوت ا مف القُودة  لأخر  مثؿ  ي وِاي ععع كرىمي ُربكا أىويِي  
ع كالُِروع أووي   ا نور مكوع مف القُودة دلوؿ بمل  كة الطىع ككثرة (9)البيبر كعاة ىحره "

الادكع ىاد افدايؿ فدعا بدود ععع كوحقؽ رفة مكعوقوة ( ع كمي أف الُِروع ومثؿ "حيلة مف 9الميدة)
 (ع9مفىاة   ذلؾ أف ُمت فايوة البطر ا كؿ وِعيكل مع البطر الثيفا")

ك د بمد ىيركد إلل هذا المكف مف المكعوقل الداخموة  كظدِ  ا  ُيئده   كومكف ِممس مظيهر هذا 
 الِكظوؼ  ا  كلِ 

 

                                                           
 ع691( وفظر  بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار  ص(9
 ع690ا دىوة  ا البار  ص( وفظر  بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة (6
 ع919 9( اىف ربوؽ   الامدة   (9
 ع19(  دامة ىف كادر  فقد البار ِحقوؽ محمد بىد المفاـ خديكا  ىدكف طىاة دار الكِب الامموة   ىوركت ص(9
 ع919 9( وفظر   اىف ربوؽ   الامدة   (9
 ع11ِحموؿ الفص ا دىا   ص إللبىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ ( (9
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 الفتػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف حيفػػػػػػػػػػػػه ال يفػػػػػػػػػػػػرا الفتػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف حيفػػػػػػػػػػػػه ال يفػػػػػػػػػػػػرا   
 

)  قىػػػػػػػػػػػػػدىره قػػػػػػػػػػػػػدقىػػػػػػػػػػػػػدىره قػػػػػػػػػػػػػد    مػػػػػػػػػػػػػؽي ذىرا ػػػػػػػػػػػػػطَّ كالخى )خي مػػػػػػػػػػػػػؽي ذىرا ػػػػػػػػػػػػػطَّ كالخى  ((ُخي
 

"    يفر   حوث ُر ع البيبر الىوت ا كؿ  ا القُودة كوىرز الُِروع ىوف" مكعوقوي   فرمي  محدثي  ذ ر 
مممكعي  ذك ِلثور كىور بمل العيمع   كواد هذا الفكع مف الُِروع ُيحب المِرىة ا كلل   حوث 

كهك مي وعمل ىيلُِروع الكيمؿ   كمف  خرعوعِقؿ كؿ ىوت  وِ ىمافيه دكف الحيكة إلل الىوت اآل
 أمثمِِ أووي   كؿ البيبر  

كمػػػػػػؾ فػػػػػػي البريػػػػػػة جػػػػػػارم    كمػػػػػػؾ فػػػػػػي البريػػػػػػة جػػػػػػارم يػػػػػػا رٌب حي  يػػػػػػا رٌب حي
 

 ((ِيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػه الظَّممػػػػػػػػػاصي كاألنػػػػػػػػػكاًر)يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػه الظَّممػػػػػػػػػاصي كاألنػػػػػػػػػكاًر)   
 

" كهذا الفكع مف الُِروع وما  ُيئد البيبر ىيركد   كهذا األنكار   جارم كالُِروع هفي ىوف "
دات لرِِ الباروة كالىوِوف العيىقوف مي همي إال مثيالف لمِدلوؿ دلوؿ بمل  دِرِ بمل الفظـ كنزارة مدر 

بمل هذا الفكع مف الُِروعع كوىرز اعِخداـ كِكظوؼ الُِروع كأفكابِ  ا بار ىيركد أووي   ا 
  كلِ  

ػػػػػػٍف كينػػػػػػًت أىٍمػػػػػػًس  ػػػػػػٍف كينػػػػػػًت أىٍمػػػػػػًس اً  هػػػػػػؿ تػػػػػػذكيريف مى  اً  هػػػػػػؿ تػػػػػػذكيريف مى
 

ػػػػػػػػػػٍرًس  )    ػػػػػػػػػػرٍَّت كىمىٍيمىػػػػػػػػػػًة عي ػػػػػػػػػػٍرًس  )كقيركنػػػػػػػػػػان مى ػػػػػػػػػػرٍَّت كىمىٍيمىػػػػػػػػػػًة عي كقيركنػػػػػػػػػػان مى
ّ)) 

 

 ا الىوت العيىؽ اعِقاال  كامِ  ا نفل  بف البطر الثيفا     ذا حوث اعِقؿ المُراع ا كؿ 
ىيطي  كثوقي  مف خاؿ مي وحممِ البطر الثيفا مف دالالت   حوث  كيع البطر الثيفا اِرىط ىِ اِر

 كامِ الفقيد أحد أفكاع الُِروع   كمفِ أووي   كؿ ىيركد  

 بسػػػػػػػػيفؾ قاتىٍمنىػػػػػػػػا   كسػػػػػػػػكؼى نيقاتػػػػػػػػؿي بسػػػػػػػػيفؾ قاتىٍمنىػػػػػػػػا   كسػػػػػػػػكؼى نيقاتػػػػػػػػؿي   
 

حافػػػػػػػػػػؿي قػػػػػػػػػػرافو     حافػػػػػػػػػػؿي قػػػػػػػػػػرافو جى )جى )تىميهػػػػػػػػػػا الجحاًفػػػػػػػػػػؿي  ((ْتىميهػػػػػػػػػػا الجحاًفػػػػػػػػػػؿي
 

ك د كظؼ ىيركد فكبي ثيلثي  مف أفكاع الُِروع  ا أىويت  ُيئده  وِ وككف البيبر مخورا   ا كوع 
 كؿ بطر مكيف اآلخر كهك مي وعمل ىيلُِروع المككِ ك ا هذا الفكع وقكؿ البيبر  

 أخػػػي   يػػػا ابػػػف ى ياسػػػيف ى .. يػػػا أحمػػػدي أخػػػي   يػػػا ابػػػف ى ياسػػػيف ى .. يػػػا أحمػػػدي   
 

 ((ٓلػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا ... كالجنَّػػػػػػػػػػػػػػػةي المكعػػػػػػػػػػػػػػػدي)لػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا ... كالجنَّػػػػػػػػػػػػػػػةي المكعػػػػػػػػػػػػػػػدي)   
 

 كمفِ أووي   كؿ البيبر  

 متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر)يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمَّ  ((ٔيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمَّ
 

ك د ُر ع البيبر الكثور مف ا ىويت  ا ثفيوي  ُيئده   حوث كيع هذا الُِروع دلوا   كوي  بمل 
 درة البيبر بمل الفظـ   كامِاكِ لمرِِ   كاِعيع ماكمِ البارم كثرائِ ىيلمدردات   ك ُودِِ 
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وي كركاف" خور بيهد بمل ذلؾ   حوث كيعت ألديظ القُودة كمايفواي خيلوة مف الِكمؼ "نرد 
ككذلؾ  كا واي   كىقراعِاي وبار القيرئ مااي ىيالفعكيـ الِيـ كذلؾ لبوكع المكعوقل الداخموة  واي   

وقكؿ  الفيِكة بف الُِروع حوث ُِمح هذه القُودة  ف ِككف فبودا  حميعوي  وِرفل ىِ الفيس ك واي
 البيبر    

كاٍف    ػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػرَّد يػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػرَّد غى كاٍف غى ػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػرَّد يػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػرَّد غى  غى
 

كافٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّد غى كافٍ غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّد غى  غى
 

 هيب ػػػػػػػػػػػػػػٍي يػػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػػ ى اإًليمػػػػػػػػػػػػػػاٍف هيب ػػػػػػػػػػػػػػٍي يػػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػػ ى اإًليمػػػػػػػػػػػػػػاٍف   
   

ـى القػػػػػػػػػػػػػػػػػرافٍ     مىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػًرٍؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى ـى القػػػػػػػػػػػػػػػػػرافٍ رى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػًرٍؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى  رى
 

 سػػػػػػػػػػػػيركا سػػػػػػػػػػػػيركا يػػػػػػػػػػػػا فيٍرسػػػػػػػػػػػػاٍف  سػػػػػػػػػػػػيركا سػػػػػػػػػػػػيركا يػػػػػػػػػػػػا فيٍرسػػػػػػػػػػػػاٍف    
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍف     ـي لممى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى الميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍف خي ـي لممى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى الميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  خي
 

 ًلنيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ ًلنيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًص اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ   
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ البيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ البيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافٍ كنيعىم   كنيعىم 
 

ـى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّيَّاٍف    ـى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّيَّاٍف نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىؼا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىؼا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّان  كالبينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّان صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّان  كالبينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّان صى  صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَّةٍ    َىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـً البىشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَّةٍ ال ل َىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـً البىشى  ال ل
 

ريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ     جى َىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـً الحى ريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ال ل جى َىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـً الحى  ال ل
 

بَّانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة رىٍحمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ    بَّانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة رىٍحمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ رى  رى
 

 إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميٍة قيرانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميٍة قيرانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ    
 

 نىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم بػػػػػػػػػػػػػػػػالميهىًج األىٍكطػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف نىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم بػػػػػػػػػػػػػػػػالميهىًج األىٍكطػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف  
 

 كنيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ الًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالفٍ كنيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ الًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالفٍ    
 

 نتعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى البيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاٍف نتعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى البيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاٍف   
 

طَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي الًغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ     طَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي الًغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ أىٍف تىتىخى  أىٍف تىتىخى
 

رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ األىٍجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ)       قىطٍَّعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ األىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًؿ قىطٍَّعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ األىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًؿ    رَّ رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ األىٍجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ)حى رَّ  ((ُحى
 

كالُحوح أف البيبر ىيركد  د كظؼ هذا المكف مف ألكاف اإلوقيع الداخما أحعف ِكظوؼ حوث 
 ِايعكيعت ماظـ  ُيئده م ُر بة مفاي بدد نور  موؿ مف القُيئد الِا ِكرر الُِروع  ا أىوي

 الجناس :
كهك أحد مقكميت اإلوقيع الداخما ىِ وكِعب المدظ بمقي  أكىر كداللة أ كل   ك د أ رد لِ أهؿ 
الىانة ُدحيت طكاؿ  ا مؤلديِاـ ككفِ مف أهـ مدردات بمـ الىدوع   كهك" ِبيىِ الكممِوف  ا 

كالكفيس بمل فكبوف ( ع6المدظ   كاخِا امي  ا المافل   كوعموِ الىاض ىيلِكيفس أك الِكفوس")
 همي 

ِروىاي") الجناس التاـ (عكمفِ 9"كهك أف وِدؽ المدظيف  ا أفكاع الحركؼ   كبددهي   كهوآِاي   ِك
  كؿ البيبر 

 أىكى هػػػػػػػػػػػذا كىٍعػػػػػػػػػػػده لبمفػػػػػػػػػػػكرى ثػػػػػػػػػػػافو أىكى هػػػػػػػػػػػذا كىٍعػػػػػػػػػػػده لبمفػػػػػػػػػػػكرى ثػػػػػػػػػػػافو   
 

ػػػػػػالـي)    )فػػػػػػامًض بمفػػػػػػكري .. مػػػػػػا عميػػػػػػؾى مى ػػػػػػالـي  ((ْفػػػػػػامًض بمفػػػػػػكري .. مػػػػػػا عميػػػػػػؾى مى
 

                                                           
 ع999ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع611( محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف  ص(6
 ع611العيىؽ  ص ((9
 ع999( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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دي وة أكعمك   كىمدكر  ا الىوت  يلكفيس هفي ىوف ىمدكر  ا الىوت ا كؿ كالِا أراد ىاي البيبر اِ
 الثيفا الكبد الذم أبطيه ذلؾ البخص لمواكد إل يمة دكلة لاـ  ا  معطوف ع

 كمفِ  كلِ أووي   
ٍيػػػػػػػػػػػؿى المنايػػػػػػػػػػػا    ٍيػػػػػػػػػػػؿى المنايػػػػػػػػػػػا اركبػػػػػػػػػػػكا لمحيػػػػػػػػػػػاًة خى  اركبػػػػػػػػػػػكا لمحيػػػػػػػػػػػاًة خى

 

ـي)    ـى الًحمػػػػػػػػػػػػػا ـي)إنَّمػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػٍدفى ي الًحمػػػػػػػػػػػػا ـى الًحمػػػػػػػػػػػػػا إنَّمػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػٍدفى ي الًحمػػػػػػػػػػػػا
ُ)) 

 

 الِا ىمافل عيحة الماركةع يلكفيس هفي ىوف الحميـ ا كلل الِا ىمافل المكت   كالحميـ الثيفوة 
 (ع6)كهك "اخِاؼ المدظوف  ا بدد الحركؼ " الجناس الناقص:

  كؿ البيبر   كمفِ

 قػػػػػػػػػػػػديـو جديػػػػػػػػػػػػدو نقػػػػػػػػػػػػيَّ البػػػػػػػػػػػػذكًر قػػػػػػػػػػػػديـو جديػػػػػػػػػػػػدو نقػػػػػػػػػػػػيَّ البػػػػػػػػػػػػذكًر   
 

 ((ّقػػػػػػػػػػػكمَّ الجػػػػػػػػػػػذكًر سػػػػػػػػػػػخيَّ الغػػػػػػػػػػػالٍؿ)قػػػػػػػػػػػكمَّ الجػػػػػػػػػػػذكًر سػػػػػػػػػػػخيَّ الغػػػػػػػػػػػالٍؿ)   
 

  يلكفيس هفي ىوف "الىذكر كالكذكر" 
 كمفِ أووي   كلِ  

 الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ طٌيرنػػػػػػػػػػػػػػػػي كغٌيرنػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ طٌيرنػػػػػػػػػػػػػػػػي كغٌيرنػػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

 ((ْمبتعػػػػػػػػػػػػػدا)مبتعػػػػػػػػػػػػػدا)  كجػػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػػيى التيػػػػػػػػػػػػػاري كجػػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػػيى التيػػػػػػػػػػػػػاري    
 

 "ع طو رفا كنو رفا الكفيس  ا الىوت العيىؽ ىوف "
 كمفِ أووي   كلِ  

 سيػناكا السػيكؼى لمػف سىػناكا السػيكؼى لكػـ سيػناكا السػيكؼى لمػف سىػناكا السػيكؼى لكػـ   
 

   ( )مػػػا ضػػػاع بالسػػػيؼ ال تػػػأتي بػػػه الخطػػػبي  ((ٓمػػػا ضػػػاع بالسػػػيؼ ال تػػػأتي بػػػه الخطػػػبي
 

 "عس ن كا ك س ن كا  يلكفيس هفي ىوف "
 كمفِ أووي   كلِ  

ًمػػػػػػػًه    ًمػػػػػػػًه مسػػػػػػػؾي الًجنػػػػػػػاف يفػػػػػػػكح مػػػػػػػف دى  مسػػػػػػػؾي الًجنػػػػػػػاف يفػػػػػػػكح مػػػػػػػف دى
 

يَّػػػػػػػػػػػػػػا ي   كالبػػػػػػػػػػػػػػدركالبػػػػػػػػػػػػػػدر    يَّػػػػػػػػػػػػػػا ي يىٍسػػػػػػػػػػػػػػطى ي مػػػػػػػػػػػػػػف ميحى  يىٍسػػػػػػػػػػػػػػطى ي مػػػػػػػػػػػػػػف ميحى
 

ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػا ي)       فػػػػػي األرض ندفنػػػػػه كفػػػػػي قمػػػػػـ الػػػػػػػػ فػػػػػي األرض ندفنػػػػػه كفػػػػػي قمػػػػػـ الػػػػػػػػ    ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػا ي)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفٍردىٍكًس عنػػػػػػػػػػػػػػػػد ا مى  ((ٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفٍردىٍكًس عنػػػػػػػػػػػػػػػػد ا مى
 

ويه  " ع يلكفيس  ا الىوِوف العيىقوف ىوف   و يه  ك م ح  ككذلؾ الكفيس ىوف "الىدر   ىدر "  ا  كؿ " م ح 
 البيبر  

                                                           

 ع999ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع619ص ( محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف  (6
 ع11( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع909ص العيىؽ  ( (9
 ع999ص العيىؽ  ( (9
 ع999صالعيىؽ   ( (9
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مقػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػافو     نػػػػػػػػػكدان خي مقػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػافو  يػػػػػػػػػا جي نػػػػػػػػػكدان خي ( )تتػػػػػػػػػػػراصل فيػػػػػػػػػػػه كالتتػػػػػػػػػػػراصل فيػػػػػػػػػػػه كال       يػػػػػػػػػا جي ( )بىػػػػػػػػػػػٍدر )بىػػػػػػػػػػػٍدري بىػػػػػػػػػػػٍدر )بىػػػػػػػػػػػٍدري
ُ)) 

 

  ىدر ا كلل ها ىدر العميع كىدر الثيفوة ها ماركة ىدر الكىرلع
 التشطير أك التقفية الداخمية : - ب

كهك أف وكاؿ كا  مف بطرم الىوت عكاة مخيلدة  خِاي كال وبِرط ِقعوـ الىوت إلل أرىاة أ عيـ 
كالِبطور ومفح الفص ثراع   ( ع6) مِعيكوة  مف الممكف أف وِحقؽ الِبطور ىقعموف أك ثاثة

 مكعوقوي    داخموي  كمف ذلؾ  كؿ البيبر  
 فػػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػػزه فػػػػػػػػػػػػػال أهػػػػػػػػػػػػػؿه كال كطػػػػػػػػػػػػػفه عزيػػػػػػػػػػػػػزه 

     

 ( ػػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػػاـً )كال بىشى ػػػػػػػػػػػػػره عمػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػه األنػػػػػػػػػػػػػاـً كال بىشى
ّ)) 

 

 يلِبطور ىوف  ا أهؿ كال كطف كال ىبر حوث اِدقت هذه اال عيـ  ا الكزف كالِقدوة ممي مفح الىوت 
 كمفِ أووي   كلِ  رفة مكعوقوة كذاىة ع 

ل بػػػػػػػػػالغيـك الثقػػػػػػػػػاًؿ    ػػػػػػػػػٍَ ل بػػػػػػػػػالغيـك الثقػػػػػػػػػاًؿ سػػػػػػػػػماًئيى مى ػػػػػػػػػٍَ  سػػػػػػػػػماًئيى مى
 

 ( ( ْكاألرضي ظمػػػػػػػػػػػػأل لمنَّػػػػػػػػػػػػدل كالرجػػػػػػػػػػػػاًؿ)كاألرضي ظمػػػػػػػػػػػػأل لمنَّػػػػػػػػػػػػدل كالرجػػػػػػػػػػػػاًؿ)   
 

 كمفِ أووي   كلِ  
ٍقًمػػػػره     ػػػػح ن   كالميػػػػؿي داجو كمي ٍقًمػػػػره  عشػػػػاصن  ضي ػػػػح ن   كالميػػػػؿي داجو كمي  عشػػػػاصن  ضي

 

   ( ٍيران   كالػػػػػػػػبالدي حػػػػػػػػركري )أصػػػػػػػػيالن   سيػػػػػػػػحى ٍيران   كالػػػػػػػػبالدي حػػػػػػػػركري  ( ( ٓأصػػػػػػػػيالن   سيػػػػػػػػحى
 

 التصدير)رد العجز عم  الصدر(: - ت
ىاض   كوعاؿ اعِخراج  كا ا بمل ُدكره    ودؿ ىاوِ بمل  كهك "أف ورد أبكيز الكاـ 

البار إذا كيف كذلؾ   كِقِوواي الُفاة   كوكعب الىوت الذم وككف  وِ أىاة    كوكعكه ركفقي  
ع كهك أحد  فكف بمـ الىدوع وكعب الىوت رفة مكعوقوة خيُة   (9كدوىيكة    كوزوده ميئوة  كطاكة  ")

إ يمة الاا ة ىوف هذوف المدظوف المكرروف كومدت فظر المِمقا إلل أكائؿ ا ىويت كأكاخرهي ىادؼ 
 كهذا المكف  ا بار ىيركد كثور مفِ  كلِ  

 كالميرابػػػػػػي يخػػػػػػكضي فػػػػػػي دًمنػػػػػػا القػػػػػػا  كالميرابػػػػػػي يخػػػػػػكضي فػػػػػػي دًمنػػػػػػا القػػػػػػا    
 

 ( ( ٕنػػػػػي فنرضػػػػػ  كلػػػػػيسى يرضػػػػػ  الميرابػػػػػي)نػػػػػي فنرضػػػػػ  كلػػػػػيسى يرضػػػػػ  الميرابػػػػػي)   
 

                                                           
 ع991ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
كؿ الكموؿ   ص(6  ع19( وفظر   كميؿ نفوـ  بمـ الُك
 ع91ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ( (9
 ع 19ص العيىؽ  ( (9
 ع 991صالعيىؽ   ( (9
 ع991 9ة   ( اىف ربوؽ   الامد(9
 ع 19( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(1
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ك يئدة الُِدور رد  ا الىوت العيىؽ هفي الرفة المكعوقوة الكاوحة بفد لدظ الكممِوف "المراىا"  ا 
ره إوي ة إلل لدت فظر المِمقا إلل المقُكد مف هذه الكممة المكررة الِا ِمثؿ رمزا  أكؿ الىوت كآخ

وقُد ىِ الواكد فظرا الِرىيط ِيروخاـ ا عكد ىيلرىي   كمي  ا معرحوة بكعىور ِيكر الىفد وة الذم 
وكظؼ  واي بخُوة المراىا الواكدم "بيومكؾ" الذم وقرض الفيس ميال  مقيىؿ العداد مف لحماـ 

 بفد الِلخر بف د ع الميؿ كذلؾ ىقطع كزع مف أكعيدهـ لقيع العدادع
 كمفِ أووي   كؿ البيبر  

 حقػػػػػػػػػػػػػػػاد زارعهػػػػػػػػػػػػػػػا  حقػػػػػػػػػػػػػػػاد زارعهػػػػػػػػػػػػػػػا  فميحصػػػػػػػػػػػػػػػد األفميحصػػػػػػػػػػػػػػػد األ    
 

 ( ( ُيػػػػػػػا كيمػػػػػػػة .. يػػػػػػػا كيػػػػػػػؿ مػػػػػػػا حصػػػػػػػدا)يػػػػػػػا كيمػػػػػػػة .. يػػػػػػػا كيػػػػػػػؿ مػػػػػػػا حصػػػػػػػدا)   
 

 كمفِ أووي   كلِ  
 نػػػػػػػػػاـ جهالػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػاـ جهالػػػػػػػػػة  إذا قتػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػأس األ إذا قتػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػأس األ   

 

 ( ( ِفػػػػػػػػذكرؾ يػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػف لميػػػػػػػػأس قاتػػػػػػػػؿ)فػػػػػػػػذكرؾ يػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػف لميػػػػػػػػأس قاتػػػػػػػػؿ)   
 

  كمفِ أووي  

 رج الزاهػػػػػػػػػػػكر   رج الزاهػػػػػػػػػػػكر   البػػػػػػػػػػػدري .. فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػالبػػػػػػػػػػػدري .. فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  
 

 لقػػػػػػػػػػػػػي المئػػػػػػػػػػػػػػاًت .. مػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػدكر لقػػػػػػػػػػػػػي المئػػػػػػػػػػػػػػاًت .. مػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػدكر    
 

 مػػػػػػػػػػػػرجي الزهػػػػػػػػػػػػكر .. كهػػػػػػػػػػػػؿ تنػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػرجي الزهػػػػػػػػػػػػكر .. كهػػػػػػػػػػػػؿ تنػػػػػػػػػػػػا  
 

 ((ّـ العػػػػػػػػػػػيفي عػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػرج الزاهػػػػػػػػػػػكر )ـ العػػػػػػػػػػػيفي عػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػرج الزاهػػػػػػػػػػػكر )   
 

 حسف التقسيـ : - ث
كزف كاحد ممي وثرم ك طكؿ كاحد  ذاتمِعيكوة كهك ِقعوـ الىوت البارم أك ىاوِ إلل أ عيـ 
لِ أثر كىور  ا كذب افِىيه القيرئ  كذاىي   المكعوقل الداخموة  ا ا ىويت كومفح ا ىويت رفوفي  
ك د بر ِ اىف ربوؽ ىقكلِ   "اعِقُيع البيبر كاعِفىيط الدالالت الِا كزباي البيبر  ا ِقعوميِِ 

ك د  عـ البيبر ىيركد ىاض ا ىويت  ا  ُيئده ىحوث وِكمل ذلؾ  (ع9كموع أ عيـ مي اىِدأ ىِ")
  ا  كلِ  

 الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كالالثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا دىكىا ..إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أدىكىا ..إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ف ييٍنحى  ف ييٍنحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا صى  صى
 

 إعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  المزمًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراإعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  المزمًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 نَّفَّاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دبَّابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن نَّفَّاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دبَّابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   
 

رىا    رىاحكَّامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًبٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍكزى  حكَّامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًبٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍكزى
 

ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مان    ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مان ميجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم را)       ميجى ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم را)ميحى ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مي ميحى
ٓ)) 

 

                                                           
 ع 909بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع 999العيىؽ   ص ((6
 ع 696ص العيىؽ   ((9
 ع999 9( اىف ربوؽ   الامدة (9
 ع969( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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حوث واحظ حعف الِقعوـ  ا الىوِوف ا خوروف  ا إطير حدوث البيبر بف "بيركف" كمي وقكـ ىِ 
كرو ؼ ىحؽ الدمعطوفووف    يلِقعوـ  ا الىوت ا كؿ أ يد اإلبيرة إلل اعِاميؿ ماظـ مف  ِؿ ِك

آالت القِيؿ ىحؽ الباب الدمعطوفا كالىوت الثيفا كمي ىِ مف ِقعوـ أ يد فِوكة اعِاميؿ هذه 
االلِديت  إللاآلالت القِيلوة   كالِقعوـ  ا الىوِوف ومفحامي مكعوقل داخموة رفيفة ِفىِ القيرئ 

 ت هذه ا ىويت علدالال
 كمف أمثمة حعف الِقعوـ أووي   كؿ البيبر  

 زيتكنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبينازيتكنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبينا  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذرا   
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍذ قػػػػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػػػػكحه : اركبػػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػػٍذ قػػػػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػػػػكحه : اركبػػػػػػػػػػػػػػكامي  مي
 

ـ  أىبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  أىبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا.. كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًخضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .. كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًخضى
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. ت لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. ت لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتعارى  تعارى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)ترعرىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاخضكضى ترعرىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاخضكضى
ُ)) 

 

 يبر  كمف ذلؾ أووي   كؿ الب حوث واحظ حعف الِقعوـ  ا الىوت ا خور ع
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف لحمى  أال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف لحمى

 

يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا     يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ييهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل ألهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ خى  ييهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل ألهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ خى
 

رَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    رَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميحى رَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميخى رَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميحى  ميخى
 

ممزَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميبىعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا )ممزَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ميبىعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا )   
ِ)) 

 

 مكسيق  الداخمية في شعر التفعيمة:ال
 الجناس: -أ 

مف المكعوقل الداخموة  ا  ا  لكفيس ىبِل ُكره كأفكابِ وبوع كك عىؽ كأف أبرفي عيىقي  أف ا
فيس  ا القُودة الامكدوة ع ك د كظؼ البيبر الكفيس أووي   ا القُودة   ك د ِفيكلت عيىقي  الك

مفِ ىلهموة هذا المكف مف ألكاف الىدوع كمي ومفحِ لمقُودة مف ركفؽ ككيذىوة  بار الِداومة إحعيعي  
الِداومة بفد ىيركد عموقة نور مِكمدة ممي كاماي  مكعوقوة ك د كيعت الكمميت المِكيفعة  ا بار

ىاد  راعِاي   كمف ذلؾ  كؿ  داخؿ القُودة وعِمر رفوفاي  ا أذف القيرئ طكوا  ِمثؿ ىؤرا  مكعوقوة 
  البيبر

 سكؽ تكالبتمك كتغامزتمك كتضاحكتمكالف   ؿ  ه  .. أ   كؽ  في الس   ك  أ   
 القناع   تطمبكف انتزاع  

 ّ))نيؼ  م   طكد   ة  األبي   كالحصاف  
نة ىيلكفيس الفي ص كذلؾ الخِاؼ  يلكفيس هفي ىوف "العكؽ   الدعكؽ" كهك مي وعموِ أهؿ الىا

 كمف ذلؾ  كؿ البيبر  إحدل الكممِوف بف ا خرل ىزويدة حرؼ أك أكثر ع 
                                                           

 ع969ص رحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  بىد ال( (9
 ع969صالعيىؽ   ( (6
 ع699ص  العيىؽ   ((9
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ك كرناهنا  نحف    نايكر  ... نحف هنا ط   ك 
 نادكر   ر  نا لـ تتغي  نحف .. هنا قبكر  

 ُ))كفاف  انجم  الط   ذ  نا ... من  جذكر      قتم  لـ ت  
 ع كمفِ أووي   كؿ البيبر  " دكرفي   كذكرفي  ىكرفي      يلكفيس هفي ىوف "كككرفي   طوكرفي

اإلسفنج  كالمرجاف  كاألسماؾ  كالحيتاف    ثـ اس أ ؿ  
نا  عف  عابر  في أرض 
 ِ))في غابر  األكطاف  

كالكفيس هفي ىوف "بيىر كنيىر" أبيع ككا  مف المكعوقل الداخموة الِا ِمدت فظر المِمقا كِعيبده 
 اعة كالِلكوؿ كالِحموؿ عبمل االعِمرار  ا القر 

 تقسيـ السطر الشعرم: -ب 
لكل البيبر ىيركد إلا إبيبة كك مف المكعوقل الداخموة  ا بار الِداومة مف خاؿ ِقطوع أك 
ِقعوـ العطر البارم إلل كحدات مكعوقوة مِعيكوة كمِكازفة ذات إوقيع كاحد  رفيف ومدت فظر 

 كمف ذلؾ  كلِ   القيرئ إلل المايفا المِكخية مف هذه الكحدات  
 ة  م  سم  م   اؿ  ب  الج   رش  ع   ت  أ  ك  ب  ت   ذ  م  ..  س  د  الق  
)ة  م  د  ق  .. م   ة  يق  د  .. ص   يسة  د  .. ق   ة  ي  ب  ر  

ّ) 
 قد كزع البيبر مكعوقيه الداخموة  ا العطر الثيفا بمل أرىع كمميت "رىوة    دوعة ُدوقة   

إال كممة مقدمة كيعت بمل "  0  0 0"  مقدمة" كيعت كموااي بمل كزف كاحد هك "معِدامف"
 ع " "مِدامف"0  0إحدل ُكر الِداومة ا ُموة "  

 شيكع الحركؼ المشددة: -ج 
نمب بمل ىيركد اعِاميلِ لمكمميت المبددة الموادة كمف الماركؼ أف الحرؼ المبدد وعِررؽ 

دة  ا المافا   فطقِ ك ِي  واؼ ك ت الحرؼ نور المبدد   كمي أف الزويدة  ا المىفل ِحمؿ زوي
ك د كظؼ البيبر الكمميت ذات الحركؼ المبددة  ا باره لِحموؿ الكمميت ىادا داللوي أكىر 
كيهؿ المافل الذم  كأبمؽ   هذا الِواوؼ أكعب الفص مكعوقل داخموة ال ومكف إفكير أثرهي ِك

 ِؤدوِ   كومكف االعِدالؿ بمل ِمؾ الظيهرة ىقكؿ البيبر  
 ـن  الغ      ب  ذ  ك .. كما ت  مه  ك ح  ب  ذ   كاألنبياص  

 ؽ  ب  عم  ط   ة  ي  مكا ... هد  كرأس يحي  قد  
                                                           

 ع616ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع616صالعيىؽ   ( (6
 ع610ص العيىؽ  ( (9
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 ؽ  ب  ها الش  ب  ... أطار ل   مسعكرة   ة  ب  م  ك  ل  
 أب   كخير   ؿ  كاف   ر  ي  خ   ا أبك  كهك  أم  

 ب  ب  فقد كثبتمك بال ... جريرة كال س  
 ُ))ب  ش  الخ      ط  ق  ا ي  م  ... ك   ه  م  س  ج   عكف  ط  ق  ت  

رئ ِكيهؿ الكمميت الِا حم مت ىيلدالالت مثؿ " ذ ى ح كه مك   ِ ذ ى ح    ِ ق ط اكف    و ق ط ع  "  ا ومكف لمقي
ع يلذىح نور الِذىوح كالقطع نور الِقطوع حوث حمؿ كا الداموف مافل البدة الِا اعِمداهي مف 

 ع داخموي   مكعوقوي   الِبدود كالِواوؼ  ككفي كرعي  
 ط :القصيدة ذات النمط البسي -د 

ىيعِقراع بار ىيركد الحر ىرزت القُودة ذات الفمط الىعوط ىبكؿ كاوح  وِ حوث بمد البيبر 
إلل اعِخداـ الِداوات الىعوطة ذات الادد المحدد  ا  ُيئده الحرة   كىذلؾ وككف البيبر  د 
ِخمص مف طكؿ العطر البارم الذم وىاث الممؿ كالعلـ  ا فدس القيرئ كومفحِ القدرة بمل 

ُمة القراعة لمي ِىاثِ ِمؾ الِداوات مف مكعوقل داخموة لاي  درة كىورة  ا كذب القيرئ كدمكِ مكا
  ا مكوكع الفص ع كمف ذلؾ  كؿ البيبر  

 ة  م  ق  م  يا ع  
 ة  م  ز  ق  الم   ة  كخ  مس    الم  م  الد   يا ابف  

 ناه   ؽ  م  خ  .. لـ ت  س  د  الق  
)ة  م  كال أ   .. قيطة  ل  

ِ) 
ممي  "0  0 0"معِدامف " " ها القُودة بمل ِداومة مكحدة  ا القُودة  حوث كيعت ِداوات هذه

 عأبيع ككا  مف المكعوقل الداخموة  واي 
 التضميف أك التدكير: -ق 

وِرىط مداكـ الِوموف ىيلمافل الداللا لالديظ ىوفمي وخِص الِدكور ىكزف الكمميت  ا العطر 
فوة أف ِككف كؿ ا عطر مدكرة ك وِ وككف البارم كوككف الِدكور  ا أحد أعطر القُودة مع إمكي

البيبر  د أِـ المافل الداللا لمعطر البارم كلـ وِـ الك دة الاركووة   ىمافل أفِ وِـ كعر 
الِداومة  ا العطر البارم لوِرىط كزفاي ىىداوة العطر البارم الِيلا    يلِدكور  ا  ُودة الِداومة 

دكور  ا البار الحر "بمل ِِيىع الِداوات  ا بدة أعطر (ع كو ىفل ال9ِ)خيص ىيلكزف ال ىي لديظ 
                                                           

 ع611ص   بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة( (9
 ع610صالعيىؽ    ((6
   المؤععة الدمعطوفوة لإلربيد القكما   معطوف      9فظر   يوز أىك بميلة العكف  ا البار الدمعطوفا   طو ((9

 ع999ـ  ص6009    
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باروة ىا  كاؼ  يُمة ىوفامي   حِل وفِاا البيبر إلل  ي وة ىاد بدة أعطر   ثـ وىدأ مقطاي  
كمثيؿ الِدكور وِكمل  ا  كؿ (ع 9كدودا    كوخِمِ ىقي وة مميثمة أك مخيلدة لقي وة المقطع ا كؿ ")

 البيبر  
  مِد ع  0   مِد امف0  0   حذار  يا ب ن ي  
 مِدػػ 0   مِدامف0  0   لف 0  إف  رب نا األج ؿ  

يف   ي ر  د    اكؿ ع 00   مِد امف 0  0   بمف 0   (ِ)قد اصطف  لنا اإلسالـ  .. خ 
ر البيبر الِداومة الثيفوة  ا " ك واي دك  0  0امف"  د  مِحوث ىفل البيبر  ُودِِ بمل ِداومة 

ك يـ ى كميؿ الِداومة  ا العطر الثيفا  ىدأ العطر   "0مِدػػاػػ" "  "كؿ  ُيرت العطر البارم ا 
"   كمي دكر البيبر العطر الثيفا  ا القُودة  قطع الِداومة  ا 0ىىي ا الِداومة كها "لف" " 

  "  ع0" كأكمماي  ا العطر الثيفا "بمف" "  0"مِدػػ" "  
 الكقفات : -ك 

ؼ حيلة ا لبيبر كالك كؼ بمل دركة افدايلِ ك اـ فدعوِِ    يلك ديت لمك ديت دكر كىور  ا ُك
مف الكِيىة   كمي ِاطا البيبر ك ِي  كلك ُكرة كلك كزئوة بف حيلة البيبر ز ِاطا المِمقا 

ف ألديظ باللِقيط أفديعِ لوِمكف مف الِكاُؿ كلبحذ  روحِِ كالِدِوش  ا ماكمِ البارم   ُورا  
  د اعِامؿ ىيركد بدة ك ديت ها  ِِفيعب كالِكرىة الِا ومر ىاي   ك 

  كها بىيرة بف فظـ ا عطر المعِقمة بركووي  دكف االلِديت إلل الداللة : الكقفة العركضية"
 ع 9))ىحوث ال وِـ ِمزوؽ الِداومة بف طروؽ الِدكور "

 :كمثيؿ ذلؾ  كؿ البيبر
 0  0امف   مِد    0  0امف   مِد            كشاد  رب نا األجؿ  

 00 اكؿ    0  0امف   مِد   0  0 0امف  معِد    المقد س القديـ   في حي نا
 0 اك    0  0 0معِدامف   0  0امف   مِد    عم  ركابي الس مف  كالع س ؿ  

عرشا  ل داكد  الع ظيـ  )
 00  0 0معِداات   0  0 0معِدامف    (ْ

يلِدكور كلكف لـ ِكِمؿ داللة كمف الماحظ  ا المثيؿ العيىؽ اكِميؿ الِداومة  مـ وقطااي البيبر ى
 ا عطر الباروة مفدردة  كؿ عطر بارم  ا المثيؿ العيىؽ ِِامؽ داللِِ ىيلعطر الذم وموِ ع

                                                           
 ع660صالبار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل ( (9
 ع619( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص (6
 ع910ة   العكف  ا البار الدمعطوفا   ص(  يوز أىك بميل(9
 ع619( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص (9
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كمثيؿ الفكع الثيفا مف الك ديت الداللوة كالذم ِِكا ؽ  وِ فايوة الداللة  ا العطر البارم مع فايوة 
 الِداومة وِمثؿ  ا  كؿ البيبر  

 00  0 يباف   0  0   يبمف  0  0   يبمف  0  0   يبمف  .. يا بني قينقاع   ـ  ك  م  .. كي   ـ  ك  م  كي  
 00  0 يباف   0  0   يبمف  0  0   يبمف  0  0   يبمف باع  الط   الخسيس   باع  الض   يا قطي   
 00  0 يباف   0  0   يبمف  0  0   يبمف  0  0   يبمف(   ُ)ضاع  في الر   ـ  ك  ات  م  أ   الخيانات  

 : كىاي وِك ؼ العطر البارم مع افِايع الداللة دكف افِايع الِداومة الِا " الكقفة الداللية
 عِ))وكعرهي البيبر ىكاعطة الِدكور أك ِِكا ؽ فايوة الداللة مع فايوة الِداومة"

كمثيؿ الفكع ا كؿ مف الك دة الداللوة الِا وِك ؼ  واي العطر البارم دكف افِايع الِداومة الِا 
 كعر ىيلِدكور  كؿ البيبر  ِ  

ن ي   ط   0    مِدػػ   0  0امف   مِد   0  0امف   مِد    0  0امف   مِد       كك م ما أ راد  أ ف  يقكؿ  : م ك 
ي ر  ك م م ت اف   00 اكؿ     0  0امف   مِد    0  0امف   مِد         0بمف            ت د ؽ  ر أ س ه  الك س 

ق     ق    ه نا .. ك  ق    ه نا ك  ق    ه نا .. ك   "أرىع مرات "ع 0  0 0( معِدامف  ّ)ه نا .. ك 
 : السكاد كالبياض  

ال بؾ أف العكاد كالىويض  ا بار الِداومة أحد إ رازات العطر البارم مف حوث طكلِ أك 
 ُره  كالِفكوع  ا طكؿ العطر البارم لِ دكر كىور  ا إىراز المكعوقل الداخموة لمقُودة 

قُكد ىيلعكاد كالىويض هك كودوة ِكزوع الكمميت كالدرانيت  ا القُودة  قد " طف الباراع كالم
كظودِ ىيبِىيره طي ة  فوة ماطمة  ومي  المحدثكف إلل  ومة الدويع الىُرم   كعاكا العِثميره ِك
مول   كالعومي العكاد كالىويض   كافِبيرهمي بمل الُدحة الباروة   كِاي ىامي  ا الظاكر 

خِديع    وعاميف  ا ِقدوـ الِكرىة الباروة مف خاؿ ِكظوؼ الحيعة الىُروة كدمكاي  ا كاال
فامي   أك مِكمدي   كالعكاد كالىويض داخؿ الفُكص ال وككف ابِىيطوي   (9)مامة االعِقىيؿ كالِلكوؿ "

يبر  ُر العطر البارم الذم وِىع هك ىدكره إلل  كة الد قة الباكروة لمب فيِكيف بف الطكؿ أك
كرىمي احِيج البيبر إلل أكثر مف  طكوا   باروي    ىاض الد قيت الباكروة الطكومة ِِطمب عطرا  

عطر طكوؿ لِدروغ هذه البحفة ىخاؼ الد قيت الُرورة الِا ِككف بىيرة بف كممة أك كممِوف ك ا 
العطر كهذا الِد ؽ الباكرم الفيِج بف  ا العطر البارم ع  كاحدا   ىاض ا حويف ِككف حر ي  

البارم وبكؿ العطر البارم إمي "عكادا   كِيىوي  وعِدبا ِد قي  باكروي    أك ىويوي   رانوي  وفِج 
                                                           

 ع699ص بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  ( (9
 ع919(  يوز أىك بميلة   العكف  ا البار الدمعطوفا   ص(6
 ع901( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع901ـ ص6009  كماوة بميؿ المطيىع الِايكفوة  بميف   9( عيمح الركابدة   إبكيلوة الِمقا كالِلكوؿ   ط(9
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(ع كالاا ة ىوف العكاد كالىويض با ة ِىيدلوة أم أفامي وِىيدالف الدالالت " 9إوحيعات مِاددة ")
بمل الكآىة كالحزف   ك د   حوف وككف العكاد فُي  داال  بمل الحوكر كالحوية   وككف  ا آخر داال  

وككف الىويض  ا فص مي داال  بمل الراحة كالادكع   كوككف  ا فص آخر طر ي   ا لاىة الكككد 
( ع كىاىيرة  ُورة  لف العكاد كالىويض وحماف  ا طويِامي ِرور الدالالت الِا مف 6كالادـ ")

يلحوية   ىوفمي وحم ؿ ىويض فُِ بلفاي مديكئة القيرئ ع  قد وحم ؿ البيبر فُِ عكادا  مدامي  ى
المكت الزؤاـ ع كوحِؿ هذاف الافُراف مك اي  مامي  مف الفُكص الباروة مدامي  ىيلدالالت   
كالبكؿ الذم وِخذافِ  ا الفُكص ال واد مك اي  محيودا   ف لمبيبر كِكرىِِ الباكروة دكر كىور 

أكلك ىويض الفص أهموة أكىر كذلؾ  ف   ا ِحدودهمي ع كرنـ أهموة هذوف الافُروف إال أف الفقيد
الفص أُا  ال وككف دكف العكاد أم الكِيىة ع  ارؼ الفقيد ك ؼ الىويض ىلفاي "ك دة  ا فايوة 
العطر أك كعطِ   ِروب  واي الحركؼ كالكمميت   أم وروب  واي ُكت البيبر كوِرؾ لفي 

 راعة كدودة لمفص مف خاؿ القيرئ (ع ك ا ك دة الىويض ومِزج الُمت ىيلكاـ إلفِيج 9الُمت ")
ِ دالالت كثورة مف خاؿ  حوث و ِرؾ لِ مؿع ِمؾ الدرانيتع ك د حم ؿ البيبر ىيركد فُُك

 عكادات الفص أك ىويويِِ كمفِ  كؿ البيبر  
ؿ   ف  م ض  م ن ذ  ه ر ت ز   ق ر 

ؿ    ع ر اب  باز 
ؿ   ؽ  المناز   م ح ر 
 م ر م ؿ  األ رام ؿ  
ب  أ ن ياب ؾ  الص ف راص  في مقات مي  ك أ ن ت  .. يا خ   ف  .. م ن ش   ؤ ك 

ق م ي  .. كفي س ناب مي    في  .. كفي ش ع ب ي  .. كفي ب ي ت ي  .. كفي ح 
 م د ج جا  بالكغ د  ب م فكر  .. كث م ة  األ راذ ؿ  

 ي ط ر ح ن ي أ ر ضا  ل ك ـ  
 ي د ؽ  أ ع ظ م ي  

ي ا  .. م ح ط ما    ف ميي د ف ن ني  ح 
ماج ـ   ما  م ف  الج  يتي  ك ك   ي ه د م  أل ه ؿ  ق ر 

( ف ن ة  م ف  الش كاق ؿ   (ْب ح 
                                                           

 ع11( بىد الخيلؽ الاؼ   الِبكوؿ الكميلا  ا البار الدمعطوفا المايُر  ص(9
 901عيمح الركابدة   إبكيلوة الِمقا كالِلكوؿ   ص ((6
 ع919ر الدمعطوفا  ص يوز أىك بميلة   العكف  ا البا ((9
 901( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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إف الىفيع الافدعا لممقطع العيىؽ ووافي أميـ كودوة ِكزوع البيبر  عطره الباروة الِا ىرز  واي 
ا بفُر العرد المائـ لمحدوث بف  ُة باب ِآمر بموِ المِآمركف    ي عطر العيىقة "ِكح

ُيبد اإلوحيع ىطروقة ِِوح لمقيرئ إمكيفوة ِلمؿ المكا ؼ  طكر الداللة   ِك ىِدرج المبيهد   ِك
ُكر ا حداث داخؿ الِبكوؿ الكميلا لدويع الفص الكِيىا    يالمِاع كالدراغ   كطروقة ِكزوع  ِك

ل إفِيج مدلكالت ا ىوض كا عكد ومثؿ طي ة إىدابوة خا ة لاي آ ي اي الدفوة كالفدعوة الِا ِامؿ بم
زود مف كثي ة ُكره الباروة ") وُؼ البيبر  (ع ك ا ا عطر العيىقة9مِىيوفة ِثرم الفص ِك

مر ىيزؿ ؼ هِرزؿ ككفِ رمزا  لمواكد ىاىيرات  ُورة مثمت  الواكد كوذكر ىداويِاـ مفذ مِؤ  وىدأ ىُك
ثـ ال فمىث أف فراه أعطرا  باروة  ُورة بمل  در مي كيدت ىِ فدس البيبر مف د قيت باكروة   

ؼ الواكد كمي وِركىكفِ مف كرائـ ىحؽ الباب الدمعطوفا وزود البيبر مف عربة إوقيبِ  بفد ُك
كِكىر الد قة الباكروة لدوِ مِمثمة ىيلعطر البارم الذم ككف عكادا  أكىر  ا الفص معِاوفي  أووي  

ا مكيال  لمِحموؿ كالِلكوؿ  ا مؿع ىيلىويويت المفقكطة ىوف ثفيوي الكمميت الباروة الِا ِِرؾ لممِمق
هذا الدرانيت ع "  يلعكاد المفِبر بمل عطح الُدحة لوس هك كؿ مي أراد المىدع  كلِ    افيؾ 
الدويع ا ىوض الذم وبا ىيلمعككت بفِ  ا الفص   كوكحا ىمي ال ِكحا ىِ الكِيىة لذلؾ ععع 

وقة كككدهمي   كالِايمؿ مع الدويع وفىرا الِفىِ إلل حوكر ا عكد كا ىوض كىذؿ الكاد  ا حق
ا ىوض ىفدس الدا اوة الِا فِايمؿ ىاي مع الدويع ا عكد    ف المعيحيت الىوويع ِمثؿ 
ثور لدل القيرئ  حمؿ مايفا كدالالت ِدكر  ا  مؾ الفص   ِك المعككت بفِ  ا الفص   ِك

  (ع6ِك ايت داللوة مِكددة   ِِكدد ىِكدد كؿ  راعة")
 

  

                                                           
 ع911 6ـ  6009كاب ىفوة الدويع الكِيىا ىوف اإلىداع كالِلكوؿ  مكمة كيماة ا  ُل  نزة   أىروؿ  محمد( (9
 ع911 6العيىؽ   ((6
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 صكرة الشعرية :ثانيا  ال
حظوت الُكرة الباروة مفذ القدـ ىي هموة حوث ىرز اهِميـ الفقيد ىاي مف خاؿ كِيىيِاـ 
الفقدوة الِا ِفيكلت الُكرة ىيلىحث كالِحموؿ   ك د اِرىط مداكـ الُكرة ىيلبار الارىا مفذ القدـ 

نة كورب مف "البار ُوي  ك ا ذلؾ وقكؿ اإلميـ الكركيفا  ا كِيب دالئؿ اإلبكيز ىلف 
(ع كمف خاؿ الِاروؼ العيىؽ لمبار فاحظ أف الُكرة الباروة الِا وقدماي البيبر 9)الُِكور "

ِمثؿ أحد أهـ المِركزات ا عيعوة الِا واِمد بمواي الفص   ك د ا ِرب مداكـ اإلميـ الكركيفا 
ا ا بخيص الميثمة   لمُكرة الباروة مف المداـك الحدوث  قيؿ   " وروؾ لممايفا الممثمة بىاي   

كا بىيح القيئمة   كوفطؽ لؾ ا خرس   كواطوؾ الىويف مف ا بكـ   كوروؾ الحوية  ا الكميد   
(ع كمافل 6كوروؾ الِئيـ بوف ا وداد    ولِوؾ ىيلحوية كالمكت مكمكبوف   كالميع كالفير مكِماوف")

ا العيىؽ بمل إوكيد الاا ة ىوف الكاـ العيىؽ أف لرة الُكرة الباروة القدومة كيفت  يئمة  
ة الكاحدة   ا مر الذم خيلدِ الكركيفا مف خاؿ كماِ لممِويدات  ا الُكر  ا بويع المكككدة 

م االبِميد بمل كعر الاا ة الِقمودوة كالعاا إلوكيد با يت كُِكرات ككاماي أعيعي  لمُكرة   أ
 يت ىوف المكككدات   أك ىلف وِمقل مُيدر كدودة   " مـ واد الخويؿ البارم وقِفع ى وكيد الاا
(عك د ِفيكؿ الفقيد المحدثكف  ووة الُكرة 9)ُكره مف الخيرج   ىؿ أُر بمل أف وخمقاي ىفدعِ"

الباروة ىيلكثور مف الدراعة كالِحموؿ  ىوفكا أهموة الخويؿ  ا إفِيج الُكرة الدفوة  يلخويؿ هك "القدرة 
ال  اك فظـ كيلبار الِاموما الذم واِمد كراع ِككوف الُكر ع كالبار بيمة ب ميده الُكر   كا 

بمل ِقدوـ الحقيئؽ كا  كير ع كهك ىاذا واىط إلل معِكل الفثر عكل أفِ وِمِع ىيلكزف    يلُكرة 
(ع كالُكرة 9ككهر  ف البار كلوعت حما زائدة ؛  ف المافل البارم وِكلد مف ِمؾ الُكر ")

ؿ الكود لررض  الباروة الفيِكة بف خويؿ البيبر أحد مقكميت الِكرىة الباروة  اا "المُك
الكيِب أك البيبر   كالكعومة القكوة لفقؿ خكاطره كأحيعوعِ   كالطروؽ الكاوحة ا موفة  ا فقؿ 

(عكالُكرة الباروة ىيلمداكـ الحدوث لاي لـ ِاد ِاِمد بمل الافيُر الىانوة الِا 9مكوكبِ")
ىؿ ِكيكِزاي إلل المدير يت الُِكوروة   كأىفوة الفص    يلافيُر ِِفيكلاي بمكـ الىانة الثاثة 

ركوب  الُِكوروة "  ا القُودة الارىوة ِِكيكز مكركثيت ىانوة كفقدوة    اا ِبكوؿ ماقد ِك

                                                           
 ع969  صاإلبكيز( الكركيفا   دالئؿ (9
 ع996ـ ص9119 مطىاة المدفا   القيهرة  9  ِحقوؽ محمكد بيكر  ط أعرار الىانةالكركيفا  ( (6
 ع999ـ   ص9119( عاود الكر ا   لرة البار الحدوث   دار المايرؼ القيهرة   (9
 ع91( بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ إلل ِحموؿ الفص ا دىا   ص(9
 ع99  ص بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار( (9
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(ع ك ا ذلؾ وقكؿ الدكِكر فىوؿ أىك بما  ا ِارودِ لمُكرة الباروة ىلفاي "رعـ ىيلكمميت  9مراكغ")
كعود  حيعوس البيب ر كأ كيره المكردة ىبكؿ حعا ؛ كأف الخويؿ بفُر هيـ مف بفيُر ِك

الِبىوِ االعِايرة كالكفيوة  –إفِيكاي ؛ كأفاي ِاِمد المكيز كنوره مف مقكميت الىانة الارىوة 
ؿ إلل خويلفي بوئي  وِكيكز  –كالِقدوـ كالِلخور عع  ؼ الحعا لكا ُِك كومكف أف ِاِمد الُك

بايبيِاي الككدافوة لِكعود بيطدة  الحقوقة لابويع   كذلؾ مف خاؿ ابِميدهي بمل طي يت المرة كا 
 ىيإلوي ة إلل الىانة الارىوة ِاِمد الُكرة الباروة  6البيبر ك كِرِ  ا ألديظ ذات داللة حقوقوة "

وكيد با يت ىوف المِفي ويت لمدت فظر ا لمِمقا إلل الُكرة كالِلثور  وِ اآلف بمل كعر المرة كا 
الباروة "ِفىثؽ مف إحعيس بموؽ وحيكؿ أف وِكعد  ا رمكز لركوة ذات فعؽ خيص   يلُكرة 

(ع  لىرز مي 9كهك ِمقيئوي خركج بف الفعؽ الماكما  ا الداللة كالفعؽ الكظودا  ا الِراكوب")
ؼ الُكرة الباروة الحدوثة ىِ أفاي ُكرة حوكوة كذلؾ  فاي ِِككف ِككفي بوكوي كلوعت  ومكف ُك

كص مف  الافيُر الكيمدة   واىر البيبر مف خالاي بف المافل  يلُكرة الحدوثة ها حبد مُر
اِمد الُكرة الباروة بمل بفُر االفِقيع  الذم وقكـ ىِ البيبر لمِاىور بمي 9أداة لمِاىور) (ع ِك

وككؿ ىخيطره كىمي وِكا ؽ كالِكرىة الباكروة الِا ومر ىاي  يلُكرة ا دىوة "ها الِركوب القيئـ بمل 
ُيىة  ا الِفعوؽ الدفا الحا لكعيئؿ الِاىور الِا وفِقواي كككد البيبر _ أبفا خكاطره اإل

كمبيبره كبكاطدِ_ المطمؽ مف بيلـ الحعويت ؛ لوكبؼ بف حقوقة المباد أك المافل    ا إطير 
عكالُكرة الباروة ها (9)فيـ محس   مؤثر   بمل فحك وك ظ الخكاطر كالمبيبر  ا اآلخروف  "

فيُر الِا وِـ ىاي ِقووـ الباراع  اا "ككهر البار كمحؾ مقدرة البيبر   ىكاعطِاي إحدل الا
وِويبؼ البار مومكفي  مف فيحوة المايفا   كوِكيثؼ بكا  مف فيحوة ا عيلوب كككدِِ لرة 

وينة ") ( ع كالُكرة الباروة أحد إ رازات الخويؿ البارم لبيبر الذم ومكف ِارودِ ىلفِ " وض 9ُك
د اِ إلل 1لماكاطؼ القكوة ")" وض ِمقيئا  ( ع هذه الاكاطؼ ِعِدود مف  درة البيبر بمل الِخوؿ ِك

إلل ِككوف الُكرة الباروة المؤثرة عكمي إف هفيؾ با ة ىوف المرة الباروة الِا ِمثؿ المىفيت 
مِ لممِمقا ع  وفِج مف هذه  ا كلل  ا الامؿ البارم كىوف المومكف الذم ِرود المرة أف ُِك

                                                           
 ع999ركيع بود   القكؿ البارم  ص ((9
 ع11الدفا  ا بار بثميف أىك نرىوة  ص اإلىداع( فىوؿ أىك بمل   بفيُر (6
ر    ((9  ع61ـ   ص9119محمد حعف بىد ا   الُكرة كالىفيع البارم   دار المايرؼ   ُك
 ع16ص   ك فكفِ ا دب  إعميبوؿوفظر   بز الدوف  ((9
 ع99 ا البار   ص ا دىوةالدفا لمُكرة  ( بما ُىح   الىفيع(9
 ع699فيزؾ المائكة    ويوي البار المايُر   ص ((9
 ع99بىد القيدر أىك برودة   مدخؿ إلل ِحموؿ الامؿ ا دىا   ص ((1
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ككف الاا ة ال ُكرة الباروة أك الخويؿ ا دىا حوث ِِميهل بيطدة البيبر مع المِمقا ِك
المكعوقل الباروة  ا هذه الحيلة ذات دكر رائد  ا المحي ظة بمل هذه الاا ة كوميف 
االعِمراروة لاي ىدكاـ القراعة لمفصع ك د بمد ىيركد إلل ِبكوؿ ُكره الباروة  ا أبميلِ الكيممة 

 عيعووف همي  مف خاؿ محكروف أ
 : الصكرة المفردة الجزئية 
 :الصكرة الكمية 

 أكال الصكرة المفردة الجزئية :
ىيطي أعيعوي ىمدردات بمـك الىانة مف ِبىوايت كمكيز كاعِايرة  كها الُكرة الِا اِرىطت اِر
مفح المِمقا أكثر مف بكؿ اِمد هذه الُكرة "بمل الكموض الايىر  ا ثفيوي القُودة   ِك  ككفيوة ِك

( ع ك د بك ؿ 9 ا الفص الكاحد   كوكاؿ ذلؾ مي ىقا مفعكمي  ال ِفي ر  وِ مع الدكرة كالايطدة")
 البيبر ىيركد ُكِرِ الكزئوة مف خاؿ  

 التشبيه . - أ
   ا مؤلديِاـ  كأ ردكا لِ أىكاىي    لمِبىوِ ِاروديت بدة ك د ذكره الفقيد الارب  ا كؿ كِىاـ 

وؿ  كرة ا دوب   الُكرة الباروة كذلؾ لباكرهـ ىلهموِِ  ا ىفيع  كمف هذه   كدكره  ا ُِك
ُدة الباع ىمي  يرىِ كبيكمِ   مف كاة ربوؽ  ا الامدة  قيؿ   "الِبىوِ الِاروديت مي ذكره اىف 

(ع كبر ِ 6)كاحدة أككايت كثورة ال مف كموع كايِِ    فِ لك فيعىِ مفيعىة كموة لكيف إويه"
(ع كالِبىوِ  ا اُطاح المحدثوف 9مبيركة أمر آلخر  ا مافل ") القزكوفا ىقكلِ  "الداللة بمل

(ع كمي 9هك "الداللة بمل مبيركة أمر  مر  ا مافل ىلداة مف أدكات الِبىوِ الظيهرة أك المقدرة")
بر ِ الدكِكر كميؿ نفوـ ىقكلِ   " ِبىوِ أمر ىلمر  ا ُدة أك أكثر ى حدل أدكات الِبىوِ ممدكظة 

(عك د كظؼ البيبر ىيركد الِبىوِ  ا 9ىوف المبىِ كالمبىِ ىِ  ا ككِ البىِ ")أك مقدرة   ِقرب 
 ىفيع ُكره الكزئوة معِاما  كؿ أفكابِ الحعوة كالاقموة كمف ذلؾ  كلِ  

 أمسي يكمي مثؿ   األسكد   ق   نأنا في المست

                                                           
 ع69( كميؿ نفوـ  ا دب الارىا المايُر   ص(9
 ع611 9( اىف ربوؽ   الامدة  (6
 ـ  9119 دار الكِيب المىفيفا   ىوركت  9نة  ِحقوؽ محمكد بيكر  ط ا بمـك الىا اإلوويح( القزكوفا   (9

 ع961ص     
 ع991( محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف   ص(9
كؿ الكموؿ   ص(9  ع91( كميؿ نفوـ   بمـ الُك
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 (ُ)نفسي في أرجاص   الثكرات   تعصؼ   أنا ليؿ  
عكد الذم ك ع  وِ الباب الدمعطوفا  لُىح وكمِ مثؿ أمعِ حوث بىِ البيبر الفكىة ىيلمعِفقع ا 

مف بدة كاعِمراروة مي وا وِ   كمي فاحظ  ا الىوت الثيفا ِبىوِ ىموغ حوث بىِ البيبر فدعِ 
 ىيلموؿ الذم ِاُؼ ىِ رويح الثكرة ع

 كمي فِمثؿ الِبىوِ أووي  ا  كؿ البيبر  
ػػركري      ػػركري   صػػري ي الهػػكل   غىرٍَّتػػؾى   كهػػي غى  صػػري ي الهػػكل   غىرٍَّتػػؾى   كهػػي غى

 

   ( ٍمػػػػػػػػريؾ طىٍيػػػػػػػػره ًمػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػدىٍيؾى يىطيػػػػػػػػري )كعي ٍمػػػػػػػػريؾ طىٍيػػػػػػػػره ًمػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػدىٍيؾى يىطيػػػػػػػػري كعي
ِ ) ) 

 

 حوث بىِ البيبر الامر  ا مركره كعربِِ ىيلطور الطيئر بمل عىوؿ الِبىوِ الىموغ ع
 ك كلِ  

ياػػػػػػػػػكا فتػػػػػػػػػ  الًمٍقػػػػػػػػػالًع   ًمٍدفىعيػػػػػػػػػهي      ياػػػػػػػػػكا فتػػػػػػػػػ  الًمٍقػػػػػػػػػالًع   ًمٍدفىعيػػػػػػػػػهي   حى  حى
 

 ( ( ّكػػػػػػػػػػػػػػػػالمنجنيًؽ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مرمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي)كػػػػػػػػػػػػػػػػالمنجنيًؽ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مرمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي)   
 

رما ىاي كدلوا  بمل بدة المقاع ك كة حوث بىِ المقاع ىيلمفكفوؽ دلوا بمل القكة الِا وِـ ال
 ك اِ  ا فدكس الواكد ع كمف ذلؾ  كلِ  

 الحػػػػؽ شػػػػمسه تضػػػػيص الكػػػػكفى باقيػػػػةه  الحػػػػؽ شػػػػمسه تضػػػػيص الكػػػػكفى باقيػػػػةه    
 

ػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػػػابرةي الػػػػػػػػػػػدنيا فقػػػػػػػػػػػد ذهبػػػػػػػػػػػكا    ػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػػػابرةي الػػػػػػػػػػػدنيا فقػػػػػػػػػػػد ذهبػػػػػػػػػػػكاأمَّ  أمَّ
 

ٍندىلػػػػػػػػػةه دقَّػػػػػػػػٍت جمػػػػػػػػػاجمىهـ    ٍندىلػػػػػػػػػةه دقَّػػػػػػػػٍت جمػػػػػػػػػاجمىهـ الحػػػػػػػػؽ جى  الحػػػػػػػػؽ جى
 

 دقَّػػػػػػػان   كجمجمػػػػػػػةى المػػػػػػػكت الػػػػػػػذم جمبػػػػػػػكادقَّػػػػػػػان   كجمجمػػػػػػػةى المػػػػػػػكت الػػػػػػػذم جمبػػػػػػػكا   
 

 كبحرينػػػػػػػا المػػػػػػػنعشي البػػػػػػػرٌاؽي بهجتيػػػػػػػه كبحرينػػػػػػػا المػػػػػػػنعشي البػػػػػػػرٌاؽي بهجتيػػػػػػػه   
 

ػػػػػػػػػبي تشػػػػػػػػفي تشػػػػػػػػفي     ـ  كال نىصى ػػػػػػػػػبي العميػػػػػػػػػؿى فػػػػػػػػػال هػػػػػػػػػ ـ  كال نىصى  العميػػػػػػػػػؿى فػػػػػػػػػال هػػػػػػػػػ
 

 بحػػػػػػػػػػره شػػػػػػػػػػػكاطئه ًتبػػػػػػػػػػره كزرقتػػػػػػػػػػػه بحػػػػػػػػػػره شػػػػػػػػػػػكاطئه ًتبػػػػػػػػػػره كزرقتػػػػػػػػػػػه   
 

 ًسػػػػػػػػػػحره   كأمكاجػػػػػػػػػػه بالفيػػػػػػػػػػؿ  تعتصػػػػػػػػػػبي ًسػػػػػػػػػػحره   كأمكاجػػػػػػػػػػه بالفيػػػػػػػػػػؿ  تعتصػػػػػػػػػػبي    
 

ٍضػػػػًر ميٍصػػػػًبحةن    ٍضػػػػًر ميٍصػػػػًبحةن يػػػػا لمربػػػػ  كالمػػػػركًج الخي  يػػػػا لمربػػػػ  كالمػػػػركًج الخي
 

 كالػػػػػػكردي مػػػػػػف كػػػػػػؿ لػػػػػػكفو منظػػػػػػره عجػػػػػػبي كالػػػػػػكردي مػػػػػػف كػػػػػػؿ لػػػػػػكفو منظػػػػػػره عجػػػػػػبي    
 

 تػػػػػػػَألت كعقػػػػػػػكد المػػػػػػػاس تحسػػػػػػػبهاتػػػػػػػَألت كعقػػػػػػػكد المػػػػػػػاس تحسػػػػػػػبها  
 

ػػػػػػبي     جي ػػػػػػبي حػػػػػػدائؽى الخمػػػػػػد عنهػػػػػػا انزاحػػػػػػت الحي جي  حػػػػػػدائؽى الخمػػػػػػد عنهػػػػػػا انزاحػػػػػػت الحي
 

 س يعرفهػػػا س يعرفهػػػا هػػػذم فمسػػػطيفي يػػػا مػػػف لػػػيهػػػذم فمسػػػطيفي يػػػا مػػػف لػػػي  
 

كػػػػػػػػأفَّ أحجارىهػػػػػػػػا القدسػػػػػػػػيَّةى الشاػػػػػػػػهيبي )كػػػػػػػػأفَّ أحجارىهػػػػػػػػا القدسػػػػػػػػيَّةى الشاػػػػػػػػهيبي )   
ْ)) 

 
 

 حوث فاحظ الِبىوايت الادودة الِا كظداي البيبر  ا ىفيع الُكرة الكزئوة بفدهع
 كفاحظ مدل ِكظوؼ البيبر لمِبىوِ  ا  كلِ 

 أرضي الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًط سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفينةه أرضي الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًط سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفينةه   
 

حمػػػػػػػػػػػػراصي تيٍبًحػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدماًص )حمػػػػػػػػػػػػراصي تيٍبًحػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدماًص )   
ٓ)) 

 
 

                                                           
 ع19( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع 991صالعيىؽ   ( (6
 ع 996صالعيىؽ   ( (9
 ع996( العيىؽ   ص(9
 ع961( العيىؽ   ص(9
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ف البيبر  د اخِير المكف ة ِىحر  ا ىحر مف الدميع كفاحظ أوفحوث بىِ البيبر  معطوف ىعد
 بمل كثرة الباداع ع ا حمر لاذه العدوفة دلوا  

كمي كظؼ البيبر الِبىوِ أووي  ا باره الحر  قيؿ  ا ِبىوِ الفدكة الايلموة لمبىيب اإلعاما 
داي كبىااي ىحميمة  العاـ كذلؾ لفُيبة ىلفاي ىوويع كيإلعاـ كذلؾ البِداؿ مفاكاي كمي ُك

 لكفاي ا ىوض الذم لـ ودفس  قيؿ  
 الشباب   اؾ ربي ندكة  حي  
 باب  تمخر الع   بحر   في كؿ   سفينة  

 كاإلسالـ بيضاص  
 (ُ)السالـ   كأنها حمامة  

 االستعارة : - ب
ِفيكؿ الفقيد كالىانوكف القدميع مكوكع االعِايرة ىيلبرح كالِحموؿ مىوفوف كميلويت اعِاميلاي 

لفُكص ا دىوة  ار اي الكركيفا ىقكلِ  االعِايرة " أف وككف لمدظ أُؿ  ا الكوع المركم داخؿ ا
أك نور البيبر  ا نور ذلؾ  ِدؿ البكاهد بمل أفِ اخِص ىِ حوف كوع   ثـ وعِاممِ البيبر

 كبر اي القيوا الكركيفا ىقكلِ ( ع 6)"يروة  وككف هفيؾ كيلاا ُؿ   كوفقمِ إلوِ فقا  نور الـز   
"االعِايرة مي اكِدل  واي ىيالعـ المعِاير بف ا ُما كفقمت الاىيرة    كامت  ا مكيف نورهي ع 
كماكاي   ىقرب الِبىوِ كمفيعىة المعِاير لممعِاير لِ   كامِزاج المدظ ىيلمافل   حِل ال وككد 

االعِايرة (ع ك د ِفيكؿ المحدثكف 9ىوفامي مفي رة   كال وِىوف  ا أحدهمي إبراض بف اآلخر ")
ىيلىحث كالِحموؿ  ار كهي ىقكلاـ   "االعِايرة اعِاميؿ المدظ  ا نور مي كوع لِ لاا ة المبيىاة 
مع  روفة ُير ة بف إرادة المافل ا ُما ع  اا ِبىوِ ح ذؼ أحد طر وِ الرئوعووف كح ذؼ مفِ 

بار ىيركد حوث كظداي (ع ك د برمت االعِايرة مكيفي  كاعاي   ا 9أووي  ككِ البىِ كأداة البىِ ")
البيبر  ا ىفيع ُكره الكزئوة  خركت  ا أبايره  ا حمة ىاوة مؤثرة ىكميلاي بمل المِمقل حوث 
بميؿ  كره لِكممة الدالالت   كومكف الِدلوؿ بمل  كامِِ وماف الفظر مرارا   ا إوكيد الاا يت كا 

 كككد االعِايرة  ا بار ىيركد ىقكلِ  

ـى      ـى إذا قتػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػأسي األنػػػػػػػػا  جهالػػػػػػػػةن   جهالػػػػػػػػةن     إذا قتػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػأسي األنػػػػػػػػا
 

)  -يػػػػػا رحمػػػػػػف يػػػػػا رحمػػػػػػف   -فػػػػػًذٍكريؾى فػػػػػًذٍكريؾى   )لميػػػػػأس قاتػػػػػػؿي  ( ( ٓلميػػػػػأس قاتػػػػػػؿي
 

                                                           
 ع690( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع90الىانة   ص أعرار( الكركيفا   (6
 ع616( اىف ربوؽ   الامدة   ص(9
كؿ الكموؿ   ص(9  ع61( كميؿ نفوـ   بمـ الُك
 ع999ص( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   (9
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حوث بىِ البيبر الولس ى فعيف وقِؿ كحذؼ المبىِ ككيع ىُدة مف ُديِِ كها القِؿ بمل عىوؿ 
ىراز مافل الولس المافكم  ا ُكرة حعوة ممي  كل  االعِايرة المكفوة كعر كميلاي الِكعوـ كا 

 ىوت عكفِمثؿ أووي  االعِايرة  ا  كلِ  المافل الذم ورود البيبر ِلكوده  ا ال
ػػػػػرى األقصػػػػػ  تسػػػػػيؿ دمػػػػػاؤ          ػػػػػرى األقصػػػػػ  تسػػػػػيؿ دمػػػػػاؤ     لقػػػػػد زىٍمجى  لقػػػػػد زىٍمجى

 

 كبػػػػػػػػػػػػيف يديػػػػػػػػػػػػه المعجػػػػػػػػػػػػزاتي المكاثػػػػػػػػػػػػؿي كبػػػػػػػػػػػػيف يديػػػػػػػػػػػػه المعجػػػػػػػػػػػػزاتي المكاثػػػػػػػػػػػػؿي    
 

 كحمٌػػػػػػػػؽ أبنػػػػػػػػاصي المصػػػػػػػػاحًؼ بعػػػػػػػػدماكحمٌػػػػػػػػؽ أبنػػػػػػػػاصي المصػػػػػػػػاحًؼ بعػػػػػػػػدما  
 

   ( ػػػػػػػػػهيكفى غائػػػػػػػػػؿي )تخطَّفىهيػػػػػػػػػـ غػػػػػػػػػكؿه لصي ػػػػػػػػػهيكفى غائػػػػػػػػػؿي  ( ( ُتخطَّفىهيػػػػػػػػػـ غػػػػػػػػػكؿه لصي
 

مف   دا الىوت ا كؿ بىِ البيبر المعكد  ا  ُل ىلعد وزمكر كحذؼ المبىِ ىِ ككيع ىُدة
ُديِِ بمل عىوؿ االعِايرة المكفوة ك د أكوحت هذه الُكرة الكزئوة الكوات الِا وا واي 
المعكد ا  ُل المىيرؾ بمل ود االحِاؿ  قد رعـ البيبر ُكرة لممعكد ا  ُل  ا الىوت 
العيىؽ كبىاِ ىلفِ أعد كروح وزمكر مف بدة الدميع الِا عيلت مف كركحِ   كمي بىاِ  ا 

ثيفا ى فعيف لِ ودوف  د مثمت ىوفامي الماكزات عأمي  ا الىوت الثيفا  وبىِ البيبر أىفيع البطر ال
المُيحؼ ىطوكر ِحمؽ بيلوي كحذؼ المبىِ ىِ الطوكر ككيع ىُدة مف ُديِاي كها الِحموؽ  
رح ىيلمبىِ ىِ بمل عىوؿ  كمي أفِ وبىِ الواكد  ا البطر الثيفا ىيلركؿ حوث حذؼ المبىِ ُك

 الُِروحوة ع االعِايرة
 كمف ذلؾ  كلِ  

 الحػػػػػػػزف فػػػػػػػي القػػػػػػػاع ارتمػػػػػػػ  كنمػػػػػػػاالحػػػػػػػزف فػػػػػػػي القػػػػػػػاع ارتمػػػػػػػ  كنمػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزر     ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزر مػػػػػػػػػػػػػػػػػده فمػػػػػػػػػػػػػػػػػده .. ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال جى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػده فمػػػػػػػػػػػػػػػػػده .. ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال جى
 

 كاألرض فػػػػػػػػػػػي األغػػػػػػػػػػػالؿ ميطرقػػػػػػػػػػػةكاألرض فػػػػػػػػػػػي األغػػػػػػػػػػػالؿ ميطرقػػػػػػػػػػػة  
 

 ((ِتصػػػػػػػػػػػغي فقيػػػػػػػػػػػٍؿ كٍليىٍسػػػػػػػػػػػمً  الػػػػػػػػػػػدهر)تصػػػػػػػػػػػغي فقيػػػػػػػػػػػٍؿ كٍليىٍسػػػػػػػػػػػمً  الػػػػػػػػػػػدهر)   
 

 ككذلؾ  كلِ  
ٌتئػػػػػػػػػػػػدان    ٌتئػػػػػػػػػػػػدان كالخػػػػػػػػػػػػكؼ يفغػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػا  مي  كالخػػػػػػػػػػػػكؼ يفغػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػا  مي

 

ػػػػػػػػػػػػدل)    ػػػػػػػػػػػػدل)كالميػػػػػػػػػػػػؿ يمطرهػػػػػػػػػػػػا دىمػػػػػػػػػػػػان كمي كالميػػػػػػػػػػػػؿ يمطرهػػػػػػػػػػػػا دىمػػػػػػػػػػػػان كمي
ّ)) 

 

 ككذلؾ  كلِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػه أشػػػػػػػػػػػػػػػبع ذا الجػػػػػػػػػػػػػػػكعي عضا ػػػػػػػػػػػػػػػه أشػػػػػػػػػػػػػػػبعكا  ذا الجػػػػػػػػػػػػػػػكعي عضا  ٍته ٍته كا 
 

ًكٍسػػػػػػػػػػػػػرىةه ًمػػػػػػػػػػػػػف جرابػػػػػػػػػػػػػًه المعهػػػػػػػػػػػػػكًد)ًكٍسػػػػػػػػػػػػػرىةه ًمػػػػػػػػػػػػػف جرابػػػػػػػػػػػػػًه المعهػػػػػػػػػػػػػكًد) 
ْ)) 

 

ك د ىرزت االعِايرة الُِروحوة أووي   ا بار ىيركد ىُكرة كىورة حوث فِمثؿ هذه الُكرة 
االعِايروة المُرح ىاي  ا  ُودِِ "مف الكحش" حوث حذؼ البيبر المبىِ كهك الواكد ككيع 

حوث أكعىت هذه االعِايرة   ة ىُدة مف ُديِِ كها الكحبوة بمل عىوؿ االعِايرة الُِروحو
القُودة  كة  ا المدظ ككزالة  ا المافل   حوث أماف المِمقا الدكر  ا الِحموؿ كالِلكوؿ إلوكيد 

                                                           
 ع999( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع909صالعيىؽ   ( (6
 ع909صالعيىؽ   ( (9
 ع969صالعيىؽ   ( (9
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الاا ة كككِ البىِ ىوف الكحبوة كالواكد مف خاؿ المايفا الِا ىثاي البيبر  ا أركيع القُودة 
 الِا مفاي  كلِ  

ػػػػ   ٍحشي  يفتػػػػرسي القػػػػدسى مى ػػػػٍف الػػػػكى ػػػػمى ٍحشي  يفتػػػػرسي القػػػػدسى مى ػػػػٍف الػػػػكى  ٍف ٍف مى
 

ػػػػػػػػػًعرٌ     ػػػػػػػػػٍف جسػػػػػػػػػميها يىٍقشى ٍجػػػػػػػػػًه مى ػػػػػػػػػًعرٌ كًمػػػػػػػػػٍف كى ػػػػػػػػػٍف جسػػػػػػػػػميها يىٍقشى ٍجػػػػػػػػػًه مى  كًمػػػػػػػػػٍف كى
 

ٍحشي   مىٍف ذا الذم اغتاؿى عٌكػا    ٍحشي   مىٍف ذا الذم اغتاؿى عٌكػا مىٍف الكى  مىٍف الكى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍرجى ابػػػػػػػػػػػػػًف عػػػػػػػػػػػػػامرو الميٍزدىًهػػػػػػػػػػػػػٍر     ػػػػػػػػػػػػػٍرجى ابػػػػػػػػػػػػػًف عػػػػػػػػػػػػػامرو الميٍزدىًهػػػػػػػػػػػػػٍر كمى  كمى
 

ػػػػًف اغتػػػػاؿى حيفػػػػا  مػػػػف اغتػػػػاؿ يافػػػػا    ػػػػًف اغتػػػػاؿى حيفػػػػا  مػػػػف اغتػػػػاؿ يافػػػػا مى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا نىحى رىممػػػػػػػػػػػػػػػػةى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كليػػػػػػػػػػػػػػػػٌدان كى ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا نىحى رىممػػػػػػػػػػػػػػػػةى مى  كليػػػػػػػػػػػػػػػػٌدان كى
 

ًرقىػػػػػػٍت فػػػػػػي الظػػػػػػالـً    ًرقىػػػػػػٍت فػػػػػػي الظػػػػػػالـً مئػػػػػػاتي القػػػػػػرل غى ألي مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿى        مئػػػػػػاتي القػػػػػػرل غى ألي مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ككانػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػػػػَى  الػػػػػػػػػػػػػػػػداررٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػداررٍ ككانػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػػػػَى
 

ـٍ ًمػػػٍف رضػػػي و فىػػػرل    ٍحشي   كػػػ ػػػٍف الػػػكى ـٍ ًمػػػٍف رضػػػي و فىػػػرل مى ٍحشي   كػػػ ػػػٍف الػػػكى  مى
 

بػػػػػػػػػال  بىقىػػػػػػػػػٍر     ـٍ ًمػػػػػػػػػٍف بيطػػػػػػػػػكًف الحى بػػػػػػػػػال  بىقىػػػػػػػػػٍر ككػػػػػػػػػ ـٍ ًمػػػػػػػػػٍف بيطػػػػػػػػػكًف الحى  ككػػػػػػػػػ
 

 كدؽَّ المسػػػػػػػػػػػػػػاميرى فػػػػػػػػػػػػػػي لحًمنػػػػػػػػػػػػػػاكدؽَّ المسػػػػػػػػػػػػػػاميرى فػػػػػػػػػػػػػػي لحًمنػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 لييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبحفى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكطناتو كيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ لييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبحفى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكطناتو كيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ    
 

مػػػػػػػػػػػػػاـً الكديػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػاـً الكديػػػػػػػػػػػػػ كيىٍمػػػػػػػػػػػػػبىسي ًزمَّ الحى  كيىٍمػػػػػػػػػػػػػبىسي ًزمَّ الحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)    مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر)ألفَّ البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه حي مي ألفَّ البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه حي
ُ)) 

 

 كناية:ال - ت
ِاي ِبكوؿ الُكرة الكزئوة  ا الفص البارم ك د أكالهي المدردات الِا وِـ ىكاعط لكها أحد

الفقيد اهِميمي كىورا فظرا لمدكر الذم ِقكـ ىِ  ا الفص كالمِمثؿ  ا حض القيرئ بمل اعِخراج 
المايفا المطمكىة   ك د بر اي القزكوفا ىقكلِ   "لدظ أرود ىِ الـز مافيه مع ككاز إرادة مافيه 

لقيهر الكركيفا "إثىيت مافل مف المايفا    ا وذكره ىيلمدظ المكوكع (عكالكفيوة بفد بىد ا6)حوفئذ"
لِ  ا المرة   كلكف وكاع إلل مافل هك ِيلوِ كرد ِ  ا الكككد  وكمئ ىِ إلوِ كوكامِ دلوا  

(ع ك د كظؼ البيبر ىيركد الكثور مف الكفيويت  ا ِبكوؿ الُكرة الكزئوة بفده   كمف 9بموِ")
 ر ىيركد  كلِ  أمثمة الكفيويت  ا با

 طالػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػػػالـ ًسٍمػػػػػػػػػػػػػػطالػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػػػػالـ ًسٍمػػػػػػػػػػػػػػ  
 

ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص)    ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسمىة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تـً كالر   ((ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسمىة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تـً كالر 
 

 كفيوة بف كثرة المكيزر الِا وِارض لاي الباب الدمعطوفا   ك كلِ  
ٍيػػػػػػػػػػػؿى المنايػػػػػػػػػػػا    ٍيػػػػػػػػػػػؿى المنايػػػػػػػػػػػا اركبػػػػػػػػػػػكا لمحيػػػػػػػػػػػاًة خى  اركبػػػػػػػػػػػكا لمحيػػػػػػػػػػػاًة خى

 

ـي)    ـى الًحمػػػػػػػػػػػػا ـي)إنَّمػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػٍدفى ي الًحمػػػػػػػػػػػػا ـى الًحمػػػػػػػػػػػػا إنَّمػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػٍدفى ي الًحمػػػػػػػػػػػػا
ٓ)) 

 

 حرب المفكف لمدكز ىاي عحوث كفل بف الكفة ىمدظ الحوية الِا وخيض لاي 

                                                           
 ع919( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
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كمي فاحظ  ا الىوت العيىؽ ِبيىؾ لمدردات الُكرة الكزئوة مف اعِايرة ككفيوة حوث ِمثمت 
االعِايرة  ا الىوت العيىؽ  ا  كؿ البيبر اركىكا لمحوية خوؿ المفيوي حوث بىِ البيبر المفوة 

 ىخوؿ وركب ع
 كمي فاحظ ِكظوؼ الكفيوة  ا  كؿ البيبر  

مامػػػػان فػػػػي زمػػػػاًف افػػػػي زمػػػػاًف ا مامػػػػان لصػػػػقكر .. ًصػػػػرتيـٍ حى  لصػػػػقكر .. ًصػػػػرتيـٍ حى
 

ـي    مػػػػػػا ـي  كيػػػػػػؼ يحيػػػػػػا مػػػػػػ  الصػػػػػػقكر الحى مػػػػػػا  ((ُ))كيػػػػػػؼ يحيػػػػػػا مػػػػػػ  الصػػػػػػقكر الحى
 

حوث كفل البيبر بف الواكد ىمدظ الُقكر كبف الك د المديكض الدمعطوفا ىمدظ الحميـ مع ىركز 
 المقيرفة ىوف الحميـ كالُقكر كالكمع ىوفامي لماوش  ا حوية هيفئة!ع

 الصكرة الكمية:ثانيا 
مف الُكر الكزئوة الِا وِحكـ البيبر  ا إداِراي لِلدوة  كىورا   ويهي بددا  ِوـ الُكرة الكموة  ا ثفي

قكوِاي ىادؼ الِلثور بمل المِمقا ككؿ ُكرة كزئوة ِقكـ ىدكر ماوف داخؿ الُكرة الكموة  مايفوِ ِك
 لم "ُكرة وؤدم إلل خمؽ ك ِبكؿ الُكرة الكموة  كِوي رهي كمواي   كمي أف مكمكع هذه الُكر

ؤدوِ الُكرة الكزئوة داخؿ الامؿ ا ؤدم مف الكظودة مي ِحممِ ِك لدفا إفمي ِحمؿ مف اإلحعيس ِك
ا خرل المكيكرة لاي   كمافل هذا أف الِكرىة الباروة الِا وقع ِحت ِلثورهي البيبر   كالِا 

(عكمي أف 6وُدر  واي بمؿ  فا لوعت إال ُكرة كىورة ذات أكزاع ها ىدكرهي ُكرة كزئوة")
مكف البيبر مف إكميؿ بيطدِِ ك كِرِ كخيُة  ا حيلة الِاقود كاالِعيع كمي أفاي الُكرة الكموة ِ

كوح لِ  كِرِ) (ع ك د بمد ىيركد  ا 9ِمفح المِمقا فظرة بيممة لايطدة البيبر المعوطرة بموِ ِك
 ِبكوؿ ُكره الكموة مف خاؿ بدة ىفيعات مفاي  

 لقصصي لمصكرة :البناص ا -أ 
يع القُُا  ا إىراز كميلويت القُودة  وِحقؽ  ا القُودة الزميف ك واي وِـ ِكظوؼ مقكميت الىف

  كمي ومكف ِكظوؼ  ةكالمكيف كالبخُويت كالاقدة كالحؿ كنور ذلؾ مف مقكميت كبفيُر القُ
ىاض ِقيفيت القص خاؿ أىويت القُودة كمف ذلؾ  كؿ البيبر ىيركد  ا  ُودِِ المافكفة 

 "عاد" 
ػػػػػػػػره تى    ٍرصى ػػػػػػػػره تى ًرٍيػػػػػػػػ ي الَّػػػػػػػػدياجي صى ٍرصى  ٍصػػػػػػػػًفؽي ٍصػػػػػػػػًفؽي ًرٍيػػػػػػػػ ي الَّػػػػػػػػدياجي صى

 

 كأنػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػي األكهػػػػػػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػػػػػػتغًرؽ كأنػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػي األكهػػػػػػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػػػػػػتغًرؽ    
 

ػػػػرابه عمػػػػ  الػػػػػػػ    ػػػػٍعدي( سى ػػػػرابه عمػػػػ  الػػػػػػػ كالػػػػكهـ يػػػػا )سى ػػػػٍعدي( سى  كالػػػػكهـ يػػػػا )سى
   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغبراًص فػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػاجرةو يىٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغبراًص فػػػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػػػاجرةو يىٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػؽي    
 

طَّػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػ      طَّػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػ   أٍشػػػػػػػػػرىسي كػػػػػػػػػالنامكًر حى  أٍشػػػػػػػػػرىسي كػػػػػػػػػالنامكًر حى
 

 مىهػػػػػػػػػػػػػػػػاًة بػػػػػػػػػػػػػػػػر  خانىهػػػػػػػػػػػػػػػػا الًمٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػؽي مىهػػػػػػػػػػػػػػػػاًة بػػػػػػػػػػػػػػػػر  خانىهػػػػػػػػػػػػػػػػا الًمٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػؽي    
 

                                                           
 999بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص ((9
 ع901( محمد زكا الابميكم    ويوي الفقد ا دىا ىوف القدوـ كالحدوث  ص(6
 ع90الارىا المايُر   ص ا دب( وفظر   كميؿ نفوـ  (9
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ـٍ فكػػػػػؿا النػػػػػاًس نػػػػػاميكا عمػػػػػ  الػػػػػػػػ   ـٍ فكػػػػػؿا النػػػػػاًس نػػػػػاميكا عمػػػػػ  الػػػػػػػػفػػػػػنى  فػػػػػنى
   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػكجكً  كاألحجػػػػػػػػػػػػػػاًر لػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػأرىقيكاػػػػػػػػػػػػػػػػػكجكً  كاألحجػػػػػػػػػػػػػػاًر لػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػأرىقيكا   
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍت األنػػػػػػػػػػػػػػكاصي أشػػػػػػػػػػػػػػجارىهـٍ    ػػػػػػػػػػػػػػٍت األنػػػػػػػػػػػػػػكاصي أشػػػػػػػػػػػػػػجارىهـٍ حطَّمى  حطَّمى
 

ػػػػػػػػػػػػػؽي     ـٍ تٍمحى ٍرعىهػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػؽي كانػػػػػػػػػػػػػدفعٍت فػػػػػػػػػػػػػي زى ـٍ تٍمحى ٍرعىهػػػػػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػػػػدفعٍت فػػػػػػػػػػػػػي زى
 

 قػػػػػػػد  سيػػػػػػػدًَّت اآلفػػػػػػػاؽي بػػػػػػػالراخ  كالػػػػػػػػػػقػػػػػػػد  سيػػػػػػػدًَّت اآلفػػػػػػػاؽي بػػػػػػػالراخ  كالػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػػػػػؽي     ػػػػػػػػػػػػػؽي أىٍسػػػػػػػػػػػػػطي ي كػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػالثَّرل تىٍمصى  أىٍسػػػػػػػػػػػػػطي ي كػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػالثَّرل تىٍمصى
 

 كانطفػػػػػػػػػأٍت كػػػػػػػػػؿا المصػػػػػػػػػابيً  كالػػػػػػػػػػػػكانطفػػػػػػػػػأٍت كػػػػػػػػػؿا المصػػػػػػػػػابيً  كالػػػػػػػػػػػػ  
 

ؽي     بػػػػػػػػػػػػػػان تيٍهػػػػػػػػػػػػػػػرى ؽي أمطػػػػػػػػػػػػػػاري تحكػػػػػػػػػػػػػػػي ًقرى بػػػػػػػػػػػػػػان تيٍهػػػػػػػػػػػػػػػرى  أمطػػػػػػػػػػػػػػاري تحكػػػػػػػػػػػػػػػي ًقرى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػنىـ فقػػػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػػػ  بأثقالػػػػػػػػػػػػػػًه فػػػػػػػػػػػػػػنىـ فقػػػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػػػ  بأثقالػػػػػػػػػػػػػػًه  
 

ٍرًعػػػػػػػػػػػػػػده مي     ٍرًعػػػػػػػػػػػػػػده مي ليػػػػػػػػػػػػػػؿه قتػػػػػػػػػػػػػػكؿه مي  ((ٍُطًبػػػػػػػػػػػػػػؽي)ٍطًبػػػػػػػػػػػػػػؽي)ليػػػػػػػػػػػػػػؿه قتػػػػػػػػػػػػػػكؿه مي
 

 قد ظار  ا المقطع العيىؽ بفُر الحكيوة ىبكؿ كما حوث ىدأت الحكيوة ىفُوحة عاد البيب 
الدمعطوفا الذم وخك ِ الراكم مف الك كؼ  ا ككِ االحِاؿ كوزرع  ا فدعِ الخكؼ لوفـ مثؿ مي 

ؿ كالاير فيـ الفيس كِعِمر ِمؾ الفُيئح  إلل أف واب الدِل ثيئرا  في وي  بف فدعِ نىير الذ
 كاالعِكيفة لمكا ع لوىدأ  ا مقيربة المحِؿ لوفيؿ البايدة  ا عىوؿ ا ع

 البناص مقطعي المكحات: -ب 
ك وِ وامد البيبر إلل ىفيع  ُودِِ مف بدة مقيطع ومثؿ كؿ مقطع مفاي  كرة محددة نور أف 

يِِ الباروة ىمي ك د فكع البيبر ىيركد  ا  ي وة لكح   (6)اي هفيؾ خوطي ورىط ِمؾ المكحيت ىىاو
كمف المكحيت الِا ىفيهي البيبر كلوعاؿ لِ االفِقيؿ مف لكحة إلل أخرل    وِفيعب مع كؿ  كرة 

 ىيركد  كلِ  
 خي ـ  الميؿ  فيا  أحالمي كيأسي
 كخياالتي كترنيمة  مكتام كرمسي

 ب  نيراف  الر دل تأكؿ  غ رسير مكطني يا 
 ؿ  أمسيأنا في المستنق   األسكد  يكمي مث

*** 
قنا كرعينا  هذ   أكطان نا الالتي عش 
 يـك أف  أحرق ها الش ر  خ رجنا كبكين ا
ـ األدر ب  ال نعرؼ  أينا  كمشي نا ن ز ح 

ب نا ماذا عمينا     نحف  لك ث رنا عم  غاص 
*** 

ب ر  عاد  لي مف كطني م ذ  ش ر د كني   أم  ش 
 أنا ذا أشق  كما كنت  كتربد  ش جكني

                                                           
 ع901رحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص( بىد ال(9
  ع99( وفظر   كميؿ نفوـ   ا دب الارىا المايُر   ص(6
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  ؿ تدرم جنكني فمسطيف  أنا يا ليؿ  همف 
*** 

ر  ال م ع ي  يا أعي ف  الحرب  كثكرم يا زماج 
ر  كتدفؽ  أيها الطكفاف  دمد ـ  في المغاك 
مؽ م ف لم  الخناجر   )  (9فجر نا ال بد  أف ي خ 

وة حممت كؿ مفاي مافل قة مف خاؿ ىفيع أرىع لكحيت مقطالقد بكؿ البيبر ىيركد  ُودِِ العيى
كمواي  ىخوط كاحد   هك الِذمر مف الكا ع   كالدبكة لِحرور الكطف العموب    وىدأ  كر ىطت يُي  خ

ؼ همكمِ كأحزافِ كعقكطِ  ا معِفقع الفكىة  وذكر الموؿ كمي ومقوِ  البيبر  ا المقطع ا كؿ ىُك
مدردات الِا بموِ مف هـ  كحزف كوذكر ا حاـ الِا لـ ِِحقؽ كالولس القيِؿ المحوط ىِ كمي أف ال

وعِامماي البيبر  ا فدس المقطع ِكحا ىيلمكت كالدمير  فراه وذكر فوراف الردل كالرمس كالمعِفقع 
ا عكد كا مكات  لفراه  ا المقطع الثيفا وذكر كطفِ كمي حؿ ىِ كىلروِ كىلىفيع كطفِ الذوف 

ىفيع كطفِ لمثكرة بمل وي ت ىاـ الدفوي  ا مكيف وؤكواـ كال هيد وادواـ العىوؿ    فراه ودبك أ
المحِؿ  يلمكت أهكف بمواـ مف الاوش  ا ذؿ كهكاف  مـ واد بفدهـ باع وخعركفِ كهذا مي حققِ 

ب نا ماذا عمينا     كؿ البيبر  " "   أمي المكحة الدفوة ا خرل  وذ كر البيبر نحف  لك ث رنا عم  غاص 
ا ىىادهـ بف الدوير إال بقيع    كورعـ أىفيع كطفِ أفاـ لـ وحُمكا بمل باع مفذ الفكىة  مي زادك 

المقطع ا خور ُكرة الثكرة الِا وكب أف ِككف  ا  كر إال مع لمع خفيكر كعوكؼ ِىرؽ  ا 
الماركة عكأمثمة المكحيت المقطاوة  ا بار ىيركد كثور كمي ذكرفي ال واِىر إال مثيال  مف بدة أمثمة 

  ا باره ع
 البناص الدائرم: -ج 

دائـ الحوكر  ا  كمف ِايمؿ ماِ كمف  رط  ا  معطوف كأويباي   ُاوكفالمي كيف المحِؿ ال
بار ىيركد ال وروب بفِ  ا  ُيئده   لكل البيبر ىيركد إلل أعمكب الىفيع الدائرم  ا رعـ ُكرة 

 ا القُودة وىدأ ىِ البيبر مف  كموة لمواكد كواِمد هذا الىفيع بمل مك ؼ فدعا معوطر كطيغ  
ددهي البيبر  ا  ُودِِ مف حوث وكِعوطر بمل البيبر  ا القُودة   ورة خاؿ د قة باكروة كى

كالىفيع الدائرم هك "اىِداع القُودة ىمك ؼ ماوف أك لحظة فدعوة ثـ   لاذا الكممة  هِكرار خاؿ 
الاكدة مرة أخرل إلل المك ؼ فدعِ لخِـ البيبر ىِ  ُودِِ   ك د ومكل البيبر إلل ِكرار ا ىويت 

ع كمف أمثمة الىفيع الدائرم  ا بار ىيركد 6))اي أك ِكرار مومكف الدكرة الِا اىِدأ ىاي "الِا اىِدأ ى
  ُودِِ "وي بمقمة" الِا بكمت ُكرة كموة مف خاؿ هذا الىفيع  وىدأ ىقكلِ  

                                                           
 ع 19( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة   ص(9
 ع19ص ( ُيلح أىك أُىع   الحركة الباروة  ا  معطوف المحِمة  (6
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 ة  م  ق  م  يا ع  

 ة  م  ز  ق  الم   ة  كخ  مس    الم  م  الد   يا ابف  
 ناه   ؽ  م  خ  .. لـ ت  س  د  الق  
 ة  م  أ   كال .. قيطة  ل  

 ي ز ني بها الد ج اؿ  ثـ ك م ب ه  م س ي م م ة  
 ة  م  سم  م   اؿ  ب  الج   رش  ع   ت  أ  ك  ب  ت   ذ  م  ..  س  د  الق  
 ة  م  د  ق  .. م   ة  يق  د  .. ص   يسة  د  .. ق   ة  ي  ب  ر  

 ت ر ب  الزماف  كالزماف  لـ ي ش ؽ  ب رع م ه  
 إحدل الثالث  الغ ر  مف أ م ات نا الم عظ م ة  

.......................... 
.............................. 

....................................... 
   ة  م  ق  م  ع  يا 

راص   م ف  ك    ة  م  ق  م  ع  ك 
د   د  ج  )ة  م  ق  م  ع  ك ج 

ُ) 
ة ال اؿ القُودة دائرة كاحدلقد لكل البيبر  ا القُودة العيىقة إلل أعمكب الىفيع الدائرم الذم ك

ؼ الواكد كالمدرطوف ىيلامقـ المر  ا حمؽ المعمموف  كالىداوة  ه المرارة لـ ِديرؽ كهذ  فايوة  ُك
 كحِل فايوِاي عالقُودة ىداوة البيبر مفذ 

 البناص التكقيعي: -د 
واِمد الىفيع الِك واا لمقُيئد بمل الِكرىة الباكروة الِا وكثؼ  واي البيبر دالالِِ بف 

الىفيع الِك واا هك الُكرة المركىة لمقُودة مف خاؿ  ة المركزة الدالالت   ك"طروؽ االلديظ المكحو
(ع ك ُودة الِك واة أك الىفيع 6)" ُكرة كاحدة ِاِمد بمل ِحقوؽ أكىر  در مف الِركوز كالِكثوؼ

الِك واا خيص ىيلبار الحدوث  قد ابِىره نيلا بكرم " إحدل ورىيت البار الحدوث   القُودة 
ع كالقُودة ذات الىفيع الِك واا لوعت 9)مركزة الرفوة ىيإلوميع كالرمز كاالفعويب كالِد ؽ ")القُورة ال

دلوا  بمل ُرر حكـ ِكرىة البيبر  ف البيبر ومكل  ا هذا الفكع مف القُيئد إلل " ِكثوؼ 
                                                           

 ع610مة   ص( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيم(9
 ع99( كميؿ نفوـ   ا دب الارىا المايُر   ص(6
 ع19صـ   9119  دار البركؽ   ىوركت    9ط( نيلا بكرم   بارفي الحدوث إلل أوف   (9
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ة ال (عكالقُودة المك ا9ِكرىِِ  كاخِزالاي إلل الحد الذم وكاؿ مف القُودة ُكرة باروة كاحدة ")
ِحمؿ  ا ثفيويهي بدة أ كير أك افطىيبيت كذلؾ لُررهي ك مة كمميِاي كاعطرهي الباروة    اا " 

(عكمف أمثمة القُودة ذات الىفيع الِك واا  كؿ 6ِقدـ  كرة أك افطىيبي  أك ُكرة ىيخُِير بدود ")
 ىيركد  ا  ُودة كردت  ا أبميلِ ىيعـ "المفي قكف"  

 ة  كيمكـ  يا أ خ س  البري  
 زمرة  ابف  سمكؿ  خبيث  الطكي ة رأس  النفاؽ  
ياح  العتي ة    في الميالي الد جي ة  .. إذ تهب  الر 

 كتناـ  البري ة
 تخرجكف  ت دب  عقاربكـ  في الز قاؽ  

 ل م ق يا الر فاؽ   
ناؽ    هناؾ يطيب  لكـ في الجحكر  الع 

 جكاسيس  حت  تقـك القيامة
إل  حيث  ألقت    فأنتـ  رحمتـ  
 ّ))كخم فتمكهـ لدنيا .. ق مام ة  

 ا كمميت البيبر المحددة كالمادكدة العيىقة وكثؼ البيبر دالالت ِمؾ الكمميت  ا مايلكِِ 
دِ لقووة الاماع كالِخيىر مع االحِاؿ  يلاميلة أحد أفكاع الدعيد االكِميبا الذم وقع  ا  كُك

حوث   كىيلمفي قوف أِىيع اىف عمكؿ   الىروة   وُداـ البيبر ىلخس     بركاي وايؼ الفدكس
ك د كظؼ البيبر  ا ىفيع ُكِرِ الكموة  ا  ُودِِ   خرككاـ ىيلموؿ مف كحكرهـ لمقوي ر ي اـ 

 المك اة رمزاف  همي اىف عمكؿ   كالاقيرب لِكثوؼ دالالِِ ع
كها  ا كمف أمثمة  ُودة الِك واة  ا بار ىيركد ذات الىاد الدوفا  ُودة لِ ىافكاف "ابِذار" 

مدح أبرؼ الخمؽ أكماوف  واي واىر البيبر بف بكزه  ا إبطيع الرعكؿ حقِ مامي مدحِ ك واي 
 وقكؿ  

 سيدم .. أستحي .. كأ طأطل  مف هامتي  
 هذ  طاقتي

 أنت  أعم  كأعظـ  مف باقتي
                                                           

 ( مربد الزىودم   ىفيع القُودة الدفا  ا الفقد الارىا القدوـ كالمايُر   دار البؤكف الثقي وة الايمة   ىرداد   (9
 ع991ـ  ص 9119    

 ع909( ُيلح أىك أُىع   الحركة الباروة  ا  معطوف المحِمة  ص(6
 ع610الباروة الكيممة   ص ا بميؿبىد الرحمف ىيركد    (9)
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 قص ر ت  بي خ ط  ناقتي
 سعيت  ألنظـ أنشكدتي قد

 مف نجـك السماص  
 كلكف  صمصاؿ كينكنتي

 (ُلمكراص)شد ني 
 المفارقة التصكيرية: -ق 

   يلمدير ة  ا ىفيع الُكرة الباروة  أعيعي    ا الُِكور ِاِمد المدير ة الُِكوروة المقيىمة
"ِكفوؾ  فا وعِخدمِ البيبر المايُر إلىراز الِفي ض ىوف طر وف مِقيىموف ىوفامي فكع مف 

ىفيئِ الدفا   أك مف فيحوة  الِفي ض ععع كها ِخِمؼ بف الطىيؽ كالمقيىمة   عكاع مف فيحوة
كظودِِ اإلوحيئوة  فاي ِقـك بمل إىراز الِفي ض ىوف طر واي   هذا الِفي ض الذم  د ومِد لوبمؿ 

ِقـك المدير ة الُِكوروة  ا بار ىيركد (ع ك 6القُودة ىرمِاي    ِقـك بمل مدير ة ُِكوروة كىورة ")
كعيب ُديِاي لبخُوي ت مايُرة مف أكؿ إظاير الِفي ض بمل كمب البخُويت الِراثوة كا 

اِمد الُكر الكموة الِا رعماي ىيركد  ا باره بف طروؽ المدير ة الُِكوروة  بمل  ىوفامي   ِك
ظاير الواؼ كالفقص  ا بخُويِِ الِا وِحدث بفاي  دا حدوثِ بف القدس كحيلاي  العخروة كا 

قُورهـ اِكيه  ا إحدل  ُيئده وامد البيبر إلا المدير ة الُِكوروة إلظاير ِخ يذؿ الارب ِك
الحدوث بمل القدس كال مىيالة الارب ىمي وكرم هفيؾ ىمي وِفي ل مع   معطوف كمي وحدث ىاي  يُرا  

ؼ ىاي الارب مفذ  دوـ الزميف  فر  البيبر  د اعِحور  لالىطكالت الارىوة كالازة كا فدة الِا ُك
 وقكؿ  بدة بخُويت ِراثوة ها "كموب كأىك زود الاالا كبفِرة " 

ر مة    كطار  نكـ  القدس  م ف  عيكنها المك 
 مف كق    دب اباتهـ ككق   حف اراتهـ
 ككق   جر افاتهـ في د كر ها المهد مة  

 أيف كميب  .. كأبك زيد  الهاللي  .. كأيف عنتر  العرب  
 ذاب كا كفص  المم  في الماص كلـ يظهر  ح ب ب  

ت  ق مامة  مقم    مة  سحقا  ألطناف  هك 
مة    مف ر ت ب  طن ان ة  رن انة كأكس 

 (ّ)كان ؼ  م خ ز مة  
                                                           

 ع616صالباروة الكيممة    ا بميؿبىد الرحمف ىيركد   ( (9
 ع990صـع 6006  مطىاة اىف عوفي   مُر   9طىفيع القُودة الارىوة الحدوثة  بف ( بما ببرم زاود   (6
 ع619ص ( بىد الرحمف ىيركد   ا بميؿ الباروة الكيممة  (9
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رس الارىا يمدير ة ُِكوروة ىوف حيؿ الارب الوكـ كحيؿ بفِرة الد  ا مكوع آخر بي دا  كوقكؿ 
 البكيع  وقكؿ 

ػػػػػػػػػػػٍربي ... أيػػػػػػػػػػػف أنتمػػػػػػػػػػػك    ػػػػػػػػػػػٍربي ... أيػػػػػػػػػػػف أنتمػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػا عي  يػػػػػػػػػػػا عي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أمى  أمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكمك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل:   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكمك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل:أمى  أمى
 

( ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنكى     ( ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍنكى )أىدافى  را( را( )أىدافى
 

 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قامكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قامكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ  
 

را(    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا( ك)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ را(لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي )غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا( ك)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي )غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍدتمكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلمى  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ًلمى
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت جحافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت جحافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا  
 

   ة فكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا درلة فكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا درل   
 

 رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ عنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر و رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ عنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر و   
 

 ((ُكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)   
 

ىرز المدير ة الُِكوروة  ا حدوث البيبر بف االعِبايدم كف وف كالواكد مف الدمعطوفو ظرة كؿ  ِك
 لِ  وقكؿ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكفي كال   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكفي كالتيجى  تيجى
 

 يىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي عينىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرليىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي عينىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   
 

 إذا رأىٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نىكًمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إذا رأىٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نىكًمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
 

را    كَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى راغيالمى كَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى  غيالمى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن    ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن زى  زى
 

ٍخبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ٍخبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكمىٍظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كمى  كمىٍظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كمى
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّهـ يركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّهـ يركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن قبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن قبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراغي  غي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف    دى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقٍطراف عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى دى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقٍطراف عى  أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراأنياًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ميكىش   أنياًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ميكىش 
 

 يىٍطميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـو يىٍطميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـو 
 

 أفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصو  منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراأفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصو  منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
 

 ييٍنًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبهـييٍنًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبهـ
 

 ((ِأنيابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالًخٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)أنيابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالًخٍنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا)   
 

 ترميز التعبير : -ك 
كومكل  وِ البيبر إلل ىفيع ُكرة كموة ومداي الرمكض حوث وىفا ُكِرِ مف ماطويت الحدث 

دة ِقكد إلل المراد ك  د مع كمب إبيرات  ا ثفيوي القُوىيلمراد   الذم وِكمـ بفِ دكف الُِروح 
ومكل البيبر إلل هذا الفكع مف الُكر الكموة خبوة مف بخص أك كميبة أك حككمة ك د ىرز هذا 

 مف ِكيرىِ المكف مف البار ىبكؿ كىور بفد ىيركد حوث ُب ىيركد  ا هذا القيلب الكثور
ىيطي  أ  ِ  كف مف البار  ا  كلعيعوي  ىيلبار العويعا   كوِكمل هذا المالباكروة الِا اِرىطت اِر

 لػػػػػػػػػػيس منػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػعكذكف غػػػػػػػػػػكاةه لػػػػػػػػػػيس منػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػعكذكف غػػػػػػػػػػكاةه 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى لَكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى لَكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيىٍحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف البىخي  يىٍحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف البىخي
 

ػػػف بػػػاع أرضػػػي كشػػػعبي   ػػػف بػػػاع أرضػػػي كشػػػعبيلػػػيس منػػػي مى  لػػػيس منػػػي مى
 

 فػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػزاد الكبيػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػالبىٍهمىكاففػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػزاد الكبيػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػالبىٍهمىكاف   
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 ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػان ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػان   
 

 فمىػػػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػػػيفمىػػػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

 ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػان ال كال غػػػػػػػػػػػػػػػػادره رانػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبيحػػػػػػػػػػػػػػػػان   
 

 فمىػػػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػػػه لكػػػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػػػيفمىػػػػػػػػػػػػػػػكىل رأسػػػػػػػػػػػػػػػه لكػػػػػػػػػػػػػػػي ال يرانػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

ػػػػػػػػػػػػٌدن ػػػػػػػػػػػػٌدنعى  ي قاصػػػػػػػػػػػػران فشػػػػػػػػػػػػٌد كثػػػػػػػػػػػػاقيي قاصػػػػػػػػػػػػران فشػػػػػػػػػػػػٌد كثػػػػػػػػػػػػاقيعى
 

 كتمقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص باألحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافكتمقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداص باألحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   
 

ٍمػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػذيف رىمػػػػػػػػػٍكني   ٍمػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػذيف رىمػػػػػػػػػٍكنيحرمػػػػػػػػػكني رى  حرمػػػػػػػػػكني رى
 

 كأحمٌػػػػػػػػػػكا لهػػػػػػػػػػـ دمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػٌؿ افكأحمٌػػػػػػػػػػكا لهػػػػػػػػػػـ دمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػٌؿ اف   
 

ػػػػػػر  نػػػػػػارم   مػػػػػػف حى ـٌ لٌمػػػػػػا صػػػػػػرخت ي ػػػػػػر  نػػػػػػارمثػػػػػػ مػػػػػػف حى ـٌ لٌمػػػػػػا صػػػػػػرخت ي  ثػػػػػػ
 

 صػػػػػػػػػػػػػٌكركني غػػػػػػػػػػػػػكالن مػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػيالفصػػػػػػػػػػػػػٌكركني غػػػػػػػػػػػػػكالن مػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػيالف   
 

 يػػػػػا سػػػػػالـ الٌشػػػػػجعاف دعنػػػػػي كشػػػػػأنييػػػػػا سػػػػػالـ الٌشػػػػػجعاف دعنػػػػػي كشػػػػػأني  
 

 ((ُفطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌقها بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني)فطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌقها بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني)   
 

 كمفِ أووي   كؿ البيبر  
كٍ    كٍ كضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍت كراصىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍت كراصىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضى  ضى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكالكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تىنىمَّ  كالكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تىنىمَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهيىنىتٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهيىنىتٍ ًعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابةه تىصى  ًعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابةه تىصى
 

ـي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل    ـي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتهي  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتهي
 

ًجٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ... كى ًجٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميناتىعيضا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ... كى  تىعيضا
 

ػػػػػػػػػػػػػػرحو مػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػػػػرحو مػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػراًمػػػػػػػػػػػػػػف ألػػػػػػػػػػػػػػًؼ جي  ًمػػػػػػػػػػػػػػف ألػػػػػػػػػػػػػػًؼ جي
 

 رىطانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مىٍكشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفىةه رىطانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مىٍكشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفىةه   
 

را    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىخَّ دىٍت مي راتىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىخَّ دىٍت مي  تىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًمسو    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًمسو تىهىتَّكى  تىهىتَّكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتارا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاراتىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍقًب ى التَّسى  تىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍقًب ى التَّسى
 

 ٍبػػػػػػػػػػػػػػًرم  الهػػػػػػػػػػػػػػكلٍبػػػػػػػػػػػػػػًرم  الهػػػػػػػػػػػػػػكلمػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػؿ عً مػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػؿ عً   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كسىٍمسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كسىٍمسى  شى
 

بَّػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػػػه ًمػػػػػػػػػػػٍف جي بَّػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػقىصا ػػػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػػػه ًمػػػػػػػػػػػٍف جي  قىصا
 

ٍجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مينكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    ٍجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مينكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاخاـً كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاخاـً كى
 

ركَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانه   ركَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانهكى  كى
 

را    كَّ راالمزيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى كَّ  المزيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى
 

ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كىنيًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ   ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كىنيًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغفىراثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغفىرا   
 

 فىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألىزرار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألىزرار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   
 

 ((ِريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتهـ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرا)ريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتهـ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرا)   
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 لخاتمة .ا
لايلموف كالُاة كالعاـ بمل عود المرعموف محمد ُمل ا بموِ كعمـ كبمل الحمد  رب ا

حىِ أكماوف   الحمد  الذم مف  بما  ى فايع هذا الىحث الذم ِِىع حوية أحد باراع  آلِ ُك
ِـ ـ  هذا الىحث مقدمة كثاثة  ُكؿ "ك د والمايُروف "بىد الرحمف ىيركد  اإلعامووف معطوف 

اي الرئوعوة كالدربوة  ا مقدمة هذا الىحث حوث أبيففا ا بز ككؿ بمل ِفيكلاي ِدُوؿ بفيكوف
كمي ذكرفيهي   كىاد رحمة القراعة  ا ا بميؿ الباروة لمبيبر ككِيىة هذا الىحث الذم أركك أف 

ويت الِيلوة   ؿ الىيحث إلل الفِيئج كالُِك  أككف ك  قت  ا كِيىِِ   ُِك
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 أهـ نتائج البحث .
 مفاي الكايد  ا عىوؿ  ةوعامالادود مف القوـ اإليبر مف خاؿ أبايره إلل ِرعوخ عال الب  

أكاُر المحىة  المامموف   كمي عال أووي  إلل مد ا   كىر الكالدوف   كالدبكة لمامـ كاحِراـ
 كأىفيع الكطف الكاحد مف أكؿ الِمعؾ ىيلكحدة الكطفوة كفىذ الدر ة ع ا ُد يعىوف كا خكة 

  كيلدعيد كالردر كالخويفة كالاميلة "الِايكف مع االحِاؿ" البيبر مف اآل يت االكِميبوة فد ر
حوث ىرز اهِميمِ كموي  ىمكوكع الاميلة ككفاي أهـ الكعيئؿ الِا وِىااي االحِاؿ لقار 
الباكب حوث ِمثؿ هذا االهِميـ  ا بدد كىور مف القُيئد كوع  واي البيبر الحمكؿ 

 يهرة عالمفيعىة لاذه الظ
  الِا  اإلعاموةكاوحة كموة  ا  ُيئده حوث أكلل الِرىوة  اإلعاموةىرزت بخُوة ىيركد

االلِزاـ  إللاهِميمي  خيُي  ظار  ا دبكِِ ىفيت المعمموف  ا ىفيعوكب أف و رىل بمواي 
ىيلحكيب كاال ِداع ىبخُويت فعيع المعمموف العيىقيت   كمي أكد بمل مظار المحوة لمبىيب 

 ِداع ىيلُحيىة الكراـ عكاال 
  عال البيبر مف خاؿ أبميلِ الكيممة إلل عرد ِيروخ  معطوف كخيُة المِامؽ ىيلقووة

ـ حِل مميِِ   حوث ومكففي مف خاؿ أبايره  راعة ِيروخ 9191الدمعطوفوة كفكىة بيـ 
  معطوفع 

  الباب كبؼ كرائـ المحِؿ الُاوكفا كىويف مي وِركىِ ىحؽ  إللعال ىيركد ىبكؿ دائـ
  ا باره ع ا كؿحوث كيف االحِاؿ الُاوكفا هك الحيور الدمعطوفا 

 لكود حؽ الباب الدمعطوفا ىلروِ   حوث  إثىيتحكة  كوة  ا  كيف ىيركد مفي حي  برعي  ذا ِك
 كأىطماي ع ىي رضدحض ك فد كفدل مزابـ االحِاؿ  ا أحقوِِ 

  ة ىكموع  ويوي المعمموف  ا بِل الايلموة الماِم اإلعاموةبخُوِِ  ا بار ىيركد ظار
ال ومكف  إفعيفوةىقيع الايلـ كمؤازِرِ لاـ  ومي وُوىاـ عحوث أكعىِ هذا االهِميـ فزبة 

 ِكيهماي ع
  الدابوة إلل الِمعؾ ىِ مف أكؿ  اإلعاماالِا ِمكد الدوف  اإلبايرلمبيبر كـ هيئؿ مف

 الداح  ا الدفوي كاآلخرة ع
  بدودة كيف لاي دكر  إعاموةكابِزازه ىِ ِكظودِ لبخُويت  مااإلعامف مظيهر ِمكوده لمدوف

  يبؿ بمل أرض  معطوف   دابوي  البىيب لا ِداع ىاـ ع
  اإلعامووفككفِ أحد أهـ الباراع  اإلعاموةِىفل البيبر  ا أبميلِ الكيممة الفظروة 

ُيئده بف البار ىرز ِىفوِ لاذه الفظروة مف خاؿ حدوثِ  ا إحدل  الدمعطوفووف المايُروف 
 الذم ال وخدـ اإلعاـ كال وؤدم دكرا  لخدمة المكِمع ع
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  حميس" ككفِ أحد أ راد ِفظوـ  اإلعاموةمف فِيئج الىحث أووي  ِلووده البدود لحركة المقيكمة"
المعمموف    فراه دائـ الِمكود لاذه الحركة كلقيدِاي  فراه وكثر مف مدح هذه الحركة  ا  اإلخكاف

 ويعوة   كمي كيف ورثا  يدِاي ىلكمؿ القُيئد بفد اعِبايد أحدهـ ع ُيئده الع
  ىرز  ا بار ىيركد مك دِ الحيعـ مف بممويت العاـ مع الكويف الُاوكفا حوث اِعـ هذا

ممويت لمعاـ اِعمت ىيلِفيزؿ وفوة مف بلمطمؽ لمي وكرم بمل العيحة الدمعطالمك ؼ ىيلر ض ا
ىت الباب الدمعطوفا  كيف بايره دائمي مي أ خذ ىيلقكة ال رض  معطوف الِيروخوة كبف ثكابف أ
 ىيلقكة ع إالوعِرد 

  لمبيبر مك ؼ كاوح  ا باره مف المكيهدوف كالاممويت االعِبايدوة حوث اِعـ هذا المك ؼ
ؼ لمباود  ىيإلبيدة ىيلمكيهدوف كالدبيع لاـ ىيلفُر كالِمكوف كالثىيت   كمي كيف دائـ الُك

 ككزاؤه بفد رىِ ع
 كالِاقود كالدمعدة ع اإلنرابؿ ىيركد  ا باره إلل اعِخداـ لرة كاوحة عمعة ىاودة بف مي 
  ِفظـ البيبر ىيركد  ُيئده بمل الامكدوة بمل بِل الىحكر الخموموة   الباع الذم أىرز  دِر

 بمل الفظـ مف نور ِكمؼ ع
 لِوموف كالِدكور اعِخدـ البيبر أووي  بار الِداومة لمِاىور بف مكفكفيت ُدره  كظؼ  وِ ا

مكفِ مف فظـ البار بمل هذه الطروقة ع  كالك ديت ىلفكاباي الباع الذم دلؿ بمل  دِرِ ِك
  ِىرز الرمز  ا بار ىيركد ىبكؿ كما كىكثرة حوث كظؼ بِل أفكاع الرمكز لمِدلوؿ بمل  كِر

كعيب   ُيئده ىادا  أكىر ع كا 
  ركت القُيئد ىحمة ىاوة زاهوة  قد ىلفكاباي  ا  ُيئده حوث خ ا عيلوبكظؼ البيبر ىيركد

فكباي  ا ىفيع القُيئد كِلكود دالالِاي ع ا عيلوبأث رت   ِك
  ُيئده زفة مكعوقوة كموة    ميؿ إلل الُِروع  ا البار  إكعيببمد البيبر ىيركد إلل 

 ا  ُيئده ىؿ بمد إلل ِكرار  ا كؿالامكدم حوث لـ وقُِر البيبر بمل ُِروع الىوت 
كرا  مفِ ىلهموِِ ع كمي زاكج البيبر  ا القُودة الكاحدة ىوف البار الامكدم الُِروع با

كرىِِ ع إوُيؿكبار الِداومة مف أكؿ    كِرِ ِك
  لىض مدردات بمـك الىانة  خمؽ مكعوقل داخموة مف خاؿ ِكظودِلكل البيبر ىيركد إلل

 الارىوة ع
  المفيعىة  ا ُكاتمقا  يفِقل المركوة  ا الِلثور بمل المِ ا ُكاتأوقف البيبر أهموة

المِفينمة مع مافل القُودة كالماىرة بف الكك الفدعا المعوطر بموِ   كمي افِقل البيبر 
 مدردات مكحوة ماىرة أووي  ع
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  لكل البيبر  ا ِبكوؿ ُكِرِ الكزئوة  ا باره إلل اعِاميؿ مدردات الىانة الارىوة مف
ُكوروة ِبك ؿ ُكِرِ الكموة مف خاؿ مدير يِِ الِبىوايت ككفيويت كاعِايرات كنورهي   كمي 

 كالىفيعات المِاددة لمقُيئد ع
 التكصيات .

  إبطيع الباراع اإلعامووف الدمعطوفووف حقاـ  ا الدراعيت ا دىوة كذلؾ ىِككوِ الدارعوف
لدراعة بار هؤالع الباراع الذوف ومثمكف االِكيه اإلعاما   ككفاـ اِكيه بيمؿ بمل العيحة 

 معطوفوة ال ومكف ِكيهمِ عالد
  فيكلاي ىيلىحث كالِفقوب   كمي بار ىيركد ىحيكة كىورة إلل الدراعة الد وقة لكؿ مكوكبيِِ   ِك

ماود لدراعة كؿ مكوكع كظيهرة بمل حدة   كمف الظكاهر الكدورة  هذه الدراعة إال ىداوة ِك
 ىيلدراعة  ا بار ىيركد ع

  مفاي   كاعِقُيع دالالِاي عدراعة الرمكز الِا كظداي البيبر كأكثر 
 دراعة لرة البيبر دراعة مِلفوة لمك كؼ بمل دالالت اخِوير البيبر لمدرداِِ ع 
 دراعة ا حداث كالظركؼ العويعوة الِا بكمت كعيهمت  ا ىفيع بخُوة ىيركد ع 
 دراعة الُكرة الكزئوة كالكموة ىبكؿ معِدوض ع 
  ا باره ىبكؿ مكعع عِفيكؿ القويوي االكِميبوة الِا بيلكاي ىيركد  
  اعِقُيع كموع ا حداث الِيروخوة الِا ِفيكلاي البيبر كالِا عيبدت  ا ِبكوؿ بخُوة

 البيبر ع
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 المصادر كالمراج  :

 القراف الكريـ .
    ع ـ9119  القيهرة  ا فكمك المُروة   9طإىراهوـ أفوس   مكعوقل البار الارىا  
 ع ىا   دار المايرؼ القيهرةإىراهوـ حميدة   مقيالت  ا الفقد ا د 
 ـع6006  مفبكرات أميفة بميف الكىرل  بميف  إىراهوـ خموؿ    ا الفقد كالفقد ا لعفا 
  بركة  9الاكرم   طإىراهوـ بحيدة الخكاكة   بار الُراع العويعا  ا القرف الثيفا  

 ـ ع9119كالِركمة كالِكزوع   الككوت  كيظمة لمفبر 
 الرؤوي الباروة   دراعيت  ا أفكاع الِفيص  ا البار  إىراهوـ فمر مكعل   آ يؽ

 ـ ع6009  كزارة الثقي ة الدمعطوفوة  9لدمعطوفا المايُر   طا
 دار الكِب الامموة   ىوركت  9اىف كفا   الخُيئص   ِحقوؽ بىد الحمود هفداكم   ط  

 ـ ع6009
 ىوركت    مؤععة الرعيلة    9اىف حىيف   الُحوح   ِحقوؽ باوب ا رفؤكط   ط

 ـ ع9119
  اىف ربوؽ القوركافا   الامدة  ا محيعف البار كآداىِ كفقده   ِحقوؽ بىد القيدر أحمد

 ـع9119  دار الكِب الامموة   ىوركت  9بطي  ط
  الطىاة ا كلل  ُمكد  ـ المذىحة كال9199إحعيف خموؿ ا ني   خيف وكفس كباداؤهي

 ة علمطىيبة كالفبر كالِحقوؽ   القيهر  مركز الدكر
 عـ9116  دار البركؽ   بميف  6إحعيف بىيس   اِكيهيت البار الارىا المايُر   ط  
 ـ  ع9191  دار الثقي ة   ىوركت    6إحعيف بىيس    ف البار   ط 
  إعميبوؿ بىد المطوؼ ا بقر  االنِويالت الُاوكفوة ود رمكز الباب الدمعطوفا 

 ـع6009المركز الارىا لمىحكث كالدراعيت   
  عاـ الكمحا   طىقيت  حكؿ الباراع   ِحقوؽ محمكد بيكر   دار المدفا   كدة عاىف 
 ـ ع9119  دار الكِب الامموة   ىوركت   6اىف  ِوىة   البار كالباراع   ط 
 ـ ع9111  دار الكِب الامموة   ىوركت    9أىك فاوـ ا ُدايفا   حمة ا كلويع   ط 
  مؤععة الرعيلة   ىوركت 6رفؤكط   طأحمد ىف حفىؿ   المعفد   ِحقوؽ باوب ا  

 ـع9111
 ـع9119  مكِىة الفاوة المُروة   القيهرة  90أحمد البيوب   أُكؿ الفقد ا دىا  ط 
 دار القمـ   ىوركت  9أحمد البيوب   ِيروخ البار العويعا إلل مفُِؼ القرف الثيفا   ط  

 ـ ع9119
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 ت   المكمد ا كؿ ع  دار الكِب الامموة   ىورك  أحمد بك ا   البك ويت 
 المركز القكما لمدراعيت كالِكثوؽ 6  ط مكعكبة كِيب  معطوف   أحمد بمر بيهوف   

 ـ  6000نزة 
  راعة  ا الِيروخ د 9191 -9199أحمد محمد العيبيِا   الِطكر الثقي ا  ا نزة

 ـ6009  مركز ربيد البكا الثقي ا   نزة   الحويرم
 دار الىويف   ىوت لحـ 9ديؿ  ا افِديوة ا  ُل   طأحمد محمكد القيعـ   الباداع ا ط  

 ع ـ6009
   ـ ع9111  دار الاكدة   ىوركت  6ط أدكفوس   زمف البار 
  ـ  ع9199  دار المايرؼ   مُر   أكـر زبوِر   القووة الدمعطوفوة 
 ق ع9961دار طكؽ الفكية   ىوركت    –  دار المفايج 9الىخيرم   ُحوح الىخيرم   ط 
  المفاـ    معطوف  ا  مىا ُدحيت مف ِيروخ فويؿ كمايفية الباب الدمعطوفا  ىكر بىد

 ـ ع6001الطىاة ا كلل   دار البركؽ   بميف   
  ىويف فكواض الحكت    معطوف   القووة   الباب   الحويرة   الِيروخ العويعا مف باد

ؿ لمدراعيت كالفبر  (  الطىاة ا كلل   دار االعِقا9191الكفايفووف حِل القرف الابروف )
 ـ ع9119ىوركت   

 مكِىة الربد   الافد 9الىواقا   باب اإلوميف   ِحقوؽ بىد الاما بىد الحمود حيمد   ط  
 ع ـ6009

   ـع6009ىوركت    الِرمذم   العفف   كِيب الدِف   ِحقوؽ ُد ا الاطير  دار الدكر 
 الطىاة ا كلل    طوفوة المىيركة ِوعور كىيرة   دكر الحركيت اإلعاموة  ا االفِديوة الدمع

 ـ ع9116دار الدر يف  بميف  
  كميؿ أحمد الر يبا   أثر الثقي ة الاىروة  ا البار الدمعطوفا المايُر   دار الثقي ة

 الكدودة ع
  كيف إوؼ ِيدوِ   الفقد ا دىا  ا القرف الابروف   ِركمة  يعـ المقداد  مفبكرات كزارة

 ـع9119الثقي ة العكروة   دمبؽ  
 ـ ع 9119  دار الكِب الامموة   ىوركت    6حعيف ىف ثيىت   الدوكاف   ط 
 المكِىة الكطفوة6حعفا كرار كآخركف   المخوـ ككفوف ممحمة الُمكد كالىطكلة   ط   

 ـع  6009بميف  
 القيهرة  الاوئة المُروة الايمة لمكِيب     حعفا بىد الكموؿ   مكعوقل البار الارىا

 ـ ع9111
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 ت الحركة العويعوة الدمعطوفوة  ا القرف الابروف   مقيؿ لاعِيذ بىد الدِيح حعف خىرا
 دخيف   نزة

   فبر لكفة ِخمود ذكرل  خوروة  يعموة   أحمد البقورم زبومي   معطوفوي  كرائدا  برىوي  
 ـ  ع9111المكيهد أحمد البقورم   الككوت   

 ـ ع6006  مؤععة المخِير   9داكد عمـك   ععوكلككوي الفقد ا دىا القدوـ   ط 
    راىطة ا دب اإلعاما الايلموة مكِب الىاد الارىوة   مف البار اإلعاما الحدوث

 ـ  ع6009  مكِىة الاىوكيف   الرويض   9مخِيرات مف باراع الراىطة   ط
 مفبلة المايرؼ   اإلعكفدروة ع ركيع بود   لرة البار   
 ع  مفبلة المايرؼ   اإلعكفدروة ايُرةركيع بود   القكؿ البارم مفظكرات م  
 كالفبر   دار  ىيع لمطىيبة راميف عمدف   الفظروة ا دىوة المايُرة   ِركمة كيىر بُدكر

 ـ  9111كالِكزوع   القيهرة   
 كماوة بميؿ المطيىع الِايكفوة  بميف   9عيمح الركابدة   إبكيلوة الِمقا كالِلكوؿ   ط  

 ـع6009
    لكطفا لمثقي ة اإلعاـ كالبار   عمعمة بيلـ المار ة   المكمس اعيما مكا الايفا

 ـ  ع9119الككوت    كالدفكف كاآلداب  
  عاد إعميبوؿ بمىا   الىوئة ا فدلعوة كأثرهي  ا البار بُر ممكؾ الطكائؼ   دار

 فاوة  مُر لمطىع كالفبر   القيهرة ع
 ـ ع9119رة   عاود الكر ا   لرة البار الحدوث   دار المايرؼ القيه 
 الدار     المركز الثقي ا الارىا9عاود وقطوف   الكاـ كالخىر مقدمة لمعرد الارىا ط

 ـع9111 الىوويع
  عوزا  يعـ   مكمة  ُكؿ   مقيؿ ىافكاف   الىفويت الِراثوة  ا ركاوة كلود ىف معاكد لكىرا

 ـ ع9110إىراهوـ كىرا   المكمد ا كؿ   الادد ا كؿ   أكِكىر
 ش   مديكويت الِعكوة الفايئوة كالدكلة الدمعطوفوة اآلميؿ كالِحدويت   الطىاة طيهر بي

 ـ ع9111ا كلل   دار البركؽ   القيهرة   
 ـ9119  اِحيد الكِيب الارب طمات عقورؽ   البار الدمعطوفا المقيكـ  ا كومِ الثيفا 

 ـ ع  6009  دار المار ة   ىوركت    9طر ة ىف الاىد   الدوكاف   ط
 ُ  مُر   دار ا ر ـ    9ا دب اإلعاما ىوف الفظروة كالِطىوؽ   ط يىر بىد الداوـ

 ـع9110
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 مكِىة الخيفكا  9ُيىر بىد الداوـ   مكعوقل البار الارىا ىوف الثىيت كالِطكر  ط 
 ـ ع9119  القيهرة

 ع9ُيلح الر ب   الباود أحمد ويعوف ُدحيت مف حويِِ   كدبكِِ   ككايده   ط 
 ف الىحورم كآخركف   المدخؿ إلل القووة الدمعطوفوة   الطىاة ا كلل   دار ُاح الدو

 ـ ع9111يف   الىبور   بم
 ارىوة لمدراعيت ُيلح أىك أُىع   الحركة الباروة  ا  معطوف المحِمة   المؤععة ال

 ـ  ع9111كالفبر   ىوركت 
    ـ ع9111رة القيه     دار  ىيع لمطىيبة أعيلوب الباروة المايُرة ُاح  وؿ 
    ـ ع9119ُاح  وؿ   بدرات الفص   بوف لمدراعيت كالىحكث اإلفعيفوة   القيهرة 
 ـ ع6001  دار الويزكرم الامموة   بميف   طراد الكىوعا   مدخؿ  ا الفقد ا دىا 
 ا ويـ الاُوىة ا كلل مذكرات مرج الزهكر  دار الىبور لمفبر كالطىيبة    بيطؼ بدكاف

    نزةع كالِكزوع
   بىد ا ىف محمد ىف أىا الدفوي   ا مر ىيلماركؼ كالفاا بف المفكر   ِحقوؽ ُاح

 ـ ع9111اىف بيوض الباحا   مكِىة الررىيع ا ثروة   الرويض   
    عـ9116بىد الحمود الىيىي   بخُويت إعرائوموة   دار الىويرؽ    معطوف  
 مؤععة  معطوف لمثقي ة   دمبؽ 9طا بميؿ الباروة الكيممة      بىد الرحمف ىيركد  

 ـ ع6090
  6ط  بىد الرحمف وينا   حوية ا دب الدمعطوفا الحدوث مف أكؿ الفاوةععع حِل الفكىة 

 ـ  ع9119دار اآل يؽ الكدودة   ىوركت  
 ة    كزارة الثقي9بىد الخيلؽ الاؼ   الِبكوؿ الكميلا  ا البار الدمعطوفا المايُر   ط 

    ـع6000 معطوف 
 ُدار راىطة الكِ يب كا دىيع   إ ىد الخيلؽ الاؼ   دراعيت  ا البار الدمعطوفا المقيكـب

 ـ  ع6090الدمعطوفووف  
 دار الدكر  بميف    9بىد القيدر أىك برودة كآخركف   مدخؿ إلل ِحموؿ الفص ا دىا   ط

 ـع6001
   المدفا  مطىاة  9أعرار الىانة   ِحقوؽ محمكد بيكر  ط بىد القيهر الكركيفا 

 ـ ع9119  القيهرة
 كدة     دار المدفا 9حمكد محمد بيكر  طبىد القيهر الكركيفا   دالئؿ اإلبكيز ِحقوؽ م

 ـع9119
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 ـ ع9119  دار الفاوة الارىوة   ىوركت   بىد الازوز بِوؽ  بمـ الاركض كالقي وة 
 6ا الومف   طركة البار المايُر  بىد الازوز المقيلح   ا ىايد المكوكبوة كالدفوة لح 

 ـ  ع9111دار الاكدة   ىوركت   
 ـع9111  دار الاكدة   ىوركت    9بىد الكروـ الكرما   الدوكاف   ط 
    ـ ع9119بىيس محمكد الاقيد   المرة البيبرة  دار الفاوة   مُر 
   مكِىة الاُروة ال بىيس محمكد الاقيد   دراعيت  ا المذاهب ا دىوة كاالكِميبوة

  عىوركت
 ف بمل روي الفحكم   ا عمكب كا عمكىوة ىوف الامميفوة كا دب الممِـز ىيإلعاـ   بدفي

 ـ ع9111  دار الفحكم لمفبر كالِكزوع   المممكة الارىوة العاكدوة  9ط
 عـ9119 دار الفحكم الرويض 9بدفيف بمل روي الفحكم بىد ا بزاـ أحداث كمكا ؼ ط  
 ـ ع9111مكِىة الداح   الككوت     9بدفيف  يعـ   لرة البار الارىا   ط 
 ـ ع 6001  دار الدكر الارىا   القيهرة   1بز الدوف إعميبوؿ   ا دب ك فكفِ   ط 
  بز الدوف إعميبوؿ   ا عس الكميلوة  ا الفقد الارىا برض كِدعور كمقيرفة   دار الدكر

 ـ  ع9116الارىا   القيهرة  
 مكِىة الداح   الككوت 9ا   طإلعامبمر بىد الرحمف العيروعا   مايلـ ا دب ا  

 ـ ع6009
 ـ ع 6001بركة القدس   القيهرة     9بما ىف محمد الكركيفا   الِاروديت   ط 
 مُر     المكِىة ا زهروة لمِراث 6  ط بما ُىح   الىفيع الدفا لمُكرة ا دىوة  ا البار

 ـع9119
 مطىاة اىف عوفي   مُر 9وثة  طبما ببرم زاود   بف ىفيع القُودة الارىوة الحد  

 ـع6006
 ـ ع9119  دار البركؽ   ىوركت    9نيلا بكرم   بارفي الحدوث إلل أوف   ط 
  نعيف حميد   االفِديوة المىيركة ك يئع كأىايد   الطىاة ا كلل   مكِىة الداح   الككوت

 ـ ع9111
 دار    9 وُؿ ُيلح القُورم   ىفوة القُودة  ا بار بز الدوف المفيُرة   ط

 ـ  ع6009مكدالكم لمفبر كالِكزوع   بميف   
   ؤععة الدمعطوفوة لإلربيد القكما  الم9ط  يوز أىك بميلة العكف  ا البار الدمعطوفا 

 ـع6009 معطوف  
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 الزهراع   9 كزم محمد طيوؿ   مذاىح الىكعفة كالارعؾ أفدلس كدودة  ا أكركىي   ط
 ـ ع9116لإلباـ الارىا   القيهرة  

 دار الكِب      ىدكف طىاة ف كادر  فقد البار ِحقوؽ محمد بىد المفاـ خديكا دامة ى
 الامموة   ىوركتع

   دار الكِيب المىفيفا   9ِحقوؽ محمكد بيكر  ط القزكوفا   اإلوويح  ا بمكـ الىانة 
 ـ ع9119ىوركت  

  ىدكف  9190   9190كيمؿ العكا ورم   ا دب الارىا المايُر  ا  معطوف مف عفة  
 المايرؼ   القيهرة ع  دار  طىاة

  ـ ع9119كممة الِحرور    معطوف المعممة   الادد الراىع   اىروؿ 
 إُدار أكيدوموة اإلىداع    معطوف   9كميؿ أحمد نفوـ   ا دب الارىا المايُر   ط  

 ـ ع6001
 كؿ الكموؿ   ط  ـ ع 6001 أكيدوموة اإلىداع    معطوف   9كميؿ نفوـ   بمـ الُك
 ـع9119  دار الامـ لمماووف   ىوركت  6ىك دوب   كدلوة الخديع كالِكما   طكميؿ أ 
    ) ك ية ا عِيذ الدكِكر بىد الرحمف ىيركد)رحمِ مكمة  معطوف الوكـ ) ممحؽ خيص  

ـ   ) مركز الزوِكفة لمدراعيت 6090أىروؿ    ا( أحد ركاد اإلخكاف المعمموف  ا  معطوف
 ىوركت( ع -كاالعِبيرات 

 المكِىة اإلعاموة9ط   الماكـ الكعوط   مكمع المرة الارىوة  ىراهوـ مُطدل كآخركفإ   
   ِركوي ع

  دار الدر يف   بميف    محعف محمد ُيلح   دراعيت مفاكوة  ا القووة الدمعطوفوة
 ـ ع 6009

 9محمد أحمد ىف طىيطىي الامكم   بوير البار   ِحقوؽ كبرح بىيس بىد العيِر   ط  
 ـ ع9116ِب الامموة   ىوركت   دار الك

 ـع  6000زة   ن   محمد الىككا كآخركف   وىفي ِيروخ كذاكرة 
 عـ9119دار الكِب الامموة   ىوركت   9  الماكـ المدُؿ  ا ا دب   ط محمد الِكفكا  
 ا هموة لمفبر كالِكزوع    9محمد حعف براب   باراع  معطوف  ا الاُر الحدوث   ط  

 ـ ع6009بميف   
 ة ا كلل   مفبكرات حمد عاود حمداف كآخركف    معطوف كالقووة الدمعطوفوة   الطىام

 ـ6009المدِكحة   بميف   كيماة القدس 
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 دار الدكر  9محمد بحيدة بمويف   الكيفب االكِميبا  ا البار الدمعطوفا الحدوث   ط  
 ـع  9111بميف  

 اة مفبلة المايرؼ ىيإلعكفدروة عمحمد زنمكؿ عاـ   ِيروخ الفقد ا دىا كالىانة   طى 
  ت الدمعطوفوة  ا حرب كؿ  معطوف   االعِاداؼ الُاوكفا لمايئاأمركز فعيع مف

 ـ6090الطىاة ا كلل    الدر يف   
 ـ ع6000   مركز الفكر لمىحكث كالدراعيت   افِديوة ا  ُل باداع ِكثوؽ أحداث 
 عفدىيد لمفبر كالِكزوع9ط   مايُرةالالزمف كالعرد  ا الركاوة الدمعطوفوة    محمد أوكب  

 ع ـ6009  القيهرة
    ر  ـ ع    9119محمد حعف بىد ا   الُكرة كالىفيع البارم   دار المايرؼ   ُك
 دار الفاوة الارىوة 9لحدوث   طمحمد زكا الابميكم    ويوي الفقد ا دىا ىوف القدوـ كا   

 ـ ع9119ىوركت   
 ـ ع6009  9ت  ا الفقد ا دىا الحدوث   طمحمد ُاح أىك حمودة   دراعي 
 ـ ع 9110مركز الراوة لمفبر كالِكزوع      9محمد ُويـ   ممحمة االفِديوة   ط 
 ـع 6009  9محمد باىيف بمكاف كآخركف   مف ىانة القرآف   ط 
 دار 9  ط محمد بىد ا بطكات   االِكيهيت الكطفوة  ا البار الدمعطوفا المايُر  

 ـ  ع9111ىوركت   ودة   اآل يؽ الكد
 مطىاة الدكيلة   القيهرة  محمد بىد الازوز الفكير   الِكووح كالِكموؿ لبرح اىف بقوؿ  

 ـ ع 9191
  محمد بىد المطمب   هكذا ِكمـ الفص  ىدكف طىاة  الاوئة المُروة الايمة لمكِيب

 ـ ع9111 
   نزة      يماة ا  ُلمكمة ك محمد كاب ىفوة الدويع الكِيىا ىوف اإلىداع كالِلكوؿ

 ـع6009أىروؿ 
    محمد محمكد بكض ا   القووة الدمعطوفوة دراعة كا ِراحيت لمحؿ   الطىاة ا كلل

 ـ ع  6009مطىاة دار  ا ر ـ   نزة    معطوف   
  مربد الزىودم   ىفيع القُودة الدفا  ا الفقد الارىا القدوـ كالمايُر   دار البؤكف

 ـع 9119داد  الثقي وة الايمة   ىر
 المفظمة الارىوة لمِرىوة  محمكد أموف الايلـ كآخركف    ا  ويوي البار الارىا المايُر  

 ـ9119كالثقي ة   ِكفس  
 ـ ع9119  دار الاكدة   ىوركت   99محمكد دركوش   الدوكاف   ط 



249 

 

    ـ ع9119محمكد الرىواا   مقيالت فقدوة   مكِىة البىيب   القيهرة 
 ـ ع9119  مفبكرات كيماة حمب   كعوقي البار الارىامحمكد  يخكرم  م 
 ـ ع9119  دار المفيرة   كدة  9مُطدل بمويف   مقدمة  ا دراعة ا دب اإلعاما   ط 
 دار المار ة الكيماوة   ممدكح بىد الرحمف   المؤثرات اإلوقيبوة  ا لرة البار  

 عـ  9119اإلعكفدروة  
 مؤععة حميدة لمدراعيت  كظودة االكِميبوة لمباركال مكعل عيما رىيىاة   الفقد ا دىا  

 ـ6009الكيماوة   ا ردف   
  دار   9مكعكبة باداع الحركة اإلعاموة  ا الاُر الحدوث   ط  ِك وؽ وكعؼ الكابا

 ـ ع 6009الىحكث الامموة   الككوت   
 ـ   دمبؽ ع9119  9المكعكبة الدمعطوفوة   المكمد ا كؿ   ط 
     ـ ع9191  مفبكرات مكِىة دار الفاوة   9ويوي البار المايُر   طفيزؾ المائكة 
 مكِىة الاىوكيف   الرويض  9فيُر ىف محمد الزمؿ   مكعكبة أحداث القرف الابروف   ط   

 ـ ع6009    
  مكِىة الويزكا   9ط   فيهض إىراهوـ محعف  البخُوة اإلعاموة  ا البار الدمعطوفا

 ـع6001نزة  
    مطىاة 9اِكيهيت القُة القُورة  ا  معطوف ىاد اِدي وة أكعمك   طفىوؿ أىك بما  

 ـ6001دار ا ر ـ   نزة  
 ع  دار الحـر لمِراث   القيهرة فىوؿ أىك بما   بيبرات بُر اإلعاـ ا كؿ  
  إُدار  9نرىوة  طفىوؿ خيلد أىك بما   بفيُر اإلىداع الدفا  ا بار بثميف أىك 

 عـ9111  القدس   الدمعطوفووفاِحيد الكِ يب 
    ـع 9119فىوؿ أىك بما    ا فقد ا دب الدمعطوفا   دار المقداد   نزة   الطىاة ا كلل 
  فظما محمكد ىركة   االِكيه الركميفعا  ا البار الدمعطوفا المايُر   الدكر لمفبر

 كالطىيبة   كالِكزوع ع
 عـ9119لارىا   ىوركت   دار الدكر ا 9  ىداويت  ا الفقد ا دىا   ط هيبـ ُيلح مفيع  
  هفرم كِف    ووة  معطوف   ِركمة دع ربدم ا باب   الطىاة ا كلل   مطىكبيت

 ـع9111كزارة الثقي ة    معطوف  
 مكِىة عمور 9وحول ىف برؼ الفككم  رويض الُيلحوف مف كاـ عود المرعموف   ط  

 ـ  ع6001مفُكر  نزة  
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 دار 9لمكعوقوة  ا البار الدمعطوفا المايُر   طوحول زكروي ا ني   الىفوة المركوة كا 
 ـ ع6000الحكمة   خيف وكفس   

 البركة المُروة الايلموة لمفبر  9وكعؼ حعف فك ؿ   أُكات الفص البارم   ط 
 ـع9119 القيهرة  

 المكاق  االلكتركنية :
  محعف محمد ُيلح   مقيىمة مع الدكِكر بىد الرحمف ىيركد حكؿ الِوير اإلعاما

 ـ   مركز الزوِكفة لمدراعيت كاالعِبيراتع9111عىِمىر  99دمعطوفا  ال
   http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=116501 

  المك ع الرعما لمبيبر بىد الرحمف ىيركدhttp://dr-barood.net  
  فكاؼ الزرك   مقيؿ ىافكاف   وكـ الطدؿ الدمعطوفا عع كـ  معطوفوي  ِمت أفت؟   المركز

  الدمعطوفا لِكثوؽ المامكميت ع
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=5810&table=files&Ca

tId=294 
 عيبر  معطوفا حرمِ االحِاؿ كطفِ بىد الرحمف ىيركد   ب  

http://www.insanonline.net/news_details.php?id=11697#h1 
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 فهرس المكضكعات
 لصفحةا المكضكع

 9 المقدمة

 9 حوية البيبر كالمؤثرات الديبمة  ا بيبروِِ لفصؿ األكؿ:ا

 1   مكلد البيبر كفبلِِالمبحث األكؿ

 1 بىد الرحمف ىيركد كاالفوميـ لحركة اإلخكاف المعمموف

 1 بىد الرحمف ىيركد أعِيذا  لمثقي ة اإلعاموة

 90 بيبروِِ

 96 ك يِِ

 99 ة  المؤثرات العويعوة كاالكِميبوالمبحث الثاني

 99 أكال   المؤثرات العويعوة

 99  رار ِقعوـ  معطوف

 99 الفكىة

 91 ىوع أماؾ الاكئوف

 91 الادكاف الثاثا

 60 الفكعة

 69 االبِداع بمل المعكد ا  ُل المىيرؾ

 66 الحركة اإلعاموة  ا  معطوف

 69 المؤثرات المِامقة ىمبيروع العاـ

 96 ـ6009بيـ الحركة اإلعاموة كافِخيىيت 

 99 ثيفوي   المؤثرات االكِميبوة

 91 ثيلثي  المؤثرات الدوفوة كالدكروة

 91 المؤثرات الدوفوة
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 99 المؤثرات الدكروة

 91   ِكمويت بيبروة ىيركدالفصؿ الثاني

 90   البار العويعاالمبحث األكؿ

 96 مك دِ مف كبد ىمدكر

 99 الفكىة كافاكيعاي بمل باره

 99 الكرائـ الُاوكفوة مك دِ مف

 99 مك دِ مف اِدي وة أكعمك

 19 مك دِ مف الِخيذؿ الارىا

 19 مك دِ مف الررب

 19 مك دِ مف االفِديوة

 19 ُكرة حركة حميس بفد البيبر

 19  ووة ا عرل

 11   البار االكِميباالمبحث الثاني

 10 ظيهرة الدقر

 19 ظيهرة الكاؿ

 19 ة كاإلبداد لمكايدالمرأة كدكرهي  ا الِرىو

 19 الكماويت الخوروة

 11 الرثيع

 11 بار الِايفا

 11 الحفوف إلل ا ُد يع

 900 الدبكة إلل الامـ كاحِراـ المامموف

 909 ا بويد

 906 الباداع
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 909 ظيهرة الاماع

 901   البار الدوفاالمبحث الثالث

 901 ِلمؿ بظمة ا بز ككؿ

 990 الِعموـ ىيلاىكدوة 

 999 الِورع ىيلدبيع لِدروج الاـ

 999 ِمكود الدوف اإلعاما

 999 معِقىؿ الدوف اإلعاما

 999 الدبكة إلل االلِزاـ ىِايلوـ الدوف اإلعاما

 999 اإلعاموةالِمعؾ ىيلاقودة 

 999 الىذؿ كالاطيع  ا عىوؿ ا

 991 ا فىويعمدح 

 966 مدح الُحيىة

 969 لاقدم مااـالواكد كالُراع ا

 961 مكوكبيت دوفوة أخرل

 999   خُيئص بيبروة ىيركد الفصؿ الثالث

 999   المرة كا عمكبالمبحث األكؿ

 999 _ مداـك المرة الباروة أكال    المرة

 999 القومة اإلوحيئوة لاُكات

 999 القومة اإلوحيئوة لالديظ

ىيط المرة الباروة ىيلقوـ اإلعاموة  999 اِر

 991 ِكظوؼ الرمز

 999 اإلعاموةِكظوؼ الرمكز 

 999 ِكظوؼ الرمكز الكطفوة
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 999 ِكظوؼ بخُويت الادك

 991 ِكظوؼ أعميع المكيزر

 991 ِكظوؼ المكيف

 990 ِكظوؼ رمكز الطىواة

 996 ِكظوؼ آالت القِيؿ

 999 ِكظوؼ الرمز ا عطكرم

 999 ِكظوؼ الِراث الدوفا كالِيروخا كا دىا

 919 يهرة الِكرارظ

 911 ظيهرة الِرادؼ

 911 ظيهرة االبِقيؽ

 910 ظيهرة الِويد 

 919 ثيفوي   ا عمكب

 919 ِكظوؼ أعمكب الفداع

 919 ِكظوؼ أعمكب الفدا

 919 ِكظوؼ أعمكب االعِدايـ

 911 ِكظوؼ أعمكب ا مر

 911 ِكظوؼ أعمكب الفاا

 911 ِكظوؼ أعمكب الحذؼ كاإلومير 

 910 ب القُُاا عمك 

 919 أعمكب ِطكوؿ القُيئد

 919 أعمكب المقطكبيت الباروة

 919   خُيئص المكعوقل كالُكرةالمبحث الثاني

 919 _ اإلوقيع المكعوقا الخيركا أكال   المكعوقل
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 911 الكزف  ا القُودة الامكدوة

 609 الكزف  ا  ُودة الِداومة

 609 القي وة

 609 دوةالقي وة  ا القُودة الامك 

 601 القي وة  ا بار الِداومة

 690 اإلوقيع المكعوقا الداخما

 690 المكعوقل الداخموة  ا البار الامكدم

 699 المكعوقل الداخموة  ا بار الِداومة

 669 ثيفوي   الُكرة الباروة

 669 الُكرة المدردة الكزئوة

 669 الِبىوِ

 661 االعِايرة

 661 الكفيوة

 90 ةالُكرة الكمو

 690 الىفيع القُُا لمُكرة

 699 الىفيع مقطاا المكحيت

 696 الىفيع الدائرم

 699 الىفيع الِك واا

 699 المدير ة الُِكوروة

 699 ِرموز الِاىور

 691 الخاتمة

 691 أهـ النتائج

 699 التكصيات
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 696 المصادر كالمراج 

 699 الفهرس
 


