
 

المحظىرات والمحسنات اللغىية التركيبية 

 بالغةفي نهج ال

 

 األستاذ الدكتىر: هادي نهر

 (المملكة االردنية الهاشمية -جامعة جندارا) 



 1 

 انًحظىساث وانًحسُاث انهغىٌت انخشكٍبٍت فً َهج انبالغت

 )انًًهكت االسدٍَت انهاشًٍت -جايعت جُذاسا( هادي َهش :األسخار انذكخىس

ٌّ ٨ٔٗ تإلَّثٌ إَّثَٛصّ فٙ تنهغر، خٓث  ٔؼٕن ْىت تن٩ثنى قثبى يُى أ
ٌّ ٚفّهن ٨القثشّ خّٛثقثز تنفٛثذ كّهٓث، ِٛثقّ ٔلثنق تنفٛثذ،  شًّكٍ أ

ِٛثقّ ٔتألٔيٛث،، ِٔيٛثقّ ٔتنٍييثٌ ٔتنًكيثٌ ٔتألـيهتض، ِٔيٛث        ٔ
تإلَّثٌ ٔتإلَّثٌ، فكّم ٔٙ، ٘ثي يثْٛر قثبًر فٙ تنهغر، يثْٛير  
ًّ، ٔتنفييّح     تنكييٌٕ، ٔتنفٛييثذ، ٔتنُييثَ، ٔتن٩القييثز، ٔتنمٛييً ٔتنٕيي
ٔتندغٝييث،، فهييى ٚكييٍ تنٕتقيي٧ تإلَّييثَٙ نٛفٝييً خكييّم لٙثبٙييّ     

٘ثيز ٨ٔثً، نكّم  ،«ً ٔدكر نغٕٚر٨د»تنفًٚهذ: تن٩هٛث ٔتنُهَٛث إاّل 
ًّٗ خٓييييث تإلَّييييثٌ ٨ثنًييييّ تنٍتلييييً   ٌّ ُّٚيييي ٔييييٙ،، قييييثنيذ ٨هييييٗ أ
  ٌّ خثنًيييهنٕالز، ٔتنًثْٛيييثز، ٔتنيييًرٖ ٔتألفكيييثي، ٔتنًٕيييث٨ً، ٔأ
ٌّ تإلَّثٌ نّثٌ  ّٚصٙم خُفّّ، ٔخغًِٛ ٨دً تنًًثيِر تنهغٕٚر، فكأ
ّّيّ، ٔؤقيّ،     ٌّ تنهغر ْٙ تإلَّثٌ فٛٓث يٍ فكًِ، ٨ٔٔٛيّ، ٔـ ٔكأ
ٔظقثفصّ ٔغًٛ ونك يٍ تنٙفثز تإلَّيثَٛر تنصيٙ شٕيٙ، تنهغير خٓيث،      
ٔشصكّفيييم خثإلفٙيييثؾ ٨ُٓيييث، ٔتالَفصيييثؾ ٨هٛٓيييث، ٔييييث تنًف٥يييٕيتز 
ٔتنًفُّثز تنهغٕٚر إاّل ي٥ٓيً ييٍ ي٥يثًْ تالنصقيث، خيٍٛ تإلَّيثٌ       
ٔيًثيِيييصّ تنهغييير يًثيِييير أيُٛييير شفٙيييؿ ٨يييٍ نٔتليييم تإلَّيييثٌ  

ًّيييق فيييٙ تِيييص١ثالشٓث    تنًص٨ُٕييير، ٔشؽثيخٓيييث  يّصقٙيييًٛث إٚثْيييث خص٩
 ن٩ًٕٛر، ٔنالالشٓث تنكثيُر.

فثنًف٥ٕيتز يؽ٨ًٕثز يٍ تألنفث٢ تنفقٛقٛر، أٔ تنًؽثٌٚير تنصيٙ   
ٚف٥ً تِص٩ًثنٓث فٙ ِٛثقثز شٕت٘هٛر ي٩ُٛر، ألِدثج تؼصًث٨ٛير،  
أٔ ألالقٛر، أٔ ظقثفٛر، أٔ ؤقٛر، أٔ َفّٛر، أٔ نغًٛ ونك. ٔي٩ُيٗ  

ًّث شُفً يٍ ِ ٌّ ْىِ تألنفث٢ ي ًث٨ٓث تن١دث٦ تنّهًٛر، نكَٕٓيث  ْىت أ
ًّيث     ِٕقٛر ؼثيـر نهىٔ ، شُدا ٨ٍ نالالز يكٕيٕفر، يّيصٓؽُر ي
ّّيٍ ٔيقديٕل خيهٚم ٨ًيث ُٚف٥يً          ٚه٨ٕ إنٗ إٚؽيثن ي٩يثنل نف٥يٙ يف

ًّٗ )تنًفٍّ تنهف٥ٙ(.  تِص٩ًثنّ ُّٚ
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ُّّثز،ْٙ تنًقديٕالز ييٍ    فثنًف٥ٕيتز ْٙ تن٨ًًُٕثز،» ٔتنًف
١ًٙهفثز تنصٙ أ٠هقيس ٨هيٗ   ٔقه ش٩ّهنز تنًًّٛثز ٔتن ،«تنكالو

ْييىِ تنًف٥ييٕيتز فقٛييم إَّٓييث: تنكييالو تنفييًتو، ٔتنهفيي٣ تنمّييُٛ،     
ٔتنكهًييييثز تنًفٝييييٕـر، أٔ تنًّييييصٓؽُر، ٔيييييث ُّٚييييصقدؿ وكييييًِ،    
ٔتنكُثٚر، ٔتنص٩يًٚٛ، ٔتنصٕيٚير، ٔتنًييٍ، ٔتإلٔيثيذ، ٔتنًفّيٍ      
تنهف٥ٙ، ٔتإلٔثيذ، ٔتنصه١ف، ٔتنصٍُِ، ٔتنالبق ٔغًٛ تنالبيق ييٍ   

ًْٛث يٍ نًًّٛثز تنصٙ ٨ًُفس ٨ُه تن٩هًث، ٔتندثـعٍٛ تألنفث٢، ٔغ
 تن٩ًج قهيث، ٔيفهظٍٛ.

( ْٙٔtaboo َتنصثخْٕثز خ٩ًُٗ تنًف٥ٕي تنهغٕ٘ أٔ تناليّث )
( خ٩ًُييييٗ: ـّييييٍ تنص٩دٛييييً، أٔ ش٩دٛييييً euphemismٔيقثخهييييّ: )

 يقٛق، أٔ شٕيٚر ٨ُه غًٛ تن٩ًج.

 ٚصٍٛ:ٔالخه يٍ تن٥ًُ فٙ ْىِ تنًف٥ٕيتز تنهغٕٚر يٍ لالل ٌتٔ

تألٔنييٗ: ؼ٩ًٛيير، إو ٚفييثكٙ تنفييًن يؽص٩ًييّ فييٙ ٔيئًٞ تنصٕت٘ييم 
 تن٩ًٕٓنذ ٔأنخٛثشٓث.

ٔتنعثَٛيير: فًنٚيير، شٙييهي ٨ييٍ تنًييصكّهى، ٔش٩ييٕن إنٛييّ يًعهييًر ظقثفصييّ،  
٨ٔٔٛييّ، ٔؤقييّ، ٔيكثَصييّ، ْٔييىِ تنّييًثز تنفًنٚيير ال شصييأشٗ نكييّم  
إَّثٌ، ٔإًَّيث ْيٙ ٔقيف ٨هيٗ ؤ٘ تنف١ُير، ٔتنيىكث،، ٔأ٘يفثج        

ًّيييٍ ٚٙيييّؿ فيييٛٓى قٕنيييّ ش٩يييثنٗ:  تندٛيييثٌ ٍَ َنذذذا »، ٔتندهْٛييير ي َوانَّذذذِزٌ
ٌَ انزُّوَس َوِإَرا َيشُّوا ِبذانهَّْغِى َيذشُّوا ِكَشاي ذا    ٍَ ُهذْى   »، ٔ«ٌَْشَهُذو َوانَّذِزٌ

ٌَ ٍِ انهَّْغِى ُيْعِشُضى  .ٕ«َع
نقييه أٔنييٗ ٨هًثرَييث تنقييهتيٗ ْييىِ تن٥ييثًْذ ٨ُييثٚصٓى فقييه نفييس إنٛٓييث  

ٙ كصثخييّ )تنكثيييم( فييٙ ي٩ييًٚ   ْيي ( تن٥ُييً فيي  8ٕ٘)تنًدييًن( )ز
ٌّ يٍ أـٍّ تنكُثٚيثز   تنًغدير ٨يٍ   »ـهٚعّ ٨ٍ تنكُثٚر، إو أيٖ أ

 .«تنهف٣ تنمُّٛ تنًففٓ إنٗ يث ٚهّل ٨هٗ ي٩ُثِ يٍ غًِٛ
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ْييي ( كصثخيييّ )تنًالـيييٍ( ٨هيييٗ ْيييىِ  ٕٖٔٔأقيييثو )تخيييٍ نيٚيييه( )ز 
 تنًف٥ٕيتز.

ًّ  تنؽييثـ٣ )ز  ْيي ( إنييٗ أِييدثج تنف٥ييً: كثنفييأل،  ٕ٘٘ٔقييه ش١يي
ٔتنصييأّنج، ٔتنصه١ييف، ٔتِييصقدثؾ تنهفيي٣، ِٔييهٕ  تن٩ييًج  ٔتن١ٛييًذ،

ّٜيييؿ أظيييً تإلِيييالو فيييٙ خٝيييدٟ تألنفيييث٢   فيييٙ أنفيييث٢ تنيييٕـٓ، ٔٔ
 تن٩قهٚر.

ٌّ ٚكُٗ 9ٕٖٔتنكُثٚر ٨ُه تخٍ فثيَ )ز  ْ ( نٓث خثخثٌ: تـهًْث: أ
 ٨ٍ تنٕٙ، فٛىكً خغًٛ تًِّ شفًُّٛث نهف٣، أٔ إكًتيًث نهًىكٕي.

يّصقاًل فٙ تنًف٥ٕيتز تنصٙ  ْ ( كصثخًثٖٜٓٗٔٔؿ تنع٩ثندٙ )ز 
ٍّّ خأنفث٢  يقدٕنير شيّّن٘   »ُّٚصٓؽٍ وكًْث، ّٔٚصقدؿ ًَْٕث، فصف

ٍّّ تنقدٛؿ، ٔشه١ّف تنكعٛف  .«تن٩ًُٗ ٔشفٙؿ ٨ٍ تنًغٍٖ، ٔشف
٧ِّ تنؽًؼيثَٙ، أخيٕ تن٩ديثَ أـًيه )ز      ْي ( فيٙ كصثخيّ    8ٕٗٔقه ٔ

)تنًُصمح يٍ كُثٚثز تألنخيث، ٔإٔيثيتز تندهغيث،( أخيٕتج تنكُثٚيثز      
ص٩ًٚٝييثز، ٔتنلييم فٛٓييث كييّم يييث شكُييٙ ٨ُييّ تن٩ييًج يف٥ييٕيًت ٔتن

نف٥ييّ أٔ غٛييً يف٥ييٕي، فييثنغًٚ يييٍ تنكُثٚيير كًييث ْييٕ ي٩يئً  
نُٛ شفٍّٛ تنقدٛؿ يٍ تألنفث٢ خم شٓيىٚح تن٩ًُيٗ خيثنهف٣ تنًٔيٛق     

 ٔتنه١ٛف)(.

ٔإوت كثَييس تنًؽص٩ًيييثز تندهتبٛيير قيييه غهيييح ٨هٛٓييث فكيييًذ تنًقيييّهَ    
   ٕ ٖ تن١د٩ٛٛييير، ٨ٔديييثنذ   ٔتنميييٕ  ييييٍ تألئتؾ تنٕيييًًٚذ، ٔتنقييي

تن١ٕت٠ى، ٔأـث٠س نىنك تألنفث٢ تنهتنير ٨هيٗ ْيىِ تألٔيٛث، خٕيٙ،      
يٍ تنصقهُٚ ٔتالـصًتو، فهى ش١ُقٓث خأًِثبٓث ٔإًَّث خثنكُثٚير ٨ُٓيث،   
ًّٝذ ؼ٩هس يٍ تنًف٥ٕيتز تنهغٕٚر ِيهٕكًث   ٌّ تنًؽ٩ًثز تنًصف فإ
ٍ ألالقٛييًث ُٚديي٧ يييٍ تن٩ييثنتز تالؼصًث٨ٛيير تنُدٛهيير تنصييٙ ٌتنْييث تنييهٚ  

تإلِاليٙ فٙ نغصُث ن٩ًخٛر يقًّٛث ٔ٘ٛثَر ٨يٍ كيّم نفي٣ لّيُٛ أٔ     
قدٛؿ، ٔكثَس تنًفُّثز تنهف٥ٛر قًٛر شٕت٘هٛر فث٨هير فيٙ إليًتغ    
ًّييث ّٚيييصقىي أٔ      تنُييث٠قٍٛ خثن٩ًخٛييير يييٍ ـيييًغ تنقييٕل ٔتنص٩دٛيييً ٨
ّٚييصفٛث يييٍ وكييًِ ٘ييًٚفًث، إنييٗ تنهفيي٣ تنًٔييٛق، ٔتنكُثٚيير تنُدٛهيير  

 ٗ ـيييّه تنفقٛقييير، أٔ تنيييهتل تألٔل  تنصيييٙ كيييثٌ فٕيييْٕث ٚٙيييًّْٛث إنييي
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فُٛقهدٌٕ إنٗ كُثٚر ألًٖ فإوت تش٩ّس أًٚٝث يأٔت فٛٓث يٍ تنقدؿ »
يعم يث كُّٕت ٨ُيّ ييٍ أؼهيّ، ٨ٔهيٗ ْيىت كعيًز تنكُثٚيثز، ٔنيُٛ         

 .«غًٜٓى شكعًْٛث
ٌّٕ ٨ييٍ تنًؽييثٌ خثنًؽييثٌ، خ٩ًُييٗ      ٌّ شؽ٩ييم تنًؽييثٌ  »ْٔييىت شؽيي أ

إنييٗ يؽييثٌ  لييً،   تنًييألٕو ٨ييٍ تنفقٛقيير خًعثخيير تنفقٛقيير خثنُّييدر     
ٌّٕ خثنًؽثٌ تألٔل ٨ٍ تنعثَٙ ن٩القر خًُٛٓث  .«فصصؽ

ٔفٙ تنقً ٌ تنكًٚى كعًٛ يٍ أِيثنٛح تنصه١يف، ٔكيًٚى تن٩ديثيتز،     
َٔدٛييم تألنفييث٢ ٔـّييٍ تنص٩دٛييً يييٍ َفييٕ: تنًفييط، ٔتنًاليّيير،        

 ٔتنصًثَ، ٔتإلفٝث،، ٔتنفًض، كُثٚثز ٨ٍ تن٩ًهٛر تنؽُّٛر.

ٔقثيًت يص٩ًُّٙث، ٔإًَث ْٕ  ٔتإل٨ًتٚ ٨ٍ تنًف٥ٕي تنهغٕ٘ نُٛ
ـثؼر نًخٟ تنًقثو خثنّيٛث  فيٙ أـيٕتل شٕت٘يهٛر ي٩هٕيير، ٔنيىنك       
ٌّ خ٩ٛ تألنفث٢ تنًف٥يٕيذ ال ٚقيدؿ وكًْيث فيٙ كيّم ِيٛث ،        َؽه أ
ٌّ تنقً ٌ تنكيًٚى ٚهٍيُيث خيأنج تنقيٕل، ٔتالخص٩يثن       ف٩هٗ تنًغى يٍ أ

ٌَُقىُن»٨ٍ ِٕ، تنكهًر، إو ٚقٕل ش٩ثنٗ:  ًَ   َوُقم نِِّعَباِدي  ىْا انَِّخذً ِهذ
ٍُ ٍَ اْنَقْىِل ِإالَّ ل»ٔأَّّ ش٩ثنٗ  ٔ«َأْحَس اَّ ٌُِحبُّ انّهُه اْنَجْهَش ِبانسَُّىِء ِي
ٌْذذِه َسِقٍذذب  َعِخٍذذذ   »، ٕ«َيذذٍ ُلِهذذَى ُِ ِيذذٍ َقذذْىلل ِإنَّذذا َنَذ ٌَْهِفذذ ٔأَّييّ  ٖ«َيذذا 

ِْ ِبذذْ َ   »ش٩ييثنٗ ُٚٓييٗ ٨ييٍ تنصُييثخٍ خثألنقييثج   َُذذاَبُزوا ِباْنَقْنَقذذا َوَنذذا َح
ٌِ ًَا  .ٗ«ااِلْسُى اْنُفُسىُق َبْعَذ اْنِئٌ

ٌّ ْييىت تنصُييثخٍ يف٥ييٕي ٨هييٗ تنٙيي٩ٛهٍٚ تنييهُٚٙ         ألَّييّ تأل٨هييى خييأ
ٔتالؼصًث٨ٙ، أقٕل: ف٩هٗ تنًغى يٍ ْىت ٔينز فٙ تنقً ٌ أنفيث٢  
ُش٩ّه يٍ تنًف٥ٕيتز ً٘ٚفر خهف٥ٓث كًث ْٕ فٙ أنفث٢ يٍ َفيٕ:  

ٔفقيييًث  تنُكيييثؾ، ٔتنفيييٛٛ، ٔتنؽُيييٌٕ، ٔتن٩ًيييٗ، ٔتن٩يييًغ، ٔونيييك 
نهّيٛث  تنيى٘ شؽييً٘ فٛيّ تنهغير، أٔ خٛثَييًث نفكيى ٔي٨ًٙ، أٔ ؼًٚييًث       
٨هٗ ٨ثنذ تن٩يًج فيٙ تنصٙيًٚؿ خيد٩ٛ تنكهًيثز تنًف٥يٕيذ فيٙ        
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ِٛث  ال ّٚصه٨ٙ شه١فًث، خم ّٚصه٨ٙ يدثًٔذ تنهتل كًث ْٕ خهف٥ّ 
ٌّ تالخصىتل فٙ تألنفث٢، ٔييث شيهّل ٨هٛيّ نيُٛ ٔ٘يفًث      » ْٔىت ٩ُٚٙ أ

 ٌ يييًث، خييم ْييٕ الـييق يييٍ تنهٕتـييق تنًص٩هقيير    وتشٛييًث، ٔال ٨ًٜييًث ال
 .«خثالِص٩ًثل فٙ ٌيثٌ نٌٔ ٌيثٌ، ٔ٘ق٧ نٌٔ ٘ق٧

ٌّ تنف٥ييً ٚمٝي٧ ال٨صديثيتز ألالقٛير ؤقٛيير        ٔي٩ُيٗ ْيىت أٚٝيًث أ
فألْم تنفّثن ٨دثيتز ٘يًٚفر فثـٕير ّٚيص٩ًهَٕٓث فٛيّ،     »َفّٛر 

ٔأْييم تنٙييالؾ ٚصفثٔييٌٕ ٨ُٓييث خييم ٚكُييٌٕ ٨ُٓييث، ٔٚييهّنٌٕ ٨هٛٓييث 
 .«كًٌٔ يث ٚقثيخٓث ١ُٚٔق خٓثخثنًيٌٕ، فٛى

فثألنفث٢ ال شقدؿ نيىتشٓث، خيم تشفيث  تنؽًث٨ير تنهغٕٚير ٨هيٗ ٨يّهْث        »
قدٛفر، أٔ ـُّر ْٕ ييث ٚكّيدٓث ْيىت تنٕ٘يف فًيهتي تألييً ٨هيٗ        

 .«تن٩ً 
فثن٩ٕتيم تالؼصًث٨ٛر ٔتندٛةٛر ٔتنصًخٕٚر ٔتأل٨يًت  ٔتنصقثنٛيه ْيٙ    

ٔكيّم  »ٔإلفثبٓيث   تنصٙ شهٍو يّصمهيٙ تنهغر خّصً تألنفث٢ تنفثـٕر
ٌّ شيىكً أنفث٤يّ تنٙيًٚفر فإَّيّ         يث ٚمفٗ ّٚصفٛث يُيّ فيال ُٚدغيٙ أ

ٔنيىنك ِي٩ٗ تنًؽصًي٧ تن٩ًخيٙ نتبًيًث إنيٗ شكُٛير تنٍٔؼير          ،«ففٓ
       ٌّ ٔتأللييس ٔتندُييس، ْٔييٙ أيييٕي نّٛييس قدٛفيير فييٙ وتشٓييث، خٛييه أ

    ،ٍّ ٚقيٕل  »تن٩ً  تن٩ثو ٔألِدثج ي٩ُٛر نأخٕت ٨هيٗ شكُٛير أِيًثبٓ
اليًأذ تنًؼيم: فًتٔيّ ٔإٌتيِ، ٔيفيّم إٌتيِ ...     أخٕ ٨دٛهذ: ٚقثل

ّٙ، ٔأو تن٩ٛيييثل، ْٔيييٙ ؼُييير فيييالٌ، ٠ٔهصيييّ،   ٔٚقيييثل: ْيييٙ أو تنفييي
 .«ٔيخّٝ، ٨ًِّٔ، ٔخٛصّ
ال شّييصفٙ يييٍ تنص٩دٛييً ٨ييٍ  –يييعاًل  –ٔإوت كثَييس تنهغيير تنالشُٛٛيير 

تن٩ٕيتز ٔتأليٕي تنًّصٓؽُر ٔتأل٨ًثل تنٕتؼح ِصًْث خ٩ديثيتز  
ٌّ شًّٛٓث  ث تنًٙٚفر)(، َؽه تنٕٛو كعًًٛت يٍ خأًِثبٓيكٕٕفر ال أ

تنهغثز تنصٙ ألىز ٨ٍ ْىِ تنالشُٛٛير تنقهًٚير ًٚٛيم أ٘يفثخٓث إنيٗ      
ّّييٍ ٔيقدييٕل       ـ٥ييً وكييً خ٩ييٛ تألنفييث٢ ٔتِييصدهتنٓث خًييث ْييٕ يف

(، ٔتنف٩م ًٕٚز deathٔن١ٛف، ف٩ٛهل ٨ٍ وكً نف٥ر )تنًٕز( )
(todie :ٕإنٗ ٨دثيتز يٍ َف ) 
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Being taken away, to pass away, to go west 

depart this life 

( le dispatuأّييث تنفًَّييٛر فصّيص٩ًم خييهاًل ييٍ نف٥يير )تنًيٕز( )    
( خ٩ًُيٗ:  baiserخ٩ًُٗ تنفقٛه أٔ تنًتـم، ٔشصؽُيح وكيً تنف٩يم )   

ّّيٍ )   ( خ٩ًُيٗ: ٚفصٝيٍ،   embrasseٚقّدم، ٔشّص٩ًم تنف٩يم تنًف

إو أَُيث  ٔغًٛ ونك كعًٛ)(، ْٕٔ أكعً يث ٚكٌٕ فٙ تنهغير تن٩ًخٛير،   
ـٍٛ ٥َُيً ْيىِ تن٥يثًْذ فيٙ ِيٛث  تنعقثفير تن٩ًخٛير َؽيه ـً٘يًث          
ٔيييهٚهًت ييييٍ تنًؽصًييي٧ تن٩ًخيييٙ يُيييى تنقيييهٚى ٨هيييٗ ٜيييدٟ أنفث٤يييّ،   
ّٗ ت  شدييثي  ٔش٩ييثنٗ     ٔ٘ييٛثَصٓث يييٍ كييّم نفيي٣ لّييُٛ، ٔقييه ليي
ُّ يًْف ٔخىٔ  ِهٛى، ُٔلهق  تن٩ًج خهغر يتقٛر فٙ خٛثَٓث، ٔخف

شكًّّٚ فيٙ ـٛيٕتز تن٩يًج     ـًٛه ن٨ث إنّٛ تنهٍٚ تنفُٛف ٔـثٔل
أف٩ييثنٓى ٔأقييٕتنٓى، ٔنييىنك ت١َييٕز تنهغيير تن٩ًخٛيير ٨هييٗ يةييثز خييم   
ُّّر تنصٙ شمًغ خثنُيث٠قٍٛ خثن٩ًخٛير ٨يٍ ـيًغ       ال  تألنفث٢ تنًف
ٌّ شؽيً٘       تنص٩دًٛ، أٔ تالِصفٛث، فٙ تنقيٕل، ٔشٍُٚيّ أنّيُصٓى ييٍ أ
خٓث أنفث٢ نٓث نالالز ً٘ٚفر ٔيكٕٕفر شعًٛ ـٛثً،، ٔشفًغ قثباًل 

 ٔيّص٩ًًث.

ٔتإليثو ٨هٙ خٍ أخٙ ٠ثنح  إيثو تندٛثٌ، ٔنيّ ٘يهي تنًقيثو، ْٔيٕ     
ّٕل شٍُٚيّ تنهفي٣،     »تنقهٔذ فيٙ يقيثو تنفٙيثـر ٔتندالغير      ٨ٔهٛيّ ٩ٚي

فٕٓ تنًُٕوغ ٔتنًعم تأل٨هيٗ خ٩يه يِيٕنّ ت       ،«ٔشًٕٚف تن٩ًُٗ
فٙ تنصأنج ٔ٘يفث، تن٩قٛيهذ، ٔأ٨هيى تنُيثَ خيانتج تنهّيثٌ، ٔـّيٍ        

كييالو، فقييه شًّخييٗ فييٙ خٛييس تنُدييٕذ، َٔٓييم يييٍ     تنص٩دٛييً، ٠ٔٛييح تن 
ألال  تنًِٕل تنكيًٚى  ٔييٍ خٛثَيّ ٨ٔهًيّ ٔأف٩ثنيّ، فكيثٌ كدٛيًًت        

كيثٌ أنٚديًث خهٛغيًث نيّ َٓيػ ييٍ       »٥٨ًًٔٛث ٨ُه أ٨هتبّ قديم أ٘يفثخّ   
تألنج ٔتندالغيير ٚقصييه٘ خييّ تنًقصييهٌٔ، ٔقّييٟ يييٍ تنييىٔ  ي١ديي٦ٕ 

، فٓيٕ تنفكيٛى   ٚفًهِ تنًصىٔقٌٕ، ٔأٌ ش١ثٔنس خُّٛ ٔخُٛٓى تنٌُّٕ
تألنٚح، ٔتنم١ٛح تنًدٍٛ، ٔتنًُٕا تنى٘ ّٚصٙم إَٕثرِ خثن٩ًخٛير  

 .«يث تشٙهس  ٚثز تنُثظًٍٚ ٔتنُث٤ًٍٛ
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ٔنييى ٚكييٍ تإليييثو  فييٙ خٛثَييّ ٔنغصييّ يصكّهفييًث، أٔ يصٙيي٩ًُث خييم كييثٌ      
ٚٙهي ٨ٍ فكً ٨ًٛق، ٔأنج ؼّى، ٔشىٔ  ـٍّ، ٔش٩دٛيً أ٘يٛم   

  ٔ أٔييًٓٔت ِييٕٛفٓى خهٛيي ، ْٔييٕ ـّصييٗ ييي٧ تنييىٍٚ ٨ييثنِٔ ٔـييثيخِٕ 
خٕؼّٓ تنكًٚى، ٔت٨صهٔت ٨هٗ يفثيو تإلِالو، ٜٕٔتخ١ّ، ٔقًٛيّ  
كثٌ ٚٙهي ٨ٍ يكثيو تألليال ، ٨ٔيٍ ِيهٕ  قيٕٚى َٔفيُ أخّٛير،       
ٔنّييثٌ ال ٚؽٓييً خثنّييٕ،، ٔال ١ُٚييق ٨ييٍ تنٓييٕٖ، تنييصًُ  نتبًييًث  
تن٩قم فيٙ تنقيٕل ٔتن٩ًيم، ٔكيثٌ فيٙ ؼهتنيّ يي٧ تنمٙيٕو ٘يٛفر          

ٍِّ ٨ٍ كّم يث ٚمهْ تنفٛث،،  ٨قم ٔيؼثـر يأ٘، ٔخٛثٌ نّثٌ يصُ
ٔٚٓصك تأل٨ًتٚ ٔتنفًيثز كًث كثٌ تأليً ٨ُيه ييٍ ٨يثنِٔ فيٙ     
أف٩ييثنٓى تنًنٚةيير، ٔأقييٕتنٓى تنًصٓصكيير، ٔيؽثنّييٓى تنمه٩ٛيير، ٔخييٍٛ    
ٌّ شصهيييٕض     كدييًتبٓى، ٔأْيييم يفييثييٓى، إو كيييثٌ ال ٚٙييهْى ٨يييٍ أ
َفِٕٓى ٔأف٩ثنٓى ٔأقٕتنٓى خكم ٔٙ، قدٛؿ ٔينئ ٔت٦ٌ يٍ إًٚثٌ 

ّٕظيييس    أٔ أ ليييال  أٔ أنج أٔ أ٨يييًت ، فصهٕظيييس َفِٕيييٓى يعهًيييث شه
       ٌّ أف٩ييثنٓى ٔأنفييث٤ٓى خكييم يييىيٕو ٔيكيئًِ ٔيّييصقدؿ يييٍ غٛييً أ

ٔت٦ٌ تنفًٕر نًث ألىشٓى خّ ٨ٕتبه تنّٕ، فيٙ  »ٚٙهْى ٨ٍ ونك 
ٔنيييىنك ئ٘ ٨يييٍ ْيييّال،    ،«تنص٥يييثًْ خيييثنفٕتـٓ قيييٕاًل ٔف٩يييالً  

 تأل٨هت، يٍ تألقٕتل يث ٚؽّم تنهّثٌ ٨ٍ وكًْث.

كثٌ تإلييثو ٨هيٙ  كألٛيّ ٔ٘يثـدّ ٔـدٛديّ يِيٕل ت   تنيى٘        نقه 
ٚصمٛيً فيٙ ل١ثخيّ، ٔٚمصيثي أليصيّ أـّيٍ       »٨ً  ٨ُّ أَّيّ كيثٌ    

تألنفييث٢، ٔأؼًهٓييث ٔأن١فٓييث، ٔأخ٩ييهْث يييٍ أنفييث٢ تنؽفييث، ٔتنغه٥يير    
ٔكيثٌ ٚكيًِ   » ،«ٔتنففٓ، فهى ٚكٍ فثـًٕث، ٔال يصففًٕث، ٔال ف٥يثً 

ٌّ ّٚص٩ًم تنهف٣ تنًٕٚف تنًٌٕٙ فٙ  ٌّ  أ ـقِّ يٍ نُٛ كيىنك، ٔأ
 .«ّٚص٩ًم تنهف٣ تنًٍٓٛ تنًكًِٔ فٙ ـقِّ يٍ نُٛ يٍ أْهّ

ٔكييثٌ فييٙ تإليييثو  ْييىت تنٕ٘ييف تنٕييًٕنٙ تنييى٘ ٨هٛييّ يِييٕل ت   
فييال تَفٙييثل خييٍٛ ٥٨ًيير تنف٩ييم ٔؼييالل تن٩قييم، َٔقييث، تنٝييًًٛ،    

 ًٔٔ  تنكهًر تنًَٕٙر، ٔتنهّثٌ تنًدٍٛ.

يؽيًن أنفيث٢ أِيًث،، أٔ     ٔتنًف٥ٕي تنهغٕ٘ فٙ كالو تإليثو  نُٛ
كُٗ، أٔ أنقثج ٚف٥ً تِص٩ًثنٓث، ٔٚكًِ ؼًٚثَٓث ٨هٗ تنهّثٌ نًيث  
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ًّيث ًٚكيٍ    ٚعًِٛ ْىت تالِص٩ًثل يٍ تنفًغ، أٔ تنص١ًٛ، أٔ تنفأل، ي
ش٩ٌٕٚييّ ٨هييٗ ـقييٕل فًِٓييٛر يفًنتشٛيير نالنٛيير كًييث ٚف٩ييم أكعييً       
تندثـعٍٛ فٙ يٛهتٌ تنًف٥ٕيتز تنهغٕٚر ٔتنًفُّثز تنهف٥ٛر يًٍ 

ٚص٩يهٖ أ٨ًيثنٓى ـيهٔن ٘يي٧ُ تنفٓيثيَ تن٩ًؽًٛير تنقثبًير ٨هييٗ       ال 
شييًتن  تألنفييث٢ تنًف٥ييٕيذ، أٔ تنقثبًيير ٨هييٗ شقييثخالز نف٥ٛيير خييٍٛ 

ّّييُٓث، فُٓييث     ـقييم نألنفييث٢   –٨ُييهْى  –تنكهًيير تنًف٥ييٕيذ ٔيف
تالؼصًث٨ٛيير تنًف٥ييٕيذ، ٔـقييم نألنفييث٢ تنؽُّييٛر، ٔ لييً ألنفييث٢    

ٔيٚر ثز تنٝيييًتنًٙيييثبح ٔتنٕيييهتبه ٔتألٔ٘يييث  ٔأنفيييث٢ تنفثؼييي 
تنفٕٛٚر نألُِثٌ كثنغثبٟ ٔتندًتٌ، ٔتنمال،، ٔتنيًٚؿ، ٔتن١ٓيثيذ،   
ًّييث شكّفييم خييإًٚتنِ       ٔتألوٖ، ٔتنمدييط، ٔتنؽًييث٦، ٔغًْٛييث كعٛييً ي

 ٔخٛثَّ خ٩ٛ تنفٝال، يٍ تنقهيث، ٔتنًفهظٍٛ.

أقٕل إٌ تنًف٥يٕي تنهغيٕ٘ ٔتنًفّيٍ تنهف٥يٙ تنيى٘ أٔالِ تندفيط       
يفًنتز، أٔ ٨دثيتز خم ش٩هتِ تْصًثيّ ال ٚقف ٨ُه ـهٔن تألنفث٢ 

إنييٗ تن٥ُييً فييٙ ٠دٛيير تنؽًييم ٔتنصًتكٛييح ٔكٛفٛيير ؼًٚثَٓييث ٨هييٗ      
تَّث  شًكٛدٛر ي٩ُٛر شفّهن نالالشٓث ٔي٩ثَٛٓث تنهقٛقر، ٔيث ١ُٕٚ٘ 
لهيييف ٥ًَٓيييث، ٔـًكييير ٨ُث٘يييًْث تنًكَٕييير نٓيييث ييييٍ يقث٘يييه      
شٕت٘ييهٛر، شأظًٛٚيير، ٔأِييهٕخٛر، ٔنالنٛيير فثن٩ًهٛيير تنصٕت٘ييهٛر خييٍٛ    

نًصهقييٙ ال شقييف ٨ُييه ـييهٔن تنكهًييثز تنًفييًنذ، إو نييى ٩ٚييه  تندييثض ٔت
نهكهًر تن٩ًُٛر ي٩ُٗ قثّيًت ليثيغ ـيهٔن تنصًكٛيح، ٔليثيغ ـيهٔن      
ٌّ ْيىت تنصًكٛيح تنيى٘ ٚؽيً٘      تنّٛث  تنى٘ شًن فّٛ شهك تنكهًر، أل
ًّ إيكثَثز تنهغير، ٔٚفكيى تشٙيثنٓث     ٔفقًث نّٛث  ي٩ٍٛ ْٕ تنى٘ ٚفؽ

تنفقيم تنيهالنٙ ْيٕ تنٕؼيٕن      خفقم نالنيٙ ي٩يٍٛ نٌٔ غٛيًِ، ْٔيىت    
فثنقٝييٛر ٨ُييه تنًدييه٨ٍٛ ٥٨ًٔييث،  –أٚيير كهًيير  –تنفقٛقييٙ نهكهًيير 

تندٛثٌ تنهغٕ٘ قٝٛر نغر ٨ٔٙ، ٔنيُٛ ٨ٔيٙ نغير، ٔخهغير تني٨ٕٙ      
ْىِ شٙدؿ  فث  تنهالنر أكعً يـثخير، ٔشيأظًًٛت، ٔف٩ياًل فيٙ أِيًث٦      
تنًصهقييٍٛ ٜٔييًثبًْى ٨ٔقييٕنٓى، ٔشصفؽييً تنكهًيير ٨ييٍ ي٩ُييٗ يًصييٍه 

يديييه٦ تنيييُٗ تنيييى٘ شّيييهؿ  –نٌٔ غٛيييًِ  –نيييّ ٨هيييٗ قٕ أؼدًْيييث
خييثنفكً، ٔتنعقثفيير، ٜٔيئًج تندٛييثٌ ٔتنفٙييثـر، ٨ٔييً  أِييًتي   
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تنهغيير تنصييٙ ّٚييص٩ًهٓث ِٔييٛهر نلخييهت٦ ٔتنصييأظًٛ فييٙ تٜلييًٍٚ، ٔإٌ 
كثَيييس خ٩يييٛ يفًنتشٓيييث ؼٍنييير فمًييير فيييٙ فٙيييثـصٓث يًصيييهذ فيييٙ 

 نالالشٓث.

أّيييث ٔت  نقييه »ٚقييٕل تإليييثو  فييٙ ل١دصييّ تن٩ًًٔفيير خثنٕقٕييقٛر)(: 
ٌّ يفّهيييٙ يُٓيييث يفيييمَّ تنُق١يييح ييييٍ   َّٙيييٓث فيييالٌ، ٔإَيييّ نييي٩ٛهُى أ شق
ّٙ تن١ٛيً، فّيهنُس نَٔٓيث      ّّٛم، ٔال ًٚقٗ ني ًّـٗ، ُٚفهي ٨ُّٙ تن تن
ٌْ أ٘يَٕل خٛيٍه        ظٕخًث، ٠ُٕٔٚس ٨ُٓث كٕيفًث، ٠ِٔفْقيُس أيشيث،٘ خيٍٛ أ
ؼّىتَ،، أٔ ت٘دً ٨هيٗ ل١ٛيٍر ٨ًٛيثَ،، ٚٓيًُو فٛٓيث تنكدٛيً، ٕٔٚيُٛح        

ٌّ      ف ٛٓييث تنٙييغًٛ، ٔٚكييهُؾ فٛٓييث يييّيٍ ـّصييٗ ٚهقييٗ يّخييّ، فًأٚييس أ
ًٖ، ٔفيٙ تنفهيق      ٍٗ، فٙدًُز ٔفٙ تن٩يٍٛ قيى ًَ ٨هٗ ْثشث أـؽ تنٙد
ٔؽث، أيٖ شًتظٙ َٓديًث ـّصيٗ يٝيٗ تألٔل نّيدٛهّ فيأننٗ خٓيث إنيٗ        

 فالٌ خ٩هِ، ظّى )شًّعم خقٕل تأل٨ٕٗ(:

ٌَ يا ٌىيً عهى ُكىسها ٌَ أِخً جابِش  شخا  وٌىُو حٍّا
ٛث ٨ؽدًث خُٛث ْٕ ّٚيصقدهٓث فيٙ ـٛثشيّ إو ٨قيهْث ٜليً خ٩يه ٔفثشيّ،        ف

 .«نٕهَّ يث ش١ًّٕت ٨ًٜٛٓث.....
 فإوت أ٩ًَُث تن٥ًُ فٙ ْىِ تنم١در تندهٛغر ٔقفُث ٨هٗ تٜشٙ:

ٌّ ْىِ تنم١در شًّعم ـهٚعًث فٙ )تنمالفر(، تنصٙ ٨ٔٗ تإليثو   أٔاًل: أ
ًّز خٓيث،    يثْٛصٓث ٔأيٕيْث، ٔأنّى إنًثيًث كثفًٛث خثإلٔي  كثنٛثز تنصيٙ يي

ٔخيثن١ًُق تنيى٘ ْيًٍٛ ٨هيٗ يّيًٛشٓث، ٔتنمالفير خ٩يه ْيىت نّٛيس          
قٝٛر ِٛثِيٛر أٔ تؼصًث٨ٛير، أٔ ٨ّيكًٚر، أٔ تقصٙيثنٚر ففّيح،      
ّ٘ ٘يي٩ٛه كييثٌ،    خييم إَّٓييث قٝييٛر تنٕؼييٕن تإلِيياليٙ كهييّ، ٨ٔهييٗ أ

 ٌّ تنفثؼر إنٗ »ٔنم١ٕيشٓث ْىِ كثٌ ـهٚط تإليثو فٛٓث أ٦ًِ، أل
كعيً ييٍ تنفثؼير إنيٗ شيً  تن٩ًيم ٔتنّيكٕز ٨يٍ         تنقٕل ٔتن٩ًم أ

ٌّ ٨ثييير تنكييالو أفٝييم يييٍ ٨ثييير    ؼًٛيي٧ تنقييٕل... خييم قييه ٨هًُييث أ
تنّكٕز .... ٔكٛف ٚكٌٕ تنًٙس تَف٧، ٔتإلٚعثي نّ فٝم َٔف٩ّ 

...ّٗ  .«ال ٚكثن ٚؽثٌٔ يأَ ٘ثـدّ، َٔف٧ تنكالو ٩ّٚى ٔٚم
     ٗ ٌّ ًٚيثيَ ٨هي ٌّ ٚيصكهى، ٔأ تنُيثَ   ٔنىت كثٌ ٔتؼدًث ٨هيٗ تإلييثو  أ

ِييه١ر تنقييٕل، ْٔييٕ تنم١ٛييح تندييثي٦، ٔتندهٛيي  تنًفهييق ٔتنفييثيَ     
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تنٕيييؽث٦، ٔتنقثبيييه تنًهٓيييى تنيييى٘ ًٚصهيييك ٌييييثو تنّيييٛثنذ ٔتنًبثِييير  
     ٌّ ٔتنًٕ  تنًف٧ٛ ٔ٘ثـح تنّيؽثٚث تنفًٛيهذ، ٔتألف٩يثل تنمثنيهذ أ
ّٕٚ  إنّٛ تنقهيٕج، ٔتألِيًث٦، نٛدٙيًْث ٕٔٚؼٓٓيث خيأيً ل١ٛيً       

ٌّ كال و تإليثو خٕ٘فّ ًَٙث نغًٕٚث يّصّقًث يٍ أيٕيْث، ٔي٩ُٗ ْىت أ
يٕٜيي٨ّٕ ييي٧ ِييٛثقّ كهييّ: ٌيثَييّ ٔيكثَييّ، ٔيصهقٛييّ قثبًييًث ٨هييٗ     
٨القييثز ـًًٛيير خييٍٛ تنًًِييم خٕ٘ييفّ َؽًييًث ِييث٩٠ًث يييٍ َؽييٕو      
تإلِييالو، ٔخييٍٛ تنًمييث٠دٍٛ خٕ٘ييفٓى أ٨ييً  تنُييثَ خٓييىت تإليييثو    
ٌّ إـكييثو تن٩القيير خييٍٛ تنًييصكهى     تنييى٘ ٚمييث٠دٓى، ٔيييٍ تن٩ًيئً  أ

هقييٙ ِييٛفًٚ خُٛيير لث٘يير نهم١ييثج نغييًر ٔأِييهٕخًث ٔنالنيير       ٔتنًص
ال ٩ٚصًيهٌٔ فيٙ فٓيى تنيُٗ     » –٨يثنذ   –ٔيًًَٕٝث، ٔتنًمث٠دٍٛ 

 –٨هٗ يؽًن يث ٚقهيّ نٓى يٍ ي٩ًفير ٔي٩هٕييثز، خيم ٩ٚصًيهٌٔ     
٨هييٗ يييث شمصٍَييّ وتكييًشٓى يييٍ ي٩هٕيييثز   –ٔيخًييث خهيؼيير أكدييً 

تنصيٙ   ٔي٩ثي  ٔلدًتز ... ـٛيط شهصقيٙ ْيىِ تن٩ًًفير ٔتن٩ًًفير     
قيييهيٓث تنيييُٗ، فٛكيييٌٕ تنًفصيييٕٖ تنًيييهي  َثشؽيييًث ٨يييٍ ْيييثشٍٛ       ٚ

 .«تن٩ًًفصٍٛ، ي٩ًفر تن٩ثنى ٔي٩ًفر تنُٗ
ظثَٛييًث: ٔنييٕ أ٩ًَُييث تن٥ُييً فييٙ تنييُٗ خٕ٘ييفّ كصهيير نغٕٚيير يفكًيير  
تندُث، ٔتنُّػ نٕقفُث ٨هٗ شفث٨م تنٕـيهتز تنُٙيٛر فٛيّ ييٍ ـٛيط      

    ً فٕيٚير  ٘هئْث ٔكَُٕٛصٓث، خفٛط ًٚكيٍ نُيث شفهٚيه تنؽٕتَيح تن
تنصٙ شصفث٨م فيٙ تنٕـيهتز تنُٙيٛر، ٔكٛفٛير شيًتخٟ ْيىِ تنٕـيهتز        
ٌّ ٘ثـح تنُٗ  ٚكيٌٕ قيه ٜٔي٧ فيٙ      ٔش٩ثنقٓث تن١ًُقٙ الًِٛث أ

ٌّ ٚقيٕو خص٩هٛيق نالالز    »وُّْ إ٠ثيًت يفهنًت ٚهًٚ كاليّ فّٛ  قديم أ
تألنفيييث٢، ٜٔيييّى خ٩ٝيييٓث إنيييٗ خ٩يييٛ، ٔشًشٛدٓيييث خفّيييح ي٩يييثَٙ  

 .«تنُفٕ
ندفيييط إاّل تنؽيييً٘ ٔيت، تِصكٕيييث    َٔفيييٍ ال ًَٚيييه فيييٙ ْيييىت ت   

تنًف٥ٕي ٔتنًفٍّ يٍ تنقٕل ٨هٗ يّصٕٖ تنصًتكٛح تنصٙ ؼث،ز 
٨هٗ نّثٌ تإليثو، ٔقه أنفُٛث فيٙ تنيُٗ ؼًهير ييٍ تن٥يٕتًْ تنصيٙ       
ٌّ ٚقيدٛ ٨هيٗ أفكيثيِ فّٛيٕقٓث      ٌّ تإليثو  قثني ٨هٗ أ شّكه كٛف أ
خهغييير قيييثنيذ ٨هيييٗ شفًٚييي  نالالشٓيييث تنًًصيييهذ خكيييم شه١يييف ٔأنج،   
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، ْٔٙ ٨هٗ ييث فٛٓيث ييٍ تنصه١يف ٔـّيٍ تنص٩دٛيً فث٨هير،        ٔشدًٙ
ٔيّظًذ، ٔ٘ثنفر نهكٕف ٨ٍ تنفقثبق، ٔإنتَر تنٍٚيف ٔتندث٠يم،   
 ٔتلصًتقًٓث خكم ـى ، ٔنيتٚر، ٔش٩ّقم، ٔيٍ ونك َأنف تٜشٙ:

ٌّ تنصًتكٛح تنهغٕٚر تنصٙ ٔينز فٙ ل١در تإليثو  كًث ْٕ ٔأَٓث  إ
ٌْ خييهْز نتبًييًث شًتكٛييح يفكًيير ال ٕٚييٕخٓث نييدُ، ٔال  غًييٕٚ، ٔإ

 خ٩ٛ يفًنتشٓث نُث ؼٍنر فمًر فٙٛفر يًصهذ تنهالنر.

ٌّ كهًر )ُفالٌ( يعاًل لثيغ إ٠ثي تنصًكٛح ال ش٩ُٙ ِٕٖ  كُثٚر »إ
٨ٍ تن٩هى تنًىكً تن٩ثقم، يَّعير: فالَيّ ي٨ًُٕيًث ييٍ تنٙيً  ...      
ٔقيييه شيييٍتن ) ل( فيييٙ أٔنيييّ، فٛكُيييٗ خيييثنُفالٌ ٔتنفالَييير ييييٍ غٛيييً     

ٓث إوت ش٩ثنقس ي٧ غًْٛث فٙ شًكٛح ؼيثٍي فيٙ   )(، ٔنكُ «تٜنيٍٛٛ
ِييٛث  ي٩ييٍٛ، نّنييس إّيييث ٨هييٗ ٘ييٛثَر تالِييى تنًكُييٗ ٨ُييّ خٓييث يييٍ  
تالخصييىتل، ٔإّيييث نلٔييثيذ إنييٗ تإل٨ييًتٚ ٨ييٍ وكييً تِييى ٘ييثـدٓث   

ٍّْث، أٔ ٘ٛثَر نّ.  ً٘ٚفًث، شُ

ًٍّْث  ٔفالٌ: كُثٚر ٨ٍ أخٙ خكً  ٔتإليثو  نى ٚىكً تالِى خهف٥ّ، شُ
ٌّ ٚعًٛ ونك يٕث٨ً تنّثي٩ٍٛ، ٔأكعًْى أنيٖ خًث  نيس إنٛيّ    ٨ٍ أ

ٌّ ٚؽيً٘         أيٕي تنمالفر، ٔقه ٚكيٌٕ ٘يٛثَر الِيى أخيٙ خكيً  ييٍ أ
٨هٗ نّثَّ  ْٕٔ يك٥ٕو تنُفُ خّدح ـق يغٕٙج ٚأخٗ تإلييثو  

، ًِٔثـر، ٠ٔهدًث نٕـهذ تنٙف، تنصًٙٚؿ خّ ئً،ذ يُّ، ٔيٕنذ
ٔإ٘ييالؾ وتز تندييٍٛ فييٙ أييير خييهأ تنٕييًق ٔتنصٙييه٦ خّييً٘ فييٙ     

 خُٛثَٓث، ٔنًث ًٚٛ ٨هٗ ونك تندُٛثٌ ٕٔٞ ٠ٕٚم.

ًّي تإليثو وكً كهًر فالٌ فٙ ِٛث   لً ييٍ ل١دصيّ، شأنخيًث     ٔقه ك
أٚٝيييًث، ٔإ٨ًتٜيييًث ٨يييٍ يدثٔيييًذ تٜليييًٍٚ خأِيييًثبٓى، إو ٚقيييٕل:  

ٔفالٌ ُْيث   «ّ فأٔنٗ خٓث إنٗ فالٌ خ٩هِـّصٗ يٝٗ تألٔل نّدٛه»
ْييٕ )٨ًييً خييٍ تنم١ييثج(  ظييثَٙ تنمهفييث، تنًتٔييهٍٚ يٜييٕتٌ ت      

 ٨هٛٓى.

ظييّى نُصأيييم كهًيير )تألٔل( كييى فٛٓييث يييٍ تألنج ٔتالـصييًتو نم١ٛييح  
ٌّ ٚصدّٟ خيثنقٕل،   ٚفٙؿ ٨ٍ أٔٛث، ل١ًٛذ ٔقه أخس ًِثـصّ إاّل أ
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  ٔ ال شففيٍ أـيهًت إنيٗ    ٔٚهصًُ نّ أنفث٤ًث ال شعًٛ ـًؼيًث، ٔال شدثٔيً 
 ِمٟ أٔ َفٕي.

ٔيٍ أخًٌ يفثٔي ْىِ تنم١دير شُثٔنٓيث قٝيٛر )تنمالفير( تنصيٙ نيى       
    ٌّ ٚأز  ٨هٗ وكًْث خهف٥ٓث، إ٨ًتًٜث ٨ُٓث ٔتـصقيثيًت نٓيث، فكيثٌ أ
تِييص٩ًم تإلـثنيير تنٝييًًٛٚر ٨هٛٓييث، ْٔييىت تالِييص٩ًثل أٔ تإلـثنيير    
ًيث  ٦َٕ يٍ تنم١يً تنهغيٕ٘، ٔونيك خ٩يهو وكيً تنٕيٙ، خهف٥يّ، ٔإَ       

ٔيخًييث كُييٗ ٨ييٍ »ٚييىكً ٨هييٗ ْٛةيير ٜييًًٛ خ٩ثبييه أٔ غٛييً ٨ثبييه  
ًِ وكًِ  .«تنٕٙ، ٔنى ٚؽ

إٌ تإلـثنر تنًًٝٛٚر فٙ ْىِ تنم١در قه تِصفٕوز ٨هٗ شًتكٛدٓث 
٨ٌّس ٨هٗ إَٔت٦ تنًٝثبً تن٩ًٓيٕنذ فيٙ    يٍ أٔل ؼًهر فٛٓث، ٔشٕ
ٌّ خ٩ٝييٓث يصكييثظً فييٙ تنييُٗ خٙييٕيذ    تن٩ًخٛيير كهٓييث شقًٚدييًث، إاّل أ

ًٌت ٔشكييًتيًت يييٍ غًْٛييث، ٔيُٓييث: تنٝييًًٛ تنٕؼييٕن٘،   أكعييً خيئً
ٜٔييًًٛ تنًفييًنذ  ،ٔأ٨ُييٙ خييّ ٜييًًٛ تنًييصكّهى تن٩ثبييه ٨هييٗ تإليييثو 

تنغثبديير، ٜٔييًًٛ تنًفييًن تنغثبييح ٔقييه ٔييّكم تنٝييًًٛ تنٕؼييٕن٘      
ًّ  نتلم تنُٗ يٍ أٔل ١ًِ يٍ ١ِٕيِ خّيذ يًكٍٚير،   تنًصف

 ٖ ّٕل إنٗ ٘ٛ  أليً ش٩يٕن   ٔشصثخ٧ ْىت تنًًٝٛ خهف٥ّ يٍ غًٛ شف
٨هٗ يًؼ٩ٛثز ألًٖ إـثنر ٔتٜفر ٔيدثًٔذ شصُيثيٗ ِيًًٕت فيٙ    

 تنص٩دًٛ ٨ٍ ٔمّٙ .

 يضى نسبٍهه 

 ٌسخقبهها / عقذها 

 بعذ وفاحه 

 فً حٍاحه 

 يحّهً

 ٌُحذس )عًُّ( انسٍم

َّ( انطٍش  ال ٌشقى )إن

 طىٌُج عُه كشحا 

 سذنُج / طفقُج / فشأٌُج/ وصبشُث

 ُشًتظٙ
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ُٚص٥ى ٔٚدًٌ خٕٙيذ يص٩هنذ ٥ٚيم  إٌ ْىت تنًًٝٛ تإلـثنٙ تنى٘ 
فٙ تن٩ًُٗ يُّهًت إنّٛ قيثنيًت ٨هيٗ ش٥ُيٛى تن١٩ًيٗ تنيهالنٙ تنًيًتن       
فٙ كيّم ييًذ ٨هيٗ ٔفيق ٔؼٓير ٥َيًِ تنمث٘ير  تنصيٙ ْيٙ تن٩ًهيى           
تألٔل ٔتأللًٛ فٙ ًِن تن٦ًٕٜٕ تنى٘ ٚصفهض فّٛ كهّ، ٩ًٚٔيم  
ْىت تنًًٝٛ تنٕؼٕن٘ خ١ًٚقير ـٕتيٚير ٚيّن٘ فٛٓيث تني٨ٕٙ ف٩هيّ       

 ًث ٔشقهٛدًث ٨دً تنًٕثْه، ٔتألـهتض، ٔتنٕمٙٛثز تنًقثخهر.ش٩ُٕٚ

أقٕل: إوت كثَس ْىِ تنًٝثبً شصُثيٗ ٔشصًثْٗ ي٩دًذ ٨ُيّ  فأَٓيث   
ًٍّْث يٍ وكً تألًِث،  فٙ تنًقثخم قه أـثنس ٨هٗ يمث٠ح غثبح شُ
     ٌّ ًّؼيًث ييٍ أ ٔتألٔٛث، خأنفث٤ٓث ي٥ًٓذ، فكُٗ ٨ُٓيث إ٨ًتٜيًث ٔشف

ّ٘ تِيى ٤يثًْ،      فٙ ِٛث  ـ ،شؽً٘ ٨هٗ نّثَّ هٚعيّ يُق١ي٧ ٨يٍ أ
ٌّ تنّٛث  غه٥ر ٔغٝح أفًٌشّ فٙ َفُ تإليثو  ٨هٗ تنًغى يٍ أ
ـقٕ  يٕٓٝير، ٔأف٩ثل تَصٓثٌٚر ٤ثنًير، أفٙيؿ ٨ُٓيث خإـيثالز     
ًًٜٛٚر ٨ًهس ٨هٗ شًثِك تنُٗ ٔشفّكى تنًٔتخٟ خٍٛ ٔمّٕ٘ 
ٌّ شٝيفٙ ٨هيٗ تنيُٗ      ٔأـهتظّ ٔإٌ كثَس يصٝثنذ ٔيصُثقٝير، ٔأ

ى٘ تيصيهز نالالشيّ ٔتشّي٩س، ٨ٔيهو وكيً تألٔيٛث،       ًِر تإلٚؽثٌ تن
ٔتألًِث، خأنفث٤ٓيث تنٙيًٚفر إّييث ش٥٩ًٛيًث نٕيأَٓث، أٔ شفقٛيًًت نٓيث        

:ًّّ ٌّ شىكً أٔ شف  نكَٕٓث ال شّصفق أ

ًّصها  حق

 انخالفت

 سذنُج عُها، طىٌُج عُها

 أدنى بها

 ٌسخقبهها

 عقذها، صٍّشها، جعهها

 ضشعٍها 

 –ؿ إنٗ غثبح قًٚح، أٔ خ٩ٛه ْٔىِ تإلـثالز تنًًٝٛٚر تنصٙ شهً
ّ، = الًِٛث أَّّ ال ّٚيصفق تنيىكً خهف٥يّ، أٔ تإلـثنير إنٛي     -ال فً  

نكَّٕ يٕٕٓنًت ي٩ٕٓنًت فٙ تألوْثٌ، يكصّدًث ٔؼٕنِ ٨ُه تنًصهقيٍٛ،  
٦ّٕ تنفييٕتي تنييهتلهٙ نهييُّٗ،      ٔقييه ٨ًهييس ْييىِ تنٝييًثبً ٨هييٗ شُيي
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ٔإخييًتٌ أخ٩ييثن تنًَٕٕنييٕغ، ٔشفهٚييه أٔؼييّ تنٙييًت٦، ٔشٝييثيج       
قييٕٖ، ٔشدييثٍٚ تنييًرٖ ٔتنًفييثْٛى، ٔأٔييٛث، تنفييثل، ٔٔمٕ٘ييّ،     تن

 ٔٔمٙٛثشّ، ٔتيصهتن تَّث  تنُٗ ٔشّهّهّ.

إٌ تنمالفر ٔقه أ٨ًٚ تإليثو  ٨ٍ وكًْث خهف٥ٓث، خم كُٗ ٨ُٓث 
خًًٝٛ غثبح شقهٛاًل يٍ ٔأَٓث ٨ُيهِ، فٓيٕ ٘يثـح  ليًذ ال نَٛيث      
ر قه ٘يثيز يّيصهلهر فيٙ أوْيثٌ تنًصهقيٍٛ، فثِيص٩ًم  إـثنير قدهٛي        

ألًٖ يّصدهاًل تنًًٝٛ خثِى تإلٔثيذ، ٔتإلٔثيذ أخ٩يه فيٙ تنهالنير    
يٍ تنًًٝٛ، ٔنكٙ ٚفكى  تنقٕل فٙ أوْثٌ تنًمث٠دٍٛ ؼيث، خثِيى   
تإلٔييثيذ يّييدٕقًث خٓييث، تنصُدٛييّ نههالنيير ٨هييٗ تنقًٚييح، ٔنييى ٚهفقٓييث    
 :خفيييً  تنم١يييثج )تنكيييث ( إي٩ثَيييًث فيييٙ تِيييصقدثؾ أيًْيييث، ٚقيييٕل

ٌّ تنٙدً ٨هٗ )ْثش»  .«ث( تـؽٗ فًُٙٛزفًأُٚس أ
ٔنكيييٙ ٚكٕيييف تإلييييثو  ٨يييٍ يكًيييٍ تألِيييٗ، ٔشغهغهيييّ فيييٙ َفّيييّ  
تنًٕٚفر، ٨ٍٔ تأليثكٍ تنهقٛقر تنصٙ ش٠ٍّٕ فٛٓث ٨ديً ٘يُفٍٛ ييٍ    

 ّ ٔقيييه ِيييًس فٛيييّ ئؾ تنًؽيييه، ٔتن٩ًيييم،    ،تنُيييثَ، تألٔل: ًٚعهييي
 ٔتندىل، ٔتإلٚعثي، ٔتِصد١ُس فٙ نٔتلهّ ٨ٕتيم تنًفٛ تنٕت٨ٙ.

نمييثبًذ تنصييٙ نييى شص٩ييٕن تنف٩ييم تنكدٛييً،      ٔتنعييثَٙ: ًٚعييم تنًُييثوغ ت  
ّٓ ِٔٓم،  ف٩ثٔس ٨هٗ تنه٨ر ٔتنهىتبى، ٔتنمهٕن إنٗ كّم نَٕٛ٘ ْ
أقييٕل: نكييٙ ٚكٕييف تإليييثو  ْييىِ تنًفثيقيير تنًصقثخهيير شقييثخاًل ـييثنًت،    
ٌّ تنٙييدً ال ٚفصييثغ إنييٗ ظًظييًذ، تلصٙييً تنًفُيير       ٔنكييٙ ّٚكييه أ

ُّ خهالنصٓث تنّٛثِٛر ٔتن٨ًٕٛر خٕ٘فٓث خثشس ي٩ٝهر ٔؼٕن ٚر شً
يًٙٛ تأليير كهٓيث، شؽ٩هيّ ـٍُٚيًث، نتبيى تنفيٌٍ، ٔظيثبًًت ال ًٚفي٧         
يتٚثز تنفهتن، خم يتٚثز تنف٩يم تنًصّيثيٙ، أقيٕل تلصٙيً تإلييثو       
ٌّ شًعم خقٕل تأل٨ٕٗ:  تنًفُر خأِٓم ش٩دًٛ ٚفًّٓ تنُثَ، فكثٌ أ

ٌَ يا ٌىيً عهى ُكىسها ٌَ أِخً جابِش  شخا  وٌىُو حٍّا
ٍٛ تألـٕتل ٨هيٗ ْيىت تنُفيٕ ييٍ تنصُيثقٛ      ٔـٍٛ شكٌٕ تنًفثيقر خ

 ًّٙ ٔتنصقثخم ٚٙدؿ ـٌٍ تإلَّثٌ ـًٍَث كًَٕٛث، ـٌٍ ي٩ًفر، ٔشد
 يفكٕو خأنج ؼّى ال ٚاليُ تنُثٌفٍٛ خًث ال ُٚفًه.



 15 

ٔنكٙ ّٚكيه تإلييثو  ٨هيٕ قيهيِ، ِٔيًٕ يكثَصيّ، فٓيٕ تنقًٚيح ييٍ          
يٓدٟ تنٕـٙ، ٔيث ٚٙم إنيٗ تٜليًٍٚ غيٛٛ ييٍ فيٛٛ تنُديٕذ،       

نًقييثو تن٩ييثنٙ، ٔتنًكثَيير تنٕييًٚفر تنّييثيٛر نييى ٚقييم يييث     ٔييي٧ ْييىت ت 
 ٚمهْ أـهًت خم تكصفٗ خصًعٛم ًِِٕ  خقٕنّ:

 وانسٍم ال ٌُحذس إاّل يٍ عهّى  ٌُحذس عًُّ انسٍم
ًّ انطٍش  ويكاٌ انطٍش انفضاء انعانً  ال ٌشقى إن

ٌّ تن٩ًثَٙ ٚصٕتنه خ٩ٝٓث يٍ خ٩يٛ   فكم شًعٛم ٚمهق نالالشّ، ٔكأ
ٌّ ٚفٙيؿ تإلييثو ٨يٍ َفّيّ خهغير        خأخٓٗ قٕل ٔأٌكي  ٗ نفي٣. ٔخ٩يه أ

يصًف٩يير، ٚييٕتٌٌ فييٙ شًثْٛييثز لفٛيير يّييصٕيذ نكُٓييث فييٙ نالالشٓييث  
ٔيٝثيُٛٓث قه خهز أكعيً تَكٕيثفًث ييٍ تنكيالو تنٙيًٚؿ ٔتنًدثٔيً       
فيييٙ شفهٚيييهْث نًثْٛييير تن٩ًًكييير تألٌنٛييير خيييٍٛ تإلَّيييثٌ تإلَّيييثٌ،  

فٙ ٨هيٗ  ٔتإلَّثٌ تنٕـٓ، خيٍٛ تإلَّيثٌ تنًصّيثيٙ ٔتٜليً تن١يث     
١ِؿ تنفٛثذ، خٍٛ تإلَّثٌ تنفق ٔتنًٜيث، ٔتنف٩يم تنكيًٚى، ٔخيٍٛ     
تإلَّيييثٌ تندث٠يييم ٔتنًصميييًٖ، ٔتنًصٕيييكك، خيييٍٛ تنًٓيييى تن٩هٛيييث      
ٔتنًكثَر تن٩هٛث، ٔ٘غثبً تنُفَٕ ْٔٔيٍ تألف٩يثل، ٔتنصٓثنيك ٨هيٗ     

فٛيث ٨ؽديًث   » :يقث٘ه تنصًتج، ٔخًٓغ تنفٛيثذ تنفثَٛير، ٚقيٕل تإلييثو    
ثشييّ، إو ٨قييهْث ٜلييً خ٩ييه ٔفثشييّ نٕييهَّ يييث خُٛييث ْييٕ ّٚييصقٛهٓث فييٙ ـٛ

ّٕيي١ً ٜيي٨ًٛٓث، فٙييًّْٛث فييٙ ـييٌٕذ لٕييُث،، ٚغُهيي٣ُ كاليٓييث،       ش
    ٌْ ُّّٓث، ٔٚكعً تن٩عثي فٛٓث، فٙيثـُدٓث كًتكيح تنٙي٩در إ ٍُ ي ُٕ ٔٚم
ًُ ت  خميدٟ    َُ ن٩ًي ًَو، ٔإٌ أِهُ نٓث شقّفى فًُّٙ تنُث تُٔق نٓث َل

ٌّٕ ٔت٨صييًتٚ، فٙييدًز ٨هييٗ ٠ييٕل تنًييهذ  ، ٔٔييهذ ٔٔييًثَ ٔشهيي
تنًفُيير، ـّصييٗ إوت يٝييٗ نّييدٛهّ ؼ٩هٓييث فييٙ ؼًث٨يير ٨ٌييى أَييٙ        
َّ ي٧ تألٔل يُٓى  أـهُْى، فٛث  ٔنهٕٕيٖ! يصٗ ت٨صًٚ تنًٚح ف
َِييفُّٕ،         ٌُ إنييٗ ْييىِ تن٥ُييثبً، نكُّييٙ أِييففُس إو أ ـّصييٗ ٘ييًُز أقييً

 .«٠ًُٔز إوت ٠ثئت..
ٌّ فٙ ْىت تنكيالو   ْٔيٕ ٚيهٔي فيٙ فهيك ييث ُّٚيًٗ خي  )تنًؽيثل(          –إ

(Field    ٔأ٨ُيييٙ خيييّ تنًٕٜييي٦ٕ تألِيييثَ نهم١يييثج، ٠ٔد٩ٛييير ،)
يييٍ تنُّييٛػ  ٜييًج –تن٩القييثز تنقثبًيير خييٍٛ ٔمٕ٘ييّ ٔأ٠ًتفييّ  
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تنهغيييٕ٘ تنصًكٛديييٙ تنيييى٘ ًٚعيييم أ٨هيييٗ يًتشيييح تنّيييًٕ تنهغيييٕ٘،     
ٔتنًفييًنتز تنُدٛهيير، ٔتنًؽييثٌتز تنصييٙ خ٩ييهز ٨ييٍ كييّم شًكٛييح أٔ  
ث ٨دييثيذ ِييٕقٛر، نييى شدثٔييً تنهالنيير تنصييٙ ٚفييثٔل تنييُٗ قٕنٓييث، فًيي 
أ٨ًق ٔأنل فٙ تنص٩دًٛ يٍ تنًؽثٌ تنى٘ ًِٙ خّ تإلييثو تنٝي٦ً   
ٜيي٨ًٍٛ، فثنًٝييًٛ فييٙ )ٜيي٨ًٛٓث( ٨ثبييه ٨هييٗ تنمالفيير ْٔييىت     
ٌّ ُٚثنيّ    ٌّ ٚكٌٕ يفّم يّثٔير، فإّييث أ تنًُٙح تنم١ًٛ ال ًٚكٍ أ
ٌّ ٚصيً  ٜليً ِيًًٓث يُيّ،           ٘ثـدّ خيثنفق كيثياًل شثييًث ييٍ غٛيً أ

 ً صٓييثفصٌٕ ٨هٛٓييث، إَّٓييث شكهٛييف  فثنمالفيير نّٛييس غًُٛيير ٚصقثِييًٓث تن
ُّ يٙيًٛ تأليير كهٓيث، فيإٌ َثنٓيث          ل١ًٛ، ٔيًٓر ٔيثقر  ألَّٓيث شًي
ٌّ ٚهًٚ يكثخٓث خفيق ٨ٔيٍو، ١٨ٔيث،     ٘ثـدٓث َثقٙر نى ّٚص٧١ أ
يثنتيس قه لٝي٩س نهقّيًر خيٍٛ ييٍ ال ًٚٓٓيى إاّل تنغًُٛير يُٓيث،        
ٔـٍٛ شُقّى تنمالفر ٨هٗ ـٙٗ ٚفّيه كيّم ٔيٙ، فٛٓيث ٔشًّيٙ      

ٌّ   ؼًٔـٓث ٔقً ٔـٓث ٔٔٚالشٓث ٨هٗ أخُث، تألير قثِيٛر ٔييهّيًذ أل
٨عييًتز يييٍ تقصّييًٕت ٜيي٨ًٔٓث ِييصدهٔ يكٕييٕفر ٨هييٗ كعًشٓييث        
٤ثًْْث ٔخث٠ُٓث، ًٔٚٙٛ ٘ثـدٓث كًتكح نتخر ال ٚفٍّ قٛثنشٓث 
   ٌّ ٌّ ش١ٛؿ خّ أيٜيًث، ٔإّييث أ ٔال شًشّٝٛ ْٙ فٕ  ٤ًْٓث، فإّيث أ

 ًٚٝٙ خٓث ْٕ إنٗ تنٓهكر!.

كثنُٗ تنى٘ َفٍ خٙهنِ فٙ ي٩ٍل ٨يٍ   إٌ نيتِر َٗ إخهت٨ٙ
ِٛثقثشّ تنصهتٔنٛير تنُفّيٛر ٔتالؼصًث٨ٛير ؼُثٚير ٨هيٗ تنيُٗ َفّيّ،        

فثنُٗ نُٛ خُٛر نغٕٚر يؽًنذ، خم ْٕ خُٛر نغٕٚر »٨ٔهٗ يده٨ّ 
 شٕت٘هٛر. ،«يقثيٛر

ٌّ ٚصّى خ٩ًٍل ٨يٍ   إٌ شهت٨ٙ تنكهًر فٙ تنُٗ تإلخهت٨ٙ ال ًٚكٍ أ
ت تنّييٛث ، خييم أَُييث ٥َُييً إنييٗ  تنّييٛث  تنييى٘ شصمييىِ تنكهًيير يييٍ ْييى 

( َفّّ فٙ ْىت تإل٠ثي َفّّ ـّصٗ إوت كثٌ synonymyتنصًتن  )
ْىت تنصًتن  ـقٛقًٛث، ْٔكىت ًٚكٍ شفًّٛ تالِص٩ثيتز ٔتنًؽثٌتز 
ـٛط شُؽٍ نتلم تنصًكٛح، ِٔصكٌٕ تنٝيًثبً ٨هيٗ ييث فٛٓيث ييٍ      
   ّٕ إٚؽثٌ ٨هٗ يّصٕٖ تندُٛر تنهغٕٚر، ٨ٔهٗ يث فٙ خ٩ٝٓث ييٍ لهي

ٚر يًؼ٩ٛر، شصفيً  نتليم تنيُٗ يفٙيفر ٨يٍ نالالز ؼيّه       يٍ أ
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يصّيي٩ر ال ِيييًٛث إوت شٓٛيييأ نٓييث يديييه٦ كثإلييييثو ٚؽ٩ييم يُٓيييث أخيييًٌ    
٨ُثً٘ تنًّن تنقثنيذ ٨هٗ شًعم تنٕمٕٖ تنصيٙ شيهّل ٨هٛٓيث فيٙ     
خث٠ُٓييث ٤ٔثًْْييث ٔإال فًييٍ ْييىت تنييى٘ )يٝييٗ نّييدٛهّ( فييٙ قٕنييّ  

«     ٙ  «أـيهْى!  ـّصٗ إوت يٝٗ نّدٛهّ، ؼ٩هٓيث فيٙ ؼًث٨ير ٨ٌيى أَي
 ٔيٍ ْى تنؽًث٨ر؟

 ٔنًثوت نى ٚأز تإليثو ٨هٗ وكًْى خأًِثبٓى؟

   ،ٍّ ٔأٚر نالنر يص٩ّر، ٔيٓىخر نكهًر )٨ٌى( تنصٙ فٛٓث ي٩ُيٗ: تن٥ي
ْٕٔ أكىج تنفهٚط، ٌٚيثنذ ٨هيٗ أَّٓيث ال شّيص٩ًم إاّل فيٙ ييث كيثٌ        
فٛييّ ي٩ُييٗ تاليشٛييثج، ٔتندث٠ييم، ٔتال٨صقييثن تنييى٘ ٚمثن١ييّ تنٕييك      

 ٨ٔهو تإل٘ثخر.

ّ٘ ٔ٘ف يصمّٛيً، ٔـّيٍ، ٔن١ٛيف أ٠هقيّ تإلييثو  ٨هيٗ أفيًتن         ٔأ
َّ ي٧ تألٔل يُٓى »شهك )تنؽًث٨ر( إو قثل:  يصٗ ت٨صًٚ تنًٚح ف

    ً ّ٘: نٓيىِ تنٍييًذ تنًٕيثخّ     «ـّصٗ ًُ٘ز ُأقيًٌ إنيٗ ْيىِ تن٥ُيثب أ
 خ٩ٝٓى خ٩ًٝث!

أقييًٌ إنيٗ ْييىِ تنًؽ٨ًٕير تنصييٙ أَيث نّييس يُٓيث، فٓييٕ     »ٔنيى ٚقيم    
ٌّ ٚكييٌٕ ؼثيـيي  خأـييه ٔإٌ كييثٌ  غٛييً   «ًث ٔي٩ًٜييًثأِييًٗ  يييٍ أ

يصفق ي٩ّ!، فٕٓ ٔنفًّ٘ ٨هٗ ٔـيهذ تأليير ٔت٨صٙيثيٓث ٚٙيدً     
ٔٚٙييدً ٔٚصُييٍل ٨ييٍ يكثَييّ تن٩ييثنٙ ٔتنّييثيٙ نتبًييًث، فٛكييٌٕ يييٍ   
تٜليييًٍٚ ـٛيييط ٚكَٕيييٌٕ، ٔإٌ كيييثٌ ال ًٜٚيييّٛ  نَيييْٕى ـٛيييط    
ٍّ نكيم ـيثل نهكديثي يٕقفيًث       ٚهٌَٕ، ٔش١ًْٛى ـٛط ٚص١ًٌّٛٔ، ٔنكي

دم أير خأكًهٓث، ٔخفثؼر إنيٗ يٍٚيه ييٍ تنٙيدً     ٚصٕقف ٨هّٛ يّصق
تنكدًٛ ٨هٗ يٍ ٚصقثًٌِٕ ٦ًٜ تنمالفر، ٔٚفًٌٕٓ يٍ تنٕٕيٖ 
يث نُٛ يُٓث، ّٔٚصُهٌٔ إنٗ ٜغثبُٓى تنصٙ شهدّيس َفِٕيٓى ٨ديً    
ٍٚ نٓييى ييي٧ تإليييثو يصقثخييم شقييثخاًل ـييثنًت، يعهًييث شصقثخييم تنفٛييثذ       يييث

شٓث، ٔخىنك ٔتنًٕز، ٔتنفح ٔتنكًتْٛر، ٔ٘فث، تندًٙٛذ ٔغٕثٔ
فٙغٗ يؼُم يُٓى نٝغُّ، ٔيثل تٜليً نٙيًِٓ،   » :ٚقٕل تإليثو

ٌّ قييثو ظثنييط تنقييٕو َثفؽييًث ـٝييُّٛ خييٍٛ َعهٛييّ   ٍٍ، إنييٗ أ َْيي َٔ  ٍٍ َْيي ييي٧ 
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ُٔي٩صهفّ، ٔقثو ي٩ّ خُٕ أخّٛ ٚمًٌٕٝ يثل ت  لًٝر تإلخم َدصير  
 .«تنًخ٧ٛ

يث أكعً ؼفث، تنقيٕو ٔغه٥يصٓى ٔف٥ث٤ير خ٩ٝيٓى فيٙ يقثخيم تنف٩يم        
ف ٔتنهف٣ تنًٌٕٙ ٨هٗ نّثٌ تإليثو فٙ ـقِّ خ٩يٛ ييٍ ال   تنًٕٚ

 ٩ًٚ  تنفق.

٘غٗ يؼم ييُٓى نٝيغُّ: ٔتنًؼيم: ِي٩ه خيٍ أخيٙ ٔقيثٖ تنيى٘         
ٌّ ؼًًذ تنفقيه شصقيه فيٙ ٘يهيِ ٨هٛيّ، نكَٕيّ أ٨ُيٙ:         ٩ٚهى تإليثو أ
)٩ِهًت( ٌأير ْٙ: ـًُر خُس ِفٛثٌ خٍ أيٛر، ٔكثٌ تإلييثو قيه أليى    

فّ يييث ألييى فًكعييس فييٙ قهييٕج  يييٍ يقييثج ٘ييُثنٚهْى تنكييثفًذ خّييٛ 
 تألـٛث، يُٓى أـقثن نفُٛر ٩ًٚ  ـؽًٓث تنفقٛقٙ تإليثو .

ٔيثل تٜلً نًِٙٓ: ٔتٜلً ْىت )٨ده تنًـًٍ خٍ ٨ٕ ( ٔكثٌ 
 ًً٘ٓت ن٩عًثٌ خٍ ٨فثٌ .

ًّر، فهى ٚكٍ ييٍ ٨ثنشيّ  يصففٕيًث فيٙ تنقيٕل كًيث        ظّى ٚده  تإليثو تنق
 ً تنف٩ييم ٔتنهّييثٌ،  ْييٙ ٨ييثنذ يُثٔبٛييّ خييم كييثٌ  ٍَٚييّ تنقييٕل ٠ييثْ

أقٕل: ٚده  تإليثو تنقًر ـٍٛ ٚمصًٙ تنفثل، ٔييث  نيس إنٛيّ أييٕي     
ٌّ ٚدّييٟ تنقييٕل فييٙ وكييً يييث   تنُييثَ ٨هييٗ ٚييه يييٍ ال ًٚٚييه تإليييثو أ
ٌّ ٧ُّٕٚ ٨هٛٓى، أٔ ٚألى خص٩هتن يعثندٓى،  ف٩هِٕ ٔٚف٩هِٕ، ٔنى ًٚن  أ
ٌّ ٚيييّظً فيييٙ أوْيييثٌ   أٔ ًٚيييُ ٔيييٛةًث ييييٍ أ٨ًتٜيييٓى، ٔنيييى ٚيييًن أ

، فٕٛيي٩م فييٙ َفِٕييٓى غٝييدًث، أٔ ٚعٛييً فييٛٓى شًْٛدييًث،    تنًمييث٠دٍٛ
فث٨ًٚ  ٨ٍ تنكعًٛ تنكعًٛ يٍ تالَفهتي ٔتالَف١يثٞ، ٔتنٕي١ٟ،   
ّٕض تنييى٘ ٘ييثي ٨هٛييّ خ٩ييٛ يييٍ يرَٔ تنقييٕو، فثلصٙييً      ٔتنصهيي

ٍٍ   »تنًّثفثز ٨هٗ تنُثَ ٔتنصيثيٚك ن١ٛهيق ٨ديثيذ:     ٍٍ ْٔي َْي  «يي٧ 
نهّيثٌ ٨يٍ   ي٩دًًت فٛٓث ٨ٍ شًّٛر تألـيهتض ٔتألف٩يثل خًيث ٚصًفي٧ ت    

ٌّ ٚؽًٚييّ ٨هييٗ نّييثَّ تن٩فٛييف. ْكييىت      وكييًِ، ٔيييث ٚؽييّم تإليييثو  أ
ؼيييًز أييييٕي تأليييير تنصيييٙ شقثوفيييس يٙيييًْٛث أْيييٕت، تن١يييثي٩ٍٛ     
ٌّ شًِيٕ   ٔتن١ثيفٍٛ إنٗ يث ال ّٚصفقَّٕ، أٔ ٚقهئٌ ٨هّٛ، إنٗ أ
تنمالفييير ـٛيييط تنمهٛفييير ٨عًيييثٌ  تنيييى٘ تِيييصقدم ْيييىِ تنًّييئّنٛر   

ذ ٨هٗ غًٛ تَص٥ثي، ٔٚكفّٛ يٍ تن٥٩ًٗ كًث ّٚصقدم تإلَّثٌ ؼثبٍ
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ًّن، ٔتالِيصةعثي خكيم ٔيٙ،     ْىِ تنؽثبٍذ أَّٓث ي١ُهق نهًلث،، ٔتنصف
 يٍ غًٛ ٥ًَ نفثل تٜلًٍٚ.

ٌّ تألنفييث٢ ٔتنصًتكٛييح تنًفّييُر،   –٨هييٗ ٨ؽثنيير  –ٔنكييٙ َّكييه  أ
ٔنقيير تإليييثو  فييٙ تلصٛييثي يعييم ْييىِ تألنفييث٢ ٔتنصًتكٛييح إًَّييث ْييٙ  

ّثيٛر، ٔشٍُّْ ٨ٍ تنهف٣ تنفثـٓ، ت٩َكثَ نمهقّ تنكًٚى، ٔقًّٛ تن
صّيثيٛر،  ٔتن٩دثيذ تنمُٕر، ٔتنصًكٛح و٘ تنهالنر تنًدثًٔذ غًٛ تنً

ْٔٙ أًٚٝث يؽ٨ًٕير ييٍ تنُكيس تندالغٛير تنهقٛقير تنصيٙ ال شصٝيؿ        
ًّيث      نهًصهقٙ ٔتنقثيئ نُٓػ تندالغر إاّل خثنصأييم ٔتن٥ُيً، ٔتندفيط ٨

ٔفٙ تنٕقس  ٔيت، تنكهًثز ٔتنصًتكٛح يٍ نالالز يص٩ّر ٔيًصهذ،
تنى٘ ال ٧ًُٚ فٛيّ ييٍ تِيص٩ًثل تإلَّيثٌ أنفث٤يًث يف٥يٕيذ خهف٥ٓيث        
تنٙييًٚؿ ٔتنًدثٔييً كًييث ْييٕ تنفييثل فييٙ تنفييهٚط ٨ييٍ تألـكييثو         
ٌّ ٘ٛثَر تنهّثٌ ٨ٍ تنهف٣  تن٨ًٕٛر أٔ تنقٝثبٛر أٔ تن١دٛر، َؽه أ
تنقدييٛؿ، ٔتن٩ًُييٗ تنمّييُٛ ِييهٕكًث إِيياليًٛث يتقٛييًث، ٨ٔالييير ٨هييٗ   

  ٘ ٔخٛييثَٙ ٔألالقييٙ ِٔييهٕكٙ نهًصفييهض أٔ     تيشقييث، ظقييثفٙ ٔفكييً
 تنًده٦.

ٌّ تإلييثو  كيثٌ كألٛيّ يِيٕل ت   ٚهيصًُ نكالييّ         ٔنهصأكٛه ٨هيٗ أ
تألنفث٢ تنه١ٛفير، ٔتنٕيًٚفر، ٔتن٩ًديًذ ٨يٍ تنيُفُ تنٙيثفٛر تنُقٛير        
تن١ثًْذ، ٔتنمهق تنكًٚى، ٔتنًُديس تنُديٕ٘ تنًصّيثيٙ، خ٩ٛيهًت ٨يٍ      

ى٘ ٚميهْ تنفٛيث،، َّيٕ     ِقٟ تنقٕل، ٔتن٩ًُٗ تنقدٛؿ، ٔتنهف٣ تني 
أ٠ًتفًث يٍ كالييّ  نت٨يٍٛ تنديثـعٍٛ فيٙ تن٥ُيً فيٙ ْيىِ تن٥يثًْذ         
تنهغٕٚيير فييٙ َٓييػ تندالغيير، يصففٙييٍٛ إٚثْييث خثنصفهٛييم ٔتنييهيَ،     
ًّييث ٔيت،ْييث يييٍ يييصكهى تيصهييك ٌيييثو تن٩ًخٛيير فييٙ أ٨ًييق   خييثـعٍٛ ٨
ًٜٔخٓث تندالغٛر ٔتندٛثَٛر، ْٕٔ خ٩ه ْىت ٚٙيهي فيٙ كالييّ ٨يٍ     

َٔفُ ٨هٛث ٔنّثٌ يدٍٛ ٚهصًُ نتبًًث تألنفث٢ تنًٓىخر شًخٛر يعهٗ، 
يصفٕاًل ٨ٍ كّم نف٣ يف٥ٕي، ٚقدؿ وكًِ إنٗ تنًؽثٌ ـًُٛث، ٔإنيٗ  
تنكُثٚير ـُٛييًث  لييً، ٔإنييٗ تإلـثنيير تنٝييًًٛٚر، أٔ تإلٔييثيٚر ظثنعيير،  
ٍّّ تندهٚم، شؽُّدًث يٍ وكيً تنهفي٣ تنٙيًٚؿ،     ٔإنٗ إٚؽثن تنهف٣ تنًف

تألنفيث٢ ٔشفّيُٛٓث، ٔنَُٔيث ْيىِ     ٔإنٗ غًٛ ونك ييٍ ٠يً  ـ٥يً    
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تنصًتكٛييح ٨هييٗ ِييدٛم تنصًعٛييم ٔتندٛييثٌ إو تـصييٕٖ َٓييػ تندالغيير       
ًٜٔخًث ٔأًَث٠ًث كعًٛذ نهًفُّثز تنهف٥ٛر تنصًكٛدٛر ال شّص٧ّ إنٛٓيث  

 يّثـر ْىت تندفط تنًصٕت٧ٜ:

ًُ ألّفثُ، تنٓثو(»  .«ٔتَصى ي٩ثٔ
هر تن٩قم( إٔثيذ إنٗ أْم تنًُٓٔتٌ، ٔقه كُّٗ خٓىت تنصًكٛح ٨ٍ )ق

ٔقه كُٙ  ٨ٍ ْهر تن٩قم خ٩دثيذ أن١ف ٔأؼًم ْٙ )ِدثز تن٩قم( 
ّ٘ وْثخّ ٔقّهصّ. ،«٩َٕو خث  يٍ ِدثز تن٩قم» :فٙ قٕنّ  أ

ٌّ ألييٕ  يييث ألييثُ  ٨هييٛكى تظُصييثٌ: تشِّدييث٦ تنٓييٕٖ،   » أٚٓييث تنُييثَ إ
 .«٠ٕٔل تأليم

ٔيث أؼًم ٨دثيشّ  )٠ٕل تأليم( كُثٚر ٨يٍ تنصّيٕٚف ٔتنصقيث٨ُ    
 ٨ر ٔتنًتـر.٠ٔهح تنه

 .«ٔ٘ثي نٍٚ أـهكى ن٩قر ٨هٗ نّثَّ»
 ش٩دًًٛت ٨ٍ يكٌٕ تنقهح، ٔيٚث، تإلًٚثٌ ٔتنفكً، ٔتنُفث .

ٌّ كّم تيًئ يُكى  خه  يٍ تأليٚ يٍُل ٔـهشّ»  .«فكأ
ًّيث ٚف٥يً نف٥يّ فيٙ       ٔيٍُل تنٕـهذ تنًقٕٙن ْٕ )تنقدً(، ْٔيٕ ي

 خ٩ٛ تنّٛثقثز نًث ٚعًِٛ يٍ لٕ  ٔشٕثرو.

 .«ٚكرٚفٝٙ كإفٝث، تنه»

ُٝيييُكْى ِإَنيييٗ  »ٔتإلفٝيييث، تنًدثٔيييًذ، قيييثل ش٩يييثنٗ:   َٝيييٗ َخ٩ْ ََٔقيييْه َأْف

ٍٛ  ٔ.«َخ٩ْ

ٍّ ت  كًٚى ٚكُّٙ ٨ًث ٔث،»  .«ٔنك
شكُييٙ ٨ييٍ تنُكييثؾ خثإلفٝييث،، ٔتنًدثٔييًذ، ٔتنًاليّيير،     ٔتن٩ييًج

ٔتإلشٛثٌ ٔتإلٚقث٦، ٔتنٕٞ،، ٔتنهلٕل ٔغًٛ ونك يٍ تألنفث٢ تنصٙ 
 ال ٚف٥ً نف٥ٓث.

 .«ال أخث نغًٛكى»
ًّث ٚقثل فٙ تنصق٧ًٚ، ن٨ث، ٨هٛٓى خفقه تٜخث،، أٔ كُثٚير ٨يٍ    ْٕٔ ي

 تنؽٓم خّ، فصه١ف تإليثو  خصٕؼّٛ تنه٨ث، ٔتنىو نغًْٛى.

                                                 
 .71سىسة انُساء: .  1
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 .«شًكٓى فٙ ٠ً  يص٩ٕدر»
 ٨ٍ تنمال  ٔتنصٕصس ٔتالَقّثو. ش٩دًًٛت

ََٔؼَه» ََٔيَن، ٠ٔثنح   .«ٔيث كُُس إاّل كقثيج 
يغديير فييٙ نقييث، ت   تنييٕين: ْييٕ تنًييّيٍ تنًّييصقدم تنًييَٕز ٠ٔهييح

 ش٩ثنٗ ٔنُٛ ْٕ كدثيِ يث ٚقدم ٨هّٛ يُّ.

ٌّ شمثنف َفّك»  .«فأَس يفقٕ  أ
تنُفُ: قًٓ ٕٔٓتشٓث ٔيث شٕٙج إنٛيّ ييٍ يهيّىتز ٌتبهيّ      ٔيمثنفر

ٌّ )تنٕٖٓ ًٔٚك تن٩ُث،( )(.  أل

 .«ال شكٍ لثًٌَث نغًٛ »
نغًِٛ: ْٕ تنٕفٛؿ تندمٛم، تنًصٓثفس ٨هيٗ ؼًي٧ تنًيثل،     ٔتنمثٌٌ

ًٚٗ ٨هييٗ يثنٚييثز تنفٛييثذ، ٔقييه ٔ٘ييفّ  خييثنؽًٕن فييٙ قٕنييّ: تنفيي
 .«٨ُٔه ؼًٕنِ ٨هٗ تندىل»

ّ٘ ٌتبهييّ  ،«يُييٍل ُقه٩يير »٨ييٍ تنفٛييثذ تنييهَٛث خقٕنييّ إَّٓييث     ٔكُييٗ أ
 ًٚـم ٨ُٓث تنؽ٧ًٛ.

ٔٚفُييٗ فٛٓييث كييّم ٔييٙ،، ٔتنًييٕز تنًفييٟٛ خُييث ٩ُٚييٗ نُييث تنفٛييثذ إو   
 هَٛث.. ٔتنًًٝٛ ٨ثبه ٨هٗ تنفٛثذ تن«٩َس نك َفّٓث» :ٚقٕل

 . «ٔتنهَٛث شمدً خفثنٓث ٨ٍ فُثَٓث»

ّٙ يييٍ ٠هييح يييث فييٙ ٚييه      » :ٔٚقييٕل ٔـفيي٣ يييث فييٙ ٚييهٚك أـييحُّ تنيي
ٌّ ونييك ٨ُييٕتٌ     ،«غٛييًكى ن٨ييٕذ يُييّ  نصييً  ِييّتل تٜلييًٍٚ، أل

 نهًىّنر، ٔتن٩ٝف.

، ٨ُييهِ  تالشكثنٛيير ٔتن٩ييٛٓ ٨هييٗ تٜيييثل  «خٝييثب٧ تنًييٕشٗ»ٔيييٍ 
 نٌٔ ف٩م.

ٚ ٨ييييٍ تنصفثٚييييم ن٨ييييٕذ نل٨يييًت  ،«ؼيييثوج تنٕيييي١ٛثٌ قٛيييثن   »
ٔنيى ٚقيم  ال شميٌٕ     ،«َث٦ٌ تن١ٕٛثٌ قٛثن » :ٔتن١ُٕٛر، ٔٚقٕل

ّ٘: لُصٓث. ،«ألٍَٚس أيثَصك»تأليثَر، ٔإًَث قثل:   أ

 ،«ْٔييىِ تألييير قييه فُكييس ٔٔييغًز »ٔٚكُييٙ ٨ييٍ تنفؽييٕي خقٕنييّ: 
ّ٘ نيى ٩ٚيه ُْيث  ييٍ      ٔتنًًأذ إوت فُكس ٘ثيز يثؼًُر، فٕغًز: أ

 نى شقهي ٨هٗ تن٩ٍو ٔتندقث،.ٚفًٛٓث، ٔإوت فُكس تألير: ٍْنس ٔ
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أيهييك »ٔٚكُييٙ ٨ييٍ: تنغٝييح، ٨ٔٙييًر تنهّييثٌ خقٕنييّ َث٘ييفًث:    
. ٔـًثٚيير «ـًّٛيير تَفييك... ٔتـصييًَ يييٍ كييّم ونييك خكييفِّ تندييثنيذ   

تألَييف: نالنيير ٨هييٗ تٜخييث، ٔيفييٛ تنٝييٛى، ٔيييث كييثٌ كييىنك يهييك 
َفّّ ٨ُه تنغٝيح، ٔتنديثنيذ: ييث ٚديهي ييٍ تنهّيثٌ ٨ُيه تنغٝيح         

 ٔغًًْٛث يٍ قدٛؿ تألقٕتل.يٍ تنّدثج ٔتنٕصى 

نالنير   ،«أال شًٌٔ إنٗ أ٠ًتفكى قه تَصقٙس»ٔٚقٕل يُّدًٓث تنُثَ 
٨هٗ تالـصالل ٔتن٩هٔتٌ ٔتِصٛال، تأل٨هت، ٨هٗ أؼٍت، يٍ تندالن، 

فأ٨قييم »ٔنييىت ٕٚ٘ييٙ  خ٩ييهو تنصييًنن فييٙ يٕتؼٓيير تندث٠ييم خقٕنييّ:   
ّ     ،«٨قهك ّ٘: قٛهِ خثن٩ًٍٚر ٔال شه٦ تنميٕ  أٔ تنصيًنن ٚيىْح خي  أ

 يىتْح تن٩ٝف.

ٌّ ُٚهقٙ شفٛصيّ تنًدثيكير ْٔيٙ شفٛير      ٌّ تإليثو  ال ُّٚٗ أ ٔألًًٛت فإ
تإلِييالو، فٛييىكًْث فييٙ لصييثو ل١دييّ ٔيِييثبهّ فييإٌ ٔؼييه يييٍ ال        
ّٚصفق ْىِ تنصفٛر، فال ٩ًٚٚ ٨ٍ وكًْيث  خيم ٚيىكًْث خٙيٛغر     

ْٔىت تنصًكٛح فٙ ِٛثقّ  ،«ٔتنّالو ألْهّ»أؼًم ٔأن١ف فٛقٕل: 
 يٍ نالنر. عًيٕفٌٕ خأكتنٍيثَٙ ٔتنًكثَٙ 

 


