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الفخررالالرر اي لعرر ليرررال  رر لعرراا للقددت اولتلدده اددرا ةلتوةودد)  ت ددتع     
 ( لمبحث في كيفي) بولء ةلوص ةلشعوي    توًل تايكاًل تتاللً).الحمدان 

 ت ددتع ةلبحدددث تأوددبلر ةوايددلوا ت حدددلتوا تبددتأه ةلتوةودد) ب قت ددد) اعددوض 
ةلاي اشكمه في ا هيت بعودتة  "تتةفدا ةلفودو ةلدرةاي أودت أبدي فدوةا ةلح دتةوي"  
تثدددالث  بلحدددث  ةنتا بعودددتة  "  دددل ي  ةلفودددو ةلدددرةاي فدددي شدددعو أبدددي فدددوةا 
ةلح دددددتةوي"  تةلثدددددلوي بعودددددتة   "اتددددديتر ةلفودددددو ةلدددددرةاي فدددددي شدددددعو أبدددددي فدددددوةا 

  "تالاله ةلفودددددو ةلدددددرةاي فدددددي شدددددعو أبدددددي فدددددوةا ةلح دددددتةوي" تةنويدددددو بعودددددتة 
 ةلح تةوي" يابعه ولا ) ةلتوةو) ثم اواهي بقلئ ) ةل تلتو تةل وةجا.

أوجددت  دد  ةلعمددي ةلقددتيو ةلاتفيددت في ددل ات ادده اددرا ةلتوةودد)  تةلح ددت  و ر 
 ةلعلل ي  تةلتالر تةلوالم أمى ويت ةل وومي .

 ةلكم له ةل فالحي)  
 ةلوص ةلشعوي. -ويأبت فوةا ةلح تة -ةلفوو
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This study dealt with the subject of (self-pride in the poetry 

of Abu Firas al-Hamdani) to discuss how to build the poetic 

text content, structure and significance. 

The study started with an introduction that presents the 

subject of research and the reasons for its selection and 

axes, which were formed in a preamble entitled "Motives 

of self-pride in Abu Firas al-Hamdani", and three topics: 

the first entitled "the contents of self-pride in the poetry of 

Abu Firas al-Hamdani", and the second entitled: "Poem of 

self-pride in the poetry of Abu Firas Al-Hamdani "and the 

last entitled:" semantics of self-pride in the poetry of Abu 

Firas Al-Hamdani "followed by the conclusion of the study 

and then end with a list of sources and references. 

I ask the Almighty to reconcile with this study, and thank 

God for the worlds and prayers and peace be upon the 

master of the messengers. 

key words: 

Pride - Abu Firas al-Hamdani - poetic text. 
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ل
ومفهم والج شعويًل يجودت ةبدتةأهم   زوو ةلعتو ةلعبلوي بشعوةء  ا يزي  اوكتة

تيدتةأر أقدتا ةلبدلحثي  لتوةوداه تةلاوقيدر فيدده أد   تة دا ةلا يدز تةلافدوت   دد  
اؤالء ةلشدعوةء ةلشدلأو ةلفدلوا ةن يدو أبدت فدوةا ةلح دتةوي  ةلدري  د  ةل عدلو  
تةلشعو  فلووًة تبطتاله  فكدل  فودوا تبدلنوص بعدت ةنودو  د  ةل تة دا ةلادي 

ميهدددل تةلبحددددث أددد  أودددوةوال  تبددددلنوص بعدددت أ  بحثودددل فددددي اوددداحت ةلتادددت  أ
 ةلتوةوله ةلولبق)  ثل 

 أبت فوةا ةلح تةوي  حيلاه تشعوا  أبت ةلجميل حو  أبت ةل هتي. .1
 أبت فوةا ةلح تةوي توةو) في ةلشعو تةلالويخ  جتوج غوير. .2
 أبت فوةا ةلح تةوي ةل تاف تةلاشكيل ةلج للي  ت. ةلوع ل  ةلقل ي. .3
ح تةوي شلأو ةلتجتةوي) تةلبطتل) تةلفوتوي)  ت. أبت ةل جيت أبت فوةا ةل .4

 ةلحو.
فددي ةلاددرتج ةلج ددللي لقتدديتر أبددي فددوةا ةلح ددتةوي  أوة  أتددي ةلددت ا  .5

 شي ا  ةلتبو( ت.دمحم أمي أبت ح تا.
ةلحددز  فددي شددعو أبددي فددوةا ةلح ددتةوي   وددى أبددت   وتددتو ةل طوفددي   .6

  وولل)  لجوايو(.
اولتلددده غدددوض ةلفودددو ةلدددرةاي احتيدددتًة أودددت ادددرا ةلتوةودددله لدددم وجدددت أوهدددل 

ةلشددلأو بتوةودد) احمددل ةلددوص  دد  تةومدده ت دد  حيددث أالادد) اددرا ةلبويدد) ةلتةوميدد) 
ب حدديا ةلددوص  بددل كلودده اددرا ةلتوةوددله اوظددو لمددوص  دد  ةلوددلوج تاددتوا أثددو 
 حيطدده أميدده  لهددرة كلودده توةودد) ةلفوددو ةلددرةاي فددي شددعو أبددي فددوةا ةلح ددتةوي 

يوددلأت أمددى احتيددت ةلوتددلئص ةلاددي جعمدده  دد   تفددت ةل ددوهن ةئوشددلئي ةلددري
ةلددوص ةنتبددي أتبيددًل أي ةلوتددلئص ةلاددي شددكمه  ددل ا يددز بدده ةلفوددو ةلددرةاي فددي 
شعو أبي فوةا ةلح تةوي    حيث  ل ياكوو في بوي) ةلوص حاى يتبح و ) 

 لهل   ا توةو) أوبلر رل  تتالالاه.
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ةلددرةاي تأمددى اددرة اكتودده ةلتوةودد)  دد  ا هيددت ياحددتث أدد  تتةفددا ةلفوددو 
أوددت ةلشددلأو  ثددم ةل بحددث ةنتا بعوددتة     ددل ي  ةلفوددو ةلددرةاي يعو ددهل ابددل 

 ةنوو تبعتا.
ثدددم ةل بحدددث ةلثدددلوي بعودددتة   اتددديتر ةلفودددو ةلدددرةاي تياودددلتا ل ددد) ةلفودددو 
تبالغاه     حيث وتت ةلاوةكير تةنوللير تةلتتو ةلبالغيد) ةنكثدو ح دتوًة 

ر  يددل ةلشددلأو الودداوتة هل أكثددو فددي اتددلئت ةلفوددو تأبيلادده  تةلبحددث أدد  أوددبل
    غيوال.

ثددم ةل بحددث ةلثللددث  بعوددتة  تالاله ةلفوددو ةلددرةاي تاددرة ةل بحددث يحددلتا 
أ  يجير أمى وؤةا أمى  دلرة يدتا شدعو ةلفودو ةلدرةاي فدي اتديتر أبدي فدوةا 

 ةلح تةوي.
ثددم اواهددي ةلتوةودد) بولا دد) ا ددم  موتددًل أدد  ةلبحددث تأاددم  حددلتوا. بعددت 

 تددلتو تةل وةجددا ةلاددي ا دده ةالوددافلتر  وهددل فددي بوددلء اددرا رلدد  اروددوت الئ دد) ةل
 ةلتوةو).

أوأا   أدز جاللده ةلوشدلت فدي ةلقدتا تةلح دت  ور ةلعدلل ي  تةلتدالر 
 تةلوالم أمى ويت ةل وومي  ويتول دمحم تأمى آله تتحبه أج عي .

ل
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 متهيذ
 أبي فراس احلمذاني ذدوافع الفخر الذاتي عن

لقدت كددل  ةلفوددو ةلددرةاي  دد  أبددوز ةلفوددت  ةلشددعوي) فددي تيددتة  أبددي فددوةا 
ةلح تةوي  فقت وكوه  علويه في جل ِّ زتةيل أبيلاه تألقه بظاللهل أمدى اتدلئتا  
ت دل رلدد  إال لاددتةفو تتةفددا ةلفوددو فددي حيددلر أبددي فددوةا  وددتةء كلودده تتةفددا رةايدد) 

ف   ةلتتةفا ةلرةاي) ةواته بهل شوتياه  أم تتةفا أل ) ةواته بهل ابيماه  
 ةلاي ةواته بهل شوتياه   

( فوتوددياه تشددجلأاه توبلادد) أقمدده بددوغم تدد و وددوه  فقددت اددتلى أ ددو  وددبن 1 
تأ دددوا حدددي  رة  ودددا) أشدددو أل دددًل فقدددا  ك دددل يكفيودددل تلدددياًل أمدددى شدددجلأاه 
تفوتوددياه أ  واددركو وددبر أوددوا  تاددت أودده أتددو أمددى  تةجهدد) ةلددوتم بددوغم 

 ور    ةل عوك)   ام) أتت وجلله أمى أ  يه
َٜٛغ٢، ٍٍ، ٜيَد٣ اٞي ََـــا َؾِحٔبٞ ٔبُعِص َٚ َِٗٚاٜل ٜفَسٔضـــ... ٝأٔضِسُت  َُ ُِــــٞ  ُ٘ ٜغ َٚاٜل َزٗبـــ  ُس !ْس، 

ِٖ اٞيٜكَضــ ِٔ ِإَذا ُح َِِسٍئَٜٚئه ِٝــ...  ـا٤ُ َعًٜـــــ٢ ٜأ ًٜ ُ٘ بــَــٗس َظ ٜيــٜف َٚاٜل َبِحــ  ،ٔ٘  (1)ـُس!َٜٔكٝـــ
ِٚ ايٖسَد٣؟ ٍَ ٝأِؾَٝحــأبٞ: "اٞئفَساُز ٜأ َُـ ..." َٜٚقـــــا َُا  ُٖ ِٕ، ٜأِحاٜل ََِسا َُا ٜأ ُٖ ًُٞت: "   "ــٗسٜفٝك

َُـ َِٔضـــٞ، ٔي َُا اأٜل ...ــــــٓٔٞ ـا اٜل َٜٔعُٝبــَٜٚئهٖٓٓٔٞ ٜأ ُٖ ِٔ َخُِٝس ََِسِٜ ِٔ ٜأ َٔ  (2)ِضُسََٚحِطُبٜو 
فووى في أبيدله ةلشدلأو ادرا  ال دح ةلفوتودي) تةلشدجلأ) ةلعوبيد) ةلادي 
اددأبى ةلددرا حاددى لددت كددل  فيدده وجلاهددل  دد  ةل ددته  فللشددلأو يشدديو إلددى امدد) أددتت 

دددددلبِّي يحي (  فقدددت ةوددداوتم تدددي ) ةلاتددد يو  ددد   أتدددحلبي( أتدددحلبه بقتلددده  أرتا
لمتاللدد) أمددى امدد) أددتتام  ثددم يوبووددل أوهددم تةجهددتة ةل ددته فمددم يبددت لهددم حددل إال 
ةلهوتر أت ةنوو أت ةل ته  فكل  ةوايلوا وويعًل ت بلشوًة  تات أ  ي  ي إلى 

  فهددت توجتلادده  أال تاددت ةنوددوةوايددلو ةلددري ال يعيبدده تال يودداقص  دد  شددجلأاه 
                                                           

و  لوددل  ةلعددور  البدد   وظددتو  تةو إحيددلء ةلاددوةث 1  ددما ةلق ددلء  ار ددي ةلق ددلء تارددت ِّ (   حر
 .338  ص3بيوته  ةلطبع) ةلثللث)  ت.ه  ج -ةلعوبي

(   تيددددتة  أبددددي فددددوةا ةلح ددددتةوي  احقيددددت وددددل ي ةلددددتال   ت.   وشددددو ةل عهددددت ةلفوووددددي 2 
ل.213  ص2م  ج 1944 -ا1363بت شت  طبا في بيوته وو) 
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ددل ةنوددو أمددى ةل ددته أف ددل  دد   ةلهددوتر تأف ددل  دد  ةل ددته  تةلشددلأو ف ا
لدديا حبددًل فددي ةلحيددلرو ن  ةل ددته تةاددا ال  حللدد) أددلجاًل أم آجدداًل  توب ددل يددأاي 
تاددت أمددى فوةشدده  تلدديا فددي وددلح) ةل عوكدد)  ب عوددى آوددو أ  ةلشددلأو لددت وددمم 
 ددد  ةنودددو  فمددد  يودددمم  ددد  ةل دددته  فوب دددل يفلجئددده تادددت فدددي فوةشددده  تةلفدددلوا 

نتيل يكوا  يا) ةلفوةش  تيعشت  ته ةل علو   لهرة ةوالو أبت فدوةا ةنودو ة
تلددت كددل  ةل ددته فيددهو ن  ةل ددته اددت ةل ددته  تلكدد  ةل يادد) ةلاددي اوفددا ةلددركو 
أف ددل لمفددلوا  فللددركو يبقددى حيددًل حاددى لددت  ددله تددلحبه ت ددوه أميدده وددوتةه 

 تأجيلا. 
) أبددي فددوةا ثقلفادده (  كددرل   دد  ةلددتتةفا ةلرةايدد) ةلاددي ةواتدده بهددل شوتددي2 

تأم دده  تاددرا ظهددوه بشددكل غيددو  بلشددو  فووةاددل فددي ركددوا لاددلويخ ةنوددور 
ةلح تةويدددد)  تركددددوا لم عددددلو  تةلشوتدددديله ةلاددددي شددددكمه ةلاددددلويخ ةلبطددددتلي 
ةلعوبي تةلح تةوي  ك ل أ  امقيه لعمتم ةلم ) أمدى يدت أبدوز ةل عم دي  حدي  

مدده رة تددته  افددوت رلدد  ةبدد  وللتيدده  تددقل لوددلوه تأكوددبه وفوددًل اتيددًل جع
 .(1 أرر تاتي  فأبتع في فووا بوفوه تبقبيماه

( أي دًل كدل  نبدي فدوةا  د  أدز ابيماده ا مدر  ت كلود) آبلئده ةلدري  ةشدداهوتة 3 
بللشجلأ) تةلجمدت تأمدت ةله د)  تةع يودافزا إلدى ةلفودو  تالودي ل تأوده بدوغم 
يا ددده ادددت امقدددى فودددت  ةلقادددلا تةلفوتودددي)  ودددر تددد و ودددو)  تودددلض غ دددلو 

 ل علو   تجللا ح م) ةلويت  تأوبلر ةلقمم. يقتا  احتثًل أ  ارة   ة
ِٔ ٜقــ ُٔـــ ٍّ ٔنــَٚإْٔٓٞ ٜي ِٛ ِِ ــ ُٗ ٍّ ٝأُؾٛٝي ٍٍ، ٔن ...ـَسا ٜٛا ٌّ، ٜأِب َٗأيٝ ََُٓأضٔبَب ِّ اٞي  ــَسا

َٕ اِعٔتَصاُؤَْا   ٍُ اهلٔل" ٜنا ِٛاٜل "َزُضـٛ ِٔ " ... َٜٚي َٔ ِٕٝت  ِٔ ٜغأئب"أٜلِغَسٔف َب  (2)ٝيَؤ٣ِٓ ِب

                                                           

  و لرج لقتلئت أطلا ةلشدلأو فيهدل 289  ص176  ص12  ص2(   ةوظو  ةلتيتة  ج1 
لفووا تبوزه فيهل ثقلفاه. 

ل.49  ص2(   ةل تتو ةلولبت  ج2 
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فللشلأو يفودو بقبيماده ةلادي ودلته ةلدتويل  تح مده أمدى كلامهدل أدرء 
ةلاتتي لموتم  فكلوه ةلعوتو ةلعوبي تةئوال ي ةلتحيت آورة  ةلدري ةواشدعو 
 وددددؤتليلاه ةلقت يدددد) تةلتيويدددد) فددددي تادددده اددددتول فيدددده ةنأددددلجم فددددي شددددؤت  جددددل 
)  ةلددتتياله ةئوددال ي)  تودديطوتة أمددى ز ددلم ةن ددتو حاددى فددي ةلتتلدد) ةلعبلوددي

 تيكفيول شلاتًة أمى فووا بقبيماه اتيتاه  
 (1)فُٝطعد َٗذٛز ُٜٚطعد ٖادس... يعٌ خٝاٍ ايعاَس١ٜ شا٥ـــــــــــس 

تاي اتيتر طتيم) ركو فيهل أيلم أوالفه تفووا بآبلئده تأأ ل ده تأامده  
 حاى تتل بفووا إلى ويف ةلتتل)  توركو  وهل اتله  

ِِ ًٜ ُِٔضٞ ٜأِغَٝأخٞ، ٜف ِٕ َت ََذِـ  ٜفِإ ُِِض  َٖاَٜ  ُد

ًٞـــٜو ايُعًٜـــ٢ ٚاٜ ـــ ٔثسُ       َٚال َدَثـــَسِت ٔت

   
ِٛا    ــ ــا َبَٓ َُ ــٞ ٜن ََِْٚبٓٔ ــاُدٚا  ــا َغ َُ ــُٝد ٜن  ُْٔػ

ــسُ    َٚضَخـــسُ َحأ ـ ََـــاٍ    ٜيَٓـــا َغـــَسْف 

   
َِٓعــــــ٠١   ََ َٚ ِٔ اهلٔل  ٔعـــــٙص   ٜفٔفَٝٓـــــا ٔيــــــٔدٜ

ِٔ اهلٔل  $   َٚ # َٚٔفَٝٓا ٔيـٔدٜ  ٌْ  #َْأؾـسُ $َضـِٝ
   

ــا  َُـــ ــٖسدْ  ُٖ ََُػـــ   ََٔٓٔ ــِؤ ــمُل  اٝ ـــ َٔـــ  َٜٚأ

ِٚزُ       ــا ِٔ َُٜذ ــ َٔ ــِد  ِِ َٜٔذ ــ ــا ٜي ٖٜ  ،ُٙ ــاَزا  ٜأَد

   
ــِسَٜسُٙ  ُٙ َضـــــ ــا ًََسٜهـــــ ــ٢  ُٙ َحٖتـــــ  ََٚزٖدا

َُٛت َضـــأفُس   َٗـــا اٞ ـــ َِٓٝ َٔ ٜأٞيفـــٟا َب  ٔبٔعِػـــِسٜ

   
َُٔ   ٔضَٝاَضــــ١ٟ ًٔ َُــــَٛز  اٝ ِطــــ  ََٚضاَضــــا ٝأ

ــدٜٚ    ُّ ٚاي ــاٜل ــٜا اهلٝل ٚاِسِض ــأنُسٜيٗ (2)ُٔ َغ
 

   
يفودددو بلل ودددؤتليله  -ك دددل امودددل ودددلبقًل  -فللشدددلأو فدددي ادددرا ةنبيدددله  

 ةلتيوي) تةلقت ي) ةلاي وه ه بهل أوواه. 
ارا أبوز ةلدتتةفا ةلادي ووداطيا أ  وقدتا إوهدل أتادته لودل  أبدي فدوةا 
 فلووًة بهل في شعوا  أ ل ب لرة كل  يفودو  أت حدتا  دلرة تةو فودو أبدي فدوةا  

 ات  تةو ةل بحث ةنتا    ةلتوةو).فهرة 
ل

ل
ل
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 املبحث األول
 مضامني الفخر الذاتي

فددي ةلحقيقددد) أوددده لدددم يوامدددف كثيددوًة أددد   ت دددتأله ةلفودددو فدددي ةلشدددعو 
ةلعوبددي أل دد)  فقددت كددل  يفوددو بقبيمادده تأبوددلء أ ت ادده تبآبلئدده تأجددتةتا  توددص 

تبطتالاددده  بفودددوا ةبددد  أ ددده ت وبيددده وددديف ةلتتلددد)  ك دددل فودددو بوفوددده تبفوتودددياه
تكو ده  تاددت كلودده ةلتددفله ةلادي يفوددو بهددل تةل ولاددر ةلادي يعددتتال اددي  فددلوو 
ةلشددلأو ةلعوبددي ةل عاددلتر   دد  فوددو بللفوتوددي)  تةلشددجلأ)  ت تةجهدد) ةنأددتةء  
كددوةم ةل دديف  تفدد  ةنودديو  تاح ددل ةلددتيله  إلددى غيددو  ت قلوأدد) ةلوطددتر  تةم

  جتًة. رل     ةلتفله ةلاي كل  يوى فيهل ةلعوبي ح تًة ت 
 ف   فوو أبي فوةا بقبيماه تأبولء أ ت اه اتله  

ــسْ   َُٞفَتٔد  َٕ ــَدا ُِ ــٞ َح ــُسْؤ ٔبَبٓٔ َِ ــٞ أ  ِإْٔ

ــاٜلٜفا     َٜٚأِضـ ــَدادٟا  ــ١ٔ ٜأِدـ ــِس ايَبِسٜٖـ  َخِٝـ

   
      ُِ ُٖ َِ َدـاُز ََـا ٔ ـٝ ََِعَػـٍس،   ِٔ  ِإْٚـٞ ٜ ـ

َٚاٜل َخاٜفــا   ِِ ُبِؤضــٟا،  ُٖ  َٚاٜل َزٜأ٣َ ٔعِٓــَد

   
 ِٕ َُـتِ  ِإ َٞ ٜقـِد َعًٔ ِٗ  َحاٜيٜفِتَٓا اٜ َعأيٞ ٜف

ــا      ٌُ ٜأِحاٜلٜف ــ ِٔ ٜقِب ــ َٔ ــا  ــِت ََبا٥َٔٓ  ٜناَْ

   
ــٖدِز ٍ  َُ ــِبِس  ٌٍ ٔبايٖؿ ُٔ ــَت َُِػ  ٌٚ ــ ِٔ ٝن ــ َٔ 

َٚاٜل َؾـا َ      َٚاٜيـ٢  َٚاٜل   ََا َخاَف ٜقـُّ  

   
   ِِ ُٗ َٛٞعــُٓ َٜ ِّ ِٛ ٙٔ ايٜكــ ُُٛدــٛ  َُِطــَتٞكٔباٟل ٔي

ــُٛٙ ٜأِؾــالٜ    ــ٢ ُٜٔبُٝح ــٜاَحٖت َٜٚأٞنَتاف (1)بٟا 
 

   
توم ددح فددي اددرا ةنبيددله ا ددلزج ةنوددل  ددا ةلددوح  فددي اتحددت شددبه ادددلم   

. فهدت  قاودا بأوده يجدر أ  يعمدي ادتو أامده (2 فللشلأو يجت وفوه في  تح ات ه
تأالوبددده تكدددل  ددد  يوا دددي إلددديهم بعزاددده تودددؤتتا  حادددى يعامدددي ادددتوا ادددت تاوافدددا 

  كلواه  لهرة يقتا في  ت ا آوو  

                                                           

ل.260  ص2ةلتيتة  ج (1 
أتددتوا اوددم ةلم دد) لكادلر ةلوتددتص ةنتبيدد) توةودد) تاحميددل  وددعتت  ح دتت أبددت ةلجبددلو  (2 

دددددد جل عددددد) اطدددددو  ةلولشدددددو تةو اطدددددوي بددددد  ةلفجدددددلءر  ت.ه   ةلعوبيددددد) بكميددددد) ةئوودددددلويله
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 ٟ ــٚد ََٚدـ ــٞ  ُٖٛزأخ ِإِزُخ ٜأٔبـ ــ ًٞـ  َٚٔي

    ٍِ َٛا ٛوـ ٌِ ٚاي ٌِ ٚاأٜلَضـ (1)ٔدَٝاُد اخٜلِٝ
 

   
ََـــا َتِذٓٔـــٞ َضـــَسا٠ٝ َبٓٔـــٞ ٜأٔبَٝٓـــا َٚ 

َٛأيٞ   ــ ــَسأت ٜأٞاــَسأف ايَع َُ ٣َٛ َث  ٔضــ

   
ــا   ََــ ــُبَٓا، ِإَذا  ََٜهأضــ ــا  َُأيٝهَٓــ ََ 

  ٍِ ِٔ ِزَدـــا ٍْ َعـــ َٗـــا ِزَدـــا َٛاَزَث (2)َت
 

   
ابدددل ةنودددو كلوددده رةاددده ادددرتر فدددي رةه ةلقبيمددد)  فكدددل  جدددت فللشدددلأو  

 توتث أوهدل  تكدل أدز  دوتتت إليهدل  تكدل ا دحي) بدللوفا تةل دلا  برتلد) لهدل 
حاددى تتددل بدده ةلحددوص إلددى ةلوددت   دد  أ  يقددلا أوهددل أوهددل كفدده أدد  ةلقاددلا 
ت للددده إلدددى ةلتأددد) تةلوةحددد)  فللشدددلأو يويدددت لهدددل ةلعدددزر بللفوتودددي) تةلقادددلا طدددتةا 

 حاى اظل تلحب) ايب) تجالا. تارة ات تيت  ةلشلأو ةلعوبي.بقلئهل 
كدددرل  كدددل  يكثدددو فدددي فودددوا  ددد  ركدددو أوددد لء ةلوجدددلا ت تةادددف ةلقادددلا  
تيجعل فووا ات يًل أكثو  وه رةايًل  إال أوه ال يجيت تتف ةلقالا  تال يطيل فيه 

  (3 ك ل كل  يفعل  ةل اوبي(  ت   أ ثم) رل  اتيتاه
ِٚزٟا  ًٜٞك٢ ٝأُضٛدٟا ٜقَطا ِٕ َت ِٔ ُٜٜهٖدَزا ...ِإَذا ٔغ٦َِت ٜأ ُٛ ايسٔرٟ ٜي ُِ ايٖؿٞف ُٖ َُا  ٔيُِٓع

 حيث يقتا فيهل   
٠َٔٚ َبــأيظٍ     ــِص َّ ٜغ ِٛ ــ ــٟا َٜ ٌِ ٔناٜلب ــا٥ٔ  ٜفَط

َٕ ٔفٞ ايٜكا ٔ  ُحٖطَسا   َٛا ِِ َِٜتُسٝنٛا ايِٓٚط  ٜأٜي

   
َّ َضـــاَز  ِٛ ِٝـــسٟا َٜـــ َُ ُْ ٌِ ََُِٚضـــا٥ٔ ِٗ ِٝ  ِإٜيـــ

ُٖــــَسا   ِٛٔت  ٜٖــــا َتَٓ ِٛٔقُٓــــٛا ٔبــــا َٞ ُٜ ِِ  ٜأٜيــــ

   
َُسٍ   ــِد َٔ اٜلَذِت ٔبَت ِٝ ــ ِٝاٟل ٔح ــ ٌِ ُعٜك ــا٥ٔ  ََٚض

َٖٛزا        ــَٓ ــٗد ايٖط ــِسبٟا َٜٝك َٖــا َ  ِِ ُْٞكــِس  ــ  ٜأٜي

   
َٗـا    َٔ َدفسـِت ُحًٝٛٝق ٌِ ٝقَػِٝسٟا ٔحـِٝ  ََٚضا٥ٔ

ِٛٔت ٜأِح   َٔ اٜ  َٔ َٗا ٜنٞأضٟا  ِِ َِْطٔك (4)َُـَسا ٜأٜي
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إلددددددى آوددددددو ةنبيددددددله ةلاددددددي ازوددددددو بعتةطددددددف ةل جددددددت تةنوفدددددد) تافددددددتح 
 .(1  وهل وفحله ةلكبويلء تةلعزر

ارة فوو أبي فوةا بقبيماه  إال أ  ارة ةلفوو يأور تياوكز أ  ةلقبيم) 
في شوص الئتال تويت ةلتتل) ةلح تةوي) ةن يو ويف ةلتتل)  فللشدلأو إرة أوةت 

ةفاوددو بللقبيمدد) أج ددا  أت ةفاوددو بودديف ةلتتلدد) ةلو ددترج ةلفددر ةلفوددو بللح ددتةويي  
لمبطدددل ةلح دددتةوي  فهدددت فدددي ادددرا ةلولحيددد) أي دددًل ي دددزج بدددي  فودددوا بوفوددده تفودددوا 

 يقتا   بويف ةلتتل) 
،ٌٍ ِٔ َزُدــ َٔــ ٌُ اأٜلِعــَدا٤ُ  َِٓتٔؿــ ٌَ َت  ٜفٜهِٝــ

ُٙ؟   َُِذـــُد ضٔخـــُس َٚاٞي  ،ُ٘ ٖٚٝيـــ  اٞئعـــٗص ٜأ

   
ٍِ، ٜنِس ِٔ  َشأنٞ اأٝلُؾٛ ََـ َٚ  ،ِٔ ُِ ايِٖٓبَعَتـِٝ ٜ 

َٚأخــُسُٙ      ُ٘ ٜااَبــِت ٜأ ًٝــ َٚا٥ٔ  َشٜنــِت ٜأ

   
  ،ُ٘ ــ ِٚاٜلَدُت  "ِٕ ــَدا ُِ ِٔ َح ــ ــٔعٝٔد ِب ِٔ "َض ــ ُٔ  ٜف

   ! ُٙ ِٔ َعِبٔد اهلٔل" َضـا٥ُٔس ِٞٓ ِب ِٔ "َعًٔ َٔ َٚ 

   
 ،ُ٘ َُٛتـــ ُٕ َِْب َُٛ ــٞأ َُـ ٌُ، اٞي ــ ٌُ، اٞيٜفأعـ  اٞيٜكا٥ٔـــ

ُٕ ٜاـا٥ُٔسُٙ  َٚايٖطُٔٝٓد اأٜلٜٔٓـُد،     ُُـٛ ِٝ َُ  اٞي

   
 ،ُ٘ ــ ُُـ ــٟا َدَعا٥ٔ ََِسٝفٛعـ ــٖص،  ــا اٞئعـ  َبَٓـــ٢ ٜيَٓـ

  ،ُٙ َََسا٥ُٔس َُِػَت٘دا  َُِذَد،  (2)ََٚغَٖٝد اٞي
 

   
،ُ٘ ًٞ ًَٞٓا ِإالس ٜفَضـــــــا٥ٔ َُـــــــا ٜفَضـــــــا٥ٔ  ٜف

ََٜفــــــأخُسُٙ     ََٜفأخُسَْــــــا ِإالس   َٚاٜل 

   
فللشدددلأو ةفاودددو فدددي ةلبتةيددد) بقدددتر أاواددده  تتودددل بعدددت رلددد  فدددي فودددوا  

بوفودده تةلجددًل  دد  واللدده إلددى فوددوا بددأوص أاوبلئدده ودديف ةلتتلدد)  عددتت ف ددلئمه  
ت عاوفًل بأ  ف لئل بوي ح تة   ل اي إال ف لئل ويف ةلتتلد)  تأ    فدلوويام 

ت واهيددًل  اددي  فددلووا. فكددأ  فوددو ةلشددلأو يددتتو فددي حمقدد)  باددتئًل بودديف ةلتتلدد)
 أوت ويف ةلتتل). 

بقددي لوددل  دد   فددلوو أبددي فددوةا ابددل ةنوددو تددتور فوددوا بوفودده  تاددرا 
ةلولحيدددد) أي دددددًل كلوددددده أودددددت أبدددددي فدددددوةا اقميتيددددد) فدددددي  ت دددددتألاهل فهدددددي فودددددو 
بللفوتودددي)  بللشدددجلأ)  بدددللكوم ت دددل شدددلبه رلددد    دددل كدددل  يوددداحتر أمدددى فودددو 

وودل ووداطيا أ  وقدتا  إ  ةلشلأو ةلفلوا ةلعوبي في كل تاه تكل  كل   إال أ
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فوددو ةلشددلأو فددي اددرا ةلولحيدد) كددل  أمددى توجدد)  دد  ةل بلل دد)  قبتلدد)  فهددت لددم 
يشطح إلى حت ةل وتو في فووا بوفوه كلل اوبي  تلم ييررر في  د يو ةلج لأد) 

 حاى يووى رةاه  بل كلوه فوويلاه  عقتل) إلى حت ٍّ  ل     رل  اتله  
ٍَ اٜ َعـأيٞ      ِٔ َْـا ََـ  َٞ ًٔـ ُِٔج ٘ٔ  ٜف  ٔبَطـِٝٔف

   ٌُ ــ َٛا٥ٔــ ــا ايَ  َٗــ ُ٘ َعِٓ ــ ــا ٜغاٜيِتــ َُــ  َُٚزٖبَت

   
َٔ ايٖٓـاِع َبـأي ْ    َٔـ ٌٗ ٜاالسٕب  ََا ٝن َٚ 

  ٌُ َٚأؾــ ٌٗ َضــٖٝاٍز ِإٜيــ٢ اٜ ِذــٔد    َٚاٜل ٝنــ

   
ََٗر ايَعِذِص  َخا٥ٔـبْ  ِٓ ََ َُٔكُٟٝا   ٖٕ  َِٚإ

    ٌُ ــ ــٔد َْا٥ٔـ ِٗـ ــَب اٝ  ــٟا َخا٥ٔـ َُِسٜ ـ  ٖٕ  َِٚإ

   
ََا اٜ  َٚ  ُ٘ ٌُ َْٞفَطـ  ِس٤ُ ِإالس َحُِٝح َِٜذَعـ

    ٌُ ِٔ َدأعـ َُاٜنِٝ َِٛم ايٚطـ َٗا ٜف (1)َِٚإْٚٞ ٜي
 

   
   ْ َٔ ُِـٔد َدـا ًَٞح َٚٔي َٔـِتاٜلْف  َٛٞفِس  ًٞ  َٚٔي

   ٌُ ــ ــِس ٜفأعــ ًَٞدِٝــ َٚٔي ــٚس َتــــٖساى٠   َٚٔيًٖػــ

   
َُٚتِؿٔبُح   َٜٔدٟ ُِٔطٞ  َٞ اٜل ُت ََأي َٚ 

   ٍِ َٛا ــ َِـ ُِ ٜأ ــَسا٥ٔ ٌُٜنـ ــ ٍِ ايَعٜكا٥ٔـ ــا  ايٚسَدـ

   
َٛاِزَاٟ  َٗا َؾـ ِٓ َٔ ُِ ٔفٞ اأٜلِعَدا٤ٔ   ٝأَحهو

    ٍُ ــاِش ــاَم َْ ــا ِإَذا َ  َٗ ــا ٔفٝ َٗ ُُ (2)ٝأَحهو
 

   
فللشدددددددلأو يفوددددددو بوددددددديفه ةلددددددري أتتددددددمه إلددددددى ةل عددددددللي  فمدددددديا كددددددل ل

 ددددد  ودددددلو لم جدددددت يتدددددل إليدددددهو ن  ةل دددددوء حدددددديث يجعددددددل وفوددددده  فددددد   جعمهدددددل 
ي ةلطويددددددت ةلتددددددحيح تتددددددل. تطويددددددت ةلشددددددلأو فددددددتج ةل جددددددت توددددددلو إليدددددده فدددددد

ل جددددتا وددددمكه بدددد اال  ةلددددتفو أي ةلجددددتت تةلكددددوم تبج ددددا ةل حل ددددت تاددددو  ةلشددددو 
 تفعل ةلويو.

تلك  لكل جتةت كبتر تلكل ويف وبتر  فهرا ةلفوتوي) ةلفرر كار أميهل 
 أ  اقا في بوةث  ةنوو  فهل ةوامف فووال أم ظل ك ل ات !. 

إ  فودو أبددي فدددوةا فدي بتةيدد) تاتأدده فدي ةنوددو ظددل ك دل اددت  بددل زةت 
فووا بقبيماه تبلب  أ ده وديف ةلتتلد)  واوه دًل ا  هدم  وداحثًل أدزةئ هم أماهدم 
وقلرا    ةنوو  فهل ات  ي زج فووا ةلدرةاي بفوددوا بقت ده  يودوأت  في وجتاه تةم

                                                           

ل.369  ص6ةلو لكي   وج ل  ويوة . ةلمول  ج (1 
ل.295  ص2ةلتيتة  ج (2 
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  تأشددلت بفوتودياه تبطتلاده ك ل فعل في وةئياه ةلوةئع)و إر فوو برةاه فودوًة ألليدلً 
 يقتا (1 تةوعتةم وظيوا  تةفاقلت ات ه له( 

 ،ِِ ُٖ ــٗد ــٖد ٔدـ َٔٞ، ِإَذا َدـ ِٛ ــ ــَِٝرٝنُسْٔٞ ٜقـ  َضـ

َُـا٤ٔ، ُٜٞفَتٜكـُد اٞيَبـِدُز(       ًٞ ًٜـ١ٔ ايَّس ِٝ ًس َٚٔفٞ اٞي ( 

   
ُٔ ايســٔرٟ َِٜعِسٝفَْٛــُ٘     ٛسِع ِٕ ٔعِػــُت ٜفــاي  ٜفــِإ

َٚاٞئبُٝض    ًٜٞو اٞيٜكَٓا،  ُُٖس ايٗػـٞكسُ َٚٔت  َٚايٗض

   
ََٔٝٓــــْت، ُٕ اٜلُبــــٖد  َٔــــٗت، ٜفاِسَِْطــــا  ِٕ  َِٚإ

ــسُ    ُِ ــَح اٞيُع َٜٚأِْٜفَط  ،ُّ ــا ــٔت اأٜلٜٖ ِٕ ٜااٜي  َِٚإ

   
  ،ٔ٘ ِٛا ٔبـ ََا َضَدِدُت، اٞنَتٜفـ ِٛ َضٖد ٜغِِٝسٟ،   َٜٚي

ِٛ َْٜفـَل ايٗؿـٞفسُ       َٕ َِٜ ًٝٛ اٞيتِٔٓبـُس، ٜيـ ََا ٜنا َٚ 

   
اددددددددرا ةل فددددددددلوو إلددددددددى ات دددددددده أج عددددددددي   احددددددددتثًل ثددددددددم يعددددددددتت تيووددددددددر 

 ب  يو ةلج ا أ  أولا ات فوت  وهم 
ــَدَْا،    ــُّٜ ٔعِٓ َٛٗض ــاْع، اٜل َت ُٔ ٝأَْ ــ  ََِْٚح

ِٚ اٞيٜكِبـسُ      َُٔ ، ٜأ َٕ اٞيَعـاٜي  ٜيَٓا ايٖؿـِدُز، ُدٚ

   
ََُعــأيٞ ُْٝفُٛضــَٓا،  َِٝٓــا ٔفــٞ اٞي ُٕ َعًٜ ُٗـٛ  َت

  ًٔ ُِٜ ِِ َٜٛب اٞيَحِطَٓا٤َ ٜي ِٔ َخ ََ ِٗـسُ َٚ َُ  َٗا اٞي

   
ِٟٚ اٞيُعـاٜل،  َٜٚأِع٢ًٜ َذ  ٜأَعٗص َبٓٔٞ ايٗدَِْٝا، 

َٚاٜل ٜفِدـسُ    َِٛم ايٗتَسأب،  ِٔ ٜف ََ  ُّ (2)َٜٚأٞنَس
 

   
فللشددلأو بددوغم ةنلددم ةلددري يعيشدده وددوةا يبددرا كددل  حلتالادده فددي ةلبقددلء ل

  ا لوكًل شل وًل في تجه ةل علولر  فيوشت بأاتى  ل في ةلفوو    ةأازةز  
ــمّلا ــ١َٟٓ " ٜأٔضــــ ِٕ ُشِزُت " َخِسَغــــ  ِإ

َُٔ ــــمَلا؟   َٗــــا  ٛٞــــُت ٔب ِِ ٜأَح ًٜٜهــــ  ٜف

   
                                                           

ةل تاددددف تةلاشددددكيل ةلج ددددللي  ةلوع ددددل  ةلقل ددددي  تةو ةلثقلفدددد) لموشددددو تةلاتزيددددا  طبعدددد)   (1 
ل.344م  ص1982

دددل  ةلتةوودددي  213  ص2ةلددتيتة  ج ( 2  . تلهدددرا ةلقتدديتر أدددتر توةودددله جيددتر  فقدددت ةاددام جر
لباحميمهل تتوةواهل  ثل  

ةلددددددددوص ةنتبددددددددي توةودددددددد) احميميدددددددد) اكل ميدددددددد)  أ. ت  اتفيددددددددت ةلفيددددددددل  ةلطبعدددددددد) ةنتلددددددددى   .1
ل. 213م  ص1999 ا1420

وموددم) ةلوقددت ةنتبددي ةلاطبيقددي فددي ةلاددرتج ةلج ددللي لقتدديتر أبددي فددوةا ةلح ددتةوي  أوة   .2
لأتي ةلت ا شي ا  ةلتبو( ت. دمحم أمي أبت ح تا. 

توةوداه  –له ودتتر ةلشدعو ةلعوبدي ةلقدتيم وموم) ةلم ) ةلعوبي) ا ليلال ت شدكالاهل  فعلليد .3
ددبرل ارتادده  شددلأو توددص أدد  أبددي فددوةا ةلح ددتةوي تاتدديتاه  وفودد)  تددتتو تزفددور  تور

ل.189أويو( ت. فل ل فاحي تةلي  ص
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   ٌِ ــاَز َتـــــ ــُت ايٖٓـــ ــِد َزٜأِٜـــ  َٜٚيٜكـــ

ََُٓـــــا   ِٗـــــُب اٞي َٚاٞيٝكُؿـــــَٛزاَت  ٍَ  ِش

   
َٞ ُٜـــــِر  َٜٚيٜكـــــِد َزٜأِٜـــــُت ايٖطـــــِب

َُٚحــــَٛزا   ٛ٘ا،  ََْٛــــا ُحــــ  ٜيــــُب َِْح

   
 إلى أ  يقتا  

ــأدخٕ  ــُت ٔبَحــــ َٔٝــــ ِٔ ُز ــ٦ٔ  َٜٚيــــ

ُ٘ َؾـــــــُبَٛزا     ٖٔ ٜيـــــــ  ٜفأٝلٞيٜفـــــــَٝ

   
ٌِ ــ ٌٖ اهلٜل َٜـــــ ــ ــِبسٟا ٜيَعـــــ  َؾـــــ

ــمَلا    ــٟا َٜٔطـــ ُٙ ٜفِتحـــ ــَد ــُح َبِعـــ  َتـــ

   
ــٞ    ًٔـ َِٔج  َٕ ــا ِٔ ٜنـ ــ ــتِ ََـ ِِ َٜٔبـ ــ  ٜيـ

ــمَلا    َٔـــــــــ ِٚ ٜأ ــمّلا ٜأ  ِإالس ٜأٔضـــــــــ

   
ــَساُتَٓا   ٌٗ َضــــ ــ ــِت َتُحــــ َِٝطــــ  ٜي

ــَٛزا    ِٚ اٞيٝكُبــــ ــُدَٚز ٜأ (1)ِإالس ايٗؿــــ
 

   
ركويله ةل ل ي اواوم أ لم ولظوي ةلشلأو  فيتدف كيدف كدل  يدوى ل

ةلوددلو امدداهم ةل وددلزا تةلقتددتو  تكيددف كدددل  يددوى ةلووددلء تادد  وددبليل بددي  يتيددده 
يواددلو  ددوه   ددل يشددلء  أيدد  رلدد  ! إودده فددي ووشددو) ةلاددي اددت فيهددل ة   أودديو. 

لباه لرل  ااحتا لهج) ةلركويله إلى لهجد) إبدلء تأوفد)  فد   كلوده ةلحدتةتث أتد
بهدددرا ةلوكبددد) فمددد  اجدددت أودددتا إال ةلتدددبو فدددي وجدددلء أ  يجعدددل   لددده  ووجددددًل  
فللفددلوا ةنتدديل لدديا لدده فددي حيلادده إال أحددت ةل تدديوي  إ ددل أ  يكددت  أ يددوًة أت 

 أ  يكت  أويوًة. 
توالحظ في فودو أبي فوةا بعت ةنوو أوه في ةل للرِّ يقتم ةلحتيث 

يواقل إلى  تةط  ةلقتر في ركويلاه أت أ  آال ه تأ  ةنحدتةث ةل ؤل )  ثم 
ل يقددتا  ثددم  دد فددي حل ددوا  فكددأوي بدده يوهددزم احددده تطددأر ةنلددم حاددى يددرال أ  
يوافيت كلل رأتو يم مم جوةحه فيوتدر وةيله ةلعدزر تيووم لتحدله فدوتوياه 
تبطدتالاه  تات  هام أكثو  ل يكت  بأ  يعور أ  اتر وتحه تتالباه  ك ل 

   يقتا (2  أ  ةنوو لم يول  وه شيئلً  كل   ها ًل بأ  يعم 
ــا  َٗ ــٔدٟ ٜفِإْٖ ــِسَب ٔعِٓ ٖٔ اٞيَح ــٜف  َٚاٜل َتٔؿ

     ٞ ــَسأب ََٚغ ــَبا  ــُت ايؿٔٓ ــِر ٔبِع َُ  َٞ َٔ ــا  ٜاَع

   
 ٞ َِٗذٔتـ َُ َٔمِل  َٚٞقَ  اٞيَُطا  َٜٚقِد َعَسٜفِت 

َٖـــأبٞ   ٍِ ِإ ِٛ ِٔ ُشِزِم ايُٓٗؿـــ  َُٚغـــكَٔٓل َعـــ

   
                                                           

ل.208  ص2ةلتيتة   ج (1 
ل.346ةل تاف تةلاشكيل ةلج للي  ةلوع ل  ةلقل ي  ص (2 
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ــ ََ ٍٛ ايٖص ــ ًٞ َٜٙٔٚيٖذِذــُت ٔفــٞ ُح َُــسِٓ َٚ  ِٕ  ا

ِٝـِس ٔحَطـابٔ     ُِِسٟ ٔبَ  ِٔ ُع َٔ (1)َٜٚأِْٜفٞكُت 
 

   
كددرل  وددوى فددي اتددلئتا  حددلتاله أددتر لماعددللي أمددى ةلجددوةح ةلتة يدد)  ل

برددور  دد  تاددتر ةلفشددل تةالوددتحلو فددي حفددور ةل دديلع تةلاشددايه إلددى ا دد)  فهددت  ييعا
تدتاه يوافدا   فهدل ادت (2  ةلا جيت تةلاعظديم  ب دل حققده  د  ةلوجدلح تةالواتدلو(

 الئاًل 
ــا  َُ َِٚإْٖ ــٛٔب  ٝٛ َٔ اٞيُد ــ َٔ ــُت  ــأيٞ َدَصِع ََ 

     ٞ ٜٛـأْ ََـا ٜأِع ُٔ َبِعـَض  ُٔ ِٝ َٗ ُُ  ٜأَخَر اٞي

   
  ٟ ُِـُت َعَػـا٥ِٔس َُ َُا ٜغ  َٜٚيٜكِد َضَسِزُت ٜن

   ٞ ــ ــأْٞ ايســـٔرٟ َعٖصأْـ َٖٖٓـ َٚ ــٟا،  ََٓـ  َش

   
ََِذــَس٣ ُخُٝــٛٔيٞ ٜغاِشٜــٟا،  َٚٝأٔضــِسُت ٔفــٞ 

ٞ َُٚحٔبِطُت    َُا ٜأِغَعًِٜت ْٔمَلأْـ (3)ٔفٝ
 

   
ا دد) ةل أوددلر يحيلاددل ةلشددلأو  تاددت يددوى وفودده  هلوددًل فددي  كددل  كدددل   

بلن ا يجتا تيتتا في أوجلئده أودتًة  ز جدوًة يفدون ةلودلا  د  بدي  يتيده رأدوًة 
توتفًل  تةلبيه ةنويو تحتا لت الله ةلشلأو الكافى بده تةتدفًل  علولاده  إال أوده 

كولو يعتت بعت أتر أبيله يقفز فدتج  دعفه كأوده   اطيدًل جدتةتا  بوغم ارة ةالو
اددلفزًة فددتج أددتت  دد  أأتةئدده  وةفعددًل ودديف ةلفوددو فددي تجدده ةل أوددلر   طلأوددًل را 
ةنوو تةالوكولو بو ح ركويدله فوتودياه   وةأيدًل فدي رلد  أ  يوداعي  ب تة دا 

 ةلفوو ةلقويب)    بتةط  رةاه  
ــأٜل اٞيَبٔطــ ََ ــا ايســٔرٟ  ــاَٜٚأَْ َٗ ١ٜٝٛ ٝنًس ٝ 

َُا٤ٔ ُدَخأْٞ   َٜٚآَٖب ٔفٞ ايٖط  َْاِزٟ، 

   
َٞ ٔحًٜٝـ٠١    ِٔ ٔيـ ِِ َتٝهـ ًٜ َٕ اٞيٜكَضا٤ُ ٜف  ٜنا

    ِٕ  ٜغًَٜب اٞيٜكَضا٤ُ َغـَذاَع١ٜ ايٗػـِذَعا

   
 ٞ ِٛٔقٔف ــ َُ ٌٖ ٔب ِٕ َُٜدــ ــٜأ ٖٞ ٔب ــ ــِصِش َعًٜ  ٜأِع

    ٞ ــأْ ََٜه   َُٔ ًٔ ــ ُُِط َٔ اٞي ِٝ ــ ٌٖ َب ــ  ََُٜٚح

   
َُـٛٔحؼٍ    ََا ِشٞيُت  ٌٖ َثِ ـٍس   ٜأٞنـأٝل ٝنـ

ــدٟا    ِٕ  ‘ٜأَبـ ــا ٍٖٔس َٜٞكَّٜـ ــا ــ١ٔ َضـ ُُٞكًٜـ  ٔب

   
ــا،   َٖ َٖٚزأد ــ١ٕ  َُ ٌِٓ َعَّٔٝ ــ ــالسٔى، ٝن  َض

   ِٕ ــا ــَدا ا ٜاٖع ــأت اٞئع ََ َٖا ــٖسأب   َ 

   
                                                           

ل.29  ص2ةلتيتة   ج  (1 
أبدددت فدددوةا ةلح دددتةوي  أبتةل جيدددت ةلحدددو  تةو ةلفكدددو ةلعوبدددي بيدددوته  ةلطبعددد) ةنتلدددى  ( 2 

ل.101م  ص1996
ل.408  ص3ةلتيتة   ج  (3 



 الحمداني فراس أبي شعر في الذاتي الفخر

 اجمللد الرابع( -)العدد الثاني والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿3667﴾  
  

   ٞ َٔ َٛاِز َُِِٓ  اأٜلِعـَدا٤َ َحـٖد َؾـ َٜ ِٕ  ِإ

     ٞ َُِٓــِ  اأٜلِعــَدا٤ُ َحــٖد ٔيَطــأْ  اٜل َٜ

   
 ِِ ِٕ ٜي ٞ  ِإ ٕٖ ٔيـ ِٔ ٜااٜيِت ٔضٔٓٓٞ ٜفـِإ  َتٝه

  ِٕ ََِْٚذـــَد٠ٜ ايٗػـــٖبا  ٍِ ُٗـــٛ َٟ اٞيٝه  َزٞأ

   
 ٞ ِٛٔقٔف ََـ َُا َضا٤َ اأٜلَعأدٟ،  ْٔ، ٔب ُٔ  ٜق

     ِٕ ََـَ  اأٜلٞقـَسا ُِٖس َِٜبُسُش ٔيـٞ  (1) َٚايٖد
 

   
إتوةو أجير    ةلشلأو بأ  يظل بوغم ةلوج  تةنودو حلوودًل لكدل 
ث دو لمتتلد) ةلح تةويدد) ب قماده ةلودلاور  فهددت ودلل  كدل  ه دد) أظي د) توةتاددل  ال 
ددل  تددتتوام  لدديا ودديفره فقددا الاِّددلي  يوددل  تال يهددلر  ددواةر ال ددله ةلعددتة  طعا

بلنوددو فمدد  أأتةئدده  بددل لوددلوره أي ددًل طددلأ ه فددي أأوة ددهم  فدد   كوددوتة ودديفه 
يركوو لولوه ةلري أطمقه في تجده ةلت ودات  فدلووًة بوفوده  الجيدًل ةلفدوا أودت ل 
الره أتدحلر أادالم تلودام بأتدحلر  ةاهم ةلت وات أبل فوةا بقتله   إو ل أوام كر
ويت  ت   أي  اعوفت  ةلحوتر( فأجلبه أبدت فدوةا  قدلااًل  فدلووًة بللح دتةويي  

 أمى ةلفوا بقتله  
 ُِ ــِصُع ــٔد ٜأَْٖٓــا   ٜأَت َِ ايًسَ أدٜ ــِد  َٜــا َ 

َِٜسَبـا       َٜـِسٔب اٜل َِْعـِسُف ا ُٔ ٝأُضـُٛد ا  ََِْٚح

   
َٗا ِٔ ٜي ِِ ْٝه ِٕ ٜي ًَٞحِسٔب ِإ ِٔ ي ََ ًٜٜو  َِٜٛ  ٜف

َٗا ٔتِسَبـا    َُِٜٚضٔحٞ ٜي ُِٔطٞ  ِٔ َذا ايسٔرٟ ُٜ ََ َٚ 

   
ِٔ دٓباتــ٘ َٔــ َِٝؼ  ٌٗ اٜ ــ ًٝــ ِٔ َذا َٜ ََــ َٚ 

ًَٞبـا     ُّ ايٜك ِٚ َِٜؿـٔد ِٖ ٜأ ِٔ َذا َٜٝكُٛد ايٗػ ََ َٚ(2)
 

   
تلك   ا اطلتا فاور ةنوو تاأوو ةلفتةء  ت ا  ل أور يظهدو لده  د  ل

امدد) تفددلء أامدده  تأددتم تدديلو) أتددتالئه لعهددتت ةل ددتتر تةئوددلء  بددتأ فوددوا ي يددل 
ي وحدددت ةجادددوةو  فدددلووا ةجادددوةوًة  شدددتبًل بلنودددى  تأ ودددى تدددتاه يوشدددت اتدددلئت فددد

ظلاوادددل ةئبدددلء تةنوفددد) تفدددي بلطوهدددل ةليدددأا تةلحدددز   توب دددل ةزتةت فودددوا بوفوددده 
 تا لءا فووا بقت ه  إ ل ل  به  وهم  أت نوه لم يعت لتيه ثق) فيهم.

ًٞـَد٠ٕ،  ٌِٓ َب ِٔ ٝن َٔ ِٓٔد،  ِٗ َُِعُت ُضَُٝٛف اٞي  َد

ََُذأيــدٔ       ٌٖ َِٝذــا٤ٔ ٝنــ َٗ ًٞ  َٜٚأِعــَدِدُت ٔي

   
ــسُت  ِِ َٜٚأٞنَجـ ُٗ ــَٓ ِٝـ ََٚب ــٞ  ِٝٓٔـ ــاَزأت َب ًَٞ ـ  ٔي

ِٚدٔ     َُـَصا ٍَ اٞي ِٛ (3)بَٓأت ايُبٜهِِٝسٜٖأت َحـ
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 تال يووددددى أبددددت فددددوةا أ  يوددددتج ةلحك دددد) ةل ويددددور فددددي اددددرا ةل ولوددددب) 
  ك ددددل ي ددددور ةن ثمدددد) بعددددتر شوتدددديله (1 إشددددبلأًل لوغبدددد) ةلافددددلوو فددددي وفودددده(

الويوي)  وه باجوب) ةل ته أت ةنوو  اعماًل بأ   تيوا أحت ةل تيوي  إرة لم 
 .(2 يجت  ل يويتا بف ل ةب  أبت   

و ددديف لهدددرة أ  فودددوا أتدددبح   زتجدددًل بعالبددده تبشدددكتةا تبلوددداعطلفه  
وا بهددل تبددلنوص البدد  أ دده ودديف ةلتتلدد) ةلددري ةوددا و يفوددو بوفودده تةتدداًل فودد

بفوددوا بودديف ةلتتلدد) ك ددل كددل  ابددل ةنوددو  إال أودده اوددل يددتف  احدده ثددوى حوتفدده 
و له ةلحز  تةنوىو ترل  وايج) ل ل يحوده  د  ةلعجدز تةلوكدتت تادرة لدم يكد  

   تجتتًة في فووا أيلم حوياه  فهت يقتا 
ْٕ َٚٔيــٞ ٔيَطــا ُِــَت،  ََــا َعًٔ  َدَٓــأْٞ 

   ،َٕ َٚاِسَِْطــا ــٚدِزَ   ــٗد اي  َعِضــُبَٜٝك

   
 ٛ َِٝظ َٜٞهُبـ ِٖٛ َشَُْدٜى، ٜي َٚ  ََٚشِْٔدٟ، 

     ٛ َٞ َْـاُزٜى، ٜيـَِٝظ َتِدُبـ ِٖ َٚ  ََْٚاِزٟ، 

   
ــ٢  ــٞ اٝ َعًس ــٜو ايٖصأن ــٞ ٜفِسُع  َٜٚفِسٔع

ََٚحِطـبُ     َٞٔ  َٜٚأِؾًٔٞ ٜأِؾًٜٝو ايٖطا

   
ــسْ    ٘ٔ ٜفِد ــ ََٚبٓٔٝ ــٞ  ٌَ " ٔب َُٔعٝ ــ  " ِسِض

ََٚبٓٔٝـ٘ٔ     ُعِذـبُ  َٚٔفٞ " ِإِضَحَل " ٔبٞ 

   
َٞ ٔؾـٝدْ    ِٖـ َٚ َٔٞ " َزٔبَٝعـ١ٝ "  َُا  َٜٚأِع

ًٞـبُ     َٞ ٝغ ِٖـ َٚ َٛأيٞ " َبًِٜؿٜفُس "   َٜٚأِخ

   
 َٜٚفِضــًٔٞ َتِعٔذــُص اٞيٝفَضــاٜل٤ُ َعِٓــُ٘   

ــِسب    ــُد ٔتـ َٚاٜيُِذـ  ُ٘ ًٝ ــ ــٜو ٜأِؾـ  أٜلْٖـ

   
  ٞ ٕٖ َحَّٔٓـ َٔمَل، ٜنـٜأ  ٜفَدِت َْٞفٔطٞ اأٜل

    َّ ــا َدا ََ  ،ُٙ ــَد ــٞ َعِٓ ــِسُبَٚٝقِسٔب (3)ٝق
 

   
كرل  تلات إحولوه بللعجز تةلوكتت في وفوه فووًة أاور  ل يكت  لوثدلء 
ةلوفا  فقت أتبح يعدتت  فدلووا فدي وديلج ةالواح دلو تةلادركو  ولودجًل أحتةثده 

 في أبوي) ةنفعلا ةل ل تي).    رل  اتله   
 ،ٌٕ ــ ََُجكس ــِدَز  ــُت َؾ ُِ ٛس ــا َح َُ ٜٛاٜي  َٜٚي

َُـــا    ٜٛاٜي َِٕٜٚي ٌَ ٔضـــَٓا  ٜأِزَعٞفـــُت ٜأِْـــ

   
                                                           

جل عد) ةل مد  ودعتت  شعو أبي فدوةا ةلح دتةوي  توةود) فويد)   لجدتتلي  تجيده بويودت  ( 1 
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َٜٛغ٢  َُا ٝقِدُت اٞئذَٝاَد، ِإٜي٢ اٞيـ ٜٛاٜي  َٜٚي

    ِٕ ــا ــ١ٜ اأٜلِزَض ًِٜٜٛ ِٕ، ٜا ــٛ ٝٛ ــٖب اٞيُب  ٝق

   
ــا    َٗ ١ٜٝٛ ٝنًس ــٝ ــأٜل اٞيَبٔط ََ ــٔرٟ  ــا ايس  َٜٚأَْ

   ٞ َُا٤ٔ ُدَخـأْ َٜٚآَٖب ٔفٞ ايٖط  َْاِزٟ، 

   
     ٖٕ ِٔ ٜااٜيـِت ٔضـٔٓٓٞ ٜفـِإ ِِ َتٝهـ ِٕ ٜي ٞ ِإ  ٔيـ

  ِٕ ََِْٚذــَد٠ٜ ايٗػــٖبا  ٍِ ُٗــٛ َٟ اٞيٝه (1)َزٞأ
 

   
إ  اددددرا ةنبيددددله  ددددل اددددي إال بكددددلء أمددددى كيددددل  اهددددلتى  توثددددلء ل جددددت 

  لئا  تاحوو أمى  لضٍّ حلفلٍّ بللبطتاله. 
كددرل  أتددبح يعددتت  فددلووا فددي تددتور أحددالم ةليقظدد)  فهددت ياويددل فددي 

تددددته تددددميل وددددلح) زوزةوادددده وددددلحله ةل عددددلو   تياددددتام فددددي تددددته أغاللدددده 
 ةلويت   تيوى ل عل  ةنوو) في وجتم ةنفت  تةلويل في وتةت ةلميل  يقتا 

ُّ ا    َٛاِز َٞ َؾــ ِٖـ َٚ َّ اأٝلٞفــِل   ٜئكٝـُت ُُْذـٛ

   ٍُ َٛ ُخُٝـٛ ِٖ َٚ  ،ٌِ ِٝ َٛاَد ايًس  َُٚخِضُت َض

   
ــ١ٟ،  ــ١ٔ ٔخًسـ َِـ ــٖٓٞفِظ اٞيٜهِس ِِ ٜأِزَ  ٔيًـ ــ  َٜٚيـ

      ٖٞ ٌِ َعًٜــ ٛٔــ ِِ َِٜع ٌَُعٔػــ١ٟٖٝ ٜيــ  َخًٔٝــ

   
َٗـا،   َِٛت، َحٖتـ٢ َتسٞنُت َُ ِٔ ٜئكُٝت اٞي  َٜٚئه

     ٍُ ِّ ٝفًٝـٛ َٚٔفٞ َحـدٔٓ اٞيُحَطـا َٗا  (2)َٚٔفٝ
 

   
اعوي دًل تاتبيودًل ةلشلأو بعت ةنودو تفي  وحى آوو والحظ في شعو ل

 وا وًة لمشل اي  تةلمدت ةم  فهدت يتجده ةلوطدلر لهدم فدي  دتةط  أدتر  د  اتدلئتا 
ددددتي اددددرة ةن ددددو فددددي شددددعواو نودددده يعمددددم أ  فددددي بشددددكل  مفدددده  لالوابددددلا  توب ددددل ترجِّ

دددتا  يفوحدددت  لكدددل  كدددوتا يتددديبه تيا ودددت  زتةلددده   وي ةلح ددتةويي  وتدددت ًل لددده تحي
 ةوا ا له يقتا 

ََــا ٜأَؾــاَبٓٔٞ َٔٞ َعًٜــ٢  ٖٛا  َتٜهــاَثَس ٝيــ

َٛا٥ٔـبُ     ِِ َتُِٓب ِإالس بٜأِضـِسٟ ايٖٓ ِٕ ٜي  ٜنٜأ

   
 ِِ َٕ: "ٜي ٙٔ"َٜٝكٛٝيٛ َِس َٛأقَب ٜأ َِِّٓٝس َع َٜ 

َٛأقـبُ       ٘ٔ اٞيَع ِٝـ ِٔ َتِذـِسٟ َعًٜ ََـ  َٞ ًٔ َِٔج َٚ 

   
َٜٛغ٢   ٕٖ َبٓٔـٞ اٞيـ ُٕ ٜأ ِِ ايٗرالس ِِ َِٜعًٜ  ٜأٜي

ََٚضـأيبُ    ََاِح  (3)ٜنَراٜى، َضًْٝب باٞيِس
 

   
فوتوي) فدرر اجلبده ةل دته حادى لدت  د  أيولادل  لاحدلفظ أمدى  جدتال ل

   أ  يعلر تلت بكم ). وجتل) أتيم) ي ميؤرال ةلحمم تةلعفت أودت ةل قدتور  فبدوغم 
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فشدلء أيدتر ةلوتدم  إال أوهدل ا ود  أد   أوهل ا م  ةلقتور أمى ةنودر بللثدأو تةم
ل ه جبددل  ال يودداطيا رلد  اوفعددًل أدد  اتةفدده ةن ددتو  ثددم نوهدل اعمددم أ  اددرة ةلشدد

ةلتادددت  فدددي تجههدددل  فهدددت يامفددده أتاًل ثدددم ي البهدددل ولئفدددًل  تفدددي ادددرة تليدددل أمدددى 
لتجده  تتدوح لهدل ةلوتيد) لتادف أ ل هدل تجهدًل  عفه تجبوده  فمدت كدل  ادلتوًة أمدى 

 بعيتبهل  تلك  ةلشلأو أجلت في اتتيو   البيه في اتله 
ًُٞبـــ ٌِ ايطٖٔٓس ٜق ُٔ ِِ َِٜح ٍٔ ٜي  ٜٔٛ َُِض َٚ ُ٘ ِٖ اٞغَتـ ...ـ ًٞفســَت ُثــ َٖـــاَبـَت  َٛ ُٖــ َٚ  ا٥ُٔبٓٔـــٞ، 

فللحلاددددددتت   ودددددده يهلبتودددددده  لهددددددرة ال يتةجهتودددددده بعيتبدددددده  بددددددل أرةأتاددددددل 
بعددددت أوددددوا  تبددددوغم بعددددتا لددددم ي مكددددتة ةلشددددجلأ) لمبددددتح بهددددل حاددددى يامفاددددتة حددددتلهم 

 ددددد  أ  يوددددد عهم. تادددددم فدددددتج رلددددد  ودددددلئفت   ددددد  أ  يتدددددل ةلوبدددددو   احدددددوزي 
 إليه. اتتيو غيو  بلشو لهيب) ةلشلأو تشجلأاه.

ارا بعض    أتجه فوو أبي فوةا ةلادي ا كد  ةلبحدث  د  ةلتادت  أميهدل  
تاددي ك ددل وددوى  عددلوي اقميتيدد)  أأددلت فيهددل ةلشددلأو ةلفوددو إلددى أتددتوا ةلزةايدد)  ففوددو 

بطدتاله أودواه ةلح تةويد)  ت دآثو ةبد  أ ده وديف ةلتتلد)  بأ جلت ابيماه ا مر  تفوو ب
فددوظم االئددت  دد  شددعوا ام ددل وددوى فيهددل ةأاددتةتًة  ودداكواًل كلأاددتةت أبددي ةلطيددر  تووتجددًل 
إلددى ةالوددداحلل) كووتجددده  تةم  تافودددل أمددى شددديء  ددد  رلددد  وددلغاه أوفودددولو لقوبددده  ددد  

ًة ب ولاددر ات دده  يدداكمم ةلطبددا تبرعددتا أدد  ةلاكمددف  فوددوى فيدده أ يددوًة  عجبددًل بوفودده   زاددت 
ر أووا توفحاه ةل متكي)  .(1 بعلطفاه ال بعقمه  كرل  ووى فووا ي الز بفول ) لفظه تشت 

ل
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 املبحث الثاني
 قصيذة الفخر الذاتي

بعت أ  أوفول أبوز   دل ي  ةلفودو ةلدرةاي أودت أبدي فدوةا ةلح دتةوي أميودل 
ليعبددو أوهددل  تاوددل اوكددز ة   توةودد) ةلقللددر ةلددري ةوتددبه فيدده اددرا ةل  ددل ي  

 ةلتوةو) أمى وكوي     أوكل  بولء ةلقتيتر تا ل ل اهل  تبالغاهل 

 دد  ف ددم) ةلقددتا إ  ةلشددعو  ددل اددت إال بوددلء ل ددتي يح ددل فددي ثوليددلا  عددلوي 
تأفكددلو تأتةطددف ةلشددلأو ةلاددي اوبدده أدد   قلتددتاو لددرل  أوددت توةودد) أي وددص 

و دل فدي ةوزيلحهدل شعوي ف    بتةباه ةنتلى اي ل اه  ليا في ثتبهل ةل عج ي تةم
أ  ةالواوتةم ةلعدلتي إلدى ةالوداوتةم ةلودلص بللشدلأو ةلدري ياتلدت  د  واللده 

 شعتو  ل لتى ةل امقي يجعمه ياور  تافًل اجلا  ت تع ةلوص.
تةلشددلأو ال يودداطيا ةحددتةث ةالوزيددلح  دد  ةل عوددى ةل عج ددي إلددى  ددل ي كدد  أ  

ةل عوددى ةلشددعوي إال  دد  وددالا بوددلء ةلج ددل تةلاوةكيددر  ةلاددي اشددكل بعددت  وودد يه
رلدد  ةنوددمتر ةلددري ي ددم أجددزةء ةلددوص بع ددهل  ددا بعددض  تفددي اددرة ةل عوددى 
يقدددتا ادددتتتوت  أددد  ةلع دددل ةنتبدددي أوددده" لددديا  تدددوتأًل  ددد  كم دددله بدددل ادددت 
 توتع    ج ل تارا ةلج ل اواور إلى وجاله  وامف)    وجاله ةلكالم. 

م  فهددتم اقاددور  ودده بعددض  عددلوي لفظدد) أوددمتر(  تتتددفهل ير ثددل أتا ت ةلكددال
 .(1  ه ) بللووب) إليول" 

تأمى ارة ف ه د) ةلتوةود) اودل ادي فحدص ةلاوةكيدر تةنودللير ةلادي كتوده ل د) 
اتدديتر ةلفودددو  تاعميدددل أوددبلر ادددتةفو بع دددهل تت  ة وددو لمكشدددف أددد  ةلدددوةبا 

 يه     قلتت ةلشلأو.بيوه ل تبي   ل اح مه     علوي  ت ل او ي إل
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تاي ةلقتةلر ةلولاج) أ  ةجا لع ةلتحتةه ةلم تي) بع هل  ا بعض  لكدي 
اددتا أمددى  عوددى تاللدد) تة ددح) ت حددتتر. ت دد  رلدد  ةلاوةكيددر ةالوشددلئي)  ثددل  
ةالودددافهلم  تةن دددو  تةلودددتةء  ةلادددي وجدددت أبدددل فدددوةا يوددداوت هل فدددي شدددعو فودددوا 

توتتًة لتيدددده ةالوددددافهلم ةلوددددلوج أدددد   عوددددلا  بح ددددتو  اكددددوو  تأبددددوز ةلاوةكيددددر
 ةلحقيقي ل عل ٍّ  أووى ف ثاًل اتيتاه 

ــا  ــٔد، أْٖٓـ َِ ايًسَ أدٜـ ــِد ــا َ ـ ُِ ٜـ ــِصُع  أَتـ

َِٜسَبـا       ٚحنٔ أُضُٛد اٜيِحـسٔبا ال ْعـسف ا

   
ِٔ  ـاٜ    ِِ ْٝهـ ِٕ ٜيـ ِٔ يًَحِسٔب إ ًَِٜٜٛوا َ  ٜف

َُٜٚٓضٔحٞ ٜيٗـٜا ٔتسَبـا     ُِٔطٞ  ِٔ َذا ائرٟ ُٜ َٚ 

   
    ٘ ــ ــَِٝؼ َــٔ دٓبات ٌٗ ا  ــ ِٔ ذا ًٜ ــ ََ َٚ 

ــا    ُّ ايٜكًَب ِٖ أٚ َِٜؿــٔد ــ ــُٛد ايٗػ ِٔ َذا َٜٝك ــ ََ ٚ 

   
ِٔ ٜأِزَد٣ ٜأَخــاٜى "شــِسَعٍؼ"  ََــ ًٜـٜوا  َِٜٚ َٚ 

َٚأيــٔدٜى ايَعِضــَبا         َ٘ َِٚدــ ٌَ َ ــِسبٟا   ََٚدًســ

   
ََُٛثكـاٟ     ِٔ َخًسـ٢ ابـٔ ٝأِخٔتـٜو  ََ ًٜٜوا  َِٜٚ َٚ 

  ِٕ  " َتِبَتــــٔدُز ايٚػــــِعَباََٚخًســــاى "بايًسٜكــــا

   
ــا  ــاٞيَحِسٔب َحٖتــــ٢ ٜنأَْٖٓــ ــُدَْا ٔبــ  ٜأُتٛٔعــ

ًُٞبَٓــا َعِؿــَبا   َٗــا ٜق ِِ ُِٜعَؿــِب ٔب (1)َِٚإٜٖــاٜى ٜيــ
 

   
ففددددي اددددرا ةنبيددددله اتةلدددده ةوددددافهل له ةلشددددلأو أمددددى  وددددل ا "ةلت وددددات" ل

اودل ةوافهل له إوكلوي) اتفعده لقادوةو ب فدلوو ةلح دتةويي  تشدجلأاهم  تيالحدظ 
اادلبا ةالوددافهل له ةلاددي اوبدده أدد  شدتر غ ددر ةلشددلأو جددوةء اهكددم "ةلت وددات" 
أمى بوي ح دتة     دل جعمده يودتفا كللوديل بهدرا ةالودافهل له ةل اكدوور  دتةفعًل 

 بفووا أ  وفوه تأ  ات ه ولفيًل اهم "ةلت وات" ةلاي تجههل  تام.
و ددل ي ددلأف  تفددي  تاددف آوددو وجددت ةلشددلأو ال يودداوتم ةالوددافهلم تحددتا تةم

 اتر أتةء ةلعبلور بأ  يحشت فيهل أكثو    اوكير  ف ثاًل في اتله 
    ِ  قؿدْا عًـ٢ األعـدا٤ ٚضـُّ دٜـازٖ

ٛٗ ٜأٞغَبـَسا        ٘ٔ، اٞ ـ َٚقٔعـ  ِٔ َٔـ  ٔبَضِسٕب ُٜـَس٣، 

   
َّ "غــص٠ٔٚ َبــأيٍظ" ٌِ "ٔنالبــٟا" ٜــٛ  فَطــا٥ٔ

َٕ   ايٜكـا ٔ  ُحٖطـَسا     ِِ َِٜتُسنٛا ايٓٚطٛا  أٜي

   
 ٌِ ــا٥ٔ ِِ َٚضـ ِٗ ِٝ ــ ــاَز ِإٜيـ َّ ضـ ِٛ ــ ــملا" َٜـ  "منـ

ــَسا    ُٖــ ــا َتَٓ ِٛٔت  ســ ــاٜ  ــٛا ٔبــ ِٛٔقُٓــ ــِِ ُٜ  ٜأٜيــ
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ٍَُس"    ٌِ "ُعٜكـِٝاٟل" حـَ  اٜلَذِت "ٔبَتـِد  َٚضا٥ٔ

َٖٛزا     ــَٓ ــٗد ايٖطــ ــِسبٟا َٜٝكــ ــا َ ــ  ٜأمِل ُْٞكِسٖــ

   
َٗـا    ٌِ "ٝقػِٝسٟا" حـ  َدفسـِت ُحًٝٛٝق  َٚضا٥ٔ

     ٛ َُـَسا ٜأمِل َِْطٔكٗا ٜنٞأضـٟا َـٔ ا ـ (1)ٔت ٜأِح
 

   
وجدددتا يدددت ن اوكيدددر ةن دددو  دددا ةالودددافهلم تةلوفدددي  تيكدددوو رلددد  فدددي أدددتر ل

أبيلهو ليتفا ةل امقي لقاوةو ببطتل) بوي ح تة . فوو أوديو بقت ده يح دل ادرا 
ةلشددددحوله ةل كثفدددد)  دددد  ةل عددددلوي لومدددددت ل دددد) اوبيهيدددد) احوي ددددي)  فكأودددده بهدددددرا 

ليهبدتة لمدتفلع أوده تاوميتده  د  ةلتووله يويدت أ  يدتاظ  ودل ا بودي ح دتة  
 ةنوو.

  
تةل قتددتت بلنوددللير اوددل اددي طويقدد) ةلشددلأو فددي ةلددوبا بددي  أجددزةء ةلقتدديتر  
فهت إ ل يواوتم ةلتتف  أت ةلحدتةو  أت ةلودوت  تةلشدلأو فدي اتدلئتا ةلفوويد) 

  لا إلى ةواوتةم ةلحتةو تةلووت  ف ثاًل اتيتاه ةلشهيور 
ٖٞ ايٖد َُُتٜو ايٖؿِبُس،ٜأَزاٜى َعٔؿ َِــــــُس؟ ...َِِ ، ٔغٝ َٚاٜل ٜأ ِٜٝو  ْٞ َعًٜ ِٗ َْ ٣َٛ َٗ ًٞ ََـــا ٔي  ٜأ

كلودددددده أبددددددلور أدددددد   شددددددهتي  حددددددتةويي   ةنتا  ددددددا ةل حبتبدددددد)  تة وددددددو  ددددددا 
ةنتحلر  تات ةوولبه  فلووا بوفوه تبقت ه    ودالا ةلحدتةو ةلدري تةو بيوده 

إلدددى ولا ددد) ةلقتددديتر ةلادددي  تبدددي  ةلشوتددديله  ةلدددري ادددتوج فيددده ليودددمم ةل امقدددي
  اموص ام  ةل فلوو في اتله 

ــَدَْا،    ــُّٜ ٔعِٓ َٛٗض ــاْع، اٜل َت ُٔ ٝأَْ ــ  ََِْٚح

ِٚ اٞيٜكِبـسُ      َُٔ ، ٜأ َٕ اٞيَعـاٜي  ٜيَٓا ايٖؿـِدُز، ُدٚ

   
ََُعــأيٞ ُْٝفُٛضــَٓا،  َِٝٓــا ٔفــٞ اٞي ُٕ َعًٜ ُٗـٛ  َت

ِٗـسُ    َُ َٗا اٞي ًٔ  ُِٜ ِِ َٜٛب اٞيَحِطَٓا٤َ ٜي ِٔ َخ ََ َٚ 

   
ِٟٚ اٞيُعـاٜل،  َٜٚأِع٢ًٜ َذ  ٜأَعٗص َبٓٔٞ ايٗدَِْٝا، 

َٚاٜل ٜفِدـسُ    َِٛم ايٗتَسأب،  ِٔ ٜف ََ  ُّ (2)َٜٚأٞنَس
 

   
إال أ  ةوددداوتةم ةلشدددلأو نودددمتر ةلودددوت ادددت ط دددى ح دددتوا أمدددى  دددل ودددتةا ن  
أوددمتر ةلوددوت يا لشددى  ددا ةل تةاددف ةالوفعلليدد) ةلاددي يعيشددهل ةلشددلأو تبددلنوص 

أودده ياتةفددت  ددا ةلاددزةم ةلشددلأو باكددوةو اوةكيبدده  ت وددأل) ةلاكددوةو بعددت أوددوا  ك ددل 
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حل ور بقتر في أبيله ةلشلأوو نوه يقف  تاف ةل تةفا بفووا أ  وفوده تأد  
 ات ه  ك ل أ  ةلاكوةو يتأم ةلفكور في را  ةل امقي تيمبوهل لبتا ةئلحلح.

ةودا ا لده  تك ثلا أمى ةوداوتةم ةلشدلأو نودمتر ةلودوت فدي ةلدوبا بدي  أبيلاده 
  يقتا 

ــٟا،    ــاَع َبٞأض ــَرا ايٖٓ َٖ ــٗد  ــَت ٜأَغ  َٜٚأِْ

    ٍِ َٛٔب اٞئكَتـــا ِِ َعًٜـــ٢ ُْــ ُٖ  َٜٚأِؾــَبُس

   
  ،ٌٕ ــ ٍِٝؼ ٜنٔجٝ ــ ــ٢ َد ِِ َعًٜ ــ ُٗ ُُ َِٖذ  َٜٚأ

    ٍِ ــاٜل ٍٞٓ َحـ ــ ــ٢ َحـ ِِ َعًٜـ ُٖ َُٛز ــ  َٜٚأٞغـ

   
ــا   ََُٓاَٜـ َِٛ  اٞي ــ ــٞ َخـ ــَت ٜأَزَِٜتٓٔـ  َٜٚأِْـ

َٛاتٔ    ــ َِٖب ــَت  ــِسٔبٞ َتِح  ََٚ ٍِ ــا  اٞئكَت

   
  ٞ ــأي ــٜو اٜل ٔقَتـ ِٔ ٔقَتأيـ ــ َٔـ ــِسٔبٞ   ٜفَضـ

    ٞ ــأي ــٜو اٜل ٜفَع ِٔ ٜفَعأي ــ َٔ ــٞ   ِٔٛ  ََٚخ

   
   ٞ َٛأي ــ ــاُب اٞيَع ــاٜى ِإٞغَض ــٞ ِإِزَ   َٚٔف

  ٍِ َٚائَٓٓؿــــا  ٌِ ََُٓأؾــــ ُٙ اٞي  َِٚإٞنــــَسا

   
ٌٔ َحــ٘دا  ِٝ ــَدِ  ٔيًٖطــ ِِ َت ــ ًٜ  َ ــَسِبَت ٜف

  َُ ِٔ اٞي ًَٞت ٔبَحُِٝح َ اَم َع ٍَُِٚد  َذا

   
ُِٛت: َؾـِبسٟا!   َُـ ٌٖ اٞي َٜٚقِد ٜأٜظ ًَٞت،   ٜفٝك

  ٍِ َٛاٜى ٜغـــا ٕٖ ايٖؿـــِبَس ٔعِٓـــَد ٔضـــ  َِٚإ

   
ــاِبَٓٞ"َْٔصاٍز "،  ــْس َٜــ ِٓٔهــ َُ  ٌِ ــ َٖــ  ٜأاٜل 

ــأيٞ ؟   ََٜك  ِٚ ــٜو، ٜأ َّ َذٔي ِٛ ــ َٜ ،َٞٔ  ََٜكــا

   
َِٛ ــ٢، ٌُ ٜف َٚاٞيَدِٝــ َٗــا،  ِِ ٜأِثُبــِت ٜي  ٜأٜيــ

   ٌٗ ٍِ؟  ٔبَحُِٝح َتٔد ُّ ايسَِٓدـا (1)ٜأِحـاٜل
 

   
تيظهو في ةنبيدله حدتيث ةلشدلأو ةل اادلبا فدي ودوتا  واعو دًل  فدلوو وديف 
ةلتتلدد) تشددجلأ) ةلشددلأو ةلاددي وبلاددل فددي تةومدده ودديف ةلتتلدد)  فللشددلأو  ددل كددل  

 إال ة اتةتًة له ت ل شجلأاه إال ا ثياًل لشجلأ) ويف ةلتتل).
ة اددلزه بهددل اتدديتر ةلفوددو أوددت أبددي اددرا أبددوز وتددلئص ةلم دد) ةلشددعوي) ةلاددي 

 فوةا ةلح تةوي.

ااجوت بالغ) ةلوص فدي تدتوا ةلادي اجودت أفكدلو ةلشدلأو ت  دل يوه  
 جدلز( ت دل شدلبه رلد   أم تدتو  -ةوداعلور  -وتةءً كلوده تدتوًة بيلويد)  اشدبيه

 جوى  جوةال.. قلبم)( ت ل  -بتيعي)    ةل حووله ةل عوتي)  طبلج
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فللتتور ةلشعوي) اي  ووو) ج للي) اواح و فيهدل ل د) ةالبدتةع ةلهيئد) ةلحودي) 
أت ةلشددددددعتوي) ل جوددددددلم أت ةل عددددددلوي بتدددددديلغ) جتيددددددتر ا ميهددددددل اددددددتور ةلشددددددلأو 

لماعبيددو أدد   تافدده   ددل حتلدده. ت دد  اددرة ةل وطمددت وعددوض ةلتددتور  (1 تاجوبادده(
ةلبويط) ةلاي ااكت   د  فد  ةلشعوي) أوت أبي فوةا    والا وتأي   ةلتتور 

بالغددي تةحددت  تةلتددتور ةل وكبدد) تاددي ةلاددي ااكددت   دد  ةاحددلت فوددي  أت أكثددو  دد  
 فوت  ةلبالغ) تا ات أبو أتر أبيله.

  
تاددي ةلاددي اوحتددو تاكا ددل فددي بيدده تةحددت تااكددت   دد  فدد  بالغددي تةحددت  ثددل 

 اتا ةلشلأو 
ٜٛأ َُـَٓـاَٜـٓٓـَعـ َٜٚأِب َٚاٞيـ ََْٚـــــاُب... ــ٠١َ عا َضــِسٜـٞ   ٌٖ ِٛٔت ٝظـٞفْس ٜقـِد ٜأا َُـ ًٞـ  (2)ٚٔي

فللبيه حتى ةواعلور جعمه ةل ته كللتحش له ظفو تودلر  تادي تدتور  وكدزر 
لكوهددل اددوم أدد   ددتى اواددر ةلشددلأو لم ددته تشددتر اوتفدده  ودده وتفددًل ظهددو ومددف 

و  فللبيه يأاي في  عوض أبيله ي جت فيهل ةلشلأو وفوه تات ه   قل له ةلفو
فياحددتث أدد  ةل ددته بهددرا ةلتوجدد)  دد  ةلاتددتيو ةل ويددف  إودده ةيحددلءه ب ددل كددل  

 يول   وه  تات أ  يبقى في ةنوو حاى يبلغاه ةل ته.
تفددي ةلتةاددا أ  ةلتددتور ةلبودديط) اددي ةنكثددو ح ددتوًة فددي فوددو ةلشددلأو  ترلدد  

اجددل أبيلادده فددي  تةاددف ةوفعلليدد)  فيقددا احدده اددأثيو ةلمحظدد) نودده فددي ةل للددر يو 
فادددأاي تدددتوا ةلبالغيددد)  وكدددزر فدددي فددد  تةحدددت  ت بويددد) فدددي بيددده تةحدددت امدددياًل  دددل 

 ااجلتزا لمبياي  أت ةلثالث).
  

تاي اميم) ةلح تو في تيتة  ةلشلأوو ن   ثل ارا ةلتتو احالج إأ لا 
تةلشلأو ك ل ظهو    شعوا ولبقًل يقا احده ادأثيو ةالوفعدلا   دل ةلفكو لبولئهل  

                                                           

(  ةلتدددددتور ةلفويددددد)  عيدددددلوًة وقدددددتيًل  أبتةئلددددده ةلتدددددلئش  ت.   تةو ةلقلئدددددتي لمطبدددددا تةلوشدددددو 1 
ل.137تةلاتزيا  ت.ه  ص
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يجعمه غللبًل يواجل أبيلاه  تارة ةن و ي يدل بشدعوا وحدت ةلتدتور ةلبوديط) أكثدو 
    ةل وكب).

تك ثلا أمى ةلتتور ةل وكب) وجت اتديتر ةلشدلأو ةلادي كلوده جتةبدًل أد  كادلر 
 بعث به تتيقه "ةلقل ي أبي ةلحتي " ت طمعهل 

ُٙ ٜنِٝ ُِٚز ٌٕ َُٜصا ٌُ ِإٜي٢ ٜاِٝ ٌَ ايٖطٔبٝ ُٙ؟ ...ــــــ َٖأدُس ١ًٜٔ اأٜلِحَبأب،  ُِ ُّ، ٔفٞ ُد ِٛ  (1)َٚايٖٓ
ففددي اددرا ةلقتدديتر وجددت فوددي ةلطبددلج تةل قلبمدد) وكددزاي  فددي بوددلء ةلقتدديتر ف ددثاًل 

ددباور  ددددددورار( ت فيللتا دددددل ييأااِّدددددددي  تيآوِّ ار  ي دددددددددور أيتا با ددددورار(  اتلدده   تيةلتا ار ويلتِّ لرهر  تيةلددتا ا ددددددددلرِّ وي
لاِّورار( فهدرا طبلادله ادوت فدي شدطو تةحدت ااطدتو  ددددددددد ا طرتاِّ لييالٍّ  أيواهي وي ت ييويلمر أي

 بعت لاكت   قلبم)     ثل اتله 
َٚأؾـَٜٚأْٖٓٔـ  ََٞ  ٌْ،ُ٘ ًٞ َٚأؾ ِٔ ٜأَِْت  ََأدَٖـٞ َٜٚأْٖٓٔـ...  ـ ُٙــْس  َٖــأدُس ِٔ ٜأِْــَت   ـ
 تاتله 

 ،ُ٘ ٌُ ايســــٔرٟ ُِٜسٔ ٜٝو َبأآُ َٔ اٞيَدًٔٝ ٛٝٛٔب، ...ٜأِٜ ُٙ؟ َََ  اٞيَد ُٖٔس َُا ُِٜسٔ ٜٝو ٜظا  ٜن
تارة يشكل ثولئي) في أتةء ةل عوى  فهدت  دا ت دعه لم عودى ت دتا فدي ةلطبدلج 

     ثل اتله تةل قلبم) وجتا أي ًل ي ا ةل عوى توظيوا 
ُ٘، ِسَتُٔ َتـِٜٝفاٞيَع َُا َخُّس ٜنأتُب ُِ ...ُ  ٔفٝ ُِٙٓـَعـُ  َٜـَٚايٖط ٍَ َغأعُس َُا ٜقا  ُِ ٔفٝ

تاكرة ا ات ةلقتيتر تاي اتتو حتا  حتو ةلثولئي) في ةل علوي  فكأوهدل  عدلتاًل 
ةنوو  تحيلاه وفويًل لحيلر ةلشلأو ةلاي ةوقو ه إلى جزئي   حيلر ةلشلأو ابل 
 بعت ةنوو  أيش في ةلعز تةل جت  تأيش في را ةلوج  تكوباه.

تاكددرة اكتودده اتدديتر ةلفوددو ةلددرةاي أوددت أبددي فددوةا ةلح ددتةوي  دد  ل دد) اوبيهيدد) 
احوي ي)  تتتو بالغي) بويط) في ةل للدر ةنأدمو نوهدل ل د) ةوفعلليد) احاشدت 

أودوا  ادرا ةلحلتثد) ةلادي  ومفهل  شلأو أبي فوةا ةلثلئور غ بًل تحزوًل    جوةء
شدددكمه احدددتاًل فدددي  وطمقلاددده ةلشدددعوي) ووةادددل فدددي  عدددوض ةل بحدددث ةلادددللي لهدددرا 
 ةلتوةو) ةلري يهام بقوةءر تالاله ةلفوو ةلرةاي في شعو أبي فوةا ةلح تةوي.
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 املبحث الثالث
 دالالت الفخر الذاتي
تت  أ  اكددت  لدده  دد  توةئدده ال ي كدد  لشددلأو  ددل أ  يددوظم وتددًل شددعويًل 

 قلتتًة أت أغوة ًل يويت أ  يعبدو أوهدل  فمديا ةل عودى فقدا ادت  دل توةء ةلدوص 
بل اكت  في ثوليل ةلعبلوةه  قلتدت  وابئد) يماقطهدل ةلقدلوج ةلجيدت  د  ودالا  دل 

 .(1  اتحي به ام  ةلعبلوةه
ليا ارة فحور بل أمدى ةلقدلوج أ  يدوبا بدي  ةلدوص توديلاه ةلودلص 

ةلشدددلأو  توددديلاه ةلعدددلم تادددت  جا دددا ةلشدددلأوو ليوددداطيا ةواشدددفل   تادددت حيدددلر
غليددددله ةلشددددلأو ةلاددددي وظددددم ةلددددوص  دددد  أجددددل ةلاعبيددددو أوهددددل أت ةئيحددددلء بهددددل. 
تةوطالاًل    ارة ةن و وبحث أ  تالاله ةلفوو ةلدرةاي فدي اتدلئت أبدي فدوةا 

 ةلفووي) وفويًل تةجا لأيًل في  حلتل) لمكشف أ  ةلتالاله ةلوفي) لفووا.
  

إ  أي شلأو ال يوتفا لوظم أبيلاده إال ليعبدو أد  فكدور  محد) فدي راوده 
أت إحولا طلغي في تجتةوه فياودور ادرة ةل عودى ةل د وي فدي ثوليدل ةل عدلوي 

 ةلظلاور ل بيله. تحاى وواظهو ارا ةلفكور فعاًل وقوأ أبيله أبي فوةا 
ِٕ ُشِزُت "َخِسَغــــــ١َٟٓ" ٜأٔضــــــمّل  اِإ

َُٔ ــــمَلا؟   َٗــــا  ٛٞــــُت ٔب ِِ ٜأَح ًٜٜهــــ  ٜف

   
ٌِ  َٜٚيٜكـــــِد َزٜأِٜـــــُت ايٖٓـــــاَز َتـــــ

َٚاٞيٝكُؿــــَٛزا      ٍَ ََُٓــــاِش ِٗــــُب اٞي  َت

   
ــرِ  َٞ ُٜــ ــِب ــُت ايٖطــ ــِد َزٜأِٜــ  َٜٚيٜكــ

َُٚحــــَٛزا   ٛ٘ا،  ََْٛــــا ُحــــ  ٜيــــُب َِْح

   
 ٍ ــاَد٠ٜ ا ُ٘ اٞيَ ــــ ــ ِٓــــ َٔ ــاُز   َِْدَتــــ

ــَسا     َٞ اٞيَ ِسٜـــ ــ َٚايَّسِبـــ ــَٓا٤َ   َحِطـــ

   
ًٔــــــٞ ٔفــــــٞ ُذاَز ِٝ ٍَ ٜي ِٕ ٜاــــــا  ِإ

ــمّلا    ٘ٔ ٜقٔؿــ ــ ــُت ٔبــ ُِــ ــِد َْٔع  ٔى ٜفٜكــ

   
 ٞ ــ َٕ ٔفــ ــِص ــُت اٞيُحــ ِٔ ٜئكِٝــ ــ٦ٔ  َٜٚيــ

ــُسَٚزا    ــٔو ايٗطـ ــُت ٔبـ ــِد ٜئكٝـ  ٔى ٜفٜكـ

   
ــأدخٕ  ــُت ٔبَحــــ َٔٝــــ ِٔ ُز ــ٦ٔ  َٜٚيــــ

ــُبَٛزا     ُ٘ َؾـــــ ــ ٖٔ ٜيـــــ ــَٝ  ٜفأٝلٞيٜفـــــ

   
                                                           

ةلقوةءر تاتليت ةلتالل)  ت. ح يت لح تةوي  ةلطبع) ةلثلويد)  ةل وكدز ةلثقدلفي ةلعوبدي  ةلدتةو  (1 
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 ٌِ ــ ٌٖ اهلٜل َٜـــــ ــ ــِبسٟا ٜيَعـــــ  َؾـــــ

   ُٙ ــَد ــُح َبِعـــ ــٟاَتـــ ــمَلا ٜفِتحـــ  َٜٔطـــ

   
ــتِ     ِِ َٜٔبـ ــ ــٞ ٜيـ ًٔـ َِٔج  َٕ ــا ِٔ ٜنـ ــ  ََـ

ــمَلا   َٔـــــــــ ِٚ ٜأ ــمّلا ٜأ  ِإالس ٜأٔضـــــــــ

   
ٌٗ َضــــــَساُتَٓا   َِٝطــــــِت َتُحــــــ  ٜي

ــَٛزا   ِٚ اٞيٝكُبــــ ــُدَٚز ٜأ (1)ِإالس ايٗؿــــ
 

   
ويً)"فهرا ةنبيله ات اللهل ةلشلأو أوت ل  و بد  شي ددددوا تات أويو  تليا  "وي

ويً)"ةلهددت   دد  اددرا ةنبيددله  جددوت ةوبددلو ةل امقددي ب زتةادده تبطتالادده فددي  شي ددددددوا  "وي
ولبقًل  تليا ةلقتت  وهل ةلفوو في حت رةاده تةم  كدل  ةل عودى ةلظدلاو ل بيدله 
إال أوهددل اددوم كددرل  أدد  ةلاحوددو أمددى فقددتة  ةلحويدد)  تةودداال  ةلحددلا  دد  أددز 

ا ةلفدلوا ةلشدل و) ادأبى أ  اكدت  فدي  ثدل ادرا ةلبطتاله إلى را ةنودو  توفد
ةل تةاددف شددلكي) أت  وهز دد) لهددرة أددتت ةلشددلأو  فددلووا اعبيددوًة أدد  حوددواه أمددى 

 فقتة  حوياه.
أ ددو آوددو أجهددت أبددل فددوةا وفودديًل فددي أوددوا أال تاددت وددطتر ةلقيددت تاوددتر 

 ةلق بل    ل جعمه يبعث ن ه بقتيتاه 
ُٔـ َٚاٞيَعَصا٤ُ َد  ،ٌْ ٌُ،ََُؿأبٞ َدًٔٝ ٌُـٞ ٔبــَٜٚظٔٓٓـ...  ـٝ َِٛف ُٜٔدٜـــــــ ٕٖ اهلٜل َضـــ  (2)ٜأ

يعزيهل اتبيوًة لهل أمى فوةاه تيشكت لهدل  دل يعلويده  د  ةلجدوةح تةنودو 
 تةالشايلج تةل وب)  إال أ  ارا ةلشكتى اواهي في ةلقتيتر بفووا بوفوه يقتا 

ًٜٔكــا٤ٔ،     َّ اٞي ِٛ ََــا ٜأَثــِسٟ، َٜــ َٚ !ِْ َٖ  َُــَر

   !ٌُ ــاِز،َذٔيٝ ــَد اِسَض ِٛٔقٔفٞ، ٔعِٓ ــ ََ  َٚاٜل 

   
ُّا  َٛاِز َٞ َؾــ ــ ِٖ َٚ ــِل  َّ اأٝلٞف  ٜئكٝــُت ُُْذــٛ

  ٍُ َٛ ُخُٝٛ ِٖ َٚ  ،ٌِ ِٝ َٛاَد ايًس  َُٚخِضُت َض

   
ــ١ٟ،  ــ١ٔ ٔخًسـ َِـ ــٖٓٞفِظ اٞيٜهِس ِِ ٜأِزَ  ٔيًـ ــ  َٜٚيـ

     ٌُ ــ ٖٞ َخًٔٝ ــ ٌِ َعًٜ ــ ٔٛ ِِ َِٜع ــ ــ١ٟٖٝ ٜي  َعٔػ

   
 ِٔ َٗـا،  َٜٚئه َِٛت، َحٖتـ٢ َتسٞنُت َُ  ٜئكُٝت اٞي

   ٍُ ــٛ ِّ ٝفًٝ َٚٔفــٞ َحــدٔٓ اٞيُحَطــا ــا  َٗ  َٚٔفٝ

   
فهت بوغم تجتتا فدي ةنودو تاحده تطدأر ةلجدوح ةلدري أتدلبه  تودطتر 
ةلقيددت تا ددبل  ةلوددج و إال أودده يحددتا ةلودد لء إلددى وددلح) ااددلا فيجعددل ةلوجددتم 

يكت  فلوودهل ةلدري لدم يدا ك   ويتفًل توتةت ةلميل ويتاًل تيفاعل في ويلله  عوك)
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 ودده إال ةل ددته  تاددرا ةل فددلوور حمددم يقظدد) يهددور إليدده ةلفددلوا  دد  وددطتر ةلقيددت 
ت ديت ةلوددج . تأمددى اددرة ةل وددتةا كلوده غللبيدد)  فددلووةه ةلشددلأو بعددت ةنوددو 

  حلتاله ل عللج) ةنلم ةلوفوي ةلري يعلويه في ةلوج .
لددم يوفد  أدد  ةل حدديا  تبدوغم أ  ةلشددلأو كدل  فددي ةنودو تحيددتًة إال أوده

ةلري    حتله  فقت ظل  وابطًل بتيلوا تات ه ت ل يه   وعزاًل أد  تةاعده تأد  
ج  فيهل  تارة يوقمودل لموظدو فدي ةلتاللد) ةنودوى لفودو  ةلبيئ) ةالجا لأي) ةلاي ور

 أبي فوةا ةلح تةوي تاي ةلتالل) ةالجا لأي).
  

أ  يوف  أ  بيئاه ةل حيط) بده تبدلنوص ةلشدلأو  ال يواطيا ةلشلأو
ةلعوبددي  حيددث اوبطدده فددي ةل للددر ب جا عدده وتةبددا ةلددتم تةلقوبددى  فيظددل  اتدداًل 
بأوددواه تابيمادده بأتةتددو ةلددتالء تةالوا ددلء. تشددلأوول ك يددوا  دد  ةلشددعوةء ةلفووددل  

 قتا ةلعور ألش  تةليًل لقبيماه  ولفحًل أوهل بللويف تبللمول   تاجويتًة لهرة ي
َٔـــٞ  َٛاِز َُِِٓ  اأٜلِعَدا٤َ َحــــٖد َؾــ َٜ ِٕ َُِِٓ  اأٜلِعَدا٤ُ َحــــــٖد ٔيَطأْٞ ...ِإ  اٜل َٜ

 ارة ةلبيه توت في اتيتر  طمعهل  
َََ ـــ٢ ُزُضــٜأَتُعٗص ٜأَِْت َعًٜـ  ِّ ِٕ ـٛ ِٕ ...ـا َٛا َٖ ًَٞعَبَسأت ُضــــــَٛم  َِ ٔي  (1)ٜفــــٝأٔقٝـــ

تاددي اتدديتر بعددث بهددل ةلشددلأو إلددى ودديف ةلتتلدد)  دد  وددجوه فددي بددالت 
ةلدددوتم يعوفددده بودددوتج ةلت ودددات لمهجدددتم أمدددى ةلشدددلم  تيحو ددده أمدددى ةالوددداعتةت 
لمقالا  تارة فعل يجوت غلي) ةالوا لء لمقبيم) تةلتالء ل وور. لهدرة أاده ةلقتديتر 

وا دددلء لمتةادددا ةلدددري تأبيلاهدددل ااودددلتر فدددي اجوددديت  شدددلأو ةالوا دددلء لمقبيمددد) تةلالة
 يعيشه  فهت يقتا  عبوًة أ  تالئه نامه يقتا 

ََِٝٓٓـا   ََٚب  "ِّ  ٜأِبٔهٞ اأٜلٔحٖب١ٜ ٔب "ايٖػـ 

ََٚغـأا٦ٟا "َدِٝحـ      ٌُ "ايـٗدُزٚٔب"  ًٜ ِٕ"ٝق  ا

   
ِِ ُٗــ  َُٚتٔحــٗب َْٞفٔطــٞ اٞيَعأغــٔكَ  أٜلْٖ

      ِٕ َٔ اأٜلِحــَصا َٔــ  ٌٕ ًٔــٞ َعًٜــ٢ ٜنَٓــ  َِٔج

   
َْٔ  ٜفَبٜهِٝـُت ألٝ    ََـَدا  ٖٟ  ٜفَضًِٜت ٜيـَد

      ِٕ َٗـــا َٛٞي ًٞ ِٗـــُت ٔي َٚٔي َٚ َٗـــا،   َبـــأنٞ ٔب
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ثدم إوده يوظددو لحللده فيطددوح ةودافهل ًل ةوكلويددًل يوطمدت  ودده لاتدتيو حللدد) 
ةلالةوا دددلء  ددد  ودددالا أدددوض ةلحدددلا ةل  دددلت ل دددل كدددل  أميددده  فدددلووًة ببطتالاددده 

 ةلولبق) يقتا 
َٔ اٞي ــ َٔ ــُت  ــأيٞ َدَصِع ــاََ َُ َِٚإْٖ ــٛٔب  ٝٛ  ُد

     ٞ ٜٛـأْ ََـا ٜأِع ُٔ َبِعـَض  ُٔ ِٝ َٗ ُُ  ٜأَخَر اٞي

   
  ٟ ُِـُت َعَػـا٥ِٔس َُ َُا ٜغ  َٜٚيٜكِد َضَسِزُت ٜن

   ٞ ــ ــٔرٟ َعٖصأْـ ــأْٞ ايسـ َٖٖٓـ َٚ ــٟا،  ََٓـ  َش

   
ََِذــَس٣ ُخُٝــٛٔيٞ ٜغاِشٜــٟا،  َٚٝأٔضــِسُت ٔفــٞ 

   ٞ ــ ــَعًِٜت ْٔمَلأْ ــا ٜأِغ َُ  َُٚحٔبِطــُت ٔفٝ

   
َٔــٞ  ََُػــْٖٝ ،   َِٜس َٛٞس اٞيــٔباٜلٔد،   ٔبَٓــا، َغــ

   ِٕ ١َٔٗ، ٜفا٥ُٔض اِسِحَطـا  َؾِدُم اٞيٜهِسٜ

   
ٖٚاَزُٙ  ٍِ َش ــِ ٜأَش ــُسٜى، ٜيـــ ُِـــ ــْد، ٜيَع ًٜـــ  َب

   ِٕ ََٖذـــا ٍّ ٜأٜغـــٖس،   ََـــَ  َضـــٕٔٝٓد ٜقـــِس

   
ُٙ َٜٚغِٝـــَس ٛٞـــَب ٔفٝـــٜو  ًٜٞكـــٞ اٞيَد  ِإْٖـــا ٜيَٓ

   ِٕ ــا ََُع ــٛٔب،  ٝٛ ــَد اٞيُد ــٍل، ٔعِٓ َٛفس ُُ  ٔب

   
ــا   َُ َٜٚااٜي ــَسأى،  ــَ  اٞيَح َُِتَٓ َُ ــَبِحُت   ٜأِؾ

   ِٕ ــَسا ــ٢ اأٜلٞق ــٟا َعًٜ َُِتٓٔع َُ  ٜأِؾــَبِحُت 

   
 ،ٌٕ ــ ََُجكسـ ــِدَز  ــُت َؾـ ُِـ ٛس ــا َح َُـ ٜٛاٜي  َٜٚي

     ِٕ ٌَ ٔضــَٓا َُــا ٜأِزَعٞفــُت ٜأِْــ ٜٛاٜي  َٜٚي

   
َٜٛغ٢ ــ ــاَد، ِإٜيــ٢ اٞي َُــا ٝقــِدُت اٞئذَٝ ٜٛاٜي  َٜٚي

ــ    ًِٜٜٛ ِٕ، ٜا ــٛ ٝٛ ــٖب اٞيُب ِٕٝق ــا  ١ٜ اأٜلِزَض

   
ــا   َٗـ ١ٜٝٛ ٝنًس ــٝ ــأٜل اٞيَبٔطـ ََـ ــٔرٟ  ــا ايسـ  َٜٚأَْـ

َُا٤ٔ ُدَخأْٞ   َٜٚآَٖب ٔفٞ ايٖط  َْاِزٟ، 

   
ــ٠١    َٞ ٔحًٜٝ ــ ِٔ ٔي ــ ِِ َتٝه ــ ًٜ ــا٤ُ ٜف َٕ اٞيٜكَض ــا  ٜن

    ِٕ  ٜغًَٜب اٞيٜكَضا٤ُ َغـَذاَع١ٜ ايٗػـِذَعا

   
فوو ب لضٍّ يواح وا ةلشدلأو نوده يدوى وفوده  وا يدًل لدرل  ةل ل دي  
فيوفتددل أدد  تةاعدده ةلحقيقددي إلددى تةاددا ةلددركويله  يجاواددل تيا ثمهددل أمدده يشددعو 

 بشيء    أ ل  ةالوا لء تأ ل ةلاحوو    ةنوو.
تبعدددت أبيدددله ةلفودددو بدددللوفا تةلفودددو بدددللقتم ادددأاي وودددلل) ةلشدددلأو ةلادددي 

 اي اتله كلوه ةلهت     ةلقتيتر ت 
ِٔ َحدٔٓ َضِٝٔفٜو ُِٜسَتَذ٢ َٔ َُٗد٣"! ٌَ اٞي  "َضِٝ

    ِٕ ــا َِـ ــَس ٔيِ  ٍٗ اٞيٝهٞفـ ــٔر ّْ ، ُٜـ ِٛ ــ  َٜـ

   
 ِِ َٛ ٔباٜلٔدٝنـ  َٖٔرٟ اٞيُذُُٝٛؽ ، َتٔذُٝؼ َِْح

  ِٕ ًَٞبا َٚايٗؿــــ  ََِحٝفٜٛفــــ١ٟ ٔبــــاٞيٝهٞفِس 

   
ِِ ُٗ ٌٗ ُخُٝــــٛٝي ََــــا ُْٔكــــ ُٞ ٜأٞنَجــــُس   اٞيَبِ ــــ

ُٞ َغــٗس    َِٕٚاٞيَبِ ــ  ََُؿــأحٔب اِسَِْطــا

   
 ِِ ــِسٝن َِ ــٛا ٔفــٞ ٜأ ــاٜل َتُٓ َٕ ، ٜف ــٛ ُِٝطــٛا َُٜٓ  ٜي

    ٞ َٛأْ ــ ــِس اٞي ِٝ َٛأْٞ ٔيَ  ــ َُٗض اٞي ِٓ ــ  اٜل َٜ
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ِٕ اٜل َتِ َضـــــُبٛا ِٔ اهلٔل ٜأ  ٜغَضـــــبٟا ٔيـــــٔدٜ

    ِٕ ِٜٝفا ــ ٙٔ َض ــِس ــٞ َِْؿ ِِٗس ٔف ــَت ِِ َِٜػ ــ  ٜي

   
  ٍْ ــَص ِٓـ َُ  ِِ ــٝٝه َٞ ٔفـ َِٛح ــ ٕٖ اٞيـ ــٜأ ــ٢ ٜنـ  َحٖتـ

    ِٕ ــِسض ٌُ اٞيٝك ــا٥ٔ ـٗ ٜفَض ــ ِِ ُتَد ــ  َٜٚيٝه

   
ُٖٖبٛا ََٚتـــٜأ ِِ ٜفأٞغَضـــُبٛا،   ٜقـــِد ٜأٞغَضـــُبٛٝن

  ِٕ َِٖبـــ١ٜ َثـــا٥ٍٔس، ٜغِضـــَبا ًَٞحـــِسٔب ٝأ  ٔي

   
تاددرا ةنبيددله اجوددت ةالوا ددلء تةلالةوا ددلء فددي تادده تةحددت  ففوددوا بقت دده 

جددتا ي ثددل ت تحدده لهددم ي ثددل ةوا لئدده لهددم  تاحددريو ةلشددلأو لقت دده  دد  ةلعددتت تا
 ةلالةوا لء لمعتت تلمتةاا ةلري يعيشه  عه.

اددرا أبددوز ةلددتالاله ةلاددي أتشدده بهددل أبيددله ت عددلوي ةلفوددو أوددت أبددي   
فوةا ةلح تةوي  فعمدى تدعيت ةلوديلج ةلودلص لمدوص ظهدوه ةلدتالاله ةلوفودي) 
ةلاددي جوددته  شددلأو ةلشددلأو وايجدد) فقتةودده لمحويدد) ت علولادده  دد  وددطتر ةلقيددت  

يلج ةلعددلم لمددوص بددوزه ةلتاللدد) ةالجا لأيدد) ةلاددي احددتت  تاددف تأمددى تددعيت ةلودد
ةلشددلأو  دد  ةلتةاددا ةل حدديا بدده فددي ةوا لئدده لقبيمادده  تةلالةوا ددلء لمعددتت تةلحددوص 
أمى  ؤةزور ةلقبيم) ت علتةر ةلوتم بللقتا  فللشلأو بوغم أجزا أ  ةلقادلا فدي 

 ولحله ةلحور  فمولوه ويف تلوم  ولاض بللقتا.
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لقت اولتله ارا ةلتوةو)  ت دتع "ةلفودو ةلدرةاي أودت أبدي فدوةا ةلح دتةوي"  
ف هته له با هيت يت ح تتةفا ةلفوو ةلرةاي أوت ةلشدلأو  ثدم بودطه ةل بحدث 
ةنتا بعوددتة     ددل ي  ةلفودددو ةلددرةاي فدددي شددعوا  ت ددحًل  فدددلووا ابددل ةنودددو 

   ةلفوو.تبعتا  فهرا ةلحلتث) كلوه وقط) احتا في  جوى   ل ي
ثم ةواعوض ةل بحدث ةلثدلوي تادت بعودتة   اتديتر ةلفودو ةلدرةاي وتدلئص 
ةلم ددد) تةلبالغددد) فدددي شدددعو ةلفودددو ةلدددرةاي لمشدددلأو  تةنودددبلر ةلادددي تأددده إلدددى 

 اشكمهل أمى رل  ةلوحت.
ثم وا ه ةلتوةو) بحثهل بلل بحث ةلثللث بعوتة   تالاله ةلفوو ةلدرةاي فدي 

ا اددرة ةل بحددث ةئجلبدد) أمددى وددؤةا أمددى شددعو أبددي فددوةا ةلح ددتةوي  تاددت اوددلت 
  لرة يتا شعو ةلفوو ةلرةاي في تيتة  أبي فوةا ةلح تةوي 

تاددت تجددته ةلتوةودد) أ  ةلفوددو ةلددرةاي أوددت أبددي فددوةا ةلح ددتةوي اشددكل ليددتحي 
وفودديًل ب شددلأوا بعددت فقددتة  حويادده  ت علولادده  دد  وددطتر ةلقيددت. ك ددل جوددت فوددوا 

ا دددا ةلدددري يعددديش فيددده. تادددت اعدددللى فودددو ةجا لأيدددًل  تافددده  ددد  تةاعددده ت ددد  ةل ج
ةلشلأو بعت ةنوو بوغم أوف ةلاجوب)  ت ل رل  إال ن  تجتة  ةلفلوا يوفض 
ةالوهزةم أ لم أي أتت أيًل كل  وتأه  فهت بعت ةنوو لم يواومم ل جوت لشدكتى  

 بل ظل بفووا يقلال ةل عف تيهزم ةنلم.
تكو دده ةئتددلب) فددي ةلجددتةر   اددرة  ددل اولتلادده اددرا ةلتوةودد)  تأوددأا   بف ددمه

تفتددل ةلوطددلر  تةلح ددت  ور ةلعددلل ي  تةلتددالر أمددى ودديتول دمحم تأمددى آلدده 
 أج عي .
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أبددت فددوةا ةلح ددتةوي ةل تاددف تةلاشددكيل ةلج ددللي  ت.ةلوع ددل  ةلقل ددي   .1
 م.1982تةو ةلثقلف) لموشو تةلاتزيا  طبع) 

توةوددد) فدددي ةلشدددعو تةلادددلويخ  جدددتوج غويدددر  تةو أبدددت فدددوةا ةلح دددتةوي  .2
 م.1971ةلثقلف) بيوته  ةلطبع) ةلثلوي) 

أبددددت فددددوةا ةلح ددددتةوي شددددلأو ةلفوتوددددي) تةلتجددددتة   ت. دمحم ح ددددتت  تةو  .3
 م.1994ةلفكو ةلمبولوي بيوته ةلطبع) ةنتلى 

أبددددت فددددوةا ةلح ددددتةوي شددددلأو ةلتجتةويدددد) تةلبطتلدددد) تةلفوتوددددي)  ت.أبددددت  .4
 م.1996لفكو ةلعوبي بيوته  ةلطبع) ةنتلى ةل جيت ةلحو  تةو ة

أبددت فددوةا ةلح ددتةوي  حيلادده تشددعوا  أبددت ةلجميددل حودد  أبددت ةل هددتي   .5
 م.1981اد_ 1401 كاب) ةناتى  ةلطبع) ةنتلى 

ةالاجددلا ةلتجددتةوي فددي ةلشددعو ةلعوبددي ةل علتددو  ت. أبددت ةلقددلتو ةلقددا   .6
 م.1981-اد1401تةو ةلوه ) ةلعوبي)  ةلطبع) ةلثلوي) 

 تدددددو  ادددددلويخ ةلوشددددددو  -تر تفوتوددددده  دمحم  ودددددتتو  وه ددددد)  تدددددوةن .7
 م.2000

 م.1989أتبلء ةلعور بطوا ةلبوالوي  تةو وظيو أبتت  طبع)  .8
ةنوددو تةلوددج  فددي شددعو ةلعددور ت. أح ددت  واددلو ةلبددوزر   ؤوودد) تةو  .9

 م.1985اد _1405أمتم ةلقوآ   ةلطبع) ةنتلى 
تت دمحم شدددلكو أودددوةو ةلبالغددد)  أبدددت ةلقدددلاو ةلجوجدددلوي  احقيدددت  ح ددد .10

 م.1991 -ا1412 -جتر  ةلطبع) ةنتلى -تةو ةل توي
أتدددتا ةلوقدددت ةنتبدددي  ت . طددده  تدددطفى أبدددت كويشددد)   كابددد) لبودددل   .11

 م.1996  1ولشوت   ةلطبع)
أأددددالم ةلشددددعو ةلعوبددددي  ا دددديم فددددلوتوي ت ددددويم شددددبمي  تةو ةل عوفدددد)  .12

 م.2003-اد 1423بيوته  ةلطبع) ةنتلى 
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  تةو ةلعمددم لم اليددي  بيددوته  ةلطبعدد) ةنأددالم  ويددو ةلددتي  ةلزوكمددي .13
 م.1979ةلوةبع) يوليو 

ةئي ددددلح فددددي أمددددتم ةلبالغدددد) ةل عددددلوي تةلبيددددل  تةلبددددتيا  ةلوطيدددددر  .14
  ك) ةل كو ). -ةلقزتيوي  ةل كاب) ةلفيتمي)

ةلبوددلء ةلفوددي لمتددتور ةنتبيدد) فددي ةلشددعو  أمددي أمددي تددبح  ةل كابدد)  .15
 م.1996  ا1416ةنزاوي) لماوةث  طبع) 

ةلشددعو  جددت  كددتي   اوج دد) ت. أح ددت توتيددش  تةو  بوددلء ل دد) .16
 م.1993ةل علو   ةلطبع) ةلثللث)  

بولئيدددد) ةلم دددد) ةلشددددعوي) أوددددت ةلهددددرليي   ت. دمحم وميددددل ةلواليمدددد)  أمددددم  .17
 م.2004-اد1425ةلكار ةلحتيث ةنوت   ةلطبع) ةنتلى 

ادددددلويخ آتةر ةلم ددددد) ةلعوبيددددد)  جوجدددددي زيدددددتة    وشدددددتوةه تةو  كابددددد)  .18
 م.1978ةلثلوي)  ةلحيلر  ةلطبع)

أتدددو ةلددتتا تةئ دددلوةه  شدددتاي  ددديف   6اددلويخ ةنتر ةلعوبدددي ج .19
 تةو ةل علو  ب تو  ةلطبع) ةلثلوي).

اددلويخ ةنتر ةلعوبددي فددي ةلعتددو ةلعبلوددي ةلثددلوي  ت. إبددوةايم أمددي  .20
-م1974أبددددددت ةلوشددددددر  تةو ةلفكددددددو ةلعوبددددددي لمطبلأدددددد)  طبعدددددد) أددددددلم 

 م.1975
وشدددتوةه ةل كابددد) ةلبتليودددي) ادددلويخ ةنتر ةلعوبدددي  حودددل ةلفدددلوتوي    .21

 بيوته  ةلطبع) ةلثلوي) أشور.
اددلويخ ةنتر ةلعوبي كددلوا بوتكم ددل   اوج دد) ت. أبددتةلحميم ةلوجددلو   .22

 تةو ةل علو  ب تو  ةلطبع) ةلول و).
اددددلويخ ةل تتدددددل  وددددعيت ةلدددددتيتا جدددددي   طبتأددددله ةل ج دددددا ةلعم دددددي  .23

 .1982-ا1402ةلعوةاي  
ةلدددددتي  أمدددددي ةلوددددديت  تةو  ةلاكويدددددو بدددددي  ةل ثيدددددو تةلادددددأثيو  ت . أدددددز .24

 م.1978-اد1398ةلطبلأ) ةلدمحمي)  ةلطبع) ةنتلى 
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ةلايددلوةه ةل علتددور فددي ةلوقددت ةنتبددي  بددتتي طبلودده   كابدد) ةنوجمدددت  .25
 م.1963-ا1382 تو  ةلطبع) ةنتلى  -ةل توي)

ج لليددددله ةلقتدددديتر ةل علتددددور   طدددده تةتي  تةو ةل عددددلو  ب تددددو   .26
 م.1994 - 3ةلطبع) 

ةلشدددعوي "ةلعتدددو ةلعبلودددي"  أبدددتا بدددتتي  تةو  توةودددله فدددي ةلدددوص .27
 م2000ابلء ةلقلاور  طربا ألم 

توةوله وفوي) في ةئبتةع تةلامقي. ت.  تطفى وتيف. وموم) أمدم  .28
ةلقدددددلاور   -ةلددددوفا فدددددي حيلاوددددل ةالجا لأيددددد)  ةلدددددتةو ةل تددددوي) ةلمبولويددددد)

 م.2000-اد1420-ةلطبع) ةنتلى
أح ددددت توتيددددش  تةو توةودددد) ةنوددددمتر بددددي  ةل علتددددور تةلاددددوةث  ت.  .29

 غوير لمطبلأ) تةلوشو تةلاتزيا  ةلقلاور.
توةوددد) فدددي ةلبالغددد) تةلشدددعو  ت . دمحم دمحم أبدددت  تودددى   كابددد) تابددد)  .30

 م.1991اد  1411  1ةلقلاور  ةلطبع)
ةلتتلدد) ةلح تةويدد)  ت.أح ددت أددتتة   ةل وشددأر ةلشددعبي) لموشددو تةلاتزيددا  .31

 م.1981ةلطبع) ةنتلى 
احقيدددت ودددل ي ةلدددتال   وشدددو ةل عهدددت  تيدددتة  أبدددي فدددوةا ةلح دددتةوي  .32

 م.1944 -ا1363ةلفوووي بت شت  طبا في بيوته وو) 
وثدددددلء ةلدددددوفا فدددددي ةلشدددددعو ةلعوبدددددي  أ.ت. أبدددددت   بلادددددلزي  ةل كابددددد)  .33

 ةلفيتمي).
ويو أأالم ةلوبالء لق لم ش ا ةلتي  ةلرابي  أشو  أمى ةلاحقيت  .34

 -اددد1403شددعير ةنووددؤت    ؤوودد) ةلووددلل) بيددوته  ةلطبعدد) ةنتلددى 
 م.1983

ودددديف ةلتتلدددد) ةلح ددددتةوي   مكدددد) ةلودددديف تتتلدددد) ةناددددالم   تددددطفى  .35
 ةلشكع)  ةلتةو ةل توي) ةلمبولوي)  ةلطبع) ةلثللث).
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شدددلأو تودددص أددد  أبدددي فدددوةا ةلح دددتةوي تاتددديتاه  وفوددد)  تدددتتو  .36
تزفدددور أوددديو( ت. فل دددل فاحدددي تةلدددي. ومودددم) ةلم ددد) ةلعوبيددد) ا دددليلال 

برل ارتاه. –لعوبي ةلقتيم ت شكالاهل  فعلليله وتتر ةلشعو ة  توةواه تور
شروةه ةلرار في أوبلو    رار  الب  ةلع لت ةلحوبمدي   وشدتوةه  .37

 تةو ةنفلج ةلجتيتر.
شدددعو أبدددي فدددوةا ةلح دددتةوي توةوددد) فويددد)   لجدددتتلي  تجيددده بويودددت   .38

 م.1988-اد1409جل ع) ةل م  وعتت كمي) ة تةر ةلطبع) ةنتلى 
ةل حلوددددوي  تةو ةل عددددلو  شددددعو ةلحددددور فددددي أتر ةلعددددور  ت.زكددددي  .39

 ب تو  ةلطبع) ةلثلوي).
ةلشددددعو ةلعبلوددددي  أ.ت فددددتزي وددددعت أيوددددى  تةو ةل عوفدددد) ةلجل عيدددد)   .40

 م.2003طبع) 
 -ةلشعو تةل تاف ةالوفعدللي  ت.أبدت  بلادلزي  تةو ةلفيتدل ةلثقلفيد) .41

 م.1991 -اد1411ةلويلض  ةلطبع) ةنتلى  
ته  توجدددلء بددد  ةلشدددعوي)  ازفادددل  ادددتتتوت   اوج ددد)  شدددكوي ةل بوددد .42

 .م1990وال )  ةلطبع) ةلثلوي)  تةو اتبقلا  ةلتةو ةلبي لء  
ةلتددتور ةلشدددعوي) أودددت أبدددي ةلقلودددم ةلشدددلبي  ت.  دددتحه ةلجيدددلو  تةو  .43

 م.1995-ةل علو  ب تو  ةلطبع) ةلثلوي)
ةلتددددتور ةلفويدددد) فددددي ةلاددددوةث ةلوقددددتي تةلبالغددددي أوددددت ةلعددددور لجددددلبو  .44

 م.1992ةلطبع) ةلثللث) أتفتو  ةل وكز ةلثقلفي ةلعوبي بيوته  
ةلتتور ةلفوي) في ةلشعو ةلعوبي  ثلا توقت  إبوةايم بد  أبدت ةلدوح    .45

اد 1416ةل ويم  ةلشوك) ةلعوبي) لموشو تةلاتزيا ةلقلاور  ةلطبع) ةنتلى_
 م.1996

ةلتددددتور ةلفويدددد)  عيددددلوًة وقددددتيًل  ت. أبددددت ةئلدددده ةلتددددلئش  تةو ةلقلئددددتي  .46
 لمطبا تةلوشو تةلاتزيا  ت.   ت.ه.
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أددد  بودددلء ةلقتددديتر ةلعوبيددد) ةلحتيثددد). ت. أمدددي أشدددوي زةيدددت   كابددد)  .47
 م.2003-اد1424ةلوشت  ةل  مك) ةلعوبي) ةلوعتتي)  ةلطبع) ةلول و) 

فددددي ةنتر ةلعبلوددددي ةلوؤيدددد) تةلفدددد   ت. أددددز ةلددددتي  إودددد لأيل  تةو  .48
 م.1975ةلوه ) ةل توي)  ت.  

فدد) فددي فددي بوددلء ةلددوص تتاللادده   ددويم فووودديا   وشددتوةه تزةور ةلثقل .49
 م.1998ةلج هتوي) ةلعوبي) ةلوتوي)  ت شت  ت.   

فددددي ةلاددددرتج ةلج ددددللي لقتدددديتر أبددددي فددددوةا ةلح ددددتةوي  أوة  أتددددي  .50
ةلدددت ا شدددي ا  ةلتدددبو( ت. دمحم أمدددي أبدددت ح دددتا  ومودددم) ةلوقدددت ةنتبدددي 

 ةلاطبيقي.
فدددي ةلوقدددت ةنتبدددي  شدددتاي  ددديف  تةو ةل عدددلو   ةلطبعددد) ةلودددلبع)   .51

 ت.ه.
ةلتاللددد)  ت. ح يدددت لح دددتةوي  ةلطبعددد) ةلثلويددد)  ةل وكدددز ةلقددوةءر تاتليدددت  .52

 م2007ةل  ور  -ةلثقلفي ةلعوبي  ةلتةو ةلبي لء
بيدددوته   -لودددل  ةلعدددور  البددد   وظدددتو  تةو إحيدددلء ةلادددوةث ةلعوبدددي .53

 ةلطبع) ةلثللث).
 ددتول إلددى احميددل ةلددوص ةنتبددي  أبددت ةلقددلتو أبددت شددويف)  تحوددي   .54

 م.2000-ا1420الفي ازج  تةو ةلفكو  ةلطبع)ةلثللث)
 طما ةلقتيتر ةلعوبي) تتاللاه ةلوفوي)  ت. أبت ةلحميم حفوي  ةلهيئ)  .55

 م.1987ةل توي) ةلعل ) لمكالر  ةلطبع) 
 وهددلج ةلبم ددلء  توددوةج ةنتبددلء  احقيددت  دمحم ةلحبيددر ةبدد  ةلوتجدد)   .56

 تةو ةل ور ةئوال ي لبول   ةلطبع) ةلثللث).
امي إلدددى ةلعتدددو  تودددتأ) أ دددوةء ةلشدددعو ةلعوبدددي  ددد  ةلعتدددو ةلجدددل .57

ةلعبلوددددي  ت. حودددد  وددددتو ةلددددتي   شددددوك) وشددددلت بددددوا بيددددوته  ةلطبعدددد) 
 م.2000ةنتلى 
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ووددر الويويدد) تأتبيدده جل عدد) نوبددلو ةن يددو ودديف ةلتتلدد) ةلح ددتةوي  .58
  لويتا كلولو  ةلجزةئو طبا لايبت ليطت تجتا كوبتويل.

ةلدددددوص ةنتبدددددي توةوددددد) احميميددددد) اكل ميددددد)  ت.اتفيدددددت ةلفيدددددل  ةلطبعددددد)  .59
 م.1999اد 1420  ةنتلى

ةلدددوص ةلشدددعوي تآليدددله ةلقدددوةءر  ت. فدددتزي أيودددى   وشدددأر ةل عدددلو   .60
 ب تو.

شكللي) ةل عوى  أبدت  دمحم ةلع ديبي  ةلدتةو ةلعوبيد) لمعمدتم  .61 ةلوص تةم
 م. 2009-ه1430ولشوت   ةلطبع) ةنتلى 

ةلوتدددتص ةنتبيددد) توةوددد) تاحميدددل  ودددعتت دمحم أبدددت ةلجبدددلو  أتدددتوا  .62
ميد) ةئوودلويله د جل عد) اطدو  ةلولشدو تةو اطدوي اودم ةلم د) ةلعوبيد) بك
 ب  ةلفجلءر  ت.ه.

ةلوقددت ةنتبددي ةلحددتيث أوودده ةلج لليدد) ت وهجدده ةل علتددور  وددعت أبددت  .63
 م.2004-ه1425ةلو ل  ت.   

تفيددله ةنأيدددل  تأوبددلء أبودددلء ةلز ددل   البددد  ومكددل   احقيدددت إحودددل   .64
 أبلا  تةو تلتو بيوته.

  نبي  وتتو ةلثعدللبي  شدوح ياي ) ةلتاو في  حلو  أال ةلعتو .65
لبودددددل   ةلطبعددددد)  -تاحقيدددددت ت.  فيدددددت دمحم ا يحددددد)  تةو ةلكادددددر ةلعم يددددد)

 م.1983-ا1403-ةلثلوي)
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