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 املاء يف ثقافة الشعوب

ِِّحتأ.د. م اًـث وش
() 

اردجٍ ا٧٣ةء ثة٣سٞةٚح ٔجػؿ ا٣ذػةرٱغ ٚػٰ ٔ ٝػح صؽ٣ٲػحا ٧١ٚػة قف ا٣سٞةٚػح ٦ػةءي 

ك٩٭ؿ ا٣عٌةرات ا٣ؽاٜٚ، ٱ٪كةب ا٧٣ةء إ٣ٯ صػؾكر ا٣سٞةٚػح،  ا٣عٲةة، ك٩جٓ اٷثؽاع،

٩كػٲش  . ٱ٪ٛؾ إ٣ػٯ ٧ٔػٜ…كٔةدات ةن ٱيؼًىتي دؿثذى٭ة ٣٘حن كوٮران كر٦ٮزان كَٞٮق

ٛؿ٬ة، ٚٲٕجٌؿ ثنٛةٚٲذ٫ ٨ٔ ٢٠ ١٦ػٌٮف زٞةٚةت ا٣نٕٮب ٣ذُؿظ٫ ٩ؽل ٤ٔٯ قكراؽ قً 

زػ٥  ٨٦ ١٦ٮ٩ةد٭ة، كٱـٱؽ ثجؿٱ٫ٞ ك٬ػش ق٣ٮا٩٭ػة، كٱكػجٖ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ ٔػؾب ٦ؾاٝػ٫،

تَّ قٲ ن ٦ؽراران ٰٚ ثعؿ ا٣سٞةٚح اٷ٩كة٩ٲح.   ٱذض٧ٌٓ ٨٦ ٢ٌ٠ ٚؿكٔ٭ة ٣ٲىي

ٰ قكًط وٮر٬ة ٰٚ ققػةَٲؿ كدذض٤ٯ صؽ٣ٲح ا٣ٕ ٝح ثٲ٨ ا٣سٞةٚح كا٧٣ةء ٚ

ا٣نػٕٮب كدداث٭ػػة، ك٦ػػة ا١ٕ٩ػف ٦٪٭ػػة ٤ٔػػٯ َٞٮقػ٭ة كٔةداد٭ػػة كدٞة٣ٲػػؽ٬ة ، 

 كٚ٪ٮ٩٭ة ث٧ؼذ٤ٙ قم١ة٣٭ة ك٦ؽارق٭ة. 

ٚػٰ ٬ػؾا ا٣كػٲةؽ ا٣ٕػٮدة ثٕٲػؽان ٚػٰ دػةرٱغ ا١ٛ٣ػؿ  كٝؽ كصؽ٩ة ٣ـا٦ػةن ٤ٔٲ٪ػة

ٚػػٰ ا٣سٞةٚػػةت ا٣ٞؽٱ٧ػػح، ٱنػػ٢١ٌ إظػػؽل  ٰاٷ٩كػػة٩ٰ ظٲػػر ا٧٣ػػةء ٔ٪ىػػؿ ققةقػػ

اٵقػُٮرة »ٲؿ ثػػا٣٘ةرٝح ٰٚ ا٣ؿ٦ـٱح ٚٲ٧ة ٱٕؿؼ ٰٚ ٥٤ٔ دى٪ٲٙ اٵقػةَر٠ةاـ٬ة 

ا٣ُٮٚػةف. ٚ٭ػٮ ٚٲ٭ػة ا٣ٕ٪ىػؿي ا٣ػؾم ٱيجػؽق ثػ٫ ٝىح ا٣ؼ٤ٜ اٵكؿ ك  ٞىحً ، ٠«ا٤ٕ٣ٲة
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 ا٣ؼ٤ػػٜ، كٱىػػ٢ اٵرض ثة٣كػػ٧ةء كاٷ٩كػػةف ثؼة٣ٞػػ٫. ٚػػٰ اٵقػػةَٲؿ ا١٣٪ٕة٩ٲػػح

ثٕػ٢ي  ؽ(، ١ٚػةف)قم ا٣كػٲٌ  «ثٕػ٢» دٮٌظؽت اٵرض ثة٧٣ُؿ ٰٚ إ٫٣ كاظؽ ٬ٮ اٷ٫٣

 ، ٵف ٰٚ ا٧٣ةء ظٲةةى اٵرض ك٦ة ٤ٔٲ٭ة.ٰٚ دف ٦ٕةن  إ٫٣ى ا٧٣ُؿ كقٲؽى ا٣عٲةة

 (قٚؿكدٱػػخ)ك٧٠ػػة قف ا٧٣ػػةء ٦ىػػؽر ا٣عٲػػةة ٚ٭ػػٮ ٠ػػؾ٣ٟ ٦٪جػػٓ ا٣ض٧ػػةؿ. 

 (قكرا٩ػٮس)٨٦ صكػؽ  اٷٗؿٱٞٲحي د٣٭حي ا٣عت كا٣ض٧ةؿ ك٣ؽت ٨٦ اظذ١ةؾ قصـاءو 

كٰٚ ٬ؾا ر٦ـٱح ١٦سٌٛح ٤٣ٕ ٝػح  ٣جعؿ.إ٫ً٣ ا٣ك٧ةء كا٣عٲةة، ثة٧٣ةء ٔ٪ؽ قٞٮ٫َ ٰٚ ا

 .ثٲ٨ ا٧٣ةء ٧ٔٮ٦ةن )٦ةء ا٣ك٧ةء ك٦ةء ا٣جعةر( كا٣ًؼىت كا٣عٲةة كا٣ض٧ةؿ

)ا٣ٞؿف ا٣كػةدس  (َة٣ف)قف ا٣ٛٲ٤كٮؼ ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ دي٪جًب٪ة ٠ذت دةرٱغ ا١ٛ٣ؿ 

ؽ.ـ( ٬ٮ قكؿ ٚٲ٤كٮؼ ٰٚ ا٣ذػةرٱغ ٔػٌؽ ا٧٣ػةء صػٮ٬ؿ ٠ػ٢ ٦ػةدة ٚػٰ ا١٣ػٮف 

٭ة اٵكؿ، ٣ٲٌٲٙ إ٣ٲ ٫ قٝؿا٩ي٫ ٦ػ٨ ثٕػؽق ا٣٪ػةر كا٣ذػؿاب كا٣٭ػٮاء. ١٣ػ٨ كققةقى

ط دػؿ ا٣ؽراقةت ق٫٩ ٔػةش ثػٲ٨ (زرادمخ)ا٣عٞٲٞح قف ا٣ٛةرقٰ  ، ا٣ؾم دؿصِّ

ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣ؼة٦ف ٔنؿ كا٣عةدم ٔنؿ ؽ.ـ، قم ٝج٢ ػ٧كح ٝؿكف ٤ٔٯ اٵٝػ٢ 

ٜى ٬ػؾا اٵػٲػؿ إ٣ػٯ  ٣ػٟ، ٧٠ػة قػجٞخ مػٕٮب ا٣٭٪ػؽ (َة٣ف)٨٦  ، ٝؽ قػج

ٜى إ٣ٯ دٞؽٱ  ف ا٧٣ةء.كٚةرس اٷٗؿٱ

ٌٝؽقٮا ا٧٣ةء كا٣٪ةر كا٣ذؿاب كا٣٭ٮاء، ك٬ٮ ٦ػة قػػؾق ٔػ٪٭٥ ا٣ٞؽ٦ةء ٚة٣ٛؿس 

الظٞةن ٧٤ٔةء ا٣ُجٲٕح اٷٗؿٱػٜ. كأذٞػؽ ا٣ٛػؿس قف اد ثػؽق ا٣ؼ٤ٲٞػح ثة٧٣ػةء، زػ٥ 

قدجٕ٭ة ثة٣٪ةر كا٣٪جةت كا٣ك٧ةء كاٵرض، ز٥ ػ٤ٜ اٷ٩كةف ٰٚ ا٣ٲٮـ اٵػٲػؿ. كٝػؽ 

 ٫ ا٧٣ٕةثؽ، كٝؽ٦ٮا ا٣ٞؿاثٲ٨ ٤٣ٲ٪ةثٲٓ.ث٤ٖ ظؽ دٞؽٱك٭٥ ٧٤٣ةء قف ث٪ٮا ٣

ٚػٰ قوػ٢ ا٣ٮصػٮد كرثُػ٫  إ٦ٕةف ا٣٪ْػؿ٨ٌ١٣ ا٣جةث٤ٲٲ٨ ٠ة٩ٮا اٵقجٜ إ٣ٯ 

ثة٧٣ةء. ٚجؽاٱحي ا١٣ٮف ٰٚ ٦ٕذٞؽ٥٬ ٠ة٩خ ثعؿان ظ٤ػٮان، زػ٥ ٦ػة ٣جسػخ اٳ٣٭ػح قف 

قػٲؽى ا٣ٕػة٥٣ ا٤ٕ٣ػٮم،  (إ٩نػةر) ٦ـصخ ا٧٣ةء ا٣ع٤ٮ ثة٧٣ةء ا٧٣ٌؿ ٚؼ٤ٞػخ ٦٪ػ٫
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ا٣ٞػٮم  (إٱة)ك٣ًؽ  (٠٪نةر)ك (إ٩نةر)٣ٕة٥٣ ا٣ك٤ٰٛ. ك٨٦ ٣ٞةء قٲؽ ا (٠ً٪نةر)ك

 ا٧٣ك٤ٌط ث٢١ ا٧٣ٕةرؼ.

إ٣ػ٫ى ا٣نػ٧ف  (رع) فإا٧٣ػةء قوػ٢ ٠ػ٢ مػٰء. إ  ، كٰٚ اٵقةَٲؿ ا٧٣ىؿٱح

٤ًٞٮا ٨٦ د٦ٮع ٔٲ٪ٲ٫. ا٧ٕ٣ٲٞح ا٧٣عٲُح ثة٣ٕة٥٣، كا٣جنؿى ا٩جسٜ ٨٦ ق٧ٔةؽ ا٣جعةر   ػي

*   *   * 

ح ا٧٣ةء ٰٚ كصٮدق، ث٢ ص٫٤ٕ قو٢ى ا١٣ػٮف قدرؾ اٷ٩كةف ا٣ٞؽٱ٥ إ ف ق٧٬ٲ

كا٣عٲةة كاٵمٲةءا ٨١٣ ظؽكد ٦ٕةر٫ٚ ا٣ٌٲٞح دٕٚذ٫ ٵف ٱؿثٍ ّٮا٬ؿ ا١٣ػٮف، 

ا٣ذٰ دعٲٲ٫ ظٲ٪ةن كدؽ٦ٌؿق قظٲة٩ةن، ثٞؽرة ػةرٝح. ١ٚةف ٧٤٣ةء ٰٚ ا٣ٕٞةاؽ ا٣ٞؽٱ٧ػح 

٭ة اٳػؿ ثة٣ىٮأٜ، كا٣جعةر،  ٌي ٭ة ثةٵ٩٭ةر، كثٕ ٌي ٔؽده ٨٦ اٳ٣٭ح، اػذه ثٕ

 ٣٘ٲٮـ، كا٧٣ُؿ....كا

٬ٮ قٝؽـ د٣٭ح ا٧٣ُؿ ٰٚ ا٣عٌةرات ا٣كة٦ٲح ا٣ٞؽٱ٧ػح  (ث٢ٕ) كاٵرصط قف

ِّٞتى ك٬ٮ اٷ٫٣ ا. كق٧٬٭ة ثة٤ُ٧٣ٜ ي را٠ت ا٣٘ٲػٮـ »ثػ٧٣عةرب ٔ٪ؽ ا١٣٪ٕة٩ٲٲ٨. ٣

ًٞ٭ة قظػؿؽ، كإ ا رًػٰ ، إ ا ٌٗت ق٤َٜ ٔٮاوػ٫ٛ كوػٮا٫ٞٔ ٚػؽ٦ٌؿ ك«كقةا

ً٘ ؿ. كث٧ة قفا كٱ٢٘   ،ٚٲعٲٰ ،ٱىكٰٞ ةقرق٢ ٗٲسةن رػٲ   إ٫٣ي ا٧٣ُؿ، ٚإ٫٩  (ث٢ٕى ) ٣

٬ٰ ٚػٰ اٵوػ٢ اٵرض ا٧٣ؿدٕٛػح  «ا٣ج٢ٕي »ك ث٧ةا٫ا «ا٣ج٢ٕ» ٱيؼىت اٵرض

كا٣ػـرعي ا٣ػؾم ٱكػٞٯ ث٧ػةء  ٚػٰ ا٣كػ٪حا كاظػؽةن  ةن ا٣ذٰ ال ٱيىٲجي٭ة ٦ُػؿه إال ٦ػؿَّ 

ٰي » ، ك١ٔك٫«زرعه ث٢ٕ» ا٣ك٧ةء ٍٞ ٬ػٰ ا٣ـكصػح  «ا٣ج٤ٕػح»ا ك«ا٧٣ىٍكٞٮم»ك «ا٣ك

 .اًعح ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣ًؼىتكا٣ٕ ٝح ك

ؽيد)ك إ٫ً٣ ا٧٣ُؿ كا٣جؿؽ كا٣ؿٔؽ. دىؿكم اٵقػُٮرة ق٩ػ٫  (ث٢ٕػ)اق٥ه دػؿ ٣ (ظي

ف إقم  - ػؿج إ٣ٯ ا٣جؿارم، ٚ٭ةص٧ذػ٫ ا٣ٮظػٮش كصٌؿدػ٫ إ٣ػٯ ٦كػذ٪ٞٓ كقٗؿٝذػ٫

ٗؿٱٞػةن قػجٓ  (ث٢ٕي )ك٢ٌّ  - ا٧٣ةء ٰٚ اٵقُٮرة ا١٣٪ٕة٩ٲح ٬ٮ ثؽاٱح ا٣عٲةة ك٩٭ةٱذ٭ة
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٘ٲري ػ ٣٭ة، كٱجًكخ ا١٣ةا٪ةت ك٦ةدخ ا٣عٲةة. ك٥٣ ٱ٪ٞػؾ٬ة إاٌل ق٪ٮات اظذيجًفى ا٣

ي٫ ٨٦ ا٧٣كذ٪ٞٓا ٚةػٌٌؿت اٵرض كا٩ذنخ ا٣عٲةة ٤ٔٲ٭ة.   ا٩ذنة٣

إ٣ػٯ  ، ٚ٪ـؿ ث٢ٕ(ث٢ٕ)ا٩ذىؿ ٤ٔٯ اٷ٫٣  (٦ٮت) كٰٚ ركاٱح قػؿل، قفَّ اٷ٫٣

ٔػػة٥٣ اٵ٦ػػٮات، كقػػػؾ ٦ٕػػ٫ ٗٲٮ٦ػػ٫ كرٱةظػػ٫ ا٣عة٤٦ػػحى ٤٣٘ٲػػرا ٚعػػ٢ٌ ا٣ٞعػػ٢ 

ٔيؿًػح ٧٤٣ضةٔػح.  كا٧٣ع٢، ـي٣ػخ ا١٣ةا٪ػةت كثةدػخ  ت كص٫ي اٵرض، ك٬ كمعي

ط ا٣جةظسٮف ٰٚ ٥٤ٔ اٵقةَٲؿ قف ققُٮرة ٦ػٮت ثٕػ٢ دنػٲؿ إ٣ػٯ ظػؽكث  كٱؿصِّ

دجػػٌؽالت ٠جٲػػؿة ٝةقػػٲح ٚػػٰ اٵظػػٮاؿ ا٣ضٮٱػػح ٚػػٰ  اؾ ا٣ـ٦ػػةف، َجٕػػخ ا٣ػػؾا٠ؿةى 

ا٣ض٧ٕٲح، كديؿًص٧ٍخ ٤ٔٯ ٦ة دؿص٧خ ٤ٔٲ٫ ٚػٰ اٵقػةَٲؿ كا٣ُٞػٮس ا٧٣ذٮارزػح. 

ثٲ٨ ا٧٣ٕذٞػؽات كا٣ٕػةدات ا٣كػةاؽة ٚػٰ  ةؿكف ٰٚ ٬ؾق اٵقُٮرة راثُةن ص٤ٲ  ٧٠ة ٱ

زا٣خ قةاؽة ٰٚ ٦٪ػةَٜ  ا٣عٌةرات ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣ٕةدات كا٣ُٞٮس ا٣نٕجٲح ا٣ذٰ ٦ة

إ  دؿكم اٵقػُٮرة ا١٣٪ٕة٩ٲػح قف  .حٚؿٱٞٲإٔؽة ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ ػةوح ٰٚ ا٣نؿؽ ك

، ث٢ ثة٣ٖ ٰٚ ا٥ُ٤٣ كا٣٪عٲػت، كق٩ػ٫، اء ٦ؿ  ث١ة (ث٢ٕ) ٠جٲؿ اٳ٣٭ح ث١ٯ (ٱ٢إ)اٷ٫٣ 

ػػٌؿ كإٝػةن ٤ٔػٯ اٵرض، كقػػؾ » :«٦٘ة٦ؿة ا٣ٕٞػ٢ اٵك٣ػٯ» ثعكت ٦ة كرد ٰٚ

كال ٔضت ٰٚ  ٣ػٟ، ٚةػذٛػةء  .«٤ٔٯ رقق٫ كٱ٧ٌؿغ ٩ٛك٫ ٰٚ اٵدٱ٥ ٱعسٮ ا٣ذؿاب

إ٣ػٯ  (ثٕػ٢)إ٣ػٯ ا٣جػؿارم ٤٣جعػر ٔػ٨  (ٱ٢)إث٢ٕ ٱٕ٪ٰ اػذٛةءى ا٣عٲةة. ٣ؾا ٬ىؿىع 

. ١٣٪٫ ٥٣ ٱضؽ ٫٣ قزؿانا ك٦ػة قزػؿق إال ا٣ؼيٌػؿةى كا١٣ػٶى (ث٢ٕ)قػًخ  (ٔ٪ةة)صة٩ت 

ٲ٪ػح (ٔ٪ةة)ك (ٱ٢)إؿ٩ة ٦كٲؿة كث٭ضح ا٣عٲةة. دؾ٠ِّ  ٲ٪ػح ا٣ذػٰ ، قك ا٣ع(1)ث٧كٲؿات ا٣عى

 .دضٮب ا٣ٞؿل ٰٚ ث د ا٣نةـ ٚ  دضؽ إال ا٣ضٛةؼ كا٣ٞعٍ

ثٕػؽ قف رٚػيى قف ٱٕٲػؽ قػة٬ػة،  (٦ػٮت)٦عةرثػح  (ٔ٪ػةة)٠ؾ٣ٟ دذػٮ٣ٯ 

ركق ث٧ًؾراة، كديعًؿٝي٫ ثة٣٪ةر كدُع٪ي٫ ثٲ٨ ظضؿم رىظٯ، كدجػؾري ثٞةٱػةق ٚػٰ ٚذؾ»

                                                 

ٲ٨: ا٣٭ ؾ كا٧٣ع٪ح، كا٣عةا٪ح ٬ٰ ا٧٣ىٲجح.، ق٦ة  (1)  .ٚ٭ٰ ا٣ٮٝخ كا٣عٲ٨ «ا٣عٲ٪ح»ا٣عى
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. كا٣ى٤ح كاًعح ثٲ٨ ٬ؾق اٵقػُٮرة كٔػةدة ا٣٪كػةًء «ا٣عٞٮؿ ٣ٲ٤ذ٭٧٭ة ا٣ُٲؿ

ٚػٰ د١ػٮٱ٥ ا٣ذػؿاب كٗؿث٤ذػ٫ كَع٪ػ٫ ثػة٣ؿىظٯ كٔض٪ػ٫، زػ٥ ٝؽٱ٧ةن ا٣جؽكٱةت 

٤ػط ا٣جى١ػؿ ٚػ ا٣ػؿكح » ٰ ٠ذةثػ٫إمٕةًؿ ا٣٪ةر ٚٲ٫، ٧٠ة ٱجٲ٨ ا٣جةظػر ٧٦ػؽكح ٦ٛي

 .(5)«اظذٛةالتي ا٣ًؼىت ٰٚ ا٣ٕةدات كا٧٣ٕذٞؽ -اٵػٌؿ

*   *   * 

إ٣ٯ مػٮاَئ ظٌػةرات ٦ػة ثػٲ٨  ة٩ٲٲ٨، ٱيجًعؿ ث٪ة زكرؽ ا٣سٞةٚحك٨٦ ا١٣٪ٕ

ا٧٣ٲػةق كًػ٧٪ٮ٬ة مػؿٱٕح اقػذ٧ٕةؿ ٚة٣جػةث٤ٲٮف قػ٪ٌٮا ٝػٮا٩ٲ٨ دػ٪٥ْ  ،ا٣٪٭ؿٱ٨

ٰٚ د٧ضٲؽ ٦ٲػةق  ؿا٩ٲ٥ي ٧٠ة ٣ٴمٮرٱٲ٨ ق٩ةمٲؽي كدظ٧ٮراثٰ ا٣ؼة٣ؽة. ك٠ةف ٣٭٥ 

كدض٤ٌخ ٧ْٔح ١٦ة٩ح ا٧٣ةء ٰٚ اٵقةَٲؿ ا٣جةث٤ٲح ٚػٰ قف ٠جٲػؿ . ًدص٤ح كا٣ٛؿات

 د٣٭ح ثةث٢ ٬ٮ قٲٌؽ ا٧٣ةء، قم ا٣كٲؽ ٤ٔٯ ا٣ك٧ةء كاٵرض ٦ٕةن.

كٰٚ اٵ٣ٙ ا٣سة٣ر ٝج٢ ا٧٣ٲ د، ٝػٌؽس ا٣كػٮ٦ؿٱٮف ا٧٣ػةء، ك٦ػ٨ ٝػج٤٭٥ 

ٔ٪ؽ ا١٣٪ٕة٩ٲٲ٨، ك٬ٮ إ٫٣ ا٧٣ٲةق  (ث٢ٕ)ٱٞةث٢  (إٱة)اٵ٠ةدٱٮف. كاٷ٫٣ ا٣كٮ٦ؿم 

 ا٧ٕ٣ٲٞح، ا٣ٞةدري ٤ٔٯ قف ٱ٭ت ا٣عٲةة كا٣ؼٌؿة ٤٣جؾكر ا٧٣ٲِّذح.

كا٧٣ةء ثة٣٪كجح ٧٤٣٪ؽااٲٲ٨ ا٣ىةثبح إظػؽل ا٣ٮقػةاٍ ا٣ذػٰ دىػ٤٭٥ ثةٷ٣ػ٫ 

ا٣ٮاظؽ، ك٬ٮ ٱ٧س٢ ٔ٪ؽ٥٬ م١ ن ٨٦ قم١ةؿ َ٭ةرة ا٣ؿكح كا٣ضكؽا ٚ٭ٮ قداة 

ٲ٤ٌح ٤٣ذ٘ٲػؿ كا٣عؿ٠ػح، ك٬ػٮ ٠ػة٨٦ ثٕػؽة ا٣ىٮرة ا٧٣ذؼ»ا٣ذ٧ٕٲؽ اٵك٣ٯ، ك٬ٮ 

قم١ةؿ كق٦ة٨٠، كٱ١٧٪٫ إ٣٘ةء ا٣٪ضةقةت كقػُةء ا٧٣ؿء، ٧٠ة ق٩ػ٫ ٱ٘كػ٢ ٠ػ٢ٌ 

دعػٌٮؿ إ٣ػٯ ا٣ضؽٱػؽ، كٱ٧كػط ٔػ٨ ٔة٣ٜ ال ٱ٧ٌخ ٤٣ؿكح ثى٤ح. ك٬ٮ ٦كػٲؿة 

صجٲ٨ ا٧٣ٲخ ٤ٜٝ ا٧٣ٮت، كٱعٲٰ مضؿ اٳس، كٱٕٲؽ دضٌؽد اٵٔٲػةد كٱضٕػ٢ 

ة، ٧٠ة ق٩اؽا٪ػٲةؿ ا٧٣ ٞن  .(5)«٫ قٲٌؽ ا٣ُٞٮسٰ ٤ُ٦
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ٌٔؽ ا٣ىةثبح ا٧٣ةء ا٣ٕ٪ىؿ اٵ٠سؿ قز٣ٲح ٰٚ دكرة ا٣عٲةة، ٩ْؿكا إ٣ٲػ٫ ث١سٲػؿ 

٨٦ ا٣ٮٝةر ا٣ؾم ٱى٢ ظٌؽ ا٣ذٞؽٱف، كص٤ٕٮق قداة ٨٦ قدكات إ٧٠ػةؿ ٦ؿاقػٲ٥ 

كاالظذ٧ةء ٨٦ ٢ٌ٠ ػُٲبح ثىٛةء ا٣ؾ٨٬ ك٩ٞةء ا٣ؿكح كَ٭ةرة  ،ا٣ذٌٞؿب إ٣ٯ اد

ٲح ثٕي َٞٮس ا٧٣ػةء ٔ٪ػؽ ا٣ىػةثبح، ٠ػ ف ا٣ضكؽ.  ٠ؿت ا٣ؽراقةت اٷ٩كة٩

ٱنؿثٮا ا٧٣ةء ا٣ىؿؼ ا٣ىةٰٚ ا٧٣ٌٞؽس كٱكذ٤٧ٕٮق ٤٣ؿش كا٣ذُ٭ٲؿ، كٱ٧ِّٕؽكا 

ا٧٣ؿقة ٰٚ ا٣٪٭ؿ ثٕؽ اٵقجٮع ا٣ؿاثٓ ٨٦ كالدد٭ة ٰٚ َٞػف ٱؿ٦ػـ إ٣ػٯ اردجػةط 

 ا٧٣ؿقة ر٦ـ ا٣ؼىٮثح ثة٧٣ةء ر٦ـ ا٣عٲةة.

جٜ قػػ،٧٠ة ٣ؼىػػٮثحٞذػػؿف ا٧٣ػػةء ثةك٦ػػ٨ َجٲٕػػح اٵ٦ػػٮر كثػػؽٱ٭ٲةد٭ة قف ٱ

ـً ا٣ؼىػٮثح كقمؿ٩ة،  كقف ٱذ٧ة٬ٯ ٰٚ زٞةٚةت ا٣نٕٮب كققةَٲؿ٬ة ثة٧٣ؿقة، ر٦

دٛػٲي  ، رثٌح ا٣٪٭ػؿ ٚػٰ اٵقػةَٲؿ ا١٧٣كػٲ١ٲح،(٦ةرٱة) ك٦٪جًخ ا٣عٲةة ٚ٭ة ٬ٰ

٬ٯ ثؿكظ٭ة ا٣جكةدٲ٨ ؿٚة٩ةن  ٚذ٪ع٪ٰ ا٤ٔٯ ا٣ؿىكض ظٲةة )...( كدـي ًٔ ٣٭ة اٵز٬ةر 

 .(5)٣نٕج٭ة ا٣ٕـة كا٣ؿػةء كدٮق ن إ٣ٲ٭ة قف د٨٧ٌثض٧ٲ٤٭ة، 

َّػق٦ٌة ا٣كٮ٦ؿٱٮف ٚٞؽ ص٤ٕٮا ٧٤٣ػةء رى  دجػٌٮقت ٚػٰ  «جػٮع٪ٍ ا٣ٲى  إال٬ػح» حن ٬ػٰث

٠ذيًنػٙ ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح اظٲةد٭٥ ٦٪ـ٣ح ٦ؿ٦ٮٝح، كقثؽع ٣٭ة ا٣ٛ٪ةف ا٣كٮ٦ؿم د٧سػةالن 

ًٛػِ دعٛػح ٚ٪ٲػح ٚػٰ ٦ذػةظٙ قػٮرٱح ا٣عٌػةرة، ق٦ة٩ػح ٚػٰ قٔ٪ػةؽ  ٦ةرم كظي

صٌكؽك٬ة ا٦ؿقة دؿدؽم زٮثةن  ث٢ ٤٣جنؿٱح ص٧ٕةء. ا٣كٮرٱٲ٨ ٣ٶصٲةؿ ا٣ٞةد٦ح، ال

٠ذ٧ػٮج ا٧٣ػةء، كد٧ًكػٟ ثٲػؽٱ٭ة إ٩ػةءن دذٌٛضػؿ ٦٪ػ٫  ةته ٦ذ٧ٮِّصحٲى ٪ى زى  دـٱ٪٫ي  َٮٱ ن 

ـي ٤٣عٲػةة كا٣ًؼٍىػت. ٝػؽَّس ا٣كػٮ٦ؿٱٮف   ا٣ٲ٪جػٮع كَجٕػٮا إال٬ػحا٧٣ٲةق، ٱؿ٦ػ

 وٮرد٭ة ٤ٔٯ قػذة٦٭٥ اٵقُٮا٩ٲح.

*   *   * 
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٠ؾ٣ٟ ثة٧٣ةء ديجٕر ا٣عٲةة ثٕؽ ا٧٣ػٮتا ٚ٭ػة  ك٧٠ة قف ا٧٣ةء قو٢ي ا٣عٲةة،

، رثٌح ا٧٣عجح كا٣ؼىت ٰٚ ٦ؽٱ٪ػح قكركؾ ا٣كػٮ٦ؿٱح إظػؽل قكااػ٢ (إ٩ة٩ة)٬ٰ 

ا٧٣ؿا٠ـ ا٣عٌةرٱح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ كق٠جؿ ٦ؽٱ٪ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٚػٰ اٵ٣ػٙ ا٣ؿاثػٓ ؽ.ـ، 

ا٣ٕػة٥٣ ا٣كػ٤ٰٛ ٷ٩ٞػة  قػٲ٭ػة، كال دٕػٮد ٤٣عٲػةة إاٌل ٔ٪ػؽ٦ة  إ٣ػٯ ٬ة٬ٰ د٪ـؿ

 .(9)رقٮ٣ٰ إ٫٣ ا٣ع٧١ح ث٧ةء ا٣عٲةة ٱؿٌم٭ة قظؽي 

ٚٞؽ ٝةـ إ١٩ٰ، إ٫٣ ا٣ٲ٪جٮع، ثض٤ػت ا٧٣ػةء إ٣ػٯ ثػ د  كثة٧٣ةء ٱ٥ٌٕ ا٣ؿػةءا

اٵرض  ركَّلدٱ٧٤ػػٮف، كصٕػػ٢ ٦ٲػػةق اٳثػػةر ا٧٣ػػٌؿة ٔؾثػػحن ظ٤ػػٮة ا٧٣ػػؾاؽ، ك

٧ًٕخ ا٣ج د ثة٣ك ـ كا٣ؿػةء.  ا٤ٛ٧٣ٮظح ث٘ـٱؿ ٦ٲة٫٬، ٚ٪

٪ٲ٢ ٠ٮاظؽ ٦ػ٨ د٣٭ػذ٭٥، ٦ٕذٞػؽٱ٨ ق٦ٌة ا٧٣ىؿٱٮف ا٣ٞؽ٦ةء ٧ٌٚضؽكا ٩٭ؿ ا٣

كد٧س٤ػٮق  (ظػةثٰ) . قق٧ٮق اٷ٣ػ٫(قزكرٱف)ك (إٱـٱف)ق٫٩ ٩ن  ٨٦ ٚٲي د٦ٓ 

  ٙ ثػػ٫ اٵقػػ٧ةؾ كا٣ُٲػػٮر  ٚػػٰ وػػٮرة رصػػ٢ ا٦ػػذٶت ٱػػؽاق ثػػة٣ؼٲؿات دعػػ

 كا٣عٲٮا٩ةت كا٣٪جةدةت.

إ٣ػ٫  (قكدٮػ)ا٣جةظًر ٨ٔ ا٣ؼ٤ٮد ٠ة٩خ ٝيؿثة٩ةن ٣ (ص٤ضة٦ل)٧٠ة قٌف د٦ٮع 

٣ٲعجف مٲةَٲ٨ اٵ٩ػٮاء ٚػٰ ٠٭ػٮؼ ا٣ضجػةؿ ظذػٯ ٱٕجيػؿى ا٣ن٧ف ٰٚ قكركؾ 

 .إ٣ٯ ث د اٵظٲةء ا٣ؼة٣ؽٱ٨ (ص٤ضة٦ل)٦ٮ٠تي ا٤٧٣ٟ 

ققػ٧ٮق  ٭ػةن كا٣جعػةر ٔة٦ػحن إ٣ق٦ٌة ا٣ٲٮ٩ةف، ٚٞؽ ص٤ٕػٮا ٤٣جعػؿ ا٧٣ذٮقػٍ ك

، ٱٞٲ٥ ٰٚ ٝىؿ  ٬جٰ ٰٚ ق٧ٔػةؽ ا٣جعػؿ، كٱذضػٌٮؿ ٤ٔػٯ Poseidon (ثٮقٲؽيف)

٦س٤ٌسػح ا٣ػؿسكس ٱػذع٥١ٌ ثٌػؿثح ٦٪٭ػة ٚػٰ  ٔؿثح دضٌؿ٬ة ا٣ضٲةد، ٱ٧ًكٟ ثعؿثح

ٜ  ا٣ىػػؼٮر ٚٲٌٛضػػؿ  ا٣ٕٮاوػػٙ كاٵ٦ػػٮاج، كٱسٲػػؿ ا٣ػػـالزؿ كا٣جػػؿا٠ٲ٨، كٱنػػ
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ٲِّؽت ٫٣ ا٧٣ٕةثؽ ٤ٔٯ ٥٧ًٝ ا٧٣ؿدٕٛةت ا٣كػةظ٤ٲح،  ا٣ٲ٪ةثٲٓ كٱي٪جًخي ا٣ـرع. كٝؽ مي

 .(9)كٝؽ٦ِّخ ٫٣ ا٣ٞؿاثٲ٨ ادٞةءن ٣نٌؿق كاقذؽراران ٣ؼٲؿق

اقذ٧ؿ ٦٪ؾ ا٣ٞػؽـ ك٦ػة  (ا٣٘ة٩ش)قك  (١٣٪ٟا)٨١٣ دٞؽٱف ا٣٭٪ؽكس ٣٪٭ؿ 

ح، ك٩ُٞػح ا٣ذٞةاػ٫ ثػة٣٪٭ؿ ا١٣جٲػؿ زاؿ ظذٯ ٱٮ٦٪ة ٬ػؾا. ٚض٧ٲػٓ ركاٚػؽق ٦ٞؽقػ

٢ًٕى ٦عض   (ص٧٪ة) ؿكا ة ٱًٞىؽق ٦بةت دالؼ صي ا٧٣ذٕجِّؽٱ٨، ٱ٘ذك٤ٮف ث٧ٲة٫٬ً ٣ٲُ٭ِّ

٭٥ كٱ٘ك٤ٮا ث٭ة  ث٭ة  ٩ٮث٭٥. ك٣ٛؿًط دٞؽقٲ٭٥ ٧٣ٲةق ٬ػؾا ا٣٪٭ػؿ، ظًكػج٭٥ ق٩ٛكى

٢» ٚٞةؿ ٰٚ ٠ذةث٫ «ٔجٌةدان ٧٤٣ةء» (ن٭ؿقذة٩ٰا٣) كاوػٛةن َٞػٮس  «ا٢٤٧ً٣ي كا٣٪ًعى

جٌةد ا٧٣ةء َةاٛح ٨٦ ا٣٭٪ؽ ٱك٧ٮف ا٣ض٭١٤ٲػح، ٱـ٧ٔػٮف قف » ا٣ذٌُ٭ًؿ ٔ٪ؽ٥٬: ٔي ك

ٟه ك٫ٕ٦ ٦ ا١ح، كق٫٩ قو٢ ٢٠ مٰء، كثػ٫ ٠ػ٢ كالدة ك٧٩ػٮ ك٩نػٮء  ا٧٣ةء ٤٦ى

ٔجةددػ٫، دضػٌؿد كقػذؿ  كثٞةء كَ٭ػةرة ك٧ٔػةرة )....( ٚػإ ا قراد ا٣ؿصػ٢ ٦ػ٪٭٥

٫، ٚٲٞٲ٥ي قػةٔذٲ٨ قك ق٠سػؿ كٱ ػػؾ  ًُ ٔٮرد٫، ز٥ دػ٢ ا٧٣ةء ظذٯ ٱى٢ إ٣ٯ كقى

٭ة ثٕػؽ ثٕػي ك٬ػٮ ٱكػجٌط  ٌى ٕي٭ة و٘ةران كٱ٤ٰٞ ٰٚ ا٧٣ةء ثٕ ٨٦ ا٣ؿٱةظٲ٨ ٚٲُٞ

ٌٍٞ ٤ٔػٯ رققػ٫  كٱٞؿق. كإ ا قراد اال٩ىؿاؼ، ظٌؿؾ ا٧٣ةء ثٲؽق، ز٥ قػؾ ٦٪ػ٫ ٚػ٪

 .«ؿؼكٱ٪ىٱكضؽ ككص٭٫ كقةاؿ صكؽق، ز٥ 

٣ؽل ا٣٭٪ؽكس، ٩ضؽ ٣ػؽل اٷٗؿٱػٜ قٱٌػةن َٞػٮسى ٔجػةدة ديكػذ٭٢   ةك٧٠

٧ِّػؽ ٚػٰ ٦ٲػةق اٵردف،  ٔي ثةالقذع٧ةـ ٰٚ ٦ٲةق ا٣جعؿ دٌُ٭ؿان. كٱٮظ٪ة ا٧ٕ٧٣ػؽاف 

ؽكف ثة٣ذُ٘ٲف ٰٚ ا٧٣ػةء قك ثة٣كػ١ت قك ا٣ؿش،كٱذٌُ٭ػؿكف كا٧٣كٲعٲٮف ٱ٧َّٕ 

ؿ ثكػ١ت ا٧٣ػةء، ثة٧٣ةء ا٧٣ٌٞؽس ٝج٢ دػٮ٣٭٥ ث٭ٮ ا١٣٪ٲكػح. كا٧٣كػ٥٤ ٱذٌُ٭ػ

ًٌ  ث٫ د٭ٲ    .ان ٤٣ى ةؤكٱذٮ

*   *   * 

                                                 

٦٪نػٮرات كزارة  ،«٦ٕض٥ اٵقػةَٲؿ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح»ق٭ٲ٢ ٔس٧ةف كٔجؽ ا٣ؿزاؽ اٵوٛؿ،  ٩ْؿا (9)
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و٤ح ا٧٣ةء ثة٣ٞؽاقح ٦٘ؿٝح إ ف ٰٚ ا٣ٞؽـ كد٪ذط صؾكر٬ة ٦ػ٨ ظٌػةرات 

قةدت ز٥ ثةدت، ١٣٪ٌ٭ة ٦ةز٤ػح ث٧ٕذٞػؽاد٭ة ك٦ٛة٬ٲ٧٭ػة كٔةداد٭ػة ٚػٰ ا٣ػؾا٠ؿة 

٦ع٧ػؽ )ا٣ض٧ٕٲح. ا٣ضة٩ػت ا٤٣٘ػٮم ٣٭ػؾا ا٣ذضػٌؾر مػؿظ٫ اٵقػذة  ا٣ػؽ٠ذٮر 

٢ٌٛ ٰٚ ٦ٕؿض ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ىػ٤ح  «د٦نٜ اٵقُٮرة كا٣ذةرٱغ » ذةث٫ٰ ٠ٚ (٦ع

ثػػٲ٨ صػػؾر )ؽ د س( كصػػؾر )ؽ د ش( ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح كا١٣٪ٕة٩ٲػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػح 

كا٣ٮقُٯ، كٰٚ اٳرا٦ٲح ث٤٭ضةد٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛح ٦ٓ دجؽٱ٢ ا٣كٲ٨ مٲ٪ةن كثة١ٕ٣ف. 

٢ٌٛ)ٰٚٛ ا١٣٪ٕة٩ٲح كاٳرا٦ٲح، ثعكت ا٣ؽ٠ذٮر  ػؿى » ٦ٕ٪ة٬ػة «ٝػؽيسى » ،(٦ع ٭ي  «َى

ٞىؽكس )٤ٔٯ كزف ٕٚٮؿ( قك «دجةرؾ»ك ، ك٦٪٭ة ا٣ٞؽس كا٣ٌٞؽٱف كا٣ٞؽاقح كا٣

ٍ٭ؿ. ُي ٞيؽكس )ث٥ٌ ا٣ٛةء( قم ا٧٣جة٣ًٖ ٰٚ ا٣  ا٣

ك٠سٲؿة ٬ٰ قق٧ةء اٵمٲةء كاٵ٦ة٨٠ ا٧٣نذٞح ٨٦ ٬ؾا ا٣ضػؾر كا٧٣ؿدجُػح 

ٞىػؽىس قم ا٣ٞػؽح  ث٧ٛ٭ٮـ ا٣ٞؽاقح ا٧٣ذٌى٢ ٗة٣جػةن ثة٧٣ػةء. ك٦٪٭ة:ا٣ٞػػيؽيس كا٣

ٞيٍؽس ك٬ٮ ا٣عضؿ ا٣ؾم ٱؿ٦ػٯ ٚػٰ ا٣ى٘ٲؿا كا٣ٞ ةًدس قم ا٣كٛٲ٪ح ا١٣جٲؿةا كا٣

٥٤ى ٢٬ ٦ةس٬ة ٠سٲؿه قـ ٤ٝٲ٢ا كا٣ٞةدكس ك٬ٮ إ٩ةء ٱيؼػؿىجي ثػ٫ ا٧٣ػةء ٦ػ٨  ا٣جبؿ ٣ٲٕي

ػٌؽر ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ػةء  ؿح ٰٚ ظػٮض اٷثػ٢ ٱٞي ٞيٌؽاس ظضؿ ٱُي ا٣كٮاٰٝ كاٳثةر، كا٣

 ا٣ؾم ٱٞذًك٧ٮ٫٩ ثٲ٪٭٥.

ةء اٵ٦ػة٨٠ ا٣ٮإٝػًح ٤٠ِّ٭ػة ٔ٪ػؽ ٧٠ة ٩ضؽ ا٣ضؾر ٩ٛك٫ ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ققػ٧

 ٦ىؽرو ٦ةاٰ قك ٤ٔٯ ٦ضؿل ٦ةاٰ، ٦ة ٱكجًٖ ٤ٔٲ٭ة وٛح ا٣ٞؽاقح: 

ػػؽٍ ٧ٚؽٱ٪ػػح ٝي  ة، كدػػ٢ ٝػػةًدش، ككادم ٝػػةدٱل قك ا٣ػػٮادم ا٧٣ٞػػٌؽس ك٩٭ػػؿ ٲٌ قى

ٍ اٵ٤َكػٰ ٦ؽٱ٪ػح ٤ٔػٯ ا٧٣عػٲ Cadiz، ٠ةدٱل حكا٣ٞةدقٲح، كٰٚ إقجة٩ٲ ٝةدٱنة،

 .٢  ٬ؾا ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ال ا٣عىؿؽ.ـ... ٠ 1111 عٮ٩ققك٭ة ا١٣٪ٕة٩ٲٮف 

*   *   * 
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ٱػؽٚٓ ث٧ػؽ٣ٮالد٭ة  ةا ّة٬ؿٱ ػٕٮب دٌػةد دع٢٧ً وٮرة ا٧٣ةء ٰٚ زٞةٚح ا٣ن

ٱْ٭ؿ ا٧٣ةء ر٦ـان ٤٣عٲةة كا٣ُ٭ؿ كا٣ذضؽد، ٱذجػؽل ٰٚٛ ظٲ٨ . إ٣ٯ َؿٰٚ ٩ٞٲي

ؽان ٦ٛ٭ػٮ٦ٲ٨ ٦ذ٪ةٌٝػٲ٨ ٚػٰ دف ٦ٕػةن: قظٲة٩ةن قػؿل ر٦ـان ٤٣ٌٲةع كا٣ٛ٪ةء، ٦ضكٌ 

 ا٣ؼٲؿ، كا٣نؿا كا٣سٮاب كا٣ٕٞةب.

ٰٚٛ ظٲ٨ ٱيسةب ا٧٣كذٞٲ٧ٮف ث٧ةء ًٗؽؽ ٰٚ ا٣عٲةة ا٣ؽ٩ٲة، كدضؿم اٵ٩٭ةر 

ةٝىػت ا٣ٌػة٣ٌٮف ٤ٔػٯ  ا٣ٕؾثح ٰٚ ص٪ةت ا٣ؼ٤ؽ دػي٪جًخي ٚٲ٭ػة َٲػت ا٣س٧ػؿات، ٱٕي

رؼ صػة، كٱؤػػؾكف ثُٮٚػةف ٭٥ كٗٲِّ٭٥ ثة٩عجػةس ا٣٘ٲػر كا٣ٞعػٍأٮصةص

 .ٱ دٰ ٤ٔٲ٭٥ كٱؾ٬ت ثـرٔ٭٥ كًؿٔ٭٥ ك٦ٮت ٦عٜٞ

٬ؾا ا٣ذٌةد ٚػٰ اٵدكار اػذـ٣ذػ٫ اٵقػُٮرة ا٣جةث٤ٲػح إ  ا٦ذػـج ا٧٣ػةء ا٣ع٤ػٮ 

ثة٧٣ةء ا٧٣ؿ ١ٚةف ا٣ٕة٥٣ ا٣ك٤ٰٛ. كٰٚ ا٣ؽٱة٩ةت ا٣ك٧ةكٱح ٔ ٝح ا٣ذٌػةد كاًػعح 

ؿ ٰٚ ٦ٛ٭ٮـ ا٧٣ةء: ٚجة٣ُٮٚةف ٔٞةب ٤ٔٯ اٳزةـ، كثة٧٣ػةء ا٣ُػة٬ؿ ا٧٣ٞػٌؽس دٌُ٭ػ

٨٦ ا٣ؽ٩ف. كا٧٣ـاكصح ٰٚ ا٧٣ةء ثٲ٨ ا٣ؼٲؿ كا٣نٌؿ مؽٱؽة ا٣ٮًٮح ٦ٛ٭ٮ٦ةن ك٣٘ػح 

ثبػؿ  ػٲؿي ثبؿ ٚػٰ اٵرض ز٦ػــ، كمػؿ  » :رًٰ اد ٔ٪٫ (٤ٰٔ)ٰٚ ظؽٱر اٷ٦ةـ 

ىؿى٬ٮت  .(2)«ٰٚ اٵرض ث

*   *   * 

ٛي٢ دداب ا٣نٕٮب ك ا٠ؿد٭ة ثةٵقةَٲؿ كا٣ع١ةٱةت ا٣ذػٰ  كا٣ٞىه كدع

 كٝىػهه  ؽًر اٷٔضةب كا٣ؿ٬جح ٰٚ دف ٦ٕػةن، ققػةَٲؿي دذ٧عٮر ظٮؿ ا٧٣ةء ٦ى

دؿا٧٠خ ك٬ةصؿت كدـاكصخ ٣ذ٪ذش ز٧ؿة ٱة٩ٕح ١ٛ٣ؿ إ٩كػة٩ٰ ٦ذ١ة٦ػ٢، ٱ٘٪ػٰ 

٢٠  صـء ٚٲ٫ ا٤٣ٮظحى ا١٣جٲػؿة كٱ٤٧ٌ١ي٭ػة كٱـٱػؽ ٚػٰ ٩ٌػض٭ة كركٔذ٭ػة، كٱذػٲط 

د٬ِّػة إ٣ػٯ  دٛكٲؿ ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨ اٵ١ٚػةًر كا٧٣ٕذٞػؽات كا٣ُٞػٮس كا٣ٕػةدات، ثًؿى

                                                 

 ا٣ن١ؿ ٵػٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ؾم قٚةد٩ٰ ث٭ؾا ا٣ٞٮؿ. (2)
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 ا ر٬جػح كقػُٮة، ٚػإ ا  (ث٢ٕ)٪جذ٭ة. ٰٚٛ اٵقةَٲؿ ا١٣٪ٕة٩ٲح، ٠ةف قوٮ٣٭ة ك٦

ٍى ١ٚػةف ا٣٭ػ ؾ. كققػٮار  ٍت، ًؿبى اٵرضى ثة٣ُٮٚػةف، قك ق٩ػـؿ ا٣ٞعػ ًٌ ٗ

٦ؽٱ٪ح قركاد دن٭ؽ ٤ٔٯ ٦عةك٣ح ا١٣٪ٕة٩ٲٲ٨ درء ػُؿ ا٣ُجٲٕػح ٔػ٪٭٥، القػٲ٧ٌة 

 ، إ٫٣ ا٣جعؿ، كق٦ٮاص٫ ا٣ٕةدٲح.«ٱ٥» درء ػُؿ

ٚٞؽ ٔجىؿى اٵ٩٭ةر كُٝٓ ا٣جعةر ا٧٣ذؿا٦ٲػح إ٣ػٯ  ،ما٣كٮ٦ؿ (ص٤ضة٦ل)ق٦ٌة 

ؿ ٦ة ػٌؿث٫ ا٣ُٮٚةف  .ظٲر دنؿؽ ا٣ن٧ف، ٣ٲ٧ِّٕ

٩٭ةٱػحي اٷرىب » ٰٚ ٠ذةث٫ (ا٣٪يٮىٱؿم)ك٨٦ ققةَٲؿ ا٣نؿؽ ظٮؿ ا٧٣ٲةق ٦ة ٱٮردق 

إف ثػ رض ا٣٭٪ػؽ ١٦ة٩ػػةن ٱٕػؿؼ ثٕٞجػػح » إ  ٱٞػػٮؿ ٚٲ٧ػة ٱٞػػٮؿ: «ٚػٰ ٚ٪ػٮف اٵدب

. ٚإف ق٣ٰٞ ٚٲ٭ة مٰء ٨٦  ٣ٟ، ٬جَّػًخ ضكةن كال ٝؾران ٔٮرؾ، ٚٲ٫ ٔٲ٨ ٦ةء ال دٞج٢ ٩

َيًؿح ٚٲ٭ةا٣ؿٱط ك٠سؿ ا٣ؿٔؽ ك ا٧٣ُؿ. ٚ  دـاؿ ٠ؾ٣ٟ إ٣  .«ٯ قف ٱىؼؿيجى ٦٪٭ة ٦ة 

*   *   * 

إ٩كةف ا٣عٌػةرات ا٣ٞؽٱ٧ػح ٳ٣٭ذػ٫ قف د٘ٲسىػ٫ ثؼٲؿاد٭ػة، دٮٌقػ٢  ك٧٠ة اثذ٭٢

كا٣ٌ٘ػًت كا٣ػجُل  إ٣ٲ٭ة قف دؽرق ٔ٪٫ ٌٗج٭ة، ٚ٭ٰ ٦ىؽري ا٣ؼٲؿ كا٣ضػٮد ظٲ٪ػةن،

ًؿؽي ثة٣ُٮٚةف. ٨٦ ٬٪ة، ٠ة٩خ ا٣ى٤ح ا٤٣٘ٮٱػح كزٲٞػح  قظٲة٩ةن، دًٌؿب ثة٣ىٮأٜ كد٘ي

ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣ػؽ٦ٮع، كا٧٣ُػؿ كا٣ج١ػةء، ك٬ػٮ ق٦ػؿ ال ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح 

كظؽى٬ة، ٰٚٛ ا٤٣٘ةت اٵػؿل قٱٌةن ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵق٧ةء كا٣ىٛةت كاٵٕٚةؿ ا٣ذػٰ 

كٚػٰ اٵقػةَٲؿ ا١٧٣كػٲ١ٲح ثعكػت  قػٮاء. ظػؽ  دى٤ط ٧٤٣ُػؿ كا٣ػؽ٦ٓ ٤ٔػٯ 

ٕىػ«ققةَٲؿ ا١٧٣كػٲٟ»ٰٚ ٠ذةث٫  (ق٩ٮر ظةد٥) د.  ةن ٬ػ٧٤٣ُػؿ إال (اٵقػذٲٟ) ٢، ص

، ك٠ػة٩ٮا ٧٤٠ػة ظضػت ا٧٣ُػؿ ٔػ٪٭٥ اقػذؽركا ُٔٛػ٫ ثذٞػؽٱ٥ (د ٣ػٮؾ) قق٧ٮق

٘ى٧ػةـ،  قَٛة٣٭٥ ٝؿاثٲ٨ ٣ػ٫ا ٚٲذػ زؿ اٷ٣ػ٫ كٱج١ػٰ، ٚذذ١ػةزٙ ا٣كػعت كٱذض٧ٌػٓ ا٣

 .«ح ا٣ُٕنٯٱنٰٛ ا٤ٕ٣ٲ٢ كٱؿكم ا٣ذؿث» ٧ةءكدضٮد ا٣ك٧ةء ث
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َٞٮس االقذكٞةء ا٣ذٰ ٩ضؽ٬ة ٔ٪ؽ مػٕٮب اٵرض  ك٢ٌٕ٣ ٰٚ ٬ؾا قو٢ى 

ٍي ا٣٪ػةر ٚػٰ صػٮؼ اٵرض ٌٚػؿث٭ة  ـ ا٣ٞعػ ػؿى
ًى ٠ةٚح. ٚإ ا ا٩ُٞػٓ ا٧٣ُػؿ كق

ٛػئ ظػٌؿ ا٤ٞ٣ػٮب ٦ػ٨  ـًؿ ا٧٣ُػؿ ٱكذكػٞٲ٫ ٣ٲُي ا٣ضؽب، دٮٌص٫ اٷ٩كةف إ٣ٯ ٦ي٪ٍ

 .رض ٨٦ ٧٩ٲؿ ا٣ؿظ٧ح٦ٕٲ٨ ا٣ك٧ةء، كٱً٘ؽؽ ٤ٔٯ اٵ

ك٣ى ة االقذكٞةء صؾكر ٰٚ ا٧٣٪ةَٜ ا٣ذػٰ ال ٱذػٮٚؿ ٚٲ٭ػة ا٧٣ػةء ث١سػؿة 

٠ج د ا٣نةـ كا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲػح كمػ٧ة٣ٰ إٚؿٱٞٲػح، كٝػؽ كصػؽت ٩ٞػٮش ٚػٰ 

دؿٚٓ ٱؽٱ٭ة إ٣ٯ ا٣ك٧ةء د٤ُت ا٧٣ةء، ٰٚ ظٲ٨ ال ٱٮصػؽ ٦سػ٢ ٷال٬حو قكٗةرٱخ 

 اٵ٩٭ةر.  ٣ٟ ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ك٦ىؿ ثكجت دٮٚؿ ا٧٣ٲةق ككصٮد

ٔؿبي ا٣ضـٱؿة ٝج٢ اٷق ـ ٨ٔ قٮا٥٬ ٨٦ مٕٮب اٵرض ٰٚ  ؾَّ نً ك٥٣ ٱى 

ا ا٣ٞػل ٚػٰ ق ٩ػةب ٧٦ةرقح َٞف االقذ٧ُةر، ٚٞؽ ٠ةف ٨٦ ٔةدد٭٥ قف ٱؿثًُٮ

ؿ٦ٮا  :(8)ٚػٰ ٠ذةثػ٫ (ا٣ج١ؿ)ا٣٪ةر ٚٲ٫، كٱ٤ُٞٮ٬ة ٰٚ ا٣ضجةؿ. كٱٞٮؿ  ا٣جٞؿ، كٱٌي

ٕي٭ة )قم د٤كٓ ا٣جٞؿ( ٚذ٤ٌٮح » ة٣جؿؽ ثػؾٱٮ٣٭ة، ٚذىػجطي قمػج٫ ثػك٠ة٩خ ا٣٪ةر د٤ك

ٔى  ى٭ة ٤َّ ا٣ؾم ٱ٤ٮح ثٲ٨ ا٣٘ٲٮـ،  ٭ة دعؿِّض إ٫٣ ا٧٣ُؿ ٠ٰ ٱيؿًقػ٢ى ٗٲٮ٦ىػ٫، كٱٌػًؿث

ـًؿى ٦ُؿان   .«ثكٮ٫َ ا٣٪ةرم، ٚذي٪

كاردجةط ا٧٣ةء ث٧ٕضػـات االقذكػٞةء كاالقذنػٛةء ٱضػؽ ٣ػ٫ وػؽل ٚػٰ 

٤ٔٲػػ٫ ا٣كػػ ـ ٱكذكػػٰٞ ٣ٞٮ٦ػػ٫ ث٪ػػٰ  (٦ٮقػػٯ)ٚ٭ػػة ٬ػػٮ  ا٣ػػؽٱة٩ةت ا٣كػػ٧ةكٱح،

ؿااٲ٢ إ  دؾ٦ٌؿكا ٨٦ ٤ٌٝح ا٧٣ةء، )٥ٌ٤١ٚ ث ٦ؿ اد ا٣ىؼؿة قػؿصػخ ٣٭ػ٥ ٦ػةء إق

٠ةف ال ٱؿٚٓ ٱؽٱ٫ ٰٚ مٰء ٨٦ ا٣ػؽٔةء إال ٚػٰ  ملسو هيلع هللا ىلص٣ٲنؿثٮا(. كٱؿكل قف ا٣٪جٰ 

ٓو  دٔةء االقذكٞةء ٣٘ٲرو  ٞٲة رظ٧ح ال قٞٲة ٔؾاب. ٦ؼًىتو ٩ةٚ  ٗٲًؿ ًةر، قي

*   *   * 

                                                 

 .111ص٩ْؿ ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫، ا (8)
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ا٣ؽٱة٩ةت ا٣كػ٧ةكٱح ا٣ػس ث  ك٧٠ة ٰٚ ا٣عٌةرات ا٣ٞؽٱ٧ح، دجٮق ا٧٣ةء ٰٚ

ػؽَّ قظػؽى ققػؿار ا٣عٲػةة، ك٬جػحى  ٕي  اد ك٧ٕ٩ذىػ٫،ا١٧٣ة٩ح ا٣ؿٚٲٕح ا٣ذػٰ ٱكػذعٜ، ٚ

ـى ا٣ذضؽد  .ككقٲ٤حى اٷ٩كةف ٤٣ذٌُ٭ؿ كاالقذنٛةء كاالظذ٧ةء، كر٦

 ں ںژ: كدذض٤ٯ ا٣ٕ ٝح ا٣ذ ز٦ٲح ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣عٲةة ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯ

[51اٵ٩جٲػػةء: ] ژۀڻ ڻ ڻ ڻ
 

إ ف قوػػ٢ ا٣عٲػػةة. ك٬ػػؾا ٦ػػة قزجذذػػ٫ ا٧٣ػػةء . 

٩ْػؿم إ٣ػٯ قف  (٬ػة٩ٰ رزؽ)ا٣ؽراقةت اٵظٲةاٲح. كٝؽ ٣ٛػخ ا٣ـ٦ٲػ٢ ا٣ػؽ٠ذٮر 

ا٣٭ٮاء، ٤ٔٯ ق٧٬ٲذ٫، ٣ٲف ث ٧٬ٲح ا٧٣ةء. كا٣ػؽ٣ٲ٢ ٤ٔػٯ  ٣ػٟ كصػٮدي ظٲػةة ثػ  

٤ٔػٯ ؿازٲ٥، ٬ٮاء كال ق٠كضٲ٨ ظٌؿ، ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ٠ةا٪ةت ظٲػح ال ٬ٮااٲػح ٠ػة٣ض

 .ةءال ظٲةةى ث  ٦ظٲ٨ ق٫٩ 

دجٌٮق ا٧٣ةء ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ع١ٲ٥ ١٦ة٩ح رٚٲٕح، إ  كردت ٣ْٛح ا٧٣ةء كظؽ٬ة دكػٕةن 

ٌٞةد٭ة ٦ػة ٦ض٧ٮٔػ٫ ز زػةن كقػذٲ٨ ٦ػؿة ٚػٰ قرثػٓ  كػ٧كٲ٨ ٦ؿة، ٧٠ة كردت ك٦نػذ

 كقرثٕٲ٨ قٮرةو ٝؿد٩ٲح. ق٦ٌة ٧٤٠ح ا٧٣ُؿ ك٦نذٞةد٭ة ٚٮردت ػ٧ف ٔنؿة ٦ؿة.

ػكا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاظؽة ٨٦ ق٠سؿ ا٤٣٘ةت ا٣ذٰ  ثٛىػةظح ثة٣٘ػح  اؾ ؼخ رقَّ

ٍى ا٣ٮزٲٜ ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣عٲةة ثٲ٨ ا٣كجت كا٣٪ذٲضح. ٚ٪ضؽ ا٧٣ةء كا٣ًؼىػت  ،ا٣ؿاث

)ثػةٵ٣ٙ ا٧٧٣ػؽكدة(ا كٚػٰ  «امطيـا» كا٣عٲةة ٦ؼذـ٣ح ٰٚ ٧٤٠ػح كاظػؽة ٬ػٰ

دنػذؿؾ ٚػٰ  «امطيا» )٣كةف ا٣ٕؿب( ك٣ْٛح «صةء٥٠ ا٣عٲة» ا٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ:

 «ا٣ًؼىػتى »ك «٦ةءى ا٣٘ٲ٥» ، ٬ٰ دٕ٪ٰ:كٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب ،«ا٣عٲةة» صؾر٬ة ٦ٓ

ٌف قجت ا٣عٲةة ك٩ذٲضذ٭ة اصذ٧ٓ ٚػٰ إ، قم «٬ؾا ا٣٭ُٮؿا٣ٕنتى ا٣٪ة٦ٰ ثٕٲؽ »ك

زػ٥ قوػجط  ٬،٫ٮ اق٥ ٧٤٣ُؿ ٤٠ِّ ك امَغيد  ك٠ؾ٣ٟ اٵ٦ؿ ٰٚ ٧٤٠ح ٣ْٛح كاظؽة. 

 ات ا٣ؽال٣ػح ا٧٣ؿ٠ٌجػح قٱٌػةن  ٦ػ٨ ققػ٧ةء ا٧٣ُػؿٱؽؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ُػؿ كا١٣ػٶ. ك

: ٍزؽي كدٕ٪ػٰ ا٧٣ُػؿى كا٣كػعةب  امسـىا رض، ك٫ ا٣ػؿزؽى كإظٲػةءى اٵٵف ٚٲ ا٣ؿِّ
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ٕينت ٰٚ دف ٦ٕةن. ق٦ٌة ٧٤٠ح ٚذض٧ػٓ ا٣ذٰ ٬ٰ ٨٦ ققػ٧ةء ا٧٣ُػؿ،  «امرضىث» كا٣

َـّؿي ٨٦ ا٣ك٧ةء ثؿظ٧ح ادٰٚ ٣ِٛ كاظؽ ثٲ٨ ا٣نٰء كقجج٫ً، ٵف ا٧٣ُؿ   .ٱي٪

*   *   * 

 ٫ ك٦ٮٕٝػ٫ا٧٣ةء ثعكت ٧٠ٲذػ ٰٚ ٣٘ةت ا٣ٕؿب ٦بةت اٵ٣ٛةظ ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ

َطلكوٛةد٫:  ِىلك فامسَّ ْغـه قك ٦ة دجٞٯ ٦٪ػ٫. ك ٬ٮ ا٧٣ةء ا٤ٞ٣ٲ٢ امسَّ  ْىـرامغكامطَّ

 ،٬ٮ ا٧٣ةء ا٣ضةرم ٤ٔٯ كص٫ اٵرض: امَغيْلك امّسيْصكيْع امسَّ ٬ٮ ا٧٣ةء ا١٣سٲؿ، 

. امَشـِلكامِْسٍ ق٦ٌة إ ا ٠ةف ٤ٝٲ ن ٚ٭ٮ ك ،ٌاً يْ عِ وَ ٚإ ا ٠ةف صةرٱةن ٗـٱؿان ٔؾثةن ٠ةف 

طْ ك ٬ٮ ا٧٣ةء ا٤ٞ٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٵرض ال ٧ٍٜٔ ٫٣. ٚػإف ٠ػةف ٤ٝػٲ ن ٣ػٲف ٣ػ٫  لامضَّ

٧ىؽ ٨٦ ا٧٣ةء ٤ٔٯ ٢٠ِّ  امّلشْ ك .امرَّْىد٦ؽد ٚ٭ٮ  مٰء. ٚإ ا ٩ـؿ صة٦ؽان ٦ػ٨  ٦ة صى

: ا٧٣ػةء امرَّْعتـبكامرَّْغـب ٦كٲ٢ ا٧٣ةء ٚػٰ ا٣ػٮادم. ك امرَّْعبك .ةََردا٣ك٧ةء ٚ٭ٮ 

، كإ ا اصذ٧ػٓ امَغـْر ٣عػٮض ٚ٭ػٮ ا٧٣كذ٪ٞٓ ٰٚ ظٛؿة، ٚإ ا قةؿ ثٲ٨ ا٣جبؿ كا

ْسدٰٚ ا٣ضج٢ ٚ٭ٮ  َِ ٬ػٮ  امَشـِاز. كامَغنَـل. كإ ا د٢٘٤٘ ثػٲ٨ اٵمػضةر ٚ٭ػٮ ام

ٓ دعخ ا٣ؿ٢٦ ٚ٭ٮ  ًٌ . كا٧٣ػةء امِطْسـ كامَكّر ا٧٣ةء ا٣ؾم ٱيكٞةق ا٣ـرع. ٚإ ا دٮ

 .وقامرَّ ، كا٣ىةٰٚ ٬ٮ امىأجا٧٣ة٣ط ٬ٮ 

٤ًٛخ  ثعكػت ٦ٮاقػ٫٧ ؿ ٣٘ةت ا٣ٕؿب ثةٵ٣ٛةظ ا٣ٌؽا٣ح ٤ٔػٯ ا٧٣ُػ٧٠ة ظ

ٕػ٫ ك١٦ػةًف ٩ـك٣ػ٫ كظضٮ٦ًػ٫ كقػؿٔذ٫ً كدػٮادًؿق كدذةث كقكٝةت ٬ُٮ٫٣، كمٌؽد٫ً

 .ك٦ؽة ٬ُٮ٫٣ كقزؿق ٰٚ اٵرض

 :٨٧ٚ قق٧ةء ا٧٣ُؿ ٧ٔٮ٦ةن 

دْق   امَلْسـهك امَلْطـر  ك زق وامغيـْـدامطيـا وامـرِّ  َِ ِْ   ، ووامــ ـ  امَىْصــدو امصَّ

تَلو امٌدىك ََا   و امسَّ زًثامرَّ و امذِّ  - ٝػٮل ٦ػ٨ ا٣ؿثػةب(ق)ك٦ُؿ٬ػة  ةَا   وامى 

ىا     .[٩11ٮح: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥:  كٰٚ وامسَّ
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ِْ ك٨٦ قق٧ةء ا٧٣ُؿ ا٣نؽٱؽ ث ٩ٮا٫ٔ:  ـ ـيِّب  وامصَّ ـّم و امصَّ َُ امـِدْق وام

تَا   و امَغّف و دامَعْدر  وامّدْسي  وامغـَدق  وامع  ِْ ا٧٣ُػؿ ا٣٘ـٱػؿ ا١٣سٲػؿ قم  وامَشـ

يىثؿ ا٣ٕةـ ٰٚ ٢٠ ز٦ةف ك٬ٮ ٚٮؽ ٦ُ ك٦ػ٨  .ٮ ا٣ؾم ٱػؿكم ٠ػ٢ مػٰءك٬ امدِّ

َفي  ، امِشنتَا قق٧ةء ا٧٣ُؿ ا١٣سٲؿ قٱٌةن  َُ  امشـليلثك ك٬ٮ ا٧٣ُػؿ ا٣نػؽٱؽ، :وام

ٓي  ذَّك ا٧٣ُػؿ ا٣ٮاقػٓ ا٣٘ـٱػؿ، ٚػإ ا ٠ة٩ػخ  ٚ٭ٮ امَفخْصق٦ٌة . ٬ٰ ا٧٣ُؿ ا٣ٮاث٢ًي ا٧٣ي

 ٰ٧ٌ  ،ا٧٣ُؿ ٕٚح ا٣نؽٱؽة ٬٨٦ٮ ا٣ؽ امتََغر  . كامت عاق  مٌؽدي٫ ٦ىعٮثح ثة٣ىٮت قي

ْي٥ ٚ٭ػٮ أًشه، كإ ا ق٤ٝٓ ٠ةف أذشهقٱة٦ةن ٠ةف ٚإ ا داـ  ْضـتَث  أو ، كإ ا داـ كٔ َُ ام

ِةَث   َْض  ْرذَِعيّ امٚ٭ٮ ، كإ ا اقذؿق٢ األ  ْسع  ، كإ ا د١ؿر ٚ٭ٮ ى  . كا٧٣ُػؿ ا٣ٕػةـ امرَّ

خْ ، كا٧٣ذذةثٓ ٬ٮ امَشَدا ٬ٮ َُ )كٔٲ٨ ٬ىذٮف ا٣ؽ٦ٓ: قم ٔػٲ٨ دىػٌت  يامُْطل و ام

تْط وٲر ا٧٣ذؽارىؾ ٬ٮ ا٣ؽ٦ٓ(. كا٣عس صُّ وامَطخَْفلامسَّ ي٫ ٬ػٮ امسَّ . كا٣كؿٱٓ ا٩ً٭ ٣

َُْفج ، كإ ا ٠ػةف ٗـٱػؿان  ا وػٮت ٔػةؿ مُـزيهاٚ٭ٮ  وٮت. ٚإ ا ٠ةف ٣ؿٔؽق ام

ِطف  ٚ٭ٮ  َُ . كإ ا ِورَزٌّ وذَّشـاٌج و ذَِشـيزٌ ا ٚ٭ٮ ، كإ ا ٠ةف مؽٱؽ اال٩ىجةب صؽ  ام

ٲ٢ ٚ٭ٮ  َىاًِص. كَضِلَب اظذًجةسو ٚ٭ٮ  كإ ا صةء ثٕؽ. األح ُّ ظى٢ ٦٪٫ ا٣كَّ ٬ػٮ  امى 

ا٧٣ُؿ ا٣ؾم ال ٱ٪ُٞٓ، ٚإ ا داـ ٦ٓ قػ١ٮف ال رٔػؽ ٚٲػ٫ كال ثػؿؽ ق٤ٝ٭ػة ز٤ػر 

يىثا٣٪٭ةر كز٤ر ا٤٣ٲ٢ ٚ٭ٮ  رة . كا٧٣ُؿ ا٧٣ذذةثٓ ٬ٮ امدِّ . َرار  مدَّر   وامِىـدا وأامدُّ

 .ذَان  امرِّ ق٠سؿق ٱٮـ ك٣ٲ٤ح ٚ٭ٮ ٫ قةٔح ك٦ذذةثٕةن ٱٛى٢ ثٲ٨ ق١ٮف ق٤ٌٝ  ا ٠ةف ٚإ

ك٧٤٣ُؿ ا٣ؼٛٲٙ ا٣ٌٕٲٙ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب قق٧ةء ٱىٕت إظىػةس٬ة، ٦٪٭ػة: 

ث ، وامَىْغَرة   ِىيَىث  وامشـشذة امَخْطَرة  وامدَّسَّ َُ امسـتل وامشـبةِ  و وامفَراش  وام

مَد   َِ وَـل  وامـٌَّّظ و امتْغش وامت غشث، وام ّّ ووامرَّرد  وامرَّ دْق مٌَِّضيَضـث  واامـٌّ َِ امـ

ْر  وو ْدًَـث  امَخّش واامضَّ َُ مَغْفق وامّطـّش وامـرَّشُّ وامـدَّو  وامّطـلُّ وامدذـث وام

ذاذ  وامِلطِلط  .و٘ؿ ا٧٣ُؿقك٬ٮ  وامرِّك وامرَّ



 406 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 وكد حاولج إّراده نو الظػْف الللْل إلُ األطػف األصغر.

رض كْدُر نا َّتُلُّ األرض، فإذا كان واشػاً فيِ األفٍَ الهطر الذي  الدْهنوأنَّا 

والرَّْهوذا كان طػْفاً دائهاً ال رغد فًْ فٍَ وإ ،الِخبَْطة ُفٍَ   .الرَّهمُوالرِّْهَمةُ 

أول  األحددا ف ،كها أن الػرب صيّفج الهطر ةحَصب أزنيخً ونَاشيهً

ِِيأول الهطر، و الفتْحو ،أول أنطار الهَشم َرِويثَُّالأنطار الصيث، و نيا  :البَدد

َِ كان كتل الشخاء، فإذا ىزل  ْصد فِ أول الشيخاء ُشيّه ُوالرصْصدد الرَّ َصدد  ُوالرَّ ، د 

 .الهطر أولَّ نا ّيزل نو الّصحابٌَ  البَْسرو

ُونو أنطار األزنيث و  ُ بِيد ُوالرَّ فَُالخريف  يِّددف ُُئِيُصالددَّ ونيو أنطيار  .والصَّ

 .مَضُ الرَُّوُالَحِميمُ الصْف إذا اشخّد الحّر 

إن ٌذا االشخػراض الصرّع لتػض أشيهاء وصيفات الهياء والهطير فيِ 

الػظْهيث ودكيث ألفااٍيا، وحدكْيٌد  إطافِ غليُ نييُ ٌيذه اللغيث الػرةْث دلْل

ألٌهْث الػَدة إلُ ٌيذا الهنييز الٍائيل احْياء نيا ّهنيو أن ّرفيد الهػ يم 

الػرةِ الهػاصر نو ألفاظ حراذْث حصخصْغٍا الذائلث، وصَالً إليُ دكيث الػتيارة 

 .وجهال التْان

*   *   * 

وصلخً اللصيْلث ةالرلافيث أن  وةػد، فلد كان ال ةد غيد الحدّد غو الهاء

هخيَغث األليَان، ىهخح نو غهق جذور الخارّخ ااىصاىِ، الهخشػتث الفروع، ال

وحدة الفنر ااىصاىِ، وحشارك التشر غلُ ادخالف أجياشٍم وٌدفيا أن ىترز 

حغلغيل الهياء فيِ  ولغاحٍم غتر الخارّخ فِ أفيان األحاشْس والحاجات، فلد

رض، فليّرب ةْيٍيا فيِ الهفياٌْم والهػخليدات الذاكرة ال هػْث لشيػَب األ

والطلييَس والػييادات الخييِ حَارذخٍييا، وحياكلخٍييا، حرتْخيياً للخَاصييل ااىصيياىِ 
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ٚػ  ٱعػٮؿ كظؽة ا١ٛ٣ؿ اٷ٩كة٩ٰ كد١ة٤٦ػ٫، كٝؿٱ٪ح ٤ٔٯ كا٣ذ١ة٢٦ ا٧٣ٕؿٰٚ، 

ا٩ذ٧ػةء ٔؿٝػٰ قك دٱ٪ػٰ قك ٦ػؾ٬جٰ، كقم دكف ٬ؾا ا٣ذ١ة٢٦ كد٤ٟ ا٣ٮظػؽة قٌم 

 ١ة٩ٰ.دجةٔؽ ز٦٪ٰ قك ٦

كإ ا ٠ةف ٧٤٣ةء د٤ٟ ا١٧٣ة٩ح ا٣ؿٚٲٕح ٚػٰ ظٲػةة ا٣جنػؿ كزٞةٚػح ا٣نػٕٮب، 

ق ا٣سؿكة  ؽَّ ٕي ى ٰٚ ظٲةد٪ة، ٚ٪عك٨ى اقذس٧ةر ٦ىةدرق ك٩عةِٚ ا٧ْٕ٣ٯ ٚةٵك٣ٯ قف ٩

ة٣ٞٮؿ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣٭ػؽر كا٣ذ٤ػٌٮث ٦عةْٚذ٪ػة ٤ٔػٯ كصٮد٩ػة كقكَة٩٪ػة، ٧ٔػ ن ثػ

 .«رو صة ؿؼ ٰٚ ا٧٣ةء ك٣ٮ ٠٪خ ٤ٔٯ ٩٭ؿو ال دك» :ا٧٣ زٮر

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
ق٩ػػٮر ظػػةد٥، ق٤كػػ٤ح اٵدب ا٣٘ؿثػػٰ، كزارة ا٣سٞةٚػػح  ،ققػػةَٲؿ ١٦كػػٲ١ٲح -

 .1595كاٷرمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، ١٦ذجح ق٤َف، د٦نٜ 

ٱكٲٟ، دؿص٧ػح ٝةقػ٥  ظ١ةٱة كققةَٲؿ ٨٦ ٔة٥٣ ا٣نؿؽ ا٣ٞؽٱ٥، ٬ةٱذـ ٠ؿا -

 .1585َٮٱؿ، ٦٪نٮرات كزارة ا٣سٞةٚح كاٷرمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، د٦نٜ 

ٌٛػ٢، ٦ُجٮٔػةت د٦نػٜ ٔةوػ٧ح د٦ - نٜ اٵقُٮرة كا٣ذػةرٱغ، ٦ع٧ػؽ ٦ع

 .5115ا٣سٞةٚح، د٦نٜ 

 .  1555ا٣ؿكح اٵػٌؿ، ٦ع٧ٮد ٤ٛ٦ط ا٣ج١ؿ، دار ا٣عٌةرة ا٣ضؽٱؽة، ثٲؿكت  -

ا٧٣ةء ك٦ة كرد ٰٚ مػؿث٫ ٦ػ٨ اٳداب، ٦ع٧ػؽ مػ١ؿم اٵ٣ٮقػٰ، دعٞٲػٜ  -

 لع٧ؽ ث٭ضح اٵزػؿم، ٦ُجٮٔػةت ق٠ةدٱ٧ٲػح ا١٤٧٧٣ػح ا٧٣٘ؿثٲػح، ص٧ػةد٦

  .٤٣1589٭ضؿة، ا٧٣ٮاٜٚ د ار  1519اٳػؿة 
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٦ٕضػػ٥ ا٧٤١٣ػػةت ا٧٣ىػػ٤ُعٲح ٚػػٰ ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب، ٧٦ػػؽكح ػكػػةرة،  -
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ٚؿاس ا٣كٌٮاح، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، دار ا٧٤١٣ح، ثٲؿكت  ،٦٘ة٦ؿة ا٢ٕٞ٣ اٵك٣ٯ -

1581. 
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 .5115ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح، كزارة ا٣سٞةٚح، 
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