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ظْسٗف أطوز هلكٖ كاذة طُزٗاًٖ هِاؿزًٌ ،ن قـ٘دج طُزٗاً٘ح تٌِوْنى نبثوا َ
نبعووْنف وٖ طووٌح ّ .7991نبثووا َ نبعووْنف ػ ـوو٘ح ّنقِ٘ووح نطوووَ ؼثـووًّْْ 7قوود
ػارف ُلٔ نبصواً٘ي هي نبِوزٗ ّٟ ،شنف ِٗوو تعود ّنظرِوان هوي أظو كظوة ب ووح
نبِ٘غ ب٘ ٘د أطزذَ ّأّٟنٍّ .قد نُران ؼثـًْْ ذزنٗد نٛغاًٖ نبظُوزٗاً٘ح نبؼوِث٘ح
أشٌاء نبرعْنف نبْ٘هٖ.
هذف انبحث
ٗظِٔ ُذن نبثؽس إبٔ نرنطح ذؽل٘ل٘ح ب ـ٘دج نبثا َ نبعْنف ،وي ًاؼ٘وح بون ذؽوي
نب ـوو٘دج تةٗووح نرنطووح طووات حّ ،هووي ًاؼ٘ووح أخووزٓ ذـوولػ نب ـوو٘دج بلثوودء وٖ نرنطووح
ّهٌاقؼح قلاٗا نبؼِز نبظُوزٗاًٖ نبوِاؿوزّ ،نطركؼواف هٌواُز أؿوابرَ وٖ كوْء
نب ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح نبرزنش٘ح.
ّقد أُش٘زخ قل٘ح نبر ل٘د ّنبرعدٗد ٖ نبؼِز نبظُزٗاًٖ نبوِاؿزٗ ّٟ ،شنف تؽوس
 7نٛطن ؼثـًْْ ٌِٖٗ هشنؼن ُّْ ،نطن ننرض ّػا َ ٖ طْرٗا (نبثاؼس)
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ُ٠قووح نبؼووِز نبظُووزٗاًٖ نب وودٗن تٌٌ٘ووزٍ نبؽوودٗس ّنبوِاؿووز وٖ تدنٗرووَ ،ابدرنطوواخ
نبِلو٘ح  ٟذرِدٓ نبزؤٓ نًٝوثاُ٘وح ؼوْف نبؼوِز نبوِاؿوز وٖ نبِوزن ّٟ ،،ذروْ ز
رؤٗح ػاهلح أّ ًٌزٗح ً دٗح بلرعارب نبؼِزٗح ٖ نبثلدنى نٛخزٓ أّ ٖ نبوِعز.
انشاعز جىسٌف أطمز مهكً

2

ّبد ظْسٗف أطوز هلكٖ طٌح  ٖ 7921هدٌٗح نب اهؼلٖ ٖ ػوواف طوْرٗاّ ،قود
ذل ٔ ذِل٘وَ نٛطاطٖ تودرطح ؼاذن نبوا ٖ تاب اهؼلٖ ٖ طٌح  ،7992شون نًر و هوَ
أطزذَ إبٔ ؼلة ٖ ّ 7913نطركو ذِل٘وَ ت٘ي نب اهؼولٖ ّؼلوة وٖ طوٌح .7911
ّقد ُو هِلووا وٖ نبوودنرص نٟتردن ٘وح ّنُٝدنننٗوح ّنبصاًْٗوح وٖ طوٌح  ،7911شون
ُو بفرزج ٖ ت٘زّخ ّأػزف ُلٔ نبوعلح نبثوزٗزك٘ح خ٠ف نُْٛنم  7919ؼرٔ
 ، 7997كوا ُوو هدرطوا بل وح نبظُوزٗاً٘ح تظوْرٗح ّبثٌواىّ ،ذوزأص بعٌوح نبوودنرص
نبظُزٗاً٘ح نب اؿح ٖ طْرٗا ُام .7991
ّقد تدأ ظْسٗف قزف نبؼِز وٖ طوٌح ّ ،7992كاًود قـو٘دذَ نّٛبؤ "هؽثوح
ػِة"ُ ،ي هؽثرَ ّذ دٗزٍ بلظُزٗاى ّنب ـو٘دج هكرْتوح تابلِعوح نبعثل٘وح نبوْرنً٘وح.
شن كرة قـ٘دذَ نبصاً٘ح تٌِْنى " نُْج ب٠ذؽان" ٖ طٌح ّ ،7992قد نُوا ِ٘وا إبؤ
ّؼدج نبظُزٗاى ًّثَ إبٔ خوز نبرؼوزمم إبؤ وز ،هرٌواؼزجّ ،كوزّر ًفوض نبوْكوٍْ
ٖ قـ٘دج "أهرٌا" ّنبرٖ كرثِا طٌح .7999
ّقوود ًٌوون ظْسٗووف ُوودج قـووا د أخووزٓ ذ ٌّ ؤ ِ٘ووا تووابْهي ّنبؽٌوو٘ي بووذكزٗاخ
نبوفْبحّ ،ذؽو قـا دٍ ذِث٘وزن ؿوانقا ُوي ؼوة نبوْهي ّنبروزنز ّنبر ٌوٖ تةهعوان
نبظُزٗاى نبرارٗ ٘وح ،كووا ًٌون قـو٘دج قـو٘زج هوي ذظوَ أت٘واخ تٌِوْنى " وٖ هـوز"
توٌاطثح سٗارنذَ نبِدٗدج بوـز.
3

نطر ٘د هِلْهاذٖ ُي نبؼاُز هي خ٠ف كراب :ظْسٗف أطوز هلكٖ" ،نب ٌاء نبظُزٗاًٖ هي

طْهز إبٔ سنب٘ي ،نب اهؼلٖ ،هكرثح نٛه  ،3002ؽ ّ ،793-711كراب :ظْسٗف أطوز هلكٖ
ّظٍْ طُزٗاً٘ح ،نب اهؼلٖ  ،3000ؽ 731-732
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ّهي أُن إؿدنرنخ نبكاذة ّنبٌاػز ظْسٗوف أطووز كرواب ّظوٍْ طُوزٗاً٘ح ،طوٌح
ّ ،3000كراب نبٌكِح نبرارٗ ٘ح ٖ أطوواء نب وزٓ نبظُوزٗاً٘ح طوٌح ّ ،3007كرواب
هزػد نًٛام بل ح نبظُزٗاى ّ ،3007كرواب نبٚبوا نبظُوزٗاً٘حُّ ،وْ قواهْص هوشنّض
طُزٗاًُٖ-زتٖ ُّزتٖ -طُزٗاًٖ طٌح ّ ،3002كراب نبٌكِوح نبثِ٘وح وٖ ًؽوْ نبل وح
نبظُزٗاً٘ح طٌح ّ ،3002كراب نب ٌاء نبظُزٗاًٖ هوي طوْهز إبؤ سنبو٘ي طوٌح ،3009
ّط٘زج نب ودٗض هوار وؼوْ تابِزت٘وح ّنبظُوزٗاً٘ح  .3009كووا أًوَ هِورن تابرزظووح هوي
نبظُزٗاً٘ح ّإبِ٘ا ،د ذزظن هي نبِزت٘ح بلظُوزٗاً٘ح نبِاه٘وح (نبوْرٗوح) أطوفار إره٘وا،
ْٗ ٘  ،أهصاف طل٘واى نبؽك٘ن ،هشنه٘ز نبٌثٖ ننؤنّ .بَ نُروام ترزظووح هٌواُط نبرِلو٘ن
نبِزت٘ح إبٔ نبظُزٗاً٘ح.
ّأرٓ أى هْكٍْ ذزظوح هٌاُط نبرِل٘ن إبٔ نبظُوزٗاً٘حْٗ ،كوػ ظاًثوا هِووا وٖ
ػ ـوو٘ح ظْسٗووفِ ،ووْ ت٠ػ و ٌٗرووٖ بر٘ووار نب ووْه٘٘ي نبظُووزٗاى نُوواج نبٌِلووح ووٖ
نب زى نبِؼزٗي ،د نُرن نبكراب نب وْه٘٘ي تظوزٌٗح هٌواُط نبرِلو٘نّ ،ذؼوِد نبوودنرص
نبظُزٗاً٘ح ٖ ػواف نبِزن ،هٌِعا هٌٌوا بلرِل٘ن تابل ح نبظُزٗاً٘ح كل ح أم ،كوا تودأخ
تِق نبعاهِاخ نبِزنق٘ح ٖ ن رراغ أقظام هظر لح بل ح نبظُزٗاً٘ح هٌذ طٌح .3002
دراطت انمضمىن وانشكم فً انقصٍذة

3

أوالً .دراطت انمضمىن
ًٌن نبؼاُز قـ٘دج نبثا َ نبعْنف تِود ّ واج ؼثـوًّْْ ،كواى أؼود تاُوح نب لوز
ّنبفاكِووح نبعووا ل٘ي ووٖ ػووْنرٍ هدٌٗووح نب اهؼوولٖ ،قاتلووَ نبؼوواُز ووٖ أؼوود ػووْنرٍ
نب اهؼلٖ.
ّ 2كِد قـ٘دج نبثا َ نبعْنف ٖ هلؽق نبثؽس ّقود ترؼك٘ نب ـ٘دج ٛى نبؼاُز كرثِا تدّى
ذؼك٘ ًّؼزُا ٖ كراتَ "نب ٌاء نبظُزٗاًٖ هي طْهز إبٔ سنب٘ي ،نب اهؼلٖ ،هكرثح نٛه ،3002
ؽ  722ؼرٔ 721
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ّقد نخرار نبؼاُز ُوذٍ نبؼ ـو٘ح نبْنقِ٘وح ًٌّون ٌُِوا أشٌو٘ي ُّؼوزٗي ت٘رواّ ،قود
نطرِ نبؼاُز قـ٘دذَ تاٝػارج إبٔ رؤٗرَ بلثا َ نبعْنف ٖ أؼد ػْنرٍ نب اهؼلٖ،
شن ػزٍ ٖ نبث٘د نبصاًٖ ٗـف مب نبثا َٗ ُّْ ،عْب نبوزقاخ ّنٛطْن ،ك ْٗم
ُّووْ ٗـوو٘ػ هِلٌووا ُووي تلوواُرَ ّٗ ووزٍ نٛتووْنب ّٗ ثووز نبٌوواص ت دّهووَّ ،نبؼوواُز
ٗـفَ تِشٗش نبٌفض ّقْٕ نٝرننج ،د تلغ ؼثـًْْ نبصواً٘ي ّٟسنف ِٗوو ّٗكوا ػ
هي أظ ب وح نبِ٘غ ّنًٝفاُ ،لٔ ُا لرَ.
ّٗرظن نبثا َ تـْخ ُذب ٗعذب إبَ٘ أطواٍ نبوارج٘ ،لروف نبٌواص ؼوْف ُزتروَ
ٌٗر ْى ها ٗلشهِن هي شوار نب لز ّنبفاكِح.
ّنبؼاُز ِٗرن تْؿف ُذٍ نبؽزكح نبٌؼوح ،ابوارج ذظروَ إبٔ ؿْخ ؼثـوًْْ
نبعو٘ ُّْ ٗ ٌوٖ نُاٗوح بثلواُرَ ،رِعوثِن أغاً٘وَ ّٗلرفوْى ؼوْف ُزتروَّ ،نبروٖ
ذؽْٕ أًْنُا ػرٔ هي نب ُلز ّنبفاكِحّ ،ذٌؼن ؼزكح نبثَ٘ ّنبؼزنء.
ّٗظروز نبؼاُز ٖ ّؿف ُذٍ نبؽزكح نبدؤّتح ،ؽثـًْْ ٗزنن نٛغاًٖ نبروٖ
ذوووزب بِووا ومنى نبوووارجّ ،نبوووارج ٗلرفرووْى إب٘ووَ ِّٗعووثِن غٌا ووَ٘ ،لرفووْى هووي ؼْبووَ
ّؼْف ُزترَ ،رنغث٘ي ٖ ها بذ ّهاب بِن هي نب لز ّنبفاكِح ،ك هوٌِن ٗؼورزٕ
ها ٗؽلْ بَ ّٗؽراظَُّ ،كذن ٗ وف ؼثـوًْْ ّطون ُوذٍ نبؽزكوح نبدؤّتوح تو٘ي ذزنٗود
نٛغاًٖ بكٖ ٗعذب نبوارج إبٔ ُزترَ ّت٘ي ذلث٘ح هلثاخ نبشتا ي.
ّقووود خـوووؾ نبؼووواُز شوووواى أت٘ووواخ بْؿوووف ُ٘ و وح نبثوووا َ ؼثـوووًْْ ّؿوووفاذَ
نبؼ ـ٘ح ّأطلْب ُولَ ُّٖ ،نٛت٘اخ نبصابس ّنبزنتَ ّنب اهض ّنبظانص ّنبظاتَ
ّنبراطَ ّنبِاػز ّنبؽانٕ ُؼوزّ ،أرٓ أى ُوذن نُٟرووام هزظِوَ هثِ٘وح نب ـو٘دج،
د ُدف ظْسٗف ّؿفَ ُذن نبثا َ نبِعْسُّ ،وْ ًووْمض إًظواًٖ قود ًوزنٍ وٖ كو
ْٗم ،بكي ُذن نبٌوْمض نطرْقف نبؼاُز ّذةشز تَ ّظدنً٘اْ ،ؿفَ تؼك ذفـ٘لٖ.
أػار نبؼاُز ٖ نبث٘د نبصابس إبٔ إطن ُذن نبثا َ ّكةًَ ٗ دهوَ بل وزّنء أّ ٗوذكزُن
تَ ،ابثاُوح نبعوا ل٘ي ٗوةبفِن نبٌواص ِّٗروانّى ُلؤ ؿو٘اؼِن ّأغواًِ٘نّ ،أرٓ أًِون
ٗزننّى ذل نٛغاًٖ نبرزنش٘ح بروزّٗط تلوا ِِن ّخاؿوح وٖ نبوودىّ ،توذب ٌٗ لوْى
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ؿْر نبواكٖ إبٔ نبؽ٘اج نبْ٘ه٘حّ ،كةًِن أؿْنخٌ ذزتن نبواكٖ تابؽاكزّ ،بِوذن
ٗرذكزُن نبٌاص ُلٔ نبدّنم.
ّأرٓ أى نبٌاص ٖ نب اهؼلٖ ّنبظُزٗاى خاؿح ،قد نُروانّن ػ ـو٘ح ؼثـوًْْ،
ّقود ؿوار ظووشءن هوي أؼودنشِن نبْ٘ه٘ووحّ ،هوا ٗلكوود ُوذن نبوزإٔ إػووارج نبؼواُز بلثووا َ
ت ْبَ "أًَ نب اف ؼثـًْْ" ٖ نبث٘د نبصابس.
ّأرٓ أى نٝػووارج نبظووات ح ذْكووػ أى نبٌوواص ذِووزف ُووذن نبثووا َ ّذٌرٌووز قدّهووَ
تاطروزنرّ ،ها ٗلكد مب أٗلوا أى نبؼواُز كروة نب ـو٘دج تِود ّ واج ؼثـوًْْ تِودج
طٌْنخ .ابؼاُز ٗدرك أًَ ها أى ُٗوذكز نب وزّنء تِوذن نبثوا َّ ،نبوذٕ نُروانٍّ هرعوْٟ
ٖ ػْنرٍ ّهزقاخ نب اهؼلّٖ ،نًرٌزّن قدّهوَ كو ٗوْم ،طو٘رذكزًَّ ّٗؼواركًَْ
ّظدنً٘ا.
ّبذب ذِرثز نٛت٘اخ نبص٠ز نّٛبٔ ،ؼدٗصا تو٘ي نبؼواُز ّنب وزّنء ُوي ؼثـوًْْ،
ابؼاُز ٗثدأ نب ـ٘دج تابؽدٗس ُي تا َ نطوَ ؼثـًْْ ،كاى قد قاتلَ ٖ أؼد نٗٛوام
هـان ح٘ ،رثانر طلنف نب زنء بلكاذةّ ،هي ٗكْى ؼثـًْْ؟
٘ع٘ة نبؼاُز تاٝػارج إبٔ نب اف ؼثـًْْ ُشٗوش نبوٌفضُّ .وذٍ نٝظاتوح ذوذكز
نب زنء تةُن ؿفاخ مب نبؼ٘خ نبِعْس نبثابغ هوي نبِووز شوواً٘ي ُاهواّ ،نبوذٕ ٗـوز
ُلٔ نبِو بكظة نبِ٘غ ُّذن ها ظِلَ ُشٗش نبوٌفضّ ،نبْنكوػ أى إػوارج نبؼواُز
ذ٘ظز ُلٔ نب زنء مكزٓ نبثا َ نبِعْس ؼثـًْْ.
ٌُّا أرٓ أى نبؼاُز قد أشار لْف نب وار وٖ نبث٘ود نّٛف ،ود ذوزك نب وار
ٗرظووواءف ،هوووي ُوووذن نبثوووا َ؟ّ .أرٓ أى نبؼووواُز ِٗوٌ٘وووا نًوثاُوووا أًوووَ ٗرؽووودز إبووؤ
نبعوِْرُّ ،ذن نبعوِْر ٗل ٖ أطو لح ُل٘وَُّ ،كوذن ذرؽوْف نب ـو٘دج إبؤ ؼوْنر تو٘ي
نبؼاُز ّت٘ي نبعوِْر.
شن نًر

نبؼاُز ٖ نبث٘د نبزنتَ ،هي ذذك٘ز نب زنء تاب اف ؼثـًْْ إبؤ نبرِث٘وز

ُووي ؿووْرذَ نبر وٖ نًوثِوود ووٖ مٌُووَ ُووْْ ،ؿووف ؼثـووًْْ ت ْبووَ "ه ووي ظو٘ و
نبـْخ ،ذو٘ة نٙمنى بظواَُ أّ ؿْذَ ُٗوزب نٙمنى".
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ّأرٓ أى ظْسٗف قد ُثز ُي رأٗوَ نبؼ ـوٖ وٖ نبثوا َ نبعوْنف ،ابؼواُز بوَ
تاٌٍ هْٗ ٖ بعاى ؽؾ نٛغاًٖ تابٌدّنخ ّنبولذوزنخ نبظُوزٗاً٘حّ ،قود ُثوز وٖ
كرثووَ ُووي أطووفَ بلوو٘اٍ ذووزنز نٛغوواًٖ نبظُووزٗاً٘ح نبؼووِث٘حّ .بووذب أرٓ أى نبثووا َ
ؼثـًْْ من نبـْخ نبؽلْ ،قد أُان إبَ٘ مكزٓ ذزنز نبظُزٗاى نب ٌا ٖ نب ودٗن ،ؼ٘وس
كاًرا نٛغٌ٘ح ّنب ـو٘دج نب ٌا ٘وح هٌِوزن هوي هٌواُز نٗٝوواى ّنبر وْٓ وٖ نبكٌ٘ظوح،
ّهثِصا بلفزغ ّنبظِانج ٖ نبؽ٘اج نبْ٘ه٘ح.
ّبذب أرٓ أى ُذن نبث٘د ٗوص نبؽٌ٘ي إبٔ نبرزنز ،إٔ أى ؼثـًْْ ؿار نبزتام
ت٘ي نبواكٖ ّنبؽاكز ٖ مُي نبؼاُزّ ،طِانج نبؼاُز تـْخ ؼثـًْْ نبِوذب
ذٌثَ هي ب ا َ تَ ّطواَُ ٛغاًَ٘ نبرٖ ٗزننُا ّنبرٖ ذذكزٍ تابواكٖ نبظِ٘د.
ّأرٓ أى نبوودب٘ ُلوؤ مب و  ،أى نبؼوواُز ًؼووز قـوو٘دذَ كوووي كراتووَ ُووي نب ٌوواء
نبظُزٗاًٖ هي ًـ٘ث٘ي إبٔ سنب٘ي إٔ نب اهؼلُّٖ ،ذن ٌِٖٗ أى ذزنٗد نبثاُح نبعّْنب٘ي
بٜغاًٖ أشٌاء نبِوو ِٗ ،رثوز ؿولح تو٘ي ذوزنز نٛظودنن نبؼوِزٕ ّّنقوَ نبظُوزٗاى وٖ
نب اهؼلٖ.
ّنبؼاُز ٖ نبث٘ر٘ي نب اهض ّنبظانصٗ ،ـف ؼزكح نبثا َ نبْ٘ه٘ح كوا روٍ أّف
هزج ،ابثا َ ٗد َ أهاهَ ُزتح نب لز ّنبفاكِوحّ ،نبثوا َ ٗوؼوٖ تِودّء ّٗورؽكن وٖ
ؼزكح نبِزتح ،ذظ٘ز نبِزتح ٖ نبؼْنرٍ ّنبوزقاخّ ،نبرٖ رتوا كاًود غ٘وز هوِودج
ظ٘دنّ ،ذظرلشم ُذٍ نبؽزكح هِارج نبثا َ ،ب  ٠ذف د نبِزتح ذْنسًِا ررٌاشز تلاُرَ،
ّنبرٖ ٟػ أخذخ هٌَ ظِدن كث٘زن ،بكٖ ٌٌٗن ها تِا هي خلز ّ اكِح ُلٔ ُزترَ
نبـ ٘زج.
ّأرٓ أى هٌِز نبِزتوح ّنبروٖ ذورلوا تاب لوز ّنبفاكِوح ،هؼوِدٌ ٗعوذب نبشتوا ي
إبًَّ٘ ،ؽي ًةبف ُذن نبوؼِد كص٘زن ٖ ُزتاخ نبثاُح نبعّْنب٘ي ،نبرٖ ذعْب ػْنرٍ
نب اُزج نب دٗوح خاؿح.
ّأرٓ أى نبؼاُز وٖ ّؿوفَ بلِزتوح "توابِزّص نبـو ٘ز" ،قود ً و بل وزنء مبو
نبوؼِدّ ،نبذٕ ها أى روٍ ُي كصةٍ ؼرٔ ظذتَ ّنطرْبٔ ُلٔ ذفك٘زٍ ،ؼزٍ ٗظع
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توؼِد ظواف نبِزتحّ ،نبرٖ ٗـفِا تِزّص

ؿ ٘زج ٗ ْنُا سّظِا ٖ خوْج ّنش ح هرةً٘حّٟ ،ػ أى هؼِد نبِزّص ُّزٗظِا
ٗزذثن ٖ ه ٘لح نب ار نبِزتوٖ ّنبظُوزٗاًٖ تابـوْرج نبعو٘لوح ّنبروٖ ذظورْقف هوي
ٗزوُا ٘عْف تثـزٍ ِ٘ا ؼرٔ ٗؼثَ ًاًزَٗ هي ظوابِا.
ُوووذن نبوؼوووِد نبثِووُٖٗ ،ؼوووِزًا توووَ ظْسٗوووفّ ،أرٓ أى ُوووذن نبوؼوووِد ِٗثوووز ُوووي
أؼاط٘ض نبؼاُز تؽ٘اج نبظُزٗاى ّذزنشِنٗ ِْ ،ثؽس نن وا ُي نٛػ٘اء نٗٝعات٘ح وٖ
نبرووزنز ،أهووا ظووواف نبوؼووِد ِووْ ذِث٘ووز ت٠ػ و ُووي إنرنك نبؼوواُز بعووواف نبرووزنز
ّق٘ورَ.
ّأرٓ أى نبؼووواُز قووود ؿوووْر بل وووار ؿوووْرج ظو٘لوووح ،ابثوووا َ نبثظووو٘ن نبوكوووا ػ
"ؼثـووًْْ"ّ ،نبووذٕ ٗرظوون ُولووَ نب٘ووْهٖ تابكوود ّنبرِووة ّنبٌِوواء بِ٘ووْف تووَ أطووزذَ
نبكث٘زجّٗ ،ؽ٘ا ٖ ك ْٗم ؼابح نب لق نبدن ن بكظة ب وح نبِ٘غُ ،ذن نًٝظاى نبثظو٘ن
ٗؽْبَ نبؼاُز إبٔ ػاب ٖ أسُٔ ؼُل ػثاتَّٟ ،ط٘وا ٖ ْٗم ُزطَ.
ّبذب أرٓ أى نبؼاُز ٗلػ ُلٔ نب ار تِذٍ نبـْرج نبعو٘لح نبرٖ رطوِا بلثا َ
ؼثـًّْْ ،أرٓ أى ظْسٗف ِٗدف هي ّرنء مب  ،نقرٌواٍ نب وار تـود ،نبـوْرج
نبعو٘لح نبرٖ ً لِا بَ ،ابؼاُز ِٗزف أى بدٓ نب زنء ذـْرنخ ًوو٘وح هةبْ وحُ ،وي
نًٝظاى نبثظ٘ن نبوكا ػ ُّٖ ،ؿْر نبكد ّنبِو ّنبرِة.
ّنب ار ُلٔ ٗ ٘ي هظوثق أى نبثوا َ نبعوْنفّ ،نبوذٕ ٗرعوْف هوْنف نب٘وْم بكظوة
ب وح نبِ٘غِٗ ٟ ،د ًوْمظا ٗدف ُلٔ نبعواف ّنبثِعح.
ّبِووذن كوواى نٝبؽوواغ هووي نبؼوواُز ظْسٗووفُ ،ووْ نبْطوو٘لح نبوٌاطووثح بك وٖ ٗرـووْر
نب ار نبثا ََ ٖ ؿْرج ظو٘لح.
ّأرٓ أى هؼوواُز نبؽٌوو٘ي بلرووزنز نبظُووزٗاًّٖ ،نرذثووام ظْسٗووف ّظوودنً٘ا تؽ٘وواج
نبظُزٗاى قدٗوا ،ظِلَ ٗ ف ت٘ي نبْنقَ ّت٘ي نبواكٖ .ابؼاُز ٗزٓ أى ؼ٘اج نبثظواء
ذورلا تابِو ّنبكد ّنب ْف نبدن ن ُلٔ ب وح نبِو٘غ وٖ كو ٗوْم ،بكوي نبؽٌو٘ي إبؤ
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نبواكوٖ ظِو ظْسٗووف ٗووزٓ ووٖ ؼ٘وواج نبثظووواء هووي أهصوواف نبثووا َ نبعووْنف ،ؿووْرج
ظو٘لح ٗفر دُا ٖ ّنقَِ نبوِاؿز.
ّبذب نطرِ ظْسٗف نب ـ٘دج تعولح "قاتلد ْٗهوا تا ِوا"ّ ،كوةى ؼ٘واج نبظُوزٗاى
ذردنُٖ عةج أهاهَ٘ ،زٓ ِ٘ا ؼ٘اج نبظُزٗاى ٌُودها ًشؼوْن إبؤ نب اهؼولٖ وٖ تدنٗوح
نب ووزى نبِؼووزٗي٘ .رولكووَ نبؽٌوو٘ي إبوؤ نبواك وٖ نبظووِ٘دّٗ ،ؼووزٍ ووٖ رطوون ؿووْرج
ظو٘لح بؽ٘اج مب نبثا َ نبثظ٘نّ ،نبذٕ ِٗثز ُي ك نبظُزٗاى.
ّٟػ و أى ظْسٗووف ٗلكوود ُلوؤ ق٘وووح نبِو و ُّ ،ووذٍ نب ٘وووح  ٗ ٟرلووف ُلِ٘ووا إٔ
إًظاى ُّٖ هي نب ٘ن نبوِوح تابٌظثح بل ار نبِزتٖ.
شن ِْٗن نبؼاُز ٖ نبث٘د نبصاهي هزج أخزٓ إبٔ ّؿف ُزتوح نبثوا َ كووا ٗزنُوا
ك إًظاى ،إ ٟأًَ ٗل٘ف إبٔ نبْنقَ ذؼثَ٘ نبِزتح تابظفٌ٘ح نبوورل ح تابثلا َ ّذظ٘ز
ٖ نبثؽز.
ّأرٓ أى ُذن نبْؿف هزذثن ترارٗخ نبظُزٗاى ،وي نبوِزّف ُي نٙرنه٘٘ي أى
بِن خثزج تابرعارج ّركْب نبثؽزّ .بوذب أرٓ أى نبؼواُز ٌُوا ٗـوْر هوا ٗوزنٍ وٖ
نبْنقووَ إٔ ؼ٘وواج نبظُووزٗاى ووٖ هدٌٗرووَّٗ ،وووشض نبؼوواُز توو٘ي ُووذن نبْنقووَ ّتوو٘ي ذزنشووَ
نبص ا ّٖ ،نبذٕ ٌٗروٖ إبَ٘ ذارٗ ٘ا ُّْ ذزنز نٙرنه٘٘ي.
ّأرٓ أى نبؼوواُز ٗ ووف نن وووا توو٘ي ّنقِووَ ّتوو٘ي هاكووَ٘ ،ابثووا َ ٗوص و نبظُووزٗاى
ُّزترَ كابظفٌ٘ح نبرٖ كاى نٙرنهْ٘ى ٗزكثًِْا ٖ نبثؽزّ ،بذب

إى هؼِد نبزؼلوح

هظ٘وز ُلٔ كز نبؼاُز ُّْ ظشء هي ذزنشَ نبؽاكز ٖ مٌَُ نن وا.
ٌّٗر نبؼاُز ٖ نبث٘د نبراطَ ّنبِاػز ّنبؽانٕ ُؼز إبٔ ّؿف ؼزكح نبث٘وَ
ّنبؼزنء ،ابثا َ ٗزّّض بثلاُرَ ّٗ ،ث ُلَ٘ نبشتا ي ٘لثٖ هلثاذِنّْٗ ،سٍ ُلوِ٘ن
نب لز ّنبفاكِحّ ،نبرٖ ٗؼثِِا تابٌْننر.
ّنبؼاُز ٗـْر إقثاف نبشتا ي ُلٔ ُزتح ؼثـًْْ ،تةًِا ذُص٘ز طِانج وٖ ًفظوَ،
ٌُّدها ذٌِكض ُذٍ نبظِانج ُلٔ ّظَ نبثوا َٗ ،ـوثػ ّظِوَ كوابْرّن ّٗظوزٕ نبودم
ٖ ُزّقَ ّظثٌَّ٘ ،كةًَ ٗرؽْف إبٔ شوزج رهاى ًاكعح.
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ّنبؼاُز ٗزهش تابزهاى إبٔ نسنُار ؼزكح نبثَ٘ ّنبؼوزنءّ ،شووزج نبزهواى ذؼو٘ز
إبوؤ نبٌووواء ّنٟسنُووار ُّ ،وٖ إػووارج إبوؤ زؼووح نبثووا َ ؼثـووًْْ ،تاسنُووار ُولووَ
ّ زؼرَ تٌعاؼَ ٖ تَ٘ تلاُرَ ٖ مب نبْ٘م.
ّأرٓ أى نبؼاُز ٗووشض تو٘ي ذزنشوَ ّتو٘ي نبْنقوَ ،وابوِزّف وٖ نبفكوز نبِزتوٖ
ّنبظُوزٗاًٖ أٗلووا ،أى نبصوووزج ذٌِوٖ نبٌعوواغً ،عوواغ نبِوو ّذٌِوٖ أى نبؽـووان ه٘ووة
هزغْب َُّ٘ .ذٍ نبـْرج رتوِا نبؼاُز توِارج تابوةبْف ُي ُاننخ نبٌواص وٖ
طووْرٗا ،وووي نبوِرووان بوووي سنر نٛؼ٘وواء نبؼووِث٘ح ،أى ٗووزٓ شوووزج رهوواى هِل ووح ُلوؤ
نبثاب ُّٖ ،إػارج ّذوٌٖ بعلة نبزسّ ،نبثزكح.
ّأرٓ أى ذؼثَ٘ ّظَ ؼثـًْْ تابْرن ،ذؼثَ٘ هةبْف وٖ نبِاه٘وح نبِزت٘وحُّ ،وْ
إػارج إبٔ ظواف نبْظَّ .نبؼاُز ٗظرْؼٖ ُذن نبرؼثَ٘ ّٗـف تَ ّظَ نبثا َ.
ّنٛرظػ أى ُذن نبرؼثَ٘ هةبْف ٌُد نبظُزٗاىّ ،بوذب ػوثَ ظْسٗوف أطووز ّظوَ
ؼثـًْْ تابْرن ّنبثاتًْط ،إػارج إبٔ نبؽْ٘ٗح ّنبُ٘ ٠لٔ نبفزغ ّنبٌعاغ.
ّٗظركو نبؼاُز ٖ نٛت٘اخ نبصاًٖ ُؼز ؼرٔ نبث٘د نبؽانٕ ّنبِؼزٗي ،هؼِد
نبثَ٘ ّنبؼوزنءِّٗ ،ودن أطوواء نب لوز ّنبفاكِوح نبروٖ ٗزّظِوا نبثوا َ ّٗؽولِوا ُلؤ
ُزترَ نبـ ٘زجّٗ .ذكز نبؼاُز بل ار هشنٗا ذل نب لوز ّنبفاكِوحّ ،كةًوَ ٗودٍُْ
أٗلا إبٔ ذ ٘ ُذن نبوؼِد ّنٛقثاف ُلٔ ُزتح ؼثـًّْْ ،نبرٖ ذورلا تك ها ٗف٘ود
نًٝظاىِ ،زتح نبثا َ ذورلا تاب لز ّنبفاكِح نبرٖ ذف٘د نبعظن ّذوٌؽَ قوْج ّذؼوفٖ
أهزنكَ.
ّنبؼاُز ٗ ٟكرفٖ تذب ت ُٗذكِز نب وار

وٖ خاذووح نب ـو٘دج ،توةى ُوذٍ نب لوز

ّنبفاكِح ُٖ ها ٗولثَ نبعظون ب٘ـوثػ طول٘وا بوًِّ٘ ٠وارنُّ ،وٖ هثِوس نبٌوْر بلِ و
أٗلا.
ّأرٓ ٖ نٛت٘اخ نبظات ح أى نبؼاُز ٗ ٟرؽدز تلظاًَ ،ت ٗـوْر بٌوا ؼثـوًْْ
ُّْ ٗزّض بثلاُرَّ ،نبدب٘ ُلٔ مب أى نبوةبْف أى ٗ ْم نبثوا َ نبعوْنف تروزّٗط
تلواُرَُ٘ ،ووذكز نبوووارج تِووا ِّٗوودن هشنٗاُوواُّ ،وذن ٌٗوثووق ُلوؤ إٔ طوولِح ذُثوواٍ ووٖ
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نبؼارٍ.
شوون نخروورن نبؼوواُز قـوو٘دذَ تابرووذك٘ز أى ؼثـووًْْ ّهووا ٗ ووْم تووَ هف٘وو ٌد بلٌوواص.
ّنب ـ٘دج تِذن نبؼك توصاتح نطرزظاٍ ؿْرج هي ؿْر نبواكٖ ،ؽودٗس ظْسٗوف
ّّؿفَ بؽثـًْْٗ ،ذكز نب زنء تابثا َ نبؼِ٘ز ؼثـًْْ ّنبذٕ ِٗز ًَْ ظ٘دن.
ّبذب أرٓ أى نبؼواُز ٗ وف تو٘ي ُوذٍ نبؼ ـو٘ح ّتو٘ي نب وزنءِ ،وْ ٗوذكزُن توَ
ِّٗدن هٌاقثَ ّٗصٌٖ ُلَ٘ ُّلٔ نظرِانٍ ٖ نبِو .
ّنب ـ٘دج ّؿف٘ح ّؿف نبؼاُز ِ٘ا ظاًثا هي ؼ٘اج تا َ ظْنف تظو٘نّ ،نًفِواف
نبؼوواُز تِووذٍ نبؼ ـوو٘ح ٗزظووَ إبوؤ ؼٌوو٘ي نبؼوواُز إبوؤ ذووزنز نٙتوواء ّنٛظوودنن،
ّنبؼاُز هْب ٌَ تابرزنز نبذٕ ٗوص بَ نبو شّى نبص ا ٖ ّنبزّؼٖ.
ّنبوودب٘ ُلوؤ مبو أى ظْسٗووف قوودم قـوو٘دذَ كوووي ؼدٗصووَ ُووي أغووزنف نبؼووِز
نبظُزٗاًٖ نب دٗنّٟ ،ػ أى غٌاء نبثاُح نبعّْنب٘ي ب٘ض ظدٗودن وٖ نبؼوِز نبظُوزٗاًٖ،
ِْ هي ذزنز نٛغاًٖ نب دٗنّ .بذب أرٓ أًَ قدم ُذن نبوْكٍْ بلظُزٗاى هي ظدٗد،
ب٘ووذكزُن تابواكووٖ نبعو٘وو ّٟ ،ػ و أى ُووذن نبوْكووٍْ ٗ ثوو ُل٘ووَ نب ووزنء ًِٛوون
ٗرِز ْى هي خ٠بَ ُلٔ ظاًة هي ؼ٘واج نٛظودنن ،شون أى ذزنٗود نب ٌواء نبعو٘و ُلؤ
أبظٌح نبثاُح نبعّْنب٘ي ،بن ِٗد هةبْ ا ٖ نبْنقَ ،كوا كاى ٖ نبواكٖ.
ّبوذب أرٓ أى هْكووٍْ نب ـوو٘دج ،أؼوود هٌواُز نبرعدٗوود ووٖ نب ـوو٘دج نبظُووزٗاً٘ح
نبوِاؿوووزج ،وْكوووٍْ نب ـووو٘دج بووون ٗرووووز ،إب٘وووَ أؼو و ٌد هوووي نبؼوووِزنء نب ووودنهٖ أّ
نبوِاؿزٗيّ ،أرٓ أى نبؼاُز قد ًعػ ٖ ذ دٗن ؿْرج هي ؿوْر نبواكوٖ نبظوِ٘د
تابٌظثح بلظُزٗاى.
ّنبزنظػ أى نبؼاُز قد نًفِ تؼ ـ٘ح ؼثـًْْ ًَٛ ،رأٓ ٘وَ ًوْمظوا بلكفواغ
ّنبكد ّنبِو نبدؤّب ّنُٟروان ُلٔ نبٌفض ُّشج نبٌفض ُّٖ ،نب و٘ن نبروٖ ٗ زطوِا
نبِو

ٖ ًفض ك ُاه ٍ هعرِد.

ّقد رأٓ نبؼاُز ٖ ُوذن كلوَ ًوْمظوا زٗودن ّقودّج ،ابثوا َ نبثظو٘ن مّ نبـوْخ
نبِذب ُٗو ُلٔ أُ نب اهؼلٖ هي ظدٗدّ ،كةًَ ُْنٌ بشهي ظو٘ ٗؽٌْ إبَ٘ نبؼاُز
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ّقزنء نب ـ٘دج هي نبظُزٗاى ،كوا أرٓ أى ُوذٍ نب ـو٘دج زٗودجًِٛ ،وا ذعِلٌوا ّّٛف
هزج أهام هعروَ طُزٗاًٖ ؿ ٘زِ٘ٗ ،غ ٖ هدٌٗح نب اهؼلٖ ٖ ػواف طْرٗا .وٌؽي
ًِ ٟزف هي ؼ٘اج نبظُزٗاى طْٓ أى ُذن نبوعروَ قوانٍ رظواف نبودٗيُّ ،ون وٖ ًفوض
نبْقد رظاف نٛنب نبذٗي ؿاغْن بٌا نٛنب نبظُزٗاًٖ ؼرٔ نب زى نبصاهي ُؼز.
أها نبؼاُز ظْسٗف أطوز ٘ دم بٌا ؿْرج هي ؼ٘اج نبٌاص نبثظوواءّ ،ظاًثوا هوي
أؼ٠هِن نبثظ٘وح ّنبرٖ ذروص ٖ كظة نب ْخ نبْ٘هٖ.
ّأرٓ أى غزف نب ـ٘دج ُْ نبر ٌٖ ت ٘وح نبِو  ،ود نطورلِن نبؼواُز هْكوٍْ
نب ـ٘دج هي ذزنز نٛغاًٖ نبؼوِث٘ح نبظُوزٗاً٘حّ ،نب ـو٘دج ذِثوز ُوي نقرٌواٍ نبؼواُز
توثوودأ نبِو و نبعووان ّنبو لووؾ ووٖ طووث٘ نبِوو٘غُّ ،ووذن ٗرلووػ هووي نؼرفوواء نبؼوواُز
توٌِووز نبثووا َ نبثظوو٘نّ ،نبووذٕ ؿووْرٍ توٌِووز ظو٘ و ّكةًووَ ُووزٗض ٗووْم ُزطووَ.
ّّؿف نبظِانج نبرٖ ٗؼوِز تِوا ُوذن نبثوا َ ٌُودها ٗلروف نبٌواص ؼْبوَ ،رنغثو٘ي وٖ
تلاُرَ ّ اكِرَ نبٌانرج.
ّنب ـ٘دج  ٟذـلػ ن بلظُزٗاى ت أًِا ذـلػ بل ار نبِزتٖ أٗلوا ،ؼ ـو٘ح
نبثا َ نبعْنف هةبْ ح ٖ هعروِاذٌا نبِزت٘ح ،كوا أى نب ـو٘دج ذِرثوز ظوشءن هِووا هوي
ؼة نبْهي ٌُد ظْسٗف أطوز ،د كرة ظْسٗوف ُوي نب اهؼولٖ كص٘وزنّ ،نٛرظوػ
أى ظْسٗف قد ٗـف هدٌٗح نب اهؼلٖ تِد ذةط٘ظِا ٖ هولَ نب وظٌ٘٘اخ هوي نب وزى
نبواكووٖ ُّ ،وووذن ٗرلوووػ بٌوووا هوووي نًر ووواف نبثوووا َ تووو٘ي نٛطوووْنّ ،نبث٘وووْخ نبـوو ٘زج
ّنبؼووْنرٍ ّنبوزقوواخ بك وٖ ٗث٘ووَ تلوواُرَُّ ،ووذن ّؿووف ؼ ٘ وٖ ٛى نبث٘ووْخ ووٖ
نب اهؼلٖ كاًد ذُثٌٖ تابوْب ّنبلّثيّ ،ذرظن تابثظاهح ّكاًد تْ٘ذوا ؿو ٘زجّ ،بوذب
ّؿف نبؼاُز ذعْنف نبثا َ ؼثـًْْ ت٘ي نبؼْنرٍ نبـ ٘زج إٔ نبؽارنخ.
ثاوٍاً :دراطت انشكم
أها هي ؼ٘وس ػوك نب ـو٘دجِ ،وٖ ذركوْى هوي نشٌو٘ي ُّؼوزٗي ت٘روا ُلؤ نبوْسى
نبظُثاُّٖ ،قد ٟؼٌد أى نبؼاُز بون ٗكروة قـو٘دذَ تِ٠هواخ نبؽزكواخ ّنبروٖ هوي
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ػةًِا أى ذظِ قزنءذِاّ ،كص٘زٌ هوي نبكرواب نبظُوزٗاى نبوِاؿوزٗي ٗكرثوْى هلبفواذِن
تدّى ذؼك٘ .
ّنبـْرج نبفٌ٘ح ٖ نب ـو٘دج شزٗوح ّتِوا ؿوْر ت٠غ٘وح ُدٗودجّ ،هولوَ نب ـو٘دج
أّف ها ًلرفد إبَ٘ هي نبـْر نبث٠غ٘ح.
د تدأ نبؼاُز قـ٘دذَ ت ْبَ:

" قاتلد أؼد نبثاُح ".

ِٗرثز ُذن نبوولَ هي ؼظي نٟتردنء ٖ نبؼِزٛ ،ى نبؼاُز تودأ ّؿوفَ تاٝخثوار
ُي هْكٍْ نب ـو٘دج ُّوْ ػ ـو٘ح نبثوا َ ؼثـوًّْْ .أرٓ أى ُوذن نبوولوَ ٗؼوثَ
هولَ قـ٘دج نبؽكوح نٝبِ٘ح ٟتي نبِثزّٕ ،2نبذٕ ٗ ْف ِ٘ا:

فجَع بٍي بعُممُا طمٍيةُا دمَجؤَر لعِمعُا
ؿان رٌٖ ؿث٘ ٌح ٗفًْْ ،رُا أػِح نبؼوض
ّ ٖ نبث٘د نبصاًٖ ٗثدأ نبؼاُز ٖ ّؿف ُو ؼثـًّْْٗ ،ـوْر بٌوا أًوَ ٗودّر
نبودنف ُلؤ نبكًٌْ٘وح،
نٛطْنّ ،نبؼْنرٍ ّنبؽارنخ ،شون ٗظور دم أننج نبكًٌْ٘وح
بلدٟبووح ُلوؤ أى ُووذٍ نبؼ ـوو٘ح ُ وٖ ؼثـووًْْ نب وذٕ ُز ووَ أُ و نب اهؼوولِّٖٗ ،وودن
نبؼاُز هؽاطٌَ ِْ ُشٗش نبٌفض ّٗةتٔ إ ٟأى ِٗو ّٗكا ػ وٖ طوث٘ ب ووح نبِو٘غ
توابزغن هووي أًووَ تلووغ نبصووواً٘يّ ،هووي طووواذَ أٗلووا أًووَ ُووذب نبـووْخ ّؿووْذَ أؼثووَ
نبٌاص.
شن ٗـف نبؼاُز ٖ نبث٘د نب اهض ك٘ف كاى ؼثـًْْ ِٗو

وٖ كو ٗوْم ّأًوَ

كوواى ٗوود َ أهاهووَ ُزترووَ نبـو ٘زجٌُّ ،ووا ػووثَ ظْسٗووف ُزتووح ؼثـووًْْ تووابِزّص
نبـ ٘زج ت ْبَ:

دُحِق مَركَبةُا زعْورةُا:تَيِك كَمٌوشةُا ظَفٍريةُا
ٗد َ ُزتح ؿ ٘زجّ ،كةًِا ُزّص ظو٘لح

 2نًٌز قـ٘دج نبؽكوح نٝبِ٘ح ٖ نْٗنى نتي نبِثزٕ :مْوّظحُةُا دمُري جرٍجيٌوريْوط يْوحَهُو بَر عِربُيُا
مَفريُهُا قَدٍيعُا دمَدحنُا ،حةُمُا دَةرِيو ،دَيرُا دمُري تَفرٍيم شْوريُيُا ،ؤوالندا  ،3891نبـفؽح .99
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ابوؼثَ ٌُا ُْ نبِزتح ّنبوؼثَ تَ ُْ نبِزّص نبعو٘لح أها ّظَ نبؼثَ ِْ نبعواف.
ّنبرؼثَ٘ ٌُا تدَٗ ٛى نبؼاُز ظوَ ػ٘ ٘ي ه رلف٘يُّ ،وا نبعوان ّذوصلوَ نبِزتوح
ّنًٝظوواى نبِاق و ُّووْ نبِووزّصّ .نبعدٗوود ووٖ ُووذن نبرؼووثَ٘ أى نب ووار بووي ٗفِوون أى
نبِزتووح ظو٘لووح هصو نبِووزّص ٗووْم ُزطووِا وون ،تو أى نبؼوواُز تِووذن نبرؼووثَ٘ ٗعِو
نب ووار ٗفكووز ووٖ نبثووا َ أٗلووا ّأًووَ كووابِزٗض نبووذٕ ٗوؼ وٖ تـووؽثح ُزّطووَ ٗووْم
نبِزص.
ّأرٓ أى نبث٘د نبظانص ٗلكود ُوذن نبوزإٔ ،ابثوا َ ٗ وْن ُزتروَ تزنؼوح ّّننُوح،
ُّْ ٌُا ُٗؼثَ نبِزٗض نبذٕ ٗ ْن ُزّطَ إبٔ نبُِزص تك ّننُح ّر وق ،كووا أًٌوٖ
أرٓ أى ُذن نبرؼثَ٘ ٗعِلٌا ًذُة أتِد هي مب  ،ابوكاى نبوذٕ ٗ ـودٍ نبثوا َ تِزتروَ
نبعو٘لح ُْ هكاى نبُِزص ت٠ػ .
ّأرٓ أى نبؼووواُز ٗزٗووود هوووي ُوووذٍ نبـوووْر نبث٠غ٘وووح أى ٗلكووود ُلووؤ ؼ ٘ وووح ،أى
ؼثـًْْ كاى ُزٗظا زؼا ٖ ك ْٗم ِٗو َُّ٘ ،ذن نٝؼظواص ػوِز توَ نبؼواُز
تِد أى رأٓ ؼثـًْْ.
ّقوود نطوور دم نبؼوواُز نبرؼووثَ٘ ووٖ نبث٘وود نبصوواهي ،ؼووثَ ُزتووح ؼثـووًْْ تةًِووا
كابظفٌ٘ح ٖ قْبَ:

بَممٌواُا كٌمِؤ ممٍيةُا :دُميُا لَصفٍيهِةُا ردٍيةُا
تابوْنن كلِا هوللج ذؼثَ طفٌ٘ح طا زج
ٌُّا نطر دم نبؼاُز نطن نبوفِْف بلولًس

"ذُؼثَ" ،برؼثَ٘ نبِزتح

تابظفٌ٘ح ّّظَ نبؼثَ ٌُا ُْ نهر٠ء نبِزتح ّنبظفٌ٘ح تابثلا َّ .نطر دنم كلوح
"نبظفٌ٘ح" ٖ نبرؼثِ٘اخ ب٘ض ظدٗدن ٖ نبظُزٗاً٘حُّ ،ذن نبرؼثَ٘ ٗرفق هَ نبوْرّز
ُي نٙرنه٘٘ي ّخثزذِن ٖ نبرعارجّ .قد نطر دم نبؼاُز نبرؼثَ٘ ٖ نبث٘د نبؽانٕ
ُؼز ٖ قْبَ:

تَفَوّؤِي وَإدِا وبٍيبْونُا :شْومُقُا تيك إِمْونِا
ّظٌراٍ ّر ٌن ّتاتًْط ؼوزنّنخ كابزهاى
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ّأرٓ أى ذؼو ثَ٘ نب وودٗي توابْرّن ّنبثوواتًْط ذؼووثَ٘ ظو٘و ّّ ،ظووَ نبؼوثَ ٌُووا ُووْ
ظووواف نبووْرّن ّظووواف نبْظووَّ ،ذؼووثَ٘ نبْظووَ تابزهوواى نٟبووح ُلوؤ ظووواف نبْظووَ
ّنبؤٌِ نطردنرج نبْظَ كابزهاى ُّذن نٟبح ُلٔ نبعواف.
ّقد ّظدخ أى كزج نبعوَ ت٘ي نبْظَ ّنبْرن ب٘ظد ظدٗودج وٖ نبؼوِز نبظُوزٗاًٖ
ذواها ،د نطر دم أًوْى نبركزٗرٖ ٖ نب زى نبراطَّ ،ؿفا هؼاتِا ّقاف:

ܳ
ܰ
ܒܪܐ ܶ
ܰܓ ܳ
ܛܦܢ
ܕܠ ܶܒܗ ܳܚ ܶܕܐ ܐ ܰܦܘ̈ܗܝ ܰܘ ܳܪܕܐ ܳܢ ̈
9

هي ٗثرِط قلثَ ٗ وز ّظَِ ّرنن
ّنبو ـووْن ٌُووا أى نبْظووَ ٗؼووثَ نبووْرن ٌُوودها ٗكووْى نًٝظوواى هثرِعووا ،ابٌؼووام
ّنبؽْ٘ٗح ّنبثِعح ذعِ ّظَ ؼثـًْْ كابْرن زؼا تإقثاف نبشتا ي ُلٔ تلاُرَ.
ّأرٓ أى نبؼاُز قد ِن نٟبح نبرؼثَ٘ ُّ٠قوح نبْظوَ توابْرن هوي قزنءذوَ بلؼوِز
نب دٗن ،شن أكاف ذؼثِ٘ا ظدٗدن ظِ ّظَ نًٝظاى هص نبوْرن ّأرٓ أى ُوذن نبرؼوثَ٘
ِٗرثز رؤٗح ظدٗدج.
ّ ٖ نٛت٘اخ نبراب٘وح ٗـوف نبؼواُز نب لوار ّنبفاكِوحّ ،نبروٖ ذورلوا تِوا ُزتوح
ؼثـًْْ شن ِٗدن ْن دُا بًٞظاى ُّٖ ،إػارج هي نبؼواُز إبؤ أى ُوو ؼثـوًْْ
خ٘زٌ كلَ ّأًَ ِٗو بـابػ نبٌاصّّ ،ؿف نبؼاُز قد نطرؽْم ُلٔ ًـف نب ـ٘دج
ذ زٗثا تدءن هي نبث٘د نبصاًٖ ُؼز ّؼرٔ نبؽانٕ ّنبِؼزٗي.
ّقد أًِٔ نبؼاُز قـ٘دذَ تابدُاء بل زّنء ت ْبَ:

ةِؤْووى باَمٍني مَوةإُنِا :وَبؤَونُا نَؤٍيرةُنُا
ذـثؽْى نن وا هف٘دٗي ّتابِ ً٘زٗي
ّنب اذوح نُْج بل زّنء ب٠طرفانج نّها هي ْن د نب لار ّنبفاكِح ًِٛا ذٌ٘ز نبِ .
 9نًٌز:
John Watt, The Fifth Book of The Rhetoric of Antony of Tagrit, CSCO,
Vol. 481, Louvain 1986, syriac Text, p. 18
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ّنبؼاُز ٌُوا ٌٗرِوٖ هوي ّؿوف ػ ـو٘ح ؼثـوًْْ ُّولوَ إبؤ ذ ودٗن أهٌ٘اذوَ
بل ووزنء تابـووؽح ّرظاؼووح نبِ وو ّ ،كةًووَ ٗـوو٘غ خواتووا ٌِّٗ٘ووَ تاٛهٌ٘وواخ نبو٘ثووح
ّنبدُْنخ نب لث٘حّ ،نبدُاء ٌُا إؼدٓ هٌاُز نبـْر نبث٠غ٘وح ًٛوَ هوي قث٘و ؼظوي
نًٟرِاء أّ هظ نب رام.
ّقد أكد نبؼاُز ُلٔ قدرنذَ نبل ْٗح تاطر دنهَ بلرـو ٘ز ّنطون نبفاُو بلوثاب وح،

ّقوود نطوور دم نبرـوو ٘ز ووٖ نبث٘وود نبصوواًٖ ووٖ قْبووَ اٌوإحْونِااا نبوزقوواخ وبَي اةٌوّنِا
نبثْ٘خ نبـ ٘زج ٖ ّ ،نبث٘ود نب واهض وٖ قْبوَ كَمٌوشاةُا ُوزّص ؿو ٘زج ّ ،وٖ
نبث٘وود نبزنتووَ ُؼووز ووٖ قْبووَ ةُجْوّنِااا ذ٘عوواى ّ ،ووٖ نبث٘وود نبِؼووزّى ّرنخ نبكلوووح
فٍاإْونِا شوارٌ.
ّنطوور دم نبؼوواُز تِووق ؿوو٘غ نطوون نبفاُو نبدنبووح ُلوؤ نبوثاب ووح كوووا ووٖ نبث٘ود

نّٛف مسَبهُهُاا نبثا َ ٖ ّ ،نبث٘د نبزنتَ نطر دم نبوثاب ح هزذ٘ي نّٛبؤ وٖ مسَمرُنُاا
ُه ويٍّ ،نبصاً٘ووح ووٖ مبَصامُهُا هُو٘ثووا بووٚمنى أّ ذظورِذب نٙمنى ؿووْذَ ّ ،ووٖ نبث٘وود
نبصوواًٖ ُؼووز معَطإُنِااا هِوووزن ّ ،ووٖ نبث٘وود نبصوواهي ُؼووز مطَعّمُهِااا ه٘ وةٌ أّ ؼلووْ
نبوذن ،،شن ٖ نبث٘د نبؽانٕ ّنبِؼزّى مؤَّنيُهِا هٌِا أّ ٗو٘ة أكلَ.
ّنطوور دم نبؼوواُز نٟبرفوواخ 1ووٖ نب ـوو٘دجّ ،نٟبرفوواخ هووي نبوؽظووٌاخ نبوٌِْٗووح،
ؼ٘س ٌٗر
نبؽاف.

نبؼاُز هوي نبؽودٗس تلوو٘ز نبووركلن إبؤ طوزن خثوز تلوو٘ز نب ا وة أّ

ّقد نطرِ ظْسٗف نبث٘د نّٛف تابوولَ " قاتلد ْٗها تا ِا" ،شن نبرفود هثاػوزج
ّأذثَِ تظز ٍن ُي نبثا َ ٖ قْبَ "ٗثَ٘ نبصوار ّنبفاكِح".

ْٗ 1ؼٌا نّبثاًٖ ،نبؼِز ٌُد نبظُزٗاى ،ؼلة  ،7910ؽ 19

371

انشعز انظزٌاوً انمعاصز (قصٍذة انبائع انجىال)

أ.د .صالح عبذانعشٌش محجىب

ّقد كزر نبؼاُز مب ٖ نٛت٘اخ نبراب٘حٌ ،عدٍ ٌٗر هي ّؿف نبثا َ ّّؿوف
ُزترَ ٖ طثَ أت٘اخ ،إبٔ نبظزن ٖ نبث٘ر٘ي نبصاهي ّنبراطَ ؼ٘س ٗظزن ّقوا َ ُوو
ؼثـًْْ ت ْبَ:
"ها حبصىوى ٌىادي ثمارًا مع خضارٌ ،مذ ٌذٌه نهشبائه ٌىسع عهٍهم انىىادر"
ّقد نخررن نبؼاُز نب ـ٘دج ت ْبَ:
"حصبحىن دائما مفٍذٌه وبانعقم وٍزٌه"
ُّْ نُاء ٗرثَ ّؿف نبؼاُز بؽثـًْْ ُّولَ نبْ٘هِّٖٗ ،رثز ُذن نبدُاء هي
ؼظووي نًٟرِوواءّ ،نبو ـووْن تؽظووي نًٟرِوواء أى ٌٗرِ وٖ نبؼوواُز هووي نب ـوو٘دج تؼووا
هؽثة أّ نُاء هلل تاب فزنىّ ،ؼظي نًٟرِاء ُْ ها ًظوَ٘ ٖ نبِزت٘ح خ٘ز نب رام
ّقد بعة ظْسٗف ٟطر دنم نبظعَ ت٘ي ًِاٗح نبؼوزنخ بكٖ ٗؽ ق إٗ اُوا ظوو٘،٠
ًّعدٍ ٗظر دم نبظعَ ٖ نبث٘د نبصاًٖ ؼرٔ نبزنتَ ،ؼ٘س ؼزؽ ُلٔ نخر٘ار أبفاى
ٖ ًِاٗوح نبؼووزج ذٌرِوٖ توٌفض ًِاٗواخ خاذووح نبث٘ودّ ،نبظوعَ وٖ نٛت٘واخ نبوص٠ز
نّٛبٔ ُْ نبٌْى ّنٛبف ،كوا وٖ نبث٘ود نّٛف وٖ كلوروٖ اوإحْونِاا وبَياةٌوّنِا ّ وٖ

نبث٘وود نبصوواًٖ ووٖ كلورووٖ حَبةٌونُااا بِبيُهُااا ّ ووٖ نبث٘وود نبصابووس ووٖ كلورووٖ مسَمرُنُااا
مبَصمُهُا.
ّنبظوعَ ووٖ نبث٘وود نب واهض ؼروؤ نبث٘وود نبصواهيٗ ،ر ٘ووز إبوؤ نذفوا ،ؼز ووٖ نبروواء

ّنٛبووفُّ ،ووذن ٗرلووػ ووٖ نبكلووواخ زعْاورةُا  :ظَافٍريةُا ،بَماؤٍيرْوةُا  :وَبؤٍيمٌااوةُا،
وةَببٍيةُا  :زؤٍيةُا ،ممٍيةُا  :ردٍيةُا.
ًّ٠ؼي أى نبؼاُز قد ُان وٖ نبث٘رو٘ي نبؽوانٕ ُؼوز ّنبصواًٖ ُؼوز إبؤ نبظوعَ

هزج أخزٓ ،كوا ٗرلػ ٖ نبكلواخ وبٍيبْونُا :إِمْونِا ،لَيمْوّنِا :معَطإُنِا.
ّقد ٟؼٌد أى نبؼاُز ًٌن نب ـ٘دج ُلٔ نبْسى ن ٝزنهُّٖ ،وْ ّسى نبو واهَ
نبظووثَ ،ابؼوووزج نبْنؼوودج ذركووْى هووي طووثِح ه وواهَُّ ،ووذن ٗرلووػ هووي ؼظوواب ُوودن
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ه اهَ نبث٘د نّٛف ؼرٔ نبث٘د نبصابس:
أبٍاث

انمقطع

انمقطع

انمقطع انمقطع انمقطع

انمقطع

انمقطع

انقصٍذة

األول

انثاوً

انثانث

انزابع

انخامض انظادص انظابع انمقاطع

انبٍج

فِج

عِة

حبَد

مِو

مسَب

نُا

نُا

األول

مسَ

بِو

فِا

إِا

وِابِ

بُ

نِا

انبٍج

كُا

رِك

ظْو

قِا

وْاوإ

حْوى

نِا

انثاوً

نُا

قِغ

ةَإ

عِا

وبَية

ةٌو

نِا

انبٍج

دٍاية

َوؤِي

حُ

الُ

حَب

بٌو

نُا

انثانث

عَا

ظٍني

نَف

ظُا

وبِب

يُ

نُا

انبٍج

حَن

يُا

بقُ

الُ

مسَم

رُ

نُا

انزابع

وَلا

مَغ

مَعا

ةُا

مبَض

ماُ

نُا

انبٍج

دُح

حِق

مَر

كَب

ةُا

زعْور

ةُا

انخامض

تَيِك

كَا

لٌوط

ةُا

ػَ

فٍري

ةُا

عذد

ّقد ًٌن ظْسٗف نب ـ٘دج ُلؤ قا ٘وح هرٌُْوحّ ،نب ا ٘وح ُوٖ ؼوزف نبوزّٕ قثو
نٛخ٘ز ٖ نٛت٘اخّ ،ذرفق ُذٍ نب ا ٘وح هوَ ًووْمض نب ا ٘وح نبظُوزٗاً٘حّ ،نبروٖ  ٟذرفوق
ٖ رّٕ ك أت٘اخ نب ـ٘دجّ .قا ٘ح نٛت٘اخ ذرفق غابثا ٖ ؼزف نبٌوْى ذوارج ّ ،وٖ
ؼزف نبراء ذارج أخزٓ ،ا ٘ح نبث٘ر٘ي نّٛف ّنبصواًٖ نبٌوْى نبووابوح ،شون ذوةذٖ نبٌوْى
نبوفرْؼووح قا ٘ووح بلث٘روو٘ي نبصابووس ّنبزنتووَّٗ ،رثِِوووا قا ٘ووح نبروواء نبوفرْؼووح ووٖ نبث٘وود
نب اهض ؼرٔ نبصاهي ،شن ذةذٖ قا ٘ح نبٌْى نبووابح هزج أخزٓ ٖ نبث٘د نبراطَ ؼرؤ
نبث٘د نبؽانٕ ُؼزّ ،خراها ذظروز قا ٘ح نبٌْى نبووابح هي نبث٘د نبصواًٖ ُؼوز ؼرؤ
نبث٘د نبصاًٖ ّنبِؼزٗي.
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ُّوذن نبرٌووٍْ ووٖ نب ا ٘وح ٗوودف ُلوؤ ذوكوي نبؼوواُز هووي ب روَ ّتؽصووَ ُووي نبكلووواخ
نبوٌاطثح ّنبرٖ ذؽ ق ػك نب ا ٘ح نبظُزٗاً٘ح.
د أى نبؼواُز بدٗووَ نب ودرج نبل ْٗووح نبفا وح ووٖ نخر٘وار نٛبفوواىّ ،بووذب
كووا ٟؼٌو ُ
نطرواٍ نٝذ٘اى تر ظ٘ن هرٌٍْ بلدُاهاخ ننخ نٛت٘اخّ ،نبدُاهح ذركْى هي هْنن أّ
كلووواخ نبؼووووزج نبْنؼوودجّ ،نبووووانج ُووٖ نبعووشء نبـوو ٘ز ننخوو نبؼووووزج نبؼوووِزٗح
نبْنؼدج.
ابْسى ٖ نب ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح ٗرؽدن تؽظواب ُودن ه واهَ نبؼووزج نبْنؼودج ،أهوا
نبدُاهاخ ٘وكي نخر٘ارُا ؼظة نٛبفاى نبوٌاطثحّ ،نبكلووح ذظوؤ هوانج وٖ نبؼوِز،
ًِٛا نبوانج نبرٖ ٗلطض ُلِ٘ا نبدُاهحّ ،كلوا كاًد نبوْنن هرظاّٗح ننخو نبدُاهوح،
كاًد نبدُاهح هظر ٘وح.
ّبِووذن ّكووَ أًوووْى نبركزٗر وٖ أػووكا ٟشاترووح بلؼوووزج نبؼووِزٗح  ٟذ ووزض ٌُِووا
1
هول ا.
ّأرٓ أى نبرٌٍْ ٖ نخر٘ار نُاهاخ ه رلفح ننخ نبث٘د نبْنؼد ّننخ نب ـ٘دج،
ِٗثز ُي قدرج ب ْٗح هرو٘شج بلؼاُزٗ ًَٛ ،لكد نهر٠كَ ؼظا ب ْٗا ظ٘دنُ ،ذن نبؽض
نبظل٘ن أّ نبذّ ،نبظل٘نٗ ،وٌػ نبؼاُز نب درج ُلٔ نخر٘ار هْط٘ ٖ ّإٗ اٍ هرٌٍْ.
ِلٔ طث٘ نبوصاف ذركْى نُاهح نبؼوزج نّٛبٔ وٖ نبث٘ود نّٛف هوي هوانذ٘ي إٔ
هي كلور٘ي ،ذركْى نبكلوح نّٛبٔ هي ش٠شح ه اهَ ّذركْى نبكلووح نبصاً٘وح هوي أرتِوح
ه اهَ ،إٔ أى نبدُاهح ذركوْى هوي شو٠ز ؼزكواخ ّأرتوَ ؼزكواخّ ،ذركوْى نُاهوح
نبؼوزج نبصاً٘ح ٖ ًفض نبث٘د هي ؼزكر٘ي ّخوض ؼزكاخ.
أها نُاهح نبث٘د نبصاًٖ ٖ نبؼوزج نّٛبٔ رركْى هي ؼزكر٘ي ّخوض ؼزكاخ،
ًّفض نبر ظ٘ن ًعدٍ ٖ نبؼوزج نبصاً٘ح.
ّبِذن أرٓ أى نبؼاُز نطرواٍ أى ٗؽ ق ذٌُْا إٗ اُ٘وا ننخو نبدُاهوحّ ،أرٓ أى
 1نًٌز:
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نبرٌٍْ ٌِٖٗ أى نب ار ٗ زأ نبؼوزنخ تإٗ اُاخ ه رلفحُّ ،ذن ُٗؽودز إٗ اُوا ظوو٘٠
ٖ أمى نبظاهَ أٗلاٗ ٠ ،ؼِز تزذاتح ن ٗٝاٍ نبصاتد.
ّٗظووروز نبرٌووٍْ ووٖ ُوودن ؼزكوواخ نبوودُاهاخ ووٖ نٛت٘وواخ نبراب٘ووح ،فووٖ نبث٘وود
نبظانص ذركْى نبدُاهاخ هوي شو٠ز ؼزكواخ ّأرتوَ ؼزكواخ ّ ،وٖ نبؼووزج نبصاً٘وح
ش٠ز ؼزكاخ ّأرتَ ؼزكاخ ،أها ٖ نبث٘د نبظواتَ رركوْى نُاهوح نبؼووزج نّٛبؤ
هي أرتَ ؼزكاخ ّش٠ز ؼزكواخُّ ،وٖ وٖ نبؼووزج نبصاً٘وح شو٠ز ؼزكواخ ّأرتوَ
ؼزكاخ.
ّقوود ٟؼٌوود أى نُاهرووا نبث٘وود نبظوواتَ ُؼووز ذركووْى هووي شوو٠ز ؼزكوواخ ّأرت وَ
ؼزكاخ شن أرتَ ؼزكاخ ّش٠ز ؼزكاخ.
انذعامت األونى

انذعامت انثاوٍت

األبٍاث
انبٍج األول

2+2

9+3

انبٍج انثاوً

9+3

9+3

انبٍج انثانث

9+3

2+2

انبٍج انزابع

2+2

2+2

انبٍج انخامض

9+3

2+2

انبٍج انظادص

2+2

2+2

انبٍج انظابع

2+2

2+2

انبٍج انثامه

3+3+2

3+3+2

انبٍج انخاطع

2+2

2+2

انبٍج انظابع عشز

2+2

2+2

ّأرٓ أى نبرٌووٍْ نبظوواتق ووٖ ذكووْٗي نُاهوواخ نبث٘وود ،نٟبووح ّنكووؽح ُلوؤ نًر وواء
نبؼاُز بكلواذَ تٌِاٗحّ ،ؿفِا إبٔ ظاًة تِلِا نبوثِق بكوٖ ٗؽودز ُوذن نبرؼوك٘
نبعو٘ ّنبعدٗد ُّْ ،نب٘ ُلٔ ه درج ب ْٗح كث٘زج.
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ّقد ٟؼٌدُ نخر ٠وا وٖ كراتوح نبكلووح إُمْونُاا رهواىّ ،نبوزنظػ أى نبؼواُز كروة
كلوح رهاى كوا ٌٗو ِا نبظُزٗاى ٖ طْرٗاّ ،نبـْنب أى ٗكرثِا إْومُهِا.
ّأرٓ أى نبؼوواُز نخرووار نبكلوووح نبظووات ح ووٖ ًِاٗووح نبؼوووزج نبصاً٘ووحٛ ،ى نبظووعَ
ٗرؽ ووق هٌِووا ّهووي نبكلوووح ّبٍيبْونُااا ووٖ ًِاٗووح نبؼوووزج نّٛبوؤّ ،بووذب توود ٟهووي أى
ٗكرة إْومُهِا كرثِا إُمْونِا ،بكٖ ٗرفق نبزّٕ ٖ ؼزف نبٌْى نبووابح ٖ نبؼووزذ٘ي.
ّهووي نبوذخووذ ُلوؤ نبؼوواُز أٗلووا أًووَ كرووة قـوو٘دذَ ّقوودهِا بل ووزنء توودّى ُ٠هوواخ
نبؽزكاخٗ ٠ ،ظروَ٘ نب ار نبرو٘٘ش تو٘ي نبفرؽوح نب ـو٘زج ّنبوْٗلوح هوص ،٠خاؿوح
إمن كاى نب ار هي غ٘ز نبظُزٗاى.

انخجزبت انشعزٌت
قـ٘دج ظْسٗف أطووز ذظورؽق نبدرنطوح ًِٛوا ذِرثوز ذعزتوح ػوِزٗح زٗودجّ ،قود
كاى بعْسٗف ّبٌَ كث٘ز تاٛغٌ٘ح نبظُزٗاً٘ح نبرزنش٘ح ّنبوِاؿزجُّ ،ذن ٗفظز بٌا ؼثوَ
بٜغاًٖ نبرزنش٘ح نبرٖ طوِِا هي نبثا َ نبعْنفّ ،نبرٖ أرظِروَ إبؤ مكوزٓ ؼلوارج
نبظُزٗاى ّؼ٘اذِن نب دٗوح.
ًّ٠ؼووي أى ظْسٗووف كرووة ُووذٍ نب ـوو٘دج ّقوود ذعوواّس طووي نب وظوو٘يّ ،أرٓ أى
نبؽٌ٘ي إبٔ مكزٗاخ نبواكٖ أّ ذزنز نٛظودنن ،قود أبِوو َُ كراتوح ُوذٍ نب ـو٘دج ْظود
ِ٘ا طلْٓ بٌفظَ ،ابؼاُز ٗؼرا ،إبٔ نبواكٖ ّٗؽي إبٔ أهعان نبظُزٗاى.
ّأرٓ أى ُذن نبؽٌ٘ي ٗرلػ هي هوابِوح قـوا دٍ نٛخوزٓ ،هصو "ُو ذِوْن ذلو
نٗٛووام" ّنبروٖ ًٌوِووا طووٌح ّ ،7991ذ ٌؤ ِ٘ووا تظووٌْنخ ؿووثاٍ ّػووثاتَ ّ ،ووٖ طووٌح
 7991كرة ظْسٗف قـ٘دج "ُلٔ ؼا ح نبٌِز"ّ ،ذ ٌٔ ِ٘ا تعواف ًِز نبفزنخ.
ّأرٓ أى بل اهؼلٖ هظ ن رأطَ ،ذةش٘ز كث٘ز ٖ ًفض نبؼاُز ،د ًٌن قـو٘دذ٘ي
تٌِْنى سنب٘ي أم نبظُزٗاى ّقاهؼولُّٖ ،ووا ُوي نبودّر نبوز ٘ض بل اهؼولٖ وٖ ذوارٗخ
نبظُزٗاى قدٗوا ّ ٖ نبِـز نبؽاكز.
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ّٟػ و أى قـوو٘دج نبثووا َ نبعووْنف ذؽو و هؼوواُز ؼووة نبووْهي نبر وٖ ٗؼووِز تِووا
نبؼوواُز ذعوواٍ طووْرٗاّ ،أرٓ أى ُووذٍ نبوٌو ووح نبع زن ٘ووح ّنبوِزّ ووح تاطوون نبعشٗووزج
نبظْرٗح ،ذوص هفراغ ػ ـو٘ح ظْسٗوف نبْهٌ٘وحّ .أرٓ وٖ ُعوزنخ نبظُوزٗاى هوي
ذزك٘ا ّذزكشُن ٖ نبعشٗزج نبظْرٗح ،طوثثا ّظِ٘وا ُٟرووام ظْسٗوف تِوذٍ نبوٌو وح
خاؿحّ .نبدب٘ أى نبؼاُز نطرؽلز هؼِد نبثا َ ٌٌن قـ٘دج ٌَُٛ ،ى نبثوا َ نتوي
ُذٍ نبوٌو حِّٗ ،ثز ُي ؼ٘اج نبظُزٗاى أؿد ،ذِث٘زٌُّ ،ا ٗكوي ُدف نبؼاُز.
ّأرٓ أى ؼثـًْْ ّأغاًَ٘ نبرزنش٘ح ،كاى بلؼاُز ًا ذجٌ ُلٔ نبرزنز ّهؼوِدٌ هوي
ؼ٘اج هع٘دج ُاػِا نٛظدنن.
ّأرٓ أى نب ـوو٘دج  ٟذِرثووز ّؿووفا بوؼووِد ّنقِوٖ وون ،تو ُوٖ نُووْج بلظُووزٗاى
بلٌِلوح ّنبِوو  ،أّ نُوْج بلرْؼوود ؼوْف نبرووزنز ،ابثاؼوس ُووي نبروزنز ِٗوودف إبوؤ
نطر زنض ك ػوا إٗعواتٖ ٌٗفِوَ وٖ ؼ٘اذوَُّ ،وذن هوا ِلوَ ظْسٗوف ود ّظود ق٘ووح
هِوووح ذف٘وود نبظُووزٗاى ووٖ نبِـووز نبؽووابُّٖ ،ووذٍ نب ٘وووح ُووٖ نبِووو ُّ ،ووذٍ نُووْج
نبوفكزٗ٘ي نب ْه٘٘ي ُلٔ نبدّنم.
ّأرٓ أى نب ـوو٘دج ذِثووز ُووي ؿوود ،هؼوواُز نبؼوواُز ذعوواٍ ذزنشووَ نب وودٗن ّنبووذٕ
ٗروص و ووٖ ؼ٘وواج نٛظوودنن ووٖ نب اهؼوولٖ ّ ،ووٖ غ٘زُووا ه وي نبووودى نبر وٖ ُوواع ِ٘ووا
نبظُووزٗاىّ ،بِووذن كوواى ؿووْخ ؼثـووًْْ ؿووْذا ظوووّ٘ ٠ؿووْرذَ ظو٘لووح ووٖ ُوو٘ي
نبؼاُز.

انخقهٍذ وانخجذٌذ
تدأ تِق نٛنتاء نبظُزٗاى ّهٌذ ًِاٗح نب زى نبِؼزٗي ٖ نبِزن ،،هٌاقؼح قل٘ح
ُ٠قح نبؼِز نبوِاؿز تابؼِز نب دٗنّ ،نبر ل٘د ؼظة ّظَ ًٌزُن نذثاٍ ًوْمض
نب ـ٘دج نب دٗوح ّنب ا ٘ح ّأغزنكِا نبر ل٘دٗح .أها نبرعدٗد ِْ ذ ٘٘ز ُذن نبٌوْمض
ذواها تؽ٘س ذـثػ نبؼوزج نبؼِزٗح نبؽزج ُٖ نٛطاص ّب٘ض ّؼدج نبث٘دّ ،تؽ٘س
ٗرؽزر نبؼاُز هي هْط٘ ٔ نب ا ٘ح ّٗـثػ إٗ اٍ نب ـ٘دج ترٌَُْ أطاطا ظدٗدن
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بل ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح نبوِاؿزج.
ّٗزٓ نبثاؼس ًشنر ؼٌا أى بلؼِز نبِزتٖ نبؽدٗس ذةش٘زٌ كث٘ز ٖ نبؼِز
نبظُزٗاًٖ نبوِاؿزّ ،أى نبؼِز نبظُزٗاًٖ ػِد تدنٗح نبرعدٗد هٌذ هٌرـف نب زى
نبِؼزٗيّ ،بن ِٗد نبث٘د هوص ٠بْؼدج نب ـ٘دج ،ت ؿارخ نبؼوزج نبْنؼدج
نبوظر لح ُي ػوزنخ نبث٘د ُٖ قْنم نب ـ٘دج.
ّنبزإٔ نبظاتق ِٗ ٟثز ُي رؤٗح ك نبظُزٗاى ،ابكاذة طو٘ز خْرنًٖ رأٓ
ُكض رؤٗح ًشنر ،ابؼِز نبظُزٗاًٖ نبوِاؿز هي ّظِح ًٌزٍِٗ ٟ ،ثز ُي أٗح
رّغ ذعدٗدٗح ّٟذشنف نب ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح نبوِاؿزج ذرؽزك ٖ نن زج نبوْكُْاخ
نبك٠ط٘ك٘ح .9
ّإمن قارًّا قـ٘دج نبثا َ نبعْنف هَ ًوْمض نب ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح نبفـ٘ؽح نب دٗوح،
ّنبرٖ ؿارخ ٌُد إ زٗن ّغ٘زٍ هي نبؼِزنء ًوْمظا بلؼِز نبع٘دً ،عد أًِا بن
ذ رلف طْٓ ٖ هْكُِْا ّذعزتح نبؼاُز نبـانقح.
اب ـ٘دج ّكوا نذلػ هي نبدرنطح ،ذركْى هي أشٌ٘ي ُّؼزٗي ت٘راُّ ،ذٍ إػارج
هةبْ ح أى نبؼاُز ٗظروَ٘ ًٌن نبؼِز ُلٔ أؼزف نٛتعدٗح نبظُزٗاً٘ح ،إ ٟأى
ظْسٗف نكرفٔ تِدن نٛت٘اخ ّبن ٗةخ ت ـ٘دج ٗثدأ ك ت٘د ِ٘ا تؽزف هي ؼزّف
نٛتعدٗح نٛشٌ٘ي ّنبِؼزٗي.
ّنذثَ نبؼاُز ًٌام نب ا ٘ح نبظُزٗاً٘ح نبر ل٘دٗح ،ؼ٘س ؿار بك هعوُْح هي
نٛت٘اخ قا ٘رِا نبوظر لحّ ،أرٓ أًَ ٗلكد تذب ُلٔ نبرشنهَ تٌوْمض نب ـ٘دج
نبظُزٗاً٘ح نبفـ٘ؽح نب دٗوحُّ ،ذٍ نب ا ٘ح ذصثد بلؼاُز ه درج ب ْٗح هرو٘شج ٖ
نخر٘ار نبزّٕ نبورفق ٖ ُدن هي نٛت٘اخّ ،نبذٕ ٗ رلف ٖ أت٘اخ أخزٓ.
 9نًٌزً*:شنر ؼٌا نبدٗزنًٖ ،قـ٘دذٌا نبوِاؿزج؛ قـ٘دج نب زى نبِؼزٗي ،ت دنن  ،7999ؽ،9
*ن.طو٘ز خْرنًٖ،نب ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح ٖ ٌُ٘كاّج ت٘ي نبر ل٘د ّنبؽدنشحً ،ؽْ ذةط٘ض رؤٗح ؼدنشْٗح
بلؼِز نبظُزٗاًٖ ،كراب تؽْز هلذوز نٛنب نبظُزٗاًٖ نبصابس ،نبِزن ،أرت٘  ،3001ؽ91
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ّٗلكد ذٌٍْ نُاهاخ نٛت٘اخ ،أى نبؼاُز ٗورل ًاؿ٘ح نبل ح ظ٘دن ّٗظروَ٘
نخر٘ار ن ٗٝاٍ نبوٌاطة بك ػوزج ُلٔ ؼدجُّ ،ذن نبرٌٍْ ٗلكد ُلٔ ظْنج نب ـ٘دج
ّه درج نبؼاُز نبث٠غ٘ح ،أّ تؤٌِ أ ل أى بلؼاُز ؼضٌ ب ْٕ طل٘ن.
ّقد مكز ًشنر ؼٌا نبدٗزنًٖ أى ذ ظ٘ن نٛػوز نبؼِزٗح إبٔ نُاهاخ ،ذ ظ٘ن شاتد
ّكَِ أًوْى نبثل٘غ ّذ رـز ت٠غح نبؼاُز ٖ نبرُ٠ة ترزذ٘ة نبدُاهاخِ ،لٔ
طث٘ نبوصاف إمن كاًد نبؼوزج هي نبْسى نبظثاُٖ نبو اهَ ،للؼاُز أى ٗةذٖ
تدُاهح ذركْى هي  2+2إٔ ػوزج ذركْى هي كلور٘ي ،نبكلوح نّٛبٔ ذركْى هي
ش٠شح ه اهَ إٔ ش٠ز ُ٠هاخ بلؼك ّ ،نبكلوح نبصاً٘ح ذركْى هي أرتَ ه اهَّ ،قد
ٗرُ٠ة نبؼاُز ٘ةذٖ تدُاهح ذركْى هي  2+2شن ٗ اتلِا تدُاهح ذركْى هي .2+2
ّأخرلف ٌُا هَ رإٔ نٛطرام ًشنرّ ،أرٓ أى نبؼاُز ٗظروَ٘ أى ٗةذٖ تدُاهح
ذركْى هي نبؼك  ،9+3إٔ هي كلور٘ي ،ذركْى نّٛبٔ هي ه وِ٘يّ ،ذركْى نبصاً٘ح
هي خوض ه اهَ هزج ّنؼدج ،أّ كلور٘ي ذكًْاى طْٗا خوض ه اهَ ،كوا ِ
نبؼاُز ٖ نبث٘د نبصاًٖ ،فقذ ٌقزأ انشاعز أو انقارئ انبٍج انثاوً هكذا:
نبؼوزج نّٛبٔ

كُرِك =  2شن

ظْوّقِا وْاوإحْونِا= 5

نبؼوزج نبصاً٘ح

نُقِغ =  2شن

ةَإعِا وبَيّةٌونِا =5

أو ٌقزأها كانخانً:
نبؼوزج نّٛبٔ

كُرِك =2

شن

ظْوقِا=2

شن

وْاوإحْونِا=1

نبؼوزج نبصاً٘ح

نُقِغ =2

شن

ةَإعِا=2

شن

وبَيّةٌونِا=1

ُذن ٌِٖٗ أى نبث٘د َ٘ ذٌٍْ بلدُاهاخ أكصز هوا مكزٍ أًوْى ،ةًوْى نبركزٗرٖ

ً 9شنر ؼٌا نبدٗزنًٖ  ،نبك٘ نبذُثٖ ٖ نبؼِز نبظُزٗاًٖ ،ت دنن  ،7999ؽ .27
ّرنظَ:

John Watt, The Fifth Book of The Rhetoric, syriac Text, p. 14
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قد ؼدن ػكل٘ي ن ب زنءج نبْسى نبظثاُُّٖ ،وا ػكلٖ  2+2أّ ّ 2+2قد ذكْى
 3+2+3تؽ٘س ٗـثػ ُدن نبو اهَ طثِح ،بكي نبْنكػ هي قزنءج نبث٘د نبصاًٖ ،أًَ
ٗ زأ كوا أّكؽدُ ٖ نبؼك  9+3توٌِٖ أًٌا ً زأ نبكلور٘ي وْاوإحْونِا هِا ،أّ
ً زأُوا ك ُلٔ ؼدج ظْوّقِا شن وْاوإحْونِاّ .أرٓ أًٌا إمن قزأًا نبكلور٘ي طْٗا أّ
هٌفـلر٘ي ؿار بدٌٗا ػك ٠ظدٗدن بلدُاهحُّ ،ذن نبؼك بن ٗذكزٍ أًوْى نبثل٘غ ٖ
ّؿفَ بلْسى نبظاتَ.
ّأرٓ أى ػك نبدُاهاخ نبعدٗد ٖ نب ـ٘دج ّنبذٕ بن ٗـفَ أًوْى نبركزٗرٖ،
ِٗرثز ذعدٗدن ٌُّـزن ت٠غ٘ا ظدٗدنٗ ،لاف إبٔ ٌُاؿز نبـْرج نبث٠غ٘ح ٖ
نب ـ٘دج.
ّأرٓ أى نبؼاُز قد نذثَ ًوْمض نب ـ٘دج نبفـ٘ؽح ،إم ؼزؽ ُلٔ نٟذ٘اى
توؽظٌاخ بفٌ٘ح ّهٌِْٗحّ ،أرٓ أًَ أهزٌ هؽوْن ُ٘ ٟة َ٘ ،ابٌوْمض نبفـ٘ػ
بل ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح ٟٗشنف ًوْمض نب ـ٘دج نب دٗوحّ ،نبرٖ ؿاغِا إ زٗن ّنتي
نبِثزٕ.
أها هٌِز نبرعدٗد ٖ نب ـ٘دج ةرٓ أًَ نبوْكٍْ ّنبولوْى ،وْكٍْ
نب ـ٘دج غ٘ز هةبْف ّ زٗد ٖ ذزنز نبؼِز نبظُزٗاًّٖ ،نب ـ٘دج ذرٌاّف ًوْمض
نًٝظاى نبثظ٘ن نبوكا ػ ّذـْر هؼِد ْٗهٖ ِٗ٘ؼَ هي ؼ٘اذَُّ ،ذن ِٗرثز ذعدٗدن
ّخزّظا ُلٔ ًون نبوْكُْاخ نب دٗوحٛ .ى نبؼِز نبفـ٘ػ نب دٗن بن ٗز ٖ
نًٝظاى ًوْمظا بلكراتحّ ،كاًد هْكُْاخ نبؼِز ذروؽْر ؼْف نٗٝواى ّنبكٌ٘ظح
ّنبوذُة.
ّنبٌوْمض نًٝظاًٖ نبذٕ ًعدٍ ٖ نبؼِز نبر ل٘دٕ كاى ًوْمض هدغ رظ نبدٗي
أّ نب دٗض نبذٕ قلٔ ؼ٘اذَ ٖ خدهح هذُثَُّ ،ذن ِ٘ٗ ٟة نبؼِز نب دٗن هي
ًاؼ٘ح ،إ ٟأًَ كاى ظشءن هي ًٌن نبؼِز ب دهح نبِ ٘دج.
ّأرٓ أى ًوْمض نبثا َ ؼثـًْْ ِٗرثز زٗدن  ًَٛخزض هي ُذٍ نبدن زجّ ،أؿثػ
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إًظاًا تظ٘وا هْكُْا ب ـ٘دج ٗ زأُا نبٌاص ّٗرةهلْى هٌِاُا نًٝظاًٖ .ؽثـًْْ
ؿار ًوْمظا بؽ٘اج نبظُزٗاى نب دٗوح إٔ ؿار هِثزن ُي ذزنز نٛظدنن.
ّأرٓ أى نبؼاُز تِذٍ نبوؼاُز نبـانقح ّنبؽض نًٝظاًٖ نبزنقٖ ،قد ُثز ُي
رّغ نًٟرواء بلْهيّ ،تابزغن هي أى نب ـ٘دج  ٟذؽو إػارنخ إبٔ نب ْه٘ح أّ
نبدُْج بْهي ٗعوَ ك نبظُزٗاى ،إ ٟأى ُذٍ نبوؼاُز ن ٌ٘ح ٖ ّظدنى نبؼاُزّ ،قد
أ ـػ ٌُِا ٌُدها نطرؽلز هي منكزذَ هؼِد بكفاغ إًظاى تظ٘ن هي نبظُزٗاى،
ُّْ تذب ٗ ْف بٌا تةى ق٘وح نبِو كاًد طثثا ٖ هعد نٛظدنن.
ّبذب أُرثزُ نب ـ٘دج ذعدٗدن هي ؼ٘س نبولوْى ّنبوْكٍْ ُّٖ ،إكا ح
بولوْى إًظاًٖ ظدٗد ،تؽ٘س ٗـثػ نًٝظاى نبفزن ذِث٘زن ُي رّغ نبعواُح،
ّنبفزنٗح ٌُا  ٟذٌِٖ نبرفزن ت در ها ذٌِٖ نب ْه٘ح ،ـْخ ؼثـًْْ ّأغاًَ٘
نبرزنش٘ح ُٖ نبظثة نبذٕ ظِ نبؼاُز ٗ رشى ُذٍ نبرعزتح شن ٗفـػ ٌُِا ٖ
قـ٘دج تِد ّ اج ؼثـًْْ.
ّأرٓ أى ها ٗو٘ش نبؼِز نبوِاؿز ُي نبؼِز نب دٗن ،أى نبؼِز بن ِٗد ظشءن هي
نٗٝواى ،لن ِٗد ًٌن نبؼِز قاؿزن ُلٔ ػزغ نبِ ٘دج بل زنء ،ت ػِز نًٝظاى
نبفزن تةى بَ نّرٌ ذعاٍ هعروَِّ ،قد ذثاٗي ُذن نبدّر ،وي نٛنتاء هي ػارك ٖ
ش ا ح نبؽلارج نبرٖ ِٗ٘غ ِ٘ا ُّٖ نبؽلارج نبِزت٘حّ ،هٌِن هي رأٓ نّرٍ ٖ
نبدُْج بٌِلح قْه٘ح ت٘ي نبظُزٗاى.
ّأرٓ أى هٌاقؼح قل٘ح نٛؿابح ّنبوِاؿزج ،أّ نبر ل٘د ّنبرعدٗد ٖ نبؼِز
نبظُزٗاًٖ نبوِاؿزٟٗ ،شنف ٖ تدنٗرَ ،وي ًاؼ٘ح تدأ ُذن نبٌ اع ٖ نبِزنّ ،ت٘ي
نبوص ف٘ي نبظُزٗاى نبِزنق٘٘يّ ،هي ًاؼ٘ح أخزٓ ٟٗشنف نٛنب نبظُزٗاًٖ نبوِاؿز
ٖ ؼاظح إبٔ نرنطح هظرف٘لح.
ّخراها أرٓ أى نب ـ٘دج ظدٗدج ٖ هْكُِْا ّهلوًِْا ،إ ٟأًِا ذروظ
تاٛؿابحّ ،ذروص نٛؿابح ٖ نبل ح نبفـ٘ؽح نبرٖ ًٌُود تِاّ ،نب ا ٘ح نبظُزٗاً٘ح
نبرٖ نبرشهِا نبؼاُز.
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وخائج انبحث
قدم نبثؽس نرنطح ذؽل٘ل٘ح بلؼك نبفٌٖ ّهلوْى نب ـ٘دجّ ،نًرِٔ نبثؽس إبٔ
أى نب ـ٘دج ّؿف٘ح ذـف هؼِد ْٗهٖ هي ؼ٘اج تا َ ظْنفّ ،نب ـ٘دج ّنقِ٘ح ًِٛا
ذـف هؼِد ؼ ٘ ٖ ّذعزتح إًظاً٘ح ّنقِ٘ح هز تِا نبؼاُزّ ،نب ـ٘دج ذِثز ُي
هؼاُز نبؽٌ٘ي نبرٖ ٗكٌِا نبؼاُز برزنشَ ّبؽ٘اج نٙتاء ّنٛظدننّ ،ذر ٌٔ تصزنء
نبرزنز نبظُزٗاًٖ.
ّأشثرد نبدرنطح أٗلا أؿابح نب ـ٘دجٛ ،ى نبؼاُز ؿاغِا ٖ قابة ـ٘ػ ّأكد
ُلٔ قدرذَ نبل ْٗح ٖ نبرشنم قا ٘ح هرٌُْحّ ،هَ نبرعدٗد نبْنكػ ِ٘ا هي ؼ٘س
نبوْكٍْ ّنبولوْى نبعدٗد.
ّنذلػ هي نرنطح نب ـ٘دج أى نبؼاُز هي خ٠ف إؼظاطَ نبوزُف ظِ هي
هِاًاج ْٗه٘ح ّهؼِد هةبْف ٖ نبؽ٘اج ُّْ ،هؼِد نبثا َ نبوكا ػ هي أظ ب وح
نبِ٘غ ،هؼِدن تِ٘ا ٗد َ بلِو ّٗوٌػ نٛه
نبؼاُز تلزّرج نبرْؼد ّنبروظ تابرزنز.

ٖ نب دّ ،كلِا هؼاُز ذِثز ُي إٗواى

ّأرٓ أى رؤٓ نبر ل٘د ّنبرعدٗد ذٌاقغ نبؼِز نبظُزٗاًٖ نبوِاؿز ٖ نبِزن،،
ّأرٓ أى ذعزتح نبؼِزنء نبظُزٗاى ٌُاك ٟػ ّأًِا ذ رلف هَ ذعزتح نبؼِزنء ٖ
طْرٗاّٗ ،عة نًٟرثاٍ إبٔ ُذن نبرٌٍْ ٖ نبوعروَ نبظُزٗاًٖٛ ،ى ُذن نبرٌٍْ ٗصزٕ
نبل ح نبظُزٗاً٘ح ترعارب كص٘زج غٌ٘ح ّهرثاٌٗحُّ ،لٌ٘ا ٖ نبٌِاٗح أى ًدرص أشز
نبٌزّف نبظ٘اط٘ح ٖ ػِز ك زٗق تدّى نٛؼكام نبِاهح.
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انشطزة األونى

مسَبهُهُا حدْورُا

انشطزة انثاوٍت

فِجا ا اعِة حبَ ا ااد مِ ا ااو مسَبّهُهُ ا ااا

م ا ا ا ا ا ا ا اسَبِو فِ ا ا ا ا ا ا ا اااإِا وِابِّبُهِ ا ا ا ا ا ا ا ااا

كُ ا ا ا ا ا ارِك ظْ ا ا ا ا ا اوّقِا وْاوإحْونِ ا ا ا ا ا ااا

نُقِ ا ا ا ا ا ا ااغ ةَإعِ ا ا ا ا ا ا ااا وبَي ا ا ا ا ا ا اةٌوّنِا

دٍاي ا ا ا ا اةَوؤِي حُ ا ا ا ا ا ُ حَبةٌونُ ا ا ا ا ااا

عَعٍا ا ا ا ا ا ا ااني نَفعُا ا ا ا ا ا ا ااا وبِبيُهُا ا ا ا ا ا ا ااا

حَميُا ا ا ا ا ا ا ااا بقُا ا ا ا ا ا ا ا ُ مسَمرُنُا ا ا ا ا ا ا ااا

وَملَعا ا ا ا ا ا ا امَعةُا مبَصا ا ا ا ا ا ا امُهُا

دُحِ ا ا ا ا ااق مَركَبا ا ا ا ا اةُا زعْ ا ا ا ا ااورةُا

تَيِ ا ا ا ا ااك كَمٌوشا ا ا ا ا اةُا ظَا ا ا ا ا افٍريةُا

بَما ا اؤٍيرْوةُا

بَهيُحُ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا وَبؤٍيمٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوةُا

حِا ا ا ا ا ا ااسوُا فَايُا ا ا ا ا ا ااا وةَببٍي ا ا ا ا ا ا اةُا

وَجبَوّنِا ا ا ا ا اا شَا ا ا ا ا اجٍي زؤٍيا ا ا ا ا اةُا

بَممٌ ا ا ا ااواُا كٌمِ ا ا ا ااؤ ممٍيا ا ا ا اةُا

دَميُ ا ا ا ا ااا لَص ا ا ا ا افٍيهِةُا ردٍي ا ا ا ا اةُا

دؤُا حَبةٌونُ ا ا ا ا ا ا ااا كَ ا ا ا ا ا ا ااد قُ ا ا ا ا ا ا ارِا

تِبِّبُهِا ا ا ا ا ا ا ا ااا عَا ا ا ا ا ا ا ا اام يَإقٌونِا ا ا ا ا ا ا ا ااا

فُعِ ا ا ا ا ااب تٍي ا ا ا ا ادَوؤِي لسُبوّنِ ا ا ا ا ااا

عمَي ا ا ا اؤْوى مفَمِ ا ا ا ااج ةٌونُيِّ ا ا ا اا

تَفَ ا ا ا ا ا ا ا ا اوّؤِي وَإدِا وبٍيبْوّنُ ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

شْ ا ا ا ا ا ا ا ااومُقُا تَي ا ا ا ا ا ا ا ااك إِمْونُ ا ا ا ا ا ا ا ااا

وَمبَصَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااةُا لَيمْوّنِ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

ظُ ا ا ا ا ا اعْوة جَوّنِا ا ا ا ا ااا معَطإُنِا ا ا ا ا ااا

ظَ ا ا ا ا ا افٍري طَإفِ ا ا ا ا ا ااا مَإجيُهِ ا ا ا ا ا اا

مِها ا ا ا اؤْوى عُبا ا ا ا ادٍيو مِاكمُهِّا ا ا ا اا

وَبهُا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اةجّهِا تٌوكُمِّا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

عَا ا ا ا ا اان إٍيعَا ا ا ا ا اايؤِيو ةُجْونِّ ا ا ا ا ا اا

جِا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اسُإِا تُ ةٌومُهِّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

دَلؤَدُمِّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا حمَيةُنِّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

مَ ا ااردِا
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بِةًلِا ا ا ااا إجَيُ ا ا ا اا وفِجمٌونِّ ا ا ا اا

لهَفعُا ا ا ااا با ا ا ااَمٍني مفَا ا ا ااةحُهِّا

رْوعُهُا ا ا ا ا ا ااا عَمِا ا ا ا ا ا ااؤ جَمهِّ ا ا ا ا ا ا اا

دَلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اةَيُّمِا مبَص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا امُهِّا

حَصِّ ا ا ا ا ا ا اا يُإقِا ا ا ا ا ا ااا مطَعمُهِّ ا ا ا ا ا ا اا

وحِما ا ا ا اةِّا إجَيُا ا ا ا اا وقَإعْونِ ا ا ا ااا

جلٌومشُ ا ا ااا شَ ا ا اجٍي معَع ا ا اهُهِّا

وَلكَرشُ ا ا ا ا ا ااا ةٌوب شَا ا ا ا ا ا امِمُهِّا

بُا ا ا ا ا ا ا ا اةَر طَا ا ا ا ا ا ا ا اؤرُا فٍاإْونِ ا ا ا ا ا ا ا ااا

فَطٍيحِّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا وَمإَطبُهِ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

فَقصِّ ا ا ا ا ا اا حمَيُّ ا ا ا ا ا اا مؤَنيُهِّ ا ا ا ا ا اا

حَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اسْوإِا وَمفَيجُهِّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

ةِؤْووى با ا ا ا ا ا ا ا ااَمٍني مَوةإُنِ ا ا ا ا ا ا ا ااا

وَبؤَونِّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا نَؤٍيإةُنِ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

ا

ا
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قاتلوووووووووود ْٗهووووووووووا تا ِووووووووووا

ٗث٘وووووووَ نبصووووووووار ّنبفاكِوووووووح

ٗعووْب نٛطووْنّ ،نبوزقوواخ
أًووووووووَ نب وووووووواف ؼثـووووووووًْْ

ّٗ ووووزٍ نٛتووووْنب ّنبث٘ووووْخ
ُشٗوووووووووش نبوووووووووٌفض ّنٝرننج

ه وووووووو ويٍ ؼلووووووووووْ ؿووووووووووْذَ

ّنٙمنى ذووووووووووووووزب بوووووووووووووَ

ٗوووووووود َ ُزتووووووووح ؿوووووو و ٘زج
ٗظووووووووووووووووو٘زُا توِوووووووووووووووووارج

ّكةًِووووووا ُووووووزّص ظو٘لووووووح
تزنؼووووووووووووووووووح ُّوووووووووووووووووودّء

هٌٌوووووووووز تِوووووووووٖ ّسٌٗوووووووووح
تووووووووابوْنن كلِووووووووا هولووووووووْءج

تووووووووواٛبْنى ظووووووووودن طوووووووووٌ٘ح
ذؼوووووووووثَ طوووووووووفٌ٘ح طوووووووووا زج

ُوووووواُْ ؼثـووووووًْْ ٌٗووووووانٕ

شوووووووووووارن هووووووووووَ خلووووووووووار

ٗووووووووووود ٗدٗووووووووووَ بلشتووووووووووا ي
خوووودّنٍ كوو وابْرن ّنبثوووواتًْط

ٗوووووووْسٍ ُلوووووووِ٘ن نبٌوووووووْننر
ؼوووووووووووووزنّنخ كابزهوووووووووووواى

ّ ووووووووٖ نبو٘ووووووووشنى ب٘وووووووووْى

أؿووووووووفز نبلووووووووْى هِوووووووووز
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ّطووووووووووووووووووثاًخ ػووووووووووووووووووِ٘ح
ّتامًعوووووووووووووووواى أطووووووووووووووووْن

هٌِوووا ٗـوووٌِْى نبووووةكْٟخ
ُلووووووؤ رؤّطوووووووِن ذ٘عووووووواى

ظوووووووووووووووووووووشر ّشووووووووووووووووووووووْم
تـووووووو و ػوووووووووِٖ ّ عووووووو و

بُٜلوووووووووووووواء ٗؼوووووووووووووودّى
بلووووووووووٌفض نن وووووووووووا ذفوووووووووورػ

خثووووووووواسج هوووووووووَ ؼؼوووووووووا غ

ذو٘وووووة ًفوووووْص نبـوووووا و٘ي

خوووووووووض ه٘وووووووووة أخلوووووووووز
ذ وووووووووْٕ نبعظووووووووون كص٘وووووووووزن

ؼوووووووووؾ غووووووووق ّقووووووووزٍ
ُّووووووووووووووٖ بلووووووووووووووثوي نّنء

تِووووووووود نبٌِ٘وووووووووزج شووووووووووار
ظووووووووووثض ؼلووووووووووْ هٌِووووووووووا

توووووووووووووووو٘خ ّهزهثووووووووووووووواخ
ذفوووووووووووووواغ ّهؼووووووووووووووزّتاخ

ذـوووووثؽْى نن ووووووا هف٘ووووودٗي

ّتابِ ووووووووووووووووو ً٘وووووووووووووووووزٗي

ـــ

ـــ

قائمت انمزاجع
أوالً :انمزاجع طُزٌاوٍت
 .3مْوّظحُةُا دمُري جرٍجيٌوريْوط يْوحَهُو بَر عِربُيُا مَفرٍيُهُا قَدٍيعُا دمِدحنُا ،حةُمُا
دَةرِيو ،دَيرُا دمُري تَفرٍيم شْوريُيُا ،ؤوالندا .3891
ثاوٍاً :انمزاجع انعزبٍت
 .7أطوز هلكٖ ،ظْسٗفّ :ظٍْ طُزٗاً٘ح ،نب اهؼلٖ 3000
 .3أطوز هلكٖ ،ظْسٗف :نب ٌاء نبظُزٗاًٖ هي طْهز إبٔ سنب٘ي ،نب اهؼلٖ ،هكرثح
نٛه 3002
 .2ؼٌا نبدٗزنًًٖ ،شنر :قـ٘دذٌا نبوِاؿزج قـ٘دج نب زى نبِؼزٗي ،ت دنن 7999
 .2خْرنًٖ( ،نكرْر) طو٘ز :نب ـ٘دج نبظُزٗاً٘ح ٖ ٌُ٘كاّج ت٘ي نبر ل٘د ّنبؽدنشح؛
327

انشعز انظزٌاوً انمعاصز (قصٍذة انبائع انجىال)

أ.د .صالح عبذانعشٌش محجىب

ًؽْ ذةط٘ض رؤٗح ؼدنشْٗح بلؼِز نبظُزٗاًٖ ،كراب تؽْز هلذوز نٛنب
نبظُزٗاًٖ نبصابس ،نبِزن ،أرت٘ طٌح 3001
 .9نّبثاًْٖٗ ،ؼٌا :نبؼِز ٌُد نبظُزٗاى ،ؼلة 7910
ً .1شنر ؼٌا نبدٗزنًٖ  ،نبك٘ نبذُثٖ ٖ نبؼِز نبظُزٗاًٖ ،ت دنن 7999
ثانثاً :مزاجع أجىبٍت
1. John Watt, The Fifth Book of The Rhetoric of Antony of Tagrit,
CSCO, syriac Text Vol. 481, Louvain 1986 .
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