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 الصادة الزمالء أعضاء المجمع ...

 خوة المحاضرون...الزمالء واإل

أثلدم أوالً بجزٗو شكهر  واكصىت ثلكدٗر  ىزٌ أكٖ أ مكصع ٌجٍك  

 ُمٍصم إىً٘ٓ، وأسأل اهلل ثعصىٕ اىيغة اىعرب٘ة، اىذَٗ شرفُٖٔ بصُجخصبًٓ ىٖ ى

 أن أنٔن فٖ اىٍسجلبو  ِد حسَ ظًِٓ و ظً٘ خلجًٓ.

نٍص أشهر صدٗلٖ وزٌ٘يٖ األسجصذ اىدنجٔر ٌٔفق د بكٔل  يكٕ ثلدٍٗكّ 

ىٖ بٍص ٗهرٌِٖ وٗشرفِٖ، ؤْ ا٘ر ٌَ ٗعرفِكٖ فكٖ صكداكة ثجكصوز  ٍرْكص 

 خ خة  لٔد.

ألُِٖ ُشأت فٖ أسرة ثلكرأ ٌِذ طفٔىجٖ وأُص شغٔف بصىيغة اىعرب٘ة، ربٍص 

اىلرآن اىهرًٗ، وثردد األحصدٗح اىِبٔٗة اىشرٗفة، وثراج  أحكداخصً ٌكَ ثكصرٗ  

اىعرب واإلس م. ىذىم ىً أنكَ أثجكصوز اىعصشكرة ٌكَ  ٍكر   ِكدٌص نِكت 

 أحفظ أجزاعً ٌَ اىلرآن واىحدٗح، وغ٘ر كي٘و ٌَ اىجصرٗ  اإلس ٌٖ.
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إ٩٪ٰ ٠٪خ ٚ ٣ٕةا٤ح  ١٣جٲؿ،  ك٤ٔٯ  ٣ؿ٥ٗ ٨٦ كصٮد ١٦ذجح ك قٕح ٰٚ ٦٪ـؿ

٠سٲؿ ن ٦ة عقذأصؿ ٠ذجةن ٨٦ ١٦ذجػح ٦ذؼىىػح ث١ذػت  ٵد.  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٞػؽٱ٥، عك 

عقذٕٲؿ٬ة ٦ػ٨ ١٦ذجػح  ٧٣ؽرقػح عك ١٦ذجػح  ٵكٝػةؼ ٚػٰ دٱػؿ  ٣ػـكرو كٔ٪ػؽ٦ة 

عوجعخ َة٣جةن ٰٚ ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ثؽ٦نٜ، ثؽعت ثة٣ذؿدد ٤ٔٯ  ١٧٣ذجح  ٣ْة٬ؿٱح 

 ٰ ر٦ة٩ح، ٧٤٠ة ق٪عخ ٣ٰ  ٣ٛؿوح ثؾ٣ٟوك ٧٣ؿ٠ـ  ٣سٞةٰٚ  ٣ٕؿثٰ ٰٚ عث

ٔة٩ٰ عقذةذم  ١٣جٲؿ كوؽٱٰٞ ثؽعت و٤ذٰ ث٧ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٔ٪ؽ٦ة د

٫ ٚػٰ  ٧٣ض٧ػٓ، ك٠ػةف  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣ٮ٬ة. ظٮ٦ؽ إ٣ٯ ظٌٮر ظ٢ٛ  قػذٞجة٣

ٔنؿ ٨٦ م٭ؿ دنؿٱ٨  ٵكؿ ٔةـ ك ظػؽ كدكػٕٲ٨ كدكػ٧ٕبح  ذ٣ٟ ٰٚ  ٣كةدس

ثؽ٦نػٜ؛ ك٦٪ػؾ ذ٣ػٟ  ٣ٕةد٣ٲػح  ٦ع٧ؽ ٠ػؿد ٤ٔػٰ ثة٧٣ؽرقػحكع٣ٙ، ٰٚ ٝةٔح 

  ٣ذةرٱغ كع٩ة عدةثٓ عػجةر  ٧٣ض٧ٓ ك٩نةَةد٫، كعٝذ٪ٰ ٔؽد ن ٨٦ ٦ُجٮٔةد٫و

عكد عف ع٠ٮف وؿٱعةن ٥١ٕ٦ عٱ٭ة  ٣كػةد ، كع٩ػة عدعػؽث ٔػ٨ ظػةؿ  ٤٣٘ػح 

ٚٲ١ٛػٰ عف ٩ٞػؿع عك ٩كػ٧ٓ ٚػٰ  ، ٣ٕؿثٲح، ٵٝٮؿ: إ٩٪ة ع٦ةـ َؿٱٜ مةؽو كَٮٱػ٢

، ظذػٯ ٚػٰ ٩ػؽك  عك ٚػٰ ٦ؿ٠ػـ زٞػةٰٚكقةا٢  ٷٔٺـ، عك ٰٚ ٦عةًؿ  د٤ٞٯ 

ظػٲ٨ ، كٗػ٥ٍّ  ٱىػٲج٪ٰ ٦ػ٨ ٬ػ٥ٍّ ٠ةف ٔذؿؼ ث٧ة ع ة٩نٕؿ ثةٷظجةطو كع٩ة مؼىٲ  

عوعط  ٵكر ؽ  ٹ٦ذعة٩ٲح ٣ُٺ. ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ٤ٔٯ ٦ؽل ٩ىٙ ٝؿف ٠٪خ 

٨٦  ٣ـ٨٦، كع٠ذنٙ ع٦ٲػح  ٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ كٔضػـ٥٬ ٔػ٨ ٚ٭ػ٥ ٣٘ػذ٭٥ كظْٛ٭ػة، 

ٚ٭ة كظذٯ ٨ٔ ٦ضؿد ٦عةك٣ح  ؿُّ ٕى ى ٠ذنٙ كصٮد  ردجةط عٲ٨ عٱؽٱ٭٥و ٧٠ة ك٬ٰ ثد

مؽٱؽ كثىٮر  د ا٧ح ثٲ٨ دؽ٩ٰ ٦كذٮل  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  ٣ٮرٝػح  ٹ٦ذعة٩ٲػح 

 كًعة٣ح  ٷصةثح  ٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ  ٵقب٤ح  ٧٣ُؿكظح ٰٚ  ٹ٦ذعةفو

٦٪٭ضٲح د٤ٕٲ٥  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ؽ رق٪ة ٝةوػؿ و ٚذ٤ٕػٲ٥  فص٧ٲٕ٪ة ٱ٥٤ٕ ع

٦ؿظ٤ػح  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٵقةقػٰ ٬ػٰ  فٌ ع ، ك ٤٣٘ح ٱضت عف ٱجؽع ٦ػ٨ د ػػ٢  ٵقػؿ

٣ػ٥ ٱذعٞػٜ،  ،ٶقػٙ، كٱػة ٣ ٧٣ؿظ٤ح  ٣عةق٧ح ٰٚ ظٲة   ٣ذ٧٤ٲؾ، ك١٣ػ٨ ٬ػؾ 
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كإ٧٩ة ٰٚ  ٣ؽكؿ  ٣ٕؿثٲح  ٵػؿل  ٣ذٰ زرد٭ة ص٧ٲٕػةنو  ،٣ٲف ٰٚ قٮرٱح ٚعكت

ؿ  ٣ؾم ٱي  ٍٕٮى ـ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ضذ٧ٕةد٪ة ٬ػٰ  ٣ٕة٦ٲػح  ٣ذػٰ ٱع٤٧٭ػة ٭ؽِّ إف  ٧ً٣

ووو ٛػةز ك ٣كػٲ٪٧ة ك ٧٣ك٤كػٺت  ٣ٕؿثٲػح٦ٲػح ك ٣نػةرع ك ٣ذ٤إ٣ٲ٪ة  ٣ض٭ػ٢ ك ٵ

كظذػػٯ ٚػػٰ  ٣ضة٦ٕػػةت ٩ٺظػػِ عف ٔػػؽد ن ٗٲػػؿ ٤ٝٲػػ٢ ٦ػػ٨ عقػػةدؾد٭ة ٱ٤ٞػػٮف 

٨  ٣عةؿ ثؼ٤ٲٍ ٨٦  ٣ٛىعٯ ك ٣ٕة٦ٲحو كي  ٦عةًؿ د٭٥ ثة٣ٕة٦ٲح، عك إذ  ظى

:كع٦ةـ ٬ؾ   ٣ٮ ٝٓ  ٧٣ؤ٥٣، ٠سٲػؿ ن ٦ػة  ٬ػ٢  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح وػٕجح  دكػةل٣خي

 ٣ػػؾم ٱض٤ٕ٭ػػة ٔكػػٲؿ   ٧٣٪ػػةؿ ظذػػٯ ٤ٔػػٯ  ٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨  عػػؽِّ ك٦ٕٞػػؽ  إ٣ػػٯ  ٣

 ك ٣ؽ رقٲ٨ كظ٤٧ح  ٣ن٭ةد ت  ٣ضة٦ٕٲح؟

ك٨١٣ قؿٔةف ٦ة عٔٮد إ٣ٯ  ٣عٞٲٞح ك ٣ٮ ٝٓ:  ٧٣ن٤١ح ٚٲ٪ػة ٩عػ٨ ك٣ػٲف 

 ٰٚ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲحو

ٚإذ  ٦ة رصٕ٪ة إ٣ٯ عصػؽ د٩ة  ٣ٕػؿ.، ٩ضػؽ  ٣كػٮ د  ٵْٔػ٥ ٦ػ٪٭٥ ٠ػة٩ٮ  

ز٥ ٱىجعٮف عدثػةل عك مػٕؿ ل  ،عثةن ٨ٔ صؽٌ  ع٦ٲٲ٨، ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚ٭٥ ٱذٞ٪ٮف ٣٘ذ٭٥

عك رك   عد. كمٕؿ كدةرٱغو كص٧ٲٕ٪ة ٱ٥٤ٕ عف ٩ـكؿ  ٣ٞؿآف ٤ٔػٯ  ٣ٕػؿ. ٣ػ٥ 

 د٪ـٱ٢ ٨٦ ر.  ٣ٕة٧٣ٲ٨و ٫ٱ٨١ وؽٚح؛ إ٩

إف ٨٦ ٱٕؿؼ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ظٜ  ٧٣ٕؿٚػح، كٱ١ذنػٙ عقػؿ ر٬ة، كٱذػؾكؽ 

ؽر إٹ ٔػ٨ ٹ ٱ١٧ػ٨ عف دىػ ٠٭ػؾق ص٧ة٣٭ة، قٮؼ ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ  ٣ٞػٮؿ: إف ٣٘ػحن 

ـو ٤ٔٯ درصح ٔة٣ٲح ٨٦  ٣عٌػةر   ٷ٩كػة٩ٲحو ٣ػؾ٣ٟ ع٩ػة عرٚػي  مٕٮ.و  كعٝٮ 

 ٧٣ٞٮ٣ح  ٣ذٰ ٱؿدد٬ة  ٣جٕي ٨٦ عف  ٣ٕػؿ. ٠ػة٩ٮ  ٝجػ٢  ٷقػٺـ ٗػةرٝٲ٨ ٚػٰ 

ٔىؿ  ٣ضة٤٬ٲحو إف ٬ؾق  ٧٣ٞٮ٣ح ثة٤َح ٱؿٌٚػ٭ة  ٣ٕٞػ٢ ك ٧٣٪ُػٜ، كدؽظٌػ٭ة 

 ل ٰٚ ٔىؿ  ٣ضة٤٬ٲحوةد  ٨٦ ٱٕٲ ٣عٞةاٜ  ٧٤ٕ٣ٲح ك ٣ذةرٱؼٲحو ٩ع٨ عٱ٭ة  ٣ك

ٱكٕؽ٩ٰ عف عدعػؽث ٚػٰ ٬ػؾ   ٣ؼُػة. ٔػ٨ قػ٤ٰٛ ٚػٰ ٦ض٧ػٓ  ٤٣٘ػح 

 ٣ٕؿثٲػػح، ز٦ٲ٤ػػٰ كوػػؽٱٰٞ،  ٵقػػذةذ  ٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ ٔـٱػػـ مػػ١ؿم،  ٣ػػؾم 

 ص٧ٕذ٪ٰ ث٫ ٦ؿ ظ٢ ٨٦ ظٲةد٪ة دذنةث٫ ٤ٔٯ ٦ؽل ٩ىٙ ٝؿف ٨٦  ٣ـ٨٦و
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ٍحٌ فٔ سٌ يجقاربة، سبقَٔ د. عزٕز بسَة واحدة  فدٔ اهًدةارح. ح دن 

دإٍْدة اهاايدة فدٔ فدالج ااعجًاعٖدا  عداو مًدن ومًسدٌٖ وثسداً ة عوٓ اه

 وأهف، وأٍا ح وت عوٓ اهدإٍْة اهااية فٔ فالج ااعجًاعٖا  باة عاو واحة.

ثخددالد د. عزٕددز يددٌ لوٖددة اهحقددْع فددٔ اهةاياددة اهسددْرٕة عدداو ثسدد   

وأهدف. لدام يةودن اهةوهدة حَّٖدا حدةٕح اهَ د   فدٔ   ةوثساًومًسٌٖ 

د. عزٕدز عضدْاف فدٔ فُادٌٖن يٌ بٌٖ اهخالٕةٌٖ األوائدن،  سْرٕة وٕاٌٖ قضاثُ

يةون اهةوهة. وهمَُ هى ٕوبدح فٖدُ رٖدال بضداة أحدّال حجدٓ امجارثدُ و ار  

مدا، ٕاهجالبٖة واهجاوٖى واهةاياة اهسْرٕة هًَحة هةراسة اهقاٍْم اهةوهٔ فٔ أيال

د. عزٕدز إهدٓ  قةيجّا إهٓ سْرٕة عًاٖة أصةقاء اه الع األوسط. وقدة سدافال

  ة وأهف.اه ّال اهالاب  يٌ عاو سجٌٖ وثساً ما فٕٔالأي

َٖت عضْاف فدٔ يةودن أٍا ثخالعت يٌ لوٖة اهحقْع باة عاو واحة. عُ 

ّٔ يَحدة يقةيدة يدٌ عًاٖدة أصدةقاء اه دالع األوسدط  الضت  اهةوهة، وعُ  عو

ما، وهمَٔ آخدال  اهجالٕدح ألم ِدةفٔ اهد   ٕاهسٖاسٖة فٔ أيال وهةراسة اهاوْ

ة اهقاٍْم. وِد ا يدا ح دن فادنف عَدةيا يَ  ظفْهجٔ ِْ دراس هُ أعًن لَت

 ،اٍجقوت يٌ يةون اهةوهة إهٓ لوٖة اهحقْع ياٖةاف فٔ قسى اهقاٍْم اهةزائدٔ

 خى سافال  إهٓ فالٍسا إلثًاو ثح ٖؤ.

ما معْا  يْفقدة  ح دن عودٓ اهًاعسدجٖال يدٌ ٕد. عزٕز فٔ أيال امع

اهسدٖة  ٌ عاياة فٖالعَٖٖا، خى اهةلجْراه يٌ عاياة لْهْيبٖا، وبًَّٖا ثزود يد

مدا إهدٓ أم ٕيدٌ ظفْهجّدا وثاوًّٖدا فدٔ أيال اف يوك اهاأٍ اهجٔ أيضدت عدزء

ثخالعت يٌ لوٖة اهةراسا  اهةوهٖة فٔ عاياة عْرد ثاوم بْاحَعٌ. وبادة 

 ًِا عًال.ة  ه  قا و     سَة واحة  يٌ  واعًّا رُ 

فبادة أربد  سدَْا   ،مدا بسدالعة قٖاسدٖةٕأٍّٓ د. عزٕز دراسدجُ فدٔ أيال
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رّخ إّفاده عاد إلُ دنشق وٌَ ّحهل  شلٍادا دللررخَرده ودهطث أشٍس نو حا

 ث  نلو علام أرة للَق فِ دلشٍس دلخاضع فِ دللاىَن دلرولِ. ودلخحق ةكلْث دلح

فلِ دىخالار وريج َّنٍلا ن ْلردً فلِ رلْلث دلحللَق  ،وضخْو وحط هئث وألف

عشّش فِ دلطاعث دألولُ لَضَلً إلُ رلْث دلحللَق،  ةالررخَردإلّفاد. ح سفج 

 ضردكث دضخهست ىطف كسن نو دلشنو. َنٍا دى لرت ةْيياونو ّ

فِ دلكلْث ألىً لم ّهظ علُ إّفاده دهلص ضليَدت، ولكيلً  معيدا ًُعِّْو 

 ضاً فٍْا عيرنا أحم دلطيَدت دلذهص.ُعّْو نررِّ 

نو فسىطا ران د. عشّش ن اردً لجان ث دلكَّج، وة ر دهص  حْيها عرُت 

ا فِ نيلشلْو نخجلاورّو دلكَّج، فطكيّ ةً ن اردً أّضاً لجان ث  ضيَدت لحلُج 

َدحِ نلو وضت ْو وحط هئث وألف. ة ر ع ثإلُ أن غادر دلكَّج فِ عام ضت 

ئث وأللف دفخخحلج دلجان لث دألردىْلث فلِ عهلان دلكَّج عام ذهاىْو وحطل ه

ذيلْو ودللررخَر ىحلو دانيا  فِ رلْث دلحلَق، فطلتج   كطهاً للرردضات دل لْا

فطلسىا  ،ِ درجث دلهاجطخْس َّناً ودحردً فِ دألضتَعس فررِّ أن ىُ رهال دلغالِ،

 .علُ نرى ضيث رانلث أضتَع  ر  ىطافس إلُ عهان 

ف ه  عهْردً لكلْث دلحللَق  ؛حَلُ د. عشّش عرددً نو دلهياضب غْس نا ذرسُت 

وعهْلردً  ،وذهاىْو وحط هئث وألف، ولهرا ذهلاىِ ضليَدت ث  ةجان ث دنشق عام ضخ

لرةلَناضْث فِ جان ث دلللهَن دلذاضلث فلِ علام دذيلْو لكلْث دل الكات دلرولْث ود

إللُ أن ودفخلً  ،ا لٍْئث دلهَضَعث دل سةْث نو عام أرة ث وألفْووألفْو، ذم نرّسدً عان  

 .ادذيِ عشسألفْو ودلهيْث فِ دل اشس نو راىَن دألول عام 

ث، ا لَزدرا دلذارجْث دلطَرّث، ولجان ث دلرول دل سةْلرها عه  نطخشاردً كاىَىْ  

 ولحكَنث دلكَّج، وشارك فِ عرد رتْس نو دلهؤحهسدت دل سةْث ودلرولْث.

أررسٌلا فلِ  ،عرد رتْس نلو دلكخلب ودلتحلَل دلهيشلَرا للررخَر عشّش



 777 (3)اجلزء  (09)اجمللد  -جملة جمنع اللغة العربية بدمشق 

ردً نلؤدزردً دللاىَن دلرولِ، رها رخب فِ دللضْث دلفلططْيْث عيرنا عه  نحلسِّ 

 فِ دلهَضَعث دلفلططْيْث.

ضلَ  فلنىِ و دلرردضلث ودلخحلْل ، أن نؤلفاحً حطخحق كلرردً رتْلسدً نلنع و

 الن ر  نا رخب فِ ىطف كسن نو دلشنو.أحَكف عير رخاةْو ّهرِّ 

فلً أل  ؛ ، ةلارَرا رختلً«دلخياْم دلرولِ دل الهِ»رخاب  :دلكخاب دألول ٌَ

ْلً دلخيالْم وضلت ْو وحطل هئث وأللف، شلارحاً ف ث  فِ دلكَّج، فِ عام ذالذل

 ةحلَق دإلىطان ودلحسّات دل انث. ق، نع كطم ّخ لاا وودك ْ  دلرولِ ىاسّ  

رضلِ دفِ ٌزد ٌَ رخلاب نررضلِ أُعلر لررخاةً: فهؤل   ثوٌَ ّلَل فِ نلرن

لجان ات دل سةْث، ضلَد  فلِ رلْلات دلحللَق أو دل للَم فِ ددلهياهات دلرولْث 

رهلا ّللَل  -ف دلطْاضْث ودل الكات دلرولْث. ونا دعختسه نو نهْشدت لٍزد دلهؤل  

حرّلرٌا فلِ ىلطخلْو: أواٌهلا ةطلاوخً، وذاىٍْهلا نحاولخلً ّهكلو ح -د. عشّش 

 دلهياهات دلرولْث نو جاىتٍْا دلياسي ودل هلِ ةخَدزن ن لَل.ن الجث 

ىً كانَس ّطخحق أن ّسجع إلْلً أي إ :وأكَل أىا فِ حلْْهِ لٍزد دلكخاب

دلخياْهلِ لمنلم دلهخحلرا    دلتيْلان  والب أو ددرس أو ةاحد ّسّر أن ّخ لس  

دألنلم دلهخحلرا فلِ حفلس دلطلالم  دور  ووورااحٍلا دلهخذططلث،  عٍاووفس

 ودألنو دلرولْْو.

، «دردضلث كاىَىْلث ىاكلرا -دإلرٌلاب دللرولِ » رخلاب وآدس نا رختً د. عشّش

دذيْو وحط ْو وحطل هئث وٌَ رخاب ضرر عو ددر دل لم للهالّْو فِ ةْسوت عام 

 د  دللتياىِ.م لً دلررخَر ضلْم دلحص رئْص نجلص دلَزر، وكر  وألف

ّلش ىكلْشّث عيرنا أوفلر دللررخَر عشوكر أُعر ٌزد دلكخاب أضالً ةاللغث دإل

كْث، لهرا ضيث ودحرا أنضاٌا فِ جان لث ّسةهيحث نو نؤضطث فَلتسدّج دألن

كْلث، ّشلس فلِ دلَاّلات دلهخحلرا دألنسٌارفارد إلعردد ٌزد دلكخاب، دلزي ىُ 

 وحط ْو وحط هئث وألف. عام ودحر  
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٤١٩ٲـٱح ك ٣ٕؿثٲح، كعقذ٢ ٦٪ػ٫  ٵ١ٚػةر ؾ   ١٣ذة. ثة٤٣٘ذٲ٨  ٷ٣ٞؽ ٝؿعت ٬

 ك ٣ٕجةر ت  ٳدٲح:

 ٱٞٮؿ  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ:

ة ٱضؿم  قػذؼؽ ٫٦ ثنػ٢١ ٔنػٮ اٰ ك٠ٲٛػٰ ٚةٷر٬ة. ٱ٢ْ مٕةر ن قٲةقٲ  »

ك ٩ذٞةاٰ ٣ٌؿ. ظؿ٠ةت  ٣ذعؿر  ٣ٮَ٪ٰ ٰٚ ٦٪ةَٜ ٦ٕٲ٪ح ٨٦  ١٣ػؿ   ٵرًػٲحووو 

قٲةقػٲح ٱػذ٥ ػ٤ٛ٭ػة  رد١ػة. صػؿ ا٥ ع٠سػؿ ٚذػح ٹٚإر٬ة.  ٣ؽك٣ح  ٣ٕةثؿ ٤٣عؽكد 

ْٚةٔح، إ٦ة ثن٢١ ٦جةمؿ عك ٗٲؿ ٦جةمؿ، ٤ٔٯ ٱؽ ٧ٔٺل  ٣ػؽكؿووو ٣عكػة. ٬ػؾق 

، « ٤٧ٕ٣ٲػػةت  ٣كػػؿٱح»ٙ  ٵٝ٪ٕػػح، ٦سػػ٢  ٣ػػؽكؿ عك ثة٣٪ٲةثػػح ٔ٪٭ػػةووو دعػػخ ٦ؼذ٤ًػػ

 ٣ػؽٚةع ٔػ٨  ٣عؿٱػح ك ٣ؽٱ٧ٞؿ َٲػح ٚػٰ »، ك« ٣عؿ. ذ ت  ٣نػؽ   ٧٣٪ؼٌٛػح»ك

إف ٧ٔٺل ٬ؾق  ٣ؽكؿ ٱؿد١جٮف صػؿ ا٥ ػُٲػؿ  ًػؽ ظ١ٮ٦ػح  ووو« ٣ؽكؿ  ٵػؿل

كق١ةف دك٣ح عػؿل ٦س٢: إثةد   ٣ض٪ف  ٣جنؿم، ك ٣ٛىػ٢  ٣ٕ٪ىػؿم، ك ظذضػةز 

ٝػٮ ٩ٲ٨ »٧٠ة دٞٮؿ  - ٣ؿ٬ةا٨ ثة٣ض٤٧ح، كثةػذىةر ٢٠ صؿ ا٥  ٣عؿ.  ٵػؿل عك 

ؿض ػ٤ػٜ ظة٣ػح ٦ػ٨ ٘ػ، ث«ح ٹ٩ذ٭ة٠ػةت  ٣ضكػٲ٧»٢٠  ٣ؼؿكٝػةت ك - «ص٪ٲٙ

ةف  ٣ٞةد  عك  ٣٪ةس ٰٚ  ٣ؽك٣ح  ٣ٌػعٲح )كعظٲة٩ػةن ٚػٰ عذ٬ػةف ٝػةد   ٣ؿٔت ٰٚ عذ٬

 و«كمٕٮ. دكؿ عػؿل( ٣ذعٞٲٜ ٩ذٲضح ٦ٕٲ٪ح ثة٣ٞٮ 

١ٲح ٤ٔػٯ َػؿ ث٤ف ٱ٦سٺن ثة٣٘ةر   ٣ضٮٱح  ٵ٦ؿ ٔـٱـك٬٪ة ٱٌؿ.  ٣ؽ٠ذٮر 

ك ٣ذٰ ٣ػ٥ د١ػ٨ دٌػٓ ٩ىػت  كز٧ة٩ٲ٨ كدك٧ٕبح كع٣ٙ، حو قذكث٪٘ةزم ٰٚ ٔةـ 

ٮـ ؾ ٰٚ ثةٔذجةرق  ٣ؽ٦ةغ  ٧٣ؼٍُ عك  ٧٣عٌؿض  ٧٣ـٔػؿ  ٣ٞٔٲ٪ٲ٭ة  ٣ؿاٲف ٧ٕ٦َّ 

وووو ثٲؽ عف ٔ٪ػٙ  ٣٘ػةر  ككظنػٲذ٭ة ص٤ٕػخ ٤ٔٯ  ٷر٬ة. ٰٚ  ٣ٕة٥٣  ٣٘ؿثٰ

٭ػة، ٬ػ٥ ع٬ػؽ ؼ ٨٦  ٣ٮ ًط عف  ٣ك١ةف  ٧٣ؽ٩ٲٲ٨ ٰٚ  ٧٣ؽٱ٪ذٲ٨ كٰٚ ٣ٲجٲػة ٤٠ِّ 

 ٣٘ةر ، كذ٣ٟ ث٭ؽؼ ك ًط ثضٺل دةـ، ك٬ٮ ػ٤ٜ ظة٣ح ٨٦  ٣ؼػٮؼ ك ٣ٛػـع 

ٮ. كعذ٬ةف  ٧٣ؽ٩ٲٲ٨  ٵثؿٱػةلو ك٠ة٩ػخ  ١ٛ٣ػؿ  ٬ػٰ إٚ٭ػة٦٭٥ ك ٣ؿٔت ٰٚ ٤ٝ
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 ٣ٕٞػة. ، ٚػإف  ٧٣ـٱػؽ ٦ػ٨ ٮ  ٨٦  ٧٣ٮت عك  ٷوةثح ثضؿ حو ضٍ ثأ٩٭٥ ظذٯ ٣ٮ ٩ى 

 و«كُٞٮ   ٣ؿاٲف  ٣ٞؾ ٥٣ٰٚ ٱي  ٦ة « ٥ٕ٣ قةـ» ٣سٞٲ٢ ٝةدـ إ٣ٲ٭٥ ٤ٔٯ ٱؽ 

.؟ ٚإذ  ٥٣ ٱ٨١ ٬ؾ  إر٬ةثةن، ٧ٚة ٬ٮ  ٷر٬ة»ز٥ ٱذةثٓ  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ ٝٮ٫٣: 

كإذ  ٠ةف  ٗذٲةؿ  ٧٣بةت ٨٦  ٤ٛ٣كُٲ٪ٲٲ٨، كصؿح ك ٔذٞػةؿ ٔنػؿ ت  ٵ٣ػٮؼ 

٦٪٭٥ ٚػٰ  ٣كػ٪ح  ٵك٣ػٯ كظػؽ٬ة ٦ػ٨  ٹ٩ذٛةًػح ٤ٔػٯ ٱػؽ  ٣ٞػٮ ت  ٣٪ْة٦ٲػح 

ووو ٣ػٲف إر٬ةثػةن ٧ٚػة ٰٚ  ٣ٌٛح  ٣٘ؿثٲح كٗـ   ٷقؿ اٲ٤ٲح ك ٧٣كذٮَ٪ٲ٨  ٣ٲ٭ٮد

 ٬ٮ  ٷر٬ة.؟

ٞػة٩ٮف ث٧ٮصػت ٦ٲسػةؽ ٨  ٣إف  ٣سأر ك ٹ٩ذٞةـ ك ٣ٕٞة. ٠ي٤ٌ٭ػة ػةرصػح ٔػ

ووو كإف ٚن٢ ٦ض٤ف  ٵ٨٦ ظذٯ  ٳف ٰٚ  ٣عٛةظ ٤ٔٯ  ٣كٺـ  ٵ٥٦  ٧٣ذعؽ 

ػٲة٩ػػح ثٕػػي عٌٔػػةا٫  ٣ػػؽ ا٧ٲ٨   ٵ٦ػػ٨  ٣ػػؽك٣ٲٲ٨، ٠ػػةف قػػجج٫  ٣ػػؿاٲفك

٦ػ٨  -كٝػؽ ٦٪ٕػٮق ٕٚػٺن  -٧٣كؤك٣ٲذ٭٥؛ إذ إ٩٭٥ ٝةدركف ٤ٔٯ ٦٪ٓ  ٧٣ض٤ػف 

 و«وٮؿعد ل ك صجةد٫ َجٞةن ٣ٞة٩ٮف دك٣ٰ ٦٪ةقت ظكت  ٵ

كع٩ة عمةرؾ  ٣ػؽ٠ذٮر قػ٤ٲ٥  ٣عػه ظٲ٪٧ػة ٱؤٱػؽ ٚػٰ دٞؽٱ٧ػ٫ ١٤٣ذػة.، 

صٮ٬ؿ ٦ة  ٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ ٰٚ ٠ذةثػ٫، كػةوػح ٔ٪ػؽ٦ة ٱػؿكم  ٣ػؽ٠ذٮر 

  ٣عه  ٣ٮ ٕٝح  ٳدٲح:

ٙو دٕػؿض ٣٭ػة عظػؽ  ٧٣ػٮ َ٪ٲ٨  ٵ٦ػؿ» ١ٲٲ٨ ٚػٰ ٱ٤ٔٯ عزؿ ٤٧ٔٲػح ػُػ

٦ػة ٦ٕ٪ػةق: إف  (ٮ٣ذـصػٮرج مػ)١ٰ آ٩ؾ ؾ ٱثٲؿكت، ٝةؿ كزٱؿ  ٣ؼةرصٲح  ٵ٦ؿ

 ٣ٮًٓ  ٧٣ذكٲٌت ٰٚ  ٣ٕةو٧ح  ٤٣ج٪ة٩ٲػح ٬ػٮ عمػج٫ ثٮثػةل  ٣ُػةٔٮف، كإف ع٬ػ٢ 

ـؿ  ثٲؿكت ٦كؤك٣ٮف ٨ٔ ٬ؾق  ٣عةؿ، كإ٫٩ ٱٞذٌٰ، ٦ة د ـ  ٵ٦ؿ ٠ؾ٣ٟ، عف دٕي

 و«٬ؾق  ٧٣ؽٱ٪ح كٱٛؿض  ٣عضؿ ٤ٔٲ٭ة

ووو إذ  ٠ة٩ػخ »ز٥ ٱذةثٓ  ٣ؽ٠ذٮر  ٣عه د٤ٕٲ٫ٞ ٤ٔٯ ٬ؾق  ٣ٮ ٕٝح ٚٲٞػٮؿ: 

، ك ٣ع١ٮ٦ح ٧٦ـٝح كٗٲؿ ٚة٤ٔح، ٣ج٪ةف ٔةصـ  عك ٗٲؿ ٦ٮصٮد  ٤٧ٔٲ ة٣ح ٰٚ  ٣ؽك
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٧ٚة ذ٩ت  ٣نٕت  ٤٣ج٪ة٩ٰ  ٣ُٲت؟ ك٢٬ ٬ٮ ٦كؤكؿ كظػؽق ٧ٔػة ٱعىػ٢ ٚػٰ 

٧ة ظى٢ ٚػٰ ٚٲ ٣ج٪ةف؟ ع٣ٲف ٤٣ٞٮل  ٷ٤ٝٲ٧ٲح، ك٨٦ كر ا٭ة  ٣ٞٮل  ٣ٕة٧٣ٲح ٱؽه 

ص٭ـ  د٤ػٟ ق٪ٮ ت  ٵز٦ح؟ ع٥٣ ٱ٨١ ٬٪ةؾ دؽػ٢ ٦جةمؿ ٨٦ ٝج٢ عػٺؿ ٣ج٪ةف 

 ٣ؽكؿ  ٣كؿٱح ٰٚ إًؿ ـ  ٣٪ةر؟ ع٥٣ ٱ٨١ ٷقؿ اٲ٢  ٣ٲػؽ  ٣ُػٮ٣ٯ ٚػٰ دعؿٱػٟ 

٧ٔٺا٭ة ٷذ٠ةل  ٣ىؿ ع ك ٧٣نةر٠ح ٚٲػ٫؟ ٣ٞػؽ ٔػة٩ٯ  ٤٣ج٪ػة٩ٲٮف  ٵ٦ػؿَّٱ٨ ٦ػ٨ 

ووو ٚجػؽٹن ٦ػ٨ ٰ ٤ٔػٲ٭٥قػؿ اٲ١٤ٲػح ٚػٰ دُ٘ٲذ٭ػة ٤٣ٕػؽك ف  ٷٱ ٣كٲةقح  ٵ٦ؿ

ؿ، ع٣ػٲف ٦ػ٨  ٵك٣ػٯ  ٣ؽٔٮ  إ٣ٯ ٚؿض  ٣ٕػـؿ ك ٣عضػؿ ٤ٔػٯ  ٣ج٤ػؽ  ٣ىػ٘ٲ

« ٣ؽٔٮ  إ٣ٯ دعؿم عقجة. ٦ؿ٫ً ك٦كةٔؽد٫ ٰٚ  ٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ٬ؾ   ٧٣ؿض
(1)

 و

، ٰٚ ٬ؾق  ٵٱػةـ  ٣ذػٰ ذٞٮؿ، ٣ٮ ٠٪خ ظٲ ةرظ٧ٟ  : ٱة عثة ٧ٔؿووو ٦ةذ  ق

٧٩ؿ ث٭ة، ٧ٔة ٫٤ٕٚ ث٪ة إر٬ة.  ٣ؽكؿ  ٧٣ذعٌؿ   ٣ذٰ  ٔذةدت  ٧٣ذػةصؿ  ثة٣ػؽـ 

عرً٪ة، ك ٩ذى٭١ػخ قػٲةدد٪ة، كػؿٝػخ ك ٣كٺح كظٞٮؽ  ٷ٩كةف: ٣ٞؽ  ظذ٤ٍخ 

ص٧ٲٓ  ٣ٞٮ ٩ٲ٨ ك ٧٣ٮ زٲٜ  ٣ؽك٣ٲح ٔ٪ػؽ٦ة  ٔذػؽت ٤ٔػٯ كَ٪٪ػة ثةقػ٥  ٣عؿٱػح 

ك ٣ؽٱ٧ٞؿ َٲح ك ٣ؽٚةع ٨ٔ  ٣نٕت  ٣كٮرمو عم دٚةع ٬ؾ  ثٕؽ عف ٝذ٤ٮ  ٦بػةت 

 ٵ٣ٮؼ ٨٦ عث٪ةا٪ة، كمؿدك   ٧٣ٺٱٲ٨ ٦ػ٨ مػجةث٪ة، كد٦ػؿك  كعٗؿٝػٮ  كٝكػ٧ٮ  

ػًؿ.  ٧٣سػ٢ ٚػٰ ع٦٪ػ٫ كقػٺ٫٦،  كَةفوووك٦ـٝٮ  كَ٪ةن ٣ٲف ٢١٠  ٵ ٌٍ ٠ػةف ٦ى

 ككد ٔح مٕج٫، كٔؾكثح ٚؿ د٫، كص٧ةؿ مة٫٦، كر اعح ٱةق٧ٲ٪٫ووو

 ك ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح  : كثؿ٠ةد٫و

*   *   * 

 

 

                                                 

 و8ك ٠7ذة.  ٷر٬ة.  ٣ؽك٣ٰووو ص  (1)


