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 ألخمذ مدشم  لحمت الىبىيت: اإلا"مجذ ؤلاظالم"

 .مدمذ غبذ الشخمان ؤو

 ، الهىض، ٦حرالاظامٗت ٧ال٩ُىث، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، باخض

 اإلالخمت

ش ؤمت.   غاص باإلالخمت مً الكٗغ التي جه٠ البُىلت في ؾحرة شسو ؤو جاٍع ٍو
لت مو  ت ٍَى باألخضار ٚالبا ما ج٣و خ٩اًاث قٗب في  مخلئتهي ٢هت قٍٗغ

سه وجبضاً  وهي .ًٖ جدغ٥ ظماٖاث بإ٦ملها وبىائها لؤلمت واإلاجخم٘ ٣وت جاٍع
ت خ٩اًت بُىلُت  جسبر ًٖ خغ٦ت ظماٖاث ؤو خغ٦ت الكٗىب ؤو ٢هت قٍٗغ

دخظي به، ًٟٗل بدُاجه وؾلى٦ه ما  ًُ وخغ٦ت ال٣باثل وهي همىطط بوؿاوي 
٢ض جضزل  ؤؾاَحر ٢ض جدخىي اإلالخمت ٖلىو ًم٨ً ؤن ًُمذ اإلاغء لخد٣ُ٣ه. 

ؾُىعة في وؿُج اإلالخمت ول٨ً ال جخضازل اإلالخمت م٘ ألاؾُىعة ٞاإلالخمت ألا 
غي بحن ألاؾُىعة واإلالخمت  شخيء وألاؾُىعة شخيء آزغ خُض ؤن الٟغ١ الجَى

َٗبر مهُلر )ملخمت( ًٖ ؤٖما٫ و  .َى ؤن ؤبُا٫ ألاؾُىعة مً آلالهت ؤما ؤبُا٫ اإلالخمت ٞهم مً البكغ
ٗبر ؤًًا ًٖ ألاصب ت ٦بري َو زغا ًظ٦غ في ألاصب الٗغبي و٢لما ججض لها ؤالظي ًًم َظا الىٕى ألاصبي.  ٖؿ٨ٍغ

، وؤما ألاصب الخضًض ٣ٞض ؤزظ ًخىظه في َظا الؿبُل. اإلالخمت جغوي ألاخضار وال ج٣ضمها ؤمام ُٖىن ال٣ضًم
غ ما بُجها وبحن اإلاإؾاة مً ٞغ١. بن ؤًٞل ما ظا ظَى ًمشل  الىٓاعة ؤو ال٣اعثحن ٦ما ًدضر في اإلاإؾاة، َو

ى ٢هاثض قتی ج٣٘  في ما  ،اإلالخمت الخ٣ُ٣ُت في ألاصب الٗغبي الخضًض ٦خاب "ُٖض الٛضًغ" لبىلـ ؾالمت َو
بِذ ومضاٍع ٖلى "ؤَل البِذ الٗلىي" في ؤَم ما ًخهل بهم مىظ الجاَلُت ختی مإؾاة  ٣ً3500غب مً 

ٗغبُت ٦ملخمت ٢ضومـ لؿُٗض ٣ٖل ٦غبالء. و٢ض ْهغ في ألاصب الخضًض اججاٍ بلى مالخم مً زاعط الخُاة ال
 . (1)وؤمشالها

 خفائق اإلالحمت

باء  نليحٗخمض اإلالخمت بك٩ل ؤ ٤ اإلايكضًً اإلاخى٣لحن وألَا ٖلى الخ٣لُض الكٟهي، ٞخيخ٣ل ٖبر ألاظُا٫ ًٖ ٍَغ
 ٧اهذ ج٣ا٫ ؤو جغجل ٖلى وٛمت عجِبتو السخغة وعواة ال٣هو والكٗغاء ال٣بلُحن والكٗغاء الٛىاثُحن اإلاخى٣لحن. 

٤ ال٨خابت مً اإلاؿخمٗحن إلاا ٣ًىله اإلايكض وؤخُاها  وؤخُاها حٛجی. في البضاًت جإحي ٦خابت َظٍ اإلاالخم ًٖ ٍَغ
ا ؤصبُا ٢اثما بظاجه، ل٨ً جب٣ى اإلالخمت ٞى ٌؿخٗمل الُغ١  اجإحي مً مهاصع ؤزغي ٞخهبذ اإلالخمت هٖى

م ٦خابخه. وؿخُُ٘ بطن ؤن هٟغ١ بحن  اإلاالخم الابخضاثُت ؤي الكٗبُت و اإلاالخم ال٣اثمت ٖلى الخ٣لُض الكٟهي ٚع
ت ؤي ألاصبُت ش بال  .الشاهٍى م اجساط مىايُٗها مً الخاٍع ٤ اإلالخمت بؤبٚغ َخمام ال٩اجب بسل٤ اهىا وؿخُُ٘ جٍٟغ

سُت ٞٗال٢ت اإلالخمت بالخ٣اث٤  .ٖمل مغجبِ بإخضار مى٣ُُت ؤو مدخملت الخىر ولِـ ؤخضار وخ٣اث٤ جاٍع
سُت جب٣ى بطن مخٛح خُاها ٦شحرة بٗضا مبهجا ؤن ال٣هُضة اإلالخمُت جخًمً ؤرة بك٩ل ٦بحر لضعظت الخاٍع

ش بلى ألا  ا ُٞيخ٣ل مً الخاٍع شؾُىعة و مً ألا وسخٍغ  .ؾُىعة بلى الخاٍع

ؿخسضم  ًًا الهىع البالُٚت ؤٌؿمذ الكاٖغ باؾخسضام الٗضًض مً ألاقُاء الٛحر خ٣ُ٣ُت َو
جؤَى مضح قٗب  يَضٞها ألاؾاسخ ألن ال٣هُضة اإلالخمُت ٩ًىن  اإلابالٛت وباألزو ُٞخٛاضخی  يو بُل َو

ت ل٩ سُت والخغبُت وال٨ٍٟغ ًٓهغ اإلامضوح في نىعة مشالُت جهلر  يالكاٖغ ًٖ بٌٗ الُٗىب والخ٣اث٤ الخاٍع
                                                           

 (ٜٖ٘ـ )ص: ٜٛٛٔ،  ٛادلقدسي، أنيس: اإلدجاىات األدبية ُب العامل العريب احلديث : دار العلم للماليُت ، ط     ٔ
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ُٟت اإلاغظُٗت لل٣هُضة ؤي ؤجها  ً اإلالخمت. جغج٨ؼ ال٣هُضة اإلالخمُت ٖلى يمحر الٛاثب وحؿاَم في الْى لخ٩ٍى
ىا٠َ ا٫"ؤها" وال٣هُضة الضعامُت ال٣هُضة الٛىاثُت بِىما ؤن اجغؾم ٖاإلاا وؤخضاز  جغج٨ؼ ٖلى مكاٖغ ٖو

جغج٨ؼ ٖلى الخىاع وا٫"ؤهذ" ٞال ًجب ٖلى الكاٖغ وي٘ هٟؿه في ألامام ؤو الٓهىع في الهىعة بل بن ٖلُه  
 .الازخٟاء ال٣هت والصسهُاث اإلاىظىصة في ال٣هُضة

لت، وبُىلُت، و٢ىمُت وفي ؤه٣ى ؤق٩الها اإلالمدت ألاصبُت جدؿم ج٣لُضًا بإعب٘ ؾم اث: وهي ؤن ج٩ىن ٍَى
ت. ومً م٩ىهاتها اله٩ُلُت الغثِؿُت اإلاضح والغزاء. واإلالمدت جىطر بالش٣ت في ؾبب وظىص البكغ ٖلى  قاٍٖغ

اث التي جضوع خىلها" :٦حر .بي .ألاعى. ٣ًى٫ الىا٢ض صبلُى ٣ًى٫  (.1)"بهه ؤمغ ؾهل ُٞما ًخٗل٤ باإلاىيٖى
هٕى مً ال٣هاثض اإلاُىلت ال٣ههُت مشل ؤعظىػة ابً اإلاٗتز في السلُٟت ألجها  خُضع ٚضًغ ًٖ اإلالخمت الض٦خىع 

الٗباسخي اإلاٗخًض، وؤعظىػة ابً ٖبض عبه في السلُٟت ألامىي ٖبض الغخمً الىانغ الظي ٧ان مً ؤ٢ىي 
لبت، و٢ض ون٠ ا بً ٖبض عبه في الصسهُاث التي مغث ٖلى ألاهضلـ، و٧ان ٖهضٍ ٖهض ٢ىة واؾخ٣غاع ٚو

اإلاالخم اإلاكهىعة في  .(2)ؤعظىػجه َظٍ بُىلت الىانغ واهخهاعاجه وخغوبه، وظاءث في زمؿمئت وزمؿحن بِخا
، لٟغصوسخي الكاَىامه، لجىن ملخىن  الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص، لهىمحروؽ ألاوصٌؿت، ؤلالُاطة: الٗالم

وكُض هبُلىه٪ ، الُاباهُت ٢هت الهاث٩ُي، الٟلىضًت ٧الُٟاال، ؤٚىُت الؿُض ؤلاؾباهُت، الهىضًت اإلاهابهاعاجا
ت بُىل٠، ألاإلااهُت ت ؤصا الاؾ٨ىضٞاًت، الغوماهُت الاهُاطة، لضاهتي ال٩ىمُضًا ؤلالهُت، ؤلاهجلحًز وكُض ، قاٍٖغ
ت ملخمت ظلجامل، لشحرباهدـ ىثؿصون ٦ُس، الٟغوؿُت عوالهض ، ملٗبت ال٠ُٟ٨ الؼعَىوي اإلاٛغبُت، الؿىمٍغ

بت بجي َال٫، ٖىتر بً قضاص ملخمت، الجىعظُت الٟاعؽ طو ظلض الىمغ، ٛىلُتملخمت اإلال٪ ظؿاع اإلا  .حٍٛغ

 (0521-0433) ؤخمذ مدشم

ؤخمض مدغم قاٖغ مهغي، وواخض مً ٦باع قٗغاء ال٣ىمُت وؤلاؾالم، ٧ان مً صٖاة الجامٗت ؤلاؾالمُت 
وي، ومدمض ٖبضٍ. ٦ما ؤهه ٌٗض والسالٞت الٗشماهُت الظًً وعزىا َظٍ الضٖىة ًٖ الكُسحن ظما٫ الضًً ألاٞٛا

حن بلى الدؿامذ واإلادبت ُٞما بُجهم ىُت، ٩ٞان ًضٖى اإلاهٍغ ولض  .مً صٖاة ؤلانالح الاظخماعي والىخضة الَى
ت "ببُا الخمغاء" الخابٗت إلاداٞٓت البدحرة ٖام  ى مً ٖاثلت طاث ؤنى٫ 1877ؤخمض مدغم ب٣ٍغ م، َو

ت ، وكإ ؤخمض مدغم وكإة مداٞٓت، وجغب(3)قغ٦ؿُت ى جغبُت صًيُت، و٢ض ٢غؤ مىظ نٍٛغ الؿحرة الىبٍى
جي ل٩ل  ال٘ ال٨شحر مً الىهىم ألاصبُت. ٖانغ الكاٖغ ال٨ٟاح الَى ش، ٦ما خٟٔ الخضًض والكٗغ، َو والخاٍع

لى٫ وجإزغ به ُمحن مهُٟى ٧امل، وؾٗض ٚػ جي م٘ الضًجي، و٧ان مدغم مامً الٖؼ ، ٞلم ًخٗاعى ٖىضٍ الَى
ت ٧ل ل ا٣ٌٗض هضوجه الكٍٗغ ت والبدحرة وقٗغاَئ  .ُلت ب٣هىة اإلاؿحري بضمجهىع، و٧ان ًغجاصَا م٨ٟغو ؤلاؾ٨ىضٍع

ًيخمي مدغم بلى مضعؾت ؤلاخُاء والبٗض في الكٗغ الخضًض التي جًم قٗغاء مشل الباعوصي، وقىقي، وخاٞٔ. 
ت "صًىان مجض ؤلاؾالم" ؤو ما ؤَل٤ ٖلُه: "ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت" وه ما٫ الكٍٗغ ت  ومً ؤبغػ ألٖا ي ملخمت قٍٗغ

ت، خُض هٓمها في  غ البُىلت ؤلاؾالمُت في الؿحرة الىبٍى و٢ض جىفي ؤخمض  .بِذ ٢3000ام مً زاللها بخهٍى
ا ُٖٓما.1945مدغم ٖام  ا بٗض ؤن جغ٥ بعزا قٍٗغ  م، ًٖ ٖمغ ًىاَؼ الشماهُت والؿخحن ٖام 

 ؼاغشيخه

جي و٧ان م٣غبا بلى ٖػ ٠ و٧ان ؤخمض مدغم ٌٗخى٤ مباصت الخؼب الَى مُه وماؾؿه مهُٟى ٧امل، و٢ض ْو
. قٗغ مدغم همىطط  ىُت الخاعة ٩ٞان حهاظم ؤلاهجلحز وؤٖىاجهم ٖبر ؾُىع قٍٗغ قٍٗغ للخٗبحر ًٖ مىا٤ٞ الَى

                                                           

 (ٖٖ-ٕٖار اليامسُت، )ص: فكرة غلب أف تعرفها عن األدب، د ٓ٘ساذرالند، جوف: ترمجة : زلمد طارؽ داكد :     ٔ
 ٓٙٗ،)ص(ُٔب كتابو عمر أبو ريشة شاعر اجملد ط    ٕ
 -الشركس : رلموعة شعوب تشمل سكاف مشاؿ القفقار زمن أديعة كشيشاف كآفار كلزجُت كغَتىم. ينتمي الشركس إىل عدة قبائل منهم اجليجاف    ٖ

 األنغوش كغَتىم. –األباظ  –الالز  –الداغستاف 
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للكٗغ ال٨الؾ٩ُي السالو اإلالتزم بخ٣الُض الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم في اللٛت والهُاٚت. ٣ٞض ٧اهذ ز٣اٞخه ز٣اٞت 
حر للش٣اٞت الٛغبُت، وصًىاهه "مجض ؤلاؾالم" ٖلى وظه السهىم حُٛي ٖلُه جغازُت وال ًغي في قٍٗغ ؤي جإز

ٍغ واضخت م مً ؤهه ٌٗض واخضا مً ؤبغػ ألانىاث التي جمشل الخُاع الخ٣لُضي في الكٗغ (1)هبرة ج٣ٍغ لى الٚغ . ٖو
 ت الخضًشت.الٗغبي الخضًض. وؤزخحر و٦ُال ٫"ظمُٗت ؤبىلى" ج٣ضًغا لضوع ؤخمض مدغم الباعػ في الخغ٦ت الكٍٗغ

 جذ ؤلاظالم ؤو ؤلاليارة ؤلاظالميتم

بن الكٗغ الٗغبي قٗغ ٚىاجي ٞهى ٢هاثض ٢هحرة مهما َالذ ال جخجاوػ ماثت بِذ، وبن َالذ ٞال جُى٫ بلى 
ظا ال٣هغ في ال٣هُضة الٗغبُت  لِـ زانا بها  ؤ٦ثر مً ماثخحن ؤو زالر، ٦ما َى الكإن ٖىض ابً الغومي. َو

غي، بل َى ؾمت ٖامت. وألامم الٛغبُت ؤًًا حٗٝغ َظا اللىن مً الكٗغ الظي ًخٛجی صون ٢هاثض ألامم ألاز
ه الٛغبُِىن، ألجهم طاجُىن  ىا الٗغب الكٗغ ال٣هصخي الظي ٖٞغ في الكاٖغ زىاَغ الظاجُت. و٦ظل٪ لم ٌٗٞغ

م، ال ًى٩ٟىن ًٖ بىاَجهم وصزاثلهم، وال ًخهلىن بمدُِ ٚحر مدُِ ؤهٟؿهم. ؤما طل٪ اإلاد ُِ في قَٗغ
ولِـ بصخُذ ؤن الٗغب لم  .(2)الىاؾ٘ للٓغوٝ وألاخضار مً خُاة ؤمتهم وما الخدمذ ُٞه مً خغوب

سهم خغبا َاثلت ٣ٞض ٧اهذ لهم قٗغا ٢ههُا و٧اهذ لهم  ًىٓمىا قٗغا ٢ههُا وؤن الٗغب ٣ًٟضون في جاٍع
غب البؿىؽ وبٗض ٢ضًما خغوبهم بُجهم وبحن الٟغؽ ٦ما في خغب طي ٢اع ولهم ؤًًا خغوب صازلُت ٦ما خ

 طل٪ ٧ان لهم خغوبهم ؤلاؾالمُت في الكغ١ والٛغب، و٧ان لهم ؤبُا٫ مكهىعة. لم حٗٝغ الٗغبُت بطن الكٗغ
ش حكبه ؤن ج٩ىن مخىها للخٟٔ والدؿمُ٘. وما  ذ يغوبا مً هٓم الخاٍع ال٣هصخي بمٗىاٍ الٛغبي وبهما ٖٞغ

اإلااضخي، واَل٘ قٗغاء الٗغب ٖلى اإلاالخم ال٨بحرة ػا٫ َظا الكإن ختی اجهل الٗغب بإوعوبا وآصابها في ال٣غن 
 .(3)ٖىض ال٣ىم، ٞخمىىا لى خا٧ىَا ؤو ه٣لىاَا بلى الٗغب

وبٗض طل٪ ه٣ل ؾلُمان البؿخاوي بلُاطة َىمحروؽ بلى اللٛت الٗغبُت وبضؤ قٗغاء الٗغب هٓم َظا اللىن مً 
او٫ ؾلُمان البؿخاوي ؤن ًى٣ل الكٗغ ال٣هصخي، وبضؤوا ون٠ ما ًجغي ُٞه مً خغوب وخىاصر مشحرة. وخ

مالخم ؤزغي بلى الٗغبُت. وما ػا٫ قٗغاء الٗغب ًخُلٗىن بلى مجاعاة َظا الى٣ل ومدا٧اجه، ختی بضؤ ؤخمض 
ا لىصًىاهه ؤو ملخمخه ؤلاؾالمُت. )م(مدغم ًد٤٣  َظا ألامل اإلايكىص ٞازخاع خغوب الغؾى٫   وحٗض مىيٖى

مُت مداولت مً الكاٖغ ؤخمض مدغم إلًجاص ًٞ اإلالخمت في الكٗغ ؤَم ؤٖماله. وؤلالُاطة ؤلاؾال  َظٍ اإلالخت
 ، ٖلى ٚغاع مالخم ألامم ألاوعوبُت، و٢ض قاع٦ه في َظا الًٟ ؤخمض قىقي، وبىلـ ؾالمتالخضًض الٗغبي

ما حَر   )م(مىيٕى ملخمخه مً ٖهغ نضع ؤلاؾالم، خُض اجسظ مً ٚؼواث الغؾى٫ ال٩اجب  وازخاع  .ٚو
ت ل٩ل  ٖا إلالخمخه.وهجغجه وظهاصٍ مىيى  ٦ما ٢ؿم ؤخمض مدغم ملخمخه بلى ٞهى٫، و٦خب م٣ضمت هثًر

ى ًٟخخدها ب٣ىله: .ٞهل، و٢ض بلٛذ َظٍ اإلالخمت ٖضة آالٝ مً ألابُاث، ٨ٞإجها صًىان ٧امل  َو

 امؤل ألاعى ًا مدمض هىعا ... واٚمغ الىاؽ خ٨مت والضَىعا

ى ... ٨ًك٠ الدجب ٧لها وال
َّ
ا ججل  ؿخىعاحجبخ٪ الُٛىب ؾغًّ

 ؤهذ مٗجی الىظىص بل ؤهذ ؾغ ... ظهل الىاؽ ٢بله ؤلا٦ؿحرا

رث ٧ل ٧اثً حُٛحرا  ؤهذ ؤوكإث للىٟىؽ خُاة ... ٚحَّ

ا ... هاِبَه الظ٦غ في الٗهىع قهحرا  (4)ؤهجب الضَغ في ْالل٪ ٖهغ 
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م ؤن مدغم لم ًيكغ َظا الضًىان في خُا جه، َب٘ في و٧اهذ َظٍ اإلالخمت حٗض مً ؤقهغ اإلاالخم في قهغتها ٚع
اجه. ًخدضر في َظا الٟهل ًٖ ظهاص الغؾى٫ و٠ُ٦ يغب ال٨ٟغ في 1963 \َـ 1383ال٣اَغة ؾىت  م بٗض ٞو

ل و٠ُ٦ نضوا ًٖ ؾبُله. ٣ًو مدغم  . ٌكغح ال٩اجب َىا ًٖ ٢َغ كض مً ؤػعٍ ؤصخابه وؤههاٍع هدٍغ ، َو
م  ى ناصٕ ب )م(ؤن الغؾى٫ ال٨ٍغ  إمٍغ ختی ًىدغ الىزيُت في بالصٍ. ناخب عؾالت وؤمٍغ هللا  لُبلٜ الىاؽ َو

٣و ؤخمض مدغم في الٟهل الشاوي هجغة الغؾى٫  مً م٨ت اإلا٨غمت بلى مضًىت اإلاىىعة، و٠ُ٦  )م(ٍو
ىضر  )ع(اؾخسٟى الغؾى٫ بٛاع خغاء م٘ ؤبي ب٨غ  و٠ُ٦ ٖمُذ ًٖ الغؾى٫ وناخبه ُٖىن اإلاكغ٦حن. ٍو

م مً ٢باء ونى٫ الغؾى٫ بلى ياخُت اإلاضًىت وعٞ٘ ٞحها اإلاسجض اإلا جهٌ الغؾى٫ ال٨ٍغ باع٥ اإلاؿماة "٢باء". ٍو
 بلى اإلاضًىت، ُٞيكض ؤخمض مدغم:

 ٨ًُٟ٪ مً ؤقىا٢ها ما جدمل  ؤ٢بل ٞخل٪ صًاع ًثرب ج٣بل   

 جإبى ال٨ـغي وظىاهذ جخململ  ال٣ىم مظ ٞاع٢ذ م٨ت ؤٖحن  

 (1)ؤٞما ًُالٗىا الىبي اإلاغؾل ًُلٗىن بلى الٟجاط و٢ىلهم

و٠ُ٦ ٧ان ًىص ٧ل مجهم ناص٢ا ؤن  )م(َظا الٟهل ًٖ اؾخ٣با٫ ؤَل اإلاضًىت للغؾى٫ ًخدضر ال٩اجب في 
ىُت اإلاكهىعة "َل٘ البضع ٖلُىا مً زيُاث الىصإ". وبٗض  ًدِ عخاله ٖىضٍ. اؾخ٣بل ؤَل اإلاضًىت الغؾى٫ باأٚل

ً وما ؤه٣ٟىا لهم وقاَغوا بُىتهم وما ؤُٖى  ألاههاع ٧ل طل٪ ًٌُٟ ال٩اجب في يُاٞت ألاههاع للمهاظٍغ
ت. ٣ُٞى٫: ض بها ؤمىع صهٍُى ً و٧اهذ َظٍ اإلادبت الهاُٞت في هللا ولضًىه ال ًٍغ  حؿهُالث الخُاة للمهاظٍغ

 ٞال مدالت مً خب وبًشاع  هي ألاوانغ ؤصهاَا الضم الجاعي 

 خُِذ مً ؤؾغة بىع٦ذ مً صاع  ألاؾغة اظخمٗذ في الضاع واخضة

 (2)ن ٞلبىا ٚحر ؤٖماعًضٖى البىح  مصخی بها عؾى٫ هللا زحر ؤب 

ٗغى ال٩اجب ٖبر ؾُىع َظٍ اإلالخت ؤخىا٫ الجاَلُت ومأزمها ومٓاإلاها ألن الغؾى٫  ظاء ًضٖى بالخ٤  )م(َو
كغح ُٞه ٠ُ٦ ه٣ًىا ما بُجهم وبحن الغؾى٫  ٣ٗض مدغم ٞهال ٌؿل٪ ُٞه اإلاىا٣ٞحن م٘ الحهىص، َو والهضي. َو

غؾى٫ وؤصخابه وؤههاٍع في خغوب اإلاكغ٦حن. لم ٣ًو مً ٖهىص. َظٍ اإلالخمت جه٠ ال٨ٟاح الظي ٖاهاٍ ال
ا. حَر خذ م٨ت ٚو ًت ٞو ؼواجه ل٨ىه ازخاع ؤَمها مشل ٚؼوة بضع، وؤخض وبجي ٢ٍغ  ال٩اجب ٧ل و٢اج٘ الغؾى٫ ٚو

  في ٞخذ م٨ت: مدغم ٣ًى٫ 

ا وقٟى  ؤ٦بر، ظاء الٟخذ، وابخهجذ ... للمامىحن  هللا  هٟىؽ، ؾَغ

 كُٗا بجال٫ هللا م٨خىٟامصخی الىبي ًد٠ الىهغ مى٦به ... م

 ؤيخي ؤؾامت مً بحن الصخاب له ... عصٞا ٩ٞان ؤٖؼَّ الىاؽ مغجضٞا

 لم ًب٤ بط ؾُٗذ ؤهىاع ٚغجه ... مٛجی بم٨ت بال اَتز ؤو وظٟا

ه ... ؤع٧اهه ز٠ ًل٣ى ع٦به قٟٛا  جدغ٥ البِذ ختی لى جُاٖو

 ًضٕ ُٞه لل٨ٟاع مؼصلٟا  في صخبه مً ٧ل مؼصل٠ ... ٞلم  واٞاٍ

غ ما خضر لل٨ٟاع وؤنىامهم: مًغؾ  جهٍى

 الٗا٦ٟىن ٖلى ألانىام ؤضخ٨هم ... ؤن الهىان ٖلى ؤنىامهم ٨ٖٟا

ا ؤبضث وال ؤهٟا  ٧اهىا  ًٓىىن ؤال ٌؿدباح لها ... خمی، ٞال قمم 
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 ماعصَا بالسؼي ملخِدٟا  هامذ قُاَُجها ٖجها مىٗمت ... وباث

٤ واه٣ًذ مدُمت ... ٦إجها لم ج٨ً بط ؤنب  دذ ٦ؿٟاَىث جٟاٍع

ام والجاَلُت والباَل، ٣ًى٫ :  ل٣ض ياٖذ ألانىام وياٖذ مٗها ألاَو

 لم ًب٤ بالبِذ ؤنىام وال نىع ... ػا٫ الٗمی، واؾخدا٫ ألامغ ٞازخلٟا

ٟا  للجاَلُت عؾم ٧ان ٌعجبها ... في ا ٟٞٗذ ؤًامها ٖو  صََغ

ام مً ػمً ... ؤعدى ٖلى الىاؽ مً ْلماثه سجٟا  ال  ٦ىذ ًا ػمً ألاَو

ض الظي ٢ض ٧ان ًٓلمه ... طوو ٢غابخه ٢ض ٖاص واهخهٟا بن  الكٍغ

ا القخضَّ ؤو ٖىٟا
 
٤ وبن ٖىٟىا ... ولى ٌكاء بط  عص الٓالمت في ٞع

 بن الغؾى٫ لؿمذ طو مُاؾغة ... طا جمل٪ ؤٖىا١ الجىاة ٖٟا

ا    وٗمی جغامى ْلها ويٟا  مدمض بن هللا ؤؾبٛها ... ٖلُ٪  ق٨غ 

ى إلمام اإلاغؾلحن
َ
ٌض وف ض الغؾَل ال٨غام وفى  به ... وهللاُ  ٖو  (1)بن ٖو

 الخاجمت

ؼواجه وؤخىا٫ الجاَلُت. ألن َظٍ  م ٚو هٟهم مً َظٍ اإلالخمت ؤن ال٩اجب ٦خب لِكغح ؾحرة الغؾى٫ ال٨ٍغ
ؼواجه. ٌكغح ٞحها ال٩اجب ؾحرة الغؾى٫ في  ش خُاجه ٚو اإلالخمت سجل ومشل ؤٖلى لضعاؾت ؾحرة الغؾى٫ وجاٍع

٣ى٫ قىقي ي٠ُ: وؤ٦بر الًٓ ؤهه ٢ض اجطر لىا آلان نىث ؤؾهل َغ١ لٟهم ال٣ كا١ الغؾى٫. ٍو غاء ٖو
"مدغم" في َظٍ ؤلالُاطة ب٩ل ؾماجه وزهاثهه، ٞهى ال ٨ًخب ملخمت ٧اإلالخمت التي ٦خب ٞحها َُمىعوؽ 
بت الكاٖغ  ىا٥ ؤصلت ٦شحرة ٖلى ؤن مدغما لم ج٨ً له مَى  بلُاطجه، وبهما ٨ًخب ؤو ٢ل ًىٓم ؾحرة الغؾى٫ َو

ت مً ال٣هاثض الجاٞت . ًى٨غ قىقي ي٠ُ ؤن (2)ال٣هصخي ال مً خُض بهه ظم٘ ؾحرة الغؾى٫ ٧لها مجمٖى
كغح ؤؾباب َظا ؤلاه٩اع في ٦خابه صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.  ٌؿمي َظٍ اإلالخمت ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت َو

ا. وحؿهل َظٍ اإلالخمت صعاؾت ل٨ً َظٍ اإلالخمت هي في م٩اهت مغمى٢ت في ون٠ ؾحرة عؾى٫ هللا ونٟا بؿُُ
ؼواجه.  ش خُاجه ٚو سه ولظا وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ َظٍ اإلالخمت سجل ؾحرة الغؾى٫ وجاٍع  ؾحرة الغؾى٫ وجاٍع
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