
 انًذاضشج انشاتؼح ػشش / انًشدهح انثاَٛح 

 ػهى انثذٚغ:انٗ  يذخم

انثذٚغ نغح: انجذٚذ انًخرشع ال ػهٗ يثال ساتك ٔال ادرزاء يرمذو، ذمٕل: تذع انشٙء 

ُسِم{  ٍَ انشُّ ُُْد تِْذًػا ِي  .1ٔأتذػّ، فٕٓ يثذع، ٔفٙ انرُضٚم: }لُْم َيا ُك

انرٙ ذكسة انكالو دسُا ٔلثٕال تؼذ ٔاصطالدا: ػهى ذؼشف تّ انٕجِٕ ٔانًضاٚا 

سػاٚح انًطاتمح نًرمضٗ انذال انرٙ ٕٚسد فٛٓا ٔٔضٕح انذالنح ػهٗ يا ػشفد فٙ 

 .2انؼهًٍٛ انسانفٍٛ

"ٔاضؼّ" أٔل يٍ دٌٔ لٕاػذِ ٔٔضغ أصٕنّ ػثذ هللا تٍ انًؼرض انؼثاسٙ انًرٕفٗ 

ًّ تاسى ْـ، فمذ اسرمصٗ يا فٙ انشؼش يٍ انًذسُاخ ٔأنف كراتا ذشج274سُح 

"انثذٚغ" ركش فّٛ سثؼح ػشش َٕػا ٔلال: "يا جًغ لثهٙ فٌُٕ انثذٚغ أدذ ٔال سثمُٙ 

ثى أنف  إنٗ ذؤنٛفّ يؤنف ٔيٍ سأٖ إضافح شٙء يٍ انًذاسٍ إنّٛ فهّ اخرٛاسِ".

يؼاصشِ جؼفش تٍ لذايح كراتا سًاِ "َمذ لذايح" ركش فّٛ ثالثح ػشش َٕػا صٚادج ػهٗ 

 يا أيالِ اتٍ انًؼرض.

جاءخ انرآنٛف ذرشٖ، فؤنف فّٛ أتٕ ْالل انؼسكش٘ ٔجًغ سثؼح ٔثالثٍٛ َٕػا، ثى ثى 

اتٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ فجًغ يثهٓا فٙ كراب "انؼًذج" ثى جاء ششف انذٍٚ انُٛفاشٙ فثهغ 

ثى أنفد انثذٚؼٛاخ فؤنف صكٙ انذٍٚ تٍ أتٙ األصثغ تذٚؼٛرّ، ٔأٔصم  تٓا انسثؼٍٛ.

ِ صفٙ انذٍٚ انذهٙ فؤٔصهٓا إنٗ يائح ٔأستؼٍٛ، األَٕاع إنٗ انرسؼٍٛ، ثى جاء تؼذ

 َٔظى لصٛذج يًٛٛح فٙ يذٚخ انُثٙ ػهّٛ انسالو، ٔركش اسى كم َٕع فٙ تٛد.

ٔيٍ تؼذِ جاء ػض انذٍٚ انًٕصهٙ فزكش يثم يا ركشِ سانفّ، يغ صٚادج ٚسٛشج يٍ 

ؼهى اتركاسِ، ْٔكزا اسذفؼد انرآنٛف صؼذا ٔسٚذخ األَٕاع ٔكثشخ انثذٚؼاخ فٙ ْز ان

كثذٚؼح اتٍ دجح انذًٕ٘، ٔلذ ششدٓا فٙ كراب سًاِ "خضاَح األدب" ٔتذٚؼح ػثذ 

 انغُٙ انُاتهسٙ، ٔلذ جأص تٓا انًائح ٔانسرٍٛ َٕػا.

 ألساو انًذسُاخ:

 ذُمسى انًذسُاخ إنٗ لسًٍٛ:

يذسُاخ يؼُٕٚح، ْٔٙ انرٙ ٚكٌٕ انرذسٍٛ تٓا ساجؼا إنٗ انًؼُٗ أٔال ٔتانزاخ،  -1

انهفظ أٚضا كانطثاق تٍٛ ٚسش ٔٚؼهٍ فٙ لٕنّ ذؼانٗ:  1لذ ٚفٛذ ذذسٍٛٔإٌ كاٌ تؼضٓا 

 } ٌَ َيا ُْٚؼهُُِٕ َٔ  ٌَ ٔ ، ٔػاليرٓا أَّ نٕ غٛش انهفظ تًا ٚشادفّ فمٛم يثهّ: 2}َْٚؼهَُى َيا ُِٚسشُّ

 ٚؼهى يا ٚخفٌٕ ٔيا ٚظٓشٌٔ، نى ٚرغٛش انًذسٍ انًزكٕس.



ا إنٗ انهفظ أصانح ٔإٌ دسُد يذسُاخ نفظٛح، ْٔٙ انرٙ ٚكٌٕ انرذسٍٛ تٓا ساجؼ -2

ٌَ َيا  ْجِشُيٕ ًُ اَػحُ ُْٚمِسُى اْن َو ذَمُُٕو انسَّ ْٕ َٚ َٔ انًؼُٗ أدٛاَا ذثؼا كانجُاط فٙ لٕنّ ذؼانٗ: }

َْٛش َساَػٍح{  ، فانساػح األٔنٗ ٕٚو انمٛايح ٔانساػح انثاَٛح ٔادذج انساػاخ 3نَثِثُٕا َغ

يا ٚشادفّ صال رنك انًذسٍ، فهٕ لٛم:  انضيُٛح، ٔػاليرٓا أَّ نٕ غٛش انهفظ انثاَٙ إنٗ

 ٕٔٚو ذمٕو انساػح ٚمسى انًجشيٌٕ يا نثثٕا إال لهٛال نضاع رنك انذسٍ.

 


