
 كغةٕة هغَٕٓة

 فى رسم همزة الوصل ولفظها حين تكون أولى

 ًاٙهف يف اهٓضوة أم اهلؽكة أم اهسركة؟

 إلياس عطا اهللثلوى 

 

ًزة ٱهلؽف، فكتت ٱإليالء هصَة ثسةدة إهى تجٌٖٖ يٓاكف ًّزة ٱهٓضن هّ

ًَة ًّزاتى هوٓضن ٌتلؽف ، هذهم "رشًة ههفـة# هتدرٕصِ عجؽت ّذا ٱٙير، هج

 0فٔ ٱهًٓاؼٌ ٱهتةهٖة

أداة 0 " إذا ٌدكوت كوًةو قوى زٖةهْة تطجر ًّزة كؽف، كأن أكٓل" ال"ًّزة 

َٖة ّٔ ًأُل  ".أَل/ ٱهتكرٕف فٔ ٱهكرث

ٕة 0 " ًّزة أل فٔ ٱشى ٱهذالهة ٱهًَةدى ثٱهٖةء، ًّزٌة كؽف قَد ٱهذًْٓر

، هكذا زٌٖ ًتكصٌف اهًٌٖى ٱشًى "هوِٱٕة 0 " َْى يٌ أثلةّة هوٓضن، هي!"أهوِ

 ". هوَْىٱأهوَْى، " ٱهذالهة، فٱهًْزة ٌتلؽف هتٓضن

ٱهجَتة يختًوفى فْٖة، فَْةهم يٌ ٕطن هَّةهم يٌ ٕسَلق، أي / ًّزة أهجَتة

 .ٕوفـْة ثٱهلؽكة

َٖة ًٍ ََٖت هوًكًو إثتصةم، " ًاٙشًةء ٱهجةداة ثًْزات هضن، ٌتلًؽٌف ًّزاتْة إذا تك

 ..." .إقتدال

ًَة ٱختوفٓا فِٖ إٔغوة، كؽف ههضن ٱهًْزة فٔ ٱإلجٌَٖ ٱالجٌَٖ ٱشًة هوٖٓم، / هي

َٖة يٌ َٕةدي ٱهًَتطن ... ٕة أهردن0 لهٱهًَةدٕةت ٱهًَتطوة ثأ ٕة أَهذي، فٔ أشوٓث

 .ثٖة ٱهَداء" ال"ثـ

 . أَية فٔ ٱهشكر، فووشكراء ترخٖطةت فٔ كؽف ٱهًٓضٓهة، ههضن ٱهًلؽٓقة
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َٖة ٱهلدًٕة فٔ تسٕٓن ٱهلؽف إهى هضن،  كًة أَن َّةك ثكًظ ٱهَصًةت ٱهوْذةت

 .هفٔ زذف ًّزة ٱهلؽف يؽولة فٔ ثكظ ٱٙشةهٖت

َٖة هّٔتَسطر ٱهًش ّن ٌترشٌى ٱهلؽكٌة يًف 0 كوة كًة أرى فٔ يصأهة أشةش

ًّزات ٱهٓضن ٱٙههى هتسَرك، أم ٌُٕكًتفى ثتسرٕكْة دهن رشى ٱهلؽكة، أم ٌترًشى 

ٍُ " ٱ# ًّزًة هضني تكوّٓة ٱهَطةٌد ٱهَطغٖرة ًَى ّذ يؽولة؟ هفٔ ٱهسةالت كَوْة، أٌتص

ًَى ًّزةو أم ٱهًوفٓؿٌة ًّزًة هضن أم ًّزًة كؽف؟ هتوم اهًَٓؿفة  هوٓضن، أٌتص

 0أٍهفوة؟ إدةثةو قٌ ّذُ ٱهتصةؤالت أكٓل

1. 

َٖة، فًْزات  َٖة كجن أن تكٓن كغَٖة إيالا كغَٖة ٱهلؽف هٱهٓضن كغَٖة ضٓات

، أه أزرًف قَوةي يطسٓثةو ثٱهلؽكٍة هفًق ٱهلٓاقٍد " ء# ٱهلؽف توفؾ هترشى كؽكةو 

َٖة ٱهًكًٍٓل ثْة  أَية ًّزات ٱهٓضن، هٱهتٔ ". ئ، أ ،إ، بأ، إ، ؤ، ئ، اـ، # ٱإليالا

، فوٖصت يٌ يةَدة ٱهكوًة فٔ شٔء، إذ إٍْة "ا -ٱ# ترشى ثطٓرة اٙهف يؽولة 

 َٔ َٖة أه تكٕٓغَٖة، ههذا تتكَرض هوصلٓط اهَوفـ ًَة ٍؽل زرف زااد ٌيذًتًوت هًْ

َٔ زَٖة"ُهجٖت"ٱ#فٔ " ، "َضةثرٌٕ"ٱل#إَن ٱهوِ يًف 0 " زَٖة َٔ هٱهكتةث 0 " ، هٱهَوفـ

هه٘خرة خٖرى هم يٌ  ﴿، !"أٍت" الهوِ# هوِ " ، "ٱهوِ ٱهرزًٌ ٱهرزٖى" ثةشى# ُصٍىٍث

، أَية فٔ أَهل ٱهكالم فإٍَْة ٌدوجت هوَتَٓضن إهى ٱهوفؾ "هالٗخرة# ﴾ٱٙههى

هتكٓن ٱٙهف قًةدا هشَوًة هَوصةن إهى زرف 0"... ثٱهصةكٌ، أه كًة كةل ٱهخوٖن

ٌٍ يٌ ٱهسرهف فٖستةج إهى أهف ٱهٓضناهجَةء، َٙن ٱهَوصةًن ال َٕؽوق ثٱهَص " # ةك

ًّزة ٱهتٓضُّن، هية / ، هقوى ّذا ًٍٖن إهى تصًٖتْة أهف"049 01 اهكٌٖ

ٱشتكًةل ٱهٓضن فٔ يحن ّذا ٱهًٓكف إال يٌ ثةب ٱشتكًةل ٱشى ٱهًطدر ثدال 

َٔ هزٖث إٍَْة يذوٓثة هوفؾ ثٱهصةكٌ، فإَن فٔ ٱٙير . يٌ ٱهًطدر ٱهلٖةش

 0زلٖلتٌٖ

َٖة، فْٔ قوى ٱهغةهت؛ ًَة ضٓات  ّٔ هٖصت ًّزة كؽف، فْذُ هى تذوت هًْ



َٖة، كًة. 1  ...أخذ، شأل، ٍجأ، أٍت0 فٔ أضو

 0أه هْة يْةَم أخرى يسَددة، كًة فٔ

 أأًٍت فكوًت ّذا؟، أدبًت يجكرا؟0 ًّزة ٱالشتفْةم، ٍسٓ. 2

 .ا/ ة قٌ ٍفصِ/ ة أه اهًخجر/ ، هوًتكَوى...ًأُدٌرٌس، ًأُكٌتٌت0 ًاهًغةًرًقة، ٍسٓ. 3

 .شٓاءى أكةهٓا أم هى ٕلٓهٓا0 ًاهَتصٕٓة، ٍسٓ. 4

َّ دٓدا هال تذًدا0 سًٓاهَداء، ٍ. 5  ...أقَٖ

يٌ ثةب أيٌ ٱهوجس، هشجِْ ... ًأُكًرًم، ًأُكًجًن0 ، ٍسٓ"ًأُفًكًن"ثَةء ٱهٓزن ٱهراثف . 6

 َٔ ، هفٔ ٱهًٓاعف ٱهتٔ ٕؤيٌ فْٖة ٱهوجس تصلػ "ٍاُفًكُن" ثأير ٱهًذرد ٱهحالج

قة ، زٖث ٕلٓم عَى زرف ٱهًغةر"ٌُٕفٍكٌن -ًأُفًكًن"ٱهًْزة ّذُ، كًة فٔ يغةرع 

ًَة ، هكذا فٔ ٱٙير يٌ -ججتت ّذُ ٱهًْزة فٔ ثكظ ٱهًأجٓر ٱهوْذةتٔ -ثٱهًْ

َٔ ... أكٍرُم، أكٍجُن، أٍقزَّ، أٍدن0َّ ّذا ٱهٓزن، ٍسٓ هفٔ يطدر ّذا ٱهٓزن ٱهلٖةش

زٖث دةءت يلؽٓقة يسَللة يكصٓرة، ... إكرام، إكفةل، إخراج0 ٍسٓ" إفكةل"

أكفةل هأخراج 0 ةثْة إيالء، ٍسٓهتًٖٖزّة يٌ ٱهذًٓع ٱهًفتٓزة ٱهًْزة ٱهًش

 .هكذا ٱٙير فٔ ٱهًشتلةت يٌ ّذا ٱهجَةء... دًكٌٖ هٌلفن هٌخرج

 ...أزًزًن، أفرًح0 ًاهَتكدًٕة، كًة فٔ. 7

ًوة. 8 ًٔ ٱهًكذٌى يكذ ًَ كًة # ًاهَصوت،كًة فٔ أقًذًى أي أزال ٱهٌكذًًة، هيَْة ش

 ".ٕرى ثكغْى

ََلن يٌ ًفكًن إهى أُفًكًن هغٖر ًتُك. 9  ٍدًٕةي ٍسٓ شلٖت ٱهزرع هأشلٖتِ،ًاه

هجَةء ضٖغتٔ ٱهَتكذت . 11... ّٔ أزوى هأدًن0 هجَةء ضٖغة ٱهتفغٖن، ٍسٓ. 11

َٖتٌٖ، ٍسٓ  !أُقٍزُز ثخةهدي! ية أدًن ٱهصًةء0 ٱهلٖةش



َٖة ٱهًشةر إهْٖة ًَة ٱهَطٓت ًَة شٓى ٱهًْ  .أَية ًّزة ٱهٓضن فوٖس هْة يْ

ًْزتٌٖ يختوفتةن، فوٖصت ٱهٓازدة ٍاقتًةدا قوى ية هرد أقالُ، ٍلٓل إن ٱه

شرٕكة " ا# يًَْة ّٔ ٱٙخرى، هال أضال هْة، أه فرقة قوْٖة، هإن كةٍت ٱٙهف 

َٖة فًْٖة، ههذا ال ٕسصٌ ثَة دكوًْة شٖبة هازدا، أه تصًٖتًْة تصًٖة  إيالا

ال أتخَوص يٌ شةكٌ ثذوت شةكٌ آخر، ههذا، تسَرك ّذُ ٱٙهف _ . هازدة

َٖةى هوتسرٕم دهن زرف الكٌتٍفٔ ثٱهسركة، ٱهصةكَة، ههٓ كةٍت ج ًَة إيكةٍ

هالشتسةهة اٙير، ٌاختٖرت ّذُ ٱٙهف هغكفْة، هتكٓن يٓعكة هوسركة زٌٖ 

َٖة، ثٱٍتلةهْة إهى درج ٱهكالم، شلؽت  ٱهسةدة هْة، فإذا ية ٱٍتْت هؿٖفتْة ٱهَطٓات

 ّٔ هزركتْة هشكٍْٓة هفـة، أه هفـة هرشًة، هإن ٌرشًت، زٓفؾ قوى رشًْة

هيٌ ٱهَطةد ٱهتٔ كةهٓا إٍْة ٱختطةر يٌ ٱهٓضن أه ٱهَطوة، . أهفة فٓكْة ضةد ضغٖرة

دكوٓا هؿٖفتْة دالهة قوى قدم ٱهتَٓكف فٔ ٱهلراءة ههضن ية كجوْة ثًة ثكدّة، 

ًَٖت ًّزة ٱهٓضن، هٱهلٓل ََٓا أٍَْة ش  .ية كةهِ ٱهخوٖن -كًة أرى -هيٌ َّة ؿ

2. 

قوى ضكٖد ٱهَطٓاتة، هفٔ يَأى قٌ ٱهجسث إن كةن ٱهلديةء كد دكوٓا ًّزة 

ٱهٓضن ًّزة كؽف فٔ أَهل ٱهكالم أم هى ٕذكوٓا، فإَن هفؾ ًّزة ٱهلؽف يختوف 

ثوغة  -ٱهسرف" ٍذهق"قٌ هفؾ ًّزة ٱهٓضن فٔ أَهل ٱهكالم، هية قوَٖة إال أن 

ذةرَٕة، تـْر فِٖ ، هَذد أَن فٔ هفؾ ٱهًلؽٓقة ضٓتة ٱٍف-ٱهخوٖن ثٌ أزًد

َٖة فٔ ٱهوفؾ، ثكد أن كةن ًهًترا ٱهطٓت كد ٱٍغولة اٍغالكة تةَية، جى  ََٖة دو ٱهًْزة ث

هطٓت فِٖ ٱٙههى، فأير ٱهٓضن ٱٱٍفردة هٖخرج ٱهطٓت ٱٍفذةرَٕة، أَية فٔ ًّزة 

ٌى، زٖث ال ٍوفؾ  َٖ ٌى ث ًّ ٍٍفذةرَٕةو، ثن ٌٍخرج ضٓتة فِٖ زركة، يطسٓثة ٱهًْزًة ٱه

هٓضن، هثفتسًْة فٔ زةهة فتسْة، هثإٍزال ٱتٌٖ فٔ زةهة عَى ًّزة هشفٱثغَى 

هسركةت فٔ زةهة هفؾ ٱهسَم ٱٙشفن فٔ زةهة كصرّة، تًةية كًة ال ٌٍُخٍوٌص ٱ

َٔ هوًذْٓل يٌ ٱٙدٓف، زٖث ٍوفؾ ٱ هسرف ٱثكصر " ٍضًٖى" ه " ٍكٖن"هًجَ

َٖة ٱ هَؽق ٕأخذ ٱ هغَى، فذْةزٱهلٖةم ثوفؾ ٱٙهل يف عَى هوشفتٌٖ هكأٍَة قوى ٍ



ًَة، هٱٍهعكة  ًَة هال كصرة ٱهخةرج ّٓ ٱهوفؾ ٱهغ ًَة ع هكصرة، فال تكٓن ج

َٔ، ثن ّٓ عرب يٌ ٱإلشًةمٱثوفـًْة  هفرق فٔ ٱههوتأَكد يٌ ّذا . هسلٖل

هٓضن، قوَٖة أن ٍرَدد ثْدهء هتَجَِ شدٕدٌٕ ٱهلؽف هًّزة ٱهطٓت ثٌٖ ًّزة ٱ

ثكوًةت ًّزاتٌْ هولؽف،  ًٍةذج ٱهًذًٓقتٌٖ ٱهتةهٖتٌٖ، زٖث تجدأ ٱٙههى

ٌَ هوٓضن  0هٱهحةٍٖة، ثكوًةت ًّزاتْ

 ،"...أٌٍٖ"، "ٌأٍحى"، "إنَّ"، "أٍة"، "أًٍت"، "إكرامى -أكرم" -أ

ُى -ٍاٍتجِ"  -ب ًٍْد"، "ٍاٍشغةل -ٍاٍشغن"، "اٍٍُفكةل -اٍٍُفكن"، "ٍاٍتجة ، هَتَٖلٌ "...ٌاشٌتش

ختوصَةّة فٔ ٱرا، فًٖة ٍفذةٱٙههى أقؽَٖة ٱهًْزة زَلْة تسلٖلة هٱأٍََة فٔ 

َٖة ٱهحةٍٖة فوى ٍجوغْة غةٕتْة أه يصةزتْة فٔ ٱ هَؽق، فذةءت ٱهسركة شجِ خف

ًٌ ًٌ، أي يخَففة يشرثة  -هكأٍَة ٍجدأ ثٱهصةكٌ، أه كأًٍَة هفـَةّة ًّزة ثٖ ثٖ

ثسركتْة، فٱهًفتٓزة توفؾ ثٌٖ ٱهًْزة هٱٙهف، هٱهًكصٓرة، توفؾ ثٌٖ ٱهًْزة 

ؾ ثٌٖ ٱهًْزة هٱهٓاه، هقوِٖ ال أرى يٓعكة هولؽكة يف هٱهٖةء، هٱهًغًٓية، توف

 .هٓضنٱًّزة 

3. 

هَفترض أٍََة شَوفؾ ٱهسركةت، رغى يكرفتَة أٍَْة ضٓااٌت غٌٖر يَفَكة قٌ 

ًَة  ٱهطٓايت، فإَن يسةههتَة تحجت هَة أٍََة ية زَللَة هفؾ ٱهًْزة هٍسٌ ٍوفؾ ٱهغ

يصجٓكة ثَٓع يٌ ٱهًًْْة  أه ٱهفتسة أه ٱهكصرة، ثن إَن ية هفـَةُ ّٓ ٱهسركة

ََجر، هكأٍََة ثدأٍة ثذثذثة شةثلة هوصةكٌ يَتطوة ثِ، كًة ٍذد فٔ  أه ٱهًْر ال ٱه

ًًًم فٔ قًوِ... اًٍٍُتًفًظ هاكفة0 كراءتَة هـ  ًْ َٖة ٱهككصَٖة؛ ... اٍٍُ هكأٍََة ثدأٍة ثٱهكًو

ـً vزركة يوفٓؿة كجٖن ٱهَطةيت؛  ـً  c، ال ضةيت شةثق هوسركة cف $  ؛ كصرةvف

ََة $ ٍٓن، ال ٍٓن  كصرة كًة فٔ ٍٍُوٌت يحال، هفٔ ّذا ٱهطٓت شٔء يٌ ٱهغ

َٖة ٱهخةردة يٌ شلف ٱهسوق  vowel ،cأي زركة، ضةات يٌ  v. # هٱهخٖشٓي

 ".consonantأي ضةيت، يٌ 



 

4. 

َٔ فٖطال فٔ كتةثة ًّزة ٱهٓ دكوَة  َٔ ٱهرشى اهلرآٍ هٓضن، هأكطد ٱهَرشى ٱهكحًةٍ

َٖة  هًطةزفٱٱهًكًٓل ثِ فٔ  هٓضن يرشٓية ٱهٖٓم، هٓددٍة ًّزة ٱٱهًشرك

ضةد أههى / ، أي أهف فٓكْة هضوة"ٱ -ٱ#هَدرج، ثطٓرة ٱدااًة، أههى كةٍت أم فٔ 

َٔ يسَرًكة  َٓل رشًة إهى ًّزة كؽف، هتوفؾ هّٔ ثشكوْة ٱٙشةش ضغٖرة، ههى تس

هٓضن ٱهلؽكة قوى ًّزة ٱهذٌٕ ال ٕكتجٓن ٱهسركة ٱهًالاًة، هأههبم ٱهفق 

ًََٖٓنٙهٱ َٔ  -كًة أرى -هى، يْتدهن أه يت َٔٱثٱهَرشى ٱهَتٓكٖف  .هلرآٍ

5. 

ًَى ًّزة ٱهٓضن فٔ أَهل  َٔ يٓجٓق فِٖ قوى يٌ ش هى أكف فٔ يطدر كالشٖك

ٱهكالم ًّزة كؽف، أه يٌ أشةر إهى رشًْة يف ٱهلؽكة، هٱهًطةدر ٱهًشةر إهْٖة 
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 .دار اٙين0 إرثد

دار 0 ثٖرهت. اهًفَطن فٔ قوٓم اهَوغة". 1991# ًاهَزيخشرَي، أثٓ اهلةشى يسًٓد. 7

 .إزٖةء اهكوٓم

ًَد . تر. اهكتةب". 1991#شٖجِٕٓ، أثٓ ثشر قًره ثٌ قحًةن. 8 قجد اهَصالم يس

 .دار اهذٖن0 ثٖرهت. ّةرهن

َٔ، دالل اهدٌٕ . 9 . تر. ًّف اهْٓايف فٔ شرح دًف اهذٓايف". 1998# ًاهَصٖٓؼ

َٖة0 ثٖرهت. أزًد شًس اهدٌٕ  .دار اهكتت اهكوً

اهَوجةب فٔ قون اهجَةء ". 1995#ًاهككجرَي، أثٓ اهجلةء قجداهوِ ثٌ اهسصٌٖ. 11

دار 0 دار اهفكر اهًكةضر، ديشق0 ثٖرهت. اإلهِ ٍجْةن قجد. تر. 2اهذزء . هاإلقراب

 .اهفكر

. قؤ يسًد اهجذةهَي. ، تر1. ج. اهَتجٖةن فٔ إقراب اهلرآن". 1987. 11#

 .دار اهذٖن0 ثٖرهت

ًَد ثٌ ٕزٕد . 12 ًَد . أدزاء، تر 4. اهًلًتًغت". ؟# ًاهًجَرد، أثٓ اهكَجةس يس يس
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َََسةس، أزًد ثٌ يسًد . 13 . ثدر أزًد عٖف. تر. ضَةقة اهكَتةب". 1991#ًاه

َٖة0 ثٖرهت هأعٖف إهْٖة يطةدر تسَدجت قٌ ٱإليالء هثداءات .دار اهكوٓم اهكرث

 0ٱهَلػ هٱهتسرٕم ثٱٙهٓان ٱهًخةهفة هوٓن يداد ٱهكتةثة، هيَْة



ََلػ ٙثٔ قًره ٱهَدأٍ، ه. 14  كتةب ٱه

 ى يطةزف ٱٙيطةر، هِ إٔغة، هكتةب ٱهًلَف فٔ رش. 15

16 .َٔ  .قَٓان ٱهدهٖن يٌ يرشٓم خػ ٱهتَزٕن الثٌ ٱهجَةء ٱهًراكش

ههكَوَة هاددهن فٔ يَطف ٱثٌ دََٔ هكتةب ٱهتطرٕف هوًةزٍٔ دقةية هًة ٍذّت 

إهِٖ، زٖث إٍَِ تسَدث قٌ ٱهسركة فسصت هّٓ ٕشرح ّذُ ٱهًْزة اٙههى، 

، هٍسٌ ٍكرف أَن ًّزات "فٔ ٱٙضن زاادة شةكَة"هٕطَرح ثأَن ّذُ ٱهًْزة 

ٱهلؽف ال تٓضف ثأٍَْة شةكَة فٔ ٱٙضن، هأٍَِ هٖصت َّةهم ًّزات كؽف أههى 

ََٔ، ٱهًَطف، تسلٖق يسًد قجد ٱهلةدر أزًد قؽة، 0 شةكَة يؽولة، ٌاٍـر ٱثٌ د

َٖة0 ثٖرهت ههٓ دَسَة إهى ٱثٌ درشتِٕٓ . 78. ، ص1999. دار ٱهكتت ٱهكوً

ًٌم، ٍْٙة قوى ضٓرة هكذ0" هٓددٍةُ كةاال هم أهف ٱهٓضن فٔ يحن ٱعٍرب، هية ٱش

أهف ٱهلؽف فٔ ٱهخَػ، هّٔ فٔ ٱالثتداء ًّزة يحوْة فوٓال قالية ٱهٓضن 

فٔ " ٱ" أٍَِ ٕكتجْة ..." ههٓال قالية ٱهٓضن0" هٕصتفةد يٌ كٓهِ" الهتجصت ثْة

ٱهشكن  ّذا ثةب0 " أَهل ٱهكوًة إٔغوة، ههلد أهرد ّذا فٔ ٱهجةب ٱهذي هشًِ ثـ

، زٖث أشةر إهى عرهرة رشى ٱهشَدة فٔ يٓاككْة، هرشى ٱهلؽكة يف "هفطٓهِ

 -99. ص. كتةب ٱهكَتةب، ص0 ًّزات ٱهلؽف، هقالية ٱهٓضن يف أهفةت اهٓضن

دهن تكًٖى، إذ إَن قددوا يٌ  -أَية كتت تدرٕس ٱهؽوجة، هّٔ ٱهتٔ أراّة. 111

هٓضن، زٖث دأب كتت تدرٕس اٙؼفةل ال تذد فِٖ كؽكةت قوى أهفةت ٱ

0 هاعكّٓة قوى كتةثتْة أهفة كةاًة ثال زركة هثال قالية ٱهٓضن، َٕـر ًٍٓذدة

َٖة، ًاهذزء ٱَٙهل، ًاهطَف ٱَٙهل ًَةن"2116# هغتَة اهكرث هزارة ٱهترثٖة هٱهتكوٖى، 0 ، ق

َٖة  يطدرا هكتةثة ٱهلؽكة قوى ًّزة ٱهٓضن،  -إدارة ٱهًَةّخ هٱهكتت ٱهًدرش

َٖة كرٕجة فْٔ يًة ال ٕجَى قو ٍَْٙة دةءت ّٙداف تكوًٖ ِٖ فٔ يحن ّذا ٱهًلةم، 

 .يٌ يصتٕٓةت ٱهَؽوجة فٔ يرازن دراشتْى ٱهدٍٖة هٱهٓشؽى

 



 

6. 

ًَة يٌ يْةم دهر ٱهَشر قوى ٱهغةهت ثًة هدْٕة يٌ  إَن عجػ ٱهكتت ثٱهشكن، يْ

يدَكلٌٖ ههذةن يختَطة، هكَوًة كةن ٱهشكن يٌ ضَٖف ٱهًؤَهف ٍفصِ، هَٙن هدهر 

شر ثوذةٍْة آراءّة هكَةقةتْة، هددٍة ثكغْة ٕترك ًّزة ٱهٓضن ثال كؽكة هال ٱهَ

هضوة هال زركة، هثكغْة ٕرشى قوْٖة ٱهلؽكة هٱهسركة، هثكغْة ٕكتفٔ ثٱهسركة، 

ثن إٍََة هددٍة دار اهَشر قَْٖة تَتجف أكحر يٌ أشوٓب فٔ ية ٕطدر قَْة يٌ 

تكٓن ٱهًْزة هولؽف، هأن كتت، هإن كةن ٱهَْخ ٱهصةاد أن ترشى ٱهلؽكة زٌٖ 

يكتجة 0 ترشى ًّزة ٱهٓضن أهفة قةرٕة، فٔ أَهل ٱهكالم أه فٔ دردِ، هيَْة

َٖة، دار ٱهكوى هوًالٌٕٖ، دار ٱهذٖن # ، دار ٱهلوى "ثٖرهت# هجَةن، دار ٱهكتت ٱهكوً

َٖة "ديشق ديشق # دار ٱهفكر/ ، دار ٱهفكر ٱهًكةضر"اهكٕٓت# ، دار ٱهكتت ٱهحلةف

َٖة، هيكتجة ٱهخةٍذٔ، ًاهًك"هثٖرهت  -ًاهزركةء# ، يكتجة ٱهًَةر"ًاهلةّرة# تجة ٱهتٓفٖل

هال أرى فٔ ّذا ٱهشٖٓع إال تَٓخٔ . هغٖرّة" ًاهدار ٱهجٖغةء# ، دار تٓثلةل "ًاٙردن

َٖر ٱهًَْخ إذا كةن ٱهكتةب فٔ ٱهوغة أه . ٱٙشْن هفٔ دهر ٱهَشر ٍفصْة كد ٕتغ

رإَٔة ًّزة ٱهٓضن ٱٙههى يشكٓهة دهن كٓاقدّة هكٓاقد إيالاْة، هيٌ ّذا يحال، 

كؽكة فٔ كتةب شَر ضَةقة اإلقراب الثٌ دََٔ، فٔ ٱهجةب ٱهجةزث فْٖة، 

اَية يكتجة هجَةن فتركت . 117 -0111 1هٱهكتةب ضةدر قٌ دار ٱهلوى، َٕـر 

َٔ يحال، فًٖة دَست إهى هعف " أل"ًّزة  أهفة قةرٕة فٔ يكذى ٱهلؽٖفة هوٖةزد

غةهجة، هتكرٕتْة أزٖةٍة فٔ يتٌ يكذى ٱهًطؽوسةت " أل" ٱهفتسة فٓق أهف 

َٖة، هّٓجِ هٱهًَْدس، ط قةرٕة " أل"، أَية فٔ ٱهًصرد، فٓردت ًّزة 2. ٱهكرث

رشةهة فٔ تٖصٖر ٱإليالء ٱهلٖةشٔ ٱهطةدر قٌ يكتجة 0 أَية فٔ كتةثٔ. يؽولة

ة يكذى ٱإليالء اهطةدر قٌ ٱهدار ٍفص0ْ ، هفٔ كتةب أدية ؼرث2115ِٖهجَةن قةم 

، فإن ًّزات ٱهٓضن ٱٙههى كتجت ثٱهسركةت، هذهم ٙن اهًؤَهفٌٖ 2111قةم 

َٖة . شةءا ذهم هإن كةن هَة أن ٍخوص إهى ٍتٖذة يٌ ّذا، فإٍََة أيةم يَْذ



ٱهاليَْذَٖة، هيرَد ٱٙير إهى قدم ٱهسصى هقدم هدٓد كٓاقد يوزية فٔ ٱإليالء 

َٔ، إعةفة إهى ٱالكتفةء ثرشى ًّزة ٱهلؽف، ه تجلى ٱهًْزات ٱهخةهٖةت يٌ اهلٖةش

 .ٱهلؽكة هوٓضن

 

 0ًاهخالضة

 .ال أهجر رشى ٱهلؽكة يف ًّزات ٱهٓضن، ثن أراُ خوؽة ثٌٖ ٍٓقٔ اهًْزة

أيٖن إهى تسرٕم ًّزة ٱهٓضن ٱٙههى، قةرٕة يٌ قالية ٱهٓضن، أه إهى رشى 

ف يف ٱهلؽكة يؽولة، هترك ًّزات ٱهٓضن أهفةت ثال قالية، فغٖةب ًّزات ٱهلؽ

 .ٱهكالية فٔ يحن ّذُ ٱهسةهة قالية

. ثدال يٌ ًّزة ٱهٓضن" أهف ٱهٓضن" هًطؽور ٱهكالشٖكٔ أهجر ٱهكٓدة إهى ٱ

ََٖة  أههبم ٱهكةتجٓن كؽكةو، ٕريٓن إَية إهى ٱشتسةهة ٱهَوفؾ ثٱٙهف ٱٙههى، ههلد ث

أقالُ خؽأ ذهم، أه أٍَْى ٕلَرثٓن ٱهَوفؾ إهى ٱهطغةر، هفٔ ّذا خؽأ إٔغة، َٙن 

َٖة شٖذجْْة ٱهًتكَوى فٔ  ٱهتٖصٖر ال يكةن هِ إن أفغى إهى أخؽةء يصتلجو

يرزوة ثوٓغِ، هّٔ زلٖلة ٱهفطن ثٌٖ ٱهٓضن هٱهلؽف، فوٓ كةٍت ٱالجَتةن شٖبة 

ٕلصًٓن  -هقَدّى يٌ ٱهفؽَة هٱهَدرإة ية قَدّى -هازدا، هٓددٍة شٖٓخَة

 0ٱهًْزات ٱٙههى ثشكن يغةٕر، كأن ٕلٓهٓا

 .ًاهًْزة فٔ أَه ل ٱهكالم، ًّزة كؽف يؽولة

 . ًّزة كؽف، هًّزة هضن0 ًاهًْزة فٔ درج ٱهكالم ٍٓقةن

 .هال أرى فٔ ذا اهتلصٖى قصرا قوْٖى هٓ رأها ذهم ضٓاثة

 


