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 :الّىّص

و دُت قْ وَج  ،ؿعوينـؽوت يف الّؾسون لؾعبورة عـ الؾَ إذ هل مَ  ،بولّصـوعي صبقفيٌ  ؽوٌت ؾَ كّؾفو مَ  الّؾغوِت أّن  اعؾؿ

 ػردات وإّكام هق بولـّظر إىل الّساكقى. ؿُ ـلؽ بولـّظر إىل الولقس ذ   ،ؽي أو كؼصوهنوؾَ ؿَ ـامم الـهو بحسى توقصقرُ 

ؽي الّتوّمي يف تركقى األلػوظ ادػردة لؾّتعبر هبو عـ ادعوين ادؼصقدة ومراعوة الّتللقػ اّلذي فنذا حصؾً ادؾَ 

 البالغي.  معـكذا هق وه   ،مؼته احلول بؾغ ادتؽّؾؿ حقـئذ الغويي مـ إفودة مؼصقده لؾّسومع يطّبؼ الؽالم عذ  

ّٓ بتَ ؿؾَ ـوال ًٓ  ؛ؽرار األفعولؽوت ٓ حتصؾ إ ثّؿ تتؽّرر فتؽقن  ،وتعقد مـف لؾّذات صػي ،ألّن الػعؾ يؼع أّو

ـ ؿ مِ فودتؽؾّ  ،ـــــ صػي راشخي :أيــــــ  ؽيً ثّؿ يزيد الّتؽرار فتؽقن مؾَ  ــــــ أهّنو صػي غر راشخي :ومعـك احلول ــــــ حوٓ

العربّقي مقجقدة فقفؿ يسؿع كالم أهؾ جقؾف وأشولقبفؿ يف خموضبوتؿ وكقػّقي العرب حني كوكً مؾؽتف الّؾغي 

ثّؿ يسؿع الّساكقى بعدهو  ،ـفو أّوٓؾؼ  اشتعامل ادػردات يف معوكقفو فقُ  كام يسؿع الّصبل   ،تعبرهؿ عـ مؼوصدهؿ

لؽ واشتعاملف يتؽّرر إىل أن يصر ذ   ،لؽ يتجّدد يف كّؾ حلظي ومـ كّؾ متؽّؾؿثّؿ ٓ يزال شامعفؿ لذ   ،لؽفقؾّؼـفو كذ  

 ؽي وصػي راشخي ويؽقن كلحدهؿ. مؾَ 

 وه   ،جؿ واألضػولوتعّؾؿفو العَ  ،جقؾ ؽذا تصّرت األلسـ والّؾغوت مـ جقؾ إىل  ه  
 
مو تؼقلف  ذا هق معـك

 خذت عـفؿ ومل يلخذوهو عـ غرهؿ. اّلتل أُ  األوىل  ؿؾؽي ـبول :أي ،العوّمي مـ أّن الّؾغي لؾعرب بولّطبع

وشبى فسودهو أّن الـّوصئ مـ اجلقؾ صور يسؿع  ؛ بؿخولطتفؿ األعوجؿَض ؿُ ـذه ادؾؽي ل فسدت ه  اّم ـثّؿ إّكف ل

فقعّز هبو عـ مؼصقده لؽثرة ادخولطني  ،الؽقػّقوت اّلتل كوكً لؾعرب غرَ  يف العبورة عـ ادؼوصد كقػّقوت أخرى  

ث مؾؽي حدِ فوشتُ  ،ذهذه وه  وأخذ مـ ه   ،فوختؾط عؾقف األمر ،ويسؿع كقػّقوت العرب أيضو ،لؾعرب مـ غرهؿ

 وه   ،وكوكً كوقصي عـ األوىل  
 
ذا كوكً لغي قريش أفصح الّؾغوت العربّقي ف  ـول ،فسود الّؾسون العربّ  ذا معـك

ي ـوكَ ي وبـل كِ زاعَ ؾ وُخ يْ ذَ قػ وهُ ؼِ ثّؿ مـ اكتـػفؿ مـ ثَ  ،هؿ عـ بالد العجؿ مـ مجقع جفوتؿوأرصحفو لبعد

ب القؿـ رَ ضوعي وعَ ون وإيود وقُ س  ام وغَ ذَ ؿ وُج خْ ـَوأّمو مـ بعد عـفؿ مـ ربقعي ول ،ون وبـل أشد وبـل متقؿػَ طَ وغَ 

كسبي بعدهؿ مـ  وعذ   ،فؿ توّمي ادؾؽي بؿخولطي األعوجؿادجووريـ ألمؿ الػرس والّروم واحلبشي فؾؿ تؽـ لغت

واهلل شبحوكف وتعوىل أعؾؿ وبف  ،لػسود عـد أهؾ الّصـوعي العربّقيقريش كون آحتجوج بؾغوتؿ يف الّصّحي وا

 الّتقفقؼ.
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 .اعؾؿ أّن الّؾغوِت كّؾفو َمَؾؽوٌت صبقفٌي بولّصـوعي مو كقع الّصقرة البقوكّقي يف ققلف: -5

 

 الّتقويم الّىقدّي:

أشامءهؿ، واعسف   الّتوريخلـو حػظ  ّتوٍب ـ كُ خؾّقه مِ ٓ يعـل عرص الّضعػ وآكحطوط  خالل كالمـو عـ

 .ذا العرصـ خؾدون مـ الؽّتوب ادّززيـ يف ه  يعتز اب عد أفؽورهؿ، ووبُ  الغرب بزاعتفؿ

 ذا الـّص، واذكر أهّؿ خصوئصف مع الّتؿثقؾ إناكطالًقو مـ الـّص وممّو درشً بنّي الـقع اّلذي يـتؿل إلقف ه  

 وجد، واذكر ثالثي أعالم كتبقا فقف.

 

 

  


