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 5 ةمذقملا

 ةمدقملا

 ريدق ءيش لك ىلع وهو .نطابلاو رهاظلاو ،رخآلاو لوألا هنل دمحلا

 ..نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ىتلا ةادألا ىهو .هيف داهتجالا كلاسم مهف ىلإ هتباوب ىه ملع يأ ةيرظن نإ

 ىسردم هاجتا نيب قرفت يتلا سسألا يهو .حيجرتلا يف دهتجملا اهيلع دمتعي

 ةيوحنلا ةيرظنلا حرشي يذلا ملعلا وحنلا لوصأ دعتو .هسفن ملعلا يف رخآو

 .ىب رعلا ىمالسإلا ثارتلاب هطابتراو وحنلا ةلاصأ ىدم فشكيو .ةيرايعملا

 الو ،اقيثو اطابترا ضعبب اهضعب طبتري يبرعلا وحنلا لوصأ ثحابمو

 .ةيرظنلا ءازجأ رئاس باعيتسا دعب الإ اهيف عوضوم يأ ةميقب يعولا نكمي
 ثحابم رثكأب طبترت اهنأل اريبك ابعشت بعشتم صوصخلا ىلع ةلعلا ثحبمو
 .هعاضوأ ريسفت ىلإ ىعست اهنأل عومسملاب طبترت يهف .ةيوحنلا ةيرظنلا

 سيقملا لمح غوسي ائكر اهرابتعاب اهيلإ جاتحم هنأل -لمحلا- سايقلاب طبترتو
 جورخ ببس نيبت اهنأل ةبحصتسملا لوصألاب طبترت يهو }هيلع سيقملا ىلع

 ىغ اهنأل دعاوقلاب طبترت ىهو !اهسفن لوصألا ةلعلا للعت دقو .اهنع ذاوشلا

 هيلع موكحملا ءاطعإل اهرفاوت بجي يتلا تامالعلاو نئارقلا -اهيناعم ضعي

 بابلا ةلثمأ لك ىف درطت نأ نم دب ال اهنأل دارطالاب ةطبترم ىهو .همكح

 طبترت كلذ لك دعب ةلعلاو .ةفيعض هتلع نأل ناسحتسالاب ةطبترمو لّلعملا

ةيقيقح اللع نوكت نأ اهلك حلصت وحنلا ةلدأ نإ ثيح نم وحنلا ةلدأ لكب
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 ةروصلا هذه ىلع ةيوحنلا دعاوقلاو تاحلطصملل ةاحنلا عضو ببس انل رسفت

 سماخلا لصفلا يف ليلعتلا عوضوم انلعج اذه لجألو .مهنم انتلصو ىتلا

 ىنبت لوصفلا رئاس نأل ذوذشلاو دارطالا عوضوم انمتقو .ةساردلا هذه نم

 .هريغب هطابتراو هبعشت ىدم بسح لصف لك بيترت ناك اذكهو .هيلع

 ةءارقلا ىلع ُدَلَج هل نكي مل نم ىلع يصعتسم عوضوم وحنلا لوصأو

 رغم عوضوم وهو .ةغللا ايجولومتسيإو هقفلا لوصأب هطابترال كلذو .ةعساولا
 .لالدتسالاو ليوأتلاو ريدقتلا لئاسم نم ريثك مهف ىلع ةردقلا ينعي همهف نأل

 اهل ثحابم نم وحنلا لوصأ ولخت الو .يديلقتلا يوحنلا ليلحتلل حاتفملا يهو
 .رمألا اذهل الصف انضًّصخ كلذل ؛ةفيدحلا تايئايميسلاو تايناسللا يف ةيمهأ

 أدبي ثحابلا) اًئيدح اولاقو .(اًئيش رخآلل لوألا رت ام) اميدق اولاق دقو

 اتلك نأ كردن ةساردلا هذه عوضوم يف اننكل ؛(نورخآلا ىهتنا ثيح نم

 ثحابم ىف هلوقنل اريثك ائيش انل لوألا كرت دقف .هيلع ناقبطنت ال نيتلاقملا

 ىلإ انولصوأ دق وحنلا لوصأ يف مهثاحبأ اوهنأ نيذلا دجن ملو .وحنلا لوصأ
 .انه هيلإ لصن نأ ديرن ام ةقيقح

 ؛ديدج نم ءامدقلا دنع وحنلا لوصأ ثحابم بلغأ أرقن نأ انررطضا دقو

 نم ةلمج هرقأ امم ايثكنأ انذجو نأ دعبو "يوس ريغ قيرطلا انذجو نأ دعب

 لوصأ ثحابمل ةلماكلا ةروصلا لثمي نأ نكمي ال مهل انأرق نيذلا نيثدحملا

 .وحنلا لوصأ ثحابم تاموهفم ةغايص ةداعإ انم بلطت ىذلا رمألا ؛وحنلا

 نييلوصألا اميس الو ءامدقلا ةاحنلا بتك ىلإ ؛ليصألا عبنلا ىلإ ةدوعلاو

.ةيرايعملا ةيوحنلا ةيرظنلل حيحص مهف نم قلطننل ؛مهنم
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 ةسارد نم ءامدقلا هينعي ام هذه انتسارد ىف وحنلاب اندصق اننأ كش الو

 نإو ؛ةيلالدلاو ةيبيكرتلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا ةفلتخملا ةيوغللا تايوتسملل
 .اهريغ نم رثكأ ةيبيكرتلا ةساردلاب تطبترا وحنلا لوصأ تناك

 مأ ميدقلا يف تناكأ ءاوس وحنلا لوصأ اياضق تلوانت يتلا بتكلا رثكأ نإ

 اهسقن فلكت ملو .وحنلا لوصأ تاعوضومل يقطنملا بيترتلا عارت مل ثيدحلا
 مهفلا ىلإ دوقي اريسفت ةميدقلا ةيوحنلا ةيرظنلا ءازجأ نيب تاقالعلا ريسفت

 .اهعضوم يف اهركذنس تاطلاغم يف تعقوف ؛وحنلا ةلدأل لصفملا حيحصلا

 تللظ مكو .ةيوحنلا ةيرظنلا مهف يف جردتلا ىلإ نيرطضم اتكهلك كلذ لجألو

 تاحلطصم طابترال هعضو بعصي ناك يذلا جردتلا اذه بيترت يف ركفن

 ءزج نع ثيدحلا ليحتسي ثيحب ضعبب اهضعب اهتحابمو ةيوحنلا ةيرظنلا
 ؟ةلضعملا هذه لحل انعنص اذامف ،ءازجألا ةيقبب هتقالع ىلإ قرطتلا نود اهنم

 ام مهف اهيلع بترتي يتلا ةيوحنلا لوصألا ثحابم مهأب ادبن نأ انزَرق دقل
 رثكألا يوحنلا ليلعتلا ىلإ الوصو ؛ىرخألا ثحابملا نم اهريغ نم رثكأ اهدعب

 ناطبتري ةيضق وأ حلطصم يأ حرشل يشاوحلاب ةناعتسالا عم .ابعشتو اديقعت
 عضوم يف امهيف ليصفتلا متيس هنأ ىلإ ريشي ارصتخم احرش نتملا عوضومي
 : لوصف ةسمخ ىلع ةبترم ةساردلا تءاج جردتلا اذه ليبس يفو ؛قحال

 .ذوذشلاو دارطالاو عامسلا :لوألا لصفلا -

 .عرقلاو لصألا :يناتلا لصفلا -

 .سايقلا :تلاثلا لصفلا -

.وحنلا ةلدأ :عبارلا لصفلا -
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 .ليلعتلا :سماخلا لصفلا -

 “ثيدح يناسل روصت ءانب يف وحنلا لوصأ رود" سداسلا لصفلا امأو

 هتيرظن طبر مدعو يوحنلا يلوصألا سردلا ةلاصأ ىف قيقحتلل ءاج دقف

 يناسللا نيسردلا يف ةيلوصألا ةيرظنلا هذه ةميق نايب مث 6نانويلا ةفسلفب

 .نيرصاعملا يئايميسلاو
 : ءانعلا نم ريثكلا اهيف ناك هذه انتسارد نأ كش الو

 لوصأب ةصاخلا ةريثكلا ةضماغلا تاحلطصملا زومر كفن نأ انيلع ناكذإ -

 ةلودجلا ةقيرط ثحبلا ةباتك لبق ةلكشملا هذه لحل انذختا دقو .وحنلا

 ةروص يف ميهافملا يف لخادتلاو ةلصلا تاذ تاحلطصملا عضوب كلذو

 سايقلا حلطصمو لصألا حلطصم لثم ائيعم احلطصم دومع لك مضي ةدمعأ
 يتلا صئاصخلا انعضو هسفن لودجلا فوفص يفو .خلإ ...ةدعاقلا حلطصمو

 ةصاخو ،ذوذشلا وأ دارطالا ةصاخ لثم ؛ةدمعألا تاحلطصم نيب قرفت

 نيبت يتلا- ةلودجلا هذهبو .خلإ دوجولا وأ مدعلا ةصاخو .يلقعلا وأ يسحلا

 نوثدحملا فلتخا املاط ىتلا تاحلطصملا نيب قارتفالاو قافتالا طاقن

 لاكشإ تابقع نيزواجتم لوألا بابلا تاحلطصم جلاعن نأ انعطتسا -اهيف

 .وحنلا لوصأل هيضترن يذلا مهفلا ىلإ نيلضوتم ؛اهمهف
 ةفسلفلاو هقفلا لوصأ تاحلطصم ءارو يرجن نأ اضيأ انيلع ناكو -

 . وحنلا لوصأ تاحلطصم نيبو اهنيب ةقالعلا ىدم كردنل ؛مالكلاو قطنملاو

 اهرثكأ نأ اندجو يتلا وحنلا لوصأ تاعوضوم حرشن نأ انيلع ناك مث -

 ءامدقلا نم اهلقنب مهبلغأ ىفتكا لب ؛اهحرشب نوثدحملا مقي مل تاعوضوم

.ديقعتلاو ضومغلا نم هيلع يه ام ىلع
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 بيترتلا اهبيترتو ؛وحنلا ةلدأ فينصت ةداعإ يف تلثمت ىربكلا ةبقعلاو -

 ىف انوكرت ميدقلا يف ةاحنلا نأل ؛اهنم لك نيب قرفلا نايبو ؛جردتملا يقطنملا

 ببسلو .وحنلا لوصأ عضاوم نم ريثك يف مهئارآ براضت عم ؛اهلوح فالخ
 رظنلا ةداعإل اريبك ادهج مهسفنأ اوفلكي مل نيثدحملا ةاحنلا رثكأ نأ وه رخآ

 ةلصافلا دودحلا عضوو .ةيوحنلا ةلدألاب هتقالعو يوحن ليلد لك موهفم يف

 نم ريثك نع ضومغلا بججُح عفرو .ةيوحنلا ةيرظنلا ءازجأ لكل ةقيقدلا
 ىلع مهاندجول نوثدحملا هبتك ام انحفصت ول نحنف .وحنلا لوصأ اياضق

 نيب ةقالعلاو ليلعتلاو باحصتسالاو سايقلاو لصألاو درطملا مهف يف فالخ

 .خلإ ..ةربتعملا ريغو ةربتعملا ةلدألا

 -الصف الصف انباتك تاعوضوم يف جردتن نحنو انيلع بجاولا نم ناكو -

 نم لصف لك طابترا ةلكشم لح يف ىلثملا انتليسو يشاوحلا لعجن نأ
 ةرسيم ةروصب يشاوحلا يف حرشن انكف .اهيلت يتلا لوصفلاب باتكلا لوصف
 ؛ةيشاحلا يف اهحرش ىلإ قرطتلا نم دب ال تاحلطصم نم انب رمي ام لك

 تاحلطصمل رودلا ءاج ام اذإ ىتح ؛نتملا يف ءاج امم دارملا مهفل كلذو

 لوصف يف اهليصفت ىلإ جاتحت يتلا عضاوملا يف ةلصفم اهانحرش يشاوحلا

 طب رلا اوكرت نيح نيثدحملا رثكأ اهيف عقو يتلا ةلكشملا انلَلَح كلذبو .ةقحال

 .كلذ بلطتي عضوم لك يف اهنيب ةقالعلا مهفل وحنلا لوصأ تاحلطصم نيب

 نوكت عضاوملا نم ريثك يف اهنأل اهتءارقب يصون باتكلا يشاوح ةميق لجألو
 .باتكلا نتم يف ءاج ام مهفل احاتفم

ام مهف لهتت ةينهذ طئارخب لصفلا دوزن نأ لصف لك ةياهن يف انررقو -
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 ؛اهبعشتل اهريسيت انمهي ةعرفتم ةيلوصأ اياضقو تاحلطصم نم لصفلا يف ءاج

 .انذهج حوضوب نيبتيل

 اهسقن ةلكشملا يف عقن الئل ايفرح ءامدقلا صوصن لقن انبنجت ام اريثكو -

 اهضومغ ىلع ءامدقلا ثحابم اوكرت نيح نيثدحملا نم ريثك اهيف عقو يتلا

 ىلإ انزشأ ةضماغلا صوصنلا لقن انبتَجَت نيح اننأ ىلع ؛ايفرح اهايإ نيلقان
 .اهيلع حرش ميدقت دعب نتملاب اهانقحلأ وأ اهرداصم

 ؛ وحنلا لوصأ اياضق رثكأب يوحنلا ليلعتلا طابترا :تابوعصلا رثكأ نمو -

 يف قبس ام ضعب ىلإ انترظن ديعن ديدج لصف لك يف انلعج يذلا رمألا
 ؛ةساردلا هذه نم لصف رخآ ىتح اذكه لاحلا ترمتساو .ةيضاملا لوصفلا

 نم دكأتلل درو ذخأ لعب تء اج يتل ا انجئاتنل ۔روصتن امك تنأمط ١ اهنيح

 ءزج يف وأ ليلعتلا يف ةركف ةيأ ضقن نإ اذه دعب لوقلا نكمي ذإ ؛اهتحص

 .ةيرظنلا ءازجأ رئاس مهف يف امتح رثؤيس ةيوحنلا ةيرظنلا نم

 درلل اديج هقفلا لوصأو وحنلا لوصأ ثحابم نيب ةلباقملا انيلع ناك مث -

 .ةيرايعملا مهتيرظن ءانب يف نانويلا قطنم ىلع ةاحنلا دامتعا معازم ىلع
 اهليم قفو مهئارآ فينصتو بناجلا اذه يف نيثدحملا ءارآ ةءارق بلطت اذهو

 .طسوتلا وأ ةيعبتلا وأ ةلاصألا ىلإ

 هنلا ىلعو ريخ لك ىلإ قفوملا دابعلا بر ىلإ عجري ةياهنلا يف لضفلاو
 .بينأ هيلإو تلكوت هيلع ،هدحو هللا ىلع يرجأ امو .ليبسلا دصق

٠
٠



 :لوألا لصفلا

ذوذشلاو دارطالاو عامسلا
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 عامسلا :لوألا ثحبملا

 نيذلا بارعألا) مهتيبرعب قوثوملا برعلا نع درو ام ىلع ةاحنلا قلطي
 ماع قبسي يذلا رصعلا) داهشتسالا رصع يف (رضحلاو نذفلاب اوطلتخي مل

 تاحلطصم -بارعألا ةهفاشم وأ ةياورلا قيرط نع ةيوغل رهاوظ نم (ھ0

 (دهاوشلا)و (عامسلا)و (لقنلا)و (لامعتسالا)و (عومسملا) اهنم .ةددبتم
 دق يتلا تاحلطصملا نم كلذ ريغو (يورملا)و (برعلا مال)و (صنلا)و

 :امه نيتلحرم بلطتي عامسلاب لالدتسالا نأ كش الو .'مهبتك يف اهدجن

 .برعلا نع عامسلا - 1

 .عومسملا ءارقتسا - 2

 .يرابنألل "ةلدألا عمل" باتك ىف تاحلطصملا هذه لثم دجت - 1
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 :يناتلا تحبملا

 دارطالا

 :درطملا يوبشم :الوأ

 ثفوذحمل ةفص امهو .ةغللا نم امهانعم ذخأ لعاف امسا ذاشلاو درطملا

 ىتلا صوصنلا نم ادع انعلاط اذإو ذاشلا ءىشلاو .درطملا ءىشلا :ريدقتلاو
 قلطأ اذ اميس ال 6 عومسملل ةفص : داع هنأ ان دجو درطمل ١ حلطصم اهيف درو

 .مالكلا يف هدعب وأ هلبق فوصومب دييقت نود

 لصأ)) :“صئاصخلا” يف (ه392ت) ىنج نب نامثع حتفلا وبأ لاق

 ةديرطلا تذرَط كلذ نم ،رارمتسالاو عباتتلا :مهمالك يف (د ر ط) عضاوم

 : وهف مهمالك يف (ذ ذ ش) عضاوم امأو ...كيدي نيب ثرمتساو اهتعبتت اذإ

 مالكلا يف كلذ ليق مث ،ةغللا يف نيلصألا نيذه لصأ اذه ...درفتلاو قرفتلا

 رمتسا ام برعلا ملع لهأ لعجف .امهريغ يف هقيرطو هتمس ىلع تاوصألاو
 ام قراف ام اولعجو ءادرطم "ةعانصلا عضاوم نم هريغو بارعإلا نم مالكلا يف

 دامتعاب صقانلا ءارقتسالا ىلع مئاق ملع وحنلا نأب مجعملاو وحنلا نيب نومدقتملا ءاملعلا لباقي - 2

 فالخ ىلع ؛دعاوقلا صالختسا مث نمو ؛ةلثمألا لك ءارقتسا نود اهيلع سايقلا مث ةبلاغلا ةلثمألا
 نودلخ نبا لاق .يبرعلا ملكلا لك يناعم ةفرعم ةلواحمل ماتلا ءارقتسالا ىلع دمتعت ةقرعم هنإف مجعملا
 ينامسج وه ايلمع هنوكبو .يركف يلمع رمأ يف ةكلم يه ةعانصلا نأ ملعا)) :254ص هتمدقم يق

 لاوحألا يف ةرشابملا نأل ؛لمكأو اهل بعوأ ةرشابملاب اهلقنف ةسوسحملا ةينامسجلا لاوحألاو سوسحم
 ىرخأ دعب ةرم هرركتو لعفلا كلذ لامعتسا نع لصحت .ةخسار ةقص ةكلملاو .ةدئاف متأ ةينامسجلا

 .((...هتروص خسرت ىتح
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 ىلع نيعضوملا نيذهل المح ؛اذاش هريغ ىلإ كلذ نع درفناو هباب ةيقب هيلع
 ."((امهريغ ماكحأ

 :درطملا عومسملا ؟وبفم :اّبناث

 :نثيَتعم دحأ ينعي درطملاب عومسملا فضو

 : اهباب يف برعلا نع ةعومسملا ةلثمألا ةبلغ :لوألا ىنعملا

 ةيتوص تناكأ ءاوس- ةيوغللا ةرهاظلا) : وه درطملا ىنعم نوكي نأ كلذو

 .(ةلثمألا نم اهباب يف اهفلاخ ام ىلع اهتلثمأ بلغت يتلا -ةيوحن مأ ةيفرص مأ

 تاحلطصمب بابلا تحت جردنت يتلا ةلثمألا نع نورتعي ةاحنلاو

 :اهنم ةفلتخم

 .فرحأ هعمجو فرحلا -

 .رئاظن هعمجو ريظنلا -

 لوصألا” هباتك يف (ه316ت) يدادغبلا لهس نب دمحم ركب وبأ لاق

 نأ ملعت نأ يغبنيف ؛هباب نع ءيشلا ذش امبر هنأ ملعاو)) :“وحنلا يف
 يف درطي الف هنم ذشي يذلا فرحلاب نغي مل بابلا عيمج يف درطا اذإ "سايقلا

 .97 96ص اج .صئاصخلا .ينج نبا - 1

 اوعمجي مل .رهظي امك .ءامدقلا نأل ؛نوتدحملا ةاحنلا هيف فلتخا دقو .ةلالدلا ددعتم حلطصم سايقلا -4
 هتقالع نعو ثلاتلا لصفلا يف هنع ثيدحلا ىتأيسو دحاو ثحبم يف ةددعتملا ةيحالطصالا هيناعم

 ىلإ ريشي سايقلا حلطصم اهيف درو يتلا صوصنلا ءارقتسا نأ راصتخاب انه ركذأ امنإو .لصألاو ةدعاقلاب
 :نيينعم هل نأ

 مالك اورقتسا نأ دعب ةاحنلا اهعضو ىتلا ةدعاقلا :هب دصقيو .نتملا يف ءاج يذلا وهو :لوألا ىنعملا -أ

 :ناعون ةسيقألاو دعاوقلاو .دحاو باب يف ةدرطم ةلثمأ ىلع قبطني مكح ىلع لدت يكل برعلا
 =هذه ىمستو .اهضقانت اهباب يف اهنم معأ ةدعاق اهقوف تسيل يتلا ةبلاغلا دعاوقلا وه لوألا عونلا -
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 :نيرمأ -ةهيدبلاب- ىنعي فيرعتلا اذهو ."((...هرئاظن

 .ذاشلاب ةامسملا ىه ةدرطملا ريغ ةلثمألا نأ -

 ةبلاغ نوكت ىكل اهباب ةلثمأ ددع نم فصنلا درطملا ةلثمأ زواجتت نأ -

 .ةذاشلا ةلثمألا ىلع

 هموهفم سابتلا مدعل ةلثمأ هعمجو- (لاتملا) حلطصم تدمتعا دقو

 ىنعملا نم بيرق يوغللا هانعم نألو ؛ةيوحنلا تاحلطصملا نم هريغ موهفمب

 ةثالث ىلع ذاشلاو ...)) :لاق ثيح اًّصيأ جارسلا نيا هركذ دقو .يحالطصالا

 : وحن هل برعلا لامعتسا يف ذشي ملو هسايقو هباب نع ذش ام هنم :برضأ
 ذاعتساو ماقتسا لثم ذاحتسا :لاقيف لعي نأ هسايقو هباب نإف ذوحتسا

 ."((...لاثملا اذه ىلع ناك ام عيمجو

 نيب ةقالعلا مسرت ىتلا ةيلامجإلا دعاوقلاب متهت وأ وحنلا باوبأ ضعي صخت دق ىهو .لوصألا دعاوقلا =

 .اهريغو عامجإو سايقو عامس نم ةفلتخملا وحنلا ةلدأ

 .ةبلاغلا دعاوقلا نم ىنغتست ىتلا ةيعرفلا دعاوقلا وه يناثلا عونلا -
 رخآ لاثم مكحل اباب وأ الاثم يوحنلا وأ يب رعلا ملكتملا عضخي نأ وهو .لمحلا وه يناثلا ىتعملا - ب
 هذهو .هيلع لومحملاو لومحملا نيب دارطا وأ هباشت وأ لثامت ةقالع كانه نوكت نأ ىلع ؛رخآ باب وأ

 لمحلا ىنعمو ةدعاقلا ىنعم نيب قرفن نأ لجأل هنأ ثحابلا ىريو .ةلعلا ىمست -عماجلا وأ- ةقالعلا
 سايقلا :لوقنف هددحت ةفص سايقلا حلطصم مامأ لعجن نأ الإ انيلع ام ؛سايقلا حلطصم امهلمتحي نيذللا

 .ةدعاقلا يأ سايقلا لمحلا يأ سايقلا :لوقنف لدبلاب سايقلا رسفن وأ ..ىلمحلا سايقلاو .يدعاقلا

 ساق نم ذوخأم ةغللا يف سايقلا نأل ؛لمحلا يتعي هنإف ديقت الي سايقلا ثحابلا قالطإ لاح يف امأو
 .هي هردقو هيلع هلمح يأ ءىشلاي ءىشلا

 .56کص !ج .لوصألا .جارسلا نبا - 1

 .57ص !ج فسقنت - 2
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 : درطملا عومسملل لوألا ىنعملا ىلع يقيبطت لانم

 ؛ةدرطم -عراضملا لعفلا مزجت (مَل) نأ ىلع لدت يتلا ةيوحنلا دهاوشلا نإ

 .عراضملا لعقلا بصنت (مل) تلعج يتلا ةيوحنلا دهاوشلا نم رثكأ اهنأل

 ؛حيصفلا يبرعلا مالكلا وه لقنلا)) :كلذ اديؤم ىرابنألا تاكربلا وبأ لاق

 اذإ هنع جرخف .ةرثكلا دح ىلإ ةلقلا دح نع جراخلا ؛حيحصلا لقنلاب لوقنملا

 (نل)ب مزجلاك ؛مهمالك نم ذش امو .نيدلوملا نم برعلا ريغ مالك يف ءاج ام

 .'((...(مل)ب بصنلاو
 اهتبلغ نود ةيوغللا ةرهاظلا ةلثمأ ةرثك :درطملا عومسملل يناثلا ىنعملا

 :اهباب ىف

 لوقنملا ؛حيصفلا يبرعلا مالكلا وه لقنلا)) : ةلدألا عمل يف ءاج امل كلذو

 ءاج ام اذإ هنع جرخف .ةرثكلا دح ىلإ ةلقلا دح نع جراخلا ؛حيحصلا لقنلاب

 ذش ام" هلوقف ،:((...مهمالك نم ذش امو .نيدلوملا نم برعلا ريغ مالك يف
 وه انه درطملا نإف هلباقي درطملا ماد امو .“ةلقلا دح" هلوق فداري “مهمالك نم

 .“ةرثكلا دح" ب ئزعملا

 : درطملا عومسملل يناثلا ىنعملا ىلع يقيبطت لاثم

 يف يأ) سايقلا يف هدارطا بسح عومسملا ماسقأ نع ينج نبا ثدحت
 يف ءاج دقف لامعتسالاو سايقلا ىف هذوذش بسحو .لامعتسالاو (ةدعاقلا

 وحن .سايقلا ىف ذاشلا لامعتسالا ىف درطملا ثلاثلاو ...)) :صئاصخلا

 .82 - 81ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - 1

 .81ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - 2
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 .ةأرملا ِتَليغأو ةوختسا هنمو ...رمألا تبوصتساو "ثمرلا صَوحأ :مهلوق

 نأ ملعاو ...ّلَمَجْلا َلَيْفَتسا هنمو ...ةاشلا تستيئَتساو لَمَجْلا قونَتشاو

 دراولا عمسلا عابتا نم دي الف سايقلا يف ذشو لامعتسالا يف درطا اذإ ءيشلا

 :تعمس اذإ كنأ ىرت الأ .هريغ هيلع ساقي الصأ ذختي ال هنكل .هسفن هيف هب

 ىلإ امهيف عمسلا هب درو ام زواجتت ملو .امهلاحب امهتيدأ َبَوضَتشاو ًدَوخَتشا
 الو .عَوْسَتسا :َغاستشا يف الو }مَوْقَتسا :ماقتسا يف لوقت ال كارت الأ .امهريغ

 ةريثك تاملك ةمث نأ ىرت تنأف 5'((...َدَوغأ :داعأ يفالو }َعَيبَتْسا :عابشا يف

 نإ) لوقت يتلا لقنلاب لالعإلا ةدعاق نع تجرخ (ذوحتسا ؤبوصتسا) وحن
 هذه نكل ؛(هلبق حيحصلا فرحلا ىلإ هتكرح تلقن كرحت اذإ نيللا فرح

 ةمزتلملا ةلثمألا ۔اهددع يف- بلغت مل اهدارطاب تقصو يتلا ةفلاخملا ةلثمألا

 مان راس لاق ،نابتسا ،داعتسا لاقتسا ،دافتسا ،ناعتسا) وحن ةدعاقلاب

 نيبتي اذه نم .اهلك اهركذ عسي ال يتلا ةمزتلملا ةلثمألا رخآ ىلإ ...(راد ،لاع

 .ةبلاغ تسيل اهنكل ؛ةريثك :ينعي “(ةدرطم) اهنإ ةفلاخملا ةلثمألل مهلوق نأ كل

 :ناهيبنت

 درجم وه هنأ ىلع مهفي نأ نكمي ال لامعتسالا يف درطملا نأ امهلوأ -

 درطملا نإ لي ؛ةريثك نكت مل ول ىتح برعلا نع عومسملا يف ةرهاظلا دورو
 نأ اذه ليلدو ،هباب يف ابلاغ نكي مل نإو اريثك نوكي نأ دب ال عومسملا يف

 نم وؤغَم لجرو ،ةوؤْفَم يسرف" :نويدادغبلا ىكحو ...)) :لاق ينج نبا

 نييدادغبلا نع فوجألا لوعفملا مسا ميمتت دورو ىلع قلع مث 5"((...“هضرم

 .99 ۔ 98ص !ج .صئاصخلا .ىتج نبا - 1

 .99 ۔ 98ص 1ج هسفن ۔2
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 الو ،هيلع سايقلا غوشي الف ؛لامعتسالاو سايقلا يف ذاش كلذ لكو)) :هلوقب

 فوجألا لوعفملا مسا ميمتت ةرهاظ نوك نم مغرلا ىلعف .'((...هيلإ هريغ در
 "برعلا رثكأ نع درو امب ةلباقم ةذاش ةرهاظ عت اهنإف .نييدادغبلا دنع ةعئاش

 ةيبرعلا لئابقلا دنع رثك امب ةربعلا نأ ىلع ىرخأ ةهج نم انلدي صن وهو
 .اهضعب دنع امب ال اهب دتعملا

 ريصيل اهب َدَتغِي نأ يغبني يتلا ةرثكلا ىلع اوقفتي مل ةاحنلا نأ امهيناث -
 .ادرطم عومسملا

 :دارطالاب فصوت ىرخأ رومأ ةنالث :اًنلاث

 ةسيقألا نأ كش الف :ةرهاظلا لصأ اهيناثو -ةدعاقلا يأ- سايقلا اهلوأ "

 فصوت اذلو .ةدرطملا ةيوغللا رهاوظلا ىلع ىنبت ةيوحنلا لوصألاو دعاوقلاو
 ...)) :ةلدألا عمل يف ءاج دقف .دارطالاب لوصألاو دعاوقلاو ةسيقألا هذه

 نأب ملعن نأ ىغبني نكلو ءة((...ةدرطملا دعاوقلا ىلع اصقن دروت ال ذاوشلاو

 هيف طرتشي ال عومسملا دارطا نأ سايقلا دارطاو عومسملا درطا نيب قرافلا
 ىنبت نأ لقعي ال ذإ ؛سايقلا دارطا فالخ ىلع ؛ةرثكلا درجم ينعي دقف .ةبلغلا
 ىلع ليلدلاو .هسفن بابلا نم ةلثمألا بلغأ كرتتو باب ةلثمأ ةرثك ىلع ةدعاق

 زاوج يف باب" يف صئاصخلا نع ءاج ام يدعاقلا سايقلا يف ةبلغلا طارتشا

 ةبلغ سايقلا يف مهملا نأ نم هنم رثكأ وه اميف هضفرو لقي ام ىلع سايقلا

 .99ص !ج هسفن - ]

 .107ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - د

 .5!1-116ص !ج .صئاصخلا .ينج نبا هلاق اميف رظنا - 3
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 دعت ةبلاغلا ةلثمألا هذه تناك ول ىتح بابلا يف اهاوس ام ىلع ةرهاظلا ةلثمأ

 .اددع اهنم رثكأ وه ام ةمث نكي ملو عباصألاب

 ةلعلا هذه نالطب تبث اذإو ...)) :ةلدألا عمل يف ءاج دقف :ةلعلا اهثلاثو "

 ةجح هنأ ىلإ موق بهذ دقو ...هب ىفتكي ال درطلا درجم نأ ملع اهدارطا عم

 اهتمالسو اهدارطا ةلعلا ةحص ىلع ليلدلا” :اولاق نأب كلذ ىلع اوجتحاو

 ةلعلا نوكت نأ وه ةاحنلا هدصقي يذلا ةلعلا ىف دارطالاو ."((...“ضقنلا نع

 ىرخأ ةلعب للع اهنع ءيش ذش نإف ؛لعملا بابلا ةلثمأ لك ىلع ةقبطنم
 .ةلعلا طورش ف اذه لك يتأيسو .ةذاشلا ةلثمألا عيمج ىلع قبطنت

 :ناينعم اهل ةلعلا - 1

 .همكح هيلع موكحملا قحتسا تدجؤ اذإ يتلا ةمالعلا وأ ةنيرقلا يأ رشابملا ببسلا - ]

 ىلع سيقم لمحل وأ يوحن حلطصم عضول وأ ةيوحن ةرهاظ برعلا عادتبال يقيقحلا بيسلا يه ةلعلاو - 2
 .باتكلل لوألا بابلا نم سماخلا لصفلا ىناعملا هذه نع ثيدحلا ىتأيسو .هيلع سيقم

 " .111 - ٥11ص قلدألا عمل .يرابنألا - د
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 :ثلاثلا ثحبملا

 ذوذشلا

 :نيينعم ىلع ذاشلا

 دقو :ةلقلا هذه ديدحت نود اهبابل ةفلاخملا ةرهاظلا ةلغمأ ةلق : لوألا ىنعملا

 هاكح ام ىلع ينج نبا در اميس ال ةقباسلا صوصنلا نم ىنعملا اذه انكردأ

 .“لامعتسالاو سايقلا ىف ذاش كلذ لك" :هلوقب “ةوؤقم سرف" نويدادغبلا

 نع دورولا ةمودعم نكت مل فوجألا لوعفملا مسا نم عونلا اذه ميمتت ةرهاظف

 .برعلا بلغأ لامعتساب ةلباقم ةليلق اهنكل نييدادغبلا نع تدرو لب برعلا

 مكحي امنإو :برعلا نع ةيوغللا ةرهاظلا دورو مادعنا :يناثلا ىنعملا

 لعفلا كلذ لاثمو }لبقتسملا ىف دحأ اهلوقي نأ اعقوت ذوذشلاب ةاحنلا اهيلع

 مهنأ مغر ؛هب قطنت ملو \برعلا نع تأي مل هنإف (غدَي) يضام وه يذلا (عةو)
 اذهب قطنيس نم نأ ىنعي اذهو ‘ ايضام العف عراضم لعف لكل ۔ةداع- اولعج

 ىف لوصألا" ىف ءاج اذلو ،لامعتسالا ىف ذاش وه امب ىتأ دق نوكي لعفلا
 يضام وحن سايقلا نع ذشي ملو لامعتسالا نع ذش ام هنمو ...)) :“وحنلا

 هل الإ لبقتسم لعف نوكي ال ذإ .عدي َعَدَو :لاقي نأ هبابو هسايق نإف .(غعت)
 لئاقلا لوق راصف ؛(ًَرَت)ب هنع ينغتسا ؛(عدو) اولمعتسي مل مهنكلو ضام
 . !)). ..ظفحت ءاشأ هذهو ٠ اذاش “هعدو” لاق ىذلا

 .57 رص !ج .لوصألا .جارسلا نبا - 1
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 درطملا ىلع هب ضرتعي ال هنأ نيقباسلا نيينعملا الك يف ذاشلا مكحو

 ال برعلا ضعب لامعتسا يف دري ذوذش يأ دوجوو ،دعاوقلا هيلع ىنبت الو

 برعلا نع ظفحت ةدرفنم رهاوظ دعي لب ؛ةدرطملا ةيوحنلا دعاوقلا يفاني
 لطبل درطملا سايقلا ىلع ذاشلاب ضرتعا ولو ...)) .اهريغ اهيلع لمحي الو
 هذهل هفالخ ىف كش ال اًنلاخم افرح تدجو ىتمف !مولعلاو تاعانصلا رثكأ

 . .'((...ذاش هنأ ملعاف ؛لوصألا

 .56ص 1ج }اكسقت - 1
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 :عبارلا ثحبملا

 ذاشلاو درطملا ناصخت ناتيضق

 :نيتسردملا ىدحإ جهنم حيجرت يف اعساو الدج كانه نأ :ىلوألا ةيضقلا

 ةيوحنلا دعاوقلا ءانب صخي اميف ؛نيثدخملا نيب ؛ةيفوكلاو ةيرصبلا ةسردملا

 امنإف ؛مهنيب لدجلا اذه ثحب لاجم انه سيلو .ذوذشلا وأ دارطالا ىلع

 ةمتهملا بتكلا يف درو ام لقن ىلع ذاشلاو درطملا فيرعت يف ترصتتا
 لئاسملا هذه يف نيتسردملا نيب فالخلا يف عسوتلا ءاش نم ىلعو }لوصألاب

 ."كلذب ةمتهملا ةثيدحلا بتكلا علاطي نأ

 سيل ذاشلاو درطملاب دوصقملا نأ "يلوخلا نيمأ ىري :ةيناثلا ةيضقلا
 نم فرع ام وه امنإو ؛اهتلقو بابلا ف ةلمعتسملا ظافلألا ددع ىف ةرثكلا

 ىرنو .ةماعلا لاحلا فلاخيف هلباقي ذاشلاو .بابلا ىف ةيبرعلل ةماعلا ةعيبطلا

 بابلا نم ةلثمأ ؟ءارقتساب الإ اهيلإ لصوتلا نكمي ال بابلل ةماعلا ةلاحلا نأ

 وهو .77 - 47ص .يديب زلا مساج ديعسل “هروطتو هتأشن يبرعلا وحنلا يف سايقلا" باتك كلذ لاثم - !

 .ةيضقلا كلت يف نيثدحملا ءارآ رداصم ىلإ كليحي
 يلوخلا ثيدح يديب زلا لقن دقو .3كص .يرعلا وحنلا يف سايقلا هباتك يف يديب زلا ديعس اذه ركذ 2
 ريغ نيثالثلاو ةيناثلا ةرودلا رمتؤمل تارضاحملاو ثوحبلا ةعومجم :يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم نم
 .101ص .م1956 /ه1385 .دادغبب ةيداعلا

 هنم اتلاف .ءيشلا تايئزج عبتت وه ءارقتسالا)) :106 - 105ص .يوفكلا ءاقبلا يبأل تايلكلا يف ءاج - 3

 نم مسجلا تايئزج عيمج تيرقتسا ول هنإف .“زيحتم مسج لك : وحن يلكلا ىلع يئزجلاب ءارقتسالا وه
 ءارقتسالا وه صقانلاو ...نيقيلا ديفيف ينيقي ليلد ءارقتسالا اذهو .ةزيحتم اهتدجول تابنو ناويحو دامج
 ديفي الف ينظ ليلد ءارقتسالا اذهو .“غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك" وحن تايئزجلا رثكأب
 .((نظلا الإ
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 ءارقتسالا ىلإ جاتحت ةلتمألل ةيددعلا ةرثكلا كلذكو إاصقان ءارقتسا هسفن

 ءارقتسالا ىلع َنبُت مل -اهلك نكت مل نإ- ةيوحنلا دعاوقلا رثكأ نأل ؛صقانلا

.ةماعلا لاحلاب لوقلل ىعاد ال اذلو .ماتلا
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 امهق رفت ةددحم بسنب ذاشلاو درطملا ديدحت :سماخلا ثحبملا

 امهانعم نم ةبيرقلا تاحلطصملا نم امهادع امع

 :ذوذشلل ةبسن ىلع الو دارطالل ةبسن ىلع ةاحنلا فزاعت مدع :لوأ

 وأ ةبسن عضوب ةيادبلا يف ءامدقلا ةاحنلا دنع حضاو مامتها ةمث نكي مل

 اذاش َدَعيو ؛ةبسنلا هذه غلب اذإ ادرطم عومسملا دعي ثيحب درطملل تباث رايعم

 ريثكلاو بلاغلاك ىرخأ تاحلطصم نيبو امهنيب قري كلذبو .اهغلبي مل اذإ

 هفد ارت تاحلطصم ةاحنلا مالك ىف درطملل اندجو لب ؛خلإ .. ليلقلاو ريسيلاو

 وبأ لئس دقف ليلقلاو رزنلا لغم اضيأ هتافدارم ذاشلل اندجوو .ريثكلا لثم

 هيف كثَمَلاخ اميف عنصت فيك ")) :(ه254ت) يرصبلا ءالعلا نب نابز ورمع

 .'((“تاغل ىنقلاخ ام ىمسأو .رثكألا ىلع لمعأ" :لاق “؟ةجح مهو برعلا

 يف حصف .باب هيلع درطا اذإ ءيشلا نإ ...)) :“وحنلا للع يف حاضيإلا" يفو

 فقحلت ةلعل ؛ليلق رزن ذاش ءيش هيلع ضرتعا مث ؛لوقعملا يف ماقو سايقلا

 كلذ لاثمو درطملا :سايقلا ىف هيلع قفتملاو لصألل الطبم كلذ نكي مل

 ."((...تانايدلاو عئارشلا مولع يف ىتح ؛مولعلا عيمج يف دوجوم

 .39ص .نييوغللاو نييوحنلا تاقبط .يديبزلا - ]
 .113ص .وحنلا للع يف حاضيإلا .يجاجزلا - د
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 ح

 انيأرو .امهريغو ذوذشلاو دارطالل بسن عضو ماه نبا ةلواحم :ايناث

 :هلاق اميق

 نبا مهنمو "نيرخأتملا ةاحنلا دنع ذاشلاو درطملا ديدحت ةلواحم ترهظ

 ...)) :هلوق هنع يو دقف (ه761 - 708) يراصنألا دمحأ نب هللادبع ماشه
 .فلختي ال درطملاف ،ارطمو اليلقو اردانو اريثكو ابلاغ نولمعتسي مهنأ ملعا

 ردانلاو .هنود ليلقلاو .هنود ريثكلاو فلختي هنكلو ءايشألا رثكأ بلاغلاو

 رشع ةسمخلاو بلاغ نيرشعو ةثالث ىلإ ةبسنلاب نورشعلاف :ليلقلا نم لقأ

 بتارم اذهب ملعاف .ردان دحاولاو .ليلق ةثالثلاو ؤبلاغ ال ريثك اهيلإ ةبسنلاب

 ."((...كلذ هيف لاقي ام

 :ىلي ام رهظ ماشه نبا هركذ امم بسنلا جرخل نأ اندرأ اذإف

 % 100 = 23 + 100 × 23 :درطملا - 1

 .% 68.95 = 23 + 100 × 20 :بلاغلا - 2

 .% 65.21 = 23 + 100 × 15 :ريثكلا - 3

 يف رهزملا يف اضيأ بسنلا كلت يطويسلا ركذو .21ص .وحنلا لوصأ ملع يف حارتقالا .يطويسلا - ا
 ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا وبأ :ةقرفملا بسنلا كلت ركذ نممو .234ص 1ج .اهعاونأو ةغللا مولع

 ءارآ عمج لواحي هتعوسوم يف هنأ رهظيو .529لص "تايلكلا" هتعوسوم يف (م1683 /ه1094ت) يوفكلا

 ذاشلا)) :لاقف تاحلطصملا نيب ىرخأ اورف فاضأ اذل ؛صصختلا اهفالتخا نع رظنلا ضغب هلبق نم

 .توبثلا ىلإ همكح لصي يذلا وه فيعضلاو .سايقلا ىلع ءيجي ال نكل اليلق هدوجو نوكي يذلا وه
 لق ام ردانلاو ...ءاغلبلاو ءاحصفلا دنع لبقيو .سايقلا فالخ ىلع ءيجي يذلا وه لوبقملا ذاشلاو
 مضلاب (ساطرم)ك مالك هتوبث يف نوكي ام فيعضلاو .(لاعزخ)ك سايقلا فالخب نكي مل نإو هدوجو
 /ه1030-1096) يرئازجلا يواشلا يليانلا دمحم نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ بسنلا كلت ركذ مت د ))...

 .ك1ص .“وحنلا لوصأ ملع ىف ةدايسلا ءاقترا" هباتك يف (م1685-121
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 .% 13.04 = 23 + 100 × 3 :ليلقلا - 4

 .% 4.34 = 23 + 100 × 1 :ردانلا - 5

 بسنلا هذه ىلع ةاحنلا قافتا مدعل ؛اهنم ىودج ال ةلواحملا كلتو

 ينعي يذلا دارطالا ىلع َنبت مل وحنلا دعاوق نم اريثك اندجو انألو .ةيليصفتلا
 هلوصح رسعي رمأ هنأل ؛امامت ذاوشلا نم ةرهاظلا صولخ ماشه نبا دنع

 يه امم ريثكب لقأ ةيبرعلا ةغللا دعاوق تناك الإو .ةغللا رهاوظ لك يف
 ةلثمأ نمف ةيرورضلا وحنلا باوبأ نم ريثكلا فذح اذه ىةألو .نآلا هيلع

 :ةلثمألا ضعب اهنع تذش يتلا دعاوقلا

 ءامسأو رئامضلاو لاعفألا ءامسأك ةينبم ءامسألا نم ريثك ءىجم - 1

 ذإ ءامسألا ىف بلاغلا فالخ ىلع ؛فورظلاو ةراشإلا ءامسأو تالوضوملا

 ؛اممامت ءانبلا ةدرطم اهلك تسيل ةينبملا ءامسألا هذهو "بارعإلا اهيف بلاغلا

 نم ىنثملاو ؛نيتاهو نيذه :ةراشإلا مسا نم ىنثملا لثم برعملا اهيف نأل

 ..نيتللاو نيذللا :وحن لوصوملا مسا

 ىلإ لاعفألا بلاغ هيلع يذلا ءانبلا نع عراضملا لعفلا جورخ - د

 لصتا اذإ هنأل ؛اممامت بارعإلا يف ادرطم عراضم لعف لك سيلو "بارعإلا
 .هلصأ ىلع يتب ةوسنلا نون وأ ديكوتلا نونب

 عضو هنم ةياغلا تناك اذإ فصنلا ىلع داز امب ذخألا لثمألا لحلا لعلو

 ظفحيف ذش ام امأو ،بالطلا ةماعل ةيبرعلا سيردتل ةدرطم ةيميلعت دعاوق

 رارطضاو ةعس نم هنوجاتحي ام هيف اودجيل ؛ءابدألاو نيثحابلاو نيصصختملل
.ةساردلاو ثحبلل حلصت رهاوظو
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 ىنعم نم ةبيرقلا تاحالطصالا يف !نيثدحملاو ءامدقلا ضعب عسوت دقو

 روجهملاو ردانلاو ركنملاو عئاشلاو تلثُمْلاو بابلاو هجولا لقم ذاشلاو درطملا

 نمم مهبتك ىلإ غجريلف ؛خلإ ...حيبقلاو دسافلاو بيرغلاو ءيدرلاو لاحفلاو
 نأل ؛اهيلإ تافتلالا نم ىودج ال تاحلطصملا هذه لكو .اهيف عسوتلا دارأ

 ىوس نوركذي ال ذوذشلاو دارطالا بسح عومسملا ماسقأ مهريظنت يف ةاحنلا

 الو ليلقلا الو ريثكلا حلطصم نوركذي الف 3“ذاشلا“و “درطملا” يحلطصم

 حالطصالا هيلع رقتسا يذلا نأ ينعي امم ،امهريغ الو ردانلا الو بلاغلا

 عومسملا ماسقأ يف مالكلا يتأيسو .ريغ ال ذاشلاو درطملا احلطصم وه يوحنلا

 .انه نم ابيرق سايقلاو لامعتسالا يف ذوذشلاو دارطالا بسح

 ىف يطويسلا -ذاشلاو درطملا نم ىنعملا ةبيرقلا تاحالطصالا حرش يف اوعسوت نيذلا ءامدقلا نم - 1

 مث .“حيصفلا ةفرعم :عساتلا عونلا" :يه .باوبأ يأ .عاونأ ةعبرأ نيب قرف ثيح لوألا هئزج يف “رهزملا"
 ءيدرلا ةفرعم :رشع يداحلا عونلا" مث .“تاغللا نم كورتملاو ركنملاو فيعضلا ةفرعم :رشاعلا عونلا"

 يديبزلا ديعس نيثدحملا نمو .“ذاشلاو درطملا ةفرعم : رشع يناثلا عونلا" :مت .“تاقغللا نم مومذملاو

 .159 ۔ 135 .61 .37 - 3 كص “ىيبرعلا وحنلا يف سايقلا" يف
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 :سد اسنلا ثحبمل ا

 ةرهاظلا ةلثمأ ددعب دارطالا ةقالع

 ىلع ةنيعم ةرهاظ ةلثمأ ةبلغ ينعي نأ امإ عومسملا دارطا نأ انفرع دق

 نأ اًصيأ انفرعو اهتبلغ نود ةلثمألا ةرثك ىنعي نأ امإو ؛اهل ةفلاخملا اهباب ةلثمأ

 ..نكلو .اهتبلغ بولطملا امنإو ؛دعاوقلا ةماقإ ىف ةجح تسيل ةلثمألا ةرثك

 ؟ةلثمأ ةنالث ىوس ةغللا يف ةلغمألا نم اهل ذرت ل ةيوغل ةرهاظ اندجو ول اذام

 وأ ؛ةدعاق ةثالثلا اهتلثمأل ميقنف ةبلاغ اهنأل ةدرطم ةرهاظلا هذه نإ لوقن له

 ؟اباب اهل حتفن الو ةلثمألا هذه نع ىضاغتن

 ؛ءامدقلا ةاحنلا تفت مل ةبيرغلا تالاحلا هذه نع ىتح ةباجإلا نإ

 ةيرقبع اندجو دقف !اههجوأ فلتخم ىلع لئاسملا مييقتو ؛مهكرادم ةعسل

 زاوج يف باب" يف يلاتلا ليصفتلاب انتفاوو .ةلأسملا هذه تحب دق ينج نبا

 ءىشلا لقي نأ كلذو ...)) :“هنم رثكأ وه اميف هضفرو لقي ام ىلع سايقلا

 يف مهلوق :لوألا .سايقب سيل هنأ ال هنم رثكأ زي نوكيو 6سايق وهو
 : (ةبوتَق) ىلإ ةفاضإلا يف لوقت نأ دعب نم كلف 6نَنَش ة :(ةءوُنَش) ىلإ بسنلا

 وبأ لاق ...نيَنَش ىلع اسايق "نبَلَح :ةولح ىلاو .نبكز :ةبوكر ىلإو ؤنبَتق
 هنإف لاق ۔ةءونش ينعي- دحاو رح يف اذه ءاج امنإ تلق نإف :نسحلا

 ءاج يذلا نأ هزيسفتو !نسحلا يبأ نم لوقلا اذه فطلأ امو ءاج ام عيمج

 .هيوبيسو ليلخلا ذيملت .(ه215 ت) يرصبلا ةدعسم نب ديعس ينعي - 1
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 اذإف .هضقني ءيش هيف ِتأي ملو 5"هلباق سايقلاو فرحلا اذه وه (ةَلوُعَق) نم
 الف ؛الوبقم سايقلا يف احيحص اًصيأ ناكو ءاج ام عيمج ىلع ناسنإلا ساق

 هنأل هيلع سايقلا زوجي الو (يئنش) باب نم رثكأ وه ام امأو .مارم الو ورغ

 يفو .يشرق :(شيێرق) يفو .يقت :(فيقَت) يف مهلوقف ؛سايق ىلع وه نكي مل
 يف فيعض هيوبيس دنع هنإف (يئنش) نم رثكأ ناك نإو اذهف .تملس :(ميلُس)

 دقف .يِمَرَك :(ميرك) يف الو .يدَعَس :(ديعَس) يف اذه ىلع زيجي الف ،سايقلا
 ."((...هيلإ هزيغ ةرييو هيلع لمحي نوناق عضوملا اذه يف درب

 ؛ةريسيلا ةلثمألا كلت لتم ىلإ نئمطن فيكو :لاق الئاق نأ ول :انرظن يفو

 ملو ؛يوحنلا ديب ةلوحنم وأ ؛يوارلا ديب ةعونصم نوكت نأ كش انسفنأ يفو
 فلاخت الأ كلذ طباض نإ :هلوقب ىنج نبا هباجأل !؟اهتفرع الو برعلا اهلقت

 نبا لاق اذلو .ةمج ةلثمأ ىلع ةينبم دعاوق يأ- ةسيقأ ةريسيلا ةلثمألا كلت

 اذه وه (ةلوُعَق) نم ءاج يذلا نأ هزيسقتو ...)) :قباسلا صنلا ىف ىنج

 ىلع ناسنإلا ساق اذإف .هضقني ءيش هيف تأي ملو .هلباق سايقلاو فرحلا
 .((...مارم الو ورغ الف :الوبقم سايقلا يف احيحص اًصيأ ناكو ءاج ام عيمج

 يأ- سايقلا نأ ىلع ديكأتلا يف اًصيأ قباسلا ينج نبا مالك نم ديفتسنو

 اهتبلغ نم دب ال لب ؛اهباب يف ةلثمألا ةرثك درجم هيلإ لصوتلل يفكي ال -ةدعاقلا

 .اهريغ ىلع

 نزو ىلع هسايق نكمي (ةةوّنَص) ةملك هيلع تءاج يذلا (ةلوُعَق) نزو نأ “هلباق سايقلاو" هلوقب دصقي - 1

 لوقنف (ةلوعَق) ىلإ بسنن نأ حصي كلذبو .(تفَنَح :ةقينَح) وحن (نلَعَق) راص بييت اذإ يذلا (ةّليمَق)
 .نيل فرح امهنم فرح ثلاث نأ امهيناثو .نايالث امهنأ اهلوأ :ةدمع رومأ نينزولا نيب عماجلاو .(تلَعَق)
 امع هثيدح يف ينج نبا اهركذ دقو .(ةيلكش) ةيظفل عماوجلا هذه لكو .ثينأتلا ءاتي ناموتخم امهنأو

 ؛اهأرقي نمل ةلبلب ريثت اهنأل اهقوسل اعَوسم دجي مل ثحابلا نكل ؛سايق ريغ وهو رثكي امو سايق وهو لقي
 .دحلا نع جراخلا فصولاك اهنأل كلذ
 .116 - 115کص !ج صئاصخلا .يتج نيا - 2
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 ةاحنلا ةبانع نم ةباغلا :عباسلا ثحبملا

 ذاشلاو درطملاب

 :ىلوألا ةياغلا

 ناكمإل اهلوصح يغبني ىتلا عومسملا طورش نم اطرش بلاغلا دارطالا دعي

 كرت ىلع نورصي نويرصبلا ناك دقو وحنلا دعاوق ءانب يف هب داهشتسالا

 وحنلا ملعتملا بلاطلل مدقت ةطوبضم ةيوحن دعاوق ءانبل :درطملا عابتاو ذاشلا
 يه يتلا وحنلا ةياغ عيضت ؛ذاشلا اهلثمي يتلا تافالخلا يف قرغي الئل- يقنلا

 ظافحلاو }هيلع ناك ام ىلع يبرعلا ناسللا ميوقتو :سانلا نيب ةيبرعلا رشن
 ريغ ؛مالسإلا ءانبأ نيب ةدوهعم هبيلاسأو زيزعلا نآرقلا ةحاصف ىقبت نأ ىلع
 هنوظقحي لب ؛ذاشلا نوغلي ال كلذ دعب ةاحنلاو .دهع يأ يف مهيلع ةبيرغ

 عومسملا ديعقت يف جهنملا اذهو .ةيبرعلا ديعقت ريغ يف هب عافتنالا دارأ نمل
 .يب رعلا وحنلا ىلع ذخآم مهل 'نيذلا دنع ىتح دمتعم بلاغلا

 “تاغل ينفلاخ ام يمسأو .رثكألا ىلع لمعأ" :يرصبلا ءالعلا نب ورمع يبأ لوق اباس تركذ دق - 3
 َ .كلذ ىلع ليثمتلل

 ٥بارعإلل ةيعرفلا تامالعلا نع ثدحت ثيح 113ص “وحنلا ءايحإ" يف ىفطصم ميهاربإ ءالؤه نم -4
 لاقف ةدعاقلا هذه نع جرخ ىتقملا نأ دجو هنكل ؛عابشإلل تءاج تاكرح ىلإ ةيعرفلا تاكرحلا لؤأو
 ةيعرفلا تامالعلا نم قبي ملو ...)) برعلا لامعتسا يف بلاغلا نع هجورخل ىنثملا دامتعا مدعب ارقم
 ةيبرعلا رئاس يف ررقت رمأ يف ىنتملا ذوذش حدقي سيلف ...انلصأ نع ذش دق هنأ ررقنو .ىنثملا باب الإ

 .((اهباوبأ لك يف ماقتساو
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 تاكربلا يبأ فيرعت ذاشلاو درطملا دح نع ثيدحلا دنع انب رم دقو

 :عومسملا طورش نمضتملا (ه513-577) يرابنألا دمحم ني نمحرلادبع

 دح نع جراخلا حيحصلا لقنلاب لوقنملا .حيصفلا يبرعلا مالكلا وه لقنلا))

 .((ةرثكلا دح ىلإ ةلقلا

 :رومأ ىلع هيبنتلا يغبني انهو

 دارطالاب اهل ةقالع الو عومسملا اهب فصوي تاحلطصم ةمث نأ اهلوأ -

 ."“حيحصلا“ و '“حيصقلا” هلوق تاحلطصملا هذه لاتمو .ذوذشلاو

 ةدعاق ذختيل درجي بلاغلا دارطالا دح غلبي يذلا عومسملا نأ اهيناث -

 يأر ىلع ؛ةرهاظلا ةلثمأ نم هريغ هيلع ساقي مت نمو !اسايق يأ ةدرجم
 .باب هيلع درطا اذإ ءيشلا نإ ...)) :مهلوق كلذ ليلدو {ثةاحنلا نم روهمجلا

 ةلعل ،ليلق رزن ذاش ءيش هيلع ضرتعا مث ،لوقعملا يف ماقو سايقلا يف حصف

 امهدحأ :نيلصف يف هيلع مالكلا)) ::ص 1ج لاقف حيصفلا ىنعم “رهزملا” يف ئطويسلا خرش - 1

 دق حيصفلا يبرعلا نأل ؛يناثلا نم صخأ لوألاو .هب ملكتملا ىلإ ةبسنلاب يناثلاو .ظفللا ىلإ ةبسنلاب
 بلعت مالك نم موهفملاو ...)) :18كص لاقف ظفللا ةحاصف نع ثدحت مث .((ةحيصف دعت ال ةظفلب ملكتي

 ةفرعم يف يناثلا لصفلا" يف ثدحت مث ((...اهل برعلا لامعتسا ةرثك ىلع ةملكلا يف ةحاصفلا رادم نأ

 ةاحنلا نأ انيأر يفو .213 - 209ص هثيدح ىلإ عجرتلف ؛ةحيصفلا ةيبرعلا لئابقلا نع “برعلا نم حيصفلا

 .نييغالبلا مهت يهف ظفللا ةحاصف امأو .لئابقلا ةحاصف ىوس مهلغشي ال

 دنسلا لاجر نوكي نأ ىلع ؛حيصفلا يبرعلا ىلإ يوارلا نم هتياور دنس مص ام وه حيحصلا مالكلا - 2

 اهلقن يتلا يه ةرتاوتملاف .داحآو ةرتاوتم ىلإ ةاورلا ددع بسح ةياورلا مسقنتو .ءانمأ الودع يأ تاقث

 تاقث اهلقن يتلا يهف ةيداحألا ةياورلا امأو .مهبذك اذهب ليحتسيف ةرشع نع نولقي ال ةقثلا لهأ نم ةعامج

 .فرصتب ؛83 - 81ص يرابنألل “ةلدألا عمل" يف رظنا .رتاوتلا دح ىلإ مهددع لصي ال

 رثكأ لدت امك يرصبلا بهذملا نودمتعي ةاحنلا بلغأ نأ كش الو .مهبلغأ ةاحنلا روهمجب ينعن - 3

 .ةيوحنلا تافنصملا
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 .'((...درطملا سايقلا يف هيلع قفتملاو .لصألل الطبم كلذ نكي مل .هقحلت

 نأ ملعت نأ يغبنيف ؛هباب نع ءيشلا ذش امبر هنأ ملعاو)) :كلذك مهلوقو

 يف درطي الف هنم ذشي ىذلا فرحلاب نغي مل بابلا عيمج ىف درطا اذإ سايقلا

 سايقلا ىلع ذاشلاب ضرتعا ولو .مولعلا نم ريثك يف إمعتسي ل اذهو .هرئاظن

 يف كش ال اًملاخم افرح تدجو ىتمف !مولعلاو تاعانصلا رثكأ لطبل درطملا

 .:((...ذاش هنأ ملعاف لوصألا هذهل هفالخ

 ال ةدرطملا ةغللا رهاوظ ديعقت ىلإ ىعسي يذلا سايقلا جهنم نأ اهثلاث -

 الإ ىتأتي ال ةدعاقلا ىلإ لوصولا ذإ ؛انيأر امك ءارقتسالاب رورملا نم هل دب

 ةغبصلا نم اًئيش يسايقلا جهنملل يطعي اذهو .اهتلثمأ دارطا ىدم يف ثحبلاب

 عم انرظن يف فلتخن اذهلف .ةيميلعت ةدرطم دعاوق ءانب يف هيلع دمتعي نأ

 اضفر سيل ثحبلل اجهنم سايقلا ذاختا ضفر نإ)) :ذنييفصولا ضعب لوق
 مث اساسأ ةدعاقلا ذاختا نأ كلذ ةيملع سسأ ىلع موقي اضفر لب ؛ايمكحت

 اًساسأ موقي هنأل ؛ةحيحصلا ةيملعلا حورلا يفاجي لمع تادرفملا ىلع اهضرف

 .113ص .حاضيإلا .يجاجزلا - 1

 .56ص .لوصألا . ارسلا نبا - 2

 (م1913 - 1857) يرسيوسلا روسوس ود دناندرف هسسأ يذلا ثيدحلا ةغللا ملع عابتأ مه نويفصولا - 3

 مث م1911 - 1906 نيي “ماعلا ةغللا ملع يف تارضاحم" ىقلأ نأ دعب يداليملا نيرشعلا نرقلا يف
 اهتقالع ال اهصئاصخ فُرَعَت ةغللا ةسارد نم ةياغلا نأ ىري وهو .اعساو ازاشتنا م1972 ماع هبهذم رضتنا

 .نمزلا رورم ىلع ةتباث ريياعم ىلع لظت ال ةروطتم ةيعامتجا ةرهاظ ةغللا دعيو .ةيجراخلا تارثؤملاب

 يفصو جهنمو .نمزلا رورم ىلع ةيوغل ةرهاظ روطتب ىنعي يخيرات جهنم :ةغللا ةساردل نيجهنم نيب قرفيو
 نرقلا يف ةغللا ملع" يف رظنا .ةددحم ةينمز ةدم يف الثم ميمت ةجهلك- ادحاو ايوغل ىوتسم سردي

 .64 - 99لص .نانوم جروجل “نيرشعلا
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 يف قفتي ال مكحتلاو .ريبعتلا اذه حص نإ ةياهنلا نم أدبي ذإ ؛مكحتلا ىلع
 مستي يذلا حيحصلا جهنملا وهف ءارقتسالا امأ .ةيملعلا حورلا عم هتعيبط

 .ةلماشلا ةظحالملا ىلإ تادرفملا نم ؛ءدبلا بجي ثيح نم أدبيو .حماستلاب

 تقو ذنم حبصأ لب ؛طقف ةغللا ةسارد يف اميلس ايملع اجهنم سيل ءارقتسالاو
 ."((...ءاوسلا ىلع ةيبيرجتلاو ةيناسنإلا تاساردلا ىف اجهنم ليوط

 :ةيناتلا ةياقلا

 ةغللا ملع نيب قورفلا نم هنأ ىلإ عجار ىرخأ ةيحان نم دارطالاب ةيانعلا
 تادرفملا يناعم نع ثحبلا وه لوألا عوضوم نأل .وحنلا ملعو ميدقلا يف

 ىعسي يذلا ماتلا ءارقتسالا كلذ ىف هتليسوو ،لاجملا اذهب لصتي امو ةيوغللا

 فالخ ىلع اذهب وهف ،ناكمإلا ردقب اهيناعمو ةغللا ظافلأ لكب ةطاحإلا ىلإ

 نع ةدرطملا دعاوقلاب ىنغتسيل ؛صقانلا ءارقتسالا لمعتسي يذلا وحنلا

 ملع جئاتنو .ةيعيمجت ةفرعم = ةغللا ملع جئاتن :اذه ىلعف .ةريثكلا ةلثمألا

 ىلع اهقبطيو اهملعتي نأ ملعلا بلاطل نكمي ةعانصو ؛طوبضم ماظن = وحنلا
 .اهتحت ةجردنملا اهتلثمأ

 .99ص .ىبرعلا وحنلا لوصأ .ديع - 1

 كلذب صاخلا زييمتو .اهطبضو .ةدرفملا يناعملا ىلع ةلادلا ظافلألا لقن)) وه ميدقلا يف ةغللا ملع - د
 .تاودألا ىلع لدي امو .ثادحألا ىلع لدي امم تاوذلا ىلع لدي ام ليصفتو .هيف ليخدلا نم ناسللا

 ةنيابتملا ظافلألا نايبو صاخشألا ىلع لدي امم اهفانصأو اهعاونأو ءايشألا سانجأ ىلع لدي ام نايبو
 نم نكمتلاو .ةرابعلا ةقالطو .ازبخ تامولعملا هذهب ةطاحإلا هتعقنمو .ةهباشتملاو ةكرتشملاو ةفدارتملاو

 ىلإ دصاقلا داشرإ" يف رظنا .((ةغيلبلا لاوقألاو :ةحيصفلا ظافلألاب يناعملا حاضيإو .مالكلا يف نيقيلا

 .111 ص .يناقكألا نيال “مولعلا عاونأ يف دصاقملا ىنسأ

 مولعلا بلغأ هلاثمو .داصتقالاو كسامتلاو لومشلاو ةيعوضوملاب فصتي يذلا وه طوبضملا ملعلا - 3
 ال يتلا ةيعمجلا فراعملا عاونأ وه طوبضملا ريغ ملعلاو .ءايميكلاو ءايزيفلاو تايضايرلا لقم ةيعيبطلا

 .19 - 13ص ،تاسح مامتل “لوصألا" يف رظنا .بدألا ملعو مجعملا ملع لثم صئاصخلا كلتب فصتت
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 درطملا حلطصم مدختسا نم لوأ (ه117ت) قاحسإ يبأ نب هللادبع لعلو

 بيبح نب سنوي هلأس نيح ةغللاو وحنلا نيب قرف هبو .ةيوحنلا تاساردلا يف
 ديرت امو ...معن :لاق ؟قوسلا ينعي ..قيضلا :دحأ لوقي له)) :(182ت)

 .'((!ساقنيو درطي وحنلا نم بابب كيلع .!؟اذه ىلإ

 .48ص .ءارعشلا تاقبط مالس نبا - 1
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 هذوذش وأ هدارطا بسح عومسملا ماسقأ :نماتلا ثحبملا

 مسق لك ماكحأو .ةدعاقلا يأ سايقلاو لامعتسالا يف

 سايقلاو عامسلا يف هدارطا بسح عومسملا عاونأ مهفن نأ نآلا اننكمي

 وأ نتملا يف ءاوس- ثيدحلا فلس نأ دعب ؛امهيف هذوذش وأ يدعاقلا

 ةبلغ) دارطالا يناعمو ء(لمحلاو {ةدعاقلا) سايقلا ينعم نع ۔يشاوحلا

 يف مالكلا ىضم نأ دعبو .(ةدعاقلا ةلثمأ ةبلغو .عومسملا ةرثكو .عومسملا

 وه ةميدقلا ةاحنلا ثحابم ضعب دقع يذلا نإف .(بابلا)و (لاتملا) ىنعم

 :سايقلاو لامعتسالا يف هذوذش وأ هدارطا بسح عومسملا ميسقت :اكوأ

 هدارطا بسح هميسقت نكمي يبرع مالك نم عمسي ام لك نأ ةاحنلا ىري

 :"ماسقأ ةعبرأ ىلإ -ةدعاقلا ىأ- سايقلاو لامعتسالا ىف هذوذش وأ

 دق نيذللا ليصفتلا مدعو ةبوعصلا ئراقلا بنجتيل ييولسأب ةعبرألا ماسقألا حرشأ نأ تلصف - 1
 ةيبرعلا تاجهللا يعارت ال تاميسقتلا هذه نأ ىلع ههبنأو .ةميدقلا بتكلا ىلع علطا اذإ امههجاوي

 ىلبق ةاحنلا هلعف رمأ وهو .ءامدقلا برعلا لامعتسا ىف بلاغلا يأ ىحصفلا ىعارت امنإو .ةميدقلا
 دقو .ذشي مل امو اهنع ذش ام ةفرعم ىنستيل ةيبرعلا يف ةعئاشلا ةغللا ىلع راصتقالا نم دي ال ذإ ؛مهتهادبب
 ؛اهتبحاصب نيتغللا ىدحإ درت نأ كل سيلو ...)) :10ص 2ج صئاصخلا يف (ه392ت) ينج نبا لاق

 .اهتخأ ىلع اهيوقتف امهادحإ ريختت نأ كلذ يف كل ام ةياغ نكل ؛اهتليسر نم كلذب قحأ تسيل اهنأل
 رهاوظلا مسق نم لوأ (ه316ت) جارسلا نيا نأ انل ودبيو .((...اهل لبقأ نيسايقلا ىوقأ نأ دقتعتو
 ؛ك7ص 1ج “وحنلا يف لوصألا" هباتك يف كلذو ،سايقلاو عامسلا يف ةدرطم ريغو ةدرطم ىلإ ةيوحنلا
 ءاج مث .سايقلاو عامسلا يف درطا ام ركذي ملف ؛ماسقأ ةثالث تجرخف .طقف ذوذشلا بسح اهمسق هنكل
 هزيغ اهيلع راس ىتلا ةروكذملا ةعبرألا ماسقألا 98 - 97ص 1ج “صئاصخلا” يف اهمسقف هدعب ينج نبا
 .21ص .حارتقالاو .230 - 227ص 1ج شرهزملا :هيباتك يف (ھ911ت) يطويسلا لتم
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 :لامعتسالاو سايقلا يف درطملا :لوألا مسقلا
 سايق قفاوي انه لعافلا عفر نإف .(ديز ماق) ةلمج يف لعافلا عفر هلانم

 قفاوي انه لعافلا عفر نأ امك .(عوفرم لعاف لك) ةلئاقلا مهتدعاق يأ ةاحنلا

 اذه مكحو .اهبلغأ يف اعوفرم لعافلا اهيف ءاج ىتلا دهاوشلا يأ لامعتسالا

 هقفاوت يتلا ةلثمألا رئاس همكح يف هيلع ساقيو ةدعاق ذع هنأ مسقلا

 ةياغلا وه اذهو .اعيمج لامعتسالاو سايقلا ي درطم ...)) :ىنج نبا لاق

 . )). ..ديز ماق وحن كلذو .ةبونملا ةباثملاو ةبولطملا

 :لامعتسالا ىف ذاشلا ؛سابقلا يف درطملا :يناتلا مسقلا

 دق نوكي هنإف 6(عدَو) يضاملا لعفلاب ىتاف برعلا دحأ قطن اذإ هلاثم

 نم هنكلو .(ضام لعف عراضم لعف لكل) ةلئاقلا ةدعاقلا يأ سايقلا قفاو
 ؛(غَدي) ىضام اهيف قطت دهاوش دجوت ال ذإ لامعتسالا فلاخ دق رخآ بناج

 نم هريغل تعضو امك ايضام العف عراضملا لعفلا اذهل عضت مل برعلا نأل

 امأو ،مالكلا ىف لمعتسي الو ظفحي ءاج اذإ هنأ مسقلا اذه مكحو .لاعفألا

 لوصأ ىف ءاج .اهيلع ساقي هنإف ةدرطم ىرخأ ةلثمأ اهل يتلا هتدعاق وأ هباب
 وحن سايقلا نع ذشي ملو لامعتسالا نع ذش ام هنمو ...)) :جارسلا نبا

 لبقتسم لعف نوكي ال ذإ .عدي عدو :لاقي نأ هبابو هسايق نإف ء(عذي) يضام
 لوق راصف ،(ًكَرَت)ب هنع ينغتسا ؛(عدو) اولمعتسي مل مهنكلو ضام هل الإ
 ."((... ظفحت ءايشأ هذهو .اذاش (ُهَعَدَو) لاق يذلا لئاقلا

 .97ص !ج .صئاصخلا .ينج نبا - 1
 .57ص !ج .لوصألا .جارسلا نبا - 2
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 :لامعتسالا ىف د طملا ؛ےرسايقلا ىذ ةاقتلا :ےلاتلا مسقلا

 ةلئاقلا ةدعاقلا ىأ سايقلا ىف ذاش رمأ اذهف .(بَوضَتشا) برعلا لوقك

 حيحصلا فرحلا ىلإ ةكرحلا تمن ةنيللا هنيع تكرحت مسا وأ لعف لك)
 (ةداعتسا) و (ماق) و (ماقتسا) ليق امك (تاصتشا) لاقي نأ ىغبني ناكف .(اهلبق

 تاملك دورول لامعتسالا يف درطم ناث بناج نم هنكلو !خلإ ...(دافتسم)و
 لاثمو .ةدعاقلاب ةمزتلملا تاملكلا اهددع يف بلغت مل نإو هلثم ةريثك

 (ليفتسا)و (تسيتتسا)و (قونتسا)و (ليغأ)و (ذوحتسا) :تاملكلا هذه
 نأ ملعاو ...)) :ينج نبا لوق يف هارن مسقلا اذه مكحو .خلإ ...(صوخأ)و
 دراولا عمسلا عابتا نم دب الف سايقلا يف ذشو لامعتسالا يف درطا اذإ ءيشلا

 تعمس اذإ كنأ ىرت الأ ،هريغ هيلع ساقي الصأ ذختي ال هنكل ؛هسفن هيف هب

 امهيف عمسلا هب درو ام زواجتت ملو ءامهلاحي امهتيدأ (بوضتشا)و (وحَتشا)
 :(غاستسا) يف الو .(َوْقَتسا) :ماقتسا يف لوقت ال كارت الأ ءامهريغ ىلإ

 .'((...(ةَوغأ) : (داعأ) يف الو .(عيبَتسا) :(عابتسا) يف الو 6(عوسَتشا)
 :لامعتسالاو سايقلا ىف ذاتلا :عبارلا مسقلا

 لوعفملا مسا اوممت دق انه مهف .“كوؤقَم سرف" نييدادغبلا لوق كلذ لاثم

 لك" ةلئاقلا ةيوحنلا ةدعاقلا يأ سايقلا اوفلاخ كلذبو .واولا قطني فوجألا

 اوفلاخ دقو ،“هنيع فذحت نيعلا لتعم (لوعفَم) نزو ىلع يلوعفم مسا
 َمَكَحو مهدهاوش يف كلذ مهنع دري مل برعلا رتكأ نأل اًضيأ لامعتسالا
 لامعتسالاو سايقلا نع ذش ام هنمو ...)) :مهلوقب مسقلا اذه ىلع ةاحنلا

 ."((...هيلع جرعي الو حرطي يذلا اذهف

 .99ص 1ج .صئاصخلا .ىنج نبا - 1

 .57ص !ج لوصألا .جارسلا نبا - 2
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 :ةقباسلا عومسملا ماسقأ يفانتاظوحلم :ايناث

 :ىلوألا ةظوحلملا
 مومع هب دصقي ماسقألا كلت يف عامسلا يف درطملا حلطصم نأ ظحالي

 ىلع ةبلاغ ريغ وأ اهباب يف ةبلاغ ةرثكلا هذه نوك نع رظنلا ضغب ؛ةرنكلا
 يف بلاغلا ينعي دق -درطملا دح يف انيأر امك عامسلا يف درطملا نأ نم مغرلا

 ماسقألا هذه يف ذاشلا اولعج دق مهارن كلذكو .بلاغلا ريغ ريكلا وأ بابلا

 .دورولا ليلق وأ دورولا مودعم هنوك نع رظنلا ضغب ليلقلا وهو ماعلا هانعمب
 يينعم) و (عومسملا يف دارطالا ييتعم) نيب قرافلا اودمتعا ةاحنلا نأ ولو

 ىلع ماسقألا كلت تجرخل ؛هذه انتسارد يف ءاج امك .(عومسملا يف ذوذشلا

 :ىلي امك ةينامث
 .الاثم هل اوبرضي مل :لامعتسالا يف ريثك- سايقلا يف درطم - ا
 مسقلا اهلثمي يتلا ةروصلا وهو :لامعتسالا يف ريثك- سايقلا يف ذاش - 2

 .(ج) ثلاثلا

 اهلثمي يتلا ةروصلا وهو :لامعتسالا يف بلاغ - سايقلا يف درطم - 3

 .(أ) لوألا مسقلا

 .الاثم هل اوبرضي مل :لامعتسالا يف بلاغ - سايقلا يف ذاش -4
 .الاثم هل اوبرضي مل :لامعتسالا يف ليلق - سايقلا يف درطم - 6
 مسقلا اهلثمي ىتلا ةروصلا وهو :لامعتسالا يف ليلق - سايقلا يف ذاش - 6

 . .(د) عبارلا
 اهلثمي يتلا ةروصلا وهو :لامعتسالا يف مودعم - سايقلا يف درطم - 7

.(ب) يناثلا مسقلا
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 .الاثم هل اوبرضي مل :لامعتسالا ىف مودعم - سايقلا ىف ذاش - 8

 درطمل ١ نم دوصقمل ١ حيضوت وه ةينامث ىلإ ديدجل ١ ميسقتل ااذه نم ةرمثل او

 لاكشإلاو مهفلا ءوس عفدي ايليصفت احيضوت سايقلاو لامعتسالا يف ذاشلاو
 مهف ىلع اننيعي ال يذلا ءامدقلل ميدقلا يعابرلا ميسقتلا امهتدخُي نيذللا

 .امهتقيقح ىلع ميدقلا ىف ذاشلاو درطملا

 :ةيناتلا ةظوحلملا

 اًئحب بلطتي سايقلا وأ عامسلا يف اهذوذش وأ ةرهاظ دارطاب مكحلا نإ

 ءارآ َدْعَي الأ ملعلا اذه بلاط ىلعف .دهاوشلا فولأ نم اهتلثمأ ءارقتسال اينضم

 ام بيقنتلاو ثحبلا دعب دجي دقف .اهب امَلَسُم ارومأ ماسقألا كلت ىف ءامدقلا

 ةغللا دعاوق ةعسل- ةريثك نايحأ ىف قيفوتلا نكمي هنإ مث .ءامدقلا هب فلاخي

 مالكلا رهاظ فلتخي ...)) دقف ؛ةدرطملا ةدعاقلاو ذاشلا مالكلا نيب -ةيبرعلا

 ."(('ليوأتلاب امهنيب قيفوتلا نكمي هنكلو {ةدعاقلا بلاطم عم

 ربدتو ريدقتل جاتحت ةيفخ هوجو ىلإ هرهاظ نع مالكلا فرص)) :امهانعمو .ناي ريدقتلاو ليوأتلا - ا
 وأ عرفلا در :امه ؤأ .((هماكحأو وحنلا نيناوق قفاوي يكل هرهاظ نع هوفرصو مالكلا اولوأ دق ةاحنلا نأو

 ثدحت دقو .اهلصأ ىلإ ةيلصألا ةدعاقلا نع وأ ظفللا لصأ نع تلدع وأ تذش ىتلا ةيوغللا ةرهاظلا

 :هتلثمأ نمف اريثك ظفللا لصأ نع جراخلا ليوأت نع ةاحنلا نم ءامدقلا
 .حيرصلا ريغ ردصملا ليوأت - أ

 .(برض يذلا) ىلإ لعافلا مسا ليوأت - ب
 .ريمضلا راتتسا ريدقت - ج
 .فوذحملا ريدقت - د

 .ةبصانلا نأ راتتسا ريدقت - ھ

 .171 - 157ص ناسح مامتل لوصألاو .167 - 163ص ديع دمحمل يبرعلا وحنلا لوصأ يف رظنا
 .169ص لوصالا !مامت - 2
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 :ةئلانلا ةظوحلملا

 هذه ىف ضوخلا لبق ةددعتم طباوض اوعضي نأ ةاحنلا ىلع ناك

 : اهنم ماسقألا

 ؛ماسقألا هذهب ةقلعتملا تاحلطصملا حرشب اهل اودهمي نأ مهيلع ناك- 1

 هذه ةرهش كلذ يف مهرذع لعلو .اهمهف ملعلا بلاط ىلع لكفي الئل
 ىلإ ةجاحلا يغلي ال رذع هنكل .اهمادختسا ةرثكل مهدهع يف تاحلطصملا

 .مهثحابم نم رخآ عضوم يف ولو تاحلطصملا هذه نيب ةقرفتلا

 بلغأ نع عاش امب ماسقألا هذه يف ةربعلا نأب اوحرصي نأ مهيلع ناكو - د

 .ةيبرع ةجهل لك يف رهاوظلا ىلإ تافتلالا نود برعلا

 :ةعبارلا ةظوحلملا

 فالتخاب فلتخي هنأل ؛يبسن رمأ سايقلا يف ةرهاظ دارطاب مكحلا نإ

 ةاحنلا نأ دجن نحنف !ةرهاظلا صخي اميف يوحنلا هيلإ رظني يذلا بابلا

 ىلع اومكح دق (لامعتسالا يف ذاشلا ؛سايقلا يف درطملا) يناثلا مسقلا يف

 لعف لكل نأ) ررقي يذلا ةماع ةفصب لعفلا باب ىلإ رظنلاب (عوو) عدي يضام
 يذلا رشابملا ريغصلا بابلا ىلإ اورظني نأ مهنكمي ناكو .(ايضام عراضم
 :مهسقنأ اولأسي مث ،لاثملا لتعملا لعفلا باب وهو (عةَو) لعفلا هيلإ يمتني
 معني باوجلا ناك نإف ؟ضام لعف ءافلا ةلتعملا ةعراضملا لاعفألا رثكأل له

 الب باوجلا ناك نإو .هباب يف درطم هنأل سايقلا يف درطم (عدو) لعفلا نإف
 .هباب يف ذاش هنأل سايقلا يف ذاش (عَدَو) لعفلا نإف

ىف درطملا ؛سايقلا ىف ذاشلا) ثلاثلا مسقلا ىف ةاحنلا دجن نيح ىف



 41 ةوذشلاو دارطالاو عامسلا :لوالا لصفلا

 ىلإ ارظن سايقلا يف ذاش هنأب (بوضتسا) لعفلا ىلع اومكح دق (لامعتسالا

 كرحتملا فوجألا) باب وهو هيلإ يمتني يذلا رشابملا هباي ةلثمأ يف بلاغلا
 باب وهو- هيلإ يمتني يذلا ريبكلا ديعبلا بابلا ىلإ اورظن مهنأ ولو .(نيعلا
 فورحلا ةحيحصلا اميس ال- لاعفألا بلغأ نأ اودجول ةماع ةفصب لعفلا

 .لبت الو بلقت الو لعُت الف تالاحلا بلغأ يف لوصألا اهفورحب ظفتحت
 .سايقلا يف (بوضتسا) لعفلا دارطاب اومكحو

 ؛ءامدقلا ةاحنلا جهنم يف ةريبك ةرغث حتفي اديج هانربدت اذإ رمألا كلذو

 يوحن لكف .ةدحاولا ةلأسملا ىف رظنلا تاهجو فالتخا هيلع بترتي هنإ ذإ

 امك هب رق وأ هرظن دعب بسحب ابسانم هاري يذلا بابلا ىلع ةلأسملا سيقي دق

 باب برقأب دادتعالا وه لاكشإلا اذه عفدل انيأر يف يلاثملا لحلاو ،انيأر

 .اهل ةددعتم ةلثمأ كانه تماد ام ةرهاظلا هيلإ يمتنت

 :ةسماخلا ةظوحلملا

 مهتحاس ئربي هيلع ساقي الو ظفحي هنأب ذش ام ىلع ةاحنلا مكح نإ

 مهدعاوقي مازتلالا ىلع مهرابجإو نيملكتملا عاضخإ ةلواحمب مهماهتا نم
 تناك يتلا ةذاشلا صوصنلا ةورث عييضتب مهماهتاو لاح لك يف مهتسيقأو

 ةدرطم دعاوق ءانبل ذختي ال هنكل ؛لجتي هنأ ينعي “ظفحي" مهلوق نأل ؛مهلصت

 ناسح مامت عم فلتخن اذلو .وحنلا ملع ةياغ تعاض الإو .ةيميلعت اهتياغ

 ةاحنلا ىعس يتلا ةياغلا وهف سايقلاو عامسلا يف درطا امو ...)) :لوقي نيح

 تاهيهو "صوصنلا باحصأو صوصنلا اهب اومزلي نأ فنألا عدجب اودوو اهيلإ
 ."((...ةاحتلا كلم ال نيملكتملا كلم ةغللاف

 . 152ص هسفن - 1
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 :هسدنت

 يف هانركذ ام نأ ىلإ ريشن نأ دون ذاشلاو درطملا نع ثيدحلا ماتخ يفو

 ام ركذ وه دصقلا امنأل ؛امهب لصتي ام لك وه سيل ذوذشلاو دارطالا ةيضق

 امهماسقأ ركذو امهفيرعتب نيحلطصملا نيذه مهف ةرورض نم ئراقلا ىنعي

 يدؤت اهيف فلتخم لئاسم وأ تاحلطصم نم امهب لصتي اميف لاكشإلا عفدو
 نمف ،ىرخألا اياضقلاو ميهافملا ةيقبب امهتقالعو امهيموهفم روصت ةبوعص
 ةيفيك .ةيوغللا رهاوظلا ذوذش بابسأ :اهنع ثيدحلا تكرت يتلا اياضقلا

 نوكن نأ ىسعف .كلذ طباوضو ثيدحلا رصعلا ىف ةذاشلا رهاوظلا رامثتسا

.لجو زع هللا لضفب لصفلا اذه بلطم انيفو دق
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 :سايقلاو عامسلا يف هذوذش وأ هدارطا بسح عومسملا
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 :لو ألا ثحبملا

 !عرفلاو لصألا فيرعت

 ةرهاظلا ىناعملا انبلقو ؛وحنلا لوصأ بتكاميس ال ةاحنلا بتكانعلاط اذإ

 امهنم عرفتي نيسيئر نيينعم نع جرخت ال اهاندجو .:لصألا حلطصمل ةيلجلا

 ىلإ انرظن اذإ امهيلإ لصوتن لصألل ناسيئرلا ناينعملا ناذهو .ىرخأ ناعم

 :لاؤسلا اذه انسفنأ انلأسو لصألا

 لباقم هل نوكي الف ايِزؤجَت اقالطإ ءيش ىلع لصألا حلطصم قلطيأ

 موهفمك يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا لضفب حلطصملا اذه هيف رقتسا يذلا نامزلا يعاري لصألا فيرعت - ا

 امك .اهلباقت ةيعرف ىرخأ ةروص اهل يتلا ةدعاقلل وأ ظفلل ةيلاثملا ةروصلا ينعي ةاحنلا طاسوأ يف درجم

 لبق1) يلؤدلا دوسألا يبأ ىلإ بسن ام لوأ لصألا عضو بي دقف ليلخلا لبقامأو :نتملا يف هنايب يتأيس

 كلذ لصأ نم لوأ ناكف)) : 11ص يديبزلل "نييوغللاو نييوحنلا تاقبط" يف ءاج امب يفئكأو ؛(ه67 ه
 .اباوبأ وحنلل اوعضوف .زمره نب نمحرلا دبعو ؛مصاع نب رصنو ؛ورمع ني ملاظ دوسألا وبأ هيف هركف لمعأو
 دازو ةيميلعتلا وحنلا دعاوق ضعب عضو دوسألا ابأ نأ ىوس ينعي نكي مل كلذ لك نكل ؛((الوصأ هل اولأو

 ص بيطلا يبأل “نييوحنلا بتارم" يف (ه149ت) رمع نب ىسيع نع ليق كلذ لثمو .هدعب نم اهيلع
 ةيوغللا ةرهاظلا لصأب مهتفرعم تبقي ليلخلا لبق ءاج نمم هريغل الو دوسألا يبأل ادحاو اًضن فرعن الو .6
 وه (ه175 - 100) يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا مامإلا نأ ىلع ةدرطملا دهاوشلا لدت امنإو .ةيعرفلا اهتروصو

 هلصأ قلا لب : ليلخلا لاق)) :50ص :جم "نيعلا" باتكيفف .ارفو الصأ ةيوغللا رهاوظلل نأ ةركف بحاص
 اهتروص ىلإ ةغللا عاجرإ اهفده هعرفو لصألا ةركفو .((اهَف ةوق ةاف :لعفلاو .هاوفأ عمجلاو .ىرت امك (هف)
 هب دصق يذلا ليلعتلاب ليلخلا رهتشا اذلو .ءىش اهنم ذشي نأ لبق اهيلع تناك اهنأ ليلخلا نظي يتلا ةيلاثملا

 ريشي ام 77رص كلذك حاضيإلا يفو .سحلاو لقعلل قيلي امب اهذوذش رسفيو بيع لك نم ةيبرعلا ئربي نأ
 نم بارعإلل قحتسملا :نييرصبلا عيمجو هيوبيسو ليلخلا لاق)) :عرفلاو لصألا ةيضقب ليلخلا ةفرعم ىلإ
 .((...لصألا وه اذه .فورحلاو لاعفألا ءانبلل قحتسملاو .ءامسألا مالكلا

 يناعملا يه عرفلا يناعم عيمجف .هل لباقملا وه عرفلا نأل ؛عرفلا نود لصألا يناعم عبتتب تيفتكا - د
 .عرفلا ىلع مدقملا هنإ مث .ةاحنلا ثيدح رثكأ هلوح رودي يذلا وه لصألا حلطصم نأ املع .لسألل ةلباقملا
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 هتروص لتمي عرف هل نوكي نأ هب داري ايقيقح االطإ قلطي مأ ؛هتينب فلاخي

 ؟ةلباقملا ةيوينبلا

 :امه نيينعم لصألل نأ ىلإ اندوقي لاؤسلا اذه نع باوجلاو

 .هيلع سيقملا :امه نيموهفم ىلإ مسقنيو :يزوجتلا لصألا :الوأ -
 .يوحنلا ليلدلاو

 لصأ :امه اضيأ نيموهفم ىلإ مسقنيو :ةيوغللا ةرهاظلا لصأ :ايناث -
 .ةيلاثملا ةدعاقلاو ظفللا

 :كلذ ليصفت يلي اميفو

 :نيموبفم ىلإ مسقنيو .ّيزّرجتلا لصألا :الوأ

 نأ نود لمحلا يف هيلع سيقملا ىلع لصألا قلطي نأ :لوألا موهفملا

 ماق" تعمس اذإ كنأ هلاثمو .ةلباقم ىرخأ ةيوينب ةروص هل نأ كلذب داري

 .“ومع ماق" لوقتف ةيلعافلا يف يز ىلع ارمع سيقت نأ كل زاج “ديز
 .ةيلعافلا وه مكحلاو “ديز"” وه هيلع سيقملاو “ورمع” وه انه سيقملاف
 يفف 5العاف نوكي نأ حلصي مسا لك نإ ذإ ؛ةيمسالا يه امهنيب ةعماجلا ةلعلاو

 حلطصم نم الدب انايحأ الصأ هيلع سيقملا ةاحنلا يمسي هريغو لاثملا اذه

 “ديز" ةينبل ايقيقح ايرف تسيل “ورمع” ةينبلا نأ ىرت تنأو 5“هيلع سيقم"
 .نالباقتت ال ناتفلتخم ناتينب امه امنإو .لصألاب ةامسملا

 “حارتقالا” يف ءاج ام ةاحنلا دنع لصألاب هيلع سيقملا ةيمست ىلع لدي اممو

زوجي له يملأ" :هيلع سيقملا ددعتي نأ زاوج نع ثيدحلا ءانثأ ىف
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 :كلذ ةلثمأ نمو إمعن : حصألاو ؟دحاو عرفل اهيلع سيقملا لوصألا ددعت

 ىلعو (ضعب) اهتريظن ىلع المح تبرعأ اهنإف ؛طرشلاو ماهفتسالا يف (َيأ)
 .الوصأ :اهيلع سيقملا َازجألا يطويسلا ىمس فيك رظناف .“(لك) اهتضيقن

 نييلوصألا ءاهقفلا تاحلطصم نييوحنلا ةاكاحم ىلإ كلذ عجري امبرو

 هذهو .ةالصأ :امهيلع سيقملا عامجإلاو -ةنسلاو نآرقلا- صنلا نومسي مهف

 وه لب ؛هتاذ يف ادوصقم سيل لصألل ىنعملا اذه نأ ىلع كلدت ةاكاحملا

 .ةاكاحم درجم

 ىلع هب لدتسي يذلا يوحنلا ليلدلا هب دصقي نأ :يناثلا موهفملا

 ملع هومس املع ةلدألا هذهل اوصصخ دقو .ةيوحنلا دعاوقلاو ماكحألا

 44ص .حارتقالا .يطويسلا - 1
 .(ھ606 - 450) يلازغلا يلل ا دمحم نب دمحم دماح يأل “لوصألا ملع نم ىفصتسملا" يف ءاج 2
 .ةلعلاو عرفلاو لصألا :ةعبرأ هناكرأو .نكر لك طورشو سايقلا ناكرأ يف : :عبارلا بابلا)) :335ص 2ج
 , مكح نوكي نأ ...)) :372ص 2ج لاقف هطورش هيف ركذ رخآ عضوم يف لصألا ةيهام نيب مث ث ((مكحلاو
 .((...عامجإ وأ صنب امولعم لصألا
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 صخي اميف ثحبي امهالكو .:هقفلا لوصأ ملعب هل اهيبشت !وحنلا لوصأ

 ؛اهطورشو اهبيترتو اهتاجرد فرعي نأ دهتجملل يغبني يتلا ةيلامجإلا ةلدألا
 مكحلاب اهيف تبي مث ةيوحنلا وأ ةيهقفلا ةلأسملا ىف داهتجالا هنكميل

 لالدتسالا ةيفيكو .هتلدأ يه ثيح نم ؛ةيلامجإلا وحنلا ةلدأ نع هيف ثحبي ملع وحنلا لوصأ)) - 1
 ىوسو هاوس ةعانص لك جرخي (وحنلا ةلدأ نع) يلوقو ...ةعانص يأ (ملع) يلوقف .لدتسملا لاحو اهب

 فطعلا زاوجب صاخ ليلد نع ثحبلاك ؛ةيليصفتلا نع ثحبلا نم زارتحا (ةيلامجإلا) يلوقو ...وحنلا
 .هلوصأ ال هسقن وحنلا ملع ةفيظو هذهف كلذ وحنو ...راجلا ةداعإ ريغ نم رورجملا ريمضلا ىلع
 نعو ...وحنلا يف ةجح هنأب نآرقلا نع ثحبلا يأ اهنع ثحبلا ةهجل نايب (ةلدأ يه ثيح نم) يلوقو

 زوجي ركذ امم افك نإ يأ .نيدلبلا لهأ عامتجا نعو .كلذك هتيب رعب قثوي نم مالك نعو ...كلذك ةنسلا

 لالدتسالا ةيفيكو) يلوقو .زوجي ال امو .هيف للعلا نم زوجي امو سايقلا نعو .هريغ نود هب جاجتحالا
 طيئتشملا يأ (لدتشملا لاحو) يلوقو ...سايقلا ىلع عامسلا ميدقتك هوحنو اهضراعت دنع يأ (اهب

 حارتقالا يف رظنا .((...لئاسلاو دّلقملا ةفص نم كلذ عبتي امو .هطورشو هتافص يأ ةروكذملا ةلدألا نم

 : .5 - 4ص يطويسلل

 !ج !جم يدمآلا دمحم نب يلع يبأ نب يلع نسحلا يبأل "ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا" يف ءاج - 2

 نع ملعلا كلذ يف ثحبي يذلا ءيشلا وه ملع لك عوضوم نأ ملعاف ؛هقفلا لوصأ عوضوم امأو)) :ةص
 ةلصوملا ةلدألا لاوحأ نع جرخت ال لوصألا ملع يف نييلوصألا ثحابم تناك املو .هتاذل ةضراعلا هلاوحأ
 ةيعرشلا ماكحألا رامثتسا ةيفيكو .اهبتارم فالتخاو .اهماسقأو .هيف اهنع ثوحبملا ةيعرشلا ماكحألا ىلإ

 ىلع اامز ةمدقتم هقفلا ثحابم نأ مولعملا نمو .((هقفلا لوصأ عوضوم يه تناك ؛يلك هجو ىلع اهنع

 يف نودلخ نبا ركذي امك (ه150-204) يعفاشلا مامإلل هقفلا لوصأ يف باتك لوأ رهظ اذل وحنلا ثحابم
 قبسأ (ه131-189) ىنابيشلا نسحلا نب دمحم وهو ىعفاشلا ذاتسأ نأ نظن انك نإو .288ص هتمدقم

 “ناسحتسالا“و “يأرلا داهتجا“و “هقنلا لوصأ" اهنم ءيش اهنم قبي مل هنأ ودبي ابتك عضو هنأل كلذ يف
 لوصأ امأو .ةداع هذاتسأ نع ذخأي ذيملتلا نأ كش الو .2533ص تسرهفلا يف ميدنلا نبا ركذي امك
 نبال لوصألا باتكك اهب تمتها اهنإ اهنع ليق وأ “وحنلا لوصأ" ناونع بتكلا ضعب تلمَح دقف وحنلا
 اذوجو هل دجأ مل ام اهنمو .ةيميلعتلا وحنلا دعاوقب متهي ام اهنم بتكلا هذه نأ الإ ؛(ه316ت) جارسلا

 وه هتلدأو وحنلا لوصأ جلاع ادوجوم لازي ال باتك لوأ نأ نظأ امنإو .يملع بسح اذه يتقو ىلإ

 وحنلا لوصأ يف هلك صّصخُي باتك لوأ نأ نظأو .ةقرفم هثحابم تءاج نإو ؛ينج نبال "صئاصخلا"
 .(ھ513-577) يدادغبلا يرابنألا دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا يبأل "ةلدألا عمل" وه ادوجوم لازيالو

 . وحنلا لوصأ لوح راملا لدجلا ىلع درلا يف ثحبي يذلا “بارعإلا لدج يف بارغإلا" اضيأ هلو
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 ثسايقلاو .'عامجإلاو .عامسلا :ةيلامجإلا ةلدألا لاثمو .بسانملا

 “لصأ” حلطصم هيلع قلطن نأ حصي ةلدألا هذه نم لكف .:باحصتسالاو

 حلطصم نأ حضاولا نمو .“وحنلا لوصأ" عومجملاو .ةاحنلا يأر ىلع
 .ليلدلا اذهل ةلباقم ةيعرف ةيوينب ةروص دوجو ىلع لدي ال انه لصألا

 .هقفلا لوصأ تاحلطصم ةاكاحم ةلواحم ةيمستلا درم امنإو

 عمل" يف يرابنألا هل ضرعتي ملو .“صئاصخلا" يف ينج نبا هركذ دقو .وحنلا ةلدأ نم عامجإلا دعي - !
 مدعب هنم افتقا وأ .هققحت ةبوعصل هب دتعي مل هنأل امبر ؛“بارعإلا لدج يف بارغإلا" يف الو “ةلدألا
 عامسلا دعب هايإ اتترم ةلدألا رئاس نيب يطويسلا هفاضأ امنإو .يهقفلا عامجإلا ةيجح ىلع ءاهقفلا قافتا
 هركذ مزليف قباس عامجإلل ينج نبا فيرعتو .(تامدقملا ىلع مالكلا) باب يف "حارتقالا" هباتك لوأ يف

 امنإ [ةفوكلاو ةرصبلا لهأ ينعي] نيدلبلا لهأ عامجإ نأ ملعا)) :189لص !ج "صئاصخلا" يف ءاج امك

 طعي مل نإ امأف صوصنملا ىلع سيقملاو صوصنملا فلاخي الأ هدي كمصخ كاطعأ اذإ ةجح نوكي

 .((هيلع ةجح مهعامجإ نوكي الف كلذب هدي
 يأ) ةاحنلا لوصأب يوحنلا كشمت هنأب "ةلدألا عمل" يف (لاحلا باحصتسا) يرابنألا فزع - د
 اهلمح نكمي الو ؛عامسلا نم ليلد اهل دجوي ال نيح هل ةضراعلا ةرهاظلا ىلع مكحلا يف (مهدعاوق
 ةبحصتسملا ةرهاظلا كلت باب ىلع بلغي امب كسمتلا ىنعي مهلوصأب كسمتلا نأل ؛سايقلاب اهريغ ىلع
 دارملاو .ةربتعملا ةلدألا نم لاحلا باحصتسا نأ ملعا)) :141ص هلوق نم مهفي اذه يرابنألا فيرعتو
 ؛ءاتبلا وهو لاعفألا ىف لصألا لاح باحصتساو .بارعإلا وهو ءامسألا يف لصألا لاح باحصتسا هب

 يف ءانبلا بجوي امو .بارعإلا بجوي ام لاعفألا يف دجويو .ءانبلا بجوي ام ءامسألا يف دجوي ىتح
 مسالا ةعراضم وه لاعفألا ىف بارعإلا بجوي امو ...فرحلا ىنعم نمضت وأ فرحلا هبش وه ءامسألا

 كانه دجؤ ام هي كسمتلا زوجي ال اذهلو ؛ةلدألا فعضأ نم لاحلا باحصتساو ...(بذن) وحن يف
 نمضت وأ فرحلا هبش نم ءانبلا ليلد دوجو عم مسالا بارعإ يف هب كسمتلا زوجي ال هنأ ىرت الأ .ليلد

 ماسقأ يف ...)) :81ص هلوق سايقلاو لقنلا دعب يتأي لاحلا باحصتسا نأ ىلع ليلدلاو .((...هانعم
 .((اهتالالدتسا كلذكو .كلذك اهبتارمو .لاح باحصتساو سايقو لقن :ةنالث هتلدأ ماسقأ .وحنلا ةلدأ
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 :'ةيوقللا ةرهاظلا لصأ :ايناث

 ليختن مث إهيلع الاثم ةيوينب ةروص هل عضن نأ نكمي يذلا لصألا وهو

 :نيلاثم ةرهاظلا لصأل برضنو .عرفلا اهيمسن هلباقت ىرخأ ةيوينب ةروص هل

 ةاحنلا ربتعا فيك ىرت تنأف 5((...مَوَق :ماق يف لصألا انلوقك ...)) -

 رئاس اهنم جرخت ىتلا ةيلصألا ةثالثلا اهفورح نأل ؛“مَوَق” ىلع اعرف “ماق"

 . خلإ ... مايق .ماقم .مئاق مق .موقت ماق : قتشن اهنمف 1 و ق) يه اهتاقتشم

 ةدعاق هذهف ،((...اينبم نوكي نأ عراضملا لعفلا يف لصألا ...)) -

 ىف اهفرصت مدعل ةينبم لاعفألا بلغأ نأ اودجو نأ دعب ةاحنلا اهعضو

 هلاصتال- ىنبم عراضم لعف اهيف ةلمج ةيأ دمعت اذلف ءامسألا فْرَصَت يناعملا

 .(ءانبلا لاعفألا ىف لصألا) ةدعاق قفاوت ةينب -ديكوتلا نون وأ ةوسنلا نونب

 -مزجلا وأ بصنلا وأ عفرلاب- ابرعم عراضملا لعفلا اهيف يتأي يتلا ةينبلا امأو

 .عرفلا يهف

 :امهو نيموهقم ةرهاظلا لصأل نأ ظحالن نيقباسلا نيلاثملا لالخ نمو

 ةملكلاو مالكلا لمشي سنج ...)) : وه ظفللاف : ظفللا لصأ : لوألا موهفملا

 لصأ ىنعمو ."((...(ورمع) ك لمعتسملاو (زَد) ك لمهملا لمشيو .ملكلاو

 ام وحن .الصأ هب قطنلا نكمي ال ام ...)) ىلإ اهقطن ناكمإ ثيح نم رهاوظلا لوصأ فينصت نكمي - 1

 ىلإ اعد ام لاقنتسالا نم هيف نأ ريغ هب قطنلا نكمي ام اهنمو ...(عيبم) و (ءامس)ك نانكاس هيف عمتجا

 مهلوقك ؛هلاح ةيلوأ ىلع اليلدو ةهبنم هلصأ ىلع جرخيف هنم ليلقلا ءيشلا ذشي نأ الإ هحارطاو هضفر

 .261-262ص !ج ينج نيا صئاصخ يف رظنا .((...(ءاقسلا للأ)و (هئيع ثَحَل)

 .256 ص !ج .صئاصخلا .يتج نبا - 2

 .35ص .ةيبرعلا رارسأ .يرابنألا تاكربلا وبأ - 3
 . 19ص !ج .ليقع نبا حرش - 4
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 ةملكلا وأ فرحلا اهيلع نوكي نأ يغبني ناك يتلا ةضرتفملا ةروصلا :ظفللا

 :ةلمجلا وأ

 ذخ ) انلوق يف ميم ىلإ بلقي نأ لبق نونلا فرح :فرحلا لصأ لامف -
 .(ءاشت امم

 .لصألا وه هنأ مغر قطني ال ضام لعف وهو () :ةملكلا لصأ لاقمو
 .(مماقأ) هعرف قطني امنإو

 نئاك دمحم) اهلصأ نإف (رادلا يف دمحم) ةلمج :ةلمجلا لصأ لاثمو -

 .ازبخ عقت ال نييرصبلا يأر يف ةلمجلا هبش نأل ؛(رادلا يف

 : !ةيلاثملا وأ ةبلعملا ةدعاقلا :ىناثلا موهفملا

 احرش اهتحرش (لصألا)و (سايقلا)و (ةدعاقلا) يه تاحلطصم ةنال ةمث
 انه اهيف ثيدحلا طسبأ نأ ىقبو .“ذاشلاو درطملا" لصف ىشاوح ىف ازيم

 :ةيتآلا اياضقلا ىف ضعبب اهضعب اهتاقالعو اهيناعم نيبت ىتلا ةلدألاب

 ةيلاثملا وحنلا نيناوق ىلع قلطت دق دعاوقلا نأ ىلع ةلدألا :ىلوألا ةيضقلا

 : (عورفلا يأ) ةيئانثتسالا وحنلا نيناوق ىلع قلطت دقو (لوصألا يأ)

 ةلثمألا ديرجتل ءاملعلا اهعضو غيص نع ةرابع طوبضم ملع يأ يف دعاوقلا
 ةلثمألا كلت نع دعاوقلا هذهب اونغتسي ىتح \دحاو مكح ىلع اهباب يف ةدرطملا

 اهنودعيو اهباي يف ةلثمألا رثكأ لثمت اهرابتعاب اهريغ ىلع اهنوبلغي ةاحنلا نأل ةيلاثملاو ةلغلا اهتيمس - !
 ملعلا عم .اهدعب مداقلا ثيدحلا نم كلذ حضتيسو .اهيلع ريست نأ ةغلل يغبني ناك يتلا ةيلاثملا دعاوقلا

 اذه ماتخ يف حضتيس امك ؛ةدعاق لصأ وأ ظفل لصأ ناك ءاوس ةيلاثملا ىلإ ليمي ةرهاظلا لصأ نأ
 .عرفلاو لصألا رايتخا ريياعم نع ثيدحلا ءانثأ لصفلا
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 دعاوق نإف ؛هدحو طوبضملا ملعلا صخت دعاوقلا تماد امو .اهنع ريبعتلا يف

 ةيتوص رهاوظ نم درطا ام ىلع رصتقت ةاحنلا اهعضو يتلا ةيبرعلا ةغللا

 لك)) .'((لعفلا لمع لمعي ردصملا)) :مهلوق اهتلثمأ نمو .ةيوحنو ةيفرصو
 حلصي عضوم لك يف رسكت “َنإ" لأ)) 5((ةركن وهف داز امف نينثا مع مسا
 .٦((اعيمج ءادتبالاو لعفلا هيف عقي نأ

 .الصأ ىمسيو هريغ نم ىنثتسم سيل بلاغ يلاثم وه ام اهنم دعاوقلاو

 :اعرف ىمسيو ةبلاغلا ةيلاثملا دعاوقلا نم ىنثتسم وه ام اهنمو

 لصألاو ةدعاقلاب ةبلاغلا ةيلاثملا ةيوحنلا نيناوقلا ةيمست ىلع ليلدلا امأف

 فورحلاب بارعإلاو تاكرحلاب نوكي نأ بارعإلا لصأ : ةدعاق)) : مهلوقف اعم

 يف لصألا :ةدعاق)) {((نوكسلا ءانبلا يف لصألا :ةدعاق)) 5"((اهيلع عرف

 عرف فيرعتلاو ريكنتلا ءامسألا يف لصألا :ةدعاق)) .‘((فرصلا ءامسألا

 دعاوقلا هذه لكف ."((فطعلا فورح لصأ واولا :ةدعاق)) 5ة((ريكنتلا ىلع

 قوذلا اهيلإ ليمي يتلا يه ۔-مهرظن يف- اهنأل ؛ةيلاثم الوصأ ةاحنلا اهلعج

 حصي الف ؛ذاوشلا يعارت ال اهباب يف ةبلاغ نيناوق ةداع يهو .نايبرعلا لقعلاو
 سكعلا ىلعو .اهفلاخت اهنم معأو ىلوأ ىرخأ لوصأو دعاوق كانه نوكت نأ

 .138ص !ج ،وحنلا لوصأ .جارسلا نبا -

 .148ص هسفن -
 .263ص هسفن -
 .210 .71 .62 .48 .47ص 3ج .وحنلا يف رئاظنلاو هابشألا .يطويسلا -
 .48ص هسفن -
 .62ص هسقن -
 .71ص هسقن -
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 قرافت ةاحنلا يأر يف اهنأل اهنم قيضأ ةيعرف دعاوق دجت نأ حصي كلذ نم
 .اهباوبأ نع ةداع ذشتو يبرعلا عبطلا

 ۔ىلاثملا نوناقلا ىنعمب اناك اذإ- ةدعاقلاو لصألا فدارت ىلع ناث ليلدو

 ىلع قلطيو ،ءيشلا لفسأ وه لصألا)) :ةدعاقلاب لصألا اوفرع مهنأ

 ةقبطنملا ةبسانملا ةدعاقلاو نوناقلا ىلعو .حوجرملا ىلإ ةبسنلاب حجارلا

 تيمس اهعرفل ساسأو ىنبم اهنإ ثيح نم لوصألاو ...تايئزجلا ىلع
 ."((اهقوف امل لصأ يهف ةدعاق لك ...)) لصألاب ةدعاقلا اوفرع مث .'((...دعاوق

 ال لصألا نأ لدتسن نأ ىقبف لصألا ىنعت دق ةدعاقلا نأ نيبت اذإو

 :يلي امب كلذو ةذاش ةيئانثتسا ةدعاق ىلع لدي نأ نكمي

 نوناق لصألا نأ دجن ليلق لبق اهتركذ يتلا ةاحنلا تاقيبطت لالخ نم - !

 لصألا) الثم مهلوق نإف ؛الصأ ينثتسي لصأ دجوي ال هنأو .ةيولوألا هل يلاثم

 ىلع كلدي (اهيلع عزف فورحلاب بارعإلاو تاكرحلاب نوكي نأ بارعإلا يف
 برعت تاب رعملا رثكأف }تابرعملا ىلع بلاغ يلاثم نوناق انه لصألا نأ

 نم تينثتسا ةيعرف ةدعاق فورحلاب بارعإلاف نذإو فورحلاب ال تاكرحلاب
 (نوكسلا ءانبلا يف لصألا) مهلوق كلذكو .ةيلاثملا ةدعاقلا وه يذلا لصألا

 نوكسلا نأو .يناعملا يف فرصتلا ىلع ليلد ةكرحلا نأ يضتقي لقعلا نإف

 ددع يف تثحب ول امبرو .اهيناعم فرصت مدعو ةملكلا دومج ىلع ليلد

 لعجت نأ ىلوألا ناكف ؛اهريغ نم رثكأ اهتدجول نوكسلاب ةينبملا تاملكلا

 .122ص .تايلكلا .ىوفكلا - 1

 .702ص هقن - د
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 رئاس يف لق اذكهو .اهيلع اعرف اهفلاخ امو لصألا يه نوكسلاب ءانبلا ةرهاظ

 .ةاحنلل اهؤرقت ىتلا لوصألا

 ةدعاق نوكي نأ نكمي ال لصألا نأ ىلع لدي ام “ةلدألا عمل" يف ءاج - 2

 لثمف لوصألا ةداهش امأو ...)) :ةدرطم ةدعاق نوكي نأ نم دب ال لب ةذاش

 .فرحلا ىنعم اهنمضتل (ىتم)و (ناتأ)و (نيأ)و (فيك) ءانب ىلع لدي نأ
 دهشت لوصألا نأ ةلعلا هذه ةحص ىلع ليلدلا :لاق ةلعلا ةحصب بلوط نإف

 :ليق نإف .اينبم نوكي نأ بجو فرحلا ىنعم نمضت مسا لك نأ ىلع لدتو
 فرح ىنعم نمضت عم (اًيأ) اوب رعأ دقو ...دهشت لوصألا نأ متمعز نيأ نمو

 فرحلا ىنعم نمضت عم اهبارعإ ىلع اهدحو (ايأ) اوقب امنإ :ليق ؟ماهفتسالا

 ىف ةذاش تءاج (اًيأ) نأ ىلع ...بارعإلا ءامسألا ىف لصألا نأ ىلع اهيبنت

 ضفر فيك رظناف .'((...ةدرطملا دعاوقلا ىلع اًصقن دروت ال ذاوشلاو .اهباب

 ؛ةدرطملا ةدعاقلا ىف لصألا اورصحو الصأ ذاشلا ةيمستب اوفرتعي نأ ةاحنلا

 . اًّضعب اهضعب ىْْتَتشَت ال يأ ضر اعتت ال لوصأل ١ نأل

 .107 - 106ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - ]

 نأ لامتحا لوألا رمألا :نيرمأ دحأ وه بلاغلا يف ببسلا نأ عقوتف نيضراعتم نيلصأ تدجو اذإ - د

 نيح امهنم لك رظن دق نيفلتخم نيوحن نع اردص دق .ناتيلاثملا ناتدعاقلا وأ .ناضراعتملا نالصألا نوكي

 فالتخال وأ .ابرو ادعب هلصأ ىلإ رخآلا يوحنلا هنم رظن يذلا بابلا نع فلتخي باب نم هلصأ عضو
 لوألا بهذف .تاعوفرملا لصأ يف اهحراشو "ةيفاكلا" بحاص نيب فالخلا اذه لامو .امهنم لك قطنم
 ىلع لمتشا ام تاعوفرملا)) نأ ىلإ رخآلا بهذو .((ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا ام وه تاعوفرملا)) نأ ىلإ

 وه لب ...لعافلا عفر ىلع لومحمب سيل دمعلا نم امهريغو ربخلاو أدتبملا يف عفرلا نأل ؛ةدملا مّلَع
 .ةيوحنلا سرادملا فالتخاب دعاوقلا يأ لوصألا فالتخا لامتحا يناثلا رمألا .((دمعلا عيمج يف لصأ

 فاصنإلا" يف رظنا :لعافلاو لعفلا مأ لعفلا وهأ هب لوعفملا لماع يف نييرصبلاو نييفوكلا فالخك
 كلذكو .78-79ص 1ج .يرابنألا تاكربلا يبأل “نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم يف
 .184 - 183ص !ج (ه688ت) يذابارتسألا نسحلا نب دمحمل ” ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش"
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 دعاوقلا) لوصألا ينعت نأ نكمي دعاوقلا نأ ىلع ىوقألا ليلدلاو - 3
 ىتلا لوصألا فالخ ىلع ام (ةيئانثتسالا دعاوقلا) عورفلا ينعت وأ (ةيلاثملا

 ضعب ةيمست ىلع اوصن ةاحنلا نأ ةيلاثملا دعاوقلا ىوس ىنعت نأ نكمي ال

 :كلذ نمو ؛دعاوقلاب لوصألا ع ةذاشلا نيناوقلا

 هفلاخمو ءيشلا ىلع عقت اهنأل ىنعم ديفت ال مالعألا :ةدعاق)) :مهلوق -أ

 لدي مسالا نأ ىلإ ريشت يتلا لوصألا فلاخت ةدعاق هذهف .'((اذحاو اعوقو

 (ملاع)ك ناك ةفص- مسالا يف لصألاو ...)) :لوصألا هذه نمو ؛ىنعم ىلع
 رمأف ددجتلا ىلع ةلالدلا امأو ثتوبنلا ىلع ةلالدلا -(مالغ) ك ةفص زيغ وأ

 ."((تافصلا يف ضراع

 هنأل ربخلا ميدقت زجي مل أدتبملاك ةفرعم ربخلا ناك اذإ)) :مهلوق ب

 وهو .ربخلا ميدقت طورش نم طرشب قلعتت ةدعاقلا هذهف .((سبليو لكف
 نأ ىرت امنإو ذوذشلا نع ثدحتت ال لوصألا نأل كلذ لوصألا هابأت رمأ

 .'((ميدقتلا أدتبملا ف لصألا ...))

 لوقت لوصألاف ء((لعفلا ءازجأ نم ءزجك لعافلا :ةدعاق)) :مهلوق -ج

 .“((هيلع عرف ةلمجلاو لصألا وه درفملا مسالاو ...)) :كلذ فالخب

 مأ ةيلاثم تناكأ ءاوس ةننقم ةغيص اهرابتعاب- مومعلا ىلع ةدعاقلاو

 .81ص 3ج .هابشألا .يطويسلا - !

 .123ص- تايلكلا .يوفكلا - د
 .104ص 3ج .هابشألا .يطويسلا - 3

 .122ص .تايلكلا .يوفكلا - 4
 .136ص 3ج .هابشألا .يطويسلا - 6
 .127رص .تايلكلا .يوفكلا - 6
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 .'((...عوفرم لعاف لك :انلوق ةدعاقلا)) نأ كلذو .ناكرأ ةثالث اهل ةيئانثتسا

 :ةروكذملا ةدعاقلا هذه "ناكرأف

 .“لعاف لك" روكذملا لاثملا يف وه :هيلع موكحم - 1

 .“عوفرم” هلوق وه :هب موكحمو - 2

 .عفرلا يهو ،هب موكحملاو هيلع موكحملا نيب ةموهفملا ةبسنلا وه :مكحو - 3

 وه عرفلا حلطصم نوكيف .ايرف ةيئانثتسالا ةدعاقلا ىمست نأ نكميو

 ىلكلا موهفملا لمحو ...)) :اولاق اذلو .(ةيلاتملا ةدعاقلا) لصألل لباقملا

 الصأ ىمسي هتايئزج ماكحأ هيف جردني ثيحب يلك هجو ىلع عوضوملا ىلع
 ىمسي هعوضوم تايئزج نم نيعم يئزج ىلع موهفملا كلذ لمحو .ةدعاقو
 .٦((اڵلاثمو اعرف

 :ةدعاقلاب سايقلا ةقالع :ةيناثلا ةيضقلا

 :نيرمأ ينعي سايقلا نأ انملع

 وأ لاثم عاضخإب يوحنلا وأ يبرعلا ملكتملا موقي نأ وهو .لمحلا - 1

 .104ص 1ج .حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش .يرهزألا - 1

 عيمج ىلع قبطنم يلك مكح احالطصاو .ساسألا ةغل ةدعاقلا)) : 104ص !ج قباسلا ردصملا يف ءاج - 2
 ةحفصلا يف هتيشاح يف قلع يميلعلا نيدلا نيز نب سي خيشلا نكل ؛((هنم اهماكحأ فرعتتل هتايئزج
 (ةبسنلا) مكحلا لمشت يه لب هدحو مكحلا ىه تسيل ةدعاقلا نأ ىري ذإ ؛كلذ فالخ ىلع اهسفن

 هدارم) :يرشوندلا لاق :(يلك مكح) هلوق)) :لاقف .(هيلإ دنسملا) هيلع موكحملاو (دنسملا) هب موكحملاو
 وهو لكلا ىلع .مكحلا وهو .ءزجلا مسا قلطأ [يرهزألا ادلاخ] حراشلا نأ ينعي (ىهتنا .ةيلك ةيضق هب

 ةدعاقلا نأ كلذ ببسو .زاجم ةيمستلاو .(هب موكحملاو هيلع موكحملاو مكحلل مسا يه يتلا ةيضقلا)

 .((طقف مكحلا يه تسيلو .(عوفرم لعاف لك) :انلوق
 .122ص .تايلكلا .يوفكلا - 3
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 وأ لثامت ةقالع كانه نوكت نأ ىلع ؛رخآ باب وأ رخآ لاثم مكحل باب

 وا) ةقالعلا هذهو كيلع لومحملاو لومحملا نيب داضت وأ دارطا وأ هباشت

 يف وهو ...)) :مهلوقب سايقلا نوفزعي ءامدقلا ناكو .ةلعلا ىمست (عماجلا
 ىلع عرف لمح وه ليقو ںلصألا مكحب عرفلا ريدقت نع ةرابع ءاملعلا فرع

 لصالاب عرفلا قاحلإ وه ليقو .عرفلا ىلع لصألا مكح ءارجإو ةلعب لصأ
 . '((عماجب ءيشلاب ءىشلا رابتعا وه ليقو .عماجب

 نع ثلاثلا لصفلا يف هعاونأ ركذب لمحلا ىنعم يف ليصفتلا يتأيسو
 : وهو سايقلل يناثلا ىنعملا نآلا انمهي امنإو .يوحنلا سايقلا

 اوفرع مهنأ اذه ىلع ةلدألاو .ةيئانثتسا مأ ةيلاثم تناكأ ءاوس ةدعاقلا - د

 [لمرلا نم] : "مهلوق يف سايقلاب وحنلا

 عبتي اين ؤحنلا امن
 غني رمأ لكين هبو

 ىتفلا ؤحنلا رضن ام اذإف
 غناف اؤم قلطنملا يف زم

 مأ ةيلاثم تناكأ ءاوس ةيوحنلا دعاوقلا هنأب رسفي انه سايقلا ىنعم نإف

 . طقف ةيلاثملا دعاوقلا وحنلا بلاط ملعتي نأ لقعي ال هنأل ؛ةيئاننتسا

 نإف ةيلاثملا لوصألا ىلع انايحأ ةلالدلا ىف ةدعاقلاك سايقلا ناك اذإو

 .47رص ةلدألا عمل .يرابنألا - 1

 4ج .(ھ626ت) يومحلا توقايل "بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ وأ ءابدألا مجعم" يف رظنا -
 .(ھ192 - 102) يفوكلا يئاسكلا ةزمح نب يلعل ناتيبلاو .99ص
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 :مهتياكح وحن ؛ةاحنلا صوصن ضعب يف لصألا عم هنارتقا غوسي ام اذه

 مث }لوقعملا يف ماقو سايقلا يف حصف .باب هيلع درطا اذإ ءيشلا نإ ...))

 .لصألل الطبم كلذ نكي مل }هقحلت ةلعل .ليلق رزن ذاش ءيش هيلع ضرتعا

 ."((...درطملا سايقلا يف هيلع قفتملاو

 :تاظوحلملا هذه رت لصألا فيرعت نع ثيدحلا ةصالخ يفو

 نوكت نأ ناكمإ رابتعا نإ :الئاق ضرتعم ضرعا اذإ :ىلوألا ةظوحلملا

 ؛بلاغلا ىلع الإ ىنبت ال دعاوقلا نأ نم هانملع ام عم ضراعتي ةيعرف ةدعاقلا

 نكمي فيكف .ةلثمألا نع وحنلا بلاط اهب ىنغتسي نأ ةدعاقلا نم ةياغلا نأل

 !؟اًضعب اهضعب ضراعي اهملعتيس يتلا دعاوقلا تماد ام وحنلا هقفي نأ هل

 وحنلا رثكأ هقف دقف ةبلاغلا لوصألا ظقح اذإ وحنلا بلاط نأ باوجلاف

 قبطنت ةليلق دعاوق نم لوصألا هذه نم ينثتسا ام ملعي نأ الإ هل ىقبي الو

 دعاوقلا نم ذاشلا ىلع زيكرتلا نم هل رسيأو ريخ كلذو .اددع لقأ رهاوظ ىلع
 ىفاني ال اذهف بلاغلا ىلع الإ ىنبت ال ةدعاق ةيأ نإ هلوق امأو .لوصألا كرتو

 اهباب ىف ةبلاغ ىه ةيعرفلا ةدعاقلا نأل كلذو ءاهتبحاص نم ةدعاق ىنثتست نأ

 نأ كلذ حرشو .رثكأ باوبأ يف ةبلاغ ةيلصألا ةدعاقلا نكلو ،طقف ديحولا

 لعفلا باب يف ةبلاغ (ءانبلا لاعفألا ىف لصألا) لوقت ىتلا ةيلصألا ةدعاقلا

 .ديكوتلا نونو ةوسنلا نونب لصتملا عراضملا لعفلاو رمألا لعفو يضاملا

 الو ةوسنلا نونب لصتي مل اذإ عراضملا لعفلا برعي) ةيعرفلا ةدعاقلا امأو

 لاعفألا رثكأ نأل ؛طقف عراضملا لعفلا باب يف ةبلاغ يهف (ديكوتلا نون

 .113ص .حاضيإلا .يجاجزلا - 1
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 عسوأو لمشأ ةيلصألا ةدعاقلا نأ يتعي ليثمتلا اذهو .ةبرعم ةعراضملا

 'ةبلغلاب فصوي امهنم لك ناك نإو ؛ادودح قيضأ ةيعرفلا ةدعاقلا نأو ىدم

 .ةدعاقلا ينعي ناك اذإ كلذب سايقلا فصوي امك

 امومع امهنيب نأ ةدعاقلاو لصألا نيب ةقالعلا نم نيبتي :ةيناثلا ةظوحلملا

 ،ىرخأ عضاوم يف ناقرتفيو عضاوم يف نايقتلي امهنأل ؛ةهج نم اصوصخو
 ةقالع ىهف سايقلاو ةدعاقلا نيب ةقالعلا امأو .سايقلاو لصألا نيب كلذكو

 اهرودي ةدعاقلاو ؛ةدعاقلا نم معأ امئاد سايقلا نأل ؛نيقلطم صوصخو مومع

 :يلي اميف كلذ نايبو .رارمتسالا ىلع هتحت جردنت

 .ةيلاثملا ةدعاقلا ينعي دق امهنم الك نأ يف ةدعاقلا عم لصألا يقتلي -

 ...)) اهنأب 4٥1ص 1ج “حيرصتلا حرش" يف اهايإ يرهزألا فيرعت بلاغلا ىلع ةدعاقلا ءانب ليلد امأ - 1
 دقف بلاغلا ىلع لصألا ءانب نع امأو .((هنم اهماكحأ فرعتتل هتايئزج عيمج ىلع قبطنم يلك مكح

 مسالا نأ كلذو)) :فرحلاب هيبشلا مسالا ءانب ببس نع ثيدح 102ص يرابنألل “ةلدألا عمل" يف ءاج

 .((...هباب يف يوق هلصأ نع جرخي مل امل فرحلاو .هباب يف فعض فرحلا هبش ىلإ هلصأ نع جرخ امل
 يطويسلل “حارتقالا" يف ءاج دقو .ةدعاقلاك بابلا يف ةدرطم ةرهاظ لصألا نأ حضتي رصنلا اذه يفف

 .لصألاب لمع ةلأسم يف بلاغو لصأ ضراعت اذإ لاق هنأ كلذو بلاغ ريغ لصألا نأ مهوي ام 79-80ص
 ليلدب ؛لصألاب مزتلم وهف ماعلا هباب امأ .رشابملا هباب ىف بلاغ وه امنإ بلاغلا كلذ نأ كلذب دصقيو
 هل ملعن الو .هفرصت مل مأ برعلا هتفرصأ ملعن ملو (لمَ) نزو ىلع امسا اندجو اذإ اننأب الاثم برض هنأ
 ىلع يتلا ءامسألا باب يف بلاغلا نأل فرصلا نم هعنمب الوق :نيلوق هيف نإف ليلد هيلع ماق الو قاقتشا
 اذكه "فرصلا ءامسألا يف لصألا نأل هفرصب هيوبيسل رخآ اڵلوقو فرصلا نم عنملا وه (لققُف) نزو

 نود ةماع ةفصب ءامسألا باب وهو معألا بابلا يف درطا امب ذخأي هنأل ةياهنلا يف بلاغ لصألا نأ دجن

 نييفوكلا ىلع نييرصبلا در يف حضتيف هباب يف سايقلا ةبلغ نع امأو .ةيليصفتلا ءامسألا باوبأ ىلإ رظنلا
 :140ص “ةلدألا عمل" يف ءاج امك فرلا ربخلا يف اهلمع مدعو بصنلا مسالا يف (ْنأ) لمعب نيلئاقلا

 يضتقي سايقلاف .عفرلا لمعيو الإ بصنلا مسالا يف لمعي لماع برعلا مالك يف سيل هنأل دساف اذه ...))
 ال كلذو ةدئاف ريغل لوصألا ةفلاخمو سايقلا كرت ىلإ مترص دقف ...مسالا بصتت امك ربخلا عفرت اهنأ

 لمعي لماع لك" لئاقلا لصألا وأ سايقلا كلذ دارطا ىلع لدي "برعلا مالك يف سيل" هلوقف .((زوجي
 ."عفرلا هيف لمعي بصنلا مسالا يف
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 امك لصألا سكع وه يذلا عرفلا ىلع لدت دق ةدعاقلا نأ يف ناقرتفيو

 لصأ وأ يوحنلا ليلدلا وأ هيلع سيقملا ىلع لدي دق لصألا نأ يف ناقرتفي
 .كلذ لك ىلع ةدعاقلا لدت ال نيح يف ظفللا

 .ةيلاثملا ةدعاقلا ىلع نالدي دق امهنوك يف سايقلا عم لصألا ىقتلي -

 ىلعو ةيعرفلا ةدعاقلا ىلع ةيناث ةيحان نم الاد سايقلا نوك يف ناقرتفيو
 ليلدلا وأ هيلع سيقملا ىلع لدي دق لصألا نأ ىف ناقرتفي امك لمحلا

 .اذه لك ىلع سايقلا لدي ال نيح يف ظفللا لصأ وأ يوحنلا

 ةدعاقلا لمشي هنأل ةدعاقلا نم معأ سايقلاف :ةدعاقلاب سايقلا ةقالع امأو -

 يف اًصيأ لمحلا ىلع لدي هنوك ىلإ كلذ زواجتيو سيعرفلاو يلاثملا اهيفنصب
 .هيلع ةدعاقلا لدت ال نيح

 فصتت دعاوقلا ىنعمب رت نيح ةسيقألاو لوصألا نم لك :ةلاثلا ةظوحلملا

 فصتت امك ؛ةيصوصخلاو ةيمومعلا ةفص :رخآ ىنعمب وأ ؛بيوبتلا لوبقب
 اهنم يتلا وحنلا باوبأ نأ نم رم امب ركذ بيوبتلا ىنعم مهفلو .هي دعاوقلا
 يمتني (لاق) لعفلا نأ اذه لاغمو .رشابملا ريغ ديعبلا اهنمو رشابملا بيرقلا

 باب ىلإ يمتني ةغيصلا ثيح نم وهف ،هيلإ رظنلا ةيواز بسح باوبأ ةدع ىلإ
 ةغيصلا ثيح نم يمتنيو .هل رشابملا هيلإ برقألا بابلا وهو .يضاملا لعفلا
 لاحلا كلذكو .رشابم ريغ ديعب ماع باب وهو .ةماع ةفصب لعفلا باب ىلإ اضيأ
 نأ ...)) كلذ لاثم .رخآلا نم معأ اهضعبف ؛ةسيقألاو دعاوقلاو لوصألا يف

 ةيلعافلا ةفيظو نع ثدحتت ةدعاق يهف 5'((عوفرم لعاف لك :انلوق ةدعاقلا

 .104ص !ج .حرشلا ىلع سي خيشلا ةيشاح يف .حيرصتلا حرش :يرهزألا - 1
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 :معألا ةدعاقلا تحت جردنت ىتلا بارعإلا فئاظو نم ةفيظو ىه تلا

 .'((اريدقت وأ اظفل لماوعلا فالتخاب ملكلا رخاوأ فالتخا بارعإلا))

 ةردقم نوكت نأ ةلمجلا ىف لصألا ...)) :وحن لوصألا لاح كلذكو

 .٦((دارفإلا عرف بيكرتلا)) لئاقلا لصألا تحت جردني لصأ وهف .:((درفملاب

 نإف 5"هريغ مسا ىلإ فاضي نأ مسالا ةفاضإ يف سايقلا نإ :انلق ول كلذكو

 الأ سايقلاو لصألاو ...)) :مهلوق وه هنم معأ سايق تحت جردني سايقلا اذه

 .؛((سكعلاب الو .لعف ىلإ مسا فاضي

 ارفو الصأ نوكت نأ نكمي ةيوغللا ةرهاظلا نأ ىلع انهبنت بيوبتلا ةيضقو

 امأ .رخآ باب يف ارفو باب يف الصأ نوكت نأب كلذو .هسفن تقولا يف
 لعفلاب كلذ ىلع ليثمتلا نكميو .الف دحاو باب ىف ارفو الصأ نوكت نأ

 مسا فالخ ىلع لمعلا يف لصأ عراضملا لعفلاف لعافلا مساو عراضملا

 لصأ لعافلا مسا نإف كلذ نم سكعلا ىلعو .لمعلا يف عرف وهف لعافلا
 اذه ىلعو .بارعإلا يف عرف وه ذإ عراضملا لعفلا فالخ ىلع بارعإلا يف
 ...لوصألا ىلع عورفلا ةبلغ نم باب)) :ينج نبا لوق مهفن نأ يغبني ساسألا

 لاحلا هب ترمَعو امهل هبشلا كلذ تنمكَم ءىضب ائيش تهبش اذإ برعلا نأ

 .32ص .يرابنألل “ةيبرعلا رارسأ" يف رظنا - 1
 .124ص .تايلكلا .يوفكلا - 2

 !ج .(ھ646ت) بجاحلا نبا ةيفاك ىلع هحرش يف (ه688ت) ينذابارتسألا نيدلا يضر ثدحت - 3

 عرف يهف بيكرتلا ةلع اهنمو .لوصأ نم عورف اهنأ ركذف .ءامسألا فرص نم ةعناملا للعلا نع !06- ص
 .لصألا وه يذلا دارفإلا

 .47-48ص 2ج ليقع نبا حرش يف ةفاضإلا باب يف رظنا - 4

 .124ص .تايلكلا .يوفكلا - 6
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 ىنعملا كلذ اومّمَت هوب رعأف مسالاب عراضملا لعفلا اوهبش امل مهارت الأ ؛امهنيب

 ."((هولمغأف لعفلاب لعافلا مسا اوهبَش نأب امهنيب

 دق دعاوقلاو ةسيقألاو لوصألا نأ انملع دق انمد ام :ةعبارلا ةظوحلملا

 ةيليصفت اماكحأ ةرورضلاب تسيل اهنأ ينعي اذه نإف ؛دحاو ىتعم ىلع لدت

 ةسيقأو لوصأ اًصيأ يه لب ؛ةيبرعلا ةغللا ميلعتل نيناوق عضو ىلع ةروصقم
 .وحنلا وملعم ال ةاحنلا نم نودهتجملا نويلوصألا اهب ىت ةيلامجإ دعاوقو

 نيب ةقالعلا طبضت نأ اهتمهمو .هيجوتلا دعاوق نيثدحملا ضعب اهيمسيو
 بتك يف دوجوم ةيلامجإلا ةسيقألاو لوصألاو دعاوقلا هذه ةلثمأو .وحنلا ةلدأ

 نع ادبأ طحنت عورفلا) :مهلوقب اهل لثمنو ؛للعلاو فالخلاو وحنلا لوصأ

 .304 .300ص !ج .صئاصخلا .ينج نبا - 1

 ةيليصفت دعاوق ىلإ وحنلا لوصأ ملعب وأ وحنلا ملعب اهتقالع ثيح نم دعاوقلاو لوصألا ميسقت نكمي - 2
 مدقم عامسلا) انلوقك وحنلا لوصأ صخت ةيلامجإ دعاوقو .(بوصنم هب لوعفم لك) انلوقك وحنلا صخت
 يف يطويسلا لاق دقف .ةاحنلا حلطصمب امازتلا ةيلامجإلا دعاوقلاب اهتيمست انلضف دقو .(سايقلا ىلع
 ةيفيكو .هتلدأ يه ثيح نم ؛ةيلامجإلا وحنلا ةلدأ نع هيف ثحبي ملع وحنلا لوصأ)) 5:4-ص “حارتقالا"
 ليلد نع ثحبلاك ؛ةيليصفتلا نع ثحبلا نم زارتحا “ةيلامجإلا" يلوقو ... لدتسملا لاحو اهب لالدتسالا

 وحنلا ملع ةفيظو هذهف ‘كلذ وحنو ...راجلا ةداعإ ريغ نم رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا زاوجب صاخ
 “لوصألا" يف لوقي وهف .هيجوتلا دعاوقب ةيلامجإلا دعاوقلا ىمسيف ناسح مامت امأو .((...هلوصأ ال هسفن
 دنع اهب اومزتليل ةاحنلا اهعضو ىتلا ةيجهنملا طباوضلا كلت هيجوتلا دعاوقب دوصقملاو...)) :221-222ص
 ...مكحلا طابنتسال لمعتست يتلا .اسايق مأ اناحصتسا مأ اعامس تناكأ ءاوس .ةيوغللا ةداملا يف رظنلا
 اهنم هجو رابتعاو ؛ليوأتلا دنع مالكلا هيجوتب اهطابترال هيجوتلا دعاوق دعاوقلا هذه ىمسأ نأ ترثآ امنإو
 هنم لضفأ هجو ال يذلا يأ هجولا ىمسيف ماللاو فلألا هب قحلت نأ لصيل ىتح . لوبقل اب رخآلا نم ىلوأ

 نيذلاو .ةاحنلل روتسد ىهف ةيجهنم طباوض هيجوتلا دعاوق تناك اذإو .راتخملاو حجارلا اًصيأ ىمسي دقو

 مساب هفرعن امو هيجوتلا دعاوق نيب قرفلا هيلع اوسيقي نأ نوعيطتسي نوناقلاو روتسدلا نيب قرفلا نوفرعي
 .((باوبألا دعاوق يأ وحنلا دعاوق
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 ."(نييرصبلا دنع ةربتعملا ةلدألا نم لصألاب كسمتلا)و .(لوصألا ةجرد

 ."(سايقلا مث عامجإلا مث لقنلا :اهتيولوأ بسح وحنلا ةلدأ بتارم)و

 نم ليلد ةيلاثملا دعاوقلا وأ ةسيقألا وأ لوصألا :ةسماخلا ةظوحلملا

 نودجي ال نيح ةاحنلا همدختسي .ةيوحنلا ماكحألا طابنتسال وحنلا ةلدأ
 ةرهاظلا مكح ىلع هب نولدتسي ام لمحلا يف الو عامجإلا يف الو عامسلا يف

 نومكحيف اهوعضو يتلا مهلوصأو مهدعاوق ىلإ أجليف .مههجاوت يتلا ةيوغللا
 .هيلإ ىمتنت يذلا لصألا وأ بابلا مكحب مهل ةضراعلا ةرهاظلا ىلع

 لوصألاب لالدتسالا امأو ...)) :مهلوقب لوصألاب لالدتسالا اوفزع دقو

 عراضملا لعفلا عفر نأ ىلإ بهذ نمم بهذم لاطبإ ىلع َلَدَمشُي نأ لثمف

 ىلإ يدؤي هيلإ بهذ ام نأب ؛ةمزاجلاو ةبصانلا لماوعلا نم هتمالسل ناك امنإ

 اذهو "مزجلاو بصنلا دعب عفرلا نوكي نأ ىلإ يدؤي هنأل ؛لوصألا فالخ

 عفرلا نأل ؛بصنلا لبق عفرلا نأ ىلع لدت لوصألا نأل ؛لوصألا فالخ
 كلذكف لوعفملا لبق لعافلا نأ امكو .لوعفملا ةفص بصنلاو لعافلا ةفص

 عفرلا نأل ؛مزجلا لبق عفرلا نأ ىلع لوصألا لدت كلذكو ،بصنلا لبق عفرلا
 ةبتر نأ امكو .لاعفألا تافص نم مزجلاو .ءامسألا تافص نم لصألا يف

 .396ص 2ج نيسمخلاو ةعباسلا ةلأسملاو .60رص1ج ةنمالا ةلأسملا يرابنألل "فاصنإلا" يف رظنا - 1
 مث سايقلا مث لقنلا : وه (ةيلكلا يأ) ةربتعملا ةلدألا بيترت نأ 81ص “ةلدألا عمل" يف يرابنألا ىري - 2
 ىرنو .اربتعم اليلد عامجإلا ليلد 4ص “حارتقالا" يف يطويسلا فيضي نيح ىلع ؛لاحلا باحصتسا
 :فانصأ ةثالث ىلإ مسقنت ةيلكلا ةلدألا نأ
 .لقنلاو عامسلا يه ةيلقن ةلدأ - أ

 .سكعلاو ةلعلا نايبو سايقلاو ليلحتلا يه ةيلقع ةلدأ - ب

 .ليلعتلا وه يسحو يلقع ليلد - ج
 . وحنلا لوصأ ملع نع عبارلا لصفلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ اذه ليصفت يتأيسو
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 ىف رمألا ةقيقحو .((...مزجلا لبق عفرلا كلذكف .لاعفألا ةبتر لبق ءامسألا

 .ةباحصتسالا الإ وه ام لوصألاب لالدتسالا نأ انيأر

 نأ اندجو اننأل ظفللا لصأ نع ثيدحلا لصفن مل :ةسداسلا ةظوحلملا

 هنكل ؛"“لوصألا” هباتك ىف هحرش ليصفت ةنوؤم انافك دق ناسح مامت ذاتسألا

 :ةيلاتلا ةنالثلا بابسألل كلذك هيمسن نأ أشن ملو “عضولا لصأ" هيمسي

 لاحلا يتعي “عضولا لصأ" ةاحنلا لوق يف (عضولا) نأل :لوألا ببسلا

 ةغللا عضاو اهعضو نيح ةيوحنلا ةرهاظلا اهيلع نوكت نأ يغبني ناك يتلا

 هقف بثك يف فالخلا بسح -لجو زع هللا وأ ءامكحلا وأ لوألا يبرعلا وهو)
 لصأو فرحلا لصأ ىلع رصتقي ال هنإف كلذك عضولا ىنعم ناك اذإو .(ةغللا

 نأل ؛ةدعاقلا لصأ ىلع اًصيأ قبطني لب ؛مامت ىري امك ةلمجلا لصأو ةملكلا

 نيناوق اهمزلأ لب ةلمجلاو ةملكلاو فرحلا لوصأ عضوب فتكي مل ةغللا عضاو

 .اهدرجي مل نإو ةيوحنو ةيفرصو ةيتوص دعاوقو
 لوصأ ىلع عضولا حلطصم نورصقي ال اوناك ةاحنلا نأ :يناثلا ببسلا

 لك هب نودصقي اماع احلطصم هنولعجي اوناك لب ؛ةلمجلاو فرحلاو ةملكلا

 ينعي اذهو ؤزييمت نود ةيوغللا رهاوظلل لوصأ نم ةغللا عضاو هعضو ام
 ءامدقلا اندجو انأ كلذ ليلدو ،نافدارتم (عضولا لصأ)و (لصألا) نأ

 وبأ لاق .امهفدارت ينعي امم دحاولا عضوملا يف نيحلطصملا نيب نوحواري

 .133 - 132ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - 1
 كسمت نمف ...)) :34ص 2ج نينامثلاو ةنماثلا ةلأسملا “فاصنإلا” يف يرابنألا لوق كلذ دكؤي امم - 2

 يف ليصفتلاو .((...ليلدلاب اًنهترم يقب لصألا نع لدع نمو .لاحلا باحصتساب كسمت دقف لصألاب
 .وحنلا لوصأ ملع نع عيارلا لصفلا يف لجو زع هللا نذإب تآ كلذ

 .عضولا لصأب ظفللا لصأ يمسي وهو .124-139ص ناسح مامتل “لوصألا” يف رظنا - 3
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 :عضولا لصأو لصألا مادختسا نيب احوارم “تايلكلا" يف يوفكلا ءاقبلا

 ةقحلم فيرعتلا كلذ يف ةفاضإلاو ماللا سنجلا فيرعت يف لصألاو))

 تقولا يف لمعتست دق اهنإ مث .عضولا لصأ يف صاصتخالل ماللاو .مالاب

 مكحلا صاصتخال ليلعتلا يف لمعتست دقو .هب صاصتخا مكحلل ناك اذإ

 ثيدحلا دنع “وحنلا ىف ةيفالخ لئاسم" ىف يربكعلا دروأ كلذكو .'((ةلعلاب

 امهريغ ةعانصلا هذه ف امهف لصألاو عرفلا امأ ...)) :قاقتشالا ةعانص نع

 ىلع ةعوضوملا فورحلا هب داري انهه لصألاف .ةيهقفلا ةسيقألا ةعانص يف

 مضني رييغت عون عم فورحلا كلت هيف دجوي ظفل عرفلاو .ايلوأ اعضو ىنعملا

 مسا هنإف .الثم (بزّضلا) :كلذ يف لاملاو لصألا ىلع دئاز ىنعم هيلإ
 ىلع برضلا ظفل لدي الو .ابرض ةامسملا ةمولعملا ةكرحلا ىلع عوضوم
 لصألا فورح امهيفف كورضمو براضو برضيو برص امأف .كلذ نم رثكأ

 ىنعم ىلع ةلالدلا اهعومجم نم مزل ةيظفل تادايزو .ءابلاو ءارلاو داضلا يهو

 يف فاصنإلا" يف يرابنألا تاكربلا وبأ لمعتساو .:((رخآ ىنعم برضلا

 نوك ةيضق يف (لصألا) حلطصم نع ةباين (عضولا) حلطصم "فالخلا لئاسم
 :نيتسلاو ةثلاثلا ةلأسملا يف كلذو .ارف ديكوتلاو ةفرعملا نوكو الصأ ةركنلا

 .نييعتلاو صيصختلا ىلع لدي ديكوتلاو .مومعلاو عايشلا ىلع لدت ةركنلا ...))
 كلذ انزوج ولو هل ادكؤم نوكي نأ حصي الف ؛هبحاص دض امهنم دحاو لكو

 .((...هل عضؤ ام دض وه لب ؛ديكأتب سيل اذهو .اصصخم عئاشلا انريص دق اتكل

 يغبني ناك هنأ انملع ؛ةددعتملا صوصنلا هذهب هيلإ انبهذ ام تبث اذإو

 .124ص .تايلكلا .يوفكلا - 1

 .74 ص .وحللا يف ةيفالخ لئام .يربكعلا -2
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 موهقم عم ضراعتي الئل عضولا لصأ ريغ رخآ احلطصم راتخي نأ مامت ذاتسألل

 .ةدعاق لصأ مأ ظفل لصأ ناكأ ءاوس ةرهاظلا لصأ ينعي يذلا ءامدقلا

 نونعي ءامدقلا نأب عالطا ىلع مامت ذاتسألا ناك :ثلاثلا ببسلا
 “لوصألا” هباتك يف يرحتملا نإو ؛ةدعاقلا لصأو عضولا لصأ :تايعضولاب

 عضولا لصأ دعي نأ هل ىغبني ناك امف ء'كلذب مامت ةفرعم كردي نأ عيطتسي

 .ةدعاقلا لصأ نود ظفللا لصأب اصاخ

 ال لوصأ اهلك اهتغيص لصأو “برض" قاقتشا لصأو ...)) :188 ص “لوصلا" ىف ناسح مامت لاق - 1
 .هل للعي ال ليلدلاو .حيجرتلاو ضراعتلا ةلدأ ركذ دنع ىرنس امك ةلدألا دحأ دَعُي لصألا نأل ؛ليلعتلا لبقت
 جاتحي ال ليلاعتلا هذه" :لاق ذإ ؛وحنلا يف ليلعتلا ةرهاظ هراكنتسا ءانثأ مهفلا اذه نايح وبأ حرش دقلو
 .((ةدعاقلا لصأو عضولا لصأ لمشت تايعضولاو .“للعت ال تايعضولاو .تايعضو ليلعت اهنأل اهيلإ
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 ةاحنلا لصوت ةيفيك :يناتلا ثحبملا

 ةرهاظلا لص أ ىل ا

 يوحنلا ثحابلا لعجي ام ةيمهألا نم عرفلاو لصألا ةيضقل نأ مغر

 ةيليصفتلا ماسقألاو ةقيقدلا يناعملا باعيتسا ىلع رداق ريغ اهكردي مل نإ
 جيرختو ؛اهيناعم فالتخا ىلع ةلعلاو ؛هعاونأ ىتشب لمحلاك) ةريثك ثحابمل

 ةلأسمو ،نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا اياضقو .ةاحنلل تاداهتجا
 دنع ةيضقلا هذه ةميق مغرو ؛(خلإ ...وحنلا ةلدأ نيب قورفلاو باحصتسالا

 دهع دعب اميس ال مهجهانمو مهتاقيبطت يف اهايإ مهدامتعاو ؛اًصيأ ءامدقلا

 ۔يدهج بسح- رثعأ مل ىنإف ؛(ه174 - 100) يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 عرفلاو لصألا فيرعتب ىتعي مهسفنأ ةاحنلا بتك يف لماك ثحبم ىلع
 اميس ال مهتاقيبطت يف ناددرتي نيحلطصملا نيذه تدجو لب ؛الصفم اًميرعت

 ضرعتلا لضف (ه392ت) ىنج نبال ناك امبرو .'للعلاو فالخلا بتك يف

 عمجي ال اقرفم اًصرعت لضي هنكل “صئاصخلا" عضاوم نم ريثك يف امهل
 .ةيضقلا تاتش

 حرشي ةلدألا عمل ىف (ه677 - 513) يرابنألا تاكربلا ابأ اندجو مث
 ةءاضإ تناكف ،باحصتسالا نع ثدحتيو ،لوصألاب لالدتسالاب دوصقملا

 بتك ةلثمأ نمو .(ه616 - 538) يربكعلا ءاقبلا يبأل " ةيفالخ لئاسم" باتك فالخلا بتك ةلثمأ نم - 1
 .(ھ381ت) قارولا نبال “وحنلا للع" للعلا

 ميلس ديسلا حاتفلا دبع اهيمسي امك ةيوغللاو ةماعلا لوصألا نع صئاصخلا يف ةقرفتم ثيداحأ عجار - 2
 .17-26ص “ىنج نبا صئاصخل ةلصفملا سراهفلا" ىمسملا هفاشك ىف
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 يقب هدهج نكل }عرفلاو لصألا نع ريثكلا مهف ىلإ لوصولا قيرط يف ةديج
 هقح نم اريثك عوضوملا ىقو فنصم لضفأ لعلو ،ينج نبا دهجك اًئتشم

 فرعت ىف لع لضفلا بحاص هدعأ ذإ ؛يوفكلا ءاقبلا ىبأل “تايلكلا” وه

 اذه لالخ نمف .اعالطاو ائيقنتو اًئحب ىنتدهجأ دقو عرفلاو لصألا ةيهام

 ظفلل لصأو هيلع سيقمو ليلد نم ةفلتخملا لصألا روص حضتت مجعملا

 .ةددحم ءامسأب اهلك اهيمسي ءاقبلا وبأ نكي مل نإو .ةدعاقلل لصأو

 دجأ ملف ."ةثيدحلا عجارملا ىلع قبطني ةميدقلا رداصملا يف حشلا كلذو

 هباتك يف ناسح مامت ذاتسألا هبتك امم نسحأ عرقلاو لصألا كنيذ ريظنت يف

 لصألل ةلمتحملا ىناعملا عيمج تاتش عمجي ال كلذ عم وهو .“لوصألا”

 يفو ."ةدعاقلا لصأو عضولا لصأ يف همه بص لب ؛دحاو عضوم يف عرفلاو

 .ريثك ريخ مومعلا ىلع- كلذ

 ضومغ ىلإ عجار عرفلاو لصألا ريظنت يف ضوخلا بنجت لعلو
 ةعانقلا لعج ام ؛امهثحابم تتشتو ؛امهيناعم عاستاو ؛ميدقلا يف نيحلطصملا

 !ملسأو طوحأ امهنأش ىف ءامدقلا هلاق ام راركتب

 .امهيناعم ليصفتو عرفلاو لصألا ريظنتل ضرعتت ملو وحنلا لوصأ يف ةفلؤملا ةثيدحلا عجارملا نم - !
 (م1973) “يبرعلا وحنلا لوصأ" .يناغفألا ديعسل (م1963) “وحنلا لوصأ يف" :لاثملا ليبس ىلع

 (م1987) “يبرعلا وحنلا لوصأ" .يناولحلا ريخ دمحمل (م1983) “ييرعلا وحنلا لوصأ" .ديع دمحمل

 .ةلحن دمحم دومحمل

 كلذ يف وهو .122-171ص لودعلا ليوأتو امهنع لودعلاو عرفلاو لصألا نع هثيدح يف رظنا - 2

 الو ليلدلا ىنعمب يذلا لصألا نع ثدحتي الو .امهيمسي امك ةدعاقلا لصأو عضولا لصأ نع ثدحتي
 .219 - 212ص “حيجرتلاو ضراعتلا" يف ليلدلا نع ثدحت هنأل ؛هيلع سيقملا ىتعمي يذلا لصألا نع
 ةعجارم باتكلا ئراق نم بلطتي اذهو .183 - 180ص سايقلا ناكرأ ىف هيلع سيقملا نع ثدحتو
 .عرفلاو لصألا مهفل باتكلا نم ةددعتم باوبأ
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 :يه .امهمهف قيعت رومأ دوجو يف نمكت عرفلاو لصألا مهف يف ةبوعصلا تناكو
 مالكلاو ةغالبلاو هقفلا لثم ةفلتخم مولع يف لصألا حلطصم مادختسا - 1

 يناعم ضعب نأ ائاظ اككشتم ثحاب يأ لعجي يذلا رمألا ؛!ضورعلاو

 .وحنلا لوصأو وحنلا ملع يف اهل لخد ال لصألا

 سيقملا ىلع ةلالدلل ايزوجت الامعتسا لصألا حلطصم لامعتسا - د

 يف ثحابلا لعجي يذلا رمألا ؛ىرخأ ةرات وحنلا ليلدلا ىلعو ةرات هيلع

 نم ةرهاظلا لصأ ىلع الاد لصألا نوك نيب ةعنقم ةقالع ىري ال نيحلطصملا

 لظيف ‘ىرخأ ةهج نم هيلع سيقملا وأ ليلدلا ىنعم ىلع الاد هنوكو .ةهج
 رصح نكمي ال هيف اًمَلتخم احلطصم لصألا حلطصم نوكي نأ نم قلق يف
 .وحنلا يف هموهفم

 اهوذخت يتلا ريياعملاب نييوحنلا حيرصت مدع هلك كلذ نم مهألاو - 3

 ءايشألا بتارم يف" يف ينج نبا هركذ ام الإ مهللا .عرفلاو لصألا نيب زييمتلل

 هيلع تناك ام ىنعي ال لصألا نأ نم “ائقوو انامز ال امكحو ازيدقت اهليزنتو

 اهيلإ ليمي يتل ا ةيلاثملا ةروصلا وه هنأ ينعي امنإو .ميدقلا يف ةيوغللا ةرهاظلا

 نم رثكأل ماهيإلا ريثك عضوملا اذه)) :لوقي ؛يبرعلا دنع يوغللا سحلا
 ىنعم امنإو ...موق :(ماق) يف لصألا :انلوقك كلذو ؛هتحت ةقيقح ال ؛هعمسي

 نأ َبججَوَل للعي ملو حيحصلا ءيجم ءاج ول هنأ :اذك هلصأ ناك هنإ :انلوق

 ؛كلذك نامزلا نم ائقو لمعتسا دق نوكي نأ امأف ،انركذ ام ىلع هئيجم نوكي
 .رظنلا لهأ نم دحأ هدقتعي ال ًأطخف ؛ظفللا اذه ىلإ دعب اميف هنع فرصنا مث

 .128 - 126 .123 .122ص يوفكلل “تايلكلا" يف مولعلا كلت يف لصألا مادختسا نم ةلثمأ يف رظنا - 1
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 اهجارخإ دقتعم دارم اندنع هنأ امك دقتعم برعلا دنع كلذ نأ ىلع لديو

 : هلوق كل ذو ‘ هيف نحن هروصتن ىذل ١ دحل ١ ىلع ‘ ةرورضل ١ عم كل ذ ضعب

 املقو 7 ذل ١ حرطف ت هدص

 و و 7

 "مودي دودصلا لوط ىولع لاصو

 .(تلطأ) عرفلا نم الدب (ِتلَوطأ) لصألاب ىتأ دقف

 ام نأل ؛ارينك ثحبلا مدخي ال همالك نإف كلذب ينج نبا حيرصت عمو

 حلطصم راص الإو ؛همكحت ريياعم نم هل دب ال هعبطب يبرعلا هيلإ ليمي
 دحب هدح نكمي الو .ءىش هطبضي ال ايبسن احلطصم ةاحنلا دنع لصألا

 ريشت يتلا صوصنلا يف درو ام ينج نبا ةرظن فلاخي ام دكؤي يذلاو اتباث

 :ريياعملا هذه نمو .لصألا ريياعم ضعب ىلإ

 .هيلع عرف ةلمجلاو لصألا وه درفملا مسالاو)) :مهلوقك :يعرشلا رايعملا

 هلمعتسا ىعرش رايعم انهف .'((لجر ةداهش ىلع نيتأرملا ةداهش كلذ ريظن

 .درفملاو ةلمجلا عوضوم يف عرفلا نم لصألا زييمتل ةاحنلا

 مهرايتخا ببس رخآ عضوم يف ةاحنلا ضعب عوسي نيح : يلقعل ا رايعملا

 :اوباجأف ؟لصأ لعفلا ماسقأ يأ :اولئس ذإ ؛لاعفألل الصأ لبقتسملا لعف

 ىلإ لعفلا جزخي مث مودعملا نع هب ربخي هنأل ؛لبقتسملا وه لصألا))

 نإ ذإ ؛ةيلقع ةرظن لصألا ىلإ نورظني مهف {"((هدوجو دعي هنع ربيف .دوجولا
 عوقو نم ائامز قبسأ نوكي لبقتسم ءيش نع انمالك نأ تبثت نوكلا نيناوق

 .127رص .تايلكلا .يوفكلا - 1

 .125 - 124ص هسفن -2
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 ؛عقيس ثداح نع ثدحتي لبقتسملا لعفلا كلذكف .لبقتسملا ءىشلا كلذ

 .ازضاح ادح ناك عقو اذإف
 لضفملاو لضفملا نوكي نأ ليضفتلا مسا يف لصألاو)) :مهلوق اذكهو

 .'((ىليضفتلا ىنعملا فعض داحتالا ةروص ىفف ؛تاذلاب نيّقلتخم هيف هيلع

 نيفلتخم نيفرط نيب ةلضافملا عقت نأ ىهدبلا نم ذإ لقعلا هديؤي ءيش اذهف

 .نيفدارتم نيئيش نيب تسيلو

 وه لصألاف ذاشلا نم اوفن بلاغلا ىعاري يذلا :يوبرتلا رايعملا

 ةرثكل مأ ؛ةغللا يف هباب ةلثمأ نم هرئاظن ةرثكل ابلاغ ناكأ ءاوس عئاشلاو بلاغلا
 اوزوجج دقو نييفوكلا ىلع درلا يف ءاج ام اذه نم :هل نيملكتملا مادختسا

 ىلع لدي يذلاو ...)) نويرصبلا لوقي ذإ ؛"(َنوُحَلَط) ىلع (ةَحْلط) عمج
 نأل ؛(َنوحَلَطلا) هلوق نم [ةملكلا نيع يأ] نيعلا تف :هيلإ بهذ ام داسف
 هتاكرحو هفورح يف دحاولا ظفل هيف ملسي نأ نونلاو واولاب عمجلا يف لصألا

 يف بلاغلا ينعي انه لصألاف {"((اريسكت حيحصتلا يف لَحذأ دق حتفلاو

 .عمجلا لبق ىتلا اهتينب ريغتت الأ وهو .ملاسلا ركذملا عمج عمجت يتلا ةلثمألا

 ...)) :مهلوق نيملكتملا لامعتسا يف بلاغلا ينعي يذلا لصألا لاثمو
 عنمي مل اذإ أدتبملا هيلع نوكي نأ ىغبني ام يأ ؛ميدقتلا أدتبملا يف لصألاو
 زئاجلا ناك نإو ربخلا ىلع أدتبملا نومدقي نيملكتملا رثكأ نإ يأ .'((عنام

 .125ص هسفن - 1

 هعمج ِثينأت نم دب الو .اًئفل ثنؤم هنأل ؛حصي ال نونلاو واولاب (ةحلط) عمج نأ نويرصبلا ىري -
 .ملاسلا ثنؤملا عمجلاب (تاحلط) هيف لاقيف

 .43ص !ج .فاصنإلا .يرابنألا - 3

 ٠. 122ص .تايلكلا .يوفكلا ۔ 4
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 جاتحي ذإ ربخلا فالخ ىلع ديق الب قلطم أدتبملا ميدقت نأل كلذو نينثالا

 .تاغوسم ىلإ هميدقت

 لبق ظفللا اهيلع ناك يتلا ىلوألا ةينبلا لصألا ينعي دق :يوغللا رايعملا

 اهيلإ فضي مل ةظفل لك موهفملا اذه تحت جردنيو ،هريغ عم بكرتي نأ
 ةاحنلا اهجتنتسا ىتلا اهتينب يف رييغت اهل ثدح الو ،تاكرح وأ فورح

 اهتفاضإب اهوجتنتسا وأ ؛اهتاقتشم عمجت يتلا فورحلا ةظحالم لالخ نم

 ىلإ رظنلاب وأ اهتينثت وأ اهعمج وأ لعافلا ءات ىلإ اهدانسإ وأ اهريغصت وأ
 ."لئاسو نم كلذ ريغ وأ رمألاو يضاملاو اهنم عراضملا

 لصألا :لاق .ليلخلا باحصأ ضعب نع هيوبيس)) هاور ام :كلذ لاثمف

 ال) ةروص ىلع الوأ (نل) تعضو برعلا نأ ينعي اذهف .ة((ْأ ال :(نَ) يف

 .اهدهعن يتلا (نل) تراصف اهلامعتساب اهبيكرت ريغت مث (ْنأ

 يز ًديِك) :نولوقي برعلا نم اسان)) نأ :رييغت لك نم ةدرجملا ةينبلا لاثمو
 اهورسك مهنأل ؛ةاكو لاز :نوديري 6(كاذ لعفي يز ليز ام)و .(اذك لعفي
 نيعلا اونكسأ ثيح ،[تلز ،تذِك] (تْلَعَ) يف اهورسك امك (ّلَعَق) يف
 يف لصألاف ٦((لصألا ىلإ ءافلا ةكرح اوعجري ملو .اهلبق ام ىلع ةكرحلا اولوحو
 .ةحتفلا يه سانلا كئلوأ اهريغي نأ لبق ةيساسألا اهتينب يف ءافلا ةكرح

 نم قبسأ مالكلا نإ” :ةاحنلا لوق ةدرجملا ةينبلا ىنعم يف لخديو

 ةينثتلا كلذكو .اهلوصأ ىلإ ءايشألا درت ةفاضإلا نأ رئاظنلاو هابشألا ىف ىطويسلا هركذ ام كلذ نم - 1
 .241 .224 .169ص 1ج يف رظنا .ريغصتلاو

 .240ص !ج ،نآرقلا بارعإ .ساحنلا - 2

 343 - 342ص 4ج باتكلا .هيوبيس - 3
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 ريغ هنأل ؛ئراطق بارعإلا امأو .لصألا وه مالكلا نأ ىنعي اذهو .'“بارعإلا

 ةينثتلا نأ امك لصألا ىلع عرف ةفاضإلا :مهلوقو ...مالكلا ةينب يف يساسأ

 ."دحاولا ىلع عرف عمجلاو

 عرفو لعفلا نم قتشم ردصملا :نويفوكلا لاق)):هزيغ هنم ذخؤي ام لصألاو
 مسالا)) :مهلوق اذكو ."((...هلالتعاب لتعيو هتحصب حصي ردصملا نأل ؛هيلع

 ."((ىمسملا اهب فرعي ةمالع هنوكل كلذو .ةمالعلا يهو .ةمِتلا نم قتشم

 يوغللا ليلحتلاب موقت ةيوغل لئاسو لصألا فاشتكال لئاسولا كلت لكف
 .ةيلصألا ةدرجملا اهتروص ىلإ دوعتف دئاوزلا نم اهتيفصتو اهكيكفتب ؛ىنيلل

 لمعلاو فرصتلا ىلع ةردق هل تناك اميف رظنلا اضيأ ةيوغللا لئاسولا نمو

 ىلع ةردق رثكأ هنأل ؛"((لعفلا لمعلا يف لصألا)) :مهلوقك ؛هريغ نم رثكأ

 مساو ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مساو ردصملا مسا نم لمعلا

 )) :اولاقف ،هريغ نم ىلعأ لمعلا يف هتبترم اولعج كلذ لجألو .ليضفتلا
 هعراض هنأل برغأ (برضي) نأ امك ؛(ًبرضي) لمع لمعت (براض)
 ىتعمب نوكي يذلا ردصملاو ...هايإ هتعراضمل هلمع لمعي (ٌبراض) كلذكف

 مل هنأل ؛هلعاف ىلع هلوعفم مدقتي الو ...لعافلا مسا لمع لمعي (ڵلعفي نأ)

 زاجحلا لهأ ةغل يف (ام)و اهتاوخأو ةددشملا (َنإ)و ...لعافلا مسا ةوق وف

 مالكلا ىرن دق انأل ؛بارعإلل اماس نوكي نأ هليبس مالكلا نإ ...)) :67ص حاضيإلا يف يجاجزلا لاق - !

 .((جرخيو هيلع لخدي بارعإلا ىرنو .هانعم لتخي الو .برعم زيغ لاح يف
 .150ص .وحنلا للع هباتك يف (ه325ت) قارولا نباب فورعملا هللادبع نب دمحم نسحلا وبأ هركذ - 2
 .111ص .ةرصبلاو ةفوكلا ةاحن فالتخا يف ةرصنلا فالتئا .ىجرنلا - 3

 .27رص هسفن - +

 .125 ص .تايلكلا .يوفكلا - 6
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 ؛ اهمس ١ ىلع الو ئ هيلع اهربخ م دقتي الو ٥. ايإ اهتعر اضمل لعفل ١ لمع لمعت

 صقنأ يه لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلاو ...لاعفألا فرصت فرصتت مل اهنأل

 . '((ردصملا نم ةبترم

 بيكرت يف ثحابلا ءايحألا فئاظو ملع ىلإ ةبسن :يجولويسفلا رايعملا
 يه ءامسألا نأل ؛مسالا نم لقنأ لعفلا)) نإ :مهلوقك ؛ةيحلا تانئاكلا

 ضعبب اهضعب يتغتسي ءامسألا نأل ؛لاعفألا نم ائكمت دشأ يهو .ىلوألا
 قطانلا وضعلا ىلع فخأ ءامسألا نأكف 5((انبر هللا :كلوقك لاعقألا نع

 .اهطابترال قطنلا يف لوطأ نوكت يتلا لاعفألا نم -ناسللا-

 هذه مهأ تركذ امنإف ؛ريياعملا نم ريثكل ليثمتلل لاجملا عستي الو

 نوثدحملا هبتكام ضعب ىلع علطي نأ عسوتلا مار نإ ئراقلل نكميو .ريياعملا

 .كلذ ىف

 .135ص .حاضيإلا .يجاجزلا - !

 .101ص .هسفن 2

 نيب :يبرعلا وحنلا للع" ناونعب هاروتكدلل هتلاسر يف نافعس ربلا دبع ديسلا حرفم هبتك اميف رظنا - 3
 لوألا بابلل لوألا لصفلا نم يناثلا ثحبملا يف لوقي ثيح .“ثيدحلا ةغللا ملعو يوحنلا ثارتلا
 يف عرفلاو لصألا ىلع لالدتسالل اهيلإ ءامدقلا دنتسا يتلا ريياعملا هذه لامجإ اننكميو ...)) :٥3ص
 رايعملا + لامعتسالا وأ عامسلا رايعم 3- ةغيصلا رايعم 2- يبيكرتلا رايعملا 1- :يتأي اميف ةيوغللا رهاوظلا
 .((يتيدلا رايعملا 7- يقطنملا رايعملا 6- يسحلا رايعملا 5- يلالدلا



 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصا 78

 :ثلاتلا ثحبملا

 عرفلاو لصألا ةركف ةأشن بابسأ

 بابسأ نأ ىرن ؛عورفلاو لوصألل ةقباسلا يناعملا كلت ةفرعم لالخ نم

 :يلي ام ىلإ عجرت دق عرفلاو لصألا ةيضزف ةأشن
 فورحلا ةب راقتم تاقتشم ىلع الثم- لمتشت يتلا ةيبرعلا ةغللا ةعيبط - ا

 ىلإ يوحنلا عفدي ام ؛(خلإ ...لتقو لاتقو لوتقمو لتاقو لتقيو لتت) وحن

 هظحال ام اذه لعلو ،تاقتشملا هذه نيب عمجي يذلا كرتشملا رذجلا روصت

 دهاش نيعلا باتكو .اهتاملك بيلقتو ةغللا عمجب ةيانعلاب رهتشا دقو ليلخلا

 .كلذ ىلع

 يذلا رمألا ،بويعلاو ذوذشلا نم اهتئربت ةلواحمو ةيبرعلا ةغللا ديجمت - 2

 ...)) اولاقو .اهليلعت نولواحيو اهيف ذوذشلا عاونأ نورصحي نييوحنلا لعج

 ديجمتلا اذه نكي ملو ،'((ليلدب ةبلاطملا ةدهغ نع جرخ لصألاب كسمت نم
 .ةيبرعلا تازيمم اوُفَرَع ءابدأو ءاملع نم اضيأ ناك لب مهدحو برعلا نم
 :"(ه 414ت) لصألا يزاريشلا يديحوتلا دمحم نب يلع نايح وبأ لاق دقف

 اندجو امف ...ممألا عيمج نم -اهبعوتسن مل ناو- ةريثك تاغل انعمس دقو))

 .300ص !ج .40 ةلأسملا .فاصنإلا .يرابنألا - 1
 ةمئأ مجارت يف ةغلبلا"و .314 - 287رص 4ج يومحلا توقايل "ءابدألا مجعم" ىف هتمجرت يف رظنا - 2

 .145ص يدابآزوريفلا دمحمل "ةفللا
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 ءاضفلاو .اهتاملك يف يتلا جرفلا ينعأ :ةيبرعلا عوصُت تاغللا هذه نم ءيشل

 .لاق ام رخآ ىلإ "((...اهجراخم نيب يتلا ةفاسملاو .اهفورح نيب هدجن يذلا

 ۔ىملع لاجم يأ يف ملاعلاو ثحابلا ىلع ةداع يلوتست يتلا- ةبغرلا - 3

 .هثحب عوضوم يف ذوذشو تارييغتو قورفو رهاوظ نم هظحالي ام فاشتكا يف
 نوئطخي نمم مهريغو ءابدألاو ءارعشلا نودقني ميدقلا ذنم ةاحنلا ناك دقو

 [ليوطلا نم] :دشني قدزرفلا عمس قاحسإ يبأ نيا نأ)) يور دقف .ةغللا يف

 غدَي مل تاوزم نبا اي نامر ضعو
 شّأجُم ؤأ ائحشم الإ لاملا َنم

 ىلع :لاقف !؟؛(لجم وأ) عفرت ءيش يأ ىلع :قاحسإ يبأ نبا هل لاقف

 ىلع زئاج وهو .تبصأ :قدزرفلل تلقف :ورمع وبأ لاق !كؤونيو كؤوسي ام
 .:((هاوس قبي مل هنإ يأ ىنعملا

 يدجي ال يذلا ذاشلا كرتو درطملا ىلع راصتقالا يف نييرصبلا جهنم - 4

 ثحبلاو ،رهاوظلا كلت دارطا ببس يف نوركفي مهلعج ام ؛ةغللا ديعقت يف
 .ةيبرعلا ةغلل ىلوألا ةيلاثملا ةروصلا وهو .هيلع تناك يذلا اهلصأ نع

 نيب عمجي يذلا يساسألا عفادلا نأ نيبتي اعيمج عفاودلا هذه لالخ نمو

 .ةيبرعلا ةغللا ةيلاثم وحن يعسلا وه عرفلاو لصألا ةيضزفل عفاودلا كلت لك

 هنأل ؛ةةيلاثملا لوصألاب رهاوظلا لوصأ يمسن نأ اتم ىضتقا يذلا رمألا وهو

 .78 - 77 ص !ج ةسناؤمل او عاتمإلا .يديحوتلا - 1

 .28 - 27ص .ءابألا ةهزن .يرابنألا - 2
 .لصفلا اذه نم ذاشلاو درطملا دح نع ىتيدح ىق اذه تركذ - 3
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 سيلو .ةرهاظلا لوصأ نم لصأ لك عمجي نأ نكمي يذلا ماعلا ىنعملا وه

 ذإ سايلإ ىنم تأر امك (هتاذب ءيشلا هقحتسي يذلا مكحلا) وه لصألا

 يذلا لوألا ىنعملا نوكي داكي هنإف لصألا ةركف بعشت ىلعو ...)) :تلاق

 اذهب- لصألاو }هتاذب ءيشلا هقحتسي يذلا مكحلا وه -ةروص لك هيلإ لوؤت

 سانجأ نم لك ةعيبط هيضتقت يذلا مكحلا :لوانتي ام لوأ لوانتي -ىنعملا

 ...لمعلا يف اهبتارمو لماوعلا مث ؛بارعإلاو ءانبلا ثيح نم ةثالثلا ملكلا
 اهيناعم ىلإ فاضت ناعم بيكرتلا عاضوأ يف اهل ضرعي ءامسألا تناك املو

 تناكو ؛كلذ هبشأ امو ةيفرظلاو ةيلوعفملاو ةيلعافلاك ؛ةدرفم اهيلع لدت يتلا
 ةئشانلا يناعملا هذه نيبيل ؛بارعإلا اهقحل ۔يناعملا هذه اهتغيصب يدؤت

 يف لصأ بارعإلا نإ) نويوحنلا لاق من نمو .ةيوحنلا ةفيظولاب ىمسي امع
 بارعإلا نأ ةغللا عقاو يف لمأتلاو ءارقتسالا مهاده مهنأ الإ ...(ءامسألا

 لعفلا وهو لاعفألا نم برض يف دجوي امنإو ...ءامسألا ىلع روصقم ريغ
 لاعفألا نم برضلا اذه نيب ام هبشلا نم اهوجو اودجوو .ةصاخ عراضملا

 وهف }ءامسألا هبش نم هيف ام ىلإ ادئاع هبارعإ اولعج مث نمو .ءامسألا نيبو

 اوبهذف ؛هبشلا اذه مكحب ةيعبتلاب هقحتسا امنإو .هتاذب بارعإلا قحتسي مل
 .'((عرف ةعراضملا لاعفألا يف بارعإلا نأ

 .يسرافلا يلع يبأل تايركسعلا لئاسملا نم ذاشلا باب قيقحت عم وحنلا يف سايقلا .سايلإ ىنم - !
 .33 - 32 ص
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 سايقلاو لصألاو ةدعاقلا نيب قارتفالاو ءاقتلالا طاقن
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 لصألا رايتخا ريياعم مهأ

 ل ل 1 ل
 يوغللا رايعملا || يويحلا يفيظولا رايعملا || يعرشلا رايعملا || يفسلفلا رايعملا

1 1 15 1 
 ةفخلا لقنلا ىقطنملا يدوجولا

. .. 
 فرصتلا :هلئاسو نمو ،ىوينبلا ليلحتلا

1 } [ 
 ةفاضإلا )إ ريغصتلا || ريبكتلا ) | رئامضلا ىلإ دانسإلا ) | رمألاو عراضملاو يضاملا

5: 11 1: 
 درفملا ةينثتلا عمجلا

 9 لكشلا

 هقطن ناكمإ ثيح نم ةرهاظلا لصأ ميسقت

18 
         قطني ام هقطن نكميال ام

 10 لكشلا

  

  

  





 :فلاتلا لصفلا

سابتلا
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 :لوألا ثحبملا

 سايقلا فيرعت

 :نيينعم لمتحي حلطصم سايقلا نأ نييضاملا نيلصفلا يف انزكذ
 .ةيعرف مأ ةيلصأو ؛ةيليصفت مأ ةيلامجإ تناكأ :ةدعاقلا وهو :لوألا ىنعملا -
 وأ يبرعلا ملكتملا موقي نأ هب دصقيو :لمحلا وهو :يناتلا ىنعملا -

 ؛رخآ باب وأ رخآ لاثم مكحل باب وأ لاثم عاضخإب يوحنلا دهتجملا
 لومحملا نيب داضت وأ دارطا وأ هباشت وأ لثامت ةقالع كانه نوكت نأ ىلع

 .ةلعلا ىمست -عماجلا وأ- ةقالعلا هذهو !هيلع لومحملاو

 نم لوأ (ه29-117) يرصبلا يمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللا دبع لعلو

 درطي وحنلا نم بابب كيلع ...)) :لاق نيح لمحلا ىنعم ىلإ سايقلا هجو

 .همكح يف هزيغ هيلع لمحي بابب كيلع يأ '((ساقنيو
 نييلوصألا ةاحنلا نأ وه نێينعمل ا كێيذ سايقلا نأ دكؤي ام نأ ىرنو

 نيريشم سايقلا ليلد نع اوثدحت هتلدأ ريظنتو وحنلا لوصأ عضوب اوماق نيح
 دجن ةلدألا عمل يفف ؛لمحلا هنأب سايقلا اوفرع دق اوناك نإو نيذه هنيعم ىلإ
 يف يناثلا لصفلا)) :ةيرورضلا وحنلا ةلدأ نم سايقلا نأ ىلإ ةراشإ الوأ
 اهبتارمو لاح باحصتساو سايقو لقن :ةثالث هتلدأ ماسقأ : وحنلا ةلدأ ماسقأ

 نع ثيدحلا نم يرابنألا ءاهتنا دعبو .:((...اهتالالدتسا كلذكو "كلذك

 نع ثدحتف وحنلا ةلدأ فنأتسا ؛لوصف ةعبس يف “لقنلا" لوألا ليلدلا

 .43ص .ءارعشلا تاقبط .مالس نبا - 1

 .81ص .ةلدألا عمل .يرابنألا -2
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 نأ ملعا رشاعلا لصقلا)) :لمحلا هنأب هايإ افرعم “سايقلا” يناثلا ليلدلا

 ءيشلاي ءىشلا تسياق ردصم وهو ريدقتلا ىنعمب ناسللا عضو يف سايقلا

 مكحب عرفلا ريدقت نع ةرابع ءاملعلا فرع يف وهو ...هترق :اسايقو ةسياقم

 ىلع لصألا مكح ءارجإو .ةلعب لصأ ىلع عرف لمح وه ليقو }لصألا
 ."((...مكحو ةلعو عرفو لصأ :ءايشأ ةعبرأ نم سايق لكل دب الو ...عرفلا

 هنأ وهو ؛سايقلل يناثلا ىنعملا هنم جتنتسن نأ نكمي رخآ الصف عضو مث
 ركنأ نم ىلع درلا يف رشع يداحلا لصفلا)) : لاقف ؛اًّصيأ ةيوحنلا دعاوقلا ينعي
 اذلو ؛سايق هلك وحنلا نأل ؛ققحتيال وحنلا يف سايقلا راكنإ نأ ملعا : سايقلا

 نمف ،“برعلا مالك ءارقتسا نم ةطبنتسملا سيياقملاب ملع وحنلا" :هح يف ليق

 اوعمجأ فلخلاو فلسلا نم ةمألا ةمئأ نأ كلذو ...وحنلا ركنأ دقف سايقلا ركنأ

 غلبي مل مولعلا عيمج عمج ول دهتجملا نأو ؛داهتجالا ةبتر يف طرش هنأ ىلع ةبطاق
 اهتفرعم ةقلعتملا يناعملا هب فرعي ام وحنلا دعاوق نم ملعي ىتح داهتجالا ةبتر

 .القعو اسايق نوكي نأ بجو !القنو ةياور وحنلا نوكي نأ لطب اذإو ...هنم هب
 ةريثك ظافلألاو ظافلألا ةروصحم ةريسي ظافلألا لماوع نأ وه كلذ يف سلاو

 ؛لامعتسالا نم لقنلا يف درو ام ىلع رصتقاو سايقلا زجي مل ولف .ةروصحم ريغ
 نكميال يناعملا نم ريثك يقبو صخن ال امب صخن ام يفي الأ ىلإ كلذ ىدأل
 تبث وحنلا نإ انلق ولف ...عضولا ةمكحل انم كلذو .لقنلا مدعل اهنع ريبعتلا

 نيب ةيوستلا ىلإو ؛وحنلاو ةغللا نيب قرفلا عفر ىلإ كلذ ىدأل القعو اسايق ال القن
 ."((لوقعملل فلاخم كلذو } لوقنملاو سيقملا

 يطويسلا دعاوقلاو لمحلاب سايقلا ليلد فيرعت يف يرابنألا تاكربلا ابأ عبات دقو .93ص هسفن - 1
 .38ص .“حارتقالا" هباتك ىف (ھ911ت)

 . 100 .9 .95ص ةلدألا عمل .يرابنألا ۔-2
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 نيب ةاحنلا ةقرفت مدع يف ببسلا كل نيبتي صنلا كلذ لالخ نمو

 هتعنصب يوحنلا وأ هترطفب يبرعلا اهيرجي "ةيلقع ةيلمع وه يذلا سايقلا)

 ةلجسم ةيوحن دعاوق وه يذلا سايقلا)و (لمحلا ةيلمعلا هذه ىعدتو

 اهب لمعي وأ هتغل ةمظنأ هقفيل بلاطلا اهملعتي هلوصأ وأ وحنلا بتك ىف

 سيياقم نوكت نأ وه وحنلا دعاوق نم ضرغلا نأ وه ببسلا كلذ ؛(دهتجملا
 ةلتمأ رئاس اهيلع ساق ءرملا اهف اذإف ؛دحاولا بابلا ةلثمأ عيمج ىلع قبطنت

 اهلمح ىلإ ملعلا بلاط دوقت ةلجسم نيناوق نذإ دعاوقلاف .اهملعتي ىتلا بابلا

 ىنعملاو “دعاوقلا” سايقلل لوألا ىنعملا نيب ةقالعلاف .ةلثمألا نم اهريغ ىلع

 ىلع ضرتفي ناكو .ىناثلا مادختسا ىلإ دوقي لوألا نأ وه “لمحلا" ىناثلا

 نوبغري نيح نيصصختملا ىلع رمألا لكشي الئل نينثالا نيب اوقرفي نأ ةاحنلا

 ."هلوصأو وحنلا جهانم مهف ي

 نأ الإ انيلع امف ؛ثيدحلا ىف هقح ذخأ دق يدعاقلا سايقلا ناك اذإو

 لمحلا مهفو .ةلعلا ناولأ نم انول لمحي لمح لك نأل ؛انمامتها لمحلا يلون

 .ةلعلا نم عاونأ مهف هيلع بترتي

 ءايشألا وأ تامولعملا كردت يتلا سانلا نيب ةكرتشملا ةلآلا وهو .سمخلا ساوحلا سكع وه لقعلا - !
 ال لقعلل ةددعتم ةتوافتم تافيرعت دجوتو .لقعلا ميلس ناسنإ لك هيلإ لصي نأ نكمي اكاردإ ةيونعملا
 يوفكلل تايلكلا باتكك قطنملاو ةفسلفلا بتك يف اهدارأ نم اهيلإ عجري امنإو .اهيف ضوخلا يف بغرأ

 لقع ةدام م1979 /ه1399 .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم نع رداصلا يفسلفلا مجعملاو .619 - 617ص

 ةديدجلا ةفاقثلا راد نع ةرداصلا م1979 ةثلاثلا ةعبطلا يف ةبهو دارمل يفسلفلا مجعملاو .121 - 120 ص

 .279 - 274ص لقع ةدام .ةرهاقلاب

 نيب وحنلا لوصأ بتك يف ةاحنلا ةقرقت ببس ثيدحلا لوألا بابلا نم عبارلا لصفلا يف يتأيس - 2

 ءيش لوصألاو دعاوقلا نأ مغر “لوصألاب لالدتسالا" ليلدو “لصألا باحصتسا" ليلدو "سايقلا" ليلد
 .تركذ امك دحاو
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 :ين اتلا تحبملا

 لمحلا ناكرأ

 :يه .اهيلع موقي ناكرأ ةعبرأ نم ولخي ال ققحت اذإ يوحن لمح يأ

 .'((ابلس وأ اباجيإ رخآ ىلإ رمأ دانسإ فرعلا يف)) وهو :محلا - 1
 (فرصلا مدع) نأو .يباجيإ مكح وهو لعافلل ىطعي مكح (عفرلا) نأ هلاثمو

 ىنعم طيسبت اندرأ اذإو ،(رممع) لقم فرصلا نم عونمملل ىطعي يبلس مكح

 مأ ةيوحن م ةيفرص م ةيتوص تن اكأ ء اوس ةيوغل ةره اظ لك) هنإ انلق مكحل ١

 مكحلا ميسقت ىلع ةاحنلا ضعب بأد دقو .(باب وأ لاغم ىلإ ةبوسنم ؛ةيلالد

 وهو :ءاوسلا ىلع زئاجو ىلوألا فالخو حيبقو نسحو عونممو بجاو ىلإ
 هتلضافمل نوثدحملا ةغللا ءاملع هضفري ىمالسإلا هقفلا لوصأب رثأتم ميسقت

 بناوج ىلع هتحب يف رصتقي نأ...)) ثحابلل سيلف .ةيوغللا رهاوظلا نيب
 فافختسا وأ ؛اهل اناجهتسا ىرخأ بناوج ىخنيو .اهايإ اًئسحتسم ةغللا نم

 .'((بابسألا نم رخآ ببس يأل وأ .هسفن يف ضرفل وأ 5اهب

 بابلا وأ -لاتملا- ةيوغللا ةينبلا وهو :هيلع سيقملا وأ هيلع لومحملا - 2

 .380ص .تايلكلا .يوفكلا - 1

 .41]ص ةدايسلا ءاقترا يف يواشلاو .11 - 1٥ ص حارتقالا يف ىطويسلا نع كلذ دجن - 2

 :ةسمخ نيفلكملا لاعفأل ةتباثلا ماكحألا ماسقأ نإف ...)) 127ص !ج ىفصتسملا يف يلازغلا لاق - 3

 .((هوركملاو بودنملاو .حايملاو .روظحملاو .بجاولا
 .يبرعلا ركفلا راد .ةرهاقلا .يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع .ةيطع نسح دومحم :نارعسلا - 4
 .51ص م2
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 نم يوحن باب وهف ،هب لوعفملا :كلذ لاثم .نيعم مكحب فصتي يذلا

 لاثمو .خلإ ..ةيمسالاو ؛لعافلا ىلع مدقتي نأ زاوجو ؛بصنلا :هماكحأ

 ؛ضام هنأو ؛لعف اهنأ :اهنم يتلا اهماكحأ اهل ةينب وهف .َبَهَذ لعفلا :رخآ
 يأر ىلع قتشم هنأو ؛فرصتم هنأو ؛لعافلا همدقتي ال هنأو ؛ىنبم هنأو
 نأ ملعاف ماكحأ ةدع هل هيلع لومحم لك نأ تفرع اذإف .خلإ...نييرصبلا

 نكمي ال هنأل ؛اهضعب لب هيلع لومحملا ماكحأ عيمج ذخأي ال لومحملا

 يأ) نيلثامتم اناك الإو مكح لك يف ادحتي نأ نيبابل وأ ةغل ةيأ يف نيتينبل
 .(احاو ائيش ناريصي

 يذلا بابلا وأ -لاثملا- ةيوغللا ةينبلا وهو :سبقملا وأ لومحملا - 3

 .هيلع سيقملا ماكحأ نم امكح هيطعن نأ دير

 نيب طب رت اهنأ يوحنلا وأ يداعلا ملكتملا ىأر يتلا ةقالعلا يه :ةلعلا 4
 وأ ببسلا وأ ةقالعلا هذهو رخآلاب امهدحأ ساقف هيلع لومحملاو لومحملا

 .ةعنقم يأ ةيوق نوكت دق هيلع لومحملاو لومحملا نيب طبري يذلا عماجلا
 لامعتسال الوبقم ايلج لمحلا نوكي دق اذه ىلعو .ةفيعض ةيهاو نوكت دقو

 .هب ةغللا لوبق مدعل اًميعض ايفخ نوكي دقو .هايإ ةغلل
 ادحاو اموهفم الإ تسيل لمحلا بحاصت ىتلا ةلعلا هذه نأ هبنتلا يغبنيو

 يف ةلعلا ميهافم نع الوطم ثيدحلا يتأيس اذل ؛ةلعلا حلطصم ميهافم نم

 .يوحنلا سردلا

 :ةعبرألا هناكرأب دوصقملا كل نيبتيل لمحلا ىلع نيلاثم برضن نأ اننكميو
 .دانسإلا ةلعل عفرلا يف لعافلا ىلع لمح لعافلا بئان نأ ةاحنلا ىري - 1

عضو دنع) لصألا يف اعوفرم نكي مل لعافلا بئان نأ كلذب نودصقي مهف
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 .ىنعملا يف هب لوعفم وهف }لعفلا هيلع عقو نم ىلع لدي هانعم نأل ؛(ةغللا

 يطعأ اذلو .هيلإ ادنسم هنوك يف لعافلا هبشأ هنكل ؛بصنلا قحتسي ناكف

 وهو) لعافلا وه لاثملا اذه يف هيلع لومحملاف .دانسإلا ةلعل لعافلاك فرلا

 وه مكحلاو (يوحن باب وهو) لعافلا بئان وه لومحملاو (يوحن باب
 يوحنلا ناك نإو يوحنلا وه لمحلاب ماق يذلاو .دانسإلا يه ةلعلاو .عفرلا

 .كلذب تماق برعلا نأ ليختي

 هيلع سيقتف ،“ميرك ديز" مهلوق برعلا نم عمست نأ كلذ وحنو - 2
 ءادتبالا ىلع “ومع" تعفر دق -ملكتمك- تنأ نوكتف 5“ميرك ومع" لوقتو

 هيلع لومحملاو ،لاثم وهو “ومع” وه لومحملاف .“ديز" برعلا عفر امك
 .ءادتبالا يه امهنيب ةعماجلا ةلعلاو .عفرلا وه مكحلاو .لاثم وهو “ديز” وه

 قاحلإ :ينعي يهقفلا سايقلا نأل يهقفلا سايقلاب هيبش وحنلا يف لمحلاو
 باتكلا نم يعرش صن اهيف درو يتلا ةلثمألاب ؛صن اهيف دري مل يتلا ةلثمألا
 لاثملا هيلإ يمتني يذلا هسفن بابلا نم تناك اذإ ؛ةرهطملا ةنسلاو زيزعلا

 نم ةعزتنم وحنلا يف لمحلا ناكرأ نأ ىلع كلدي اذهو .هيلع صوصنملا
 ."هقفلا يف سايقلا ناكرأ

 لاعفأب قلعتملا هللا باطخ)) وهو : مكحلا - 1 :يه كلذك ةعبرأ ناكرأ هقفلا لوصأ يف سايقلل -

 اذه وه ]دوقعلاب اوفوأ[ :ىلاعت هلوق يف نييلوصألا دنع مكحلاف ،((...رييختلا وأ ءاضتقالاب نيفلكملا

 عراشلا مكح هيضتقي يذلا رثألا وهف ءاهقفلا دنع مكحلا امأو .دوقعلاب ءافيإلا سيلو هسفن ينآرقلا صنلا
 تبث يذلا مكحلا لحم)) وهو :هيلع سيقملا لصألا - 2 .دوقعلاب ءافيإلا :ةيآلا كلت يف وهو لعفلا يف
 عرفلا - 3 ةميركلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا صنلاب هتمرح تتبث يذلا ايرلا هلاتمو .((عامجإلا وأ صنلاب

 صن هميرحت يف دري مل يذلا ذيبنلا هلاثمو .((عامجإ الو صن هيف دري مل يذلا لحملا وهو)) :سيقملا
 امهقافتال رمخلا ىلع ذيبنلا سيق نكلو .رهطملا ثيدحلا الو مركملا نآرقلا يف ال ؛مسالاب هركذي حيرص
 =ميرحت بجل ةدام ىلع قبطنا ول يذلا فصولا وه راكسإلا لعج ميظعلا عراشلا نأل ؛راكسإلا ةلع يف



 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصا 92

 :ثلاثلا ثحبملا

 لمحلا عاونأ

 نم رظني يتلا ةيوازلا فالتخاب فلتخت ىلمحلا سايقلا فانصأ نأ ملعإ

 ىلإ اهفعض وأ ةلعلا ةوق بسحب ىلمحلا سايقلا مسقني دقف .متلا اهلالخ
 سيقملا ددع بسحب لمحلا فنصي دقو ايفخ سايقو (عنقم) يلج سايق

 ..دحاو هيلع سيقم ىلع سايقو ؛هيلع سيقم نم رثكأ ىلع سايق ىلإ هيلع
 .ميسقتلا اياوزو ماسقألا كلت خلإ

 انفلسل ِناركُتُي هب ةبيطلا ةيانعلاو لمحلا فينصت ىف قبسلا نأ كش الو
 لجأل ؛ميسقتلا اياوز نيب نوطلخي ءامدقلا ضعب اندجو اننكلو .ةاحنلا نم
 اميسال ؛ةدح ىلع ةياوز لك بسح لمحلا عاونأ مسقن نأ انسفنل انيأترا اذه
 يف ْصْئَنَس اننأ املع ؛ةلعلاب هتقالعو لمحلا مهف ئراقلا ىلع لهسي اذه نأ

 ئراقلل نيبتيل ؛اهنم سيل وأ ءامدقلا ةاحنلا تاميسقت نم هنوك ىلع ميسقت لك

 :ءامدقلا هلاق ام ةقيقح

 ثيدحلاو ميدقلا يف رمخلا فانصأ لك زيزعلا عرشملا ركذي نأ لوقعملا نم سيل هنأل ؛ةداملا هذه =
 ىمسيو .((راكسإلا لاثملا يف وهو لصألا مكح هيلع ينب يذلا فصولا يه)) :ةلعلا4+ .ميرحتلاب
 سايقلاو .اهبشمو الومحم سيقملا ىمسي امك ؛هب هبشملاو هيلع لومحملا ايأ هقفلا يف هيلع سيقملا
 لعلو لصألا هريظنب عرف لاثم قاحلإل دهتجملا اهب موقي ةيلقع ةيلمع هنأ ىلع لدي ناكرألا هذهب يهقفلا
 وه رخآ ىنعم سايقلل نأ مغر “عرف ىلع لصأ لمح" هنأب وحنلا لوصأ يف سايقلا فيرعت غؤسي اذه
 .يمالسإلا هقفلا لوصأ .ىليحزلا ةبهو مث .381ص .تايلكلا .يوفكلا :نم كلذ لك يف رظنا =ةدعاقلا

 .8ط !هقفلا لوصأ ملع فالخ باهولا دبع مث 606 .605ص !ج -م1996 /ه1416 }ركفلا راد .قشمد
 .100 .٥60ص .ةيمالسإلا ةوعدلا ةبتكم .ةرهاقلا
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 سيقملا عون بسحب سايقلا ميسقت :لمحلا ميسقتل ىلوألا ةيوازلا

 ؛باب امهدحأ نإ مأ ؟همكح ةلثمأ نم لاثم امهنم لكأ :هيلع سيقملاو

 ؟ناباب امهيلك نأ م ؟لاثم رخآلاو

 مل يتلا ةيلاتلا روصلا وأ فانصألا ىلإ مسقني لمحلا نأ انل رهظ دقف

 :ميسقتلا نم ةيوازلا هذه مهقزط مدعل ءامدقلا اهيلإ قرطتي

 ملعت نأك :هيلإ يمتني يذلا هباب مكحل لاثم عاضخإ :ىلوألا ةروصلا - 1
 وهو- (ديز) مسالا ذخأتف .ةيلعافلاب اعوفرم نوكي نأ حلصي مسا لك نأ
 ناضمر رهش ديز ماص) :اهيف لوقت ةلمج يف هلخدتو -مسالا ةلثمأ نم لاثم

 ءامسألا عفر وهو) بابلا مكح تشقو تقبط دق نوكت اذهب تنأف .(بجاولا

 ةلثمأ نم لاثم (ديز) نأل ؛(ديز) وهو هتلثمأ دحأ ىلع (ةيلعافلا ةلاح ىف

 .هدارفأ نم درف يأ مسالا

 :لمحلا اذه ةروص حضوي يلاتلا لودجلاو

 سيقملا مكح | :هعونو ،سيقملا | ،هيلع سيقملا | سيقملا مكح
 سايقلا لبق | ؟باب مأ لاثم | مأ لاثم :هعونو يذلا هيلع

 ؟باب | ]| ىلع قبطنيس
 سيقملا

 عفرلا | نم لاثم :ديز | باب :لعافلا عفرلا
 مسالا ةلثمأ | لك هتحت جردني

           لعفلاب موقي مسا
 وهو- سيقملا يطعي ال سايقلا نم عونلا اذه نأ لودجلا اذه نم انل نيبتيو
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 ىرت اذكهو .هقحتسي يذلا همكح هيلع قتّطُي وه لب ؛اديدج امكح ۔(ديز)

 .يلمحلا سايقلا نم عونلا اذه يدؤيس ةدرطم ةيوحن ةدعاق ةيأ قيبطت نأ

 '(ه249 ت) يرصبلا ينزاملا نامثع نب دمحم نب ركب نامثع وبأ اذهل هبنت دقو

 عمست مل كنأ ىرت الأ ،برعلا مالك نم وهف برعلا مالك ىلع سيق ام)) :لاقف

 هيلع تسقف ضعبلا تعمس امنإو }لوعفم الو لعاف لك مسا كريغ الو تنأ

 ."(((لاخ مزك)و (؟شب فزظ) تزجأ (ديز ماق) تعمس اذإف .هريغ

 ةغللا ةدالو عم دلو هنأل ؛لمحلا روص مدقأ هباب مكحل لاثملا عاضخإ عيو

 .يرطفلا لمحلاب هيمسن نأ اننكميو .ةيرشبلا

 مّلَعُي نأ هلاثم .عامسلا فلاخي رخآ عون هباب ىلع لاثملا لمح ةلثمأ نمو

 هل عنصيف (غعدي) لعفلا ىلإ يتأيف ايضام العف عراضم لعف لكل نأ لفطلا
 .هتكرت يأ (ةسردملا يف يملق ثغَدو) اهيف لوقي ةلمج يف ؛(عةو) لعفلا

 لاعفألا رئاس ىلع هساقف ءضاملا لعفلا ةلثمأ نم (عدو) نأ روصت لفطلاف

 .انتغل يف (عدَو) لعفلا دجوي ال ذإ ؛عامسلا فلاخ هنأ باوصلاو .ةيضاملا

 لمحلاب هباب ىلع لاثملا لمح نم ىناثلا فنصلا اذه ىمسن نأ نكميو

 مكحل هعاضخإ وأ هقاحلإو ةغللا ىف ذاشلا ربج ىلإ ىعسي هنأل ؛ىقاحلإلا

 .كلذ ديؤي ال عامسلا ناك ول ىتح ؛هياب يف ةبلاغلا هرئاظن

 يدوهرفلا دمحأ نب ليلخلا نمز ىلإ ىقاحلإلا لمحلاب ةيانعلا عجرت امبرو

 لصف نم لوأ وهو .هدعب نم نويرصبلا هيدي ىلع ذملتتو طسوألا شفخألا ىلع ينزاملا أرق - ا

 نييوغللاو نييوحنلا تاقبط يف هتمجرت يف رظنا =“فيرصتلا " هباتك هيف لمعو .وحنلا نع فيرصتلا
 .93 - 87 ص يديبزلل

 .357ص1ج .صئاصخلا .ينج نبا - 2



 935 سايقلا :ثلاثلا لصفلا

 هتلواحمك ؛اهب ذاشلا ربج لواحو .ةيوغللا رهاوظلل عرفلاو لصألا ةركف عضو دقف
 مالك)) :لوقي ذإ ؛اهل سماخ ال فانصأ ةعبرأ يف ةيبرعلا ةينبألا لوصأ رصح

 .يسامخلاو يعاب رلاو يثالثلاو يئانثلا ىلع :فانصأ ةعبرأ ىلع ينبم برعلا

 ...َبَرَص :كلوق وحن لاعفألا نم ىنالثلاو ...ذق :وحن نيفرح ىلع يئاننلاف

 ءامسألا نمو ...جَرخَد :وحن لاعفألا نم ىعابرلاو ...رمع : وحن ءامسألا نمو

 : وحن ءامسألا نمو ...ككنَحسا :وحن لاعفألا نم يسامخلاو ...رقبَع :وحن

 .'((...ءانبلا لصأ نم تسيل ...ككنحسا يف يتلا فلألاو ...لجَجَقَس

 اذه لثم رثكي :هباب ريغ باب مكحل لاثم عاضخإ :ةيناثلا ةروصلا - 2
 اهعضختف نيعم نزو تاذ ةملك لعجت نأك ؛يبيردتلا لمحلا يف عونلا

 يئاسكلا ةزمح نب يلع نسحلا يبأ لوق هيف ءاج ام مدقأ لعلو ،رخآ نزول
 ..((ُلجرلا بأذتسا دق :بئذلا ىلإ لجرلا تبسن اذإ لوقت)) ::(ه182ت)

 هانعضخأ اذإ اننكلو 6(لغف) :باي ىلإ نزولا يف يمتني لاثم (ئ) ةملكف
 جرخ دق نوكي اذكهو .(بأذتشا) راصل (لَعْفتشا) نزولا وه رخآ باب ىلإ

 .(َلَعْفَتسا) نزو وه رخآ باب ىلإ لوألا هنزو وهو هباب نم

 .49 - 48ص 1ج .نيعلا .ليلخلا - 1

 وه !ءاسك يف مرحأ هنأل يئاسكلاب يمس ليق .مهالوم يدسألا هللادبع نب ةزمح نب يلع نسحلا وبأ - 2

 ةءارقلا ذخأ .ةفوكلا يف ةءارقلا ةسائر هيلإ تهتنا .مهتياور يف نولوعي هيلع .مهمامإو ةفوكلا لهأ ملاع
 هيوبيس باتك أرق .هريغو ناذاز نب ميهاربإ اغامسو اًّصرع ةءارقلا هنع ذخأو .هريغو تايزلا ةزمح نع اضرع
 .ةباعدلا نسح ناسللا قودص ناك .ةغللا مهنع ذخأف ودبلا ىلإ جرخ .طسوألا شفخألا نسحلا ييأ ىلع
 ريخلا وبأ نيدلا سمش .يرزجلا نبا ؛121 - 120ص .نييوحنلا بتارم ؤبيطلا وبأ) .ه189 يف يفوت دقو
 بتكلا راد .(رسارتسجرب قيقحت) .2ط .ءارقلا تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ .(ه883ت) .دمحم نب دمحم

 . (535-540ص .1ج .م1980 /د1400 توريب ةيملعلا

 .88ص 4ج .ءابدألا مجعم .توقاي - 3



 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصأ 96

 :هباب ريغ باب ىلع لاثملا لمح ةروص حضوي يلاتلا لودجلاو

 سيقملا مكح
 سيقملا مكح | :هعونو ،سيقملا | }هيلع سيقملا | يذلا هيلع

 سايقلا لبق | ؟باب مأ لاثم :هعونو ىلع قبطنيس
 سيقملا

 نزو ىلع هنوك | نم لاثم :بئذ | :لعفتسا نزولا | ىلع ةملكلا لعج
 (لغغف) | لغف نزولا ةلثمأ | ] باب | لعتشا :نزو

 يمتني لاثم ىلع نيعم باب ىلإ يمتني لاثم لمح :ةثلاثلا ةروصلا - 3
 فرحي يدعتملا لعفلا نأ هلاثمو .نيمضتلا ىف كلذ ثدحيو :رخآ باب ىلإ

 .ءاملا نم برشي) اهنم لاعفألا نم ةعومجم هتحت جردنت باب (نم) رجلا
 لعفلا نأو (خلإ ..فلخلا نم يتأي -ةرجشلا نم فطقي -محللا نم لكأي

 يهو لاعفألا نم ةعومجم هتحت جردنت باب (ءابلا) رجلا فرحب يدعتملا

 اندرأ اذإف ۔(خلإ .. لاملاب يدتفي -رطملاب عتمتسي - ءاملاب يوتري -ريصعلاب ذذلتي)

 لاق :يلاتلا لاثملا انركذ يناثلا بابلا نم العف لوألا بابلا نم لعف نيمضت

 سأك نم توب رشي راربألا ًنإ[ :6 .ك نيتيآلا يف ناسنإلا ةروس يف لجو زع هللا

 ىرت تنأف 5]اريجفت اهتورجَفي هللا ابع اهي برشي ائيع .ازوفاك اهجازم َناك

 ؛ءابلاب هلثم ايدعتم حبصأف (ذّذَلي) لعفلا ىنعم (بزشي) لعفلا نمضت فيك
 يف ىنعملا ناكو }هللا دابع اهب اًدذلتم اهنم برشي ائيع :راص ىنعملا نأكو
 ."هللا دابع اهنم برشي ائيع :لصألا
 راد قشمد .يناديملا ةكبنح نسح نمحرلا دبعل ةيبرعلا ةغالبلا يف رظنا ةيالا كلت نيمضت يف - 1

 .ك]ص 2ج م1996 /16 .ملقلا

          

  

  

  



 سايقلا :ثلاثلا لصفلا

 :ىنيمضتلا لمحلا كلذ حضوي يلاتلا لودجلاو

 . ييرإ | يلع سيقملا | سيقملا مكح
 هعونو هيلع

 لاثم :برشي | لاثم :ذذلتي

 لعفلا ةلثمأ نم | لعفلا ةلثمأ نم | ءءابلاب يدعتلا

         (ن)ب يدعتملا | ءابلاب يدعتملا

 لبق همكح

 (نم)ب ي دعتلا

97 

  
 نأ ةاحنلا داقتعاك :رخآ باب مكحل باب عاضخإ :ةعبارلا ةروصلا - 4

 امك لمعلا هتطعأف ؛عراضملا لعفلا مكحل لعافلا مسا تعضخأ برعلا

 لعافلا مسا قحتسا ام كلذ الولو .ةهباشملا نم امهنيب امل ؛عراضملا تطعأ

 لاحلا هذه ىفف .ءامسألل ال لاعفألل نوكي نأ لمعلا ىف لصألا نأل ؛لمعلا

 لعفلا) باي ىلع هتلثمأ لكب (لعافلا مسا) باب اوساق دق برعلا نوكي
 لمعلا مكح هيلع قبط دق لعاف مسا لك نإ يأ ؛لمعلا مكح يف (عراضملا

 .عراضم لعف لك هكلمي يذلا
 ىلع المح بارعإلا عراضملا لعفلا يطعأ دقف كلذ نم سكعلا ىلعو

 .الصأ برعملا لعافلا مسا
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 :هبشلا لمح حضوي يلاتلا لودجلاو

 لبق سيقملا مكح | ي رإ , ييرر | هيلع سيقملا | مكح
 سايقلا هعونو هيلع سيقملا

 :لعافلا 7 :عراضملا لعفلا

 ١ ةر لباب هتحت جردنت باب ا
 لمعلا مدع لك لسشي با لاعفألا لك لمل

 نيلعافلا ء ةعراضملا

 ١ عر اضملا لعفل :

 باب
 باب :لعافلا مسا | بارعإلا           ءانبلا

 تُدحَت ىهو :هنع ذش لاثم ىلع بابلا لمح :ةسماخلا ةروصلا - 6

 .ةدرطملا هباب ةلثمأ ىقاب هيلع سيقتف ؛هيلع اسيقم هباب يف ذاشلا لعجت نيح

 ."احيرص “ىسع" سا هيف ءاج لاثم اذهف 5“اممئاق ديز ىسع" كلذ هلاثمو

 ال الوؤم اردصم (ىسع) ربخ نوكي نأ بلطتي يذلا هباب نع ذش لاثم وهو

 (ىسع) ربخ لك هيلع تق ذوذشلا اذهب دتعت نأ تدرأ اذإف ,احيرص امسا

 لاتم ىلع (ىسع ربخ) باب تلمح دق نوكتف .احيرص امسا هلعج تزوجف
 :يلاتلا لودجلا نم حضتي امك (امئاق)

 7 اسون يوغل ١ ىسَسَع” ... ( ( : 1 58ص 3ح .هيوبيس باتك ىنف درو ام احيرص “ىسع" مسا لعج ل اثم - 1

 4 َ ٠ ٠ . . ٠

 .((ناك ىرجم ىسع هيف اورجأ برعلا ل انمأ نم لثم ادهف

  



 وو سايقلا :ثلاثلا لصفلا

    

 سيقملا مكح [ . . [ هيلع سيتملا [ سيقمل
 سايقلا " هعونو سيقملا هعونو "7

 احيرص امسا | ربخ مسالا ةلثمأ اربخ عقاو هنوك زاوج مدع نم لاثم :امئاق | حيرص مسا

       حيرصلا (ىسع)ل
 :ةقباسلا لمحلا ماسقأ صخي اميف ةيلاتلا تاظوحلملل هبنتلا نسحيو

 لمحلاو هبشلا لمح لثم ؛ةيوحنلا ةعانصلا نم لمحلا روص رثكأ - 1
 اهنم ليلقلاو .ذاشلا هلاثم ىلع بابلا لمحو ىقاحلإلا لمحلاو يبيردتلا

 ميسقت نإف اذلو ںيتيمضتلا لمحلاو يرطفلا لمحلا لثم برعلا هسرام امم

 ىودجلا ىدم يف يوحنلا ثحابلا ديفي ىلوألا ةيوازلا هذه بسح لمحلا
 .راض دحو عفان دح :نيدح وذ نيكسلاك سايقلاف .هل ضرعي سايق يأ نم

 تالآ نم ةلآ هنأ نم !نيثدحملا ضعب هفصو امب امود فصوي نأ نكميالو

 لب برعلا نم اهوعمسي مل ةيبرعلا يف بيلاسأ ةاحنلا هب غزشي ؛وحنلا ةفسلف
 .اوعمس ام ىلع اهنوسيقي

 روص اهضعب لب ؛ةاحنلا هرقأ امم اهلك تسيل ةيلمحلا روصلا هذه - 2
 سيقملاو سيقملا نوك ثيح نم لمحلل ةيليصفتلا فانصألا نيبنل اهانعضو

 .نيلاثم وأ نيباب هيلع

 سيقملا ةلاصأ بسحب لمحلا ميسقت :لمحلا ميسقتل ةيناثلا ةيوازلا

 .30ص “وحتلا ءايحإ" يف ىفطصم ميهاربإ وه -
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 اوناك ةاحنلا نأ حيضوت ميسقتلا اذه ةدئافو :امهعرفت وأ هيلع سيقملاو

 ذخأي -ةيوغللا رهاوظلل امهوروصت نيذللا عرفلاو لصألا نم الك نأ نودقتعي
 نذإ وهف ."ينج نبا لوق دح ىلع امهنيب امل ةرامع هماكحأ ضعب هبحاص نم

 :ىلي اميف هماسقأ نايبو !اندادجأ هفرع ميسقت

 (رقلا) لعافلا بئان نأ هلاثمو :"لصأ ىلع عرف لمح :لوألا مسقلا - 1

 هلاثمو .ةاحنلا معزي امك ؛هلثم عفرلا مكح ذخأف (لصألا) لعافلا ىلع لمح

 (ْنمم) اني لقم ؛ءانبلا مكح يف لعفلا وأ فرحلا ىلع مسالا لمح :رخآلا

 لصألا نأل ؛(لبت .نم "يف) لثم نيفرح نم ةبكرملا فورحلا ىلع اهل المح
 يناعملا فورح تيهبشأ اذإ ءامسألا ىنبت امنإو ءامسألل ال فورحلل ءانبلا يف

 .اهنازوأ يف لاعفألا تهبشأ وأ ؛اهينابم فورح ددع يف
 لوصأ ْصِاعُت ةروص يهو :عرف ىلع لصأ لمح يناثلا مسقلا - د

 يف لوصألا لمهت نأ :اهتقيرطو "كسفنب اهضرتفت نأ كنكمي ؛نييوحنلا
 .لصألاب دتعت الو عرفلاب دتعت نإ يأ عورفلا وه هيلع سيقملا لعجتو لمحلا
 يطعت الأ يضتقي عرفلا نأل لوعفملا ىلع المح لعافلا بصنت نأ هلاثمو

 يف عرفلا نل ءامسألا لك ينبت نأ رخآلا هلاثمو "ىوقألا ةكرحلا لعافلا
 !!برعت الأ ءامسألا

 ةنسو .ةفولأم برعلا ةداع هذهو ..)) 63ص !ج ينج نيا هيف لوقي كلذ نع ثيدح صئاصخلا يف - 1

 .هبحاص ماكحأ نم امكح هنم ذوخأملا اوطعي نأب كلذ اولباق ام امكح ءيش نم ائيش اوطعأ اذإ :ةكولسم

 ملف لعفلاب مسالا اوهبش امل مهارت الأ ؛فرصني ال ام باب هيلعو .امهل عماجلا هبشلل اميمتتو امهنيبل ةرامع
 ۔((هوب رعاف مسالاب لعفلا اوهبش كلذك ؛هوفرصي
 .يواسملا سايقب لصألا ىلع عرفلا لمح نومسي ةاحنلا نأ 42ص حارتقالا يف يطويسلا ركذ - 2
 يف يطويسلا ركذ امك .ىلوألا ريغ ىلع ىلوألا سايق :عرفلا ىلع لصألا لمح ةاحنلا يمسي - 3
 .42ص هحارتقا
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 لومحملاو لومحملا ةلاصأ بسحب لمحلا فينصت يف هانيضترا ام كلذ
 الإ ؛فينصتلا يف قبسلا مهل ناك دقف ةاحنلا انفالسأ امأو .امهعرفت وأ هيلع

 :ىلي امك اهشقانن نأ انذةو عرفلا ىلع لصألا لمح نم ةلتمأ اوركذ مهنأ

 ىلع عرف لمح :ماسقأ ةعبرأ ىلع ةيبرعلا يف سايقلا)) :حارتقالا يف ءاج
 ...دض ىلع دض لمحو }ريظن ىلع ريظن لمحو .عرف ىلع لصأ لمحو }لصأ
 ثمق)ك هتحصل هحيحصتو .هلعف لالعإل ردصملا لالعإ :يناثلا ةلثمأ نمو

 اهيبشت عرفلا ىلع لصألا لمح نم !صئاصخلا يفو .(اماوت ثُواق)و (امايق
 يف "هيوبيس زيوجت :لصألا كلذ نم عرقلا كلذ هدافأ يذلا ىنعملا يف هل

 براضلا)ب اهيبشت هجولا ىف رجلا نوكي نأ (هجَولا نَسَحلا اذه) كلوق

 :ليق نإف لاق ء(هجولا ٌنسحلا)ب اهيبشت رجلا هيف زاج امنإ يذلا (لجرلا

 هآر ءيش وه امنإو برعلا نع هاور امم سيلو اذه هيوبيسل غؤس يذلا امو"

 ائيش تهبش اذإ برعلا نأ نم فرع ام هتحص ىلع لدي" :ليق “!؟هب للعو

 اوهبش مهارت الأ ءامهنيب لاحلا هب ترَمَعو امهل يذلا هبشلا كلذ تنكم ءيتب

 .:((“هولمعأف لعفلاب لعافلا مسا

 اسايق هححصتو ردصملا لت برعلا نأ وهو- لوألا لاثملا ىلع قيلعتلاو
 هنأ -امهماوق تمواقو امايق تمق يف امك ؛ردصملا ىلع عرف وه يذلا لعفلا ىلع

 .هحيحصتو هلالعإ يف لعفلا ىلع ردصملا تساق برعلا نأ تبثي ليلد ال

 يطويسلا مالك لدب ينج نبا مالك لقنأ نأ أشأ ملف .184 - 183ص 1ج ينج نبال صئاصخلا يف رظنا - 1

 .اليصفتو ائايب حضوأو اميظنت رثكأ يطويسلا مالك نأل

 امو ىنعملا يف لعف يذلا ةلزنمب هيف لعافلا راص باي اذه" باب يف 182ص 1ج هيوبيس باتك يف - 2

 .42ص حارتقالا .يطويسلا - 3
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 وه لعفلا نوكي ال اذاملو ..ةنيتم ةدعاق ىلإ دنتسي ال ةاحنلل نظ وه امنإو

 تئَعَأ برعلا نإ لوقن ال اذامل وأ !هردصملا ىلع اسايق ححصو لأ يذلا
 !؟رخآلاب امهدحأ سيقن نأ نود اعم لعفلاو ردصملا

 ةلمج يف (لجرلا) وهو هيلإ فاضملا رج نأ وهو- يناثلا لاثملا امأو

 نسحلا اذه) مهلوق يف هيلإ فاضملا رج ىلع سيق (ىلجرلا براضلا اذه)

 لصألا سيقف سايقلا الدابت امهنإ يأ :لوألاب ريخألا اذه سيق مث .(هجولا
 لصألاب عرفلا سيق مث .(ةهبشملا ةفصلا لمع) عرفلا ىلع (لعافلا مسا لمع)
 :هوجو نم اذه ىلع درلا نإف -ىرخأ ةرم

 ةفصلاو ؛لمعلا يف الصأ لعافلا مسا ةاحنلا ربتعا اذامل :لوألا هجولا - 1

 ىلع لمعلا يف ايرف لعافلا مسا اوربتعا مث .لمعلا يف هيلع ارف ةهبشملا

 لعافلا مسا نم الك اودعي نأ ريدجلا نم سيلأ !:لصألا وه لعفلاو .لعفلا

 ؟امهنم ىوقأ لعفلا نأل لمعلا يف لعفلا ىلع نيعرف ةهبشملا ةفصلاو

 ؛لمعلا يف ةهبشملا ةفصلل الصأ لعافلا مسا ناك اذإ :يناثلا هجولا - 2

 نأ ىلوألا سيلأ !؟(هجولا) عرفلا لومعم ىلع (لجرلا) هلومعم ساقي ملف

 ؟هنم ىوقأ لصألا نأل ؛لصألا ىلع عرفلا ساقي

 هنوضفري "رودلا وأ لسلستلا نم عون يف انه ةاحنلا عقو :ثلاغلا هجولا - 3

 عرفلا رج ةلع يه (ىلجرلا) لصألا رج ةلع اولعج نيح كلذو ؛مهسفنأ مه

 .اهسفن (هجولا)

 "ىرخألل ةلع امهنم لك ناتلع كانه نوكت نأ هانعمو .اهبويعو ةلعلا حداوق نم رودلا وأ لسلستلا - ى
 .ةلعلا حداوق نع ثيدحلا دنع لوألا بابلا نم سماخلا لصفلا يف رودلا وأ لسلستلا اذه ليصفت يتأيسو
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 .هلمع ىف لعفلاب لعافلا مسا اوهبش برعلا نأ وهو- ثلاثلا لاثملا امأو

 .لعفلل لمعلا يف لصألا نأ نم مغرلا ىلع لعفلا مكح هوطعأو هيلع هولمحف
 مسا ىلع اًصيأ عراضملا لعفلا اولمح دق مهنوكل لمحلا اذه اوحابأ دقو

 ذإ ،ةريبك ةطلاغم رمألا كلذ يف نأ وه هنع باوجلا نإف بارعإلا يف لعافلا

 باوصلاو .عرفلاو لصألا نيب لمحلا لدابت نم اعون نيلمحلا الك نوعي مهنإ
 ىلع عراضملا لمحو .عراضملا ىلع لعافلا مسا لمح) امهنم لمح لك نأ

 امهنم يأ رابتعا نكمي الو لصألا ىلع عرفلا لمح باب نم (لعافلا مسا
 :ةيتآلا بابسألل كلذو ضعرفلا ىلع لصألا لمح عون نم

 لمح دقو .هيف عرف عراضملاو بارعإلا يف لصأ لعافلا مسا نأل -
 .بارعإلا يف لصأ ىلع عرف لمح وهف }هيلع عراضملا

 دقو }هيف عرف لعافلا مساو ؛لمعلا يف لصأ عراضملا لعفلا كلذكو -

 .لمعلا يف لصأ ىلع عرف لمح وهف .لمعلا يف هيلع لعافلا مسا لمح

 ىلع لصألا لمح يف ةاحنلا اهحرط يتلا روصلا نأ كل نيبتي اذكهو

 .ةتبلا لمحلا نم عونلا اذه ةيقطنم مدع ىلع لدي اذهو .ةلوبقم ريغ عرفلا

 اهذارمو {ءامدقلا اهب َنعُي مل ةيواز يه :لمحلا ميسقتل ةثلاثلا ةيوازلا

 :ىلإ هب مئاقلا بسح لمحلا ميسقت

 .يرطفلا لمحلاك :ةغلل لمعتسملا وأ هترطفب ملكتملا هب موقي سايق - 1

 .عامسلا اهزيجي ىتلا لمحلا عاونأ نم امهاوس امو نيمضتلاو

لمحلا روص رثكأك ،برعلا مالك يف هل عقاو الو "يوحنلا هعنصي سايق - 2
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 .عرفلا ىلع لصألا لمحو .يقاحلإلا لمحلا اهنمو .اقباس كيلع تضرع يتلا
 .خلإ ..بابلا ىلع بابلا لمحو ؛لصألا ىلع عرفلا لمحو

 بسح نيمسقلا نيذه ىلإ لمحلا ءامدقلا ةاحنلا ميسقت مدع ببسو

 -هنومهوتي وأ ةسيقأ نم هب نوموقي ام لك نأ نونظي اوناك مهنأ وه ؛هب مئاقلا

 مهتمهم ٍةَلَقَن درجم -ةاحنلا يأ- مهنأو .ةغللا اوعضو نيذلا برعلا عنص نم وه
 امع قباسلا ةاحنلا باوج ىرت الأ .ةسيقألا هذه نم برعلا هعضو امب مازتلالا

 سيلو اذه هيوبيسل غوس يذلا امو" :ليق نإف ...) :سايق نم هيوبيس هثدحأ

 هتحص ىلع لدي :ليق “!؟هب للعو هآر ءيش وه امنإو برعلا نع هاور امم
 .امهل يذلا هبشلا كلذ تنكم ءيشب ايش تهبش اذإ برعلا نأ نم فرع ام

 .'((...امهنيب لاحلا هب ترمعو

 نيب ةعماجلا ةلعلا بسح هميسقت يه :لمحلا ميسقتل ةعبارلا ةيوازلا
 .نينتالل مكحلا تطعأ يتلا اهسفن ةلعلا يه له :هيلع سيقملاو سيقملا

 اهركذ ةيوازلا هذهو ؟داضتلاو دارطالاو هبشلا لثم كلذ ريغ عماجلا نأ وأ
 :ماسقأ ةثالث ىلإ سايقلا وأ لمحلا اومسق نيذلا ءامدقلا

 :"(ةبسانملا سايق وأ ةلاخإلا سايق وأ) ةلعلا سايق :لوألا مسقلا -
 اهلوصأ نع تذش يتلا عورفلا غيوست ىلإ ةاحنلا هلالخ نم ىعسي يذلا وهو
 ةلع دوجو اوظحال برعلا نأ ءاعداو ؛لوصألا ىلع اهايإ مهسايقب ؛ةيلاثملا

 لاني نأ يف قحلا عرفلل ىطعأ ام ؛عرفلاو لصألا نم لك يف اهسفن مكحلا
 هنأل ةمضلا قحتسي لعافلا نأ نوري ةاحنلا نأ كلذ لاثمو .لصألا مكح سفن

 .42ص حارتقالا يف ءاج كلذ نأ تركذ - !

 .82ص ةدايسلا ءاقترا ىف يوانلا ىحي تايمستلا هذه ركذ -2
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 نوكت نأ نذإ لصألاف .لعافلا اهقحتسا اذل تاكرحلا ىوقأ ةمضلاو .ىوقألا

 يذلا لعافلا بئان دوجوب داقتعالا اذه يف اوطروت ةاحنلا نكل ،لعافلل ةمضلا

 لوعفملاو .'(هب لوعفم) هانعم يف هنأ نم مغرلا ىلع .ةغللا يف اًصيأ عفرلا لان

 ؟مهلوصأ قترل اوعنص اذامف فيعض هنأل بصنلا لب عفرلا قحتسي ال هب

 .امامت لعافلاك هيلإ دنسم هنأل لعافلاك عفرلا قحتسا لعافلا بئان نإ :اولاق

 بئان نوكي اذكهو .هيلإ انسم هنوك ةلعل عفرلا قحتسا امنإ لعافلا نإ :اوفاضأو

 سيقو لعافلاب قحلأف .لعافلل عفرلا مكح تبجوأ يتلا ةلعلاب فصتا دق لعافلا

 سايق نأ ملعا)) :يرابنألا تاكربلا وبأ لوقي لمحلا نم عونلا اذه يفو .هيلع

 .لصألا يف مكحلا اهيلع قلغ يتلا ةلعلاب لصألا ىلع عرفلا لمحي نأ ةلعلا

 ."((دانسإلا ةلعب لعافلا ىلع هلعاف َمَسي مل ام لمح نم ايب ام وحن

 182ت) يفوكلا يئاسكلا دنع هئدجو ام لوأ عونلا اذه تدجو دقو

 لاق ؟هب لوعفملاو لعافلا دح ام)) :لاقف ةرم تاذ مهدحأ هلأس دقف !(ه

 فيكف : لاق ءابأ بصنلا هب لوعفملا دحو .ابأ عفرلا لعافلا دح :يئاسكلا

 نأ تطرش دقو اديز تعفر ميف :لاق كيز برص :لاقف ؟(ديز برُص) لوقت
 يف تأطخأ دقف :هل لاق .هلعاف مسي مل هنأل :لاق ؟ادبأ بوصنم هب لوعفملا

 نقمو .اعوفرم ناك هلعاف مسي مل اذإ نم نيلوعفملا نم نإ لقت مل ذإ ةرابعلا
 ركذن مل اذإ انأل :لاق !؟هلعاف مسي مل نمل عفرلا لعجت نأب مكحلا كل ّلَعَج

 يدعتلا يف لعاف لعف هيلإ دعتي مل يذلا .لوعفملا نأ ملعا)) :42ص !ج باتكلا يف هيوبيس ركذ - 1
 لعف هيلإ دعتم زيغو .لعافلا لعف هيلإ ايدعتم .هانعم نأل .لعافلا لعف هيلإ ىدعت اذإ هتلزنمي .راصتقالاو

 ؛هلعف هادعتي الف (ديز برص لوقتو .لوعفملا اذه زواجت الف اديز تبرض :لوقت كنأ ىرت الأ .ءاوس
 .((دحاو ىنعملا نأل

 .105ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - 2
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 .صقنلا مكحتسم ريغ هيلع عقاولا لعفلا نأل ؛هماقم هب لوعفملا انمقأ لعافلا

 .'((هانبصن كلذي انحصفأو هب لَعَق نمم انركذ اذإف .عفرلل قباطم صقنلا مدعو

 هتلمج نوك ةلعل عفرلا مكح يف لعافلا ىلع لعافلا بئان سيقي يئاسكلاف

 هسفن عفرلا مكح هتطعأ يتلا ةلعلا يهو .ةماتلا لعافلا ةلمجك ةديفم ةمات

 .لعافلل هتطعأ يذلا

 ليلعتلا نم عون هيفو :"(قرافلا ءاغلإ وأ) هبشلا سايق :يناثلا مسقلا - د

 فلتخي هنكل لصألاب هقاحلإ ببس نايبب عرفلا ذوذش غيوست هفده كلذك

 يه لصألا مكحل ةبجوملا ةلعلا نوكت نأ همهي ال هنأ يف ةلعلا سايق نع

 مكحلا ةوجو يهبشلا سايقلا اذه للعي لب .عرفلا مكحل ةبجوملا ةلعلا سفن

 ةيوينب يحاون تناك ءاوس يحاونلا ضعب يف لصألا هبشي عرفلا نأب عرفلا يف

 نأ هبشلا سايق نأ ملعا)) :هلوقب يرابنألا تاكربلا وبأ هفرع دقو .ةيلالد وأ

 مكحلا اهيلع قلع ىتلا ةلعلا ريغ هبشلا نم برضب لصألا ىلع عرفلا لمحي
 .؛((لصألا يف

 دمحأ نب ليلخلا ةاحنلا مامإ سايقلا نم عونلا اذه عدتبا نم لوأ لعلو
 :نييرصبلا عيمجو هيوبيسو ليلخلا لاق)) :حاضيإلا يف ءاج دقف (175 - 100)

 "فورحلاو لاعفألا ءانبلل قحتسملاو .ءامسألا مالكلا نم بارعإلل قحتسملا

 .تينبف بارعإلا نم اهتعنم ةلع ءامسألا ضعبل ضرَع مث .لصألا وه اذه
 بارعإلا اهل بجوأ ام لاعفألا ضعبل ضرعو ،فرحلا ةهباشم ةلعلا كلتو

 .101ص 4ج .ءابدالا مجعم .توقاي - 1

 .84ص ةدايسلا ءاقترا ىف يوانلا ىحي قرافلا ءاغلإب هامس - 2

 .7 ص ةلدالا عمل .يرابنألا - 3
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 اهلوصأ ىلع اهلك فورحلا تيقبو .ءامسألا ةعراضم ةلعلا كلتو تبرعأ

 ةيضرف عضو دقو- ليلخلاف .'((اهلوصأ نع اهجرخي ام اهل ضرعي مل هنأل ؛ةينبم

 يف ىأرف }هتيرظن نع ذش ام ضعب غوسي نأ لواح ۔اهعرفو ةرهاظلا لصأ
 ؛فورحلاو لاعفألا نود بارعإلا قحتست ءامسألا نأ ءانبلاو بارعإلا ةلأسم

 بجوف ؛ةيفرظلاو ةيردصملاو ةيلوعفملا ىلإ ةيلعافلا نم فلتخت اهيناعم نأل
 ءامسألا ضعب نأ ظحال هنكل ءامسألل هنأ بارعإلا ىف لصألا نوكي نأ

 ةقالع ةمث نأ دجوف ..اهئانب ببس نع تحبلا لواحف .تيتب -كلذ مغر-

 هذه نأو فورحلاو ةينبملا لاعفألاو ةينبملا ءامسألا نيب -نظي امك هباشت

 ببس يه تسيل اهنأ نم مغرلا ىلع ةينبملا ءامسألا ءانب ةلع ىه ةهباشملا

 توبثل الصأ ءانبلا قحتست لاعفألاو فورحلا نأل لاعفألاو فورحلا ءانب

 .لاعفألاو فورحلا ءامسألا ةهباشم هجوأ ددح ْنَم ودعب نمم ءاج مث .اهيناعم

 هيندي ايوق اهبش فرحلا هباش ام ىنبملا دح)) :لوقي ذإ ىهكافلا ءالؤه نمو

 .((هظفل وأ .هلامهإ وأ .هراقتفا وأ هلامعتسا وأ .هانعم وأ ،هفصو يف هنم

 اعوضوم مسالا نوكي نأ :يعضولا هبشلا دح)) :لاقف هثيدح لّصف مث

 ناتللا (نَم)و (لعافلا ءات) :كلذ لاثم .ة((نيفرح وأ فرح ىلع لصألا يف

 .امهفورح ددع يف (له)و ماهفتسالا ةزمه ناهبشت

 ثفورحلا يناعم نم ىنعم مسالا نمضتي نأ :يونعملا هبشلا دح))و

 .77ص .حاضيإلا .يجاجزلا - 1
 ثالث يف دودحلا) باتك نمض .وحنلا دودح .(ه899-1072) ىكملا دمحأ نب هتلا دبع :ىهكافلا - 2

 .17ص ؛م1978 / ھ1398 .ةيبرعلا ةضهنلا راد .ةرهاقلا .دبعلا دمحم فيطللا دبع :قيقحت .(لئاسر
8. 19. 

 .17ص هسفن - 3
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 امك طرشلل لمعتست يتلا (ىتم) :هلاتمو .'((فرح كلذل عضوي مل نإو

 يناعم نم ةراشإلا ىنعم نإف ؛ةراشإلل (انه) كلذكو .ةيطرشلا (ثإ) لمعتست

 يف ىدانملا ىنعمك ةراشإلا ىنعم نأل ؛ةراشإلل ثرح عضوي مل نإو فورحلا
 .ىرت امك فورحلل ناينعم امهو (الأ) يف هيبنتلا ىنعمكو ءادنلا (اي)

 .٢((لماعلاب رثأتي الو لعفلا نع ابئان مسالا نوكي نأ :يلامعتسالا دح))و

 .(هص) و (تاهيه) وحن لاعفألا ءامسأ هلاثمو

 اهب متي ةلمج ىلع راقتفالا مزال مسالا نوكي نأ :يراقتفالا دح))و

 :لوقتف ءامهدعب ةلمج ىلإ ناجاتحت امهنإف (اذإ)و (ذإ) :هلاثم 3"((هانعم
 .(ةسردملا يف تنك ذإ باتكلا كئيطعأ)

 ريغ هنوك يف فرحلل اَهبْشُم مسالا نوكي نأ)) :وهف يلامهإلا دح امأو
 ؛اربخ اعقو اذإ ؛(ام)و (نمم) :ماهفتسالا يمسا وحن .'((لومعم ريغو لماع

 أدتبملل الومعم سيل ربخلا نأ انربتعا اذإ ؛(؟نمؤملا نمت)و (؟ةالصلا ام) وحن

 .هيف الماع سيلو

 ة((هظفلو هتروص يف فرحلل اَهبشُم مسالا نوكي نأ)) وهو يظفللا دح مث

 ىمسي نأ رخآلا هلاثمو 5(ذق) قيقحتلا فرح هبشت يتلا ةيمسالا (ذق) :هلاثم

 .(ىَلَع) رجلا فرحب ةهيبشلا (ىلَع) مساب صخش
 يه ةاحنلا اهيعدي يتلا عرفلاو لصألا نيب هبشلا ةقالع نأ نم مغرلا ىلعو

 .18 ص هسقن - 1

 .18ص هسفن - 2

 .18ص هسفن - 3

 .18 ص هسفن - 4

 .18 ص هسفن - 6
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 ةظفللا هبشتو الإ ةغللا ىف ةظفل نم ام هنأل توبكنعلا تيب هبشت ةيهاو ةلع

 ةهجو نع اوعفاد ةاحنلا نإف ۔رخآ ءيش يف اهنع قرتفتو ءيش يف ىرخألا

 ...)) :مهلوق يف وه ؛هبشلل طباض عضوي هبشلا قطنمب مهداقتعاو مهرظن

 .رخآلل لصألا يف وه امكح امهدحأل بجوي نيئيش نيب هبش لك سيلو
 هبشلا ناك املكف ،بجوي مل فعض اذإو .مكحلا بجوأ يوق اذإ هبشلا نكلو

 مسالا هبشك معألا هبشلاف فعضأ ناك معأ ناك املكو ،ىوقأ ناك صخأ

 لك ىف ماع هنأل امكح هل بجوي ال اذهف .ىنعم ىلع لدي هنأ ةهج نم لعفلا

 هنأل ؛هيف '.ريببسل ١ عامتجاب نات هنأ ةهج نم هبشل ا كلذك سيلو لعفو مسا

 .٦((لعفلا نم مسالل برَقُم صاخ وهف ءاهرئاس نود :ءامسألا نم اعون صخي

 عون وه امنإو برعلا نع كلذ توبث مدعل ؛هنم ىودج ال عافدلا كلذو

 هبشلا هجوأ نأ امك .ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نإو ،ينظلا داهتجالا نم

 يوفكلا ءاقبلا وبأ لاق دقو .ةيعطق الو ةعنقم تسيل ةاحنلا اهب دتعي ىتلا

 ببسي الإ عرفلا زيح ىلإ لصألا بذجي نأ ىغبني الو)) :(ه 1094 - 1028)

 كلذلو }ليلدلا قفو ىلع هنأل ؛ةهبش ىندأ لصألا ىلإ ةدوعلا يف يفكيو .يوق

 ؛ نزول او فصول ١ هيف نإ عم (عبرأ ةوسني ثررم) : كلوق يف (عب رأ) فَرَص

 .؛((ددعلا وهو هعضو لصأل ارابتعا

 :نكاس هيلي كرحتم وه ضورقلا ملع يف فيفخلا ببسلاو .نيفيقخلا نيببسلا :نيببسلاب دصقي - 1
 .هتانكسو هتاكرح يف ههبشي هنأل لعافلا مساك بارعإلا قحتسا عراضملا لعف نأ كلذ ىتعمو .(0/)
 وذ امهالكف فقولا دنع "بهذي :عراضملا لعفلا هبشي ؤفقولا دنع ،بهِاذ :لعافلا مسا كلذ لاتم

 0/ 0/ :نيقيقخ نيببس

 .لعافلا مسا دصقي - 2

 .181ص 2ج .رئاظنلاو هابشألا .يطويسلا - 3

 . 128ص .تايلكلا .يوفكلا ۔ 4
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 خشر نم رثكأ (ه100-175) ليلخلا ذيملت (ه148-180) هيوبيس دعيو

 :هباتك لوأ يفف .ليلخلا دعب يهبشلا سايقلا نم عونلا اذه

 !نيلعافلا عامسأ اهتعراضمل وه ةعراضملا لاعفألا بارعإ ببس نأ ىري -

 اهتهباشمو اهتعراضمل وه ةنكمتملا ريغ ءامسألا ءانب ببس نأو -

 ."فورحلا ضعب
 يف لعافلا مسا هتهباشم وه هنيكست مدعو يضاملا لعفلا حتف ببس نأو -

 ."عراضملا لعفلاك برعأل ةريثك عضاوم يف ههباش ولو .ةليلقلا عضاوملا ضعي
 اهتهباشمل -ءامسألا ضعبل ثدحي يذلا- فرصلا نم عنملا ببس نأو -

 ."اهنزو يف لاعفألا

 اهتهباشم وه ةيفرظلاب اهمازتلا مدعو فورظلا ضعب فرصت ببس نأو -

 هنكمي ناكو .ث اهريغ ىلإ يه دنست نأ وأ !اهيلإ دانسإلا اهلوبق يف ءامسألا
 ءامسألا يف لصألاو .ءامسألا نم فورظلا نإ” :ريخألا اذه يف لوقي نأ
 .“فورظلا فرصت زاج اذل .ءانبلا ال فرصتلا

 لوصألل ةقفاوملا ةرهاظلا للعت نأ وهو :درطلا سايق :ثلاثلا مسقلا - 3
 دوجو وه اهمكح اهل بجوأ يذلا ببسلا نإ" :لوقتف باحصتسالا كرتب

 ةلثمأ عيمج يف ةدرطم عرفلا ةلع نأ لجألو .اهئارظن عيمج يف ةدرطم ةفص
 .“همكح تيطعأو .لصألاب ةرهاظلا كلت تسيق دقف اًصيأ لصألا

 .13-15ص اج .باتكلا .هيوبيس - 1

 .15كص !ج هسفن ردصملا يف رظنا - 2

 .16ص !ج هسفن ردصملا يف رظنا - 3

 .21ص !ج هسفن ردصملا يف رظنا - 4

 .84 ص 1ج هسفن ردصملا يف رظنا - 6



 111 سايقلا :ثلاثلا لصفلا

 لعفلا يف لصألا) :مهلوق ةاحنلا لوصأ نم نأ ملعن اننأ :كلذ لاثمو

 ۔(سيل) هلاثمو .هلصأ ىلع ينبم وه امنإ لعف يأ نأ ينعي اذهو .(ءانبلا
 ؛باحصتسلالاب انلمع دقف العف هنوك وه (سيل) ءانب ببس نإ انلق نإ نحنف

 (سيل) ءانب ببس نإ” ةاحنلا دحأ لاق ول اذام ..نكلو .. لوصألاب انللدتسا يأ

 لعفأ .هلعفأ ام ۔اذبح) :لاعفألاك نمز نم رثكأ يف اهفرصت مدعو اهدومج وه
 تسيق ةدماجلا لاعفألا هذه نأو .(تاه َملَه .ءاس ىسع ،سلئب معن 3هب

 دارطا يه ةعماجلا ةلعلاو ،ءانبلا مكح يف ةفرصتملا ةيضاملا لاعفألا ىلع

 :امهنم لك ةلع

 يهو ،لصألا ىلع اهئيجم اهئانب ةلع ةفرصتملا ةيضاملا لاعفألاف -
 .ةدرطم ةلع

 لك يف ةدرطم ةلع يهو .ةدماج اهنوك اهئانب ةلع ةدماجلا لاعفألاو -

 .ةدماجلا لاعفألا

 :تاطلاغم هلالدتسا يف نأ ةقيقحلا

 ىلوألا ناكو .غوسم نود لصألا ةلثمأ نم ةدماجلا لاعفألا ىنثتسا هنأل - 1

 .ةفرصتملا ةيضاملا لاعفألاك لصألا ىلع تءاج اهنأل تينب اهنإ لوقي نأ

 ةدماجلا لاعفألا ادع ام لك نأ مهوي (اهدومجل تينب) هلوق نألو - 2

 لاعفأو ةفرصتملا ةيضاملا لاعفألا نإف احيحص اذه سيلو ،ينبم ريغ

.اضيأ ةينبم رمألا
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 يهو) ىوقأ ةلع نم برهت لب ؛ةعنقم تسيل اهب ىتأ ىتلا ةلعلا نإ مث - 3

 ةلع نم لك دارطا ةظحالم ىهو فعضأ ةيلقع ةلع ىلإ (باحصتسالا ةلع

 يف هل ريثأت ال عرفلا يف دارطالا اذه نأ نم مغرلا ىلع ؛عرفلا ةلعو لصألا

 لاعفألا يف ءانبلا درطا ءاوس لصألا ىف ةينبم لاعفألا نأل كلذ ؛مكحلا

 .درطي مل وأ ةدماجلا

 وهو (ه577 - 513) يرابنألا تاكربلا وبأ هضرع درطلا سايقل رخآ لاثمو

 (فرصني ال هنوك وه فرصني ال ام بارعإ ةلع نإ) :ةاحنلا دحأ لوقي نأ
 ءاوس ؛بارعإلا ءامسلا ىف لصألا نأل ؛برعي فرصني ال ام نأ باوصلاو

 . "فرصل ١ نم ةعونمم مأ (ةنونم) ةفورصم تناكأ

 لمحلا عاونأ لوبق يف نوفلتخم ةاحنلا نأ "يرابنألا تاكربلا وبأ ىريو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةقباسلا ةثالثلا

 .ةفاك نيدلبلا لهأ عامجإب هب لومعم :ةلعلا سايق - 1

 .ةاحنلا رثكأ دنع هب لومعم :هبشلا سايق - 2

 ال ةاحنلا رثكأ نإ يأ ةاحنلا نم ريثك دنع هب لومعم :درطلا سايق - 3

 .هنوضري

 سيقملاو سيقملا قباطت بسح لمحلا عاونأ ميسقت :ةسماخلا ةيوازلا
 اذه ناك نإ انمهي الو فانصأ ةعبرأ ىلإ امهداضت وأ ىنعملاو ظفللا ىف هيلع

 .112 - 11٥ ص يرابنألا ةلدألا عمل يف درطلا سايق ةيضق يف رظنا - ]
 .105ص هسفن ردصملا ىف رظنا - 2
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 ميسقت وهو ."دصق ريغ نع وأ ةغللا عضاو نم دصق نع داضتلا وأ قباطتلا

 :ةيلاتلا فانصألا ىلع ءامدقلا هب ىنتعا

 داقتعاك :ىنعملاو ظفللا يف "هريظن ىلع ريظنلا لمح : لوألا فنصلا - 1

 ىلع اسايق (اذيز ينمأ ام) لثم يف بجعتلا لعف ترغص برعلا نأ ةاحنلا

 لعف نأل ؛(ورمع نم عي اديز ثيأر) لثم يف ليضفتلا مسا ريغصت
 ؛هسفن ىنعملا امهلو -حلمأ :لثم ليضفتلا مسا نزو ىلع حل :لتم بجعتلا

 .:هريغ ىلع نسحلا يف هقوفتو ديز ةحالم ةدش ىلع نالدي امهيلك نأ ىرتالأ

 :؛ىنعملا ىف هدضو ظفللا ىف هريظن ىلع ريظنلا لمح :ىناثلا فنصلا -2

 ؛ةيردصملا ام دعب دازيو ةلوصوملا ام دعب دازي (نإ) فرحلا نأ كلذ نم

 هبشأ اذإ ءيشلا نأ :131ص .ةرهاقلا ." ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنلاو وحنلا ” ىف ةفرع دمحم ىري - 1
 .دصق ريغ نم هبشلا اذه نوكي نأ حجريو }ههيبش مكح هيبشلا طعأ ىنعملا وأ ظفللا يف ءينلا
 سايقب :امهيلك يف وأ ىنعملا وأ ظفللا يف هريظن ناك ءاوس ريظنلا ىلع ريظنلا لمح ةاحنلا يمسي - 2

 .42ص حارتقالا يف يطويسلا اذه ركذ = يواسملا
 .رهاظلا عفر مدع يف بجعتلا ىلع لمح ليضفتلا نأ :66رص يواشلا ىيحيل ةدايسلا ءاقترا يف ءاج - 3
 ؛ازورجم نوكي امنإو (ديعس نم مركأ كيز) كلوقك ليضفتلا مسا دعب اعوفرم يتأي ال هيلع لضفملا نإ يأ
 كلوق لثم يف اًسيأ ازورجم نوكي يذلا هنم بجَعتملا ىلع هوساق .ةاحنلا معزي امك .برعلا نأل كلذو

 دقو .نتملا يف تنيب امك ريغصتلا يف ليضفتلا ىلع بجعتلا ليح ىرخأ ةيحان نمو .(ديعسب مركأ)
 كلذو ...)) :لاقف 477-478رص 3ج هباتك يف بجعتلا لعفو ليضفتلا مسا ريغصت نع هيوبيس ثدحت

 ام) :برعلا لوق نع ليلخلا تلأسو ...امهنيب يذلا للقت نأ تدرأ امنإو .(كنم رِغْيَص أ وه) كلوق

 فصوت اهنأل .ءامسألا رقحت امنإو رمحي ال لعفلا نأل ؛سايقلا يف نوكي نأ يغبني نكي ل لاقف ؛(ةحِلئَمأ
 .ةريثك ءايشأ ىف اهايإ اهتفلاخمل ءامسألاك لاعفألا نوكت نأ اوهركف فصوت ال لاعفألاو .لوهيو مظعي امي

 هب ظفلت يذلا ءيشلاب هوهبش .ميلم :تلق كنأك .حلملاب هفصت يذلا نونعي امنإو ظفللا اذه اورقح مهنكلو
 نيذلا قيرطلا لهأ مهؤطي يأ (نامؤي هيلع ديِص) و .(ىيرطلا مُهؤَطي) كلوق وحن ؛رخآ ائيش ينعت تنأو
 .((نيموي يف ُدَصلا هيلع ديصو .هيف نورمي

 .كص ةدايسلا ءاقترا يف يواشلا كلذكو .ه3ص حارتقالا يف ئطويسلا لمحلا نم عونلا اذه ركد - 4
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 ةيفانلا ام نم لكف .ةرثكب فرحلا اذه اهعم دازي ىتلا ةيفانلا ام ىلع امهل اسايق

 .ظفللا يف تارظانتم ةلوصوملا امو ةيردصملا امو

 [رفاولا نم] :رعاشلا لوق :ةيفانلا ام دعب نإ ةدايز لاثمف

 نئركلو ىرجم اتئم فلإ امف

 اتيرحعآ ةَلؤَدو اناياتم

 [رفاولا نم] رعاشلا لوق :ةيمسالا ةلوصوملا ام دعب اهتدايز لاثمو

 هارَيال ل ام ةزملا ىجيي

 ُكدروطحتلا ةانذأ تود ضيفت

 [طيسبلا نم] رعاشلا لوق :ةيردصملا ام دعب اهتدايز لاثمو

 هتيأر فل ام ريلل ىتفلا جر
 ديزي لازيال اري ترتلا لىع

 : ظفللا يف هدضو ىنعملا يف هريظن ىلع ريظنلا لمح :ثلاثلا فنصلا 3-

 ديمحلا دبع باطخلا وبأ هركذ ام ةاحنلا دنع هروص مدقأ نم ناك امبرو

 :نولوقي مهنأ ...)) :'(ه177ت) يرصبلا ريبكلا شفخألا ديجملا دبع نب

 (نافضت ححَدَق) :اولاقو «(تزكس)و (تغعبَم) نولوقي امك (ماعطلا نم تْذلَم)

 نأل (نآلملا) ةلزنمب كلذ اولعج ،(ىتزق ةمجحو عدق)و (ىقضَت ةمجُمج)و
 ."((...غلب ثيح ىلإ اًصيأ ئلتمم نابزقلاو شالتما دق فصنلا

 تاقبط يف يديبزلا هركذ ام ىلع ؛ةعبارلا نييرصبلا ةقبط نم وهو .بيبح نب سنوي هنع ذخأ -
 .40ص نييوغللاو نييوحنلا
 .23ص 4ح .باتكلا .هيوبيس - 2
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 ريثك وهو :"ىنعملاو ظفللا يف دضلا ىلع دضلا لمح :عبارلا فنصلا 4

 اهتادرفم عيونتل اهتلثمأ نيب رياغتلا بلطتت ةغل ةيأ ةعيبط نأ لجأل عئاش

 ةفلتخم لمجو تاملك نم ءاش ام دجي نأ يوحن يأل نكمي اذل .اهبيلاسأو

 !ايئاوشع مأ امكحم اسايق ناكأ ءاوس ضعب ىلع اهضعب سيقيل ىنعمو اظفل
 (ه117ت) قاحسإ يبأ نبا هآر ام سايقلا اذه يف ةاحنلا براجت مدقأ نمو

 ."((فرصلا زجي مل ديز وأ ورمعب ثنؤملا تيمس)) نإ كنأ نم
 يذلا ثنؤملا ملعلا ةلثمأ ىلع (ديز وأ ورمع) لاثملا سيقي .يقي يمرضحلا

 وهو- لوألاف .نينثالا نيب رظانت دوجو مدع نم مغرلا ىلع نيونتلا نم عشي

 ثنؤملا مّلَعلا وهو- يناثلاو ىنعمو اّقفل ركذم هتقيقح يف -ورمع وأ ديز

 ىنعمو اظفل لصألا يف ثنؤم اهريغو ةميمأك
 :اهتيجحو ةلعلا ةوق ىدم ثيح نم لمحلا ميسقت :ةسداسلا ةيوازلا

 ةلع سايق ىلإ لمحلا اهيف ةاحنلا مسق يتلا- ةعيارلا ةيوازلا يف كي رم دق

 ةحص ىلع نوعمجم ةاحنلا نأ نم يرابنألا هركذ ام -درط سايقو هبش سايقو
 اريثك نأ مغرف درطلا سايق امأو .هديؤي مهرثكأف هبشلا سايق امأو .ةلعلا سايق

 هريغ نود سايقلا نم عونب اضرلا نأ كش الو .هضفري مهرثكأ نإف هلبقي مهنم
 ةلعلا ةوق ريدقت ىف دهتجملا هدمتعي يذلا ساسألا ىلع فقوتي ىبسن رمأ

 . .هيلع سيقملاو سيقملا نيب ةعماجلا

 رخآ حلطصمب ةلعلا فيعضلا سايقلا نوصح ةاحنلا نإ لوقلا انه فاضيو

 يطويسلل "حارتقالا" يف رظنا =نوذألا سايقب :ىنعملاو ظفللا يف دضلا ىلع دضلا لمح ةاحنلا يمسي - 1
 .42ص

 .242ص 3ج .باتكلا .هيوبيس -2
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 اذه ىلعو .اقلطم -سايقلاب ىمسي يذلا وهف هادع ام امأو ؛'“ناسحتسالا" : وه

 :نيعون ىلإ -مهدنع- ةلعلا ةيجح ثيح نم سايقلا اومسق دق ةاحنلا نوكي

 .سايق -

 .ناسحتسا -

 يف هيلع سيقملا مكح دورو ثيح نم لمحلا ميسقت :ةعباسلا ةيوازلا

 :همدع وأ عامسلا

 نونلا فذح سايق :لوألا نمف ںيفخو يلج سايقلا)) :حارتقالا يف ءاج

 لوألا نإف ،اهيف عمجلا نم نونلا فذح ىلع ماللاو فلألا ةلص يف ىنثملا نم
 ."((...يناثلا فالخب عمسيل مل

 [حرسنملا نم] : رعاشلا لوق دجوف يفخلا سايقلل لاثم نع انبقَن كلذ مهفلو

 اذكو .133-134 !ج صئاصخلا يف ينج نبا مالك نم مهفي امك ناينعم هل ةاحنلا دنع ناسحتسالا - ا
 يف ةبغر درجم ناسحتسالا نوكي نأ :لوألا ىنعملا .133-134ص ةلدألا عمل يف يرابنألا ثيدح
 نأ ىلؤلا ناكو .اهنم ةبارقلا ةديعب ةرهاظ ىلع اهسايق ةجحب ؛ارطم اباب فلاخت ةذاش ةرهاظ لامعتسا
 ةيوغل ةرهاظ ليلعت ىنعمب ناسحتسالا نوكي نأ : :ينافلا ىنعملا .بابلا كلذ نم اهتاريظن ىلع ساقت
 ضرع ءانثأ يف ناسحتسالا نع ثيدحلا ىلاعت هللا نذإب يتأيسو .ةاحنلا رثكأ دنع لوبقم ريغ اليلعت
 .وحنلا ةلدأ

 .95ص " ةدايسلا ءاقترا " يف يطويسلا مالك يواشلا ىيحي لقنو 71-072ص .حارتقالا .يطويسلا - 2

 !ج يليحزلل “يمالسإلا هقفلا لوصأ" يف ءاج امك هقفلا لوصأ نم دمتسم يفخو يلج ىلإ سايقلا ميسقتو
 يناثلا سايق نمي عرفلاو لصألا نيب قرف هيف تبثي مل ام وه يلجلا سايقلا نأ ىري ثيح .703-705ص
 يواسملا سايق وه اذهو) مكحلاب امهتيقحأ يف نييواستم عرفلاو لصألا نوكي نأب كلذو .لوألا ىلع
 امأو .(ىلوألا ريغ ىلع ىلوألا سايق وه اذهو) لصألا نم سايقلاب ىلوأ عرفلا نوكي وأ (يواسملا ىلع
 لعجي امم ؛عرفلا يف ةلمتكم الو ةحضاو ريغ ةلعلا نوكت نأب كلذو نودألا سايق وهف يفخلا سايقلا
 ؛رهاظلا سايقلاب يلجلا سايقلا ءاهقفلا ضعب يمسيو .اعنقم اًميوست غؤَسُم ريغ افيعض لصألا ىلع هسايق

 .تاسحتسالاب يفخلا سايقلا نومسيو
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 ال ةريِثَعْلا ةروَع وظؤاحلا
 و ۔ ۔ڵ 3

 ُنفلطن انئارو ثرم مهيتأي

 “وظفاحلا" لعافلا مسا نم ملاسلا ركذملا عمجلا نون رعاشلا فذح دقف

 “ةروع" رجي نأ ةدعاقلا تناكو 3“ةروع” هب لوعفملا يف هلمع -اذه مغر- ىقبأو

 .هدعب ام ىلإ هتفاضإ يدؤي ملاسلا ركذملا عمج نون فذح نأل ؛ةفاضإلاب

 ةملك نأ مالكلا لوط ىنعمو }مالكلا لوط ةرورضل ةدعاقلا فلاخ رعاشلا نكلو

 بيكرتلا لاطل نونلاب انيتأ ولف ،“اوظفح نيذلا" لصألا ىف اهانعم “وظفاحلا"

 .ىنعملا ىف ةدايز نود

 نإف .دهاشلا اذه يف درو دق انه ملاسلا ركذملا عمج نون فذح ناك اذإو

 ذإ ؛ةاحنلا ررقي امك -برعلا نع دري مل لعافلا مسا نم ىنثملا نون فذح

 لاق كلذ لجأل .هوحن دهاش يأ الو “ةريشعلا ةروع اظفاحلا” مهنع عمسن مل

 ام بصن عم نونلا فذح يف ركذملا عمجلا ىلع ىنثملا اوساق ول مهنإ ةاحنلا

 .برعلا نع عمس ام ىلع سيق هنأل ؛ايلج سايقلا اذه ناكل هدعب

 كلذ يف ىنثملا ىلع ملاسلا ركذملا عمج اوساقف سكعلا اوعنص ول امأو

 نأ ىلع لدي ليلد ىلإ دنتسي مل هنأل ؛ايفخ اسايق نوكيس هنإف ؛هسفن مكحلا

 .هيلع هريغ اوسيقي نأ اوزوجي ىتح كلذ ىتثملاب تعنص برعلا

 7 إمحلل ءامدقلا تاميسقت ت ضعب ىلع تاظوحلم

 ديدحت نم ميدقلا سايقلا ميسقت جهنم ولخ نم هانلق ام انه نيبن نأ انذرأ

سايقلا روص طالتخاو سايقلا ثحابم دقعت نم هانظحال امو ؛سايقل ١ ةيواز
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 كيلإف ؛اهضماغ ءالجو .اهتكوش رسكل ةريسيلاب تسيل ةدم انفقوت دق ىتلا

 :ىلي اميف كلذ يف مهثيدح نم جذامن

 :ةلدألا عمل يف (ه513-577) يرابنألا تاكربلا وبأ لاق :لوألا ميسقتلا

 سايقو هبش سايقو ،ةلع سايق :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني سايقلا نأ ملعا))

 نيبي نأ نود ماسقأ ةثالث ىلإ سايقلا مسق فيك ظحالت تنأف ."((...درط

 بعصي يتلا اهتلثمأو ماسقألا هذه تافيرعت ىلإ عجرت نأ كلو .ميسقتلا ةيواز

 اعالطا لوصألا بتك نم ريثك ىلع علطي نأ نود اهؤرقي يذلا ىلع اهمهف

 بسح لمحلا تمسق ىتلا ةعبارلا ةيوازلا ىف ماسقألا هذه انيب دقو ،اعساو

 وأ هبش وأ ةلع سايق ىلإ سايق يأ ةاحنلا ميسقت نأ ىلع هيبنتلا انه دوأو
 ماسقألا هذه هلمشت ال سايقلا عاونأ نم عون نع لَقَع صقان ميسقت وه -درط

 .ىنعملاو ظفللا ىف دضلا ىلع دضلا سايق وهو الأ ؛ةثالثلا

 داحتا ىدم بسحب ىلمحلا سايقلا ميسقت ىف- ةاحنلا ىلع ضرتفي ناكو

 دوجوملا وحنلا ىلع هومسقي نأ -هيلع سيقملاو سيقملا نيب ةعماجلا ةلعلا

 .لصفلا اذه ةياهن ىف دوجوملا (15 لكشلا) يف

 ةعبرأ ىلع ةيبرعلا ىف سايقلا)) :حارتقالا يف ءاج :يناثلا ميسقتلا

 .ريظن ىلع ريظن لمحو }عرف ىلع لصأ لمحو }لصأ ىلع عرف لمح :ماسقأ
 .يواسملا سايق ثلاثلاو لوألا ىمسي نأ يغبنيو ادض ىلع دض لمحو

 عمجلا لالعإ :لوألا ةلثمأ نمف ،نودألا سايق عبارلاو ںىلوألا سايق يناثلاو

 . 10كص .ةلدألا عمل .يرابنألا 1



 119 سايقلا :ثلاثلا لصفلا

 .ةميدو ةميق يف (ميد)و (ميق) مهلوق كلذ نمف .درفملا ىلع المح هحيحصتو
 لالعإل ردصملا لالعإ :يناثلا ةلثمأ نمو .روثو جوز يف (ةرَو)و (ةَجَوِز)و
 امإ ريظنلاف :ثلاثلا امأو .امماَوق تمواقو امايق تمّمك .هتحصل هحيحصتو .هلعف

 ةيردصملا ام دعب ْنِإ ةدايز :لوألا ةلثمأ نمف ،امهيف وأ ىتعملا وأ ظفللا يف

 ةيفانلا ام ىلع ءادتبالا مال لوخدو .ةيفانلا ام ظفلب امهنأل ؛ةلوصوملاو ةيفرظلا

 مئاق زيغ) زاوج :يناغلا ةلثمأ نمو ...ةلوصوملا ام ىلع ظفللا يف اهل المح

 ؛زجي مل كلذ الولو ،هانعم يف هنأل ؛(نناديزلا ماق ام) ىلع المح (ناديزلا

 ةلثمأ نمو ...ربخلا نع ينغي عوفرم اذ وأ ربخ اذ نوكي نأ امإ أدتبملا نأل

 ري نأ ليضفتلا لعفأ اوعنم مهنإف بجعتلا يف لعفأو ليضفتلا مسا ثلاثلا

 ريغصت اوزاجأو .ةغلابملل ةدافإو اًلصأو ائزو بجعتلا يف لعفأب ههبشل رهاظلا

 لمح يأ - عبارلا امأو ...كلذ يف ليضفتلا لعفأب ههبشل بجعتلا يف لعفأ
 ىلوألا نإف نأب مزجلا ىلع المح ملب بصنلا هتلثمأ نمف -دضلا ىلع دضلا
 ."((لبقتسملا يفنل ةيناثلاو يضاملا يفنل

 :ميسقتلا يف نيتيواز نيب يطويسلا طَلَح فيك رظناف

 .امهعرفت وأ هيلع سيقملاو سيقملا ةلاصأ ةيواز -

 .ىنعملاو ظفللا يف امهداضت وأ هيلع سيقملاو سيقملا رظانت ةيوازو -

 تقولا يف عرفلا وأ لصألا نوكي دق :يلي ام كيت نيب هطلخ نع جتنيو

 .عمج وه (ميق) لاثملا نأ كلذ لاثمو ،هل داضم وأ رخآ لاثمل اريظن هسفن

 .درفملا دض هسفن تقولا يف وهو لصألا وه درفملاو .درفملا ىلع عرف عمجلاو

 .42-44ص .حارتقالا .يطويسلا - 1
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 ىمسي نأ نكمي حيحصتلاو لالعإلا يف درفملا ىلع عمجلا لمح نأ ينعي اذهو

 .هسفن تقولا يف دضلا ىلع دضلا لمح ىمسي وأ لصألا ىلع عرفلا لمح

 ددعت زوجي له :فيئخأ)) :اضيأ حارتقالا يف ءاجو :ثلاثلا ميسقتلا
 يف (يأ) كلذ ةلثمأ نمو .معن حصألاو ؟دحاو عرفل اهيلع سيقملا لوصألا

 :اهضيقن ىلعو ،(ضعب) :اهتريظن ىلع المح تبرعأ اهنإف ؛طرشلاو ماهفتسالا

 ىلعو }ددعتي ال وأ ددعتي نأ نكمي هيلع سيقملا نأ اذه نم مهفنف .'(((لك)
 :هيلع سيقملا ددعت بسح نيعون ىلإ سايقلا ميسقت حصي اذه

 مسا ىلع عراضملا لعفلا سايقك هيلع سيقملا هيف ددعتي مل سايق - 1

 .هبارعإ يف لعافلا

 .يطويسلا هركذ يذلا لاثملا وهو هيلع سيقملا هيف ددعت سايق - د

 هلف اوغذَت ام اّيأ[ وحن يف اطرش يتأي دق يذلا (يأ) مسالا نأ :هحيضوتو
 نوكي ة]ائاميإ هذه ةثداز مُكيأ[ وحن اماهفتسا يتأي وأ ءة]ىتشخلا امأ

 :نيئيش ىلع سيق هنأ هبارعإ ببسو .نيلاحلا الك يف ابرعم
 امك- (ٍيأ) نأل ،ىنعملا يف هريظن وه يذلا (ضعب) مسالا ىلع سيق - 1

 ؛نيبطاخملا لك لمشت الو ىنسحلا ءامسألا لك لمشت ال -نيتيآلا نم حضتي

 .نيبطاخملا ضعبو ىنسحلا ءامسألا ضعب ينعت لب

 .ىنعملا يف هداضي يذلا (ّلَك) مسالا ىلع سيقو - 2

 .44ص هسفن - 1

 .110 ةيآلا ءارسإلا ةروس - 2

 .(َيأ)ل ىرخأ اهجوأ 107-111ص ىنغملا ىف (ه761ت) ماشه نبا ركذ دقو .124 ةيآلا ةبوتلا ةروس - 3

 



 121 سايقلا :ثلاثلا لصفلا

 هيلع سيقملا ددعت بسح نيعون ىلإ سايقلا ميسقت نإف مومعلا ىلعو
 ناسايقلا ماد ام سيقم نم رثكأ ىلع سايقلل يعاد ال هنأل ؛هيلإ ةجاح ال

 ىلع ةرمو (ضعب) ىلع ةرم (يأ) سايق يف امك .ةدحاو ةجيتن ىلإ نايدؤيس
 اوقرطتي الأ ةاحنلا ىلع ىغبني ناكو .اك امهدحأ ىلع سايقلا نإف ؛(لك)
.هنم ىودج الو دقعم هنأ اميس ال ميسقتلا اذه ىلإ
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 12 لكشلا
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 يوحنلا سايقلا تحابمل ةينهذ طئارخ

 لمحلا ناكرأ

 ل : ل -
 أ وا ك هيلع سيقملا

 ةلعلا || مكحلا لومحملا و رق وأ هيلع لومحملا
 عرفل و لصألا

 11 لكشلا

 ةيواز لك بسح لمحلا عاون
 ؟لاثم مأ بابأ :هيلع سيقملاو سيقملا عون بسحب

| 

_ } 1 . 
 لاثم عاضخإ || عاضخإ || عاضخإ || عاضخإ
 باب عاضخإ || باي نم لاثم بابلا || لاثملا
 باب مكحل || لام مكحل || باب مكحل || ذش لثمل || "ر هباب مكحل

 لمحكرخآ |إ باب نم |إ هبابريغ || ىسع :هنع ىرطفلا
 هبشلا || لمحلاكرخآ || لمحلاك || ريوغلا أأ رحلاو

   ينيمضتلا || بيردتلا || اشسؤبأ || ىقاحلإلا



  

 123 سايقلا :ثلاثلا لصفلا

 امهعرفت وأ هيلع سيقملاو سيقملا ةلاصأ بسحي

| 
 :1 ل

 لصأ ىلع عرف لمح عرف ىلع لصأ لمح

 13 لكشلا

      

 يوحنلا سايق ملكتملا سايق
        

 14 لكشلا
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 ةعماجلا ةلعلا داحتا ىدم بسحب

  

  
٧" 

 ىلع دضلا سايق وهو :نيلباقتملا سايق

 ىنعملاو ظفللا ىف دضلا

 ل !

    

      
 ل

      
 15 لكشلا

  

 نيب راقتملا سايق

  

١ 
 سايق || هبشلا عاونأو "قرافلا ءاغلإ وأ هبشلا سايق || وأ ةلعلا سايق

 درطلا |إ :هيلع سيقملا باب نم اهبرق بسح || ةبسانملا وأ ةلاخإلا
    

 ل
 سيقملا باب صخي :صخأ هبش ][ نم معأ اباب صخي هبش :معأ هبش

 هلع هيلع سيقمل ب اب

 ىنعمل او ظفللا ىف هيلع سيقمل او سيقمل ا قب اطت بسحب

1 َ 

 1 ا ل
 ريظنلا لمح ][ ريظنلا لمح [[ :يواسملا سايق

 يف هريظن ىلع || يف هريظن ىلع || ريظنلا لمح
 هدضو ىنعملا يف هدضو ظفللا يف هريظن ىلع

 ظفللا يف ىنعملا |إ ىنعملاو ظفللا

 16 لكشلا

          

 ل
 :نودألا سايق

 دضلا لمح

 يف هدض ىلع

     ىتعملاو ظفللا
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 17 لكشلا

 عامسلا يف هيلع سيقملا مكح دورو بسحب

      

      





 :عبارلا لصفلا

وحنلا ةلد أ
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 اهب عيطتسي يتلا ةيلامجإلا ةلدألا سردي يذلا ملعلا وه وحنلا لوصأ ملع
 .ةيوحنلا ماكحألا ىلإ اولصوتي نأ -ريبعتلا حص نإ- ةاحنلا نم نويلوصألا

 يف ةاحنلا اهب مزتلي يتلا وحنلا ةيرظن لكشت يتلا يه اهطباوضو ةلدألا هذهو

 نودهتجملا هي لغتشي ملع وهف .ةيوحن لئاسم نم مهل ضرعي امو مهتاقيبطت
 ىلإ ىعسي يوحنلا ناك اذإ هنأ رخآ ىنعمبو .مهسفنأ ةاحنلا ال ةاحنلا نم

 يذلا وه يلوصألا نإف ؛اهايإ هريغ ميلعتو اهقيبطتو ةيبرعلا دعاوت ظفح
 ةلدألا ىلإ ادنتسم اميلس اعضو دعاوقلا عضو ىلإ ىلِصوُت يتلا قيرطلا فرعي

 لوصأ ملع ءامدقلا فيرعت يف ثيدحلا ىضم دقو .اهب فرتعملا ةحيحصلا

 .“عرفلاو لصألا" ثحبم يف وحنلا
 اهعضاوم بسح ةيلامجإلا وحنلا ةلدأ ةيادبلا يف ضرعن نأ لضفنو

 ىلإ ةياهنلا يف لصنل ؛ليلد لك حرشب موقن مث ؛وحنلا لوصأ بتك يف اهبتارمو
:ةماع ةروصب اهيلع قيلعتلا



    

 ليلدلا

 لقنلا

 عامجإلا

 سايقلا
   ىلمحلا

 وحنلا ةلدا :عبارلا لصفلا

 وحنلا ةلدأ ضرع :لوألا تحبملا

 اهرداصمو اهبيترت بسح

 هعون

٢ |
 ٢ 

| }
 

 ا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

  

- 

ٌ 

 ء

 لوألا

 لوالا

 ء

 لوألا

  

 ردصملا

 ىر ابنألل ةل أل ١ عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقال ١

 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يوانلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

   يطويسلل حارتقالا

 3 .2لصفلا

 8 .7لصفلا

 +تامدقملا

 1ب اتكلا

 +ةمدقملا

 1باتكلا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 +تامدقملا

 2ب اتكلا

 +ةمدقملا

 2ب اتكلا

 10 .2لصفلا

 9 .7لصفلا

 +تامدقملا

 ةباتكلا

129 

  

  

  



130 

    

 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصا

 باحصتسالا

 ىلوألا

   ةلعلا نايب
٢| 

|! 
 يوناث

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 يوناث

     روكذم ريغ

 يو اثلل ء اقترال ١

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

   يرابنألل بارغإلا

 +ةمدقملا

 3 باتكلا

 ١ لصنل 2 ٠ 9 2

 .7لسصفلا 10

 +تامدقملا

 4باتكلا

 +ةمدقملا

 4باتكلا

 24لصفلا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 24لصفلا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 24لصفلا

 روكذم ريغ

    



  
10 

11   

 لوصألا

 ناسحتسالا

 ليلدلا مدع

  

 روكذم ريغ

    

 وحنلا ةلدا :عبارلا لصفلا

 يطويسلل حارتقالا

 يوانلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يضويسلل حارتقالا

 يوالل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

   يرابنألل ةلدألا عمل

 5ب اتكلا

 5ب اتكلا

 24لمصنلا

 روكذم ريغ

 كباتكلا

 كباتكلا

 25لصفلا

 روكذم ريغ

 كباتكلا

 كباتكلا

 30لصنفلا

 روكذم ريغ

 كباتكلا

 كباتكلا

 روكذم ريغ
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 روكذم ريغ

 ىوناث

 ريظنل ١ مدع

 ءارقتسالا

 روكذم ريغ

 يوناث

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

       يونان

 ىرابنألل بارغالا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا
 يواشلل ءاقترالا

 يرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

 يواشلل ءاقترالا

 ىرابنألل ةلدألا عمل

 يرابنألل بارغإلا

 يطويسلل حارتقالا

   يو الل ء اقترال ١

 روكذم ريغ

 باتكلا

 5كباتكلا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 كباتكلا

 كباتكلا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 كباتكلا

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 روكذم ريغ

 كباتكلا

 كباتكلا

  

  

  

    



 133 وحنلا ةلدا :عبارلا لصفلا

 :يناتلا تحبملا

 وحنلا ةلدأ حرش

 ىلع قْيئا يذلا مالكلا هب دارملاو)) :لقنلا وأ عامسلا :لوألا ليلدلا - ا

 ملو .ملسو هيلع هللا ىلص همالك هنأ ققحت ثيح هبنو ؛هللا مالكك هتحاصف
 سيل نمم هلقان نحل زاوج وأ ىنعملاب هلقن زاوجل ثيدحلاب نوققحملا جتحي

 .'((...مهتيبرعب قوثوملا مه مهنع ذوخأملا برعلاو :برعلا مالكو .حيصفي

 يفن .ةرهطملا ةنسلاو ميظعلا ىنآرقلا صنلا هققلا يف يوحنلا عامسلا تاريو

 هليوأت فرعي نأ هيقفلا ليبس نإف هناحبس هللا باتك امأف...)) :مولعلا حيتافم

 يهنلاو رمألاو خوسنملاو خسانلاو مومعلاو صوصخلا نم هيف باطخلا هوجوو
 ةثالث ىهف ملسو هيلع هللا ىلص لوسر ةنس امأو ...اهوحنو رظحلاو ةحابإلاو

 .٨((...رارقإلا ثلاثلاو .لعفلا ىناثلاو ،لوقلا اهدحأ : برضأ

 امنإ نيدلبلا لهأ عامجإ نأ ملعا)) :عامجلا :يناتلا ليلدلا - د
 ىلع سيقملاو صوصنملا فلاخي الأ هدي كمصخ كاطعأ اذإ ةجح نوكي

 .٦((هيلع ةجح مهعامجإ نوكي الف كلذب هدي طعي مل نإ امأف صوصنملا

 راصمألا يف ءاملعلا قافتا)) هقفلا ىف نييفوكلاو نييرصبلا عامجإ فداريو

 .47ص .ةدايسلا ءاقترا .يواشلا - 1

 راد .توريب .راجنلا ىهن :قيقحت .مولعلا حيتافم .بتاكلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ :يمزراوخلا - 2
 .69ص .م1993 .ىنانبللا ركفلا

 .1 89ص !ج .صئاصخلا ىنج نبا - 3
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 لصألا" نع يناثلا لصفلا يف رم دقو .'((ةماعلا نم مهريغ نود رصع لك يف

 .ايتوكس وأ اينلع نوكي نأ امإ عامجإلا نأ “وحنلا يف عرفلاو
 :ناينعم ةقيقحلا ىف هلو :سايقلا :ثلاتلا ليلدلا - 3

 . .ةدعاقلا -

 .لمحلا _

 ببسلا نأ انب رم دقو .لمحلا وه وحنلا ةلدأ بيترت يف انه هانعم نكلو
 موقي ةيلقع ةيلمع وأ المح سايقلا ربتعت ىتلا هقفلا لوصأ ةاكاحم كلذ يف

 وه رخآ ببس لجألو .لصألا هريظنب - عرفلا - لاثملا قاحلإل دهتجملا اهب

 .ةلثمألا هذه نع اهب ىنغتسيل اهباب ةلثمأ ىلع اهلمح ىلإ ةاعدم دعاوقلا نوك

 اذإ ةيلاثملا لوصألاب لالدتسالا وه :باحصتسالا :عبارلا ليلدلا - 4

 ءاقترا يف ءاج .يلمحلا سايقلا وأ عامجإلا وأ عامسلا نم ليلد دجوي مل

 .لصألا نع لقنلا ليلد مدع دنع ؛ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإ وهو)) :ةدايسلا
 دجوي ىتح ءانبلا ىلع لاعفألاو "بارعإلا ىلع ءامسألا ءاقبك ربتعم وهو
 ىلع الاد كتباتكو كقطن ىف (بهذ) لعفلا مدختست كنأ هلاثمو ء((لقانلا
 اذإف .ثدحلاو نامزلا ىلع لدت نأ لاعفألا ىف لصألا نأل ؛ثدحلاو نامزلا

 نإ :كباوج يف تلق ؟ثدحلاو نامزلا ىلع الاد هتمدختسا اذامل :كل ليق

 .((ليلدلاي ةبلاطملا ةدهع نع جرخ لصألاب كسمت ...)) نم
 .70ص .مولعلا حيتافم .يمزراوخلا 1

 .97ص .ةدايسلا ءاقترا .يواشلا - 2

 (ھ802ت) يجرشلا ركب يبأ نب فيطللا دبع اهلقنو .301ص 1ج .0 ةلأسملا فاصنإلا .يرابنألا - 3
 ؛بتكلا ملاع ،توريب .يبانجلا قراط :قيقحت .“ةرصبلاو ةفوكلا ةاحن فالتخا يف ةرصنلا فالتئا" يف
 .41]ص .م1987/ه1407 .ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم
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 :هقفلا ىف باحصتسالا فيرعت اذه نم بيرقو

 ةءارب ىلع لقعلا لد نكل .لقعلاب كردت ال ةيعمسلا ماكحألا نأ ملعا))

 لبق تانكسلاو تاكرحلا يف قلخلا نع جرحلا طوقسو ،تابجاولا نع ةمذلا

 ليلدب مولعم ماكحألا ُافتناو . تازجعملاب مهدييأتو ؛مالسلا مهيلع لسرلا ةثعب

 اذإف عمسلا دري نأ ىلإ كلذ باحصتسا ىلع نحنو .عمسلا دورو لبق لقعلا
 ال ؛ةبجاو ريغ ةسداسلا ةالصلا ىقبتف ،تاولص سمخ بجوأو ئبن درو

 يقبف 5بوجولل تبنم ال ذإ ايفتنم اهبوجو ناك نكل ؛اهيفني يبنلا حيرصتب

 يفنلا ىلع يقبف سمخلا ىلع رصاق باجيإلاب هقطن نأل ؛يلصألا يفنلا ىلع
 ."((دري مل عمسلا نأكو .ةسداسلا قح يف

 نأ .هقفلا يف باحصتسالاو وحنلا يف باحصتسالا نيب قرافلا نكل

 ذإ يلوصألا فالخ ىلع .ةغللا ىف دوجو اهل ةيلاثم لوصأب لدتسي دق يوحنلا
 .سايقلاب هريغب هقاحلإ حصي ملو صن هيف دري مل ام الإ بحصتسي ال

 يلقع لالدتسا وهو :ميسقتلاو ربسلاب لالدتسالا :سماخلا ليلدلا - ك

 ماكحألا رئاس داعبتسا دعب بسانملا مكحلا ىلإ لصت نأ ينعيو "كلذك

 وأ نيلعف وأ نيمسا انوكت نأ هبتشي (سئب و َغن) نأ كلذ لاثم .هب ةهبتشملا
 ءات لوخدل نيفرح اتسيل امهنأ اندجو تاميسقتلا هذه انربتخا اذإف نيفرح

 ملف ،فرحلا ىلع لخدي ال فرحلاو .(ةأرملا تمغن) لتم يف امهيلع ثينأتلا
 اتسيل امهنأ اندجو امهتيمسا انربتخا اذإف .نيلعف وأ نيمسا انوكت نأ الإ قبي

 سئبو ديز مَِن) لاقيف ثدح ىلع الديو نيلعاف اعفري نأ ناكمإل نيمسا

 .377ص 1ج .ىقصتسملا .يلازغلا - 1
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 .'نايضام نالعن امهنأ الإ ىقبي الف .(ؤرمع

 ىلؤألا سايقب لالدتسا وهو :ىلوألاب لالدتسالا :سداسلا ليلدلا - 6

 لبقي هنأل عوفرم لعافلا بئان نإ" :يوحنلا لوقي نأ هلاتمو .ىلوألا ريغ ىلع

 ؛لعافلا بئانكدانسإلا لبقي هنأل اًّصيأ عفري لعافلا نإ :ةهادبلاب لوقنف ."دانسإلا

 بئان نم ىوقأ لعافلاو ىوقأل -ةاحنلا نظي امك عفرلا نأل عفرلاب ىلوأ هنإ لب

 نم عونلا اذه عضوي نأ يغبني ناكو ."هب لوعفملا ىلع هانعم لدي يذلا لعافلا

 .ةلمحلا يوحنلا سايقلا روص نم ةروص هنأل ؛سايقلا ليلد نمض ليلدلا

 يف دوجوم ةيلوصألا ثحابملاو تاحلطصملا نم هريغك ىلوألا سايقو

 هيف ةلعلا ةوقل لصألا نم مكحلاب ىلوأ هيف عرفلا نوكي نأ)): وهو .اضيأ هقفلا

 برضلا نإف ؛ءاذيإلا عماجب امهنم فنفأتلا ىلع نيدلاولا برض سايق :لثم

 هنع ايهنم (ًَأ) لوق ناك اذإف }هيف ءاذيإلا ةدشل ففأتلا نم ميرحتلاب ىلوأ

 ."((... برضلا هنع يهنلاب ىلاف ؛'[أ اَمُهَ لقت الو] :ىلاعت هلوق يف

 يربكعلا نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا ىبأل نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا يف رظنا - 1
 /ه1406 برغلا راد توريب . .نيميثعلا ناميلس نب نمحرلا دبع :قيقحت .(ھ616 - 538) يدادغبلا

 رارسأو .كص هسفن يربكعلل فالخلا لئاسم يف رظنلا اننكمي ةلثمألا ديزملو .276 - 27ص .6
 اًضيأ ليلحتلاب ميسقتلاو زبسلا ىمسيو .127ص اضيأ يرابنألل ةلدألا عملو .31 - 30ص يرابنألل ةيبرعلا
 .ليلحتلا ةلع اهنم ركذف يرونيدلا سيلجلا للع نع ثدحت نيح 49 - 48ص حارتقالا يف امك
 .132 - 131ص يرابنألل ةلدألا عمل يف رظنا ةلثمألا ديزمل - د

 نأ يوحنلا سايقلاب صاخلا ثلاثلا لصفلا نم 63 .55 .22 يه ةقرفتم شاوح يف تركذ دق تنك - 3
 ريظنلا ىلع ريظنلا لمح نومسيو .ىلوألا ريغ ىلع ىلوألا سايقب عرفلا ىلع لصألا لمح نومسي ةاحنلا
 ىنعملاو ظفللا يف دضلا ىلع دضلا لمح نومسيو .يواسملا سايقب امهيلك يف وأ هانعم وأ هظفل يف

 .نودألا سايقب

 .ءارسإلا ةروس نم 23 ةيالا نم - 4
 .702ص !ج .يمالسإلا هقفلا لوصأ .يليحزلا - 6
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 مكحلا ىقبي نأ هانعمو :ةلعلا نايبب لالدتسالا :عباسلا ليلدلا - 7

 ةرهاظ ةيأ نإ ذإ يهدب رمأ وهو .اهلاوزب لوزي نأو ،هل ةبجوملا ةلعلا ءاقبب

 نأو .يه امك اهتافصاومو اهطورش تيقب اذإ اهلاح ىلع رمتست نأ دبال ةيوحن
 بارعإلا يف ةفورصم لظتس (رمع) ةملكف .اهريغ ريثأتب تريغت اذإ ريغتت
 (ورمع) مساب ةأرما ِتَيَمُس اذإ امأ ،لاجرلا مالعأ نم مّلَع ىلع لدت تماد ام

 ىمسيو .درطلاب مكحلا عم ةلعلا ءاقب ىمسيو ."فرصلا نم اهعنم زاج هنإف
 لالدتسالا اذهو ."ةريثك ةلثمأ اذه يفو سكعلاب ةلعلا ءافتنال مكحلا ءافتنا

 قح ىلع لدتسي يلقع لالدتسا وه لب ؛ليلعتلا نم اعون سيل ةلعلا نايبب

 .مكحلا اذه هل تبجوأ يتلا -ةلعلا- ةنيرقلا ءاقب مكحلا يف هيلع موكحملا

 نإو .ءاوس باحصتسالاو وه :لوصألاب لالدتسالا نماتلا ليلدلا - 8

 .3باحصتسالا نع هَلَصَق ةاحنلا نم نييلوصألا ضعب ناك

 ذخألا يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعا)) :ناسحتسالا :عساتلا ليلدلا - 9

 كرتو مكحتلا نم هيف امل هب ذوخأم ريغ هنأ ىلإ مهضعب بهذف :ناسحتسالاب

 وه" :لاق نم مهنمف :هيف اوفلتخاو هب ذوخأم هنأ ىلإ مهضعب بهذو ،سايقلا
 كرت لاثمف .ةلعلا صيصخت وه" :لاق نم مهنمو “ليلدل لوصألا سايق كرت
 نم هتمالسل عراضملا لعفلا عفر ىلإ بهذ نم بهذم ...لوصألا سايق

 يف دئازلاب عفترا هنأ ىلإ بهذ نم بهذم كلذكو .ةمزاجلاو ةبصانلا لماوعلا

 ...عراضملا لعفلا نم ءزج دئازلا نأل ؛لوصألا سايقل فلاخم اضيأ هنإف هلوأ

 .242ص 3ج هيوبيس باتك يف رظنا = ءالعلا نب ورمع وبأو قاحسإ ييأ نيا كلذ زاجأ - ا
 .99ص يوال ةدايسلا ءاقتراو .7+-73ص يطويسلا حارتقاو .132ص يرابنألل ةلدألا عمل يف رظنا - 2

 ةدايسلا ءاقتراو .75 - 74ص يطويسلا حارتقاو 132-133ص يرابنألل ةلدألا عمل يف هفيرعت يف رظنا - 3
 100ص ىيواشلل
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 ريغ نوكي نأ بجي لماعلا نأ ىلع لدت لوصألاف هنم ازج دئازلا ناك اذإو

 ."((هنم اءزج نوكي الأو ؛لومعملا

 هتلع نأ هعامجو :ناسحتسالا ىف باب)) :صئاصخلا ىف ىنج نبا لاقو

 كلذ نم ‘فرصتلاو عاستالا نم ابرض هيف نأ الإ ةمكحتسم ريغ ةفيعض

 .ىوقبلاو "ىتفلا :مهلوق وحن .ةرورض ريغ نم لقنألا ىلإ فخألا ككرت
 ريغ نم اواو انه ءايلا اوبلق مهنأ ىرت الأ كلذ وحنو ؛ىورشلاو 6 وقتلاو

 ."((ةفصلاو مسالا نيب قرفلا اودارأ مهنأ نم رثكأ ةلع ماكحتسا

 :نيعون ىلع ةاحنلا دنع ناسحتسالا نأ مهفن قبس امم

 ةرهاظ لامعتسا يف ةبغر درجم ناسحتسالا نوكي نأ :لوألا عونلا -

 ناكو !اهنم ةبارقلا ةديعب ةرهاظ ىلع اهسايق ةجحب ؛ادرطم اباب فلاخت ةذاش

 ينج نبا هركذ ام كلذ لاثمو ،بابلا كلذ نم اهتاريظن ىلع ساقت نأ ىلؤألا
 اؤاو ةملكلا مال ىه ىتلا ءايلا تبلقف (ىوْثَقلا) تلاق برعلا نأ نم اقباس

 ةيلصألا ءايلا ىلع ظفاحت ىتلا (نتفلا) هتفص نيبو مسالا اذه نيب ةقرفتلل

 ىقبت نأ ردجألا ناك لب ؛ىنج نبا يأر ىف ةعنقم تسيل هذه ةقرفتلا ةلعو

 ةيلصألا فورحلا ءاقبإ بوجو ةدعاق ىلع اسايق (ايَنلا) لاقيف مسالا يف ءايلا
 .ّلقتلا يدؤي ال اهؤاقب ماد ام

 .134 - 133 .ةلدألا عمل .يرابنألل - !

 ةدايسلا ءاقتراو .77 - 7كص يطويسلل حارتقالا :ةلثمألا ديزملو .134 - 133 !ج صئاصخلا .ينج نبا - 2
 .134 - 133ص يرابنألل ةلدألا عملو .103 - 101ص يواشلل
 ةبتكم ،توريب .(ھ666 دعب ت) يزارلا رداقلا نب ركي ييأ ني دمحمل حاحصلا راتخم يف ءاج - 3
 حتفلاب اتف رسكلاي يتف دقو .ةباشلا :ةاتفلاو ؤباشلا :ىَتَقلا)) :ءافلا لصف .ءايلا باب .م1995 "توريب
 .((.. .ىوتفلاو اي اشلا : :مسالاو .. .ءاتلا . نيب نسلا تف وهف دملاو
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 (ىؤتفلا) دجوأ يذلا فيعضلا سايقلا اذه ىمسن نأ نكميو

 . .يقخلا لمحلاب

 اليلعت ةيوغل ةرهاظ ليلعت ىنعمب ناسحتسالا نوكي نأ :يناثلا عونلا -

 ىلع (ضزأ) ثعمجم امنإ" :يوحن لوقي نأك ءةاحنلا رثكأ دنع لوبقم ريغ
 اولاقف ءاتلا اوفذح برعلا نكل ؛(ةّصَرَأ) وه ضرأ لصأ نأل ؛(نوُضَرأ)

 ىلع درتف .“(نوُضصرأ) عمجلا يف اولاقف هوفذح ام اوضوعي نأ اودارأو .(ضرأ)
 هذهف .(رذِق راد سمش) لثم تاملك عم ضقانتي اذه نإ" :انلوقب اذه هليلعت

 ىلع اهعمج زوجي ال اذه عم اهنكل ؛(ةرذِق .ةراد .ةَسمَم) اهلصأ تاملكلا
 ."“(نوُصَرأ) عمج امك نونلاو واولا

 نأ)) وهو ؛نوذكلا سايق ىمسيو ،كلذك هقفلا ىف ناسحتسالا دجويو
 اطابترا لقأ هنإ يأ لصألا نم مكحلا ةلع ف فعضأ هيف عرفلا نوكي

 .امهنم لك يف معطلا عماجب زبلا ىلع حافتلا سايق لثم ؛لصألا نم مكحلاب

 يف رمخلاب ذيبنلا قاحلإ لثمو ربلا يف تبث امك لضافتلا ةمرح هيف تبثيل

 ' ` .ة((دحلا داجيإو برشلا ميرحت
 ءاطعإ يف هيقفلا دهتجي نأ ينعي هقفلا يف ناسحتسالا نأ اذه ىتعمو

 هنظل ؛هيلع صوصنملا لصألل يذلا مكحلا همكح ىلع صوصنم ريغ عرف

 ءاهقفلا نم هريغ اهلبقي ال دق ةلع اهنأ مغر .ةدحاو امهنيب ةعماجلا ةلعلا نأ

 .لوقعلا اهلبقت ةلع اهنوك مدعل نيدهتجملا

 .134ص يرابنألل ةلدألا عمل يف كلذ يف رظنا - 1

 .702ص !ج ىمالسإلا هقفلا لوصأ .ىليحزلا ۔2
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 امهنم الك نأ يهقفلا ناسحتسالاو يوحنلا ناسحتسالا نيب عماجلا ةصالخو

 قرافلا امأو .ءاهقفلا لكالو ةاحنلا لك اهيلع قفتي ال ةيفخ ةلع ىلع لمتشي

 لمح وأ - سايق امهدحأ ناعون هل ةاحنلا ناسحتسا نأ نيناسحتسالا نيب

 .ايفخ اسايق الإ سيلف ءاهقفلا ناسحتسا امأو .تفخ ليلعت يناثلاو افخ -

 :هيقن ىلع ءيشلا ىف ليلدلا مدعب لالدتسالا :رئاعلا ليلدلا - 0

 كلذو)) عامسلا ليلد نمض لخدي يذلا ءارقتسالل ةجيتن ةقيقحلا يف وهو
 بارعإلا عاونأ" أ يفن وأ “ةعبرأ مالكلا ماسقأ" نأ يفن ىلع لمشي نأ لثم
 ناكل ؛ةسمخ بارعإلا غاونأ وأ .ةعبرأ ملكلا ماسقأ ناك ول :لوقيف “ةسمخ

 ةدشو ثحبلا ةرثك عم كلذ فرغل ليلد كلذ ىلع ناك ولو 6ليلد كلذ ىلع

 .'((...صحفلا

 .ىلقع لالدتسا وهو :ىستعلاب لالدتسالا رثع يداحلا ليلدلا - 11

 اربخ عقاولا فرظلا نإ) :لئاقلا نييفوكلا يأر اودر نييرصبلا نأ هلاثمو

 لدتسيو ،(فالخلا همسا يونعم لماعب بوصنم .“كمامأ ديز" :وحن

 هانعم يف فالخلا نأ وهو سكعلاب لالدتسالاب مهيأر أطخ ىلع نويرصبلا

 لاعفأ نم وه يذلا لاخ لعفلا نم ذوخأم هنأل ؛نيفرط نيب لصحي يوغللا
 (مامأ) بصن يذلا وه (ديز) نأ نودقتعي نويفوكلا ناك اذإف .ةكراشملا

 هفلاخ هنأل اديز (مامأ) بسني نأ اًضيأ دي الف ؛ةيبارعإلا ةكرحلا يف هتفلاخمل
 .نينثالا كارتشاو لعفب نوكي فالخلاو .اضيأ

 .142ص .ةلدألا عمل .يرابنألا - 1
 ٠ 99ص يواشلل ةدايسلا ءاقتراو .73ص يطويسلل حارتقالا كلذ يف رظنا ۔2
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 نم عون وهو :همدع وأ ريظنلاب لالدتسالا :رشع يناتلا ليلدلا - 2

 ينعيو .سايقلا ليلد ىلإ ليلدلا اذه ةاحنلا فيضي نأ ىغبني ناكو .لمحلا

 اهمكح فرعت ال ةبيرغ ةيوغل ةرهاظ َكْئَهَجاو اذإ هنأ “ريظنلاب لالدتسالا"

 مكحلا ةفرعم ىلإ كليبس نإف ؛ةبيرغ ةرهاظ ىلع امكح مهذحأ كاطعأ وأ

 ةلثمأ نم ةرهاظلا كلت لثامي ام ىلإ رظنت نأ وه ةرهاظلا كلت ىلع حيحصلا

 مل اذإو .همكح اهتيطعأو ريظنلا اذه ىلع اهتسق اريظن اهل تدجو اذإف {ةيوغل

 :كلذ ىلع نالاثم انلو .همكح اهنع تيقن هرظانت اهنأ دجت

 (نيسلا) وه عراضملا لعفلا عفري يذلا لماعلا نإ :يوحن كل لاق اذإ -أ

 يف امك ماللا امهيلع لخدت (فوس)و (نيسلا) نأب هبيجت كنإف ؛(فوس)و
 ةغللا يف لماع دجوي ال هنأ هفرعن يذلاو ،(ذهتجملا نمم مَلْغَت فؤَسَل) انلوق

 نأ حصي ال اذل ؛ماللا هيلع لخدت لاعفألا ىلع ةرثؤملا لماوعلا نم ةيبرعلا

 ىلع انمكح دق نوكن انهو .عراضملا لعفلا ناعفرت (فوس) و (نيسلا) نإ لوقن
 .'ماللا هيلع لخدت لماوعلا نم رخآ ريظن دوجو مدعل أطخلاب يوحنلا كلذ لوق

 اهنإ :لوقت كنإف ؟(تيوزمع) نزت مالع :كل ليق اذإ :يناتلا لاثملا ب

 ."(تيرفن)و (تيرفع) لثم ةغللا يف اهل رئاظن دوجول (تيلغف) نزو ىلع

 ؛عامسلا يف لخدي هتقيقح يف وهو :ءارقتسالا :رثع كلاتلا ليلدلا - 3

 هيلع ةلادلا ةيبرعلا دهاوشلا عبتت لالخ نم مكحلا ىلإ لصوتلا ينعي هنأل

 اميف رظنتل ةهفاشملا وأ ةياورلاب عومسملا عمج بقع ىتأت ةلحرم ءارقتسالاف

 .197 رص !ج صئاصخلا يف ينج نبا لاثملا ركذ - 1

 .197 ص !ج هسفن - 2
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 الإ لقنلاب لالدتسالا نكمي الو ديرجتلاو فينصتلاب أدبت نأ لبق عمج

 نييوحنلا نأ ءارقتسالا لاثمو .ءارقتسالا عم ةهفاشملاو ةياورلا تنواعت اذإ

 تاملكلا نم فانصأ ةثالث ىوس دجوت ال هنأ ىلإ عومسملا ءارقتساب اولصوت

 ."فرحلاو لعفلاو مسالا يهو ةيبرعلا يف

 هلاثمو ؤباحصتسالا نم كلذك وهو :ىقابلا :رسع عبارلا ليلدلا - 4

 هيف لصألا نوكل ؛بارعإلا نم يش لعفلا لخدي الأ يضتقي ليلدلا))
 عفرلا لوخد يف ليلدلا اذه فلوخ دقو .بارعإلل ةيضتقملا ةلعلا مدعل ءانبلا

 يذلا لصألا ىلع رجلا يقبف "كلذ تضتقا ةلعل عراضملا ىلع بصنلاو

 ."((عانتمالا نم ليلدلا هاضتقا

 .77ص ىطويسلا حارتقالا عجار - 1

 .103ص يواشلل ةدايسلا ءاقترا كلذكو .77ص .هسفن - 2
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 :ثلاثلا ثحبملا

 وحنلا ةلدأ ىلع قيلعتلا

 :ةيلاتلا رومألا ىف ءاهقفلا نم نييلوصألاب ةاحنلا رئأت :ىلوألا ةظوحلملا

 :اهيلع قافتالا ثيح نم نيمسق ىلإ وحنلا ةلدأ ةاحنلا مسق : لوألا رمألا - 1

 اهب لالدتسالا ىلع -مهرثكأ يأ- ةاحنلا روهمج قفتا :ةربتعم ةلدأ -أ

 .باحصتسالاو سايقلاو عامجإلاو لقنلا :ةلدأ ةعبرأ يهو .اهبيترتو

 يهو !اهبيترتب اؤَعُي مل اذل ؛اهيلع ةاحنلا رثكأ قفتي مل :ةيوناث ةلدأ -ب

 .ةيقبتملا ةرشعلا ةلدألا رئاس

 ةربتعملا نوك كلذكو .ةربتعملا ريغو ةربتعملا ةلدألا نيب زييمتلا اذهو

 تبث)) :هنأ ىري ذإ هقفلا لوصأ ملعب رثأتلا نع ناجتان امهالك :طقف ةعبرأ
 ىلإ عجرت ةيلمعلا ماكحألا اهنم دافتست يتلا ةيعرشلا ةلدألا نأ ءارقتسالاب
 روهمج قفتا ةعبرألا ةلدألا هذهو "سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا :ةعبرأ
 اهب لالدتسالا يف ةبترم اهنأ ىلع اًصيأ اوقفتاو ءاهب لالدتسالا ىلع نيملسملا
 .'((بيترتلا اذه

 ءاملعلا قافتا ىدمو ليلدلا ةيجحب ةيانعلا ىف هقفلا لوصأب رثأتلا اذهو

 مغر ةاحنلا ميسقت يف سايقلا نع باحصتسالا لاصفنا غوسي يذلا وه هيلع

 دق يوحنلا سايقلا نأ رابتعاب ؛يهقفلا سايقلاك سيل يوحنلا سايقلا نأ

 .21ص .هقفلا لوصأ ملع .فالخ - 1
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 ينعي ال يذلا يهقفلا سايقلا فالخ ىلع دعاوقلاو ةسيقألاو لوصألا ينعي

 .لمحلا ىوس

 ةيئزج ةلدأو ةيلك ةلدأ نيب نوعمجي ةاحنلا نأ انرظن ىف :ىناثلا رمألا - د

 ىلإ اهميسقت نكمي ةيوحنلا ةلدألا نأ ىرن ذإ :ةيلكلا ةلدألا كلت تحت جردنت

 :عاونأ ةثالث

 (عامسلا) امه ينْئَيلُك نيليلد لمشتو :ةيلقنلا ةلدألا :لوألا عونلا -

 امه نايئزج ناليلد جردني عامسلا تحتو .(يتوكسلاو يحيرصتلا عامجإلا)و

 .(ليلدلا مدع وأ ءارقتسالا)و (عومسملا)

 (سايقلا) يف لثمتت ةيلك ةلدأ ةعبرأ يهو :ةيلقعلا ةلدألا :يناثلا عونلا -

 ليلد نع عرفتيو .(سكعلا)و (ميسقتلاو ربسلا يأ ليلحتلا)و (ةلعلا نايب)و

 باحصتسالا)و (لوصألاو لمحلا) امه نييئزج نيليلد ينعي يذلا سايقلا
 . (ةيلاغملا دعاوقلاو يقابلاو

 نوكي دق يذلا ليلعتلا وهو :يسحلاو يلقعلا ليلدلا :ثلاثلا عونلا -

 .ةيقيقحلا ةلعلاو ةيوحنلا نئارقلا :نيرمأ ليلعتلا ينعيو .ايلقع وأ ايسح

 ةيئزجلا ةلدألا ضعب نولصفي اوناك ةاحنلا نأ ظحالن ديدجلا ميسقتلا اذهبو
 نأو .اهوعضو يتلا رشع ةعبرألا ةلدألا حرش نم حضتا امك ةيلكلا اهتلدأ نع

 ةلعلا نايبو سايقلاو ليلحتلاو عامجإلاو عامسلا :يه ةعبس ةيلكلا ةلدألا
 .ةيئزجلا ةلدألا يه اهتحت يتلا ةلدألا نم اهادع ام نأو .ليلعتلاو سكعلاو

 ىلإ انيأر يف عجار ةيليصفتلا اهعاونأو ةيلكلا ةلدألا نيب ةاحنلا لضفو
ءاهقفلا نأ كلذ لاثم .ةيئزج ةلدأ ىلإ ةيلكلا ةلدألا ليلحت يف ءاهقفلا ةاراجم
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 ناسحتسالا نيبو هنيب اولصف ةلعلا فيعض نوكي دق سايقلا نأ اودجو نيح

 هعاونأو سايقلا نيب اولصف نيح ةاحنلا عنص كلذكو .ةلعلا فعضي فصتملا
 .ىلوألاب لالدتسالاو ريظنلاب لالدتسالاو لوصألاب لالدتسالاو ناسحتسالاك

 ميسقتلا اياوز بسحب ىتش اعاونأ لمحلل نأو نيعون سايقلل نأ انب رم دقف
 اًّصيأ ةاحنلا دجنو .ةريثك ةيليصفت ةلدأ سايقلل لعجي يذلا رمألا ؛ةفلتخملا

 .يناثلا لحارم نم ةلحرم لوألا نأ مغر عامسلاو ءارقتسالا نيب اولصف دق

 : وحنلا ةيرظن يف ةمهم تسيل ثحابمب لاغتشالا :ثلاثلا رمألا - 3

 ةيليصفت ةلدأ اهيلع اودازو شةعبسلا ةيلكلا وحنلا ةلدأ ضرعب ءامدقلا متها

 يف ثحابمو .اهحداوقو اهكلاسمو اهعاونأو ةلعلا يف ثحابم اودقعو .ةيئزج
 مكحلا عاونأو ؛ذاشلاو درطملا عاونأو ؛ةيوحنلا ةلالدلا ماسقأو ؛وحنلا فيرعت

 طورشو ؛يمجعلاو يبرعلا مالكلا نيب قرفلاو ؛ةيوحنلا صخرلاو ؛يوحنلا

 .وحنلا خيراتو ؛ةيوحنلا ةلدألا نيب حيجرتلاو ؛لئاسلاو دهتجملا

 ةفسلف نم ةمهم ثحابم يف ليصفتلاو مامتهالا اوش ةاحنلا نأ ظحالملاو

 .هريدقت وأ هليوأتو لصألا نع لودعلا ةيضقو .عرفلاو لصألا ةيضرفك وحنلا

 ديرجتلا نم رفاو بيصن اهل نكي ملف عرفلاو لصألا ةيضرف امأف ..نئارقلاو

 ريدقتلا كلذكو .ةيميلعتلا وحنلا بتك يف وأ وحنلا لوصأ بتك يف ءاوس
 اولغتشا نيمدقتملا رثكأ نأل ؛'نورخأتملا اهدرج دقف نئارقلا امأو .ليوأتلاو

 لوألا ءزجلا يف ددرتي ثيح ؛بجاحلا نبا ةيفاك ىلع هحرش يف يذابارتسألا يضرلا ءالؤه نم - 1
 يضرلا حرش يف رظنا =ةيلاحو ةيونعمو ةيظفل ةنيرق ىلإ ءزجلا اذه يف اهمسقي وهو .اريثك ةنيرقلا حلطصم
 340 - 339 .191 - 190ص !ج
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 مغر ؛'وحنلا ةلدأ بتك يف اهوركذي مل نإو بارعإلا لماوعب نوكي ام رثكأ
 ."نئارقلاب اومتها -ةاحنلا مهب رثأت نيذلا - ءاهقفلا نم نييلوصألا نأ

 نم تسيل اياضقب مهلوصأ بتك يف اومتها كلذ نم سكعلا ىلعو
 يمجعلاو يب رعلا مالكلا نيب قرفلا اهنم لوصألل ةدعاسم ثحابمبو ؛لوصألا

 اهنإف لئاسلاو داهتجالا طورش اهنمو .ةغللا ناصخي نيذه نإف ةلالدلا ماسقأو

 خيرات نم هنإف وحنلا ملع عضاو اهنمو .تالماعملا باب يف هقفلا بادآ نم

 نيبو هنيب ةقرفتلل اًضصرع ركذي نأ الإ وحنلل هنإف وحنلا فيرعت اهنمو .وحنلا
 .وحنلا لوصأ

 باوبألا فيرعت يف اميس ال اهرثكأل ةاحنلا ضرعت يتلا ةيوحنلا نئارقلا ةيمهأ نم مغرلا ىلع - !

 لماوعلا يف ابتك مهفيلأت ليلدب ؛بارعإلا لماوعب اولغش امك اهديرجتب اريثك اولغشي مل مهنإف .ةيوحنلا
 حتفلا يبال "وحنلا يف حابصملا" باتكو .(ه471ت) يناجرجلا رهاقلا دبعل “ةئاملا لماوعلا" باتكك

 ةيونعم لماوع ىلإ اهومسقف ةئاملا لماوعلا تغلب دقو .ناعوبطم ناباتك امهو .(ه610 - 538) يزطملا

 اهرثكأو ةيسايق اهضعب ةيظفل لماوع ىلإو .هب أدتبملا مسالا عقوم عراضملا لعفلا عوقوو ءادتبالا يه
 .ةيعامس

 لئاسولا اهب دصق صنلاب ةطبترم تناك امل هقفلا نئارق نكل ؛ءاهقفلا نم نويلوصألا نئارقلاب لغش - د
 نئارقلا اومسق اذلو .ميكحلا عرشملا وأ ملكتملا هدصق يذلا صنلل يقيقحلا ىنعملا مهف ىلع ةنيعملا
 يتلا ةالصلا نإف ؛ةالصب صخش رذني نأك :ةداعلا وأ لامعتسالا وأ فرعلا ةنيرق - 1 عاونأ ةسمخ ىل
 2 ىنعملا اذه ىلع لدي فرعلا نأل ؛نيملسملا فرع ىف ةفورعملا ةدابعلا اهنأ ىلع مهفت نأ يغبني اهرذن

 كمسلا ظفل هيلع لدي ام وه هانعم كمسلا نإف كمسلا لكأي الاب صخش رذني نأك : ظفللا ةلالد ةنيرق -
 انذتغأ انإ رْمُكَيلَف ءاش ْنَمَو مؤل ءاش ْنَمَق) لجو زع هلوق يف امك مالكلا قايس ةنيرق - 3 ةغللا يف هسفن
 هخبوي لب رقكلا ىف ءرملا ريخي ال هنأ ىلع لدي ازان نيملاظلل اندتعأ انإ ىلاعت هلوق نإف [ازان َنيملاظلل
 جورخلا نإف ؛قلاط تنأف تجرخ نإ هتجوزل لجر لوقي نأك :ملكتملا لاح ةنيرق - 4 هرفك هيلع ركنيو

 نإف [نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عِفز]ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك :زاجملا ةنيرق - ك روفلا ىلع هانعم انه

 ةيوحنلا نئارقلا امأو .لسرم زاجم وهف همزال دارأو ءيشلا ركذ دقف ؛اطخلا مكح يتمأ نع عفر ىنعملا
 فطعلاو دانسإلاو بارعإلاو بيترتلاو ركذلاك ةلمجلاي طبترت ماكحأ نم وحنلا ملع مهي امب صتخت يهف
 .299 - 298ص ]ج يليحزلا ةبهول يمالسإلا هقفلا لوصأ يف رظنا = خلإ ..يفنلاو
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 ةاحنلا نأ وه وحنلا ةيرظن ىف ةمهملا باوبألا ضعب فذح ىف ببسلاو

 ةلدألا ىلع اوزكر اذل ؛ اهتاحلطصمو اهباوبأ يف هقفلا لوصأ اودلقي نأ اودارأ

 لصوتي ال يتلا تايضرفلا اوكرتو يوحنلا مكحلا ىلإ اهب لصوتي يتلا ةيوحنلا

 .ليوأتلا وأ ريدقتلا ةيضرفو .ةرهاظلا لصأ ةيضرفك .هيلإ اهب

 هبشتلا يف ةبغرلا وهف -اهيلإ وحنلا ةيرظن مهت ال اويأ لاخدإ ببس امأو
 موكحمو مكاح نم مكحلاب لصتي ام لك سردت يتلا هقفلا لوصأ ثحابمب
 ض ماكحألا ثحابم)) :فالخ باهولا دبع ذاتسألا لوقي .هيف موكحمو هيلع

 :مكحلاو2۔ مكحلا هنع ردص نم وهو :مكاحلا - 1 :ةعبرأ هقفلا لوصأ ملع

 :هيف موكحملاو3- فلكملا لعف يف هتدارإ ىلع الاد مكاحلا نم ردص ام وهو

 فلكملا وهو :هيلع موكحملاو - 4 هب مكحلا قلعت يذلا فلكملا لعف وهو
 .ة((هلعقب مكحلا قلعت يذلا

 ةاحنلا رثأت ىلع لالدتسالا ىلإ نيجاتحم انسل :عبارلا رمألا - 4

 نيديؤم انلعجي اذهو :ىضم امم رثكأب هتحابمو هقفلا لوصأ ملع تاحلطصمب

 ,مالكلاو ةفسلفلاو قطنملاب هرثأت نم ريكب رثكأ هقفلا لوصأب وحنلا رثأت ةركفل
 قطنملاب وحنلا رثأت نأ ىرن اننإف رمألا اذه ىف ةعيرس ةملك نم انل ناك اذإو
 هرثأت لباقم يف هل ةميق ال هتاحلطصمو ةيليصفتل ا هلئاسم ضعب ىف ىنانويلا

 .هتلدأو هجهانم يف يمالسإلا هقفلا لوصأب

 :ةلداللرظنلاو ميسقتلا ةيراز فالتخا ةيلاتشإ :ةيناتلا ةظوحلملا

 مغر ليلدلا مدعو لقنلاو ءارقتسالا نيب ةاحنلا لصف فيك انيأر دق نحنف

 .96ص .ىمالسإلا هقفلا لوصأ .فالخ - 3
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 لالدتسالاو باحصتسالا نيب اوقرف فيك انملعو .دحاو داو يف بصت ةلدأ اهنأ

 غقسم ال كلذ لكو .ةدحاو ةلمعل هجوأ اهنأ مغر ىقابلاب لالدتسالاو لوصألاب

 لوصألاب لالدتسالا ىمس يذلاف ءايشألا ميسقت يف ةيؤرلا قيض ىوس هل

 تبحصتساف ةغللا عضو لوأ يف ةدئاس تناك ةرهاظ هنأ ىلإ رظن اباحصتسا

 نأ ىلإ ارظن ؛يقابلاب الالدتسا :اًضيأ لوصألاب لالدتسالا ىمس مث }دعب اميف

 اهدعي نأ هب ردجألا ناكو !اهتلاح ىلع تيقب ءيش اهريغي مل اذإ ةرهاظلا

 .اهظافلأ تفلتخا نإو دحاو ىنعم ىلع لدت تاحلطصم

 ةلحرملا وه لوألا نوكل ؛ءارقتسالاو لقنلا نيب قرف ذإ يوحنلا كلذكو
 نحنو ،هنم ةيناثلا ةلحرملا وه يناثلا نوكو ،برعلا مالك عمج دنع ىلوألا

 !؟ناتلحرملا تقرفت اذإ برعلا مالكب لالدتسا حصي لهو :نيبرغتسم رسفتسن
 !؟امهنيب لصفلا اذه ميلف

 .لؤبقم غقسم ةمث نكي مل ليلدلا مدعو لقنلا نيب اوقرف نيح كلذكو
 ثحبلا نكمي ةدام رفوت دعب يتأت ةليسو ءارقتسالا نوك كلذ ىلإ مهعفد امنإ

 اهنم قلطني داهشتسالل ةدام دوجو مدع ينعي وهف ليلدلا مدع امأو !اهيف

 مدع نأ اودجول اديج ةاحنلا ركفت ولو شةضراعلا ةلأسملا يف مكحلل يوحنلا

 وه هدحو ءارقتسالاف .ةلأسملا مكح نع ثحبلاو ءارقتسالا دعب ءاج ليلدلا
 يذلا وه ءارقتسالا ماد امو ءال وأ مكحلا ىلع ليلد ةمث ناك نإ تبي يذلا

 نم ليلدلا مدع رابتعا ىلإ يعادلا امف ةلأسملا ىلع ةياهنلا يف مكحيس

!؟ةلقتسملا هتلدأو وحنلا لوصأ
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 :روصحم ريغ ةيوحنلا ةلدألا ددع :ةتلاتلا ةظوحلملا

 مل وحنلا لوصأ نأ اهبيترتو وحنلا ةلدأ رداصم لودج لالخ نم انظحال
 :بابسال كلذو ،اهلك اهيلع قفتي

 عامجإ بلطتي ذإ عامجإلا ليلدك ؛اهقيقحت بعصي ةلدألا هذه ضعب - 1
 نع لقن امك سايقلاو صنلا اوفلاخي الأ ىلع امم ةفوكلا ةاحنو ةرصبلا ةاحن

 داعبتسا ىلإ يرابنألا عفد يذلا ببسلا وه اذه امبرو .اقباس ينج نبا

 .“ةلدألا عمل“و ” ارغإلا” هيباتك نم عامجإلا

 هيعارصم ىلع بابلا اوحتفف ؛ةيلقع ةلدأب لالدتسالا اوزوج ةاحنلا نألو 2-

 اهثدحأ دق ةلدألا هذه ضعب دجت اذل ؛وحنلا ةلدأ نم ديزي نأ دارأ نمل

 ودبي امك هدجن ال يذلا ميسقتلاو ربسلا ليلد فاضأ يرابنألاف ،نورخأتملا

 الو حارتقالا يف هدجن الو ةلدألا عمل يف ىلوألا ليلد دجن امك .ينج نبا دنع

 ةلدألا عمل يف نكت مل ةلدأ ةعبرأ فاضأ حارتقالا نأ دجنو .ةدايسلا ءاقترا يف

 .يقابلاو ءارقتسالاو ريظنلا مدعو سكعلا يه

 ليصفت نع انينغتسا اننأ ىرن وحنلا لوصأ نع ثيدحلا ماتخ ىفو

 ةربتعملا ةلدألا بيترت نم هانركذ امب ةفلتخملا وحنلا ةلدأ حيجرت نع ثيدحلا

 عمل يهو ةيقبتملا وحنلا لوصأ بتك يف ءاج امك ةربتعملا ريغ ةلدألا ركذو
 نأ عسوتلا ديزم دارأ نم ىلعو .ةدايسلا ءاقتراو .حارتقالاو ،بارغإلاو .ةلدألا

.حارتقالا اميسال بتكلا هذه علاطي
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 وحنلا ةلدأ ثحابمل ةينهذ طئارخ

 ءامدقلا دنع (هتلدأ وأ وحنلا لوصأ وأ) وحنلا ةيرظن
} 

 ل
  

: 

      

  

 ل
 ناسحتسالا

  
  

 ط

    

  

١ 
 عامجإلا - 2 || عامسلا وأ لقنلا - 1

    

  
 د

   يتوكس

. 
 ليلحتلا وأ ميسقتلاو ربسلا

    

1 
    

 ح

  

 ط
 ةربتعملا ةلدألا

1 

  

 ليلدلا مدع || همدع وأ ريظنلا

  

 ل
 يلمحلا سايقلا-3

  

 ل _ ل
 ىلوألا |إ ةلعلا نايب
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. 
 باحصتسدالا 4

      
 ةربتعملا ريغ ةلدألا

 ل {
 ءارقتسالا || لوصألا

 ل _هل
 ىقابلا )إ سكعلا
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 انرظن ةهجو نم ءامدقلا اهركذ يتلا ةلدألا ميسقت
] _ 

 ] غ
 يسح هضعبو يلقع هضعب | | يلقعلا ليلدلا | {| يلقنلا ليلدلا

 ل ال _ ل _ ل
 سكعلا || نايب || سايقلا || ليلحتلا || عامجإلا || عامسلا

 ةلعلا ربسلا وأ || يحيرصتلا

 ميسقتلاو || يتوكسلاو

 { _ _ ٢١
 ليلعتلا || دعاوقلا )إ هعاونأ نمو لمحلا || ءارقتسالا || عومسملا

 باحصتسالاو || ناسحتسالاو ىلوألا || ليلدلا مدعو

 لوصأل او امأ ريظنل ١ مدعو

 ىقابلاو :ىهف هناكرأ

. 
 نئارقلا ةيقيقحلا ةلعلا

+ . 
 تاحلطصملا ليلعت | | رهاوظلا ليلعت

 ا

 { + ل ال _ !
 ةيسايقلا ريغ ةلعلا )إ ةيسايقلا ةلعلا || مكحلا || سيقملا |إ هيلع سيقملا

. ٨ + ٨ 
 ةفيعض ريغ ناسحتسا :ةفيعض سايق :ةفيعض ريغ ناسحتسا :ةفيعض
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 (لصألا نع لودعملا در وأ ليوأتلا وأ) ريدقتلا اعون

1 1: 
 ةدعاقلا لصأ نع لودعملا در ظفللا لصأ نع لودعملا در

      

 22 لكشلا

  



:سماخلا لصفلا
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 ةلعلل ةيوغللا تافيرعتلا :لوألا ثحبملا

 ميدقلا يف ليلعتلاو

 :ضرملا يه ةلعلا .1

 6ضََمْلا ةلعلاو ...)) ماللاو نيعلا باب ليلخلل نيعلا باتك ىف ءاج

 لصف -ماللا باب برعلا ناسل يفو .'“ضيرمْلا ليللاو ...لغ اهبحاصو

 .:((...ليلع وهف ؛ّصرَم يأ ٌلتغاو لمي ٌلَع)) :نيعلا
 :هبحاص لغشي ثدحلا :ةلعلا .2

 لغشي تَدَحلا :ةللاو ...)) :ماللاو نيعلا باب نيعلا باتك يف اضيأ ءاج

 .٦((...ههجو نع هبحاص

 :ةقاعإلا :ةلعلا .3

 هَّلَتغاو)) ماللاو نيعلا باب -نيعلا فرح يف ةغللا يف طيحملا يف ءاج

 نم بيرق ىنعملا اذهو .‘((هيلع تينجت :ائالف تْلَلتغاو .هقاعأ :اذك نع

 .قباسلا ىنعملا

 .ماللاو نيعلا باب نيعلا باتك “للع" ةدام - نيعلا باتك .ليلخلا - 1
 .نيعلا لصف ماللا باب “للع”" ةدام - برعلا ناسل .روظنم نبا - 2

 .ماللاو نيعلا باب نيعلا باتك “للع" ةدام - نيعلا - ليلخلا - 3
 .نيساي لآ نسح دمحم :قيقحت .ةغللا ىف طيحملا .(ه385 - 326) ليعامسإ بحاصلا :دابع نبا - 4
 .ماللاو نيعلا باب نيعلا فرح “للع" ةدام - بتكلا ملاع .توريب
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 .. . نيعلا لصف ماللا باب حاحصلا راتخم يفف :هب ىَّلَتي ام ةلعلا 4

 هب أرجت ماعطلا نم ءىشب ىبصلا للعي امك هب هاهل يأ الىلعت ءيشلاب هَلَلَعو

 للعلاو . ًأزجتو هب ىلت ىأ هب َلَلَعَتو .ةلع هسىسمن للعي الف : : :لاقي .نبللا نع

 :مضلاب ةلالعلا .دربلا فيفخت نم ءيشب سانلا للعي هنأل ؛زوجعلا مايأ نم موي

 .ادحاو اًئيش ث ىناثلا ىنعملاو وه نوكي داكي ىنعملا اذهو ((.. .هب تللَعَت ام

 : ءايشألل ىعيبطلا ببسلا :ةلعلا .ك

 يأ :اذهل ةلع اذهو ...)) نيعلا لصف -ماللا باب برعلا ناسل يف ءاج

 .ٌ((ببس

 يأ اليلغت ءيفلاب هللو ...)) :مهلوقل للع ردصم وهف ليلغلا امأو .6
 ةرم ةرمثلا ىنجو .يقس دعب يقس .. .)) :وه يذلا ليلغ ١ امأو ف((...هب هاه

 .ةلجلا نم ال ؛ةيناثلا ةيقسلا يهو للعلا نم انيأر يف ذوخأم وهف ((ىرخأ دعي

 نم عوبسأ رخآ زوجعلا مايأب دصقيو .نيعلا لصف ماللا باي " للع " ةدام - حاحصلا راتخم .يزارلا - 1
 .نيعلا لصف ماللا باب برعلا ناسل ىف ءاج امك ءاتشلا مايأ
 .نيعلا لصف ماللا باب " للع " ةدام - برعلا ناسل .روظنم نيا - 2

 .نيعلا لصف ماللا باب " للع " ةدام - حاحصلا راتخم .يزارلا - 3

 .نيعلا لصف ماللا باي " للع " ةدام هسفن - 4
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 ليلعتلاو ةلعلا :يناتلا تحبملا

 ءامدقلا ةاحنلا حالطصا يف

 ليلعتلاو ةلعلا يناعم عمج ايوحن اباتك يدهج بسح- تأرق اميف دجأ مل
 تاقيبطت يف نيحلطصملا نيذه ةعباتم نم دب ةمث نكي ملو .ةيحالطصالا
 يف وأ وحنلا لوصأ بتك يف ءاوس ؛ةقرفتملا مهغيداحأو نييوغللاو ةاحنلا
 :هتدجو ام كيلإف ،اهريغ

 ماقملا يف وأ مالكلا يف ثّدجؤ اذإ يتلا ةمالعلا وأ ةنيرقلا يه ةلعلا - !

 يف ءاج مكحلل بجوملا ببسلاك اوج يهف !اهببسب مكحلا ققح
 ءامسألا نم ءاج امف)) :فرصلا عنم للع صخي اميف “وحنلا يف لوصألا"
 ببس هعم مضناو ،لعفي وأ لعف وأ .لعفن وأ لعفت وأ لعفي وأ لعفأ ىلع
 رضخأو رقصأو رمحأ وحن (لقعُفأ)ف "فرصني مل "انركذ يتلا بابسألا نم
 اهيف عمتجا دقف تافص يهو !ملأو بهذأ نزو ىلع هنأل ؛فرصني ال
 ترفوت اذإ ةيونعمو ةيظفل نئارق يه فرصلا عنم للع نأ كلذو 3"((...ناتلع
 .فرصلا نم مسالا عنم ثتبس

 لعفلا نزو - 1 ...)) يهو .80ص 2ج يف اهركذ دقو .ءامسألا نع فرصلا عنمت يتلا بابسألا ينعي - 1

 يفلأل ةعراضملا نونلاو فلألاو - 3 قرف ريغل نوكي يذلا ثينأتلاو .2 ةفصلاو لعفلا ىلع بلغي يذلا
 .((دحاولا ءيشلاك مسالا عم مسالا ءانبو - 8 ةمجعلاو - 7 عمجلاو - 6 لدعلاو - 5 فيرعتلاو - 4 ثينأتلا
 .80ص 2ج .لوصألا .جارسلا نبا - 2
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 ءايلاو .اهلبق ام مومضملا واولا :يه ةتالث فورحل ةفصك قلطت ةلعلاو - 2

 ...لالتعالاو ةلعلا فورح ...)) ىمستو ؤدملا فلأو .اهلبق ام روسكملا
 .'((!اهتومو اهنيلل كلذب تيمس

 :بارعإلا ةحلم يف ءاج

 لذيالاو اعيمج ج ايلاو ؤاولاو))

 ؛((فيتكملا لالتغالا فورح نه

 ."((فذحلاو بلقلاو .ناكسلاب ةلعلا فرح تيفخت)) وهو .لالعإلا هنمو
 .الادبإ ريصي الئل رخآ ةلع فرح ةلعلا فرح بلقني نأ طرتشيو

 يتلا ةقالعلا اهنإ يأ :هيلع سيقملاو سيقملا نيب عماجلا يه ةلعلاو - 3

 دارطا وأ هباشت وأ لثامت ةقالع تناك ءاوس هيلع سيقملاو سيقملا نيب طبرت

 دحأ ربتعت اذهب يهو .هيلع سيقملا مكح يسيقملا ءاطعإ غسن ؛داضت وأ
 نع ثيدحلا دنع عضاوم ةدع يف اهركذ ىضم دقو .ةعبرألا لمحلا ناكرأ

 .هفانصأو لمحلا

 :ةيوغل ةرهاظ برعلا عادتبا ببس نايب :ليلعتلاو - 4
 ببس هنأل ؛هيلع سيقملاو سيقملا نيب عماجلا ريغ نوكي ببسلا اذهو

 نسحلا يبال “وحنلا للع" يف ءاج ام هلاثمو \ءيش ىلع ءيش لمحي موقيال
 نيب عمجلا برعلا مالك يف سيل ...)) :؟(ه381ت) قارولا هللا دبع نب دمحم

 .نيعلا لصف ماللا باب “للع" ةدام - برعلا ناسل .روظنم نبا - 1

 . 150ص !تايلكلا .يوفكلا - 2

 .مسقم نب يلع نب دمحم ركب يبأ ىلع تاياورلاب نآرقلا أرق .هتنبا ىلع يفاريسلا ديعس ييأ نئَح ناك- 3
 يطويسلل ٥ ةاعول اة هيغب يف رظنا = ةيادهلاب ىمسمل ا يمرجل ١ رصتخم حرش هل ،يز اوهأل ١ يلع وبأ هيلع أرقو

 .130 - 129ص !ح
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 ؛دوجومب سيل هنكلو لاحم لصولا يف امهنيب عمجلا نأل ؛لصولا يف نينكاس
 دقو .مهمالك ىلإ جرخيل هكيرحت وأ نينكاسلا دحأ فذح نم دب نكي ملف

 اذإ نكاسلا فرحلا نإ :لاقي نأب نينكاس نيب عمجلا عانتما ليلعت نكمي

 نأ انيب دقو 6هدعب امب ئدتبملاو هيلع فقاولا مكح يف ملكتملا نأ ؛هب ملكت
 اذهلف نكاسلاب ءادتبالا هبشي امهنيب عمجلا ناكف }لاحم نكاسلاب ءادتبالا

:) 

 ةيوغللا اياضقلاو رهاوظلا ضعب ةيمست بيس ركذ لمشي ليلعتلاو - 6
 :ةنيعم تاحلطصمب

 “وحنلا للع يف حاضيإلا" يف تركذ يتلا تاليلعتلا نم نأ كلذ لاثم

 لاؤس ...)) : ءامسألا هذهب (فرحلاو لعفلاو مسالا) ملكلا ماسقأ ةيمست ليلعت

 ءايشألا هذه هريغو هيوبيس ىمس مِل :مهل لاقي .هيوبيس باحصأ ىلع رخآ

 .قطنو مالك اهنأل ؛ملكتملا لاعفأ اهلك اهنأ متملع دقو ...افورحو الاعفأو ءامسأ

 هذه نإ :لاقي نأ باوجلا ..:نكي مل نأ دعب هدجويو ملكتملا هلعفي مالكلاو

 ةفلتخم يهف -اهب نيقطانلا نيملكتملل لاعفأ اهنأ متركذ امك تناك نإو- ءاسشألا

 بجو كلذك كلذ ناك املف ...بارعإلا قيرط يف يراجملا ةنيابتم يناعملا

 .."((هب ءايشألا لكأب اهنم سنج لك مسوي نأو ؛اهنيب قرفلا
 امأو)) :فرحلاب فرحلا ةيمستل ليلعت “وحنلا للع" باتك يف ءاجو

 اذه نأكو ،ءيشلا فرطل عوضومف ؛ةغللا يف فرحلاب ثلاثلا عونلا ةيمست

 ىرت ذيزأ :كلوقل ؛بقللا اذهب صح ءام لعفلاو مسالل افرط عقي امنإ عونلا

 . 158ص .وحنلا للع .قارولا نبا 1

 .43ص .حاضيإلا يجاجزلا -
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 ىنعمل يه لخدت ملو ديز نوك نع ماهفتسالل تلخد امنإ فلألاف ؟رادلا ف

 .'((هفرعاف .كلذ عم فرط ظفللا يف يهو .اهصتخي

 (ھ577 - 513) ىرابنألا تاكربلا ىبأل “ةيبرعلا رارسأ" :للعلا بتك نمو

 امأ ؛ليق ؟انب ءانبلاو انارعإ بارعإلا يم مل :لئاق لاق نإ)) :هيف ءاج
 ؛يناعملا نيبي هنأل كلذب يمس نوكي نأ اهدحأ .هجوأ ةثالث هيفف بارعإلا

 .!((...اهنيب اذإ (هتجح نع لجرلا ترعأ) :مهلوق نم ذوخأم

 ىلإ ملكلا ميسقت للعن نأك ؛وحنلا ةلدأب نوكي دق ةاحنلا هعضو ام ليلعتو

 اهل اندجو امف ملكلا فانصأ انربس اننأ ىهو "ميسقتلاو ربسلا ةلعب م اسقأ ةثالث

 .اعبار امسق

 ىنعت ىتلا ةفسلفلل وحنلا تاحلطصم ليلعت ةاحنلا كرتي نأ ردجألا ناكو

 . اهنيب قورفل او اهتاحلطصم فيرعتو مولعل ١ دو دحب

 نأ يغبنيو "ليلعتلاو ةلعلل ةميدقلا ةيحالطصالا يناعملا يه كلت تناك

 :ةيلاتلا تاظوحلملا ىلع هبنأ

 لب ؛هدحو وحنلا ملع صخي ال ليلعتلا حلطصم نإ :ىلوألا ةظوحلملا - 1

 ةفسلفلاو قطنملا مولعو ؛'ةغالبلا ملعو ؛"ميدقلا ةغللا ملعك ىرخأ مولع هب لغتشت

 .139ص - .وحنلا للع .قارولا نبا - 1
 .31ص - .ةيبرعلا رارسأ .يرابنألا - 2

 .ليلعتلاو ةلعلل ةيوغللا تافيرعتلا نع يثيدح يف ليلعتلل ةيوغللا يناعملا تركذ دق - 3
 يذلا ىنعملا لصأ نع مالكلا يف ةدايز)) :مهلوقب هنوفرعيو ابانطإلا نم دعي ةغالبلا يف ليلعتلا - 4
 باتك يف رظنا = ((هتدئاف وأ هعفن وأ هتحص ىلع ليلدلا وأ .هببس وأ هتلع نايبل هنع ريبعتلا دصقي

 .93ص 2ج يناديملل “ةيبرعلا ةغالبلا"
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 .مهريغ نود ةاحنلا اهب لغتشا يتلا للعلاب باتكلا اذه يف متهن اننكلو .'مالكلاو

 .ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا تايوتسملا لمشت للع يهو

 يأ “لّلَع" ردصم هنأ ايوغل ليلعتلا فيرعت نم نيبت :ةيناثلا ةظوحلملا - د
 حلطصم نم معأ ةلعلا حلطصم نأ دجن ىنعملا اذهبو ببسلا يأ ةلعلاب ىتأ

 يف ةدوجوم فورح يهو .ةلعلا فورح لمشت نأ نكمي ةلعلا نأل ؛ليلعتلا

 قلعتت امنإو ،ليلعت ةجيتن لصحت الو "فورحلا نم اهريغك ةيبرعلا ةغللا
 لغتشن باتكلا اذه ىف اننأ لجألو .اًضعب اهضعب لالعإب وأ ؛اهسفنأ اهلالتعاب

 ليلعتلاب انمامتها بصناو ةلعلا فورح نع ثيدحلا انينثتسا وحنلا لوصأب

 :يهو ةقباس ةيحالطصا ناعم نم ىقبت ام لمشي نأ نكمي يذلا
 ةفرعم ىلإ دوقت يتلا ةيماقملا وأ ةيونعملا وأ ةيوغللا ةنيرقلا داجيإ -(أ)

 اهنودبو .مكحلا اذه هيلع موكحملا ءاطعإ يف ببس اهنأل ؛يوحنلا مكحلا
 .هقحتسي ال

 .ةنيعم ةيوغل ةرهاظ نوعضي برعلا لعج يذلا يقيقحلا ببسلا نايب -(ب)

 لومحملا لعج يذلا هيلع لومحملاو لومحملا نيب عماجلا داريإ -(ج)

 امل ادوجوم عماجلا اذه نكي مل ول هنأل ؛هيلع لومحملا مكحل اقحتسم
 .هيلع لومحملا مكح لومحملا قحتسا

 ىلع لاق دقو .لقعلاب لالدتسالاي ىنعت ةهباشتم ثحابم اهلوادتل اهتاحلطصم يف مولعلا هذه براقتت - !

 راد توريب .2ط .يرايبألا ميهاربإ :قيقحت .تافيرعتلا هباتك يف (ه816 - 740) يناجرجلا دمحم نب
 ىرت نأك ؛رثألا تابثإل رثؤملا توبث ريرقت هنأب ليلعتلا افرعم 86ص .م1992 /ه1413 .ىبرعلا باتكلا
 رانلا دوجوب ملستف ناخدل ١ ىرت نأك ٤ لالدتسالا وه ليلعتلا سكعو ناخدلا دوجو ىلع لدتستف رانلا

 .ءىشلا دجوأ يذلا ىقيقحلا ببسلا داجيإ وه مالكلاو قطنملا لهأ دنع ليلعتلا نأ اذه نم مهفنو
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 .اهئامسأب ةيوحنلا تاحلطصملا ةيمست ليلعت -(د)

 نيينعم ىف اهرصح اننكمأ ليلعتلل ةعبرألا ىناعملا هذه انربدت اذإو

 :يتآلا وحنلا ىلع

 :يقيقحلا ريغ يزوجتلا وأ رشابملا ببسلا يه ةلعلا :لوألا ىنعملا -

 ماكحألا اهب فرعت يتلا ةيماقملاو ةيونعملاو ةيظفللا نئارقلا اهي ينعأو
 ةيظفل تناك اذإ هب ملكتن يذلا مالكلا يف دجوت امنإ نئارقلا هذهو .ةيوحنلا
 هيمسي يذلا وهو يوغللا فقوملاب ةطيحملا فورظلا يف دجوت وأ ؛ةيونعم وأ
 ` .. .ماقملاب ءامدقلا

 لعفلا نإ يأ ؛“لعافلا عفر لماع وه لعفلا" نإ لاقي نأ نئارقلا لاثمف

 يقيقحلا ببسلا وه لعفلا نأ ينعي ال اذهف .لعافلا عفر يف هدوجو ببستي
 ؛ةيعيبطلا ةقيقحلا يف هلجأل لعافلا عفري ةيبرعلا ةغللا عضاو لعج يذلا

 .مالكلا ىف ةموهفم وأ ةروكذم ةنيرق هنأ وه الماع لعفلا نوك ىنعم امنإو

 .ةيبرعلا ملعت نم اونكمتيل ملعلا بالطل هميلعت يغبني رشابم ببس نذإ وهف

 (يز) عفر ببس نإ” لاقي نأ رخآلا هلاثمو .يفسلفلا يقيقحلا ببسلا سيلو
 .هتعفر مسال ترفوت اذإ ةنيرق ةيلعافلاف .“لعاف هنأل وه (ًديز رضح) انلوق ىف

 يحالطصالا ىنعملا هب صتخي “رشابملا ببسلا” ةلعلل لوألا ىنعملا اذهو

 .(أ) يف قبس اميف ليلعتلل لوألا
 هنأ ةاحنلا نظي يذلا :يقيقحلا ببسلا ىه ةلعلا :ىناثلا ىنعملا -

نأ ينعي اذهو .ةنيعم ةيوغل ةرهاظ يأ ائيعم امكح عضي ةغللا عضاو لعج
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 ثيحب مالكلا ءانثأ وأ مالكلا ىف ةدوجوملا ةنيرقلاك تسيل ةيقيقحلا ةلعلا

 رمأ ىهف ةيوغللا رهاوظلا ةأشنب قلعتت ةيقيقحلا ةلعلا لب ؛اهراضحتسا نكمي

 .مالكلا يف ةدجن نأ نكمي ال يقيزيفاتيم

 هنأل وه ةمضلاب لعافلا عفر ببس نإ" لاقي نأ ةيقيقحلا ةلعلا لاثمو

 .اهايإ ىطعأف تاكرحلا ىوقأ يه ةمضلاو ىوقألا

 رهاوظلا ضعب نومسي ةاحنلا لعج ىذلا ىقيقحلا ببسلا ىه اضيأ ةلعلاو

 ىنعملا اذهف نذإو .اهيلع اوفراعت ةبملع تاحلطصمب ةيوحنلا اياضقلا وأ

 ةثالثلا ةيحالطصالا يناعملا هنمض لخدي “يقيقحلا ببسلا" ةلعلل يناثلا

 .(د) ،(ج) .(ب) يف يتلا يهو ليلعتلل

 نيذه نع ناجرخي ال ةاحنلا فرغ ىف ليلعتلاو ةلعلا نأ دكؤي يذلاو

 ةلع ىلإ للعلا مهميسقت وه ؛يقيقحلا ببسلاو رشابملا ببسلا :نيينعملا
 :“وحنلا للع يف حاضيإلا" يف ءاج امك ةيلدجو ةيسايقو ةيميلعت

 .ةيسايق للعو .ةيميلعت للع :برضأ ةثالث كلذ دعب وحنلا للعو ...))
 مالك ملعت ىلإ اهب لسوتي يتلا يهف ةيميلعتلا للعلا امأف .ةيرظن ةيلدج للعو
 اصعب انعمس امنإو اظفل اهنم اهمالك لك انريغ الو نحن عمسن مل انأل "برعلا
 مسا انفرع ...(مئاق وهف كيز مماق) انعمس امل انأ كلذ لاثم ،هريظن هيلع انسقف

 نم عونلا اذه نمف ...كلذ هبشأ امو ...(بهاذ وهف بهذ) انلقف لعافلا

 اهنأل (تإ)ب انلق “؟(اديز) متبصن مي" :ليق نإ ؛(مئاق اديز َنإ) :انلوق للعلا

 نم ههبشأ امو اذهف ...هملعنو هانملع كلذك انأل ؛ربخلا عفرتو مسالا بصنت

2.
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 باوجلاف ؟مسالا (َنإ) بصنت نأ بجو ملو :“...“(َنإ)ب (اديز) تبصن"

 ؛لوعفم ىلإ يدعتملا لعفلا تعراض اهتاوخأو اهنأل" :لوقي نأ كلذ ىف

 لوعفملاب هيشم اهب بوصنملاف .هتعراض امل هلامعإ تلمعأف هيلع تلمحف

 ىلع هلوعفم مم ام لاعفألا نم هبشت يهف ،اًطفل لعافلاب هبشم عوفرملاو .امتفل
 ام لكف :ةيرظنلا ةيلدجلا ةلعلا امأو ...(دمحم كاخأ َبرض) وحن ؛هلعاف

 هذه تهباش ةهج يأ نمف :لاقي نأ لتم ءاذه دعب (َنإ) باب يف هب لتعُ
 لمعب اهلمع متلثم نيح الهو ..ناهومتهبش لاعفألا يأبو ؟لاعفألا فورحلا

 نم متعنتما ؛“ومع اديز برض" وحن دحاو لوعفم ىلإ يدعتملا لعفلا
 لعافلاو ...مئاق هوبأ اديز نإ مكلوق يف اهلعاف عضوم يف لمجلا عوقو ةزاجإ
 .'((اًضعب هضعب ضقني الإ مكمالك ىرأ ام ..:ةلمج نوكي ال

 ؛رشابملا ببسلا يأ نئارقلا الإ يه ام ةيميلعتلا للعلا نأ ظحالت تنأف

 ةدعاقلا فرعتل تامالعك اهب ةناعتسالا اهنم ضرغلا نأل ةيميلعت تيمس

 لعج يذلا يقيقحلا ببسلا يهف ةيسايقلا للعلا امأو بالطلا ىدل ةيوحنلا

 يأ ىلع تقبطنا اذإ اهنأل ةيسايق تيمس ؛هلجأل مكحلا عضي ةغللا عضاو

 .اهل قحتسملا لصألا ىلع سيق لاثم

 يذلا يناثلا فرطلا نأل ؛ةيسايق للع انيأر يف يهف ةيلدجلا للعلا امأو
 ؛لاثملل مكحلا بجوأ يذلا يقيقحلا ببسلا نع بيجي نأ لواحي اهحرطي
 نأ ينعي اذهو {هايإ رظانملا لوألا فرطلا هحرتقا يذلا ىقيقحلا ببسلا اضفار

 ةيلدجلا ةلعلا نإ مث ءايقيقح اليلعت مكحلا ليلعتل ةيسايق ةلع مدق امهنم الك
 .65 - 64ص .حاضيإلا .يجاجزلا 1
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 .اهتحص نم دكأتلل اهل رابتخا درجم اهنأل ؛ةيسايقلا ةلعلل ةلمكت الإ ىه ام

 الدب ةرشابم ةيلدجلا ةلعلاب باجي نأ نكمي ناكو .اهضفر وأ اهلوبق : نمو

 .ةيسايقلا ةلعلا نم

 لاثملا يف لعاقلا بئان عفر نم ةجرختسملا للعلا زَبَدَت كلذ حيضوتلو

 :“ديز ماق" :ىتآلا

 .لعاف هنأل = ؟“يز" عفز اذامل -

 .ىوقألا هنأل = ؟لعافلا قري اذاملو -

 .تاكرحلا ىوقأ اهنأل = ؟اهريغ نود ةمضلاب لعافلا ز اذاملو -

 :يلاتلا لودجلا يف كلذ ليثمتو

 ةيلدجلا ةلعلا ةيسايقلا ةلعلا | ةيميلعتلا ةلعلا

 نود ةمضلاب عوفرم لعافلا | ةلعب عوفرم لعافلا | ةلعب عوفرم ديز

         ىوقألا ةكرحلا اهنوك ةلعل اهريغ ىوقألا هنوك ةيلعافلا
 نوكيف .ةيسايقلا ةلعلا نوكت نأ نكمي ناك ةيلدجلا ةلعلا نأ ظحالت تنأف

 ىوقألا يه ةمضلا نأل :يلاتلا وه لعافلا عفر ببس نع لاؤسلا باوج
 .لعافلا وهو ىوقألل تيطعأف

 :امهو ]امهل ثلاث ال ناعون للعلا نأ ىرن كلذ لجألو

 .ةيميلعتلا للعلا ىجاجزلا اهيمسي ىتلا :ةرشابملا للعلا -

 هذهو {ةيلدجلاو ةيسايقلا للعلا يجاجزلا اهيمسي يتلا :ةيقيقحلا للعلا -
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 عفر لغ فيك انيأر دقف .اهعرفل وأ ةرهاظلا لصأل اليلعت نوكت دق للعلا
 .عفرلا لعافلا يف لصألا نأ مغر لعافلا

 :مهنم مهنزو مهل ءاملع ءامدقلا نم ةقيقحلا هذه كردأ دقو

 لوصألا" هباتك ىف '(ه322ت) يدادغبلا يرَس نب دمحم : جارسلا نبا -

 وه اهنم برض : نيبرض ىلع نييوحنلا تالالتعاو)) : لاقف “وحنلا يف

 ةلع ىمسي رخآ برضو .عوفرم لعاف لك :انلوقك برعلا مالك ىلإ يدؤملا
 اذإ ملو ؟انوصنم هب لوعفملاو ائوفرم لعافلا راص مل :اولوقي نأ لثم ؛ةلعلا
 انبسكي سيل اذهو .افلأ اتبلق احوتفم امهلبق ام ناكو واولاو ءايلا تكرحت
 يتلا لوصألا يف اهتمكح هنم جرختست امنإو ،برعلا تملكت امك ملكتن نأ

 ."((...تاغللا نم اهريغ ىلع ةغللا هذه لضف اهب نيبتو ؛اهتعضو

 جارسلا نب ركب يبأ لوق ىلع قيلعت هغيدحو :للعلاب فوغشملا ينج نيا -
 هلوصأ لوأ ىف ركب وبأ ركذ :ةلعلا ةلعو ةلعلا ىف باب)) : لوقي ذإ ؛“ةلعلا ةلع"

 لاؤس اذهف ؟اعوفرم لعافلا راص ملو :ليق اذإف ...لعافلا عفرب هنم لتمو ءاذه

 ةلعلا ةلع هامس يذلا اذه نأ هنم ملعت نأ ىغبني عضوم اذهو .ةلعلا ةلع نع

 ىرت الأ .ةلعلل ميمتتو ريسفتو حرش هنإف ةقيقحلا امأف ظفللا يف زوجت وه امنإ
 هلو ."زجوملا" باتكو .لمجلاب بقلي باتكو .هيوبيس باتك حرش باتك هل جارسلا يرس نب دمحم - 1

 .45 - 40ص رعسم نبال “نييوحنلا ءاملعلا خيرات" هتمجرت يف رظنا = 322 ةنس يفوت ةعنصلا نسح رعش

 لوأ ىلإ للعلل رخآ ميسقت ايأ جارسلا نبا لوصأ يف ءاج دقو .35كص !ج }لوصألا .جارسلا نبا - 2
 نأ ركذ نأ دعب لوقي ثيح 54ص !ج يف كلذو .ةلعلا ةلعو ةدرطم ىلإ اهميسقت نع فلتخي ال ناوتو
 للعلا هذهو ...)) :ةدئافلا ىلع ةدايزل ركذي وهف لعافلاو لعفلا ادع ام لكو ؛ةدئافلا مي يذلا وه لعافلا

 نإ لمجلا هذه نم عون لك اهبحصي اهنم برقأ ناوث للع انهاهو .لألا للعلا يه انهاه اهانركذ يتلا
 ۔((هتلا ءاش
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 أدتبال ءاش ولو “هيلإ لعفلا دانسإل" :لاق “؟لعافلا عفترا ملف" :هل ليق اذإ هنأ

 هيلإ لعفلا دانسإل عفترا امنإ “كيز ماق" انلوق نم ديز عفر باوج يف لاقف اذه
 ملو" :هل لاقف هَلَطامَل ءاش ولو ؛مَعَن ...“هلعفب عفترا امنإ" هلوق نع اينغم ناكف
 ثيدحلا بحاص نإ" لوقي نأ هباوج ناكف “؟اعوفرم لعفلا هيلإ دنسملا راص

 بجي ن اكو ئ ىوقألل ىوقأل ١ لعجف ت اكرحل ١ ىوقأ ةمضل او ‘ء امسأل ١ ىوقأ

 ناك دقف .ةلعلا ةلع ةلعو .ةلعلا ةلعو ؛ةلع انه نوكت نأ ركب وبأ هبتر ام ىلع

 اوّطعأف رمألا اوسكع الهو" :لوقيف ھءارو ام ىلإ عضوملا اذه زواجتي نأ هل

 فلكتم فلكت نإف .“نيليقث نيب اوعمجي الئل ةفيعضلا ةكرحلا ىوقألا مسالا

 ةفعضو لوقلا ةنجُه ىلإ كلذ ىدأو .للعلا ةدع تدعاصت اذه نع اباوج

 .'((...ةلولعم نوكت ال رظنلا لهأ دنع ةيقيقحلا ةلعلاف ؛ذعب نمو ...هب لئاقلا

 يه ةلعلا نأب نامهوي نيَصَن يوفكلا ءاقبلا وبأ دروأ :ةثلاثلا ةظوحلملا - 3

 : ىلي اميف كلذو طرشلا

 .ةلعلاو ببسلا نيب اذكو طرشلاو ببسلا نيب نوقرفي ال نويوحنلاو ...))

 .ةيببسلل ءابلا :مهرثكأ لاقو .ةيببسلل اولوقي ملو .ليلعتلل ماللا نأ اوركذ مهنإف
 ."((...ليلعتلل اولوقي ملو

 :رخآ عضوم يف لاقو

 ببس ىنعملا يف وه اطرش ةاحنلا هيمسي ام :نيققحملا ضعب لاق))

 .174 - 173ص !ج .صئاصخلا .ينج نبا - 1

 .504ص .تايلكلا .يوفكلا - د
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 ...كلذ وحنو ابجومو اَيِضَتَُمو ةلع !ءاهقفلا هيمست يذلا وهو ،ءازجلا دوجول
 .همدع همدع ىضتقي الو طورشملا ةوجو هذوجو يضتقي ام اندنع طرشلاو

 ."((يوحنلا يلعجلا طرشلا ىضتقم اذهو

 :نيينعم دحأ هنأ دجن ةاحنلا دنع طرشلا حلطصم ربدتن نيحو

 ةجتان ىرخأ ةيضق ثادحإ يف ةبستملا ةيضقلا ينعي هنأ لوألا ىنعملا -

 نوكي اذهبو “ءازجلا" ىمست طرشلا ةيضق نع ةجتانلا ةيضقلا هذهو !اهنع
 نإ" انلوق كلذ لاثمو .ءازجلا عوقول ةلع وأ اببس رمألا ةقيقح يف طرشلا

 دوي نيفلكملا لاعفأ نم العف نمضتي يذلا يعرشلا صنلا وه هقفلا لوصأ يف مكحلا نأ مولعملا - 1
 نم اغنام وأ طورشل اطرش وأ ب بّبسمل اببس هلعجي هجي وأ ؛هيف مهريخي وأ ؛ ,هكرت وأ هلعفب ةب مهبل اطي نآ اعنم

 ومن "عيبل ا هللا " وحن هيف رييختلا و ا وأ انز اوب رقت ةت الو" و وحن ءيش كرت وأ “هللا لا اوقت ا" وحن ءيش لعفب

 وحنلا ىلع ءيشل ءيش عضو ديفت ةيربخ ةغيص .حابمو هوركمو مرحمو بودنمو بجاو ىلإ مسقي اذهب
 ببسملا دوجو طبرو هببسم ىلع ةمالع عراشلا هلعج ام ببسلاف :بّبسمل ببس عضو ديفت - أ : :يتآلا

 ةقرسلا دوجوب .قراسلا دي عطقل ببس اهنإف ةقرسلا بيبسلا لاثم ؛همدعب همدع طب رو ببسلا دوجوب

 ديفت ب .مهلك ال نييلوصألا ضعب يأر ىلع ببسلل فيرعتلا اذهو .عطقلا مدعني اهمدعبو عطقلا دجوي
 هبابسأ مكحلل رفاوتي دقف ؛ببسلا لطبو مكحلا مدعنا دجو اذإ يذلا وه عناملاو :عونمم نم عنام عضو

 مغر ثرإلا نم لتاقلا جوزلا عنمي هنإف أطخ وأ ادمع لتقلا هلاثمف .مكحلا عنمي عنام رهظي مث هل ةبجوملا

 دوجو فقوتي ال ام وه طرشلاو :طورشمل طرش عضو ديفت -ج .ثرإلا بجوي يذلا ةيجوزلا ببس رفوت
 قالطلا عاقيإل طرش اهنإف ؛ةيجوزلا : طرشلا لاثمو .مكحلا مدع همدع نم مزلي نكلو هدوجو ىلع مكحلا

 طرتشي ال نكل ؛قالطلا مدعنا ةيجوزلا تمدعنا اذإف ؛قلطملا ةجوز ةأرملا تناك اذإ الإ قالطلا لبقيالف
 هنيب قرافلا نيبتيل ؛يلوصألا يهقفلا طرشلا مهف نكمي اذهبو .هثودحو قالطلا دوجو :ةيجوزلا دوجو دنع

 120 - ٥10ص فالخل هقفلا لوصأ ملع يف رظنا =يوحنلا طرشلا نيبو

 .530ص .تايلكلا .يوفكلا ۔-2

 .بذكلا وأ قدصلا لمتحت ىتلا ةيربخلا ةلمجلا نويغالبلا اهيمسي يتلا ىه قطنملا ملع يف ةيضقلا - 3

 موهفمب طلتخت الئلو ؛ةدحاو ةغل ىلع رصتقت الئل ةلمجلا لدب ةيضقلاب نييقطنملا دنع اهتيمست ببس لعلو

 جهانمو يزمرلاو يروصلا قلطنملا دعاوق" يف رظنا =ةديقملا ريغ ةلمجلاب هبتشتف ةاحنلا دنع ةلمجلا

 ٠ فرصتب 1 1 - ٥1ص م8 ةيبرعلا ةضهنلا راد توريب 6ىبلللا نيورلاب لمحم دمحمل “يملعلا ثحبلا
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“ ..« 

 حجنت" ةلمج وه يذلا ءازجلل طرش “دهتجت" ةلمج نإف “حلجنت ذهتجت ٠

 بجي ىتلا تابلطتملا وأ طباوضلا ىنعت طورشلا نأ ىناثلا ىنعملا -

 ‘ ةركنل اب ءا دتبال ا ت اغوسم كلذ ل امو ‘ يوحنل ١ مكحل ١ ققحت لبق اهلوصح

 ال اهنودبو . ةركنل اب ء ١ دتبال . مكح ققحتي ىتح اهلوصح بجي طورش ىهف

 .ةركنلاب ءادتبالا حصي

 : “بهذل ا رو ذش حرش  يف ءاج ام :طرشلل نيَنعمل ا كنيذ عمج اممو

 :ىلوألا ةلأسملا :ةثالث ءازجلاو طرشلا باب يف عقاولا فذحلا لئاسم ...))

 نوكي نأ ىناثلاو .امولعم نوكي نأ امهدحأ :نارمأ هطرشو "باوجلا فذح

 .'((...نيرمألا دوجول “تلعف نإ ملاظ تنأ" :لوقت .ايضام طرشلا لعف

 هطرشو” هلوقو .ةببستملا ةيضقلا طرشلاب ىنعي “ءازجلاو طرشلا باب" هلوقف

 .طباضلا هب ىنعي “نارمأ

 اةراو سيل ةيقيقح وأ ةرشابم ةلع طرشلا رابتعا نإ لوقن كلذ لجألو
 يفف هانربدت ول- طرشلا نأ همالكب ىوفكلا ءاقبلا وبأ دصق امنإو ،ةاحنلا دنع

 ةلعلاك وهف .ىرخأ ةيضق ثودح يف ببستت ةيضق نع ةرابع هاندجول -ةقيقحلا
 حضتيو .اطرش هنومسي ةاحنلا ناك نإو ةلع هانعم يف طرشلاف .اهريغل ةببسملا

 ةاحنلا هيمسي ام" :نيصنلا كنيذ دحأ يف هدروأ امب يوفكلا ءاقبلا يبأ دصق

 ام ىلإ ةراشإ" ىنعملا يف " هلوقف م“ءازجلا دوجول ببس ىنعملا يف وه اطرش

 روذش قيقحتب بلطلا ىهتنم :هعمو بهذلا روذش حرش .يراصنألا ماشه نب هللا دبع :ماشه نبا - 1
 توريب 2ط .دوته فسوي تاكرب فيلأت .روذشلا دهاوش بارعإ ىلإ رورسلا ةلحر : امهعمو .بهذلا

 .454ص .م1998 .ه1419 .ركفلا راد
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 ضرألا ىلع يز طقس" :ةلمجلا هذه اندحأ لاق ول امك همالك لاثمو .هتركذ

 رسك ببس وه ديز طوقس نأ ىلع لدت انه ةيببسلا ءاف نإف .“هقاس ثرسكف

 ىف ةيببسلا ةلمجلا نومسي ةاحنلا نأب لوقلا ىلإ انوعدي ال اذه نكل ؛هقاس

 يف اهانعمو ٤ ءيش يوحنل ١ حالطصالا يف ةلعل ١ ىنعم نإف “ةلع” مهريظنت

 .رخآ ءىش ةيعيبطلا ةقيقحلاو ةغللا

 .تاف امك وحنلا ةلدأ نم ةلعلا نايبب لالدتسالا دعي :ةعبارلا ةظوحلملا 4

 نأب هل ضرعتي يذلا لاثملا يف مكحلا ءاقب ىلع يوحنلا لدتسي نأ هانعمو
 ؟ال مأ لاثملا اذه يف ةيقاب مكحلا حيبت يتلا ةلعلا له :رظني

 دحأ اهنوك نع جرخت ال ام مكح تابثإ ىلع اهب لدتسي يتلا للعلاو

 :نييلاتلا نيعونلا

 ماق" ةلمج يف عفرلا ىف “ديز” قح ىلع لالدتسالاك ةيوحنلا نئارقلا -

 .ةيميلعت ىلوأ ةلع يهو .ةيلعافلا ةلعب “ديز

 يف “ومع" قح ىلع لالدتسالاك ؛هيلع سيقملاو سيقملا نيب عماجلا -

 ةلع يف لعافلا هباش هنأب ؛“ومع برص" ةلمج يف عفرلا مكح ىلع لوصحلا

.ىنعملا يف هب لوعفم هنأ مغر ىلع هلثم عفرلا قحتساف دانسإلا
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 للعلا ميسقت :ثلاثلا ثحبملا

 ءامدقلا دنع عاونأ ىلإ

 :ةبجوم ريغوا ةيقيقح ةيناهرب)ةبجوم ىلإ للعلا ميسقت :لوألا ميسقتلا

 لعفلاب ةرهاظلا وأ مكحلا تدجوأ ىتلا ىه ةيقيقح ةلع ىلإ اهميسقت يأ

 ةيقيقح ريغ ةلع ىلإ و ]ةغللا يف ةرهاظلا هذه اندجو ام ةلعلا هذه نكت مل ولو

 .ةيفسلف ةلع ةقيقحلا ىف تسيل ىهو ازوجت ةلعلاب ةاحنلا اهيمسي ةلع يأ

 يف لوقلا باب)) :ةبجوم تسيل ةيوحنلا ةلعلا نأ !ىجاجزلا ىري

 ةطبنتسم يه امنإو شةبجوم تسيل وحنلا للع نإ الوأ لوقأ :وحنلا للع
 سيل !اهب ةلولعملا ءايشألل ةبجوملا للعلاك تسيلو .سيياقمو اعاضوأ
 .((قيرطلا كلت نم اذه

 نأل بجومم يقيقح ببس وه ام اهنم وحنلا للع نأ يف ينج نبا ىريو

 بابسأ وه ام اهنمو .هريغ ئرب رعلا قوذلا قيطي نأ نكمي الو ؛هدناسي سحلا
 ال بجاو امهدحأ :نيبرض ىلع نييوحنلا للع نإ ..)) :مكحلل ةبجوم ريغ
 هنأ الإ .هلمحت نكمي ام رخآلاو .هريغ هانعم يف قيطت ال سفنلا نأل ؛هنم دب
 ةرسكلل ايو ؛اهلبق ةمضلل اواو فلألا بلق ...:لوألا .هاركتساو مشجت ىلع

 .قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ وه يجاجزلاو .66 - 64ص .حاضيإلا يف كلذ يجاجزلا لاق - 1
 " لمجلا ” فلأ .عيشت هنأ ليقو .قشمد عماج يف سردي ناكو .جاجزلا قاحسإ ييأ هذاتسأ ىلإ سي
 .180ص يناميلل نييعتلا ةراشإ يف هتمجرت يف رظنا =“ىلامألا"و “باتكل ١ بدأ ةبطخ حرش"و
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 وحن يف كلوق وحنف ءايلا امأو ،رئێَوُس رئاس يف كلوق وحن واولا امأ ...اهلبق
 سبل الو ةيناهرب ةلع هذهف ...سيطارقو سيطئرَق :هريسكتو ساطرق ريقحت

 اذإ ءاي هوحنو روفصع واو بلق كلذك سيلو .اهنع سفنلل فقوت الو .اهيف
 ىف ةقشملا لمحت كنكمي هنأ ىرت الأ .ريفاصَعو ريفيَصُع وحن ؛اهلبق ام رسكنا

 كلذكو .رؤفاصعو رؤفيَصُع :لوقت نأب كلذو .ةرسكلا دعب واولا هذه حيحصت
 ."((...داعومو نازؤم ...وحن

 ام للعلا نم نأل ؛باوصلا وه ينج نبا لوق نأ هيلإ بهذن يذلاو
 مسق دق هسفن يجاجزلا نألو ؛ةرهاظلل ةيقيقح ابابسأ تسيلو طقف نئارق وه
 للعلا ضعب نأ ىلع لدي ميسقت وهو {ةيلدجو ةيسايقو ةيميلعت ىلإ للعلا
 .ةبجوم ريغ

 :ةبكرمو ةطيسب ىلإ ةلعلا ميسقت :يناغلا ميسقتلا

 ليلعتلاك دحاو هجو نم اهب ليلعتلا عقي يتلا يهو ةةطيسب نوكت دق ةلعلا))

 بلق ليلعتك ؛ادعاصف نينثا :فاصوأ ةدع نم ةبكرم نوكت دقو ...لاقثتسالاب

 اهعوقو الو ؛اهنوكس درجم سيل ةلعلاف ،ةرسك دعب ةنكاس واولا عوقوب (نازيم)
 ."((...نيرمألا عومجم لب ؛ةرسك دعب

 ةيدعتم ريغو (اهباب يف ةدرطم) ةيدعتم ىلإ للعلا ميسقت :ثلاثلا ميسقتلا
 : (ةرصاق)

 .88ص !ج .صئاصخلا .يتج نبا - 1

 فيرشلا رهزألا ةعماج .ةرهاقلا .ليلخ ىفطصم حاتفلا دبع دمح :قيقحت .حارتقالا يطويسلا - 2

 .126ص .م1999 /0
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 ركذ امك ؛تضفر ةرصاق تناك نإف .ةدرطم نوكت نأ ةلعلا طرش نأ وهو

 لتعا نم لوق كلذ نم :حصت مل ًدعتت مل اذإ ةلعلا نأ يف باب)) يف ينج نبا
 تهباش نيفرح ىلع تناك امل ءامسألا هذه نأب ...(مم)و (مك) وحن ءانبل

 ريغ ةلع هذهو ...(لب) و (له) وحن ؛نيفرح ىلع فورحلا نم ءاج ام كلذب
 ؛نيفرح ىلع اًّضيأ ءامسألا نم ناك ام ىنبي نأ بجي ناك هنأ كلذو .ةيدعتم

 .'((...(مف)و (مد)و (بأ)و (خأ)و (دي) وحن
 ةلثمأ عيمج ىلع بحسنت نأ دب ال ةلعلا نأ ينج نبا مالك نم دوصقملاو

 نأ بجو ةلعلا هذهو قفتت ال بابلا اذهل ةذاش ةلثمأ كانه تناك نإف ؛بابلا

 نأ لاقي نأ كلذ لاثمو .اهلك اهيلع قبطنت ىرخأ ةلعب ةذاشلا ةلثمألا لَلَعُ

 ؛لعفلا هيلع عقو نم ىلع لدي فيعض هنأل بصني نأ هب لوعفملا يف لصألا

 هعفر انللع ؛بصني مل هنكل ىنعملا يف هب لوعفم لعافلا بئان نأ ليق نإف
 :ناتلع انهف .لعافلا ىلإ دنسأ امك لعفلا هيلإ دنسأ هنأب

 لوعفملا فعض : يه ؛ىنعملا ىف هب لوعفملا بصن وه يذلا لصألل ةلع -
 ....." ....لعفلا هيلع عقو نم ىلع هتلالدل هب

 .لعافلا ىلإ هدانسإ :يه ؛لعاقلا بئان وه يذلا ذاشلا عرفلل ةلع -

 :ةلعو ببس ىلإ اهميسقت :عبارلا ميسقتلا

 ال يتلا مكحلل ةبجوملا ةيوحنلا نئارقلا نيب قرفيل ؛ينج نبال ميسقت وهو

 اهمكح نوكي يتلا مكحلل ةزوجملا ةيوحنلا نئارقلا نيبو ؛مكحلا يف ريخت

 :ةزوجملا ةلعلا نيبو ةبجوملا ةلعلا نيب قرفلا ركذ باب)) يف لاق دقف .ايرييخت

 .1 69ص 1 ح .صئاصخلا .ينج نبا ۔ 1
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 عفرو ...ةلفلا بصنك اهب باجيإلا ىلع اهانبم اندنع للعلا رثكأ نأ ملعا

 ىلع اهب رصتقم ريغ .اهل ةبجوم هيلإ ةيعادلا هذه للف ...ربخلاو أدتبملا
 يف وه امنإو .ةلع ىمسي رخآ برضو ،برعلا مالك داقم اذه ىلعو ءاهزيوجت

 يه ؛ةلامإلا ىلإ ةيعادلا بابسألا كلذ نمو بجوي الو زوجي ببس ةقيقحلا
 ال ةلامإلا بجوي رمأ ايندلا يف سيل هنأ ىرت الأ ،بوجولا ةلع ال زاوج ةلع

( 

 :ةيلدج وأ ةيسايقو .ةيميلعت ىلإ للعلا ميسقت :سماخلا ميسقتلا
 ؛ةلعلل يحالطصالا فيرعتلا يف ةثالنلا ماسقألا هذه فيرعت انب رم دقو

 انزئأو .ةيسايق للع يه امنإف ةيلدجلا للعلا لصف نم ىودج ال هنأ انل نيبتو

 :نيمسق ىلإ للعلا جارسلا نبا ميسقت ىلإ
 .نئارقلا وأ ةرشابملا بابسألا يأ ةيميلعتلا ةلعلا يهو :ةدرطم للع -

 .يقيقحلا ببسلا يأ ةيسايقلا للعلا يهو :ةيمك للع -

 سيلجلا) يرونيدلا هللا ةبه نب ىسوم نب نيسحلا نأ انه فيضأو
 نيمسقلا نيذه ىلإ “وحنلا يف ةعانصلا رامث" هباتك يف للعلا مسق "(يوحنلا

 .164ص هسفن - 1

 يف يطويسلا كلذكو .هخويش الو يرونيدلا سيلجلا نامز 91-92ص ةغلبلا يف يدابآزوريفلا ركذي مل - 2
 موتكم نبا هلقن امك .عماوجلا عمجو هتركذت يف للعلا نع همالك لقن هنأ ركذ هنكل 541صا!ج ةاعولا ةيغب
 عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه ىوس يطويسلا اهركذ يتلا رداصملا هذه نم دجأ ملو .هتركذت يف

 باتكل كذ هيفو :ه1399 .ةيملعلا ثوحبلا راد تيوكلا .مركمم ملاس لاعلا ديع :ق .هسفن يطويسلل

 :ةمجرت .ناملكورب لراكل يبرعلا بدألا خيرات يف تدجو يننكل .خيرات نود هبحاصو ةعانصلا رامث

 لبق هباتك فلأ يرونيدلا سيلجلا نأ 40ص 6ج .فراعملا راد .ةرهاقلا .ج6 .2ط .باوتلا دبع ناضمر

 .ھ583 ةنس
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 درطت ةلع)) :يلي امك ةريثك ةلثمأ ةدرطملا للعلا تحت جردأ هنأ الإ امهيسفن

 .هلوصأ يف مهتمكح رهظت ةلعو .مهتغل نوناق ىلإ قاسنتو "برعلا مالك يف

 نكلو شهتاعوضوم يف مهدصاقم ةحص نعو .مهضارغأ ةحص نع فشكتو
 الإ ؛نانفألا ةريثك بعتلا ةعساو يهو !الوادت دشأو الامعتسا رثكأ ىلوألا

 ةلعو }هيبشت ةلعو .عامس ةلع : :يهو 0 اعون نيرشعو ةتالت ىلع اهرادم ن أ

 ريظن ةلعو ،ضيوعت ةلعو ،ديكوت ةلعو ،قرف ةلعو ،لاقنتسا ةلعو ،ءانغتسا

 برق ةلعو {ةلداعم ةلعو .ةلكاشم ةلعو ،ىنعملا ىلع لمح ةلعو "ضيقن ةلعو

 ةلالد ةلعو ©فيفخت ةلعو .راصتخا ةلعو \بيلغت ةلعو ؤ\بوجو ةلعو .ةرواجمو
 ."((ىلوأ ةلعو داضت ةلعو .راعشإ ةلعو .ليلحت ةلعو .لصأ ةلعو لاح

 اهيلع داز هنأ اندجو “حارتقالا» يف للعلا هذه حرش ىلع انعلطا نيحو

 سيلجلا اهركذ يتلا للعلا هذه رثكأ نأو .ةلع 24 تراصف "زاوجلا ةلع"

 دكأتلا نكميو .ةيمكحلا للعلا نم اهرثكأ لب ؛ةدرطملا للعلا نم تسيل

 عيمج نييلوألا نيدومعلا يف ركذي يذلا يلاتلا لودجلا لالخ نم كلذ نم

 لاثملا ثلاثلا دومعلا ىف للحي مث ؛حارتقالا يف ءاج امك اهتلثمأو للعلا كلت

 :ةلعلا عون حضتيل

 .92 - 91 ص .ةغلبلا .يدابآزوريفلا - 1

 . 48ص ىطويسلل “حارتقالا" رظنا ۔-2



    
 هبشتلا

 ء انغتسال ١

 لاقثتسالا

   قرفلا

 اهلاثم

 امك ىدنأ لجر لاقي ال

 اذكه هنأل ءايذث ةأرملل ليق

 برعلا نع درو

 عراضملا لعفلا بارعإ

 لعافلا مسا هتهباشمل

 ىضاملا نع ينغتس ١

 » رو ب “َعَدَو"

 “ذعَي" يف واولا فذح

 ةرسكو ءاي نيب اهعوقول

 نيبو هنيب قّفيل لعافلا عف

   بوصنمل ١ هب لوعفمل ١
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 اهعون
 نع بيجت اهنال ةيمكح ةلع
 نأ دارأ ولو .ةرهاظلا ببس

 ةدرطم ةرهاظلا هذه ةلع لعجي

 لك :ةدرطملا ةدعاقلا هذه لاقل

 هثنؤمف لعفأ نزو ىلع ناك ام

 تاملكلا ضعب ادع ام ءالعف

 ءايدت وحن

 ةدرطملا اهتلع امأو .ةيمكح ةلع

 ام برعم عراضم لعف لك :يهف

 نونو ديكوتلا نون هب لصتت مل

 ةوسنلا

 ةدرطملا اهتلعو .ةيمكح ةلع

 ضام هل عراضم لعف لك :يه
 “عدي" وحن اهضعب ادع

 ةدرطملا اهتلعو .ةيمكح ةلع

 ةرسكو ءاي نيب عقت واو لك :يه

 فذحت

 :ةدرطملا اهتلعو .ةيمكح ةلع

 لوعفم لكو ،عوفرم لعاف لك

   بوصنم هب
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 :ةدرطملا اهتلعو .ةيمكح ةلع ديكوتلا نون لخدت | ديكوتلا | 6

 رمألا لعف ديكوتلا نون لخدت | رمألا لعف ةليقثلاو ةفيفخلا
 ةليقث وأ تناك ةفيفخ هعاقيإ ديكأتل

 اذإ :اهتغيصو .ةدرطم ةلع أ ءادنلا فرح ضيوعت أ ضيوعتلا | 7

 ظفل ةادانم يف اي تفذح “َهللا" يف ميملاب

 ميملاب تضوع ةلالجلا

 هرخآ ةددشملا

 اهتلع امأو ةيمكح ةلع | اذإ نينكاسلا دحأ رسك | ريظنلا ةلع | 8

 اذإ :لوقي نأ يهف ةدرطملا | ةمالع نوكسلا نأل ايقتلا

 امهدحأ رسك نانكاس ىقتلا نم وه يذلا مزجلا

 اهدحو لاعفألا صئاصخ

 صئاصخ نم رجلا نأ امك

 نوكسلا لمحف .ءامسألا

 يف هريظن هنأل رجلا ىلع
 امهنم الك نإ ذإ ىنعملا

 لخدي ام زييمت ىلع لدي

         هيلع

  

  

  



  
10 

11   

 ضيقنلا

 ىنعملا

   ةلكاشملا

 ةيفانلا ال مسا بصن

 المح لحملا ىلع سنجلل
 ؛ةيديكوتلا نإ مسا ىلع
 ىنعملا يف اهتضيقن اهنأل

 ةيناثلاو ةيفان ىلوألا نوكل

 ةدكؤم ةتبثم

 يف ةظعوملا لع ريكذت

 ةيالا يف لجو زع هلوق
 ْنَمَف” ةرقبلا ةروس نم 5

 اهل المح “...ةظِعؤَم هاج

 ظعولا ىلع

 ىهتنم ةغيص فرص

 “السالس" عومجلا

 يف “الالغأ" اهتلكاشمل

   4 ةيآلا ناسنإلا ةروس

 ليلعتلا :سماخلا لصفلا

 ةدرطملا اهتلعو .ةيمكح ةلع

 ةيئانلا ال مسا بصني :ىه

 لحملا ىلع سنجلل

 :لوقت ةنيرق اهنأل .ةدرطم ةلع

 وأ ثنؤملا لعف ريكذت زوجي

 لمح اذإ ركذملا لعف ثينأت
 وأ ظفللا يف هسنج ريغ ىلع

 ىنعملا

 حصي : اهتغيصو .ةدرطم ةلع

 لكاش اذإ فرصني ال ام فرص

 ةلمج يف هريغ
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12 

13 

14 

15     

 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصا

 ةلداعملا

 ةرواجملا

 بوجولا

   زاوجلا

 نم فرصنيال ام لس
 ةحتفلا هؤاطعإ و ةرسكلا

 رجلا اوطعأ مث .اهنم الدب

 عمج نم اوبلس نيح هقح
 ةحتفلا ملاسلا ثنؤملا

 هوطعأف بصنلا ةلاح ىف

 اولداعف !اهنم الدب ةرسكلا

 مهلوق يف “برخ" رج
 مغر “برخ بض رحج"
 ال عوفرملا رحجلل ةفص هنأ

 ةرواجملل كلذو ؛بضلل

 لعافلا عفر

 نيب اهقطنب فلألا ةلامإ

 ةلامإ و ،ءايلاو فلألا

   ةرسكلا ىلإ ةحتفلا

 نأ اهاندرأ اذإف .ةيمكح ةلع

 عونمملا رجي : انلق ةدرطم نوكت

 ةرسكلا

 مسا لك : اهتغيصو .ةدرطم ةلع

 امسا رواج اذإ رجي نأ زوجي

 ارورجم

 هنأ ىرت ةنيرق اهنأل ةدرطم ةلع

 للعت الو “لعافل ١ عفر بجي”

 ايقيقح اليلعت لعافلا عفر ةرهاظ
 ىرت ةدعاق اهنأل ؛ةدرطم ةلع

   ةحتفلا وأ فلألا ةلامإ زاوج
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17 

18   

 راصتخالا

  

 وحن ىدانملا مسالا ميخرت

 بحاص اي يأ “حاصأ”

 نونلا ماغدإ وحن ماغدإلا

 اميم ناريصتف ميملا يف
 اًمم” ةددشم ةدح او

:7 
 ںوبحب

 ىفنألا ىلع ركذلا بيلغت
 افصاو ىلاعت هلوق وحن

 ةيالا يف نارمع تنب ميرم
 ميرحتلا ةروس نم 32

   “نيِتناقلا نم ثتاكو"
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 ببس نيبت اهنأل ؛ةيمكح ةلع
 ةبغر وهو يقيقحلا ميخرتلا
 مالكلا راصتخا يف يبرعلا

 ىدانملا ةباجتسا ىلإ هتجاحل

 اندرأ ولو تقو عرسأ يف

 :انلق ةدرطم ةلع ىلإ اهليوحت
 اذإ ىدانملا مسالا ميخرت حصي

 ميخرتلا طورش هيلع تقبطنا

 ةدرطملا اهتلعو ةيمكح ةلع

 نيئرحلا ماغدإ حصي : يه

 يف نيبراقتملا وأ نيلئامتملا

 امهدحأ جردي ثيحب جرخملا

 قطنلا يف ناريصيف رخآلا يف
 اناكأ ءاوس اددشم ادحاو افرح

 نيتملك يف مأ ةدحاو ةملك يف

 :لوقت ةنيرق اهنأل !ةدرطم ةلع

 يف ىغنألا ىلع زكذلا بلغي
   ةيبرعلا
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20 

21 
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 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصأ

 لصألا

 ىلزالا

 ةلالد ةلع

 لاحلا

   راعشإلا

 ميدقتلا ةبترب ىلوأ لعافلا

 هب لوعفملا نم

 : لالهلا ىرت نيح كلوقك
 لالهلا اذه ىأ "لالهلا"

 ةلالدل أدتبملا تفذحف

 هيلع ماقملا

 عمج واو لبق ام حتف
 ناك اذإ ملاسلا ركذملا

 وحن اروصقم امسا هدرفم

 نأب اراعشإ “َنؤَسومم”

   فلأ فوذحملا

 فرص زوجي لوقت ةيمكح ةلع
 لصالا نال فرصني ال ام

 اهتلعو فرصلا ءامسألا يف

 فرص زوجي :يه ةدرطملا

 ةرورضلل فرصلا نم عونمملا

 ةيمكحلا اهتلعو .ةدرطم ةلع

 ميدقتلاب ىلوأ لعافلا :لاقي نأ

 عناصلا وه هنأل هب لوعفملا نم

 الف هب لوعفملا يف رثؤملاو

 لبق ةعيبطلا يف دجوي نأ دب

 هب لوعفملا

 فذح حصي :لوقت ةدرطم ةلع

 لاحلا لد اذإ تاملكلا رثكأ

 اهيلع ماقملا وأ

 ةدرطملا اهتلعو ةيمكح ةلع

 روصقم مسا لك : لوقلاب يفتكت

 حتف املاس اركذم اعمج عمج

 هعمج واو لبق ام
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 بولقلا لاعفأ تدكأ اذإ

 وأ ردصمب ةفرصتملا

 ىلع تمدقتو اهريمضي

 ءاغلإ حصي مل اهيلومعم

 فانم اهديكأت نأل ؛اهلمع

 :كلذ وحنو ،ءاغلإلل

 احيحص زبخلا ثمِلَع
 اًملع
 “ك" نأب لالدتسالا

 جرخت ال :لوقلاب مسا
 وأ امسا اهنوك نع ةملكلا

 انملع اذإف ،افرح وأ العف

 ناكمإل افرح تسيل اهنأ

 .أدتبملا ىلإ اهدانسإ

 اهترواجمل العف تسيلو
 ىقب امف لصاف الب لعفلا

 نأل ؛امسا نوكت نأ الإ

 ليلعتلا :سماخلا لصفلا

 ىفكي ناكو .ةيمكح ةلع

 ةدرطملا ةلعلا وأ ةنيرقلا ىف

 لاعفأ تمدقت اذإ :لاقي نأ

 وأ ردصملاب تدكأو بولقلا

 اهلمع ءاغلإ حصي مل اهريمضب

 لكل :لوقت اهنأل ةدرطم ةلع
 ىتلا هتامالع ملكلا نم فنص

 اهلعجن نأ اندرأ ولو .اهب فرعي

 :لاؤسل اباوج يأ ةيمكح ةلع
 ملكلا فانصأ فلتخت اذامل

 نأل :انلقل ؟ضعب نع اهضعب

 الو ةدافإ نم هل دب ال مالك يأ

 ناكرأ عونتب الإ ةدافإلا ققحتت

 ىنعم اهضعب لمكيل دانسإلا
   ةدئافلا
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 : ىلي ام لودجلا اذه ضرع نم اندارأ دقو

 يذلا رمألا للع رشع ةدرطملاو ]ةلع ةرشع عبرأ ةيمكحلا للعلا غلبت - 1

 .ةدرطم اللع عمجل اهرابتعا ىف سيلجلا مالك در ىلإ انعفدي

 نأ دب ال اهنأل ةماع تاميسقت ىه للعلل ةيضاملا سمخلا تاميسقتلا - 2

 ؛لودجلا يف انيأر امك ةصاخ تاميسقتلا ضعب دجن ِنيح ىف .ةلع ةيأ لمشت

 .لاقثتسا ةلعو فيفخت ةلع ىلإ لقنلاو ةفخلا ثيح نم ةلعلا ميسقت وحن

 لاثمو ،لاقثتسالا وأ فيفختلل نوكت نأ امإ ةلعلا نأ ىنعي ال ميسقتلا اذهف

 صاخ ميسقت وهف ."ةيونعمو ةيظفل ىلإ للعلا ميسقت ةصاخلا تاميسقتلل رخآ

 .ةيقيقحلا للعلا نم اهريغ نود نئارقلاب
 نم اهميسقت وهو ؛للعلل اماع اميسقت لودجلا نم طبنتسن نأ اننكمي - 3

 :ىلإ اهلوبق ناكمإ ثيح

 .ةيميلعتلا ىلوألا للعلا عيمج لمشت يهو .اهتوبثب عطقن ةينيقي للع -
 هذه نمو .برعل ١ نع اغامس تدرو نإ ةيسايقلا يناوثلا للعل ا ضعب كلذكو

 .يظفل رخآلاو يونعم اهدحأ : ةيب رعلا سيياقم يف باب)) 109ص 1ج ينج نبال صئاصخلا يف ءاج - 1

 نأ ىرت الأ .يونعملا سايقلا وه اهعسوأو اهاوقأ نإف ؛ةغللا هذه يف اوشفو امع نإو ِنابرضلا ناذهو

 اهلك ةيقابلا ةيناثلاو ....اّظفل لعفلا هبش وهو .يظفل اهنم دحاو :ةعست فرصلا نم ةعناملا بابسألا
 اهنأب نئارقلا هذه فصي ينج نبا نأ ظحالملاو ((...ثينأتلاو لدعلاو فصولاو فيرعتلاك ةيونعم

 دعاوقلا يأ سيياقملا مكح اهب َُرَعَتي نئارقلا نأ ىلإ عجار امبر كلذو ىرخأ ةرم بابسأو .ةرم سيياقم

 .اهئزج ىلع المح ةيظفلو ةيونعم اهنأب دعاوقلا تقصوف .دعاوقلا نم ءزج اهنأكف

 يف !ج صئاصخلا يف ينج نبا ثيدح يف برعلا نع ةعومسملا للعلا نم ريثكلا دجن نأ اننكمي -
 نب ةرامع نأ كلذ نمو .“اهيلع هانلمحو اهيلإ هانبسن ام ضارغألاو للعلا نم تدارأ برعلا نأ باب"

 لقتأ ناكل هتلق ول :لاقف ؟[زاهنلا قباس ليللا الو] لقت مل مل :هل ليقف [زاهنلا قباس ليللا الو] أرق ليقع

 .سفنلا يف
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 ،بيلغتلا ةلعو .زاوجلا ةلعو ؛بوجولا ةلع لودجلا يف تدرو يتلا للعلا
 .ىنعملا ىلع لمحلا لاحلا ةلالد .ةلكاشملا ةلعو

 ؛يرشبلا لقعلاو ةيبرعلا ةقيلسلاو قوذلاو سحلا اهحجري ةينظ للع -
 ‘ 9 اقثتسالا : لودجل ١ يف اهنمو ‘ اهتحصو اهقدصب مزجن ال ةياهنل ١ يف اننكلو

 .ليلحتلا ,داضتلا ضيوعتلا راعشإلا ءىلؤألا فيفختلا راصتخالا .ةرواجملا

 ديؤت مل اهنأل اهنالطب الو اهتحص حجريالف ءرملا اهدنع فقي :ةيكش للع -

 .لصألا .ديكوتلا :اهلاثمو ءاهحجري ىتح وأ اهقدصيو اهيوقي يذلا ليلدلاب
 ةلع : لودجل ١ ىف اهنمو ) لقعل او سحل ١ ىدل اهلبقت بتبعصي ةيه او للع -

 . قرفلا ةلداعملا كضيقنلاو ريظنلا ءانغتسالا ةلعو .هيبشتلا

 نأ ىنعي ال ةيهاوو ةيكشو ةينظو ةينيقي ىلإ للعلا ميسقت نأ ىلع هتنأو
 تسيل التم لاقنتسالا ةلع نإ لوقأ كلذ مهفلو .امود اهل امعبت اهتلثمأ لك لظت

 لاثملا ىلع دمتعي ةيهاو وأ ةينيقي وأ ةينظ ىلإ اهفينصت لب ؛دبألا ىلإ ةينظ ةلع
 .ةينيقي لاقثتسا ةلع يهف برعلا نع عمس امم اهلاثم ناك نإف .همدقت يذلا

 وهو يوحنلا سيلجلا همدق يذلا لاثملا يف امك ةاحنلا حيجرت نم ناك نإو

 اهيف حيجرت ال الاثم ناك نإو .ةينظ لاقنتسا ةلع وهف “دي" واو لاقنتسا

 الو سيلجلا همدق امم فعضأ الاثم ناك نإو .ةيكش لاقثتسالا ةلع تناك

 .ةيهاو لاقثتسا ةلع وهف يبرعلا سحلا هغيستسي

 نم للعلا ميسقت وهو !اماع رخآ امميسقت طبنتسن نأ نكمي كلذك - 4

:اهردصم ثيح
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 ةلعو بوجولا ةلعك ةيميلعتلا ىلوألا للعلاك برعلا نع تعمس للع -
 .عامسلا ةلعب اهتيمست نكمي للعلا هذه عيمجو زاوجلا

 ةلعو هيبشتلا ةلعك ةيسايقلا للعلا بلغأ ىهو ةاحنلا ةعانص نم للع -

 ١ .لاقثتسالا ةلعو ءانغتسالا

 اياوز يهو ؛للعلا ميسقت يف ةفلتخم اياوز نيب عمجي قباسلا لودجلا - ى

 ىرخألا للعلا عم اهل طبار ال لودجلا للع ضعبو .ةصاخ اهضعبو ةماع
 .راصتخالا ةلعك

 ببسلا ركذب ايقيقح اليلعت ةيوغل ةرهاظ ةيأ للعي نأ يوحن يأل نكمي - 6
 لوقي نأ يغبني ال اذه لجأل .انلصو يذلا وحنلا ىلع اهعضي اهعضاو لعج يذلا

 .ةيقيقح ةلع اهل فرعن الو برعلا نع انتءاج رهاوظلا ضعب نإ ةاحنلا دحأ

 اذإف .ةيميلعت يأ ةيعامس للع ةيوحنلا رهاوظلا عيمج نإ لوقي نأ هيلع امنإو
 .اهيلع يتلا ةيفيكلاب اهروهظ رس نع ثحبي يقيقح ليلعت وهف للع

 همتق يذلا لاثملا ىف يوحنلا سيلجلا لوق نإف ساسألا اذه ىلعو

 نع درو اذكه هنأل ءايدث ةأرملل ليق امك ىدنثأ لجر لاقي ال" :عامسلا ةلعل

 درو امب ميلست وه لب ؛ةرهاظلل ايقيقح اليلعت نوكي نأ هب دصقي مل ؛“برعلا
 :توكسلا اذه سيلجلا ىمس اذهلو ؛ةرهاظلا رس نع توكسو برعلا نع

 وه لب اهرس نايبو ةرهاظلا مهف ىلإ اديدج فيضتال ةلع هنإ يأ ؛عامس ةلع

 .عامسلا يف ءاج امل ركذ درجم

هنأب لجرلا فصو مدعل ةيقيقح ةلع ركذ نييوغللا ضعب نأ كلذ ليلدو
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 ث
 :اهل لقعأ ال ءالغ يهو .نييدثلا ةميظع :ُايذت ةأرماو ...)) :هلوقب “ىدَنأ" ةا

 .'((ىدثأ لجر لاقي الو .لاجرلا يف نوكي ال اذه نأل

 هجردأ دقو .ةيلقعلا وحنلا ةلدأ نم ميسقتلاو ربسلا نأ انملع دق انك - 7

 هنأ يتعي ال اذهو .نيرشعلاو عبرألا للعلا نم ةلعك انه يرونيدلا سيلجلا

 مهفن انلعجي اذهو .يوحن حالطصال ةلع وه لب ةيوغل ةرهاظل ةيقيقح ةلع

 ةاحنلا عضو ببس رسفت ةيقيقح اللع حلصت نأ نكمي وحنلا ةلدأ عيمج نأ

 انتلصو يتلا ةروصلا هذه ىلع مهدعاوقو مهتاحلطصم

 يتلا ماقملا ةنيرق يه يرونيدلا سيلجلا اهقاس يتلا لاحلا ةلالد ةلع - 8

 يتلا للعلا نأ نم هانلق ام دكؤي اذهو "يحالطصالا ةلعلا فيرعت يف اهنع انثدحت

 .ةيماقم نئارقو -ةيعامسو ةيظفل- ةيلاقم نئارق اهنوك نع جرخت ال نئارقلا ىنعمب

 :نيرمأ ركذ للعلا ماسقأ نع ثيدحلا ماتخ يف دونو

 للعلا فينصتب بلاغلا ىف اومتها ءامدقلا ةاحنلا نأ ىلع هبنأ نأ - 1

 الو ةيقيقحلا للعلل الصفم افينصت مهل دجن الف شةلصفم ريغ ةماع تافينصت

 يف مهمه ناك دقف ،طقف يرونيدلا سيلجلا للعب مهنم انرفظ امنإو ،نئارقلل

 .اليلق الإ مهتاليلعت ديرجت نود يوحن مكح لك للعي نأ للعلا نع مهتافلؤم
 ضرعتن امدنع نئارقلا عاونأو ةيقيقحلا للعلا عاونأ يف ليصفتلا نوكيس اذلو
 .لاجملا اذه يف نيثدحملا ثاحيأل

 ىتلا ةعونتملا تاحلطصملا هيف ائيبم ىلاتلا لودجلا درسأ نأ دوأ - 2

 مهف ىلع ائيعم ارصتخم نوكيل ؛للعلا ميسقت يف ءامدقلا ةاحنلا اهمدختسا

 .ءاثلا لصف ءايلا باب “يدنث ” ةدام - برعلا ناسل روظنم نبا - 1
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 ىلع ايوق اليلد نوكي ىكلو تاحلطصملا فالتخا مغر ماسقألا نيب ةقالعلا

 اًصيأ ىعاري ميسقتلا نأ ةظحالم عم ؛هانركذ امع اهفانصأ يف جرخت ال ةلعلا نأ

 :ميسقتلل ساسأ لك يف انمز ةاحنلا ةيقبسأ

 ميسقتلا ساسأ

 ةلعلا نوك ثيح نم

 ريغ ةيزوجت وا ةيقيقح

 وأ اهباي يف ةدرطم اهنوك

     ةدرطم ريغ

 ميسقتلا ةيفيك

 مالك ىلإ ةيدؤم
 ةلعلا ةلع - برعلا
 ةيناث ةلع - ىلوأ ةلع

 ريغو ةبجوم

 ةبجوم

 - ةيسايق - ةيميلعت

 ةيلدج

 - ةيناهرب ةبجوم

 ةبجوم ريغ

 ةبمكح - ةدرطم

 ةثلاث - ةيناث - ىلوأ
 ريغ - ةيدعتم

 ةيلعتم

 ةلع - بس

   ةبكرم - ةطيسب

 ميسقتلا بحاص

 ھ311ت جارسلا نيا

 ه311ت جارسلا نبا

 ھ337ت ىجاجزلا

 ھ337ت ىج اجزل ١

 ھ392ت ىنج نبا

 ھه583 دعب ت سيلجلا

 ھ595 ت ءاضم نبا

 ھ911 ت يطويسل ١
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 ليلعتلا ةأشن :عبارلا ثحبملا

 هيف فيلأتلا روطتو

 يثيدح ةيشاح يف وحنلا لوصأ يف فيلأتلا ةأشن خيرات تدرس دق تنك

 نم اصعب هيف تركذف ،لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا يف وحنلا ةلدأ نع
 روص مدقأ ركذأ نأ تلواح لمحلا عاونأ ع تثدحت امدنعو .لوصألا بتك

 عاونأو وحنلا لوصأ عوضومب طبترم ليلعتلا خير ات نأل كلذ لك .لمحلا
 ةفصب ليلعتلا عوضوم تلمح يتلا بتكلا ركذأ نأ انه يقبو "سايقلا

 ليلعتلا وأ يقيقحلا ليلعتلا يف ابتك اهنوك نع جرخت ال بتك يهو ‘ةيصصخت
 الو .ةلعلا روطت يف اومهاس نيذلا ةاحنلا ركذ ىلإ ةفاضإ .(لماوعلا) رشابملا

 ةرثكب ةلعلا نع ثيدحلا نم ولخت ال يتلا ةميدقلا بتكلا ركذل لاجملا عستي
 لئاسملا ليلعتب متهت يتلا فالخلا بتكك اهدحو اهيف صصختت ال اهنأ الإ
 .ازينك انعفني الف قيبطتلا ىلع رصتقي تتشم مامتها هنكل ؛ةيفالخلا

 نب هللادبع -هيف اوفلؤي مل نإو-ليلعتلا مهيلإ بسن نيذلا ةاحنلا مدقأ نم
 ذمو وحنلا جعب لوأ)) هنإ ليق ذإ (ه117 ت) يرصبلا يمرضحلا قاحسإ يبأ

 حقن نم لوأ وهو)) "((وحنلا للع نم لوأ هنإ لاقيو)) {"((للعلاو سايقلا
 ملعلا انديفت ال تاركن لمجلا هذه لكو 5((للعلا حرشو سايقلا دمو وحنلا
 .47ص .ءارعشلا تاقبط مالس نبا - 1
 .27 رص ءابلألا ةهزن .يرابنألا ۔2

 .1 19ص ةغلبلا .ىدابآزوريفلا - 3
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 ةيوحنلا هتاهيجوت نم انلصو ام نأ الإ .يمرضحلا هسرام يذلا ليلعتلا عونب
 انلدي دق -اهريغو نآرقلا يناعمو تاقبطلاو ةاحنلا مجارت بتك يف ةرثانتملا

 قايسلا هجوت يتلا نئارقلا يأ ىلوألا للعلا حيضوت درجم ينعي هليلعت نأ ىلع
 ]داص[...)) :أرق هنأ هنع ءاج ام هلاثم .غوسم ىلإ جاتحي نيعم هيجوت ىلإ

 رجلا فرح لامعإ ىلع ؛نلعفأل هللا :لوقت امك مسقلا ىلع نيونتلاو رسكلاب
 . '((...مسقلا باب يف فذحلا ةرثكل فوذحم وهو

 هنأ مهضعب معزف (ه149 - 84) ىرصبلا يفقثلا رمع نب ىسيع ءاج مث

 ناك امهدحأ نأو .عماجلا رخآلاو لامكإلا امهدحأ .وحنلا يف نيباتك فلأ

 نم ءيش ىلع المتشا دق نيباتكلا نيذه نأ ىرن الو ..لوصألا ىلإ ةراشإلاك
 :نيببسل ؛اهتلدأ يأ وحنلا لوصأ ىتح الو ليلعتلا

 يف ءاج دقف .نيباتكلا نيذه دوجو يف نيخرؤملاو ةاحنلا ضعب ككشي - !
 نيباتكلا نيذه سانلا دقف دقو ...)) :نيباتكلا نع ثيدحلا دعب تسرهفلا

 .((...امهآر هنأ دحأ ربخ الو .هانملع دحأ ىلإ عقت ملو .ةليوطلا ةدملا ذم

 ام ناباتكلا ناذهو ...) نييرصبلاو نييوحنلا رابخأ يف ءاج هلبق نمو

 تاكربلا وبأ اًصيأ اذه ركذو ؛((امهآر هنأ ركذي ادحأ تيأر الو انيلإ اعقو

 .؟ءابلألا ةهزن يف (هك77 - 513) يرابنألا

 حلاص متاح .4ط .نآرقلا بارعإ لكشم .(ه437 - 355) بلاط ييأ نب يكم دمحم وبأ :يسيقلا - 1
 .662ص لوألا مسقلا .م1988 .ةلاسرلا ةسسؤم .توريب .نماضلا

 .46ص نييوحنلا بتارم يف يوغللا بيطلا وبأ كلذ ركذ -
 .64ص .تسرهفلا .ميدنلا نبا - 3

 .نييرصبلا نييوحنلا رابخأ .(ه368 - 284) يدادغبلا هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ :يفاريسلا - 4
 .25كص .م1955 / ھ1372 ،هدالوأو ىبلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم .ةرهاقلا .ةعومجم :قيقحت

 .يرابنألل ءابلألا ةهزن نم 30 - 29 ص ىف رظنا - 6
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 ىلع قتا الو .ةلماكلا اهتروص تلمتكا دق هتلدأو وحنلا لوصأ نكت مل - 2

 ۔-صئاصخلا باتك لبق نآلا ادوجوم اباتك فرعن الف .اهعاونأ الو اهتاحلطصم

 .ةفورعملا وحنلا ةلدأ جلاع

 دقن يف باتك لوأو ںركبم تقو يف ليلعتلا يف باتك لوأ روهظ انيأر مث
 ىلع ىأل -(وحنلا للع ضقن)و (وحنلا للع) امهو- نيباتكلا الكو ،ليلعتلا

 تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةقبط يف وهو "يناهفصألا هللادبع نب نسحلا

 يف دوجو ۔ميدنلا نبا امهب درفت نيذللا- نيباتكلا نيذهل ناك اذإو ..(ھ150ت)

 نرقلا ةيادب وأ ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف ثدح امهفيلأت نأ عقوتن اننإف ؛قيباسلا
 ؛(ھ100-175) دمحأ نب ليلخلا ةيرظن لامتكا دعب يأ ؛يرجهلا ثلاثلا

 لمحلا نم عاونأ ءوشن ىلع ادعاس نيذللا ؛(ه148-180) هيوبيس باتك فيلأتو

 ؛يقاحلإلا لمحلاك ؛برعلا نم مهترطفب نيثدحتملا دنع دوهعملا ريغ ىرظنلا

 .ىنعملاو ظفللا يف هريظن ىلع ريظنلا لمحو ؛هبشلا سايقو ؛ةلعلا سايقو
 كلت ءوشن نأ كلذ يعقوت ببسو }لمحلا عاونأ يف هتركذ امم كلذ ريغ ىلإ

 طبرت ةلعب طبتري لمح يأ نأل ؛ةبيرغ للع ءوشن همال لمحلا نم عاونألا

 بهذم نيب اوطلخ نيذلا ن نييوغللاو نييوحنلا ءاملعلا نمض 109 ص تسرهفلا ىف ف ميدنلا نبا هركذ - 1

 2جم نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي امأو .هتافو الو هتدالو ددحي مل هنكل ؛ةفوكلا بهذمو ةرصبلا

 دصق هلعلو .شفخألا بحاص ينامركلا نع ذخأ هنأو .ةذكل وأ ةدغلب بقلي هنأ ركذيف 503 - 502ص
 لاقو 454ص 2ج رهزملا يف يطويسلا هركذ يذلا ناميلس نب يلع نسحلا ابأ ريغصلا شفخألا :شقخألاب
 .ايوحن 11 مهددعو شفخألاي اوبقل نيذلا نم ةلمج ركذو .ه315 ةنس يفوت هنإ

 اهب تامو دادغبب لزن نمم ناكو .نييفوكلا نيثدحملا نم ةسداسلا ةقبطلا نم ةفينح وبأ مامإلا دعي - 2

 مركأ :قيقحت .(ه240ت) يرفصعلا طايخ نب ةفيلخ ورمع يبأل تاقبطلا باتك يف رظنا /ه150 ةنس

 يف تشقون يمالسإلا خيراتلا يف ريتسجام ةلاسر نم رج /327 .7 ص دادغب ةعماج .يرمعلا ءايض

 م1966 ىناثلا نيرشت ىفو م1966 ناسين ىف دادغي ةعماج
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 وحنلا للع ىلع موجهلا ىدأ يذلا وه اذه لعلو }هيلع لوحملاو لومحملا نيب
 ناك هنأ ليلخلا نع انفرع دقف كلذ ىلإ ةفاضإ ؛يناهفصألا نسحلا لبق نم

 .'((هليلعتو وحنلا لئاسم جارختساو سايقلا حيحصت يف ةياغلاو)) برعلا ىكذأ
 لئاسم نم هجري امم هناوأ لهأ بجعتو ؛للعلاي همامتها ةرثكل ناك امبرو

 اهب لتعي يتلا للعلا نع)) هرصع يف خويشلا ضعب راسفتسا يف زثأ ؛ليلعتلا
 نإ" :لاقف "؟كسفن نم اهتعرتخا مأ اهتذخأ برعلا نع" :هل ليقف .وحنلا يف

 هللع اهلوقع يف ماقو .اهمالك عقاوم ثقرعو .اهعابطو اهتيجس ىلع تقطن برعلا
 نكأ نإف 6هنم هتللع امل ةلع هنأ يدنع امي انأ تللتعاو -اهنع كلذ لقني مل نإو"

 لتم كلذ يف يلمف هل ةلع كانه نكت نإو ،تسمتلا يذلا وهف ةلعلا تبصأ

 تحص دقو !ماسقألاو مظنلا ةبيجع ؛ءانبلا ةمكحم اراد لخد ميكح لجر

 املكو .ةحئاللا ججحلاو ةحضاولا نيهاربلاب وأ قداصلا ربخلاب اهيناب ةمكح هدنع

 اذك ةلعل اذكه اذه لعف امنإ) :لاق اهنم ءىش ىلع رادلا يف لجرلا اذه فقو

 نأ زئاجف كلذل ةلمتحم .هلابب ترطخو هل تحنس !(اذكو اذك ببسلو .اذكو

 رادلا لخد يذلا اذه اهركذ ىتلا ةلعلل كلذ لعف رادلل ينابلا ميكحلا نوكي

 لمتحم لجرلا اذه هركذ امم كلذ نأ الإ .ةلعلا كلت ريغل هلعف نوكي نأ زاجو

 هتركذ امم قيلأ وه وحنلا نم هتللع امل ةلع يريغل حنس نإف .كلذل ةلع نوكينأ

 ."((“اهب تأيلف لولعملاب

 ذخأي نأ هدعب نم ىلع ناكو .ةغلاب ةمكح دمحأ نب ليلخلا مالك يفو
 هليلدو هتوق بسحب حرطي وأ لبقي نأ نكمي دهتجم يأ ليلعت نأ يهو !اهب

 .4كص ءءابلألا ةهزن .يرابنألا - 1

 .66 - 65 ص !حاضيإلا .يجاجزلا مساقلا وبأ - 2
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 ؛ناهربلاو ةجحلاب ديؤملا فداهلا يعوضوملا دقنلا ءايحإ ىلإ وعدي رمأ وهو
 لب .ليلعتلاب مامتهالا رثك ليلخلا دهع دعبو .حيرجتلاو بابسلا نع ديعبلا

 نب بوقعي لتم الجر اندجوف .هب رهتشي وأ هيف صصختي نم كانه حبصأ
 قاحسإ يبأ نب هللادبع ىلإ هبسن عجري يذلا (ه205ت) يمرضحلا قاحسإ
 فالتخالاو فورحلاب انيأرو انكردأ نم ملعأ)) دعي (ه117 - 29) يمرضحلا

 .'((هبهاذمو هليلعتو نآرقلا يف
 روهشملا (ه206ت) يرصبلا ڵلزتعمل ا رينتسملا نب دمحم ىلع وبأ ىتأيو

 .ث وحنلا ىف للعلا باتك عضيف برطقي

 قبس نيح ؛فيلأتلا يف بيصن -ليلعتلا نم عون يه يتلا- لماوعلل ناكو
 اباتك يئاسكلا بحاص فوفكملا بلاط وبأ ةرم لوأل اهيف فلأف اهيلإ نويفوكلا

 نب ماشه هللادبع وبأ هبقعأ مث .ةاهيناعم فالتخاو لاعفألاو لماوعلا دودح يف

 .لماوعلا باتك فلأف اًضيأ ىئاسكلا بحاص (ه209ت) ريرضلا ةيواعم
 .54ص .نييوغللاو نييوحنلا تاقبط .يديبزلا - 1
 يرابنالاك هدعب ءاج نم هنع لقن مث .76رص تسرهفلا يف (ه4 نرقلا رخآ ت) ميدنلا نبا هركذ نم لوأ - 2
 يف (ه681 - 608) ناكلخ نبا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأكو ؛37ص ءابلألا ةهزن يف (ه577 - 513)

 ليلخ مث .312ص 4جم .رداص راد 6‘توريب سابع ناسحل : قيقحت نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 زنارف :رشنلا راد .ندابسيف .2 ط .ةعومجم :قيقحت .تايفولاب يفاولا يف (ه764 - 696) يدفصلا كبيأ نب

 حرفلا ييأ مث .242ص !ج ةيغبلا يف (ھ911 - 849) يطويسلا مث .1ا9لص كج .م1970 /ه1389 .زياتش

 ءايحإ ةنجل :قيقحت ؤبهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش يف (ه1089ت) يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع

 .16ص 2ج ٥توريب .ةديدجلا قافآلاا راد يف يبرعلا ثارتلا

 فسوي نب يلع نسحلا وبأ امأو .135ص نييوغللاو نييوحنلا تاقبط يف يديبزلا هركذ ام اذه - 3

 .ةرهاقلا .ج4 ميهاريل لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ يف (ه646ت) يطفقلا
 لاعفألاو لماوعلا فورحلا " وه هباتك مسا نأ ركذف !24ص 4ج .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
 .“اهيناعم فالتخاو
 .236ص يدابآزوريفلل ةغلبلا يف رظنا ۔ 4
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 بتك صيصخت يف نييرصبلا نم قبسأ نييفوكلا نأ نم مغرلا ىلعو
 لوأ يف دجن اننإ ذإ نييرصبلا ةركف نم اهسفن لماعلا ةيضرف نإف ؛لماعلل
 باب اذه)) :ةيرظنلا هذه ديرجت يف هلوق (ھ181 - 148) هيوبيس باتك

 .بصنلا ىلع : راجم ةينامث ىلع يرجت يهو .ةيبرعلا نم ملكلا رخاوأ يراجم
 كل تركذ امنإو ...فقولاو رسكلاو .مضلاو .حتفلاو !مزجلاو .عفرلاو رجلاو
 هيف ثدحي امل ةعبرألا هذه نم برض هلخدي ام) نيب قرفأل راجم ةينامث

 ءاني فرحلا هيلع ىنبي ام) نيبو (هنع لوزي وهو الإ اهنم ءيش سيلو لماعلا
 اهنم لماع لكل يتلا لماوعلا نم هيف كلذ ثدحأ ءيش ريغل (هنع لوزي ال

 .'((...بارعإلا فرح :فرحلا كلذو ©فرحلا يف ظفللا نم برض

 نامثع وبأ اذهف .اهب مامتهالا ىلاوتيو ةللعملا تافنصملا ىلاوتتو نمزلا رميو

 ء“((وحنلا للع)) باتك هل (ه249ت) يرصبلا ىنزاملا ةيقب نب دمحم نب ركب

 - 210) دربملاب فورعملا ىلامثلا يدزألا ديزي نب دمحم سابعلا وبأ اذهو

 ةلعلا نأكو وحنلا لئاسم ليلعت ىلع “بّصَتْفملا” هباتك يف صرحي (285

 باب يف هارنف ((هدنع ىودجلا ةليلق اهنودب ماكحألا نأكو لغاشلا هلغش))
 .'((هللا ءاش نإ اهوركاذ نحن الإ ةلعل لامت فلأ لك سيلو)) :لوقي ةلامإلا

 .13ص !ج .باتكلا .هيوبيس - 1

 .465كص !ج ىطويسلل ةاعولا ةيغب يف رظنا - 2

 .80 ۔ 72ص ىفاريسلل نييرصبل ١ نييوحنل ١ رابخأ يف هتمجرت - 3

 ء امنإلا دهعم . توريب ٠ بضتقمل ١ هباتك لالخ نم هجهنمو هراتآو هتايح : دربمل ١ نوع كوربمل ١ ةعمج ۔ 4

 .2855كرص .م 8 ؛ىبرعلا

 ملاع ةرهاقلا .ةميضع قلاخلا دبع دمحم :قيقحت .(ه285ت) ديزي نب دمحم سابعلا وبأ :دربملا - 6

 .42ص 3ح .بتكلا
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 نياب فورعملا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ للعلا يف عسوت مث
 تادلجم تالت وحنلا للع يف راتخملا باتك)) فلأف (ھ 299 ت) ناسيك

 دبع مساقلا ابأ نإ ىتح يرجهلا عبارلا نرقلا يف ليلعتلا رثك دقو .'((رثكأ وأ

 “ وحنلا للع ىف حاضيإلا" فّيَصُم (ه 340 ت) يجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا

 لك يصحي مل هباتك نأ ركذ -اهدرجيو ةيوحنلا للعلا مسقي باتك لوأ وهو"
 نب دمحأ نب ميهاريإ قاحسإ وبأ ءاج مث :ةيافك هيف ام اهنم ىقتنا لب ؛للعلا

 طبض يف بارغإلا فنصف ؛(ه340ت) يرزجلا يجرزخلا يراصنألا دمحم

 ١ ...._بارعإلا لماوع
 اهتافلؤم نم دجن نحنو }للعلا ضقن بتك قوفت ةجئار للعلا بتك تلظو

 دقف يفوكلا ريرضلا كئاحلا نب نوراه اضيأ اهيف فلأ نمف .ريثكلا ينلا

 يرصبلا يركسعلا يلع نب دمحم ركب يألو 3"(وحنلا يف للعلا) فنص

 رهظ دقو .للعلا ىلع عومجملا" باتك (ه 345 ت) نامربمي فورعملا

 هيوتسرد نب رفعج نب هللادبعل وحنلا رارسأ) باتك يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 تسيرهنلا يف طقف “راتخملا" مساب هركذ دقف ميدنلا نبا امأ ا9و4ص ك جم ءابدألا مجعم .توقاي - 1

 .“وحنلا للع" مساب هركذ دقف !الص 1ج ةاعولا ةيغب يف يطويسلا امأو .اص

 .يجاجزلل حاضيإلا نم 39ص رظنا - 2
 يزاريشلا اهركذ دقف يزورملا قاحسإ يبأ تافو امأو {؛06ص 1ج ةيغبلا يف يطويسلا تاتكلا ركذ - 3
 .112ص .م1981 /ه1401 .يي رعلا دئارلا راد .توريب .2ط .سابع ناسحإ :قيقحت .ءاهقفلا تاقبط يف

 نب نوراه مساب 101ص تسرهفلا يف ميدنلا نبا هركذ دقو .(ه291 - 200) بلعت باحصأ نم وه - 4
 .579 ك جم توقايل ءابدالا مجعمك مجارتلا رثكأ ركذت امك كئاحلا وه هابأ نأ باوصلاو .لئاحلا
 .319ص 2ج ةاعولا ةيغي يف يطويسلاو

 نأ ركذيف ةغلبلا يف يدابآزوريفلا امأو .379 - 377ص ك جم توقايل ءابدألا مجعم يف هتمجرت رظنا - 5

 ."وحنلا للع" وه هيباتك مسا
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 لدي هناونع نأل ؛للعلا بتك نم هنأ حجارلاو .'(ه347 ت) يوقلا يسرافلا

 هب دصق دقو “ةيبرعلا رارسأ” باتك ةيمستلا ىف هريظن دجن انألو ؛كلذ ىلع

 امك ليلعتلا بتك نم نوكي نأ (ه577 - 513) يرابنألا تاكربلا وبأ هبحاص

 .ىقيبطتلا هنومضمو باتكلا ةحتاف نم رهظي

 ليلعتلا يف اديدج امماجتا اندجو ىتح يرجهلا عبارلا نرقلا يف لزن ملو

 ريسفتو ةبيرغلا اهتاءارق ليلعتب موقيف .ةينآرقلا تاءارقلا ىلإ هجتي يوحنلا

 ةيفالخ ةيفرصو ةيوحن اياضق ىلإ ةتفلملا ظافلألاو تايآلا ءاقتناب ؛اهلكشم

 يرهزألا دمحأ نب دمحم روصنم وبأ هفنص ام ميدقلا يف بتكلا هذه نمو

 اندهش دقف ؛فيلأتل ا فثكت نرقل ا كلذ رخاوأ ىفو . (ه370 - 382) يورهلا

 رصتخم" فلؤم (ه377ت) ىسرافلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا ىلع ابأ

 نباب فورعملا يدادغبلا هللا دبع نب دمحم نسحلا ابأ مث "“بارعإلا لماوع

 مساقلا ابأ مث .عوبطم باتك وهو وحنلا للع" فّيَصُم (ه381ت) قارولا
 يف اهللعو لماوعلا تاميسقت” فلؤم (ه391ت) ىقرافلا ديعس نب ديعس

 .“ وحنلا

 بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأل دادغب خيرات يفو (152ص يناميلل نييعتلا ةراشإ نم هتمجرت رظنا - !
 "ةياهنلاو ةيادبلا" يفو .429 - 428ص 9ج .ةيفلسلا ةبتكملا .ةرونملا ةنيدملا .2ط .(ه463ت) يدادفبلا

 6جم .م1967 .يب رعلا ركفلا راد .(ه774ت) يقشمدلا يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا يال
 .233ص 1 !ج

 .294ص يناميلل نييعتلا ةراشإو .86!1ص يدابآزوريفلل ةغلبلا يف هتمجرت رظنا - 2

 .417 .414 .413ص 2ج ءابدألا مجعم عجار - 3

 .200ص يدابآزوريفلل ةغلبلا يف هتمجرت - 4

 ابأ نأ 223ص 1ج تايفولاب يفاولا يفو .378ص ة3جم توقايل ءابدألا مجعم ةافولاو باتكلا ركذ - 6
 .377 ةنس ىف ىقرافلا ىلع هأرق يزاريشلا دمحم نب زيزعلا دبع مساقلا
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 ملو تسرهفلا مهركذو ليلعتلاب اولغتشا لاجر عبارلا نرقلا نايعأ نمو

 نم موق ء امسأ” باب يف مهعضو اذل ؛ مهتياهن الو مهتيا دب خير ات صقتسي

 :مهو “ءاصقتسا ىلع مهرابخأو مهؤامسأ فرعت ال نادلب ةعامج

 .““ وحنلا للع حرش" هل :يرصملا يبلهملا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ - 1

 .“للعلا" باتك هل :ىمقلا دمحم نب ليعامسإ - 2

 ."“وحنلا للع يف ناهربلا" هل :يفوكلا سودبع ني دمحم نب يلع - 3

 ؛ةاحنلا رهشأ نم لجرب هنايعأ متخي نأ الإ يرجهلا عبارلا نرقلا ىبأيو
 عضاو .ةأشنلا يلصوملا لصألا يمورلا ينج نب نامثع حتفلا وبأ وهو الأ

 ةيريظنت ةروصب- جلاع باتك مدقأ نوكيل رهدلا هاقبأ دقو “صئاصخلا"

 ءزجلا يفف }ليلعتلاو سايقلاو وحنلا لوصأ نم ةريثك ثحابم ۔ةيديرجتو

 ىلإ ةلعلا ماسقنا نع 88ص ثدحت -لاثملا ليبس ىلع- هباتك نم لوألا

 يفو 6هثلمحت نإو سفنلل هركتسم عونو ،هريغ سفنلا قيطت ال عون :نيمسق
 للعي نأ زاجأ مث "يونعملا لماعلاو ىظفللا لماعلا ركذ 110 - 109ص

 - 173ص يفو .ةلعلا دارطا 169لص طرتشاو \ء157ص نيتلعب دحاولا مكحلا

 .(ةيلدجلا ةلعلا وأ) ةلعلا ةلع ضفر 4

 اهامس ةعوبطم ةريغص ةلاسر ينج نبال دجوي صئاصخلا ىلع الضفو

 ىف ةاحنلا فالتخاو ،ثينأتلا فلأ ةدايز بابسأ اهيف ركذ 3“ةينثتلا للع"

 .113 ص تسرهفلا عجار ۔ 6

 .113 ص هسفن 7

 .114 ص هسفن - 8

 .تاحفص 104 يف يميمتلا حيبص قيقحتب م1992 / 1413 ط .ةرهاقلاب ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم اهتعبط - 9
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 برعلا لبق نم اهرايتخا بابسأو .ىنثملا ةينبب اهتقالع ديدحتو اهبارعإ
 فلأ تالاحك ؛ثينأتلاب قلعتت اياضق ىلإ ةفاضإ ءاهريغ نود ىنثملل فرحك

 .خلإ ..ةينثتلاو عمجلا يون ةكرحو .ىنثملا نون ديدشت ناكمإو ثينأتلا

 ليلعت باتك انعلاطي ام لوأ انعلاطيف يرجهلا سماخلا نرقلا يتأيو
 يف ناكو .يب رغملا يودهملا سابعلا يبأ نب رامع نب دمحأل عبسلا تاءارقلا

 نرقلا اذه نم لوألا فصنلا دهشو .'ةئامعب رألاو نيثاللا 7 يف سلدنألا

 يسرافلا ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم يبأ مامإلا روهظ وهو الأ ؛اللج اًئدح

 الوأ ...)) لام هيقف وهو .:(ه456 - 383) مزح نباب فورعملا ىسلدنألا

 لضانو - هلل همحر- "يعفاشلا سيردإ نب دمحم يأر ىلإ هقفلا يف هب زظنلا

 فيهتساف ؛هيلإ بسئو هب مسؤ ىتح }هاوس بهذم نع فرحناو هبهذم نع

 باحصأ لوق ىلإ رخآلا يف لدع مث .ذوذشلاب بيمعو ءاهقفلا نم ريثكل كلذب
 هجهنو هحقنف .راصمألا ءاهقف نم هعبت نمو !ىلع نب دواد بهذم رهاظلا

 . .؛((هنع لداجو

 .92 - 91ص !ج ةاورلا هابنإ يف يطفقلا كلذ ركذ - !
 .546-547ص ةجم توقايل ءابدألا مجعم يف هنامزو هبسن ءاج اذكه - 2
 دمحأ بحاص وهو .أطوملا هباتك كلام مامإلا ىلع أرق .يبلطملا يشرقلا هللا دبع وبأ ةيعفاشلا مامإ وه - 3
 تاقبط :يف رظنا = ةيقبتملا هقفلا لوصأ بتك مدقأ دعي يذلا ةلاسرلا باتك هل .لبنح نب دمحم ني
 .73 -71ص .يزاريشلا قاحسإ ىبأل ءاهقفلا
 هيوهار نب قاحسإ نع ملعلا ذخأ .(ه207 - 202) يناهفصألا ناميلس نب يلع نب دواد ناميلس , وبأ وه - 4
 دادغبب ةيعفاشلا ءاهقف نم زمكذ .هلئاضف يف نيباتك فنص هنإ ىتح يعفاشلل نيبصعتملا نم ناك .روث يبأو
 سايقلا يفن ىلإ وعدت ةركف يهو .ةيرهاظلا بهذم ىلإ اعد نأب همايأ تهتناو .ةفوكلاب هدلوم ناك نإو
 تاقبط هتمجرت ىف رظنا = ةزيزعلا ةنسلاو كرابملا باتكلا ىلع ماكحألا طابنتسا يف راصتقالاو ؛ليلعتلاو
 . .548ص 3 جم توقايل ءابدألا مجعمو .92ص يزاريشلل ءاهقفلا
 .552ص ة3جم .ءابدألا مجعم .توقاي - ك
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 نورصتقي رهاظلا لهأ نأ ؛نيِاّيَقلا بهذمو ةيرهاظلا بهذم نيب قرفلاو
 ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع ةيهقفلا لئاسملاو ةيعرشلا ماكحألا جارختسا يف

 اريثك نأ -ةيمالسإلا بهاذملا رثكأ مهو- سايقلا لهأ ىري نيح يف ؛ةرهطملا

 هنومدختسي يذلا سايقلا نأو .سايقلاب الإ اهجارختسا نكمي ال لئاسملا نم
 قاحلإب موقي سايق وه لب ؛عرشلا قاطن نع ةجراخ ةيعضو اماكحأ فيض ال
 .اهبابب ةلثمألا

 ميركلا عراشلا ىهن :نيجهنملا نيب قرافلا حضتيل ادحاو الاثم برضنلو

 زفو امهرهنت الو يأ امهل لت الف] :لئاق نم زع لاقف نيدلاولل (تأ) لوق نع
 .[23 ةيآلا نم ءارسإلا] [اميركالؤق امهل

 الو ميكحلا ركذلا يف هميرحت صن ذرَي مل اذإ نيدلاولا برض زوجي لهف
 !؟في رشلا ثيدحلا يف

 دري مل نإو- هيدلاو دلولا برض نومزَحيسف سايقلا لهأ امأ :باوجلا
 هيف دراولا (ِأ) ىلع صن هيف دري مل يذلا برضلا نوسيقيس مهنأل صن هيف

 .امهبرض مرحي نأ ىلوأ باب نمف امرحم امهل (فأ) لوق ناك نإ هنأل ؛صن
 .ىللا ريغ ىلع ىلؤلا سايقب ىمسي ام اذهو

 باتكلا يف تباث نيدلاولا برض ميرحت نإ نولوقيسف رهاظلا لهأ امأو

 ئدلاْلابو)) :لاق لجو زع هللا نأل كلذو .سايقلا ىلإ يعاد الو زيزعلا
 حلاص لمع وأ لوق لك وه ناسحإلاو .[23 ةيآلا نم ءارسإلا] ((اناَسخإ
.هب ىلاعت هللا رمأ يذلا ناسحإلا عم ىفانتي برضلاف نسح
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 ةلدأ اهل سيل يتلا- لئاسملا يف نولواحي رهاظلا لهأ نأ ىرت اذكهو

 ماكحألاو .'ةماعلا ةعيرشلا دصاقمل اهوعضخي نأ - ةرشابم ةحيرص ةيصن

 مهبهذم يفو ،لئاسملاو اياضقلا نم ريثك اهيف لخدت نأ نكمي يتلا ةيلكلا
 هللا باتكب كسمتلا ىلإ ةوعدلا ىف لصاحف نلا امأف نيمو نيز اذه
 .عئطخي وأ بيصي داهتجا يف ضوخلا لبق امهقاطنتساو ؛ةمركملا ةنسلاو

 رجهو ؛ةلأسم لكل ةيهقفلا ةلدألا جارختسا فلكت ىف لصاحف نيلا امأو

 ةلثمألا قاحلإ وه لب ةديدج ماكحأ عادتبا سيل سايقلا نأ مغر ؛سايقلا

 قاحلإلا اذهو يعرش صن هيف دراولا اهل ريظنلا لاثملاب صن اهيف دري مل يتلا

 مكحلا ىلإ لوصولا ىلإ برقأو رسيأ سايقلا نوكي اذهبو ابجاو يعرش رمأ
 .ةماعلا وأ ةيفخلا ةيصنلا ةلدألا نع ثحبلا فلكت نم

 نم ةجوم اهءارو تفلخ ةيرهاظلا مزح نبا ةفاقن نإف مومعلا ىلعو

 :هبتك نمف .ةيرهاظلاب ةمتهملاو .نَيهقفلا ليلعتلاو سايقلل ةمجاهملا تافلؤملا

 ؛ةيعرشلا ماكحألا لزنأ نيح لجو زع ىلوملا اهيلإ دصق يتلا تاياغلاو فادهألا يه ةعيرشلا دصاقم - !
 .ةدسفملا عفدو ةعفنملا بلج يف لثمتت دصاقملاو .ةميظعلا ةنسلا مأ سدقملا نآرقلا يف تناكأ ءاوس
 هدصاقم ىلإ اولصوت دق ءاملعلا نإف ؛ميكحلا عرشملا دصق حأ ملعيال ذإ ةيبيغ رومأ اهنأ نم مغرلا ىلعو

 لالخ نم مث .[نيملاعلل ةمحر الإ كانلشسزأ امول لجو زع هلوقك ؛ةيلقنلا ةلدألا لالخ نم ةميكحلا
 مهفل- ىغبنيو .دصاقملا هذهل بلاغلا نظلا ىلع تءاج اهنأ اودجو ذإ ةيعرشلا ماكحألا بلغأ مهئارقتسا
 يذلا فصولا يهو مكحلا ةلع-أ :يهو .يعرش مكح يأ مزالئ رومأ ةثالث نيب قرفن نأ -دصاقملا ىنعم
 ةمكح-ب .اهعم مكحلا دجؤ تدجو اذإ يتلا ةمالعلا وه نوكيل هيلإ راشأ وأ ميركلا عرشملا هب حرص
 يتلا يه ةدئافلا هذه تناكأ ءاوس مكحلا قيبطت نم ناسنإلا اهديفتسي يتلا ةدئافلا يه يتلا عيرشتلا
 دصاقملا مهأو زيزعلا عرشملا دارأ يذلا فدهلا وهو :عيرشتلا دصقم -ج .ال مأ زيزعلا عراشلا اهدصق

 =اهنع ررضلا عفدو ءايشألا هذهل ةعفنملا بلجو .لقعلاو ضرملاو لاملاو سفنلاو نيلا ظفح ةيعيرشتلا
 للعلا نم عاونألا هذه ركذن نيح نحنو .1018 .1017ص 2ج يليحزلل يمالسإلا هقفلا لوصأ :عجار
 دصقم نيب ءاهقفلا ةقرفتب نيرثأتم ةيقيقحلا ريغ ةلعلاو ةيقيقحلا ةلعلا نيب اوقرف ةاحنلا نأب ركذتن ةيهقفلا
 .يهقفلا ببسلاو عيرشتلا
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 اهيلع صن ال يتلا اهعورفو ةيرظنلا لئاسملا يف صيلختلاو صيخلتلا" -
 ."ثيدحلا الو باتكلا نم

 .سايقلا باحصأو رهاظلا باحصأ نيب ام سابلإلا فشك" -

 .يأرلاو ليلعتلاو سايقلا لاطبإ يف ةزجوملا تكنلا" -
 ةثالث وحن “رهاظلا باحصأ ةقيرط ىلع ةدرجملا لئاسملا ىف دعاوقلا" -

 . .ةقرو فالآ

 ةاحنلا لظو .اذئاس ميدقلا جهنملا لظ ؛؟مزح نيا ءاملعلا ةمجاهم لجألو

 يلع نسحلا وبأ وه اهف .مهفالسأ ةقيرط ىلع ليلعتلاو سايقلا يف نوفلؤي
 نمف .للعلا يف فنصي يروباسينلا يردنهقلا ريرضلا ميهاربإ ني دمحم نب
 . هالت مث {" ةياغلا باتك يف ةبترملا ةءارقلا للع يف ريبكلا هباتك هبتك
 يف اباتكاًفنصم (ه460 دودح يف ت) يعيشلا يفنحلا ملسأ نب تباث نسحلا

 .554ص 3 جم ءابدألا مجعم .توقاي - !
 بمهاذم يف دوجوملا سابتلالا فشك نع بارعإلا" :147ص يدابآزوريفلل ةغلبلاا ىفو .هسفن - 2

 . “سايقلاو يأرلا باحصأ

 .147ص .ةغلبلا .يدابآزوريفلا - 3

 ىلع درلا" باتك 147ص ةغلبلا يف يدابآزوريفلا ركذ ام ىلع كلذ يف اضيأ مزح نيا بتك نمو .هسفن - 4
 ` .....“ناسحتسالا ىف يواحطلا
 لداجيو ءاذه هملع لمحي ناكو ...)) :مزح نبا نع ثيدحلا يف 552ص 3 جم ءابدألا مجعم يف ءاج - 5
 ؛بودنلا هب عقوتو بولقلا هنع رنف ...دانتساو هرارسأب لذبو ؛هعابط يف لاسرتسا ىلع هيف هفلاخ نم

 اورذحو .هيلع اوعنشو ؛هليلضت ىلع اوعمجأف .هلاوقأ ةرو هضغب ىلع اولامف .هتقو ءاهقف ىلإ فدهتسا ىتح

 .خلإ ((...هنع ذخألاو هيلإ وندلا نع مهماوع اوهنو .هتنتف نم مهنيطالس
 ءابدألا مجعم يف ركذ اًئوقاي نكل .هنامز ركذي مل هنأ الإ .186ص 2ج ةاعولا ةيغب يف طويسلا هبسن ركذ -6

 .ه468 ةنس يفوت يذلا يدحاولا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ خيش هنأ 560ص 3 جم
 .560ص 3جم ءابدألا مجعم يف توقاي باتكلا ركذ - 7
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 رهاقلا دبع روهشملا ملعلا مامإلا كلذك نرقلا اذه يفو !مصاع ةءارق ليلعت

 لماوعلا عمج - دقو ؛ ؛"(ھ471ت) لصألا يسرافلا يناجرجلا نمحرلا دبع نب

 هتمهاسم مهاسو 5 8ث“ةئاملا لماوعلا" :هباتك يف اهددعو ةيونعملاو ةظفللا

 ىرخأ ن نئارقب ةيانعلا يف “زاجعالا لئالد“و “ةغالبلا رارسأ" هيباتكب ةريبكلا

 ةردابم تناك دقلو)) لمجلا باوبأو ىنعملاب ةيانعلاو ؛ماقملاك لماعلا ريغ

 بيترتو ءانب نم هب لصتي امو مظنلا ةساردب هللا همحر رهاقلا دبع ةمالعلا
 حاضيإ ليبس يف ةميق ةيبرعلا ةفاقثلا اهتلذب ىتلا دوهجلا ربكأ نم قيلعتو

 .'((بيكرتلا وأ قايسلا يف يفيظولا ىنعملا

 فورحلا يف “لماوهلاو لماوعلا" باتك زري يناجرجلا لماوع دعب نمو
 ةعانص نأ ودبيو .؛(ه479ت) يعشاجملا لاضف نب يلع نسحلا يبأل ةصاخ
 :اًصيأ اهيف فلأ نممف يرجهلا سماخلا نرقلا رخاوأ يف تغط لماوعلا
 مهتا دقو “لماوعلا” بحاص (ه487ت) ىقارفلا دسأ نب نسح رصن وبأ

 محقي مث . 6 ةع انصلا رس ىف فورحل ١ ىلع ىنج نب ١ مالك اق ان هعضو هنأب

 .480ص 1ج يطويسلا ةيغب يف هتمجرت رظنا - 1

 .189 - 188ص يناميلل نييعتلا ةراشإ يف رظنا - 2

 يرهزألا ركي يبأ نب هللا دبع نب دلاخ هحرش دقو .106ص 2ج ةاعولا ةيغب يف يطويسلا باتكلا ركذ - 3
 ةرهاقلا يف فراعملا راد هترشنو .“ةيب رعلا لوصأ يف ةيوحنلا ةئاملا لماوعلا" مساب (ه905ت) يواجرجلا
 يذلا "لمجلا" امهدحأ لماوعلا يف نارخآ ناباتك يناجرجللو .نارهز يواردبلا قيقحتب م1983 :اط
 مراكملا يبأ نب رصان حتفلا ويأ هركذ يذلا “ةمتتلا" باتك امهيناثو .106ص 2ج ةيغبلا يف يطويسلا هركذ
 -ةيمالسإلا رئاشبلا راد -توريب- ةمعنلا يلع لوبقم قيقحت “حابصملا" هباتك ىف (ه610 - 538) يززطملا

 .48ص - م1993 /ھ1414 :1ط

 .18رص .م1994 .ةفاقثلا راد .ءاضيبلا رادلا .اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا .ناسح مامت - 4

 .201 - 200ص 4جم توقايل ءابدألا مجعم يف رظنا - ك

 .297 - 294ص !ج ىطنقلل ةاورلا هابنإ يف رظنا - 6
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 فلؤم (ه6541 ابيرقت) يرميصلا قاحسإ نب يلع نب هللادبع ىلإ نامزلا انب
 هباتكب لغتشاو .نييرصبلا لوق ىلع ليلعتلا هيف نسحأ دقو ” ةرصبتلا" باتك
 باتك رهظ هنامز ىفو ." هتهج نم الإ ةخسن هل نكي ملو ،برغملا لهأ اذه

 نب يلع نسحلا ىبأل نآرقلا للع ىف تالضعملا حاضيإو تالكشملا فشك

 اذه ناكو .عماجلابو يلوقابلاب فورعملا يناهفصألا ريرضلا يلع نب نيسحلا

 ينيرتنشل ا كلمل ادبع نب دمحم ركي 7 .ه535 ةنس ىف ١ دوجوم يوحنل ١

 هدعب يفوتو 6'بارعإلا لماوع يف بابلألا حيقلت باتك كلذ دعب (ه550ت)

 رازن وبأ هالتو .ثبصنلاب [ةبضُع ّنحَنَو] أرق نم ليلعت”» فّتَصُم ىديبزلا

 ؛(ه568 - 489) ةاحنلا كلمب بقلملا ىدادغبلا ىفاص نسحلا ىهبأ نب نسحلا

 .“ رشعلا تاءارقلا ليلعت ىف قحلا بولسأ" بتكو .هقفلا لوصأ ىف فلأ دقف

 مهأ امه .نالجر دحاو ماع يف دلو يرجهلا سداسلا نرقلا اذه يفو

 !رخآلا ضيقن امهنم دحاو لكو .هجهانمو وحنلا لوصأ خيرات يف نيتوحن

 دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا وبأ مامإلا :وهف لوألا لجرلا امأ

 ۔-168اإص 1

 فيلأت خيرات ركذ امنإو .4لص 2ج يطويسلل ةاعولا ةيغب يف الو .125ص دابآزوريفلل ةغلبلا يف الو 9

 يدتبملا ةرصبت" تاتكلا ُناملكورب ىمسو ٠ 164ص جم يبرعلا بدألا خيرات يف ناملكورب لراك باتكلا

 .“ىهتنملا ةركذتو

 .169 - 168ص ينناميلل نييعتلا ةراشإ يف رظنا - 2

 .87 - 865ص 4جم توقايل ءابدألا مجعم يف رظنا - 3

 .163ص !ج يطويسلل ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظنا - 4

5 

 ۔ 6

 .4+26 - 263ص 1ج ىطويسلل ةاعولا ةيغب يف رظنا

 .493ص 2 جم يومحلا توقايل ءابدألا مجعم يف رظنا
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 وحنلا لوصأ بتك رهشأ بحاص (ه577 - 513) يدادغبلا يرابنألا هلل
 “بارعإلا لدج يف بارغإلا"و “ةلدألا عمل" :يه يتلا ؛ليلعتلاو فالخلاو

 ."ةيبرعلا رارسأ”و “نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا"و

 ديق ىلع نالازي ال وحنلا لوصأ يف نيصصختم نيباتك مدقأ بحاص وهو
 نييوحنلا رثكأ نم وهو بارعإلا لدج يف بارغإلاو ةلدألا عمل امهو .ةايحلا
 .ةيئاهنلا ةيديرجتلا اهتروص عضاو وه لب ؛اهيلإ ايحتو وحنلا لوصأب املع

 نب نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلا وهف ضيقنلا رخآلا لجرلا امأو
 روهشملا هباتكو (ه592 - 513) ءاضم نباب فورعملا ىبطرقلا ىمخللا دمحم

 وحنلا وددجم هب ىنتعاو .هتقو ىف ةجض ثدحأ دقو ,"ةاحنلا ىلع درلا”

 ءاغلإو .لماعلا ةيرظن ءاغلإ : اهمهأ ةددعتم تاءاغلإ ىلإ هيف هبحاص اعد دقف

 ءاغلإو عونصملا سايقلا ءاغلإو ،ىلوألا للعلا ءاقبإو ثلاوثلاو يناوثلا للعلا
 ال ام لك ءاغلإ ىه ةماع ةيضرفب كلذ لك ىف اذخآ ةيلمعلا ريغ نيرامتلا

 ةبلاطم لوط دعب يل مزع دقو)) :لوقي نم اندجو سداسلا نرقلا ةياهن يفو
 رهدلا نم سلخ يف اهتينتقا ؛“ركفلا جئاتن ” نم ذبن عمج ىلع ...نامزلا نم

 متق اذكه ث ((...ةفيرشلا ةغللا هذه رارسأو ؛ةفيطللا وحنلا للع نم اهمظعم

 .186 - 185ص يناميلل نييعتلا ةراشإ يف هتمجرت يف رظنا - ا

 .323ص !ج يطويسلل ةاعولا ةيغب نم هتمجرت رظنا - 2
 ةغللا ملع ءوضو ءاضم نبا يأرو ةاحنلا رظن يف يب رعلا وحنلا لوصأ" هباتك يف ديع دمحم :ءالؤه نم - 3
 يبطرقلا ءاضم نبا" ىف يواطرسلا ذاعمو .م1982 “وحنلا ديدجت" يف فيض يقوشو .1973 “ثيدحلا

 .1988 “ةيوحنلا هدوهجو
 دمحم :ةقيق .النحو يف ركفلا جئاتن .(هك81ت) هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ :يليهسلا - 4
 .35كص .م1978 /ه1398 .سنويراق ةعماج .توريب .انبلا ميهاربإ
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 ةياهن يفو .'(ه581ت) يليهسلا هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ هتاتك
 “وحنلا يف ةعانصلا رامث" هباتك يف للعلا مسق يوحن كلذك سداسلا نرقلا

 رهظت ةلعو .مهتغل نوناق ىلإ قاسنتو ؤبرعلا مالك يف درطت ةلع)) :نيمسق ىلإ
 يف مهدصاقم ةحص نعو .مهضارغأ ةحص نع فشكتو 6هلوصأ ىف مهتمكح

 بقعتلا ةعساو يهو .الوادت دشأو الامعتسا رثكأ ىلوألا نكلو !هتاعوضوم

 كلذ مساو ."((...اعون نيرشعو ةثالث ىلع اهرادم نأ الإ ؛نانفألا ةريثك

 .يوحنلا سيلجلا "يرونيدلا هللا ةبه نب ىسوم نب نيسحلا يوحنلا

 عباسلاو سداسلا نرقلا نيب نيمرضخملا نم ةعومجم اتَعلاط مث
 يززطملاب روهشملا يلع نب ديسلا دبع نب رصان حتفلا وبأ مهنم .نييرجملا

 وهو “وحنلا يف حابصملا رصتخم" فلأ دقو ،(ه610 - 538) يمزراوخلا
 دبعل ةئاملا لماوعلا" باتك راصتخا فلؤملا هب دصق ؛ثعوبطم باتك
 نمو .بارعإلا دعاوق هنبا ىلع َلَهَسيل (ه471ت) يناجرجلا رهاقلا
 ريرضلا يربكقلا هللا دبع نب نيسحلا نب هللا دبع اضيأ نيمرضخملا

 باتك مخضأ ““بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا" بحاص (ھ616 - 538)

 .81ص 2ج يطويسلل ةاعولا ةيغب يف هتمجرت - 1

 .92ص .ةغلبلا .يدابآزوريفلا - 2
 يف حابصملا" مساب ققحم يزرطملا باتكو .311ص 2ج ةاعولا ةيغب يف يطويسلا هركذ ام اذه - 3
 هنإ يأ "فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب نم “حابصملا رصتخم" هنأ ركذ يطويسلا لعلو .“وحنلا

 .يناجرجلل ةئاملا لماوعلا باتكل رصتخملا باتكلا
 .ةحفص 121 يف ةمعنلا يلع لوبقم قيقحتب م1993 /ه1414 :1ط توريبب ةيمالسإلا رئاشبلا راد هتعبط 4

 .47ص يزرطملل حابصملا باتك ةمدقم عجار - ك

 .122ص يدابآزوريفلل ةغلبلا يف رظنا - 6
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 يسلدنألا دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيمرضخملا نمو .'للعلا يف قاب

 - 513) ءاضم نبا ىلع ةر يذلا وهو ؛(ه609ت) فورخ نباب روهشملا

 بسن امع وحنلا ةمئأ هيزنت" هباتكب -“ةاحنلا ىلع درلا” فلؤم (2

 ."“وهسلاو أطخلا نم مهيلإ

 نب مساقلا دمحم وبأ يليلعتلا فيلأتلا نم نيرثكملا نيمرضخملا نمو

 :بتكلا نم هلف .(ه617 - 555) لضافألا ردصب بقلملا ىمزراوخلا نيسحلا

 حيشرت" همسا عوبطم باتكو {“وحنلا يف ايابخلاو اياوزلا" .“بارعإلا يف رسلا"

 .يناجرجلا رهاقلا دبعل لمجلا باتكل حرش وهو .لمجلا حرش يف للعلا
 (ھ619ت) يشيرشلا ىسوم نب نمؤملا دبع نب دمحأ نيمرضخملا نمو

 هحرشو ۔(ھ340ت) ىجاجزلا مساقلا ىبأل “حاضيإلا حرش" بحاص

 .؛(ه637ت) يسويلطبلا ملعألا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ وه رخآ مرضخم

 ةيرهاظلا بهذم ايحأ نم رهظ نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا نيبو
 - 654) يطانرغلا ىلع نب فسوي نب دمحم نايح وبأ وهو الأ .ةاحنلا نم

 يزاغ قيقحتب قشمدب ركفلا راد هترشن دقو .ةحفص 800 نع لقي الو نيأزج يف باتكلا عقي - 1
 تاميلط راتخم

 .203ص 2ج .323ص !اج يطويسلل ةاعولا ةيغب يف رظنا - 2

 يف 74ص 13ج ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا اهركذ دقف هتافو خيرات امأو .253 - 2522ص 2ج هسفن - 3
 .ه617 ةنس ثادحأ

 لداع بلاطلل ريتسجام ةلاسر هلصأو .م1998 /ه1419 :1ط ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج هتعبط - 4
 .ةحفص 418 يف يريمعلا ملاس نسحم

 .وص يدابآزوريفلل ةغلبلا يف هتمجرت رظنا - 6
 7 48ص هسفن - 6
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 ؛'((هنهذب قلع نم رهاظلا بهذم نع عجري نأ لاحم)) :لاق دقو (ھ45

 هللا دبع يبأل “ةاحنلا ىلع درلا" باتك انل فلخ نايح ييأ توص لعلو

 ."(ھ790ت) ىفيرصلا يل اودلا دمحم نب ىسوم نب دمحم

 .ةخسارلا هلوصأب يديلقتلا وحنلا راسم نم ائيش اريغي مل نيلجرلا الك نكل
 قوس داسكب تنذآ ىتلا لماوعلا حورش ةأطو تحت ةيرهاظلا ىدص سمطناو

 ليلدب ؛حرطي ديدج ةمث سيلف ؛هدعب امو يرجهلا عباسلا نرقلا يف لماوعلا

 ملع لوصأ يف ةيوحنلا ةئاملا لماوعلا" باتك ءاج ابيرقت نرق يضم دعب هنأ

 فورعملا يناجرجلا رهاقلا دبع باتك ظافلأل حرش ۔هئيأر امك- وهو “ةيبرعلا
 عم رهاقلا دبع نتم نم ةملك لك بارعإب موقي نأ هانعمو .ةئاملا لماوعلاب
 امل راركتلاو عيمجتلا طمن ىلعو .كلذ ىلإ جاتحت تناك نإ اهانعم ريسفت

 نرقلا ةيادبو يرجهلا عساتلا نرقلا ةياهن يف ؛بتك ةتالث تراس نوفلاسلا هلاق

 ةقرفتم لئاسم هيفف “رئاظنلاو هابشألا"و .وحنلا لوصأ يف “حارتقالا” :رشاعلا
 .“اهعاونأ ةغللا مولع يف رهزملا”و ؛هقفلا يف رئاظنلاو هابشألا طمن ىلع

 راهظإ" فّيصم (ه981 - 929) ريب نب دمحم :يرجهلا رشاعلا نرقلا يفو

 :نافنصم نرق دعب هيليو ء“وحنلا يف رارسألا

 .285 - 280ص 1ج .ةاعول ةيغب .يطويسلا -

 .252ص 1ج يطويسلل ةيغبلا يف هتمجرت رظنا -

 ةقباسلا لوصفلا يف ثحابلا هيلإ عجر دقو .ه905ك ت يرهزألا هللا دبع نب دلاخل وه -

 .(ه911ت) يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعل ةثالثلا بتكلا -

 .61ص 6ج يلكرزلل مالعألا يف ريب نب دمحم ةمجرت -

د
 

ل
 

 انل

4
 

 اه
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 تاحلطصمي -ةيمالسإلا مولعلل مجعمك- متها يذلا "“تايلكلا” لوألا

 .خلإ ..عرفلاو لصألاو سايقلاو ةيوحنلا ةلعلاو وحنلا لوصأ

 وحنلا لوصأ بتك متاخ نآلا ىتح دعي يذلا “ةدايسلا ءاقترا" يناثلاو -

 متخأ متاخلا باتكلا اذهبو .حارتقالاو صئاصخلل لقان درجم وهو .ميدقلا يف

 لئاهلا ددعلا كلذ حضوأل هيف ةلاطإلا تدمعت يذلا ميدقلا ليلعتلا خيرات

 للعلاو -لماوعلا- ةرشابملا ةيزوجتلا للعلا :اهيقشب للعلا يف تافلؤملا نم
 :ىه جئاتن ثالث ىلإ لصنل ؛ةيقيقحلا

 .ةيقيقحلا بابسألاو نئارقلا نع جرخي ال ليلعتلا نوك ديكأت -

 ضعب يف رومأ نم انل ضرعيس اميف فيلأتلا خيرات نم ةدافتسالا -
 .ليلعتلا اياضق

 . ميدقل ١ يف ليلعتل ١ يف دوهج نم عقو ام لك رصح ةلو احم -

 .يوفكلل وهو ىضم اميق اريثك مجعملا اذه نم تلقن - 1
 هاش امأو .انب رم امك يواشلا ىيحيل وهو “هداز هاش ةرضحل ةدايسلا ءاقترا" لصألا يف باتكلا مسا - 2
 ثلاتلا دارم نب ثلاثلا دمحم نب لوألا ىفطصم ني ميهاريإ نب عبارلا دمحم ينامثعلا ناطلسلا وهف هداز
 يناغلا دارم ني حتافلا يناثلا دمحم نب يناثلا ديزياب نب لوألا ميلس نب ينوناقلا ناميلس ني يناثلا ميلس نب

 نم عبارلا دمحم مكح ةدم تناك دقو ،نامثع نب ناخروأ ني لوألا دارم نب لوألا ديزياي نب لوألا دمحم نب
 .371ص .م1996 .قورشلا راد توريب .35ط !مالعألاو ةغللا يف دجنملا يف رظنا = م1687 ىلإ م1618 ةنس
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 :سم اخل ١ ثحبمل ١

 اجتافصو ةلوبقملا ةلعلا طورش

 للعلاك ةعنقم الع اهلعجت تافصب مهللع دييقت ىلع نوصرحي ةاحنلا ناك

 ِترج اذإف ...)) :لاق نيح رمألا اذه ىلإ ينج نبا اعد دقو . ءايشألل ةيقطنملا

 .اهبناج ىمتحاو .اهمكح يوق : اهتأو اهجهنم ىلع تبتتساو .اهلولعم يف ةلعلا

 .'((اهنم هجارخإ ىلع ردق نإ ائيش هجارخإب الإ اهل ضرعي نأ ادحأ عسي ملو
 كئيرأ دق نآلا)) :يوحنلا ةلع ىلع مصخلا ضرتعي الأ كلذ نم هضرغو

 لامعتسا ىلإ قيرطلاو .هلاح فيك ةلعلا عضو يف طايتحالا نم كل هتلثم امب

 كمزلي ام رخآ ىلإ رظنتف .عضوملا كلذ فشتست نأو .هتدروأ ام ادع اميف هلثم
 طقستل ؛هتلع نم هبصنت ام فاعضأ يف هركذب راهظتسالا لخدتف ؛مصخلا هايإ

 ."((اهيلع اهب ضارتعالا كلسارم موري ىتلا تامازلإلاو ةلوسألا دعب اميف كنع

 تاءانثتسالا لبقت ال يأ صيصختلا لبقت ال يتلا يه ةعنقملا ةيوقلا ةلعلاف

 ةبغر نكل .ةدرطم ةلع اهنإف ؛لعافلا عفر يف دانسإلا ةلع اهلاثمو .ذاوشلاو

 ةدرطملا ةيناهربلا ةبجوملا ةيقطنملا للعلاب اههيبشتو مهللع درط يف ةاحنلا
 ةيعامتجا ةرهاظ يه لب ؛ةيلقع ةرهاظ تسيل ةغللا نأل ؛ققحتت نلو مل

 .تاعامجلاو دارفألا تاجاح روطتب روطتتو .مهقوذو رشبلا تابلطتمل عضخت

 .151ص 1ج .صئاصخلا .يتنج نبا - 1

 .163ص اج هسفن - 2
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 ةلعب ءامسألا بارعإ وحن اهباب يف ةدرطم تسيل للعلا نم اريثك دجن اذلو
 .الثم رئامضلا يف درطت ال اهنإف ؛ةفلتخملا يناعملا ىلإ اهجايتحا

 ةلع ىلإ اهومسق اذل ؛ةبجوم اهلك تسيل وحنلا للع نأب ةاحنلا رقأ دقو

 نيملكتملا للع ىلإ برقأ وحنلا للع نأب اورقأ مهنأ امك .انيأر امك ببسو
 فعضأو هقفلا للع نم ىوقأ اهباجيل ثيح نم يهف .اهتجردب تسيل اهنكلو
 .صيصختلا لبقت ال ةدرطم نيملكتملا للع نأل كلذو .نيملكتملا للع نم

 اهرثكأف - نومعزي امك - ةاحنلا للع امأو .ةلوهجم اهرثكأف ءاهقفلا للع امأو

 اطرش درطلا نوك يف نوفلتخم كلذ دعب مهو .' ةصصخم اهنم ليلقلاو ةبجوم

 .يتأيس امك ةلعلا يف

 يف ةفلؤملا مهبتك نإف ؛ةبجوم وحنلا للع لك نوك مدعب مهرارقإ مغرو

 وحنلا للع يف حاضيإلا باتكك مويلا ىتح ةيقاب لازت الو انب ترم يتلا ةلعلا

 رارسأو "ينج نبال ةينثتلا للعو "قارولا نبال وحنلا للع باتكو .يجاجزلل

 بتكلا هذه لك ؛يربكعلل بارعإلا للع يف بابللا باتكو ،يرابنألل ةيبرعلا
 دجت ول ثَدَوَو ؛باجيإلاب هليلعت عيطتست ام وحنلا رهاوظ نم للعت نأ تلواح
 ليلعتلا مجح نأ ظحالت كنإ ىتح ؛وحنلا ماكحأ لكل يقيقحلا ببسلا

 .يربكعلل بابللا باتك يف هتياغ لصو

 ؛ةلوبقملا ةلعلل ةاحنلا اهعضو يتلا تافصاوملاو دويقلا نع انثحب اذإو

 :ىلي ام اهنم انعمج دقو "مهتيداحأو مهبتك نم ةقرفتم عضاوم يف اهاندجو

 ينعي اذهو .ةلعلا يف طرش دارطالا يأ درطلا نأ ىلع ةاحنلا رثكأ - 1

 .43 1ج “؟ةيهقف مأ يه ةيمالكأ ةيب رعلا للع ركذ باي" يف كلذ يف ينج نبا هلاق اميف رظنا - !
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 ,ةلعلا مزالي مكحلاف .هيلع موكحملل مكحلا ىطعأ ةلعلا تدجو ىتم هنأ
 لاثمو .ةيقطنملا ةيمالكلا ةلعلاب ةيوحنلا ةلعلا اوهبش يأرلا اذه باحصأو

 مساقلا وبأ مهنم موق لاقو !لعافلا عفر يف دانسإلا ةلع :ةبجوملا ةلعلا

 ةطبنتسم ...)) اهنأل ؛ةبجوم تسيل وحنلا للع نأ حاضيإلا يف يجاجزلا
 لاثمو ."((اهب ةلولعملا ءايشألل ةبجوملا للعلاك تسيلو سيياقمو اعاضوأ
 رمألا ؛لاعفألا ىلع ةفلتخملا ىناعملا راوتعا مدع ةلع :ةدرطملا ريغ ةلعلا
 ةقيقحلاو .ةعراضملا لاعفألا ىف درطت ال ةلعلا هذه نإف ؛ةينبم اهلعجي يذلا

 ةلعلاك ةبجوم نوكت دق للعلا نإ لاقي نأ وه انرظن ىف بئاصلا يأرلا نأ
 ةيقيقح ةلع تناك ءاوس بابلا ةلثمأ عيمج ىلع ةقطنم نوكتف ةيقطنملا

 ريغ ةلع تناك وأ ؛ةدحاو ةملك يف ةيلاتتم تاكرح تس عمج لاقثتسا ةلعك
 ةبجوم ريغ للعلا نوكت دقو .رجلا فرح دعب عقاولا مسالا رج ةلعك ةيقيقح

 امئاد قرفلا نوكي نأ طرتشي ال هنإف قرفلا ةلعك ةيقيقح ةلع تناك ءاوس

 ةيقيقح ريغ ةلع تناك وأ .ةفلتخملا تاملكلا بارعإ نيب ةقرفتلا يف ببسلا
 دئازلا رجلا فرحب ازورجم يتأي دق أدتبملا نإف ؛أدتبملا عفر يف دانسإلا ةلعك
 .“مهعم لجر نم ام" وحن

 .ىرابنألا لبق نم ءاج دارطالاب طرشلا اذه ةيمست نأ انه هبنتن نأ يغبنيو

 دارطا ىنعم نإف إهلبق نم تاحلطصمب مزتلي نأ يرابنألا نم ىلوألا ناكو
 ةبجوم اهنوك هانعم سيلو "بابلا ةلثمأ بلغأ ىلع ةقبطنم اهنوك وه ةلعلا

 .انه وه ركذ امك بابلا ةلتمأ لك ىلع قبطنت ةيقيقح
 .112ص .ةلدألا عمل .يرابنألا هركذ ام اذه - 1
 .64ص .حاضيإلا .ىجاجزلا ۔-2
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 مل اذإف ؛ةلعلا مدعب مكحلا مدعي نأ وهو سكعلا وه يناثلا طرشلاو - 2

 سكعلا اذهو .ةيلعافلا قحتسي ال مسالا اذه نإف مسالل لعف دانسإ ةمث نكي

 ."هنوري نيرثكألا نأ الإ اًضيأ هيف فلتخم

 ريغ ال ةدحاو ةلع مكحلل نأ نوضرتفي سكعلاب نيلئاقلا نأ انيأر يفو

 ةلعلاب اهنوهبشي كلذب مهف .مكحلا يقي تيقب اذإو مكحلا لاز تلاز اذإف

 لام .ةلع نم رثكأب للعي نأ نكمي يوحنلا مكحلا نأ ةقيقحلاو .ةيفسلفلا
 مالكلا هب ئدتبا هنأ اهنم ةدع ةرشابم للعب للعي هنإف أدتبملل عفرلا مكح كلذ

 ربخلا هيلإ دنسأ هنأل وأ مالكلا لوأ هبيترت ءاج هنأل وأ .هعفر ربخلا نأل وأ

 كلذ نكي مل انه ةروكذملا ربخلا عفر للع ىدحإ تضقتنا ول هنأ ينعي امم

 نأ نكمي ةيقيقحلا للعلا كلذكو .ربخلا نع عفرلا مكح طاقسإ ىلإ ايضفم
 ضعب فدارت ةرهاظ كلذ نم ؛بابسأ ةدعل رهظ دق مكحلا نوكي دقف ؛ددعتت

 ةغللا نوكت نأ بغر ةغللا عضاو نأب اهليلعت نكمي هنإف ؛ةيبرعلا يف تادرفملا
 اهنيعب ةملك نع ثحبلا ملكتملا ىلع قيضي الئلو ؛تاملكلا ةحيسف ةعساو

 يذلا ىنعملا حاضيإل ملكتملا هيلإ جاتحي فدارتلا نألو "ىنعملا ءادأ يف
 .بطاخملل هدصقي

 ناكو درطلا طرش نم ضيقنلا ىلع وه سكعلا طرش نإف مومعلا ىلعو
 ةيوحنلا ةلعلا نوهبشي نم طرتشي :لاقيف دحاو طرش يف امهعضو يغبني
 .كلذ فالخب نولوقي نيذلا اذه طرتشي الو سكعلاو درطلا ةلعلا يف ةيفسلفلاب

 ىف اببس ىلوألا ةلعلا نوكت نأ وهو .ةلعلا زؤَد وأ لسلستلا لبقي ال - 3

 .1 1كص ةلدألا عمل .يرابنألا 1



 211 ليلعتلا :سماخلا لصفلا

 هيلإ بهذ ام كلذ لاثمو .ىلوألا ىف اببس ةيناثلا ةلعلا نوكتو .ةيناثلا ةلعلا

 يضاملا لعفلا مال ناكسإ بوجو ف (ھ285 - 210) دربملا ديزي نب دمحم

 ةكرحل هنأ ىلإ ؛تبرضو َنبَرض وحن لعافلا ءات وأ ةوسنلا نون هب لصتت نيح
 نون ةكرح ببس للع مث .ةيلاتتم تاكرح عبرأ ريصت الئل ريمضلا نم هدعب ام
 ."ةنكاس يضاملا لعفلا مال نأب يضاملا لعفلاب امهلاصتا دنع لعافلا ءاتو ةوسنلا

 وحن يف اهدارطا مدعل :ىرخأ ةهج نم ةدودرم انيأر يف دربملا ةلعو
 .تاكرح عب رأ اهيف يقتلت يتلا “اتبرَص"

 نوكي نأ حلصي طرش وهو .مكحلا يف رثؤملا فصولاب ةلعلا فصوت نأ 4

 اذه ركذل ةبسانمو ةلاخإ كانه نوكت نأ هانعمو ءاهتغايص ىف وأ اهسفن ةلعلا يف

 دحأ للعي نأ كلذ لاثمو .ةلعلا ىف اوح فصولا اذه راص الإو فصولا
 .ةروصقملا ثينأتلا فلأب ةموتخم ةفص اهنأل : هلوقي “ىلبُح” فرص مدع ةاحنلا

 نم تافصلا عنمي يذلا نإف ؛ائيش فرصلا عنم يف ديقي ال “ةروصقملا” هلوقف
 ."ةدودمم وأ ةروصقم تناك ءاوس ثينأتلا فلأب ةموتخم اهنوك وه فرصلا

 عومسملا فلاخي سايق يف ةلعلا نوكت الأ هانعمو :رابتعالا داسف مدع - ك

 يف اذه نايب يتأيسو .ءزجلا ضقتنا -سايقلا- لكلا ضقتنا اذإ هنأل ؛بلاغلا
 .ليلق دعب ةلعلا حداوق

 مكحلا تبث نإ" ةلئاقلا ةدعاقلا ةلعلا فلاخت الأ :عضولا داسف مدع - 6

 .ةلعلا حداوق يف ايأ اذه حرش يتأيسو 3“عرفلا يف ىلوأ وهف لصألل

 يطويسلا وه اضيأ لسلستلاب رودلا ىمس يذلاو .183ص !ج ينج نبا صئاصخ يف ةيضقلا هذه دجت - ا
 .71ص هحارتقا يف

 .126 - 1:25ص يرابنألل ةلدألا عمل يف دييقتلا اذه يف رظنا - 2
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 ةلثمأ ىف ةدرطم ةلعلا نوكت نأ طرتشي ىنج نبا نأ اني رم :ةيدعتلا - 7

 هذه ىلع درطت ىرخأ ةلعب تللغ بلاغلا بابلا نع ةلثمأ تذش نإف ؛اهباب

 .ةذاشلا ةلثمألا

 نوكت نأ نكمي ةلوبقملا ةلعلل ةاحنلا اهعضو ىتلا طورشلا هذه نأ ىرنو

 :نارمأ متي نأ ىلع ةلعلل ةلوبقم ةيملع اطورش

 .يناثلاو لوألا ناطرشلا ىغلي َ

 ءارقتساو ةظحالم نم يملعلا جهنملا تاوطخ ىلع ةلعلا ىنبت نأ -

.ةيملع ةجيتن ىلإ لوصولل بيرجتو فينصتو
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 ١ سد داسىلا ثحيمل :

 'ةلعلا كلاسم

 :يه لئاسولا هذهو .مكح يأ ةلع اهب فرعن يتلا لئاسولا اهب دصقيو

 تاكرحلا ريدقت ةلع نأ ىلع نييفوكلاو نييرصبلا عامجإك :عامجإلاب - 1
 .لاقثتسالا يه صوقنملا يفو ؛رذعتلا يه روصقملا يف

 :لاق ورمع يبأ نع ...)) يكح ام كلذ نم :ةلعلا ىلع يبرعلا صني - 2
 تلقف .اهرقتحاف يباتك هتءاج بوغل نالف :لوقي نميلا نم الجر تعمس

 تلعج يتلا ةلعلاف ."((ةفيحصب تسيلأ معن :لاق !؟يياتك هتءاج لوقتأ :هل

 ىنعملا يف ةفيحصلا ىلع باتكلا لمح ةلع ىه باتكلا لعف ثنؤي يبارعألا
 .ظفللا يف هدضو ىنعملا يف هريظن ىلع ريظنلا لمح ةلع يه يأ

 :دشنت فيك :لاقف قاحسإ ىبأ نبا سلجم قدزرفلا رضح :ءاميإلاي - 3

 اتناكف انوك هلللا لاق برانيعو

 زمخلا لعفت ام بدابلألاب يرالو

 لاقف !؟نيلوغَف تلق ول كيلع ناك ام :لاقف !دشنأ اذك :قدزرفلا لاقف
 هللا نأو .ةمات “َناك" نأ همالك ىنعمو .تحبسل حتست نأ تئش ول :قدزرفلا

 .ك9لص حارتقالا يف يطويسلا عضو نم اهرثكأ كلاسملا هذه - 1
 . 249ص !جح صئاصخلا .ينج نبا ۔2
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 “نالوعف" عفر ةلع ىلإ قدزرفلا أموأو راشأ دقو .امتَدَحَف اثدخي نأ امهرمأ ىلاعت

 هل ىغبني هنأ ىلإ ءاميإ حيبستلاب هرمأ دقف ۔“تحبسل حبست نأ تئش ول" هلوقب

 ."نينيعلا رّيَص ذإ هللا عنص نم بجعتيو حبسي نأ

 ام ربتخي يأ اهربسي مث ةلمتحملا هوجولا ركذي نأب :ميسقتلاو ربسلاب - 4
 للع نم نيرشعلاو ةعبارلا ةلعلا يف اذه رم دقو ،هادع ام يفنيو اهنم حلصي
 .ليلحتلا ةلع يهو "يرونيدلا سيلجلا

 .اهحجري نظلا ناك اذإ ةلعلا فرعتن نأ اهانعمو :ةلاخإلاب يأ ةبسانملاب - ك

 تبجوأ يتلا يه ةلعلا تناك اذإ اذه ثدحيو .ةلعلا يه اهنأ ءرملا ڵلاخيو

 سايق انب رم دقو .ةلعلا سايق يف هيلع سيقملا ىلع المح سيقملل مكحلا
 .هتلغمأ انل نابو .قباس لصف يف ةلعلا

 هبشلا ىه اهنأ اندجو اذإ ةلعلا فرعتن ذإ .هبشلا سايق ىف كلذو :هبشلاب - 6

 .كلذك هبشلا سايق انب رم دقو .هيلع سيقملا مكح سيقملل ىطعأ يذل
 دارطاك سيقملا ىف ةدرطم ةلعلا وأ فصولا اندجو اذإ كلذو :درطلاب - 7

 .اهسفن هيلع سيقملا ةلع يه سيقملا ةلع نكت مل نإو ؛هيلع سيقملا ةلع
 .درطلا سايق يف اذه انب رم دقو

 (سيقملا) عرفلا نيب اندجو اذإ قرافلا ءاغلإ مدختسيو :قرافلا ءاغلإب - 8
 ضعب يف اقرتفا امهنأ الإ ؛ماكحألا نم ريثك يف اهباشت (هيلع سيقملا) لصألاو
 عضاوملا هذه يف امهنيب قرافلا ىلي لب قارتفالا اذهب دتعي الف ؛ماكحألا
 امهنيب فيلأتلا متي كلذبو لصألاب امهنم عرفلا سايق ناكمإل هيف اقرتفا يتلا

 .302ص 3ج هسفن ردصملا يف رظنا - ]
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 بصن يف عراضملا لعفلا ىلع لعافلا مسا سايق هلاثمو .عضاوملا لك يف

 ملو .نمزلاو .ىنعملاو .نزولا يف :ةدع حاون يف ناهباشتي امهنإف ب لوعفملا

 لصألا نأل عراضملا لعفلا نم بصنلا لمع لعافلا مسا ذخأي نأ الإ قبي
 .هبشلا سايق وه ةقيقحلا ىف قرافلا ءاغلإ نأ انب رم دقو .لمعلا لاعفألا يف

 اهعمج نكمي كلاسم اهنأ ةلعلا كلاسم نع ثيدحلا ماتخ يف ىرنو

 :نيعون يف

 .ء اميإل او ‘ صنل او ‘ عامجإل ١ لمشتو : برعل ١ نع ةلوقنم كلاسم - 1

. درطل او 6 هبشل او ةل اخاإل او ربسل ١ لمشتو : يوحنل ١ اهعنصي ةلوقعم كل اسم ۔2
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 :عباسلا تحبملا

 ةلعلا حداوق

 دقو .ةضوفرم ةلع اهتلاحأ ةلعلاب اهادحإ تلح اذإ ىتلا بويعلا ىهو

 يف عساتلا لصفلا" يف “بارعإلا لدج يف بارغإلا" يف يرابنألا اهركذ
 مهم ءزج ةيسايقلا ةلعلا نأل كلذو .'“سايقلاب لالدتسالا ىلع ضارتعالا

 ث يف تءاج دقف حداوقلاب اهتيمست امأو ،سايقلا لطب تلطب اذإف ؛سايقلا يف

 :يتالا وحنلا ىلع نيباتكلا يف تءاج امك يهو ." ” حارتقالا

 لوق وحن صنلا فلاخي سايق يف ةلعلا نوكت نأ :رابتعالا داسف 1-

 لصألا نأل ؛ةيرعشلا ةرورضلل فرصلا نم فورصملا عنم زوجي ال) :يرصبلا

 لصألا نوكل ةروصقملا فلألا دم زاوج مدع ىلع اسايق :فرصلا مسالا يف

 .(اروصقم نوكي نأ رخآلا لتعملا مسالا يف

 برعلا صوصن فلاخي هنأل لطاي اذه كسايق نإ) :ضرتعملا هل لوقيف

 عامسلا عم ضراعت اذإ سايقلاو فورصملا عنم زاوجب دهشت يتلا ةريثكلا
 .هعم هتلع تلطب دقف لطب دق سايقلا ماد امو .(هيلع مدقم عامسلا نأل ؛لطب

 لصألل تبث ام" ةلئاقلا ةدعاقلا ةلعلا فلاخت نأ وه :عضولا داسف - 2

 داوسلا نم بجعتلا زاج امنإ) :يفوكلا لوقي نأ هلاثمو .“عرفلا يف ىلوأ وهف

 .62 - 54ص يرابنألل بارعإلا لدج يف بارغإلا يف رظنا - 1
 .68 ۔ 63ص ىف - 2
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 ضيأل او دوسأل ١ نأل : ْن اولأل ١ رئ اس نو د “ هضيبأ امو ٥ دوسأ ام 7 مهلوقب ض ايبل او

 .(ناولألا لصأ امه

 اذإ مكحلا نأ مولعملا نأل ؛ىلوألا فلاخت كتلع نإ) :ضرتعملا هل لوقيف

 عضخي عبات عرفلا نأ رابتعاب ؛عرفلا يف تبثي نأ ىلوألا نمف لصألا يف تبث

 نإف ؛ازئاج امهنم بجعتلا ناكو لصألا امه ضيبألاو دوسألا اذإف لصألل

 .(ىلوألا اهتفلاخمل كتلع تلطب اذل ؛ىلوأ ناولألا رئاس نم بجعتلا

 ميدقت زاوج ةلع نإ) :يرصبلا لوقي نأ هتروصو :بججوملاب لوقلا - 3
 -“كمحم ءاج اضكار" وحن افرصتم العف لماعلا اذه ناك اذإ- هلماع ىلع لاحلا

 .(افرصتم العف هلماع ناك اذإ هلماع ىلع هميدقت زوجي لومعم لك نأ يه

 كلت هئبَجوأ يذلا اذهب رقأ ىأ كلذ بجومب لوقأ ىنإ) :يفوكلا هل لوقيف

 الاح مدقتملا لومعملا نوك ةلاح يف طرتشأ ينكل ؛يرصبلا اهركذ يتلا ةلعلا

 يفوكلا نأ ينعي اذهو (“هءاج اضكار" وحن اريمض لاحلا بحاص نوكي نأ

 .لومعم لك ىف ةدرطم ةبجوم نوكت نأ اهديري الف ةلعلا دييقت ديري

 مومع مغر ؛روصلا ضعب يف ةلعلا بجومب لوق اذه) يرصبلا هل لوقيف
 عاونأ لكي الوق سيل يفوك اي هئلق يذلا اذه نإ يأ روصلا عيمج يف ةلعلا

 يذلا رمألا ؛لاحلا ادع ام ىلع رصاق لوق وهف .ةلعلا هتبجوأ يذلا بجوملا

 ةلعلا بجوم نأل ؛تمعز امك ةلعلا بجومب لوقت كنأ ربتعن نأ ضفرن انلعجي

 .(ةبجوملا ةلعلا اهيلع قبطنت ةروص لك هنأ ىنعي لب ؛ةلعلا نع فلختي ال

 هرارقإ مدعو لدتسملا ةلع ىلع مصخلا ضارتعا ينعي وهو : ةلعلا عنم ۔ 4

.عرف ريربتل ةلع وأ لصأ ريربتل ةلع تناك ءاوس ساسألا نم اهب
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 يه عراضملا لعفلا عفر ةلع) :يرصبلا لوقي نأ لصألا ةلع عنم لاثمف

 اعنام يفوكلا هيلع دريف .(ءادتبالا ةلعب عفري يذلا هب أدتبملا مسالا ماقم همايق

 ةلع نوكت اذهبو إ(أدتبملا عفر ةلع وه ءادتبالا نأب ملسأ ال) :يرصبلا ةلع

 .يفوكلا لبق نم ةضوفرم يرصبلا

 ينبم رمألا لعف نأ ىلع ليلدلا) :يرصبلا لوقي نأ عرفلا ةلع عنم لاثمو

 الولو ،يتبم - كرذأ ىنعمب - كارد وحن لاعفألا ءامسأ نم ههبشأ ام نأ :وه

 يفوكلا هل لوقيف .(هب ةهبشملا لاعفألا ءامسأ تينب ام ىنبم رمألا لعف نأ

 :لمعلاو ىنعملا يف رمألا لعف ماقم اهمايقل لاعفألا ءامسأ ءانب ةلع اغنام

 (رمألا مال اهنمضتل ةينبم يه لب ؛لعفلا ماقم اهمايقل ةينبم اهنأ احيحص سيل)
 .اًضيأ يفوكلا لبق نم ةضوفرم ةيرصبلا ةلعلا هذه نوكت اذهبو

 همصخ هبلطي امي تأي مل نإ ليتسملا نإف :ةلعلا حيحصتب ةبلاطملا - ك
 مدعل هتلع ثّصفز :اهيلع لوصألا ةداهشو اهريثأتب ةلعلا ةحص ىلع ليلد نم
 .اهايإ هحيحصت

 مكحلا اهعم دجويف ؛سكعلاو درطلاب ةلعلا فصتت نأ هانعمف ريثأتلا امأف -

 .انب رم امك اهلاوزب لوزيو

 .مهدعاوق يأ ةاحنلا لوصأ ىلع ةلعلا ضرع ينعيف لوصألا ةداهش امأو -
 تيتب امنإ :لاقي نأ كلذ لاثمو ،تيمز اهتقلاخ نإو "تلبق اهثقفاو نإف

 لوقيف ،كلذ ىلع ليلدلا امو :ضرتعملا لوقيف فرحلا ىنعم اهنمضتل (؟فيك)

.هؤانب بجو فرحلا ىتعم نمضت مسا لك نأب دهشت لوصألا نأل :لدتسملا
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 اهدارطا مدع نايبب لدتسملا ةلع مصخلا ضقني نأ وهو :ضقنلا - 6

 (ماذح) تيتب امنإ) :يوحن لوقي نأ كلذ لاثم .اهب لولعملا ةلثمأ لك يف

 .(لدعلاو ثينأتلاو فيرعتلا يهو }للع ثالث عامتجال (يشاقر)و (ماطق)و

 وهو ...)) “ناجيب ذأ" ثينبل احيحص لوقت ام ناك ول :ضرتعملا هل لوقيف
 ثينأتلاو فيرعتلاو ةمجعلا :فرصلا نم عناوم سمخ يف تعمتجا مسا

 ."((نونلاو فلألا قاحلإو بيكرتلاو

 امنإ) :يفوكلا لوقي نأك ؛ىرخأ ةلعب ةلعلا ضراعت نأ ىهو :ةضراعملا 7

 هنالو يناثلا ىلع قباس هنأل ىلوأ عزانتلا باب يف لرألا لعفلا لامعإ ناك
 اضرتعم يرصبلا لوقيف .(هب ةيانعلاو ؛هب ءادتبالا ةوق ىلإ ةفاضإ ؛لمعلل حلاص

 هلامعإ يف سيلو .مسالا ىلإ برقأ هنأل ىلوأ يناثلا لامعإ لب) :ىرخأ ةلعي
 .(دارملا ىنعملا يف صقت

 يرابنألا هب ىتأ ام ىلإ فاضأف حداوق عست حداوقلا يطويسلا دع دقو

 :امه نيرمأ

 ."سكعلا فلخت -

 ..ريتاتلا مدعو -

 .ةلعلا حيحصتب ةبلاطملا نمض نالخدي ةقيقحلا يف امهو

 راد ،توريب .ج4 .نادلبلا مجعم .(ه626ت) يمورلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ : يومحلا توقاي 1

 .109ص !ج .م1997 /ه1417 .ىبرعلا خيراتلا ةسسؤم .يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 . يطويسلل حارتقال ١ نم 95رص يف -2

 .95كص هسقن - 3
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 ةلعلاب قلعتت ةيلامجإ لوصأ كانه تيقب للعلا نع ثيدحلا ماتخ يفو
 نبا مامتال ناكو .ةلعلا نع مهثيداحأو ةاحنلا لوصأ بتك يف ةقرفتم اهدجن

 ركذأ امنإو .اهدنع فوقولل لاجملا ينفعسي الو .ربكألا بيصنلا اهب ينج

 : اهتلثمأ ضعب

 اهعابتا بجو هكرت ىلإ ةيعاد ةلعل رومألا نم ارمأ برعلا تكرت اذإ)) -
 ."((هيلع

 يف ايواست نإف ىوقألا ةلعلا تمدق ءيشلا ةلع يف ناقيرف فلتخا اذإ -

 ."نيتلعب الولعم مكحلا نوكي دقف ةوقلا

 .((هدضل اببس نوكي دق مكحلا ببس)) -

 .3652ص 1ج .صئاصخلا .ىنج نبا - 1

 .100-101ص !ج هسفن - 2
 .ك1ص 3ج هسفن - 3



  
 ضرملا

    

 ليلعتلا :سماخلا لصفلا

 ليلعتلا ثحابمل ةينهذ طئارخ

 ةغل ةلعلا فيرعت
 ١

١ 
 ةقاعإلا وأ هبحاص لغشي ثدحلا

 23 لكشلا

 ةغل ليلعتلا فيرعت

 ةلعلا نايب
    

 24 لكشلا

 ل
 يعيبطلا ببسلا

     ءايشألل
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 اًحالطصا ليلعتلاو ةلعلا ىنعم

 ىلوألا للعلا وأ ةرشابملا بابسألا

 ةيظفللا نئارقلا وأ ةيميلعتلا للعلا وأ

   ةيونعملاو

      

    

 ةيسايقلا للعلا وأ يقيقحلا ببسلا
 للعلا وأ ةلعلا ةلع وأ ةيلدجلاو

 يناوثلا

 حلطصملا ببس || عماجلا ريغ ببسلا || لمحلا يف عماجلا ببسلا
    

 25 لكشلا
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 ةدعاقلاب ىلوألا ةلعلا ةقالع

 نئارقلا :ىلوألا ةلعلا

 قحتسا تدجو اذإ يتلا

 (لعافلا) هيلع موكحملا
 هذهو ٧عفرلا مكح

   :يه نئارقلا
  

    

  
 ج اهل ةيوغل ةغيص ةدعاقلا
 وفرم لعاف لك :اهلاتمو .ناكرأ

 ١
 1 1 ل

              

 | موكحملا || موكحملا || وهو :مكحلا

 عوفرم :هب || لك :هيلع || نيب ةبسنلا
 لعاف || موكحملا

 هيلع موكحملاو

 عفرلا

 . ط
 اعوفرم لعافلا نوك || ىلع لدي لعافلا نوك

 ةيظفل ةنيرق :ةمضب || ةيونعم ةنيرق :مسا

 26 لكشلا

      



224 

  

  

 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصا

 ال وأ ايقيقح اببس اهنوك ثيح نم ةلعلا ميسقت

. 
 ةيقيقح :ةيناهرب وأ ةبجوم

1: 
 ةيقيقح ريغ :ةبجوم ريغ

 27 لكشلا

    

 قبطنت اهنوك ثيح نم ةلعلا ميسقت

 ذشت وأ مكحلا ةلثمأ عيمج ىلع
| 

 ل
 ةدرطم

    

1 
 ةرص ق

    

 28 لكشلا

 طورش ةدع وأ دحاو طرش

. 
  

| 
1 

   فاصوأ ةدع نم ةبكرم

 29 لكشلا

  

  



  

  

 درطلا

  

1 
 عامجإلا

  

  

  

 كزتخئ اهنوك ثيح نم ةلعلا ميسقت

 ادحاو اهجو كمزلت وا نيهجوب مكحلا يف

 ٨ ط
 ةمزلم :ةلع ةرتخم :تس

 30 لكشلا

 ةلعلا طورش

 ل ا

 31 لكشلا

 ةلعلا كلاسم

 ٨ ط
 ةلوقعم كلاسم ةلوقنم كلاسم

 ل ل | ل ل ذل
 هبشلا )إ ةلاخإلا |إ ربسلا | ءاميإلا || صنلا

  

  

    

  

  

 ليلعتلا :سماخلا لصفلا

    

        

  

          

 32 لكشلا

  

  

 ريثأتلا

  

  

225 

  

  



  

  

  

    

    

    

  

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصأ 226

 ةلعلا حداوق

] 

 ل ل ل ل | ل ل ل
 ةضراعملا || ضقنلا || ةبلاطملا || عنملا || لوقلا || داسف || داسف

 حيحصتب بجوملاب عضولا رابتعالا

 ةلعلا

 34 لكشلا

 ةلعلا لوبق تاجرد

1 

1 1: 1 1: 

 ةيهاو للع ةيكش للع ةينظ للع ةينيقي للع

 35 لكشلا

 نئارقلا فانصأ

 : ٨

 ةيماقملا ةنيرقلا ةيلاقملا ةنيرقلا

 ٨ ١:

         ةيونعم ةيظفل

 36 لكشلا

  

  



 :سداملا لصفلا

 'ثبدح يناسل روصت ءانب يف وحنلا لوصأ رود

 يناسل روصت ءانب يف هرودو يبرعلا يوغللا ثارتلا" رمتؤم ىف هتمق ائحب لصألا ىف ناك لصفلا اذه - 1
 .برغملا يف سافب هللادبع نب دمحم يديس ةعماج هتمظن يذلا 2015 /ليربأ /23 - 22 يف “ثيدح
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 يف روصعلا رم ىلع اهراثآ انيأر ةديمح ةرهاظ فراعملاو مولعلا الت

 وحنلا لوصأ ءانب يف هقفلا لوصأب ةاحنلا ناعتسا دقف .ةيوغللا تاساردلا

 تدافتساو .ةيهقفلا عورفلا جيرخت يف ةيوحنلا دعاوقلاب ءاهقفلا ناعتسا امك

 هطبرو ماقملاب ةيانعلا يف ةيغالبلا تاساردلا نم ةثيدحلا ةيوحنلا تاساردلا

 نم ةاحنلا دافتساو .وحنلا ملع يف يناعملا ملع جمدب ثتلاطف بيكرتلاب

 .مهتدام ميظنتو مهتاحلطصم قيقدتو مهدودح طبض يف قطنملا ءاملع

 يبرغلا يوغللا سردلا يف ثدح يبرعلا يوغللا سردلا يف ثدح امو

 ةديدج ةيوغل تايرظن عضو يف نومهسي نييضايرو ةفسالف نم انيأر مكف .ايأ
 يكسموشت وه اهف .يوغللا ريكفتلا ىوتسم يف ةيرذج تارييغت ثادحإو
 ةينبلاو ةيحطسلا ةينبلاب نييوغللا لعشيو ةيليوحتلا ةيديلوتلا ةيرظنلاب جرخي

 نيب قرافلا حاضيإ لالخ نم ةمالعلا موهفم يف ققحي سريب وه اهو .ةقيمعلا
 .يناثلاثلا دوجولاو ينايناثلا دوجولاو نالوألا دوجولا

 دقف وحنلا لوصأ ىف ةلثمملا وحنلا ةيرظنب ةساردلا هذه ىف ىنتعن اننألو
 اميف رظننل ثيدحلا سردلاو وحنلا لوصأ نيب طبرن نأ بسانملا نم انيأر
 .ةغيدحلا تايناسللا يف نيمدقتملا ةيرظن هيف مهست نأ نكمي

لوصفلا يف انحضوأ امك هقفلا لوصأو وحنلا لوصأ نيب ةقيثولا ةلصلا مغرو
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 انعفد امم .ةينانويلا ةفسلفلا ىلإ ةاحنلا ةيرظن بسني نم كانه نإف ةيضاملا

 :ثحابم ةثالث ىلإ ثحبلا اذه ميسقت ىلإ

 اهب رثأت يتلا ةيجراخلا تارثؤملا ىف نيثدحملا لدج :لوألا ثحبملا

 ركفلا ةلاصأ يف قيقحتلا ةساردلا هذه ىف مهملا نمف :مهتيرظن يف ةاحنلا

 .برعلا دنع يوحنلا

 وهو :ثيدح يناسل روصت ءانب يف ةاحنلا نييلوصألا رود :يناثلا ثحبملا
 ةيوغللا تاروصتلا نم ءاهقفلا نييلوصألا نم ةاحنلا هب عفتنا امع ثدحتي

 .وحنلا لوصأ :هومسأ ملع يف يناسللا سردلا ىلإ هولقنو .ةمهملا

.ءاهقفلا نويلوصألا هل هتنتو ةاحنلا نويلوصألا هب نتعي مل ام :ثلاثلا ثحبملا
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 ةيجراخلا تارثؤملا يف نيثدحملا لدج :لوألا ثحبملا
 مهترظن يف ةاحنلا اهب رثأت يتلا

 يف ترثأ وحنلا جراخ نم تارثؤم دوجوب لوقلا يف نوثدحملا فلتخي
 فينصت لّصفنف ؛انه نيثحابلا لج قوسل ماقملا عستي الو .وحنلا لوصأ

 :ءاقرف ةثالث مهاندجو دقو ،اهيثحاب ضعبب ةقرف لكل ليثمتلاو ٍقرِف ىلإ مهئارآ
 :وحنلا ىف ]قلطتملاو ةفسلفلا ريثأتب لئاقلا قيرفلا

 افالخ بتكلا تائم تأام)) لماعلا ةيرظن نأ ىفطصم ميهاربإ ركذ

 ليلخلا نم تذخأ ةيوحنلا سرادملا نأ ىلإ يقوش بهذو .'((اًلدجو ةفسلفو
 للعلاب ةيلكلاو ةيئزجلا ةيوحنلا رهاوظلا لّلَعُت تراصف ةيلعلا أدبم دمحأ نب

 نييرصبلا نييوحنلا نأ دقتعا نيح سينأ ميهاربإ اذه ىلع راسو ."ةيقطنملا
 يف مهقطنم دعاوق اوعضو نانويلا ةفسالف نأو ."ةيوغل ةفسلفو قطنم لهأ

 يتالثلا ميسقتلاب اوعنقو ،'مهكلسم برعلا كلس مث !اهيلع ساقي بلاوق ةروص
 ءازجأ لعج نم قطنملا لهأو نانويلا ةفسالف هيلع ىرج ام نيعبتم مكلل

 ليلخ نم يفصولا جهنملا ىضتقاو .ةادألاو ةملكلاو مسالا اهومس ةثالث مالكلا

 .3 كص .وحنلا ءايحإ .ميهارب) -

 .7 رص .حاضيإلا ةمدقم .يقوش -

1 

2 

 .24ص .ةغللا رارسأ نم .سينأ - 3

 .135 - 133ص هسفن - 4

 .279ص هسفن ردصملا يف رظني - 5
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 ءاج امب مزتلي اهب ملكتملا نأل ؛ىلوألا للعلاب - ءاضم نباك - لبقي نأ ةريامع
 ."نويفصولا اهضفري ةيفسلف للع يهف ثلاوغلاو يناوثلا للعلا امأو برعلا نع

 :طقف ىمامس إلا ريثأتلاب لتاقلا قيرقلا

 ةيزاجم ةبسن لماوعلا ىلإ لمعلا اوبسن ةاحنلا نأ ةفرع دمحم خيشلا ركذ
 نأ لصألاو .ىقيقحلا لعافلا لدب تالآلا ىلإ لمعلا ةغللا يف بسنن امك
 ةاحنلا ةبغر نأو .تامالعو تارامأ درجم :ةيهقفلا للعلاك هلماوعو وحنلا للع

 لدب ةيظفل لماوع وحنلل نوراتخي مهتلعج ةيهقفلا للعلاب مهللع هيبشت يف
 تسيلو ةيهقفلا ةلعلاك ةطبضنم ةرهاظ ةيظفللا لماوعلا نأل ؛ةيونعملا لماوعلا

 لضفأ وه ةيونعملا لماوعلا رارقإ نأ ىأر هنكل ؛"ةيفخلا ةيونعملا لماوعلاك
 نألو .ىنعملاو ظفللا نيب ةلصلا ىعاري بلاطلا نأل ؛وحنلا بالطلا ميلعتل
 ىنعمب لعافلا عفري وهف ،يبرعلا لقع يف يتلا يه ةيونعملا لماوعلا هذه
 .)لعفلاب هبثم فصو وأ لعف نم لعافلا لبق ام ىلإ رظنلاب ال ةيلعافلا

 :ىجراخ ريئأت نم رتكأ سمتلا يذلا قيرفلا

 للع نم نيتللا ةيئاغلاو ةيروصلا نيتلعلاب ارتأتم وحنلا ناسح مامت َدَع

 نم يهف ةيئاغلا امأو "ىلوألا ةأشنلا رصع ةكرت ةيروصلا تناكو .عبرألا وطسرأ
 نيقلتلا عباط ىلإ يملعلا ثحبلا عباط نم وحنلا باصأ يذلا لوحتلا ةكرت
 بهذ دق “م1955= ةغللا يف ثحبلا جهانم" هباتك يف مامت ناكو ."يميلعتلا
 _ه

 .71ص ةريامع ليلخل يوحنلا لماعلا يف رظني - 1

 .137 - 136 .87 - 80ص ةفرع دمحمل ةاحنلاو وحنلا يف رظني - 2

 .140 - 137 ص هسقن - 3

 .مامتل لوصألا نم 28ص يف رظني - 4
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 ضرتفا يذلا ينانويلا يقسلفلا ريكفتلا نم ءزج ةيوغللا تاساردلا نأ ىلإ

 ةينايرسلاو ةينانويلا مولعلا ةمجرتل ناكو .ملاعلا تاذغلل اًسايقم ةينانويلا ةغللا

 نأ اهدعي ثدحو .دسألا بيصن (م.ق 322 - 384) وطسرأ قطنم اميس ال-

 عافدل ١ يف قطنملا نيمدختسم ىراصنلاو نيملسملا نيب تارظانملا ترهظ

 ."تاليلعتلاو ةسيقألا يف 'رشعلا وطسرأ تالوقمب وحنلا رثأتو .مهنيد نع

 ؛ينانويلا ريثأتلا نم رثكأ ىمالسإلا ريثأتلا سمتلا “لوصألا” هباتك ىف هتكلو

 للع تناك (ه218ت) نومأملا ةفيلخلا دهع لبق وحنلا للع نأ ىأر ذإ

 ناك وحنلا ناينب نكل ،ىنانويلا ركفلاب ةاحنلا رثأت هدهع دعبو بارعألا

 .ةلوصألا ىلع ال .حورشلاو لدجلاو لئاسملا ىلع ارصاق ريثأتلا ناكف المتكم

 ام مامت ررك دقو {'مالكلا ملعو هقفلا لوصأ ملع يمالسإلا ريثأتلا لمشيو

 للع ىلإ اهنم نيملكتملا للع ىلإ برقأ ةاحنلا للع نأ نم ينج نبا هلاق
 وأ اهمكح زاوج ثيح نم ةلعو ببس ىلإ ةلعلا ميسقت كلذكو ءاهقفلا

 تافاضإ نود نييلوصألا نع تذخأ ىتلا ةلعلا كلاسم مامت رَكَذو 3هبوجو

 وأ ةفاضإلاو ضيبأ لغم ةيفيكلاو .رابضأ ةثالث لغم ةيمكلاو لجر لغم رهوجلا يه رشعلا تالوقملا - !
 يكاش لتم لاحلاو .سلاج لثم عضولاو .سمأ لثم نامزلاو .قوسلا لثم ناكملاو .فصن لثم كلملا

 ةعوسوم" يف رظني =تالوقعملاب عوبطملا لقعلاك ةيلعفنملاو .تالوقعملل لعافلا لقعلاك ةيلعافلاو .حالسلا

 .126 .124ص !ج ينفحلل “ةفسالفلاو ةفسلفلا

 .32 - 22ص .ناسح مامتل ةغللا يف ثحبلا جهانم يف رظني - 2

 .192ص مامتل لوصألا يف رظني - 3

 ام دئاقعلاب دارملاو .هبشلا عفدو ججحلا داريإب ةينيدلا دئاقعلا تابثإ ىلع هعم ردتقي ملع)) : مالكلا ملع 4
 نإف ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم نيد ىلإ ةبوسنملا :ةينيدلابو لمعلا نود داقتعالا سفن هب دصقي
 .7ص .مالكلا ملع يف فقاوملا .يجيألا =((مالكلا ءاملع نم هجرخن ال هانأطخ نإو مصخلا
 .190ص مامتل لوصألا يف رظني - ك
 .192 - 191ص هسقن - 6
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 يبرعلا وحنلل رشابملا رثأتلا ةهبش عفد هنإ مث ."ءامدقلا هلاق ام ىلإ ةمهم

 اذخأ ةرورضلاب سيل ءاهقفلاو نيملكتملا نع ذخألا)) :الئاق ىنانويلا ركفلاب

 نإف ؛نانويلا نع مهذخأ حص ول ىتح ءاهقفلاو نيملكتملا نأل ؛نانويلا نع

 فوسف نانويلا نع رثأتمب يوحنلا رثأت اذإف ءالقن نكي ملو ارثأت ناك مهذخأ

 نم لمح امهم ؛هعباط يف ايمالسإ ارثأ يوحنلا ىلإ لصاولا رثألا نوكي
 .((يمالسإلا هعباط ريغت ال تارثؤم

 يأرلا ةسردم ترصاع ةيوحنلا ةرصبلا ةسردم نأ ىناغفأل اديعس يأر يفو

 داهتجالاب ىنعت ىتلا ؛(ھ150 - 80) تبات نب نامعنلا ةفينح ىبأل هقفلا يف

 نيدلا لوصأ عم تضراعت اذإ اهليوأت وأ صوصنلا درو ؛صن هيف دري مل اميف

 ىلع وحنلا لوصأ لعج دارأ هنأ يف ينج نبا مالك لقنو ؛؟ىرخأ صوصن وأ
 ىتح ةيناثلا ةئاملا ضقنت ملو)) :يناغفألا لوقيو .هقفلاو مالكلا لوصأ طمن

 هلوصأو هلدجو هبتك اًضيأ نيدلل ناك امك ؛هلوصأو هبهاذمو هبتك هقفلل ناك

 مدقتي وحنلا ءاج مث "ثيدحلاو هلوصأو هقفلا الوأ َنَوُد .هقرفو هوملكتمو

 ىلوأل ا ةقبطلا دعب تءاج مث ا هلوصأو هباوبأ قسنتو نودي ًأديو .ايور ا ًديور

 .'((امصيأ هلوصأ هل ناك مث ضعب نم اهضعب هيف بهاذملا تزيمتو ،تاقبط

 نأ ىريو {؛نيملكتملاو ءاهقفلا للعب وحنلا ةقالع يف ينج نيا مالك لقنيو

 .206 - 205ص هسفن -

 .193ص هسفن -

 .84ص .وحنلا لوصأ ىف .ىناغفألا -
 .92ص هسفن -

 .100ص هسقن -

_
 

ت
 

 اهب

 .م

 اه

٥
 .101 - 100ص هسقن - 
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 ...هلاجرو دنسلاب ةيانعلا ثيح نم نيثدحملا قيرط اوذتحا ةيبرعلا ءاملع))

 ءاهقفلا اوكاح مث .ليلعتلاو ةفسلفلاب مهوحن ميعطت يف نيملكتملا اوذتحا مث

 .'((...هققلا لوصأ هبشت الوصأ وحنلل مهعضو ىف اريخأ

 :مهريغب ةاحنلارئأت ىم يذ انيأر

 ال هنأ يه .اهيلإ رظنلا ىغبني ناك ىتلا ىلوألاو زربألا ةفاضإلا نإ

 اهجهانم يف هقفلا لوصأ م ةبرقم ةروص الإ تسيل وحنلا لوصأ تناك

 اوثحبي نأ نيثدحملا نم ريثكل ىلوألا ناك ؛اهتلدأو اهطورشو اهتاحلطصمو
 نم اوسمتلي نأ لبق يوحنلا ليلعتلا يف يمالسإلا يهقفلا يلوصألا رثألا نع

 اذه يف اهفيضن نأ نكمي ةفاضإ مهأ نأ اندجو دقو .ةديعبلا نانويلا تارثؤم

 ناك اذإ الإ هتميقو هدح غلبي ال يجراخ ريثأت يأ نأب لوقلا يه عوضوملا

 .ةيليصفتلا هلئاسم يف ال ؛ةيلامجإلا هجهانمو رنأتملا ملعلا لوصأ ميمص يف

 هللعو وحنلا لوصأ يف مالكلاو ةفسلفلا ريثأتب دتعن نأ يغبني ال اننإف اذلو

 لوصأ نيب لباقن نأ اندهج انلواح دقو ؛هقفلا لوصأ ريثأتب اندادتعا نم رثكأ

 جهنمب قاصتلالا دشأ قصتلم وحنلا جهنم نأ انل حضتاف ؛وحنلا لوصأو هقفلا

 :ةيلاتلا بناوجلاب قاصتلالا اذهل لثمن نأ اننكميو .هقفلا لوصأ

 هتيرظنو وحنلا جهنم سردي يذلا ملعلا ىلع نويلوصألا ةاحنلا قلطأ (1

 .هقفلا لوصأب نويلوصألا لعف امك هتلدأ وأ “وحنلا لوصأ" مسا

 .104ص هسفن - 1

 يبأل “ةلدألا عمل"و “بارعإلا لدج يف بارغإلا" : وحنلا لوصأل اهوفتصم اهصصخ يتلا بتكلا نم - 2
 يف ةدايسلا ءاقترا" .(ه91 1ت) يطويسلل “وحنلا لوصأ ملع يف حارتقالا" .(هك77ت) يرابنألا تاكربلا
 .(ھ1096ت) يواشلا ايركز يبأل "وحنلا لوصأ ملع
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 لاصتاو يوارلا ةلادع طرش نيثدحملا نم نويلوصألا ةاحنلا لقن (2

 .نويلوصألا لعف امك !يورملا يف دنسلا

 ."نييلوصألل ةاكاحم لصألاب هيلع سيقملا ةيمست نويلوصألا ةاحنلا زوج (3

 اولصفو .ثنييلوصألاك ةعبرأ ةربتعملا مهتلدأ نويلوصألا ةاحنلا لعج (4

 ليلد نيب مهلصقك ؛اهنع ةعرفتملا ةيئزجلا اهتلدأ نع ةيلكلا ةلدألا ضعب

 نأ مغر ؛'ىلوألا ريغ ىلع ىلوألا سايق وه يذلا ىلوألاب لالدتسالاو سايقلا
 .ثحبلا لاجم فالتخال هقفلا ةلدأ نع فلتخت وحنلا ةلدأ

 ةلدألاو وحنلا لوصأ اهثحبي ىتلا ةيلامجإلا ةلدألا نيب ةاحنلا قرف (ة5

 .هلوصاو هقفلا عورف نيب ءاهقفلا قرف امك .وحنلا اهب صتخي يتلا ةيليصفتلا

 ةاكاحم وحنلا ةيرظن نم تسيل ثحابمب نويلوصألا ةاحنلا لغشنا (6

 ءيشلا يف ليلدلا مدعب مهلالدتسا كلذ نمو }هقفلا لوصأ ثحابمل مهنم

 . هيلع ليلد دوجو مدع ةجحب ةعبرأ مالكل ١ ماسقأ نأ مهيفنك ؛هيقن ىلع

 مكحل او هيلع ) سيقمل او ) سيقمل ١ يه ناكرأ ةعب رأ سايقلل ة احنل ١ لعج )7

 .ىهقفلا سايقلل امك ؛“ةلعلاو

 .81ص يرابنألل ةلدألا عمل يف الثم رظنا - 1

 .44ص يطويسلل “وحنلا لوصأ يف حارتقالا" يف الثم رظنا - 2
 “ثيدحلاو ميدقلا يوغللا سردلا يف يوحنلا ليلعتلا" انباتك يف اهتزو ةاحنلا ةلدأ انلضف دق - 3

 .106 - 103ص

 عفري لعافلا نإ :ةهادبلاب لوقنف ."دانسإلا لبقي هنأل عوفرم لعافلا بئان نإ" : يوحنلا لوقي نأ هلاثمو 4
 لعافلاو .ىوقألل ةاحنلا نظي امك - عفرلا نأل عفرلاب ىلوأ هنإ لب ؛لعاقلا بئانك دانسإلا لبقي هنأل اًسيأ

 .131-132ص يرابنألل ةلدألا عمل يف رظنا .هب لوعفملا ىلع هانعم لدي يذلا لعافلا بئان نم ىوقأ

 .142ص يرابنألل ةلدألا عمل يف رظنا - 6
 .44ص يطويسلل حارتقالا يف رظنا - 6
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 فالخو حيبقو نسحو عونممو بجاو ىلإ يوحنلا مكحلا ةاحنلا مسق (8 ِ

 .ةيعامتجالا ةغللاو ةعيرشلا نيب ةبسانم هجو نود ؛'ءاوسلا ىلع زئاجو ىلوالا

 ىلوألا سايقو ںىفخلاو ىلجلا سايقلا :لمحلا فانصأ نم ةاحنلا ركذ (9

 سايقلاو .درطلاو هبشلاو ةلعلا سايقو "يواسملا سايقلاو نودألا سايقو
 .نويلوصألا اهيلإ مهقبس فانصأ اهلكو .ةناسحتسالاو

 :نيتيهقفلا نيتلعلا ةيقيقحلا ريغو ةيقيقحلا ةيوحنلا ناتلعلا هبشت (0

 ةلعلا نم عرشملا هدصق يذلا يقيقحلا ببسلا وه يذلا عيرشتلا دصقم

 .ةيقيقح ةلع تسيلو عرشملا اهراتخا ةلع وه يذلا يهقفلا ببسلاو .ةيهقفلا

 ةيوحنلا ةلعلا تيمس امل مالكلاو ةفسلفلا نم ةدمتسم ةيوحنلا ةلعلا تناك ولو

 يه نيملكتملاو ةفسالفلا نع ىلوألا ةلعلا نأل ؛ىلوألا ةلعلاب ةيقيقحلا ريغ

 .؛مهضعب يأر يف اهايإ لجو زع ىلوملا دعيو .ةلع لك ردصمو للعلا ةلع
 تروطت نيحف ؛يهقفلا روطتلل رياسملا يوحنلا روطتلا انظحال امك (11

 قفو ىلع الوصأ وحنلل اولمعف ينج نبا مهلوأو ةاحنلا اهنم دافتسا هقفلا لوصأ

 سداسلا نرقلا ىف ىهقفلا ةيرهاظلا بهذم ذوفن دادزا نيحو هقفلا لوصأ

 .وحنلا يف ةيرهاظلاب لمعيل نرقلا اذه يف ءاضم نبا رهظ يرجهلا

 حيجرتلا يف اطرش 24 ةلعلل اولعج نييلوصألا نأ ركذب سنأتسأو (2

 .41ص يوانشلل ةدايسلا ءاقترا ؛11 - 10ص هسقن - 1
 .43 - 42ص يطويسلل حارتقالا ؛!105ص يرابنألل ةلدألا عمل :يف رظنا - 2
 126ص يدنكلل يوحنلا ليلعتلا ؛ه6ص ىناجرجلل تافرعتلا ؛هك-64ص يجاجزلل حاضيإلا :يف رظنا - 3

 . اهدعب امو

 .652ص !ج “يمالسإلا هقفلا لوصأ" يف يليحزلا ةبهو :ددعلا كلذ ركذ - 4
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 دجوي ال هنأ اميس ال يرونيدلا سيلجلا للع ىلع هرثأ ناك ددعلا اذه نأب

 ةلعلا طورش ددعل ةاكاحم تعضو اهنأكف ؛ اهددع غوسي يعوضوم طبار اهنيب

 .عنقم غؤسم نود ةقباسلا رومألا يف نييلوصألا ةاحنلا اكاح امك ةيهقفلا

 نويلوصألا اهركذ امك اهحداوقو اهطورشو ةلعلا كلاسم ةاحنلا ركذ (3

 .'مهلبف
 مامت هيلإ بهذ ام فلاخن غلابلا يهقفلا ريثأتلا ىلع ةلصفملا ةلدألا هذهبو

 ىلع رصتقاو .نومأملا دهع دعب رهظي أدب وحنلا ىلع ينانويلا ريثأتلا نأ نم

 نأ ىرنو .تلمتكا دق تناك وحنلا سسأ نأ ىلإ ادنتسم حورشلاو لئاسملا

 ؤب اهزنكأ عمج ىتح ديرجت الب ةقرغم تناك هجهانمو وحنلا سسأ رثكأ
 بارغإلاو ةلدألا عمل يف ديرجتلاو بيترتلا ةياغ تغلبو صئاصخلا يف ينج

 .يرابنألل بارعإلا لدج يف

_ 

 ملع نم ىفصتسملا" هباتك يف اهحداوقو اهطورشو ةلعلا كلاسم (ه450-505) يلازغلا دماح وبأ ركذ - 1
 .318 298 ص 2ج “لوصألا
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 ةاحنلا نييلوصألا رود :يناتلا ثحبملا

 ثببدح يناسل روصت ءانب يف

 قيقحت يف طارفإلا نم ةاحنلا نييلوصألا ىلع بيع امم مغرلا ىلع
 ءانب يف ةمهم تارظن مهل مدعن ال اننإف ؛ةغللا ءارو امع ثحبلاو .مهلوصأ

 :تارظنلا هذه نم ةعومجم انه ضرعنسو .نيتم يناسل روصت

 :ذاشلاو درطملا ةرتف :نوأ

 ناتاه تلجت دقو ،ةيملع ىرخأو ةيوب رت ةرظن برعلا ةاحنلا روهمجل ناك

 ةلثمأ ةرهاظ لكل نأ اوأرف .ةيوغل ةرهاظ لك ةلثمأ عم يطاعتلا يف ناترظنلا

 نم مهل دبال ناكف .جاهنملا اذه نع جرخت ةلثمأو دحاو جاهنم ىلع ريست
 ةبلاغلا ةلثمألا نأ اوررق انه نمو نيعونلا قح هب نوظفحي نزاوم فقوم

 ماظن ىلإ ةجاتحم مولعلا نأل دعاوقلا ةعانص يف اهب دتعي يتلا يه اهباب يف

 اهل نوكيل كلذو ،اهيف طرفي الو ةذاشلا ةلثمألا ظفحت نيح ىلع ‘طبضنم

 ءيشلا ذش امبر هنأ ملعاو)) :جارسلا نبا لاق .ىرخأ تالاجم يف اهتيمهأ

 فرحلاب نغي مل بابلا عيمج يف درطا اذإ سايقلا نأ ملعت نأ يغبنيف ؛هباب نع

 ولو .مولعلا نم ريثك يف لمعتسي اذهو .رئاظن يف درطي الف هنم ذشي يذلا

 ىتمف !مولعلاو تاعانصلا رثكأ لطبل درطملا سايقلا ىلع ذاشلاب ضرتعا
 .'((...ذاش هنأ ملعاف لوصألا هذهل هفالخ يف كش ال اًملاخم افرح تدجو

 .ك6ص !لوصألا .جارسلا نبا - 1
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 نيب ةقرفتلل رخآ بناج نم 1 ذاشلاو درطملا عم لماعتلا فالتخاو
 (ه117ت) 'يرصبلا قاحسإ ىبأ نب هللادبع لعلو .ةغللا ملعو وحنلا ملع
 وحنلا نيب قرف هبو .ةيوحنلا تاساردلا يف درطملا حلطصم مدختسا نم لوأ
 ..قيَوُصلا :دحأ لوقي له )) :(182ت) بيبح نب سنوي هلأس نيح ةغللاو

 درطي وحنلا نم بابب كيلع .!؟اذه ىلإ ديرت امو ...معن :لاق ؟قوسلا يتعي
 ."((!ساقنيو

 جهنم نأ حّصوي ذاشلاو درطملا نيب ةقرفتلا نأ ىرن ثلاث بناج نمو

 ىلع مهتردق نأل كلذ !ءارقتسالا ىلع مئاق دعاوقلا ىلإ لصوتلا يف ذ ةاحنلا

 ىف مهتلحرو فذللا ءارقتسا ىف ىف مهدهج ىلع لدي ذش امم درطا ام زييمت

 .اهبيرغو برعلا تاغل ةفرعمل يداوبلا

 لمهملاو لمعتسملا ىلع انهتنت ذاشلاو درطملا ةلأسم نإف عبار بناج نمو

 .باوبالا ضعب يف لمهم دوجو ببس نع ثحبلا ىلإ عفدي امم .ةغللا يف

 ...)) جارسلا نبا لاق 6هل دوجو ال هنإف (عّدي) لعفلل ىضاملا لعفلا كلذ نمو

 نإف .“عَدي" يضام وحن سايقلا نع ذشي ملو لامعتسالا نع ذش ام هنمو
 مهنكلو ضام هل الإ لبقتسم لعف نوكيال ذإ .عدي َعَدَو :لاقي نأ هبابو هسايق

 يبأل ظفحي مل خيراتلا نأ الإ ؛(ه67ت) يلؤدلا دوسألا يبأ ىلإ وحنلا عضو ةبسن نم مغرلا ىلعو -

 مولعو وحنلاو مجارتلا بتك يف ةرثانتم قاحسإ يبأ نبال اهظفح لب .ةيوحن لئاسمو تاقيبطت دوسألا
 رظنت =يسسيقلل نآرقلا بارعإ لكشمو ؛ينج نبال بستحملاو ؛هيوبيس باتك يف اهدجن امك ؛نآرقلا

 يبال ءابدألا تاقبط يف ءابلألا ةهزنو .7ص .(ه349ت) ئرقملا رهاط ىأل “نييوحنلا رابخأ" يف هتمجرت

 قاحسإ ييأ نب هللادبع" انتحب يف هانبتك اميف انيأر رظناو .28 - 26ص .(ه577 - 513) يرابنألا تاكربلا

 .126 - 119ص .(16 ددعلا) .(1998) .ىوزن ةلجم ىف ثحب “يوحنلا سايقلا عضاو
 .48ص .ءارعشلا تاقبط .(ھ231ت) يحمجلا مالس نبا - 2
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 :لاق يذلا لئاقلا لوق راصف ،(ًكَرَت)ب هنع ينغتسا ؛“عدو" اولمعتسي مل
 . !)). ..ظفحت ءايشأ هذهو اذاش “هَعَدَو"

 :عرقلاو لصألا ةرتف ايناث

 :ميهافم ةعبرأ هل يوحن حلطصم لصألا

 له ،يئخأ)) :يطويسلا لاق :سايقلا وأ لمحلا ةيلمع يف هيلع سيقملا (1
 :كلذ ةلثمأ نمو معن : حصألاو ؟دحاو عرفل اهيلع سيقملا لوصألا ددعت زوجي
 ىلعو (ضعب) :اهتريظن ىلع المح تبرعأ اهنإف ؛طرشلاو ماهفتسالا يف (ٍيأ)

 .الوصأ :اهيلع سيقملا ءازجألا يطويسلا ىمس فيكرظناف .(( (لك) اهتضيقن
 اوصصخ دقو .ةيوحنلا دعاوقلاو ماكحألا ىلع هب لدتسي يذلا :ليلدلا (2

 امهالكو .هقفلا لوصأ ملعب هل اهيبشت وحنلا لوصأ ملع هومس املع ةلدألا هذهل

 اهتاجرد فرعي نأ دهتجملل يغبني يتلا ةيلامجإلا ةلدألا صخي اميف ثحبي
 تبي مث ةيوحنلا وأ ةيهقفلا ةلأسملا يف داهتجالا هنكميل ؛اهطورشو اهبيترتو
 .سايقلاو .ةعامجإلاو .عامسلا :ةيلامجإلا ةلدألا لاثمو بسانملا مكحلاب اهيف

 .57ص !ج .لوصألا .جارسلا نبا - 1

 .44ص .حارتقالا .يطويسلا - 2

 عمل" يف هل ضرعتي مل يرابنألا نكلو صئاصخلا يف ينج نبا هركذ دقو .وحنلا ةلدأ نم عامجإلا دعي 3
 قافتا مدعب افتقا وأ .هققحت ةبوعصل هب دتعي مل هنأل امبر ؛“بارعإلا لدج يف بارغإلا" يف الو “ةلدلا
 لوأ يف عامسلا دعب هايإ اترم ةلدألا رئاس نيب يطويسلا هفاضأ امنإو .يهقفلا عامجإلا ةيجح ىلع ءاهقفلا
 ءاج امك هركذ مزلي هنإف قباس ينج نبا فيرعت نألو .(تامدقملا ىلع مالكلا) باب يف “حارتقالا" هباتك
 نوكي امنإ [ةفوكلاو ةرصبلا لهأ ينعي] نيدلبلا لهأ عامجإ نأ ملعا)) :189لص !ج “صئاصخلا" يف
 كلذب هدي طعي مل نإ امأف صوصنملا ىلع سيقملاو صوصنملا فلاخيالأ هدي كمصخ كاطعأ اذإ ةجح
 .((هيلع ةجح مهعامجإ نوكيالف
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 “لصأ" حلطصم هيلع قلطن نأ حصي ةلدألا هذه نم لكف .'باحصتسالاو

 .“وحنلا لوصأ" عومجملاو .ةاحنلا يأر ىلع
 ةروص هل عضن نأ نكمي يذلا لصألا وهو :ةيوغللا ةرهاظلا لصأ (ة

 .عرفلا اهيمسنو هلباقت ىرخأ ةيوينب ةروص هل ليختن مت }هيلع لاثمك ةيوينب
 “ءاق" ةاحنلا ربتعا فيك ىرت تنأف ث((...عَوَق :ماق يف لصألا انلوقك ...))

 اهتاقتشم رئاس اهنم جرخت يتلا ةيلصألا ةثالثلا اهفورح نأل ؛“مَوَق” ىلع ارف

 .خلإ ...مايق ماقم .مئاق مق .موقي ماق :قتشن اهنمف 5“م و ق" يه

 ةاحنلا نأل ةيلاثملاو ةبلغملا اهتيمس :ةيلاثملا وأ ةبلَعملا ةدعاقلا (4

 دعاوقلا اهنوربتعيو .اهباب يف ةلثمألا رثكأ لثمت اهرابتعاب اهريغ ىلع اهنوبلغي

 يف مهدعاوق يأ ةاحنلا لوصأب يوحنلا كسمت هنأب ةلدألا عمل يف “لاحلا باحصتسا" يرابنأل افرع - 1

 ؛سايقلاب اهريغ ىلع اهلمح نكميالو ؛عامسلا نم ليلد اهل دجوي ال نيح هل ةضراعلا ةرهاظلا ىلع مكحلا
 يرابنألا فيرعتو .ةبحصتسملا ةرهاظلا كلت باب ىلع بلغي امب كسمتلا ينعي مهلوصأب كسمتلا نأل
 باحصتسا هب دارملاو ةربتعملا ةلدألا نم لاحلا باحصتسا نأ ملعا)) :141ص هلوق نم مهفي اذه
 دجوي ىتح ؛ءانبلا وهو لاعفألا ىف لصألا لاح باحصتساو .بارعإلا وهو ءامسألا يف لصألا لاح

 وه ءامسألا يف ءانبلا بجوي امو .بارعإلا بجوي ام لاعفألا يف دجويو ءانبلا بجوي ام ءامسألا يف
 وحن يف مسالا ةعراضم وه لاعفألا ىف بارعإلا بجوي امو ...فرحلا ىنعم نمضت وأ فرحلا هبش

 الأ .ليلد كانه دجو ام هب كسمتلا زوجي ال اذهلو ؛ةلدألا فعضأ نم لاحلا باحصتساو ..."بهذي"
 ((...هانعم نمضت وأ فرحلا هبش نم ءانبلا ليلد دوجو عم مسالا بارعإ يف هب كسمتلا زوجيال هنأ ىرت
 .وحنلا ةلدأ ماسقأ يف ...)) :81ص هلوق لمحلاو لقنلا دعب ىتأي لاحلا باحصتسا نأ ىلع ليلدلاو

 .((اهتالالدتسا كلذكو .كلذك اهبتارمو .لاح باحصتساو سايقو لقن :ةثالث هتلدأ ماسقأ
 ام وحن .الصأ هب قطنلا نكميال ام ...)) ىلإ اهقطن ناكمإ ثيح نم رهاوظلا لوصأ فينصت نكمي 2

 ىلإ اعد ام لاقنتسالا نم هيف نأ ريغ هب قطنلا نكمي ام اهنمو ..."عيبم" و “ءامس" ك نانكاس هيف عمتجا

 مهلوقك ؛ هلاح ةيلوأ ىلع اليلدو ةهبنم هلصأ ىلع جرخيف هنم ليلقلا ءيشلا ذشي نأ الإ هحارطاو هضفر
 .262 - 261 ص 1ج ينج نبا صئاصخ = ((ءاقسلا لأو هئيع ثحل
 .256 ص ح هسفن - 3
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 يلاثم وه ام اهنم دعاوقلاف .اهيلع ريست نأ ةغلل يغبني ناك يتلا ةيلاثملا

 دعاوقلا نم ىنثتسم وه ام اهنمو .الصأ ىمسيو هريغ نم ىننتسم سيل بلاغ
 لقسأ وه لصألا)) :يوفكلا ءاقبلا وبأ لاق .اعرف ىمسيو ةبلاغلا ةيلاثملا

 ةدعاقلاو نوناقلا ىلعو .حوجرملا ىلإ ةبسنلاب حجارلا ىلع قلطيو ءيشلا

 ساسأو ىنبم اهنإ ثيح نم لوصألاو ...تايئزجلا ىلع ةقبطنملا ةبسانملا
 نأ بارعإلا لصأ :ةدعاق)) :يطويسلا لاقو ."((...دعاوق تيمس اهعرفل

 .؟((اهيلع عرف فورحلاب بارعإلاو .تاكرحلاب نوكي

 لوصأ قيرط نم ادرو اهنم نينثا نأ ةعبرألا ميهافملا هذه يف ظوحلملاو

 ناموهقملا وه انه انمهي يذلاو .ليلدلا موهفمو هيلع سيقملا موهفم امهو .هقفلا

 .ةيلاثملا ةبلاغلا دعاوقلاو .ةرهاظلا لصأ :نايوحنلا

 لب ؛ضعبلا هبسحي امك اقيزيفاتيملا ىف ائحب سيل هنإف ةرهاظلا لصأ امأف

 :ةيتآلا بناوجلا يف هدئاوف هل ثحب وه

 يهو إقاقتشا ةغل اهرابتعاب ةيبرعلا ةغللا ةيصوصخ لوألا بناجلا
 ةيلصألا ةداملا نع ثحبي نأ مجعملا يف لغتشملا نم يضتقت ةيصوصخ

 دبال (...مئاق .ماقم .مايق .موقي .ماق) ةدامف .تاقتشم ةعومجم اهيلإ عجرت يتلا

 ققحتي اذهو ،اعيمج اهيلإ لوصولا لهسيل مجعملا يف دحاو عضوم نم اهل
 .“((...مَوَق :ماق يف لصألا)) اولاق اذلو .اهلصأ يف رظنلاب

 ةيفرصلا باوبألا مكحت يتلا دعاوقلا ةظحالم وه يناثلا بناجلا

 .122ص .تايلكلا ،يوفكلا - 4
 .210 .71 .62 .48 .47ص 3ج .وحنلا يف رئاظنلاو هابشألا .(ه911ت) يطويسلا - 6

 .256 ص 1ج .صئاصخلا .ينج نبا - 6
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 ىلع يتأي يثالثلا نم عراضملا لعفلا بابف ءاهيلع يرجت يتلا تارييغتلاو
 (لوق) لثم لعف ذي امدنعو .(لجفت)و (لعْفَي)و (لعفي) يه غيص ثالث

 .اهقحل يذلا رييغتلاو ةيلصألا هتروص يف ريكفتلا يغبني هنإف غيصلا هذه نع

 سنج ىلإ يمتنت ىتلا عاونألل ةينهذ ةطراخ داجيإ وه ثلاثلا بناجلا

 لعفلا زواجتي لصأ وه (ءانبلا لاعفألا ىف لصألا) ةاحنلا لوقف دحاو

 مدقتو لاعفألا سنج مومع مكحت ةيلك ةدعاق ىلإ رمألاو عراضملاو يضاملا

 :عراضملا لعفلا يف اولاق اذهلو .لاعفألا دهشمل ةماع ةطراخو ةيولع ةيؤر

 ال اليهستو ابيرقت "(( ...اينبم نوكي نأ عراضملا لعفلا يف لصألا ...))

 .ةغللا عقاول ةافاجم

 ةاحنلا لوقف ںيبرعلا مالكلا يف عويشلا نوناق ةظحالم وه عبارلا بناجلا

 عضولا يف ةغللا لصأ يعاري ال نوناق وه "((ميدقتلا أدتبملا يف لصألا ...))

 برعلا مالك ءارقتسا دعب ءاج نوناق هنأكو نيملكتملا دنع عاش ام يعاري لب

 هرخؤيو ةرات ربخلا ىلع أدتبملا مدقي يب رعلا ملكتملاف .مهيثحتم تارايتخاو
 .أدتبملا مدقي نأ بلاغلا نكل ؛ىرخأ ةرات

 .دهجلا يف داصتقالا بناج انملعت لصألا ةركف نأ سماخلا بناجلا

 عومج نم اهادع ام نأو ةعبرأ ةلقلا عومج نازوأ نأ ملعي يذلا بلاطلاف

 لجأ نمو .ةرثكلا كرتيو ةلقلا ظفحي نأب هسفن ىلع رصتخي ةرثكلل ريسكتلا
 ستو ."((ليلدب ةبلاطملا ةدهغ نع جرخ لصألاب كسمت نمم ...)) اولاق كلذ

 .3 كص ةيبرعلا رارسأ .يرابنألا - 1

 .122ص .تايلكلا .يوفكلا - 2

 .300ص 1ج 40 ةلأسملا فاصنإلا .يرابنألا - 3

 



 ةيناسللا داعبالاو ةيوحنلا ةيرظنلا ...وحنلا لوصأ 244

 عضو دنع ينعي هنإف '((فرصلا ءامسألا يف لصألا :ةدعاق)) مهلوق كلذ ىلع

 اذهو ؟ثّقرّص ممِل :ةفورصملا ءامسألا نع لاؤسلا ىلإ ةجاحلا مدع دعاوقلا

 نم نينامثلاو ةنماثلا ةلأسملا ىف يرابنألا لاق لصألا باحصتساب ىمسي ام

 ,لاحلا باحصتساب كسمت دقف لصألاب كسمت نمف..)) :“فاصنإلا” هباتك

 ."((...ليلدلاب اًئهترم يقب لصألا نع لدع نمو

 دويقلا نم اروحت رثكألاو ءاروضح رثكألا ةادألا ةظحالم سداسلا بناجلا

 ؛(ىلإ) لثم ةياغلا ءاهتنا ىلع لذت (ىتح) نأ الثم ملعن نحنف .ةفيظولا ءادأ يف

 تقولا رخآ وه اهدعب ام ناك اذإ الإ ةياغلا ءاهتنا ىلع لدت ال (ىتح) نكل

 لوقت نأ زوجي الو سرجفلا عولط ىتح ليللا لاوط هترظتنا لوقت نأ زوجيف
 ىنعملا اذه يف لصألا يهف (ىلإ) امأو .(ێِثعلا ىتح ليللا لاوط هئرظتنا)

 ."((فطعلا فورح لصأ واولا :ةدعاق)) مهلوق هنمو .دويق الب هيلع لذت

 لوصألا ظفح اذإ وحنلا بلاط نأ وهو "يوبرت بناج عباسلا بناجلاو

 هذه نم ينثتسا ام ملعي نأ الإ هل ىقبي الو .وحنلا رثكأ هقف دقف ةبلاغلا

 هل رسيأو ريخ كلذو 5اددع لقأ رهاوظ ىلع قبطنت ةليلق دعاوق نم لوصألا
 .لوصألا كرت نمو دعاوقلا نم ذاشلا ىلع زيكرتلا نم

 دعاوقلل نأ دهتجملا ملعي نأ وهو يسايق يعانص بناج نماثلا بناجلاو

 نأ دهتجملا ىلعو وحنلا بابلا نم دعبلا وأ برقلا يف بتارم لوصألاو
 مالعألا :ةدعاق)) : مهلوق هلاتمو ،هيلإ برقألا هتدعاق ىل يوحنلا بابلا عضخي

 .62ص 3ج رئاظنلاو هابشألا .يطويسلا - ا

 .634ص 2ج .فاصنإلا .يرابنألا - د
 .210ص 3ج .رئاظنلاو هابشألا .يطويسلا - 3
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 ةدعاق هذهف ."((اذحاو اوقو ِهفلاخمو ءيشلا ىلع عقت اهنأل ىنعم ديفت ال

 هذه نمو ؛ىنعم ىلع لدي مسالا نأ ىلإ ريشت يتلا لوصألا فلاخت ةيعرف

 :“مالغ" ك ةفص ريغ وأ “ملاع"ك ناك ةفص۔ مسالا يف ُلصألاو...)) :لوصألا

 .((تافصلا يف ضراع رمأف ددجتلا ىلع ةلالدلا امأو توبثلا ىلع ةلالدلا

 .لوصألا نم اهينثتسيف اهتيصوصخ مالعألل نأ كردي نأ دهتجملا ىلع انهو
 :سايقلا ةرتف:اًّتلاث

 نأل ؛نوثدحملا ةاحنلا هيف فلتخا دقو .ةلالدلا ددعتم حلطصم سايقلا
 ثحبم يف ةددعتملا ةيحالطصالا هيناعم اوعمجي مل رهظي امك ءامدقلا

 ركذأ امنإو "يوحنلا ليلعتلا" انباتك يف ليصفتلاب هحرشل انضرعت دقو }دحاو

 ىلإ ريشي سايقلا حلطصم اهيف درو يتلا صوصنلا ءارقتسا نأ راصتخاب انه

 :نيينعم هل نأ

 برعلا مالك اورقتسا نأ دعب ةاحنلا اهعضو ىتلا ةدعاقلا :لوألا ىتعملا -

 دعاوقلاو .دحاو باب يف ةدرطم ةلثمأ ىلع قبطني مكح ىلع لدت يكل
 :ناعون ةسيقألاو

 اهباب يف اهنم معأ ةدعاق اهقوف تسيل يتلا ةبلاغلا دعاوقلا وه لوألا عونلا
 وأ وحنلا باوبأ ضعب صخت دق يهو 6لوصألا دعاوقلا هذه ىمستو .اهضقانت
 عامس نم ةفلتخملا وحنلا ةلدأ نيب ةقالعلا مسرت يتلا ةيلامجإلا دعاوقلاب متهت

 .اهريغو عامجإو سايقو
 .81ص 3ج هسفن - 1

 .123ص .تايلكلا .يوفكلا - 2

 لصفلا يفو .44 - 39لص نتم يف رظناو .2.كرص "يوحنلا ليلعتلا" انباتك نم (4) ةيشاحلا يف رظنا - 3
 .اهدعب امو 75كص “يوحنلا سايقلا" لاغلا
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 .ةبلاغلا دعاوقلا نم ىنثتست ىتلا ةيعرفلا دعاوقلا وه ىناثلا عونلاو

 عاضخإب يوحنلا وأ يبرعلا ملكتملا موقي نأ :هو لمحلا :يناثلا ىنعملا-

 ةقالع كانه نوكت نأ ىلع ؛رخآ باي وأ رخآ لاثم مكحل باب وأ لانم

 وأ- ةقالعلا هذهو }هيلع لومحملاو لومحملا نيب دارطا وأ هباشت وأ لثامت

 .ةلعلا ىمس ۔عماجلا

 امهلمتحي نيذلل ا لمحلا ىتعمو ةدعاقلا ىنعم نيب قرفن نأ لجألو

 هددحت ةفص سايقلا حلطصم مامأ لعجن نأ الإ انيلع ام ؛سايقلا حلطصم

 :لوقنف لدبلاب سايقلا رسفن وأ ..ىلمحلا سايقلاو يدعاقلا سايقلا :لوقنف

 الب سايقلا قالطإ لاح ىف امأو .ةدعاقلا يأ سايقلا لمحلا يأ سايقلا

 ءىتشلاب ءىشلا ساق نم ذوخأم ةغللا ىف سايقلا نأل ؛لمحلا ىنعي هنإف دييقت

 .هب هردقو هيلع هلمح يأ

 انمامتها انزكرو وحنل ١ هاعري موهفم وه يذل ا۔- ةدعاقلا موهقم انزواجت ام اذإو

 ةيلمع انللح اذإف ءاهجاتنإو ةغللا ديلوت ةركف لمحي هنأ اندجو لمحلا ةركف ىف

 يف ناجرخي ال (هيلع سيقملاو سيقملا) نييساسألا اهيتكز نأ اندجو سايقل
 اننكمي ساسلا اذه ىلعو .الاثم وأ (اًسنج) اباب امهدحأ نوكي نأ نم امهعون

 :ةيلاتلا عاونألا ىلإ نينكرلا عون بسح سايقلا عاونأ فتصن نأ

 نيب قيدصت دوجو لفطلا ظحالي نأ وهو :يرطفلا سايقلا :لوألا عونلا

 حدقنتف نيروصتلا نيذه لثم َدؤ املك رركتي قيدصتلا اذه نأو ،نيروصت

 نيروصتلا نيذه ىلع موقت ىرخأ تاقيدصت لك سايق ةيلمع هنهذ يف
اذه نع (ه249ت) ىنزاملا دمحم نب ركي نامثع وبأ ربع دقو .امهيسفن
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 مل كنأ ىرت الأ .برعلا مالك نم وهف برعلا مالك ىلع سيق ام)) :هلوقب

 تسقف ضعبلا تعمس امنإو .لوعفم الو لعاف لك مسا كريغ الو تنأ
 .'((...(لاخ مزك)و (شب فزظ) تزجأ (ديز ماق) تعمس اذإف ،هريغ هيلع
 يذلا هباب مكحل لاثم عاضخإ) وه انلوقب سايقلا نم عونلا اذه ديعقت نكميو

 .(هيلإ يمتني

 ريغ باب مكحل لاثم عاضخإ) وهو :يقاقتشالا سايقلا :يناغلا عونلا

 فزي ال مسا (بئذلا) ةملك نأ هلاثمو .ةديدج تاملك قاقتشا دصقي ؛(هباب

 هتلمحف هلصأ نع هب تجرخ برعلا انيأر اتكل ؛دماج هنأل لاعفألا فيرصت

 اذإ لوقت)) :(ه182ت) يئاسكلا ةزمح نب ىلع لاق .لاعفألا باب ىلع

 لاثم (بثذ) ةملكف {(( لجرلا بأذتسا دق : بئذلا ىلإ لجرلا تبسن
 وه رخآ باب ىلإ هانعضخأ اذإ اننكلو ،(لغف) : باب ىلإ نزولا يف يمتني
 هنزو وهو هباب نم جرخ دق نوكي اذكهو .(بأذتشا) راصل (َلَعْفَتشا) : نزولا
 .(ڵلعفتسا) نزو وه رخآ باب ىلإ لوألا

 نيعم باب ىلإ يمتني لاثم لمح) وهو :ينيمضتلا سايقلا :ثلاثلا عونلا

 رجلا فرحب يدعتملا لعفلا نأ هلاثمو ا(رخآ باب ىلإ يمتني لاثم ىلع

 لكأي - ءاملا نم برشي) اهنم لاعفألا نم ةعومجم هتحت جردنت باب (نم)

 يدعتملا لعفلا نأو (خلإ ..فلخلا نم يتأي - ةرجشلا نم فطقي - محللا نم

 ذذلتي) يهو لاعفألا نم ةعومجم هتحت جردنت باب (ءابلا) رجلا فرحب

 اندرأ اذإف .(خلإ ..لاملاب يدتفي - رطملاب عتمتسي - ءاملاب يوتري - ريصعلاب

[ 

 .357ص !ح .صئاصخلا ىتج نبا 1

 . 88ص 4ج ٠ ءابدألا مجعم .توقاي ۔2
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 لاق يلاتلا لاثملا انركذ يناثلا بابلا نم العف لوألا بابلا نم لعف نيمضت

 سأك نم نوبرشي راربألا نإ) :6 .ى نيتيآلا يف ناسنإلا ةروس يف لجو زع هلل
 ىرت تنأف 5[اريجفت اهنورجَمُ هللا دابع اهب برشي ائيع .اوُفاك اهجازم َناك

 ءءابلاب هلثم اًيدعتم حبصأف (ذّذَلمَي) لعفلا ىنعم (برشَي) لعفلا نمضت فيك

 يف ىنعملا ناكو .هللا دابع اهب اًدذلتم اهنم برشي ايع :راص ىنعملا نأكو

 ."هللا ذابع اهنم برشي انيع :لصألا

 ذإ ؛(رخآ باب مكحل باب عاضخإ) وه :يممتوتلا سايقلا :عبارلا عونلا
 ؛همكح تيطعأف رخآ اباب تهبشأ ةيوحنلا باوبألا ضعب نأ ةاحنلا مهوتي

 لك يطعأف هنامزو هتاكرح يف لعافلا مسا هبشأ عراضملا لعفلا نإ مهلوقك

 لعافلا مسا يطعأو بارعإلا عراضملا لعفلا يطعأ ذإ رخآلا مكح امهنم

 برعلا نأ ...لوصألا ىلع عورفلا ةبلغ نم باب)) :ينج نيا لاق .لمعلا

 الأ ؛امهنيب لاحلا هب ترمعو .امهل هبشلا كلذ تنكم ءيضي ائيش تهبش اذإ

 نأب امهنيب ىنعملا كلذ اوممت هوب رعأف مسالاب عراضملا لعفلا اوهبش امل مهارت

 ."((هولمعأف لعفلاب لعافلا مسا اوهبش

 .(هنع ش لاثم ىلع بابلا لمح) وهو :ذاشلا سايقلا :سماخلا عونلا
 .ةدرطملا هباب ةلثمأ ىقاب هيلع سيقتف ؛هيلع اشسيقم هباب ىف ذاشلا لعجت نيح

 وهو :احيرص “ىسع" مسا هيف ءاج لاثم اذهف 3“امئاق يز ىسع" كلذ هلاثمو

 .ك1ص 2ج .يناديملا نمحرلا دبعل ةيبرعلا ةغالبلا يف رظني ةيالا كلت نيمضت يف - 1

 .304 .300ص !ج صئاصخلا .ينج نبا - 2

 .“اسؤنأ ريَوُغلا ىتَع "...)) :158ص 3ج .هيوبيس باتك يف درو ام احيرص “ىسع" مسا لعج لاثم - 3
 .((َناك ىرجم ىسع هيف اورجأ برعلا لاثمأ نم لثم اذهف
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 امسا ال الوؤم ازدصم (ىسع) ربخ نوكي نأ بلطتي يذلا هباب نع ذش لاثم

 تزؤجف (ىسع) ربخ لك هيلع تش ذوذشلا اذهب دتعت نأ تدرأ اذإف .احيرص

 .(امئاق) لاثم ىلع (ىسع ربخ) باب تلمح دق نوكتف .احيرص امسا هلغَج

 اهدّوي سايقلا روص ضعب نأ كردت ةسمخلا سايقلا عاونأ نم قبس امم
 ةاكاحمب ريبخلا اهيف دهتجي ةيوحن ةعانص اهضعب نأو .هترطفب يب رعلا ملكتملا

 ةسدنهل انألا هذه رمثتسن نأ انيلعو .ءاشنإ اهن وأ برعلا مالك ةسيق
 .يوغللا جاتنإلاو ديلوتلا

 نم بناج زيسفتو .ةغللا هنك ىلإ لوصولا هفده رخآ بناج نم سايقلاو
 نم فانصأ ةعبرأ نع نوثدحتي نييلوصألا ةاحنلا ىرت اذلو اهروطت ةكرح

 :يهو ،هيلع سيقملاو سيقملا قباطت ىدم بسحب سايقلا

 ةاحنلا داقتعاك:ىنعملاو ظفللا يف "هريظن ىلع ريظنلا لمح : :لوألا فنصلا

 ريغصت ىلع اسايق (اذديز ليمأ ام) لثم يف بجعتلا لعف ترغص برعلا نأ

 :لثم. بجعتلا لعف نأل ؛(ورمع نم عيبم اديز تيأر لثم يف ليضفتلا مسا
 نأ ىرت الأ ؛هسفن ىنعملا امهلو -حلمأ :لثم- ليضفتلا مسا نزو ىلع حلمأ

 ."هريغ ىلع نسحلا يف هقوفتو ديز ةحالم ةدش ىلع نالدي امهيلك

 سايقب :امهيلك يف وأ ىنعملا وأ ظفللا يف هريظن ناك ءاوس ريظنلا ىلع ريظنلا لمح ةاحنلا يمسي - 1
 .42ص حارتقالا يف يطويسلا اذه ركذ =يواسملا
 .رهاظلا عفر مدع يف بجعتلا ىلع لمح ليضفتلا نأ :66 يواشلا ىيحيل ةدايسلا ءاقترا يف ءاج - 2

 نوكي امنإو (ديعس نم مركأ يز) كلوقك ليضفتلا مسا دعب اموفرم يتأي ال هيلع لضفملا نأ يأ
 يف اضيأ ازورجم نوكي يذلا هنم بجعتلا ىلع هوساق -ةاحنلا معزي امك- برعلا نأل كلذو ؛ارورجم
 يف نيب امك ريغصتل ١ يف ليضفتل ١ ىلع بجعتل ١ لمح ىرخأ ةيحان نمو 6 (ديعسب مركأ ( كلوق لتم

 = :لاقف 477-478ص 3ج هباتك ىف بجعتلا لعفو ليضفتلا مسا ريغصت نع هيوبيس ثدحت دقو .نتملا
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 ههيبشتب ريغصتلا هلوبقو بجعتلا لعف روطت ةكرح ةاحنلا رتفي انهف
 .ليضفتلا مساب

 : !ىنعملا ىف هفالخو ظفللا ىف هريظن ىلع ريظنلا لمح :ىناثلا فنصلا

 ؛ةةيردصملا ام دعب دازيو :ةلوصوملا ام دعب دازي (نإ) فرحلا نأ كلذ نم
 ام نم لكف .ةرثكب فرحلا اذه اهعم دازي يتلا ؛ةيفانلا ام ىلع امهل اشسايق

 . ظفللا ىف تارظانتم ةلوصوملا امو ةيردصملا امو ةيفانلا

 عماجب رخآلا اهضعب مكح تاودألا ضعب ءاطعإل رخآ ريسفت انهو

 .يظفللا هبشلا

 : ظفللا يف هدضو ىنعملا يف ا ىف هريظن ىلع ريظنلا لمح : ثلاثلا فنصلا

 لوق نع ليلخلا تلأسو ...امهنيب يذلا للقت نأ تدرأ امنإو .(كنم زفْيَصأ وه) كلوق كلذو...)) =
 .ءامسألا رقحت امنإو رقحي ال لعفلا نأل ؛سايقلا يف نوكي نأ يغبني نكي مل لاقف ؛(هَحِلَْمأ ام) :برعلا
 يف اهايإ اهتفلاخمل ءامسألاك لاعفألا نوكت نأ اوهركف فصوت ال لاعفألاو .لوهيو مظعي امب فصوت اهنأل
 ءيشلاب هوهبش .تلم :تلق كنأك .حلملاب هفصت يذلا نونعي امنإو ظفللا اذه اورقح مهنكلو .ةريثك ءايشأ

 لهأ مهؤطي يأ (نامؤي هيلع ديِص)و .(قيرطلا مُهؤَطَي) كلوق وحن ؛رخآ ائيش ينعت تنأو هب ظفلت يذلا
 .((نيموي يف ديصلا هيلع ديصو .هيف نورمي نيذلا قيرطلا
 .6كص ةدايسلا ءاقترا يف يواشلا كلذكو . 43ص حارتقالا يف ئطويسلا لمحلا نم عونلا اذه ركذ - 1
 :رعاشلا لاق - 2

 هاري ال تإ ام ىتفلا يجت

 بوُطشل اهاندأ تود ضرفتو

 :رعاشلا لاق - 3

 هئيأر نإ ام ريخلل روتفلا جو
 گيزي لازي ال اريخ نتتلا ىلع

 :رعاشلا لاق - 4

 ركلو ىرج انبِط ربإ امو
 انيرخآ ةلودو انايانم
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 نب ديمحلا دبع باطخلا وبأ هركذ ام ةاحنلا دنع هروص مدقأ نم ناك امبرو
 كْألَم) :نولوقي مهنأ ...)) :(ه177ت) يرصبلا ريبكلا شفخألا ديجملا دبع

 ةمُجْمُجو ُنافْضَ عَذَق) :اولاقو .(تزكسو ثغبش) نولوقي امك (ماعطلا نم

 دق فصنلا نأل (نآلملا) ةلزنمب كلذ اولعج 5(ىزق ةمججْمجو حَدَق)و (ىقضَت

 .'((...غلب ثيح ىلإ اضيأ ئلتمم نابرقلاو .لتما
 .اهل نكت مل ىرخأ غيص ىلإ لاعفألا ضعب روحتل ريسفت اذهو
 عئاش ريثك وهو :ىنعملاو ظفللا يف دضلا ىلع دضلا لمح :عبارلا فنصلا

 اهبيلاسأ اهتادرفم عيونتل اهتلثمأ نيب رياغتلا بلطتت ةغل يأ ةعيبط نأ لجأل
 ىنعمو امتفل ةفلتخم لمجو تاملك نم ءاش ام دجي نأ يوحن يأل نكمي اذل

 مدقأ نمو !ايئاوشع مأ امكحم اسايق ناكأ ءاوس ضعب ىلع اهضعب سيقيل
 كنأ نم (ه117ت) قاحسإ ييأ نبا هآر ام يت ا اذه يف ةاحنلا براجت
 سيقي يمرضحلاف .٦((فرصلا زجي مل ديز وأ ورمعب ثنؤملا تيممس)) نإ
 .نيونتلا نم عنمي يذلا ثنؤملا ملعلا ةلثمأ ىلع (ديز وأ ورمع) لاثملا

 يف -ورمع وأ ديز وهو - لوألاف .نينثالا نيب رظانت دوجو مدع نم مغرلا ىلع

 - اهريغو ةميمأك ثنؤملا ملعلا وهو - يناثلاو ،ىنعمو اظفل ركذم هتقيقح

 .ىنعمو اظفل لصألا يف ثنؤم

 اهيلع ىنبت ةعئاش ةداع ريصي مث انايحأ نوملكتملا هبكتري امل ريسفت اذهو
 ..ةدرطم ةدعاق

 .23ص 4ج .باتكلا .هيوبيس - 1

 "حارتقالا" يف رظني =نوذألا سايقب :ىنعملاو ظفللا يف دضلا ىلع دضلا لمح ةاحنلا ىمسي - 2

 .42ص يطويسلل
 .242ص 3 ج .باتكلا .هيوس - 3
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 ءاهقفلا نويلوصألا هل هتنت ام :ثلاثلا ثحبملا

 اريتك ةاحنلا هب لفحي ملو

 نويلوصألا اهعضو ىتلا لوصألاو راكفألا نم ةعومجم ضرعن نأ انه اننكمي

 اهوصصخ يتلا مهبتك يف اهب نولفحي نييلوصألا ةاحنلا دجن ملو ءاهقفلا

 :يه لوصألاو راكفألا هذهو .ةغللاب قيثولا اهطابترا مغر وحنلا لوصأل
 :ظافلألاو تاحلطصملاب ال موهفملاب ةربعلا :الوأ

 ماكحألا نم اريثك طبرت مل ةعيرشلا نأ ىلإ ءاهقفلا نويلوصألا هتنت
 قلعت ماكحألا" اولاقف فورظلاو تالاحلاب اهتطبر لب ؛ءامسألاو ظافلألاب

 رورمب ريغتت رشبلا عضو نم ظافلألاو ءامسألا نأل ؛“ءامسألاب ال يناعملاب

 .رمخلا ءامسأ نم مسا ةوهقلا نأ نأشلا اذه يف ىرج ام فيطل نمو .نمزلا

 .ةرجهلا نم 917 ةنس ةكم ىف بيطخلا دمحم نيدلا سمش اهبرش ركنأ دقو

 ةنس اهلحب ىوتفلا تداع نأ ىلإ ھ939 ةنس رصم ىلإ ىودعلا تلقتنا مث

 ةوهقلاو ركسم بارش لك مزح هللا نأ اهليلحت بابسأ نم ناكو .45
 يه ميرحتلا ةلع نأل كلذو .رمخلا ىلع لدي اهمسا ناك نإو ةركسم تسيل

 ."ءامسألاب ةربع الف ركشلا

 موهفملاب مامتهالا ىف ءاهقفلا ريس اوريسي نأ ةاحنلا ىلع ناك انه نم

 ثحبم يف فالخلا اذه ةرمث انيأر دقو .حلطصملا دودح يف قارغإلا مدعو
 ىنثتسمو ىنثتسم يف ءانثتسالا بَلؤَقَق بولسألا هلغش يوحنلاف .ءانثتسالا

 .48 - 46ص ينيسحلا خيشلل ةتبلا ةوهقلا يف ةينمألا ةياغل انقيقحت يف اهانمذق يتلا ةساردلا يف رظنا - 1
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 الإ وحنلا يف ءانثتسالا ركذي داكي الف سيلو ريغو ىوسو الإ لثم ةادأو هنم
 ديعب موهفمك ءانثتسالا ىلإ رظن هيقفلا نكل ؛بلاقلا اذهب يوحنلا هروصتيو
 روصب يلوصأل ا ركفلا يف ءانثتسالا موهفم جرخو ى يوحنلا حالطصال ا بلاق نع

 ديزل متاخلا نأب نالف رقأ اذإ) :مهلوق اهنم اهب نولفحي ةاحنلا نكي مل ىرخأ

 دعب ءزجلا ركذب لصاح انه ءانثتسالاف '(احيحص ءانثتسا ناك ورمعل هصفو

 .قحب رارقإ ةلمج يف امهنم لكو .لكلا

 يف جرخ هكرت وأ ءيش لعف ىلع ناميإلا قلغ اذإ" نييلوصألا دعاوق نمو
 رمألا بيلاسأ ىلإ فاضي ديدج بولسأ وهو ضرفلا ىنعم ىلع ليوأتلا
 ريغ يهف ديعولاب ةدابعلا ثنرَق اذإ" مهدعاوق نمو {ةاحنلا اهيلإ قرطت يتلا
 .يهنلا بيلاسأ ىلإ فاضي نأ نكمي ديدج بولسأ اذهو ”“ةزئاج

 :اہب ےحبلا لالقتساو ةديدج ةيوغل ےحابمب مامتهالا :اًيناث

 ةركنلا نع نوثدحتي نيح الإ صيصختلا ىلإ نوقرطتي ةاحنلا نكي مل

 صيصختلاب اومتها نييلوصألا نكل ؛ةلمج هبشب ةصصخملا وأ ةفصب ةصصخملا
 هللادبع نب دمحأ ركب وبأ لعف امك ابتك هيف اوفلأ لب ؛القتسم اباب هل اولعجو
 يف صوصخلا هيف مسقو "صيصختلا" باتك فلأ ذإ (ه557ت) يدنكلا

 ذإو) ىلاعت هلوق يف مدآل دوجسلا لثم (صوصخلا هب داري صوصخ) ىلإ نآرقلا
 لغم (مومعلا هب داري صوصخ)و 34[5 :ةرقبلا] [...مدآل اوذجسا ةكئالملل انلق
 ذأ) ىلاعت هلوقك هتمأ مومع هب دصقي اباطخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةبطاخم

 .214ص !ج شومره لآ دومحمل "ةيضابإلا ةيهقفلا دعاوقلا مجعم" نم لاثملا - 1
 ٠. 182ص !ج هسقن ۔2

 .183ص هسقن - 3
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 داري مومع) و [125 :لحنلا] ...ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ
 [91 :لمنلا] ..ءيش لك هلو...] ىلاعت هلوق ىف ءايشألا مومع لثم (مومعلا هب

 نم ثّتوأو...] أبس ةكلم سيقلب نع هلوق لثم (رصوصخلا هب داري مومع)و
 ."ناميلس كلم تؤت مل أبس ةكلمف [23 :لمنلا] ... ءيش لك

 قلطملا باب هب قحليو مهم يوغل باب صوصخلاو مومعلا بابو
 ىهو قالطإلا وأ مومعلا ىلع ةلادلا ةيظفللا لئاسولا نالوانتي امهنأل ؛ديقملاو

 .ريغ ىتم }نيأ ،يأ ،ام ،نمي) ةمهبملا ءامسألا دوجوو ةيقارغتسالا لأ لوخد
 صيصختلا ىلع ةلادلا ةيظفللا لئاسولا نالوانتيو .سنجلل ةيفانلا الو (ىوِس

 .فصولاو ءانثتسالاو طرشلاو دادعألاو ةراشإلا مساو ملعلا يهو دييقتلا وأ

 صن يف) لصتملا صتخملا ىلإ اًصيأ لاجملا اذه يف نويلوصألا قرطتو
 ."(نيلصفنم نيصن يف) لصقنملا صصخملاو (دحاو

 ماعلا فيرعت نع (ه505ت) ىلازغلا دماح وبأ مامإلا ثدحت دقو

 .مومعلل غيص دوجو ناكم يف ةيمالسإلا قرفلا فالتخاو صاخلا فيرعتو
 صيصختلا ةلدأو .زاجملاب صيصختلا ةقالعو .مومعلا صيصخت قرط شقانو

 تقولاو صوصخلا عمسي مل نم مومعلا عامسإ زاوجو 6نيمومعلا ضراعتو

 .مومعلاب مكحلا دهتجملل هيف زوجي يذلا

 :ةيلالدلا ےحابملا ىف عسوتلا :الات

 لثم نم تالومعملاو لماوعلا نيب ئشانلا يبيكرتلا ىنعملاب ةاحنلا لغش

 .143 - 140ص يدنكلل “صيصختلا" يف رظنا - 1

 .149 - 127ص نيصحلا مالسلادبع روتكدلل “تاقرولا نتم ىلع تاءاضإ" باتك يف رظنا - 2

 .“لوصألا ملع نم ىفصتسملا" يلازغلا باتك نم “صاخلاو ماعلا" عبارلا مسقلا يف رظنا - 3
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 يف عسوتلا يف لضفلا نييغالبللو .ةيلاحلاو ءادتبالاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا
 يفنلاو ءاشنإلاو ربخلا لثم ةلمجلا يطغت معأ تالالد ىلإ يلالدلا ثحبلا

 نيب قيفوتلا ةلواحم وه رخآ ايلالد اذعب اوفاضأ نييلوصألا نكلو .تابنإلاو
 وه دحاو اهردصم نأ ىلإ نورظني اوناك مهنأل ةيعرشلا صوصنلا دصاقم
 بابسأ يف اوقد اذلو .ضراعت اهنيب نوكي نأ يغبني ال هنأو .ميكحلا عراشلا

 اننكميو .اهمكحت دعاوق تافالخلا هذهل اوعضوو صوصنلا مهف يف فالخلا

 :ةيلاتلا دعاوقلا ىف ةيعرشلا صوصنلا تالالد نيب قيسنتلا اذه ظحلن نأ

 لامجإلا" مهلوقو “لامتحالا تبث لامجإلا عقو اذإ" مهلوق :!ىلوألا ةدعاقلا

 وأ لوق ةعيرشلا يف دجوي نأ وه لمجملا وأ لامجإلاو :“لصألا فالخ
 .اهدحأ دارملا نأ يف مسحلا نكمي ال ةفلتخم تاريسفت لمتحي مهبم لعف

 زومأ مهل مدقت نأ نكمي الف .نيدلا رومأ سانلا ملعتل تءاج ةعيرشلا نألو

 وأ رهطلا لمتحي ذإ يظفللا كرتشملا نم (ءزقلا) ظفل نأ اذه نمو .ةمهبم

 هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق دقف هانعمل ةلصفم ةعيرشلا تءاج اذل ؛ضيحلا
 .اهضيح مايأ الإ اهتالص ةأرملا عدت الو (كئارقأ مايأ ةالصلا ىعد) ةأرمال ملسو

 ةروع ةأرملا هجو نأ ىلع اولدتسا ءاملعلا ضعب نأ لامجإلا هيف عقو اممو

 هتفشك ام وه اهنم رهظ ام نإ اولاقف (اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو) ةيآب
 كلذف اههجو نع اهسفنب يه فشكت نأ امأ اهنم دمع ريغب فشكنا وأ حيرلا

 مدعب لئاقلا رخالا قيرفلا اهب لدتسا اهسفن ةيآلا هذهو .ةيالا هديرت ال ام
 نافكلاو هجولا هنأب “اهنم رهظ ام الإ" اورسف مهنأل كلذو هجولا رتس بوجو

 .اهريغ عم لماعتت يهو اهتقو بلاغ يف ةأرملا هيلإ جاتحت امم امهنأ رابتعاب
 .204 - 201 .83 - 79ص !ج شومرهل "ةيضابإلا ةيهقفلا دعاوقلا مجعم" ىف رظنا - ]
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 تبتملا ناك يفني رخآلاو تبثي امهدحأ ناربخ درو اذإ" : !ةيناثلا ةدعاقلا

 لاح يف يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلاو ةيضابإلا بهذ دقف .“ىلوأ
 خسانلا الو رخأتملا نم ائمز امهنم مدقتملا فرعي ال نييعرش نيصن ضراعت
 ذخألا ىلإ اوبهذ -هيفني رخآلاو امكح تبثي امهدحأ ناكو .خوسنملا نم

 .نيقيب الإ أربت الف نيقيب ترمعأ اذإ ةمذلا نأل ؛ ؛مكحلا تبغي تبثي يذلا صنلاب

 نكل ؛طرشو عيب نيب عمجلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلذ نمو
 يبنلا هنم هارتشاو اريعب عاب هنع هللا يضر هللادبع نب رباج ىباحصلا نأ درو

 لبقو {ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةكم نم هبوكر هل قحي نأ رباج طرتشاو ةكم يف

 .طرشو عيب نيب عمجلا زاوج وهو ريخألا ربخلاب ذخؤي انهف .هطرش لوسرلا

 هيلع دوعت ام وه فزغلا :“يوغللا نذإلاك يفرعلا نذإلا" ::ةثلاثلا ةدعاقلا

 لثم سانلا هيلع دوعت ام ىلع همكح ىقبيف يعرش مكح هيف لزني ملو سانلا
 ريزانخلا موحل ىلع ال ماعنألا موحل ىلع قلطي محللا نأ ىلع سانلا فراعت

 ناذئتسا ىلإ جاتحي ال هتحابإ ىلع سانلا فراعت ءيش لكف .اهوحنو عابسلاو

 ءازعلا سلاجمو قدانفلا لوخد نأ اذه نمو ،هبحاص نم ةيظفل ةقفاومو

 .دحأ نم نذإ ىلإ جاتحي ال ةماعلا هايملا تارودو قاوسألاو

 :ةيلوصألا ےحابملا ىف ةيلوادتلا جمالع :اعبار

 ةقالعلا تزواجت دق ةيلوادتلا ىف ةلثمتملا ةثيدحلا ةيناسللا تاساردلا نإ

 ىلخادلا قايسلا نيب ةقالعلاو ،نويغالبلا اهفرع ىتلا لاقملاو ماقملا نيي

 اهذافم يتلا ةيمالكلا لاعفألا ةيرظن ىلإ -ثريف اهفرع ىتلا يجراخلا قايسلاو

 .201 - 198ص هسفن - 1

 .205 - 204ص هسقن - 2
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 ىوتسم ىلإ ةفرعملا غيلبتو نومضملا لقن ىوتسم ىدعتي يمالكلا لعفلا نأ
 ريغ رصانعلاو .نيبطاختملا نيب يكولسلا ىوتسملا نايبو يقلتملا يف ريثأتلا
 .نيرواحتملا دصاقم ةفرعمو مالكلا ليوأت ىلع ةرداقلا ةيوغللا

 رظنلا ينعت يتلا ءاضتقالا ةلأسم ىلع وركود دلاوزوأ هبن رخآ بناج نمو
 نأ نكميو .ةيبيكرتل ا هتحصب ءافتكالا مدعو هلشف وأ مالكلا حاجن ىدم يف

 ىلع دمتعي ازشابم ايبيكرت ىنعم :نيينعم لمحي دق مالكلا نأ اذه نم مهفن
 .هب ةطيحملا لماوعلاب مالكلا طبر نم مهفي اًيدصق ىنعمو .ةيوغللا رصانعلا

 ةسمخ نيب ةقالعلا ىلع امئاق املع هاندجو هقفلا لوصأ ىلإ انرظن اذإو

 :يه رصانع

 .هلالج لج هللا :مكاحلا (1
 .نوفلكملا دابعلا :هيلع موكحملا (2

 .هيلع موكحملا نم مكاحلا هديري يذلا رمألا :مكحلا (3

 .مكحلا طبنتسي يذلا :دهتجملا (4
 .ةعيرشلا دصاقمو ةيوغللا دعاوقلا : طابنتسالا قرط (6

 نم مويلا دع رومأل اونطفت ةقباسلا رصانعلاب نييلوصألا ىعو لجألو

 :ةيتآلا حمالملا يف اذه ظحلن نأ اننكميو .ةيلوادتلا تالاغتشا

 :ةيوغللا ريغ تامالعلاب ةيانعلا :لوألا حململا

 لثم مهبم ددعل عضؤ مسا لك يه اولاق ةيانكلا نع ةاحنلا ثدحت نيح

 ءاملع اهنع ثدحت نيحو }(تيذ 6تيك) لثم مهبم ثيدحل وأ (اذك .مكا

ضرغل هيلع ةلالدلا يف حيرص ريغ ظفلب ءيش نع رَبَعي نأ يه اولاق نايبلا
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 نع ةيانك ىلإ اهومتقو .ةحاصف عونل وأ عماسلا ىلع ماهبإلاك ضارغألا نم

 ةطساولا يه ةقيقحلا اولعجو .هيلإ بسن امع ةيانكو بوسنم نع ةيانكو ةبسن

 '.دارملا ىنعملا ىلإ اهب طسوتي يتلا
 ةيوغللا ريغ تامالعلا ىلإ ةيوغللا تامالعلا اوزواجت نييلوصألا كلو

 مالكلا ناك اذإ و)) :(ه508ت) يئِكلا ميهاربإ نب دمحم لوق كلذ نمو

 فاخي الو هعفن ىجري ال ناك نإو .هنع توكسلاو هكرت مزاللاف ررض فاخي

 .ىنعم نع لاغتشا ىنعم ريغ يف لاغتشالا نأل ؛ىلوأ توكسلاف هررض

 تنك ولو كينعي ال اميف كمالك نم كب ىلوأ كينعي ال امع كتوكسو
 ريغب لاغتشالا" ةيلوصألا ةدعاقلا نمض لخدي يدنكلا مالكو ."((ابيصم

 .“دوصقملا نع ضارعإ دوصقملا
 ةيفرملا ةقيقحلاو ةيعرشلا ةقيقحلا نيب ةقرفتلا :يناثلا حململا

 :ةيوغللا ةقيقحلاو
 ىلع مهدعاوقو مهلوصأ غيوست ةلواحم ةاحنلا نويلوصألا هيف عقو امم

 مدقأ اندجو ذإ ماسقأ ةثالث ىلإ ملكلا ميسقتب الغم اوعنتقا دقف .ةغللا باسح

 هذه ىلإ ملكلا ميسقت ببس نإ لوقي -يجاجزلل حاضيإلا- ةيقبتملا ةلعلا بتك
 ال هنأل ؛ناهرب ىلإ جاتحي ال لقعلا هجتنتسي يهدب ميسقت هنأ ةثالثلا ماسقألا

 وهو هنع ربخي ءيش نم -ةاحنلاو يجاجزلا ىري امك- ةغل يأ يف ةلمج يأل دب
 ال كنأ ليلدب ؛فرحلا وهو امهنيب طبارو .لعفلا وهو هب ربخي ءيشو مسالا

 .760 - 759 .742ص .تايلكلا .يوفكلا - 1

 .126 3ج .عرشلا نايب .يدنكلا - 2
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 ىلع مهلوصأو مهقطنم طاقسإ مدع مهيلع ناكو ."اعبار امسق دجت نأ عيطتست

 .ةغللا عقاو قفاوي ام ىلع لوصألاو دعاوقلا ءانب لي ؛ةغللا

 .هتيصوصخ هل اًيرش اصن نوسردي مهنأ ءاهقفلا نويلوصألا هتنت دقو
 تضراعت اذإ" اولاقو .ةغللا ىلع فرلا اومدق مث .ةغللاو فزغتلا ىلع هومتقف

 مهنا كلذ نمو “ةيعرشلا ةقيقحلا تمدق ةيوغللا ةقيقحلاو ةيعرشلا ةقيقحلا
 ةعامجلا داقعنا ةحصبو .نيرفاسم اناك اذإ نينثالا ىلع ريمأتلا ةحصب اولاق

 ظفل لمحيف “ةعامج قوف امف نانثالا" ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛نينئالاب

 لكأي الأ صخش فلح ول هنأ هنمو .يوغللا ال يعرشلا ىنعملا ىلع ةعامجلا

 .(جاجدلا ضيب) يفرعلا ىنعملا ىلع لمحي هنإف ضيبلا عون وني ملو ضيبلا
 ".(ىوغللا ىنعملا) كمسلا ضيب لكأ اذإ هيلع ةرافكالو

 .نييلوصألا دنع لوادتلا ركفلاب اتنتعا نيتسارد ىلإ انه ريشن نا ديجلا نمو

 ةيلوادتلا ةيرظنلا" ناونعب يرامغ دمحم ةريصن اهتمدق ةسارد ىهف ىلوألا امأ

 ىلإ اهيف تَصلَع {“(ھ606 ۔ 544) ىزارلا ريسفت ىف ةسارد : نييلوصألا دنع

 يف داقتعالا بناج لاخدإ ةرورض ىلإ نطفت -نييلوصألا نم وهو- يزارلا نأ
 ملكتملا نيب زيميامك يناسللا مالكلاو يسفنلا مالكلا نيب زيمي ناكو ،نآرقلا ليلحت

 لاعفأ ةوقو يوضقلا نومضملا ةيلوؤسم هيلع عقت ملكتملا نأل كلذ .لئاقلاو

 لجست ةجتنم ائاذ نوكي نيح ملكتملا نع ثدحتي يزارلاف ةيزاجنإلا مالكلا
 عقتف لئاقلا امأو ."انأ" ريمضلا هيلإ ليحي نيح ةرشابم اهظوفلم يف اهروضح

 .43 - 42ص .حاضيإلا .يجاجزلا - 1

 .89 .73 .6ک8ص 2ح رفعج نبال عماجلا ىف رظنا ۔-2

 .ندرألاب دبرإ يف 2014 ماع ثيدحلا بتكلا ملاع اهرشن - 3
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 نع الوؤسم نوكي نأ نود ظوفلملا جتنأ دق ام املكتم نأ ديكأت ةيلوؤسم هيلع

 بطاخملا لاح ددحي وهف .لوقلا ىف نممضملا مالكلا لعفو يوضقلا نومضملا

 انايذه دصقلا نم الخ ظوفلم لك يزارلا دعيو .الئاق وأ املكتم نوكي نأ امإ هنأب

 دق ملكتملا دصق نأ يزارلا ثدحتيو .احيحص يوضقلا هنومضم ناك نإو

 .ىغلُم يبطاختلا لعفلا لعجي ال دصقلا اذه نأو .ريثأتلا لب ماهفإلا نوكي ال

 وأ مالكلا لعف حاجنب لب بيكرتلا ةحصب قلعتم ريغ ءاضتقالا يزارلا لعجو
 ربخلا نأو ،رابتعالا يف قداصلا ربخلل ايواسم بذاكلا ربخلا َدَع اذلو .هلشف

 رود ىلإ يزارلا هتنتو .بطاخملا يف ريثأتلا يف ناحجني دق ضيرعتلاو بذاكلا
 .بطاخملا اهديري تاعانق ىلإ بطاخملا هيجوت ىلإ تافتلالاو ةصقلاو لمملا

 يف ةيلوادت ئدابم “ناونعب ةحلط دومحم اهمتقف ةيناثلا ةساردلا امأو

 ةسارد يف نأ ىلإ اهيف بهذو ."“نييلوصألا دنع يعرشلا باطخلا ليلحت
 موهفمل نأو "ىرخألا ةيعرشلا مولعلا يف دجوت ال ةيوغل ثحابم نييلوصألا
 هنأ ىلع مهدنع رقتسا هنكل نييلوصألا دنع ةددعتم تاحلطصم باطخلا

 "كسامتلاو موزللاو زاجنإلاب مستت اًيوغل ةلمعتسملا صوصنلا نم ةعومجم
 ةصاخ امنأ .باطخلل ةفورعملا ةيلوادتلا صئاصخلا يه تافصلا هذه نأو

 ربع نييلوصألا دنع هدجنف ةيمالكلا لاعفألا ةيرظن هب تفرع ىذلا زاجنإلا

 .يزاجنإلا لعفلا تارشؤمب مامتهالاو ءاشنإلاو ربخلا ةيئانث امهالوأ نيقيرط
 فيلكتلا ديدحت نويلوصألا عاطتسا ذإ يهنلاو رمألا يلعفب قلعتت امهيناثو

 تالالدلا تزواجت دق ةيلوادتلا تناك اذإو .يعرشلا باطخلا همضي يذلا

 .هسفن رمألا اولعف دق نييلوصألا نإف ةيموزل تالالد ىلإ ةيوغللا
 .دب رإب 2014 ماع يف ثيدحلا بتكلا ملاع اًّصيأ اهرشن -1
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 ةساردلا جئاتن مهأ

 كلذو .لصفلا تاعوضومل ةصجتلم الاكشأ عضن لصف لك ةياهن يف اتُك

 ىتلا تاليصفتلا لك دعب لصف لك ثحابم ىلع ةماع ةرظن ءاقلإل اليهست
 :ةساردلا جئاتن مهأ صيخلت يلي اميف نكميو .اهتنمضت

 نم يملعلا جردتلا يعارت ةفلتخم ةروصب وحنلا ةلدأ بيترت انذعأ - 1
 .اكباشت رثكألا ثحبملا ىلإ ابعشت لقألا ثحبملا

 ؛ةرسيم ةروصب ةيوحنلا ةيرظنلا ءازجأ لكب فيرعتلاب انممتها - 2

 طاقن عضو عم ؛وحنلا لوصأ تاعوضومل يقطنملا جردتلا ىلع نيدمتعم

 ةريثك عضاوم يف نيدعتبم ؛ميهافملا ةبراقتملا ةلدألا نيب فالتخالاو قافتالا

 ةيرظنلا ءازجأ ضعب انحرشو .ايفرح وحنلا ةلدأل ءامدقلا حورش لقن طمن نع
 .اهضومغ ىلع ءامدقلا اهكرت يتلا ةيوحنلا

 .ىلوألا ىلع ةريخألا ريثأت نايبل هقفلا لوصأو وحنلا لوصأ نيب انطير - 3

 ةاحنلا ديلقت نع جتانلا وحنلا لوصأ اياضق مهف يف لاكشإلا حيضوتب انينتعاو
 .ءاهقفلا نم نييلوصألل

 ؛اعم ةلعلاو سايقلاو عومسملا يف ذاشلاو درطملا ىموهفم انحرش - 4

 ديدج ميسقت عضو عم ؛هترثك وأ هباب يف عومسملا ةبلغ نيب قرفلا نينيبم
سايقلا يف اهذوذش وأ اهدارطا بسح ماسقأ ةينامث ىلإ ةيوغللا ةرهاظل
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 ام َىََجُتِل ؛ةرهاظلا ةلثمأ ددعب دارطالا ةقالع ةيضق انحرش اننإ مث .لامعتسالاو

 .هتلق مغر بلاغلاب ءامدقلا نييوحنلا دادتعا نم نيثدحملا ضعب ىلع سبتلا

 ضعب مهف يف نيثدحملا ةاحنلا نيب فالخلا لحل ةدعاق انسفنل انغضو - 5

 حلطصملا مهف يف ةربعلا نأ يهو .وحنلا لوصأ يف ةلكشملا تاحلطصملا

 انثقل رخآ بناج نمو .حلطصملا اذهل ةاحنلا ريظنت هيلإ لصو امب يوحنلا

 انللح اذهبو ؛يوحن عوضوم يأ ميسقت يف ةيوازلا عونب ةيانعلا ىلإ هابتنالا
 ؛لمحلا ميسقتك وحنلا لوصأ تاعوضوم ضعب ميسقت يف فالخلا ةلكشم

 .نئارقلا ميسقتو .وحنلا ةلدأ ميسقتو

 اياضقلا ضعب مهف يف فالخلا ةلكشم لحنل لاثملاو بابلا نيب انقرف - 6

 ةيضق انرظن يف يهف ؛سايقلا يف ةرهاظ دارطاب مكحلا ةيضق لثم ةيوحنلا

 ةيضق كلذكو يوحن لك هنم رظني يذلا بابلا فالتخا ىلع دمتعت ةيبسن

 ىنعمب نيذللا- سايقلاو لصألا نم لك فاصتا ةيضقو }لمحلا ميسقت
 ةديدج ةلواحم انغنص .ةيصوصخلاو ةيمومعلاب يأ بيوبتلا ةفصب -ةدعاقلا

 نييزؤجتلا امهێيتعم نينيبم ؛وحنلا يف عرفلاو لصألا يموهفمب فيرعتلل
 نايبو ؛اصوصخو امومع سايقلاو ةدعاقلاب امهتقالع ركذ عم ؛نييزوجتلا ريغو

 .ةيوحنلا ةيرظنلا نم امهعقوم

 داس ام فالخ ىلع عضولا لصأو ةرهاظلا لصأ نيب قرفلا مدع اتيب - 7

 .نيثدحملا ضعب دنع

 ؛ةيبرعلا ةغلل عفنأ اهنأ معزن يلمحلا سايقلل ةديدج اًمماسقأ انغضو - 8

.يوحنلا سايقلا نم ةدافإلل ىلوأو ،اليصفت عسوأو
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 لك نم يوحنلا ليلعتلا اياضق ليصفتل ةلواحم ةساردلا هذه يف - و

 نع اهضعب باغ يتلا ليلعتلا يناعم ىلإ اهيف انلصوت دقو .ةمهملا اهبناوج
 انفلاخو .حلطصملا ليلعت ىنعمو ةنيرقلا ىنعم بايغك نيثدحملا نم ريثك
 للعلا امه امهل ثلاث ال نيفنص ةلعلل نأ نايبب ليلعتلا نع داس امم اريتك

 نأو .ةدرطم اهلك تسيل يرونيدلا سيلجلا للع نأو ؛ةرشابملاو ةيقيقحلا
 ىنعمب للعلل ءامدقلا تاميسقت ضعب نأو .ةصاخو ةماع امماسقأ ةلعلل

 انغضوو .نيفّتصملا ةاحنلا فالتخاب اهماسقأ تايمسم تفلتخا نإو دحاو

 ةيوحنلا ةلعلا ميهافم حضتتل ةيواز لك بسحب ةفلتخملا للعلا تاميسقت

 :اميدق تفلأ يتلا ةلعلا بتكل الصفم اخيرات انغضو امك .عسوأو حضوأ ةروصب

 نأ دعب ؛يوحنلا ليلعتلا بتك فرعت دارأ نمل هيلإ عوجرلا نكمي ثيحب
 انغمجو .هيدي يف تعقو يتلا ةاحنلا مجارت بتك لك نم اهعمج يف انذهتجا

 كلاسم ميسقت يف رظنلا انذعأو .ةرثانتملا ءامدقلا صوصن نم ةلعلا طورش

 .اهحداوقو ةلعلا

 اياضق ضعب يف نيثدحملا ضعب هآر اميف ةفلتخملا انرظن ةهجو انيدبأ - 0
 .لصألاو سايقلاو دعاوقلاو ماكحألاو لماوعلاب ةلعلا ةقالع ةيضقك ؛ةلعلا

 .نيرخأتملا ةاحنلا رصعو وحنلا ةأشن رصع يف ةسيقألاو للعلا عاونأو

 نييفوكلا للع ةيهامو .ةيفسلفلا ةلعلاو ةيهقفلا ةلعلاب ةيوحنلا ةلعلا ةقالعو
 .خلإ ..بارعإلل يقيقحلا ثدحملاو .مكحلاب لمحلا ةقالعو نييرصبلاو

 ضعب نينيبم ؛يديلقتلا وحنلا ةيرظن ميوقت يف اطسو اًنقوم انفقو - 11

 لماوعلاو ملكلا ميسقت عوضوم يف امك ؛اهيف ةيبلسلاو ةيباجيإلا بناوجلا

.ةلعلا لوبق تاجردو بارعإلاب ةيانعلاو
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 نينتبم هقفلا لوصأب ليلعتلاو وحنلا لوصأ ةلباقمل اعساو اباب انحتف - 2

 انجرخو قطنملاو ةفسلفلا نم ال هقفلا لوصأ نم هتيرظن دمتسي وحنلا نأ

 ال هجهنمو وحنلا ةيرظن يف عقي هرثكأ نأل قمعأ هقفلا لوصأ ريثأت نأ ةجيتنب

 .هحورشو هليصافت يف

 اهلبقتي نأ هللا لأسأو .ةساردلا هذه يف ريصقت لك نع رذتعأ ماتخلا يفو
١ .ههجول هصلاخ المع
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 رد اصمل ا ةمئ اق

 تايرودلاو عجارملاو

 لوصأ يف ماكحإلا دمحم نب يلع ييأ نب يلع نسحلا وبآ :يدمآلا - 1
 .ةيملعلا بتكلا راد .توريب .ج4 5 زوجعلا ميهاربإ خيشلا :قيقحت ةحت ماكحألا

5 / 7: . 

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم .ةرهاقلا \7ط .ةغللا رارسأ نم سينأ ميهاربإ - 2

 .م1 994

 .يمالسإلا باتكلا راد .ةرهاقلا 2ْط ،وحنلا ءايحإ ىفطصم ميهاربإ - 3

 . م2 / 13

 يلع نب مساقلا دمحم يبأل بارعإلا ةحلم حرش .مساق دمحم دمحأ - 4

 .م1991 /ه1412 نامزلا راد ةبتكم ،ضايرلا \2ط .(ه516 .446) يريرحلا

 حيرصتلا حرش !(ه905 .838) يواجرجلا هللا دبع نب دلاخ :يرهزألا - 5
 .ت.د ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ةرهاقلا ط .د .حيضوتلا ىلع

 .ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش !(ه688ت) نسحلا نب دمحم : ىذابارتسألا - 6

 .ت.د 6ن.د ارمع نسح فسوي :قيقحت .ج2 ط.د

 داشرإ 6(م1348 /ه749ت) يراصنألا ميهاربإ نب دمحم :يناقكألا نبا - 7

 .رمع دمحم معنملا دبع :قيقحت ؛مولعلا عاونأ يف دصاقملا ىنسأ ىلإ دصاقلا
.م1990 - يبرعلا ركفلا راد .ةرهاقلا ط .د
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 رارسأ .(ه577 .ک13) دمحم ني نمحرلا دبع تاكربلا وبأ :يرابنألا - 8

 .ةيملعلا بتكلا راد توريب ،نيدلا سمش نيسح دمحم :قيقحت .ةيبرعلا
 . م7

 .يناغفألا ديعس :قيقحت .ةلدألا عملو ؛بارعإلا لدج يف بارغإلا .هسفن - 9

 .م1971 /ه1391 !ركفلا راد \توريب 2ط

 .نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم ىف فاصنإلا .هسفن - 0

 ةبتكملا توريب .ج2 ،‘ط .د ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت

 .م1993 /ه1414 .ةيرصعلا

 .3ط ،ىئارماسلا ميهاربإ :قيقحت .ءابدألا تاقبط ىف ءابلألا ةهزن .هسفن .11

 .م 15 ,1405 رانملا ةبتكم .ءاقرزلا

 ءط.د ؛مالكلا ملع يف فقاوملا دمحأ نب نمحرلا دبع هللا دضع :يجيألا .2
 .ت.د ‘بتكلا ملاع ،توريب

 .باوتلا دبع ناضمر :ةمجرت .يبرعلا بدألا خيرات .لراك ؛ناملكورب .3

 .ت.د 6فراعملا راد .ةرهاقلا .ج6 .2ط

 .يب رعلا يوغللا ركفلا لوصأل ةيجولومتسبيإ ةسارد : لوصألا ناسح مامت 4

 .م1991 .1411 .ةفاقثلا راد ءاضيبلا رادلا ،ط .د

 .م1994 ةفاقثلا راد ءاضيبلا رادلا 5اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا .هسفن .15

 ةفاقثلا راد .ءاضيبلا رادلا ط.د .ةغللا يف ثحبلا جهانم هسفن .6
 . م 1979 =ه1400

ميهاربإ :قيقحت تافيرعتلا ،(ھ816 .740) دمحم نب يلع : يناجرجلا .17



 267 تايرودلاو عجارملاو رداصملا ةمناق

 .م1992 /ھ1413 .يبرعلا باتكلا راد توريب 02ط ،ي رايبألا

 ةياغ .(ه883ت) .دمحم نب دمحم نيدلا سمش ريخلا وبأ يرزجلا نبا .8
 .ةيملعلا بتكلا راد .(رسارتسجرب قيقحت) .2ط ،ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا
 .م1980 /ھ1400 }توريب

 يموقلا ثارتلا ةرازو .عماجلا ،يوكزإلا رفعج نب دمحم :رفعج نبا .9
 .طقسم .ةفاقثلاو

 هباتك لالخ نم هجهنمو هراتآو هتايح :دربملا \نوع كوربملا ةعمج .0
 .م1988 ،ىبرعلا ءامنإلا دهعم \توريب ط .د بضتقملا

 :قيقحت .صئاصخلا .(ه392ت) يلصوملا نامثع حتفلا وبأ :ينج نبا .21

 .ةيملعلا ةبتكملا .ةرهاقلا ج3 ط .د .راجنلا يلع دمحم

 ةتبلا ةوهقلا يف ةينمألا ةياغ ،دومح نب دمحأ نب هللادبع :ينيسحلا .2
 .طقسم !دعاولا ليجلا ةبتكم "نيرخآو يدنكلا ناميلس نب دلاخ : قيقحت

 .م2007 /ھ1428 : 1ط

 :ةرهاقلا 1999 :2ط .ةفسالفلاو ةفسلفلا ةعوسوم معنملادبع ينفحلا .3

 .يلوبدم ةبتكم

 وأ ءابدألا مجعم .(ھ626ت) هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ :يومحلا .4
 ء /ه1411 ةيملعلا بتكلا راد \توريب "ج6 }بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ

 .م191

 مجعم .(ھ626ت) ىمورلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ : ىومحلا .25

ءيبرعلا خيراتلا ةسسؤم كىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد !توريب جم 4 نادلبلا
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 .م 1997/ 7

 عاتمإلا .(ه414ت) يزاريشلا دمحم نب يلع :يديحوتلا نايح وبأ .6

 .ت.د ةايحلا ةبتكم راد .ج2 _ ط ٥. ةعومجم : قيقحت ةسناؤملاو

 ةلاكو تيوكلا ط .د كيوبيس باتك ىف تاسارد .ىتيدحلا ةجيدخ .7

 .م10 تاعوبطملا

 تيوكلا ةعماج ط .د كيوبيس باتك ىف وحنلا لوصأو دهاشلا .اهسفن .8

 .م14 /ه1394

 دادغب خيرات .(ه463ت) يلع نب دمحأ ركب وبأ :يدادغبلا بيطخلا .9

 .ت.د ةيفلسلا ةبتكملا .ةرونملا ةنيدملا 2ط

 نبا ةمدقم .(ه808 .732) نودلخ نب نمحرلا دبع ديز وبأ :نودلخ نبا .0

 .م1996 لالهلا ةبتكمو راد \توريب ط .د نودلخ

 نايعألا تايفو .(ه681 .608) دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :ناكلخ نيا .1

 .رداص راد ،توريب 2ط سابع ناسحإ :قيقحت .نامزلا ءانبأ ءابنأو

 .يموزخملا يدهم :قيقحت نيعلا مجعم "يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا .2

 .ت.د لالهلا ةبتكمو راد \3ط .هريغو

 يف هرودو هيضراعمو هيديؤم نيب يوحنلا لماعلا .ةريامع دمحأ ليلخ .3

 .ط.د ركفلا راد ،ناممع .يوغللا ليلحتلا

 مولعلا حيتافم بتاكلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ :يمزراوخلا .4
.م1993 ،ينانبللا ركفلا راد توريب .راجنلا ىهن :قيقحت
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 .حاحصلا راتخم .(ه666 دعب ت) رداقلا ني ركي يبأ نب دمحم :يزارلا .5
 .م1995 }توريب ةبتكم \توريب ط .د

 تاقبط .(ه379ت) ىسلدنألا نسحلا نب دمحم ركب ويأ :يديبزلا .6

 راد .ةرهاقلا ..ط .ميهارب لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ،نييوغللاو نييوحنلا
 .م1984 فراعملا

 يف حاضيإلا .(ه337ت) قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا ويأ :يجاجزلا .7

 /ه1406 .سئافنلا راد ،توريب .ط .كرابملا نزام :قيقحت وحنلا للع

 .م1 986

 يف لوصألا .(ه316ت) يدادغبلا لهس نب دمحم ركب وبأ :جارسلا نبا .8
 .ةلاسرلا ةسسؤم ‘توريب غج3 .ةط .يلتفلا نيسحلا دبع :قيقحت وحنلا

 .م 8 / 18

 .ط .د ،يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا ملع .ةيطع نسح دومحم :نارعسلا .9

 .م1992 }ىبرعلا ركفلا راد .ةرهاقلا

 .يمالسإلا بتكملا ‘توريب ط .د ،وحنلا لوصأ ىف .ىناغفألا ديعس .0

 9 .م 7 / 7

 .نامع .هروطتو هتأشن يبرعلا وحنلا يف سايقلا "يديبزلا مساج ديعس .41

 .م1997 .قورشلا راد

 رمع :قيقحت ،ءارعشلا تاقبط (ه231ت) يحمجلا دمحم :مالس نبا .2

 .م1997 / ھ1418 مقرألا يبأ نب مقرألا راد توريب . 2ط .عاتطلا قوراف

ركفلا جئاتن ء(هك81ت) هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ :يليهسلا .3
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 .سنويراق ةعماج ،توريب ،ط .د .انبلا ميهاريإ دمحم :قيقحت .وحنلا يف
 م1978 ,8

 راد ،توريب .جك ،نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت "باتكلا .هيوبيس .4
 .م1966 ليجلا

 رابخأ 6(ه284.368) يدادغبلا هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ :ىفاريسلا .5

 ةعبطمو ةبتكم .ةرهاقلا .ط .د .ةعومجم :قيقحت .نييرصبلا نييوحنلا
 .م1955 /ه1372 هدالوأو ىبلحلا ىبابلا ىفطصم

 تايبأ حرش !(ھ385ت) نابززملا نب فسوي دمحم وبأ : يفاريسلا نبا .6

 .م1996 /ھ1416 ليجلا راد .توريب .ج2 .مشاه حيرلا دمحم :قيقحت هيوبيس

 يف رئاظنلاو هابشألا .(ه911ت) ركب يبأ نب نمحرلا دبع :يطويسلا .7

 .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .ج 9 .مركم ملاس لاعلا دبع :قيقحت إوحنلا

 . م1985 / 106

 ه1359 ،فراعملا راد بلح }ط .د .وحنلا لوصأ ملع يف حارتقالا هسفن

 ثتوريب ،ج2 !ميهاربإل لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .ةاعولا ةيغب هسفن .9

 .م1964 ةيرصعلا ةبتكملا

 ،توريب ‘2ط }اطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت .ءافلخلا خيرات .هسفن .0

 .م1996 /ه1417 .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا \هسفن .51

 .م1987 /ه1408 .ةيرصعلا ةبتكملا توريب ،ج2 }‘ط .د .هريغو

 ملاس لاعلا دبع :قيقحت .عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه !هسفن .2

.ه1399 !ةيملعلا ثوحبلا راد \تيوكلا ط .د مركمم



 271 تايرودلاو عجارملاو رداصملا ةمناق

 .1030) يرئازجلا ىليانلا دمحم نب دمحم نب ىحي ايركز وبأ : يواشلا .3

 دبع :قيقحت .وحنلا لوصأ ملع يف ةدايسلا ءاقترا .(م1685 .1621 / 6

 .م1990 /ه1411 رابنألا راد .دادغب يدعسلا نمحرلا دبع قازرلا

 ىف ةرصنلا فالتئا .(ه802ت) ركب ىبأ نب فيطللا دبع :يجرشلا .4

 ؛بتكلا ملاع .توريب .يبانجلا قراط : قيقحت .ةرصبلاو ةفوكلا ةاحن فالتخا

 .م1987 /ه1407 .ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم

 .م1982 }فراعملا راد .ةرهاقلا ط .د .وحنلا ديدجت ©بفيض يقوش .55

 :ق .ءاهقفلا تاقبط .(ه476 .393) يعفاشلا قاحسإ وبأ :يزاريشلا .6

 .م1987 .1401 ،ىيرعلا دئارلا راد ڵتوريب \2ط سابع ناسحإ

 .(د462ت) سلدنألا دعاص نب دمحأ نب دعاص مساقلا وبأ :دعاص .7

 .م1993 .فراعملا راد .ةرهاقلا ؛سنؤم نيسح :قيقحت ممألا تاقبط

 :قيقحت ،تايفولاب يفاولا .(ه764 .696) كبيأ نب ليلخ :يدفصلا .8

 زياتش زنارف رشنلا راد "ندابسيف 2ط ،هريغو .رمع نب ميهاربإ نب دمحم
 .م1970 / 9

 بتارم 5(ه351ت) يبلحلا يلع نب دحاولا دبع :يوغللا بيطلا وبأ .9

 .يبرعلا ركفلا راد .ةط .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .نييوحنلا
 :قيقحت .ةغللا يف طيحملا .(ه326.385) ليعامسإ بحاصلا :دابع نبا .0

 .بتكلا ملاع توريب }ط .د .نيساي لآ نسح دمحم

 .ملقلا راد .قشمد .ةيبرعلا ةغالبلا .يناديملا ةكبنح نسح نمحرلا دبع .61
.م1996 / 6
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 ةوعدلا ةبتكم .ةرهاقلا !ةط !هقفلا لوصأ ملع افالخ باهولا دبع .2

 .ةيمالسإلا

 :قيقحت ،تاقبطلا ،(ه240ت) طايخ نب ةفيلخ ورمع وبأ :يرفصعلا .3

 .م1966 .دادغب ةعماج }ط .د }يرمعلا ءايض مركأ

 .(ھ698.769) يرصملا ينادمهلا يليقعلا ليقع نب هللا دبع :ليقع نبا .4
 .يعافرلا يعامشلا مساق :قيقحت .كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش

 .م1987 /ه1408 يلقلا راد ڵتوريب

 .(ھ616 {538) يدادغبلا نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا وبأ :يربكعلا .ك

 نب نمحرلا دبع :قيقحت نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا
 .م1986 /ه1406 برغلا راد ،توريب "نيميثعلا ناميلس

 ،توريب ،يناولحلا ريخ دمحم :قيقحت وحنلا ىف ةيفالخ لئاسم }هسفن .6

 .م. 2 /ه1412 ىبرعلا قرشلا راد

 "صيصختلا .(ھ557 ۔ 480) هللادبع نب دمحأ ركب وبأ :ىدنكلا .7

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .يدشارلا ناميلس نب هللادبع نب دومح :قيقحت
 .م2011 /ھ1432 :1ط

 ثن.د ،تاقرولا نتم ىلع تاءاضإ ،نيصحلا ميهاربإ نب مالسلادبع .8

 .1427 :1ط

 يوحنلا ليلعتلا (م2007 /ه1427) انهم نب ناميلس نب دلاخ .يدنكلا .9

 ةريسملا راد :نامع .اط ثيدحلاو ميدقلا يوغللا سردلا يف

 ةلجم يف ثحب .يوحنلا سايقلا عضاو قاحسإ يبأ نب هللادبع .هسفن .0
.126 - 119ص .(16 ددعلا) }(1998) ،ىوزن
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 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .عرشلا نايب .ميهاربإ نب لمحم : ىدنكلا .1

 .ت.د .ةيبهذلا طقسم عباطملا

 ىفصتسملا .(ه505 .450) ىسوطلا دمحم نب دمحم دماح وبأ :ىلازغلا .2
 .ةلاسرلا ةسسؤم .توريب .ج2 .رقشألا ناميلس :قيقحت }لوصألا ملع نم
 م7 /7

 نمض) وحنلا دودح .(ه1072 .899) ىكملا دمحأ ني هللا دبع :ىهكافلا .3
 دبعلا دمحم فيطللا لبع : قيقحت ط .د .(“لئاسر ثالث ىف دودحل |” باتك

 .م1978 /ه1398 !ةيبرعلا ةضهنلا راد .ةرهاقلا

 بهذلا تارذش .(ه1089ت) دامعلا نب يحلا دبع :يلبنحلا حالفلا وبأ .4

 .ةديدجلا قافآلا راد \توريب ط .د .ةعومجم :قيقحت \بهذ نم رابخأ يف

 ةمئأ مجارت يف ةغلبلا ا(ه729.817) بوقعي نب دمحم : يدابآزوريفلا .75

 .يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج .تيوكلا .يرصملا دمحم : قيقحت ةغللا

 . م7 / 7

 هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ .(ه646ت) فسوي نب يلع نسحلا وبأ :يطفقلا .6

 ةئيهلا .ةرهاقلا .ج4 اط .د .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .ةاحنلا

 .ات.د .باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 بارعإ لكشم .(ه437 .355) بلاط ىبأ نب ىكم دمحم وبأ :ىسيقلا .7

 .م1988 .ةلاسرلا ةسسؤم توريب .4ط .نماضلا حلاص متاح :قيقحت ،نآرقلا

 .(ه774ت) يقشمدلا يشرقلا رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ :ريثك نبا .8

.م 7 ،ىبرعلا ركفلا راد ةياهنلاو ةيادبلا
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 راد "توريب .3كط !مالعألاو ةغللا يف دجنملا .هريغو .يناتسبلا مرك 9

 .م 6 .قورشلا

 .(م1683 /ه1094ت) ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا وبأ :يوفكلا .0

 ةلاسرلا ةسسؤم كتوريب 2ط 6هريغو .شيورد ناندع :قيقحت .تايلكلا

 .م1998 /9

 :قيقحت "بضتقملا .(ه285ت) ديزي نب دمحم سابعلا وبأ :دربملا .1

 . بتكلا ملاع .ةرهاقلا .ج3 ةميضع قلاخلا دبع دمحم

 رشانلا طابرلا 'ةط يبرعلا وحنلا لوصأ .يناولحلا ريخ دمحم .2

 م1983 }ىسلطألا

 .ن.د ةرهاقلا ط.د ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنل او وحنلا ةفرع دمحم .3

 ءوضو ءاضم نبا يأرو ةاحنلا رظن ىف ىبرعلا وحنلا لوصأ ديع دمحم .4

 . م199 / 10 بتكلا ملاع .ةرهاقلا .4ط ثيدحلا ةغللا ملع

 ثحبلا جه انمو يرزمرل او يروصل ١ قلطنمل ا دع اوق كنيورل اب دمحم دمحم .5

 . م 8 ةيبرعلا ةضهنلا راد !توريب 6ىملعلا

 ‘ ج2 ‘ ةيض ابإل ا ةيهقفل ا دع اوقل ١ مجعم .ي شومره لآ دوتع ىفطصم دومحم .6

 .ت.د ،ط.د طقسم .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو

 .م 1979 .ةديدجلا ةفاقثلا راد .ةرهاقلا .3ط ىقسلفلا مجعملا ةبهو دارم . 7

 ءاملعلا خيرات .(ھ442ت) رعسم نب دمحم نب لضفملا : رعسم نبا .88

 دمحم حاتفلا دبع :قيقحت .مهريغو نييفوكلاو نييرصبلا نم نييوحنلا
.م1992/ ھ1412 .ةزيجلا رجه .2ط !ولحلا
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 .513) يسلدنألا يمخللا نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ :ءاضم نيا .9
 .ت.د فراعملا راد فيض ىقوش :قيقحت \ط.د .ةاحنلا ىلع درلا .(ھ2

 .حابصملا .(ه610 .538) مراكملا ييأ نب رصان حتفلا وبأ :يزرطملا .0

 /ه1414 :1 ط .ةيمالسإلا رئاشبلا راد توريب ةمعنلا يلع لوبقم : قيقحت

 .م153

 راد ،نامع .ةيوحنلا هدوهجو ىبطرقلا ءاضم نيا ،يواطرسلا ذاعم .1

 .م1988 /ھ1408 .يوالدجم

 يوحنلا ثارتلا نيب ىبرعلا وحنلا للع نافعس ربلا دبع ديسلا حرفم .92

 .م14 / 15 ةيفونملا ةعماج .هاروتكد ةلاسر ثيدحلا ةغللا ملعو

 رابخأ .(ه349ت) دمحم نب رمع نب دحاولا دبع رهاط وبأ :ئرقملا .3

 ماصتعالا راد .ةرهاقلا ط .د ,انبلا ميهاربإ دمحم :قيقحت ،نييوحنلا

 .م 1 /ه 1

 لئاسملا نم ذاشلا باب قيقحت عم وحنلا يف سايقلا سايلإ ىنم .4

 . م185 / 5 ركفلا راد :قشمد ىسرافلا ىلع ىبأل تايركسعلا

 .(ه711 .630) يرصملا يقيرفإلا مركم نب دمحم لضفلا وبأ :روظنم نبا .56

 .م14 / 14 رداص راد !توريب .جم 15 .3ط برعلا ناسل

 .د يوازغ بيجن :ةمجرت نيرشعلا نرقلا يف ةغللا ملع .جروج ؛نانوم .6

 .م12 .ىلاعلا ميلعتلا ةرازو قشمد ط

 :قيقحت \تسرهفلا ،(ه4 نرقلا رخآ ت) قاحسإ نب دمحم : ميدنل ا نيا .7

. م7 /7 ىوتفلا راد }كتوريب 2ط ناضمر ميهاريإ خيشلا
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 :قيقحت نآرقلا بارعإ .(ه338ت) دمحم نب دمحأ رفعج وبأ :ساحنلا .8

 .م1988 /ھ1409 }بتكلا ملاع \توريب .جك .ط دهاز يزاغ ريهز

 حرش }(ه761 {0708) يراصنألا ماشه نب هللا دبع دمحم وبأ :ماشه نبا .9
 رورسلا ةلحر ؛بهذلا روذش قيقحتب بلطلا ىهتنم :هعمو \بهذلا روذش

 راد ،توريب س2ط }(دوته فسوي تاكرب فيلأت) روذشلا دهاوش بارعإ ىلإ
 .م1998 .ه1419 شركفلا

 .كرابملا نزام :قيقحت ،بيراعألا بتك نع بيبللا ىنغم .هسفن .0

 .م1992 /ه1412 .ركفلا راد توريب 6هريغو

 .وحنلا للع .(ه325ت) هللادبع نب دمحم نسحلا وبأ :قارولا نبا .1

 /ه1420 دشرلا ةبتكم ضايرلا ،شيوردلا مساج دومحم :ةساردو قيقحت
 .م19

 .ركفلا راد قشمد .ج2 }ط.د .يمالسإلا هقفلا لوصأ .يليحزلا ةبهو .2

 .م 1996 / 56

 يف نييعتلا ةراشإ .(ه743 }680) ديجملا دبع نب يقابلا دبع :يناميلا .3
 لصيف كلملا زكرم ب ايد ديجمل ١ دبع : قيقحت .نييوغلل او ةاحنلا مج ارت

.م1986 .1406 .ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل
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