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 مي دقت

 . اهماي أل طباضلاو { اهتمكح عدوتسم وهو & برعلا ناويد ۔ اولاق امك رعشلا

 . ةناكم ىمسأ مهسوفن نم هلو }اهمحالمو اهبو رحل لجسملاو . اهمالكل ديقملاو
 مظعألا لوسرلا ناك ،مالسالا رجف علط امدنعو ديدش ريثاتو .ريبك لوعفم هلو

 ناسح ثيدح يفو ، هتيمهأ كرديو .{ هب نيعتسي نم لوأ . ملسو هيلع هنا ىلص
 نم نا» ۔اضيا يوبنلا ثيدحلا يفو . «سدقلا حورب هديأ مهللاد» ء تباث نبا

 . «ارحسل نايبلا نم ناو {. ةمكحل رعشلا
 . اهدشانتتو راعشألاب ثدحتت يمالس الاو يلهاجلا رصعلا يف برعلا تلازالو

 ءىش يف هيلا اوفلتخا اذا هنع هنلا يضر ۔ باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا ناكو

 ۔ سابع نيا ربحلا ناكو ،(لوألا مكناويد ىلا اوعجرا) :لاق ةيبرعلا ةغللا نم
 راعشأ يف هوبلطاف هوفرعت ملف هلا باتك نم ائيش متأرق اذا) : لوقي هنع هنلا ىضر

 . (برعلا
 { عبطلا قيدص سنألا ديمع سفنلا بيبح الامجا بدالا نا يهيدبلا نمو

 نع اريثات وأ ارثا وأ ةدوج لقي ال قحب نامع يف يبرعلا بدألاو ،عمسلا قيشع
 تقبط اذاذفأ ءارعش تبجنا روصعلا رم ىلعو نامعف» رخا ىبرع بدا يأ
 ملع عرتخم ۔ ةيبرعلا ةغللا ماما يديهارفلا دمحا نب ليلخلاك قافآلا مهترهش
 . يناهبتلاو . هنطق تباثو نادعم نب بعكو ،ديرد نباو ،يفاوقلاو ضورعلا
 ». . .ريثك مهريغو . يحاورلا ملسم يباو . يلاتسلاو

 روطتي .ةايحلا رايت يف هداعباو هتيلاعف هل سدقملا اننطو يف رعشلا رودو

 رعاشلاو . هلايخو هبولساو رعاشلا ةعزن ىلع اهعم لعافتيو مجسنيو اهروطتب
 . هبولسا ليمج . هيناعم ةقيقد } هظافلأ ةقيقر رعش هل۔ ادباو امئاد هدجت ينامعلا

 ىلا هرعش يف اجلي ال يلاتلابو . ةماعلا همهفتو { ةصاخلا هاضرت } هماجسنا نسح
 ىلا ارعش لوقي نا يناعملا يف ىناوتي الو { ةكيكرلا ظافلألاو ةرفانتملا تاملكلا
انوجم وا الزه لوقي ارعاش مهيف دجن املقف { قاوذألا هفاعتو «سوفنلا هجمت ام



 هلك لقن مل نا هبلغا اثيدحو اميدق ۔ نامع يف يبرعلا رعشلا دجت لب .ءاجه وأ

 : يتآلا يف زكرتي
 . فينحلا يمالسالا نيدلا دئاقع رشن ١(

 اعفر ةداهشلا ليبس يف بيغرتلاو كراعملا فصوو داهجلا ىلع ضيرحتلا يف ( ٢
 . مالسالا زازعاو هنلا ةملك ءالعال

 . فوصتلاو كولسلا يف ٣(
 . دهزلاو ظعولا يف ٤(
 . لاثمألاو مكحلا يف ٥(
 . ةسامحلاو رخفلا ىف ٦

 . ةعيبطلا لامجو فصولا ىف (
 . ةيعامتجالا نوؤشلا ىف ٨)

 . بيسنلاو لزفلا ٩
 .مولعلا فلتخم ٠

 لوحف دحا .يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب ناميلس يسامحلا انرعاشو
 مهعدباو .اسح مهقمعاو ،اسفن هرصع ءارعش بحرا لب ،نيينامعلا ءارعشلا

 رخفلا يف هرعش بلغا لي ءازازتعاو ارخف مهرثكاو ،الايخ مهبصخاو .انف
 . ةسامحلاو

 عبارلا) يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف يناهبنلا انرعاش دلو دقو

 ر يناهبنلا رعش زاتميو .(م٠١٥١) ه٥١٩ ةنس يفوتو (داليملل رشع

 ىنعملا . . بولس الا نسحو لايخلا ةعورو .ظافلالا ةلازجو ‘ يناعملا

 . ا

 نع ةينفلا ةيعوضوملا ةساردلا هذه يدي نيب مدقن نا اندعسيل هناف اماتخو

 ةداهش ىلع اهب زاحو ميهاربا تاكرب يركش روتكدلا اهدادعاب ماق يتلاو يناهبنلا
 هلامو } ينامعلا يناهبنلا انرعاش رعش ىلع اريبك اءوض يقلت قحب يهو هاروتكدلا
 . رعمشلا ايند يف خسار مدقو { ةعيفر ةناكم نم

 . دصقلا يلو هناو

 ه ١٤١٤ ىلوألا ىدامج ١ ىف اريرحت
 م٣٩٩١ ربوتكا ٧

 ىصورخلا فلخ نب ناميلس
 :... ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم

ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل



 ةمدقملا

 رفاو ددعب ةيبرعلا ةفاقثلا روصعلاو بقحلا ىلاوت ىلع نامع ترثأ
 نوثحابلا اهب يدتهي ةئيضم اراثآ اوكرت ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلا نم
 ۔ تبجح اضرف دلبلا اذه ىلع تضرف يتلا ةلزعلا نكلو . نوسرادلاو
 هئاملعو هئابدأ تافلؤم ملاعلا نعو برعلا هئاقشا نع ۔ فسالا عم

 اهب ىنعي نمع ثحبت ةسيبح تلظ يتلا رعشلا نيواود ةصاخو هئارعشو
 .اهسرديو اهققحيو

 نم نيرشعلاو ثلاثلا يف ةكرابملا اهتضهن ةقالطنا نامع تأدب دقو
 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح ةدايقب 0١٩٧٠ ويلوي

 ىتش ىف ةريبك ةيعونو ةيمك ةزفق ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلعو
 ةضهنلا هذه لظ ىفو ةيداصتقالاو ةيملعلاو ةينارمعلا تالاجملا
 ةنطلسلا تدهش ثيح ةياعرو ةيانع لك ىنامعلا ثارتلا ىقل ةكرابملا
 حلاصلا فلسلا تافلؤم نع ثحبلا لاجم يف افثكم ايملع اطاشن
 نيسرادلاو نيثحابلا يديا نيب نوكتل ةريبك دوهجب اهرشنو اهقيقحتو
 . ةيملعلاو ةيبدألا هتناكم اوزربيو دلبلا اذه خيرات اوفشكي ىتح

 يبرعلا بدألاو ۔ الوهجم همظعم لازيال ينامعلا بدألا ناك املو

 اذه يف يرايتخا عقو دقف ۔ هبحاص نطوم نع رظنلا ضغب انمهي هلك
 ديدعلا ىلع تعلطا نا دعب نامع ةنطلس ءارعش نم رعاش ىلع ثحبلا
 يف شاع يذلا يناهبنلا ناميلس رعاشلا وه مكلذ .اهئارعش نيواود نم

 يلاوحو هفصن تزواجت يرجهلا عساتلا نرقلا نم ةليوط ةرتف نامع

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا نم اليلق لقا وأ نيدقع
 6 هابتنالا ىعرتست ةدوج ديج هرعشف 3هب تبجعا هناويدل ىتءارق دعبو

 امم هريغ وآ حيدم هلغشي مل رعاش وهف ،هبحاص ةايحب هطابتراب زاتميو

۔٧۔



 هتاذ نع اريبعت هرعش ناك امناو نيبسكتملا نيرخآلا ءارعشلا لغشي
 كراعملا نم ريثكلا ضاخ ايبرح ادئاقو اسراف ناك انرعاش نا نع كيهان
 يف وهف © هكراعم فصيو هتالوطبب رخافي ذخاف هرعش ىلع كلذ سكعناو
 ىلع ةذف براجت اوضاخ نيذلا لئالقلا برعلا ءارعشلا نم ةيحانلا هذه
 ةرارم اهيف ىناع امك رصنلا ةوالح اهيف قاذ برحلاو ةسايسلا ىوتسم

 نيب اهباشت ةمث نا ىحوي امب .صاخ زارط نم كلذل هرعشف .ةميزهلا
 امهالكو كلملا ىلوت امهالكف «نزي يذ نب فيس ةايحو انرعاش ةبح
 فورعملاف ، يسايس قزأم نم هجارخال سرفلاب داجنتسالا ىلا رطضا

 امك { مهب انيعتسم سرفلا ىلا جيلخلا ربع ةرم مزه امنيح ناميلس نا
 ناويد يف رمألا فقي ملو .نزي يذ نب فيس لبق نم مهب ناعتسا
 نم ريثكلا ناويدلاب دجن امنإو ،ةسامحلاو برحلا رعش دنع ىناهبنلا
 هارن ثيح تاذلا بح هيف هيلع بلغي هرخف يف يناهبنلاو رخفلا رعش

 .ريبك لكشب هيلع ىلوتسا دقو

 الف ، ناويدلا مجح نم ريبك ردقب زافو رعاشلا ةيانعب اضيا لزغلا يظح امك
 لالطالا ىلع فوقولاب هل دهم يذلا يرعشلا نوللا اذه ردصتي نا ةبارغ
 ةبوبحملا لامجل اقفصوو ةعيبر يبا نب رمع صصقك ايمارغ اصصق هجسنو

 يف ةفولأم تسيل ةئيبلل مالعا يناهبنلا ناميلس لزغ يف ددرتتو ،اباتعو ىوكشو

 ديزي امم اذهو هناويد يف اريثك اتددرت ناتللا ةيذومو ةيار اميسالو يبرعلا لزغلا
 . هتئيبب رعاشلا طابترا

 : ةعيبطلا رهاوظ نم فصو مكف رعاشلا ناويد يف كلذك فصولا رشتناو

 راطمالا نع الضف ةيلبجلا ةعيبطلا يف ام رئاسو ناصحلاو ةقانلاو شحولا
 يلهاجلا اميسالو ثارتلاب رثأتلا ديدش هفصو يف وهو خلا . . .تابنلاو حايرلاو

 اضيا رعاشلا فصو امك .فصي نيح تاهيبشتلل مادختسالا ريثك وهو هنم

 يناهبنلا جلاعو رعاشلا ناويدب هب سأبال اناكم رمخلا رعش دجو دقو رمخلا
 يثري ناك هنال كلذو ةقداص ةيوق ةفطاع هيف حملن هدنع ءاثرلاو .ءاثرلا ةلق ىلع
 دقو ،ةدايسلاو كلملا هسفاني ناك هنال هلاتقل رطضا يذلاو هبحي يذلا هاخا

 هدئاصق نم ديدعلا يف هعينص رخفلاو ءاثرلا نيب ةدحاو ةديصق يف رعاشلا عمج

 ابلاغ اهدجنف ةمكحلا اماو ،رظنلل ةتفال ةروصب لزغلا رخفلا عم مضت يتلا
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 رعاشلل اندجو دقف دهزلا اماو .اهضعب اهب متخ امبرو دئاصقلا يف ةرثانتم

 . هللا بح يف هنم طرف ام ىلع اهيف مدن هيف ةعئار ةسمخم

 لثمت دقو ةيبرعلا يف مدقلا خسار رعاش هنا يناهبنلا رعش ةميق نم ديزي اممو
 هتاضراعم نم هعالطا ةعس ىلع لدأ الو ةمالسو ةسالسو ةلازج هترابع ىف كلذ

 ناويد يف تاعوضوملا تددعت امكو .مالسالاو ةيلهاجلا ءارعشل ةريثكلا
 هيضتقت ام بسح اهعاونأ فلتخم ىف ضوخي وهف رحبالا تددعت رعاشلا

 . .لاحلا
 . ةقداص هتسارد يف يتبغرو اديدش رعاشلاب يباجعا ناك قبس ام لكل

 فيض يقوش روتكدلا هب باجعالل ينقبس دقف رعاشلاب بجعملا يدحو تسلو
 اديجم ارعاش ناك هنا قحلا يفو». ««تارامالاو لودلا رصع)» هباتك ىف لاق ثيح

 ةكلم تناك ةيرعشلا هتكلم نا ريغ نيقباسلا ءارعشلا نم هتاسابتقاو هتاضراعم رثكتو

 الصف صصخأ ناو ،هتئيبو رعاشلا ةايح ةسارد ثحبلا لخدم لعجأ نا تيأر دقو

 تصصخ امك هب ةضراعملا نف ةساردل رخآ الصفو ناويدلاب رعشلا تاعوضوم ةساردل

 نايبلا ةسارد ىلع هتفقو دقف عبارلا لصفلا امأو ،نازوألاو ةرابعلاو ءانبلا ةساردل اثلاث الصف

 تلصو امو ثحبلا ةصالخ اهيف تلوانت ةمتاخب ثحبلا تيهنا مث .ناويدلا يف عيدبلاو
 . جئاتن نم هيلا

 رداصملا ىلاو ةثيدحلاو ةميدقلا خيراتلا بتك ىلا تعجر ثحبلا اذه ليبس يفو

 {ةميدقلا ةينامعلا رداصملا ىلا تعجر ،رعاشلا هيف تبن يذلا لاجملا ةرانال ةينامعلا

 ىلا تعجر امك نيقرشتسملا بتك اهنيب نمو ةينامعلا ريغو ةثيدحلا ةينامعلا عجارملاو
 رعاشلا اذه رعشب ةقيثولا اهتقالعل مالسالاو ةيلهاجلا يف يبرعلا رعشلا نيواود نم ريثكلا

 دبعلا نب ةفرطو سيقلا ءىرما رعش اميسالو يرعشلا ثارتلا ىلع اعلطم ودبي يذلا

 يرعملا ءالعلا يباو ةعيبر يبا نب رمعو بركي دعم نب ورمعو ديرد نباو ةغبانلاو ءاسنخلاو

 . مهريغ نيريثكو
 ناهبن ىنب سوؤر ةقيقح ءالجلو رعاشلا ةديقع ةلكشم لحل هيلا تعجر يلاتسلا ناويدو

 عاصنا امكو كلذب حرص امك ةغالبلاب ملع هسفن رعاشلاو ةغالبلا بتك ىلا اضيا تعجرو
 . عيدبو نايب نم نويغالبلا هاترا امل

« 

 )١( ص فراعملا راد ةعبط (قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا) :تارامالاو لودلا رصع ١٤٣ .
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 ةيرثلا ةقطنملا هذه بدأ نم ءزج ىلع اءوض يقلأ نا تعطتسا دهجلا اذهب ىلعلو

 . مهنع ءوضلا بجح نم اريثك اوناع نيذلاو اهيركفمو اهئاملعو اهئابدأب
 دمحم/روتكدلا ذاتسالا ةصاخو ثحبلا اذه لحارم لاوط ينوناعا نم لضف ىسنأ الو

 يفو ثحبلا اذه لحارم نم ةلحرم يف ينهجوو ينشقان املاط يذلا فيرش حيتفلا وب
 لميج امهلف ، لفون نسح فسوي/روتكدلا ذاتسالا تاهيجوت نم اريثك تدفا ةيلات ةلحرم
 ىلا ةفاضالابف يلع فيض يقوش /روتكدلا ذاتسالا لضف اضيا ىسنأ الو .نافرعلاو ركشلا
 اهدوجو رذعت يتلا رداصملاو عجارملاب يل هدادماو قباسلا يثحب يف يل نوعلا دي هدم

 هلف ريثكلا هركفو هتقو نم يناطعاو ةرم نم رثكا ثحبلا اذه يف هيلا تعجر دقف .كاذنآ
 . . ءازجلا ريخ ينع هيزجي نا هللا لأسأو ريبك لضف

 دقف ةلاسرلا هذه ىلع فرشأ يذلا برلا داج يقوسدلا ميهاربا روتكدلا ذاتسالا امأو

 ضافاو يثحب يف ضام اناو ينهجوو ينعجش املاطلو اهل هدهجو هتقو نم ريثكلا صصخ
 اهجوم هدجأ هيلا تجتحا املك تنكو .امئاد يقيرط يل ءىضي ناك ام هملع نم ولع

 .هيلع يه يتلا لكشلاب ةلاسرلا جرخت نا يف لوألا لضفلا هلو اعجشمو ادشرمو

 جارخا يف تمهسا يتلا ةلضافلا ديلل نافرعلاو ريدقتلاو ركشلاب هجوتا نا ينتوفيالو

 نيسرادلاو ءارقلا يديا نيب نوكيل هتعابط قيرط نع رونلا ملاع ىلا يبدألا دهجلا اذه

 . مهملعو مهركفب عفتني نمم اعيمج هللا انلعج ،نيثحابلاو
 ، © قيفوتلا يلو هللاو

تاكرب يركش . د



 ةين اهبنل ١ ةلودل ١

 مث نميلا ضرأ نم برأم يف مهنكسم ناك نيذلا دزالا نم ينايع وهو ديرد نبا لوقي
 «٢( يط نم ةليبق ناهبن» -: (ارنايع يف مهضعب نكسف اولحترا

 ناهبن ونب مهنمو» :لوقي نا ىلا مهنوطب ركذ يف ذخأي يط نم لاجر ركذل ضرعتي امنيحو
 . (٣)اورمع نبا

 نالهك نم يط نم انطب هاندجو اذه ورمع نب ناهبن نع برعلا لئابق مجعم يف انثحب اذاف
 نب بجشي نب ديز نب ددا نب يط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن ونب مهو ةيناطحقلا نم
 ، يرجهلا سماخلا نرقلا يف مهركذ درو .ءاروحلا .مههايم نم .نالهك نب ديز نب بيرع
 .(؛رقارعلا لهأ جح اوضرتعاف

 جح ةرشع ىتنث ةنس يئفو» :لوقيف ليصفتلا نم ءىشب ةعقاولا هذه نودلخ نبا ركذيو

 نم ناهبن ونب مهضرتعاو نييبلاطلا هيقف ساسخألا نسحلا نب دمحم نسحلا وبا قارعلا لهأب
 (هر٤ةكمب مكاحلا نيرهاظلل ةنسلا هذه ي بطخو ناسح مهريماو يط

 لئابق مهو» :هبحاص لوقي «نالهك نم يناثلا يحلا» ناونع تحتو ادفلا يبا خيرات يفو

 ىملسو اجأ يلبج يف زاجحلا دجنب (ّيط) تلزن مرعلا ليس ببسب نميلا تقرفت امو يط

 )١( ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم نوراه مالسلادبع قيقحت ديرد نبال قاقتشالا ١٣٧٨ه

 )٢( ص قباسلا ردصملا ١٦٢١٥
 )٣( ص قباسلا ردصملا ٣٩٤.

 )٤( ءزج ةلاحك اضر رمع ۔ ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم ٣ قشمدب ةيمشاهلا ةبتكملا عبط ١٩٤٩م.
 )٥( ةعماجلا ةبتكمب باتكلا مقر نودلخ نبا خيرات ٣٠١٨ .هناكم وأ عبطلل خيرات هب دجوي الو

 ۔ ١١ ۔-



 نوطب نمف .ابس نب نالهك نب ديز نب ددأ وهف يط امأو ءاذه انموي ىلا يط يلبجب افرعف
 .(٦ر؛سودسو ينهو نامالسو نالوبو ناهبنو ةليدج : یط

 مه» :لوقي نييناهبنلا نع ثدحتي امنيح هدجن «نايعألا ةفحت» يف يملاسلا ىلا انلقتنا اذاف
 ذافنا نم ىلاعت ۔ هللا دارا امل كلذو نيقباسلا ةمثالا دعب مهيلا كلملا راص كليتعلا نم موق

 طلسو مهيديا نم مهتلود هللا عزن نيتفئاط اوراصو نيتقرف اوقرتفا امل مهناف نايع لهأ يف هرما
 ديزي ناك مهكلم لعل» :اضيا لوقيو .(٧ر«باذعلا ءوس مهنوموسي مهسفنا نم اموق مهيلع

 ءىش يف كولم ةنهابنلاو 5 ةمئألل نودقعي نينسلا هذه ضعب يف ناك هنا الإ ةنس ةئاسمخ ىلع
 لاوقأ ضعب اشقانم رخآ عضوم يف لوقي مث .(هر«ملعأ هللاو رخا نادلب يف ةمئألاو نادلبلا نم
 بهذملا ةيضابا مهو : لاق » : ةنهابنلا دهع يف اهراز دق ناكو ۔ نايع نع ةطوطب نبا

 ذئموي مهل مامإ ال هنأل ارهظ ةعمجلا نولصي اوناك اينإو تلق .اعبرأ ارهظ ةعمجلا نولصيو
 يف مهدنع رركتت ال ةعمجلا نا ايك مامالاو رصملا دوجو مهدنع ةعمجلا ةحص طورش نمو
 .«دحاولا رصملا

 .(هر؛رشوبو لئايس نونكسي بهذملا ويضابا مهنا» : يزيلجنالا قرشتسملا زليام لوقيو

 الا مهللا ةيناهبنلا ةلودلا هذه نع ةلغلا يوري ام اونودي مل نيينامعلا نيخرؤملا نا قحلاو
 افورعم سيل اهتيادب خيرات ىتحو . تاحاضيا وأ تاليصفت يأ نود ةماع اماكحأو تاراشا

 فرعيل ةلودلا هذه راوغا يف ضوخي نا نآلا ثحابلا ىلع بعصلا نم هناف اذهلو ١.ر . ةقدب
 رأ لدع نم اهماكح يديا ىلع هل اوضرعت ام ىدمو اهلالظ يف نوينامعلا شيعي ناك فيك
 .لاوقألا هذه مهنع تدرو نم دنع ةيفاك ةلدأ ىلا جاتحي قيقدلا يملعلا ثحبلا نال .ملظ

 )٦( ةعماجلا ةبتكمب باتكلا مقر ادفلا يبا خيرات ٠٩ ءزج ۔ هناكم وأ عبطلا خيرات هب سيلو ١ ص ١٠٨.
 )٧( ص نامع لمهأ ةريس يف نايعالا ةفحت ٢٨٦

 )٨( ص نامع لهأ ةريس يف نايعالا ةفحت ٢٨٦ .

 )٩( ص هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت زليام ب .س . هلئابقو هنادلب جيلخلا ٢٦٦
 اهنا هيلع قفتملا نكلو ه ٥٤٩ ةنس ادب مهكلم نا لوقي يأر كانهف ةلودلا هذه ةيادب لوح ءارآلا تنيابت )١٠(

 . يبرعيلا دشرم نب رصان لوالا مهماماو ةبراعيلا مكح ةيادب ه ١٠٦٤ ماع تهتنا

 ۔ ٢١۔



 رسع امسلا . بل

 هتاجح ١.

 هتناسقهق ه ٢

 ه۔تيا_سهخشف 1

 :هتايح

 تناك دقف هتافو امأو فورعم ريغ هدلوم خيراتو يناهبنلا رفظم نب ناييلس نب ناييلس وه
 ةأشن أشن رعاشلاف رفظم هدج كلذكو اكلم ناك ناميلس هوبأو .ه٩ ٥١و ٩٠٦ ىماع نيب
 هذه ترمتساو فرتلا اذه رمتسا مث كولملا دالوأ ةأشن يهو ؟اشن نيأ يردن الو ةفرتم ةمعان
 ةصاخ اكلم حبصا نا دعب ةفلتخملا اهتاذلمبو اهب اعتمتم رعاشلا اهشاع يتلا ةمعانلا ةايحلا

 يف ءاجف هرعش ىلع لاحلا ةعيبطب كلذ سكعناو هبورح نم اهيف غرفي ناك يتلا تاقوألا يف

 هدعاست ءاسنو رمخو سنأ سلاجم نم اهيف رودي ناك ام اروصمو ةايحلا هذه نع اربعم هنم ريثك

 راهزاو راجشا نم اهب امو نيتاسبلاو ءارضخلا عورزلا اهب رثكت ةليمج ةيعيبط ةئيب كلذ ىلع
 :)١« هلوقك يناعملا هذه نع اريثك رعاشلا ربع دقو جالفالا يف اباسنم قفدتي ءامو

 تاكرحلا ةقوشعم ةنكهيو عمسمو ند نيب ودغأو حورأ
 تارطع ةعوفرم شرف ىلع ةودغ نيتاسبلا يف انسلج ام اذا
 تافرع اميأ تافرغ اهب اهفوطق ناد ضرألا ين ةنج مكف
 ةاقس نيب فرطلا تارصاق ىدل ةمادمب انمايأ اهب انيضق

 .جذامنلا هذه لثمب ناويدلا ءىلتميو

 كراعملا نم ةعومجم هسفنب داق ثيح تقولا سفن يف ايبرح ادئاقو اكلم رعاشلا ناك دقو

 تناكو ماسح هيخأ دض ديدحلا لبح كراعم اهنمو انايحا هريغ دضو انيح هيخأ دض بورحلاو

 امو ١٤٠١ ص فيض يقوش .د تارامالاو لودلا رصع باتكو ىخرنتلل ناويدلا ةمدقم رظناو ٧هہ ص ناويدلا ))

 .اهدعب

 ۔ ١٣ ۔



 ةلصاوم نم هاخأ رذحي اهادحا دعب هلوق كلذ ىلع لدي ةدحاو ةكرعم تسيلو كراعم ةدع

 )٢«( : هلازن ىلا ةدوعلاو هبرح

 بهاذملا ىدهأل اهاطعم غلبت ةكولأ اماسح ىنع غلبم نمف

 بسانملاو اخالا بابسأ عيطقتل اهنإ برحلا لهجت ال رصان ابأ

 بسانملا ميركاي ديدحلا لبحب انل تفلس يتلا برحلا كهتنت ملأ

 براحي رعاشلا نا اهتيمها غلبمو . هناويدب دئاصق ةدع يف بورحلا هذه رعاشلا ركذ دقو

 ةفطاعو إهيخاب هطبرت يتلا ةوخألا ةفطاع :ناتداضتمو ناتيوق ناتفطاع هعزانتتف هاخأ

 .هنم هعازتنا لواحي هوخا ءاجو هل حبصأو هيلإ لا يذلا كلملا بح يهو اضيا ةيوق ىرخا

 بجي هنأل اضرف هيلع تضرف دق بورحلا هذه نا انل نيبي نا ىلع رعاشلا صرح دقف اذهلو

 . هتبراحم دوي ناك امو هاخا

 )٣ر: هل ةديصق ي لوقي

 مكاح هللاو هللا ءاضقب ىرج يذلاب ريخلا ةبصعاي مكربخأس
 مطالتم هرحب اسيمخ رجي هماسحل اتلصم ماسح اناتأ
 مئاق ةيربلا يف مكح هللو هعمجب انامع يوحي نا لمؤي
 مئامغلا قيرت ال ام ابظلا قيرت هب تدغ ديدحلا لبح مىلع مويب

 مذاهللا حامرلاو ىضاوملا رافش هب تمر باكرلا دابكأك اعيجن
 محازملا يتألا يتأي ايك انئجو هبابع بع رحبلا ءىجم اوءاجف
 غئاوح مامحلا نابقعو التق اعنزأو , ناقليفلا ىءارت املف
 مداصتلا مح نيح اليخو الاجر مهنود دعلا يف هللا تيبو انكو

 ناشيجلا ىقتلاو نايع كلم ىلع يلوتسي نا المآ هفيس اعفار ريبك شيجب ماسح ءاج دقف
 ريهشلا هداوج ايطمم هسفنب موقي نا ايرورض ناكف ةدعو اددع لقا رعاشلا شيجب اذاو

 )٤(. هكلم نع اعفادم (ةلفج)

 (٢) ص ناويدلا ٥٦.

 )٣( ص ناويدلا ٣٢٢.

 (٤) ص ناويدلا ٣٢٣.

 ۔ ٤١۔



 مصاع شرعلا يذ ريغال ذإ ةلفحل ابنجم تمق رمألا مخلطا املف

 مئاش انأ ايب حجنا ملف تعمج ىلا ىليخ فرطلا ريدأ تلظو
 مكاح وه يذلا هللاب هللا ىلع يلكوت يناقتاو ىفيس تلصاف

 مجاح مي مل محا مل اذا ينإو يتعاس لبق تما مل ىنأ تنقياو

 (هر انيهم اليلذ تومي نا ال ةزع يف تومي نا ديري وهف

 متاملا هيلع نسحت ملو اليلف اممنم تام زعلا يف تمي مل نمو
 ىلا ماسح ناوعأ نم نيريثكلا هلتقو لاتقلا يف هتلاسب نع كلذ دعب رعاشلا ثدحتي مث

 (٦رهنع لاقف هسفن ماسح ىلا لصو نا

 مئال سفنلل وهو ودفيو حوري اللهم يماسح نع ماسح داحو
 مجاحم مالكلل اهيف ةلفجو هدح ملثت دق يفيسب تبأو
 ةديدع تارم هاخا اماسح بطاخي نا رعاشلاب ادح امم ايهنيب برحلا ةعقوملا هذه مسحت مو

 امهنيب ءاخالا لبح ىلع ءاقبالاو هبرح نع داعتبالاب يوسلا قيرطلا ىلا يدتهي نا هنم ابلاط
 ٧١( :بسانملا ميرك هاخا بطاخي وهف ةتايش نود نكلو امهنيب ةقباسلا برحلاب هركذيو

 بكارل امدق قلي مل بكار ىلع ةبعصل بورحلا نا رصان ابأ
 بسانملا ميركاي ديدحلا لبحب انل تفلس يتلا برحلا كهنت ملأ

 (: رخآ عضوم يف رعاشلا لوقيف ايهنيب بورحلا رمتستو
 نئاخلا هجو ىزخلا وسكي هللاو - ةيلأ هلالاب مسقأل ينإ
 نسآلا مامحلا سأك هتيقسل يترثع لواحملا يخأ ريغ ناك ول
 ىدحا يف العف لتقي اماسح نكلو .هلتقل اماسح هاخأ همصخ نكي مل ول مسقي وهف

 يف لاقو اديدش انزح هيلع نزحو ةليوط ةديصق يف اراح ءاثر رعاشلا هيثريف امهنيب عئاقولا

 )٩ر) : كلذ

 عظطقتال ادي ادي نأ لبق نم يمهوتو يدي ادمع يدي تعطق

 دقو .يلاتلا بابلا يف ءاثرلا رعش نع ثدحتن امدنع ةلماك ةديصقلا هذه ضرعن فوسو
 باطخلا نب رمع مامالا دض هبرحب اهأدب هريغ نيبو رعاشلا نيب ىرخا كراعم ةلسلس تراد

 ةلودلا ىلا اهداعاو ةطلسلا هنم عزتنا ثيح ةمامالا هيلوت نم دحاو ماع دعب دمحم نبا

 )٥( ص ناويدلا ٣٢٣.

 )٦( ص ناويدلا ٣٢٥.

 )٧( ص ناويدلا ٥٦.

 )٨( ص ناويدلا ٣٤٥.

 )٩( ص ناويدلا ١٧٨.

 ۔ ._١٥



 راصتنالا نم دمحم نب باطخلا نب رمع مامالا نكمت ةيلات ةلوج يو .ىرخا ةرم ةيناهبنلا

 ةصرفلا ناميلس زهتناف كلذ دعب تام رمع مامالا نكلو ،هنم ةطلسلا ةداعتساو ناهبنلا ىلع

 هيلع راثف مالسلادبع نب نسحلاوبا مامالا وه مهل اماما اوبصن نيينامعلا نكلو . هكلم داعتساو

 ىلا ىرخا ةرم هكلم يناهبنلا داعتساف هب تام ىتح ىوزن نصحب هرصحو يناهبنلا
 رداصملا ضعب هتددح يذلا خيراتلا وهو ه٩ ٠٦ ةنس ليعايسا نب دمحم مامالا هنم هعزتنا نا

 شقانن فوسو . ةريهشلا جلفلا ةثداح دعب ليعايسا نب دمحم دي ىلع ناهبنلا لتقمل ةينامعلا

 .ليلق دعب يأرلا اذه
 تناك اذاو ه٥٣٨ ماعب اهيف ىلوت يتلا ةرتفلا ديدحت ريبك دح ىلا اننكميف نآلا امأ

 يلاوح ىضق هنا كلذ ىنعمف ه٦٠٩ ةنس همكح ءاهتنا ىلع تعمجا دق اهلك تاياورلا

 ةرم اهديعتسي نا ثبلي ال ناك هنكلو هنم اهيف تعزتنا تارتف اهتللخت ةطلسلا يف ةنس نيعبس
 يناهبنلا هيلع جرخ ىتح عيوب نا ام ىذلا مالسلادبع نب نسحلا مامالا عم لعف اك ىرخا

 هموصخ دض ةرمتسم تاعارص يف همكح تارتف مظعم ىضق دقف اذه ىلعو . انرشا اك

 ةريهشلا هتلحرب موقي نا ىلا اهادحا يف هتميزهو ةرمتسملا بورحلا هذه هب تدا دقو . هيسفانمو

 هتلحر هبش دقو نزي ىذ نب فيس لبق نم مهب دجنتسا ايك سرفلاب ادجنتسم سراف ىلا
 رعش نع ثدحتن امدنع اهرابخاو ةلحرلا هذه صضرعتنسو هرعش ي كلذ ركذو فيس ةلحرب

 .ثحبلا اذه نم لات ءزج ف برحلا

 ىدحا يف مهتميزه دعب ناهبن ينب لاومأ ىلع مكحلل ةيصو هباتك يف يملاسلا ركذ دقو
 ناهبن ينب لاومأ نيمولظملا نيملسملل ءاضقلاو مكحلا عقو» :ةرقفلا هذه اهنم ركذن كراعملا
 ةيرجه ةئاينايثو نيثالثو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج رهش نم نولخ لايل عبسل ءاعبرالا شع يف

 نب ناييلس نب دمحم هللادبع وبا نايع بطقو مالسالا فيس دهاجملا يضاقلا خيشلا ماقا

 لها نم نيملسملا نم ملظ نمع اليكو جرفم نب دمحا نب رمع نب دمحم نب جرفم نب دمحا
 رفظملا نب ناييلس نب رفظم ناطلسلا ندل نم ناهبن لآ نم كولملا ةداسلا مهملظ نيذلا نايع

 نب ماسحو ناييلس نب ناييلس نيكلملا هدلو دلوو هلسن نم ملظ نم رخآ ىلا ناهبن نب
 (١ث)ا . .ناييلس

 ناك ۔اعم اهكراعم ىدحا يف لتق يذلا رعاشلا قيقش اماسح نا ىلع ةرقفلا هذه لدتو

 نم ايهسفانت يف ةيبرحلا تاراصتنالا ناميلس هيخأ عم لدابتي ناك هنا يأ انايحا مكحلا ىلوتي
 . مكحلا ناجلوص لجأ

 ةيناهبنلا ةلودلا بهذم نع لبق نم انثدحت دقف هتديقعو رعاشلا بهذم ةبسنلاب اماو

 لازيالو اهدعبو ةلودلا هذه ةأشن لبق نايع داس يذلا يضابالا بهذملا وه نوكي نا انحجرو

 )١٠( ج نامع لها ةريس يف نايعالا ةفحت ١ ص ٣٠٢

 ۔ ١٦

 



 ءادتها مدعو هبهذم نع ةينامع ريغو ةينايع ةميدقلا رداصملا توكسو . . مويلا يلا اهب ادئاس
 يضابا ربغ ناك ولو يضابا هنا ىلع نالدي كاذو اذه .هيلع عطاق ليلد ىلا اثيدح هوسرد نم

 .د يأر امأو . هربغو يماسلاك هدلب يخرؤم اصوصخو رداصملا اهنم همحاهت ة ةرغث اذه ناكل

 باصا دقف نذاو ةلودلا هذهل رداصملا ءادع ىلع مئاق هنا ودبيف ١« رينس هنأب فيض يقوش

 بهذملا وه ةيناهبنلا ةلودلا بهذم نا ىلا بهذ ثيح ايضابا هدع ذإ «زليام» قرشتسملا

 : يليام ىلع ءانب كلذ ىلع هعم اقفتم ىسفن دجأو . ١ )١ىضابالا

 . يضابا ريغ هنا هنطو وخرؤم ركذي مل ١
 . هتيضابا يفني ليلد ىلا ثيدح سراد دتهي مل ٢

 .هدلب بهذم ىلع هبالقنا ىلع ليلد يأ نم هلبق نم يلاتسلا ناويدو هناويد ولخو ٣
 انهقباطت ملو نايع ين مهرصع دعب تبتك مهيلع تلمح يتلا ةينايعلا ةيخيراتلا رداصملا ٤
 . ةطوطب نبا ةلحرو نودلخ نبا خيراتك نامع جراخ ةيخيراتلا رداصملا

 همرك عم انرعاشف ةطوطب نبا اهمسر يتلا ةروصلل نيفلاخم اوناك مهماكح ضعب لعلو

 . مامإب الو ةملسم ةلود مكاحب قيلي ال وحن ىلع مراحملا ىلع ائيرجو ارورغم ودبي

 : هتفاقث

 باتك يف باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابم هابص يف ملعت هنا ىلا ناويدلا ققحم بهذي

 ققحملا نم جاتنتسا وهو «٢١رةيناهبنلا ةيعرلا ءايلع نم بدألاو ةيبرعلا ذخأ هناو .الهب هتدلب

 هترسال حمست تناك اهنا دقتعن ال ىتلا ةرتفلا كلت يف ةلودلا هذه فورظل ارظن هلوبق نكمي
 .قارعلا وا ماشلا وأ رصمك تقولا كلذ يف ملعلاو ةراضحلا زكارم نم زكرم ىلا هب بهذت نا

 يف ةلودلا ءايلع دي ىلع بدالاو ةغللا ملعت هناو ققحملا ةلوقم نم يناثلا قشلا حجرن انك ناو

 لهاجلا :نيرصملا يف رعشلا نيواومو ةميدقلا بعلا بتك لا عجر ايك .تقولا كلذ
 برعلا ءارعشلا نم ديدعل هتضراعم يف ريثأتلا كلذ ودبيو اريثك كلذب رثأت دقو . يمالسالاو

 صاخلا مسقلا يف ليصفتلا نم ءىشب كلذ نع ثدحتنسو . نييمالسالاو نيلهاجلا

 ىلع لدي هثادحاو خيراتلاب اعساو اماملا ايلم اضيا رعاشلا ناكو .ثحبلا اذه نم تاضراعملاب
 هلوق لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو هرعش يف ةيخيراتلا ثادحالاو عئاقولا نم ديدعلا هركذ كلذ
 ١٤ : هدئاصق ىدحا يف

 احارم مومهلا ىلع نوكي دقلو اريمح كلهأ رهدلا نإ بابرأ

 احاضولا ةميذجو هليلسو اعبتو ساون اذو نيرذنملاو

 )١١( فراعملا راد (ماشلاو قارعلاو ةيبرعلا ةريزحلا) تارامالاو لودلا رصع ١٩٨٠ ص م ٢٩.

 )١٢١() ص زليام .ب .س هلئابقو هنادلب جيلخلا ٢٢٦ .

 )١٣( ص ناويدلا ١٣ . )١٤( ص ناويدلا ٩٨.

 ۔ ١٧ -



 احامرو امراوص كولملا ىرقي ةطبغب وهو نينرقلا اذ دابأو

 احارف نيعراذ حبصو ادغف ركوبح مأب نزي ىذ نبا ىمرو

 ارثأت اهب رثأتو نيدلا مولعو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع رعاشلا علطا ايك
 ناويدلابو الاثم قوسنو ناويدلا يف رثأتلا اذه رهاظم ددعتتو { ميركلا نآرقلاب ةصاخو اريبك
 )١٥( :هلوق ةريثك ةلثمأ

 تاولفلا بؤذأ هاوش ىدابهت لدنجم ليتق الإ مهنم امف

 اجن نيح تال داوجب اجن لزرف رف امكولأي ال رخاو

 . «صانم نيح تالو» :ةميركلا ةيآلاب احضاو رعاشلا رثأت ودبيو

 اذه نم يناثلا بابلا يف حوضوب كلذ ىرنسو ةيبرعلا ةغالبلا ىلع اضيا رعاشلا علطا دقو
 هماملا نعو هسفن نع رعاشلا ثدحت دقو ناويدلل ةينفلا ةساردلا لوانتن امدنع ثحبلا

 (٦١):لاقو اهنم هنكمتو ةغالبلاب
 ناهذألا ىلع ةلدجم باوبأ تقلغت ضيرقلا نم عيدبلا اذاو
 ناشلا ميظعلا ىلا ليلذلا عوط اعئاط حتافملا ىقلأ هتوعدو

 نا حضاولا نمو ،اهنم هنكمتو ةيبرعلا ةغللاب هبحاصل اريبك اماملإ اضيا ناويدلا سكعي ايك
 عاطتسا فيكف الإو ةغالبلاو دقنلاو يبرعلا بدألا ىلع عالطالاو ةفرعملا عساو ناك رعاشلا
 ؟ةعاربلاو ةلازجلا هذهب ربعي نا

 بدالا ىلعو ،نيدلا مولعو ميركلا نآرقلا ىلعو خيراتلا ىلع رعاشلا عالطا نع الضفو
 الم رعاشلا ناك دقف هلك كلذ نع الضف لوقن ةغالبلاو دقنلا ىلعو إهرثنو هرعش :يرعلا
 كلذ يف نيينامعلل ابهذم تناك ىتلا ةيضابالا ةصاخ ةفلتخملا ةينيدلا بهاذملاب كشالو
 . ةنهابنلا بهذم تناك يتلاو مويلا ىلا تلاز الو تقولا

 تاعوضوملا ثيح نم هرعش يف هلك كلذ سكعناو ةعونتمو ةعساو ىرن ايك هتفاقث رعاشلاف
 . تاودألا ثيح نمو

 :هتياهن
 هذه نمف اهيف تالامتحالا ترثكو اهثودح ةيفيكو هتافو خيرات لوح ءارآلا تفلتخا

 ىدحا يف لتق هنا اضيا اهنمو ةمئألا دحا دي ىلع الوتقم ه٦٠٩ ةنس تام هنا تالامتحالا
 . خيراتلا اذه دعب هكراعم

 قتنغلا جلف دنع ةأرما عم هل ةعقاوب وأ ةبيرغ ةصقب هتياهن ةينايعلا رداصملا ضعب طبرتو
 رفظم نب ناميلس نب ناميلس نا ةينايعلا رداصملا اهتور ايك ةصقلا ثادحا لوقتو .ىوزنب

 )١٥( ص ناويدلا ٨٠.

 )١٦( ص ناويدلا ٣٥٧.

 ۔ ٨١۔



 اذا هصخش ىري ال افتاه عمسي لزي ل 5دابعلا يف هروجو "دالبلا يف هداسف رثك امل يناهبنلا

 ينباي اوعتمت هل لوقي ةماعلاو هتصاخ نم ىلخت اذاو الهب نصحب يه يتلا هتفرغ يف الخ
 هل فتاهلا كلذ لاق ام لثم وأ لاحترالل اوبهاتف لاوزلا عيرس مككلم ناف ةليلق امايا ناهبن
 قيض يف كارأ قاسفلا هتصاخ ضعب هل لاقف هنزح رثكو كلذ نم ناميلس عاتراف لاقملا نم
 . ةقيرطلا هذه يف ةقيقحلا نع يل حضواف

 اذاف نانجلا ىلع ناطيشلا اهب ىحوي سواسيول اهنإ : هل لاق فتاهلا نم هعمسي ايب هربخا املف
 اهيف نإف ىوزن ىلا الهب لهأ نم ةلفغ نيح ىلع ضما كنع ساوسولا اذه بهذي نا تدرأ

 هبحاصو وه بكر لاقملا كلذ هبحاص هل هلاق ام لاح يفو كنيع هب رقتو كبلق هيهتشي ام
 ناميلس نب ناميلس اهيف هانب يذلا ةطلسلا تيب ين اماقأف ،اليل اهالخدف .ىوزن ىلا امهيتقان
 . ةصاخ هل

 جلف ىلا ىعست ةأرما ناييلس دهش شراهنلا مايص تقو ةليللا كلت حابص نم ناك املف
 علخت نا لبق اهيلع مجهف ،هب رعشت ال يهو اهرثإ ين ،اهيلإ ىضمو هبحاص كرتف 9 قتنفلا
 نبا دمحم جرخ دق ناكو يداولا ةراح نود اناك اذا ىتح اهعبتف هنم تبرهف ،كلسغلل اهبايث

 ناميلس ىلع ليعايسا نبدمحم ضبقف ،اهنع هعنمي نا هتلأسو ةأرملا هب تراجتساف { ليعامسا
 تلخدو .هب هحبذف هترجنح ىلع هرجنخ درج مث ضرألا ىلا هعرصو روكذملا ناييلس نبا

 رسو ،ناييلس يف هلعف ام مهرسف ربخلا اهلاجر ربخاف ،رقعلا ةلح وه لخدو ةرجحلا ةأرملا

 تس ةنس يف كلذو امامإ هوبصنف رئاجلا قسافلا يف دمح هلعف ام مهريغو رياوحلا لهأ
 )١٧١( .ةنس ةئامعستو

 انلعجي ام بابسالا نم كانهو ةقيقح تسيلو ةعوضوم ةصقلا هذه نا نظلا بلغأو
 .داقتعالا اذه ىلا بهذن

 ةيصصقلا ثادحألا ىلا برقأ اهلعجت ةقيرطب اهيف ثادحألا ةقباطم بابسالا هذه لوأو

 . ةيعقاولا ىلا اهنم
 باتك : يه ةيلصألا ةثالثلا اهرداصم يف ةصقلا هذهل ةفلتخملا ةياورلا وه يناثلا ببسلاو

 عئاشلا عاعشلا باتكو قيزر نب دمح نب ديمحل نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا
 نيدلا رونل نايع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت باتكو ،فلؤملا سفنل ناميع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب
 ىلا نئمطن ال ۔ ريدقت لقأ ىلع ۔ انلعجي ةصقلا ثادحا ضرع يف ضقانتلا اذهو . يملاسلا

 لهجن انك ناو نحنف ةعقاولا هذه ثودح تقو رعاشلا رمع وهف ثلاثلا ببسلا امأو
 ةطلسلا ىلوت هنا اهسفن ةصقلا هذه تركذ يتلا رداصملا نم فرعن اننا الإ ةقدب هدلوم خيرات

 )١٧( ص نيديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا ٢٥٩ . ص ٢٦٠٠.

- ١٩ _ 



 ةعقاولا هذه نأ يأ ه٦٣٨ ةنس دمحم نب باطخلا نب رمع مامالا نم اهعزتنا نا دعب

 عيطتسن اننإف انه نمو مكحلا هيلوتو مامالا ىلع هراصتنا نم ةلماك ةنس نيعبس دعب تثدح

 نا لوبقملا قطنملا نم سيلو . ماع ةئاملا لوح رودي ناك هنأب اهثودح تقو هرمع ددحن نا

 . لعفلا اذه لثم ماع ةئام ىلاوح هرمع كلم لعفي
 ةسمخملا ةديصقلا هذه دوجو وهو ةصقلا هذه لوبق يف طاتحن انلعجي عبار ببس كانهو

 عم ميقتست ال يهو هقلاخ هللا ىلا ةدوعو ةبوتو دهز اهلك ةليوط ةديصق يهو هناويد ةياهن ين

 . جلف يف لستغت ةأرما فلخ يرجي وهو هلتق

 نيذلا خويشلا ضعب دوجو ىلا ريشي هسفن قيزر نبا نا سماخلا ببسلا وه اذهو مث
 نب دمحم ةمامإ نا كلذ ىنعمو .(٨١هر تاكرب هدلوو ليعايسا نب دمحم مامالا نم نوأربي اوناك
 .اهبيعي امم امامت ةيلاخ نكت مل ليعامسا

 دمحم نا نظنو لبقن اينإو ةصقلا هذه لثم لبقن نا عيطتسنال اننإف بابسالا هذه لكل
 هنس ربكل ۔ عطتسي مل ريخالا اذه ناو ،يناهبنلا نم ةطلسلا عازتنا نم نكمت ليعايسا نبا
 ةصاخو اعيمج اهيف لشف تارم كلذ لواح ناو هكلم ديعتسي نا ۔ بابسألا نم كلذ ريغلو

 نا نظنو .ايساح ناك هنا ودبي اراصتنا ليعايسا نب دمحم اهيف رصتنا يتلا «ةمحلا» ةكرعم
 . هناطلسو هكلم ةداعتسا يف سأي نم هباصا امبو اهب ارثأت ةعقاولا هذه دعب ناك هتوم

 نا نكمي ةيصو ليعايسا نب دمحم ةماما نع هثيدح دنع نايعالا ةفحت يف ىماسلا ركذيو

 دق ناكو : ةطلسلا هيلوت دعب ليعامسا نب دمحم نع يملاسلا لوقي .اماه ارما اهنم جتنتسن
 رفظم اوداق مويو ناميلس نب ناميلس اوداق موي ةنتفلا يف نيلخادلا ةحاور ينب لاومأ يف مكح
 مكحلا كلذو مهداق نم ىلع ةنايض راص هدلوو ناميلس هحرتجا يذلا نأب مكح ناييلس نبا

 همكح ءاملعلا تبثأف ةئايعستو عست ةنس نابعش رهش نم نولخ لايل ثالثل دحألا موي يف

 قئاش مساقلاوباو ورمع نب دمحم نب ناييلس نب دمحو يلع نب دمحم يقابلادبع هترضح ينو
 .(٩١)خلا . . . .«ناييلس نب دمحم مساقلاوباو ورمع نب

 رعاشلا دج رفظم ريغ وهو رفظم ىمسي نبا هل ناك ناميلس نا ةقباسلا ةرقفلا نم جتنتسنو

 هذه ناو ه٩ ٠٦ ماع هيبا علخ دعب ةريصق ةرتفل مكحلا ىلوت اذه نبالا رفظم ناو فورعملا
 عضخت مل ةقطنم يف ثدح دق كلذ نوكي نا نكميو تاونس ثالث نم لقا تناك ةتفلا
 نوكت وا هيرصانمو هدالوأو ناميلس ةمواقم ةجيتن ه٦٠٩ اهتيادب يف ليعايسا نب دمحم ةمامال

 عم مهكراعم ىدحا يف ،نوعراصيو نومواقي اولظ هيديؤمو ناميلس نكلو الوا تعضخ دق

 ةرم مامالا هنم اهدرتسا مث ءام ةقطنم يف ةطلسلا يلوت نم اذه ناييلس نب رفظم نكمت مامالا
 . ةقباسلا هتيصو كلذ دعب مامالا بتك مث ٩٠٩ ماع ىرخا

 ٣٠٩. ص نامع لهأ ةريس يف نايعالا ةفحت )١٨(
 ٣٠٩ ص نامع لهأ ةريس يف نايعالا ةفحت )١٩(

 ۔_٢٠ -



 لوألا لصنلا

 يناهبنلا رعش يف تاعوضوملا

 فصولا د ٢ ل زسضسلا ١

 ةفلتخم تاعوضوم » ةس امحلاو رخفلا = ٢

 (نينحلا دهزلا ۔ ةمكحلا ۔ حدملا ۔ ءاثرلا ۔ رمخلا)

 : لزفلا
 ءارعش» هئارعش ىلع قلطن يذلا مسقلا ىلا يمتني وهو يناهبنلا رعش يف زيمم عقوم لزغلل

 اعتمتسم ىرخالا ءارو ةدحاو نهعبتتي هتابحاص تددعت رعاش وهف «نجاملا وا ىهاللا لزغلا

 كلذ يف ودبي دقو خلا . . .اهسلاجيو رمخلا افصاو هتاوهشو هتاذلم نع اثدحتم نهعم هتاقواب

 لاوط هتئيبب اقيثو اطابترا اطبترم هدجن كلذ ادع اميفو . ةيبرعلا هتئيب قالخا نع ادعتبم هلك
 ءايسا يف ىتحو هبيلاسأو هظافلأو هروص يف احضاو هدجنس يذلا طابترالا كلذ هتايلزغو هلزغ

 . ليلق دعب ليصفتلاب كلذ نع ثدحتنسو ،هرعش يف نهركذ يئاللا هتابوبحم
 نل ليوطلا اهخيرات ربع ةينايعلا ةئيبلا هب تزيمت يذلا ىقالخالا بناجلا كلذ ىتحو

 دبال ةيبرعلا ةينايعلا هقالخاو ملسملا يرعلا هريمضف ،يناهبنلا دنع نايحالا ضعب يف هدقتفن

 هقالخا لعلو {هتاوهش نايغطو هسفن نايصع نيب زربتف نيحلاو نيحلا نيب اهسفن ضرفت نا
 اهلعلو ناويدلا يف ةرشتنملا هللا ىلا عوجرلاو مدنلاو ةبوتلا تايبا نم ديدعلا ءارو تناك هذه
 اعساو اراشتنا رشتناو هرصع يف عاش يذلا لزغلا نم عونلا كلذ نع هداعتبا ءارو تناك اضيا

 الوط ناويدلا بوجي يذلاو . يراوجلاو نايلغلا يف ءارعشلا لزغت وهو ماشلاو رصم يف ةصاخ
 نا نكمي ام لكو ،مالغ وأ ةيراجب اهيف لزغتي ةعوطقم وأ ةديصق يا ىلع رثعيال اضرعو

 هل ضرعتنس امم نينغملا ضعبو اهدقعي ناك يتلا بارشلا سلاجم ف تايناغ دوجو وه هدجن

 تقولا يف هرعش يف عونلا اذه نم لزغ دوجو مدع لعلو .هرعش يف رمخلا نع انثيدح دنع

۔ ١٢۔



 اذهل ةيوس ةرطف ىلع لديل نيرخآلا ءارعشلا دنع ةيفيكلا هذهو مكلا اذهم هيف دجو يذلا

 .اهنع دجي ملو اهيلع لبج رعاشلا

 : رعاشلا دنع لزغلا تاهاجتا يف ترثأ يتلا لماوعلا

 تلخادتو تعمتجا لماوع كانه تناك دقف انجام ايهال همظعم ين يناهبنلا لزغ ناك اذا

 هتاشن تناكف ةكلام ةرسأ يف اشن رعاش الوا وهف 5 هاجتالا اذه ىلا اعفد رعاشلا تعفدو

 هانمتي ام لك ةريسي ةلهس هتايحف اهعتمو ةايحلاب نوعتمتسي هقافر عم هبابش ىضقو ةمعان ةفرتم
 ءاسنلاب هتاقالع يف يوسلا قيرطلا نع حونجلا اذه ناكف ءانع وا ةدباكم الب هيلع لصحي اهيف

 هتناكم هل اكلم رعاشلا حبصا مث 3 هفرملا هبابش عم أدب يذلا هرعش يف احضاو كلذ سكعناو

 ةايحلا ءابعا هنع نولمحيو هتحار ىلع نورهسيو هتمدخ ىلع نوموقي نمم هلام هلو هموق يف

 ىتح وا هبساحي دحا الو ديري ام لعفي كلمك اهب عتمتي يتلا ةيرحلا هذه مث إهيلع اهنورسيي
 لماوعلا هذه لك . هاضرو هبح لا نعلطتيو تايتفلا هانمتت اكلم هنوك لا ةفاضالاب ٠ هبتاعي

 كلذ ىلا انفضا اذإف ،الاوط اتاقوا نهعم ىضقيو ءاسنلا سلاجي نال رعاشلا تأيه اهريغو

 برشو ءاسنلا ةسلاجم يف غارفلا تاقوأب ذذلتلاو اهمعنو ةايحلاب عتمتلل ةبحملا ةيهاللا هتعيبط
 هلزغ لعج مث ،لوألا زارطلا نم الزغ ارعاش قحب يناهبنلا لعج هريغو كلذ لك ؤرمحلا
 .هيلإ انرشأ يذلا ىحنملا اذه ىحني

 : رعاشلا تابحاص

 لفغأو ةحارص نهضعب ركذ دقو هناويد يف نهنع ثدحت يئاللا رعاشلا تابحاص تددعت
 ةلوخو ةرمعو ةموتكمو ةنيكسو بابرو ةيذومو ةيار : نهركذ يئاللا نمو .رخآلا ضعبلا ركذ

 يف هل ةبحاص نم رثكا انايحا ركذي ناك رعاشلا نا لب ،ةراربو قئاش ماو ةوفصو نايضو دنهو
 «١ر: هدئاصق ىدحإ ين هلوقك ةدحاولا ةديصقلا

 ادنه تولسو ارجاه ةنيكس نع الاب تفرص
 ادص نلدب افلاوس بابرلا مأ نع تيولو

 . بابرلا ماو دنهو ةنيكس :هتابحاص نم انه ركذ دقف
 «ردحاو تيب يف تابحاص ثالث ركذ ىرخا ةديصق يفو

 نامزألا ثداوح لبق ناضو ةيار ةديرخلاو ةوفصل راد

 )١( ص ناويدلا ١١٧

 )٢( ص ناويدلا ٣٥٣ .

 ۔ ٢٢۔



 صلخيو اهيف لزغتي ةدحاو ةبوبحم دنع فقي الو 5ةأرملا ملاع يف ةدحاولاب عنقي ال رعاشلاف

 اهنم لكب رودي ناك نايع يف نكاما ةدع اهثادحا تدهش بح ةصق هتابحاص عم هتايحف اهف

 هعم هباشتي داكي وه لب ةعيبر يبا نب رمعب كلذ ي انركذي وهو ةصقلا هذه لوصف نم لصف
 تايتفلا عبتتي ذخاف رمع لعف ايك عاتمتسالا لك هتايحب اعتمتسم عفدنا دقف بناجلا اذه يف

 كلذ غوصي مث لبق نم رمع لعف اك امامت هل نهبحو نهل هبح روصيو ندجو اينيا نهقحاليو
 لخدي الثم وهف .ءايح وأ لجخ نود وهلو لزغ نم نهنيبو هنيب راد ام انيلع صقيو هلك
 (سرديري ام اهنم لانيو ةأرملا ردخ

 اشرلا لثم هدور عومش ىلع هتلخد جلمد تاذ ردخو

 ادفلا تزح امو مويلا كل ىسفن اهعرد نم اهتدرج اذا لوقت

 3 :رخآ عضوم يف لوقيو

 لايفأ ةنبا ءارغ ةلفط ىلع هتحخو ماري ال ةاتف ردخو
 لاصلاو يحلا رماس امون طأ دقو هنارج قلم ليللاو هتجلوت
 يلاوخاو دوهش يمامعاف اقنرف ىلتاق كنإ نعللا تيبأ :تلاقف
 لاعفأو لاقم وذ ينإو بيشخ مراصل يفيس نإ ينئمطا تلقو

 :)٥( هب هبأي ال رعاشلا نكلو دوجوم لذاعلا دوسحلاو

 تاوهشلا غلبي ال نمو دوصر ظلئاغو دوسح نوعلم لك ىرت

 تاوغرلاب رهدلا لاوط ىذفت يذلا ال شيعلا اذه الأ لوقي

 ): هعم ليللا ءاضق نينمتيو هيلإ نيعسي يئاللا نه تايتفلاو
 لاطعم ريغ ةلوبطع ةمعنم ةداغ بئارتل ١ ءارغ كلثمو

 لاتغم كلذ دعب فتحب ىنمو اهعيجض تيبأ نا ارايتخا ىنمت

 )٧( :رخا عضوم يف لاقو

 بخأل ا باغو ىلحلا مانو مالظلا نج نيح ةليل مكف

 ٨) : اضيا لاقو

 اراصق انل نفلس تاليلو يلصو ل ابح تلظطأ الأ لوقت

 )٣( ص ناويدلا ٣٦

 )٤( ص ناويدلا ٢٢٥
 )٥( ص ناويدلا ٧٦

 )٦( ص ناويدلا ٢٢٥
 (٧) ص ناويدلا ٤٥

 )٨( ص ناويدلا ١٢٩

 ۔ ٢٣ ۔



 يفف ،ةبولقم انه ةفطاعلاف امل بلاط ال ةأرملا نم بولطم ةعيبر يبا نب رمعك وهف

 «هر:رخآ عضوم ين هلوق اهيكزي ةيسجرن هبش تايبألا
 تارقو ارفذأ اكسم للعأ روصأ ةبيبشلا قينرغ انأ اذإ
 تاكرحلا ةقوشعم ةنكهبو عمسمو ند نيب ودغأو حيرأ

 ةقث ىلع ناك هنأ ودبيو مظن امم ربكألا ظحلا تلان دقف ىلوألا رعاشلا ةبحاص يه ةيارو

 :)١٠( هريغ بحت ال اهناو هدهعل اهئافوو هل اهصالخا نم
 ارامخ ينود ايح فدت ملو ابح ئلع بحت ال ةيارو

 ١(. ١»«ةيذوم» دجن ةيار بناج ىلإف رعاشلا تابحاص تددعت دقو

 رجاحف قيقعلا نيب ةيذومل رثاودلا موسرلاب ارم يليلخ
 :)١٦) «ةلوخ» اضيا هتابحاص نمو

 بابشلارمخاهنصغ دؤي عومش ةنكب يهو ةلوخل
 )١٣( :ةرمع نهنمو

 بجتنملا ؤلؤللاك بنشاب ميلحلا يبست ةرمع يلايل
 «٤١ر : اهريغ ةوسن بحأ امو اهنع لام ام هنا مسقا يتلا بابر نهنمو

 احانج جلع ترج الو اموي اهبح نع ةوسنل تحنج نإ ام
 احاورألا اهمسر فلاخو تيرع ادهاعم بابرلا نم بابرلا داج

 )٥١ر: «ةموتكم» نهنمو

 راثآو تايآ هنم تفشكت للط ةموتكم نم كقوش جاه مأ
 )١٦( :«قئاش مأ» نهنمو

 قئاع لبح اهب قلعي مل يلايل قئاش مأ اهب ىنغت دقو نيفع
 )١٧( :«ءامسا» نهنمو

 لامشو بونج احبر هرواعت مساط ءامسال مسر هنإ الأ

 )١٨( : ةدحاو ةديصق يف ةرم نهركذو بابرلا مأو دنهو ةنيكس نهنمو

 ادنه تولسو ارجاه ةنيكس نعالاب تفرص
 ادص نلب افلاوس بابرلا مأ نع تيولو

 )٩( ص ناوي دلا ٧٥

 )١٠) ص ناويدلا ١٦٩ )١١( ص ناونيدلا ١١٥٩١ .

 )١١( ص ناويدلا ٤١ )١٣( ص ناويذلا ٤٥
 )١٤( ص ناويدلا ٩٦. )١٥( ص ناويدلا ١٣٥

 )١٦( ص ناويالا ١٨٩ )١٧( ص ناويدلا ٢٣٣ .

 )١٨( ص ناويدلا ١١٧

 ۔٢٤ -



 «٩١ر : هدئاصق ىدحا نم دحاو تيب يف ةيار عم امهركذو نايضو ةوفص اضيا نهنمو

 نانزألا ثداوح لبق نامضو ةيار ةديرخلاو ةوفصل راد

 هقالخا رهظتو انايحأ ملسملا يبرعلا رعاشلا ريمض وحصي ةرمتسملا تازواجتلا هذه نيبو

 :)٢٦٠( فعيف ةيبرعلا

 حجارلا يلقعو يدي فافعلا فك امنإو نيبأ اف نهتلواح

 ديلاقتلا ىلع صرحلاو لصألاو بسنلا مرك نهيف عبطلا تايبرع رغاشلا تابحاصو
 . ةاشولا نيعأ نم فوخلاو ةيبرعلا

 : يناهبنلا لزغ يف ةيلاجلا ميقلا

 فصو يف السرتسم اهنساحم افصاو ةبوبحملا يف لزغتي وهف همظعم يف ىسح يناهبنلا لزغ

 عونلا اذه ءارعشب ريبك دح ىلا كلذ يف هباشتيو اليصفت اهفصيو الامجا اهفصي وهو اهئاضعا
 فصو دقف مهريغو ساون يباو ةعيبر يبا نب رمعو سيقلا ءعىرماك نيروهشملا لزغلا نم
 رغثلاو قنعلاو نيعلاو فاطعالاو مصعملاو دعاسلاو قاسلاو فدرلاو نطبلاو رعشلاو هجولا

 نانسلاو ةثللاو عارذلاو دضعلاو راوسلاو ردصلاو دهنلاو نيبجلاو تانجولاو بجاحلاو دقلاو
 ناك ةيداملا ةيلامجلا ميقلاف هنع ثدحتو الإ هتابوبحم نم ةبوبحمل اوضع كرتي داكيالو هافشلاو

 نم عونلا اذه ءارعش برد يف هتابحاص ءاضعأ يف هثيدح ريسيو هلزغ يف مظعالا بناجلا اهل

 مهظافلأ لب مهروص تءاجف اريبك ارثأت اهب رثأتو مهراعشا علاط دقف هوقبس نيذلا لزغلا

 ليبس ىلع ةلثمالا ضعب ذخأنلو . هنودشني ام دشني مهنيب شيعي هنأك هناسل ىلع مهبيلاسأو

 .حابصلا رون هلعج هتبحاص هجو رعاشلا فصو امدنع رصحلاب ناويدلا ظتكيو طقف لاثملا
 «١٢ر ليللا تايلظ ددبي ردبلا هلعجو

 دوسأ عرف ليلو ءايضلا يداب ضيبأ هجو حبصب لوقعل يبست

 يدتهنو مالظل ا يف رصبنف رفست هليل بهايغ يف انللظ ىتمو

 )٢٦( : هلوق يف راهنلاك هلعجيف دوعي مث

 اراهنلا ىكحي قرشم هجوو جاد ليللا حنجك عرف اه

 )١٩( ص ناويدلا ٣٥٢٣

 )ر٢٠( ص ناويدلا ٩١.

 )٢١( ص ناويدلا ١١٤.
 (٢٦) ص ناويدلا ١٣٠

 ۔ ٢٥



 ايك هوجولا نسحأ هتبوبحم هجو لعجيف اييدق برعلا ءارعشلا ةداع ىلع رعاشلا غلابي دقو
 (٢٣) : هلوق يفا

 ارافن شحف نع نهرثكاو اهجو تارفخلا نسحأ ةيارو

 (٤٢ر : هلوق يف احوضو رثكا رعاشلا ةغلابم ودبتو
 ارمسلا ةدعصلا لجخي ماوق ندلو اردبلاو سمشلا فسكي هجو ةيارل

 يو ةقباسلا تايبألا يف انيأر ايك اماع افصو هتبحاص هجو فصو دنع فقي ال رعاشلاو

 يئزج فصوب انيلإ جرخف هتابحاص هوجو يف اليوط رظنلا معنأ هنكلو تايبألا نم اهريغ
 (٢٦هر : هلوق يف عىضم ضيبأ نيبجلاف .هتبحاص هجو نم ءزج لك نع هيف ثدحت

 ىمللاو روغثلا لاسلنس ةبنع اهتلص رينم رفنلا ةيرد
 ةبوبحملا هافش ةرمس نع اضيا هيف ثدحتي يذلاو قباسلا تيبلاك قاذملا بذع رفثلاو

 . ةاتفلا لامج رهاظم نم كلذ نودعي برعلاو

 »٢٠( : ميلحلا يبسي ؤلؤللاك اضيا ,ةيربحلل رغثو

 ةرثك تافصب هفصيو ةبوبحملا رغ رغث نع رعاشلا اهيف ثدحتي ةريثك تايبأ ناورلا رشتنتو

 خلا . . قيحرلاك هقيرو كسملا ةحئار هنم ثعبنتو ناوحقألاك وهو قيرب هلو ضيبأ وهف ةفلتحم
 »٢( فاصوألا هذه

 ٢٨« :درولاك دحلا امأو

 ةنج درو هنأ ارايتخا رقأ اهدخ درولا ىأر ول دخ ةليسأ

 نامرلا رونك هارن انيحو
 )٦٩) رمحألا اهرانلجك دخو ريرحلاك معان رشب اه

 ٠( :رعاشلا هروص فيكو الجخ اهتانجو رارمحا ىلا رظنأو

 تلطف تقيره ىضرملا اهنافجاف ابهتانجو يف لاطبألا مد عومش
 نع اضيا رعاشلا ثدحتو .لاطبألا مد نم ةرمحلا ليلعت نسح هيف بيرغ ريوصت وهو

 (٣١) :رمجلا هبشت يتلا ةبوبحملا تاثل

 تاربحلا نم يشو يف نلتخيو لطصم رمج اهباينأ ىلع نأك
 )٢٣( ص ناويدلا ١٣١.

 )٢٤( ص ناويدلا ١٤٨
 )٢٥( ص ناويدلا ٢٩ )٢٦( ص ناويدلا ٤٥ .

 )٢٧( ص ناريدلا ٤٥. ٨٣. ٨٨. ١٢٢ 0١٣٠ 0١٣٤ 0١٣٦ ١٤٨

 )٢٨( ص ناويدلا ٧٣ )٢٩( ص ناريدلا ١٢١١ .

 )٣٠( ص ناويدلا ٧٣
 )٣١( ص ناويدلا ٧٥

 ۔٢٦ -



 نم وضع لك عم لعف ايناتم اقمعتم المأتم هفصوو ةبوبحملا هجو عم رعاشلا لعف ايكو
 انيح احوضو رثكا كلذ ودبيو انيأر ايك ايديلقت اذه ىسحلا هلزغ ءاج دقو هتبوبحم ءاضعأ

 عنمت هتبحاص فادراف زرابلا دهنلاو امئاد عىلتمملا فدرلاك ىرخالا ءاضعألا نع ثدحتي
 (٢٢ر اهنطبل اهتسمالم عنمي اهدهنو اهرصخ اهبايث ةسمالم
 رصخلا ىلع بدت نا ام اهفادرأو اهنطب عردلا سملي نا اهدجن ىبأ

 ؛م٣ر ناويدلا يف ةرشتنمو ةريثك لاجملا اذه يف يناهبنلا تايبأو
 قنع يناهبنلا فصو لازغلا ديجب قنعلا برعلا ءارعشلا فصو ايكف قنعلا امأو

 (٤٣ر : هتبحاص

 بشن انيعو مير ديج اه ةضب ةضغ ةهرهرب

 ايديلقت يناهبنلا ناكو اييدق برعلا اهنسحتسا ةفص هذهو لازغلا قنعك ليوط وهف
 )٢٥( :تيبلا اذهو قباسلا تيبلا يف ايك مهاكاحف

 جهوع تفلت تتفتلا اذإ اهلو دقرف ينيعب ونرت هتاتف

 (٣٦) : : هلوق ف سيمي نصفك وهف اريبك رعاشلا ثيدح نم هظح ناكف دقلا امأ

 بجع ريبعب ةخمضم سيمي نصخغك . ىداهت ىنتتأ

 ٢٠( :هلوق يف ايك حمرلاك قوشم وهو
 بهذم درجت ذإ نيجل بيضق . اهنأك عومش جاهبم لك ىرت

 (٩٨ر(٨٣) : هلوقك ةضف نم ابيضق رعاشلا هروصي انايحاو

 ديغ نمو نسح نم ةلازغلا يف ام تعمج ةلفط دوخ ديجلا ةقارب

 (;., :رخآ عضوم يف لوقيو
 رشنلا ةبيط قوطلا ىرجم ةيقن ةضب ءافيه دقلا دويم ةانأ

 دوسأ ليوط برعلا ءارعش نم هيقباس دنع ناك ايك رعاشلا دنع وهف ةبوبحملا رعش امأو
 )٤١) : ليللاك وأ مالظلاك

 جلبتلا هحبص ةرغك هجو ىلع لدتم ليللاك محافبوا

 ٤ :هلوق يف امك اضياو
 دوسأ عرف ليلو ءايضلا يداب ضيبأ حبصب لوقعلا يبست

 يدتهنو مالظلا يف رضبنف رفست هليل بهايغ يف انللظ ىتمو
 ١٣٤. ص ناويدلا )٣٢(

 )٣٣( تاحفص ناويدلا رظنا ٤١. ٥١. ٧٢. ٧٣. ٩١. ١٠٣. ١١٢. ١١٣. ١٦٢٢. ١٣٣. ١٣٤.
.٦. ١٤٢. ١٥٥ 

 )٣٤( ص ناويدلا ٤٥ )٣٥( ص ناويدلا ٨٤. )٣٦( ص ناويدلا ٤٥

 )٣٧( ص ناويدلا ٧٢ )٣٨( ص ناويدلا ٥١. وه )٣٩( ص ناويدلا ١٠٣

 )٤٠( ص ناويدلا ١٣٤ )٤١( ص ناونيدلا ٨٣. )٤٢( ص ناويدلا ١١٤

 ۔ ٢٧ -



 )٨٣« : هلوق يف ايك ءىلتمملا اهقاسو رماضلا هتبحاص نطب يف اضيا رعاشلا لزغتو
 اشحلا ءاثرغ لاخلخلا ةتماص ةضب موجحلا ءامج لك نم

 (٤٤) : هلوقو

 جعمض فداورلا اير ةناصمخ ةديرخ راوسلا ةتماصل راد

 (}؛ه» : تايبألا نم هريغ يفو تيبلا اذه يف هلوقك ةعصان ءاضيب امئاد ةبوبحملا نانسأو
 حئارلا مامغلا مستبا امك اهيت حضو زكارملا وح نع نمسيبي

 (٠٤ر) :دقرف نيعب رظنت يهف هتبحاص نويع نع اريثك رعاشلا ثدحتو
 جهوع تفلت تتفتلا اذإ اهلو دقرف ىنيعب ونرت ةناتن

 «;؛.» :ءاجعد ءادوس انيعو

 جيهم قشاعل إ ةرظن له جعدألا ليحكلا فرطلاو دلاو
 (؛هر :لاقف ةبوبحملا بجاح نع ثدحتي نا رعاشلا تفي مو

 ججزملا نسحتسملا بجاحلاو جلبألا نيبجلا تلصلاو لدلاو
 دوسأ اهرعش فاطعالا ةنيل يهو .ةأرملا يف لجرلا هنسحتسي امم لوطم ققرم اهبجاحف

 راوسلا عضوم ةئلتمبو اهقفرمو اهدعاسو اهمصعم ةماخضب زيمتت ردبلاك اههجوو ليللاك
 ةبوبحملا نساحم نم ربتعت يتلاو ةقباسلا تافصلا لك عمج دقو ةئلتمم اهفادرأو ةرماض اهنطبو
 )8٠( : تايبألا هذه يف اهعمج يدق برعلا ءارعشلا اهب ىنغت املاط ىلا

 جعمض فداورلا اير ةناصمخ ةديرخ راوسلا ةتماصل راد
 جرخت ل اهنا الإ سمشلاك ةدور عومش ةهرهرب دوخ

 جمدم محأ مخض قفرمبو دعاسبو مصعمب كيبتست ذإ
 جلبتللا هحبص ةرغك هجو ىلع لدسنم ليللاك محافبو

 (ه٠ر :لبق نم دلت ملو لمحت مل نيعارذلاو نيقاسلا ةئلتمم ءاضيب يهو
 دلت ملو لمحت مل فداورلا اير ةجلدخ راطعم سمشلاك ءاضيب

 (ه١ر بعكو دهن دقف يدنلا امأ

 راطعم نييدثلا ةدهان ءاضيب اهبئارت لوقصم ءازجع ءافيه

 (ه٢ر :ةليمج ةمعان ةباش ةماع ةفصب ىهو
 دوقعلاو دئالقلا يف ليامت دوخ فارطألا ةصخر عومش

 )٤٣( ص ناريدلا ٢٩ )٤٤( ص ناويدلا ٨٣. )٤٥( ص ناويدلا ٩١
 )٤٦( ص ناويدلا ٨٤ )٤٧( ص ناويدلا ٨٧. )٤٨( ص ناويدلا ٨٧

 )٤٩( ص ناويدلا ٨٢ )٥٠( ص ناريدلا ١٠٣. )٥١( ص ناويدلا ١٣٦
 )٥٦٢( ص ناريدلا ١١٣

 ۔ ٢٨ -



 (ه٣) :هلوقب هتبوبحم لامج نع هثيدح لمجيو
 تلجو هلالا ءاش امك تقدف هلجأو اهقلخ ىهلإ قدأ

 .ةيقلخلا تافصلا ةلماك هللا اهقلخ دقلف

 : يناهبنلا رعش يف ةصقلا

 ريهشلا يومالا رعاشلاب اريثك كلذ ين رثات دقو يناهبنلا رعش يف ةيسجرن ةهبش لبق نم انيأر
 هيمسن نا نكمي ايع ثدحتن امدنع احوضو رثكا رثأتلا اذه ودبيو ةعيبر يبا نب رمع

 .زجوأ ام اهنم هناويد يف ةرشتنم صيصاقأ وف صصق ىهو يناهبنلا رعش يف ةيمارغلا صصقلا

 ةفورعملا ةصقلا رصانع مظعم ىوح هنإ لوقن نا نكمي ىتح هيف درطتسا ام اهنمو هضرع يف
 (ه؛ر: هلوق اهلثميو «ةيمارغ فقاوم» هيلع قلطن نا نكميف هيف زجوأ ام امأف رمع رعش يف

 سماد ليللاو يحلا تارمس ىدل { اهمالك اليل سنا مل لب سنأ ملو
 سراحو بيقر انع الفغ دقف ىرت امب معناو - نمللا تيبأ ۔ عتمت

 سلاجن كلم ريخ اي هدعب امو سلجم رخا ۔ ضرت مل ناو ۔ اذهف

 سجاوهلا مومحلا كاذ ذإ كاشغتف اننيب ناك ايب لأست الف انتبو

 سجاوب شارفلا قوف اهعمدأو ةنيزح تماق ليللا ىلوت املف
 سواسولا يردصب اقوش ترثك دقو يلزنم داترأ عمدلا قيرأ تمقو

 ةأرج يف اهضرعو هل اهثيدح نم ناك امو ةيار هتبوبحم عم اهاضق ةليل نع ثدحتي وهف
 هذه لثم رن مل اننإف «ىرت ايب معناو نعللا تيبأ عتمت» اهب عتمتي نا هنم ةبلاط هيلع اهسفن

 يناهبنلا لزغ نيب قراوفلا نم ابناج لثمي اذهو ةعيبر يبا نب رمع تابحاص نم ىتح ةرابعلا
 لوصولا نود وهللاو ةيلستلا هفده لك نكل نج ايهال ءاسنلاب اعلوم ناك رمعف رمع لزغو

 : ةحارص كلذ لوقيو ائيرب اباجعا ابجعم ائناه نهعم هتاقوأ يضقي وهف مرحملا سنجلا ىلا

 روزع كل دعوم نكلو بوبه منم ناح دق يحلا نأب تراشأ

 ردحتت ةربع يرزت نزحلا نم ِ مد اههجو ي سيل ابيئك تماقف

 اهنامرح ىشحت يهف اهليحر لبق هعم ةليل رخا يف هعدوت اهنال يكبت يناهبنلا ةبحاص امأو

 .امهنيب هيف رودي امو هئاقل نم

 (ههر :احوضو رثكا ةروصلا ودبت اهسفن ةيار عم هل رخا فقوم يو
 اراذتعا ىنمحفتف اهبتاعأ اولخ تارمسلاب تلظ مويو

 اراصق انل نفلس تاليلو يلصو لابح تلطأ الأ لوقت

 )٥٣( ص ناويدلا ٧٢. )٥٤( ص ناويدلا ١٦٣ )٥٥( ص ناويدلا ١٢١٩

 ۔ _ ٢٩

 



 ارارق كلمأ ل ترجه ذنمو يدو ديفلا نود كحنمأ ملأ

 ارادملا كلفلا امسلا يف روصو اياربلا قلخ يذلاو تلاقف

 ارا يتخاو ١ دمع كرجمهأ ملو يبلق بيبحو يتينم كنأب

 اراعتسا رعتسي كاشح لفظل يقشع ضعبب تينم ول كدجو

 اران ياشحب ىسألا ىكذأ دقو يعمد ضيفب تقرش دقو تلقف

 اراتتسا همجمجأ ينأ ىوس يدجو ريغ حربملا دجولا له

 هنكلو اهريغب هلاغشنال اهعم هيلايل ليطي هنأل يه هبتاعتف اهبتاعي هب ةمئاه هل ةعضاخ ىهف

 رحسلا عقوك اهسفن ىلع همالك لزنف هرارق كلمي مل هتقراف ذنم هناو اهاوس نود اهل هبح دكؤي

 يه امناو ةراتخم ةدماع هترجه ام اهنا اضيا مسقتو اهبلق بيبحو اهتينم هنا مسقت اهب اذإف

 انلعلو . هقشعت ام ضعب اهقشع ول هبلق هرعتسي اراعتسا رعتسي اهبلق ناو اهموق ليحر فورظ

 نهرومأب ريبخ وهف نهيولق راتوأ ىلع برضلاو ءاسنلا ةلزاغم ىلع يناهبنلا ةردق انه ظحلن
 هتبحاص ردص يف ام جرخيو ابولطم ابتاعم هسفن لعجيو فقاوملا ريغي فيك فرعي اهيلع بردم
 .اهريغ يفو ةقباسلا تايبألا ين انيأر ام وحن ىلع هل اهبحب رهجتف

 ليطي امنيح ةعيبر يبا نب رمع صصق نم ابارتقا رثكا هتابوبحم عم رعاشلا فقاوم ودبتو
 نامزلا رصانع ىرنف «ةصقلا رصانع» مويلا هيلع قلطن ام ضعب اهيف الخدم اهنع هثيدح

 لوقي يتلا ةيميملا هتديصق يف كلذ سملنو لحلاو ةدقعلاو راوحلاو صوخشلاو ناكملاو
 ٥٦) : اهين

 مسبملا هقارب ديغلا نم ةروركمم ءاعرف ءارغو

 مونلا نيعأ ىركلا ضاخو موجنلا نحنج ذإ اهتيدست
 ملعن ملو انابخ بابل لعمشملا قراطلا نم تلاقف

 دعصف ءابقرلا نيعأ تمانو بيغت تأدبو موجنلا تحنجو مالظلا مع نيح اهأجاف دقف

 اهمسا ركذي مل هنأل ةيار تسيل ةصقلا هذه يف هتبحاص نا نظلا بلغأو .اهءابخ لخدو اهيلإ

 نع فلتخي اهتيب عقوم نا ايك .اهعم ةديدع ىرخا فقاومو صصق ين هركذ امنيب انه ةحارص

 ةطقنلا هذهو عفترم ناكم يف اهنأل اهيلا دعصي انه وهف لبق نم ةيارل اهركذ يتلا تويبلا عقاوم

 ةقباسلا تارملا ريغ لاع ناكم يف ةرملا هذه اهءابخ اهلهأ برض امبر هنأب اهيلع درلا نكمي

 .ةيار عم ةفولأملا هتداع ىلع ةحارص مسالا ركذ مدع ةنيزقل ةدعاسم ةنيرق انه اهربتعن اننكلو

 اهموق نم اهتيشخو هتبحاص ةأجافم نم ناك امو ةصقلا ثادحأ ىلا دوعنو

 (ه٧ر اهرمأ فاشكناو

 )٥٦() ص ناويدلا ٣٠٥

 (٥٧) ص ناويدلا ٣٠٦.



 مذخملا همراص ةرفشو ىرمنلا انميق تفخ الا

 ملست مل مخفلا انعديمس كار ول نا هللاب مسقأف

 ٥ بلاغلا يوقلا هنأل كلذ ريغ دكؤي وهو 3 مهنم ملسي نل هوكردأ ول اهموق نا دكؤت يهف
 هه .رمع صصق يف ثدحي تاك اك امامت اتخألا لخدت يتأي مث
 مظعالا انديس توص اذف ينوه اهتخأ اهب تدانف

 مركالا يبنلا دوه ةلالس نامزلا كولم ىلوم ناييلس

 يمصعتساف كروزي هاوس ةوطس يخأ يأ ليولا لكل

 ىتح كلم هنا رعاشلا ىسنيالو ،اهتخا ىلع رمألا ةنوهم قشاعلا حلاصل لخدتت تخألاف
 أدهت نا اهتخا نم بلطت مث تخألا ثيدح نم اعيرس ابناج رخفلل يطعيف فقوملا اذه يف

 ةريح رعاشلا روصي مث .تقولا كلذ ين اهترايز ىلع ؤرجي كلملا رعاشلا ىوس سيلف فطلتتو
 (ه١ر :هفرعت مل اذهلو اركنتم ءاج هنأب ةللعتم هءاضرتسا اهتلواحمو هتفرع نا دعب اهمدنو ةاتفلا

 مدنم ىنك نانبلا ضعت ةناريح دوخلا تقرظطاأف
 مدنك ةنجو ىلع اعومد تارتافلا نرفجألا نم ترذأو

 عنم ديس نم ناميلس ماملا ءادف تلعج تلاقو

 ملعأ ملف ميظعلا يبنذو اركنمةيج يف تئج دقل

 (٠٦ر هءاضرو هوفع بلطت ةملسم ةييحم هلبقتست هيلإ تماق مث

 مبشأ حضاو نع مسبت ارفاس ةملسم تماقو

 مرجملا نع وفعي كلثمو كيلعانونج لهجب تلاقو

 )٦١( :اعتمتسم ائناه ليللا اهعم ىضق مث

 منرألا اشرلاك ءايملب ةمعن يف كلانه انتبو
 كلذك اهيمسن نا انل زاج اذا _ ةصقلا هذهو ،اهنم دارأ ام هلينب هتصق رعاشلا ىهنا اذكهو

 نم» : هلوق ف ناكملاو . «موجنلا نحنج ذإ» : هلوق يف نامزلاك :رصانع ةدع اهيف ترفاوت ۔

 ةبوبحملاو رعاشلا دوجوب احضاو صوخشلا رصنع اهب دجوي ايك «انابخ بابل لعمشملا قراطلا
 نيب ةيناث ةرمو هتبحاصو رعاشلا نيب ةرم راد يذلا راوحلا مث .عديمسلاو ميقلاو اهتخأو

 هانسمل املاطلف قيوشتلا رصنع ةصقلا دقتفت ملو . هنيبو هتبحاص نيب ةثلاث ةرمو اهتخاو هتبحاص
 اهريغو هذه يناهبنلا ةصق يف اهنع ثحبن نا انل زاج اذإ ةيصصقلا ةكبحلاف .اهلحارم لاوط

 سيقن ال اننأ رابتعالا يف ذخألا عم .دودحم ردقب ولو اهدوجو مدعن نل اننإف هصصق نم

 . ةثيدحلا ةصقلا دقن سيياقمب هرعش يف يناهبنلا صصق

 )٥٨( ص ناويدلا ٣٠٦ )٥٩( ص ناويدلا ٣٠٦ )٦٠( ص ناويدلا ٣٠٦

 )٦١( ص ناويدلا ٣٠٧

 ۔ ٣١ ۔



 هبيلاسأو هظافلأو هروص ثيح نم رعاشلا اهيف برتقي ةقيقر ةيصصق ةيلزغ ةديصق رعاشللو
 هسفن مزلأ يتلا يلهاجلا رصعلا روصو بيلاسأو ظافلأ نع ريبك دح ىلا ادعتبمو هرصع نم

 «٢٦٦ر :اهعلطم ةديصقلاو . هدئاصق مظعم ف اه

 ارمسلا ةدعصلا لجخي ماوق ندلو ردبلاو سمشلا فسكي هجو ةيارل

 رمخلاو دهشلا حضفب قير لاسلسو = حضاو ىحاقالا روطممك رفنو
 ارذشلاو تيقاويلاو نامجلا نييزي قوطم لاح ميرلا ديجك ديجو

 ادب امم كلذ ريغ وأ دعرو قربل وأ اهل افصاو لالطالا ىلع ايكاب هتديصق أدبيال رعاشلاف

 رمقلاو سمشلا رون نإف هلايجل هنأب هتبحاص هجو افصاو أدبي هنكلو .هدئاصق مظعم هب

 وهف اهرغث امأو رمقلاو سمشلا ءوض هنم ىراوتي اههجو نم ودبي يذلا رونلا وا هنم نالجخي

 اهديج امأو رمخلا وأ دهشلا معط هيناديال اهقير معطو ليمجلا ناوحقالا رهزك هشاعتنا يف

 اهنيزي يذلا وه امنإو هيلحت وأ هنيزت ال ةاتف لك ديج اهيهتشي يتلا ةسيفنلا نداعملا هذه نإف
 وأ ببسل هنم ةبضاغ تناك ۔ ةيار اهب ينعنو هذه رعاشلا ةبحاص نا ودبيو اهتميق ديزيو

 رانلا لغشتو اهرصتعت ىوجلا مالاو هئاشحا يف يشمي قوشلا اذإف هرجه تلاطاف (:هررخال

 (٦؛ر :هاوه نونكم نع حاصفالا الإ همامأ دجي ملف هدخ ىلع هعومد يرجتو هبلق يف
 ارهج اهقشاع ءاشحأ يف قوشلا ىشم تشم نإو ابولق تمصأ ترظن اذإ
 ارزش ينظحلتو ارس ينبطاخت تدب ذإ ةحيفصلا موي يمد تقاره

 اردص الو اولس اهنع دجأ الو يعمادم ترجأو يبلق ىظل تكذأو
 ارتسلا كتهي حضاف ىورذع ىوه ينداعو مارغلا يف يرسب تحبو

 (٦هر : هاهد امو هتلاح نع ةروص اهل نلقنيو امهنيب ةطاسولا اهارتأ ىلوتتو

 اربخ اهب نطحي يك اهنم يناهد ام نيأر ذم اهبارتأ اهل نلقف
 اركنابخلا ةاهمايائيش تئج دقل ةيكز اسفن ۔ تاليولا كل ۔ تلتق

 :)٦٦()٦٧( لوقي نأ لا

 ارهدلاو رحبلاو ردبلا ينعي ناييلس افولا وذ نلق ؟همسا ام تلاقو تءاجف

 ارمألا مظعتستو نزح نم دهنت تنثناف ناهبن نب ناميلس ليلس

 )٦٢( ص ناويدلا ١٤٨

 .اهمساو اهبحب هرهج ببس كلذ ناك امبر )٦٢(
 ١١٤٨ ١٤٩ ص ناويدلا )٦٤(

 )٦٥( ص ناويدلا ١٤٩

 )٦٦( ص ناويدلا ١٤٩١

 )٦٧) ص ناويدلا ١٠٠١

 ۔ ٣٢ ۔



 ايهعيوطتو روصلاو ظافلألا مادختسا يف ةردق نع مني اريوصت اهفقوم رعاشلا فصيو

 اننيعأب هارنف ىرجي راوحلا نأك وأ انمامأ ةموسرم اهنأكو ةروصلا سحن انلعجيف هضرغ ةمدخل
 (٨٦ر :انعماسمب هكردنو
 اردصلاو رحنلا تلب اعومد ترذاو اهنيميب اهردص تقدو تماق

 ارمإ ىرولا كيلم يف ائيش تئج دقل اتحيضفاو اترسحاو الأ تلاقو
 ؟اربي هب جالع وأ ءاود نم لمو ؟هؤاود ام ىسالا ؛نتيفك تلاقو

 هيضري فقوملا اذهل جالع نع ثحبتو هنم اهفقوم ىلع ةرسحلاو مدنلاو ملألا ىدبت يهف

 هلاصوب اهايإ نهحصن يف الثمتم رظتنملا نهجالع يتأيف كلذ قيقحتل اهبارتأب نيعتستو
 ٦٩) : ميتملا قشاعلا ءادل ديحولا ءاودلا وه لصولاف

 ارذعلا هلأسن فوس تلاق لصولا ىوس ميتم ءادل نإ ام اهل نلقف

 ارصإ اذب لع لمحت الو ينلقا برعي جات اي سفنلا كتدف تلاقف

 لبقيف ةلاصو ةضراعو اهراذتعا لوبقو هحفص ةبلاط لبقتو اهبارتا حئاصنل بيجتست ىهف
 رمخلا جمي يذلا اهرغثبو اهب اعتمتم اعجاضم هتليل اهعم يضقيو اهنع حفصيو اهراذتعا
 (٠٧ر :رجه الو كلذ دعب دص الو همف يف دهشلاو

 ارشن هرشن نم ضورل ١ ريعي ىقيبع عجشضمو قينأ ردخ ل ا انئفف

 ىرسيلا نفحلت : ذو نميل . أ ينشرفتو يمف يف دهشل او رمخل ١ جمت تلظ و

 ارجه الو ادص لصول ادعب شخن لو دعاسم نامزل او وهلنو ذلن

 ةصقلا رص انع هيف لمتكت ل ن او ين اهبنل ا دنع يصصق رعش دوجوب معزن نا اننكمب 7 ا ذكهو

 هنألو هلبق هيف اوضاخ نم ةردنل رعاشلل ذخؤي لاجم لاح يأ ىلع هنكلو انرصع اهفرعي يتلا

 نكمي ام لقأو . هروصو هتاودأ كالتماو يصصقلا رعشلا مظن يف نكمتلا نم ردق لا جاتحي

 نب رمعك رعاش صصق نم ريبك دح ىلا برتقت اهنا ةيرعشلا يناهبنلا صصق هب فصن نا
 .روصلاو ءانبلاو تاعوضوملا ثيح نم ةعيبر يا

 : يناهبنلا دنع لزغلا ةديصق

 وأ ةمدقم اروطو ةلقتسمو ةلصفنم دئاصق وأ تاعوطقم ةرات هانيأر يناهبنلا دنع لزغلا

 هعوضوم ىلا هنم صلختي مث ىمادقلا ءارعشلا ةداع ىلع هتديصق رعاشلا اهب حتتفي ةيحاتتفا

 )٦٨( ص ناويدلا ١٥٠١

 )٦٩( ص ناويدلا ١٥٠١

 )٧٠( ص ناويدلا ١٥٠١

- ٣٣ _ 



 هرصع نيب ريبكلا ينمزلا لصافلا مغرف ريبك دح ىلا يديلقت رعاش كلذ يف وهو ىساسألا

 هتبوبحم لالطا ىلع ءاكبلاب هتديصق أدبيف مهجهن يئاد هجهن نا الا ةيلهاجلا ءارعش رصعو

 2٧١ راطمالاو حايرلا لعفب اهيلع تحبصا يتلا لاحلاو اهباصا امو اهراد نع ثيدحلاو

 باتكلا راطسا لثم اموسر وق نطببف جلافب تفرع
 باضملاف جدانحجلا نيب امف انينس توقأ لقاع ةقربف

 بابشلا رمخ اهينصغ ددؤي عومش هنكهب ىهو ةلوخل
 ٧٠ :ىرخأ ةبوبحم نع هيف ثدحتي رخأ علطم اذهو
 بجو اقح ةرمعلل ضقنل بجش يداوب اجوع ليلخ
 بئاألاف امتجع نإ ظملا ىلع يبحاص امكرد هللو

 بنتجحت ةلطعم ابابي ا اهنأ ايرت ملأ
 بطتحملاو دلاوخ نوجو يراوألا الول نيبت نإ امف

 ناكملا ىلع لدت يتلا يناثألاو يراوألا هذه الول فرعت داكت الو تسمط ةبوبحملا رايدف

 رعاشلا نا لب .يلهاجلا يبرعلا طمنلا اذه ىلع يناهبنلا دنع دئاصقلا تايحاتتفا لظتو

 ردبيو . نيلهاجلا نع اينمز هداعتبا مغر هب مزتلا جبنمو أدبم وهف هب كسمتيز كلذ فرعي

 جهنمو أدبم ةلأسم اهنكلو اقح رخآ ارصع شيعي هنا هرعش أرقي نم لكلو انل نلعي نا دارأ هنا
 نيرخآلا نم بلطيو لب ةحارص كلذ لوقي وهو هساسأ ىلع رعشلا مظنب كسمتو هب مزتلا

 )٧( : هجهن اوجهنيو هوذح اوذحي نا
 جلمدلا تاذ رادب ليدجلا تنب جوعم ريغ تنأ مأ جومسأ

 جلدمب تسلف جلداف اهموسرب ةجوع يل ةين كل نكت مل نإ
 ىجهنم كجهن سيلف تيبأ اذإف املسم تفقو نا كجهنك ىجن

 بح هقرؤي ال يذلا ءىداهلا يلاخلاك وهف هتبوبحم لالطا ىلع ملسيو كلذ لعفي ال نمف
 (٧؛ارركذت وأ

 جلثملا جلخلاك ةبابصلا فلح نكتالو بيبحلا للط لع ملس
 يف همومه بلقيو هنوجش ريثي كلذل هتيحتو ةب.:. -لا عبر ىلا باهذلاب هكسمت رثأ نيبي مث

 (٥٧ر : هديري لب كلذ لبقي وهو همارغ

 ججشموقروأو مومهلا نجه مثج عفس ريغ رفقأو ىرقأ

  

 )٧١( ص ناويدلا ٤١

 )٢٢( ص ناريدلا ٤٤

 )٧٣( ص ناويدلا ٨٢

 )٧٤( ص ناويدلا ٨٢

 )٧٥( ص ناويدلا ٨٢

 ۔ ٣٤



 يدتهي هلعجت يتلا ةزيمملا ةيكزلا اهتحئارب اهفرعي ةسومطملا ةبوبحملا لالطاو
 :اهيلا )٧٠١

 جرأتملا ربنعلا تيتف يكحي هبارتب ىذش الول هتركنأ
 ٧٧ :اديدش ءاكب ايكاب هءاعد بيجيف هاوه ركذتيو هب فقيل جيرالا اذه هاعد دقلو

 جلخللا جيلخلا تلصنمك عمد اعد امل هباجأف اعد دقلو

 )٧٨( :هسفن يف ةججأتملا ىوهلا ران ءافطال يرورض ءاكبلا اذهو

 رماخملا مارغلا حيربت دربي انءاكب لع نيبلا دعب كبن افق
 )٧٩) : لعفي كلذ عمو لالطالا ملكي نا يملا نم هنا فرعي وهو

 رداحملا باوج ددرت مل تماوص ادماوه الولط الإ نكي مل نإو

 رفاوقلا يماوملا ميلكت يملا نم امنإو اعيمج انملسف انفقو
 ,ه. : ةمدقملا هذه اضيا اهنم ركذن اعساو اراشتنا رعاشلا ناويد يف تامدقملا هذه رشتنتو

 حفاس كدخ قوف كعمدف فاع حصام ةحيفصلاب عبر كاجشأ

 حنئاون حايرلا نم هيبعلم يف تحوانتو ىلبلا هب برأ عبر
 ؛١٨) .اهنصغ ىلع حونت ةمامح عم ابواجت رعاشلا حوني من

 حداص ةحاينلا اهعزانف تحدص ةسايم ىلع ةحداص توص مأ

 حئاب كدجو رسو تيينثنا من انعمم كلاخا امو تحنف تحان

 ءارعش ةداع ىلع كلذو نيبلا ركذ اذا بئتكيو رعاشلا قاوشأ كرحتملا باحسلا جيهيو

 ةيلهاجلا : )٨٦٢)

 حداف بائتكا ينرواس نيبلاب دشنم منرت وأ مغنت اذاو

 (٣٨ر :انيح يلاخلا نمزلل ايقسلاب ءاعدلا كلذ دعب رعاشلا سني الو

 حلاص شيعو هانبهن وم اذبحو نامزلا كايذل ايقس

 (ہ٤ر: انايحأ عبرللو

 .ارازرغلا ميدلاو رطقلا ثلم مومي لك ةحيفصلا هللا ىقس

 فوسو كلذ ريغ وأ رخف وأ فصو نم يساسالا هعوضوم ىلا كلذ دعب رعاشلا جرخي مث
 .هرعش يف ينفلا بناجلا نع ثدحتن امنيح رعاشلا دنع صلختلاو جورخلا عوضومل ضرعن

 )٧٦( ص ناويدلا ٨٢ )٧٧( ص ناويدلا ٨٢ )٧٨( ص ناويدلا ١٥٩١

 )٧٩( ص ناويدلا ١٥٩ )٨٠( ص ناويدلا ٨٩ )٨١( ص ناويدلا ٨٩

 )٨٢( ص ناويدلا ٩٠ )٨٣( ص ناويدلا ٩١ )٨٤( ص ناويدلا ١٣١

 ۔ ٣٥ ۔



 («٨هر :اهعلطم ةديصق يف لعف ايك لزغلا يف ةلماك دئاصق رعاشلا درفي دقو

 ارمسلا ةدعصلا لجخي ماوق ندلو ردبلاو سمشلا فسكي هجو ةيارل

 ارمخلاو دهشلا حضفي قير لاسلسو حضاو يحاقالا روطممك رغثو
 نع ىرخا ةديصق يفو .قحال عوضوم ي ةقيقرلا ةديصقلا هذه نع ثيدحلل دوعنسو

 »٨( :الئاق رعاشلا اهأدبي ةيذوم

 تلح نيأ ىونلا دعب نم ردأ ملف تلقتسا باكرلا انع ةيذومب

 ةيوحلاف ىوحلاف زع حطابا تحتنا مأ ليحلاف ابونج تلحأ
 هب رعاشلا مدقي انيحف 5ريبك دح ىلا ةيديلقت يناهبنلا دنع لزغلا ةديصق تناك اذكهو

 هرثأت لقي هنا ريخالا مسقلا اذه يف ظحالنو ةصاخ دئاصق هل درفي هارن انيحو هعوضوم

 ةرشابم ةبوبحملا نع ثيدحلاب أدبي امناو ايكاب لالطالاب فقي الف علاطملا يف ةصاخو ءامذقلاب

 .هرصع نم بارتقالا أدبيف سيساحأو رعاشم نم هسفن ف جلتعي ام روصي مث

  
 )٨٥( ص ناويدلا ١٤٨
 )٨٦() ص ناويدلا ٧١

 ۔ ٣٦ ۔

 



 ذصويلا

 هتايلزغ محازي داكي اعساو اراشتنا هناويد يف فصولا رعش رشتني فاصو رعاش يناهبنلا

 اريثك هتدعاس ةئيب هلو سانلا نم هريغ ةايح نع فلتخت ةايح ةعيبط هل رعاشل ىعيبط رمأ وهو

 م ادختسا ىلع ةردقو ةحض او ةيرعش ةبهوم نم هب عتمتي ام عم هنم عقوتن انكو فصي نا ىلع

 ٨هيلع هانيأر يذلا وحنلا اذه ىلع ايديلقت هفصو نوكي الأ اهشاع ةصاخ ةايحو .هتاودا

 كسمتلا ةلأسم ربتعي ناك رعاشلا نا ودبي لزغلا نع انثيدح دنع لبق نم انرشأ ايك نكلو
 نم ريثكلا هيف يناهبنلا فصوو اهنع عفادو اهب مزتلاف مازتلاو أدبم ةلأسم هتاكاحمو ميدقلاب

 برعلا راعشا نم ريثكلا ىلع هعالطا ةجيتن اذهو ظافلا بيلاسأ وأ اروص ءامدقلا ةاكاحم

 . مهرعش ةاكاحم ىلع ةصاخلا هتردقمو ءامدقلا

 هتالحرب تزيمت ىلا هتايح ةعيبطو هتئيبو هساسحاو ةيرعشلا هتكلم لفغن الأ يغبني نكلو

 نم هاريو هتالحر ي هلباقي ناك امو برحلل وأ ديصلل وأ ةهزنلل اهيف جرخي ناك يتلا ةديدعلا

 ةعيبطلا رصانع نم هاري ناك امو رويطو تابنو ناويح نم اهم ام اهس ةدتمم ةعساو ءارحص

 . كلذ ريغو هبكاوكو ليللاو ةفصاعلاو هايملا كربو رطملاو قربلاك ةفلتخملا

 هترظن يف يناوريقلا قيشر نبا عم انبواجحت اذاو {هنيع هتأرو هلباق ام لك رعاشلا فصو دقو
 بسح رخآ ىلا رعاش نم هيف مهتداجا فالتخاو فصولا لاجم يف ةتوافتملا ءارعشلا ةردق ىلا

 اظاظتكا ظتكي رعاشلا ناويد نا كلذ ةقانلاو ليخلا رعاش يناهبنلا ناف (١ر هسفن فصولا لاج

 رعاشلا ةعيبط نا ودبيو اهريغ وأ بورحلاو كراعملل اهدعي يتلا تناك ءاوس ليخلا فصوب

 رعش نع ثيدحلا دنع انب رم دقو هذه هتبهوم روهظ ىلع ادعاسم الماع تناك ةيبرحلا

 ةقانلا نا اك ؛ اهلالخ اهل فصوو ةكرعملل اهدعي وهو ليخلل هفصو كراعملا هفصوو برحلا

 . هناويد نم اريبك ابناج تلغش اهفصوو

 لاجم ف هديج الو الثم ليخلا لاجم ي فصلا ديجي نم مهنمف ء ارعشل ا دنع دوجوم رمأل ا اذه نا قيشر نبا ىري ) )١

 لاجم يل ربكا نوكت فوس هتداجا ناف ةفلتخملا فصولا تالاجم ي داجأ ناو كلذ ريغ وأ ةقان فصو وأ رمخلاك رخآ
 فصو يف سيقلا ءىرماو رمخلا فصو ف ىشعالاو لبألا فصو يف دبعلا نب ةفرط ةرهش كلذل ةلثما برض رخآ
 ٥٢٢٦ ٢٢٧. ص ٢ ج ةدمعلا رظنأ .مهريغو ليخلا

 ۔ _ ٣٧



 لاطأف اهنع ثدحت دقف ناتتفالا لك اهب انوتفم اه هفصوو ةقانلا نع هثيدح ي ودبي رعاشلاو

 ثيح كلذ نم رثكا ىلا بهذي هارن لب ماع افصو اهفصو ثيح ماسي وا لمي ملو ثيدحلا
 ةلماك دئاصق هل فقو نا فصولاب رعاشلا مامتها نم غلب دقو . اهب قلعتي ام لك ةقدب فصو

 صصخ ةريثك دئاصق هل نا ايك ةقانلا فصو يف ىرخاو ليخلا فصو يف دئاصق هلف هناويد ىف
 : ةثالث ماسقأ ىلا يناهبنلا دنع فصولا مسقن نا اننكميو فصولل اهنم اريبك ابناج
 .ريطلاو ناويحلا فصو۔٣ ديصلا تايلمع فصو۔٢ ةعيبطلا فصو۔١

 : ةعيبطلا فصو ۔الرأ

 امهريغو ديصلاو برحلل رعاشلا تالحرل احرسم تناك يتلا ءارحصلا فصوب أدبنو
 رطيس اهمامزب اكسمم اهب اريبخ تاب ىتح ابرحو اميلس .اراهنو اليل إايتاو ابهاذ اهعطق املاطو
 )٢ : حايرلا اهقرختت يهف هريغ اهلثم نع زجعي ةرطيس اهيلع
 بهالسلا تالمعيلا ىدحا لاقرإب اهنوتم تقرخ قرخ ةموميدو

 هنا الا اهنم هفوخل لبق نم دحا اهربعي مل ةملظمو اهيف ءادتهالا بعصي ةدتمم ةعساو يهو

 (٨ر :اهبوردب هتفرعمو هتعاجشل اهربع
 ربعت ل ةلازغلا ىرجمك ةموميد ءامهد ءامهيو

 حايرلا نا ول ةدتمم ةعساوو .اهعطق لواحي نم اهيف هوتي ملاعملا ةلوهجم نيفرطلا ةديعب يهو
 اهباصالو اهتلحر لصاوت نا تعاطتسا امل اهيلع اهنوربعي سانلل بئاكر ىلا تلوحت اهسفن
 (؛ر :لازملاو بعتلا

 احاوطت ىرقلا دح ىوق يهوت ىوصلا ةسماط نيفرطلا ةديعبو
 احالطا تدتغال اهيف بكرلل ابئاكر حايرلا نك ول ءاهيت
 احابشالا ىحضلاب عفري لآلاو اهءادر تيوط ةعبسم ءارغ

 ليزي اينيح ريخالا تيبلا يف بارسلل اقيقد افصو حملنو عابسلا ةريثك اضيا يهو

 يوعت بائذلاو دوسألا دوجوو .هاري نم الإ هفصي ال دهشم وهو ىحضلا تقو حابشالا
 (هر : هلوق ي اك اربثك رعاشلا هددري رمأ ةعساولا ءارحصلا ف

 سعاسعلا بائذلاو دوسألا ىراوض اهزوجب يوعت ءاهيت ةموميدو
 : سنالا نم اهراربغا فاضا ناو (٦ر ىنعملا سفن اددرم رخآ عضوم ين هلوقو

 هبسابس شوحولا مالا سنالا نم 3 ترفقا بئذلا هب ءاوع ربغأو
 ٧ : مالظلا يف مجنلاو اليل اهعطق ءايسلا لثم ةعساوو ةيلاخ يهو

 عباس ةنجدلا رحب ين مجنلاو اهتعطق ءامسلا لثم هفونتو

 )٢( ص ناويدلا ٥٥ )٣( ص ناويدلا ١٢٢ )٤( ص ناويدلا ٩٩.

 )٥( ص ناريدلا ١٦٤ )٦( ص ناويدلا ٦٢٣ )٧( ص ناويدلا ٩١.

 _۔ ٣٨ -

 



 ٨( ددرت وأ فوخ نود اهعطقي كلذ عمو نجلاب ةرماع يهو

 رطاف لزبلا نم جوجرحب تعطق فصفص ءاديب نجلاب ةرماعو

 ديلقتلا اهيلع بلغي فاصوأ يهو ءارحصلا هفصو يف يناهبنلا يضمي طمنلا اذه ىلعو
 ىحني رعاشلا اندجو ةفصاعلا نع ثيدحلا ىلا انلقتنا اذاف مهب رثأتلاو ءامدقلا برعلا ءارعشل

 )٩) : : ضرألا رشقت ةديدش ىهف هسفن ىحنملا

 بدن نلباقي ليكاثم نينح اهننح نأك جوه ةكهاسو

 )١٠( هلوق يف هسفن ىنعملا ددرتيو

 احاور نفلتخي كهاوسللا جوم اه توث بولقلا ةدئاصل راد

 )١١( :رخآ عضوم يف هلوق يفو

 اهماجست رتاوتم رطاوو ةهرب كهاوسلا جوهلا اهب تولأ
 )١٢( : تيبلا اذه يفو قباسلا تيبلا يف راطمألاب اهبحص ناو

 دسألا نم بوبءوش لباوب تءاج ةكهاس ضيبلل ادرطم دفراف

 بارت نم اهعم هبلجت مب رايدلا ملاعم ىطخت رعاشلا اهلعجي ةفصاعلل رخآ فصو ينفو

 (١٣) : ملاعملا سمطتف

 اراثد اهملاعم ىلع نكي تافصاع كهاوس اهب نمقأ

 ةديدشلا ةفصاعلا هذه ةجيتن هملاعم اسماط لزنملا قوف مكارتملا بارتلا اذه روصي مث

 )١٤( :رابغلا نم

 ردكأ روملا نم راوم تاءالم اهقوف نجسني حاورألا اهب تبرأ
 مهنوع ابلاط سرفلاب ادجنتسم زومره ىلا هربع امنيح هفصو دقو ليلقف رحبلا هفصو امأو

 ةبرطضم ليامتت ةنيفسلاو افوخ هسفن بدني حالملا اهنيب اهعافترال لابجلاب هجاومأ هبشف

 (١هررحبلا جايه

 هبهايغو هعمل نع هلطايغ تلجناو ّنتعاو قعنا ام اذا ينأك

 هبراوغ لابجلا لاثمأك مضخ مهنود لاح امدعب يلهأ ةركذل

 هبناوج وفهت ئيصوبل او فوخلا نم هسفن بدني حالمل اهب لظي

 اهاري يتلا ةيداملا ءايشالل افصو طقف سيلو رعاشلا ساسحا افصو هيف حملن ريوصت وهو
 هارن ددرت وا فوخ نود توملا بكري اسراف اعاجش الطب هدئاصق لك يف امئاد هارن يذلا وهف

 ي هنا هبارطضاو هفوخ ديزي اممو هعافتراو هجوم جايهف ابرطضم رحبلا بوكر نم افئاخ انه

 )٨( ص ناويدلا ١٠٥٩ )٩( ص ناويدلا ٥٠ )ر١٠( ص ناويدلا ٩٧.

 )١١( ص ناويدلا ٣١٠ )١٢( ص ناويدلا ١٠٨ )١٣( ص ناويدلا ١٢٨.
 )١٤( ص ناويدلا ١٤٠ )١٥( ص ناويدلا ٦٢٣

 ۔ ٣٩ ۔



 هتبحاص رايد بوص ريسي وهو هعباتي هنإف باحسلا امأو .هنطوو هلهأ نع ديعب هذه هتلاح
 ١٦) : هقاوشأ جيهتف

 حئارلا باحسلا يقاوشأ جيهو اقنلا ىلع نوصفلا سيم ينقوري

 )١٧( لينلا ءام نول لثم هتملظ يف هلعجي ذإ ليلل فيرط فصو هلو
 باعص تاجاح لينل تسبل جاد لينلا نول لنم ليلو

 الو ةيلاتتملا هبورحب هتايح لاوط هلاغشنال هينيعب لينلا ىأر رعاشلا نوكي نا دعبتسنو

 ؛علطا ام نيب نم ، علطا دق نوكي نا نكميو ،كلذ ىلع لدي ام هرعش وأ هرابخأ يف دجوي

 .هذه هتروص نيوكت ف هدافأ ام ىلع

 رحبلا جومب هروص دقف . هلبق نم ءارعشلا اهب هروص يتلا ةيديلقتلا هروص هليلل ناك مث

 سرفلا ةرغك ءاضيب مالظلا طسو ودبتو هيف عىضت ايرثلا لعجو هلبق سيقلا ؤرما لعف ايك
 ١٨( :هيمحي هل اعرد هلعجي لب هتقانب ليللا اذه عطقي وهو مهدألا
 هليواهت ريثك مضخلا ححمك ليل برايو
 مهدألا سرفلا ةماه تلع ةرغ هب ايرثلا نأك

 :ملاب ةراجحلا ضرت ةرسج ابكار هتعردت

 طقسي نأ ارظتنم هيلإ رظنلا رعاشلا ليطي يذلا ءىلألتملا قربلا نوكي ليللا اذه طسوو

 رطم )٩}١(
 حئال فاخ وهف قلأت انهو اقراب يمذ كادع ۔ تيأر لهاي

 حناج براغملا رحب يف مجنلاو هميشا تففط قرب يتجهمبف

 ةيحان أل ألتي يذلا قرلا كلذ ةصاخو ارهاس هل هتعباتمو قربلا بقرت رعاشلا مواديو

 «٠٢ر :ريطي داكيل ىتح هقوش دتشي قربلا رمي نيحو هاوهع نم اهب يتلا ؛حنم» ةدلب
 مرزن ىرهس نع هاوهأ نمو انهو يحنملا قرابلا ميشأ ٥
 ميقملا دجول ١ دعقم يدنعو اقوش رمي نيح ريطأ داكأ

 ةلماك ةرطشل هنميضتو احضاو ضيقلا ءىرماب رثأتلا هيف ودبي قربلل رخآ افصو ىرن مث
 )٢١) : ةريهشلا هتقلعم نم

 سباق فكلا يف سابقملا كرح امك هضيمو كيرأ اقرب ىرت حاصأ

 سعان لابلا يلاخلاو ينقراف اعمال ةحيفصلا وحن نم قلأت

 ٢٢( : هلوق يف ايك مايغلا ءاكبب انيح هفصو رطملا نع رعاشلا ثدحت امنيحو
 تيكب لاب دهعمب مامغلا نوج ىكب اذاو

 )١٦( ص ناريدلا ٩٠ )١٧( ص ناويدلا ٤٢ ))٨١!١( ص ناويدلا ٢٣٠٥ )١٩( ص ناويدلا ٩٠.
 )٢٠( ناويدلا مر"٣٠٢ )٢١( ص ناويدلا ١٦٤ )٢٢( ص ناويدلا ٦٧.

- ٤٠ 



 ؛٢ص : تيبلا اذه يف لاق ايك ةباحس نم ارتاوتم بصي رخآ عضوم يف هلعج ايك
 اهماجست رتاوتم رطاومو ةهرب كهاوسلا جوملا هب تولأ

 ام اهيف ةيودب ةروص يهو لبالا توصك اتوص ثدحيو هبابصنا رزغيو رطملا دتشي دقو

 (٤٢ر :اهتروعوو ظافلألا ةنوشخ نم اهيف

 ( ردهتملا ةلجلا دوذ جيياهم هزيزه نأك ماه رفنحسمو )
 (٢ه» :سيقلا ءىرما ةقلعم يف ءاج امب هيف رثأت رخآ افصو هفصي مث

 رعوأ ملسأ لك نم اههجوأل هقدو موشيخ مصعلا يراوألا بكي

 مل كلذ دعب وه مث .اهفونأ ىلع اهبلقيف اليس نوكيو لوعولا يف رعذلا ريثي هتدشل وهف

 نع رطملا ءام عنمي ناك يذلا ىؤنلاو دامرلاو دوسلا يفاثالا هذه ريغ هتبحاص لزنم نم قبي

 ؛٦٢) :ىلوألا هتلاح ىلع دعي ملف راطمالا هيف ترثا دقو اهئابخ

 رثعدم يؤنو نوج بهوهكمو مثاوج عفس ريغ اهنم قبي ملف
 انل اهروصو اهيلإ رعاشلا انلقن عمجتم ءام اهب كرب هفداصت تناك ءارحصلا يف هريس ءانثأو

 فوخ نود هدري وهو .هدرت بائذلا تاعامج انيب اهتفاح ىلع هطويخ توبكنعلا جسن دقو

 (٢٧) : ددرت وأ اهنم

 باعللاب ىقرادخلا هفلت ماط تامجلا نجآ ءامو

 باحطصاب بواجت قيزارب انهو هيلع. بائذللو تدرو
 دعب اليل ةرملا هذه هدورو ناكو رخا عضوم يف هلوقك تارم ةدع هسفن ىنعملا رركيو

 ٢٨ : ةيراضلا شوحولاو بائذلا هذه فاخي ال وهف كلذ عمو ليللا فصتنم

 بداونلا تادقافلا حون عيجرتك هلوح طعامالا يوعت ىرص ءامو

 براوسلا تايراسلا كلت يراوض فخأ ملو نهو دعب ارايتخا تدرو
 فصو امنيحف 6رعاشلا مامتها نم بناجب ىظح دقف رهزلاو تابنلاو ضايرلا فصو امأو

 اهيف عتمتسي هل حراسمو ةليمجو ةبصخ اهنأب ضايرلا فصوو ايفاص هلعج ضايرلا يف ءاملا

 )٢٩( : همارغ اهب سراميو هبابش ماياب
 حماسم بيبحلاو فاو لصولاو ةعيرم ضايرلاو فاص ءاملاو
 حراسم تابصخملا ضايرلا انلو ابصلا بيبالج يف لفرن نحن ذإ

 دقو قربلا هيف فصي اهنم لوألا عطقملا دجن هناويد ةياهن يف ةديحولا رعاشلا ةسمخ ينو
 ضرألا ىقسف ارطم داع مث لايشلا ىلا هضعبو نميلا ةهج دعتبا مث ةماهتو دجن قوف ادب

 (ح٠ر عرزت ال يتلا ضرألاو ءارحصلا بصخاو ىشطعلا

 )٢٣( ص ناويدلا ٣١٠ )٢٤( ص ناويدلا ١٤٠ )٢٥( ص ناويدلا ١٤٠

 )٢٦( ص ناويدلا ١٤٠ )٢٧( ص ناويدلا ٤٢ )٢٨( ص ناويدلا ٥٦.

 )٢٩( ص ناويدلا ٩٠ )٣٠( ص ناويدلا ٣٦٢. ٣٦٣

 ۔ ١٤۔



 ايلامشف اينامي ىأن ايولعلا قرابلا تحمل امأ

 ايلفلاو زارجألا بصخأو

 (٠٢ر :ائجافم اديدش اليس حبصأو رطملاو قربلاو دعرلا اذه رمتسا مث
 4فقدوو هلبو اكشو ل هاف هدعرو هقرب رمتسا مث

 هقعبم امساب رانتسا مث هقرشو هبرغ اليس جتلاو
 ايمعاهمكأ ريصبلا در

 هناولأب ىشوملا رهزلاو بشعلا نم اداربا تسبلف ضرألل هئاطع يف رطملا رمتساو
 (٢٦٢ر :ةفلتخملا

 ااهولاو دال_ص٫صألا قبطو اداجف الط اهركبسا مث

 ااربأ هل ضورلا سبلأو ادايقنا هترطخ يف حاتماو

 ايشوم ىبرلاب ارهز كاحو
 بجعيف رضخألاو رفصألاو قرزألاو رمحألاو ضيبألا نيب ام.ةليمج هناولأ رهزلا اذهو

 (س٥ر هنسحو هلامجل هيلإ رظني نم هب
 ,رفصأو قستم قرزو رمحأو ضيبأ نيب َنفجي
 ررغملا رظانلا نيع قوري رضخأ نم دوسأ يف عناير

 ايهب هنسح يفافنأتسم

 هنع بهذيو رضخألا بشعلا فجيو لفأيو ليمجلا رهزلا لبذي كلذ دعب مث

 (ح٤ر :هؤام

 اجاعزنا هلاح نع اجعزنم اجاه دق احوصم ىنثنا مث

 اجار ام هفاطق نع زعو اجاجمس هب ناك ام شنو
 اينجاعناي نوكيدتقو

 سمخلا تاعوطقملا مدختسا هنكلو «ظعولا» هتسمحم يف يساسألا رعاشلا عوضومو

 اذه ناك انه نمو .هعوضوم ىلا هنم ربعي هدصقي اربعم فصولا يف اهانركذ ىلا ىلوألا
 رطم ىلا لوحتي نا لبق هفصوو قربلا نع الوأ ثدحت دقف مكحملا قيسنتلاو قيقدلا بيترتل

 ةبصخ يضارأ ىلإ افوح ىتح ءارحصلاو دالبلا ىطغ فيكو رطملا اذه فصو مث كلذ دعب
 ىتشب ةفرخزم ةاشوم اباوثأ يدترت اهنأكف ناولألا ةددعتم راهزأو ةليمج ءارضخ باشعأو ةرمثم

 ليذت ثيح هنم دبال يذلا يعيبطلا رمألا هنإ ؟كلذ دعب ثدجي اذام مث .ةعيدبلا ناولألا

 يه تلبذو اهؤام فج مث باشعالا تربك دقو تلبذ دقو رعاشلا انل اهفصيو راهزألا

 ٣٦٤ ص ناويدلا ٣٦٢ )٣٣( ص ناويدلا (؟١٢) { ٣٦٣ ص ناريدلا )٣٢١(
 ٣٦٤ ص ناريدلا )٣٤(

 ۔ ٤٢ ۔



 اك انه انل اهفصي يتلا هرعاشم يف هفدصو هفصو يف هقمعت انه رعاشلا ىلع ودبيو ىرخالا
 نا دعب ربكالا رطخلا انه رعشتسا دقو سراف ىلا هبكر يذلا رحبلا انل فصو امنيح انل اهفصو
 فيكف هبر لباقي نا كشوي وه اهو تبرتقا دق هتياهن يه اهف لبق نم رحبلا رطخ رعشتسا
 اذه ناك انه نمو اهنع رفكي نا ديري وهو بونذو صاعم نم بكترا ام بكترا دقو هلباقي
 . ةسمخملا نم سمخلا تاعوطقملا هذهل انضرعت امنيح هفصو يف هانيأر يذلا قدصلا

 فصو نم هناويد ين هاندجو ام ةردن يهو ةعيبطلل هفصو لوح ةظحالم انل ىقبتو
 ناميع اهب رهتشت يتلا جالفالا هذهو راهزا نم اهيف ايب ةليمجلا ضايرلاو ليخنلاو قئادحلل

 رصانعلا هذه رفاوتب زيمتت قطانم يهو امهلوح امو ىوزنو الهب يف ماقا رعاشلا اذهو مدقلا ذنم

 ؟اقح كلذ لعفت م اهارتأ ©فصولا يف اهقح اهيفويو اهفصيف هرعاشم كرحت نا بجي ناك يتلا
 هيف عتمتسي ام تقولا نم دجي ملف ةيفطاعلا هتارماغمو هبورحب الوغشم ناك رعاشلا نأ مأ

 ين اهيلا انرشأو يناوريقلا قيشر نبا دنع اهاندجو يتلا ةيؤرلا يه مأ ؟اهيف امو ةعيبطلا هذهب

 تحنو هاجتالا اذه هجتت مل فصولا يف رعاشلا ةبهوم نوكت اهبو فصولا نع انثيدح ةيادب

 : ديصلا فصو - ايناث

 .اديج ادادعا ةدعملاو ةبردملا هسرف ايطتمم ديصلل اهيف جرخ يتلا رعاشلا تالحر ترثك

 انل فصو دقو هديصب صبرتي ادايص ىري دق اهلالخو ةهزنلل نايحالا ضعب يف جرخي ناك ايك

 {ح٥ر : حابصلا لبق ةداع أدبت يتلا هتلحر انل فصي اهادحا يفف ، هدئاصق نم ريثك يف نيفقوملا
 لاوج شربأ ردصلا دامع ليوط لكيهب حابصلا لبق يدتغا دقو

 لاهص درجا ردصلا بيحر بقأ مظيش بيبانظلا يراع اظشلإ ميلس
 لايذ ةكيرعلا بعص ىوقلا ديدش كحالتم ىرذلا يماس ىرقلا ريصق

 لالمط ءاخراو يبظ اتفلاسو دبرأ بوبنظو روث اتلقم هل

 ليوط داوج وهو ةقيقدلا قاسلاو بحرلا ردصلا اذ هداوج ايطتمم هديصل اركبم جرخ دقف

 شحولا رون ىنيعك هانيع ليذلا ليوط ةديدش مسحلا عفترم رهظلا ريصق .هل رعش ال رماض

 لكب مستت يتل ١ هسرف يهو ديصلل هتليسو انل فصي وهف . بئذل اك ودعيو ىبظل ا قنعك هقنعو

 رقبلا نم برس فصو ىلا كلذ دعب لقتني مث } ةمهملا اهبلطتت يتلا ليخلل ةديمحلا لالخلا

 )٣٥( ص ناويدلا ٢٢٨

 ۔ ٤٣ ۔



 نيعلا ثانإ همدقتت هريس يف برسلا فصيو ناكملا كلذ يف هلباق فاقحلاو مساد نيب يشحولا

 ٣٦) : ىحضلا تقو كلذ ناكو اهءارو اهدالوأ ىشميو

 لاضلاو ردسلا يذ رفعلا فاقحلا نيبو مساد نيب انمأ ابرس رعذأل

 لافطا دنع ىحضلا نيشمي دئارخ اهاخس يدهت نيعلا ثانإ نأك

 )٢٧« : همد قيرت هدئاقل ةبئاص ةنعط اهجوم برسلا ىلع ضقني مث
 لايرج حضن اهنأك حضن اهف ةنعطب راوصلا مامز تأجافنف

 نم لابرس هنأكو ودبيل ىتح همد رزغيو بارتلاب رفعيف ههجو ىلع اعيرص رخيف
 مدلا : ٣٨)

 لابرس عجنلا يناق نم لبرست ارفعم نيبجلا ىلع رخف

 )٢٩( :ديصلا ةيلمع فصي كلذ لالخ نم مث هسرف افصاو ادبي ىرخا ةلحر يئو

 بقأ ىجوعا ةعيم يذب حابصلا ودبي لبق يدتغا دقو

 بدألا ليمج عابطلا ميرك عيلت عيلض ليبن ليسأ
 بشأ ليلب قرب تلق ىرج ام اذا عيرس فيفد فيفخ

 هداوج انل فصي نا هدنع يرورضلا نمو ركبم تقو يفو حابصلا لبق ةلحرلا أدبي وهف
 يرق ليصأ وهو قربلاك يربجي فيفخو عيرس وهو ،هودع يف ةعيم وذ يجوعا رماض وهف
 ٤٠) مهديص يف هيلإ نوهجتي يذلا ناكملا ددحي مث : عابطلا بيط قنعلا ليرط

 بشتحاف ىوصضلا ضور ثتجاو باهذلا ثلم لح ثيح لا

 بهشلا يهاز عراجألا ىوخأ نييداولا جلتعم حبصأو

 ءارضخلا تاتابنلا هذه هيف ناكف امايأ هيف رطملا ماد يذلا ناكملا اذه ىلا هتهجو ددح دقف

 لقتنيف هتلحر فصو يف رمتسي من اهدايطصا يغبي يتلا تاناويحلا بارسأل ىوأم هلعجي امم

 28١١ : ناكملا فشتكي ةعيلطك هل نيقفارملا هنايلغ دحأ لاسرا ىهو ةيلاتلا ةوطخلا ىلا

 بقترا مث ةليمخلا قىوأف ىرّصلا ىشمي ايبر اننعب
 بثك اذ نم راط مكرفظأف نيعرسم اوبكرا لاقف ءاجو

 بحر يداو بناذم وزقب ةناع انهاه الأ لاقو

 عيطقلا اذه اوعبتتي يك نيعرسم اوبكري نا مهنم بلطو ةسيرفلا ناكم مالغلا ددح دقف

 )٢}( سرفلا ىلع مالغلا اولمح ديدش ءانعبو شحولا رمح نم
 بزش دق قولحم رهظ ىلع مالفلا انلمح يألب اياألف
 بكسناف مهدأ رماض ىدل ىشعلا ثيفك ب اهعبناف

 ٢٢٨ ص ناويدلا ٢٢٨ )٣٧( ص ناويدلا )٣٦(

 ٤٨ ص ناويدلا ٤٨ )٤٠( ص ناويدلا ٢٢٩ )٣٩( رص ناويدلا )٣٨(

 )٤١( ص ناويدلا ٤٨ )٤٢( ص ناريدلا ٤٨. ٤٩

 ۔ ٤٤ ۔



 بنطلاك ةلئاحو اشحجو احراق الحسم انل داصف

 بلجلا سبح لثم اهبجيو راشعلا كلت سعدي لظو

 بنجلا يف ننس هل حارو باضحلا دادح لثمب انحرو

 ةعرس هبشت ةعرسب مهدألا رماضلا هداوج بكري وهو عيطقلا ىلع مالغلا ضقنا دقف

 ىسني الو ناتأو ريغص شحجو شحولا رامح نم نوكملا نيمثلا ديصلا اذه ناكف ثيغلا

 ةدراطم يف رمتسي مالغلا اذإف دهشملا لصاوي مث { ةيئزجلا فاصوألا ضعبب اهئعني نأ رعاشلا

 . ةمينغلا هذهب ةلحرلا يهتنتو اهيرجيو هحمرب اهنم راشعلا نعطيف عيطقلا

 ةيلمع انل فصي ةقانلا فصو لالخو هتقان انل فصي رعاشلا ىرن نايحألا ضعب يو

 ؛٣٤ر اهعبات ديص

 ماهسلاب قزري لازام صناق ةعيرشلا ىدلو

 ماثللا قرخنم لاب رسلل ىقتشوتم جلوتم

 م او ذال اعضو نخسنو ه - ٨ ذ ن > | ذإ ىتح

 مامحلا سأك اهضعب ىقسيل هتعبنل ىوهأ
 ىتح ةقزمملا هسبالمو هماهسب بقرتي وهو هديص نماقزري يذلا دئاصلا انل فصي وهف

 هسوق هجوو هحمر دئاصلا ذخأ .أمظلا ةدش نلرنيل هب نلزنو ءاملا ىلا شحولا رمح تءاج اذا

 نوكي نا دبال ردقملاو } ىمرلا ءىطخي هنكلو ءاملا تقتسا نا دعب توملا اهيقسيل اهتيحان

 (؛٤ر تاعرسم برهلاب شحولا رمح عرستف
 ما ألا نيب نرلئاك رد ذقملاو أطخأف ىمرو

 يماوظ دوس حقوب ق اربلا نخضري نعصناف
 «؛ه٥ر :رخا فقوم يف شحولا روث فصو ىلا ةديصقلا سفن يف رعاشلا لقتني مث

 ماس نيقورلا محسا تم اوشلا دبر مأ كاذفأ

 ماجس يفرط نم نادعس ىلتخي ةرجو شحو نم

 مامغلا بوص اهل ه ااو ةاطرأل اجلنف

 مادهنا يف نعمي هيلع ب ہيٹثكلاو رفحي لازام
 ماظنلا نم نامجلا طر خنا امك هطبحي قدولاو

 هتربخل رعاشلا هفرع دقو ةفورعملا ةرحو شحو نم نينرقلاو مئاوقلا دوسأ انه شحولا روث
 يردي الو ناكملا اذه يف بشعلا لكأي ءاج دقو ،شوحولا نم عونلا اذهب ةقباسلا هتفرعمو

 ٣٢٨ ص ناويدلا ٣٢٨. )٤٤( ص ناويدلا )٤٣(

 ٣٢٩ ص ناريدلا )٤٥(

 ۔ ٤٥ ۔



 اجلف ؛راطمألا طوقس تامدقم تأدب ىتح ب مالظلا لح نا امو ، هلوصو بقرتي ادايص هب نا

 ةكرحلاب ضبني يذلا دهشملا اذه ناك مث ،اهب يمتحيل ةيدابلا راجشأ ضعب ىلا شحولا روث

 هب يمتحيو هيلإ ىوأي اناكم هسفنل دبي ىتح لمرلا رفحي وهف ايح اريوصت رعاشلا انل هروصو

 نع طرخنا دقو رطملا هيلع دتشاو هنم ائيش رفح املك هيلع راهني لمرلا بيثك نكلو رطملا نم

 ةعقاولا هذه فصو رعاشلا لصاوي مث .هدقع نم نامجلا طرفني ايك هنع لصفناو هعيطق
 )٤١( : لوقيف

 ارق وذ رهزأ حالو م الظلا باجنا اذإ ىتح

 ما جلا ر عب ث ر مم ح اتلا ردقللل هاجاف

 مائظ هترهم فضغ بلكأ ةسمخب ىعسي

 ماحنزلاب عزف ىبطلا ب ال سنا د ہ.لس ني بصناف

 ءىجوف حابصلا أدب اينيحو رطملا نم اهب ايمتحو راجشألا نيب ائبتحم هتليل روثلا ىضق دقف

 اهفصيو بلكأ ة ةسمخب هديص يف نمعتسي يذلاو ءامدلل شطعتملا فيسلا يذ دايصلا اذهس

 اك وجني اضيا روثلا نكلو قادشالا ةعساو اهنأب هترهم فصيو نذألا ةيخرتسم اهنأب رعاشلا

 2٤٠ .هرثأ يف بالكلا دايصلا قلطيف ابراه بثيو لبق نم رامحلا اجن
 ماح رمي وهو ندك وأ هنكردأ اذا ىتح

 لطبلاك ركف مي ركلا افنأ هداتعاو

 م امس ل ١ جاعو ىوهف همضب ددرمعل ١ ىمرف

 مارملا بعص امذنهل م هس اردص ف هكتشاف

 ىماد حمرل ا ىرابم يف فط ان طانو هيلع ىضقف

 ىماوملاو ثمادملاو ثع اثعلاو ثكاثكلا ىرظطف

 ىلا داعف هؤاباو هتزع هتذخا هضكرو هبثو يف وهو تداك وأ بالكلا هتكردا انيحف

 بلكلا ىلا هجوت مث اضرأ هب حاطأف هنرقب (دومعلا) لوألا بلكلا برضو لطبلاك بالكلا

 ثلاثلا بلكلا ىلع ىضق ةقيرطلا سفنبو اضيا هيلع ىضقو هردص ف هنعطف (مايس) يناثلا

 يذلاو رابغلا بارتلا بوث قشي ذخأ بالكلا ىلع ىضق نا دعبو هئامد يف هكرتو (فطان)

 . ءارحصلا يف هريس لصاو مث ةكرعملا هذه ةجيتن وجلا ألم

 )٤٦( ص ناويدلا ٠٣٢٩ ٣٣٠

 )٤٧( ص ناويدلا ٣٣

 ۔ ٤٦ ۔



 : ريطلاو ناويحلا فصو ۔ اثلاث

 رعاشلا ناك نإو لبق نم انرشأ ايك ليخلاو ةقانلا هفصو مسقلا اذه يف انعلاطي ام مهأو

 فصوو ديصلا فصو نع ثيدحلا ي انيأر ايك هروثو شحولا رامح اهبناج ىلا فصو دق
 2٤٨ :لاقف ةماعنلا

 جحشم ثامدلاب ضيق خارفل اجنلااهفلك ءالعص اهل ىرتت

 يفو ،لامرلاب خارف ىلع افوخ اهتوص ةعفار جحشت يهو قنعلاو سأرلا ةقيقر ءالعص يهف
 (؛٩) :لوقيف ةماعنلا فصي رخا عضوم
 دبر وذ نينذألا ملصأ عنجمه هتماوش شمح بضاخ مأ كاذأ

 دعقلاو مونتل ١ رمث هفاطقت هخرفأو اموي هضيب نع هامأ

 درص نمو لمأ نم عير رفاك يف اهلمنأ ءاضيبلا تقلأ اذإ ىتح

 دسألا نم بوبؤش لباوب تءاج ةهكمهاس ضيبلل ادرطم دنفراف

 درجلاف قرزلا نيب بهاوذ ءاش هقلقا ءادبرلا ةورفلا ىذ دبعلاك

 دجنلاو طامنالاب فح جدوه وأ قمس ةلس يعار تيب هنأك

 دقو نوللا ءاربغ نينذالا ةعوطقم ةمخض ةليوط مئاوقلا ةقيقد رضخألا تابنلا لكأت يهف

 سمشلا تباغو ليللا ءاج ىتح هنم لكأت هتدصق مونتلا رجش اموي اهخارفا نع اهاهلأ

 تبه ىلا ةفصاعلا قباست ىهو هل تعرسأف ضيبلا تركذتو هدربو ليللا نم ةماعنلا تفاخو

 نم ءاش ىلع قلق ةلاح يف ودبيو ءادبر ةورف يدتري ادبع هبشي ماعنلا اذهو رطملا اهبحصي
 جدوه اهنأك وأ ةيلاع ةمق ىلع عفترا دق عار تيب اهنأكف رخآ افصو ةماعنلا فصيو . .همنغ

 .داجنالاو طسبلاب نيزم

 قارف ىلع هحونو نوصفلا ىلع اهحون نيب نرق دقو اريثك مامحلا رعاشلا فصوو
 )٥٠) : هتابحاص

 حلئاون تشللا نيبلا نم تحان مئامح نوصفلاب ينابطصا معن

 (ه١: هلوق اهنم ىرخا عضاوم يف ىنعملا سفن رركيو
 راركتو عيجرت حونلا نم اهف اهتفيلأ يكبت ةتخاف حون مأ

 هناف اهثوصغ قوف مئامح تدش اذاو . هتفيلأ يكبيو اهعم بواجتيف اهتفيلأ ىكبت ةمامحلاف

 («ه٢ر .اهعم ابوابتو اهل لاثتما ودشي

 )٤٨( ص ناويدلا ٥٨ )٤٩( ص ناويدلا ١٠٧ . ١٠٨

 )٥٠( ص ناويدلا ٨٩ )٥١( ص ناويدلا ١٢٩ )٥٢( ص ناويدلا ٦٧.

 ۔ ٤٧ ۔



 تودش درغ مئامح نوصغلا قوف تدش اذإف

 «ه٣ر برعلا ةداعك هنم ًربطتو قارفلا نيبو هنيب طبرو بارغلا رعاشلا فصوو

 اريطت هنم تددزاف اقعان ادغ بعان محسا سمألاب ينعار دقو

 اننأكف بارغلا اذه هاجت هساسحا انل لقني ةرملا هذه هنكلو رخآ عضوم يف ىنعملا رركي مث

 «ه!ر بارغلا اذه ىأر الك هترسح كردنو هترارم سحنو همأب رعشن

 احالف ءاشعلا ضهن ذإ قربلاو اهنيبب بارفغلاو قنايألا ملو
 احاتم ءاإسلا نم ءاج بيفغلاب هملعف بارغلا اذه لسرمفأ

 احابص قارفلا ىلا قيرفلا وعدت اركبم تبعن نمل كيفل اضر
 احاور تهرك ناو ليحرلا نإ مهل لق كبر لاقأ كيلع يليو
 احانج تلمح ام كتيل تأبن حداف بطخ يأب تملع ىرتأ

 نم لسرم وهأ ،هئيجم ىنمتي نكي ملو اركبم ءاج يذلا بارغلا اذه رمأ نم بجعتي وهف
 ‘تقولا اذه يف يتأي اذايلف كلذك سيل هنإ ؟ليحرلا ثودحبو بيغلاب أبنتي ىتح هللا دنع

 يردتأ :الئاق بارغلا بطاخيو بارغلا اذه سيلو ليحرلا رمأب ملعي يذلا وه هدحو هتلاو

 بطخو ةريبك ةثراك اهنإ ،اهردق فرعت ال كنإ ،اهنع انربخت يتلا ةثراكلا ردق مك بارغلا اهأ

 اذه نكي مل ول اينمتم فقوملل ابسانم ءاعد هيلع وعدي مث }هنع انربخت يذلا نيبلا كلذ حداف

 اذهو .ليحرلا ربخ الماح ناكملا اذه ىلا رضحو ءاج امل نذإ ادبا احانج لمحي بارفلا

 ةيداملا دودحلا دنع هيف فقي ملو بارغلا هابت هساسحاو هروعش رعاشلا هيف انل فصي فقوملا

 نم كلذ ريغ وأ هحانج ةوق وأ هقنع لوط وا هحانج وأ هسأر نول انل فصي ملف فصولل

 انرشا ىتلا جذامنلا ضعب نمض فصولل اديج اجذومن هعم دعي امم فصولل ةيسحلا رهاظملا

 ىلاو ؤفصي وهو يسحلا موهفملا اذه زواجت ايلك ايئاد فصولا ديجي يناهبنلاف .لبق نم اهيلا
 . هيف نمكيو هردص يف جلتعي امو هساسحاو هروعش فصو

 : ةقانلا فصو

 فصي نا ىلع اصيرح ناكو اهب انوتفم اهل ابحم ناك دقف اليوط ةقانلا ماما يناهبنلا فقو

 ةماع افاصوأ انيح اهفصوف ىرخا ةقان اههباشتال ىلثم ةقان اهنم لعجت .يتلا تافصلاب هتقان

 ةرقف وأ دحاو تيب يف اعم امهدجنف نافصولا لخادتي ناك ةثلاث ةلاح يفو ةيئزج افاصوأ انيحو

 )٥٣( ص ناويدلا ١١٩٧ )٥٤( ص ناويدلا ٩٧

 ۔٤٨ -



 هيف محازتت يذلا هسفن ناويدلل رصحلا نيكرات فصولا اذهل ةلثمالا ضعب ضرعنسو ةدحاو

 وهف امئاد هابتنالل ةتفلم ةروصب ضعب قوف اهضعب ةصارتم ودبتو اريبك اماحدزا روصلا هذه

 (ههر : اهنع لوقي
 رظان لزبلا نم جوجرحب تعطق = فصفص ءادبي نجلاب ةرماعو
 رعابألا ميمص نم فوفز فورأ علطم نوقذ مهو ىرسلا نومأ

 نم قلحلا ةقيثو يهو .اهتعاجشل نجلاب ةرماعلا ةفيخملا ءارحصلا عطقت ةرماض يهف
 افصاو اهنع ةثيدح لصاوي مث .ةعيرسو ةليوط يهو ،ريسلا يف اهنقذ يخرت نا اهتداع
 ؛٥ه٦ر) :اهايأ

 رواحتم ىوللاب ضيبب ىمارت لموح دبر نم ءادبر ىلع ينأك
 رذاحم راس بوج يفايفلا بوجت تربدأف سينالا زكر اهعزفأف

 رواعتلا طرفب افاجمإو اليمذ ةرهو ادحخوو اعاضياو اجيسو

 ريخالا تيبلاو رذح يف ينايفلا بوجت يهو هتعرسب فورعملا لموح ماعن نم ةماعنك يهو
 (ه٧) :لوقيو اهنع ثدحتي رخآ عضوم يفو . هتقان اهريست ريسلا نم عاونأل افاصوا ءىلتمي

 اهمال فخو اهبكانم تلبع ةناريع ةسفردب اهتزواج
 اهماذحإ الفلا بهتنت ءاجوه ةلمش ماعنلا ةتماص ءاجوع

 يهو فيفخ اههجو محلو ةمخضو ةديدشو ةيوق ريسلا ةلهس يهو ءارحصلا زاتجت يهف
 (ههر :الئاق هفصو يف رمتسي مث . ةعيرسو ةطيشن

 اهماعن ليصالا اهدرفأ ءافقس هيؤرد بكارانأامنأكو

 اهعاضرو اهديب فذاقت اهو اهليسنب اهعلم طلاخت ترف
 ديبلا فذاقت ،بائذلا ربسك هب ريست ىهو ،اهعيطق نع تفلخت ةقان بكري هنأف اهبكر اذاف

 .»ه٩ر : لوقي رخأ عضوم يف .ةراجحلاو

 ىرسلا ف نوما عبضلا ةراوم ةن اريع ةرح لومذ فرح

 ىوشلا قوشم تيبلا لثم دبرأ معفم ميلظ قوف ينن ك

 الصلا مومدم نيقورلا درطم طشان بوبش درف قه وأ

 ىجولا نينافأ معلماب طلجي ىنئناف ازكر سجوأ شحوتسم

 ١٥٩ ص ناويدلا )٥٥(

 )٥٦( ص ناويدلا ١٦٠ )٥٧( ص ناويدلا ٣١١ . ٣١٢ )٥٨( ص ناويدلا ٣١٢.
 )٥٩( ص ناويدلا ٣٠

- ٤٩ _ 



 نيل يف ريست ةبلص ةرماض يهو هقبستو ماعنلا قباست ةعيرسو ةديدشو ةليوط ةقان ىهف
 روثك اضيا يهو ةقيقد اهمئاوق دوسأ اهنول ميلظلاك يهو اهريس ين ةنومأم يهف اهبحاصب وجنتو
 اهنم بلط اذا ىرخالا ريسلا عاونأ لكب ريستو ةعرسب ريست يهو نينرقلا ةليوط شحولا
 الالد هيتتو لبالا نيب ىهابتتف اهتلاصأو اهتوق فرعتو اهسفن ردق فرعت ةقان يهو .كلذ
 )٦٠( :نهيلع
 مقدش ىل ااصيع بسنتو ليدجلا تابن نم ةيلامج

 مسرل ١ ىلع الالد هيتت تالمعيلا نم انوقذ انومأ

 لحف ىلاو ةيحان نم ليدجلا لحف لا بسنت اهتلاصأ يئو لمجلا ةوق هبشت اهتوق يف يهف
 فوخ الب .اهعابس ةرثكب ةروهشملا ةعساولا ءارحصلا عطقت يهو .ىرخا ةيحان نم مقدش

 )٦١( ددرت وأ

 احابشالا ىحضلاب عفري لآلاو اهءعادر تيوط ةعبسم ءارغ

 احاور باكرلا حاراذاوجتنت ةلمش طالملا ةرئام ليمذب

 احابسو افذاقت نيلتأي ال ةروبحم الزب جساعت فرح

 احادق نيميلا فك يف تلقلق ام لشم زوافملا يف لقلقت اصوخ

 ةفيفخ يهو اعيرس اريس ريستو ةئيرج اهنال ةفيخملا ةعساولا ءارحصلا هذه لثم ربعت يهف
 نم رغصا اهنيع ىدحإ .بانلا ةريبك ،اهيشم يف جساعت .ةيوقو ةديدش ةرماض ةكرحلا
 ٦٠( : ةقانلا يف برعلا اهحدتمي ةفص يهو حبدملا رعش ءارمح يهو ىرخالا

 بكست ركذتلا نع ىتم انوؤش يرتمن نيناثعلا بهص اهب تفقو
 :)٦٨٢« هلوقك نيبناجلا ءارمح ةريدتسم ءاضيب يهو

 بهلص نيطااملا راود سيعأو ةرح نيطالملا ءارمح لك ىرت

 نامألاو ةأرجلاو ةفخلاو ةوقلاو ةعرسلا بناج ىلا قنعلاو رهظلا ةليوط رخآ عضوم يف يهو

 )٤٦ر : اهوكر ف

 بهالسلا تالمعيلا ىدحا لاقرإب اهنوتم تقرخ قرخ ةموميدو

 بصاحل ىربت ءافقس ةجنفس اهنأك سيرتنع قافد نومأ

 نع مومهلا ليزتف اليل ءارحصلا اهب عطقي وهو ةمخضلا هتقان انل فصي رخآ عضوم يفو
 (٦هر :هبلق

 مومه ١ حي ر ابت ولجت ةنا رہيع جئرشعب

 )٦٠( ص ناويدلا ٣٠٥ )٦١( ص ناويدلا ٩٩.

 )٦٢( ص ناويدلا ٥٠١ )٦٣( ص ناويدلا ٥٢ )٦٤( ص ناويدلا ٥٥.

 )٦٥( ص ناويدلا ٢٨٦

 ۔ ٥٥٠



 : ليخلا فصو

 اهل ادودشم ليخلا ماما اضيا فقو احدامو افصاو اليوط ةقانلا ماما يناهبنلا فقو ايكو

 .هرافظأ ةموعن ذنم اهيلع بش يتلا هتيسورف ةفقولا هذه فقي هلعج امم لعلو .اهسأبب امرغم
 اهلاوحاو ليخلا نوؤشب ةلماك ةيارد يعدتست ام لوا يعدتست تقولا كلذ يف ةيسورفلاو
 ءارحصلا عطقل اهنم حلص ام ايقتنم اهعم اليوط اتقو ىضقو اهمزالف اهئيدرو اهديج تافصو

 اريبخ تقولا رورمب حبصأف .هتايح ءيس تالم يتلا ةيلاتتملا كراعملا ضوخو ابايإو اباهذ

 اهل هفاصوأ تلخادت دقو .اهفاصوأو اهعابط ةفرعم يف اقمعتم إاهراوغأب اريبس 5اهنوؤشب
 . ةقانلا فصو امنيح لعف ايك ةيئزجو ةماع فاصوأ نيب ام تعونتو

 ايك .اهنع تايبأ ةدع نم ةديصق ولخت داكت الف هناويد ألمي ليخلا نع رعاشلا ثيدحو

 دنع فقنسو اهفصوو ليخلا يف ةلماك اهمظن امنإو بيسن وأ لالطأب اهيف أدبي مل دئاصق هل نا

 اهفصو ايك ،اهنم ديجلا تافصو ةماع ةفصب ليخلا اهيف فصو ،ليخلا ىلع اهفقو نيتديصق

 ريرقتب هثيدح أدب اهتيمهأو اهنساحمو ليخلا نع ثدحتي نا رعاشلا دارا اينيحف .ايئزج افصو
 هرخديو ناسنالا هعمجي نا نكمي لام لضفأ ليخلا نا يهو سانلا اهملعي نا ديري ةقيقح

 يتلا نفسلاك يهو اهباحصأل نيصحلا نصحلا يهف برحلا ين حالس لضفا يهو .راتخيو

 )٦٦١«( :رطخلا تقو اهباحصأب وجنت

 عفتني سأبلا يف هب لام ريخو عنطصيو ىبجي ام لضفأ ليخلا
 عزفلا رماخ نإ اهبكارب وجنت نفس اهنا الإ لقاعملا ىه

 بثولا ةريثك 5 ءادرج اهناب ةبوغرملا سرفلا فصيف ةيئزجلا فاصوألا ىلا رعاشلا لقتني مث
 )٦٧( :ريغصف اهبعك امأو ليوطلا قنعلا دمتو سأرلا عفرت يهو اهقيرط يف ريست
 عممص اهبعك ي ةباثو ءادرج ينلمحت يحلا مامأ تودغ دقو

 عضتيو انايحأ فرطلا اهب ىقري علت يف ءاونق عطس يف ءاقش

 رفاحلا ةميلس .ةليوط اهنا ةديجلا سرفلا فصيف تايئزجلا فصو يف رعاشلا رمتسيو

 (٨٦ر فوخ نود ةرعولا قرطلا ضوخت سفنلا ةليوط ،ةرماض . نيعلا ةميلسو

 عمم الو اهيف ننث ال اسوق 3 قنع امل بوحرس قهاونلا ىثرغ
 عرض الو صقن الو لالخلا ريخ تعمج ةيرعو قباس ةبهلس

 يف جرعت الف نيتبكرلاو نيلجرلا ةميلس { ةقيشرلا دايجلا نم اهريغ ىلع قوفتت يتلا يهو
 (٦ه)لوعولا نم هريغ نيب لابجلا ممقب مصتعملا لعولا ولعي ايك دايجلا نيب ةعفترم يهو اهريس

 )٦٦( ص ناويدلا ١٦٥ )٦٧( ص ناويدلا ١٦٥ .

 )٦٨( ص ناويدلا ١٦٦ )٦٩( ص ناويدلا ١٦٦

 ۔ _ ٥١



 اهكلاسم تقش نإو دايجلا ولعت
 ككص الو اهيف جرال ث ءافيه

 عدصلا مصعألا نورقلا يف ىقر ايك

 علط الو اهيف ضفضف الو ال الك

 ةررص ف يهو . لوضفلا نم عونب هفرعت نا ديرت اه نم ائيش تربخأ اهنيع ناك ةتفلتم

 (٠٧ر : ةسيرفلا ىلع موجهلل دعتسي يذلا رساكلا باقعلاك ىرخا

 تندو توتساو تقدو تلج

 عستم ردصلاو عفترم سأرلاف

 ابن تجلوأ دق اهتلقم نأك

 ةرساك ءاوعش ةوقل اهنأك

 عدبلا اهقلخ افاكتف تخذوذباو

 عمتجم قلخلاو عضتم بلصلاو
 عمتستو ىصقتست يهف اهنذأ يف

 عرتفم ءافلخ ىلع نحد زاب وأ

 اهم رخآ سرف اهقحلي الف اهناريط ةعرسل بارغلاب هسرف اهيف فصي ىرخا ةديصق ينو
 (١٧ر) : هسرف ىلع هقلطا ابقل بارغلا ناك امبرو . ءارحصلا ف قلطنا اذإ لصالا ميرك ناك

 اهلك قباوسلا ذإ
 تلق أاولف هتسدق

 (٢٧ر :لوقيف هسرف فصو يف بهسيو
 امنأك مييزألا يفاص

 امنأك ليلتللا ىماس

 اس نينذألا 'للؤمو

 مظيش لكالا

 ىنف نتسي لوشميو
 امنأك نابللا وخر

 بارغلا ىرج نع نرصقي

 بارعل ١ درجحل ١ قبسأ هل

 بار لا هينتمب ىرجي

 باضخ نم عذج هيداه

 باحر قدش وذو هيم

 بالص مص ىلع وطخي

 بالث ذ اخر ! ؤ اخر إ

 باقعلاك وأ ىنف فيرظطفلا لدجألاك

 سرف وهو نيقدشلا بحر ،نينذألا قيقد .قنعلا ليوط وهو “بارسلاك هيرج يل وهف

 . باقعلاك وأ رقصلاك وهو ،بائذلاك ودعي ،نطبلا رماض !رفاحلا يوق 6 عفترمو ليوط
 اريبخ هانيأرو اهنسحو اهسأبب ابجعم اهل افصاو ليخلا ماما اليوط فقي رعاشلا انيأر اذكهو

 ناولألاو غابصالا ةددعتم اروص ليخلا عم هتايحو هبراهت مسر دقو اهمامزب اكسمم اهرومأب
 نمم ءامدقلا اهيف ىكاح ةيديلقت روصلا هذه مظعم دجن اننأ ىلع إهناويد تاحفص ىلع

 . مهثارت نم هب علطا امب رثأتو مهجهن ريبك دح ىلا جهنف هوقبس

 )٢٠( ص ناويدلا ١٦٦ | ١٦٧ )٧١( ص ناويدلا ٦١ . ٦٢ )٧٢( ص ناويدلا ٦٢

 ۔ ٢٥۔



 ةساسجحلاو رقفلا

 : رخفلا 7 الوأ

 رخفي نا يعيبطلا نم ناكف .ةوقلاو هاجلا نم هموق ي هل ايب ادتعم هسفنب ازتعم يناهبنلا ناك

 ضرعلاو ةفعلاو حماستلاو ةءورملاو راجلا ةيامحو ةدجنو مرك نم يبرعلا هب رخف ام لكب

 لاجم يفف اعيمج مهيلع هقوفتب ىهابتو كولملاب هسفن نراق لب كلذب فتكي مل مث عصانلا
 ةروصقملا يفف }هيف ةديصق رخآ ىلا هتروصقمب اءدب مركلا تايبأب ناويدلا ءىلتمي مركلا

 )١(: لوقي

 اود مذلاو رقفلا ءادل اهيف لزي مل يفكو رقفلا ىغط اذإ
 احطلا هسندي مل ينم ضرملاو بلاط لكل لوذبم نيلام

 لاملا حنمي ينإو مهنيب قرفي ال كلذ يف وهو مهيف رقفلا رشتنا اذإ سانلا يطعي يذلا وهف

 يطعي بدجلا ماعلا ي وه مث ،سندي مل يذلا يقنلا ضرعلا بحاص وهو بلطي نم لك
 رحبلا ءاطع مهيطعيف نيبلاط هيلع نودنفاوتيف عيبر ىلا ءابدحلا مهتايح لوحيف اعيمج سانلا
 )٢(: دودح الب

 ايحلا نض اذإ دفولا ةبعكو اسقلا ماع يف سانلا عيبر انا

 اشنلا دعبلا ىخاأل يدهأو ادوج ارهوج بيرقلل يدهأ رحبلاك

 يئاطلا متاحك يلهاجلا رصعلا يف مركلا ءارعش دنع اريثك هانيأر يذلا فقوملا كلذ مث
 دنع فقوملا اذه اندجو ،نولاضلا اهب يدتهي ىتح لاع ناكم يف نارينلا لاعشا نم هريغو
 )٣(: هلوقك اريثك يناهبنلا

 ىبرلاو اليل مشلا عالتلا قوف ىرقلا نارين مرضب يدتغأو

 ىنملاو هاجر قوف هتيطعأ ةينم أ اجر وذ ىنمت ن او

 )١( ص ناويدلا ٣٣. )٢١( ص ناويدلا ٣٣. )٢( ص ناويدلا ٣٤} ٣٥

 ۔ ٥٢٣ ۔



 ىنلا لين همشخ قراطو

 اهئوضب ىدتهاف يران تعفر
 )٤(: اريثك ثدحتي ىنعملا اذه لوحو

 اليل لالضلا دشرت رانو

 اسع ليللا اذإ ميمايدلا بوج
 ىجتراو هاهتشا ام يدنع لانف

 باطتسم د ازو ىتف ريخل

 يتلا ةريهشلا يئاطلا متاح ةديصق تايبا يناعم نم اريثك نمضي هارن ىرخا ةديصق يفو

 : يئاطلا لوقي هسفن ىنعملا لوح رودت

 امنأكودهلادعباعد عادو

 .ةديصقلا خلا .......... ..
 اريبك ابن اج ذخأ م : ابيرقت اهلك ةديصقل ١ يناعم ف زاهبنل ١ ذخ 1 دقو

 ىتف مهنم احبنتسم ىوع بكرو
 امؤانسولعي ءارفس مهل تعفر

 اونثناو هللا اوربك اهوأر املف
 اتلصم تردابو الهأ مه تلقن

 اهنأك باعص موك ينضراعف

 اهفيظو رتف اهالوأ تردابف

 اهليلتب تقتاف ىرخأ تأجافو

 فراشل تلم مث ٍكشول تّرخف
 يدبعأب تفتتما مث اهتلدجف

 قشوم وأ طشاك وأ رجان نمف

 ىرق طشان نمو ءام لماح نمو
 اهميدق نع لزأ مل يعابط ىذهف

 : لاق امنيح ةرتنعب رثأت يئاطلاب يناهبنلا رثأت اكو
 ىدن نع - امف توحص اذإو

 ) : يناهبنلا لوقي

 الضفت " احايترا دوجأ
 ىرتالفوحصو ركس يف ملحأو

 .هوحص ينفو هركس يف دوجي ةرتنعك وهف

 )٤( ص ناريدلا ٣٩.

 )٦( ةرتنع ناويد ١٥ . )٥( ص ناويدلا ٥.٥٢ ٥٣.

 هلتاقتو ىرسلا لاوهأ لتاقي

 :؛هراهروصو اهظافلا نم

 بنكي مل اهتوصلولح بالك
 بقرم رهظ ىلع جابيد ةيارك
 بهلتملا اهنوص يعاد نوبيجي

 بنؤم لوقل حنجا مو يماسح

 برع خيرامش و أ رودس باضه

 ببّئصملا عيجنلاب ىدرت ترخف
 بذبذملا ءاغرلاب تجعنف يماسح

 بصقي مل اهلثم لام ةليقع

 بؤذأ يراوض تضقنا امك اوءاجف

 بهضم وأ قشان وأ ردقم نمو

 بجاو بجوأ فيضلل ىرقلا لذبو
 ىبأ اذكو اذكه ىدج ناك دقو

 )٦(:

 يمركتو يلئامش تملع امكو

 تاوشن الب وبصأ دقو اليمث
 يتاطرف ارعشتشزم انيل اوم

 )٧( ص ناويدلا ٧٦. ٧٧

 ۔ ٥٤



 ءارعشلا مهنمو هءاطع نيبلاط اعيمج سانلا همؤي ءاطعم وهف هرعش يف مركلا روص محازتتو

 )٨(: : هئاطعو هدو يف نيبغار نيدصاق اوءاج نيذلا

 حلار ىنع كاذو لع داغ ركاب اذه ءارعشلا لهنم انأ

 نودوعيو نيلجرتم ءارقف نوتأي مهو .ءاسمو احابص هنع نوعطقني نوداكي ال نوريثك مهف
 )٩ : هلويخ نيبكار نيرسوم
 لمهاوصو سبالمب ىنثنا مث الجار يناتأ رعش يذ برلو
 لهانلل دروم انأ لب ءارقفلا ةورث انأ لب ءارعشلا ةبعك انأ

 لئانل يتحار اتلكو رسي مهل ىرسيلا ينو نمي ىتنميبف
 اذه يفو قباس تيب ين انيأر ايك عىش هسندي ال يذلا عصانلا هضرعب امئاد يناهبنلا رخفيو

 (٠١ر : هبيعيو ضرعلا سندي هدنع لخبلاف همركب مذلا نع هضرع هيزنت هيف نرقي يذلا تيبلا
 حناملا داوجلا نض نإ دوجأو الضفت مامفقلا .حش اذإ ىطعا

 حداق بيع لخبلا نإ مذلاو ىدرلا نع نوصملا ضرملا ةناو
 (١١) :رخآ عضوم يف ىنعملا سفن اددرم اضيا لوقيو

 لين الو رحب ادبأ هكح م مرك ينراز ليبس نبا اذإ يلو
 لوذبم تاجاحلا يوذل يفراطو سند هبام نوصم ينم ضرمعزلاف

 )١٢( : ثلاث عضوم يف ىنعمل ادكؤيو

 باعو مذ نع ضرعلا نوصو ا وفع ل اومأل او دازل ا لذبو

 ةيبرعلا ةءورملاف اهل ايماح انايحا ةأرملا هدقتفت ال ثبعو وهل نم هلزغ يف هانيأر ام ىلع وهو

 (٢١ر : هل ةمئادلا ناطيشلا ةسوسو مغر همد يف يرست

 باعكلا دولا ةافغلا نصحو يلاوعلاو مراوصلا يورملا انأ

 (٤١ر : اهنع ءوسلا عفديو بورحلا ي ةأرملا يمحي رخآ عضوم ين وهو

 هبايهب ىولا عورلا اذإ ءوسي امم ضيبلا عنمي نمو
 (١هر :هيلع عقو اذا ملظلا عفديو هنع دوذيو راجلا يمحي اضيا وهو

 باذكلا نع ناسللا هيزنتو هيمئاضلا ميض راجلا عنمو

 )٨( ص ناويدلا ٢ ٩

 )٩( ص ناويدلا ٢٥٤ )١٠١١( ص ناويدلا ٩٣. )١١( ص ناويدلا ٢٥٠ )١٢١( ص ناويدلا ٣٨.

 )١٣( ص ناويدلا ٣٩. )١٤( ص ناويدلا ٦٠. )١١٥( ص ناويدلا ٣٨

 ۔ _ ٥0٥



 هرخف نمو . كولملا ةمس هذهو بذكي ال وهف هقدصب هرخف اضيا قباسلا تيبلا يف ىرنو

 )}١( :ةلوق اضيا هراج ةيايحب
 دنهمو فقثمو ةعاجشب هرامذنو هراج عنميو يمحي

 حفصلا ابلاط يتأي نم عم حماستيو حفصي هتلاسبو هتعاجشو هسأبو هتوق عم وهو

 :)١٧١( وفعلاو

 بكترا بونذلل نم لك نع نحفصأ لهف تردق امهمو
 بطعلا يدل فاخي نم نع موللا وفهت نيح نحفصأ لمو

 بئاتلاو كولملا ميش نم وه امنإ وفعلا نا ادكؤم ىنعملا سفن لوح رخآ عضوم يف لوقيو
 )١٨( : ميركلا نآرقلا نم ريخالا ىنعملا اذه سبتقا دقو هيلع حانج ال

 يتافع ديدحلا ي لاجر مهنمو يمراوصل مهسور لاجر مهنمو

 تامرج ىخأ نع كلم ةسايس عنمي مل وفعلا اذا وفعأ امتبرو

 تاوفه نم سانلل مكف حانج ةبيوتب ليقتسي نم ىلع سيلو
 )١٩( : اضيا لوقيو

 ربدملا نع يفيس تدمغأو ةميش ىل كلذو توفع

 (٠٢ر :لوقي ةراتف { ةفعلاب رخآلاو نيحلا نيب هسفن فصي اضيا رعاشلاو
 احابصو ةيشع نيدجاسلاو ىنم ىلإ تاصقارلا برو الك

 احانج اع ترج الو اموي اهبح نعةوسنل تحنجذإام
 ءاسنل حنبجي 1 هنا هلل احابصو ءاسم نيدجاسلابو ىنم ىلا ريست يتلا لبالاب مسقي وهف

 تامرحم وأ اماثآ نهعم بكتري ملو تايرخا

 )٢١( : لوقيو هتفع نع اضيا ثدحتي رخآ عضوم يو

 لحالح رازالا فع ددؤس يذ رخفأ كلم ليلس رازالا فع

 ةماعب ال كولملاب هسفن نراقي نا انه يعيبطلا نمو كولملا نيب هتناكمب امئاد يناهبنلا ىهابتيو
 اراشتنا رشتنم ىنعملا اذهو مهنود هروهظو اعيمج مهيلع هقوفت زربي مث مهلثم كلم هنأل سانلا

 )٢٢( : هلوق اهنم ةلثمألا ضعب هل قوسنو ناويدلا يف اعساو

 ارو ترس ام ثيح كلم لكو ىلعلاو راخفلا ين ىلجملا انأ

 )١٦( ص ناويدلا ١١٦١.

 )١٧( ص ناويدلا ٤٧. )١٨١( ص ناويدلا ٧٨. )١١( ص ناويدلا ١٢٧ )٢٠( ص ناويدلا ٩٦١.

 )٢١( ص ناريدلا ٢٥٤. )٢٢( ص ناويدلا ٣٣.

 ۔ ٥٦ ۔



 (٢٣) : ةقيلخلا داس نم وهو . هفلخ مهو مهماما ايئاد هتلزنمو هنارقا نب مدقملا وهف

 بابللا بسحلاو رخفلا تيبو اياربلا دس يذلا كلملا انأ

 (٢ه)(٤٢): كولملا يقاب لثم باجح همرك بلاط نيبو هنيب لصفي الو
 باجحلاب بجحت كلم اذإ اباجح يفاعلا نع ىغبأ الو

 يباستكاو ىمسق دمحلا نإف امذ ضرألا كولم تبستكا اذإ

 (٥٢ر : هلئاسر اوملست اذا بعرلاو فوخلاب هنارقا نم هريغ تعني نا رمألا هب لصيو

 يباتك يف رظنتل تكسم اذا افوخ كالمالا يديا دعرتو

 رحبلاو يلاوعلا نم جاجزلا وهف تاقرافملا نم اريثك ظحالن هنارقأ نيبو هنيب ةنراقم يفو

 »٢٦( لوقيو . باحسلا هريغو مركلاب اضايف

 !؟بارسلا عمل نم رحبلا نياو يلاوعلا نم جاجزلا نيأ ايو

 : :لوقي ٢٧¡ هيلإ بستنيو هيبنج نيب عبقي راخفلاو

 عنفرألا ماقملا بستني يلاو عجري يبانج ىلا راخفلا لك

 )٢٨) . هاوس هبوكر عيطتسي ال يذلا بعصلا بكري وهو

 هبكار انأ يذلا بعصلا بكري الو بلاط انأ ام داتري كلم الف

 , :»٦٩( لوقيف عبتو رصيقب هسفن نرقي هارن مث

 !؟عبت جوتملا امف تركذ اذاو رصيق كلم يأف تيوتحا اذاف

 س.ر .لماكب اكلم ىمس نم لك سيلو فيعضلا اهنمو ىوقلا اهنمف هباشتت ال كولملاو
 حراوجو سئارف رويطلا نمف ةريثك يهو كالمألا ىرت ام وأ

 )٣١) اهب اورهبف كولملا تبجعأ ةحاسو ةءو رمو ةوتف نم اهم عتمتي يتلا هتافصو

 احامسو ةورمصو ةوتفو ةوب أ كولملا رهب يذل ١ ان و

 هلبق ء ارعشل ١ نم ريثكل ا اهعم لماعت ةديمح تافصب هسفن فصي ليمج ميسقت يف هارن مث

 )٣٢)

 دقرفلا ةارس ىلع داشي العو ةباهم كولملا هل رقت نم انأ

 )٢٣( ص ناويدلا ٣٨. )٢٤( ص ناويدلا ٣٨.

 )٢٥( ص ناويدلا ٣٩. )٢٦٢( ص ناويدلا ٣٩. )٧!٢( ص ناويدلا ٣٩ )٨؟٢( ص ناويدلا ٦٦

 )٢٩( ص ناويدلا ٩٣. )٣٠( ص ناويدلا ٩٣. )٣١( ص ناويدلا ؟١٠٦ )٢٢( ص ناويدلا ١١٦١

 ۔ ٧٥۔



 (م٣ر لوقي ةكرعملا رابغ دقعني نيح لطبلا وهو مامحلا وهو مامغلا وهو
 علقي ال اهفطل قئالخلا هنم تريغت مامغلا اذا مامغلا اناف

 عفسأ متقأ مويلاو اهقاس نع ترمش ةينملا اذإ مامحلا انأو

 عرش ةنسالاو عملت ضيبلاو يمتنت سراوفلاو لهصت ليخلاو

 : هموقو هبسنب هرخف

 مالسلا هيلع دوه يبنلا ىلا هباستناب هرخفو يناهبنلا زازتعا بناجلا اذه ين انعلاطي ام لوأو

 (٤٢ر : هلوقك هناويد نم ةديدع دئاصق يف دوجوم ىنعملا اذهو كلذ نع ثيدحلا مئاد وهف ۔

 راخف قدصلاب لئاق اهغاص دق ةكلام ضرألا كولم كيدل غلبا

 راهطأ كلملا اوماقأ قدص ءابا هل يبنلا دوه ينب نم جوتم

 (ح٥) :لوقي رخآ عضوم يفو
 حضاو صيع كاذو يبنلا دوه ينب نم جونلا ناهبن نبا انأ

 . فورعملا جوتملا ناهبن هدجو دوه يبنلا ىلا هباستناب حضاو بيطلا هلصاف
 ىلا ريشيو دوه يبنلل هباستنا دكؤيو عبتل هباستنا نع يناهبنلا انثدحي رخآ عضوم ينو

 )٨٦( :عاسلا ءام هدج

 ىفطصملا دوه راتخملا ةوفصو عبت كيلملا جاتلا ىذ نبا انأ

 امسلا ءام فرش يف اهعرفو اهلصأ يبنلا دوه ةحود نم

 ىرتشي قيقدلاب رفص سانلاو االو الصأ زيربالا انأ ينإ
 ةأرجلاب نومستي نيذلا يلاعملا ىلا نوقباسلا مهنأبو هدادجأب ائاد رعاشلا رخفيو

 ؛٧٢) : ةعاجشلاو

 باضخلا سوشلاو ديصلا مغرو يلاعملا ىلا نيقباسلا نبا انأ

 نيذلا هدادجأ نمو ةعفرلاو ومسلا لهأ نالهكو ةميدقلا ريمح لئابق ىلا رعاشلا لصأ دوعيو

 ٣٨) : بركيكلاو يريمحلا كلام نب دعسأو ءاسلا ءام نب رماع م رخفي

 بترلاو العلا لهأ نالهكو ريمح نم سيمادقلا يف تمن

 بلشخلملا رهوجلا ذبن اذا ىقتنملا صلاخلا رهوجلا يلف

 )٣٣( ص ناويدلا ٢٥٤ )٢٤( ص ناويدلا ١٣٧ )٢٥( ص ناويدلا 4٩٢ )٣٦( ناويدلا ص.٣٢.

 )٣٧( ص ناويدلا ٣٨. )٣٨( ص ناوي.الا ٤٦ . ٤٧

 ۔ ٨٥۔



 بركيكلاو دجلا دعسأ يلو ءامسلا ءام ليخل ١ رماع ىلو

 باو ميظع ميرك نم خأ رماع ىلإ مكو ىل مكو

 (٢٩) : مهب ارخافم هدادجأ ركذ يف رمتسيو

 بياطأ مارك رغ ةفراطغ ةزعا كولم موق نمل يناو

 بتارملا ميظع نالهك نب ورمعو كلام نب بعك نينرع نم ديدانص
 (;.ر :هدادجا نع رخآ عضوم يف لوقي ىنعملا سفن لوحو

 راصنا هللا نيدلو دمحأل مهف نيملاعلا اوداس ةيلهاجلا ي

 رابجف رابج مراكمللو نمي نم كلملل انلحني لازام
 رادقمو دح هل ءىش لكو هل ريصي دح انرخفمل امف

 هموق رخافم الإ هزواجتي ال يذلا هرادقمو اهادعتي ال ىتلا هدودح هل ايندلا يف عىش لكف

 .رادقم وأ دودح اهل سيل اهناف

 )٤١( :هدعب اضيا اناو مالسالا لبق طقف سيل هدادجا فقاومب رخفي وهو

 تابزللاو ءالآلا يف دعب نمو هلبق لهجلاو مالسالا يف رخفلا انل

 تامبضمل ١ عنرأ رع ةبضهو كلام لك اهل ومهم ةروس انل

 تابلحلا يف ليخلا ىلجملا قبسك ًاددؤسو ادجم ضرألا كولم انقبس
 تامزعلاو كلملا يف تمسف تلع ىتلا ةبترلاو ءامشلا ةميشلا انل

 تاولصلا ةلبق موق يرمعل مقي مل يموق ديصلا كولملا الولو
 ۔ لوسرلا اورصان نيذلا هدادجأ فقومو هراشتناو مالسالا يف هموق لضف نع ثدحتيو

 مالسالا مايق هطبر يف عىشلا ضعب غلاب ناو هعقاومو هبورح يف مالسلاو ةالصلا هيلع
 . ناعجشلا هدادجا فقومب

 اوناك اذإ مهنأو نييناندعلا ىلا هثيدح اهجوم ىنعملا سفن نع رخآ عضوم يف ثدحتيو
 نمو هورصن دقف لوسرلاب رخفلا يف ربكأ ردق مهل نييناطحقلا هموق نإف لوسرلاب نورخفي
 :لوسرلا نم۔ رعاشلا دادجأ مهو راصنألا دزألا فقوم يف كلذ لثمتو مهولبقتساو هعم

(٤٢) 
 اورخف مكخايشأام فاعضأك هب انل نإ هللا لوسرب اورخفت نإ

 روج هبرح يغبت بئاتك مكنم تشعبناو هانيواف هومتدرط

 اورفظ اوبراح امهم سمالق ضيب فنأرشعمانم هنع مكدصنف

 )٣٩( ص ناويدلا ٥٦ )٤٠( ص ناويدلا ١٢٩

 )٤١( ص ناويدلا ٧٤ )٤٢( ص ناويدلا ١٥٤

 ۔ ٥٩



 ةدحاو ةديصق يف مهعمجي }ةقرفتم دئاصق يف مهركذ نيذلا هدادجأ رعاشلا عمجيو

 ««٢ر .هدادجأب هرخف بناج ىلا هنطوب رخفي اهيفو رخفلل اهلك اهصصخي

 لئامسابنج هتزاحامو ىوزنو برامب ناتنجلاو ابس انل
 لعانو فاح لك ىلوم ناهبنو رفاظو مامهلا ناميلس انمو

 لمارألا فهك نزملا ءام نب ورمعو رماعو انم قيرطبلا ةثراحو
 لفاحجلا بر ثوغلا مانألا ثوغو بجشي كلملاو جاتلا بر ناطحقو

 لضاف لضفأ هللا يبن دوهو برعي ءاقنع ءاقنعلاو نالهكو

 «;٤ر :لوقي اضيا رخفلل اهلك اهلعج ىرخأ ةديصق ينفو

 لاضفملا جوتملا ليلس ناميلس ىنسلا ددؤسلا وذ انأ

 لاضفألا يذ يبنلا ليلس ن الهك نباو ورمع نبا ناهبن نبا

 هب ارخافم نامع هنطو ركذ ىسني الو مهلضف نايبو هدادجا ركذ ىلع صيرح رعاشلاف

 (}٤هر :اضيا

 بارع ةحباس قوف لىلاعت نامع تءاج ذإ رفظلا مويو
 ف داصرملاب مه فقي وهو هنم لينل ١ اولواح نمعو هنطو نع ىرخا ةرم رعاشلا فثاعحتو

 ٤٢ :اهعلطم ةديصق

 لوفنلاو ملاوسلا كافاوو حيرش ابأو اعينوم تعمج

 ليلض ىيأر ىلعلاو كيأرف اناضغُع مهب نكلمتل تئجو
 لوقع مكل سيل هللا ميأو الوقع مكل هلالا قلخ امأ

 : برجلا رعش ۔ ب

 اريبعت اربعمو ارثؤمو ايوق لاجملا اذه يف هرعش ءاج دقف هسفنب هكراعم دوقي رعاشلا ناك املو

 . اهضاخ ةكرعم لك بقع هتلاح اروصمو هتفطاعو هروعش نع اقداص

 ةداع أدبت ةكرعملا نإف هثادحا بيترت اندرأو يناهبنلا دنع برحلا رعش انضرعتسا اذاو

 تاراذنالاو تاريذحتلا هيجوت نم هدنع سأب الو حالسلاو لويخلاو لاجرلاب اهل دادعالاب

 )٤٣( ص ناويدلا ٢٤٣. ٢٤٤ )٤٤( ص ناويدلا ٢٤٦

 )٤٥( ص ناويدلا ٤٣ )٤٦٢( ص ناويدلا ٢١٥

 -۔٦٠۔



 ىلع اومدقا اذا كالهو رامد نم مهبيصيس امو داتعو ةوق نم هيدل ام اهيف مهل نيبي هموصخل

 امنإو شويجلا ةداق نم هربغ كلسمك اهب مهئجافي ىتح هموصخ نع هتوق يفخي ال وهف هلاتق

 يف عزفلاو ةبهرلا نم اردق كلذب اريثم اهب ادتعم هتوق ارهظم برحلا برد يف ريسلا أدبي وه
 «٤ب) : هموصخ بولق

 بابعلا مطتلم رخزك بصعي ارجم َبزأ ةاغطلل يدهأاس

 باقرلاو مجامجلا مد برشل ادمع ءاملا نرجه دق اليخو

 بانجلا بوهرم سأبلا ديدش يبرزعي عورأ لك اهيلع

 ءاملا نوكرتي ءايوقأ ناعجش ناسرفو هب مهل لبق ال مخض شيجب هموصخ ىلا هجوتيس وهف
 هئادعال هتلاسر هجوي مث .مهفويسب اهنوليسي يتلا مهئادعأ ءامد نم اوبرشيل ادمع

 ال مهنأو مراصلا هباقعل نوضرعتيس مهناب مهل ارذحم إ هلاتقل نودعتسي نيذلا نينصحتلا

 (٤هر . هلاتقب مهل لبق الف لاتقلا رومأب ةياردو ةربخ هنولثامي

 باقعلا رطم ادغ مكرطمأس اديور الأ نوصحلا يلوأل لقف

 باتعلا نع لج رمألا ام اذإ ىلشثمك ىتف يأو يلثم نمو

 باهتلاب رعست ثيح اهاظل اولاصي مل اموق برجلا رجو

 تاحئاص بابقلاو جداومهلا نم نجرخيف بعرو عزف نم مهءعاسن بيصيس ام مهل نيبي مث
 )٤٩( : ةدجنلاو ةيايحلا تابلاط

 بابقلاو جداوهلا نم نرهظ تامعان اضيب عورلا ىدبأو

 بانو رفظ يذ لك معماقو يماحملا نيأ لئاوق نهو
 هلباقي نم سأر مطحي هحالسب فقاو وهو كلذ مهل ىناو هلاتقل مهلاطبا ضهنيس ذئدنعو

 (٥ه٠ر : ءارحصلا ين رارفلا الإ ةاجنلا ديري نم ماما نوكي نلف اياظش هكرتيو
 باهلا لطبلا ةماه ىظشأ يحالس يف كلانه يناقلتس

 باغ ثيل اهيف لاص ءاشك ينع ءاجيهلا يف موقلا رفي
 نم مهل ريخ كلذ نإف هراذناب اودتها نا مهل مول ال هنا هموصخ انيبم رخا راذنا يف لوقيو

 (٥ه١ر : ةحراجلا ءارحصلا رويط مهشوانتت لاتقلا ناديم يف ىعرص اوكرتي نا

 راذنإ هيدهي ىتف مالي الو ةرهاجم ينم مكل ريذن ينإ
 راوز ريطلا تاحراج اهل ىعرص ةيوان لايقالا كرتا نا دبال

 )٤٧( ص ناويدلا ٤٠ )٤٨( ص ناويدلا ٤٠

 )٤٩( ص ناويدلا ٤٠١ )٥٠( ص ناويدلا ٤٠١ )٥١( ص ناويدلا ١٣٧

 ۔ ٦١ ۔-



 (ه٢ر :ردغلا ةفص هسفن نع دعبي راذنالا اذهب وهو
 رادغو ناوخ رهدلا اذو ردغ ىلع تيوظطنا ام نكل رهدلا انأ ىنإ

 «٣٥ر : ةبذاك تسيلو ةقداص اهنا نيبيو هتاراذنا دكؤي ىرخا عضاوم ي هدجن مث

 باذكلا كفالاب سيل الاقم يداعالا ينع غلبم نم لهف

 باقرلا تاجاح هيف يفيسيو اناصح يوهت مهباقر نأب

 بائذلاو بلاعثئلل اسيرف مكعدأ وأ عجها هللا نيمي
 ين عزفلاو بعرلا ثب كلذ نم ادصاق هتاديدهتو هتاراذنا يف انايحا غلابي دق هنا ىلع

 (ه!ر :هئادعأ بولق

 بطعلا هيف هتاساك اعرتم بضغ نم افالس مكيقسأ فوس

 بنذ سارلا اوريص سانأ نم اومقتنا ام اذا موق نم انأ
 برهلل اومحف وأ اوعيطأف مكل ريذن ىنا اورذحاف

 لب ةكرعملا لبق طقف سيل هئادعأ بولق يف فوخلاو بعرلا ةراثاب امئاد مرغم رعاشلاو

 سأبو ةوق نم ةكرعملا يف هادبا امل هنم اعيمج هئادعأ عزف نع كلذ دعب ثدحتي مث اهءانثأو

 (٥هر : ةقراخ ةردقو

 بارطضا ىذب سيل ءادعألا نم بلق سيلف بولقلا تلجوأو
 «ه٦ر: اضيا لوقيو

 نينجلا بلق يتوطس بهريل ىتح ضرالا لهأ بولق تفخأ
 رطشلا يف ًاعيمج ضرألا لهال فوخلا لعج اينيح تيبلا يرطش يف ةحضاو ةغلابملا ودبتو

 . ةنجألا بولق ىلا لصي فوخلا لعجو يناثلا رطشلا يف هتغلابم يف ىلاغ مث لوألا
 اذه نم مهل رفم ال هناو هءادعا رظتني يذلا متحملا توملا هناب هسفن فصي رخآ عضوم ينو

 («ه٧) :هوقال اذإ توملا

 مامحلاب أبنت يب لئاسف هنم دبال يذلا توملا انأ

 وهف يناهبنلا دنع الماشو اقيقد اريوصت ةروصم اهدجن اننإف ةكرعملا ةحاس ىلا انلصو اذإف

 (ه٨) : هسفنب هشيج دوقي الوأ

 رعاشل داوج فرط نم تدق مكو هلثمل بزا شيج نم تدق مكو
 رئاث ليللاك شأجلا طيبر لكو انقلاو ضيبلا هجوم ارحب تضخ مكو

 ١٣٧ ص ناويدلا )٥٢(

 ٣٦٢ ص ناويدلا ٤٣ )٥٦( ص ناويدلا )٥٥( ناويدلا ٤٤ )٥٤( ص ناويدلا )٥٣(

 ٢٨٠ ص ناويدلا (م٢٨)د(٧٥)

 ۔٢٦ :ذ



 عاجش لتاقمل يعيبط رمأ وهو ةمدقملا يف امئاد هفوقوو هشيجل هتدايق ةريثك عضاوم يف دكؤيو
 (٩٥ر : هلثم

 امجعلاو برعلا تدسو لويخلا تيط عأو كولملا تنجهو شويجلا تدق

 (٠٦}.ر : ةمكحم ةبئاص هتابرض نأل امئاد هءادعأ بيصيف الايشو انيمي هتابرض هجوي مث

 بان ريغ ثداوحلا يف يمزعو باك ريغ لئاضفلا يف يدانز
 )٦١( : ىنعملا سفن اددرم رخآ عضوم يف لوقيو

 باك ريغ عئاقولا يف دنزو بان ريغ مزعب .مهتيقل
 )٦٢« :ءامدلا قيرت ةبئاص امئاد هتانعطف

 ردصالا مد : قيري نعطو بارضلا ديلجلا ىسني برضو

 ٦٢( :نيلي وأ وه فعضي نا نود ايطحتي ىتح حمرلاو فيسلاب برضي وهو
 ملثي مل يضرعو اميلث لوءوي ىتح فيسلاب برضأو

 مطحي مل يسابو اميطح روخحي ىتح حمرلاب نمعظطأو
 وأ هئادعأ لتق يه ةكرعملا يف هدوجول ةيعيبطلا ةجيتنلا نإف اذكه اهئاد هتانعط تناك امو

 )٦٤) : مهريغك لتقلا ةيشخ مهبره

 تابسب ةونم ابس يدايأ اهتكرت ىتح موقل ١ عومج تبرض

 تاولفلا بؤذأ هاوش ىداهت لدنج ليتق الا مهنم امف

 ةاجن نيح تال داوجب اجن لزرف رف امك ولأي ال رخآو

 (٦٥) . مهحاورأ ىلع هوطسو ءادعألا هلتقو اهيف هرودو ةكرعملا ريوصت ف رعاشلا رمتسيو

 لئاصلا يمكلا حور ىلع وطسأ لزأ مل لفاحجلا تقتلا اذإ ينا

 )٦٦( :هنم اهرعذ ةدشل ماعنلاك تحبصأ ءادعألا ليخ هذهو

 لفاجلا ماعنلاك رفاون تدغف ةريغم يهو تضحخ ليخ برلو
 يتلا ليخلا بولق يف اضيا هريثي:امنإو ،طقف سراوفلا بولق يف فوخلا ريثي ال وهف

 )٦٧) : اهنوبكري

 اتع نإ اموي مصخلا مسو امد انقلا جم نإ ليخلا راعذ انأ

 ٦٨( :اهيف هيأر هلف كراعملا اهب ضوخي يتلا وه هليخ امأ

 عرش انقلا يطخو ظافحلا لها هب راغملا نش ام حجنأ ليلا

 )٥٩( ص ناويدلا ١٦٠ )٦٠( ص ناويدلا ٢٨٨ )٦١( ص ناويدلا ٣٨

 )٦٢( ص ناويدلا ٤٣ )٦٣( ص ناويدلا ١٢٥ )٦٤( ص ناويدلا ٣٠٨ )٦9( ص ناويدلا ٨٠

 )٦٦( ص ناويدلا ٢٥٣ )٦٧( ص ناويدلا ٢٥٣ )٦٨( ص ناويدلا ٣٣

 ۔٦٣۔



 يئ رفاوتت نا بجي يتلا تافصاوملا نع ةضافتساب اهيف ثدحتي ةفيرط ةديصق رعاشللو .
 عضيو .لاتقلا يف ةبوغرملا ريغ ليخلا اضيا اهيف فصي ايك ‘بورحلا يف كرتشت يتلا ليخلا

 ذاتسا نم يميلعت سرد اهنأكو تدبف ةديصقلا هذه يف هتاربخو هبراجت ةصالخ رعاشلا
 “٦( :هلوقب هتديصق يناهبنلا أدبيو .هذيمالتل

 لبالا ىلا بصي مل نمو لب يخلا طبرب فوغشملل لق
 لبحلاك هقلخلا دوسم يأو ريغب برحلا شغت ال
 لدتعم نقهانلا بيلنس هجولا يراع حبذملا قيقدب

 حبذملا قيقد ، مسجلا لودجم ، عيرس داوجب الإ اهلخدي ال برحلا لخدي نا ديري يذلاف

 :قيمنتو بيترت يف برحلا سرف ةدوج اهب سيقي سيياقملا نم ةلسلس أدبي مث .هجولاو
 ٠غصرلاو نويعلاو رهظلل نوكي رصقلاو . لفكلاو ةوهصلاو بنجلاو دخلل نوكي ضرعلاف
 عمسلا ديدح نوكيو ليذلاو عالضالاو عابلاو ذخفلاو فتكلاو قنعلل نوكي لوطلاو

 )٧٠( :رصبلاو بكنملاو بلقلاو

 لفكلاو ةوهصلا ضيرع بنجلا ضيرع دخلا ضيرمب
 ليم الب غصرلا ريصق نيعلا ريصق رهظلا ريصقو
 لمتكملا ذخفلا ليوط فتكلا ليوط قنعلا ليوطو
 لزع الب ليذلا ليرط عالضالا عم عابلا ليوطو
 لقملاو بكنملا ديدح بلقلا ديدح عمسلاديدحو

 (ب١) :قيقدلا هفصو ي رمتسيو
 لتبرلا عم ذاحجحلا ميمد كرولا اطوم بنجلا خوفنم

 لكن الب صاصفألا ىماظ اظش ميلس بوبنمبلا يراع
 لمعلا دعب ازكر اذإ نيملقلاكب برحلل ىغصي
 لجي ملو برقلا يف ىرجي امك دعبلا يل يرجي طاس

 ميلس }قاسلا ليزه ،نيذخفلا نيمس ،كرولا نيل ،نيبجلا خفتنم نوكي نا بجي وهف
 ايوق نوكيو .نيملقلاك نيتداح نانوكتف ناندالا امأو .محللا ةليلق مئاوقلا نوكتو { ةبكرلا

 . برقلا يف هنع فلتخيال دعبلا يف هيرجو ،ةوطسلاو سأبلاب زيمتي

 )٦٩( ص ناويدلا ١٦٥

 )١٠( ص ناريدلا ٢١٨. ٢١٩ )٧١( ص ناويدلا ٢١٩

 ۔ ٦٤ ۔



 نئمطم تنأو اهددع رثك اهم ةكرعملا يف لويخلا ىقملن نا عيطتست سرفلا اذه لثمبف

 (٢٧ر) :هقوفت ىلا

 لمسلااطق لاعرك تءاج اذإ ليخلا ىقلت كلذبف

 ٧٨( :رعاشلا هنع لوقيف برحلا ليخل تافصاوم نم هبنجت بجي ام امأو
 لجرلااذو بلكلا ليجحت وذ وه نمو ناجعلا شخاو

 لطملااخأ نيزت يلحلاو هترغ لجرألا نوصتو

 لوح وذو ليخلا يف قلب وذ وه نمو مولظملا لقاو

 {)اآجح الب رغلا دادضأ ررغ الب لاجحالا ووذو

 لبي ملو كشي مل نسح لجح الب هجولا رغاف
 لمعت الف ليخلا يف مذ ررغ الب ليجحتلا اذكو

 لست الو هبكراف ابيع بستكمب سيل دعقللاو

 لخحترم دعقأ كلذف نطبلاريصتق رهظلا ليوطو

 لطخلا نيع هل كاذف نقمس هيدي غاسرأ اذاو

 لحي ملو َنَقُي مل بيع تعضتا اذإ رهملا ةةظطقر

 نوكت يتلا سرفلا نم اضيا رذحيو نجعت اهنأك ضرألا برضت يتلا ليخلا نم رذحي وهف
 .رهظلا ةليوط نوكت يتلا كلتو داعقلاب ةباصملا ليخلا نم اضيا رذحي ايك ، ةعساو ههجو ةرغ

 .لوطيو اهغسر ولعي يتلا وا نطبلا ةريصق
 اهب مدصيو ةكرعملا ىلا تاعامج اهدوقي هدجنف .هبورح اهب ضوخي يتلا هليخ ىلا دوعنو

 «٤٧ر : ءادعألا بئاتك

 لبانقب الفاحج تمزه مكلو بناقمب ابئاتك تمدص مكلو
 هليذ رعشو رعشلا ريصق وهف ،اقيقد افصو لاتقلا ءانثا هسرف انل فصي نا رعاشلا ىسني الو

 رومأب ريبخ ءاضيب هتهبج ،بئذلاك رماض عيرس ليوط وهو ةميلس هقاس ماظعو ،فيئك
 »٧٥« :دوسألا ةكرعملا رابغ طسو هبحاص مهلتق نمم الاطبأ ساد املاطلف لاتقلا

 يمح جايه سيطو ام اذا ماهللا لثم شيجلا مدصأ دقو

 مظيش اظشلا ميلس ليلش بيبسلا يفاص درجأ نتم ىلع

 مزحلاو مكارملا ليبن رافقلا بئذك بقأ حوبس
 متقألا لطسقلا يف ضكرلا ىدل ةمكلا ءطو دؤرعت رغأ

 )٧٢( ص ناويدلا ٢٢٠

 )٧٣( ص ناويدلا ٢٢١ )٧٤( ص ناويدلا ٢٥٣ )ه}٧( ص ناويدلا ٣٠٧

 ۔ ٦٥ ۔-



 لع اهموجه يف بائذلا عباتت هبشي عباتت يف ءادعألا ىلع وطست هشويجو يناهبنلا لويخو

 مانغألا :)٧٦١( ' ٍ

 داقنلا ىلع بائذلا وطست امك اورفر ءادعألل ليخلا اندقو

 تافصب هفصوو رعاشلا هنع ثدمت ام اريثكف هءادعأ هب لتقيو هب براحي يذلا فيسلا امأو

 )٧٧( :هرشاب ول رخصلا مطحي ضام قيقر ضيبا وهف ةديدع
 ابشلا قوتفم ةحلملاك ضيبا ىتنور وذ فهرم ىنيمي يو
 ارفو هارب رخصلا رشاب ول هملك يفخ بضع ممصم

 «٨٧ر : ماشلا فراشم ىلا ةبسن يفرشم باهشلاك ضام ليوط دح وذ وهو

 باهشلاك ضام دحلا قيلط يفرشم ضيبأ يانمي .ينو
 (١٧ر :هرعش ي اريثك ىنعملا اذه ددرتيو

 لاوهألا ىظل يفطي فرشم ماسحب هقوف برحلا ءىفطأ
 (٨.ر :ءامدلا ةقارا دوعت عطاق هفيسو

 مدلا قره درعت بيشخ نيترفشلا فهرم يتحار يلو

 )٨١( :داح عطاق ىلع بكرم بوعكلا نيتم وهف هحمر امأو

 مذنهل ىلع نانسب امز بوعكلا قدص طخلا نم حبرو
 (ه٢ر :هباقعا ىلع ءادعالا شيج دري اذه رتابلا هفيسب وهو

 هباقعاو هيرثإ ىلع . امكلا سيمخ يفيسب تددر
 ٨٣(٠ :اليلذ هلوحيف هئادعأ زيزع هفيسب برضي وهو

 نورقلاب يلعف كاذكو ¡ ىوه يتخ نرقلاب مهعاجش تبرض
 نوبللا نبا نم كانه لذأ اليلذ ومكليخ زيزع تكرت

 ءىرج عاجش وهف توملا نم افوخ سيل سلمألا يقاولا عردلا سبلي هبورح يف وهو
 ٨٤ . براحملا ةنس هذهف نوبراحملا لعفي ايك كلذ لعفي امنإو توملا باهيال

 براحملل ةنس نكل توملا نم ةفاخم صالدلا عردلا سبلأ ملو

 (٨ہهر : كلذ لعفي ال وهف هنع رفي عاجشلا لطبلا:ناك اذإف هفاخيال وهف توملا امأ

 ىنشناو عاجشلا توملا نع رف اذإ لوهلا ىلع مهش نم مدقأ
 )٧٦( ص ناويدلا ١٠٨ 7 7

 )٧٧( ص ناويدلا ٣٥ )٧٨١( ص ناويدلا 7 )٧٩( ص ناويدلا ٢٤٧ )٨٢٠( ص ناويدلا ٣٠٧

 )٨١( ُص ناويدلا ٣٠٧ )٨٢( ص ناويدلا ٥٨ )٨٨( ص ناويدلا ٣٦٢ )٨٤( ص ناويدلا ٥٧.

 )٨٥( ص ناويدلا ٣٣

 ۔٦٦-



 (ه٦» :رخآ عضوم يف لوقيو
 بئاه ريغ ةتيم نم عزاج الو شئاط ريغ ءىرما برح يف كيارو

 مكف هل ةبسنلاب يداع رمأ اذهف لاتقلا ناديم يف هءادعا هلتق نع اريثك رعاشلا ثدحتيو

 (٨) : : هابحلا قشو سوؤرلا عطق

 جلبا يرمش نانج مهش ججذم مثلتسم مغيض
 جهرم ثيل ةماه نم قش مك . جوعأ فيس دحب هتممع

 ىتح مهموق ين دايسالا حالسلاب نيججدملا ةايكلا لاطبألا نم امئاد هالتق رعاشلا ىلعبيو

 ؛٨٨ر : هتردقو هتوق ىدم نيبي
 مئلتسم ةسارشلا باهم سارملا ديدش دلأ نرقو

 ملظي مل ءاش اذإ مولظ نانجلا يرج يمح ةيبا

 مقرأ يترظانب اوتع هنارقأ سلاجي ىمك
 مذحم ابشلا قلط ضيباب هسأر ابرض هتيرحت
 ملظملاب ه ايحت تبضخ ينأك اعيرص كانه رخف

 هغبص دق ههجو ىلع ءامدلا ةرازغو ةرثكل هنأكف ريخالا تيبلا يف ةبيرغلا ةروصلا رظناو

 .ابوث اهلعجيف ةفارط رثكا ىرخا ةروصب هلك هليتق ترمغ دقو ءامدلا روصي مث رمحأ نولب

 (٩٨ر) :هب عفلتي

 ناعجشلا سطاغم عدجب ىضقو هفيسب ةامكلا عمق ججدمو

 يناقلا عيجنلا بوث اعفلتم امثاج ةجاجعلا تحت هترداغ

 (٠٢ر : نابقعلاو روسنلل اماعط كلذ دعب هكرتي مث

 نابقعللو اهل ماعطلا نمض املاطو روسنلل اماعط ادفنف

 )}٢( :لوقي رخآ عضوم يفف رعاشلا ناويد يف اريثك ىنعملا اذه ددرتيو

 موجحلا اهنابقعل اماعط ةاغطلا مخل عورلا يف كرتأو

 هذه لثم ةقوشتم ةعئاج ةالفلا يف ريست يتلا اضيا بائذلل اماعط هلعبي رخا عضوم ينو

 «٢٢ر :امل رعاشلا اهب وخسي ىتلا ةميلولا

 هب ىخسيلامدق كي ملو تورلملا بائذل هب توخس

 )٨٦( ص ناويدلا ٥٧ )٨٧( ص ناويدلا ٨٨ )٨٨( ص ناويدلا ٣٠٩

 )٨٩( ص ناويدلا ٣٥٦ )٩٠( ص ناويدلا ٣٥٦ )٩١( ص ناويدلا ٣٠٨ )٩٢( ص ناويدلا ٦١٠

 ۔ ٦٧ ۔-



 )٨٣( :هلوق اهنم ةريثك عضاوم يف هسفن ىنعملا رركيو

 بائذل او لع ارفلل اماعط داوج دجن نم ترداغ مكو

 ءامدب هبايث تبضخ دقو ةرم لك لاتقلا نم رعاشلا دوعي نا اذكه لاحلاو ىعيبطلا نمو

 )٩٤) : هااتق

 يب ايث جنب تبضخ دقو هاترفش للفت دقو تب أو

 لبقي يتلا كراعملا رمخ اهلعجيف هنماوك كرحتو رعاشلا ىلع رطيست ءامدلا ةروص لازتالو
 فالسلا ةقتعملا ةرمخلا برشي ملسلا يف ناك نإ وهف هئادعا نم لاتقلا موي اهبرشيو اهيلع
 (6هر : هئادعأ ءامد برشي برحلا ي هنإف

 يبارش اجيهلا سراوف عجنف فالس ةقتعم تبرش نإو
 ول هسفن توملا نا دقتعي تاب هنإف دحأ هنم لاني نا نود هكراعم يف رعاشلا لتق ام ةرثكلو

 )٩٨٦( : هفيسب هلتقل التاقم اصخش هءاج

 ابشلا يضاملا فمهرملاب هتلدج ىضغولا يف يلازن توملا بلط ول

 »٢٠( :لوقيو رخآ عضوم يف ىلعأ توصب ىنعملا سفن ددريو
 امزهنا وأ ىقلم هتلدجل اذإ ينزرابو انرق يل توملا روص ول
 امدع نم ناسحالاو دوجلاب تدجوأ اك ةاغطلا دوجوم فيسلاب تمدعأ

 همصخ سأر قشت ةيوق ةبرض هفيسب برضي وهف ةكرعملا ين هالتقل ىرخا ةروص هذهو
 )6٢٨١( :فيسلل دمغ ىلا هتمجمج لوحتو
 ادمغ نيدحلا مراصل تلعج ةمجمج براي

 ءاكبلا نلطيو نبدني ءاسن مهماوقأ يف دايسألاو ةايكلا نم هالتق راثآ نم كلذذعب ىقبتو
 لبق مهماوقا يف مهتلزنم مهل تناكو مهنأش مهل ناك نيذلا لاطبألا ءالؤه دقف ىلع ليوعلاو

 )٩٩( :رعاشلا مهلتقي نا

 هبارقأب حضن عجنللو جاجعلا تحت يعاضقلا لظف

 هبادنتب ىلكث نخرصيو ليوعلا هيلع ءاسنلا ليطت
 (٠:١ر :هلوق اهنم هناويد نم ةريثك عضاوم يف هسفن ىنعملا ددريو

 نينرلاب بدانت تانيزح هيلع ّيلكع ءاسن تكرت

 )٩٣( ص ناويدلا ٤٣ )٩٤( ص ناويدلا ٤٤ )٩٥( ص ناويدلا ٣٩ )٩٦( ص ناويدلا ٣٤

 )٩٧( ص ناويدلا ٢٨٩ )٩٨( ص ناويدلا ١٢٠ )٩٩( ص ناويدلا ٥٩ )١٠٠( ص ناويدلا ٣٦٢

 ۔ ٦٨ -



 »6٠٠١ :بورحلا ران لعشي يذلا وه هناب امئاد رعاشلا رختفيو

 تاوخن وذو لضف وذو بورح لا رعسمل بورشلا تنك نإو يإو

 6١٠٠٠ : هيأر هكراشت ال اهنا عم تدمخ وأ تبخ اذإ اهلعشي يذلا اضيا وهو
 هباكرل ميظعلا لخو توجر امم كسفن كيو رأ

 هباغ يف ثيلل لخديو دومخلا دعب برحلا رعسي نمل
 26١٠ : ىنعملا سفن لوح اضيا لوقيو

 ابخو رمأل برحلا ىظل ناه اذا برحلا محاج بشأ دقو

 ين ةاورلا اهلوانتي ةدام حبصأ هكراعم يف هموصخب هلعف امو هسأبو هتعاجشو

 )٤!١٠) : ممتاودن

 تاودنلا يف نووارلا اهركاذت ةقلص رماع تقلاص دق رقعلابو

 اهلحارمب كراعملا روص دقو ،يناهبنلا ناويد نم اريبك ابناج برحلا رعش لغش اذكهو
 اهتاودأ فصو ايك إ برجم دئاقو ريدق سراف ريوصت ،اهنم ءاهتنالا ىلا اهل دادعالا نم ةفلتخللا

 .اهتاودأو برحلاب اريبخ اسراف ناك هنأ ىلع لدي اقيقد افصو خلا . . . . ليخو حمرو فيس نم

  
 )١٠١( ص ناويدلا ٧٦ )١٠٢( ص ناويدلا ٦٠ )١٠٣( ص ناويدلا ٣٥ )١٠٤( ص ناويدلا ٨٠

 ۔ _ ٦٩





 ةفلتخم تاعوضوم

 (نينحلا۔ دهزلا ۔ ةمكحلا ۔ حدملا ۔ ءاثرلا ۔ رمخلا)

 نم ريثكلا قشع الزغ ناك ايك ٨ةزيمم ةيعايتجا ةناكمو هاجو زع نم هل ناك ام رعاشلل ناك

 عاتمتساو مارغ تاءاقل هتابحاص عم هتايح تناكو . اثباع ايهال نهيف هلزغ يف ناكو ءاسنلا

 رمخلا رقاعي ناك هنا هناويد يف انيديأ نيب عقو ام فشتسن نا يعيبطلا نم ناك انه نمو

 .يذلا بابشلا نمز كلذ نوكي دقو . ةلماك دئاصق اهل درفي مل ناو ارعش اهيف مظنيواهمدانيو

 هريغل ديلقتلا ليبس ىلع اهسلاجمو رمخلل هركذ نوكي دق و اهجهابمو ايندلاب اعتمتسم هاضف

 ( : اهنم قوسن ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو هوهباشو هوقبس نمم
 مادملا سوزك برشو وهلب هناحعيرو بابشل ا نامز

 مالظلا حنجك ايفقرق اه انشيع لكب ايمحلاانبرش

 (٢٦ر : هلوق اهنمو

 تاوخن وذو لضف وذو بورحلا رعسم بورشل ا تنك ناو يناو

 راثآلا رمخلا سلجم - يقاسلا 6 ميدنلا : ثيح نم يناهبنلا دنع رمخلا رعش لوانت اننكميو

 . فاصوألا ۔ اهبرش ىلع بترتت يتلا

 : مي دللا

 (٨ر قالخالا بذهم ةوخن وذ دجام هلاوحأ مظعم يف رعاشلا ميدنو

 اخالا دومحم قالخألا بذهم ةوخن وذ دجام اهينعزان

 «;؛ر :اضيا هنع لوقيو
 ميصخا ءابعأب ىولت ةم خن اذ اهتيطاع

 ٣٦ ص ناويدلا 0٣٣٩. ١٥©] ١٦ )٢( ص ناويدلا )١(

 ٧٦ ص ناويدلا ٢٨٦ )٤( ص ناويالا )٣(

 ۔٧١۔



 &هر : هتارثع نع فرطلا ضغي ابرطم هميدن نوكي نا بحي وهو
 يتارثع نع فرطلا ضيضغ لكو 3 برطم لك نامدنلا نم بحا

 )٦٠( :ةديرخ لصألا ةميرك ةاتف عم اهلوانتي دقو
 عورألا نهل ونعي ادئارخو ةداس برعي رس نم اهتعزان

 )٧( : ةليمج ةمعان ةاتف اهب لزاغي دقو
 موجحلاو قفارملا امج ةضب دوخ برلو
 ميدنلا ىلإ رورسلا يدهت ةمادمب ا :ازاغ

 : يقابلا

 نيذه ىف ايك ،رهازلا رمقلاك انايحا هلعجي ايك بيبحلاب يقاسلا رعاشلا فصي ام اريثك
 (٨ه) : نيتيبلا

 ملظن مل نحنو انيلع افئاط اهب بيبحلا ناك
 مجن ا ىلع سمشب فوطي رهاز رمف ة انهيبشتب

 (}) :رخا عضوم يف لوقيو
 ناوشنل ا ةماقو بيبحلا هجو هكارأ ضغو هتجه نأكف

 ١٠ :هتماقو بيبحلا هجوب هركذي وهو

 ناوشنلا ةماقو بيبحلا هجو هكارأ ضغو : هتجهب نأكف

 : رمخلا سلجم

 اهنع ثدحت يتلا رمخلا نكامأ نم كلذ ريغ وا ةرامخ وأ ةناحل اركذ يناهبنلا ناويد يف دجن م

 ادئاع ناك اذإ ةصاخو هطالب يف بارشلا سلجم دقعني ناك امناو هيرصاعمو هيقباس نم هربغ
 )١١( :ديص ةلحر نم

 احالم ميرصلا ماراك انيع امدانم مادملا ىلا تينثنا مث

 احاحص نوفجلا تاضيرم اروح اسناوأ رودبلاك بعاوك اضيب
 ءانع هسفن نع اففخم تاليمجلا سناوألا مدانيل بارشلا سلجن ىلا هديص نم داع دقف

 نونغملاو ناندلا دجاوتت ثيح ةليمجلا نيتاسبلا يف بارشلا سلجم دقعني دقو .ةلحرلا

 )٥( ص ناويدلا ٧٢ ١ )٦( ص ناويدلا ٢٨٦ )١)٧١( ص ناويدلا ٢٦٨ )٨( ص ناويدلا ٣٥٥

 )٩( ص ناويدلا ٣٥٤ )١٠١( ص ناويدلا ٣٥٥ )١!١( ص ناويدلا ١٠١

 ۔_٧٢۔



 .بارشلاب نورشتني ةاقسلاو ناكملا ألمت ةولحلا تايغنلاو يانلا تاوصأو تاليمجلا ءاسنلاو

 ١٢) : عاتمتسال ١ لك اعتمتسم هتقو ىضقي ءاوجألا هذه طسوو

 تاكرحملا ةقوشعم ةنكہو عمسمو ند نيب ودضغأو حيرأ

 تارطع ةعوفرم شرف ىلع ةودغ نيتاسبلا يف انسلج ام اذإ

 تافرغ اميأ تافرغ اهب اهفوطق ناد ضرألا يف ةنج مكف

 ةاقس نيب فرطلا تارصاق ىدل ةمادمب انمايأ اهب انيضن

 تامغنلاو يانلاب اننبرطي زغارب ءامدلا لاثمأك روح
 )}١« :رعاشلل هزنتم يف سلجملا دقعني دقو

 ناتهتلا دي ةفراطم تكاح هزنتم يف نامدنلا اهتعزان

 الإ هيف هكراشت ال صاخ سلجم ةرملا هذه هنكلو . بارشلل رعاشلا هدقعي رخآ سلجم ةمئو

 همه ليزي اقيتع افالس ةلماح هيلإ للستت ىتح نويعلا مانتو مالظلا نجي نا ام يتلا هتبحاص
 )١٤( : هبرك دعبيو
 بخاألا باغو يلخلا مانو مالظلا نج نيح ةليل مكف

 بجع ريبعب ةخمضم سيمي نصغك ىداهت ىنتنأ

 بركلا يفنتو مومهلا ليزت فالسلا قيتع نم ةيقابب

 : رمخ ١ فصو

 ول معطلا ةرم يهف ةديدع افاصوأ رمخلا ءارعش مظعم اهفصو ايك ةرمخلا يناهبنلا فصو

 ؛٥١هر : ىشتنال لبجلا اهقاذ

 ىشتنال مشألا دوطلا اهقاذ ول فقرق راقع معطلا ةرمو
 6١٦ : ىحضلا سمشك وأ ةلعتشملا رانلاك يهو

 ىحضلا سمش وأ ججأت اضغ ران اهتبسح اهبخص يف تقره ذإ
 )١٧( :اهرارمحا يف بهللا هبشتو ءاملاب ةجوزمم يهو

 بهل اذه تلق تلزن اذإ ةرم ةوهق ةعشعشم

 )١٢( ص ناويدلا ٧٥

 )١٣( ص ناويدلا ٣٥٤ )١٤( ص ناويدلا ٤٥ )ه!١( ص ناويدلا ٣٦ )١٦١( ص ناويدلا ٣٦
 )١٧( ص ناويدلا ٤٦ : :
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 )١٨) : بهذلا ريصع ىلع جومت ةضفلا تابحك يهو

 بهذلا رصع لثم ىلع رومي نامجلاك اهقوف ببح اهل
 )١٩١« :ةضفلاب عصرم بهذ يه وأ

 نامجب هقوف عصري بهذ اهبابح عصر نأكو اهنأكف
 («٠٢ر : دهعلا ةميدق ةقيتع ىهو

  

 ميدق اهدهع ةلومشم افنالس ةوهق براش وأ

 )٢١( : انيح درابلا ءاملاب ةجوزمئو اهرمخب ةروهشملا «ةناع» نم ىهو

 جرشحلا ءام لالزب اهنحص يف . ثعش ةناع لايرج امنأكو

 (٢٢) :رخآ انيح يكذلا كسلملابو

 ججنلي رشنو ةجفان يكذب . تللعو ريبعلا قوحسمب تطلخ
 «٢؟) : تاساكلا يف بئاذلا جلثلا ءايب رخا نيح ي جزمتو

 دهشلاو تاساكلا يف جلثلا بئاذب تجزم دق رمخلا فالس نم فنقرق وأ

 (٤٢ر : اهدربيف درابلا لايشلا حير اهبعادي اعبار انيحو

 ناهذألا قراوخ ءاكذ ولجت ةفالس حيبذلا مدك ةلومشم

 سراوفلا هحبذ نم ةاحوتسم ةروص يهو حيبذلا مدب اضيا قباسلا تيبلا يف اهروص دقو

 ءايب جزمت اسماخو .لوقعلا ءاكذ رهظت اهنأب اضيا اهفصو ايك .مركلا يف قونلاو بورحلا يف
 «٢ه» : باذملا بهذلاك ءارفص نوكتو اليل يراوسلا بئاحسلا
 عشعشت تايراسلا ءامب افرص ةّيناع ةفالس تبرش دقلو

 علظط اهنع نهف تافصلا اهيف تريحت باذملا بهذلاك ءارفص
 )٦!« : ناند تنب ءارفص نوكت دقو

 ناند تنب ءابهص اهيشم يف اهدق ةدعصب تلام امنأكو

 ١%!( : بئاذ بهذ ىلع ؤلؤللاك يهف بابحلاك اهحطس ىلع رهظت يلا عيقاقفلا امأو
 مجسم بئاذ بهذ ىلع ؤلؤل اهب بابحلا نأك

 )٢٨) : كولملا جات ىلع عصرزلملا ردلاك موجن تابحلا هذهو

 عصرم كيلملا جات ىلع رد اهنأكو اهبابح مجن نأكف

 )١٨( ص ناويدلا ٤٦ )١!( ص ناويدلا ٣٥٤ )٢٠( ص ناويدلا ٣٣٣

 )٢١( ص ناويدلا ٨٣ )٢٢( ص ناويدلا ٨٣ )٢٣( ص ناويدلا ١٠٣ )٤؟٢( ص ناويدلا ٣٥٤

 )٢٥( ص ناويدلا ١٧١ )٢٦( ص ناويدلا ٣٥٤ ))٢٧( ص ناويدلا ٢٦٨ )٨؟٢( ص ناويدلا ١٧١
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 ؛٢٠٢ :نابلصلا دنع سوسقلا مغنك ناندلا يف ردهي وهف ةرمخلا توص امأو

 نابلصلا ةلابت سوسقلا مغن هنأك ناندلا يف ريده اهلو

 (٣٠) : سمشلا عاعشك دعاصتملا اهعاعشب مالظلا يف ءعىضت يهو

 ةفيتع اهنوك نع اهب ىنكيو لباب ىلا اضيا اريثك اهبسن ةناع ىلا هترمخ رعاشلا بسن امكو
 (١٠٨ر : هلوق يف اك كلذو ةميدق

 لسلس ديمالج ىذ ءامب جشت ةيلباب اقتاع افالس نأك

 ٣٢) : رخآ عضوم يف هلوقو

 مئامفغلا لالز نم ءام درصم تطلاخ لباب رمخ نم ةقتعم

 درولا ءاب تجزم ارمخ لهني هنأكف هنم لهني يذلا هتبحاص مفب اريثك ةرمخلا رعاشلا نرقيو

 ؛٢٢» : لسعلاو كسملاو
 لسعلاو كسملاو درولا ءامب لعي ةمرك رمخ اهباينأ ىلع نأك

 (ح٤ : فقوملا سفن لوح رخآ عضوم يف لوقيو

 رمخلا نم يورسخ فاصب لعي ةمامغ ريمن اهيف ىلع نأك
 . )٣٥) :رخآ عضوم يف هسفن ىنعملا دكؤيو

 رادكأب سيل نوللا لالز نيعم اهجازم فرص ءابهص ةوهق امو

 ارفذا ةجاجزلا يف اكسم طلاخي ربنعب لعي جوجنلي رشنو
 اربدأ ليللاو برغلاب ىجدلا موجن تفه اذا اريحس اهيف نم بيطأب

 : رالنآلا

 دقو ددعتتو راثآلا هذه عونتتو ةديدع تايبأ يف ةحضاو ودبتف رعاشلا ىلع برشلا راثآ امأو

 دقو ،بركلا دعبتو مومهلا ليزت اضيا اهانيأر يك لوقعلا ءاكذ ولبحت اهنا قباس تيب ي انيأر
 »٢٠( : هليل رصقتو همه ليزتل اهانمتو هنطو نع دعب اهنيح رعاشلا اهقاتشا

 هبعالا ميرك مير وأ ليللا اهب ارصقم مهلا درطأ فالس له الا

 {ح٧ : سوفنل؟ حيرتو رورسلا ثعبت اضيا رعاشلا دنع يهو
 تاجهب ةحاترم مهسفنأف مهرورس قيتعلا حارلا ثعب دقو

 ٣٩٥ ص ناويدلا ٢٣٥ )]٢٢( ص ناويدلا ٢٦٨٢ )٣١( ص ناويدلا (٠٣ر ٢٣٥٤ ص ناويدلا )٢٩(

 )٣٣( ص ناويدلا ٢٦٢ )٣٤( ص ناويدلا ١٣٤ )٢٥( ص ناويدلا ١٥٧ )٣٦( ص ناويدلا ٦
 )٣٧( ص ناويدلا ٧٦
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 ٨٢2ر :هادي تكلم ام لك بهيف ىشنتني هلعجت ىهو

 عطقي ال يلئانو توحص مكلو ١ يتوشنل ياديتكلمام تبهوف
 )٢٩( : رمخلا هذه ف هلام كلهي اذهب وهو

 ملكت مل مث انضارعأو مادملا يف انلاومأ كلهنو

 (؛., : نكاسلا هقوش كرحت يهو

 نكاس قوش لك كرحت افرص ةمادم بيبحلا فك نم تبرشو
 )٤١( : مهسبالم لويذ نورجي ىراكس مهكرتت يهو

 متشن ملو ديفن ىواشن ريرحلا لويذ رجن نحنو
 اقيقد افصو ءامدقلا اهفصو اك اهفصو دقو إاهل افاصو رمخلل ابورش رعاشلا ناك اذكهو

 . اهيبراش ىدل راثآ نم هكرتت امو اهنامدنو اهتاقسو اهيناوأ نعو اهنع ثدحتف

 تقوو ةيعامتجالا هتايحو ةصاخلا هفورظ رعاشلا ةايح يف رمخلا دوجو ىلع دعاس امم لعلو

 كلتب تجزم دقو ةقباسلا لماوعلا لعفب هرعش يف رمخلا تدجو مث .هبابش يف ةصاخ غارفلا
 . اهنم دافأو اهب رثأتف دادجألا ثارت يف رعاشلا اهيلع علطا يتلا روصلا

 ءاثرلا ين

 هتفطاع تناك يلاتلا مسقلا يف ىرنس ايك حدملا يف ةفيعضلا رعاشلا ةفطاع سكع ىلعو

 ةروصم فقوملل ةبسانم هظافلأو هروص تءاجف اقيمع هروعش ناكو ءاثرلا يف ةقداصو ةيوق

 كلذو .هبلق يف ةفطاع نم هل ام خأللو ،هاخأ يثري رعاشلاف .ةرثؤمو ةربعم ةقيقد ةروص هل

 ةيويندلا ثادحألا نكلو © كلملا ناجلوص ىلا لوصولا هسفانيو هبراحي وهو لتق هاخأ نا مغر

 يذلا اماسح ناديملا يف براحي ناك رعاشلاف .رخا ءىش ةيماسلا ةيناسنالا ةفطاعلاو ءىش

 هبجي يذلا هيخأ ماسح نع ثدحتيف هئاثر يف رعاشلا امأو .هنم كلملا عازتنا لواحيو هسفاني
 هتيثرم يف هسملن يذلا حضاولا رثأتلا اذه ناك انه نمو ةيناث هاري نلو دبألا ىلا هدقف يذلاو

 (؛٠ : هلوقب اهأدب يتلا

 عمهتو نوفجلا ربعلاب ضيفتو عشختو بولقلا ىلصت هل ابن

 عدصتت الابج مث داكتو هدنع فجرت ضرألا داكت ابن

 عجفتو اهليل فهلت ءاريح ةمغب كولملا قفط هل ابن

 )٣٨( ص ناويدلا ١٧٢ )٣٩( ص ناويدلا ٢٦٩ )٤٠( ناويدلا ٣٤٢

 )٤١( ص ناويدلا ٢٦٩ )٤٢( ص ناويدلا ١٧٦
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 ىلعو 6 عمدتو يكبتف نويعلا ىلعو ، عشختو يلطصتف بولقلا ىلع هراثاو أبنلا ضرعب أدبيف
 ايندلا امنأكف . ملاتتو نزحتف كولملا ىلعو ، عدصتت داكتف لابجلا ىلعو ،فجترتو زتهتف ضرألا
 . هدقفل تب رطضاو هتومب تنزح دق اهلك

 «؛) : ماسح ركذ ىلا كلذ دعب لقتني مث

 عذليف بولقلاب رطخي مهلاو يرطاخ كموي مه بصوأ ماسحا

 عجوم باصم ىنعجويل امدق نكأ ملو كا در ىنعجوأ ماسحأ

 علقي ام هدوج لئامشلا فع خأ نم كدقن لع ع ماسحا

 عورأ تحت بيبر هامن امدق اعرورأ تخت بيبر تنأ هلل

 ةثالث يف ماسح ركذ ررك ،هتيثرمل اهب مدق ةثالث تايبأ يف تارم ثالث «ابن» ةملك ررك امكو

 يذلا وهو ملاو مهو ضرم نم هباصا امو هيلع أبنلا عقو نع اهيف ثدحتي ةيلاتتم ىرخا تايبأ
 فع ناك يذلا هيخأ دقف لمحت هيلع زع ةرملا هذه نكلو لبق نم دحا توم هلؤي مل

 اذه نظأ امو .كولملا تبنم يف تبن بلقلا تباث اعاجشو همرك عطقني ال اييرك .لئامشلا

 ةعوللاب ساسحالاو رعاشملا قفدتو ةفطاعلا باهتلا ىلع اليلد الإ هتيثرم علطم يف راركتلا

 ٤٤« ١ : هلوق يف اضيا هسملن ساسحا وهو 5 ىسألاو
 عفري كشعن لع رمي ىتح اذ لبق لمحي دوطلا نا تلخ ام

 عجفأو مامحلا نم رما موي هناف مأ نبا اي كموي ناك ال

 عبس !كيلع يفهل» ةرابع رركيف فهلتلاو ةرسحلاو ةعيجفلاب رعاشلا ساسحا دتشيو
 (}هر : هترارمو هتربح رهظيو هتعولو هنوجش اهيف ثبي ةيلاتتم تايبأ ةعبس يف تارم

 عرقتو نامزلا بون مهحاتبحت اوحبصأ ليج فهلك كيلع يفهل
 علض ىرسح يهو كب هلامآ تحبصأ جار فهلك كيلع يفهل

 عقلب رفص وهو كخانم ىفلأ قراط فيض فهلك كيلع يفهل
 عفنيو تبهذ ام كرضي مهيف مقي مل يح فهلك كيلع يفهل
 عجفي كاب وهف قئالعلا هنم تمطف لفط فهلك كيلع يفهل
 عدجت كب اهباصمل اهناذآ تحبصأ ليخ فهلك كيلع يفهل

 عزنت ىلكث يهفانينج تدقف ةرب مأ فهلك كيلع يفهل
 عضعضتن ةبكنل كادر الول نكن ملو كيلع افسأ انتعضمعض

 )٤٣( ص ناويدلا ١٧٧ )٤٤( ص ناويدلا ١٧٧
 )٤٥( ص ناويدلا ١٧٧.} ١٧٨

 ۔ ٧٧ ۔



 «٦٤ر : هلوق يف اهنزح ةمق غلبتو ةيكاب ةنيزح رعاشلا ةفطاع رمتستو
 عضوي ربق لك كدقفل يكبا ينتكرت مث تبهذو ينتدحوأ
 عفني عبت نبا اي كلذ نا ول ايكاب كحيرض ىلع تللظ دق مك
 عمسي وأ تيم لقعي ناك ول املكمو املسم تفقو مكلو
 عمجا لام لكو كولملا نبا اي يترسأ ةينلا ثنح نم كيدفت

 ملكيو ، عفنيال يذلا ءاكبلا ليطيو ربق يأ ىأر ايلك يكبي اديحو هكرتو هوخأ يفوت دقف
 هسفنب هيدفي ول هدوب هنإ لوقي مث . مالسلا دري الو مالكلا يعي ال ربقلا نكلو املسم ربقلا

 . هلك هلامو هترسأبو

 ترمتساو هتومب ربتعي مل هنا هيلع ذخؤي ناك ناو هيخا ءاثر يف رعاشلا ريسي وحنلا اذه ىلع
 الاقتنا رخفلا ىلا ءاثرلا نم اهسفن ةقباسلا هتديصق يف هلاقتنا ليلدب ةريتولا سفنب ريست هتايح

 ٧! : هلوقب هءاثر ىجنا دقف !ائجافم

 عجست مئامحلا تدغ امو فلإ هفلال نحتسا ام كّنيكبألف
 ٤٨) : هلوقب رخفلا ىلا ةرشابم كلذ دعب لقتنا مث

 عطقا يمزع ناو فويسلا ىضمأ يدنهم نأ ءام ؤللا ىنب غلبأ

 هتياغف فقوملا اذه امأو .اهسفن ءاثرلا تايبأ يف اهانيأر يتلا ةفطاعلا ةوق نم للقي ال اذهو

 اونوكي نل مهنا هاخأ هيف يثري يذلا فقوملا اذه يف وهو ۔ هئادعأل نيبي نا دارا رعاشلا نا
 »4٩« : هلوقب قباسلا هتيب عبتا دقف ةلاحم ال لتقلا مهريصمف هيخأ نم اردق مظعا

 عرصم يفيسب ىحضأ يذلا وهو ةلالج يدل يخاك مكيف له

 حدملا ي
 ةديصق دجن ام اردانف ،لجخو ءايحتسا ىلع يناهبنلا ناويد نم حدملا رعش انيلع لطيو

 ايقطنمو ايعيبط ارمأ اذه ودبي دقو . ةلماك دئاصق دوجو نع الضف هنم تايبا يوحت هدئاصق نم

 ناك يذلا وهو هرعش نم ابسكت ىغبي الف { موق ميظعو كلم رعاش هنا رابتعالا يف انعضو اذا

 ! !ليزجلا ءاطعلا مهيلع قدغيف ءارعشلا يطعي

 )٤٦( ص ناويدلا ١٧٩١ )٤٧١( ص ناويدلا ١٨٠

 )٤٨( ص ناويدلا ١٨٠ )٤٢( ص ناويدلا ١٨٠

 ۔_٧٨ -



 امك }ماسح هيخأ دض هبرح يف هودعاس نم ضعب اهيف حدمي ةليلق تايبأ هاندجو ام لكو
 تايبأ يهو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حدم يف دحاو تيبب هدئاصق ضعب يهني هاندجو

 ديدهتو هسفنب رخف لاجم يف نوكي نأك بيترتلاو جردتلا دقتفتو قمعلاو ةفطاعلا نم ولت
 مه.ر :الئاق هتديصق ةياهن ىلا هرخفب لصوو دئاصقلا ىدحا يف لعف ايك هموصخ
 اظطفق وأ ةلوح لالد ىلع يملح مكلدير

 ماقتنا وذ ينإف يطخس اورذخاو يباقع اوشخان

 (٥ه٢ر (ه» هتديصق هب يهني لوسرلا حدم يف تيبلا اذهب انئجافي هب اذا مث
 مالسلا عم ةالصلا ىكزأ هلآو يبنلا ىلعو

 حدمي يذلا هتيب نيب ةقالع وأ طابترا كانه ودبي الو بيترتو جردت الو ديهمت الف ىرن امكو

 يل فدصلا فعض فيعض هسفن تيبلا نا ايك اهلبق تايبألا نيبو «ةلَت» يبلا هيف

 ديريو هيلع ضرف فقوم وه امنأكف روصلا وا رعاشملا يف قمع الو لاعفنا الف هتفطاع
 مه الو 4ةێَي» لوسرلا حدمب اهمتخي نأب هتديصق ةيلحت ديري وه امنأك وأ ،هنم صلختلا
 يئ اذهك حدم اهبلطتي يتلا ةفطاعلا ةوقو روعشلا قمع نم ايلاخ تيبلا جرخي نا كلذ دعب

 لع اهيف ريسي ىرخا ةديصق يف فقوملا سفن سملنو . خيراتلا ةجو ريغ نمو هللا قلخ ربخ
 (ه٣» : هتديصق ةياهن ىتح هرخف يف لظيف جهنلا سفن
 مالظلا رون ةيربلا يبن ! لوسرلا ركذب يرعش متخأو

 ف مالسلا هيلع «دوه» يبنلا ركذ ناو لاثملا اذه ىلع بحسني قباسلا لاثملا نع هانلق امو

 ين هركذي وهو رعاشلا ناك دقف ائيش رمألا نم ريغي ال اذه نا الإ حيدملا تيبل قباسلا تيبلا

 . هبسنو هسفنب رخفلا وه رخآ لاجم
 مسحت نا لبق هعئاقو ىدحا يف جرحلل ضرعت هنا ودبي ماسح هيخأ دض رعاشلا برح ينو

 ةصق ضرعي وهو رعاشلا مهحدم دقو .هرصن مهب ققحف هودعاسو هو رصان موقب دجنتساف

 (ه٤ر : هلوق مهيف هحدم نمو 3 هيخأ دض هبرح
 مظاعالا نيقناخلا يف مهل نيدت امظاعا اموق رشعلا دعب تئج اذا

 مغارملا هيعدي ام ىعدي الو مهليزن ماضي ال ةامح ةامك

 مجامجلا فويسلا ضيب تحفاص اذا يفولا يف ماهلل نيبارض ديدانص
 مذاهللا حامرلاو ىضاوملا ةابظ مهالع تداش نييربجج ليلاب

 )٥٠( ص ناويدلا ٣٣٢ )٥١( ص ناويدلا ٣٣٢ ص ناويدلا د ٣٣٩

 )٥٣( ص ناويدلا ٣٣٩ )٥٤( ص ناويدلا .٣٢١
 ن

 ۔ ٧٩ ۔

 



 عطقت مهفويس ز مهريجتسم نورصني ةامح الاطبا مهدجوف مهدصق مظاعا موق مهف

 ف مهتعاجشو مهسأبو مهتوقب مهداجمأ اونب ءايوقأ مهو ٠ برحلا ف ,ءادعألا سوؤر

 كولملا مرق هنأب هفصوو 6 لماز نبا لنس يبأك هو رصنو هونواع نم ءاسا انل ركذي مث . بورحلا

 (٥٥ه) : هتربخو هتوقل كراعملا ف رفلاو ركلا ديدش

 مداصملا ركملا يف هيقتي نمو لماز نبا كولملا مرق دنس ابأ

 ا هتيسورفو هتوقو هتعاجش حضوت ةروص نيوكت يف هحودمم مسا نم رعاشلا ديفتسي دقو
 )٥٦( : «©فيس» عم لعف

 مداقملا مامحلا فوخ تمجحا اذا لباذو فيس لك يري افيسو

 مراكالا كولملا هنع ترصق نمو افولاو سابلاو لضفلا بر لمازو

 ةعفر ءايسلا اوغلب نيذلا ءايفوألا ءايوقألا مهف مهتناكم انيبم هحدم يف رعاشلا رمتسي مث

 (ه٧) : رمقلا ةلزنم اوزواجت لب اولعو

 منئاعنلا اهادم غلبت مل بتارم ,اوديشو يح لك اوداس موقلا مه
 مل لذت رحبلا جاومأك نوقفدتمو لابجلاك نوتباث لاطبأ دوسأ ىغولا ةحاس يف مهو

 (٥٨٥ر) : ناعجشلا لاطبألا

 مراضخ راحب تافينم لابج لطاوه ثويغ ديدانص ثريل
 مغارضلا نيرعلا دسأ مهل لذت مهلازن يف مهنا الا دسالا مه

 يفتخيل رحبلا نا لب اضيا روحب مركلا يف مهنا الإ ةكرعملا يف اروحب اوناك ناو مهو

 (ه٩) : مهمركو مهئاطعب نروق اذإ هؤام بضنيو
 مقامقلا روحبلا ضاغ ترخذ اذا مهفكا نا ريغ ماوط روحب

 (٠.ر :مهيف لصأتم عبط مركلا نا ايك ةيلاعلا ةعيفرلا ةلزنملاو كلاهملا لين اودوعت موق مهو

 مراكملاو ىدنلا لذب مهعبط نمو ىلعلاو كلامملا زوح مهنأش نمف

 ءالؤه ىلع ينثي وهف فقوم نم جرخي وأ اعينص دري نا ديري هنأكو هتايبا يف رعاشلا ودبيو

 يف مهسابو مهتلزنمو مهداجما نع ثدحتي نا يعيبطلا نمو 5هوديأو هورصان نيذلا موقلا
 رهف مهابت هروعش قمعو مهوحن ةفطاعلا ةوق ىلع لدي ام هتايبأ يف ىرن ال اننكلو لاتقلا
 ىلع لدي اقيقد اديدحت كلذ ددحي الو !هولعف ام ددعي الف مهرثأمو مهبقانم نع ثدحتي

 )٥٥( ص ناويدلا ١ ٣٢ )٥٦) ص ناويدلا ٢ ٣٢ )٥٧) ص ناويدلا ٣٢٢ )٥٨() ص ناويدلا ٣٢٢

 )٥٩( ص ناويدلا ٣٢٢ )٦١( ص ناويدلا ٢٢٢

 ۔_٨٠۔



 ف حدام يأ اهلوقي نا نكمي ةماع تافص اهلك نكلو ٠ مهتالوطبو مهرابخألو محل هتعباتم

 ةفطاع فعض اضيا دكؤي امم ريغ سيل فقوم نع ربعي يكل اهمظن هنا دكؤي امم حودمم يأ

 . هدنع حال

 ٭ 9 ”

 ةمكحلا ىن

 هدئاصق يف ةقرفتم اهتايبا ةرات اهدجن يناهبنلا رعش يف اهنع انثحب اذاف ةمكحلا امأو

 هدجن رخآ اروطو !ةريهشلا هتروصقم يف لعف ايك ةديصق يف ةعوطقم اهدجن اروطو .ةفلتخللا

 .رخفلا يف تايبالا ضعبب اهمتخ ناو اهل ةديصق فقي

 الوغشم وأ افوسليف نكي مل وهف ،رنعاشلا هيلا ىعس ايسيئر اضرغ ةمكحلا نكت ملوأ

 ىلع هدعاس امم اريبك امامإ ثارتلاب ايلمو اعلطم ارعاش لاح يأ ىلع ناك هنكلو .ةفسلفلاب

 فقاوملا هذه نع ربعت مكح ىلا ةفلتخملا هفقاوم يف هدوارت تناك يتلا رطاوخلا ضعب ةمجرت
 يف رعاشلا اهل ضرعت فقاوم ةديلو اهمظعم ف هتمكح تناك انه نمو .. اهعم بواجتتو

 مكحلا هذه لعج ميدقلا ثارتلا نم هظوفحم نا ايك هسفن يف ساسحا نع ةربعمو !هتايح

 رعاشلا ةيصخشب رخآلا بناجلا ظفتحا ناو اهنم ريبك بناج يف ءامدقلا مكحب ةرثأتم جرخت

 )٦١) : اهعلطم ةديصق ي هتبحاص لالطا ىلع يكبي فقو رعاشلل فقوم يفف . هتردقو

 بعالملا يناه نيب اعمد قربنف بئاجنلا دوق مويلا ىناسبحاف الا
 ٦٢( : هل للعتو فقوملا مئالت يتلا ةمكحلا تجرخ ىنعملا سفن لوح نيرخآ نيتيب دعبو

 بئابحلا رايد دعب نم راز اذإ هعومد قيري ال نم اقشاع امف
 بطاعملا يراهم يف ىسمأ لقعلا نم تنكمت نإ ةرظن الإ بحلا امو

 هنع ةربعمو فقوملل ةمئالم هروص ودبتو ةطيسب ةلهس نيتيبلا يف ىرن ايك رعاشلا ظافلأو
 هعومد لزنتف عيطتسي الف هرعاشم بلاغي وهو هتبحاص قارف ىلع ءاكب فقوم يف رعاشلاف
 رايد ةرايز دنع هعومد قيري نا دبال قشيعي يذلاف .اذه هفقوم رربتل ةمكحلا يتأتو ةرمهنم

 نمو . ةفطاعلا بلغتتو حيحصلا ريكفتلا ىلع ىوقي الف ،لقعلا دسفي بحلاو ،بيبحلا
 ٦٢, : هلوق اضيا فقوملا اذهل ةهباشملا همكح
 عضاخ وهو هندتقي وأ داقنيس همامز ناسحلا ضيبلا كلم نمو

 رهدلا عمو .ءاشت ام هب لعفتسو امتح اهل عضخيسف ةليمج ةاتف بح يف لجرلا عقو اذاف

 سرفلاب ادجنتسم هنطو رعاشلا رداغ اينيحف فقاوملا هذه سكعت مكحو فقاوم رعاشلل ناك

 )٦١( ص ناويدلا ٥٤ )٦٢( ص ناويدلا ٥٤ )٦٣( ص ناويدلا ١٨٨

 - ٨١۔



 ثراوكلاب يتأيو ايئاد وسقي يذلا رهدلا ىلع هتاعبتب ىقلا هعئاقو ىدحا يف هتميزه دعب

 (٤٦ر : ملألاو ردكلا تقولا سفن ين لمجي ينإف انايحا ولجيو نيلي ناك نإ وهو .ةديدعلا

 هبئاون مج رهدلاو ينبان امب امتعمس وأ امترصبأ له ليلخ

 هبراشمو هقالخا تسقو مهل تردكت موقل ىلولحاو نال اذإ

 «٦هر : هل ثدح ام ةعبت رهدلا لمحي رخا هباشم فقوم يفو

 احارتأ ىرولا حارفا ديعيو هميعنب هسؤب بقعي رهدلاو

 دهع ال هنأب ىرخا ةمكح يف هفصي مث .انازحا حارفألا بلقي ام ةداعو بلقتم رهدلاف

 )٦٦( : نامأ الو هل

 نيمألاب ةنامألا يف وه الو دهع ناسحالاب رهدلل امو

 )٦٧( : هلوق اضيا همكح نمو

 حرافل تملع نا كلجر راثعب هنإ موق ميئل نمزلت ال
 حبار كلذ دنع كنا نظتو افرقم كرمأ مامز نيطعت ال
 حداكتو براجت هتصلخا دق امزاح ابيرأ الإ رشتست ال

 ساسحالا قدصو قمعلا نم ولخت اهنكلو رعاشلا هل ضرعت فقوم ةديلو ةمكخ يهو
 . هل اعانقاو عماسلا يف اريثأت رثكا اهنالعجي نيذللا ليلعتلاو ليلحتلا دقتفت ةيحطس يهف

 «٨٦ر : هلوق يف كلذو هتيمهأو لوقلا ةميق اهيف نيبي ةديج ةمكح رعاشللو

 ربالا ذفني ال ام ذفنت لوقلاو هقدصأ لوقلا ريخو ارازن غلبا

 (٠٦هر : هلوقك هفقاوم اهب ليذ يتلا مكحلا ضعب هل تناك ةعيفرلا ةلزنملاو ةعاجشلا لاجم يفو

 هبداون ادمح هبسكت مل زاح امب هتايخ اليمج زرجي مل ءرملا اذإ

 هبلاعث هيلع مدقت مل لج نإو ارساج توملا ىلع مدقي مل ثيللا اذإ
 (٠٧ر : لوقي رخآ عضوم يفو

 رفغي ةردقم لان اذإ كلام ىرولا كولم ريخو
 . هحماست نع هيف ثدحتي هل افقوم اهب ليذ دقو

 )٧١( : كولملا هيف ددهي افقوم اهب ليذ ىرخا ةمكح هذهو

 عرزي ام الجاع دصحي ءرملاو الجاع هودصحت. هوعرزت ام

 )٦٤( ص ناويدلا ٦٤ )٦٥9( ص ناويدلا ٩٩ )٦٦( ص ناويدلا ٣٥٩ ))٦٧١( ص ناويإلا ٩٥

 )٦٨( ص ناويدلا ١٥٣ )٩!٦( ص ناويدلا ٦٦ )'٧٠( ص ناويدلا ١٢٧ )٧١( ص ناويدلا ١٧٢

 ۔ ٨٢ -



 كلذ عبتاو مهل هللا هانب يذلا مهدجو ةيلاعلا ةموق ةناكم نع ثدحت رخآ عضوم يو

 )٧٢) :: هلوقب

 ردقلا دعسي الام كردي سيلو هضفاخ نمحرلا نم ولعي سيلو

 اهنع رعاشلا انل لوقي مكحلا نم اريبك اددع اهيف دشح هناويد ةياهن يف ةينون ةديصق رعاشللو
 هذهل ليوط ديهمت يف كلذو نامزلا ثادحاب هتفرعمو اهب هتربخو ةايحلا يف هبرابت ةجيتن اهنا

 ريسي رخآ ارصنع نوكتل هتغالبو هتحاصف نايبب هديهمت أدبيؤ اهاودجب انعنقي ىتح مكحلا
 ( :هلوق همكحل اهب دهم يتلا هتايبأ نمو ةسرامملاو ةبرجتلا رصنع عم بنج ىلا ابنج
 نامقل اهوجب مل ةغالبو نايبو ةمكح ةحاصفلا يف يل
 نارق هدبي مل اكحم ,ينم تسرامو نامزلا ثادحا تسرام

 ناذألا اذكهو ءاج كاذكف هعوقو لبق رمألا تفرع دق مك

 (٢ه : لاق انيح ىملس يا نب ريهز ةحئار ريخألا تيبلا يف مشن انلعلو

 معدغ يف ام ملع نع يننكلو 3 هلبق سمألاو مويلا يف ام ملعأو
 عم هبراجت ةصالخ اهيف ضرعي ةيلاتتملا مكحلا نم ةريبك ةعومجم انل صري رعاشلا ذخأ مث

 بهر : هلوق اهنم سانلاو نمزلاو ةايحلا

 ناميالا دلوو لامجلا جتن امهنمو ةايحلل لعب لقعلاو

 ناسنالا هلعفب موري امع ؤايح ميركلا عنم املاطلو

 نارسخ ةئامل قيرملا نإ هءام ددبت ال كءايح ظف ان

 ناوهو ةلذ اهيف هاوخأ ةمعنب ليلذلا طبغ ؤرما لذ

 » ٭ +٭

 دهزلا ىل

 عم وهلي ناك ملسلا تاقوأ ينو هئادعأو هموصخ دض بورح يف هتايح يناهبنلا ىضق

 ىلعو ۔ هتايح تايرخأ يف هنكلو } عرولاو ىوقتلا نع نوكي ام دعبا ناكو 3 هئاسنو هتابحاص

 .هنارفغو هتمحر ابلاط اعشاخ ابئات هبر ىلا عزفي هتلكاش ىلع نيذلا ءارعشلا مظعم ةداع

 اهيفو ،عوضوملا اذه ىلع اهفقو هناويد ةياهن يف ةديحو ةسمخ هلو اهيف امو ايندلا يف ادهاز

 )٧٢( ص ناويدلا ١٥٥ )٧٣( ص ناويدلا ٣٤٦. ٣٤٧

 )٧٤( ص ينزوزلا حرش عبسلا تاقلعملا ٦٩ )ه٧( ص ناويدلا ٣٤٨

 ۔٨٣-۔



 نيدلا عابتاو مالسالاب كسمتلا ىلا سانلا وعديو ،لئازلا اهميعنو ايندلا نع ثدحتي
 ةديدع ةلثمأ برضو ناوألا تاوف لبق هتلفغ نم وحصي نا لفاغلا اعد ايك يدمحملا

 لك هتلا ىلا دعيلف مهتاراضح تهتناو اوهتناف ايندلا ةايحلا يف مهنأش مهل ناك ماوقأو سانال

 «٨ر : اوضق ايك يضقي نا لبق لفاغ لك قفيلو لاضو دراش

 داعملا ىرولا لك ىرح اذإ داري هب امع الفاغاي

 دادش اهبر نيأو هيا داعو تبهذ ددرمن نيأ

 ايقب مهرهد مهنم قبي مل

 لقاعملاو تالودلا ولوأ نيا لفاحجلاو دانجالا ووذ نيأ

 لفاحملا يف بطخي نم نيأو لهاوصلاو رثكالا ددعلاو
 ايع لادجلا لهأ نع تنك ذا

 ناطحق نم زعلا لهأ نيأو ناجيتلاو توختلا ووذ نيأ

 نامزلا بئاون مهب تولأ ناسغ ينب كالمأ نياو

 ايبواكلسم مهتكلسأنف

 نيعر يذو نزي يذ نع ثدحتيف ةقباس داجما مهل تناك نم ضعب ركذ ي رعاشلا رمتسيو
 شئارلا نب عبت ةهرباو حابصلا نب ةهرباو ثراحلا نب ةهرباو ناسح نب ةعرزو دنه نب ورمعو

 مهرجو دارمو نالهكو نامعنلا نب رذنملاو سيقلا ءعىرماو نرقألاو دعسالاو راعذالا يذو

 . مهريغو . . ماذجو

 ايندلا مهب جضت تناك نمم دشحلا اذه لك هركذب هرابخأ اعلطم خيراتلاب املم رعاشلا ودبيو

 )٧٧( :رئاودلا مهيلع ترادف هلوعم مهيف لمعأو مهيلع ىضقو نامزلا ءاجف

 اوناك ام مهنأك اوضرقناف نامزلا هفرص مهيلع .بص

 ةرملا هذه نكلو ،ءاوس ةقوسلاو كولملا لعجي هارن ةرم لوألو ،اوضم نمب رعاشلا ربتعيو
 )٧٨« : هيف فقوملا لاؤس ىشخيو هاشخي يذلا رشحلا موي ىلاعتو هناحبس ۔ هللا ماما

 ىضقناف مامحلا هاضقت نمو ىضم نمب افلاس تربتعا اله

 اضفلاب دوحللا قيض اولدبنف اضقلا فرص هولد مهيلع ىلدأ

 اينفغلا مدعلملا ىهاضو ارسق

 )٧٦( ص ناويدلا ٣٦٥ ))٢٧( ص ناويدلا ٢٣٦٧ )٧٨١( ص ناويدلا ٣٦٩

 ۔ ٨٤ ۔



 كولعصلاب عسوملا فرتلاو كولملاب ةقوسلا هبتشاو
 لوكشلا بهايغ تجرفناو كولمملاب رهاقلا كلاملاو

 ايفخملا كل توملا رهظأو

 فصنملا صاصق نم صانملا نيا فقوملا لاؤس نم رفملا نيا
 فقوتسم عفاش ميمح الو فحزم نم ال موي ضيحملا نيأ

 ايهد لزي مل ممي باقع
 كلذ ىلع رسحتيو هبابش يف ماثآ نم هلعف امو هتاف ام ىلع اديدش امدن رعاشلا مدني مث

 )٧٩( : هبر نم ةمحرلا ابلاط

 يباصتلاو ةذللاو يغلا يف يبابش نم تاف ام ىلع يفهل
 باتلا ةعاس ين بتأ مل نإ يباتك ين طخ امم هاليو

 ايضرم يقلاخ عم نكأ ملو

 ':ةونذو هاياطخ ةرثكل طابحالاو سايلاب رعشيو ميظعلا فقوملا موي هفوخ نع رعاشلا ربعيو

 يرابلا يديا نيب تفقو اذإ يراذتعا امو يتازافم نيأ

 رانلا ف ارغاص ينوهدهدو يراتسا ىرولا نيب تكتعهو

 ايوهاهرعق ىصقأب يومأ
 ازوججي وأ قلخلا موقي موي ازوفت نا مرجم اي تاهيه

 ازيزعلا كبر تيصع دقو ازيربت ىظل نع لانت ناو
 ايبأ هرمأل لزت ملو

 يداعالا نم هلل تنأو داعملا يف زوفلا يجرت فيك

 داشرلا نع جاعنم تنأو دابعلا ةبتر وجرت فيك مأ

 ايوغلا كناطيش ابعتم

 .ةاجنلا ين هل لمأ ال هناو رشحلا موي هريصم نم مؤاشتو سأي ةلاح يف هنأكو ودبي رعاشلاف

 لكب هيلإ هجوتيف ةيقن ةصلاخ هتبوت تناكو هاعد اذا بئاتلا ةبوت لبقي هتلا نا ركذتي هنكلو
 ؛١٨) : هتفطاع لكو هرعاشم

 مزمزو افصلاو نيتورملاو مظعألا قيتعلا تيبلاب براي
 مرجملا كيلملا ناهبن نبال نك ,{ مركملا يمشاهلا يبنلابو

 ايفحامحارافوؤر ارب

 )٧٩( ص ناويدلا ٣٧٠ )٨٠( ص ناويدلا ٣٧٠ )٨١( ص ناويدلا ٣٧٠. ٣٧١

 _٨٥۔

 



 امدقأو هرخأ امل رفغاو امرجاو هثدحا يذلا حماو

 امحري نا لمؤم هنإف امعنم كنم هوجري امب نكو
 اينغهباذنع نع تنك نإ

 اييحر نوكي نا ميركلا يبنلابو اهلك هتاسدقمب هتلا افلحتسم هتسمحم رعاشلا يهني اذكهو

 . هبونذو هاياطخ رفغي ناو هب

 هكلم نع هب تدعتبا يتلا ةريخالا هتميزه ىقل اينيح رعاشلا نا ةسمخملا هذه نم حضواو

 هتلفغ نم قافو ةأجف هريمض احص .هبر ءاقل برقو هلجأ وندب سحا امنيحو ،هناطلسو
 وجري يتلا ةبوتلا هذه تناكف ش هقلاخ نايصع نم هبابش تاقوأ يف ناكامو همرج مظع سحاو

 .اهلبقي نا هللا
 « ه ٭

 نينحلا ي
 نا نهذلا ىلا ردابتي هبحاوص ددعتتو ءاسنلاب ثبعي هال رعاش هناب يناهبنلا فصن اينيح

 ةاتف عم ةليمج اتاقوا يضقي وهف افيعض نوكيس هروعش ناو ةخسار ةقيمع نوكت نل هتفطاع

 اننكلو ،دباكي نلو يناعي نل وهو تاريثك نهف اهريغ نع ثحبيلف تأت مل ناو \تءاج نإ
 ةرملا هذه اهنكلو .قارفلا ةعولو ىوجلا مالاو ةدباكملاو ةاناعملا ىرن ،هناويد يف كلذ ريغ ىرن

 دعب زومره ىلا اهجتم هرايدو هنطو كرت امدنع ةيساق ةبرجت رعاشلاب ترم دقف إهنطو هاجت
 ىلا اديدش انينح نحي وه ذاو هنطو ىلا اراح اقوش قاتشي وه اذاف .كراعملا ىدحا ين هتميزه

 ؛٢٨) :هرايد نع هتدعباو هب تملا ىتلا ةثراكلا هذه دعي هيف هتايركذ

 هبئاون مج رهدلاو ينبان امب امتعمس وا امترصبا له ةيلخ

 ؛٨ص .ىودج نود هرجف غوزب رظتني وهو لبق نم سيقلا ءىرما ليل لاط ايك ةليل لاطف

 هبكاوك روغت ال يليل لاب امو هرون دبي ملرجفلا اذه لامالا
 (هير همه بئاتك اهعمو مالظلا بئاتك ىلاوتتو

 هبئاتكو هفلخ يمه بئاتك تفدارت مالظلا باجني تلت اذإ

 رصقت اهبعالي ةاتف وأ اهبرشي ارمخ ىنمتيو ايئاد اهركذتيو ةقباسلا هتايح رعاشلا ىسني الو

 (٨هر هليل هيلع

 هبعالا ميرك مير وأ ليللا اهب ارصقم مهلا درطا افالس لهالا

 )٨٢( ص ناويدلا ٦٤ )٨٨٢( ص ناويدلا ٦٤ )٨٤( ص ناويدلا ٦٤ )٨٥( ص ناويدلا ٦٤

 ۔_٨٦-۔



 )٨٠( :اهدهع ىلع تلازال لهو اهنع لءاستيف هزعو هوهل نكاما رعاشلا ركذتي مث

 هبعالم تابصم ىوزن رقع لهو رماع يريمعلا نصح له يليلخ

 هبعاركو اشحلا صمخلا ةرصاعم همعبرب دملا دعب ترمس لعو
 هبراطمو هُئاذل انمايأ دئاع لقاعملا وذ ىلهب عرش لهو
 هبئاوش يدعب هتباش مأ دهعلا ىلع اندعبل نغالا ميرلا كلذ لهو

 نزي يذ نب فيس ةلحرو هتلحر نيب طبرلا لواحف نيتماشلا دوجوب سحا رعاشلا ناكو

 شيجب هودماو سرفلاب دجنتساف نييشبحلا نم فيس مزه نا قبس دقف لبق نم سرفلا ىلا
 ءاعنصب مخف رصق يل ازيزع شاعو هزعو هدجم ةداعاو هئادعا ىلع رصنلا نم هب نكمت ريبك
 نيتماشلل لوقيف فيس فورظ عم هباشتت هفورظ نا يناهبنلا ىأرو ةمعان ةفرتم ةايح ىضقو
 كلم الف رصنلا هب ققحا مخض شيجب دوعاسو يلبق فيس هلعف ام لعاف ينناف اوتمشت ال

 )٨٧« . يب ىواستيو تققح ام ققحي
 هبلاط انا عياش وأش كاردال يترساو يموق تقراف دق كأ نإف

 هبناج ميضلا ركنا ذإ ةين هب = تحّوط ناسغ بر فيس يلبقن
 هبراوغ تشاج ميلا لثمب ءافف انهاج زنعلا بلطي ادرف برغت

 .هدجمو هكلم ةداعتسال الإ سرفلا ىلا بهذي مل وهف
 يهو قمعلا ىلا ليمي روعشلاو ةيوق ودبت هنطو ىلا رعاشلا نينح يف ةفطاعلا نا ةقيقحلاو

 .هتايركذ نكافأ اهب يتلا هرايد ىلا نحي رعاشو ،دقتفملا هكلم ىلا نحي نم ةفطاع

 )٨٦( ص ناويدلا 0٦٤ ٦٥ ))٨٧( ص ناويدلا ٦٥

 ۔ ٨٧ -





 يناغلا لصفلا

 ىناهبنلا رعش يف تاضراعملا

 ةضراعملا يف هبولسأ ©
 سيقلا ءىرما ةضراعم ©
 ةعيبر نب ديبل ةضزاعم ©
 ينايبذلا ةغبانلا ةضراعم ©

 ديرد نبا ةضراعم ©

 نيرخا ءارعش ةضراعم ©

 بركيدعم نب ورمع ۔
 ءاسنخلا ۔

 ةدبع نب ةمقلع ۔

 يلذهلا بيؤذ وبا
 ةضراعم ةهبش ©

 يرعملا ءالعلا وبا

 ءارعش نم ةيادب ةفلتخملا اهروصع يف رابكلا ةيبرعلا ءارعش نيواود ىلع يناهبنلا ذملتت
 مظنلا امأو همظنو هعمج ؛رعشلاب اعلوم ناك هنا ودبيو . هرصع ءارعش ىتحو يلهاجلا رصعلا

 امأو ،ثحبلاو ةساردلاب نآلا هلوانتنو انل هكرت يذلا ريبكلا هناويد نم احضاو كلذ ودبيف

 هماماو الا اهمظن هنا بسحن ال هضرعو ناويدلا لوط يف رشتنت ةديدع دئاصق نإف هعمج

 اساكعنا اهاري وا اهدادمب هماما تناك ءاوس ، نيروهشملا برعلا ءارعش دئاصق نم اهرئاظن

 ىلع عساولا هعالطا وه دكؤملا ءىشلا ناف كاذ وا اذه ۔ رمالا ناك اياو .اهنم هظفح امل

 ةغبانلاو هعيبر نب ديبلو سيقلا ءىرما لثم ىمادقلا برعلا ءارعشلا نيواود نم ديدعلا

 . راعشأب ملا يك . مهريغو بركي دعم نب ورمعو يبنتملاو يرعملا ءالعلا يباو ديرد نباو ينايبذلا

۔ ٨٩ ۔



 )١) . مهريغو ةدبع نب ةمقلعو يلذهلا بيؤذ يباو ءاسنخلاك مهنم ديدعلا

 . اريبك اراشتنا رعاشلا ناويد يف ةضراعملا نف راشتنا ناك انه نمو

 : ةضراعملا يف هبولسأ
 يدق برعلا ةضراعملا ءارعش دنع اهانفلا يتلا ةروصلاب يناهبنلا دنع ةضراعملا تات م

 اهدجن اننكلو . ةضراعملا برد ىلع اهعم ريسيو ضراعملا ةديصق ضراعملا ذخأي نأك اثيدحو

 اريغمو انزوو اظفلو ىنعم اعلطم القان ةديصق ضراعي دقف .ىرخا الاكشا ذخات يناهبنلا دنع

 ريغي دقو ،ءالعلا يبا عم لعف ايك ةضراعملا باب نم اهب جورخلا الواحم .طقف ةيفاقلا فرح

 .ءاسنخلاو ةعيبر يبا نب رمع عم لعف ايك يورلا فرح
 رهظي نا لواحي ناك كلت هتاضراعم لثم ين يناهبنلا نا ظحالي نكمتملا ثحابلا لعلم

 دنع رعشلا نم عونلا اذه ىلع فقنل كلذ عبتتنسو ةنماكلا ةيرعشلا هتبهومو ةصاخلا هتاردق

 .برعلا راعشا ىلع هعالطاو ةيبرعلا هتفاقث ىدمو ءارعشلا ءالؤهب هرثأت ىدم ىرنو يناهبنلا

 : هتاضراعم

 ادبن نا يهيدبلا نمو .يلهاجلا رصعلا وهو لوألا رعشلا رصع ءارعش نم رعاشب أدبنو
 هتارابع { يناهبنلا دئاصق مظعم ىلع ةحضاو هتايصب ىرن يذلا رعاشلا وهف سيقلا ءىرماب
 كلم امهالكف .ةايحلا فورظ يف اهنيب ريبكلا هباشتلا ىلا كلذ عجري دقو !هيناعمو هروصو
 وهلل بحم اريخأ امهالكو .هكلم دادرتسا لواح سراف امهالكو .هكلم نع داعبالل ضرعت
 ! . ءاسنلا ةسلاجو ةمدانملاو عاتمتسالاو

 : سيقلا ءىرما راعشأ ةضراعم

 2" : اهعلطم ىتلا ةريهشلا سيقلا ءىرما ةقلعم يناهبنلا ضراع

 لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق
 لامشو بونج نم اهتجسن امل اهمسر فعي مل ةارقملاف حضوتف

 () : اهعلطم ةديصقب

 لدنجب يحو ما دنزب مشوا لزنمب سيل تنأ مأ عبترما
 . لسلسم بوث قحس مأ ىلبلا ديدج 3 اهديدج نابأ يتاللا للخلا مأ

 ءارعشلا ضعب ركذ ايك يناهبنلا رعش يف ةضراعملا دوجو ىلا زاجياب ىخونتلا نيدلا زع هفقحم راشأ ناويدلا ةمدقم يف )١(
 . مهضراع نيذلا

 )٢( ص سيقلا ءىرما ناويد ١١٠١ )٣٢( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٢. ٢٣٣

 ۔ ٩٠ _۔



 لأمشو بونج اجير هرواعت مساط ءامسأل مسر هنأ الأ

 ءارعشلا لج نأش اذهف نيتيللط نيتمدقم اهنوك طقف تسيل نيعلطملا نيب ةقالعلاو

 نم لوالا رطشلا ىهنا دقف إةرابعلاب قلعتم ذخأ نم لخت مل يناهبنلا تايبا نكلو 5 ىمادقلا
 ةظفل يهو هعلطم نم لوالا رطشلا سيقلا ؤرما اهب ىهنأ يتلا ةظفللا سفنب لوالا تيبلا

 لثم يناثلا سيقلا ءىرما تيب ظافلا ضعب ثلاثلا هتيب ف يناهبنلا لقن كلذك «لزنم»

 .لامش ۔ بونج ۔ مسر : ظافلا

 هل ءالم اهيلع تجسن اهنأكف لالطالا كلت ىلع حايرلا هذه راثآ سيقلا ؤرمأ فصي مث

 ؛ر : اهءارو اهرجت لويذ
 ليذلا ءالملا نحس ابصلا اهاسك اهتابنج يف حيرلا حست ءاخر

 (هر لاقو سيقلا ءىرما تيب يناهبنلا ضراعف

 للهلا ناميلا ماهستك اموسر ترأساف هيلع ىدعت بقح تنأ

 ةروصلا نم اريثك دافتساو امات اريغت ةرابعلا ريغو سيقلا ءىرما نم ىنعملا يناهبنلا ذخأ دقو

 . حايرلا راثآل سيقلا ؤرما اهمسر ىتلا

 () : ةبابصو انزح يكييف اهعم هتايركذو هتبحاص سيقلا ؤرما ركذتي رخآ عضوم يفو
 لكوم قوشب نوزحم ةيامع تددرت ام | ذإ ىتح اهس -مف ةو

 لؤعم نم سراد مسر دنع لهو اهتحفس نإ ةربع يئافش ناو

 يلمحم يعمد لب ىتح رحنلا ىلع ةبابص ىنم نيعلا عومد تضافف
 }٧( :لاقو سيقلا ءىرمال لوألا تيبلا علطم راعتساو ىنعملا يناهبنلا ذخأ

 لمهت يحلا ركذن ام ىتم انوؤش حستمت نيناثعلا بهص هب انفقو

 (ه) : لاقو هسرف فصو يف جاودزالاو ميسقتلا سيقلا ؤرما مدختسا امنيحو
 لفتت بيرقتو ناحرس ءاخراو ةماعن اتاسو يبظ الطيأ هل

 (}ه) : لاقو هتبحاص فصو يف نكلو بولسالا سفن يناهبنلا مدختسا

 لزغم ديجلا ةقارب اتفلاسو رذوج مأ ةروعذم اتلقم اهل

 قلعتي ييف طقف سيل ،سيقلا ءىرماب قباسلا تيبلا يف يناهبنلا رثأت حضاولا نمو
 راجب هتيب سيقلا ؤرما أدب دقف تيبلا علطم يف اضيا امنإو ،جاودزالاو ميسقتلا مادختساب

 رورجو راجب هتيب أدبو هسفن ءىشلا يناهبنلا لعفف فاضم ىنثم مساب هبقعا (هل) رورجمو

 )٤( ص سيقلا ءىرما ناويد ١١١ )٥٩( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٣ )٦( ص سيقلا ءىرما ناويد ٠١١١ ١١٢
 (٧) ص ناهبنلا ناويد ٣ )( ص سيقلا ءىرما ناويد ٩ )٩( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٤

 ۔٩١۔



 ؤرما هعبتا يذلا قسنلا عبتا دق يناهبنلاف ءاضيا فاضم ىنثم مساب كلذ بقعا مث (اهل)

 ةصاخو سيقلا ءىرما تيب يف عاقيالل اهباشم يناهبنلا تيب يف عاقيالا ءاجف هتيب يف سيقلا
 .لوألا رطشلا

 0١٠ : لاق هنيزيو اهنتم يطغي دوسأ هنأب هتبحاص رعش سيقلا ؤرما فصو اينيحو
 لكثعتملا ةلخنلا ونقك ثيئأ محاف دوسأ نتملا نيزي عرفو

 )١١( :لاقو محاف ۔ ثيثا ۔ نتم : لثم هظافلا نم اريثك راعتساو هتاذ ىنعملا ناهبنلا ضراع

 لجارملا دعج تبنلا ثيثأ فيثك محاف محسأب اهينتم رتستو
 )١٦« : الئاق هفصوو قربلا نع سيقلا ؤرما ثدحتو

 للكم يبح يف نيديلا عنملك هضيمو كيرأ اقرب ىرت حابصأ
 )١٢( : لاقو هتبحاص مسبت فصو يف نكلو ةيفاقلاو ظافلألا مظعمو ةروصلا يناهبنلا راعتسا

 للكم يبح يف قرب ؤلالت اهضيمو نأك رغ نع مسبتو
 ؛6هر :لاقف ةآرملاك ودبيو ضيبأ هنأب هتبحاص ردص رخآ تيب يف سيقلا ؤرما فصوو

 لجنجسلاك ةلوقصم اهبئارت ةضافم ريغ ءاضيب ةفهفهم

 (١ه) :لاقو سيقلا ءىرما ةيفاق راعتساو ةفصلا سفنب اضيا يناهبنلا هفصوف

 لجنجس وأ اهردص نم ةضف ىلع تقلع رذشلاو ردلا دوقع نأك

 ةفص سيقلا ؤرما ركذ انيب ةضفلا هبشي يذلا ضيبألا اهردص ىلع قلعت بهذلا دوقعف

 (لجنجس) ةيفاقلا ظفل يف نارعاشلا قفتاو ةرشابم ضايبلا

 )١٦& :لاقف للدتلاب ةرملا هذه اهفصوو هتبحاص نع سيقلا ؤرما ثدحتو

 ىلمجأف ىمرص تعمزا دق تنك نإو للدتلا اذه ضعب الهم مظطانأ

 ؤرما رعاشلا اهب ىهنا ىلا للدتلا ةظفل راعتساو هتبحاص للدت نع اضيا يناهبنلا. ثدحتن
 ` ` «» : لاقو هتيبل ةيفاق اهمدختساو هتيب نم لوألا رطشلا سيقلا
 للدتلاب ىتفلا نينضي بعاوك درخ نيب اهباوثأ يف ليامت

 ٣ م هج

 ادبت يتلا كلت يهو .هتقلعمل ةنيرق دعت سيقلا ءىرمال ىرخا ةديصق يناهبنلا ضراعو

 )١٨) : هلوقب

 )١٠( ص سيقلا ءىرما ناويد ١١٥ )١١( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٥ )٢!١( ص سيقلا ءىرما ناويد ١!١
 )١٣( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٥ )١٤( ص سيقلا ءىرما ناويد ٥ )١١( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٥

 )١٦( ص سيقلا ءىرما ناويد ١١٣ )١٧١( ص يناهبنلا ناويد ٢٣٥ )١٨١( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٦٢

 ۔٩٢-۔



 يلاخلا رصعلا يف ناك نم نمعي لهو يلابلا للطلا اهيا احابص معالا
 )١٩١( : اهعلطم ىلا هتديصقب يناهبنلا اهضراع

 يلاخ حصام مساط ليع لع لاخلاف معينألا نيب ةيذول
 6 سيقلا ءىرما ةيفاق نم هتيفاق يناهبنلا اهيف راعتسا يتلا ةهباشتملا ةيللطلا ةمدقملا دعبو

 ريغصلا ىبظلا قنعك هلعجو قنعلا فصوف هتبحاص فاصوا نع ثيدحلل سيقلا ؤرما لقتنا
 . !.) : لاقف رهاوجلاو دئالقلاو يلحلا نم ادرجم سيل وهو
 لاطعمب سيل مئرلا ديجك انيجو 3 ابصنم كيرت ذإ ىميلس يلايل

 (١٢ر : لاقو سيقلا ءىرما ةيفاق راعتساو اهسفن ةروصلا يناهبنلا لقنف

 لاطعم ريغ ةلوبطع ةمعنم ةداغ بئارتلا ءارغ كلثمو

 »٢( : سيقلا ؤرما لاق ةديصقلا نم رخا عضوم ينو

 لاسكم قفارملا ءاّبجب نفطي هتجلو نجد موي ىراذع تيبو
 (٨٢ر : لاقو «هتخلو» ةظفلو ىنعملاو ةروصلا يناهبنلا راعتساف

 لايقأ ةنبا ءارغ ةلفط ىلع هتجلو ماري ال ةاتف ردخي
 (٢٦ار : لاقو رخا تيب ي اهمدختساو «لاسكم» ةيفاقلا راعتسا مث

 لاسكم هجولا ةناسح ىحضلا موؤن اشحلا ةفطخغ فدرلا اير ملاعم

 . ؛٥٢ : سيقلا ؤرما لاق ةديصقلا نم رخآ عضوم ينو

 لازجاب فكو الزج ىضغ باصا لطصم رمج اهتابل ىلع نأك

 ارمخ رمجلا ناكم لعجف فرصتلا نم ءىشب هل تيب ىلا هلقنف تيبلا بولساب يناهبنلا رثأت

 »٢٦«( : لاقو اباينا تابللا ناكمو

 لاسلس ديمالج يذ فاصب جشت ةمرك رمخ اهباينأ ىلع نأك
 دعب هتبحاص راد ىلا اليل هللست ةديصقلا هذه يف سيقلا ؤرما اهيلا قرطت يتلا يناعملا نمو

 )٧!« : كلذ نع لاقو اهلهأ مان نا

 لاح ىلع الاح ءاملا بابح ومس اهلهأ مان ام دعب اهيلإ تومس

 )٢٨« : لاقو هتاذ ىنعملا يناهبنلا ضراعف

 لاصلاو يحلا رماس اضون طأ دقو هنارج ىقلم ليللاو هتجلوت

 )١٩( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٣ ل)١٦٠( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٢٣ )٢١( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٥

 )٢٢( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٦٢٦ )٢٣( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٥ )٢٤( ص ياهبنلا ناويد ٢٢٤
 )٢٥( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٢٤ )٢٦( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٥ )٢!( ص سيقلا ءىرما ناريد ١٢٤

 )٢٨( ص ناهبنلا ناويد ٢٢٥

 ۔٩٣۔



 هتهبنو اهرما فشك نم افوخ هتبسف سيقلا ءىرما ةبحاص ىلع ابعص ةأجافملا مقو ناكو
 (٩٢ر :اهفوح سانلاو رايسلا دوجو ىلا

 يلاوحأ سانلاو رامسلا ىرت تسلأ يحضاف كنإ هللا كابس : تلاقف

 ٠٢2ر : كلذ اروصم يناهبنلا لاقو هسفن ءىشلا يناهبنلا ةبحاص تلعفف
 يلاوخاو دوهش ىمامعاف اقفرف يلتاق كنإ نعللا تيبأ تلاقف

 ؛ةنا كابس» ناف لوالا رطشلا يف ةصاخو سيقلا ءىرما ةروصل يناهبنلا لقن ظحالنو
 .يف اكرتشا كلذكو . هل ةيناثلاو هيلع ىلوالا تناك ناو ءاعد امهاتلكف «نعللا تيبأ» لباقت

 . .يناثلا رطشلا يف «سانلا نم فوخلاو
 {ح٠) : سيقلا ؤرما لاق رخآ عضوم يفو

 لاتغ لئامشلا يبنج ةفاح هتانب رويغلا خيشلا سبحي الأ

 رتغملا لاتخملا باشلا اذه ثبع نم افوخ هتانب سبحي نا رويغلا خيشلا نم بلطي وهف

 بلطف ىنعملا يف اليلق فرصتو ظافلالا ضعبو ةروصلا يناهبنلا راعتساف .هئاليخو هلهجب

 نيصعتسي نل نهف نهب هوهلو هثبع نمو هنم افوخ نهروصق يف نرقي نا تاليمجلا تايتفلا نم
 (٣٦٢) : هيلع

 لاتق نيطالسلا بالس ةفاح اهروصق طسو ديغلا نيكتست الأ

 {س٢ر : سيقلا ؤرما لوقي ةديصقلا نم رخآ عضوم يفو
 لاخلخ تاذ ابعاك نّطبتأ ملو ةذلل اداوج بكرأ مل يناك

 (٤٢ر : الئاق يناهبنلا هضراعف

 لاهصت تاذ ةبطش بجا الو ةولخب ادوخ لختسا مل ىناك
 ي لوألا رطشلا ىلا سيقلا ءىرم ال يناثلا رطشلا ىنعم لقن هنا يناهبنلا هلعف ام لكو

 هنا يأ {هتيب نم يناثلا رطشلا ىلا سيقلا ءىرما تيب نم لوألا رطشلا ىنعم لقن ايك إهتيب
 .ريغ سيل تايبألا روطش يناعم نيب لدب

 (ح٥) : سيقلا ؤرما لاق رخآ عضوم ينو
 لافجا دعب ةرك يرك يليخل لقأ ملو يورلا قزلا أبسأ مو

 . ٢٠ :: الئاق يناهبنلا هضراعف

 لام يذب ريقفلا نقحلي بهاوم لتنأ مو فالسلا فرصلا برشأ ملو

 )٢٩( ص سيقلا ءىرما ناويد ٥ ز ٣٠( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٦ )٣١( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٦٧

 )٣٢( ص يناهبنلا ناويد ٦ ٣ ٢( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٢٧ )٣٤( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٧

 )٣٥) ص سيقلا ءىرما ناويد ١٢٧ (٣٦) ص يناهبنلا ناويد ٢٧

 ۔٩٤ -



 عاقيا نم هعاقيا ذخا دقف لوألا رطشلا ةصاخو يناهبنلا تيب يف ىفخلا ذخألا ظحالنو

 .هماسقأل ةيواسم اماسقا همسقو سيقلا ءىرما تيبل لوالا رطشلا

 (م٧ : ليخلا افصاو هلوق ةديصقلا هذه يف اضيا سيقلا ءىرما تايبأ نمو

 لافلا ىلع تامرشم تابجح هل اسنلا جنش ىوشلا لبع ىظشلا ميلس

 (م٨) : لاقو (ىظشلا ميلس) ظافلالا ضعبو ىنعملا مظعم اريعتسم يناهبنلا هضراعو

 لاهص درجأ ردصلا بيحر بقأ مظيش بيبانظلا ىراع ىظشلا ميلس

 )٢٩( : سيقلا ؤرما لاق رخآ عضوم يئو

 لاخ هدئار يمسولا نم ثيغل اهتانكو يف ريطلاو يدتغأ دقو
 ام لعفو يناهبنلا هضراعف .اهتانكو يف لازتال ريطلاو اركبم جرخي ديصلل جرخي اينيح وهف

 (8., : لاقو تيبلا نم ىلوألا ظافلألاو ىنعملا راعتسا ثيح قباسلا تيبلا يف هلعف

 لاوج شربأ ردصلا دامع ليوط لكيهب حابصلا لبق يدتغأ دقو
 هعرصو شحولا رقب نم عيطقل هببس يذلا رعذلا نع سيقلا ؤرما ثدحتي رخآ عضوم 7

 )٤١) : لاقن هدئاق

 لاخلا نم دوربلا يشو هعركاو هدولج ايقن ابرس اهب ترعذ
 لالجاب لوبت ليخ دمح ىلع ةودغ ندهاجي ذإ راوصلا ناك
 لايذ سنخا قورلاو ارقلا لاوط امدقم تيضماو ةيقورل رخف

 ٤٤ :الئاق يناهبنلا هضراعيف
 لاضلاو ردسلا يذ رفعلا فاقحلا نيبو مساد نيب انمآ ابرس رعنذأل

 لافطأ دنع ىحضلا نيشمي دئارخ املاخس يدهت نيعلا ثانإ نأك
 لايرج حضن اهنأك حضن اهل ةنعطب راوُصلا مامز تاجافف

 لابرسب عيجنلا يناق نم لبرست ارفعم نيبجلا رح ىلع رخف
 شحولا رقب نم عيطقل هراعذا نع ثدحتي وهف ةرابعلاو ىنعملا يف ةحضاو ةضراعملاو

 برس ۔ رعذأ» : لثم هظافلأ نم اريبك اددع راعتسا ايك سيقلا ؤرما لعف ايك هدئاق هعرصو
 . «رخف ۔ راوصلا ۔

 ”٭ ” ه

 )٣٧( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٢٧ )٣٨( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٨ )٣٩( ص سيقلا ءىرما ناويد ١٢٦٨

 )٤٠( ص يناهبنلا ناويد ٢٢٨ )٤١( ص سبقلا ءىرما ناويد ١٦٢٨ )٤٢( ص يزاهبنلا ناويد ٢٢٨

 ۔ ٩٥ ۔

 



 (؛٣) : اهعلطم سيقلا ءىرمال ىرخا ةديصق كانهو

 ليملا هب تلاط دهملا ميدق لحم لبجلاو ةبذجلا نيب للط نمل

 لحمضاو ركنت ماط ضفخنمو بحرسك رمو داترم ريغ ىفع
 (؛٤ : اهعلطم ةديصقب يناهبنلا اهضراعي

 لحمضاف ديوارملا جوه هب تبرأ للط حنم نم حفسلاب ةيذومل

 لطه هقرب هز ىموأ ىتم ثِلُم همسر ريغو هنم ةهرب ىفع
 ةسماط لالطا ىلا تلوحت يتلا هتبحاص رايدب دهعلا مدق نع ثدحتي نيرعاشلا الكو

 لحمضاو للط» :لثم سيقلا ءىرما نم ظافلألا ضعب يناهبنلا راعتسا ايك إملاعملا

 لكل يناثلا رطشلاب احضاو هيف رثأتلا ودبيف يناثلا يناهبنلا تيب نم يناثلا رطشلا اماو .«ىفعو

 )٤٥( :سيقلا ءىرمال نييلاتلا نيتيبلا نم

 لجسنا هبئاحس تمومحا اذا محأ لجلجم هنم لالطالاب حطنت

 لطه هفتاه به ام اذا دعرو بئاحس نيب حال قربو حيرب
 رايد ناكم ىلع لطه يذلا رطملاو بحسلاو دعرلاو قربلا نع سيقلا ؤرما ثدحت دقف

 ؤرما همدختسا يذلا طرشلا بولسأ ىلا ةفاضالاب يناهبنلا هسفن ءىشلا لعفو .هتبحاص

 مسق يذلا ميسقتلا كلذ مث «ىتم» ب «اذإ» لذب نأو اضيا يناهبنلا همدختسا دقف سيقلا
 ءىرما دنع اهرئاظنل ةيواسم اماسقا هيترطش نم الك يناهبنلا مسقف ةف هترطش سيقلا ؤرما هب

 "اياش ماتيالا اجن ريق

 هيلع اهلاح تحبصأ امو راطمألاو حايرلا هذه دعب ناكملا فصو ىلا سيقلا ؤرما لقتنا مث

 »4٠« : لاقف اهعاونأ ددعي ذخأ يتلا تاناويحلاو تاتابنلا روهظ نم

 ل سالاو ددنلصلاو دنر قنورو .ضنشغ نم هيف تبنأف

 لجحلاو ددنلبلاو طاطقلا ريطو لكوبح نباو موبلاو اطقلا هيفو
 لنفرلاو ةلفرلاو قيرف خرفو لسربو ناوثيخلاو ةلثنعو
 لزندق ناعيفخلا اهيف ةلسنغو رديوخ نباو بايذأو ليذو
 ليم هريس يف نيقورلا كبخنمو دجنا علاطو ماهمهور ماهو

 اددعمو اهتلاح هيلإ تلا امو رايدلا ناكم افصاو ىنعملا سفن لوح لاقو يناهبنلا ةضراعف

 )٤٧( : ناويحو تابن نم اهب رهظ ام اضيا

 لعص هسأر يف قاسلا بيطخ لكو ابظلاو رذآجلل ىنغم حبصاف

 لعش هسأر يف هينيع نم طقرأو لخغرفو عبضو عوسرشو عمسو

 ١٤٥ ص سيقلا ءىرما ناويد ٠ )٤٥( ص يناهبنلا ناويد ١٤٥ )٤٤( ص سيقلا ءىرما ناويد ( (٤٣

 ١٤٦ ص ٦٢٦١ ص يناهبنلا ناويد ١٧٤٥ } ١٤٦ )٤٧( ص سيقلا ءىرما ناويد (٤٦)

 ۔٩٦۔



 لفهذامهيصخش ماش ام ىتم رهو 3 هلبشو سومهلاو سومه سرعي
 هتابحاص هب تناكو تاليمجلا تايتفلل ىوأم ناك ناكملا اذه نا سيقلا ؤرما ركذي مث

 )٤٨) : لوقين

 لطب رهتشم ثيللاك ىتف برو سناوأ ناسح راكبال ىوأمر
 (؛ا٩ر) : لوقيو هتاذ ىنعملا نع يناهبنلا ثدحتيف

 لدخ ادبأ اهناس يف ةفهفهم اشحلا ةفطخن فدرلا ايرل لحم

 «لحم» ىلا ؛ىرأم» نم علطملا ريغ دقف ايفخ ناك ناو دوجوم قباسلا هتيب ف يناهبنلا رثأتو

 ىنعم ذخأ يناهبنلاف !فدرلا ايرل» :يناهبنلا لاقف «ناسح راكبأل» :سيقلا ؤرما لاقو

 . هتيبل لوألا رطشلا ىلا اهلقنو سيقلا ءىرما تيب نم لوالا رطشلا ميسقنو

 الب هتلتق اهناب اهفصيف هتبحاص نع سيقلا ؤرما ثدحتي ةديصقلا نم رخآ عضوم يو
 (ه}ر : لوقيف اهل راحلا قوشلاو اهبح ماهسب لاتق

 لمعلايف ارط راعشألا هل تنادت يذلا رعاشلاو يدنكلا ىتفلا تلتن

 لجو الب لاجرلا تاماه قلفي يذلا سرافلا روهشملا ىلتقت هل
 لوألا ظفللا ريعتسيو هتاذ ىنعملا لوح ثدحتيو هسفن جهنلا جهني يناهبنلاب اذاف
 «ه١) لوقيو
 لطبلا دجاملا ديسلاو ىدعلا دابأ يذلا لطيهلاو سانلا كيلم تلتق

 لهذ الو طق هنم افوخ داح امل ىغولا يف توملا زراب ول ىتف تلتقف

 ؛ه٢) : سيقلا ءىرما لوق امأو
 لسعلاو دنقلا يف حافت وأ لجرفس ةعجه دعب اهنانسأ ىلع نأك

 (٤٥ر(هءر : الئاق يناهبنلا هضراع دقف

 لسعلاو كسملاو درولا ءامب لعي ةمرك رمخ اهباينأ ىلع نأك

 لب ،سيقلا ءىرما تيب نم ةيفاقلاو علطملاو ىنعملا قباسلا هتيب يف يناهبنلا راعتسا دقو
 .لوألا رطشلا يف .عاقيالا اضيا راعتسا

 ٭ ٭ و

 ,هه : اهعلطم ىتلا هتديصق يناهبنلا اهضراع يتلا ىرخالا سيقلا ءىرما دئاصق نمو
 ارعرعف وق نطب ىميلس تلحو ارصقأ ناكام دعب قوش كب امس

 (ههر : اهعلطم ةديصقب يناهبنلا اهضراع دقو

 ٢٦١. ص يناهبنلا ناويد )٤٩( سيقلا ءىرما ناويد )٤٨(

 ١٤٧ ص سيقلا ءىرما ناويد ٢٦٢٢ )٥٢( ص يناهبنلا ناويد ١٤٧ )٥١( ص سيقلا ءىرما ناويد )٥٠(

 ١٥٥ ص يناهبنلا ناويد ٥٩ )٥٥( ص سيقلا ءىرما ناويد (ه٤) و ٢٦٢ ص يناهبنلا ناويد )٥٢(

 ۔_٩٧-۔



 ارهسأف تشملا نيبلا هب جلو ارهبأف داؤفلا ملا رراس معن

 كلذ اهليحر دعب ىميلس هتبحاصل هقوش نع هتديصق علطم يف ثدحتي سيقلا ؤرماف
 ىنب يتلا ةداملا ناك هسفن قوشلاف .ىنعملا اذه يناهبنلا ضراعو .العو داز يذلا قوشلا
 رواس يذلا مهلا كلذ ناكف هتبحاص قارف هببس يذلا قوشلا وهو }هعلطم يناهبنلا اهيلع
 .رهسلاو ءانعلا اذهو هداؤف

 لازيال اهبح نكلو تانو هتبحاص تلحر دقو هراثآو نيبلا نع ثدحتي سيقلا ؤرما رمتساو
 )٥٦( :هردص ف

 ارمعي يحلاو ناسغ ةرواجم اهدو ردصلا ينو تناب ةينانك

 يتلا هتبحاص نع ثدحتيو هظفل ضعبو سيقلا ءىرما تيب ىنعم يناهبنلا ضراعيو
 اذه ىلع ربصلا عيطتسيا يردي ال هقوش ةدشلو .ابح هبلق ألمت يتلا يهو تلحرو تناب
 »ه٧ : الئاق كلذ روص دقو عيطتسي نل ما 6قارفلا

 اربصتت نأ نات مل ما ربصتأ هبح كبلقب ىولأ يذلا نابو

 (هه» : سيقلا ؤرما لوقي ةديصقلا نم رخآ عضوم يفو

 اربصأو ىفوأو قاثيمب ربأ 3 هلثم ضرألا لمحت مل ىنف اهيلع
 ٥٩ : الئاق يناهبنلا هضراعيف

 ارخفمو ازعو امخض اددؤس ىوح دجام نالهك لآ نم ىتف هيلع
 ىلوألا ظافلألا _ ىنعملا بناج ىلا ۔ يناهبنلا راعتساو ،نيتيبلا ىنعم نيب حضاو ةباشتلاو

 . سيقلا ءىرما تيب نم

 مظعم اضراعم سيقلا ءىرما جهغ ىلع هدئاصق نم ديدع ين ريسي يناهبنلا انيأر اذكهو

 ،اهيفاوقو تايبألا لئاوأ ةصاخو هظافلا نم ديدعلا راعتسا ايك ،اهيلإ قرطت يتلا يناعملا

 . عاقيالاو ةرابعلاو روصلاو يناعملا تلمش سيقلا ءىرمال هتضراعمف

 : ةعيبر نب ديبل ةضراعم

 (٠٠٦.ر : اهعلطم يتلا ةريهشلا ةعيبر نب ديبل ةقلعم يناهبنلا ضراع
 اهماجرف املوغ دبأت ىنمب اهماقمف اهلحم رايدلا تفع
 اهمالس يحول أ نمض امك افلخ اهمسر يرع نايلا عف ادمف

 )٥٦( ص سيقلا ءىرما ناويد ٥٩ )٥٩٧( ص يناهبنلا ناويد ١٥٥ )٥٨( سيقلا ءىرما ناويد ص:٦١٣

 )٥٩( ص يناهبنلا ناويد ١٥٨ )٦١٠( ص م١٧٩١ ط رصمب ةيراجتلا ةبتكملا ۔ ينزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش ٧٢.
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 اهمارحو الالح نولخ ججج اهسينا نيب دعب مرجت نشي
 )٦١« : اهعلطم ةديصقب

 اهماوعأ تمرحتو تريغ دق 3 اهمالعا سماوط رايدلا نل
 اهماقم حمو اهلاعم تفعو تدبأت قيقعلاب ىذومل نمد

 تالتماو ترفقأو تسردو اهملاعم تسمط يتلا هتبحاص رايد نع ثدحتي نيرعاشلا الكن

 ضعب ىنعملا بناج ىلا يناهبنلا راعتسا دقو .تلخ ماوعأ ذنم اهلها ليحر دعب شوحولاب

 ديبل ثدحت مث . خلا . . . اهماقم ى دبأت ،نمد 6رايدلا ‘تفع : لثم ديبل تايبأ نم ظافلالا

 ماقا عارم ىلا هتلوحف ناكملا تباصا يتلا راطمالاو ءاونألاو حايرلاو فصاوعلا نع كلذ دعب

 )٦٢( : لاقف ءابظلاو ماعنلا ناعطق اهيلع

 اهمامرف اهدوج دعاورلا قدو { اهباصو موجنلا عيبارم تقزر
 اهمازرأ بواجتم ةيشعو نجدم داحغو ةيراس لك نم

 اهماعنو اهؤابظ نيتلهجلاب تلفطأو ناقهيألا عورف العف

 )٦٢( : لاقو ةقباسلا يناعملا ضراعيل يناهبنلا لقتناف

 اهماجست رتاوتم رظطاومو ةهرب كهاوسلا جوهلا اهب تولا

 اهمارآ اهصارعب تلجأتو اهجاعنو اهناملظ اهب توثف
 فتكي ملو هضعب وأ هلك ىنعملا ريعتسي ةراتو .ديبل ظافلأ نم اظفل ريعتسي ةرات يناهبنلاف

 (٢٦ر : ديبل لوقك هتاودأ يل دودحم فرصت عم ديبلل اقسن انايحا ريعتسي هاندجو لب كلذب

 اهماهب ءاضفلاب لجات اذذع اهئالطا ىلع ةنكاس نيعلاو
 تيب ناهبنلا ضراعف .ةدالولا ةثيدح اهدالوا عضرت اهب تماقا نويعلا تاعساولا رقبلاف

 («٦ه) : تيبلااذهب ديبل

 اهمايأ اهمأب نيضق اقرخ اهئالطا ىلع ةفطاع رفعلاو
 لب ،رورجمو راجو ربخو أدتبم نم نوكتيو قسنلا دحتم نيرعاشلا الك دنع لوألا رطشلاو

 راعتسا يناهبنلا نا اضيا ظحالنو .اريبك اهباشت نيرخآلا نيرطشلا يف اهباشتم قسنلا ريسي
 نيتيبلا ىقيسوم تءاجف ديبل تيب ماسقأل ةيواسم اماسقا هتيب مسقف ديبل نم عاقيالا

 . ةهباشتم

 مهو : ديبل لاق ةديصقلا نم رخآ عضوم يفو
 اهمامئو اهيؤن ردوغو اهنم اوركباف عيمجلا اهب ناكو تيرع

 )٦١( ص يناهبنلا ناويد ٣٠٩ . ٣١٠ ل ]٦٢( ص تاقلعملا ٧٣ )٦٣( ص يناهبنلا ناويد ٣١٠

 )٦٤( ص تاقلعملا ٧٤ )٦٥( ص يناهبنلا ناويد ٣١٠ )٦٦( ص تاقلعملا ٧٥

 ۔٩٩۔



 هضراعف عيمجلا اهنع لحر نا دعب تلخ يتلا هتبحاص راد نع ةرملا هذه ديبل ثدحتيو

 (٧٦ر : الئاق يناهبنلا

 امالزأ الفلا ىوق دهتاجسو اولحرأف عيمجلا اهب ناكو تحصم
 لدب نا هلعف ام لكو «ديبل» تيب نم الوقنم نوكي داكي يناهبنلا تيب نم لوألا رطشلاو

 اهانعم نكل ةفلتخم ظافلأ ىهو «اولحرأ» «اوركباه ةظفلو «(تحصم» ب «تيرع» ةظفل

 اهب ناكو» ىهو ديبل تيب يف تدرو يتلا ةلمجلا سفن يناهبنلا عضو نيظفللا نيبو .دحاو
 لوألا رطشلا يف هاندجو يذلا قسنلا سفن وهو .تيبلا نم لوالا رطشلا نوكتف !عيمجلا

 هانلق ام عم نيتيبلا نيذه يف رمألا هباشتيف ىقيسوملاو عاقيالا ةيحان نم امأو .ديبل تيب نم

 .نيقباسلا نيتيبلا نع
 لب ©قسن ز وا ىنعم وأ ظفل ةراعتسا دنع ديبل ةقلعمل يناهبنلا ةضراعم ف رمالا فقي مو

 هنم لك هبشي و رطخلا يف تعقو يتلا ةيشحولا ةرقبلا ةصقك ةصق ةراعتسا ىلا كلذ زوابت
 )٦٨) : يناهبنلا لاق دقف .اهب هتقان

 اهمايه راطف اعرذ امل تدقف ة يرجو ةروعذم ما كلتفأ

 اهمامح بيثكلاب ةنجدلا تحت اهعارو مامحلا اهدقرفب ىولأ
 اهماغر فاحنلاب لبقأف ازكر تسجوأو فوتحلا ةرذاحم تجنف

 اهعار دقو . ةفئاخ ةروعذم تحبصاف اهدلو تدقف ةيشحو ةرقب نع ثدحتي انه يناهبنلاو

 تعرساف ىرخآلا يه اهتوم اهب طيحملا مالظلا اذه تحت نوكي نا تيشخو اهدلو دقف

 .فوخو رذح ين اهتمالس نع ثحبت
 يناهبنلا ضراع نيترقبل نيتيلاتتم نيتصق ركذ يذلا ديبل ضراعي هذه هتصقب يناهبنلاو

 )٠٩( : هلوقب ديبل اهركذ يتلاو ايهنم ةيناثلا ةصقلا
 اهماوق راوصلا ةيداهو تلذخ ةعوبسم ةيشحو مأ كلتفأ

 اهماغبو اهفوط قئاقشلا ضرع مري ملف ريرفلا تعيض ءاسنخ
 اهماعط نمي ال بساوك سبغ هولش عزانت دهق رفعمل
 اهماهس شيطت ال ايانملا نا اهنبصاف ةرغ اهنم نفداص

 وهف الوأ قتسلا لضف هل ديبل نآ اندجو فقوملا اذه ريوصت يف نيرعاشلا نيب انزاو اذاو

 نيترقب نع ثدحتي ديبل نا ايناث اندجو مث .كلذ دعب يناهبنلا هدلق مث فقوملا روص يذلا

 دجن مث . ةيناثلا ةرقبلا ةصق ضراعو ىلوالا ةرقبلا نع يناهبنلا ثدحتي مل امنيب ،نيفقوم يف

 )٦٧( ص يناهبنلا ناويد ٣١٠ )٦٨( ص يناهبنلا ناويد ٣١٢ )٦٩( ص تاقلعملا ٨٢

 ۔ ١٠٠



 ةبرجتلا ةمس نم رثكا ةاكاحملاو ديلقتلا ةمس هيلع ودبت ازجوم يناهبنلا ثيدح كلذ دعب

 اهارن انناك تدبف ةروصلا انيلإ لقن يذلا ديبل تايبأ يف ةيلج ةحضاو اهارن يتلا ةسرامملاو

 ةفصب فقوملا دنع ديبل فقي ملو ءاهرصبن اننأك ةفلتخملا اهغابصأب تدبف اهمسرو ،اهشيعنو
 ريبعتلا اذه زاج اذإ هرعاشمو ناويحلا عابط ريوصت يف قدأ ناكف هتايئزج لوانت اينإو 5 ةماع

 انيح لعف ايك ضعبلا اهضعب عم اهلماعت يف تاناويحلا تاداع ضعب نع انثدح هنإ ىتح۔

 هتداع ىلع كلذو اهتبقارم وه رخاتو ءاملا ىلا الوأ هناتأ مدق يذلا شحولا لحف نع ثدحت

 (٠٧ر : اهعم

 اهمادقأ تدرع يه اذإ هنم ةداع تناكو اهمدقو ىضمف

 : ديرد نبا ةضراعم

 ديرد نبا ةروصقم اهب اضراعم «ةيناهبنلا ةروصقملا اهيلع قلطا ةديصقب هناويد يناهبنلا أدب

 )٧١( : اهعلطم ىتلا ةربهشلا

 ىقنلا راجشأ نيب يمازخلا ىعرت اهملاب ءيش هبشأ ةيبظاي
 اضيا هتروصقم ائداب يناهبنلا هضراعيف ءادنلا بولسأ امدختسم هتروصقم ديرد نبا أدبيو

 )٧٢( :لوقيو بولسألا سفنب

 ىوللا ضارعا عزجت انئاعظ ىوللاف ديف نيب تيأر لهاي
 عطقت ةديدش ةيوق اهنأب اهفصيو هتقان نع ثدحتيف هتروصقم يف ديرد نبا يضميو

 «٣٧ر) : ةعرسو ةوق يف ءارحصلا

 الفلا زاوجأ نم ءاجنلا اهب ىجتري تالمعيلاب ةيلآ

 اهنأك ةعرسم ءارحصلا عطقت اهناب هتقان افصاوو ىنعملا اضراعم هسفن ءىشلا يناهبنلا لعفيف

 (٤٧ر : لوقيو ديرد نبا ةيفاق اريعتسمو ماعنلا ركذ

 الفلا ناملظ قبست ةجوجرح اهبوث يف توط ترم فنفنو
 (٧ه : هفيس افصاو ديرد نبا لوقي ةيديردلا ةروصقملا نم رخآ عضوم يو
 ىبرلا يف ولعي لمنلا بدم لثم هنتم يف مراص يبحاصو

 ىرنف الإ هدح ائيش قلي مل هتيضتنا اذا حلملاك ضيبا

 اكز يمو اسختناكامدعب نم اهرداغ ةثج يف ىوره اذإ

 هيقالي ام لك عطقي حلملاك ضيباو © لمنلا بيبدك هنتم يف مراص هناب هفيس فصو دقن

 ايك ظافلألا ضعبو ىنعملا يناهبنلا راعتسا ذهو .نيفصن هرطش دسج ىلع هب ىوه اذاو

 ٨٢ ص تاقلعملا )٧٠(

 ٨٩ ص ديرد نبا ةروصقم ٢٩ )٢١٣( ص يناهبنلا ناويد ٧٢ )٢٢( ص ديرد نبا ةروصقم )٧١(

 ديرد نبا ةروصقم ٢٣٠ )٧٥( ص يناهبنلا ناويد )٧٤(

 ۔ ١٠١۔

 



 )٧( :لاقو حلملا ضايبب هفيس ضايب ديرد نبا هبش اينيح يناثلا تيبلا يف ةروصلا راعتسا

 ابشلا قوتفم ةحلملاك ضيبأ قنور وذ فهرم ىنيمي ينو
 ارفو هارب رخصلا رشاب ول هملك يفخ بضع ممصم

 اضيا هلعجيو حيرلا نم عرسا هلعجيو ةعرسلاب هسرف ديرد نبا فصي رخآ عضوم ينو
 )٧٧١( : لوقيف ضكر اذا قربلاك

 امسلا ميئارجب ذولت ىرسح هتاياغ يف حيرلا وبكتف ىرجي

 ىجولاوكشي نا تفخ اماهبوجي هنتم قوف ضرألا تفستعا ول

 )٧٥( : لوقيو قربلاو حيرلاو مهسلاك هسرف لعجيو اظفلو ىنعم يناهبنلا هضراعيف
 اضا قربلا اذا قربلا هرم يف هنود لب ال حيرلاك لب مهسلاك

 يف سمشلا عاعشك اهنا ۔ هب اهفصو ام نمض ۔ اهفصو رمخلا نع ديرد نبا ثدحت امنيحو
 )٧٩) : لوقيف اهعولط

 ىدتقا سأكلاو نحصلا يف اهلعفب امهرورذ يف سمشلا نرق نأك

 اهلعجو اهل ديرد نبا روص نم ةروص راعتساو رمخلا فصوو ىنعملا سفن يناهبنلا ضراعو
 «٠٨ر : لاقف اهايا هعزاني يذلا هميدن نع اضيا ثدحتو سمشلا اهنأك

 ىحضلا سمش وأ ججأت اضغ ران اهتبسح اهبخص يل تقره نا
 اخالا دومحم قالخالا بذهم ةوخن وذ دجام اهينعزان

 هب نوذوليف نوفئاخلاو نولاضلا اهب ىدتهيل هران ديرد نبا لعشا مركلاب رخفلا لاجم يو
 )٨١) : ىنعملا اذه نع اربعم لاقو

 ىورضن او ءاشع بنذل ١ روضت اذا بنذلا هسنؤي قراطو

 ىرقلا ىلا اهؤوض ةافعلا وعدي فلأم يهو يران ىلا ىوأ

 )٨٦ : لاقو تيبلا لوأ ةصاخو ظافلألا ضعب راعتساو نيتيبلا ىنعم يناهبنلا ضراعو

 اسع ليللا اذا ميمايدلا بوج ىنملا لين همشج قراطو

 ىجحتراو اهتشا ام ءدنع لانف اهنئوضب ىدتهاف ىران تعفر
 (٣٨ر : هلاني نا هريغ عيطتسي ام لك لان هنا احضوم ديرد نبا لاق رخآ عضوم يفو

 اشنلا نسح هدعب ىقبي ءرملاو هتلن ىتفلا لان ام لك نم

 .)٧٦( ص يناهبنلا ناويد ٣٥ )٧١( ص ةروصقملا ٩٨ )٢٨١( ص يناهبنلا ناويد ٣٥

 )٧٩( ص ةروصقملا ١٦٢٧ )٨٠(ديوان ص يناهبنلا ٣٦ )٨١( ص روصقملا ١٦٢٣

 )٨٢( ص يناهبنلا ناويد ٣٤ . ٢٣٥ )٨٣( ص ةروصقملا ١٢٧

 ۔ ٢٠١۔



 (٤٨ر : الئاق يناهبنلا هضراعن

 ىوتلاو فوتحلل يح لكو هتلن كولملا لان ام لك نم
 ةظفل لدب ثيح طيسب فرصت عم ديرد نبا تيب نم لوألا رطشلل يناهبنلا لقن ظحالنو
 يناهبنلا مسق ايك { كلمك هتلزنم راهظا ىلع اصرحو هسفنب هرخف يف ةدايز « ىتفلا» ب « كولملا

 مث ٧ هعاقياو هاقيسوم اريعتسم ديرد نبا دنع اهرئاظنل ةيواسم اماسقا هتيب نم لوالا رطشلا

 .هتيب يف ديرد نبا جهنل ةاراجم ةمكحلا ىلع هتيب نم يناثلا رطشلا فقي اريخا وه

 هساأبو هتوق ىلع انلديل برحلا ران هلاعشا نع ديرد نبا ثدحتي ةساحلاو رخفلا لاجم يفو

 «٥٨ر : لوقيف هتعاجشو

 ىللا كاذ رعسم يناب ملعاف يظتلت برح ران تيأر ناو
 »٨( : ديرد نبا ظافلأ ضعب اريعتسم هتاذ ىنعملا يناهبنلا ضراعيف

 ابخو رمأل برحلا ىظل ناه اذا برحلا محاج بشأ دقو

 ههجاولو هباه امل انرق هل لثمت ول هنا لوقيو توملا ديرد نبا ىدحتي رخآ عضوم يفو
 «٧٨ر : ددرت نود ةعاجشب

 ىنثناالوةبيههنعهتدص امل انرق يل فتحلا لشم ول
 ؛ههر : لاقو هلتاق ول توملا هلتق هيلع دازو ىنعملا يناهبنلا ضراعو

 ابشلا يضاملا فعرلاب هتلدج ىغولا يف يلازن توملا بلط ول
 ودعلا ةاداعمو قيدصلا ةقداصم» :يناهبنلا اهضراعو ديرد نبا اهركذ ىتلا يناعملا نمو

 ٨٩ : كلذ لوح ديرد نبا لاق دقو «ايهنم لك عم هتلاحو

 ىوتسا يلاوم نا ءاوتسا ىلو ىوتلا ىداعم نا ءاوتلا يل

 ىغتب ١ يدو نمل يرألاو حارلاو ةرات ودعلل يرش ىمعط

 (٠٩ر : الئاق يناهبنلا هضراعف
 ادعلل ارضو رهدلا اطم هب انب دق قيدصل اعفن رهدلاك

 افولاو ىرمعل قدصلا ندعمو ادنلا عوبنيو لضفلا وخأ انأ

 مكح ضعب اهب ضراعي يكح هتروصقم تايبأ ضعب يناهبنلا مظن ةمكحلا لاجم ينفو
 )٨١«( : هلوقف ةيديردلا ةروصقملا
 ىدملا لبس ين مدق يذلا الإ هلام نم هعفني ال ءرملاو

 )٨٤( ص يناهبنلا ناويد ٣٦ )٨٥( ص ةروصقملا ٩٩ )٨١( ص يناهبنلا ناويد ٣٥

 )٨٧( ص ةروصقملا ٩٤ )٨٨( ص يناهبنلا ناويد ٣٤ )٨٩( ص ةروصقملا ١٠٨ )٩٠(ديوان يناهبنلا
 ص ٣٣ )٩١( ص يناهبنلا ناويد ٣٦

 ۔ ٣٠١_۔



 )٩٢« : ديرد نبا لوق هب ضراعي
 ىنتقاامامل هتوم لبق هادي تمدق ام هلام نم ىتفللو

 .ًاظفلو ىنعم تءاج قباسلا تيبلا يف ةضراعملاو
 (٣٩ر :ديرد نبا لاق هتيمتحو توملا نعو

 الخلا سللا ىلع ىقبي ام لقو مهسليالخ توملل سانلاو
 ىترلاب ىوادي ال هاتأ اذإ ىدرلا نا نقيتسم نم تبجع

 اشعو مالظ نيب طباخك ةيوهأ يف ةلفغلا نم وهو
 ؛6؛ر: هلوقو

 ىردزدمو رزو هنم مصعي له رادقملا لأسأو ينلاست ال
 ىحوو قال وه امم شرعلا وذ هطخ ام ؤرما ىقلي نأ دبال

 )٩٥) : لاقو يناعملا هذه يناهبنلا لمجا دقو

 انشلاو ليمجلا لعفلاو شرعلا اذ الخ ام ىنفيس شيع ىذ لكو

 : اهعطم ينايبذلا ةغبانلل ةديصق ينو

 دبالا فلاس اهيلع لاطو توقأ دنسلاف ءايلعلاب ةّيم راداي

 : تيبلا اذهب هتمدقم نم ةغبانلا صلخت

 دجأ ةناريع ىلع دوتقلا مناو هلا عاجترا ال ذإ رت امع دعف

 »6٦« : اهعلطم يتلا هتديصق مظنو جورخلا اذهو ةديصقلا هذهب يناهبنلا ملا دقو

 دقع نمو فايفأ يواخس نمو دلج فجفج يذ نم ةيار نود مك
 «٧٩ر) : ةغبانلا جورخ هب اضراعم تيبلا اذهب هتمدقم نم صلخت مث

 دهسلاب محلا فنأو بهايغلا بوث اعرتم مملا لسو دعو اهيإ
 دجأ ةرسج سيرتنع ةناريع هبلعذ لحفلا تانب نم ةرجحب

 اموهو . قلخلا نسحو طاشنلاو ةوقلاب اهايا افصاو ؤ هتقان نع اثدحتم ةغبانلا صلخت دقف
 اضيا هنم راعتسا اك “«‘دجا» ةظفل يهو ةغبانلا صلخت نم ةيفاقلا ةراعتسا عم يناهبنلا هلعف

 . «ةناريع» هظفل

 )٩٢( ص ةروصقلا ١١٥ )٩٤( ص ةروصقملا ١١٦١ )٩٥( ص يناهبنلا ناويد ٣٦

 )٩٦( ص يناهبنلا ناويد ١٠٦ )٩٧( ص يناهبنلا ناويد ١٠٤

 ۔- ١٠٤



 (٢٨ه : ةغبانلا لوقي ةديصقلا سفن نم رخآ تيب يو
 دحو سناتسم ىلع :ليلجلا موي انب راهنلا لاز دقو ،يلحر نأك

 )٩٩«2 : الئاق يناهبنلا هضراعف

 دحلا ةناعلا لحف ةقيرط ىلعأ ىلع دش لثالا تاذب ىلحر نأك

 علطمك ظافلألا ضعب ضراع ايك ، ىنعملا ضراع قباسلا تيبلا يف يناهبنلا نا ظحالنو

 . هتيفاقو تيبلا
 (٠٠١ر : ةغبانلا لوقي مث

 درفلا لقيصلا فيسك اريصملا يواط هعراكأا يشوم ةرجو شحو نم

 »١٠١( : الئاق يناهبنلا هضراعف

 ددج وذ نيقورلا مذهف شحوتسم حرشنم فيسلا لثم رهزأ بقآأ

 يواط» نم الدب ؛بقأ» ةظفل مدختساف }هظفل يف ريغ ناو تيبلا ىنعم يناهبنلا لقن دقو

 لاقو فيسلاب روثلا هبشو . ؛هعراكأ يشوم» نم الدب «ددج وذ» ريبعتلا مدختسا ايك . 71

 .«فيسلاك» لاقو هتيب يف هسفن ءعىشلا لعف دق ةغبانلا ناكو فيسلا لثم

 نيرخا ءارعش ةضراعم

 : بركيدعم نب ورمع ةضراعم - ١

 يتلا بركي دعم نب ورمع ةديصق اهنم نيرخآ ءارعشل ةقرفتم دئاصق يناهبنلا ضراع

 )١٠٦« : اهعلطم

 ادرب تيدر نإو ملعاف رزُئمب لا مجلا سيل

 ادجم نلثروأ بقانمو نداعم لامجلا نا

 )١٠٣« : اهعلطم ةديصقب
 ادنه تولسو ارجاه ةنيكس نع الاب تفرص

 ادص نلدب افلاوس ب ابرلا مأ نع تيولو
 ادهز تحنم كلت ملو ن اسحلا يف ذهز كارعأ

 هنا ىريو دوشنملا لاحلا نع ثدحتي بركي دعم نب ورمعف ©نيعلطملا نيب ةقالع كانهو

 يتلا ةميركلا هلاعفأو هلوصأ ين ءرملا لامج نوكي امنإو بايثلا نم ءرملا هسبلي اييف نوكي ال

 ورمع علطم نم هتدافتسا حملن يناهبنلا علطم يف رظنلا انمعن أ اذاو .ددؤسلاو دجملا ثروت

 ١٧ ص ةفبانلا ناويد ١٠١ )١٠٠( ص يناهبنلا ناويد ١٧ )٩٩( ص ةغبانلا ناويد )٩٨(

 )١٠١( ص يناهبنلا ناويد ١٠٥ )١٠٢( ج يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرش ١ ص ةديصقلا ١٧٤

 )١٠١٣( ص يناهبنلا ناويد ١١٨



 ةنيكس نع الاب فرصنف هيلا لوصولا ديريو يقيقحلا لايجلا فرع دق وهف بركيدعم نبا

 هنال كلذ نوكي دق امنإو ناسحلا يف ادهاز سيل اذهب وهو بابرلا ما نع ىولو ادنه رجهو
 نماثلاو عباسلا نيتيبلا يف هلوق مغر كلذو يقيقحلا لامجلا نع ثحبي أدبو ورمع يأرب رثأت

 »١٠٤( : ةنيكس افصاو

 ادحخو اهجو تلج اذإ ب ولقلا يمصت ةنيكسو

 ادهنو ازجع تتقرشأف ميعنلا اهركاب ءاضيب

 لوق يف ىنعملا ضراعي نيقباسلا نيتيبلا يف وهو !اهعم هل ناك ضام نع ثدحتي هنا كلذ

 (٠١هر : ةديصقلا سفنب بركي دعم نب ورمع
 ىدربتاذإءامسلاردب اهنأك سيمل تدبو

 مهتاقالمل هسفن ةئيهتو ءادعالل ةدعلا هدادعا نع ثدحتي ورمع ةديصق نم رخآ عضوم يلو

 لوقيف : ١٠(

 اه ء ءادعالل دعأ نيبهاذلا ءانغ ىنغأ

 ١٠٧ : الئاق يناهبنلا هضراعف

 ادع ءادعألل دعو ة افلا ىنغأ نم نبا انأو

 لقنو اضيا ةرابعلا ذخأ لب .ورمع تيب ىنعم ةضراعمب قباسلا هتيب يف يناهبنلا فتكي مو
 «اًدع ءادعألل ًدع» يه امك هظافلأب يناثلا رطشلا

 )١٠٨( : الئاق هسرف فصو ورمع ةديصق نم رخآ عضوم يفو
 ادق نادبألاو ضيبلا د ذقي بطش اذو ادهن

 فصي هل تيبل ةيفاق اهلعجو «ادهن» ةظفل يهو ورمع تيب لوأ يناهبنلا راعتساف
 )١٠٩( : هسرف هيف

 ادهنردصلا بحر بقأ ل يلتلا يماس امهشمو
 بركي دعم نب ورمع ةديصقب هرثأت ىلا ةحضاو ةراشا اريشم هتديصق يناهبنلا يهنيو

 تيبلا يف طيسب فرصت عم ورمع ةديصق نم نيتيب لوأب هتديصق متخي مث اهب هباجعاو
 )١١٠( : ريخالا

 ادقع يدل نلحي أل اثمأ يبرعلا لسرأ دق
 اده نهب نررم اذإ ل :. ورقعلا اهل رخت ارقف

 )١٠٤( ص يناهبنلا ناويد ١١٨)١٠٥( ج يقوزرملل ةسامحلا ١ ص ١٧٤)٠٦!١( ص يقوزرملل ةسايحلا ١٧٤

 )١٠٧١( ص يناهبنلا ناويد ١١٨ )١٠٨( ج يقوزرملل ةسامحلا ١ ص ٠١٧٤)١٠٩( ص يناهبنلا ناويد ١١٩١

 )١١٠( ص يناهبنلا ناويد ١٣٠

 ۔ ٦٠١۔



 ادرب تيدر نإو ملع اف رزئمب لامجلا سيل

 اذح :رلنروأ رلثئامو مراكم لامجل ١ نإ

 ءاسنخلا _ ٢

 (١١١ر : اهعلطم «طيسبلا» رحب نم ةديصق هلو ءاسنخلا ضراع نميف يناهبنلا ضراعو

 راهنأ دجلا يفاهضيفن امنأك راردم عمدلا اهنم كنيع لاب ام

 رادهم يرفلا بناجلا نم دعر اهب لح ءافطو ةناح ءاميأ

 )١١٨( :اهلوق اهنم ةيفاقلاو نزولا سفن ىلع ءاسنخلل علاطم ةدع اذه هعلطمب ضراع دقو

 رادلا اهلهأ نم تلخ ذإ تفرذ مأ راوع نيعلاب ما كنيعب ىذق

 راردم نيدخلا ىلع ليسي ضيف ترطخ اذإ هاركذل عينيع نأك
 ,١١٣« ىرخا ةديصق علطم يف اهلوقو

 راردم كنم عمدب رخصل يكباو زازعم كنم عمدب يضيف نيعاي

 ١١٤« : ةثلاث ةديصق علطم ين اهلوقو

 يراجلا لودجلا ءايك ليوعلا دهج راردم كنم عمدب يدوج نيعاي

 لثم اهظافلأ نم ديدعلا راعتسا امك ءاسنخلا علاطم يناعم هعلطم يف يناهبنلا راعتسا دقو

 . خلا . . . . ءام۔ دخ ۔ ضيف ۔ راردم ۔ عمدلا ۔ كنيع :

 (١١ه) : لوقت ةديصقلا سفن نم ءاسنخلل رخا تيب ينو
 رابدإو لابقإ ىه امنإف تركذا اذإ ىتح تتعترام عترت

 )7}١٦1« : الئاق يناهبنلا اهضراعيف

 .رابدإو لابقإ يلايللو تبلقناف مايألا دي اهيلع تراج
 يناهبنلا راعتسا دقف ايهيلك نم يناثلا رطشلا ظافلأ ةصاخو نيتيبلا نيب حضاو ةباشتلاو

 .اهلبق امو ءاسنخلا ةيفاق

 ءاتشلا ةنس يف فويضلل رحني ناك يذلا اهيخأ نع ءاسنخلا تثدحت رخآ عضوم ينو
 )١١٧( : تلاقف بدجلا

 راحنل وتشن اذإ رخص .نإو انديسو انيلاول ارخص نإو

 بتكلا راد عبط ۔ ينوحلا مالسلادبع قيقحت ءاسنخلا ناويد حرش ١٣٤ )١١٢( ص يناهبنلا ناويد )١١١(

 ٥٤ ص قباسلا ردصملا ٤٦ )٤!١!١( ص قباسلا ردصملا ٣٨. )١١٣( ص ۔ ١٩٨٥ ۔ ١ ط توريب ۔ ةيملعلا

 ٣٩ ص ءاسنخلا ناويد ٣٩ )١١٧( ص ءاسنخلا ناويد ٣٩ )١١٦١( ص ءاسنخلا ناويد )١١٥(

 _۔ ١٠٧

 



 )١١٨) : ةيفاقلاو يناثلا رطشلا يف ةروصلا اريعتسمو ىنعملا اضراعم يناهبنلا لاقن

 راحن ةاتشملا يف ةعيسدلا مخض مرك وخأ ءافو ةقيقحلا يماح

 )١١٩) : ءاسنخلا تلات ةديصقلا نم رخآ عضوم ينفو

 رارج شيجلل .ةيدنأ داهش ةيدوأ طابه .ةيولأ لامح
 رابج مظعلل ةيناع كاكف ةيغاط ءاجلم ةيغار راحن

 «٠٢١ر : الئاق يناهبنلا اهضراعف

 رارضو عافن ثكاثكلا عاطق ثمهاشثملا دامخ ثراوكلا يلاج

 رامأ فورعملاب بهالسلا باو بئاتكلا لالف بهاوملا مج
 اماضيا راعتسا ايك بولسألا ةضراعم ىلا اهزواجت ايناو يناعملا ةضراعمب يناهبنلا فتكي مو

 ةعبرأ نيقباسلا اهيتيب نم ىتيب لك ءاسنخلا تمسق دقف جاودزأو ميسقت نم ءاسنخلا تيب يف

 لك مسقو هيتيب يف هسفن ءىشلا يناهبنلا لعفف 5 ةيقيسوم تاليعفت عبرا لثمت ةيواستم ماسنأ
 . ىنعم اهضراع ايك اعاقيا ءاسنخلا يتيب كلذب اضراعم ةيواستم ماسقا ةعبرا اهنم تيب

 )١٢١& : ءاسنخلا تلاق رخا عضوم يفو

 رافظأو باينأب لاجرلا يرفي علطضم ءاجيهلا ىدل نيرعلا يماح
 )١٦٦( : الئاق يناهبنلا اهضراعف

 رافظأو باينأ هنم مكمحل يف تمكح مفيض نم مكل رفملا نيأ

 . ةيفاقلاو يناثلا رطشلا ظافلأ ةصاخو ظفللاو ىنعملا قباسلا هتيب يف يناهبنلا راعتسا دقو

 ةدبع نب ةمقلع ۔ ٣

 تدرو يذلا «ةدبع نب ةمقلع» وه تايلضفلملا ءارعش نم ارعاش اضيا يناهبنلا ضراعو

 2١٢٣ : اهعلطم ۔ يناهبنلا اهضراع يتلا يهو امهادحا تايلضفملاب ناتديصق هل

 مررصم مويلا كتاأن ذا اهلبح مأ موتكم تعدوتسا امو تملع ام له

 &٤٢١ر : اهعلطم ةديصقب ةديصقلا هذه يناهبنلا ضراع دقو

 موقرم دنهلا روبز نم اهنأك ةييذومل لالطأ تمسرت ذإأ

 ميخضت دارا هناكم نع اهناكم دعب نعو هتبحاص عم هتايركذ نع ةمقلع ثدحت امنيحو

 )١١٨( ص ناهبنلا ناويد ١٣٨ )١١٩( ص ءاسنخلا ناويد )١٢٠( ص ياهبنلا ناويد ١٣٧ ل!!١(

 ص ءاسنخلا ناويد ٤٨ )٢٢!١( ص يناهبنلا ناويد ١٣٧ )٢٣!١( ةعباطلا ۔ فراعملا راد ةعبط تايلضفملا

 ص ۔نوراه مالسلادبعو ركاش دمحم دحا حرشو قيقحت ۔ ةسداسلا ٣٩٧. )١٢٤( ص يناهبنلا ناويد ٣١٥.

 ۔- ٨٠١_۔



 (٥٢١ه) : لاقو كلذ نع ريبعتلل رصقلا بولسا مدختساف ءاقللا ةلاحتساو امهنيب ةفاسللا

 ميجرت بيغلا نظو .ةافشلا الإ اهب ناوألا ىركذ امو ىملس ركذ نم
 وه رخآ ابولسأ مدختسا امنإو رصقي مل هنكلو هسفن ءعىشلا نع ربعي نا يناهبنلا دارأو

 (٦٦١ر : لاقف ماهفتسالا

 ميرصت بلقلا يف هل بح طرف نم 4 , تينم امم ةيذوم نياو

 دعب لقتناف هتبحاص ءاقل نم هسأي ةلاح نع ريبعتلل ايفاك ءاج ةمقلع دنع رصقلا بولسأو

 يناهبنلا دنع كلذب ماهفتسالا بولسأ في مل امنيب ،اهنساحم نايبو اهفصو ىلا ةرشابم كلذ
 ىلا لقتني نا لبق ىرخا تايبأ ةدع اهدعبو هتبحاص ليحر نع هثيدح لصاوي نا رطضاف
 ىلا ةمقلع لقتنا مث "يناهبنلا نم هتيب ي اقيفوت رثكا ةمقلع ناك انه نمو . هتبحاص فصو
 2١٢٧ : لاقف ىبظلاب اههبشو { ةمعان ،نطبلا ةرماض اهناب اهفصوف هتبحاص فصو

 موزلم تيبلا يف اشر اهنأك هبعرخ عردلا ءلم نيحاشولا رقص
 ةموعنلاو رصخلا رومضب اضيا هتبحاص فصوو ظفللا ضعبو ىنعملا يناهبنلا ضراعف

 »١٢٨( : لاقف هنم لجأ يه لب 3 ميرلاب اههبشو

 مينرت ردصلا قيوف اهنم ىلحلل ةبعرخ رصخلا ايمظ ءاعرف ءارغ
 مير الو روث اههباشي الو ةرظان لاَيذلاكو اديج ميرلا

 رطشلا يف دوجوملا قسنلا كلذ وهو ةمقلع ةديصق علطم نم ابناج اضيا يناهبنلا راعتساو
 .مورصم مويلا كتان ذإ اهلعج مأ» علطملا نم يناثلا

 )١٦٩) : يناهبنلا لاقف

 مورصم وهللا يف انلذاع لبحو = لصتم لصولاو اهب يوهل سنأ

 تلخ مايال هركذت لاجم يف كلذو لذاعلل مورصملا لبحلا لعجف اليلق ىنعملا يف فرصت نإو
 تان يتلا هتبحاص لاصول ةمقلع دنع مورصملا لبحلا اهنيب

 يف كسملاك يهف هتبحاص نم حوفي نارفعزلاو بيطلا ريبع ةمقلع لعج رخآ عضوم ينو

 ٣٠ : كلذ اروصم لاقو فونألا

 مومشم فونألا يف اهبايطت ناك 3 اهب ريبعلا خضن ةجرتأ نلمجي
 ؛١٢١ : الئاق تيبلا ضراعو ىنعملا اذه يناهبنلا راعتساف

 موثرمو بوضحم كساب مشأ اهنرامو نال فيهأ اهماوق

 )١٢٥( ص تايلضفملا ٣٩٨ )١٢٦( ص يناهبنلا ناويد ٣١٦١ )٧١!!١( ص تايلضفملا ٣٩٨

 )١٢٨( ص يناهبنلا ناويد ٣١٦ )١٢٩( ص يناهبنلا ناويد ٣١٦١ )١٢٠( ص تايلضفلا ٣٩٧
 )١٣١( ص يناهبنلا ناويد ٣١٧

١٠٩ 



 )١٢٢( : لاقو ةدشلاو ةعرسلاب اهفصوف هتقان نع ةمقلع ثدحت رخآ عضوم ينفو

 ممكلع لحضلا ناتأك ةيذلج اوطحش ذإ يحلا ىرخاب ينقحلت له
 (٣٣١ر : لاقو ةيفاقلا ةظفلو ىنعملا يناهبنلا راعتساف

 ممكلع نيعبضلا ةرئام ءانجو يب جعت ادرف انهوم اهتعطق

 يلذهلا بيؤن ابأ هتضراعم ٤

 تايلضفملاب تدرو يلذهلا بيؤذ يبأل ةديصق اهضراعو يناهبنلا اهب ملا يتلا دئاصقلا نمو

 (٤٢٠ر : اهعلطمو لماكلا رحب نم يهو ةسمخلا هءانبأ اهب يثري اهمظن ةديصق يهو

 عزجي نم بتعمب سيل رهدلاو عحجوتت اهبيرو نونملا نمأ.
 «٥٣١ر : اهعلطم ةديصقب يناهبنلا اهضراع دقو

 عمهتو نوفجلا ربعلاب ضيفتو عنشختو بولقلا ىلصت هل بت
 مراع نزح هيرتعي نيرعاشلا نم لكو ءاثرلا وهو دحاو ايهضرغو هباشتم نيتديصقلا وجو

 ين هاخأ هدقفل يناثلاو ، نوعاطلا ضرمب دحاو ماع يف ةسمخلا هئانبا تومل لوألا ديدش ملاو

 ين هتاسأمب انربخي قباسلا علطملاب هتديصق أدبي نا دعب بيؤذ وبأو .اعم اهكراعم ىدحا
 »١٢( : لوقيف ةريرم ةيساق مالاو ةديدش ةاناعم نع فشكي راوح هنكلو ةأرما عم راوح ةروص :

 عفني كلام لثمو تلذتبا ذنم ابحاش كمسجل ام : ةميمأ تلاق

 عجضملا كاذ كيلع ضقا الإ اعجضم مئالي ال كبنجلام مأ

 اوعدوف دالبلا نم ئ ىدوأ هنإ يمسج امأ : اهتبج

 علقت ال ةربعو داقرلا دعب ةصغ ينوبقعأو نب ىدوأ

 هل تزتها يذلا نزحملا أبنلا نع ثيدحلاب العف هتاسأمب انربخي نا اضيا يناهبنلا دارأو

 )١٣٧) : هيخأ لتقم أبن كولملا هل تنزحو لابحلاو ضرألا

 عحدحصتت الابج مث داكتو هدنع فجرت ضرألا داكت أبن

 عجفتو اهليل فهلت ءاريح ةمغب كولملا قفط هل أبن

 )١٣٢( ص تايلضفملا ٣٩٨ )١٣٣( ص يناهبنلا ناويد ٣١٨ )٣٤!١( ص تايلضفملا ٤٢١

 ىرخا ةديصق تايلضفملا يفو مهدئاصق علاطم يف ةضاخو ىمادقلا ءارعشلا نم ريثك دنع ةدوجوم ةروصلا هذه (٭)

 صر ٤١٨( اهعلطمو رفعي نب دوسالا ىعدي رعاشل يهو ةروصلا سفن لمجي اهعلطم :
 اموتكم ناك بحو فالتئا دعب امورصم ءامسأ نم لبحلا حبصأ دق

 )١٣٥( ص يناهبنلا ناويد ١٧٦ )٣٦!( ص تايلصفملا ٤٢١ )٣٧!١( ص يناهبنلا ناويد ١٧٧

 ۔- _ ١١٠



 عذليف بولقلاب رطخي مهلاو يرطاخ كموي مه بصوأ ماسحأ
 عجوم باصم ينعجويل امدق نكأ ملو كادر ينعجوأ ماسحأ

 نيتيبلا يفف .ثادحالا بيترتو ىنعملا يف نمكيف ةقباسلا تايبألا يف ةضراعملا هجو امأو

 اقرأو ابحاش همسج كرت يذلا بنلا لوح «ةميما» نيبو هنيب راوحلا رودي بيؤذ يأل نيلوألا
 هل ضرالا تزتها ابن نع ثدحتيف اضيا نيلوألا هيتيب يف يناهبنلا هلعف ام وهو .مون الب

 اذه ليصافت نييلاتلا نيتيبلا يف بيؤذ وبا ركذ مث . هعايسل كولملا تنزحو لابجلا تعدصتو

 دعب أبنلا اذه تاليصفت ركذ ىلا اضيا يناهبنلا لقتناف «َنَب ىدوأ» :لاقو هل دهم نا دعب أبنلا

 .«خلا . . . ماسحأ» :لاقو بيؤذ وبا دهم ايك هل دهم نا

 )١٢٨( : نوتماشلا تمشي ال ىتح هدلجت افصاو لوقي بيؤذ يبا ةديصق نم رخآ عضوم ينو

 عضعفضنأ الرهدلا بيرل ينأ +4٨هيزأ نيتماشلل ىدلجتو

 «٩٣١ر : اضراعم يناهبنلا لوقيف

 عضمعضتن ةبكنل كادر الول نكن ملو كيلع افسأ انتعضعض

 : بيؤذ ىبأ تيب ةيفاق يناهبنلا راعتسا دقو

 (٠!.ر : بيؤذ وبأ لوقي رخآ عضوم ينفو
 عجفمل يتدوم لهأب ينا هبيرو نامزلا عجف مهب نئلو
 )١!١٤( : لوقيو ةيفاقلاو بولسألا ريعتسيو ىنعملا يناهبنلا ضراعيف

 عجفلم برعي ديس نبا اي كب ىننإ كلتقب اموثأم سما نإ
 )٢!6١« : هيف لوقي يذلا بيؤذ يبا تيب امأو

 عفدت ال تلبقأ ةينملا اذاف ٨هنع عفادأ نأب تصرح دقلو

 )+!١٤« : الئاق يناهبنلا هضراع دقف

 عفدت ال تلبقأ ةينملا اذاف ةينم هلالا لكل حاتأ ذ

 .الماك يناثلا رطشلا هنم لقنو بيؤذ يبا تيب ىلع راغأ قباسلا هتيب يف يناهبنلا نا ظحالنو

 : ةضراعم ةهبش

 يرعملا ءالعلا وبا 0

 ابأ ضراعي اهيف يناهبنلاو ؛يرعملل ةضراعم اهنا ىلع ناويدلا صن يناهبنلل ةديصق دجوت
 «١!؛ر : اهعلطم يتلا ةريهشلا هتديصق يف يرعملا ءالعلا

 )١٣٨() ص تايلضفللا ٤٢٢ )٣٩!١( ص يناهبنلا ناويد ١٧٨ )٤٠١!١( تايلضفملا ٤٢٢

 )١٤١( ص يناهبنلا ناويد ١٧٨ )٩٤٢( ص تايلضفملا ٤٢٣ )٤٣!١( ص يناهبنلا ناويد ١٧٩١
 )١٤٤( ص دنزلا طقس ىلع ريونتلا حرش ١٠٩ :

 ۔١١١۔



 لنانو مزحو مادقإو فافع لعاف انأ ام دجملا ليبس يف الأ

 «٤١اهر : اهعلطم ةديصقب

 عنامو طعمو رارضو عوفن عناص انأ ام دجملا ليبس يف الأ
 ذخأ دقف ظفللا امأف ،اييسقتو ابولسأو ىنعمو اظفل ءالعلا يبأ علطم يناهبنلا راعتسا دقو

 .«لعاف» ةظفل نم الدب «عناص» ةظفل مدختسا هنا هلعف ام لكو لوألا رطشلا ظافلأ لك

 رطشلا يف ءالعلا وبأ مدختسا دقف بولسألا امأو .هلك تيبلا ىنعم ذخأ دقف ىنعملا امأو

 الواحم لاعفألا ءايسأو ةغلابملا غيص يناهبنلا مدختساف هلامعأو هتافص نايبل رداصملا يناثلا

 .ذخألا ةهبش نع داعتبالا
 (١٤١ر : ءالعلا وبأ لاق ةرشابم علطملا دعبو

 لئاس بيخي وأ شاو قدصي ةيفخ لك تسرام دقو يدنعأ
 6١٤٧ : الئاق يناهبنلا هضراعف

 عداو رسعي وأ راج رتعذي ةليمج لك تزرحا دقو يدنعأ

 الو ايشاو قدصي ال اهفرعو ىفخت يتلا رومألا برج نا دعب هنا ءالعلا يبا دنع ىنعملاو
 ةبيطلا هعئانص دعي وهف يناهبنلا دنع ابيرقت ىنعملا سفن وهو .ائيش بلطي نم ءاجر بيخي
 ةيحان نم اذه .دوجوم وه املاط فاخي ال نمآو عداو ناسنا يأ نا ايك هراج نمؤي ةريثكلا
 سفن وهو يراكنالا ماهفتسالا يناهبنلا مدختسا دقف بولسالا ةيحان نم امأو ىنعلا

 ؛يدتعأ» ةظفلب هتيب ءالعلا وبأ أدب دقو .هتيب يف ءالعلا وبا همدختسا يذلا بولسألا

 دقو» يناهبنلا لاقف «تسرام دقو» ءالعلا وبأ لاق مث هتيب اضيا اهب أدبو يناهبنلا اهراعتساف

 لك» اضراعم يناهبنلا لاقف «ةيفخ لكد ءالعلا وبأ لاق مث ،ىرن ايك هباشتم ىنعملاو «تزرحأ
 :امه لوهجملل نيتينبم نيتيلعف نيتلمج يناثلا هرطش يف ءالعلا وبا مدختسا مث 6ةليمج

 رغدي»و «راج رغدي» :لاقو هسفن ءىشلا يناهبنلا لعفف «لئاس بيخيدو «شاو قدصُي»

 يبا تيب يناهبنلا ضراع اذكهو .لوهجملل نيتينبم نيتيلعف نيتلمج اضيا امدختسم «عداو
 هتيب مسق دقف ىقيسوملاو عاقيالا ةيخان نم اضيا هضراع اك ابولساو ىنعمو اظفل ءالعلا

 نع ثدحتي ءالعلا يبا ةديصق نم رخآ عضوم يفو .ءالعلا يبا تيب ماسقأل ةهباشم اماسقأ
 (٤١ه) : لوقيف هنارقأ نيب ةيلاعلا هتلزنمو رعشلا مظن يف ةقئافلا هتردق نعو هسفن

 للاوألا هععطتست مل امب تال هنامز ريخألا تنك نإو ينإو

 : اضيا لوقيو

 )١٤٥( ص ياهبنلا ناويد ١٨٢ )١٤٦( ص ريونتلا حرش ١٠٩ )١٤٧( ص يناهبنلا ناويد ١٨٢

 )١٤٨( ص ريونتلا حرش ١١٠١ } ١١

 ۔ ٢١١۔



 لزان نيكامسلا نيب يننا ىلع يلزنم هنك يل ضري مل قطنم ىلر
 (١!ه) : ءالعلا يبأ ظافلأ ضعب اريعتسمو هتاذ ىنعملا لوح لاقو يناهبنلا هضراعف

 عئاضبلا نيقفاخلا يف تدسك اذا قفاون يدنع رعشلا لهأ عئاضب

 عفاصلا ىلا قطني مل تلق نإو لواصم يلإ ضرعي مل تلص اذإ

 عصان ناسغ رس يفامب صيعو خذاب نيكامسلا ولعي فرش يلو
 اولع نيكامسلا ةلزنم مهنيب هتلزنم تغلبو هنارقأ نيب درفتم هنا ىري نيرعاشلا الكف

 ؛١ه.) : لوقي ءالعلا يبا ةديصق نم رخآ عضوم يفو .اعافتراو

 لقايصلا هتلفغأ ناميوضنو هماجل لجي مل داوج يناو
 دق ينايب فيسبو ،مدختسيال لطعم داوج لاحب هلاح هبشي تيبلا اذه يف ءالعلا وبأو
 هيف ريوصتلاو ءالعلا يبا تيبب يناهبنلا بجعأو . ةليوط ةرتف همادختسا مدعل ءىدص
 )١٥١( : لاقو هرخف مئاليل ىنعملا ين فرصت عم هضراع

 عئاورلا هعرت مل نانج مهشو رارغ لفي مل ماسح يناو

 الإ رخآلا تيبلا يف اهتريظن لباقت ةملك لكف ادج هباشتم نيتيبلا يف قسنلا نا ظحلنو
 . نيتملكلا نزو يواسي ةملكلا نزوو «هعرت ل :امه نيتملك لباقت يتلا «هتلفغأ»

 (١ه٨ : ءالعلا وبأ لوقي رخآ عضوم يو
 لماكتماهوؤض سمش ءافخإب مم نمف دالبلا يف ىركذ راس دقو

 نوعيطتسيال مهنكلو هرما ءافخا نولواحي نيذلا هداسح نع هتيب يف ءالعلا وبا ثدحتيو

 ةروصلاو ىنعملا القان يناهبنلا هضراعو .اهءافخا نوعيطتسيال يتلا سمشلاك رهاظ هنال

 6١٥٣ : لاقو هل تيب يف ظافلألا ضعبو

 عطاس سمشلا فسكي رينم راجن يل ءاضأ موق صايعأ تملظأ اذإ

 اهلاخدا نم الدب «ةضراعم ةهبش» يناهبنلل ةديصقلا هذه ىلع قلطن نا تيأر دقف دعبو

 داحتاب صاخلا رصنعلا ادع اهب ةضراعملا رصاتع رفاوتل ارظن ةقباسلا تاضراعملا نمض
 .يناهبنلا دنع ةينيع ىه امنيب ةيمال ءالعلا يبا دنع ةيفاقلاف .ةيفاقلا

 " ٭ ٭

 :ةصالخلا

 ارصع كرتي داكي الف اضراعم ارعاش ناك يناهبنلا نا كردن اهريغو ةقباسلا جذامنلل انعبتت نم

 هؤارعش يظح يذلا يلهاجلا رصعلا ةصاخو هئارعش نم ديدعلا ضراع دقو الإ روصعلا نم

 )١٤٩( ص يناهبنلا ناويد ١٨٢ ص ريونتلا حرش ١١٠ )١ه}١( ص يناهبنلا ناويد ١٨٢

 )١٥٢( ص ريونتلا حرش ١١٠١ )١١٣( ص يناهبنلا ناويد ١٨٣

 ۔١١٣-۔



 دبال هئارعش نم رعاش اذه بردو { هبرد اذه رعاشو .رعاشلا تاضراعم نم ركألا بناجلاب
 ترشتنا يتلا تاضراعملا هذهب رثأت دق يناهبنلا نا كشالف .امهنيب الدابتم اريثأت ىرن نا

 نفك اهسفن ةضراعملا يف يناهبنلل ارثأ مادعنال تقولا تاذ يئ اننكلو { هناويد ىف اعساو اراشتنا

 .رعشلا نونف نم

 ” ٭ ٭”

 : يناهبنلا رعش يف ةضراعملا رثأ

 نيواود نم ريثك ىلع هعالطا الولف 3 علطم رعاش هنا هب فصوي ام لقأ ضراعملا رعاشلا
 امنإو ءارعشلا نم ةنيعم ةئف ضراعي مل يناهبنلاو .هدنع رعشلا نم عونلا اذه دجو امل ءارعشلا

 ىلهاجلا رصعلا ءارعش ةصاخو روصعلاو تاسلا يفلتحم ءارعشلا نم ديدعلا ضراع
 ابلاغ ةاحوتسملا ةيودبلا مهروصو مهبيلاسأب مهطسو ةرات هسفن دجي ناويدلا ىلع علطي نمف

 وهل نم هيف امو رصعلا كلذ ىلا هب لقتني يومأ رعاش عم هسفن دجي ىرخا ةراتو ؤ ةئيبلا نم
 ساون يبا تاناح نم ةناح يف هسفن دجي ةثلاث ةراتو ،ةيرصنع وا ةيلبق ةيبصعو هال لزغو

 ' .رصعلا كلذ اهب فرع يتلا فرتلا رهاظم سملي ايك فورعملا يسابعلا رصعلا رعاش
 ءارعشلا كئلوأ دنع ضارغألا هذه عونت هرعش ضارغا تعونت نا كلذ رثأ نم ناكو

 عاونا اهعمو رمخلاو نوجملاو وهللا رعش عم بنج ىلا ابنج ةلوطبلاو ةيسورفلا رعش اندجوف
 . . . ءاثرلاو ةمكحلاو فصولاو رخفلاك نيرخآلا ءارعشلا دنع تدجو يتلا ىرخالا رعشلا

 . خلا
 يتلا ةينفلا روصلاو بيلاسالا ىلا كلذ زوابحت لب رعشلا تاعوضوم ىلع رمألا رصتقي مو

 مهراعشا ىلع هعالطا ةرثكل كلذو ةيلهاجلا ءارعش روصو بيلاسأ نم اريثك هدنع تبرتقا
 دئاصق هب تفرع يذلا جهنملا سفن ىلع ريست هدئاصق مظعم نا لب 6مهل هتضراعمو

 عم هل ناك ام اركذتم لالطالا ىلع رعاشلا اهيف ىكبي ةيلزغ ابلاغ تايحاتتفالاف .نيلهاجلا

 مث ،نهغيبو هنيب قرف يذلا نيبلا مذ عم نهلامجو نهنساحم افصاو ،تايركذ نم هتابحاص
 عوضوم ناك اذا رخفلا مث يساسالا هعوضوم ىلا نايحألا بلاغ يف ءىجافلل جورلا

 كلذ ناك ناو ظعاوملاو مكحلا ضعبب هتديصق يهني نا سأب الو .هريغ يساسألا ةديصقلا

 . اردانو اليلق

 ناويدلا يف اهانسمل يتلا ةميلسلا ةغللا كلت هرعش يف تاضراعملا اهتفلخ يتلا راثآلا نمو

 ميدقلا يبرعلا مجعملا نم هظافلأ مظعم تجرخف ةغللا ةصاخو هتاودأ نم نكمتم رعاش وهف

 ةديدعلا تاضراعملا هذه جاتن الإ ةغللا نم نكمتلا اذه امو ةيلهاجلا ءارعش مجعم ةصاخو

 . هناويد ف

۔ ٤١١۔



 تلاتلا لحصفلا

 ة د۔بصخشخللا 2 اضيب

 يهف { مهءانب اهينبيو ةيلهاجلا ءارعش تاوطخ اهيف مسوتي ةيديلقت يناهبنلا دنع ةديصقلا
 هتاناعم اهيف ثبيو همالآ اهل وكشيو رعاشلا اهبطاخي لالطألاو راثآلاو رايدلا ركذب هدنع أدبت

 لالطالاب هعم فوقولا ايهنم وأ هنم بلطي هابحاص وأ هبحاص هعمو تاربعلا فرذيو ىكبيو

 يتلا ءارحصلاو هلمحت يتلا ةقانلا فصو ىلا كلذ دعب رعاشلا لقتني مث . هيناعي ام هتكراشمو
 يهني مث ، يساسألا ةديصقلا عوضوم ىلا كلذ دعب لقتني مث }هطوحت يتلا ةعيبطلاو اهعطقي

 .لاثمألاو مكحلا ضعبب انايحا هتديصق

 ءانب نع ثيدحلاو ناويدلاب ةليلق دئاصق ين الإ ةدعاقلا هذه نع يناهبنلا جرخي ملو

 علطم : ماسقأ ةثالث هنع مهثيدح اومسق دقو ،مدقلا ذنم اريثك داقنلا لغش اينف ةديصقلا

 ماسقألا هذه نم مسق لك ةدوجل اوطرتشا دقو .(ءاهتنالا) عطقملا - صلختلا ۔ ةديصقلا

 بيطخلا لوقي .اديج ةديصقلا ءانب نوكيل اهرفاوت نم دبال هنا اوأرو هب ةصاخ اطورش
 اظفل بذعا نوكت ىتح همالك نم عضاوم ةثالث يف قناتي نأ ملكتملل يغبني» :ينيوزقلا

 : ىنعم حصأو اكبس نسحأو
 ىعوف مالكلا ىلع عماسلا لبقأ انركذ ايك ناك نإف عمسلا عرقي ام لوأ هنأل ءادتبالا لوألا

 .) !هضفرو هنع ضرعا كلذ فالخب ناك نإو هعيمج
 .() «لالهتسالا ةعارب ىمسيو دوصقملا بسان ام تاءادتبالا نسحاو» :اضيا لوقيو

 ىلا هريغ وأ بيبشت نم هب مالكلا بيش امم لاقتنالا هب ينعنو صلختلا» :هلوق يف يضميو

 ىلع ناعأو عماسلا طاشن نم كرح نيفرطلا مئالتم انسح ناك اذإف نوكي فيكو دوصقللا

 (مر ؛«سكعلاب رمألا ناك كلذ فالخب ناك ناو هدعبام ىلا هئاغصا

 اراتحم ناك ناف سفنلا يف مستريو عمسلا هيعي ام رخآ» :بيطخلا هنع لوقيف ءاهتنالا اماو

 ابرو كلذ فالخب ناك راتحم ريغ ناك ناو ديقعتلا نم هلبق اييف عقو هاسع ام ريج انفصو ايك
 .(٤ر «هلبق ام نساحم ىسنا

 ردصملا ٢٤٢ ))٢( ص قباسلا ردصملا ٢٤١. )٢( ص م١٧٩١ حيبص ١ ط ةغالبلا مولع يف حاضيالا )١(
 ٢٤٤ ص قباسلا ردصملا ٢٤٣ )٤( ص قباسلا

 ۔ ١١٥ _۔



 قيشر نباو يبلاعثلا مهنم نوريثك داقن هيلإ بهذ اميف ينيوزقلا بيطخلا كراش دقو

 (هر: امهريغو

 : برعلا داقنلا هركذ ام قفو ماسقأ ةئالث ىلا يناهبنلا دنع ةديصقلا ءانب نع ثيدحلا مسقنو

 . لالهتسالا نسحو علطملا أ

 . صلختلاو جورخلا ۔ ب
 . (ةمتاخلا) عطقملا نسح ۔ج

 : لالهتسالا نسحو علطملا أ

 رعاشلا لذبيو اريبك امايتها ةديصقلا علطمب اثيدحو اميدق برعلا داقنلاو ءارعشلا متها
 ةديصقلا فقلتيف عماسلا وا يقلتملا هابتنا ريثي يذلا وه علطملاف ،هعلاطم نقتيل اييظع ادهج

 نم نذإ علطملا ةدوجف .اهنع هفارصنا ىلا يدؤي دق هتاذ تقولا يف وهو ،.ةظقيو هابتنا ف

 نا بجي الوبقمو اديج ةديصقلا علطم نوكي يكلو . ةيبرعلا ةديصقلا دقن يف ةماهلا رومألا

 ام باعيتساو اهمهف يف ةبوعص ءىراقلا دجي ال ،ديقعتلا نم ةيلاخ ةلهس هظافلأ نركت
 علطملا ةدوجل اضيا داقنلا طرتشا دقو . اقينأ الزج علطملا بولسأ نوكي نا بجي امك اهءارو

 ايك يناثلا رطشلا ىوتسم يف اظافلأو ىنعم لوألا رطشلا نوكي نا ىنعمب هيمسق بسانت

 )٦«. ريطت وأ مؤاشت هيف نوكي الف بيذهتو قوذ نع علطملا ردصي نا اوطرتشا

 : علطملا اذه طورشلا هذه اهيلع قبطني يتلا ةديجلا يناهبنلا علاطم نمو

 «٧ر بارعلا ةموسملا ليخلابو بارحلاو مراوصلاب انيمي
 ولخي ال هبولسأو .هانعم مهف يف ةيوعص الو هبيكرت يف ديقعت ال ذخأملا لهس علطم اذهف

 مراوصلاب مسق لوألا رطشلاف هيمسق نيب حضاو بسانتلا نا ايك 5 هتلازجو ظفللا ةماخف نم
 . تقولا كلذ يف برحلل تاودأ اهلكو بارعلا ليخلاب مسق يناثلاو بارحلاو

 رعاشلا نا ىلا اوبهذو «لالهتسالا ةعارب» هومسا ام علطملا نسح نم نويغالبلا عرف دقو

 وهو )٨(. هيلع ة ةديصقلا تينب ام ىلع آلاد هعلطم نوكي نا بجي لالهتسالا عراب نوكي يكل

 . علطملا اذه يفو قباسلا علطملا يف يناهبنلا هلعف امأ
 4١ تارسحلا مئاد بيئك بلقو تاربعلا فكاو فرطل نم ايأ

  

 )٥( ص ؛«هيلع امو هل امو يبنتملا بيبطلا وبا» رظنا ٣٩ ج : ةدمعلاو ١ ص ٢١٨

 )٦( ص يودب دمحا .د برعلا دنع يدالا دقنلا سسأ ٢٩٧ )٧١١( ص ناويدلا ٣٧
 ةديصقلا ىلع ميخملا وجلا هسفن وه علطملا ىلع ميخملا وجلا ناك اذا لالهتسالا عراب نوكي رعاشلا نا ىنعمب )٨(

 نا ابتاعمو ارخف تناك نا ارختفمو ةنيزح تناك نا انيزحو ةحرف ةديصقلا تناك نا احرف لزغلا نوكيف ةيلصالا
 . برعلا دنع يبدالا دقنلا سسأ ٣٠٧. ص يودب ۔اباتع تناك `

 )٩( ص ناويدلا ٧٤

 -۔١١٦۔



 لدي امم ةديجلا علاطملاب ناويدلا ءىلتميو .اضيا ةقباسلا طورشلا علطملا اذه ىفوتسا دقف

 ىلا الثم رظناو ةيورو لهمت نود افازج اهجرخي الف هعلاطمب اريثك متهي ناك رعاشلا نا ىلع

 (٠١ر : هعلطم

 عفتني سأبلا يف لام ريخو 3 عنطصيو ىبجي ام لضفا ليخلا
 فصو وهو هعوضوم نع ةربعم ةسالس اهنكلو رسيلاو ةسالسلاب هتاملك زيمتت علطم وهف

 الف نيرطشلا نيب نزاوتلا اذه مث .الثم لزغلا ةقر ىلا ال ةوقلا ىلا ليمت ةسالس يهف ليخلا

 رهف ٧ هب طبتريو هعوضوم دهمي اربخأ علطملاو ىنعم وأ اظفل رخآلا ىلع رطشلا قوفتي داكب
 الالهتسا اضيا دعي امم هتديصق هلوانتت يذلا رعاشلا عوضومب ىلوألا ةلهولا ذنم انرعشي

 : علطملا اذه اضيا عرابلا لالهتسالا نمو .اعراب

 0١١١ عمجتو نوفجلا ربغعلاب ضيفتو عشختو بولقلا ىلصت هل ابن
 ٨ عشختو بولقلا - ىلصت تايلك لوألا رطشلا ىفنف اعاقياو لب ، ىنعم نايواستي نارطشلاف

 اعاقيا هباشتتف انزو هباشتت تايلك يهو يناثلا رطشلا يف عمهت نوفجلا - ضيفت تايلك اهلباقت
 ةعيرس ةرظن علطملا ىلا رظني نم نإ لب طقف اذه سيل . علطملا اذه زيمت ناك انه نمو ايغنو

 .هبلقو هسفن رسعي ملألا اذه ناو ملاتي رعاش مامأ هناو ءاثرلل عوضوم ماما هنا روفلا ىلع كردي

 بارغالا نع دعتباو ةلوهسو ةعرسب ءىراقلا اهمهفي ةيداع تاودأ رعاشلا مدختساو
 دعيو اديج علطملا ناك هلك اذهلو 5 ظافلألا يناعم نع ثحبلا لاجم سيل لاجملا نأل ديقعتلاو
 .ديحلا لالهتسالا نم

 "0١ اهنم ديزملا ةفرعمل ناويدلا ىلا عوجرلا نكميو ةلثمألا نم ردقلا اذهب يفتكنو

 بيكرتلا ةلهس ۔ اهنم ليلقلا ءانثتساب هعلاطمف علاطملا ديج رعاش يناهبنلا نإ قحلاو
 ةبسانتم ىنعملا ةقيمع بولسألا ةيوق ،اهانعم مهف يف ةبوعص الو اهيف ضومغ ال ةحضاو

 ةيديلقت ةيللط اهنم ريثك يف تناك ناو ىهو ساسحاو قوذ نع ردصت ةياهنلا يف يهو راطشاألا
 يناهبنلا دع اضيا انه نمو يساسألا ةديصقلا عوضومل ةمئالمو ةربعم تناك ام اريثك اهنا الإ
 .لالهتسالا نوديجي نيذلا ءارعشلا نم

 : عوضوم ىلا عوضوم نم لاقتنالا ۔ ب
 نييغالبلا ةغلب صلختلا نسح وهو طقف هدعب ام ىلا بيسنلا نم جورخلا ىلع رصقأ ال انأ

 . ةيوضعلا ةدحولاب ىمسي ام اذهو عوضوم لك يف ةرقف ىلا ةرقف نم لاقتنالا اضيا نكلو

 اذه ثدحي نا بجي هعوضوم ىلا هجورخو هصلخت رعاشلا نسحي يكل هنأ داقنلا ىريو

 )١٠( ص ناويدلا ١٦٥ )١١( ص ناويدلا ١٧٦

 )١٢١( تاحفص ناويدلا : ٧١. ٤١٠٨ ٤١١١ ١٣٤. ١٤٨}[ ١١١٦٧. ٢٤٢. ٢٤٥. ٢٦٨.!٣٤٦.٣٠٤

 ۔١١٧

 



 عماسلا اجافيال ثيحب هدعبو جورخلا لبق تايبألا نيب ةمءاوملا عم فطلو جردتب صلختلا

 جورخلا هدنع ىرن انيحف يناهبنلا دنع جورخلا عونت دقو نيينعملا نيب ةريبك ةوهب ءىراقلا وأ

 اذهو ءىجافملا مهجورخ جرخيف نييلهاجلا دلقي هارن انايحاو داقنلا هنسحتسي يذلا ديجلا

 }١( : هلوق كلذ نم هناويد يف ةرثكب دجوي صلختلا نم ريخألا عونلا

 جهني مل ب ود بر لب جلفلا اهرغث ملظ فشرو
 ناك ايك لزغلا يف هنم يناثلا رطشلا لمكي مل هنا صلختلا اذه ين ةأجافملا دح نم غلب دقف

 اهعطق ىلا ءارحصلا نع ثدحتيل يناثلا رطشلا يف ةأجف لقتنا امنإو لوألا رطشلا يف لاحلا
 ٢6٢ : هدئاصق ىدحا يف هلوق اضيأ ءىجافملا هصلخت نمو .هلبق نم دحأ اهعطقي ملو

  

 ادهشواطنفسا هتقس عيجضلا اهفشرت اذاو
 ادع ءادعألل دحو ةفعلا ىنغأ نم نبا انأو

 (١ه) : ىرخأ يف هلوقو

 رسعاهروز ىتح لصولا تفانف تجعناو دهعلا لاحو تنابف تدص
 روخ هدوع يف الو بيري بوش هتمورأ اشنم يف سيل يذلا انأ

 يذلا يديلقتلا صلختلاب اضيا ظتكي ايك صلختلا نم عونلا اذه لثمب ناويدلا ظتكيو

 . خلا . . . . مهلا لسو 5اذ نع دعو ،عد : تاملك رعاشلا هيف مدختسي

 ديدعلا يف ناهبنلا مهاكاحف مهصلخت يف لبق نم نويلهاجلا اهمدختسا تاملك اهلك يهو

 )}١٦« : هلوق كلذ نم هدئاصق نم

 باجحتناو راكذا يف ررَتَغُي بصل هب عافتنا ال ام عدف

 )١٧( :: ىرخا ةديصق ف هلوقو

 جزين نومأ ةيجان ءانجو سمرعب كيتنابل ضقو اذ عد

 كلذ نمو هصلختو هجورخ رعاشلا اهيف نسحا ةديدع دئاصق ناويدلاب دجوت هنا ىلع

 اقيشر افيفخ الاقتنا لقتنا رمخلا ىلا لزغلا نم جورخلا دارأ اينيحف هناويد يف ةعبارلا هتديصق

 )١٨) : دحأ هب رعشي ال

 بخالا باغو يلخلا مانو مالظلا نج نيح ةليل مكف
 بجع ريبعب ةخمضم سيمي نصفك ىداهت ىنتتأ

 )١٣( ص ناويدلا ٨٨ )١٤( ص ناويدلا ١١٨ . )١١٥( ص ناويدلا ١٥٢. ١٥٣ )١٦( ص ناويدلا ٤١

 )١٧( ص ناويدلا ٨٤ )١٨( ص ناويدلا ٤٥

 ۔ ١١٨ ۔



 بركلا يفنتو مومهلا ليزت فالسلا قيتع نم ةيقابب
 . رمخلا فصو يف رمتسا مث

 ةعانصب قذاحلا جردت اجردتم لقتنا رخفلا ىلا لاقتنالا دارا امنيح ةديصقلا سفن يفو

 )١٩( : هلوق ي ايلج كلذ ىرنو اهيلع اديج بردملا رعشلا

 بأ دق ضراع يف روكلا لع انهوم ىرس قربل لوفأ
 بكسنا بونجلا هتكرح اذإ رآفنحسمب ودبيو رسي
 بهتكاو انع دق الزنم انل يريمعلاب دج قرباي كينانح
 برعلا لكل ثاغتسملا وه حاطبلا كلت نتسمب الحم

 بترلاو ىلعلا لهأ نالهكو ريمح نم سيمادقلا يف تمن

 )٢٠( : صلختلا اذه ةأجافملا رصنع نع داعتبالا اهيف لواحي يتلا هتاصلخت نمو

 مالم ىلا كانه حنجت مو ىلاصو اهبجعيف ينلصاوت
 مائتلا دعب انلمش ددبف انيف نيبلا دج دج نأ ىلا

 يماوملاب فذاقت ابيلاعنذ تلمزم قارفلل اونزو
 .هلوق يف جردتلا نم عون كانه ودبيل لزغلاب هقانلا نع ثيدحلا لصو هناف
 نيمدقألا قرط يكاحي ايديلقت اصلخت صلختي هدئاصق مظعم يف يناهبنلا ناك اذكهو

 . خلا . . . مهلا لسو .عدك انايحا مهتايلك ضعب امدختسمو انيح ائجافم هصلخت نوكيف

 نكت مل ةيديلقتلا هتاصلخت نا ىلب لدي امم هصلخت نسجي ام اريثك تقولا سفن يف هارن اننكلو
 مهرعش يف مهتاكاحو ءامدقلا هديلقتل ادادتما تناك اناو ةبهوم صقن وا يرعش رقفل

 .ريغ سيل هروصو هبيلاسأو هتاعوضومب

 : «ةمتاخلا» عطقملا نسح ۔ج

 ءاهتنالا اماو) :كلذ يف قيشر نبا لاقو (ةديصقلا ةمتاخ) عطقملا ةيمهأ ىلع داقنلا عمجا

 ةدايزلا نكميال ايكحم نوكي نا هليبسو عايسالا يف اهنم ىقبي ام رخآو ةديصقلا ةدعاق وهف
 الفق رخآلا نوكي نا بجو هل احاتفم رعشلا لوأ ناك اذاو هنم نسحأ هدعب يتأي الو هيلع

 «١٠٢ر (هيلع

 عمس يف ىقبيس ام رخآ هنال اظفلو ىنعم اليمج ابذع نوكي نا بجي مالكلا رخا نا عقاولاو

 يتلا ةديصقلاب نوبجعي داقنلاو اهيف تيب دوجأ ةديصقلا يف تيب رخآ نوكي نا بجيو يقلتملا
 فعض نع مني هنأل ءاعدلاب اهءاملا نولضفي الو ديجلا هيبشتلاو ةمكحلاو للملاب متخت

 )١٩( ص ناويدلا ٤٦ )٢٠( ص ناويدلا ٢٧٨ )٢١( ج ةدمعلا ١ ص ٢٣٩

 ۔١١٩۔



 مالكلا ءاهتناب عماسلا ىلا عطقملا اذه ىحوا اذإ نوكت اهنإف عطقملا ةعارب امأو ةجاحو

 .اروتبم مالكلا ودبي ال ثيحب

 بردلا اذه يف ريسلا ديجي ارعاش هاندجو يناهبنلا رعش ىلع ايلمع سيياقملا هذه انقبط اذاو

 اذه لاثملا ليبس ىلعف اهيلإ ةراشالا قباسلا ةدوجلا تايس لمحت اهبلغأ يف هعطاقمف

 (٢٢) : عطقلل

 بالثئذلاو بلاعثلل اسيرف مكعدأوأ عجمهأ هللا نيمي
 هديدهت يف جردتو لبق نم هتلاسر مهغلبأ نا دعب هءادعأ هب ددهم مسق هنأل ديج عطقم اذهف

 .اهعوضومو قفتت ةيوق ةياهن هتديصق ىجنأف ديدهتلا ةياغ وهو مسقلا ىلا لصو نأ ىلا
 «٣٢ر عطقملا اذه هديج نم دعت اذهلو مالكلا ءاهتناب ءىبنت يتلا هعطاقم نمو

 بلطلا انيلعو هفاطلأب ىنملا لين هللا ىلع نإف

 برأ نع اهل تدهش نإ ام نامجلا طومسكاهكنودو

 بدالل نامجرت نع برعأل اهمظن ىلا يب ادح نكلو
 «٢ه : هلوق اضيا اهنم ضرعنو اضرعو الوط ناويدلا ألمتو ةديجلا يناهبنلا عطاقم رشتنتو
 تادعب دعوم وذ يفي مل اذإ هلوقأ ءىشب ايعأ الف لوقأ

 يتايحب اهلك نامع زعو ىقتلاو ملعلاو نيدلا ةايح طانت
 ةيوقلا مكحلاب هدئاصق ضعب ىها دقو ةديصقلا ةياهن ىلا حوضوب ريشي ريخألا تيبلاف

 ىدحا اهب ىبنا ىتلا ةمكحلا هذه كلذ نمو عطاقملا ةدوج نم دعي ام اضيا وهو ةرعملا

 (!ه) : هدئاصق

 ديزم ىلإ ءامظلا ناك اذا داصل ىنغ جاجاألا رملا يفو

 .رثأ نم سفنلا يف هكرتت امل هتديصق ءاهنإ رعاشلا اهب نسحأ ةربعمو ةيوق ةمكح يهو

 «٦٢٦ر : هلوق هدئاصق ىدحا اهب ىا يتلا اضيا همكح نمو

 ردقلا ذعسي الام كردي سيلو هضفاخ نمحرلا نم ولعي سيلو
 سمت ىلا ةينيدلا ةيحانلا نم ةصاخو ءاجيإو ريثأت نم اهل امل اضيا ةيوق ةمكح ىهو

 .لوقعلاو بولقلا

 ٢ ( بارغغألاو ةسالسلا نيب ام ةرابعلا :
 داري يتلا ةركفلا لقنو ىنعملا نع ريبعتلا يف اقيقد نوكي نا بجي ظفللا نا ىلع داقنلا عمج

 )٢٢( ص ناويدلا ٤٤ )٢٣( ص ناويدلا ٥٠ )٢٤( ص ناويدلا ١١٣ )٢٥( ص ناويدلا ٨١
 )٢٦( ص ناويدلا ١٥٥

 ۔ ١٢٠ ۔-



 رمخلاو لزغلاك ةسالسلاو ةقرلا عضوم يف ةقيقر ةسلس ةملكلا نوكتف ث يقلتملا ىلا اهليصوت
 ضعبو ةسامحلاو رخفلاك ةلازجلاو ةوقلا عضوم يف ةيوق ةلزج نوكتو 5 خلا . . .دهزلاو ءاثرلاو
 . فصوك اهتبارغو اهتنوشخ نم سأبال ناك اذا ةيودب ةنشخ نوكت نا نكمي ايك فصولا

 . كلذ ريغو ديصلاو ناويحلا
 هظافلأ نيب مزالت كانه ناك يلك ،هرعش مظن يف اقذاح { هتغل نم انكمتم رعاشلا ناك املكو

 نم هيوحت امو ءامدقلا ةغايص نيب عمج دقف ،يناهبنلا رعش يف احضاو هارن ام اذهو هيناعمو

 ةلوهس نم هلمشت امو هرصع ةغايص نيبو انايحأ بارغاو ةنوشخ اضياو ةلازجو ةوقو ةماخف
 ظافلألا ءاقتنا يف يناهبنلا ةعارب نمكتو . ةبوذعو ةقرو ۔ ةيقوسلا دح غلبت ال ۔ ةسالسو

 .اهنم ةفلتخملا بيكارتلا نيوكتو ظافلألا تاءاحيا ايعارم اهيف ضوخي ىتلا يناعملل ةبسانملا

 ةسالسلاو ةلوهسلاب زيمتن ةقيقر ةبذع هظافلا جرخت نا ىلع هلزغ يف يناهبنلا صرح دقو
 ٢٠, : هدئاصق ىدحا يف هلوقك كلذو ةيقوسلا ىلا قلزنت نا نود

 تيلب ىتح ىوهلاو ةب ابصلا ام ملعأ تنك ام

 ثينتجا اميف ىوهلا نم م ورمهلا راملئأ تينجنف

 تيأر ام ةليمجلا موي ىأر ن م انيع دهلل

 تيرهنا ىتح ىننعرف نحنس اماراو انيع

 تيشتناف ارمخ تبرش نهظاحلب يننأكف
 تيردامو ىازع تبلس يتلا ةيذوم بارتأ
 توجر امب كنم لع لالدلا تاذ ىلخبت ال
 تولس ام ىنوم كاركذ نع ناولسلا برشأ ول
 تيضق ىسا كنم لصولاو ا قللاب للعتلا الول
 تينج هيفن يذلا امو تشملا نيبللو ىلام

 تاريبعتو ظافلا يهو ريبعت غلبأ همايهو همارغ نع ربعت ةسلس ةقيقر اهظافلأ تايبأ هذهف
 رعاشل أرقن اننا لاخنل ىتح ثيدحلا رصعلا يف لزغلا ءارعش تاريبعتو ظافلأ نم اريثك برتقت

 لوقي يتلا هتديصقك 6ناويدلاب رشتنملا لزغلا رعش يف ةروصلا هذه رمتستو .رصاعم

 )٨١!6( : اهيف

 ادخو اهجو تلج انا ب ولقلا ىيمصُت ةنيكس
 ادهنو ازجع تقرشأف مي _ ءهنلااهركاب ءاضيب

 ىدبت هبربرل اذإ رغألا ىورحالا دقرفلاك

 )٢٧( ص ناويدلا ٠٦٧ ٦٨ )٢٨( ص ناويدلا ١١٨

 ۔١٢١١۔

 



 اورحنفاألاك نع ھ . . .

 _ يجضذضلا اهفشرت اذإو

 دعر مجنلا ءون هابقس ن
 اكسم اهتلبق نا مشتو

 ا دهشو اطنفسا هتمس ح

 يف هلوق اضيا كلذ لثمو . بارغالا نع دعتبت ةقيقر هظافلأو ةسلس انه رعاشلا ةرابعف
 (٢هر : اضيا لزغلا لاحم يف رخآ عضوم
 ماركلا ديصت بولخ بوعل

 ريرحلاك معان رشب اهل
 فاطنلا يفاصو فالسلا نأك

 انهوم اهرفغل هب لعب

 رصبي ملف ميلحل ١ يبستو

 اهرانلجك دخو

 ربنع ىلإ فاضي اكسمو

 رفغلألا يف قيرلا عذج اذإ

 رمح الا

 عضاوم يف ةسالسو احوضو رثكا هترابع حبصتو ربكا ىدم رعاشلا دنع ظافلألا ةقر غلبتو
 (س٠ر : هلوق اهنم ناويدلاب ةديدع
 اولخ تارمسلاب تلظ امويو
 يلصو لابح تلطأ الأ لوقت

 يمقسي ىلذ يمحرت املأ
 يدو ديفلا نود كحنمأ ملأ

 اياربلا قلخ يذلاو تلاقف
 يبلق بيبحو يتينم كنأب

 يقشع ضعبب تينم ول كدجو

 اراذتعا نمح :ف ا وب ءاعحأ

 اراصق انل نفلس تاليلو
 اراوج اموي انل ييعرت ملو
 ارارق كلمأ مل ترجه ذنمو
 رادملا كلفلا امسلا يف روصو
 ارايتخاو ادمع كرجمأ ملو

 اراعتسارعتسي كاشح لظل
 هذه ةقيقر ةسلس اهترابع تءاجو لزغلا يف رعاشلا اهمظن يتلا تاعوطقملاو دئاصقلا نمو

 )٢١( : ةعوطقملا

 لس مث رقعلا ىداوب فق
 اولعف امو يباحيصأ نع

 اربخ مهل ىقلأ ىسعف

 فلك مهدعب نم انأف
 ف _نزد مهب بص مرغم

 ينجش اي بحلاب امسق

 )٢٩( ص ناويدلا ١٢١. ١٢٢ )٣٠( ص ناويدلا ١٦٩

 ۔ ٢٢١۔

 لجنلا نيعألا تاوذ نع
 يلبا ىونلل تمر موي

 للظطلاو رادلا موسر يف

 لغش يف بلقلا ماهتسم
 يل دهشت نيعلا عومدو

 يلما ايو ىبلق ىنمو

 )٣١( ص ناويدلا ٢٦٣



 لبجلاو لاضلا لظ نيب انعمجي رهدلا دوعي مأ

 (٢٢ر : لوقيف ةبوذعو ةقر يف ىداهتتو ةسالسو رسي يف باسنت رعاشلا ظافلأ لظتو
 مالظلا بابلج هنع قزمت رينم حبص اهنيبج نأك

 ماشيرلب زكارملا ةالحم تاعصان باذع نع مسبت
 مادم فرص ةوهقب لعي لاز دهش اهباضر نأك
 مالم ىلإ كنه حنجت ملو ىلاصو اهبجعيف ينلصاوت

 بارشلا سلاجم فصوو رمخلا نع ثدحت امنيح اضيا ةسلس رعاشلا ةرابع تءاجو
 «٣٨ر : هلوقك

 مجسم بئاذ بهذ ىلع ؤلؤل اهب بابحلا نأك
 ملظن ملو نحنو انيلع افئاط اهب بيبحلا نأك

 مجنأ ىلع سمشب فوطي رهاز رمق انهيبشتب

 ثدحت انيح ةصاخو حوضولاو ةسالسلاب اهترابع زيمتت ناويدلاب ةديحو ةسمحع رعاشللو

 (ح٤ر : هلوقك روهزلا نع اهيف
 رفص و ىنستم قرزأو رمحأو ضيب أ نيب قفخي

 ررغلا رظانلا نيع قوري رضخأ نم دوس أ ف عنايو

 ايهب هنسح يف افناتسم
 اهعوضوم نأل ةسمخملا لاوط ةربعم ةريسي هظافلأو ةحضاو ةسلس رعاشلا ةرابع ترمتساو

 (٥٢ر : هلوق كلذ نمو بولسألا اذه عم مءاوتي ام وهو «دهزلا» ناك ىساسألا

 لئاح رورس لك اذكهو لئاز ميعن لك اذكهف
 لقاعلا نيع ةمألا يف تنك نإ للناوألاب نيقابلا ربتعاو

 ايدمحملا نيدلا عبتاف

 ليضفتلاب صوصخلا دمحم لوسرلا جهنم نع غزت الو
 ليفلاب دلخلا يف زفت ملف ليلضتلا ةينمأ عطت الو

 ايبنلا ىفطصملا يلاوت ىتح

 »٢( : ةسمخملا نم رخآ عضوم يف هلوقو
 ىباصتلاو ةذللاو يغلا ين يبابش نم تاف ام ىلع يفهل

 )٣٢( ص ناويدلا ٢٧٨ )٣٣( ص ناويدلا ٢٧٨ )٣٤( ص ناويدلا ٣٦٤

 )٣٥( ص ناويدلا ٥٣٦٤ ٣٦٥ ل)٣٦( ص ناويدلا ٣٧٠

 ۔ ١٧٢٣ ۔



 باتملا ةعاس ين بتأ مل ذإ يبإتك يل طخ امم هاليو

 ايضرم يقلاخ عم نكأ مو
 ٢٧( : هلوقب اهيهني نا ىلا هسفن جهنلا ىلع هتسمحم يف هظافلأو رعاشلا ةرابع رمتستو

 مزمزو افصلاو نيتورملاو مظعالا قيتعلا تيبلاب براي

 مرجملا كيلملا ناهبن نبال نك مركملا يمشاهلا يبنلابو
 ايفح ًامحار ًافوؤر أرب

 امدقو هرخأ ال رفغاو امرجأو هند حأ يذلا حماو

 امحري ن أ لمؤم هناف امعنم كنم هوجري امب نكو

 اينغ هباذع نع تنك نإ

 ةلوهسلاو حوضولا ىلا ليمت يتلا هبيكارتو هظافلأو هذه ةسلسلا رعاشلا ةرابع تناك دقو

 اماسح هاخأ ىثر دقف . ءاثرلا هعوضوم ناك اينيح بولقلا ىلا الوصوو سوفنلا ف اريثأت رثكا

 (س٨) : اهعلطم يتلا هتديصق يف ةعولو الا فزنتو ىسأو انينح رطقت داكت تايلكب

 عمهتو نوفجلا ربعلاب ضيفتو .عشختو بولقلا ىلصت هل ابن
 عدصتت الابج مث داكتو هدنع فجرت ضرألا داكت أبن

 مظن ام قرا نم اهنا قحلاو . ءاثرلا نع انثيدح ضرعم يف ةديصقلا هذه نع انثدحت دقو

 ءاجمالا لك ةيحومو ريثأتلا لك ةرثؤم تناك ناو }ةطيسب اهبيكارتو }ةلهس اهظافلأف ،رعاشلا

 ظافلأ ىلا رعاشلا قلزني نا نود هلك كلذو 6هلوقي نا رعاشلا ديري ام ىلع ةلالدلا لك لدتو

 2م٩» . ناويدلاب ةلماك ةديصقلا ىلا عوجرلا نكميو . مهتاريبعتو ةيقوسلا
 ةلهس بيكارتو اظافلأ مدختسي هدهزو هرمخو هئاثرو هلزغ مظعم يف يناهبنلا ىرن اذكهو

 رخف لاجم لاجملا ناك اينيح هنكلو . ةيقوسلا نع دعتبتو ةسالسلاو حوضولا نيب عمجت ةريسي
 عوضوم اديج يعي ناك رعاشلا نا ىلع لدي امم ةربعم ةيوق اظافلأ مدختسي ناك ةسامحو

 ىلع هدعاست ؛ هيناعمو هظافلأ نيب مئالي يك هدهج لذب دقو . ىنعملاو ظفللا نيب مؤالتلا

 . ةصلاخ ةيرطف ةبهومو ةعساو ةيبرع ةفاقث كلذ قيقحت
 يتلا كلت ةصاخو هدئاصق نم ديدعلا دجن انيديأ نيب يذلا رعاشلا ناويد انضرعتسا اذاو

 ليبس ىلع عطاقملا ضعب اهنم يقتنن نأ عنام الو هيلإ بهذن ام ديؤت ةساحلاو رخفلا يف اهمظن
 ٠٤ر : هلوق اهنم طقف لاغلا

 راخف قدصلاب لئاق اهغاص دق ةكلام ضرألا كولم كيدل غلبا
 راهطا كلملا اوماقأ قدص ءابآ هل يبنلا دوه ينب نم جوتم

 )٣٧( ص ناويدلا ٣٧٠. ٣٧١ )٣٢٨( ص ناويدلا ١٧٨ )٣٩( ص ناويدلا ١٧٦ )٤٠( ص ناويدلا ١٣٧

 ۔ ٤٢١۔



 راذنا هيدهي ىتف مالي الو ةرهاجم ينم مكل ربذن ين
 راوز ريطلا تاحراج اهل ىعرص ةيوان لايقالا كرتا نا دبال

 رافظأو باينأ هنم مكمحل ين تمكح مغيض نم مكل رفملا نيا

 رادغو ناوخ رهدلا اذو ردغ ىلع تيوظطنا ام نكل رهدلا انأ ىنإ

 - كلمل اوماقأ : هتاريبعت كلذ دكؤي ةوقلاو ةلازجلاو ةماخفلاب زيمتت ىرن ايك رعاشلا ظافلاف
 ۔ رفملا نيأ راوز ريطلا تاحراج ۔ ىعرص . . ةيواث لايقالا كرتا ريذن ينإ - قدص ءابآ

 . خلا . . .رافظأو باينأ مكمحل يف تمكح

 ي اهنمو اقمع هيناعمو ةوق هظافلأ ديزت يهو ةغلابملا غيصل همادختسا ةرثك ظحالن ايك

 وهو «لاعفأ» نزو ىلع عمجي ام اريثك هنا ايك راوز رادغ ناوخ ۔ راخف : ةقباسلا تايبألا

 لايقا۔راهطأ» : ةقباسلا تايبألا يف كلذ نمو ،ادعب قمعأو اخوسر رثكا ىنعملا لعجي نزو

 . «رافظأ , باينا -

 «١8ر : هلوق يناهبنلا دنع ظافلألا ةلازجو ةغايصلا ةوق اهيف ودبت يتلا عطاقملا نمو

 رعاشل داوج فرط نم تدق مكو هلثمل بزأ شيج نم تدق مكو

 رئاث ليللاك شأجلا طيبر لكو انقلاو ضيبلا هجوم ارحب تضخ مكو

 رماعو ورمعو رمع نم عجشأو متاحو لضفو نعم نم مركاو

 رتاب نيرارغلا ضام نم عظطقأو لسابو ريبث نم القع ربكاو

 رفاصعلا تانب نم فرح ءانجوو حباس ءاقش لاومألا نم يبسحر
 يتلاو ةرثكلا ديفت يتلا «مك» مادختسا ةرثكب أدبت ةوقلا رهاظم نم ديدعلاب زيمتت تايبألاف

 مادختسا مث } ىنعملا سفن ديكأتل «لك» مادختسا كلذك .اهب رخفي يتلا هرثام ةرثكب يحوت

 هقوفت دكؤيل رعاشلا اهب ءاج غيص اهلك يهو عطقأ۔ربكا ۔ عجشأ مركأ : ليضفتلا غيص

 اضياو «ءاقش» ةغلابملا ةغيص رعاشلا مدختسا كلذك ةفلتخملا ةايحلا تالاجم يف هنارقأ ىلع

 ضيبلا هجوم ارحب تضخ :لثم اعم ةغايصلاو ىنعملا يوقت يتلا روصلا ضعب مدختسا

 .رعشلا ةغايص يف ةوقلا رصانع نم روصلا نا فورعملاو .رئاث ليللاك ۔ انقلاو

 .اهل جذاين درجم انضرع امنإو اهتلازجو ظافلألا ةوقب زيمتت يتلا تايبألاب ناويدلا ظتكيو

 ةقباسلا جذاينلا يف انيار ايك هرصع بيلاسأو ظافلأب رعشلا مظن ىلع رعاشلا ةردق مغرو
 ةديصقلا ءانب يف كلذ لثمتيو ،احونج يلهاجلا رصعلا ىلإ حنجي هارن اس اريثك اننأ الإ اهريغو

 نا ودبيو .روصلاو بيكارتلاو تادرفملاك ءانبلا اذه تاودأ ىلا كلذ زواجتي لب . ماع لكشب

 برعلا ءارعش ةغايص يكاحت ةغايص رعشلا ةغايص ىلع هتردق تبثي نا كلذب ديري رعاشلا

 )٤١( ص ١٦٠١

 ۔ ١٢٥



 ىرن نا عيطتسنو هضرعو ناويدلا لوط ي اهبيكارتو ةيلهاجلا تادرفم ترشتناف } ىمادقلا

 هتايبأ نم ديدعلا يف اهارن نا عيطتسن ايك .ناويدلا الت يتلا ةيللطلا هتامدقم يف احضاو كلذ

 28٨ : هتقان فصي هلوقك ىرخألا

 رواحتم ىوللاب ضيبب ىمارت لموح دبر نم ءادر ىلع يناك

 رذاحم راس بوج ىفايفلا بوجت تربدأف سينالا زكر اهعزفأف

 رواعتلا طرفب افاجيإو اليمذ ةزمهو ادخوو اعاضياو اجيسو

 ۔اجيسو ۔ سينألا زكر ۔ ىوللا ۔ لموح ۔ ءادبر :لثم تايبالا يف رشتنت ةيدابلا ظافلاف
 ةيلهاجلا بيكارتلا ضعب اضيا تايبألاب دجوت ايك .افابيا ۔ اليمذ ۔ ةزه ۔ ادخو ۔ اعاضيا

 . خلا ... . يفايفلا بوبحت ۔ تربدأف سينألا زكر اهعزفا - لموح دبر : لثم

 بيكارت انلباقت ايك .ةنشخ ةيودب ةديدع ظافلأ انلباقتف هناويد يف يناهبنلا عم يضمنو

 هلوق كلذ نمو اقح ةيلهاجلا يف تمظن دق اهنأكو دئاصقلا مظعم ودبتل ىتح ةيديلقت ةيلهاج
 : (٣)

 اسع ليللا اذإ ميمايدلا بوج ىنملا لين همشج قراطو
 ىجتراو هاهتش اام يدنع لانف اهئوضب ىدتهاف يران تعنفر

 ابخو رمأل برخلا ىظل ناه اذإ برحلا محاج بش دقو

 ارقلا كوبحم حشكلا يواط بقأ ةعيم وذ مهطم ينلمحي

 ىروشلا قورعم نينذألا للؤم هدرك ليوط قلخلا حلمجي
 اطملا بينحتو مسجلا كحالات هناز يجوعأ ليسأ دج

 ۔ للؤم ۔ هدرك ۔ حلمجم ۔ بقأ - مهطم :تادرفملا يف لثمتت ةيودبلا ةنشخلا ظافلألاف

 همشج قراط : ةقباسلا تايبألا يف اهنمف ةيديلقتلا ةيلهاجلا بيكارتلا امأو .ليسأ ىوشلا
 ۔ مهطم ينلمحي ۔ برحلا محاج ُبشا ۔ اهثوضب ىدتها ۔ يران تعفر ۔ ميمايدلا بوج ۔
 .ارقلا كوبحم ۔ حشكلا يواط

 : رعاشلا لوق ىلا اضيا رظناو
 بابذلا لولفم بضعلا درت درس ىهنلاك ةضافم لكو

 «6 .بارغالا ىلا ليمت لب ةوادبو ةنوشخ نم ولخت ال درس ۔ ىهنلا ۔ ةضافم : ظافلأف

 ةروجهم اظافلأ مدختساف ديعبتلاو بارغالا دح ىلا انايحا هتغايص يف يناهبنلا لصو دقو

 الإ ناويدلاب ةريثك تسيل تناك نا يهو اهتعباتم ءىراقلا ىلع لكشتسيو اهمهف بعصتسي
 همالإ تبثيل ادصق هيلإ دصقو كلذ دمعت امنا هنا انظ نظن انلعجي امم ةليلق تسيل اضيا اهنأ

 )٤٢( ص ناويدلا ١٦٠ )٤٣( ص ناويدلا ٣٤. ٣٥ )ز٤٤( ص ناويدلا ٣٧

 ۔ ٦٢١۔



 نمو .هلبق كلذ لعف يذلا يبنتملا وذح كلذ يف اذح هلعلو .اهمادختسا ىلع هتردقو اهب
 »4٥« : هلوق يناهبنلا دنع بارغالا ةلثمأ

 هبشاخا بوبح نم تركبسا ثيحف ىوُصلاف ةيوحلا فانكا هللا ىقس

 هبضاوه تّتثراو تنبف ىمه ضراعب جيلفلا ءاحطب ركابو
 ةصاخو هتغل يف رعاشلا بارغإ ىلع دهاوش تنعثرا - تنبا - ىمه _ تركبسا : تايلكف

 . نيتيبلاب ةديدع نكامأ ءايسأ دوجو مم

 »٨;( : هلوق اضيا رعاشلا دنع بارغالا دهاوش نمو

 دوعقلل فداورلا اهبذاجت رمأل تضهن اذا ةادنخب
 يف ثكاشكلاو ثهاثهلا :اتظفل اهلثمو إةغللا يف لامعتسالا ةليلق (ةادنخب) هظفلف

 )٧}« : هلوق

 .رارضو عافن ثكاثكلا عاطق ثمهاغهلا دامخ ثراوكلا يلاج

 «٨٤ه) : هلوق امأو

 رعابألا ميمص نع فزفز فورأ علطه نوقذ مهو ىرسلا نومأ

 .فوفز ۔ فورا ۔ علطه ۔ مهو :لثم لامعتسالا ةليلق ةبي ةبيرغلا ظافلألاب تيبلا ءىلتميف

 ار : هلوق يف «هلكافأ» ةظفل ىلا اضيا رظناو

 هلكافاو هعور اهيف هاريمس ةيغبان ةليل يساقي تابو

 .ةغللا بتك يف اهيلع رثعت نا ردنيو بارغالاب مستت ةظفل اهنإف
 . مدقتملا اننظ ىلا بهذن انلعج امم ناويدلا يف اريثك ةلثمألا هذه لثم رشتنتو

 ٣( يناهبنلا رعش يف ةيوغل رهاوظ :

 ىلع داقنلا ذخأ دقو !ريبعتلا فولأم ىلع ةيراج رعاشلا ةغل نوكت نا انرظن يف لثمألا

 ىمسي امب نيللعتم مهتادرفم ضعب لامعتسا يف ةغللا دعاوقل انايحا مهتفلاخم ءارعشلا
 انايحا اوناك داقنلا نا ةرهاظلا هذه رارمتسا ىلع دعاس دقو .ةيرعشلا تارورضلا»

 فورظب اربثك رثاتي عوضوملا اذه يف داقنلا فقوم لعلو 5اهنوزيجيف ءارعشلا عم نولهاستي
 .ةدح ىلع ةرورض لك

 } تارورضلا هذه نع هرعشب ىأني يذلا رعاشلا ىلا ليمن انلعجي ام لماوعلا نم كانهو

 )٤٥( ص ناويدلا ٦٥ )٤٦( ص ناويدلا ١١٣ )٤٧( ص ناويدلا ١٣٧ )٤٨( ص ناويدلا ١٥٩١

 )٤٩( ص ناويدلا ٢٠٩

 ۔١٢٧



 ىلع هتردق سكعي كلذ نا ايك ،هنفو هتغل نم انكمتم ناك ايلك رعاش دنع تلق ايلك ىهف

 ماما اعساو تارورضلا هذه باب انحتف اذإ اننا ايك ،همظن يف هتعاربو هرعش ةكلم عيوطت
 ةغللا فعض نم عون ىلا روصعلا يلاوتو نمزلا رورم عم يدؤي دق كلذ نإف ءارعشلا

 ةديصقلاو .اظفح رسيأو سانلا عماسم ىلا الوصو رثكا رعشلا نا ةصاخ اهدعاوقو اهسيياقمو
 ةيوغللا تالايعتسالاو ةيوحنلا ءاطخألا نم ةيلاخو ةيقن ةميلس اهتغل تناك املك اهسفن
 ةياهنلا يف عفري امم هيف اريثأت غلباو يقلتملا سفن ىلا الوصو قمعا تناك ايلك ةفولأملا ريغ ةذاشلا

 هذه لوح ءارعشلا عم ددشتملا داقنلا ضعب فقوم ناك انه نمو .همظانو رعشلا ةناكم نم
 . ءارعشلاو رعشللو ةغلل اعفنو ةدئاف رثكا ةيضقلا

 رعاش هنا ىلع لدي امم يناهبنلا دنع ةردانو ةليلق هذه ةغللاو وحنلا ءاطخاف لاح يأ ىلعو

 ةرم رثعتيف مامزلا اذه هنم تلفا املقو ءاشي فيك هكرحيو هتالك مامز كلمي هتغل نم نكمتم

 عجرت دقو .هاغتبم ىلا هلوصوو هقيرط يف هريس :نود لحت مل تارثع اهنكلو كانه ىرخاو انه
 (ه.) :تيبلا اذه يف ءاج ايك خاسنلا ءاطخا ىلا ناويدلاب ةليلقلا ةيوغللا ءاطخالا هذه ضعب

 بيافملا يف ارخاز يساقي اقيرغ هكربب قلم ليللاو ىهسلا ناك
 كلذ عجرم لعلو نأك ربخ هنال عفرلا هقحو «اقيرغ» ابوصنم ءاج يناثلا رطشلا علطمف

 . خسنلا يف اطخ دوجو

 هيلع قلطن نا نكمي ام ىلا ةيدرفلا تزواجت ةنيعم ةيوغل تالاعتسا يناهبنلا رعش ينو

 . !ةيوغل رهاوظ»
 نت + ه

 اهيلع رابغ ال ةرهاظ يهو ةزمهلا ليهست ةرهاظ ناويدلاب ةدوجوملا ةيوغللا رهاوظلا هذه نمو
 هلوقك ناويدلاب ةديدع تارم كلذ لعف دقو هب اعلوم يناهبنلا ناكو نسح رمأ ةزمهلا فذحف

 : )٥١)

 تمذ ديفلا اذإ اعبط اهدمحأو ةصلط حئالملا اضوأ ةيذومو

 .تيبلا ىقيسوم ىلع ظفاحيل اهتزمه لهسف ةءاضا رثكا يأ «أضوأ» اهلصأ «اضوأ» ةملكف

 «ه٢» : هلوق اضيا ةرهاظلا هذه ةلثمأ نمو

 هبئاحس نامع نم تشنت قربل انهوم مسقلاب يرذعلا ىوهلا يناعد

 .رعاشلا اهلهس تيبلا نزوو رعشلا ةرورضلو «تاأشنت» ةزمهلاب اهلصا «تشنت» ةملكف

 ةدع يف «مهسوؤر» ةزمه فذح ىلا اهب رعاشلا لصيو ناويدلاب ةرهاظلا هذه ةلثما ددعتتو

 (ه٣) : هلوق اهنم ةلثمأ

 ٧٨ ص ناويدلا ٦٣ )٥٣( ص ناويدلا ٧٣ )٥٢( ص ناويدلا ٥٥ )٥١( ص ناريدلا (٠٥ر

 ۔ ٨٢١۔



 :ىتافع ديدحلا يف لاجر مهنمو يمراوصل مهسور لاجر مهنم

 ;هار هذه ةزمهلا فذح ةرهاظب هفغشو يناهبنلا عولو نم ديكأتلل ناويدلا ىلا عوجرلا نكمير
 ٭ ”٭ ه

 (هه» : هلوق ةرهاظلا هذه ةلثمأ نمو ؛لظ» يف ماللا فيفخت اضيا رهاوظلا هذه نمو

 هلولطو همسر ييحأ تلظ

 (٥٦) : رخا عضوم ف هلوقو

 تجشش ءاملا نم لاسلسب افالس ةيدخرص براش ينأك تلظن

 ؛٧٥) : ثلاث عضوم يو

 اراذتعا ىنمحفتف اهبتاعا اولخ تارمسلاب تلظ امويو

 الثمتم «ه٨ر ناويدلاب ةدوجوملا ةلثمألا نم اهريغ يفو ةقباسلا ةلثمألا يف «لظ» مال ففخف

 هانلعجل ءاشن ول (ههر ىلاعت هلوق ي ماللا ةففحم «لظ» هيف تدرو يذلا ميركلا نآرقلاب

 افكاع هيلع تلظ يذلا كهلإ ىلا رظناوم٠.» : ىلاعت هلوق يف اضياو «&نوهكفت متلظف اماطح
 . هافسن ميلا يف هنفسننل مث هنقرحنل

 سراود سرخ عجرلا دري فيكو

 ب هج ه

 لب يناهبنلا ىلع ذخؤي ال رمألا اذهو هناويد ين اريثك ةنكاسلا «عم» اضيا رعاشلا مدختساو
 ))٦١( : هلوق يناهبنلا دنع ةرهاظلا هذه ةلثمأ نمو .رعشلا يف كلذ ةحابال هل ذخؤي

 باكر عم دايج اذ حبصأف ريقف فاع نم تينغأ مكو

 (٦٢) : رخآ عضوم ي هلوق كلذكو

 دارط عم ينوكس يف يبلقف انأ ىنم مكررغي الف
 ٦٢( : ةرهاظلا هذهل ىرخا ةلثمأ ناويدلابو

 ه ه ج

 (٦!ر : هلوقك ناويدلاب ةقرفتم تايبأ ةدع يف «ثيغاربلا ينولكأ» ةغل اضيا يناهبنلا مدختساو

 تافرشلا يماس يف انينغت ةيشع تايناغلا نيربنا ام اذإ
 ٦٥) : رخآ عضوم يف هلوقو

 اربخ اهب نطحجي يك اهنم يناهد ام نيار ذم اهبارتأ اه نلقف
 )٦٦( : لوقي ثلاث عضوم يئو

 !١٦ ص ناويدلا )٥٥( .خلا ١١٠. ١٢٠. ١٨٥. ١٩١. ٢٩٩. ٣٢٩. ١٦٦١.... ص ناويدلا )٥٤(
 ١٦٢٩ ص ناويدلا ٧٣ )٥٧( ص ناويدلا )٥٦(

 ٦ه ةيآ ةعقاولا ةروس ٣٣٣. ٢٠٤. ٣٤٠. ٣٤١ )٥٩( ص ناويدلاب ىرخا ةلثمأ )٥٨(
 )٦٠( ةيآ هط ةروس ٩٧ )٦١( ص ناويدلا ٤٣ )٦٢( ص ناويدلا ١١٠١ )٦٣( ص ناويدلا !١١

 )٦٤( ص ناويدلا ٧٦ )٦٥( ص ناويدلا ١٤٩ )٦٦( ص ناويدلا ١١٦٣ ص رخا لاثم ١٦٢٨ /٣

 ۔ _ ١٢٩



 سراحو بيقر انع الفغ دقف ىرت امب معناو ۔ نعللا تيبأ ۔ عتمت

 النغ۔اهبارتأ نلق تايناغلا نيرننا : يلاوتلا لع ةثالثلا تايبألا يف تيقارلا يول ةخ
 نا دقتعن الو هتدوجو رعشلا ةحاصف نم للقت ةغللا هذه نا ضعبلا ىريو سراحو بيقر
 .ةميدقلا ةروثأملا صوصنلا ضعبو يبرعلا رعشلاو بدألا ين اريثك اهدورول كلذك رمألا

 اهل هتفرعم ىلع طقف نهربي نا ةقباسلا ةيوغللا رهاوظلا همادختساب دارا يناهبنلا لعلو

 حصي ال انيعم ايفرص الايعتسا تادرفملا ضعبل هلامعتسا يف لعف ايك .اهمادختسا ىلع هتردقو

 (٧٦ر : هلوق يف «قير» ةملك ثينأتك رعشلا يف الإ
 درب ىلعاقفر ىرج مامغلا ءام عدصنم رجفلاو اهتقير نأك

 هحيبي امو ةغللا دعاوقب ةقيمعلا هتفرعم ىلع لدي امم رعشلا يف زئاج اذهو «قير» ثنأ دقف
 )٦٨( .اهيف نويوغللاو ةاحنلا

 و و :

 انإو ىدانملا عم كلذ اولعفي مل مهناف ءادنلا ةادا فذح ةيرح اوقلطا دق ةاحنلا ناك اذاو

 (٩٦ر . طورش ةدع هل اوطرتشاو فذحلا اذه اوديق

 عضاوم ي هايإ افذاح ىدانملا يف هدي قلطا امنإو طورشلا هذهب اضيا مزتلي مل يناهبنلا نكلو

 . ةيوغللا هرهاوظ نم هدعن انلعج يذلا رمألا ،هناويد نم ةديدع
 (٠٧ر :ناويدلا يف لوألا تيبلا نم فذحلا اذه أدبيو

 ىوللا صارعأ عزجتانئاعظ ىوللاف ديف نيب تيأر لهاي

 نزو ىلع ظفاحيل ىدانملا فذح هنكلو خلا ... تيأر له يبحاصاي : لوقي نا لصألاف

 أ١ر) : هلوق يف اضيا كلذ لعف اك .تيبلا

 بارسلا عمل نم رحبلا نيأو يلاوملا نم جاجزلا نيأ ايو
 (٧٢) :رخآ عضوم ف هلوقو

 عراضملا يهاضملا نيأ اي ناميلس رفظم ليلس نايلس نبا انأ

 )2٧٠ . اهيلإ عوجرلا نكمي ىدانملا فذحل ةديدع ةلثمأ ناويدلابو

 وإ وع ت

 )٦٧) ص ناويدلا ١٠٣

 )٦٨( ص ثلاثلا دلجملا فراعملا راد ط روظنم نبال برعلا ناسل رظنا ١٧٩١٥ (قير) ةدام .
 يملسا اي الا) . .ءاعدلل يضام لفن (اي) ءادنلا فرح فرح دعب ءاج اذا _ أ : : طورشلا هذه نم )٦٩(

 اذا (ج) . نوملعي يموق تيلاي ىلاعت هلوقك تيل فرحلا (اي) ءادنلا فرح دعب ءاجاذا (ب) (خلا . . . خومراد

 ٣ ط ١٨٣. ١٨٤ ص فيرش حوتفلا وبا دمحم .د عماجلا وحنلا رظنا .(بر) فرحلا (اي) ءادنلا فرح دعب ءاج

 .ةرينملاب بابشلا ةبتكم

 ١٨٥ ص ناويدلا ٣٩ )٧٢( ص ناويدلا ٢٩ )٢١( ص ناويدلا (٠٧ر)

 )٧٣( ص ناويدلا ١٣٠ /٦.٢٥ ١٩٣ /١٤

 ۔ ١٣٠ _۔



 ىلع بارعالا تامالعل هراهظإ يهو يناهبنلا ىلع ذخؤت ناويدلاب ةيوغل ةرهاظ كانهو

 صوقنملا بصن ةلاح يف طقف ةحتفلا راهظإ ىلع نيقفتم ةاحنلا ناك اذإو .صوقنملا مسالا

 .اضيا ةرسكلاو ةمضلا رهظأ يناهبنلا نإن

 »٧٤« : هلوقك ةمضلان

 بؤذأ يراوض تضقنا امك اوءاجف ىدبعأب تفتتها مث اهتلدجن

 وأ رباع تيب يف كلذ يناهبنلا لعفي ملو .«يراوض» صوقنملا مسالا ىلع ةمضلا رهظأ دقف
 (٥٧ر : هلوق اضيا كلذ نمف هناويد ي ارارم هررك هنكلو نيتيب

 هبفارأ حابصلا ىتح هل تبذ عجاه لابلا يلاخلاو ينقراف

 »٧٠١« :ىرخا ةديصق يف هلوقو

 سعان لابلا يلاخلاو ئنقراف اعمال ةحيفصلا وحن نم قلأت

 ةرسكلا امأو .اهيلع ةمضلا يناهبنلا رهظا دقو ةعوفرم نيقباسلا نيتيبلا يف «لاخلا» ةملكف

 ٧٧ :هلوق يف اضيا يناهبنلا اهرهظأ دقن

 تافرشلا ,يماس يف انينغت ةيشع تايناغلا نيربنا ام اذإ

 .«يماس» صوقنملا مسالا ىلع ةرسكلا رهظا دقف

 قطن يف ثدحي يذلا لقنلل ابنجت ىلو صوقنملا مسالا ىلع ةرسكلاو ةمضلا راهظا مدعو

 ةلثمألا نم اهربغو ةقباسلا ةلثمالا ين حضاو وه اك ناتمالعلا اهيلع ترهظ اذإ تايلكلا هذه

 )٧٨( . ناويدلاب ةدوجوملا

 هيلع ذخؤي يك .ةرثكلا هذهب ةرهاظلا هذهل همادختسا يف أطخا دق يناهبنلا نإف انه نمو

 ةغللاب ملاعلا وهو اهيف عقي نا ببي ناك ام يتلا ةيفرصلا ءاطخالا ضعب يف هعوقو اضيا

 «٩٧ر : هلوق يف لعف املثم اهنم نكمتلا

 رؤج يتلقم امهنأك نيتوالجن نينيع فقرتقرت
 ناك ربخ ؛يتلقم» ةملك ثيح يناثلا رطشلا يف يوغللا اطخلا نع انيضاغت نا نحنف

 ةملك ثينأت يف يفرصلا اطخلا نع ىضاغتن نا عيطتسن ال اننإف 5 «اتلقم» نوكت نا باوصلاو

 اطخلا اذه نوكي نأ ىسعو «نيوالجن» نوكت نا باوصلاف .لوالا رطشلا يف «نيتوالجن»
 .تيبلا نزو لتيال يك تارورضلا نم نوكي ناو وأ خاسنلا لعف نم

 ”” ٭ و

 )٧٤( ص ناويدلا ٥٣ )»ه٢( ص ناويدلا ٦٣

 )٧٦( ص ناويدلا ١٦٤ ))٧٧( ص ناويدلا ٧٦ )٧٨١( تاحفص ناويدلاب ىرخا ةلثما 0٣٩ ١٨٦
 )٧٩( ص ناويدلا ١٢١ تاحفص ىرخا ةلثماو ٢٧/٥٣.

 ۔- ١٣١ ۔

 



 يفاوقلاو نازوألا ٤(
 ةدحولا وه ةيبرعلا ةديصقلا يف تيبلاو } ىقيسوملا يه رعشلا تايس نم ةمس مهأ

 ناو انزوو اعاقيا ةديصقلا تايبا نيب ةمءاوملاب متهي نا رعاشلا ىلع ناك انه نمو .ةيقيسوملا

 !عوضوملا » وه رخآ بجاوب مزتلم رعاشلاو .هدهج ةياغ كلذ يف الذاب عاقيالا اذه ىلع ظفاحي

 نيب يئاد مئاوي نا هيلع ذإ ةريبك هتيلوئسم تناك اذهلو .رخا ىلا تيب نم ةداع ريغتي يذلا

 اضيا اذهلو ةدحاولا ة ةديصقلا يف اهددعتو تاعوضوملا هذه ريغت مغر هتاعوضومو هاقيسوم

 ددعتت يتلا ةديصقلا يف ادحاو ارحب مدختسي نا هيلع ذإ ةبعص رعاشلا ةمهم تناك

 ةديصقلا عوضوم نيب طبرلا ةرورض ىري داقنلا مظعم دنع بلاغلا يأرلاف .اهتاعوضوم
 يذلا عاقيالا نيبو هتفطاعو هتاعوضوم يف رعاشلا فقوم نيب يأ ،هيلع مظنت يذلا رحبلاو
 لمتشت ءامدقلا دنع ةديصقلا تناك املو .فطاوعلاو تاعوضوملا هذه نع ريبعتلل همدختسي

 لزغتلاو اهيلع ءاكبلاو ةبوبحملا رايد فصوب أدبي نيعم ءانبب اهطابترال تاعوضوم ةدع ىلع
 هعوضوم ىلا جرخي مث ،هلمحت يتلا ةقانلاو اهعطقي يتلا ءارحصلا فصو مث .اهتبحاص يف

 . .لاثمألاو مكحلا ضعبب هتديصق يهني مث ،كلذ ريغ وأ احدم وأ ارخف نوكي دق يذلا

 اوناك ىمادقلا ءارعشلا ناف جهنلا اذه ىلع ريست ةميدقلا ةيبرعلا ةديصقلا تناك امل لوقن

 اذه ناك عبطلابو . اعم ضارغالا هذه بسانت يتلا روحبلا نم ابلاغ ةديصقلا رحب نوراتخي

 ملعل هعضوو يديهارفلا دمحا نب ليلخلا روهظ لبق ةصاخ ةرطفلاو ةقيلسلاب متي رايتخالا

 رفاولاو طيسبلاو لماكلاو ليوطلا : يه ءامدقلا دنع ةبلاغلا روحبلا انيأر اذهلو .ضورعلا
 فيفخلاو عيرسلاك ىرخالا روحبلا ضعبل لقا مادختسا كلذ يلي مث . براقتملاو

 ٨٠) . خلا .. . لمرلاو

 اننإف ةميدقلا ةيبرعلا ةديصقلا عم ريبك دح ىلا ءانب هباشتت يناهبنلا دنع :ديصقلا ت تناك املو

 : يلاتلا بيترتلاب هدنع يهو ءامدقلا اهمدختسا ىتلا روحبلا مدختسي يناهبنلا دجن

 ٦ لماكلا ءوزجم ، ٦ براقتملا ٦٨ طيسبلا ١١© رفاولا ١٤©{ لماكلا ٥٢٤ ليوطلا

 ١ ديدملا } ١ طيسبلا علخ ١. طيسبلا روطشم ١. كرادتملا ، ٢ زجرلا ٣‘ لمرلا

 ١. فيفخلا

 هيف مظنو لماكلا مث ،ةديصق نيرشعو اعبرأ هيف مظنو ليوطلا وه هيلإ روحبلا بحأف

 نم برقي طيسبلاو ؤثبفصولاو ةسايحلاو رخفلا يف رثكيو يناعملا نم ريثكل عستي ليوطلا نا نويضورعلا ىري )٨٠(
 تاعوضوملا رثكال حلصي لماكلاو .ةلازجو ةقر هقوفي هنكلو يناعملا باعيتسال هلثم عستيال ناك ناو ليوطلا

 رحب لمرلاو .رخفلا بساني وهو هتققر اذا قريو هتددش اذإ دتشي روحبلا نيلأ رفاولاو .ةقرلا ىلا برقا وهو
 حلصي كرادتملاو ، ةبرطم ةمغن هيفو عيرسلا ريسلاو فنعلل حلصي براقتملاو .حارفالاو نازحالا يف دوجي ةقرلا
 ةبتكم م٣٧٩١ ٨ ط بياشلا دمحال يدالا دقنلا لوصأ رظنا خلا . .حالسلاو رطملا عفد وأ شويجلا ةكرحل

 ٣٢٢. ٣٢٢٣. ص ةيرصملا ةضهنلا

 ۔ ١٣٢ ۔



 ةلماكلا يناعملل مستي رحبلا اذه نا هببس ليوطلا رحب ىلا هليم لعلو ،ةديصق ةرشع عبرأ
 .فصولاو ةساحلاو رخفلاك ةزيمملا يناهبنلا تاعوضوم بلاغلا يف يه هتاعوضومو

 طيسبلاو لماكلاو ليوطلا يهو هرعش بلغاب تيظح يتلا ةعبرألا روحبلا هذه نا مث

 كلذ ريغو لزغو فصوو ةسامحو رخف نم اهلك هتاعوضومل روحبلا بسنأ يه رفاولاو

 .ريبك دح ىلا يديلقت هروحب رايتخا يف يناهبنلاف
 روحبلا ءوزجمل رعاشلا مادختسا ةردن يه لاجملا اذه يف هابتنالا تفلت يتلا ةرهاظلاو

 تاعوطقمو دئاصق نيب نمف .ناويدلاب ردانلا ضيرقلا ريغ مجح كلذكو .اهروطشمو
 تارم تس لماكلا ءوزجم رعاشلا مدختسا ةعوطقمو ةديصق نوعبسو عست اهددعو ناويدلا

 .ةدحاو ةرم طيسبلا علخو .ةدحاو ةرم طيسبلا روطشمو

 ناك هنأل اهريغ رعاشلا مظني ملو هتايح تايرخا يئ رعاشلا اهمظن ةديحو ةسمحغ ناويدلابو

 هنودعيو رعشلا نم نوللا اذه نونسحتسي ال داقنلاو .هنف ىلع ارداق هتيرعاش نم اقثاو ارعاش

 . مظنلا ىلع ةردقلاو ةيرعشلا ةبهوملا فعض ىلع اليلد

 رعاشلا ةظفاحم ىلع ةزرابلا تامالعلا نم دعت ناويدلاب ضيرقلا ريغو تاءوزجملا ةردنو

 . ةيودبلا ةميدقلا هصئاصخو هتايسب رعشلا ىلع ظفاحي رعاش وهف هتوادبو

 ذ ج د

 دجوت ال روحبلا نم سكعلا ىلعو .هاقيسومو تيبلا عاقياب ةيوق ةقالع اهلف ةيفاقلا امأو
 يتلا فورحلا ضعب كانه نإف كلذ عمو .ةديصقلا تاعوضومب يفاوقلا فورح طبرت ةدعاق
 يف نادوجت ماللاو ميلاف هل ةيفاق رعاشلا اهمدختسا ام اذإ انيعم ءاحيا يطعت نا نكمي
 رخفلا يف لادلاو .ةدشلا تاقوأو بورحلا يف فاقلاو لزغلا يف ءارلاو ءابلاو “تبفصولا

 ين اضياو تايرهزلاو ةعيبطلا يف دوجتف ابذع ايقيسوم اسرج يطعت نيسلاو ،ةساحلاو
 يناهبنلا اهمدختسا يتلا يناوقلا عم ريبك دح ىلا كلذ قباطتيو (ها» . خلا . . .ءاثرلا

 فصولاو لزغلاو ةسايحلاو رخفلا يه ةيسيئرلا هتاعوضوم نا فورعملا نمو . هتاعوضول
 هذه يناهبنلا مدختسا دقو 5ماللاو ميملاو ءارلاو ءابلاو لادلاو فاقلا اهيف دوجت يتلا فورحلاو
 اهددعو ناويدلا تاعوطقمو دئاصق عومجم نم ةديصق نيسمخو عستل يفاوق ةتسلا فورحلا

 فورح نم افرح رشع ةعبرأ مدختسا يناهبنلا نا ركذلاب ريدجو .ةديصق نوعبسو عست

 )٨١( ص بياشلا دمحأل يبدالا دقنلا لوصأ رظنا ٣٢٦.

 ۔ ١٧٣٣ ۔

 



 ؛٨ه . هتاعوضوم عم اهبسانت مدعل ىرخالا ءاجهلا فورح مادختسا لفغأو هيفاوق يف ءاجهلا

 ىنعمو اظفل يورلا ةملك راركت وهو «ءاطيالا» يناهبنلا اهيف عقو يتلا يفاوقلا بويع نمو

 )٨ا) : هلوق كلذ ةلثمأ نمو )٨٣( .رثكأ وأ تايبأ ةعبس نيرركلملا نيظفللا نيب لصفي نا نود

 هخارف ترطأ ةنطلس بيبرو

 هتولع مث عقنل ١ ف هتوراس

 عطقي ال يلئانو توحص مكلو

 عملت مراوصلا ضيبلاو فيسلاب

 عطقيو ديدحلا يرفي ممصمب
 نيتيب يف يورلا ةملك ررك هنإ لب دحاو تيب دعب رعاشلا اهررك «عطقي» يورلا ةملكف

 (٨ه) :هلوق يف نييلاتتم

 ابره اولعمشاو اورغذباف
 هب حيرلا فصع دارجك

 هجر :هلوق يف نيتيب دعب اهررك كلذكو

 لئاضف يادن نم موي لك مهل
 ةبزل ءابهش سانلاب تلزن اذا

 يرخفم تبصن ميماجي نوجو
 يمراوصل مهسور لاجر مهنمو

 ىنبسو يفيس دح نم ةبهر

 يتافع نامزلا ءانبأ رثكأف

 يتابه مانألا لك تفك فوحج

 تارجحلا يف محللا اهيف لدرخ
 يتافع ديدحلا يف لاجر مهنمو

 «ه×ر :هلوق لثمف تايبأ ةثالث دعب ىورلا ةملك راركت امأو

 تحانتو ىلبلا هب برأ عبر
 ةسايم ىلع ةحداص توص مأ

 انعم كلاخا امو تحنف و تحان

 انماك اقوش نجهف نعجس اءده

 منامح نوصفلاب ينابطصا معن

 حاون حايرلا نم هيبعلم يف
 حداص ةحاينلا اهعزانف تحدص

 حئاب كدجو رسو تينثنا مث
 حداق يبلق فاغشل حنرتب

 حلئاون تلا نيبلا نم تحان

  

 &٨هر : هلوق يف تايبأ ةعبرأ دعب ةيفاقلا ظفل ررك كلذكو
 حااق مذب ىضرع نحدقي مل اهضارعأ تسندت كولملا اذاو

 ناترم ٠٢ = ءاحلا ةدحاو ةرم ٠١ = ةنيللا فلالا :هل يناوق ةيتآلا ءاجهلا فورح يناهبنلا مدختسا )٨٢(
 تارم ٣ = ءاتلا ةرم ٦ ١ = ماللا تارم ٥ = لادلا تارم ٩ = ءابلا تارم ٤ = فانلا

 تارم ٤ = نونلا ةدحاو ةرم ١ = نيسلا ناترم ٢ = ميجلا ةرم ١٥ = ميملا تارم ١٠ = ءارلا

 .ةدحاو ةرم ١ = ءايلا تارم ٦ = نيعلا

 )٨٣( ص ديسلا يلع نيما .د ةيفاقلاو ضورعلا يملع يف» ١٩١ .
 )٨٥( ص ناويدلا ٢٠١

 )٨٧( ص ناويدلا ٨٩ )٨٨( ص ناريدلا ٩٣

 )٨٤( ص ناويدلا ١٧٢
 )٨٦( ص ناويدلا ٧٧. ٧٨ ص مسقلا اذهل رخآ لاثمو ٨٧.

 ۔ ٤٣١۔



 حتافم نهوفقل يلمانأف اسقلا يف بلاطملا تقلغت اذاو

 حراوجو سئارف رويطلا نمف ةريثك يهو كالمالا ىرت اموأ
 حقالم فويسلا لك الو الك لماكب كيلملا يمس نم لك ام
 عناملا داوجلا نض نإ دوجاو 3 الضفت مامغلا حس اذا يطعأ
 حداق بيع لخبلا نإ مذلاو ىدرلا نع نوصملا ضرعلا هزنأو

 ح م و

 دقو يورلا ةكرح فالتخا وهو «ءاوقالا»ه يناهبنلا اهيف عقو يتلا اضيا يفاوقلا بويع نمو

 (٩٨ر : هلوق لثم اليلق يناهبنلا هيف عقو

 تابركلا بهذت قدص .ثيداحا لفغدو ديزو سيق نع نوكيو
 تاجمهب ةحاترم مهسفنأف مهرورس قيتعلا حارلا ثعب دقو

 باوصلاف يناثلا تيبلا امأو .ةروسكم ءات اهلك ةديصقلاو لوألا تيبلا يف ةيفاقلا يورف

 ه. :هلوق يف ىوقأ كلذكو .ءاوقالا يف رعاشلا عقو كلذبو ناث ربخ اهنأل (تاجهب) عفر

 عمجم لك يف سانلا سوؤر سوؤر هل تأطأط يذلا زعلا ةموح انلو
 عنمم بانجلا بوهرمو دعم هب تملع دق ناجيتلا يمتنت انل

 يف رعاشلا عوقو ةلثما نمو .ءاوقالا يف رعاشلا عقو كلذبو عفرلا اهقح «عنمم» ةملكف

 )٨١( :رخآ عضوم يف هلوق اضيا ءاوقالا
 لروأ يف وأ لثالا تاذب لعص اهنأكو يتقان اهيف تفقوف

  

 لأست مل اهباوج ناكل تقطن اهنأ ولو تمجعتساف اهتلأسو
 .ءاوقالا يف كلذب رعاشلا عقوف هعفر باوصلاو اروسكم ءاج يناثلا تيبلا ىورف

 ز ن :

 يورلا لبق ىعاري نا بجي ام ةفلاحم وهو «دانسلا» يناهبنلا دنع اضيا يفاوقلا بويع نمو

 يورلا لبق ام ةكرح فالتخا وهو هيجوتلا دانس هنمو (١؟ر . تاكرحلاو فورحلا نم هدعب وا

 («٣٩ر : يناهبنلا لوقك ديقملا

 فدجلا .تايسجرن تارطخ ىلطلا تايجهوع تارطع

 قتنف تاضغ فادرألا حجر ىمللا تابذع فارطألا صخر

 بويع نم بيعلا اذهو .يناثلا يف عوفرم وه اهنيب حوتفم لوألا تيبلا يف يورلا لبق امف
 . قبس ام هيلع ذخؤي املثم يناهبنلا ىلع ذخؤي الف لاب اذ ابيع سيل يناوقلا

 ١٧٦ ص ناويدلا ٧٦ )٩٠( ص ناويدلا )٨٩(

 )٩١( ص ناويدلا ٢٥٥ )٩٢( فراعملا ط ديسلا يلع نيما .د ةيفاقلاو ضورعلا رظنا ١٩٨٤.
 )٩٣( ص ناويدلا ١٩٦ ىرخا ةلثمأو ١٩٥ /٧. ١/١٥١. ١٢ ٣.

- ١٣٥ _ 



 صوصن لوا نإف هضرعو ناويدلا لوط يف ةيفاقلا ةمالس ىلع صرح دق رعاشلا ناك اذاو

 فلأ قبسي يذلا فرحلا) واولا وهو يورلا فرح ديحوت اهيف مزتلي ملو .ةروصقم ناويدلا

 ٩٤) : (لصولا

 ىوللا صارعا عزجتانئاعظ ىوللاف ديف نيب تيأر له اي
 (٥٢ر : كلذ دعب ةديصقلا سفن يف لاق دقف

 اهلما ظاحلاب انصل اجنارع الباطع برعي نم الئاقع
 اشحلا ءاثرغ لاخلخلا ةتماص ةضب موجحلا ءامج لك نم

 ىمللاو روغثلا لاسلس ةبذع اهتلص رينم رفثلا ةيرد

 ةيفاقلا بويع نم ابيع هيلع ذخؤي ال واولا) ىورلا فرحب انه يناهبنلا مازتلا مدع نكلو
 . هيلع رابغ الف ايور فلألا ذختي نأب رعاشلل اهيف حومسم تاروصقملا نأل

  
 . ٢٩ ص ناويدلا ٢٩ )٩٥١( ص ناويدلا (٤٩ر

 ۔ ١٣٦ ۔



 سارلا لصفلا

 حسي دسلاو ناسيسحلا

 نايللا : الوأ
.٠ ٥ 

 : هيبشتلا أ

 ةركفلا زربي وهف ةيلاعلا هتناكمو ةميظعلا هتلزنمو هيبشتلا ةيمهأ ىلع ءابدألاو داقنلا عجا

 رعاشلا لقني هب نا يك .اهبناوج ددحيو اهحضويو ةروصلا لمجي وهو اهرهظيو

 وا ءىراقلا ىلا هرودب هلقني يذلا ىنفلا هلمع ىلا هتالاعفناو هرعاشمو هسيساحا

 . .عماسلا
 يتلا ةركفلا ريوصت ي اقيقد نوكي يذلا وه داقنلا دنع لضفملا هيبشتلا ناك انه نمر

 ةنامأب هساسحاو رعاشلا روعش تقولا تاذ يف لقنيو اهنع ربعي نا رعاشلا ديري
 . ءالجو

 باعي يك هتركف ريوصت يف قيقد ريغ ههيبشت ناك اذإ رعاشلا باعي اضيا انه نمو
 .هبحاص سيساحاو رعاشم سكعي ال هيبشتلا اذه ناك اذا اضيا

 جارخا هل حبتي اظاظتكا هب ظتكي هناويد اندجو يناهبنلا دنع هيبشتلا ىلا انرظن اذاو

 هيلع دمتعي وهف هتالاعفناو هرعاشمو هسيساحا تبثي نا هل حيتيو اهديري ايك هروص

 نم ةصارتم فوفص اهنأكو هدئاصق ضعب ودبتل ىتح ةينفلا هروص ءانب يف اريبك ادايتعا

 نباو سيقلا ءىرماك نيروهشملا هيبشتلا ءارعشب لاجملا اذه ىف انركذي وهو تاهيبشتلا

 اهيلع بلغتف سيقلا ءىرما تاهيبشت نم اريثك هتاهيبشت برتقتو 3 ةمرلا يذو زتعملا
 يتلا زتعملا نبا تاهيبشت نع تقولا سفن يف دعتبتو ءارحصلا ةرطفو ةيدابلا ةطاسب

 دفو اهنم ريثكلا يف يتأت هتاهيبشت تناك ناو فلكتلاو ةعانصلا ىلا ليمتو ةفرخزلاب ءيلتمت
 تاهيبشتلاب عولو رعاش ةياهنلا يف وهو ةعانصلا نم ردقو قناتلا نم عون اهيلع بلغ
 ادمعت كلذ دمعتي ناك هنا داقتعالا ىلا انب بهذي امم اهنم ولحي اتيب هل دبحت نا ردني ذا

 )6١& : هلوق ىللا الاثم رظننلو

 بكاوكلا نارق يف ازل نالهشو 3 ةيامع نعر نعرلا ناك ىتحو
 بعا ةنمد يجاني ماقأ ريحتم قشاع ايرثلا نأك

 بياغلا ين ارخاز ساقي ر قيرغ ةكربب ىقلم ليللاو اهسلا نأك

» ١ 
 )١( ص ناويدلا ٥٥

. 
 عقو دق عبطلا وا خسنلا ين اطخ لعلو (قيرغ) اهباوصف نأك ربخ يهو (اقيرغ) ناويدلا يف يناثلا رطشلا علطم
)٢( 

 ۔ ١٣٧

 



 بناه ماجحا ليللا دنع مجاجي ججدم نرق رجفلا دومع نأك

 تايبأو لب .ةديصقلا تايبأ مظعمو ةقباسلا تايبألا يف ةدوجوم «نأك» هيبشتلا ةادأف

 تاهيبشتلا يف ةعانصلا نم ردق دوجو حضاولا نمو ،اهمادختساب علوم وهف .ناويدلا
 هيبشتلا مادختساو ريوصتلا ىلع ةقئاف ةردقم دوجو اضيا حضاولا نمو .ةقباسلا
 .روصلا راكتباو

 ابجحو هليل لاطف بكاوكلاب انرتقا ىتح اعفترا دقو نيلبجلا لعج لوالا تيبلا ىفف

 .راهنلا هنع

 هتبوبحم راثآ يجاني ةريحلا هيلع تبلغ دقو فقي اقشاع ايرثلا لعج يناثلا تيبلا يفو
 لعفلا لايعتسا عم ةصاخو هتروص يف اربثك قفو رعاشلا لعلو .فارصنالا ىبأي وهو
 ىناو ايرثلا تبهذ اذإ الإ مرصني نل ليللاف ،اهتاموقم ةروصلل تلمتكاف «ماقأ»

 . بهذت نلو تماقا ايرثلاو باهذلا

 لعج عبارلا تيبلا يفو .ةيتاعلا جاومألا مواقي اقيرغ اهسلا لعج ثلاثلا تيبلا يفو
 . ليللا نم برتقا الك افئاخ دعتبي هنكلو اججدم انرق هرظتنيو هبقري يذلا رجفلا دومع

 هتاناعم انل نييب ىكل هيبشتلا ىلع رعاشلا اهيف دمتعا ةفيرطو ةقيش روص اهلك هذهو

 . .هليل لوطو
 كلذ لعلو هب ينع يذلا ثارتلابو هتئيب ةرثأتم اهنم ريثك يف رعاشلا تاهيبشت يتأتو

 كلفلاب هبش دقف . هوقباس اهمدختسا قلا اهب تاهبشملل همادختسا نم احضاو ودبي

 تابنلاو ريطلاو ناويحلاب هبش ايك .كلذ ريغو قربلاو ثيغلاو موجنلاك ةفلتخملا هرهاوظو
 اهب تاهبشملا نمو ةنيزلاو فرتلا داوم نم كلذ ريغو كسللاو ريبعلاو رمخلاو داجلاو
 . ةعونتملا ىرخألا

 ههبشيو هتبحاص ماستبا فصي هلوقك قربلاب هبشي هارن هرهاوظو كلفلا لاجم يفف
 ( : قوربلا ضاميإب
 بابرلا نم قوربلا ضاميإلك ماستبا اهل ماوقلا ةفهنهم

 (؛ر : اضايب راهنلاك اههجوو اداوس ليللاك اهرعشو

 اراهنلا يكحي قرشم هجوو جاد ليللا حنجك عرف اهل
 (ه» : لامرلا نم ابيثك الع دقو ردبلاك ىهو

 اقن ىلع دلصأ :بيثك ىلع الع دق مامت ردب اهنأك

 )٣( ص ناويدلا ٤١ )٤( ص ناويدلا ١٣٠ )»ه٥( ص ناويدلا ٢٩

 ۔ ١٣٨ -



 ١ : لاقو باهشلاب رعاشلا هبشو

 يفرشم ضيبأ يانمي ير
 : سمشلاب هتبوبحم هبشو

 ةدور -- ةهرهرب دوخ

 : لاق رخآ عضوم يئو

 اهعانق « سمشلا عاعش نأك

 باهشلاك ضام دجلا قيلط

 جرحت مل اهنا الإ : سمشلاك

 تلجت عانقلا تحت نم ىمه اذا

 ١١ : باحسلا يف قربلا ؤلألتب هتبحاص ماستبا هبشو

 اهضيمو ن ئ رغ نع مسبنتو

 ) : موجنل ١ ؤل ألتب اضي ١ ههبش ىرخ ا ة هرمو

 تافغب اسل او رف اغمل ١ انيفو

 )١١( : رينملا حبصلاب هتبحاص نيبج هبشو

 رينم حبص ابهنيبج ناك

 )١٦٢) : هلوق ف اضيا مامغلاب هبشو

 ح ضو زكارمل ١ وح نع ١ : رممسيي

 «٨١ر : رخا عضوم يف هلوقو

 عدصنم رجفل او اهتقير ناك

 للهتم ضراعب ءاضأ ب ا

 مجنالاك الألت رغببو

 مالظلا بابلج هنع قزمت

 حئارلا مامغلا مستبا امك اهيت

 درب ىلع اقفر ىرج مامغلا ءام

 )١!٤ر . هرهاوظو كلفلاب ةقلعتم اهس تاهبشمل ةديدع ىرخا ةلثمأ ناويدلابو

 ثيللاب هبشف هتئيب يف ةدوجوملا ةفلتخملا ناويحلا عاونأب رعاشلا هبش دقف ناويحلل ةبسنلاب اما

 هنع اورف دقو ءادعألل ههيبشت كلذ نمو .كلذ ريغو ماعنلاو بائذلاو نتألاو ابظلاو هاشلاو

 )١٥( : ثيللا اهمجاهي يتلا ءاشلا رارغب
 ينع ءاجيفملا يف موقلا رفي :

 )١٦« : لاقف ابظلاب دئارخلا هبشو

 اطلا يكحت دئارخو
 ؛٧٠ : لاقو اضيا ليخلاب هبشو
 اددؤسو ادجم ضرألا كولم انقبس

 )٦( ص ناويدلا ٣٤

 باغ ثيل اهيف لاص ءاشك

 ء , ۔
 تيمح وأ انعط تعنم ..

 تابلحلا يف ليحلا يلجملا قبسك

 )٧١( ص ناويدلا ٨٣ )٨( ص ناويدلا ٧٣ )٩( ص ناريدلا ٢٥٦ ١٠١١( ص ناويدلا ٢٧٠
 )١٣( ص ناويدلا ١٠٣ )١١( ص ناويدلا ٢٧٨ )٢!١( ص ناويدلا ٩١

 )١٤( تاحفص ناويدلا ٣٥. 0٣٦ ٤٨. ١٠١. ١٤٨. ١٥٦. 0١٨٦ ١٩٦. ٠٤!}٦!٢!٢
 )١٧( ص ناويدلا ٧٩١ )١٥( ص ناويدلا ٤٠ )٦!١( ص ناويدلا ٧٠

 ۔ _ ١٣٩



 تارعنلا نتالاب هبشو . قابسلا تابلح يف ليخلا ىلع داوجلا قوفتك كولملا نيب اوقوفت دقف
 )١٨( : هئادعأ رارف

 تارعنلا نتألاك هباحصأو عنام رف دقو يدحو مهتيقل

 ١٩( : هلوقك بائذلاب اههبش دقف وه هليح امأو
 داقنلا ىلع بائذلا وطست امك ًأوهر ءادعألل ليخلا اندقو

 , «: دسأ اهمجاه اذا حضوت جاعنك مهقرفتو مهرارف يف ءادعألاو

 عمجي الاهتشش رفاون تدفف مفغيض اهيف دش حضوت جاعنك

 ٢٠ : امازهغا قرفت يذلا ماعنلاب مهفصي ىرخا ةرمو

 قرفملا ماعنلاك امازهنا دهف هتمدص رج رحبلا جومك شيجو

 عاونأ هبشي رعاشلاف ةئيبلا رثأ احضاو ودبي ثيح هيبشتلا نم مسقلا اذهب ناويدلا ءىلتميو

 »هر ةينامزلاو ةيناكملا هتئيب يف ةدوجوملا ناويحلا

 ٢٨« : هلوق يف نصفلاك دقلاف هتئيب يف ةدوجوملا تابنلا عاونأب اضيا يناهبنلا هبشو

 {٣٢ر : هلوق يف ةنابلا نصغك وهو
 سيامتللا ةن ابل ا نصغ زته ا امك اهريسم دنع زتهت اطخلا فوطق

 ؛٤٢, : ةلخنلا ونقب وا مركلاب هتبحاص رئافض هبشو

 لكشعتملا ةلخنلا ونق لثم وأ محاف مئاعدلا ىلع لام مركلاك

 «٢ه٥» : هلوقك اريثك هيبشتلا اذه مدختسا دقو ناوحقألاك هتبحاص رغثو

 ١ دعر مجنل ١ ءون 7 ن اورحق ل اك نع رتفت

 »٢٠( : رخآ عضوم يف هلوقو
 ردح ا هلط هاقس ذن ارحق أ وأ درب ىصح انهو اہاينأ نأكو

 ؛٧٦) : باقعلاك هداوجف اضيا ربطلاب يناهبنلا هبشو
 ممحت ذإ نيحانجلا اختف بولط ةردقل هنأك

 ؛٨٢٦) : بارغلا نولك دوسأ هتبحاص رعشو

 ميهب محسأا ككنحسم لثج افادفغلاك محافو
 )١٨) ص ناويدلا ٨١

 )١٩( ص ناويدلا ١٠٨ )٢٠١١( ص ناويدلا ١٨٠ )٢١( ص ناويدلا ٢٠٦ )٢٢( ناويدلا ٤٥

 )٢٣( ص ناويدلا ١٦٣ )٢٤( ص ناويدلا ٢٥٧ )٢٥( ص ناويدلا ١١٨ )٢٦( ص ناويدلا ١٠١٦١

 ص ناريدلا )٭) : ٣٠. ٣١. ٨٨. ٥١. ١١٠. ١١٩. ٣!١٤٦.١. ١٤٨. ١٥١٦. ١٦٠6. ١٨١. ١٨٩. ٢٠٥

 )٢٧( ص ناويدلا ٣٣٧ )٨؟٢( ص ناويدلا ٣٢٣٤

 ۔ _١٤٠



 ؛٠٢ر : اعم باقعلاو رقصلاك هداوجو
 باقعملاك وأ هباثوت يف فيرطغلا لدجالاك

 ٠٢2ر : ءاطقلا بارسأك ليخلاو

 عضوم لك يف ماهلا ريطي برضب اهتدرط ءاطقلا بارسأك ليخو

 (١٢ر : اهئانغ يف حودلا مامح توصك هبرطي هتبحاص توصو

 قرولا حودلاب قرولا ءانغك اهمغن نم ينعمست تربناو
 نانسا هيبشت كلذ نمو ةسيفنلا نداعملا اييسالو ةفلتخملا دايجلا عاونأب اضيا رعاشلا هبشو

 («ح٢ر : ؤلؤللاب هتبحاص
 بختنملا ؤلؤللاك بنشأب ميلحلا ىبست ةرمع يلايل

 (٢٢ر : بهذلاب ةجوزمملا ةضفلاك اهقوف ةرمخلا ببحو

 بهذلا رصع لشم ىلع رومي نامجلاك اهقوف ببح اه
 ؛م٤ر : ةضفلا بيضقك هتبحاص ماوقو

 بهذم درجت ذإ نيجل بيضق اهنأك عومش جاهبم لك ىرت
 ؛م٥» : باذملا بهذلاك ةرمخلاو

 علظ اهنع نهف تافصلا اهيف تريحت باذملا بهذلاك ءارفص
 «م٦ر : هلوق يف لابجلاك رحبلا جاومأو

 هبراوغ لابجلا لاثمأك مضخ مهنود لاح ام دعب يلهأ ةركذل

 ؛٧٢) : ةليذولاك هتبحاصو

 ارهبع فداورلا اير ةهرهرب ابعاك ةليذولاك ةاتف تقلع

 ٢٨ : لمرلا صعدك فدرلاو ليدحجلاك رصخلاو

 رفعالا اقنلا صعدك فدرو ليدجلا لثمك فيطل رصخو
 ؛٠٩٢ر : ىمدلاك روحلاو

 تامغنلاو يانلاب اننبرطي زارب ءامدلا لاثمأك روحو

 (؛.ر .اهب تاهبشملا هذه نم ديزملا ةفرعمل ناويدلا ىلا عوجرلا نكميو

 6١١ : هلوق يف رانلاب رعاشلا هبشيو
 )٢٩( ص ناويدلا ٦٢ )٣٠( ص ناويدلا ١٧٥

 )٣١( ص ناويدلا ١٩٨ )٣٢( ص ناويدلا ٤٥ )٢٣( ص ناويدلا ٤٦ )٢٤( ص ناويدلا ٥١

 )٣٥( ص ناويدلا ١٧١ ل)٣٦( ص ناويدلا ٦٢٣ )٢٧( ص ناويدلا ١٥٥ )٢٨( ص ناويدلا ١٢٢

 )٣٩( ص ناويدلا ٧٥
 )٤٠) تاحفص ناويدلا ٥١. ٣٦. ١٤٠. ١٩٨. ٢٣٥. ٤٢٦٨ ٢٩٠. ٣١١. ٣١٧. ٣٣٤. ٣٥٠

 )٤١( ص ناويدلا ٤٦

 ۔_١٤١-۔

 



 بهلاذنه تلق تلزن اذإ ةرم ةوهق ةعشعشم

 يلطصملا رمجلاب هتبحاص رغث هبشي رخآ عضوم يفو .بهللاك سأكلا يف اهبص يف رمخلاف
 لوقيو : ٤٦)

 تاربحلا نم يشو يف نلتخيو لطم رمج اهباينأ ىلع نأك

 يفو همركو هئاطع يف هب هسفن هبش دقف ناويدلا يف ةرشتنملا اهب تاهبشملا نم اضيا رحبلاو
 ٤٣ : هتروثو هبضغ

 اشثفلا دعبلا يخأل ىدهأو ادوج ارهوج بيرقلل ىدهأ رحبلاك

 (! : رحبلاك شيجلاو

 هبراوغ تشاج ميلا لثمب ءافو ادهاج زعلا بلطي ادرف برذت
 (٤٥) : رحبلا جومب ههبش اضيا فدرلاو

 ارازالا هجومت يف قزمي معف رحبلا جوم لثم فدرو

 «؛٠٦ر) : ناويدلا نم ةفلتحم عضاوم ي اريثك رحبلاب رعاشلا هبشو

 ؛;ب» : رطملاب ةجوزمملا رمخلاب اهباضر هبشي هلوق كلذ نمو رمخلاب اضيا يناهبنلا هبشو

 باحسلا نباب تجوز فالس مرك تنب نم اهباضر نأك

 (؛٨ : رخآ عضوم يف هلوق اضيا هنمو
 تلع ةناع رمخ نم ةلومشمب ىركلا اهرغ اذا اهايانث نأك

 روث هبشي هلوق كلذ نمو ةيبرحلا هتعيبط بساني كلذ لعلو فيسلاب اضيا يناهبنلا هبشو
 (٤8؛, : فيسلاب شحولا

 ددج وذ نيقورلا مذ شحوتسم حرشنم فيسلا لثم رهزأ بقأ
 ) : فيسلا دحب هتبحاص فنأ هبشي رخآ عضوم يف هلوقو

 ممده هدح دنهم رارغ يذك اهنم فنألاو

 اهب تاهبشملا ضعب كلذكو اضيا ىرخالا فرتلاو ةنيزلا داوم ضعبب يناهبنلا هبشو

 يف ربنعلا ةحئارب اهناكم بارتو هتبحاص لالطا ةحئار ههيبشت كلذ نمو .ةفلتخملا ىرخالا

 )٥١( : هلوق

 جراتملا ربنعلا تيتف يكي هبارتب ىذش الول هتركنأ

 )٤٢( ص ناويدلا ٧١٥ )٤٣( ص ناويدلا ٣٣. )٤٤( ص ناويدلا ٦٥
 )٤٥( ص ناويدلا ١٣١ )٤٦٢( تاحفص ناويدلا ٣٦. ٤٠. ٣٧. ٤١. ٥١ ٨٢. "٢٠٧ ٢١٦.

 )٤٧) ص ناويدلا ٤١

 خلا. ٨٣. ٩٩. ١٣٦. ١٨٩. ٥٢٠٤ ٢٢٥. ٢٢٨... :تاحفص ىرخا ةلثما دجوتو ٧٢ ص ناويدلا )٤٨(

 ٨٢ ص ناويدلا ٣٣٤ )٥١( ص ناويدلا ١٠٥ )٥٠( ص ناويدلا )٤٩(

 ۔ ١٤٢ ۔



 ;هه : هلوق يف لسعلاو ريبعلاو كسملاو قيحرلاب هتبحاص رغث هيبشت كلذكو
 برضلا يفاصو ريبعلا رشنو 3 اقيحس اكسمو قيحرلا نأك
 بقتنا حابصلاب ىجدلااماذذل اهرغث انهوم اهب لعي

 هر : لاقو ضرألا نجب بكرلا هبشو

 قناقنلاك ةيرهم لزب ىلع ةوطسو اقلخ ضرألا نجك بكرو
 ;ه!ر : هلوق ي ديرثلا مشهي ايك رازن كولم مشه دقو
 رسكللاديرثلا مشه مهانمشمه ةزعا رازن يف كولم برو

 (ههر : سوسقلا توصك ناندلا يف رمخلا توصو

 نابلصلا ةلابق سوسقلا مغن هنأك ناندلا يف ريده اهو

 (ه٦) : ملس هنأك ءاجيهلا يف توملاو

 ليكنلا هضراعم نع وأ هل ملس ءاجيهلا يف توملا ناك
 رشتنا رخا هب اهبشم ركذن نا رعاشلا دنع اهب تاهبشملا نع انثيدح ىهغن نا لبق انتوفي الو

 ءارعشب كلذ يف رثاتم هلعلو ةباتكلاب هيبشتلا وهو دئاصقلا علاطم يف ةصاخو هناويد يف اريثك
 (ه٧ : هلوق تاهيبشتلا هذه نمو . ةيلهاجلا

 باتكلا راطسا لثم اموسر وق نطببف جلافب تفرع
 ;هه» : رخآ عضوم يف هلوقو

 برعملا باتكلا ناونعك حولت بكبكف قيقعلاب عبر ةيارل
 «ه٠» : ثلاث عضوم يلو

 لئاسرلا رودص يف دوهيلا طخك تحبصأ يئاللا مسرألا يذه يأ الأ

 عرب ةيلهاجلا ةرطف اهيف جزتمت نلق يك تاهيبشت يهو هتاهيبشت يف يناهبنلا يضمي اذكهو
 هيبشتلا نيب هتاهيبشت يف عمجم يناهبنلاو .اهب هطلخم نا نايحالا نم ريثك يف دارا قنأتلا نم

 ٦.ر : هلوقك هدنع انايحا هاندجو يذلا بكرملا هيبشتلاو طيسبلا
 ارذع ةروك ءارغ ةجلدخ ةيرذؤج ةيطوخ ةلازغ

 سيقلا ءىرما هفلس ةاكاحم ديري ناك هلعلو .تاهيبشت ثالث قباسلا هتيب يف ممج دقف

 دقو .بكرملا هيبشتلا داقنلا هيلع قلطي ام وهو (١٠ر دحاو تيب يف تاهيبشت ةعبرأ عمج يذلا

 )٥٢( ص ناويدلا ٤٥

 )٥٣( ص ناويدلا ١٩٠ )٥٤( ص ناويدلا ١٤٥ )٥٥( ص ناويدلا ٣٥٤ )٥٦( ص ناويدلا ٢١٦
 )٥٧( ص ناويدلا ٤١ )٥٨( ص ناويدلا ٥٠

 )٥٩( ص ناويدلا ٢٣٦ تاحفص ىرخا ةلثمأ رظناو ١٣٩. ١٥١. ٢٠٣. ٢٤٨. 0٦٢٩٣ ٣١٥. ٠٣٢٠ ٣٥٢٣
 )٦٠( ص ناويدلا ٤١ )٦١( لفنت بيرقتو ناحرس ءاخراو ةماعن افاسو يبظ الطيا هل : هتقلعم نم هلوق يف كلذو

 ۔ ١٤٣ ۔



 نم عضاوم ةدع يف سيقلا ءىرما جهن اجهان دحاو تيب يف تاهيبشت ةعبرأ يناهبنلا عمج

 )٦٦( : هلوق اهنم 3هناويد

 ليلا ليل تحت الألت ردب هقوف بتر صعدلا قوف نصفلاك
 عضوم ينو . ليللاب رعشلاو ،ردبلاب هجولاو ۔صعدلاب فدرلاو ،نصفلاب اهماوق هبش دقف

 ٦٢( : ةيذوم هتبحاص افصاو لاق رخا

 اهمارغ بولقلا فش ةيطوخ ةيئشر ةيرمق ةيسمش

 . طوخلاو اشرلاو رمقلاو سمشلاب انه اههبش دقو

 {٦هر : لاقو اضيا رخآ تيب يف تاهيبشت ةعبرأ رعاشلا عمجو

 لقملا يف روثلاو ديجلا يف الفلا يبظو ةروص ردبلا يه اقارشإ سمشلا يه
 و ٩ و

 هروص نيب ىلوألا ةروصلا وهو ،هيبشتلا ىلا اريثك حنجي هنا رعاشلا ناويد يف حضاولا نمو
 هيلع عقت امو هسيساحاو هرعاشم ضرعو هتلاح هب فصو دقو . هتاودا نيب ةيسيئرلا ةادالاو

 ناك ام اريثك ىتلا هكراعم فصول اضياو .هتالحر ءانثا ةدتمملا ةعساولا ءارحصلا يف هنيع

 بلاغلا يف ةاحوتسم اهعون ناك ايا ةياهنلا يف هتاهيبشتو . همركو هتعاجش نايبو هسفنب اهدوقي
 دافأو هيلع علطا يذلا ءامدقلا ثارت نم اضيا ةاحوتسمو هتايح فورظ نمو هتئيب نم معألا

 . هنم هروص نم اريثك دمتساو هنم

 : ةراعتسالا ۔ ب

 ٦هر . «اهنم بجعا رعشلا يف سيلو زاجملا لضفأ ىهد» : ةراعتسالا نع قيشر نبا لوقي

 تيقل ۔ ارحب تدروو .ادسأ تيأر لثم ةلذتبم ةيماع نوكت الا بجي اهنا رهاقلادبع ىريو
 مالك يف الإ اهدجن ال ةردان ةيصاخ اهل نوكت نأب ةعيفر نوكت نا بجي اهناو خلا . . .اردب

 (٦٦) لوحفلا

 لقعلا عتمت اهناو ادبا هيبشتلا دمتعت اهنا لوقيو ةراعتسالل هتاييسقت يناجرجلا رهاقلا دبعلو

 ةيداب ةيفخلا يناعملاو احيصف مجالاو اقطان ايح دايجلا ىرت اهبو سنألا رفوتو سفنلا سنؤتو
 .)٦٧( ةيلج

 ازكرم ايوق اريوصت هساسحاو رعاشلا ةفطاع ريوصت يف اريبك الضف ةراعتسالل نا قحلاو

 رصانع ديحوت ىلع ةبيرغ ةردق اهلف عماسلا وا ءىراقلا ىلا رثؤم عضو يف اهلقن ىلع ارداق

 )٦٢( ض ناويدلا ٢٥٧ )٦٣( ص ناويدلا ٣١١ )٦٤( ص ناويدلا ٢٦٢ )٦٥9( ج ةدمعلا ١ ص ١٨

 )٦٦( ص زاجعالا لئالد ٥٨} ٦٠ )٦٧١( ص ةغالبلا رارسأ رظنا ٥٧ ىلا مسقنت رهاقلادبع دنع ةراعتسالاو

 ةيقيقحو ةيليخت ىلاو ةديفم ربغو ةديفم .

 ۔ ١٤٤



 يئ اهنم لصحنل تايئزج ةدعل وأ ةفلتخملا رصانعلل بيكرت يهف ةدحاو ةروص يف ةعيبطلا

 . ةنيعم ةركف نع ربعت ةدحاو ةروص ىلع ةياهنلا

 عم بنج ىلا ابنج ريست اهدجنس اننإف يناهبنلا ناويد يف ةراعتسالا نع ثحبلا اندرا اذاو

 هروص مسر يئ اريبك ادامتعا مهيلع دمتعي رعاشلاف ىدملا عساو اراشتنا هيف رشتنت يهف ةيبشتلا

 . ىمادقلا ءارعشلا دنع اريثك هانيأر دقف بيرغب رمألا اذه سيلو هناولأ غبصو

 ةروص نسحا يف جرختل ةفلتخملا اهرصانع اهل رفوي نا لواحو ةراعتسالاب يناهبنلا ينع دقو
 زارباو صيخشتلاو ميسجتلل مدختست اهنا فورعملاو .هجو لضفا ىلع اهنم ضرغلا يدؤتو اهل
 نم كلذ بلطتيو اهيلا دمعيو رعاشلا اهديري ةفلتخم ناولأب ةروصلا نيولتو ةيفخلا يناعملا

 طبرلا ىلع ةردقلا كلتمي ناو اقيمع هساسحا نوكي ناو ادتمم اعساو هلايخ نوكي نا رعاشلا
 هبشو ةراعتسالا يل لعف هيبشتلا .يف رعاشلا لعف اكو . هتعانص تاموقمو هروص رصانع نيب

 ةنيزلا داومو ربطلاو داجلاو تابنلاو ناويحلاو كلفلاب ةقلعتملا رهاوظلاك ةديدع ةيديلقت رصانعب
 بناج ىلا اذه ثازتلابو رعاشلابو ةئيبلاب طبترت يتلا اهب تاهبشملا نم كلذ ريغو فزتلاو
 ام تءاجو يناهبنلا دنع تاراعتسالا تعونت ايك .ناسنالا وهو ةراعتسالا يف لوالا هب هبشلل
 يناهبنلا اهيف هبش يتلا تاراعتسالا نمو . ةيحيرصتلا تاراعتسالاو ةينكملا تاراعتسالا نيب

 «٨٦هر : هلوق ناسنالاب

 باحسلا نباب تجؤر فالس مرك تنب نم اهب اضر نأك
 اسورع رمخلا لعج دقف رعاشلا هكلتمي عساو لايخ نع منت يناثلا رطشلا يف ةراعتسالاو
 فالس) :لاق ول ىنعملا نيبو ،الثم ةروصلا هذه نيب قرفلا ظحالنو .رطملاب تجوز
 هلوق يف ةينكم يه اك { ةينكم ةقباسلا ةراعتسالا (رطملا ءايب تجزم) وأ (رطملا ءايب تطلتخا

 )٩٦ر :

 هبحاص وه يذلا رصنلا هدجنيو هبزح وه يذلا رصنلا هب ريسي

 .اناسنا هلعجو رصنلا صخش ثيح
 (٠٧ر : هلوق اديج امادختسا صيخشتلا يناهبنلا اهيف مدختسا يتلا تاراعتسالا نمو

 عطاوقلا فويسلاو يلاوعلا رمسو 3 ىرسلاو ليللاو ءاجيهلا ينفرعتو
 ىدم يا ىلا نيبيل دحاو تيب يف فويسلاو يلاوعلاو ىرسلاو ليللاو ءاجيهلا صخش دقف

 . هتالوطب نوكتو لاتقلا يف هفقاوم نوكت

 هلوق اهب تاهبشمك ةيكلفلا رهاوظلا ضعب رعاشلا اهيف مدختسا يتلا تاراعتسالا نمو

 ٧١ : اهب لظتسي يتلا ةباحسلاب ىدرلا اهبشم

 )٦٨( ص ناويدلا ٤١ )٦٩( ص ناويدلا ٦٦ )٢١٠( ص ناويدلا ١٨٣ )ا٢١( ص ناويدلا ٤٧

 ۔ ٥٤١۔



 برتقاو ىدرلا لظأ ام اذا نيعرادلا برضا له موقلا لس

 هتراعتسال دهم دقف .اهرارساو هتعانص رومأب ريبخو بردمو عناص رعاشك ودبي انه وهو

 ايئالم ودبي يذلا ميسجتلا اذه ىدرلا مسج مث لوألا رطشلا يف برضلاو نيعرادلا ركذب
 مداقلا لظلا وه ىدرلا اذاف .هب لظ الو لاتقلا ناديم وه ناكملاف ثادحالا حرسمل

 تاراعتسالا هذه نمو . ةقباسلا ةينكملا هتراعتسا يف ديعب دح ىلا قفوم رعاشلاو .هئادعأل

 ؛٢٧) : هلوق اضيا

 قساوغلا يجايدلا بيبالج يرعت ةرينم هوجو نع ريرحلا نطمأ
 صخش ثيح ىرخا ةراعتسا يناثلا رطشلا يفو ليللا مالظ رينت رايقألاك مههوجوف

 . ناتينكم ناتراعتسالاو مالظلا

 (٧٣) : هلوق ناويحلاب رعاشلا اهيف هبش يتلا تاراعتسالا نمو

 هبكار انا يذلا بعصلا بكري الو بلاط انأ ام داتري كلم الف

 نيبيل هريغ ىلع دايقلا ةبعص ةباد اهلعج هنكلو إاهبكري ةباد هلعجو بعصلا مسج دقف
 يف هلوق اضيا اهلثمو ةينكم ةراعتسا يهو . هتوقو هتمكحو هتراهمو هتردق غلبت دح يأ ىا

 )٧٤) .رخآ عضوم

 مانت مل ةعيقولا ةادغ انرازت دسألا عمست ول

 «٧ب٥) : ثلاث عضوم يفو

 متشن ملو ديفن ىواشن ريرحلا لويذ رجن نحنو
 ٧٦) : هلوق ناويحلاب رعاشلا اهيف هبش تلا ةيحيرصتلا تاراعتسالا نمو

 بشن انيعو مير ديج اهل ةنضضب ةضغ ةهرمهرب

 ٥ىرخا ةرم «©بشنلا انيع»و «ةرم» ميرلا ديج وهو هب هبشملاب يناثلا رطشلا يف حرص دقف

 .هتبحاص انيع هتبحاص ديج :بيترتلا ىلع نيتلاحلا يف وهو ،هبشملا فذح انيب
 )٧٧( : تاهيبشت ةعبرأ اهب ةيحيرصت تاراعتسا عبرأ هيف ركذ يذلا تيبلا اذه اضيا اهنمو

 لالمط ءاخراو يبظ اتفلاسو دبرأ بوبنظو روث اتلقم هل
 .هل ةلثمأ انركذو بكرملا هيبشتلا نم عونلا اذه نع ةيبشتلاب صاخلا مسقلا يف انثدحت دقو

 )٧٨( : فورعملا سيقلا ءىرما تيب يكاي هنا تيبلا اذه يف حضاولا نمو

 لفتت بيرقتو ناحرس ءاخراو ةماعن اقاسو يبظ الطيا هل

 )٧٢( ص ناويدلا ١ )( ص ناويدلا ٦٦ )٢٤( ص ناويدلا ٢٧٠ )٥( ص ناويدلا ٢٦٩
 )٧٦( ص ناويدلا (٧٧ر) ؛٥ ص ناويدلا ٢٢٨ )٧٨١( سيقلا ءىرما ةقلعم رظنا

 ۔ ١٤٦ -



 ٩ : نصفلاب هتبحاص دق اهبشم هلوق تابنلاب رعاشلا اهيف هبش يتلا تاراعتسالا نمو

 بابشلا رمخ اهنصغ ددؤي عومش ةنكهب يهو ةلوخل
 . «اهنصغ ددؤي» هلوق يف ةراعتسالاو

 {٨.ر : رخآ عضوم يف هلوق اضيا تاراعتسالا هذه نمو

 سراغ زعلا ينتجا اميك سأبللو 3 عراز دمحلا دصحأ اميك دوجللف
 نيتابن زعلاو دمحلا امهيف رعاشلا لعج ;زعلا ينتجا»و ؛دمحلا دصحا» ناتراعتسالاو

 نا ىلع رعاشلا صرح رهظأو هحضوو ىنعملا زربأ ذا اريثك ميسجتلا اذه دافا دقو . نادصحي

 .ايهيلك زعلاو دمحلا لاني
 ٨١ : هلوق اضيا تاراعتسالا هذه نمو

 باترلا تاجاح هيق يفيسو 3 اداصح يوهت مهباقر نأب
 تابنب هئادعا باقر هبش ثيح «اداصح يوهت مهباقر» هلوق يف لوألا رطشلا يف ةراعتسالاو

 اذه ىلوتيس يذلا وه هفيس نا ىلا يناثلا رطشلا ف راشا مث . هداصحو هفاطق ناحو جضن دق

 .هب ددهي ام ذيفنت ين هتقث ىدمو هديدهت ين هتيدج ىدم حضوي ريوصت وهو رمألا
 )٨٦( : هلوق كلذ نمو هتاراعتسا يف ريطلاب اضيا رعاشلا هبشو

 احانج مالظلا رشن نإ هاشحل ابصلا بر اهمضي عيجضلا معن
 .زربتو ،حانج هل رئاطب مالظلا هبش ثيح «احانج مالظلا رشن» : هلوق يف ةراعتسالاو

 نوكيس ناكملا ألميو مالظلا معي امنيحف امامت هولجتو رعاشلا هديري يذلا ىنعملا ةراعتسالا
 .لوألا رطشلا يف لبق نم هركذ يذلا كلذ

 (٥٨ر : ةراعتسالا هذه داجب رعاشلا اهيف هبش ىتلا تاراعتسالا نمو

 لبحلاك ةقلخلا دوسم ياو ريغب برحلا ىشغت ال
 ٨ ىشغي تيبب برحلا اهيف هبش ةينكم ةراعتسا يهو «برحلا ىشفت» هلوق ين انه ةراعتسالاو

 (٤٨ر : هلوق اضيا اهنمو

 احاتفم ىنفلا باوبأل يفك تدغ الإ ةعينص باب دس ام

 امهيف رعاشلا مسج دقو «ىنغلا باوبأودو «ةعنص باب» امه ناتراعتسا تيبلا يفف
 .ناباب ايهه نيتيب ايهلعجو «ىنغلا»و «ةعينصلا»

 (٨هر : هلوق ةفلتحم ىرخا اهب تاهبشمب رعاشلا اهيف هبش ىتلا تاراعتسالا نمو

 تاوخن وذو لضف وذو بورح لا رعسمل بورشلا تنك ناو ينإ

 )٧٩( ص ناويدلا ١ ) ٨٢٠( ص ناويدلا ١٦١٥ ))٨١( ص ناويدلا ٤٤ ))٨٢( ص نويدلا ٩٧

 (٨٣) ص ناويدلا ٢١٨ )٨٤( ص ناويدلا ١٠٢ )٨٥( ص ناويدلا ٧٦

 ۔ ١٤٧



 اضيا اهنمو .« بورحلا رعسم : هلوق يف برحلا اهب هبش ثيح رانلا وه انه هب هبشملاف
 ؛٦٨) : هلوق

 احافتلاو درولا َنهدودخب اراق تبنأو اشنا يذلا لج
 هبش دقف ةراعتسالا هذه اماو . هتابحاص دودخ اهب هبش ثيح ؛«ةقيدحلا» وه انه هب هبشملاو

 )٨٧( : لاقو ءادرب ليللا رعاشلا اهيف

 قفألا ليللااسكذإ مالسل ةيذوم ابخ ذندهاعتي
 (٨هر : لوقيو رم بارش وأ ماعطب توملا هبشي ىرخا ةراعتسا يفو

 يمئازع موجنلا بهش نم ذفنأو يدعوت ماؤزلا توملا نم رمأ
 ؛٩٨ر : هلوق اضيا تاراعتسالا هذه نمو

 هبئاون مج رهدلاو ينبان امب امتعمس وأ امترصبأ له ليلخ
 هبراشمو هقالخا تسقو مه تردكت موقل ىلولحاو نال اذإ

 ،بئاونلا نم ةبئانل ضرعت دقو رعاشلاف ،ريثأتلا ةياغ ةرثؤم يناثلا تيبلا يف ةراعتسالاو

 ببس ءارعشلا ةصاخو امئاد سانلا هدعي يذلا رهدلا امدختسم ريوصت غلبا هلاح روصي

 ةمعان هتايح لعجو الوا رعاشلل نال دقو رهدلا وه اهف ثراوك نم هل نوضرعتي امو مهبئاون

 ةمعانلا ةايحلا هذه بلقيف بقع ىلع اسأر هيلع بلقني هب اذا مث .هموق يف كلمو ةهفرم ةلهس
 هريغ نم ةدجنلا ابلاط هتميزه دعب هنطو ةرداغم ىلا رطضا دقف ةنشخ ةبعص ةايح ىلا ةهفرملا

 هذه يف صيخشتلاف ارثؤم ايوق اريوصت فقوملا اذه رعاشلا ريوصت ناكو ۔ هتداع ريغ ىلع ۔

 رعاشلا سيساحا قدصب انل لقن دقف هروهظو ىنعملل زاربا نم هيف ام قوف ةراعتسالا
 دعب ةديصقلا سفن يف هلوق ىلا رظناو . هتاناعم هكراشنو هعم اهسحن اننأكف همالاو هتاناعمو

 (٠٠ر : قباسلا تيبلا نم دحاو تيب

 هبئاتكو هفلخ يمه بئاتك تفدارت مالظلا باجني تلق اذإ

 همومهو اليوط اليل اهلك هتايح تحبصأو اهتمق هتاسأمب تغلب دق هتاناعمو رعاشلا مالف
 .ةكرعملا ين بئاتكلا قحالتو عباتت ةقحالتم ةعباتتم هيتأت ليوطلا ليللا اذهب ةقلعتملا

 اهب موقي ةعانص يهو هيبشتلا عم لاحلا ناك ايك ةعانصلل رثأ اهيف يناهبنلا دنع ةراعتسالاف

 مسج ذخأ ،لايخلا عساو رعاش وهو إهرارسأب ريبخ رعشلا ةعانصب قذاح رهام عناص

 هتاودا ىلع امامت رطيس دقو . هتئيببو هب ةطبترملا ةفلتخملا داوملاب هبشي ذخأ ايك هروص صخشيو
 . مادختسا نسحا اهايإ امدختسم

 )٨٦( ص ناويدلا ١٠١ )ر٨٧( ص ناويدلا ١٩٦١ )٨٨( ص ناويدلا ٩٩ )٨٩( ص ناويدلا ٦١٤

 ( ٠ ٩) ص ںاويدلا ٤ ٦

 ۔١٤٨ -



 عيدبلا۔ايناث

 ناكو .هادم هئارو نم لئاط ال يذلا عيدبلاب كسمتلا ةيضق تفلب رصع يف رعاشلا رهظ

 سأب الو .عيدبلا مادختسا يف فرسيف مههاجتا هجتيو هرصع ءارعش يرابي نا يعيبطلا نم
 ىصقا ىلا كلذ ين اودامتو لب هورصاعمو هنارقا كلذ لعف دقف فلكتلا ةجرد ىلا لصو اذإ

 كلتب هرعش نشي مو هاجتالا اذه نع ىناجت هنا اقح بيجعلا ءىشلا نكلو . يدامتلا تاجرد

 . ةغرافلا تانيزلا

 عيرصتلاو عيصزتلاو عيطقتلاو سانجلاك عيدبلا عاونأ نم ولخي هرعش نا اذه ىنعم سيلو
 ناك اذه نكلو .كلذ ريغو ضارتعالاو ريسفتلاو ةغلابملاو تافتلالاو نيمضتلاو قابطلاو

 الو رعشلا دسفي ال يذلا ردقلاب هدنع عيدبلاف .. ميركلا نآرقلا يفو ةيلهاجلا رعش يف ادوجوم
 ايازملا نم دعي اذهو هلاجر نم سيل وهف تانسحملا يف ميقسلا فلكتلا اما .يناعملاب رضي

 . هرعشل ةميظعلا
 )٢١( : لاقو هرعش يف كلذ ركذ دقو هعاوناو عيدبلاب ايعاو ناك هنا ركذلاب ريدجو

 ناهذألا ىلع هلدجم باوبأ تقلغت ضيرقلا نم عيدبلا اذإو

 ناشلا ميظعلا ىلا ليلذلا عوط اعئاط حتافملا ىقلأ هتوعدو

 }6١( : رخا عضوم يف لاقو . هحتافم كلميو هكلمي وهف

 نابحس ىتفلا امف تقطن اذاو ةفرطو ريهز امف تضرق اذإف

 ارقالا هب تمر يتالا يرج ابب يناسل ىلع نيرج دقلو
 («٨٨ر : الئاق هتغالبو هتحاصف نع اضيا ثدعتو

 نامقل اهوجي مل ةغالبو نايبو ةمكح ةحاصفلا يف يل

 (٨}ر : ةغالبلا يلوا بيطخب اضيا هسفن فصوو
 لفاحملا يف تمارت نإ ةغ البلا ىلوأ بيطخ انأو

 : ماسقأ ةدع يناهبنلا دنع عيدبلا نع انثيدح مسقنو

 عيرصتلا۔ ٣ عيصزتلاو عيطقتلا ۔ ٢ سانجلا ۔١
 ضارتعالاو ريسفتلا ۔ ٦١ رودصلا ىلع زاجعالا درو راركتلا ۔ ٥ قابطلا ۔ ٤

 .ةصالخلا۔٠١١ نيمضتلا نسح۔١٩ تافتلالا۔٨ ةفلابملا۔٧

 )٩١( ص ناويدلا ٣٥٧ )]٩٢( ص ناويدلا ٣٤٨ ))٢٢( ص ناويدلا ٣٤٦
 )٩٤( ص ناويدلا ٢٦٥ تاحفص ةباطخلاو ةغالبلاو رعشلا يف هقوفت نع رعاشلا اهيف ثدحتي ىرخا تايبأ كانهو :

 ٥/١٨٢ . ٧۔٢٠٦ / ٣.

 ۔ ١٤٩ ۔

 



 سانجلا ١
 ول ذإ ىنعملا ةرصنب الإ متي ال رما ةليضفلا نم سينجتلا يطعي ام» هنع رهاقلادبع لوقي

 راثكالا مذ كلذلو نجهتسم بيعم الإ هيف دجو املو نسحتسم هيف ناك امل هدحو ظفللاب ناك

 معنأ اذإف دحاو ىنعم تاذ ةرركملا ةملكلا نا سفنلا ماهيا هريثأت رسو (6هر .«هب عولولاو هنم

 )6٢٠( .رعاشلاب باجعالا ىلا كلذ وعديف نيفلتحم نيينعم نيتملكلل ىأر رظنلا اهيف ءرملا
 نم اعون هب هوبسكيلو مهراعشا هب اونيزيل ةداع ءارعشلا همدختسي عيدبلا نم نوللا اذهو

 ىلع نوبيعي مهنكلو هيعدتسي ىنعملا ناك اذا هنم ردقب داقنلا حمسيو عاقيالاو ىقيسوملا

 رعاشلا مايتها لعجيو ىنعملا رضيو رعشلا دسفي كلذ نأل هيف يدايتلاو هنم راثكالا رعاشلا

 دكؤي امم ليلق يناهبنلا رعش يف سانجلاو .رهوجلاو بللا نود تايحطسلاو روشقلا ىلع ابصنم
 دقف هرصع يف ترشتنا ىقلا ةيهازلا ةيعيدبلا ناولألا هذه نع رعاشلا ينابت نم هيلا انبهذ ام

 تايبأ يف درو يناهبنلا دنع سانجلا نكلو هب نيعلوم سانجلا نم نيرثكم هرصع ءارعش ناك
 تبثيل رعاشلا هب ءاج اهضعبو اوفع ءاج ةلثمألا هذه ضعب لعلو ناويدلاب ةرثانتم ةليلق
 سانجلا ةلثمأ نمف . هب هعانتقا مدعل اداعتبا هنع دعتبي اينإ هناو همظن ىلع هتردقو هب هتفرعم

 )٨١( : هلوق يناهبنلا دنع ماتلا

 ةبعالأ ميرك مير وأ ليللا اهب ارصقم مهلا درطا فالس لهالا

 «ميرك» ةملكو ،لازغلاك ةأرما رعاشلا اهب دصقي يناثلا رطشلا يف ىلرألا «مير» ةملكف

 ىلوألا مير ةملكل ةفص اهدجن اهيف رظنلا ماعنا دنع امنإو قباسلا ىنعملا اهب دصقي ال اهدعب

 ايقيسوم اسرج ىفضا امك ةنيزو ىنعملا ىلع ةجهب ىفضا سانجلا اذهو .مركلا نم ةقتشم

 . نذألا هل برطت اعاقياو ابذع

 )6٨( : ماتلا سانجلل رخآ لاثم اذهو

 احاورألا اهمسر فلاحو تيرع ادهاعم بابرلا نم بابرلا اج
 دقو رعاشلا ةبحاص مساف ةيناثلا بابرلا امأو باحسلا اهانعم ىلوألا «بابرلا» ةملكف

 اضيا كلذ لاثمو ، قباسلا تيبلا يف سانجلا اهكرت يتلا راثآلا سفن تيبلا يف سانجلا كرت

 (٩٢ر : رخآ عضوم يف رعاشلا لوق
 يرذعاو كءايح ىنقاف هب ىمسو رشاعم ءاسن ىدج ابس ابس
 .رعاشلا دجل مسا ةيناثلا أبسو ءاسنلا رسأ يأ «ىبس» ردصملا نم لعف ىلوألا ؛ابس» ثيح

 «٠٠١ر : هلوق اضيا كلذ ةلثما نمو

 ٦٤ ص ناويدلا ١٠٠ )٩٧( ص قباسلا ردصملا ١٠٠ )٩٦( ص ةغالبلا رارسأ )٩٥(
 ٢٢٣ ص ناويدلا ١٤٣ )١٠٠( ص ناويدلا ٩٦ )٩٩( ص ناويدلا )٩٨(

 ۔ ١٠



 يلاخ حصام مساط ليحم لحم لاخلاف معينألا نيب ةيذومل

 ةملك امنيب هيلع ددرتيو رعاشلا هفرعي ناكم مسا لوألا رطشلا ةياهن يف «لاخلا» ةملكف

 سانجلا اذه ين عاقيالا لعلو امهنيب رعاشلا سناجف واخو غراف ىنعمب ه تيبلا ةياهغ يف «يلاخ»

 .تيبلا يرطش ةياهن يف هعوقول اروهظو ةقرو ةبوذع رثكا
 )١٠١« :رعاشلا لوق اضيا ماتلا سانجلا ةلثما نمو

 يلاثمأ ففعتلاب ىدرتي دقو اففعت اهنع فكلا تففك دوخو

 ليبس ىلع هسفن اهب دصقيف ةيناثلا «فكد» امأو ؤفعو فقوا ىنعمب ىلوألا «©٩فك» ةملكف

 . لسرملا زاجملا

 «٦٠١ر رعاشلا لوق صقانلا سانجلا نمو

 احايص قارفلا ىلا قيرفلا وعدت اركبم تبعن نمل كيفل اضر
 .اهجنيب ىنعملا دعب عم «قارفلا»و «قيرفلا» يتملك نيب سناج دقف

 ١٠٣« : رعاشلا لوق اضيا مسقلا اذه ةلثما نمو

 رقولا دعب يتعول افطأو يداؤف يف اعدص ملف ملأ
 حلصأو بار اهانعم اهدعب «ملف» ةملكو لحو لزن اهانعم تيبلا لوأ يف «ملأ» ةملكف

 ٠.٤ : سانجلل ىرخا ةلثمأ ناويدلابو
 سانجلا مادختسا ين رعاشلا اهيف فلكت يتلا ةلثمألا ضعب دوجو نم لخي مل رمألا نكلو

 (٠١هر :تيبلا اذه ين هلوقك افلكتم اعنصتم سانجلا ءاجف هتعنص يف غلابو اهيف
 يل الح ام كل الح له ىلوقنف ىكتهو ىبيذعت كنم يل الح

 »66.٠ : سانجلا اذه يف اضيا فلكتلاو عنصتلا ودبيو

 عرمم لك ارعمم ىنثي يسؤبو رعمب لك اعرمم ىنثي يدوجف
 )6١٠٧« : هلوق ين كلذكو

 ميدهلا هنوميهتسي دجم ضوحو ضوح دحو

 يف ذخأ ام وهو ىنعملا ضومغ ىلا هيف هفلكتو سانجلا ىلا ادمعتم رعاشلا ءوجل ىدأ دقو
 .رعاشلا ىلع ةردانلا نايحألا ضعب

 هدنع سانجلاو هرضي الو رعشلا دسفي ال بسانملا ردقلاب يناهبنلا دنع ةياهنلا يف سانجلاو
 يف يوقلا ريثأتلاو بذعلا عاقيالاو ىقيسوملا لايجب زيمتي ۔ ةفلكتم ةردان ةلثما ءانثتساب

 . ىنعملا هب مدخي بسانملا هناكم يف هب يتايو ةجوجمم ةغلابم نود هرعش هب نيزي وهو 3 يقلتملا
 .لكشلا هب نيزيو

 تاحفص ناويدلا ١١١ )١٠٤( ص ناويدلا ٩٧ )١٠٣٢( ص ناويدلا ٢٢٧ )١٠٢( ص ناويدلا )١٠١(

 ٣٣٣ ص ناويدلا ١٧٥ )١٧١!١( ص ناويدلا ٢٣١ )١٠١٦( ص ناويدلا (٥ ٠(

 ۔ ١٥١

 



 عيصزتلاو عيطقتلاو جاودزالاو ميسقتلا ٢

 دنع ةرثكب دوجوم عيدبلا نم نوللا اذهو جاودزالاو ميسقتلا اضيا عيدبلا ناولأ نمو

 عيطقتلا ميسقتلا نم عرفتيو ناويدلا يف ادجاوت عيدبلا عاونا رثكا وه لب .يناهبنلا
 ناك كلذ ريغ وا تيب عبر نيتظفل لك نزولا ساسأ ىلع هتيب رعاشلا عطق اذاف " عيصرتلاو

 ميسقتلا نا ىلع داقنلا قفتيو «اعيصرت» يمس اعوجسم عيطقتلا اذه ناك اذاو ءاعيطقت كلذ

 هبسكيو هلمجيو رعشلا نيزي كلذ دنع وهف .اليلق ناك اذا الإ رعاشلا نم لبقي ال هيمسقب
 رعاشلا نم هنولبقي ال تقولا سفن يف مهنكلو ،الوبقو الامجو ءاهب رعشلا ديزت ةيلخاد ىقيسوم

 . فلكتلاو عينصتلا ةدش ىلع لدي ةدحاولا ةديصقلا يف هدورو يلاوت ناف اريثك هررك اذإ

 هنم رثكا ثيح عنصتلاو فلكتلا دح يعيدبلا نوللا اذه مادختسا يف يناهبنلا غلب دقو

 .اهيف لوقي ةديصق ىمهو عيصرتو عيطقت اهلك ةلماك ةديصق مظن هنا ىتح ةريبك ةجرد ىلا

 ١٠٨)

 لبالا ىلا بصي مل نمو ل يخلا طبرب فوغشملل لق
 لبجلاك ةقلخلا دوسم يأو ريغب برحلا ىشفت ال
 ليم الب غصرلا ريصق هس جولا ىراع حبذملا قيقدب

 لفكلاو ةوهصلا ضيرع ب 0 نجلا ضيرع دخلا ضيرمب
 ىلا هقاس امم هتايبا ميسقت ىلع صرحلا ديدش رعاشلاف . ةريتولا هذه ىلع ةديصقلا رمتستو

 ميسقتلا فلخ رعاشلا اهيف عفدنا ناويدلاب ةريثك تاعوطقم كانهو ،هيف هعقواو فلكتلا

 )١٠٩« : دئاصقلا ىدحا نم ةرقفلا هذه يف هلوقك اريثك هرعشب رضا اعافدنا

 رذحا ملو تعزو صاعو تعرز ريخو تعطقت ؤدو

 رعصي ملو تمتأ ليمو تمده نصحو تمزه شيجو

 ركني ملف تبسك دمحو تبهن حررو تبهو لامو

 رفظي ملف تبرح مرقو تبرض سأرو تيمر ليخو
 رسكي ملف تربج مظعو ترسا غاطو ترثأ يحو

 )١١٠( .هيلع هصرحو ميسقتلاب ةديصقلا سفن نم ىرخأ تايبأ ةدع هل تعمج دقو

 )١١١& : لوقي ىرخا ةديصق يفو
 ارخف اهلزجأو اسفن اهفرشأو اهلك نيطالسلا ىلوم هنإ الأ

 )١٠٨( ص ناويدلا ٢١٨ )١٠٩١( ص ناويدلا ١٦٢٣
 )١١٠( تاحفص ناويدلا ١٢١ : ١٦٢٧ :تايبأ ٦. ٧. ١٢. ١٤. ١٦١. ١٨. ٢٠. ٢٨. ٣٢. ٣٣. ٣٨. ٥٣

 )١١١( ص ناويدلا ١٤٩

 ۔ ١٥١٢ ۔



 اركذ اهرهشأو اضرع اهرهطأو ةياغو اروغو اتيص اهدعبأو

 اردق اهعفرأو القع اهحجراو ادي اهلذباو الوق اهقدصأو

 اردص اهبحراو ادجم اهرثكاو الع اهحذباو ابلق اهعجشأو
 ملو .كلذل ىنعملا ةجاح نود هيلاوتو هرركتل اضيا نسح ريغ ةقباسلا تايبألا يف عيطقتلاو

 »١١٦١«( : هلوق يف افلكتم افيعض ءاجف عيصزتلا راركت ىلا ةجاح يف اضيا ىنعملا نكي

 توطس مكو تلتق مكو تبهو مكو تبهن دق مك

 تيرق مكو ترسأ مكو تردق مكو ترفغ مكلو
 توفع مكو ترجأ مكو تربا مكو ترغأ مكلو

 ١١٢( .ناويدلاب ةهباشملا ةلثمألا نم ديدعلا ىلا عوجرلا نكميو

 اربعمو ارثؤم ايوق ءاج اهضعب نا لب {هنايسقت لك يف امامت افلكتم نكي مل يناهبنلا نا ىلع
 كلذ نم عنصتلا وا فلكتلا ةجرد ىلا لصي ال يذلا ردقلابو هل اززعمو ىنعملل ١ ديؤم ءاجو

 )١١٤( : هلوق

 عفسا متقا مويلاو اهقاس نع ترمش ةينملا اذا مامحلا انأو

 عرش ةنسالاو عملت ضيبلاو يمتنت سراوفلاو «لهصت ليخلاو
 لب ،اهل احضومو لوألا تيبلا اهمسر يتلا ةروصلل المكم ءاج يناثلا تيبلا يف عيطقتلاف

 هلوق اضيا ديجلا عيطقتلا نمو .هيلع ال رعاشلل عيطقتلا اذه ذخؤي انه نمو .(١١هراهل ارسفمو

 ::)١١٦( لزفلا ف

 يلزانم عومشلا دوخلا لزانمو يتوهق ةديرخلا مف قير مايأ
 لهانلل غئاس بذع ءاملاو دعاسم بابشلاو ارضخأ شيعلاو
 يلذاعل ليمت الو بحأ امم بجاوب لحت ال ةيار يانمو

 رعاشلا هرركي مل ايك هب رضي الو ىنعملا هبلطتي يذلا ردقلاب ءاج يناثلا تيبلا يف عيطقتلاف

 هذهل قباسلا تيبلا يف هلمجا يذلا ىنعملا بناوج نم ابناج ارسفمو احضوم اضيا ءاجو
 )١١٧() : تايبألا

 لئانلا رزن رهالا ال اذإو رجه هبوشي لاصولا ال ذإ اهسنأ ل

 )١١٨( : هلوق يناهبنلا دنع ديجلا عيصزتلا نمو

 يرس ىوق تهوأو يقوش ىظل تكذأو يتجهمب تولأو ىنفج امس .5

 .عنصتلا دح ىلا لصي مل ةعنصلا نم ردق تيبلا يفو
 )١١١( ص ناويدلا ٦٩ )١٣!( :تاحفص ناويدلا ٦٢١٩. ٥٢٢٠ ٠٢٥١ ١٣٧. ٣٠٨‘ ٣٠٩

 دعب ليصفن)ىمسي ربسفتلا نم عونلا اذهو .ليلق دعب ريسفتلا نع ثدحتنس ١٦٩ )١١٥١( ص ناويدلا(٤١١)
 .لوالا تيبلا هلمجا امل ليصفتو ريسفت هيف يناثلا تيبلاف(لامجا

 )١١٦( ص ناويدلا ٢٥٢ )٧١!١!١( ص ناويدلا ٢٥٢ )٨!١!( ناويدلا ١٣٣

 ۔ ٣٥١۔

 



 :اهمدختسا يتلا بيكارتلا هذه ىلا رظناو

 يقوش ىظل تكذأ

 يرس ىرق تفوأ
 نيب هباشتلاو نييرخألا نيتلمجلا نم ةهباشم ةظفل اهلباقت ىلوالا ةلمجلا نم ةظفل لكف

 نم اردق هبسكاو تيبلا ىلع ةيلخادلا ىقيسوملا نم اعون ىفضا اعاقياو افرص ثالثلا لمجلا

 . هيف فلكت ال الوبقم ءاجف ةقرلاو ةبوذعلا

 ءاج لب عنصتلاو فلكتلا ةجرد ىلا يناهبنلا اهيف لصي مل ةديدع ىرخا ةلثما ناويدلابو
 (٩٦١ر .ارثؤم ابذع عيصرتلاو ،اربعم ايوق اهيف عيطقتلا

 ادصق اهدصقي ذا اهبلغا يف عنصتلاو فلكتلا ىلا ليمت يناهبنلا تاييسقت تءاج اذكهو

 .هيناعم نم ديدعلا دسفأو هرعش رضا اميف اهنم عقوف نايحالا ضعب يف ال الظ حبصا ىتح

 مل ليلق ردقب يناهبنلا اهب ءاج ةرثؤم تاعيصرتو ةيوق تاعيطقت اندجو ىرخا نايحا يف اننكلو
 داقنلا يأر كلذب ارياسم ضوفرم هريثكو لوبقم هليلق ماعطلا حلمك تءاجف هرعش دسفي

 زيكرتو ريكفتب بهذي يذلا هنم ريثكلا نوضفريو عيدبلا نوللا اذه نم ليلقلا نولبقي نيذلا

 . ىنعملا نع اديعب رعاشلا

 نم لوألا فصنلا رخآ يف هناأالإ ايهنيب قرفلا سيلو {ةيفاقلا ىرجم ىرجيف عيرصتلا اماو

 «٠٢١ر .هنم يناثلا فصنلا رخا ي ةيفاقلاو تيبلا

 هباشتيو نيرطشلا اتيفاق دحتت امدنعف .ةبوذعو اعاقيا تيبلا ديزي عيرصتلا نا قحلاو
 رعاشلا رثكي الا اضيا نسحي هنا ىلع .اريثأتو احوضو تيبلا ىقيسوم دادزت ايهيف يورلا فرح

 يف قمعتلا نع هدعبيو فلكتلا يف كلذ هعقوي ال ىتح ةدحاولا ةديصقلا يف عيرصتلا نم

 يتلا رصانعلا نمض هلعجو نوللا اذه اضيا يناهبنلا مدختسا دقو .راكفألاو يناعملا

 )١٦٢١« : هلوق يناهبنلا تاعيرصت نمو هتروص ءانب يف اهمدختسا

 دملجلا بولق اقلف تعدصتل دملجب مارغلا لح ول هللاو
 نيرطشلا يف يورلا فرح رعاشلا دحو كلذ عمو رشع يناثلا ةديصقلا يف هبيترت تيبلاف

 . هيلع ىقيسوملاو عجسلا نم اعون يفضيل عيرصتلا ليبس ىلع
 )١٦٢٢« : هلوق اضيا يناهبنلا دنع عيرصتلا ةلثما نمو

 روحالا لذاخلا اشرلا نيبو روصملا ربزهلا نيب قرفأو

 )١١٩( تاحفص ناويدلا ٤٧. ٩٠. ١٢١. ١٢٢. ١٦٩. ١٤٩١ )١٢١٠( ةحاصفلا رس ١٨٠

 )١٢١( ص ناويدلا ١١٥ )١٢٢() ص ناويدلا ١٢٧

 ۔ ١٥٤



 ثدحيل هيرطش ةيفاق دحو رعاشلا نكلو نوتسلاو يناثلا ةديصقلا يف هبيترت تيبلاف

 )١٢٣( : هب عيرصتلا

 اراغ مث انهو حال قربل ارارغ ادبا قذأ ملف تنرأ

 ؛٢١؛ر . ةلثمألا نم ديدعلا ةعباتمو ناويدلل عوجرلا نكميو

 دعي ام وهو اهتايبا لك يف عيرصتلا رعاشلا اهيف مدختسا ةلماك ةديصق اضيا ناويدلابو

 (٥٢١هر .اهدحو ةديصقلا هذه يف الإ كلذ لعفي مل رعاشلا نكلو فلكتلا نم اعون

 : قابطلا ۔ ٣

 نوكيو ةلمجلا يف نيلباقتم نيينعم يأ نيداضتملا نيب عمجلا وهو اضيا داضتلا ىمسيو

 .نيعون نم نيظفلب اماو .نيفرح وأ نيلعف وأ نيمسا :دحاو عون نم نيظفلب اما كلذ
 سفن يف ةفلتخملا تالاعفنالا ةراثال ةيعيدبلا تانسحملا نم عونك قابطلا رعاشلا مدختسيو

 نيعم ىنعم اهل ةملك رعاشلا ركذ اذاف سفنلا يف ىنعملا تبثي هنا ايك ى عماسلا وأ ءىراقلا

 ةملكلا نيب امئاد طابترا كانهف ةملكلا هذهل داضملا ىنعملا وه ىقلتملا نهذ ىلا ردابتي ام لواف

 سيل هنكلو يناهبنلا ناييلس رعش ين ةرثكب دوجوم عيدبلا نم عونلا اذهو اهل ةداضملا ةملكلاو
 دودحم يديلقتلا يحطسلا نيب ام يناهبنلا رعش يف قابطلا عونتيو .رعشلا دسفت يتلا ةرثكلاب

 كرتيو ريثأتلا ةوقو قمعلاب زيمتي يذلا قابطلا نيب امو .هسفن رعشلا يفو ىقلتملا يف ريثأتلا

 .هسفن يف نماوكلاو عفاودلا كرحي اريثم اعابطنا
 )١٢٦١( : هلوق هدنع ةيديلقتلا قابطلا روص نمو

 ىجدو حبص ءوض يدوسح اهنم احبصا رينملا حبصلاو ليللاف
 حبصلاو ليللا نيب قباط رعاشلا نا يك قابطلا اذه يف روتفلا ىدم سملن انلعلو

 ةروصلا تءاجف ةيناثلا ةرطشلا يف هسفن ءىشلا لعفو .راهنلاو ليللا نيب قباطي نا حيحصلاو
 )١٢٧( : هلوق اهلثمو قمعلاو ةراثالا نم ولخت ةبيتر

 اجنلا طرف هملس براه مثئاج دخلجم نيب لظف
 »)١٢٨« : هلوقو

 ايحلا نض اذإ دفولا ةبعكو اسقلا ماع يف سانلا عيبر انأ

 )١٢٣( ص ناويدلا ١٣٠
 )١٢٤( :تاحفص ناويدلا ١١٩/ ١٩. ١١/١٦٧. ٢٢/١٨٨. ١٨٩/ ٣. ٢٠٤/ ٤١١ ٢١٨/ ٤٢٩ ٢٣٦/

.٠. ٢٣٨/ ١١. ٢٤٦/ ٩. ٢٤٧/ ٢٠. ٩/٢٥٥ 

 ناويدلا ٣٢ )١٢٨( ص ناويدلا ٣٠ ))١٢٧( ص ناويدلا ٢٧٣ )١٢٦( ص ٥٩ مقر ةديصقلا )١٢٥(

 ٣٣ ص

 ۔ ١٥٥

 



 ديدعلا عبتتو ناويدلل عوجرلا نكميو يناهبنلا لنع قابطلا ريسي يديلقتلا وحنلا اذه ىلعف

 )٦١؟٩) .كلذ ىلع ةلثمألا نم

 وهو الثم هلوقك ةلالدو قمعو ةراثا نم ولخت ال ىتلا هدنع تاقابطلا ضعب مدعنال اننا ىلع

 )١٣٠( : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ثدحتي

 اوررصن وأ هووآ مه موق نيبو اودرط هل وأ هوبراح نم نيب مك
 )١٣١( : ةديصقلا سفن ف هلوقو

 روج هبرح يغبت بئاتك مكنم تثشعبناو هانيواف هومتدرط

 لوسرلا نم رعاشلا موق فقوم نيب قرفلا زاربإو ىنعملا حاضيا يف ريبكلا هرثأ انه قابطللف
 عيدبلا نم عونلا اذه مادختسا يف رعاشلا ةراهم نيتيبلا يف ودبتو نيرخآلا فقومو هتوعدو

 يف للملا وأ ةباترلا لخدي نا نود هتايلك مظعم نيب هيف قباط يذلا لوألا تيبلا يف ةصاخو

 ؛١٢١ : هلوق اضيا كلذ لثمو . يقلتملا سفن

 بغاوسلا روسنلا ماعطإ برحلا يفو = يتيجس ةافعلا ماعطإ ملسلا يفف
 )١٣٣( : هلوقو

 هبراوغ تشاج ميلا لثمب ءافف ادهاج زعلا بلطي ادرف برغت
 )١٣٤( : هلوقك ةمكحلا لاج يف قابطلا مادختسا ف اضيا رعاشلا ةراهم ودبتو

 ردقلا دعسي الام كردي سيلو هضفاخ نمحرلا نم ولعي سيلو
 (٥٣١ر : ىنعملا سفن لوح هلوقو

 عفريو ءاشي نم ضفخي هللاو انلحمن موجنلا ىلع هلالا عفر

 »١٢٦& : يف ايك ،قارغتسالاو لومشلا نع ةيانك هدنع قابطلا ريصي دقو
 يقراشم حارب تناك تقرشأ اذاو يبراغم حارب تناك تبرغ اذإ

 .تهجتا امنياو لاح لك يف هسمش ىهف
 ١٣٧ : هلوق اضيا اذه لثمو

 لولحلا يحلاو ميخلا لهأو يداوبلاو رضاوحلا ملع دقل
 )١٣٨) هلوقكو

 رضاحو داب لك ىلوم ناميلس يدلاوو : مامهلا ناهبن يجنف

 )١٢٩( :تاحفص ةديدع جذاين ناويدلاب ١٦٢٤. 0٢٢٠ ٢٩٨. ١٣٦... .خلا ٣٠١ ١( ص ناويدلا ٢٥٤

 )١٣١( ص ناويدلا ٢٥٤ )٣٢!١( ص ناويدلا ٥٧ )١٣٣( ص ناويدلا ٦٥ )٣٤!١( ص ناويدلا ١٥٥

 )١٣٥( ص ناويدلا ١٨١ )١٣٦( ص ناويدلا ١٨٩ )١٣٧( ص ناويدلا ٢١٧ )٣٨!١( ص ناويدلا

١٦٠ 

 ۔ ١٥٦ ۔



 .ةغلابملا نم ردق يف عقو دق قباسلا هتيب يف رعاشلا ناك نإو
 ١٧٣٩) : هلوق ةغلابملا نم ردق ىلا اضيا هب تلصو يتلا هتاقابط نمو

 عقلب عبر لكف تبهن ا ذاو بصخ رفق لكف تبهو ١ ذإف

 ءىش اهيلع ودبيو عنصتلا نم اردق يوحت يتلا تاقابطلا ضعب اضيا يناهبنلا دنع دجوتو
 ؛٠٤١6) : هلوقك فلكتلا نم

 !؟عفنيو رضي يلثم لهو امرك مهريغ عفنأو اماوقأ رضأو
 انرشا ايك يناهبنلا دنع قابطلاف .اهمادختسا ين ةراهم نود ةداضتملا ظافلألا نم رثكا دقف

 ريخألا بناجلا اذه نكلو 5للملاو روتفلا ثعبي يذلا يحطسلاو رثؤملا يوقلا نيب ام عونتي

 .هدنع نوللا اذه فعضب رعاشلا ىلع مكحلل يفكت يتلا ةرثكلاب دجوي ال

 ٤۔التكرار :

 ةمالس ىلع رثؤي ام هنم اوباعو بيعمو نسح ىلا هومسقو راركتلا نع اريثك داقنلا ثدحت

 لزغتي رعاشلا ناك اذاف راركتلا اهيف لبقي بناوج ىلع اوقفتاو ظافلألا ةحاصفب لخيو ىنعملا

 3 اهيناعي يتلا ىوجلا مالآو هتاناعم نع ربعو هقوشت ىلع لد اذا يناعملاو ظافلالا هراركت لبقي

 ،ديعولاو ديدهتلل رعاشلا همدختسا اذإ راركتلا نم سأب ال برحلا رعشو ةساحلا لاجم يو

 لبقي ءاثرلا لاحم يفو ريرقتلا ىلع لدي ناك اذا راركتلا لبقي دق اهريغو ةمكحلا لاجم يو

 الوبقم الو امئاد اجوجمم سيل راركتلاف .هعجوتو همالا نع ربعي ناك أذا راركتلا رعاشلا نم

 يذلا وه قذاحلا رعاشلاو .هيف درو يذلا قايسلا بسح هيلع مكحلا نوكي اناو امود

 للملا ةجرد ىلا لصي نا نود هيناعم هب لمكيو هنيزيو هرعش هب نسحيل راركتلا مدختسي
 :نيمسق ىلا يناهبنلا رعش يف راركتلا نع انثيدح مسقن انه نمو ةباترلاو

 : ل وبقم ر اركت 7 أ

 نمو دويقو طورش نم هل داقنلا هنس ام ىلع هيف جرخي لو رعاشلا هيف قفو يذلا راركتلا وهو

 «٤١ا١) : هلوق كلذ

 براحف ىبرح تبرج نكت مل نإو نلاسف يبرح تبرج دق تنك ناف
 (٤١س) : هلوق هنمو هديعول ذفنم هديدهت يف قداص هنأب ءاحيا ىنعملا ىلا فاضا راركت وهف

 )١٣٩( ص ناويدلا ١٦٧١ ٠١ ٤!١( ص ناويدلا ١٧١ )٤١!( ص ناويدلا ٥٧ ٢ ٤!١( ص ناويدلا ٧٨

 ۔ ١٥٧

 



 يتافع ديدحلا يف لاجر مبنمو يمراوصل مهسور لاجر مبنمو

 يرورضلا راركتلا نمو .هب الإ متي ال يذلا دارملا ىنعملا لايكال يرورض انه راركتلاف
 )٢!١٤« : رعاشلا لوق اضيا

 تيلب امك نيلب دقو تحصم امك نحصم لب ال

 ناتملكلا تحبصاو هيبشتلا مدختسا «حصم» لعفلا ررك اينيح الثم لوألا رطشلا يفف

 لعفلا ررك امنيح يناثلا رطشلا يف هسفن ءىشلا لعفو .يرورض امهركذف هيبشتلا ينكر
 .«ىلب»

 ١٤٤) : هلوق رعاشلا دنع اضيا لوبقملا راركتلا نمو

 ةنج درو هنا ارايتخا رقأ اهدخ درولا ىأر ول دخ ةليسا

 تلجت عانقلا تحت نم يمه اذإ اهعانق تحت سمشلا عاعش نأك
 قايسلا يف اهفورظو اهانعم ةملك لكل نكلو « عانق ۔ درو ۔ دخ» تاملك رعاشلا ررك دقف

 راركتلا نإ لب ه ىنعملاب لالخا وأ بولسألا يف فعض كانه نوكي نأ نود هيف تدرو يذلا

 . ىنعملا لايكتسال ايرورض ناك انه

 : هلوق اضيا لوبقملا هراركت نمو
 ارذعت نم عم لحرلا ميقم يناو هدج ًدَج دق نيبلا تيار الو

 ارمدتي نا تلوع هراشعمك رمدت رخص ىكب ول ءاكب تيكب
 ايقيسوم اسرج ىطعي يناثلا تيبلا يف راركتلا نا ايك ىنعملا مامتال يرورض اضيا راركتلاف

 . اريثأتو ةوق تيبلا ديزي امم ابذع اعاقياو اصاخ

 ام ىدمب ايحومو اربعم همظعم يف ءاج يذلا راركتلا نم رعاشلا رثكي ةديحولا هتيثرم يفو
 »١٤٥« : هلوق كلذ لاثم عجوتو ةرسح نم هيساقي امو مالآ نم هيناعي

 عذليف , بولقلاب رطخي ملاو يرطاخ كموي مه بصوأ ماسحأ
 عجوم باصم ىنعجويل امدق نكأ ملو كادر ينعجوأ ماسحأا

 علقي ام هدوج لئامشلا فع خأ نم كدقف لع زع ماسحا

 6١٤٠ : هلوق يف ةريبك ةجرد راركتلا لايعتسا يف هتراهم تغلب دقو

 عطقت ال ادي ادي نا لبق نم يمعوتو يديادمع يدي تعطق

 ةباترلاو للملاب ءىراقلا وا عماسلا رعشي نا نود تيبلا يف تارم عبرأ ؛دي» ةملك ررك دقف

 ىنعم حبصاو عبرألا تارملا يف اهبعوتسا قايسلا نا كلذ هرضي وأ ىنعملا دسفي نا نودو

 )١٤٣( ص ناويدلا ٦٦ )١٤٤( ص ناويدلا ٧٣ )١٤٥( ص ناويدلا ١٧٧ )١٤٦( ص ناويدلا ١٧٨

 ۔ ٨٥١۔



 ةلأسم يف اقفوم اهيف رعاشلا ناك ةديدع ىرخا ةلثما ناويدلابو .اهب امامت تيبلا

 )6١٤٧« .هذه راركتلا

 : لوبقم ريغ راركت ۔ ب

 ءارعشلا مظعم نأش كلذ ين هنأش يناهبنلا رعش يف اضيا دوجوم راركتلا نم عونلا اذهو

 الف هئارو نم لئاط ال يذلا راركتلا وهو: .هدسفي وا هرعش رضي ال' ليلق ردقب دوجوم هنكلو

 لخيو ىنعملا فعضي وه لب .ليمجتو انييزت تيبلا ديفي وه الو ىنعملل اديدج فيضي وه
 (٤١هر : هلوق يناهبنلا دنع عونلا اذه ةلثما نمو .رعاشلا ةحاصفب

 تلوتف تعمزأ ىتح مقساأل نكا ملف ماقسلا ينتلوأف تلوت

 تدص هتباصا دق نأ تأر املف ادمعت يدصتلاب ىلتقل تدصت

 تيبلا يف ؛تدصت» ةظفل اهلثم رركو .لوالا تيبلا يف تارم ثالث «تلوت» ةظفل ررك دقف
 .يناثلا تيبلا يف «يدصتلاب» هلوق ةصاخو راركتلا اذه ىلا ةجاح يف ناتيبلا نكي ملو يناثلا

 قلطملا لوعفملاك الوبقم اعئاش امادختسا همدختسا وه الو .ةيحان نم راركتلا بنجت وه الف

 . ةلوبقملا تاقتشملا نم كلذ ريغ وأ «ىلتقل ادص تدصت» : لوقي نأك الثم
 ؛٤6هر . ةيلاتتم تايبأ ةرشع يف تارم ينامث «ةيار» ةملك ركذ رخآ عضوم يفو
 ١6ه.ر : هلوق يقيسوملا ريغ راركتلا نمو

 لقرت مل اهتلقرتسا وأ امرك تلقرأ اموي ماقرالا اهتمس نا

 عن ”” ”

 ,رخا انيح يغالب ىزغم اذو إايداع نوكي ةراتف يناهبنلا دنع راركتلا ءاج جهنلا اذه ىلع

 نكمتم ٧نوللا اذهل قذاح رعاش وهف لاح ةيأ ىلعو .روتفلاو فعضلا ةجرد ىلا هلوصو لقو
 يأب ءىراقلا وا عماسلا رعشي نا نود ظافلألا راركت ىلع ةقئاف ةردق هل ،هيف عيلض .هنم
 . ةباترلاو فعضلا هب ابنجتمو للملا وأ مأسلا نم ردق

 رودصلا ىلع زاجعالا در ٥

 نب ا هركذ عيدبلا نم عون وهو ؛رودصلا ىلع زاجعالا درب» ىمسي ام اضيا راركتلا نمو

 : ماسقأ ةثالث اهمسقو «اهمدقت ام ىلع مالكلا زاجعا در» هايسو «عيدبلا» هباتك يف زتعملا

 ١١٨. ١١٩. ١٣٥. ١٣٧. ١٣٩. ١٧٠. ١٧٩. 0١٨٤ 6٤١٨٧ ١٨٨.\ ٢٨٨ :تاحفص ناويدلا )١٤٧(

 )٤٨!١( ص ناويدلا ٤٠ )٤٩!١( ص ناويدلا ١١١٥ نم تايبالا ١١ : ٢١

 )١٥٠( ص ناويدلا ٢٥٨ تاحفص مسقلا اذهب ىرخا ةلثمأ دجوتو ١٤٣. 0١٦٣ ١٨٤... . .خلا

 ۔_١٥٩ -



 .لوألا هفصن يف ةملك رخآ تيبلا يف ةملك رخآ قفاوي ام أ
 . لوأل ا هفصن ي ةملك لو أ تيبلا ي ةملك رخآ قفاوي ام _ ب

 . هيف ام ضعب تيبلا يف ةملك رخآ قفاوي ام_ ج

 عون ىلا لوحت الإو همادختسا يف قذحو ةراهم ىلا جاتحي عيدبلا نم عونلا اذه نا قحلاو

 .هرعش يف ةثالثلا هماسقأب هلخدأو هب يناهبنلا ملا دقو . يناعملاو ظافلألل لمملا راركتلا نم

 )١٥١« : هلوق لوألا مسقلا نمف

 ىنملاو ءاجر قوف هتيطعأ ةينمأ اجر وذ ىنمت نإو
 ةملك ىلا لصن امنيح ةصاخو تيبلا ةيفاق عقوتن نا قحب عيطتسن لوألا رطشلا ةءارق نمو

 تيبلا ةياهن يف ىرخا ةرم اهدورو بقرتي نطفلا ءىراقلا نإف لوألا رطشلا ةياهن يف «ةينمأ»
 لوق اضيا مسقلا اذه تايبأ نمو .رودصلا ىلع زاجعالا در وه اذهو دارملا ىنعملا مامتال

 )١٥٦( : رعاشلا

 رهتشم ركذلا يف اذك حدم يأو ارهتشم ركذلا يف انحدم ىتأ ىتح

 جردنت ناويدلاب ةديدع تايبأ ىلعو تيبلا اذه ىلع بحسني قباسلا تيبلا نع هانلقامو

 ٦١٥٣) . مسقلا اذه تحت

 تنجت ول ءاشحلا موضهمل قحو = همعيرت ىك اهويهم ىلع تنمت
 (١ه٤ر : يناهبنلا لوق يناثلا مسقلا تايبأ نمو

 تنجت ول اشحلا موضهمل قحو همعيرت يكاهبويهم ىلع تنج
 ؛٥٥١هر : ةديصقلا سفن يف هلوقو

 تنمت ام يىتينم غلب برايف اهبحب امويه ىقبا نا تينمت

 جردت نم لبق نم هانلق ام طقف دفي مل نيقباسلا نيتيبلا يف ردصلا ىلع زجعلا در نا عقاولاو

 اطبترم تيبلا ةيادب يف عاقيالا لعج ذإ تيبلل ىقيسوملا نم اعون فاضا اينإو .ديهمتو

 الوبقم ايقيسوم اسرج ةياهنلا يف يفضي اذهو نيعاقيالا نيب هباشت دوجو عم هتياهن يف عاقيالاب
 )١٥٦) : مسقلا اذهل ةديدع ةلثما انضيا ناويدلابو يقلتملا ىدل

 (١6ه٧) : رعاشلا لوق كلذ ةلثما نمو ناويدلاب اريبك اراشتنا رشتنيف ثلاثلا مسقلا امأو

 يبارش اجيلا سراوف عجنف فالس ةقتعم تبرش نإو
 ةوق ىطعا امم تيبلا وشح يف «تبرش» ةملك ىلع «يبارش» وهو تيبلا زجع رعاشلا در دقف

 )١٥١( ص ناويدلا ٣٤ )١٥٢( ص ناويدلا ١٥٤ )١٥٣( :تاحفص ناريدلا ١٦٤/ ٢٤ )١٩٤(

 ص ناويدلا ٧٣

 )١٥٥( ص ناويدلا ٧٤ )٦ه!١( تاحفص ناويدلا : ١٧٠ /٣٤. ١٧٨/١٧٨. ٦٢/٢٠١.

 )١٥٧( ص ناويدلا ٣٩

 ۔ ١٦٠ ۔-



 .نوللا ىهاز ابوث هظافلأ سبلأو هل ةيلحتلا نم اعون ىفضاو تيبلل

 : ١6ه : يناهبنلا لوق اضيا مسقلا اذه تايبأ نمو

 ةاجن نيح تال داوجي اجن لرف رف امك ولأي ال رخآو

 ةردقلا راهظاو ةراهملا نم عون دوجو عم تيبلا اذه نع لاقي قباسلا تيبلا نع هانلق امو

 ناويدلابو .صانم نيح تالو» ةميركلا ةيآلاب رثات امنيح ميركلا نآرقلا نم ةدافتسالا يف

 .مسقلا اذه تلايبأل ةديدع جذامن اضيا

 ين ودبي هلعجو هرعش هب غبصف عيدبلا نم عونلا اذه ريبك دح ىلا داجا يناهبنلا نا قحلاو

 . حاضيالاو روهظلا ثيح نم ىنعملا ىلع هرودب سكعنا امم ةلح ىبا

 ٦ ض ارتع ال او ريسفتل ا۔ :

 يناهبنلا مدختسا دقو .لامجا دعب اليصفت نوكي امو ليصفت دعب الامجا نوكي ام هنمو

 .بايث ىهزاو ةلح ىهبأ يف جرختل هروص ضعب هب غبص هرعش يف اضيا نوللا اذه
 (٦١}ر : هلوق ةديجلا يناهبنلا تاريسفت نمو
 بهاذملا ىدهأل اهاطعم غلبت ةكرلأ اماسح ينع غلبم نمف

 بسانملاو اخالا بابسا عيطقتل اهنإ برحلا لهجت ال رصان ابأ

 بكارل امدق قلي مل بكار ىلع ةبعصل بورحلا نا رصان ابأ
 بسانملا ميرك اي ديدحلا لبحب انل تفلس يتلا برحلا كهنت ملأ

 بهالسلا رابغ ارومأم هيدخب ارفعم يمكلا نرقلا كرتأ ملا

 كلذ دعب تايبألا تءاج مث }ةلاسر هيخا غالبا ديري وهف المج ءاج لوألا تيبلا نإف
 لامجا دعب اليصفت ىمسي ريسفتلا نم عونلا اذهو 5اهاوتحمو ةلاسرلا هذه نومضم لمحت

 )١٦١« : هلوق اضيا هنمو

 يتامم ناوأ لفحا مل كشيعو ىتفلا قلخ نم نه ثالث الولف

 ىناعتملا سوشالا سأر يبرضو ىغولل ليللاك شيجلا دوق نهنمف
 ةازبب ابظلا ريفاعي ديصو ةيشع لك ليخلا ضكر نهنمو

 ريسفتلا نوكيو لوألا تيبلا ين لمجملا ىنعملل ةرسفم تءاج ةريخألا ةثالثلا تايبألاف

 )٥٨ ١( ص تاويدلا ٨٠

 )١٥٩() :تاحفص نأآويدلا ١٣/١١٨. ٢٥/١١٩١. ٦١/١٣٣+٧. ٤٨/١٤٦. ٢٠/٢٩١.

 )ر١٦٠( ص ناويدلا ٥٦ )٦١!١( ص ناويدلا ٧٧

 ۔١٦١۔

 



 دحاولا تيبلا يف يناهبنلا تاريسفت نمو تايبأ ةدع يف لاحلا وه ايك دحاولا تيبلا يف اضيا

 هلوق : )١٦٦(

 عقان مسلا هنود مسو قيحر هبوشي دهش :نيمعط وذ ينإو

 ىقاب يف امهرسفف كلذ ريسفتل ةرورض كانه تناكو ،نيمعط هل نا تيبلا لوأ يف ركذ دقف

 . ١٦٢ : هلوق اضيا كلذ ةلثمأ نمو .تيبلا

 مس هيف معطو قوذلا بذع غئاس معطف : نامعط يل

 «٦١هر : رخآ عضوم يف هلوق اضيا اهنمو
 ارزئمو ءادر : لذ نم نيجيسن هريئز باهملا ثيللا سبلملا وه

 «٦١ه» : هلوق ليصفتلا دعب يلامجالا اهيف ءاج يتلا يناهبنلا تاريسفت نمو

 احارم مومحلا ىلع نوكي دقلو اريح كلهأ رهدلا نإ بابرأ

 احاضولا ةميذجو هليلسو اعبتو ساون اذو نيرذنملاو
 احامرو اماروص كولملا ىرقي ةطبغب وهو نينرقلا اذ دابأو

 احارف نيعر اذ حتصو ادغف ركوبح ماب نزي ىذ نبا ىمرو
 احارتا ىرولا حارفأ ديعيو هميعنب هسؤب بقعي رهالاو

 .ريخألا تيبلا يف هركذ يذلا لمجملا ىنعملا اهب رسفيل ىلوألا ةعبرألا تايبألاب ءاج دقف

 »١٦٦١( : هلوق اضيا عونلا اذه نمو
 ادنه تولسو ارجاه ةنيكس نع الاب تفرصأ

 ادص نلدب افلاوس ب ابرلا مأ نع تيولو
 ادهز تحنم كلخن ملو ن اسحلا يف دهز كارعأ

 . ثلاثلا تيبلا ايهب رسفي نالوألا ناتيبلاف

 يناهبنلا همدختسا دقو .يناعملا ةيوقتو رعشلا ةيلحت يف هب سأب ال نول ۔ ىرن ايك ريسفتلاو

 دق افارسا هيف فرسي ملو ةراهمو ةردق نع مني اديج امادختسا ةقباسلا ةلثمألا ي انيأر ايك

 ناولألا مظعم نأش كلذ يف هنأش ،لوقعمو لوبقم.ردقب همدختسا امنإو ،هرضيو ىنعملا ىذؤي

 .فلكت وأ فارسإ نود اهمادختسا ىلع يناهبنلا صرح ىتلا ىرخألا

 دنع مالكلا تانسح نم وهو هانعم متي مل مالك يف مالك ضارتعا وهف ،ضارتعالا امأو

 جاتحي ىنعم اهل ةيضارتعالا ةلمجلا نوكت نا بجي الوبقم ضارتعالا نوكي يكلو .زتعملا نبا

 . ىنعم الو اهل ةميق ال اوشح نوكت الو تيبلا هيلا

 ٢٩١ ص ناويدلا ١٨٣ )١٦٣( ص ناويدلا )١٦٢(

 ١١٧ ص ناويدلا ٩٨. ٩٩ )٦١٦!١( ص ناويدلا ١٨ ) ١٦١٥( ص ناويدلا )١٦:٤(

 ۔١٦٢ -



 ةيضارتعالا هلمج نمو .ريبك دح ىلا هيف داجاو عيدبلا نم نوللا اذه يناهبنلا مدختسا دقو
 )١٦٧) :: هلوق

 بياغلا ين ارخاز ساقي قيرغ ةكربب قلم ليللاو اهسلا ناك
 يفو ىنعملا ين اهريثأت اهلو اهتميق اه ةيضارتعا ةلمج «هكربب قلم ليللاو» ةيضارتعالا ةلمجلاف
 ةلمجلا هذهب ءاج مث ةيتاعلا رحبلا جاومأ مواقي قيرغب اهسلا روصي وهف ،اهسفن ةروصلا
 . ةروصلا هذه تقو ليللا انل تروصف ةروصلا بناوج تلمكا ىتلا ةيضارتعالا

 ٦٨٧¡ : رعاشلا لوق اضيا نوللا اذه ةلثما نمو
 حراوجو سئارف رويطلا نمف ةريثك ىهو ۔ كالمألا ىرت ام وأ

 ءالؤه نيب هتلزنمو هردق نم عفري امم كولملا ةرثك تدافا ةريثك يهو» ةيضارتعالا ةلمجلاف

 . كولملا
 )١٦٩«( : هلوق اضيا يناهبنلا تاضارتعا نمو

 داو نطب ةيح ۔ تقرطا نإو ينا موقلا ةاغط غلبا ال
 رهف رعاشلا سأبو ةوق تغلب ىدم يا ىلا روصت «تقرطا ناو» انه ةيضارتعالا ةلمجلاف

 .داو نطب ين ةيح ساأبك هساب نا الإ ةيورلاو ءودهلا رهظا ناو
 ١٧٠( رعاشلا لوقي رخآ عضوم يفو

 ربالا ذفنت الام ذفني لوقلاو ۔ هقدصا لوقلا ريخو ۔ ارازن غلبأ

 يهو تيبلا قايسل ةبسانمو ةرثؤمو ةيوق ةمكح ةروص ي انه ةيضارتعالا ةلمجلا تءاج دقو

 ةلمجلا تناك انه نمو .هديدهت ذفنيس هناب يحوتو هديدهت يف رعاشلا قدص ىلا ريشت
 .رعاشلا نم ةلوبقمو ةرثؤمو ةيوق ةيضارتعالا

 )١٧١« : هلوق اضيا نوللا اذه ةلثما نمو

 سلاجم كلم ريخاي هدعب او سلجم رخآ ۔ ضرت مل نإو اذهف
 عطقلاب وهف هتبحاص هعقوتت يذلا رعاشلا لاح تدافأ «ضرت مل ناو» ةيضارتعالا ةلمجلاف

 . كلذ ملعت ىهو ءاقل رخآ وه ءاقللا اذه نوكي نأب ىضري ال

 (١؛٢٧) : هلوق انعلاطيف يناهبنلا دنع عونلا اذه ةلئما عم يضمنو

 اركن ابخلا ةاهم اي ائيش تئج دقل ةيكز اسفن ۔ تاليولا كل ۔ تلتق
 ىنعم نيوكت يف اهرود اهل ناك امنإو ،اوشح تات مل «تاليولا كل» ةيضارتعالا ةلمجلاف

 ٥٥ ص )١٦٧(

 )١٦٨( ص ناويدنا ٩٣

 ص ناويدلا ١٦٢٣ )١٧٢١( ص ناويدلا (١ا١٧) ١٥٣ ص ناويدلا ١٧٠( ل ١١٠١ ص ناويدلا )١٦٩(
 ١٤٩

 ۔١٦٣۔

 



 هبتنتل .اهيلع نوعدي اهبارتاف .هتبحاص هتلعف ام مظعب يحوتل رعاشلا اهب ىتا دقف تيبل
 اذه نركذي كلذ دعب مث .اهبحب هتلتق نم ةناكم ىدمو هتبكترا يذلا بطخلا مظع لاإ

 .اهمارغ هلتق يذلا ليتقلا

 نا رعاشلا ديري ىنعم نع ةمدقم اهدوجوو . ميدقت اهيف نوكي ةداع ةيضارتعالا لمجلاف

 هتايسبو هب يحوتو . دارملا ىنعملا اذه دهمت معألا بلاغلا يف يهف ،ىزفغم هل هنع ربعي

 . اهضعب وا هصئاصخو

 ٧ ةغلابملا ۔ :

 نم رخآ نول يأ ناش اهنأش ةغلابملاو .رعشلا يف اهلوبق ىدمو ةغلابملا لوح داقنلا فلتخا

 كلذك تناك نإف .هفعضي الو ىنعملا دسفيال يذلا ردقلاب نوكت نا بجي ةروصلا ناولأ
 »١٧٣« .رعاشلا نم داقنلا اهلبقي الو ةضوفرم يهف كلذ ربغ تناك نإو رعاشلا نم لبقت اهنإف

 بئادلا هرخف كلذ ىلا هعفد دقو ،ةغلابملا نم ريخألا عونلا اذه يف اريثك يناهبنلا عقو دقو

 «٤٧١ر : هلوق كلذ نم 5هموقو هسفنب

 ىنمو نونم نم اشاج نارحب يترسيو ىرولل ىنيمي يفف
 ىرشلا داسآ رعذت يتوطسو ىدن نوحيج حضفي يلئانو

 اهسلا نينرع حطنت يتمو اضم بهشلا ىلع ىبرت يتمزعو
 ابشلا يضاملا فمهرملاب هتلدج ىغولا يف يلازن توملا بلط ول

 امسلا خيرم بهرت ةوطسو ال لان دالبلا راطقأ تاام

 اضيا كلذ لثمو . هب ترضاو ىنعملا تدسفا ةجرد ىلا تلصو ةقباسلا تايبألا يف ةغلابملاف

 )١٧٥) : رخآ عضوم ف هلوق

 بنذ سارلا اوريص سانأ نم اومقتنا اما ذا موق نم انأ

 .رعشلا دسفي يذلا ولغلا دح ىلا تلصو تيبلا اذه يف ةغلابملاف

 )١٧٦١( : هلوق يف اضيا ولغلا دح هدنع ةغلابملا تغلب دقو

 تاولصلا ةلبق موق ىرمعل مقي مل ىموق ديصلاو كولملا الولو
 )١٧٧( : لاق نيح اضيا غلابو .هموق لضفب هراشتناو مالسالا ءاقب طبر ثيح

 ۔ حاضيالا ۔ ةغالبلا رارسأ ۔ ةدمعلا نيتعانصلا رس :اهنمو ةغالبلاو دقنلا بتك مظعمل عوجرلا نكمي )١٧٣(

 . عوضوملا اذه نع ةليوط تارقف اهباحصا صصخ دقف خلا . . .رعشلا دقن

 ١٠١ ص ناويدلا ٧٩ )٧٧!١( ص ناويدلا ٦١ )٧٦!١( ص ناويدلا ٣٤ )٧٥!١( ص ناويدلا )١٧٤(

 ۔ ١٦٤ ۔



 احاورألا بهنأو ةايحلا بهأ ينتيأر رومألا تمظاعت اذاو

 اذه لثم لوقي نا رشبل ناك امو هناحبس ۔ هللا وه حاورألا بهنيو ةايحلا بهي يذلاف

 )١٧٨« : هلوق اضيا هتالاغم نمو .لوقلا

 موغرمو عودجبم مصخلا سظطعمو ةدجاس ضرألا كولم رخت انل
 .هدحو هلل الإ نوكي الا ببي دوجسلاف
 (١٩٧١ر : هلوق اضيأ مسقلا اذه ةلثمأ نمو

 عنرأو ءاشأ نم ضفخا رهدلاك يننا يداعالا كربخت يب لس

 .كلذ ىلع قيلعتلا كرتنو هناحبس ۔ هللا وه ءاشي نم لذيو .ءاشي نم زعي يذلاف

 «٠٨١ر : هلوق اضيا ةلثمألا هذه نمو

 نئاحلا نيح كيفو مامحلا تنأ يدنهم بابذ ىلع هلالا بتك

 .هسفنب هدادتعاو رعاشلا رخف ىرن ردقلا اذهيو وحنلا اذه ىلع

 رمالاب اذه سيلو توميس نم لكل توملا هفيس لعجي هنوك يف اضيا ةجوجم ةغلابملا نا ايك
 )١٨١« : هلوق اضيا لوبقملا نم سيلو . لوبقملا

 نينجلا بلق ينوطس بهريل ىتح ضزالا لها بولق تفخأ
 6١٨٦ .تاغلابملا هذه ىرخا ةلثمأ ناويدلابو

 نم عون ءافضا عم طقف رعاشلا ساسحا روصت ىتلاو رعشلا دسفت ال ىتلا ةغلابملا اما

 ردقب يناهبنلا رعش يف دوجوم كلذف .ةلاحالا وا ولغلا ةجرد ىلا لصي ال يذلا لوبقملا لايخلا
 .كلذ ريغو فصولاو لزغلاك ىرخالا تالاجملا يف مث اضيا رخفلا لاجم يف ةصاخو .ريبك
 )١٨٥٢«( : هلوق ةلاحالاو ولغلا ىلا لصت ل يتلا هتاغلابم نمو

 فارس ةقتعم تبرش نإو

 «٤٨١ار : ةديصقلا سفن يف هلوقو

 باعكلا دوخلا ةداغلا نصحو يلاوعلاو مراوصلا ىورملا انا
 «٨١هر : اضيا اهيف هلوقو

 يبارش اجيهلا سراوف عجنف

  

 باترلاو مجامجلا مد برشل ادمع ءاملا نرجه دق اليخو

 )١٨٦١( : ىرخا ةديصق يف هلوقو

 مركو افافع يريغ يرصبت مل ضرألا كولم تحفصت ول

 ص ناويدلا ٣٤٣ )١٨١( ص ناويدلا ١٧١ )١٨٩٠( ص ناويدلا ٣١٩ )١٧٩( ص ناويدلا )١٧٨(

 ٣٦٢
 )١٨٢( تاحفص ناويدلا : ٤٤/٧٩ . ١٢٣ /٢٤©٥ ٢٤/١٨٤. ٢٤/٢٥٣. ا٣١/٣١. ٣٢/١٦٢٤

 )١٨٣( ص ناويدلا ٣٩ )١٨٤( ص ناويدلا ٣٩ )٨١٥!١( ص ناويدلا ٤٠ )١٨٦( ص ناويدلا ٢٩١

- ١٦١٥ 

 



 مدعلاو : ادوج عوجلا تيمأو الع لوهلا اذا لوملا دمخأ

 ١٨١ : ةثلاث ةديصق يو

 ملاقألا يف انلعف نع نملعت لسف برعي ءانبأ نحن الإ سانلا له

 (٨١ه) : لوقي ةعبار ةديصق يو
 باعللاب ىقرادخلا هعفلت ماط تامجلا نحأ ءامو

 باخطصاب بواجت قيزارب انهو هيلع بائذللو تدرو

 هيف مظني يذلا فقوملا ءازإ هساسحاو هروعش رعاشلا اهب انل لقني ةلثمأ اهريغو اهلك يهو

 نم داقنلا لبقيو .ايوقو ارثؤم اريوصت روعشلا اذهل ةيسفنلا بناوجلا انل روصيو ؤ،هرعش
 يف رثأت هنا ودبيو «١٨١ر يناهبنلا رعش يف اعساو اراشتنا رشتنت يتلا تاغلابملا هذه لثم رعاشلا

 ولغلا ةجرد ىلا اهيف لصو ىتلا كلت ةصاخو تاغلابملا هذه لثم نأل هرصع ءارعشب كلذ

 هناويد يف ةرثكب ةغلابملا دوجو عجريو . ةيلهاجلا ءارعش دنع ةرثكب ةدوجوم نكت مل ةلاحالاو
 . هنارقأ نيبو هموق يف هتناكمو يعامتجالا رعاشلا زكرم ىلا اضيا

 : تافتلالا _

 يقوش .د بهذيو (١٠.ر .مالكلا تانسحم نم هدعو «عيدبلا» هباتك يف زتعملا نبا هركذ

 ناو ةغالبلا يف يحالطصالا همسا تافتلالل حرتقا نم لوا وه يعمصالا نا ىلا فيض

 )١٩١( .ةديبع يا دنع كلذ لبق دجو

 تانسحملا يقابك همدختسا .ةقرفتم تايبأ يف يناهبنلا دنع دجو عيدبلا نم نوللا اذهو

 ءايحتسا نع ربعي وهف رعاشلل يسفنلا وجلل ةمءالم رثكا هلعجيو }هيوقيو هرعش اهب نيزيل

 ام دعبأ هلزغ يف يناهبنلا نا فورعملا نمو لزغلا يف همادختسا بلغي اذهلو . هلجخو رعاشلا

 يبرعلا رعشلاب هرثأت ىلا هرعش يف تافتلالا دوجو حجرن اذهل لجخلاو ءايحتسالا نع نوكي

 ١٦٢( : هلوق يناهبنلا رعش يف تافتلالا ةلثمأ نمو . هتاكاحمو ميدقلا

 اذدنه تولسو ارجاه ةنيكس نعالاب تفرصأ

 ادص نلدب افلاوس ب ابرلا مأ نع تيولو

 ادهز تحنم كلخن ملو ن اسحلا يف دهز كارعأ

 )١٨٧( ص ناويدلا ٣٠٠ )٨٨!( ص ناويدلا ٤٢ )٨٩!١( :تاحفص ىرخا ةلثما ٥.٥٨/٨١ ٥٤٣/١٧١

٢٨٤ / ٩١١٨٣1 

 )١٩٠( ص زتعملا نبال عيدبلا ٥٨ )١٩١( خيراتو روطت ةغالبلا رظنا ٣١:٢٩ )٩٢!١( ص ناويدلا ١١٧

 ۔١٦٦۔



 يأ ملكتملا دصقي وهو !كارعا»و !تيولهو «تفرص٠ ين بطاخملا ريمض مدختسا دقف

 (٣٩١ر : هلوق اضيأ كلذ نمو .هسفن دصقي

 ادنو ةيل اغب اكسمم اهتلبق نإ مشت

 ريمض ملكتملا ريمض نم الدب مدختساو «اهتلبق» :هلوق ين (ملكتملا) هسفن دصقي وهف

 .«تافتلالا» ليبس ىلع بطاخلا

 )١٩٢٨( : رخآ عضوم يف لوقيو

 قرقرتملا كعمد يراج كاجن هتدجو امم لب ىتح تيباصنت
 قملي نح اهمسر اباقب نأك دهاعم ريغ كاكبأ امو يكبنأ

 ٩١هر : هلوق اضيا ةلثمألا هذه نمو

 عمال ةحيفصلاب قرب كقاشا

 ةئينه راغو انتسم خرتنف
 ىعلضا نيب اعجاه ادجو ظ ةرأف

 عجاه لابلا ؛رلاخلاو هل تقرأ

 عطاس وهو ىجدلا حنج يف ضموأو
 عداو وهو لزي مل افوش جيهو

 اذهو قباسلا علطملا كلذ نمو ،علاطملا يف ةصاخو ناويدلا يف يناهبنلا تاتافتلا رثكتو
 ٦٩١ر : هدئاصق ىدحال علطملا

 لافقلاف بناذلاب ةيارل ىلاوب لالطا نافرع نمأ
 لالحناب كملح دقع نذآ اقوش تننحو ةبابص تيكب
 يلامتحاو يربص ليمج دابأ ادجو لالطالا يل تجاه معن

 عرنلا اذهب رعاشلا مايتها ىلع انلدتو (٧٩1ر : اهيلا عوجرلا نكمي ىرخا ةلثمأ ناويدلابو
 . هتداجاو هب هماملإو عيدبلا نم

 ٩ _ نسح ١ نيمضتل :

 نسحب دصقيو ؛مالكلا نساحم» نم هدعو «عيدبلا» هباتك يف اضيا زتعملا نبا هركذ دقو

 نم عونلا اذهو رخآ رعاش نم ظافلالا ضعب وأ ارطش وأ اتيب رعاشلا ريعتسي نا نيمضتلا

 نع انثيدح دنع كلذ ىلا انرشا دقو اعساو اراشتنا ناهبنلا ناويدب رشتني تانسحلا

 : ةلثمألا ضعب ىلا نآلا ريشنو تاضراعملا

 (٨٩١ه) : هتروصقم ةياهغ ف ناهبنلا لوق هلمكأب تيب ةراعتسا لاثمف

 )١٩٣) ص ناويدلا ١١٨ )١٩٤( ص ناويدلا ٢٠٢٣ )١٩٥( ص ناويدلا ١٨٦١ )١٩٦( ناويدلا ص٢٣٠٠
 )١٩٧( :تاحفص ناويدلا ٩٦. ٥١٢٠ ١٥٥. ٣١٥. ٣١٩. ٣٢٠. ٢٥١. ٢٥٢. ٣٠١. ٣٤٠‘ ١٣٥

 )١٩٨( ص ناويدلا ٣٧

١٦٧ - 

 



 ىوللاف ريدسلا نيب ةعتار اهملاب ءىيش هبشأ ةيبظاي
 نيمضتلا اذهف بسانملا هديهمت يناهبنلل ذخؤيو ديرد نبا ةروصقم علطم وه تيبلا اذهو

 )١٩٩« : هلوقب هل دهم ثيح

 اتتفلا يعملألا ميلحلا وهو لقي مل ديرد نباب تجرع ول
 نيتيب اريعتسم بركيدعم نب ورمعل ةديصق علطمب هل ىرخا ةديصق اضيا رعاشلا ىهنا ايك

 )٢٠٠( : لاق ثيح ادحاو اتيب ال

 ادرب تيدر نإو ملعاف رزثئمب لامجلا سيل

 ادجم نثئرو رثآمو مراكم لامجلا ذنإ
 »٢٠١( : نيتيبلا نيذه لبق لاقف ابسانم اديهمت هتمتاخل اضيا يناهبنلا دهم دقو

 ادقع ¡ةهيذل نلجي اللشثمأ يبرعلا لسرأ دق
 اذه نهب نررم اذإ ل وقعلا امل رخت ارقف

 )٢٠٢( : لاق ثيح هل ىرخا ةديصق علطم ين ءالعلا يأل نيتيب رعاشلا لقنو

 عنامو طعمو رارضو عوفن عناص انأ ام دجملا ليبس يف الا

 عداو رعذي وأ راج رعذي ةليمج لك تزرحا دقو ىدنعأ

 )٢٠٢( . ءالعلا يبا دنع ايهلصأف نيتيبلا تايلك يف اليلق يناهبنلا ريغ ناو
 لئانو مزحو. مادقاو فافع لعاف انأ ام دجملا ليبس يف الأ

 لئاس بيخي وأ شاو قدصي ةيفخ لك تسرام دقو يدنعأ
 «٤٠٢ر : هلوق ةلماك ةرطش اهيف لقن يتلا ةلثمألا نمو

 (عفدت ال تلبقأ ةينملا اذإف) ةينم هلال حاتأ امل

 «٠٢٦هر : ىلذهلا بيؤذ يبا لوق نم ةيناثلا ةرطشلا لقن دقف

 عفدت ال تلبقأ ةينملا اذإو مهنع عفادأ ناب تصرح دقلو

 ةلاحف تيبلا هيف درو يذلا قايسلا ىلا رظنن اينيح ةصاخ انه نيمضتلا يناهبنلا نسحأ دقو

 . هتديصق يف بيؤذ يبا ةلاح نم برتقت هيف رعاشلا

 )٢٠٦( : رعاشلا لوق اضيا ةلماك ةرطش لقن ةلثمأ نمو
 (اقارأ مد يا عبرلا يرديا) يلحر ليمز لاقف يمد قارأ

 :هدئاصق ىدحا علطم يف يبنتملا لوق نم ةيناثلا ةرطشلا راعتسا ثيح
 اقاش بكرلا اذه بولق يأو اتارأ مد يأ عبرلا يرديأ

 )٢٠٢( ص ناويدلا ١٨٢ )٢٠٣( ص دنزلا طقس ىلع ريونتلا حرش ١٠٩ )٤؛٢( ص ناويدلا ١٧٩
 ١٢٠ ص ناويدلا ٧ ) ٢٠٠( ناويدلا ١٩٢ )٩٩!١( ص ناويدلا (9٦٢ل ٤٢٢ ص تايلضفملا (٥٠٢ر

 ١٦٢٠ ص ناويدلا )٢٠١(

 ۔١٦٨ -



 ناهذأل ائيهمو ابسانم هديهمت ناكو لوألا رطشلاب نيمضتلا اذهف دهم هنا اضيا ظحلن انلعلو
 . نيقلتملا

 . ناويدلا ين ةرثكب دجوي رمأ كلذف ءارعشلا نم هريغ تايبأ نم ظافلالا ضعب ةراعتسا امأو
 )٢٠٧« : هلوق كلذ نم

 بتاورلا يدايالاو ىفاولا ضيبو 3 انقلاو ليللاو ليخلاو يب برحلا لس
 )٢٠٨( : هلوق امأو .دادش نب ةرتنع نم اهراعتسا لوألا رطشلا ظافلأ مظعمف

 راطمأو حاورا ةبحألا دعب اهتدج بوث ىلبا يحلا ملاعم

 )٠٩!( : رخآ عضوم يف هلوقو

 رظطلاو حاورألاو دهعلا مداقت اهتدج بوث ىلبأ ةيار راد اي
 . !يدق برعلا ءارعشلا اهددر يتلا «اهتدج بوث ىلبأ» ةلمج نيتيبلا يف راعتسا دقف

 )٢٠٠) : يناهبنلا لاق رخآ عضوم يفو

 للكم يبح يف قرب ؤلؤلت اهضيمو نأك رغ نع مسبتو
 :هتقلعم يف سيقلا ءىرما لوق نم «للكم يبح يفه تيبلا ةياهن راعتسا دقو

 للكم يبح يل نيديلا عملك هضيمو كيرأ اقرب ىرت حاصأ
 "": لاقو ىرخا ةديصق ين سيقلا ءىرما تايبا دحا علطم راعتساو

 لساع لدو هتقاذم بذعو عصان رئنلاكب كيبتست ذإ

 : يئاطلا متاح لوق امأو

 هلئامح لع لطغخت ل تكردأ ثيح ضرألا نم هلعن تطخ ضيبأب

 )٢١١( لاقو يناثلا رطشلا ظافلأ مظعم يناهبنلا راعتسا دقف

 يلئامح ىلع اموي تلطخ لهو يدنهم جايه يف يتك مذ لهو

 نم هريغ راعشأ هرعشل يناهبنلا نيمضت نسح اهيف نيبتن ناويدلاب ةديدع ةلثما كانهو
 نم عونلا اذه نيرصاعملا ةصاخو داقنلا لوبق ىدم وه حورطملا لاؤسلا نكلو . ءارعشلا
 فيض يقوش .د ديا دقو ،هنساحم نم ال رعشلا ءىواسم نم هدعي ضعبلاف تانسحلا

 )٢١٢( .نأشلا اذه يف ظحاجلا يأر

 هنف نم نكمتملا رعاشلا نأل روصعلا فالتخا مغر ظحاجلا يأر لوبق يف ةضاضغ الو

 عوضوملا داحتا عم هريغ روصو ظافلأ نع فلتخت روصو بيكارتو ظافلأب يتأي نا ىلع رداق
 .ذخالا ةهبش نع هرعشب ىأنيل ىنعملاو

 ١٣٥ ص ناويدلا (٢؟٨٠) ٥٧ ص ناويدلا )٢٠٧()

 )٢٠٩( ص ناويدلا ١٥١

٢٤٥ 

 )٢١٣( ص روطتو خيرات ةغالبلا ٧٣.

 ص ناويدلا ٢٥٢ )٢١٢( ص ناويدلا (١١٢ز) ٢٣٥ ص ناويدلا )٢١٠(

 ۔ ١٦١٩ ۔-

 



 : ةصالخلا
 هب هماملإ تبثيل هعاونأ نم ديدعلا مدختسي وهف عيدبلا نم يناهبنلا فقوم انيأر اذكهو

 الوصو عرسا هلعجيو هيناعم يوقيو هلمججيو هيلحيو هرعش هب نيزيلو } همادختسا ىلع هتردقو
 يل امو هسيساحاو هرعاشم هب لقني ايك .هساسحاو هقوذ ين اريثأت ىوقاو يقلتملا سفن ىا
 لصي نا نود هلك كلذو .ةددعتملا هرعش تاقايس فالتخاب ةفلتخم ةيسفن فقاوم نم هلخاد

 يحطس هلعجيو هرعش دسفي يذلا ردقلا ىلإ ۔ فيكو امك همدختسي يذلا عيدبلا مجحب
 ناك ايك عيدبلا ةمدخل هرعش رخسي ملو ،هرعش ةمدخل عيدبلا رخس دقف .راكفألاو يناعملا
 عيدبلا عاونأ ىلا اعافدنا تقولا كلذ يف اوعفدنا نيذلا هرصع ءارعش مظعم عم لاحلا

 ةوقو يناعملا قمع نع رعشلا دعبأ امم رصعلا كلذ رعشل ةزرابلا ةمسلا هولعجو !ةفلتخملا

 . هيف ةكرح الو حور الب دسجك .ةيهاز ناولأ درجم هلعجو ريثأتلا
 هنا ةدماجلا ةقاربلا فراخزلا هذه نع هدعبأو ،هاجتالا اذه ىلا يناهبنلا عفد ام مهأ لعلو

 لفغن ال انك نإو ،ايوس ايودب ايقن هرعشو هنفبو ةليصا ةيبرع هترطفب ظافتحالا دارا رعاش
 قطانم نع اريثك رعاشلا ةرامإ دعبي يذلا عقوملا كلذ نايع ةنطلسل فرطتملا يارغجلا عقوملا

 ترشتناو اهتوص العو ةرتفلا كلت يف عيدبلا ناولأ اهيف تهز يتلا قطانملا كلت رصمو ماشلا
 اظافح عيدبلا مادختسا ةرثك يفاجي نا ىلا رعاشلا اعفد اعم امه وأ نييأرلا يأف .اهنم اهتحئار

 . هثارتو هرعش ىلع
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 ةمتاخلا

 .لوصف ةعبرأو لخدم نم ثحبلا اذه نوكتي
 مكحلا لجا نم هتاعرصو هتايحو هتأشن هبسن ،رعاشلا نع هيف تثدحت دقف لخدملا اماف

 ةبلح ي هتياهن مث !ةرم تاذ هشرع ةداعتسال سرفلاب ادجنتسم سراف ىلا هتلحر تلوانت ايك

 ينلعج ام ةلدألا نم تدجو دقو هعرصم نع ةعئاشلا ةصقلا كلت اضيا تلوانتو . عارصلا
 .اهلوبق يف ظفحتا

 تلوانتو لزغلاب اهتأدبو ناويدلا يف رعشلا تاعوضومل هتصصخ دقف لوألا لصفلا امأو

 ناك يتلا ةيلزغلا ةمدقملا ثيح نم نايحألا بلاغ ين ايديلقت الزغ هتدجوو لزغلا اذه تايس

 .نهيف لزغت يئاللا رعاشلا تابحاص ددعتتو ءامدقلا جهن كلذب اجهتنم هدئاصق اهب حتتفي

 الزغ ناك هنا ثيح نم ةعيبر يبا نب رمع دنع لزغلاب ةريثك هبش هجوا يناهبنلا لزغ يفو
 بولسأ ىلع اريثك دمتعا هنا يك تابحاص يف ةيسحلا ةيلامجلا ميقلا رعاشلا هيف لوانتي ايسح

 .فقوملا نم ديدعلا هنم راعتسا هنإ لب !ةعيبر يبا نب رمع لعف ايك امامت هلزغ يف صقلا
 .ةلوهسلا ىلا ليملاو ةبوذعلاو ةقرلاب هلزغ يف , :اهبنلا بولسا زيمت كلذك 5 هلزغ يف ةيصصقلا

 .كلم هنا لزغتي وهو ىسني ال نايحالا ضعب يف ناك رعاشلاو

 هناويد يف رشتني رعشلا نم عرنلا اذه نا تدجوو هرعش يف فصولا تلوانت لات مسق يفو

 دقو .هيبشتلا نم هيف رثكاو هفصو يف ريبك دح ىلا ايديلقت رعاشلا ناك دقو .اريبك اراشتنا
 ةقانلا فصو ايك . ةفلتخملا ةيكلفلا رهاوظلاو ةعيبطلا فصوف هاريو هلباقي ناك ام لك فصو

 دقو .اهيف رودي ناك امو هديص تالحر اضيا فصوو ريبك دح ىلا ايهب الوغشم ناكو ليخلاو
 . نييلهاجلا ةصاخو ءامدقلا يراجي نا لواحو هفصو ين ايديلقت ناك يناهبنلا نا تدجو

 اذه نم رثكا رعاشلاو ةسايحلاو رخفلا رعش لصفلا اذه نم ثلاثلا مسقلا يف تلوانتو

 رخف ايك ٧هيباو هدادجاو هترسا ىلا اريثك راشاو }هتمورأب زتعي ناكو ،انايحا هيف غلابو نفلا

 ؛‘بسحنف اكلم نكي مل رعاشلاف ناويدلاب اريبك ازيح لغش دقف برحلاو ةسامحلا رعش امأ
 روص دقو { هيسفانمو هموصخ دض هكراعم نم ديدعلا هسفنب داق اسرافو التاقم اضيا ناك امناو

 روصي مث هموصخ ةاقالمل ةدعلا هدادعاو لاتقلل هدادعتسا نم اقيقد اريوصت كراعملا هذه انل

 . ءادعالا هلتقو هتالوطب نم هيف امو لاتقلا ناديم انل
 جئاتنو هرصن نع ثدحتي مث خلا . . .فيسو ليخ نم برحلا تاودأ رعاشلا فصي ايك

۔ ١٧١۔



 دقو ۔ ةميزهلل ضرعت اذا امأو .ةربعلاو سردلا اوذخأي نا هموصخ وعديو .رصنلا اذه

 هناو .اههجاو دق هلبق ميظع نم مكو ،داوج ةوبك اهنا ىلا ريشيف ۔ ةرم نم رثكا امهل ضرعت

 .راثلل هشويج دعي فوس

 رعاشلا رثكا يتلا رمخلا رعشك ناويدلاب اهتدجو ةفلتخم تاعوضوم تلوانت عبار مسق يفو

 رعش تلوانت اك .اهيف رودي ناك امو برشلا سلاجمو اهلماحو اهناند فصوو اهفصو نم
 ءارعش ةداع ىلع هدئاصق ضعب اهب يهني اتايبأ هدنع ةمكحلا تدجوو ناويدلا يف ةمكحلا
 . هفقاوم ضعب اهب دكؤي ناك ايك ، ىمادقلا برعلا

 هلتق يذلا اماسح هاخا اهيف يثري ةرثؤم ةديصق رعاشلل تدجوو ءاثرلا رعش اضيا تلوانتو

 .ايهكراعم ىدحا ي

 اهب ىهنا يتلا ةميتيلا هتسمحم يف زكرتيو هنم ناويدلاب ءاج ام تلوانت دقف دهزلا اماو

 . هبر بضغأو هتايح يف هلعف امو هتاف ام ىلع اهيف مدنو ناويدلا
 بسكتي ال كلم رعاش وهف رعاشلا دنع ليلق وهو حاملا رعش مسقلا اذه يف اضيا تلوانتو

 3 «ملسو هيلع هللا ىلص » لوسرلا اهيف حدم ناويدلاب ةرثانتم تايبا لوح هحدم روديو هرعشب

 . هدئاصق اهب ليذي ناك

 اينيح هتبرغ يف همالآو هتاناعم رعاشلا هيف روص يذلا نطولا ىلا نينحلا رعش اضيا تلوانتو
 مالآ اذه هرعش يف انل روص دقو هنطو اكرات سرفلا ىلا أجلي نا ةرم تاذ هتميزه هترطضا

 براجتب ةنرتقم ةبرجتلا هذه انل روصي نا سني ملو بابحألاو لهألاو نطولا قارفو ةبرغلا
 . نزي ىذ نب فيسك هلبق ءايظعلا

 يف هبولسا الوا تلوانتف .يناهبنلا رعش يف ةضراعملا نف ىلع هتفقو دقف يناثلا لصفلا امأو

 نب ديبلو سيقلا ؤرما مهنمو رعاشلا مهضراع نيذلا ءارعشلا ضعب تلوانت ايك ، ةضراعملا

 نب ةمقلع تايلضفلملا ءارعش نمو بركي دعم نب ورمعو ءاسنخلاو ينايبذلا ةغبانلاو ةعيبر
 ةهبش» هيلع تقلطا اميف يرعملا ءالعلا يبأل هتضراعم تلوانت ايك .يلذهلا بيؤذ وباو هدبع
 تاضراعم ةرثك ف تدجو دقو .نيرعاشلا يتديصق نيب يورلا فرح فالتخال «ةضراعم

 ىلع هعالطا ةعس ىلع لدي ام نيرمالساو نييلهاج ءارعش نم مهضراع نم ددعتو رعاشلا
 . هنم رعشلا ةصاخو يبرعلا يبدألا ثارتلا

 ىلا ايديلقت ناك يناهبنلا نا تدجوو ةديصقلا ءانب هيف تلوانت دقف ثلاثلا لصفلا امأو

 ىلع رعاشلا اهيف يكبي ةيلزغ ةمدقم :ءامدقلا دنع تناك ايك هدنع ةديصقلاف .ريبك دح

 عوضوم ىلا لقتني مث ،اهنساحمو اهلامج نع ثدحتيو اهعم هتايركذ ديعتسيو هتبحاص لالطا
 يف تناك يتلا ةمتاخلا مث ، عوضوم نم رثكا ةديصقلل ناك اذا رخآ عوضوم ىلا مث .ةديصقلا

۔ ٢٧١۔-



 نم لقتني يناهبنلا ناك دقو هنب لوسرلل احدم وا ةمكح اهلقا يفو ارخف نايحالا بلغا

 ءاجف ةيلزغلا ةمدقملا نم جرخي ناك امنيح ةصاخ بلاغلا ين ايديلقت الاقتنا رخآ ىلا عوضوم

 دق يناهبنلا ناك ناو .صلختلاو جورخلا ءوسب ىمسي ام وهو هنم ريثك يف ايئاجف هجورخ
 .ىرخا ةريثك نايحا يف هتاعوضوم نيب لاقتنالا نسحا

 ةسالسلا نيب اهجردتو ناهبنلا رعش يف ةرابعلا تلوانت لصفلا اذه نم لات مسق يفو

 لزغلاك ةسالسلاو ةقرلل بسانملا لاجملا يف ةقيقرو ةلسلس رعاشلا ةرابع تدجوو بارغالاو

 انالم رعشلا عوضوم ناك ايلك بارغالاو ةوادبلاف ةوقلاو ةلازجلا وحن ةرابعلا جردتت مث رمخلاو
 . هعوضوم ةبسانم هترابع لعجي نا امئاد لواحي ناك رعاشلاف كلذل

 راهظا :اهنمو ناويدلاب ةرشتنم اهتدجو يتلا ةيوغللا رهاوظلا ضعب تلوانت لات مسق ينو
 يدانملا فذحو «ثيغاربلا ينولكا» ةغل مادختساو صوقنملا مسالا ىلع بارعالا ةمالع

 .خلا . . . . (ٌلظ) مال فيفختو ةزمهلا ليهستو
 اهتاقالعو رعاشلا اهمدختسا يتلا نازوألا نع تثدحت لصفلا اذه نم ريخألا مسقلا ينو

 .رعاشلا اهلمعتسا يتلا يناوقلاب تاعوضوملا هذه ةقالع نع تثدحت ايك هرعش تاعوضومب

 .ناويدلا يف يفاوقلا بويع نع تثدحتو

 :نيمسق هتمسق نايبلاف يناهبنلا رعش يف عيدبلاو نايبلا ىلع هتفقو دقف عبارلا لصفلا امأو

 ةيكلف رهاوظ نم ءامدقلا هب هبش ايب هبشي رعاشلا تدجو ثيح هيبشتلا هيف تلوانت ايسق
 هيبشتلا تدجوو .ةفلتخملا اهب تاهبشملا نم كلذ ريغو دامجو ريطو ناويحو تابنو ةفلتحم

 ين اضيا هاراج ايك ،سيقلا ارما يراجي كلذ يف هتدجوو ناويدلاب اريبك اراشتنا رشتني

 لعف ايك تارم ةدع دحاو تيب يف تاهيبشت ةعبرأ مدختسا ثيح بكزملا هيبشتلا مادختسا

 . سيقلا ؤرما

 . ميدقلا يرعلا ثارتلا نمو هتئيب نم ةاحوتسم يناهبنلا تاهيبشتو

 ريبك دح ىلا ةيديلقت ىرخالا يه تءاج ىتلا ةراعتسالا يناثلا مسقلا ف تلوانتو

 .ثارتلاو ةئيبلاب اضيا اهيف رثأت يك .هيبشتلا يف همدختسا ام اهب تاهبشملا نم اهيف مدختساو

 داجيال رعاشلا همدختسا ام كلذ نمو ناويدلا يف هنم ءاج ام تلوانت دقف عيدبلا امأو

 هعاونأ نم ديدعلا تلوانت يك كسانجلاو عيصرتلاو عيطقتلاك هرعشل ةيلخادلا ىقيسوملا

 ةغلابملاو ريسفتلاو ضارتعالاو رودصلا ىلع زاجعالا درو راركتلاو قابطلاك ىرخالا
 ملف عيدبلا مادختسا ين ابيضم ناك رعاشلا نا تدجو دقو . نيمضتلاو عيرصتلاو تافتلالاو

 لصي الو هيناعم رهظيو هرعش نيزي يذلا ردقلاب هب ءاج اينإو ١ هرعش دسفي ال ىتح هنم رثكي
 هيلإ راشأ يذنا يعولا كلذ ى عيدبلاب هيعو ىلع لدي كلذو يناعملا وأ رعشلا داسفإ دح ىلا
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 ي اوفرسا نيذلا هرصع ءارعش هتاراجم مدع ين اضيا ودبي يذلاو .ناويدلا يف ةرم نم رثكا

 . هيناعم اودسفأو رعشلا اوفعضا ىتح عيدبلا مادختسا

 الثمتم اعيمج انبولق ىلا ةبيبحلا نايع ةنطلس يف بدألا ىلع اءوض تيقلأ دق نوكأ نا لمآو

 .هبدأو رعاشلا اذه ف

 دادسلاو قيفوتلا لأسا هللاو

 ٭ » ”

 وم
 ۔تجيرت
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 تضلا

 حجارلا مسهأ

 ةصاخ ةعبط عبط رهدلا ةميتي» نم ءزج ىبلاعثلا . هيلع امو هل امو يبنتملا بيطلا وبأ ۔
 . ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب دوجوم

 ةعابطلا راد 6 ىجافخ معنملادبع دمحم قيقحتو حرش 6 يناجرجلا رهاقلادبع - ةغالبلا رارسا .

 .رهزألاب ةيدمحلا
 ةبتكم رشن .م٤٧٩١ ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش .نسح دمحم يلع .د نايبلا رارسأ ۔

 ` .ةيرهزألا ةعماجلا
 رشنلاو عبطلل رصم ةضهن راد .يودبلا دمحا دمحا .د برعلا دنع يبدالا دقنلا سسأ .

 .مم ٩ ةرهاقلا

 عبط نوراه دمحم مالسلادبع قيقحت ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبا . قاقتشالا ۔
 ٨. ةرهاقلاب ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم .

 .م٣٧٩١ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٨٠ ط بياشلا دمحا . يبدألا دقنلا لوصأ -

 ةبتكم عبط ينيوزقلا بيطخلا .(عيدبلاو نايبلاو يناعملا) ةغالبلا مولع يف حاضيالا -
 . م١٧٩١ رهزألاب حيبص ةعبطمو

 زتعملا نبا . عيدبلا -

 باوتلادبع ناضمر .د قيقحت
 . ةسماخ ةعبط ١٩٨١ فراعملا راد عبط .فيض يقوش .د : خيراتو روطت ةغالبلا ۔

 لجس عباطم . هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت نسنكلو .س .ج . نامع يق ادنلجلا ونب -
 . م٣٨٩١ ةرهاقلا /برعلا

 ةيرصملا ولجنالا .نسح ميهاربا نسح .د . يبدألاو يعايتجالاو يبسايسلا مالسالا خيرات -
 عبطلا خيرات هب دجوي الو ٣٠١٨ ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب باتكلا مقر . نودلخ نبا خيرات ۔

 .هناكم وأ

 ديعس نب ناحرس .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامح خيرات ۔
 . سيقلا بيسح ديجملادبع قيقحت . يوكزألا
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 هب احضوم سيلو ةرهاقلا ةعماج ةبتكم ىلا كب يمهف ةزمح نم ةيده . ادفلا يبا خيرات
 ١. ءزج ١٠٩ مقرب ةبتكملاب دوجوم باتكلاو هناكم وأ عبطلا خيرات

 نيدلا رونب اضيا فرعيو . يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبعوبا . نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفحت
 ١١١٤٨. مقرب ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب دوجوم باتكلاو .ه٢٣٣١ عبط . يملاسلا
 ةطوطب نبا . راصمالا بئارغ يف راظنلا ةفحت

 ةعبطم ١© ٢ ءزج راجنلا زيزعلادبع دمحم حرش ليقع نبا حرشل ليمكتلاو حيضوتلا
 . م١ ٩٦٦ ةلاجفلا

 برعلا لجس عباطم - ٠ ٩٨ ١ عبط تادلجم ةرشع . ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح

 . ةرهاقلا

 .يبرعلا بدألا نونف ةلسلس فراعملا راد ١٩٨٠. ىروخافلا انح .لاثمألاو مكحلا ۔

 . برعلا

 ١٩٦٨. ةينانبللا ةينواعتلا ةعبطملا .ىوطع يزوف ميدقتو قيقحت . ىشعألا ناويد

 م٣٨٩١ توريب . ةيملعلا بتكلا راد . سيقلا ءىرما ناويد

 ١٠٠٤٨ ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب باتكلا مقر ادلجم ١٨٧٢ عبط . متاح ناويد

 م٦٨٩١ انهم هدبع ميدقت توريب . ةيملعلا بتكلا راد . ناسح ناويد

 م٨٧٩١ برعلا لجس عباطم . يليلخلا يلع نب هللادبع (ةيرقبعلا ىحور ىليلخلا ناويد

 ناويدلا .ءاسنخلا ناويد يف ءاسلجلا سينأ ىمسيو (ورمع تنب رضامت) ءاسنخلا ناويد

 . ٢٥ مقرب ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب .دوجوم

 ىخونتلا نيدلا زع قيقحت ۔ (يصورخلا ديعس نب دمحا ركب وبا) يلاتسلا ناويد
 . ةرهاقلا ۔ ٦٤ عبط

 . ةرهاقلا . م٤٦٩١ عبط .(ىخونتلا نيدلا زع قيقحت) يناهبنلا ناميلس ناويد

 م٢٨٩١ نامع طقسم ةيقرشلا ةعبطملا (سيق نب ميهاربا دمح وبا) داقنلا فيسلا ناويد
 م٩٦٩١ نامالا ةعبطم .يوطع يزوف قيقحتو ميدقت .توريب .بعص راد . ةفرط ناويد

 ناويدلاو عبطلا ناكم هب اددحم سيل .م٩٧٩١ مولس دواد .د قيقحت . ةبارع نبا ناويد

 .«كولملا حيادم يف كولسلا رهاوج» :ناونعب

 . ىوطع يزوف قيقحتو ميدقت م ١٩٨٠ توريب . بعص راد . ةرتنع ن اويد

 . يبرعلا بدألا نونف ةلسلس م٩٧٩١ فراعملا راد عبط فيض يقوش .د . ءانزلا

 ١٩٨٤ ةرهاقلاب برعلا لجس عباطم . ةمود قلاخلادبع ىلع .د . هرعشو هتايح يلانتسلا
 . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط - فراعملا راد عيزوت
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 يركسعلا لاله وبأ . نييعانصلا رس -
 ةعبطم . يديعصلا لاعتملادبع حيحصتو حرش ىجافخلا نانس نبا . ةحاصفلا رس ۔

 . ما٩٦ رهزألاب حيبص

 . يركسلا يكتعلا هللادبع نب نيسحلا نب نسحلا ديعس وبا . نييلذهلا راعشا حرش -
 . جارف دمحا راتسلادبع قيقحت

 .دنزلا طقس ىلع ريونتلا حرش -

 ةنجل ةعبطم .نوراه مالسلادبعو نيمأ دمحا ةرشن ١ ءزج يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرش -

 م ١٩٥١ ةرهاقلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 توريب .ةيملعلا بتكلا راد عبط يفوحلا مالسلادبع قيقحت . ءاسنخلا ناويد حرش -

 ٩٥ ما .

 ميدقت توريب .رشنلاو ةعابطلل ةايحلا ةبتكم راد . (ةبقع نب ناليغ) ةمرلا يذ ناويد حرش -

 .بتاكلا ماصع دمحاو بتاكلا نيدلا فيس
 نيدلا فيس ميدقت . توريب .رشنلاو ةعابطلل ةايحلا ةبتكم راد .ريهز ناويد حرش -

 . بتاكلا مصاع دمحاو بتاكلا

 باتكلا مقر (ىركسلا هللادبع نب نيسحلا نب نسحلا ديعس وبا) بعك ناويد حرش ۔

 .هناكمو عبطلا خيرات هب احضوم سيلو ٦٢٢١٩ ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب
 . م١٧٩١ ةنس (ينزوزلا نيسحلا نب دمحا نب نيسحلا هتلادبع وبا) عبسلا تاقلعملا حرش -

 .رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا
 ٢١١٧٤ مقرب ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب ةدوجومو ١٨ عبط .ديرد نبا ةروصقم حرش ۔

 معنملادبع قيقحت .قيزر نب دمحم نب ديمح .ناميع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا ۔
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط ١٩٨٤. ةرهاقلاب نومأ ةعبطم .رماع

 راد عبط همود قلاخلادبع ىلع .د . ةينفلا هصئاصخو هتاهاجتاو هتاموقم ينايعلا رعشلا ۔

 . م٤٨٩١ فراعملا
 م١٨٩١ فراعملا راد . هللادبع نسح دمحم .د . ىرعشلا ءانبلاو ةروصلا ۔

 م٢٨٩١ طقسمب ةيقرشلا ةعبطملا . مالس دواد .د هبارع نبا رعش يف ةينفلا ةروصلا ۔
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط

 راد .فيض يقوش .د (ناريا - قارعلا ۔ ةيبرعلا ةريزجلا) تارامالاو لودلا رصع ۔

 . م ٨٠ ٩ ١ فراعملا
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 ةعبطم .نايرع ديعس دمحم قيقحت .ىسلدنالا هبر دبع نب دمحم نب دمحا : ديرفلا دقعلا

 . ٢ ءزج ١٩٥٣ ةرهاقلاب ةماقتسالا

 ةرازو ةعبط 7 هللادبع نيمأ دمح ةمجرت ١٩٨٠ برعلا لجس عباطم .ءايلعو اخيرات نامع
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةرازو ةعبط . م٢٨٩١ عبط ١ ءزج يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس . خيراتلا ربع نامع

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
 . ١ ءزج يناوريقلا قيشر نبا . رعشلا ةعانص يف ةدمعلا

 . يبرعلا بدألا نونف ةلسلس .فراعملا راد عبط ناهدلا يماس دمحم . لزغلا

 معنملادبع قيقحت .قيزر نب دمحم نب ديمح .نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا
 ةرازو ةعبط ۔ م٧٧٩١ .ةرهاقلا ۔ برعلا لجس عباطم . هللادبع يسرم دمحم .دو .رماع

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 م٥٥٩١ ٧/ ط ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم عبط .نيمأ دمحا . مالسالا رجف

 يبرعلا بدألا نونف ةلسلس فراعملا راد ١٩٨٠ ىروخافلا انح .ةسايحجلاو رخفلا

 ٣ ةعبط م٤٨٩١ فراعملا راد .ديسلا ىلع نيما .د ةيفاقلاو ضورعلا يملع يف
 .ءازجأ ةتس ١٩٨١ فراعملا راد ةعبط .روظنم نبا .برعلا ناسل
 .اقسلا ىفطصم .د ةعجارم راصن نيسح .د رايتخا .دربملل لماكلا باتك نم راتخملا

 .م ٦٠ ةيرصملا ولجنالا ةبتكم

 م٠٨٩١ يرعلا بدألا نونف ةلسلس فراعملا راد عبط .ناهدلا يماس . حيدملا

 . ٥ ءزج يومحلا توقاي . نادلبلا مجعم

 ةيمشاهلا ةبتكملا عبط ٣ ءزج ةلاحك اضر رمع . ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم
 ١٩٤٩. قشمد

 . نوراه مالسلادبعو ركاش دمحم دمحا حرشو قيقحت .فراعملا راد عبط . تايلضفلملا

 - بئاوخلا ةعبطم ۔ (يدزاألا ديرد نب نيسحلا نب دمحم ركب وبا) . ةيديردلا ةروصقملا

 ١٣٠٠ ةنس ةينيطنطسقلا

 دمحم زيزعلادبع قيقحت (دمحا نب ميركلادبع نب دمحم) يناتسرهشلا . لحنلاو للملا
 ليكولا

 ةللادبع نيما دمحم ةمجرت نوسيراه .ل ديفيدو نسنكلو .ج .ت . ةينامعلا ةئيبلا نم

 ١٩٣. برعل ١ لجس عب اطم .

 لجس عباطم .يناميعلا يملاسلا نيدلارون . يفاوقلاو ضورعلا حتاف ىلع . يفاصلا لهنملا
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 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رادصا . م٢٨٩١ ةرهاقلا .برعلا

 م١٨٩١ ةيرصملا ولجنالا ةبتكم . سينأ ميهاربا .د . رعشلا ىقيسوم -

 ةرهاقلا ۔ ةرينملاب بابشلا ةبتكم ٣ ةعبط .فيرش حوتفلا وبا دمحم .د يعماجلا وحنلا ۔
 . ١٩٧٩ رشنلاو عبطلل رصم ةضهن راد .لاله ىمينغ دمحم .د ثيدحلا يبدألا دقنلا ۔

 .رودنم دمحم .د .برعلا دنع ىجهنملا دقنلا ۔
 ميهاربا قيقحت . يدنشقلقلا دمحا سابعلا وبا .برعلا باسنأ ةفرعم يف برالا ةياهن ۔

 ١٩٥٩١ رصم ةعبطم . يرايبالا
 بدألا نونف ةلسلس ١٩٨٢. فراعملا راد عبط . ناهدلا يماس دمحم .د . ءاجهلا ۔

 . يبرعلا
 ني نت ح

 ح 2 ٥9 2 ١

: 
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 سرهخلا

 عوضإؤللا

 ميدقت

 ةمدقملا

 ةيناهبنلا ةلودلا ۔ لخدلا

 هتياهن ۔ هتفاقث ۔ هتايح ۔ رعاشلا

 لوألا لصفلا

 لزغلا .. يناهبنلا رعش يف تاعوضوملا

 فصلا
 ةساحلاو رخفلا

 : ةفلتخم تاعوضوم

 نينحلا ۔ دهزلا ۔ ةمكحلا ۔ حدملا ءاثرلا رمخلا
 يناخلا لصفلا

 يناهبنلا رعش يف تاضراعملا

 تلاشلا لضفلا

 ةديصقلا ءانب

 عسبارلا لحصفلا

 عيدبلاو نايبلا
 ةمتاخلا

 (عجارملا مهأ) تبثلا
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