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ملاسےہ

نمهللاىشخيامناإ»هباتكمكحميفلئاقلالاعتملازيزعلالدمحلا
قحلابعدصوةنامالاىدأهللالوسرىلعملسنوىلصنوءاملعلاهدابع

؛دعبونيدلامويىلإناسحابمهعبتنموهبحصوهلآىلعونيبملا
اهلمحتقحةلاسرةمأنوكتنأةمألاهذهلةيهلالاةبانعلاتءاشدقف

مهتفاقثةعسومهتمهولعباوردصتءاملعلانمةبكوكةيرشبللاهلصوتو
تايرظنلامهرهبتوأاهفرخزبايندلامهلغشتمل؛مولعلاوركفلاتالاجم
ةيملعجهانممهداهتجاومهدجباوعنطصالب؛اهجهوبةقاربلالاكشالاو
كاذواذهىلعمهدعاس؛اهباوبأعسوانممهتمااياضقاهربعاوحرطةلماكتم

.مهتناكمولعومهتلاسرومسبنورختفيخيراتلارمىلعمهلعجحتفتملقع

كلذبفرعدقوهوقرطملعلكيفةذباهجانؤابداوانؤاملعناكدقل
ديزنبرباجمامالا-رصحلاالليثمتلاليبسىلع-مهنمركذننوريثكلا
ةكربنباوديردنباويديهارفلاوةميركيبانبملسمةديبعاباو
.مهريغويملاسلاويليلخلاوناهبناباويويسبلاويمدكلاو

لواحنيذلارادصالااذهلانتراشايفجذامنلاهذهنمبرقانوكندقو

ةياسنلاوققحملاةمالعلاراوغاربس-ينأتلاىلإوبصتةءارقربع-هيف
نعأرقيذلايراحصلايبتوعلاملسمنبةملسخرؤملاةيقفلايوغللا

.مهمولعنمليمجعئارلكهتركاذتنزتخأف؛نيرخأتملاونيلوألا

ريصنلامعنوىلوملامعنةيادهلاوقيفوتلالأسنهللاو
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ىلوألاةءارقلا
ىبتوعللةنابألامجعم

ةمححلملاةداملا-هللا_خحهنملا

اهرداصم۔اهتعبہط

يقوسالاميهاريا.د

سوباقناطلسلاةعماج



دیهمت-۱
«ةيمچعملاةعانصلا»و«مجعملاملع»نيبس١-١

هعضاوومجعملاىفاهرفاوتبجيىتلاطورشلا-۲-١

مجعملاةعانصوبرعلا-۲-١

ةنايإلامجعم-٢

فلؤملا-١-١

جهنملا-۲-٢

اهرداصم.«اهتعيبط:ةيمجعملاةدالا-۲-٢

ىنعملاريسقت-٤-٢

ةنايإلامجعمقفةغللا-۳

ةمدقم-١-١

تاوصألاس۲س٢

فرصلا۲-٢

وحنلا-٤-٢

ةلالدلا٥-۲

ةمتئاخلا-٤

oعجارملاورداصملا-—



:ددهمت-١

»ةيمجعملاةعانصلا»و«مجعملاملع»نيبندا۱١-|

-بلاغلاىف-ةبترم.اهترهمجوأاهلكءامةغلتاملكىلعلمتشيعجرم»وهمجعملا
٠غيصو٠قطننمءاهنعتامولعمركذواهنملكىنعمريسفتعماًيئاجهاًبيترت
ءاهانعمةيحاننمةملكلاف.(”ءةيسيئرلاهتدامةملكلانوكتوءناعمو«قاقتشاو

ىناعملانمكرتشملاردقلايهةيزكرملاةلالدلاو.مجعملامامتهاةرؤبيهةيزكرملااهتلالدو

نبحةملكلاهبلطتتىذلاصيصختلاىلإاهزوجينأريغنمةفلتخملاتاقايسلاىفةملكلل

.ىنعملاتايوتسمنمنييوتسممامأنوكنذئتعاسنحنف.لامعتسالاىفلخدت

.تاقايسلالكىفكرتشملاماعلاىنعملاوهو:يمجعملاىنعملا-١

وأءىوغلقايسىفةينعملاةملكلابطبترملاصاخلاىنعملاوهو:يقايسلاىنعملاو

نوكبدقو.تاغللاددعتموأ.ةغللايئانثوأ,ةغللايداحأمجعملانوكبدقو

دقوىناعمللًامجعموأظافلأللًامجعمنوكيدقو٠اًصاخًامجعموأاًماعًامجعم

طتخياهنممجعملكفةيفاقلابسحبوأ٠وأ.اًيدجبأوأاًيتوصهبيترتنوكي
ةفيظوبهئافوعمفدهلااذهقيقحتىلإيدّؤيثيحبمجعملاممصيو.اًددحماندههسفنل

ىفتعقو»دق(مجع)تناكاذإف-ينجنبالوقيامك-تاملكلانعءافخإلاوماهبإلاةلازإ

بلسلااهبداري»لَعفأةغيصف«حاصفإلاونايبلادضو.ءافخإلاوماهبإللبرعلامالك
اذإ.ًباتكلاتلكشأىفامك(")«.وكشيام٠هلتلزأاذإاًديزٌتيكشأوحنكلذوءىفنلاو
.هلاكشإٌثلزأ

:امهوامهيلإةراشإلابجيناحلطصمرضاحلاتقولايفرهظدقو

Lexicologyمجعملاملع-

Lexicographyةيمجعملاةعانصلاو-

.تاغللانمددعيفوأ.ةدحاوةغلىفاهيناعموتادرفملاةسارد»:وهمجعملاملعف

ةيونعملااهتالالدو.,اهتينبأو.ظافلألاقاقتشابساسألاثيحنممجعملاملعمتهيو

ةساردىلعبصتموهفددعتوتافدارتملاو.ةيحالطصالاريباعتلاو.ةيبارعإلاو

.۱۹صمد/۷توريب.ةفرعملاراد.مساقيکزضار.قيبطتلاوجهنملاوةداملاىفثوحبي.ىبرعلامجعملا(١۱)

.٤۷ص۰۱۹۸۲.۰توربب٠4ءنانيلةبتكم.ىلوخلايلعدمحم.يرظنلاةغللاملعمجعمرظنا(۲)

.م.ج.عةدام.سورعلاجاترظنا
١١۹٠.ةرهاقلا.يبلحلاىبابلاىفطصمةعبطم.نيرخأواقسلاىفطصمقيقحت.ينجنبا.بارعإلاةعانصرسو-
۱-١٤.

۳ص۲۷۱ط.ضايرلا.دوعسكلملاةعماج.تايتكملانوُؤشةدامع.مساقلايلع.مجعملاةعانصوةغللاملع(٤)

صم۱۹۸۲سنوت.ةيبرتلامولعليلاعلادهعملاتاروشنم.يوازمحلاداشردمحم.انيدحواميدقيبرعلامجعللااياضقو=

۵٥.

۹



اهضعبظافلألانيبةقالعلاو,ىناعملاوظافلألانيبةقالعلاةيحاننمةيملعةساردمجعللا

.مجعملااهيلعموقيىتلاةيوغللاةيرظنلاوضعبلا

.مجعملاةدامعمجىفةفلتخمجهانمدمتعتةينقت»:يهفةيمجعملاةعانصلاامأ

تامولعللاعمج»:ىهوةسمخةيساسأتاوطخىلعموقتيهوءاهبيترتواهفصوو

یشناريِخأو٠داوملاةباتكو.نيعمماظنلاقبطاهبيترتو.لخادملارايتخاو,قئاقحلاو

.)«جاتنإلا

ةيمجعملاةعانصلاتناكاذإف.ةفلتخملمعةعيبطلكلونيحلطصلملانيبحضاوقرفلاو

.نفلااذهةينبىفسرديءاملع»ربتعيمجعملاملعنإف«ةفرخزنف»ىه

امهرابتعاب«مجعملاملع»نعو«ةيمجعمةعانص»نعتاقللانمةغليألىنغالو
ةلالدلاوبيكرتلاو,فرصلاو٠تاوصألابناجىلإةيوغللاةساردلاتايوتسمنمىوتسم
تجرخو٠بناجلااذهىفاهلهأعربىتلاتاغللانمةدحاوةيبرعلاةفللاوبولسألاو

.ءارثبارمتسمءاطعلااذهلازالوبيترتلاةيحاننموأ,ةداملاةيحاننمةفلتخملامجاعللا

مجعملافاهرفاوتبجيىتلاطورشلا-۲-١

ةلواحملانمديرتامدجتو.ديرتامهيفدجتنأعيطتستىذلامجعلا»ىهديجلامجعللا

دصقباهزواجتيالةموسرمدودحنمضةملكلا»لوانتينأيهمجعملاةمهمف.(ءىلوألا
همدختسملمدقيوهفكلذىلعو.(”ءاهادؤمنايبوأ,اهانعمريسفتوأ.اهتلالدديدحت

اهانعمو.يمجعملااهانعمبناجىلإةيفرصوةيتوصفراعمنماهبلصتياموةملكلا

ايفصوراطإلااذهناكءاوسموسرملاراطإلاىفكلذنوكيو-نكمأنإ-يقايسلا
نأضرغلااذهبيفييكلمجعملاىلعبجيمثنمو.(اًينوركايد)ًايخيراتوأ(اينوركنس)
(”نايلاتلاناطرشلاهيفرفاوتي

رظنلاةهجونمةددعتملاكشألاهذهتناكأءاوسةملكللةفلتخملالاكشألاحرش-١

ىلإًابنجاهيفةفلتخملالاكشألادجوتنأك.ةغللالحارمنمةنيعمةلحرميفيأ,ةيفصولا
نرقلاىفتناكةملكلاهذهنإلوقينأبةيخيراتلارظنلاةهجونممأ,دحاونمزىفبنج

.۳صمجعملاةعانصوةغللاملع(١)
:نعًالقن١۱۳صيمساقلايلع.مجعملاةعانصوةغللاملع:رظنا(۲)

Hass, Marty, R. "What belongs in a bilingual Dictionary" In householder and Sporta .48
.٢۲۳صمساقيكزضاير.يبرعلامجعللا(۳)

.٦۳-٢۳,م١٥۹٠,ةرهاقلاةيرصملاولجنألاةبتكم.ناسحمامت.ةغللافثحبلاجهانمرظنا(٤)
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ةيوغللالوصألاملعبفرعياموهواذكىلإتلامث,اذكدعباميفتحبصأو.اذكىنالفلا

Etymology0(

عملاقياملكىلعداهشتسالاو.اهيفةيعرفلالخادملاددعتبسحبةداملاميسقت-۲

مثىعابرلامثىثالثلا)لاعفألابدبينأك.يعرفمسقلكليفرصديدحتبنايتإلا
اهعضوةيحاننملخادملاىلعداهشتسالانوكيوءامسألامث(ىسادسلامثىسامخلا

امكف.اهنيعبةينمزةلحرمىلعداهشتسالارصتقيالأبجيو.يلالدلااهعضوويفرصلا
مجعملامامتهاف؛ةرصاعملاةيوغللابيكارتلابمتهينأاضيأهيلعةميدقلاةغللابمتهي

نإفساسألااذهىلعو.ةنهارلااهتلاحىفةغللاىلعرمألاةقيقحيفبصني»يسيئرلا
ةيلضفأنعرظنلافرصب.نيرصاعملانيفلؤملانمدهاوشلاسابتقايفقحلانيررحملل
نيحةملكللىرخأناعمداهشتسالااذهراطإيفلخديو.(«هدولخوأىبدألامهجاتنإ
نأدعبمجعملاراطإيفًالمتحموأاًددعتمىنعملاريصيفءةفلتخمىرخأتاقايسىفلخدت
نعيمجعملاىنعملازيمياممهأوهاذهو.ةدحاولاةلمجلاقايسراطإيفاذددحماًدحاوناك

وهىرخأةهجنمهنييعتوهددحتو.ةهجنمهلامتحاوىنعملاددعتف»يقايسلاىنعملا
قايسلايفةملكلافيفىذلاظفللاو.مجعملايفيتلاةملكلانيبىساسألاقرافلا
ىتلاتابحاصملاددعتواهيفدرتىتلااهتاقايسددعتباهيناعمددعتتوءدحاوىنعماهل

:ةيلاتلاتاقايسلاف«برض»لعفلابكلذىلعليثمتلانكميواهبحاصت

(بقاع):ىنعملانوكي(اًرمعيزبرض)ىف (ناسنإ)لوعفم+(ناسنإ)لعاف-
(ركذ):ىنعملانوكي(ًالثمهللابرض)ىف(يونعم)لوعفم+(ةلالجلاظفل)لعاف-

(ماقأ):ىنعملانوكيا (ةبقبرض)ىف(ءانبدامج)لوعفم+(ناسنإ)لعاف-
(عاص):ىنعملانوكيلمعلابرض(ندعمدامج)لوعفم+(ناسنإ)لعاف-
(دّدح):ىنعملانوكي(اًدعومهلبرض)ىف (ىونعم)لوعفم+(ناسنإ)لعاف-
(بسح):ىنعملانوكي(۱×برضىل (ىونعم)لوعفم+(ناسنإ)لعاف-

(ىعس):ىنعملانوكي(ضرألافبرض)ىف(رورجمةعيبط)لوعفم+(ناسنإ)لعاف-

انهةرثانتمتالواحمالإمهللا.ةيزيلجنإلاةغللافدروفسكامجعمرارغىلعلماكيخيراتمجعمةيبرعلاةغللافسيل(١)
.يليالعلاهللادبعخيشللءعجرملا»مجعمنملوألاءزجلاىفامك٠كانهو
:نعًالقن١٤٠ص.يمساقلاىلع.مجعملاةعانصوةغللاملعرظنا(۲)

Marck wardt, Albert H. "Dictionaries and English Language" English Jornal 53 (1963).
.٤٢٤۲ص.ناسحمامت.ةغللافثحبلاجهانمرظنا(۳)

۱١۱



مجعملاةعانصوبرعلا-

تاهاجتالاوفادهألاةددعتممجاعملاتجرخف‹مجعملاةعانصيفةعارباميأبرعلاعرب

:يليامبيلاسألاوجهانملاهذهنيبنمزيمننأنكميو.بيلاسألاوجهانملاةددعتمكلذكو

.اهفورحبسحاهبترتوتادرفملاعمجتىتلامجاعملاهذهظافلألامجاعممضتو()ةيوبملا

.خلإ.....يظفللاكرتشملاوءدادضألاو.ةفدارتملاظافلألاك

:(”يلاتلاوحنلاىلعةدعلاكشأبترهظدقفظافلألامجاعمامأ

نيليىلخللنيعلاباتك:اهرهشأو.فورحلاجراخمبسحبيترتلامجاعم-۱

ةغللابيذهتباتكو(ه٦ت)يلاقلايلعييألعرابلاباتكو.(ه١۷٠ت)دمحأ

نببحاصللطيحملاو(ه٢۲۷ت)يديبزللنيعلارصتخمو.(ه٠ت)يرهزألل

.دادع

يجيندنيللةشضقتلاباتک.اهرهشأو‘ربخألافرحلابسحبديترتلامجاعم1

طىصحملاسوماقلاو(هV\١ت)روظنمنبالبرحعلاناسلو(هYAتا

.(ه١٠٠۲٠ت)يدييزللسورعلاجاتو(ه۷ت)يدايازوربفلل

يرشتخمزللةغاليلاساسأ:اهرهشأولوألافرحلابسحبيترتلامجاعم-٢

ترهظيتلاةيبرعلامجاعملالكو(ه٠۷۷ت)يمويفللريثملاحابصملاو(ه۳۸٠ت)

.طيسولامجعملااهنمواًنيدح

ةدرجملانازوألاو.لاعفألاوءامسألاكقرصلانزولابسحبيترتلامجاعم-٤

.ناوشنلمولعلاسمشو(ه۰٥۳ت)يبارافللبدألاناويديفامكةديزملاو

نمهمدقىاميهدحوةسردمنوكبنألواحبمجاعملاهذهنممجعملكناكدقو

تاعوسومنوكتنألىعستتناكمجاعملاهذهنكلو,ىرخألامجاعملانعهزيميديدج

ءىتوصلاسردلاةمدخكاهنيعأبصناهتعضوىتلاةصاخلافادهألابناجىلإةيبدأوةيملع

ىلعىعوسوملاهاجتالااذهناكو.يداعلاءىراقلاةمدخوأ.ءارعشلاوءابدألاةمدخوأ

:ةيلاتلاذخآملاروهظىلإكلذىدأو.هلكالدهجلاضعببتيظحدقف.ةيوغللاةدالاباسح

.١٠صم١:۱طتوريب.ليجلاراد.نوراهمالسلادبعقيقحت.ةديسنبا.صصخللا(۱)

.اهدعيامو١٤۱۷ص.م۱۹۸۸ةرهاقلا.رصمةبتكم.راصننيسح٠يبرعلامجعملا)۲(

اهدعبامو٠۲صم١۹۸٠ةرهاقلا.ىبرعلاركفلاراد.دمحادمحمعيمسلادبع.ةيبرعلامجاعملاو

1

 



نأبجيراصتقالاف.تاجهللاوأىحصفلاوهله٠نيودتلاىوتسمديدحتمدع-١

بصنكلذاوعضيملةيبرعلامجاعملايعناصنكلوءامهنمدحاوىوتسمىلعنوكي
اذهنأكشالو.ةجهللاوىحصفلانماطيلخةيوفغللامهتدامتءاجمثنمو٠مهنيعأ

ةحيحصلاةغيصلاىلإلوصولاةمهملعجىلإىدأدق.ىحصفلاوتاجهللانيبطلخلا
.ابعصاًرمأ

أدبيدرطملوانتكانهسيلو.يوغللارذجلاةدامفلخادبيترتدوجومدع-۲

فرحبديزملامثىعابرلاوىثالثلابدرجملاادبيلاعفألالوانتدنعو.ءامسألامثلاعفألاب
ناكوةقتشملاءامسألامثردصملابادبيءامسألالواتتدنعوءفرحأةثالثبوأنيفرحبوأ
:لثمتالكشمترهظنأةيعرفلامجاعملاىفجهنملااذهبايغءارجنم

يفل.م.حةدامىفامكةداملانمعضومنمرثكأفةدحاولاةغيصلاةجلاعم
ىثالثلاىلإداعمثمثمث.(لمتحا)جلاعيهدجنفطيحملاسوماقلا
.(ىرخأةرم(لمتحا)ىلإدوعيةداملارخأيفوءىرخأةرم

ةيوقللاريغتامولعملاوتاياكحلانمريثكداريإب-ًانايحأدارطتسالاىلإليملا-٢
تانبةياكحك.,ةصصختلملااهناظميفاهيلإةراشإلاناكمإلابناكو.مجعملالهاكلقثتىتلا
باشعألاضعبدئاوفو٠هدئاوفوءاودلاعنصةياكحو.سوسبلاةياكحو.ةرمنبمامه

.ةيوغللاهتدامباسحىلعناكو.مجعملامحضامم(خلإ.....تاتابنلاو

لكنوعمجيمهنأاذهيفمهرذعنوكيامبرو٠روجهملاويشوحلاىلعءاقبإلا-٤
نوعمسياملكنيودتىلعنوصيرحمهف(لمعتسملاريغواهنملمعتسملا)ةغللاتادرفم

اوفتكامثنمو.قيقدتوأصحفنودمهنعذخألابنوقحاللاىفتكاو.لئاوألابرعلانم
ىفةيشوحظافلأتدرودقف.اذهانتقوىتحرمتسادقرمألااذهناكنإو.مهنعلقنلاب
ةقانلا:عاولهلاو.دوُسسألاوأسانلانميوقلايأ؛صهاصهلالثمطيسولامجعللا
مخضلايأ:سرافرّدلاو.اهنانسأترسُكتىتلا:ءاصودلاةقانلاو.ةديدشلاةعيرسلا
.ناويحلاوأناسنإلانمميظعلا

وأ٠مجاعملايعضاوىلعنويوغللااهكردتسيحاريتلاتافيحصتلاةرثك-٠
نبال«حاضيإلاوهيبنتلا»باتكىفامكنيقباسلاىلعنوقحاللامجاعملاوعضاواهكردتسي

ةزمحل«فيحصتلاثودحىلعهيبنتلاو»يدفصلاكبيآنبليلخلمهسلاذوفن»ويرب

77.ل.محةدامطيحملاسوماقلارظنا(١)
:(ىرخاةرم)مسرو,مساورلاءامسالاوسرمث.مُّسَرلاردصملاجلاعيثيحم.س.رةدامبرعلاناسلكلذكرظناو
(ىرخاةرم)ىثالثلالعفلاومسرلاو٠موسرلاوميسرلاو.مسورو
۰(ق.رو(.سس.ب)و(فن.ق)ةدامطيحملاسوماقلارظنا(۲)
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ناسلتاحيحصت»وقايدشلاسرافدمحأل«سوماقلاىلعسوساجلا»و.يناهفصألا

.خلإ...روميتدمحأل«برعلا

لغشيوجرختىتح؛ذخأملاهذهنمريثكلايدافتةثيدحلامجاعملاتلواحدقف
ةيوغللاةداملاحيضوتدودحىفالإنوكيالهادعامو.ىساسألابناجلااهيفةغللابناج
.ةرهاقلابةيبرعلاةغللاعمجمنعردصىذلاطيسولامجعملابكلذىلعلثمننأنكميو
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:ةنايإلامجعم-٢

:فلؤملا-١-٢

يراحصلايبتوعلاميهاربإنبملسمنبةملسرذنملايبا»عضونم«ةنابإلا»مجعم
.ةمالعلا.ملاعلا.اهنمتافصلانمًاريثكنوخرؤملاهيلعىفضأدقو.ىنامعلا

نأىلعليلدتافصلاهذهقالطإو٠هيزنلا,مامإلا(رهاطلا٠هيقفلا,َُحلاءرهاملا
وأ«باسنألا»باتكققحمرثعيملو.ًاعمنيدلاوملعلايفزيمتلاتوحدقفلؤملاةيصخش

سماخلانرقلاىلإهخيراتعجرأدقناكنإو٠هلةلماكةمجرتىلع«ءايضلا»باتك
.خيراتلاوةغللاوهقفلاىفةريثكبتكهلو

نبدمحأنبدايزنبرمعنبهللادبعهنملوألاءزجلاخسندقفةنابإلامجعمامأ

نيتسوعبسةنسنمىلوألاىدامجنمتلخهليلةرشعثالثلتبسلاراهن:خيراتبدشار

ىقرقلايمرضحلارصاننبدجامنبناميلسىناثلاءزجلاخسنو.ةيرجهةئامعستو
فلأةنسكرايملاناضمررهشنمايضمنيمويلةعمجلامويهنمىهتنا,ىنامعلا

رماعهيزنلايضرلاملاعلاخيشلاهتمعنبروهديسلهخسنثيحنيعبرأوثالثوةئامثالثو

.(”ىيكلامادوعسمنبسیمخنب

.اهبترواهراتخاىتلاتاملكلاىناعمراهظإىلإباتكلااذهعضونمفلؤملافدهيو

ةغللاىفةنابإلاىنعمو.ةنابإلاباتكبهتيمسو»لوقيةنابإلاهيلعقلطأهنأكلذىلعليلدلاو
ةملكلاهذهتناكنإو>«...هؤايضرهظاذإ:حبصلاناب:مهلوقنمحوضولاوروهظلا

٠نابأ.اذإ؛«اذكنعنالفبرعأدق»:يفىنعملانعبارعإلالثمىرخأىناعمىلإريشت

هذهىفدوصقلملاىنعملانكلوءلصفنااذإ.ءىشلانع«ءىشلاناب»يفلاصفنالاو

نأ٠.مجعملاىلعهقالطإلمسالااذهرايتخاىلعدعاسدقو.راهظإلاوحيضوتلاوهةيمستلا

ىلعموجهوعسوتو«مالكلاىلعمادقإبرعلل»لوقيبرعلارادتقارهاظمنمرهظمةنابإلا

بصتنمو٠.ضفخوبصتىلإعفرنممالكبنوجرخيلمهناىتحاهقيقدوءىناعملاليلج
ركذمىلإثنّؤمنمو,ثنّؤمىلإركذمنموءبصنوعفرىلإضفخنمو٠عفروضفخىلإ
.اوقطنفيكنوحيمهفءةنابإلاوةحاصفلاىلعمهرادتقالكلذلك.ةفاضإلاب
.°«.....ةنابإللحضوأةلاطإلاتناكاذإنوليطيمهو.اوقلطأامبنوبيصيو

.(طوطخم)١/٥٥٥٠۲/٠٠٠٠:ةنابإلارظنا(١)
.£صم١۱۹۹ةنس.ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو.ىبتوعلل«باسناألا»باتكةمدقم.رظنا(۲)
.١/٠۱٠١/٠ةنابإلاةمدقم(۲)
.٦۲۲-٢/٢۲۲:ةنابإلا(£)
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:جهلا-۲-٢

لادرايپىدييدبباتكلااذهجهنميبتوعلاصخلدقو

°هةيونعملاتايبألاوةيوفللا

:وهفديدشزاجيإبفلؤملاجهنمحرشيصنلااذهف

لكعمجيالهنأينعيضيعبتلاو٠انهضيعبتلاديفتءيشلاةملكو.اًنيشرسفي*

.راهظإوحيضوتىلإةجاحىفهنأفلؤملاىرياهنمردقبيفتكيلبءةغللاتادرفم

وهوتادرفلانممكلااذهرايتخاهيلعمتيذلاساسألالإريشيكلذكوا

افقيالو.هانعمفوعيالمهتتسلاىلعيراجلامالكانماشتلو

بيرغلاسيلوةنسلألاىلعيراجلامالكلاوهمالكلاف.("”ءبطخلاورعشلاىفالإهبىتؤي

.نيقمعتملاو٠نيقهيفتملاةنسلأىلعو,بطخلاورعشلاىفالإىتأيالىذلااهنم

نمانفقومنإذا.اهعملماعتيسىتلاتادرفملاةحاسمفلؤملاددحدقو+*

:هيلاتلاتايوتسملانمىوتسمىفرصحنيةغللاتادرفم

.هلمعتسنوهفرعنامكانه-

.نورخآادنيحهمهفناننكلوهلمعتسنالوهفرعنامكانهو-

.تيرغلاوهوهلمعتسنالوهفرعنتالامكانه-

هيلعريستالاًَّقفو٠لوألافرحلابسحباهبتريو٠ةملكلارذجدمتعيىأ()«اهرخأ
لقأو.ةفرعملهسأ»مجعملانوكينأىلعادعاسمماظنلااذهىفىأرو.ةثيدحلامجاعملا

.»

ءىشب»هدمأفهلمعتسملاًيفاقثادازنوكينأبجيمجعملااذهنأفلؤملاىريو#*

.۱/٠۳۱:قباسلا(۱)
.١/٠:قباسلا(۲)

.١/٠:رظناو۱/٠٠۳:قباسلا(۲)
.١/٠:قياسلا(٤)
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هدمأفةمكحلاو.ليمجلارعشلالفغيملكلذكو.«ةيوغللايناعملاو,ةيبرعلاظافلألانم

.هنايبىتأيسامك-قوشملاصصقلاو.ةفورعملالاثمألاوةيونعملاتايبألاب

قفوابترم.هانعمنومهفيالوسانلاةنسلأىلعىرجيامحيضوتلمجعملاف-اإ
.ةمكحلاتايبأولاٹمألاباذدوزمومجعملافورح

:يليامةظحالمنكميفهداومبيترتيفمجعملاجهنمنعامأ

فرحبًأدبيف٠رذجلانملوألافرحلابسحبتاملكلابيترتىلعموقبهنأ-١

.مجعملافورحرخىلإلصيىتحهرخأىلإ....ءاثلامثءاتلامث,ءابلامثفلألا

ةلواحمناكمجعملااذهنأىلعلدبيدحاولافرحلاتحتروذجلابيترتنأ-۲

يفةلواحملاهذهتناكو.فرحلااذهتحتجلاعتسيتلاتاملكلاوروذجلادشحلةيلوأ

الانكنإو٠متيملاذهنكلو.اًيلخاداًبيترتتادرفملابيترتيفرظنللةيناثةلواحمراظتنا

هبمايقلانمعنمامكانهنكلوءهنابسحيفاذهعضودقفلّؤملانوكينأدعيتسن

.لمعلااذهمامتإبمايقلالبقهتفاويتلاةينملاةلجعلوأ.ىرخأتاعوضومبلاغشنالاك

.لخدتنودمهخيشهيلعهكرتيذلاهلكشبهيلعءاقبإلاهذيمالترثأف

اغباتتمءاجيذلانيعلافرحنميئاوشعلارايتخالااذهبكلذىلعلدتسننأاننكميو

|ي.نع/ع/رقع|شيع/مصع/متع/وش/رصع
|ط.ب.ع/ق.ر.ع/ك.ر.ع/د.ط.ع|ي.ص.ع/د.ق.ع/ضرع/د.د/ندع

.|ع|ع|راپع|لد.ع|اپع|پاىع|بچع

متييكلرظنةداعإىلإةجاحيثيهو.بيترتلاسفنبةنابإلايفتدروةنيعهذهف
ىلإلوصولايفةلوهسلاأدبمققحتيىتحرذجلانمثلاثلاويناثلافرحللاًّقفواهبيترت

:وحنلااذهىلعنوكتفرذجلا

ضرع/ندع|ليد.ع|دد.ع|بچ|مات.ع||راپ.ع|اب

/م.ضع|ينصع/مصع/رصعد.ضع/و//قرع|
.ش.ي.ع|بايع|ي.ن.ع|راقع/دق.ع/واط.ع|طعطع

.مجعملافورحنمفرحيأنمةدامةيأكلذىلعسقو

مجعميفدمحأنبليلخلااهأدبيتلابيلقتلاةركفىلإةداملاجالعيفأجليناك-۲

ايانثيفاًرثانتمءاجف.اهجلاعيتلاروذجلالكلًالماشنكيملءوجللااذهنكلونيعلا
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فرخ/لاپ.خ=/لو=ول/راچ=جارج/لف.چ=فلج/

۰هرخآىلإ.eرەپ.-پ.رق/ا.ر.ق-ر..ق/س.رق-ر.سق/ن.۰ق

ةروصبيفتكالب٠اًبيلقتنكيملو٠ةضورعملاروذجلالكلمشيملبيلقتلاف

تحتاهجلاعدقنوكيامبريتلا(خ.ر.ق)و(ر.خ.ق)كلذكو(خ.ق.ر)و(ق.خ.ر)ركذي

تاملكبيترتعمايشمتاذهنوكيو٠مجعملافورحىلعبيترتللًاقبط.ءافلاو.ءارلايباب

نكميو.دحاولابابلافعضومنمرثكأييدحاولارذجلاةجلاعمىلإاجليدق-٤
:ةيلاتلاروذجلابكلذىلعلدتسننأ

:(غ.ر.خ)دعبو٠(ل.چ.خ):دعبهجلاعيذلا(ف.لخ)
.(س.پ.ج)دعيو4(ف.ز.ج):دعيهچلاعيذلا(ف.ل.ح)

(م.م.ح)دعبو(ن.ن.ح):دعبهجلاعيذلا(ل.م.ح)
(ب.ب.ح)دعيو(.ض.ض.ح):دعبهجلاعيذلا(ظ.ف.ح)

(س.ل.ح)دعبو(ج.ج.ح):دعبهجلاعيذلا(ل.ب.ج)
دعبو(ع.و.ر)دعبو(و.ب.ر):دعبهجلاعمث,فرحلالوأيفهجلاعيذلا(ب.ب.ر)

(م.م.س)دعيو(د.ی.س):دعبهلجاعيذلا(د.د.س)

(ي.و.س)دعبو(ل.پ.س):دعبهجلاعيذلا(ن.ن.س)

.(ن.ط.ق)دعيو(ر.ط.م.ق):دعبهچالعيذلا(ط.ط.ق)

:ةربثكدجكلذىلعةلظمألاو

ىشمتتىتحدحاوناكميفاهعيمجتلةسامةجاحيفروذجلاهذهلثمةجلاعمو
.ةدافإلاليصحتق«ةلوهسلا»رصنععماضيأ

۱۸



هيفجلاعييذلاناكملاسفنيفءواوهنيعيذلاجلاعيفوجأللهجالعيف-٠
سيلفج.و.ف-ج.يف/ل.ي.غ=ل.و.غ/د.ويس=د.ي.س:يفامك.ءايهنيع

.كلتمدقيىرخأو.هذهمدقيةراتلبءىاولاوأءايلاميدقتبمازتلاكانه

هلنكيمل(ةيعابرلاوةيثالثلاوةيئانثلاةيحاننم)روذجلليمكلاميسقتلانأ-١
ي.ي.س.ن.ن.سيفامكبابلارخآيفيئانثلادريدقف.مجعملاروذجبيترتيفدوجو
.پ.پ.س

./د.د.ق/ط.ق/د.ق:يفامكبابلالوأيفنوكيدقو

|س.م.د.ق/م.ق.م.ق/ط.ق.ط.ق:يفامكبابلاايانثيفاًرثانتمنوكيدقو

:نوكيروذجلانمددعدعبو-.ص.ق.ص.ق.نوكيروذجلانمددعدعبو/س.م:ل.ق

.ن.س.ل.ق/س.ن.ل.ق/س.ي.ل.قنوکيرخآددعدعبو/ن.ق.ن.ق
بابلاادبيهارنف٠بيترتلافاًساسأتلخددقةينيدلاوةيوغللااياضقلانأ-۷

ىناعملاو,ةغللايففلألافئاظوحرشبادبيثيحفلألافرحيفامك.ةيوغلةيضقب

نيسلاو.لاعتفالاةغيصيفلادبإنمهلضرعتتاموءاتلاو.ءابلاكلذكو.اهلمحتيتلا

كلذكو«نأ»:نوكتيتلا«نع»يفةزمهاهبلقنكميثيحنيعلاو٠ةعبسةملكبأدبيثيح
۱.(فطعلافورحو)ءافلا

حرشيف«د.ه.ز»ةدامبهأدبيثيحيازلابابيفامكةينيدةيضقبفرحلاادبيوأ
دهزملاو.ايندلايفةبغرلاليلقلا:دهازلاءدهزمودهازمهلوقو»:لوقيدهزلاىنعم
(ده.ز)باهأدبيهنكلو.«أ.أ.ز»ةداملاةيادبنوكتنأضرتفملاف()«.....لاملاليلقلا
فرحلاادبيثيحداصلاكلذكو.ىمجعملاهفرحاهلالخنمأدبيةدامدهزلانمذختيل
:هجوأةعبرأىلعبرعلاعمةالصلا»:لوقيةالصلاىنعمحرشيف«و.ل.ص»:ةدامب

هنمو.«رحتاوكبّرللَصَف»:هنمودوجسلاوعوكرلااهيفيتلاةفورعملاةالصلانوكت
ˆˆ0©9«نيدلاةالصلاو...ءاعدلاةالصلاو...محرتلا:ةالصلا

:مهلوقو»لوقي.ةلالضلاىنعمحرشيف«ل.ل.ض»:ةدامبفرحلاادبيثيحداضلاو

.ريخلقفقويال:للضملجرو...هيلإدتهمريغدصقلانعرئاجيألضنالف
ةيضقلًالخدمنوكيرذجفرحلاةيادبف«...ليلاضأوتالاطبوتاياوغبحاص
.هىشىد

.۷۱/۲:ةنابإلا(١)
.1۸8٦۱۸-7/٥1:قباسلا(۲)
.:قياسلا(۲)
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يتلافرحألاىنعمحرشيف«ق»و«ق.ه.ط»ةدامبفرحلاادبيثيح.فاقلاوءاطلاو

مالسلاهيلع-هيبنلىلاعتهللانمرمأ:«هط»«ق»«روسلاحتاوف»:روسلالئاوأيفىتأت

فارطآىلعيشميناكيحولاهيلعلزناملهنأكلذو4هيمدقعّمجبضرألاىلعطينأ-

.)«..لچرای:ةيناربعلابهطلاقهنأنيرسفملاضعبنعو...هلمانأ

نمرضخألبجوهدهاجملاق.هيففلتخمنآرقلايففاق«فاقلا»فرحيفلوقيو

ةرضخفءامسلابطيحمءارضخةدرمزنموه.كاحضلاهلاق,قلخلابطيحمدرمز

هللاىمسمساهنأهنعرخآعضوميفوةروسلاةحتاف.فاقنسحلالاق»ءهنمءامسلا

.(«....ىلاعتهللاءامسأنممساوهلاقيو..هبمسقأمث٠نآرقلاهبىلاعت

أدبيثيحفلؤملانهذىلعةرطيسلاةينيدلااياضقلاو.ةيوغللااياضقللتناكمثنمو

ءارآلاميدقتو.اهيفةضافتسالاو.كلتوأةيضقلاهذهحرشلًاقلطنمنوكتةملكبفرحلا

.اهنأشبنيرسفملاوءاملعلانعةذوخأملا

ءاتلابابيففةداملاضرعسسأنماساسأنوكتامبرةيفرصلانازوألانأ-۸
:لعقتنزويفامكءاتلافرحبيضاملايفيتلالاعفألاغيصلعمجىلعموقيهنأىرن

.درشتو..ليختو4حكتو.رذعتو؛.ملتو4حلجتو..سېرتومسوتوجّلوت
٠يٽمتو4ءليقتو4.فّقشتو4رمدتو.تبثتوبعشتومرجتوءلوطت..حجبتو.فلصتو

.خلإ....صّلختو٠ثبشتوءروصتو٠ءيدرتو٠ضيفتوسملولفكت

.الألت:يفللعفتو.ىلاعتو.,دعابتو‹بناجتو.قناعتوشوانتيفلعافتنزووأ

.مميمتومتمتنو

.ًاشنأونخسأوءدربأو٠ىردأ«ىحضألثملاعفألاولذرأو,قمحأو.درمأو4

.ىلدأو,یبرأو

نملوألافرحلاتحتةغيصلكةجلاعموغيصلاهذهلكديرجتبجيناكهنأنيحيف

.اهرذجفورح

:قامكرخآفرحداومفنيعمفرحداوملخادت۹

١/٦٠۰٠-ءاحلافرحتحتل.ب.جةدام

١/٠٦٠٥ءاحلافرحتحتل.ه.جةدام

.1/7٤:ةنابإلا(١)
.4۷۸8-7/47۹:قباسلا(۲)

 



١/۱٠٥ءاحلافرحتحتع.ر.جةدام

۱/۲١١۱نیشلافرحتحتش.و.ش.وةدام

۲/١۲٥۱نیشلافرحتحتر.ش.ب.آةدام

٢/٤٢۲ءاطلافرحتحتع.طءقةدام

۲/٩٠٤ءافلافرحتحتن.ق۔یةدام

١/٤1٤ءاتلافرحتحتق.ف.جةدام

١/٤1٦٤ءاتلافرحتحتل.ف.جةدام

١/٤٠٦٤ءاتلافرحتحتپ.ل.جةدام

١/٤٠٦٤ءاتلافرحتحتن.ب.جةدام

١/٤٦٤ءاتلافرحتحتر.ز.جةدام

١/٤1٦٤ءاتلافرحتحتض.ر.جةدام

١/٤1٦٤ءاتلافرحتحتش.م.جةدام

١/٤٦٤ءاتلافرحتحتش.ر.جةدام

١/٤1٦٤ءاتلافرحتحتس.ر.جةدام

١/٤۱٤ءاتلافرحتحتش.ر.جةدام

١/٤٦٤ءاتلافرحتحتس.ل.جةدام

١/٤٦٤ءاتلافرحتحتسنجةدام

١/٠۱۱٤ءاتلافرحتحتی.و.ٹةدام:

١/٤٦٤ءاتلافرحتحتب.ی.ٹةدام

١/٤٦٤ءاتلافرحتحتی.ن.ثةدام

.مجعملااينثيفةرثانتمةريثكدجةلثمألاو

ةيبرعلانيب)يلباقتلاجهنملاو(ةيناربعلاوةيبرعلانيب)نراقملاجهنملاىلعدامتعالا-٠
.ليخدلانمةملكلانوكتامدنعةصاخو.همجعمداومنمريثكجالعيف(ةيسرافلاو

.۲/۲٤:ةنابإلا(١)

۲۱

 



تناكو..كعمسانعرأ:ليق»:خيشلالوقيي.ع.ر:ةدامبكلذىلعدهشتسننأنكميو

.اقفتااذإمجعلاوبرعلاظفلنأ»:اضيألوقيو.()ءةملكلاهذهباهنيبباستتدوهيلا

نإف٠ةوقلا:يمجعلابروزلانأ:كلذلثم..ظفللاىلعالىنعملاودارملاىلعكلذلمح

ىلعتدهشيأءروزبمداد:ةيسرافلابلاقو..يمجعألاناسللاةداهشبيمجعأدهَش

.ةوقلاةيسرافلابروزلانالروزبدهشهنأىلعكلذفرصيملو,ةيوقةداهشنلف

اهتقرافوظفللابةيسرافلاوةيناربعلاتلكاشةيبرعلابةظفللككلذكو.لطابلاةيبرعلابو

.(”«ىنعمللمكحلاف,ىنعملايف

:ةنابإلافةيمجعملاةداملا-۳-۲

ريبعتىأةملكىنعمىلعفرعتللاهلبقتسموأةفللامدختسمهيلإاجليعجرممجعللا

مجعملايفةداملاحرشنوكيانهنمو.هانعمهقفيالهنكلو.هلمعتسينأديريوأ,هفداص

:(”نييلاتلانيرمألاىلعلمتشااذإجهنملاةيحاننمًايفاوًالماك

رظنلاةهجونمةددعتملاكشألاهذهتناكءاوس.ةملكللةفلتخملالاكشألاحرش-١

هينمزةلحرميفىنعمنمرثكأوألكشنمرثكأةملكللنوكينأك«(ةينوركنسلا)ةيفصولا

نأبكلذوةينوركايدلا)ةيخيراتلاةيحانلانمتناكوأ,ةغللالحارمنمةنيعم

.لحارملانمةلحرمققحياهنملكشلك.ةفلتخملاكشأةملكللنوكي

لخدملكىلعداهشتسالاو.اهيفةيعرفلالخادملاددعتبسحبةداملاميسقت-۲

ًالعفناکاذِإو.امساوأ.ًالعفنوكينأك:يعرفمسقلكلفرصديدحتبنايتإلاعم
.ءامسألاكلذكو..رثكأوأنيفرحوأفرحبةديزملاو,ةدرجملاهنازوأبترتف

ىنعملابيخيراتمجعمكانهسيلف.ةغلليفصولابناجلابةينعمةيبرعلاانمجاعمو

اميفتحبصأوءاذكينالفلانرقلافتناكةملكلاهذهنإ»:لوقينأكًاقباسهيلإراشملا
.(«....اذكىلإتلآمثءاذكدعب

‹ةداملامدقيويفصولابناجلاوهوةيبرعلامجاعملاهاجتاراطإيفلخديةنابإلامجعمو
هلاكشأبعمجلاو.مسالاءردصملاك,اهنمةيفرصلاتاقاقتشالاو.اهطبضلضرعيو

كلذيفاًنيعتسم.ةداملاهذهةجلاعماهيضتقتيتلاةيفرصلاتالكشمللضرعيمث,ةفلتخملا

ئلويعر:ةدامهتجلاعميفيلاثلالاثلابكلذلعلدتستنأنكميو.داهشتسالاب
24 6و e

.44-7/4٤:قياسلا(۱)
.1٤-۷اقايرعلامجعللا:رظناو.٠۲۳-٢۲۳:ناسحمامتةغللايلثحبلاجهانم:رظنا(۲)
ںصمساقيکزضایر=يبرعلامج.٢٤۲ص:مساقيكزضاير.يبرعلامجعملا(۲)
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O Aےہ

ةعرزم:اهيفلاقي.اهيفعّرْزِييتلاُضرألا:ةَعَرْرَلاو.ينوعرازلانحنمأهنوُعرزت
‹هيابشْمامتهللاهغّلب:يأ,هللا:يبصلللاقيو.(اهحتفوءارلامضب)ةَعَرْرَمو

.لِعَكْفُمءاتلدبلادلاتلخد,لعَْذُمىهاًصوصخاَمْرَرهسفنلعّرْزَييذلاعردرلاو

نيذلامهو,فورحلاعمنُسحتاهنأالإءلادلاو٠يازلالدبلعتفاءاتريصيكلذكوب

:لاقعّرَدْرَم:هبلوعفملاو.اهحبقأيهواوعمتجا:ىنعمباوعمدجا:نولوقي
سامgwس0

(ءردْرموانناريجلامكاعردزموًالخنمهنمانلبلطاو

هعرزملاو.عرذزلامسالاوءهعرزيلعفلارذجلانمةقتشملاةيفرصلاعيصلا-

.عردزم:لاعتفالاهغيصو

Oمصم

.(اهحتفوءارلامضب)ةعّرْزمَوةعرْرَم:يفةغيصللطبضلا-

لعَتفموهو....عردزم:يفةغيصلانزو-

ةعرزملاوهتياغغلبيىتحهيمنييأ٠هعرزيهللا:يفةفيصلاىنعمريسفت-
.اًصوصخاعرزهسفنلعرزييذلا.عرّدزملاواهيفعرزييتلاضرألا

ةروكذملاةيآلايفميركلانآرقلابداهشتسالااذهناكءاوسىنعملاىلعداهشتسالا-

روكذملاتيبلايفامك.رعشلابوأ.صنلاب

:ةداملارداصم

٠ميركلانآرقلانيبحوارتترداصملاهذه.ةديدعرداصمنمهتداميبتوعلاىقتسادقو

يتلارداصملايهو.برعلالاوقأو.,ليصألايبرعلارعشلاو.فيرشلايوبنلاثيدحلاو
نأهقحنمناكنإو.ةحيحصلاةيبرعلاةغللامدقتيكلةيبرعلامجاعملااهيلعتدمتعا

اهتلاحىفةفللاوهيسيئرلامجعملامامتهانوكينأيغبنيثيح٠هلةرصاعلملاةغللادمتعي

مهجاتتإةيلضفأنعرظنلاضغب٠نيرصاعملانيفلؤملاىلعدامتعالاةيحاننم.ةنهارلا

نويوغللاهاوراموطقفةميدقلاصوصتنلاىلعدمتعاولعفيملهنكلو٠هدولخوأيبدألا

.تاجهللانم

ةشئاعكلذكوباطخلانبرمعو٠قيدصلاركبيبأكةباحصلاتاريسفتكلذكدمتعاو

.مهريغو-مهنعهللايضري-ةريرهيبأوءسابعنباو

.٤٠:ةعقاولا(١)
.۹-۲/١۹۱:ةنابإلا(۲)

۳۳



ت)ءالعلانباورمعيبأ:لثملئاسملانمريثكيفنييوغللالاوقأىلعكلذكدمتعاو
لضفملاو٠(ه۱۷۷ت)شفخألاوء(ه١۷٠ت)دمحأنبليلخلاو(ه٥

۰.۷۲ت)ءارفلاو(ه٦٢۲۰ت)برطقو(ه۱۸۲ت)يئاسكلاو(ه١۱۷۸ت)يبضلا

٢٨٤۲ت)ىتاتسجسلاو(ه٢۲۱ت)يعمصاألاو(ه٢٠۲ت)يوحنلاديزيبأو(ه

..(ه٢۲۲ت)يرابنألانباو(ه٢۲۷ت)ةبيتقنباو(ه٢٠۲ت)ظحاجلاو(ه

.نوريثكمهريغو

لهأضعبلاق»و«ةغللالهأنمةعامجلاق»و«نويوحنلالاق»:لوقيًانايحأو
.>«ةغللالهأكلذلاق»و«نييوغللاضعبلوقي»و«نييوغللالاوقأنم»وءةغللا

.دهاجملاثمأنمهقفلاوتاءارقلاوثيدحلاءاملعنمريثكلركذمجعملاصنيفدروو

ةلاحرنباو٠ىناربعلاو,بيسملانباديعس«ميركلادبعيبأوءبشوحنبرهشو.‹ةمركعو
ءةزمحوءنسحلاوءيزامرجلاوءةيفنحلانبادمحموءىنايحللاو.حومسمنبديعسو
.«ثيدحلاباحصأ»:لوقياًنايحأو

.«برعلاضعبلوق»:ًالئاقبرعلامهويلصألاةغللاردصمىلإريشينأهتوفيالو
:يلاتلالاثلابدهشتسننأنكميو.)0«برعلاضعبنعيكحو»ء«لوقتبرعلانأل»
:ع.ض.ب:ةدالهجالعيفخيشلالوقي

ضبيف»هلوقرسفو٠ءةعستليقو٠ةّرشعىلإةثالثنيبام:ددعلانمعضبلاو
امهفصنالودقعلاغلبيملام:ةديبعوبألاقوعستليقو٠نينسعبسيأ("/«نينس
.سمخوثالثنيبام٠ديبعيبأنعو٠ةعستىلإةثالثنمليقوةعبرألاىلإدحاولانيب
٠ةرشعىلإدحاونم:شفخألالاقو).رشعلاوعستلاوثالثلانيبام:ةداتقلاقو)
دعبعبسثبلهنأاوركذ€نينسعضبنجسلايفثبلف»ىلاعتهلوقيفءارفلا)
ال:لاقسابعنباءةرشعلانودامعضبلاولاقكبردنع:هلوقدعبسمخ
٠تطبخأالأ-هللالوسرهللاقفاًشيرقركبوبأبحان(”يٌّمورلاتّبلُغ.ملا:تلزن
.(مستلاوعبسلانيبامعضبلانإف

:ىنعملاريسفت-٤-٢

.۲۰/۱٥,۷٥٥۰۹٢٥۰۲/٣٤۳۹۱۲۳:يلاوتلاىلعرظنا(۱)
.۱/٤٥4٠۱۳۱/۲٠۳۸۱:يلاوتلاىلعاًضيأرظتا(۲)

.£:مورلا
.٤٤:فسوي(٤)

.٢٤:فسوي)°(

ةروسنم٢و١:مورلا(١)
.١/١٠4:ةنابإلا(۷)

٤۲

 



:ةيلاتلالاكشألانمًالكشةيبرعلامجاعملاىعضاويدلىنعملاريسفتذخأي

ةفخلاك,ضيقنو٠فالخو٠دضلثمتاملكمادختسابيأ:ةرياغملابريسفتلا-١

.داقّرلاضيقنداهّسلاودهُسلاو.ةوقلافالخفعضلاو.لقثلادض

.ءاخرتسالاخْبرتلا.ربكت:خبجيفامكةدحاولاةملكلابريسفتلا-٢

‹اذإلثمتاملكبةردصملاةرابعلامادختسالالخنم:ةملكنمرثكأبريسفتلا-۲

.يأهقحاالفتيزجو٠هتمجعام:ةماجعلاو.يدنهلازوجلا:وهو.ليجرانلاو٠حصفي

۰انىضقہ9

٠واولاقبيجهلصيمق.ةَحْبسلايفامك

نأىغبنيال»ىنعملاةقالعف.ةبحاصلملادامتعاوهويوغللاقايسلابريسفتلا-°

تاقالعلانمةعومجماهنأىلعلبهيلإريشياموظفللانيبةيئانثةقالعاهنأىلعمهفت
امكاهثودحتاقايسو.ةلمجلايفةظفللانيبةيفيظوةقالعساسأيهوءداعبألاةددعتملا

.(ىكسفونيلاملوقي
وحنلاىلعةيوغللاةغيصلالامعتسالليلعتلاوهو.يببسلاقايسلابةداملاريسفت-٠

ةملكلسرافنباريسفتىفامك.ملوءامنإو٠َنأل:مادختسابكلذمتيو٠هيفتركذيذلا
يشاملانألكلذبتيمسامنإوءقوسعمجلاو.هريغوناسنإلللقاسلاو:لوقيقاسلا
برعلاىفسانلافلتخاو«هحاضيإوهنييبتلاًبارعإبارعإلايمسامنإ»و٠(")ءاهيلعقاسني

.مجعملاعضاواهيلعدمتعيلئاسوهذهف.()«اًبرعاوُمُسمل

يذلايعامتجالاعقاولاضبنبمامتهالايأ:يعامتجالاقايسلابةداملاريسفت-۷

لاحلاقايس»“انيلإيعامتجالاريسفتلااذهلمحيو.اهحمالمقدأيفةملكلاهيفتلوودت
.درتيتلالاثمألاو.يكحتيتلاصصقلالاثمأنم.«سانلانيبًاقطناهتلالدهتشاعيذلا

حرشتىتلاةرابعلاوأ,فدارملاوأدضلاخيشلاركذيدقةغيصلاىنعمديدحتدنعف

ريسقتلااذهلًاللعم٠هيفتدرويذلايعامتجالاقايسلاو٠يوغللاقايسلابًانيعتسمىنعللا
اهدمتعتامكةروصلابةناعتسالاهقيرطدمتعيملناكنإو٠كلذلةرورضكانهتناكنإ

ER.۲/١۱۲:ةغللاسيياقم(۱)

.۱۳۳صمساقیکزضاير:ىبرعلامجعملارظنا(۲)

.۱۱۷/۲:ةغللاسيياقم(۲)

.برع:ةدامناسللا(٤)

Yo



.ةقباسلالئاسولابريسفتلابىفتكاوةثيدحلامجاعملا

عوارةدامريسفتيفلوقي.لوقلااذهىلعًاليلدنوكينأنكمييلاتلاصنلاو

:لوقتو.عورلانيبوهو٠دَدّوُسولضفوةرافخومساهلنم:لاجرلانمعّورألاو»

ناكو.هيلإعمتسايأنالفىلإنالفيعرأو.عمتسايأينعارأوأ.كعمسينعار

ايانعار:تلاقفدوهيلاتقرخف.انمعمتسايأانعار-هللالوسراي:نولوقينوملسللا

لوقتاولاقاوبتوعاملف.هيفةعيقولاو٠ةصيقنلانوديري«ةنوعرلاىلإنودحليودمحم

اکو)4انرظنااولوقوانعاراولوقتال>:لاقف‹كلذنعهللايهنف.نيملسملالوقك

ةرقتو٠ةئوعرلانم‹اًقمحاولوقتال:هانعمو«مهتنسلأبايلاًنعارو»:ارقينسحلا

اًنعرألثم:لاوقأةثالثنيونتالبءانعار»يفليقدق.جاجّرلالاق).ةرقبلايفنيونتالب

هذهباهنيبباستتدوهيلاتناكو,كعمس-أَييبنللنولوقينوملسملاناكوءكعمس
ةملكلاهذهاوعمساملفمهتويبيف-مالسلاوةالصلاهيلع-ىبنلانوبسياوناكو,ةملكلا
أَييبنلاهللارهظأف.ءيشهرهاظيفمهقحليالو٠همسيظفلبهّبساورهْظُينأاومنتغا
هوبطاخينأاورمأف.ةأفاكملاو.ةاعارملانموهليقو).ةملكلانعيهنوكلذىلعنيملسملاو

ضعبلمكضعبلوقيامكلاقملايفانئفاكيأ,(انعاراولوقتال):مهلليقف,ريقوتلاوريزعتلاب
.اوعمسامهلليقهنأكءاوعمساوانلهمأ:يأ(انرظنا)اولوقو.

يفاهباوظفلينأاوهنفايرخسلاوؤزهلاىرجميرجتتناكةملك:انعار:موقلاقو
:نعرألاو,نعرأنمهوقتشا:دوهيلالوقو-مالسلاوةالصلالضفاهيلعىبنلاةرضح
لجراهلاقنئل:دوهيللدعسلاقةيآلاهذه"تلزناملف,ههجويفهمتشنلانإ:اولاققمحألا

نوملسملالاقاملف٠حيبقٌبَسدوهيلاةغلبيهانعار:حلاصوبألاقو).هقنعنبرضاألمكنم

اهنألاذكواذكنمانيلإٌبحأهذه:دوهيلالاقءكعمسانعار-مالسلاوةالصلاهيلعىبنلل
لاقیو)٠تیعارنمهذهةديبعوبألاق.نوملسلملااهلاقذإاهرهظننآلافاهرسنانكوةبس

لاق)ةيبرعلابوةّبساهنأك(نيونتلاب)انعارولإعمسا:يأكعمسىنعارو٠كعمسىنعرأ:
تلكاشاهنألةهوركمالةيبرعيهوءانعار»لوقنعهللايهنيلو:(”ليعامسإنبنسحلا
ىنعملاودارملاىلعكلذلمحءاقفتااذإمجعلاوبرعلاظفلنأىلعليلداهوركمىنعمةيناربعلاب
نإفةوقلا:يمجعلابروّزلانأكلذلثم٠ىنعملاىلإاًفورصماهيفمكحلاناكو.ظفللاىلعال
نالفىلعتدهش:يأروزبمداد:ةيسرافلابلاقويمجعألاناسللاةداهشبيمجعأدهش

ةيبرعلابوءةوقلاةيسرافلابروزلانألءروزبدهشهنأىلإكلذفرصمل.ةيوقةداهش

.(ىنعميفاهتقرافوظفللابةيسرافلاوةيناربعلاتلكاشةيبرعلابةظفللككلذكو.لطابلا
.١٤٠٠:ةرقبلا(۱)
ھهت|باتکبحاص:ةابفورعملاىسلدنألاليعامسإىلعنسحلاوبأوه(۲)
.ت)صسصخلديسنيابفورعمايساس4/0:ةنابإلامجعم)۳(
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٠ءانعرةأرملاوجوهأنعرأوهو«اًنعرنعريلجرلانَعَر:لوقتوىنعمللمكحلاف

.«...ليوطلاوهليقو٠نوعرهعمجوءليوطبسيللابجلانمنعرلاو

ةداملاةجلاعميفخيشلاةقيرطلةروصنوكينأنكمي-هلوطىلع-صنلااذه
:وهف‹ةيمجعملا

نعرلاوءنالفىلإنالفيعراو٠ينعراوينعارو.عورألارسفيف:ىنعملارسفي

ايلانعارولىلاعتهلوقو)يانرظنااولوقوانعاراولوقتال»:ةينآرقلاةيآالابدهشتسيو
نيونتبايلاًنعاَرو»:ارقينسحلاناكوتاءارقلابنيعتسيو(مهتنسلاب
ةثالثنيونتالبانعاريفليقدقجاجزلالاق)ءةملكلايفةدراولاتاجيرختلاىلإريشيو
ىهانعار:حلاصوبألاق..ةأفاكملاوةاعارملاوهليقو..كعمسانعراليق:لاوقأ

ينعاروكعمسىنعرالاقيو٠تيعارنمهذه:ةديبعوبألاقو..حيبقبسدويهلاةغلب
۱....عمسايأكعمس

دجيوءانعارةملكعمدوهيلاةصقيهوةملكىنعمريسفتيفصصقلانمديفتسيمث
ركذيف«انعار»يهوءةملكريسفتيفةيربعلاةغللاو.ةيبرعلاةغللانيبةنراقممامأهسفن

ىلع.ةيرخسلاوبسلاوهومهتغليفاهانعمب«انعار»ةملكاومدختسانيذلادوهيلاةصق

ةيحاننماوجندقكلذبمهنأدوهيلانظفءةاعارملانماهانعمنوكيثيحبرعلانمعمسم
رهظاف,ةضيرملامهسوفنيفامعهيفاوربعيذلاتقولاسفنيفنيملسملامولنمرهاظلا
اذهبجرخو.ةملكلاهذهمادختسانعمهاهنو٠مهيلعنيملسملاوميركلالوسرلاهللا
٠ظللاىلعالىنعملاودارملاىلعكلذلمحءاقفتااذإمجعلاوبرعلاظفل»نأوهومكحلا

.«ىنعملاىلإافورصمهيفمكحلاناكو

يفمدقيفحرشلاقايسهيضتقيامبسحبهمجعمداومعميضميقسنلااذهىلعوهو
وأاًنآرقهيلإراشملاىنعمللاًديؤمهاريامداهشتسالايفو,ةبسانملاةليسولاريسفتلا

.ثيدحلالهأو٠نييوغللاوءنيرسفملالاوقأبهلوقاديؤمءاًرثنوأ,اًرعشوأ,انيدح

.١٠٠:ةرقبلا(١)
.6£:ءاسنلا(۲)
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:ةنابإلامجعميفةغللا-۳

:ةمدقم-١-۳

ةقلعتملاقئاقحلاعيمجعم.ةغللانتملكشتيتلاتاملكلليئابفلاضرعوهمجعللا

ةيتوصلاتامولعملاميدقتلمشيو.روطتلاوظفلتلاةقيرطو.‹خيراتلاوىنعملاوةفيصلاب

وأضرعلااذهناكءاوس..اهمهفيفدعاستيتلاةملكلابةصاخلاةيفرصلاو

.ةيسوهاقةلالدلاهذهتناكءاوسةغيصلاةلالدىنعملابةلصتملاقئاقحلالمشتوءاًيخيرات

.هفلتخمتاقايسلالخنماهلضرعييأ.ةيقايسةلالدتناكمأةغيصللماعلاىنعملايأ

بناجىلإةغللاهذهيفةيبيكرتلاوةيفرصلاوةيتوصلاتاساردللىقتلممجعملانأينعياذه)

قايسيفاهمدقييكتاساردلاهذهبًاملممجعملاعضاونوكينأبجيمثنموءةلالدلا

اماذهلعلوءاهتاذبةيرظنوأاهنيعبةسردمعابتابمزلمريغناكنإو.ةيمجعملاهتدام
حبصتنلامبر»و«نفيهلبًاملعتسيل»ةيمجعملاةعانصلانأبلوقلاىلإضعبلابادح

تارارقو.اّيتاذًاليلحتبلطتيانايحأةبوعصلاغلابو.قيقدودقعمنفيهفاًدبأًاملع

.()«ةيسدحتاجاتنتساوةيطابتعا

ايساسأانكرلثمت٠ةفلتخملااهتايوتسمبةغللانأىرنةنابإلامجعميفرظننامنيحو
:نيتروصيفاهجلاعهنآكلذىلعليلدلاو.هناكرأنم

ىلوألاةحفصلانمقرغتستةمدقملاهذهف.همجعملاهعضويتلاةمدقملاهذهيف:ًالوأ
ةيتوصلاةغللالئاسمنمريثكلااهيفجلاعي(۱٠۲-۹)ةئامثالثلادعبةعساتلاةحفصلاىلإ

ظفللاو.كرحتمىلعفوقولاو.نكاسلابظفللاكناسللاهنمعنمامومالكلاضارمأك.

ةليصألاو.ةيعرفلاوةيلصألاةيبرعلاتاوصأونينكاسنيبعمجلاوءدحاوفرحب
يثالثلاوأيئانثلامالكلليمكلاميسقتلاو.قاقتشالاكةيفرصلالئاسملاو.خلإ...ةليخدلاو

٠برعلامالكلايفسيلاممو٠ةيبرعلاةملكلاصئاصخو«لاعفألاءامسأو٠يعايرلاو

ةيبيكرتلالئاسملاو.خلإ...ردصملاةغايصو«لاعفألاوءامسألايفيبرعلامالكنازوأو

فانصأو٠طلغلاوميقتسملاومالكلاحيحصو«مالكلاطامنأو.مالكلاماسقأومالكلاك

ةيحاننممالكلاىناعمو.وغللاو.لئاسرلاو.ةبطخلاو.ربخلاو٠.ثيدحلا:برعلامالك
بجعتلاوينمتلاو٠بلطلاويهنلاو.رمألاوءاعدلاوماهفتسالاو.ءاشتإلاوربخلا

۱.خلإ...ميقتسيالامومالكلاىفميقتسملاو۾ضرعلاو

صختىتلااياضقلاهذهلضرعنأدعبةيلامجلاةحصللضرعتلاخيشلالفغيملو

.°ء£صىمساقلاىلع.مجعملاةعانصوةغللاملع(١)
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نامعلهأنمءاحصفلاولوسرلاةحاصفو٠ةحاصفلاوناسللضرعف.ةيوغللاةحصلا

‹زاجملاوةقيقحلاو.ةغالبلاو,مهداهزوبرعلاءاغلبنمو.برعلاقاوسأنمصصقو
يفنتمةمدقملاو.خلإ....ةاواسملاوبانطالاوزاجيإلاو.ةيانكلاوةراعتسالاوهيبشتلاو
.ةحاصفلاوةغالبلاىوتسمىلعوأةغللاىوتسمىلعءاوساهاياضقوةغللا

ةفلتخملاةغللاتايوتسمدجننأنكميو٠ةيمجعملاةداملاايانثىفةغللاةجلاعم:اناث

لك.ةلالدلاوبيكرتلاو,فرصلاو٠تاوصألاىوتسمىلعمجعملاايانثيفةرثانتم

٠اًراركتربتعياذهنأىلوألاةلهوللنظندقو.اهجلاعييتلاةيمجعملاةداملاةجاحبسحب
٠ةمدقملايفاهجلاحيثيحتاوصألاجراخمكتاعوضوملاضعبيفاًراركتكانهنأةقيقحلاو

اهتساردتناکتاعوضوملانماًريثككانهنكلو.هبابةيادبيفةدحىلعتوصلكجلاعو

.ىلعةيقيبطتةساردةيمجعملاةداملاقايسيفةسوردميهامنيبةيرظنةساردةمدقملايف
اًسوردماًعقاواهرابتعابةيمجعملاةداملايفنوكيدقكلذكو.اهتاذبةملكىلعواهنيعبةدام
نيبةقالعلاهذهفصننأانلزاجاذإو٠ةيرظنلاةمدقملايفدرتملىرخأراكفأللاجم.
.لماكتلاةقالعيهامهنيبةقالعلاتناكلةيمجعملاةداملايفةغللاو.ةيرظنلاةمدقملايفةغللا

ضرعيياميفورخآلانعامهدحأىنغيال,رخآلاامهنملكلمكيناهجوامهف
.ةيمجعملاةداملايفوأةمدقملايفاهلوانتىتلااياضقلا

:تاوصألا-۲-٢

.امجعماهتدارفميفعضييتلاةغللةيتوصلادعاوقلاةفرعمنعمجعملاعضاولىنغال

ماهمنمةيساسأةمهميهوءةملكلاظفلتفيكةفرعمىلعهنيعتسدعاوقلاهذهةفرعمنأل
اًرظنو(>«تامجعملاهبمتهتيذلايوغللافصولانمىساسأءزجظفلتلاو».مجعملا
ةقيرطحيضوتيفةصصختممجاعمةيزيلجنإلايفترهظدقفتادرفملاظفلتلةيمهألاهذهل
تاملكلاىناعمىلإقرطتينأريغنمةملكلكظفلتلةنيابتملاقئارطلالمشت»ثيحظفلتلا
.كلذريغوأاهروطتخيراتوأ

ةماهتاملكلايفقورفلادعتو٠تاملكلايففالتخاىلإتدأ»اذإةيمهأتاذتاوصألاف

روصنمةروص»هرابتعابىنعملاةميقرهظتانهو(")ء«لمجلاىنعميفقرفىلإتدأاذإ
ءربتلاو٠عطقملاعمبنجىلإاًبنجفقتىرخأوةملكنيبقرفتىتلاميقلا
.ةلمجلاةينبىفاهتفيظوو.يمجعملااهانعمديدحتياتلابو٠ةملكلاةيوهديدحتلميغنتلاو

Aتونونونيكمجعمهذهظفلتلامجاعمنمو٠٠٠صيمساقلايلع..مجعملاةعانصوةغللاملع:رظنا(۲-١) . Konyon and Knott

pronouncing Dietionary of American English: Spring field, Mass: G & C Marrian Co 1944.
Hill; “Lexicoeraphers Dhers and Linguistics’ Language 46,1970: نع VY صمچعملاةعانصوةقللاملع )۲(

.245-258
.٢۲۳:ةغللافثحبلاجهانم(٤)
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امامتهايلوت-اهلكنكتملنإو-تناكدقف,بناجلااذهلفغتملةيبرعلاانمجاعمو
دجنمجاعملاهذهىفف»طيسولامجعملاو.ةغللانتموبرعلاناسلكةغللاتاوصأل

نمةتوافتمبسنىلعتءاجوءباوبألانمبابلكردصيفةغللاتاوصأىلإةراشإلا

يفةلمعتسماهصئاصخنايبومفلانماهجرخموءتاوصألاهذهقطنةقيرطحرشةيحان
٠بيكرتلايفتاوصألاهذهفالتثاةقيرطوأ.ةغللا

مجعمو
حاتفنالاوقابطإلاوفارحنالاوةلقلقلاو.ةواخرلاوةدشلاو,سمهلاورهجلاو

ةيمستلاو.ةكرحلاوتماصلاو٠اهيفسيلاموبرعلاتاوصأنموهامو.ءالعتسالاو

يفناكنإو.ىناعملابتاوصألاةقالعو.ةملكلاةينبيفتوصلاةفيظوو.ىتوصلاديلقتلاب

دنعةيبرعلاتاوصألافصونعامأ.كلذيفنيقباسلاعبتدقتاحلطصلملامادختسا

:لودجلاهحضوينأنكميفثيدحلافصولايفاهلباقيامو.يبتوعلا

   

ثيدحلايوغللافصولايفةنابالامجعميتوصلا

فلالا

|

حتفنمروهجمديدش-يئاوهنيلفرح

|

سومهلابالوروهجلابال)يراجفنايرجنح

ءابلا

أ

حتفنمروهجمدیدشيهفش

|

ققرمروهجميراجفنايوفش

ءاتلا

|

حتفنمسومهمدیدشيعطن

|

قفرمسومهميراجفنايوڻلينانسا

ءاثلا

|

حتفنمسومهموخريوثل

|

ققرمسومهميكاكتحانانسالانيبامم

|ميجلا |حتفنمروهجمديدشيرجش ققرمروهجمبكرميكنحىوثل
|حتفنمسومهموخريقءاحلا ققرمسومهميكاكتحايقلح

|ءاخلا |حتفنمسومهموخريقلح ققفرمسومهميكاكتحاكنحلايصقا

لادلا

أ

حتفنمروهجمدیدشيعطن

|

ققرمروهجميراجفنايولينانسأ
|لاذلا |حتفنمروهجموخريوثل ققرمروهجميكاكتحانانسألانيبامم
|ءارلا |حتفنمروهجمررکمفرحنمراركتيقلذ ققرمروهجم يراركتيول
ققرمروهجميكاكتحايولحتفنمروهجموخريلسأىازلا

نيسلا

|

حتفنمسومهموخريسا

|

ققرمسومهميكاكتحا يوثل
نيشلا

|

حتفنمسومهموخريرجش

|

ققرمسومهمیکاکتحايكنحيوثل
مخفمسومهميكاكتحايوڻلقبطمروهجموخريلسأداصلا
داضلا

|

مخفمروهچميراجفنايوثلينانساقبطمسومهموخريرجش

ءاطلا

أ

قبطمروهجمدیدشيعطن

|

مخفمسومهميراجفنايولينانسا

ءاظلا

أ

قبطمروهجموخريوثل

|

مخفمروهجميكاكتحانانسألانيبامم

 ققرمسومهميكاكتحايقلححتفنمروهجموخريقلحنيعلا
.٢٤۲صمساقيكزضاير.يبرعلامجعملا(١)
نبليلخلاهلاقامباًرثاتمناکدقوهفورحنمفرحلکةيادب:رظناو.اهدعبامو٢۳۲صءةنابإلا»مجعمةمدقم:رظنا(۲)
واولا)هيئياوهلإيهو.جراخملاهذهىلعةغللاتاوصاعميزوتوجراخملاةيمستةيحاننم.«نيعلا»هباتکةمدقمىدمحأا

ةيعطنلاو(ز.س.ص)ةيلسألاو(ض.ش.ج)ةيرجشلاو(كق)ةيوهللاو(خ.غ.ح.ع)ةيقلحلاواةزمهلاوةنيللافلالا.ءايلاو
٠.شيوردهللادبعقيقحت.دمحانبليلخلا.نيعلا:رظنا.(م.ب.ف)ةيوفشلاو(ن.ل.ر)ةيقلذلاو(ث.ذ.ظ)ةبوثللاو(ت.د.ط)
.19-4٦:دادغب.يناعلاةعبطم
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نعفلا

ءافلا

فاقلا

فاكلا

ماللا

ميملا

نونلا
ءاهلا

ىاولا

فلاألا

ءايلا   

ةنايالامجعمق

روهجموخر

سومهموخر
روهجمدیدش
سومهمدیدش
روهجمطسوتم

روهجمطسوتم
روهجمطسوتم

سومهموخر

روهجم
روهجم
Eروهجم

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

ثيدحلايوغللافصولايف

 

يكاكتحاكنحلايصقأ

يكاكتحايوفشينانسا
يراجفنايوهل

يراجفنايصقيکنح
يوثلينانسا
يفنأ-يوفش
يبناجيفنايوثلينانسا
يكاكتحايرجنح
ةروهجمةقيضةيفلخ
هروهجمةعستم

 ةروهجمةفينحةيمامإ
:يليامحضتيقبسامم

مادختسالاوميدقلامادختسالانيبتاحلطصملاضعبمادختسايفاًقافتاكانهنأ-١
٠ق:يوهلوءح٠ع:يقلحو٠ب:يهفش.جراخملاتاحلطصميفامكثيدحلا

.سومهملاوروهجملاو

ةلاحىلعو٠جرخملاىلعةلادلاتاحلطصملاضعبمادختسايفاًفالتخاكانهنا-۲
ىلعتافالتخالاهذهتءاجوكنحلا,ناسللارخؤميفنينرلاةفرغعضوو٠ءاوهلارورم
:يلاتلاوحنلا

تاوصالاثيدحلايفمىدقلايف

ط.د.تيوثلاينانسأىعطَن

ظ.ذ.ٿنانسألانيبامميوڻل

ش.جيكنحيوڻليرجش
ضيوثلينانسأ

ريوثليقلذ

ص.س.زيوثليلسأ

فينانسايوفش
2كنحلايصقأيقلح   
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جييذلايوثللاك:ثيدحلاوميدقلايفنيفلتخمنيمسابجرخملانعربعيلودجلااذهف

.داصلاوءنيسلاو٠يازلاىفىلّسألاو.ءارلاىف.ىقلذلابهنع

ريشييذلا«يرجشلا»يفامكنيثيدحنيحلطصمىلإدحاولاميدقلاحلطصملاريشيو
بختسيو٠داضلايف«يوثللاينانسألا»و,نيشلاوميجلايف«يكنحل١يوثللا»

!¦ريشييذلايعطنلاحلطصموهوجرخملاسفنىلإريشيلفلتخمميدقٌحلطصم

.ءاطلاولادلاوءاتلايفيوثللاىنانسألا

:كانهفءاوهلارورمةقيرطىلعةلادلاتاحلطصملايفامأ

-اوهلاسبحيثيح٠ةيراجفنالابثيدحلايفاهيلإراشيىتلاىهو.ةديدشلاتاوصألا

=اوهلاجرخيفءايئاجفاًحتفحتفيمث,جرخملاةقطنميفاسبحنيتئرلانمجراخلا

.فاقلاو,ءاطلاولادلاو.ءاتلاو.ءابلايفامكةعقرف

قييضتمتيثيحةيكاكتحالابثيدحلايفاهيلإراشييتلايهو.ةوخرلاتاوصاألاو
حجرخملااذهنمرورملابنيتئرلانمجراخلاءاوهللحمسيو٠جرخملاةقطنميفءاوهلاىرجم

تاوصأيفثدحياماذهو.ناسللاوكنحلافقسباكاكتحاائدحمءاوهلاعفدنيف٠قيضلا

نيعلاوءاظلاوداصلاو٠نيشلاونيسلاو٠يازلاو٠لاذلاو.ءاخلاو.ءاحلاو.ءاثلالثم

..ءافلاونيغلاو

.ءاظلاو.ءاطلاوداضلاو.داصلا:يفامكًامخفمنوكيف

جرخيفهذهةفرغنوكتتالثيح«قيقرتلا»ثيدحلايفلباقيو.حاتفنالاو

.خلإ...ءاخلاو.ءاحلاو٠ميجلاو.ءاثلاو,ءاتلاو.ءابلايفامكًاققرمتوصلا

نألةقبطمتيمسو»ةحتفنملافورحلاو,ةقبطملافورحلاةيمستًاللعمخيشلالوقيو

.نمقبطنمريغناكاملك»يهةحتفنملافورحلاو.«اهيلعقبطنيناسللا

ثيدحلايفاهنأنيحيفدحاووضعىلعةيمستلايفادامتعاميدقلايفكانهنأ-۳
فصويف«ىوفشلاىنانسألا»ثيدحلايفلباقييذلا«يوفشلا»يفامكنيوضعىلعدمتعت

.ءافلاتوص

.٠/٠٥:ةنابإلا(١)

1

 



:يلاتلاوحبلاىلعفورحلاضعبفصويفافالتخاكانهنأ-٤

 

ثيدحلايفميدقلايفتوصلا

قفرمروهجمبكرميکنحيوٿلحتفنمروهجمديدشيرجشميجلا

مخفمسومهميراجفنايوثلینانسأقبطمروهجمديدشيعطنفاكلا

قفرمسومهميراجفنايوهلحتفنمروهجمديدشيوهلفاقلا   
نمبكرتيثيحميركلانآرقلاءارقدنعهنعفلتخيديدشهنأبىحصفلاميجلافصوف

.كاكتحالاوراجفنالا

هديدشنوكتثيحثيدحلافصولانعفلتخيسومهموحرهنأبداضلافصوو

ناتسومهمثيدحلافصولاىفامهوءناتروهجمامهنأبفاقلاوءاطلافصوو٠ةروهجم

تاوصألافصوىفءامدقلااهيلعدمتعاىتلاةيتاذلاةظحالملانعاًجتاننوكيامبراذه

روطتثدحو٠نآلاهباهقطننامعفلتختةقيرطبتاوصألاهذهنوقطنياوناكامبروأ

.()فصولاىففالتخالااذههجئاتننمناك

يفعقتالةزمهلانأريغ.ةزمهلاعمافرحنيرشعوةعستنمعمجأهلكمالكلاو»لوقي

نميهوفرحأةتسفورحلاهذهنمدلوتيو..فورحلارئاسكفرحيهو«باتكلا

:یھهفرحألاهتسلاهذهو.مهريغوبرعلامالک

.ةنكاسفلأالو,ةففخمةزمهبتسيلاهنأكلذو.نيبنيبىتلاةزمهلا

وحناهوحتفمهنأاهتلامإو٠ةلاممفلأهذهفءىملسوىّرشب:كلوقوحن:ةلامإلافلأ
.ءايبتسيلو٠ءايلا

الإةالصلايهامنإو.واولابزاجحلالهأاهبتكي.ةالصلافلأوجن:ميخفتلافلأ

.اواوتبتكوتمخفاهنأ

.۱-10۹١١۱۲۹-۸١۱1,۱۱۱-١١٠صت.دةرهاقلا.بابشلاةبتكم.رشبلامك.دةيوفللاتاوصألا:رظنا(١)
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.كنموكنعيفيتلا:ةفيفخلانونلا

.ميجالونيشيهالفءقدشلاميظعلايفقدشأوحن:ميجلاكيتلانيشلاو

نكلو٠ةصلاخيازالو٠ةحيحصداصيهالفردصموحن:يازلاكيتلاداصلاو

.افرحنوثالثوةسمخكلذفامهنيب

نماهنكلو٠ءبرعلامالكنمتسيلفرحأةعبسعمافرحنيعبرأونينثاريصتمث

:يهومهريغونميلالهأضعبو.طبنلاوسرفلامالك

ماجليفوكرشلاجرشلايفنميلالهأضعبلوقوحنميجلاوفاكلانيب:ميجلا

.فاكالوةحيحصميجيهالف,ماكل

.امهنيبنكلوداضالوداصيهالفىنبرضنامعلهألوقك:ةفيعضلاداضلا

.قدصنوديري.قدسدادغبلهأمالك:وحننيسلاكىتلاداصلا

بلاط:نوديري٠بلاتيبأنبيلعنعنولوقيطبنلامالك:وحنءاتلاكىتلاءاطلا

.ءاتءاطلانولعجيف

.ءاطءاظلانولعجي٠ىنملظ.نوديري٠ىنملطنولوقي:ءاطلاكىتلاءاظلا

.رفعجنوديريءرفعشموق:نولوقي:نيشلاكىتلاميجلا

`ءافلانيباهلعجيفمهبابنوديريمهبافمهضعبلوقي:ءافلاكىتلاءايلا

نعهدرفتيتلاةزيمملاصئاصخلانمةعومجمنمضتيةغللافورحنمفرحلكف

فورحلانيبلصفيذلا»بيبشنباناسلىلعخيشلادرويو٠ىرخألافورحلانمهريغ

رهجلاو.قابطإلاوءاخرإلاو.ةدشلاوسمهلا:يهءايشأةعبسمالكلااهنمفلاتييتلا
ءفورحلاتفلتخااذهتلعفاذإكنأل»:لوقبصئاصخلاهذهلللعيونيللاٌدملاو

ملو٠مئاهبلاتاوصأةلزنمبتناكلةدحاوفورحلاجراخمتناكولو.توصلافلتخاو

راتوأللعضووءاوهلارورميفهقيرطو.ددحمجرخمهلتوصلكف(«مالكلااهبمهفي

ثيحنم٠كنحلاوناسللارخؤميفنينرلاةفرغلعضووهمدعوزازتهالانيبةيتوصلا
نأدبالذإ۾,صئاصخلاهذهلكيفاًماتناتوصقفتيالو٠نوكتلامدعوأنوكتلا

وأ(يوثللاىنانسألا)لادلايفامكجرخملايفامإ؛ىرخألاتاوصألانعتوصلافلتخي

(يكاكتحالا)داصلاو(يراجفنالا)داضلا:يفامكءاوهلارورمةقيرطوأ.(يوفشلا)ءابلا

.:ةنابإلامجعم:رظنا(١)
ديدملاعطقملانميهوءاب.ءام»لثمةزمهلاهقلغتوةليوطةكرحباعوبتمادحاواًنماصردصتمئاهبلاف.Iقباسلا)0
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ةفرغنيوكتيفوأ(سومهملا)داصلاو(روهجملا)يازلايفامكةيتوصلاراتوألاعضويفوأ
.(ققرملا)لاذلاو(مّخَفملا)ءاظلايفامكنينرلا

اميفماضتتلب.ةدرفممدختستالتاوصألاف,يتوصلاليكشتلاةيضقىلإقرطتيمث

لاجممامتهالاجميهيتلاتاملكلالكشتلعطاقملاماضتتوعطاقملالكشتلاهنيب

.هريغويبرعلابهلكمالكلاو»:خيشلالوقيةكرحلاوتماصلانيبةقالعلانعو.فرصلا

نوكسلاوةكرحلاو,نكاسلافرحلاو.كرحتملافرحلا:ءايشأةفعبرأنمفلأ

امنإنكاسلاو,ةكرحوفرحوهكرحتملافرحلانأل,نكاسلانمرثكأكرحتملافرحلاو

(”تيمنكاسلاو٠عيجرتةكرحلانأل.نوكسلانمرثكأةكرحلاو٠طقففرحوه

يفالإةكرحلادجتالوءةكرحالوفرحلادجتكنأل.ةكرحلالبقفرحلاو»:لوقيو

.هسقنبلقتسمفرحلانأل.فرحلانملقأاهنأالإفرحاًَّضيأةكرحلاو.فرح

.هيوبيسو٠ليلخلاكبرعلانييوغللاركفعباتيكلذبوهف(")«..كلذبفرحلاتعشقىتلا
هلعجتوتوصلانببتىهفةريصقلاتاكرحلاهبموقتيذلارودلاكاردإيفينجنباو

ةحتفلاف.اهؤازجأيهيتلافورحلاوحنهبذجتوأ,هلقلقتوفرحلاكرحتيهفءاَعجَّرم

.("واولاوحنةمضلاو.ءايلاوحنةرسكلاو,فلألاوحنهبذجت

نإفايباتكاًرمراهلاودجوأوةليوطلاتاكرحلاوفورحلافصوباومتهامهنأمغرو
.ةريصقلاتاكرحلالمشيلدتميملاذهمهمامتها

:(لثمةيتوصلامالكلاضارمأضعبلضرعينأهتوفبالو

مالكلانمةلجع:هَّكرلا

ميملاوأءابلاهنأكظفلىلإعجريف.فرحلاعضومءىطخيناسللاىرتنأ:ةمتمتلاو

ءاثلايفددرتلا:ةأثأثلاو

ءافلايفددرتلا:ةأفأفلاو

مالكلاةدارإدنعناسللاءاوتلإ: ةلّقُّعلاو

هتدارإدنعمالكلارذعت:ةسْبُحلا

.١/۳٥:ةنابإلا(١)
.ةحفصلاسفن:قباسلا(۲)

.١/٤1٦٠١1صدمحانبليلخلا.نيعلاباتك:رظنا(۲)
.۲/۱-۸:ةنابإلا:رظنا(٤)
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هغثللاو

ميخرتلاو

ففَّللاو
° 2

ةمجعلاو

فرحيففرحلاخدإ:

مالكلاكلنيبتيالوتوصلاعمستنأ:

مجعلامالكباًنيعتسممالكلانوكينأ:

ةيمجعألاةغللابمالكلانعضرعتينأ:

فرحىلإفرحبلدعتنأ:

موشيخلابتوصفرحلابوشينأ:

اهنمدشأ:

مالكلافذح:

مالكلايفلقث:

ةمجعهناسليفيذلابرعلادنعوهو٠يمجعألايفنوكت:
نانکميوءا”ةيمجعللاةدامللهتجلإعمدنعةيتوصلااياضقلانمريثكلحيشلاضرعيو

هقلس»(.ق.ل.سةداميفلوقياًداصنيسلابلقلوحرودييذلالاثملااذهبدهشتسن
سابكوهنم.قلسمديدحوقلسمناسلوهركيامهعمسايأهناسلب

توصلا:قّلصلالصأوءاهبأرقيالو٠هيفةغل:مكوقلصو٠مالكلابمكوذأيأ()چدادح
:ديبللاق.

.(”للثلابمهتقحلاءادصوةقلصدارميفاًدْقَلصُف

eمهتوصيأموقلاةقلصتعمسلاقيءتوصلانمانقلص

.ةيمجعللاهتداميفوأةيوغللاهتمدقميفءاوسةيتوصلاتاراشإلابينغباتكلاو

فرحلاعابشإك٢۲۸ء٢٤۲۸ء۲/١۱۳۱ةنابإلارظنا

,

١1لادىالاو
.(نعوناو)(مهحم:مهعم)يتوصلالادبالاوءفرحكع.Nقباسلا(۲)

.١۱:بازحالا
.كالهلا:لظلاوءانحص:انقلصو١٤۱٠توريبرداصراد.ديبلناوید)٤(
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:فرصلا-۳-٢

حضويلةغيصلاطبضيامكفمجعملالمعنميساسأءزجايفرصةغيصلاةجلاعمنإ
اهيلعًارطيامو.تحنلاو.قاقتشالاو.نزولاةيحاننماهجلاعيكلذكوهفقطنتفيك
.ماغدإلاوميخرتلاولادبإلاولالعإلاونينكاسنيبعمجلاكةنيعمةيفرصرهاوظنم
.برعلامالكنمتسيلوأبرعلامالكنماهنأبةفيصلاىلعمكحلاو.لدعلاولقنلاو
كلذكاهلضرعو٠ةمدقملاىفلئاسملاهذهلضرعدقف.ةهجلاهذهنمىنغةنابإلامجعمو
:طاقنلاهذهنمةطقنلكنعازجوماثيدحكاهو.ةيمجعملاةدامللهتجلاعمءانثأ

:نازوألا-١

ىلعىنبمبرعلامالكو»:اهلاكشأوةيبرعلايفتاملكلانازوأًاددحمخيشلالوقي

ىلعنوكيامهتميئانثلاف.يسامخلاوءيعابرلاو٠يثالثلاو٠يئانثلاءفانصأةعبرأ
يعابرلاو.لخدوجرخوبرض:وحنيڻالثلاو.هوحنولبولهودق:وحننيفرح

.لَلنحشا:يسامخلاو.ههبشأامو٠بعَرَقو٠برقعوجّلمهو٠سطرَقوجرح:وحن

نعجرختالةيبرعلاةملكلاف.()ءلبْهَنَكولدُّرَمَشو٠لجْرَفَسو٠رّفْنَخساو٠رَعَشقاو

:ةيسامخوأللعف:ةيعابروأ,لعف.ةيثالثوأ.ةيئانثامإيهفنازوألاهذهنمنزو

ليثمتلاليبسىلعخيشلااهركذنازوأهذهو.للعفو٠لوُلعفو.للعفو.للعفأو.للنعفا
ءفرحأةسمخنمربكألاعفألايفالو.ءامسألايفءانببرعللسيلو»:ًاضيألوقيف.

اهنأو.ءانبلاىلعةدايزاهنأملعاف,لعفوأمسايففرحأةسمخىلعةدايزتدجوامهمف

لثمو٠ةبيوديهولمعُرَقاهئانبلصأاهنإ.ةنالمعَرُق:لثمةملكلالصأنمتسيل
.هبادّكْبِيفرح:فرحأةثالثنملقأنوكيالمسالاوبكنَعنميهامنإو٠توبكنع
نمامهوحنوورمعودعس:لثمهيلعفقويفرحو.ةملكلاهبيشحتفرحو
ءامسألاىفةثالثنعلقتالو,تاودألايفيفرحنعلقتالةملكلاف.()ءامسألا
٠.لاعفألاوأءامسألاوأتاودألايفةسمخنعديزتالو.لاعفألاو

كلمتثيحةيفرصلاغيصلانوكتةغللايفةمراصلاةددحملانازوألاهذهراطإفو

وأفورحلاهذهنمولخيالسانلامالكلكف»افرحنيعبرأونينثافورحلانمةيبرعلا

ديزتو.اهرخٌؤتوفورحلامدقتنأ..هلةياهنالىتحهنممالكلاٌرثكىذلاو,اهضعبنم
وهو(")«..هقفختوهلقثتو..فرحلارركتو٠حتفتورسكتو٠كرحتونکستوءصقتتو

:ىلعدمتعيثيحقاقتشالادعأوقىلإريشيانه
.١/۳۸ةنابإلا(١)
.۳۸/۱:ةنابإلا(۲)
.۴۷-٠١/۳۸قباسلا(۳)

۳۷

 



.تماوصلانمفلأتياموهو:رذحلا

ءايلاوفلألايهو)ةليوطلاو(ةمضلاوةرسكلاوةحتفلايهو)ةريصقلا:تاكرحلا

.(واولاو

.اهينومتلأس:فرحأيفةيبرعلاةغللايفةروصحملاىهو:ةدايزلافرحأ

ىموألاف.دّلَخ:لوقتو.َدْلَخلوقنثيح.د.ل.خ:ةداملابكلذىلعليثمتلانكميو

.ردصم:ةيناٹلاو

ةيلاتلاغيصلاهذهنمقتشنفتابيلقتلاىلإاجلنلبدحلااذهىلعرمألارصتقيالو

فنحناماهنممدختسنو/خلدلخد/غدلدغلدغد.خ

نمرذجلكف.ةجاحلاتقوةغللاهيلإأجلتاديصرمدختسيملامىقبيو٠هيلإةجاح

.هفلتخملانازوألاو.ءامسألاو,لاعفألااهنمقتشتةدامحبصيروذجلاهذه

:قاقتشالا-

نأملعاو»:لوقيىثالثلاريغو,ىٹالثلالعفلانمردصملاقاقتشاىلإخيشلاريشيو

برض:لوقتو.ًالعُف:ابرضبرضلوقندحاوسايقىلعءيجتالوفلتخت(رداصلا
:وحنفرحأةعبرأىلعناكاماهنم(")فلتخيالو...لاعفىلعءاجف.اًبارضًةقانلاٌلحفلا

جرحد:نولوقيةللعف:هردصمنإف:للعفىلعناكامو.الاسرإلسرأوءًارابخإربخأ
اًراسکنارسکنا:يفامکلاعفنا:ہهردصمفلعفناىلعناکامو...ةلجلجلجلجوةجرحد

الاتق.لتاق:وحنةلعافمولاَعفهردصمفَلَعاَفىلعناكامواًرادحناردحناو

مدىلإاندهعدقواهنايسنلااناسنإ(ناستإلاةيمسقبكلذخيشلالعقلا

هسکاذ|شرماتشلجرلاشقلاقيو٠ةراجتباحصأاوناكمهنألاشيرقشیرق

عقواذإاشارتقاحامرلاتتشرتقا:لاقيو.لوأفًالوأهذخأاذإالامنالفشّرقتو.هذخأو

.صنلافةدراوريغةرابع«ىثالثلانم»(۱)
.لاعفألاردصم(۲)
.45-١/4۸ةنابإلا(۲)
.١٠٠/هط(٤)

۳۸

 



«شیرقنمقتشملجرمسأ:شورقو.ضعبىلعاهضعب

:تححنلا

امك(")«ةماتةملكاهعمجتفىرخأةملكنمرخآفرحىلإهعمجتفةملكلانمفرحلاذخأت

ةميهبلالعفبىتأاذإ»ميهبتو٠ءلفعجو٠لقوحو٠لدمحو«لليهولحبسو٠لعيح:يف
دقتعا»:بهذمتو.«هقانلمجلاراص«قونتساو‹نيرجاهملاىلإبسناذإ»رجهمتو.«

.)ةظمألانمخلا...«بهذملاكلذ

:ةغيصلاىلعًارطيام-٤

:لياماهنمركذنفتالكشمنماهيلعأرطيامو.ةملكلاةغيصامأ

:زاوجلاوعنملانيبنينكاسنيبعمجلاأ
.ىرخأعضاوميفزوجيو٠عضاوميفعنتمينينكاسلانيبعمجلانأىلإخيشلاريشي

اواولوألانكاسلاناكاذإوأ,فقولايفكلذزوجيو.ةملكلاةينبيفعمجلاعنتميف

نأىلإمالكلايفلصويالهنأملعاو»خيشلالوقيةنكاسافلأوأ,ةنكاسءايوأةنكاس

دير:كلوقوحنكلذوهيلعكنوكسبنكسيامنإىناثلاوءنوكسلاهلصألوألانكاسلا

للعيو(*«...راحءامكلوقوحنًامغدمافرحىئايلانكاسلاناكامو.ةنكاسًفلأ
.(”ليوطبهسمثيدحيفنكاسبءدبلامدعلوأ,نينكاسنيفرحعامتجامدعلخيشلا

:ب

ةلثمألانمهرخأىلإ...ةناطوةماطونيجسوليجسو٠نتكلاولتكلاو,تلتهوتنتهو

ءاهلاونيعلاوءاهلاو(ماح-ماه)ءاحلاوءاهلانيببلقلامتيف(”خيشلااهركذىتلا

.(قارأ.قاره)ةزمهلاو

.(مباونبا)ميملاونونلاو(نيجس-ليجس)ماللاونونلاو

.۸١۱-١/۷١٠ةنابإلا(١)
.١/١١۱قباسلا(۲)
.۳١۱-١/١١۱قباسلارظنا(۲)
.٤٥-١/٥ةنابإلا(٤)
.١/٤٠٩صقباسلارظنا(٥)
.١۱۲-۱۲۳/۱صرظنا(٦)

۳۹



.(ريثاعملا-ريفاعملا)ءاثلاوءافلاو(ءانب-ءانف)ءافلاوءايلاو

.(دره-تره)لادلاوءاتلاو

.)توثجوتوذج)ءاٹلاولاذلا

(بقسلاوبقصلا)نيسلاوداصلاو(طارزلاوطارصلا)يازلاداصلاو

.(دبن-ضبن)لادلاوداضلا

(جلع-لع)ميجلاوءايلاو(يداسلا-سداسلا)نيسلاوءايلاو

(رهكلا-رهقلا)فاكلاوفاقلاو

٠(”ةيشلاةلثمأاهضرعتامكلادبإلاروصيههذه

:بلقلاج

قيرطلاسمطو.هقمدوهافمقد:يفامكضعبىلعاهضعبميدقتوهفورحلابلقو

عقصولجرلاقعصو٠لحضماوءىشلالحمضاواعقوةقانلاىلعلحفلاعاقو.مّسَطو
.دمحأنبليلخلادنعبيلقتلابابيفاذهلخديو.()ةلثمألانمخلا...

:لالعإلاوألقنلا-د

لقتام»خيشلالوقيامكوهفءريغتنمةملكلاةينبيفةلعلافرحأىلعأرطياموهو
نمريثكلابةرهاظلاهذهلخييشلالثميو(”«لتعملايفنوكيامرثكأو,هلصأنعمالكلانم
:مويقلالصأو»:لوقي٠«مويقلا-ىلاعتوهناحبسهللامسااهنمذخأنوةلمألا

ماَيَقلاامأو...ةددشمءاياتلعج٠نكاس(")قباسلاو.واولاوءايلاتعمتجااملف.مووُيَقلا
امأو.ةددشمءاياتلعجنكاسقباسلاوواولاوءايلاتعمتجااملف٠ماويقلا:هلصأف

:ءايقاولانماولديأ,نكاسقباسلاو.واولاوءايلاتعمتجااملف٠مْويَقلاهلصافمْيقلا

امو.ةغيصلالصألليلحتاذهف.(ءةدّدشمءايًاعراضماهلبقىتلاءايلااهيفاومغدأو
:رايدلاو:ناسنإلاو.نميهملاويحلاو هلإلا.اهنمةريثكةلٹمأكلذلركذيو.هيلإتروطت

٠ءتاقيموثاربمو٠.داعيمودعيوءءاطعلاو.ءاسكلاو٠مانوفاخو٠مهللاو.منهجو

.غلاeةأرماو.دحأو‹مايألاوثيراوموتيقاومو٠نيزاومو«نازيمو

دهشتسننأنكميو٠نآرقلاىناعمبتككلذكاهتلوانتو.لادبإلاناونعتحتةرهاظلاهذهةميدقلافرصلابتكتلوانت(١)
.۱£م١۱۹۸ةماعلاةيرصللاةئيهلا.نيرخأويتاجنفسويدمحأقيقحت(ه۷٠۲ت)ءارفللنآرقلاىناعمباتكب
.ليثمتلاليبسىلع١/۲
.۱۲۳-١/۱۲۲ةنايإلارظنا(۲)
.١/۱۲۷ةنابإلا(۲)

.١/۷١۱ةنابإلا(٥
.۱۳۳۴-١/۱۲۷صةنايإلارظنا(1)

 



:لدعلاه

اادعودعم.لعقنزوىلعيهيتلارمُعيفامك.رخآ
.عاكلو4.ماطفو4.ماَدَحو‹بالُغوشاقرءاسنلاءامسأيفلودعملااذهلةاٹمآخيش١

٠ةشقارنعشاَّقَرو٠ةمذاحنعةلودعممادحقةلعافنعةلودعمءامسألاهذهف.قاسفو

سانوزاجحلالهأو.ةقسافنعقاَسَفوءةبلاغنعبَالَغو4ةمطافنعةلودعمماَطَفو

ماذحتیأروماذحهذه:نولوقیفلاحیلعنیونتریغبكلذنورسكيميمتينبنم
وهفتافصلايفوألعفلايفاذهنمناكامو..لودعمهنألهورسكامنإوماذحبتررمو

لزناوكرتا:ينعتلازنوكارت:لجرللكلوقو.هيففلتخيالاهلكتاغللايفروسكم

:يهولودعملاماسقأركذيو

.راَجُفايو٠عاكل.ايو٠ثاّبَخايو٠قاَسُفايةأرمللمهلوقوحنابلاغاتعننوكينأ

.مدوهو

.دادنديعصلابودعتليخلاو:وحنثنّؤمردصمنعالودعمنوكيام
۱ < ۰ £ ۰ ۰

()ءانقوراَذَح:وحنرمأعضوميفنوكيام

:ماغدإلا-و

لبلجوٌزعهلوقكمغدملالثمريصيىتحفرحيففرحلخدينأ»وهماغدإلاو
.Ç(«ءارلايفتمغدأنيحءارماللاتراص(١مهبوُلَقىلعناَر

ماغدإلاكرتولوألاكرحتونيتملكيفاناكاذإ-نيظملانيفرحلاماغدإزوجي-
€مكللعجيذلا»ىلاعتهلوقيفامك.نسحأ

.«تيمفرحاهنأل»اهيفمغذيالوءءىشيفمغدتالفلألا_-

.اهيففلأمغدتالوفلأيفمغدتالءايلا-

بهذوفرحلابهذتمغدأولفايشفتاهيفنأل.اهنمبرقاميفمغدُّتالنيسلا-
4“ؤ5

.١١٠-١/۹٤۱ةنابإلارظنا(١)
.١٤٠/نيففطملا(۲)
.١/١۱۱ةنابإلا(۳)
.١٤٠/رفاغ(٤)

٤ا



.ميجلايفنيسلامغدتالو-

4

.نع:دیری«نُمع:وحنميميفمغدتنونلاو-

.بهذنمقلوقتفنونلايفميملامغدتالو-

.ماللايفمغدتنونلاو-

.«رشلاوريخلانم»:يفامكنيتفشلافورحنمماغدإلاىلعىوقأمَقلافورحو-

ھيفمغديالو٠ءىشيلمغدتالةزمهلاف,اهنمبرقاميفمغدتملامفورحلانمو-

حاغدإوفورحلاىلعتاءارقلايففقولاةيضقكاياضقلانمريثكىلإخيشلاريشيو

|كيلاةزمهلافذحدعبماللايفماللاوءملعتله.اهليلاتلالعفلاءاتيفلهمال

«هترصتخافليوطحرشماغدإللو»:هلوقبكلذيفهثيدحمتخيو.كيلزتأ

:ةغيصلايفةدايزلاوصقنلا-ز

ينعتل«ايو»يفقىلعلدتل:«ق»يفامك(")«ةملكلاضعبباهذ»:وهصقنلاف

رخآفذحوهف....فرحللعطق»هنألةغللايفميخرتلاىلعكلذقبطنينأنكميو.ايه

وء«راح»و.ةعميخرتٌزعو٠ةنيثبميخرت«نيكِب»:يفامك()«مسالانمفرح

.كلامو.رماعو٠ثراح:ميخرت«لام»و«ماع»

.واولاةدايزوًهالاثمكلذلبرضيو٠ةملكلالوصأىلعفرحةدايز:يهةدايزلاو

عضاوملاخيشلاركذيوترسف:نمهنألروسق:وحنيفدازتواولاو»:خيشلالوقي

۰بكوکورهوجولقوح:يفةيناثدازتوءالوأاًدبأدازتال»يهفواولااهيفدازتيتلا

رّوهَجَو٠روُسَفيفةثلاثدازتو,ةدئازواولاو,لصألانمنيعلاوءافلاف,لعوفهنأل

يهفروهمج:وحنلولغميٿو.دوقفم:وحنلوعفميفةعباردازتو.رهجورسقنمهنأل
.

:لىخدلا-٥

.۱۱۳-١/۱۱۱ةنابإلارظنا(١)
.١/٤۱۱ةنابإلارظنا(۲)

.١/١١۱قباسلا
.١/۸٠١۱قباسلا(٤)

.١/۱۷۰قيباسلا(٥)

٢



فيرعتلاةيحاننمةيبرعلاتاملكلاةلماعمةيبنجألاتاملكلاهذهلماعتو.ةيبنجألا
كانهنوكيف«ًلاتنوم»يفامكةفلتخملاةيبارعإلاعقاوملالغشو٠قاقتشالاوريكنتلاو
ًالاتنوملاو٠مليفلاًالاتنوميفكلذكو.جتنموجتنمموهفةَجَتْنَمجتنميجدنمو.ًلاتنوملا

.خلإ...عئارألاتنوملاوديجلا

ىتلاسسألاىهامو.ةليصألاةيبرعلاتاملكلانمةليخدلاةملكلازييمتةلكشمىقبتو

تدرونإف»:خيشلالوقيةليخدريغوأةليخداهنأبامةملكىلعمكحرادصإلاهيلإاجلن
فرحاهيفسيل.ةيوفشلانموأقلذلافورحنمةارعمةيعابروأةيسامخةملككيلع
نمتسيلو٠ةثدحمةملكلاكلتنأملعاف.فورحلاهذهنمكلذقوفوأ٠نانثاأدحاو
ةعوفشمريغنوكتيتلاةعدتبملاةملكلاو»ليلخلالوقبخيشلانيعتسيو(`«برعلامالك
ةملكتءاجنإفكلذهابشأوجفَعُشكلاو٠جثعضخلا:لثمفورحلاهذهنمءيشب

يهو٠ةيبرعبتسيلاهنأملعاف,قلذلافورحلانمنافرحوأفرحاهيفسيلةيسامخ
ىلعلدتةراشإلاهذهلعلو(«ءىشفرحألاةتسلانماهيفسيلاهنألجئاضعلالثم
داومللهتجلاعمراطإيفكلذكىعولااذهرهظدقو٠ةيضقلاهذهبخيشلاىعو

.ميهاربإو٠خأءمنهجوءُدّبلاو٠ميهاربإو٠ليإوءخأومنهج:يف(ةيلاتلاةيمجعللا
بلاقلاونازرقو.نامجرتلاولهدوءىنابروايهارشو.دادحلاو.دادغبو«ٌدبلاو
.خلا...

لالخوأةمدقملايفءاوسةنابإلاباتكيفاهدجننأنكميةيفرصلااياضقلانمريثكو
نملاثملااذهبدهشتسنو٠طوطخللايفاهيلإعوجرلانكميو(ةيمجعملاةداملاةجلاعم
ليقو-هللاهمحر-رمعثيدحيفءاسنلا:»:خيشلالوقي.ر.ر.ذةدام
:ةيرذلاو.دادضألانموهو٠مهنمعقوةيرذلانأل,ءابآلا:ةيرذلاوءمهدالوأودالوألا

.نييوحنلاضعبلاقو.دحاو:ارذلاو,لامعتسالاةرثكلكرتف,ةزمهلاهلصأو.
ىلعمهّدهشأول.رّذلاكمدأبلصنمقلخلاجرخأهللانألنم‹هيلعُف:ةيرذريدقت

.ٍةّولعُف:هريدقتةوورُر:ةيرذلصأ:هريغلاقو.)4ىلاولاق.مكبربٌتسلأمهسفنأ
ءايلايفواولاتمعدأمث٠ءةيورذتراصفءايةرخآلاواولاتلدبأ,فيعضتلارثكاملف

.ةيرذتراصف

.ىنبىفامكءايةزمهلاتلدبأف.قلخلاهللاارذنملوعف.ةيرذ:ليقو

نبليلخلا.نيعلارظناو«نم..ب»يهةيهفشلافورحلاو«نلر»يهةيقلذلافورحلاو.۱-۳۹ةنابإلا(١)

١٤٦١٦,٠ص..دمحأ

٠٦٢ةنابإلارظنا)۲(

EFTTA FYE YAA. Not e EVN bE e e VAS eA. Yoo يلاوتلاىلعرظنا )(.

. ۳A6, NEV eA, ۱۳/۲ رظنا(٤)

.۱۷۲/فارعألا)°(

۳٤



.ةورذنوكيف٠قلخلاهللاارذنمنوكينأاهدحأءهجوأاهيفةيرذ:ىرابنألانبالاق

قباسلاوواولاوءايلاتعمتجااملف٠ةّيوُرُذتراصفءايزمهلانملدبأواهزمهكرت
هجولاو.ءايلاحبصتلءارلاترسكواهدعبيتلاءايلايفمغدأف.ءايواولانملدبأنكاس

نوكيو٠ةلوعفنوكتف٠«تورذنمنوكتنأ.ثلاثلاو٠رّذلاىلإةبوسنمنوكتنأ:يناثلا
ءايلايفتمغدأو.ءايقاولانملدبأو٠ءايواولادعبيتلاءارلانملدبأف.ةورذاهلصأ
.اهدعبيتلا

عمانلمحنمةّيرذولتباثنبديزارقو٠ةيرّذلالوقيف٠لاذلارسكينممهنمو
لاقيو.ةيّبلأجرخماهجرخأف.ءارلافيفختولاذلاحتفبةّيرَذ:مهضعبأرقو(«حون

`.ناتغلةّيرذو«ةيَرّذ:

امواهلصأوءةغيصلاطبضةيحاننمةيفرصلاةجلاعملللاثمريخربتعيصنلااذهو
تاءارقنماهيفءاجامكلذكو.ءاملعلالاوقأبانيعتسم«لادبإوألالعإنماهيلعًارط

.۳/ءارسإلا(۱)
.٢۲-۲۱/۲ةنايإلا(۲)

٤

 



:وحلا-٤-۳

وأ٠.ةغللاملعومجعملانيةقالعلارٽعيو.مجعملاو‘بولسألاو»هلالدلاو‘بيكرتلاو

لدجللةرعملارومألانمبيكرتلاوفرصلاوتاوصاألاكىرخألاةغللاملععورفومجعملا

.لدجلااذهىلعلاثمرهظأىهمجعملاووحنلانيبةقالعلاةلكشملعلو.

مهنمف.احضاوًافالتخامجعملاو,وحنلانيبةقالعلالوحمهنيباميفءاملعلافلتخيف

نأىريثيحةيكيرمألاةيوينبلاةسردملاميعزدليفمولبكامهنيبةلصلاةقاثوىرينم

وضعلاوعونلاىلعمئاققرفوهفقرفنمامهنيبناكاذإو٠«وحنللسرهف»مجعلملا
لوئسمفمجعلملاامأ.امهنيبةمئاقلاتاقالعلابىنتعيو٠فانصألاوعاونألاررقيوحتلاف»

ىلإمالكلامسقيوحنلاف.()«عاونألاكلتىلإيمتنتىتلاءاضعألابةلصتملااياضقلانع
ىلإلعفلاميسقتلثمفانصأىلإعونلكمسقيمثءفرحلاولعفلاومسالالثمعاونأ

ةملكنألوقيف,فانصألاوعاونألاكلتىلعةغللاتادرفمعزويفمجعملاامأ,دعتمومزال

.ًالڭمدعتملعف«برض»

لوانتيمجعملاف.ةدعتادرفمنيبرايتخالل«اًقلغماًماظن»لوانتيوحنلاناكاذإف
رايتخالاف.ةيناطيربلاةيوغللاةسردملاىرتامك«طقفتادرفمنيبرايتخاللاًحوتفماًماظن»

رايتخالاامأ.خلا...رئامضلاولوصولملاءامسأو.ةراشإلاءامسأنيبوحنلايفقلغملا

.>خلا....ةكيرأ,ةكب,دعقميسركلثمةفدارتملاةغللاتادرفمنيبنوكيفحوتفللا

("‹ةيمجعملاةينبلانمنامهمنامسق»مجعملاووحنلانأربتعيكلذىلعءانبو
:اهتممجعملاووحنلانيباقورفكانهنأىريفرخألاهاجتالاامأ.رخآلاامهنملكلمكي

.رخآءىشلكبمتهيفوحنلاامأ.طقفتاملكلابمتهيمجعملانأ-١

اهيفلخدتىتلاةدرجملاتاقالعلابمتهيفوحنلاامأ.ةغللاتادرفمبمتهيمجعملانا-۲

.تادرفملاهذه

.لكشلابصتخمفوحنلاامأ,ىنعملابصتخممجعمل١نأ-۳

ىتعملانمفلأتيةقوطنمةرابعةيأللماكلايوغللاىنعملاف.دودرميأرلااذهو

(1) Gleason H. A. J.: “The relation of lexicon and grammar’ in Householder and sporta 94.

(2) Halliday M. A. K. Angus Mc Intosh and Peter strevens “The Linguistic Sciences and lan-

guage teaching” (Bloomington: Indiana University Press 1965 P.23.

(3) Martin Somuel! E. “Selection and presentation of ready equivalents in a translation

dictionary” In Householder and sporta. p368.
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٠ةيوينبلاىناعملانمةغللاوحنفلأتيو٠يوينبلاينعملاهيلإاًناضماهتادرفليمجعلملا

تيبةقالعلاو.اهيفلخدتيتلاةدرجملاتاقالعلاو.ةغللاتادرفمنالوانتيوحنلاومجعملاو

يوحنلاىنعملاكانهو.رخألالمكيامهنملكف.اهلصفنكميالةقالعىنعملاولكشلا

تاملكلالضفن»نحنف.ةروصحضوأىفىنعملاميدقتىلعنيعتيتلاةيمجعملاتاقالعلاو

قرخناكمىفاهتدئافتبثتةيوحنةدعاق.٠للخلانماَنَصدقاذهانلعفبنوکنامدنع

٠)ةيمجعملاةينبلافصو

فةملكلليمجعملاىنعملاميدقتبيفتكتاليهف.ةقالعلاهذهلفغتالةيبرعلاانمجاعمو

ىلإربشتو٠,فرحوأ4لعفوأمساةملكلاهذهنأىلإريشتيهف4هجلاعتىذلالخدملا

ًانايحأو٠اعمامهبوأ,ليثملاركذبوأءتاكرحلاب.ًاعراضموأايضاملعفلانيعةكرح

.خلإ...عمجلاعمجو٠عمجلاو٠تاقتشملاوءردصملاىلإريشتو.ظافلألابةكرحلانييعتب

ءىدعتلاوموزللاثيحنملعفلاىطاعتيوهف,وحنلاباويأنمبناجبعتقيو

ةلمجلاكةيوحنلابيكارتللضرعيو٠فورحلافىوحنلابناجلالوانتيو٠ةعواطم
مجعملاف.خساوتلاو٠ةلمجلاىفتالبكملاو.ةخوسنملاةلمجلاو.ةيلعفلاةلمجلاوءةيمس.
.قرصلاو.ىتوصلاماظنلا:ةةثالثلاةيوغللاةمظنألاهلهمدقتامبعفتنيونيعتسي
`«ىفيظولاىنعملاديدحتنعةلوئسملامظنلاىهوءىوحنلاو

ضرعدقفءىوحنلابناجلابةناعتسالاىفةميدقلاةيبرعلامجاعمللعباتةنابإلامجعمو
بلقلاو.ديكوتلاو.ريذحتلاو.ءارغإلالثموحنلاتاعوضومنمريثكلةيرظنلاهتمدقمىف
.ةلمجلاةينبىفةيوغلرصانعةدايزو.ةرواجملاىلعبصتلاو.رجلاو,لدبلاو.مالكلاىف
ءدحاولاظفلبنينثالاونينثالاظفلبدحاولاةبطاخمك.تافتلالاو,ريخأتلاو٠ميدقتلاو

.ضعبىلعرجلافورحضعبلوخدو دهاشلاظفلببئاغلاو,بئاغلاظفلبدهاشلاو
.9ريثكاهريغوًايدعتموًامزاللعفلامادختساو

تاعوضوملًاضرعنكيملهنأ٠ةيوحنلاتاعوضومللهضرعىلعظحالننأنكميو
بيكارتلاراتخيف٠.ىنعملاراطإىفاهضرعيناكهنكلو-ةاحنلابتكىفيهامك-وحنلا

ميظعتلابيكارتبدهشتسننأنكميو.ميظعتلاو.ديكوتلاو,ديدهتلاكىنعملاىلعلدتىتلا
كّدقلجرو٠لجريألجروءلجرام:مهلوق»:لوقيءخيشلااهركذيتلا
كطقوكدقوالجرهبكبسح:ىأالجرهبكطقوءالجرهبكبسح:ىءالجرهب

(1) Hill Laymen, “Lexicographers, and Language, 46. 1970. p 250.
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لاقو.لضفلااهيلإىهَتنَيةياغهنأ:ىأ.نالفبكيهان:مهلوقكلذكو.دحاوىنعمب

مالكلااذهىففاكلانإف.لجرنمكاهنوءلجرنمكيهانالجرتيأر:مهلوق:ٌليلخلا

تثدحيذلاخيشلاونبلاقو.ةياغلاىلإهلامكىفلجرلاىهتنادق:هريسفتوةبطاخمفاك
.هركذبتعفراذإ.هبتهونوءىشلابتهن:لاقيو٠اًرخفوةَمُّرُكَمخيشلاكاهن:هنع

اذهبخبخب.ففخيولّقَكِيوهو٠هبباجعإو٠ءىشللمهدنعميظعتوهخب.خب:كلذكو
ةنميلأبأحصاو(”€ةعراقلاامةعراقلاطللجوزعداهلوقهنمو٠مركقوفامرك
امنيميلاٌباحصأولء(€ةماشملاٌباحصأامةمأشملاٌباحصأو٠ةنميملأٌباحصأام

.ميظعمهنأشىأ)€لامشلاٌباحصأاملامشلا”€نيميلاباحصأ
مهلوقو.همظعأام:ىأ.ميظعتلاهانعمفاذهوحننم-لجو-نعداباتکیفاملکو
امىهةلوص:مهلوقكلذك.نأشلاميظع:ىأ:ديزامٌديز:برعلالوقكىخأامىخأ

اذهو.تاعوضومنمهتجلاعمبماقامكلذىلعسقو(٠)«يهاميهةجاحوءيه

اهنمهباشتملاعمجيوىنعملاعبتتيلب٠ةيوغللابيكارتلاىفوحتنلاعبتيالاجهنمربتعي
.ريبعتلاىفةيناكمإميدقتل

.ديدهتلاديفتىتلابيكارتلاهذهنمركذيف(”ديدهتلاىفبابلااذهاضيأركذننأنكميو
هو

دوعينأنوديريالمهو:هيلإريصتامىرنلىرخأدرمدع

.٩”رفكيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمف»>4متئشاماولمعالي

:ديريديدهتلاهيفىنعملاو.ًالوغشمكلذللئاقلاسيلو.كرمأىفرظنللكلغرفتأس
.هيفرظنلاوكرمأىفٌدجأس

.ةمدقملاايانثىفةرثانتمةريثكدجكلذىلعةلثمألاو

كانهتناكاملكهلضرعيناكدقفةغللافىوحنلابناجلالفغتملفةيمجعملاةداملاامأ

لوقي«ث.ى.ح»ةيمجعملاةداملانمصنلااذهبدهشتسننأنكميو.()كلذلةرورض

ةدراولاةغيصلاهذهطبضهجوأو٠(واولاوهو)ءايلالصأ:ىلإريشينأدعبخيشلا

عقاولامسالامكحلضرعيهارن(وأثيحو٠ثوَحوأثوَح)ىهوبرعلانع
لوقي.ةلثمألابكلذًاديؤمتاغللاضعبىلعاهمكحهتوفيالو.ًاعوفرمنوكيثيحاهدعب
ضعبلاق.فالتخااهيفو٠نأرقلاءاجاهبو٠ءاثلاعفربٌثيح:ايلعلاةغللاو»:خيشلا

ىھهو.بارعإلابىرجت:ضعبلاقو٠حتفلاىلع:ضعبلاقو٠مضلاىلعةينبمىه:

ىف«ثيح»نوبصنيميمتىنبونميلانأبرعلانعو.اهدعبمسالاعفرت.عفرللةادأ

.١٤/ةعقاولا(٤).۲۷/ةعقاولا.۸٠۹/ةعقاولا(۲).٠/ةعراقلا(١)
٢۲/فهكلا(۸).٠4٤/تلصف(۷).٢٥۲-٢٠/٢٢۲قياسلا(1).۱۸1-١/٤۱۸ةنابإلا(°)
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ثوحاهلصأ:يرابنألانبالاقو.كلذوحنوهتيقلٌثيَح:نولوقيءبصنعضوم
.ىئاسكلالوقاذهوواولانمافلخءاثلاةمضتلعجو:ءايلاىلإواولانعتلدعف
ىفهللادبع:هانعمفٌديزٌثيحهللادبع:تلقاذإف,نيلاحاهنمضتلتمض:لاقو

لاحلكىفةمضلاىهوتاكرحلالقثأتّيطعأنيلحمماقمثيحتماقاملفديزهيفناكم
َفیکوَفوسباههبش٠ثيح:لاقنمو.دعبنمولبقنممهلوقباههبش٠ٌثيح:لاقمث

ديزدعقثيحتدعقلوقتودوجأوواولاتخأءايلانألءاًواوءايلابلقثّوَحلاقنمو.

.دعقأدعقتثيح:لوقتوًاعضومالإنوكيالثيحنأل.هيفدعقىذلاناكملاىفىأ.
سلجيثيحنوكأ:تلقاذإكنأكلذو.لعفللىهو,دعقأهيفدعقتىذلاناكملاىف.ىنعملا

نأل.نسحألعفلاناكامنإو٠ءسلجيديزثيحنوكأ:كلوقنمنسحأ٠ديز
٠كتأىنتأتنإ:لوقتكنأىرتالأ.مسالابهنمىلوألعفلابءازجلاو.ءازجلاىنعماهيف

۰َ(«هتآینتایٌدیزنإ:لوقتنأحبقیو.هتآدزینتایناو
.مجعملاايانثىفةرثانتمةريثكدجكلذىلعةلثمألاو

.اذبَحجلاعيثيح١/٤٦۹٤كلذكرظناو۷٩4-١/4۹1ةتابإلا)۱(
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:ةلالدلا-٥-۳

مدقيو٠اهطبضيو٠ةدوجوملاةغللاتادرفممضياّباتكمجعملاناكاذإ
ةينبلالخنمةيمجعللااهيناعمحرشىلإةفاضإلاب.اهلوحةيرورضلاةيفرصلاتامولعللا
ىلعموقينأبجيىنعملاحرشنإف.ةملكلاهيفدرتيذلاىوغللاقايسلامدقتةيوحن
:ةيلاتلاسسألا

.اهحرشدارملاةملكلانماًماهبِإلقأحرشلاةغلنوكتنأةرورض١
مدختسمفرعيف.ىنعملاحيضوتيفىوغللاربغقايسلاىلعدامتعالاةرورض-٢

زوجيىتمو.ٌنيعملاقايسللبسانملايوغللاىوتسللايمجعملاحرشلالالخنممجعللا
ءةيعامتجالااهنيماضمواهانعممهفلالخنمالإكلذىتأتيالو٠ةنيعمةرابعمادختسا

ةيواستملاةناكملايوذنيميمحلاءاقدصألانيبلامعتساللةلباقوأةيماعوأةيدوىهلهو
بلطتتىتلاتابسانملايفلامعتساللحلصتو.ةيمسروءةبذهمةرابعلاكلتتناكاذإامو.
۱.(«مارتحالاوأةمشحلا

يهةبحاصلا,ىنعملاحرشىفةبحاصلملاىلعمجعملادمتعينأةرورض-۳
ماظنلاجارختسا»ىلإىدؤياذهو«ةنيعمتاملكعمبيكرتيفنوكتنألةملكلاةيحالص»
ةيلالدلالوقحلاتازيممانلرفوتنأاهلنكميىتحىمغيدربلاوأىظفللا

ةبراقملانعىنغتستالةبراقملاهذهو..اًديدجًافصوهتدامو.مجعملافصوةيغباهلك
Syntegmaticيمغتنسلاوأيقايسلاماظنلابةصاخلاتانيمضتلاباهدوزنيتلاةيعيزوتلا

.(هتامجعمولقحلاصئاصخلمتكتىتح

ىلوأو.اهيلإراشملاةيعامتجالايناعملاو٠ةيقايسلايناعملايبرعلامجعملالمهأدقو
انلرهظف.ةقوطنملاال,ةبوتكملاتاملكلاعملماعتي»هنألكلذوةيمجعملاىناعملابهمامتها
:(©ليام

ىنعمنعةملكلاىنعملصفىلإىدؤياهلاودوتادرفملاىلعمجعملازيكرتنأ١

وأزجتنملاوأ.ديردنباهيمسيامكةرهمجلاوأ,دمحأنبليلخلالوقيامك,لعفلابدوجوموهامتادرفملانمكانه(۱)

وأ٠ىوغللاديصرلاوأليلخلاهيمسيامك«ةوقلابدوجوملا»:لباقميف.ىكسموشتهيمسيامكPerformanceقبطلا

یناثلاولعفلابدوجوملاعمجياميأمجعمابیمسياموهلوالاف.یکسموشتاهیمسيامكةيوغللاةردقلا

..لمعتسمريغ»نيعلامجعميفليلخلاهيلإراشأاموهوةجاحلاتقوهيلإاجلتنأةغللنكمييذلانوزخملاوه
.١١۱٠صىوازمحلاداشردمحم.ًاثيدحوًاميدقىبرعلامجعملااياضق:رظنا

(2) Rill , Arcibald A. (ed). Linguistics Today (New York. Basic Books. INC. 1969 P.147.
..۱۳۳ص.يمساقلايلع.مجعملاةعانصوةغللاملع:رظناو
.١٤٠١٠-١١۱ص.يوازمحلاداشردمحم.انيدحوًاميدقيبرعلامجعملااياضقنم(۲)
.٢٦۲۳-٢۲۳ص.مساقيكزضاير.يبرعلامجعملا(٤)

£۹



وهواهانعمنمامهمابناجةملكلادقفيرمأوهو.قايسلاىنعموأةلمجلايفةملكلادوجو

.يقايسلاىنعللا

بناجايلكهجهنمنمدعبتسادقنوكيةغللمادختسالابناجهلافغإفمجعملانأ-۲

امهو.ةيمسجلاتاكرحلاةغلوةيبناجلاةغللاك,ىرخألالاصتالالئاسوىلعزيكرتلا

.قايسلاخانموماعلاىنعملاخانممهفيفنالعافنارصنع

مجاعملانإف,يلمعلامادختسالابناجلافغإوطقفتادرفملابمامتهالامغرنكلو

ريغقايسلاحمالممسرةلواحمكصقنلااذهاهبضوعتلئاسوىلإتأجلدقةيبرعلا

قايسلاركذو٠لوزنلابابسأوءصصقلاكةلمجلاوأةملكلاهيفلاقتيذلايوغللا

كلذكلفغيملو.اهجلاعييتلاةيوغللاةداملانعجورخلاىلإانايحأيدؤيامم.ةحارص

.ةملكلااهيفدرتيتلاةديدعلاةيوغللاتاقايسلا

ةيمجعملاةداملابهمامتهاناكنإو.ددصلااذهيفةيبرعلامجاعملاعبتدقةنابإلامجعمو

.اهيلإةجاحكانهتناكاملكاهيلإاجليناكهنأل-رومألاهذهبهمامتهاقافدق

هريسفتدنع:لاثملااذهركذناهيفركذىتلاهتصقراطإيفىنعملاريسفتةلثمأنمف

۱:خيشلالوقيةيلهاجلاةملكل
رعهلوقوهو-مالسلاهيلع-ميهاربإةيلهاجىلوألاةيلهاجلافناتيلهاجةيلهاجلاو»

اوناك.مالسلاهيلعميهاربإاهيفدلويتلا4ىلوألاةيلهاجلاجربتَنْجّرَتالو».لجو

قيرطلاطسويشمتمث٠هسبلتف.ولولانمعرّدلاذختتةأرملاتناكلاومأوةنيزلهأ
تناک:سابعنبالاق.اًرافکاوناکو‹رابجلاَدورُمَننامزيفكلذناكوءهريغاهيلعسيل
٠مدأدلونمنانطبناكو.ةنسفلآتناكو-مالسلاامهيلع-سيردإوحوننيبةرتف
ناكو.ةمامدلاجرلايف,اًحابَصلهسلالهأءاسنناكو٠لبجلارخآلاو,لهسلاامهدحأ

يفلهسلالهأنمالجرىتأسيلبإنأوءةمامدءاسنلافواحابصلبجلالهألاجر
يعارلااهب.شهييذلالثمهنانسذختافهللمعيناكف.هنمهسفنرجأف.مالغةروص

ىرقلاكلتلهأهيلإنكرىتحنسحتوصبرمْرَيناكفءضرألايفذختارامّرملوأوهو
لهأضعبنأو.لاجرللَنجّربتيوءءاسنلانيزتيف٠هعميذلالجرلاكلذلزنمنوباتني
ىتأف..ءاسنلانُسحنمىأرامىأرفلاحلاكلتضعبىفمهاتألابجلا
وهف.مهيفةشحافلاترهظىتحاعيمجاولزنف.مهيلإاولقتناف٠كلذمهلركذفهباحصأ

.۳۳/بازحألا(۱)



دقةصقلاهذهلعلو.€0.....ىلوألاةيلهاجلانْجّربَتالولجونع-هللالوق
.ةيآلاهذهبدوصقملاتحضوأ

يوغللاريغاهقايسلالخنماهانعممهفىلعاًنيعمنوكتلةيآلالوزنبابسأركذيدقو
لهجلاو»له.ج..ةدالهريسفتيفيلاتلالاثملايفكلذدجننأنكميو٠هيفتلزنيذلا

:أرقاذإ,-هللاهمحر-رمعناك:ليق.ناسنإلايفامٌحلمأملعلاو,ناسنإلايفام

دسألايبأيفتلزن:ليقو!برايلهجلا:لاق(€ميركلاكبربكَّرَغامناسنإلااهيأيإل

رشماهّنلخديلةنجلابابتذخأ:لاقفشطبلاديدشروعأناكو.ةدلكنبديسأنبا

ىنرذإ».تلزنهيفو٠يموزخملاةريغملانبديلولايفتلزنليقو٠ةكمحتفمويلتُقمث

اللاقیو٠اًيعد.اًديحو:لاقيو٠هموقيفديحولاىمسيناكو.(”ڳاًديحوتقلخنمو
.9«فلخنبيفتلزنىلوألاةيآلايفيبلكلالاقو٠دلوالوهلهلام

ىهوءةريثكدجةلثمألافيوغللاقايسلاةهجنمامأ,يوغللاريغقايسلاةهجنماذه
:يلاتلالاثملابدهشتسننأنكميو.ةيمجعملاةداملاايانثيفةرثانتم

ءالعوءعفترا:يأنالفيغطمهلوقو»ي.غ.طةداملهريسفتيفخيشلالوقي

تغطامكوءالع:يأحونموقىلعءاملايغطاملثميغطدقفردقلازواجءىشلكو
نبالاق.€ىنغتساهارنأىفطيلناسنإلانإالكل:هنمدومثىلعةحيبقلا

عمجنم:هنعو٠ىغطألالجرلاهبىمسيلامالو٠بارشالوماعطنمسيل؛سابع
مسالاو.تيغطوءتوغطلعفلاو.هيفةغلناوغطلاونايغطلاو.يغطمدألاوزبخلانيب
.ةيغاطلاو.نايغطلانم4اهاوغطبٌدومثتبذك»:ىلاعتهللالاق.يوغطلا
تحاصاذإ:ىغطتتغط:لاقيةيشحولاةرقبلا.ايغطلاو.اههبشأاموةيهازلاوءةيفاعلاك

۷V 1 a Ns1 .(”ريمعنبفافخلاق:ملاظلا.يغابلاو٠ملظلاوهو٠نم٠ىغبويلعنالف

ىفاثألاةثلاثبٍمُهاَنْيَمَرانيلعاوغبواوغطنأانو
يفيأ(&§نوهمعيمهنايغطيفل:ىلاعتهلوقهنميغلاورفكلا:نايغطلاو....

۹
.()مهرفکو

.۳۳/بازحألا(١).١/۰٠٥۱۳۳/۲١٥٠٠۳٠۲۱۲۸۹ًاضيالاثملاليبسىلعرظناو,٩4۸-١/4۸8ةنابإلا(١)
.4۹0-١/4۸۹ةنابإلا(٤).١٠/رٹدملا(۳).راطفنالا(۲)
.١٠/سمشلا(٦).©/قلعلا(٥)
.همأيهوةيدننبابفورعملاوهو.سيقلاءيرماىلإهبستعجرييذلاديرشلانباثراحلانبريمعنبفافخوه(۷)
یضر-رمعمایاىلإيقبو؛ركبابأحدمو٠ةدرلايفهمالسإىلعتبثو‹اًنينحوةكمحتفدهش٠مرضخمرعاشوسرافوهو
.۲۷ص۱۹۸۲ضايرلا.خيرملاراد.ناليسعميحرلادبعنبللادبع.ةسامحلاءارعشمجعم-هنعلا
.١٠/ةرقبلا(۸)

.۲۷۰-٢/۲۷۱ةنابإلا(۹)

٥



:هيفتدرويذلايوغللاقايسلاباًنيعتسماهنمةقتشملاتادرفملاوىغطةدامرسفف

.«نالفيغطتعمس»توصو«مدألاوزبخلانيبعمجوأءالعيأ:«نالفىغط»

.ينملظ:يلعنالفيغط

.نوهمعيمهنايغطيف:اوُلضواووغ:يأ:ٌموقلايفط

.عفتراوالع:ةحيصلاوءألاوءىشلاىغط

.تحاص:ةرقيلاتغطو

»هلعافبلعفلايفتكيواناسنإلعافلانوكيثيحيوغللاقايسلاىلعدمتعادقانهو

وأدرقمناسنتإلعافلالهو.«ىلع»رجلافرحبيدعتلاىلإجاتحيبوأ«نالفيغط

وهلهوأ.يونعموأ,لئاسوأ,دامج:لعاقلالهكلذدعب.عمجمساوأ,عمج

ىلعسقو.ىرخألايناعملانعفلتخياديدجىنعملعفلاذخأيقايسلكيفو.ناويح

.باتكلاايانثيفىرخأةلثمأكلذ

يتلاةملكلابطبترمو٠فرحلابطبترمىنعملافىنعملاةيضقضرعلكلذدعبلقتننمث

:يليامكینعملالاو

::فورحلايناعم)۱(

نوكينأك.نيعمىنعمبتاملكلانمةعومجميفدرونيعمفرحلهطبريفكلذرهظيو
:يلاتلالاثملابدهشتسننأنكميو.ىنعملاكلذللثميوءاهوركموأءاببحم

ءميركلانأرقلايفهدوروتارمو,جرخملاةيحاننمنيشلافرحلهضرعدنع

يلفورحنمهبعمتجيامو«ةيدنهلابهتروصوريغصلاباسحلاو.ريبكلاباسحلاو
ءمۇشاهنمف‹ةهوركمءامسأيفلصحيفرحنيشلاو»:لوقيعمتجيالامو٠ةيبرعلا

..ضقبلاوهونانشلاو,حشلاو٠جاجشلاو.تاتشلاوكشلاو٠,كرشلاو,سشلاو

لعشو.بوعشوءرقشو٠متشوءنيطايشوناطيشو٠نيشوهتامشو.زانشو
نموهو)عاعشو.رمألانمقرفتملاوهو.طاطشوططشو.روشو.ةدشو‹دشو

.كلذىلعةظمألابرضيلظيو(')«....ةعانشوبغشوراعشو(اًضيأقيرفتلا

فورحلابقاصت(ىرتيتلاهتظحالميف۳۹۲ت)ينجنباعبتيكلذبهلعلو

ene

.١٤٠-١۱۳۹/۱ةنابإلا(١)

o۲

 



نيثدحملانميليالعلاللادبعخيشلاهعبتيو.فرحلكاهلمحييتلايناعملابطبترمةملكلا
لوخدلةذعمنوكتثيحبىنعماهنمفرحلكءاطعإو٠ةغللافورحلكعبتتيف
ناكنإو(”ىناعملاهذهىلعٌءانبةديدجتاملكعارتخالةليسونوكتو٠يلآلابساحلا
.يليالعلاخيشلاوينجنبالسرتساامك.ةركفلاهذهعملسرتسيمليبتوعلاخيشلا

نمرثكأبوأء,ةدحاوةملكبهحرشنمىنعملااذهلضرعيف.ةملكلاىنعمىلإلقتنيمث
ةرورضكانهتناكنإىعامتجالاقايسلاباًنيعتسمو.لامعتسالااذهاًنايحأاًرسفم.ةملك
ةليسوداضتلانمذختيو٠دادضأللو٠يظفللاكرتشمللو٠تافدارتمللضرعيو(”كلذل
:يلاتلاوحنلاىلعتاعوضوملاهذهنملكللاثمبدهشتسننأنكميو.ريسفتلل
:فدارتلا١

ىنعملاونافلتخمناتظفلكانهتسيليأ,ةغللايفاماتادارتكانهنأخيشلاىريال
نيبىنعملايفبراقتلاوأهباشتلاىدعتيالفءهباشتلااذهلثمكانهناكنإف٠(«قفتم
لكصاصتخاكانهلظيكلذمغروىنعملااذهتانوكمضعبيفامهكارتشالًارظن.نيتظفل
»و«دمحلا»يتملكلهريسفتبكلذىلعلدتسننأنكميو.اهبزيمتتىرخأتانوكمبةظفل

ءقرفامهنيبركشلاوهللدمحلا:مهلوقو»:خيشلالوقي.نيتفدارتمناودبتنيتللا«ركشلا
ءانثلا:برعلادنعدمحلانألءكلذكسيلو.ىنعمبامهنأنظتف.ليوأتلايفءىطختةماعلاو
وأءمركبهتفصووءهيلعتينث.هانعمفانالفٌتدمح:لاقوهف.ةميركلاهلاعفأبصخشلاىلع
:رعاشلالاق.بسحوأةعاجش

دمحيدماحملانامثأطعينموهلامدمحلاىلعىطعأارماروزت

۱:ربهزلاقو.هلامءانثلاىلعهاطعأ:هانعم

سيلسانلادمحنكلوتميملَسانلاُدلْخيٌدمحناكولف
۱.سانلادلخيءانثناكول:هانعم

نم»:‹ىبنلالاق.كيلإهنمتقبسةمعنبلجرلافصتنأ:مهمالكيفهانعمركشلاو
تلزأ:هلوقو٠هيلعهماعنإباهبحاصفصيلف:هانعم()«اهركشيلفةمعنهيلإتّزأ

نبليلخلا/ينجنبا.صئاصخلارظنا.نيعلامجعميفدمحانبليلخلاهادبيذلاربكالاقاقتشاللهجالعيفكلذو(١)
.١٥۷ص٠دادغي.ءارهزلاةعبطم.ىموزخملايدهم.دمحا

وهو.ىريدهاشمرثاهيفالىوقأاهنألداصلااولعجف»:لوقيدعسنودعصنيبقرفيف:نيسلاوداصلانيبقرفلاحيضوت

دجلادوعصهيفكلذعمهنأالإاًسحدهاشيالورهظيالالاهفعضلنيسلااولعجوكلذوحنو٠طئاحلاولبجلايفدوعصلا
هفرعتاميفاهفعضلنيسلااولعجوءةمشجتملاةجلاعملالاعفألانمدهاشياميفاهقوفتداصلااولعجف..مسجلادوعصال
.«نيعلاهرتملنإو٠:سفنلا

.صئاصخلانم۹٠٥٠-١/1٦٤٠كلذكرظناو.١/۳٥٥ينجنبا.صئاصخلا
.١/۳۱ةنابإلا(۲).ثحبلانم٢۲-٢۲صرظنا(۲)
نيدلارخفقيقحتيرمتنشلاملعألاهعنص.ىملسيبأنبريهزرعشرظناو/٤صتوريب.رداصراد.ريهزناوید(٤)

١۱۹ص١۱۹۸۰توريب.ةديدجلاقافآلاراد.ةوابق

.ةفورعملاثيدحلابتكيفصنلااذهبثيدحلااذهىلعرثعأمل

o۳



.ًالالزإاهلزأانأف٠ةمعننالفىلإتللزأ:هنملاقيءهدنعتعنطصاو.هيلإتيدسأ.ىنعي

.ريٹکلاق

(تّلزأانيلإتناكامباهيلعقداصونيْذُختّدصنإوينإو
ءدمحلاهيلععقيامىلعركشلاعقيالوركشلاهيلععقيامىلعدمحلامقيدقو

الو“,هلقعو٠هتعاجشو٠هقلخنسحىلعًانالفٌتدمح:لوقتبرعلانأاذهىلعليلدلاو
كلذكو.ركشلانممعأدمحلاف٠هتعاجشوهلقعوهقلخنسحىلعًانالفتركشدقنولوقي

.(”€نيملاعلابرللدمحلا»:لاقفباتكلاةحتافب-ىلاعت-للاحتتفا

ءناتفدارتمامهنأةماعلانظتنيتملكنيبةيلالدلاقورفلاضعبىلإيشيصنلااذهف

ركشلاامأ.معأوهو.تقبسةمعنىلعنوكينأزوجيو٠ةميركلاعفأىلع:دمحلا

:يلاتلالودجلابحرشلااذهحضوينأنكميوءصخأوهو٠تقبسةمعنىلعوهف
صخااةمغناعقادلاحململا مع1ىلعلعيلالدلاحمل

+++دمحلا

+-1-ركشلا

      
.ىسرافلاىلعيبأو٠بلعثلاثمأنمةغللايففدارتللنيضفارلاىأروقفتياذهبوهو

قورفلا»:هباتكيفيركسعلالالهوبأدروأدقو(")يركسعلالالهيبأو٠سرافنباو
:ىرخأةيلالدتانوكمفيضيوركشلاودمحلانيبىلالدلاقرفلاهيفحرشياصن«ةيوغللا
ثيحامهنملكدضوءردقلايفةازاوملاو,هركشوهللادمحواهركشوسفنلادمحك
.(رفكلا:ركشلادضومذلا:دمحلادضنوكي

.باتكلاايانثيفةرثانتمو.ةريثكدجكلذىلعةلثمألاو

نمروهشمرعاشوهو.ناطحقنببرعيىلإهبسنيهتنيوءةعازخنمرماعنبدوسألانبنمحرلادبعنبريثكوه(١)
ناورمنبكلملادبعهذختا.اهيلإهتبسنبرهتشاىتحةزعبابحماهيرذعلالزغلاداورنمدئارو٠ةيومألاةلودلاءارعش
.ماشهةفالخيله٥فوتوهلارعاش

.١١٠ص.ناليسعميحرلادبعنبللادبع.ةسامحلاءارعشمجعم

.٠/٠.ةحتافلا(۲)
.١٠٥-١/٤٠٥ةنابالا(۲)

.٦٠-٢٠۲ص۱۹۸۲,تيوكلا.عيزوتلاورشنللةبورعلاراد.رمعراتخمدمحأ,ةلالدلاملعرظنا(٤)
٢۲۲۹ص.م١۱۹۸.ىلوألاةعبطلا.ةرهاقلا.ةبهوةبتكم.نيهاشدمحمقيفوت.اقيبطتوةيرظنيوغللاكرتشملا:رظناو
.اهدعيامو

توربب.ةيملعلابتكلاراد.يسدقلانيدلاماسحقيقحت٠.يركسعلالالهوبأ.ةيوغللاقورفلا:باتكيفصنلااذهعجار)٥(
|.٦۳-٢۲صخیراتنودب.

o

 

 

 

 



:ىظفللاكرتشملا۲

نمهيلعتدجو:كلوقوحن(«فلتخمىنعملاوناقفتمناظفل»وهىطفللاكرتشملاو
ىتأتدقف.ىنعملافلتخاو٠ناظفللاقفتافءاهتنصذإءةلاضلاتدجوو٠ةدوجوللا
وهوخيشلاهقاسيذلالاثملااذهبنيعتسننأنكميوةقرتفملاىناعملابةقفتملاظافلألا
.("نعلا

.رصبيذلكلةرظانلايه:نيعلا

.ةيكرلانبيعكلذكو.ءاملانويعنمةيراجلا:نيعلاو

.ةليقلانيمينعلبقأامباحسلانم:نيعلا

.رضاحلاديتعلالاملا:نيعلا

.رانيدلا.نيعلا

نیعحلصا:لوقت٠نازلفلايعل

.مهفارشأ:يأ.مهموقنايعأءالؤه:لوقت,مهفيرش:موقلانيع

.كظفحوكمهبيأ.كنيعياذهلعجا:لوقت.ظفحلاىنعمب:نبعلا

۴

هتبوقع:يأ.هللانويعنمنيعهتباصأ:لوقت.ةبوقعلاىنعمب:نيعلا

ءىشلاةقيقح:نيعلا

aرطملا:نيعلا

نوكيالأوهوىظفللاكرتشملاطورشنمطرشهيفققحتدقلاثملااذهنأظحالملاو
نعىرخأةلالدىلإةملكلاةلالدلقتنتالأىنعمب.ءزاجملاقيرطنعىنعملايففالتخالا

نعو٠لالهلاهبشتيتلاديصلاةديدحنعربعتنيحلالهلاةملكيفامكزاجملاقيرط

الفلالهلاهلكشيفهبشييذلالعنلالالهنعو.لالهلااهلكشيفهبشتيتلارفظلاةمالق
هرودزاجملابعلدقواذهلكيفدحاوىنعملانألىظفللاكرتشملانمدعتنأ»نذإحصي

ةيناثلاةلالدلاتناكىتلاةلمألانماًريثكخيشلالخدأدقو.(«تالامعتسالاهذهلكيف
`0(ينعتيتلاءامسلا:ةملكيفامكزاجملاليبسىلعاهيفةثلاثلاو

.٢/٦۳ةنابإلا(١)

٥٥1.0-١١۱ص.رمعراتخمدمحأةلالدلا
.ينعمرشعةسمخيعمصالاوناعمةيئامثديبعوباو,ىنعمرشعةثالثشيمعلاويلو٠ءناعمةينامثاهلعاركدرواأدقف

.٤٠۲ص.م۲۱۹۷۲۰ط.ةرهاقلا.ةيرصملاولجنألا.سيناميهاربإ.ظافلالاةلالد:رظنا(۳)
.۱/٢٥۲۹ةنابإلا(٤)

o0



.ثيغلا:يأ,مكانيتأىتحءامسلااطنانلزام:هلوقهنمو:رطملا-

:ريرجلاق:الكلا

\۰۰۰-۰وَ

()اباضغاوناكنإوهانيعرموقضرابٌءامسلاَلزناذإ
هالعامو..ءيشلکفقس-

اهتلالدوةيببسلاهتقالعنوكتيذلالسرملازاجملاليبقنم.رطملالعءامسلاةلالدق

ىلظفللاكرتشلملاقالطإقبطنيالو.ةيطغتلاوعافترالاوولعلافهيبشتلاليبقنمفقسلا

ءراهنلاو.بكوكلاو.‹مجنلاو.ماكزلاو٠4ءضرألايثامكلاثملااذهلثمنمءاجامىلع

نيعلاو4لچجرلاو4ديلاو4ديعلاو‹,زوجعلاو.‹خيشلاوناسنإلاو4لمجلاو,ليللاو

تابنلاو٠,رقظلاوحيصلاويحرلا,نسوايانثلاو..نطبلاو

.(ةيشلا

نعريبعتللةيوغلةيناكمإىقبيلب,اثبعةغللايفيظفللاكرتشملادوجونوكيالو
يفهمادختسابكلذلخيشلالثميو.يظفللاكرتشملاىوساهلحلصيالتاعوضوم

رفاكللسودرفلاةنجوهرفكىلعتامرفاكو
:هلوقبكلذخيشلاحرشي.رفاكللةنجلانوكتفيكف

لاقيو.اهسبلاذإ:هَّعردرفك:لاقي٠للاليبسيفحالسللسباللا:رفاكلابديري»
هنأك:لاقيو٠قحلارتسيهنأل,رفاكلايمسهنمو٠هبناوجىلعامىطغاذإ:رفاكداو
.سمشلارفاك:سمشلابيغموراهنلاىطغيهنأل,اًضيأرفاكليللاو.هبلقىلعءاطغلا

:دييللاق

(”اهُمالظروعثلاماَولنجأورفاكيفاديتقلأاذإىتح

:رافكلارسف>€هُنابترافكلابجعأعرزك:ىلاعتهلوقوسمشلاينعي

.ةديصقلاهذهيفهلوقبةيمستلاهذهببسللعو.كلامنبةيواعمءامكحلادّوعلتيبلاناسللابحاصبسن(١)
ابانناثدحلايفقحلااماذإيدبءامكحلااهلثمدوعا

.ومسةدامناسللا:رظنا

.٢۳۰-٢/٥۲۹ةنابإلارظنا(۲)
نبرماعنبهعيبرنباديبلوهديبلو«نوقتاتاروع»ناويلو.١نصمغ٠توررداناديبلناوید(۲)

هةهعصعصهعب

يفرعشلالاق.مرضخم؛روهشمرعاشوهوليقعوباوهادحاوايبالإمالسإلايفلاقامهثإلاقي٠ملسامثارهدةيلهاجلا

الايرسمالسإلانمتيستكاىتحىلجاينتايمليذلالدمحلا

.۰۹٠صناليسعميحرلادبعهللادبع.ءةسامحلاءارعشمجعم.٦۲۳صناويدلا

.٠۲/ديدحلا(٤)

٦



()«هاطغ:يأ,هرفكدقفءضرألايفرذبلايقلأاذإعرازلانأل.عرازلاوهوءرفاكعمج

.باتكلاايانثيفةريثكدجكلذىلعةظمألاو.

:مزجلا»م.ز.جةداميفخيشلالوفيةيمجعلااةداملانملاثملااذهقوسننأنكميو

ملقوفورحلاةيوستوهوءةباتكلانمبرض:مزجلاوبارعإالبهرخأنكساذإفرحلا

.امزجكلذلعفوهيلعتنكساذإ:رمألاىلعمزجو.اضيأعطقلا:مزجلاو.لهمو

.يأ,نالفلخنمزجتيرتشا:لوقتهمامكأيفامئاقلخنلالمحيرتشتنأ:مزجلاو

.()ةعطقهلتعطق:يأ,يلامنمةمزجهلتمزج.هلمحتیرتشا

عضوو٠ةباتكلانمبرضلااذهو.ةيبارعإلاةمالعلانيبةملكلاهذهةلالدددفعتف

نوكينأنود٠عطقلاو.همامكأيفًامئاقلخنلالمحءارشو.ةءارقلايفاهعضاومفورحلا

.ىظفللاكرتشملابابيفتاملكلاهذهلثملخدأاموهزاجملاليبقنم

:دادضألا

يف.عدصلابأرلةيوغلةليحيهو٠«هدضوىنعملايلعةظفللالدتنأ»ىهدادضألاو

ىرخأةهجنمةيظفللاةورثلايفداصتقالاوأ.ةهجنم.ةلمعتسملاةيظفللاةورثلاروصق

.نيعمعوضومنممؤاشتلاوألؤافتلاراهظإكدادضألاالإاهنعربعتاليناعمةيطغتل

ةمدقملايفركذف.ةيمجعملاهتداميفوأ,هتمدقميفءاوسةيضقلاهذهبخيشلامتهادقو

.اهنمركذنهدضوىنعملاىلعلدتىتلاتادرفملانمةريبكةمئاق

ىوریتحبرشيذللوناشطعلللهان

.اضيأمذللوحدملل:نالفردهلل

.«ءوضلانمىتأتةملظلاو.ةملظلانميتأيءوضلانأل»ةملظلاوءوضلا:ةفدسلا

.درابلاءاملاوراحلاءاملا:ميمحلا

.سيقةغليفهتوحماذإهتقملو:ليذهةغليفهتبتكاذإ:ءيشلاتق

.هتيرتشااذإهتعبو.هتعباذإ:ءيشلاتعب

.١/٥۳ةنابإلا(١)
6١/4۹۰٤۰۳٥,0۱1٥,207۰,0۱1۷NESرظناةظمألانمديزلو١قباسلا(۲) NEV, NEY NWN

To YEA (YAY e NAY , \oA۸۳۹4,.
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.لثاملاو.للجلاو.عالتلاوءنوجلا:لاثمأنم()ةمدقملايفةريثكدجكلذىلعةلثمألاو

.بلطأو.دجاهلاو.ةيرذلاو٠نودو«مادقوءارووةوهزلاو,رئبلاوحيرصلاو

.خلا...ىفتخملاو,ركشأو

ىلعلثمننأنكميو.ةيمجعملاةجلاعلملاءانثأةرهاظلاهذهىلإةراشإلاخيشلالفغيملو

:ر.م.طةداملهتجلاعمدنعلاثملااذهبكلذ

نموهولفساذِإحرجلارمط:مهلوقنم.هترتس:يأءيشلاترمطمهلوقو»

.(”«عفتراوالعاذإ:رمطوءلفساذإ:ٌُحرجلارمط:لوقتدادضألا

.(مجعلملاايانثيفةرثانتمةريثكدجكلذىلعةلثمألاو

.تاوصألاىوتسميأيوفللاىوتسملانمدحلااذهدنعباتكلاءاطعفقيملو
ىدعتلبءنآلاةغللاملعاهبينعييتلاتايوتسملايهو.ةلالدلاو,بيكرتلاوفرصلاو
ءارثنوارعشبدألاةغليهو.ةيلامجلاةغللااياضقلضرعف.ةغالبلاىوتسمىلإكلذ

ءهيبشتلاو.زاجملاوةقيقحلا:ةغللاهوجويف:ناونعتحتهتمدقميفضرعيف
ميدقتلاو.ظفللايفعاستالاو.ىلقعلازاجملاو.لسرملازاجملاوةيانكلاو,ةراعتسالاو
ميظعتلاو.ةغلابملاو.زاجيإلاوراصتخالاو.فذحلاوركذلاو,ءاشنالاوربخلاو,ريخأتلاو

راطإيفلخدتيتلااياضقلاهذهرخأىلإ.تافصلاضعببءافتكالاو.ةياكحلاوءريركتلاو.

.ةيبولسألاوةيغالبلاتاساردلا

-لثملاوهوةزجومةرابعيفةيبرعلاةربخلالمحييذلايبرعلاثارتلاخيشلالفغيملو

ءاهحوضوو«اهتباصإو.اهيناعمنسحعمٌةرثكاهيلعىَّتوُياليتلا(")لاثمألا»برعللف
عميهف٠ةريثكلاثمأاًضيأسرّفللناكنإو٠ضرألالهألاثمأرثكأيهو.اهتنابإو
متاحوبأىوراميفةديبعيبأنعةياكحخيشلايكحيو.(")«برعلالاثمأرشعبالاهترثك
يفًاضعبىبرعلثمفلأرشعةعبرأيهابلاملسنبديعسنبادمحأىلإلصوأ»هنأهنع

برعلاف.(«فزخلايفاًضعبوءسيطارقلايفاضعبو٠ىنطقليفاًضعبو.دولجلا
رعشلاتايبأيفوأةرصتخمتارابعيفءاوسلاثمألاةنهمبىرخألاممألانيبنمنودرفتم

ىلإاذه,ةفعاضماًناعضأممألارئاسلاثمأىلعتدازو.مهلاثمأتركرعشلاتايبأف»
دقو»:لوقيهمجعميفلاثمألاضرعيفهجهنمخيشلاحرشيورثنلالاثمأنممهلام
٢/٥٥۲0ةنابإلا(۲).۱-١/١١۱۱۹ةنابإلا(١))
.۲/١٤٥۱,۹٥۱,۲۹۱۰۲۸۳لاثملالیبسىلعرظنا(۳)

/. Y۸ / ۹1,۸۱ / ۳V. 1۹0/0۸ / YY. YAY YAY ء۱يلاوتلاىلعرظنا)٤(٤(

YW/ E[YSN TM / NNT SNe NS AEWA

.٠/٢٥۲۲ةنابإلا(٥)
.ةحفصلاسفن:قباسلا(1)
.ةحفصلاسفنقباسلا(۷)

o۸



ركذيف()«هبادتبلافرحلاىلعوهامماهنماًنيشمجعملافورحنمفرحلكتعدوأ

فورحلكعمكلسملاسفنوتادايزعمةيمجعملاةداملايفتدرويتلالاثمألاةمئاقب
.مجعملا

..ةحفصلاسفنقباسلا(١)

۹



ةمتاخلا

ىلعموقيثيحدرفتممجعميبتوعلاخيشللةنابإلامجعمنأحضتيقباسلاضرعلانم

.نيزيمملاةغللاييوتسميفنكمتنعمنتةليوطةمدقم

.ةيلالدلاوةيبيكرتلاوةيفرصلاوةيتوصلاهاياضقويوغللايوتسملا-

ىتناعملااياضقوةغالبلاوةحاصفلاةيحاننمةيغالبلاهاياضقو:ىلامجلاىوتسلاو-

.عيدبلاونايبلاو

.ةيمجعملاةداملاايانثيفةحورشمةيبرعلالاثمألانممجعملاهبٍمُعطامىلإةفاضإلاب
لاوقأو.هرخآيفمجعملااهبدوزيتلاةيرعشلاتايبألاكلذكوهرخآيفةعومجمو

.اياضقنمهيفربيثأامو٠ةميدقلا

هجارخإيفةلثمتمةظفاحملاهذهةروصنوكتو.ثارتلااذهىلعةظفاحملابجيانهنمو

.ناكملكيفملعلابالطهنمديفتسيىتحرونلاىلإ

ءةيفرصلاوةيتوصلافراعملاىهوةيفاكلاتالهّؤملاهعضاولترقاوتمجعموهف

ىوتسملاوأيمجعملاىوتسلملا.ىلعءاوستادرفمللةيلالدلافراعملابناجىلإ٠ةيبيكرتلاو

برعلاراعشأنمحيصفلاوأثيدحلاوأنآرقلانمدهاوشلاىلإكلذيفًادنتسم.يقايسلا

.ةينآرقلاتاءارقلللافغإنودثيدحلاو.هقفلاوةغللاءاملعءارأبًارينتسموءمهتاغلوأ

:ليامةاعارمىلارونلاىلإمجعملاجارخإدنععلطتنةماتةدافإلاهذهنوكتىتحو

يفعبتموهامقفواهجارخإةاعارموءدحاولافرحلاروذجبيترتيفرظنلا-١

بيترتلاًقفودحاوناكميفهعضووءنيعمرذجبلصتييذلارثانتملاعمج-۲
.رذجلاوأءفرحلاةيحاننمهبيترتريغيفعقوامجارخإكلذكو.رذجلااذه

لاوقأو.راعشألاو.ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاو٠ةينآرقلادهاوشلاجيرخت-۳
.دكأةدئافلانوكتلءاملعلا

نييوغلاؤناكءاوسمجعملاقايسيفمهركذدرونيذلامالعألاءامسابفيرعتلا٤
.اًقثوممجعملاجرخيىتحءارقوأثيدحوأهقفءاملعوأ

اهريغونيتيسأرلانيتطقنلاو.ةلصافلاوةطقنلاةيحاننمميقرتلاتامالعةاعارم-٥

۹۰



.ةدافإلاولامعتساللًالىهستوءضرعللانيسحت

رهوجلاولكشلابءانتعالاو٠جارخإلاةيحاننم٠لاغثارتىلعانظفاحدقنوكنكلذبو
ىرخأدوهجىلإةجاحىفتلازالىتلا.ةيبرعلاةمدخىفهرودبموقينأهلانأيهو.
.ةلكاشلاهذهىلعةصلخم

١٦



رداصملا

(ھه١٠١۲٠ت)یدیبزلاسورعلاجات(١)

(ه۸۱۷ت)ىدابازوريفلاطيحملاسوماقلا(۲)
.(ه١۷۱ت)روظنمنبابرعلاناسل(۳)
مقرلا.طوطخمنامعةنطلس.ىموقلاثارتلاةرازو.ىبتوعلل.ةنابإلامجعم(٤)

.ه٢صاخلامقرلا١۱۹۸ماعلا

عجارملا
:ةيبرعلاعجارملا1

.تد.ةرهاقلا.بابشلاةبتكم.رشبلامك.ةيوغللاتاوصالا١

-ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو.ىراحصلايبتوعلاملسمنبةملسءباسنألا-۲
.٣۱۹۹۲طنامعةنطلس

.م٣.١۱۹۷ط.ةرهاقلا.ةيرصملاولجنألاةبتكم.سينأميهاربإ.ظافلألاةلالد٥

ةعبطم.شيورد›ادبعقيقحت.(ه١۷٠ت)ىديهارفلادمحأنبليلخلا.نيعلا-۷

.م۱۹۸۲تيوكلا.عيزوتلاورشنللةبورعلاراد.رمعراتخمدمحأ.ةلالدلاملع-۸
كلاةعماج.تابتكملانوئشةدامع.ىمساقلاىلع.مجعملاةعانصوةغللاملع۹

.م۲.۱۹۹۲ط.ضايرلا.دوعس

باتكلاراد.ىسدقملانيدلاماسحقيقحت.ىركسعلالالهوبأ.ةيوغللاقورفلا-٠
.ت.د.تورب.ةيملعلا

دهعملاتاروشنم.ىوازمحلاداشردمحم.اًنيدحوًاميدقىبرعلامجعملااياضق-١
.م۱۹۸۳سنوت.ةيبرتلامولعلىموقلا

١۰٠طتوربب.ليجلاراد.نوراهمالسلادبعقيقحت.هديسنياصصخملا-آ

.م۱
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ةرهاقلا.ةبهوةبتكم.نيهاشقيفوتىسوم.اقيبطتوةيرظنيوغللاكرتشملا-۳
.م١۱۹۸اط

.م٤۱۹۸ةرهاقلا.ىبرعلاركفلاراد.دمحأدمحمعيمسلادبع.ةيبرعلامجاعملا٤

دمحأقيقحت.(ه۷٠۲ت)ءارفلادايزنبىيحيايركزىبأ.نآرقلايئاعم-٥

فصانيدجنلايلعو.يبلشليعامساحاتفلادبعو.راجنلايلعدمحمو.ىتاجنفسوي

.م١۱۹۸ةرهاقلا.باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا.

\۹۸AYم

.م١۱۹۸توريب.نانبلةبتكم.ىلوخلاىلعدمحم:ىرظنلاةغللاملعمجعم۹

ةرهاقلا.نوراهمالسلادبعقيقحت.(ه٥ت)سرافنبا.ةغللاسيئاقم-٠

.ها٦١اط.

.م١٥۹٠ةرهاقلا.ةيرصملاولجنألاةبتكم.ناسحمامت.ةغللافثحيلاجهانم-١

:ةيبنجألاعجارملاب
Halliday M. A. K. Angus Mc Intosh and Peter strevens “The Linguistic1((

Sciences and language teaching” (Bloomington; Indiana University Press 1965.

(2) Hass, Mary R. “What belongs in a bilingual Dictionary”. In householder

and sporta.

(3) Hill, “Lexicographers and Linguistics” Language 46. 1970.

(4) Hill, Archibald A. (ed): “Linguistics Today” New York. Basicbooks INC.

1969.

(5) Marckwardt, Albert, H. “Dictionaries and English Language” English

jaurnal 52. 1963.

(6) Martin, Samuel E. “Selection and Presntation of ready equivalents in a

translation Dictionary” In householder and sporta.
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بدألاولوصألاوهقفلانيبيبتوعلا

.ىليلخلادمحنبدمحأ/خيشلاةحامس
ةنطلسلاماعيتفم
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ميلامس

-ىلاعت-هدمحأىدهفردقویوسفقلخهناحبسريبخلاميلعلاريصبلاعيمسلاهللدمحلا

هبنمواوهيلابوتأوبونذلاعيمجنمهرفغتساوهيلعينثاودمحلانملهأهلوها
هللاالاهلاالنأدهشأوهليداهالفللضينموهللضمالفهللاهدهينمءهيلعلكوتأو
هلآىلعوهيلعهللاىلصهلوسروهدبعادمحمانيبنوانديسنأدهشأوهلكيرشالهدحو

.نيدلامويىلإناسحابمهيعباتىلعو,نيعمجاهبحصو

ماركلاةوخألااهيأ...ةداعسلاوءةليضفلاباحصأ

ةبيطلاةيحتلاهذهبمكييحاءهتاكربوهللاةمحرواعيمجمكيلعمالسلا

مايالاهذهيفويبدالاىدتنملااذهباحريفنوميملاعامتجالااذهبمكئنهاويسفنءىنها

ةبسانموينطولااهديعةبسانمبراخفلانمابيشقابوثاندالباهيفللجتتيتلاةبيطلا
ىلإدالبلااهبداقوىدفملادالبلالهاعاهداقيتلاةكرابملاةضهنلاهذهىلعنرقعبررورم
هظفح-ىدفملادالبلالهاعةسايسناامبوةبسانملاهذهباعيمجمكئنهافمدقتلافاصم
سسانمقبسامىلعرصعلااذهةضهنينبنناويضاملابرضاحلالصوينأيضتقتشا
.رضاحهلسيلفضامهلنکیملنمهنالةقباس

نآلاةئشانلاةئفلابهاوملقصلجالنيقباسلادلبلااذهمالعابتالافتحالاهذهتءاج

.ميظعلافلسلاكلذلادادتمانوكتلميوقلاجهنلاكلذىلإاهزفحو

هذهاهئاوتحاىلعةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوركشايبلققامعانمينناو

كلتىلعةيفاقثلاةضهنلاهذهمئاعدءاسرالجأنمتادوهجملاهذهباهمايقوءتالافتحالا
ديسلاومسلابحاصةراولاهذهسأرىلعوحلاصلافلسلااهعضويتلاةبلصلاسسالا

هتفايضىلعىدتنملااذهركشأامكءةفاقثلاويموقلاثارتلاريزولصيفنبيلعنبلصيف
.اهحاجناليبسيفلذبتيتلاةرابجلادوهجلاوتاودنلاهذهل

مولعلانمريثكيفنكمتمملاع
نيذلانيثحابلانماعيمجهومتعمسوهتعمسيذلادعبثيدحلاىلعارداقيندجاالو

ىهوماعلااذهةيصخشنوكتلةاقتنملاةيصخشلابقلعتتىتشتاعوضوماولوانت
ريثكلامتعمسدقفيراحصلايبتوعلاملسمنبةملسرذنملايبأليلجلاةمالعلاةيصخش
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لثملااذهسكاعيرخآلثمكلانهناكنئلو(رخآلللوألاكرتام)ليقامكواهنعريثكلاو
اذهبذخأنانلعجيىنوقبسنيذلانيٹحابلاعقاوويعقاوهناف(؟رخآلللوألاكرتمك)وهو

.(رخآلللوألاكرتام)هترتخايذلالثملا

اهنالةيمهأتاذةيصخشاهنوكبناجبيبتوعلاةيصخشناىراءيشلكلبقو
اعيلضاملاعناكوةباسنيبتوعلاناكدقفةيعوسومةيصخشيهفةيهقفوةيبدأةيصخش
ينناالاةديقعلامولعيفانكمتماملاعويمالساإلاهقفلايفايعوسوماملاعوةيبرعلاةغللاب
ىلعديدحتلابانلديامدجنالذااهقحةيصخشلاكلتطمغخيراتلاناىراكلذبناجب
خياشمنمنالفوأنالفنعملعلاىقلتهناىلعانلديامدجنالواهيفشاعىتلاةرتفلا

نمضومغلاىلإبرقأيهةريثكلااهتايطعمبناجبةيصخشلاهذهفتقولاكلذيفملعلا
ضعبلالوقيامكيبتوعلاناكلهةقدلابددحنناعيطتسنالنآلاىلإنحنفخيراتلاثيح

انهةعامجنمتعمسامكسماخلانرقلاءاملعنموهوأيرجهلاعبارلانرقلاءاملعنم

ىلإارظنسداسلانرقلاىلإهبدتمانمزلانافسماخلانرقلاءاملعنمناكناهناىراو
يذلايلازغلادماحيبامامالامالسإلاةجحنعلقننمءايضلاهتعوسوميفهتدجوام

لئاسواهيفنكتمليتلاةرتفلاكلتيفهنعلقنينانكميالو٥٠٠ىلإ٥٠4ماعنيبشاع
هذهعويشنابيرالوءٍيلازغلادماحيبامامالاةرهشتعاشامدعبالارشنلاولقنلل
دماحيبامامالانعهلقنفسماخلانرقلايفهنمرثكاسداسلانرقلايفناكةرهشلا
ناويلازغلادماحوبامامالافيرجهلاسداسلانرقلاىلإشاعلجرلانأىلعلدييلازغلا
ةيادبىلإهبدتمارمعلانأالايرجهلاسماخلانرقلانمريخالافصنلايفهتشيعتناك
.هنمسماخلاماعلافتامثيحسداسلانرقلا

يفسردوأراحصيفسردلهنكلوراحصبةقطنميهوبتوعىلإبوسنموهو

هنعىقلتنميفىقلتهنانيبتيءايضلاةعوسوميفهاندجوامبانلوأتلالخنم..؟اهريغ
لاق..لوقيهرکذیامدنعوةطساولابهلاخيشناكةكربنباهخيشفةكربنبامامالانع
هتسردمنإالانامعبةيلخادلاةقطنملانمناكناوةكربنبانابيرالودمحموبأانخيش
نماضياناكىنالصلاكلاموباوهيذلاةكربنباخيشونامعءاجرايفاهباحصأرشتنا
.اهيلابسنفراحصبنالصىلإكلذدعبلقتناهنكلةيلخادلاةقطنملا

صاخجهن

يبتوعلا)ةرضاحملاهذهعوضومنفةودنلاهذهبصاخلاجمانربلايفركذامبسحو
ةعسنعاوثدحتنيذلااياينافكدقيبدالابناجلانابيرالو(ابيداوايلوصاواهيقف
نأكلذىلإفيضاىننكلواهتاقاقتشاوةغللامولعنمةيبدالاتالاجملايفيبتوعلاقفا
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يفةيهقفلااياضقلانمةيضقلكلضرعتيامدنعهنإفهقفللءاعوبدألانملعجيبتوعلا
.هلاجميفثدحتيمثيوغللافيرعتلابكلذلمدقيءايضلاهباتك

مهفيلأتلهتسميفةداعءاهقفلاهيفثدحتيبابوهولاؤسلاركذىلإالثمءاجامدنعف
رذعياموةينيدلااياضقلانمهنعلاؤسلانعناسنالارذعياليذلابناجلاديدحتلجانم
نيتغلهيفناركذوةيوغللاهتاقاقتشااركاذنيتحفصوحنيفلاؤسلانعاريثكثدحتءهنع
.لاسي.لاسولاسيلاس

اذهدانسابفرصتلادنعوفاخيفاخكلاسيلاسنا:لاقوكلذىلعدهاوشلادرواو

انلسوامتلسومتلسوتفقكتلسلاقيبطاخملاوأنيملكتملاوأملكتملاريمضىلإلعفلا
رمالالعفناانهركذهناتظحالىنناثيحفرصتلاثيحنمفاخيفاخكاتهف

افرصتمىتأيالهنافواولابافوطعموأءافلابافوطعمىتأيامدنعلاؤسلانمفرصتملا
نالهنمملقةلزهذهنوكتدقو(لس):لاقييا(لاس)نمنكلو-ةزمهلاب-لاسءنم
لوقيو()«اهيفانكيتلاةيرقلالأساو»:لوقيهللانافهفالخىلعلدتةينآرقلادهاوشلا

٠.ةبطاقبرعلاىلإكلذازعهناعم.()يرحبلاةرضاحتناكيتلاةيرقلانعمهلاساوإل

مث«شروعلابةقلعمةنجشمحرلا»فيرشلاثيدحلاركذيمحرلانعثدحتيامدنعكلذكو
ثيدحلا:مهلوقيفاهنمةذوخأمنوجشلاناركذيوطبارتلاىلعاهتلالدو(ةنجشلا)ضرعي
تالالدللضرعتيةيهقفلايحاونلانمةيحانيانعثدحتيامامدنعهدجناذكهونوجشوذ
وهامعًالضففءاملعلاليواقانمهدروياميفعالطالاعساولاجملااذهيفوهوةيوغللا

نمءايضلايفهركذامنادجنةيوغللاةيحانلايفصاخباتكوهيذلاةنابإلايفدوجوم

ةمئانمريثكلاريثكلانعلقنيةيهقفلاماكحالاركذضرعميفةيحانلاهذهبقلعتتاياضق
ديردنباويعمصالاوليلخلانعوءالعلانباورمعيبانعلقنيوهفهوقبسنيذلاةغللا

ديؤتيتلاةريثكلاةيبرعلادهاوشلادرويهنامثمهريغوسرافنباوديبعيباوةديبعيباو
ءامسألاهذهحرشيىنسحلاهللاءامسالوديحوتلاماكحألالثمضرعتيامدنعوهرظنةهجو
.ءامسألاهذهيناعمىلعلدتيتلابرعلامالكنمةريثكلادهاوشلابادهشتسمًامسإًامسإ

ةغالبلاردصموهنآرقلانابيرالونآرقلامولعيفاعيلضهدجنهلككلذبناجىلإ
لقصىلعوميركلانآرقلامهفىلعنيصيرحاونوكينأنمدبالةيبرعلايفنوعلضتلملاف
ضرعتيامدنعوهفبرعلانمءافلبلاتاغالبعوبنييهيتلاهتغالببةيوفللامهبهاوم
هبتکامىلععالطااذناکهناىلعلدیامماهبناوجعيمجنماثحباهعبشيةينآرقلاةيآلل
.نآرقلامولعيفهلبقنمنوفلؤملا

.فسويةروسنم.١ةيآلاءهزج(١۱)

.فارعألاةروسنم١١٠ةيآلا(۲)
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هيفهمدقخوسروهقفلا

بهاذملاىتشنعلقنيوهفعالطالاعساومدقلاخسارهيفناكلجرلانافهقفلاامأ

ضرعميفثيداحألادرويامدنعٍةيَيلوسرلانعءيشلكلبقلقنيثيحةيمالسإلا

اهدروييتلالاوقألاىتحىرخألالاوقألابجاجتحالاوأاهحجرييتلالاوقألايفجاجتحالا

لاوقأدرويمثةينآرقلاتايآلاركذبناجبأَيللالوسرثيدحنماضيااهتلداركذي

ةصاخبهذملاةمئالاوقأاضيادرويوراصمالاءاملعلاوقأونيعباتلالاوقأوةباحصلا

عيبرلاوةديبعيباورباجنعلقنيوهفبهذملاءاملعنمريثكلاوريثكلانعلقنيهدجنو

نمعاضيالقنيودودوميبأنبمتاحيباودرمغلادمحأناسغيباودودوميباولئاوو

نعوبوبحمنبدمحمنبريشبوبوبحمنبدمحموليحرلانببوبحمنعمهدعب

نعويلعنبدمحمويلعنبرهزالاوةرزعنبيلعويلعنبىسومورباجيبانبیسوم

نيتسردملانعلقنيهناامكءاملعلانممهريغنعورفعجنبانعوناطحقىباورثّؤملايبا
ةسردملاوةيقاتسرلاةسردملاباتيمسنيتللاوكلامنبتلصلامامالالزعدعباتءاجنيتللا

.ةيقاتسرلاةسردملاىلإايمتنمهنوكعمكلتوةسردملاهذهنعلقنيثيحةيناوزنلا

نعنولقني(هقفلالاجميف)ًاعيمجمهنأدجينيتفئاطلاتافلؤميفققدملاثحابلاو
الوهتذمالتوديعسىبانعلقنلاكنييناوزنلانعلقنلانمنويقاتسرلاظفحتيالفعيمجلا
لجسناننافةنامالالجانموءهتذمالتوةكربنبانعلقنلانمنويناوزنلااضياظفحت
الا-حماستلامدعوولغلاوددشتلانمبسناماهيلابسنناو-ةيقاتسرلاةسردملاناب

ةيملعلااهراثأيفرهاظاذهولضفأناكهقفلالوصأمولعيفولبةيبرعلامولعيفاهعابنا
.عقاولاىلعلدتوةقيقحلافشكتيتلادهاوشلاقدصالبدهاوشلاريخيهراثآلاو

ناکةكربنبانادجنهتافلؤمرئاسیلإوةكربنباعماجىلإالثمرظننامدنعنحنف
عجارملاةلقعمثيدحلاملعىلععلطموهيقفويلوصأوهفةددعتمتالاجميئاعيلضاملاع

نألًابيسناكبدألاوةيبرعلامولعىلعةفئاطلاهذهعالطانادجنوتقولاكلذيفةرسيتملا

يفحضاووةكربنباتافلؤميفحضاواذهوةناصررثكاوًاماجسنارثكااهتافلؤمنوكت
.ةكربنباذيملتوهيذلانسحلايباعماج

ايهقفاباتكهنوكعمءايضلاباتكفكلذىلعلدتهتافلؤماضياهبىفتحملاملاعلاو
.انيبًاحوضوهيلعةحضاو-تلقامك-ءةيبدألاةغبصلاناالا

ملاعوءاملعلارعاشهناهنعليقيذلارضنلانياةمالعلاةسردملاهذهنمو

يفهلاقاممحضاوكلذوةسردملاهذهىلإبستنمهنافيلودبيامبسحوءارعشلا
:لاقثيحتلصلامامالاىلعنيمئاقلاىلعاهيفددشتيتلاةيماللاهتديصق
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ولهىلاا
وتولونيديلااوسیللفحجماهليفهبوه

لحررتلادصلااف عمز

دصلا

لزعمبنكيملماماوهف۱ىلع
لدبيملوابنذبكتريمل

تناكامناولقعتلهأاوناکالونيدلهأاوناكاممهنأبكئلوأفصوثيحددشتاذهف
ةجهللاهذهوتلصلامامالاىلعمايقلانمهيلامهتعفدامىلإمهتعفدةشئاطةيبابشةوزن
.ةيقاتسرلاىلإايستنمناكهناىلعةلادكلذنعريبعتلايفةداحلا

ةيهقفلالئاسملاضعيىلعبيقعتلا

نمنيرخأتملاانئاملعنمدجن(ءايضلابحاص)هبىفتحملاريبكلاةمالعلاىلإةبسنلابو
نبدعاجناهبنوباىنابرلامامالاءالؤهةمدقميفولئاسملاضعبيفهوبقعتينااولواح

ءاسنلاددعيأددلاماكحاباصاخاباتكفلآدقف-ىلاعتهللاهمحر-يصورخلاسيمخ
.ءايضلاباتكيفتءاجىتلالئاسملاضعبلهيفضرعت

هناالاارهاظانيبافاصناءايضلابحاصلافصنملئاسملانمريثكيفناكهنأبيرالو

هيلعلماحتامبروهفعقاولاةلدالةفلاخمنمدجوامببسبهيلعلماحتلئاسملاضعبيف
ةلتمانمواهيففلتخملئاسميفعامجالالقنىلإعرستيناكهناللئاسملاضعبيف

عامجالانمهركذامعامجالابءايضلابحاصلخديتلااهيففلتخملالئاسملا

نا:لاقءاملعلاضعيفةيفالخةلاسمةلاسملاهذهوةليلوموياهلقاضيحلاةدمنأىلع

ةعفدضيحلاةدملقأنإ:ليقوكلذنمرثكا:لاقمهضعبواذهنملقاضيحلاةدم

اهلقاضيحلاةدمنأب:ليقوةيعفاشلادنعروهشملوقوهامكاضيحنوكتةعفدلاف

ناوائطاخالقنناكعامجالابهلقننانيبوءايضلابحاصبقعتناهينوبامامالاف

نادجناضياكلذكةيعرفةلأسماهنالهيففالخلايفحماستيامماهسفنةلأسملاتناك

ةأرملاتعدارتسلااهيلعىخرأوةأرمالجرجوزتاذااميفعامجالالقنءايضلابحاص

اقدصناوةدعلايفناقدصيالامهنابعمجاهنأب:لاق؟كلذبفرتعالجرلاواهاطيملهناب

اهنااميةدعلانكلوهفصنالاهمزليالقادصلافصنلجرلانعطقسيثيحبقادصلايف

.اعمامهيلعةدعلابجتوكلذيفناقدصيالامهنأف-ىلاعتوكرابت-هللقح

قحوهلاقنمف؟طقسينازوجيالوهعرشهللانكلوجوزللقحيهمأهللقحةدعلاله
نإفاهاياهترشابممدعبكلذوقحلااذهلابجومنكيملهنابجوزلافرتعيامدنعفجوزلل
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ةظفاحملالجانم-ىلاعتوكرابت-هللااهعرشةدعلانأعمءاهيلعةدعلاضرفبتعداامك

ةدعلاف.()«اهنودتعتةدعنمنهيلعمكلامف:لوقتةينآرقلاةيآلاوجوزلاقحىلع

اذهلابجومنكيملهناىعداهناامبوبسنلاىلعةظفاحملالجالولجرلالجالتعرش

.هساسأنمطقسيقحلانإفقحلا

ال-ىلاعت-هللاقحطقسيالقحلااذهلجوزلاطاقسانإفللقحاهنا..لاقنمامأ
نمدنعىتحلاقينازوجيال:اولاق..كلذبناجبمهنكلوسانلانمدحأطاقساهطقسي

دحاولكثيحباضعبامهضعبقدصيامدنعامهنا-ىلاعتوكرابت-للقحلااذهربتعي
ناکناوكلذيفاقدصينأاضيأدعبيالةرشابملاعوقومدعنمرخآلاهلاقامءلوقيامهنم

اذهلاقنملوقوهولوألاليصأتلاىلععيرفتلانيبقرفهنكلوةنينامطلابابنمهللاقح

هناحبس-هللقحاذهناب:لاقنملوقوهوريخألاعيرفتلااذهنيبوهسفنجوزللقح

كرابت-هللاقحطقسياهاياهتعقاوممدعبةأرملاقدصيجوزلانأامبنكلو-ىلاعتو
لوألاليصأتلاىلعءانبناقدصيامهنالليصاتلاكلذوليصأتلااذهعرفامهنع-ىلاعتو
اضيأامكحاقدصينأدعبيالو:لاقمثةنينامطىناثلاليصأتلاىلعءانبناقدصيوامكح
لجأنمو-ىلاعتوهناحبس-للاقحىلعةنمتؤمةأرملانألكلذيناثلاليصأتلاىلعىتح
نأاهلحابيوتهتنادقاهتدعناتعدااذإاميفةقدصمتناكقحلااذهىلعةنمتؤماهنوك
ةدعلاهذهعسوبامرادقمتقولانميضميامدنعكلذاهئاعدادعبتءاشنمبجوزتت

.ةضورفلملا

اهنايعدتامدنعقدصتولماحاهنايعدتامدنعةأرملاقدصتاضيأتقولاسفنيفو

ىلإاهيلعقافنالاوهولماحلليعرشلامكحلااهلنوكيلماحاهنايعدتامدنعف.لماحريغ
ايعجرقالطلااذهناكولةدملاءانثأيفتاماذإجوزللةثراونوكتواهلمحعضتنأ

هللااهضرفىتلاءورقةثالثاهيلعترماهنايعدتولمحلانمةئيرباهنايعدتامدنعو

نمبجوزتتنااهلحابيوكلذيفاضيأقدصتةدعلااهيلع-ىلاعتوهناحبس-
رخآلافرطلااهقدصيواهيلعقحلااذهبجويامكانهنكيملهنأةارملاهذهلوقتامدنع

.امکحاضيأكلذيفقدصينأنمعنامالفجوزلاوهو
يأرلاكلذىلعناهبنوبأمامالاهديؤيودحاويأربةلاسملايفءايضلابحاصيتأيدقو

فالخلانايبناهبنوبأمامالابقعتيدحوتملالوقلاقاسمهقوسيهناامبنكلوهدروأيذلا
هحيجرتىلعهللاهمحر-ناهبنوبأمامالاهعمقفتييذلاحجارلالوقلادرويدقفكلذيف
لاوقألانايبكلذعبتيمثللاباتكنمهتبثيامنايبللوقلااذهةيناحجرنايبكلذعبتيو
.لاوقألاكلتذخآموىرخألا

.بازحألاةروسنمةيآلاءهزج(١)
 



هفقاوم

يففالخلانيبهنأالإاهيفهيأرىلعناهبنوبأمامالاهقفاويتلالئاسملاةلثمأنمو
نامزنيبةقرفتلافرعتملفاهتضاحتساببسبةأرملاىلعرمألاطلتخااذإامةلاسم

.اهرهطنامزواهضيح

نمًالدبروهشلابذخألاىلإدوعتاهنابلوقلاىلعاذهيفرصتقاءايضلابحاصةمالعلاف
لافاتقلطاذإضحتمليتلاةلفطلامكحكوسيآلامكحكةلاحلاهذهيفاهمكحنألءورقلا

رهشاةثالثنهتدعفمتبترانامكئاسننمضيحملانمنسئييئاللاو:لوقي-ىلاعت-
هازعوحجارلالوقلاوهلوقلااذهنأىلعناهبنوبأمامالاهقفاو.()نضحيمليئاللاو

نمنورخأوىمدكلاديعسوبأورثؤملاويأمهنمءاملعلانمةفئاطىلإناهبنوبأمامالااضيأ
روهشلابدادتعالاىلإاتعجراذإةلفطلاوسيآلاناب:زيزعلاباتكلانمهذخامنيبوءاملعلا

يفرهطتوضيحتناةأرملاةداعنالرهطلاوةضيحلالحملحيرهشلاناىلإاترظن
ءاسنلاايلاغودحاولارهشلازواجتيال-ءاسنلايفهنابلاغلاف-رهطلاوضيحلافاهرهش

-ىلاعتوكرابت-هللالعجكلذلوضيحهبقعيارهطهيفنرهطيودحاولارهشلايفنضحي
.ضيحملانسنودنوكتوأاهضيحنماسيآةأرملانوكتامدنعمكحللاطانمكلذ

انهةبيرلافمتبترا-ىلاعتوكرابت-هللالوقيهكلذىلعةيناثلاةلالدلانأنيبو
نوكتامدنعهبعفدتامبةبيرلاهذهعفدىلإةوعدلاتناكةلصاحةبيرلاتناكالوةلصاح
ملعيناىغبنيلوقلااذهنا:لاقهناريغضيحلانسنودةأرملانوكتدقوأاسيآةأرملا

نماوحنركذواهيفءاملعلانيبروهشمفالخلافةلاسملاهذهيفدحوالالوقلاوهسيلهنا
نأىلإارظناموينيعبراوةسمخرهطوةضيحلكناكملعجتاهناءاهنمالوقنيرشع

ةئامدتعتاذهىلعورهطللهكرتترهشلاوامويرشعةسمخ:ليقاميفضيحللةدمىصقأ

دتعتاهنا:ليقومايأةسمخومويهةئامدتعتاهنابليقواموينيثالثوةسمخوموي
:ليقواموينيعبسدتعتليقواموينيعبسوةسمخدتعت:ليقواموينينامثوةسمخ
.اموينيتسدنعت

لجالرهشاةتالث,ءالماكاماعدتعتاهنااهنمىتلانيددشتملالاوقأكلذدعبركذو

نأدعبيالاذهنا:لاقولمحلانماهتءاربلجالرهشاةعستو«ضيحلانماهتءارب
ةدمىصقأنألنيلماكنيماعدتعتاهنابرخآلالوقلاكلذكوطايتحالابابنمنوكي
ماوعأةعيرأدتعت:ليقوماوعأةتالثدتعت:ليقوءاملعلاضعبدنعناماعلمحلا

نأبلوقينمدنعماوعأةعيسدتعت:ليقوماوعأةعبرألمحلاةدمىصقا:ليقو

.اذكهوماوعأةعبسلمحلاةدمىصقأ

.قالطلاةروسنم(٤)ةيآلا(١)
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نأبيرالفةدوقفملاوأدوقفملاةدعنيخيشلانيبفالخلااهيفعقويتلالئاسملانمو
ثيحبايعرشاقالطقلطتكلذدعبمثماوعأةعبرأصبرتتنأاهجوزدقفتامدنعةأرملاةدع
.نيتدع-ليقامك-كلذدعبدتعتوقالطلاكلذيعرشلايضاقلارظنيولجرلايلواهقلطي

يهوةدملاهذهوىتوملادادعيفهنأبيعرشلايضاقلامكحينأدعبءقالطةدعوءةافوةدع

دقفنمدقفامدنع-هنعهللايضر-رمعدهعيفقافتالااهيلععقويتلايهتاونسعبرأ

حابيىتمةأرملاتدقفنأنكلوتاونسعبرأاهجوزدقفيتلاةأرلاصبرتتنارمأثيح

اهنيبعمجيناهيلعمرحييتلاةأرملاجوزتيوأاهتلاخوأاهتمعوأاهتخابجوزتينألجرلل
نأاما..لاقوناهبنوبأخيشلاكلذدعبتساواماعصبرتي:لاقءايضلابحاصفهنيبو

یتوملاماكحابكلذببسباهيلعمكحيوىتوملادادعيفاهلعجيًادحاوًاماعاهصبرتنوكي

هنابلاقينااماوةقرفتلاهذهىلعليلدالولجرلامكحواهمكحنيبامةقرفتاذهيو
هلالالحاهتخانوكتاهتدعتضماذافتاقلطملامكحيفنوكتاهقلطيامدنعواهقلطي

.اهيخأتنبواهتخأةنبانوكتكلذكواهتلاخوهلالالحاهتمعنوكتو

مكحيفتناكنئلوالماحنوكتنألامتحاةاعارمنمدبالريخالالامتحالااذهىلعو
ءاسنلانأفولأموهامىلإارطناماعصبرتتلهكلذيفدوجومفالخلانافلماوحلا

تناكولاميفاهضيحلرهشاةئالثلعجتفءاليلقالارهشاةعستنهلمحزواجتيالةداع

وأنيتنساهتدعةدمنوكتوأالماحنوكتًالثلاطايتحااهلمحلرهشاةعستوءلماحريغ
اهنيبعمجينأهيلعمرحينمبجوزتيناهللحيكلذدعبوعبسوأعبرأوأتاونسثالث
.هنیبو

ضيحلاربغبملحلاتغلبيتلاةأرملافنيددشتملانمءايضلابحاصناككلذكو

دتعتاهنأب:لاقوءتقلطاذااميفضحتملاهنكلوغلاوبلامكحيفاهناباعرشتدعيتلا
نوكتًالئلرهشاةعستو«لماحريغيأ»الئاحاهرابتعالجأنمرهشاةثالثءالماكاماع
.الماح

نمنوكيناودعياللوقلااذهناب:لاقوةلاسملاهذهفالخركذناهينويأخيشلاو
هللالوقوهوصنلارهاظانبسحفلمحلاتارامااهيلعنكتملنافالإوطايتحالاباب
رهشاةثالثنهتدعفمتبترانامكئاسننمضيحملانمنسثييئاللاو»-ىلاعتوكرابت-
اهرغصلضحتمليتلاىلعقدصيمليئاللاو#:هلوقف«نضحيمليئاللاو
۱.رخآببسلضحتمليتلاىلعو

یتحاهتدعنعةجراخربتعتةأرملاناب:لاقنيحاضيأءايضلابحاصددشكلذك
نييرخألانيتضيحلارئاسكثالثلاضيحلاهذهنمةضيحلكتاضيحثالثضيحت
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ضیحٹالٹضيحتیتحرظتنتنااهيلعف,كلذكنكيملناوءتوافتكانهنوكيالثيحب
مامالاوةضاحتسادرجماهنمجرخيذلامدلاضعبنوكيًالئلةدحاوةريتوىلع
امدنعاصوصخوضيحلامدلايفلصألانأل:لاقوةلأسملاهذهيفهيأرريملناهبنويأ

ارهطةأرملااهذختتنانكميىتلاةرتفلارمتناطارتشانمدبالوضيحلاةرتفيفىتاي

ءاوسةتوافتمةدملاتناكولوضيحللهتطعامدرهطلااذهبقعااماذافنيتضيحلانيب
.ةلماكةضيحدعتنالةيفاكةصقانلاةدملاتناكاذإتدازوأةدلاتصقن

اذالجرلاىلعةأرملاةمرحيفسافنلاوضيحلايمكحنيبامءايضلابحاصقّرفو
ضيحسافتلاناىلإارظنناهبنىباخيشللغستملةقرفتلاهذهواهمدءانثأيفاهرشاب
ةرتفنعفلتختال(سافنلاةرتف)ةرتفلاكلتنافهماياتدازضيحهناامبوهماياتداز
هذهيفامثآهنوكبناجباهعقاوولهتمصعنعجرختالةأرملانالاقيناامافضيحلا

هتمصعنعجرختاهنأبلاقينااماوسافنلامديفوأضيحلامدباهعقاوءاوسةعقاولملا
هذهيفناكديعسىباةسردملنيديؤملانمهنوكعمهللاةمحر-ىلاسلامامالانكلو

ثيحنمدحاوسافنلامكحوضيحلامكحنابركذنادعبفءايضلابحاصعمةلاسلل
ضيحسافنلاناوسافنلامديفزوجيالوضيحلامديفءطولازوجيالفءطولاةمرح
.نيرثكالالوقوهناكةقرفتلايفهيلابهذيذلاهلوقناب:لاقوهماياتداز

:يملاسلالوقي

اوركنتساهنمنورخاتملاورثكاميدقلايفلاقملااذو

انالعااسضلاىلعهركتأاناهينوباخيشلاغلاب

اضراممهرثكانكيناوايضلاكاذيفامناو

ضيحلامكحنأركذيناآرقلاصنلانأىلعاذهىنبوءايضلابحاصيأرحجر

يفءاجصنلاناامبنكلوعامجالابوةنسلابضيحلامكحىلعلومحمهمكحسافنلاو
.سافنلايفهنمرثكاضيحملاايفنوكينايغبنيديدشتلانافضيحلا

ءانثأيفهتارماعقاوفلجرأرتجااذاامفاوفلتخاءاملعلانأةلأسملاهذهةصالخو

ةبوتلاهيلعبجتوأةبوتلاهيلعبجتامناوهيلعمرحتالوأكلذبهيلعمرحتلهاهضيح
الاىبنلانعةياوركلذبتءاجدقوشارفلارانيدبهنعربعيامىهةرافكلاو؟ةرافكلاو
هذهنيبابراضتفالتخالااذهءاملعلانمريثكدعكلذلوفالتخالانمائيشاهيفنا
دنسبابنماذهناب:اولاقهيلعةأرملاةمرحباولاقنيذلاكلذببسباهطقسافتاياورلا

مهنيبةلوليحلانوشخيامك-ىلاعتوهناحبس-هللاةبوقعنوشخيالسانلاماوعفعئارذلا

اذإامعهولمحوهنامرحببقوعهناوألبقائيشلجعتنمبابنماذهاولعجوةأرملانيبو

v۳



دافهلتقفهلیصوأنمماهقحتسيةيصولجعتوأهلتقفهثورومنمثرألاناسنالجعت

.ثرألاقحتسيالوةيصولاقحتسي

ھجوزوةأرملانيبقيرفتلاىلعلديصنتأيملهنا:تلاقءاملعلانمىرخألاةفئاطلاو

ىتأننأانلسيلفعاقولااذهةمرحىلعالادءاجصنلاامناوضيحلايفاهاياهتعقاومببسن

ايعرشةجحبلجرلاكلذلتلحةأرملاكلتنأىلعءانسفناءاقلتنمصنلاهبتايملمكحب

.هلاهحابايذلامكحلانعةوقلقيالحضاويعرشمكحىلعفقوتتهيلعاهتمرحو

امدعباهبعاتمتسالاواهتبطخلاجرلالحتسينأىلإيدؤتاهنيبوهنيبةقرفتلاناامبو
اهبتايملةقيرطبجرفةحابتساىلإيدؤتةارجهذهنافمهنماهجوزتينماهجوزتي
نعاهجورخولوألاجوزللاشارفةأرملاهذهنوكتنألصالافةحابتسالاهذهىلعليلد
سافنلاوضيحلانيبقرفنممهنمنوددشتملاكئلوأليلدلاىلعفقوتيلوألاجوزلا
يذلاركناكلذلفسافنلاوضيحلانيبامقيرفتلااذهغستسيملناهيئوبأمامالاو

بحاصمالكهيفبقعتيذلااذههباتكةمدقميفريشيوهوءايضلابحاصىلعهركنا
نيتسردملاابطقامهنيذللانيخيشلانيبعقولئاسملاهذهيففالخلانأىلإاريشمءايضلا
يتلاةروصلااذكه:لاقفهيففلتخااممةروصفالخلااذهنابركذدقفنيتفلتخللا

ىريوهف-هللاهمحر-ديعسوبأمولعلاباوبأقيلاغملافقاديلقاودمحموبأاهيففلتخا
.نيتفلتخملانيتسردملايدئارنيبعقاولافالخلانمةروصفالخلااذهنأ

لوقلانوكيامدنعوءايضلابحاصلرقمهسفن-هللاهمحر-ناهبنابأنافهلكاذهعمو

هناوهتوقنایبوهذخأمنايبوهتجحنايببهداريابقعتيهدجنليلدلابادضتعمهلاقيذلا
.ريثكباهنمىوقأوهىرخألالاوقألاهاجت

ءارآلاضعييهدارفنا

يباةذمالتنمناكناووهفهريغنوداهبدرفناءارآءايضلابحاصلناانلنيبتو

الةطساولابدمحمىباةذمالتنموهودمحموبأهيلاهقبسيملالوقلاقامبرلدمحم

ةعيرشلادصاقمىلإانعجرولهجوهلوقياموهيلاقبسيمللوقبيتايدقهنكلوةرشابم
عيبهاجتهددشتاهلقبسيملهنابليقيتلالئاسملانمفةعيرشلالوصأيفرظنلاىلإو
هعئايلكولممهناهفارتعادعبالادحأعايتبايأاقيقرعاتبينادحألغسيملثيحبءاقرالا

هيلعصناذهوةقيرطلاهذهنودبقيقرلايرتشينادحالغوسيالهنابلوقيكلذنودبو
يف-هللاهمحر-ىليلخلاققحملااضياهنعهلقنوءايضلانمعبارلاءزجلايفكيلامملابابيف
ههيجوتفرظنلايفغاسملوقلااذهلوءاملعلارئاسننودلوقلااذهبدرفناهنابركذوهاواتف
هذهنافةيرحلاناسنالايفلصالاناامبوةيرحلاناسنالايفلصألانألكلذهيجو
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قرلاعبانملاففجمءاجفينحلامالسإلانادجنوىعارتنأبجيومرتحتنأبجيةيرحلا
يفوهامنامالسإلاهاقبتسايذلادحاولاعبنملااذهوطقفادحاوالاعبنمىااهنمقبيملو
ىلعنوصرحيونيملسملايفنولعفيامنولعفياوناكنيذلانوكرشملاف.لثملابةلماعملامكح
ةوعدلاهذهلجأنمومالسإلاىلإةوعدنوكتامدنعفمهدابعتساومهقاقرتساىلعومهئاذيا

حابمةوعدلاهذهليبسيفاوفقينأنوديرينيذلارافكلاونيملسملانيبداهجلانوكي
كلذيفاضيألثملابةلماعملاهذهبناجبولثملابةلماعمكلذيفورافكلااوقرتسينأنيملسملل

.هرونبمهلوقعلقصومالسإلاىلعمهلافطأةيبرتومالسإلابءالؤهعانقالةليسو

يفباقرلاقتععرشفةيدوبعلاةرهاظىلعءاضقلاىلعمالسإلاصرحكلذبناجبنكلو
ىلعمدقموءمايصلاىلعمدقمقتعلافهريغىلعمدقمقتعلانأدجنوتابسانملاىتش
ةوسكلابناجبوماعطلابناجبركذاهيفقتعلانافنيميلاةرافكالاتارافكلايفماعطالا

ريرحتوأمهتوسكوأمكيلهانومعطتامطسوانمنيكاسمةرشعماعطاهترافكفإ
ناكوأرييختلاماقميفكلذناكءاوسهريغلبققتعلاركذفتارافكلاةيقباماو.()يةبقر
كرابت-هللاىلإةيرقرثكاوهقتعلانااذهنمحضوتسياذالادبالاركتماقميلكلذ

يف-ىلاعتوكرابت-هللاىلإىلوألاةبرقلاوهناكنئلوماعطالانمومايصلانم-ىلاعتو
لجألفىعارتىتلاىهناستالاةماركناىلعةحضاوةلالدلديكلذنافريفكتلالاجم
مهنامهعيبلجانمةساخنلاقاوسأيفاقوسنوقاسينيذلاىلإءايضلابحاصرظنكلذ
نأوةجحهربتعيملمهتوكسفءاقرالانماوسيلمهنأبريبعتلاىلعنيرداقريغنونوكيدق
يفوهامكةجحتوكسلاءنوربتعيءاملعلارئاسوءىرخأتالاجميفةجحتوكسلاناك
.عيضاوملارئاسوتاماقملارئاس

نوقباسلاءاملعلاهركذامعبتتىلعصرحيءايضلاهباتكيفىبتوعلاةمالعلانادجنو

نبانعدروياماريثكفءةلدأنمهباوجتحاامدرويمهمالكدرويامدنعوهفقتعلانم
بوبحمنبانعدرويوهتالالدتساونسحلایبانعدرویوهتالالدتساوةكرب

يذلاباتكلاوههئايضيفهيلاريشييذلابوبحمنباباتكنوكينادعبيالوهتالالدتساو
نيعبسيفناکهنابلاقييذلاريهشلابوبحمنباعماجوهاذهانتقويفلصويالوركذي
ضيحلاماكحأيفهتمدحاوءزجىلععلطاهنايخامنشلاردبلاركذءدقفهنكلوارفس
اذه:لاقةلأسمتءاجاملكوءْزجلااذهنمهلأرقيناكبرغملادالبيفءاملعلادحأناو
.هيقفلاملاعلاوه

.ةدئاملاةروسنم(۸۹)ةيآلاءزج(١)
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ريهشلابوبحمنبارفسوهيذلاريهشلاباتكلاوهباتكلااذهنوكينأدعبيالفةشقانم

.اءزجنيعبسنمنوكتيليقامكيذلا

باتكلاةناكم

هتيغبهيقفلاهيفدجيثيحبهقفلاباوبألعماج(ءايضلا)يبتوعلاباتكنافةلمجلابو
ملاعلكنافهتميقنمطقائيشصقنيالءاملعلالبقنمهيلعتاظحالمنمركذامو

پاتكملعلالهأضعبرايتخاسيلويهللالوسرالاهيلعدودرموهلوقنمذوخأم
هتناكموةيمهأوذباتكلااذهنألجأنمالالئاسملانمهيفالةشقانملالجألءايضلا
وههقفلاباوبألاعماجًاباتكهنوكبناجبمثيمالسإلاهقفلابتكنيبامةقومرمةناكم

.مهلاوقأقوسينيذلاءاملعلانمريثكلاوقألعماجباتك

تافلۇؤمهبزيمتتامبزيمتيوهف-تلقامكو-انيصرايبدأًاكبسهكبسءاجدقو
لاقيامكواهطبارتولئاسملايخأتبوةرابعلانسحبوكبسلاةوقيفةيقاتسرلاةسردللا
ةسردملايفةدوجومىهاممرثكأةيقاتسرلاةسردملايفةدوجومتناكىتلافيلأتلاةينف
هناباولاقنيذلاتاوصأىلإىتوصمضاوققحينابريدجوهونيصرباتكلافةيئاوزنلا
نمدافتسيناوباسنالاباتكوةنابالاباتككيبتوعلاةمالعلاتافلؤمققحتنأيغبني
قيقحتلالخنمةيمالسإلاةمأللةمدخمدقتنأديالهنأدكؤأوةدوجوملاةديدعلاخسنلا

اذهخسننمهعمجنكميامعمجبلطتياذهوةعساولاةيبدألاةيهقفلاةعوسوملاهذه
ركذ-ىلاعتهللاهمحر-يداربلاةمالعلاناالااءزجنيرشعوةعبرأيفليقامكوهوباتكلا
ةخسنلاكلتلهفارفسنيسمخيفيههنمةريبكلاةخسنلانابةاقتنملارهاوجلاهباتكيف
هذهسفنىهوأاءزج٢۲نمنوكتتىتلاوةلوادتملاةدوجوملاةخسنلانعفلتختةريبكلا
نمنوكتيهناركذامدنعيدارلانكلوكلذبملعأهللا؟اءزج٠٠ىلإتعزواهنكلوءازجالا
ةخسنكانهلعلفريبكمخضاهنمدحاولكوراقساةثالثىلعتعلطا:لاقًارفسنيسمخ
دالبىلإ.تلقتنااهيلاراشايتلالعلونامعيفاتدنعتيقبيتلاةخسنلاكلتنمعسوأيه
ناكوأادلجم(٠٠)نمنوكتيهنامهوتامبرلورافسالاهذهىلعيداربلاعلطاوبرغملا
ىلإارظنوهنمةدوجوملاءازجالايفةدوجوملالئاسملاىلإارظنهنأليرحتلاةقيرطنمكلذ
هيلععلطاامىلإهيلععلطيملامردقةفلتخملاهقفلاباوبأىلعةلمتشمةعوسومهنأ
خبشلاىنتعادقواءزج(٤۲)يفوهباتكلااذهنااندنعروهشملاناىلعءكلذلمتحم.
وأةثالثرضحاوهعمجبةريخألانينسلايفللاهمحر-يكلاملاسيمخنبرماعكلاموبأ
اءزجنورشعوةثالثهئازجانمهدنععمتجاهنابليقوهخسنلجأنمخاسنلانمةعبرأ
يديأبذخأيناواهدئاقودالبلاهذهظفحيناوريخللانقفوينألاسنهناحبسهللاو
.هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاوءىرخأةرممكركشاو.ريخلاهيفامىلإعيمجلا
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ةثلاثلاةءارقلا

ةباسنيبتوعلا

    

 
ةنطلسلاماعيتفمةحامسبتكمماعريدم
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؟وهنميبتوعلا

ىلإةبسنيبتوعلاو.يراحصلايبتوعلايدزألاميهاربانبملسمنبةملسرذنملاوبأوه

«بتوع»اهيلعقلطينآلاو«مايخلابتوع»ميدقلايفىمستتناكراحصيفةقطنمبتوع
يفنايعالافاحتا»هباتكيفيشاطبلادومحنبفيسخيشلاىريفءدزألانمهنوكامأ

كلذىلعةعباتوءةيحاطنمهنا.٠۲۷-۲۷۳صلوألاءزجلا«نامُعءاملعضعبخيرات

ةليبقو.«ةينامعلاةيخيراتلارداصملاىلعةرظن»هباتكيفساورسلايلعنبماصع/روتكدلا

ايقيزمورمعنبنارمعنبرجحلانبدوسنبةيحاطنميهاهيلاناريشبيتلاةيحاط
نبنارمعنبدسالانبكيتعلاونبمهو.كيتعلانمهنايلرهظيويدنعيذلاو.ذرألانم

اوناكنيذلامهكيتعلاونبوءةرفصيبأنببلهملاموقنم.بسنلاخلاايقيزمورمع

ءاجدقفيدزألامهفنبكلامونبءديهارفوهميلسونبمهعموءابديلإةنطابلايفنيرشتنم

نيبفونتبةضورلاةعقوبابسألوح.هدعبنمنوخرؤوملاهنعهلقنوءيبتوعللباسنالايف
نبدشارلزعاودارادمحيلانمةعامجناكلذو»لاق.هيلعنيمقانلاويضنلانبدشار
نأامهولأسويبتوعلاةملسنبىسيعنبدمحأوًاملسماوبتاكو»لاقنأىلإرضنلا
«مهفنبكلامدلونممهيأرىلعناكنمونارمعينبنمكيتعلانمةنطابلايفامهلاعيابي
كتملةيحاطةليبقلعلو.اهدارفأنمدحالالوءةيحاطةليبقلركذتايملو.ةصقلارخآىلإ

نموكيتعلانمةردحنملالئابقلاكلتنامعيفاراشتنادزألالئابقرٹكاو.راشتنالاةعساو

.مهفنبكلامينبنمودمحيلا

نمنألكلذو.يرجهلاسماخلانرقلانميناثلافصنلايفيبتوعلاةمالعلاشاعدقو

ةنسفوتملايسلدنالامزحنبال«برعلابسنةرهمجباتكباسنالاباتكيفهرداصم
يبتوعلل«باسنالا»باتكيفءاجدقفثراحلانبطيقلينببسنهنعلقندقفه١
ونب؛مهفنبكلامنبثراحلاينبنمف.يسلدنالالاق»ء٢٤۲۲صعوبطملانميناثلاءزجلا

بسنةرهمجىلإعوجرلانكميةنراقمللو«ركبنبروسنببغكمهنمثراحلانبطيقل
دعبيبتوعلاةمالعلاىلإلصوهباتكناكشالو٦٥يفوتمزجنباوص«برعلا

هخایشاتقوبهتصقمزحنبارکذدقو.سلدنالاونامعنيبةفاسملادعبلارظنتقولاكلذ

ةنسيفوتيذلالجرلالايح
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نعملعلالمحهنأبنايعالافاحتاهباتكيفيشاطبلادومحنبفيسخيشلالوقي

نيسمخوثالثةنسيفوتيذلايوزنلايرقعلاشيرقنبديعسنبنسحلايلعيبأخيشلا

.ةئامعبرأو

:هتافلۇؤم

 

.ادلجمنيرشعوعبرأيفعقيةيهقفةعوسوموهوءايضلا-١

.خيراتلاوباستالايفباسنالا-۲

.بدألاوةغللايفةنابالا۳

مهلنيب.ايقيرفأقرشبهولكيفيلعنبنيسحلاهبخأويلعنبيلعىلإاههجوةلاسر٤
.يضابالابهذملالوصأاهيف

.مالسإلاماكحأةفرعلونيدلابكسمتلاىلعمهثحل..هيدلوىلإةلاسر٥

۹



:باسنالاملعةيمهأ

دجودقفءنامزلاذنممهتاياورنمتاياورومهمولعنمملعكباسنالاببرعلاتمتها

ءرياكنعارباكاهنوذخأيتاياورورابخألكشىلعبرعلادوجوبباسنالاملع
ةركاذلاةوقىلعةيهفشلاتاياورلاكلتلوادتولقنيفنيدمتعمءلوأنعًارخآاهنولوادتيو

.ءاداوًالمحتهماكحاوملعلااذهطبضليرطفلادادعتسالاونهذلاءافصو

نأدعبتسنالواهباسناببرعلامامتهاكاهباسنابممألانمةمأمتهتملهنارهاظلاو

ثعابوءمامتهالااذهةيمنتيلرودمهتيلهاجيفاميسالبرعلاهجهتنايذلارخافتللنوكي

.اهتفرعمومهباسناظفحبءانتعالاىلعمهل

رثكأمالسإلايفناكًانيودتوتاياوروًارابخأمولعلانمباسنالابمامتهالامكلذنأديب

:ةثالثبابسألءاروهظحضوأوًازورب

نأىلعوبسنلابكسمتلاىلعثحتةيوبنثيداحأوزيزعلاهللاباتكيفتايآدورو-١

ىٹناوركذنممكانقلخاناسانلااهيأايىلاعتهلوقاهنمهلوصأوهبسنناستالافرعي

هلوقو.()ڳريبخميلعهللانا.مكاقتاهللادنعمكمركانأءاوفراعتللئابقوًابوعشمكانلعجو

نيدلايفمكناوخأفمهءابآاوملعتملنإفهللادنعطسقأوهمهئايآلمهوعدا»:ىلاعت

.ايسنهلوصأبناستالاطبترينأةيمهأىلعليلدنيتيآلانيتاهيففء(")«مكيلاومو

نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفهيلاومريغىلوتوأهيبأريغىلإىعدانم»رخأ
ةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمنوملسملامهفدقلوء()«لدعالوفرصهنملبقيالو

.مهلوصأسانلافرعيناودادجالاوءابآلاىلإباستنالابوجو

انيبنةفرعمواياصولاوثيراوملاكبسنلاىلعةيعرشلاماكحالانمريثكبترت-۲

طلتخيالیدحوهعضوميفءيشلكعضولباسنالاةفرعمنماهيفدبالرومألاهذهو

.اياصولاوثاريملانمهقحقحيذلكءاطعايفلبانلابلباحلا

دمحمةيرجه٢٢٤ةنسةبطرقبتامو»ًالئاقىكحدقفهقحتسملثرالاءاطعاكلذبنكمأو

ةيواعمنبنمحخرلادبعنبةملسمنبللادبعنبنوارمنبڭلادبعنبهللادبعنبهللاديبعنبا

.١۱ةيآتارجحلاةروس(١)
.0ةيآبازحالاةروس(۲)
.يذمرتلاهاور)۳(



نبةملسمدلونمىقبنمرخآوهوءبتاكلامكحلانبناورمنبكلملادبعنبماشهنبا
يلبقبرهنلاىلعيتلابيلكيحرابسنتهيلاوبيلكبفورعملاةيواعمنبنمحرلادبع
نبنمحرلادبعنبكلملادبعنبنمحرلادبعنبكلملادبعنبدمحمهلاماناتثروفءةبطرق

دنعناكاموءهبهلتيضقوهيلاهتعفدو.ددعقلابةيواعمنبنمحرلادبعنبريخلاديعس
ءهذخايفعمطهلناكالوءلاملااذهقحتسمهنأبملعاذهنمحرلادبعنبكلملادبعنبدمحم
.(۱)«ريثكاذهلثموءقحريغبهلهأريغهذخأولاملااذهعاضلبسنلابيملعالولف

:مولعلانيودت-۳
ميلعتىلعنآرقلاثحدقفءفيلأتلاوةءارقلاوةباتكلابمامتهالايمالسإلادهعلايفأدب

ذخأمثءفحصلاضعبيفيييبنلانعثيداحألاةباتكيفنوملسلملاًأدبوءةباتكلاوةءارقلا

.باسنالاملعاهنيبنمناكةريثكًامولعلمشوعسوتلايفنيودتلا

يضر-باطخلانبرمعىناثلاةفيلخلادهعىلإعجريباسنالانيودتللمعلوأنأىلع

:ناويدلابلجسلاكلذفرعولجسيفبرعلالئابقءامسأنيودتبرمأامنيح-هنعهللا
.ءاطعلاعيزوتطبضلودنجلاةفرعملكلذو

هبسأبالًاطسقملعلااذهلانمولعلانيودتوفيلأتلايفعسوتلاناكامدنعكلذدعبو
.باسنالاملعيفةديدعبتكترهظومامتهالانم

باسنالاملعيفىرييبتوعلافمولعلانمهريغلًادعاسمًالماعباسنالاملعربتعاو

ملاذإثيدحلاوملعلابلاطنألاهريغنمةقفلاوملعلاوبدألابلاطلةدئافوةنوعمرثكأ»

نملقنوأ.هتهجهریغىلعدحاومساهيففحصدقاثيدحعمسوبسنلاملعيردينكي

ىلإهدروكلذركناًافراعرابخألابوءًالاعباسنالابناكاذاوهيلعكلذزاجاهريغىلإةليبق
ةقيقحوهعضوميفباوصلابىتأوءهمساوةيسن

:باسنالابنيينامعلامامتها

برعلافءكلذببرعلامامتهالًادادتمااهبكسمتلاوباسنالابنيينامعلامامتهايتاي

يوقمامتهامهلنوينامعزربدقوءاهباسناباكسمتبوعشلارثكأنم-تفلساامك-

يراحصلاينامعلالجرلاكلذةصقيبتوعلاركذيوءاهطبضوباسنالاةفرعميفقمعتو
مهلنيبيوهومهباسنانعهنولأسيسانلاهيلعمحدزادقوظاكعقوسبفقويذلا

يذلايميمتلاةرارزنببجاحنبدراطعهبرمىتحءاهيلامهعجريومهباسناومهلوصأ

نوطبيفلسلستملاهبسنلوحهرواحفءبرعلايفايستتاتويبلافرشانمدحاوىلإيمتني

برعلاباسنأةرهمج-يسلدنالامزحنبا(١)
.۸ص١جباسنألا/يبتوعلا(۲)
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نببجاحنبدراطعلمحيذلارمألا.ًايصخشهمساىلعهبفقویتحاتطباتطبمیمت

تیأرام»هلًالئاقيراحصلاينامعلاةياسنلاكلذنمبجعتلاىلعيميمتلاسدعنبا

.«كنمملعأًادحأطقرأملاناو»ةباسنلاينامُعلاهيلعدرف«كنمملعأطقًادحأ

پباستالاباتكىلإعوجرلابهيلعفةفيطللاةرواحملاكلتىلعفوقولادارأنمو

.باتكلارئاسكةيعبطمءاطخااهبنأريغ()ىبتوعلل

دجتثيحاذهانمويىلإمهباسنابمهكسمتوباسنالابنيينامُعلانممامتهالااذهعمو

ىلعانفسايفخننأاننكميالاننأف,ديجلكشبةيلبقلااهتاءامتنابةكسمتمةينامُّعلالئابقلا
اهيرتعيةينامعلاةبتكملاكرتامملاجملااذهيففيلاتلابةيانعلامدعيفلصحىذلاصقنلا

.ملعلااذهيفصقنلا

عيمجلًالماشنكيملهناعم-يرجهلاسماخلانرقلايفهباتكيبتوعلافلانأذنمف

ةرثانتملاتامولعملاضعبىوسنامعيفباسنالانعرخآباتكردصيمل-ةينامّعلالئابقلا
ضعيوصاخشألاضعينعاهٹيدحءانثأهقفلاوخيراتلابتکایاتثق-ةهليلقیھهو-

اقمرهلدستاللبءنفلااذهبلاطلعوجنمينغتالونمستالتامولعميهوءلئابقلا

.ادوأهلميقتالو

لئابقلاباسنايفباتكفيلأتبىبايسلادومحنبملاس/خيشلاماقرصعلااذهيفو

لمتشاءاضيأًادجرصتخمباتكوهو«نامعلهأباسنايفنايعالافاعسا»هامسةيناملا
يفةيلخادلاةرازونعردصامكءروكشمدهجهنأالا,ةينامعلالئابقلاضعبركذىلع

ماعلادشرملا»مساتحتاهنكامأوةينامعلالئابقلانمريثكركذىلعلمتشيباتكةنطلسلا

.اهلوصأنايبىلإالولئابقلاكلتبسنىلإضرعتيالهنأالا«لئابقلاوتايالولل

ثارتلاةرازولبقنملاجملااذهيفةييطدوهجوةداجتالواحمكانهنوكتنأىسعو
.تاهجلانماهريغوأةفاقثلاويموقلا

:«باسنالا»هباتكويبتوعلا

.راحصببتوعنميراحصلايبتوعلايدزالاميهاربانبملسمنبةملسرذنملاوبأوه

نبنارمعنبرجحلانبدوسنبةيحاطنموهفالاقامكناکاذافءدزالانمةيحاطنم
.ءامسلاءامرماعنبايیقيزمورمع

۔.۹صردصلماسفن)۱(

.٢٥۲۷صجنايعالافاحتا)۲(

.ةينامعلاةيتخيراتلارداصلماىلعةرظن)۳(
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نبنارمعنبدسالانبكيتعلاونبمهكيتعلادزاناثيحءمعونبكيتعلادزاومهف
.خلا..ايقيزمورمع

نئارقلالالخنمهنأديبنينسلاباطوبضمهيفشاعيذلانمزلاديدحتعيطتسنالو
ًاييرقتلوقلاعيطتسنءمهنعذخأومهنعلقنومهرصاعنيذلاءاملعلاةفرعمبوةيخيراتلا

نعلقنيهناثيحيداليملارشعيداحلا/يرجهلاسماخلانرقلارخآيفتناكهتايحناب

هيقفةمالعيبتوعلاوه٦٥٤ةنسيفوتيذلاويسلدنالامزحنبالبرعلابسنةرهمج
ةقرفلاماماةكربنبادمحميبأةسردمىلإيمتنيوهوءةباسنوعرابيوغلو
.ةيقاتسرلا

:نيتيملعنيتدامىلعلمتشيوهفباسنالاهباتكامأ

.باسنالايفةداموةيخيراتةدام

يوذنمتيأريناف»ًالئاقباتكلااذهفيلأتىلإهعفديذلاببسلانعحصفأدقو

.()«بقعيمللجرىلإىمتناوقدبسننعبغرنمتيأروءهفلسفرعيالنمباسحالا
.(۲)هللاةمحررذىبأىلإهسفنبسنيالجريأرهناةبيتقنبانعلقنامك

لئابقلاوريمحنيريبكلااهيعرفبةينميلاوأةيناطحقلالئابقلانمديدعلادروأثيح

وأةيناطحقلالئابقلانأل.نالهكوريمحنيريبكلانيعرفلانيذهنمتبعشتوتعرفتيتلا
.امهيلاعجرتةينميلا

لئابقكءرازننبةعيبرلئابقضعبنعالإدرويملفةيرازنلاوأةيناندعلالئابقلانعامأ

نمنييحلاوأنيمسقلانيذهنععرفتوبعشتنمولئاولئابقنممهناوخأوسيقلادبع
.ةعيبرنبدايانعةزجومةروصبًاضرعركذوءةعيبر

ةريثكًانايحأدرطتسيهنأديبةينامعلالئابقلاىلعلئابقلابسنداريإيفهزيكرتناكدقو
.كلذىلإقايسلاهرطضيامبروءةماعةروصبةيبرعلالئابقلابسنداريإوركذىلإ

هعالطايلاتلابومهيلاهئامتناىلإعجارةيناطحقلالئابقلابسنركذىلعهزيكرتلعلو

يفهيدلةرفورثكأتناكةيناطحقلالئابقلاباسنانعةيملعلاةداملانألوأىلع
.ةيرازنلالئابقلانعتقولاكلذ

.١ج.باسناألاءيبتوعلا(١)
.ةحفصلاسفن٠ءزدصملاسفن(۲)
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ًاباهسارثكاينالهكلامسقلانعهثيدحناكةيناطحقلالئابقلانعهثيدحلوحًاضيأو
.يريمحلامسقلانع

ددأنمةعرفتملاونالهكنبديزنبكلامنعةعرفتملالئابقلانعثيدحلايفبهسادقف

.نالهکنبديزنب

رفوألابيصنلادزألالئابقلناكامك,ةدنكلئابقْوءىيطلئابقودزألالئابقنعاميسال
.اهريغونامعيفةيخيراتلامهراودأىلإعجاركلذلعلوثيدحلانم

لئابقلانممهريغىلإةبسنلابمهباسناراهتشاىلعةيخيراتلامهترهشتدعاسف

.ةينامعلا

ىنعملهفءباتكلاللختتتاياهنوتايادبةدعيبتوعللباسنالاباتكيفدجوتهنأىلع

كلذثدحامئاوءهلصأنمدحاوباتكهنامأبتكةدعنمنوكمهلصأيفباتكلانأكلذ
.رومألانمرمأل

ىلإ»پاسنتالاباتكلهلصيخلتوةسارديفيعافرلاديمحلادبعدمحم/روتكدلاىري
عضوميفخسانلااهعمجفلؤملاسفنلبتكةدعلاعيمجتباتكلانوكينالامتحا
و«باسنالا»لثمهايانثيففلؤملااهركذمسانمرثكاباتكللظحالهنالكلذوء()«دحاو
باتكلانيوانعددعتلوحيلرهظييذلاو؛«باسنالايفةرجشلا»و«بسنلاحضوم»

ىلعءازجالكشىلعهباتكفيلأتبماقفلؤملاناءكلذلتاياهنوتايادبدوجووهلخادب
هعالطابسحءدحاولصأىلإعجرتلئابقركذىلعءزجلكلمتشيةتوافتمتارتف

نودةافولاتلاحدقوءهرمعرخآيفناكهفيلأتبهمايقلعلوكلذبةقلعتملاةدامللهعيمجتو

.هقيسننوهميظنتوهبيترت

ىلإهرطضيناكيذلارمألاءباتكلايفباسنالانيبهجمدفلؤملاىلعدخّؤياممو
هيلاعوجرلاناكمبةبوعصلانمحبصأىتحةيخيراتلاثادحألاضعبركذيفدارطتسالا
.ةيخيراتلاىتحولبةيبسنلاةمولعملاذخأل

تابتكملانمريثكيفهتاطوطخمترشتناوةعساوةرهشهعوضوميفرهتشاهناديب

نمامف؛نيينامعلانيخرؤملانمهدعبءاجنملةجحوًامامأراصوءملاعلايفبتكلارودو
نمىنامغلاخيراتلانمىلوألاراودألايفهتداملصاوالاينامغلاخيراتلايففلؤم

يبتوعلاوالاباسنالابمتهموأةينامعلاباسنالايففلؤمنماموءيبتوعلاباتك
.هلمامأ

.ينامعلاثارتللةرسيملاةعوسوملانمض١۱٠٠صصيخلتوةسارد(١)
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یقتساوهعوضوميفهيلعهلاعاوناکوهدعبءاجنملكهيلعدمتعادقفمومعلاىلعو

:اهمهأةددعتمرداصمنمباسنالالوحهتامولعميبتوعلا

رابخأ»ناونعبعبطيذلاىمهرجلاةيرشنبديبعلنيضاملارابخأوكولملاباتك-١

ةيرشنبديبعناكوء«مهباسناومهراعشأونميلارابخأيفيمهرجلاةيرشنبديبع
نميلاكولمنعهثدحيلقشمدىلإءاعنصنمنايفسيبأنبةيواعمهاعدتسايمهرجلا
فارامسأوصيصاقاهٹيداحأتناكو:نيضاملارابخأومجعلاوبرحعلاكولمنممهريغو

نبكلملادبعمايأىتحديبعشاعوءهيلابسنيوكلذهنعنودينأةيواعمسلجم
.(۱)ناورم

رذنملايبالوهريبكلابسنلاوأبسلاةرهمجوءيبلكلانبالبسنلاةرهمج-۲
.ه٢٤٠۲ةنسىفوتملايبلكلابئاسلانبدمحمنبماشه

مزحنبديعسنبدمحأنبدمحموبأوهومزحنبالبرعلاباسنأةرهمج-۳
.ه٦٥٤قفوتملايسلدنالا

.هھ٢۳اقفوتملادیردنينسحلانبدمحمرکیویأوهوكردنيالقیاقتشالا٤

:ةهفاشملا٥

لئابقلانعوهلنيرصاعملانيباسنلانعاعامسوةهفاشماهذخأىتلاتامولعملاىهو

رداصمكانهنأكشالوباسنالاملعيبتوعلااهنمذخأىتلارداصملامهأىههذه

نأ.يرظنيفوءهباتكايانثيفاريثكاهركذددرتيةروكذملارداصلملاهذهنأالإاهريغ

يفباسنالابةريخلالهأنمعامسلاوةهفاشملاباهذخاامناءةينامّعلالئابقلانعتامولعم

ىلعهزيكرتانلرسفييذلااذهوءاهسفنلئابقلالاجرنمباسناللنيظفاحلانموهنامز
باسنانعدروتملىرخألارداصملانأللمشاوعسوأةروصبةينامعلالئابقلاباسنأ
مهلوصأةفزعمبقحأومهباسنأبىلوأموقلكوءريسيلارزنلاالاةينامّعلالئابقلا

.مهباسناىلعنونمتّؤم-لاقيامك-سانلاوءمهروذجو

.۱۳۲صتسرهفلا,ميدنلانبا(١)
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ةمتاخلا

ةيمهأانلتنيبتليلحتوضرعنم«باسنالا»هباتكويبتوعلانعثيدحنمرمامم
ميهاربإنبملسمنبةملسرذنملايباةياسنلاوخرۇملاليلجلاةمالعلل«باسنالا»باتک

وهفءةينامعلالئابقلاباسنابينعيذلاديحولاباتكلاهنوكبيراحصلايبتوعلايدزالا

ربتعيامماهنمريثكىلعلمتشاهنأالإةينامغلالئابقلاعيمجىلعلمتشادقنكيملناو
نأءلابلانعبيغيالايغبنياممهنأىلعءةينامعلاباسناللًاليصأاردصموامهمًاعجرم

امنيبواهعقاووةينامعلالئابقلادوجولوحرضاحلاانتقويفنحناهارنيتلاةوجفلا

يأءماعفلأنمنوكتتيتلاةينمزلاةفاسملاىلإكلذعجريامناءلئابقنميبتوعلاهنود

.نينسلانمنورقةرشع
تقتخاهناكشالنآلاىتحويرجهلاسماخلانرقلايفهباتكيبتوعلافلأنأذنمف

.ةقباسلئابقنعةريثكلئابقتعرفتوءةديدعىرخألئابقترهظولئابق

:تاحارتقا

:يليامحرتقأيبتوعلل«باسنالا»باتكاهلتحييتلاىربكلاةيمهأللارظن

نمقيقحتلامزلتسياموتافاشكلاوسراهفلاعضوعمًايملعًاقيقحتباتكلاقيقحت-١
.ةيسانملامعأ

هنملعجيلةيخيراتلاةداملانعباسنالايفهتداملصفتثيحبءباتكلاىلعلمععضو-۲
:نيمسف

تامولعملاذخألباتكلاىلإعوجرلالهسييكلخيراتلايفيناثلاويفلوألا-
.خيراتلابةقلعتملاوأباسنالابةقلعتملا

اهنمروصوأملاعلايفبتكلارودوتابتكميفباتكللةددعتملاخسنلاعمجيفيعسلا-۲
ًاعيجشتوًازفاحوةمدخءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبتاطوطخملاةبتكميفاهعضوو
.نيققحملاونيثحابلل

قيفوتلايلوهللاو
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ةعبارلاةءارقلا

اخرۇميبتوعلا

هطدمحمداج.دا  

سوباقناطلسلاةعماج بادآلاةيلكديمع
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نميلاتلابو.يراحصلايبتوعلاملسمنبةملسخرؤمللةمجرتىلعروثعلارسيتيمل

فصتلاىفشاعهنأحجرننأنكمملانمهنأالإوأهدلومخيراتديدحتبعصلا

مظعمنأببسبء(")سماخلانرقلانمىلوألاتاونسلاويرجهلاعبارلانرقلانميناثلا

.(۲)ةرتفلاهذهنماوناکمهنمذخأنيذلاهيرصاعموهتاور

ةعماجةخسنيهتاطوطخلملاهذهمدقأو«باسنألاباتكلتاطوطخمسمخكانهو

ةخسنمسابفرعتوماعىلإاهخسنخيراتدوعيوءارتلجنابماهرد

دوعيوءةينطولاةبتكملابدجوتوسيرابةخسنىهفةيناثلاةخسنلاامأ.نوتسلوج
بتكلارادةخسنىهةثلاثلاةطوطخملاو.م۳١۱۷/ه١١٠٠ماعىلإاهخسنخيرات

.ةرهاقلابةيرصلملا
كلترثكاةخسنلاهذهرثكاةخسنلاهذهدعتوء۱۷۱۸ماعىلإاهخسنخيراتدوعيو

ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةخسنىهفةعبارلاةطوطخملاامأ.ةقدوةمالسخسنلا
ىدحإفةسماخةطوطخمكانهنأامك.م۹٠۱۹/ه۱۳۲۷ةنسىلإدوعتوءةينامُعلا

.()ادنلوبتابتکم

ةدامعمجىفمهبقوثومةاورىلعدمتعاهنأدجناننأفءيبتوعلابولسأىلإانعجراذإو

خرؤملايربطلاريرجنبامهنمصخنوءايوارنيعبرألانعنوديزيمهوباتك
يبلكلابئاسلانبدمحمنبماشهوةديبعابأوه١٠٠٣ةنسفوتىذلاةيقفلاوثدحملاو
۲۰۷ةنسيفوتىذلاو.يزاغملاباتكبحاصىدقاولاوه٤ماعفوتملا

هنإف.هباتكةدامعمجىفنوقباسلاهبتكامىلعهدامتعابيبتوعلانأدكؤننأانهديالو

..ةلوقملاهذهدكؤنلنودلخنبانعاصنريعتسنو..ىطسولاروصعلاىخرؤمكولسكلس
ءاورطسوملاعلاىفلودلاوممألاخيراوتاوعمجوءاورثكأورابخألافسانلانوددقود»

مهفحصيفمهلبقنمنيواوداوغرفتساوءةربتعملاةنامألاوةرهشلالضفباوبهذنيذلاو

ىربطلاوقحسانبالثملماوعلاتاكرحالولمانالاددعنوزواجينوليلقمهوةرخأتملا

نممهريغوىدوعسملاوءىدسالارمعنبفيسوىدقاولارمعنبدمحموىبلكلانياو

.٤صم١1۹۹ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو-نامُعةنطلس٤ط٠جباسنألا-يراحصلايبتوعلاملسمنبةملس(١)
ةلسلس-ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو-نامعةتطلس-ةيخيراتلارداصلملاىلعةرظن-ساورلاىلعنبماصع.د(۲)

.۱۷صم۳يناثلاددعلا-تاسارد

.٤ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۳)
.۷ص۲جقباسلاردصلملا-يبتوعلا)٥(.٠۲۰٠٠۲صقباسلاردصملا-ساورلايلعنبماصع.د(٤)

A۸



عمقفتتىتلاهرظنةهجواحضومنودلخنبارمتسيو«ريهامجلانعنيزيمتملاريهاشلا
مومعلايففقووءدييقتلاىلإقالطالانعلدعنممهدعبنمءاجو»..انرظنةهجو
ىلعرصتقاوهرطقوهقفأرابخأبعوتساوءهرصعدراوشديقفءديعبلاوأشلانعةطاحالاو
هتلودثیداحأ

باتكنألءهلاثمأويبتوعلاهمالكبصخيركذينأنودناكنودلخنبانأدقتعنو
ءزجلاىفةصاخوءهمالكصصخيهفلؤمنإفءةماعةيادبأدبيهنأولوباسنألا
كلذظحالباتكلاضعبنأثيحبءدزالاخيراتةصاخوينامعلاخيراتلاروطتنعمالكلل

هصصخيامعمپساتتتالنامعبدزألارابخألءازجأنميبتوعلاهصصخامنأبقلعو
سيلهنألءايعوضومناكهنإفصصخامدنعيبتوعلانأىرنانكنإو()ثادحألاىقابل

ىبتوعلانأوءدحاوفلؤمديىلعالصفماخيراتقطانملاوراطقالالكلخيرأتلاناكمالاىف
يفثادحألاقامعأىفلغلغتلاىلإةاعدمصيصختلانألءصيصختلااذهىفاقحمناك
ةيومألالودلاوسلدنالاخرّؤمنايحنبا-انيأرىف-هبشياذهىفيبتوعلاودحاوعوضوم
.()امهريغوناوريقلابتناكىتلالودلاوةيقيرفأخرّؤمقيفرلانباوءاهب

ىفةيخيراتلاهتداممظنينأنودباتكلاعئاقودرسبماقيبتوعلانأظحالملانمو

اهنيبلخديمثسرفلاوبرعلانيبراقىذموينعالثمثدحتيهدجنفءةلقتسمءازجأ
عجروأ»«ىلإةدوع»ةملكباتكلابترثككلذلوءنميلافشابحالا

..باتكلااذهىفةدراولاةيخيراتلابناوجلاىلعءاوضألاضعبيقلننألواحنفوسو

ىوتحمللةبسنلابدسألابيصتلتحت-باتكلاناونعلاقبط-باسنألانإفلاحلاةعيبطب
ىلعخرؤملابقللماكعانتقابقلطنانلعجيابيصنلتحتةيخيراتلاضورصعلانكلوماعلا
؟هيأزجبباسنألاباتكفةيسيئرلاةيخيراتلاملاعملاىهامف..يبتوعلا

ءىطسولاروصعلاىفنيملسملانيخرؤملاةقيرطىلعهباتكنملوألاءزجلايبتوعلاادب
نألبقاهرامعوضرألاناكمو..مالسلامهيلعةكئالملاوقلخلاأدتبم»نعًائيشركذف
زاجيالاوهبتكامعيمجىفضرفلانأيبتوعلاحضويو«..مالسلاهيلعمدآهللاقلخي
ناذآلا.هتجمفيلجلابيفخلاطلتخالوباتكلالاطلءاصقتسالاتدصقولو»..راصتخالاو

هتلمو

ةرهاقلارصمةضهن١ج-ياودحاولادبعيلعروتكدلاقيقحت-نودلخنباةمدقم-نودلخنبدمحمنبنمحرلادبع(۱)
۲۸۳۰صم۷

(۱)ةيبرعلاةريزجلاةلسلس-ىلديبعدمحأقيلعتوةساردوقيقحت-لوهجمفنصلمةمألارابخألمماجلاةمغلافشك(۲)
.۲۰ص١۱۹۸صربق-ايسوقين-رشنللنولد

.٢٤۲۸صقباسلاردصملا-نودلخنبا(۲)
.۷ص٠۱جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)ı۸ء۷ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(٤)

۸۹



رجهبرقشملامثةمودقوساهلوأف»ةرشعةيلهاجلاىفبرعلاقاوسأنأانخرؤمركذيو

.()«زاجملاوذمثظاكعمثتومرضحبةيبارلامثندعمثرحشلامثابدمثراحصمث

ملكتيالهنإفءالثمقلخلاًادتبمنعهمالكيفف..اعوبطماخرؤمناكيبتوعلانأعقاولاو

نبدمحمىلإدنسيوهفءهوقبسنمىلإدنسأواهمظنوةيملعلاةداملاعمجهنإلبنم
.دهاجمنعهدانسابیومألاةیاورلضعيكلذكوسابعنبانعهدانسابقحسا

نعريشبتاباتكىلعكلذكدمتعيوءءاطعورانيدنبورمعةياورلضرعيامكو

لوسرلانعلبيلعنبنسحلانعويذمرتلادمحمنبحلاصنعوكاحضلا

ديالفءةيهفشلاةياورلاىلعريبكلاهدامتعاكءطاقنلاضعبيفيبتوعلاعمانفالتخاعمو

سرادملاءارآبماعفلأنمرثكأذنمشاعخرّؤمتاباتكىلعمكحنال..نييعوضومنوكننأ
نمكلذريغىلإءتاطوطخملاوقئاثولاىلعخرؤملادمتعينأمتحتىتلاوءةرصاعملاةيخيراتلا
مدقوءنيقباسلاتاباتكىلعدمتعايبتوعلانأيفكيفةرصاعملاىخيراتلاثحبلاتاودأ
:نيقباسلانيخرؤملاءالؤهلهتاباتكدنسأهنأوءةدحاولاةيضقللةبسنلابءارآلافلتخم

شاعىذلارصعلانعربعياخرّؤمنوكيىتحهبولسأباهغاصوةريبكةيملعةدامعمجو

.()هیف

ىلإدانسالايأ.لاونملاسفنىلعةيخيراتلاهتاباتكيفيبتوعلاراسدقفءلاحةيأىلعو
يربطلاىلعًاريثكدمتعادق-انركذنأقبسامك-ناكنإوءنيخرؤملانمهوقبسن
نبهللادبعويبلكلاىلعكلذكدمتعي؛مالسلاهيلعمدقلخلهركذدنعالثمكلذحضتيو
ءانبأرابخألليصفتلابضرعتيمث.()مهريغوقحسانباوةبيتقنباوسابعنباومالس
()نييناطحقلاوداعموقةيضقنعملكتيمث.(°)ءايبنألاضعبريسكلذكومالسلاهيلعمدآ

.()مهئانبأونييبنلاريسنعمالكلاىلإدوعيمث
سيلوءبرعلاباسنأللوطملاليصفتلابضرعتيهمساوباتكلانأعقاولاو

تمتىتلاتاباتكلاىلعانزكروادمعبناجلااذهانكرتكلذلوءةقرولاهذهعوضوماذه

انكنإو:ىطتسولاروصعلاىفنيملسملانيخرؤملاروصتلاقبطةيخيراتلاتاباتكلاىلإةلصب
.(^)مالسلاوةالصلاهيلعدمحملوسرلابسنلاصتاددحدقانخرّؤمنأتبثننأدبال

ىلعهتاباتكزيكرتىفادبييأءصيصختلاىلإميمعتلانملاقتنالاىفيبتوعلاادبيو

نعملكتيف؛نميلااهبترمىتلاةيخيراتلابقحلانماريثكركذيف..ةيبرعلاةريزجلابونج
١٠٠١٤٠ص١جقباسلاردصملا-ىبتوعلا(۲).۸٠ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)
.۱۹۷۹-برغملا-سراف-دئارلاركفلا-خيراتلالثحبلاجهنم-هطداجروتكد(۳)
.0۸-4۷ص١جقباسلاردصملا-“يبتوعلا(١).٢۲۰٠٢۲ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(٤)

١۹۱٩١۱۳ص\جقياسلاردصملا-يبتوعلا)۷(۸۰۹۰ص\جقياسلاردصملا-ىبتوعلا)۱(

.١٠٠ص١جقباسلاردصللا-يبتوعلا(۸)

۹۰



ىلإشابحالاجورخنمناكامو()دودخالابحاصساونيذو(سيقلبو(ا)ريمحوابس
.(°)ةبعكلامدهشابحالاةلواحمكلذكو(؛)ةيحيسملاةرصنلنميلاضرأ

نميلصألافدهلا-باسنألانعمالكلانمرسيوةلوهسىفًانايحأفلؤملالقتنيو
نعثدحتي()جحذمباسنأركذيامدنعوهفءةيخيراتلاعئاقولاضعبركذيل-باتكلا
ةعقونعثدحتيمثءهيلإدانسالاعميربطلاىلعهتباتكىفًاضيأدمتعيوةيسداقلاةعقو
ةبيتقنباللاوطلارابخألاىلعشکانهدمتعيوءدرجدزيكلملالتقمودنواهنوتولاج
.()توقايلنادلبلامجعمىلعكلذكو

دكؤننأدبالوءاهنعبتكيىتلاثادحألاخيراوتركذيالهنأبتاكلاىلعظحالملانمو

كلذىفةبلاغتناكةقيرطلاهذهنأودبينكلوءثدحلاخيراتركذىفقيقدتلاةيمهأىلع
وأ,توكسلابيفتكيفثدحلاخيراتنمنقيتلامدعلامإءنيخرّؤملاضعبتاباتكىلعتقولا

ةيخيراتلاتاباتكلانكلو.اهركذباومتهيملفضعبلادنعةفورعمتناكخيراوتلانال
نوكيدقو.ةباتكلليخيراتلاروظنملاققحتيىتحثادحألاخيراوتةباتكبكسمتتةرصاعللا
.اهتيمهأعماهنعملكتىتلاثادحألاخيراوتركذلمهأفباسنألابرثكأمتهادقانبتاك

ددصبنحنيذلاخرؤملاةردقانهانمهيوفورعماهبلغأ¢خيراوتلاهذهفلاحةيأىلعو

لكظفحورداصملاوةاورلانمريبكددعىلعدامتعالاوةيملعلاةداملاعمجىلعهنعمالكلا
.دحاوباتکیفكلذ

ءىرماوةدنكرابخأنعثيدحلابهباتكنملوألاءزجلافلّؤملايهنيلاحةيأىلعو
ةيرعشلادئاصقلانمديدعلاباتكلانمءزجلااذهىفدصردقوءيدنكلارجحنبسيقلا
.()اهنعملكتىتلاتايصخشلاةعيبطلكلذو

.ةيخيراتلاتاباتكلاىلعيبتوعلاةردقمةحضاوزربتءباتكلانمىناثلاءْزجلافو

خيراتلاةيلمعلةريثكتاحفصصصخيخرؤملانإفءباسنألاوهباتكلاناونعنأمغرف

.ىطسولاروصعلاىفنيملسملانيخرؤملارابكنمربتعييبتوعلانأدكؤنانلعجيامم

شاعىتلاةقطنملاخيراتبىأةيلحملابةلحرملاهذهىفمتهادقيبتوعلاخرؤملانأودبيو
وأدزألانعمالكللباتكلانميناثلاءزجلانميناثلابابلاصصخفءاهلوحوأاهيف
هتقيرطىلعهمالكفلؤملاادبيو.يبتوعلالوقبسحدسلألا ةياورلاىلعدامتعالاىفهتقى

معن»:ٍويَيىبنلالاق:لاقةريرهيبانعدانساباقرزلانبديزانثدخ»:لوقيفدانسالاو

.١۱۹٠ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۲).١٦۱۷ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)
٢٥۲۱۲۱۷صاجقياسلاردصملا-يبتوعلا)٤(.٤۲۱صاجقباسلاردصملا-يبتوعلا)۳(

٢٤ص٠جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١).٢۲۲-۲۱۷ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)
.۳۹۲-۳۴۷ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۸).۳۱۲-٠۲۹ص١جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۷)

۹۱



قحليفبرعلافلصأهلنكيملنم؛مهنمانأوينممهءنولغيالونونسحيءدزألاموقلا

يبآنبةيواعمترضح:لاقيميمتلادوعسمنبعيكونعو«برعلالصأمهنأدزألاب

.(۱)«تومرضحودزألاىفةنامألا»عهللالوسرلاق:لوقيهتعمسقفنایقس

همالکررکيوهفءهباتکنمةيلاتتاحفصیفهبتکدقناکاممررکیبتاكلانأظحالنو

وأيسندقفلؤملانوكيدقوءهرمانمةريحىفءىراقلالعجامم()یرخأةرمدزألانع

.راركتلااذهيفعقوىذلاوههسفنخسانلانوكيوأرركفعجاريمل

دزألانعمالكللفلؤلاهصصخىذلاوباتكلانميناثلاءْزجلانمىناثلابابلافو

سوألانأررقيفءجدرخلاوسوألانعمالكللبابلااذهنمثلاثلالصفلاصصخي

راشأدقو.ةوارضلاوسأبلاةوقلاهيبشتكلذو.()ريطلاعابسنمنيرئاطامساجرزخلاو

هظیرقینبناففورعموهامکوءةظيرقينبىلعهمكحىفذاعمنبدعسةصقىلإفلّؤملا

ىلإمالسلاوةالصلاهيلعثعيبفلَيبنلانيبومهنيبناكيذلادهعلااوضقندقاوناك

ةالصلاهيلعلوسرلالاقو.راصنألاونورجاهملاهعمودعسىتأفءهيتأينأذاعمنبدعس

دعسلاقفمكحافمكحتنأواهلاومأواهسفنىفكتمكحدقةظيرقنإدعساي»مالسلاو

ائيفاهرئاظنولاومألاةحابإوةيرذلايبسوةلتاقملالتقبمهيفتمكحدقىنإهللالوسراي

كمكحقفاودقلقحلابىنثعبىذلاو»مالسلاوةالصلاهيلعلاقفراصنألاونيرجاهملل
مكح

يقابيفهبتكامعمبسانتيالدزألانعهمالكىفيبتوعلاهصصخامنأعقاولاو

تاحفصةيبلاغنأبلوقلانكميثيحبتاليصفتلافبهسيانركذامكوهف
.(°)دزألارابخألوانتتباتكلانميناثلاءزجلا

ىطسولاروصعلاىفادئاسناكامكخيراتلاملاعىفامامتيبتوعلاعدبيلاحةيأىلعو

مهلوقنمةعازخقاقتشاناركذيو..ةعازخنعمالكلالصفيو..دزألاعورفنعثدحتيف

اوعزخنامهنا..»:ديردنبركبوبألاق.مهوقرافومهنعاوعطقناىأموقلانعموقلاعزخ

موقراصفءزاجحلاباوعفترافىلإاوراصنأامرعلاليسمايأدزألاةعامجنع

هريغلاق»:لوقيفءهعازخةملكلهليلحتىفيبتوعلارمتسيو.«ماشلاىلإنورخآونامعىلإ
براميتنجنممهجورخدعبهتوخإوهموقيلعرمامدنعهنألهعازخةثراحىمسامنإ

اوقرتفاف.نكامألانممهداورمهءاجىتحتماقامةكمبدزألاتماقءدالبلاىفمهقرفتو

تلزنقارعلاوحنةقرفوءماشلاىلإتهجوتةقرفونامعىلإتهجوتةقرفءاقرفةكمنم

.4٤ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۲)4. ؟ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)
۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(٤).١1ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۲)
قباسلاردصملا-ىلدييعدمحأقيلعت-همغلافشك(١)

۹۲



رمأيلووةعازخىمسفةكمبماقأوةثراحمهنععزخناوءجرزخلاوسوألاامهوبرثي

نممهرابخأبملعلاولواىكحاميفهموقنعهعازخقارتفاناكامناو«ةبعكلاهباجحوةكم
:يراصنألاتباثنبناسحلوقكلذىلعلديءورمنطب

()رادلالولحقفانعةعازختعزختورمنطبانطبهاملف

هلامنعمالكاباسنألاباتكنميناثلاءزجلانمثلاثلابابلافلؤملصصخيو

صولنمرماسنیورمعبدلامجنچرخيحذوناشلإهزلنممقن

هبنمنببهووقحسانبانعدانسابيلصوملانبهللادبعيبأةياوربملكتيانهوهوبرام
اونبدقاوناكنيذلانيقباسلادزألانعملكتيفبئاسلانبدمحمنبماشهنع

اهيلعاوبكروءةدوقعمرطانقوةبوبماياوبأهيفاولعجو...»راطمالاهبنوسبحيًادس
مهروصقوروسلاءارونممهاتنجتناکو»ًاحضوميبتوعلارمتسيو«دیدحنماداصوأ

.«بايلالسرأىنغتسااذاو:مهقئادحومهتانجومهروصفقرتختلوادجىلإءاملا

كلذىلعاوسرغدقاوناكو»لوقيفىنيدلاصصقلابةيخيراتلاةباتكلايبتوعلاطلخيو
ىتحامهوللظولامشونيمينعميركلانآرقلاىف-ىلاعت-للاامهركذنيتللانيتنجلاءاملا

انببتاكلاريسيوهللاركذامكمهرمأنمناكوحيرلاالوسمشلاامهلخديالناك

اهمدقنملوأناكوءنامعدزأتناكف».(°)دالبلاىفدزألاقرفتودسلارايهناةصقىلإ

ةىخيراتلا.ةثئداحلادرسراركتىلإهتداعكليميانهيبتوعلاو.«هدلوومهفنبكلاممهنم

-انرکذنأقبسامك-نوكيدقهناىوسكلذلاريسفتدجنالو..بولسألاوتاملكلاسفنب

باتكلااذهبتكدقناكهنأوأءرركىذلاوهخسانلانوكيناوأرركفبتكامىسندق

مهفنباكلامةصقرركيلاثملاليبسىلعفء.بتكامعجاريملوءةدعابتمتارتفىلع
نمىناثلاءزجلانمء٠۲ء۲ء۲ا۳۲تاحفصيفتاملكلاسفنبنامعدزأو

.()باتكلا

نمبرعلالئابقنمةليبقبرمياللعجفديريهروفنمكلامراس»لاحةيأىلعو
يهوتوهربىلعذخأف؛هركاسعةرثكوهتعنملهوعداووهوملاسالإنميلانممهريغودعم

ًابعفاهونكاسمهوسرفلاذئموينامعبنأهغليوءحارتساىتحاهيفثبلفتومرضحبداو

٣۱۸صEقباسلاردصلا-يبتوعلا)٤(.۱۸۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا
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ةدعلااودعأمهنإمثلجاروسراففالآةتساوغلبمهنإلاقيوهباحصأ

.(۱)«نامعنودیرياولبقأواودعتساو

ىفاكلامنألوقيفءهتاوقومهفنبكلاممدقتريوصتيفيبتوعلاةمالعلارمتسيو

سرافيفلأىفكلامنبةأنههنباهتمدقمىلعلعجوءلبألاىطتماوليخلابنج»توهرب

ءرحشلاقيرطنعنامعىلعبصتناىتحريسلادجيلعجو؛مهناسرفودزألاديدانصنم
ارباومدقدزألانأنيثحابلادحأصلختسيو()ءرحشلاضرأتلزنفةرهمتفلختدقو

دنعةياهنلاىفاوطبهىتحارحبةلحرلالمكأمهفنبكلامموقنمًاءزجنأيأءارحبو

.(ركذنئقبسامككلامءانبأرغصأةدايقبنيلتاقملاعجشأنمنافلامهمدقتوءتاهلق

ءةليوطوةقاشاربتاهلقىلإرحشلانمةلحرلانألاميلسروصتلااذهنوكينأنكميو
قيرطلانمءانعلقأهنألرحبلاقيرطاومدختسادقكلامموقضعبنوكينأنكمياذل

للحامل(؛)«لبألاىطتماوليخلابنج»اكلامنأيبتوعلالوقالولهنأحضاووءيربلا

.ةلوقعملاتاليلحتلاهذهنورصاعملانوخرؤملا

:مسألااذهبنامعتيمسنامعىلإمهفنبكلامءاجامدنعيبتوعلاررقيلاحةيأىلع
.هباهومسقءنامعهللاقيبرأمبمهلداوىلع-دسلارايهنالبق-تناكدزألالزانمنأل
.برعلاضعبلوقياهيفوءنوزمةيسرافلابىمستو

داليربخحاصابنوزسموانوزمنامعیمسیرسکنإ

داصربغبرشموعارموليخنوعرازرمتاذةدلب

تدتشاومهيديأتيوقواهباورثكىتحنامعىلإلقتنتدزألالئابقلزتملو
اكلامنألوقيفءةيواسأمةقيرطبمهفنبكلاملتقمةصقيبتوعلايكحيو.(°)مهتكوش

هصاوخنمةعامجعممهنملجرىلعةليللكىفةبونلابسرحلاهدالوأىلعلعج»دق

ىلإمهبرقأوهيلعكلامدلوىظحأنأًاحضوميبتوعلالسرتسيو«دزألاهموقنمهئانمأو
هرغصىفةميلسملعدقكلامناكو.تقولاكلذىفهدلورغصأناكوءةميلسهنباهبلق

.هيبأدنعهتناكمهتوخإدسحف.ةبونلابهتوخاكسرحيناكفربكنأىلإماهسلابيمرلا
ةبوناهيفتناكىتلاةليللاتناكاملف.ريصقتلاوزجعلا-ةميلسىلإيأ-هيلإاوبسنف

ةيلك-ةروشنمريغريتسجامةلاسر-ةرجهلليناثلاولوألانينرقلافنامعدزا-يناليغلاديعسنبدمحمنبدیعس)۱(
.۲۲صلوألادلجملا-نايعألاهفحتيلاسلارظنا-١١٠ص١۱۹۹ةرهاقلاةعماج-بادآلا

-٠٠۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۲)

.۱۷صنامُعخيرات-سبليفلدنيورظنا۷٠صقباسلاردصملا-يتاليغلاديعسنبدمحمنبديعس(۳)
.۷۷ص١جخيراتلاربعنامع-يبايسلارظنا-۱۷صقباسلاردصملا-ىناليغلاديعس(٤)
.٠٠۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)

.٠٠۲-٢۲۰ص۲جقباسلاردصملا-ييتوعلا(1)

۹



يذلاناكملامهنعلزتعامثءليللامهنجنأىلإءهموقناسرفنمرفنىفجرخدقوةميلس
ليللافوجيفهرصقنممهفنبكلاملبقأ.كلذكوهامنيبوهيبأرادبرقبهيفنمكي
كلذىفةميلسناكوءالمألعفلايةسارحلابامئاقناكنإرظنيلةميلسهنباًادصاقًايفختم
ةميلسهبتناف,تلهصكلامبارتقابهسرفتسحأامدنعوءمونلانمةنسهتقحلدقتقولا
هبفتهفءمهسلاتوصكلامعمسف.هوبأهنأملعيالوهوكلامصخشىلإهمهسبىقلاف
باصأف.الثماهلسرأفءهدصقمهسلاكلمدقلتبأايةميلسلاقفكوبأانأمرتالاي
.(۱)هسفناهيفىعنةديصقكلاملاقف..هلتقفهبلقىفاكلاممهسلا

دزألاهةصقيكحيىذلاوباسنألاباتكىناثلاءزجلانمثلاثلااذهفو

ىفنامُع..ائجافماناونعةسماخلاةطقنلاىفدجناننافءنامعىلإمهلئابقضعبءوجلو

عوضولملااذهلًالصفنمالصفوأابابصصخينأفلؤملابردجيناكوءىمالسإلارصعلا

.ةبسانملالالجوةيمهأل

ةفلتخملاخيراوتلادوجومدعلطابحإلاضعببىرخأةرمباصيءىراقلانإفعقاولاو
يفرشتنامالسإلانأصخلتسننأنكميهنإفكلذعموءةيخيراتلاثادحألاققدتىتلا

ءيلوعملارينتسملانببىدنلجلالآىلإنامعمكحراحصىلإمهفنبكلامءافلخدهعيفنام

ناكف.نامعبىدنلجلاوسرفلانيبةنداهملاتناكو.ةيناساسلاةلودلاىلإسرافكلمراصو
ملف.نامُعفارطأنمكلذريغوةيدابلاولابجلاىفاكولمدزألاوءلحاوسلاىلعسرفلا
لسرأهنأو.نادلبلاىفٍيَييبنلاركذعاشوءنامعبمالسإلاللارهظانأىلإكلذكاولازي
نيحيبنلالاقفءْةْيَيىبنلابانتكىرسكقزمفمالسإلاىلإهوعديزيوربأكللاىرسكىلإ

هللاطلسفةييبنلاةوعددعبىرسكحلفيملو«قزممرشهكلمقزممهللا»هنمكلذهغلب
۱هیوریشهنباهيلع

وأليضفتنودًانايحأةضقانتملاولبءةفلتخملاتاياورلادرسيىبتوعلانأظحالنو

لهأىلإبتكييلوسرلانأةرملوقيءنامعىفمالسإلاراشتناعوضومىفالثمفءحيجرت
هعمنموهوعديهيلإلسرأوءربكتسملانبىدنلجلانامّعبدهعلاكلذىفكلملاناكو»نامع
نيدتلاىلإمهوغدي-اسوجماوناكو-نامعبنيذلاسرفلاىلإلسرأو.باجاف؛مالسإلاىلإ
.«نامعنمارهقىدنلجلامهجرخافاوبأفوييدمحمةوعدىلإةباجالاونيدلااذهب

ةعقاولانعًانايحأةضراعتملاوةفلتخملاتاياورلادرسيفهتداعكيبتوعلادوعيمث

نامعلهأىلإ.بتكفَيىبنلانا»نورخآلاقهنالوقيفءاهدحأحجرينأنودةدحاولا

.٥۲۰٠٠٠۲۰ص۲٠ج-يبتوعلا(١)
-ةمالارابخالعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملااضيارظنا-۹٠۲,٠١٠۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا)۲(

.۲۷ص۲١١٤۱۹۹۲/۱جیوکزالادیعسنبناحرس-ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو-نامعةنطلس
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تامدقامهوبأناكوءىدنلجلاانبارفيجودبعمهنمفيرلالهأىلعومالسإلاىلإمهوعدي
ةالصلاهيلعلوسرلانأىلوألاةياورلافلوقييبتوعلانأدجناذكهو«رصعلاكلذىف

يفوءةايحلاديقىلعناكىدنلجلانأومالسإلاىلإمهوعدينامعلهأىلإلسرأدقمالسلاو
اناكناذللاامهرفيجودبعهيدلوناوتامدقناكىدنلجلانا.لوقيةيناثلاةياورلا

ليضفتنودنيتياورلايبتوعلاقوسيانركذناقبسامكو.رصعلاكلذىفنامُعنامكحي
.امهنيبحيجرتوأ

دبعىلإبتكهناٍةيَييبنلاىلإدانسابىدقاولانعالقنوىرخأةرمانخرّؤمدوعيو
هباتكناكوءامهيلاىمهسلالئاونبصاعلانبورمعبثعيوءنامعبىدنلجلاىنبارفيجو

ينبارفيجودبعىلإللادبعنبدمحمنم؛ميحرلانمحرلاهللامسب»:اهيفربشلانملقأ
ءاملستاملسا.مالسإلاةياعدبامكوعدأينافدعبامأ.ىدهلاعبتانمىلعمالسلا.ىدنلجلا

نإامكنإو.نيرفاكلاىلعلوقلاقحيوايحناكنمرذنأل.ةفاكسانلاىلإللالوسرىنإف
يليضو.امكنعلئاوامككلمنإفمالسإلابارقتنأامتيبأناوءاكمتيلومالسإلابامتررقأ

ةالصلاهيلعوهوابأاذهببتاكلاناكوءامككلمىلعيتوبنرهظيوامكتحاسًأطت
هلإال:متاخلاشقنناكوءكرابملاهمتاخباهمتخوةفيحصلاىوطويلمملامالسلاو
.هللالوسردمحمهللاالإ

دقو..نامعبيدنلجلاينبارفيجودبعىلإىبنلاباتكبصاعلانبورمعمدقف»:لاق

يفمهلخدأودمحملمهعيابفهرئاشعهوجوىلإثعبمثءةدحاوةعاسىفمالسإلاىلإاباجأ
رحشلاوةرهمىلإرفيجثعبمثةييبنلااهبهرماىتلاةقدصلاميلستمهمزلاوءهنيد
اهيلياموابدىلإثعبمث.هعماوملساف.مالسإلابمهملعأومالسإلاىلإمهاعدفءاهيحاونو
.«نامعرخآىلإ

لاطاملف.(۲)دزألابرحلتأبعتىتلاسرفلاالإملسأودحأىلإرفيجلوسردروامف

ءارفصلكنامعلهأاوطعينأىلعمهلزنتساف»حلصلاىلإنامعلهأاوعدءلاتقلاامهنيب

ضرأىلإاوعطقيىتحةنيفسىفمهتيشاحومهيلهأبمهولمحيوءعاركوةقلحوءاضيبو

.()«سرافىلإنامعنمسرفلااوجزخاوكلذىلإمهوباجاف«سراف

ىفمالسإلاراشتناعوضوميبتوعلانعايفرحلقندقةمغلافشكبحاصنأظحالنو
ينبارفيجودبعرصعىفناكراشتنالااذهنأةياورىلعلقنلااذهىفرصتقيهنكلو

 
ردصلا-ةمألارايخألعماجلاةمغلافشكباتكنمسيتقلا(اضيارظنا-١۰٦۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا)۱(

.۳۷صقباسلا

ص۲جقيباسلاردصللا-يبتوعلا)۲(

ردصملا-ةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكنمسيتقملااضيأرظنا-۲٠۲صYجقباسلاردصملا-يبتوعلا)۳(

.۳۸صقباسلا

۹



هنألةمغلافشكبحاصنميفرحلالقنلااذهنأودبيو.ىدنلجلارصعىفسيلوىدنلجلا

دهعلاكلذىفكلملاناوءنامعلهأىلإبتكلوسرلانأةياورىلعةياورلاهذهحجر

فشکبحاصرمتسیو.مالسإلاىلإهعمنموهوعديلسراهناوربكتسملانبىدنلجلا

.()نامعنمسرفلاجارخاةصقىتحفرحلالقنلااذهىفةمغلا

ةمالعلاصصخيباسنألاباتكنميناثلاءْزجلانمريخألاوعبارلابابيلاقو

اذهىفوحتيانخرؤمنأعقاولاو.مهعئاقوو؛مهرابخأوبرعلامايأنعمالكلايبتوعلا
باسنألاطخنعًادعتيمعئاقولاومايألاهذهلخرؤيوهفءاحضاوًايخيراتىحنمبابلا

تاباتكلًاقبطخيراتلايفهتعاربدكؤيوخرؤيبابلااذهناونعنموهفالماكاداعتبا

.ىطسولاروصعلاىفنيخرؤللا

ارشابمًالاصتالصتتةعقاولاهذهنأحضاوو..تولسمويعئاقولاوأمايألاهذهلوأو

.يبتوعلاةمالعلااهلخرأىتلاعئاقولاوأمايألاهذهةيبلاغلثمنامعخيراتب

مهفنبكلامجورخبابسأبانركذيليبتوعلادوعيتولسموينعثيدحلاقايسيفو

ءزجبهلوزنىلعمهتقفاومبلطيمهيلإلسرأفءنامعبسرفلانأهغلبدقناكو.()نامعىلإ
ةفاحىلإرومألاتدعاصتاذكهو.()كلذضفريسرافلاكلملالماعنابزرملانكلو.نامعنم

كلاملصووءافلأ٤٤وأ۰٠وحنىفىوزننمبرقلابءارحصىفسرفلاعمجتفءبرحلا
.نيفرطلانيبةفينعةكرعمتعلدنااذكهو.()تولسىلإهعابتانمفالآةتسوحنىفمهفنب

املف..»ةعقاولاهذهنعهمالكيفيبتوعلانعًايفرحًالقنةمغلافشكبحاصلقندقو

مهتايارتحتمهفقاوماوفقوفءضعبىلإمهضعبناقيرفلافحزءثلاثلامويلاىفاوحبصأ

:اولاقوءكلامنماوندىتحلجرفلأبمهنملجرلادعيناكنممةبزارملانمةعبرألبقأو
مهيلعىضقاكلامنكلو.(°)«دحاودعبدحاوانمكزرابيوءانسفنأنمكفصتنلانيلإمله

.لاتقلانمبحسناىذلاعبارلاالإءرخآلاولتدحاولا

عنصامنابرزملاىأراملف...ةمغلافشكبحاصفرطنميفرحلالقنلارمتسيو

ةايحلاىفريخال:لاقوهباحصأنيبنمجرخفبضقغلاوةيمحلاهتلخدةثالثلاهداوقبكلام

رفظيانيأفاكلملواحتتنكنأىلإجرخأيبرعلااهيأ:هللاقواكلامىدانو.مهدعب

.()«كالهللاتباحصأضرعتالولواحيامهلناكهبحاصب

.۹٠صقباسلاردصلما-ةمغلافشكباتكنم.سبتقلااضیارظنا-٢٥٠۲ص۲جقباسلاردصللا-ولا)۲(
٠۲۰صقباسلاردصملا-ةمغلافشكباتكنمسبتقملا(۲)

.٠۲صقباسلاردصلا(٤)
ةمغلافشكباتكنمسبتقملااضيأرظنا-٠۲۷ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)
.۲۳صةمغلافشكباتكنمسبتقملااضيأرظنا-١۲۷ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(1)

۹۷



بحاصناكنإوءءاقللااذهريوصتىف(ةمغلافشكوباسنألا)ناباتكلارمتسيو
.ماقملااذهىفيبتوعلااهدروأىتلاراعشألاودئاصقلالقتبمتهيملةمغلافشك

هفيسبهبرضوءكلامهنمغارفءفيسلابكلامىلعنابرزملالمحدقف,لاحةيأىلعو
لسرأذئدنعو«سرفلاةميزهبتهتناسرفلاودزألانيبةيماحةكرعمتأدباذكهوءهلتق

نماوجرخيلةنسمهلجؤينأو«برحلامهنعفكينأوءحلصلانوبلطيكلامىلإسرفلا
مهضراعيالادهعمهاطعأوءكلذىلإكلاممهباجأفءةيزجوادهعكلذىلعهوطعأوءنامُع

دزألاوكانهاوناكوطوطشلانماهلوحاموراحصىلإسرفلاداعو.برحبهوأدبيىتح

.نامعيقابيف
.ةريثكاراهنأنامعىفاوسمطكلتمهتنداهمىفسرفلانأةمغلافشكبحاصفيضيو

القنهلقنامىلإفيضيفايروطساىحنمةفاضإلاهذهىفوحنيةمغلافشكبحاصنكلو
ةرشعنامعبماقأمالسلاهيلعدوادنبناميلسنأىهو..ةيروطسألاةفاضإلاهذهايفرح

يتلاحلصلاةرتفىفاهرثٹكأاوسمطسرفلانأو..جلففالآةرشعاهيفرفحدقوماي

ةداعنمنألًادجةماهةطقنلاهذهو.()كلذيبتوعلاركذيملو()مهفنبكلامنمافوبلط

يبتوعلاوءريطاسألاضعببًانايحأةيخيراتلاثادحألاطبرىطسولاروصعلاىفنيخرؤملا
الةبسنلابةمغلافشكبحاصهركذامركذيملهنكلو«فقاوملاضعبىفاذهلعفهسفن
بحاصنممدقأًايخيراتهنأليبتوعللبسحتةطقنلاهذهنإفيلاتلابو..جالفأللعقو
امىلإفيضيهنكلوءظافلألاوتاملكلاسفنبايفرحهنعلقنريخألانإلبءةمغلافشك
نوينامعلااهديشةيرشبةزجعمىهجالفألانأعقاولاف.ةيروطساألاةصقلاهذههلقن
نأنكميالو.ءةيضاملالايجألاةمظعىلعدهاشيهوءةليوطتارتفىلعمهيديأبءامدقلا
نأحضاوو.يضاملافينامعلابعشلاحافكىلعةيروطسألارومألاهذهماحقإىلعقفاون

ىلحتيىتلاةيعوضوملاانهحضاوو.ريطاسألاىلإجالفألاءانبعوضومعجرياليبتوعلا
عبارلانرقلانمىناثلافصنلاىفبلاغلافشاعهنأانفرعاذإةطقنلاهذهىفيبتوعلااهب

دعبىأىرجهلارشعيناثلانرقلافشاعةمغلافشكبحاصنأنيحفىرجملا
.نورقةينامثوحنبيبتوعلا

ةدايقبنيينامعلاوسرفلانيببرحلالحارمحيضوتىفناباتكلارمتسيءلاحةيأىلعو

ابضغبضغءلوألاارادكلملاىلإسرفلاةميزهرابخأتلصواملهنأو؛مهفنبكلام
.نامعفهتاوقىلإاددملسرأوءاديدش

.۲۳صقباسلاردصملا-ةمغلافشكباتكنمسبتقملا(١)
.۲۷۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۲)

۹۸

 



نممكنيبوىنيبناكامبتيفودقينإ..»مهيلإكلاملسرأ.ةندهلالجأىضقنااملف

.نامغبلولحدعبمتنأو؛مكنيبوينيبناكىذلالجألاىضقنادقو.حلصديكأودهع
نأامإفءيلاتقويبرحلنودعتستمكنأو.ميظعددمكلملادنعنممكاتأدقنأىنغلبو

تأاطوويشويجویرکاسعةفاكويلاجرومكيلعتفخزالإوءاعوطنامعنماوجرخت
.(۱)«مكهركىلعتمقأولاومألاتمنغو:يرارذلاتيبسومكتلتاقمتلتقومكتحاس

نعمهؤالجمتوءةقحاسةميزهسرفلامزهوءنيفرطلانيببرحلاترعتسااذكهو
.()نامع

ىذلاوباسنألاباتكنميناثلاءزجلانمعبارلابابلااذهىفيبتوعلارمتسيو
ءرذنملانبنامعنلاةافونعملكتيف؛مهعئاقوومهرابخأوبرعلامايأنعثيدحللهصصخ

ىفمسلاهلسدوهاعدىرسكنإفنامعنلانيبرومألاتءاسامدنعهنأفيكو

مهيفلقعلاوةمكحلالهأوبرعلاناسرفىلإةلاسرلسرأهنإف.ىرسكلةرايزنمةريحلا
رمألاىهتناوسرفلاةلتاقلمهلاطبأنمةئامسمخاوزهجوءلاتقللدادعتسالامهنمبلطو
ةيناندعلاوةيناطحقللةليضفمويراقىذموينأيبتوعلاربتعيو.برعلاراصتناب
.هیفمهکارتشال

وهوييللالوسرلتفصوبرحلاهذهنأ:ليقهنأباحضوميبتوعلادرطتسيو

مجعلانمبرعلاتفصتنامويلوأراقيذموي»مهنمرضحنموهباحصأللاقفةنيدملاب

ايدمحمايمهراعشاولعجنبح«اورصتیبو

.()ةرازفينبوسبعىنبنیبةلبجبعشموينعائيشبابلااذهىفيبتوعلاركذامك

ناكوءةيلهاجلايفةروكذملامايألانموهو(ةوضح)ةروضحمويربخاضيأركذيامك
.(ا)راعشألاودئاصقلابةئيلمانهةياورلاو.ثراحلاينبنيبوسودنيب

رظنلانبدشاريلوامدنعف..فونتنمةضورلاةعقونعمالكلاىلإيبتوعلالقتنيمث

مههجونمناکوءهلزعداروءمامإذدئمويوشهوكلامنيتلصلاةمامإىلعمدقتويحجفلا

.۲۷۳ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)
نمديزل٠۲-٢٤۲صةمغلافشكباتكنمسبتقملااضيأرظنا۲۷۳٠٢٤۲۷ص۲جقباسلاردصللا-يبتوعلا(۲)

٢٠۲۰٢٤۲صقباسلاردصملا-يناليغلاديعسنبدمحمنبديعسرظنا-تاليصفتلا

.۲۸۷-۲۸۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۳)
.٠۲۹-۲۸۸ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(٤)

.٠٠٠-۲۹۳ص۲جقياسلاردصملا-يبتوعلا

-۳۰۱ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا)٦(

۹۹



نبرصنجرخوءةنطابلاىفاعاطماخيشناميلسناكو.نايبلكلاناميلسءانبأمهنمددع
عيابف,يميلسلالالبنبكلملادبعنبناميلسهعمجرخوءةنطابلايفكيتعلاعيابفلاهنملا

اوراسو.مهفنبكلامدالوأرئاسنممهريغوديهارفوةميلسنمهموقنمةنطابلابنم

.مهلةعيبلااودكأفءقاتسرلابدمحيلاهوجووثراونبمهفلاوتلصلانبناذاشىلإاعيمج
ربخلاناكو.رظنلانبدشارلزعنوديريلبجلاقيرطاوذختاوءىوزنىلإًاعيمجاوجرخو

رظنلانبدشارمهيلاهجو«فوجلادودحنمفونتنمةضورلاباوراصاملفءهلصودق

كلامونبو.كيتعلاودمحيلااهيفمزهةفينعةكرعمتعقووءًالاجرواليخشويجلاوايارسلا

.مهعمنمومهفنبا

دعبفيضيو.ةعقاولاهذهببسبنامعلهأنيبتعقوةنتفلانأيبتوعلاصلختسيو
وهوءكلامنبتلصلاةمامإىلعهمدقتلهوللضورظنلانبدشارىلعاوركنأمهنأكلذ
تامامنإو.؛هتيبىفلزتعموتميمليحتلصلاوكلذلكءلدبيملوريغيملمامإذئموي

ونيودمحيلارأثنأىلإفونتنمةضورلاةعقوصخلموهاذه.نمزبةعقاولاهذهدعب

ىلععيمجلارايتخاعقوو.هومزهنأدعبرظنلانبدشاراولزعوكيتعلاومهفنبكلام

نبتلصلاتومدعبكلذو۲۷۷رفص٢ىفامامإنوكيلىصورخلاميمتنبنازع
.(۱)كلام

ةماهةظحالمهذهوءاهنعبتكيىتلاثادحألاخيراوتدصرىفأدبىبتوعلانأظحالنو
لوقننأعيطتسنيلاتلابوخيراوتدصراهعممزلتسيةيخيراتلاتاباتكلانألًادج
.ةققدملاةيخيراتلاتاباتكلاةيصانرادتقابكلمانخرؤمنأنانئمطاب

ةعقونعملكتيفءمهعئاقووبرعلامايأنعهمالكىفبابلااذهيفيبتوعلارمتسيو
لالبنبكللادبعنبناميلسنأفلؤملاحضويو.يصورخلاميمتنبنازعةمامإيفعاقلا

عاقلاةعقواودهشنأىلإاهبورحةاساقموةنتفلاكلتمايأيفنامعبلزيمليميلسلا
نبيراوحلابرحلشويجلاةدايقليئانهلاماحمحنبفيهالارايتخامتهنأومايخلاب

اولوتساومهتاوقاوعمجنييراوحلانكلو.ةيرازنلاةعامجنمهعمنمويراوحلاللادبع
.راحصىلع

ءعاقلاىمسيعضومبمايخلابىقتلاوءهتاوقبمدقتءربخلاميمتنبنازعمامأآلاغلباملف
رهظنمعاقلاةعقويههذهو.للادبعنبيراوحلاباحصأمزهوءاديدشًالاتقاولتتقاف

يبتوعلاتبثيىرخأةرمو.نامُعخيراتىفةروهشملاعئاقولانميهوبتوع
.()_ه۲۷۸ةنسلاوش٢۲ىفتعقودقاهنالوقيفةعقاولاهذهخيرات

.۳۱۹-۳۱۳ص۲جقياسلاردصملا-ىبتوعلا(١)
.۳۲۳-۹٠۲ص۲جقباسلاردصملا-يبتوعلا(۲)



لهأنأركذيفءةيمالسإلاتاحوتفلاىفنامعلهأةمهاسمنعمالكلليبتوعلالقتنيمث
ىفنكلوءنامُعغىفسرفلانوينامُعلالتاقيالانهف«سرفلالاتقلرحبلانوربعي»نامُع
.قارعلا

ها١١ةنسصاعلايبأنبنامثعنامعىلعلمعتسادقباطخلانبرمعهفيلخلاناكو

نباىلإرحبلا,ربعيىتحءالولجةعقودعبرمعهيلابتكىتحاهيفناكو.نامُعىلإراسف
مهبربعودزألانممهرثكأودزألانمفالآةثالثنامثععمجف.سرافبىرسك

نامثعىقتلاو.هلتاقيملونامثعملاسفءمجعلادئاقاهيفوناواكةريزجىلإنافرجنم
ىلعنيينامعللرصنلامتو.شاجاهمساومسقلاةريزجىفةيسرافلاتاوقلاعمهتاوقب

دعبكلذوحوبتلزنفقارعلاضرأتمدقىتحةرصتنملاةينامعلاتاوقلاتمدقتمث«سرفلا

ةرصبلاعضومببرضيناكلذدعبرمعةفيلخلارمأو».ريسينمزبنئادملاوةفوكلاحاتتفا
.«لزانملامهسفنألاونبينأمهرمأوءةلحمىفةليبقلكلعجيوءبرعلانمكانهنملاططخ

روسنببعكدفومهوءالجررشعةينامثنامعلهأنمةرصبلامدقنملوأناكو
مث.ةرصبلاىلعهاضقتسافءحوبنمباطخلانبرمعىلإ؛مهفنبثراحلانبطيقلىنبنم
یبانبحیرشنبقارسنبملاظرفعجيباعمنامعنماومدقنيذلادزألاةعامجنأ»

ةرصيلاىلعلمعتساوءنامثعةفالخمايأناكالصاعلاىبانبنامثعدنجاوناك,صاعلا

نممهبمدقف-نامُعنمنيذلادزألاةعامجينعا-ةرصبلابهيلامهمضورماعنبڭادبع
.()«ةرصبلاىلإحوب

.٢۳۲-٢٤۴۲ص۲چقباسلاردصملا-يبتوعلا(١)

١١۱



:ةمتاخلا

 

اذهىفةرثانتملاةيخيراتلاتاباتكلاطاقتلاو,باسنألاباتكىفةليوطلاةلحرلاهذهدعبو

هنزوهلوخروميبتوعلانأنانئمطابررقننأعيطتسنءباسنألابصاخلاباتكلا

هنكلوءايفطاعامكحسيلمكحلااذهو.ىطسولاروصعلاىفنيملسملانيخرؤملاطسوريبكلا

ثحبوهخيراتلاىنعمنأىلعنوقفتينيخرؤملانأانركذتاماذإ..يعوضوممكح

قيرطبباسنألاديىلعهارجمذختيخيراتلانإفاذهىلعو.يضاملاثداوحءاصقتساو

ناسنالانأىلإنيركفملاضعببهذيو.يضاملانباناسنالاوءةنيعمفورظىفوءرشابم
ىف-هلكخيراتلاناىأءتآرضاحلبقتسملاو«تافرضاحيضاملافءامئادرضاحلافشيعي

مهفينأنودهرضاحوهسفنمهفينأناسنالاعيطتسيالوءرصاعمخيراتوه-مهفرع
.()يضاملا

شيعناننأانرعشاثيحبءهخيراتنمةليوطةبقحيفينامّعلاخيراتلاطبريبتوعلاو
.ىضاملااذه

هببسةيخيراتلاتاياورللةبسنلابةينامعلارداصملاقافتاناًاضيأررقننأعيطتسنو

..يراحصلايبتوعللباسنألاباتكوهوءاهيلعمدقتمدحاوردصمنمًاعيمجتلقناهنا
وهوءةينامعلاةيخيراتلارداصملامدقأنمهرابتعابباسنألاةيمهأةحضاوزربتانهو

.مهتاباتكنولاتلانوخرؤملاهنمدمتساىذلالصألالعفلاب

لمعاذهفنيئزجىفباسنألاباتكتعبطدقةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوتناكاذإو

نكلو..ردقينأنكمياللمعنيثحابلليخيراتلازنكلااذهميدقتنإ.لاحلاةعيبطبروكشم
نمو.()ةيرصملابتكلارادونامُعىتخسنىلعدمتعاعوبطملاباتكلااذهنأاذهعمئقبت

خسنلالكىلعدامتعالابباتكلليملعلاقيقحتلاةيلمعمتتنأبحاحلاببلاطنانه
.ةدئافلامعتىتخءةدوجولملا

‹قيفوتلالوهللاو

.۱۹٠ص١۱۹۷-٤صةرهاقلا,فراعملاراد-خيراتلالثحبلاجهنم-نامثعنسح.د(١)

۱۰۲



  

 

   
   
  

   

  

 

  

ةسماخلاةءارقلا

ءابضلاباتك  

(ةفغلو)ابولسأو)اجهنم)

نسحدمحم.ل

سوباقناطلسلاةعماج-بادآلاةيلك



 

يموقلاثارتلاةرازوتماقءاءزجنيرشعوةعبرأيفءةقفلايفةعوسومءءايضلا»باتك

اءزجرشعدحأعبطبينامغلاثارتلاءايحاىلعاهصرحراطايفنامعةنطلسبةفاقثلاو

.اهنم

ءيراحصلايبتوعلايدزألاميهاربإنبملسمنبةملسرذنملاوبأوهباتكلافلؤمو

شاعىتلاةرتفلالوحنوثحابلافلتخادقو.راحصلامعأنم«بتوع»ىلإبوسنموهو

يفشاعهنأءاملعلامظعمىريوءهتافووأهدلومخيراتنعنيقيربخكانهسيلفءاهيف

خيشلاىريو()سماخلانرقلانمىلوألادوقعلاويرجهلاعبارلانرقلانمىناثلافصنلا

ىلعًادمتعميرجهلاسماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاعهنأيبايسلادوعسنبدمحأ

فوتملايسلدنألامزحنبال«برعلابسنةرهمج»باتكنعلقن«باسنألا»هياتكيفهنأ

.())ه٦٥٤ةنس

:لوصفةثالثىلعثحبلالمتشا

ميسقتيفهتقيرطوءهباتكفيلاتيفيبتوعلاهعبتاىذلاجهنملالوألالصفلالوانت

اياضقلاوتاعوضولملاةجلاعميفهتقيرطوءفيلاتلايفهبولسأيناثلالصفلالوانتو

:اهلوانتييتلالئاسملاواهقرطييتلا

ينكلوءعسوألاجموربكأدهجىلإجاتحيوقاشوبعشتمعوضولملانأملعألىنإو

لوألاءزجلا,نامُعءاملعضبخيراتيلنايعألافاحتإ.يشاطبلادومحنبفيسخيشلاكلذىفرظنا(١)
.ةينامعلاةيخيراتلارداصملاىلعةرظن4يلعنبماصع.دوص

.هطخبةلاسر4:يبايسلادوعسنيدمحأخيشلا(۲)

٤١



جحسهنملا:الوأ

مث.تادابعلامثءاهلوصأوةديقعلابادبفءًايجهنمًاميسقتءءايضلا»هباتكيبتوعلامسق
ملسيلوصفوباوبأيفًالسلستم[بيترتءزجلكلخادتاعوضوملابتروءتالماعلا

-اهمهأءتامسةدعيهجهنممستاوءضعبىلإاهضعب

:عورفلاىلإلاقتنالامثلوصألابءديلا-١

يفءاجوءديحوتلاوةفرعملاوملعلايفلوألاءْزجلالعجفنيدلااهيلعموقييتلالوصالاو
()اهنأشيفدروامواهلضفو«ميحرلانمحرلاهللامسي»يفاهلوأءابابنيرشعوةثالث

.ةقفومةيجهنمةيادبتناكف

هيلعىنبنيلصأاهنألءابابرشعةينامثبةمكحلاوةفرعملاوملعلاصخكلذدعبو

لهأةرثكوهليلضتولهجلامذفءهليضفتوملعلاحدميفءةمكحلاييفءملعلايف

بابلاكلذبدهمف.قمحلانعثيدحللقرطتوضيقنهنأبلهجلافرعهيفو؛هليج
لىضفتفعباسلابالاءاجمنءهلضفوهتمیقحضوأثىحء«لقعلاق”وهوءهيلبيذلل

اموءاملعلابتارميف()نماثلابايلاو.مهماركإومهليجبتومهماظعإوءاملعلا
ملعلانبطبروءايندلافمهرودوءهللأدنعمهلضفومهتناكمومهلاعفأومهلاوقأيفءاج

ىلعثحلايفوهورشاعلابايللديهمتةباثمبكلذناكفءىقتلاولمعلاوملعلاوءىدهلاو

؛ةميظعةميقملعلابعنتقاوءلوقيامقدصيفقثودقهئراقنأىلإخيشلانأمطانأدعبو

ملعتملاوملعملا:ةثالثلااهفارطأبءةيميلعتلاةيلمعلانعثيدحلاىلإلقتناهلسمحتو

نيبهيفطبرءمهتاذيفءاملعلابادآيف»لوألا,هتيمهألنيبابملعمللدقعفءةليسولاو

بابلاو.مهلاعفأاوبذهيومهلاوقأاوبدؤينأءاملعلابادآنمنأهيفركذوملعلاوبدألا

ملعتملامسوتوءملعلانامتكمدعوبجعلاةبناجمنمميلعتلايفءاملعلاىلعبجيام:رخألا
.هبهذيفهديزيالوءهلمتحيامهيطعيفءهتقاطغلبموءهتلاحقاقحتسااهبملعيلهتسارفب

لوألاةعبطلاءنامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارقلاةرازوءءايضلاءيراحصلاىبتوعلاملسمنبةملس:رظنا(١)
1.اهدعبامو۲۷صلوألاءرجلام١۱۹۹ه١

.ثحابلالمعنمماقرألاهذهونودباتكلايفباوبألاتدرو(۲)



ةقالعلانعثيدحلللقتنا,ةدحىلعالكءملعتملاوملعملاىلعبجيامحضوأنأدعبو

:يهوءةفلتخملااهلئاسوحضوأوءاهمظنفةيميلعتلاةيلمعلاىهوامهطبرتىتلا
بدأفبايفءاباباهنمةدحاولكلدرفأفءءادتقالاوةركاذملاوسردلاولاؤسلا

امولاؤسلاهوجوهيفحضوأ؛لئاسملانعباوجلاوايتفلاولئاسلاولوؤسملا
:بذكلامدعوءلئاسللنيلنموءهلاؤسللئاسلاةداعإنمرجضلامدعنمىغبني

نممهرضحينمباوجلايفرواشينأوءنقاحالولوغشمريغسلاجوهوبيجينأو
.()هقحىلعباوجلاىتاينأنمضتىتلاتابجاولانمكلذريغوءكلذلعلصي

كلذدعبو.لئاسلاىلعبجيام-رخآلابناجلاىلع-حضوينأنعيبتوعلالفغيالو
مثءملعلالهأريغدحألآسيالئل:مارحلاولالحلانعلاؤسللقحتسملاةفصيفابابدقع
اموديلقتلانمزوجيامهيفحضوأءديلقتلايفابابوءةركاذملاوسردلايفابابدقع
ةمهمكغيلبتلاو(فكولعفوداقتعا)ءهماسقأوفيلكتلابوجويفابابدقعمثءزوجيال
.(ةجحلامايقوةوعدلاغولب)ءاملعللةيساسأ

.اهيفلوقلالصففءاهبناوجعيمجنمةيميلعتلاةيلمعلاةقباسلاهباوبأيفيبتوعلالوانت
نمروثأملابادهشتسم.هتربخبكلذيفانيعتسمءةمظنمةيجهنمةقيرطبلئاسملاقدأسمو
جهانملاعبتيةيبرتلاءاملعنمملاعكرهظفءثيدحلاونآرقلابوًارثنوًارعشبرعلامالك
.سيردتلافةحيحصلاةيوبرتلاقرطلاوةثيدحلا

باوبأللةرمثوةجيتنديحوتلايفنورشعلابايلاءاجسساألاوتامدقملاهذهدعبو
:ةفرعملاوملعلايفةقباسلا

ءىشلانعفارحنالاوهوءداحلإلانعثدحتف؛هضيقننيبوديحوتلايبتوعلافرع
هلاولوقينأىلإاهنسحأنعنوليمييأءهئامسأيفنودحلينيذلاوءةيحانىلإهنعلودعلاو
.()دلوهلوكيرش

:باوبألارئاسيفءوهامكلئاسموألوصفىلإهمسقيملفبابلااذهدرفأهنأظحالملاو
.ديحوتلانمهنعثدحتيامعمكلذبسانتينأدارأامناك

نورشعلاويداحلابايلاف.ديحوتلابقلعتتباوبأةثالثبابلااذهيبتوعلاعبتأو

ىذلاعوضوملامدختاهنكلوةيوغلةيضقىلإقرطتو.مالكلكحاتفم«ميحرلانمحرلا

.۱۷٠۲-٤۱ص١جءايضلا:رظنا(١)
.۲۰۲-۲۱۲ص١جءايضلارظنا(۲)

.۲۹۳ص١جءايضلارظنا

١۱۰

 



كلذللعوءرجفرحىهوءابلابءدبلانعوءاهنمفلألافذحةلعنعثدحتفءهلوانتي
.(۱)ميحرلانمحرلاهللامسی«ءیدتيأ»وشهفوذحملعفبةقلعتماهناب

فلألاطاقسإب«براي»ءاعدلايفانلوقوء()مظعألاهللامسايفةفلتخملاءارآلادروأمث

رظنأىنرأبر
ثلاثلابايلاوء«تافصلاءامسأوتاذلاءامسأيق»نورشعلاويناثلابايلاو

ملاعلافاملكفءةينادحولاليلدوديحوتلالصأهيفحضوأء«ديحوتلاق”نورشعلاو

ءريدقلاءدحاولا:لاصخثالثديحوتلالصأ»نأنيبوءءيشههيشياليذلادحاولاىلعليلد

لوألاءزجلامتخدقفءلوألاءْزجلاباطبترمءايضلاباتكنميناثلاءزجلاءاجو
كلتبةقلعتملااياضقلاضعبلوانتيناثلاءزجلايفوءةينادحولاليلدوديحوتلالصاب

.اہاہشع
لوانتءالصفرشعةعبرأىلإهمسقءازاجموةقيقحتافصلانمزوجيام:لوألابابلا

.اهنمفرحناامحيحصتوةديقعلابقلعتتىتلالئاسملانمًاريثكهيف

.تافصلانمزوجيالامحضوأفلوألابابللالباقمءاج:يناثلابابلا

لجوزعهلوقلثمءهجلاعيىذلاعوضوملابقلعتتتايآيفلوقلايف:ثلاثلابابلا
.برعلاةغلفزاجموعسوتكلذنأحضوأفء«مهعداخوشهوهللأنوعداخي»

..اذکلئاقلاقنف:الٹملوقي.يراوحبولسأيفاهيلعدرولئاسملانمًاريثكشقانو

...لیق...لاقنإوءاذكليق

.كلذبةقلعتملِيللالوسرلثيداحأيفلوقلايف:عبارلابابلا

هللاالإهلإال»لوقوهوءالوقديحوتلايف:سماخلابابلا

ءالوقديحوتلاوءىلاعتوهناحبسدحولابلصتياميفديحوتلاةقيقحنعثيدحلادعبو

امماذختمدحوملابناجبلصتياميفديحوتلاةديقعةجيتننعثيدحلانوكينأبسان

يفسداسلابايلاءاجفءاياضقلافلتخمةجلاعميفاقلطنمةقباسلاباوبألايفهاسرأ

.۲۹۸ص۱ج:ءايضلا(١)
.٢٠۰٠ص١جقباسلاعجرلملارظنا(۲)
.١٤٠/فارعألا:(۳)
.۳۷۳ص١جءايضلا(٤)



قزرلايفعباسلابايلاو.ةديدعلئاسميفةلزتعملاوةيردقلاىلعهيفدرءردقلاوءاضقلا

نمهريغكلذبىمسيالهنأوءلجوزعهللاباتكنآرقلايفنماثلابايلاوءةشيعملابلطو

لثملئاسمةدعلوانتيو.«نآرقلابمكيلع»هيلإءوجللاوهبكسمتلاىلإوعديو.بتكلارئاس

.ىندملاوىکملاو؛هروسددعوهلوزنوهزاجعإ

بابلاو.عقيالاموخسنلاهيفعقياموءخسنلاوءنآرقلاماكحأىفعساتلابابلاو
.ىھانملاورماوألايفرشعىداحلابابلاوءهباشتملاومكحملايفرشاعلا

ءَيىبنلانعرابخإلايف.هقفلالوصأنميناثلالصألايفشعيناثلابابلاءاجمث

يفو.«اهعمسامكاهادأفةفصانمعمساءرماللامحر»:لاقهنأيهنعىورامماقلطنم

بروهلهقفالنمىلإةقفلماحبرفءاهعمسامكاهادأفیتلاقمعمسأارماهللامحر»:ربخ

مدعوغيلبتلاوةياورلاىفقدصلاىلإةوعدكلذيفو.()«هنمهقفأوهنمىلإهقفلماح

.لاكشألانملكشباهيففرصتلا

هيفحضوأ.هلهجعسيامرخآلاوءهلهجعسيالام:امهدحأ:نيباببءزجلااذهمتخو

ملاهتقورضحولمعلابجواذإفءاهبلمعلابلتبيملامضئارفلاءادألهجعسي»هنأ
1.(۲)كلذهعسي

نأدعبفءتالماعملاوتادابعلاهقفساسأوهفءةفرعملاوملعللةجيتنةقفلاناكاذإو

ءاج.نيدلاىفلوخدلل«للاالإهلإال»لوقوهلةجيتنديحوتلاوالخدمملعلانعثدح

ءلوصألانمءىشىفهٺملوألابايلالعجفءثلاثلاءْزجلايفنيدلالوصأيفهثي

.اهبملعلاةرورضواهتميقوءعورفلانيبواهنيبقرفلاحضوأواهفرعف

لمجملالصألاو.عامجإلاوءةلعلاضرعلاوءلعفلايفباستكالانعكلذدعبثدحتو
.لصفملاو

نعءهيفنبلوقلانالطبوهتحصةجحدروأوهفرعفءسايقلايفيناثلابابلاءاجو
ءارعشوارثنبرعلالاوقأبائدابهفرعف.نيدلايفثلاثلابابلالعجو.لقنلاولقعلاقيرط

.ثيدحلاونآرقلالالخنمكلذدعبهفرعمثءةيادبلقعلابطاخيهنألكلذو

:صاخلاىلإماعلانملاقتنالا۲

ناميإلا»يفعبارلابابلالعجمث.نيدلايفثلاثلابابلالعجثلاثلاءْزجلايفف
ملسمللبجيامىلإقرطتوبابلايفىقتلالهأنعثيدحللىقترامثء«مالسإلاو

يفهيليىذلاوءةرشاعملاوةبحصلايفعباسلابابلالعجمثبابلايفملسملاىلع

.۲6٤صةيفلسلاةعبطملا.ينارسيقلانبالتاعوضوملاةركذت(۱)
.٢۲۷۹ص۲ج٠ءايضلا(۲)

۱۰۸



نىنمؤملالافطأ:لافطألايفاهريغلئاسموءكلذيللئاسملاضعبادرومءةءاربلاوةيالولا

:تاعوضوملاويناعملانيبةجوازملا۳

ىلإلقتنا,نيدلابقلعتياميفاهصئاصخورومألاقئاقدىلإيبتوعلاىهتنانأدعب
يف»رخآوكرشلايف»باببائداب,لسلستوجردتيفءلباقملابئاجلانعثيدحلا
ء«روجفلايف»ويف»و‹«قسافلاوقسفلايف»و:قفانملاوقافنلاف«من‹««رفاكلاورفكلا

.رزولاومثالاىلإىهتنينأىلإ

.يهنلاورمألانيبةجوازملافميركلانآرقلابولساأبرثاتمكلذيفيبتوعلاو
نمكلذريغوءرانلاوةنجلاركذوءرجزلاوضحلاوءديعولاودعولاوبيغرتلاو

ايلاتابابدقع,هلعفيلصمللزوجيالةالصلابصاخلاءزجلايفابابدقعاذإفءتاجوازملا
ء.ةالصلاضقنيالامبابهلباقيةالصلاضقنيامبابوءهلعفيلصمللزوجيالا
نمهبةالصلاروجتامبايو.«ةالصلاضقنيالوهلعفيلصمللهرکیام»بابامهطسوتيو

دوجسلازوجيامبابو.اهريغوبايثلانمةالصلاهبزوجتالامبابهلباقيءاهريغوبايثلا
.هركيوهيلعدوجسلازوجيالامبابهلباقيهيلع

رشعسداسلابابلادقعيفءيناعملانيبنزاويو«تاضقانتملانيبيبتوعلالباقيو
سائلانمنيلاحلانيبعمجنميفكلذدعبثيدحلايتأينأبسانو.«لالضلاوىدهلايف»
ىلإقرطتوء«ةمذلالهأيف»بابكلذدعبءاجمث««دترملايف»رشععباسلابابلاناكف
ءنيكرشملانممهريغوباتكلالهأةمعطأيفرشععساتلابابلالعجفءمهبقلعتيام

.اهماكحأوةيزجلايفنورشعلابابلاءاجمث.مهنمكلذماكحأومهتابوطرومهحئابذو

بابلاوبهاذملاوقرفلافالتخانمءيشيفنورشعلاويداحلابابلاءاجو
سانلافلتخااممةددعتمنطاومدروأدقوءتالاقملايفسانلافالتخايفنورشعلاويناثلا

ةعامجىلعدرمثءاهباقلأوقرفلانعثدحتوءنطوملكيفةفلتخملاتالاقملادروأوءهيف

.()ةصاخةضفارلاوقرفلاكلتنمنييلاغملا

:لىصفتلادعيلامجإلا٤

ثلاثلاءزجلايبتوعلامتخليصفتدعبًالامجإوأءدبىلعًادوعىمسينأنكمياميفو

يفنوهناحبسهللاةفرعموهبلطوملعلايفامهنملوألالصفلافءامهنيببيترتلاسفنب

.١٤۱۸ص۲جءايضلا(١)



دبعلاىلعبجياملوأك.ءةيلعفلاهتافصوةيتاذلاهتافصنيبقرفلاةفرعموءهنعهابشألا

وهوءنيدلاهيلعىنبنيىذلالوألالصألابركذينأدارأهناكو()فيلكتلالاوحألوأدنع

.لوألاءزجلايفًابابرشعةينامثهلدقعام

لوألاءزجلاماتخيفهنعثدحتىذلاىمسألافدهلاكلذءديحوتلايفرخآلالصفلاو

نيملسملاقرفتةروصلةلباقمةروصيفثلاثلاءزجلاهبمتخيوهاهوءيناثلاءزجلاءدبو

نإودحاونيدلانأللامكقفواوملعا»:هلوقبلصفلااذهأدبو.تالاقلايفمهفالتخاو

مهنيبناطيشلاعقاووءقارتفالاممألانيبعقووءتالاهجلاهيفترثكوءتالاقملاهيفتفلتخا

.(۲)«قاقشلايف

ثعبموءناطيشلادياكمىلإهابتنالاوقرفتلاكرتوديحوتلاىلإةمألاوعديكلذيفوهو

يبنلاثيداحأو؛ميركلانآرقلاتايآبًادهشتسمءدحاوًاضيأقحلاوءدحاونيدلانأكلذ

مكيبأةلمإ:-ىلاعت-لاقو()€مالسإلاللادنعنيدلانإ-لجوزع-لاقلي

.(°”نوفرصتىنافلالضلاالإقحلادعب:ىلاعتلاقو(6ميهاربإ

ةعستيفءاجدقفءًايبسنريبكءزجوهوءدودحلاورئابكلاوبونذلايف:عبارلاءزجلا

:يليامكءابابنیعبرأو

ثلاثلابابلاو.دترملايف:ىناثلابابلاو.اهنمةبوتلاورئابكلاوبونذلايف:لوألابابلا

ةينامثلاباوبألاتءاجكلذلو.عمتجملاونيدلاىلعاهرطخأورئابكلاربيكأنموهوءانزلايف:

يفءةنعالملايف:يليامكءيقطنمجردتيفةلسلستمتءاجوءهبةقلعتمبابلااذهلةيلاتلا

برضلاوبدألايفهيفدحالاميفءتايانجلانعوفعلايفدودحلايف.ناصحإلايفءفذقلا
.دودحلايفءاهتفرعمواهتفصودودحلاةماقإيف.ريذعتلاو

ءهلبألاونونجملايوءهماكحأوناركسلافوءةبرشألايفكلذدعبباوبألاتءاجو
.بئاغلافوءىمعألافو«سرخألاومكبألاومجعألايو

تالاحاهنألكلذلعلوءةلآسماهتيمستنودلئاسمةدعريخألابابلايفدرودقو

.ةماعلئاسمتسيلوةيدرف

رشععساتلابايلاف؛هيلعبترتتوهبقلعتتباوبأةدع«بُئاغلابابلااذهتعبتو

يفبايفءميتيلابقلعتتباوبأكلذتلتمث.تومبنكلوهوبأباغلفطميتيلاف؛ميتيلايف
اميفبابوءميتيللضرقلاوباستحالاوةلاكولاوةياصولايفبابوءميتيلالام

۔۷۸/جحلا)٤(.۲۰۹ص۳جءايضلا)۱(

.۳۲/سنوي)°(.١۰۲۱ص۳ج٠ءايضلا)۲(

۱۹٠/نارمعلآ()

١۱



هذهمتخو.زوجيالامو؛ميتيلالاميفمكاحلاوبستحملاوليكولاوىصوللزوجي
.هيلإهلامعفدوميتيلاغولبودشرلايفباببباوبألا

نيذلالافطألانمرخآعونوأقلعتتىرخآةلكشمىلإكلذدعبيبتوعلالقتنا
غلبدقفءًاييسنليوطبابوهوءهماكحأوكولمملايفبابءاجمث.طيقللاوهولكاشممهل
.(ا)ةحفصنيسمخيلاوح

تاقالعلاىلإلقتنااهنيبةيلخادلاتاقالعلاوةرسألااياضقيبتوعلاجلاعنآدعبو

مهتلصوةبارقلافو؛ماحرألاةلصيفوءراجلايف:يليامكباوبألاتءاجفةيجراخلا

.مهرجهو

قحتسياميفرخآوءامهربونيدلاولايفابابدقعفةرسألابلصتياملةيناثةرمداعو
نميفنيثالثلاويداحلابابلاىتأيفاهلةلباقملاةروصلالوانتيوءدلاولالامنمدلولا
ىلعىلومللوهدلوىلعدلاوللبجياميفنيثالثلاويناثلابابلاوءهيدلاوقع
قوقحلانمبجياموءهديسىلعدبعللوهدلاوىلعدلوللبجيامكلذلباقميفحضوأو
.ضعبىلعمهضعبل

عبارلاپابلاو.نعللاهيفءاجاموىهنلانمءىشيثنيثالثلاوثلاثلابابلالعجو
هلعجكلذلوءحابيامهنمنأليهنلابابيفهلخديملوءهيفءاجاموبذكلايفنيثالثلاو
دعبباوبألاتلاوتمث.«قدصلايف»هلعجدقفءهلالباقمهيليىذلابابلاءاجوءالقتسماباب

يفوءدهعلاودعولايفوءءايحلايفوءرسلانامتكيفوءءافولايف.تافصلاوقالخألايفكلذ
:.هتيصعموءلجوزعهللاةعاطيفنوعبرألاويداحلابابلاءاجكلذدعبو.ةروشللا
.باقعلاوباوثلاو

ىلاعتللعضاوتلاوةحدملاةهاركوبجعلاكرتيفنوعبرألاويناثلابابلاءاجو
بئارغنمءلجوزعهللالوقنمىوريامفنوعيرألاوثلاثلابايلاو.هلعوضخلاو

يييبنلامالكنمىوراميفنوعبرألاوعبارلابابلاو.لجوزعهللالوقنمثيدحلا
سماخلابابلا.لاثمألاهبشتىتلالاوقألاضعبوءدحأهيلاهقبسيملىذلا
.ركشلاودمحلافنوعيرألاوسداسلابايلاو.ةلهألاويلايللاومايألايقنوعبرألاو

يفءاجاميفنوعيرألاونماثلابايلاو.لاؤسلاييفءاجاميفنوعيرألاوعباسلابايلاو

.ةفعلاوعرولافنوعبرألاوعساتلابابلاو.هلهأورقفلا

-۳۰۳صج‘ءايضلا)۱(

١۱۱

 



:تادابعلاىلإلاقتنالامثةديقعلابءدبلا٥

يفسماخلاءزجلالعجفتادابعلاىلإلقتناديحوتلاوةفرعملانملوصألاهذهدعب

امهبقلعتياموةرتسلاوةلبقلابابباهأدبابابنيثالثودحاوىفءاجوءاهبقلعتياموةالصلا
دنعاهتناكمواهتميقودجاسملايف:يليامكةعباتتمباويألاتءاجمٹ,سدقملاتيبخسنو

ةالصلافوءةماقإلاونينذؤملاوناذألافوءزوجيالاموهلعفزوجياموءنيملسللا
الإةالصلامنتالىتلاقوءاهتاقوأوتاولصلاةفرعمقوءاهيحتسمواهيوجوو

ةينلا:()لاصخعبساهنأحضوأوءاهلمعحلصياهبوءاهيلعالإىنبنتالواهب
:تقولابملعلاوهيلعيلصملارقتسيىذلاعضوملاةراهطوءةرهاطلاةرتسلاوةراهطلاو
ةلصخلكبوجوججحدروأوءةالصلالعفدنعابصتنممايقلاوءةبعكلاىلإهجوتلاو
يفوءرتولاةالصيوءننسلاوتاولصلانمضئارفلالو.ثيدحلاونآرقلانماهنم
‹ةذاعتسالاوءمارحإلاةريببكتفوءهيجوتلاوءةماقإلاوءاهيلإمايقلادنعتاولصلاةفص

.دوجسلايقوءامهحيبستودوجسلاوءعوكرلاةريبكتوءعوكرلافوءةالصلايفةءارقلاو
اموءاعدلايقوحييستلاقو:ميلستلاوتايحتلاوءزوجدنالاموءهىلعدوجسلازوجامو

زوجباموءىتنخلاوةأرملاةالصقویىينلاىلعةالصلاقوء:روجدالاموهمزوجي

هيلعضقنيالوهلعفىلصمللهركياموءةالصلاضقنياموءزوجيالاموءهلعفلصملل

جلاعوءزوجيالاموبايثلانمهبةالصلازوجتاموءاهعطقيالاموةالصلاضقنيالامو
ةالصلثمءهتاقوأوهلاوحأفالتخالهتالصيفىلصملاةالصفالتخابابلااذهيف
ةالصوءءاقستسالاوةلزلزلاوفوسكلالثمتاجاحلاةالصوءبرحلاوفوخلاوضرملا
ءزجلاو.حيوارتلاةالصوءليللامايقوءىحضلاةالصلثمعوطتلاوةلفانلاوننسلا
.هناكرأوجحلايفعباسلاءزجلاوهيفءاجامومايصلاوءاهجارخإوةاكزلافسداسلا

:سانلانيبتاقالعلاوتالماعملاتءاجضئارفلادعب-٦

برقأبًادبفءماعلاىلإصاخلانماهيفجردتدقفءةفلتخمةددعتمتايوتسمىلعىهو
ءربكألاةرسألامثءةريغصلاةرسألالاجميفتاقالعلاىهوءةيصوصخاهرٹكأوتاقالعلا

عاضرلاوقتعلايفنماثلاءزجلاءاجف«سانلانيبمكحلاوةلودلامثءعمتجملامثءراوجلامث
ءءاليإلاوءعلخلاوءرايخلايفرشاعلاو.قالطلايفعساتلاءزجلاوءاهماكحأوحاكتلاو
يفرشعىداحلاءزجلاو.هماكحأوضيحلاوءةناضحلاوءةدعلاوءةقلطملادروءراهظلاو
.(سانلانيبمكحلا)ءاضقلا

لصفيوأءقحاللقباسلادهميفءهيليىذلابابلاىلإملسيبابلكنأدجناذكهو
.معامصصخيوأءقباسلاىفلمجأامقحاللا

\٩۰۹صجءايضلا)ا(

۱۲

 



:يلقنلاوىلقعلالالدتسالا-۷

يذلايقطتملاسايقلامدختسافءلوقيامةحصىلعلقنلاولقعلابيبتوعلاناعتسا
ىلعهلالدتساكلذةلثمأنموءءاوسدحىلعةيلقنلاةلدألامدختساامكءلقعلاىلعدمتعي

يتلاةيرشلانإوءركسيالامنودركسأيذلا«رمخلاىأ»هنممرحملا)لاقنملوقنالط
يفسانلانيبفالتخالاناكنإ:كلذنالطبتابثإىفيبتوعلالوقي.()(مارحلايهركست

لوقًاحيحصناكاذإءربخلانأبجويرظنلاوءرخآلاحصوامهدحأدسفنيبرضىلعربخلا
لاقنمملافغإكلذنأءاهريغنودةمرحملاىهركسلااهعمثدحىتلاةبرشلانإلاقنم
لعفدعبءيشلاميرحتلاحموهللعافلالعفدعبءىشلاٍةيَييبنلامرحينألاحمذإءهي
ءيشلاكلذنوکیوائیشمرحينأزئاجريغوءهبرشلبقركسملابرشمرحامنإوءهللعاقفلا
ىتمعوطتملانألةعاطلاىلإليبسلادابعلادجوالكلذككلذناكولذإ؛مولعمريغمرحلا

هللامرحينأزئاجريغفء؛هبملاعوهوهكرتبرمأامكرتوأءهلعفبرمأاملعفىلإدصق
ريغراتخانمدنعواندنعانركذاملحتسااملفءهبوهرمألیلدبهيلعلدیالوائیش

انرتخاامةحصفوهيبنناسلىلعهريثكوركسلاليلقمرحهللانأانملعانرايتخا
.()ملعأهللاو.ركستىتلاةبرشلامرحملانإلاقنملاطبإىلعليلد

ةيلدجلاضورفلاقيرطنعيلقعلاهلالدتسايفمالكلاءاملعنمملاعكانهىبتوعلازربي

.ةياهنلايفهراتخاامةحصىلإلصيل
لاجملااذهيفو.رابخألاوثيدحلانمرمخلاميرحتىلعةيلقنلاةلدألاكلذدعبدرويو

ةرتاوتملارابخألاو»:لوقي؛ججللاعطقيوهتحصدكؤيلثيدحلادنسركذىلعصرحيهلثمو
مرحهنأ-مهيناعمفالتخاومهنيبامتوافتوءاهلةاورلافالتخاعم-لييبنلانع
.مارحةرطقلا:لاقوءمارحفكلاءلمليقدقو.«مارحركسملك»لاقوءركسللا

.«مارحهلیلقفهریثکركسأام»:لاقهنأأَيىبنلانععفريءرباجنعو
مارحفكلاءلمفهنمقرفلاركسأام»:لاقهنألَكىبنلانعةشئاعنعيورو

دسقتاهلكتاياورلاورابخألاوهريغوثيدحلااذهو()«مارحهنمةعرجلاومارحةرطقلاو

ثيداحألاتزاجأامنإوءركسهنمبرشنميذلاهنعىهنملاذيبنلابرشزاجأنملوق

ملوأءاركسملصألايفنكيملاممءاركسمنكيملاذإرمخلاريغنمبارشلاتاياورلاو

.۱۸۸ص٤جءايضلا(١)
.۱۸۹صجءايضلا(۲)

.١٤١٤۱۰٠لادتعالانازيم(۳)

۱۱۳



یسومابآوءلبجنبذاعموبلاطیبآنبيلعوباطخلانبرمعنبانأيوردقو

ىذلافصولاىلعءالطلابرشنومرحياوناكمهنأحارجلانبهديبعابأوءىرعشألا
.خيطلانمهانركذ

بيبزلاورمتلاذبنينأىهنهنأثادبعنبرباجقيرطنمليىبنلانعيورو
.ةدحىلعدحاولكذبنينأوءاعيمجرسبلاوبطرلاالوءاعيمج

()«اعيمجرسبلاورمتلاذيبننعىهن»هنأأَيهنعسنأقيرطنمو
()«رمتلاورسبلالبقحلبلاطلخينأىهن»هنأرمعقيرطنمو

.«ءاعيمجرمتلاورسبلاطلخينأىهن»هنأسابعنباقيرطنمو

هبشنمو»:لوقيفطلغلاسايقللهلثمأبرضيهتحصوسايقلانعثيدحلايفو
يفموقتنيدةاكزلاوءقحهيفدحألسيلندبلاىلعلمعةالصلانألطلغفةالصلابةاكزلا

اهعنموأاهنعباغاذإاهلهأىلإمامإلااهجرخيوءهرمأبهريغاهجرخيووهاهجرخيهلام

مث.عتتمملاورضاحلاوبئاغلاىلعقحنمهدنعتبثامبمكحيمكاحمامإلانألهيأرريغب
.«ملعأهللاو»اعضاوتوبدأتلوقي

اذإمكاحلااهبمكحيالقوقحلانألقوقحلاةداهشكحاكنلاةداهشسيلو»:ًالئاقعباتيو

هدوهشفقوقحلاىلعًالدعنوكينأبلطيمكاحلانألةنيبلانملودعلابالإلدع
ءايلوألانمهيفلودعلابلطيالحاكنلانأل,حاكنلافكلذكسيلوءهلثملودعاضيأ

.()ملعأهللاوكلذكمهلةنيبلانوكينأزاجنيجوزتملاو

:فالخلاطاقننعىبتوعلادعتيا-۸

ىريوءالثملوقيفهبملعلادرجمللوهجمللءانبلابهدروأافلاخميأآرلاناكنإف

ريغىلإ.....يوروآ.ليقوأ.مهضعبیوروألاقنملاقووأ.مهضعبلاقوأ.مهضعب
وأريغيملو.مهضعبةملكبايفتكمءاهلعافركذيملىتلاوألوهجمللةينبملالاعفألانمكلذ

تركذدقو»:كلذيفهجهنمًاحضوم(ءايضلا)هباتكلهتمدقميفلوقيويفلدبي

ملعلاذإباتكلانماهعيضاوميفانليواقألةفلاخملاوءانلةقفاوملاانموقليواقأنمئيش

لهجلانمريخكلذب

.١١۱هفینحیبادنسم(۱)
.۳١۱هفيٽحیبادنسم)۲(

.۲۲ص۲جءايضلا(۳)
١٠صةمدقللا٠جءايضلا(٤)

٠۲صقباسلاعجرملا

٤۱۱



يراعلامالكلانمريختوكسلا»نأءايضلايفهجهنماهيلعدمتعايتلالوصاألانمو
.(°)«نايبريغبلوقنملضفأسرخلاونم

ىفتكاامنإوءلوأتلابسحبلاوقألاهيفتفلتخااميفدرلابمتهيملقلطنملااذهنمو

سمتةلأاسميففالتخالانوكيامدنعامأءلقعولقننمةجحلاوليلدلابهيآرديكاتب

.ةضفارلاوةعيشلاةيلاغةعامجىلعهدركلذنمو«فنعوةوقبدريهنإفةديقعلا



بولسألا:ًايناث

نمرطسلاوأءدتمملاقيرطلاىنعمنمذوخأمزاجمةيبرعلايف«بولسألا»ةملك

يفمتنألاقي«بهذملاوهجولاوقيرطلابولسألاو,بولسأوهفدتممقيرطلكوءليخنلا
,لوقلانمبيلاسأيفنالقذخأ:لاقيءنفلابولسالاو,بيلاسأىلععمجيو.ءوسبولسأ
.(۱)هنمنينافأیا

ليتقلابلسذخأوءبيلسوهوءهبوثهبلس»:لاقف«بلس»ةدامىرشخمزلالوانتو
يهفاهتيمىلعتبلسوتبلستوءدادحلاوهوءبالسلاىلكثلاتسبلوءىلتقلابالسأو
ىلعهمالكوءهتقيرط:نالفبولسأتكلسو.ماعبيلستلاوجوزلاىلعدادحإلاوبلسم

.بلسرجشوءاهرمثواهقروذخأ:بيلسةرجشوءلقعلابلتسمنمو.هنسحبيلاسأ

ةنميتفتليملاذإ,بولسأيفهفنأ:ربكتملللاقيو.بئالسقونوءاهدلوذخأ:بولسةقانو
.()ةرسيالو

ىداملا:دعبلا:لوألا:نيرمأيبتنكمي«بولسألا»ةملكليوغللاديدحتلاىلإرظنلابو

قيرطلاىنعمباهلولدميفتطبتراثيحنمةملكلاموهفمديدحتيفهسملننأنكميىذلا
تافتلالامدعكةيلكشلاىحاونلابًانايحأاهطابتراثيحنموءليخنلانمرطسلاوأ,دتمملا

امكلوقلابيلاسأباهطبرىفلثمتييذلاينفلادعبلا:يناثلا.ةرسيوأةنمي
ىحالطصالاىنعملالعلو.ةنسحبيلاسأىلعهمالكو.هتقيرط:نالفبولسأتكلس:لوقن

.()ەقباطيملنإيوغللاموهفملااذهنعًاريثكدعبيمل
ةثلاثلاةلاقملادرفأثيح««ةباطخلانف»هباتكووطسراأبأدبي«بولسألا»نعثيدحلاو

يتلاةغللاىنعمببولسألامدختساةلاقملاهذهفو,بولسأللباتكلااذهنمةريخألاو
لئاسواهلوأ:ءايشأةثالثهلوقىفىعاريءرملانإ»:اهتيادبيفلوقيذإملكتملااهلمعتسي
()«لوقلاءازجأبيترتاهثلاثوءاهلمعتسيىتلاةغللاوأبولسألااهيناثوءعانقإلا
ةيمهأىلإرخآعضومىفراشأنيحبولسألاىنعمديدحتيفاحوضورثكأناكهلعلو
بجيلبءلاقينأيغبنيامءرملافرعينأيفكيالفديريامعءرملااهبربعيىتلاةقيرطلا
هديرييذلاريثاتلاقلخبةليفكلالئاسولاهبولسأيفمدختسيف.يغبنيامكهلوقينأ

.٢٠۲۰:فراعملاراد.روظنمنبا-برعلاناسل(بلس)ةدام:رظنا(١)
.7°۱1۹160:4بعشلاباتك-ةغالبلاساسأ(۲)
صم٤۹۸٠ةيرصلاةئيهلاءةيبولسالاوةغالبلا,بلطللادبعدمحم.د(۳)

۱۱۹



اهنموءظافلألامجعمبلصتياملئاسولاهذهنمو.اهدشنيىتلاهتياغىلإلوصولاو

.()رتيعتلاهقدو

تاملكتمدختسادقفميدقلاىبرعلااندقنىفةمدختسم«بولسألا»ةملكدجنالانكنإو
ءظفللاةحاصف»لثمءاهمييقتواهليلحتوةيبدألاصوصنلافصولاجمىفىرخأتارابعو
.تارايعلانماهيلإامو«فيلأتلاةعاري»ق«كيسلانسح»و«ةرايعلاةلازج»ق

نيرصنعلاامهرابتعاب«ىنعملا»ىءظفللا»وهفءامدقلابرعلاانداقنهيفضافأيذلااما
.(۲)«مالكلا»وأ«لوقلا»امهنمفلأاتينيذللا

نبرشب)ةفيحصاهيلعتوطنايتلاىنعملاوظفللانيبلصفلاةركفب()ظحاجلارثاتو
.(ه٠٠۲ترمتعملا

حلطصممادختسابءامدقلابرعلاداقنلانيبنمدرفنادقفىناجرجلارهاقلادبعامأ

ىنعمنعهثيدحقايسىف«مظنلاةيرظن»مسابفرعياميفمظنلاىنعمب«بولسالا»
.«ءاذتحالا»

ةلواحمىفرشابملكشباهفظووةيبيكرتتاناكمإنمىحنلايفامبرهاقلادبعدافأدقو
ققحيىذلايريبعتلاقسنللاقلاخوحنلاناكثيحنمءبولسألامهفىفةيوغلةيرظنقلخ
.ةمالسلاوةحصلابناجب(ةليضفلاوةيزملا)

لكزيامتوةينبألاضعبةلالدنعةفشاكتاحملةاحنلامدقتاملكلاةينبألاجمىفف
-اهعوتتىلع-ردصملاةينبفءاهتلالدثيحنمةينبلكهبدرفنتامو.ىرخألانعةينب
نيلوعفملاو,نيلعافلاءامسأوءةغلايملاغيصوءلعفلاةىنيربغومسالاةينيريغ

هتلعجاذإكلذوةهفاضإلاءايهيففذحتةفاضإلاباباڏه»:بستلاف«لعاف»ةغيصو

لامجلابحاصلوء(جاوع):جاعلابحاصلوء(باوث):بايثلابحاصلكلوقكلذو«الاعف»

جلاعيىذللوء(رامح):اهيلعلمحييتلارمحلابحاصلوء(لامج):اهيلعلقنييتلا

دمحأ.د:اضيأرظناو٩صم١۱۹۸ةرهاقلا,يبرعلاركفلاراددقنلايفيبولسالاهاجتالاءديسلاعيفش.درظنا(۱)
م١۹۸٠ةنسءسماخلادلجملا,لوصفةلجمءهجهاتموثحبلالوقحوحلطصلملاىفلخدمءةيبولسألاوبولسألا,شيورد
.١۱٦ص

.۸۱۳۲ص٣جنوراهمالسلادبعقيقحتءناويحلا»هباتكرظنا(۲)

۱\۷



كلذوء«العاف»نوكياممهنإفاهجلاعيةعنصبحاصبسيلوءىشاذنوكياماماو
:,رمتلايذلو.(بشان):باشنلايذلو«(لبان):لبنلايذلو.(عراد):عردلاىذل-كلوق

.(نبال):نبللاىذلوء(رمات)

.كلذكنوكينأنكميالو«صنلانعلاحلاةعيبطبالزعنمسيليوحنلاىنعملاو

نمماكحإبةلوتفملاةجودزملاةليدجلاهفصوبيوحنلاىنعملاىلإًامئادرظنلاىغبنيكلذلو

ةلالدنوكتثيحبءامهنيب«رايتخالا»ةقتوبىفةرهصنملاءاعميوحنلاماظنلاوتادرفملا
ةملكلاةلالدنوكتانهنموءاهلكةلمجلاةلالدنماءزجهنيعبقايسيفةيقيقحلاةملكلا

.(()صوصخمقايسيفيمجعملاىنعملاويوحنلاىنعملاعامتجالةليصح

دجاوبتسلف»:قايسلاويوحنلاىنعملانيبعمجلايفيناجرجلارهاقلادبعلوقيو

اذهتحتلخديو««مظنلا»ىلإءاطخناكنإهؤطخوءًاباوصناكنإهباوصعجريائيش
.()هعضومهببيصأدقوحنلاىناعمنموهوالإمسالا

ىلعوءوحنلاىناعمىلع«مظنلا»رمأرادمنأتفرعدقذإو»رخآعضومىفلوقيو

اهلسيلةريثكهوجولاوقورفلانأملعافهيفنوكتنأاهنأشنميتلاقورفلاوهوجولا

يفاهلةبجاوبةيزملاتسيلنأملعامث.اهدعبًادايدزااهلدجتالةياهنوءاهدنعفقتةياغ
اهلعضوييتلاضارغألاويناعملاببسبضرعتنكلو.قالطإلاىلعيهنموءاهسفنأ

.()«ضعبعماهضعبلامعتساو«ضعبنماهضعبعقومبسحبمث؛مالكلا

ىمجعملاىنعملانمةملكلاةلالدنوكتىهو»ءةلوقملاهذهةسامحدمحمروتكدلاذختيو

بناجعملماعتتىتلا«ةيقيبطتلاةيبولساألا»نالوقلاىلإاقلطنمءاعمقايسلاويفيظولاو
.(9)ةفاجةيبولسأ-صوصخلاهجوىلعاهنمةيئاصحإلاو-صنلابناوجنمدحاو

ىفةبصخبناوجفشكتسينأوحنللهموهفملالخنمرهاقلاديععاطتساو

قلطأو.ىنآرقلازاجعإلاةيضقةشقانملهلخدمناكوءةفيطللاركفلاباهماظنطبرف,بيكارتلا
.«مظنلا»يهةقيقدةملكهتيرظنىلع

تاقالعلاىلعًاينبمًاييترتةغللاتادرفمبيترتوهرهاقلادبعدنعمظنلاوأبولسألاو

نأىنعلبجواذإف»ءىناعمللًازومرظافلألاربتعاوءاهيمسيامكوحنلايناعموأءةيوحنلا
قلعتيالركفلاف(°)«قطنلايفالوأهلثمنوكينأهيلعلادلاظفللبجوسفنلايفًالوأنوكي

.۱۷۳صم۱۹۸۲رصمءةنيدملاةعبطم,ةلالدلاووحنلا,فيطللادبعةسامحدمحم.د:رظنا(١)
.۸۳ء۸۲صم١۱۹۸رصمةبتكمءركاشدمحمدومحمقيقحتئالد(۲)
.۸۷صقباسلاعجرملا(۳)
۔۱۷۳صةلالدلاوقحنلاةسامحدمحم.د)٤(

زاجعإلائالد
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وهةعساولاهتاناكمإبوحنلاو.تاقالعنمىناعملانيبامبقلعتيامنإوءةدرفملاةظفللاب

لسلستةيلمعمظنلانوكيثيحبةلمجلانيوكتيفةنكمملاتالامتحالالكعدبمللمدقييذلا
اهفارحناوةغللاكاهتنانعمهتلوقمفوءةيعيزوتلاةردقلاوةيلادبتسالاتاناكمإللىبيكرت
هنإلقنملنإ.ةيبيكرتلاهتاقالعووحنلاةرطيسلزاجملاهعاضخابكلذو«فولأملاطمنلانع
.لامعتسالاددجتلًاعبتهعضاوملاددجتنعهتلوقمبمهزواج

احضومءيوحنلااهماظننعافشاكءاهلاللحمءجذامنلانماريثكرهاقلادبعمدقو
ةيدرفىلإالوصوءةلالدلايفرثأنمكلذلكلاموءماظنلااذهيفةيبيكرتلاتاقالعلل

داکیو.عدبملكاهيفكرحتيةريثأةيوحنقطانمدوجونمهيلعبترتيامولامعتسالا

هيفلودعلاوءهفولأمىلعجورخلاوىوغللاماظنلاكاهتنايفةميقربكألالثممزاجملانوكي
امم:ىحالطصالاىوتسملاوأىوغللاىوتسملاىلعهموهفمديدحتىفزرابلكشبوودبي

لالخنمةينفلاةروصلاقلخىفًازرابًارودوءاهثحابموةلالدلايفًازرابرودهللعج

.ليٹمتلاوةيانكلاوةراعتسالاثحابم

سردلاةكرحبلصتاءرخآىنعمبوأيفميدقلايبرعلادقنلابرتقااذكهو

ثوحبتحبصأثيحءوحتلاوةغالبلاودقنلانيبجزامتلاةيلمعيفكلذلثمتيءىبولسألا

نعثيدحلايفدجناملثم:هصاوخدصروبولسألامييقتلةليسوةيجهنملانييوحنلا
اميقلثمتةيفاضإضارغأىلإيلصألاضرغلانعامهجورخو-الثم-ماهفتسالاوبجعتلا

.(۱)ىبدألاصنلاىفةيريبعتةيلامج

غرقىذلابلاقلاوأبيكرتلاهيفجسنيىذلالاونملاوهنودلخنبادنعبولسألاو
.(۲)هیف

لصحتةئيهوءمظنلاوةيونعملاتافيلأتلانعلصحتةئيه»ينجاطرقلامزاحدنعوهو
ظحالينأبجوظافلألاىفمظنلاءازإبيناعملايفبولسألاناكامو.ةيظفللاتافيلأتلانع
نمةروريصلاوءههجىلإةهجنملاقتنالايففطلتلاو,بسانتلاوءدارطالانسحنمهيف

ءضعيىلإتارابعلاضعبنمدارطالانسحنممظنلايفظحاليامم.دصقمىلإدصقم
.(۳)«ةلقنلافطلوةبسانملاةاعارمو

لبقلقعلايفنوكتيوهو.ةقسنمًاظافلأنوكينألبقةبترمناعم-نذإ-:بولسألاف
وهف؛مويلاىلإبولسألافيرعتوهاذهلازيالو.ملقلاهبيرجيوأناسللاهبقطنينأ

ةنسريوتكأددعءلوصفةلجم؛ميدقلاثارتلايفبولسألاءدايعىركش.داضيأرظناو۱۷٠ء١٠۱۱صرظنا(١)
م۱۹۸۰

.۷٥صنودلخنياةمدقم)۲(

م١١۱۹سنوتءهجوخبيبحلادمحمروتكدلاقيقحتءءابدألاجارسوءاغلبلاجاهتم(۲)

۱۱۹



يناعملانعاهبريبعتللاهفيلأتوظافلألارايتخاةقيرطوأءءاشنإلاةقيرطوأةباتكلاةقيرط
.()هيفةقيرطلاومظنلانمبرضلاوأءريثأتلاوحاضيإلادصق

هتركفلقنينأفلؤملاديرينيحاهتروطخواهتيمهأاهلةينفةادألثميبولسألاف
نمضًارصنعىقلتملاوأروهمجلالخدتيانهنمو.سانلاىلإهيناعموهتفطاعوهءارآو
امبلاقتنالاةيفيكوءةبرجتلانمهلقناموهريثأتنايبلهلوأبولسألاىلعمكحلارصانع

.(«سوفنلايفريثأتلانمديزملاقلخلريوصتوىقيسومنمهبلطتي

نيبهيفتطبروحنىلعميدقلاانثارتفترهظدق«بولسألا»ةملكنأدجناذكهو
امك.هتغايصقرطوىبدألاعونلانيبوهنيبوأءىنعملاءادأىفبرعلاقرطوظفللالولدم

نيبوهنيب-اضيأ-تطبراهنأامكءةينفلاهتردقموعدبملاةيصخشنيبوهنيبانايحأتطبر
يذلا«مظنلا»موهفمعمةملكلاموهفمىواستيدقوءىبدألاصنلاهنمضتييذلاضرفلا

ًاتحباهرابتعانكميةلمتكمةيرظنمدقيملهلككلذنكلءمالكلافةيريبعتلاصاوخلالثمي
.يقيبطتلاوأيريظنتلالاجملاىفًايبرعًايبولسأ

ملاهنكلءنيييرغلادنعرشععساتلانرقلالالخترهظدقف«بولسألا»ةملكامأ

قيثولكشبًاطبترمديدحتلااذهناكوءنرقلااذهلئاوأىفالإددحمىنعمىلإلصت
ايجوليفلابفرعاميفبرغلاىفةيوغللاةضهنلارداوبترهظنيحفءةفللاملعثاحبأب
ةيوفللاةساردلاىلإرظنتملاهنأل.بدألاوةيوغللاثحابملانيبةلصلاتدكأPانناةلدعر
.()ةيبولسألاملاعمءاسرإىفبرغلاءاملعدوهجاهرابتعاب

ءابروأيفنيثحابلاةيانعبنرقلااذهعلطمذنمبولسألاةساردتيظحو
ةساردوأء؛هبةقلعتملاةماعلاةيرظنلاسساألاوءىدابملاضعبميدقتىلإمهمامتهاهجتاو
.هتاذببتاكدنعوأنيعميبدألمعىفةيبولسألارهاوظلاضعب

دعبلاوءاهسفنةيبدألاةعنصلاىلعءينفلالمعلليوغللاجيسنلاىلعمامتهالابصناو
ماكحألاو.ةيتاذلاهتريسوءفلؤملاةايحبلصتتيتلاقئاقحلاضعبكءصنلاجراخوهامع
لمعلاقبستىتلاةيديلقتلاةيبدألا

ةيريبعتلالئاسولاصحفتوءةيبدألاتاريثأتلاثحبتامنإةيبولسألانإ«ىريلاف»لوقي
ذاقنلاىلعهتردقومالكلاةقاطنمعفقرتلرعاشلاوأبتاكلااهركتبيىتلاةيئاحيإلاو

.٤£4ء£°صم۱۹۸۸ةنماثلاةعبطلا.ةرهاقلا.ةيرصملاةضهنلا.بولسألا,بياشلادمحأ:رظنا(۱)

.٤٤٤صم۱ةرهاقلاءرشنلاوةعابطللةفاقثلا-رادءةيسابعلاحدملاةديصقيلنفلااياضق.ىواطتلاڭادبع.د:رظنا)۲(

.١۱۱-۱۱۷صةيبولساألاوةغالبلا,بلطملادبعدمحم.د:رظنا
G. Haugh. Styleand Stylistics, Landan, 1969, 14-15. : رظٽا (£)
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E:ىإرد»اهنإنييكيرمألاداقنلادحأريبعتدحىلعوأءريثأتلاو

يفةغللاقطتمزواجتيامةساد:()«ريبعتلا
ئفکلع7«ةيبولسألا»نإف,لاقيامةساردىلعبصتني«ةغللاملع»ناکاذإو

REكاءادألاىفةيلامجميقىلإةيوغللاقئاقحلالوحتتثيحبءلاقي كرشىفعوقونودىعادبإلاء۱
.نومضملاولكشلانبيلصفلا

ءةنفولاةفىظولاىهءيالدلاعادبإلاةيلمعىففئاظوثالثةغللنأ«رلهوی»رکذو

ىوغللاقوطنملايفمتمجتامةداعاهنإلاقوءةيداصتقالاةفيظولاوءةيريبعتلاةفيظولاو

.دحاولا

نمالدب«ءادألا»ةركفعنطصاو«رلهوی»فينصتفلدعوء«نوسيکاج»ءاجمث

تسةغللفنصو«فصرولاوأليثٹمتلا»نمالدب«ةلاحإلاوةيعچرملا»ةركفوء«ءاضتقالا»

:يهفئاظو

نبتاقالعلاددحتةفيظولاهدهو..ةلاسرلاعوضومبقلعتتو:ةيعجرملاةفظولاس1١

.ةيلالدلاوأةيلاحإلاةفيظولااهللاقيوءهيلعلدتيذلاعوضوملاوةلاسرلا

يقلتلاىدلحضتيورصحنيثيحبعوضوملاوأةلكشملاديدحتةيلمعاهيمسننأنكميو
.ضومغلانمهتيقنتوهتيلجتوهحيضوتىلعلسرملاةردقبالإكلذنوكيالو

نيبيتلاتاقالعلاىلإدوعتو.يسفنلاهفقوموبطاخملابقلعتتو:ةيئادنلاةفيظولا-٢
لاحلاىضتقمةاعارم)ةيماهفإلاةفيظولااهللاقيوءاهعوضوملاةمهمىفىقلتملاوةلاسرلا
.(ةيبرعلاةغالبلاف

تاقالعلاددحتوءهتلاسرغالبإىلعهتردقوملكتملابقلعتتو:ةيلاعفنالاةفيظولا-٣
.يوغللاقوطنملاوأةلاسرلاولسرملاوأملكتملانيبىتلا

بذجويقلتملاقيوشتةيلمع)يقلتملاولسرملانيبلصاوتلاءاقبإىلعصرحتذإءلاصتالا
.(ةلاسرللههابتنا

اهنأب«نوسبكاج»اهفرعدقوءاهسفنةلاسرلاةميقىلإريشتو:ةيرعشلاةفيظولا-٥
هنأكو»..اهتاذيفةياغةلاسرلانوكتذإاهتاذنيبوةلاسرلانيبةقالعلايه.ةيتاذةقالع»

.()«نفللنفلاةيرظنباحصأهدصقيامدصقي

Meaning:رظنا)\( and Style, Oxford, 1973, P.41اصمم,S.اهدعبامو٠١۷صةيبولساألا,ديسلاعيفش.داضيأرظناو.
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ةيلباقبقلعتتيهوءاهسفنةيوغللاتاقالعلاىلإدوعتو:«ةيوغلءارواملا»ةفيظولا٦

ءاهيةطيترمرصانعةعيرأوةلاسرنمضتييوغلثدحلكنأ«نوسيكاج»یردو

هذهةقالعامأءاهيفةلمعتسملاةرفشلاوأدوكلاوءةلاسرلایوتحمو4:يقلتملاوءلسرملا:ىه

لكشپمكفئاظولالمعتنأثدحيدقفءةريغتمةعوتتمفشعبياهضعبرصانعلا

.())بتارمىفمظتنتاهنكلوضعبلااهضعب
اهحرش.ءرصانعةتسهيفمدقلاصتاللًالماشاجذومن«نوسيبكاج»حرتقاو

:ىليامك

طيحملاهبدصقيو)قايسىلعكلذدمتعينأيغبنيوءلبقتسملاىلإاربخلسرملالصوي

.لاصتاةليسووءلبقتسملاولسرملانيباكرتشمًايوغلماظنرمألابلطتيو‹(يوغللاريغ

.رخآلابامهدحألبقتسملاولسرملا

ريخلا-قايسلا

ليقتسملادللسرملا

لاصتالاةلىسو

(يوفللاماظنلا)ةرفشلا

:يليامكء(لاصتالاةلاسميفةيساسألالماوعلاىلإرظنلاب)ضعبباهضعبطبتريىتلاءفئاظولاكلتضرعنكميو

قايس
ةيميوقتةيرعشةيلاعفنا

ةيلاصتا
ةيوقل

لكشلافهليثمتنكميجذومنيفاهنيبتالصلاوكانهةماهلارصانعلاتعضودقو

ء2اقلاهقتةفللاماظن [یراقعقوت|ر[سرع
ھ..21

1نوفلۇؤملا|

|

|ءىراقلا|<|يبولسألاصنلا

لابقتسالاقايس]|جاتنإلاقايس|

]
 

 

 
 

 

 
۳٣۰۳صم١۱۹۸ةيناثلاةعبطلا,ةيرصلملاولجنالا.يبدالادقنلالةيرظنءلضفحالص.د:رظناةيوناثلافئاظولاوةيساسالافئاظولاىلعفيرعتلل(١)

.۱۷۹-۷١۱صايبولسالاوةغالبلا.بلطللادبعدمحمساهدعبامو
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-نرقلااذهفصتنمىلاوح-رقتساامكبولسألاملعلةيفاوةروص«ناملا»ضرعو
امك«ىفصولابولسألاملع»وهو«ىلاب»ذيمالتنمةيسنرفلاةسردملاىدل
نمًالاثممدقو.ءامةغلىفةيبولسألاتاناكمإلا»ةساردنونعيامك.هعوضومو
.فولأملانعجراخيسنرفبيكرتل«ةصاخلاميقلا»ددعنيحةساردلانمعونلااذهلهدنع

ىلإفاضأهنأىلع.فرظبةءوديملاوةلوصوملاريغةلمجلاىفهلعافىلعلعفلاميدقتوهو

ليكشتلانماهتميقدمتستالهذهو««ةيئاحيإلالمجلا»هامسأالازجومًاضرععونلااذه
اهبىنعىتلا«ةيعامتجالاةيوغللافارعألا»نملبءقباسلاعونلاكهتاذىوغللا

.()ةصاخةفصبزيلجنإلانويبولسألاونويوغللانوثحابلا

دقو.نادجولابلصتيرخآبناجوءركفلابلصتيبناجىلعىوطنتاهتابيكرتىفةغللاف
ىتلافورظلابسحو؛ملكتملااهيلعنوكيىتلاةلاحلابسحبرخآلاىلعامهدحأىغطي
.هبطیحت

ثيحنممومعلاهجوبباطخلاىفىفطاعلانحشلاحمالمعبتتلةيبولسألاىتاتو
ىفهسملنىذلاىبيكرتلاطمنلاكلذنعديعبدحىلإفلتخيءددجتملكشبةغللامادختسا
اموأ-ةيوغللاةرهاظلافىفطاعلابناجلابىنعتةيبولسألاف,ىداعلاىعفنلاباطخلا
لواحتو.صلاخلاىنالقعلاىوغللاطمنلاىلعاجورخ.()كاهتنالاب«نيههوك.ج»هيمسي
.باطخلااهبنولتيىتلاةيروعشلاةفاثكلافاشكتسااهدهجردق

هئيلملامالكلارهاوظلعفوءمالكلاريبعترهاوظبةيبولسألالقح«ىلاي»ددحكلذل

.ساسحإلاب

:ةيلامجلاوةيفطاعلاحمالملازربتةيريبعتلئاسونمةغللاىفهدجنامةيبولسألاندعمف

نذإىهفءىبدألاصنلالالخنمةيسفنلاوةيعامتجالاىحاونلانعًاضيأفشكتاهنإلب

.(ىتفلارثألافزربتنألبقةيئاقلتلاةعئاشلاةغللاىفتاذلابالوأفشكنت

ةيبولسألاتاساردلااهلوحتزكرمتىتلاةيساسألاةطقنلانإ«ىكسوشت»لوقامكو

تاذلانأبىحوتلرهاظملالكنإ«ىداعلالامعتسالاىوتسمىلعىتحءةغللىعادبإلارهظملاوه

دواعتىهوأءاهسفننعريبعتلاىلإتدمعاملك-هوجولانمهجوب-اهتغلعرتختةعدبللا
ىفتلثمتذقىهامنأكوءاهبنوملكتي-اهلوحنم-نيرخآلاتعمساملكةفللاكلتفاشتكا

رهاوظلالكنأبلوقلانكميءىرخأةرابعبو.دعاوقلانماقستمًاماظنركفملااهرهوجميمص
اهتغلراكتباباهلحعمسيىذلاوحنلانمابرضكلمتةملكتملاتاذلانأبىحوت
.١٠ء٤٠صم١۱۹۸ةيدوعسلاءرشنلاوةعابطللمولعلاراد:يبولسألاثحبلاتاهاجتاءدايعیرکش.د:رظنا(۱)

Suture du Language Paetique - P. 100. .٤٤٠صقباسلاعجرملا,بلطملادبعدمحم.دنعالقن()

.۲۷صسلبارطءايبيل٠باتكللةيبرعلارادلاةيبولسألا.ىدسملامالسلادبع(۳)
۷۲صةرهاقلا.رصمةبتكمءةينبلاةلكشم؛ميهاربإايركز.د(٤)
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تابيكرتجتنيمثمهفينأعيطتسيجضنلاةلحرمىلإلصيعدبملكنأكشالو

نمىهانتيالًاددعجتنتللئاسولانمددحمددعبنيعتستنأاهعسوبةغللاف:یهتنتال

:يسحلااهرهظمىفةيبولسألااهيلعزكترتىتلاىهتالامعتسالاهذهو

ءاهوحنواهدعاوقاهلو.ةزيمملااهتدحواهللمجلانمةعومجمىبدألامالكلانأرابتعاب

فصوللةلباقاهنأل.هلمكأبصنلاعممهلماعتكةلمجلاعمنولماعتينويبولسألوءاهتلالدو

.(۱)ةيلالدوءةبيكرتوءةيتوصنم.ةددعتملااهتايوتسمىلع

ةنابإلانمًاءدبءعوضوملانعةنابإللةغللافيظوتفلسرملاةقيرطوهبولسألاف

نيذلانمنييالملاتانابإبارورموءنولقألاالإاهواشغلبيالىتلاةنابإلاءاهتناوةطيسبلا

.ةنابإةليسوةغللانومدختسي

رصحالتاساردىتأت«ةروصلاوأ«طمنلا»وأ«لكشلا»وأ«ةقيرطلا»ةملكتحتو

اماهنموءةربنلابلصتياماهنموءةينبلابلصتياماهنموءةلالدلابلصتياماهنمءاهل

ةهلعلابلصتياماهنموءوحنلاوبيكرتلابلصتياماهنموءىقيسوملاسرجلابلصتي

اميكاهبماملإلانمدقانللدبالتاودأاهتلمجيفكلتو..ةياغلابلصتياماهنموءةثعابلا
.()بولسألاوأىوغللاجاتنلاىلعمكحلاعيطتسي

هينايبلاتسيلو.ةيلكشدودحتاذةباتكللةينايبةعيبطهربتعننأنكميبولسألانإ
ًالاكشأاهسقفنلراتختةباتكلاةغلنأىنعمبنكلوءةميدقلاةغالبلانعثوروملاىنعملابانه

.عاونألاددعتبددعتت

تقلخىذلامالكلامجعملامعتسانمتجتنةنيعمةيريبعتلئاسوبطبتريبولساألاف
ءةكرتشملاةغللانماءدبءماظنلااذهىفاللخثدحيللامعتسالاىتأيوءابترمًاماظنةغللاهل

.بدألانفوةغللانفلةجودزملاةفيظوللًالوصوو

نمهيلإدصقيامءادألصاخوحنىلعةغللامادختساىفءىشنملاهعبتيىذلاطمنلاهنإ

عماهضعباهبيكرتةقيرطوءاهنايعأبطظافلألارايتخاطمنلابىنعنو.راضحإوريوصت
:ةصاخةئيهاهلورمألارخآىفةرابعلاءىجتثيحبءهؤاشيىذلاوحنلاىلع«ضعب

نأدجنثیحبءنيصاخاريثأتوًاريوصتهلکكلذعبتتسيءةصاخةيطمنوءصاخبيكرتو

لوقننأنكميمثنمو.امةركفلقنىفقافتالامامتبولسألاىفاقفتينأنكميالنيصخش

نإفءامأوتاناكولونيلجرةروصقباطتتالثيحوءهتاذلجرلاوهلجرلابولسأنإ
وهاهبيترتوتاملكلافصرالوىهتادرفلملاالفءادبأاقباطتينلنيبولسأ

.١٤۱صءةيبولسألاوةغاليلالمھحم.ذ)۱(

.١١٠ء١٠٠صةغالبلاودقنلاوةغللااياضقنمفوؤرلادبع.د:رظنا(۲)
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ةياورهذهوءلاقماذهوءديصقاذهامنإووهماعلالكشلاالوفصرلا
.ةصقكلتو

اعبتدرفىلإدرفنمفلتختىتلاكلتءهتيصخضنعهتغلىفردصيدحاولكنإ
اموءةعارفوةءامقورصقولوطنمهلكشودرفلاةقلخفءاهيلعرصحلاىتأيالتارابتعال
:شیعلاعوننمهيفرودياموءةئيبنمهبطيحياموءرصبوأىمعنمهساوحهيلع
هجويكلذعيمجءهتفاقثوهتراضحبهعمتجمهيلعاموءهئاقشوأهميعنوءهسؤبوهئاخرو
.هريکفتهجوامکامامتءهيولسأ

ضرفقفءاهدعنكمياللبءاهدعلهسياللماوعلرثأبولسألانأكلذةصالخو
ةقروأءهعابطةدحوءهتفاقثوءىداصتقالاويسايسلاوىنيدلاهبهذموءبتكينيحبتاكلا

ليكشتىفلخدتيكلذلك..صاخلاهجازموءهيلعهطخسوأهعمتجمنعهاضروءهلئامش
.())ةبولسأ

فولأملانكلءةلمجلاءازجأىفبيترتلاةيمتحمدعبزيمتتىتلاتاغللانمةيبرعلاةغللاو

ًأدتبملامدقتك-ىرابخإللابولسألالاجمىفةصاخو-ةظوفحملابترلاضعبدجننأاهيف

ىفًاريثكةاحنلااهيفثدحترومأىهوءهلوعفمىلعلعافلاوىلعلعفلاوءربخلاىلع
ةلصلاربخأتكءربخأتلاىفةظوفحملابترلانعاوثدحتًاضيألثملابو«فولأملاريبعتلالاجم

ىتأتتاذهلكعموءفاضلملانعهيلإفاضملاو,فوصوملاىلعةفصلاو,.لوصولملانع
دقوءفولأملاطمنلانعفارلحنالاةيغباهلًايطختملاوحألاهذهبلقيففلّؤملاةردقم

-ةتيملاتازاجملاهيلعاوقلطأاملثمىف-رخآلاوهافولأماطمنًامويفارحنالااذهحبصي

حبصيوءنيعممادختسالمالستسانودهبيكارتميظنتىفةيرحبفرصتيةغللالمعتسمف
دهجلةجيتنروصعلانمرصعىفًاماعالكشذخأتدقةيبولسأةصاخديدجلافرصتلااذه

اطمناهلامعتسابضرفتةذفةيبدأةيصخشلىدرفدهجةجيتننوكيوأ.نيددعتمنيعدبم

باحصأنمامهريغونامزلاعيدبوأظحاجلاكءًانامزواناكماهلوحنميفرثؤيءادألاف
.(۲)ةثيدحلاوةميدقلاروصعلاىفةباتكلا

«كاهتتالا»وأ«فولأملاهقسننعمالكلافارحنادصرةيبولسألاثحايممهأنمنإ

ىلعفرعتلاهتطساوبنكميىذلاوءةغايصلايفثدحيىذلا-«نيهوک.ج»ريبعتبسحي-

نييبولسألانألالإكلذاموءهتاذبولسألاوهكاهتنالااذهناكامبرلبءبولسألاةعيبط

اهاوتسم:ىناثلاو.ىداعلاءادألاىفىلاثملااهاوتسم:لوألا:نييوتسمىفةفللاىلإاورظن

.اهكاهتناوةيلاثملاهذهقارتخاىلعدمتعيىذلاىعادبإلا
 

١٠٠٠٠٠٠.0صةغالبلاودقنلاوةغللااياضقنم,فولخمفوؤرلادبع.د(۱)
.۱۳۳صةيبولسألاوةغالبلا,بلطملادبعدمحم.د:رظنا(۲)
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دمتعيامكءهرصانعليكشتىفيديعقتلا-وحنلادمتعيىذلاوهىداعلاىوتسملاو

نويوغللاهبلوقياموةاحنلاهبلوقيامنيبطبارتلاةرمثوءرصانعلاهذهقيسنتيف-ةغللا

.ةيعقاوةيقيبطتاهنمرثكأةيضارتفاةيلاثمىهوءفولأملااهمادختسايفةغللاةيلاثمروهظ

ةلمجلاءازجأبيترتةيمتحمدعبزيمتتةيبرعلاةغللانأنييغالبلاكاردإمغرو

بيكرتلاىفالأنوضرتفيمهدجناننإفءىنعملاددحتىتلابارعإلاةكرحدوجولًاعبت

ىضتقمالو؛ميدقتلاهلصأنأنوريهيلإدنسملانعثيدحلاىففءهنعلودعلاهيلإساقي

.()اهوفصوواهدودحضارغألالإهنعلودعلل

لوحزكرتتالأبجيىدرفلابولسألاةساردنأىلإاصاخًامامتهاهجوننأبجيو
ةساردنإلبءةحضاوةقاربتاعادبإتارابتعابءبسحفلصألانعةفرحنملاطامنألا
نأبجياذلوءلوألاعوتلاانرهبياممرثكأانرهبيدقفولأملاقسنلاىلعىراجلابولسألا

ةعيبطاهلو.ءةيحاننمةيلامجةعيبطاهلءةيريبعتتاهبنمنماهيفامةغايصلايفىرحتن
ةرهاظلكشذخأتىتلاتايراركتلاءاروكرحتننأبجيامكءىرخأةيحاننمةيرارمتسا
حبصتفءىوغللالكشلاىفرثؤتةيويحنومضملابسكياممءءادألاناولأضعبىفةيبولسأ
.مالكللىلامجلاماظنلابطقاهنيبءاطعلاوذخألاةيلمع

:دحاونآىفنييلالدنييوتسمققحي.ىكردموهىذلا(ليللاككنإف):ةغبانلالوقالثمف
بضغلاةلاح:رخآلا.هلامعبوأهسفنبناكمىأىلإلوصولاىلعكلملاةردق:لوأل
.رعاشلااهشيعيىتلاوءكلملااذهىلعرطيستىتلاطخسلاو

هلوقامأءهبهبشملاوهبشملانيبةرياغملاىضتقي(ليللاككنإف)ىفةيبشتلاةادأدوجوو
.ةايحلاوريخلابكللافصولراهنلادرجهيبشتلاةادأفذحب(راهنتنأ)

:ءايضلاباتكيفبولسألا

ةريثأةيوحنقطانميبتوعللنأاندجو«ءايضلا»باتكبولسأيفثحبلاىلإانلقتنااذإ
حاضيإلاو,بانطإلاوزاجيإلاوفذحلاوركذلاوءريخأتلاوميدقتلاثيحنمءاهيفكرحتي

رركبوأ:هفولأمىلعجرخيويوغللاماظنلاكهتنينايحألاضعبيفوهف-١

.ةلالدلاىفازرابارودكلذللعجيامبءةينفلاتاهبنملانماهنيعباظافلأ

زجعباهضعبظافلألاهيفذخأتءءانبلامكحمهبولسأنإفةرابعلاءانبةيحاننمامأ
.رفانتمالكلاءازجأنيبدجويالىتحًايوقًاماحتلامحتلتوفلآتتو

۲/٤۱۸ريثألانبالءرئاسلالثملا-اهدعبامو٤۸صىكاكسلل,مولعلاحاتفم-:لودعلاعاونأنمهريغوكلذيفرظنا(١)
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:رفكلاومالسإلافيرعتفالثملوقي
لجوزعهللاةعاطنيتملكفوءلجوزعهللاةعاطءةدحاوةملكىفمالسإلاًالامجإو»

ةفرعملاورارقإلالوقلافءةفرعملاولمعلاولوقلاثالثىفوِةْْيَيهلوسرةعاطو

.«نادبألابلمعلاو«بلقلاب

زىمتىىذلانزاوتلاكلذثدحيلءةروصلاهذهللباقملابناجلايبتوعلاحضوأمث
نتملكفوءهللاةيصعمةدحاوةملكىفرفكلاالامجإو»:هلوقبرفكلافرعفءهيولسأهي

هلاودهشينأءءايشأةثالثقلخلاهيلإللااعدىذلاو.هلوسرةيصعموللاةيصعم

ضرألاىفللاةجحو.ديحوتلاوةعاطلابهلاونيديوءةيدوبعلابهلاوعضخيوءةيبوبرلاب

قاثيلاولسرلاوىدهلاقحلاىلعليلدلاو.لسرلاوةنسلاوباتكلاوةعاطتسالاولقعلا

.()«ةيقتلاوةبوتلاوةصخرلاوفوقولانهءاعيمجسانلاكلهلنهالولعبرأو.عامجإلاو

ىلعفيرعتلكنمضتيوءهلمجعمنزاوتيو؛مالسإلافيرعتلباقيرفكلافيرعت
ءاجثيحةفللاوهقفلانيبجزملاةرهاظىبتوعلادنعتزربدقوءاليصفتمثالامجإةدح

هيف«لجوزعهللاةعاط»هنأبمالسإلاهفيرعتوماکحإوةقدبلحارمىلعلمجأالهليصفت

ناميإلاكلذكنمضتتوءٍةأِيَيهلوسرةعاطنمضتتلجوزعهللاةعاطثيحءرصقوزاجيإ
.نادبألابلمعوناسللابلوقلمعلاوناميإلاف.لمعلاو

كلذبساندقوء«لجوزع»ةلمجبةلالجلاظفلفدرأمالسإلافيرعتلاجمفو

ةلمجدروأكلذكو.نيعيطملابولقىفاذكههللانوكينإةعاطلافقومنعثيدحلا

دقوءلمجلاهذهدرويملفنيرفاكلاورفكلانعثيدحلالاجمىفامأ.«هلوسر»ةملكدعب
.دوحجوةيصعمنمنيرفاكلافقومكلذبسان

ءةيناثلاوىلوألانيتلحرملاىفمالسإلافيرعتعملمجلاتنزاوترفكللهفيرعتفو
بسانفنازوتلاكلذىلعجرخوهيلعراسىذلاطخلانعفرحتناةثلاثلاةلحرملاىفهنكلو

ملف,فلكتمريغايعيبطهبولسأءاجىرخأةيحاننمو.فارحنانمرفكلاىفامكلذ
.ةياترلاكلترسكبههبنوءىراقلاراثأف.نزاوتلاكلذفستعي

طبتريىذلاطيخلاكلذبظفتحيلةثلاثلاةلحرملاهذهىف«ةثالث»مقرلاىلعىقبأهنكلو
اوعضخيوءةيبوبرلابهلاودهشينأءءايشأةثالثقلخلاهيلإاعدىذلاو:لاقفنيب

.«ديحوتلاوةعاطلابهلاونيديوءةيدوبعلابهل

.٤۸ص۲جءايضلا,يبتوعلا(١)
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دوحجنيبيامرفكللهفيرعتليصفتنمةثلاثلاةلحرملانمضتتنأيبتوعلادارأامناكو

.مهنايصعومهلالضونيرفاكلا

امهبمالمجمىنعملاءاجدقفدعبحاضيإلاقيرطنعبانطإيبتوعلاةرابعىفو
ءاجاذإف.حاضيإلاوليصفتلاليبسىلعهتفرعمىلإىقلتلاسفنتقوشتفءىلوألاةلمجلايف
اهتذلوءروعشمتأهباهروعشناكونكمتلضفسفنلايفنكمت»كلذدعبًالصفمىنعلا
.()«لمكأهبملعلاب

.ةصخرلاونهءًاعيمجسانلاكلهلنهالولعبرأو»:هلوقاضيأكلذنمو
.«ةيقتلاوءةبوتلاو

فو؛«ضرألاىفهللاةجح»ىلوألاوهوءهبمامتهاللكلذو.نيتلمجلاىفربخلاميدقت
.نيلاحلايفةدعبتافوطعملاىلاوتتنأًادتبملاريخأتبسانوء«قحلاىلعليلدلا»ةيناثلا

رفكوءدوحجرفكءنارفكرفكلاانياحصألاق»هلوقليصفتلاولامجإلاوأبانطإلانمو

هبيصتاممليوأتلاىفًاطخلاوهةمعنلارفكو.ليزنتلابرفكلاوهدوحجلارفكو.ةمعن
اوبوتينأالإنوكلاهلالضكلذباندنعمهفءمهتفلاخمىفقحلاهنأاوعداوانيدسانلا
.()«قحلااوعجاريو

ىذلامالكلاب.هحضوأوكلذلصفمث«نارفكرفكلا»هلوقىفامهبمالمجممالكلاءاج

زجعىفىتؤينأوهوء()«عيشوتلا»بنويغالبلاهاعدامىهنوللااذهو.هدعبءاب
.رخآلاىلعفوطعمامهدحأ؛نيمسابرسفمءىنثمب-ابلاغ-مالكا

حيرجتوأنعطنودو؛عضاوتوبدأىفهباحصألوقلفلاخملالوقلايبتوعلادروأمث

ءهباحصألوقةحصىلعةيلقعلاوةيلقنلاةلدألاداريإبىفتكاامنإو.هيفستوريهشتوأ

رفكوهودحاورفكرفكلانإمهلوقوءةمعنلارفكىفانباحصألوقانوفلاخمركنأو»:لوقي
دقفرفاكايملسملاهيخأللاقنم»:لاقهنأىبنلانع.باوصللانقفويللاودوحجلا
وأانهاکیتانم»لاقو.كرشرفكالةمعنرفككلذلوأتو.ءامهالكوأامهدحأرفك

كرشرفكالةمعنرفكىنعي(ٍلَي)دمحمىلعلزنأامبرفكدقفلوقياميفةقدصفًارحاس
.()«كلذىفنهكتيضرألاىلعطخيىذلانهاكلا

.١۹٠صدادقبءينبتملاةبتكمءرهزألاءاملعنمةنجلقيقحتبيطخلل؛حاضيإلا:رظنا(١)
.٥۸صجءايضلايبتوعلا)۲(

دمحمروتكدلاوهللافلخدمحمقيقحت(نآرقلازاجعإفلئاسرثالثنمض)يتامرللنآرقلازاجعإفتكتلا:رظنا(۳)
.رصم٠:فراعملاراد.هئلاثلاةعيطلاءمالسلولغز

.٥۸ص۲جءايضلا(٤)
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«تملعامىق»وأ«ملعأهللاو»هلوقكلذنموء:عضاوتلادیفتتارابعيبتوعلامدحتسيو.

.«باوصللانقفويهللاو»هددصينحنىذلافقوملاقلاقو

نعةقدصيفهيتأينمرفكنعفلتخيرحاسلاوأنهاكلارفكنأىلعىبتوعلالدتساو

:نيعألامامأةلئامةصخشماهلعجيفاهلوانتيىتلاىناعملاريوصت-۲
:لوقيءةينكملاةراعتسالاليبسىلعملعلاهصيخشتكلذةلثمأنمو

هناسلوءمهقلاهنذأوءدسحلانمةءاربلاهنيعو؛عضاوتلاهسأرفةريثكلضافمىذملعلا

هدازوءةهيوتلاهتربخذوةدياكملاهيرحوءبدألاهلاموءةروشملاهشيچوءةارادملاهسرفو

.(۱)«راىخألاهدومءىدهلاهلیلدوءةعداوملاهاوأموءةفرعملا

فءاعطاقهبولسأىتأيمارحلاولالحلابلصتياميفةينيقيلاةيهقفلاماكحألاف-٣
:هلوقكلذنموءنوجيالوءنوچيوءبچي:لثمةددحمالاعفأامدختسم:ةيربرقتةغل

:ناذألاكىھوهنسةماقإلاو»هلوقو(۲)«ناميإلاهنملصحنمىلعبچتةالصلاو»

الإنذّؤملانوكيالو»:هلوقو(۳)«ینٹمینثمءنيترمةالصلاتماقدق:هلوقالإاهيفةدايزال

بصختغينأزوجيالو»:هلوقو‹(°)«اھتماقإالوةأرملاناذأزوجيالو»:هلوقوقت

لسغلدجسملارئيلمعتستنأزئاجد»:هلوقوىلصينأهيصتغملسيلوءدجسملا

.(۷)«اهولدكلذكوباودلایفسوبايثلا

ءىأرلك[ايصقتسمانضافضفًاطسبتمىتأيهيولسأنإفىرخألالئاسملايفامأ

نيبناكءاوسهيلعقفتاامبادبرهظألاوهقافتالاناكاذاف.هقفاويىذلاىأرلااحضوم
ىلص(ةيَي)ىبنلانأءاملعلاتعمجأ»:هلوقكلذنموءهباحصأنيبوأةماعةفصبءاملعلا
هباحصأفصوءةيعكلانيبوهنيبماقملالعجو.ميهاربإماقمفلخةبعكلادنعهباحصأب

.(^)«ةقلحلاكةريدتسمًافوفصهفلخ

.٩ص٥چءايضلا(۲)ص١جءايضلا(۱)

١٠٠هسفنعجرملا(٤).١۱۳صقباسلاعجرملا)۲(
٦۲صهسفنعجرلا)۱(هسفنعجرلملا((

٩صهسفنعجرملا(۸)صهسفنعجرلملا(۷)
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سمحةياورلاهيبتءاجىذلاناذألاددعنأ-تملعاميف-انياحصأقفتا»:لوقىو

.(۱)«ةملكةرشع

ىذلالوقلاىلإةياهنلاىفىهتنيمثءفالخلاركذبادبيرهظألاوهفالتخالاناكنإو

.()«ةمايقلاموياقانعأسانلالوطأنونذؤملا»

.١۱ص٥جءايضلا(١)
٥جءايضلا(۲)



:ةفللا:

هتفرعمجرموءهمولعوهقفللاىفرحبتلاو.قاقتشثالاوةغللامولعنيبيبتوعلاعمج

.ىعرشلامكحلاوأىهقفلاىنعملاىلعلالدتسالاىفىوغللا

املصألا»:لوقيءعرفلاولصألافيرعتب«لوصألانمءىشيف»بابييتوعلاأدب

عرفلاوء؛ملعلاةمدقملصألاليقوءهريغبهمكحفرعامعرفلاوءهريغمكحهبفرع

لوصأىلعهانينوكیف:هتاهمأوهقفلالوصأفرعينأهقفلادارأنمىلعبجاولاوءةجيتن

ةلدألابكلذةفرعمىلعلدتسيلوءهتنسىلعهيرجيوءهعضومىفمكحلكلعجيلءةحيحص

نيبقرفيلوءةلعةجحلاوةلعليلدلاالوًاليلدةلعلاىمسيالنألءةحضاولاتاجاجتحالاو
.(۱)«قفتملاقافتاوقرتفملامكحقارتفاملعيلكلذىناعم

هفرعمبوجووهويهقفمکحلإ«عرفلا»هلياقمو«لصألا»فيرعتنملصيو

.هقفلادارأنمىلعةقفلالوصأ

.لايمهنأللالاىیمسليقوءةعجرتسمةيراعوءلئازلظلاملاو»:لوقيفلاملافرعيو

هللاصخلةليضفناكولوءةليضفلاماةرثكىفسيلو.لاماذناكاذإلئاملجرلاقيو
مالسلامهيلعىلاعتهللاءايبنأرثكأناكدقوءهتوبنلهابتجاوهتلاسرلهافطصانماهبىلاعت

ديبياميفديبيهنأل,لهاجهبعفتنيالوءلقاعهبحرفياللاملاو...نمّؤملاهمرحورفاكلا
.()«الحآارخذالوءالجاعًادمح-اضيأ-هدىفىالو

.رخآليلدىلإةفاضإءهتليضفمدعىلعًاليلدلامللىوغللافيرعتلايبتوعلاذختا
.ءارقفمهرثكأدقفءهتلاسرلهافطصانمهبصخيملىلاعتهللانأوهوىلقع

امشحاوفلاىبرمرحامنإ»:هلوقىفىلاعتوكرابتللاباتكبةرمخلاميرحتىلعهلالدتسا

باتكباهميرحتةرمخلاف»:يبتوعلالوقيء(۲)«قحلاريغبىغيلاومثالاونطبامواهنمرهظ

:رعاشلالوقكلذىلعلديوءرمخلانمبرضمڻإلاف.«مثإلاو»هلوقىفىلاعتوكرابتهللا

.۷ص۲جءايضلا(١)
.١۱ص\جءايضلا)۲(

.۱۷۹ص٤جءايضلا(۲)
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اقعلضىتحمسثإلاتبرش
لوقعلاببهذيمثالاكلاذك

ىلإىلصنمو»:لوقيءةرتسلانمىلصملاوندبوجوىلعهلالدتسااضيأكلذنمو

دقو««هقهريلفءىشىلإمكدحأىلصاذإ»:لاقهنأأَيىبنلانعىورامءاهنمنديلفةرتس
ىلعًالدتسمءهنمدعبيالوهنمنديلوهشغيلفىنعمب«هقهريلف»ييبنلالوقيبتوعلارسف
ءارشهتقهرأوءىشلاتقهر:لاقي»اهلبرعلالامعتساو«قهر»ةملكلىوغللاىنعملابكلذ

هلوقو.ىنشغتالىأ.()«ارسعىرمأنمينقهرتالولجوزعهللالاقو.هايإهتيشغاذإ

اهرخآاذإةالصلانالفقهرأو.ىشغيالىأ.(ةلذالورتقمههوجوقهريالو:ىلاعت

تقهرأوءكتوفتنأتفخفاهتقوانداذإةالصلاىنتقهرأدقو.ىرخألانمونديیتح

هتقحلدق.قحلتسموءكردموءقحلموءقهرملجروءىلوبىنقهرأدقهلثمو.هتلجعأءانالف

.نوقحلممهفليخلامهانقحلاىأ,نوقهرممهفليخلامهانقهرأدقلوقتو.ليخلا
.()«هيلعمهتلمحىأًابعصارمأمهتقهرأو

لدتساءىهقفلاىنعملاىلإلوصولاىلعىوغللاىنعملابيبتوعلاناعتساامكو
قيرطنمةالصلا:ةالصللهفيرعتىفلاقفءىوغللاىنعملاةحصىلعىهقفلاىنعملاب
لصواهبمهيكزتومهرهطتةقدصمهلاومأنمذخ:هركذلجهللالاقءءاعدلاةغللا

امأو.لوسرلاءاعدىأتاولصو¥:ىلاعتهلوقو.مهلعداىأ(9ڳمهيلع

فقواممكلذريغوةءارقلاودوجسلاوعوكرلانمءاعدلاىلإمضاموهفةيعرشلاةالصلا
.«ةالصلااوميقأ»هلوقبىلاعتهللادارمنمهنيبوليلوسرلا

ىلعةالصلانأةغللاقيرطنمءاعدةالصلانأىلعلديو»:كلذدعبيبتوعلالوقي
هللاودوجسالوعوكراهيفسيلءاعدتيحلا

نآرقلانموء(ارثنوارعش)برعلالاوقأنمتاداهشتسالانمًاريثككلذدعبدرويو
.ةمحرلالثمىرخأناعمبوأءاعدلاىنعمبءةالصلا»هيفتدروامم؛ثيدحلاو

ءهبدهشتسملاصنلافتدروتاملكىنعمحرشىلإيبتوعلاقرطتيامًاريثكو
ةلبقلاهفيرعتءانثأهنأكلذةلثمأنموهددصبنوكيىذلايلصألاىنعمللةمدخكلذو
كهجولوفءاهاضرتةلبقكنيلونلف»ىلاعتهلوقبدهشتساءةلبقةيعكلاةيمستليلعتو
ءةلبقلاىنعمحيضوتليبسيف«رطش»ةملكحرشىلإقرطتف««مارحلادجسملارطش

00 ١٠.0هبوتلا(٥.سنوي
.۷۹ص٥جءايضلا(1).۱۷٠ص٥جءايضلا(۳)

۱۳۲

 



:ناتغلهاجولاوةاجتلاوءاقلتلاوةهجلاورطشلاو.برعلامالکیفهتهچهرطشليق»:لوقي

:هيدبنبقاقحرعاشلالاق.ظافلألاتفلتخانإوىنعمبهلكوحتلاودصقلاو

الورارمغلپمنمالا

:هیيوچنبهدعاسلاقو

ىمىقأعايثزماللوے

ممتينبرطشلىخلارودص

:يدايإلاطيقللاقو
مكرفثرطشنممكلظادقو

اعطقمكاشفغتملغهللوه

:يلذهلالاقو

مرماجمفیداهتريشعلانإ
ر1fاننامهطشف

ىذلاىنعملاىلعدهاشلاةلالدحعضتتلاهانعمحرشةضماغًاظافلأىبتوعلادجواذإف
ء«بئاغلا»ءاحلايف«روحسمیوربو»:لاقفيلذهلاتیبظافلأحرشكلذلو.هلهدروأ

ملةهيعصةقان.اهتهجاهوحنوءنيعلارظناهءاقلتديري.«عطقتملا»ميجلابو

:روجسمو.اهوحن:اهرطشو.اهطلاخف:«اهرماجم».ةقانربشعلا:لضفملالاق.بکرت

ىفهانعم:رطاشلجرمهلوقوءهفصنءىشلكرطشو,فصنلااضيأرطشلاو».فيعض

ةديبعوبألاقو»:لوقيثيحءقباسلامالكلاهبطبريفىلصألاعوضوملاىلإدوعيمث
رطشكهجولوف»هللالوقنمءهدارأوءىشلاوحنرطشىذلامهمالكيفهانعمرطاشلا

وأافلاخممهکرتىأ.هلهأىلعنالفرطشو.مارحلادجسملاوحتهانعم«مارحلادجسملا

.(۲)«اٹیخ

.1نصجءايضلا٤يبتوعلا)۱(

.٦ص٥جءايضلا(۲)

۱۳۳



ةملكىنعمىلعادهاشمارحلادجسملارطشكهجولوفىلاعتهلوقلعجفيبتوعلاداع

.هيلإًادهشتسمهمالکلوآفتناکوءبرعلامالکیف«رطش»

اماريثكفءىراقلابيوهنييلصاوتلاوراوحلاىلعدمتعييبتوعلابولسأو

لدجلاىلعدمتعيءىراقلاعمهراوحىفوهووعديوأهلوعديوءءىراقلابطاخي
..اذكليقنإوءاذكهلانلق..اذكلئاقلاقنإف:الثملوقيءاهيلعدرلاوضورقلاضرفو

.اذکتلق

:اذکهیتأتفء(ف)رجلافرحيةرورجمبئاغلاقیتأتیھفءهياويأنیوانعقهنقد

ف”ء«ديحوتلاِف»ء«لفعلاٍف»ء«ةاكزرلاجارخإف”ء«ءاملعلاپاداف”‹«ةملكلاٍف»ء««ملعلاف”

ىتلاةماعلاىناعملاقكلذوءضيعبتلاینعمدافأانهرجلافرحو.«نيدلاف”««سايقلا

.اهبهفيلأتوهملعطيحينأنمربكأاهنأفلؤملارعشي
نيوانعنإفمارحلاولالحلانعثيدحنمةيعرشلاماكحألابرمألالصتيامدنعامأ

بابو.تافصلانمزوجيالامبابو.ازاجموةقيقحتافصلانمزوجيامابابو.فيلكتلا

بجاولالصفو.ملسملاىلعملسمللبجيامبابو.هلهجعسيامبابوءهلهجعسيالام
.ةالصلاضقنيالامبابوءةالصلاضقنيامبابو.فيلكتلالاوحألوأدنعديعلاىلع

نممرحيامبابوءاهماكحأوةيزجلابابو.لالضلاوىدهلابابوءرزولاومثالابابو
.كلذريغىلإ..حاكنلا

ءاذكهلزوجيالوء..اذكملسمللزوجي:تارابعامئادمدختسيواهيفلصاوفلاو

.ةهاركلاوأءةحابإلا

وأةيأبةيعرشلاماكحألابةقلعتملالوصفلاوباوبألافهمالكأدبياماريثكو

الاموهلعفوأهالوملوقنمدبعلاهبقتعيام»بايق.هنمقلطنيًاساسأهلعجيثيدح

.حاكنلا:دجنهلزهودجنهدجثالث»:لاقهنأةَىبنلانعيور»:هلوقبادبي«هبقتعي

.(۱)«ةعجرلاو.قالطلاو

هللالوسرنعانغلب:هلوقبأدبي«هنممرحيالاموعاضرلابحاكنلانممرحيام»بابو

.(۲)«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي»:لاقهنآی

.4:۲۹ىتاربطللريبكلامجعملاء۲‹4°۲:۷ىقهيبللىربكلاء١:۳۲۳۹لينحنبدمحأدنسم(۲)

١۱۳



اموءةبقعلامحتقاالفإ»:ىلاعتوكرابتهللالاق:هلوقبأدبي«هماكحأوقتعلايف»بابو

.(۱)چةبغسميذموييفماعطإوأءةبقركفءةبقعلاامكاردأ

تكلماممباتكلانوغتبينيذلاوإ»:لجوزعهللالاق:هلوقبادبي«بتاكملايف»بابو

.()ېاریخمهيفمتملعنإمهوبتاكفمكناميأ
هباتكىمسفءاهتاودأوةيادهلاوحيضوتلاىنعملمحتىتلاظافلألااريثكمدختسي

هيفامبحبصأوءايدتهمهئايضبحيبصتسأل»:الئاقهتمدقميفكلذللعو««ءايضلا»هقفلايف

.(۲)«ایدتقم

لاعفألادجنفءهتجيتنوأهردصموءايضلاىنعملوحهترابعيفهظافلأتراد

قيقرلاطبرلاحملنو.«ايدتقم»و«ايدتهم»و«هئايض»لثمءامسألاو«حبصأ»و«حبصتسأ»

.ءادتهالاوءايضلاوحابصتسالانيب

اللعم.«باستألاحضوم»باستألاىفهباتكىمسو««ةنابإلا»يوغللاهمجعمىمسو
.()«ەيفرظانلاوهئراقلةبلطلهسأوةلالدحضوأنوكيل»:هلوقبكلذ

امهفظونيذللافرصلاووحنلابهبحاصملع«ءايضلا»باتكنمحضتيو
هتعراضمةمالع.عراضملعفللابذوعأ»:ةذاعتسالابابيفلوقيءةقفلايفيبتوعلا

لعفلانيعنأللتعملعفوهو«ذاع»نمعراضملعفءذوعيوه:عراضملاوءهلوأيفةزهلا
هذوعأ»تراصفءريغلاىلإتلقنف.واولاىلعةمضلااولقثتساف«نوعأ»هيفلصألاوءواو
:ةيئاغلاةثنّؤمللءاتلاوءذوعي:بئاغللءايلاوءانأذوعأ:سفنلانعرابخإذوعأيفةزمهلاف

لاحلل.نينامزلحلصيعراضملعفذوعيوءلجرايتنأذوعت:بطاخمللو.ىهذوعت

لعفلاىلعتلخدأاذإفء.دحعبوأبرقضقنمنامزلالإحلصيالىضاملاو,لابقتسالاو
اذاعمتلقتئشنإوءردصماذوعوءهريغاللابقتسالاىلإهاتلازأفوسوأانيسعراضللا
ءهبذوعملوعفملامساوءلعافلامساذئاعو.باوصكلذلكءاذايعوةذوعوأاذايعوأ

نعو.ةوسنللنذعوءلاجرللاوذوعوءنينثاللاذوعوءثنّؤمللىذوعوركذمللذعرمألاو
.ليلذلاىنأطينأنمللابذوعأيأءليلذلاةأطونمللابذوعن:لوقتبرعلا:لاقءارفلا

نأيئاسكلانعوءكلذنمللابًاذئاعوكلذنمهللاةذاعموءكلذنمللاناعملوقيو

ذوعأ:هانعم.نورضحينأكباذئاعوءنيطايشلاتازمهنمكباذئاعبرلقو:ًأرقنسحلا

مهللا:ةكيلسلانبكيلسكلذلاقنملوأالثمبرضتبرعلانأءارفلانعو.كلذنمللاب
باهأالنأىأةبيهىنعموءرقفلاةبيخلافءةبيهالفةبيهلاامأفءةبيخلانمكبذوعأىنإ

١٦۱ص١ج٠ءايضلا(۲).١۱ء١۱ء١۱/دلبلا(١)

.۷صباسنألاحضوم(٤).۳۳/رونلا(۲)

١۱۳



لجرلييىبنلالاق:لاقثيدحلافو.هللابذوعأهللاناعمىنعمو:ليلخلالاقو.ًادحأ

ةذاعملایھةذوعلاوذيوعتلاوذوعتلاو.ةذاعإلاهنموء«اذاعمتذعدقل»هللايذوعأ:لوقي

ٍيَىبنلاثيداحأوميركلانآرقلاتايآنمديدعلابكلذىلعيبتوعلالدتساو.()هركتتو

.ءارعشلاوراعشأو

اذهف«ذناع»لعفللتاقاقتشالاوتافيرصتلاهذهلکهميقامولءاستيدقو

؟لاجملا

نألءاهيناعمواهتاقاقتشاوةذاعتسالاظافلأةفرعملةيمهألاةريبكاهنأةقيقحلاو

ءعاطتساوأءاشاهيأمدختسيىتحكلذلكةفرعملجاتحمذوعتملاولوقةذاعتسالا

.اهركنيالفءاهعمساذإحيحصلااههجوىلعامهمهفيو

ىلإدانسإلاولاديإلاولالعإلابووحنلابيبتوعلاملعقباسلاصنلانمظحاليو

ةغللامولعىلإةفاضإءتاءارقلابكلذكهملعظحاليوءةيوغللاتاقاقتشالاورئامضلا

.كلذيفءاملعلالاوقأو

ددعىلعتاملكسمخددعلاىفةذاعتسالا»نأىهوءةيوغلةتكنىلإكلذدعبقرطتو

.()«ةسمخهذهفءنونوفلأوءاطوءايونيشهنأل,ناطيشلاوهوهتمذاعتسملامسا

.ارثنوارعشمهلاوقأنمكذىلعةلدألادروأوءاهفذحت

ىبنلاهنمذوعتالقرطتمثء(ناطيش)ةملكو(ذوعأ)ةملكىنعميبتوعلاحرشو
لاجرلاةنتفومرهلاونبجلاولخبلانمذوعتيناكةيىبنلانأكلامنبسنأىوريي
.لسكلاوربقلاباذعو

«ناطيشلانم»ق«نم»رجلافرحنوتحتفبيسحرشفلادبإلاولالعإلاىلإداعو

فنونلاحتفبيسثیحنم«ناطيشلانع»نيبوامهنيبنراقو:نينكاسلاءاقتلاىشالتل

.(۲)نيعلاحاتفنال«نع»

كلذنموءاهيفءارآلاليلحتولئاسمللهتشقانميفكلذوءةغالبلامولعيهماملإرهظيو
نمللابذعتسافنآرقلاتأرقاذإفإ»ىلاعتهلوقىفهرهاظىلعمالكلانمىلعهدر
.بيقعتللءافلانأىلعًادمتعم.ةءارقلادعبنوكتةذاعتسالانأىأرفناطيشلا

.١١٠ص٥جءايضلا(۲)٥جءايضلا(١)
.۹۸/لحنلا(٤)٥جءايضلا:رظنا

٦۱۳۹

 



نآرقلاةءارقتدرأاذإرمألاريدقتنأكلذنعباوجلاو»:لاقفكلذىلعيبتوعلادر

اذهىفنييغالبلالاوقأبكلذىلعلدتساو()«لاحلانيابتاهانعمءافلانوكتوءهللابذعتساف

ىلإمتمقاذإإ»:ىلاعتهلوقكريدقتلااذهاهيفعقوميركلانآرقلانمىرخأتايآبو.ناشلا
.()مكهوجواولسغافةالصلا

نوكياموهو«فذصحلازاجيإ»ةيبرعلاةغالبلايفىمسياموهوزاجيإةيآلاىفو
.()فوذحملانيعتةنيرقدوجوعمءىنعملالتخينأريغنمءرثكأوأةلمجوأةملكفذحب

بيسلانع(ةءارقلا)ببسملابءافتكاكلذفو«فوذحملانييعتوفذحلاىلعلقعلالددقو

درجملسيلوةرشابمةءارقلالبقنوكتةذاعتسالانأىلإةراشإكلذفوء(ةرادإلا)
.ةدارإلا

مولعبلصتياميفتافقوهلتناكفءةيهقفلاةفرعملابةيوغللاةفرعملايبتوعلاجزم

«ءايضلا»ىهقفلاهباتكيفوهفءههقفىفايوغلناكفءهلوانتييذلاعوضوملامدخياميةغللا

ةييرغةظفللكرسفوءاهيناعمىصقتساواهلباقموىناعملافرعفءىوغلهنأسنيمل
ظفلنمباتكلااذهىفركذامعيمجترسفدقو»:كلذيفيبتوعلالوقيءهباتكيفتدرو

ضرغلانأىلعءهريغىلإهيفعوجرلانعهريسفتب.اينغتسمنوكيلبيجعىنعموبيرغ
وههلعوضوملاضرغلاوهبدوصقلملا

وهااراركتباتكلااذهىفةيوغلناعمنمهدروأامنوكينأنكميالأتلءعاستدقو

ء«ءايضلا»ىفاهلوانتىتلاةيوغللاداولاضعبىلإتدمعف«ةنابإلا»همجعميفدوجوم

ىلإةغللانمذخأيملذإءامهنيباريبكقرفلاتدجوف«ةنابإلا»فاهسفنةداملاعماهتعجارو

يفايوغلناكنإووهفءبسانملاردقلابالإةغللاىلإهقفلانمذخأيملوهديفيامالإهقفلا
لكنمذخأيوهفءهلاجميفرخآلاىلعغطيملامهدحأنإفءةغللامولعىفاهيقفوأءهقفلا

ىفهتبثأىذلاقحلملانمكلذحضتيو.هيلعىغطيالوهمدخيىذلاردقلابرخآلاىلإبناج

.«ەنابإلا»همجعمو«ءايضلا»هباتكنمنيتدالثحبلاةياهن

يفلئاسملافلتخملهتجلاعمقوءةيعرشلاهماكحأفةفللابهملعرثأرهظيو
هكردتسيىلاملعلاوهنيقيلأنأل«نقّؤم»هنأبىلاعتفصويالو»:الثملوقيءةديقعلا

هيفناكنأدعبكلذبنقيأدقنوكيفءملعينكيملنأدعبوأ,بايترالاوكشلادعبملاعلا

.()«نقومهنالاقينأزجيملكشدعبنمملعيىلاعتهللانوكينأزجيملاملفءاكاش

.1/ةدئاملا(۲).١١۱٠ص°٥جءايضلا١(۱)
۰۱۷ص\جءايضلا(٤).٤٤۱ص۲جتاهيبتثتلاوتاراشإلا:رظنا)۳(

.١۲ص۲جءايضلا

۱۳۷



وهمهفلانألءاهملعيهنأبفصويامكءايشألا«مهفي»هنأبىلاعتفصويالو»:لوقيو
فصويالو...هانعمفخيملهعمساذإنوكيىتحهعمسيىذلامالكلاىنعمبملعلا

تصقنىذلاوهصقانلاو؛هضاعبأتمتىذلاوهانملماكلانال«لماك»هنأبىلاعت
هملعىفلجرلالامكوحنانمهلاصخىفلماكلاكلذكوءانملماكلاضاعبأنعهضاعبأ
هذههلاصخلماكتلالماكاصخلاهذهبريصيامنإهتحامسوهتحاصفوهتوقوهيأروهلقعو
ىلاعتوهناحبسهللاناكاملف,لاحلاهذهناصقنبلامكلادحنعاصقاننوكيوءاهمامتو
ملالو«ناصقنلابالوهتاذىفلامكلابفصوينأزجيملضاعبألابفصوينأزوجيال

ناسنإلافصويامكلاعفألاةهجنملامكلابفصوينأزجيملهلاعفأبفرشينأزجي
.()«كلذب

-ىلاعتوهناحبس-هللانعتافصلاهذهيفنىفيوغللاىنعملاىلعهدامتعابناجىلإو
هذهةبسنزاوجمدعىفىقطنملالالدتسالامدختسافءلقعلاىلعكلذكدمتعاهنأدجن
.ىلاعتهللتافصلا

نألءغيلبهنأبهمالكفصوينكلو««غيلب»هنأبىلاعتفصويالو»:هلوقاضيأكلذنمو

دنعلبنلانأل«ليبن»هنأبىلاعتفصويالو...لئاقللالةقيقحلاىلعلوقللىهامنإةغالبلا
ناكاملف,ةدومحملالالخلالماكتوسفنلاةنايصعملامجلاونسحلاوهامنإةغللالهأ
لماكتيالو.هلاعفأبلبنينأولضفينأزجيملوءلاوحألاهيلعزوجيالىلاعتوهناحبسهللا
.()«ليبنهنأبفصوينأزجيملءانمليبنلالبنيامكلالخلاب

بئاغلاريمضنأنظيالفرشبللتافصلاهذهنأءىراقلاةيبنتلجأنمباطخلاىلإةبيغلاريمضنمفيطلتافتلاانه(١)
.مهنمبطاخملاو؛ٌناسنإلاهبدصقيامنإو.ىلاعتوهناحبسهلاىلعدوعي

.٢٤۳ء٣۳ص۲جءايضلا(۲)

۱۳۸



«للاےق”هدام-۱

:باتکق)أ

:هئاذحبواذكةلايقنالفلزانملاقيوءةلباقملاوةاذاحملاىهوءةلابقلانمةذوخأمةلبقلا

حالذإ»:رعاشلالاق.هلالباقموهيلإاهجوتمهلايزاومناكاذإ.هللبقوهاضيألاقيو

تيمسةعقبلكىفةلبقلانأكو.اهئاذحبفقواذإءةلبقلانالفلبقتساو.«لبقهناكليهس
كلذبتيمسوءضرألالهألةلبقاهنألةلبقاهسفنةبعكلالاقيو.ةبعكلاءاذحباهنألكلذب
ةلبقكنيلونلفإ»:ىلاعتوكرابتلاق.لجوزعهللاىلإهجوتموهفاهلبقتسانمنأل

ةلبقتيمسمهضعبلاقو.ةلبقاهامسف()يمارحلادجسملارطشكهجولوفءاهاضرت
امكءالوبقوةلبقءلبقيءلبقنمةلعفاهنأكفءاهيلإهجوتينمةالصلبقتيلجوزعهللانأل

كهجولوفإ»ىلاعتهلوقهنمو.ًادوعقوةدعقدعقوءًاسولجوءةسلجءسلجيءسلجلوقت
هاجتلاوءاقلتلاوةهجلاورطشلاو.برعلامالكىفهتهجهرطشليق«مارحلادجسملارطش
.()«ظافلألاتفلتخانإوىنعمبهلكوحنلاودصقلاوءناتغلهاجولاو

ةمدخبرعلامالكبالدتسم«رطش»حرشىفكلذدعبيبتوعلارمتساو

.ةلبقلاىنعمحرشوهوىلصألاعوضوملل

رصتقيهنكلو؛ثيداحأوتايأنمهيفتدروامركذيف«لبق»ةدامىلإىرخأةرمدوعيو
.ةلبقلاىنعمبالصتماهنمناكامىلع

:ةنابإلامجعميف(ب
نمهصيمقتدقوإنآرقلافوءهفلخنميأربدنمءهمامأنموىألبقنموهلوقت

.رابدالاولابقإلاىلععضوملااذهىفعمجيوهمامآنمىألبقنموءهفلخنمىأريد

مساهنألءاعوفرمهارألاقفكلبقلبقأولتنأفيكبرعلالوقنعليلخلالجرلأسو

.هركتامہكهجولبقتساولتنأفيك:كلوقكوهامنإووحنلاودصقلاكردصمبسيلو
لاقواهبمهلةقاطالىأاهبمهللبقالدونجبمهنيتانلفإل:ىلاعتللالاقءةقاطلالبقلاو

هلسىلءانحشلتلاكلدصرمو

لبقهتحضوأاذإكنملحلاب

.٤/ةرقبلا

.ەص٥چءايضلا(۲)
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نمىأهلبقنماذهتبصأوءةهجاومىأ.البقهتيأرلوقتءءاقلتلاوهرخآعضومىفو
ءىرتنألبقلاوءهدنعنمىنعمىفهنكلوءةاقالملاءاقلتنمسيلوءهندلنمىأءهئاقلت

تيأرلوقتكلبقتسيضرألانمريسيلا:لبقلاوالبقلالهلاتيأرلوقتىرتاملوألالهلا

لبقيوهفهبةلافكلاىفهلدعتسيملومالكلابلجرلاملكتينألبقلاو.لبقلاكلذباصخش
:رعاشلالاقكبلفكينمىیاكبلبقينملاقيوءةلابق

ىضرلابنهركليفكنإ

انايعمهضعبرسفوءاليبقاليبقىأالبقءىشلكمهيلعانرشحوإىلاعتهلوقو

ناکنميآ«ةليبقووهىلاعتهلوقوءليبقنجلاوسانلانمليجلكو.كلذككنولبقتسي

ءىشلكةلابقو.هوحتولمرلابيثكوةمكألاولبجلالثمءىشلكسأرلبقلاو؛هلسننم
:رعاشلالاق.ريادمولباقمناريجلانموءهلباقموهوهلابقوهفءىشلبقتسمناکام

ىتاراجيعمويسفنكتمح

ىتاريادموىنتالياقم

لعفهنمنولوقيالولبقملاوهوءلباقلاماعلاولباقلامويلاكلذكوءةلبقملاةليللاةلباقلاو
يهحايرلانملوبقلاوءلباوقلاعيمجلاوءةدالولادنعدلولالبقتىتلاةأرملاةلباقلاو.لعف

ريصتوءقرشملانمةلبقلاةلبقتسمبهتىهوءروبدلالبقتستوءةلبقلالبقتستاهنألابصل
:رعاشلالاقبرغلاىل

ابهہیمھردسودسعنمتناف

لوبقةبيطحيرلانإف

لوقتو.فاقلاحتفبالوبقاهلبقيلوقتردصموهوءةيفاعلاووفعلالبقينألوبقلاو

لوبقباهبراهلبقتف»:ىلاعتللالاقءالبقتوءالوبقكلمعكنعوكنمهللالبقت
نإوءلبقأوهففنألاىلعداوسلالبقأاذإليقوءرجحملاىلعداوسلالابقإنيعوىفلبقلاو
لعفلوقتو.البقنيعوالبقةأرماوءالبقلبقيلبقألعفلاو.زرحأوهفنيغدصلاىلعلبقأ
ءهمامعأوهلاوخألبقنمفرشلاومركلاىفلباقملجروءفانيتسانمىألبقىذنماذه
:رعاشلالاقءدعبربكلانمرثأهيفريملبابشلالبتقملجرو

هلباشالريبكلعبسيل
ليتقمهجولايفاصةليثأنكل

٤٤۱



مخضلادارقلالعلاوءرارقلاكلذلصاوىلعمرجلاريغصنسلاريبكلك:ىعمصألالاق

.هليثأهنكلىنعمىلعءاهلابلطىلعةليثأعفرو.اسنلاروزيىذلالاجرلانملعلاو

باتكلكوةلابقلاهنامضوةلابقلاهردصموءهريغوناطلسللمهرمأبميقلاموقلاليبقو
هلوقكلبقاولاقفاوعفراودرفأاذإفدعببيقعلبقةلابقوهفةعطاقموأةلابقبموقنيب
ىلإامهتفضأاذإف.ناتياغامهنأل,نيونتريغباعفردعبنمولبقنمرمألا-ىلاعت-

تيقلااذإفءةفصلاعضوماتعقواذإجراخدعبومداتديزلبقانءاجلوقتتبصتنءىش

ةفصنمراصف(ورمعدعبنمو)(ديزلبق)نمكلوقكءامسألادحنماراصنمامهيلع

نمالوحتمنملاداقنم«لبق»راصامنإوءضفخفرح(نم)نألدعبولبقضفخو

تلقفمالكلاردصفنمىالنمهيلعوناتفصهيفعمتجيهنألءةيمسإلاىلإةيفصولا

لمعتستملوفضتملاذإفءكاذلبقنماذهناكوأديزلبقىنءاجوهللادبعلبقكتيج

سيلناتياغامهنأل«دعبنمولبقنمرمألاهلل»:ىلاعتهلوقكعفدلاةليبسفةفاضإلاعمنم

لوقتوءلوألاىوسرخآلاولوألادضرخآلاوءرخآلادعبولوألالبقو.ءىشامهءارو

.()«لوألالجرلانودرخآلاوءرخآلجرولجرىنءاج
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»عنش»دام-۲

:«ءانضلا»باتکق)أ

عنشنمءىشركذ»:لوقيءةفلاخملاحبقدكؤيلحبقلاىنعمنمةملكلاهلمحتامحضويل

«باوصلانعهباوزاجيذلاوانيفلاخم

ىذلاءىشلاحبقنمكلذلك(عونشلا)و(ةعانشلا)و(عنشلا)ووهعنشلاو

:يماطقلالاقوحبقاذإعنشيوهفءءىشلاعنشلوقيءحبقاذإعنشتسي

اعرمهوةييعرنحنو

رانشلاعنشمهيعرلولو

ءاعنشةصقوءعنشأوقلخلا(عنش)و.راعلاوهرانشلاوءنونلامضب(عنش)ةخسنو

ءهنمبجعتيفالتخاوحبقىأ,عونشوةرطماهنمماهلافولاقوءعنشرومأوءةحيبقىأ

:مكحلانبناورملاقو.هتعنشتساىأ(ًاعنشهبتعنشًارمأتيأر)لوقتو

هنإفروےمألاهللاىلإضوف

عناشكياربعتنشيالكيفكيس
.()هلهجنالفبعنشتسادقوءاعينشرمألااذهنالفىلع(تعنش):لوقتو

مدقواهيلعدرومهيفلاخمتافلاخميبتوعلادروأ«عنش»ةملكىنعملحرشلااذهدعبو

.هتلدأ

:«ةنايإلا»مجعميف(ب

رمألااذهنالفىلعتعنشلوقتوءميظعديدشحيبقرمأبربخأىأنالفىلعنالفعنش

تناكاذإءاعنشةلصخوءعنشأرمأبرعلامالكو.هلهجنالفبعنشتسادقوءاعينشت
:لاق.ةيمظعةديدش

مهلهأبلكلاركتنأاماذإ

.۱۹۳ص۳جءايضلا٠يبتوعلا(١)

٤٤۱

 



هبلزنينأنممهراجاوعنمهبحاصبلكلاركنأفهباوعنقتوحالسلااوسبلاذإهانعم
عونشلاوةعانشلاوعنشلاوءىلعدتشاوىنبلغاذإرمألاىنعلضلاقيو.ميظعديدشرمأ
:ىماطقلالاقحبقاذإعنشتسيامحبقلثمهلك

ةاعرمهوةيعرنحنو

رانشلاعنشمهيعرلولو

حبقىأعونشوةرظناهنمماهلافولاقءةحيبقىأاعنشةصقوءراعلاوهرانشلا
يأاعنشهبتعنشارمأماعلاتيأرلوقتو.هنمبجعتيفالتخاو

دحاوىنعماهلةداملانألكلذوءةيناثلاةداملاىفنيباتكلانيبامدحىلإاقافتاظحالنو
.دحاويلالدلااهلقحيأىفدحاوهجوو

.٤٤٠صةنابإلا.يبتوعلا(١)
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عسجارملاورداصلملا

:ةيبرععجارمورداصم-١

.ثلاثلاءزجلا.ىلوألاةعبطلاصمةضهنءةنايطىودبروتكدلاويفوحلادمحأروتكدلا

ةعبطلاءطقسم.نامعءاملعضعبخيراتىفنايعألافاحتإء(دومحنبفيس)ىشاطبلا-
.م۲ىلوألا

.م۸صمحءةثيدحلارجفلا

ىلبابلاةعبط.نوراهمالسلادبعقيقحتءناويحلانبورمعنامثعوبأ)ظحاجلا-
.ثلاثلاءزجلام٥ةرهاقلا.ىبلحلا

:ىكناخلاةيتكم.ركاشدمحمدومحمقيقحتءزاجعإلالئالو‹(رهاقلادبع)ىناجرجلا-

.م۳رصم؛ةنيدملاةعبطمءةلالدلاووحلا‹(دمحم.د)ةسامح-

قيقحت.حاضيإلا(نمحرلادبعنببمحمةلادبعوبأنيدلالالج)ىنيوزقلابيطخلا-
ءدادغيءىبنتملاهیتکمءرهزألاءاملعنمةنجل

ىفلئاسرثالثنمض)نآرقلازاجعإىفتكنلا.(ىسيعنبىلعنسحلاوبأ)ينامرلا-

راد.ةثلاثلاةعبطلا.مالسلولغزدمحمروتكدلاوهللافلخدمحمقيقحتزاجعإ
.يصمم,فراعملا

ةرهاقلا,بعشلارادءةغالبلاساسأ.(دمحمنبرمعنبدمحم)يرشخمزلا-

ه۷

ةيدوعسلاءرشنلاوةعابطللمولعلاراد.يبولسألاثحبلاتاهاجتا.(روتكد)دايعىركش-
م٥۱۹۸

٤٤۱



ةرهاقلا,ىبرعلاركفلارادءىبدألادقنلايفيبولسألاهاجتالا(روتكد)ديسلاعيفش-
م٦

.م۱۹۸۰ةيناثلاةعبطلاءةيرصملاولجنألا,ىبدألادقنلاىفةيرظنء(روتكد)لضفحالص-

ىواجبلاىلعدمحمقيقحتءنيتعانصلاء(للادبعنبنسحلالالهوبأ)يركسعلا-

.ةرهاقلا.ىبلحلاىلبابلاةعبطم.ميهاربالضفلاوبأدمحمروتكدلاو

.۱۱-١ءازجألا

.١٤۱۹۸ةيرصللاةئيهلا,ةيبولسألاوةغالبلا(روتكد)بلطملادبعدمحم-

ةعبطلا,تيوكلا.حالفلارادءةغالبلاودقنلاوةغللااياضقنم.(فوؤرلادبع.د)فولخم-
.م۱۹۸۱ىلوألا

.م٦توريء؛رداصرادءبرعلاناسل‹(مرکمنيدمحم)روظنمنيا_-

:ةمجرتمعجارم-۲

ءةينقلارادلاءبرلاداجدومحم.دهمجرتءةيبدألاتاساردلاوةغللاملعء:رنلیشدنرب=

:ةيينجأعجارم-۳
-G. Haugh, Style and Stylistics, Landan, 1969.

- S. Ulmann, Meaning a Style, Oxford, 1973.

:تاطوطخم-٤

.طقسمىموقلاثارتلاةرازوبطوطخمءةنابإلا.(ملسمنبةملس)يبتوعلا-

:تایرود٥
ثحيلالوقحوحلطصلاقلخدم)ةهييولسألاوبولسألا‹(دمحأ.د)شیورد7

.م١۱۹۸ةنسسماخلادلجملالوصفةلجم
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ةسداسلاةءارقلا

يبتوعلادنعيخيراتلاجهنم

١۱  



.يخيراتلانيودتلاسرادمنيبيبتوعلا-١

.ةيخيراتلاباسنألاباتكةيمهأ-۲

.باسنألاباتكليخيراتلا/ينفلاءانبلا-٢

.ةيخيراتلاةداملاءاقتناةفعيبط٤

.ةيخيراتلايبتوعلارداصم٥

دنعدانسإلاولقنلاقرط-1

.يبتوعلادنعيخيراتلادقنلا-۷

.4متاخلا*

.عجارملاورداصلملا*
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وم

:باسنألاملعةمهأ

ةيسايسنم:تالاجملاةفاكيفةماهتازاجنإةيمالسإلاةراضحللنامعتمدق

ةيمالسإلاةفاقثللينامعلاءاطعلاةمقىلعيبتوعلافقيو.كلذريغوةيفاقثوةيركفو
ةغللاوةديقعلاوةقفلافةعونتمتافلؤمنماهلهمدقامىلعًادمتعمةماعةروصب

«باسنألا»باتكيفهرابخأفترهظىتلاةيخيراتلاتاساردللناكو.باسنألاو

رداصمنمًايساسأًاردصمباسنألاباتكربتعاو.يخيراتلابناجلانمىربكةيمهأ

.اريدقاخرؤمنوكيليبتوعلالهأويمالسإلاخيراتلا

هباتكلانضارعتسالالخنميخيراتلايبتوعلاجهنملوحةساردبانمقكلذلو

لوصحلانمباسنألاةلسلسنيبهرابخأىلععالطالالالخنمانكمتدقو,باسنألا

نينرقلانمهرصعيخرؤمنيبةصاخلاهتيجهنميبتوعللتلعجةماهسسأىلع
ةيخيراتلاةيجهنملاكلتكالتمانمهنكمتىلعهدعاسوءنييرجهلاسماخلاوعبارلا

فةحضاوهتايناكماتءأجفءةعونتممولعوةديدعفراعملهكالتماهبةصاخلا

.ةياورلاعمةنامأوقدصبلماعتلاوربخلاىلعةرطيسلانمنكمتلا

ةداملاةيمهأتزريأوءيخيراتلانيودتلاسرادمنيبيبتوعلاةئاكمتددحدقو

ةروصبيمالسإلاخيراتلابناوجلةبسنلابباسنألاباتكيفةرفاوتملاةيخيراتلا
تناكريبكغارفدسبماقهنأساسأىلعءةصاخةروصبينامعلاخيراتلاوةماع

امك.خيراتلاتاقلحنمةدوقفمتاقلحلمكأوءينامعلاخيراتلاةبتكمهنميناعت

مهأتددعامك.هيباسنأةلسلسلالخنمةيخيراتلاةدامللهئاقتناةعيبطلانضرعت

نمتددحو.اهتيمهأانزربأوءهتاياوروهرابخأيبتوعلااهنمىقتساىتلارداصملا
يخيراتلاصنلاعملماعتلايفيبتوعلااهبمزتلايتلادانسالاولقنلاقرطاهلالخ

.ةياورلاوربخلليخيراتلادقنلاتايلمعيفهبمزتلايذلاهبولسأو

‹«‹لىبسلادصقهللاىلعو..اذه

۸٤۱



)۱(
يخيراتلانيودتلاسرادمنيبيبتوعلا

.يمالسإلاخيراتلارداصمنيبىربكةيمهأيبتوعلاملسمنبةملسلباسنألاباتكل
مامتهاناكو.هرصعيخرّؤمفوفصنيبهتمدقهبتدرويتلارابخألاوتاساردلانأكلذ

ءافلخلارصعذنمةيمالسإلاوةيبرعلاتامامتهاللًادادتماباسنأللباتكنيودتبيبتوعلا

ًايعارم.ناويدلاُءاشنإىلعباطخلانبرمعةفيلخلاهيفصرحيذلاتقولايف,نيدشارلا
رصعلايفملعلااذهبنيملسملاةيانعترمتساو.دحاونأيفةيلبقلاوةينيدلاتارابتعالاكلذي
.(۱)ةيبوعشلاتأشنوتاموصخلاتماقامدنعيومألا

نموهعمتجسنيذلاماعلالكيهلاوةدمعألاةباثمبنيملسملادنعباسنألاملعحبصأو
.ةيادبلاذنمرمألااذهبخيراتلاملعطبتراو.ةددعتملاتاياورلاوةيخيراتلارابخألاهلالخ

موقتباستألابتكتأدبثيحوءرابخألانمديدعلاىلعباسنألابتكتوتحاثيح

ةكرحخيراتليجستلةميدقلاتاياورلاىلعةدمتعم.ًايسأروًايقفأبرعلاخيراتةساردب

رصعلايفةيفاقثلاةضهنلاتاجرخمىلعدمتعتتأدبامكءنيقباسلااهلاجرولئابقلا
.يمالساإلا

هملعتىلعملعلاوبدألالهأثحوهيففيلأتلاوباسنألاملعةيمهأيبتوعلاكردأو

نمهنعاوهنامعاوهتنيوءهباورمأاماوتأيومهماحرأاولصيومهباسنأكلذباوظفحيل
.()لاهجلاولذارألابنجتولاعفلاءوس

ةيخيراتةدامتدلوهباتكيفىبتوعلااهمسرىتلاةيبرعلاباسنألاةرجشعمو
اماهًاردصمةيخيراتلاةداملاكلتتحبصأو.يعاولاخرؤملاةردقيبتوعلاانملاعلحبصأو
ةيبرعلاةيخيراتلاةبتكملاففرأنمضباسنألاباتكتعضوو.ينامعلاخيراتلارداصمنم
.ةيمالسإلاو

ناكءيخيراتلاصتنلاعملماعتلاوخيراتلاةباتكيفيبتوعلاجهنمنعثيدحلالبقو
سماخلانرقلاىتحخيراتلاةباتكويخيراتلانيودتلاةيلمعروطتلضرعتلانمدبال

ىنامعخرؤمكيبتوعلاةناكمديدحتلجأنم.يمالسإلاملاعلايحاونفلتخميف.يرجمهلا
.ةيخيراتلاسرادملاكلتنيب

.خيراتنودبءةيردنكسالاء١۷صةيمالسإلاراثآلاويمالسإلاخيراتلايفثحبلاجهانم.زيزعلادبعديسلاءملاس(١)
.ع۱ةنسنامعةنطلس.ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطء۱۱ص.١۱ص,باسنألا)۲(
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.يرجهلالوألانرقلاةياهنذنممالسإلايفةيبرعلامولعللنيودتلاةيلمعتأدبدقف

امنيحه۱ةنسةصاخ,يرجهلاىناثلانرقلافصتنميفحضاولكشبترهظاهنكل

تافنصموقحسانبايزاغموءةنيدملايفسنأنبكلاماطوم:لثمةماهتافنصمترهظ

ةيمالسإلامولعلانمخيراتلاملعناكو.()كلذريغوةفوكلابنايفسوماشلابيعازوألا
ظفحلقرطكانهتناككلذلبقو.(")ةيادبلاذنمةيمالسإلاةفاقثلامولعنمضترهظىتلا

عبارلاوثلاثلانينرقلايفاهراهدزأجوأتغلبىتحروطتتتلظاهنكلءهبيوبتوملعلا
.نييرجهلا

نيودتلانمةمدقتمةلحرمىلإلصوىتحلحارمبرخآلاوهرمدقفخيراتللةبسنلابو
ةركبملاةلحرملاكلتتناكو.ىورتباسنألاورابخألاتناكدقف.ىبتوعلارصعيفىخيراتلا
نوكتامبنيملسملادنعةيخيراتلاةساحلاتلكشوىخيراتلاروهمجلانيوكتيفةيمهأتاذ
(م1۷۹/ه۹٥ت)معطمنبریبجةلحرملاكلمداورنمناكو.ةيخيراتفراعمنممهيدل
نرقلاعلطمىتحةلحرملاكلتتدتمادقو.مكحلانبركبوبأوةفيذحنبمهجلاوبأو

يفةيناثةلحرمتأدبمث.ريسلاوثيدحلابًاطبترماهيفخيراتلالظو.يرجهلاىناثلا
تاهجلاورداصملاةفاكنمرابخألاعمجباهلالخنويرابخألامتهاوىخيراتلانيودتلا

هيخيراتلاةيحانلانماهلداورةلحرملاكلتيفرهظو.ةنيعمةصاخنیوانعتحتاهيويبتو

(ه۱١۲۱ت)رمعمةديبعيبأو(ه۲۰۷ت)يدقاولاو٢۲۰۸ةنس)يدعنبمثيهلالثم

ةلقتسمةيخيراتاياضقيفةصصختمابتكريخألافلأدقوت)محازمنبرصنو

.()كلذريغو.نيسحلالتقمءنيفصءلمجلا:لثم

ءخيراتلاملعنيبوباسنألاملعنيبرهظتلالقتسالاتايلمعتأدبةلحرملاكلتذنمو
.هدحىلعةليبقلكباسنأيف(ه١٤٠ت)يبلكلابئاسلانبدمحمفلأف

ًاضيأبردلااذهىلعبتكامك.()لمعلااذهلمكيلماشههتباهدعبنملمكأو
0۱1۹ت)ةباسنلاناظقيلاوبأ

ىلع؛نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلايفيخيراتلانيودتللجضنلاةلحرمتءاجو
مالسإلانأساسأىلعءةيرشبلاخيراتةدحووءةيمالسإلاخيراتلاةدحوبمامتهالاساسأ

ةدعةميركتايآيفةيمالسإلاةديقعلااهتحضوأةقيمعةيخيراتةركفهتاذيفلمحينيد
ماقنملوأيدعنبمثيهلاناكولبقنمنيملسملامكامسوهميهاربإمكيبأةلم»اهنم
يفةروثكلذبًاققحمنينسلاساسأىلعةثادحأًابترملقتسمخيراتباتكعضوب

.ةيخيراتلايبتوعلارداصمانتسارديفءالؤهلةلماكةمجرتدرتس(٤).٦۲ص4يطويسللءافلخلاخیرات)۱(
.۹۸ص.تسرهفلا,ميدنلانبا(0).١١۱ص١٠ص٠ظافحلاةركذت.يبهذلا(۲)
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مجارتلتاقبطلايفاباتكفلأامكءيرجهلاثلاثلانرقلاةيادبعميخيراتلاجهنملا

.لاجرلا

نيودتلاةيجهنمروطتعموءاهرفوتويخيراتلانيودتلاتاودأوتايلمعروطتعمو
لكلةيمالسإةيخيراتسرادمروهظلىلوألاريكاوبلاتفرعةقباسلالحارملانماهتدافتساو
نيبترهظىتلاةديدعلاتافلؤملالظيفء()خيراتلانيودتيفاهجاهنمواهبولسأاهنم
اهميلاقأتفلتخاوتعستاوتدتمادقمالساإلارايدنأامك.خيراتلابنيمتهملاونيملسللا
تاراشإلاريسفتبسانلامتهاامك.ةيخيراتلافراعملاعاونأيلاتلابتفلتخاوءاهبوعشو
لوسرلارابخأبمامتهالايفنوملسملاأدبامكءةقباسلاممألابلصتتيتلاوءةماعلاةينآرقلا

ًايلاعًايمالسإاثدحتحضأنأدعبءيمالسإلارصعلايفكراعملاوحوتفلاليجستوي

ةيخيراتفراعمىلعنوملسملاهيفرثعيذلاتقولايفةقباسلاةيلبقلاةرظنلانعةديعب
.()مالسإلايفمهعمتلخدىتلابوعشلادنعةماه

:يليامةيخيراتلاسرادملاكلتمهأنمو
:ماشلاةسردم:ًالوأ*

خيراتلابةسردملاكلتتينعدقو.نايفسيبأنبةيواعمدهعيفتمنىتلاةسردملايهو
تصصختدقو.ةيقارعلاوةيندملا:نيتسردملانيباطسوكلذبتحبصأو.حوتفلاوباسنألاو
ةيحانلانمقارعلاوةنيدملايتسردمتقبساهنأامك.يزاغملابلوألاماقملايفةسردملاكلت
مايألابنويقارعلامتهاامنيبةنيدملاةسردمهيفتمتهايذلاتقولايفءةيخيراتلا
(ه۰0۸ت)يمرضحلاريقننبريبجوىناعنصلانامثعوبأ:اهداورْمهأنمو.()باسنألاو
ةصاخةفلتخملايمالسإلاملاعلاقطانمنماهداورمظعممدقدقوءريبجنبنمحرلادبعو

خيراتلابنييومألاوةيواعممامتهاوةهجنمةيسايسلاةمصاعلاةيبذاجلضفبنميلانم

.ةيناثةهجنم

:نمدلاةسردم:ًايناث*

بسنوميدقلاينميلاخيراتلابتاوجتابثالجأنمترهظةيخيراتةسردمىهو

ىلإعجريكلذلعلو.يروطسألاويصصقلاجهنملايفومنتتذخأاهنكلو.ةيناطحقلا
ءكانهمهرارقتساورصموقارعلاوماشلابوصنيينميلانيخرؤملاونيباسنلافارصنا
تالاجميفةماهلاةناكملايبرعلاجيلخلاؤوبتوةيفارغجلاةيحانلانمنميلالازعناكلذكو

ص‘نوخرۇلاوخيراتلا.نيسح٠نمم)۱(

.١٤٠۱ص«قباسلاعجرملا,ىفطصم(۲)
.۹۳ص٠.تسرهفلا,ميدنلانبا(۳)
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سرفلاةسردماهرارغىلعترهظو.لوألانميلاخيراتبةسردملاكلتتمتهاو.لاصتالا
.ايميلقاًاهجوتتهجتايتلااضيأ

:ةنددملاةسردم:ًاقلاثچ

يفةنيدملاعقومببسبءمالسإلايفةماعةروصبنيودتلاتايادبلىربكلاةسردملاىهو

هفراعمعاستاببسبءلئاوألااهيسسؤمنمسابعنبهللادبعربتعيو.يمالسإلاخيراتلا

نبالثمةميدقلارابخألايفداوراهيلإدرودقو.رحبلابيمسىتحةريبكلاةيملعلاهتناكمو
ةريسلاظفحىلعتلمعدقو.هربغوهبنم

:قارعلاةسردم:ًاعيار*

دجأثیح تنوكةيساسأةيفاقثرداصموتارايتمالسإلاردصيفقارعلايفتعمتج

ةيبرعلاةفاقثلامثةينانويلاوةيسرافلاتافاقثلا:ىهوخيراتلانيودتيفهتناكلاساسأ

يفةديدجلاةيمالسإلااهزكارميفهلارقتسماهبىمالسإلاركفلادجودقو.ةيمالسإلاو

لماعتلايفةددحمجهانمباهمازتلاويخيراتلانيودتللسرادملاكلتروهظمغرو

نأوةصاخءةيخيراتلاةداملاعمًالخادتملظباسنألاملعنأالإتاياورلاورابخألاعم

.اضيأملعلااذهبتطبتراةيخيراتلااياضقلامظعم

كلتجهانمنيبعمجتةلقتسمةسردملكشيلراحصنميبتوعلاملسمنبةملسءاجو

:اهنيبنمنيودتلل

يفاهراهدزأجوأتغلبثيحءةيملاعلاةراجتلاقرطىلعيجيتارتسالاراحص7

و.مالسإلارادبةنيدمرمعأوقرشلاةنازخاهتاب يفاقٹرودب موقتلفورظلاكلتاهتلهأدقو
نمومهنعذخأوءاملعلاءالؤهضعبيبتوعلارصاعدقو.اضيأيداصتقالااهرودلڑاوم
ممألارابخأوبسنلابًالاعناكوءىبتوعلاىحاضلاملسمنبميهارباقحساوبأءالّؤه
ت.()ةقباسلا

.۲۸ص‘خيراتلاملعةأشنيرودلا)۱(

.١۱۷صء١صءباسنالا(۲)
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ىملعلالاصتالارارمتساىلإةيفاقثلاقارعلازكارموةرصبلانمراحصبرقىدأامك

تناكو.سرادملاكلتيفنامعلهأنمديدعلاهيفغبنيذلاتقولايف.نيفرطلانيبيركفلاو

.نميلابًاضيألاصتاىلعراحص

نميخيراتلاهجهنميفةسردمتامسزاربإبيبتوعلاملسمنبةملسماقدقفانهنم

نوعجرينامعبرعمظعمنأساسأىلعءةيناطحقلاباسنأبيبتوعلامامتها-١

.هرداصمعونتيفكلذحضتيوىرخألاسرادملاتاصصختنبيييبتوعلاعمج-۲

يفكلذرهظو.مالسإلاوةيلهاجلافنامعدزأمايأليجستبيبتوعلامتهأ-۳
.سرفلادضصاعلاىبأنبنامثعةلمحيفنامعدزأكارتشامث,تولسموينعهثيدح
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(۲)
ةيخيراتلا‹«تاسنألا»باتکةيمهأ

بناوجىلعىوتحتىتلاتافلّؤملامهأنم«باسنألاحعضوم»وأباسنألاباتكربتعي

ةيمهألايفةياغمجارتورابخأوثداوحنمهيلعلمتشاامببسب.يبتوعللةيخيرات
باتكنملعجهنأيأ.ةصاخةروصبنامعخيراتوءةماعةروصبخيراتللةبسنلاب

ملعلابلاطنأل»هلوقبكلذللعيوءةقفلاوملعلاوبدألابالطلًادازوةنوعمباسنألا

ريغىلعدحأمساهيففحصدقاٹيدحعمسوبسنلاملعيردينكيملاذإثيدحلاو
افراعرابخألابوءًااعباسنألابناكاذإو.هيلعكلذزاجءاهريغىلإةليبقنملقنوأءهتهج
درطتسيو.()«هلصأةقيقحوهعضوميفباوصلابيتأوءهمساوهبسنىلإهدروكلذركنأ

ذإ,باسنألاملعنمهيلإجاتحيالاعماجهتلعجو»هلوقبهباتكنمهفدهديدحتيفيبتوعلا
.(۲)«بدألانونفنمائيشلحتنانموءبرعلالئابقنمناكنملكمزليباسنألاملعناك

اهماكحوةميدقلاكلامملامهألفينصتوحيضوتىلعاضيأيبتوعلاباسنأىوتحا-
عبارلانرقلافصتنمىتحو؛هرداصمنمىقتساامبسحءةراضحلاروصعةيادبذنم
هيلع-ءمدآندلنمايندلاكولمسانجأفينصتدعبتمظنمث»هلوقبكلذدكؤيو.يرجهلا

.(«ةرجهلاخيراتنمنيعبرأوسمخوةئامثالثةنسىلإ-مالسلا

ءةيبرعلاةريزجلاهبشةقطنماهتدهشىتلاةميدقلاكلامملامهأديدحتنميبتوعلانكمت

ددحامك.()فاقحألاةقطنميفيفارغجلااهناكمددحو«مدإ»ةكلممنعليصفتلابثدحتو

اجننمهجوتو؛مهكالهإدعبراصتخاب.مهرابخأعبتتو-مالسلاهيلع-حونىلإمهباسنأ
ةراشإلاعمءبرثيوةكمهاجتابةيبرعلاةريزجلاهبشنميبرغلالامشلاقطانمىلإمهنم
قطانميفىرخألاممألارابخأضرعتساامك.(°)تارتفلاكلتيفبرثيوةكمعاضوأىلإ
لاوحأكلذكوءممألاكلتصوصخبتدروىتلاةميركلاةينآرقلاتايآلاركذعمء()رجحلا

ءقارعلابونجةقطنمنعهتامولعمتناكنإو.ةدرامنلانمقارعلابونجكولمعاضوأو
ركذنودءةيماسلاتاعامجلاتاكرحتىلعترصتقادق-مالسلاهيلع-ميهارباانديسنمز

.ةرتفلاكلتذنمةيقارتاراضحتسسأواهبترقتساىتلاىرخألاممألا

.۱۱۳ص١٠ص.هسفن(۲).١٠٠ص.هسفنردصملا؛يبتوعلا(۲)
.تومرضحقرشونامعبونج-فاقحألالامرعقتو.يلاخلاعبرلاءارحصنمىنامعلاءزجلافاقحألابدصقي(٤)

.فاقحالابفرعتةريزغوةريثكاهلامرو
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نخرۇؤملاتاياورورابخأعمقفتتةرتفلاكلتنعةيخيراتلايبتوعلاتایاورداکتو

دنعولسرلاخيراتيفءيربطلادنعةصاخنيقباسلانيملسملانييفارغجلاو

.()رهوجلانداعموبهذلاجورميف.يدوعسللا

نبدمحملاٹمأنمةرتفلاكلترابخأنعهثيدحيةدعةاورىلعييتوعلادامتعامغرو

هتدامىقتساهنأالإء(۲)ىبلكلاو.رانيدنبورمعوسابعنبأنعهدانسابقحسا

يذلا.ينميلايرامذلاهبنمنببهو:وهوةرتفلاكلتليساسأوماهردصمنعةيخيراتلا
.ةيرشنبديبعوه١٤۱٠ةنسيفوتوه٤ةنسدلو

ىمالسإلاخيراتلارداصميفةميدقلاممألارابخأليساسألاردصملاهبنمنببهودعيو

هوبأفةميدقلاممألارابخأوبتكىلعهعالطاكلذىلعهدعاسدقوءةماعةروصب
امنیحءنزييڌنبفيسةرصنلىرسكشيجيثنميلاىلإمدقءناسارخبةارهنمهبنم

دلوويييبنلانمزهبنمملسأدقو.هدالبلنيلتحملاشابحألادضسرفلابريخألادجنتسا

رابخأظفحودهزلاىلعأشنوءءاعنصنمبرقلاب,رامذةدلبيفه٤ةنسبهوهنبا
بحاصيرابخألا:اهنمةدعباقلأمهريغونوخرؤملاهيلعقلطأىتحءممألاوءايبنألا
مهأنمدعيكلذبناجبوهو«صاقلاةمالعلاوءصصقلاورابخألابحاصوأءصصقلا
ةينايرسلاوةينانويلاوةيربعلاةفاقثلاىلععالطالاةصرفهلتحاتأامك.نيعباتلاةقبطمالعأ
.()مالسإلالبقامخيراتليساسألاردصملانوكيلةماهةصرف

ةروصبةميدقلاةيماسلاممألاوبوعشلانعةيخيراتلاىبتوعلاتاياورتءاجكلذبو

نببهوتایاورعمیرخآرداصمىلعهدامتعااهمیظنتواهطبارتنمدازءةمظنموةبترم
.()يشرقلايدعنبمعطمنبريبجنعهتاياورلثمهبنم

اهضرعفةحضاوتءاجامكءاهرداصمبهقثومةيخيراتلاىبتوعلاتایاورتءاج-

قفدتدهشتتأدبىتلاةيفارغجلاقطانملاددحوءناسنألاىلعةئيبلارثأزاربإبمتهاثيح

يفارغجلاموهفملاديدحتنمةيعاوةروصبنكمتو.مدقلاذنمةيرشبلاتاعامجلاتارجهل

ةريزجلاهبشمسقمث.راهنألاوراحبلاباهتطاحإساسأىلع.ةيبرعلاةريزجلاةبشلماعلا
ثيحبءنامعونميلاوضورعلاودجنوزاجحلاوةماهت:يهءةسمخماسقأىلإةيبرعلا

.كولملاولسرلاخيراتهراتکھ٥٠هنسيفوتءيربطلاريرجنبدمحمرفعجوباأ)۱(

١ص.رهوجلانداعموبهذلاجورمءه٦٤۲ةنسيفوت.نيسحلانبىلعنسحلاوبأ,يدوعسلملا(۲)
.ةدحىلعمهنملكلةمجرتدريس)۳(

مسابعوبطموهوءميدقلانميلاخيراتباتكو:تايليئارسإلابىعديامم؛نيقباسلاءايبنالاصصق:هيتكمهأنم(٤)
٠.نونظلافشك.حوتفلايفبتكهلدجوتامك.ةميدقةنيميريطاسأعممهرابخاوريمحكولمبصتخيءناجيتلا»

.۷٢٤۲ص۲ص

.ةنيدملايفنيسمخوعستةنستام؛مالسإلاوةيلهاجلايفةناكمهلتناكءديعسوباهتينك(°)
يلعقوزرمقيقحت.(راطقألاءاهقفمالعأوراصمألاءاملعريهاشم)ءنايحنبدمحممتاحوبأ.Toدسبلا:رظنا-

.م۱۹۸۷ةنس؛توریپء۳۲ص

 



ةماميلالعجامنيب.يقرشلايبونجلامسقلانامُعو:يبرغلايبونجلامسقلانميلالمشت

.()اضورعامهالاوامونيرحبلاو

لاصتالالبسوةيخيراتلاثادحألايفةيبرعلاةريزجلاهبشلحاوسةيمهألًارظنو
زكارملاوتاطحملامهأديدحتنمباسنألايفيبتوعلانكمتدقفءرمتسملايراضحلا

لحاسىلعةليأءانيمىتحويبرعلاجيلخلاسأرىلعةمظاكوةرصبلانمةيادبةيراضحلا

يفاحوضوهتاياورلىطعأاممء()ةيبرعلاةريزجلاهبشنمرخآلابناجلايفءةبقعلاجيلخ
.ةيخيراتلاقئاقحلانمديدعلاصالختسايفامهفوءيخيراتلاطبرلاتايلمع

.يخيراتلاثدحلاورارقلاعنصيفةيخيراتةيمهأتاذ()ةفوكلاو()ةرصبلاتناكامو
ماقدقيبتوعلانإف۲۳باطخلانبرمعةفيلخلانمزيفامهريصمتذنم

نايبلكلذو.(°)ليصفتلابلئابقلاباسنألضرعتلالبقةدحىلعامهنملكداوسديدحتب
:نيديدجلانيريصملانيذهربعيمالسإلاقرشملاوقارعلابوصةيبرعلالئابقلاةكرح
يفنيملسملاراصتنادعبةيسرافلايضارألايفريبكلايبرعلاقفدتلاتايلمعءانثأةصاخ
ريبكلارودلانيريصملانيذهلناكوكلذدعبءيومألارصعلالالخكلذكو,ةيسداقلاةكرعم

.ةحضاوةروصبيبرعلاقفدتلاوةرجهلاتايلمعميظنتيف

:هلوقبكلذوءةيفارغجلامهتئيببمهتافصومهناولأورشبلالاكشأطبريبتوعلالواح

نيمينع.نوفصلاوهوابصلاولامشلابهملبقناكامف«لزانمثالثضرألاتناكو»
مهضرأدعبلةرمحلاوةرقشلامهيفللالعجفءحوننبثفايينبلفاهبرغمىلإلامشلا
.ىرخألاةيرشبلاسانجألاىلعًاضيأةئيبلارثأديدحتيفرمتساو()«سمشلانعمهئامسو
كلتلناكو.(١)ملاعلانمقطانملاضعبيفضارمألاوةئبوألاراشتنابابسألليلعتعم
اهضرعهنأوةصاخءىبتوعلادنعةيخيراتلاتاياورلازيزعتيفاهرثأةيفارغجلابناوجلا

۱.هباسنألليصفتلاتايلمعلبق

.۷۷ص٦۷ص١ص«باسنألا()
.۷۸ص۲۷۷ص؛١صهسفت(۲)
ادبو.قارعلاداوسبةيبرعلاءارحصلالاصتاةقطنميفزكرمسيساأتبناوزغنبةبتعهدئاقباطخلانبرمعةفيلخلارمأ(۲)

دضةلتاقملاودنجلل؟زكرمنوكتنأةيادبلاذنماهسيسأتنمفدهلاناكثيحم١۳٠ها٤ةنسذنماهلطيطختلاةبتع
دصقموءايندلاةنيدمتحبصأثيحءةيجيتارتسالاوةيراجتلااهتيمهأببسبكلذدعبناكسلابتمحدزااهنكل

.جاجعلارهنلاوجابيدلاوجاعلاوجاسلاةنيدموءركفلاةرانموءراجتلا

.رصمء٥٤٦٤ء۲جءنادلبلاحوتفھ۲۷۹تءییحينبدمحاءيرذالبلا:رظنا
.٢٤۲صء١ص؛ْنييبتلاونايبلا٥٥۲تءرحبنبورمعءظحاجلا-
.توريبةعبطء٠ميلاقألاةفرعميلميساقتلانسحأه٠تءدمحأنبدمحم.يسدقملا-

.اضيأةيركسعفادهألم1۳۸ةنسباطخلانبرمعنمزةنيدملاكلتتسسات(٤)
۔۷۹صء۱ص»باسنألا)°(

.۷۸ص١ص.هسفن(۱)
.۷۸ص١٠ص.هسقن(۷)
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نيعملاويساسألالوعملاولوألاردصملادعييبتوعلاباسنأنإفرمأنمنكيامهمو-
نرقلاىتحواهبةيبرعلاتاعامجلامودقةيادبذنمءينامعلاخيراتلاثادحأعبتتلريزغلا

دقىنامعلاخيراتلايفةيساسأبناوجكانهنأوةصاخءيداليملارشاعلا/يرجمهلاعبارلا

.لوألاماقمايفةيسابعلاةينامعلاتاقالعلااياضقبةيضقلاكلتطبتريوء()يسابعلارصعلايف
.ىرخألاىهءىنامعلاخيراتلارداصمسمطيفاهرثأنامعيفةيلخادلاتاعارصللناكامك

رودلاتاقلحليخيراتلالسلستلاءانبةداعإيفلوألالضفلايبتوعللناكانهنم

بتوعهتدلبعقوموءهيعولالخنمنكمتهنأوةصاخءةماهلاةرتقلاكلتيفينامعلا

يفىنامعلاراشتنإللةلماكتمةموظنموةلماشةروصنوكينأةعالطاةعسوراحصب

ىنامعلاخيراتلادراوميفةردنلاوصقنلاردصملااذهدسكلذبو.يمالسأإلاملاعلاءاجرأ

حيضوتلجأنمصصخينأضورفملانمناكءيبتوعلاباسنأنملوألاءزجلاىفف

نيلوألاديسونيلسرملامامإونييبنلامتاخمهنمناكاذإناطحقنببرعيىلعهتمدقو

.()«عجارتهترتعونيرهاطلاهلآىلعوهيلعللاتاولصانيبندمحمنيرخآلاو

ىلعناطحقنببرعيميدقتىلإاودمعامنيحبسنلالهأضعبىلعيبتوعلاباعدقو
همسایلاو.ةيبرعلابملكتنملوأناطحقنببرعينأىلإنيدنتسمءناندعنبدعمبسن

:ارعشكلذلدروأوءناطحقنببرعيىلإبسنذإًايبرعيمسويبرعلاناسللابسن

للهتلايذبرحلملانميألامامهلاناطحقنباانأ
اناسللاباانأ:.1

لهسملاندیديل۱لوألاليعرلايفاوريسموقاي

فسa::۰ء۰
ليلبتيفالاوترسفلكشملاريغنيبألاقطنملا

(؛لمهتيفسمشلانبعيرجم

 

ةيخيراتلاتاباتكلاىلعتدمتعاونرقذنمتادباهنأودبيوءدهعلاةثيدحءنيملسملادنعىخيراتلانيودتلايفثحبلاةيضق(۱)
كانهنكل.نيودتلاةيادبوهكلذنأدقتعاو.يرجهلاثلاثلانرقلاذنمةصاخءيسابعلارصعلايفتنودىتلاةلماشلا

ىلإنوعجريوةهافشاهنولقنيناكمهنكلكلذلبقنيخرؤملايديأيفافحصوتانودمكانهنأىلعلدتدهاوش
وأنالفيباباتكيفتدجو»:رابخاللمهتاياوريفنولوقينيعباتلاوةباحصلاضعبناكو.ةجاحلاتقومهصوصن
.«یئابآباتک

.ةرهاقلاةعبطء١صءىمالسإلاثارتلاخيرات,داؤف,نيكزس:رظنا-
.يبدألاىدتنملا,طشانموتايلاعفء١۲۹صءةيلحلاوةيبنجألارداصملاوقئاثولانيبنامُعخيراتءايركزلامجمساق(۲)

.١٤١٠ص١٠صباسنألا(۳)
.١٠٠ص١ص٠قباسلاردصلا(٤)

\o۷



فلخيملوءرارمتسابةيناطحقلاباسنأوحنًادودشمناك-كلذمغر-ءىبتوعلانأالإ

ةيناطحقلاباسنألضرعىلإدوعيامناعرسفءةيناندعلابسننعةدودعمتاقروالإاذل

سيقلادبعوةعيبرباسنأنيبلقتنينيحيفءةطبارتموةيعاووةزكرموةلماشةروصب

.()ةعيرسةروصبدايو

ذنماهخيراتواهباسنأوةيناطحقلالئابقلارابخأيفةماهةجحيبتوعلاحبصأدقفاذل

طيحميفتلخدىتلاةيناندعلاتاعامجلاديدحتنمنكمتلب؛مالسإلالبقامروصع

ينٻىلامهئاعدإوجحذمنمدعسنبنزامينبجورخىلإراشأثيح.سكعلاوأىناطحق
هللادبعهملسنبمزخملالتقىتحدعسنبيفعجعمكلذلبقاوناكوءهرصعىتحءميمت

كلامىلإاوبستناوميمتىلإاولحترافءورمعنمدعسنبنزامونبتفاخفبرکيدعمنبا

.()میمتنبورمعنب
يبرعلاذوفنلادادتمانعثدحتامنيحاماهًاقمعةيناطحقلاخيراتليبتوعلامدقو

ءارحصلاربعبرغملادالبيفلغوتلالثمميدقلاملاعلانمةديعبتاهجىلإىناطحقلا

دالبلاناكسءربربلالئابقعمراهصنالامتثيحء(")ةجنطدالبىلإلوصولاوةيقيرفالا

قراوطلابوعشنمتاعامجوربربلانمةيقيرفألهأنمكانهنأودبيوءنييلصألا
مناق»ةكلمممسابتفرعيتلاوداشتةقطنميفةمكاحةرسأاوسسأنيذلا(؛)ةواغزلاو

ىلإنوبستنيمهنأاهلهأيعدي(°)طسوألانادوسلاخيراتيفنأشاهلناكيتلاوهونربو
مالسإلارشنيفروداهلناكيتلاوءةيوقلاةيربربلاةجاهنصةليبقيعدتامكءريمحكولم
طسوألاويقرشلانادوسلادالبخيراتيفدجنامكء(ا)ريمحىلإبستنتاهنأبنادوسلايف

هبشنمةيبرعتاكرحتلىدصدجنءربربلاتاعامجثيحةيوارحصلاةيقيرفأتاحاوو

.()ةيقيرفألخادرمحألارحبلاوبدنملابابربعةيبرعلاةريزجلا

ًأبسنعهثيدحءانثأءةيناطحقلاةيبرعلاتالاصتالانمروصليبتوعلاضرعتامك-
ماكحنيبوةهجنمنييناطحقلانيبةيبرحلاوةيملسلاتاقالعلانمبناوجىلإءرغصالا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطءلوألاءزجلانم۸١٠صىلإ١٤٠تاحفصلانيباميفكلذرصحنا(١)
.۱۸۷ص۰ء١صءهسفن(۲).١٠٢٤۳۱صءهسقنردصلملا(۲)
نادوسلابرغبرونرادةقطنمنم.مهناطوأتدتما,ةيماحلاوةيجنزلاتارثؤملانيبعمجيداشتةريحبةقطنميلبعش(٤)

نرقلانملوألافصتلايفمالسإلاىلإمهلوحتأدبىتحءةليوطةرتفةينثولاىلعاولظوءداشتةريحبىتحيقرشلا
.يداليملارشعيداحلا

لمشيوءنادوسلادالبمسابةيئاوتسالاتاباغلاطخىتحو؛ىربكلاةيقيرفالاءارحصلابوتجيقيرفالاطيرشلاىمسي(١)
نادوسلادالبمسقنتو.ةثيدحلاروصعلاىتحوبرغلالبقنمهبًاطبترممسالااذهلظدقو.انافاسلاقاطنطيرشلااذه
رهننمدتميفيبرغلانادوسلاامأةريحبلوحطسوالاورونرادىتحرمحالارحبلانمىقرشلا:ماسقاةثالثىلإ

.اهدعبامو٥۸ص٠ةيمالسإلاةيقيرفأ.٠.يرهوجلارظنا-

.۹٥۲ص.٥جءىشعألاحبص.يدنشقلقلا)۱(

.٢٤۲۳صءةيقيرفأيفةيبرعلاةفاقثلاومالسإلاءنسح.دومحم)۷(

۸٥۱



نملوأددسنباثراحلانأء()ةيرشنبديبعنعيوريف.نيصلاودنهلاودنسلابوعشو
علسداريتساىلعهدامتعاىلإراشأنأدعبءدنسلاودنهلايفةديعبيضارآشويجلايازغ

ةلمحباهوزغبماقف.كلذريغوبطلاتالاجميفاهلهأتاربخىلعهدامتعاودنهلانمةديدع

كلذيفدروأوء«شيارلا»ىمستكانهةنيدمسسأودنهلاضرألخدىتحىربكةيرحب

:(۲)سنايڏنبرمعنبدعسنبقربارعش

مجنالكليسلاصيغملثملفحجيفشيارلاانبراس

مغيضلاكجاومألاقرتخياهلابزاغدنهلاضرأمؤ

موستاهبراكبأيبسواهقوفنمتوقايلاوردلاو

ةيبرعلاتاقالعلاروصنمبناوجفشكىلعيبتوعلالبقنمتاياورلاكلتلدتو
.ىرخألارداصملااهتلهاجتةماهةروصيهومالسإلالبقةيدنهلا

سرافيحاونو(")ميدقلاقارعلايضارأبنميلاكولمتاقالعليبتوعلاضرعتامك

بتاوجلحيضوتىلعةيخيراتلاهتاياورتلمتشاامكء()ايسأطساوأوكرتلادالبو

اهروذجديدحتىلإجاتحتىتلاتاقالعلاىهوء(°)مالسإلاليقةينيصلاةيبرعلاتاقالعلا
(0)ةيقيرفألاةيبرعلاتاقالعلارابخألهضارعتسانأىلع.ةيبرعلارظنلاةهجونمةيخيراتلا
:يقيرفألانرقلاةقطنميفوةيقيرفأقرشلحاوسىلعمدقلاذنميبرعلادجاوتلارارمتساو
.()قطانملاكلتخيراتلاوضرعتنيذلانممهريغونانويلانولاحرلااهيلعدكأدق

ةلصلوحةماهلاقئاقحلانمريثكلاحيضوتيفهرثأيبتوعلالبقنمدهجلااذهلناكو
نميلانمتمدقىتلاةيبرعلاتارجهلانأىلعنهربثيحءةيادبلاذنمرحبلابنامُعبرع
بوعشعمةميدقلااهتاربخةلماحنامعىلإتءاجءبرأمدسرايهناباقعأيفنامعىلإ
مهريغودزألانمةينامعلالئابقلاكلتتأدبو.ديدجلااهنطوىلإ.يدنهلاطيحملالحاوس
.مالسإلالبقامروصعذنماهئادأنيسحتوةيحالملاةناكملاكلتبءاقترإلا

نبكلامبسنةصاخءمهخيراتونامعدزأباسنألوحهباتكمظعميبتوعلادرفأ-
ءهللالوسرنعمهيفءاجامودزألالئاضفلضارعتسابكلذاديو.هتوخأوهدلوومهف

.كلذدعبمهقرفتودزألادالوأو(١)مهباسنأو

.۱۸۳ص١٠ص؛هسفنردصلملا(۲).ةدنكونميلاكولمنعيساسألاهردصم(١)
.هسقنردصملا(٤).١٠۱۸۲۳ص:هسقفنردصملا(۲)
.٦۱۸ص١4ص٠.هسفنردصلا)۱(.۲۰۳ص١4ص.هسفنردصللا)°(

.ثلاثلاءزجلاءمالسإلالبقبرعلاخيراتيفلصفملاءداوج٠ىلع-:عجار(۷)

ةنس٠.توريب٠رشنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤوملا۾١٠٠ص.ميدقلانميلاخيرات.رداقلادبعدمحم٠هيقفاب-

.م۵٥

.اهدعيامو٤٤ص۲4ج٠هسقنردصللا)۹(.٣٤ص.۲جءهسفنردصللا)۸(

۹١۱



ةلسلسعبتتىلعيخيراتلابناجلاةبلغبنامعدزأباسنأليبتوعلاضرعزيمتو
ثيحء(۱)هدلووءامسلاءامرماعنبايقيزمورمعبسننعهٹیدحيفكلذحضتيوبسنلا

نعهثيدحةصاخوءايقيزمورمعنبةنفجدالوأنمةنساسغلاكولمنعةدعتاياوردرفأ

هللايضر-باطخلانبرمععمةصاخوءةيمالساإلاةوعدلانممهفقومومهيألانبةلبج

نكمتثيحبءاضيأيخيراتلابناجلابًامتهمجرزخلاوسوألاخيراتضرعنم.()-هنع
ةرصنيفمهرودوةيمالسإلاةوعدلاروهظةرتفيفجرزخلاوسوألاخيراتضرعنم

ًايساسأانكرلثميبناجلااذهحبصأىتحءرصعلااذهيفمهتالاجرمهأوةديدجلاةوعدلا

يلاوحكلذلدرفأدقوءمالساإلاةلودءانبيفدزألارودوءةفيرشلاةيوبنلاةريسلامهفل

.()ةحفصنيثالٹ

يفمهرودقلأتنيذلاءبلهملالآةكرحعبتتومهفليساسألاعجرملايبتوعلادعيو-
كيتعلانعةثيدحءانثأيفباسنألاةباتكنمةديدعتاحفصمهلدرفأثيحءيومألارصعلا

هدالوأوقارسنبملاظءةرفصيبأةريسضرعبأدبفءورمعنبنارمعنبدسألانب
ردصيفنامعلهأرودوتيبلااذهرودنعةيمهألايفةياغةيخيراتتامولعمدروأو

ىنامعلايدزألادئاقلاةيصخشروهظةيادبوء(؛)ةيمالسإلاةلودلانععافدلايفمالسأإلا

.(°)ةيجيتارتساماهمهيلاتدنسايذلاةرفصيبأنببلهملاريهشلا

يفيبرعلاجيلخلاةقطنميفنيملسملليركسعلايرحبلاطاشنلايبتوعلاضرعتساو
ةيمالسإلاحوتفلاتايلمعيفنامعدزأرودروهظبهطبروءافلخلارصع

دعتو.ىفقثلاصاعلاىبأنبنامثعةيالوذنمىمالسإلاقرشملايفةيرحبلاوةيربلا

نعهتدامدعتامكءةيمهألاةياغيفةيخيراتتامولعمةرتفلاكلتنعاهمدقىتلاتاحفصلا
.مالسإلاردصيفماهدئاقةريسلةيفاوةمجرتةرفصيبأنببلهملا

ءتولسمويةصاخو(۷)ةيلهاجلايفنامعدزأمايأنعةماهتاياوريبتوعلامدقامك

.مالسإلايفمهكراعمو

تيتهجوحنىنامعلادادتمالاامامتلهاجتهنأالإيبتوعلاباسنألةيمهألاكلتمغرو
:امه

۔اهدعباموOص۲٠ج٤هسفنردصللا)۱(

.اهدعيامو٥٥ص.۲جهسفن(۲)

.ىئاثلاءزجلانمثلاثلالصفلا(۲)
امو١۱۲۱ص۲4جءهسفنردصلا)٤(

.اهدعيامو۲٠ج٠ءهسفن)°(

.نافعنبنامثعرصعلبقيرحبطاشنمهلنكيملنيملسلانابدئاسلايارلاضحدييذلارمالا
.عبارلالصخفلا4باسنألانمىناثلاءزجلا)۷(

١٦۱



:ايسآبونجودنهلاودنسلاةهبج:ىلوألا*
رارقتسالالخنمًاحضاوًايبرعوًاينامعاطاشنةهبجلاكلتتدهشثيح

كلتلجسدقو.نامعلهأنمةصاخوءكنهةيراجتلاتايلاجلانمديدعلا

لقوحنياويدوعسللالٹميبتوعللةرصاعمةيمالسإرداصملاوحألا

.يحاونلاكلتيفنامعلهألطاشنمهرابخأنيبدروو.مهريغويسدقملاو

:ةيقيرفأقرشةهبج:ةيناثلا*

ةيمسرةروصبويرجهلالوألانرقلاةياهنذنمنوينامعلااهبرقتساثيح

.ةيقيرفأقرشيفىمالسإلادوجولاوةينامعلالئابقللًادادتما

١٦۱



)۳(
-باسنألاباتكليخيراتلا-ىنفلاءانبلا-

اممهأيبتوعلاملسمنبةملسةيقفلاوخرؤملاوةباسنلاوةمالعللباسنألاباتكدعي

داومىلعيوتحييذلاهتافلؤمنمديحولاباتكلادعيثيح.ةيخيراتلاةيحانلانمانلهفلخ

ءةماعةروصبةيخيراتلاتاساردلالقحيفنيلماعللابصخًاردصملثمتةماهةيخيرات

عمجنميبتوعلانكمتثيحةصاخةروصبيبرعلاجيلخلاةقطنمونامُعخيراتو
هبرقويركفلاهنيوكتلالخنميمالسإلاملاعلايفعاضوألانعةماهرابخأوتامولعم
ةفوكلاوةرصبلاةقطنمةصاخءقارعلابونجةقطنميفةيمالسإلاةراضحلازكارمنم

ةكرحدهشتتناكيتلاراحصةنيدميهةيراجتةئيبيفهدوجوهدعاسامك.دادغبو

تبقلثيحبءنييداليملارشاعلاوعساتلا/نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلايفةرمتسمطاشن

رمعأاهنأبنويفارغجلااهفصووءمالسلاةنيدموقرشلاةنازخب

هرابخألةددعتمرداصمىلعلوصحلانميبتوعلانكمتفورظلاكلتلالخنمو

اهيلعلوصحلاهلرسيتةميدقتافلّؤمنمخسنىلعهلوصحاهيلعبلغهتاياورو

ىلعراحصببتوعيفهعقوملالخنمءدعباميفهباسنألهنيودتءانثأاهيلإعوجرلاو

.يبتوعلارصعيفبسنلالهأنمةعامجاهبناكبتوعنأامك.يبرعلاجيلخلالحاس

تايلمعادبمثةيخيراتلاهتدامعمجبًالوأماقدقيبتوعلاةباسنلاانخرؤمنأودبيو

سمخوةئامثالثةنسثادحأدنعفقوتيسهنأنلعأهنأوةصاخدعباميفنيودتلا

ةرمتسماريسانمامأاندجواننكل.ةيداليم٠٠٩قفاوملا/()ةرجهلاخيراتنمنيعبرأو

رشعيداحلا/يرجهلاسماخلانرقلاةيادبىتحلصتخيراتلااذهنمدعباأل
.(يداليملا

دنعهلةماهلاةيخيراتلاداولاضرعتايلمعنعفقوتدقعقاولايفيبتوعلاناكنإو

بناوجنماهبطبترياموباسنألاةلسلستايلمعبكلذدعبىفتكاوهددحيذلاهخيرات
.ةعيرسةروصبةيخيرات

قرطلةيلودلاةودنلاىلإمدقمثحب١٩٠صريرحلاقرطباهتاقالعوةيخيراتلاراحصةنيدم,نارفول-

.م١۱۹۹ةنسءسوباقناطلسلاةعماج.ريرحلا

.۲۰۷ص۲ج٠يويسبللةمجرترظنا(۲)

١٦۱



:ةيلاتلارومألانمانلكلذحضتاو

ىرخأتاحفصعمتاحفصلاضعبيفةدراولارابخألاوداوملاراركت:الوأ*

رركوداعءباسنألاتاقبطنعثدحتامنيبفعوضوملاسفننعثدحتت
ةاورلارييغتببسبخسنلاتابيلمعةءاربحضتتو.عوضوملاوةيضقلانعثيدحلا
بابسأنعهثيدحءانثأكلذكو.رابخأللهركذءانثأيبتوعلامهيلعدمتعانيذلانييرابخإلاو
.ةيناطحقلانعةيناندعلاباسنألهميدقت

ىلعرصتقاوءهيدلةرتاوتملاوةرركملارابخألافذحنميبتوعلانكمت:ًايناث*
نعهثيدحءانثأرصتقافءاديدجمدقتدقاهنأبسحأيتلاوةديدجلاتاياورلاورابخألا
ذخأو.ءنأشلااذهيفبتكلاوتانودملانمديدعلادوجوكردأثيحةيناندعلاباسنأورابخأ
اذهناكوء(")مهتالاجرمهأونامعدزأةصاخوءدزألاباسنألحيضوتلاوليصفتلايف

.ةماعةروصبنيخرؤملاونيباسنلاىدللعفلابًالمهمبناجلا
تارمةدعلباسنالافرخآباتكةيادبوباتكةياهنددحييبتوعلالظ:ثلاث*

حضوملثمهلةدعءامسأهلخاددرودقباسنألاباتكنأامك.()ثالثيلاوحتغلب
ىبتوعلانأىلعلديرمأوهوباتكوءباسنألايفةرجشلاباتكوءباسنتألا
دعتبتهباتكلةديدجةدامميدقتىلإفدهيناكهنأو.هرداصلصحقلاوزرفلامئادناك

.اهيلعلصحيتلاتاياورلاوخسنللراركتلانعًاريثك

باسنأضرعلهتيادبذنمحوضوبىبتوعلاتايناكمإترهظ:ًاعبار#
عضتيءًاطبارتمًايخيراتًاضرعوةماهةيخيراتةدامكلذدعبانلمدقثيحء(°)ةيناطحقلا
يبتوعلاغلبو.بدألاوخيراتلاوبسنلايحاونفلتخميفةلئاهلايبتوعلاتايناكمإهيف
هبشجراخمهلامعأومهثادحأعبتتو.ةيناطحقلاوةعبابتلاكوللهضرعيفةيخيراتلاهتمق
هلعجامم.()سرافوةيقيرفأودنسلاودنهلاوايسآطساوأونيصلاىتحةيبرعلاةريزجلا
ةورذيبتوعلالصوامك.ةرتفلاكلتيفةيخيراتلاةيبرعلاةبتكملاةجاحنمماهًاءزجدسي

.دزأللةصصخيذلاباسنالانمىناثلامسقلايفهثيدحيفهئاطع

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطء١جباسنألاباتكنم۳٠٠ء١٠١٠:تاحفصلاعم۹:تاحفصلاعجار)۱(

.اهدعبامو٣٤صنمءيناثلابايلا,باسنألاباتكنميناثلاءزجلاعجار)۲(

.باسنألانملوألاءزجلانم١۹۹١١٠ء۷:تاحفصلاعجار)۳(

.باستألاباتكنملوألاءزجلانم۳١۱ء١١۱۱ء۷:تاحفصلارظنا)٤(

.باسنالانملوألاءزجلاب,۹٠٠صنمةيادب
۱۸۲۱۰٦۰۱۸۳٢١۲۰ص٠\ڃ.باستاألا:رظنا)٦(

۱۳



فوألاردصملاةصاخنامعامأوةماعدزألارابخأنعهثيدحيفيبتوعلاحبصأو

ديدجلانمهردصمهيوتحيامببسبرضاحلاتقولاىتحنيثحايلاونيسرادلليساسألاو
.يخيراتلاضرعلايفحوضولاوةداملايف

هضرعيفًاديدجهباتکنوکینأفدهيناكءهباسنأيفيبتوعلانأبانلريشييذلارمألا

هطبرهنأوةصاخوباسنألاعمىرخأمولعلاعماجهلعجثيحبءهباسنأبيترتيفافلتخم
تطعأاممءتامجرتلاوريسلابةيخيراتلاثداوحلاتطلتخافعضاوميفخيراتلاب

.باسنألاوخيراتلابتكنيبةديدجةيمهأباتكلل

متدقباتكلاناكاذإف.خاسنلاقتاعىلعىربكةيلوئسمءاقلإنمولخيالرمألانأىلع
باتكنإف.()يداليملارشعيداحلا/يرجهلاسماخلانرقلاةيادبيفهفلؤملبقنمهنيودت
ىرخألاوخيرات/١٦٢٤۲مقربةيرصملابتكلارادبامهادحإناتخسنهنمدجويباسنألا

ناضمررهشنماتلخنيتليللنينثالاىحضيفىلوألاتنود.نامعةنطلسب
يذلارمألا.م۹١۱۹/ها۳۷تخسندقةيناثلاوم١۱۷۱سطسغأنملوألا/ه٠
متثيح.انيديأنيبةريخألاخسنلاكلتتلصوىتحتارمةدعهخسنمتدقهنأىلعلدي

امنيحةصاخفلؤملاقايسمهفلًايرورضاهدوجوناكءباتكلاتارقفنمءازجأعايض
دعبمالكلاعطقنامثةعبرألاىرخألاهبتكددعوباسنألاباتكفيلأتنمهفدهركذ
.()نيتخسنلاالكيفرخآلاضعبلانعتارابعلاضعبفالتخايفكلذكو.()كلذ

يبتوعلافلؤمنمىرخأخسننعثحبلاليبسيفدهجلافعاضنانلعجيرمألااذهو
باتكلاعبطتايلمعتناكنإو..ماهلالمعلااذهبلمكألاهجولاىلععاقتنالامتيىتح
ةداعإىلإتدأدقنامعةنطلسبةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازولبقنمًاريخأهجارخإو

باستألاباتكءانبلنيصصختملالبقنمرخآدهجهبقعيدقلمعلااذهلةيئدبمةلكيه
.ةيلاحلاتاناكمالالظيففلؤملااهدصقيناكىتلاةروصلاب

اهطبردقهنإفباسنألاهباتكيفيبتوعلادنعةيخيراتلاةدالاعضوثيحنمامأ

عئايقولاركذيفأدبيمثركذبًالوأمزتلافباسنألاوهوريبكلاهلمعناونعب
يفةيخيراتلاةداملاكلتنوكتواهنعثدحتييتلاةيصخشلابةطبارتملاةيخيراتلاثادحألاو
نامُعخيراتوةماعيمالسإلاخيراتلاةريسميفهتناكموءةمجرتلابحاصردقىلعبلاغلا

.باسنالانميناثلاءزجلايفةصاخ(١)
.ةرتفلاكلتىلإعجرتتامجرتدوجوساسأىلع(۲)
.يويسبلانسحلاىباخيشللهركذيل.۲۱۹ص4‘٤Y.ءباسنألا:رظنا-

۔لاثملالیبسىلع.٦۱۱صء۷٥۱ص۱۰۲۰ص.١ج.رظنا(۲)
.لاٹملاليبسىلع.۲۱۸ص۲۱۷۰ص.۹۸صج(٤)

٤٦۱

 



لوسرلابسننعةصاختاحفصدرفأامنيحجهنلاكلذبةيادبمزتلادقو.ةصاخةروصب
.()ةيناندعلاباسنأةرجشو

نيبزييمتنمهيضتقيالهباسنأليخيراتلابناجلابمامتهالاىلإيبتوعلارطضادقو
ثادحأللهبيترتءاجدقفانهنم.مهلئابقومهئابآبمهطبرامكمهبمهلامعأطبروءهلاجر
حيضوتيفًاماهابناجةيخيراتلاةداملااربتعمهدنعبسنلاةلسلسبًاطبترمةيخيراتلا

.هنعثدحتييذلاملعلاوأةيصخشلا

درفأامنيحءىطباسنأنعهٹيدحءانثأًاريبكازيحتلتحادقةيخيراتلاةداملانأمغرو

نامععاضوألةروصمدقوءهمالسإةصقدروأفء()ةبوضغنبنزامنعًاليوطاثيدح

لجرهيلعدرونأدعبهمالسإنالعإلزاجحلاىلإههجوتمثروهظةرتفيفهنمز
عاضوأمهفلةماهةدامنزامرصعنعاهمدقىتلاةيخيراتلاةداملادعتو..زاجحلالهأنم

ساسألاةبوضغنبنزامنعهتدامتربتعاوةلحرملاكلتيفنامعوةيبرعلاةريزجلا
ةماهةيخيراتةروصبيترتوعمجنمنكمتامك.كلذدعبةينامعلاتاياورلانمديدعلل
امك.هتريسيفراعشألانمديدعلاىبتوعلادروأدقومتاحنعهثيدحنع

رخآ.يئاطلاةصيبقنبسايإلاثمأنمةيخيراتلامهتريسوءىطلاجرنماددعضرعتسا
۱.(°)ةريحلاةرامإماكح

ىتلاتايصخشلاضعبنعهثيدحءانثأىخيراتلابناجلايفىبتوعلاقرغتسا

نبكلام.جحذمباسنأنعهثيدحءاتثأيفف.يمالسإلاخيراتلايفةماهلامعأبتطبترا

نبا.يدارملاةريبهنبسيقوبركىیدعمنبورمعروددروأكلامنبدارمهدلووءددأ
.باطخلانبرمعةفالخيفتعقويتلا.ةيسداقلاةكرعميفبركيدعمنبورمعتخأ

متىتحاهنعتضخمتىتلالامعألامهأواهثادحأبناوجواهبابسألهضرعيفرمتساو
اذهدعبتققحتىتلاتازاجنإلامهأديدحتنميبتوعلانكمتو.نيملسمللاهيفرصنلا
نمةديدعيحاونحتفودنواهنةكرعموءالولجةفعقويفنيملسملاراصتنايفرصنلا

.سرافدالب

.۱۸صج(۱)
.ريسيلايفالإتايصخشلابةطبترمةيخيراتثادحألركذنودطقفبسنلاةلسلسىلعةيناندعلاباسنأرصتخادقو(۲)

.اهدعبامو٥۹٩ص»لوألاءزجلارظنا-

.نامعلهاللوسرلاةوعدصوصخبيلوسرلانعةريثكثيداحأهيلعتدروو.نامعلهانمملسأنملوأربتعي(۲)
ىلإ٦٢٥۲ص\جپباسنألا-

.۲۷۱ص‘\ج.ردصلا)°(

٥٦۱



يدزألامهفنبكلامنعهثيدحءانثأحوضوبةيخيراتلايبتوعلاةدامترهظو

تاكرحتلةيخيراتوةيفارغجةروصمدقنأدعبءنميلانمنامعىلإةعومجمبهجورخو
عمهمادطصاونامعلامشىلإهلوصوىتحتومرضحربعهتدوعمثزاجحلاىلإكلام
ةددعتمرداصمىلعدمتعتتولسنعهتاياوروهٹيدحناكو.()تولسةكرعميفسرفلا

هضرعيفاهبدزألاراصتناوةكرعملاكلتجئاتنعبتتو.ةيلحملاهتاياورىلإةفاضإلاب
اذهدعبنامعبتقحلىتلاىرخألاةيبرعلاتاعامجلل

لاثميفانمدقامكءدحاولاثدحللهركذيفيخيراتلالسلستلابيبتوعلامازتلامغرو
ةكرعمنعهثيدحكلذكو.جئاتننماهيلعبترتاموةيسداقلاةكرعمنعهثيدحنع
كلذلخيالىتحءباسنألاةلسلسيفةماعةروصبينمزلالسلستلاعاريملنأالإءتولس
درسلانعفقوتلابًاريثكماقدقفكلذلو.هعورفديدحتوبسنلاعبتتيفيساسألاهفدهب
وأ()«ركذىلإعجر»ةرابعركذعمديدجنمباسنألاركذىلإدوعيليخيراتلا

.(°)«..لزنو»ةرابعوأ

متهيملىبتوعلانأباسنألاعماهلسلستوةيخيراتلاثادحألاءارقتسانمظحالملاو
ىخيراتلاثدحللهديدحتيفرصتقاوءاهدروأىتلارابخألاوثادحألاتاونسديدحتباريثك

اهثادحأولئابقلاتاكرحتنعهثيدحءاننثأ؛مالسإلالبق,سرفلاكولمنمكلمرصعركذب
هديدحتمث.(ا)ارادنبارادنمزيفنامعىلإدزألامودقلهديدحتوحنكءمالساإلالبق

تمكحيتلايهوء(")ةيناساسلاةلودلارصعيفنامُعبرعلءامعزكىدنلجلالآروهظ
نامُعبرعنيبوسرفلانيبتاقالعلاعاضوأىلإراشأوةيترفلاةلودلانمزدعبناريإ
.نيفرطلاالكلذوفنلانكامأددحثيحةيناساسلانمز

كيتعلادالوأنعثدحتامنيحالإهلاجرةافووأداليلتاونسيبتوعلاانلددحيملو
نبملاظهمساوهرفصىبأنعهثيدحىفف.ةيلاهملاوةرفصيبأنمهدالوأودسألانيا

نعثدحتف.ةيمالسإلاحوتفلايفهتامهاسممثهتايحلحارمنعديدحتلابثدحتقارس
يفسرفلاىلعنوملسملااهنشيتلاةيرحبلاةيركسعلاتالمحلايفةرفصيبأكارتشا

.اهدعبامو٥٠۲ص.۲ج.قباسلاردصملا(١)
.اهدعبامو۲۷۷ص»۲ص.ردصملا)۲(

.١۰۳۱صءهسفن(۲)
.لاثملالیبسىلع٦٣۳ص١٠ص٠هسفن(٤)
۲ص:هسفن(٥)

.اراداهيلإبستنيىتلانيينمضالاةرسأرصعيفاهعسوتجواناريإتغلبدقو؛(م.قنيباميفيناثلاارادمكح(1)
.نڻادملااهتمصاعتناكو٠نوملسملااهطقساىتحتلظ(۷)
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ةنسددحوء()يفقثلاصاعلايبأنبنامثعةلمحيفلوصينامعلاجيلخلاةقطنم ب.)ه١ةنسيهوهكارتشا

يلع.تاياورلانمهريغنودم٦۳٠ةنسديدحتيفيبتوعلاةعاربترهلظو اكثيح.يبرعلاجيلخلالامشيفةهجاوملاثادحأعممجسنيخيراتلااذهنأساس صاقوىبأنبدعسةدايقبةيسداقلايئفقولمسحلبقةرمتكراصلل ةيبرعلاجيلخلالحاوسوحنمهتاوقنمءزجبحسلسرفلاططخثيحم1۳۷/ه٦ تيتشتوةيمالسإلاةدايقلاكابرالجأنمكانهموجهنشبمايقللةيسرافلا
ءاهدوهج:ايقلل

ةروصبباطخلانبرمعةفيلخلارصعيفيبرعلاجيلخلاثادحأطبرنميبتوعلانكمت

ةرادإيفنامثعهيخأعميبأنبمكحلاكارتشانعثدحتفءدحأاهيفهنراقيال

برقأةروصبسرفلاعمةهجاوملاعاضوأةحضاوةروصبضرعوءةلحرملاكلتيفنامع

ترادىتلاتالسارملاو,سرافوفاريسيفسرفلادجاوتنكامأددحف؛برحلاتايمويىلإ

رفيجامهونامعدزأءامعزنيبوءجيلخلايلعرمعيلاوصاعلايبأنبنامثعنيب
.()ةديدجلاةيسرافلاتاشرحتلاةهجاوملةنوعملامهنمًابلاطءدبعو

لكةدايقدروأوءةينامّعلاةيدزألاةيلاتقلاتاليكشتلاةديرفةقدبيبتوعلاددحو

سأرناكفهاجتابرافلجةقطنمنمتاليكشتلاتهجتاوءةرفصوبأنارمعسأروءليكشت
لزعمتثيحءناواکنباكلاممهفنبكلامينبسأروءينادحلاناحيسنبةربصةونش

نماونكمتومسقلاةريزجبوصنيرحبلادزأونامعدزأتكرحتوءدزألانعسيقلادبع

.(°)هسفنكرهشلتقومهتميزهوكرهشةدايقبةيسرافلاعومجلاةهجاوم

كلتنميبرعلاجيلخلاةقطنميفنامعدزأذوفندايدزاعبتتبهريغنوديبتوعلادرفنا
اذهدعبيدزألاراشتنإلاةطيرخضرعيفادبثيحءقيقدوعاوخرّؤمكلذبوهوءةنسلا

ثيحءةرصبلاىلإاولصوىتحةيبرعلاوةيسرافلايبرعلاجيلخلالحاوسىلعزاجنالا
نامعلهأنملئاوألاالجررشعةينامثلاءامسأركذو.مهتناكمىلعةرصبلالهأمهدسح

امك.()اهيلعباطخلانبرمعهاضقتساف.راوسنببعكمهتمدقميفوةرصبلااولزننيذلا
.يبرعلاجيلخلاسأرىلعجوتبتماقاىتلاتاعامجلاركذ

دابعنمناكو.دنهلاوسرافازغويلوسرلاهالوءةباحصلارايخنمءفيقثنمءرشبنبصاعلايبأنبنامثعوه(١)
.باطخلانبرمعلجيلخلاىلوتوةرصبلانكسءمهيفشقتموةباحصلا
٠ةرهمجلاءمزحنبا-.۱۷صءراصمألاءاملعءنايحنبدمحممتاحوبا4دلا

.ىبتوعلاهدروأامحصألانكلوركبيباةفالخنمزاهددحدقناکناو.١٣٤۱۳صء۲ص.يبوقعيلاتایاورعجار(۲)

.اهدعبامو۷۹ص٤٠ص٠يربطلا-.۲۳۸ص.۲ص«لماكلا,ريثألانبا-:رظنا(۳)

.١۱۲ص٠ء۲ص.ءهسفن(١)٤۱۲ص٢۲٠ص؛هسقنردصللا(١).۱۲۲ص۲ص.قباسلاردصملا(٤)
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ةيالونمزةرصبلايفةرفصيبأةافوةرتفهتاياورلهضرعلالخنمىبتوعلاانلددحامك

داليمةرتفديدحتنمانكمتامك.()سابعنباهيلعیلصوءيلعمامإلالبقنماهلسابعنبللادبع

.(۲)-هنعهللايضر-قيدصلاركبيبأةفيلخلاةفالخةيادبىلإبيرقتلابدوعتيهوبلهملاهنبا

قرشملايفىنامعلاذوقنلادادتماتاونسىلإعوجرلايفةدمعىبتوعلاربتعيكلذجو

.مهتاونسوبلهمل١لآءامعزىلإعوجرلايفكلذكويمالسإلا

Ma)هنسدیدحتيدرفناىبتوعلانكل Y/Yهقطنمفهرفصيبأنيبلهملاةافول

ىلع(*)ريثالانباو(؛)يربطلااهدروأيتلاىرخألاتاياورلاحجرتوءناسارخوقارعلا

.(۱)ةرفصيبأنببلهملاةافولةنسكم۱٠۷/ه۸۲ةنسديدحتيفيبتوعلاتاياور

هنسرصقلاةكرعمةنسليبتوعلاديدحتيفديدجنمرهظيذلاًاطخلاامأ

اذهنعديعبهنأودبيفكلملادبعنبديزيةفالخيلم١۷۲/ها۲٢

نأيأءرقعلاةكرعميفبلهملانبديزيلتقل(0)ه١۳٠۱ةنسنودباتكلانأكلذءاطخلا

ةقدببلهملانبديزيداليمةنسددحدقىبتوعلانأكلذ.ه١۳٠ةنستناكرقعلاةكرعم

نيعيرأوةعستنياوهھو»لاقامنيحهلتقممويهرمعددحامكما۷۲/ه۲هنس

ينسةفاضإدعبم٠١۷۲ةنستعقودقنوكترقعلاةكرعمنإفىلاتلابو

.خسنلاتايلمعيففيرحتلانوكينألمتحيوءهداليمةنسىلإبلهملانباديزيرمع

بناجلااذهنأدجنيبتوعلادنعةيخيراتلاثادحألاينسديدحتلانضارعتسانمو

ثداوحلانمريثكلهضرعقفاهنيعيتاونسركذيفةقدلايرحتمدع:لوألا-

.ةكرعموأمكاحمكحىنسكثدحلااذهلباقيامركذبءافتكإلاو

ءامعزةصاخنامعخيراتثادحأتاونسركذيفةقدلايرحتهتلواحم:يناثلا-
.(9)ه۷١۱ةنسنامغلحانجمودقةصاخاهضعبيفقفويملوءةمئألاوةبلاهملانمدزألا

.هدراولاةثالثلاخيراوتلاعجار(۲)
.ءةنسنيرشعوعبسنباذئمويوبلهملابةرفصوبأقلطناو»-.ءةنسنیرشعوفيننبامالغوهو»-

۔١٦۱۳ص.۲ص٠هسفن:«ةنسنيرشعنباذئمويهنأنووري»-

.١٤٠ص۲٠ص٠قباسلاردصملا(۳)
.ةيرصلمافراعملارادةعبطته۲ةنسثادحأء٢٥٢۲صءاص‘ممألاخيرات‘يربطلا)٤(

.ةينانبللاركفلارادةعبطه۸۲ةنسثادحأ.ء٤ص.لماكلاءريثألانيا
.ثعشاألانباةميزهثادحابه۸۲ةنستطيتراثيح

.٦١۱ص.۲ص؛هسفنردصملا(۷)

.١٦١١۱ص۲ص٠هسفن)۸(

ها۷ةنسروصنمللنامعىلإمدقدایعنبحانجنأرکذٹثىح.۲۲۲صعجار)۹(
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.هتاصخشلةنىعمتاونسديدحتبنجتوباسنألالسلستيفقارغتسالا:ثلاثلا-

رصتخاامنيحباسنألالسلستةيلمعنعدعتباورهامخرومىلإلوحتيبتوعلانأىلع

يفلحاوسلاىلعيسرافلادوجولاىلإراشأف.()مالسإلاروهظةرتفيفنامعخيراتانل
نيبةرمتسمةندهكانهنأو.ىدنلجلالآىلإلقتنادقنامعكلمنأىلإورصعلا

ضفرنيبوأَيلوسرلاةوعدنمنامعلهافقومنيبنراقو.يسرافلاويبرعلانيفرطلا

.()ةيادبلاذنممالسإلارشنيفنامعلهأرودو.ةوعدلاكلتلسرفلا

لوسرلالئاسرنمخسنةدعانلدروأدقفيبتوعلاىدلةيخيراتلاةداملارفوتلًارظنو

:يهاهماكحىلاونامعلهاىلإي
.ريكتسملانبىدنلجلاىلإ:ىلوألا*

لبقفوتدقىدنلجلاامهدلاونأساسأىلعءدبعورفيجهيدلوىلإ:ةيئناثلا*

.نامعىلإةلاسرلالوصو

.مالسإلاىلإمهتوعدلنامعلهأىلإ:ةثلاثلا*

لوسرلاةلاسرغيصعونتتثيحويلوسرلابيتاكميفثحابلاهدجياملعفلابوهو
.()نامعىلإيي

رفيجنأىلإراشأثيحةماهلاةرتفلاكلتيفنامعدودحلهديدحتيفىبتوعلاةقدتغلب
دودحنماهيلباموايدىلإثعبمٹءاوملسأفمالسإلاىلإمهتوعدلرحشلاوهرهمىلإلسرأ
و

.هباسنأيفقارغتسالاىلإهجتيديدجنمداعوهسافنأطقتلاامناعرسهنكل.ةيلامشلانامع

.طبارتميخيراتقسنبةمجسنماهمظعميفتءاجفءهباتكاهلضرعتىتلاةيبرحلاعئاقولاو

:يوغللاويربيعتلاءانبلاق

اننإفةيخيراتلاةيحاتلاىلعكلذريثأتوباتكلليوغللاويريبعتلاءانبلاثيحنمو
نوتفلاومولعلانمديدعلاىلعهعالطاببسبةعساوةفاقثبعتمتيناكىبتوعلانأانظحال

تارابعىتحءرعشلاولاٹمألاوةغالبلاوفرصلاووحنلايفاعرابًابيدأةغللابناوجفو

.يناثلاءزجلانم٢٢۲ىلإ-٢٢۲تاحفصلارظنا)۱(

:مالسإلاهفرعيلىرسكىلإهجوتوملسادق,يحاطلاهشربنببعكىمسينامعلهأنمالجركانهنأساساىلع(۲)
.ةيسرافلاوةيبرعلانيتغللاهتداجإببسب
.۹٢۲ص۲ص»هسفنردصللا

.١۰٦۲ص»۲صءهسفن)۳(

.توريب٠,بعصرادةعبط.أَيلوسرلابيتاكم,يدمحألارظناو-
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.ظافلألايفةحيصفىنعملاةماتبولسألاةيلاعيبتوعلاتاياورو

:ةيلاتلابناوجلافباسنألايوخيراتلافةيوغللاهتاعادبابناوجترهظدقو

:لاثمأنمًايوغلاهريسفتبمايقلاوةيمجعملاتاحلطصملاوظافلألاهمادختسا:ًالوأ*

.()ردصلاوقتعلايفسأرلالوخدنفقلاوءنالعفنم:نافيق-

ةظيلغلاىهوندجضرأمهلوقنمهقاقتشاوعضوم:ندج-

.()دوعللرشقلاوأ,بوثلاوهوءطيخلالتفوهوءلحسلانمقتشممسا:لوحسلا-

.دیزنبملسانبرماعهمساونزیيذباسنأنعهٹيدحءانثأكلذو

يبسلالخدأوممألاىبسنملوأنأساسأىلعءايسمسالهريسفتيفكلذكو-

ضرأ

.(°)سمشلاهيلعتيمساذإلجرلانعرنممسا:نيعرةملكو-

هبتنمضتاذإبيطلابةأرملاتكتعو.فيسلابهءامحروهءانبألجرلاكتعنمكيتع-

.(ا)اهدلجرمحيیتح

.باسنألاوتاياورلاقايسعبشتوةيخيراتلاةداملامهفىفهرثأرمألااذهلناكو

:ٍقارغجلاوأيسايسلااهعونوتاحلطصمللهديدحت:ًايناث*

ةيمستببسددحو.فارطألانماهبءاملاةطاحإلةريزجلاببرعلادالبةيمستددحدقف

هحرشىلإةفاضإلابةيدوألالياسمضافخنالضورعلابنيرحبلاوةماميلا
.اهركذىتلاراطقألاونادلبلاوعضاوملامظعمةيمستبابسألهريسفتو

بوعشلاماكحىدلةمدختسملاباقلألاوتاحلطصملاددحيسايسلالاجملايفو-

.الكشسيلوفورحلابتاحلطصملاطبضيناكامًاريثكو(^):يليامكمهبهطبترملاو

.نالهكنمكولملاو.ريمحكولممهوةعبابتلا-

.مجعلاكلمىرسك-

.مظعألامورلاكلمرصيق-

.دنسلاكلمناقاخلا-

.۱۷۳ص١4٠ص٠هسفن(٤).١٤۱ص١٠صهسقن(۲)

ص١۱0ص٠هسقن)۷(

.مالسإلاردصيفوأمالسإلاروهظليبققطانملاكلتتداسىتلاةيسايسلاةمظنالابطبترتباقلالاكلتنأةظحالمعم(۸)
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.ناسارخلابجكلمهاشلا-

.دنهلاكلمارهلي-

.نيصلاكلمروبعيوأروفقن-

.(۱)نيملسملادنعنينمّؤملاريمأوأةفيلخلا-

مهءامسأقبسيملوءاكولمنييسابعلاونييومألاءافلخربتعادقيبتوعلاناكنإو

كلذغلباملف»هلوقيفةحارصكلذىلعصنمثءةيمالسإلاةمأللةفالخلاىلعلدتباقلأب

وهونيسابعلانباهللادبعنبيلعنبدمحمللادبعهمساوحافسلاسابعلاابأ

.ىروشلاقيرطنعةفالخلاىلإاولصي

:ضومغلانعةديعيلاوةربعملابيلاسألاوتارابعلاريخت:ًاثلاث

حوضولانيبوةغالبلانيبعمجتىتلاةربعملاةغللاتارابعريختنميبتوعلانكمتدقف

اهريغوةيقيرفالنميلاكولموزغنعهثيدحيفركذيفءةيخيراتلاهتاياورحرشلجأنم
:ىبسلاباورفظوعالقلااوحتتفاو.نئادملااورصاحفءرسيملاةعساوريخلاةريثكًادالباوأرف»

ىلإتعجرومجعلاتولسمويثادحأريوصتيفهلوقوحنو(۲)«لاومألااووحو

لهانيبرشتنابذاكرخريوصتلهلوقواهدحيفتلبقأوءاضعباهضعب

.(°)«ةرصيلابربخلاشاط»ةقرازألانمزةرصبلا

اهرببعتةقدواهتغالبلظيفاهلةديدعتالولدمخرّؤملاىطعتةماهتاريبعتىهو

.هباسنأوءةيخيراتلاهثادحألهضرعيفىوتسملااذهىلعىبتوعلاظفاحدقو.ىخيراتلا

هلوقبديردنبافصويفزجوأفاهباحصأىلعةلادلاةيوغللاباقلألامدختساامك

نونفيفهيلعةدايزالءهرثنيفميكحوءهبدأيفةودقءهبطخيفعقصمءهرعشيفبيطخ»

ةلمحنمءاملعلانيومولعلاوبادآلاونونفلايفءاملعلانبيزيمو.()«بادآلاومولعلا

.(۷)«ملعلااولمحنيذلاةعيرألاءاملعلادحأوه»بيبحنبعيبرلامامإلانعهلوقبءملعلا

يضرتلابءاملعلارابكوءافلخلاوةمئألانيبطبريبتوعلانأظحالتملاننأىلع

 

.١٦١۱١١٠ص.۲صباسناألا(۲).١٤۱۷ص١٠صباسنألاعجار(۱)

.۲۷۰ص۲۰صهسفن(٤).١۱۹ص١٠صهسفنردصلملا(۳)
.۲۲۸ص.۲صءهسفنردصلا(1).۱۳۹ص.۲صءهسفن()
.نامعةمئأضعبوامهنعهللايضرءرمعوركبيبانيتفيلخلاركذتالاحيفالإ(۸).۲,۲۲۹صهسفن(۷)
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كلذكو()«هللاهمحر»بهكربنبانرقدقف.يبتوعلافدهوأ,خاسنلاةيلوئسموكلذ

.()«ىلاعتهللاهمحر»بيويسبلا

:ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاو؛ميركلانآرقلاتايآنمسابتقالا:ًاعبار

نمكلذوءةدئابلابرعلاوءمالسإلانعةقباسلاممألارابخأنعهثيدحيفكلذحضتاو

قلخًادبمنعهثيدحيفحوضوبكلذرهظو.ةيخيراتلاهرابخأوهتاياورةيوقتودييأتلجأ

ىلإةنجلانمءاوحعمهطوبهومدآقلخركذونجلاركذوةكئالملارابخأونوكلا
داعرابخأو.هدعبنمءايبنألاوحونةصقو.مدأدالوأوليباهوليباقةصقوء()ضرألا

ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاوأءاهدروأىتلاةينآرقلاتايآلاتناكو.ليئارساىنبءايبنأو

.ةيخيراتلاهرابخأوهثيدحعمةمجسنم

:هتالاعفنانعحاصفإلا:اسماخ

فخيملهنأالإباسنألاباتكليخيراتلاهضرعيفهتيعوضومويبتوعلاةديحمغر

لتقمنماهيلعبترتاموم٠۷۲ها١١ةنسرقعلاةبكندعببلهملالآبلحالهبضغ
ىلإىرسأكهلهأةيقبلمحمثءهلهأمظعموءةرتفلاكلتيفقرشملادزأميعز,بلهملانبديزي
نبديزيهيخأىلإبلهملالآىرسأبكلملادبعنبةملسممدقو»يبتوعلالوقي()قشمد
.بلهملالآبةيشحوةروصبلعفلاباولكندقنييومألانأوةصاخ..(°)ءلاهنعل-كلملادبع

كللادبعنبديزييومألاةفيلخلاىلعهبضغءافخإنميبتوعلانكمتيملف
نبةيواعموءةيواعمنبديزينعلرركفنييومأللهنعليفدازهنأىتح.(ه١٠٠-ه١٠٠)
نرقامك.()«-للاامهنعل-ةيواعمنبديزيلعفل»هلوقيفامكاعمامهوأ.نايفسىبا
.()[اضيأفسوينبجاجحلابةنعللا

يخيراتلاضرعلاتايلمعىلعريثأتيأيبتوعلاانخرؤلظحاليملفةفقولاكلتادعامأ
يفتاياورلاورابخألاعضونمةنامأوةيعوضومبنكمتوءهباسنأيفاهمدقىتلاثادحألل
.يدئاقعلاوأيلبقلاعضولانعرظنلاضغبحيحصلااهعضوم

:ةيخيراتلاةيلومشلا:ًاسداس

ذنميبرعلاويمالسإلاخيراتلاتاروطتلهتجلاعميفيبتوعللةلماشلاةرظنلاحضتت

موقيوءىربكلالئابقلانماهتاعرفتوةيبرعلالوصألاحيضوتىلعصرحدقفءةيادبلا

ةعارببنكمتهنأامك.ناكميأيفوبرغملاوأقرشملايفةليبقلاعورفنيبطبرلاةيلمعب

.اهدعبامو١١۱ص۲صءقياسلاردصملايئثادحألاعجار)٤(.اهدعبامو۱۲ص‘١۱ص‹هسفن)۳(

.لوألارطسلا١١٠ص.۲صهسفن(۱).۹رطسلا,١۳١۱ص٢۲.٠صءهسفن(١)
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وأءرخآىلعسنجبلغيملوةدحاوةقتوبيفيمالسإلاخيراتلاتادحوجمدنمةحضاو
ىلعةماعلاةيلومشلاهترظنباطبترمءاجنامعهنطونعهثيدحىتحوءهريغىلعرطق

عقوميأيفةيادبلاذنماهلهأءادأنأوء()زيبكلايمالسإلامسجلانمءزجنامُعنأساسأ
.ةلماشلاةيمالسإلاةقتوبلاوءاعولايفبصيامنأ-

ضعباهبفصتاىتلاةقيضلاةيبهذملاوأةيميلقإلاةرظنلانعدعتبايبتوعلانإفكلذبو

.یرخآأعضاوميفهيرصاعم

:هرابخأزيزعتلةيبرعلالاٹمألاورعشلابداهشتسالاةرثك:ًاعباس

وأراعشأنمهبطبتريامبصخشلاوأءهلمجرتييذلاملعلاطبربموقيناكاماريثكف

بضغلاةاوسينترتعااماذإالطوساهيدشأالضرأبماقملافيك

(۲)ىيأناكهأشنأيذللءىرمادلوهلئاستنكنإبحدماذإينع

ةعيبرءاجرملاوريثكنبدوسألالواقالانمولواقألامهنمو..ناطحقباسنأيفهلوقو

:ىشعألاهيفلوقييذلاوهوءلئاوتبنتومرضحتبنو؛بركيدعمنبا

()لئاونيبقورسمتقفتحدمنمةلىتقتلاق

ديزرعاشلالاثمأنمهباسنأيفاودرونيذلاءارعشلارعشديجءاقتنانمنكمتامك
تفاضأةيوضغنبنزامرعشنمةماهراعشألكلذكهئاقتناولهلهمنبليخلا

.(°)مالسإلاروهظةرتفيفنامُعخيراتنمةماهبناوجانلترسفوةيخيراتةدامانل
ةيصخشلىبتوعلاءانبعممجسنتىئاطلامتاحلهتريسيفاهدروأىتلاراعشألاتناكو
ةايحوهتايحيفةماهاروصتحضوأنأالإمتاحراعشأنمهراثكإمغرومتاحلثمةماه
.()متاحاهبطبتراىتلاقطانملافوكانهديلاقتلاوتاداعلاوفرعلاوهعمتجم

ةكرعملاضرعنمضلخدتمئاقوللهضرعيفاهدروأىتلاراعشألاتحبصأامك
.فارطألانيبةيبصعلاوةيلبقلاةيمحلاتراثأىتلاراعشألاىلعزكرثيحءةعقاولاو
رئاسخلانمةروصىرخألايهلمحتفارطألانم..ىلتقلاءاثريفتليقىتلاراعشألاو
بناوجتحضوأدقفهدالوأوبلهملانعهراعشأامأ.(۷)نامُعاهلتضرعتىتلامالآلاو

اومدخءارعشنعاهدروأنأوةصاخيمالسإلاقرشملايفهليبقولجرلاةناكمنعةماه

.يمالسإلاقرشملاوجيلخلايفينامعلاذوفنلادادتمالهضرعيفةصاخ(١)
.۱۷۳ص١٠ج٠:هسفنردصلملا(۳).١٤۱۷ص١.٠ج.قباسلاردصللا)۲(
.اهدعيامو٠٢۲ص١٠جءهسفن(١).۱جءهسفن(٤)
.لوألاءزجلانم٢٠۲٠ىتح٢٠۲تاحفصلاعجار(1)
.(عاقلاوةضورلاةعقو)اهدعبامو٠٥٠۲ص.۲ص.قباسلاردصللا(۷)
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ةيخيراتلابناوجلايفًاحوضوىطعأيذلارمألا,لئابقلاةفاكنمهنمبرقىلعاوناكوهعم

نعريبعتلايفةمقءارعشلادحأنعهئاثريفاهدروأىتلاتايبألاتناكو.(ا)هرصعوبلهملل

:لوقيءةرتفلاكلتيفنيملسملابتقحلىتلاةرانسخلا

بلهملادعبدوجلاوىدنلاتاموىنغللبرقملاوزفلابهذالا

(برغموقرشلكنماضيقدقوهحيرضنهرذورلاورميماقأ

:بسنلاوةمجرتلاءانبيفنيابتلا:انماث

نيبتناكهثادحأوهلاجرلهركذيفةنيابتمروصهباسنأيفيبتوعلاىدلتزربدقف

يفطبتريناكنإوءصخشلاوملعلاةدامةيعونيفباضتقالاوباهسإلاورصقلاولوطلا

هرودىلعفقوتموأهلمجرتملاملعلااذهلوحةدامنمهيدلرفاوتياميلوألاماقملا

.هنعةفلتخملاوهبةطبترملاةماعلاهتامهاسمو

ةريسلاوةمجرتلاءانبيفةماهًاسسأعضودقيبتوعلاانملاعنإفكلذمغرو

:يهبسئلاو

:مسالا١

.هلمعلاساسأكلذريتعيىتحءدودحلادعبأىلإكلذيفًاقيقديبتوعلاناكو.ةليبقلامسا

:بقللا۲

لبنحيبأنعلوقيًالثمف.صخشلامساعمبقللادارياىلعاضيأيبتوعلاصرح

.(۲)«دارجلاريجمىمسفمهنمهراجأومهنمهامحفهنوديصيسانلادعقوهرادبرقب

:ةيذكلاركذ۳

ءلوقيهدلووبلهمللهبسنىفف.همالعأمهأىلعرصتقتةيلمعلاكلتتناكامًابلاغو

هبوديعس:مهوءاتنبةرشعىدحاوالجرنيرشعوةثالث..ةرفصيبأنببلهملادلوو»
.(°)«ىتيونايأ»يهتینکدروأفمهفنبكلاهيسقكلذكوناک

.اهدعبامو۱۲۸ص۲.٠ص؛هسفنردصلملا()
.اضيأصنلااذهبيربطلادنعتدرو(۲)

.٥٥۲ص٦٠صخيرات٠يربطلا-.١٤۱ص۲٠ص٠:هسفنردصلملا:رظنا

.٢٥٠۲ص١٠صقباسلاردصملا(۲)
.۱۲۸ص.۲صهسفن(٤)

.١۱۸۱ص۲ص٠هسقن
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:ةرهشلامسا٤

يراشلاىيحينبهللادبعلثمهمسانمرثكامسابهلمجرتملاملعلارهتشيامنيح

ىبأبىمسملاءنزامنبىيحينبفوعنبراتخملاكلذكوبلاطبىمسملايدنكلا

مساركذيناكًانايحأو.()ىقيقحلاهمسابناجىلإةرهشلامساركذيهنافيراشلاةزمح

م۸۹۳/ه۰هنسعاقلاةعقونعهٹيدحلثمصخشلليقيقحلامسالانودةرهشلا

نمهلعفالكلذوءرونمساركذنودءروبنبدمحممسابةلمحلادئاقمسالهديدرتو

.()نامعبرامد

:ملعلابةطدترملاباقلألاوتافصلارکذ0

ديزينبلضفلامهنمو»هلوقلئمةماهتازاجنإبتطبتتراىتلامالعألانعةصاخو

لدترومأیهو.(°)«آارعاشًافىرشناك»نادملادبعونببعكنبٹراحلایدبنمنادملادبع

.هلةمجرتلابموقييذلاملعلاةيصخشبناوجللماشمهفنميبتوعلانكمتىلع

:مالعألارايكلالإءةافولاةنسوءںالیملاةنسديدحتيمامتهالامدعس۹٩

هنسوءڈأفووبلهملادالىمهنسلةريدقتوةيلاهملاباسنأنعهڻيدحيفكلذحضودقو

.()هرمعریدقتوبلهملانبديزيلتقمةنسكلذكوءهدلاوةافو

:نىوكتلاوةأشنلابمامتهالا۷

ةأشنلهعيتتكلذلاٹمو:مهتناكمعوزببابسأومالعألاتايناكمإزاريإلجأنمكلذو

دجونإف.قيرطلاىلإهماعطبيبصوهوجرخيناكيذلاوهمتاحو»هلوقبيئاطلامتاح
لاطبآدحأبركيدعمنبورمعلهتمجرتيفكلذكو(۷)«عجروهدرالإولكأهعملكأينم
دمحمنبناسغكلامايأهخیشرکذهکربنيالهتمجرتيفكلذكو.()ةيسداقلا

.()ينالصلا

نمزجمهيرقيفيراشلاةزمحيبألزنمركذف.ماقملاوةأشنلانكامأركذيمتهاامك

.(۱۱)ءالهبيفةكربنبالزنموبونج

.۲۱۸ص۲۰صهسقفن(۲).۲۱۸ص.۲صهسفن(۱)

.۲۱۸ص۲٠ص؛هسفن(٤).۳۲۳ص۲٠صهسفن(۲)

.۳۱۷ص١صءهسقن()

.۲۱۲ص١٠صهسفن(۷).٦١۱ص؛اهدعبامو۱۲۲ص۲صرظنا(1)
.۲۱۹ص۲صءهبسفن(۹).۲۸۹ص١صءهسقن(۸)
.۲۱۹ص۲٠صهسفن(۱۱)۔.۲۱۸ص.۲صهسفن(١۱)

٥۱۷



)٤(
-ةيخيراتلاةداملاءاقتناةعيبط-

ةدامهلالخنممدقهنأالإ.باسنألابهباتكةيمستىلعيبتوعلاةمالعلارارصامغر

ردصةرتفةصاخوءيمالسإلاوينامعلاخيراتلايفثحابللاهنعىنغالةماهةيخيرات

ةيرادإلاوةيسايسلابتاوجلانمةديدعيحاونتلمشدقةيخيراتلاهتدامنأامك.مالسإلا

امك.جيلخلاونامعوةيبرعلاةريزجلاةقطنميفةصاخءةيداصتقإلاوةيركفلاوةيعامتجإلاو
.اخوسروًالقثةيخيراتلاهتدامتطعأةماهةيوغلوةيفارغجبناوجىلإراشأ

يذلاةزجومةلاحيفالإهباسنأيفًالقتسمًايخيراتاعوضومانلدرفيملهنأمغرف

أدبيمثهتاياوريفةرادصلايفبسنلالعجيناكهنإف.يمالسإلارصعلايفنامعنعهمدق
ًانايحأو.رداصمنمهيدلرسيتيامببسنلااذهبةيخيراتلاتاياورلاولامعألالكطبريف
ءىراقلارعشيالثيحبهثيدحقايسعماهرهصواهبيذهتيفةحضاوةروصبلخدتيناك

نعةروصبهيدليخيراتلابناجلاًأادبيوءعوضوملاوبسنللماعلاقايسلايفًاللخكانهنأ
ةيعامتجايحاونباهطبريمثءهبهاومروهظوءبسنلابحاصءصخشلاةايحةيادب
.()اهمدقيىتلاتامولعملاةمدخلهفدهبسحةيداصتقاوةيسايسو

نعاروصىطعأفهدالوأوةرفصيبأنعثدحتامنيحهباسنأيفبناوجلاكلتترهظو
باطخلانبرمعةفالخذنمةيمالسإلاةلودلايفمهتناكمولعو.()ةيادبلاذنممهتايح
زكرمتحبصأىتلاةرصبلاةنيدمسيسأتلحارمنعةماهتاياورمدقو-هنعوايضر-
ةايحللةروصىلعتاياورلاكلتتوتحاوء(")رصعلااذهيف.يمالسإلاقرشملاثادحأ

تاهاجتاروهظوةيراجتةكرحدوجونمةقطنمللةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلا
.بناوجلاةفاكنمءىراقللةقداصةروصبرصعلارهظيىتحءضعبلااهضعبلةيداعم

هباتكلماعلافدهلاساسأىلعهباسنأيفيبتوعلااهمدقىتلاةيخيراتلاةداملاتدمتعاو

ةفرعمودعبالاوفدهلاكلذنمبرقألانايبوبرعلالئابقباسنأةفرعم»:يفةلثمتملاو
ةداملادودحددحكلذدعبمث()»مهئامساقاقتشابكلذدعبًادبأمث»,مهقارتفاومهعامتجا
ءاقشألادهاوشورابخألانمكلذحرشو»هلوقبهلمعيفاهيلاجاتحيىتلاةيخيراتلا

.(°)«یلاعتهللاءاشنإمهمايأومهرابخأركذومهلاجرومهلئابقءامسأقاقتشانمهتوشحامو

.۱۳۲ص١.٠ص.هسفنردصلا)°(
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ءكلذريغوهقفلاوملعلاو«بدألابالطلالماشًاباتكيبتوعلاباسنأحبصأدقفكلذلو

ملعيردينكيملاذإثيدحلاوملعلابلاطنأل»هلوقبباسنألاةيمهأيبتوعلاللعيو

یتأوءهمساوهبسنىلإهدروكلذركنأافراعرابخألابوًالاعباسنألابناكاذإو.هيلعزاج

.ممألاوبوعشلارابخأةفرعموء(۲)محرلاهلصلجأ

رابخألاوهباسنأءاقتنافيبتوعلااهعبتاةماهًاسسأزيمثنأاننكمياننأريغ

:یهواهبةطبترملاةيخيراتلا

:يعونلالومشلا:ًالوأ

ىتلالئابقلالاجرنمزيممعونودحاولاجمىلعهباسنأرصقيمليبتوعلانأيأ

تالاجميفو؛مالسإلايفوةيلهاجلايلةفلتخمتايصخشنعثدحتومجرتلبءاهدروأ

تائثفنعوءةلودلالاجرنمديدعلاريسنعثدحتامك.برحلاوملعلاوةسايسلاوبدألا

دنجلاويلاوملاوةداسلاواضيأ(؛)ءاسنلاولاجرلانعثدحتامك.()ةماعةروصبسانلا

:يناكملالومشلا:ًايناث

ةمقيفهرصعيثةنيدملاتناكثيحبتوعيحبراحصيفهعقومنميبتوعلانكمت

ةفوكلاوةرصبلاثيحجيلخلالامشىلإةهجتملاةيملاعلاةراجتللةنيدمكاهراهدزاواهدجم
رمألا,تاراضحلانمةديدعتاهجبرصعلااذهيفةلصتمراحصتناككلذكوءدادغبو

قرشملاقطانمةفاكنمرابخأىلعلمتشايذلاوباسنألاهباتكءانبلهلةماهةدام

ىنامعلاىوتسملاىلعةماعةيخيراتتاياورلالماشباسنألاباتكءاجكلذبو

دزألريبكمسقىلعهباتكلومشمغرو.(ا)هباسنأيفاهنعثدحتيىتلانكامألاوقطاتملل

يفمهلاجرةكرحءاروىعسوناكملكيفمهرابخأعبتتهنأالإ.بلهملالآةصاخونامع
.()عقوملک

۱۱ص۱صهسفن(۲).۸صد١ص؛هسفن(۱)

.۸ص١.۰ص؛هسفن- .ءلئابقلانمرعاشوبيطخوغيلبوروكذموفيرشلكبسنتمظندقو»:كلذيللوقي(۳)
٤٤۲٠ص١٠صهسفنردصملا-.لاثملاليبسىلع.سيقلاؤرمااهجوزتىتلا,بدنجمانعهثيدحعجار(٤)
.اهدعبامو۱۱۹ص۲٠ص:هسقفن(۷).اهدعبامو۷۸صء١صءهسفن(1).۸ص:١ص:هسفنردصلملا(١)
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:ينامزلالومشلا:ًاثلاث

امنيحهلاجرنعهيفثدحتييذلارصعللةحضاوةروصميدقتىلإيبتوعلادمع

ةرظنيفءءىراقلاذخأيوًابناجبسنلاةلسلسكرتيفةعساوةمجرتلفقوتي

يفكلذنمنكمتدقوءةقداصلاةروصلايفهعضونمنكمتيىتحثدحلانامزلةلماش

هفصويفلوقيوهفاهيرصاعمىلعاهريثأتوبرعلانيببورحلاوعئاقولانعهثيدح

.نامعلهأبربخلالصتاو»مهدالبىلإروبنبدمحممودقباوملعامنيحنامُعلهأرعاشل

ناكنموةيرازنلاتناكفءاهلهأنيبةيصعلاوفلخلاعفدولكنمنامعتبرطضاف

تضقنتو؛ميمتنبنازعمامإلانعسانلالذاختو«بزحيفةيناميلاو«بزحيفمهيارىلع

مهيرارذومهلاومأباوجرخفءةنطابلانماهلوحاموراحصلهأفاخفهيلعرومألا

.()«نادلبلانمكلذريغوزمرهوةرصبلاوفاريسيلإمهلايعو

باسنألاهذخأتملثيحبيناكملاوىنامزلانيلومشلانيبطبرلاىلعىبتوعلاظفاحدقو

طبرلبةدحاوةرتفيفودحاوناكموألاجميفقارغتسالاىلإةيخيراتلاتاياورلاو
يبتوعلاةفاقثهجردنمغلبو.اهيفثدحتلاديريىتلاةرتفلايفرصعلاةروصحيضوت

نمسيلهنأل..بلهملاةافوراثآلهفصواهنعثدحتييتلاثادحألاراثآلهروصتةوقو

هماكحأوبلهملارابخأنمهيفعقوالإفيلأتلانمناكسنجيأيف؛هدعبنمفلأباتك
.(۲)«هدوجوهتسایسوهتغالير

يفةيلحملاوةيميلقالاوةيلاعلاىؤرلانيبنزاوتثادحالجأنمةديدجةرظنهذهو
.انرصعيفاهنمديفتسينانكميةسارد

:بسنللربخلاةمدخىلعلمعلا:ًاعبار

تاياورلانأبفرتعادقفكلذلو.باسنألايفاحضاوهجاهنمنوكينأيبتوعلالواخ
رابخألانماهتوشحامو»هلوقبةيوناثةروصىلعتءاجاهدروأيتلاراعشألاوةيخيراتلا
ةقالعتناكىبتوعلادنعبسنلانيبوربخلانيبةقالعلانأيأ()«راعشألادهاوشو

وأةيوفعةروصبتأتملةقالعلاهذهنأوءهباتكنميبتوعلافادهأعمقفتتةددحم
يذلاملعلانأكلذبدصقييبتوعلانأكوهجاهنمويبتوعلاملقاهءاروناكامنإوةيلاجترا
.ثدحلاعنصييذلاوههنعثدحتي

ًاريثكو.ةيخيراتلاتاياورلاتايلمعيففقوتلامئادناكيبتوعلانأانظحالدقفكلذلو

اهبللديامباهنميفتكيناكهنأوءةيخيراتلادهاوشلايفليطيالألواحيهنأظحالتنام

۲صهسفنردصللا)۱(

١٤صء۲ص٠هسفن(۲)
۔.۱۲ص»١۱ص٠هسفن)۳(
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عيمجيفيضرغناكو»هلوقبكلذانلللعيوءاهنعثدحتييتلاةيصخشلارودوةيمهأىلع
ىفخللاطلتخالوباتكلالاطلءاصقتسالاتدصقولوءراصتخإلاوزاجيالاتصصتقاام
۱.()«سوفنلاهتلموناذآلاهتبحمفيلجلاب

ردقلااهنممدختسيناكهنكلء.ةعساولاةيخيراتلاهتايناكمابفرتعي.يبتوعلانأيأ
قوفتنمكلذبىشخيناكو.اهنعثدحتيىتلاةيصخشلارودوبسنلازارباليفاكلا

ءاعمبسنلاوربخلاينيخرؤملانمدعيكلذبوهو؛بسنلاىلعيخيراتلاربخلاوفصولا
.هلوحثدحتييذلاملعلاوةيصخشلامهفلةلصبسنلاوربخلانيبلعجو

ًارابخأدروأامنيحءةليلقتالاحيفالإيبتوعلادنعبسنلاىلعربخلابلغيملو
ملوةحضاوةروصبربخلاقرغتساىتحمهبسنلهضرعءانثأةبلاهملانعةديدعتاياورو
.()يسابعلارصعلاباتعأىلعالإيخيراتلاهملقبفقوتلانمنكمتي

اماريثكف,بسنلانمءاهراصتخامغرءةيخيراتلاهتدامعيونتلواحيىبتوعلاناكامك

ءاهربسنيفهلوقكلذنمو.اهتيبلهأوةيصخشلابتطبترايتلاتالاجملاةفاكلوانتي
يذلاوهوءًاسرافناکو.يواهرلاةرجشنبديزيناكو»جحذمنوطبدحأثراحنب

نبللادبعيلإبلاطيبأنبيلعهجووءجحلاسانلابميقيلنايفسيبأنبةيواعمههجو
.(۲)«ءاحلطصافبرحهللامرحيفنوكينأايشخةكمباعمتجااملف,سابعلا

يتلاهتاياورقايسيفربخلانمضبسنلاركذيفيبتوعلادنعرمألاسكعنادقو
تاياورنمضيعشاجملاةربس'نبرايخلاركذدروأدقفءةليوطةيخيراتةيضقلضرعتت
عئاقولاوكراعملانعهثيدحءانثأدنجلاوداوقلاضعبكلذكوء()نييومألاوةبلاهملانع
ةروصجارخالواحيكلذبوهو.اهرابخأراصتخابعصلانمهنأكردأىتلاومايألاو
بعصلانمهنأكرديامنيحكلذىلإاجليناكوءهنعثدحتييذلاعوضوملانعةلماكتم
.اهدحوباستالاىلعدامتعالا

:ةيبيسلاةقالعزاربإ:اسماخ

.(°)«هنعاوهنامعاوهتنيوهباورمأامباورمتأيومهماحرأاولصيو

دهشتساومكالهاىلإتدأىتلابابسألاولماوعلاانلزربأةميدقلاممألانعهثيدحىفف

يبتوعلاتايناكماترهظامك.(ا)دوهموقوداعنعةصاخونآرقلانمتايآبكلذب

.ادهعبامو٣٤۱ص.۲صهسفن(٤).۲۲۸ص١۰صهسفن(۲)

.اهدعبامو۸٦ص١۱ص٠.هسقن)٦(.۱۱ص١۱ص‘قياسلاردصلا)°(
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هليلعتواهنعثدحتىتلامايألاوكراعملاعوقوبابسأبةيببسلاةقالعزاريأيفةيخيراتلا
.مزهنملاةميزهورصتنملاراصتنابابسأوءةكرعملاعوقوبابسأ

هنأمهيلالسرأءمهفنبكلاممهباوجلصواملف»تولسمويببسنعهتیاوریفف

تلزناعوطینومتکرتنافیعرملاوءاملايفينوساوتنأوءنامُعنمرطقيفماقملانمدبال
تبأف..مكتلتاقىنومتلتاقنإوىلعتمقأمهتيبأنإودالبلانمرطقيف

.()«هلاتقوهبرحلدعتستتلعجوءاعوطهكرتتنأسرفلا

روهظلايفتأدبىتلاةيهاركلابابسأهركذيفبناجلااذهيفيبتوعلاتايناكماترهظو

ًاريخأتروطتوءبلهملانبديزينجسبتهتناىتحكلذعبنتوبلهملالآنيبوجاجحلانيب

نييومألادنعاهعفاودوبابسألاكلتددعدقو.م٠/ها١١ةنسرقعلاةيكنب

.()مهلامعو
نموءهبسنيفهقوسيماهٿثدحيأءاروببسلاركذىلعصرحييبتوعلاناكامك

يفاهراشتناواهنمةيبرعلالئابقلاجورخلبقنميلاعاضوأحرشبيهمامتهاكلذىلعةلدألا

ةيلمعلاكلتتناكو.برأمدسنعهمدقيذلاماهلاثيدحلاوقطانملاوراصمألا

نبكلامةدايقبنامعىلإدزألاعومجةصاخوبرعلاجورخلماوعلخرؤملامهفيفةماه
.()مهف

ء۲صهسفن(۱)
۔اهدعبامو١٤١۱ص۲۰صءهسقفن)۲(
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)0(
-ةبخيراتلايبتوعلارداصم-

رداصملاعاونأ:ًالوأ

:ةهفاشملا١

ىلعكلذبلغثيحبعساوقاطنىلعةهفاشملابيخيراتلاربخلالقنىلعيبتوعلادمتعا
ةريبكةجردىلعملاعلانوكينأيضتقتهرصعميهافمتناكثيحءهرصعنمريبكبناج
ماشهوءهبنمنببهولثمباسنألاوخيراوتلاورابخألاباحصأنماهضعبءظفحلانم
مهبلغأو.()مهريغويبلكلاوظحاجلاوديزدنباويدقاولاويبلكلابئاسلادمحمنبا
.اهبحاصىلإاهيسنينأنودةصاخلاهتركاذنميبتوعلااهنود

قطانملايفوهدلبيفهرصعخويشنمددعبةقيثوةلصىلعناكيبتوعلانأودبيو
لاثممهنعذخألاومهبرمتسملالاصتالانمهنكميذلارمألا,ةرصبلاونامُعيفةرواجللا
دوجوىلعلدياممىحاضلاملسمنبميهارباقحساوبألاق»هلوقكلذ
.ةهافشمهنعذخأهتدلبيفنيباسن

ردصملامساركذنودءيبتوعلادنعتارابعلاتايادبيف()«لاق»:ةملكترركتدقو
سقفنبىرخأتاملكددرامك.(؛)ةهفاشملاةقيرطبهتاياورنمديدعلاهذخأىلعلديامم

لاقولاقوء()لاقيوء()مهضعبلاق(°)نعىورءينثدح:هلوقلثمىنعلملا
لدتتارابعیهو.لوقامأءلوقيركذدقوءهربغلاقوء()لوقلارثكأو,نورخآ

.يبتوعلادنعةيخيراتلاةداملاءانبيفةهفاشملارودةيمهأىلع

تمصتامنيحءةيخيراتلاهتدامريفوتلةهفاشملارصنعىلإىبتوعلااجلينأىعيبطو

وأةيهافشىرخأرداصمبهتلباقموربخلاقيثوتةلواحملوأهيدينيبرداصملاوتانودملا

هداهشتسالثمءربخلاباطبترموثدحلانمابيرقيهافشلاردصملانوكينأوأ:ةبوتكم

.ةمداقلاتاحفصلايفزاجيابمهبفرعن(۱)
۔١۱۷۱ص١٠صءهسقن(۲)
.١۱۲صء١ص۱۱۹۰ص١۱۷۱صء١صءهسفن:رظنا(۲)
.لاثملاليبسىلع١٦ص٠ء١صء۸٥ص٠ء١صهسفن(٤)

.۱۲ص١٠ص.هسفن
.۷۲ص١٠ص.هسفن(۱)
.٤۷ص١٠صءهسفن(۷)
.٤۷ص١٠صءهسقن(۸)
.۹۳صء١ص.هسفن(۹)
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مهفنبكلامدلونمهموقاهيفريعيىتلاديردنبنيسحنبدمحمركبيبأراعشأب

نمةضورلايفمهنملتقنمبمهرأثذخأىلعمهضرحيو

.راحصةقطنميفكلذكويبتوعلارصعيفريبكلاهرودةهفاشملابلقنلارصنعلناكو

يدنهلاطيحملاملاعويمالسإلاملاعلاقطانمنيبلقنتلاوسانلاةكرحدايدزاببسبكلذو

تاطحملاىلعنورظتنيسانلاضعبناكثيحب,ةرماغملاوملعلابلطوثحبلاحوردايدزاو

ءايشالاةصاخوءةراحبلاونيرفاسملاوراجتلانمتاياورلاورابخألاذخألةيراجتلا

تناكيمالسإلاخيراتلايفةلحرلاروصعىهزأنأىتح..اهوفداصىتلاةبيرغلارابخألاو

قطانمىلإنولحتريءاملعلانمةئفكانهناكامك.نييرجهلاعباسلاوعبارلانينرقلانيبام

رصعيفتنوددقيمالسإلاخيراتلايفىربكلاتانودملاناىتح.(")ميلعتلاوملعللةديعب

.()بهذلاجورميفرصتخاىذلايدوعسمللنامزلارابخأباتكلثميبتوعلا

ردصملانمةرشابمهذوخأموةلوقنمنكتملاهنأةيهافشلايبتوعلاتاياورنمحضتيو

دحأىلإريشيناكهناوأهخويشقيرطنعةهفاشمهيلإةلوقنمتاياوراهنألبيخيراتلا
:ردصملابةرشابملصتيوأةخسنىلعلوصحلانمنكمتينأنوداهبعمسىتلارداصللا

وأيبتوعلاهبلصتاامإاردصماهبدصقي«ىور»وأ«لاق»ةرابعبدوصقملاحبصأكلذلو
.هيلإلصوىتحطئاسونعذخأ

:تانودملاوقئاثولا-

اهيلعلصحهنأودبييتلاو.هیدينيبتاطوطخملانمريبكددعريفوتنميبتوعلادافتسا

ةكرحلابجعتتناكىتلاةرصبلانموأءراحصلثمةيملعلااهزكارملالخنمنامُعنم

ةيخيراتلارداصملانمديدعلاهلرفواممءكانهةماهةناكمنامعلهألتحيوءيركفلاطاشنلاو

هنكلو.«ىور»وأ«لوقي»وأءلاق»ةملكبطوطخملاوردصملاىلإةراشإلادرتدقفكلذلوءةنودملا
ديدعلارفوتىلعلدييذلارمألا.(؛)ءةخسنيفو»:ةملكبةحارصرمألااذهىلإريشيناكًانايحأ

.اهدروأىتلاةيرعشلاصوصتنلانمديدعلاىلعكلذبحسنيامك.تاطوطخملانم

:ةقيباسلاتافلّؤملا-۳

تافلؤملاىلعةيساسأةروصبدمتعاهنأالإ.ةيهافشتاياورىلعيبتوعلادامتعامغر

ىلإةفاضإلابءهبياتكلةيساسألاةينبلااهتدامتحيصأثيحبءنيخرؤملاونيباسنللةقياسلا

.بسنلاوربخلاعبتتلةيساسألادراوملااهنوك

.٤۳۱٥۳٦۳ص۲٢۲4ص4هسقنردصملا(١)

.توريبء۲۹۰ص١٠ص؛نوخرؤملاويبرعلاخيراتلا,ىفطصمءركاش(۲)
.نامزلارابخاناونعبرخآباتكمث,بهذلاجورمردصتثيحامهنيبلصفتايلاحيشننلارادتناكناو(۳)

۱A۲



رعشيناكهنأالإ.مهتافلؤمنيوانعوهرداصمءامسألهركذهلقنممغرلابوهو

هنایتح««لاقو»««لاق»ةملكبهرداصمىلإهتراشاب.ةديدعتافلّؤمىلعهدامتعابءىراقلا

.(۱)همسانمءزجوأهتلیبقوأهبطبترملامساركذلالخنمردصملاركذددعيناك

ةرابعركذيهنإفدحاولاعوضوملاوأةيضقلايففلّؤمنمرثكأهيدلعمتجيامنيحو
هتلواحمىلعلدييذلارمألا.(۲)«مهضعبمعرزيو»ةرابعو(۲)«بسنلالهأضعبلاق»

ءةياديلاذنمهيلاراشايذلارمألاوهوىبتوعلادنعيساسأفدهكهناونعوردصملاراصتخا

.هباتکيفدارطتسالاوةلاطالانمًافوخ

:ليامةيخيراتلاهتدامءاقتساليبتوعلااهيلعدمتعاىتلارداصملامهأنمو

:هبنمنببهو*

بتکىلععالطإلاودىهزلابهتأشنتطيتراوءءاعنصنمبرقلابرامذفبهودلو.هدلاو

ةيخيراتوهيٽيدفراعمبحاصدعيوهفكلذلوءءايينألاصصقوةميدقلاممألاتایاورو

.هلهأنمةعامجاهيوريوأ

بيترتوميظنتوليجستىلعتلمعةيخيراتلاتاياوزللةلماكةسردمنميلايفتنوكت
معنملادبعوءهبنمنببهوىلومسايلإوبأ:اهداورنمناكوهبنمنباتاياور
يخيراتلانيودتلاتايلمعةضهنيفرودءالؤهلناكو.لقعمنبميركلادبعنبليعامساو
ثلاثلانرقلاةيادبذنم

:يهثالثتالاجميفةيخيراتلاهينمنياتاياورنمىيتوعلادافتسا

مدأدالوأوء(°)مدآطوبهو.قلخلاًاديموءءاييثألاصصقةياوريفهبةناعتسالاأ

لسرلاةلسلسلكيهلااذهبطيتراوكلذدعباومدقنيذلانيخرؤملارظنةههججونم

.(^)مالسلاهيلعءحوندالوأوجونرايخأهنعیۉورامك

EE

.لاثملاليبسىلعء١۱۹١٤۱۹ص١ص,هسفنردصملا(١)

.۳۹ص١٠ص.قباسلاردصملا.۱۳۸صء١صقباسلاعجرملاءىفطصم(٤)
.٦٤ص١٠ص.هسفن(۷)٣٤.٣ص١4ص.هسقن(۱)

.اهدعيامو۹٩ص.١صءهسفن(۸)

۱۸۳



كولملاىمسياباتكهلنأركذدقو.()ةيناطحقلابرعلاوءميدقلانميلاخيرات-ب

بناوجلهلومشمغرو؛مهراعشأومهروبقومهصصقومهرابخأوريمحنمةجوتللا

كلتيفنميلارابخأءاقتساليبتوعللاماهاردصمدعيهنأالإةديدعةيروطسأوةيدئاقع

.(۲)ةعباتتلاكولمصضصعيو

:يمهرجلاهيرشنبديبع*
دقو.ناورمنبكلملادبعةفالخيففوتوءةيلهاجلايفدلوءنيمرضخملاةاورلانم

برعلاكولموةمدقتملارابخألانعهلاسوءاعنصنمنايفسىبأنبةيواعمهمدقتسا

سلجملکيفةيرشنبديبعهبثدحتياماونودينأهباتكةيواعمرمأو.ةبسنألافالتخاو
.لاٹمألايفينائثلاو.نميلارابخآ:امهدحأنيباتكيفهالمأاماوبتكفءهلكلذبسنينأو

ةيرشنبديبعرابخأ»مساتحت«ناجتيلا»هبنمنببهوباتكبلوألاباتكلاقحلأو

.ماشلاو

نمةعبابتلاكولمنعهثيدحءانثأ,هباسنأيفةيرشنبديبعتاياروىلعيبتوعلادمتعا
هٹيدحيفةعساوةدعاقنعمنيىخيراتلايبتوعلاثيدحناككلذلو.()شائرلاوهومهلوا

مهدالبيفمهلامعأنعثدحتفةيرشنبديبعوهوماهردصمىلعهدامتعالةعبابتلانع

نعهرابخأيفتارمةدع«ةيرشنبديبعلاق»:رركييبتوعلالظو.()ةيجراخلامهتالمحو
يذنمزىنميلايشبحلاعارصلاىلإلصوىتحءلوألاهباتكنمةدعتاحفصلةعبايتلا

.()نميلاىلعيسرافلايشبحلاعارصلاىلإو‹(۱)ساون

صيحمتنودةرشابماهلقننأةيرشنبديبعصوصنبهمامتهاغلبيبتوعلانأىتح

.(۸)ةيواعمسلاجميفديبعتاياوروراوحءانثأ

:ىيلكلادمحمنيماشههئنياو:يبلكلابئاسلانيبدمحم*

ًادمتعمكلذليبسيفقاشملانمريثكلادبكتوملعلااذهفارطأعمجنمنكمتو.يسابعلاو
.()ريثكلاهيلإفاضأوءةليبقلكيفنوباسنلاهركذاملضفأنودو.هتليبقةدعاسمىلع

.۱۲۸ص١٤۱۲۰صء١ص٠هسفتردصللا(۲).۰٩ص.١ص؛هسفن(۱)

.۱۳۲ص١.٠صءهست(٤)۔اهدعيامو١٥۱۸ص:١ص۰هسقت(۳)

.اهدعيامو۲۱۳ص:١ص٠هسفن(۱).اهدعيامو٦۱۸ص١٠ص؛هسفت(٥)

اهدعيامو۲۱۹صء١صءهسقن(۷)
.٠۲۲,۲۲۷صء١صقباسلاردصملا-.حبصايذيحبصالاحابصلانبةهربارابخاعجار(۸)
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نمريثكلاهنعذخأو.مالسإلاردصيفةيمالسإلاةلودلايفنيباسنلامظعأربتعيكلذبوهو

.فلؤيملوىورهناثيحءةهافشباسنألاوخيراتلاملعبالط

ديصرىلإرابخألاوباسنألانمديدعلافاضأهناىتحءمامتهالااذهماشههنباعباتو

.م٢۸۱۹ةنسهتافولبقًاباتكنيسمخوةئاميلاوحفلأوهيبأ

خيراتلاروصعةصاخءلئاوألارابخأنعهتاياوريفنيردصملاىلعيبتوعلادمتعا

ناكو.ريمحرابخأوءايبنألاومدآرابخأكلذكوةقباسلاممألارابخأو؛ميدقلاينميلا

ةصقو()حونرابخأيفيبلكلابئاسلانبدمحمنبماشهىلعاريثكدمتعييبتوعلا
ىبأتاياورىلعًاضيأىبتوعلادمتعاامك.(۲)هبتكنمبتكمساركذيًانايحأوء(")نافوطلا

نيبطبرةيلمعبيبتوعلاماقامك.اضيأيبلكلابئاسلانبدمحمنبماشهنباوهورذنللا
ممألارابخألةبسنلابةيرشنبديبعوهبنمنببهوتاياورنيبو.ماشهتایاوروءارآ

ىلعلدييذلارمألا-مالسلاامهيلع-حونومدأوقلخلاًادبميفكلذكوةميدقلابوعشلاو
دمتعاامك.دحاولاعوضوملاوةيضقلالخادةددعتملارداصملاعملماعتلايفيبتوعلاةراهم

ردصمديدرتنميبتوعلارثكأدقو.(9)تولسموينعهتاياوريفيبلكلانباىلعيبتوعلا
.(°)تارمةدعيبلكلارذنملايبأ

:يئاطلايدعنبمتيهلا4

ةيلمعروطتيفةماهةناكملتحاةنسيفوتءةفوكلاودادغبيفشاع

خيراتلاةسردمداورنمهلعجيضعبلانأىتحءسرفلابتكىلععلطا.باسنألاوخيراتلا

ديزتةماهبتكهلو.برعلاونانويلاوسرفلارابخأةفرعميفةجحوهفكلذلوءةيسرافلا
باتك:باسنألايفهبتكمهأنمورابخألاوباسنألايفًاباتكنيسمخلانع

مجعلاخيراتوء(ةيسابعلا)ةلودلاخيرات:خيراتلايفهبتكاممهأوبتكو.بلاثللا

هلعلوىلعبترملاخيراتلاباتكوتاقيطلابتكوءفارشألاخيراتوءةيمأينيو

لهاستلابهتافلؤمزيمتتو.خيراتلانمعونلااذهبيملاعوأيمالساخيراتباتكلوأ

.()دانسالاب

عبتتيفنميلاةاورتاياروعميدعنبمٹيهلارابخأوتاياوربيبتوعلاناعتسادقو
لئابقونميلاكولمخيرات

٩۹٤۰ص١ص.هسفن(۲).۸٨٤ص١٠ص٠باسنألا(۱)

۲صهسفن(٤).۱۰۳ص١٠صهسفن

.۱۸۲ص١٠صقياسلاعجرملا,ىفطصم(۱).٦۱۷۷,۱۷صء۱صء.هسفت

.۱۸۳ص١٠ص:قباسلاعجرملاءىفطصم(۸)٤۱٠ص:دادغبخيراتبيطخلا)۷(

.۱۳۷ص١.٠ص.باسنألا(۹)

٥۱۸



|٠للاناظقيلاوبو

ومصقحاع

teدزيمتیوبلالرثأملاورابخألاوباسنتالاب

باسنألانيبجزمامك.ةباسفلانمولاهعلاتل؛ةيلبقلاتاياورلانع

.طايخنباويرذالبلاهنعذخأنممهأوءاهثادحأوةرصبللردصممهأناكو.رابخألاو
)۱(«ةيوريامیقهقثبلاثملاورثاملاوباسنألاورابخألاباعناک»هنأبميدنلانياهفصوو

.مهيتكفنوثدحملاهلمجرتيملكلذلوءٹثيدحلاةياوربةيانعهلنکيملو

لئایقثادحأيفةردان3هروصبهرابخأوناظقيلايبأتاياورىلعيبتوعلا١ادقو

.مالسإلالبقبرعلارابخأفوء(")دزألا

:يميمتلاىنثملانبرمعمةديبعوبأ*
.ةرصبلايفءاملعلاوةاورلارهشأنمناكءم٠۸۲/ه١٠۲ةنسيفوتةرصبلاءاملعنم

نمهنأهنعليقفیتحةيلحملاوةيليقلاتاياورلانمريبكلكشباذههلرسيتو

یتح4:ةيلهاجلاومالسإلارابخأبهدرصعءاملعملعأناکامك‹«مولعلاعيمجبدسانلاملعأ»

مايأو.ةميدقلابرعلارابخأوءحوتفلاورثآملايفبتكلانمددعهلو.برعللاناویدناکهنأ

مسابهيلإىبتوعلاتاراشإٹتناکو:ةصصختلملاةهيخيراتلارايخألانمددعفوءبرعلا

.()باسنألاقهيلعدمتعاامك.«ةديبعويأ»

:ةبيشنببیبش*
ينبءابطخنمميميپنممشهنبورصعنبكادبعنبنببيبشوها

`.يرجهلايناثلاا

برعلارابخأضعبوء(°)ةرصبلانعهرابخأيفبيبشتاياورىلعيبتوعلادمتعا
.ينامعلاجيلخلاةقطنملامشيفمهباسنأو

:ىسلدنألابييحنيكلملادبع*

مثءملعلابلطلقرشملاىلإلحرءناورموبأءيبطرقلاناميلسنببيبحنبكلملادبعوه
رابخألاوةغللامولعبًاملاعحبصأوءملعلايفةيلاعةناكمىلعلصحدقوسلدنألاىلإعجر

.۲ص٠باسنالا(۲).۷٠٠ص.تسرهفلا(۱)
.٤٤۳ص١صباسنألا.٤٠۲ص١٠صءنييبتلاونايبلاظحاجلا(۲)
.۷٠۲۱ص٠ةرهمجلا٠مزحنبا(٤)
.۱۱۲ص١٠ص.باسنألا(٥)

٦۱۸



ةباحصلالضفباتك:اهنمبادآلاوخيراتلاوةقفلايفتاقلؤمهلو.راعشألاوباسنألا

رابخأمظعمتءاجامكء(")ةميدقلاممألاوءايبنألارابخأنعهتاياورهيلعيبتوعلادمتعا
.(۲)هنعباسنألايفىبتوع

:سابعنبهللادبع*

هملعةرثكلرحبلاىمسيناكءاملعوًاعالطإمهعسوأوةباحصلاوةنيدملاءاهقفزربأنم
ناكهنأيورىتحضئارفلامولعوباسحلاوةغللاوراعشألاوباسنألاورابخألاوةقفلا

امويويزاغمللامويوةقفلاالإهيفركذيالامويسلجيفنمملعلكلًامويسلج
ىأمولعلاكلتلكيفهنعذخأللبوصلكنمسانلاهدصقيناكوءبرعلاماي

خيراتيفةرم٦۸٢۲نمرثكايربطلانعدروهنأيفةيخيراتلاسابعنباةيمهأحضتت
سابعنباكرتيملو.()هدعبومالسإلالبقيربطلاخيراتلحارمةفاكيفكولملاولسر

ةرثكلانمتناكوءهذيمالتوهيلاومضعبىدلةبوتكمهتامولعموهلاوقأكرتهنكلوأبن
.نيعباتلاتاياوركلذكوهيلعةباحصلاتاياورمظعمتدمتعاوءريعبلمحتغلباهنأىت

مدأقلخوةكئالملارابخأوقلخلاءدبركذيفسابعنباتاياورىلعيبتوعلادمتعا
ةلسلسركذوأ.(ا)دانسالاركذنودةرشابمامإسابعنبانعهتاياورتناكوءءايبنأل
بئاسلانبدمحمنبماشهانثدح»:هلوقلثمسابعنبانعربخلاركذلبقدانس

.لاجملااذهيفًاريبكًادامتعاهيلعدمتعادقو»:(۷)لاقسابعنبانعءحلاصيبأنعءيبلك

:ييلطملاقحسانبدمحم#

يفأدبةنسوأةنسيفوتوها٥۷ةنسدلوءةنيدملاةسردمداورمهأ

باتكلالهأنعتاياورلاعمجف.ةدعتاهجنمملعلاليصحتورغصلاذنمرابخألاىص

روصنملاةفالخعلطميفقارعلادصقو.هرصعخياشمنمديدعلانعومجاعألاويلاول
.يزاغملاوءافلخلايفبتكهلو.يرلاوقارعلاءاملعمظعمهنعذخأكلذلو.هيزاغمهاده

دمتعاويمالسإلاقرشملايفهرابخأوهريستجاردقو.ةيوبنلاةريسلاوصصقو
باتكيفدعباميفرجحنباوريثألانباوكلذكيربطلاوهخيراتيفيبوقعيلاهي
.()ةياص

۲٠ص٠سلدتألاءاملعخيرات٠يضرقلانبا(
.١۱۱۰ص١٠صهسفن(۲).١۱۱ص١صقباسلاردصلملا(
۱۹۳ص۲٠ص٠«ةباغلا,ريثألانبا-.۲١۱۲۱ص,تاقبطلا,دعسنبأ(
ص١٠ص٠باسنألا(1).١١٠صقباسلاعجرملاءىفطصم(
١٠٦0.۱صقباسلاعجرملا,ىفطصم(۸).۹٤ص.١ص٠باسنألا(
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ناكوءمدآدالوأنعيبتوعلاتاياوريفساسأالایهقحسا
نياتایاورتجصأو

ددریناکهنکل:(۱)لاقهنأهنعرکذفقحسانباامأو»
لوقیف«سابعنباتایاورباهلباقي
.(۲)هعمیرخأرداصمرکذنودهدرفمبنافوطلاوحونةصقيفقحسانباركذ

:يمشاهلابيبحنبدمحم٭

دمحمنبسابعلانبدمحمىلومناك.يمشاهلابيبحنبدمحمرفعجوبأوه

.برعلامايأورابخألاوباسنألابًالاعناكو.ربحملاباتكهلو

كلذلو.ءةدوقفمتانودمورداصموبتكىلعدمتعادقوه٤

ةريثكبتكهلو.راعشألاوباسنأللكلذكوءةيخيراتلارداصللا
0هنسدادغبيفيفوت

مهأنمربحملاهباتكربتعي
يتبوعلاهيلعدمتعاو.هذيمالتنعاهلقن

(ماشلا):يومألاديلولانبسابعلا*

بناجيفةصاخءهتاورمهأنموءيربطلاخيشربتعيو.يزاغملاوريسلاوباسنألاو

.(°)ةريسلا

نيانعدانسابهتایاوردروأوءداعودومثرايخأفسايعلاىلعيبتوعلادمتعاو

نبا:لثمةيخيراتلاهتاياوروهرابخالةماهرداصمىلعيبتوعلادمتعاامك*٭

امكءظحاجلاوءحيرجنياوء(۷)معطمنبربيچو:يناتسجسلامتاحيباويلهابلاهبيتف

ديردنباركبيبأنعذخأامك.يربطلانعاهنمضعبيفةقباسلاممألارابخأىور
رمعنبمصاعنعذخأامكء()يراصنألاكلامنببعكنعنبهللادبعو

ةروصبيديهارفلادمحأنبليلخلاىلعيوغللاقاقتشالاةيلمعيفدمتعاامك.ةداتقنبا

.۷٥ص٣٤ص١٠ص‹باسنألا(۱)
.۱٥۰صء١صهسفن(۲)

.٩۹۱۱صتسرهفلاميدنلانيا)۳(

.۲۷۷ص۲٠ص٠«دادقبخيرات.بيطخلا(٤)
.١۱۳۰صقيباسلاعجرللا»یفطصم)°(

.٤۸ص١٠ص٠باسناألا(1)
.۳۲۲ص.راصمالاءاملعريهاشمءىتسبلا-.ةنيدلابه۹ةنستامءاعممالسإلاوةيلهاجلايفمظع.دیعسوباهتینک(۷)
.ةريشعلادعسنببعصىنبنمدوسألانبنمحرلاديعنبديزينبسیردانبهللادبعهمساثدحموةيقف)۸(

.١٠٠ص«قباسلاردصملا,يتسبلا-.ةكميفه۹ةنسوأه۹ةنستام.نيعباتلادابعوراصنألاءارقنم(۹)

۱۸۸



)٦(
-يبتوعلادنعدانسإلاولمقنلاقرط-

امكلذىلعليلدلاوءنيملسملادنعتاياورلاورابخأللركبملانيودتلاتايلمعترهظ

ةيلمعتناكو.خسنلاءفحصلاءبتكلاءلوصألا:لثمرمألااذهبةصاخظافلأنمهدجن

ةنجلباطخلانبرمعلكشدقفء(ا)تالواحملاكلتمدقأنمباسنألاليجستونيودت

عضوباهفلکبلاطيبأنبليقعو.لفوننبهمرخمو؛معطمنبريبجيدعيبأنمةيثالث
باسنألابثكوةيخيراتلاثاحبألاتناكو.()ناويدلاهساسأىلعموقيبرعلاباسنأبتبث

.ةرجهلانمىلوألاةثالثلانورقلايفةريزغ

0٠60نمرثكأيرجهلاثلاثلانرقلاةياهنىتحةيخيراتلالئاسرلاوبتكلاتغلبدقو
تامولعملانمةعساوةدعاقىلعملعلااذهتماقأةعساوةيخيراتةدامىهو.ةلاسروثحب

ةعسلاوةحصلاوةقدلانمةفلتخمتايوتسمىلعتامولعملاكلتتناكنإو.ىلوألا
.تانييلاوفقاوملاوتايوتسملااهيفترثأ,لومشلاو

تناكوماشلاوةنيدملاونميلاوةرصبلايفتماقىلوألاةيخيراتلاسرادملانأظحالملانمو

نيبةيراجتلاتاقالعلاربعةرصبلايفنميلاةسردمترثأثيحءنميلاوةرصبلاةسردماهمهأ

تارايتلاباهلهأطبتراذإسرادمنيبةماهةطحمةينامعلاراحصتناكو.نيفرطلا

ربعنميلاةسردمجاتناباورثأتامكءاهباورثأتواهيفاورثأوةرصبلاوةيفاقثلاوةيركفلا
.سرافوةرصبلانيبونميلانيبيركفلصوةقلحتلثمراحصنأيأءامهنيبلاصتالا

نأىتحءنيثدحملابولسأبنيرثأتمدانسإلاةقيرطنوباسنلاونوخرؤملامدختساو
رهظنيحو.دنسلاداريايفضعبلالهاستوءربخلانمرثكأدنسلاىلإهمهفرصمهضعب
ىلعةداهشلاةرورضهبيسناكدقفيرجهلالوألانرقلانمريخألاثلثلايفدانسالا

نيخرؤملادنعدانسالايفةدراولاءامسألانإفاذكهوءلوألااهردصمنمًالقنةياورلا

ترمتساةاورلانمونيفلؤملانمتارجشنمضتتامنإًالثميرذالبلاويدقاولاويربطلاك
.مهرصعیتحدادتمالاف

تدأورصعيفتمتيخيراتلانيودتلاتايلمعروطتىلإتدأارومأكانهنكل

:بابسألاورومألاهذهنمءةيخيراتلاتاياورلاليجستوخيراتلاةباتكروطتىلإةياهنلايف

۹٠۲۰ص٤٠ص٠يربطلا(۲)

۱۸۹

 



:هتياتكيمامتهالامدعوانجيردتدانسالاطوقسأ

نرقلاةياهنذنمتأدبدقوءثيدحلاملعنعخيراتلاملعةيلالقتساىلعلدتةيلمعىهو

لاجررخآدعييذلايربطلاسكعءلئاوألااهداورمهأنميدوعسملادعيوءيرجهلاعبارلا

.راصتخالايفةبغرلاكلذكوقرولاةدامرفوتوبوتكملا

ىفخلاطلتخالوباتكلالاطلءاصقتسالاتدصقولوءراصتخإلاوزاجيإلاتصصتقا

رابخألانمةريزغةدامترفوتتقولاسفنيف.()«سوفنلاهتلموناذآلاهتجمفيلجلاب

.فيرشلاثيدحللدنسلابلطيفمهددشتيزاويةيخيراتلاةياورللدنسبسانلاةبلاطم

ةقحاللانورقلالاوطدنسلابنيكسمتماولظنيخرؤملانمًاريبكًاددععنميملكلذناكنإو

:تاطوطخملاوخسنلاىلعدامتعالاديازت-ب

باسنألايفوخيراتلانعةلقتسمتاطوطخموبتكةيركفلاةحاسلايفرهظتتأدبثيح

لظيفوءةنودملاخسنلاكلتنمديدعلابنوخرّوملاظفتحادقو.ةينيدلاتالاجملانعةديعب

هروصباهتاورداريإوأاهصوصتداريانوداهرايخأواهتامولعمىلعدامتعالاادباهتفاثك

نمديدعلاىلعلوصحلانماونكمتنيذلانيباسنلاونيخرؤملانميبتوعلاناكو.ةلماك

.ايفرحاهصوصنبمازتلالانودءةرسيمةروصياهتداماومدختساتانودملا

:ىبتوعلادنعدانسإلاةقبرط:ًالوأ*

ررقننأاننكميهرداصمعملماعتلاودانسإلايفيبتوعلاجهنملانتساردلالخنمو

:ىليام

مسقلايفةصاخءةريبكةروصبهباتكبلصيفدانسإلانعيبتوعلاىنغتسا-١
تاأياورفالاردصمیلعوهدنسىلعةحارصصنيملونمىناثلا

.ةقباسلاممألاوءايبنألارابخأيفمالسإلالبقامةرتفىلإاهمظعمعجري.(*)ةليلق

قباسلاعجرملاءىفطصم(١)
.۷ص١٠ص.باسنألا(۲)
.۲۸۱ص؛هسقن۽یفطصم(۲)

.اهدعبامو١٠ص١٠صباسنألا()

1۹۰



عوضوملاودحاولاربخللةديدعتاطوطخموتانودمييتوعلایدلترفاوق-۲

دحأقافاذإو.ثدحللاهبرقأوأاهقثوأواهقدصأواهمهأصلختسيهلعجيذلارمألادحاو

ناكو.()«ةخسنيفو»ةملكركذىلإىبتوعلااجلي.ىشبزيمتوأهريغنعرداصللاك
يفاهرهصواهعمهلماعتةيفيكيفكلذرهظثيحًايعاوًامالإرداصلملاكلتبيبتوعلامال
.ةدحاولاةهيضق

يفردصملايفءاجاممضهيناكلبهتنودموأهردصمصنييبتوعلامزتليمل-۳

وأ(۲)«لاقهنا»ةملكبهقبسيناكامابلاغهنافردصملاصندروأاذإو.هبولسأقايم

.مكحلاولاثمألاوراعشألاعمهلماعتيفكلذرهظامك

ردصلملابءافتكالاوةيخيراتلاهتاياورنمريثكيفدنسلاراصتخايبتوعلالواح٤
نييرابخأونيباسنلهديدرتكلذلاثموءامهنيبةيناكملاوةينمزلاةفاسملادعبمغرءهيفلوأ

دمحأنبليلخلاوقحسانبدمحموسابعنبا:لثمنييرجهلايناثلاولوألانينرقلان

هتیاورلوايفطقفیفتکاو.مهريغومعطمنبريبجوةيرشنبديبعوهبنمنببهو.
.«ءانثدح»وأوأ«یور»وأ«ثدح»وأ«...لاق»ةملك

دصقيناكوء«انثدح»وأ«ىنثدح»ةملكدانسالاةلسلسضعبيفيبتوعلاددر٥

هيبأنعدمحمنبماشهانثدح»هلوقلثم.رشابملاثيدحلاسيلوءهبحاصىلإربخلاعاج
ةنسيرجهلاثلاثلانرقلاةيادبيفيفوتدمحمنبماشهنأفورعملاو(°):لا

انثدح»هلوقلثمربخلابحاصىلعًارصتخمةياورلادنسيوريانايحأوأ۱۹/ه٠

.()«قحسانيانعدیمحنب

:ةيناطحقلاباسنأبتكعيمجبةلماشةروصبًاملمناكيبتوعلانأودبي-١

ةرابعبهتياورءدبهيلعبلغيةيناطحقلارابخأنعهثيدحدرجميف..مهرابخأوءةصان

ًانتايحأو«لاقيو»«هريغلاقو»«..لاقو»()«بسنلالهأضعبلاقو»«مهضعبلاقو
.ربخةشقانملهباسنأنمةدحاولاةحفصلالخادةيلمعلاكلتمتتتنا

يفهردصمىلإةراشإلاةيلمعكلذكوءًابلاغدانسالاةيلمعيبتوعلاىسانت-۷
نبكلامةصقوءمهجورخودزألانعهثيدحءانثأةصاخوتاياورلاورابخألاضعبلهلوان

.۲۲صء١ص٠)ا
.لاڻملاليبسىلع.۲٦ص٠ء١ص٠
.لاٹلالیبسىلع.١٦ص١٠ص٠
ِ.۱۷ص١ص٠

ص۸٤ص:١ص٠باستألا
١۱۸۱ص۲٠صةاورةثالثنمرثكاماشهنيبوهنيبعضيانايحاو.١۱۲ص١صهسفن(آ

.١۰۱۷ص‘١٧ص6هسفن(۸
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ةياورلايفهرارمتسانمةليوطةرتفدعبهرداصمضعبءامسأىلإالإعجريمل
ء.ردملوءمهف

ثدحلاعيتتو

نمكلذودبيو
.ةهنودموأةيهافشتناك

نسحلالاقو»هلوقلثمءايبنألاصصقوةميدقلاممألاثادحأوقلخلاءدبنعهتایاوريف

ماس:لاقيييبنلانعنبةرمسنعءةداتقنع:نابیشانٹدحدمحمنبا

ىلإربخلادتسيامابلاغناكهنأمغر()«مورلاوبأتفايو«شبحلاوبأماحو«برعلاوبأ

.ةرشايميلصألاهردصم

ىلإةراشإلااضيألمهأهنافءهرداصمدانساتايثابييتوعلامامتهامدعمغرب4

هلوقكهفلؤمعمفلؤملااهيفركذةردانتالاحيفالإكلذرهظيملومهبتك

وأ«انثدح»قا«لاق»و«یقر»ةملكرکذبیفتکاو‹(«يزاغملابحاصقحسانبالاقو»

ةيچهنٺنمتناكهقىيرطلاهذهنأودييو.ردصلملابحاصوأفلّؤملامسالبق«معز»وأ«ْنع»

.هربغيبتوعلااهيقبسدقويبتوعلارصعيفترهظنيودتلايفةديدج

:يلبامكتناكفيبتوعلادنعردصملانمربخلاةداملقنةقيرطامأ:ايناث*

وأةحفصلامقرركذوطوطخملاوأردصملانملقنلاعضومىلإةراشإلامدع-١

ناكرمألااذهناامكءيلاحلايخيراتلاىملعلاجهنملاتازاجنانمةقيرطلاهذهنألءةقرولا

.هسقنردصملاىلعلوصحلاةبوعصىلإةفاضإلابءابعصًارمأنيودتلا

تانايبركذىلإةجاحيفنكيملوءردصملانعلوقنملاعوضوملاركذبيبتوعلاىفتكاو
كانهناكاذإكلذبءىراقلارعشيولقنلاعضومددحيًانايحأناكنإو.هتاذردصملانع

نمدنهلاودنسلاوطبنلاوسرفلاوبرعلا:سابعنبانعيورو»:هلوقلثمءكلذلةيمهأ
اصنهذخأامديزيالثيحبقيضقاطنىلعمتتةيلمعلاكلتتناكو()«حوننبماسدلو

صنلالعجيالناكامك.درسلايفهماظنوهبولساىلإدوعيامناعرسوءرطسأةعضبنع

ىلعةلالدوهو(°)ًاقيثوًاطبارتةياورلاعمًاطبارتمهلعجيلبربخلادرستايلمعىفةبقع
.هرداصمىلعةرطيسلاىلعهتردقوعوضوملليبتوعلادنعماعلاروصتلاحوضو

ءاهرهصواهمهفنمهنکمتوعوضولملالوحةدعںرداصمعمجنمهنکمت

ءاوس

.اهدعبامو٥٤ص:ىناثلاءزجلاعجار(١)
.۱۸نص١6ص0هسقن)۲(

.٦۲ص١٠ص٠قباسلاردصملا(۲)
.۲۲۸ص١:۰ص؛هسفن(٥).۱۸ص١:۰صهسفن(٤)

۱۹۲



:هؤاهتناولقنلاةيادب-٢

كانهنأانظحالاننأالإ.ةيخيراتلاهرابخأةدحورهصنميبتوعلانكمتمغر
«مهضعبلاقي»«معر»«رکذ»ء««لاق»:هلوقلٹمهيلعهقياسولوقنملانعةربعمتاحلطصم

.«هخسنيِفو»«انٹدح»«ًانايحأ»

نمعوبتملانأامهلوأديفينيرببعتنيبةروصحمتالوقنمدرويتالاحلاصعبفو

لثمءانمضوأةحارصلقنلاءاهتناىلإىناثلاربشيامنيبءةيادبكلذبددحتيفهنيعبردصم

.()«فىقث

لقنلاردصمنأىلإةريشمهلةعطقملوقنمللةللختم«لاقو»ةملكانلباقتاماريثكو
نيبلصفيامًاربثكناکنو.(۲)«لاقف»«لاقو»«..قحسانبلاق»هلوقلمًارمتسملازام

و«لاق»ةملكيبردصلملاىلإدوعيمنءاهلدنسرکكذنوديىیرخأتاياوربهسفنردصلا

.صنلاةيفرحلهمادختساةرورضلابىنعتال«لاق»ةملكلهمادختساناكنإو.«لاقی»

نأوردصملانمًاعباتتملازامربخلانأبمالعإلا«لاق»ةملكمادختسانمهفدهناكو

:هبحيرصتلامدعدنعلقنلاتالالد-۳

نأىلعةلادلاتارابعلاضعبىبتوعلامدختساهردصمىلإلوقنملادانسامدعتالاحيئ

لئمرداصمةدعودحاوردصمنعتارايعلاكلترعتدقو.هنعالوقنماردصمكانه

يفو»(۳)«لىقو»«مهضعبلاقو»««هياورفود»«ارعشلاق»«رکذو»«لاق»«انثدح»:هلوق

.(۷)«یرخأهخسنفو»()«ةاروتلالهآلاقو»(°)«یوریو»(٤)«ةخست

:ًانايحأهرداصمدراومبمامتهالا٤

ًاكاردإىتأيكلذلعلوةيلصألاهرداصمىلإًادنسمهلوقنمتابثإىلإًانايحأىبتوعلادمع

ةظفاحملليبتوعلانمةلواحماذهيفو.هدنسوأهقيثوترداصملًابحاصمربخلادرويانهو

١٠صباسنألا(۱)
.٥۹ص١.٠ص؛هسفم(۲)
.۹۳ص.١صهسفن(۲)
.۳٩ص١٠صء:هسفن(٤)
.۳۲۳ص.١صهسقفن()
.۷٤ص١٠صهست(۱)
۲۲۰صهسفن(۷)
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.(۱)ةيملعلاةنامألانمعوناذهيفو.ردصملااذهداهتجاىلعةظفاحملانامضوهردصمىع

:اهنمقرطبتناكفيبتوعلادنعلقنلاقرطامأ٥

.صوصنلانمليلقيفناكمإلاردقيفرحلامازتلالاأ

ىلعظافحلاعمًاراصتخاوةدايزوًالادبإوًاليدعتءظفللاثيحنمصنلايففرصتلا-ب

.يبيترتلاقسنلا

ةيوبنلاثيداحألاىلإةفاضإلاب.لاثمألاومكحلاوباقلأللةبسنلابةيفرحلابمازتلالاج
.ةفيرشلا

.اعميبيترتلاقسنلاوظفللايففرصتلا-د

.هردصملةيلصألاةرابعلالاقغاعمةركفلابلقنلاه

.١۱۸ص۲صرظنا(۱)

٤۱۹



)۷(
-يبتوعلادنعيخيراتلادقنلا-

لقعلالمعيناكهنأوةصاخءةيخيراتلاهرابخأوهتاياورصيحمتودقنبيبتوعلامتها
مولعيهوءنيدلامولعوةقفلايفةريبكةناكمىلعناكامكءهرابخأصحفلقطنملاو
هلامعأيفيملعجهنمكدقنلابًاطبترميبتوعلاحبصأو.ةريبكةجردبدقنلاولقعلامدختست
.هراثآو

موقيناكهنأظحالنءيبتوعلاباسنأنميخيراتلابناجللانصحفتنمو
:امهنييناجنميخيراتلادقنلاتايلمعي

نملقنلايفيرحتلابموقيلبءنيعمردصمبديقتيالفءعئاقولاطبض:لوألا-
ىلإرداصملابرقأعمجلواحيو.عئاشلالقنلابيفتكيالوءهيدلةرفوتملاىرخألارداصلا
.()اهردصمىلإدانسإلاباهطبريوءاهدرويهنإفرداصملاتددعتنإوءيخيراتلاثدحلا

.ممعنماهنمفءهباسنألاجرباهطبرىتلاثادحألاولامعأللةبسنلاب:يناثلا-
ناكومهلزانمولاجرلارداقمبًافراعربتعيكلذبوهوءلاجرلاردقىلعءديقتنماهنمو
ةالولاوةداقلاىتحو.ءمهئواسمومهتاطقسبقعتيالوءهلاجرلامعألئاضفزاربامئاد

ىلعصرحدقو.()ءوسبمهتريسومهتايحلضرعتيملهنطوىلإاوءاسأنيذلاءافلخلاو

رثكأناكوءطقةنتفيفرضحيملهنأهلقعلامكنمو»لوقيفءبلهملاةريسلهعبتتيفكلذ

ملو.هتبيبشيفًادحأبباسيملو«بسيفهيلعنعطيملوءةعاطلاموزلبهدالوألهاياصو
یکحاذكه»:هلوقبفقوملااذهردصمدروأو()«طقفةدحاوةرمالإهتلوهكيفًادحأبسي

قلخىلعًاليلدظحاجلاهنعاهدروأىتلاةديحولاةطقسلاهذهريتعاو.(9«ظحاجلانع
.(°)ربخلابهملعةرثكوظحاجلاةفرعممغراهريغهلبسحيملظحاجلانأل,بلهللا

:يخيراتلادقنلاهجهنم
:ةيلاتلارومألايفباسنألايفهتاياورلالخنم.يخيراتلادقنلايفهجهنمددحننأاننكميو

ةقدلاوةنامألاءىشلكلبقءهتناكمهيلعتمتحةيواروةباسنوهيقفكيبتوعلانأ-١
.هلامعأبسحماقموةلزنملكلامنإوءعيفرلاعنضيالوعيضولاعفريالدقنيئ

.لاثملاليبسىلع.١صءباسنألا(۱)
.ةبلاهملابنييومألاليكنتيف.اهدعبامو٤٤٠ص۲٠صءهسفن(۲)
.١۱۴۰ص۲٠صهسفن(٤).۰۱۲۹۱۳۰صء۲صهسفن(۲)
.۱۴۰ص‘۲صهسقن)°(

١٥۱۹



:ناهربوليلدىلإجاتحتىتلارابخألاوتاياورلافردصملاركذبمزتلاهنا-١
ةلقتسمتايئزجاهنأىلعرابخألاعملماعتثيح.ةقثرداصمىلعدمتعاهنأوةصاخ

تناكيتلاصوصنلانمهريغبنراقيهككشتةلاحيفوءهبيذكتوألقعلاقيدصتلعضخت

.(۲)معزوءةخسنيلوء()لاقيو«ضعبلالاقءليق:اهنمغيصبامهنيبلقنتيوءهيدينيب

تافصلاعبتتيناكلبءهرابخأيفلاجرلاتاطقسعبتتيبتوعلالواحيمل-٣
متاحلئاضفوةريسلهتمجرتيفناكوءةعطاقةلدأبوحوضوباهنعفشكيوةيلصألا

متاحنأتبثتنايفسىبانبةيواعلسلجميفةياوردروأوءةيعوضوملابامزتلميئاطلا
ملسيملهنأالإمالسإلامتاحكردأو»هلوقبكلذبقعامث.()تاومألاوءايحألاىخسأوه
نسحوةءورملاوةعاجشلاوةماهشلاتافصعبتتييبتوعلالظكلذلوتامو

سيوأوهوحلاصلجرةريسلهضرعيفاضيأبناوجلاكلتترهظوءعرولاوقلخلا
راعشأبىرخألئاضفبلدتسيناكامك.(°)ةفيرشةيوبنثيداحأبكلذىلعللدوينرقلا
.ةروثأم

ناکو»هلوقلثمةربعمةحضاوتاملكبمهلامعأوهلاجرلئاضفرصتخيناكاماريثكو
نملجرلةطقستدرواذإو.«مهئارعشنم»وأ«مهناسرفنمو»وأًارعاش

ناكديبعلاق»ةعبابتلاكولمدحأنعهرابخأيففءكلذلببسلانعثحبلالواحيهلاجر

جرحتيناكهنأنومعزيفنميلالهأامأف.اشيجثعبيملوتامىتحزغيملءافيعضًالجر
.(۷)«ءامدلانم

بناوجهرابخأيفرهظتملفءهلاجررابخألهضرعيفًاحماستيبتوعلاىدبأ-٤
هلاجرريسبهمامتهامغرءةلماشلاةيمالسإلاةرظنلابطبترالب.ةيميلقاوأةيبهذمةيبصع
هناىتحءاهيفهضوخوبناوجلاكلتلهضرعتيفةيلجةروصبكلذرهظو.نامعلهأنم

ةريسنبرايخلانعهرابخألثمًاداسفنامعيفتثاعيتلاتايصخشلاعمكلذبمزتلا
ًايفقتكمءىراقللماكحألاومياقتلارادصإيبتوعلاكرتوء()روبنبدمحمو

مظعمنعةحضاوةروصبيبتوعلازيمييذلارمألا.اهطبارتورابخاللهضرعيفمازتلالاب
.هرصعيخرّوم

نم-هللانمىأ-هبذوعأو»هلوقبهباتكةيادبيفادهعهسفنىلعيبتوعلاذخأدقو
قالخاوةيبصعلاوةيمحلا

.۲۲ص١4ص٠.هسقن)۲(.لاثملاليبسلع۰۳۲ص.١ص۰قياسلاردصملا)۱(

١٠ص؛هسفن(٤)١ص.هسقن(۲)
۱٠ص.هسقن)۱(١٠صعجار)°(

.اهدعبامو١٤٠ص.۲صهسقن(۸).۱۹۷ص١٠صقباسلاردصملا(۷)
ص۱۰صهسقن(١۱).۲۲۳ص۲٠ص؛هسفن(۹)

۱۹۹



:رابخألاوثداوحلاةيجوتيفيسيئرلالماعلانعفشكلاةلواحم٥

ركذيفربخلاتاقلحبيترتىلعصرحثيح.اهتاببسمبعئاقولاطبريبتوعلالواح
جئاتنلادعيكلذدعبوءهيلعةيترتملاهثادحأضرعتسيمثءهيلإتعدىتلاهبابسأًالوأ

مويىفف.مالسإلاوةيلهاجلايفمايألاوعئاقولانعهرابخأيفكلذحضوو.تاجرخلاو

يسيئرلاببسلاونامعىلإدزألانمهعومجومهفنبكلامهجوتلماوعضرعتساتولس
.()نامغنمسرفلاجورخومهفنبكلامراصتنالماوعضرعتسامثسرفلاعمهمادصل
.()دنواهنو()ءالولجو(")ةيسداقلايفنيملسملاراصتنابابسأراقيذمايأيفكلذكو

امك.دالبلافمهراشتناوءنميلانمدزألاجورخرابخألهتجلاعميفكلذحضتاامك

يفاريخأمهرارقتساويبرعلاجيلخلالحاوسىلعةيادبلاذنمنامعلهأراشتنالماوعلللع
امك.(°)«..ةرصبلانممهنملقننيذلاببسناكود»:هلوقكلذةيادبيفدروأوءةرصبلا

ذنمغوبنلاتامالعروهظوةرفصيبأنببلهملاةمظعبابسأعبتتيفهتعاربترهظ
.ةيادبلا

:صنلاهدقنلةبذهمتارابعمادختسا-١

ًاطخعمىتحمكحلاولوقلايفةفزاجملامدعيفةيقلخلاوةيملعلايبتوعلاتاردقترهظ
اقيرطبهدقنبموقييربخلاصنلاقدصيفهكوكشةلاحىقف.كلذلامتحاوأردصلا
.(۱)«-ةنييعنبدمحمدصقیو-لاق»:لوقيريرجةياورىفف.هنميهتنينأدعبةبذهم

ىتحانباحصأيديأيفلزتملوكلتةرفصيبأليخةيقبتكردأيسفنانآريرجثدحو
روطتمهفولقعلاعمميقتسيالرمألااذهناكالو()«كلملادبعنبرشبىلإتراص
ةفيلخلااخأ,كلملادبعنبةملسمناكةيلاهملادضنييومألاشيجدئاقنأثيحءثادحألا

ةنظأو»هلوقبةياورلاهذهيبتوعلاقءرأفءهيخأنباديلولانبسابعلاو,كلملادبعنبديزي
.(^)«ةملسمدارأ

دمحمثدحو»هيارةحصىعًاليلدركذامنيحانلقاسصنلاهدقفقيثوتلجأنمو
رثألهذههللاو:لاقهنأو.ءبلهملانبديزيمايأليخلاكلتةيقبذخأةملسمنأرضنلانبا

لآدصقيوهوء(١)«مهتيلهاجلوصومموقلًاطابراسرفنيعبسوةئامنأةميرك
.بلهملا

.۲۸۹صد١ص.هسفن(۲).اهدعبامو٥٠۲ص۲٠صهسفن(۱)
.۲۹۹ص.١ص.هسفن)٤(.۲۹۸ص:١ص.هسقفن)۳(

.١۱۲٠ص۲٠ص٠قياسلاردصلملا
؛ةرهمجلا,مهخنيا.ةرفصيبانببلهملانبةينيعىبأنبدمحم(١)
.۱۲۸ص۲۰ص؛هسفن(۸).۱۲۸ص.۲ص:ردصللا)۷(

.۱۲۸ص.۲ص:ةسفن(۹)

۱۹۷

 



:مهتاصصختولاجرلارثآمركذىلعصرحلا-۷

ةيلمعتاصصختوأةريخلامعأنممهبلاجرلارثآمطبرىلعيبتوعلاصرحدقف

دجسمبفورعملادجسملابحاصوهيئانهلادابعنبحانجو»ًالثملوقيف.ةزيمم
همساويراشلاةزمحوبأمهنمو»مهفنبكلامنبةميلسدلوبسنىفلوقيو

نبهللادبعبحاصوهونيمرحلاكلموديدقةعقوبحاصوهوءيدزألافوعنبراتخملا
دمحموبأ/خيشلاكلذدعبمهنمو»كلذكهلوقو.()«قحلابلاطبىمسملايدنكلاىيحي

روكذملاغيلبلاوروهشملاملاعلاوهوء-للاهمحر-ءملاعلاءةكربنبدمحمنبهللادبع

لئاسمنمكلذريغونيدلالوصألئاسموتادييقتلابتكوءعماجلاباتكلابحاص
.()«قلخنمنهيفاموضرألاوتاومسلاقلخيفادتيملاباتكلاو,لالحلاومارحلاعورفلا

رعاشلا:هلوقبديردنباًافصنملوقيفءهلاجراهبعتمتيناكىتلاتاردقلاددحامك

رعاشلاوروكذملابيطخلاوهوءةدعبتكتافنصمهلوةرهمجلاباتكبحاصءةباسنلا

هنمريعتستوءءابدألاهبادآنعزجعتوءاغلبلاهمالكنعفقتيذلاحيصفلا.روهشلملا

كلذكء(؛)«هبطخيفعقصمءهرعشيفبيطخوهوءءابطخلاهمالكبنيعتستوءءاحصفلا

ضورعلاباتكبحاصوهو»هلوقبيديهارفلادمحأنبليلخلاتاصصختوتاردقددحي

.(°)«هيفمدقتلاوهيلإقبسلاةليضفهلوهلعبتسانلاولكشلاوطقنلايل

رهظيءهرابخأوهتاياوريفنيفصنملاييعوضوملانيخرّؤملانمناكيبتوعلانإفكلذبو
نيقفاوملاءارآلقنىلعصرحدقف.باسنألاهباتكيفهرابخألانعبتتلالخنمكلذ
صنلاةشقانمىلعاصيرحناكامك.هبناوجحيضوتوربخلالامتكالجأنمنيفلاخملاو
هدعاسدقو.بصعتلاولاعفتالانعًاديعبهباسنأةلسلسقايسيفهئداهةروصبيخيراتلا

يفهتقديفهفاصناةمقحضتيو.ريزغلاعساولاهملعوةعساولاهتفاقثوهنيوكتكلذىلع

.رابخأنمهبطبترياموبسنلاةلسلسعبتتوربخلالقن

ءافصنمهبىلحتاملةجيتنءهرصعيفنيزيمملاءاملعلانمربتعييبتوعلانأقحلاو

.هملعوهقلخنعةربعملاتاحلطصملاوظافلألاريختوريبعتلايفةيساسح

ًاماهًاردصمتحبصأهرابخأوهتاياورنأالإيبتوعلاباتكىلعباسنألاةبلغمغرو

.۲۲۲ص۲ص؛هسقن(۱)

۲۱۸ص.۲ص٠قياسلاردصملا(۲)

.۲۱۸۰۲۱۹ص۲صءهسقن(۲)
.۲۲۷ص۲٠صءهسقن(٤)
.۲۲۸ص۲صءهسقفن)°(

۱۹۸

 



عبارلانرقلاثادحأىتحهيلعتدمتعاىتلاةيخيراتلارداصللامهأنميملاسلانيدلا

ةيناسنألاتاساردلالقحىفلمعتىتلاتاساردلاةيبلاغهيلعتدمتعاامك.يرجملا

.ةيساسأةروصبهيلعةينامخلا

ترهظفهملعوهبادآنمهباسنأيفىبتوعلااهدروأىتلاةيخيراتلارابخألاتدافتساامك

يفًالماعهملعلبقهبدأناكوءةنزاوتمتاقلحربعديفمبذهمبولسأبتاياورلاكلت
نأدعتساأدقفبدألاليقفملعلاملعتنم»:لاقهنأأَيىبنلانعيوردقوءهتیاورقدص

ناكًافراعبدأللنكيملنم»يبتوعلالوقيوءَهلوسرىلعولجوزعهللاىلعبذكي
.(۱)«افرحممالكللوًافحصممولعلل

ناوألكوءةلاقمبماقملكيفاوتأينأومهلاعفأومهلاوقأيفءاملعلابادأيبتوعلاددحو

.()هلاحىضتقمب

رخللةلماعمتءاجفىخيراتلاربخلاعمهلماعتفيبتوعلاتايقالخأتسکعنادقو

.ةدودحملاةرظنلاوبصحعتلانعدعيلاوةنامألاوصالخالاوقدصلاىلعدمنعت

١0۱۹۹ةنسءيموقلاثارتلاةرازوةعبط١٤٠٠ص١٠ص٠ءايضلا,يبتوعلا(١)
.١٤۱ص.هسفن(۲)

۱۹۹



-ةمتاخلا-

عبارلانينرقلايفيمالسإلاملاعلايخرؤمةطراخنيبةماهةناكميبتوصعلالتحا
فدهمغرف«باسنألا»ريهشلاهباتكاهاوتحاىتلارابخألالالخنمنييرجهلاسماخلاو
باتكلااذهاهاوحىتلاهرابخأنأالإ,بسنلاةمدخبربخلاموقينأيفءةيادبلاذنم.يبتوعلا
جيلخلاةقطنمخيراتوةماعيمالسإلاخيراتلارداصمنماماهًايخيراتًاردصمتحبصأ

.ةصاخنامعويبرعلا

يمالسإلاملاعلايفروحمتتتأدبىتلاةيخيراتلاسرادملارهصنميبتوعلانكمتدقل
يفوةرونملاةنيدملايفوماشلايفودادغبوةفوكلاوةرصبلايفيرجهلاثلاثلانرقلاذنم
ةريزغفراعمهيدلتنوكتواهيركفمواهيخرّؤمجاتنابناعتساو«سرافيفونميلا
ىلعهدعاسمو.ةميدقلاممألارابخأوخيراتلاةصاخومولعلاتالاجمةفاكيفةعونتمو
.هلمعيفقداصلاونيمألاويعاولاملاعلاتافصنمهبعتمتتامفراعملاكلتلالقتسا

تماقىتلاتايصخشلانمديدعلانعةماهتاياورةيخيراتلاةبتكملليبتوعلامدق
مدعمغروءىنامعلايدزألاةرفصيبأنببلهملااهمهأويمالسإلاخيراتلايفةماهراودآب

لسلستلاوقايسلاىلعظافحلانمنكمتهناالإ,تداوحلاوخيراتلاتاونسديدحتبهمامتها
دزأرابخأىفهيلإعوجرللةدمعربتعيهنأىتحءةيعاوةروصبةيخيراتلاهثادحألينمزلا
اذهلحارمونكامأددحهنأةقدلاهبتغلبوءىخيراتلامهذوفندادتمالحارمونامُع
۱.دادتمالا

ىعونتلالومشلاتايلمعىلعهرابخأوةيخيراتلاهتدامءاقتنايفيبتوعلامزتلادقو
ناكامك.ةيخيراتةيمهأهردصملىطعأيذلارمألا.ينامزلالومشلاويناكملالومشلاو
تانودملاوقئاثولاوةهفاشملانمهرداصمتددعتدقو.ةيبيسلاةقالعزاربأىلعًاصيرح

هيلإلصوامبمزتلاامك.يخيراتلاىربخلاصنلاعملماعتلايفةعساولاهتايناكمإترهظو
خرۇمكەرابخأطبضبمتهاو.ةرورضلايفالإدانسالاىلعيضاقتلانمهنمزيفخيراتلاملع
.قيقدوعاو

.ةماعيمالسإلاويبرعلاخيراتلارداصمنمًاماهاردصميبتوعلاباسنأدعياذكهو



*:*عجارملاورداصملامهأد

:رداصملا:وأ

.ميركلادبعدمحمنبدمحممركملايبأنبيلعنسحلاوبأريثالانبا-١

.م۱۹۷۸/ه۱۳۹۸.توريبركفلاراد,خيراتلايفلماكلا-

.يراصتنألارداقلادبعلآنسحملادبعنبللادبعنبدمحم‹يئاسحألا-۲

.م١٠٦۹٠,ضايرلا,ديدجلاوميدقلايفءاسحألاخيراتبديفتسملاةفحت-

.هللادبعنببسحمنبدمحمهللادبعوبأءيسيردإلا-۳

.خيراتنودب«توريب.قافآلاقارتخايفقاتشملاةهزن-

.نسحلانبةزمحيناهفصألا٤

.توريبء-مالسلاوةالصلامهيلع-ءايبنألاوضرألاكولمينسخيرات-

.خيراتنودب

.ىنافصألاجرفلايبآبفورعملادمحمنبنسحلانبيلع:يناهفصألا0

.بعشلارادوةيرصملابتكلاراد.يرايبألاميهارباقيقحتءيناغألاباتك-

.م۹٦۱۹/ه۱۳۸۹ةرهاقلا

سنويروتكدوء«ىسيقلادومحيزوفروتكدقيقحتءرعاوشلاءامالا-
.م١٤۱۹۸/ه٤٤.توريب«بتكلاملاع.يئارماسلا

.ییحينبدمحأيرذالبلاا

.م١١۹٠,ةرهاقلا,ةيرصملاةضهنلاةبتكمءنادلبلاحوتف-

.رحبنبورمعنامثعوبأ.ظحاجلا-

.م۱۹۷۰ةنستوريبءيوطعيزوفقيقحتءكولملاقالخأيفجاتلاباتك-

.خيراتنودبءتوریب«نتولفافقيقحتءءالخبلاباتك-

توريبءلالهلاةبتكموراد.يماشلاىيحيروتكدلاقيقحت؛ناويحلاباتك-
ةنس



.يرفصعلايثيللاطايخنبهفيلخورمعوبأءطايخنبا-۸

؛ملقلاراد.يرمعلاءايضمركروتكدقيقحتءطايخنبةفيلخخيرات-
/ه۱۳۹۷.ةيناثلاةعبطلا,قشمد

.نسحلانبدمحمركبوبأ,ديردنبا٩

.م۱۹۷۹ةنستوريبءةريسملاراد,نوراهمالسلادبعقيقحت.قاقتشالا-

.ريرجنبدمحمرفعجوبأ,يربطلا-٠

راد.ميهاربالضفلاوبآدمحمقيقحتءكولملاولسرلاخيرات-

.ةرهاقلا

.ملسمنبهللادبعدمحموبأ,ةبيتقنبا-١

فراعملارادءةعبارلاةعبطلا,.ةشاكعتورثروتكدقيقحت,فراعملا-
.خيراتنودب.ةرهاقلا

.جرفلاويأ,رفعجنبةمادق-١

ةنستوريب؛موزخمدمحمروتكدقيقحتءةباتكلاةعنصوجارخلاباتك-
.م۱۹۸

.باطخلايبأنبدمحمدیزوبآءيشرقلا-۲

.م١٤۱۹۸/ه٤٤١٤۱,توریب.پرعلاراعشأةرهمج-

.ادقلاوبأنيدلادامعءريثكنيا-٤

.م١۹۸٠ةنسةسداسلاةعبطلاءتوريب«فراعملاةبتكمءةياهنلاوةيادبلا-

.مركمنبدمحمنيدلالامجلضفلاوبآ,روظنمنبا-٥

.خيراتنودبراد,توريب«برعلاناسل-

.م۱۹۸۸ةنستوريب؛مامتحاتفلادبعدمحأحرشءرهوجلاراثن-

.قارولابفورعملا,قحسانبدمحمءميدنلانبا

ةنسرطقءةءاجفلانبيرطقرادسابعدهان/ةروتكدقيقحت:تسرهفلا-

.م٥



.لاتنزورةرشنءخيراتلالهأمذنعخيبوتلابنالعإلا-

:مهباسنأومهباقلأوةاورلاىنكةفرعمولاجرلاءامسأطيضنمينغملا-

.م۱۹۸۲/ها١٤ةنستوریب

ها۸٤«توريبءثارتلاءايحإراد.نادلبلاباتك-

.خيراتنودب٠توريب٠رداصراديبوقعيلاخيرات-

۳٢۰



:ةتيدحلاعجارملا*

.روتكدزيزعلادبعديسلا,ملاس-١

.ةيردنكسالا,ةيمالسإلاراثآلاويمالسإلاخيراتلايفثحبلاجهانم-

.ةعماجلابابشةسسّؤم

.روتکد.نيدلادامع,لیلخ-۲

ةنس.ةعبارلاةعبطلا.نييالمللملعلاراد.خيراتلليمالسإلاريسفتلا-

.م۲۳

.روتکد.ةديسءفشاك-۲

.م١٦۱۹ةنسةرهاقلا؛هيفثحبلاجهانمويمالسإلاخيراتلارداصم-

.روتكد.دجاممعنملادبع.دجام٤

.م١١۹٠ةنسةرهاقلا.يمالسإلاخيراتلاةساردلةمدقم-

.روتکدرکاشیفطصم-٥

.م١۱۹۸۰ةنستوريبءنوخرؤملاويبرعلاخيراتلا-

.زيزعلادبعيرودلا1

ةنستوريب؛برعلادنعخيراتلاملعةأشنيفثحب-

.يملاسلاديمحنبللادبعنيدلارونةمالعلا.يملاسلا-۷

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبط.نامعلهأخيراتيفنايعألاةفحت-

.دومحنبملاسءيبايسلا۸

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءازجأ٤ربعنامع-

.ميهارباىلع.نسح-٩

خيراتلافوماعلايمالسإلاخيراتلايفثحبلاقرطورداصلملامادختسا-

ةنسةيرصملاةضهنلاءةثلاثلاةعبطلاءطيسولايرصلا

.زتنارف.لاتنزور-

ةنسدادغبءيلعلاحلاص/روتكدلاةمجرت.نيملسملادنعخيراتلاملع-

۳



.روتكد,حلاص«يلعلا-١

.روتكد.نيسح.سنؤۇم-۳

.م۶ءفراعملاراد.نوخرؤملاوخيراتلا-

.درانربسيول

ديازفسوپدمحمروتکدو:«سرافهیبنروتکدهمجرت‹خيراتلايفبرعلا-

.توربب

.وشنوه

۱۹۳۷ةنسةرهاقلا.يدابعلاديمحلادبعةمجرتملع-



هحفص

.ىبتوعللةهنايالامجعم:ىلوألاةءارقلا١

۷Vيقوسادلاميهاریا.ل

.لوصألاوهقفلانيبىبتوعلا:ةيناثلاةءارقلا-۲

٤1.ةيطلسلاماعيتفم«يليلخلادمحنيدمحأ/خيشلاةحامس»

هياسنىبيتوعلا:هثلاٹلاةءارقلا-۳

V۷يبايسلادوعسنبدمحأ

اخرۇؤمىبيتوعلا:ةعيارلاةءارقلا٤

AVهطدمحمداج.دأ

ةغلوًايولساواجهنم-ءايضلا:ةسماخلاةءارقلا٥

\.۳نسحدمحمظيفحلاديع.ف

ىبتوعلادنعىخيراتلاجهنملا:ةسداسلاةءارقلا١

١٤۱شقرقدمحم.د

٢۲۰



   
     
     
  
 

يبدألاىدتنملانعةسلسلاهذهنمردص

يملاسلاركفيفتاءارق١

ليلخلاركفيفتاءارق-٢

يحاورلاينالهبلاركفيفتاءارق



 

تاءارقنمباتكلااذهقدروام

 يبدألاىدتنملايأرةرورضلابلثميال


