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 لطخألاو قدزرفلاو ريرج ضئاقن يف ِّينآرقلا ِّصانَّتلا تاَّيلآ
 

 *نجبد دمحأ ةرامت ،ةيومح يلع دمحم مهدأ .د ،نامثع جاحلا دمحأ ةمحر .د .أ

 Hزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 
 ثحبلا صَّخلُم
 لبق نيعدبملا اهتمءالُم كلذ ببس لعلو ،ةيدقنلا ت4رظنلا مهأ نم ِّصانتلا ةيرظن
 ثيح نم نيرخآلا لامعأ ىلع نيدتعملاو قاّرُّسلQ مهفصو مهنع يغلُت يهف ،داقنلا
 اًرـُّثm ةقالعلا نوكت اذبو ،هريغ يف رِّثؤُم مث نمو ،هريغب رِّثأتُم ّدب ال عدبملا نأ دّكؤُت
 تارثؤملا مهأ هنأل - ميركلا نآرقلا رثأ ثحبلا اذه لوانتيو ،ءادتعاو ةقرس ال ،اًريثmو
 رعش وه ميدقلا يبرعلا رعشلا ملاعم نم ٍّمِهُم ٍمَلْعَم يف - يبرعلا يبدألا عادبإلا يف
 صانتلا" حلطصمب رثألا اذه نع َّربعُي ذإ ؛ةيمأ ينب رصعل ةمس ناك يذلا ضئاقنلا
 يف اًروذج - ثيدح يدقن حلطصم وهو - صانتلل نأ ثحبلا َّنيب دقو ،"ينآرقلا
 ،ةقرسلاك ،ىمادقلا برعلا داقنلا اهيلع مَّلكت هتايلآ ضعب نأو ،ميدقلا يبرعلا دقنلا
 لطخألاو ريرج ضئاقن يف ينآرقلا صانتلا عضاوم عُّبتت ناك هيلعو ،ةراعتسالاو ،حرشلاو
 نييعتل ؛اهضارغأو اهراكفأ قفو دهاوشلا ئرقتسي يليلحت جهنم لالخ نم ،قدزرفلاو
 .يرعشلا تيبلا ىلإ ةينآرقلا ةيآلا نم ىنعملا ا� لقتنا يتلا ةيلآلا

.ضئاقنلا ،صانتلا ،يومألا رعشلا ،ميركلا نآرقلا :ةسيئرلا تاملكلا
 
 .ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،صمح ،ثعبلا ةعماج نم ،ا?ادآو ةيبرعلا ةغللا يف ةزاجإ لمحت ،ةلقتسم ةثح" *
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 ةمِّدقُم
 ءاجهلاو رخفلا امهلوأ ؛نيروحم لوح رودي ميدقلا ذنم فورعم قورطم ٌّنف ضئاقنلا
 ةيلهاجلا هت[ادب تناك دقو ،ةفارطلا نم ردق عم لوقلا يف شحفلا امهينíو ،نايلبقلا
 ةجاذسلاو ةءادبلg تمستاف ،هتلوفط ةلحرم يف ئش{ ٍّنفل ىلوألا تابقعلg ةرثعتم
 ذبانتلاو رخافتلاو بابسلا سسأ ىلع تماقو ،اهلوصأ ريرقتو ،اªاكرأ ميوقت لبق
 سبعو ،ركبو بلغتو ،جرزخلاو سوألا لئابق نيب ناك ام اهلاثمأ نمو ،يجاهتلاو
 .)1946 ،بياشلا( نايبذو

 تلوانت ةماع ةضª هروهظل تناك يذلا - هردص اًديدحتو - مالسإلا يفو
 روط نم ا½ لصتي امو يحاونلا هذه ًةليحم ،عامتجالاو بدألاو ةسايسلاو نيدلا
 هيف ناك نإ ُهَّلك هلبق ناك ام ديدجلا ُنيدلا ضفر ؛ةماع ةيناسنإ روص ىلإ ةيلهاجلا

 تقفار ةيمالسإ ضئاقن ا½ تلدبُتسا يتلا ةيلهاجلا ضئاقنلا كلذ نمو ،مثإ وأ مارح
 ا½ ضهنف ،ينفلا لصألا ثيح نم ةيلهاجلا اهِّمأل اًدادتما تناك نإو ،ةوعدلا
 نيبلغمو ،نيدلg نيرثأتم ،اًينí اهمالسإ مث ،ًالوأ اهتيلهاج اودهش نمم نومرضخملا
 َدُحُأو ٍردبك ،تاوزغلا ضئاقنلا ترياس ىتح ،اهاوتحمو ةضيقنلا لكش يف هعاضوأ
 هللا دبعو ،كلام نب بعكو ،تبí نب ناسح نم لك نسلأ ىلع ةيراج ،ِقدنخلاو
 ،فرشألا نب بعك لاثمأ نم كرشلا ءارعش اوهجاو نمم - مهنع هللا يضر - ةحاور نب
 .)1979 ،ةعكشلا( يموزخملا بهو يبأ نب ةريبهو



 لطخألاو قدزرفلاو ريرج ضئاقن يف ينآرقلا صانتلا تايلآ                                               

 33 

 ،ءارعشلا ضعب توهتسا يتلا ةيلهاجلا قالخألا تداعأف ةيومألا ةضيقنلا امأ
 مئاقلا ديدجلا مكحلا فورظ تحت اًددجم تايبصعلا ّلطُتل ؛ًالعفو ًالوق اهيلإ اوداعف
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاموقملا نم ةضيقنلل ناك دقو ،ىروشلا ساسأ ريغ ىلع
 اًسيئر ا»مهم ًالماع ةسايسلا نم تذختاف ،اهعويشو ا¼دوع ىلع ّثح ام ؛ةيلقعلاو
 ةيمأ ينب رصع يف ةسايسلا فالتخا ببسب ؛لماوعلا نم هريغ يف ريثأتلاو رثألا ديدش
 ةيعرلا مدخت ةيروش تناك مالسإلا ردص ةسايس نأل كلذو ،مالسإلا ردص يف اهنع
 نودشارلا هؤافلخ هدعب نمو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ركنأ اذل ؛يعارلا لبق
 يف ضئاقنلا َيحت ملو ،مهيلع اوبقاعو ،يعامتجالا يجاهتلا كاذ - مهنع هللا يضر -
 مكحلا راصو ،نيدلا نع تلصف- لاقُي امك - ةيمأ ينب ةسايس نأ نيح يف ،مهدهع
 وأ ةيورسك ةعزن باحصأ نويومألا ىحضأو ؛نيدلا ىلع روجلا هيف رُثك ،اًضرغُم
 .)1946 ،بياشلا( ةيرصيق

 ىلإ يبرعلا عمتÞا ُةجاح ؛اهعويشو ضاقنلا ةدوعل ةيعامتجالا تاموقملا نمو
 لمعلا نم نوغرافلا اهيف دجيو ،ةليوطلا م¼اقوأ سانلا هب عطقي يهالملا نم ٍبرض
 عُّمجتل ؛رعشلا وحن اتهجتا ةفوكلاو ةرصبلاو ،ءانغلا ىلع اتلبقأ ةكمو ةنيدملاف ،مهتيلست
 .امهيف ةيدابلا لهأ نم ريبك ددع

 راوحلا ىلع عساولا هسارمو ،يبرعلا لقعلا ِّومن ىلإ اهُّدرمف ةيلقعلا تاموقملا امأ
 اهريغو عيرشتلا نوؤشو هقفلاو ةديقعلاو ةسايسلا [اضق لاثمأ يف ةرظانملاو لدجلاو
 .)1963 ،فيض(
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 ؛قالخألاو نفلاو داصتقالاو نيدلاك ىرخأ لماوع قبس ام ىلإ فاضنتو
 ."ضئاقنلا" مسg فورعملا زيمملا يرعشلا جذومنألا اذه لِّكشُتل اهلك ترفاضت

 قدزرفلاو ريرج يديأ ىلع ةيمأ ينب رصع يف ةورذلا ضئاقنلا تغلب اذكهو
 كئلوأ ةيافك نم لاني نأو ،هتاموقم لمكتسي نأ ّنفلا اذهل حيتُأ دقف ،لطخألاو
 اًديدج اًقلخ هتقلخ ةضª هب ضوهنلا نم" اونكمت ذإ ؛ةياغلا ىلع هب ىفوأ ام لوحفلا

 دصُق ضئاقنلا تقلطُأ اذإف ،هدعب ءاج امو ،هقبس امم اًزيمتم ً{ول هنوري داقنلا لعج
 ،ماحفلا( "لطخألا ضئاقن اهيلإ مضُت دقو ،رصعلا اذه يف قدزرفلاو ريرج ضئاقن هب

 .)281ص ،1977
 ىجاهتي ،هدحو نفلا اذهل ةصلاخ" قدزرفلاو ريرج نيب ضئاقنلا تأدب دقو

 ةقيض يهف ،هَلوق هيلع ُضقنيو ،همصخ نم لك لانيو ،نارخافتيو ،نارعاشلا اهيف
 امهف ،عوبري نب بيلك نم هموقو اًريرجو ،عشاجم نم هموقو قدزرفلا تلوانت ،ةحاسلا
 تدتماو ،ةضقانملا قافآ تعستا مث ،مركلاو فرشلا ناعزانتيو ،بابسلا نالدابتي اًدبأ
 راصتنال وأ ،ةبارقل ؛نيرعاشلا دحأ ىلإ ةكرعملا يف تزاحنا رخُأ لئابقو نوطب ىلإ

 يلاوت ىلع نيرعاشلا ةايحب ّملأو ،ةحاس حسفأو ،ً{اديم ّدمأو ،لمشأ تدغف ،هل اهرعاش
 ةليبقلا ةايحبو ،ةماع ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلg طبترت فقاوم نم ّملأ ام م[ألا

 سكعناف ،ةنيابتم ىتش ؛ءارعشلاو ءافلخلاو داوقلاو ءارمألg تالص امهل تناكو ،ةصاخ
 ،ىرخأ اًضارغأ ا½ طلخو ،رييغتلا ضعب اهحمالم نم َّريغف ،ضئاقنلا ىلع كلذ ضعب
 ريرج اجهف ،ناورم نب رشب سلجم يف هلضفو قدزرفلل رصتنا لطخألا نأ كلذ نمف
 ىربناف ،اهسراوفو سيقب داشأو ،لطخألا نم رخسو ،مهمئازه مهَّريعو ،بلغت ينب
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 ،ماحفلا( "هموقو اًريرج وجهيو ،اهنع عفاديو ،اهم[أو بلغت دجمب َّىنغتي قدزرفلا
 .)289ص ،1977

 

 ضئاقنلل ةكرتشملا ةينفلا صئاصخلا
 هصرحو ،هتضيقنب رعاشلا لافتحا نع ئبني امم ،لوطلا ضئاقنلا يف {اقلي ام لوأ"
 رخافي وأ هموقل هب رصتني ،ًاوفع لوقلا لسري رعاشلا دعي ملف ،بلغتلاو ةداجإلا ىلع
 هل دشحي ،هلوق يف يّوري ناك لب ،ةعقوم يف رفظ ركذ وأ ،ةئراط ةاجاهم رثإ ،م½
 ،عمسمو ريهامجلا نم ىأرم ىلع هتكبيو ،همحفيل همصخ رظاني هنأكو ،ججحلا
 .)308ص ،1977 ،ماحفلا( "مهراصنأو نيضقانتملا خيرò ضرعت ةضيقنلا تدغف

 هضرغل دهمي رعاشلا ناك دقف ،رخفلاو ءاجهلا لوألا ضئاقنلا ضرغ ناك اذإو
 ةبحألا لزانمب لزن ام اهرíأ يتلا هناجشأ ركذ نم هب لصتي امو ،لزغلg بلغألا يف
 ثدحتيل فصولا هب دتميو ،يفíألاو دامرلا فصيو ،لالطألا يكبي وهف ،ىلبلا نم
 لفتحي دقو ،حئاسملا ضاضيباو ،اصعلا ذخأ نم ،ريضنلا بابشلا دعب ،هيلإ راص امع
 ،لالكو لزه نم هيناعت امو هلبإ فصيو ،نجاوألا اههايمو ،اهرافقب ةيدابلا فصيف
 فصيو ،سينأ الو ا½ ملع ال ،ىراحصلا هذه يف برضت يهو ،ليوطلا دكلا اذه دعب

 مركو ،همركب راخفلل ةئطوت ،ماتيألاو لمارألا رقفو ،لحملا ءاتشو ،بدجلا تاونس
 َحدملا ِةضيقنلا ُضرغ يعدتسي دقو ،نافيضلا ا½ نولبقتسي لبإ نم نورزجي امو ،هموق
 .)1977 ،ماحفلا(
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 اًشكرزم gًوث جرختل ،ةضيقنلا يف ليمجتلاو ديوجتلا يعادل امنإ هلك عونتلا اذهو
 .هلامج روصت نيعل نكمي ال ام ررُّدلاو ناولألا نم لمحي

 ،هيف لاقت يذلا ماقملل اًعبت بولسألا ةلازج اًضيأ ضئاقنلا هيف تكرتشا اممو
 .ةغلابملاو فنعلاو ةدشلا عباط ميدقتو ،ةميزعلاو ةوقلg ةيحوملا روصلاو

 ءاقتلالا رíآ نم رثأ" - مهألا نوكت امبرو - ضئاقنلل ةزرابلا صئاصخلا نمو
 نم اهودّوزت ةفرعم نم هوفقل امو ،لايخلا يف بصخ نم ءارعشلا هيلع رطُف ام نيب
 ىلع اªاولأ ضعب يف تدمتعا يتلاو ،ةيبرعلا راصمألا يف تماق يتلا ةديدجلا ةايحلا
 ،هماحفإو مصخلا ىلع قوفتلل ،بابسألاو تامدقملg ةيانعلاو ،لدجلاو ةرظانملاو راوحلا
 نيب الو ،ةديقعلاو نيدلا يف ال ،رصعلا اذه تامس نم ةمس ةرظانملا تحبصأ دقف
 اذه دهشو ،ةرظانملا نم ةديدج ناولأ ىلإ كلذ تزواج لب ،بسحف داهزلاو ءاهقفلا
 ًاّوج ءارعشلل أيه هلك كلذو ،ةفوكلاو ةرصبلا نيب ةلضافملا يف ةرظانملا مايق رصعلا

 اهيلإ اوفيضُيل ،ةميدقلا ةضقانملا راسإ نم اوقلطناف ،هب نيقباسلا برعلل دهع ال ًاديدج
 يف يمالسإلا ركفلا ةايح نم هنودمتسي ديدجلا ددملا اذه الولو ،ةديدج ً{اولأ
 "ةدودحملا يناعملا اهتقنخلو ،اهتياغ ىلإ يضمت نأ ضئاقنلا هذه تعاطتسا امل ،راصمألا
 .)310ص ،1977 ،ماحفلا(

 هنوديعُيو ءارعشلا هؤدبي يذلا عاذقإلاو شحفلا ضئاقنلا يف {اقلي ام رخآو
 طارفإلل ٍعاد نم امو ،بارغتسالاو بجعتلل هعفديو ئراقلا ئجافُي امم ،هنم نورثكُيو
 ينعت ال هيف ةغلابملا نأكف ،موصخلا نم ةيرخسلا ثعبو ،نيعماسلا كاحضإ ىوس هيف
 .مصخلا تاكسإو ةبلاغملا ريغ مهيدل
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 ضئاقنلا مالعأ
 نم هوكرت امل ،مهرصع لهأ رعشأ - لطخألاو قدزرفلاو ريرج - ضئاقنلا لوحف ُّدعُي
 مهارن ؛ت[اورلاو صصقلا مهنع هْتَركذ امو ،اًفنآ ه{ْركذ امبسحو ،هررُدو رعشلا سئافن
 ءيشلا ةغللا تادرفم نم نيعماج اًبيرقت ميدقلا يلهاجلا هلكش ىلإ رعشلا اوداعأ دق
 ىألم ٍروصو ٍناعمل نيمدقمو ،مهراعشأ يف ه[إ مهمظن الول عيضيل ناك امم ،ريثكلا
gو ،لامجلاو ةعورلgبارغتسالاو بجعتلا ىلع ةثع. 

 لضاني هرمع شاع ،ميمت نم يعوبريلا ةيطع نبا وه )ـه110ت( ريرجف
 .)1969 ،يلكرزلا( ا»رم ءاّجه ناك ،هلّزغت ةدشو هتّفع مغرو ،مهلجاسيو هنمز ءارعش

 ءالبن نم ،ميمت نم يعشاÞا بلاغ نب مامه وهف )ـه110ت( قدزرفلا امأ
 الولو ،برعلا ةغل ثلث بهذل هالول ليق ثيح ،ةغللا يف ميظع رثأ وذ ،ةرصبلا لهأ

 كرتي مل هنأ الإ ،ٍناوغ ريز ناك هفرشو هتّزع مغرو ،سانلا رابخأ فصن بهذل هرعش
 .)1969 ،يلكرزلا( بيسنلا يف ًاتيب انل

 حدمب رهتشم ،ينارصن ،يبلغتلا ثوغ نب ثايغ وهف )ـه90ت( لطخألا امأو
 .)1969 ،يلكرزلا( ماشلا يف يومألا طالبلا رعاش ناك هنإ ثيح ،ةيمأ ينب

 ةناكملاو ردقلا يوذ ءالبنلا فارشألا نم {اك لطخألاو قدزرفلا نأ ظحلنو
 þّذتب فرُع ،نأشلا ريغص ،بسنلا فيعضف ريرج امأ ،كولملا ةرضح يفو ،امهموق يف
 امهف ،ىبرق ةلص قدزرفلا عم هعمجت هنأ ىلع ،مªاوعأو ةيمأ نيب ءافلخ مامأ هرغاصتو
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 ،دجلا ةليبق ارذ يف قدزرفلا موق نكلو ،ميمت وه دحاو دج ىلإ امهبسن عجري مع ءانبأ
 .اهحفس يف مهف ريرج موق امأ

 

 هُتاّيلآو صانّتلا

 ؟صانّتلا ام .1
 اًموهفم نيتخg ليئاخيم يسورلا ثحابلا حرط يضاملا نرقلا نم لوألا فصنلا عم
 ةيقيرغإلا ةيرثنلا صوصنلا ضعب يف ةياورلا ت{وكم نع ثحبلا ىلإ هلالخ نم ىعس
 ةيريبعتلا سانجألا اªايك ىلإ لخدت نé حمست ةياورلا نأ ىأر دقف ،ةميدقلا ةينامورلاو
 ةيبدألا ريغو ،ةيديموكلا عطاقملاو دئاصقلاو راعشألاو صصقلاك اهنم ةيبدألا ،اهعيمج
 "ةيراوحلا" مسا اذه هموهفم ىلع قلطأ دقو ،اهريغو ةينيدلا وأ ةيملعلا تاساردلاك
 .)2002 ،يناودعلا(

 لصو ىتح ،عيرسلا هراشتنا يف ببسلا تناك ةرهش موهفملا اذه باصأ دقو
 ىتح ُهاَتَمِزَل ةيمستو ةروص هل تدّدحو ،هيف تعَّسوت يتلا افيتسيرك ايلوج ةيراغلبلا ىلإ
 ريظنتلا يف هلضفب ةفرتعمو ،نيتخg نم موهفملا اذه تراعتسا اªأ ىلإ ةريشم ،اذه انموي
 .ةيسورلا ةينالكشلا راطإ يف هل يدقنلا

 ،Enter-textuality حلطصم ديدجلا موهفملا ىلع تقلطأ دق افيتسيرك تناكو
 .ةيبرعلا يف صانتلg فرعُي امل يزيلجنإلا فدارملا وهو
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 ةنودم" هنإ ثيح نم صنلا نأ دّدÞا موهفملا اذه اهحرط يف افيتسيرك قلطنمو
 لوقت ،ةيجاتنإ لّثمي ؛)1986 ،حاتفم( "ةددعتم فئاظو يذ يمالك ثدح
 اهل عوضومك ذخّتت اªإف ،gًاطخ طقف تسيل تايئايميسلا نأ امب" :افيتسيرك
 اهنكلو ،ناسللا لالخ نم ةنوكتم يأ ،ةيناسل ربع اهربتعت ،ةديدع ةيئايميس تاسرامم
 دّدُحن روظنملا اذه نم .هذه انم[أ يف هب قصلُت يتلا تالوقملا لزتخت نأل ةلباق ريغ
 يلصاوت مالك نيب طبرلا ةطساوب ةغللا ماظن عيزوت ديعُي ،يناسل ربع زاهجك صنلا
 وأ ،هيلع ةقباسلا تاظوفلملا نم ةديدع طامنأ نيبو ،رشابملا رابخإلا ىلإ فدهي
 عقومتي يذلا ناسللg هتقالع نأ ينعي ام وهو ،ةيجاتنإ نذإ صنلاف ،هعم ةنمازتملا
 تالوقملا ربع لوانتلل لباق وهف اذل ،)ةءاّنب ةمداه( عيزوت ةداعإ ةقالع يه ،هلخاد
 ،يصن لخادتو ،صوصنلل لاحرت هنأو ،ةصلاخلا ةيناسللا تالوقملا ربع ال ،ةيقطنملا
 "ىرخأ صوصن نم ةعطتقم ةديدع تاظوفلم ىفانتتو عطاقتت نيعم صن ءاضف يفف
 .)21ص ،1997 ،افيتسيرك(

 "ٍةفلتخم ٍتاّيفيكب َثَدَح ٍّصن عم ٍصوصن قُلاعت" هنé صانتلا فّرعُي اذهل اًعبتو
 .)121ص ،1986 ،حاتفم(

 دهج اهنمو ،حلطصملا اذه ىلع مالكلا يف دوهجلا تلاوت افيتسيرك دعب نمو
 هرولبتب تاصاهرإ تناك تاسارد يف حلطصملا ىرثأ يذلا ترg نالور يسنرفلا دقانلا

 نم لعجت اªإ ةيصنلا ةيجاتنإلا ىلع مالكلا يف ترg هلوقي اممو ،ةيبرغلا ةفاقثلا يف
 ينعي هنكلو ،يناعملا نم ددع ىلع يوتحي صنلا نأ طقف ينعي ال اذهو ،اًعمج صنلا"
 ،يناعملل ةيدوجو ةكراشم سيل وهو ،لزتُخي ال عمج هنإ ،هسفن ىنعملا عمج زجنُي هنأ
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 راجفنا نع امنإو ،دحاو ليو÷ نع ردصي نأ عيطتسي ال اذل ،لاقتناو ّرمم هنكلو
 "هتيجاتنإ طبضت صنلل دعاوق ةمث سيلف ،فلتخا امهم صن صنلا نإ يأ ...راثتناو
)g90ص ،1996 ،تر(. 

 دعب جهنم ىلإ حلطصملا اذه لوح يذلا تينج راريج يسنرفلا يتõ اًريخأو
 ةيصنلا ربع تاقالعلا ماسقأ دحأ صانتلا لعج ذإ ،هيف لوقلا لصفو هفارطأ عمج نأ
 3،ىلعألا صنلاو 2،صنلا ءارو امو 1،ريظنلا صنلاو ،صانتلا يهو ،)ت.د ،تنيج(
 4.صنلا عماجو

 رثكألا هتروص نأ ىلع ،نيصن نيب ةينí روضح ةقالع هفصوب صانتلا فّرعُيو
 هتروصو ،ةقرسلا يه ةينوناقو اًحوضو لقألا هتروصو ،داهشتسالا يه ةيبدأو اًحوضو
 .حيملتلا يه ةيبدأو اًحوضو لقألا

 ةيؤر عم هقالطنا ةظحل ذنم موهفملا تفقلت يتلا مالقألا ةرثك ىلإ اًرظنو
 همسو امم ،فيراعتلا نم ةرثكو ةيجهنملا تافالتخالا نم اًددع حلطصملا يقل ؛افيتسيرك
éةلأسملا نأ - ونيجنأ كرام ىعديو - هيرظنم دحأ هيلإ حملأ ام اذهو ،ٍهانتم ريغ هن 
 وأ هل حلصي ام ديدحت يف يه امنإو ،)ةيصانتلا وأ( صانتلا ىنعم ةفرعم يف تسيل
 .)2002 ،يناودعلا( هيف لمعتسي
 
 .هئارقل هسفن ضرعي rًاتك صنلا اo ريصي يتلا ةقيرطلا وه ريظنلا صنلا 1
 .رخ� ا�صن عمجي يذلا قيلعتلا ةقالع وه صنلا ءارو ام 2
 .ةاكاحملاو ليوحتلا ةقالع وه وأ ،لفسأ صنو ىلعأ صن نيب عمجت ةقالع لك وه ىلعألا صنلا 3
 ُّلك اهيلإ يمتني يتلا صئاصخلا نم ةعومجم نمضتي ذإ ؛اًنيمضتو اًديرجت رثكألا ةقالعلا وه صنلا عماج 4
 .ةدح ىلع ٍّصن
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 نم دودح يف قباس جاتنإل اًدِّبعُم الإ سيل" بيدألا نأ مدقت امم صلختسُيو
 هرíآ صتمي دق بيدألا نإ لاقُي الو ،هريغل وأ هسفنل جاتنإلا ناكأ ءاوس ،ةيرحلا
 ماجسنالا نمضتو ،ًاضعب اهضعب رسفي هصوصنف ،اهزواجتيو أ اهرواحي وأ ةقباسلا

 ضرتفت ةيملعلا ةساردلا نإف اذل ؛هيأر ّريغ ام اذإ هيدل اًضقانت سكعت وأ ،اهنيب ام يف
 دصرل اهنيب نزاوي نأ يضتقت امك ،اهقحال نم صوصنلا قباس ةفرعمل ا»يخيرò اًقيقدت

 ً{ايك هرابتعا ،دحاو صن ةساردب ءافتكالا بنجتي نأو ،اهعيمج ا¼وريسو ا¼روريص
 وأ ،هريغ صوصن صتمي رعاشلا نإ لاقي نأ لذتبملا نم هنإ امك ،هسفن ىلع اًقلغم
 هصوصن وأ هصن ةعضوم بجي هنإف اذل ،لاقملاو ماقملا بسحب اهزواجتي وأ اهرواحي
 ،حاتفم( "نيعم يخيرò زيح يف ا»ينامزو ،ايهلإ يمتني يتلا ةفاقثلا ةطيرخ يف ا»يناكم

 .)125ص ،1986
 ةيدقنلا تاساردلا نإف ا»يبرع امأ ،يبرغلا بناجلا نم صانتلا يف ناك ام كلذو

 يعولا يف هل ليصأتلا ًةلِواحم اهينيع بصُن "صانتلا" حلطصملا اذه تعضو ةيبرعلا
 ىرن ذإ ؛يبرعلا ثارتلا راوغأ ربس ىدل حوضو يف ىلجتي ام اذهو ،يبرعلا يدقنلا
 مهسرد يف ا½ اونعو ،ةرهاظلا هذه [اظشب يعو ىلع اوناك برعلا نأ ىلع لدت حمالم
 لوقب نيدهشتسم ،مهسفنأ ءارعشلا ناك اهيلإ هّبنت نم لوأ لعلو ،ميدقلا يدقنلا
 ،)182ص ،1964 ،ةرتنع( "؟...ِمَّدََرتُم ْنِم ُءارَعُّشلا َرَداغ ْلَه" :دادش نب ةرتنع
 حوضو يف رهظي ام اذهو ،هراكفأ رّركُيو ،هقباس نم ذخõ مهيأرب قحاللا رعاشلاف
 ،ةلحارلا مهفصوو ،بحصلا مهلاؤسو ،ر[دلا مهئاكبو ،لالطألا ىلع مهفوقو ىدل
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 راس ًاليبس هدعب ءاج نم هذختا ،سيقلا ئرما ىلإ ةيادب بوسنم وه امم كلذ ريغو
 .هيف

 ءامدقلا داقنلا مَّلس يذلا ةيبدألا تاقرسلا بg عوضوملا ىلإ لخد مث
gةّيفخلاو ةيلجلو ،ةئيسلاو ةنسحلا تاقرسلا يف نأ ىلع ،هنم اجن رعاش نم امف ،هعاست. 

 ةيرعشلا رهاوظلاو ،نايسنلا مث ،ظفحلل ةوعدلا ةرهاظ كلذ ىلإ فاضنتو
 .سابتقالاو ،نيمضتلاو ،ريطشتلاو ،سيمختلاو ،ةضراعملاك ةرخأتملا
 

 :صانّتلا تايلآ .2
 ةشيع الو ،امªودب هل ةايح ال ،ناسنإلل ناكملاو نامزلاو ءاملاو ءاوهلا ةباثمب" صانتلا
 لهاجتُي نأ ال ،صانتلا تايلآ نع ثدحتُي نأ ىدجألا نم هنإف ،هيلعو ،امهجراخ هب
 .)125ص ،1986 ،حاتفم( "مامألا ىلإ gًوره هدوجو

 :)1986 ،حاتفم( اهزربأ نم ،اهيلع فوقولا لوطي ةريثك تايلآ صانتللو

 :ةضراعملا )أ(
 يف بيدألاف ،ٍلْعِف وأ ٍعْنُص ّيأ ةاكاحم ىلع »[ونعمو ،ريسلا يف ةاذاحملا ىلع »[وغل لدت
 امهراكفأ دّكؤيف ،ام½ يدتقيل ،هل فَّلؤم يف رخآ فِّلؤم بولسأ يكاُحي يبدألا هلمع
 نمو ،ًالزه ّدجلا نم ًالعاج امهنم رخسيل وأ ،اًحوضو اهديزي دق لب ال ،اهمعديو
 رعش ىلع قابطنالا مامت قبطني ام اذهو ،اًحدم ّمذلا نمو ،ا»مذ حدملا نمو ،ا»دج لزهلا
 .هتسارد ددص يف نحن يذلا ضئاقنلا
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 :ةقرسلا )ب(
 .قورسملا ءافخإ عم ،ةاكاحملاو ضارتقالاو لقنلا يه ،ةيعرف تايلآ ثالث نمضتت

 :حرشلا )ج(
 هيلع ينبي اًروحم لوألا تيبلا لعجي دق رعاشلا نأل كلذو ،يرعشلا باطخلا ساسأ
 ام عم بسانتي امب هغوصيو هناكم ّريغي اًفورعم ًالوق ريعتسي وأ ،ةديصقلا وأ ةعوطقملا
 .ديري

 :ةراعتسالا )د(
éيف هّثبت امب ،رعشلا يف يرهوج رودب موقت يهف ،ةقلطمو ةدرجمو ةحشرم نم اهعاون 
 .صيخشتو ةايح نم تادامجلا

 :زاجيإلا )ـه(
 مالكو يكحم ربخو ،روثأم لثم نم لوقلا روهشم ىلع دمتعُي هيفو ،حرشلا ُّدض
 .سّدقم

 ،سانجلاو ،راوحلاو ،درسلاو ،ريخأتلاو ،ميدقتلا اًضيأ صانتلا تايلآ نمو
 يف اهلكو ،خلإ ...صيخلتلاو ،ةيانكلاو ،جامدنالاو ،فذحلاو ،نيمضتلاو ،قابطلاو
 ةمث سيلف ،بانطإلا ةبعشو ،زاجيإلا ةبعش ؛نيتسيئر نيتبعش يف صخلتت ثحبلا يأر
 .نيتبعشلا نيتاه ىلع ةجراخب اهّدعن مل وأ اه{ددع ةيلآ
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 ينآرقلا صانتلا
 فلتخمب يعادبإلا صنلا اهدمتعي يتلا ةمهملا تايعجرملا نم ينيدلا صانتلا ُّدعُي
 نأل كلذو ،يقلتملاو 1جتنملا نيب مئاق راوح هنأ يف نمكت صنلا ةيمهأف ،ةينفلا هسانجأ

 زومرلاو ،ةينيدلا ةطلسلا تحت - دحوم ريغ مأ ناك اًدحوم - ٍوضنم دب ال جتنم لك
 نم اªأ ىلع اهعم لماعتُيو ،زواجتُت ال اًدودح لثمت صخشلا ا½ نمؤي يتلا ةسدقملا
 رهظتف ،جتنملا ةفاقث نم ٍفاو بيصن اهل ناك مث نمو ،تابثإلا ةمزال ريغ تايهدبلا
 .هلامعأ يف ةحيرص وأ ةيفخ تالاحإ لكش ىلع

 يهو ،ناسنإلل ةيدقعلا بناوجلا لثمت اªأ يف ةينيدلا تاريثأتلا ةيمهأ نمكتو
 صانتلا رُّفوتو ،هتديقع تناك »[أ هيدل تارورضلا نم ّدعُت اªاولأو اهعاونأ فالتخا ىلع
 هاجتgو ،جتنملا بناج نم ةيعادبإلا ةرئاد هاجتg ةيوق ةعفد هحنمي يعادبإ لمع ّيأ يف
 سدقملا صنلا عم ةيرشبلا ةعيبطلا لماعت ناك اذإو ،يقلتملا بناج نم اضرلاو لوبقلا
 اوشاع نمو نيملسملا ىدل ةصاخبو ،ىربك ةيمهأ ينآرقلا صنلل نإف ،لاحلا هذه ىلع
 .مهتلود نمض

 ةيثارتو ةيراضح زومر درجم نكت مل - ضئاقنلا نمز - ةسدقملا صوصنلاف
 ىلع اهمّدقت مكحب ةرطيسم تناك ام ردقب ،ةيفرعمو ةينهذ ىنب يف اهماحقإ بجو
 ميلاعتلg مهمازتلاو نيملسملا راهصناو ،ةلاسرلا رصع برق نم ىّتأتت ةلزنملا هذهو ،اهريغ

 
 .ةيجاتنإ صنلا نأ نم مّدقت ام كلذ ىلإ انعفديو ،عدبملا انهه جتنملr دصقن 1
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 رداصملا تناك اذل 1؛)2006 ،يروبجلا( كاذنآ ةفيلخلا اهلّثم يتلا ةيمالسإلا
 كلذو ،ميركلا نآرقلا رداصملا هذه لوأو ،ةيبرعلا صانتلا رداصم ةمدقم يف ةيمالسإلا

 "اهرتاوتو اهيلع سانلا ةقداصم نمو ،اهردصم نم ا¼وق بستكت" ةزهاج ةجح هنأل
 ضرغلا لصوتو ،يلقعلا معدلاو عانقإلا دمتعت يهف ،)65ص ،1986 ،يرمعلا(
 .لقرعم وأ زجاح نود نم رشابم هجوب هل تدصُر يذلا

 ملاع ىلع ةلاحإو بارغإ نم هعيشت امب ةروصلا معدت ةينآرقلا تاداهشتسالاف
 ،راقولاو ءاهبلا مالكلا ثروي نآرقلا يآ دوجوو ،عاقيإلاو توصلا معدت امك ،صاخ
 .)1986 ،يرمعلا( عقوملا سلسو ،ةقرلاو
 

 ضئاقنلا يف ّينآرقلا ّصانّتلا تايلآ
 ةمسد ةدام ناك ؛خيراتلا يف ًاليو÷و اًماهلإ صوصنلا رثكأ راص يذلا ينآرقلا صنلا
 ام قيقحت ليبس يف ،ةعونتملا مهراكفأو مهتليخأو مهروص معدي ام ءارعشلا اهنم ىقتسا

 
 ريرج ضئاقن يف ينآرقلا صانتلا" ناونعب يروبجلا جيلف دمحم روتكدلا ذاتسألا ةسارد ىلإ انهه ةراشإلا ردجت 1
 :يه ،ةثالث عاونأ يف ينآرقلا صانتلا عّزوي اهيف وهو ،"لطخألاو

 ةيونعملا نئارقلا لالخ نم ةينآرقلا اهتلالد تذخأ ةدرفم سابتقا ىلع موقي :يظفللا ينآرقلا صانتلا -
 .تيبلا نم اهؤالجتسا نكُمي يتلا ةيقايسلاو

 سّدقملا صنلا يف فرصتلا ةيرح عم ةدرفملا ةظفللا دودح زواجت ىلع موقي :يبيكرتلا ينآرقلا صانتلا -
 .اهتيزمرو بيكرتلا يناعمب ظافتحالاو هتيسدق ءاغلإو

 .ظفللا نود نم ىنعملا دمتعيو ،حيرصتلا نود نم ءاحيإلا ىلع موقي :يئاحيإلا ينآرقلا صانتلا -
 ةركفلا بسحب عيزوتلا ىلع دمتعاو ،ةساردلا هذه يف دراولا عيزوتلا نع اًحفص ثحبلا اذه برض دقو
 .ضرغلاو
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 دشي امم نكلو ،نيملسملا ءارعشلا ىلإ ةبسنلg هيف فالخ الو يعيبط اذهو ،نوديري
 دهجي هنإ لب ،صانتلا اذه مامأ اًقئاع هتينارصن فقت مل ينارصنلا لطخألا نأ هابتنالا
 .عزانم ريغ ةيمأ ينب رعاش وهف ،ةفيلخلg ةلّثمتملا ةينيدلا ةطلسلا ءاضرإ ليبس يف هسفن

 :حدملا يف .1
 ،1979 ،لطخألا( مهلضف اًرهظم ،مهكلم اًتبثم ،ةيمأ ينب اًحدام لطخألا لوقي

 :)200ص :1ج
ــــب ــــمُأ ينَ ـــــــيَ ـــــن َةَّ ــــعُ ــــكاـــــــمْ ــــجم ْمُ ــــلَُ ـــــــلِّ  ٌةَ

 

ــــــمت  ــــــنِم الَف ْتََّ ــــــك الَو اــــــهْيِف ٌةَّ  ُرَدَ
 

ـــــــــشُح  ٌفُنُأ اَنَخلا وُفاَّيَع ِّقَحلا ىلَع ٌدْ
 

ــمَلَأ اذِإ  ــهوُرْكَم ْمِِ½ ْتَّ ــــــــــــــص ٌةَ  اوَُربَ
 

ـــــمَحْلَم ِّفَّطلgِ ْمَُهل َنْوُكَت َّىتَح  ٌةَ
 

ـــــــيِوَّـــثـــلgَِو  ــــنُــــي َْمل ِةَّ ـــــــ½ ْضَـــبْ ــــتَو اِ  ُرَ
 

ـــــــــــــــسَتَو ـــــــــــــــض ٍماَوْــقَأل ُْنيِـبَـتْ  ْمُـهُــتَـلالَ
 

ــــــــــسَيَو  ــــــــــص ِهِّدَخ يف يِذَّلا ُمْيِقَتْ  ُرَعَ
 

 :ةرقبلا[ ))ْمُكْيَلَع َِيتَمْعِن َِّمتُألَو(( :ىلاعت هلوق نم سابتقا "تمت مكامعن" :هلوقف
 ىلع ةمò ىلاعت هللا ةمعن نأ امكو ،هناحبس هللا نم ٌردق ةيمأ ينب نأل كلذو ،]150

 ،هدابع نيب هناحبس هللا ضرأ يف نوفلختسم مªأل ؛ةمò ةيمأ ينب ةمعن كلذك ،هدابع
 .ةّنم ةمعنلا كلت نم لعجي ءيش نم سيلو

 ِّقَحْلِل ْمُكَرَـثْكَأ َّنِكَلَو(( :ىلاعت هلوقل ةضقانم "قحلا ىلع ٌدشُح" :هلوقو
 ،قحلل نوهراك سانلا نم اًريثك نأ ركذ هناحبس ةّزعلا ّبرف ،]78 :فرخزلا[ ))َنوُهِراكَل
 لباقت يتلا )ٌدْشُح( ةملكب ىنعملا دضعو ،قحلا نومزلي نمم ةيمأ ينب لعج رعاشلاو
 .ةروكذملا ةميركلا ةيآلا يف )رثكأ( ةملك
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 ،هوركملاو ىولبلا تقو همازتلاو هيلإ ةوعدلاو ربصلا ركذ رثكي ميركلا نآرقلا يفو
 لطخألا سبتقا هنمو ،]126 :لحنلا[ ))َنْيِرِباَّصلِل ٌْريَخ َوَُهل ُْمتَْربَص ْنِئَلَو(( :ىلاعت هلوقك
 ."اوربص ةهوركم م½ تّمـلأ اذإ" :هلوق يف هراكملا ىلع ربصلg ةيمأ ينب مسو

 ٍداَِ½ َتْنَأ امَو(( :ىلاعت هلوق نم هَّدمتسا "مهتلالض ماوقأل نيبتستو" :هلوقو
 يف ،ةيمأ ينبب رخفلا فقوم يف لطخألا نأ اًملع ،]53 :مورلا[ ))ْمِهِتَلالَض ْنَع َيْمُعْلا

 م¼وربجف ،مªاميإ نم سوؤيملا سانلا نم ةئفلا كلت ّصخي ينآرقلا فصولا نأ نيح
 اهسبتقا يتلا )مهتلالض( ةملك هلوق نّمض لطخألاو ،اهّلضأو م½ولق ىمعأ مهّربكتو
 ،سأبلاو ةعاجشلg فصّتملا هحودمم ةوق يف ةغلابملل ىنعملا اذه اهيلع ىنب مث ،ةيآلا نم
 .لدعلاو قحلا قطنمل نيلاضلا خضرُي هلعج امم

 الَو(( :ىلاعت هلوقل حضاو سابتقا "رعص هِّدخ يف يذلا ميقتسيو" :هلوقو
 دارُت يئاشنإ ةيآلا يف مالكلا نأ يف فالتخالا عم ،]18 :نامقل[ ))ِساَّنلِل َكَّدَخ ْرِّعَصُت
 ةحيصنلل هلعج ّحصيو ،حودمملا ةوق يف ةغلابملا هنم دارُت يربخ تيبلا يفو ،ةحيصنلا هب
  .اًضيأ

 :)94ص :1ج ،ت.د ،ريرج( ةيمأ ينب كولم حدم يف لوقيف ريرج امأ
ـــــــقَّوَـــط ُهللا ـــــــفالِـــخلا َكَ ـــــــهلاَو َةَ  ىَدُ

 

ــــــــــــــضَق اــــمِل َسْيَل ُهللاَو  ــــبَـت ىَ ــــيِدْ  ُلْ
 

ـــــخلا َّنِإ ـــــــفالِ ـــــــلgِ َةَ ــــــبَأ يِذَّ ـــــلْ ــــــيَ ـــــتْ  ُمُ
 

ـحت اـــــــهِـكْـلُـمِـل َسْـيَـلَــف ْمُـكْـيِـف  ـــــــيوَْ  ُلْ
 

 هنأل ؛عمجلا اذهل لّدبم الو ،نيدلاو ةسايسلا ةيمأ ينبل عمج هناحبس %اف
 ،مهنع اهل لّوحم ال اذل ؛اولمع امل ،مهيف ةيقg ،مهل ةمزال ةفالخلاو ،َّلجو َّزع هنع رداص
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 ًالْيِدْبَـت ِهللا ِةَّنُسِل َدَِجت ْنَلَـف(( :ىلاعت هلوقب ديضعتلا ىنعملا اذه راهظإل مدختسا دقو
 نود نم كلملg ليوحتلا مدع صيصخت عم ،]43 :رطاف[ ))ًالْيِوَْحت ِهللا ِةَّنُسِل َدَِجت ْنَلَو
 .ُهَّنَسو هناحبس هللا هاضق امم هريغ

 :2ج ،ت.د ،قدزرفلا( كلملا دبع نب ناميلس حدم يف قدزرفلا لوقيو
 :)309ص

ــــــــــــــضْوُرُغ ىَقال ِّقَحلا َِّيلَو َكْـيَلِإ  اـهَ
 

ـــــــــــــسانَمْلgِ اهُجارْدِإ اِ½ اَ½اقْحَأَو   ِمِ
 

ـــفَج ِيتَّلا َمْوُمُْهلا َنْلِمَْحي ُضِهاَوَـن  ْتَ
 

 ِمِئارَكلا ِتانـَصْحُمْلا [اـشَح ْنَع انِب 
 

ــــم َنْغُلْـبَـيِل ــــمحَرَو اًرْوُـن ِضْرَألا َءْلِ  ًةَْ
 

ـــــعَو  ـــــيَغَو ًالْدَ  ِِمتاوَقلا ِتاِربْغُمْلا َثْ
 

ـهَأل َتْــلِعُج ـمحَرَو اًــنْمَأ ِضْرَألا ِلْ  ًةَْ
 

ـــــــبَو  ــــــقــــــلا ِرíآل اًءْرُ ــــــكــــــلا ِحْوُرُ  ِِملاوَ
 

ـــــــعَــب اـــــــمَـك ـحم َِّيبـَّنـلا ُهللا َثَ ـــــــمَُ  اًدَّ
 

ـــــنلاَو ٍةَْرتَف ىَلَع  ـــــثِم ُساَّ  ِمِئاـــــهَبلا ُلْ
 

 ))َنْوُهِراكَل ِّقَحْلِل ْمُكَرَـثْكَأ َّنِكَلَو(( :ىلاعت هلوق ضق{ لطخألا نأ مّدقت
 هلعجي وهف ،ناميلسب قحلا ىلع تابثلا دّيقُي ذإ ؛هضقانُي الف قدزرفلا امأ ،]78 :فرخزلا[
 يه يتلاو ،ةيآلا يف ةروكذملا ةئفلا لمكت يتلا كلت يأ ،قحلا مزلت يتلا ةليلقلا ةئفلا نم
 دبع نب ناميلسب قحلا مازتلا ىنعم ّصخ قدزرفلا نإ لوقن نأ نكمملا نمو ،ةيرثكأ
 .ىنعملا اذه مّمعف لطخألا امأ ،ةيمأ ينب نم هريغ نود نم كلملا

 نيتيبلا يف - مهِنمأو مهثيغو مهلدعو ةيمأ ينب ِرون نم ضرألا ألم ام نإ مث
 ِْيتَْمحَرَو(( :ىلاعت هلوق نم قدزرفلا اهاقتسا يتلا )ةمحرلا( ةملك هّمضت - عبارلاو ثلاثلا
 ينبب اهّصخيو ،ةيآلا نم )ةمحر( ةملك حرشي وهف ،]156 :فارعألا[ ))ٍءْيَش َّلُك ْتَعِسَو
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 نومحريو ،هرمé نومكحي مهف ،اهنم ءزج يهو ،هناحبس هتمحر نم ةجت{ اهاريف ،ةيمأ
 .كرابتو الع هتمحرب

 ْمُكَءاج ْدَق(( :ىلاعت هلوقل سابتقا "ةرتف ىلع اًدمحم يبنلا هللا ثعب امك" :هلوقو
 املثم ،سانلل ةمحر لسرُأ ناميلسف ،]19 :ةدئاملا[ ))ِلُسُّرلا َنِم ٍةَْرتَف ىَلَع ْمُكَل ُِّنيَبُـي انُلْوُسَر
 مهنع ةمحرلا عاطقنا دعب ،ُلبق نم مهل ًةمحر - مالسلاو ةالصلا هيلع - دّمحم لسرُأ
 .ةرتف

 ِماعْنَألاك ْمُه ْنِإ(( :ىلاعت هلوقل ميمعتو سابتقا "مئاهبلا لثم سانلاو" :هلوقو
 ))ُهاوَه ُهََهلِإ َذََّختا ِنَم(( :ةيآلا هذ½ ّصخي ةزعلا ّبرف ،]44 :ناقرفلا[ ))ًالْيِبَس ُّلَضَأ ْمُه ْلَب
 .اًعيمج سانلا ىلع ىنعملا ممعُيف قدزرفلا امأ ،]43 :ناقرفلا[

 ةيمأ ينب نإ ةلئاقلا ةيردقلا ةركف نودكؤي قبس اميف قدزرفلاو ريرجو لطخألاو
 هوفلخيل مهل قيرطلا أّيه مهمكح لبق ناك امو ،هئاضقو هناحبس هللا ردقب ةفالخلا اول{
 .ايندلا يف سانلا يف هناحبس
 

 :بيسنلاو لزغتلا يف .2
 يهو ،اهئانغإو اهمعد يف ميكحلا ركذلا يآ ىلع تدمتعا ىرخأ ةركف ىلإ لقتنن
 ،ت.د ،ريرج( لوقي ذإ ،اهيف ىّلعملا حدقلا ريرجل ناك يتلا بيسنلاو لّزغتلا ةركف

 :)160ص :1ج
gـــعِّوُط ْوَلَو ُطْيِلَْخلا َن  {g اـــم ُتْ

 

ــــــــــــصَولا ِلابِح ْنِم اوُعَّطَقَو   {ارْقَأ ِلْ
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ـــع َّمُأ [ ـــمَ ـــج وٍرْ ـــم ُهللا ِكازَ ـــغَ ـــفْ  ًةَرِ
 

ــــك َيِداؤُف َّيَلَع ْيِّدُر  ــــلاَ  {اــــك ْيِذَّ
 

 اـنَل ِتْـيَوَأ ىَقْلَـن ْيِذـَّلا َْنيِمَلْعَـت ْوَل
 

ـسَت ْوَأ   {اوْكَـش ِشْرَعلا ْيِذ ىلِإ َْنيِعَمْ
 

ـــس ْتَلام ْذِإ ِجْوَمْلا ِبِحاـــصَك  ُهُتَـنْـيِفَ
 

ــــــي  ــــــــــــــسِإ ِهللا ىلِإ ْوُعْدَ  {الْعِإَو اًرارْ
 

 :ىلاعت هلوقك ،هترثكل ميركلا نآرقلا نم هراتخا ءاعد "ةرفغم هللا كازج" :هلوقف
 نم دبعلا لاني ام لزجأ نأل كلذو ،]136 :نارمع لآ[ ))ْمِِّ½َر ْنِم ٌةَرِفْغَم ْمُهُؤاَزَج َكِئَلْوُأ((
 .هتداعس متتو هريخ نوكي ا½ ،ةرفغملا هناحبس هقِلاخ ِمَعِن

 ِْينَزَحَو ْيِّثَـب ْوُكْشَأ َاَّمنِإ(( :ىلاعت هلوقل سابتقا "{اوكش شرعلا يذ ىلإ" :هلوقو
 تناك الإو ،هناحبس هللا ريغل نوكت ال ىوكشلا نأ ىنعمل دييقتو ،]86 :فسوي[ ))ِهللا ىلِإ
 .سانلا نيب عئاش وه امك ًةّلذم

 ام ُمَلْعَـي َهللا َّنَأ َمَرَج ال(( نأ كلذف ،"ً{العإو اًرارسإ هللا ىلإ وعدي" :هلوق امأ
 .ةروكذملا ةيآلل نيمضت اذهو ،]23 :لحنلا[ ))َنْوُـنِلْعُـي امَو َنْوُّرِسُي

 ةثالثل اهيف سبتقا تارم ثالث ميركلا نآرقلا ىلإ ريرج ءوجل انهه ظحلنو
 .رصعلا كلذ يف عادبإلا يف سدقملا صنلا ةناكم ىلع ليلد اذهو ،تايبأ

 :2ج ،ت.د ،قدزرفلا( ًالزغتم لوقي هضئاقن ىدحإ يف قدزرفلا ىرنو
 :)23ص

 ُفِزْعَـت َتْدِك امَو ٍشاـــشْعéَِ َتْفَزَع
 

 ُفِرْعَـت َتْـنُك اـم َءارْدـَح ْنِم َتْرَكْنَأَو 
 

ـــضلا ِةَمْوَـن ْنِم ُءارْدَح ْتَهَـبَـتْـنا اذِإ  ىَحُّ
 

ـــعَد   ُفَرْطِمَو ٍّزَخ ُعْرِد اـــهْيَلَعَو ْتَ
 

éَِـــــــــضْخ  ِهِب ْتَلَج َُّمث َنامْعُـن ْنِم َرَ
 

ـــــــــشْرُـي َْنيِح اًبِّيَط [انَّثلا َباذِع   ُفَ
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ـــــس ْيِذَّلا ُتْوَعَد ـــــسلا ىَّوَ  ُهُدْيَأ ِتاَوَمَّ
 

ــم َىنْدَأُ þَََّو  ـــــــيِرَو ْنِ  ُفَــطْــلَأَو ْيِدْ
 

ــــــــــــــشَيِل ــــــغْ ــــــناــــــمَزِب اــــــهَلْعَـب ِّينَع َلَ  ٍةَ
 

ــــــت  ــــــهلَدُ ــــــــــــــسُنُـف اــــــهْنَعَو ِّْينَع ُهُِّ  ُفِعْ
 

 ّدح ىلع - ىحضلا موؤن اéª ةجوزتملا ءاردح فصي هذه هتايبأ يف قدزرفلا
 ،ضرملg اهجوز لغشيل هناحبس هللا وعدي عبارلا تيبلا يف هنكلو - سيقلا ئرما لوق
 يف امهلوأ ؛ميركلا نآرقلا نم ناسابتقا عبارلا تيبلا اذه يفو ،لاني ام اهنم وه لانيف
 َءامَّسلاَو(( :ىلاعت هلوقل سابتقا "هديأ تاومسلا ىّوس يذلا" :هلوق لوألا رطشلا
 "يديرو نم ىندأ %و" :هلوق يناثلا رطشلا يف امهينíو ،]47 :تQراذلا[ ))ٍدْيéَِ اهانْيَـنَـب
 .]16 :ق[ ))ِدْيِرَوْلا ِلْبَح ْنِم ِهْيَلِإ ُبَرْـقَأ ُنَْحنَو(( :ىلاعت هلوق نم سابتقا

 اًمعد ميركلا نآرقلا نم سابتقالا يف ريرج وأش غلبي مل انه قدزرفلا نأ ىلع
 .بيسنلاو لّزغتلا ةركفل

 :)105ص :1ج ،1979 ،لطخألا( لوقي ذإ ؛اذه لثم لطخأللو
ــــــساوِب َتْيَأَر ْمَأ َكُنْـيَع َكْتَـبَذَك  ٍطِ

 

 الاـــــيَخ ِبgَّرلا ْنِم ِمالَّظلا َسَلَغ 
 

ــــــتَو ـــــغَ ـــــــلَّوَ ـــــل ْتَ ـــــعْوَُرتِ ـــــج اـــــــنَ ـــــنِ ـــــــيِّ  ٌةَّ
 

ـــلاَو  ــــيِرُـــي ُتاـــــــيِـــناـــــــغْ ـــــــنْ ـــهَألا َكَ  الاوْ
 

 ىَرَج اذِإ َّنِهِرْكَمَك ُتْـــيَأَر ْنِإ اـــم
 

ــــف  ــــيِ ــــك الَو اـــــــنْ ــــحَ ــــهلاـــــــبِ ــــح َّنِِ  الاـــــــبِ
 

 اًدِهاــــــــــش َكَنْـيَأَر ام َكَدْهَع َْنيَعْرَـي
 

ـــــــــــــصَي َتْلَذَم اذِإَو   الاذَم َكْنَع َنْرِ
 

 .]28 :فسوي[ ))ٌمْيِظَع َّنُكَدْيَك َّنِإ(( :ىلاعت هلوق لّصفُيو حرشي وهف
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 ريرج ىدل اًحضاو بيسنلاو لّزغتلا ةركف يف ينآرقلا صانتلا ىقلن ؛مّدقت امكو
 يف ةّقرو اًعبط مهرثكأو ،ةثالثلا لزغأ ناك هنأل كلذو ،لطخألاو قدزرفلا نود نم
 .هرعش

 

 :رخفلا يف .3
 ّقحلا قدزرفلاو لطخألل نأ ىلع ،رخفلا ةركف ضئاقنلا يف ددرتت يتلا راكفألا نم
 ،بيلك هدادجé رخفي ناك لطخألاف ،اهيلع ٍّدعتم اًريرج نأ نيح يف ،اهيف قيقحلا
 عشاجم نم ناك قدزرفلاو ،لاعفأو م[أ نم مهل ناك امو ،موثلك نب ورمعو ،لهلهملاو
 ،ميمت نم هنأ حيحصف ريرج امأ ،ةيسورفلا دايسأو ،ةحاصفلا بgرأ ،ميمت ينب سأر
 .اهراغَص مه نيذلا عوبري ينب نم هنكلو

 :)187ص :1ج ،1979 ،لطخألا( اًرختفم لطخألا لوقي
ــــــــــــــص َنْبا [ الَأ  الُعلا ِمُرَـت الَف ٍراَّـفَ

 

 ِرْعـِّشلا يف َكِمْوَـق ِتاَّيَح ْنَرُكْذَت الَو 
 

ـــــقَـف ــــــــــــــــــضªََ ْدَ ـــــيَح َْنيِّيِبِلْغَّـتلِل ْتَ  ٌةَّ
 

ـــــــــسْوُم ِةَّيَحَك  ـــــــــصَّنلgِ َدِّيُأ َمْوَـي ىَ  ِرْ
 

ـــــكَرَـت اـــــمَف ـــــيَح ْتَ ـــــل اـــــنُتاَّ ـــــيَح َكَ  ًةَّ
 

ــــــحت  ــــــب ٍضْرَأ يف ُكَّرََ ــــــحب الَو ٍحارَ  ِرَْ
 

 هّيبن هناحبس هللا ا½ دّيأ يتلا ةزجعملا ةصق سبتقي لطخألا نأ ّيلجلا نمو
 ،نوكفõ ةرحسلا ناك ام تفقل ةّيح تراص يتلا هاصع يهو ،مالسلا هيلع ىسوم
 اِ½ ُّشُهَأَو اهْيَلَع ُأَّكَوَـتَأ َياصَع َيِه َلاق * ىَسْوُم [ َكِنْيِمَيِب َكْلِت امَو(( :ىلاعت لاق
 ٌةَّيَح َيِه اذِإَف اهاقْلَأَف * ىَسْوُم [ اهِقْلَأ َلاق * ىَرْخُأ ُبِرآَم اهْيِف ِْيلَو ْيِمَنَغ ىَلَع
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 ُرِحاَّسلا ُحِلْفُـي الَو ٍرِحاس ُدْيَك اوُعَـنَص اَّمنِإ اوُعَـنَص ام ْفَقْلَـت َكِنْيَِمي يف ام ِقْلَأَو ...ىَعْسَت
 ،69 ،20-17 :هط[ ))ىَسْوُمَو َنْوُراه ِّبَرِب اَّنَمآ اوُلاق اًدَّجُس ُةَرَحَّسلا َيِقْلُأَف * ىَتَأ ُثْيَح

70[. 
 ،ت.د ،قدزرفلا( ريرجل هلوق هنمو ،هضئاقن يف رخفلا نم قدزرفلا رثكُيو

 :)102ص :1ج
ـــــــف ـــــــنِإَ ـــم َكَّ ـــه ْنِ ـــمن ِْينَـــب ِءاـــــــجِ  ٍْريَُ

 

ــــك  ــــهَأَ ــــنلا ِلْ ــــجَو ْذِإ ِراَّ ــــعْلا اوُدَ  gاذَ
 

ــــــــــــــسَي ْنَأ اــــــهِّرَح ْنِم اْوَجَر  اوُْحيَِرتْ
 

ــــــــــــــصلا َناـك ْدـَقَو  ــــــــــــــش ْمَُهل ُدـْيِدَّ  gارَ
 

 ُّقَْحلا ِلُقَو(( :ىلاعت هلوق - بيكرتلا ةعيبط يف فالتخالا عم - سبتقي وهف
 ْمِِ½ َطاحَأ اًر{ َْنيِمِلاَّظلِل {ْدَتْعَأ َّ{ِإ ْرُفْكَيْلَـف َءاش ْنَمَو ْنِمْؤُـيْلَـف َءاش ْنَمَف ْمُكِّبَر ْنِم
 ْتَءاسَو ُبارَّشلا َسْئِب َهْوُجُوْلا ْيِوْشَي ِلْهُمْلاَك ٍءاِمب اوُثاغُي اوُثْـيِغَتْسَي ْنِإَو اهُقِدارُس
 .]29 :فهكلا[ ))اًقَفَـتْرُم

 :)155ص :2ج ،ت.د ،قدزرفلا( ريرجل هلوق اًضيأ هرخف نمو
ـمس ْيِذَّـلا َّنِإ ــــــــــــــسلا َكََ  اـنَل َىنَب َءاـمَّ

 

ـــــب  ـــــيَ ـــــــتْ ــــئاـــــــعَد اً ـــــــمِ ــــعَأ ُهُ ــــطَأَو ُّزَ  ُلَوْ
 

ــــتْـيَـب ــــيِلَمْلا اــــنَل ُهاــــنَب اً  َىنَب اــــمَو ُكْ
 

ــــــــــــــسلا ُمَكَح  ـــقْـنُـي ال ُهَّـــنِإَـــف ِءاـــمَّ  ُلَ
 

ــض ــسَنِب ُتْوُـبَكْنَعْلا َكْيَلَع ْتَبَرَ  اهِجْ
 

ــــضَقَو   ُلَزْـنُمْلا ُباتِكْلا ِهِب َكْيَلَع ىَ
 

 ْنِإَو(( :ىلاعت هلوق نم ذوخأملا ىنعملل ليصفتو ٌحرش يناثلاو لوألا ناتيبلاف
 تاملك نم نوكملا ةيآلا ءزج أرق رعاشلاف ،]107 :سنوي[ ))ِهِلْضَفِل َّداَر الَف ٍْريَِخب َكْدِرُي
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 ىوقأ سيلو ،هموقب راختفالا يف نيتيب هنم ًالعاج ،هرعش يف هسبتقاو هبجعأف ،سمخ
 .رخفلا اذه تابثإ ليبس يف ةجح ميركلا نآرقلا نم

 يذلا تيبلاك اًتيب كلمي مل املف ،ريرج ىلع ٍساق ءاجه هيفف ثلاثلا تيبلا امأ
 َرَصَن امك َّلجو َّزع هللا لضفب هنورصني ءايلوأ نم سيلف ،قدزرفلا هناحبس هللا هبهو
 قدزرفلا هب تõ مل اذهو ،توبكنعلا تيب نم فعضأ هتيبو ،َقدزرفلا ِقدزرفلا ُدادجأ
 َءايِلْوَأ ِهللا ِنْوُد ْنِم اوُذََّختا َنْيِذَّلا ُلَثَم(( ذإ ؛ليزنتلا هب ىضق امم وه امنإو ،هدنع نم
 ))َنْوُمَلْعَـي اوُناك ْوَل ِتْوُـبَكْنَعْلا ُتْيَـبَل ُتْوُـيُـبْلا َنَهْوَأ َّنِإَو اًتْـيَـب ْتَذََّختا ِتْوُـبَكْنَعْلا ِلَثَمَك
 ،لاثمألا برض ةيل+ فرعُي ام تحت ىنعملا اذه جاردإ نكمملا نمو ،]41 :توبكنعلا[
 ام اًريثكو ،هنم فعضأ ال توبكنعلا تيب نأ ةبطاق ممألا ىدل فورعم هنأل كلذو
  .فيعض لكل هب نولّثُمي

 :)64ص :1ج ،ت.د ،قدزرفلا( هلوق هسفنب قدزرفلا هيف رختفا اممو
ـــــلِعُج ـــــنْعَل ٍسْيَقِل ُتْ ـــــلَزَـن ًةَ  ْمِِ½ ْتَ

 

ــــــتْرَـي َْمل ِهللا َنِم  ــــــع ْمُهْـنَع َّدَ ــــــ½اذَ  اُ
 

 ُْمªَِّإَو(( ،قدزرفلا يه ]60 :دوه[ ))ًةَنْعَل ايْنُّدلا ِهِذَه يف اوُعِبْتُأ(( ناليع سيق ونبف
 ،هسفن هب ّصخيو ،نعللا ىنعم سبتقي انه وهو ،]76 :دوه[ ))ٍدْوُدْرَم ُْريَغ ٌباذَع ْمِهْيِتآ

  .ريرج موقب هناحبس هللا اهلزنأ ةنعل هسفن نم ًالعاج
 :)471ص :1ج ،ت.د ،ريرج( هلوق ريرج رخف نمو

 اـــهَلْهَأ َةَـــفالِخلا ىَطْعَأ ْيِذَّـــلا َّنِإَو
 

ـــنِخَو ٍسْيَـق يف َِيل َىنَب   ارَخْفَم َفَدْ
 

ــــــلُم َرِباــــــنَم ــــــــــــــضُم اــــــهُّلُك ٍكْ ــــــيِرَ  ٌةَّ
 

ـــــــــــــــــــصُي   اَربْنِم ُه{ْرَعَأ ْنَم اـــــنْيَلَع ِّلَ
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ــــــــــــــسِإ ْوُـبَأ {ْوُـبَأ  اـــــنَنْـيَـب ُعَمَْجي َقَحْ
 

ـــــــهَـم َناـــــــك ٌبَأ  ـــــــيـِبـَن »[ِدْ  ارَّـهَـطُـم ا»
 

ــــــــــــــس اَّــنِمَو  اــعَد ْيِذَّــلا ُِّيبَّنلا ُناــمْيَلُ
 

ـــكْلُمَو ً{اـــيْنُـب َيِطْعُأَـــف  ــــــــــــــسُم اً  ارَّخَ
 

 اًدِجاـس َّرَخ ْيِذَّلاَو ىَـسْيِعَو ىَـسْوُمَو
 

ـــــــــــضْخَأ ِهْيَـنْـيَع ُعْمَد اًعْرَز َتَبْـنَأَف   ارَ
 

ـــــــنِم ُبْوُقْعَـيَو ـــــــمْكِح ُهللا ُهَداز اَّ  ًةَ
 

ــــــــــــــصُم اـًنْـيِمَأ ٍبْوُقْعَـي ُنْبا َناـكَو   ارَّوَ
 

ــــــبَأ ـــــخ {ْوُ ـــــلَ ـــــــيِ ـــــبَر ُهللاَو ِهللا ُلْ  اـــــــنُّ
 

ــــــــــــــضَر  ـــمب اـــنْيِ  ارَّدَـــقَو ُهَـــلِإلا ىَطْعَأ اِ
 

ـــــــلْـبِق َىنَب ـــــــتªَْ ِْيتَّلا ِهللا َةَ ـــــــ½ ْيِدَ  اِ
 

ـــــــف  ـــع اـــــــنَـــثَرْوَأَ ـــمَو ا»زِ ـــلُ ـــــــكْ ـــم اً ـــعُ ـــمَ  ارَّ
 

 ،ميهاربإ ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلإ هباستنg تايبألا هذه يف ريرج رخفي
 نآرقلا يف ةفورعم اهلك مهصصقو ،ىسيعو ،ناميلسو ،ىسومو ،فسويو ،بوقعيو
 نإو وهو ،رخفلا ليبس يف اهراصتخاو اهفيثكتو مهصصق سابتقg موقي وهو ،ميركلا

 .برعلg مهل ةلص ال مªأ ربُخت ةقيقحلا نإف ،ءايبنألا ءالؤه ىلإ هسفن بسني ناك
 امأ ،ءايحتسا ىلع رهظي قدزرفلاو لطخألا رخف يف ينآرقلا صانتلا ناك

 يف ةرخفمو ٍّزع اوذ قدزرفلاو لطخألا نأل كلذو ،ريثك حضاو وهف ريرج ىدل
 ؛رخفلا يف ام½{ذé قحلي الف ريرج امأ ،نòرهاظ ناتفورعم امهاتناكمو ،امهيتليبق
 نأ كلذ ىلإ هعفدي ،هرخف معديل عاطتسا ام هنم فرتغي ميركلا نآرقلا ىلإ أجل اذل
 .مكحلا يف ّتبتو مصخلا تكسُت ةزهاج ةجح ميركلا نآرقلا
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 :ءاجهلا يف .4
 .ةضيقنلا هيلع موقت يذلا ساسألا ضرغلاو ةسيئرلا ةركفلا وه ءاجهلا

 :)205ص :1ج ،1979 ،لطخألا( ريرج ءاجه يف لطخألا لوقي
ـــــــــــصَقَر اوُلَـبْـقَأ َّىتَح َنالْيَع َسْيَـقَو  اً

 

ــــــعَـب اًراــــــهِج َكْوُعَـياــــــبَف   اوُرَفَك اــــــمَدْ
 

ــسْيَـق ُهللا ىَدَه الَف ــض ْنِم اً  اهِتَلالَ
 

ــكَذ ِْينَــبِــل اـــــــعَــل الَو   اوُرَـــثَــع ْذِإ َناوْ
 

 ْمُُ½ِراوَغ ْتَّـضَع ْذِإ ِبْرَْحلا َنِم اوُّجَـض
 

 ُرَجَّــضلا اهِقالْخَأ ْنِم َنالْيَع ُسْيَـقَو 
 

 نورهاُجي مªأ يف نيقفانملا ةداع ىلإ يناثلاو لوألا نيتيبلا يف لطخألا ريشي
gةفيلخلا ةعيابمب اورهاج نيذلا ناليع سيق ونب مهلثمو ،رفكلا نورمضُيو ناميإل، 
 نل نولاض اذه مهلعفب مهو ،ا½ نوفرتعي الو ةفالخلا نودحجي مهرئارس يف مهنكلو
 :ىلاعت هلوقك ،ميركلا نآرقلا يف رئاظن اذهلو ،مهلمع ناك »[أ هناحبس هللا مهيدهي
 ُنَْحن اَّمنِإ ْمُكَعَم َّ{ِإ اوُلاق ْمِهِنْيِطايَش ىلِإ اْوَلَخ اذِإَو اَّنَمآ اوُلاق اوُنَمآ َنْيِذَّلا اُوَقَل اذِإَو((
 اُوََرتْشا َنْيِذَّلا َكِئَلْوُأ * َنْوُهَمْعَـي ْمªِِايْغُط يف ْمُهُّدَُميَو ْمِِ½ ُئِزْهَـتْسَي ُهللا * َنْوُـئِزْهَـتْسُم
 فّثكُي وهف ،]16-14 :ةرقبلا[ ))َنْيِدَتْهُم اوُناك امَو ْمُُ¼َراِجت ْتَِحبَر امَف ىَدُْهلgِ َةَلالَّضلا
 نيتيبلا نيذه يف ةيآلا ىنعم نّمضُيو

 ينب ةصق فّثكُيو سبتقي هنأك ؛"رجضلا اهقالخأ نم ناليع سيق" :هلوق يفو
 ملسلا اوبلط مهتتأ اذإف ،برحلا مهيت÷ ىتح ملسلا نم نورجضي اوناك نيذلا ليئارسإ

 يذلا ىولسلاو ّنملا ىلع مهربص مدعو مهرجض ةصق كلذكو ،اهنع اوفّلختو ،اًددجم
 ْنِم ِألَمْلا ىلِإ َرَـت َْملَأ(( :ىلاعت لوقي ،ريخلg ىندألا اولدبتساف ،مهيلع هناحبس هللا هلزنأ
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 َلاق ِهللا ِلْيِبَس يف ْلِتاقُن ًاَكِلَم انَل ْثَعْـبا ِمَُهل ٍِّيبَنِل اوُلاق ْذِإ ىَسْوُم ِدْعَـب ْنِم َلْيِئارْسِإ ِْينَب
 ْدَقَو ِهللا ِلْيِبَس يف َلِتاقُن َّالَأ انَل امَو اوُلاق اوُلِتاقُت َّالَأ ُلاتِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك ْنِإ ُمُتْـيَسَع ْلَه
 ٌمْيِلَع ُهللاَو ْمُهْـنِم ًالْيِلَق َّالِإ اْوَّلَوَـت ُلاتِقلا ُمِهْيَلَع َبِتُك اَّمَلَـف انِئانْبَأَو {ِر[ِد ْنِم انْجِرْخُأ
gِ246 :ةرقبلا[ ))َْنيِمِلاَّظل[. 

 َكَّبَر انَل ُعْداَف ٍدِحاَو ٍماعَط ىَلَع َِربْصَن ْنَل ىَسْوُم [ ُمُتْلُـق ْذِإَو(( :ىلاعت لوقيو
 َنْوُلِدْبَـتْسَتَأ َلاق اهِلَصَبَو اهِسَدَعَو اهِمْوُـفَو اهِئاَّثِقَو اهِلْقَـب ْنِم ُضْرَألا ُتِبْنُـت اَِّمم انَل ْجِرُْخي
 ُةَّلِّذلا ُمِهْيَلَع ْتَبِرُضَو ْمُتْلَأَس ام ْمُكَل َّنِإَف َرْصِم اوُطِبْهِا ٌْريَخ َوُه ْيِذَّلgِ َىنْدَأ َوُه ْيِذَّلا
 .]61 :ةرقبلا[ ))ِهللا َنِم ٍبَضَغِب اوُؤgَو ُةَنَكْسَمْلاَو

 :)171ص :2ج ،ت.د ،ريرج( ًالئاق لطخألا ىلع ريرج دريو
ـــــئِّبُـن ـــــلْغَـت ُتْ  ْمَُهلاـــــجِر َنْوُحِكْنَـي َبِ

 

 الالَح َمارَحلا ُمُهُؤاـــــــــــــــــــــسِن ىَرَـتَو 
 

ــــــــــــــصلا اوُدـَبَع  ٍدَّـمَحُِمب اوُبَّذَـكَو َبـْيِلَّ
 

ـــــجبَو  ـــــئَْربِِ ـــــــيِ ـــــــكَو َلْ ـــــبَّذَ ـــــم اوُ ـــــيِ  الاـــــــكْ
 

 :ىلاعت هلوق ضراعو ريرج سكع ؛"مهلاجر نوحكني بلغت تئبُن" :هلوق يف
 ذإ ؛داضتملا لباقتلg اذه فرعُيو ،]3 :ءاسنلا[ ))ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباط ام اوُحِكْناَف((
 ،يروبجلا( ءاسنلا حاكنب رمألا يف لّثمتملا يهلإلا عيرشتلا ىلع نوجرخي بلغت ينب لعج

2006(. 
 ذإ ؛"ًالالح مارحلا مهؤاسن ىرتو" :هلوق يف اهسفن ةيلآلا مدختسي اًضيأ وهو

 %اف ،]29 :ةبوتلا[ ))ُهُلْوُسَرَو ُهللا َمَّرَح ام َنْوُمِّرَُحي الَو(( :ىلاعت هلوق ضراعُيو سكعي
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 بلغت ينب ءاسن نكلو ،تامّرحملا نع نايهني ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هناحبس
 .ًالالح تامّرحملا هذه يف ىرت

 يه امنإ ةفلاخملا هذهو ،اهفلاُخي امب ةينآرقلا ةيرايعملا نع جرخي اذه يف ريرجو
 .مصخلاو نيّقلتملا سوفن يف ريبك ريث÷ وذ ميسج ٌرمأ

 مªأل ؛هناحبس % ٌءادعأ ٌراّفك بلغت ينب نأ ىنعمل ريرقت يناثلا تيبلا يفو
 ،مالسلا هيلع ةكئالملg اوبذكو ،ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحم اوبّذكو ،بيلصلا اودبع
 َهللا َّنِإَف َلاكْيِمَو َلْيِْربِجَو ِهِلُسُرَو ِهِتَكِئالَمَو þَِِّ ًاَّوُدَع َناك ْنَم(( :ىلاعت هلوق سبتقيو
 .]98 :ةرقبلا[ ))َنْيِرِفاكْلِل ٌّوُدَع

 :)171ص :2ج ،ت.د ،قدزرفلا( ريرج ءاجه يف قدزرفلا هلاق اممو
ــهَـف ــحَأ ْلَ  ٌبِراــه ِةَــغارَمْلا َنْبا [ ٌدَ

 

 ْهُــلِئ{ َّدـُـب ال َتْوَمْلا َّنِإ ِتْوَمْلا َنِم 
 

 ٌبِـهاذ َوُه ْيِذـَّلا ُتْوَمْلا {َأ ِّينِإَـف
 

ـــسْفَـنِب   ْهُلِواُحم َتْنَأ َفْيَك ْرُظْناَف َكِ
 

 ،]185 :نارمع لآ[ ))َتْوَمْلا ٌةَقِئاَذ ٍسْفَـن ُّلُك((و ،ناسنإ لك ريصم توملا
 ُتْوَمْلا((و ،]78 :ءاسنلا[ ))ٍةَدَّيَشُم ٍجْوُرُـب يف ُمُتْـنُك ْوَلَو ُتْوَمْلا ُمُّكِرْدُي اوُنْوُكَت امَنْـيَأ((و
 .حضاو سابتقا اذهو ،]8 :ةعمجلا[ ))مُكْيِقالُم ُهَّنِإَف ُهْنِم َنْوُّرِفَت ْيِذَّلا

 :)904ص :2ج ،ت.د ،ريرج( ًالئاق قدزرفلا ىلع ريرج ّدريو
ـــــــمبُر الَأ ـــــــمِئاـــــــق ُقَدْزَرَفْلا َتg اَّ  اً

 

ـــــــــسَأ َهْجَوْلا ُكُْرتَت ٍر{ ِّرَح ىَلَع   اَعَفْ
 

 ِهِــب ْتَــلَزَـن اــمَلاــط ْيِزاــخَمْلا َناــكَو
 

 اعـَضْخَأ ِفْرَّطلا َرـِصاق اهْنِم َحِبـْصُيَـف 
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 ُمُهَهْوُجُو ىَشْغَـتَو(( :ىلاعت هلوقل حرشو سابتقا "اعفسأ هجولا كرتت" :هلوقف
 .]50 :ميهاربإ[ ))ُراَّنلا

 ُمِهْيَلَع ْتَبِرُضَو(( :ىلاعت هلوقل اًضيأ سابتقا "هب تلزن املاط يزاخملا" :هلوقو
 .]61 :ةرقبلا[ ))ُةَّلِّذلا

 ْنِإ(( :ىلاعت هلوقل ريرقتو سابتقا "اعضخأ فرطلا رصاق اهنم حبصُيف" :هلوقو
 .]4 :ءارعشلا[ ))َْنيِعِضاخ اَهل ْمُهُـقانْعَأ ْتَّلَظَف ًةَيآ ِءامَّسلا َنِم ْمِهْيَلَع ْلِزْنُـن ْأَشَن
 

 ةمتاخ
 ىلإ ةيريث÷ ةيلامج ةيصوصخ هل عمتجتو ،لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا ينآرقلا صنلا لّثُمي
 اوفده ،هيناعم اودمتعاو ،هيآ اورّبدت نيح {ؤارعشو ،ةيعيرشتلاو ةيسدقلا هتناكم بناج
 عم فقيل ،دارملا ةفرعمل هزيفحتو هّدش ىلع لمعلاو ،يقلتملا يف ريثأتلا ةزيم كالتما ىلإ
 نإو ،هنأش نم يلعُيو هدّيؤُيو همعديف ،همامتها ةراثتسا ىلع ةردق رثكألا رعاشلا
 نييعت ىلع تدعاس ؛ثارتلا ءوض يف صوصنلا لُخادت نع اهثيدح يف صانتلا ةيرظن

 ةفلاخملا ليبس يف ةلثامملا ىلإ أجلت يتلا ةيعادبإلا ةيلمعلا يف لامجلا قاثبنا ةيفيك
 صنلا ىلع دامتعالاو ،سبتقملا صنلا كرت هب دارُي ال قوفتلا اذه نأ ىلع ،قوفتلاو
 ىدحت سدقم سبتقملا صنلا نأل كلذو ،ثحبلا اذه ضرعم يف لقألا ىلع ،ديدجلا
 نيأ نمف ،ًالماك ةايح جهنم لثمي عيرشت هنأ ىلإ ةفاضإ ،هلثمب نايتإلا ىلع َسانلا هُلئاق
 م¼اءامتنا فالتخا ىلع انئارعشل ه{ركذ امو ؟هقوفي نأ هنم سبتقُي رخآ ٍّصنل
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 عادبإلا ةيلمع يف ميركلا نآرقلا اهلغش يتلا ةناكملل اًحضاو ًالثم الإ سيل ؛مهدئاقعو
 قلاخلg ناعتسا نم ىدل ةغمادلا ةجحلا نوكت ال فيكو ،لاز امو ،نامزلا كلذ يف
 !؟هقّوفتو هتردقو هسفن تابثإل هناحبس
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