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 المقدمة
بدددل  هه،الحمدددلهلصددد هلددد الهالدددوليهاللاممدددوهللدددنهالمددد لوه هلالمم ددده عهالحمدددلهلصددد هالل دددهيهال دددمه هال  ددده 

 هاآلخدد هلال دد ا هلال دد  إذاهقضددأهرلدد انها يمدد ه  ددتفهلدد هودد هاهنددتأل،هلر دد لهريدد هاضلفهلهه،ال ددمتاوهلاض  
للددصأهالصدد هه،ال دد ااهالموهدد ه،ال شدده هالودد   ه،ع ددلوهل مددتل هانهاددلهال ددمل،هلر دد لهرألهمددهلي هلحمددلاإللدد هاض

ههههههعصه هلعصأهآل هللح  همصيع
اضدبد  ه ععمدتألهرألهالو دلهعودلي هلديه تاودلهالحد ايهالو دل هلهه،لم هدع ينهل د اهالنمد أهرألهورهد انهلد هالو د د

 بمد ه دلعيه  م هاالتج ا وهالو ل و،هل عاللألهب لومد اهالو دل هالدت ون،هله صيهبه،هل  لألهري انهالل ليهالل بن
لا وها ه وه جلهاالعم افهب د ههلمتاللهل هالمر فهالل بنضلفهالوش هلالمتز  هلاهتتج هرللئكهالعاعمه 

هلمتاج م  ع
لإ د اا نهعصدأههلبحرد ن،هتود هالد   ه مد بلتألهال د جهالجد للنهتل   د نه لالتاق هريودنهرادلهاضمد ت يهادنهج للههههه

لود لكهربحد لهالوشد هادنهالمجد وهه،لنرهد هلد هربحد لهالم قهدوه نهلاح دهل د ،هللو قشوه،ال م ملهالج للهو
لاددد ت يهلتتج ددد ت يها دددنهلمل ادددوهاضدبددد  هلرمددد ت يهالج للددد و،هللم بلدددوهر  هه،ر ضددد نهه،المحنمدددوعهل دددلالون

لل ا  دد هلودد هه، يهاددنهال ددحفبددلهلل دد الته،عصددأهل لتدد ت يهلربحدد   يه، دد عهعدد هورددلالو ل ددو،هبددلهاال
،هلالحدد ومه هالمددنهقدد دتونهإلددأهال حددئهاددنهرلامددلهال ددحفهال ددلتد وهلم بلدد نهل دده ت  بلا ددوه مدد لوهالددلومت اوه

هلم م هلنتي وهالر  اوعهواضدبههلرهوالتن  هالر  اهوهمتا هرو يته،ها نها لصوه ا وهالو ضواضدبهوهاه  
دبددد  هقدددلهعددد ه ددد ي ي،هلبص دددتاهد جددد وهلددد هاللصددديهلالمل ادددوهلال ددد جهلالتاقددد هرألهورهددد انهلددد هالمتنددد   هاضههههه

ليحد هادنهاد وهاض د دهيجدلهورهد انههلها فهبهو يهلبده هالشد  يهالل بهدوعلال حئ،هللن هضلفهالوش هلالمتال
لل هالمل ل   هيمهجوهالمتاللهل هه،ل هي  دي هقلهتج لزهاللدهالت  هل هال  لته هيمهجوهاضبح لهاتل 

هعيو هل زلو هانهرزلوهالمتاللعهل هرالل ليهالل بن
ال دلتد و،هللديهرتود لفهيم ذاهل هال حئهالج للنهالمموتعهادنهج للمود ههل هرلده  ا هانها اهال حئههههه

ب ل حددئهال مدد ملهخدد  اهالددت  هللددلدهت جمددوهالنرهدد هلو دد عهلادد اه  خدد هعصددأهاضدبدد  هريت دد يهادد لت  هرللددأه
هبتن ايع
بدددععيهه((الم ج دددمه هلالدددلومت او)) لددد   هالمتمددد هادددنهالل امددد وهاللصهددد هلورهدد هلددد هرمددد ت يهالج للددد وهههههه

لنودد هرقددلهبنرهدد هلمدد ه ععمددتأل،هادد ور هال مدد ملهاددنه،ها لضددلفهرلدد هالبددلهلودد هعالضددلف،هلادد اهرلدد هاهدد هي دد 
عصددأه   عدوه مد مص هلريد هالهر لددنههو د ،هبهومد هبلددمهالم ملرده هلديه جد  ج لل تود هقدلهتديهيشدد ا هلاالمدمت ديهل

لضددلفهللندد هرتموددأهراله  ددهئتاهضبودد  هل ددو يهلدد هرألهبلضدد نهلدد هال مدد ملهتممهددعهلرخدد  هتضددلفهرللئددكهب 
ال مدد ملهداخددلهج للدد وهالددت  ههاالتجدد اه لذلددكه لددتدهلمتضددتعهال مدد لوهللص  لددل،هللصمشدد فهاددنهودد ه
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ليشددد ا ههي،ت جمدددوه مددد مص هللهدددتهج لل توددد هت صددلهلددد هرعضددد  هاهئدددوهالمددل   ههههههههههعل مدد ملهالم ملرددده 
ه م ملهالم ملره ه غيهور ت يعلهنهتوش هداخلهج لل تو هانهت جمو ل م ملهالما

لودد ا هه ع يالدد   هعدد دلاهقددل ت يهال حرهددو،هلإت ددللدد هغهدد أهالم جمددوهلص مدد ملهادد ينهرمددجلهلصم ملردده هههههه
،هلدد هغهدد أهالم جمددوهعمصهددو،هلتتدد عص يهلدد هالحدد ايهالر دد انهالددت ونهلاللدد لمنعهرلدد هالدد   همددجصتاه مدد مص ي

لودد ا هعصمهددو،هلتتدد عص يهلدد هالحدد ايهه ع يل ددي،هر ضدد ،هقددل ت يهال حرهددو،هلإت ددهل مدد ملهادد ينهرمددجل دد وهال
هعلالل لمنالر  انهالت ونه

نره هل هال متجهال اتنهالت د ه    هانهتو لنهرللئكهالو  دهلال  اره ،هالاله تتتونهالم  ه هلالم   هبه هههههه
هلض يهرور هتمهعانعلم هجللهبه،المل اوهعولهرللئكهاضم ت ي

االتج ا وهلالو    وهه،هللم بلولالم قحهالتن  ه،تنشفهع هالمللدهالر  انهلللهاضبح لهالج للهوههههه
لالددد ت  ههإألهال حدددئهالجددد للنهوشدددفهعددد هلدددل هالم قدددنهبددده هالو   ددد وهلاالتج اددد وه،اضدبهدددوهلالو ل دددو

هقمو عهب  علل ه يهااله،الم  صح وهالو ل وهالحل روهالمو ا ،هلو لكهتمحهص
ال حدئهاهد ،ه،هللنتي ت هلهلل  د وه،تلل  هي  اوهانهالوم اهالو ل هالج للنهالنم أهعصأهلو  هق دههههه

للم بلدددوهالم لتددد وهلاضبحددد لهالج للهدددو،هلاإل ددد افهعصدددأهال مددد ملهه،ادددنهالج للددد وهالمدددل   لددد هخددد فه
لددد هه،هضدددموم هالنرهددد  مددد ملللو قشدددوهاللل دددلهلو ددد عهلالنمددد أهر ددد  هب لنشددد فهالجعمدددنهالددد  ه شددده هإلدددأهال

هال حئهالج للنهانهالممصنوهالل بهوهال لتد و،هعمق،هونهتنتأله   ديهعصأهالو تصهالتا ديهانهال م مل
لاعم اا هضالهالتضلهل هاضم ت يهلال  اره ،هلقدلهخمممد هبمدلل  هال مد ملهالمدنهر د اتهعصه د هرلها دم وته

ادنهرورد هالج للدد وههعصددأهتودتعهلتضدتع ت  ه مللقدلهامدملوتهبو ددتصهل تلدوهلد هتصدكهال مدهادنهلو قشدم  
هال لتد وع

هه
 أ.د. مسعد بن عيد العطوي

ههه
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ه
 المدخل:

ه
 لوهتهوهالل اموهاه  هللو ج  هليم ج  عه،إ   اوهإلأهالج لل و 
  ه،لإب ازهال ض   ه،لالمل  فه،اإل   يهإلأهال حتلهل هاهئهال لا وهالمنه وعوهعصأهالجم

 اضدأهال لتد عهلإب ازه،لالمتضتع وهالم ا هو
  ب قم  سهالو    وهلالمو ه عهالم ت 
 يم ذاهل هالشل هلي لوهانهالج لل وع 
 ادنههالو دللهه،التقتفهعولهاوتألهالور هو ل  وهال  ه ي،هلال لا و،هلالم  ل و،هلال ه يهال اتهدو

 الج لل وع
ه

 التنوع:
ه

هتوتعهالج لل وع (1
 عتوتعهال لر و (2
 توتعهرعض  هاهئوهالمل   ع (3
 عتوتعهالمو ا  (4
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ه
 تنوع الجامعات:( 1)

انهرالافهودل هه،هلاتهلضم ل ه ايهلاال،هلإيم هل ا   هالموتُعهل ن انهج لل وهالممصنوهليهتوش هههههه
لتتالصتهل هاهئ وهدللهدوهج للو،هامر هتنتيتهج للُوهالمصِكهملتدهلمنتألهيتايهتلصهيهج للنهلو جن،ه

 جهددوهل     يهدد ،هلا ي دد ،هلا للددتهإ تدد ده  ب دد هاددنهبودد  هالمو جهددوهاللصمهددو،هلاعممددلوهعصددأهال لردد وهال  
لملصدددهيهالص ددد وهالشددد قهوهلال  بهدددو،هلوددد ألهل ددد اهالم قدددنهلالمشدددنهلهر ددد ُوهالن هددد هادددنهبوددد  هالمو جهدددوهالل صهدددو،ه

هانه   اوهربو  هالج للوهلرم ت ت يعه  جهاضدبنهلالتن  هلالو لتوتعهاله،هامجصألالمو جهوهال حرهو
ه

 سعود اإلسالمية:جامعة اإلمام محمد بن 
آدابد هلت    دد ،هلبوددتهل د هلو جدد ه ح ددقهتصددكهل للدوهالددل  هاإلمدد لنهلل مدد هلهتهج للددوهاإللدد دهرم دههههه

امم   تهعلدانهل ه ج الوهاضزا هال   هر  لاهاللصي،هلود يتاهه  هاضلفهل هاضزا  ه ،تل لياضالافعهلو أله
إق لدوهلود ا هلههعلصج للوهاتهبو  هاللصيهلالمتم هاه هقلليهانهالرت يهالمل اهوهلالص ت و،هلو ألهال لفهاضممأ

ههلم لدهالمنت  هالمل انع
لتملو،هلاال  عهانها اهالمج فهو يتهالل ام وهل لل ها اهال حئهاتفهالج يلهالص ت هلاضدبن،هإذهه

،هلاتد هورهدد هلد هالشدل هلالل امددوهالمت دصوهلل دد ق يهبد  زانههتندت  هالمنم دد ولاضدح ن،هلههعصدأهرل د وهالنمددل
لد هربود  هالج للدوهلصل امد وههذلدكهلد هتد  ه وهادنهربود  هالج للدوعهلللدلهايدلا عهال د  جه هوللههو ه ان،ههضدأا

اللصه ه  صت ه  ا هالمل اوهلالتعنهب  ،ها لهتلاالتاهإلدأهالل امد وهاللصهد هق دلهتشدنهص  هادنهالممصندو،هلذادله
لمد هجلدلهه،يهالل لنهانهالممصنولو لكهالش ألهانهالملصههإلأهج لل وهل  هامأهتن   هالللدعهاللش او

اللصهد هب عضد  هاهئدوههلتد   وهالل امد وه،ادد1331ج للوهاإلل دهت  د هإلدأهادمحهبد أهالل امد وهاللصهد هعد ده
جلص دديههلندد هلددهص يهلصمدد   هبدد ضزا  ه هد  هاددنهالج للددو،هلودد ألهلددو يهال ددت  هلالم دد  ،تهجددالمددل   هالمته

المل   هلتضتع وهو يته،هله،هلتح ه  نهلوشت نههاهالم الهبحر نه ح لتألهعصأهالل اموهاللصمهوهالمل اهو،ها اهته
هللل اوهجتاي  هلت    وهاضدأهلتوتعهاوتي عه،اه  هالم التمهلهإلأهالشمتلهوهإل

لد لكهه د هالمتجد هلتدمحهبد أهالمدو  ه،ه  فهالمش   هاإلم لنبهل لهامم صتهال حتلهانها وهالج للو
عهللندد هالج للدد وهتمهددعوهيدد د يهد امددوهاآلداأهالم   يددوه يددت،هلواإلمدد لنهاضدبددن،هلرغصددقهبدد أهالتص ددتو

 ددديهامدددمملوهلددد هالل امدددد وهه،ره ددد وهاضدأهال دددلتد هل  تلددد امددد وهعددد هاآلداأهال ل مدددو،هلهب لل ه
هانهد امم  هاضو د مهوهللو  هالو    وهاضدبهوهلالو ل وعهالحل روهانهلو اج  هال حرهو،هبل
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لحضدددت هالتاضدددحهضدأهلردبددد  هالدددت  هالل بدددن،هلإد ايهالمر دددفهاهللددد هال دددتاا هالمدددنه دددل و  هال  ادددئههههه
لاضددت ايهاددنهالم لتدد وهلاضبحدد ل،هلب لم  بددلهه،ال ددلتد هلم دد  اوهاالتج ادد وهاضدبهددوهاددنهوددلهإقصددهي

ها لاألهاضدأهال لتد هانهاضبح لهلالم لت وهانهال  دهالل بهوهبلهانهم م هالمومل  وهالر  اهوع
ه

 كليات البنات:
ت ددد   هعدددلدهلددد ه،ها دددلهر مددد وهال وددد وهعصدددأهااممددد جهالل امددد وهاللصهددد ،هلوددد ألهل ددد هت  ه اددد هرقدددللتهوصهددد و

هإالهب  وهال    وعهمصنو،هللألوها اغ نهاله  لرق لهيهالمهلاللومت اوهانهلج الوهل مصتوهل هال  ار و
وهعصددأهتشددنهلهرعضدد  هاهئددوهالمددل   هلدد هالج للدد وهالت وهددوهللدد هالج للدد هاعممددلوهوصهدد وهال ودد وههههه

نهتوتعهالمو جهو،هلبو  هالتن هلوهتهوهال  ج،هلايم   هحهع،هان ألها اهالموتعهل هت  ه وهاالل بهوهب هايم   هرلهت
لالتاق هرينهعج تهل هالمتضتع وههع،هلو ألهيم ج هانهال  اوهالتن  وهلاضدبهوهلاإلع لهوهلممهعانهالمتضتع

رهد هلد هالل امد وهاقمحمدتهلتضدتع وهجل دليهبلضد  ،هانلر د اتهعصدأهه،لي قشدم  ه،الج  ئوهالمدنه ر م د 
وهانه  جهلتضتع وهال  عو،هلرلهلو قشوهآ ا هالحلا وهان   ن،هلاوه ن،هلو لكهي    هل  منو،هبله   وت

ال ضدد   هالممشددنصوهاددنهاإلبددلاع،هإلددأهج يددلهلل لجددوهقضدد   هي ل ددوهاددنهاضدأههاضدأ،هاددنهالشددل هلال لا ددو
هال لتد ع

 جامعة أم القرى:
ج للددوهردهال دد  هإلددأهامددم   أهعددلدهلدد هو دد  هاللصمدد  هلاضدبدد  هاللدد أ،هلرقددللتهعصددأهاددمحههبدد د وههههه

الل امددد وهاللصهددد ،هلاقمددد أهلو ج ددد هلددد هلدددو  هج للدددوهاإللددد د،هان يمددد هتشدددن ألهالدددلعيهاضورددد ها ددد هادددنه
ه هل جم وهلحتهوهله تهب ل  صوعمالممصنوهالل بهوهال لتد وهلصل ام وهاللصه ،هبلهتل ض

الم ددددت يهالهت ددددتدهعصددددأهاالي   عهدددوهلإيمدددد هت ددددتدهعصددددأهالم   يدددوهبدددده هاضبحدددد لهاددددنهالل امدددد وههلعمصهدددوههههه
لهإالهال صهدلهبهومد هلديهيجده،ال   جهوهلاللاخصهو،هلوره هل هال م ملهالج للهوهاللاخصهوهلجلوه      هلصوشد 

هعل هال م ملهالمنهوم م  هرلح ب  هانهال   ا
المصدكهاه دل،هلج للدوهالمصدكهخ لدلهادنهورهد هلد هالل امد و،هلقلهم امتهالج للدوهاإلمد لهو،هلج للدوه

لانهع دلهخد ددهالحد له هههلتت لوهقل اوهالمش اه ه،لامحتهاضبتاأهلم صحوهب لمو  هاللصمنهلألبح ل
ههعانهللألهالممصنوهلدربتهعصأهإ م فهبلر وهلص   اور وهالج لل وه

ه
ه
ه
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 تنوع البعثات:( 2)
ا دتهه،الممود ا هالممحد ل هلهالعلونهلمنت  هاد اهالمجممد هالمر دفوره لألهال   ه  تصتألهل مو متألهال لهههههه

ادوح هيلد  اهاآلألهه،لوره هلو هاله ول فهعصأهالمندت  هالحد لنهلمر تدنهالج للد وانهزل هله هب لمل ل،ه
رلاملهالمتال  هلص لر و،هلرل:هع لهاللع عهال ت   ،هللو ت هالح زلن،هلدعهغ ز هال  ه ن،هللحملهع لوه

هه   هليهرتمن هل هت تهلهرللت  ت يع يهال م ين،هلرجه ل
إألهتوتعهالمتا دهالر  اهوهل هاتج ا وهالل ليهرجم هرل هل هر د وهعصدأهتندت  هال اوهدوهالت وهدوهالمموتعدو،هههههه

لال اللهلح ايهالمجمم هانهال ح اوهلالج لل وهلالمومل  وه ل يها اهالموتععهلاتهرل هإ ج بنه لامه
ليحد هالهي دم ه هرألهيح دنهرللئدكهاللا مده هادنهب    يهد هرلها ي د هرلهالتال د وهت موهااليعلا هلاالي دتا عه

هآ   ايهاضدبهوهانهالمش لهالر  انعالممحليهرلهال  دهالل بهوهال   هل يه
ه
ه
 تنوع أعضاء هيئة التدريس:( 3)

،هامدو يهالدت ونهرعض  هاهئدوهالمدل   ه دل يهتلدلدهالمود ب هالر  اهدوهللدتا دهتومهم د ،هإألهالو ه هلمشنهلههههه
امددأهالددت ونهل مصددفهالمنددت  هالدد اون،هامددو يهالموممددنهلصج للدد وهالت وهددو،هللددو يهالل مددلهلدد هال لردد وهله

لالجعامدد هلتددتي هلبدد دهالشدد د،هال  بهددو،هللددو يهالتااددلهلدد هالج للدد وهالل بهددوهلدد هل دد هلال ددتداألهلالم دد أه
نهلالمو جدنهادنهالل امد وهاللصهد ،هلالهلا اهالموتعه دنله   ادوهالمجممد هل دنلهالمندت  هالد اونهلالمل اد

ل  لدلهالحد ايهال حردنهادنهالج للد و،هل بمد هرلجدلهالرو مهدوهالمم  عدليهبده هه، ل يها اهاضل هإالهلد ه م لدل
ت صددت هذلددكهاددنها  ددوهال ددح اوهلقددلهه،رعضدد  هاهئددوهالمددل   هامددأهتدديهالحددتا هالدد  هجمدد ه ددملهالمر تدده 

هخ ددهالح له ،هلانهالمومل  وهالمنهت ع ا هالوتاد هاضدبهوعلانهاي  قوهالحتا هال  ه  ع وهه،لتوتع  
ه
 تنوع المناهج:( 4)

اوهلموتعددوهلو دد هالم دد الوهال دددحتهو،هلاضا د ددئهاإلذاعهددو،هلالودددللاو،هت دد هالو ددلهالمل لدد هل ددد  هاههههه
لالمصم هددد و،هلاضبحددد لهالت دددصهوهادددنهالمجددد الوهالمحنمدددو،هللو ددد هال مددد ملهالج للهدددوهللو  ددد هالودددتاد ه

هضدبهوعا
لو دد ه  ددمحقهالل امددوها،م يهددو،هللنددقهآ دد وهالتقددتفهعوددلهالو ددله ههدد فههلوددل  ِهه،لقددلهت بلددتهجص دد ههههه
ضألهالل ام وهالج للهوهانهالتعد  هالن هد هال  ضد هلصممحدهصهلالمد ين،هلتلدلدهالحدتا ههج للوهلتحتالت ؛ال

 



 9 

 طهادتفهودلهقضدهوهلد هال ضد   ،هل تفهال  د  هتحدتهلج د هال لدلهلصمو هد هلجمد هاآل ا ،هللد ه ديهاالمدمو 
هلبللهذلكه  ض هال حئهلحتا هالمو قشه هل هال  لله يهالمحنهيع

المجددد وهوددد لكه،هلهل ددد قهلصمرددد قفهالمممهدددعهالددد  هو يدددتهال دددح اوهاهددد ه امدددليلنددد هالتاقددد ه  دددجلهاههههه
ند هاد وهجل دلهلمد جي،هل ديه ندتأُلهالحدتا ،هلهم تم اوها نهالمنهت  د هب د جهودللالوللاوهلالمصم ه وهلال

انهتحددتهلج دد هال حددئهلالممحددهصهللدد هالهت ضدد هاددنهجص دد هللمصهددوهال ضددتعهلصم دد صح،هللدديهت ددفهورهدد ه
هلالم دمه وهالو ل دو،هلتجدلي ا هلصنرهد هلد هاضمدم  هعهللدتهت لصود هالمدتالنهالن هد المت دهالن ه هلد هذلكها ن

الجل ددليهالمددنه حمص دد ههتلدتدهإلددأهل دد صح وه امدد وهلدد هالمدد اويهاضلفهلمت دتدهالم دد صحهاضلفهلاللاللددو
الم دددد صحهلرددددلهال لددددع،هلال مددددت ،هلااليع دددد ج،هلاإلمدددد  ط،هلالمت  قددددو،هلالمودددد صعهبددددلهتمحددددتفهلددددللتالوه

هالم  صح وهلمحملهالم اويهال ل يهلالجل لع
ه

 مكونات اإلبداع وتنظيره:
النددتأل،هبمم هدد اوهورهد يهرو د هلدد هاند هاإلي د أل،هلاإلي د ألهخ ضدد هلمم هد اوهاد اههتمدتاهاهد يهالندتألههههه

ادددتهالمحددد يهلص  هلدددوهلل دددم صصه هبمددد ه  لددد هاه تددد ،هلها عدددلهللددد   هاهدددها إلي ددد ألهلمددد   هبددد لنتأل،هلادددت
ادددنهاضدد  اأ،ها إلي ددد أله  ددد  عهالمهددد  اوهلاللتالدددفههعهلمددد ه جلدددلهاه تددد ادددنهتوددد ا هللدد اههإيددد  اه  دد ،ه

إا دد مه وه هلدد هلدد اعهاإلي دد ألهضخهدد هاإلي دد ألعهإألهعصددأهال شددرخددفهلالنددتا لهلالددعالزف،هلندد هاددلهاددنه
إلي  ألهلم م هالحهتاألهرع يهلرور هبنره هل هامكهالندتا لهوص د ،هلاد لأهاإلي د ألهضدلهامكهاإلي  ألهب 

رلهالشلتأهلاضليهلال   او،هلاود هه،رلهالت ونه،رلهاالجمم عنه،اإلي  ألهت  يهتنتألهعصأهالم مت هالت د 
هال ش هريت  يعب ل يههه ،بلهي مه هالتمكهلالملله هالحض   ه، نتألهال  اعهالحض   

ا آلداأهلالهمهم هالشل هتم   هب لح لأهلالنتا لهللم هيمو لفهاض  هالجعمنهعصأهاضدأهللنتي ت هت ال،ه
الهلاض دللتجه و،هلتمد   هب لمد ه،لد اعهاإل مد ألهلالنتد نتألهلتمد   هب د اعهالحدقهلال   دل،هلهاللامموهانهال

هبمتجه  عهالمنت  هال اونهال ش  هلرا مه  هلت تدهلتحت هر  ا هان
ذاوهال دد اعهه،يدد تنهلددألدأهالل بددنهيجددلوهاهضدد هلدد هالمنددت  هالدد اونهلاإلا  مددنهلصحهدد يهالل بهددوهلعوددلل 
ال ددفهب لمنتيدد وهه،رألهجدد  وهالددل  هاإلمدد لنه دديهلدد هل ددئه،هلالحندديهلال   ددوعلالج ددله،لالت دد ه،ال  صددن
لالتجلايهدوهلالشدنصهو،ه ديهجد  وهال ود  هاضدبدنهبم وه  تد هالتن  دوهه،هلبوأهرا مه هجل لي،ها امصتال اوهو

ل اصدوهالددم ايهلد هالشددلتأهللنتي ت د هالر  اهددو،هان يدته ددت يهردبهدوها ه ددوهذاوهت ههد هلت ددت  هادنهالل دد ه
لحد لأهال دصه هو،هاد   وهجتايدلهلود عهلاود يهرلدتاألهلد هاضدأهلدديهالل  مدن،ه ديهبدلرهال ودتدهامدأهجد  وها

 يهجد  وهل اصدوهالجمدتدهالتند  هلاضدبدنهللدلدهالحد ايههال  لفهالهي م ه هتو لل  هاو ،ا وه  رهعصه  هت
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همهد  اوهذاوهاد ايالهادد،هللديهتند 1211ادهلامدأهلد ه  د  أه147النتينهعصأهاضلوهاإلم لهوهلو هع ده
عفهلق مل د هعد هالشدلتأهلادنهالمدنهتحد لفهعدعصأهائوهال ه موها د عههعصأهالشلتأهلان ا ،هلإيم هو يت

هدئهايتمد جهالر  اد وهاه،التن ،هل هبص  هانهالل د هالحدل ئل هالنتينهليه  صغهالح ايههمو صلانهاللدهع
،ها ص دددتهاهمودددوهال ددد اعه،هلتتالدددلهال  ددد ال ددد اعهالجددد م يهالممتجددد هب لمنتيددد وهال اوهدددو،هلهالحددد ااضلمهدددو،هله

ال ه مدددو،ها لمنم دددلهلددديه  دددلفهإلدددأهلددد لحهال شددد  وهلع صهم ددد هه ددد انهالددد  ه نم دددنهب لم د دددوهلتتجهددد الر
هعهلا وهمووهالص هانهالملاا هال ش  عاضلياتهاتفهالم د هلال ه موهاضا د وهضلوهل ههلاض  ت  ،هإيم 

لصمهد  اوهال   جهدو،هلادنهادنهب دي هخض هلإلاه  هالم ا دن،هللصمندتألهالل دل هلهلاضدأهالمل ل هانهههههه
الج للد وه،ه ديهو يتهلصمد لهفههال ه دي،ه يهت ايهلل ل،هلانهت   عهلت ون،هلقلهامصتهال ح اوهال ا و

،هلتجد  هعصه د ه  ج  وهلممحصهب ل حئ،هلتتمقهالتند ،هلت ودنهالم د صح،هلتد   هاالتج اد و،هلت مد 
هالمم  موهلالم  هقع

قت ددوهآتددتهُروص دد هعصددأههلاله  ددلهرألهالمهدد  اوهالتن  ددوهلالتص ددتهوهلالمم  مددوهالشددنصهو،هامصددتهبدد ل انهههههه
هالج للنعالح ايهعصأهل مت هالمو ه  هلاإلبلاعنهبلههالم مت ه 

الح ايهاضدبنهالمل ل ي،ها ه ت ه،هلا وهلت وه،هبلهلم   ع نهلم   ع هلمض دانههللنو  هامصتها او نهههههه
بتلددلهالحددللهالنددتينهال شدد  وههواالامددعازالم   لدد ،هل)ل  لدد (هب دد لهال ب بهددوهالل لمهددوهالمددنهتمج ددلهاددنه

لدهيضتج  ،هبدلهاللمدلهعصدأهإيند  هالمتج هل هال ش  و،هلاتقهع تل  هإلأهج يلهت ت هتصكهالل تفهرلهع
التلدددددلهالل صدددددنهللح  بمددددد هللح  بدددددوهلتجتداتددددد هال ددددد لتوهال امددددد وهلتجددددد لزهاضلددددد هإلدددددأهامدددددملع  هال لعدددددنه

هلال لل تفعهلوص  هل  هالص  هالم   هانهالح ايهاإلبلاعنهبلهالمو ه  ع
 د د هإلدأهع لمهدوهااليممد  هلدتههإألهتو ا هاضان  هالل لمهوهعصأهاضدل وهال ش  و،هلعصأهال ود  هال دصتونههههه

ا دهصوهذلدكهوصد هلدت يهعد هلهه،رتهحهتن ا هالمتالل،هلن هعلدهالمن ا ،ه  د هإلأهت قحهراند  هلم بد أ
اللددد ليهله دددتهلمو مددد وهالم وهدددل،هلاله حنم ددد هلو دددقه  بدددت،هلتشدددمص  ها ودددوهلم ب بدددوهلملاخصدددوهلموددد ا يه

ل،هل ودلل هاهد هال لهدلهلد هال   دل،هالهاد قهاهد هعشتامهو،هعد ليه مدلاخلهالح ضد هاهد هلد هالم ضدنهلالم دم  
هع(1لنل،هلالهت ض هاه هالح ووهلمو ق)به هالجع هلا

تصدددكهتمشدددنلهادددنهال دددح اوهرورددد هلت مددد هالل دددلهال شددد  هبمتج ت ددد هالمم ا دددو،هلتددد الهالمم لدددلهال  ادددئه
هان  ععصأهاضلتاأل،هاض هع هاضهللهاه  هالمل  فلاضو د منهالممحص،هإي  هعتاليهانهاص  وه  

لدد هق ددتفههدالالوهورهتددو،هل مص  ادد هالممص ددنالم ددلعهإبلاعدد ،ها ددته حمددلههللدد هادد اهالمو ددقهالممدد ج ه وددم 
هعاالخم فهرلهالمتااق

                                                 

هع11ع دفهم لوهلاضدأهااليجصهع هالمل ل هه)1(
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هالم اويهالمل ان،هلالم قحهالمو جن،هلتجل لهال ود  هالتند  ،هلاالمدمملادهلد هلود ب هجل دلي،هودلهذلدكه رز 
امددأههيرمدد ت ت لجل ددل،هالو بدد لألهلص ددل ي،هال دد خ لألهلدد هري دديهاآلتددتألهب هالشدد  أهالمر ددفهرزان،هوددنه دد لأل

لم اصددوهاضجهدد فهال ددحتهو،ههامددأه ددل وتاهلن يددوهرمدد ا ي،هللدد هي ددلي  شددملهعددتدايهل تندد لاهبممحددهص،هله
لهالمنهامر هاخم فهالم ااايهالمرلهاضعصأهلنله ن هلالج للهوعهضي يهجمهل ه  لتألهل لفهلااله

هالو    وهاتل هلو لكهي    وهالشن يهوعهور يت لأهإلأهتح هقهالملوأهردوهإلأهه
اد وههليد ع هلصمد ال،ها يد هيجدلهال دلالأهادني فهعولهوره هل هالم  صح وهالمل ل يهالتااليهه ليح هلم

نهوالج ا هلالج ج ينهلاآللدل هلال   د جعولهالو    وهبم  صح وهل مصتوهلرلهي   وهالملوأهلالم ونه
هلاب ه  هقع

أهلم بلددوهل دده يهت ددت هالو   دد وهالمل لدد هاددنهال حددئهالجدد للنهاددنهراضدد ألهلال  اددئهالم ددمصهقدد د هعصدد
الج لل وهالل بهو،هلال املهل  هج للوهال  ا ي،هلالمم لله دل يهريد هعمدلهجمد عنه  ضد هللتالدلهلتنت ود وه

الدددد  ه شددددللهالودددد  هوصمدددد هر ادوهه  عددددليهتدددد  يهرخدددد  ،هلادددد اهاالخدددم فهاددددتهالمهدددد  ذاوهدددوهلم   بددددوهتدددد  يهللم
هاالي ت  ع

هلد هرلد و،هللقدفهاضود د منهادنهتد أل ههلقلهي لهالو  دهل هالو    وهال  بهدوهلر  اد هال دحتنهادنهعجصدوههههه
؛هودنه د  هادلهاومشدفهالمو هد هالو دل هالل بدنهال د لف،هرلهرضد  هال   دقهانهالمد اله لل،هلرخ ه مصم لت

هلصو    وهالمل ل يع
 دو،هلالمندت  هاالجممد عنهادنهالدوصهاضدبدن،هإلدأهلقله  روهي   دوهعصديهالدوت هاضدبدن،هلاللاللدوهالص تهههههه

ج يلهي   وهالو لهال اتن،هلالو لهالمتضتعن،هلال وهت وهلالل لد وهلي   دوهعصديهالجمد فهلي   دوهالشدن يهوه
هلغه ا ،هلوله ل يهتلاخص  هلت   ل  ع

يهبلددلهبحددئه ددهالو دلهالجمدد عنه  ضدد هلل  يهددوهلم يهددو،هت ددتدهعصددأهإ  دد دهراددلهاضمدد ت يهلدد هاضق دد دههههه
مددم ذهلص  اددئه  ددلدهلص  دديهلتملاللدد هاآل ا هلت دد ص ،ه دديه  ددلرهال  اددئهق ا تدد هلجمدد هلقدد ا يهلتتجهدد هلدد هاض

رله ل متألهاإلبدلاعهلد هخد فههلو  هتنتألهالل اموه متلهو،الم ديهل هالو    وهالو ل وهللح للوهالم  هقهله
ه  هوهلالو    وهالحل روهالمل ل يعي    وهوره يهتم قأهاه  هالو    وهال ل موهالل بهوهلاإلغ ه

ولهذلكهخ ض هلم ل يهال  ائهلإج دت هانهالمتضتع،هلل هاو ها يو هيلر هعصدأهورهد هلد هاضبحد لهههههه
المممنوددددوهالمددددنهتنشددددفه  امددددقهاددددنهال حددددئ،هلتدددد ل هعددددلدانهلدددد هالو   دددد و،هلرددددلهال لع ددددو،هلال لل ي ددددهو،ه

همهو،هلغه ا هالنره علالن مهنهو،هلال و 
ا ددته مدد تأهبلددلهاإلا ضددوهال ددحتهو،هلبلددلهتددلالفهالو   دد وهه، ددلهالجدد للنه دد تنهبلددله دجهلدد هالددعل الوههههه

هلالم جموهاتل  ع
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لبلددلهوم بددوهاضبحدد لهالج ي هددو،ها ددته  ددمتهلهلدد هتصددكهل ع ددلهبتندد هال  اددئهلتوددتعهل دد د وهلل اجلدد ،هههههه
هلالم   يوهبه هاآل ا هلالجم هبهو  هلت جهحهال  ائع

وممددلهبودد  هال ددت ي،هالشددل هبددلروهبددلا  وهلمتاضددلوهامددأهاههلهالمددنهتو للددتهال ددت يهاددنللدد هذلددكهاضبحدد 
هل هاضبح لهع هال ت يهانهالشل هالل بنهال ل يهلاإلبلاعهالحل ئعهلوملهال  ارتألهعلدانه

لتنشفهالل ام وه غديهت د  أهلتضدتع ت  هه،لور يهالج لل وهتمهحها صهال حئهانهقض   هلمش ب وههههه
لي   ددد و،هبدددلهلت  ه  ت ددد هعصدددأهاإلبدددلاعهالتودددنهلردددلهد امدددوهردأهال تدددلهادددنهج للددد وههعددد هاومشددد فهآ ا 

لد امد وهادنهه،انهج للدوهاإللد ده،هلد ام والممصنوهالل بهوهال لتد و،ها و يهد اموهوصه وهالم بهوهلص و و
بلضدد  ،هلا صلددتهعصددأهبلددمههج للددوهردهال دد  ،هلوصهدد وهالم بهددوهق ددلهايضددم ل  هلصج للدد و،هلقددلهي قشددتُه

هو  ،هلولهلو  هوشفهقض   هجل لي،هلو ألهلجمتع  هوشفهقض   هردأهال تلهل حم اهإلأهالمع لعل
بهومد هال دحفهه،ال حئهالج للنه موحهالم  صحهرامهوهق دت هتمنشدفهجتايدلهالمتضدتعهلي   مد ههههه

تتمحهآا ق هلم  صح وهل م او،هلوره هل ها وهالم  صح وهبو وهال حئهال حتنهلاضبحد لهال  ده يه
و لحدل ئهعد ه دل ه م وهانهالمج الوهلرلهالمت  قو،هلي   وهالمص دن،هلبلضد  ه  لدلهال دتاا هالتوهدوههالم

هالمتلهصوهلغه ا ع
ه

 الدراسات األدبية والنقدية:
اممهددُوهالمددو  هاللصمددنهتتدد  هضدد ل يهجمدد هالملصتلدد وهعدد هوددلهع دد هردبددنهبشددنلهإجمدد لنهق بددلهههههه

مدددم  ااهالم  دددتط،ه ددديهتشدددنصتهالل امددد ُوهادددتفهالشدددل ا هلصمتددد عهاهمددد هبلدددل،ه ددديهرتدددتهل اصدددوهالمت هدددقهلا
لقضددد   هالشدددل ،ه ددديهت صدددت وهالل امددد وهالحل ردددوهالمدددنهجملدددتهالمدددت للهالو دددل هلالمر قتدددوهلددد هالو   ددد وه

هاضدبهوهلالو ل وهالمل ل يع
ا صلدتهعصه د هلتدعلدوهبمل امدنهب عضد  هرلهه د اتهعصه د هرلهي قشدم  ل هال م ملهالمدنهرهات  ولقلهههههه
هلش ألهاضدبنهالت ونعالمل   ،هلر   هالمتضتعهلم بلوهاهواهئ

لقلهتم لتهل اادلهت دت هال حدئهلل ا دوهاالقم  مد وهالمدنهت د رهامدأهود ألهالمشدنهلهالمدم اي،هبدلهههههه
نشدفهب د هعد هخ لدهم  هرله ُهه،ايلا عهال  أهإلأهالمتضتع وهالمدنهتنشدفهعد هقضد   هي ل دوهادنهذاتهدو

ههههانهاضدأع
لتجصدأهه،ل امد وهاضدبهدوهادنهالج للد وهلالنصهد وهالص د يهوهلاإلي د يهوهبد لتقتفهعصدأهالدوصاعموتهالههههه

غهلآ بد هته دنهبصد  مهلقدلهيشد تهالل امد وهاتلد هودل ههعلالنشفهع هداللم هلد هجتاي د هالم مصتدوه،لض لهو 
لمتضددهحههبو   دد وهي ل ددوهللو جهددوا اددلهالمت دده هلقتددتاهعوددلهلل اددوهالملوددأهلص ددوهتدد  يهلامددمل يتاهه،لدد هالددوص
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لاللاللدوهامدأهه،لاإل د  يه،لالمضمتأله،لال حئهع هالمو تقه،لرلتاي ه،انهالم ل لهانهخ ضتاهوره هها يه،الوص
لقدلهامدم صتهالج للد وهلالل امد وههعربلعتاهانهلم ملهالنشدفهعد هلنوتيد وهالو دتصهال  آيهدوهلغه اد 

ههعالل سهل هخ فهالمو ا هالج للهوالج للهوهب لمل   هالجعمنهانهق ع وه
اج للدوهالمصدكهمدلتدهتمدعاهبده هه،ليح هلتهلقتو هعصأهلود ا هالنشدفهعد هالدوصهلتجدلي ا هت مصدفههههه

لتحتلهب لو تصهلمو صقهل هخ ل  هإلأهاإللم دهب لمد   خهاضدبدنهلد هالتقتدوهه،د اموهالم   خهاضدبنهلالوص
رلهرورد ه جهدلهالم لدلهعودلهق دهليهانره هلد هرمد ت يهاضدأه  دفهه،لصنشفهع هاممهل أهالوصهوالمم لص

لا اهلد ه د ي هرألههعلت ت  انهلصل  ه،لداللوهيت هوهلاجمم عهوه،لي هج نهه،لت وه  نهه،ل هي اهوهالص وهلت  نهه  اه
هع  ونهان انهي ل  نهت لصه نه   مهعصأهالمو  هرور هلم ه ر  هالنيهاللصمن
لمودتعهالمنتيد وهال اوهدوههمو جهدولتممهعهالل ام وهانهج للوهالمصكهملتدهب خم فهالمو ادلهالتن  دوهلال

،هامدو يهلد هد سهاضدأهلي دلوهاددنهب    يهد هلردلهالدلومت ه هلو ددت هلالمو جهدوهعودلهرعضد  هاهئدوهالمددل   
للدد زلقهبددد هتو ددد ي،هه، الن دددلع ددلهالصددد هاله،مددللهال ددد زعنلهه، دددل  للحمدددلهاله،لحمدددلهالشدد لخالحدد زلنهله

 ددللق،هللددو يهاللا مددتألهادنها ي دد هلرددلها ددلهالحدد   ن،هلالدلومت  هلحمددلهاله  ددهلللدو يهالددلومت ه هي لدد هال
هلللجلهالعا اينهلاللومت  هإب ااهيهال صت ع

ع لالصددد هالمله دددل،هلالدددلومت هالدددلومت  هلهجددد ألهال ل صدددن،هلهالدددلومت  هللدددو يهلددد هد مددد هادددنهرل  نددد هلردددلهههههه
ه  فه ل  ألعلومت  هالع لاللع عهال  هل،هللو يهل هد سهالص  وهالش قهوهلرلهاللومت هل للهالش ل أل،هله

 هعمد هكهع دلهاللع دعهبجدليهللدو يهالدلومت ل  م أهل هج للوهالمصكهملتدهل هاهئهالمو  هج للوهالمص
هلمدتجعهادنهاضدأهالل بدنهال دلتد (())هاه:لقلهوملهت     نهلألدأهال دلتد هادنهوم بد ه،ال هلهال  من

لاالقم  سهل هه،آل ا هالو ل وهاتفهوله  ع لاه،شل ا لمه هاله،لاته  تدهعصأهلم بلوهل االهالو ضوهاضدبهو
للدو يههع بد دل لد امدوهادتفه دل ا هالمه،لل د هت جمدوهل  يهال  دلاد هلادنه د ع يه:للو يهاللومت يهعيم ذج 

ه،،هلالددددلومت يهالجددددتا يهال اجحددددنخضدددد هع  ددددفهالددددلومت ه هع ددددلهالمح دددد هال ح دددد ينهلالددددلومت ه هلحمددددل
ت ددتدهعصددأههل  وهاددنهاضدأهال ددل يه((هلروردد هال مدد مللم  لدد وهالشددا))لالددلومت يهخه  ددوهالشدد   هل مدد لم  ه

،هلال مد ملهتمتد لوهبح دلهقدل اوهال  لدلهلقدل اوهالمشد فهلاله هبده هالل امدوهالمتضدتعهوهلالتوهدوالجم
 همدد  دهال ح دد ينهلالددلومت يهتدد  ه هالمددو  هالدد  ه ت ضدد هال  دديعهلقددلهلمدد هيجدديهالددلومت يه مندد هرألهيو ددأ

فهالنم بددوهال ددحتهوهالو قددلي،هلودد لكهالددلومت  ها دد هالولمددن،هلالشدد ع  هادد ا ه عشدد ،هلدد هخدد لمهدد  هب
هالل  فع
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المدددد  ه ه،هاجمدددد هبدددده هعصددددأهال دددد اوهال ددددحتهوهلالوددددللاوهلالمح ضدددد اوهلروردددد هادددد ال هلدددد هاضددددت وههههه
هالج للنهلالم  ه هال حتنهللو يهاللومت  هملهلهال   حن،هلج  ل هلو ت ع

م ددتدهعصددأهتتز دد هلصل امدد وه دهلحمددلهبدد همددلتدهاإلمدد لهوها للددوهاإللددرلدد هالل امددوهاضدبهددوهاددنهجههههه
ا  ددديهلص دددوهلق ددديهلدددألدأهلق ددديهلصو دددلهلال  غدددوهللدددو  هاضدأهه،اضدبهدددوهلالو ل دددوهلالص ت دددوهلال  غهدددو

لو لكهالل اموهانهج للدوهردهال د  هت دتدهق   د نهلد هاد اهالم  دهيهلتممهدعهالل امدوهادنهاد ته هه،اإلم لن
ل سه ألهإلددأهع ددت ههتددادد ضدأهلالو ددلهل   دمه، هبمنرهددفهالملصتلد ومددلدد همدد  هعصدأهي ج الجد للمه هله

بددلهإألهتدد   خهاضدأهلدد هلددتادوهه،ل سهاددنهلددتادهلوت ددصوهعدد هالو ددل دديهإألهالشددل ه ُدده،خ دد مصهوددلهع دد 
لت مصدفهه،لتمآز هالمتادهلمنرهفهالملصتلد وه،لالو تصهلنلهع  هتل سهلوت صوه،لم ع ت هالموت صو

،هودد لفممددو يهلدد ه تهددفهالمودد ا هال    ددوهاددنهالاه،ت يهاددنهتددل   هلدد ديهالو ددتصهاضدبهددولودد ا هاضمدد 
لألهعصدأهامدمص  دهلممل،هلانهرغصلهد ام ت يهاله  هل هالمو ا هالمل ل يلو ا هاضلاملهل   هل  مو  
ه ديه، ديه د جهاضبهد وه،امر نهرور هالمو ا هالو هوه  تدهعصأهالنشفهع هالمل ينهالص ت دوهخ امهلو  

ل شدده هالمددو  هإلددأهاتدد هورهدد هلدد هالو ددتصهاددنهاالممشدد  دهه، دديهالمتمدده أه،امددم  ااهال ددت هال ه يهددو
لقلههعلعمصهوهالمتاللهل هالوصهاضدبنه،لالح ا وه،اضدبنهلرور هلو هانهل ديهالو تصهلم ه ر  هالص و

  تهتصدددكهدت يهلددد هل ددد هلددد هالج للدددوهاضزا  دددو،هللددد هج للدددوهال ددد ا ي،هلامدددم يددد فهرورددد هاددد ال ه ددد  
للد ههال د ا يعرم ت ت يهل هاضزا  ه هبهوم هج للوهالمصكهملتدهامم   م يهل هج للدوههل هالج لل وهج

الدددلومت ه هلحمدددلهبددد همدددللهبددد هه:اددد ال هالددد   هل ددديهتتالدددلهلددد هال دددح اوهلاإلذاعدددوهلال مددد ملهالج للهدددو
إلأهت   خهاضدأهلنو  هالهها لتمهلهرور هه،لاتهرمم ذهاضجه فهل هد ام ت هالو ل وهانهالم لت وه،ا ه 

ل دد الوهاددنهاإلذاعددوهليشدد ا هاددنهللدد هتتالددص هلدد هاإلذاعددوها ددلهومددلهه،ت صددتهلدد هاآل ا هالو ل ددوهالج  ئددو
ه،لاددتهرورددد هرعضدد  هاهئدددوهالمددل   هإ دد اا نهعصدددأهال مدد ملهالج للهدددوعهالنمددلهعدد هرورددد هلدد هرلدددفهومدد أ
 جلهل هتشدجهل يهلعدتي يهامدأهليه،يإله هلاته  م    هلألاللصه ه صج ا غصلهال  أهانهالل ام وه
 د  انهامدأهععلدتههرل دئهللد لوودتهاد م انهادنهاخمهد  هالمتضدتعهاصديهه،عصأهاخمه  هالمتضدتعهلالم دجهل
ل هالمتضدتع وهاد خم وه)هرامدلهال دعال هلآ د  وهاضدبهدوه(هللد هزلدتههانهعصأهاخمه  وهلقله  جهعصن هعلد

وددد ألهرعضددد  هاهئدددوهالمدددل   هلددد هيلتنهاددده ههرامدددلهالصددد هعصدددأهاددد اهالمتاهدددقهلر دددن هلددد هلددد از تنهلل ددد 
 علرا  هل هولهلتضتعهر  ق ،هلتالهل  يلت هانهرت خ هوره ههال لتد ه هقصهصه هامأهولو

لو ألهالدلومت ها د هال ت مدلهمدجلهعودلوهلتضدتعه)هالوععدوهاإلمد لهوهادنهالشدل هال دلتد ه(هللدو يهههههه
 اوهعد ه)هالمجل دلهادنهالشدل هالحجد ز ه(هلود ألههاللومت هإب ااهيهاتزاألهالتتزاألهال  هومله م لم هانهاللومته
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وم ب هل ل انهل هل  د هالل ام وهاضدبهدوها دله لدلهاهد هل ده يهالشدل هلالشدل ا هادنهل اصدوهتتاهدلهالد  ده
هعلل م لهالو ضو

لالددلومت هالتددتزاألهلدد هر دد  هرعضدد  هاهئددوهالمددل   هالدد   ه  دد لتألهج ددلايهلدد ه  ب دديهاددنهالل امدد وهههههه
هعتحتهت  ا يه م ه ضل  ،هامأهلنماللصه 
االتجدد وهالتندد  هاصدد هل لت تدد هالمددنههع ددلهالصدد هالح لددلهق ددلهرأله محددتفهإلددأللدد هر دد  هادد ال هالددلومت هههههه

المم جمدوهللدتهقد ا يهالل امد وهالو ل دوهه هالد  ه لممدللو جد هادنهالمدل  للد ههاضدأ،رضحتهل هل  د ه
لالدلومت هع دلهه،للدو يهالدلومت ه هلحمدلهال بهد ه،م  هانهاالتج وهالملصهمنهالج للنهلند ألهلد هلن يدوهرع دي

لردله دل هبودنهقشده هه،لقلها صهعصأهالمح هقهلالهمه م هتح هدقه دل ا هال   مدله،اللع عهب هلحملهالته ل
ههعلر  فهعصأه م ملهلمللديهانهالمح هقه،ل ل هبونهع هل

 د هو تدلهال حدئهالدلومت ه هلود لكهي له،لقلهي فهاللومت ها د هال ت مدلهالدلومت اوهلد هج للدوهاإللد دههههه
لقلهه،لاته مه هالو د هاضدبنه،سهانها عهالج للوهانهال  هيلو ي هد  هه،انه   هلااله،ل للهالل ت 

لاإلذاعهوههم بوهالم  الوهلاضبح لهال  ه يلنو هااميهبنه،لو ي هرخصصهلص حئه،تت  تهال صوهبهونهلبهو 
،هلوددد أله دددلعتينهلصنم بدددوهععددد وهالتن  دددوهلالو ل دددوواللددد  هلددد هذل هلهه،اضدددت وهادددنهال دددح اوهلرضدددحأهلددد 
ح جدوهإلدأهربحد لهبهل بمد ه لدتدهذلدكهضيد هلده ه،لنونهآ  وهالنم بدوهال حرهدوهلالمد لهفهالو دل ه،ال حتهو
تهع د أهالمد لهفهامدأهمحت لهضعض  هاهئوهالمل   ها لهخضدلقلهي صهالم تلهب  لهالري هرل  هه،الم قهو

هعأهل هالمحلدهي  ل نهللص هالحملا صتهعصأهاضمم ذ وهانهزل ه  م ه
لقددلهت بلودد هلجصددوه ددل هاددنهه،و يدد هاتجدد هإلددأهالنمددلهالمم جمددوهعدد هاضدأهلي ددلوهلي    تدد هللو اجدد ههههه
 ددد هعصدددأهرلالل امددد وهالم   بهدددوهلالو   ددد وهاضل دددوهوهلمددد هه،للجصدددوها دددتفهادددنهل ددد هللجصدددوهإبدددلاعه،ل وددد أل

لريد هرورد هاضدت انهت لهتهد نهه، هومد هذود وهرورد هاضدت انهإع لهد نهللنودهل لت تود  د هادنهرلههاالتج وهالو ل هلدل و 
لل  ا اددد هه، ددلل هاددتفهي   ددوهال لددعهللنتي ت دد هلاص ددتم  ه()هال لددعهاددنهالشددل هال ددلتد هالمل لدد هه:اصددن
الشدددل هالتجدددلاينهادددنهالممصندددوهالل بهدددوه))ومددد أه،هلهومددد أهعددد هال مدددت هادددنهالشدددل هالل بدددنههلدددنلههت اددد علت 

االتج ادد وهالتوهددوه))،هل((الم  لدد وهالشددل  وهاددنهالل دد هالجدد اصنهللددل هاإلمدد د))ه((،هلومدد أال ددلتد و
لال لدع،هه،مل ل هل هاهئهبو  هال  هليلد مته ل هالم اصوهل هخ فهالو لهاله((إب ألهالح لأهال صه هو

هعلالمو ص،هلالمت  قو،هلووتهوم تهربح   هع هالحلا وهلانهل زالتهل  ت و
لتدد  ه وهالو ددل هلدد هخدد فهه،لرخدد  هل زالددتهل  ت ددوه ت مددلهاصدد هومددلهل  تعددوا دد هالرل دد هالددلومت هههههه

تفهالحلا دوهلل  ا اد هلقدلهخد  هللد  يهادهعلالوللاوهلالمح ض اوهرورد هإع لد هلرورد هلدل هال ح او
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،هلالص دددوهالل امددد وهالو ل دددوهأله وددد احهعددد هالملم دددلهلتدد  ه وهعصدددأ،هلقدددلهتددد   هبل امددد ت  هلنودد هوددد لإ ددن له ت  
هعانهال مت هلالمج  ل،هلالتن هلايعالقم هلالم  اليه ب لاالامت ظه

 هلج للوهاإللد دهادنهرلفهلد هادمحهبد أهال مد ملهالص د يهوهالج للهدوهادنهالممصندوهلو يدته مد لوهالدلومتهههههه
اضدد ا هقددلهلهه،هدتينهرلفه مدد لوهتودد قاهادنهلددل ج وهج للددوهاإللد دعصدأهال ضدده  هعدد هعصدنهبدد هل دد أهالل

ت ددتدهعصددأهالت ددلهبدده هالل امددوهد امددوهي ل ددوهاددنهلجمص دد ههلال مدد لوهعاددد1411 7 27لز دد هاإلعدد دهاددنه
لدد ههانهلي دد انهضألهاضدأهال ددلتد هلورهدد هه،لقددلهت ددل هال حددئهالمل  ددفهبحه تدد ه،المضددمتيهوهلالل امددوهالتوهددو

لال حدددئهادددتفهمددده ايهه،لددديه دددميهالنشدددفهعدددو يه،لددد هالشدددل ا هادددنهاضدأهال دددل يهانهاضدبددد  هاللددد أهلورهددد ه
ال دد اره هاددتفهجمدد هالج للددوهللددأهامددم   تهللدديه جمدد هادد ألهالم اصددوهاضه،يمدد ج يه ح ددقهللدديه،لاهدد ت ي

هع وهالتوهوهد اموهإجم لهوالملصتل وهع هالمتضتعهلجم هالشل هرلهالور هلد اموهل  ا
ه،لالم اوهدددلهلإ ددد ادهالملددد ينه، شدددمملهعصدددأهتح هدددقهالصت دددوه،رل ددد هالمح هدددقها دددلهات ددد هلو جددد نهلتمدددل نهههههه

ه،لمددد هر  دددلهالم لتددد وهلاجدددله   عم ددد ه،لامدددلهعدددلدانهو هددد انهلددد هالت ددد  سه،بددد إلع دهلاضلنودددولالمل  دددفه
 ددل ه ددن هاددنه))هله،لرلل دد هاددنهج للددوهاإللدد ده))هاإل ضدد جهلم  لدد وهالح  دد  ه((هلصددلومت هي لدد هالددلخهل

عدد ههللمدد ه  ددجلهلصج للددوهالنشددفه،الل دد هالجدد اصنهجملدد نهلد امددوه((هلصددلومت ه ه  ددهلهبدد ها ددلهاللمدد ل
نهع ممهالد داد هاده اللومت هانهاإلا   هلو يته م لوهو جع  يهامر نه م لوهال ضه  هال  باضدأهانهال

هبلدلهعدلدهلد هال دوه هاللومت هلحملهال  تلن))هالشل هالحج ز هانهال  ألهالح د هعش ه((هلاقمتأهر  وه
هع ألهالر ينهعش ع هال لومله
))هردأهالحج زهانهال  ألهالر لئهعش هال ج  ه((هه م لم لق ص همجلهاللومت ه هلحملهعصنهال  انهههههه

،هلبلدددمهاهالشدددل  هلالورددد  هلت جمدددوهلألدبددد  لجمددد هالومددد هه،لتلممدددلهتصدددكهال مددد ملهعصدددأهجمددد هالملصتلددد و
للنددو يه شدده لألهإلددأهه،اددنهالملدد ينه نهلضددلته،ب ضلتدد ظه نهلوص دديه شدده هإلددأهرألهاودد يهت ع دده،الل امدد وهالتوهددو

لد هال مد ملهامدمتاتهالم د صح وهالجل دليهللو د ههانهليجلهرألهوره هعت  وهلل  وجتديهوره هل هالشل هلت 
هت هبلل ه   يوع(هل  لحهب هع لهالص هال ضه  هلانهب   افهاللوم))هال ت يهالتوهوهانه ل هالت زدق(

دهالصد هال  لدل هل مدت هادنهالشدل هالل بدن((هلألمدم ذ هلد لحهبد هغدعهالتضتجهلالتاهقضهوه))لو لكهتو لهههههه
،هلقدلهرورد هق ديهال  غدوهلالو دلهلد هالحدل ئهعد هانها اهالج يلهوم أهال مدت هادنهالشدل هالل بدنهللن

لال  دددوهومددد هادددتهادددنه مددد ملهالدددلومت  هع دددلهالددد ام ههااللمدددعادهللوددد هد امدددوهاالتجددد وهاإلمددد لنهادددنهالشدددل 
هوم ددتهعدد لآ دد  وهعصددأهرامددلهبدد وره ،هلالددلومت اوهههومددلهعدد هاالتجدد وهاإلمدد لنالم ج ددمه هههاللشددم ل ،هإذ

االتجد وهج وهاإلم لنهانهال لا وهالل بهو،هلومد هادتهر ضد نهادنه مد لوهالدلومت  هع دلهالصد هالل  ودنهادتفه))االت
عصددأهاللو لدد هاإلمدد لهوهاددنهال ددصهه وددع((،هلوددلهلو مدد هاإلمدد لنهاددنهرعمدد فهيجهددلهالنه يددنهال   ددهو
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 هع دلهاللع دعهع دلهالصد هال دل  ه))هاالتجد وهه،هللد هاد اهاالتجد وه مد لوهالدلومت هئ نهل هالم وه وهالتوهوتو لفه 
هللو يهاللومت ه هل لتألها  عهج ا ه)هلو  هاضدأهاإلم لنه(هه،اإلم لنهانهالو لهاضدبنهالحل ئه((

لايه  لألهض ل يهااللمعادهب ل هيهاإلم لهوهتم ل نهوم هالمعدهاضدأهالشهتعنهالم  و نها   وهعودلايهههههه
هااللمعادعلل موه
 ديهلااللمدعادهب لشد ام هالل وهدو،هاه،مو  هانهاالتج وهاإلم لنه  تدهعصدأهاالمم د دهلصمتجهد هال بد ينلالههههه

لردلهالل  يهدوهه،ل توللألهلو  هل ه   لفهالمش   هاإلمد لنه، تننتألهالو    وهاضدبهوهلالو ل وهلالتص تهو
ل حد  لألهه،إل د  هاإلمد لنخد  اهاهاه دوتتألهلد هادته،النتألهبد ل ألهه،ع قوهاإلي  أللالتجتد وهلالتاقلهوهله

،هلردلهالن مدهنهوهلال لل ي دهو،هضده هعودلايهادنهاالتجد وهالتودنهال د لنهلد هالمحد ل اوهالل ل دوهلاله،لود 
اددددنهوم بدددد ه)لودددد ا هالتدددد ههلحمددددلهق ددددلهعهلرلددددح أهال دددد قهاددددنهادددد اهالمتضددددتعهاددددي:لالتاقلهددددوهلال لع ددددو

ألهإلددأه ه صجدد (هلامدلدد الهإمد لنهاددنهاضدأهلددلومت  هع دلهالدد ام هب  د هاددنهوم بدد ه)يحدتلاه،(اإلمد لن
ال لا دددوهه،هلالدددلومت  هاللشدددم ل هالددد  هد سالل امددد وهالتوهدددوه  دددممللألهلو ددد االتج اددد وهاضدبهدددوهالحل ردددوه

عهلالددلومت هع ددلهالدد ام هلودد لكهالددلومت هع ددلهالصدد هالل  وددنهاإلمدد لهوهلدد هخدد فهت وهدد وهال لا ددوهالمل لدد ي
ه،التجتد دولد هالشد  لوهلود لكهال لل ي دهوهله د هالمتاادقهلاالخدم فهوشفهعد هالن مدهنهوهلر هال  ههال   

هعصأها اهالمو  عهم  لالولهاللا مه هه،لالتاقلهوهلال لع و
للدد هالل امدد وهالمددنهت ددصهالشددل ه مدد لوهلحمددلهبدد هع ددلوه دد هصنهبلوددتاأله)هاالتجدد وهاإلمدد لنهاددنهالشددل ه

هعال لتد ه هقهم هالتوهوهانهلتاز  هالو ل
ضألهه؛الج للهددوهعدد هالح وددوهالو ل ددوهاضللددأهاددنهال ددحفهال ددلتد وهالمددنهلاو ددتهالو ضددوهلوشددتتهال مدد مل

 مدد لوههتلقددلهوشددته،للح للددوهالمو هدد ه،الوشدد هاقم دد هعصددأهال ددحفهلدد هاهددئهاإلبددلاعهللتاو ددوهالو ددلهلدد 
هرد ينهلد هال دد ألا ودوهي دلهالشدل هاددنهالممصندوهالل بهدوهال دلتد وهادنهالو دفهالاضمدم ذهعصدنها دلهالشد لده))

امددلهالو دد دهامصددوه ددل ليهعصددأهخ دد مصه،ها ددله))((هعدد هل دد  اوهال ضدد   هالو ل ددوال ابدد هعشدد هال جدد  
ل   دلهبد لتم يهال د ب وهادنهه(2)((ه هل اصوهجل ليهل  هخ  مصهلل لد يالتم يهال  ب وهب هوهالل  هلت م

للحمدلهرلده هه، د  مدنتبن،هلعمد هإبد ااهيهاللصل ت هالمم خ يهلرله ل هإب ااهيهاضل اصوهالشل هالم صهل ه
ل ضدد   هالمددنهعهلر دد  هاددنه مدد لم هإلددأهرألهرللددأها م ع ددتألهب لص ددوهل جلصددتألهالملدد ينهمدد حهو،هالدد   هالعلصددن

 ددديهت دددت هه،الشدددل هب لحهددد يهبدددلالنهلددد هال هدددتدهال ل لهدددو بددد ههب دددلفه،تو لل ددد هالو ددد دهقضدددهم هال دددل يهلالجل دددل
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إلأههال و  هالتونهلاضلزاألهلال تاان،هلقلهر   لههاللعتيهإلأهالمجل لهانهالشنلهالمتضتعهل هالمضمتألهإلأ
هعه(3)هقض   هال لعهلال مت هالشل هالم ملهلبلمه ت ه ل هالمتلهصوهله

إخ اجد هلد هااليلعالهدوهالت د دوهالمدنهتدلل هادتفهاالختايهد وههالحدل ئهلد هبم اادلهلملدلديهرلل د الشل هههههه
 هب مددمحه  ،هللددو يه مقددامحددل تاهعدد هالتاقدد هلالتهالحهدد ي،ههلاضل دد ز،ها ددلهج بدد هورهدد هلدد هالشددل ا هإلددأهللمدد ي

،هلعدلدهلد ه دل ا هالشد د،ه ديهجدد  وهاضمدنتبنالشد ع هالل د  ه دهخهاضزاد ،هل ا عدوهال   د ل هلإبد ااهيه
ل اصوهاإلاه  هالمنهو أله املا هم لنهال   لد ،هلع دهب هالشل هإلأهلاد هالتد هالشدنصنهال دل يهبمضدمتي ه

للو يهرامدله دتقنهلاد ا هإبد ااهيهه،ح ا وهب   ديهعلدهو ه هل هالشل ا ،ه يهلل موهاإلاه  هالمالمل ل 
ه،هلوره هل ه ل ا هالل اقهلالش دعب هعرهمه هللحملهاللهل،هو الجعام  ه هلعلدهل هالشل ا هالل أ

اللاخصهدوهل  ضد هلتند وهه يهج  وهجم عوهالل تاألهلهجلصتاهالشل ه و مهب إلي  ألهلإي  يهم هللل ي تد ههههه
ه،هللو يهع لهال ام ه ن  هلالل  دهلاقمتأهر  ايه ل ا هالل اقعلصحه يهالشل هوهلالتن  وهلش  وم لت لص هله
لت صددلهادد وهالم اصددوهل اصدددوهإخدد ااهالشددل هالل بدددنهلدد ه ددنهالم  ت ددد وهإلددأهايمشدد  هالم  تعددد و،هههههه

هعلهلوره هل هالشل هالل بنرلر فهرله هال تلنهبمح هقهرل  وهالنما عموأهو   هالمح  ه ه
لندد هل ددلعه  هلي  دادد هه،ق ددتفهمدد م هاالتج ادد وهالشددل  وه(هالمددنهدعددتهإلددأتربتلصدد دديهجدد  وهلل مددوه)ههههه

لشددددل هالل بددددنهالمل لدددد ،هلعدددد هلدددد لتاهإلددددأهال لل ي ددددهوه)التجلايهددددو(هلودددد ألهل دددد هدل ادددد هالن هدددد هاددددنهل دددده يها
هي يهال  هلددو،هلمددم تااامددمم لملههقتددتاهعوددلهالوععددوهاإلي دد يهوالحددلهلالمدد ري،هللههالمتضددتع وهالمددنهتو للتادد :

الد و   وهلالحوده هإله د ،هلود ألهل ديه دل هريهدقهلرمدصتأه قهدق،هللدت هجل دلي،هللقدتفهعودلههالحل ئهعد 
هال اتهوع
ورهد انهعد هل دمملاهههلوشفهع هاالتج ا وهالحل روهالمو ه هالو ل هاإلبلاع،ه ليمهجوهل لكها لهج  هههههه

هعران  وهل هالمو ه هال  بن
النمدد أه و دد لألهلرددلهع ددلهالدد ام ه ددن  هلالمدد زينهلالل دد دهل دد ها دده هلغهدد اي،هلقددلهاي صددقهو دد  هههههه

وهمدددنهاددد ف،ه ددديهاي ص دددتهلحمدددلهغهللدددح  يهادددنهزلدددو يهت جمدددوهورهددد هلددد هالو   ددد وهالو ل دددو،هلر ددد  اي
هعانهم م هالج لل وهتنشفهع هتصكهاضان  هالل ام وهالج للهو

تهالح ايهالو ل هادنهمد م هم   اوهوره ان،هللاو   وهانها وهاللالل ام وهالج للهوهانهالممصنوهمههههه
هاتج ا ت هلإألهو ألهبمل اع

لد امدوهرمد لهلهه–لل هرايهال ض   هالمنهتو لل  هالو لهادنهال مد ملهالج للهدوهقضدهوهاإلعجد زهال  آيدنهههههه
و يهالد)،ه)للد هال مد مله–لال صهال  آيدنهلخ  م د هه،،هلالتقتفهعصأهالم ل لهاه هلالم اوهلال  آينالوصه
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 هلحملهمدللهلصلومت الو ت وهبل ام وهلنرتوهللو  هد اموههاضا د ئلا هتهه،ال  آينهانهمت يهال  عل((
،هللدددد هال مدددد مله))خ دددد مصهال  ددددوه((ال  دددد مصهالتوهددددوهاددددنهاضدأهالو ددددت  اوه))الددددلبلهل مدددد لم هلصددددلومته
صهادنهرا د دئهال مدتفهال م ملهاتفهال صهال  آيدنهلال ده،هلور و هل لتألها  عهج ا اإلم لهو((هلصلومت 

هلصأهالص هعصه هلمص يهللو  ه م لوهلحملها  هالع  هع هال صهانهالحل ئهالش  فع
ه

 :األبحاث الجامعية حول الشعر
عصأهالنشدفهعد هاضدبد  هالد   هلديهتنمدلهعدو يههانهال م ملهالج للهوهاضللأهالل اموهالو ل وق لتهههههه

لالههلع اقن،لالهمت  ههلملتد ،به هل   ههلال ئ،به ه  ع هقل يهانهذلكهوهالها  قهرد ام وهال 
هتو ع ل  بن،ها  م هاضدب  هل يهاضت ايهانهج للهاص  هونهرل

اددددنه هددددد وهلالل امددددوهادددددتفهالش  دددده وهتنددددد   وهلصضدددد ل يهل ددددد ها لشددددل ا هلالنمددددد أهرل دددد ه نتيدددددتألهههههه
للديهه دللألهإبلاعد لدو يهلديهاد ألهالنرهد هه يهرعم ل يهانهالنملهرل  هاضدب  هال لتد تألالم  ت  وهرلهلمو  

بد للتديهاضدبد  هلد لكه دج هرعضد  هاهئدوهالمدل   ه  ب ديهعصدأهإاهد  هردأهاد ال ه؛هلرورد وهضد عه  جملد
ع لهاللع عه اللومت ال  هوملهعو ههرهمه ،هامو يهلحملهاللالمنهانهالمضم  هالتاهلهلصوش إلأهال حفه

للدو يهه،الدلومت هلحمدلهبد همدللهبد ها ده جم ه دل وهلهللو يهلحملهب هبصه لهال  هوملهعو هه،الت  ح
لسهللددو يهع ددلهال ددله،عودد هلجملددته ددل وهليردد وهاددنهمددموهلجصددلاول ددعال هالدد  هوم ددتهارامددلهإبدد ااهيه

،هلالشددد ع هابددد هلشددد ف،هم أل،هللدددو يهمدددصهم ألهبددد همدددحم ألهلابوددد هلددد لحهبددد همدددصهم ألهبددد همدددح   اضي ددد
لوره هه، هل هع لهالص هالحر وهاللومت ه،هال  هد م هلجم هيلالش ع هامعيه ح ت ،هلالش ع ها ه هم ا أل

لرددلهلحمددلهعصددنهال وتمددنهالدد  هومددلهعودد هه،ال دد ارتأله ل سهال مددمدد ه ددل وهللنودد هلدديه ُددلدد هالشددل ا هجُه
الحد انهخ لدله،هلإب ااهيهخصهدلهعد دهومدلهعود هال  تلن،هلراملهع وا،هوملهعو ها  هالولمنهلحمل

مددتدهادد ا عهلومددلهع ددلهالصدد هال  ددهل،هعدد هلع ددلهال دد دها  دديهلومددلهعودد هع ددلهالمصددكهآفهالشددهخ،هللح
هع هالح للهالش ع هال ت  عهلع لهال ام هاللمهلومله،:ه تهقهج   الش ع هال ت  

لمودد   انهادنهالج امدلهلمدد هه،ها دلهود أللاله ندتألهجمد هالشدل هلصشددل ا هالد   هتمدتهد امددم يهإالهلصضد ل يههههه
م لمنهع هد اموهالشل هللم هدعد ينهإلدأه،ها لهمجصته ه امم هلاضت وهعصأهال  اوهاضدبهو حتفهدلألهد

ذلددكهعددلدهاضددت هال ددعال هاددنهالنمددلهاضدبهددوهالحل رددوهامددأهتج لزتدد هورهدد هلدد هالل امدد وهضألهد تايدد هلدديه
بلددمهرمدد ت يههلخصددفه دد ليهو هدد ي،هبددلهقددلهعدد أهعصددنهللدديهرمددم  هتلصهددلهذلددكهادد ل عال هعدد  ه   دد نهه، وشدد 

يم جدد هالوردد  هلمدد ه او يهإالهاتله تدد هلي ددنهالجمهدد هللدديه  ددقهاددنهالددهعاضدأهت ددجهله مدد لمنهعدد هال ددعال 
ه،لود لكهالورد ه،جللهاللومت هالمش فهلحملهب همللهب ها ه ه نصتونهبجمد هالشدل هرلالنهامدأهرد مد 

لالمنم دوهه،اصم هجملم مد هقد فهاد اهج دلهو هد هالبدلهلد ه  لد هامدأه ندتألهادنهلمود لفهاللا مده هلال د اره 
للجددلوه ددل انهورهدد انهلدديه  ددم  هبلددمهه،لل ددلهامددمتلوهعصمدد نهلامددل نهلذلددكهلدد هاددللههعال ددلتد وهلالل بهددو
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،ه غديهريودنه ص دتهلود ه   عدوهالشدل هل لمدلهتاه هئ نهذاهرامهوالو     هال   هتج لزلاهعصأه م لمنهرأله ضهت
هعإل م  هدع ميهال حئلصح  نهب لت متهلان اهعملهوره هل هال  أه

،هلوهاإلل دهلحملهب هملتدهاإلم لهوهت تدهعصأه   وهلح ل للهوهالمنهلجلوهانهج لالل اموهاضهإذانهههههه
ه،لالر لئهاتفهالل اموهالمتضدتعهوهلالتوهدوه،لالر ينهجم هالشل هرلهالوم اهاضدبنه،اضلفهاتفهمه يهالحه ي

ادنه دل هه أل يهج  وهل اصوهد اموهالللال  هالشل  وهالمنهرلل ا هالشل ا هريت  يهرلهغه ايهوم هاتهالش
لإبد ااهيهخصهدله،هلل هالشل ا هال   هلل وهدلال و ي،ها د هال   دنه،هللحملها  ها ن،امعيه ح تو

ودد هع ددلهاللع ددعهبدد ه،هالدد  هومددلهعلع ددلهالدد ام هالمددأل،هلحمددلهعصددنهال وتمددنلهعهلا دده همدد ا أل،هعدد ف
هعلغه ايهوره هعو يهد ام وهانهج للوهاإلل دهه ن،هلتمتملتدهالحص

 ام وهالو ل وهالمنهق را ه هخ فهتتجه هاضم ت يهلل هخ فهالللقلهاممشل هاللا متألهالمم خ لألهلههههه
لور ادوهه،ا دلهو يدتهتدلل هادتفهورد يهلقصدوهادتفهالملد ينهقدله د رهعصه د هت دت هادل ئه:هرألهالل اموال  لل

ه،ند تامدأهرد ودتهالت د محهاللمه دوهالمدنهتد ب هرق د أهالتد هلد هالهيالمض له هاصيهتص ئهال مد ملهالجل دل
ر هرد وددتاهتدد  ه هوددلهذلددكهعصددأهالمشددنهلهالتوددنهلقددلهه،يدد وهالحهدد يهلع قم دد هب لشددنلللنتهه،لاضا مدده 

ا دد هالولمدنه  ددتفهعد هد امددوه ه هر دد اتهعصدأه مد مص يهلاددتهالدلومت ر د  هإلدأهادد وهرادلهال دد أهالد  
ه:هالملوأ

لهالمددنهريشدد ا هاددنهذلددكهال  لدد،هللدد ينه ددل هر ه دد ع هلراندد  و هلدد ه    ددوهلل امددوهردد م دد هاللا مددتألهرو))
،هيهالش ع هالتوهدوهلد هخد فهإادلاام لمل اوهقل ه مه هرور هاللا متألهل هات  ع م ه   هي،هغه هرألهاو التون

 هالشدد ع ،هلروردد هلدد هلرللددأهادد ته هال دد   مه هاددنهرأله  ددتدهالو قددلهرلهال  اددئهبلدد  هاضاندد  هالمددنهتو لل دد
 سهالمضددد له هالل وهدددو،هلددد  هذلدددكهالدددلا،هاهالحدددل ئهعو ددد ،هلرعددد دهاه ددد هلربدددلر،هلتت دددهلهالحدددل ئهاه ددد 

هل ه،هدا م نهولالمض له هاالجمم عهو،هلالمض له هال ه مهوهلالم ا هو،هلالمض له هلالمل ينهال ص هو ل هيتع 
،هللل ادددوهقددل يهتصدددكهالملددد ينهلالمضددد له هعصدددأهلشددد ع ل ددم    نهبلدددلا هيمددد اهاه،تصددكهالمضددد له هعصدددأهادددلي

هعبشن هجل لهانهع ليهالتن هلاضدأهاإلته أل
لاإلج بدوههلالمد  ه ،    وهالر يهوهانهالحل ئهع هالمل ينهالمنهتلد  هل د هالشد ع هلد هخد فهالمد   هلالههههه

هلمصددكهالملدد ينهاددلهلرددل:عصددأهعددلدهلدد هاضمددئصوهالمددنهتددلل هاددنهرذادد ألهال دد ا ه ،هرلهغهدد هادد اهالشدد ع هل مندد  
رلهليه  م  ؟هلادلهيهلت يهع  وهانه ل وه؟هلالها لفهرأله  مل من  هل  ؟هالهاتهل ص ل هاه  هرلهلجلد

،هلادلهو يددتهلاضدحوهتمر دله لجهالشد ع هلرمدصتب هرمدصتب ،هل؟هلذلدكهبمدد هه د وه   دهوهالشد ع هادنه دل و
يهادنههيه ها ه هوهرلهري  هقدلهبد لغهاه د لل  هالشد ع هلل يهد هادنه دل وهرلهري د هقدلهرل  د  هل د سهالجدل  ؟هلادلهود   
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ادنهذاود هعودلهمدم ع هالمديهر ههلتردت هال د  ،،هولها الت  ؟هإلأهغه هذلكهل هاضمدئصوهالنرهد يهالمدنهت دي ه
ه(ع4)((  ع 
لاومش فههالمتازيو،لا وهد اموهاه  هيتعهل ههلالمجل ل،اللا سهلقفهعصأهالمل ينهل هاهئهالم صهلهههههه

هالش ع علن يوه ل ه
لو،هلالمل لدد يهتضدديهاضلدد هب لمل لدد ي،لقددفهعوددلهاضلدد لوهالتوهددوهالمددنهتمهددعهب دد هالشدد ع هله   ي دد ههلقددلههههه

للندد هالمل لدد يهالمددنه   ددلههالم   يددوعللدد لكهالهلجدد فهبهو مدد هاددنههالشددل ا ،لتضدديهالمتدد لوهبدده هلتااددله
ههعش عا اهانهرلاخ هال  ألهالر لئههلع واه،والحل رالم لفهانهلل ل يهالش ع هلل  وهله تهالمل ل يه

ل مدت ،هلاد لفهرأله وهالحل ردوهقضدهوهالتضدتجهلالقفهعولهالمن ا هادنهالملد ينهلامدمملهلد هالل امدهوم 
ه صمم   هانهد تاألهالش ع ع

هالشدلت  و،لالل ام وهالحل روهايم صتهل هالحل ئهع هالل  توهإلدأهلد هادتهر دملهلرعديهإلدأهالمج بدوهههههه
يمهجدوهادللهخد  جنه  د لدهبد هلالمج بدوهالشدلت  وهادنه دهالدلهيت دنهلد   ههعو د علرور هال  اره هومله

 مد ملهلردلهد امدوهلحمدلهل د اوهلد هالل امدوهالتوهدوهادنهورهد هلد هاله،هلقلهاامصتهالمج بوهالشلت  والم لع
امددوهع ددلهالدد ام هعهلد ه لنهعدد :ها دده همدد اا،هلد امددوها ددلهالل ددال  ددتلنهعدد :هلحمددلهعصددنهال وتمددن

إب ااهيهاللملهع :هبل هالل  هالح لل،هلق م  هق مه :هالمج بدوهال اتهدو،هلالمج بدوهال ه  دو،هلر د  هخ ل مد ه
هعهه وإلأهالتاليهاللضته

عولهالحل ئهل هاضغ ا هالشل  وهل ههلمتضتعهوهانهال م ملهالج للهوو يتهالل ام وهاههل لهلقتتههههه
االتج ادد وهالمتضددتعهوهاددنهه،ه دديهرضدد اتهإلددأهذلددكهالو دد يهاددنلالشددنت المددل حهلال ددعفهلال  دد  هلال جدد  ه

لنهانه دل هال وتمدنهج وهاإلم نهتصكهاالتج ا وهال سهاالت  تللقلهتو لفهال  للهلحملهالعهالشل 
هعلاالتج وهال ه من،هلاالتج وهال اتن،هلاالتج وهاالجمم عن

لل   يدددوهالشدددل هه،وهاعممدددلوهعصددأهاضمدددصتأاددنهالج للدددادد ألهالل امددد وهاضللدددأهالتوهدددوههرلدد هالل امددد وههههه
ه،لد اموهاضمصتأهالوحت هالمله   ه،لالمجل له،لالم صهله،الحل ئهب لشل هال ل يهل هاهئهعمتدهالشل 

لردلهالم دل يهلالمد خه هلرمددصتأهال  د هلاإليشد  هلالت ددلهه،د امدوهرلجد هال هد ألهال  غددنهلد هخد فهالم وهددلله
،هلاددده هي قشدددم  هلددد هلهالح دددتألهعددد هالشددد ع هلحمدددلهل  بدددنلقدددلهاتضدددحهذلدددكهادددنه مددد لوهلحمددده،لالتلدددل

هاللومت هع لهاللع عهال  هلهاتت و هري هد سهالش ع هالمل ل هبم وه وهي ل وهقل مدوع
اتج دتهإلدأهد امدوهبود  هال  دهليهلد هاهدئهالم صد هه د رل  هالل اموهالحل روهانهال مد ملهالج للهدوها يههههه

هلال  تموعلالتاليهلال تفه

                                                 
هع341الح  هب هراملهع واهه،ا  هالولمنه(4)
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الحدل ئهعد هالملجديهه،هلد اموهال ه قهلر ض نهتديلد اموهالصت وه،لذالهبلض  هإلأهد اموهالح لفههههه
هعالشل  

اد وهالل امدد وهإلددأهل دد د ا ههلر دد  وهلدد هالشددل ا ،ورهد هعدد ههه وهعدد هال ددت يله د وهاددنهالج للددوهد امد
عودددلهه،هللقتدددت،هلداللم ددد هلوددد لكه ددد روهد امددد وهادددتفهالمتمددده أللمددد مص  ،هلريتاع ددد هالجعمهدددوهلالنصهدددو

لاخصهدوهالمدنهرادميهب د هدا مدتألهورد ،هلردلهالحل ئهع هالمتمه أهاله هلالج  هلالمتمه أهب لتاي  ه يال م
ع ه)ع هلهلدلين(هلع دلهالد ام هاللمدلهادنه مد لم ه)بدل هالدل  ها لدل(ه ه هإب ااهيهالم تعهانه م لماللومت 

هععصنهال وتمنهلغه ايهالنره نهانه م لم هع هلحمله  تل هلحملهاللو لكهاللومت 
،هللددديه  تدددتاهعودددلا هالحل ردددوهلالمم دددتحهلص مددد مله جدددلهرألهال ددد اره هتتالدددصتاهلددد هالل امددد وهالو   دددوههههه

 ودتعهبده هالمو هد هال دل يهلردلهاالقم د سهه،ها ل  ادئوهال ل مدوهال د ب واح لهلإي مد هامدممللاهلد هالل امد 
لفه))ه موددد لملجدديهالشددل  هلر ددد ه وم ددنهاالقم دد سهل شددده هإلددأهالمتدد داوهلالم اوهدددلهلاه، الالمضددمه هلالمندد ه

لالمضدمه ،هلالمند ا ،هلالضد ام هالشدل  و،هه،الحل ئهع هالمتد داوهلالم اوهدل:هالملجديهالشدل  ،هلاالقم د س
هعحهالشل ((لتو ه
إألهد اموهالملجيهالشل  هض ه  ع هت تديد هإلدأهاللدتديهإلدأهاضلدتفهالمدنهامدم أهلو د هاد اهالشد ع هههههه
هالتاعهددوعلتومددتهلتمن لددلهب لم  للددوههب لمل  شددو،بددلهتمنددتألههبدد لت  ي،ضألهالص ددوهالهتتلددلهلدد هاإلي دد ألههل مدد ؛
م دصوهب ل د وهالنمدلهالمدنهو يدتهتمدتا هتد هالم،هامدممل ا هلد هق ا اي هال وتمنهذله   اوهع بهوهرلهصول  ع ه

بهددوهعهللدديه ندد هر دد هربهدد هاددنهتددتاه هالنمددلهلبلددمهالمجدد وهاضداددنهلنم ددوهربهدد ه) دد ع هجدد زاألهلق ضدده  (
،هلانهتتجه  هل  ا يهلال  غو،هلالت  ه،و لوحت،هلال  فهه،و ألهر ض نهانهتل    هبلمهاللصتدهلا لهإيم 

لغه ادد هلدد هالنمددلهه،لل مدد  اوهال دد  لد ه،و لملص دد وهه،الشددل  وهلبلددمهالددللال  ه،بلددمهالنمددلهالو الددو
هع(4)لالللال  هالمنهي لهلو  ه((ه

ادد لفهال  اددئهال ددلتد هرأله ردد  هالمنم ددوهال دددلتد وهب لنشددفهعدد ه جدد فهاضدأهلالتندد هلاإلبدددلاعهههههه
 د فهعمد وها لهوملهع لهالص هامتدهالتدتزاألهعد هالشد ع ه)هلحمدتدهعد  فه(هلادته د ع هقدل  هه،ال لتد 

،هجص دددد هت ددددتدهعصددددأهلوشددددفهال  اددددئهعدددد همددددم وهاودددد ه،انهلغددددع هيم جدددد هلات دددد هلدددد هرمددددصتب نهلاضددددح نهل   دددد ه
ه:هالم  صح وهال ل موهلن هتحصهص  هلتلصهص  ه تانهبت يهلل ل هلمنتي ت  

لل بهدددوهلاإلمددد لهوهلددد هاهدددئه،هلغص دددوهالشدددل هالدددت ونهلال ضددد   هاه ددد وهاتج اددد وه دددل وهالمتضدددتعهو))_ه
،هلهددلهادد اهأهلدد هخ لدد ها قددوهعصددأهاض  هال ددصه وهاص دد ه ،هلعصددأهادد فهرلمدد هل ددم ت   ددلهبندد،هاالنردد ي

التج وهالتجلاينهب ق  ل هالر  و،هلو يته،هل   و هانهالنر يهر ض نهاالا نه  م  ص هل  ملب هل ه و ا واالتج وه

                                                 
هعل  تطه214لحملهال  تلنه هلحملهب هعصنهال وتمنه هاه ت هل ل وهه(4)
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ا هالشدل ا هعصدأهادلهمدتهلد هاضغد ا هالمدنهعصدقهبح  مصد ههيد ال   وهاه هلشل هال عف،هلاد اهرلد ه  هلدن،هإذهإ
،ه هر وم هو أل،ها تهع  قهلصح الل  هالج اصنهإلأهع  ي هالح ض ،هل ت فهانه ل وهاتفهولها تووهلو 

هعانهور ي((لرتتهب هوهرق  دها اهاالتج وهدلألهال عفه
 هعو دد ه ددل هاضمدد يهإلددأهد جددوهالشددح،هلقددلهتددلا ته،هلق ددب هددوهاضغدد ا هلم   بددوهاددنهالنردد يه دديهل دو_ه

هاه هالمنصف،هشنله   ه  ع  م هب  عا لاتهب   ه ل  هتو  هاه هال ولو،هل ول 
لرب يدتهلهتلد هإلددأههلع  تمد ،مدلتهال مد لوهلصتلدتفهإلدأهاللمدقهالتودنهلد هخدد فهد امدوهراند  وهللل يهد ه_ه

 ع عتهي  يهاإلل جهانهبلمهالمل ينل هالصت عالملوأهعصأهج يله
عهددوهلص دهيهال اهلدوهلالمرددلهمد لهوهداهادنهاضغصدله_هبلدلهلقتد وه  لدتهلدد هدلال د هالشد ع :هتجصدتهعتا تدد 

لم دت يهلص  امدعهلال  د م ه،هلايلدللتهتصدكهاللتا دفهال خه دوهاايح  وهاللتا فهاضدبهدوهالموح ادو،هلهاللصه 
 عالمضص و

 الر  انعانهج يلهال ت يهل هللض وهت ت   وه اقهوهب ألهل هخ ل  ها ت    هب لمت لله_ه
خد اههب ل ود  هاللمدتد هذ هاضلزاألهال صهصهدوهلد هعدلاهيدع  هاتضدحهالمعالد هليهلاهوم هع جتهعصأهبو  هال  ده_ه

لقددلهتودد لفهاددنه ددل وهقتالددله ددنصهوههعلدد هخ لدد هالمجل ددلهلإه دد  هالم ددل يهالتوهددوهعدد هادد اهالحندديهي  ددلانه
لنود هود أله جدلهيت د هادنهه،ل مصتوهو لمروهد وهلالم م د وهلالم دم  وهلالمت دح وهلالم مدلهليحتاد 

 علجلي وه وتكهعو هانها الوه  ه يهدهالشل هالل بنهال  هداا هعو ،هلإألالمعال هبلمته
لب اعدوهامددم  ل  ،هه،ه د هرأله د ع ي ه  دميهبم دد ل هق د ملوهلد هخد فهإ ح م دد هبد ل   هلت د  ل   -

،هله د وهالتادليهالمتضدتعهوهادنه دل وه،لااميهر ض نهب دتاتهيهق د ملوهلتوت ل د ه،ل ه  ه هاو وهاه  
  ل هالمو م  وهلال    هلالتلفعلي وهانهيع هل ه

ل،ه،هلاإلي ددد ألهلالحدددلإأله  دددتهادددنهر ددل  وهلتددد داوهاض  ه،الشدد ع هاله وشدددلهادددنهمدد أهلاادددل -
 ه،لالوض ف

،هلبدد ألهمددلوهللجمدد هلتت عصدد هلدد هرلتدد ظهع دد و،هلمدده  يه زوهبلددمهال ددتاا هالص ت ددوهاددنه ددل ولبدد -
 ع د هالتقتعهانهالض ل اوهالشل  وي،هلهلالتاشهوال  تلوهلالتضتجهعصأهرلت ه هلنو هبلهلهع هال تقهوه

 ر   هتنت و هاللصمنهلالر  انهانهايم  ج هم هلهالمجل لهالمح ا ع -
مهددددد هاضبحددددد هال صهصهدددددوهلددددد هعدددددلاهبحددددد  :هالمضددددد  عهره ددددد وهالل امدددددوهرألهالشددددد ع هي ددددديهعصدددددأهج -

يه م   ددله،هللددل  ددتهاضبحدد هال ت صددوهعصددأهال  دده ي،هلالم مضددل،هلادد قهال تهددفهجمهدد هاضبحدد هوردد ي
 ألهال  ددهليهاددنهر هغدد  هلدد ه(هإي مدد هو يددتهاضبحدد هعوددلوهق بصددوهالامضددحدد هبلهودد هل دد  ه)لدد جصددلهب
 عرغ اض  
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هامدمحه  ،ب ألهتلصقهالش ع هلا  هللهصد هلصمد الهلمد هره د هتج بدوهالشدل هالحد هلالموردت هعودلوهعصدأه -
 لل هاضخ  هم  هق  ملعهلاالي،ام هاضللأهق هليه

عدلاهيدع  هلد هه،ات هد نهعصدأهج مد  هللقل د ه؛لق اهدوهلاادليه،لاادلانهالمعدهانهال  هليهالتااليهبح انه -
 هاددنهللدديه ندد هلم  لدد نهلدد هقهددلا هلإألهايتددكهعو ددهاله دده ي،ال  دد ملهلبلددمهاالبم دد الوهلال لضدد يه وه

 المجل لعا الوه  ه يهبحر نهع ه
،هلو تد لد هبهو د هال دتاانهالحدت هلا،هلهلعشد   ها اد نهاج مهد نهادنهقتااهد ه  اوهال   ،هل م لل نهلر  دو -

ه٪ه31.31ومدد هامددم   وهر ضدد نهال ددتاانهالم ص ددوهبو دد وهههادد فهالدد ا هعصددأهقددتاانه ددل وهوردد ي،هلامددم   
،هلتم لد ه  هانهقتااه مم هانهبلمهاو وهال  اهوهالم مت ي،هوم هرب يته  ه ألهاضلرب يتهالل اموهلقتع

 عوإل   عهاللاخصنهب يتاع هالم مصتاللاميهلشل وهضجلهإضت  هي هلهلاا هل ها
لقمدتهه  ،،هب ألهانهبلض  ه ن هل هالم   ل هلحمتدهع  فهلتضتعه نهلاوه نههآ ا هي  دي هاضج  هانههههه

ت  ه ،هوم هجصهتهرب زهمم وهالش ع هل ل وهلم هاتتقهعصأهر  لمل هلهعصأهل ه م ص  هاضل هلو  ب لملصهقهلا
هع(1)رور هل هي قله

دأهال ددلتد هبددلهاضوردد هجدد فهاددنهلجدد الوهاضدأهللدديه  م دد هال  اددئهال ددلتد هد امددم هعصددأهاضههههه
لد لكه لدللاهال دتاا هالو ل دوهه،لل د  أهاالتج اد وه،لايه ل وتألهل  ا هالم ههد هلالم دت  ه،الل بنهلي لو
له  دجله مد لم هعد هالشد ع هالمشد ت  هبدل هالدل  هلاد اهال  ادئهع دلهالد ام هاللمده،رد لهرللنله  ع ه

ليهل لدلهال  ادئهللد ه،((هلقدلهوودتهلد هلجودوهالمو قشدواه تد هل دل والح للهبلوتاأله))بدل هالدل  هالح لدله
ه:هال ل يهلالجل لهانه ل هالش ع 

بدا للباحث بعد هذه الرحلة المستفيضة مع بدر الدين الحامدد وعدعره عددد مدن النتدارج يوردهدا "     
  :"التاليةفي النقاط 
لدددوهاإلمددد لهو،هلال دددت  وهاوهالمدددنهلددد وهب ددد هاضعددد  هبدددل هالدددل  هادددنهامددد يهلددد هر دددلهالتمددد هه-1

هع  هت  ه هو ه هانهاه ت هلانه ل و،هلو ألهلب ل او
امدددلهلن يدددوهبددد  زيهبددده ه دددل ا همدددت  و،هللنددد  هل دددتو،هبدددل هالدددل  ه ددد ع هو مدددهننهو هددد هاه-2

هعلن ي هالح ه نهبه هالشل ا هالل أ،هلايش  ل هب ل ه موها لم هل هالش  يهلرخ هلل اام 
،هالشل هال ه منهغصلهعصه د هجمهلد نهه،هللن  هتاضه هالشل  والل  هانهجمه هالمهي يهبل ه-3

التقتفهانهلج هاالمدملم  ههلالهغ لهانها اها تهرالهرعض  هالنمصوهالت وهوهالمنهريشئتهل هرجل
هعلج  دو

هعلو ألهل هدل هو ه هانهتشنهله ل وه،يهه ا يهب  زيهانهاه يهبل هالل   نَّلهاضله-4
                                                 

هعل  تطه423ه،لحمتدهع  فه،ع لهالص هالتتزاأله(1)
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اهددئهي دد ه  امددقهالشددل ا هال دد ب ه ،هلادد اههت صهددل  نهه  بودد  هال  ددهليهعوددلهبددل هالددلجدد  هه-4
هع  هاله م هلهب لتزألهرلهال  اهو،هلا جيهالشل هالجل لهالا لاي

هعلليه  فهرله ُ  أهإالهانهال صهله،أهجعالوهاضلت ظهلا  لم  هلقتت  عصها صه-1
بلقدددوهال دددت يهعودددلوهت صهل دددوهلددديه جدددل دهاه ددد ،هللنو ددد هوددد أله ممم ددد هبللمدددوهل دددت هت دددج لههه-7

هعالمش ال،هلتحت ل  هإلأهاهصيهمهوم من
لل لددد ت ه،هبددد ل غيهلددد هخ تلدددهم هله  هلجدددلدانهادددنهلل يهددد هالمدددنه   ق ددد لددديه نددد هبدددل هالدددله-1

هعلألالالهالمنهتج  هرل ل 
 د ده  تدتألهعودلا ه،هل دنَّصتهلصمحد نهبد  زانهجلدلهالو يتهالمتمه أهرب زهه ا يهانه دل ووه-3

هعلروه هعصه هاه  
هعل لحه لل ي هوهللاقلهوهوبلوهانه ل هه-11
ومدد هريدد هومددلهاضي  ددهلههه،بددلهومددلهال  دهليهالمملددلديهال ددتاان،هلديه م هددلهب ل  اهددوهالتااددليه-11
عهامد  هال  ادئهرع دأهت دت اهود ل ه(7)انهلتاضه هل مصتدوهجمم عهوهل  أهل  ل  وهالملا سهاال

ههع هالش ع هل ل وع
ه دنهلد هالشدل ا هالمحد ا ه هرالهال  ائهع لهاللع دعهالحصهلوتألهالش ع هع لهال ام هالمألهال  هد م ههههه
د سهاضلتد ظهلمدم وهاضلتد ظ،ههإذ    وهالو ل وهلاضل وهوهالحل ردو،هليه مول هل هاالممل يوهب لوهذلكهرأل

،هلد امدددوهالم اوهدددلهلتتههدددفهاضمددد لهلهل ددده ق،هلالملجددديهالشدددل  الاللاللدددوهالشدددلت  وهلصت دددوهلدل اددد هادددنه
هعلو لكهي    وهالمتمه أهالحل روه،م هعو ل هال ت يهالشل  وتو لفهم الم مصتوهله

لاومش فههالمتازيو،ا للا سهلقفهعصأهالمل ينهل هاهئهالم صهلهلالمجل لهلا وهد اموهاه  هيتعهل هههههه
هالش ع علن يوه
هو،اضلدد للقددفهعوددلهاضلدد لوهالتوهددوهالمددنهتمهددعهب دد هالشدد ع هله   ي دد هب لمل لدد يهلالمل لدد يهتضدديههل ددلههههه

عهللنددد هالمل لددد يهالمدددنه   دددلهلددد لكهالهلجددد فهبهو مددد هادددنهالم   يدددولتضددديهالمتددد لوهبددده هلتاادددلهالشدددل ا هله
اددنهرلاخدد هال دد ألهالر لددئهها لشدد ع هعدد  تهالمل لدد يهالحل رددو،هالم لددفهاددنهلل لدد يهالشدد ع هلل دد وهلله دد

هال مت علهلقفهعولهالمن ا هانهالمل ينهلاممملهل هالل ام وهالحل روهقضهوهالتضتجههوم عش عهه
هالشدلت  و،لالل ام وهالحل روهايم صتهل هالحل ئهع هالل  توهإلدأهلد هادتهر دملهلرعديهإلدأهالمج بدوهههههه

 دهالدددلهيت دددنهلددد   هيمهجدددوهادددللهخددد  جنه  ددد لدهبددد ههالشدددلت  و،لالمج بدددوههعلرورددد هال ددد اره هومدددلهعوددد 
مدوهلحمدلهال  دتلنهعد هلردلهد اه،ل  اوهل هالل ام وهالتوهوهادنهورهد هلد هال مد ملهلقلهاامصتهالم لعع

ع ددلهالدد ام هإبدد ااهيهاللمددلههلد امددوه،(ا دده همدد اا،هلد امددوها ددلهالل دد لنهعدد ه))لحمددلهعصددنهال وتمددن(

                                                 
 ل  تطعهه،314ه،اه ت هل ل وهبل هالل  هالح لل،ه،ل ام هاللملع لهاه(7)
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إلدأهالتادليهخ ل مد هر د  هلههج بدوهال اتهدوهلالمج بدوهال ه  دوق مه هالمهقلهق م  ((هلهع ه))بل هالل  ها لل
هعاللضت و
لرد وددتاهدل ادد هاددنهاللاللددوهال دده قهوهه،وهالصت ددوهلداللم دد للمدد هغدد صهاهدد هال دد ارتألهاددنهال مدد ملهالج للهددههههه

  تفهع لهاللع عهالحصه نهانهل للدوهال رد هعد هه،ل محض   هالو    وهالل بهوهال ل موهلالو    وهالحل رو
لهلت ددوه ددل  وهداللددوهللجمهددوهذاوهددو،هلداللددوهلندد دد نهعدد هغهدد وهلتلصه دد نهلدد هال  اددئ:ه))الصت ددوهاددنهبحردد هي
،هلتمت لوهد جوهاإل ل عهلاإل ح  هالشلت  هل هلت وهإلأهرخ  ،هلل اه مضحهيج جهشلت رخ  هل ت  وهب ل

ادنه،هلادنهل ل تد هت ت د هرلت ه د هلصمل هد هعمد ه   دلهادنهمد هلهل م هالشدل  وهلد هخد فهلد ه   لد انهالش ع ه
لتد ظهلاته مل للهل هاض،ه من هرألهتحمص  ،هلاعم   هرو  هومهوهل هاللالالوهاممرم  هخ  مصهالنصمو

،ها دلهتندتأله حمدلهإ حد  هقت د نهللدللتالنهغوهد ن((لا هل افهلد هود ألهه،بلقوهلا  ،ه وم نهلو  هب لقهي ا 
حدد  هلل  لددوهلص ددوهالشددل  و،ها للو  ددوهب خمهدد  هاضلتدد ظهروردد هإ ه   بددوهاددنهالملوددأهللندد هإاددلاا النصمدد وهلم

 ه،هلل هي اهدوهلقل دل هران  هت ت  هب  ه نهبم هتتاه الهل هي اهوهلل يه  ها  هبلهل هي اهم  هالتوهوهر ض))
هع(1)((هانهالمتمه أ

الو ل ددوهل  دديهاضدأهتجصددتهاددنهد امددوهالددلومت هخ لددلهالحصه ددنهعدد هالشدد ع هيجددلهرألهللدد ليهالل امددوهههههه
ال و  هالتونهانه ل هعم هب   هالل  هاضله  هع هاللو ل ههلهتو لفهال ض   هالشنصهوهانهوم ب :اضله  ،ها 
همنهتمو لل  :الجم لهوهال

هبو  هال  هليه منتألهل :
هاللوتاألع -1
 الم  ل ع -2
 ال تاتهيع -3
  تفهالوصع -4
 التاليع -4
 المصتهقهلالمجع  عهه ا تن -1

همنتألهل :المل ينهلاضان  ،هلت
هقهموهاضان  هانهالوصهالشل  هللتقفهاضله  عه-1
هالتضتجهلال مت هانهالوصهالشل  هللتقفهاضله  عهه-2
هله  هلل  د ا هلقهمم  علا يهالمل ينهانه ل هاضه-3

                                                 
هع443ه:ع لهال ام هالمأله:ع لهاللع عهالحصه نه(1)
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هه ا يهالمن ا عهه-4
هه ا يهتم  هالمل ينعه-4
هالم  ل وعه-1
هالحنموهانه ل هاضله  عه-7
ه

همنتألهل :المج بوهالشل  و،هلت
ه_هقهموهالمج بوهانهاللملهالشل  هللتقفهاضله  ع1
ه_هلره هالمج بوهعولهاضله  ع2
ه_هتج بوهاضله  هالشل  وهبه هالل لهلال صلع3
هل االهالمل ه هع هالمج بوهعولهاضله  ع_ه4
ه_هداللوهالمج بوهعصأهرل لوهالش ع هاضله  ع4
ه_ال لقهالتونهلال اتهوهانه ل هاضله  ع1
ه_هت  ه ه ل وهعصأهاآلخ   ع7
ه

هاضمصتأ،هل منتألهل :
ه_هاللتت و،هلتت لوهالجتديع1
ه_هالملجيهالشل  ع2
ه_هالم   هب لنم أهلال وو،هلالشل هالل بنع3
هال  ابوعه_4
ه_هالمتوهلهلالمن ا ع4
ه_هالضم م ع1
ه_هاضم لهلهاإليش مهوع7
ه_هالحتا ع1
ه_هرم لهلهل مصتوع3
ه_هالمح و وهالصت هوع11
ه_هعهتأهاضمصتأع11
ه
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همنتألهل :ال ت يهالشل  و،هلت
ه_هلل هعو  وهاضله  هبت هالم ت  هالشل  ع1
ه_هل  د هال ت يهعولهاضله  ع2
هه  ع_هلههتوهال ت يهع هاضل3
ه_هال ت يهلالحتاسع4
ه_هال ت يهالوت هوع4
ه_هلم ملهلم ت يهانهالم ت  ع1
ه

هرلالن:هالمتمه أهال   جهو:
ه_هالتزألع1
ه_هال  اهوع2

ه  يه ن:هالمتمه أهاللاخصهو:
لل هرور هال  أهاممج بوهلصمش فهاللومت يهات  وهاللمه ن،ها لهادتفهاإل د افهل د هعصدأ ،ها ص دتهههههه

للم بلوهالمج وهالحل روهلالنملهالمم جموهع هولهقضهوهاوهوهلل اموه ل هع لالص ههلو  هد ام وهال رو
وددلهغه ادد ،هلإلهددكهالته ددل،هادد ذو هري دد هادد زوهعصددأهالل جددوهق ددلهزله ت دد هب ددومه ،هلدد هقددل يهلدديهرجددلا هع

ه  عهعصأهالمتضتع وهالمنهتو للم  علص صه م لم  هل 
"ع لالص هالته ل"،هلاته  ع هلجلاينهل هال  ازهاضلف،هانههالش ع هال لتد ه))تمو لفها وهالل اموههههه

ه ل وهإي  يه وهوره ي،هلإبلاع وهجم لهوهل دقو،هلاته  ع هع  قهلصح  وهال ش  وهلالح  وهال اتهوع
رلل هالش ع هد تايه ،هاضلفهاته"لانهالح ل أل"،هلالر ينه"ال ئهقصل"،هلل هق  ملهرخ  هلوشت يهههههه

لاقهالمو  هالمحصهصنهالتون،ههل ديهالم  هقهاللمصنهل  اهال حئ،لا اهالشل هاتهانهال حفهلالمج و،ه
لقددلهُق ددمتهالل امددوهإلددأهل للددوهلتم هددلهلر بلددوها ددتف؛هاضلفهاددتهلتضددتع وهالشدد ع هع لالصدد هالته ددله

الحددددد هاضبدددددت ،هلالشدددددل هالدددددت ون،هلهالمو جددددد يهالل وهدددددو،هلهال  ددددد  ،هلهالمدددددلج،هلهالشدددددل  و،هلتشدددددمل:هال دددددعف،ه
 وهلالحني،هلالتلفهلالم لل،هلق هليهق ل  هادنه"ال د   "عهلرلد هالت دلهالرد ينها دتهاالتج اد وهلالمو م 

لاالتج وهالتاقلن،هلاالتج وهال لع عهلالت لههاالتج وهالتجلاين،ه:اضدبهوهانه ل هع لالص هالته ل،هلتشمل
 بدددوهالشدددلت  و،هلالمت  قدددوهالر لدددئهادددتهالل امدددوهالتوهدددو؛هل موددد لفهالص دددوهلال دددت يهالشدددل  و،هلالمتمددده أ،هلالمج

لو ددل ،هل شددملهآ ا هادد اهالت ددلهبتضدد ه ددل هالشدد ع هاددنهالمهددعاألهاهل ي ددهوعه دديهالت ددلهال ابدد ؛هل لوددأال له
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ال  اروهانه ل و،ه يهال  تمو،ه يهلصحقهخ صهب   ملهالش ع هغه هالموشت يهادنهالدل تايه ،ههالو  د،هل ر 
هت وهلالتوهوعا يتهت  هلضتجهاالتج ا وهالملوهع(3)(( يهالت   س

 :القضايا النقدية
،ها ر ددتهمدده م هوصهددوهالم بهددوهب ل  دد  ،هلالم بهددوهلص ودد وللقددلهتتالددصتهلدد هالل امدد وهاللصهدد هاددنهوصهدد وهاههههه

بدلهإألهرورد هالل امد وهرلحدتهعصدأهالو   د وهالحل ردوهه،،هلتتال نهل هالو    وهالحل ردوتوتع نهانهال م مل
،هلتدد  يهإلددأهتدد  ه ه،هلالملدد لألهلدد هالج للدد وهال ددلتد واهئددوهالمددل   هرعضدد  ه،هل لددتدهذلددكهلموددتعلت  ه  ت دد 

،ها ددلهل امدد وهالو ل ددوهلاإلبددلاعهالمل لدد  هلحمددلهاللددعأهالدد  هر دد  هإلددأهالضعضدد  هلرددلهالددلومت راددلها
المت  قدوهادنهالشدل ه))((هللدهل هال مد ملهالمدنهتحمدلهعودتاأله))ال ود عهادنهالشدل هالمل لد جصتهعولوهعمُه

،هللو دد ه،هلقددلهرومصددتهاإل دد افهعصه دد هبلددلهعددتديهالددلومت هإلددأهبدد دول ددوهبلل ددوهال ددحه  ين((هلص  المل لدد 
((هشددددل هعوددددله ددددل ا هالمتلهصددددوهالمو دددد   لت ددددتدهال مدددد لوهالددددلومت يه)دل هالللمدددد  (هلصم ج ددددمه هبلوددددتاأله))

انهاددنه لادلودد يتاهه،،هلتتالددصتاهلدد هال دد ألصشددل ا هالمل لدد   هالدد   هاامصددتاهل دد اوهو هدد يهاددنهاللدد ليهالل بددن
:ه دوهالتند هالو دل هلاإلبدلاعهالشدل  الدلعت هإلدأهالاادنهلل ديهتد  ه ايههالشل هالمل ل ه)الح هلالحلا ن(

لرامددله(هللدد جهع ددلهال دد ت هلع ددلهالتادد أهال هدد تن،هلعصددنهرامددلهمددلهله)ردليدده ه،الم منددولادديهيدد زيه
هعلل نهاج ز 

للقتدته دت  نهه،مل ل   هلعولهاد ال هالشدل ا قلهتو للتهلت تدهالشل هعولهاضقلله هلالمحل ه هلاللهههههه
ادنهرورد هلد هذلدكهعد هلتحدل تهه،ل موهلخم ده هلدتحوهالمتمه نهانهل ه    أهل عولهقض   هالشنله

لالحددعألهلاالغمدد اأهلالرددت يهه   هالشددل هبدده هالجمدد فهلاإل  دد فعدد هقضدد له هال  هلددوهلالمدد ري،هلاإلي دد يهوهلهلضدد
هعلالمم د
يهددوهاددتفهالشددنلهالجل ددله)الشددل هالشددل هالمل لدد هد امددوهلم هالم منددوهاددنهوهآ ا هيدد زيرددد مددتهال  اههههه

ل غدديهريددنه ه ادد هلدد هاللدد ل هال ددل يها ددنهت ددتف:ه"امددممل وهتوه،هإذه روهري دد اادد هاهدد الحدد (هلل  ددته  ه
،هلضد هورهد هلد هالمدنهو يدتهتد يفهلو د لههخ وهعصه  هبلمهالمآخ هانهت وهو د ؛هلت لهدلا هالشدل هالحد ،ر

ادد ألهلدد ههرد هإلددأهبلدمهالمتاقددفهالممو قضددو،هب دت يهل دد لغهاه دد هلمدد هلل هالحدد هبدد لم ال ب  د هعدد ل هالشدد
،هلَادلَّهيتعد نهادنهمد عوهالمجل دلهالمو ص دوهبحمد سهالم يهاالعم افهب ألهعمص  هقلهراللهيتع نهل هالمتوهدل

هع(11)(( هالن للهل هولهق يتألهلل هولهقهلل هل هالمح ه
(ه ددل ه)هلهددلا هلصشددل هلالهمدده م هاددنهلجصددوهتاهيدد زيهالم منددوهلت وهقددلهادد جم ددلالتاقد هرأله ددل ا هالحلاههههه

هالص و يهوع
                                                 

هل  تطعه421ات  وهاللمه ن،ه ل هع لالص هالته لهانهالمو ت هاضدبنهالو ل هه)3(
هع111دل هالللم  ه)هلت تدهالشل هعوله ل ا هالمتلهصوه(هصهه(11)
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ه لدد يقرألهاضادديهعوددلوهاددتهالتندد هالدد  ههتوشددتومدد هلقتددته ددت  نهعوددلهتو هدد هالشدد ع ه))ردليدده ((هلههههههه
هعالجل ليهالمممرصوهانهالشل هالح هالمتمه أ

،هال  دد ديهاددنهالشددل هالحدد هر ددوهرامهددوقضددهوهريدد هاله ل ددنهه–اهمدد همدد قهه–(ها ددله ر ودد ه))هلرلدد ه)ردليدده ههههه
  ودعهعهإذهإيد ه نهلألمد سهالدتزينهالد  ه  دتدهعصهد ،هرلهبه ي هإ ض ا نهرلهت لهلانهلصشنلهالح لل ه يهالهيجلهل

هعتمج لزهالشنلهإلأهالمضمتألهالجل لعصأهالمجل لهانهيتاجه
؛هاهدئهإألهل مد نهه–ب لو د وهلد هه–،هإذهاله من هرأله نتأله هري هاله ل نهقهموهلشنلهال  هليا ته  ههههه

عهل  اهليه ن ه من هرأله  من هب و عوهلت هوهلحضو،هدلألهرأله حمله   وهل ه–عصأهاله ر  هه–الشنله
إذههه–ادنهي د وهه–عهلال د لهلدعدلاهالشنلهال  هبلرهلو هال م هو وه)ل لونهبد هالشدل هالحد ( لوه هوره انه

،هاندد أله  ادد هرألهلخ لددوهاددنهل اصمدد هالل  مددهوفهالشددل هالل بددنهلل اددوه دد  هو لصددو،ه،ه لدد هودد أل،هلدد هج ددو
التددد قهالشدددنصنهبددده هاددد اهالومددد اهلالم  لددد وهالشدددل  وهال ل مدددوهلجدددعل يهاضلزاألهلددده هلددد هاضامهدددوهبحهدددئه

 و د هإلدأهال  دهليهالحل ردوهه–لد هج دوه  يهدوهه–عهلود ألهقضدهوهاوهدو نشفهع هاخم فهيتعن،هرله نتأله
،هان يدتهال   دوهل مصتد نهعمد ه ل اد ،هرله دهئ نه ه هئ نهاله ل اد ح لفهرأله   هاه ،هل بتلت  هو نهه–آي ايهه–

،هبهوم هو يتهالص دوهل م  هالشل  وهت صهل وهلل لاو،هق   وهل هالور  وهالل د والمنهتتل لهل  هرألهلل يهال   مله
هعل هل مح نهل هانهال  هليهالجل ليالشل  وهانهلت ته

 وهالشددل  وهالمجددعل يهلالشددل هالحدد ،هله ددته هالم  لددبددهالمددنهقدد دهب دد هالم   ددلههلاله ددكهرألهلح للددوههههه
،هلا اهلد هلديهتح  د هتج بدوهالشدل هالحد ه هعصأهي  دهلله هانهعلدهالمت عهل،هضألهالمجعل اوهت هي جحو

هع(11)((المتلهصوهدلألهااللمعادهبللدهلله ،هرلهي  دهلحلدالمنهاعمملوهعصأهلاليه
اامدلهل د اوههلت  وهلتص    هب لتن هاللد دهلالمضد له هرلد لالص وهالشل  وهلت ا   هل هاالامعازاوهالشههههه

 دددوه،هلالل امددد وهالو للددد يهلالل امددد وهال  غهدددوهال ه يهدددو،هلالل امددد وهاضل دددوهوهالمل لددد هالل امددد وهالص ت دددو
عودلهبود  هالتد هلرضدحتهه نه،هبلهالم    يهبه هالص وهلالمو    هرضدحتها ج دلالوت هوهلاللالملهاالجمم عهو

لمد هلدده هالم دلعه هعصمدد  هه،عهلوتيددتهتنت ود وهذاوهددوهعودلهالمو دد   عودلهالممص ددنهالم دمصهلاي نهلامددل نهلهد
 يهردليدده ،هلرامددلهاجدد ز ،هل صحددتألهعصهدد هاددنهل لتدد ت يهللددوه، حمصددتألهاندد انه تدعتيدد هإبددلاع يه،لو دد   

عها يدتهاده هت د رهومدلهردليده هلل جهع لهال  ت ،هل تمفهخ ف،هلملهلهع دلهلقد ص يهيد زيهالم مندو
لاادليهاله   لهال ر هاآلخ هلالهتتاز هاالتج ا وهانهل ده يهه،رألهال جلهداعهوهان هبلهرا د هالتن هت  

،ه شده هإلدأهالتد قهبده هالشدل هإذه محدل لهعد هال مدت ه(ال هد تنا  هادته)لقلهي صتهال  اروهدل هعو ي:ه"
وهدددلهشدددل  هلت ه  هلدددوهالشدددل هالددد  ه  مصدددفهعددد هالورددد ؛هضألهالم وهدددلهاللالورددد هاددد لمهال مدددت هيددد ت هعددد ه

ا قدد نهبدده ه؛ها ددتهاله جلددلهالص ددوهالشددل  وه((عهرلدد هردليدده وه  مصددفهعدد هت وهددلهالجمصددوهالور  ددوالجمصددوهالشددل  

                                                 
هع321ه:صه،الم ج هال  بقه(11)
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ه–ودد لكههه–  دد هه(عهله)اجدد ز هدد سهاضم مددنهالح مدديهبهو مدد  جلص دد هالم يمدد ه،هلإالشددل هلالوردد هاح ددل
يحد ه))ه  دتف:اهئههبهو م ؛المت  قهعهل جللهلص وه  ي  هانهلمل ه هالشل  هع هالمل ه هالتن  ب خم فها

بلددلهلندد هالودد سه  مصتددتألههالجمهدد عادد وها ه ددوه متددقهاتل دد ههجمهلدد نهرألهالشددل ه  مصددفهعدد هالوردد ،يلدد فه
ألهالتدد قهالتاهددلهاددتهرألهالشددل هودد دهربلضدد يه  دد ههلالوردد عذلددكهورهدد انهادده ه حددلدلألهالتدد قهبدده هالشددل ه

هل مدصو،ليحتلد هإلدأهع د  اوههالشدل ،ي دم ه هرألهيورد ههلومد هلدتزلألعلرألهالور هاتهالند دهذاتد هغهد ههلتزلأل،
الورد هعصدأهلن هالمت قوهبه هالشل هلهه ل عاهمحت فهإلأههالتزأل؛ي م ه هو لكهرألهيلخلهالن دهالم ملهانه

لدد هعو لدد هالص ددوههاله ددعافهعو دد انهل مدد ه–عهللدد هرألهالددتزألهعصددأهر هيحددتهودد ألهرمدد سهالددتزألهله ددتهلدد م و
عددد هالنددد دهالددد  هي دددم لل هادددنهالورددد ههبددد لتزأل،ب  هلمددد هق دددلهرأله  مصدددفهها لشدددل هوددد ده  مصدددفهالشدددل  وع

هع(12)((دهال  هي م لل هانهل مو هالهتلهولو فه هئ نهرلهيش جهان يهوم ه  مصفهع هالن 
اص توهالحلا وهت تدهعصأههتلال هيهاإلي  يهوهلل هدالهاإلم لن،لالن ت وهتوم لهالمج لزاوهعصأهالتن هههههه

لالل ددل هبددلهامددأهالمحمددت هالص ددت هادد ي يه   ددللألهبودد  هلمتاز دد نهرلههالتندد  ،لدد هالمحمددت هال ددلدهلالمت  ددغه
هلمتاز  نعالل نه
جلهعصأهي  قهال   هالشل  وهلا ل،هإيم هتجصدأهعصدأهي د قهاند  هخد لص((،هلا اهال لدهليه م))ههههه

أهالم دمت هالد  هقللد ه،هعصدلود هلات  ل هبم هله هبمشت  هالل  هاإلم لن،(هرع يهاامم ل نهلللله)ردليه 
و دد يهالر بمددوهلإلي دد ألهاددنهاعم اضدد هعصددأهاله دهلإلي دد يهو،هلادد وهلت  قددوهغ   ددوهجددلانعهللدد هرلرصددوهذلددكمدداإل

اله وددم ههلل ددل،لجممدد هه–اددنه ر دد هه–عهللدد لكها ددتهاآلخدد يها دد  هب يدد هُ نددتِ أله   اددوهاإلمدد د،هلات  لدد هبدد
،هلريد هلجد دهبد عيهادنهم هذاتد نهلتد ديب امد فهاإلي د ألهب دتهل م م هر ض نههت وهوعلاله  لعهان انهاله وم هه هئ ن،
لونهب هانهإ   هلله هل   وهللهودو،ها دتهاله،هلإيم ه ل هاهئهاتهإي  ألهانهذات هلل ات هب أهلوَهعها ه ُهلواض

هعها  وهالت دهاآلخ ،ه)غه هالم صي،هرلهغه هالل بن(ه،هلري هقصلهل ها ص عافهلههتو،ه هئ نهو  ه ن 
لد ه د ألههعصأهاللن هل هاله تد وهالمنهرعصدته،عم اا هب ألهاإلم دهرع أهرالهال لوها تق يل غيهاههههه

لب ددنهاآلخدد هغهدد هه،ب هددتهرع هددوهتُل ددأه–لدد هذلددكهه–إألهالح  ددوهه:،ها يدد ه  ددتفاله ددتد هللهعتدد هعصددأهغهدد و
هلوحدوع هب تم  هبله م   ص هب  ا و،عهر هالها  وهتو  هل هداخص ه   كهانهالتالي،هب نهبلهلانهخ  ج نهلآخ 

،هلو ي هاله لصيهرألهاض  يهال  أهالم د وهقلهألهاإلم ده ون هران  وهاإللح د ولولها اهال جتدهإيم هاتهض
ودددلهال دددهيه،هلامدددمو مهه دهقدددل دهر لعهالومددد ذاهاإلي دد يهو،هلرألهاإلمدددعصدددأهرومددد فهعصمددد  هالم ددصمه ق لددته

ع مدددددوهالم بهدددددوهاإلمددددد لهوههوهجدددددلانهلددددد اهمددددد همددددد قهيمددددد ذاهقصهصدددددالملوت دددددوهلال لاهدددددوهاه ددددد عهلقدددددلهقدددددل لُته
هههع(13)((لإلي  أل

                                                 
هع322صهه،لت تدهالشل ه،دل ه(12)
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تو للددتهتت  ددغهاللاللددوههو هدد هالمو دد   هال ددلالأهلالمحددل ه ،هري دد للمدد ه ددلفهعصددأهغددتصهال  ارددوهاددنهتههههه
 دديهتحددل تهعدد هالم ددت اوهالحل رددوهالو ل ددوهلدد هه،لصنصمددوهلالجمصددوهعوددلهال ددتاهه هلودد لكهتددتههت يهال لددع

هعل دوهذلكهإلأهإ اديهتج لزهالل لهانهال لعهلالمجصنهلالمج  لهانهال مت هع رهوهلم   لهوه يهاإلبح  
للدله،هلهت دل ه د ح ت يهلوم بد ت يهالم  مدوه،هللود  ص تألهالل لهامأه  صتاهإلأهالنشدفلال تاهوه))ههههه

ه(ه  ل هإعج ب هب لنم بوهال  د يإل   هالل لهاتهال  لهال مه هانهتل هلهوم ب ت يعهلالهيو أهرألهردليه (
هعلعنع هال 
ب دد هال هددلهللدد همددهنتألهاددنهل ا هالل ددله ددت انهآخدد هتوتددمحهاهدد هعدده هرخدد  ه   دد هادد ل عالنه دد  هرأله))ههههه

ولعفهقتيهالحد هعد ه،هله لهللعلفهعو  هولعفهقتيهالممههعهع هإد ايهالمل تالوالله،هلرلت انهرخ  الم م  ل
هعلل و وهالممههع((

ل  ا  د هاو د نهلود ههالمل ادو،ال دتاهوهعصدأهالل دلهريد هلمدهصوهإلدأهتون ه))ه(:ل  تفه)ع لهال ام هالتوهلههههه
ه((ع   يهبه هالضل  هرلهبه هالو هضه رأله حنيهب لم 

ه ،ها دنهوم بدوهعتت دوهجدلان،هرل دتهالل دلهلالمو دق،هامد هاإلبدلاعهرل هالنم بوهاآللهوهالمنهت صهال    لهههههه
هع لهلالمو ق((ل هاللهل ه مصه هالمتنه هإل  هله هل هض ب ال ت   لنهإاله))

لاالاممددد دهبددد لوتاله هاضخ قهدددوههالمو دددق؛تح  ددد هاإلبدددلاعهالتودددنهلددد هقهدددتدهها لدددح أهالمل مدددوهر ادلاههههه
اددنها لددوهاصدديهردهرلهه ددلت  و،طهالتندد همددتا هرودد ألهاددنها لددوه ددلت  وهردهغهدد ه ال دد لاهعدد هيشددهلالجم لهددو،

هيت هوعانها لوهل  هردهلحوهرلهه   و،
،هل د لألهرألهتددلخلهالدتعنهاددنهاللمصهدوهاإلبلاعهددوه دد د ه  لهتألهودلهتددلخلهل  دتدهلصدد و  ال دد هل  دم للهههههه

هع اق وهت تدهب ه   ها وهال  قوهاإلبلاعهوهبشنلهت دبهوم هالص وهغه هالمه،إلأهبم ه  قم  هاإلبلاعهو
له   دلهعها اهالمد اإلأهال    ألهلاإلب  دهانهيم ج يهلاله كهرألهتحصص يهل هالتعنهلالل لهقلهرد ههههه

،هالد   ه   دللأله هالمن توهانهداخدلهالدوت هال شد  و،هلاقالحه يهالتاعهوهإلأهلاق هال لعنالمحصلهل هلاق ه
هعقهلن تت هلت جهص هانهاضدأهلالت تح   وهلإ  

،هلب  لددوهعوددلل ه صجدد لألهإلددأهال دد قه وم ددنهإلددأهلدد ه شدد  هادد   ألهالحددتاسهللندد هادد اهالتاقدد هورهدد انهلدد ههههه
عولل ه ح للتألهت جهلها اهالمن دتوههقهالمن توهانهالوت هال ش  وهرلهتألهلغه وهإل  الم  ولوهو ضا

لاددددنهر دددد  هبدددد ل لتزههاددددلا ن،لاله جددددللألهل دددد ههللوددددأ،المددددنهقددددلهاله ددددل وتألهادددديهريت دددد يهل دددد ههاوددددتي ي،اددددنه
هلالت علاضا جنهلو  هب ضدأه

،هاددنهحدد هالمص دد منهلمل هدد وهالشددلت عنهالا ددلهُعددِ َفهال دد   لهتألهالم  مددوهالمددنهت ددتدهعصددأهرمدد سهالمددلاههههه
؛هضي د هالهت ضدد هض هلو ددقه أهر هل اق ددوهلد هالل ددلهرلهالمو دق،هل  ددمحهلها ديهادد وهال دت يهب لل ددلغهد

هعو قمت هلو قهالملاعنهالح هإألهو ألهل هل
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لهدددوهال ددد   لهوهرل دددتهالل دددلهلالدددتعن،هلردوهإلدددأهذلدددكه،هلالنم بدددوهاآللددد ه ددد ح وهالمم دددتاوهإذان،هودددلههههه
هع(14)((ألهلالل ئهدلألهقهموهردبهوهرلهاوهو،ها    تهال    لالملمهوهاإلب  د
لقدددلهلددددل وهد امدددوهالددددلومت هع ددددلهالددد ام هالمح ددددونهاددددنهال دددوه هاضخهدددد يهعدددد ه دددل هالمتلهصددددوهاددددنهههههه

هال لتد و،هانهوم أهض يهت  أهاه هت ت هالمم  موهالمل ل يهلشل هالمتلهصوع
لل بنهانهال  للهتللهخ لج هبد ضدأهلد هال لل ي دهوهالح لمدوهتج بوهق هليهالمتلهصوهانهلج ل  هاله))ههههه

إلددأهاضدد  هالتاقدد هللل  شددم ،ها ددنهخدد لاهلدد هقتقلددوهالدد اوهإلددأهالتاقدد هومدد ها  ددتهللدد هال دد   لهوهالم  قددوه
ال حددئ،هلاددنهادد اهاإل دد  هاخمدد وهقضددهوهاص دد ه هاددنهالشددل هالل بددنهال ددلتد هلهددميهالم  هددقهالتوددنهعصددأه

هي تل  ع
بتجتداد هلتمنو د هال حئهلد هخد فهآ ا هالو د دهرألهق دهليهالمتلهصدوهتدل  هل ضدهوهاص د ه هلقلهر  تهههههه

د(هاتهلح وهله دهال ضهوهالتص د هوهوهلتاو د نهلح ودوه1341د_1347ا لهو ألهع ده)هل هلجلاألهالممص ن
بهدوهرد هإلدأهالمجل لهالل بهوهالمنهتععمم  هي زيهالم منوهلال ه أهلغه ام هلد هالشدل ا ،هاد امعازهال دهيهالل ه

اددعيهلم  صددوهاددنهتنددت  هال وهددوهالتوهددوهالشددل  وهالل بهددوهردوهبددلل ا هإلددأهيضدد هالمج بددو،هلعصهدد هالمتمدد  هاددنه
تج بوهق هليهالمتلهصوهرأله نتألهخه هيمتذاه لفهعصه  هاتهقضهوهاص  ه ،هلانهاالتج وهالل دهوصم هاقمد أه

ه وهل  هلوعيصهالمتلهصوهل هالمجمم هلرالا  هو ألهانهاتج ا هاضور هاهته
،هع هلتو للدد هلألاددلالهل تنددعهد وددنت دده هلدد هخدد فهال وهددوهالص ت ددوهرألهالم تنددعهالدد  هتو صددقهلودد ه   ددوهالشدد 

ها ل لسها ده  لئ،هلاضا د ئهلاآل  وهالمنهتلفهعصأهلن يوهالم جلهالل وهوهالهت متنع
الص ت دوه  مدتهقد ا يهال وهدوهتمحت وهاتل  هتج بم يهلر،هإذاهعصأهران  هالشل ا هلقلهمه  ها اهالم تنعههههه

و ص ددتألهلدد هالدد   ه خ لددوهه، م دد   هلدد ه   ددوهورهدد هلدد ه ددل ا هاص دد ه هلص ضددهوهادد اهالم تنددعهالدد  ه ندد د
هالمنهتتج ه   م يهلبو  ايهالتن  هلالص ت عل تنعهاض  هالم م  وه

ال ت ي،هلا وهتج بوهالش ع هال لتد هعصأهالمل أهالمت للهوم جلهوهلمح ووهل هالص وهإلأهها تنعوههههه
الم جلهوهالم ا هوهود ألهل د هربل داد هادنهتصدكهالمج بدو،هاند ألهتتههدفهالشد ع هلصمد الهلالش  ده وهادنهبو مد ه

ال الددعيعهللدد ه دديهايم ددأهال حددئهإلددأهيمهجددوهتممرددلهاددنهه  تالمددم لاله ،هلاعممدد دهال لددعهالم ا ددنهومحددت الص ددته
،هعصدأهرألهالشد ع هال دلتد هقدلهات د هال لدعهال لتد هل   يوهب  ات اج هاضم ت يهانهاالمم لادهالشل  ه

لامدم  عهرأله  صدقهاد وههت دتدهعصهد هال  دهلي،هتمج لزهاالممل   وهإلأهرأله نتألهال لدعهلحدت انههل هال لعهربل دانه
هال لتزهالم ا هوهل هرم هالر  وهإلأهتتههت  هلاي  اب  هانهتنت  ه   وهلصوصهالمل ل ع

                                                 
هع313صهه،لت تدهالشل ه،دل ه(14)
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 لفهعصأههه هانهاإل   ع،ها نهيصهلتزلألهل تأالمو ه  وهلهق هليهالمتلهصوهيصه  مصفهع هالمج بوههههه
للوأ،هلن هانهالمندت  هال ود منهالد  ه  دتدهعصدأهمدم وهلد هرام د هال وهدوهالشد لصوهالمدنهتممد زاهاه د هالص دوه

تمهددعهادد اهالددوصهرأله نددتألهتو للدد هلص وهددوهالم وه هددوهلهلال ددت يهلاإل  دد ععهلقددلهادد لفهال حددئهلدد هخدد فهلعددنه
ا وهالشمتلهو،هان ألهالمو لفهب   قهاللو  وهبد لوصهادنهبوهمد هلري د ق هالن د  هللدتالنهإلدأههالص ت وهل هلو صق

هع(14)بو وهال    
ودد صهلالمت  قددو،هلالدد  ه لددنهل  لددلوهالمه،هلرددللقددلهتو للددتهالل امدد وهاللصهدد هالمتضددتع وهالجل ددليههههه

 جهالمت  قددوهالددلاميهبدده هالجوددوه ددل يها عصهددوهالجمدد فهالتوددنهلقددل يهاضمددصتأهال  آيددنهالندد  يهاددنه ددهالمت  قددو
لالو  ،هلالحه يهلالمتو،هلاإل م ألهلالش يهلغه ا هل هرلدتاألهالمت  قدوهلمد ه مهدعهبد هالدو يهال  آيدن،هلالهي هد ه

هل هانهاضم لهلهاإلبلاعهوهاضخ  ع
بلروهي   وهالملوأهبمت  ل وهوره يهلو  هرألهالشل ا ه  خد هبلضد يهعد هبلدم،هضألهالملد ينهلمشد ب وهههههه

اددنهل دده يهالحهدد يهال شدد  و،ها لشدد ع هاضلفه ممصددكهالملوددأ،هل دد تنهاآلخدد هل  خدد هجددع انهلودد هرلهوصدد ،هللدد اه
هورهدد هل ها دمنأهالشددل ا هلدد هيددل يهالملدد ينهالجل ددلي،هلاددلهتدد يهالشدل ا هلودد هلدد هلمدد دد،ه دديهجدد  هالمو هدد هلُعدد

لو دد دهالم  هدد ،هلاض ددملهلو دد همدد ق و،هلنددو يهلقتددتاهبلددلهادد اهللددوتتاهريددتاعهاضخدد ،هلقددلهمددم ا هبلددمها
هالمو ص،هلجع هلو هالمت  قوع

ه
 التطبيع والمفارقة:

 لونهت  ه هالوصهلوح ه"لن يوهانهالل ليهال  هتحلدوه   امو "،هلا اهللو وهعولهوص هلاه  هايدلل اهههههه
الددوصهب ضلددو فهالمل لادددو:"إألهدلدد هالشدددن هرلهتت دده و،هللوددد وهجص دد هضدددم هرمدد لهلهالو ددد دهالدد  هتدددتا وه

تلدلوهالر  ادوهه(discourse)ر  او،هل مح قها اهعد ديهعد ه   دقهالند دهعد هالدوصهب مدصتأهلص  د أهال
هاهالمل  فهعصأهت ه   هل مه :ه  هله ن"،ه و ت ها 

 لودددنهرألهالت ددديه و دددت هعصدددأهرورددد هلددد هبل  دددوهلددد لموها بدددلهرأله حتدددعهاضلدددو فهه :ه دددععيهوصددد هريدددرلل مددد 
هوص ،ه  ي  ه  ألهي   وهاه  ،هاتج ا نهت    ه نهانهي   وهالملوأعاإلد اوهوهلص وهالمشم ووعهلتلن هي   وهه

 ن:ه لهددلهوصدد هاددنهعمصهددوهالم  هدد هلدده غوهاللمصهددوهالم جلهددوهالمددنهت ددلل  هالو   دد وهاضخدد  هعصددأهري دد ه مدد  يه
ع قدددوهبددد لتاق ،هل  دددم لدهادددنهاددد وهال ددده غوهرلت هددد نهل ت دددوهبحمدددو،هليشددد الهاوددد ،هومددد هيشددد الهادددنهجمهددد ه

ها ي،هعمصهوهالم  دفهرلهالم  بلعتل   فهال  ه

                                                 

 ع111دعهع لالص هالمحه ون،ه ل هالمتلهصوهانهال لتد ،هصه)14(

 



 35 

رلح أهالو    وهالمنهم  تهال وهت وهع قدوهلم  دلدوهبده هالدوصهلاللد ليهرلهبده هالدوصهللن هل ه للوهههههه
ز وهلص   أهلالت عل،ه  اوهال وهت تألهاص وهلللهبه هي ه ،هر هبه هالوصهالح انهلصلملهلالو تصهالمج 

عهادددوح هالهي  ددد هيم جددد نهللهوددد نهعددد ه   دددقه ب ددد هب لمتاضددده ه،هلاددد وهالو دددتصهتحدددلده   اهددد نهال ددد لهال ددد ا ي
المل لاو،هبلهع ه   قهت جمم هإلأهرمصتأهل لتفهلص   أ،هلاد اهال  د أهادنهاضدأهتمرصد هالوم جد وه

ردقهيمهجدوهالم د دفهبده هالو دتص:"اله مند ههبشدنلالمنهق روهل هق ل،هلرل حهب إللن ألهتحل دلهالملودأه
لدصم هب لو دتصهلاخم اد هعو د ،هتصدكهالو دتصهالمدنهتدتا هخ ت د نهبه يهدوه  د رهالوم اهإالهل هاهئهرأله   ره

هل هخ ل  هالوصهل  ون"ع
ل مهددعهوصددد هضدددم هلت دددوهالم  هددد هالمملدددلديهالجتايدددلهخم دددوهل دددمت  وهرخددد  ه  ددد هاه ددد هالم  بدددلهلددد هههههه

هالو تصهالمل لاوع
لددد هالمو دددهيهال  لدددنه_ه"ي ددد ن"هاوجدددلهعصدددأهودددلهل دددمت هلددد هالم دددمت  وهالممل ق دددوه_هالمدددنهل ددد هيدددتعهههههه

ل مصتدد نه  ددتدهبتههتددوهالم  بددلهإل جدد دهع قددوهبهودد هلبدده هالددوصهالم دد ل عهاددو ا هعصددأهالم ددمت هاضلفهللدد ه
همم وهوص ه"الوصهالمل لفهاجمم عه ن،هلاتهال  ه للهالل ليهالتاقلن"ع

 دلددوهبهودد هلبدده هالددوصهاضدبددنهلادد اهاددتهيددتعهالتاقدد هالدد  هتحددلدوهل مودد هالر  اهددو،هلتت دد هالل قدد وهالمم ههههه
همموهالمح و يهلألدأع

هلدد ه   امود عهل  ددمنهوصدد لدد ااوه و د ههأهالم ددمت هالرد ينهل ت  ددوهبددوصلتندتألهالل قدد وهالمم  دلدوهعصددههههه
عهل ضيههم  امتألهري  هجع هل هالر  اوا اهالوصه"هالوصهالر  انهالل د:هرلهالمل اوهالمشم ووهالمنه ل ا  هال

اضلت هالوم هوهالمل لاوهال  لوهبر  اوهللهووهلام يهللهوو،هلالملمهم وهالمنهاله شم يهوص هانها اهال وفه
هاه  هب لض ل يهجمه هالو س،هلانهلل لاوهب ي  هتلمهم و،هلله ته"ا  مق"ع

قددلهتندتَّألهلد هالم صهدلهاضدبدنهيت دد ،ههلد همد ب ه ،ه و دت هالم دمت هالر لدئهلصم  هد هعصددأهلدوفهرضدهقهههه
اضع افهالل لدو،هلادتهلجمتعدوهلد ه"الملد  ه هاضدبهدوهالملهودوهالمدنه مند هرألهت د دهع قدوهلل  اهالوصهاهئوه

هبهو  هلبه هالو تص،هلبتضصو هت  حها وهالو تصهلمم موهلذاوهللوأ"ع
ل مودد لفهالم ددمت هال ابدد هلدد ه مندد هت ددمهم هبدد لوصهال دد  اهعصددأهاللدد فهرلهالم صهددل،هل محددلدهاهدد هيددصهههههه

صأهري هلجمتعوهل هاضع افهالهت م لدهانهالم  هد ،ها لوم جد وهالمدنهتحد لفهرألهالم مت هالر لئهمص  نهع
توت دلهعدد هاضعد افهالمددنهتدد ت  هعد ديهب لددو ا  هتلممددلهادنها م دد هعصدأهادد اهالم ددمت هال ابد هلدد هاللدد ف،هه

هو لا  وهال م ملهالمنهتلعنهري  هله ته لامهوع
وصد هعصدأهاد اهالم دمت هال ابد ه"ل دمت هلهر صدقههللم هو أله ادمهاضعد افه لودنهال  د  وهال  هلهدو،ها دههههه

هالل فهال  هلن"ع
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لرخه ان،هيجلهعصأهالم مت هال  ل ه"الشد  "هالمل دلهبد لتاق هال د صهبمد هبده هي دتصهللهودو،هاهدئهههههه
هع،هل و  نهرأله  ضيهرله ت يهب لو  وهإله "عملهآخ هانهرم م هرلهي  وهاي  ق  لمملهعملهلله هعصأه

 لدددلهرورددد هتل هدددلانهلددد ههالمح وددد يهال ددد خ يهلالمت  قدددو،هوصددد هرعددد افاهددد ههلددد  ه ضددد هاددد اهالم دددمت هاههههه
 دم لل  هالم دمت  وهاضخد  ه ديهت  وهاض بلوهاضخ  ،هضي ه  م لده همدوهالل قدوهالمم  دلدوهالمدنهتالم م
ه تقل  ع
ب ددد ،هلبددد لكهب لم  لهدددلهالمدددنه  مشددد لهلددد هإألهالم دددمت هال ابددد هلصم  هددد ه  دددمحهلصمددد  هرأله ددد ب هلل لاددد نهههههه

  م ه هالم  هرأله ح لهعصأهد جوهرعصأهلت يهعملهاضدأهعصأهاللمتد،هرلد هالم دمت هال د ل هاهتقدفه
الدوم هلد هالم دد عليهب اضد هالم د بقهلد هال ددتايه هالل لدوهلي د ا ،هل  مشد ل،هعتضدد نهعد هذلدك،هبددوصهاد اه

اهد هلاله  دفهلتقدفهالملد   هيهع قوهلم  دلوهبهو هلبده هذلدكهالدوص،هللنود هاله ودلل ههلله ه و  نهرأله  
التدددد قهلالشدددد  هالمددددنه و ددددت هعصه دددد ههال دددد ل هلصم  هدددد ه  ددددم لده همددددوهلدددد عهل مندددد هال ددددتفهإألهالم ددددمت 

هع(11)الم  بل"
لدددح تهادد اهالمتضدددتعهضوردد هلددد هر بدد همدددوتاوها ددنهال  ل دددوهبل  ددوهبودددتهع لالصددد هرلدد هال  اردددوهالمددنهههههه

ال  ل دوهاللصمهدوهلالص ت دو،ها دلهامدمتع تهالمتضدتعهرورد ه يهال حه  ين،هالملهليهانهالنصهو،هلقلهرد وتهقدل
لمدد هدعدد ينهرألهر  ددلهعصه دد ،هرلهبنصمددوهرخددفهر ددح هامم دد هلصنشددفهعدد هجتايددلهالمتضددتعههلدد هغه ادد ؛

الممللدي،ها ممج بتهلنره هلو  ،هلنونهرعم فهرأله مدتانهرو د هلد هالمم صدلهل مد لوهالم ج دمه ،هللد هه
ليهرع فهل هلم   نعهلقللتهالمو قشه هب ل تف:هلق لهرألهتش عههولهذلكها نهقللتهلتضتع نهانهالل بهو

 هل هق ا ت هانها اههبم ل يهعمص  ها ي ه جل هبنهرألهر الهب ضمم ذ  هالت ضصه هالص   هقت ل هبحر  ،هلع ي
الن تلهالحضت هادنهال دحفهالل بهدو،هالشد ع هالم دلعهالعل هال للهل هي   وهالل دهالشن هالنره ،هلام ه

اضمم ذهالدلومت هيد   هالل مدوهرمدم ذهاضدأهلالو دلهادنهج للدوهل هال ت عهلاتهر ض نهل لفهقل  ع_هلالمح 
هعملتدالمصكه
،هلادته د ع هلد هدلال د هالمشد  يهب  ديهاضدأهالدلومت ها ده هعصدنهلحمدلهاضمدم ذهلالمو قاهالرد ينههههه
تهلهلددد ه  ا مدددد هلو تدددلهلدددد دقهال دددح اوهللددد هزافه لشددد   هادددد هغ ابدددوهرألهي دددمهقدددل  ،يه_هلل لدددفهعدددل

هلت ت م م هل  وهال م لوع
  :أهم النتارج التي توصل إليها البحث

 مقهرم م نهل هوصمدوهإغ   هدوهاضلدلهادنهاهرل لبن،لاتهل  صحهه(،Ironyرألهل  صحهالمت  قوه)هه-ه1
اهدئهههال ل مدو،لتلونهللت نهلألمصتأهانهو دهإال هالش  ه وهب لمص  يهالهتي يهدوهه(،هEironeia)ه

                                                 

 ع132صه،للهيه ا ،هالملوأهاضدبنهت جموه تيهله تمفه)11(
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اضجو هدوهب لر  ادوهالل بهددوهعه دديهلد هخد فهات د فهالر  ادد وهلالد و  عوهالش  دهوهتممدد زهب لم الغدوهو يدتهاد 
هالحل ئعدخلهل  صحه)هالمت  قوه(هإلأهاضدأهلالو لهالل بنه

ا دلهل  مد  هالشد ع هه،أله)هالمت  قوه(هو  ا يهإبلاعهوهله تهغ   وهعد هت ا ود هاإلبدلاعنهالل بدنهال دل يره-2
ومدد هري دد هتتز عددتهاددنهعل ددلهلدد ههه هق دد ملوهق ددلهرأله تضدد هل دد هل دد صحهلحددلد،نهورهدد هلددالل بددنهال ددل يهادد

لالد  دهبمد هه،لالملجهبم ه ش  هال  ده،لالمل  مه،النو  وه:الم  صح وهالو ل وهلال  غهوهالل بهوهال ل موهلرل
  صحه)المت  قو(هلهض هعهإلخهإلأهرألهج  هلعلم نيلاه،ليتاا هاضضلاده،لالم  ب وهلال    وه، ش  هالملج

هعل  هتمه عا هالوتعن،هل جم ه م ت  هالممو   
لدوص،ه؛هتضد د هبده هالملودأهال د ا هادنها صحهي ل هب ي  هتض دهلم   وهللد نهتمحلده)هالمت  قوه(هوم ه-3

عهلادنهذلدكهالمد  ه هلصمت  قدوهيدتع هلد هالمضد د،هلم   و ه ت ض  هاومشد فهذلدكهلالملوأهاللمهقهال    هاه 
  هت م  هع هغه ا هل هال تاا هاضدبهوهاضخ  هليتع هل هتمههعا هع هل مه وهلم خموهاخمص تهبتحل لها

هعانهوره هل هالمل  ت وهالل بهو:هو لمو قمهلر نه
،هروردد هلدد هاعممدد دوهعصددأهاوهددوهبدده هاضلتدد ظ لممددله ددل ه)هالمت  قددوه(هبل لددوهعصددأهتح هددقهالل قددوهال ه-4

،هو؛هضي ه  ل هرم م نهع هذاد هلم دل ،هللعدنه دل لهلصد اوهبمد هاتل د هقهالل قوهالو مهوهرلهالمشنهصهتح 
هعر ض نهعصأهرألهتح هقهتصكهالل قوه مت لوهل ه  ع هآلخ هلل هيصهآلخ ه

،ها يدد هاددنهيددصهاهودد ألهلنددلهيددصهقدد  ،هلممهددعضيدد هإذهيددتعنهلممهددع،ه(هإلددأهقدد  ، حمدد اه ددل ه)المت  قددوه-4
ه نشت هل هخ    هالوص،هلب لكه   حهق  ،هالوص هل هالمت  قوه مم  عهولهق  ،هع هغه وهل هاهئهل لا

هع  يل  هل وو نهرم مه نهانهتحصهص  المت  قوه   ن نهلانه
  هلدت يهادنهال  دهلي؛هرعودنهانهالمض دهال  هتمرصد هرلدها اد وهانهالشل هالل بنهالمل ل المت  قوهاإله-1

قهلالم  بصدددو،هع ددد هع قددد وهل ت دددوه ددد هتشدددنلهتتالددد نهان  ددد نهللت هددد نهلددد هال  ددد ،هلادددنهادددنها ه م)الجمصدددو(
هعتم  ا ،هرعمقهت ت  ان،هلرور هجلالنه

 دد هلدد هال ددت يهالمددنهتمرص دد ه،هاددنهالمضدد دهالدد  هتمرصدد هلددت يهرولمت  قددوهاددنهالشددل هالل بددنهالمل لدد اه–ه7
ه قه،هل م د هال دلمض ديهتشنلهلالينهلااليهلم اب و(هال  ه م لفهل هعليهلت هالجمصو؛هرعونه)ال ه ق

هعه مو لأهل هخ ل  هتجصه وهعلي
،هادنهالد  هتمرصد هرو د هلدت يهادنهال  دهلي،هادنهالمضد دهلهالو هوهانهالشل هالل بنهالمل ل هالمت  قوه–ه1

هعلوصهتجصه وهعليهانهتشنهلهلت  قم ل م  ها اهاهتمملهل هبلا وهالوصهامأهي   م ،هلت يهالوصهو ل نه
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رلهالددددوصهادددده هتحدددد لفههال دددده ق،رلههمصددددو،المدددد الهمددددتا نهعصددددأهل ددددمت هالجه(هت هددددهيتلهددددله)المت  قددددوه–ه3
رلهتتجه  هتتجه  نهللهو نه مرلها لوهإم  طهعصأهاآلألهرلههلض دي،للن هبللهتل ئم هبمض له ههب ،االممل يوه

هلل نععصأهالم ضنهرلهعصه م ه
ه  دلهرأله وم دلهللنود ه  شدأهال ق د  ،هاده ه   دن(هيتع نهل هالحم  وهلصم لعهال  ه تح قه)المت  قوه–ه11
هعالم لعال    هال  ه   لوههل هالملوأهوأهال  ا لالم
بملوأهري  هوهتهوهتل ه  وهتلونهادنهالو   دوههانهالمللد،هتلونهالمت  قوهانهوره هل هلجتا  هالتالي))ه–ه11
ضألهادد وهالتاددليهاددنههاددتهلدد ه مهددعهالددوصهالمل لدد هالجل ددل؛لذلددكههالددوصهلتمددتج هلصوععدد وهالممل  ضددو،هرأل

،هلل لكهو ألهل هال دتاأهالتونهدلألهرألهي  اهب ي   عهلتالجهلهضجعا هاللملهالمللدهتلونهريو هقلهي م
،هادتهلد  هاد  هيت د هعصدأهاإلبدلاعهالحدل ئانهق ا يهالوصهالحل ئهرالهيمتق ها وهالومهجدوهضألهال دل لها

لقدلها صلدتهعصدأهربحد لهورهد يهلانمم د هه(17)عصدأهريد هلجمدتعهاضضدلادهلالمل  ضد و((رألهيتاج هالوصهع
 قددوهلعوددلل هرق ي دد هب حددئهال  ل ددوهبل  ددوهرجددلا هاددنه صهلددوهال دد اره هالدد   هجصددتاهالح ه ددوهعدد هاددتفهالمت 
ألهال حدئهلديه   د هاد ه،ل  هإذهاممج بته،،هل غيهرينهقله جلم  هعصأهيش ا هانهلحهتوهال    المت  قو

هعصأهوره هل هال  اره عهيش هلن ألهل هر  هلليه وش هللت
لو ددل هاددنهب ديدد ،هل نشددفهعدد ه   هي ل ددوهلم للددوهللدديه نمددفهل ددلفهال حددئهعصددأهت ددلدهال حددئهاههههه

ا دنهقدلهربدلعتهه،ال حئهب لم جموهرلهاالمدمهل أ،هلإيمد هوشدفهعد هلشد  ووهال د جهلاإلبدلاع،هبدلهالمو هد 
ي  و،هلق متهريتاع نهلل  ا ه،هللضلتهل  هالضتاب هلرت و هرينهبم  هم وهالمت  قوهلدالالت  هالمموتعو

بل امد وههلعهانهالشل هالمل ل ((،هل بم ه و فهال  ارتألهتصدكهالل امد وهاهمد هبلدللص لعهانهوم بنه))ال ه
هعرور 
لقدد دهق دديهال  غددوهلالو ددلهاددنهج للددوهاإللدد دهلحمددلهبدد همددلتدهاإلمدد لهوهبم ددجهلهعددلدهلدد هال مدد ملهههههه

مد وهالج للهوهانهلتضدتع وهلملدلدي،هللو د هادتفهقضد   هاإلعجد زهال  غدنهادنهال د آأل،هلراد دلاهلد هالل ا
 مد لوه)ب غدوهالحد فهادنهه،هلردلالحل روهاضل وهوهلالمتلهل وهلصنشفهعد هاضمد ا هال ه يهدوهادنهال د آألهالند  ي

الددو يهال  آيددن(هلصددلومت هعددت مهالل ددت ،هلقددلهتتلددلهإلددأهدالالوهجم لهددوهتنشددفهامددم لادهالحدد فهاددنه
هال  آألهللو  :
 دد ،ها ددلهتددلفهعصددأهله ددتهلااددلي،هبددلهاددنهخ ضددلوهلوددتعهالهاالمددمهورألهداللددوهالجمصددوه  

االي ضدد  هإذاهههجددلدهإذاهودد ألهال  دد هلضدد  ع ن،هرلهتددلفهعصددأتددلفهعصددأهالمت وهددلهاالمددمم ا ،هلقددله
  هودد ألهخ  ادد هل ضدده ن،هلودد لكهتمدد   هداللم دد هبوددتعهالم مددلر،ها لضددم م هل دد هدالالوهتملصددقهبلضدد

                                                 
هعهل  تطع231المت  قوهانهالشل هالل بنهالمل ل هه:بل  وهال حه  ينه(17)
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ا ،هومد هادنهبلدمه،هلرل:ه)لريميهتلصمدتأل(،هلراه يد نهتشدل هبد إلع هب لم    يهانهالمتبهخهلالم    
اللصديهلد هلللتلد هال د ص،ها لجمصدوهالم دلل يهبصتد هالج لدوه)الصد (هغهد ههلاالميضم م هال ه أ،ه

هالم لل يهبد) بني(هلر نع
 رألها لفهالج هل  ه  ألهعجهلهانهال  آأل،هلخ تلد نهلد هخد اهلو د هعد هال د ا ،هلادته

 ل ه ل فهب لمو لأ،ها تهلتضتعهدقهقهوره هانهال  آألع
  فهلالج  هلالمج ل هالم   نهانهجتايلهتحم اهإلأهوشفهلدللتل  ،هلد هذلدكهرألهبه هال 

دخددتفهالجدد  هعصددأهال دد ف،هليه بددوهالجدد  هعدد هال دد ف،هومدد هرألهالجدد  هاله مندد هتت دده هلللتلدد ه
 للتفهللختل ،هاصه هلللتف:ه)ل ه ب ي(هلرلهلللتف:ه)ل هالص (عدلألهاممحض  هل

 لص د هرلهوصه مد هادتهاللو  دوهب لحد ف،هه  هلنهرألهمد لهت دل يهالحد فهعصدأهلد ا   هرلهع 
لبهدددد ألهري دددد هلتضدددد هاالاممدددد د،هرلهإ اديهالمتوهددددلهلالم ت ددددوهامددددأهت وددددنهالندددد دهعصه دددد ،هرلهق ددددله

 الم  هصع
ه  هرألهالم خه هلإألهو ألهاتهاضلدلها يد هلده هاود يهلد  مو هلد هتلصه د ،هلال حدئهادنهمد و،هادنههدلهههههه

اضمدصتأهال  آيدن،هرألهالحد فهتم دلدهراه يد نهادنهلتاضد هالههال ه قهلالمتقد هلال د  ،هلذلدكهضيود هيجدلهادن
عصددأهَعِ  ِهددِ (هه)َيَنددصَه  دد فهاه دد هبدد لتجتأ،هلإيمدد هاقمضدد ا هالملوددأهالمدد اد،هلرددلهالمدد خه هاددنهقتلدد هتلدد لأ:ه

صَددأهَعصَددِهُنِيهَاُنِوددُمِيهَعصَددأهرَِعَ دد ِبنُه41)مددت يهاضيت ف_آ ددوه ِيهتَدِوِنُ ددتأَل(ه(،هلالم ددل يهاددن:ه)قَددِلهَو يَددِتهآ َدد ِتنهتُدمدِ
ه(ع11)مت يهالم لوتأله_هآ وه

 ،لدنهه ود هعصدأهل مدوهلخم ده ،هلقدلهه د اا دلهزادوهلتههإألها فهالح فهوره هادنهال د آأل
ضهقهالم  دهرألهل هرغ ا هذلك:هالم تهف،هلتتا هاللو  وهعصأهالم وت ،هلبه أله   يهالح ف،هله

ت هدلهالحد ف،هلت دت  ههال ا هللهل الهادنهلذا أه،لالم   يهللصملمهيه،انهتلجهلهالم  ي
هبو ص هو ي ه حللهاآلأل،هلذلكهب   قهالحن  وهلال تفعهالمتقفهلإاه  و

 رألهالح فهذو وهانهلتاضد ه م د د هإلدأهالد ا هاالمدم و  هعو د ،هلذلدكهلتجدتدهالمد ادف،ه
رلهالمندددد ا ،هرلهاالمددددمصعاد،هرلهال لااددددو،هلودددد ألهذو ادددد هإلعدددد ا هه دددد هلددددنهلو دددد :هاللو  ددددوهبشدددد أله

رألهغهدد وهاله  وددنهعدد هتلههودد ،هلإ اديهالح دد هاهدد هبلهودد ،هلدادد هتددتايهغهدد هالمدد ادهالمدد وت هلبهدد أله
 لتجتدهاالامم فع

 ه دد هلددنهرألهالحدد فهتدد تنهاهمدد ه دد ادهلودد هبهدد ألهال هئددوهلال ددت يهإلدد هضجددلهالموتهدد هلو دد ،هرله
الحددئهعصه دد هرلهإين  ادد هرلهالملجددلهلو دد ،هودد لكهت  دد هالحدد فهاهمدد ه دد ادهلودد هإبدد ازهالح وددو،ه
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تدد تنهال ددتوهلدد هالرتابددتهلالدد لاوهلالملدد ينهال  ممددوهغهدد هالممحتلددو،هلادد اه م ددقهلدد هوددتألههبهومدد 
 ال توهللفهلص او،هلالح فهللفهلصحني،هلالحنيهلم ه هلمو ل،هلال اوهغه هلمو صوع

 ه دد هلددنهرألهتنددد  وهورهدد انهلددد هاضجدد هلالردددتاأ،هللدد هضدددلوهاإل دديهلالل ددد أ،هلودد لكهلددد ه
مدد هورهدد هالحدد فهاددنهت ددت  هلشدد الهاآلخدد ي،هلراددلالهاضلدديهللددفه)ال ددتد(هلل  اددوهللوندد ي،هبهو

 ال  ب ي،هلبه ألهراتافهالم لوه هلالن ا   ع
 رألههدد ا يهالملددلدهاددنهاضاددتافهبهوددوهالهختدد  هاه دد هلالهلجدد فهإلين  ادد ،هلقددلهه دد هلددنهلدد ه

خددد فهاممل اضددد  هلد امدددم  هري ددد هجددد  وهضغددد ا هلددد هرام ددد :هامدددمهت  هاضق ددد د،هلامدددمنم فه
هت،هلإ اديهالم ههدددددلهبددددد اتافهورهددددد ي،هلالمتوهدددددلهإذاهت   بدددددس،هلاالامددددد اجهرلهال دددددلججتايدددددلهالمدددددله

 المل ينع
 رألهال اب هب لتالهلالضمه هرلهرالام هلتضتعهدقهقهللل،هلن هت ه هلنهرألهرللهالد اب ه

ادتهامددم  لهوهالجمصددوهالح لهددو،هلدد اهإذاهلجددلهاه دد هلدد ه  وددنهعدد هالدد اب هال دد  جنه)الددتال(هاومتددأه
،ها ألهع  هل  هل ه تجلهز  ديهال ب هو دهاإلين  هرتتهالتالهل هالضدمه ،ه ديهإألهاه  هب لضمه 

لددد هذوددد هاهددد هالضدددمه هلادددلوه ددد ادهلوددد هإدخددد فهالجمصمددده هادددنهبلضددد م ،هلعدددلدهال دددم جهبهو مددد ه
بت لل،هامأهو ألهالجمصوهالح لهوهبموعلوهع فهال ه ألهلالمتوهلهل هاضللأ،هلرل هلد هجد  وهاهد ه

ب ازهامم  فهالجمصوهالر يهو،هلر ض نهإ اديهاإل دل  هبل قم د هلد همد ب م  هلد ه)التال(ها لم ادهاه هإ
 غه هتلاخلهلتم زا،هضألهالتالهتحملهداللوهالم    يهلالجم ع

 رألهلص هددتده دد ي نهو هدد انهاددنهالندد د،هلري دد هتدد تنهاددنهوددلهراتالدد :هاددنهاإل  دد وهلالوتددنهلالو ددنه
تنتألهانهلح هاللو  و،هلتُد ادهلد هالمَ هَّدل،هلقدلهلاالممت  د،هلالح فهرالها وهال هتد،هالمنهقله

اإليند  ،هلذلدكهإذاهههقهالم ههدل،هو هد ألهد جدو  ادهالم هدلهلادلو،هل ندتألهلصحد فهاهوئد هغد  هادته
لدُهلصيهرألهلد هدلألهذلدكهه؛و ألهالتللهانهرلص هلون ان،هلقله  ادهلو  هتلصهدقهالتلدلهبد عصأها التد 

قوددد عهلالم وهدددل،هرلهلصملصهدددلهلال هددد أل،هرلهلصمشدددوه هإ   تددد ن،هلذلدددكهلددد هاإللددد هبددد أهرللدددأهيتهددد نهرله
 لالم  هح،هرلهلصملجهلالرو  ع

 ه دددد هلددددنهرألهالم ددددت  هب لحدددد فه دددد م هورهدددد ،هل نتددددنهرألهيلصدددديهرألهجددددله ددددتاالهاضداتدددده ه
ه هإلدد هادد فهرلهلحممصددوهلدد هعصددأهاضقددل،هلرأله  قدد هتوتعددت،هامو دد :هالمشدد ه ،هلالمجدد ز،همال مه دد

لالصتأل،هلالح ف،هلالهرج لزهالح ه وهإذاهقصتهإألهلم هامدم تاينهلالنو  و،هلالج س،هلاإل ح  ،ه
انها وهالل اموهتصكهالم لحهالم ت   وهالمنهي صم د هالحد ف،هلد هتصدكهالمتجه د وهالح دووهلد ه

 ال  اره هال لالأهلالمحل ه ع
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 رألهلنلهيتعهل هالم ت  هخ  م  ،ها لم ت  هب لمش ه ه  ادهلو هاإل ض جهلصم ه  و،همتا هه
  اد ،هرلد هضلت هاآلخ ي،هردهل  صهاضليهال  ب ي،هردهإله   هلنوتي وهالوتتسهلخت هو ألهذلك

ا يددد ه حمدددلهلددد هالم  ل دددوهلددد هلددده هادددنهالمشددد ه ،هومددد هريددد ه حمدددلهلددد همدددم وههالمجددد زهبوتعهددد 
المج هيهلالمش هصهل ه جللهالمش لهي    ن،هلال دت يهب لحهد يهي بضدو،هلرلد هال دل،هلاإل حد  ،ه

حدد ف،هانص دد هردلاوهلصم ددت  هقددلهتمددلاخلهلقددلهتممدد  ع،هلنو دد هبلمتل دد هلالجدد س،هلالصددتأل،هلال
 رم متهبتضتجهانهي لهتصكهال ت هالح لهوهالمل  يع

 ه دد هلددنهرألهجمدد فهالمشدد ه هلاالمددمل  يهلالمجدد زهالل صددنهلالجدد سهإيمدد ه مضددحهل  دد  هل دد   ه
 هغهدد هرألهاددنهالددوت هعوددلل هيمجدد لزهالمل هددلهالمو  ددن،هليددللفهإلددأهلقدد هال ددت يهاددنهالددوت ،هلدد
لدد ههاالمددمنيشدد لهريت ددو هورهدد انهبدد ج ا اوهل تلددوهقددلهي مصددفهاه دد ،هليو ددأهلل دد هالم  ددتده

 الم ت  ع
 ت ت دفه لدتدهإلدأههلالود  ،رألهالم ت  هوره هل هلش الهاآلخ ي:هال لئ،هلالحش ،هلالجوو،ه

 وهالل  دهلتشت   ي،هلاله كهرألهلصم ت  هقل يهت  ه  وهالهتون ،هلب  لوهانهلردلهاد وهالم  لد
 ع(11)ال ه هو،هضي ه و لهإلأهال ه فهبلمهل لحهتصكهال ت ،هام  فهالوت هرلهتشم ق

وهالتاملوهانهالل امد وهاللصهد ه  مون هبلمهاضدب  هلالنم أهبلهبلمهرعض  هاهئوهالمل   هاالي  قههههه
ق دد دهر  مددتهلالتاقدد هرألهتصددكهاضه، شددم وتألهب لمو قشددوب إل دد افهلالههاددنهوصهدد وهال ودد و،هلامددأهاله   صددتأل

 م  ددلهي دد وهلدد هالضددلفهالدد  هقصهددلهه،ه غدديهريودد هالهيوندد هلجددتد هلدد هاض  لادد وهددجددلا ت  هلقتت دد هاددنهور
ه نه  ادد نهلو جهدد نهلوشددتلجددلوه،هلو قشددوهبلضد  صدأه مدد ملهج للهددوهلهعه،هلخدد فهإ دد اانالج للد وهاضخدد  
 مد لوهعد هردأهال تدلهلمودأههي قشتُهاتنهوصهوهالم بهوهانهاللل دهه،رلتاأله مأهل هالوم م هب ا يه نعهتتمقهعو 

جمهصوهع هجم لهد وه دل هع دلهالصد ههود امعصأهال م ملهالج للهوهلو لكهر  اتههال  لل هلانهل هرللأ
(هلص  ل ددوهلوددأهعصددأه مدد لوه)اضلدديهاددنهالشددل هال ددلتد ه،هلودد لكهر دد اتُهلصددلومت ي هات  ددوهاللمه ددنالته ددله

ه:ها  لتل  اروهلتضتع  هانهال  تموهال   ديهلقلهل  تها
عد همدح ملهاضلديهادته د جهلدت يهلمن لصدوهه،إألهال لفهالم جتهالمنهت لأها وهال مد لوهلصتلدتفهإلهد ))ه

ه،عصأهالد غيهلد همده  ت  هعصده يهجمهلد نهه،لإه   هلتاقت يهلو  ه؛هلمت لت يهاه  ه،المنههصصتهاه يهالشل ا 
إلي دد ألهالتجددلاينهلودد هرقددلدهالل ددت هلادد وهيمهجددوهاممهددوه ح   دد هتدد   خهاه،إالهري دد هله ددتهبل جددوهلااددلي

هعلاضزل أل

                                                 

هع111لل ت ،هب غوهالح فهانهالو يهال  آأل،هدعهعت مهامتدهاه)11(
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للمددد ه لم ضددد  هلددد هآ ا هه،لال اصدددوهلددد هاضلددديه ت صدددوهلضدددوهوه؛هلمم وعاددد هادددنهرعمددد قهالشددد ع هاإلي ددد ألههههه
هع((لي    وهيت هوهلاص تهو

  اآلتي:وقد انتهت هذه الدراسة إلى 
لادتههامدوهلالمو هدل،لجدل  هب ل حدئهلالل ههخ دل،بن ههضتعهاضليهانهالشل هال لتد إألهلتهه–1

لبهد ألههلاجمم عهدو،ردبهدوهلان  دوهليت دهوهه ق نهلمللديهبم ه  ملعه هل هد امد و تمحهرل دهال  ائهآا
هالش ع عانهيت هوهر  ا ه
هاد د؛لالهاد دهدلألههاله وت دهب  هجهدلهدلألهجهدل،هال ش  ،اضليهه ا يهإي  يهوهل  ا وهلصتجتدهه-2

إالهريددد هلددديه م صدددت هو ددد ا يهإالهادددنه دددل ي ههالحهددد ي،إذهادددنهلتجدددتديهلوددد هلجدددتدهاإلي ددد ألهادددنهاددد وه
هالمل ل ع

عد هغهد وهادنهإه   اد ه،هإالهرألهالشد ع هتتدتقهنهال شد هجمهلد نهه ا يهاضليهه ا يهلشم ووهبه هبوده-3
عصدأهالموتده هعد هلشد ع وه،هلقل تد هلت   وهلايتل ل هالشل لهبم هاتل ،هب قوهإا  م ،هل ا اوه لت و

،هلبدد لكهامددم  عهرأله لهشدد هب لنصمدد وهلاضلتدد ظهالشددل  و ددنهالدد  هلعدد هالضدد  هالوتهلرا مه دد ،
ههع و لهل ه ل يه هلصل ليهي  نهاوه نهرلهو نه

هلم ن ،رم يهإم  ل نهال النهانهإ  ا هاللملهاضدبنههل م ن،إألهاضليهو ألهع ل نهيت ه نهللجلايه نهه-4
هيت ه نعإخت ق يههو ألهم   نهانلإألهههاوه ن،ان ألهم   نهانهإبلاعهالشل ا هلتتتق يه

لأللددديهر ددد هقدددت هاله منددد هتج اصددد هادددنهإبلددد دهالشددد ع هعددد هت دددو هالصتددد هرلهال دددت يه؛هلممهدددعوهه-4
ريت دو هل  اهيجلهه،لالتاق هالحه تنهالمل  ه،ا تهي ب هل هال صلهلالوت ه،ب ل لقهالل  تنهلالتون

أله دهئ نه هرلهيحد هبد ولهلش لهيشل،ها ل دههشم يمت علهل هالش ع هاهم ه  ت وهع هاه ت هلع هلله
هع ل ه صحهعصهو هل م ولهلجتدوهانهريت و

قدلههعدوهلد هالشدل ا هق دتهعصده يهالحهد ي،هللدعقم يهيت ده ن،هلجص ديجملتها وهالل اموهلجمتهه-1
 دد  هإلهدد هلإلددأهر دد و،هلاددلدهلتقتدد هلودد هاددنهعددليهره للدد هلدديه ددو يهاهدده،لدديي مددتاه ددل انهلدد  ح نهاددنهاض

ه ا يهلاضحوهانه ل و،ههلعتاهانهالحل ئهع هاضليهإبلاع نهجلص هلرألهعلدانهل هالشل ا هربهق  مل،
هع)لحملهالت لهالله أ(الش ع هو لش ع ه)املهالحجن(،هله

،هلره ددددد وه وهالتوهدددددوهالل لدددددوهل ددددد ال هالشدددددل ا مدددددص تهاددددد وهالل امدددددوهاضضدددددتا هعصدددددأهال دددددمه-7
 هبلضددد ي،ههالهيلدددلده دددل هالمتلهصدددوهلدددله،هلإألهووددد اضدبهدددوهالمدددنهالمعلدددتهعمدددتدهالشدددل ه   ددده ت ي

و لشدد ع ه)ع ددلهالصدد ها ددد هال   ددن(هله)لحمددلهالت دددلهالله ددأ(هللندد هبو ددد وهقصهصددو؛هإذاهلدد هقدددت أله
هعب لشل هاللمتد 
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لالمتضددتعهوهاددنه ددل ايهالمل دد هعدد ههالتاددليهاللضددت وومدد هوشددتتهادد وهالل امددوهالضددت هعدد ههه-1
لالم مد يههاللمه دو، ص هدوهلالجد اجهالهاضلهمدو،تج  ب يهالمتاهوهلالمنهامم تا هل هيد  هالون دوهالوت دهوه

هبو  ا عال لاهوهالل هموهالمنهاومت ه
هلامددلو،تل ددنهدالالوه ددل  وههلتاهددو،هلتدد ظهالم ددم للوهاددنه ددل ايجلددلهادد ال هالشددل ا هاضه-3
هتمج لزهاللاللوهالص ت وهالمنهر  مم  هالمل جيعله

لشددنلهاها ددلهتجدد لزوهالوت ددهو،را مه دد يهلخصجدد ت يهعدد هجدد  وهلددت ايهالشددل  وهلل دد يهه-11
هع(13)((هالمح تسهإلأهل هل ا هالح 

((هلقددلهد مددته ددل هالدد اوهاددنهالشددل هال ددلتد هالمل لدد هالمل هدد هعوددليهدل ه مدد لم  ه))ي قشددتهالددلومت ه
،هلعددد هالمشددد  ووهلوشدددتتهالل امدددوهعددد هتلدددلدهاالتج اددد و،ه هبم مصدددفهلددد ااص ي هرورددد هالشدددل ا هال دددلتد

  هبلمهال ضد   هتجلاألهال اتنهلقلهق  تهل هخ تممالتجلايهوهلصش ع هال لتد هانهالتجلاألهالجملنهلال
ه:هالمنهتتلصتهإله  

ل هد هعو د هل د اوه،هإذهود ألهلصملتضد هالل امدو،هلل هجهلهالشدل ا هي لتهال اوهاامم ل نهو ه انهجلانه -
 اوهلدد هاهددئهبلددله:هالمل هدد هعدد هالددعددليعهلقددلهتتزعددتهادد وهال   ددوهبدده هلحدد ل ه  مددلوهاددنهالو ددتص

،هالمل هد هعد هالد اوهئهاإلا د سهبد الغم اأهبشدمأهرلتايد  هد هعد هالد اوهلد هاهد،هالملال ت وهلااليمم  
هعج يلهالمل ي يهعصأهاخم فهلت ا هل هاهئ

،هيوهبدده هرمددتا هعدد ليهالشدد ع هالتدد د ل ددجتهه،هرلللدديهتندد هالدد اوهبلددلانهلو دد نهيحددتهالددلاخلها دد  -
 عد هلالجم عنل ليهالجم عوهللشن ت  هلقض   ا ،هلتو غيهبه هالت هإيم هاو يهالمعااهب

،هبشمأه يهج ي  نه ت   نه مت هانهاللاخل؛ها ألهاواالين   هلالضلفهلاله سهالش ملوهل غيهل  او -
 عوه ت يهال اوها ولج ال

و هددد انهب ل ت دددوههه،هلجدددلي هاامتددد  نه هاهدددئهإا  مددد  هب ل ت دددوهلااليممددد  لادددنهالمل هددد هعددد هالددد اوهلددد -
اضلامدلهبمد هه،هل دمص مه هل ضدنهالم دصمه نل هالشل ا هذل هاالتج وهاإلمد للخ تل نهه،اإلم لهو

،هو،هلو يمدد ه ضددلتي هيمتذجدد نهلصم   يددوهلدد ها لددوهالمشددمتهلالت قددوهلالضددلفهالح لهدداهدد هلدد هقددتيهلعوتددتاأل
 عاللمم سه ن هل هال  تلوهال  م وهل نتألهانهالتقتهيت  هلو ل نه

تهلتض هقصقهلانها لوهاخفهو يهلم   و،ا لهو يتهلتض ه امهلتشنهكههالل بهو،ال ت وههرل  -
لالح ضدد هدل هل دديهاددنهادد اههلقددلهودد ألهلألاددلالهالل بهددوهالم مصتددوهاددنهالم ضددنهلاضدد  اأعلتشددت ه
 عاإلا  س

                                                 
هل  تطهه431اضليهانهالشل هال لتد هه،لوأهال   ديه(13)
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 عج  وهانه   وها دموهلممعجوهب لحل،هداَّ قوهب اليمم  ؛ها لهرل هال ت وهالت وهو -
وهدفهعصدأهادنه دهعهال دح ا ،لااليممد  هإلدأههال لل دو،للح و هل هج يلهآخ هب لزانهلاضدح نهلص ت دوه -

 الحض  يع دهعوهفهعصأهمص وهالم ديهرلهالمل ووهرلهانهلههالوت ،الو  يهال ص هوهل  ده
هلالمددد خه ،لادددنهالم دددمت هالم وه دددنهلجدددلي هادددنهالو دددتصهبددد لزانهلددد لمهال دددتاا هالص ت دددوهو لم دددل يه -

لود ألهلحد فهاد فههالو دتص،لتل يقها   هاضمصتبه هاضخه   هلل نهادنهبلدمههلالح ف،هلالمن ا ،
 لاضحعل فهلجتدهال
لب لجمصدوهالتلصهدوهادنههالو تص،وم هلح و هه ا يهلاضحوهانهالمل ه هب لجمصوهاالممهوهانهبلمه -

،هل و دلهلدد ه   ددلههتدوهاددنهإ دد  ه  دلدهال لددلهالمضددمتينلوددلهاد وهاضمدد لهلهو يددتهلتههاآلخدد عبلضد  ه
 عهلجعهالص وهالل د وهع هي ص هلللت الش ع هالمل ه هعو هلم هت

هالمشد ه ،هال هد أل:هلادنهل دممليهلد هعصديهالو دتص،بد  زيهادنهالص دوهالشدل  وهادنههلقلهو يتهال دت ي -
لال دت ه،هالادتهبده هال دت يهال  ده وهالمتد ديععهلقدلهت هود ل لععللد هالمل هد وهالحل ردوهههععاالممل  يع

 عنهت ولهالل قوهبه هالشل هلال مي،هالمالم و و،هلال ت يهالصتاو
دوهلدد هالر دد وهالدد  ه  دديه،هللدد ه ضدد و دد هالح وددوعو لدد هال ددت يهلرام دد هعلقددلهتج ددلوهبلددمه -

عههرامهمد هادنهالدوص؛هت لد نهل  هلدوهال   دو،هليت دهوهالشد ع لهلقدلهود ألهلندلهلو مد ها جمد هه،بلمهال دت 
لدده هعصددأهالمل هدد هعدد ه،هلدد ه مددمملهالشددل ا هلدد هإ حدد  اوهاضلددتاألومدد هودد ألهلصددتألهه ددت هو هدد هر ضدد نهإذها

،هإذهودد ألهاودد يهبلددمهالو ددتصهجدد زهاددنهوددلهيم ذج دد ال ددت يهعصددأهالمعهللدديهتلممددلهبلددمهالمضدد له 
 ع نالمنهاعمملوهعصأهالم ت  هالح ه

هلالمددد خه ،لادددنهالم دددمت هالم وه دددنهلجدددلي هادددنهالو دددتصهبددد لزانهلددد لمهال دددتاا هالص ت دددوهو لم دددل يه -
لود ألهلحد فهاد فههالو دتص،لتل يقها   هاضمصتبه هاضخه   هلل نهادنهبلدمههلالح ف،هلالمن ا ،

 حعلاضالل فهلجتده
لب لجمصدوهالتلصهدوهادنههالو تص،وم هلح و هه ا يهلاضحوهانهالمل ه هب لجمصوهاالممهوهانهبلمه -

،هل و دلهلدد ه   ددلههتدوهاددنهإ دد  ه  دلدهال لددلهالمضددمتينلوددلهاد وهاضمدد لهلهو يددتهلتههاآلخدد عبلضد  ه
 علجعهالص وهالل د وهع هي ص هلللت الش ع هالمل ه هعو هلم هت

ععهاالمددمل  يعهالمشدد ه ،هال هدد أل:لادنهل ددممليهلدد هعصدديهه، ددوهالشددل  ول ددت يهبدد  زيهاددنهالصلقدلهو يددتها -
الادددتهبددده هال دددت يهال  ددده وهالمتددد دي،هلال دددت يهالم و دددو،هععهلقدددلهت هوددد ل لععللددد هالمل هددد وهالحل ردددوهه

 عنهت ولهالل قوهبه هالشل هلال مي،هالملال ت يهالصتاو

 



 45 

لش ع هذاتد ،هلبده ه لدتزهالش  ده وهال لتزهالم من يهل هاه،هت   وتهال لتزهبه لانهالج يلهال لع  -
،هل لددعه مردددلهلحدددت ه  تدددل هالشدد ع هقو عددد ه،ت هال  ددهلي،هبددده ه لددعه مردددلهلحدددالم ا هددو،هلتت لتدددتهر ضدد نه

ادنهال  لدلهه–عهومد هرألهاد وهال لدتزهو يدتهالهري ه  لهعو  انه ح ل وهالش ع ،هل   نهإله ال  هلي؛هإ
 عانهالل ليهالل بن ض   هالم ه  وه،هي لتهل هالتحملهامتل نهجم عهوه–
تتههتد نهلههلالل وهدو،وم ه  لوهالو تصهتتههت نهلنرهد هلد هالش  ده وهالم ا هدوهالم    هدوهلاضدبهدوه -

 لل لاوع    هوهضالالهت
عهعوهدفهادنهلتاهوهب د اهه،ت حئهع هذلات  هلجلي هر لاا نهالهزالته،ولانهج يلهال ت وهالش  ه -

 هعاللاخلهلص حئهع هال او
،هتددتزعهال  بدوهبدده هال  بدوهالمن يهددو؛هلح ود هوهلد هاهددئهإا  مد  هبدد الغم اأالدد اهلادنهالمل هدد هعد  -

،هلاود يهال  بدوهداخدلهالدت  هإلدأهبصدلهالموشد ه هلالمل هد هعد هالحوده هالجد  فهلد اهئهال  بوهعد هالدت 
لإا  مد يهه، هايم صدتاهلد هال   دوهإلدأهالمل ودو،هوم هب زوه   وهالشل ا هالد  ال تتلوهال  ه  لهعتالي

إا دد سهب ضلدد أله،هلهللدد هاه دد هلدد هي دد  هلب دد  وهلا   ددوهلاوهددو يهإلددأهال   ددوه،لغدد بم يهعو دد هب  ددتت  ،
دالنهلص   و،هبحنيهوم هي ضتهال ح ا هبللانهلل هه،الو هو،هال ت     هبلتاليهال تتلوهلال م يهووهلاللف 

 عال هئوهال ح ال وهالمحه و
ذاوهبلددلههان  ددو،  وهمه مددهوهومدد ه ر ودد هوهددفهرلدد حتهالمل وددوهال  بهددوهلتضددتع نه حمددلهإمدد   -

 ت    نعجم عنه
،هح ضدد هلتضدد هيتددت هلادد لأهلدد هالشددل ا ،هاهددئهودد ألهالددعل هالومدد هبدد زوهودد لكهال  بددوهالعل يهددو -

،هاتجددلي هتتقدد نههدد ا انهإلددأهالم ضددنهعالضددلهفهالمشددمترمدد يهاددنهذلددكههدد لفهادد اهالح ضدد هاضلددهيه
،هبم هتحمص هل هلل ليهال  ا يهلالو د  ه تتلوإلأهاال تلادهإلأهعتاليهاله،هإض اوالم صمه هاضلاملل ضنه

 لالت   وهلال    وع
،هلال  بدددوه لكهال  بدددوهال لاهدددوهبشدددمأهرلتاي ددد ،هو ل  بدددوهعددد هالمجممددد ،هلال  بدددوهالل وهدددوومددد هبددد زوهوددد -

الت دهب اليت  فهبهو هلبه هذات ،هه،هاهئهإا  سح و هو لكهه ا يهال  بوهع هالوت لله،عععالل  تهو
 علاالمم أ؛ها تهانها لوهتشمتهعمهقل لت وهب لممعقه

،هإذهامدلهاد اهال لدلهل هج يلهتل ه هال اوهع هالمل ي ي؛ها له  دأهادنهالو دتصهبشدنلهلاضدحر -
،هلمهال   هالمدنهتحد لفهتجد لزهالحدعأل،هل غيهرألهاو يهبعععلاضمأها الوهاالين   هلاضليهلاله س

بددد زهاددد اهال لدددلهالل قدددوهبددده هالمل يددد يهعهلقدددلهرلال تدددعهادددتقهاضلدددي،هاددد ألهال دددتوهالممشددد ميهوددد ألهاضعصدددأ
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ومدد هع  دد هالشددل ا هعدد هههالمل يدد يعلودد لكهدل هاضادد دهال   بددوهلال مددتجهالمملردد هاددنهإ ددل فههلاإلبددلاع،
 (21)((هصقهلال تفهل هالمج تفإا  م يهب ل 

لألهلإي مد هاخم دتهال دح اوهب لوشد هلقله للهال  ائهلل ليهت ت هالشل هانهال لا  وهاهئهالهد تاألهلدل
الو دد دههربددلشدد لدهبلددمهللدد ليهتصددكهالم اصددوها دد ف:ه"لقددله لددلهاضمددم ذهعصددنها ددلهالهرلهالو ددلهللدد ن،إلبددلاعها

تلممددلهعصددأهادد وههلوردد وهالل امدد وهالمددنه،ت  هددقهادد اهالج يددلهعصددأهالشددل ا هبلددلهالحدد أهالل لمهددوهالر يهددو
هعالم   ه هالشنصهو

رعج د هر د دهبد ه  دميهبد لوصهلادلوهل مم لد هامد ها لو قدلههيد د ان،و يتهال لا وهالهتملل هالد لقهإالهههههه
هعصه عآخ ههلل هليه م  ص 

،هإلدددأهالشددد ع هالدددوصهلقهدددوهت دددل هلددد هخددد فهالدددوصهالمتجدددتد،هلقدددلهتملدددل ألهاددد وهاضانددد دهال إههههه
 ودم ه،هلقدله ندتألهخ فهإيم جد هع لدواه ل ا هالو قلهعصأه ل وهع لوهل هخ فها اهالوصهلله هل ه

 قدلهادنهالملمدهيهالد  هتلدتزوهالوهإالهري هتو   هاضدلوهلال  ااه ،هلقدله تقد ه ه ع هلل اوهلتم  هم بهذلك
هعاللقو
ل اصوهي ل وهل موهل هل االهت ت هي لهالشل هانها وهال  دهه مرلها اهالو لهال  ميهعصأهال لقههههه

هالج للنعانهل اصوهل هق لهالملصهيه
ألهالو د دهلاللا مده هالد   ه حنمدتألهعصدأههدئهإتدهالملصهيهالج للنهل مصت نهارل حهالو لهبللهلجههههه

،هادد ه  ددل لي  هإالهبلددلهتم دد ه وهالم دد  ه هلتضددتعهه هاددنهراندد ل يالشددل هرلهالشددل ا هلدد هخدد فهادد
،هللددديه نددد هالو قدددله لممدددلهعصدددأهذلقددد هلادددلوهبدددلهعصدددأهاالمدددم  ا هوهلتضدددتعهوللددد هخددد فه دددتاالهلردلددد

هلالشمتفهال  ممه هعصأهرم هلو جهوع
بدلهتجد لزلاهذلدكهإلدأه دل ا هلد هع دت ههلل لد   ،الو  دهانهد ام ت يهعصدأه دل ا هعلدهاقم   هههههه

هم ب وهل ل هام اوهلم للوع
هلل يهالو لهانها اهالج يله لمملهعصأهل   ه هع بهوهل او،هلقلهت  هقهل   ه هرجو هدوهال ردوهههههه

هع(21)
رللهعدعهالدل  ها ده هادتفهه يهع لهلنهال  يهبمتجه هال  ل وهل تلو،وملهل  لوهع هللفهالملألهههههه

المدددلألهلالملددد ليهالحضددد   وه مددد لوه))هلتضدددتعهال مددد لوهلالم  ددد هل ددد ها قم ادددتهعصه ددد هالمتضدددتعهانم دددتِه
ههل مصت:هال لتد وهانهالشل هال لتد هالمل ل ه((

                                                 
هعهل  تط111صهه،المل ه هع هال اوهانهالشل هال لتد هالمل ل ه،دل هالللم  ه(21)
هل  تطعه471ا ووهي لهالشل هانهالممصنوهالل بهوهال لتد وهه،عصنها لهالش لده(21)
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 الشعر.وعن المدن ومكانتها في  العمرانية،عن تطور النهضة  دراسة أواًل:
 الصحافة. –المطابع  –اإلذاعة  –التلفاز  –لجامعات ا الحضارية:تصوير المعالم  ثانياً:
  :وهي المنشآتتصوير  ثالثاً:

ه–الم ددد ي هه–اضيتددد قهه–الج دددت هه–ال دددللدهه–المدددلألهالل دددن  وههالموشدددآو:تلمهددد ه -1
هالع اعهوعالمش    ه

 لال  ق وعوتا لهالم  ينهههالموشآو:اتادله -2
ه

  وتضمن: ) الدراسة الفنية ( الثاني:الفصل 
ه–ال دددددتفهلال  ددددد هه–المتضدددددتع وهه–ا ددددد هالدددددم صصهه–الم دددددلل وهههلي:ال  دددددبوددددد  ه -1

هال  تموع
 الملجيهالشل  عه–الل لنهه–اضعجمنهه–اللخهلهه–ال  ابوههالص و: -2
 داللم  عه–لههتم  هه–ريتاع  هه–ل  د ا ههالتوهو:ال ت يه -3
 لتضتعهم  عه–للق  ههالشل  و:المج بوه -4
 ال لعع -4
 (22)هالمتمه أع -1

 هرغدتا هالمجممد ،هلوشدفهعد هع داتد هلت  لهدلوهلتحتالتد ،هللو د ه مد لوهالد  همد او يهال حئهالج للنهله
امدأهي   دوهالل د هالل  مدن"،ه ق وهالعلجهوهادنهالشدل هالجد اصنهالحصه نهبلوتاأله"اللهعلل لهاللع اللومت اوه

 ي،هللجدددممل ي،هللاقددد ه بلدددح ع قددد ت يهبهاضزلااهإلدددأهزلجددد ت يهلددد  دددنت هه  هادددتفلتدددلل هلتضدددتع ت
،هللدد هتمددلاعأهعصدده يهلدد هلتاقددفهع دده وهلدد ها ددله  ددمتجلهالشددلت هبمشدد ع هاآلخدد ،هللتامدد ت ،هع دد اي
رألهالو   هله هلل   هل ه شنهو هضزلاج  هلد هامدتدهتدلخلهادنهإ د  هالموتده هعد هاديهخد ص،ههل ُصح 

للللهذلكه بم ه   لهالم هلهلالحه  ،هرله لت ا هبمت اوهل ه ش ص  هل هلتضتع و،هرلهاعم  دهخ  ئه
ألهال جله  يفهلد هادل ئهالمد ريهعد هامتل د ،هضألهالمد ريهالهتلدللهل د اوهتح و د هادللدهبهم د ،هللد اهب 

هعوهاهم ه  صهاامه اهال هتهلاضلالدت  أه نتاا هانهإ   هالصتد،هلالمش و 
او يهلش ع هزلجهوهالهتنشت  هإالهاتادلهالحه يهال  مهو،هلاه  ه    هلل هللقهالمدتديهالعلجهدوهههههه

المددد از ي،هلالشدددلت هبددد آلخ ،هلو يدددتهلحودددوهال دددج هل دددلَ هرلددديهيت دددنهلاجممددد عنهادددنهاهددد يههلددد هخددد ف
،هب د لهاد صهالعلجدوهعصدأهاهد يهزلج د ،هلت تا د هعصهد ،هج يلهل هتحل  هالح أهل هقصدقهاضزلاا،هإلأ

                                                 
هل  تطعه،ل  ها ه ه؛هالملألهلالمل ليهالحض   وهانهالشل هال لتد رللهععهاله(22)
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،هومدد هرألهلصعلجددوهلتقت دد هالم دد يلهلعلج دد هإذاهتلدد  ه للنودد ه_هغ ل دد ن_هلدد ه ل دده  ،هل  صددلهلو دد هالنددف 
صي؛هلم ولهل هبهو م هل ه  اوو،هللاليه لهش ي  هبمتاقت د هالم مصتدوهري د نهرلهودل ان،هلادتهلصمدحهزلجدنهلص 

هدلهلهتتااقهلاي ج دعهل  فهاآلخ ،هل   أهب لمتت ل هر  وهانها
  امهالمتااقهالعلجنهراه ي نهعصأهالعلجه هتلص د ن،هرلهغهد وهربل دوهتمجد لزهادللدا هلدل هاهد يهال د فهههههه

 ه جللهذو هالمتوهلديتهم عم ه  دملعنهرخد هالل دل،هلادتهرلد ه  دل هغ ل د نهعد هالدعلا،ها دتهاآلخ ،هلم
هل ه يهب ت يهر لهعصأهرأله مصنهانهإ   هع قم هالعلجهوهل ه   لعاال  هتحمص ه

،هلوهتد ن،هاد ألهلد هلقلدتهعصهد هالل امدوهلد هي دتصهلشدل ا هههههه بمم  هل هقهله هاضزلااهغعالن،هل    ،هومد ن ن
 هاضلت هلالل  منه  ولهيل يهال عفهب لعلا،هلقصوهالر  و:هال عفهب لعلجو،هل    هالعلا،هل    هالعلجو،هالل   

هع(23)لل هالمو فهال تفهب ألهالعلاهو ألهرور هاامت  هب لعلجوهانه ل وهغعالن،هل    هَوم  ن،هلوهت َه
ه

ادنهالمدللتفهالشدل  هالد  ههلال حئهالج للنهليه  م د هعصدأهالملد ليهالجم لهدوهاح دلهلإي مد هربحد ههههه
الصد هالمه د ينهمدجله مد لم هه هرامدلهبد هع دلا ل  ادئه،المدنهتدلل هادتفهاإلي د ألهلالمجممد ه مردلهال ضد   

((هلاددده هاممحضدد وهالجدددتهاللصمددنهلمجصددد هال  دديهتددد و وهحهدد يهاالقم ددد د وهاددنهالشدددل هالل بددنالعدد ه))
ال ص دوهلصم دجهلهلند هال مد لوهان يدتههالجلفهال ت لهاتفهت جهلهال مد لوهرلهاالبملد دهعد هاد اهالمتضدتع

صدأهليهتتاقهإل  افهجهلهل هقل يهال  ائهلقلهي قشم  هلرتموأهرأله لدتدهال  ادئهلصمصحتهد وهللد ه د رهع
هعتتنه وهل   ج  هإخ اج نهجهلانه

االقم دد د وهلصلدد أهع دد هامدد يه))ها ددلها للددتهادد وهالل امددوه مدديهلددت يهرخدد  هلمدد هو يددتهعصهدد هالحدد فهههههه
،هلند  هال د دهالمتضدتعنهمدلأهفهإلدأهاالمدم لادهالمدت ه نهلصشدل مدله لدتدهادنهالم د دهاضل ه،هلاتهعال حئ

هج الانهإلأهال ب هبه هذلكهالتاق هالحه تنهلبه هالشل هبتلت هيم ج نه م   هب ضاتافهعصأهاخم فهلت ا ع
،هوم هايش لهب ان  هلل   يهالشل  وهلال ت يهال  غهوب   هاالقم  دهانهاه–انه و   هالل  هه–لااميهال حئه

الم ت هالملوت هالمنهت  رهعصأهالشل هانهالصت هلال دت يهيمهجدونهلمد  ه اوهالم هد اوهاالقم د د وهلاالجمم عهدوه
المدددنهت ضددد هبدددلل ا هلم ه ددد اوهقهمهدددوهتت ضددد  هعتالدددلهالم دددت  هالتنددد  هلالحضددد   هالمدددنهات دددمتهب ددد هامددد يه

هال حئع
فهللدفهالد ا وهالمج   دوهلاضمدتاقهامم  عهالشل هرأله تاولهالتللهالمجد   هلد هخد  -1

لي ددله،همدد دهقددتاميه ت صددوهلص ددص هالمم  دلددو،هلهلذودد هالو ددتدهلالمددتاز  هلالمن  هددله،ل دد قهالمل لددلهب دد 
لمد هه–إلأهادلهبلهدلهه–لاتهانها اهالج يلهلتااقهه وهالمج   وهاإل ج بهوهلال ص هو،بلمهالمم  م

هلهالل أعتت دوهالم  د هالم    ه وهع هالم   خهالمج   هعو
نه دددل هالتمددد يهالمدددنهمددده  وهلدددت يهالحهدددتاألهعصدددأهالنرهددد هلددد هال دددت هالشدددل  وهالحه تهدددوهاددد -2

،هل م ودعهاألهدلهدلهالرد ا هلال دل يهلال ده دي؛ها لهو ألهالحهتهتو لل  هال حئ،هلانهمه  يهله ت يهالملصهل
                                                 

ه،هل  تطع324دعهع لاللع عهالحصه ن،هالل ق وهالعلجهو،هصه)23(
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لدتا يهالشدل  وه،هلمد هَجَلدلهالمت ده هاالقم د د هل د وهاعصدأهالشدل هالمملصدقهب إلبدلهلال هدلا اهالتاق ه
،هومدد هلددت هالشددل هبلضدد نهلدد هالمددلقهقهاهمدد هتدديهع ضدد هلدد هالشددتاال  هددئهلص  اددئهمدد لهاالخمهدد  هله

اددنهادد اهالم دد دهعدد ههل عنهلااليم دد فهبحردد نهعدد هالم اعددن،هلوشددفالمم  مدد وهالمملص ددوهبدد لحهتاألهودد 
هت  عددد إله،هنهيتدددتسهاللددد أهتجددد وهاهتايددد وهللهودددوتتددد لوهاضيلددد دهادددنهاضامهدددوهخضدددتع نهلمددد هلقددد هاددد

 عمهالحهتاي وهرور هيتل نهل هغه ا لصض ل اوهال هئهوهالمنهجلصتهبل
 هاددنه ادد هالم ددمت هرألهالع اعددوهو يددتهعدد ل نهل مدده–لدد هخدد فهالشددل هه–ره دد هال حددئه -3

،هلبدلاهلاضدح نهري د هو يدتهاللمدلهالحهد تنهاضلفهعودلههرمد  أهاالمدم  ا ،هلانهت هئوهالملهشنهضاص  
المددم  ا هبجودددتبنهالجع دد يهالل بهدددو،هلالحجددد ز،هلبلددمهج ددد وهيجدددل،هورهدد هلددد هاضقددتادهادددنهلوددد  قها

هع(24)،هلالش دهلالل اق
ر ادهرأله مل فهعصأهردأهاضق لهيهلالهمه م هإقصهم هال  ه وممنهإلهد ها دلهبدلرهذلدكهلال  ائهالج للنهههههه

،هزاأل،هالشددل هاددنهجدد ن،ه دديهمددجلهالددلومت ها دد هالولمدد ااهيهالم ددتعهعدد هالشددل هاددنهال  ددهيالددلومت هإبدد
هعلشل هانهالحج زهلالشل هانهالجوتألاو يه م لوهع هالشل هانهال    هإلأهج يلها

مدو  هادنه مد لوهلانهد ام وهلملم دوهت د  هرغدتا هال ضد   هالوت دهوهلاالجمم عهدوهل مضدحهذلدكهلد هالههههه
قضدهوهلههسهالمل ينهبه هاضلد لوهلالمل لد ي،اهئهد ه))هالشل هانهلو  وهج زاأله((ههاللومت ها  هالولمن

هعلالمل ينهبه هال  حهوهلاللمقه،قالم  ل  وهلال  لوهلااليعال
(هع  هاه هال  ائهلحل ئه ل ا هج زاألهئهالر ينهل هال م لوهالملوتألهبده)المج بوهالشل  ولانهالم حههههه
 ادددئهعددد هراددديهتصدددكهالمجددد  أه،ه ددديهتحدددل لهال جددد  ب يهالشدددل  و،هلقهمم ددد هلدددل  ي،هلراددديهلره ات ددد عددد هت

ه:هلانلعتالم  ،ه
هعر وهل هذاوهالش ع هلع لم هالوت نالمج  أهالمو ه–ره

هعالمج بوهالشل  وهل هخ فهالتاق هاالجمم عنه–أه
هالمج بوهالشل  وهل هخ فهع ليهال  هلوعه–اه
هعالمج بوهل هخ فهالم ريهلع  توهالحله–ده
هعالمج بوهل هخ فهالمو م وه-اده
ه

                                                 
هعهل  تط423الحه يهاالقم  د وهانهالشل هالل بنهه،راملهالمه  ينه(24)
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  مباحث:يه أربعة ) الشكل الشعري ( فف الثاني:أما الفصل 
هر دن ل  ،للادليهالدوصهبم مصدفههال  دهلي،ل للدوههالم صد ،بو  هال  هليهلتحدللهعد ههاضلف:الم حئه

 ددديهتحددللهعددد ههل  لددن،ل دددتالوهلل ادديهلل  تعددد وهل ددل هلدد هل ددتفهالددوصهلق ددد وهللدد ه م دددلهبدد ه
هالم مصتوعختاتهيهال   مله
 ليهالمشددنهلهالص ددت هاددنه ددل هجدد زاأل،هلاددن:هللددهل مودد لفهادد اهالم حددئهعددلدانهلدد ه:الص ددوه:الم حددئهالردد ين

،هلالملجدديه،هلالمدد  ه هال ددتتناللددوهلاإل حدد  ،هلاللاضلتدد ظهلدد هاهددئهمدد تلم  هل  ص دد ،هرلهال مدد هلالت  لددو
،هلالدددلخهلهلاضجو دددن،ه،هلال  ابدددوهلالودددل ي دددحأهلالل لهدددو،هلاالزدلاجهدددوهبددده هالتتدددوالصت دددنهبم دددمت  ت هالم مص
لدأهعدلد هلد هال دتاا هالص ت دوهلو د :هال لددع،ه،هإضدد اوهإالمدنه د عتهلدل هالشدل ا لاالبمد افعهلد سهالم اوهدله

هعلالمن ا ،هرايهاللهتأهاضمصتبهو
يهل  د هال ت يهالشل  وهادنهجد زاأل،هلراديهلمد ملهضاهلم حئهالر لئ:هال ت يهالتوهو:هع  هال  ائهاه ا

ال ل لهدو،هلالمشد هصهلالمج دهي،هتشنهلهال دت ي،هلادن:هالم دت  هال هد ين،هلال دت يهالح دهو،هلالمح دو وه
عوددددلهرادددديهردلاوهالم ددددت  هالجل ددددليهو لم امددددلهلالملدددد دفهالمتضددددتعنهلالمتمدددد ههلال ددددت هالنصهددددو،هلتتقددددف

هالمج ز ع
،هه أهال   جهددوهلالمتمدده أهاللاخصهددو:هالمتمددالم حددئهال ابدد :هالمتمدده أ:هلتحددللهعدد هعو دد    هال مه دده 

تزألهم وهال  ددهليهالمتزليددوهلالم تدد يهلدد هاهددئهالددلاددنهالمتمدده أهال   جهددوهتحددللهال  اددئهعدد هرادديهمدد
الم  لهددوه،هلال  اهددوهلل دد ا هالمجل ددلهالمددنه دد روهعصه دد هاددنهال  ددهليهالشددل  هللدد ه م ددلهبدد هلدد ههددتاا 

عهلبللهالحل ئهم وهق هليهالمتلهصوهانه ل هج زاألعه يهتحللهع هرايهملالمت ح وهللجم هال حت 
ه وهالمتمه هوهلال و وهالل لضهو،ه يهلقتوه  ه يهل همصحتهع هالمتمه أهاللاخصهوهع  هال  ائهضايهال

هع(ل هممنهبده)ق هليهالور 
ه

  هما:) من أعالم الشعر ( فجاء في فصلين  الثالث:أما الباب 
راددديهالشددل ا هالمحدد ا ه هادددنهه،هلاهدد هعدد فهال  ادددئهبر  ددوهلدد الت ددلهاضلف:ه)لدد هاضعدد دهالمحددد ا ه (

هع،هلعصنهب هراملهالولمنالل هصنهللحملهب هرامل،هج زاأل،هلايهلحملهب هعصنهال وتمن
رب زهالشل ا هالمجدلد  هادنهجد زاأل،هه ص نهالضت هعصأه   وهل الت لهالر ين:ه)ل هاضع دهالمجلد  (،هله

ه(24)((هلاي:هإب ااهيهب هع لهالص هلتم ج،هلإب ااهيهب هعم هلل بن،هلراملهب ه حنهب نصن

                                                 
ههعل  تطهعالم للوه،الشل هانهلو  وهج زاأله،دعها  هالولمنه(24)

 



 51 

أهلدد هااليم دد  هامددأهبدد د هال  اددئهال صدده هاصدديهتص ددئهالحدد هلاوددلهال دد ارتألهاضاددلالهالج   ددوهاددنهههههه
الشل هال دلتد هادنهاد أهال صده ((هالمدنهاامدلهاللد اقهاه د ه(هبم جهله م لم هع ه)))عصنه ج عهاللمه ن

،هت تهانهتح لفهل هم م هدلفهال صده عهلي ل هوره هل هالشل هالمتقفهال ه منهلصممصنوها لنالنت ت
تاوهإلدأهال تجدنهلادل تهلل ودوهللدصتهال ده لهإلأهالدللفهاضخد  هإذمهلاالعملا هل ه  فهعولا هبله

 ضد هلصنرهد هلا اهلد هع هه،عهللل لفهرأله ل هاضالالهلالح لأه  تدهعصأهاال تج فهلاإل   يهالم    ياو ي
ههو لم لن:لقلهوشفهال  ائهع هرايهل  ا وهاإل ج بهوهلال ص هوههه،ل هالو ل
 هعصدأهالمدد  ه هاددنهالممص دنهالل بددن،هالدد  ه،هلقددل ت لر  اد هألهالنصمدوهالشدد ع يهلديهتت ددلهتتاج دد ،ره-1

هعع هلش ع وهالمنصتلوهب  اهال علهلتل ه انهه،،هللجلهاه  هلموت  نهضلم تت علهلل  
مددد ا نهإع لهدددد نهاددددنهلجدددد هالملمدددل ؛هلمتوهددددلهادع  اتدددد هلداددددمههرألهاددد وهالنصمددددوهُرمددددُمِ ِلَلته-2

ه؛ر ه   ت نهانهلج هال علهلالم ل للل د هلجلص هرو،هانهالتقتهال  هتمتج هاه هإلأهالمتا  هااجج 
هعلم ه لعيهتم مكهالج  وهاللاخصهو

حننهلل ي يهال ل ه،هلتق هليها أهال صه هرغ اض نهلمللدي؛هانم هري  هتحملهرليهال علرد وهه-3
لادددنهالتقدددتهذاتددد هههلمضدددحهوهلالدددلا عهعددد هاض  هلاللددد  ،تحمدددله لجهالم  للدددوهلاهلالمتددد قهالل بدددن،
هعهلص عل،هدل ألهبلمهرالا  ،هلر  تهوره انهل هتلاعه ت و يتهمج نه

هالل اقددن:ل    ددوهالدد مه ههتحمدد هرغصددلهال  دد مل،هايضددتو هالمتضددتعنهاللدد دهالدد  هودد ألهاإل دد ه-4
هلالل   اوعلإألهت ه وهاضم لهلههرلهللت ن،هل   لو،رلههرلهتحل  ن،هاج  ن،

تع،ه،همتا هعصأهل مت ه ل هالمجمشل ت تها اعانهالي م  همهلهل هالو ألهال علهالل اقنهلصنهه-4
لالنرد يهالل همدوهالمدنهلدتهتديههرلهعصأهل مت هالش ع هالتاال،ها  اهالشدل هتمهدعهبد ل عا ي،هلالشدمتف،

هع موهلشن صوهد تاأله ل ها أهال صه ،هرله)ال علهالل اقنهلصنت ت(إا   ا هل ص تهلجصلاوهض
اهالندديهال  مددلهلدد هالشددل هالمم دد حه،هلت دد لحهال قهددلهالتوددنهاددنهيشدد هادد رمدد يهت  اددلهالو دد ده-1

هعره هلو هإلأهل مت هالشل هالح ه نال  هاله  لهو
دد مدده  وهال ه-7 ودد أله،هلإألهه ددهليهال صهصهددوهعصددأه ددل هادد وهالحدد أ،هلتددتا وهق ددهليهالمتلهصددوهوم 

هعاضت ا هال صهلهلممهعانه
،ه لل لدددحهال  دددهليهال ه مدددهوهالتاضدددحو:هلددد هاهدددئهت     م دددت دددلوهادددنهاددد اهالشدددل همدددم وهه-1

،هإالهرألهتتج دددتهب ل  ددد أهإلدددأهال ددد فهالملمدددل ،هلادددنهإألهلل   ددد ت  ،هلعصدددتهي  ت ددد ،هللاقلهم ددد 
شدددللهالمدددنهت صدددنهغضددد  نهعصدددأهالملمدددل ؛هال دددلفهاضلفهل ددد هادددتهال  عدددليهالجم اه  دددوهلددد هع لدددوهال

 



 52 

،هو،هالد  هتمصد وهالم د    هاإلخ    دامح لفهال  هليهرألهتص هذاو ت ي،هرلهتن لهاهعانهل هااممد ل ي
هعذهالشل هالشل نهعصأهجع هو ه هلو   محتهله
تدددد   وهادددد وهال  ددددهليهبدددد لح أ،هلاضدددد  بتهل دددد ،هللنو دددد هلدددديهتح دددديهيم مج دددد ،هرلهتدددد   هاددددنهه-3

هللدديهتندد ه تلدد نهلرهدد يهلتلددلهع ددن  ،هومدد هو يددت،هخ تمم دد ؛هامدد هاددنهإالهلددل هل ددتوهالمل وددو
هعلهت تئ  ،هرالل بهوهال ل موهالمنهتشللهالح أال  هليه

للدديهتنشددفهلودد هعدد ههالمل وددو،ا ددنهلدديهت ددمههل  تصددو،ال  ددهليهال ددلتد وهق ددهليههلدديهتندد ه-11
قدلهلليه ن هرالهلد هالشدل ا ههبلهل،ل لحهال م فهالح ه ن؛هاهئهو يتهتمحل لهع هالوم م هل ه

هخه النعرلهها ه و،خ  هالمل ووه
يهاضدت هادنهود ألهل دههاخمتأهعلدهلد هالشدل ا هالملد لاه هالد   هل هور يها اهالشل هلالشل ا ه-11

المشدد  ووهاددنهادد وهالم دد ا يهالضدد مو:هول ددلهالصدد هبدد هع ددلهالدد ام ه؛هادد اجمتاهعدد هال دد اوهاضدبهددو
  لي د هلردد النهقددله،هل بمد هو يددتهلدللم يهاددنهع لبدوهودد يتاه-لددر نهه–،هلع ددلهالصد همدد ليهالحمهدلهالع دل

الد  هللد هه؛هاشليهلقد هالحدللهعصدأهإا د سهالشد ع هالم ادفهقدله ت دلوهاالتدعاألجلصم يه متقتتأل
لهلد هالشدل هجلص ديهاله؛هلقله نتألهل يهلتقفهي ل هل ها اهال هلهال  م لتدهإلأهال تفهالشل  

هع ش  وتألهاه 
صم ت هالل وهدوهرلهقهمد هاضخ قهدو،هللديهانههلها وهاضزلوهع هل ليه   اهالش ع هال لتد هه-12

 بدد هبدده ه؛هبددلهإيدد ه هب مددمم ا  ه مددهوهالمددنهتشدد لهب لدد،هرله ممدد دهعصددأهقضدد   وهال ردد هعصددأهرلمدد هالل بهددو
ه،هل اجه صت جهب لحلهاإلم لنهلص  لاهل هالوعاعهلالضلفهلالمش ذدعالمآمنهلاضاعاألهالل بهو

هلاإلمددد لهو؛الت وهدددوهلال تلهدددوههاضخددد  : مشدددللهاالتجددد وهاإلي ددد ينهبددده هاالتج اددد وهالر  دددوهه-13
هضي  هت تدهانهلجمص  هعصأهقهيهإي  يهوهع لوع

ه(21)هامم الهل صح   هاإلعه  عهت تف؛ يههالل  تو،ا  يهقت وهه–غ ل  نهه–يهت لرهال  هله-14
لد سهالشددل هالل بددنهال ددل يهلقددلهتندد   وهه،الج للدد وهال ددلتد وهبو   دد وهالو ددللتددعلدهال  اددئهاددنهههههه

((ه ددل ا هبوددنهر ددتأ،هللدد هادد وهال مدد مله))متعدد وهالشددل ا هاددنهال   مددلهلالمددلألالل امدد وهلصشددل ا هللمج
وشدفهعد همد م هالم د ا هالتوهدوهههلد م هد امدوهلم يهدوه،امتدهالعيهل هلقلهجم ه ل هبونهر تأه لصلومت 

ه:هشفهعو هلقلهر   هإلأهرايهالوم م :هلزلدهالمنم وهالل بهوهبشل ها ال هلوانهر ل  اي
يه نتألهانهرل و هله،هل بم  هوره هل ي له ل))هت ه هلنهبلله اصوه ت صوهل ه ل هبونهر تأهري هقلهاُهههههه

هادددنها دددد سه،هوددد أله ُصحدددقهبم  ددددتطهآت دددلهإله ددد ه ددددل  هلمتضددددتعهالشدددل هب دددصو،هلاله ددددوص  خددد هالهَ ُمدددت 

                                                 
هعل  تطه،الشل هال لتد هانها أهال صه ه،عهاللمه نهعصنه ج ههه(21)
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،هل  ددمحهله ددتبن،هلاهوئدد هت ددمص هاضلددت ر،هرلهرأله ُدِوَ ددلهذلددكهالشددل هإلددأهغهدد هالم  ت دد وهعصددأهذلددك
جم ددلوههاهعهلعصددأهادد اي دد م هإلددأهق مصدد هعصددأهال  اددئهرأله حدده هبنددلهالشددل هالددتا دهاددنهالمنم دد وهاهح ِ ددق

هعل هر  م هل ه ل ايهانهق يهالجم ه،هامأهللصتهإلأوره انهب ل حئهانهالم  أل
صد هالم د د هورهد انه،هإذهت ده  هلدنهخر دتأهاله مند هالجدعدهب يد هوصد هل ديلل هر  م هلد هاد اهالشدل هل ودنهههههه

،هل اي هلنهرألهاو يهل ه شن كهانه  ي هت ه ههخ  ،لبه ه ل ايهل ل هغه ايهل هج وهرهبهو يهل هج و،
 تد هرلهيتهد هإالهب ضدلدوه،هلاله مند هإ  ل   هرألهبلض يهبلهلهع هقدتفهالشدل عهلند هاد اهاضلد ه   دأهدعدت 

اال مئوددددد ألهبددددد أله هبدددددقهر دددددتأه دددددل هقهبلدددددمهاضلدددددت هإ هت،هلنددددد هقددددد دال   لدددددو،هلاددددد اهلددددد ه ه   ددددد هي
هالل  هعم هال  ها  ب هل  اق                                 ه اد هه هالنودل ،الشدهخهتد اهالدل ه،هوشل هت نِ 

هالل  ه ل انه حم اهإلأهت   لهلت حهح لل هقهلهلد هرألهالمصدكهالمل ديهعه دأهالهه، من هرأله لَّعنهت ن 
هالددل    ددهيهلزألهالشددل هراه يدد نه  نهريدد هللمدد ه  لددئهاال مئودد ألهعصددأهلددحوهادد اهالشددل هر ضددهع و  ددقهعصددأهت ددن 

إالهاتفهبلمهاد اه ِدهالشكهانهالم  د ه(هلليه َهآالفهبهت ع لهعصأه م يهوه ل هل ونهر تأه ل هوره ه)
ه،هلبلمها ال هالشل ا عالشل 
تهالم  د هعصأهري هضالهبونه،هرل دوهلو هل هي  هل هلملونهالمر تهاتفها اهالشل هلبللهرألهتر ت هههههه
رالهلو يهب حوهي  وها اهالشل هل ،هلإألهو أله موه كهانهبلض ،هرلهاخدم فهادنه،هلليه شنكهر تأ

هعل دوهذلكهالشكهلاالخم فهانهلحص ا لهر،ه ي  م هإلأهق مص
ل هبمل يه ه:هاالتج وهالم صه ه هل هالشل هقلهم  هعصأهاتج اه ،هاضلفلقلهلجلوهرألهذلكهالنيَّهالنههههه

هامدأه  دلهبد هإلدأهالم لهدو،هلهانه ل هالمصدكهاضلجدلهب د اده د و،هلا اهاالتج وه  صلبو م هلرلت ه هللت و
رخدفهه،هلنود ر ض نهانه ل هالمصدكهالمو دت هلحمدلعهلتجلها اهاالتج وهالم ص وهالمنهتتد هب هإلأهالل ي

لمضد له هلاته لمملهانهغ ل  هعصدأهاه،:هاتهاالتج وهالل   هال  لاليهل   يوهب ضلجلعهلاالتج وهاآلخ 
هللت ،هلن هل م هم صوهلاضحو،هلربح وهختهتوه  ه و لهر ملهاه هلمتم وهال تفه،هلال  الم صهل وهل هلل أل 

تيهبت  هب هر تأهانهورهد هلد هالمصكهاضلجلهت اهالمصهل مر لها اهاالتج وهخه هتمرهلهه،تمهلهإلأهال   
هع ل و
بدد هلودد زعهاددته،هلنوددنهر  هرأله دد ع هبوددنهر ددتأهاضلفهجدد ديلهودد ألهادد ال هالشددل ا هلمتدد لته هاددنهاإللقددههههه
الشددل  وهلاضددحو،هلاددتهذله   اددوهع لهددو،هلتج بددوه ددلت  وها مدد ه،هامتهصددكهالو لدد هدالدهبدد هالمل َّدديهعه ددأالم

بدده ههلو لدد هدالدهقددل دهادد اهال حددئهل   يددوعهللمح هددقهادد وهالمن يددوهلصمصددكهاعمه ددو،هه دد هر  امدد هاددنه ددل و
،هلقدلهتتلَّدصتهالمتازيدوهإلدأهرورد هالم د د هب يد هر دل هبودنهر دتأ ل وهل ل هالمصكهاضلجلهال  هللتم ه

هععصأهم م ه ل ا هبونهر تأ،ههللو يهالمصكهاضلجلالو ل هتتضهلهالمصكه
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ه،لندد ه ددل وهضدد عهبدده هجتا  دد هلغصم يدد ،هبوددنهر ددتأهال دد  ز  هلتدد اهالمصددتيهبددت  هبدد هر ددتأهلدد ه ددل ا ههههه
  هانه،هتج   ه لجهاللرمصتب هللتمه  وهو يتهختهتوهم صولن هل م هلهه،لق   هب هت د لهالمل ينهال ل مو
هعال  تلوهلاالي ج دهلالتضتج

،هانه ل وه،هل م ملهالمل ينانهالش ع  وهالمصكهاضجتدهمصهم أل،ها ته  ع هلتاتأل    أها   هههههه
هعم موهلاي ج د

،هلإألهود أله تأهإالهي م نهاله تانهب لش ع  و،هلالدممن  هلد هالتد لالهيجلهل ه ها ال هالر  وهل هبونهرههههه
شددل هجهددلانهقت دد نها ددتهاددنهال  لددلهل   لدد وهعهللدد هودد ألهلدد هذلددكهالبلضدد ه  ددفهلل يدد يهلدد   يهاددنهالشدد ع 

مددمم ا ه،هادد ايهللدد  ه هالشدد ع هالمتاددتأهاالمم مدد فهلاالتنتددنهلصحندديهعصددأهالشدد ع هب إلجدد ديهلخددتا  هال
هععصأهيت هلاالهل هاإلج دي

 وده هامد هالمصدكه   يهإلأهرألهالل ام وهاضدبهوهادتفهبودنهر دتأهلديهتملدلَّه د ع   هالالهبلهاو هل هاإلههههه
،هرل  هالمصكهالو ل هدالدها دلهد مد هدعهيد هيه  دهل،هلند هب  اده  و،هلت اهالمصتيهبت  هب هر تأهاضلجل

ه(27)لليهرجلهل  هر  انهانهالمنم  و((ههه وهالم  لهقهالمت  وهانهالل اق،ا وهالل اموها 
تهبحرد نهقدلهوم د،هلهتنت و هلد هبلا  تد هلتتالدلهإبلاعد لقلهم  هال حئهالج للنهل اهوهالشل هلل االهههههه

بلدلدهلد هال مد ملههلرللدهتهاهد ((هلشل  وهانهالج اصهوهللدل هاإلمد دالم  ل وهالل هانهوم أهع ه))
 مددد لم  هادددنهالم  لددد وههلا ددد وِهه ها  مدددوهال  يدددنهادددنهذلدددكيلقدددلهاددد تتونهودددلهلددد هالدددلومت هه،االجمم عهدددو
اوه   هي لتهاللومت ه هخه  وهعصنهالششل هال لتد هلل هانهلجصل  ها وه ،هلو لكهاللومت الشل  وهانهال
((هلقدلهتتلدصتهال  اردوهلج اصهدوهامدأهال د ألهالر لدئهال جد  الم  ل وهانهالشدل هالل بدنهلد هاب م لم  ه))

ه:هه  وهالش   هإلأهالوم م هالم لهوخ
ا ل  ددهليهلجمتعددوهلدد هه،اتتدد قهالمتدد اهيهالص ت ددوهلااللدد  اهوهاددتفهداللددوهال  ددهليهلالم  لددو -

لالم  لددوهق دد  هاضبهدد وهالشددل  وهه،مدد فهالوضدد هالتوددنهلددل هالشددل ا اضبهدد وهالشددل  وهتشدده هإلددأهاوم
هالمل ينعالم م صوه

لاقم ددد  هج دددتدهه،اخدددم فهال ددد اره هادددنهتحل دددلهالحدددلهاضديدددأهللدددلدهربهددد وهالم  لدددوهلال  دددهلي -
 المحل ه هلو يهعصأهي لهآ ا هاللصم  هال لالأهدلألهلو قشوهلد اموهلملم وهلمصكهاآل ا ع

ألهيهالشل هالل بنهال ل يه شه هإلدأهردأهالل بنهقل م نهلال ر نهع هت   خهيش رألهل هذو وهل  ختهاض -
 لص  هليعو يتهل هاض ن فهاضللأهالم  لوهه

                                                 
هل  تطههه413 ل ا هبونهر تأهه،دعهامتدهالعيهل ه(27)
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لاإل   عد وهه،،هلال دتاا هالص ت دوهالو ضدجولج اصهوهل هالم مت هالتودنهال اهد إألهل هبص م هال  هليها -
اادلهلمتالدصوهتند دهتوح د هالشل هالل بدنهبم ههلاضغ ا هالتوهوهالمموتعوه  ولهل ل ه،المتمه هوهال قه و

 ،ه يهل  ل وهال   مهلال  هليعضا ز  هالمو تلوهعصأهق للهال جع،هلاانهال ج 
تت لتتهلج وهي  هالو  دهال لالأهلالمحل ه هاتفها هالم  ل وهل هبه هل مح  هل  هانهعلده -

   ي  عل هالمتضتع وهالشل  وهلل م ج هلوم صهل ه
ادددنهتندددت  هوهإلدددأهي ددديهالم  لددد وهلم دددلهبلضددد  هبددد لمهلالهتلمدددلهلوتددد ديهرألهال تاعدددئهاللاالددد -

للاقددد هالل ددد ههب لشدددل ا ،لل ددد هلدددصوهل ه دددوهب لجتايدددلهالوت دددهوهلال ددد لفهال هئهدددوهالمحه دددوههالم  لدددو،
عهإلددخهالدد  ه لهشدد هالشدد ع هإلددأهج يددلهاضمدد  أهالمملص ددوهب لم ددل يهلال ه مددنعالر د انهلاالجممدد عنه

تتد  هعصدأهالشددل ا ههكهاد أله  هلدوهالمتضدتع وهالشدل  واضد نهعد هذلددهعو يلم  مدوهالدالشدل  وهلقصدوه
 اضبه وعله غوهالمل ينهب قلهعلدهل ه

 هلالمدلجهادنهاد هالم  لد وهو ل جد هل هاضغ ا هالشدل  وهتشده هر  متهالل ام وهرألهاو يهعلدانه -
 إلخعهععع،هلرخ  ه  لهذ تع  هو ل م   وهلاإلختايه وهلالتعهللالت  هلال عفهلال     

ت ه هالل اموهالتوهدوهغص دوهال  مدوهلالل لبدوهعصدأهرمد لهلهالشدل ا هادنهل  لد ت ي،هومد هرألهبلضد  ه -
 عبه ألهال متفهلصأهالص هعصه هلمص يت   هب  غوهال  آألهالن  يهله

لال ددتاانه دهتعهعددلدهلد هبحددت هالشدل هالل بددنهادنهل ددللم  ها دد مهوهبد ضلزاألهلضدحتهالل امدوهاإلر -
 ددهتعهادد لفهبلهو دد هلرددلها دد مهوهال ددتاانهععهإلددخهومدد هه دد هر ضدد نهلدد هإتاا علالددال ت ددله دديهال  دده ه

 عالخععهعيهلال ا ال دهلالمه
ردددلهالم ددد   هلالجوددد سهرودددلوهالل امددد وهامدددم  فه دددل ا هالم  لددد وهللو لددد هلتمددده هوهرخددد  هل -

 عق وهالو مهوهلصح لفهلج سهالنصم وي يهامم صتاهال  لا  هالم  هي،هوم هر
،هلامددمهل ب يه يهع و دده هاددنهذلددكهلاقل دديهلبهئددم يلدد وهاددنهلددت ايهللتادد ت ه ددل ا هالم  تتددو -

،هلالنو  وهل ممتاهلتا وه هولهالتم ملهالم ت   وهو لمش ه ،هلاالممل  يل،هل متهل  هشل  لم ا  يهال
أهلممتجدددوهالح ودددوهلملدددلديهاضلدددتاأل،ه  دددم هاه ددد هلدددصهلهال دددهتف،هللددد هلهال هدددتف،ه دددل  وهلصحددد ه

 علت ا هل هال  هلو،هلغعل يهت مص يهيللتا وهرخ  ،هانهاوهو 
هالمملدددلدي،ب لتاي دد هه–المدددنهتدد تنهعتت ددوهدلألهتنصددفهه–الهت صددتهالم  لدد وهلدد هالعخ اددوهال ل لددوه -

 (21)هلالمضمه عهلاالقم  س،هلالم  بصو،هو ل   ق،هالمموتعو،لر ن ل  ه

                                                 
هه،هالم  ل وهالشل  و،هل  تطعدعهخه  وهعصنهالش   ه(21)
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لوشددتتهعدد هه،دا  دد لصوهلدد هاهددئهالمضددمتألهلاضهم  لدد وهلصددلومت يها  مددوهال  يددنلو يددتهد امددوهالههههه
،هلت  ه اد هشدل ا عهللدل هور ام د هادنهدلال دو يتنت  هالم  ل وهانهاالتج ا وهالحل ردوهللدل هتتد لوهال

لدا هاتل دد هاددتا هل ددتفهلدد هعهلووددتهلدد هرعضدد  هالمو قشددوهلحل رددوهالهمدده م هاددنه ددل هالمتلهصددوبدد لم   اوها
هعال  ارو

ه
  يلي:ما  ومن أهم النتارج التي أكدها أو توصل إليها هذا البحث

ألههد هالتودتألهالشدل  وهلالمل هد هعو د ،هلر،هق د يهعصدأهامدمهل أهجمو و  ه ل  هه((رأله))الم  لوه–ه1
عصدددأهال  دددهليهه–ادددنهورهددد هلددد هالمتاقدددفهه–الشدددل ا هال دددلتد ه هراددد دلاهلددد هقدددل ت  هتصدددكهاآ  لاددد ه

هع هلهايتل الت يهلالم ونهبلتا ت يالممتم وهرلهال ت صوهلمج
،هالددد لادهلدددو يهللددد هتصدددتايهل ا هال دددلتد ه ((هادددنهإبدددلاعهالشددد)الم  لدددوت ددد  أهي دددلهلجدددتده)ه–ه2

وهخ لدوهادنهالشدل هال دلتد ه،هلمد ه دتانهبممهعاد هبمن يديهلالجهلهالو  دئهلد هالشد  أهر ضد نهل    ه
غهدد ههل اصددوهال ددلا  وهرلهالمحدد لالوهاضللددأه–اددنهبلددمهلددت ا هه–،هلدده هلنتي دد هتمرددلهالمل لدد 

 هادنهيم هب لو  هإله  هوشنله ل  هلوم لهاتج تاهلصنم بدوهبد،هلإالو ضجوهلمل يهالشل ا هاح ل
هعل االهيضج يهالتونهر ض نه

ت ددد   هالم دددمت هالتودددنه،هللددد ه دددي هالشدددل ا هل  هلدددوهاددد اهالشدددنلهالشدددل  ت ددد   هل دددمت هإد ايهه–ه3
،ها هومددد ه دددل يهبلضددد يهريددد ه دددنله دددل  هلدددللهال ددده غوهلضددد ل يهاجممددد عهخ لدددهمنهلومددد ج يهلوددد 

 هاددنهلددت ت  هاضلرددل،ه م دد لألهبلضدد يهاآلخدد هادد ه مهددعوهإالهاهدد هلهدد د هلههتمددهالمنرهددفهلاالخمددعاف
هعب ل  حهوهلير  وهاضدا ه،هلل ه يه م يهيم ج هلو اه د  هوهتم هاتتق،هب  لهوهال   

هال دلتد ،((هلدل هالشد ع همتضتعن((هلملاخلهانهجمه هاوتأله))الم  لدوال))ال اتن((هله))ه–ه4
غهد هرأله  هلدوهالتد هرلهال د  هالشدل  هيت د ههالر ين،عصأها  أهها هايم   هبشنلهل صقهلأللف

هاآلخ عانهالمنهتت  ه جح ألهب لزهر هلو م هعصأه
لرألههالم صهل دو،((هال لتد وهرور هله نهلصمل ل يهانه  هلوهرلت ه هلو هإلدأهإألهللجيه))الم  لوه-4
لهلمد هاله لمدلهبد هلاله  د سه"هادنهالم  بد  ب هل هلهله"لصل د وهلال  حهو"هرله"لص  ابوهلال مت هل 

هالم مروأعلإي م هاتهل هق هلهال صهلهه،عصه 
،هبحهددئهلدديهيمدد طهال ودد  هاددنهال دت يهالشددل  وه"لصم  لددو"هب  ددمه  :هاإلاد اد هلالم وه ددنرتللد دوهه-1

ه(23)((هت  هالمل ه  وهل متلهم  هلتوتع  "هاج هعر يهانه   قهتو لنهردلا"ق  هال  لل  فه

                                                 

هل  تطعهه413ه،الم  ل وهانهالشل هال لتد هالمل ل ه،(هدعها  موهال  ين23)
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ه
 امعي:السرد في البحث الج

نهت مدد  هلتضددتع نهل مدد لوهإ  دد دهال  ل ددوهلددتهوهالتعهددلهوددهولهق دديهاضدأهاددنهج للددوهاإللدد دهإلددنرمددههههه
ه،ادنهاخمهد  هلتضدتعهلو مدلهال  وهال  ه يهلم ه ر م  هلنتي د هتلرد وهعصه  هبص وهالم ج مه ،هلقلهر  و

 جهالمتضدتعهعصدأهال  ديهربدلوهلووتهرتموأهرألهتمو لفهلت داوهالص وهانهال  وهال  ه يهلال لا و،هللم ه ُد
 ج مهانهلجص هالنصهو،هاه هاعم  هعصهد هق ديههالمتاا وهبللهلو قشوه ت صو،هلو دهالمتضتعهاضغص هوه

لوم دتهال  ل دوهد امدم  هعد هل دوهال  دوهه،الص دو،هللنود هتجد لزهذلدكهاخم  صالص وهلالوحتهبحجوهري هل ه
لدد هلاقدد هالمجممدد هالمر ددفهلالمددملصي،هللدد هلددل هال  دده ي:همدد لوهالص ددوهلا دد ام  هلمدد تلم  هلاقم  مدد  ه

مدد تلم  هلمددتقهم  ،هللدد هاددتهاالمددم لادهاللدد لنهاه دد ،هللدد هاددتهالم مدد فعه دديهع ضددتهال  ارددوهعدد هالددلخهله
  هلتو للددددتهاللو لدددد هال ه يهددددوهلقددددلهالمددددلا  هرعضدددد  هل ددددتقن،ه دددديهتو للددددتهالم اوهددددلهلمدددده قلاضعجمددددنهلا

جل دددلهللممهدددع،هلوددد لكهالدددلومت هاآلخددد هإألهالمتضدددتعهه:تأالمو قشدددو،هلق لدددتهالدددلومت ي هل هتدددوهالم ضددد
 صلددتهلددد ح،هلالتاقدد هريدددنهلددديهر صدد هعصدددأهد امدددوهلم  صددوهق دددلهذلددكهال حدددئعها ددد اهالمتضددتعهلددد هرلامدددله

هالمتضتع وهالو ل وهالم  لاوهب لنشفهع هل  ا هل وهال  وع
قوهبه هالص وهلاضمصتأ،هلقلهم قهرألهوم ُتهل هق لهع هاتج ا وهال  وهال  ه ي،هل وعوهعصأهالل ههههه
،هنتيد هلضدمتي نهلنشدتا نهرلهقد  انهلردلهال  د قلنتيد هدا جد نهمدتقه ن،هلهلهوشتتهعد هاالبمد افهادنهالص دوههلقل

هلو لكهلقتتهعولهاضخ   هالص ت وهلالمله   وع
و يتهت  هم وهاالتج ا وهالتوهوهال  ه يهتلل هاتفهال د د:هالد  ه  دتدهعصدأهالص دوهالتلدتهوهذاوهههههه
 حدددد للتألهت صهددددلهالت ددددحأهلالم اوهددددلهلهه متدددد لتتألهاددددنهايم دددد  هاضلتدددد ظتجهلقدددد أهالم خدددد ،هلنددددو يهالتضدددد

للدد  يهه،إبد ااهيهالو لدد ،هلغ لددلهامدعيهربددتهالتدد الهلحمددلهل  بددن،هلمله   دو،هللدد هادد ال هرامدلهمدد  عن،هلها
هال  لل ع

تمتندكهاضدلا ،هل وت دلهالحدللهلهه،لقلهتد   وهال  دوهبم وهد وهال ود  ها خد وهل د ا هال د دهتمصدتألههههه
للندد هالص ددوهل زالددتهت     ددو،هلداللددوهالجمصددوهاضدبهددوهلاضددحو،هلندد هالمحددتفهلدد هال دد دهلال ودد  هإلددأهعددلده

لرد ينهادتهالم     دوهلادن:ه)هالص وهالتاضحوهالم     دو،هللد هاود هجلصدتهاالتجد وهالتودنهاهااللمعادهب هليه و هع 
،هل مملهلحت هالم   الوهانهاتا هذاتنه  صلهمم  هملهال  صهإلأهالجملهالم     وهلل    يهالتن يرأله ل

ي  هتجد  هلتاو دوهلحصديهاله  دوهالد  هعهإوهلهتم يهبتضتجهال    ،هل   ج  هل هإ   هال  داهال  وهانهت ه
 لل هانهاصكهالش  هوهالمح ل يهلصوت هال ش  وهالممحل دوهبص د ألهمدصتوه ت  هلد هال صدقهلالحهد ي،هلاد ال ه

ه،هامنتألهالص وهلمعلجولح وهوهلملاعنهال تا  هوهانهت اوهلهق ه يهتملاعأهتش قهعولايهالمتت اوهالوت 
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لن هانهغه هتم ب هلت ص لهعضت هلو  ن،هل    هانهق صهوره يهل ه لشلت ،هلتو ئهع هقل يهاوهو،هلهب
عد هالل قد وهبده ه   دهوهال  دوههلقلهرخ هال  صهال لتد ه  حدئدعه1311اد 1311ل اصوهل هبلله

وهالم اصددوهلل هاتل دد ،هرلهاددنهلل لجددوها د ددوه جلص دد هلددلا انهل  ددم ،هاتددنهبلا ددوهادد رله   دده ت  هالمددنهتدد
لل دلهاجمم عه هلمد ه حدميهعصده يهال دتفهادنهق  د ي،هومردلهالمجمتعد وهاضللدأهه جلصتألهالفهال  و

جت  هللو  ه)الجدلا هاآلخد (،هلر ضد نهاد ألهع لالصد هب خشدت  ه محدللهعد ه   دهوهال  دوهادنهق دوهه الص
وهلاععددددد هلددددد هخددددد فهامدددددمللادوهلالدددددت نهمدددددصتوه ت هلاه تددددد هلاي  ددددد  هه، هلددددد هر بددددد هلدددددتح و)الحتصدددددو(هرورددددد

هع(31)لصحتصو(
))للدد هالم   دد هاالعممدد دهعصددأهالحددتا هامددأه  صددلهعصددأهالمجمتعددو،هللو دد ه)ل دد وهعصددأهالددلاخل(هالمددنه
لجدد وهلم   دد يهالحددللهبدده ه دد تصهال  ددو،هلالحددتا ه نددتألهاددنهجمددلهق دده ي،هللهددفهالحددتا هلح وهددوه

المدنهتمردلهال دت هه، ال،هان يكهت اوه دلأهعصدأهخشد وهالم د جهلتم ادقهالشد امحهاالجمم عهدوهتصدكالمش
هالنصهوهالمنهت  زهلل ليهع لو((ع

 ق وهال  دوهادنها خد وهتصم دنهلد همدهه،لالم     وهلح   هقل يهعصأهالمشنهلهالتونهلص  دوهال  ده يههههه
لص دوهالشد ع يهتد  يهرخد  هلاالي ده أهال ده قنهلالم اوهدلهل زاهبه هالمحصهلهالوت دنهراه يد نهلاال  دهالل بهو،ه

ال  ل وهالمنهتولاجهانهالوصهاضدبنهالت هح،هلإألهو ألهاه هلتألهلد هعدلدهالمتالدلهالمضدمتينهال د ا هرله
 هب ل ده قهرلهع لد وهالمد قهيهلهشدنله امدملت و،ها لهرخ هبلمهاإلع ا هعو د ،هاال ت  طهب ل لاب هالوح

يهلحمددلهعصددتاألهاددنهلجمتعمدد ه)ال  ددعهلال ددمت(ها ددلهامددمل ألهب لجمددلهال  دده يهالمتجدد وهالوت ددهو،هللددو 
هلالم   ه هال   زي،هلا لفهرأله  م ونهع هردلاوهال ب هوم هموتضح هانهتحصهلهلجمتعم هإأله   هالص ع

 متدددنهل   ددد يهالمشددد ه هللنتيددد وهال دددت هالمل دددتدي،هلنوددد ه  مددديهلراه يددد نهت متدددنهعتالدددلهالددد ب ،هل هههه  ه
"رلدفهلدت يهلرلدفهيدلا ععهرلدفهتل ه انهعصأهالم  جهانهتتالدلهلممد ب هبص دوه دلت  وه د ع  و:هلتا وهتم يه

لاددديهلرلدددفهخهددد فععهلريدددته ددد ها دددنهالهتددد ته ععهرغدددمهب ضغددد ينععهرغدددمهب ل  دددهليععهريم ددد ععهريم ددد ععه
ريم دددد ععهرلدددم  هالشدددتقهلالص تدددوهلااليم ددد  هرُادددماهعودددكهادددنهالشدددتا ئهال لهدددليععهادددنهالجدددع ععهادددنهلدددلأله

ج ددد فععهادددنهالم اادددئهال ددد ه يععهادددنهالمدددتايئهالن هددد يععهادددنهالم ددد  اوهادددنهلح ددد وهال  ددد  اوععهعصدددأهال
نهاضغددد ينععهادددنهرمددد  ه هالشدددلتأععهالش  ددد وععهعصدددأهلدددتح وهالج امدددلهلالنمدددلععهادددنهال  ددد ملععهاددد

هعتللععه يهإذاهرهوونهلجلتكععهرومشفهريونهراصيععهرلهريكهبلهليععهرلهري هم اأ"رتللععهر
   هانها وهالمجمتعوهرألهال  صهب   انهذلهلتا وهل ت و،هاص هال ل يهعصأهله غوهالم اوهلهالمدنهل ههههه

 ددأ،هلاددته حدد ا هعصددأهمدد لوهالص دددوهمددصتب هب لم ددت  اوهالمدددنهت لدد هالممصتمصددتألهبصددتألهالمج بددو،هل عخدد هر
                                                 

ه،هيش هالو د هاضدبنهب ل  هيع37وهلص  وهال  ه ي،هصدعهل للهالل ت ،هاالتج ا وهالتوهه)31(
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عهالم دد  أهبدده هلا دد ام  هلقدد أهالم خدد ،هل بمدد هرألهلم  مددوهبدد   انهلصنم بددوهال ددحتهوهرمددلتم هورهدد انهلهددع ه
هالم  لوهلال    يهالشل  وهلال  وهال  ه يع

ه  وهلهعاوهاوهوهردوهإلأهالم   أهبه هال  وهال  ه يهلال تا  هالور  وههلتتال نهلصم ت هانهالشنلههههه
هع(31)ل ه  مأهب ل  هليهالور  ولهه،هلت م أهوره انهالش ع  وهالمنهت  جهاهم ه ش  هالم  لوهال  ه يهجلانه

،هللنو د ه د جمص هل   انهعصأهم لوهالص و،هبلهت اوه  د هلهصيه ناعمصهوهتتمهتهاضالالهلتض  ل  هرل هههههه
 ههددد هادددنهاللاللدددو،هلتت  دددغه ددد ا ي،هللنوددد ه ددد رهتلددديهتنددد هتج  ل دددوهبدددلهتمنشدددفهاللاللدددوهلددد هالم لدددلهلتلدددلدهال

ال  دد  ،هلالمتمهددتههدد ا يهق  ددهوهتودد   وهاددنهال ددحفهلل ا  دد ،هومصحددقهال مدده هل ددحهتوههاضلتدد ظع
د،هلنو ددددد هت ل دددددتهبلدددددلهعددددد ده1371ادددددد 1331للصحدددددقهاض بلددددد  هل دددددحهتوهالمل ودددددوهالمودددددت ي،هبلدددددلهعددددد ده

هدع1311اد 1411
لنتيدد وهال  ددوهال  دده يهاضللددأ،هبددلهرخدد ه ممددلهاددنهإ   ادد هل م دد هاددنهلرلتهددتهالدد  ه دد رهلدديه صددغهههههه

لح دد هالمضدد له ،هرلهلمجعمددوههر  اا دد هبلددمهالمجدد  اوهالمحل ددو،هامددر نهبددلرهبل لدد وهالمدد قهيهلتتههت دد 
رلهلدع عهل د ا وهاضد مهوه مد يهال د صهلص د  ،هاه د هه،الم    هانهالشنل،هرلهلصملدت مهعد هردلاوهالد ب 

ت د ،هلقدلهه د وهادنهاالمم مد فه الم للهلإوم ل  هوم ه   ،هلانهر   هب لتقتد وهالوت دهوهاللاخصهدوهرلهت ص 
جمتع تددد ،هللحمدددلهعصدددتاأل،هلل هتدددوهال ددد ليهادددنهالوت دددنهالددد  ه ددد رهعودددلهع لالصددد هجلتددد  هادددنهعدددلدهلددد هل

لجمتعم دد ه)العاددفهاضبددهم(هلخه  ددوهال دد  فهاددنه)رألهت حدد هيحددتهاضبلدد د(هلخ لددلهالهتمددفه)ل دد   هلدد ه
ب لتضدد  اوهالمددنهتم صددلهالحددل ئ،هلادد ال هاددل ئهال وت دد (هالدد  هروردد هلدد هلضدد ه دد لهي دد ط،هلهددتانه

لضدد يهادددنهلوددد خ يهالشدددنصنهالتودددنهداخدددلهإ ددد  هلغهدد ايهتمتددد لوهدالالوهالمددد قهيهعودددلاي،هل بمددد هلقدددفهب
هالمتمهتهاح لع

لاضور ه هتع نهامم لادهالو  مه هعصأهالملادهال   ،هلبلض يهلج هإلأهلل هال   هب لو  ،هو  لدلهههههه
الهتمفهانه)إلهكهبلدمهريحد من(،هلال د صهع دلهاللع دعهالمشد  هلديه نمدفهب د  هلاادلهلإيمد هتد يهر بلدوه

كهإلددأهلدد ه  دد  أهال دتحو،هلالحدد زلنه ضدد هع لد وهالددوصهل نمتددنهبدد لو  ،هرلهرمد  ها اغدد ن،هلتجدد لزهذلد
ض هالو  هوهلإ ح  ،هلرور هتل هلان،هو يكهت ض هلالهالل فهل م ل  هبر لهي  ط،ه يهت ت هاضل هإلأهدالل

لاللمهدددقهادددنهلجمتعمددد هه،ي ددد هرخددد  ،هومددد هادددتهعودددلهجددد  هالصددد هالحمهدددلاألهبل لددد وهامدددمت  ده ددديلتمصتاددد ه
هال متهلاللل  (ع)رو لبوه

مد ه دو،هبدلهإألهلله   م د هال د اهوهلديهتلله هللوأهتتمهتهالص وهاود هريد هرخد ه ح ديهبوهدوهالنصمدوهالص تهههههه
هانهرغصلهاضاه ألهرلهليه ن ها اهالا ن،هلإألهلجلها تهل هعلدهاإللم دهانهت  فهالصت ع
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  ددلفهإلددأهدلددد  هالص ددو،هلإيمددد هللدديه صجدد هومددد أهادد اهالصدددتألهإلددأهتح ددهيهالل ددد  يهلالم اوهددلهتح همددد نهههههه
 ل تألهالجمصوها   هل هي اهوهال ه غو،هغه هري يهمص تا هالمضمتألهالم    ،هلهتلمتا هبمضد له هرخد  ه

هع(32)تم  جحهعولهال  ا ،هرلهت مصفهعولايهانهولهق ا ي
لج للدو،ه"ل بم هريونهل هرلاملهل هتو لفهالحل ئهع هالمت  قوهلاإل   يهإله هضم هالل ام وهالو ل دوهادنها

هإ   يهع ب ي"للن هانها اهال حئهالم لدهلصم قهوهل هرمم ذهل  علهإلأهرمم ذهلش  يهلقلهر  وهإله ه
"ا لمت  قدددوهادددنهرأله جمددد هالن تدددلهادددنهرلت هددد هلتل ه اتددد هلدالمصددد هالممو قضددد وهرلهالممل  ضددد و،هاهحمدددله

 دهال   ن،هان يتهالملوأهلي هض هلممرلهتمتج وهلش ع هالش  هو،هلقلهرخ وهتم  أهانهيم اهال 
ال لا وهانهل لحهال ت هالمنهتحننهالت دهللعه هب ات ،هام  يه مصت  هب ل لل هلالم  ي،هلت  يهتن توهمح بوه
ل هالتجهلهلاالامعاز،هلا اه لخلهضم هالملاعنهال اتنهامدأهبصدغهاضلد هرأله حد ونهاضمدصتأهال بد ب وه

ههال  هليه  ملهإلأه   قهيه عالشلت  وهالمنهتض دهانهداخلهالت دهالح م هالم متده
ها للمهقه  فه  ب نهغه هل م  هعصأها ل هإيم ه ملاعأه لت وهلهجم هبه هال  ل هلال  ل ،هلاللمموهل :ه

هعهرألهرل لععععهرألهرا قع"رألهرقمل
هععلعل؟

هعع؟!ععهلرع ئهلاي صقععهرألهرضحكعرألهربنن
هعهلرلتوهلرام قعع"عرعملهلرغون

ه هال  ه يهجلانه)المجصنهانهبحه يهاضاعاأل(:لتمجصأهالمت  قوهانهق م
ه"لنو يه رلا هت ننهلت  خ:

هععالهر  لهرألهرلتو -
 عهلضحنتهق مصوهل  :عا قهاللصكهانهايهتصكهالم ري -
 ع(33)ري هال ري -
تنت ودد وهجل ددليهتجصددتهاددنهاالتجدد وههلملجدديهالصت ددن،هلالددلاللنهلصجمصددو،هلودد ألالمت  ددغهلدد هاهلقددلهتجصددأ
هاإل ح من:

ع ه   قهالل ل وهلاإل حد  هلاإلضد  اوهاللاللهدوهه–للهل هل ا هور اوهالض  بهوهلال مت هرأله صمحهالح"
هالمشم و"ع
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إلأهاإل ح  هالصت ن،هلإ حد  هالم اوهدلههتجم هبه هالمتمهتهلال لع،هلال  صهال لتد هجوحهاهو نهاتهل اصوه
الالوهلتره هوتالو د ،ه ديهلال ت ،هلاإل ح  ه موحهالشلت هالمم  لنهلل    وهاضا مه هالمنهت لا  هالل

ذلكهالنصموهالمشدلوهبملدلدهاإل حد  اوهرلهال ده ق وهالممصدت يهب لدلالالو،ههمملو،هلالتمهصوهان  لفهإلأهال
رلهعدد  هال ددت يهالم ضددهوهلالح ضدد ي،هرلهال ه لهددوهاددنه ددنلهتددتا هلات دد دهالهاددنهمدد دهلت   دد هلتتلددهف،ه

ها فعهلهمرلهالو ض وهالشلت  وهالمض  بوهالمنهالهت م  هعصأ
هددوهللدد هبلددلهالددوص،هلادد وه بمدد هتتلددلوهلدد هاالتجدد وهالمل لدد هلالمدد   هبدد آلداأهاضل بهددوهلدد هبلددلهالحلا ههههه

و  هالتون،لبلضدد يهلدد هتتاا ددتهدلاخصدد هالشددلت  وهللنتي تدد هالتن  ددوهلدد هادد وهال بدد ب وهادد يم جتاهادد اهالدد
لالل صدنهلصتد دهادنهع د هتملاالد هان يتهتصكهاضم لهلهاهض نهل ها لدوهعدلدهاالمدم  ا هالوت دنهه،الشلت  و

هالمه  اوهلليه  مو هعصأهر هالم   اوه  ه ع
و  هلديهتلمدلهإلدأهال د دهرلهالم   د هرلهلم بلدوهاضادلال،هجمتع وهال   هوهالمنهي جتهاد اهالدلالمههههه

هع(34)لإيم هتمصتألهال  وهانهتشنه وهيت هوهتتانهب  هلت هلمللديه   ا  هال  صهانهي  
 اللغة:في أهم وسارل الرمز كانت ة الرمزية و وقد تكاثرت القص

لدد هال لددعهالمتهددفهاددنهال  ددصهال لددعهالنصددن،هلرق ددلهبدد هرألهال  ددوهبحددل   هل   دده ت  هت لددعهإلددأهههههه
ادددللهلم  ددددل،هومدددد هبددد زهاددددنهق ددددصهالددددلومت هع لالصددد هب قدددد   ه)ودددد لعل ديهال ضددد ا (،هللودددد هر ضدددد نهال لددددعه

 دده  هالت د ددو،هلنو دد هت لددعهب ددت ت  هالنصهددوهإلددأهالمدد ريهرلهااليتدد اد هالدد  ه محددللهعدد هالو صددوهلال مدد هلاض
هالمجمم هرلها د وه  م  عهق ا ت  هل هالم للهوم ه   زهانهلجمتعوه)ا د هب د (هلم ونهال ل   ع

لال لددعهاإل حدد منهالددلاخصنهه دد هلمدد خ انهاددنهاضدأهال ددلتد هالهمددهم هال  ددوهلودد ،هل ددلخلهاددنهإ دد  وهههههه
لإيم هالحه يه  ي  هلالممتاهه،لاله   وه،ال  ه  لعهإلأه   ه وهالهامم  ا هل  هالملاقهالشلت  هالوت ن

لاقل دد ،هل م صددت هذلددكهاددنهبلددمهق ددصهع لالصدد هجلتدد  ،هللجمتعدد وهع لالصدد هاللمهددق،هلت وددنهال ددل   ،ه
ل قهددوهالشدد هل،ها ددتهل دد الهلصمتمهددتهالدد  ه و ددئهعدد هتتمهددتهداخصددنهلم دد أهاددنهاللمددقهالتدد د ،هل بمدد ه

هاللمقهاالجمم عنعه م ايهل 
ه،لالمتد ينه،المدنهت دتدهعصدأهالمدآز ه،لال  صه  مله هب لوصهال  آين،هلاآل  وهالمتاهوهل صت يهالحهد يهال ل مدو

،ه((ق دوهالومدل))لاللملهالل لأهالجملنهل هرا ادهاضمد يهلودله دل يهل ممد ،هي دمتانهذلدكهلد هتدلاعنه
ها ل  صه حننهعصأهل  ألهال ريهلم للوهانهال  :

عهععهل ي هو   ان"هع دهبو  ات هللش ع وهعصأهاض  هج بم هالومصوهالمنهع دوهللل  هيمصوهرخ  ع  انه"وو هل 
الومددلهامددأهإذاهرتددتاهعصددأهلاد هالومددلهق لددتهيمصددوه    دد هضددحكهامددمل دهق ددوهالو ددنهمددصهم ألهلدد هالومددله)
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 هلقدد فه أهردخصددتاهل دد وونيهاله ح مددونيهمددصهم ألهلجوددتدوهلادديهاله شددل لأل،هام  دديهضدد ان نهلدد هقتل دد
هع(34)("رلزعونهرألهر ن هيلممكهالمنهريلمتهعصنهلعصأهلالل  هلرألهرعملهل لح نهت ض و

بشد ه  هه،لل هالل امد وهاللمه دوهالشد لصوهالمدنهتجمد ه دم وهي   د وهلملدلديهادتفهال  دوهال دلتد وههههه
 هلوهلهاللومت اوهع دهد اموهاللومت هلحملهاللت  ه"الم ريهانهال  وهال لتد و"هالمنهقلل ه،ال  ه يهلال ت صو

،هلال مد لوهت هلحملهب همللهب ها ه ،هلووتهلم هي قشتا د،هلقلهر  فهعصه  هاللوم1333اد 1413
هلجصلاو،هلانهد اموه  لصوهلتمتعهو:هوانه   

لو يتهلو قشوهاه  هإ   يهلجلفعهلالتاق هإي  هل هالل ام وهالو د يهل هب ائهقل  هل هآ ا و،هللد هاتج ا تد ه
مدد عن،هلالمحددتالوهالتندد ،هلال لددلهاالجمهتمضددحهتمشددنلهلدد هخدد فهي ددلو،هلقددلهلقددفهعصددألمددنهالتن  ددوها

ه مض وهع هلل ليهالل اموهلالوم م :قم فهل هخ تمم  هلمموحو هلت يهلالمل ل يهلصحه ي،هلر
ه هعضلهالم ري،هلاج   هع هلم  موها   هانهاالخمه  ع1
وهاددنهال ددصهتندد دهتنددتألهلدد هال ددم وهال مه دد هالدد   تهال  ددوهالو دد مهوهبم ددحوهلدد هالحددعألهلاضمددأ،ه2

هالو  منع
 هت ه هرألهالم ريه_هوم ه مضحهانهوره هل هق    ه_هرق أهإلأهال لقهالتونهانهالمل ه هع هقض   ا ،ه3

هلال تجهبمش ع ا ،هإالهرألهال جلهرقل هعصأها يهه لفهالم االهالم    هوهلاالجمم عهوهلتت ه ا ع
عوددلهال جددلهبلهددلهلل صددقه مرددله   مدد هالتامددلوههمصتددوهللممدد  عي،ها لمندد ألألهل    ددوهال جددلهلالمدد ريهلصمندد  ه4

هيحتهالحه ي،هلعولهالم ريهراقهل صقه حجلهعو  ه   وهل هل ا هاضوموع
 هالم ريهال  لوهرلم هخه النهل هال جدلهال د ص،هلرقدل هعصدأهتندت  هلي د هراد دهاله  دو،هلت دت  هعد ليه4

ز  هالم هلهلاضا دهلالنتابه عهبهومد ه   د هال جدلهعد هبصدتغهيت نهلتغلهانهغمتض هلتلاخ ت هل ها يم 
ذلك،هل مهلهإلدأه دن هلد هالتاقلهدوهادنهورهد هلد هق  د ،هلإألهلديهت دلهلد ه دن هلد هال لل ي دهوهالل بدو،ه
لرصمدد هاددنهعوددلهالجتدد  هاددنهبلددمهق  دد ،هللدد لكهقهددلهإألهال جددله نمددلهال  ددوهبل صدد ،هلالمدد ريهتنم  دد ه

هب ص   ع
لمدد ريهب ددتيهلايددلا ع،هعصددأهادده ه نمددلهال جددلهعو دد هلصمم دد نهلشدد الهالضددلف،هلاله هالمدد ريهتنمددلهعدد ها1

المد ريهال  لدوهل   ت د هعد هل د اهلد هالمد زقهال   دن،هالد  هادتهت حدئه  حئهل  هعد هل د ا،هبهومد ه
هصوتاله عه ،هامأهلتهو ألهيت ه ن،هرلهل  لت نهلعولا هلت يهلصتاق هرلهل لمهل ها

الهها ل  ددلهاددنهال  ددوهال  دده يهعوددلهال جددللهرا دد نهلحددللدانهق   دد نهلدد هالتاقدد ،هو دد وهلص جدد ل ه مرددلهالعلدد ألهب7
 مجدد لزهزلودد ،هلاله لددهاهاددنهروردد هالحدد الوهمددت هالددعل هالمدد د هالددتاقلن،هبهومدد هتلددهاهال  صددوهاددنهال  ددوه

                                                 

هع27الم ج هال  بق،هصه)34(

 



 63 

لدد ههالدد  هت ص دد هل د هال  لددو،هجددع انههالو د مهوهزلودد نهآخدد هي مهد نهعدد هالتاقدد ،هذلدكهاددتهزلو دد هالوت ددنهالمم ه دل
هالملت م،هلالمم م نهلحلهرلهل  اهل هم تيهالتاق هلق تت ع

 هتمرلهاضا دهالمو لهوهادنهال  دوهالو د مهوهالمدلادانهلندتابه هالتاقد ،هلل   دتد هل د هامدأهادنهالمود د،هرله1
ص د ا ي،هلمد هتو دت هعصهد هال  صدوهلد هل د لفهلقصدق،هللد همدلاخلهب دت يهمدت   لهوهغهد هق بصدوهلاتهالمشتوهالم

ب  هل هاتاج ،هو بملد دهالدعلاهرلهالح هدل،هرلهال ه يدو،هرلهاجد يهاضبود  هلغد بم ي،هرلهغصدتا هالدعل هه  م ل
هجم ل  هلريت م  ،هوم هانهبلمهق صه   توهالشم ألعللم قم ه

وم هت  لهال  لوهالم ريهادنهالتاقد ،هغه هي لهو،هلانهاو هتمرلهههالو  مهوهانهال  لل هالش  هوهانهال  وه3
هق د يهعصأهالتللهلالم  ه هانهوره هل هالح الوعلهه،للل  يلهه،لش  هوهانهق صهال ج فهي لهوبهوم هتنتألها

للدده هبدده هالش  ددهوهاددنهق ددمنهالو دد  هلال جدد فهلدد هلددصوهرلهتشدد ب هرلهاددتا همددت هاددنهال حددئهعدد هههههه
ورهد انهعودلهبدل هجدلفهاند  هادتفهالح دتقهلالتاج د و،هرلهج ل هال هصتجن،هانهاه هالش  ه وهتتمد قههال

،هلوم هاتهال  له((ع  ا هالموتأ))لهالو ل هانهالمو ت هلصم ري،هوم هاتهال  لهع هلت يهالم م  لهال   ل
هع((غلانهمهنتألهال مه ))عولهال هال  هلهانه

هه 11  مدددمتاهالمددد ريهجدددع انهلددد هإذهبلدددمهال  لددده هبم دددت  هاهددد هإاددد اطهلل  ل دددوهادددنهالمدددلل  هلالمت هدددق،هغودددن 
اهبمتلددهفهعمهدددقهالمددت للهالشددل ن،هلالص جددوهالمحنهددو،هلال مددتدهالهتلهدددوهلنمدد وهال ددت يهال هئهددو،هاددليته

لجهلهل هق دلهالو ضدوهالحضد   و،هللد هق دلهال تد يهالم لهدوهب دوتاوه  ده ي،هومد هادنهجدلهرعمد فهع دلهاللع دعه
هلش  ،هلع لوهخ ف،هليجت ها  ي،هلل  يهال  لل ،هلعصت هال  انع

،هلند ه مدوهلد ه شدتوهاد وهلهدوهي دتصهلمتتقدوهل دوهللتضدتع نه هتمهعهانهال  دوهال دلتد وهالو د مهوهلال ج 11
ال ت يهالو هوهالجمهصوهل هق صه د ئوهانهال ه غوهلال ود  عهلضدلفهال ود  هاد اهلمد وهلد هال  د هالص دت ،ه
لال و ووهاضمصتبهو،هلاضخ   هالت اشوهانهالوحت،هلرلهوره هل هق دصهمدمه يهخ  د جن،هليجد يهخهد ط،ه

ع ددلهاللع ددعهلشدد  ،هلهلشدد ح  ،هلاتز ددوهال ندد ،هل دد  توهالشددم أل،هلع ددلوهخدد ف،هلإبدد ااهيهالو لدد ،هللحمددلها
هلبل  وهال ش ،هلغه ايع

ب غ ددددوهل  وددددوهاددددنههمحمصددددواههصددددوهجددددلان،هلاددددنهإذهتدددد تن هالو   ددددوهاإل ج بهددددوهاددددنهال  ددددصهال لل ي ددددنهقص12
جدد لنهروردد ه ددصهال هاإللدد ج،هبددلهتشدده هاددنهادد اهاالتجدد وهالو   دد وهالت جلددوعهلعوددل هرألهالمتدد  فهاددنهال َه

ضألهال جلهرور هله نهإلأهت صهلهال   وهالل صهوهالتاملوهانهلل لجم هالمنه صهالو  من،هلضتا نهلو هانهال َه
لقصهددلهلدد هقضدد   هرخدد  هخدد  اهي دد قهالدد او،هاددنههتوددلا هالمدد ريهإلددأهلل لجددوهقضدد   ا ،ل دد ،هبهومدد ه م ددل ه

 هعددد هالم صددقهال دد و هاددنهلجدددلاي  ،هع  تددوهلشدد تبوهلمتاجددوه  لحددوهإلدددأهاإللدد جهالمملجددل،هرلهالمل هدد
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 دللفههعولهال جدلهالد   صهل لكها ل م دهانهوره هل هال  وهالو  مهوه  م ،هعصأهخ فهوره هل هال َه
هي    وهلت اوعإلأه
لو  هم لم موهلمم نهلمدمه هق دوهق ده ي،هلل مدوهل   ده ه لا دو،ههو صهالمل لموهالم م   هبصغهعلدهال ِه13

،هرلدد هالمجدد له هال   ددهوها ددلهيهتددتهعصددأهلدد ممه هلخم دده هلجمتعددوهلدد هبدده هالم مدد  هلو دد همدد لتأله لا ددو
ل  ددتطهلل  ددتعهلل ددت  ،هإضدد اوهإلددأهلئدد وهال  ددصهاضخدد  هالمددنها صدد هعصه دد هال  اددئهللدديه جددلهاه دد ه

هع(31) صهال    هلال تافلصوهب ضهوهالم ري،هل هال ِه
ه

 السيرة الذاتية:
 هال ده يهال اتهدوهق دلهرألهتمج دلهاضبحد لهادنهالمجد و،هب د هال  ارتألهانهالج لل وهإلأهمد  هرغدتاههههه

لودد ألهرلفهال دد اره هالددلومت هلدد لحهال  لددل ،هلالددلومت هع لالصدد هالحهددل  هاددنه مدد لم هلصم ج ددمه ه)ال دده يه
انهالم لتد وهلادنهال  دو،هلادنهال دح او،هلوشدفهالتدتا قهلت تل ههانهالور هال لتد (،هلقله للال اتهوه

هال اتهوعهل هال ه هتهو،هلد سهوره انهبه هال  وهلال ه يهال ا
عصدأهالد غيهلد هرألهاود يهرعمد النهالهبد سهب د هقددلهلدل وهادنهاد اهالجدو هاضدبدن،ها ي د هب ل هد سهلدد ه_ه1

اضخ  هتللهقصهصوهجدلان،هلالهتمو مدلهلد هل ده يهاضدأهال دلتد ،هلد لكه  هدلهال  ادئهاضجو سهاضدبهوه
  دددمحقهبددد أله نم دددتاهمددده ايهال اتهدددوهادددنهالتقدددتهالددد  ه  ليددد هب ضدبددد  هال دددلتد ه هرأله تلدددتاهاددد اهالج يدددلهل 

لو مددد  ن،هآخددد   هإأله ددد  لاهب لمصحتهددد وهالو ل دددوهالمدددنهربدددلاا هال  ادددئهعصدددأهال ددده هالمدددنهدمددد  هادددنهاددد اه
ال حئ،هلم اه  ،هللح للوهالمجت لهاهم ه نم دتأل،هإل د ا هالمنم دوهال دلتد وهب عمد فهجهدليهتضد  عهي ه ات د ه

هانهالل ليهالل بنع
لل دديهاضعمدد فهالمددنهلددل وهو يددتهعو  ددوهرلددح ب  هب لمضددمتألهروردد هلدد هعودد  م يهب لشددنل،هللدد لكه_ه2

ه من هال تف:هإألهقهمم  هالم    هوهقلهتتتقهقهمم  هالتوهوع
للننهيمج لزها وهالم اصوهإلأهل اصوهرور هتجت لانهلإت  ي نه جلهرألهتمج هج تدهالو  دهلال  اره هلصمل  فه

النم أهلو د طهال دتيهلالضدلفهاهمد هلدل هلد هرعمد فهادنهاد اهه،هلتل  فالنم بوهاه لهه،ب  اهالجو هاضدبن
هالصتأل،هلل همه ل هانهالم م  ل،همله نهل ا همه يهذاتهوهي جحوع

_هال ده يهال اتهددوهله ددتهاندد انهعصددأهلدد هبصددغهلدد هاللمدد هر ذلدد ،هذلددكهرألهب لندد ألهالم ددلعه هاددنهالشددل هرله3
 اهلجمدعريهعد هتجد  ب يهادنهادهالوضد هاضدبدنهمده انههرأله نم دتاهادنهمد ه،لدخاعععهعال  وهرلهالم  لوهرلهالو دل

هال اتهوهالممن لصوهانهالم م  لعهالت هرلهذاي،هلمنتألها وهال ه هالمجمعريهال  تيهاضللأهلص ه 
                                                 

هطع،هل  ته3:143لحملهاللت  ،هالم ريهانهال  وهال لتد و،هه)31(
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هلد هاآلألهبنم بدوه تلهد وهعد هاه تد هرلالنههأله نملهمه يهذاتهوهجه دليهرأله ُلودأ_ه  م جهال  ائهلم هر ادهر4
بددوهلدد و اوهعدد هاضاددلالهالم مددوهالمددنهت دد دا هاددنهاه تدد ،هلرأله  ددميهغ  ددوهاالاممدد دهب لت دد مقهبدد لف،هلوم 

لالم مولاوهلاضل اقهامأه   هالل د وهلو  هل"ر  تم  "هب ت يهجهدلي،هلود لكهب ل دت هالمدنهتت دقهل اادله
هاه ت هالم مصتوع

نهاددد اهالصدددتألهي ددد يهجددد دي،ه_هالاددد هال  ادددئهرألهبلدددمهومددد أهال ددده يهال اتهدددوهلددديه و ددد لاهإلدددأهالنم بدددوهاددد4
ُل جله هال  لهإلأهرألها اهالحل ئه  هلهعصأهالوت ،هلري هج  هتحتهإلحد جهاضلدلق  ،هللملد    هعد ه
اضمددصتأهالدد  هوم ددتهبدد همددده اي،هضي دديهلدديه لوددتاهبمجت ددلهالل ددد  ي،هلدد لصه هرأله تالددصتاهالنم بددوهاددنهاددد اه

هع(37)الت 
بدلههلم   يدوهلتدلاخلهعو لد هالتودتألهال   دهوهلالشدل  و،لو ألهال  ائهرلهال  اردوهادنهج لل تود هقدلهلهدفها

هاوللدد هذلددكهد امددوهالددلومت يهع مشددوهالحنمددنهاددنه مدد لوهالددلومت هه،اضلددتاألهلالوحددتهمدد م هرلددتاألهالتوددتألهلرددل
بلوددتاأله)تلدد لقهال لا ددوهلدد هال دده يهال اتهددو(،هلاددنهد امددوهاعممددلوهعصددأه ر هورهدد هلدد هاللصمدد  هاددتفهتحل ددله

 ،هلقددلهربددلعتهاددنهتجصهددوهالح ه ددوهاام اقدد نهلت   لدد ن،هللدد همتددلاخص ال دده يهال اتهددو،ههل لا ددو،هللت ددتدلت ددتدها
هيم م هذلك:
 الت ه)ال ه هال اتهو(ع لا وهال ه هال اتهوهتح  هالم لعهل هقهتدهالنم بوهانه  لطه -
اقم  وهمه هالم لعه هانه لا  ت يهعصدأهرجدعا هلحدللديهلد هاهدتات ي،هلد لكهمدلتاهإلدأه -

لهع دد  اي،هلإذاهايم ددتهتصددكهالم ااددلهمددهلهللألهصددأهوددلهرعمدد ل يهامددأهاله وضدد ااص دد هعتتز دد هل
 ريت  يع

 اله من هض  هاضاعاألهالمنه ل م  هالم لعهانهال لا وهب  تلوع -
التلفهالمت هصنهلألالالهل هل  دهال ه ،هرل ه للهالمل ي يهلاآلالدهلاضا مده هامد ه -

 ل  دهال لا و،هلا وهي  وهالم    هبهو م ع
 دددديهال لا دددد وهبدددد لح هالمدددد    ن،هل ص ددددوهاضاددددلالهاالجمم عهددددوهلاالقم دددد د وهات ددددمتهلل -

 عصه  ع
 هايش لهاضب  فهالم لعتألهب ل متدهالت وهوهلالر  اهوع -
الم دد أهلدد هالحددل ئهعدد هالددوت ،هت ااددقهذلددكهلدد هتتجدد هالمجممدد هاددنهلتقتدد هال ددص نهلدد ه -

هلَّد هب ديهلد هتجد  أهرألهلد ه،لد هاهدئهاله دل وتأله،الت هال   دن،هلد لكهاتتدقهرغصدلهالم دلعه 

                                                 

ه،هل  تطع431ع لالص هالحهل  ،هال ه يهال اتهوهانهالور هال لتد ،هصه)37(

 



 66 

و هددد هااممددد دهلدددل  ي،هرلهلدددل هلجدددممل ي،هلاددد اهلددد دوهإلدددأهو ااهدددوهالحدددل ئهعددد هالددد او،ه مردددلهه
 ل لت ايهب ألهتج  ب يهخ لوهب يهلالايع

تتدددد لوهال لا دددد وهاددددنهي دددد وهاضاددددلالهالل لددددوهإلددددأهال  لددددوهت لدددد نهالخددددم فهالم ددددلعه ه -
 ل   ام يهللهتل يهلرلعجم يهلاامم ل ت يعه

 لعهال دلتد ه شدقه    د هادنهعد ليهال لا دو،هود ألهلح لد انهب ضد   هرللهدوهلردلهاه هبلرهالم -
 الج لهلالت  هالل داوهلالم  لهلع

الم ددددلعه هلصنم بددددوهاددددنهجدددو ه) لا ددددوهال دددده يهال اتهددددو(،هلندددد هال ددددتفههلجدددتده غ ددددوهلددددل  -
 بم اوم ت هالمت ل وه  فهل يهب لم ل دع

 ضد  ههو د يهلاله   دلها دلا ،ها دتاد وهاله و  هإلأهالم لعهعصأهريد هل دصح،هلد لكه حمد د -
 قصم هراه ي نهانهر و  هالنم بوع

هت      عه وممنهاضدب   -  إلأهق  ملهلع م وهت لأهإلأهاالامت ظهب ملم  هعصأهَل َّ
 حدد للتألهالممت دد هعصددأهال دد  ،هبدد خم فه   دده وهلت ههدد هرخدد  ،هلالمحددت  هاددنهاضزلوددوه -

 م م هتم  بقهإلأهوشفهاللالالوهالتاقلهوعلاضلنوو،هلا اهغه هو ف،ها ل ه قهالل د،هلالو
  من هت وهفهُومَّ أهال لا وهانهالممصنوهالل بهوهال لتد وهإلأهر ب هائ و: -
 ائوهتنملهال لا وهل ات  ع -
 ائوهرعم ل يهال لامهوهلحللديه ل ليهالل قوهبحهتات يع -
 صحه دائوهيجلهضم هرعم ل يهال لامهوهاللل ليهي تل نهلاضحوه مند هرألهي صدقهعصه د هل -

 ال ه يهال اتهو(ع) لا وه
رلح أهاضعم فهال لامهوهذاوهال  ب هال ه  ،هايهائوهل هالشل ا هلالو  دهلومد أهال  دوه -

 ال  ه يع
بلمهال لامهه هال لتد ه هغهد هلصمده هب لشد لطهالتوهدوهالمدنه  دلأهالو د دهإلدأهإق لم د ،هبدله -

 لعنهب م هالجو هللم ص  ت عهانهوم ب وهتمج هإلأهالت  ي،هلتمج هراه ي نهيحتهال لا وهدلأل
 ق لهوله ن عهاإلبلاعتل للهال لامهتألهال لتد تألهل هاهتات يهعصأهري  هيتعهل هريتاعه -
المشدد ب هبددده هالش  دده وهللقددد م هلرلنوددوه لا ددد وهال لامددنهالتاادددل،هلاددنهاددد اهلددلع يهإلدددأه -

،هل)إبدد ااهيهال دده يهال اتهددو(،هومدد هعوددله)لحمددلهز اعهع هددل() لا ددوه جحدد ألهاي  دد قهلهص دد هإلددأهادد ه
 الحمهلاأل(،هل)المش  (ع
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المشدد ب هبدده ه   دده وهبلددمهال لا دد و،هلرددلهالمشدد ب هبدده هال  صدده هرلهربت  مدد ،هومدد هاددنه -
)  ددلهاددنه دا هالصهددل(،هلاددنهادد اهداللددوهعصددأهالم دد  أهالعلوددنهبدده ه لا ددوه لا ددوه) مدد هالمضددحهو(،هله

 ال ه يهال اتهو(ع) لا وهال لا مه ،هلدعيهللختل  هانهإ   ه
 غ م وهرلها ض يعرو يتهوهعصأهرالالهال لا  وهمتا هيهالش  هوهال مه مه  ه -
لضتجهالتد  قهالعلودنهبده هلقدتعهاضادلال،هلوم بدوهال لا د وهلد هخد فه  هلدوه   ده وه -

الم دددلعهر وددد  هالنم بدددو،هلادددنهزلددد هلقدددتعهاضادددلالهإذاهو يدددتهالش  دددهوهال مه دددوهادددنهزلددد هلقدددتعه
النم بدو،هللهدله ،هه  هذلكهانها لوهالتقد  هادنهر ود  هاضالالهق لهاللش   هل هاللم ،هرلهخ ل 
 الملادهال لا  وععصأهالش  هوهإلأهالل  يهو،هلايمش  هالحنيه

 اتن،هادتهالم جمدوهال هئهدوهالدإألهالشن هالممهعهانهال لا د وهال دلتد وهذاوهال د ب هال ده  ه -
 ع(31)بل    ،هت جموها اهوهل   ي

المو هد هاضدبدنها دلهد مدتهالدلومت يهمدح هب  د  ه"االلمدعادههلقلهرب يتهالل اموهالج للهوهعد هورهد هلد 
لعدد هي   ددوهالو دد دهال ددلالأهاتلدد ،هلعدد هه،اددنهل دد جهبدد وره هالمدد    ن"هلوشددتتهعدد هل دد صحهااللمددعاد

هفهادهم هااللمدعادهعصدأهل د جهبد وره عااللمعادهانهاضدأهالشهتعن،هلااللمعادهانهاضدأهاإلم لن،هلوه
لرضددحأه ددل سهاددنهبلددمهالج للدد و،هه،لمددو  هاإلمدد لنهاضدبددنهالو ددل لااللمددعادهتج ددلهاددنهي   ددوها

،هلقدلهامدم   تهورهد انهلد هالمد لته هلالو د د،هاضدأهاإلم لن،هلا  تهايمشد  اهلامدل نهلتنتيته اب وه
إلأهااللمعادهال ب ينهلت دمو  هرلجد ههلل ه يهتن   وهال حتلهالمنهتلعتهلم هجلص يه تلتألهبل امم  ،

هم لهلانهالل  داوهل هخ فهالوصهاضدبنعااللمعادهانهالمل
هلو ألهب وره هلتضتع نهل م هتو لل هال  ارتأل،هانم تاهعو هل هج يلهااللمعادهوره ان،هلال  اروهتتجعهبحر  :

اي صقهب وره هانهالمعال هل هالم ت هاإلم لنهلصندتألهلاإلي د ألهلالحهد يهرلالن،هللد هإد اود ه -
 لوهل اداددوهاددنها ه م دد هلمت ددتدهااللمددعاد،هلادد اه لوددنهرألهضلدد لوهاضد ددلهالم ددصيه  يهدد ن،هلاددنهرلدد

هالمعال هو ألهل    انهل لمعادهال  هع ا هردب  هال  أع
ايحوددأهااللمددعادهالل ددل هالمتضددتعنهاددنهل دد جهبدد وره هالمدد    نهعصددأهقضدد   هعددليهبلضدد  ه -

 ع ل ،هلبلض  همه من،هلبلض  هاجمم عن،هلبلض  هرخ قن،هلل هر   ع
اضمدد  ه هاإلغ   هددوهلدد هرجتام دد هالت وهددو،هل تهت دد ههدهالل ددل هامددم  عهبدد وره هرأله  ص ددصبددلاا هااللمددعا_ه1

تتههت نهجل لان،ه  دلدهالتند هاإلمد لنهلقضد   و،هلود ألهاد اهلد هراديهلد هتمهدعهبد هل د جهبد وره هالمد    نعه
ههوهلعصم يهو،هلي  د الم االهالتااليه هتعهلع   ه،ع ل هه ا يهالوت قهالل ونه،ر ض نهه،لبلاا هااللمعادهالل ل 

                                                 

هع114ع مشوهالحنمن،هتل لقهال لا وهل هال ه يهال اتهو،هصه)31(
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إلأهجمصوهل هالم  د،هلال هيهاإلم لهو،هلهو امهب م هاضان  هاللاخصهوهالموحصو،هل  لهل هخ فهذلكهه
هعه ن،هلت بت  ن،هال له وص هإلأهامم  فهالم  جهامم  النهإل ا

اددنهادد اههبدد ا هعصددأه ددليهالمعالدد توتعددتهلحدد ل هااللمددعادهال ه مددنهاددنهل دد جهبدد وره هالمدد    نهتوتعدد نه_ه2
 ع   هت  هبللوالج يل،هلعصأه   وها  هالم م  صنهال  هاممش فهإ ن له وهلقض

لصرت يهر و  هتح ل وهلد هال ضد   هال ه مدهو،هإ دل  هبدتعنهمه مدنههالم ه يو ألهانه ميهب وره هلألجتا ه_ه3
 تمهعهب هر و  هت لل هالم   خهالمل ل هرلهال ل يهب  ا يهجل لي،هلآا قهل موه يع

بد وره هبده هرق ايد هبد لجهلمت مصدو،هق بدلهب د هالم ص د وهال ه مدهوهلت هد اوهالل د ،ه د لهبد لكهو د  ههتت  د_ه4
  آلخ ،هل ملم انهرلهلمآل انعبهع  و،هوم هتمهعهب مصتأهم خ هب عر هااليم  دهضلم ،هلالمشتنردب  ه
اضدلا هال  الهدددوهرلهه اقهددد ن،هاله  دددفهعودددلهادددلَّههالمددد ريهلجدددلي هبددد وره ه مل لدددلهلل ددد هتلددد ل نههم دددلاهمددد ه _ه4
و،هللو ضصو،هل د م ي،هاد اهعصدأهالم دمت هال ه مدن،هرلد ههتل للهلل  هبتلت  همه مهل  تهوهاح ل،هإيم ال

عصددأهالم ددمت هاالجممدد عنهامل لددلهلل دد هبتلددت  هل وددوهرم مددهوهاددنهالمجممدد ،هلدد اهلقددفها تق دد هداعهدد ن،ه
 و ت نعللل  هلم  هلش ا نهرلهلحص ن،هلل ض   ا هلل لج نهله

قللتهالل اموهلت انهضيم طهالم ريهادنهل د جهبد وره هالمد    ن،ها  د وهالمد ريهالمم دص وهلالمملص دو،ه_ه1
 لالتاهوهلال  د ي،هلاللاعهوهلالممم دي،هلان اع

ب ل ضدددد   هاالجمم عهددددو،همددددتا هو يددددتهلملص ددددوهب لللالددددوهمددددص تهالل امددددوهالضددددت هعصددددأهوددددلهلدددد ه ملصددددقه_ه7
 ،هرلهالتاج  وهاضم  و،هرلها تقهالم ريهلل هو ألهعصأهالش وصوعالجمم عناالجمم عهو،هرلهاضدا ها

،هبُللاه ع  هال هيهالت ضصوهاضخ قني صقهلو م هب وره هانهالمعال هقتتهالل اموهعصأهال لل  هالص   ها_هله1
هع(33)ل  غلهاه  هل هلرل:هاللتوهلاضل يوهلالتا  هب لل ل

ا هلصحد ايهالو دل هلالمد   هب لل امد وهال  بهدو،هالمم جمدو،هللم ه شه هإلأهت ت هالل ام وهاللصه هل للههههه
ومدد هاددنهلته  اتدد هالهمددهم هاددنهال لا ددوههه،اضل بددنه لد امدد وهاضمدد ت يهاللدد أهالدد   هي صددتاهلدد هالمددو  هالو ددل

اللومت اوهبلوتاأله)ال و  هالتونهادنهال لا دوهال دلتد و(،هلقدلههلومت ها  هاج أهالح زلنهانه م لود اموهال
مجل ل ددددوهاددددنهالمجدددد وهال دددد جهالو دددد  هالم دددد الهلألبحدددد لهاللهه هقضدددد   هال لا ددددوهالمل لدددد ي،اه ددددهتودددد لف

ه:واض  لا تصكههالم م و،هلو يتهعو ل هالمتضتعهان
ه

 فهرس الموضوعات:
هاإلالا ع -

                                                 

ه،هل  تطع411دعمح هر   ،هااللمعادهانهل  جهب وره ،هصه)33(
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 الم للوع -
 المم هلع -

 األحداث في الرواية السعودية:
 مدخل:

 أواًل: أنواع األحداث:
هوعر_هاضالالهال مه 
هالر يت وعأ_هاضالاله

 ثانياً: بناء األحداث:
هر_هبو  هاضالالهلاقهي قهالمم ب ع

هأ_هبو  هاضالالهلاقهي قهالمضمه ع
ها_هبو  هاضالالهلاقهي قهالمو لأع

 الحبكة في الرواية السعودية:
 مدخل:

 أواًل: أنواع الحبكة:
هر_الح نوهالم صهل وهلالح نوهالحل روع

هوعأ_هالح نوهالممم منوهلالح نوهالمتنن
ها_هالح نوهال  ه وهلالح نوهالم و وع

 ثانياً: عناصر الحبكة: 
هر_هال لا وع

هأ_هلم ملهالمشت قع
ها_هالملاا ع

هد_هاإل   عهلالمتقهتع
ه_هالو   وعاد

 الشخصيات في الرواية السعودية:
 مدخل:

 أواًل: الشخصيات الرريسة:
هر_هبو  ا ع
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هأ_هربل دا ع
ه_هال للهالج منع1
ه_هال للهالوت نع2
ه_هال للهاالجمم عنع3

 ثانياً: الشخصيات الثانوية:
هر_هبو  ا ع

هوهلدل ا هانهال و  هال لامنع  ه وهالر يت وهلالش  ه وهال مه أ_هالل قوهبه هالش
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 المكان في الرواية السعودية:
 مدخل:

 أواًل: أنواع المكان:
هر_هالمل ووع
هأ_هال   وع

ها_هال ح ا ع
هد_هال ح ع

هاد_هاضاه  ع
هعل_هال هتو

هز_هالم جلع
هج_هرل و هالل اموع

هط_هالم  أع
 ثانياً: العالقة بين المكان والحديث.

 ثالثاً: العالقة بين المكان والشخصية.
هر_هالمن ألهل   انهانهالش  هوع

هأ_هالمن ألهو  ت نهع هالش  هوع
ها_هالمن ألهلم   انهب لش  هوع

 الزمن في الرواية السعودية:
 أواًل: الزمن الرواري:

 مدخل:
هر_هالعل هال لامنهل هاهئهالم ضنهلالح ض هلالم م  لع

ه_هاالمم ج عع1
ه_هاالمم  قع2

هأ_هالعل هال لامنهل هاهئهال  عوهلال   ه)العل هالوت ن(ع
ه_هالم صهصع1
ه_هالح فع2
ه_هالمش لع3
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ه_هالتقتوع4
 ثانياً: الزمن التاريخي:

 مدخل:
 أواًل: السرد.

هر_هل مت  وهال  دع
ه_هالص وهالم     وع1
ه_هالص وهالم ت   وع2
ه_هالص وهالمل ه  وع3
ه_هالص وهالم جهصهوع4
ه_هالص وهالم جلهوه)المضموو(ع4

هأ_ب غوهالص وهال  د وع
 ثانياً: الحوار.

هر_هل مت  وهل وهالحتا ع
ه_هالحتا هب لص وهالت هحوع1
ه_هالحتا هب لص وهالل لهوع2
ه_الحتا هب لص وهبه هالت هحوهلالل لهوع3

هأ_عهتأهالحتا ع
هلوهالحتا هلصش  ه وهلال هئوع_هعلدهل  1
ه_ه تفهالحتا ع2
هالحتا عه_هل  ج3

 ثالثاً: الرمز:
وم دددلهادددنهالددد او يهال اوهدددو،هصهددد وهالم بهدددوهالم ضدددنهالم ا دددنهالددد  ه امدددم و وهالل امددد وهال حرهدددوهادددنهوههههه

الجدد ل هالم ولددوههاددنهال دصتوه وهالت د ددوهلاالجمم عهددو،هلو يدتلهه،لتم لجدتهل اهمدد هاددنهال دصتوه وهال حرهددو
انهوم أهالص هلمووه متل هلصأهالص هعصه هلمصيعهللن هتتههفهذلكهالملم لهلذلكهالم   خهالم ا نهتجصدأه

هعلنشفهال ش  ه نمشفهالمع لانهل   أه مأ،ها لفهال  ارتأله للهوره هلو  ،هلل زافها
  ددوهال  دده يهاددنهاإلبددلاعهلال  ارددوها  مددوهبوددتهل ددت هالم ددلتد هرعددل وه مدد لم  ه"اللو لدد هالم ا هددوهاددنهال

ال دددلتد "هادددنهوصهدددوهالم بهدددوهلص وددد و،هلال مددد لوهتدددتانهب  اردددوهلممنودددو،ه دددت وهرمدددصتب  هلددد هق ددد فهقددد ا يه
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لموتعو_هلود لكه  امدقه  ا د _،هلجد  وهيمد م هال حدئهبمل دلدوهقت دوهلد هقدل يهال  اردو،هللو  دفهبلضد نه
هلو  :

لقددلهتلددلدوهل لددحهامددمص  دهادد اهالمحددت هه"الحددللهراددلهالمحدد ل ،هامددمص  دهالمدد الهاددنهق ددصهوم بودد ،
لل  يهبه هرخ وهجعمه نهل م ل نهلد هوه يد هالنصدنهرلهرخد وه د ل نهوصهد ن،هلرخد وهعد هتد   خهجملدنهرلهتد   خه

هإله هبجمصوهل هال م ملعهانهال ه قهللصو نهعو هرلهل ته هل هل هاإل م  هاضا اد،هلاممص  ل هل  ح نه
المد الهادنهق دصهاضدبد  هال ددلتد ه ،هلادنهلحدت هلامد هلو هد هلدد ههلالش  دهوهر ضد نهلد هلحد ل هامددمص  د

هلح ل هاالممص  د،هلقلهبلاهالمم ا دا هانهضت ها اهاالت  عهلل ليه مأ،هان:
ج  هامم ا دهالش  هوهانهالوم ذاهالم م  يهلصل اموهب المديهاهود ن،هلب لص دلهاهود نهآخد ،ه -

مدمه نهلتلدتالنهب زلدوهر  م د هل د هالمد   خ،هلامدم ا دا هلب لنوهوهاهو نه  لر ن،هلو اهتيهامدم ا دا هعصمد نها
هب مملع  هلتم  هلل  ل  هالم ا نع

توتعتهالش  ه وهالم ا هوهالم مص موهع هوم أهال صهبه هرألهتنتأله   ه وهلل لاوه -
   ده وهاضعد دهتمرله   حوهع لوهتوتصدتهلد هإ د  هانهالم الهب عه ي  هرلهتنتألهل ص وهع لوه

  هالومددتذا،هلنتي دد ها ت  ددتهاددنهل ددل ا هاضلددصنهب همددوهرلهداللددوهرلهلوحوددأهالمحددلدي،هاهمدد ه شدد
 مصتونهانهالحه يه  لأهالن تلهالمل ل هإلأهامم ا دوهل    هلتاا  نهرله ااض نع

غددد   هردب  يددد هادددنه  امدددقهإبدددلاعهالش  ددده وهالم ا هدددوهادددنهال ددده قهال   دددن،هاهدددئهلجددد ه -
 ب دد ،هلعمددلهآخدد لألهإلددأهالمحددللهلدد هخدد فهبلضدد يهإلددأهرمددصتأهلودد دايهالش  ددهوهالم ا هددوهلخ 

الش  دددهوهبمتلهدددلهخدددتاصهضدددمه هالمدددمنصيهاه ددد ،هرلهب لمحدددللهعو ددد هلددد هخددد فهخدددتاصهضدددمه ه
 ال  ملع

ل لد هلد همامم الهل هالش  ه وهالم ا هوهلمت  نهللدتم هالم ا هدوهادنهلتضدل هالهبلاخلهل  -
هوهللتاقفهت    هو،هلليه ودععوهخص هال  د،هلحتته نهل همم وهلاقلهوهرلهت هصهو،هلل هل هل هلت 

،هتل ه انه متغلهادنهعمدقهاهم هيل هل هالمتاض ،ه  صهالُنم أهإلأهت هه هممته   هوهلو  هإال
اللاللددو،هرله م دد  حهعدد هادد اهاللمددقهاددنهغهدد هخدد لاهعدد هدامدد يهالمل هدد ،هلاددتهدل هلدد هر ددن فهعددلي،ه

 لردلاوهجمو،هعصأهالوحتهالم لن:
ل للدوهاندد يهه،نهالدد  هتديهبد هامدملع  هاللو دد هالم ا دنا لد هر دن ل ،ها دلهلقدد هلو د هالجعمد -

تش ص هال  وههلجعمنهل هالحهعهالمن ينهالنصنهال  هه،اللالالوهانهاهعهلحللده،هلاإلدال جعمهو
لم ا هددوهالمم اب ددو،هلدد هالمددتادهاب عمدد فهلدد ديهت ا هددوهلااددلي،هرلهب عمدد فهمص ددصوههو لصددون،هلودد ألهذلددك
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اهئه   لهدخدتفهالشدنصه هاآلخد   هادنهه،وتع نهانهاضداي،هلرور ا هتلا اهالشنلهرلم هاض ن ف
 إا بوهانهبلمهالمتاض ع

وم هلق هل ها وهاض ن ف،هالمتههدفهالمحدت  ،هل   دلهبد هذلدكهالشدنلهالد  ه دميهبد ه -
،هبحهئهتنتألهالم ديهالم ا هوهلح و نهخته نهلم ه    هعصأهلجد هال  دوهمت للهانهخت  امملع  هال

ان  ،هل لخله قهل هاد اهالشدنلهادنهالمتههدفهالجعمدنهب عم د  هل هاضالالهلالش  ه وهلاض
عمددنهال ددمم ل هاه دد اهعدد هالمتههددفهالجالردد ينهلحللد ددوهلدد ه شدد ص هلدد هالحهددعهالمندد ينهرلدد هالشددقه

 الوصهال   نهو ل نع
للدد هر ددن فهالمتههددف،هتتههددفهاللو دد هالم ا ددنهقو عدد ن،هلاددتهروردد هاض ددن فهاوهددو،هل وددم ه -

د دلهلدد هالمد ديهالم ا هددو،هاهمحدللهلدد هخ ل د هلضددهت نهعصه د هل لحدد هاد اهالشددنلهاده ه محددلهاض
ل د ألههلقضهم ،ه العانهب د هإلدأهلد ه   دلهلد هدالالو،هلل د   نهعصه د هلد ه جدلهلد هلل يد يهلامدتد،

نتي دد هق دده يهجعمهددوهاددنهله هتحددتهلددتا هالمتههددفهالجعمددناي دد اطهبلددمهيم ذجددهادد اهالشددنله دد أل
 ع(41)ع ها اهالصتا هاليم  ل  هاللملهال   نهو ل نههالو ه هال   ن،هلخ لاهبلض  هاآلخ 

لل هاضبح لهالمممهعيهانهال لا وهال حئه)ال  لهانهال لا وهال لتد و(،هلقلهرعلوهال  ائهالم لعهالدلومت ه
لل زافهلمتال نهل هد امدم  ،هلقدلهاقم  د  هلد هخ تمدوهيمد م ههج أهالح زلن،هلاته نملهال  و،ا  ها

 هل هخ فهال  لهلامتل هال اتهو،هبهوم هلديه دوجحهبلضد يهادنهذلدكهعصدأهالد غيهبحر ،هع هامتدهالمجمم
هل ها ل يهعصه ع

رلدد هالمشددن وهالتوهددوها ددلهتو للددتهلو دد هلشددنصمه هه  تدد هاددنهعددلدهلدد هال لا دد وهال ددلتد و،هلامدد هي   ددوه
همشدددنصمه د مدددم  هوهدددفهرألهاددد ته هالال  دددل،هلتلدددلدهرب ددد فهال لا دددو،هلبهودددتهخددد فهالومددد ذاهالمدددنهاصصم ددد هله

هت د  ألهإلأهخصلهانهاللملهال لامنهلضلفهانهبو  هالش  هوع
رل هالت لهال  ب ه_هاضخه _ها دلهبحردتهاهد هالل قدوهبده هالن تدلهلب صد هلد هخد فه   دوهجتايدل:هههههه

لتج بمددد هادددنهالحهددد يهعصدددأه   دددهوهب صددد عهه،ل   دددهم ه،اهددد يهالن تدددلادددنهالج يدددلهاضلفه ملصدددقهبمددد  ه وه
ه  ه ه   اوهالن تلهلل هرب زهالوم م هالمنهللصتهإله  هالل اموهل ه  تن:لالر ين:ه ملصقهبم

ه ها لهاضدبهدددددوهالحل رددددو،هلخ تلددددد نهالمددددد رلالن:هرألهال لا ددددوهال دددددلتد وهتدددد   وه_هلردددددلهغه اددددد ه_هب لمدددد اا
الددتاقلن،هلقددلهه دد هلددل هادد اهالمدد   هعصددأهلددت يهال  ددلهاددنهال لا ددوهال ددلتد و،هاتجددلي هال  ددلههال للدد يمهنن

تاقلن،هلال  دلهالد  ه حمدله حملهل لحهال  لهال لل يمهنن،هلال  لهال  ه حمدلهل لدحهال  دلهالدال  ه
يجحددتاهلدد هخدد فههعهلال اددتهلصو دد هرألهالدد لامهه هالدد  هرادد دلاهلدد هالمدد الهالددتاقلنللدد نههالمدد ا ه هل لددح

                                                 

ه،هل  تطع424ا  موهالم لتد ،هاللو ل هالم ا هوهانهال  و،هصه)41(
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ولهل ه ملصدقهب د عهرب  ل يهال   هاخم  لايهانهالمل ه هع هبهئم يهال  لوهب متل  هلقض   ا هللشن ت  هله
مرصددتوه_هب ضدد هرلدد هال لامهددتألهالدد   هرادد دلاهلدد هالمدد الهال للدد يمهننهادد ألهلل م دديهغدد لتاهاددنهتدد   ايهبدد ،هلت

،هلبه هايمم م يهإلأهد د هلاضدحهان  ،هغه ههلل وه هلصمل   هالن ه هبه هل ه  ت لي هل  رتي هل هرلقضهض 
هعالم لحهلالحللد،هللجمم هلممهعهب يمم م هل  اهالل  

  يهدد ن:هل ددلهت دده هلددنهلدد هخدد فهد امددمنهلصل قددوهبدده هال  ددلهلال هئددوهاددنهال لا ددوهال ددلتد وهرألهاودد يهعددلدانهلدد ه
وه_ت    د ن_هلمد هرب  فهال لا  وهال لتد وه وممتألهإلأهبهئ وهرجو هدو،هلرألهاد وهال لا د وهبص دتهعشد   ه لا د

 ال هالنمدد أهإلددأهات  دد ذهبهئدد وههدد ا يهتحمدد اهإلددأهبحددئهلت لددلهلمل اددوهاضمدد  أهالمددنهدالددتهادده جلص دد 
رألهاضمدد  أه بمدد هتلددتدهإلددأه  هلددوهال ضدد   هلالمتضددتع وهالمددنههاعهرب دد ل يهلو دد ،هلقددلهبهوددتلايمددعهرجو هددو،ه

تلتدهإلأهاه يهالن تلهيت  ه_لتمد يههتم  دهل هال هئوهال لتد و،هلقل  اتا هل هخ فهرب  ل ي،هلالمنهاله
عصدأهالمل هدد هعو د هرو دد هلد ها ت   دد ههلمد هجلددلها ت   د هب د هلقل تدد هل هئدوهالمددنهع  د هعو دد ؛ ت صدو_هادنهتصددكها

ب هئم هاضلصهو،هلقل ت هعصأهلل اوهقض   ا هللشن ت  ،هلقلهض بتهعصأهذلكهعلدانهل هالشدتاالهلاضلرصدوه
هاللاعموهلم هذو وع

  ها ألهاو يهعلدانهلانهل  بلهغ بوها ال هاضب  فهع هال هئوهال لتد و،هالمنهتللهايلن م نهل  بوهالن تلهيت
لددد هاضب ددد فهالموممددده هإلدددأهال هئدددوهال دددلتد و،هوددد يتاه دددل ل هاالت ددد فهب هئدددم ي،هليجحدددتاهادددنهالمل هددد هعو ددد ه

هبمض      هالمن يهوهلرخ قه ت  هلامتل  هلقض   ا ع
أه  لر :هرألهاو يهرمصتبه هلم د  وه هادنهال لا دوهال دلتد و،هاضمدصتأهاضلفهتمهدعهبد هجهدلهال لا دو،هلادتهرمدصته

ص وهتمو ملهل ه   هوه  فهالو  هعم هإذاهو يتها وهالاه هعصأهإه   هب اعم يهالص ت و،هبا يها لتاه
  فهالو  ه_ر ض _هعم هإذاهو يتهاد وهالص دوهالملجمهدوهتمو مدلهلد هال لا دوهبتلدت  هاود نهال  لهردهال،هلب

هر نه متج هإلأهجمه هالتئ وهردهالعال 
ا لهتمهعهرمصتب يهبمتا لم هلص لا وهالحل رو،هلبللهع هالمنصفهلالم  اليههرل هالجهلهالم لنهلجهلهال لادههههه

انهال حئهع هالمت داوهال    و،هلن هاد اهالمتدتقهادنهاضمدصتأهلديه ند هل  ليد نهبمتدتقهادنهمد لوهالص دوه
هل هاضخ   ،ها لاهلجهلهاضلفهرقل هلرور ها ل نهعصأهم لوهالص وع

اهددئهادد صهروردد هالنمدد أهعصددأهد وهبص م دد هال اقهددوهلرمددصتب  هال اهدد ،ه ابلدد ن:هتمهددعوهروردد هال لا دد وهال ددلته
اددتا هاه دد هها _هللدد لكهجدد  وهال لا دد وهالمددنهالنم بددوهبص ددوهع بهددوها ددهحوه_اددنهال دد دهلالحددتا هعصددأهال ددته

و يتهقصهصوهجلانهومد هرلضدحت،هاد اهب إلضد اوهإلدأهلهدعيهرخد  هلهب لل لهو،هرلهلع ج نهبه هالت حأهلالل لهوه
ب  هالص وهانهال لا وهال لتد و،هلانهبللا هع هاإلمت ف،هلا ل  هعصأهعدلدهخدل هالحهد  ههل موهتمهعو

هب ضلت ظهالو بهوهلالمت داوهالجو هوهالت ضحوهالمنهتنر هانهبلمهال لا  وهالل بهوهالحل روع
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بهومد هال دلتد وهت    د ن،هه و هضدمه هالمدمنصيهادنه بد هال لا د َدلقلهج  وهل وهال  دهل هخد فهال  دلهعههههه
جدد  وهل ددوهال دد دهاددنهرغصددلهال لا دد وهال ددلتد وهلدد هخدد فهضددمه هال  مددل،هلقددلهتوددتعهعددلدهلدد هالدد لامهه ه

ل هردلات ديهالتوهدو_هادنهرمد له  يهال د د و،هلامدم للتاهورهد انهلد هال  امدقهالحل ردوهال لتد ه ه_المممنوه ه
لرمدددصتأهالمشددد الهالشددد ه وههالم دددم للوهع لمهددد نهلع بهددد نهوددد لمتيتلتاهالدددلاخصنه_الم   ددد هلغهددد هل   ددد _

هب مصتأهال   هال هوم منهلالحصيهلال م مل،هلاللتديهإلأهالت ا هلغه ا ع
ه هل هخ فهد اممنهضبل ده   دهوهال  دلهادنهال لا دوهال دلتد وهرألهال لدلهالج دمنهلص  دلهلديهخ ل  ن:هت 

الجممددد عنهلالوت دددنه حدددعهعصدددأهو هددد هعو  دددوهلددد هق دددلهالددد لامهه هال دددلتد ه ،هبهومددد هاددد زوهب هدددوهاضبلددد ده_ا
لالر  ان_هعصأهاللو  وهالمنهت مح   ،هلتمهعهال للهالر  انهب و  هقدل هلد هعو  دوهالد لامهه هال دلتد ه ،هلقدله

اضدأهعصدأهلجد ه لتد وهردب  هرلهلدحتهتألهرلهق   دتألهلد هانهال لا وهاللجلوهرألهعلدانهو ه انهل هاضب  فه
ريت د ي،هإذاههاديهالن مد ألهال لا د وهاد وهرب د فه هوهالوععدوهاضدبهدوهلدلال  تص،هلر د وهإلدأهل دل هاد 

يعهاد ا،هإي يهليه  م هلتاهااليت  فهالم دهع هرب  ل ي،ها م  تاهجع انهل هاامم ل ت يهال اتهدوهعصدأهرب د ل 
لال    دوهغهد ههرب د ل يهال    دوهالم   د يه)اإلخ د  (،انهت دت  ايهضبلد دههلقلهامم لدهال لامهتألهال لتد تأل

ال    وهاضخهد ي،ها مدم للتاهالحصدي،هلالمتيتلدتاهالدلاخصنه_الم   د هلغهد ههانه،هليت عتاالم    ه)النشف(
الم   دد _هلالحددتا ،هلالح ودد و،هلاضالدد ف،هلال ددصتي،هلمدد ه ددلفهعصددأهلعدده ي،هلللدد ام يهلص  امددقهالحل رددوه

هالم م للوهانها اهالت ع
 هرورد هال ضد   هاضدت انهادنهال لا دوهم دم ن:هو يتهقضهوه)غ بوهال  ل(همتا هرو يتهلن يهوهرلهاجمم عهوهل

هال لتد و،هلشم ووهانهذلكهل هال لا وهالل بهوهالمنهتلل هقضهوهال  بوهل هرب زهقض   ا هال ااووع
ا تاهانهاخمه  هالو   وهالتوهوهالم مموهضب د ل ي،هلمد  لاهلدهل هال لامهه هال لتد ه هليه تهم بل ن:هإذاهو ألهع

مددصت نهل للددوهاندد يهللهوددوهمددلأهالن تددلهإلددأهاإلاضدد  هب دد هلدد هخدد فههب دديهإلددأهي   دد وهلت لضددوهلل م اددو
تصددكهالو   ددوهالم ددوتعو،هادد ألهرغصددلهالدد لامهه هال ددلتد ه هودد يتاهعصددأهلعددنهب امهددوهالو   ددوهالمددنهتوم ددنهإله دد ه

هتج بوهال  ل،هل  ل   هالتوهوهالمنهتح قهلصلملهتم من ،هلت م أهبش  هوهال  لهل هلو قهالتاق ع
اددنهعدلدهلدد هال صددلاألهت دد هاختهل لا ددوهال ددلتد وه_للد هخدد فه اصمددنهال ت صدوهلل دد _هالهت ددل هعد هر  لود ن:هرألها

 ن،هلادد اهلدد هلم ددم ،هللدد ه دد لهبدد هعددلدهلدد هلاودده نههددئهيشدد ت  ،هلالهلدد هاهددئهلوجعادد هومددالل بهددو_هالهلدد ها
هالو   دهرلر فهاللومت همص  ألهال ح  ين،هلاللومت هال هلهلحملهد لع

ت د هادنهعدلدهايهلجمتعوهل هاضعم فهال لامهوهالجهليهتجلص  هت فهإلأهجدتا هرختهلقلهلم تهرألهاو ههههه
ل هاضق   هالل بهو،هلو لكها ألهوم ب نهرلر ف:ها للهدلو ت  ،هلإب ااهيهالو ل ،هلامعيهبتق  ،هلع لهاللع عه

 دهالل بهوهل هعععهاله  صتألهع هإختاي يهل هال لامهه هال   ز  هانهال علش  ،هلرلله   ،هلع لالص هالجت  
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اهدددئهلعددده يهبلو لددد هال وددد  هال لامدددن،هلا لددد يهعصدددأهتح ه  ددد هادددنهرعمددد ل ي،هلامدددم لال يهلألمددد لهله
هع(41)الحل رو،هلا ت    يهب هئم يهلقض   ايهالمنها  تهضعم ل يهال  تلهوهلالممهع

م دتهاقمحمتهال  اروهانهالممصنوهالمتضدتع وهاللمه دوهبج د  يهلقدل يهعصدأهجمد هلنتيد وهال حدئ،هان
هيتافهال ت صيه م لم  هع ه)الحتا هانهالم  اهوهال لتد وهبه هالل ال هلالجم لهو(عهاللومت ي

لقدلها صلددتهعصددأهد امدد وهورهد يهلجملددتهروردد هالم دد اه وهالشددل  وهالل بهدوهلاعممددلوهاددنهد امددم  هعصددأهه
،هم دددد د هالم    هددددوالعدددد هه،هلوشددددف((الم دددد جهالل بددددنهالشددددل  هالمل لدددد هبلددددلهل اصددددوه ددددتقن))ومدددد أه

هد اموهلمن لصوهل املوعهت،هان يلاالجمم عهو،هلاضدبهو
ه هالشددددددددل  ،هلقددددددددلهعدددددددد ل هادددددددد االتوددددددددنهاددددددددنهالحددددددددتاهاضدا لدددددددد هاندددددددد يهازدلااههاي ص ددددددددتهادددددددد وهالنمدددددددد أ

هالجلالهو،لتم ضتها وهال اصوهع  هل   أهالو تصهالم  اهوهإلأهجمصوهل هالوم م ،هرب زا :
اددنهتدد   خهالم دد اهوهالشددل  و،هلتممرددلهادد وهالو صددوهاددنهه_هتلددلهالم دد اهوهالشددل  وهاددنهال ددمهو وهي صددوهاوهددو

هامم لاده ل هالمتلهصوهق ل  نهلتمه ه نهل  ،هلالوض هالتونهانهل  جهل جهع لهال  ت ع
_هلا اهاله وتنهل ه  ب  هل هلآخ هانهبلمهجتاي   ،هللنو  هعصأهر وها فها  تهت دت انهل د اهالجدو ه

هاضدبنع
ال ددمهو وه مندد هرألهيلددلا هل اصددوهلم دت يهت لهددوهل دد جهع ددلهال دد ت ،ه_هلديهتحددللهي صددوهاوهددوهرخدد  هبلدله

 وهلموتعدددو،ه دددل ليهالم ددد   هادددنهوهادددنهال ددد لهو وهلالرم يهوددداددد لم لحهالتوهدددوهلمل ددديهالم ددد اه وهالشدددل  
هاال ت د  ل متاا هلقهمم  هالتوهو،هلانهانهلجمص  هتمرلهل اصوهل  همم ت  ،هلنو  هله تهي صوهلم ت يهادنه

هشل  عب لم  جهال
_هتم امدددلهالتودددتألهاضدبهدددوهلمددد مص  هالمل ه  دددوهال  لدددوهب ددد هلردلات ددد هالتوهدددو،هانمددد هامدددمل  وهالتودددتألهاضدبهدددوه

هالتوهوهلالمل ه  وهل هال لا وهلال  هلي،هلان:هاضدلاوالحتا ه)ردايهالم  اهو(هاممل  وهالم  اهوه
  دت هال  دص،هلقدلهراد دهالشدل ا هلد ه_هاممل ألهالحتا هالم  انهب ل  دهال لامنهلمه  نه و لهالحتادلهله

هت وه وهال  دهالم مصتوهانهبو  هرجعا هل هالح نوهلت ت ل  هلصتا  هبمم ص  وهالل ال ع
_هاممل  هالحتا هالشل  هالم تل وهالجم لهوهانهل وهال  هليهالحل رو،هان يتهجم له وهالحدتا هالمدلادانه

مل ه  دوهادنهادتا وهالم د انهادنهذات د هادنهاود هال ود من،هلمج بوهالش ع هادنهوم بدوهال  دهلي،ها دلاتد هالتوهدوهال
للدد هادد اهالمشدد ب هالمل هدد هب ل ددت يهبتمدد ملهعددليهلو دد :هالمت  قددو،هلالمشدد هص،هلت امددلهالحددتا ،هلالمودد ص،ه

هلال هيهالتوهوهانهاضلت ظهلالم اوهل،هو لمن ا هلالح ف،هلغه ا هلم ه للت هالل اموع

                                                 

هدع2111اد 1421،هال  لوهاضللأه173ح زلن،هال  لهانهال لا وهال لتد و،هصا  هاج أهاله)41(
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ضألهالشل ا هالم  اهه هت   لاهب التج ا وهالم  اهوهال  بهوههدي؛  ض هالحتا هلتص توهل ا هوهلحل_هليه
دلألهتمرددلها اددنهضلددتل  هلل  دم دد ،هبددلهتحمددلهالم دد اهوهل لددحهلمددم وهالتج ادد وهاوهددوهل مصتددو،هلاله

ل دد جهه((ل مدد يهالحدد ا))تددل  هإدايددوهو لصددوهلمدد الهبلهودد عهللدد هذلددكهالم لددحهالم اجهل ددوهلال لع ددوهاددنه
اددنه)لدد هقمددلههلع ددوهلال    مهددوهاددنه)بلددلهرأله مددتوهالمصددك(هلدد هر ضدد ن،لالمل ه  وهلال    مهددوع ددلهال دد ت ،هلال ه

هال تل(هلل لهال ت  هلن ل ع
تممردلهادنهه،ضدا هرجعا هل هالح نوه،_هل فهلل يهالشل ا هالم  اهه هإلأهإاه  هالجتقوهلتتههفهاتا ا 

لدد ههذلددكهالحددتا هاددنهل دد للهم هلختددفهلعععالخ،هلقددلهمدد يالت ددتفعالمم هددلهل دد هرلهال دد دهرلهالدد ب هبدده ه
هبلمهله مت عه   هالمص  يهعصه ،هلرد هعو اضع
ال ال هت وهوهب   مهوهللصمحهل هالم  جهالمصحمنهاله لونهامم لال هرألهالم  اهوهلصحمهو؛هضي هاتج وه_ه

هاه  ،هوم هم قهذو وع
ادددنهل ددد جهال ددد لهو وههه وتددد  ه هلددد جهع دددلهال ددد ت هادددهم هتددد و،هلقدددلهلضدددحهتددد  ه: حدددئل_هر  دددتهاددد اها

ه و،هلع ل ها اهال حئهلل هل م هانهآ   هل هخصت علالرم يهو
 و،هلايح د هالشدنلهالمتمده نهالمدت للهعصدأهعصدأهاإلبدلاعهالم د انهلود هال دمهوه_همه  ه ل هالمتلصهو

هإ  هذلك،هلو أله)بح هالمملا ي(،هرور هال حت ه هتع نهلامم لال نع
ال و مهو،هلانهرب زهالمآخ هالتوهوهعصأهل  جه تقن،هضغصل(هتج لزه_هليهت م  هالم  اهوهالشل  وه)انها

ام تلوه)الشل هداخلهالم  ج(هالمنه  ددا هاللا متألهعصأهل  جه تقنهالملوهانهيم اهل هخ جتاهعصهد ،ه
هلم ه من هلل هال تف:هإألهال و مهوهمموهانهاتا هالم  جهالشل  هبل لوهالهانهل  جه تقنهلالوع

ت يهرقلهل هال و مهدو،هلتدلا تهادنهيمد اهل لدفهبلهود هو لشد ق ل هلاد  لقهجت دليهرله_هه  وهال   بهوهب 
هوه ض عصانهل  اه وهذاوهتتج هقتلنهلرله)خل هانهالج ي(هلجصه

الص ددوهلددد هاضدا ههت_هادد  هاضدا هالتوددنهاددنهاددتا هبلددمهالم دد اه وهلددد هجدد  ا هيضددتأهالشدد ع  وهلاقم بدد
الامدوهادنهلل ديهل د اه وههاإللمد عهلالمد  ه ،هلاد وهالور  دوهمدموه،هال  هرا ل  هإلدأهل دوهإ  د فهقصهصدوالور  
ه وعالرم يهو
إلأهل دوهالحدتا هالشدل  ،هلو يدتهلد هعتالدلها دتطههتلهوهبمل ه ات  هالشل هوهاللا جوت  بتهل وهالحه يهاله_ه

للددل وهلددل هبلضدد يهلرددلهالشدد ق ل هللدد جهع ددلهال دد ت هعدد ه   ددوهي ل ددوهاددنهه،اضدا هالشددل  هلوشدد زا 
هل دوهع هآخ   هاي ه ق نهالهل تغهل هوم  اه وهري هدالدعهاه 

د هإلدأهالجم دت هل دئهلضد له هان  دو،هلادتهرمدصتأها ده هلد ه _هر  تها اهال حئها عصهوهرمدصتأهالمتج 
هب ا  هال   بهوهإذاهاممم وهإلن يهوهالتوهوهب ت يهلتا وع
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  هادددنه دددتأهالمح د ددددوهلوشدددفهالح دددد مقهبل ضددده،_ه مح  دددلهالم لدددفهادددنهت ددددل يهاضادددلالهلالملصتلددد و
رلهاضا دهلال   هلالموجهي،هلوص د هلمد ملهتدميهع د هالحدتا ،هللند هب دت يهه،رلهالمو  ه،رلهال م مله،ال  تتهو

هل    يهل    م هالم لتاوع
اددنهالم دد اه وهالشددل  وها ددنهلحددللدي،هلتندد دهتوح دد هاددنهه دد مل نهه_لدديهتندد هالمو جدد يهت صهددلانهل دد اه نه

هله ت  هب ت يهي ضجوهلحملهإب ااهيهربتهمووعهم  اهو،هلقللاالهاله من  هانهاللتقفه
ل مت هل ت هلتا لهلمم وهاوهوهت   هانهلتاقفهال د اعهالدلاخصنهمدتا هتج  دلهه_هوشتتهالل اموهع 

ادد اهال دد اعهاددنهالحددتا هردهالمو جدد ي،هللو دد ه ددهتعهرلتدد ظهدالددوهعصددأهالحهدد يهلال صددقهلاالضدد  اأهلرمددصتأه
هلال و مهوعاالممت  دهلالوععوهالتن  وه

تصمدددد هع قددددوهه،_ه مجدددد لزهالحددددتا هلههتمدددد هاإلب غهددددوهعوددددلهتج ددددهلوهالعلدددد ألهإلددددأهلهدددد مفهرخدددد  ه ددددلت  و
قددوهالحددتا هبلو لدد هلإا  مدد  هبت د يهالعلدد ألعهلادد اه  وددلهرألهع لتصمدد هه،الش  دهوهب لمندد ألهالدد  هت اصدد 

ههوهتج اددددد ععددددد هلتقدددددفهالش  دددددهتدددددنهالتقدددددتهالددددد  ه ج دددددلهاهددددد هالعلددددد أل،ه ل ددددد َّهاهالم ددددد اهوهلملاخصدددددو،
لالد و ،هلاود يهالنرهد هلد هالومد م هالجعمهدوهالممود   يهادنهغضدتألههبد إلا اد_هو يتها وهرب زهالوم م هالجدل  يه

هال حئع
هلبلل:

ادد  جتهب دد اهاللمددلهرألهروددتألهقددلهقددللت،هللددتهإضدد ا وه  دده يهلص حددئهالو ددل هاددنهلجدد فهردأهالم دد ج،ه
ل تاأ،هلرمد فهالصد هرأله جلدلهاد اهاللمدلهخ ل د نهلآللهرألهتنتألها وهالل اموهق لته هئ ن،هلرأله ح لت  ها

هع(42)لتج  ،هلرأله نملهلنهرج هاالجم  د
اامصددتهال هئددوهللددت ت  هال ل مددوهلالحل رددوهاإل ح مهددوهلال ددص هوهلاللدد داوهلالم  لهددلهلااللمددعادهلاإلادد اط،هوص دد ه

 وهاضم يهاامصتهلن يوهو   هانهل  اوهالو لهالج للن،هلقلهوشفهال حئهاالجمم عنهع هعمقهلنتي
لالمجممددددد هلر  اددددد هبددددد لم قنهالحضددددد   هإلدددددأهج يدددددلهالمعال ددددد هبددددد ل هيهاإلي ددددد يهو،هلادددددكهالم وه دددددوهالل داتهدددددوه

اهيهلتمحه   عهللو  ه م لوهل ج مه هل هج للوهردهال   هبلوتاأله"ل لحهال هئوهال دلتد وهادنه لا د وهإبد ا
ادنهل اهدوهالمند أل،هلوهدفهرألههقهال حدئ،هلقلهتو للدتهالمند أل،هلرد ودتهعمدالو ل "،هلصلومت يهيت يهالم  

للد هتتلدصتهإلهد هال  اردوه دلفهه،الوه دمأهادنهوهد ألهالتد دهلاضمد يهلالمجممد  تتمقهلجدهد اموها اهال لامن
،هلت دددت  انهلصمنددد ألهل ت ددد نهه،هلتتههتددد نهرادددلاا هان  دددو،هلبوددد  هاوهددد نههيهال  ادددئهال دددلتد داللدددوهلرمددد يهعصدددأهإد ا

ه:ومنتي وهال لا وههللحمت هالعل أل
ه لوهالمنهخ جتهب  هال  ارو: وهبلمهالوم م هالللا

                                                 

ه،هل  تطع414_412يتافهال ت صي،هالحتا هانهالم  اهوهالشل  و،هصه)42(
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ع هال هئوهال لتد وهعصأهالل داوهالم دممليهلد هالمشد   هاإلمد لن،هلخ لدوهه ر و  هال ر هو_هت وهعهالن ت 
هاهم ه ملصقهب لن دهلاج أهالم ريهال لتد و،هلم ه لفهعصأهت   هالن تلهب لجتهاإلم لنهالمحه هب هئم ع

إبدد ازهالمتدد لوهاالجممدد عنهاددنهبهئمدد ،هب دد له ددليهلتاالتدد هلصت دد ا ،هلإا  مدد هه_هإألهالن تددله حدد صهعصددأ
هبمل ي ت يع

لشدن وهابد هبهئمد ،هلخ تلد نهلد هيدم هعد هال تد يهاالقم د د وهإ د هدهلجمملد ،هله_هاامم دهالحمهلاألهب مته
هال م لف،هلم ه لفهعصأهلجتدهالح هال هئنهال  ه جللهلألد لهخ تلهوهانهإبلاع ع

 لا ددوه" عشددوههاددنه لا دد وهالحمهددلاألهت صهددل  ن،هلخ لددوهلدد هودد ألهاددنهال هئددوهال ددلتد و،هل عددلاه_هبددلاهالمندد أل
هاه  ه_خ تل هال هت_هع هرلنووهت ل صهوعهال ل"هالمنهوشتت

_هتمهدددلهرزلودددوه لا ددد وهالحمهدددلاألهإلدددأهالدددعل هالم صهدددل هالددد  ه  تدددلهالملودددأهال دددحهحهلمهددد  هالدددتعن،هلإأله
ه و  ه لا  ت هل هااليضم دهتحتهال لا وهالم صهل وعامم لادهالن تلهالعل هالوت نهال  ه

 و مهدوهال جدلههو يدتهب تلم د ا د وهلص جدلهل عدلاه لا دوه"عد  ا هالموتدأ"هههال  تلوهانه لا  وهالحمهلاألألهره_
هلجمتعوعه نهلالم ري،هلمله لفهعصأهت   هالن تلهب ضمصتأهالمصحمنهال  ه حم لهالت دهقهم

ألهغهدد هلم دد لحهلدد هالمندد ألهال ددل ي،هلنودد هلم دد لحهلدد هالش  دده وه_ه  ددللهال  ددلهاددنه لا دد وهالحمهددلا
ل علاه   هوهربنهم لهانه لا وه"ه عشوهال ل"هالمدنهه د وهرورد هت دت ان،هإذهبد زوهالش  دهوهالضدلهلد ه

ه)الش   ي(هلإألهليه ن هب ايهالتضتج،هعلاهت  لحهال  لهل هلن ألهاضلتوهانهال   وع
ل هالضهقهإلأهااليمش  هإلأهالضهقهإلدأهااليمشد  هلد يهرخد  هادنهه_هتح  يهال  لهانهالمن ألهالتااله نتأل

هجمه ه لا  وهالحمهلاألهت     ن،هلم ه لفهعصأهدام  وهالمح يهالمن ينهانه لا  وهالن تلع
_هع قدددوهال  دددلهبددد لم ريهالح ه دددوهتوم دددنهب اليت ددد ف،هلمددد ه دددلفهعصدددأهرألهالحمهدددلاألهاله تهت ددد هإالهلمدددهصوه

هلمح  كهاضالالع
لد هالتلدلهعصدأهعو د هال  دل،هلاد اهالدعل ه و  ديهإلدأهزلد هخد  جنه د ت  هبمتههدفهلمود غيهلد ه_هاقم  هزه

يت دددهوهالش  دددهو،هلزلددد هداخصدددنه م دددلهبددد لحتا هالدددلاخصنهلالمو جددد ي،هللددديه   ددد هزلددد هالتلدددلهادددنهبددد قنه
الش  ددده وهإالهب دددت يهضددده وهجدددلانه منددد ها ددد ا هبم ددد   هقصهصدددوهلق ددده يهلددد هال لا دددو،هلادددنه   ددده وه

هلحلديع
رالهالن تلهالعل هالتلصنهلصم ريهال لتد وهالم صهل وه)الومتذا(،هلو ي ه  مداهدل اد هالد  ه  م د هعصدأه_ه

هعال ص وهال وت  وهاضم يه)المجمم هال  ه (هبتجتد

 



 81 

_هت ددللهل ددوهالن تددلهاددنهبلددمهلتاقدد هلدد ه لا  تدد هقت  ددوهر ودد  هللددفهالمندد ألهال  هلددنهرلهالمم هددل،ه دديهاله
نددد ألهالدددتاقلن،هلاددد اه لودددنهرألهالحمهدددلاأله  دددفهالمنددد ألهالدددتاقلنهللدددت نهتص دددئهرألهتو ددد  هعودددلهللدددفهالم

هت ت    نه)اتتج اان(؛هلننه ض هاه هالش  ه وهالمنهلاج تهال  لهالم مو  هل ه   هوهالم لفع
هتهعصأهاإل   عهالوت نهلصحمهلاألعن تلهدالالوهبهئهوهعمه و،هوم هدل_ام صتهاضلتاألهانه لا  وهال

الر  وهالجهلهلالممتم هلالل د هلمو م  نهل هل مت هالش  دهو،هلاد اه لودنهل اعد يه_هج  هالحتا هب يتاع ه
هالحمهلاألهلوش يهالش  هوهال هئهو:ه   اهوهرلهاجمم عهوهرلهلن يهوع

وهاضد ددل،هلنودد هلدديه لدد ه_لدديه  تددلهالحمهددلاألهالمو لدد وهالل وهددوهلالشددل هوهالمددنهتردد  هلددت يهال هئددوهل   ادد
ه غيهل هرامهم عت هالمو صهاضدبنها  هانه لا  

ال  دوهال دلتد وعهلد ههلانهي   وهالم  فهاللصمنهاله  لونهإالهرألهرللنهبل اموهبلمهجتايدلهال لا دوهرل
ه:ا وهلرل

هد اموهال   أهاالجمم عنهانه لا  وهإب ااهيهالو ل هالحمهلاألع_ه
ه_هد اموهالعل ألهانهال لا وهال لتد وع

هال هئدوهادنلههلي،هلردلهع دلهاللع دعهلشد  ،عصدأهادودلَّههلتد ه عدلدهلد هالد لامهه هال دهاتفهال هئدوهادنهيمد ا_ه
ه،هلص  لاهل ها وهالمتازيوهبوم م هلل موعبشنلهجملنهعلدهل هال لامهه هال لتد ه هيم ا
إادددل هالم وهددد وهالتوهدددوهادددنهال لا دددوهال دددلتد وه)الدددعل هرلهالمنددد ألهرلهالش  دددهوهرلهالحدددلل(هللتازيم ددد ه_ه

هاضجو هوعب لا  وهالللفهالل بهوهاضخ  هرله
هت وه وهالتلفهانه لا وهال لتد وع_ه
هالمم هلهال  د هانهال لا وهال لتد وع_ه
هاضلتاألهلداللم  هانهال لا وهرلهال  وهال لتد وع_ه
هالمو لهوهانهال لا وهال لتد و،هرلهالمو لهوهبه هال ه يهال اتهوهلال لا وهال لتد وع_ه
هتد وعي لهالو لهلم هوملهاتفهال لا وهلال  وهال ل_ه
هت وه وهالحتا هانهال لا وهرلهال  وهال لتد وع_ه
هاإل   عهال   نهانهال لا وهرلهال  وهال لتد وع_
هع(43)ال هئوهانهالم  اهوهال لتد و؛هامأهي ت نهب  اهالت هالم يهانهبهئمو _ه

                                                 

هع314دعهيت يهالم  ،هل لحهال هئوهال لتد وهانه لا  وهالو ل ،هل  ت وهصه)43(
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لدأهالمل وددو،هلو يدتهاضجهد فهال  اردوهق   ددوهالل دلهب ل   دو،هبددلهإألهبلضد يهلد هربود  هال   ددوهالم د ج   هإههههه
لم هجللهالنم أه و ضدتألههل  هلقل  هالوت نهانهالمجمم ؛هان يتهتصكهالحه يهال  ل و،هلال  هلوهال  ل و،

هللاق هربو  هلجممل ي،هانملهع لهاللع عهالمش  هعو  هلوملهغه وعبتاقل يه
وهل ج مه هبلوتاألهلا اهرلاأهلص  اره هبل اموهه ا يهال   وهانهال لا وهال لتد و،هلل ها وهالل ام وه م ل

لقتدددتههعصددأهاددد وهال مددد لو،ه))ال   ددوهادددنهال لا دددوهال ددلتد و((هرعدددلت  هال  ل دددوهع هددد هالجلتدد  ،هلقدددلهر ددد اتُه
ههوهال لع ،هلا للته ب   هب ل   وعالتجلاين،هلاالتج االتج وهع هاالتج وهالتاقلن،هلهاه  هال  اروه

ه
 :وضعت نتارج الرسالة، ومنها الخاتمةوفي 

  ددم لهب دد هالمدد  هلدد هلعردد  هال ددت هلعودد  هالم دده هبدده هلددح ال  ،هلددح ا هال لدد فهللددح ا ه))ال   ددوهلااددوه
اإلمددموت،هلو يددتهال   ددوهاددنهالحهدد يهلاضدأهلح ددوه  تدد جهب دد هالج ددلهلالتندد هللدد نعهلو يددتهال لا ددوهراددله

هالتوتألهاضدبهوهالمنهات  وهع ليهال   وهلتضتع نهل  ع
ال   دوهادنهال لا دوهالل بهدوهال دلتد وهلجد النهل د ،ها لضدحتهاد وهلج  وها وهال م لوهلمم  هل هلدت يهههههه

ق لدتهال  اردوهب ه د  هالمضد دهبده هلههال ت ي،هلخص تهإلدأهعدليهيمد م ،ه رت د هجدل  يهب لمو قشدوهلاالاممد دع
مدد   نهاددنهت ص ددلههنهلاقدد هالحهدد ي،هبمم هددلهقللمدد هبهوددتهاهدد هوهددفهو يددتهالمل وددوعدد لمنهال   ددوهلالمل وددوهادد

هلشن ت  عال   وهلبل ه
إألهال ج يهل هال   وهو يدتهضمد  أهورهد يهلو د هالت د هلايمشد  هال   لدو،هلذود وهرألهالل قدوهبده هال   دوهههههه

،هلاود ه روهال  اردوهمل ودوهللد ليهال   دولالمل ووهع قوهجللهو،هان ألهرادلهرمد  أهال جد يهلد هال   دوهغدعلهال
تددد  ه هال   دددوهب لمل ودددوهلددد هخددد فهال جددد يههشدددف،هلتنرألهلددد هالحددد  هب ددد هرألهتددد و هع قدددوهالمل ودددوهب ل   دددو

إلأهال  أهاضلفهل هال حدئ،هلالد  هعودنهب ه د  هلدت يهه،ه يهدلتتالمل و وهالمنها وتهخه فهال لامهه 
)ال ددت يههاندد ألهرألهبهوددتهاددنهالت ددلهاضلفهلدد هادد اهال دد أهال   ددوهلدد هخدد فهلتضددتع وهال لا ددوهال ددلتد و،

و يددتهلجدد النه ا دد نهل هدد فهالدد لامهه ،هإذهو يددتهي لدد نه دد انه  ددم تألهلودد هال لل ي ددهوهلص   ددو(،ها  دد هرألهال   ددوهه
 و   وهلد هخد فه  هلم د هالمش ع هلاللتا فهلال و   و،هلره  وهال  اروهرألها ت  طهال   وهب لتجلاألهلالد

  هال   دددوهادددنهعددد ليهال لا دددوهتلر دددج  هلر قددد هو يدددتهالمندددتألهاضلفهلص دددت يهال لل ي دددهوهالمدددنهات ددد هلددد هلددد  
هتد وعال ل
ب ا مده هال لامدنهاهصتي د ها  هع ليهال ه فهع هالمنهتل  ههإالهرألهال او يهالهتحمت هب ل ت يهالجمهصوههههه

ل دت دد ههلو دد هال ددت يهالتاقلهددو،هالمددنهتشددن صتهلددت يهاع وددوهللشدد الهبشددلوهاددنهالدد او ي،مددلهلي،هبددلهاو لددكه
هغعلهالمل ووهلل ليهال   وع
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رللد هق دلهر هه،،هلرلهال صيهلاالمدم ل دهلد هق دلهاإلق د عهه هلصت اده لل ها وهالتق م هل هو ألهل لم نها  نه
لم ص هقت ه  تدهاآلخ   همت هالل اأ،ها ت  وهال لا وهل ها وهال ت يهلج النهل  ،هإالهري  هلت يهود أله

هل  هل مت هآخ هل هالمل ه هاتهالمل ه هال لع ع
ه، اموهالتوهوهل ت يهال   وهانهال لا وهال لتد ول هخ فهالله،رل هانهال  أهالر ينها لهتتلصتهال  اروههههه

،هلو يدددتهال جددد يهلقصدددوهمددد وهلغ  لإع  مددد هل ددد  هه،إلدددأهرألهلص   دددوهومنددد ألهع قدددوهلددد   يهادددنهتشدددنهلهالحدددلل
هعالمتا دهرلفها وهالم  ه او

رلد هالت دلهالرد ينهاد ه  هرألهال   ددوه دنصتهعد ليهالش  دهوهال لامهدوهج ددلانهليت د يهوه  ده هلد هخدد فهههههه
لددد ليهال لامدددنهخ تلدددهم يهلاخدددم ا يهعددد همدددن ألهاضلنودددوهاضخددد  هالمدددنه  ددد ج لألهإله ددد ،هلمدددتا هلو ددد هال

هاضلنووهاللاخصهوهوملألهالممصنوهرلهاضلنووهال   جهوع
لره دد هال حددئهرألهلص   ددوهر ددن النهخ لددوهلصددعل ه  مصددفهاه دد هعدد هغه ادد هلدد هاضلنوددو،هو  ت دد طهزلدد هال   ددوه

لدد ه دد لقهلغدد لأهرلهلدده جهد ددكهرله تادد ألهلمددهلعهلادد اهلدد هره دد وهالت ددلهبدد ل تاا هال  هلهددوهلال هئهددوه
هالر لئهالملوتألهبد)ال   وهلالعل (ع

 ددلهرت دد هلدد هالج يددلهالص ددت هلجدد النهلدد ،ه ه)ال   ددوهلالص ددو(هارلدد هالت ددلهال ابدد هلاضخهدد هلالدد  هعوتايددههههه
لمنوهكهلالتد هال لامدن،هللو د هلد ها ه  هرألهلص وهل مت  و،هلو  هل ه م لهبص وهالم لف،هللو  هل ه م لهب 

ه م لهب لص وهانهال لا وهل هلج زهلب غوهلاتا هلتوت  هانهامملم فهالل لنهلالت هحع
هلم لهال  اروهإلأهي   وه م لم  ،هلمتلصوهإلأهيم م هلت دا :

 هو يدته))ري ه غيهال دت هلاض دن فهالمدنهت دلوهب د هال   دوهادنهال لا دوهالل بهدوهال دلتد و،هإالهرألهاد وهال دته
ت  ددد هلصتيدددوهب دددم وهالتاقلدددو،هاددد لو  يهالتاقلهدددوهو يدددتهال  ل دددوهعصدددأهال لا دددوهالمدددنهات ددد ت  هال  اردددوهلجددد النه

هع(44)لصل امو((
ع دددله ،هانمدددلهالدددلومت ه تدددوشدددفهال ددد ارتألهعددد هداللدددوهالدددوصهال   دددن،هلللدددتتاهلتضدددتع ت هلاتج اههههه
((هواأله))ال هيهال ص هدوهادنهال لا دوهال دلتد آفهالشهخهع هال صتوه وهانهال لا وهال لتد وهتحتهعوتههكالمص

هلرب ألهع هيم م هلمللديهل    هانهال  تمو:
هاص لهتتلصتهانهد اممنها وهإلأهيم م ،هل هرام  :

_هامم  عتهال لا وهال لتد وهرألهت ت هالج يلهال همنهالجمد عنهادنهالمجممد هال دلتد ،هلالد  هت د زه1
هو،هت دددت  هالش  دددهوهالمصمعلدددو،هللددد اعهاضجهددد ف،هلت ددد  عهاإلمددد لاهددد هقضددد   هاإلا ددد سهب لددد اوهالل بهدددوه

الحضدد  او،هلايم دد  هقددهيهال هدد ؛هلودد ألهادد اهالم ددت  هلممدد  عانهبدده هجمصددوهلدد هالدد لامهه هبح ددلهاخم ادد ت يه
                                                 

هع233صع ه هالجلت  ،هال   وهانهال لا وهال لتد و،هل  ت وهه)44(
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ددعهاهدد هرلددح أهاالتجدد وهاإلمدد لنهعصددأهعدد  هادد وهال ددهيه التن  ددوهلالر  اهددو،هلالتوهددو؛هاتددنهالتقددتهالدد  ه و 
قهل هلل هد وهالر  ادوهاإلمد لهو،هلل تندعاوهاضد  يهاإلمد د،هود ألهرلدح أهاالتجد وه متااهلع  نهلضمتيه نه

الدددتاقلنهاالجممددد عنه ملددد  تألهلددد هاددد وهال دددهيهلادددقهلق مل ددد هعصدددأهر  هالحهددد ي،هلادددنهمدددصتوه وهالمجممددد ه
هال لتد هالمم  موه تله نع

ل دددلتد ،هو لملدددد لأله_هلدددت  هال لامهدددتألهال دددلتد تألهجمصددددوهلددد هال دددهيهالت د دددوهالمم  مددددوهادددنهالمجممددد ها2
لالمضحهو،هلاإل ر  ،هلالتا  ،هلال متج،هلالش ف،هلاضل يو،هللديهتند هال لا د وه_خد فهذلدك_هل وه دوهعصدأه

ل   امددد ،هلتصم ددد هالامه جددد وهامددمل ا هاددد وهال دددهيهالت د دددو،هلإيمدد ه دددمحنيهادددنهلجتداددد هللدد  فهال لامدددنه
لهوددوهاددنهالمجممدد ؛هلت ددلهال ددل اوهالتوهددوهلصمم هدد اوهال همهددوهلال ددصتوهوهلددل ه دد امحهل،هلإد اودد هلجمملدد 

هال لامهوهاه  نهانها  هاممرم  ها وهال هيهضم هالمحمت ،هرلهانهمت هاممرم  ا ع
ل د وهال دهيهود ضخ قههتألهرأله م  قدتاهإلدأهالج يدلهالمضد دوهامم  عهال لامهتألهال لتد ه_هانه و مهوه  هل3

ال غ دوهادنهالو دلهاالجممد عنههادنهذلدكهو؛هلو ألهضد ب هال هئو،هلاله سهلاإلا  ط،هلال صق،هلال تف،هلاضي ي
الممددعأل،هرلهالموتهدد هلالمحدد   ،هللدده هختهدد نهعصددأهال دد  ،هرأله ددل يهتدد   هالدد لامهه هب  هلددوهالمجممدد هال ددلتد ه

ب الت ددد قهلدد هاددد وهادد اهاللدد  ه م ددديهه،المحدد ا ،هلا لدد يهعصدددأهعدد  هاوددنهلمصدددكهالجتايددلهالمضدد دي
هالمح ا وهإالهاهم هيل ع

الل اموهاال ت  طهالت هقهبه هال هيهال ص هوهلالش تصهال لامهدو،هلود ألهلد هال  هلدنهرأله صحد هه_هرلضحت4
قدد  ،هال لا ددوهال ددلتد وهل ددلا هلدد هرلصمدد هادد وهال ددهيهلدد همددص وهاوهددو،هلت وهددوه لامهددوهعصددأهالدد لامهه هعوددله مدديه

،هلاددنه  هلددوهصشدد تصاضبلدد دهالر  ددوهل  تلدد يهال لامهددو،هلودد ألهتددلخلهال ددهيهال ص هددوههدد ا انهاددنهتشددنهله
هع ق ت  هاهم هبهو م ع

_هرمدد متهال ددهيهال ص هددوهالم  لاددوهاددنهال لا ددوهال ددلتد وهاددنهاخمهدد  هاضيمدد طهال و مهددوهال لامهددوهل دد ،هاتددنه4
الص دوها ضددتهايم دد  نهللهود نهلصم ددمت هالص ددت ،هلرمدصتب ،هل    ددوه  ادد ،هلادنهالعلدد ألها دد وهجمصدوهلدد هعصددأه

ادددنهالمددد   خهاالجممددد عنهال دددلتد ،هرلهلددد ه  صدددقهعصهددد هع اددد نهزلددد هال تددد يههامددد اوهزلوهدددوهذاوه  هلدددوهلمدددتت ي
االقم دد د و،هلاددنهالمندد ألهرلجدد وهورهدد   هلدد هالدد لامهه هال ددلتد ه هإلددأهز عه  تلدد يهال لامهددوهاددنهبهئدد وه

عصددأههومندد ألهاللمددلهرلهالملصددهي،هللدد ه  تددألن يهددوهللهوددو،همددتا نهو يددتهع لددوهو ل   ددوهال ل مددو،هردهخ لددوهه
هال لا وعهل  ها وهال هيهانهال ه ق وهالمل ه  وهال لامهوهالمنهتجمَّهال   ،هر

هاالجممد عنهالدتاقلنها ضد اهادنهيمد اه_هانهولهل هم قهتوتعتهاتج ا وهال لامهه هالتوهو،هان ألهاالتج و1
ال  ل هددوهلددو ي،هاهمدد ه ددن لهاالتجدد وهال لل ي ددنهالمحصهصددنهج ي دد نهاوهدد نهقت دد نهبلددلهامدد اوهالمحددتفهالن دد  هاددنه

ه،هلبد زهاالتجد وهاإلمد لنهعودلهائدولاالقم  د و،هلالر  اهوهداخلهالمجمم هال دلتد ه،ال ه ق وهاالجمم عهو
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 هلد هال لا د وهالمضدمتألهاضخ قدنهال همدنهالمضدم هادنهورهدهامهه هال لتد ه هب تم هاتج اد نه ود غيل هال له
هعه(44)دأهال لتد انهالمتج هاإلم لنهلم مصفهرجو سهاضالو ت هالح للهه     ال لتد و،هله

الوددللاو،هلي ددلهه  هرغتصدد هالو ددلهال ددحتنادد لفهال دد ارتألهتجصهددوهاضمددصتأهال   ددنهلاددتهاضلدد هالددههههه
ا لو لهالج للنه متلنهت لصنهب ا ين،هلالو لهال حتنه لمملهعصأهاإل   ي،هلو لكهالمح ض اوهلالوللاوه

لردددلهتو لل ددد هال ددد ارتألهلال  ارددد وهها ي ددد هتمهدددلهإلدددأهامدددمم لوهالح ضددد   ،هلللددد هالمتضدددتع وهالم مدددوهالمدددن
التد   هبلودتاأله)التلدفهادنهال  دوههم لوهالم ج مه هلص  اروهاهت  هبوترمصتأهالتلفهانهال  و،هللو ه ه

للحمددلههإبدد ااهيهالو لدد ،هلخ لددلهالهتمددف،ه:عدد هرمدد له  هعوددلهال  لدده هتال  دده يهال ددلتد و(،هلقددلهوشددت
هالش ح  ،هلرلهموهال مه ،هلاللل صن،هلغه ايع

هتتلصتها وهالل اموهإلأهعلدهل هالوم م ،هلت قوهانهتض عهفهال حئ،هللل هرب زا هل  صن:هلقل
_هالتلددفهلجدد فه اددلهلغوددنهلدده هلل امددوهالش  دده وهلاضلنوددوها دد ،هرلهوددلهلدد هاددتهاددنهللدد هاددته1

وهال وهدوهالل لدوهد امدهال  دوهللد وهبلضد  هبد لمهلا دل،هإيمد هج للهادنهالدوص،هللده هلل امدوهعو لد 
تمر ت دد هعصددأهل ددمت  وهلملددلديهلل مصتددو،هعصددأهل ددمت هالمل هدد ،هلعصددأهل ددمت هالمضددمتأل،ه،هلاددنهلصددوص

هللمل اوهلض هاجمم عنهرلهت    نهرلهيت نع
_ها هددتهي   ددوهالتلددفهال  لددوهب لشددل ،هبو ددهلهجهددلهلدد هالل امدد وهالل بهددوهالم ا هددو،هبهومدد هيشدد وه2

هالو   وهالتلتهوهال  لوهب ل  دهانهر  هغ بهوع
الددتا دهاددنهالومدد اهال   ددنهال ددلتد هضدد لأهت مصددفهبدد خم فهالمدد االهالمددنه وم ددلهه_هإألهالتلددف3

إله ددد هال ددد ص،ها لتلدددفهادددنهال  دددصهالموم ددد وهإلدددأهالمددد الهالدددتاقلنه_لدددر ن_هل مصدددفهعددد هالتلدددفه
ضألهذلدددكهخ ضددد هلم مضددده وهالمددد ال،ها لتلدددفهعودددلههإلدددأهالمددد الهال لل ي دددنهرلهال لدددع ؛هالموم دددل

ل ه مم  أهل هال هيهلاضان  ،هل هل لحهاضل و هلالش  ه و،هلب مملم فههالن مهنهه ،هج  هب خمه  
رم مدد نهإلددأهه،هرلدد هالتلددفهعوددلهالددتاقلهه هاه ددلفاضللدد فهالم صهل ددو،هالم ددم  يهلدد هجهدد دهرعمدد فهال ددلل  

ي ددلهعدد ليهالتاقدد هال دد  جنهاددنهعدد ليهالددوصهاضدبددن؛هلهح ددلهاإل  دد دهبدد لتاق ،هب عممدد دهال ددت وهاللقه ددو،ه
 ددصو،هلالمدد ت  هبدد لتاق هالملدد  ؛هلبددلاهالتلددفهعوددلهال لددع ه هل وددعانهعصددأهلدد ه  لددعهلح لددوهإي دد يهوهللهوددو،هالمت

هلاي   ع وهذاوهو،هب العمم دهعصأهاضلل فهذاوهالشحو وهال لع و،هالمتهتوهلألم  ه هلال لتزهالم    هوع
دهلم لددتهالتلددفهال دد   لنهوددلهلدد هاددتهغ  ددلهاددنهالتلددف،هعدد ه   ددقهاضههههه م ددمهنهو،هللدد فهالت يلقددل 

هعالمره يهلصلاشو

                                                 

ه،هل  تطعه411دعهع لالص هآفهالشهخ،هال هيهال ص هوهانهال لا وهال لتد و،هصه)44(
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عدد هالتلدددف،هوتيدد هعو دد انهزامدددلان،هلجصتبدد نهل   ددوهتع هوهدددوها دد ؛هبدددللهلهه_هر  مددتهالل امددوهخ ددد هالمددت لل4
التهدد مفهالتوهددوهاللل ددليهالمددنه  ددلل  هلنددلهعو لدد هاللمددلهال   ددن،هومدد هبددلاهذلددكهلاضددح نهاددنهالت ددله

  هالتلدتهو،هوتي د هلل  صدوهزلد هال  د دعهت  دله تذيهع هالم دوم هر  مته_ر ض ن_هخ  هالتن يهالم خالر ينع
التلددتهو،هالمددنهت  دد هعصددأهال دد دهتتالددص ،ه مدد الجهلدد هقدد  ،هآلخدد ،هلودد لكهت ل ددلهتصددكهالم دد   ههالم دد   

هلملصقهبو   وهالمص نع ه_إألهو يتهانهل لحهان يهال  وهردهال_هرل  
شدددفهعددد هذاتهدددوهف،هإذهإي ددد هتنب لدددلهخ ددد مصهالمتلدددتهه_هعمصهدددوهالتلدددفهله دددتهلح  دددلي،هتنمتدددن4

التالفهللش ع وهتج وهالمتلتف،هلعصه هام اع يهب  يهالتلفهالمنهتو صقهلو  هالله هالتالتوهرل هل ختذه
انهالح   أل،هالهمهم هرألهالتلفهالمو صقهل هالش  هوهذات  ،هع هيت   هرلهع ه   هوهرخ  هلتالهوه

هل  هرلهلل د وع
،هع هرل لوهااليم   هإلأهال هئوهال لتد وهالمليهوهلال  ل و؛ها ألهيهللفهالش  هوهاإلي  يهو_هانهاه هي1

للددفهالش  ددهوهغهدد هاإلي دد يهو،هلب لدد اوهالحشدد او،هوشددتتهعدد هت صهددلهادد هضدبدد  هغدد بهه ،هدلألهلل اددوه
هب ل صتهوهاض ل تلتجهوهالمنهاي ص تاهلو  ع

ل  لدددده هرغتصددددتاهللددددفه_هبدددد ل غيهلدددد هوردددد يهاضلدددد و هالمتلددددتاوهاددددنهال  ددددوهال ددددلتد وهلتوتع دددد ؛هادددد ألها7
الم دد جل،هلاددنهالملصدديهاإلمدد لنهالممهددع،هلغتصددتاهودد لكهعدد هللددفهالحدد له هالشدد  ته هرلهعصددأهاضقددله

ه ه لخص  عفهالشلت هال  ه وم أهر هل صيهعولللل
لد هال  لده هلد هال صدلاألهالل بهدو،هبلدلدهالم وهدعهعصدأهللدفهالم لدحهه_هتمهعهال د صهال دلتد هعد هغهد و1

هع(41)ومتأهرغص  يهب لل فهع لو،هالهت ل هالحه  الج هموهلصم ري،هلاه
التوهددو،ها ددلهامددم لههلت ددوهفهبو مدد هلل دد ا وادد لفهال دد ارتألهالنشددفهعدد هالمدد الهال   ددنهلإبدد ازو،هههههه

موهع مشوهعتديهالع اعهالل ت ،هبل اموه صهانهالحل ئهالش  ف،هلق لتهاللا هاللومت هلحملهالع  ،هال 
وههمدددوهال  ددد مصهالتوهدددوهلالمضدددمتينهال ددد لن((،هلقدددلهتو للدددتهاللا هنهعصددد))ال  دددوهادددنهومددد أهاضلددد لنهضبددد

هلص ص،هللم هتتلصتهإله :
ه_ه د دهال حدئهدعدد ل هالم مشد قه هلر دده ع يهلد هالشدلتبهوهلات دد ل يهال هد فهالل بددنهبد لل يهلالم دد هح،1

هلذلكهل هخ فهد اموهال  صهالل بهوهال ل موهلتحصهلهر ن ل  هلخ  م   ع
 ه دد  هبدد ألهربدد هبندد هبدد هد  ددلهاددتهل مندد هادد هالم  لدد وهعدد ه   ددقهلدد هع ددلوهلدد ه_هر  ددلهال حددئه ر هلدد2

ل   يدد وهبدده هيمدد ذاهلدد هل  لدد وهبددل  هالعلدد ألهال مدد اينهليمدد ذاهضا د ددئهربددنهبندد هبدد هد  ددل،هلتضددح نه
هرلج هالش  هلاالخم فهاه  ع

                                                 

ه،هل  تطع341_341اهت  هالت  ح،هالتلفهانهال  وهال لتد و،هصه)41(
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إلدددأهريدددتاعهه_هقددد دهاددد اهال حدددئهب ا ددد  هرا ددد  هدقه ددد نهللدددلدهال  دددصهادددنهرلددد لنهال ددد لن،هلر ددد  هر ضددد نه3
ق ددصهت    هددوه_ق ددصهإلمدد عهلتر هددف_هق ددصها بهددو_هق ددصههإلددأ:للضدد له هادد اهال  ددص،هلق ددم ه

هاضلر ف_،هوم هذو هال حئهعلدانهل ها وهاضيتاعع
عصمهددد نهلإبددلاعه نهلرألهاوددد يهوم دد نهق ممدددوهبدد ات  هاعممدددلوهادددنههرألهلنمدد أهاضلددد لنهتدد  ه انه_هرلضددحهال حدددئه4
هيع هالم دت  هاللصمهوهعصأها اهالم لل 
ه_هال  وهالل  تهوهو يتهرور هاامت النهب لشل هي  انهل  لهم هالتجلايهوهلالمتا هانهالت هالشل  ع4
_هو ألهلصت هال   نهاضل لنهلن يوهلممهعيهالهت لهع هالشل ،هلقلهتل للهللد هال د لنهب دوتفهالمل لدله1

 دد :ه لا ددوهصتاددنهالل بهددوهلراه دد د هالتدد هال   ددنلدد ه لا ددوهلتلصهددق،هلعصددأهادد اه لددلهاضلدد لنهلدد هرو دد هل
هع(47)لد امو

هجلهالدددلومت هع دددلهالحدددنهعصدددنا هدددتهال  دددوهال ل مدددوهب امهم ددد هادددنهال حدددئهاضدبدددنهلالو دددل ،هلقدددلهمددد
مددونه مدد لوهبلوددتاأله)ال  ددوهاددنهع دد  هال صتددد  هال ا ددل  هلبوددنهرلهددو(،هلل ددصهرادديهالم دد ا هالمدددنهالحته

هتتللهإله  :
هلأهردأهو ه هلأللوهاإلم لهوع_هردوهاضان دهالو ل وهرا د وهالو  هإ1
ه_هو ألهاالعمم دهعصأهالو  يهالتوهوهال  بهوهم   نهانهل فهالو  هع هت الهق  نهو ه هلأللوهاإلم لهوع2
بددد زهمدددم وهق دددصهاددد   هالل ددد   ،هلادددنه و   اددد ه ر وددد هال دددلقهاإل مددد ينهلالتودددنه_هودد ألهال دددلقهلددد هر3

هلالم    نع
هوهاهوهلح ووهالم   خهاإلم لنهالل هيهانهم ع ت هاضللأع_هل هرايهلمهعاوها وهال  صهري  هت جم4
هل ه  ام هاإلم د،هان يتهلر النهت  ه ه نهاه نعهانه_هوم هقللتها وهال  صهري  هتحملهوره ه4
ه_همتفه   أهل  وهال  صهب     هال  صهعولهالم لوه هلل ه حم دهردأهاضليهلالشلتأع1
عنهال  قهانهالمهلاألهالحض   هال د ميهعصدأهاام د  هغه اد ه_هل  هلاضح نهري هاله من هض هرلوهرألهتل7

ه و ب  عانهرلهل هليه ممه
ه_هلت  أهالم  للهوهالن   هض هردأهرأله  تدهربو  هرلم هب ل لدهعو هلإب ازهلل يه هلعلدهاالي عادع1
ا يود ههللد اه ألهت ه اد هالم دمم هدلهدلهال لهم د ؛ل هد ام وهانهالوتاانهالتوهو،هاده_هل م ه  لهل  محلل3
هتحنيهعصأهيت   هبوت   هلل هبهئم  ،هلله هل هخ فهر د وهل مل  يعهجلهرألهيلعهالو تصهاضدبهو 

   يهت مضدنهاالامد ادهلالهتصدعدهال  دتفه دلهاآل ا هاضخد  هالم د   ي،ها لم دالبلهل هالم ليوهالل لهوهانهت _ه11
هع(41)لاإلذع أل

                                                 

هل  تطعه،422ع مشوهالل ت ،هال  وهانهوم أهاضل لن،هصه)47(
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ج للهو،هللو  ه م لوهاللومت هخ لدلهالجدل  ه)الم  لد وهلاعموتهب ل  وهالل بهوهال ل موهعلدهل هال م ملهال
هالش قهو(هانه م لوهض موهل هج للوهاإلل دهلحملهب هملتدهاإلم لهوع

لددلخصه هإ  ادد هبودد  هالم  لددوهه،هادد ام اتاه لا م دد ه هالم دد لامددم توهال  ددصهال  بهددوهاللجه ددوهلتهتدد نهلدد هههههه
 أل،هلع ددلهالدد اهيهالل  مددن،هلقددله دد فهبلددمهتصددكهالتامدد ،هللدد هربدد زهرللئددكهالح دده هبدد همددصهم ألهبدد ه  دد

الم  لدد وهال   ددهوه ددتالنهلت  دد ن،هل بمدد ها ددممصتهالم  لددوهالتااددليهعصددأهروردد هلدد هق ددو،هلورهدد انهلدد هرد ه
ها ،هلقلهبلاهذلكهجصه نهانهل  ل وهال تسهالحص نعخلهال  صهانهالم  لوهلاض  أهبو  هتلا

م هالتلدفهعودلاهي وهعولهال ل  هلالح    ،هاهدئهل دليههامم  فهالم  لوهب لتلفه لله هئ نهجل لانهههههه
  دمحتذهعصه د ،هرلد هادنهالتمد يهالمدنه ل لج د هاد اهال حدئ،ها دله ر ود هل  لد وههخلهالم  لدو،هللمد ع ض نهدا

هت م لهبتلفهالملألهلال صلاأل،هرلهال    هلال   ته ،هرلهالحهتاي و،هرلهالتتاو هلالرم  ،هرلهغه هذلكع
هل  لدد وهال ددل  هلالح  دد  هه ددت هالم  لددوهالل بهددو،ه غدديهرألهلاإل  دد دهلاضددح نهلدد بدد لتع ههبددلاهاالاممدد دههههه

لجدددتده،هعصدددأهج يدددلهو هددد هلددد هالمدددتاع ،هلنددد هالجل دددلهالددد  ه ر وددد وهادددنهاددد اهالصدددتألهاهمددد هبلدددلها دددممصت
هلجمتعوهل  لهوهو لصوهتن دهتنتألهل م  يهعصه ،هبملوأهرألهالتع هرضحأهت    نهتجوحهإله هالم  لوع

دخصتهالجتايلهاللصمهوهع ليهالم  ل وهل هرلم هاضبتاأ،ها و يهل  ل وهتل ل هالجتايلهالش عهو،ههههههه
 ضلت هالص ت دو،هلل  لد وهتمود لفهال ضد   هالو ل دوهلال  غهدو،هلل  لد وهتشدمملهعصدأهبلدمهبدلل  ل وهت ميه

هالتتاملهانهعصيهال ل،هلتشه هإلأهوره هل هاضل ا هلالم  صح وهال  هوع
متند ،هومد هم دعفهل ُهل ُهه جدأمدلجهب د هل ُه  ه دتأهالم  لدوهورهد انهبحهدئهرضدحتهو ل  دهليهال و مهدوه ُهتاههههه

 مدديهال   ددقههرخ  مدد ،هب ددلفتتج ددتهالم  لددوهيحددتهالمجممدد هلمحل ددوهعدد هقضدد   و،هلو  ددتوهعدد هعهتبدد هله
هت حهحهالم   عله

لديه لدلهل  دت انهعصدأهال حدئ،هلهادنهالتمد يهالمدنهتو لل د هب زهج يدلهالجدلفهلال ت د وهلالم  ل دوهقت د نهههههه
إيم هدخلهلج فهالمت خ اوهلالمو ه اوهالمنهتتج هح ل،هاه ل وهالمشممصوهعصأهللجهالشن هلذل الم 

ه هل هوم أهالم  لوهانهالتم يهزل هالل اموعهإله  هور
هالم  لدددوهجددو هالهي هدد هلددد هاددنهاض ددن فهاضدبهددوهاضخددد  ،هرألهالل امددوههرلضددحتههههه ا ددتهبودد  هلددد ألهادد  
اهدد هال   بددو،ههاضدبهددو،هاهددئهاامددت هعصددأهالشددل ،هلذابددتهم  عهرأله ضدديهتحددتهلتامدد هرغصددلهاضجودد سامدد

المردلهلالحنمدوهلالتلدهو،هومد هوم دتهال ده يهال اتهدوهلد هخ لد ،ههلامم  عهاامتا هال م لو،هلتمن هل هضي
 هل تاعهمدد هداخصدد ،هللدد هتصددتألهادد اهالتددهمدد ه ر ودد _هلل لجددوهردأهالدد ا وولبددلاهريدد هلدد هالممندد هر ضدد نه_

                                                                                                                                                        

هال  تمو،هل  تطعهع لالحنهالحتمون،هال  وهانهع   هال صت  هال ا ل  هلبونهرلهو،ه)41(
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هت ددل يهلعد  هلخ تمددو،هلتمودد لفه نمدلهعصددأه    دوهالم  لددوهالمدنهت ددتدهعصدألق بصهمد هلدد  هلد هالممندد هرأله
هانهقضهوهردبهوهرلهاجمم عهوعه نهخ له نه ر 

ال  و،هانم دتهلد هخ لد ،هومد ه مند هود لكهرألهتتلدفهبلدمههامم  عها اهال و  هر ض نهرأله شمملههههه
هبم هتشملهل هاتا ه مملهل هبلا وهالم  لوهإلأهي   م  عهالم  ل وهب ي  هذاوه  ب هل  ان

داخلهالم  لو،ها تهراه ي نه  تدهب لا وهالم  لوههالمنه  د   هال لامنوشفهال  ائهع هاضدلا هالن ه يهههههه
قددلهرادلا   هدلألهلشد  وو،هلاددنهرورد هاضاهدد أله شد  يهال لا ددوهاا د ،هل بمد هاضدد هداخدلهال  ددو،هلجلدله  ه

ه لو،هل بم ها م يهانهب تلم  ،هلقله عدادهاضت و،هاه تدهلالوهبلل هال  تلوعانهرالالهالم 
ل ر و هلص لا وهعولهالحوتنهدل انهليه   قهإله ،ها ته  تدهبمتاج وهال  لهللج ب مد هبلدلهودلهل للدو،هإذهههههه

هالحوتنهلتوهال ه هانهاه ه مرلهال  لهلتوهالش عه مرلهعوله
 ا هرلهت دل يه د تصهه هل هاضاه ألهل  دهالم لفهانهت دل يهال  دلهإلدأهال دلت تدهال لا وهر ض نهانهورههههه

ب مدم   أله د تصهالم  لدوهلالمل  دفههت د هدل هالتمد  وهبده هال  دلهلال د  ،،هل بمد هق لدالم  لو،هومد هتد
هبم  للا ع

تتقفهال  ائهر ض نهلاته ل سهال لا وهعولهالم  ل وهالمنهت ص تهلو ،هلد سهتتههدفهبلدمهالم د لهه ه
هاميهال لا وهانهخللوهلضمتألهالم  لوع

ا لفهال  ائهتح هقهاقم اأهرور هل هالم  ل وهال   هوهعولهلل لجم هعو  هالعلد أل،هاهدئهتمدتهههههه
هع(43)د امم هل هاللاخلهلال   ا،هوم هرب ألهال  ائهل هللو  هالمن ألهل هرامهوهلل هالم  لهه 

لدي،هلقددلهلقتددتهالددلومت يهل هتددوهالم ضددتأهعوددلهتودد لفهال دد ارتألهالشددل هالل بددن،هلوم ددتهعودد ه مدد ملهلملدد
)ال صهالشل  هانهاإلبلاعهال لتد هالمل ل (،هلجملتهر ه فهالشل هال   نهل هالل تاألهال لتد ،ه

هللوتم هإلأهلتضتع وهلمللدي،هلوشتتهع هالمتههفهال   ن،هلل هالم  ا هالمنه للت  :
لشل  وهال   دهو،هالمدنهت دت همده يهال مدتفهاتلهالشل هالل بنهبت هالم تالوهاه_هانهالل  هالحل ئ:1

للجددلهاللدد أهالم ددصمه هاضلامددلهلع ضدد  هب مددصتأهق  ددن،هع ضدد نه  ددت هبلددمهه،لددصأهالصدد هعصهدد هلمددصي
هلشدل ا هاد ل يها ضد هرلدم ي،هلت خ اد رم  أه هتعهاد اهالودتعهلد هالشدل هرألهاهالم    هوهلو يتاضالاله

هع هبل لهلش قهلصح ض هالمم خ عع هاضليهاضخ  ،ها ذلاهب لم   خه بم هلص حئه
_هومدد هاتضددحهرألهالشددل ا هاددنهال  لددلهاله  م دد لألهاددنهادد اهالوددتعهلدد هاإلبددلاعهعصددأهالملوددأهالح ضدد هرله2ه

 لع ددوهرخدد  هتنمدد هل ا هاللاللددوهال دد ا ي،هومدد هرألهالشددل ا هات لددتاههعدد هللدد ألهالم   دد هلمصددكهاضاددلال،هبددل
ه  امقهاوهوهلم   ووهانهع  ها وهاضالالع

                                                 

هع131دعهخ للهالجل  ،هالم  ل وهالش قهو،هصه)43(

 



 91 

 هالشل هالحل ئهلب  لوهال لل ي نهلو هب ل   ملهالشدل  وهالمدنهتلممدلهعصدأهبلدمه ود معهال  دو،ه_هزخ3
لت تدهعصدأهت دت  هالمآمدنهاإلي د يهوهالمدنهت دهلهاآلخد   عهل ر ود هه دت هاد اهالودتعهال لل ي دنهادنهالشدل ه

هإلدأهالشدل هادنهالل د هالحدل ئه_ه ديهايح د هاالتجد  وهالمتغدلهال لتد عهب  لوهانهبلا وهدختفهال ص 
هانهال لل ي هوهانهال   ملهذاوهال  ب هال   ن،هله  هالمجل لهانهالمض له هلاض ن فع

_هلهتتهبلمهق  مله ل هالمتلهصوهال صهتتههتد نهل مصتد نهعد هال  دهليهالم صهل دو،ها لد حتهال  دهليه4
الاممددد دهصن،هلابددد لكهلع جددد نهلددد هالمجودددهحهاللددد  تنهلالمتضدددتعهوهال   دددهو،هل ودددعوهعصدددأهالحدددتا هالدددلاخ

ال   جهدوهلاالامم دهو لكهب لح ووهلال تو،هلالم ص لهانهال    ،هلال ب هبه هالم د ا ههب لحن  وهالج ي هو
هلالح ووهاللاخصهوع

_هاعممدلهالشدل ا هال دلتد تألهادنهروردد هالم دتالوهالشدل  وهال   دهوهعصدأهمدده يهال مدتفهلدصأهالصد هعصهدد ه4
لهاعممدلهرورد ايهلب  لددوهادنهال ده يهعصدأهاضاددلالهلمدصيهلمده هال دح بو،هلادتادلهت    هددوهال ردو،هلقد

جمهل  ،هلقلهرد  هذلكهإلأهال   دهالم    هالل دهال    ،هلليه  فهالشل ا هال   هعمللاهإلأها وهال    وه
لقتددوهلم يهددوهرلدد دهوددلهاددللهلهل ددتوها دد ،هلمدد هجلددلهبلضدد نهلدد هتصددكهالم ددتالوهر دد  هب ل دد دهالمدد    نه

ا ال هالشل ا هانهتصدكهالم دتالوهال   دهوهب ل دلقهالمد    ن،هلمد هرد هإلدأهلصتاقلوهالم ضهو،هلقلهالمعده
هغه أهعو  هال ه فهلاالمموم اع

ادددللهلاادددل،ها دددلهه ددد هاه ددد هالوضددد هالتودددنهال   دددنهرورددد هلددد ههلددد هالم دددتالوهالمدددنهق لدددتهعصدددأر_ه1
   ألهامدددماه ددد هالشدددل ا هتحل دددلهل لدددحهالشددد تص،هلهالم دددتالوهالمدددنهتو للدددتهرادددلا  نهعدددلي،ها دددلهاددد لفه
هعتالم  هاللاخصهو،هلإع   هالحللها  هل هالم ت  ع

_هودد لكهال  ددصهالم    هددوهال  دده يهالمددنهتددو مهعصددأهال ودد  هاللدد د هلصحددلل،ها ددلهلددت  وهالشدد تصه7
هلصحللعهمم   ألهوم هري  هاتن وهعصأهآله وهال  دلاضالالهت ت  انهاوه ن،هلح للوهالملمقهلاال

لردلهلشدن وهالدعلااهغهد هالممند ائ،هه،ل ل هلشن وهاجمم عهدو_هب لزهق  ملهالشل هال   نهالمنهت1
ل يهاللهل هبلا وهلع ليه يهي   وهرله   هي   دو،هلو يدتهع،هلقلهق دهرغص   هعصأهت ال   اعرلهالعلااهل ه

وهانهرغصلهتصكهال  صهانهالمد ري،همدتا هو يدتهل صتلدوهضدلهتو،هرلهج يحدوهل دم م ي،هالش  هوهال مه 
هال   نهانهتصكهال  صهاالجمم عهوهرور هل همتاا علقلهبلوهلل ليهالت ه

إلدأههلا لعههلللهوو،ه_هلج هبلمهالشل ا هال لتد ه هإلأه  تصهغه هإي  يهوهلمنتألهللا انهإلق لوهق صه3
لضلهوهخ لوهرلهع لوهاله  غ تألهانهاإلا د جهالم   د هعو د ،هام ولدتاهبشد تصهلد هال هد هلالحهدتاألهامدأه

ه للألهب   قهغه هل    عتمتلأها وهالوم ذاهي لهل ه  ه
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_هاخمصتددتهال  ددهليهالجل ددليهعدد هال  ددهليهاللمتد ددوهاددنهاالمددم لادهال   ددن،هلدد هاهددئهاعمم دادد ه11
راه يد نهعصدأهالمصمددهحهلاإل مد  هلالمنرهدفهلإعمدد فهالد ا هلصتلدتفهإلددأهجدتا هلد ه   ددلهالشد ع ،هلإألهبدلاهاددنهه

هوره هلو  هال مت هبل ج وهلمت لتوع
تدهعصأهال و  هالممح يهلألالال،همتا هانه    وهالل  هلعلدهال ه هب لحلله_هرل هال   ملهالمنهت 11

مدددده انه  هلهدددد ن،هرلهب    ددددوهاللدددد  هالتوهددددوهلرددددل:هال  ددددوهالصتاددددو،هرلهال  ددددوهالم  لهددددو،ها ددددلهرادددد دهالشددددل ا ه
 هال ددلتد تألهلدد هادد اهال ودد  هالتوددنهاددنهبودد  هل ددتالوهت    هددوهللاقلهددوهلخه لهددو،هلق دد ملهق دده ي،هلادد اهال ودد 

التوددنهقددله تهددلهال ددصهالشددل  هإذاهله تدد هالشدد ع هتتههتدد نهجهددلان،هلقددلهاله  وددنهال  ددهليهلاله تهددلا هإذاهلدديه
ه ح  هامم لال ع

الشدددل ا هادددنهاددد اهال  لدددلهان يدددتهلتضدددتع وهع ددد  وهجل دددليه_ادددنههرلددد هالمتضدددتع وهالمدددنهلددد    ههههه
هع(41)ت صهل وهانهلجمص  هلتضتع وهال و  هالل د هلص  وهالمنهو يتهلتضتع وهعن ال  لل_هعصأه

لاعمودددأهال ددد ارتألهبددد ضدأهلع قمددد هبددد لمجمم ،هلقدددلهوم دددتهبحرددد نهلوهدددلهالم قهدددوهعددد هالشدددل هلالمجممددد هادددنه
دومددت اوهبلوددتاأله)اضمدد يهاددنهالشددل ه  عم دد هجدد  ينه صددلهلو قشددوه مدد لوهالممصنددوهالل بهددوهال ددلتد و،هلر ودد  ه 

هرألهاو يهت  علانهانه    وهال حئهلالمتضتع وعصلومت يهاهصوهالل  ف،هلقله ر تهلال لتد هالحل ئ(ه
عصدأه دل هلديه دللأل ،ههللم هدليم هانهلصحته تنهع هال م لوهتتاللهال  اروهلد هالم دلعه ،هلل د اها دصتِه

ه م لم  هب تل  :هلليه وش هل هق ل،هلقلهل  تِه
صددأهالحدددلهالل  تددوهع_هات دديه ددل هاضبددتيهلاضلتلددوهبددد للمقهاللدد  تنهالشددل لهالم ددمملهلدد هقهددد دهتصددكه1

،هبهومدد هات دديه ددل هال وددتيهبدد لمعااهلشدد ع هالحددلهالشددل ل،هلال ه ددوهلاالامدد ادهلالت دد ،هلات دديه ددل هلال امددو
ه،اض ملهالعلاهال ُص هو،هوم هرألهاو يهاللدانه  فهالش ع هعولا عصأهالعلجهوهب لمح ا وهال ز ووهالمنهت وعه

ه،ا د ين((هالمدنهات دمتهب ل د ااوهالم  بدوهر ل  ه))ا ه ه اممروهوا اهإذاهه،إه   هع  تم هالحمهمولرله
 مد وهتدلا هع  تمد هلات يهالشل هاضختَّيهب لم صهل دوهلال د لدهالو د ن،هلد ليه مد   هالشد ع هبموه،لال ه دهالشل ل

ه،هرلهالمتوعلصمتا ،هو لم  
لألهرألهمد  وهد_هق متهالل اموهال   ملهاضم  وهإلأه ل هاله صمعدهب لمو م  و،هر هري ه   زهالل  توهاض2

التالدي،هلالوج ج،هلالعلاا،هلهتت لوهبه هل هاتهملهل:هومو م  وهه ،هل ل هلو م  وه  ت  هذلكهبمره هلل
هلاع  :هو لم  ،هلالت اق،هلالمتوع

                                                 

هادع1411،هال  لوهاضللأه413_417ل هتوهالم ضتأ،هال صهالشل  هانهاإلبلاعهال لتد ،هصه)41(
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،هللديهت د قهد امدوهي ل دوهاضخدت لشدل هال مد لوها د نهعد هالشدل هالعلجدن،هلا د نهآخد هعد هاهتضم_ه3
  ميهالم موهانهد اموهلتملو،ها لهو ألهذلكه مي هع  هإ   اوهخ لوهب لشل هال لتد هإلأهإا ادها وهال 

هل مض و،هرلهلتح وهقصهصوع
_هعصصتهال  اروهل صدوهاض دل  هاضمد  وهالو د مهوه_ غديهالمحد لالوهالحرهردوهإلبد ازهلدت يهلمن لصدوهل د ه_ه4

تم د هادنهي دقههم دت هإلن يهدوها د هع   ع يهاضدهتمل هيهع  تم  هاه فهالمل ه هالشل  ،ها نهالهتب ألهالش
االجمم عهدوههو لنهلحلدعهرل هالش ع يهالعلجوها دنهت جدلهلد هإبدلا هعتا ت د هالعلجهدوهادنههدلهال د لف

هالمنهتمو هالش ع اوهل هيش هيم ج  هالشل  هبشنلهعصونعهامقلتهالمحه و،ها اهعلاهال
لده هب ل صهدل،هومد هاضخهد يههلت دهحوهدلألهاض دل  هالل لهدو؛ه غديهرأل_هاعمل وهال  اروهب ض ل  هاضم  وها4

م ددمت هالبل  تددوه َددد َّيه_هلخ تلدد نهاددنهلجدد فهالشددل هالعلجددنه_،هلذلددكهضي دد هالهت ت ددنهعصددأهري دد هتعخدد ه
الص ت هال اه هال  ه  مضه هالشل هالت هح،هوم هرألهالص جدوهالل لهدوهت صدلهلد هتد  ه اوهالشدل هاضمد  هللد ه

ه هتع ع
ت دمح  هلد هااممد دهاللا مده ،هلورهد هلو د هلديه ُد و ه_هد متهال  اروهإبلاع وهرم  وهوره يهليهت خ هل ه1

هعصأهاإل  قهانهالل ام وهال  ب وع
ه: يهانهتشنهلهتج بوهالش ع هأ_هالدوهال  اروهاللتاللهالم  7

هر_هبهئوهالش ع ع
هأ_هاللمقهااليتل لنهل  هلم هالل  هوع

هعا_ه   ام 
ه عتاق هالشل هاضم  هال لتدبهتضحوهر  هتصكهاللتاللهب لم  هقل
هر دل  هلتضدتعهو،ر دل  هذاتهدوهلههوهلدوته _هلدوتتهال  اردوهاض دل  هاضمد  وهلد هاهدئهع قم د هب لمج بد1

هعوهتج وهاضم يهل هعلل  ا لهه ت ه   هوهالش ع هانهإبلاع ،هلتل ه وهع هلش ع ه
لدتم هههالشد ع هاله  صدتهلد هاضمد  وهال اتهدو،هلعصصدتهذلدكهبد ألهال  اروهتتتقهالمل ه هع هالمج بوه_هبه وت3

هو أ،هرلهاب ،هرلهزلا،هرلهرخع
ه:صأهرم _هد متهال  اروهالمج بوهال اتهوهانه ل هاضم يهال لتد هع11

هر_هالمج  أهاضم  وهالل لوع
هأ_هالمج  أهاضم  وهال  لوع
ها_ه ل هالمو م  وهاضم  وع
هد_هالمج  أهاضم  وهال  ه يع
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ب ددل هاعمددلادا هه، دد هالشدد ع هعو دد  هالمددنهعاضا مدده مضددحهلدد هذلددكهرألهالل امددوهلدديهتلمددلهبضدد  لوهههههه
هع(41)ب إلبلاعهال  هيجيهع هتصكهالمج بو

لدد هرلامددلهال مدد ملهالج للهددوهاددنه ددل هاض تدد فه مدد لوهاضمددم ذيهلوددأهلحمددلهال  لددل ه)) ددل هاض تدد فهاددنه
الشدل هالد  هق لد هاض تد ف،هاه د ه لدلوهادد،هله1421انهلو قشم  هع دههاضدأهال لتد ((،هلقلها م وتُه

 ضدتهعد هالشدل هلصدهم ي،هلقدلهرع ي،هلالشل هالد  هقهدلهلد هرجدلهتد بهم يهلتموعصأهرل لشل هال  هقهلهلا
ه:لم ه للت هانهيم م هد امم  ال  هقهلهانهلح م يهلالل فهعصه يهلللاع م يهل   م ي،هله

،ها لهبلروهت خ هه ت ه ل هاض ت فهانهاضدأهال لتد هل   يوهب لللفهالل بهوهاضخ   -
ادد(هاده هعمدله مده هتح   اد ه))ع دلال ام ه1412وهلد هادنهلجصدوهالشد لهعد ده)هلح ه االي  قوها

هال ل شل((هعصأهامم   أهرق دهالشل ا هال لتد ه هلصنم بوهلأل ت فهع  هالمجصوع
 خصتهبلمهدلال  هاض ت فهل هال هيهالت وهوهالمنهت لأهإلأهتومهوهلال هال تلهض ض ع -
 م  لد ألهلد هل اصدوهه ملوأهرألهل وهالدوصهلرمدصتباالزدلاجهوهانهبلمهي تصهاض ت ف،هب -

هللهووهل هل االهال تتلوهالمنه تج تألهإله  هي تل يع
د ددتاأله ددل هاض تدد فهال ددلتد هلدد هخدد هرغوهمدده ههأهدل هالشدد ع يهالمدد ريهال ددلتد وهعدد غهدد  -

ه)ل ولهخصهتو(ع
 خ  مصهالم اصوهالم ن يهل هال تتلوعهيت مقصوهالو تصهالشل  وهالمنه -
 ال ه غوهالتوهوهاهم هتضموم هل   اوهالملصهيهاالبملامنهل هالشل هال لتد عهعصتهل مت  -
هلإملا هالو حهانهوره هلد هالو دتصهذاوهاضادلافه،المهلهإلأهرمصتأهالتع هالم     -

 الم بت وهلاالجمم عهوع
بدده هريددتاعهال ددهيهاددنه ددل هاض تدد فهه ددهيهاالجمم عهددوهاددنهاضوردد هل لدانهال ددهيهاضخ قهددوهلال -

 عال لتد 
اي  ددد عهال دددصوه_ادددنهورهددد هلددد هاضاهددد أل_هبددده هاامم لددد وهال تدددلهللهتلددد هلا ج تددد هللاقددد ه -

 ع  وهلبه هل ه  لدهل هل ه ل ع
الدد  هب لدد ه)ا هددلهالم هدد  (هاددنهي دديهد ددتاألهخدد صهب ل ودد وهدلألهال ودده ،ههالج ددلهال ددهي -

لاددتهمدد قه حتدد هلدد هاددنهردأهال تددلهال ددلتد ،هضيدد ه مدد هبدد لكها جددوهلدد هالح جدد وهالمددنه
ردأهال تلهإلأهتح ه   هانهتتجه هردأهخ صهإلأهال وده هلآخد هإلدأهال ود و،هاي  قد نهلد هه  لأ

 لهتفهولهجو هلاامم ل ت ،هالهمه م هانهال ت هالمم خ هل هال تتلوع
                                                 

هع127اهصوهالل  ف،هاضم يهانهالشل هال لتد هالحل ئ،هل  ت وهص )41(
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المنهت م  لهادتاسهال تدلهه ت فهل هاللو ل  هالج ابوخصتهلل يهالو تصهلدلال  هاض -
 للجلاي ع

الو دددت هبشدددل هاض تددد فهلددديهتنددد هي تلددد يهادددنهبلدددمهالشدددل ا هلمددد ه لدددتفهعصددده يهادددنه -
يهاض تددد فهللهدددتل ي،ه غددديهرألهردأهال تدددلهادددتهت   ددد يهالدددلقهقهادددنهم  دهلددد هلدددلا هل دددمت ه ددد

 د امم يهاللصه هلانهربح   يهاللصمهوع
ددوهلدد هرألهالشدد ع ه"إبدد ااهيهربددتهع دد ي"هُ  ددص يه  دد ديه -  غدديهلدد هق  تدد هإاددل هالمجدد وهالمحن 

  قهاهددد هبدددو يهد دددتاأله) دددللهال تتلدددو(،هل غددديهلدددحوهرمددد له  ه دددل هاض تددد فهال دددلتد هوتيددد هال ددد
ل هاهت وهال تتلوهلل ا  هإالههلم لوهل م ،هإالهرألهري  هلوهتمج هيحتهال ت بوهلالو يهال   دهال  لن

  هيل عاهم
قدددل انهالهبددد سهبددد هلددد هالتضدددتجهه وهال و مهدددوهالم للدددوهلأل تددد فهعصدددأو يدددتهالو دددتصهالشدددل ه -

المدنهتلمدلهعصدأهجد أهايم د وهال تدلهه،م  هإلأهعو لد هال دتيهللو   ت د لالج  ،هلنو  هب لم  بلهتت
ل ددددلو،هالهمددددهم هلرألهذاودددد ه_ر هال تددددل_هق بددددلهلصمشددددمتهلالضدددده ع،ها لمو  دددد وهلالمدددد   اوهاددددنه

مشددمتهللهدددلهي ددتصهاض تدد فهال دد ب وهتلددلهقصهصددوهجددلانهل   يددوهب مددمللادهذادد هال تددلهالت دد  هلص
 ايم  ا هإلأهقصوهالم وهعع

شل ا هرألهالتضتجهلال    وهانهاضمصتأ،ه لونهالصجت هإلأهالل   اوهالل لهوه   هبلمهال -
الم  لتوهلصت حأهال صهمو،هبله لملهالد لمهإلدأهتضدمه هي دتصهاض تد فهوصمد وهخ  جدوهعد ه
ل وهالشل هالتوهو،هلرخ  همتقهو،هلمو مه هرألهال تلهانهم هامدمج بوهلق دتفهلندلهلد ه ص دأهعصهد ،ه

  ه و  نهرأله  متهل م ا هع هلرلها وهاضم لهلعب إلض اوهإلأهرألها هالشل
وره هل هالشل ا هال لتد ه هاله ل فهال    وهال حهحوهانهالمل للهل هاضلت ظهالجل ليه -

 عصأهق لتسهال تل،هلالمنهل ه  ي  هرألهتر  ها هصوهال تلهالص ت وع
 ،ه هعد  فهب د،ها ذاهو يتهالل بهوهغهد حصتهلنره هل هالشل ا هل  لتوهقتاعلهالوحتهلالل بهو -

 انهفه نتألها قلهالشن هلل ه نهل ع
ر ل  هاض ت فهليهتلن هخ  مصهيمتهال تلهالص ت وهإالهادنهال صهدلهالود د ،هلللدلهرورد ه -

فهي دديهادد وهال  دد مصهدل ايدد نهاددنهالو ددتصهال دد ب و،هل اعدد يهري يهددوهال تددلهلا دد هل اتدد هلدد هخدد 
الد لاب ،هلاد صهه د هالجمدل،هلقصدو مصهاضخد  هلد هق،هرلد هال  د  ياض ل  هلاضي  دهلهعصدأهل د
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عصأهي قهلاضحهانهت وهلهالجمل،ها تهرل هتت لوهااللمعادهب هل ه  ع هإلأهآخ ،هلن هال  لدله
هع(42)ليه نم لهب هإالهال صهلهل هالشل ا 

ب د وهاضق  دهاضدبهوهإلأهد اموهردأهال تلهاهم ه    أهعش هموتاوهت     ن،هلقلهرلفهرعض  هاهئوهههههه
همد   هل لت وهاتفهرامهم هللههتم هللو ج هلت     ،ه يهرللتاهب  ه  ب ي،ها لروهال مد ملهتاههالمل   

اتفها اهالمتضتع،هللو  ه م لوهالم ج مه هلألمم ذيهلا  هبوتهإبد ااهيهلحمدلهال د هله)ق دصهاض تد فه
اددد،ه1422اددنهاضدأهال ددلتد (هلقددلهر دد فهعصه دد هالددلومت هلحمددلهال بهدد ،هلي قشددم  هلدد هالصجوددوهاددنهعدد ده

،هلقددله ،هلتتلددهفهلصتاقدد هالحهدد تن،هلوشددفهلملدد ليهالمضددمتألهلالتدد لال مدد لوه لددلهلصتاقدد هالمدد لهتن،هلالوشدد
ه:امم  هانهال  تمو،هعصأهالوحتهاآلتنرلجعوهد ه

رل هالل اموهاضدبهوهلمجمتعهق صهاض تد فهادنهاضدأهال دلتد ،هلادنهال دلفهاضم مدنهلد هاد اهههههه
 صهلد لكه ه ملصقهبمضمتألهال  و،هلقلهخُهممهه هل  وهال تل،هرالاال حئ،ها لهتو للتهج ي ه هرم 

 ملصقهب ل و  هالتونهلمصكهال  و،هلتمتهد امدم هادنهالت دلهالر لدئ،هلقدلهتتلدلهعد هه م   يهاضلف،هلههالت لُه
ها وهالل اموهاضدبهوهوره هل هالملصتل وهاتفهالج ي ه هال  ب ه هل  صهاض ت فهانهاضدأهال لتد ع

تضدحهرألهومد أهق دوهال تدله،هات لهاضلفهال  ه و قاهل  د هال  صهانهاضدأهال دلتد اتنهالههههه
ال ددلتد ه ه و صددتألهلتضددتع ت يهلدد هل دد د هورهدد يهللموتعددو،هالهتوح دد هاددنهل ددل هلااددلعهلادد وهالم دد د ه

،ه ديهالمد ال،ه ديهالحدل ئهت ته   ها لهرورد هال  دصهامدمملادانهلو د هو لمد لن:هالم جمدو،ه ديهال هئدو من ه
الحل رو، يهال  آألهالند  ي،ه ديهال ده يهالو ت دو،ههمه هاضع د،ه يهاالقم  س،ه يهلج الوهالحه يش  ف،ه يهال

اله مندد هإ ج ع دد هإلددأهر هالمددنهربددلع  هالنمدد أهلدد هلاددنهخهدد ل ي،هلهخدد  هاضالمدد   خ،ه دديهالمدد  ت اوه دديه
هع هق صهاض ت فهانهاضدأهال لتد ل ل هآخ ،هلا وهاضخه يهل هرور

ريتاعهللض له هق وهال تلهانهاضدأهال لتد ،هلقدلهه د هرألهق دوهد اموهالت لهالر ينهتمتههلانههههه
وهالمل لاوهانهق وهال تلهع لو،ه يهلمل يهاضيتاعهال   هوهال مه ال تلهال لتد وهتموتع،هاوجلهيم ذاهوره

لال  ددوهال دده يعهومدد هلاددن:هال  ددوهالل وهددو،هلال  ددوهالشددل هو،هلال  ددوهال ه لهددوهالحل رددو،هلال  ددوهالتاقلهددو،ه
لدد هال  ددوههه متدديهجملدد هلدد هق ددصهمددت هق دد هلوددتعهال   ددنهالتااددلعهللدديه   دد هلددتموددتعهال  ددوهاددنها

خ د مصهاد   هالشل هو،هلام :هاضم ت ي،هلق صهالج هلال ح ،هلقلها للود هتلصهدلهذلدكهبد ل جتعهإلدأه
المدنهادنهراديهلد ه مهدعهرادلهلد ه  د لفهالل هدليهاإلمد لهوهال دحهحو،هلههال  مه هالص   هانهال  للهاه م 

ها وهال  ده_الممصنوهالل بهوهال لتد و_ها نهالهتجلهق تالنهرلهايمش  انع

                                                 

ه،هل  تطع211لوأهال  لل ،ه ل هاض ت فهانهاضدأهال لتد ،هصه)42(
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 ددهتع نهاددنهق ددصهاض تدد فهاددنهاضدأهال ددلتد ،هتصه دد هال  ددوهال ه لهددوههاضوردد لتلددلهال  ددوهالتاقلهددوهههههه
انهرور هريتاعهال  وهالتاقلهوههالحل رو،ه يهال  وهالل وهو،هلرخه انهق صهال ه يعهوم هرألهال  وهاالجمم عهو

ه هتع نع
الجم لدو،هلتلدلهال دهيه،هلهت بت دولهه،رل هال هيهالم رت وهانهق وهال تلهال لتد وهامموتعهل هبه هقهيهإ م يهدوههههه
"هالمددنهتدد و هاه دد هال ددهيهوب مددي"هاهددئهو يددتهال ددهيهاإل م يهددوهاددنهاضوردد ،هللجصددوه"المجصددوهالل بهددلجصددوه"

 نهل هبه هال هيهالم بت وهاضخ  ،هو ل هيهاضخ قهوهلال اتهوهلاالقم د د وهلالل صهدو،هالجم لهوهانهاضور ه هتع
هلال هيهاالقم  د وهانهاضقله هتع نهل هبه هال هيهالم بت وهال  ب وع

لانهالت لهالر لدئهتمدتهد امدوهال ود  هالتودنهل  دوهال تدلهادنهاضدأهال دلتد هلد هخد فهال  دصهههههه
نهاضدأهال دلتد هص  دوهادل هالم مصتدو،هلقدلهه د هلد هد امدوهال  لدلهالتودنهالمنهتديهجمل د هلد هالم د د

ه من هإ ج زا هب آلتن:هيم م 
هايللادهال  وهالم ت يهال  لموهانهال  صهالمنهتيهجمل  ،هب خم فهل  د ا ع_1
_هروردد هق ددصهاض تدد فهاددنهاضدأهال ددلتد هلدد هال  ددصهالم ددت يهال  دده يهالمددنه م دد ل هاه دد هالددوصه2

ه هال متدهانهاضامهوعالص ت هل
_هتم  هلل يهق صهاض ت فهانهل اقهاض تد فهادنهال دحفهلالمجد وه دنلهال  دوهال  ده يهرله3

هاضق تلوع
اددنهق ددصهاض تدد فهاددنهاضدأهال ددلتد ،هالددلدهال  ددصههال لا ددوهرلهال  ددوهالم تلددوهلحددللده_ه ددنل4

 ل و  هالتونهل  وهال تل،هلال  ه شمله ه ملصقهبالوتعهاله مج لزهاللش   عهرل هاهمجمل  هل ها اهتيهالمنه
عو لدد هعددليهاددن:هال هئددوهالعل يهددوهلالمن يهددو،هلالش  دده و،هلالح نددوهلالحددتا ،هلاضمددصتأ،هل مدديهال ددت ،ه

ههالمنهجمل  ،ه من هإجم ل  هب آلتن:ل هخ فهال  صهلهها لهه  وهبلمهال م وهالل لوهل و م 
ال  وهالم دممليهلد هالمد   خه  صدغهت دت  هزلد ألهللند أله_هل هاهئهال هئوهالعل يهوهلالمن يهوهلص  و:هانه1

ال  دوهرامهددوهق ددت هاددنهالمل هدد هعدد هالحددلل،هلقددلهيجحددتهبلددمهق ددصهاض تدد فهاددنهاضدأهال ددلتد ه
اه د هال هئدوهالعل يهدوهلالمن يهدوهالم ممليهل هالمد   خهادنهتح هدقهذلدكعهومد هرألهاود يهق  د نهجهدليهلهتدته

بلمهال  صهالمدنهلديهت دلدهبهئدوهزل يهدوهللن يهدوهلدحهحو،هرلههل  لحهلتضتعهال  وعهلانهالم  بلهاو ي
هرألهال هئوهالعل يهوهلالمن يهوهغه هلاضحوهاه  هب ل غيهل هرامهم  هلمتضتعهال  وع

و،هالر يت دددو،هالو لهدددو،هالر بمدددو،هش  دددهوهب يتاع ددد هالم مصتدددوه)ال مه ددد_هلددد هاهدددئهالش  ددده و:هه ددد وهال2
 هوهال  وهانهوره هل هق صهاض تد فهادنهاضدأهال دلتدالم  حو،هالم مل  ي(،هل  تدهبلل ه   ه 
دهالنم أه  ق نهل مصتوهل ميهالش  ه و،همتا هعد ه   دقه   ه و،هل هالحهتاألهرلهاض ت فعهلامم ل
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للت  هبتام وهال لا وهرلهال  د،هرلهالنشفهعو  هع ه   قهع ق ت  هل هالش  ه وهاضخ  ،هلل هت تلد ه
لد هلد هيت د  ،هرلهبتامد وهه  ال ر  هل هاآلخ   ه)الحتا (،هرلهال رتصكهالش  ه وهعو  ،هرلهبم جهله

رادلالهال  دو،هرلهب مدم لادهال د قهال د ب وهوص د عهلقدله ومد أه مديهالش  ده وهادنهبلدمههت تدهبد هلد 
هق صهاض ت فهانهاضدأهال لتد هبلمهاللهتأ،هالمنهلو  :

ه ميهالش  هوعانهر_هعلدهاللقوه
يت ددد  ه دددتافهرلهالهتمتاادددقهلددد هه،،هاددد هت  ددد ه  هلهدددوهتمتدددقهلددد هالت ددد يأ_هعددلدهتتاادددقهالش  دددهوهل   ت ددد 

هتو قصهانهرقتال  هلرال ل  عهال  و،هاهئه نتأل
الم  ل ددوهاددنهللددفهلر لهددوهاض تدد فهعوددلل ههالش  ددهو،هلروردد هاضلرصددوه ددهتع نهعددلدهالتاقلهددوهاددنه مدديها_ه

ه نتيتألهرب  النهلص  و،ها ه    لألهبم مت هالتاق ع
ه،رلهعد قه،  تلوهالمنهتلن ه ر  نهلشتا نهغه هلحهحه مم كهب هالمجمم هيحدته د صد_هالش  هوهالم

رلهقضدهوهرلها د دوعهللديهرقدفهإالهعصدأهيمد ذاهقصهصدوهجدلانهلد هاد اهالودتعهخ لدوهاه د ه ملصدقهبتلدفهزلجددوه
هاضأهب ل  تيهلال صيع

  ،هبهومد هرللد ا  هإالهامدم م هد هت   ه   هوهال  لهب ت يهلااليهانهعلدهو ه هل هال  دص،هاد هههههه
عدد هاضخدد  ،هله دد هذلددكهبتضددتجهاددنهورهدد هلدد هه مهددعهإاددل هالش  دده وه  بمددوهالهتم هدد ،هلاله تجددلهلدد 

هال  صهالمنهيش وهانهلصحقهاض ت فهانهج  ليه"الجع  ي"ع
للجتدهلرلها وهاللهتأهانهبلمهق صهاض ت فهانهاضدأهال لتد ،هليه مود هلد هلجدتدهق دصههههههه

هنه ميهالش  ه وعوره يهرج دهوم ب  ها
ندد هت تهددلهريددتاعهال دد اعها ددله_هلدد هاهددئهالح نددو:هال دد اعهاددنهال  ددوه دد تنهلدد هعددليهل دد د ،هل م3

هانهق صهاض ت فهانهاضدأهال لتد هو آلتن:هه ت ا 
هر_ال  اعهل ه   ه وهرخ  ع

هأ_هال  اعهل هالمجمم ع
هد_هال  اعهل هبلمهعو ل هال  هلوع

ها_هال  اعهل هالوت ع
م منوهاللضت وهب يتاع  هال  ه وهلالمل لي،هلالمنهانهرب د هلدت يهل ود  هق دوهال تدلهاهدئهلالح نوهالمم

هع(43)تمنتألهل هل للوهلال،هرلهبلا وهللم هلي   و،هلانهرور هريتاعهالح نو
ه

                                                 

هع247لا  هال  هل،هق صهاض ت فهانهاضدأهال لتد ،ل  ت وهص )43(
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ه
ه

((هلصددلومت يهللدد هال مدد ملهالمددنهغ لددتهاددنهالو ددلهالل بددنهالمل لدد ه مدد لوه))الددعل هاددنهال  ددوهال  دده يههههه
الت مدددددتو،هلمدددددجصتههاه ددددد هعددددد هاص دددددتوهالدددددعل هادددددنهاضد ددددد أل،هلعددددد تحدددددل تهل دددددتد ؛هلهمددددد  دهلددددد لحهال

هع  هقهعصأهيم ذاهل هال  وهال  ه يالم  صح وهالمل ل ي،هلل  متهالم
ال د دهال   ددنهال ددلتد ،هلومد هقددلهمددصفههتهادد وهالل امدوهب لنشددفهعدد هع لدلهالددعل هاددنل دلهعوهددههههه

  ل دد ها ددتهلعدد  هالحددتادلهالدد  هتجدد  هاهدد ،ه دديهاددتهي مدده هاددنهال ودد  هال دد د هع لددو؛ههادد ألهعو دد هالددعل 
ج وهد اموها وهاض د هالر  دوهلصدعل :هزلد هالتقد م هلريتاعد ،هزلد هالش  دهوهغهد ههال  هتم تلهلا  ،هالصه 

،ه،هلالل قوهبه هزل هالحن  وهلزلد هال د دهال   دن:هلت  قدو،هلإ   عد نهالمتضتعن،ه يهت تلهالحتادلهزلوه نه
هلتتات انع

ه_هإلأهالوم م هالم لهو:ه وهالل امولقلهخص تها
 لصددعل هادددنهال ددد دهال   دددنهال دددلتد هريدددتاعهعددلي:ها وددد يهالدددعل هال   دددنهالددد  ه منددد ه

اددنهال دد دهع دد هل  دد اوهل مصتددو:ه  هلهددوهلت    هددوهلخ ااهددو،هلاودد يهلتحل ددلوهه،لقه مدد ه،تلههودد 
ل ددلتد وهالدعل هالوت ددنهغهدد هال  ضد هلصم دد  ه هالمتضددتعهو،هلقددلهجد  وهالو ددتصهال   ددهوها

هلمرصوهل    هالوتعه ع
 جدد  هتلهدده هزلدد هالحن  ددوهاددنهال  ددوهال ددلتد وهلدد هخدد فهل  دد اوه  هلهددو،هرلهت    هددوه

 ل  حو،هلج  هالملهه هلتاا  نهل    وهال ص،هلل ت   نهب لمضمتألهال   ن،هلخ دل نهل ع
 هغهدد هل دد جهبدد ؛هبددله جدد  هإد اوددهومدد هجدد  هتلهدده هزلدد هالحن  ددوهاددنهبلددمهالو ددتصهتلههودد نه

هبم ا وهال  ام هالمنه  لل  هال  دهلالمنهتلفهعصأهاإل   هالعلونهال  هج وهاه ع
 اله م هلهب لعل ههتل ل هالش  هوهال   هوهزلو  هال  ص:هاهنتألهإا  م  هال اتنهلله  انه

؛هامشدل هالش  ددهوهبدد ه  دتفهاددنهلتاقددف،هل   د هاددنهرخدد  ،هل دد الجهال د  جنهالموضدد  هاللدد د
هت ا هاللاخصنعلن ي هلاقهل ه مصه ه ل

 هلح وهد نهلهه م  هبو  هال  وهال لتد وهبو  ه متااقهلد ه  هلدوهالحدتادل؛هاهد تنهال ود  هلمم بلد نه
؛ه  ددددد   هلددددد علانها، ضدددددنهلاً ضددددد هبشدددددنلهلدددددعل هلاقددددد هاًن  دددددوهاهوددددد ن،هومددددد ه ددددد  هلمدددددلاخ نه

ِ ِ  ِه        ِ إ هجوددددلهلدددد هاددددتادلهه  ددددمحهب لا ددددوهاددددتادلها، ضددددنهجو دددد نههلددددتج             
 تنهال ودد  هالممددلاخلهدام  دد ه و صددقهلدد هي   ددوهلقدد م هالحن  ددوه دديه لددتدهإله دد ،هرلهالح ضدد ،هومدد ه دد

  ددد جهانددد  مه هج تددد هادددنهلقدددتهلاادددله  دددتدهال ددد دهبمدددتازايه  ا مددد هداخدددلهالدددوص،هرلههلمتاز ددد نه
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عصأهلج د وهي د هلملدلديهتمند  هبلدلدا هلج د وهالو د هالمدنهت د جهالحن  دوهلت ل  د ،ههللمملانه
 تش نهال اوعهلح وه نهلههل  د هلمش ه نهلوم ه  تنهبو  هالعل ها

 تشنلهالمت  قوهالعلوهوهالممج وهيحتهالم ضن،هرلهيحتهالم م  لهلمهصوهتل ل هب  هال  وه
ال دد د ،هللصمت  قددوهال ددلتد وهتددلاخلهرزلوددوهلدد هالم ضددنهرلهالم ددم  لهلدد هلقدد م هزلدد هالح ضدد ه

مت د هالمدنهتضد ص هب د هادنهالعلوهوه_هب تج اه  هيحتهالم ضنهليحتهالم دم  له_هريتاع د ،هلله 
 خللوهال  دع

 يهاالمم ج عهال   جنهانهتج لزهضهقهالم  اوهالو هوهالمم اوهلص  و،هاه  يهادنه   
ت ددل يهلتاقددفهللل هدد وهمدد ب وهعصددأهزلدد هال دد د،هلاددنهلتاقددفهلوم دد يه  مدد  هال دد  دهإضدد ام  ه

 إلي  يهالح ض هال  د هبم هاتهم بقهعصه ،هلل  يهانهإان ل ع
ههههههههه دددد يهاالمددددم ج عهالددددلاخصنهاددددنهت تهددددلهلقدددد م هالحن  ددددو؛هع دددد هتدددد خه هاإل دددد  يهضجددددعا هومدددد ه ههههههه
لصل قدوهبده هه ج عنهداخصنهل و  هاهنصهوهخ لوهتو  هل ه   دوهال د  دلاممل دت هانه نلهاممه،لو  

هعو ل وهال  د وع
 يه وم دنه  د هاالمم  قهانهال  وهال  ه يهدل انه ملصدقهب إل د  يهإلدأهقد ددهالحدتادل:هإ د  

ه،ال دد دهق ددلهتح   دد هام دد هاهوئدد هاددنهزلدد هقدد دده  ددمحهبمحت ددلهال  ددوهإلددأهبودد  هلتمددتجهالو   ددو
لندلهالمد ل  وهلاالاممد الو،هرلهإ د  يه  د هلد هتشده هإلهد هادنهال د د،هامجدن هب دت ت  ههلقد ب نه

هال   حو:هإع ي ن،هلب ت ت  هغه هال   حوهتم هلانه شنهب  ددهالحتادلهل  اصهل  ع
  يهالم وهد وهالمدنهتلدد ل همد عوهال د دهاددنهال  دوهال  ده يهال ددلتد وهادنهإادلالهإ  دد عهت د

للإل  ددددد عهال دددد د هت وهددددد وهتددددلا هيحدددددتهت دددد  ل ؛هو لحددددد ف،ههعزلوددددنه متدددد لوهمددددد عو،هلب ئدددد نه
هلالمص هص،هلت وه وهرخ  هت  ئ :هو لمش ل،هلالمتيتلتا،هلالتقتوع

ألهال   دن،هلدعديهالتند ي،هلإ  د فهالمد ادهإلدأهلت لفها وهالم وه وهالم مصتدوهإلدأهخللدوهالمضدمتهههههه
ه،هلإب   نهلاقهل مضه وهال  د،هلا ج ت عال   ،هع  هاممرم  هاآلله وهالمم او:هت   ل نه

 ت مضنه  هلوهبلمهالحتادلهالمن ا هانهلاق هالحن  و؛هلا اهالمن ا هال  ه ج  هضم ه
 مصتدو،هلاضلدلهادنهخ هم د هلااله ميهت ل م هداخلهال  دهال   نهال لتد هب  دن فهل

ان  دوهلاادلي،هلنود ه مند هرأله مند  هاملد ل هال  دوهاد اهالمند ا ههال  دهرأله جد  هلتد دانهيد ق نه
 هريددتاعهالمددتات هال دد د :هالمتدد دهالم جهلددن،هلالمندد  ،هلالم لددف،هللنددلهيددتعهلدد هريددتاعهالمددتات هعِ دد

ه   هوعلههتم هال  د وهالمنهت  يهانهإان دهال و  هال   ن،هللل لجوهالتن يهال
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 إألهجمهدد هالتهدد مف،هلاضمدد لهلهلالم وهدد وهالمددنهتملصددقهبمل لجددوهع لددلهالددعل هاددنهال دد ده
هعضدددت  نههتدد ت  ها ت   دد نهإيمدد هه،ال   ددنهالهت ددلدهبتلددت  هلل لجددوهجم لهددو،هرله دددنصهوهلا ددل

ب لمضمتألهال   ن؛ها ل و  هال  د هبنلهل ه حمت  هل هعو ل ه_هبم هاه  هالدعل ه_ه مشدنله
هل ،هللااه نهب    ت عه نهل ؛هاهجن هخ دل نهانههلهلضمتألهق 

ه
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 الرسارل
(1 ) 

هالشل هال لتد هالحل ئههاضم يهانال م لو:ه
هد1333ه-اده1421اللومت اوهالل جو:
هاهصوهالل  فهال  ل و:

ههإب ااهيهالتتزاألهدع  اف:اإل
هلو قشوهالل قو:

ه
(2) 

ههالم ريهانهال  وهال  ه يعال م لو:
هد2111ه-اده1421الل جو:اللومت اوه

هال  لل:لحملهاللت  
ه  اف:هدعهلحملهب ها ه اإل

هلو قشوهالل قو:
هلجصلاوههو   الللد:

ه
(3) 

هال م لو:هإب ااهيهخصهلهالل فه)هاه ت هل ل وه(ه
هاد1422ه-اده1421الل جو:الم ج مه ه

هال  لل:خ للهب هع  اهالح انه
هإب ااهيهالتتزاألهدع  اف:اإل

هلو قشوهالل قو:
ه
(4) 

هالح هانهالشل هال لتد ال م لو:
هاد1421الل جو:ل ج مه ه

هال  لل:إب ااهيهب هعصنهاللعو  
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هل للهب هعهلهالل ت   اف:هدعهاإل
ه
(5) 

هال م لو:الم  ل وهانهالشل هال لتد هالمل ل ه
هد1333ه-اده1413الل جو:هاللومت اوه

هال  ل و:ا  موهال  ينه
هج ب هب هع لال ام هم ليه حهأهدع  اف:اإل

هلو قشوهالل قو:
ه
(6) 

هال م لو:ه ل هاض ت فهانهاضدأهال لتد ه
هد2111ه-اد1421الل جو:ل ج مه ه

هال  ل و:هلوأهال  لل 
ه لصوهغ ييههدع  اف:هاإل

هلو قشوههالل قو:
هه
(7) 

هاد(1421اده1411ال م لو:ق صهاض ت فهانهاضدأهال لتد ه)
هد2111ه-اده1421الل جو:ل ج مه ه
هال  ل و:لا  هال  هل

هف:هدعهلحملهال به   ااإل
هلو قشوهالل قو:

ه
(8) 

هال م لو: ل هع لال ام هب هع لالن  يهالل هله
هد2111ه-اده1422الل جو:ل ج مه ه

هال  ل و:لصحوهالح بنه
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هل للهب هعهلهالل ت   اف:هدعهاإل
ه
(9) 

هلحملهب هعصنهال وتمنه)هاه ت هل ل وه(ه:ال م لو
هاد1414ه-اده1413ل ج مه هالل جو:
هملهال  تلنهرا:ال  لل

ه  اف:دعهلحملهب ها ه هاإل
هلو قشوهالل قو:

ه
(11) 

هال م لو:الح  هب هراملهع واهالضمول ه)هاه ت هل ل وهلتح هقهد تاي ه(
هاد1417الل جو:ل ج مه ه

هال  لل:ا  هالولمن
هل للهب هعهلهالل ت ه  اف:دعهاإل

هأللجصلاهالللد:
هه
(11) 

هال ه يهال اتهوهانهالور هال لتد هال م لو:
هد1334ه-اد1411ل ج مه هالل جو:
هع لالص هالحهل  :ال  لل

ه  اف:إب ااهيهالتتزاألاإل
هلو قشوهالل قو:
هلجصلاألهالللد:

ه
(12) 
هال م لو:الملألهلالمل ليهالحض   وهانهالشل هال لتد هالمل ل هه

هد1331ه-اده1413الل جو:الم ج مه ه
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هال  ل و:رللهععالل  ها ه ه
هلل ت هل للهب هعهلها  اف:هدعهاإل
ه
(13) 

هع هلهللينه)هاه ت هل ل وه(هال م لو:
هد1334-اد1414ل ج مه هالل جو:
هالم تعهههيإب ااههال  لل:

هل للهب هعهلهالل ت ههدع  اف:هاإل
 
(14) 

هال م لو:لت تدهالشل هعوله ل ا هالمتلهصوهالمو    ه
هد1337-اد1411الل جو:ل ج مه ه

هال  ل و:دل هالللم  
ههم ضتأل هتوهالهدعاض  اف:ه
هلو قشوالل قو:

هاضله يهيت والج للو:ه
ه
(15) 

هال م لو:المت  قوهانهالشل هالل بنهالمل ل ه
هد1337ه-اده1411الل جو:ل ج مه ه

هال  ل و:بل  وهال حه  ينه
هل للهب هعهلهالل ت هدع  اف:اإل
ه
(16) 

هال م لو:الحه يهاالقم  د وهانهالشل هالل بنهامأهي   وهع  هبونهرلهوه
هادع1423ه-اد1422ل ج مه هالل جو:

هال  لل:راملهالمه  ينه
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ه  اف:راملهربتهز لهاإل
هلو قشوالل قو:

ه
(17) 

هال م لو:ع لال  دها  يها ا هه)ي   ان(
هد1331ه-اده1413الل جو:ل ج مه ه

هال  لل:ع لالمصكهآفهالشهخه
هإب ااهيهالتتزاألههدع  اف:هاإل

هلو قشوالل قو:
ه
(18) 

ه)و ت  ن(هال م لو:لحملها ه هز لاأل
هاد1424ه-اده1424ل ج مه هالل جو:

هال  لل:ا لهاللمه ن
هل للهب هعهلهالل ت ههدع  اف:اإل
ه
(19) 

ههاإلا   الشل هالمل ل هانهه:ال م لو
ههههد1331ه-اده1411ل ج مه هالل جو:
هخ للهب هملتدهالحصه نه:ال  لل

هع لالص هالح للهدع  اف:اإل
هلو قشوهالل قو:

ه
(21) 
ه هبونهر تأهإلأهلوم فهال  ألهالر ل هال ج  هال م لو:ه له

هادع1423الل جو:دومت اوه
هال  لل:امتدهالعيهل 
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ه  اف:ع لال ام هال صهلاإل
هالل قو:لو قشوه

ه
(21) 

هل وهال  وهال  ه يههال م لو:
هاد1414ل ج مه هالل جو:
هلتهوهالتعهل:ال  ل و

هل للهب هعهلهالل ت هدع  اف:اإل
ه
(22) 
هعاد1411ادهإلأهع ده1341لو  وهج زاألهل هع دههال م لو:الشل هانه

هد2112ه-اده1423ل ج مه هالل جو:
هال  لل:ا  هالولمنه

هلحملهب ها ه ههدع  اف:اإل
هالل قو:لو قشو

هألهلجصلاهالللد:
ه
(23) 

هال م لو: ل هع لالص هالته ل
هد2112ه-اده1423ل ج مه هالل جو:

هال  ل و:ات  وهاللمه ن
هالل ت ل للهب هعهله  اف:دعهاإل
ه
(24) 

هال م لو:بل هالل  هالح لله)هاه ت هل ل وه(
هاد1411ه-اده1417الل جو:ل ج مه ه

هال  لل:ع لال ام هاللمله
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ه  اف:ا ه هعصنهلحملهاإل
هلو قشوهالل قو:

ه
(25) 

هال م لو:لحملهعصنهل  بنه
هاد1411الل جو:ل ج مه ه

هال  لل:لحملهعصنهالح تأل
هلحملهب همللهب ها ه ههدع  اف:اإل
هلو قشولل قو:ا
ه
(26) 

هال م لو:هالشل هال لتد هانها أهال صه هد اموهلتضتعهوهلاوهو
هد2113اد1424ل ج مه هالل جو:

هال  لل:عصنهب هإب ااهيهب ه ج عهاللمه ن
هل للهب هعهلهالل ت ه  اف:دعهاإل
ه
(27) 

هال م لو:االتج وهال لل ي نهانه ل ه تمفهربتهملله
هاد1421الل جو:ل ج مه ه

هاتز وهبوتهع لالص هال ل شلال  ل و:
هه ا هالش   ههدع  اف:اإل

هلو قشوهالل قو:
ه
(28) 

هرلهوهه  وهانهع  هال صت  هال ا ل  هلبونال م لو:ال
هد2113ه-اده1424دومت اوهالل جو:

هال  لل:ع لالحنهالحتمونه
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هل للهب هعهلهالل ت هدع  اف:اإل
ه
(29) 

ه  هههالمل ل ههاإلا   ال م لو: ل هال  هلوهعوله ل ا ه
هل ج مه الل جو:

هال  ل و:رللهبوتهال هلهع لالص هب هال هلهلحملهال صهتوه
هل للهب هعهلهالل ت ه  اف:دعهاإل
ه
(31) 

هال م لو:الم نتوهعو هانهالشل هالمل ل ه
هاللومت اوهالل جو:

هال  ل و:بل  وهال حه  ين
هل للهب هعهلهالل ت ه  اف:دعهاإل
ه
(31) 

ه لتد وال م لو:ال   وهانهال لا وهال
هل ج مه الل جو:

هالجلت  ههفال  ل و:ع ه هع لالص ه
هل للهب هعهلهالل ت ه  اف:دعهاإل
ه
(32) 

هال م لو:اضليهانهالشل هال لتد 
هل ج مه الل جو:
ه:لوأهبوتهل لحهب هلحملهال   ديهوال  ل 
ههل للهب هعهلهالل ت هدع  اف:اإل
ه
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(33) 
هال م لو:هال لل ي هوهانه ل هربتهملل

هلم ج مه الل جو:ها
هال  ل و:هاتز وهال ل شل

هالل قو:هالمو قشو
هالج للو:هالمصكهاه ل

ه
(34) 

هال م لو:هالعل هانهال  وهال  ه ي
هالل جو:هاللومت او

هال  ل و:هم  دهل لحهالل تد 
هإ  اف:هدعهل للهب هعهلهالل ت 

هالج للو:هاضله يهيت و
ه
(35) 

هاد(1411اد 1331جهلهالشل ا هل ه)هال م لو:هالمل ه هع هال اوهانهالشل هال لتد هعول
هالل جو:هاللومت او

هال  ل و:هدل هبوتها جهالللم  
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هاضله يهيت و
ه
(36) 

هال م لو:هع لالص هب هإد   ه)مه ت هل ل و(
هالل جو:هالم ج مه 

هال  ل و:ها  موهبوتهع لالص 
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هاضله يهيت و
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ه
(37) 
هم لو:هالحتا هانهالم  اهوهالشل  وال ه

هالل جو:هاللومت او
هال  ل و:هيتافهبوتهي ل هال ت صي

هالل قو:هلو قشو
هالج للو:هاضله يهيت و

ه
(38) 

هال م لو:ها ه هم ااهرد   
هالل جو:هل ج مه 

هال  لل:ها لهب هالانهالل  لن
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهاإلل د
ه
(39) 

هم هب هربنهبن هالم ال م لو:هع لهال ا
هالل جو:هالم ج مه 

هال  لل:هع لهاللع عهب هملتدهالحصه ن
هإ  اف:هدعهل للهب هعهلهالل ت 
هالج للو:هالمصكهاه لهب إلا   

ه
(41) 

هال م لو:هلحمتدهع  فه)اه ت هل ل و(
هالل جو:هالم ج مه 

هال  لل:هع لالص هب هامتدهالتتزاأل
هالل قو:هلو قشو
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ه دالج للو:هج للوهاإلل
ه
(41) 

هانهلمصنوهال ح   هاالجمم عنال م لو:هالشل ه
هالل جو:هاللومت او

هال  لل:هع لهال ام هب هراملهال  ت
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهاإلل د
ه
(42) 

هال م لو:هالش ع يهلصكهع لهاللع ع
هالل جو:هالم ج مه 

هال  ل و:هلهصأهبوتهراملهالل تت 
هالل قو:هلو قشو
هوهالمصكهاه لالج للو:هج لل

ه
(43) 

هال م لو:ه ل هربنهالت اهال     
هالل جو:هالم ج مه 

هبوتهلش  يهال ل صنهو:هامليال  ل 
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهاضله يهيت و
ه
(44) 

هال م لو:هاللو ل هالم ا هوهانهال  وهال  ه ي
هالل جو:هاللومت او

هال  ل و:ها  موهبوتهل مت هالم لتد 
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ه قشوالل قو:هلو
هالج للو:هردهال   

ه
(45) 

هالتلفهانهال  وهال  ه يال م لو:ه
هالل جو:هالم ج مه 

هال  ل و:هاهت  هبوتهلحملهالت  ح
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهاإلل د
ه
(46) 

هال م لو:هال   وهانهال  وهال  ه يهال لتد و
هالل جو:هالم ج مه 

هل لحه   هاللوع هال  ل و:هو  لو
هل للهب هعهلهالل ت إ  اف:هدعه

هوه ه والج للو:هج لل
ه
(47) 

هال م لو:هااللمعادهانهل  جهب وره هالم    ن
هالل جو:هاللومت او

هال  ل و:همح ها  هع لهال  د هر   
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهردهال   
ه
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(48) 
هال م لو:ها تفهال ووهانهالشل هال لتد 

هالل جو:هالم ج مه 
هع له هاللم  هال  ل و:هدخو هبوت

هإ  اف:هدعهل للهب هعهلهالل ت 
هالج للو:هج للوهاضله يهيت و

ه
(49) 

همملجيلو:هالشتاالهالشل  وهانهللجيهل هاال م 
هالل جو:هاللومت او

هال  ل و:هيتافهال ه  أل
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهال  هي
ه
(51) 

هال م لو:هال هيهال ص هوهانهال لا وهال لتد و
هللومت اوالل جو:ها

هال  لل:هع لالمصكهع لهاللع عهآفهالشهخ
هاإل  اف:هدعهل للهب هعهلهالل ت 

ه
(51) 

هال م لو:هالحل ئهلالمت للهانه    هالمصكهاه ل
هالل جو:هاللومت او

هال  ل و:هللمتقوهبوتهم ليهالمل  ين
هالل قو:هلو قشو

هالج للو:هج للوهردهال   
ه
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(52) 
هنهالل    هاضلت هلالل  منالعلجهوهاال م لو:ه ل هالل ق وه

هالل جو:هاللومت او
هال  لل:هع لهاللع عهب هملتدهالحصه ن

هالل قو:هلو قشو
هالج للو:هج للوهاإلل د
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 عدددددددراجدددددالم
ه

هإب ااهيهالم تع،هع هلهللين،هل  تطع -1
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