
يزاغل بورغلا ةقيدح يف ةيدقن ةيسفن ةءارق
يبيصقلا

باد اآل ةيلك ثوحب ةلجم DCCXCIX

يبيصقلا يزاغل بورغلا ةقيدح يف ةيدقن ةيسفن ةءارق
يرمعلا دمحم هللا دبع تنب ةيماس د.

زيزعلا دبع كلملا ةعماجب دعاسملا دقنلا و األبد ذاتسأ
ةيلصيفلا ةب يناسن اإل مولعلا و باد اآل ةيلك

اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق
صخلملا

يبيصقلا يزاغل بورغلا ةقيدح يف ةيسفن ةيدقن ةءارق : ثحبلا عوضوم
فشكلل يسفنلا جهنملا نم ( بورغلا ةقيدح ) يرعشلا صنلا ةبراقم : ثحبلا فادهأ
ةيثرملا هذه اهنم تلكشت يتلا ةينادجولا حواالهت ةيسفنلا يبيصقلا عزاون نع

. ةيتاذلا
يبولس األ جهنملا ب انيعتسم يسفنلا جهنملا : ثحبلا جهنم

جئاتنلا مهأ
مهأ تلثم تاحول عبرأ ىلع يركف راوح لكش يف تجرخ يبيصقلا ةيثرم -1

. رعاشلل ينادجولا و يسفنلا نيوكتلا تلكشو اهتارثؤمو هتايح رواحم

بناجلا ينغو , ةيفاقو انزو ةديصقلل ميدقلا يبرعلا ماظنلا ىلع يبيصقلا ظفاح -2
روصلا ب تنيزتو , ةيجراخو ةيلخاد ةيعاقيإةيقيسوم ماغنأب ةديصقلا يف ينفلا

و بيكارتلل عونت عم وأالاهل, ًامهلم ةعيبطلا تدمتعا يتلا ةركتبملا ةيرعشلا
. ةينادجوو ةيسفن دالالت ةديصقلل تقلخو تايطعملا كلت لك ترفاضتف , ينبلا

: تايصوتلا مهأ
يسفنلا لقحلا ب يبد األ لقحلا طبرت يتلا تاساردلا يف عسوتلا ب ثحبلا يصوي

ك ةيناسن اإل تاعوضوملا يف اميس يفاآلرخ,وال امهنم لك ريثأت تايلجت نع فشكلل
. هثيدحو هميدق يبرعلا انبدأ ىلع تاساردلا كلت لثم قيبطتو ءاثرلا

. سفنلا ءاثر , ةيسفنلا , يبيصقلا : ةيحاتفملا تاملكلا

ةمدقملا

هبحصو هلآ ىلعو نيم األ ثوعبملا ىلع الم الةوسلا ,وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا
دعب: امأ نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو

عاطتساو , روصعلا فلتخم ىلع األلز ذنم ناسن اإل هسرام , يناسنإ طاشن فاألبد
نم عاطتسا هنأ نع ال ضف , هتانونكمو هتابغرو هتاجاحو هسفن نع ريبعتلا خالهل نم
هب ةطيحملا تايطعملا لك عم ابواجتم , هتئيبو هخيراتو هعمتجم نع ربعي نأ خالهل
نيب علاالةق تدطوت بواجتلا و لعافتلا اذه عمو , ادومخو ةايحو , افعضو ةوق
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قيرط يف ناهجتم , هبحاص يف ًارثؤم امهنم لك حبصأو , سفنلا ملعو يبد األ صنلا
. اهريسفتو ةايحلا يف ةيناسن اإل بناوجلا نع ريبعتلل ةدحاو

ةركف مهتلغشف اهدعبام ىلإ اوتفتلا و ةايحلا نع ريبعتلا دودح نوعدبملا زواجتو
أل اوقلطنا ,مث مهيوذو مهباحصأو مهبابحأ اوثرف , اهعم اولعافتو اهنع اوربعو توملا

اهيقلتم سوفن يف تثدحأو , خيراتلا اهدلخ دئاصق يف مهتاوذ اوثرف كلذ نم دعب
نع اريبعت اهقدصأو ةيرعشلا تاعوضوملا رثكأ نم تاذلا ءاثر نإ األرث,ذإ ربكأ

. اهداعبأو اههنكو سفنلا

سيقلا ئرماك ةيلهاجلا ءارعش هسرام يبرعلا األبد يف ميدق سفنلا ءاثر نفو
اإلسال يفاألبد كلذك رمتساو , مهريغو يثراحلا ثوغي دبعو , دبعلا نب ةفرطو
ىلع برعلا ءارعشلا دراوتو , ءارعشلا نم هريغو هسفن بيرلا نب مكلا ءاثرك يم
يزاغ لحارلا يدوعسلا رعاشلا لثمت ذإ ثيدحلا انرصع ىتح ةميدقلا يناعملا ضوح

, عتمأو عدبأو اهيف مظنف , ةميدقلا ةيرعشلا يناعملا نم ًاريثك هللا- همحر - يبيصقلا
قلطأو يبيصقلا دئاصق زربأ نم تاذلا ءاثر )يف بورغلا ةقيدح ) ةديصق تناكو

هذه رايتخا مت سفنلا ملعب عالةقاألبد ىلع ًاسيسأتو الً, ماك هناويد ىلع اهمسا
يدوعسلا األبد يف يرعشلا هخيرات اهب متخ يتلا و يبيصقلا دئارف نم ةديرفلا

تقلخف هترتعاو رعاشلا تعزانت ةيسفن داعبأ نم هيلع تلمتشا ام لكب , ثيدحلا
. ةيثرملا هذه

: ثحبلا ةلكشم

صنلا يف ةينادجولا و ةيسفنلا عزاونلا ريثأت نع فشكلا يف ثحبلا ةلكشم نمكت
واألبد. سفنلا ملع نيب ةلعافلا علاالةق يلجت خالل ,نم ًانومضمو كشال يرعشلا

: ثحبلا دودح

خالل ,نم ةيسفن ةيدقن ةسارد ( بورغلا ةقيدح ) ةديصق ةسارد ىلع ثحبلا موقي
. اهمساب نونعملا رعاشلا ناويد

: ثحبلا فادهأ

زواجتي يذلا يسفنلا جهنملا ب يرعشلا صنلا ةبراقم ىلإ ةساردلا هذه فدهت
, هسفن رعاشلا ب امتهم ,و صنلا نطاب ىلإ اهجتم ةيجراخلا األروم يف ضوخلا

. هصن خالل نم ةينادجولا حواالهت ةيسفنلا هعزاون نع فشكلل

: هتاءارجإو ثحبلا جهنم

نماوك نع فشكلل يبولس األ جهنملا ب ةنيعتسم يسفنلا جهنملا ةساردلا تدمتعا



يزاغل بورغلا ةقيدح يف ةيدقن ةيسفن ةءارق
يبيصقلا

باد اآل ةيلك ثوحب ةلجم DCCCI

. ةيبولس واأل ةيركفلا ةديصقلا

: ثحبلا ةطخ

ىلع عجارملا و رداصملا ب تبثو ةمتاخو نيثحبمو ديهمتو ةمدقم نم ثحبلا نوكتي
, هفادهأو , هتلكشمو , ثحبلا عوضومب فيرعتلا : نمضتت : ةمدقملا يلا: تلا وحنلا

. هتطخو , ثحبلا جهنمو

ناسن واإل رعاشلا يبيصقلا -2 سفنلا ملعو يبد األ صنلا -1: نمضتي : ديهمتلا

: تاحول عبرأ ىلع , ةيسفنلا دوالالهت يركفلا ءانبلا : ناونعب األلو ثحبملا

هللا ةاجانم , نطولا ثيدح , ةبحاصلا ثيدح , سفنلا ثيدح

: نمضتيو , ةيسفنلا دوالالهت يبولس األ ءانبلا : يناثلا ثحبملا

. يريوصتلا ىوتسملا , يبيكرتلا ىوتسملا , يعاقي واإل يتوصلا ىوتسملا

جئاتنلا مهأ اهيف , ةمتاخلا مث

عجارملا و رداصملا ب تبث

ديهمتلا

سفنلا ملعو يبد األ صنلا -1

هردصم ثيح نم وهف , ةيرشبلا سفنلا رارسأ نع فشكلا قرط نم قيرط " األبد
ةيركفلا و ةيعامتج اال ةئيبلا موالحم هتعدبأ يتلا ةيصخشلا روص هتايط يف سكعي
كولسلا نم ًاطامنأ هئراق مامأ عضي هتدام ثيح نم وهو , هعدبم اهيف شيعي يتلا
تابغرلا نيب بشني يذلا يلخادلا عارصلا اياضق نم جذامنو صاخش نماأل ًازارطو

ىلإ ًاديدج فيضي هتغايصو هجسن ثيح نم وهو , ةيناسن اإل ميقلا و ءاوه واأل
ا صتا لصتي هلك اذهب وهو , يناسن اإل ثارتلا دفاور نم ادفار فلؤت يتلا ةينفلا ةورثلا
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سفن نم ةيناسن اإل تاساردلا ةهج-بو نم – نفلا نم ىرخ األ ناول باأل ايعيبط ال
ديفتو اهنم ديفيو هيف رثؤتو اهيف رثؤي - ىرخأ ةهج نم – اهريغو لا مجو عامتجاو

ةيبيرجتلا ةيسفنلا تاساردلا و يبد األ دقنلا نيب "علاالةق تناك كلذ ىلعو هنم"(1)
اإل مولعلا نم عرف ةيسفنلا تاساردلا نإ ثيح ًادج, ةقيثو عالةق ةيليلحتلا وأ اهنم
و ةغللا مولعو خيراتلا و ةفسلفلا ,ك ًاناسنإ هفصوب ناسن اإل طاشن سردت يتلا ةيناسن

.(2)" اهريغو سفنلا
فشكلا خالل نم ال, يلحتو اسرد يبد األ صنلا تلوانت يتلا ةيدقنلا جهانملا تددعتو

كلت ةسارد يف ريبك رود سفنلا ملعل ناك دقو , ةيريبعتلا و ةيروعشلا هرصانع نع
. ةيسفن ثعاوب نع ةرداص ةصاخ تارثؤمل ةباجتسا إال وهام نأاألبد كلذ رصانعلا
,ذإ ىرخ لأل ةفرعملا امهنم لك مدقت يسفنلا ليلحتلا و يبد األ صنلا ةيرظن نأ كش وال
ىش تيال هيلعو هجراخ سيلو صنلا لخاد حبصي يسفنلا للحملل يقيقحلا عضولا نإ

.3)) يسفنلا ليلحتلا و األبد نيب ةمراصلا دودحلا و حضاولا ضراعتلا
واألبد, سفنلا ملع نيب ضراعت هنأ"ال ىلإ ىلإ األبد داقنو سفنلا ءاملع ىهتنا دقو
(4)" نونفلا رئاسك تادرفملا ب ةفرعم ,واألبد مولعلا رئاسك تايلكلا ملعب سفنلا ملعف
ًاديدج ًاحتف " دعي يذلا و األبد ةسارد يف يسفنلا جهنملا ب ىمسيام أشن كلذ ىلعو

نأ لواحي وأ ملعلل يطعي ًاديدج جماالً هفصوب , ثيدحلا يبد األ دقنلا لا جم يف
وأ ةيعابطن واال ةيتاذلا نع ًاديعب يبد األ لمعلا ريسفت وأ مكحلا ةصرف ملعلل يطعي
األ دقنلا يف لخدي نأ سفنلا ملعل خالاهل نم نكمي قرط ةدعب كلذو (5)" ةيقايسلا

ئيهي نأ عيطتسيو , ةماعب قلخلا ةيلمع ريسفت ىلع نيعي نأ عيطتسي وهف " يبد
نأ عيطتسيو , سكعلا و هبحاص ةايح ىلإ ةراش باإل يبد نعاألرثاأل فشكلل ةليسو
يف ةرشابم ةروصب ًايرايعم سيل وهو ام, صن يف يقيقحلا ىنعملا جالء ىلع نيعي

(6)" يناعملا هذه نم ةدحاو ةيأ
: رعاشلا و ناسن اإل يبيصقلا يزاغ -2

1359ـه ماع , ءاسح باأل فوفهلا يف هللا) همحر ) يبيصقلا نمحرلا دبع نب يزاغ دلو
يه ةمانملا تناكف كانه ةماق لإل نيرحبلا ىلإ لقتني نأ هتلئاع فورظ تضتقا ,مث
رشع ةمانملا يف يقبو , تاونس تس كاذنآ هرمع ناكو فوفهلا دعب ةيناثلا ةنيدملا

نيرحبلا يف ةساردلا " اهنع ,قفلا ىلو األ لحارملا يف هتسارد اهيف متأ (7) نينس
,فاال تاونس ثالث نم نوكتتو ةقيدحلا ثالث: لحارم ىلإ ةمسقم تناك اهمايأ

(219), دمحأ , هدقنو األبد ةسارد يف ةيسفنلا ةهجولا نم -1

(9), اضرلا وبأ , هاياضقو هلوصأ يبرعلا رعشلا دقن يف يسفنلا هاجت 2-اال

(48) حوديف , يبرعلا رعشلا دقن يف يسفنلا هاجت :اال رظني 3-
(8) يبوردلا واألبد, سفنلا ملع -4

(243) دوعاقلا , هتاروطتو هتايادب ثيدحلا يبد األ دقنلا -5

(544) سشتيد , قيبطتلا و ةيرظنلا نيب يبد األ دقنلا جهانم -6

(6) ينارفصلا , هرعش نم تاراتخمو هتايح يبيصقلا يزاغ -7
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جراخ ىلإ رفسلا نم الدب ناكف ةيهيجوتلا امأ , تاونس عبرأ نم نوكتتو ةيئادتبا
نيرحبلا يف هتسارد يبيصقلا ىهنأ 1956م فيص عمو (8)" اهيلع لوصحلل نيرحبلا
قوقحلا ةيلكب ,مث ةيهيجوتلا ب طًابلا ةيديعسلا ةسردملا ب اقحتلم ةرهاقلا ىلإ لقتناو

.(9) ةرهاقلا ةعماج يف
ةرتفل ددرتو قوقحلا ةيلك يف هتسارد يبيصقلا ىهنأ 1961م ةنس فيص يفو

يف ةريخ األ ىلع هيأر رقتسا ,مث ةدحتملا تاي وولاال ايناطيربو اسنرف نيب ةريصق
هتايح يف ةريثمو ةديدج ةلحرم أدبو اينروفيلا ك ىلإ رفاس 1961مذإ ماع رخاوأ

ريتسجاملا ىلع يبيصقلا لصح 1964م ةنس فيرخ يف ,(10) ءاوس دح ىلع هرعشو
ةيلك ةيسايسلا مولعلا مسق يف ًاذاتسأ 1965م ماع يف لمعيل نطولا ىلإ داعو

.(11)( دوعس كلملا ) ضايرلا ةعماج يف ةراجتلا
هاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلل ندنل ىلإ يبيصقلا لقتنا 1967م فيص يفو

ةراجتلا ةيلك , ضايرلا ةعماج ىلإ داع مث نمو (12)1970 ماع اهيلع لصحو
ةيرادإ ةلحرم ىلإ اهدعب لقتنيل , ًاديمعف , ةيسايسلا مولعلا مسقل , ًاسيئرف , ًاسردم

نم روهش ةعضب دعب " هلوقب يبيصقلا اهفصو ,(13). يميداك لااأل جملا نع امامت ةديعب
اريزو اهتقو ناكو قيفوت رمع دمحم ذاتس األ بيد األ يلع ضرع ةدامعلا نع يلختلا

ةيديدحلا طوطخلا ةسسؤمل ًاماع ًاريدم هعم لمع أل لقتنأ نأ الت صاوملل
يف ةياغ رارقلا ناكو ةديدش ةريح مامأ ضرعلا اذه ينعضو دقل , مامدلا يف
براقت ةرتف اهتببحأو اهيف تشع يتلا ةيلكلا كرتأ نأ لهسلا نم نكي ,مل ةبوعصلا
ةياهنلا يف يننأ ىلع , سيردتلا كرتأ نأ يلع لهسلا نم نكي ملو , تاونس رشع
لمعلا نأ تيأرو , هئاطعإب فورظلا يل تحمسام لك ةيلكلا تيطعأ يننأ تدجو

يف يبيصقلا رمتسا ,(14)" فلتخم عون نم تايدحتو ةراثإ نم ولخي ال ديدجلا
نامث اهيف ىضقو ءابرهكلا و ةعانصلل اريزو اهدعب نيع مث فصنو ةنس ةسسؤملا

15)) تاونس
ماع يرازولا لمعلا نم لقتنا 1403هـ,مث ماع ةحصلل اريزو يبيصقلا لمع كلذ دعب
لقتنا 1992م ماع يفو , نيرحبلا يف بلالهد اريفس يسامولبدلا لمعلا ىلإ 1984م

ماع يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ داع ,مث كلذك ةكلمملل اريفس ايناطيرب ىلإ
ةاناعم دعبو , لمعلل اريزو 2005م ماع يف نيع ,مث ءابرهكلا و هايملل ًاريزو 2003م

(16) يبيصقلا , ةيرعش ةريس -8

(26) قباسلا -9

(52) قباسلا -10

(62-61) قباسلا -11

(75) قباسلا -12

(77) قباسلا -13

(95) قباسلا -14

(96) قباسلا 15-
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(16). نيعبسلا زهاني رمع نع 1431ـه ماعلا نم ناضمر رهش يف يفوت ضرملا عم
ةراش اإل ردجت نكلو ,ً ال قتسم ًاثحب يضتقي يبيصقلا ةيرعاش نع ثيدحلا
نع حصفي ام ريخ لعلو , هلا متكاو هيدل يرعشلا نيوكتلا ةيادب ىلإ انه ةعيرسلا

نيرعاشب ةرشع ةيناثلا يلا وح يف ةيرعشلا يتاءارق تأدب :"دقل هلوق كلذ ةقيقح
ةذتاس األ ريثأت وه باجع اذهاإل عجرم اآلننأ روصتأو , ظفاحو يقوش امه نيلضفم
ةرشع ةعبارلا نس يفو , اهبادآو ةيبرعلا ةغللا اننوسردي اوناك نيذلا نييرصملا
ىلإ مويلا دوعأ امدنعو , يرهاوجلا يدهم دمحم وه الثاثلا ضفم ارعاش تفشتكا

يبيصقلا لصاويو (17)" اسوملم احضاو رعاشلا اذه ريثأت دجأ ىلو األ ةينطولا يدئاصق
رمع رعاشلا اريثأت مهرثكأ ناكو ةيبد األ هتايح يف نيرثؤملا ءارعشلا نع ثيدحلا
ميدقلا قيدصلا هيلع ينلد دقو ةشير يبأ رمع رعشب تيقتلا :"مث لوقي , ةشيروبأ
ررحي اهمايأ ناكو , نيرحبلا يف عوبس األ ىدص ةديرج بحاص رايس, يلع زيزعلا
ةطقن ةشير يبأ رمعب يئاقل ناكو , يدئاصق اهيف رشنأ تنك يتلا ةلفاقلا ةديرج

نم رثكأ هب ترثأت يننإ : تلق اذإ ةقيقحلا ودعأ ال يلعلو , يرعشلا يراسم يف لوحت
نعو ينابق رازنل ةءارقلا تأدب اهسفن ةلحرملا يفو " عباتيو (18)" رخآ رعاش يأ
يتق عال تدطوتو , ةليعفتلا ةباتر نم ررحتملا ثيدحلا رعشلا عملا تفشتكا هقيرط

(19)" ةشير يبأ دنع ةرم لوأ اهتفشتكا يتلا ةديدجلا ةيرعشلا ةغللا عم
وهو هفاشتكا ,مث ريغصلا لطخ واأل يباشلا ب كلذ دعب هرثأت ىلإ يبيصقلا راشأ مث
تدادزا هب,مث ديدشلا هباجعإو , يجان ميهاربا رعاشلل رمعلا نم ةرشع ةسداسلا يف

يف حجن يذلا بايسلا ركاش ردب ىلع هفرعت خالل نم ررحتملا ثيدحلا رعشلا ب هتلص
ب اءدب ميدقلا يبرعلا رعشلا يف هتءارق نع ال ضف , ديدجتلا و ثارتلا نيب ةجوازملا

تناك دقل (20). طاطحن اال روصع ىتح يسابعلا ف يوم فاأل اإلساليم رعشلا ف تاقلعملا
, جوضنلا ةخسار ةيرعش ةبرجت ءانب نم هتنكم ةبقاث ةيرعش ةيؤر ": يبيصقلل
و رعشلل هموهفم اهزربأ نم ةددعتم بناوج يف ةيرعشلا يبيصقلا ةيؤر ىلجتتو
ةينف اياضق نم هفقوم بناج ىلإ , ثيدحلا رصعلا يف امهرودو امهتناكمو رعاشلا

(21)" رعشلل يعامتج اال دعبلا ,و مازتل واال زمرلا و ضومغلا لثم ةمهم

(7) هرعش نم تاراتخمو هتايح يبيصقلا يزاغ -16

(31) ةيرعش ةريس 17-
(32) قباسلا -18

(33) قباسلا -19

(36-33) قباسلا رظني 20-
(7) هرعشو هتايح يبيصقلا يزاغ -21
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األلو ثحبملا

ةيسفنلا دوالالهت يركفلا ءانبلا

(22) تاذلا ثيدح وأال:

؟ يراسلا اهيأ اال حترا تمئس امأ راصعإ نافجأ يف نوتسو ٌسمخ

؟ رافسأ ءاثعو يف كتقلأو إال تأده ام رافس نماأل تللم امأ

؟ رانلا و تيربكلا ب كنورواحي اوحرب ام ءادع نماأل تبعت امأ

؟ راكذتو مايأ ةلا مث ىوس تيقب له رمعلا قافر نيأ ؟ بحصلا و

يرادقأ كلت نكلو ءانعلا يبلق اكشو ىرسلا ينانضأو تيفتكا ىلب

( نوتسو سمخ ) هلوقب اهاضق يتلا ةايحلا تاونس ديدحتب هتديصق يبيصقلا أدب
لبق ةديصقلا هذه بتك دقهنأ ىلإ ريشي امم , رمعلا نم نيعبسلا يف وهو يفوت دقو
أدب ذإ قداصلا ءاثرلا غلبم اهيف غلبي نأ عاطتسا هنأ ديب , تاونس سمخب هتافو
دعب ةايحلا ىودج نع ال ئاستم اهلهتسا دقو , هلجأ وند ارعشتسم , ضرملا يناعي
هنأكو , لوهجملا ةغيصب تءاج يتلا تاذلا عم راوح خالل ,نم ةليوط ةلحر
نيتسو سمخلا هرمع تاونس نع اربعم , اهعمسي نم لك ةلئس األ كلتب صتخي

ءوس,واإل يأ نم اهيقي يذلا نيعلا ءاطغ وهو نفجلا نيب نيضقانتم نيموهفمب
و ةداعسلا نيب ةنوهرم تناك هتايح نأكو , هيلع يتأيام لكب فصعي يذلا راصع
الت ؤاستلا يربنت مث , فوخلا و األنم نيبو لب , تاتشلا و رارقتس اال نيبو , ءاقشلا

امدختسم , عارصلا و بعتلا ب ةلبكملا ةلحرلا هذه دعب ةايحلا ةميق لوح رعاشلا دنع
اذه راركتو ( رافس -األ يراسلا اال- حترا ) ليحرلا ةركف ىلإ ةريشملا تاحلطصملا
ةركف يهو , رعاشلا سفن يف ةركفلا هذه حاحلإ ىلع ليلد ةفدارتم ظافلأب موهفملا

. توملا ىلإ ليحرلا ب تاونسلا كلت لك دعب اهطبر
ةيتاذلا ةفطاعلا ىلع تدمتعا ,ذإ ةديصقلا علطم يف نييكيتنامورلا ةروث تلجت دقل

يف صخ األ ىلع ىلجتت صئاصخ اهل ةيكيتنامورلا ةيتاذلا هذهو " يدرفلا روعشلا و
, ثادح نماأل هب جعي امو مهملا ع مامأ قلقلا يفو , مهرصع يف ةايحلا ب اضرلا مدع

نزحلا ةرطيس ىلإ راشأ دق يبيصقلا نإ "(23),لب مهسفنأ ىلع بلا غلا نزحلا يفو
نم ةذبن ركذأ نأ انه ئراقلا يل حمسي نأ وجرأو ": هلوقب كلذل لعمال هراعشأ يف

ىلجتت يتلا عايضلا و نزحلا رعاشم ريسفت يف ام دح ىلإ دعاست ةيصخشلا يتريس
اذه نأ دقتعأ .... ةنيزح ةيسفن ةئيب ناضحأ يف تدلو دقل .... يرعش نم ريثك يف
يف يحمنت ال تامصب كرت دق ىلو األ يتأشنبو يتد وبال طاحأ يذلا يواسأملا وجلا
سانلا برقأ نع ىتح اهئافخإ يف تحجن دق تنك اذإو , ةيفخلا ةبآكلا نم يقامعأ

(13), يبيصقلا , بورغلا ةقيدح -22

,هالل(47) ةيكيتنامورلا 23-
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نزحلا اذه ودبيو ,(24)" يراعشأ ىلإ للستلا يف تحجن دق - ودبي اميف - اهنإف يلإ
باال ةئيلم ةايح دعب ةريخ األ ةلحرلا ب ماتلا اضرلا ةركفب أدبي ,ذإ هسفن هئاثر يف ًايلج
يف امئاد هتقلأ يتلا ىربكلا ةايحلا ةرئاد نم هاضر ليلعت يف اقلطنم , مئادلا لا حتر
يف يعمتجملا رهقلا ب روعشلا قلخ اوداجأ نيذلا ءادع األ ةرئاد ,مث رافس األ ءاثعو

و تيربكلا ) ةحلس األ ىوقأب هنع ربع يذلا و رمتسملا مهموجه مواقي وهو , هسفن
إال مهنم قبي ملو هلوح نم اوش تال نيذلا ءاقدص األ ةرئاد ),مث رانلا

لمأتلا تاظحل نم تدلو يتلا ةيقطنملا ةباج اإل ىلإ كلذ دعب هتنيل , ىركذ ضعب
: رادق باأل هناميإ نم ثعبناًايسفن ًءوده ًارهظم الت ؤاست نم ىضم اميف

يرادقأ كلت نكلو ءانعلا يبلق اكشو ىرسلا ينانضأو تيفتكا ىلب

(25): ةبحاصلا ثيدح : ايناث
يرامعأ كينيع ىدف تلقل يرمع ىوس يدل ول يبرد ةقيفر ايأ

يرامس عاجو واأل تريغت امو هتوتف يف يبابشو ينتببحأ

يراعلا عئاجلا كادن ولال تنكو اهسفنأ بحلا زونك نم ينتحنم

يراعشأ واألقف يتربحم ميغلا و يتيفاق رحبلا تددو لوقأ اذام

رارصإو فنع نم هيفام لكب ينقشعي ناك يلوقف كولءاس نإ

يراد الهع ضأ يف لمحي ناكو هنكسيو يبلق ىلإ يوأي ناكو

راعلا ةهبج لبقي مل هنكل طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

رارسأو رحس نم ةثون األ يفام هسفنت يف رجف تنباي تنأو

راوسأو غأالل نيبام ميهي حبش يننإ ينم نيديرت اذام

راض عئاج فيرخ ىعرم تيأر امك بورغلا يف يرمع ةقيدح يذه

راذآ دهع يكبي قرطأ درولا و ةبحاش ناصغ واأل رجاه ريطلا

يرابخأ كاقلت اهقاروأ نيبف يبتك يئرقاو ينيعد ينيعبتت ال

راوطأب اراوطأ جزمي ناكو طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

ًاماع, نيتسو ةسمخلا ةلحر نع هثيدحو يسفنلا بارتغ باال يبيصقلا ساسحإ عم
وحن هرعاشمب سيساح األ كلت طلتخت , ةيعامتجاو ةيسفن تاعازن نم اهيف مواالىق
يهف , توملا عم عازنلا ىتح بابشلا ةوتف ذنم ةلحرلا كلت هتقفار يتلا ةأرملا

(47) ةيرعش ةريس -24

(14) بورغلا ةقيدح -25
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نمز يف ةقداصلا ةتباثلا ةقيقحلا يهو , بارتغ اال كلذ ةشحو يف نكسلا
واإلخالصو ءافولا تافص نم ًاضيف هتجوز ىلع يبيصقلا قدغأ دقل , تاريغتملا

. دئاصقلا لك اهل رخست نأ يفديحولا قحتسملا يه تناك هلك كلذ ,وأللج ءاطعلا
بحلا كلذب ةريدج اهلعجت يتلا تافصلا نم ةلمجب هتجوز نع هثيدح أدب دقل

ئاقال: هنع ربع يذلا يغاطلا فصاعلا
رارصإو فنع نم هيفام لكب ينقشعي ناك يلوقف كولءاس نإ

يراد الهع ضأ يف لمحي ناكو هنكسيو يبلق ىلإ يوأي ناكو

: هتافو دعب اهيلإ دري دق لا ؤسل ةباجإ اهئاطعإب هتجوز عم رشابملا هثيدح متخيل
راعلا ةهبج لبقي مل هنكل طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

. راعلل هسأر ئطأطي ملو هنطوو هنيدل اصلخم هتايح ىضق هنأ ىلإ اريشم

يف زمرلا ىلإ ةجوزلا باطخ يف ةرشابملا نم تيبلا اذه دعب يبيصقلا لقتني مث
نهدجاوت داتعا لااليت ءاسنلا ىدحأ وأ هتجوز نوكت -دق ىرخأ ةأرما نع ثيدحلا

ةثادحب يحوي امم ( تنبلا ) ظفلب ةأرملا كلت نع اربعم ,- هصخشو هرعشب تابجعمك
رمعلا فيرخ يف وهو هب اهقلعت نم ًابجعتم , ةثون األ رحس نم هب تزيمتام عم اهنس,

نع امامت فلتخا تنبلا هذه عم هتغلو هثيدح نأ ديب األغالل, نيب مئاهلا حبشلا ك
ونرت تلا زام يتلا ةأرملا هذه عم باتع يف وهف هتجوز عم بحملا قيقرلا هثيدح

,و رويطلل ةرجه نم كلذ عبتامو , هرمع ةقيدح نع سمشلا بورغ نم مغرلا ب هيلإ
خالاهل نم يضفي ةمتاق ةحول يف , راذآ ىركذ ىلع درولا ءاكبو , ناصغ األ بوحشو

: اعفن ىدجأ اهاري ةحيصن ىلإ
يرابخأ كاقلت اهقاروأ نيبف يبتك يئرقاو ينيعد ينيعبتت ال

: ةجوزلا راوح يف هلثمل راشأ دق ناك تيبب يبيصقلا يهنيو
راوطأب اراوطأ جزمي ناكو طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

هقباس نم اجهوت لقأ انه ءاج اهل, يلا علا ريدقتلا ,و تاذلا ب دادتع اال توص نأ ديب
نم هيفام عم - تيبلا اذه ,و أطخلا و باوصلا نيب اجيزم تناك هتايح نأب فرتعي ذإ
يف ( تنبلا ب( ةدوصقملا يه تناك هتجوز نأب يحوي دق - يونعمو يظفل راركت
تراس دق رمعلا تاونس نأكو - هينيع يف – ةليمج ةيتف تلا زام اهنأ ىلإ هنم ةراشإ
فورظلا لك نم مغرلا هبب اهباجعإ جهو يفو , بابشلا ناعير يف يه تيقب ميف هب

اذه راركت وه زمرلا ( تنب لا( ثيدحو رشابملا ةجوزلا ثيدح نيب طبارلا ناكو
. تيبلا

دقل لب يبيصقلا لمع نم اعدب تسيل سفنلا ءاثر ةديصق يف ةأرملا راضحتسا نإ
ةرظتنملا تاذلا راوجب ةأرملل روضحلا اذه لثمب اثيدحو اميدق يبرعلا ثارتلا لفح

ةلحر يف ىتح رعاشلا عم ةيقبتملا ةليمجلا ةروصلا يه ةأرملا هذه نأكو , ءانفلل
هركذ رضحتسي ال امدنع هقارف ىلع ةيكابلا ةحئانلا نوكتس اهنأب نمؤي هنأ ,مأ توملا

؟ نورخ اآل
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(26): هلوقب ةأرملا ىلإ توملا نع هثيدح يف سيقلا ؤرما راشأ دقو
ُبيسع ـَما قأ ام ٌميقُم ينإوُبو نـت َبوُطُخلا َّنإ اَنترا َجـأ
ُبيسن ِبيرغلل ٍبيرغ ُّلكو اَنُهَه ـِنا بيرغ َّنإـا اَنترا َجـأ

ُبيرغ بارُّتلا ىَراَو ْنَمنكلوُهُرايِد تءانت ْنَم اًبيرغ سيلو

هردصأ يذلا توملا مكح ذيفنت راظتنا يف وهو ةلوخ ىلإ دبعلا نب ةفرط راشأ امك
قفلا(27): نيرحبلا ويلا هقحب

ِضبقلا ـة مكحُم ُءابدح ْتلزن دفق يِّضُغ وأ ةلوخ مويلا ينيلزتعا أال
ِضهن يذِب َسيل َمويلا يحانَج ىحضأوِهناكم ِـّر َقَم نع يداؤف ْتلا زأ

:(28) هتافو ىلع ةعجفتملا ةأرملل زمرك هتدلا وو هتنبا بيرلا نب مكلا رضحتساو
ايل الابأ يكرات اذه كرافس يتلحر لوط تأر امل يتنبا لوقت

ايكاب كيعن ولعاولا تنك امك مأمكلا تكب له يرعش تيلا يف

ايداوغلا باحسلا تيقسأ سمرلا ىلع يملسو روبقلا يداتعاف تم اذإ

:(29) هسفن ءاثر يف هيتنبا نع اثدحتم ةعيبر نب ديبل لعف هلثمو

رضم وأ ةعيبر انأإالنم لهو امهوبأ شيعي نأ ياتنبا ىنمت

رعش اقلحت وال اهجو اشمخت فال امكوبأ تومي نأ موي ناح نإف

ردغ وال قيدصلا ناخ وال عاضأ هليلخ ال يذلا ءرملا وه ال: وقو

دنع ترركت ةبيبح وأ ةجوز وأ اتخاوأ امأ اهنوك خبالف ةأرملل اياصولا ةركف لعلو
. يبيصقل تمهلأو رعاش نم رثكأ

(30) نطولا ثيدح ثاثلا:

يراحبإ ناح ينإ تمد اهزعل هترهز رمعلا ترذن الاد بايو
يرامسأ روحسملا كئطاش دنعو يتينغأ ديبلا لا مر نيب تكرت
يراكفأ فيزلا قوسب سندأ ملو يملق عبأ مل يلوقف كولءاس نإ
يراثيقو يبوبحمو يلفط ناكو طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

وهو األربك نكسلا نع ثيدحلا ىلإ يضفي يحورلا نكسلا يهو ةأرملا نع ثيدحلا
هنع ريبعتلل راتخيو . دلولا و ةجوزلا نع ناسن اإل سفن يف انأش لقي ال يذلا نطولا

, رماع ريغ وأ رماع " اهيف ناكم لك ىلع ظفللا اذه لا متش (بلاالد)ال حلطصم

(49) يفاشلا , سيقلا ؤرما ناويد -26

(53) نيدلا رصان , دبعلا نب ةفرط ناويد -27

(89) يسيقلا , بيرلا نب مكلا ناويد -28

(79) ةعيبر نب ديبل ناويد -29

(17) بورغلا ةقيدح -30
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هبا ميقي لزنملا " ىلع رصتقي ألهن نطولا ظفلب فتكي مل ميف (31)" نوكسم وأ خلا
(32)" ناسن إل

مويلا ,و هخومشو هزعل هبابش رذن يذلا رمعلا كاذب والهئبلالهد نع يبيصقلا ربع دقل
هكرتي بالرثأ رحبي نل هنكل , قارفلا و راحب اإل ةلحر تناح هغلبم رمعلا نم غلب دقو
هفنتكي وهو فارط األ يمارتملا دلبلا اذه لا مر نيب ددرتت هيناغأو هدئاصق كرت ذإ
ةيصو هنطول اضيأ مدقي , هتيصو هتجوزل مدق امكو , هئاديب و هرحبب هتديصق يف
اموي سندي ملو تارايتلا هفرجت مل يذلا خإالهص ىلع اهيف هدهشي , ةهباشم ىرخأ

ألهم, لفطلا ءامتناك ناك امنإو ايلوطب نكي مل ءامتن اال كلذ نأ ديب تادقتعملا فيزي
, قلمت وأ وهز وأ فيز هطلا خي مل ًاقداص ءامتنا , اهفزاعل ةراثيقلا ,و هبحمل بوبحملا و

اهل. مدق امعو نمبالهد هذخأ امع ىضرلا ب افوفحم ءامتنا
هللا(33): ةاجانم : اعبار

يرارسإو عإالين ملعت تنأو هفرعت تنأ يبنذ بيغلا ملا عاي

يرازوأ لك هتشدخ ام يلع هب تننم ناميإب ىردأ تنأو

رافغ دنع إال وفعلا ىجتريأ يل عفشي نظلا نسح كايقل تببحأ

ال يح ءانب ةحجانلا ةديصقلا ,و ةينفلا وأ ةيظفللا ةميقلا قوفت ةيناسنإ ةميق رعشلل
دقو , ةيفاقلا و نزولا إال اهمزتلي ال يتلا ةرثانتملا تايب األ دودح دنع فقي
ساسأ ىلع ماق يوضع ءانب :يه" اهلوقب ةيرعشلا ةدحولا ىلإ ورد ثيبازيلإتراشأ

دقو (34)" ىضوفلا نم ماظنلا جارختساو ةدحولل ددعتلا عاضخإو االعفناالت ميظنت
ىتح اهعلطم ذنم ةلماكتم ةدحو ىلإ هتيثرم ليحي نأ ةرادجب يبيصقلا عاطتسا

, يلكلا ب يئزج وهام لك ماحتلا يف مهسأ يروعشو يسفن طيخب ةمظتنم , اهتياهن
ةلا حلا كلت , ةديصقلا يف ةيفطاعلا و ةيركفلا ةلا حلا نيب ةقيثولا اللعلاالةق خنم
هللازع ةاجانم يف هاصقأ غلب يذلا ىضرلا و ماتلا ءودهلا ةروص يف تءاج يتلا
(عملا مسا هلل راتخي امدنع ةيتاذلا هتيثرم اهب متخ يتلا تايب األ يهو , لجو

إال هفرعي ال يذلا بيغلا ملع ءارو ئبتخي لجأ نع ثدحتي هنإ هب,ذإ هيجانيل ( بيغلا
وأ رسلا يف تناك ,نإ هناحبس هللا هنك فلخ ىراوتت بونذب اضيأ فرتعي امك هللا,

. نلعلا
هناحبس هللا عم ابدأت , هنم هفرتقا امع هتبوتو بنذلا ب هفارتعا يبيصقلا مدق دقل

رازو األ ضعب هتطلخ نإو يذلا نامي اإل كلذب ابرقتم ةرفغملا و وفعلا ال سوتم ىلا عتو
. هسيندت وأ هشدخ نم نكمتت مل اتباث يقب دقف

ريخ األ تيبلا يف هتياغ يسفنلا ءودهلا و ردقلا و ءاضقلا ب نامي واإل ىضرلا غلبي ريخأو
نم كلذ طلا خيام عم قوشو بح لكب هناحبس هللا ءاقل رعاشلا هيف ىنمتي يذلا

دلب) ) برعلا ناسل -31

( نطو ) برعلا ناسل -32

(18) بورغلا ةقيدح -33

ورد(27) , ةقوذتنو همهفن فيك رعشلا -34



يرمعلا دمحم هللا دبع تنب ةيماس د/

باد اآل ةيلك ثوحب DCCCXةلجم

نع , يسدقلا ثيدحلا نم كلذ ادمتسم , هدابع نع هزواجتو هللا وفعب نظلا نسح
ىلا هللاعت لوقي " ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا:قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ

يب"(35) يدبع نظ دنع انأ

يناثلا ثحبملا
ةيسفنلا دوالالهت يبولس األ ءانبلا

: يعاقي واإل يتوصلا ىوتسملا -1
لا خدإ عم , ةيتوص قاسن أل مظتنم راركت نم فلأتي , يعاقيإ يتوص ءانب رعشلا "
يعاقي اإل يتوصلا ىوتسملا لثميو ,(36)" هتباتر نود لوحت ماظنلا اذه ىلع تاعيونت

امم رثكأ تاوصأك تاملكلا هريثت ": اميف لثمتي يرعشلا ءانبلا يف ةيساسأ ةزيكر
امنإ ةديصق يأ يف هب رعشن يذلا ىنعملل فشكتلا اذهو , يناعمك تاملكلا ءانب هريثي
اهبكارت جتني يتلا ىلو األ ةدحولا هفصوب توصلا "(37)و تاوص األ ءانب ةليصح وه

عاقي اإل ىلإ لوصولل ةديصقلا اهيلع دمتعت يتلا ةددعتملا ةيصنلا ىنبلا
ةيصاخ صنلا حنم ىلإ يضفي ةيوغللا تاوص األ يف عونتلا نإف هيلعو , يرعشلا
ةيتوص ةرهاظ ددرت " عاقي ,واإل ةصاخ ةيوه ةديصقلا ءاطعإ يف مهسي ,امك ةيرعشلا

رود عاقي "(38),لوإل ةلباقتمو وةيواستم ةينمز تافاسم ىلع تمصلا كلذ يفامب
ماجسن اال ىلإ ةيعيبطلا ةعزنلا نإ:" هلوقب نوط فأال هنع ربع رعشلا نيوكت يف لعاف

عاقي اإل ىلإ اميدق ابطابط نبا راشأ دقو ,(39)" رعشلا يف ساس األ يه عاقي واإل
هبيكرت نسح نم هيلع دريو , هباوصل مهفلا برطي عاقيإ نوزوملا رعشللو " هلوقب
ةبوذعو ىنعملا ةحصو , رعشلا نزو ةحص عم مهفلا عمتجا اذإف , هئازجأ لا دتعاو
ةيتوصلا ةسدنهلل لماش " موهفم عاقي "(40)واإل هيلع هلا متشاو هل هلوبق مت ظفللا

عاقي ...واإل هنم يجراخلا ىوتسملا النإال الثمي ةيفاقلا و نزولا امنيب , ةديصقلا يف
يذلا األرم وهو , اهتاذةيرعشلا ةبرجتلا ةعيبط نع عبان رعشلا يف ةيرهوج ةيصاخ

اإل مضي كلذل ةديصقلا يف يوغللا ماظنلا و يتوصلا ماظنلا نيب ايوضع ال عافت قلخي
و سمهلا و دملا فورحو ةيلخادلا ةيفاقلا و راركتلا و عيدبلا بورض هرادم ىلع عاقي
نم رعاشلا ةبرجت عم اهمغانتو ةهج نم اهسفن رصانعلا هذه نيب فلآتلا ىدمو , رهجلا

( هسفن هللا مكرذحيو ) ىلا عت هلوق باب , ديحوتلا باتك , يراخبلا حيحص 35-
(17), يسناوطلا ,( صنلا يفبالةغ ةسارد ) ةنسوبأ دمحم دنع يرعشلا ءانبلا تايوتسم -36

(166), مساق , يبرعلا رعشلا دقن يف يوينبلا يبولس األ هاجت 37-اال

(119), دمحأ يقلتلا و عادب اإل تايلدج نيب ةقرطتسملا دفاورلا -38

(13),, سيلا طوطسرأ , رعشلا نف -39

(20), يولعلا , رعشلا رايع -40



يزاغل بورغلا ةقيدح يف ةيدقن ةيسفن ةءارق
يبيصقلا

باد اآل ةيلك ثوحب ةلجم DCCCXI

(41)" ىرخأ ةهج
يتوصلا ءارثلا خالل نم ريثأتلا اذه هتديصق حنمي نأ يبيصقلا عاطتسا دقل

اممو , اهتياهن ىتح ةديصقلا ةيادب ذنم هيدل ةيروعشلا و ةيسفنلا ةلا حلا نم ثعبنملا
ةروصب رعاشلا االت عفنا ريوصت يف لعاف رودب موقت تاوص األ نأ هيف كش ال

الهت, ولدمو هيناعم نع ريبعتلل تاوص نماأل يامالهمئ ءاقتنا ىلإ دمعي ,ذإ ةيئاحيإ
بيكرتلا و ىنعملا و ةملكلا و توصلا ىوتسم ىلع راركتلا ةيصاخ دمتعي هدجن كلذل

هنأ نع ال ضف يقلتملا ىدل التف رثأ راركتلل نأ كلذ , انايحأ تيبلا رطش ىتحو لب
فـي ـةرر كملا ـةرو صلا ,"ف عدبملا ىدل ةيروعشلا و ةيسفنلا ةلا حلا رارسأ فشكي
يف أرقن ثيح ، راركتلل اهعوضخ درجمب ةيناث دالةل ىلإ ىلو دلاالةلاأل ىدعتت رعشلا

فـي سيـمه ـرار كتلا ـاذ ـسقب،هو يذ لـا ـر يغ خآـر ـشائي ـةرر كملا ةروصلا
(42)" ئراقلا سفن يف ةروصلا ـر ثأ ـق يمعت ـءاو ـةاإلحي يلمع

ادعام اعيمج سمهلا فورح هيف دمتعا هتاذ عم راوحب هتديصق يبيصقلا أدب دقل
و نيسلا و ءاتلا تايب يفاأل اددرت اهرثكأ ناكو فورحلا كلت ترركتو , ءاطلا فرح
ةرم نيشلا و ءاخلا نم لك درو ميف , داصلا ,و ءاهلا و ءاحلا و ءافلا و فاقلا و فاكلا

ـدرال فملا ـتو صلا نإ" لب ةيعوضوم ةيسفن دالةل هحنمي توصلا راركتو , ةدحاو
ـهمـندالةل جتني ـا ميف ـه تميق ـى لجتت ـة،بـل لماك ةيقي ـ سوم ـة ميق اذ كيـنو

يبيصقلا نسحأو ,(43)" صنلا نومضم مهف ىلع يقلتملا دعاست هعقوم يف
امهو سمهلا و ةفاهرلا يتفص نم هب زيمتت امل ةسومهملا فورحلا فيظوت يف
ةيسفنلا هتلا حو امامت قفتي امب (44) قيقدلا يصقتلا و لمأتلا ىلع ناثعبت ناتفص

نع ةديعب سوالةس, ةفاهر صنلا يطعتل , تايب األ ةيادب عم ةثعبنملا ةلمأتملا ةئداهلا
ب اروعش سفنلا يف ثعبي يذلا ينادجولا ىوتحملا عم ةفلتؤم , فافجلا و ةروعولا

تاوص لأل يلختل ةسومهملا تاوص األ عجارتت مث , رعاشلا دنع ءودهلا و ىضرلا
,ذإ ةبحاصلا عم ثيدحلا يف يعمس حوضوو ةوق تاذ , ةيريبعتةحاسم ةروهجملا

, ىضرلا و بحلا دالالت ثعبي سمهو هتدشب األنذ عرقي رهج نيب تاوص األ عطاقتت
مامأ ردقلا هئبخي امب هتعانقو هتوق راهظإو هسفن كلا مت يف يبيصقلا حجنيل
هنإ ,لب سمهلا ب رهجلا جوازت نم ثعبنملا يسفنلا نوكسلا و ءودهلا كلذ عم هتبحاص

ال وطو ًايلضع ًادهج بلطتت يتلا ةروهجملا ةزمهلا ب ةبحاصلا باطخ أدبي نأ لضفي
ةدتمملا و ةزمهلا ةوقب ةيوقلا قشعلا حةلا لثمتل ةقلطملا ءايلا ب اهفدرأ ًاينمز ً

نهذ بطقتست ةيمهأ ةبحاصلا باطخ علطم ىلع يفضتل ةقلطملا ءايلا دادتماب
رهجلا ردصتيف نطولا نع ثيدحلا دنع ىش تتال سمهلا فورح داكت مث , يقلملا
ضرعميف ىتح نطولا بحب ةلعفنملا تاذلا نع دلوتملا يلا علا توصلا عم بسانتيل
ريوصتل دم فورح نم اهبحاصامو ةروهجملا تاوص األ نايغط يف ,نإ سفنلا ءاثر

قبي نل يذلا هنطو نع ثيدحلا ب رعاشلا دنع تمانت يتلا ةيروعشلا ةلا حلل قيقد
نم اهل امب رهجلا فورح تمء تفال , هيلإ مهئامتنا ةدشو هئانبأ ةوقب إال ًاخماش

(95-94), يوانحصلا ,( اجذومن يتايبلا دنع راركتلا ةينب ) ةرصاعملا ةديصقلا يف يلخادلا عاقي -41اإل
(46), ةميه , اجذومن بابسلا رعش , رصاعملا يرئازجلا رعشلا يف ةيبولس األ تاينبلا -42

(79), رايجلا , ةيئانب ةيبولسأ ةسارد , يجان ميهاربإ رعش -43

(33) يندعسلا , ثيدحلا رعشلا ةغل يف ةيبولس األ تاينبلا : رظني -44



يرمعلا دمحم هللا دبع تنب ةيماس د/
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فورح ضعب تدبت ميف , هباطخ ولعورعاشلا دنع تاذلا لا عفنا ةلا حب يعمس حوضو
. ىرخ واأل ةنيفلا نيب ءايحتسا ىلع سمهلا

هللا, ءاقلب هقلعت ةدش ىلإ زمري رهج نيب هللا ةاجانمب هتاحول يبيصقلا متخيو
ءاحي اإل ىلإدمعي هنأ ديب , يسفنلا و ينيدلا تابثلا و لماكلا اضرلا ىلإ حملي سمهو

نم ًاربعم هناش, لج هللا ةاجانم يف ةليوطلا تاكرحلا خالل نم يعاقي واإل يريبعتلا
اإل رعاشلا ةبرجت تاكرحلا كلت بعوتستل , بيغلا ملا عب هقلعت دادتما نع خالاهل

ريغو ةراسلا اهداعبأب ةيناسن اإل بعوتست ةحوتفم تاوصأ " دملا نإ ,ذإ ةيناسن
ةيقيسوم ةميق ةديصقلا تاحول لك يف لاالتف هروضحب دملا حنم "45ودق ةراسلا

رعاشلا ءوده عم بسانت ءيطب عاقيإ وهو , يقلتملا ساسحإ ىلع اهعاقيإ تضرف
يف دملا راركت نأ امك , ةديصقلا علطم ذنم هنادجو نم ثعبنملا ىضرلا توصو

ًادادتما صنلا تحنم (...._ راوسأ _ رارسأ _ يرامعأ _ رافسأ ) ةلقلا عومج ةغيص
. يهتني داكي ال ًايعاقيإ

ةفاثكب اهعزويو , فورحلا ضعبل ةيتوصلا تافصلا رمثتسي نأ يبيصقلا عاطتسا دقل
بلغي قسنب جرختل , اهصئاصخ يف اهلثامت يتلا فرح عماأل ةرزآتم تايب األ ىلع
ةعارب ىلجتتل , سمهلا و رهجلا فورحل هفيظوتك , صاخلا هعاقيإب صنلا ىلع

نيب علاالةق ةوق زربتو صنلا ةفاثك نم ديزت ةقيرطب تاوص األ راركت يف يبيصقلا
– سمخ ) نيسلا فرحل فيثك راركتب هتديصق أدبي اذ وهاهف , ىنعملا و توصلا
نمض ًايتوص ًاقفاوت نيسلا راركت ثدحأف ( رافسأ – رافس -األ يراسلا – تمئس - نوتس
يتلا و ءارلا ب األفل ةجوازم امأ , ءودهلا و ةدؤتلا ب يحوملا يعاقي اإل ماجسن اال صنلل
ولخي داكي -ذإال ءارلا فرح دوجو فيثكت نع ال ضف ةيرعشلا لمجلا يفاوق تلكش

و ءاخرتس اال ىلع ثعبي ايعاقيإ امغن ققح دقف - هنم ةديصقلا تايبأ نم تيب
. رعاشلا نادجو نم ًاساسأ ةثعبنملا ةنيكسلا

ا راركت ققحيل ةديصقلا قايس لخاد ظافل األ ىلإ يبيصقلا ةديصق يف راركتلا دتميو
ةقيرطب هيناعم نع ربعيو , صنلا قفأ نم عسوي نأ عاطتسا دالًايل ًاعاقيإ ظافل أل

جاتنإ يفو , انايحأ دلاالةل جاتنإ يف ةيلعاف " راركتلل ذإ ةديصقلا لصافم يف ةدتمم
رعاشلا أدب دقل ,(46)" ثةثلا انايحأ بدلاالةل عاقي اإل جزم مث , انايحأ صاخلا عاقي اإل

رافس (األ ظفل رركتف ةديصقلل سيئرلا ثعابلا وهو ليحرلا ىنعم ًايعدتسم هتديصق
يراسلا اال- حترا ) هلوقب هيلع لديام رركيف ليحرلا ىنعم بذعتسي هنإ )لب رافسأ –

يف كلذك عفال رركتت اهنإف امسا تدرو نإو يتلا ليحرلا ةركف ىلع حليو ,( ىرسلا -
عمو ةبحاصلا عم ةديصقلا نم عضوم نم رثكأ يف ةددرتم ( تيضم نإو ) هلوق

. ةيمانتم ةيسفن ًاداعبأو دالةيل ًاقافآ اهحنمي امم نطولا
كلذ ىلإ رعاشلا ريشي ظافل نماأل اهيلع لديام راركتو ليحرلا ةركف لباقم يفو
ثيدح يف ( يرمع - يرامعأ - يرمع ) ظفل رركيف , هرداغي نأ هل نآو هاضق يذلا رمعلا
راركتلا نأش نم ناك دقل . هتبحاصو هرمع نيب قيمع يسفن طابتراب يحويل ةبحاصلا

اهب ملكتملا مامتها نع فشكيو ةرابعلا يف ةساسح ةطقن ىلع ءوضلا طلسي " نأ
األرث سردي يذلا يبد األ دقانلا ديفي ةميق ةيسفن وذدالةل – ىنعملا اذهب – وهو

(62) يندعسلا , ةيوينب ةءارق , رعشلا دقن يف يوغللا لخدملا -45

(404), بلطملا دبع , ىرخأ ةءارق ةيبرعلا 46-بلاالةغ
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(47)" بتاكلا ةيسفن للحيو
ىلإ لصتل ظفللا و فرحلا تزواجتف يبيصقلا ةديصق يف راركتلا ةرهاظ تعستاو
كسامت ىلإ تدأ ةنيابتم تاحاسم ىلع صنلا يف تددرت يتلا , تارابعلا و لمجلا

, عماسلا ىدل عقوتلا ةراثإ يف نيعي يلكشلا عباتتلا " اذهو , اهمح توال ةيصنلا ةينبلا
هابتن ,واال رعاشلا عامسل ًازفحت رثكأ عماسلا لعجي نأ هنأش نم عقوتلا اذهو

(48)" هيلإ
ىعسو ةبصخ ةيروحم دالةيل ةرؤب اهلعجف يبيصقلا ىلع ليحرلا ةركف تحلأ دقل

وأال: لوقي هتبحاصل هثيدح يفف , فلتخم موهفمب ةرم لك يف اهطبرو اهراركت ىلإ
راعلا ةهبج لبقي مل هنكل طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

, راعلا ب سندت مل يتلا ةقرشملا ةريسلا رخفب اجوزمم نوكيس ليحرلا كلذ نأ دكؤيف
: هلوقب ةيناث اهركذيل دوعي مث

راوطأب اراوطأ جزمي ناكو طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو
أطخلا و باوصلا نيب رشبلا نم هريغك شاع هنأب ادكؤم

: نطولل هثيدح يف راركتلا ب هتاذ ىنعملا يعدتسي اريخأو
يراثيقو يبوبحمو يلفط ناكو طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو

. ًانفو ًابحو ًاجايتحا ءامتن اال ةركف ىلإ ًاريشم
هتايط يف لمحي ةديصقلا نم ةقرفتم عضاوم يفثالةث ال ماك األلو رطشلا راركت نإ

, عادولا ةلحر يف رعاشلا فقوم عم مجسنت ةقيمع ةيناسنإو ةيئاحيإو ةيسفن ًاداعبأ
يقلتملا تاذ ىلإ ال لستم ةرعاشلا تاذلا زواجتي نأ عاطتسا يذلا فقوملا كلذ

. اهيف ًارثؤمو
اإل ءانب يف يبيصقلا ةديصق يف ةعونتملا ةيعاقي اإل ةيتوصلا ةينبلا تمهسأ دقل
و نزولا همظتنيف يجراخلا عاقي امأاإل , يلخادلا ىوتسملا ىلع ةديصقلل يرعشلا عاقي

عاقي اإل ميظنت يف اهب ناعتسي ةيضورع بلا وق نع ةرابع ": نزولا ,و ةيفاقلا
لوق ئاقال:" رعشلل هفيرعت يف نزولا ىلإ رفعج نب ةمادق راشأ دقو (49)" ههيجوتو
هيلع مظنيل طيسبلا رحبلا يبيصقلا راتخا "(50)دقل ىنعم ىلع لدي ىفقم نوزوم
هتبرجت ديسجت عم مجسنت الهت يعفت يف ةيعاوط نم رحبلا اذه يف امل هتيثرم

عم مءاوتت يتلا روحبلا نم طيسبلا ,و عادولا ةلحر نع ريبعتلا يف ةينادجولا
نأ دارأ رعاشلا نأكو (51) ةعورلا الةلو جلا يف ليوطلا وخأ وهف , ةضقانتملا يناعملا

نوكتي , بكرم رحب طيسبلا رحب نأ اميس ,وال جوالهتل هعوضوم مظعب يقلملا ريثي
و يسفنلا بيكرتلا عم هقاستاب يحوي امم تارم عبرأ نارركتت نيتليعفت نم

نيضيقن دحأ نم ولخي داكي ال طيسبلا نإ ,مث توملا و ةايحلا نيب رعاشلل ينادجولا
, ًامات ًامجسنا سفنلا ءاثر عوضوم عم مجسنا نيللا اذهو ,(52) نيللا امإو فنعلا امأ

نيولتو يمغن عونت نم هثدحيام ىلإ ةفاضإ ليعافتلا عونتم " طيسبلا و

,ملاالةكئ,(276) رصاعملا رعشلا اياضق -47

(38), ةعبابر , يلهاجلا رعشلا يف ةيبولسأ تاءارق -48

(29) نيدلا رخف , نامزلا و عاقي 49-اإل

(17), رفعج نبا , رعشلا دقن -50

(508/1), بيطلا , اهتعانصو برعلا راعشأ مهف ىلإ دشرملا : رظني -51

(508-507/1) قباسلا عجرملا : رظني 52-
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.(53)" يقيسوملا مكلل يلخادلا عاقي اإل ةجرد يف طوبهو عافتراو , يعاقيإ
يف ةيمه بغلااأل ًايئانب ًارصنعو ةديصقلل ايجراخ اراطإ نزولا عم لكشتف ةيفاقلا امأ

وأاأل رطش األ رخاوأ يف رركتت تاوصأ ةدع " نم نوكتتو , يرعشلا صنلا نيوكت
,54" ةيرعشلا ىقيسوملا نم ًاماه ًاءزج نوكي اذه اهراركتو ةديصقلا نم تايب

كلذب يهو , تايب األ تاياهن يف رركتت يتلا تاوص نماأل ًاقسن ": ةيفاقلا ثدحتو
عاقيإب ساسح اإل قمعتو يقلتملا يف رثؤتف ددرتت يتلا ةيقيسوملا ةلصافلا هبشت

ركنت نأ نكمي ,ذإال ةيرعشلا ةيلمعلا يف رثأ ريبك اهيلإ داقنلا بسن دقو ,(55)" رعشلا
نم نكمتيف , لوقلا قافآ هل حتفتو , مظنلا دايق هل سلست دقف , رعاشلا ةفطاعب اهتلص
نع رعاشلا فرصت نأ لباقملا ب نكمي امك , اهداعبأ لكب ةيروعشلا هتبرجت ريوصت

يبيصقلا داجأ دقو (56) اهيف هل نأش ال ةيدوأ يف ميهيف ةبرجتلا ريوصت يف هتياغ
ذإ صنلا يف دوالًايل ًايعاقيإ ًارود يدؤت يتلا ةفودرملا ةقلطملا ةيفاق رايتخا يف
اهيلع فقتو , بناج نم ةروبنم ةملكلا لعجتف , يورلا ةكرح ةلا طإب مامته "اال تفلت
ةملكب داشن اإل يف عمسلا قلعت يف ةصاخ دالةل فقولا يدؤيف , رخآ بناج نم
لخادب لوجي امع سيفنتلا ىلع ةفودرملا ةقلطملا ةيفاقلا تدعاس دقو (57)" ةيفاقلا

و ءامدقلا دنع ةطسوتملا تاوص نماأل وهو ءارلا يورلا فرح ءاج ,ذإ يبيصقلا
فدرلا فلأ امه دم يفرح نيب (58) ةواخرلا و ةدشلا نيب تعمجيتلا
رادحنا عم ةبسانتم تيبلا رخأ يف راسكناب ةردحنملا لصولا ءايو , ةلمأتملا ةئداهلا

. ةايحلا يف هتلحر ةياهن ىلإ رعاشلا
: يبيكرتلا ىوتسملا -2

ىوتسملا هب دسجتي يذلا يبولس األ ليلحتلا تايوتسم مهأ دحأ يبيكرتلا ىوتسملا
وأ فارحن ,واال ةغيص ىلع ةفرحنملا ةيوغللا لا األكش يف لثمتيو , ةغلل يفطاعلا
يوغل ىنبم " ةيوغللا ةلمجلا (59),و بولس األ يف ةيئاحي اإل تاقاطلا لثمي لودعلا

,(60)" ربكأ يوغل ىنبم يف ةيدعاوق ةبيكرت ةيأ ىضتقمب روصحم ريغ لقتسم
لا ودلا نيب ةيوحنلا طباورلا نع ةيبولس األ ةساردلا يف يبيكرتلا بولس األ فشكيو
كلت تئاالف " نإف هيلعو , صنلل ةماعلا ةيقايسلا دلاالةل ىلإ يضفت يتلا ةيوغللا

ا ىلإ رعاشلا وأ عدبملا أجلي دقو ,(61)" ةديدج ناعم هنع أشني ضعبب اهضعب تاملكلا
تضتقا يتلا ةينادجولا ,وحهتلا ةيتاذلا هتبرجت نع حصفت ةصاخ بيكارتب مازتل ال

يف يبولسأ بيكرت لك نأ دكؤملا ذإ"نم ةيوغللا هتادرفمل نيعم قسن رايتخا هنم
حنمي يذلا وه يوغللا بيكرتلا نأ كلذو , رعاشلا ةيؤرل ةباجتسا يتأي باطخلا

(62)". هتيصوصخو هنايك باطخلا

(63) نارعسلا , يقوش رعش يف ةيعاقي اإل ةينبلا -53

(246) سينأ , رعشلا ىقيسوم -54

(.3), فسوي , ةيفاقلا ملع -55

(251), بوكاعلا , يرعشلا عادب واإل ةفطاعلا : رظني -56

(150) نارعسلا , يقوش رعش يف ةيعاقي اإل ةينبلا -57

ينج,(61/1) نبا , بارع اإل ةعانص رس : رظني -58

(15), دحاولا دبع , ةنيدملا روصلا : رظني -59

يلع,(273) دالايل, ةيبرعلا ةغللا فصو -60

(217) قباسلا -61

(172/1),, دسلا , باطخلا ليلحتو ةيبولس -62األ
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فشكي , ةيمساو ةيلعف نيب لمجلا فيظوت نم هبيكارت ءانب يف يبيصقلا قلطنا دقل
امم ةديصقلا يف األعفلا رتاوت بلغ نإو , ةينادجولا و ةيسفنلا هتياغ نع امهنم لك

يلخادلا راوحلا رعاشلا اهيف دمتعاو , هيلع تماق يذلا يماردلا عباطلا ةبلغب رعشي
ةبسنب تءاجف ةيمس اال لمجلا امأ , لجو زع قلا خلا عم مث هنطوو هتبحاصو هتاذ عم
هسفن رارقتساو , هفقومتابث نم رعاشلا اهيناعي يتلا ةينادجولا ةلا حلا ةروصم لقأ
يمسإ ماظنبهتديصق علطم أدبي كلذل , ريغتت نل ةعانق نم هيلإ لصوام عم اهبواجتو

: هلوق يف
راصعإ نافجأ يف نوتسو سمخ

لصأب ديفت يتلا , ةيلعفلا ةلمجلا نم ةثعبنملا تابثلا ةيصاخ عم ىضرلا اذه قفتا
يبيصقلا مكح يذلا توبثلا وهو ,(63) رارمتساو ددجت بال طقف مكحلا توبث اهعضو
يبيصقلا فظو دقل , ةميق يأ اهرارمتساو اهددجتل ىري نأ نود هتايح ىلع هب

ةقيقح نع حصفت ةبراضتم ةيسح رهاوظ ىلع مئاقلا فصولا ةمدخل ةيمس اال هلمج
رجف تنباي تنأو ) هتبحاص فصو يف هقارشإ يف تباث قرشم وهف , فوصوملا

)(واأل حبش يننإ ) هرمع نم ىقبتام فصو يف بيئكو بحاش هنكل ( هسفنت يف
ةيربخ لا عفأب هلوحام لك ىلع ءيسلا هرمع بورغ ريثأت ادكؤم ( ةبحاش ناصغ

و نوكسلا نم ًاوج يناعملا ىلع ىفضأ امم , ءانفلا ىنعم ديكأتل ةقح ال تمةتباث
يبيصقلا نإ ,لب فوصوملا تافص ديكأت يف لثمتملا دلااليل دعبلا خالل نم تابثلا

ةيمس اال ةلمجلا دانسإ خالل نم يقلتملا نهذ يف هتيبثتو فصولا ةيوقت ىلإ أجلي
ريرقتلا و فصولا نيب اجزام ( يكبي درولا )و( رجاه ريطلا ) هلوق يف لعفلا ىلإ

. ليحرلا ةروص ىلع تابثلا ىنعمب ىحوأ امم
ةلا حلا نع ربعت نأ تعاطتسا صنلل دالةيل ةيصوصخ يمس اال بيكرتلا حنم دقل
يتلا حلااالت نع ريبعتلل عدبملا اهيلإ أجلي ةيمس اإل ةلمجلا "ف يبيصقلل ةيروعشلا
ىلع دللالةل حلصيو نمزلا نم ولخي نأاالمس كلذ , تيبثتلا و فيصوتلا ىلإ جاتحت
نم تابثلا ب ردجأ وهام كانه سيلو "(64)و تابثلا نم انول هئاطعإو , ددجتلا مدع
مئاد نسحو , رمعلا بورغ ءارو نم مداق ليحر نيب رعاشلا ىلإ تللست يتلا ةلا حلا

. بورغلا كلذ فلخ ىعست تلا زام ةأرم ال
نميه دق يضاملا لعفلا لعلو , ةديصقلا تايبأ لك يف ةرضاح تناكف األعفلا امأ
ةركف عم لعفلا اذه نمز بسانتي -ذإ كلذ يف بجع -وال عراضملا ىلع هروضحب

و رضاحلل كرتي مل يذلا يضاملا نمزلا ب روعشلا يه ةيسفن دنعالةل فشكيو ءاثرلا
ةبقاعتم ةيضام لا عفأب هسفنل هثيدح يف ىلو األ هتحول أدبي وهف , ًاروضح لبقتسملا

( اكش , ينانضأ , تيفتكا , تيقب , اوحرب , تبعت , كتقلأ , تأده , تللم , تمئس )
ام هاجت رعاشلا نم ةداح لعف ةدر تءاج يضاملا نمزلا ب ةنورقملا ثادح األ هذهو
ب طقفاهنع ربع يتلا ءادع األ ةرواحم يف ترمتسا اماع نيتسو سمخلا يف الهاق

.( كنورواحي ) رارمتس واال ددجتلا ىلع لديل عراضملا لعفلا
ةيويحلا و ةكرحلا ءافضإ نم نكمتيل هتيثرم يف لألعفلا يبيصقلا فيظوت رمتسيو

كلت عم هبواجتو يقلتملا لعافت ىلإ تقترا يتلا و ةيروعشلا هتبرجت نم ةثعبنملا

(55), يغارملا بلاالةغ, مولع : رظني -63

(153), شيورد , ثارتلا و ةرصاعملا نيب بولس األ ةسارد -64
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ىلع لديل ةعراضملا و ةيضاملا األعفلا نيب ةبحاصلا باطخ يف لقتني ,ذإ ةبرجتلا
ةتباثلا ةدماصلا علاالةق كلت نع خالهل نمربعي ضام لعف نيب , نمزلا ةيلومش
عراضم لعف ,و رعاشلا ىلإ ةلعافلا ةبوبحملا نم ةيدعتملا ( ينتحنم , ينتببحأ )

( هنكسيو )( يبلق ىلإ يوأي )( ينقشعي ) هتيرارمتساو بحلا كلذ ددجتب ددجتم
لجو هللازع تاذ نع ثيدحلا يف عراضملا ىلجتيو ,( يراد الهع ضأ يف لمحي )

: ةفرعمو ًاملع رمتسملا ددجتملا ههنكو ةيلز األ هتفرعمو
يرارسأو عإالين ملعت تنأو هفرعت تنأ يبنذ بيغلا ملا عاي

تننم ) هيلع هللا هب َّنم يذلا هناميإ ايعدتسم هيف الف تخا ال ضامب هتديصق متخيل
( كايقل تببحأ ) يضاملا نمزلا مدق ميدق هللا ءاقلل اقوشت )و يلع هب

ةيبولسأو ةيريبعت دالةل يبيصقلا ةيثرم يف ةيلعفلا لمجلا فيثكت يف ناك دقل
يتلا و رعاشلا ردص يف ةجلتخملا نعاالعفناالت حصفأ يذلا يسفنلا لماعلا ةجيتن

. ةديصقلل ينفلا ءانبلا اهرودب تنوك
, ىرخ واأل ةنيفلا نيب ةديصقلا تايبأ يف يفنلا للستي ةتبثم لمج نم مدقت ام عمو

ةتبثملا ةقيقحلا ديكأتل يفنلا يبيصقلا فظو دقل (مل/ام), امه نيتادأ نيب اجوازم
حباالت تارم طبال)ثالث نكي (مل يفنلا ررك امدنع ديكأتلا كلذ يف راركتلا مهاسو
ةهبج لبقي مل هنكل ): هلوق يف األلو يفنلا حيضوتل رخآ يفنب كردتساف , ةددعتم
يف هعقوت مل ئدابمب همازتلا افرش هافكف ةلوطبلا ىوتسم ىلإ لصي مل نإ وهف ( راعلا
يف نزاوتلا نم حةلا قلخل تابث اإل لباقم يفنلا فظوي مث , يزخلا و راعلا نثارب
ناكو طبال نكي :(مل هلوق يفرعاشلا ىدل نوكسلا و ىضرلا ةلا حب تحوأ باطخلا

( يراثيقو يبوبحمو يلفط ناكو طبال نكي :(مل اضيأ هلوقو ( راوطأب ًاراوطأ جزمي
اإل ملاالحم مسر يف تابث واإل يفنلا نيب ةيبيكرتلا ةجوازملا هذه تمهسأ دقل ,

. ىرخأ ميق بِّيغتو ميق روضح خالل نم يبيصقلل ةيروعشلا و ةيناسن
هتابثو هتدارإ ةوقو , ةيتاذلا هتطلس نع يفنلا خالل نم ربعي نأ يبيصقلا عاطتساو
سندأ ملو يملق عبأ (مل هراركتو يفنلا عباتت خالل نم اهنع دحي مل ئدابم ىلع

ىلع ةرطيسلا يف ةيتاذلا ةطلسلا تاجرد ىصقأ غلبي هنإ )لب يراكفأ فيزلا قوسب
: رازو األ تغلب امهم سفنلا تابغر مامأ مازهن اال مدعو هناميإ قمع

يرازوأ لك هتشدخام يلع هب تننم ناميإب ىردأ تنأو
يفا عونتلا اذهو , يبيصقلا ةيثرم يف يربخلا قسنلا عم يئاشن اإل قسنلا عطاقتو

رعاشلا بولسأ نإ ,ذإ ةيصخشلا هتبرجتو رعاشلا االت عفنا سكعي ةيوغللا قاسن أل
نم ةنوكم ةيدام ةروص يف جرخي يلقع نيوكت وه" يبد األ هصن هنم لكشتي يذلا
لا زمرلا اهلب زمري مث نهذلا يف لثمتي الً ماكتم ىنعم يدؤت صاخ قسن اهل ظافلأ
ةراثإ ىلع هتردقب رعاشلا ةغل يف يئاشن اإل قسنلا مجلا ىلجتيو (65)" اهب القئ

االهت عفنا نع حصفت ةيئاحيإو ةيريبعت تاردق نم رعاشلا هلغتسي امب يقلتملا
. ءادنو رمأو ماهفتسا نيب يبيصقلا ةيثرم يف ءاشن اإل عونت دقو , هنادجوو

خ نم حصفأ ةيبولسأ ةمس الً كشم هتاودأ بلغأب ةديصقلا يف ماهفتس اال ددرتيو
هب. رعشي اميف يقلتملا كارشإ عم هسفن تانونكم نع يبيصقلا الاهل

شطعتو , ءاصقتس اال ىلإ رعاشلا ةيسفن ليم رهظي ماهفتس اال يف األةاد عونتو

(18), بلطملا دبع , ةثادحلا رعش يف بولس األ ءانب -65
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, ةزمهلا نيب يبيصقلا ددرت دقو (66) اهيلإ نئمطي ةقيقح ىلإ لوصولا يف ةبغرو
امأ ) هتاذ عم هراوح يف ةيفانلا امب ًاعوبتم ةزمهلا ب ماهفتس اال دروو , اذامو , نيأو
هدباك امو هاناعام خالهل نم روصي ايزاجم اماهفتسا ( تبعت امأ , تللم امأ , تمئس
ةادأ تطعأ دقو , بعتلا و للملا و مأسلا ةلحرم ىلإ لصو ىتح دوجولا اذه يف

,ألنا يقلتملا نهذ يف ًارثأو ةوق ىنعملا حنم دوالًايل ًايسفن ًادعب ماهفتس لال يفنلا
سحي اميف مهفتسملا كراشي نأ ىلإ يقلتملا وعديو سفنلا كرحي بولسأ ماهفتس ال
طقف ةزمهلا ب رعاشلا مهفتسا هنأش لج هللا ةاجانم عضوم يفو ,(67) رعشيو
نم ريرقتلا هللا,و وفعب هناميإ ةقيقح نم ثعبني يريرقت ماهفتسا وهو ( ىجتريأ )
نم عجوتلا و راكن )لإل ةيماهفتس اال نيأ ) تءاج امك ,(68) ةيزاجملا ماهفتس اال يناعم

. هقافر عم رعاشلا حلا
ب يتأي ال وهو هتبحاص ثيدح )يف نيديرت اذام , لوقأ اذام ) اذامب ماهفتس اال رركت و

فصو مامأ هزجع خالهل نم مجرتي هنإ لب , هلهجي رمأ مهفل ًابلط انه ماهفتس اال
فيرخ يف مئاه حبشب ةأرملا هذه قلعت ةقيقح يف هتريحو هراكنإ ,مث هرمع ةقيفر
هفيثكت مث وأال, صنلا ةحاسم ىلع دتمملا ماهفتس اال راركت مهسأ دقل , رمعلا

ركف روتعا امع ريبعتلا يف هل- عضو امع هحايزنا عم - ايناث ةدحاو ةادأ مادختساب
. ةايحلا و توملا ةيئانث نيب هسفن جلتخاو رعاشلا

نم لعفلا لوصح بلط " ىلع لدت اهعضو ساسأ يف يه يتلا األرم ةغيص امأ
يبيصقلا ةيثرم يف يتأت اهنأ ديب (69)" مازل عماإل الء عتس اال هجو ىلع بطاخملا

رعشي امل ًاديسجتو رعاشلا نادجو يف امع ًاريبعت تءاج هل,ذإ تعضو امع ةحازنم
نادجو يف ًاريبعت قدصأ نوكتل فولأملا اهانعم نع جرخت ظافلأب سيساحأ نم هب

ىلإ ةدنسم ( لعفا ) ةغيص يهو ةدحاو ةغيصب ةبحاصلل درواألرم دقو (70) يقلتملا
اذها لثم دقو بلاالد. نع هثيدحو , ةجوزلا نع هثيدح ضرعم يف ةبطاخملا ريمض

كلذل نانئمط واال ءودهلا و ىضرلا ب يبيصقلا روعشب يحوي الًايل دًاسفنتم ءاعدتس ال
لعفلا ًارركمو ( يئرقا )( ينيعد ), هتجوز عم تارم سمخ األرم فثكتف , ليحرلا

خالل نم ىضرلا و لؤافتلا ب ءاحي اإل ىلإ ةيلص األ نعدالهتل هب حازنا يذلا ( يلوق )
يف اضيأ دتمي ( يلوق ) لعفلا فيثكت نإ لب , ةبطاخملل ةهجوملا ةيرعشلا ةلا سرلا
توملل رعاشلا ةيؤرب تطبترا ةيسفن دالالت ىلإ الء عتس نعاال احازنم بلاالد باطخ

. ةايحلا و
ًايقيقح ءادن يداني ال يبيصقلا ,ف اضيأ ءادنلا ىلع ظبالهل يونعملا حايزن اال ىقلأو

ك ىرخأ ضارغ أل يداني امنإو , ءادنلل يعضولا ىنعملا وهو , صخش لا بقإ فدهب
( يرمع ةقيفر ايأ ) يف فطلتلا و ددوتلا )و يراسلا اهيأ ) يف هيبنتلا و بجعتلا
).لب بيغلا ملا عاي ) يف ةثاغتس (بايالاد)واال يف ميظعتلا و ءامتن )واال تنباي )
عم اهمادختسا يف عونيو ءادنلا تودأ فيظوت نسحي نأ يبيصقلا عاطتسا

( اهيأ ) مدختسيف , ةيروعشلا و ةيسفنلا هتلا حو تاود األ كلت دالالت نم قفاوتيام

(352), يسلبارطلا , تايقوشلا يف بولس األ صئاصخ : رظني -66

(296), ةدوف , ميركلا نآرقلا يف ماهفتس اال بيلا :سأ رظني 67-
(419), ينازاتفتلا ( مولعلا حاتفم صيخلت حرش ) لوطملا : رظني -68

(46), يمشاهلا , عيدبلا و نايبلا و يناعملا يف بلاالةغ رهوج -69

لبط,(55) , مييقتو ليصأت يناعملا ملع : رظني -70
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عم امأ , ةايحلا عم ةلحرلا كلت ءاهتناو هسفن ىلإ ًاحملم , بيرقلا يراسلا ءادنل
ديعب عملا نمو هقامعأ نم خرصي هنأكو ديعبلا ءادنل (ايأ) مدختسي وهف ةبحاصلا

دق ىدانملا يف ةفاض اإل بولسأ نإ لب , ًادسجو ًاحور ةبيرقلا تناك يتلا كلت ىلإ
ينغي ربعم يروص بيكرت ءانب رعاشلل حيتي قسنلا اذه دالًايل,ألن ًاقمع ىنعملا حنم
تاملكلا رثكأ يهو , ةفلتخم عضاوم يف ءايلا يتأتو ,(71) ليصافتلا نم ريثك ركذ نع

اال يفو , لبقملا و لفاغلا و بيرقلا و ديعبلا ءادنل لمعتست , اهمعأو كلاالم يف انارود
ىلع هدعاس , يبيصقلا ةيثرم يف دنع اهب ىدانملا عونت دقو ,(72) بجعتلا و ةثاغتس
ذإ ةينفلا ةغللا يف اميس وال يناعملا نم ريثك يف فرصتي يرث قسن ءادنلا نأ كلذ

(بايالاد) هلوقك مص(73) األ دامجلا ىدانيف ال صأ بطاخملا ريغل ءادنلا هجوتي دق
يفو يبيصقلا ىدل يناعملا ديلوت يف يماهفتس اال يونعملا حايزن اال مهسأ اذكهو

. ةيروعشلا و ةيسفنلا دالالهت يلجت
: يريوصتلا ىوتسملا -3

لا ودلا ضعب ذخأ يف مهست يهو , يرعشلا صنلا زئاكر مهأ ةيرعشلا ةروصلا
نم أشنت هيلع تعضو يذلا يوغللا اهلصأ نع ةحازنم ةفلتخم الت ولدم ىلإ ةيوغللا
األ طيسولا " يهو , ةماع ةيناسن اإل هتبرجت نمو ينادجولا و يسفنلا رعاشلا نيوكت
,(74)" ماظنلا و ىنعملا اهحنمي يك اهمهفتيو هتبرجت رعاشلا هب فشكتسي يذلا ساس
زيمت يتلا يه ةيرعشلا ةروصلا نإ ,لب ةديصقلا مئاعد مهأ دحأ ةروصلا دعت كلذلو

ةبرجتلل يسفنلا نيوكتلا رصانع نم ًايويح ًارصنع اهرابتعاب " ىرخأ نع ةديصق
سفنلا ملعو ةيرعشلا ةروصلا نيب تطبر يتلا تاساردلا تددعتو ,(75)" ةيرعشلا

األ هبنملا بايغ يف هضعب وأ هلك قباس يسح كردمل يعاولا ركذتلا " اهنأب تفرعو
وأ عمسلا وأ رصبلا قيرطب تلقن ةيسح ةبرجت نع ريبعتلا .....و ةراثملا ةساحلل يلص

ةبرجتلا رصانع كردت ةعمتجم اهلك وأ ساوحلا ضعب نأ يأ , قوذلا وأ سمللا
ا ةيويحو قدص يف ريثت نأ اهنأش نم ةقيرطب رعشلا ىلإ نهذلا اهلقنيو , ةيجراخلا

.(76)" يلص األ ساسح إل
نيب اهعونتب ةيرعشلا ةروصلا ءارثإ نم بورغلا ةقيدح يف يبيصقلا نكمت دقو

,و صيخشتلا و ديسجتلا نيبو , هيبشتلا ,و ةركتبملا تاراعتس ,واال ةعيرسلا تايانكلا
, هروصل ةدام ةعيبطلا رصانع نم ًادمتسم , سكعلا و سوسحملا ىلإ درجملا ب جورخلا

. هرعاشمو هسيساحأ نع خالاهل نم ًاربعم
بورغلا ةقيدح يف هباشتلا ةيصاخ ىلع اهليكشت يف ةئكتملا روصلا ىلإ رظنلا بو

دالالتاال نم ذإ كلذ يف ةبارغ ,وال ًايغاط ًاروضح ةيراعتس اال روصلل ناك دقف
ىدبتي وهف كلذل ةطاسبلا هيبشتلا ىلع بلغي امنيب , ديقعتلا و قمعلا و ةقدلا ةراعتس

لال يبيصقلا حونج ناك امبرو , ءايحتسا ىلع يسفنلا اهقمعب يبيصقلا ةيثرم يف
نيب هتديصق يف ثعبنملا قيمعلا ينادجولا هنيوكت ةعيبط نم عبان ةراعتس

(86), ,غبلا يرهاوجلا دنع رعشلا ةغل : رظني -71

(345/1), نسح , ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش : رظني -72

لبط,(85) , ريظنتو ليصأت يناعملا ملع : رظني -73

(101), يواوزلا , ينايبذلا ةغبانلا دنع ةينفلا ةروصلا -74

(19) بيد وبأ , يلجتلا و ءافخلا ةيلدج -75

(39) بيقناب , يناجرجلا رهاقلا دبع ثارت يف ةسارد , يسفنلا 76-بلاالةغواألرث
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نيب دودحلا يش تال لعلو , ليحرلا و ءاقبلا ,و بابشلا و بيشلا ,و ةايحلا و توملا تايئانث
. هليحرو يبيصقلا ةايح نيب دودحلا يش تلال اهباشم ناك ةيراعتس اال ةروصلا يفرط
و ةايحلا ثب ـ" لةيئاحي اإل هتعزن ىلع يبيصقلا دنع ةراعتس اال فيثكت لد دقل

نوكت ءاحي اإل رصنعب ىظحت يتلا روصلا نأب كش "(77)وال تادامجل يف صيخشتلا
(78)" ةيفصولا ةيريرقتلا روصلا نم بلقلا يف اقولع رثكأو , سفنلا يف اريثأت دعبأ "

األلو: تيبلا ذنم ةيراعتس اال هتاحول يبيصقلا أدب
ةحول مسري هنأكو يراسلا اهيأ اال حترا تللم امأ راصعإ نافجأ يف نوتسو سمخ
هيبشتب تأدب ةلخادتم تاراعتسا خالل نم ( راصعإ نافجأ ) يف ةدسجتم هتايح

نأكو راصع اإل كلذل ناسن اإل دنع نافج األ ةفص ةراعتسا وأال,مث راصع باإل ةايحلا
ققح دقو , ةضمغ يأ عم عقت نأ كشوت راصعإ نافجأ يف ةقلعم رعاشلا ةايح

و ةشهدلا ةلع نمكتو " يقلتملا ىدل هابتن واال ةشهدلا راثأ دالًايل احايزنا يبيصقلا
رايتخ اال اهتفلا خمب يقلتملل ةأجافمب دلاالةيل ةقرافملا هثدحت اميف ةفارطلا
ىنعملا يف هيلإ فاضملا و فاضملا دالالت نيب ضقانتلا ثدحأ دقل "(79)لب عقوتملا
بارخو مده نمراصع اإل هيلإ زمري ام لباقم نيعلل ةيامح نم نافج األ هيلإ زمرت -امب

. ةروصلا يف شاهد واإل ةبارغلا ةدايز ىلإ –
ىلإ هيلع سانلا فراعت ىنعم نم حايزن باال ىرخأ دالةيل ةقرافم ىلإ يبيصقلا دمعيو

: هلوق يف رامسلا حلطصم ضرملل ريعتسي امدنع امامت ضقانم ىنعم
يرامس عاجو واأل تريغت امو هتوتف يف يبابشو ينتببحأ

نأ ديب , رورسلا و واألسن ةجهبلا يلا يل يف بحصلا مه رامسلا ىنعم يف لص فاأل
ةروص يف عاجو األ جرحأف , رامسلا وأالكئ مه عاجو واأل ضرملا لعج يبيصقلا

نم ةعيبطلا تايطعب ًانيعتسم ءاحي اإل ىلإ هليمو , ةينادجولا هرعاشم تدسج ةيرشب
. هلوح

ةراعتساب صيخشتلا ىلإ هحونج يبيصقلا تاراعتسا ىلع ظح يامال زربأ لعلو
نم دكؤي نأ دارأ ةيويحو ةيلعاف هتيثرم ىلع ىفضأ امم هروص مسرل ةيرشب تافص
ذإ وهف . هلوحام لك ىلع روضحلا كلذ ريثأتو هتافص لكب ناسن اإل روضح خالاهل

,( ةهبج ) ةفاضإب كلذ نع ربعي أطخلا و ةليذرلا يواهم يف االزنالق هسفن نع يفني
: لوقيف ( راعلا ) ىلإ ناسن اإل تافص نم يهو

راعلا ةهبج لبقي مل هنكل طبال نكي مل يلوقف تيضم نإو
ةئيه ىلعةيصيخشت ةيراعتسا ةروص يف اهجرخيو ةعيبطلا نسنؤي اذ وهاه مث
,لب راذآ دهع يكبي قرطأ درولا :و هلوق يف ءاكبلا ةفص درولل ريعتسي امدنع ناسنإ
انزح سأرلا ءانحناب قارط اإل ةفص اهتقبس امنإو ءاكبلا ةفصب طقف فتكي مل هنإ

. ادمكو
لصوتيو هتديقعو هناميإ قمع دكؤي هوفع ال سوتم هنأش لج هللا يجاني امدنعو

اإل تافص نم ةفص ( رازو (األ هبشملل اريعتسم ةديدج ةيصيخشت ةراعتساب كلذ ىلإ
: سوسحملا ىلإ درجملا ب ًاجراخ ةئجافم ةعيدب ةقيمع ةروص يف ناسن

(126), حاتفم يرعشلا باطخلا ليلحت -77

(57), عفان درب, نبراشب رعش يف ةروصلا -78

(194), حولصم , ةيئاصحإ ةيبولسأ تاسارد يبد األ صنلا يف -79
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يرازوأ لك هتشدخ ام يلع هب تننم ناميإب ىردأ تنأو
ةميق نم عفري دحاو يسفن داليل طيخب روصلا ضعب هتيثرم يف يبيصقلا طبريو
ىلإ ريشت روص مادختسا ىلإ ىعسي توملا نع ربعي ذإ وهف , ةيروعشلا ةروصلا
يهو ةديدج ةلحر توملا ,ف ءانفلا ةركف ًايصقم ىرخأ ىلإ ةايح نم لا االقتن موهفم
ناح )( تيضم نإو ): هلوقب هنع ربعي كلذل ةياهنلا تسيلو ىرخأ ةايح ةيادب

. ىرخأ ةرم ةيرحبلا ةلحرلا و ةرم ءاضملا ب توملا ةلحر اهبشم ( يراحبإ
يبيصقلا ةيثرم يف ةهباشملا ىلع مئاقلا ريوصتلا نم ناث طمنك هيبشتلا ىلجتيو
هتبوبحم هبشي وهف ( هسفنت يف رجف تنباي تنأو ): هلوق كلذ نمو ةلق, ىلع نكلو

ددجت نم حنميام عم , هتايادب يف رجفلا ب هنيكسو نوكسو لمأ نم هحنمت اميف
. ضايبلا و واأللم لا مجلا ب ةمعفم ةروص ءانب يف ةعيبطلا ًامهلتسم , رارمتساو

راوسأ نيبام ميهي حبش يننإ ئاقال:( هسفن اهيف فصي امامت ةضقانم ةروص يفو
نم كلذك اهدمتسا , ةملظم ةمتاق ةروص يف ةيسفنلا حهتلا نع حصفي الل) غأو

ةروصلا جارخإ يف طيسب بولسأك هيبشتلا دمتعي يبيصقلا و ةعيبطلل اآلرخ بناجلا
اال اذهو اهحبقو اهنسحب ةعيبطلا وهو هب هبشملا ب هبشملا رهصنيل هتاودأ طقسيو
نم ديزيو صنلا ةميق نم يلعي رعاشلل ةيسفنلا وحلااالت ةعيبطلا نيب " راهصن

(80)" ةكراشملا تاقاط ريجفت يفو فطاوعلا و رعاشملا ةراثإ يف هتيرعاشو هجهوت
ةروصلا ةبارغ نإف , فاكلا ةهباشملا ةادأ تابثإ ىلإ هروص ىدحإ يف دمع نإو

نأ هل حاتأ ًاماه ارود لا يخلا هيف بعل ىنعم قلخ ىلع يبيصقلا ةردقو اهتثادحو
ةيهيبشتلا ةروصلا حنم "(81)دق ةديدج ةروص لبق نم ةفورعملا رصانعلا نم " ينبي

: هلوق يف ىرخ األ تاراعتس نعاال انأش اللقت ةقيمع ةيسفنو دالةيل ةميق
هبشي وهف راض عئاج فيرخ ىعرم تيأر امك بورغلا يف يرمع ةقيدح يذه

يف ىعريس يذلا , يراضلا عئاجلا ةفص هيلع علخ يذلا شحولا ب رمعلا فيرخ
. ارثأ اهنم ىقبي فال عيرس مهنب هرمع ةقيدح

ةئكتملا روصلا كلذك فظو دقف ةهباشملا ىلع ةدمتعملا ةيرعشلا روصلا تددعت امكو
. هتيثرم يف تايانكلا فيثكت خالل نم يعادتلا ىلع

" يهف رخآ لقح ىلإ دلااليل اهلقح نم ةملكلا حايزنا دمتعي يزاجم ريبعت ةيانكلا و
, ًامامت ال قتسم كال هلثم لكشيرخآ مساب ام ءيش ةيمست اهماوق , قفاوتلا ىلع ةينبم

ةيئانكلا ةروصلا مجلا نمكيو ,(82)" هدوجوب هل نيدم نأاآلرخ وأ لآلرخ نيدم إالهنأ
ىلإ يناجرجلا راشأ دقو , هفداري امب هيلإ ءامي اإل ىلإ حيرصتلا اهزواجتب
يف هل عوضوملا ظفللا ب هركذي فال يناعملا نم ىنعم تابثإ يه ةيانكلا ": هلوقب كلذ

(83)" هيلع يلدال هلعجيو , هيلإ ئمويف هفدارم وه ىنعم ىلإ ءيجي نكلو , ةغللا
ةعيبطلا ناضحأ يف يبيصقلا دنع ةيهيبشتلا و ةيراعتس اال ةروصلا تمن امكو
ةيئانكلا ةروصلا رداصم نم ًايساسأ ًاردصم ةئيبلا تلثم دقف , اهتدام اهنم تقتساو

ىلإ أجلي هنإف اهعم عوالهتق هتجوزل هبح نع ثدحتي امدنعف , يبيصقلا ةيثرم يف
عاطتسا ول ىنمتي وهف , بحلا كلذ ةقيقح فصو مامأ هزجع نع اهب ينكيل ةعيبطلا

(58), ةفيلخ , يضام يبأ ايليإ رعش يف ةيماردلا ةينبلا -80

(39) فصان , ةيبد األ ةروصلا 81-
لا(75) شيم , ةيبولس األ تاساردلا ليلد -82

(66), يناجرجلا , زاجع 83-داللئاإل
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ةرازغلا و ةرثكلا نع ةيانك , ًاراعشأ واألقف ةربحم ميغلا ,و ةيفاق رحبلا نم ذختي نأ
نم ةيئانكلا ةروصلا ب جرخ دقل لب , ةياهن ماال ىلإ دادتم واال قمعلا و عاست واال
دبالالاهت ةطاح واإل اهقمع يف مهسأ امم ًايسح كردملا مسجملا ىلإ درجملا طيحم

. ةيسفنلا
: هلوقب , هئادعأ عم حهلا افصاو هتايانك يبيصقلا حتتفا دقل
رانلا و تيربكلا ب كنورواحي اوحربام ءادع نماأل تمئس امأ

نع هب ينكيل رانلا و تيربكلا يهو ناسن باإل ررضلا قحلي نأ نكميام ىصقأ راتخاف
حبصت ىتح مقافتتو تيربك نم ةرارشب أدبت دق يتلا ءادع ؤهالءاأل ةموصخ ةدش
هئافتكا مث ةايحلا ةلحر يف هتهجاو يتلا تايدحتلا ريوصتل هنم ةلواحم ًاران,يف

ةركف يف اهدضاعت ىرخأ ةيئانك ةروص ةيئانكلا ةروصلا كلت ىلع فطع هنإ اهنم.لب
: هلوقب ةايحلا نم ءافتك اال

؟ راكذتو مايأ ةلا مث ىوس تيقب له رمعلا قافر نيأ ؟ بحصلا و
ءاملا ةلا ةلا)ومثلا (مث هلوقب ةلوح نم مهيش توال باحص ةلقاأل نع اضيأ ينكي ذإ
نيب نيتيلا تتم نيتيانك يف عمجيف (84) ءاقسلا وأ ضوحلا لفسأ يف ليلقلا
هاضرو ةايحلا نم هئافتكا وهو دحاو ىنعم ىلع دللالةل بحصلا و ءادع األ نيضيقنلا

. توملا ةلحرب
ذختا نإ وهف , ةبحاصلا عم ثيدحلا ضرعم يف اهعباتتو تايانكلا فيثكت رمتسيو

يف هتدام اضيأ اهنم ذختي هنإف هتجوزل هقشع فصو يف ةيئانك ةدام ةعيبطلا نم
( ةبحاش ناصغ واأل رجاه ريطلا ): هلوق يف هشيعي يذلا رمعلا فيرخ نع ريبعتلا

هجورخ نم ًاعبان ةيانكلا ريثأت ناكف , ةايحلل رثأ يأ نم هرمع ةقيدح رافقإ نع ةيانك
و يحطسلا ىوتسملا رسك تعاطتسا ةينهذ ةكرح ربع سوسحملا ىلإ ىنعملا ب

. ةينادجولا االهت عفناو ةيسفنلا رعاشلا حةلا لعفب قيمعلا ىوتسملا ىلإ لوصولا
يف نارهصنتف ىرخأ ةينب عم رفاضتت امدنع ةيئانكلا ةينبلل ةيسفنلا دلاالةل عستتو
هسفن يبيصقلا فصي امدنع كلذو , قيمع يسفنو يئاحيإ قمع اهل ةدحاو ةروص

: هتبحاصل هثب ثيدح يف , قحلا ىلع هتابثو الهص خإو هئافو نع ًاينكم
يراكفأ فيزلا قوسب سندأ ملو يملق عبأ مل يلوقف كولءاس نأ

تحوأ , ةجمدم ةيئانك ةيراعتسا ةروص يف سوسحملا ىلإ درجملا لقنف
. ةريخ األ عادولا ةلحر يف وهو هسفن نع لماكلا هاضرو ةيسفنلا رعاشلا عزاونب

ةمتاخلا

( لمث ) برعلا ناسل -84
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ةيئاثر يف يسفنلا نعاألرث فشكلل ةيدقنلا ةساردلا هذه تءاج دقف ,, اماتخو
رعاش وهو ( بورغلا ةقيدح بـ( اهنونع يتلا و هسفنل يبيصقلا يزاغ رعاشلا
ىلإ ةساردلا تدمع دقو , ثيدحلا رعشلا عملا يف هروضح لجس يدوعس
ىلإ اهميسقتو ةديصقلا ةسارد خالل نم رعاشلل ةيسفنلا بناوجلا نع فشكلا
بدلا يناثلا ينعو , يركفلا بناجلل ةيسفنلا األلوبدلاالةل ثحبملا ينع نبثحبم

جئاتنلا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تصلخو , يبولس األ بناجلل ةيسفنلا الةل
: يلا تلا وحنلا ىلع تءاج

ةيسفنلا هعزاونو رعاشلا ةيسفن نع فشكلل احاتفم نوكت نأ ةديصقلل نكمي -3
قامعأ ىلإ جولولل اهكيكفتو ةديصقلل ينفلا و يركفلا دقانلا ليلحت خالل نم

. رعاشلا

اهيف بطاخ تاحول عبرأ ىلع يركف راوح لكش يف تجرخ يبيصقلا ةيثرم -4
األعبر تاوذلا هذهو ( هنأش لج هللا ةاجانمب اهمتخو , هنطو , هتجوز , هسفن )

ينادجولا و يسفنلا نيوكتلا تلكشو اهتارثؤمو هتايح رواحم مهأ تلثم
. رعاشلل

تاروصت تمدق اهنأ إال يتاذلا ءاثرلا ضرغ يف تءاج ةديصقلا نأ نم مغرلا 5-ب
هراكفأ تءاجف وهللا, هنطوو هتجوزب عوالهتق يسفنلا هاضر نع ةليمج
بحو , نطولا و ةجوزلا هللاو بح ىلع تعبط يتلا هتاذ تانكتسم نع ةحصفم

. ةعيبطلا و لا مجلا

, طيسبلا رحبلا ىلع مظنف ةديصقلل ميدقلا يبرعلا ماظنلا ىلع يبيصقلا ظفاح -6
ينغو , ةيروعشلا و ةيسفنلا حهتلا يلجت ىلع هتدعاس ةدحاو ةيفاق مزتلا و
ىتح يلخادلا توصلا نم ءادتبا ةيقيسوم ماغنأب ةديصقلا يف ينفلا بناجلا

و ةركتبملا ةيرعشل روصلا ب تنيزتو , عيدب يعاقيإ ماظن يف يجراخلا نزولا
عم اهل, وأال ًامهلم ةعيبطلا تدمتعا يتلا اهرداصمو اهليكشت يف ةعونتملا

تقلخو تايطعملا كلت لك ترفاضتف , ينبلا و بيكارتلل عونت نم اهبحاصام
تبرستو , ةيتاذلا رعاشلا عزاون نم تثعبنا , ةينادجوو ةيسفن دالالت ةديصقلل

. اريبك ارثأ تثدحأف يقلتملا ىلإ

عجارملا و رداصملا ةمئاق
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دعس,ط1, , اضرلا وبأ , هاياضقو هلوصأ يبرعلا رعشلا دقن يف يسفنلا هاجت اال
,1401هـ. فراعملا ةبتكم , ضايرلا

تاروشنم , قشمد ,د.ط, رداقلا دبع , حوديف , يبرعلا رعشلا دقن يف يسفنلا هاجت اال
,1994م. برعلا باتكلا داحتا

,ط نيسح ناندع , مساق , يبرعلا رعشلا دقن يف يوينبلا يبولس األ هاجت اال
,1992م. ريثك نبا ,راد قشمد ,1

ةسسؤم , ةرهاقلا ,د.ط, ميلعلا دبع , ةدوف , ميركلا نآرقلا يف ماهفتس اال بيلا سأ 
,د.ت. بعشلا راد

د.ت. ةمه راد , رئازجلا ,د.ط نيدلا ,,رون دسلا باطخلا ليلحتو ةيبولس األ
,( اجذومن يتايبلا دنع راركتلا ةينب ) ةرصاعملا ةديصقلا يف يلخادلا عاقي اإل

1+2014,2م. ددعلا ,30 دلجملا , قشمد ةعماج ةلجم ىده , يوانحصلا
و رشنلا و ةعابطلل لهانملا ,راد توريب ,ط1, تدوج , نيدلا رخف , نامزلا و عاقي اإل

.1995, عيزوتلا
هللا دبع , بيقناب , يناجرجلا رهاقلا دبع ثارت يف ةسارد , يسفنلا بلاالةغواألرث 

,1422ـه ىرقلا مأ ةعماج , ريتسجام ةلا سر نمحرلا دبع
ةيرصملا ةكرشلا , ةرهاقلا ,ط1, دمحم , بلطملا دبع , ىرخأ ةءارق ةيبرعلا بلاالةغ 

,1997م. نامجنول , رشنلل ةيملا علا
راد , ةرهاقلا ط2, , دمحم , بلطملا دبع ةثادحلا رعش يف بولس األ ءانب 

,1995م. فراعملا
,ط1,اال فسوي دمحأ , ةفيلخ , يضام يبأ ايليإ رعش يف ةيماردلا ةينبلا 

,,2004م. ةعابطلل ءافولا ,راد ةيردنكس
بايسلا رعش , رصاعملا يرئازجلا رعشلا يف ةيبولس األ تاينبلا 

,1998م, ةمه ةعبطم ط1,د.م, ديمحلا دبع , ةميه , اجذومن
نيتاسب ةبتكم , ضايرلا ,د.ط,, دومحم ,, نارعسلا , يقوش رعشيف ةيعاقي اإل ةينبلا 

,د.ت. رشنلا و ةعابطلل ةفرعملا
زكرملا , ءاضيبلا رادلا , 3 ,ط دمحم , حاتفم يرعشلا باطخلا ليلحت 

.1992, يبرعلا يفاقثلا
مللالنيي,1959 ملعلا راد , توريب ,د.مكلا,ط4, بيد ,وبأ يلجتلا و ءافخلا ةيلدج 

م.
توريب ,د.ط,, دمحأ ديسلا , يمشاهلا , عيدبلا و نايبلا و يناعملا يف بلاالةغ رهوج 

,2000م. رشنلا و ةعابطلل ركفلا راد
1328, ناكيبعلا ةبتكم , ضايرلا ,ط1, يبيصقلا نمحرلا دبع يزاغ , بورغلا ةقيدح 

هـ.
تاروشنم , سنوت ,د.ط, يداهلا دمحم , يسلبارطلا , تايقوشلا يف بولس األ صئاصخ 

,1981م. ةيسنوتلا ةعماجلا
بيرغ راد , ةرهاقلا ,د.ط, دمحأ , شيورد ثارتلا و ةرصاعملا نيب بولس األ ةسارد 
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,د.ت. رشنلا و ةعابطلل
ط ,, ديشر ديسلا دمحم : حيحصت , رهاقلا دبع , يناجرجلا , زاجع اإل داللئ 

,1380ه. يلع دمحم ةبتكم , ةرهاقلا ,6
ةيعماجلا ةسسؤملا , توريب ,د.ط, فيزوج لا, شيم , ةيبولس األ تاساردلا ليلد 

,,1407هـ. رشنلا و تاساردلل
راد , توريب ,ط5, يفاشلا دبع ىفطصم هححصو هطبض , سيقلا ئرما ناويد 

,2004م. ةيملعلا بتكلا
بتكلا راد , توريب ,ط3, نيدلا رصان دمحم يدهم قيقحت , دبعلا نب ةفرط ناويد 

,2002م. ةيملعلا
,د.ت. رداص راد , توريب ,د.ط, ةعيبر نب ديبل ناويد 

دهعم ةلجم , يدومح يرون , يسيقلا . هرعشو هتايح , بيرلا نب مكلا ناويد 
1398,15هـ. ,جم ةيبرعلا تاطوطخملا

, تيوكلا دمح,د.ط, , دمحأ حوتف , يقلتلا و عادب اإل تايلدج نيب ةقرطتسملا دفاورلا 
1998م. ةعماج تاروشنم

و رشنلا و ةعابطلل رصم ةضهن , ةرهاقلا ,د.ط, يمينغ دمحم ,هالل ةيكيتنامورلا 
,د.ت. عيزوتلا

ط , يوادنه نسح :د قيقحت , نامثعحتفلا ,وبأ ينج نبا , بارع اإل ةعانص رس 
.1985 ملقلا راد , قشمد ,1

و رشنلل ةماهت ةدج, ط3, , يبيصقلا نمحرلا دبع يزاغ , ةيرعش ةريس 
,1424ـه تابتكملا

ةعماج د.ط,د.م, , فسوي , نسح : قيلعت , ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش 
,1398م. سنويراق

,د. شوشلا ميهاربإ دمحم : ةمجرت , ثيبازيلإ ورد, , ةقوذتنو همهفن فيك رعشلا 
,د.م,1961م توريب ط,

, ةرهاقلا دعس,د.ط, فيرش , رايجلا , ةيئانب ةيبولسأ ةسارد , يجان ميهاربإ رعش 
,2008م. باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

ريهز دمحم : قيقحت , ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ , يراخبلا , يراخبلا حيحص 
,1422هـ. ةاجنلا قوط راد , قشمد ,ط1, رصانلا

, رشنلا و ةعابطلل ركفلا راد , ندر ,األ نامع ,ط1, دوهع , دحاولا دبع , ةنيدملا روصلا 
1999م.

,1992م. نامجنول ,خدلا,ط1,د.م. يواوزلا , ينايبذلا ةغبانلا دنع ةينفلا ةروصلا 
راد , ندر ,األ نامع ,د.ط, حاتفلا دبع , عفان درب, نبراشب رعش يف ةروصلا 

.1983, رشنلل ركفلا
,,د.ت. سلدن راداأل توريب ,د.ط, ىفطصم , فصان , ةيبد األ ةروصلا 

,1423ـه ركفلا راد , قشمد ,1 طيلع ىسيع , بوكاعلا , يرعشلا عادب واإل ةفطاعلا 
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