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 التفاصيل(
ُ
  لـ سليمان الصّدي متعت الحلم وصدمت الىاقع في روايت )رائحت

  

 ساجدة سرار عشيش, حسً محمد مژده

ت ت الترُب ل / ٧ُل  حامٗت نالح الضًً ,  ؤعُب

 

 ملخص البحث

بالؿحرة الظاجُت لٗؼام  ( ـل ) ؾلُمان الهّضي (الىا٢٘ في عواًت عائدت الخٟانُل )  مخٗت الخلم ونضمت ًدخٟي البدث اإلاىؾىم   

سُت الاولى مً خُاة الغاوي الظاحي ٖؼام الٗبض هللا الظي هى مدىع الخضر ومغ٦ؼ الٟاٖلُت هللا  الٗبض التي جمثل الهىعة الخاٍع

الىنى٫ الى الكمـ ونضمت الاوؿان الٗغبي مً مخٗت خلم  ,ىائُت الخلم والىا٢٘ ومً الخٛجي بهظه الؿحرة جدىاؾل ز الؿغصًت,

٩اهذ هظه الغواًت عائدتالؿىاَحر التي تهاحم ألاؾاَحر وجظبذ خ  ٞ  وهاٞظة خلٍم  الىا٢٘ الاوؿاوي اإلا٣مٕىخٟانُل ل لم الاوؿاهُت ,

 اإلاخدغعة مً بغ  إلاٗغاج طاث الاوؿان
ُ
 ؾغة والضًً والضولت وم٩ائض اليؿاء.ازً ؾالَحن ألا

بخه الخلمُت للىنى٫ الى ممل٨ت الكمـ بغصاء الصخهُت الغئِؿت في عواًت )عائدت الخٟانُل( هللا(  وؾغبل )ٖؼام الٗبض   مُّغػ ٚع

اُنها ؤماٌن مً الخٝى والخىجغ بإلىان مً ؤخالم لبىاء نغوح ممل٨ت الكمـ , ممل٨ت ؾمائها ال٨ٟغ , وؤعيها مىّصة الىالضًً , وحضع 

 ٌٍ   ونهاُعها هىع الخبِبت , وٞهىلها ألاعبٗت ُُٖغها , وهىائها وؿماُث الخدغع والٗضالت ؤلاحخماُٖت , ال ٞغ١ ٞحها بحن ؤبُ
ّ
وؤؾىٍص بال

 .بدب ؤلاوؿاهُت 

 

 مقدمت 

ُت   ٗض ألاخالم ٖالماث صالت ٖلى ألاوؿا١ الث٣اُٞت , و٢ض ٧ّىهذ عئٍا ببغاهُم ٖلُه الؿالم ٦ما حاءث في ال٣غآن ال٨ٍغم بيُت مٗٞغ
ُ
ح

الػمه وال ٠٣ً ألامغ ٖىض طل٪  صازل خًاعة بوؿاهُت , وهظا ما ًيسجم م٘ عئٍت ٚاؾخىن باقالع بإن الخلم ٢ضع ؤلاوؿان ٌؿ٨ىه وٍُ

ىه مما ٌكاء بل ٌٗضه ٖها
ّ
اإلاىؾىم )مخٗت الخلم ونضمت , ٞجاء هظا البدث  (i)ؤلاوؿان السخٍغت التي حؿلُه ّٖما ٌكاء وجم٨

الخلم في هظه ( لبُان ال٣ضع الظي ٌؿ٨ً ٖؼام الٗبض هللا يًم ؾحرة طاجُت . و عائدت الخٟانُل ـل ؾلُمان الهّضيالىا٢٘ في عواًت 

بت بالصخيءهىمه  ؤزىاءما ًغاه الىائم  ال ٌٗجيالضعاؾت  , وهي ) بلؼام  , ٦ما ؤهه ال ًغص بمٟهىم خلم ال٣ُٓت , بل هى ؤ٢غب بلى الٚغ

 بكإهه , ٞخخض٤ٞ ٧ل 
ً
 بلى شخيء مدضص اجسظ ٢غاعا

ً
 وم٨ّغؾا

ً
هبذ مىّحها الظاث بخد٤ُ٣ هضٝ مٗحن , بنها حٗجي ؤن الصخو بال٩امل ًُ

ُٞإحي بمٗجى الؿ٣ٍى و الخلم ًغجبِ باإلاخٗت و ,  (ii)ا٢خه باججاه هضٞه اإلاسخاع(َ ؿعى للخهى٫ ٖلُه, ؤما الىا٢٘  ٌُ 
ً
بىنٟه مُلىبا

م٨ً ال٣ى٫ بإهه ٌٗجي الخ٣ُ٣ت واإلاىحىص ,  وهى ٢ابل لالصعا٥ الخسخي اإلاباقغ  (iii)الجزو٫ ؤو الثبىث والىحىب وميكإ الهضمت ؤن , وٍُ

ٌ إلاا هى زابذ ووا٢٘ .  والثابذ وجداو٫ ؤن جىا٢كه مً مىُل٤ الخلم بما الىا٢٘  حّٗبر ًٖ والغواًتالخالم ٖاصة ما ٩ًىن في خالت ٞع

ت جدُلها مً الىا٢عي بلى , والىو ألاصبي ٖاصة ًخًمً ُه  ؤًٞل وؤحمل هى  ت ال٩اجب الظي ًدّىع ألاخضار الىا٢ُٗت ل٨ُىىهت لٍٛى ٍى

ت ال٩اجبالجمالي في بَاع بيُت ؾغصًت. وحٗض عواًت الؿحرة الظاجُت ؤًٞل مجا٫ جخد٤٣ ُٞه ُه  ل جاٍعسه الظاحي بلى هخاج  ٍى في جدٍى

  هؤصبي ًبحن جُىع الىعي لضًه في مسخل٠ مغاخل
ً
ؿخُٟض في طل٪ مً ج٣ىُاث وآلُاث حٗغى الى٢ائ٘ بهىعة مثحرة وق٣ُت, وٚالبا , َو

حٗض  .(iv)ُتما حؿغص ألاخضار بًمحر اإلاخ٩لم )ألاها( وعبما اؾخٗان ال٩اجب بظواث ؤزغي قٍغ ؤن ال جسغج الغواًت ًٖ الؿحرة الظاج

ىٟحها في الى٢ذ هٟؿهعواًت عائدت الخٟانُل عواًت ؾحرة طاجُت, ٞالغاوي ًا   للخلمثىائُت ال مً زال٫ البيُت. ٦ض الؿحرة ٞحها ٍو

ائب في اق٩ا٫ حٗبحًرت جُ  الىا٢٘و  , وجسً٘ للغ٢ُب الضازلي اإلادٟىٝ ( الجيـ –الضًً  –) الؿلُت  الثالىر اإلادغمًمغ ٚع

اثاث, باإلا٨بىج مهغ والخلم بامخُاء  مً مدٟؼاث الؿغص . ومخٗت الخلم ونضمت الىا٢٘ اإلاٗاف هماوالخاعجي اإلاضجج باإلا٣مٖى
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م مً الؿ٣ُاث والاه٨ؿاعاث ,الكمـ  مالخلم والىا٢٘ جى٠ْ ,  ٖلى الٚغ
ً
 مخ٣هضا

ً
ً ٢بل الؿاعص وفي في الىو الغوائي جىُْٟا

ؿخمغ مخض مً ٖمغ اخضي ٖكغة ؾىت ٞاإلاؿاخت الؼمىُت إلاخٗت الخلم ً خالت الىعي بها,   .وهى في زٍغ٠ الٗمغ َو

 في جًاٞغ الخلم والغواًت لبىاء نغوح مً الٗىالم الخُالُت , ؤما اإلاتن ٣ٞض حاء ٖلى مداوع , جىاو٫ اإلادىع 
ً
ًخًمً البدث جمهُضا

ت (  بِىما ًداو٫ اإلادىع الثالث حؿلُِ  ألاو٫ بىاء الخلم ) الؿلُت الامىمُت ( , ؤما اإلادىع الثاوي ُٞخًمً الاهخ٣ا٫ ) الؿلُت ألابٍى

لظاث الاوؿاهُت  ُٞما ًظهب اإلادىع الغاب٘ باججاه الخب ألازىي واإلادىع الخامـ هدى الخب الجيسخي ) الىٟعي (  الًىء ٖلى ا

ىبل اإلادىع الثامً في البدث ًٖ  واإلادىع الؿاصؽ ًخ٨إ ٖلى خب الب٣اء والاؾخمغاٍعت  وٍغنض اإلادىع الؿاب٘ الخب ألامىمي ٍو

 وؿاوي وهى مخٗت الخلم الاؾاؽ ٖىض ٖؼام الٗبض هللا.  الخالم زم ًى٣ب اإلادىع الخاؾ٘ في اإلاكغوٕ الا

واج٨إ البدث ٖلى مىهج الخدلُل الىٟسخي الاحخماعي وال ؾُما عئٍت اٍع٪ ٞغوم ًٖ الُبُٗت الاوؿاهُت  للٛىم في اٖما١ طاث   

ال٨ٟغ والضًً واللىن وٖضالت  ممل٨ت حؿىص ٞحها اإلاؿاواة في )طاث الاوؿان( في ٖؼمه للىنى٫ الى ممل٨ت الكمـ ,هللا ٖؼام الٗبض 

 .الؿلُت والخدغع

 

 (  السلطت الامىميت)  بىاء الحلم

ً شخهُت  لٗل ؤبغػ ما   ًمحز عواًت الؿحرة الظاجُت اؾترحإ ػمً الُٟىلت واؾخٗاصة مكاهض ونىع ألخضار حٗض حىهٍغت في ج٩ٍى

٩ل اإلاجخم٘, وهي  ؤلاوؿان وجىحه ؾلى٦ه ُٞما بٗض. ت خُاة ؤلاوؿان هى ألاؾغة ٞهي ) اللبىت الاؾاؾُت في ُه وؤو٫ مضزل إلاٗٞغ

 للىْائ٠ اإلاسخلٟت التي جاصيها للمجخم٘, لخٗؼػ ٖغي الخىانل والخىا٤ٞ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘(
ً
 الى٣ُت ألاولى التي بضؤ مجها الخُىع, جبٗا

(v)  الىالضًً بإبىائهم وحؿلِ الًىء ٖلى شخهُت ٧ل مجهما وصوعه في ًحن همِ ٖال٢ت ا ٖؼام الٗبض هللا جبهرحٗتؤن الهىع التي ٌؿ

  .جىحُه ؾلى٥ ألابىاء مً زال٫ حٗامله صازل ألاؾغة
)الخالت اإلاثالُت ال جداو٫ ألام ؤن جمى٘ الُٟل مً ؤن ٌكب ًٖ الُى١, في  وجُىع الىعي لضيهم حؿاٖضهم ٖلى ألم جىحه ألابىاء و ٞا 

ت في ال٣ل٤, وًم زم ٞهي ال جبث ٢ل٣ها في وال جداو٫ ؤن  حصجٗه ٖلى العجؼ. ان ألام لضيها بًمان بالخُاة, وًم زم ٞهي ٚحر مَٟغ

بت في ؤن ًهبذ الُٟل مؿخ٣ال وؤن ًىٟهل ٖجها( الُٟل. . (vi)ان حؼءا مً خُاتها ًجب ؤن ٩ًىن الٚغ
ً
 بها جماما

ً
 بٗضما ٧ان مخهال

ٚحر مدؿا مذ, مدؿلِ ومهضص ٌؿخسضم الٗى٠ اللٛىي والجؿضي في حٗامله لِـ م٘ ألابىاء ٣ِٞ بِىما ألاب له صوع مسال٠ ٞهى 

. ٞاطا ٧اهذ ألام جمثل مهضع ؤمً وحصجُ٘ ٞةن ألاب ًمثل مهضع سخِ وتهضًض. 
ً
 وبهما م٘ الؼوحت اًًا

ُت في ألاؾغة مؿخمضة ًم الضًً , و   ُت والؿل بضو ؤن اإلاغخلت في الضًً ٧اهذ هىا٥ مغخلخان , اإلاغخلت ألامىم ت , ٍو واإلاغخلت ألابٍى

ت , وفي جل٪ اإلاغخلت وخب  والؿلُت في ألاؾغة واإلاجخم٘. آلالهت ,  بنهاألام هي ال٩ائً ألاؾمى .  ٧اهذ ألامىمُت ؾب٣ذ اإلاغخلت ألابٍى

 بالًُإ والُإؽ, و٧ل الىاؽ م
ً
 بالىٗمت وُٚابه ًيخج قٗىعا

ً
دؿاوون ألنهم ألام مُل٤ وقامل خًىعه ٌُٗي اإلادبىب قٗىعا

 ؤَٟا٫ ألاعى ألام.
ً
ىٟ٪ ًم هىا  (vii)حمُٗا يسج احمل الىعوص في يٟائغها اإلاُٗغة ة ؤمه نىعهللا ًظ٦غ  ٖؼام الٗبضاًل في ؾغصه ٍو

)مغث في زاَغي نىعة ؤمي خحن ؤُٖخجي طاث بغائدت ٖك٤ الكام الاػلي ٣ٞض ػعٖذ الام في مسُلت ابجها خلم الىنى٫ الى الكمـ 

( ًىم ٢ُٗت ه٣ضًت
ً
 حضا

ً
 مهما

ً
ً  (viii)وع٢ُت, َلبذ بلّي ؤال ؤٖاقغ بال ال٨باع, ٢الذ لي بنها حكٗغ ؤوي ؾإنبذ شخها وهي ؾبب في ج٩ٍى

قب٨ت مً الٗال٢اث ٣ٞض ٧اهذ ج٣ى٫ له )اصٕ الىاؽ الى الىالئم , جهٝغ ٦غحل , ال جخإزغ بمى٠٢ والض٥ مً الهضا٢اث 

). )و٧ان الخٝى ًخلبؿجي ًم صزى٫ ؾىعٍت, ل٨ً ؤمي ػعٖذ في ٢لبي بظوع ألامان مً الخٝى ٢لبه  خغعثوهي التي   (ix) والًُٝى

  :وهمؿذ في ؤطوي

 بلى ؾىعٍت - 
ً
 ال جس٠ ًا ولضي ؾىضزل مٗا

إها مُلىب للخضمت    ٞ  ٖىضهم,
ً
٧ان زىفي مً اإلاغوع بالهجغة والجىاػاث ٖلى الخضوص اللبىاهُت الؿىعٍت, ٣ٞض ٧ان اؾمي مسّجال

خذ له باب ال٣ٟو(خحن ؤز ؤلالؼامُت...
ُ
ٞخدغع بظل٪ مً  (x)برججي قٗغث ؤن الخٝى الظي جلبؿجي ٢ض بضؤ بالخالشخي, وؤوي ٖهٟىع, ٞ

ٖال٢خه بـ ماعال التي ؤخبها ٖؼام الٗبض هللا بلى خضوص الخالشخي زىٞه.وجّٓل ألام مهضع ؤمان وعاخت لٗؼام الٗبض هللا ونىال بلى مغخلت 

غص ٚحرها ًُ بتها بظل٪ ٖائ٣ا ؤمام ب٣اء ابجها م٘ اإلاغؤة  ولم  لذ ٚع
ّ
التي ٖك٣ها بِىما ٧اهذ اعاصة ألام هي الؼواج واهجاب الىلض و٢ض ق٩
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 ؤمام اعجباَي  و٢ض نغّح ٖؼام الٗبض هللا وعٚب في الؼواج مجها,
ً
)٧اهذ ؤمي في مى٢ٟها ؾبب خؼوي في خُاحي آلاجُت, ٣ٞض ٧اهذ ٖائ٣ا

(بماعال, و٦ىذ ؤعضخ إلاكِئت 
ً
 ُٖٓما

ً
 ؤن مً ٌِٗو ؤمه ًغج٨ب بزما

ً
 . (xi)ؤمي؛ ألن ٖىضي بًماها

في جغؾُش الث٣ت في هٟـ ٖؼام الٗبض هللا وحصجُٗه ٖلى جد٤ُ٣ ؤخالمه,  نىعة ألاب اإلادؿلِ ) ألامان( وج٣ابل نىعة ألام   

 ) ت لٍى٠ْ الغاوي مٟاهُم ٞهظه الغواًت جخٛظي في ججؿُضها للىا٢٘ الٗغبي, باجساطها الؿلُت اخضي مداوعه و )الخٝى غمٍؼ

ؤولى ألامغ, الخؼب, اإلااؾؿت, الخا٦م )اإلال٪(. وان حؼءا اؾاؾُا مً الث٣اٞت التي حك٩لذ لضي الصخهُاث في  مجها :  الؿلُت

الغواًت ج٣طخي بان للؿلُت نىعة زانت, ٞاالب هى عب الاؾغة وهى او٫ ؾلُت خا٦مت ٖلى الاؾغة وهىْل هللا في الاعى وخ٨مه 

 ى ع٢اب اٞغاص الاؾغة.واؾ٘ ٖل

هللا في نٟداث الغواًت بىا٢٘ الٗى٠  وؤو٫ خلم اه٨ؿغ ٖلى ؾلُت ) الاب ( الؼمً اإلاُل٤ في بِخه, اط انُضم ٖؼام الٗبض        

في مخسغحا الاؾغي وطل٪ بمماعؾت الاب لٟٗلي الًغب والؿب خحن جٓهغ هىاة ؤو٫ خلم البىه وهى ؤن ٩ًىن مسغحا ؾِىمائُا 

 لم  ,هىلُىوص
ً
ُٞسُغ بباله ه٣ل الؿِىما الى بُتهم الهٛحر في ال٣ٍغت, ٍوهى٘ بإصواث بضائُت ما ٌكبه الٗغى الؿِىمائي )٦ىا نٛاعا

ٖت  ٗت زِل, زم ؤزظث مجمى تي الدجٍغت, وؾترث الكمٕى ب٣ُ , وويٗتها في هاٞظة ٚٞغ
ً
هخجاوػ الخاصًت ٖكغة, ؤقٗلذ قمىٖا

, ٞبضا ٖ غها زل٠ الكمٕى ذ بخمٍغ  في هىلُىوص, ولم ج٨ً نىع, وقٖغ
ً
 مخسغحا

ً
 ؾِىمائُا

ً
, ٧ان خلمي ؤن ؤ٧ىن مسغحا

ً
ُا  ؾِىمائ

ً
غيا

 مىه, ؤما ؤها ٞىلذ 
ً
ٞا ٟا٫ زى الىاؽ التي خىلي خُجها حٗٝغ ؤًً ج٩ىن هىلُىوص, ٞجإة صزل ؤبي, مّؼ١ ٢ُٗت الخِل, ٞهغب ألَا

٧ان ؤبي ًً٘ ال٣مذ بإ٦ُاؽ الخِل, هاصي )ه مٗهم, في حٗاملدبحن ؾلُت الخؼم جو (  xii)(ُبي مً الًغب والغمي زاعج البِذ هه

 ؤزتي لخدًغ له الخُىٍ, ل٨ىه نغر في وحهها
ً
  :ًىما

  َلبذ مى٪ بخًاع زُىٍ مّهُو-

, زم عمى بإزتي, ووي٘ الكاٖىب   
ً
إمؿ٪ بها وبُضه الكاٖىب, خاولذ ؤن ؤخمحها ل٨ىه يغبجي وؤل٣اوي ؤعيا زاٞذ ؤزتي, وهغبذ,ٞ 

  .نىتها وهي جخإلم ٖلى ْهغها, ٞمؼ١ ٢لبي

  :٦كُٟذ ًٖ ْهغها ٞىحضث الضم ٌؿُل مىه, وخحن هٓغث بلى ؤبي ٖاحلجي بهضًغه اإلاٗهىص

خحن ًُغصهم و هللا  ٖؼام الٗبض ىا٠٢ خؼها ٖم٣ُا في هٟؿُتوجدٟغ هظه اإلا  .(xiii) (ال جىٓغ بلّي ه٨ظا.. وبال طبدخ٪... ٞهمذ ًا ٧لب

 في وحه ؤمي )والًغباث جخالخ٤ ٖلى حؿضها بساَغه نىعة ؤمه  ًمغ الاب  مً بُتهم الى الكإع 
ً
  :ججهم وحهه ناعزا

  حؿغ٢حن اإلاا٫ مجي, وحُُٗىه بًاه, لًٗ هللا ؤبا٥ وؤباه -

  :ؤزظث الًغباث جخالخ٤ ٖلى حؿض ؤمي, خاولذ ؤن ؤزلهها مىه ل٨جها اعجمذ ٖلى ألاعى, ٞكٕغ يهّضص

  ص بٗض ؾاٖت مً ؤحضه ؤمامي ٞؿإطبدهؾإٖى  ...خ٨مالُىم جسغحىن مً البِذ وبال َغصج٨م, وطبد -

, ٦ىذ ؤخلم بالُىم الظي ؾإؾخُُ٘ جسلُو ؤمي وبزىحي مً ْلمه, َالبذ والضحي   
ً
٧اهذ هظه اإلاىا٠٢ جدٟغ في هٟسخي ٖم٣ُا

 :بالخغوج, ل٨جها ٢الذ

 (xiv) ( بلى ؤًً ؾىسغج؟ لِـ ؤمامىا ؾىي الكإع - 

مً زال٫ الاًداء بإهه  ابىاء ألام لصخهِخه وجطخُمهالتي ٖاقها ٖؼام الٗبضهللا ٧اهذ مخظبظبت بحن واإلاغاه٣ت ان الُٟىلت   

 في اإلاؿخ٣بل, وهضم والضه لخل٪ الصخهُت وجد٣حره
ً
 مهما

ً
وللمجخم٘ , لها ًٖ ٍَغ٤ الؿب والًغب و الخمٍؼ٤ ؾُهبذ شخها

ً وعي ؤٞغاصه ٦خاب عؤؽ  مث٠٣ في البلضةخٓت جى٢ض الخلم لضًه خحن ؤهضاه عحل هللا ل ومً هىا ٌؿترح٘ ٖؼام الٗبض .صوعه في ج٩ٍى

٩اعه, ٞاهسٍغ في نٟٝى الكُىُٖحن مخإزغا بما ٢غؤه, وقٗغ ؤهه وحض يالخه )ل٣ض نغث  لب مىه ٢غاءجه ومىا٢كت ٞا اإلاا٫ َو

..ناع ٖىضي خلم(
ً
 في الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمغه, ومغخلت اإلاغاه٣ت )حٗخ(xv)عحال

ً
بر مً ؤهم مغاخل الىمى لضي و٢ض ٧ان آهظا٥ مغاه٣ا

ُٞخٛحر بظل٪ هٓغة الاوؿان بلى ال٩ىن وألاقُاء ًم  (xvi)الاوؿان وٞحها جدك٩ل البظوع ألاولى لغئٍخه اإلاؿخ٣بلُت للٗالم والىحىص(

 بلى ألامام وال حٗىص به بلى الىعاء, ٦ظل٪ لـِ ب
ً
الٗملُت خىله, )والخٛحر بهظا اإلاٗجى ًخًمً حٛحراث اعج٣ائُت جضٞ٘ بالُٟل ٢ضما

الٗغيُت بهما هى حٛحر مىٓم مترابِ جغجبِ زالله ٧ل مغخلت بٗال٢ت مدضصة باإلاغخلت التي جلحها بهضٝ الىنى٫ بالصخهُت بلى 

ٞ٘ التي .(xvii)الخىاػن والخ٩امل( ْغوٝ وحىصه وؤلاق٩ا٫ ألاؾاؽ لضًه ؤهه اهدٝغ ًٖ  جىحه الؿلى٥ الاوؿاوي ٞالضوا جىبث٤ ًم 
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ضة وؾائل  الُبُٗت بُض ؤهه الًؼا٫ ٞحها, مما ًسل٤ لضًه خالت مً ٖضم الخىاػن جضٞٗه الى البدث ًٖ اًجاص خل لها. )وهىا٥ٖ 

 
ّ
  (xviii)بله( ً الٟغص مً جد٤ُ٣ هظا الاجداص. ٞظل٪ ٩ًىن بما بالخًٕى لصخو مٗحن, ؤو حماٖت, ؤو هٓام, ؤو جم٨

 

 )السلطت الابىيت(الاهتقال 

  صازل الىو ألاصبيل٣ض ؤؾهم ٦خاب حمالُاث اإلا٩ان في ببغاػ صوع اإلا٩ان  
ّ
  (xix)تٓؼ ٖلى اإلا٩ان ألال٠ُ وصوعه في جد٤ُ٣ خلم ال٣ُوع٦

خه وهى نٛحر, ل٣ض ٧ان خلمه ؤن ًهبذ مسغحا  و٢ض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ججغبت ٖؼام الٗبض هللا في ٖمل قاقت ؾِىمائُت في ٚٞغ

 , ,  مٗجى الهىاٖت ؤو الخل٤( مسغجوجدمل مٟغصة )مً هىلُىوص,  خسغحاؾِىمائُا م
ً
ل٨ً ٞالخالم مسلى١ ٌؿعى ألن ًهبذ زال٣ا

آهظا٥ في ٖؼام الٗبض هللا ٧ان و  ,حؼع الىسُل ممل٨ت الىالض الظي ٌٗمل في ؤي ٍَغ٤ الىنى٫ بلى الخل٤ ًمغ ٖبر الخال٤ هٟؿه 

 اهُال٢ اإلاغخلت هظه حٗضالٗكٍغيُاث مً ٖمغه , و 
ً
, ؾخدضص هظه اإلاغخلت  هدى آٞا١ حضًضة والخىى في ججاعب مسخلٟت وٍٞغضة ا

لبُت لؿهىلتهاٞة,  الاوؿانهمِ الخُاة التي ؾُسخاعها  الخدضي والخىى في  , وبما ما الخًٕى للخُاة الىمُُت التي ًدُاها ألٚا

ا, زالُا ًم   flat)وٖىضما ًسً٘ الاوؿان هدُجت لًٟٗه ؤو حهله لًِٛ هظه الاقُاء, ٞان الٗالم ًهبذ مؿُدا  .اإلاجهى٫  زاٍو

ٌ ًوٖؼام الٗبض هللا  (xx)الٗم٤ واإلاٗجى( ىىي الىمُُت ٞغ  لخد٤ُ٣ خلمه  والىا٢٘ ٍو
ً
الىنى٫ الى في الخىى في اإلاجهى٫ ٍَغ٣ا

 الكمـ.

ت , وؤلاقاعاث في طل٪ حلُت جماما   ٍا بلى ممل٨ت حؼع الىسُل هى اهخ٣ا٫ مً اإلاغخلت ألامىمُت بلى اإلاغخلت ألابٍى وؤلاهخ٣ا٫ مً ؾىع

 ًٖ )ٞؿىعٍا جخمحز بُبُٗت زالبت زًغاء 
ً
ى١ ٢بت ٦ىِؿت بلضحي ٧اهذ الكمـ ٢ض مالذ ٢لُال ٦بض الؿماء, ٞالح ٢غُنها مً بُٗضٞ 

٦إهه مىبث٤ مجها بلى الؿماء, ؤو ٖائض بلحها بٗض ججىا٫ في ؤعحاء اإلاٗمىعة, ٌٛمغ عئوؽ ألاشجاع اإلاسًغة, وحضعان البُىث الدجٍغت, 

. خُجها امخهذ بغوصة حكٍغً لٓاها, والُغ٢اث الٍغُٟت اإلاؼع٦كت بإشجاع الٍؼخىن, وآللئ ؾىابل ال٣مذ, حؿغي ٞى٢ها بإقٗت لُُٟت

 وصٖت, ٧اهذ بلضحي ٧ل شخيء حمُل في خُاحي, ٦ىذ ؤعهى بلى َغ٢اتها الترابُت, و٢ض جغاق٣ذ 
ً
وؤعؾلذ بحن زُىَها الظهبُت لُٟا

غػث هىاخحها
ُ
خغ, ؤما الؿماء ٣ٞض َ بسخب  ألاشجاع ٖلى ؤَغاٞها, ٞخخساًل لي ٦ألهت ًىهاهُت ًجثى بحن ًضيها ٖابضون ؾاٖت السَّ

ُت وحغوص وخٟاعة , بِىما ممل٨ت حؼع الىسُل والخُاة ٞحها آمىت وهاهئت. (xxi)(ع٣ُ٢ت والخُاة ٞحها ق٣ُت  )وفي هظه هي صخغاء مترام

بُٗت الخب  اإلاغخلت ُجسل٘ ألام ًٖ ٖغف م٩اهتها الؿامُت , ٍوهبذ ألاب هى ال٩ائً ألاٖلى , في الضًً واإلاجخم٘ ٖلى الؿىاء . َو

ٖت ألازحر لهظه اإلاُالب(هي ؤهه  ألابىي  اؾـ مباصيء و٢ىاهحن وؤن خبه ألبىه مخى٠٢ ٖلى َا ألاب  ياِغ ٞ  (xxii)ًً٘ مُالب ٍو

 خُب به ًىم ونىله بلى حؼع الىسُلفي مٗغى التر سبره ًُ  , ٞهى ًىٞغ له الٗمل بكٍغ الخًٕى إلاُالبه ٦ما مكغوٍ بالخبُٗت 

 ؤجِذ ب٪ الى هىا ؟باؾلىب الاؾخٟهام الاه٩اعي  ) ... هل حٗٝغ إلااطا و 

 ال - 

 ومؿاء ...  -
ً
 ل٩ي ؤصوؽ ٖلى ع٢بخ٪ نباخا

 ؤهذ جمىن  -

ًا ؾاٞل.. هىا ؾخٗمل ًم الهباح بلى  - جخهٝغ ٧األبُا٫, وجىٕػ مىاقحر للخؼب الكُىعي في ؾىعٍت؟! ونلجي ٧ل شخيء ٖى٪ 

ىحض ما٫, وال شخيء ؾىي اإلاا٫ بهه ٧ل شخيء في الخُاة( ر عاصة الابً ؤوضح خُىما جدُض في ؾلب ب ألابوجبضو مداولت (xxiii)اإلاؿاء, هىاً 

مكاصة ٦المُت بِىه وبحن ؤخض الٗاملحن )مٗخى١( ٞاعاص الىالض ؤن ج٩ىن قهاصجه لهالخه )ؤما والضي ُٞالبجي بكهاصة جىاؾبه بن 

وال جؼا٫ الٗال٢ت بُجهما في  (xxv)وفي مىي٘ آزغ ًُالبه بُاٖخه )خحن ؤج٩لم ال ُججب ٖلُ٪ الؿ٘م والُاٖت( (xxiv)صُٖذ بلى الكهاصة(

إناب عؤسخي, وبضؤ الضم الىاٝػ ًخُاًغ, قٗغ  جهاٖض مؿخمغ بلى ؤن ونل بلى صعحت الًغب )ؤمؿ٪ بصخً السجائغ وعماوي بهٞ 

ٓاهغ مداولت الهُمىت ٖلى ٖؼام  (xxvi)باالعجبا٥, ا٢ترب ًٍغض عئٍت الجغح ل٨جي ؤبٗضجه بٗهبُت, ٟٞخذ الباب وزغج.( ومٓهغ آزغ مً م

م ٧ل مىا عاجبه, َالبجي والضي بغاجبي ل٩ي ًسبئه لي, ُٞالبخه ا
ّ
لٗبض هللا مً ٢بل والضه هى اإلاُالبت بغاجبه بظَعٗت خٟٓها )وحؿل

ٌ ٞإها آ٧ل وؤقغب وهى ًسصخى ؤن ؤٖىص لٗاصحي.( قٗغ ٖؼام الٗبض هللا ؤن خُاجه في حؼع الىسُل  (xxvii)بمهغوفي الصخصخي ل٨ىه ٞع

م٨ً مً جد٣ُ٣ه بىحىص ألاب اإلاهُمً الظي ًاهبه ٖلى ؤبؿِ ألامىع التي ٣ًىم بها , ه٨ظا خُىما ًخً ال جالئم َبُٗت خلمه ول

: ًظهب )مٗخى١( وهى ػمُل ٖمل له في بحاػة , ال ًب٣ى ؤمام ٖؼام ؾىي الىالض )
ً
لى -ؤما ؤها ٞب٣ُذ م٘ والضي الظي ٧ان ًاهبجي صائما
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خه م٘ خؿجي ٖلى الغا٢هاث(   .(xxviii)جغ٦ذ عاجب٪ مٗ٪ لهٞغ
ً
ٍا خُث  صٞ٘ ؾىء مٗاملت الىالض ٖؼاما بلى الخ٨ٟحر في الٗىصة بلى ؾىع

  .ؾإٍعد٪ مجي وؤٖىص بلى ؾىعٍت-ؤمه , بلى الُبُٗت ألانل خُث ألامان والاؾخ٣غاع , ل٨ً الىالض ًسبره ؤن هظا مدا٫ )

ا٢٪ اإلاكّغصًً... ؤبّكغ٥ ؤه٪ لً جد٤٣ هظه ألامىُت.( - حٗجي اإلاُل بلى اإلاغخلت   وؾىعٍا ) ألاعى( (xxix)هظا ما جٍغضه.. ؤن حٗىص بلى ٞع

ب٣ى في م٩اهه , .ل٨ً الؿلُت الخالُت ال ج٣بل بظل٪ , ألامىمُت  ٨مل مؿحرجه يمً هظه الؿلُت ٍو و٦ثحرا  وٖلى ٖؼام الٗبض هللا ؤن ًُ

الؿغصي, اط ًيخج اًضًىلىحُا ان اه٨ؿاعاث الىا٢٘ ونضمخه ًجٗل مً الاها مغ٦ؼ الخىحه , و ما ٌكٗغ الاوؿان ؤهه م٣ُض في اإلا٩ان 

 .(xxx)مُٗىت للؿاعص الغوائي ٞخخد٨م في باعجه في جالبِب الىو الغوائي

٘  ان اخؿاؽ ٖؼام الٗبض هللا بغجابت الخُاة في الجغوص اإلاترامُت ٘م نىث والضه الضائم وهى ًاهبه    ٖت جٞغ ُالبه بالٗمل والُا ٍو

.. ؤهذ  ) ٞـ لضًه خضة الخىجغ والكٗىع بااله٨ؿاع والضماع 
ً
في هظه الجغوص الكاؾٗت جخىاعي ألاخالم ٧الؿغاب.. والضي نٗب حضا

.. هىا٥ الخلم ؤ٢غب.. هىا ؤعي ؤخالم٪ وؤخالمي جخ٨ؿغ ٖلى نغار والضي وقخائمه(
ً
 مهما

ً
ُىه ؤ٦ثر مجي.. .٧ي ؤنبذ عحال  .(xxxi)حٗٞغ

اها ؤو الجزوٕ الى الضعحت نٟغ مً  وحٗىص مٓاهغ الٗى٠ وجضمحر البِئت واؾتهال٥ الخُاة الى حظع ؾ٩ُىلىجي واخض هى مبضؤ الجٞر

ل, الخىجغ وال ًم٨ً لالوؿان ان ًخجٕغ ؤلم الٗىا٠َ ألن الٗىا٠َ الهالخت لِؿذ مُٗاة  ,والاوؿان ًدخاج الى الهبر الٍُى

ها بضوعه   (xxxii)مؿب٣ا ٢ِ ٞٗلى ٧ل امغيء ان ًستٖر

, لم جخه٠ ٖال٢ت ٖؼام بىالضه بؿلبُت جامت )٧اهذ ٖال٢تي    
ً
 للٗال٢ت الؿِئت بحن الىالض وابىه, لم ٨ًً لُُٟا

ً
بىالضي ؤهمىطحا

 مىا, لم ؤؾخُ٘ َىا٫ ؾجي ٖمغه اإلاضًضة ؤن ؤٞهمه, ؤو ؤنل بلى هدُجت لَم ٌٗاملىا بهظه ال٣ؿىة
ً
, ولم ًدترم ؤخضا

ً
٧ل ما  .ًدب ؤخضا

, لم ًدغمىا مً شخيء بال م
ً
ه ؤهه ؤب ًداٞٔ ٖلى ٖائلخه, صّعؾىا حمُٗا ً الٗاَٟت. ْلذ ٖال٢تي به ؾِئت بلى ؤبٗض الخضوص ٞلم ؤٖٞغ

, ٧ان ًتهمجي ؤوي ؤعمي بإمىالي ٦ُٟما اج٤ٟ
ً
, ج٨ً ٧لمت هابُت في ٢ىامِـ اللٛاث ٧لها بال ؤؾمٗجي بًاها, لم ٨ًً هجاحي ٌٗجي له قِئا

٩ا     (xxxiii)( وم٘ طل٪ انُدبخه بلى ؤمٍغ

لخٔ في شخهُت ٖؼام الٗبض هللا ؤن الضوع ألا٦بر والٟٗا٫ في جىمُتها ٩ًىن للىالض,     ًُ ما ؾعى الىالض بلى ٦بخه والهُمىت ان ما 
ّ
ل
ُ
٩ٞ

لّم 
ُ
 ا ٖلُه ٧

ً
, عبما ٧ان ؾبب ٖضم الاوسجام بحن الازىحن هى بٗض ٖىاص الٗبض هللا ًٖ ٖائلخه واوكٛاله بالٗمل ,  بدلمهاػصاص جمؿ٩ا

ل٨ىه ًب٣حهم  ألؾغجهمخُلباث الخُاة  وألاب ًاًم,  وال م٩ان للٗىا٠َ هىا٥ لخُاة ٖباعة ًٖ الٗمل وحم٘ اإلاا٫ ٣ِٞٞهى ًغي ؤن ا

 : )إلااطا ال ًغؾل ؤبي اإلاا٫ َاإلاا ؤهه ٌٗمل في حؼع الىسُل ٦ما ًبضو مً الخىاع بحن ألام وابىتها  جدذ وناًخه,

؟ ؤبى٥ ؤوصخى ناخب الض٧ان ؤن هإزظ مىه الكاي والؿ٨-
ً
 حُضا

ً
 غ والخبز ؤلِـ ؤمغا

  (xxxiv)ال ًا ؤمي والضي بسُل(-

وجخ٨غع هظه الهىعة في حؼع الىسُل خُىما ٣ًضم الىالض َٗاما ٞاإلاا٫ وؾُلت جد٤ُ٣ الخٍغت , ألن مال٪ اإلاا٫ ال ًدخاج بلى ؤخض  

 هل ؤ٧لذ؟ -البىه : )

 لم ؤؾخُ٘ ؤن آ٧ل في الُائغة -

 ؤزغج بٌٗ الُماَم اإلاُبىزت وع٠ُٚ زبز: 

 وفي مكهض آزغ:  (xxxv)٧ْل ٧ْل لى ؤ٧لذ في الُائغة ؤما ٧ان ؤًٞل ل٪؟(-

 ًغصص ٖلى مؿامعي: 
ً
 )وي٘ والضي الخُاع والبىضوعة لىإ٧ل, ٧ان صائما

 ٧ْل م٘ ؤه٪ ال حؿخد٤ -

 ٧ان ًدىاو٫ َٗامه بجاهبىا, هٓغ بلى َٗامىا اإلاخىاي٘ وؤقاع 
ً
 لى ْللذ ٖلى َٗام ؤبُ٪ إلاضة ل٨ً مٗخى٢ا

ً
لي ؤن ؤقاع٦ه َٗامه ٢ائال

  (xxxvi)قهغ إلاّذ,(

وحؿهم خاصزت يغب ٖؼام مً ٢بل والضه في بخضار جدى٫ في مؿاع خُاجه ٦ما جيبإ له )عبما ٧اهذ هظه الخاصزت الؿبب الظي  

٣ت والضي ومً نىث الخٟاعة اإلاؼعج(  (xxxvii)ؾُسلهجي مً ٞع

 ًٖ جبضؤ مغخلت الاهُال١ الٟٗلي   
ً
لـ ٖؼام الٗبض هللا باهٟهاله ًٖ والضه في الؿ٨ً والٗمل ٖلى الؿىاء, ٞالؿ٨ً الخام به بُٗضا

اث ؤو ال٩لماث  ت التي ْلذ جغا٢به في ٧ل نٛحرة و٦بحرة ٣ًىم بها , وجاهبه ٖلى ؤجٟه الخهٞغ والضه ٌكحر بلى جدغعه مً الؿلُت ألابٍى

. هظا الخدغع مضٖاة ؾٗاصة  نالتي ًخٟىه بها, ٩ٞا
ً
 حُضا

ً
 با٢تراب جد٤ُ٣ الخلم وباألزو ؤهه ؾٝى ٣ًبٌ مغجبا

ً
خ٣ُ٣ُت واخؿاؾا
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 يمً ؾ٨ً اإلاىْٟحن, ؾإ٧ىن في ٖانمت الجؼع, ال في الجغوص, لً ؤؾم٘ صوي الخٟاعة بٗض الُىم, )
ً
 زانا

ً
ؾُسههىن لي ؾ٨ىا

ا٫ هظه ؤٖغب الىالض ًٖ زىٞه ٖلى لخٓت الاهٟه في (xxxviii)ؾُمىدىهجي ي٠ٗ عاجبي, وٖضووي ؤن ًًاٖٟىه في خا٫ زبدذ حضاعحي(

ًّ بىه , عبما ألهه ؤصع٥ ؤها  , ٞٗىٟىاهه ج٣ىصه بلى الخٗبحر ًٖ آعائه بجغؤة ومىا٢كت ؤمىع جٟ
ً
 قائ٩ا

ً
ل الؿلُت ؤن ه ؾِؿل٪ ٍَغ٣ا

٣ى٫: بىه )اؿ٨ذ ٖجها, هىا ًىصٕ الىالض ٌُ   ٞى٠٢ ًلىح لي بُضه, ٍو

 هللا ٩ًىن مٗ٪.. ؤقٗغ ؤه٪ طاهب لترمي بىٟؿ٪ بلى الىاع.. ال ؤصعي إلااطا.. -

اة وؾِ هظا اإلاىث ( م ٢بل ؤن ًخٟخذ ُٞه. وحضث الُخ , قٗغث ؤن حؿضي مٌُغ ًبهغ البٖر
ً
 حضا

ً
الٗمل ٞ (xxxix)ؤما ؤها ٨ٞىذ ؾُٗضا

جد٤ُ٣ خلمه, وبن ٧ان ٖمله هىا٥ مىث ٞةن  في الخٟاعة لم ٨ًً الخلم الظي ؾعى بلُه ٖؼام الٗبض هللا ل٨ىه زُىة ج٣غبه مً

اه...و٢ض  الخُاة ٧امىت ُٞه ال مدالت, والاوؿان )ًم٨ىه اخخما٫ ألالم البضوي واإلاخاٖب بؿهىلت اطا ناخبها هجاح في مكغٕو ًٖغ

 ؤن ألابىاب  (xl) ًبدؿم الاوؿان للمىث هٟؿه اطا ا٢ترن بمٛامغة ٦بحرة(
ً
ٞخدذ له لُضزل مجها بلى ؤقٗغ هظا الخُٛحر في الؿ٨ً ٖؼاما

 ٖلى بعؾا٫ 
ً
ًا ؤم ٖؼام ابى٪ قٕغ بخد٤ُ٣ خلم٪.. ابى٪ ؾُهبذ ٢اصعا مبخٛاه )خحن اؾخلمذ ق٣تي ؾبدذ في ٖالم ًم ألاخالم.. 

)جظ٦غث خحن ٧اهذ ؤمي ام اإلااصة هٟؿها ضباؾخسعوحي ٧ل ما هى الا٢تراب مً ٌكحر ؤلاهٟها٫ ًٖ ؾلُت ألاب بلى  (xli)اإلاا٫ ل٪(

 جًِٛ ٖلى ًضي وحصجٗجي: 

- 
ً
 ؤٍعض ؤن ؤعا٥ وػٍغا

البخجي بإن ؤنٝغ مجها    (ؤزظث بؾىاعة مً مٗهمها, وويٗتها في ًضي, َو
ً
ٖلى الى٣ٌُ مً ألاب , ألام حُٗي  (xlii)لئال ؤخخاج ؤخضا

.
ً
 البجها وحؿاٖضه ٖلى جىمُخه باأل ًدخاج ؤخضا

ً
. ماال

ً
دغعها بضوعه في وٖضه بإهه ؾحرؾل لها ماال  والابً ؾُُٗض اإلاٗغوٝ بلى ؤمه ٍو

 الذاث

الظاث  ج٣ىم ٖال٢ت الغحل باإلاغؤة بهىعة ٖامت ٖلى ؤهىإ مخٗضصة مً الخب, الخب ألازىي, الخب ألامىمي, الخب الكب٣ي, خب  

ٞـ ( , وفي هظا اإلاًماع ًىٟي اٍع٪ ٞغوم وحىص شخيء اؾمه الخب , خب هللا , ٞهي لِؿذ ماصة ٢ابلت لالمخال٥ ؤو الا٢خىاء, لظا 

ت , وججاوبا وٞغخت  اًت ومٗٞغ , ًخًمً ؤن ج٩ىن الٗال٢ت باإلادبىب ٖع
ً
 مثمغا

ً
ا اًجابُا )الوحىص بال لٟٗل اإلادبت. وهظا ٌٗجي وكَا

ال٣اعيء ٖلى ٖال٢اث خب  ومً زال٫ جهٟذ الغواًت ٠٣ً (xliii)ومؿغة ومخٗت... بن اإلادبت نحروعة, ٖملُت ججضًض وبزغاء الظاث(

 الى زٍغ٠ الٗمغ
ً
 مخٗضصة ٖىض ٖؼام الٗبض هللا , ٞهى مدبىب مً ٢بل اإلاغؤة مىظ ؤن ٧ان في الؿابٗت ٖكغة مً ٖمغه ونىال

٣ٞض بضؤ ٖال٢اجه ألاولُه ٘م ٧ل ًم ؾٗاص ,  جّٟؿغ جُىع الىعي لضًه جى٣ؿم ٖال٢اث ٖؼام الٗبض هللا باإلاغؤة بلى ؤهىإ مخٗضصة     

ُاهُت التي حٗٝغ ٖلحهاومحري ,  و٧اهخا ًم ؾىعٍا ُاءوإلا ل٨ىه لم ٌكإ الاعجباٍ آهظا٥ ) ٦ىذ ٖلى الخىالي , في ممل٨ت حؼع الىسُل  البًر

, وؤبدث ًٖ م٩ان ٖلحها(
ً
 ٖلى اليؿاء, ٦ىذ اهٓغ بلى الكمـ صائما

ً
دهو  (xliv)مخٗالُا ) ٦ىذ ؤقٗغ بًُٕا  لم ٨ًً الب٣اء في ؾىعٍا ًٍغ

 للؼواج   (xlv)والُمىح(بؿبب الىا٢٘ 
ً
ٌ خبهً ل٨ىه لم ٨ًً مؿخٗضا , بط ًا٦ض )ل٨ً خلمي بالكمـ ٧ان ؤ٢ىي ًم  وهى لم ًٞغ

ؿخٗض للؿٟغ, وفي الى٢ذ هٟؿه حّهؼ ؤمىع والضجه لدؿاٞغ بلى ؤزحها في  (xlvi)الخب( وبٗض مداوالث ٖضة للخهى٫ ٖلى الٟحزا, ًىجح َو

 مضهُت ووي
ً
٘ ؤؾاوع طهبُت في مٗهمها , بط ٧اهذ ٢ض ق٨ذ بلُه في خؼن ؤن ػوحها ٢ض هٕؼ البراٍػل , بٗضما اقتري لها زُابا

 الؿلُت الامىمُت.مغخلت ٖىصة ًًمً خلم وعبما ٧ان هظا الىٖض  ؤؾاوعها مً مٗهمها , ٦ما وٖضها بإن ٌُٗض بلحها ٧ل شخيء.

 مً   
ً
 اإلاغؤة ًم٨ً ون٠ هظا الىٕى ًم الخب بإهه طاحي ٣ٞض ٧ان ٖؼام مدبىبا

ً
, ٞـ) خب الاوؿان وٞهمه  لهاؤ٦ثر مً ٧ىهه مدبا

 وفي ج٣ضًغها ال ًم٨ً ٖض هظا الخب ؤهاهُت . (xlvii)لىٟؿه ال ًم٨ً ؤن ًىٟهال ًٖ اخترام الاوؿان وخبه وٞهمه لٟغص آزغ(

 

 الحب ألاخىي 

ًبضو هظا الىٕى مً الٗال٢ت ٢ض هىا٥ هٕى ًم الخب زا٫ٍ مً الاؾخثىاء , وهى الخب ألازىي ال٣ائم ٖلى الخًامً الاوؿاوي ,     

  (xlviii)ؤنها ٢ائمت بحن ٖاحؼ و٢ىي )وم٘ هظا ٞان خب الاوؿان الٗاحؼ ؤو الُائـ , خب ال٣ٟحر والٍٛغب , هما بضاًت الخب ألازىي(

والجمُ٘ في هظه الخا٫ مدكابهىن , ًمثل هظا الىٕى مً الخب ٖال٢ت ٖؼام الٗبض هللا ب عائضة وؤمها و٦ظل٪ خمضان اإلاُغوحي 

ائلتي الجضًضة في ٚغبتي( و٢ضحخه ام حاؾغ,  وػو   ٖ ٗها ٖلى بنب٘ ؤم  (xlix))جدى٫ هاالء ألاٞغاص بلى ختى ؤهه ٢ض حغح بنبٗه ووي

: ) إلاا ٧اهذ اإلاضًىت جخ٩ىن مً ؤؾغ, ٞاألؾغة جخ٩ىن مً ؤولئ٪ الظًً جغبِ بُجهم  حاؾغ في بقاعة بلى ؤنها ؤنبدذ ؤزخه. ٣ًى٫ مىع
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٩ا ٖلى عائضة ووالضتها اإلاٗا٢ت في اإلاُاع  و٧ان ٢ض حٗٝغ (l)عابُت الضم( ٢ضم لهما اإلاؿاٖضة, وفي الُائغة جداوع  و ٖىض جىحهه بلى ؤمٍغ

اًتها ُمإهخه وؤزبرجه ؤهه بٖغ بِىما حٗٝغ ٖلى خمضان  (li)م٘ عائضة وؤزبرها ؤهه مؿاٞغ ألو٫ مغة بلى بيؿلٟاهُا وال ٌٗٝغ ؤًً ًظهب ,ٞ 

اػ٫ له اإلاُغوحي في ؤو٫ ًىم له في الجامٗت و  ؾاٖضه في صٞ٘ ٢ؿِ ؾ٨ً الُالب, و٢ض اٖخجى  ٖؼام الٗبض هللا بٗائلخه في ُٚابه وجى

غاٝ (lii)ًٖ مىهب عئِـ اجداص الُلبت  بحن ألَا
ً
) وبًٟل هظا الُاب٘ الٛحري ٌٗض الخب ألازىي  ٩ٞان ٢ًاء الخاحاث مخباصال

    (liii)ؤؾمى هٕى مً الخب وؤقض حمُ٘ الغوابِ الٗاَُٟت ٢ضؾُت(

            

 )الىفعي( الحب الجيس ي

   ّٗ ٨ُت و٧اهذ َالبت في ٧لُت الُبح و٧ان هضٞه مجها هى , , صزل في ٖال٢ت مٗها و٧اهذ ٖظعاءٝغ ٖؼام الٗبض هللا بلى هُلحن الامٍغ

م مً عوٖتها ٞهى  ,  ل٣ض ٧اهذ هُلحن جدبه بهض١ وحؿاٖضهم الخهى٫ ٖلى ؤلا٢امت , لٛت ومً زلحٗلم ا بُض ؤهه ؤؾاء بلحها ٖلى الٚغ

والخٗٝغ بٗض مضة ٢هحرة مً الؼواج , م٘ بخضاهً لهظا زانها  (liv)) ٦ىذ ؤقٗغ ؤوي ٞغاقت ًجب ؤن جدِ ٧ل ًىم ٖلى ػهغة(٣ًى٫:

ب ٖلى الخٝى مً والخٛل,  ة الٟغصًت , ومٛاصعة سجً الٗؼلتالخُامً اَاع خغوج بلى الٖلى اإلاغؤة هى الخب اإلاى٨ٗـ الظي ٌؿعى 

م مً جدظًغ نض٣ًه الؿٗىصي  الٗبض هللا لىا٢٘ وحىصه في بيؿلٟاهُا  . لم ٌؿدؿلم ٖؼام(lv)الىحىص الٟغصي اإلاىٗؼ٫  ٖلى الٚغ

الم(خمضان اإلاُغوحي,  الم في هىلُىوص, و٧الُٟىعهُا ؤم الٖا  (lvi)بال ؤن بحابخه ٧اهذ )ان خلمي صعاؾت الصخاٞت والٖا

٨ُت جضعؽ اإلاداماة,    خُىما ٖلمذ ػوحخه هُلحن حٗٝغ ٖؼام الٗبض هللا في اخضي اإلاالهي اللُلُت في ٧الُٟىعهُا ٖلى عور و٧اهذ امٍغ

البذ بالُال١, مهلخخه بىاًء ٖلىمجها  جؼّوجوجبّحن لها ؤهه  بظل٪   ج٣ضمذ بك٩ىي يضه َو
ً
ًٖ مىًَ جد٤ُ٣   وهى ماؾُُغصه بُٗضا

الؼواج مً ؤحل  وعّجب ؤمىعه, لظا ؾإع باًجاص مسغج إلاك٩لخه و٦ؿغ هظا الٗائ٤ الظي ًم٨ً ؤن ًدى٫ صون جد٤ُ٣ خلمه, ألاخالم 

 ل٨جها حٗغيذ بلى خاصر وماجذ بزغ طل٪ .صًىِـ و٧اهذ َالبت في ٧لُت الُب مً 

ولم ًغجذ الُال١ بٗض خل اإلاك٩لت , ؤبضث اؾخٗضاصها إلاؿاٖضجه والؼواج به بكٍغ الخهى٫ ٖلى عور و  في هظه ألازىاء جضزلذ 

ُت ومدِبُت وؤنها حؿخٛله ,  هاٖؼام الٗبض هللا في هظه الٗال٢ت ألن وفي هظا ٧اهذ مكغوَت بةًٟاء ٧ل ماهى َصًً , وهى ًغاها مدؿل

الىاٞٗت واإلاهاعة خُث )جخدى٫ ألاقُاء الىاٞٗت والُا٢ت الاوؿاهُت ؿُُغة والخمل٪ لل هاخباإلاجخم٘ الغؤؾمالي الٛغبي في جمثل عور 

 .(lvii)الاوؿاهُت الىاٞٗت بلى ؾل٘ ًخم م٣اًًتها بضون اؾخسضام ال٣ىة وبضون زضإ و٤ٞ قغوٍ الؿى١(

م ًم ؤلاجٟا١ اإلاى٣ٗض و٢ذ الؼواج بال ؤن    ٌ الُال١, ٖلى الٚغ  للؼوج عور حُٛحر عؤيها وجٞغ
ً
بط ًبضو ٖؼام الٗبض هللا ؤهمىطحا

ىه مً ٖمله وحم٘ ,اإلاىاؾب 
ّ
ٌ ال٣ُىص وحؿعى بلى  في جم٨ زغوة َائلت في و٢ذ ٢هحر , في خحن ؤن َبُٗت ٖؼام الٗبض هللا جٞغ

ٞت ؤهىاٖها. بخه في الاهٟها٫لظا  الخدغع مً الؿلُت ب٩ا ٖىض٥ زالزت خلى٫: بما ؤن جب٣ى معي, ؤو ٢اًًخه ) وخُجها ؤزبرها بٚغ

٨ُت.80حُُٗجي  غ٥ زاعج ألاعاضخي ألامٍغ ّٟ  % مً ؤمال٦٪, ؤو ؤؾ

 ًا عور ؤه٣ظججي مً الدؿٟحر, ؤ٦ملي مٗغوٞ٪ معيل٨ى٪ -

 . (lviii)% مً ؤمال٧ي(80ل٨جها ٧اهذ قغؾت, لم جىا٤ٞ ٖلى َلبي, ٞخم الاجٟا١ بُيىا بإن جإزظ 

م مً ؤنها ؤزظث ٧ل شخيءو   لُِٗل بؿالم )طاث ًىم ؤجذ عور جٍغض خهتها مً ٖملي: هلم جتر٦بال ؤنها  ٖلى الٚغ

 شخيء ًا عور ماطا جٍغضًً مجي بٗض ؤن ؤزظث ٧ل-

 ؤها التي نىٗخ٪ ولي خهت ُٞ٪-

 ٠ُ٦؟-

 (lix)ؤٍعض هه٠ ٣ٖل٪(-

د٤ لها  بلى ؾلٗت و٢ض ؤخالخهالٗبض هللا  عور ًٖ ٖؼام مً ٢بل كُئُت دٞحها جهٍغذ واضح ًٖ الىٓغة الهظه اإلاداوعة  اقترجه ٍو

الاؾخٟاصة مىه, ٞهي جمخل٨ه النها ؾاٖضجه ٖلى الىنى٫ بلى ما هى ٖلُه ًم زغاء في ٖمل ال٣ٗاعاث, وفي الغؤؾمالُت )ٌؿخُُ٘ 

ومً هىا جُالب عور بىه٠ ؤعباح  (lx)ناخب عؤؽ اإلاا٫ ؤن ٌكتري الٗامل وؤن ًإمغه بالكٛل مً ؤحل الاؾدثماع اإلاغبذ لغؤؾماله(

اث  اءًم٨ً ون٠ ٖال٢ت ٖؼام الٗبض هللا ب٩ل مً هُلحن وعور ووؿ  في ٧ل مغة ألنها مل٨خه , وهي التي نىٗخه.ٖؼام الٗبض هللا ؤزٍغ

 
ً
 حيؿُا

ً
 صزل في ٖال٢ت مٗهً خبا

ً
بٗثها ؤي اهٟٗا٫ ٢ىي ولِـ الخب بال هُٟٗا بت الجيؿُت ًم٨ً ؤن جسخلِ بؿهىلت ٍو ٞـ ) الٚغ



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 723 

 
  

 يمً هظا الىٕى , م٘ ازخالٝ ما ,  (lxi)اهٟٗاال مً هظه الاهٟٗاالث(
ً
م٨ً ون٠ الٗال٢ت بحن ٖؼام الٗبض هللا وحىلي اإلا٣ضسخي اًًا ٍو

ْهغث له وحه اإلاغؤة اإلاىخ٣مت بكغها بط اإلاباصعة ٧اهذ ًم حىلي و٢ابلها عٌٞ ًم ٢بل ٖؼام الٗبض هللا , ٞهضصث باالهخ٣ام مىه , ٞا

 .(lxii)مكا٧ل ٦ثحرة وحؿببذ في سجىه ٞاو٢ٗخه في

 

 لبقاء والاستمزارحب ا

٨ُخحن اخضاهً ؤخبخه ل٨ىه لم ٣ًّضع ٢ُمتها وألازغي اؾخٛلخه وؾلبخه ؤمىاله , صزل    اقلخحن بامغؤجحن ؤمٍغ في م٣ابل ٖال٢تي ػواجٞ 

مه في بهجاب الىلض في ٖال٢تي ػواج ٞاقلخحن بامغؤجحن ؾىعٍخحن مٍغم الُبِبت التي جؼوحذ به ٖىىة اٖؼام الٗبض هللا وجدذ الخاح 

 , َل٣ها ألنها ٧اهذ ج٣ُ٘ ٖىه الا٦سجحن
ً
 ولم جتر٦ه ًغاها ابضا

ً
ًها , ؤهجبذ له بيخا ا٫ الُدُمت ال٣ٟحرة ,  , (lxiii)ألهه ٧ان ًٞغ وٍٞغ

 ُُ ٖها له.ؤوهمخه ؤهه ألاو٫ في خُاتها ل  َل٣ها الهه لم ًخدمل زضا
ً
 ؤًًا

ً
لم ج٣م هاجحن  (lxiv)هضم بٗض طل٪ بال٨ٗـ , ؤهجبذ له بيخا

٨غة الٗال٢خحن ٖلى ؤ ضم جُب٤ُٞ   ٖ ٞا٢ضحي الٗظٍعت, وعبما ص٫ّ طل٪ ٖلى  , و٧اهخا 
ً
 ج٣لُضًا

ً
ي هٕى ًم ؤهىإ الخب , ٣ٞض ٧ان ػواحا

الٗظٍعت وبحن الٗظعاء ٣ٞضان هظا بن حاػ لىا ؤن هغبِ بحن  ألامىمت ٖلحهً , وبن ٧ان الهضٝ مً الؼواج هى ؤلاهجاب بك٩ل مباقغ.

ت وجًُٟله و  .(lxv)في اإلاؿُدُت وهي جغمؼ بلى ألام ُت ألابٍى ٌ نمُمي ل٨ٟغة الؿل ٍبضو ًم ٖضم اهجاب ٖؼام الٗبض هللا البً ط٦غ ٞع

 الؿلُت الامىمُت.

 

 يمالحب ألامى 

٨ُت وؤمل الُبِبت    ٖلى الخىالي , ٩ٞاهذ جبضو ؤبغػ ٖال٢ت للخب بىاها ٖؼام الٗبض هللا هي ٖال٢خه ب٩ل مً ماعال اإلامغيت الامٍغ

ٚحر اإلاكغوٍ  ي وُٞه ًخم جإ٦ُض موهى ما ٌٗٝغ بالخب ألامى  ,مً ٢بلهً ٖال٢خه بهً ٢ائمت ٖلى الال مدضوصًت في الخب والُٗاء 

اًت واإلاؿالُت ان بك٩ل مُل٤ للخٟاّ ٖلى خُاة الُٟل وهمىه . والجاهب آلازغ ًظهب  الخُاة في حاهبحن , )حاهب هى الٖغ الًغوٍع

عبما مثل خب ماعال الجاهب ألاو٫  ,(lxvi)ض مً مجغص الخّٟا ٖلى الخُاة . ان اإلاى٠٢ الظي ٚغؽ في الُٟل خبا للخُاة( بلى ؤبٗ

احؼ ألنها ال جخ٣بل الاهٟها٫,  , ٣ِٞ   هاجدى٫ الخب ٖىض لظا ٞدبها ألامىميٖ 
ً
في صوامت مً اإلاكا٧ل  بلى ٦غاهُت خاصة ؤصزلذ ٖؼاما

بكضة خُىما جىُٞذ  ٖؼام الٗبض هللا ب٩اها و٢ض, ل٨جها في الجهاًت ماجذ بٗض ؤن ٖلمذ بىنىله بالؿالمت وؾلبخه ماله وسجىخه 

ان الثضي بٗض ؤن ؤجمذ عؾالتها وؤنهذ مهمتها في  وسخاب الُىعي مً ٢بلهابِىما اهتهذ ٖال٢خه بإمل باال (lxvii)هدُجت انابتها بؿَغ

ٍمثل خب ؤمل الجاهب الثاوي وهى ٚغؽ خب الخُاة, ٞدب ؤمل هى خب ؤمىمي و  (lxviii)وهي الجؼا٫ نض٣ًخه التي لً ًيؿاها خُاجه, 

ب في شخيء ؾىي ؾٗاصة مدبىبها, ومد٪ الٗال٢ت بحن ؤلازيخحن هى ؤلاعاصة في جدّمل الاهٟها٫ واؾخمغاع  مثالي اُٖى ٧ل شخيء ولم جٚغ

وب٣اء ؤمل نض٣ًت هى الخُىع الظي ونل بلُه ٖؼام الٗبض هللا في زٍغ٠ ٖمغه ,  ماعال في الجهاًت ؤن مىث ًبضو (lxix)اإلادبت بٗض طل٪.

 بلى )وهى ؤن الىمى الُبُعي لإلوؿان ًخم بمٗاوهت ألام التي حؿاٖضه ٖلى ؤلاهٟها٫ 
ً
ؤمؿ٩ي ب٣لبي, ال بُضي... ولىمٌ مٗا

بت في اهٟها٫ الُٟل ٖجها(بط )ان اإلااهُت ال٣هىي للخب ألامىمي هي الٗىاًت بىمى الُٟل وهظا ٌٗ.(lxx)الكمـ(  (lxxi)جي الٚغ

 

 البحث عً الخالص

 بلى الخٍغتٞهى ًخ٠ُ٨ بؿهىلت م٘ الٗالم اإلاىيىعي , ال و ان الاوؿان ًمُل الى اإلاٗاعيت واإلاسالٟت   
ً
 للٗبىصًت ومُاال

ً
,  ٩ًىن عاًٞا

اث اإلاىاحهت  لضًه وهدُجت للخدىالث التي ٌكهضها في الىا٢٘ والىعي ت الى٣ضًت الخمغصًت في ٦خاباجه وجخ٩ىن لضًه هٖؼ , جىدكغ الجٖز

ُت وهي ال جغخم في ٞغى . (lxxii)في خىاع مخىجغ ٘م الظاث وآلازغ واإلاجخم٘ للضزى٫  والدؿائلُت والاؾخ٨كاُٞت والضولت ج٩ىن ٢اؾ

ًٖ مخٗت الخلم واإلاخهل بالىا٢٘ اإلاغا٢ب مً السجً هٕى مً الًٟاء اإلاٛل٤ اإلا٣ُٕى و  وويٗهم في السجىن. ال٣ٗىباث ٖلى الىاؽ

سجل ٧ل خضر , و٧ل َيمً م٩ان زابذ , ٞترا٢ب ٧ل خغ٦ت , و  هللا دكغ الاٞغاص وًم يمجهم  ٖؼام الٗبضحىاهبه ٧لها, خُث ًُ 

ل ؤهمىطحا ٦ثُٟا في الجهاػ الاهًباَي
ّ
ك٩ خسظ  .(lxxiii)ٞغص مٗاًً ومٟدىم ومىػٕ بحن الاخُاء واإلاغضخى وألامىاث , ٧ل طل٪ ٌُ ٍو

وسجىه ٧ي ًخى٠٢ ًٖ اؾهامه ,  والثىعة ٍئتناخبه ًم ال٩لمت الجغ  ٗض اإلاى٘ ال٨ٟغي وطل٪ باحخثارً بُ اإلادانغة في السج
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ال٩لمت الجٍغئت والثىعة ٖلى ٞ مغاث ٖضةهللا الى ًٞاء السًج اإلاٛل٤  َوؿا١ ٖؼام ٖبض .(lxxiv)واهسغاَه في الخؼب اإلاٗاعى للضولت

   .السجًالخالت اإلاترصًت ٍَغ٤ الى 

 ٣ل٤ الفي ممل٨ت حؼع الىسُل ٌٗاوي ٖؼام الٗبض هللا مً 
ً
)ومً اإلام٨ً ؤن ٌكحر ال٣ل٤ الى ججغبت صًيُت, وال٣ل٤ الضًجي ًخًمً قى٢ا

اة الابضًت( ٣اعن جل٪ الهىعة بىا٢٘ والضه   (lxxv)الى الخلىص والُخ غبُها باألعى في الُٗاء والازًغاع ٍو ٞهى ٌؿخدًغ نىعة ؤمه ٍو

دؿم بالك٣اء واإلاُالبت بااللتزام اإلاىا٢٘ نضمت الالخلم بؿالم مُل٤ و  مخٗت بحن بظل٪ ًتراوح و في جىححهه وحٗلُمه ٢ىاهحن الخُاة , 

وخُىما ال ًيسجم ُت واخًاع لترؾباث الالوعي ومكاخىاجه ٘م الىعي , حٗبحر ًٖ اهٟٗاالث صازلهما الؿغص و الخلم والُاٖت , 

الاوؿان م٘ الٗالم الظي ٌِٗل ُٞه جثاع لضًه اؾخجابت لها وحهان , وحه ًيبٗث مً الضازل الى الخاعج , وآلازغ ًخ٣ضم مً الخاعج 

ت هللا وبدثه ًٖ ,  الغوحيؤلاوؿان عمؼا لهغإ السجً وعبما ٧ان  (lxxvi)الى الضازل ٟهىم  الظي هى الخ٤مٗٞغ ٤ هظا اإلا
ّ
, وما ًىز

في الؼهؼاهت ) آلازامجى٣ُت عوخه ًم بلى وفي طل٪ بقاعة  (lxxvii)الخمام فيالخُىة التي ؤ٢ضم ٖلحها وهى في السجً خحن ؤ٧ل الهابىن 

, لم ؤئمً به مً ٢بل, ل٨جي ٦ىذ ٧ل ًىم ؤجسُل نىعة مالئ٨ت الىىع, وؤنلي ًم 
ً
ذ بلى هللا للمغة ألاولى في خُاحي, ٦ىذ ملخضا حٗٞغ

 ؤبٌُ 
ً
 ًغجضي زىبا

ً
 بلُه ؤن ًسلهجي, وطاث ًىم وؤها مؿخٛغ١ في خالت بًماوي قٗغث ؤن شخها

ً
ا ٧ل ٢لبي, وؤهاجي الغب مخًٖغ

 لي: ٍوً٘ الخاج ٖل
ً
 ى عؤؾه والىىع ٌك٘ مىه ا٢ترب مجي وزاَبجي ٢ائال

- , ؾإزله٪.. ولً ؤجغ٦٪ حؿ٣ِ, بن ونلذ بلى الخًٌُ اهدكلخ٪, ٢لذ له مً ؤهذ؟ ٞؿمٗذ نىجه ٣ًى٫ بهه عحل الىىع

٣ٞا٫ لي:  ً قهغ ؾخسغج في الُىم الثاوي م-قٗغث بهؼة جيخاب طعاث حؿضي, ووٖضجه ؤن ؤبخٗض ًٖ الخىى في مك٨الث الؿُاؾت, 

 .(lxxviii)قباٍ الؿاٖت الخاصًت ٖكغة مً هظا الٗام ؤل٠ وحؿٗمئت وزماهُت وؾبٗحن ًىم الازىحن, وازخٟى(
ٞالجاهب الامىمي ًمثل اإلاؿامدت        ت للضًً ,  ُت والابٍى ٢ض ٌكحر هظا الخضر بلى مغخلت في جُىع ؤلاوؿاهُت , وحاهبي الامىم

 , 
ً
) مهما ًدضر لي ؾٝى جى٣ظوي , ؾٝى جىدكلجي , ؾٝى حؿامدجي . وال خاحت   ٞاالموالاه٣اط وهظا ما وٖض به عحل الىىع ٖؼاما

, الى ال٣ى٫ بإن خبي هلل وخب هللا لي ال ًم٨ً ؤن ًىٟهال . اطا ٧ان هللا ؤبا , ٞاهه ًدبجي ٧ابً , وؤها ؤخبه ٦إب . واطا ٧ان هللا ؤما 

ُت   (lxxix)(ٞان خبها وخبي ًخدضصان بهظه الخ٣ُ٣ت ل٨ً زغوحه مً السجً لم ٨ًخمل بال بٗض ؤن جاب بلى اإلال٪ وهى عمؼ الؿل

 للٗمل في الؿُاؾت( )الؿُاؾُت 
ً
ما  (lxxx)جبذ بلى هللا وآلان ؤجىب ل٨م... وؤ٢ؿم بوي لً ؤٖىص ًىما

ّ
ٞالضولت في ؾلُتها نىم ٧ل

ٞان الاوؿان ؾ٣ُٟض ٖؼجه و٦غامخه بهظا  باجه مً احل جد٤ُ٣ سجضث له ػاصث ُٖاًاه ؛ ول٨ً باإلا٣ابل  دىاػ٫ ًٖ ٚع الخًٕى ٍو

ضام . و  باث الؿلُت , وبهظا هجا ٖؼام الٗبض هللا مً ٣ٖىبت ؤلٖا ه بلى هللا لم ًٟاع٢ه عحل الىىع في ؤو ٚع ٢اجه الهٗبت مىظ لخٓت حٗٞغ

 خحن ٦ىذ في ػهؼاهتي ٧اهىا ًمىدىهجي ؾاٖت ل٩ي ؤؾحر بحن الؼهؼاهاث اإلاىٟغصة, ؾمٗذ نىث ؤخضهم ًىاصًجي مً ػهؼاهخه اإلاىٟغصة: , )

 حٗا٫ ًا بجي حٗا٫-

 مً ؤهذ؟-

 ؤها ٧اهً-

 في الؼهؼاهت؟-

 ال ج٨ترر, زظ هظا ؤلاهجُل ؾُدمُ٪

 ؾىصاء, هٓغث بلى ؤلاهجُل و٢لذ
ً
 له: ٧ان ق٩له ؤؾمغ, ًغجضي زُابا

 بهه نٛحر, جهٗب ٢غاءجه -

٧اهً في ػهؼاهت ًغمؼ بلى حٛلٛل الضًً في ال٣ٗل البكغي  (lxxxi)ال ج٨ترر صٖه ًغا٣ٞ٪ بلى ؤي م٩ان جظهب بلُه, ؾٝى ًدمُ٪ ( -

وهى  (lxxxii)ٞال٩اهً مٗلم ومغقض وهاصح ومهٜ , وعؾالخه هي الضٖىة الى زل٤ حماٖت مؿُدُت خمُمت , وؤزغه في الىعي لضًه 

 ٞهى هاحُه , وهى ما ًغمؼ بلُه الاهجُل . بٗض زغوحه مً السجً ٖاف ٖؼام الٗبض هللا في ؤحىاء 
ً
 بان ال ًٟاع١ هللا ؤبضا

ً
ًضٖى ٖؼاما

 مً الؼج به في السجً مغة ؤزغي , حاءه اإلاى٣ظ مغة ؤزغي ٣ٞض 
ً
ب زىٞا )٧ان مُغان ٌؿ٨ً بجاهبي ًضعى ٧ى٦ـ,  مً ال٣ل٤ والٖغ

 ٚحر َبُُٗت, ػاعوي وؾإلجي ًٖ ؾبب هؼالي, ٢لذ له: قٗغ ؤوي ؤمغ بدا٫

 ٨ٞغة ٚحر حُضة ٖجي.( -
ً
اإلاكخ٣ت  ) ٖىصة ؤزغي الى ألالهت ألام , في مٗجى ٧لمت مُغان (lxxxiii)بوي زائ٠, وؤزصخى ؤن جإزظ ؤهذ ؤًًا

)ناخب اإلاضًىت الام او بىلُخِـ: مضًىت( ٩ُٞىن مٗىاها  –مً الُىهاهُت )متروبىلُخِـ( والتي جخ٩ىن مً م٣ُٗحن )مترو: الام 
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٨غ ٖؼام الٗبض هللا ًمُل بلى الالهت ألام ولِـ الاله ألاب , )ٞالجاهب ألابىي ًجٗلجي ؤخب هللا ٦إب  (lxxxiv)ال٨بحرة( ًبضو مما ؾب٤ ؤنٞ 

٩افيء(  . وعبما ٧ان خلم الىنى٫ الى الكمـ عمؼا إلاضًىت جد٨مها ؾلُت ألام(lxxxv) , اهجي اٞترى ؤهه ٖاص٫ وناعم وؤهه ٌٗا٢ب ٍو

اعياء ؾلُت الٟغص وازتزا٫ ؾلُت الضولت مً احل جدٍغغ الٟغص ٞاالوؿان ال ًٓهغ الا خحن جيخهي خضوص  هيَبُٗت هظه اإلاضًىت 

لى(  الضولت ) هىا٥ خُث جيخهي الضولت    (lxxxvi)اهٓغوا الى هىال٪ اطا ًا ازىحي, الا جغون ٢ىؽ ٢ؼح وحؿغ الاوؿان الٖا
 

    رشزو  الاوساويامل 

ت لم ٠٣ً ٖلى خاله وبهما اؾخمغ الخُىع صازل اإلاغخلت هٟؿها , ٟٞي   بٗض اهخ٣ا٫ الضًً مً اإلاغخلت ألامىمُت بلى اإلاغخلت ألابٍى

ب ُُٞغص الاوؿان مً الجىت , زم ًضّمغ الجـي البكغي بالُىٞان لخغوحه ًٖ َاٖخه باؾخثىاء هىح اإلاخمثل ٗا٢ِ البضاًت هىا٥ بله ٌُ 

 م٘ هىح ألوامغه, لخبضؤ بٗض ط
ً
خ٣ُض ُٞه و ل٪ مغخلت حضًضة ٣ٌٗض ٞحها هللا مُثا٢ا َٗضه بٗضم جضمحر الجـي البكغي مغة ؤزغي , ٍو

ومً هىا ًخدغع  (lxxxvii)بمبضئه وهى الٗض٫ , والخُىع ٌؿخمغ بلى ؤن ًخدى٫ شخو ألاب بلى عمؼ إلاباصئه , وهى الٗض٫ والخ٤ والخب

 ٤ الضًً له صوع ٦بحر في مجخم٘ ٌؿً ٢ىاهحن خُاجه مىه , و٢ض الخٟذ الغوائي ًٖ ٍَغ ٨غة ؤن هللا ؤب , وؤهه شخو.ٞ  ؤلاوؿان مًٞ 

ٞمى٢٘ الصخهُت وحجمها ًخدضص بٗال٢تها بالضًً ؾىاء ا٧ان طل٪ في خا٫  , لضًًباج٣ىُتي الاؾترحإ والاؾدبا١ بلى عبِ الكام 

ٌ ؤم الخمغص , و٢ض خاو٫ الؿغص ونل بالص الكام ببًٗها البٌٗ ًٖ ٍَغ٤ عمؼ اإلاؿُذ الٛائب ًٖ الىًَ ال٣بى٫ ؤم ا بط لٞغ

  , جىاصًه الكام ناعزت

ُض واإلاؿُُذ ٚائٌب؟ )  ٠ُ٦ هًّمِ

 ...والكاُم جهغُر في لُِل الؿىاص

٠َ مً الضهِغ  ُِ
ُ
٢ 

ً
 ًا قاُم ًا بلضا

جي   بن لم ج٩ىوي َو

؟ 
ً
ىا  ؤخخاُج ٦م َو

؟ 
ً
 ٦م خلما

 لهضعي؟(
ً
  (lxxxviii)٦م ؤّما

ٞاإلاؿُذ ًيخمي الى ٧ل طعة مً طعاث بالص الكام , وهجخذ الغواًت في الخٗبحر ًٖ الىعي الجمعي اإلاترا٦م ٖبر الٗهىع وهى وعي 

 مصخىن باالجها٫ . 

مخى٢ٗت , طي الالخىاءاث زُِ الاوؿاهُت الخ٣ُ٣ُت والّغواًت مكضوصة مً بضاًتها بلى نهاًتها بلى 
ّ
ٗت و الال

ّ
ج والاعجماءاث اإلاخى٢ والخٗاٍع

اإلاها ومغحٗها ٖلى ؤعيُت الىا٢٘ , ٢ض ُق  ٞالخظ٦غ والخلم ؤهمىطحان ل٨خابت عواًت الؿحرة الظاجُت ,وبلى الىعاء  , نىب ألامام ُضثٖ 

َاٞدا بمأؾُه الاحخماُٖت و٢ًاًاه ال ا بإنضاء طل٪ الىا٢٘  ُّ الغواًت اهخاج للث٣اٞت وفي و ّغاهىت اإلاِٗل الحّي , ٩ٞان الىن٠ ٞحها خ

 الى الغ٧ىص الث٣افي  ؤو  الخ٣ُ٣ُت للخٛحر الث٣افيمىهج اهخاج الث٣اٞت ال ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى الاؾباب 
ّ
لى جٟانُل ؾُا٢اث ببالىٓغ  بال

ُت و٢ُمُت جمر ًٖ هُ اهخجذ الث٣اٞت . و الؿغص مدىع ًضوع خىله وحىص الاوؿان بخمٓهغاث مخضاولت حٗبِّ   في ٓم مٗٞغ
ً
ىذ الظاث جإنال

 .(lxxxix)م٩انها وججظعا في ؤػمىت مخسالٟت وان بضث مدكُٓت 

ٞت  هي اإلاؿاولت ًٖ اهخاج اإلاجخم٘ وٖبّ    ر ًٖ هظا اإلاى٠٢ ب٣ىله : ) ًغي ماع٦ـ ؤن اإلاجخم٘ هى الظي ًيخج الث٣اٞت ولِؿذ الث٣ا

وٖحهم  ًدضصوحىصهم الاحخماعي هى الظي الاحخماعي وبهما ال٨ٗـ, بمٗجى ؤن وحىصهم لِـ بالًغوعة ؤن ٌك٩ل وعي الىاؽ ان 

)(xc)  ٓغ الث٣اٞت باٖخباعها اث الابضإ واهما هى البيُت ؤلاصاٍعت مً وحهت ه و الٗامل ؤلابضاعي لـِ هى ألاؾاؽ في جدضًض مؿخٍى

لها الى ؾلٗت ومً زم اٖاصة بُٗها الى  ٞةن هظا مثا٫ آزغ ٖلى ال٣ىي التي جغوى الث٣اٞت اإلاًاصة ًٖ ٍَغ٤ حٛلُٟها وجدٍى نىاٖت , 

 الٟئت الكابت باؾلىب آًم وخ
ً
ُا  ؤحل هللا ًم ٖؼام الٗبض الظي ٌؿعى بلُههىلُىوص هى مغ٦ؼ اهخاج الاخالم   و ( xci)ُاصي ؾُاؾ

ع الاخالم ًٖ ٍَغ٤ اهخاحه وحؿٍى الٛغب ًهّضِ  ٞ الم والؿِىما وبظل٪ ًهضع ٣الىنى٫ الى الكمـ , ه الى الكغ١ ًٖ ٍَغ٤ الٖا

٧ل مكغوٕ ٌؿعى للجهًت والخ٣ضم في اإلاُاصًً الؿُاؾُت  ز٣اٞخه الاؾخٗماٍعت ٦ؿل٘ لخضمت اٚغايه الخانت , مً ؤحل اخباٍ

 مً هىلُىوص ٧ي ًخم٨ً مً اًها٫ ا٩ٞاعه واخالمه الى آلازٍغً.
ً
 والاحخماُٖت والث٣اُٞت. لظا ؤعاص ٖؼام الٗبض هللا ان ٩ًىن مخسغحا
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ترهم بٗباعاث هُلؿىن ماهضًال التي ًجٗل خ  هدً ٍغت الاوؿاهُت مً خٍغت ٞلؿُحن )بط ًامً ٖؼام ٖبضااله بدٍغت ال٨ٟغ واإلاٗخ٣ض ٍو

 آزغ بؿبب لىن بكغجه, ؤو ؤنله ؤو صًىه, 
ً
دىا ها٢هت مً صون خٍغت الٟلؿُُيُحن..... ال ًىحض بوؿان ُولض ل٨ُغه بوؿاها وٗلم ؤن خٍغ

ال٨غاهُت.... الصجٕا وبطا ٧ان في ؤلام٩ان حٗلُمهم ال٨غاهُت ٟٞي بم٩اهىا حٗلُمهم الخب زانت ؤن الخب ؤ٢غب ل٣لب ؤلاوؿان ًم 

, بل هى الصخو الظي ًيخهغ ٖلى مساوٞه.. ٍوهُضم بىا٢٘ الخمُحز الٗىهغي في  (xcii)( لِـ هى الصخو الظي ال ٌكٗغ بالخٝى

غ اإلاهحر ,  وفي الٛغب ؤقض ما جالم  حىىب اٍٞغ٣ُا خحن ؤعاص ٦خابت مكغوٕ بدثه ٟٞي الكغ١ ُؾلب الٟلؿُُجي ؤعيه وخ٣ه في ج٣ٍغ

ٓاه ُهاص, ٞجىىب اٍٞغ٣ُا هي الضولت الاوؿاهُت م غ الخمُحز الٗىهغي يض الؼهىج الظًً حٗغيىا أللىان قتى ًم الخٟغ٢ت والاي

ًاها , وال حٗتٝر بإًت وز٣ُت صولُت زانت بدماًت خ٣ى١ الاوؿان ) ا بإي مى٤ُ ٣ًؿمىن الىخُضة التي جدبجى ٖضم اإلاؿاواة بحن ٖع

حن وملىهحن ًم ؤنى٫ مسخلُت؟ ٞىحئذ ؤن هظا الخهي٠ُ ًدّضص ل٩ل ٞئت ؤًً الؿ٩ان بلى بٌُ مىدضٍعً مً ؤنل ؤوعبي, وآؾٍُى

حِٗل, وهٕى الٗمل الظي ًم٨ً ؤن ج٣ىم به, وهٕى الخٗلُم, ومً الظي ًم٨ً لهم ؤن ًتزوحىا به. ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىال٪ 

اإلاضن ال٨بري واإلاىاوئ واإلاُاعاث  مٗاػ٫ بٍٞغ٣ُت ال جدخىي ٖلى مىاعص ا٢خهاصًت مالئمت, في خحن جًم اإلاى٣ُت البًُاء حمُ٘

  (xciii)(ومىاحم الظهب وألاإلااؽ؟

 ًم هىلُىوص , ُٞسخاع في مكغوٕ جسغحه  و 
ً
 مخسغحا

ً
  الخلم ألاؾاؽ وألاو٫ ٖىض ٖؼام الٗبض هللا هى ؤن ًهبذ مسغحا

ً
 حٍغئا

ً
ا مىيٖى

 ًٖ اهتها٧اث هٓا
ً
 وزائ٣ُا

ً
٣ُا ل٩ُىن لُيكغه في الصخاٞت الٗاإلاُت , لظا خاو٫ ؤن ٌٗض ُٞلما م ألاباعجاًض الٗىهغي يض الؿىص في اٍٞغ

 مىيٕى جسغحه في حامٗت ٧الُٟىعهُا. 

 ٓاهغ خمالى اٍٞغ٣ُا  صزل 
ً
جبرون ٖلى ٖمل بُٗىه وؤما٦ً ا٢امتهم  ا بمٓهغ الؿائذ ّٞهىع ج٣ُُض خغ٦ت الاٞاع٢ت ومىٓغهم وهم ًُ

٩ا النهم حغصوه في  وجدٍغم اؾخسضام وؾائل الى٣ل اإلاسههت للبٌُ لضًه...ل٨ىه لم ًخم٨ً مً انُداب ال٩امحرا والاٞالم الى امٍغ

ىا اهه مً انى٫ ٖغبُت , ولىال حيؿِخه ٨ُت إلاا ؾمدىا له باإلاٛاصعة  , ه٨ظا ًٟكل في ازغاج ٞلمه الىزائ٣ي  اإلاُاع خُىما ٖٞغ الامٍغ

 جد٤ُ٣ ؾب٤ صخٟي مخمحز(
ً
 اإلاٛامغة, وزاؾغا

ً
 زاؾغا

ً
٩ا بٗض ٖكٍغً ًىما . وهظا اه٨ؿاع آزغ لخلم الاوؿاهُت , (xciv))ٞٗضث بلى ؤمٍغ

 لم ٌؿدؿلم ٣ٞض بضؤ بالبدث ًٖ ٍَغ٣ت ًىانل ٞحها 
ً
د٤٣  ُٞه الهضٝ الاوؿاوي الظي ؤعاصه في مكغوٕ خلمه ٍول٨ً ٖؼاما

٩ا  ى٢٘ ازخُاعه ٖلى شخهُت مخمحزة في الُب وهى ص٦خىع صًؼ , اقهغ حغاح  للمش  في امٍغ مكغوٖه ألاو٫ خُىما لجإ بلى اٍٞغ٣ُا ,ٞ 

٩ا , و٢ض جسُى في خُاجه ٧ل الٗثراث   (xcv)بلى ؤن ونل بلى ال٣مت في ٖمله وخ٤٣ وحىصه في ؤمٍغ

 الى ٞلم وزائ٣ي  ٢ض جلخٔ زُىٍ مكتر٦ت بحن خُاة الض٦خىع صًؼ التي خىلها ٖؼام الٗبض هللا    
ً
, في  عخلخه وخُاجه هى شخهُا

ال٨ٟاخُت والٗثراث التي ؤٖا٢خه واهخهغ ٖلحها في ٧ل مغة , ونىال بلى  اججاهه الاوؿاوي. ٣ٞض ٧ان ٖؼام الٗبض هللا ضخُت أل٩ٞاعه 

قهض الٗالم الٗغبي في ال٣غن الٗكٍغً مىحاث ٢ض و ًػّج به في السجً خُىما ٧ان في ممل٨ت حؼع الىسُل , التي ّٖبر ٖجها ب٣لمه و 

هم مً اإلاث٣ٟحن واإلا٨ٍٟغً والاصباء في السجىن بدُث 
ّ
خ٣ا٫ بدُث ػُج آالٝ الؿُاؾُحن وحل واؾٗت مً ال٣م٘ وٖملُاث الضهم والٖا

اهغة ال٣م٘ ؾببه اوٗضام ألاحىاء الضًم٣غاَُت التي جًمً ّٚهذ السجىن الٗغبُت بسجىاء الغؤي وال٩لمت واإلاٗ  ْ خ٣ض, وقُٕى

غ التي  اتهم الؿُاؾُت والث٣اُٞت وال٨ٍٟغت يمً ألَا ها الضؾاجحر , ٟلج٨خ٣ى١ الاٞغاص والجماٖاث وال٨ُاهاث في مماعؾت وكَا

ُا٢اث وؤهٓمت خًاٍعت جدترم خ٣ى١ الاوؿان غاٝ اإلاىبث٣ت  ًٖ ؾ اجه  وجدضصها ال٣ىاهحن وألٖا , وجهىن ٦غامخه وجًمً خٍغ

 (xcvi)الصخهُت 

اجُذ ًٟ٪ بها  هللا ٖؼام الٗبض لضي ٍت ال٨ٟغ   بٙؼ هىع البيُه        واإلاٟخاح  لكمـمخٗت اإلا٩ان الظي ًدخًىه ٖلى امً خؼمت ٟم

لب مىه ٢غاءجه بًاه و٢ض ؤهضاه  اإلاا٫ ل٩اع٫ ماع٦ـ عؤؽالاو٫ هى ٦خاب  في ًىم واخض ومىا٢كت )ؤخض الغحا٫ اإلاث٣ٟحن في بلضجه َو

٦ىذ قضًض الىل٘ باإلاُالٗت, ٦ىذ ؤ٢غؤ للكُىُٖحن و٦خب )٦خب الكُىُٖحن ىجي مُالٗاجه في واإلاٟخاح الثاوي لبىائه الاًضًىل (ؤ٩ٞاعه

م في الخؼب الكُىعي في ؾىعٍت, ٧اهىا خُجها ًٟغيىن ٖلُىا ؤن ه٣غؤ ل٩ي ه٩ىن مث٣ٟحن ؤ٦ثر ًم 
ّ
عؤؽ اإلاا٫, و٦ىذ قبه مىٓ

ٖمل اإلاغاؾل الصخٟي  واإلاٟخاح الثالث هى ٦خابت اإلا٣االث (البٗثُحن, ٩ٞاهذ خىاعاحي, وسجاالحي مخمحزة, ) ٦خبذ ؤو٫ م٣ا٫ وامتهان 

 للصخُٟت في مضًىتيفي خُاحي خحن اهضلٗذ خغب حكٍغً في صخُٟت الثىعة 
ً
زغ١ نضمت مً هظه اإلاٟاجُذ  (xcvii) (و٦ىذ مغاؾال

غاء جُاع ا  .الخٍغت في ٖملُت الؿغص بمىذ الصخهُتالىا٢٘  غواًت اللىعي ٖبر مٗبًرً ؤؾاؾحن وهى ٢هغ وحؿخجُب هظه الغواًت اٚل

َت يمحر ) ألاها(ىٟؿها وؾىاها و٧ل ملحؿغص هللا  ٖلى شخهُت ٖؼام الٗبض واإلاٗبر الثاوي جُُٗم الغواًت بإ٤ٞ  , ا ًسُغ لها بىؾا
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خجؿض ًخإعج نغإ الاوؿان اإلاث٠٣ بحن بىاء الخلم ) الاهخهاع ( واه٨ؿاع الخلم ) الهٍؼمت (  .(xcviii)الاؾُىعة والكٗغ واإلا٣االث  ٍو

ٖبر ٖىهغ م٩اوي ) ال٣ٍغت الهٛحرة في ؾىعٍا , ممل٨ت حؼع الىسُل , هسلت الجىىب , الاعصن , بحروث , اإلاخٗضصة  هالهغإ بمالمد

 الؼمً واإلاغخلت , والظي ٨ًملهما هى الظاث .واإلا٩ان مغجبِ ببيؿلٟاهُا , ٧الُٟىعهُا ) هىلُىوص ( , 

  

 الخاجمت    

خ٨إنغإ الاوؿان مً احل الخٍغت , , و اإلاهضوم الىي٘ الاوؿاوي  لـ ؾلُمان الهّضيعواًت عائدت الخٟانُل  ؤزاعث .1  ٍو

ه اإلاغاعة  التي جمّؼ١ الغوح للضولت  نىم الىا٢٘ اإلاخمثل في الؿلُت الجباعة  الؿاعص ٖلى ًٞاء الخلم لُدُم به وُججٖغ

٤ في ؤؾلىب عمؼي ق٤ُ  وألالم ,ًٖ ٍَغ  ٖلى اإلاؿُدُت 
ً
 جُىع الىعي ٖىض البكغ في اإلاغاخل التي مغث بها ألاصًان , مغ٦ؼا

٩اعه ٖلى شخهُاجه مىػٖا  ت ٞؤ ت طاث الخىٕى الٗغقي واإلاؼاجي ٨ًّث٠ مً زاللها هٓغجه بلى الاوؿاهُت مً ػاٍو جمخٗها بالخٍغ

 .تاو زًىٖها للٗبىصً

ا  التي جدمل في الاهثى ٖلى الؿلُت و  خلم الىنى٫ الى ممل٨ت الكمـ في الغواًت في نغإ ٢ُبي الظ٦غ باعة ج٨مً   .2 َُاته

ٗخلي ٖغف ممل٨خه حِل مً اليؿاء. الامً والخٝى , الُٗاء واإلاى٘ , الدؿامذ وال٣ٗاب ستزله  ٣ُٞصخي الؿاعص الاب َو ٍو

ٗؼم ٖلى في ٢ائض واخض   جد٤ُ٣.ًدلم باالمل َو

   و٢م٘ الؿلُت.الاؾخالب مً ًغمؼ جىٕى اإلاغؤة وحٗضصها بلى ؤهىإ  .3

ت بحن الغحل هٟؿه ٖؼام الٗبض هللا وجغؾم الٗال٢ت بحن الغحل واإلاغؤة نىعة  .4 الهغإ الاوؿاوي في ٖال٢ت ٚحر مدؿاٍو

وججاوػ الٗؼلت ًه , وفي طل٪ ًمثل ٖؼام الٗبض هللا الاوؿان الؿاعي الى الخٍغت والخالم مٗواليؿاء اللىاحي ؤ٢ام ٖال٢ت 

ـ  الٗبض ـ هللا ( في نغإ صازلي ًمخض به ٖلى َى٫ الغواًت  ٞالٗؼم ٣ٖض , ولالؾم هٟؿه صاللت زانت في زالىزُتها ) ٖؼام

 , الىُت ٖلى الٟٗل بثباث 
ً
 ٧ان ؤو ع٣ُ٢ا

ً
ألهه مغبىٌب هلل ٖؼوحل , وهللا هى اإلاٗبىص والخال٤ في , والٗبض هى الاوؿان خغا

ت الضًاهاث الخىخُضًت الثالزت. ُٞلخو بظل٪ ٖؼام الٗبض هللا  ٨ٞغة ؾ٣ىٍ الاوؿان وٖىا٢ب ٖهُان آصم ٖلى البكٍغ

 ٧لها.
 

                                                 
 (i)  126اخالم ال٣ُٓت: قاٍٖغت. 

 (ii)  61: ًٞ الىحىص. 
 (iii) )٘134و معجم م٣اًِـ اللٛت  :  لؿان الٗغب: ماصة )و٢.  
 (iv)  2ٚغبت الغاعي الخؿان ٖباؽ ؤهمىطحا: –جى٠ُْ الًمائغ في الؿحرة الظاجُت. 

  (v) .23-22:  الٗائليصعاؾاث في ٖلم الاحخمإ   
 (vi)  45:- ًٞ الخب. 
 (vii)  :61ًٞ الخب. 
 (viii) :15عائدت الخٟانُل. 

. 104عائدت الخٟانُل:    (ix)  
 (x) :101عائدت الخٟانُل. 
 (xi) :161عائدت الخٟانُل. 

. 14:  عائدت الخٟانُل     (xii)   

.      14عائدت الخٟانُل:   (xiii)  
 (xiv) :15عائدت الخٟانُل. 
 (xv) :12عائدت الخٟانُل. 
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 (xvi)  256:للُٟلالىمى الىٟسخي. 
 (xvii) :72الصخهُت وٖملُاتها ال٣ٗلُت. 
 (xviii) ::30اإلاجخم٘ الؿلُم. 
 (xix)  45:حمالُاث اإلا٩ان. 
 (xx) :٘55الخلم والىا٢. 
 (xxi) :13-12عائدت الخٟانُل.  
 (xxii) :61ًٞ الخب. 
 (xxiii) :16عائدت الخٟانُل. 
 (xxiv) :20عائدت الخٟانُل. 
 (xxv) :22عائدت الخٟانُل. 
 (xxvi) :24عائدت الخٟانُل. 
 (xxvii) :25عائدت الخٟانُل. 
 (xxviii) :27عائدت الخٟانُل. 
 (xxix) :27عائدت الخٟانُل. 

.228هٍٓغت ألاصب :    (xxx)  

.25:  عائدت الخٟانُل   (xxxi)  

  (xxxii)  75-74ألاصب اإلالتزم : 

.  246: عائدت الخٟانُل   (xxxiii)  
 (xxxiv) :16عائدت الخٟانُل 
 (xxxv) :17عائدت الخٟانُل. 
 (xxxvi) :19عائدت الخٟانُل. 
 (xxxvii) :25عائدت الخٟانُل. 
 (xxxviii)  :30عائدت الخٟانُل. 
 (xxxix) :30عائدت الخٟانُل. 
 (xl) :346الاوؿان طل٪ اإلاجهى٫. 
 (xli) :32عائدت الخٟانُل. 
 (xlii) :22عائدت الخٟانُل. 
 (xliii) :65الاوؿان بحن الجىهغ واإلآهغ. 
 (xliv) :108عائدت الخٟانُل. 
 (xlv) :108عائدت الخٟانُل. 
 (xlvi) : 113عائدت الخٟانُل. 
 (xlvii) :56ًٞ الخب. 
 (xlviii) :48ًٞ الخب. 
 (xlix) :120عائدت الخٟانُل. 

.131: ًىجىبُا    (l)  
 (li) :116عائدت الخٟانُل. 
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 (lii) :125 - 123عائدت الخٟانُل  . 
 (liii) :50ًٞ الخب. 
 (liv) :126عائدت الخٟانُل. 

324الُىجىبُا والٟلؿٟت :   (lv)  
 (lvi) :127عائدت الخٟانُل. 
 (lvii) :77ًٞ الخب. 
 (lviii) :137عائدت الخٟانُل. 
 (lix) :142عائدت الخٟانُل. 
 (lx) :77ًٞ الخب. 
 (lxi) :53ًٞ الخب. 
 (lxii) :188-169عائدت الخٟانُل. 
 (lxiii) : 168 – 162عائدت الخٟانُل. 
 (lxiv) :231 – 224عائدت الخٟانُل. 
 (lxv) :61ًٞ الخب. 
 (lxvi) :49ًٞ الخب. 
 (lxvii) :208 – 140عائدت الخٟانُل. 
 (lxviii) :233 – 183عائدت الخٟانُل. 
 (lxix) :51 – 49ًٞ الخب. 
 (lxx) :252عائدت الخٟانُل . 
 (lxxi) :51ًٞ الخب . 
 (lxxii)  تراب في الث٣اٞت الٗغبُت  .179مخاهاث الاوؿان بحن الخلم والىا٢٘: –الٚا

.206اإلاغا٢بت واإلاٗا٢بت : والصة السجً :   (lxxiii)  

.300قٗغ السجىن في الاصب الٗغبي الخضًث واإلاٗانغ :   (lxxiv)  
 (lxxv) :٘56الخلم والىا٢. 
 (lxxvi) :٘67الخلم والىا٢  
 (lxxvii) :74عائدت الخٟانُل.  
 (lxxviii) :76عائدت الخٟانُل. 
 (lxxix) : 62ًٞ الخب. 
 (lxxx) :87عائدت الخٟانُل. 
 (lxxxi) :192عائدت الخٟانُل. 
 (lxxxii) بال٩اهً يغوعي لخُاة ال٨ىِؿت  : ٍو
 (lxxxiii) : 178عائدت الخٟانُل. 
 (lxxxiv)  : ٨ُبُضًا اإلاىؾىٖت الخغة بٍو  ٍو
 (lxxxv) :62ًٞ الخب 

.106ه٨ظا  ج٩لم ػعاصقذ :    (lxxxvi)  
 (lxxxvii) :63ًٞ الخب. 
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 (lxxxviii) :216-215عائدت الخٟانُل . 

ت والؿغص :  ٩ىع الهٍى .78بى٫ ٍع  (lxxxix)  
 (xc)  بما هى الىعي   : ٍو

. 289مضزل الى ؾىؾُىلىحُا الث٣اٞت :   (xci)  
 (xcii) :152عائدت الخٟانُل.  

.153-152عائدت الخٟانُل :   (xciii)  
 (xciv) :152عائدت الخٟانُل. 
 (xcv) :157-155عائدت الخٟانُل. 

. 57صعاؾت ه٣ضًت جُب٣ُُت : -ؤصب السجىن زال٫ ؾىىاث الخ٨م الض٦خاجىعي في الٗغا١    (xcvi)  

.12عائدت الخٟانُل :   (xcvii)  

. 72ؾغص آلازغ .. ألاها وألازغ ٖبر اللٛت الؿغصًت :    (xcviii)  
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, ٖضهان  خؿحن  اخمض ,   2003 – 1963جُب٣ُُت( ؤصب السجىن زال٫ ؾىىاث الخ٨م الض٦خاجىعي في الٗغا١ ) صعاؾت ه٣ضًت . 1
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تراب في الث٣اٞت الٗغبُت , مخاهاث الاوؿان بحن الخلم والىا٢.3 الٗغبُت , بحروث ,   ٘,  ص.خلُم بغ٧اث , مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضهالٚا

ٍ1 ,2006 . 

ذ , .4 ت , ال٩ٍى  .1989الاوؿان بحن الجىهغ واإلآهغ , اٍع٪ ٞغوم , جغحمت ؾٗض ػهغان , مغاحٗت وج٣ضًم لُٟي ُُٞم, ٖالم اإلاٗٞغ

 .  1980,   3ٝع , بحروث,ٍالاوؿان طل٪ اإلاجهى٫ , ال٨ؿِـ ٧اٍعل , حٍٗغب ق٤ُٟ اؾٗض ٍٞغض, م٨خبت اإلاٗا.5

ت و الؿغص , خاجم الىعٞلي, ماؾؿت مهُٟى ٢اههى للُباٖت , جىوـ , .6 ٩ىع الهٍى  .2009بى٫ ٍع

خمض بً بلت جى٠ُْ الًمائغ في الؿحرة الظاجُت ,ٚغبت الغاعي الخؿان ٖباؽ ؤهمىطحا: ؤ.صبالوي هاصًت و ص. ابغاهُم ٖلي , حامٗت ا.7

 mkd11-2016/3179-11-ouargla.dz/index.php/numero-https://revuse.univ)الجؼائغ(,  1,وهغان 

الخلم والىا٢٘ , ه٩ُىالؽ بغصًائ٠, جغحمت:  ٞااص ٧امل , مغاحٗت: ٖلى اصهم , اإلايكىعاث الجامٗت , جىػَ٘ م٨خبت الؿائذ .8

 1985َغابلـ, 

 .1980حمالُاث اإلا٩ان,حاؾخىن باقالع,جغحمت:ٚالب هلؿا,صاع الخٍغت للُباٖت,.9

 .1981بحروث ,  ,مهُٟى الخكاب , صاع الجهًت الٗغبُت ,صعاؾاث في ٖلم الاحخمإ الٗائلي .10

 , 2018, 1عائدت ُ الخٟانُل , ؾلُمان الّهضي, صاع ٦ىاهت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ , ٍ.11

 .2003,  1ؾغص آلازغ .. ألاها وآلازغ ٖبر اللٛت الؿغصًت , نالح نالح , الضاع البًُاء : اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي , ٍ.12

ٖلم قاٍٖغت الخإمالث الكاعصة, ٚاؾخىن باقالع,جغحمت:حىعج ؾٗض,اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث  -قاٍٖغت اخالم ال٣ُٓت.13

 .1991,1واليكغ,ٍ

 .2004ال٣ٗلُت ,ص. لُلى زلُل صاوص , ميكىعاث حامٗت صمك٤, ٧لُت  آلاصاب ,  الصخهُت وٖملُاتها.14

 .2003, 1لبىان ,ٍ–قٗغ السجىن في الاصب الٗغبي الخضًث واإلاٗانغ ,ص.ؾالم اإلاٗىف ,صاع الجهًت الٗغبُت , بحروث .15

 . 1992, 1ٖلم احخمإ الاصب , ؾُض بدغاوي ,  صاع هىباع للُباٖت , ال٣اهغة, ٍ.16

https://revuse.univ-ouargla.dz/index.php/numero-11-2016/3179-mkd11
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,  2ًٞ الخب " بدث في َبُٗت الخب وؤق٩اله " ,  اٍع٪ ٞغوم , جغحمت مجاهض ٖبضاإلاىٗم مجاهض ,صاع الٗىصة ,بحروث , ٍ.17

1981 . 

 .2014ؾىعٍا ,ٍ ,  -ًٞ الىحىص ,بَعل ٞغوم, جغحمت : بًىاؽ هبُل ؾلُمان , صاع الخىاعللُباٖت واليكغ والخىػَ٘ .18

                                                                adday.com-http://saintبٍُغغ٦ُت ال٩لضاهُت :   ال٩اهً يغوعي لخُاة ال٨ىِؿت, ال .19 

 .  2005لؿان الٗغب , ابً مىٓىع , صاع ناصع للُباٖت  واليكغ , بحروث , .20

 ,)ص.ث(1: خؿً ٢بِسخي , , اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغب ٍاللٛت اإلايؿُت , ؤٍع٪ ٞغوم , جغحمت .21

 https://www.ida2at.comما هى الىعي , الهام الخضابي : .22

لى اإلاجخم٘ الؿلُم , اٍع٪ ٞغوم , حٍٗغب مدمىص مدمىص , لجىت الخال٠ُ والترحمت واليكغ , ؾلؿلت ال٨ٟغ اإلاٗانغ "م٨خبت الاهج.23

 1990اإلاهٍغت 

مضزل الى ؾِؿُىلىحُا الث٣اٞت  , صًُٟض اوٛلحز , حىن هُىؾىن  , جغحمت: إلاا ههحر . اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار  وصعاؾت .24

 . 2013, 1الؿُاؾاث , بحروث ,ٍ 

مغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي  اإلاغا٢بت واإلاٗا٢بت : والصة السجً  , مِكا٫ ٞى٧ى, جغحمت : ص.ٖلي اإلا٣لض , مغاحٗت وج٣ضًم مُإ نٟضي ,.25

 .1990بحروث ,–

,  1معجم م٣اًِـ اللٛت , ابً ٞاعؽ , جذ : ٖبضالؿالم مدمض هاعون , صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ , ال٣اهغة ,ٍ.26

1982 . 

لُ٪ واوؾخحن واٍعً , جغحمت : مدحي الضًً نبحي ,اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ .27 يُه ٍو  .1987 هٍٓغت ألاصب , ٍع

ـ  -الىمى الىٟسخي للُٟل .28  .2003ٖمان, ألاعصن , صاع ال٨ٟغ ,  -ٖٟاٝ اخمض َٖى

 ,  1ه٨ظا  ج٩لم ػعاصقذ , ٍٞغضٍع٪ هُدكه , جغحمت حضًضة ٧املت , اإلا٨خب الٗالمي للُباٖت واليكغ بحروث , لبىان , ٍ.29

٨ُبُضًا اإلاىؾىٖت الخغة : الاؾ٣ُٟت : .30    https://ar.m.wikipedia.org/wiki   ٍو

 ًىجىبُا , جىماؽ مىع , جغحمت :اهجُل بُغؽ ؾمٗان , الهُئت اإلاهٍغت الٗامت لل٨خاب,مهغ ..31

الغابُت الٗغبُت الا٧اصًمُت  -مجمىٖت مً الا٧اصًمُحن الٗغب  ,الُىجىبُا والٟلؿٟت , الىا٢٘ الالمخد٤٣ وؾٗاصاث الخد٤٣ .32

 . 2014, 1للٟلؿٟت , اقغاٝ وجدٍغغ  ؤ.ص. ٖامغ ٖبض ٍػض الىائلي وآزٍغً , صاع ألامان , الغباٍ .ٍ
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