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 احسان التميمي

 

ولعري نر  ا ر     . خطرب  صلري  ورعل  ارخ الاطبكربة ،بصرس   كاور  كقب رظ و  رس   عرظ             الغرو أن القررنن الررر    

ال لا ر األسالكقس التي  ضات كهب غضلن الاطب  القرن ي  ي ظرب ر  التقرم   والتررخقر التري  رلات الالرل ق        

لناررل ق  والغيغقرررق   ارررخ اخرررتيم نعرربهكه  ونرفعقررربقه  الأقبصقرررس  صتقب  رررت أ ينهرر  لارعررر   ررر   ررر      وا

الالقلس التر،قغقس التي قنعر ن  قلققر صي العي بة الماخاقرس لاعتتبلقربة النلرقس أو اللترماة اللرلرم لا عارس       

تقل رس    ا العناخ كلصرههب ظرب ر   صتعم ة اآلهاء تلل     الالقلس االسالكقس كاوب العنب ج العتا   صي   .

قعررم دترمم نعطقبقهررب الترري قرمل  اررخ كقرربن   (هقغرس النورر   ) ولعرري ظررب ر . ونترانقرس األررررام ونتعررعغس الللرلن  

نب ،ربن  ارخ رر قرس   ربح واترم      :))القرنن ود  بز    الهقغبرهب كعل ع األلهبظ القرن قس صي النو  ال ي  عني للًس

والعرر  ققرلل لطرلاه الاغري دما انترم نورتل ب       .بء ن  الرريح  ارخ   ربح واترم       بح صي األ قبء و عني أ ضب نب ف

 ور  تور   والنور  كبلتوررق      : خ    ا النو  أي سر  ارخ  ر ا الطرلاه   والرريح دما ،ربن نور ل ب  قري لرظ         :

أنررب النال ررلن ( 1(( )نلررمه  وررقت الررريح دما  طهررت كعضررظ  اررخ كعررب  و قرربل  وررقت كررق  العررق ق  و بسررقت  

الن  اخ تروم العط  ترروم النور    و طر  النور   رل التربكع العتلسرو كقنرظ وكرق  نتغل رظ أترم            صقلطا

و اتا   ط  النو     غقرر  نر  التلاكرع كرل رظ     ( . 2)تروم العط  و ي اللاو  ث    الهبء   تتخ   أح  أو 

 ( .3) اقظ  ننهلي    نتغل ظ له ب كارم العط  ونعنخ ن  تقث أن الععطلم صي األغاب غقر الععطلم

تررري كهرر   المهاسررس اقارربم العررنهج اللرربكي صرري هصررم قارر  اللررقبغس القرن قررس   وصررلال دلررخ العقلررم االكيغرري       

والعضعل ي لهب  و ي ال ق عي ن  العنهج الععقبهي ال ي فرم  اقظ كعب الوا  ن  العهور   غب رس صري ترم    

صي هؤ تهب لتا  ال ب ر  االسالكقس العهعس صي ماقظ كي  ي قابول أن قعرض أل   العماهس التهوقر س والغيغقس 

وصري ظري نعطقربة القرراء  االسرالكقس ونرب قرلاصر نر  ننموترس صري استعررام الرن              .القرنن نر  زوا رب ناتاهرس    

دن نرب قتغعرظ   .القرن ي  نغلي له   المهاسرس أن قرملي كرأ هرب صري مرلء نرب ا رتج نر  ن ربن نهعرس صري  ر ا العررن              

تم كعقم نب  رع صقظ كعب أصاب  الن ر ن  العهور   واصراب  الارم ث  ولعري     المهاسس ن  ننهج  عبكظ دلخ

 .   ا العنهج ،بن  ررب   ب أن  تااخ كظ أصاب  الترو ي 

  

قعرم نر  القضرب ب العهعرس التري قرمخي صري تقر           – اخ  ال  ربح  –الكم ن  اإل به  دلي أن  ضقس التقم   والترخقر 

تربول كعرب الغيغقرلن الععبصررون هكرو  ر   ال رب ر  كن ر رس نعبصرر            و رم . تقلل الععرصس الالل س العتنل س

 رري الن ر ررس التال اقررس الترري أراقهررب  عررلح قعررل نوررري ،عررب صعرري النب ررم الررم،تله ناعررم  غررم العطاررب صرري ،تبكررظ     

 و رم ،ربن لامهاسربة القرن قرس والترو اقرس اثرر كربلة األ عقرس صري قطرله  ر              ( 4()الغيغرس العركقرس   رراء  أخررم    )

ل ب ر   ال ًب وكيغقًب لعب وفمقظ قا  المهاسبة ن  تبص  أسالكي لالرقبغس القرن قرس مي    رس  اللقرس وفعبلقرس      ا

 .صي اآلن  هوظ

 : هكقوبن  وصي تمو  نب وصي دلقنب ن   للص ناتلس كه ا العرن  ت اخ لم نب اق ب بن

دم   رر أصراب   ر ا االق رب      .اتقم   والترخقر صي الن ر دلخ النو  القرن ي ل( ال عبلي)االق ب  العراي : األول    

دم   رري ققرم   كعرب العهرر اة القرن قرس      .وال سقعب صي نب  تعا  كبلهبصاس( العلسقققس)دلقظ ن  اللفهس العراقس 

صري    ( ربهون ) ارخ  ( نلسرخ )  اخ كعضهب  اخ وص   و  الهبصاس ال ي  ار  صري وهو  رب ،عرب صري ققرم   له رس      

مرع لعرربن الور ع وقوربوي نقربرع الرريح و رل اق رب  ال  رللي ال ب رب اإل  ربزي            نلمع وقرخقر   نرظ صري نل  

 .أ عقس صي وهو  ب  اخ صله ناتاهس 

و نعبز االق ب  اآلخر ن  األول كرل ظ  ن ر دلخ  ضقس التقم   والترخقر  اخ  ال أ،أر اق ا ًب كق  العرري والععنرخ   

ا االق ررب   اررخ العوررتلم الععنررلي صرري التعغقررر القرن رري  لرنررظ  هعرري ال ب ررب ال عرربلي لانورر  القرن رري و  ،ررم  رر 

و ت اخ   ا االق رب   نرم العتررخر   نر  العهورر   الر    أ قنرلا أن ،ترب  ان نع ر  أل رظ   ر             .اظهبهًا إل  بز  

. خبهج    فعقع وفل  الن   الععتب  صي ،ريح العرر    وأن الغرم ع ال  عرم  نر  اللفرل  التري  عاري كهرب اإل  ربز           

(  ربهون ) ارخ  ( نلسرخ )كاللص ققرم   له رس   ( العراي)   اخ أ ظ  رم أن نب م،ر  اصاب  االق ب  األول ز ب 

و عاري ملر  كقللرظ    .صي نلمع وقرخقر   نظ صي نلمع نخر لعربن الو ع وقوبوي نقربرع الرريح لرقص كلراق      
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س   قر  ي نعنرخ واترمًا نر      الهبكم   نم ب غقرر نرب م،ررو  و ري د رب   م،رر القلرس اللاترم  كرلهربظ ناتاهر            ألن)) 

 قررم ،أقررر نرر  القلرر  صرري نلامررع ،أقررر   ’األنررر اللررعب   الرر ي ق هررر كررظ الهلرربتس  وقتغررق  كررظ الغيغررس  وأ 

ناتاهس  اخ قرققغبة نتهبوقس  و غهلا ك ل   ارخ   ر     ر  اإلققربن كعأارظ نغترمأ كرظ ونرررها   ولرل ،ربن صرقه             

وفعال ب كربزاء نرب   .هب كرلهبظ له  ق  ي قا  الععب ي و ال ب قعر  ن  الععبهمس لقلموا قا  القلس و غروا  ن

صعاخ  ر ا  ررلن العقلرم كتقرم   كعرب الراعربة وقرخقر رب اظهبهاال  ربز         ....فبء كظ   وقلصالا ك ل  دلخ قر  غظ 

 ( .6(( ) اخ الطر قق  فعقعب  ون الو ع ال ي قل عل 

لرظ األثرر اللامر  صري     ( العلسرققي )أن النور  ال عربلي   دم . وال  اهخ أن   ا الرأي ال  تهر  نرع فعقرع الاقأقربة     

قلفقررظ التقررم   والترررخقر   ب قرر   رر  العنررب  الرر ي  امثررظ ال رررس العلسررققي لاهبصرراس كب ورر بنظ نررع النورر         

التري ا عربز كهرب    -ولعي اكر  األثقرر خقرر نر  قنغرظ دلرخ  ر   الالقلرس االسرالكقس          . العضعل ي العرا  كأظ لاعتاقي 

( الرعربم )دم ه   ارخ ال ناعرري صربتب قهورقر     . وزا  صري قهلرقاهب  -غقرر  نر  الاطبكربة    الاطب  القرن ي ن 

صقعب م غلا دلقظ ن  أن صله  ققرم   العهعرلل كرظ  ارخ     (ال بنع ألتربح القرنن)و اخ ن  ت ا ت و  ،بلقررغي صي 

ل هررب صررله   قارررج  رر  ، [ 4/سررله  الهبقاررس (( ]د رربن  عغررم  ود رربن  وررتعق    :)) صعاررظ العتعأاررس كقللررظ قعرربلخ   

أن  وررتععي  اررخ وفهررق  أتررم عب االختلرربص واآلخررر ))صقررم هأم اكرر  األثقررر (.7)ليختلرربص صرري ققررم   األ رر  

نرا ب      الريح ومل  أن  رلن   عظ ال  او  دال كبلتقم   ودما أخر العقمح م ب مل  الاو  و  ا اللفرظ اكارة   

اآل س الرر عس   ر  أتب  س ال ب ب كي  تعما ب دلخ الن رر  واك  األثقر ال  ن ر دلخ ( . 8(( )واو،م ن  االختلبص 

أال ))دم  قرلل  . دلخ غضلن الوقبق العبح ال ي  مخي صي  وقظ قنلق  الهبصراس القرن قرس  ونرا رب  كنقتهرب و  عهرب      

 ربن  د)ص ربء كعرم ملر   للرظ     ( الاعم ن ه  العبلعق   الرتع  الرتق   نبل   لح الرم    )قرم أ ظ ققمح  للظ قعبلخ 

 ومل  لعرا رب  تور  الرن   الور عي الر ي  رل تررم النرلن  ولرل  ربل  عغرمن و ورتعقن                ( عغم ود بن  وتعق  

وال  اهخ أن   ا العناخ صي الن ر ل     ن  كنبة أصربه اكر  األثقرر   (.9(( )ل  غت قا  الطيو  وزال مل  الاو  

الر ي  ( ر  471)الغيغي  غم القب ر ال رر فرب ي     لي كي سغقظ دلقظ فعع ن  اصاب  الغقبن  وال سقعب النب م النا

 ررم أن    وال عربل الهنري صري كقربن اإل  ربز القرن ري واسرتقراء نهبصراظ  دم        ( التر،قغري )فعع كق  الن   النارلي  

ن ا ب ظهرة صي   عظ وخلبك  صب صل ب صي سقبق له ظ  وكرماكع ها رته  نر     ))القرنن الرر   ا    العر  ك 

وكهر   أ ه  قرنال  سله  سله   و عرًا  عرًا  ون س ن س ...ون بهي ألهبظهب ونلا عهب  نغب ئ ن ظ  ونقبرعهب

صا    موا صي ال عقع ،اعس  نغل كهب نرب هب  وله س  نرر  ب هب أو   رم أن غقر ب اصا   نبن أو أ غظ أو أتررم  

 ( .11(( )و اخا   غي وفموا اقوب ب كهر العقلل وا    ال عهله 

ن  أ عقس ،غرم صي كقبن نب قس اإل  بز القرن ي   نر    -التي أراقهب ال ر فب ي -ب لن ر س الن  و م أقه   اخ ن

نعرصس لاعي بة الماخاقس كق  الرا  صي الن  القرن ي  و اخ الرغ  ن  أن اك  األثقرر لر    عرر نر   ر رب أو كعقرم       

لح واسررغة  اقررظ    تررظ العررراقس  األول   لرنررظ وس ررع قطغققرربة  رر ا العههرر  ( الررن  )دلررخ ننررتج نلررطا  ونههررلح  

 .ال عبلقس ن  خيل هكطظ ك لا ر  راقس قتماخي نع نههلح  و  الغنقس الراقس لان  القرن ي 

نعب سرغ  م،رر   هقرظ أن  اعربء النارل والغيغرس والعهورر   ظارلا ناالرق  لعقرمنته  و ري الر و   ر  القررنن               

،ب رت أ عربله  لر   هتهرب اإلخريص  لر   هتهرب الرنق          و عب الا  كظ ن  تق  صي ،قنل تظ اإل  بز س  وكقرمه نرب   

ونر   . أ ضب و  ا   من المهاسبة وال سقعب تق   رلن ناله ب ،تب   عق  ال  مهن  عر  ن  نأي القرنن الررر   

كق    ا النق   مح قلسعه  صي هصرم فعقرع وفرل  التقرم   والتررخقر وال سرقعب صري نرب  ار  هقرب النور  صري             

أنرب صري   . غقر رب نرع صراس ققرم   غقر رب  اقهرب صري سرقبق نخرر غقرر الورقبق القرن ري              ققم   كعرب األلهربظ  ارخ   

 .الوقبق القرن ي صي  ل  قلققر نل عهب ال ي ومعت لظ الختيل الن   ال ي  ل اصي اإل  بز القرن ي 

نن الررر      والغاث صي   ا العقبح أوسع ن  أن  غالظ الالر صي نب لل أه م لظ أن  تتغع هقغس النو  صي ،ي القرر 

وال  تاق  لظ مل  ودن ا تاب ترم  و  واتما   ول ا و   الغاث  نم فعاس ن  اآل بة القرن قس التي وه  صقهب 

النو  كبللاو نقمنب صقظ نب ،بن تقظ الترخقر لقتاعص وفل  اإل  بز صي  اب هقغس النو    و م قهقرر لرظ اال ترماء    

 :دلخ ربكهس ن  قا  اللفل   ي 

  

 .ا ب  الععنخ الوبك  لانو نر:األول  

واأل عربح خاقهرب لرر  صقهرب  مء وننربصع وننهرب قرر،الن  ولرر  صقهرب          )) ون  مل   للظ قعبلخ ون  مل   للظ قعربلخ  

 . 6-5/سله  الناي (( ]فعبل تق  قر الن وتق  قورتلن 
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 رس  وال سرقعب صري    صهي اآل بة الرر عس أ وبق  ط  نرقغس  اخ غقرر نرب  رل نعهرل  نر  هقرب الرريح للب رس قعغقر        

كععنرخ  ( قر ارلن )و م ا قه   اخ أن .ألن لرواح  رلن كعم الوروح ( تق  قر الن وتق  قورتلن )  للظ قعبلخ

كبلععي ن  نوبهتهب دلخ نراتهب وننبزلهب التي قروي دلقهب ول ل  س رعي العرربن العرراح أل هرب     )) قر ون ا عبنر 

قتظ صهل  ر اهب دهاتس  و للظ وترق  قوررتلن  قرلل وصري و رت      قراح دلقظ  عًي صتروي لقظ  قبل أهاح صين نب 

سرررح صررين نب ررقتظ  ورررتهب سرررتب وسررروتب  :  قرربل نرر  ننررظ . اخرافرعل بغررمو  نرر  نراتهررب دلررخ نورربهتهب 

وملر  أ  رب   .صبلورح كبللما  واإلهاتس كبلععي  و    تب    للظ ولر  صقهب فعبل تق  قر الن وتق  قورتلن 

ول   هرت كعرب العهورر   التوربؤل  ر  العارس صري          (.11(( )نب مرو هب  رلاًلاسعنتهب نب  رلن دما هاتت   ب

قغمأ كبلوراح  غي العرراح    قراقب   ا النو  صي وهو  االهاتس  غي الوراح نع أن الار،س اللا عقس لار،س األ عبح

صعاس ققم   االهاتس  ارخ  . و ل  مول        الار،س  وله ا قامثلا    اللفهس ال عبلقس لعب قس قا  اللقبغس 

الن نن ر ب  نم االهاتس افعي ومواقهب اتو  لرل هرب صري قار  الابلرس  رم  بلرت تبفتهرب نر          ))الوراح صي هأ ه  

ول ا  مح الررواح  ارخ الورروح نرع أ رظ تقرظ التررخقر        (. 12(()األ،ي والعر  صع عت كطل هب وا تهات مرو هب

 . قهب كلقس قغقبن نعنخ فعبل األ عبح صي أ ق  نبلر

ان لاتاقي ا عقس ،غرم صي كنبء الن  وقعرقاظ كلصهظ نههلنرب  نطرلي  ارخ ا تربج الععنرخ ونر  ثر  قعرقنرظ صري          

. وك ل    ارز اهقغبرظ كبلن  وقلاصراظ نعرظ  ارخ نرمم نراتري زننقرس رل ارس االنرم         .  هص العتاقي او القبهيء 

،تغرلا صري اال  ربز قنربوللااالثر الر ي  امثرظ الرن          ولاتاقي اهقغبط وثق  كن ر س الن   ام ان غقر  اقي ن  الر     

القرن رررري صرررري النهررررلس والسررررقعب صقعررررب  تعارررر  كقضررررقس العررررمول صرررري اسرررربلقب الررررن   القرن رررري ونرررر  كقررررنه        

صب ي رب نرقغرس نربفعع اسرغب  الاور  صري       :تو  الغقربن صري الرريح  ارخ نراقرب      ))ال ي  رم أن( 386)الرنب ي

 وقتقغارظ الرنهص ققغري الغرر   وتترخ  ررقي         قعم ي الن   تتخ  او  صري الورعع و ورهي  ارخ الاوربن     العغبه  ن  

واما اخر  ب كن رر اال تعربح نوررلس الهبصراس كلصرههب  ارس صري         ( 11(( ) اخ نقماه الابفس صقعب  رل تقرظ العرقغرس    

ن   ولهر ا صر ن الهبصراس القرن قرس       م أن     العاس قتعب خ انبح نرب  رل  اقرظ نر  ا تهربء الاه ترق  كربلنل       .التقم   

دم .و نررب قغرررز ا عقررس العناررخ ال عرربلي صقررظ .العنتهقرس كرربلنلن لقوررت  اررس صرري التقررم   والترررخقر كررق  العتعرربرهق   

صري  .  ت بصرنع العناخ الماللي لاتلل ر القرن ي و ل صي نعرض الام ث     ع  ان التي ال قالخ  اخ الغعر 

و  هر اال تعبح صي قعرق  الععنخ صي صله  اخرم ن  .  وقعرق  الععنخ صي  هوظ  كم ن  نرا ب  ل    العتاقي

سرلم  رعر    (( واال عبح خاقهب لرر  صقهرب  مء وننربصع وننهرب قرر،الن      ))دم  ت اخ صي  للظ قعبلخ .الوقبق  هوظ 

 . نظ صي النعو اليت  

  

 : ري نب   التعغقر ونرا ب  اال  : الأب ي

( ال نرب ي  ) ا عقس صي  عاقس االست بكس القراكقس قاقققب لاتلاصري _  اخ  ال  بح -الاوب يدن لعري نب   التعغقر 

صهري  للرظ   .نبتعاظ الن  القرن ي ن  سعس الاضرله  وا تهربء سرعس اآل قرس  نرظ      ( ال نب ي )نع الن  و قلم  

بة لقورت  ارخ غرراه    ققرم    ور  كرق  العتعبرهر    (( واال عبح خاقهب لرر  صقهرب  مء وننربصع وننهرب قرر،الن     ))قعبلخ 

دم   رمح الرممء   ارخ العنربصع  و  رمنت العنربصع  ارخ األ،ري الر م  رل نرماه الهبكرم              .اآل س التي سغ  الارم ث  نهرب   

صبلممء والعنبصع االخررم ،اعري االثقربل وتعري النربس      .صربن التمهج ن  العه  الخ اال    صبال   .الرغرم لي عبح 

لرر  اال ر  نر  ملر  ،ارظ  لاالصرب   نر         . هرص قعم صلاكرم لي عربح ال   نررر صضراهب      الخ كامل   رل لا كبللقظ االكع  اال

وكظ  وتعق  اال وبن  اخ االستعراهو قلم  اخ العرق   .لالنهب ليرعبح كلصهظ مروه  ن  مروه بة الاقب  

( صقهرب نر،ري   ولرر  :)دملر   قري   ( .قرر،الن )و م  مل الاطب  القرن ي ن  ال عاتق  االسرعقتق  الرخ ال عارس الهعاقرس     .

صبلنو  العبح لي ربة الرر عرس التري    .تتخ قت  الهبكم  الماللقس ال عبلقس (.التعغقر س)نرا ب  لعري اللقبغس القرن قس 

اواخرر  ))وال  هلقنب أن   ،ر ان اال بة الرر عرس  لت صري  ( .  ل قس )سغقت اال س الرر عس والتي لاقتهب ماة صبصاس 

رس  غقي اله ر  و ي ن بة   ،ر ان صقهب ا لاع  ععظ الوعبو س واالهمقس نعب  هم النغي صاخ ان  اقظ وسا  كع

ققلح كظ تقب  اال وبن و نتهع كظ صي نعب ظ   بنرب نتقنرب وقرمكقرا نتلري  رمل  ارخ وتما قترظ قعربلخ صري هكلكقترظ           

القرن رري ال  و ررم  رررلن ققررم   النورر  كررق  العتعبرهرربة لعاررس  اللقررس قرررب  قرررلن ناضررس لررر  سررار الغقرربن   (.13(()

خرت  ان  ارخ  ارلكه  و ارخ سرععه  و ارخ اكلربه   غعربو          ))  عاهب ناضس له ا العناخ ن  نأي  للظ قعبلخ 

صقرمح القارب  ارخ الورعع والورعع  ارخ الغلرر ألن اال رس ققر رر إل عرماح اال عربن صري  ارلكه               [ 7/سله  الغقرر  ((]

بن ال  تالررري اال غرررر العرررماهن واالالة الاورررقس وال ررر  أن اال عررر. صنبسرررب ققرررم   القارررل  إل هرررب ناررري اال عررربن

وننهبالوررعع والغلروال رر  أن الوررعع ا ررلم نرر  الغلررر ولهرر ا  ررمح ان قعرربلخ م،ررر  تقنعررب اه  وصرر  ا قطرربع  

((] صضرركنب  امراما ه  صري الرهر  سرنق   رم ا      ))تلاس اصاب  الرهر   ر  العربل  الاربهفي دم  ربل  ر  وفري        

و  ،ررم لنررب العارر  كمالكاررظ .)) اررخ أن تبسررس الوررعع ا ررلم نرر  تبسررس الغلرررو رر ا  ررمل  اللررس  برعررس [ 11/الرهرر 
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الرأقر  أن تبسس الوعع قوغ  تبسس الغلر صي ا اء وظقهتهب  ولر   رر  اترم  عري ملر  و رت  ر ول القررنن  و رم          

ء و قره العا  ان تبسس الوعع قغمأ نغرر  صري أ ا ..وه  ققم   الوعع  اخ الغلر صي ا،أر ن  سغعس  عر نلمعًب

 عاهررب صرري األسرربكقع القاقاررس األولررخ كعررم وال   الطهرري  انررب الغلررر صقغررمأ  عاررظ صرري العررهر الأبلررث وال  ررت  قر،قرر     

ولعي  نبل   اس ا   ن  مل  ،اظ و ي ان  روط االسرتعبع صري قالرقي    (. 14(()االكلبه االكعم العهر الوب س 

،رر ل  صرربن .ل رريح  وال غلررر االصرري النررله  الععرصررس ا رري نرر   ررروط االكلرربه صبال ورربن  وررعع صرري ترربل النررله وا   

صبلورعبع  تاقر  نر  ،ري فب رب  وال  تاقر  االكلربه اال نرم نلامرع          .نامو  س الوعع ا،أر ننموتس ن  االكلبه

 ر ا صقعرب   .صعورلس التقم    نب نتعاقس كماللس االلهبظ  اخ نمللالقهب العلمل قس صققرمح اال ر   ارخ العهر      .نامو  

صاعرب  رمح  الرس    .  انب صقعرب  ار   وال القارب والورعع صقاتار  االنرر كاورب الورقبق          ا   وال الوعع والغلر

 .القاب  اخ الوعع صي   ا العلمع السغب  قتعا  كبلعوغغبة لرلن الوعع الس او سغغب صي قالقي اال عبن 

 :نرا ب  الععلح والاللص: الأبلث

  

صر  كرر   عري صهر  ال     ))ابل صري  للرظ قعربلخ     م  اتهي  و  العط   اخ  ال  لتي كلفل   الضعني ،عب  ل ال

صر  صرغر    ))صقرلن اصي اال رس . صع  الوقبق  ععر القبهْي ان العا وم  ي الهبء [ 18/سله  الغقر ((] رفعلن 

 ارخ الرغر  والععري  ري العي رس      ( الل ) و م  قلل  بكي دن االسبس صي مل  التقم   لمالس((. صععي صه  ال رفعلن

اال اما سراعنب كعي رس الععرلح    .و  ا الرأي صقظ  ريْ نر  التعاري    .سغب صي الارس والععخ  العوغغقس  أي أن الل 

والاللص صي قراقب النو   ال ي  نتهي كربلععي كلصرهظ ا ارخ نراقرب ال هري صضري  ر  ،ل رظ نعرتعي  ارخ           

  كرظ  وا عرب العقلرل  . لرقص الععنرخ العتعربهم  نرظ و رل عخ الغبصرر         - نرب –نههلني اللر  والرغر  والعقلرل     

ص ٌ    الار  صري  ورععل ظ   عري  ر  الار  صري        ))ول ل  هوي     تب    للظ صي قهوقر اال س . عخ الغلقر  

و م ،ب ت العر  ققلل مل  لاتبهن اسرتععبل كعرب فلاهترظ صقعرب     (.15(()كر     الا  صي  نطقلن كظ. غلرو ظ 

 :وننظ  لل نورق  الماهني. لا  لظ

 تت خ  لاهي فبهقي الوتر         أ عخ امانبفبهقي خرفت

 (1)سععي ونب كبلوع ع ن  و ر          واص   عب ،بن كقن  هعب

له  نمان ال وععلن كهب وله  ا ق  ال غلرون ))وله ا  عغظ نعنخ اال س الرر عس نعبن آل بة اخرم ،قللظ قعبلخ 

صبلعقلرل   نرب  رل    /[     سرله .....((]ن  ،بن صي  ر   ا عرخ صهرل صري االخرر  ا عرخ       ))و للظ /[    سله ((]كهب

واله رب أن  عرخ القارب  اعري نر   علنقرس العلمرلع ،ل رظ         . عخ الغلقر  ال ي  رل صري الاقققرس  عرخ القارب      

 . بني لعمح اال تهبع كعب  وعع

  

 :نرا ب  التمهج صي التعغقر:الراكع 

  

ان الوعع والغلرر والهر ا    )) ااظ ققم   الوعع  اخ اله ا  صي  للظ قعبلخ  -غقر الع ،له ساهًب-صهي نلمع نخر

كري فربء ننوربكًب نرع سرقبق      .و غمو أن التقم    نرب لر   ررة ا تغبررًب     [ .36/اإلسراء((]،ي اؤلِ   ،ربن  نظ نو واًل

ول ل  كني النو   نب  اخ أسبس التمهج صي قاعي العور ولقس انربح الاربل     .الريح ال ي  تامث    العو ولقس 

 ي قاعي لاعو ولقس ن    قر ظ ألن اغاب نب  وعع  ررلن غقرر خبمرعإل لرةها       وله ا كمأ كبلوعع أل ظ ا.  وفي 

انب الغلر صقق  نل هب وسطًبصي قاعي ا غبء العو ولقس  ألن ،أقرًا نعب  غلر  اال وبن  رلن خبمرعًب  .اال وب قس 

قاعًي لاعور ولقس نر    وا تهرخ كربله ا  أل رظ ا،أرر    . إلها قظ ال اققس صقرلن ا،أر قارعًبصي نلس الغلر نر  نلرس الورعع   

اإل هان العقارري ونرر  ثرر  اال عرربن واال تقررب  الرر ي  ررل نررماه   صرري قالررقي  أل هعبنالقررظ( الوررعع والغلررر)  قر ررظ 

 . الاوب   لح الققبنس

 :د  ال العترخر نن لس العتقمح لعم  االقلبل كقنهعب :الابنص 
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 هارنرب دال الرم ر ونرب لهر  كر ل  نر   ار  دن  ر  دال          و بللا نب  ي دال تقبقنب الم قب  علة و اقب ونرب : )  بل قعبلخ 

 (  نلن

 عرلة  ار    ))صقمح القبكالن صعي العلة  اخ صعي الاقب  نع أن العلة كعم الاقرب    و ررم الطغرري أن العقلرل      

و اقب أكنبؤ ب كعم ب ص عالا تقب  أكنبكه  تقرب  لهر  أل هر  نرنه  وكعضره  صررر ه  كاقربقه  أتقربء وملر    قرر  رلل            

((نب نبة ن  خا  اكنب نأري صرين آل رظ كاقبقرظ م،رر  كرظ ،ر رظ تري غقرر نقرت          :لنبس ا
(17 )

_ صلفرظ ققرم   العرلة    .
نة ن  أن العتراعق  لعم   نب    و،هر   أ رروا الغعث كعم الععبة  اقه  و اخ ساهه  وخاهه  نر   غري   _ دمن

الاقب  وا عب  ارقه   و  رلز أن  ررلن    أسيصه  وتقن    رلن صعي (  علة_ون  كعم صق لز أن  رلن العقلل   
مه بقه  ن  كعم   وصري  ر ا الترققرب ناعر   اللري  ارخ       ( اقب)صعي العلة وا عب  اقه  وتقنهب  رلن العقلل   

 م  االقلبل نب كق  القلح صي العبن والرهر وقتبكعه   اخ   ا الهعي فقي كعرم نخرر صرر  ل اليتر  نن لرس الوربك        
 .صي  لح الاوب  صغ ص العلقر  صي د ربه الغعث و، ا   

  

 نرا ب  الابلس النهوقس لاعترا  :الوب س 

 (صراط ال    أ ععت  اقه  غقر العلضل   اقه  وال الضبلق   ا م ب اللراط العوتقق : )  بل قعبلخ 

  ارخ  قرقب الهما رس   ( اللضرب )صقمنت الهما س  اخ النععس صي سقبق الم بء صي تق   مح  ققب النععس ال ي  ل 
صي سقبق االستأنبء   وكر ا ققرمح نرب ،ربن تقرظ التررخقر   صضري  ر  أن نن لرس أ رم نر  نن لرس             (الضيل)ال ي  ل 

صار   ( . ر  وفري  )الضيلس ألن ن  غضب ان  اقظ ال نابلس صي النبه  اخ تق   رق ي الضبل الهما س ن  الاربل   
 تغرربه الوررقبق الورربك    واآلخررر  كب تغرربه األول  كب  العلضررل   اررقه  نررع أن تقهرر  الترررخقر نر  فررب غق  )قررخر  

 . قمهج الع ا  ن  الاهس دلخ العم  ؟

ال    أن ن   م ل الغبهي    وفي   بء خبللب  غمأ كطارب الابفرس لنهورظ قرمه  قب صبلهما رس أوال وصقهرب الن رب         
و نرمنب  .اال  صري ال نرس   ن  الللا س والضيلس كعم ب النعق  صي الم قب والهما س رر   دلقظ وصي النعق  األخروي ال

 ر م الع ن  أن  مهأ كم بكظ نب صقظ مره  اخ  هوظ و  ا  لهب  غمأ كبلم بء لمصع الضره األ،غر وصرلال دلرخ نرب    
 ل أ ي ننرظ ولر ا ققرمنت الهما رس  ارخ النععرس صري سرقبق الرم بء كب تغربه الترمهج صري رارب الرتعرس  رق ب صعرق ب                 

 اخ الضيلس صي سقبق االستأنبء كب تغبه التمهج صي  صع الع ا  األ،غرر  وصلال دلخ اللب س والرعبل وققمح اللضب 
وصلال دلخ أ  خ العنربزل العلفغرس لاعر ا  و ر ا الترققرب ننبسرب لاابلرس النهورقس لارما ق  الر     رفرلن هتعرس             

 . هكه  صي الم قب واآلخر  و رغغلن صي الغعم      اكظ وساطظ في و ي 

  

  

   

  

  

  

  

 76ص7واما ،بن الريح نو عب قي لظ  و  تو   قبج العروس ج. 352 ص11ج:أك  نن له:بن العر  لو       (1)

 224 ص2ج: رح اك   ققي  اخ الهقس ك  نبل  : ن ر        (2)
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 .337 ص2ج:همي الم   االستركب ي: رح الرمي  اخ الربصقس: ن ر        (3)

 .1997لل  عبن  -لعطاب العر،س العلر س العبلعقس ناعم  غم ا:الغيغس العركقس  راء  اخرم       (4)

 .2ص/1ج:العأي الوبكر: ن ر        (5)

 .61ص:ا  بز القرنن       (6)

 .145ص1ج: وال بنع التربح القرنن 2 ص1ج: ن ر الرعبم        (7)

 .37ص/2ج:العأي الوبكر       (8)

 .37ص/2العلمه اسبك  ج       (9)

 .1968 ناعم زغالل سيح   القب ر   .ثيث هسبكي صي ا  بز القرنن  قاقق  ناعم خا  ان : مع  ،تب  117ص:الرنب ي :رنن النرت صي ا  بز الق   (11)

 .55ص:4ج:النابس : ونعب ي القرنن 161ص:2ج:قبج العروس : و ن ر 117ص:14ج:اك  فر ر الطغري :فبنع الغقبن    (11)

 .313ص4ج:اك  ال لزي :وزا  العوقر .263ص:2ج:ال ه،عي :الغر بن صي  الح القرنن :ن رو .148ص: 3ج:العل،ب ي :صت  القم ر    (12)

 .314ص: 4ج:زا  العوقر   (13)

 .119ص:ناعم اسعب قي اكرا ق : القرنن وا  بز  العاعي   (14)

 .العربن  هوظ:ن.ح.ل ظو   اك   غبس ال  وععلن الهمم  وال غلرو ظ وال  عقا. 211ص/1ج:اك  فر ر الطغري:فبنع الغقبن   (15)

 .17ص/9ج:ن.ح   (16)

 25/197فبنع الاغقبن    (17)
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