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ك٢ ٛذث ثُؼَٔ دٝر ثُـ٤٘ٔز ك٢ فزٝح ثإلطالّ ثُٔذٌز، ٜٝٗدف إ٠ُ صضذغ ص٘ج٢ٓ ٛذذث ثُذدٝر  ٗض٘جٍٝ

ّ. ٝٗزًذش ػِذ٠ 656ٛذ//35ٝصؼجظٔٚ ٓ٘ذ ؿشٝر ددر ٝفض٠ ٓوضذَ ثُل٤ِلذز ثُغجُذظ ػغٔذجٕ دذٖ ػلذجٕ طذ٘ز 

 د٤جٕ ػالهز ثُضالسّ د٤ٖ ثُٔؼط٤٤ٖ ثُؼظٌز١ ٝثالهضـجد١ ك٢ ثُقزٝح ثأل٠ُٝ ثُض٢ خجكٜج ثُٔظِٕٔٞ.

إؽزثة٤ًّّذج -ٗؼضود إٔ ٓج ٖٓ طذ٤َ إ٠ُ مزم ٛذث ثُٔٞكٞع دؼذٌَ ٓٞكذٞػ٢ ٓضؾذزد إال دجُلـذَ ٝ

ّٕ ٛذذث ثُلـذَ طذ٤ض٤ـ ُ٘ذج ثُضؼجٓذَ ٓذغ ثُقذزح دجػضذجرٛذج ٓؼطذ٠  -ػ٠ِ ثألهذَ  دذ٤ٖ ثُؾٜذجد ٝثُقذزح، أل

ث ػذٖ صِذي ثُٜجُذز ٓذٖ ثُودثطذز  ج ُؼٞثٓذَ ثهضـذجد٣ز ٝكٌز٣ذز ٝثؽضٔجػ٤ذز ٝٗلظذ٤ز، دؼ٤ذدًّ ثُضذ٢ دؼز٣ًّّج خجكذؼًّ

 ثؿطذؾ دٜج ٓلّٜٞ ثُؾٜجد ٝثُض٢ ؽؼِش ٓ٘ٚ فزدًّج ٓودطز صظضٔد ػزػ٤ضٜج ٖٓ ثُظٔجء.

ث، ٌُذذٖ ٝظ٤لضٜذذج طذذزػجٕ ٓذج صقُٞذذش إُذذ٠ ؿج٣ذز صطِذذخ ُذذذثصٜج. ٣ٌٝٔذذٖ  ٝهذد صسطظذذش ثُـ٤٘ٔذذز فذجكشًّ

رٙ ثُ٘ذذذ٢ ٓقٔذذد  ؽ  هذ٤ذذَ ٓؼزًذذز دذذدر ّٞ  صلظذذ٤ز كُذذي دذذجُؼٞس ثُذذذ١ ًذذجٕ ػ٤ِذذٚ ثُٔظذذِٕٔٞ، ٝٛذذٞ ٓذذج ؿذذ

ج: ػذجرر دسٝؽش "ثُِْٜ إّْٜٗ  ٝأدِـٜج ف٤٘ٔج ركغ ٣د٣ٚ إ٠ُ ثُظٔجء ٝثؿلًّج فجُز أؿقجدٚ دثػ٤ًّج ردٚ ٓضلّزػًّ

/ُظْٜ، ٝؽ٤جع كسػذؼْٜ، ٝػجُز كسؿْٜ٘ ًْ  ٖٓ كلِي". فلجر كجفِْٜٔ، ٝػزثر كجُ

ٍ ٓذذٖ ثُقِذذق ثُذذدكجػ٢ ثألؿذذ٢ِ  ثُؼوذذذز  إُذذ٠ ثُدُٝذذز ثُقزد٤ذذز ثُـ٤ٔ٤٘ذذز ٞح  ٝػذذ٤تًّج كؼذذ٤تًّج ؽذذزٟ صقذذ

٤٘ش دٚ  ُٓ َّ ثٌُظجد ثُذ١  ٝثُٜؾ٤ٓٞز، ًٝسّٗٔج ثألٓز ٣ضؼِن ددُٝز ٓقجردز ٓ٘ذ ٝالدصٜج ك٢ كضزر ثُٜؾزر. ُٝؼ

 ثُضؾجرر ػّشس ٌٓجٗز ثُـشٝ ثُذ١ أؿذـ كزٝرر ثهضـجد٣ز ٝصؾجرر ٓلٔٞٗز أردجفٜج ٝك٤زر خ٤زثصٜج.

ّٕ ثٌُغذذذزر ٝإكث ًجٗذذذش ثُوِّذذذز ثُـ٤٘ذذذز صذذذزٟ ثُقذذذزح كزؿذذذز ُٔش٣ذذذد ثإلؿ٘ذذذجء ٝصٌذذذد٣ض ثُغذذذزٝر، كذذذ ئ

ثُٔظضلؼلز ًجٕ دخِٜج ثُزة٤ض ٛٞ ٗـ٤ذٜج ثُذ١ صقـَ ػ٤ِذٚ ٓذٖ ؿ٘ذجةْ ثُ٘ـذز، كجُوضذجٍ دجُ٘ظذذز إ٤ُٜذج 

ٖ ثُق٤جر ٣ٝدكغ ؿٞثةَ ثُلوز. ّٓ  ٣ُؼّد ٓـدر رسم ٝٝط٤ِز ٓؼجع إك ٛٞ ثُذ١ ٣ؤ

ّٕ ثُٔظ٤ِٖٔ طزػجٕ ٓج ثهض٘ٞث ثُل٤َ، ٝطؼ٠ أؿ٤٘جؤْٛ إ٠ُ ثطذضغٔجرٛج، كسؿذذقٞث ٣ُؼذزًٕٞ  ؿ٤ز أ

ّٕ ٗـذ٤خ "ثُٔظذضغٔز" ٓذٖ ثُـ٤٘ٔذز  ّٕ ُِلزص ٝفدٙ ط٤ٜٖٔ، ٝٓؼ٠٘ كُذي أ أًغز ٖٓ كزص ك٢ ثُٔؼزًز أل

 ٣ضلجػق ًِٔج صلجػق ػدد أكزثطٚ ثُٔؼجرًز ك٢ ثُوضجٍ.

ٝهد صلجػلش ػٞثةذد ثُلضٞفذجس، كضُّٞذدس فجؽذجس ؽد٣ذدر ثهضلذش ثطذضؾجدز إدثر٣ذز ٝهج٤ٗٞٗذز ُٜذج. 

ألػجؽْ ثإلدثر٣ز ٝثُضّٞطَ دٜج أٍٝ خزٝؽْٜ ٖٓ مٞر ثُذدثٝر ٝٛٞ ٓج دػج ثُٔظ٤ِٖٔ الطضؼجرر ص٘ظ٤ٔجس ث

 إ٠ُ مٞر ثُضٔدٕ.
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ٛذث ثُؼَٔ إ٠ُ ص٘جٍٝ دٝر ثُـ٤٘ٔز ك٢ فذزٝح ثإلطذالّ ثُٔذٌذز، ٣ٜٝذدف إُذ٠ صضذذغ ص٘ذج٢ٓ ٛذذث ثُذدٝر  ٣طٔـ

/٤ّ٤ٖ ٝفض٠ ٓوضَ ثُل٤ِلز ثُغجُظ ػغٔذجٕ دذٖ  ٌّ ٝصؼجظٔٚ ٓ٘ذ ثُـشٝر ثأل٠ُٝ ثُض٢ هجدٛج ثُزطٍٞ ٓقٔد كد أػدثةٚ ثُٔ

ّٕ ٛذث 656ٛ//35ػلجٕ ط٘ز  ث ًذَ ثُؾذدر، إالّ أّٗ٘ذج ّ. ٖٝٓ ثُلزٝر١ ثإلػجرر ٓ٘ذ ثُذدث٣ز إ٠ُ أ ثُٔذقذظ ُذ٤ض ؽد٣ذدًّ

ٗظؼ٠ إ٠ُ ثُ٘ظز ك٤ٚ ٖٓ سث٣ٝز هد صل٤ق إُذ٠ ٓذج صسطذض ٓذٖ ٓؼذجرف ٓـذج٣زر دللذَ ؽٜذٞد ه٤ّٔذز دذذُٜج دذجفغٕٞ 

ٓضّٔزطذذٕٞ
1

. كذذ٘قٖ ٗز٣ذذد إٔ ٗزًذذش ثُؼٔذذَ ػِذذ٠ د٤ذذجٕ ػالهذذز ثُذذضالسّ دذذ٤ٖ ثُٔؼط٤ذذ٤ٖ ثُؼظذذٌز١ ٝثالهضـذذجد١ كذذ٢ 

ج ٝثًضٔجالًّ ًِٔج دؼذدس ثُؼذوز ثُقزٝح ثأل٠ُٝ ثُض٢ خجكٜج ثُٔظِٔ ج دَ ًجٕ ٣شدثد ٝكٞفًّ ًّٔ َّ هجة ٕٞ، ٝٛٞ صالسّ ظ

 د٤٘٘ج ٝد٤ٖ سٖٓ ثُٞف٢.

ّٕ ٓظسُز ثُـ٘جةْ صغ٤ز ثٌُغ٤ذز ٓذٖ ثإلػذٌج٤ُجس، ٝردٔذج صظذضلّش مٔس٤ٗ٘ذز ثُٔذؤٖٓ ثُذٞثدع ألّٜٗذج صٔذض  ٝال ػي أ

عٔذذز ٓذذٖ طذذذ٤َ إُذذ٠ مذذزم ٛذذذث  دؼذذق ثُٔظذذِٔجس ثُضذذ٢ هذذد صزهذذ٠ كذذ٢ كٛ٘ذذٚ إُذذ٠ ٓظذذضٟٞ ثُقوذذجةن ثُٔودطذذز. ُٝذذ٤ض

ّٕ ٛذذث ثُلـذَ  -إؽزثة٤ًّّذج ػِذ٠ ثألهذَ  -ثُٔٞكٞع دؼٌَ ٓٞكٞػ٢ ٓضؾذزد إالّ دجُلـذَ  دذ٤ٖ ثُؾٜذجد ٝثُقذزح، أل

ج ُؼٞثٓذَ ثهضـذجد٣ز ٝكٌز٣ذز ٝثؽضٔجػ٤ذز ٝٗلظذ٤ز،  ط٤ض٤ـ ُ٘ج ثُضؼجَٓ ٓذغ ثُقذزح دجػضذجرٛذج ٓؼطذ٠ دؼذز٣ًّّج خجكذؼًّ

ٖٓ ثُودثطز ثُض٢ ثؿطذؾ دٜج ٓلّٜٞ ثُؾٜجد ٝثُض٢ ؽؼِش ٓ٘ٚ فزدًّج ٓودطز  ٣ٝ٘سٟ د٘ج ك٢ ثُٞهش كثصٚ ػٖ صِي ثُٜجُز

 صظضٔد ػزػ٤ضٜج ٖٓ ثُظٔجء.

ج  ٝدضلِؾ ثُدثرص ٖٓ طٔز ثُودثطز ثُض٢ مذؼذش ثُؾٜذجد ػذذز ثُؼـذٞر، صـذذـ سث٣ٝذز ثُ٘ظذز أًغذز ثصظذجػًّ

٘٘ذج ٓذٖ ثُٞؿذٍٞ ٌّ ّٕ ٝثهؼ٤ز ثُضؼجٓذَ ٓذغ ثُٔؼط٤ذجس ثُٔضذٞثكزر صٔ ج، ًٔج أ إُذ٠ ثُ٘ضذجةؼ ثُٔ٘طو٤ذز ػذذز  ٝأػّد ٝكٞفًّ

 ثالطضدالٍ ٝثُذزٛ٘ز.

ّٕ ٓظسُز ثُـ٤٘ٔز ٝؿِضٜج دجُقزح إ٠ُ ثالهضـجد أهزح طٞثء ًجٕ ثهضـجد ثُلذزد أٝ ثُٔؤطظذز. ٝردٔذج ؽذجس  إ

ثُوٍٞ إّٜٗج ٖٓ ؽٜز ثُلزد صضسطض إكجكز إ٠ُ ثُٔؼط٠ ثالهضـجد١ ػ٠ِ ؽِٔز ٖٓ ثُدٝثكغ ثُ٘لظ٤ز ٝثُ٘ذٞثسع ثُذثص٤ذز 

ج دجُٔجٍ.ثُض٢ صظْ ػاله ًّٓ  ز ثإلٗظجٕ ػٔٞ

ّٕ ثُوجػدر ثأل٠ُٝ ُٜذذث ثُٔٞكذٞع ٓجد٣ذز ثهضـذجد٣ز صذزصذن دذجُٞكزر ٝثُ٘ذدرر، دذجُـ٠٘ ٝثُؼذٞس،  ـّ ثُوٍٞ إ ٣ـ

ٓغِٔج صزصذن دوٞث٤ٖٗ ػجٓز صقٌْ ٓذجدا ثالهضـجد ٝصؤطض ُضزثًْ ثُغزٝر. ٌُّٜٝ٘ج ٖٓ ؽجٗخ آخز ػ٠ِ ؿذِز ٝع٤وذز 

ء إ٠ُ ثٓضالى ثُٔجٍ ٝثُقزؽ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ضٚ ٝثالطضشثدر ٓ٘ٚ. ٌٝٛذث صضقٍٞ د٘ٞثسع دؼز٣ز ٝػٞثَٓ ٗلظ٤ز صدكغ ثُٔز

                                                           
1

ر٣خ ثإلطذال٢ٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼ٤ز ػ٠ِ طذ٤َ ثُٔغجٍ إ٠ُ ًضجدجس: ٓقٔد ػجدد ثُؾجدز١  ٗود ثُؼوَ ثُؼزد٢  ٝٛؼجّ ؽؼ٤ّن  ثُلض٘ذز  ٝٓقٔذد ػذذد ثُقذ٢ ػذؼذجٕ  ثُضذج -

 ك٢ صلظ٤ز ؽد٣د .



 

3 

                 

 

ثُذثس إ٠ُ طِطز صٞثهز إ٠ُ إػذجع ٛذٙ ثُقجؽجس، ٝك٢ ثُٞهش كثصٚ صؾد ٗلظٜج ٓلطزر إ٠ُ "ثُضّٔزد" ػ٠ِ ٓج ٣ٔ٘ذغ 

 صِذ٤ز ٛذٙ ثُزؿذجس.

ثألٓز ٓضؼذر ك٢ ف٤ّش  ُي، إكإّٗ٘ج ال ٗظؼ٠ إ٠ُ ص٘جٍٝ ثُٔٞكٞع ٖٓ ًَ ؽٞثٗذٚ، ًٔج ال ّٗدػ٢ ثُودرر ػ٠ِ ك

كذذ٤ّن. ٝفظذذذ٘ج إٔ ٗقذذجٍٝ ثُ٘ظذذز كذذ٢ ثُٞظ٤لذذز ثُضذذ٢ ثكذذطِؼش دٜذذج ثُـ٤٘ٔذذز كذذ٢ ثُلضٞفذذجس ثإلطذذال٤ٓز ثُٔذٌذذزر، 

ث أٍٝ ثألٓز، ٝطزػز صقٍٞ دٝرٛج ٖٓ فجكش إ٠ُ ؿج٣ز صطِخ ُذثصٜج، ػظذ٠ إٔ ٣ٌذٕٞ صؼجِٓ٘ذج ٓذغ  ٝظٜٞرٛج فجكشًّ

كذ٢  -ُٝذٞ دوذدر دظذ٤ن  -ج ٣٘ذسٟ ػذٖ ثُضٔؾ٤ذد ٝثالطذضٜؾجٕ كذ٢ إٓ، ٣ٝظذْٜ ثُولج٣ج ثُٔطزٝفز صؼجٓالًّ ٝثهؼ٤ًّّج ػ٤ًِّّٔ 

ثُضسط٤ض ُٔزثؽؼز ٗجهدر ٝثعوز ُضزثع٘ج ٝهزثءر ٝثػ٤ز ؿجدهز ُضجر٣ل٘ج، كُي أّٗ٘ج ٗؼذ٢ ػظذز ثُضٞؽذٚ ًٝغذزر ٓشثُوذٚ، 

ّٕ ثإلٗظجٕ ٜٓٔج فجٍٝ صؾز٣د ٗلظذٚ ٓذٖ ٗشػذجس ثُؼٞثمذق كئّٗذٚ ُذٖ ٣ذضٌٖٔ ٓذٖ ثُذضلِؾ ٜٓ٘ذج  ٣لجف إ٠ُ كُي "أ

ج ًجٓالًّ، ك٤ِظش ثُؼٞثمق ٓالدض صُز٠ٓ أٝ صُظضذدٍ، أٝ ٢ٛ ػ٢ء ٣ُزٟ ٣ٌٝٔذٖ إدرثًذٚ ٝثُضـِذخ ػ٤ِذٚ.  ًّٓ ج صج ًـّ صلِ

إّٜٗج ًجٓ٘ز ٓٞرٝعز ك٢ دؼق ثألف٤جٕ، ٝفجؿَ ؽِٔز ٓؤعزثس خل٤ز هد صظضؼذد دؼق ثُ٘جص كضظضذّد دسفٌجْٜٓ"
2
. 

ذذج ػزد٤ذذز ٓضؼذذددر كثس ٓؼذذجرح ٓلضِلذذز صؼذذٞد إُذذ٠  ٝطذذؼ٤ًّج ٝرثء ٗضذذجةؼ أهذذزح إُذذ٠ ث٤ُوذذ٤ٖ، ثطذذض٘طو٘ج ٗـٞؿًّ

كضزثس صجر٣ل٤ز ٓضذجػدر، ػظ٠ إٔ صظجػد ٛذٙ ثُؼٞثٛد ػ٠ِ ٝكغ هٞث٤ٖٗ ٓقذددر صؾِذٞ دٝر ثُـ٤٘ٔذز كذ٢ فذزٝح 

 ثإلطالّ ثُٔذٌز ٝصذ٤ٖ ٝظ٤لضٜج ٝٓ٘شُضٜج.

1

ْْ٘ ٛذٞ ثُلذٞس دجُؼذ٢ء ٓذٖ ؿ٤ذز ٓؼذوز، ٝثُـذْ٘ ٝثُـ٤٘ٔذز ٝثُٔـذْ٘:  ؽجء ك٢ ٓجدر  ؿْ٘  ـُ ك٢ ُظجٕ ثُؼزح: ثُ

ثُل٢ء
3

ّٕ ثُـ٤٘ٔذز ٛذ٢ ٓذج ثطذض٠ُٞ ػ٤ِذٚ ثُٔظذِٕٔٞ دلذ٤ِْٜ ٝرًذجدْٜ ٓذٖ  ج كوذد أؽٔذغ ثُلوٜذجء ػِذ٠ أ ج ثؿطالفًّ ّٓ . أ

ّٕ ثُل٢ء ٛٞ ٓج أكجء دٚ هللا ٖٓ أٓٞثٍ ثُٔؼز٤ًٖ ػ٠ِ ثُٔظ ٤ِٖٔ دال هضجٍأٓٞثٍ ثُٔؼز٤ًٖ، ك٢ ف٤ٖ أ
4
. 

ّٕ ٛذث ثُؼَٔ ٣وضـز ػ٠ِ صذ٤ّٖ دٝر ثُـ٤٘ٔز ٝفدٛج دٕٝ طجةز ثألٓٞثٍ ثُضذ٢  ٖٝٓ ثُلزٝر١ ثإلػجرر إ٠ُ أ

ّٕ إ٣ذزثدثس ثُلالكذز ثإلطذال٤ٓز ًجٗذش كذ٢ ٓ٘ضٜذ٠ ثُض٘ذٞع كٜذ٢ صؼذَٔ ثألٗلذجٍ ٝثُـ٘ذجةْ  صُؼضذز ٓذٞثرد ُِدُٝذز، كُذي أ

ٝثُلزثػ ٝثُؾش٣ز ٝثُؼؼٞر ٝؿ٤زٛج
5

ّٕ ثُ٘ ـ٤خ ثُذ١ ٣قـَ ػ٤ِٚ ثُٔوجصذَ ثُلذزد ٣ضذسص٠ ٓذٖ ثُـ٤٘ٔذز دٕٝ . ؿ٤ز أ

                                                           
2

 9، ؽ 1988، 2ػ٢ِ: صجر٣خ ثُؼزح ك٢ ثإلطالّ، د٤زٝس، دثر ثُقدثعز، م ؽٞثد -
3

، كـذذَ ثُـ٤ذذ/ٖ ثُٔؼؾٔذذز، ٓذذ/جدر  ؽ.ٕ.ّ ، ؽ ؽ 12، ػ1992-1955، 1أدذذٞ ثُللذذَ ؽٔذذجٍ ثُذذد٣ٖ دذذٖ ٓ٘ظذذٞر: ُظذذجٕ ثُؼذذزح، د٤ذذ/زٝس، دثر ؿذذجدر، م -

445-446 
4

أٝ ػِذ٠ ثألهذَ ثُلـذَ دذ٤ٖ ٓـذطِق٢ "ثُـ٤٘ٔذز" ٝ"ثُلذ٢ء" دؼذد إٔ ًجٗذج ٓضّقذد٣ٖ كذ٢  ٖٓ ثُٔل٤د ٓالفظز ٛذذث ثُضقذٍٞ ثُطذجرا ػِذ٠ دالُذز ًِٔذز "ؿ٤٘ٔذز"، -

 ثُدالُز.
5

 56 -37، ؽ ؽ1983، 1ُٔش٣د ثالمّالع ٣ٌٖٔ ٓزثؽؼز: ػذد ثُود٣ْ سُّٞ: ثألٓٞثٍ ك٢ دُٝز ثُلالكز، د٤زٝس، دثر ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، م -
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طذذٞثٛج ٓذذٖ ثألٓذذٞثٍ
6

ّٕ أردؼذذز أخٔذذجص ثُـ٤٘ٔذذز فذذن ٓؼذذزٝع ُِٔوذذجص٤ِٖ ثُذذذ٣ٖ  ّٕ ثُوذذزإٓ ثٌُذذز٣ْ ٗذذّؾ ػِذذ٠ أ ، إك أ

٣ؼضزًٕٞ ك٢ ثُٔؼزًز
7
. 

لوذٚ ٓذٖ كـذَ ُود ثطضسعز ٓٞكٞع ثُـ٘جةْ دجٛضٔجّ ثُلوٜذجء، فضذ٠ ُذ٤ٌٖٔ ثُوذٍٞ إّٗذٚ ال ٣لِذٞ أ١ّ ٓذٖ ًضذخ ثُ

ّٕ ثُٔذذجٝرد١   ّ  كذذ٢ "ثألفٌذذجّ ثُظذذِطج٤ٗز" 1058ٛذذ//450خذذجؽ دذذ/"ثُـ٤٘ٔز" كذذٖٔ دذذجح "ثُؾٜذذجد" ؿجُذًّذذج. دذذَ إ

ـّؾ دجدًّج ٓظضوالًّّ ُِـ٘جةْ خ
8
ّٕ ثُؾٜجد ثُٜؾ٢ٓٞ ك٢ ػـزٙ هد صزثؽغ ػسٗٚ ألطذجح ٓضؼددر ُذ٤ض   ػ٠ِ ثُزؿْ ٖٓ أ

ثُدثخ٤ِزأهِّٜج كؼق طِطز ثُٔزًش ٝثٗؼـجٍ ثُٔظ٤ِٖٔ دـزثػجصْٜ 
9
. 

ذذج ػِذذ٠ أ٤ٔٛذذز  ًّٓ ٍّ ًغذذزر ثُضلز٣ؼذذجس ٝثُضذذده٤وجس ثُضذذ٢ رثكوذذش ٓٞكذذٞع ثُـ٘ذذجةْ كذذ٢ ثُضذذزثط ثُلوٜذذ٢ ػٔٞ ٝصذذد

ّٕ ثُلوٜذجء ص٘ذجُٝٞث صوز٣ذًّذج ًذَ ٓذج ُذٚ ؿذِز دجُٔذجٍ ًذجُضلز٣ن دذ٤ٖ ثألؿذ٘جف ثألطجطذ٤ز ُِـ٘ذجةْ ثُٔذقظ، ال طذ٤ٔج أ
10
 

٤ز كُي، ٓٔج ٣ؾؼَ ثُزؿذز ك٢ ثإلفجمز ٝثُؼٍٔٞ ثُظٔز ٝصقد٣د ثُٔظضقو٤ٖ ُٜج ٝٓودثر ٓج ٣ظضقوٚ ًَ ٝثفد إ٠ُ ؿ

 ثألدزس ُٔؤُلجصْٜ.

٣ُٝؾٔغ ثُلوٜجء ػ٠ِ صوظ٤ْ ثُـ٤٘ٔز إ٠ُ أردؼز أهظجّ ٢ٛ: ثألٓٞثٍ
11
ٝثُّظذذ٢ ٝثألطذزٟ. ٝهذد ال  ٝثألرثكذ٢ 

٣ظٜز أعز ًذ٤ز ُٜذٙ ثُضلز٣ؼجس إالّ ػ٘ذدٓج ٗؼذزف ثُٔؼذجًَ ثُضذ٢ ٗؾٔذش ػذٖ هظذٔز ثُـ٘ذجةْ، ٝثألطذتِز ثُضذ٢ ًجٗذش 

صغذذٞر دجطذذضٔزثر ػذذٖ ثُؼذذدٍ كذذ٢ صٞس٣ؼٜذذج ٝثألؿذذٞثس ثُضذذ٢ ًجٗذذش صؼِذذٞ أف٤جًّٗذذج ٓضٜٔذذز ًذذذجر ثُٔظذذؤ٤ُٖٝ دذذجُق٤ق 

ٖ ًَ ثالخضالكجس ٝثُلالكذجس ثُضذ٢ ًجٗذش صزثكذن صوز٣ذًّذج ًذَ ػ٤ِٔذز هظذٔز ٝثُؾٞر ٝثُٔقجدجر. إال أّٗٚ ػ٠ِ ثُزؿْ ٓ

ّٕ ثُـ٤٘ٔز صقون عالعز أٛذدثف رة٤ظذ٤ز:  ث أطجط٤ًّّج ٣ضلن ػ٤ِٚ ؽ٤ٔغ ثُلوٜجء، "إّْٜٗ ٣ضلوٕٞ ػ٠ِ أ ّٕ عٔز أٓزًّ ُِـ٘جةْ، كئ

١ ثُؼو٤در ٝص٘ؼزٛج ّٞ ، ٝصو ّٝ ٢ّٔ عزٝر ثألٓز ٝص٘وؾ عزٝر ثُؼد "صؼؼز ثُٔؾجٛد دجُ٘ـز، ٝص٘
12
.  

َّ أٝ كذزع دثخذَ أؿذَ. ٝأ٣ًّّذج  ٌّز ٛذ٢ ؽذشء كذٖٔ ًذ ّٕ ثُـ٤٘ٔز ثُض٢ ٗدرص دٝرٛج ك٢ فزٝح ثإلطالّ ثُٔذ إ

 ّٕ ّٕ ثإلؽٔذجع هذجةْ دذ٤ٖ ثُلوٜذجء ػِذ٠ أ ًجٕ ثُضدثخَ ثُقجؿَ ك٢ ٓظضٟٞ ثُدالُض٤ٖ ثُِـ٣ٞز ٝثالؿطالف٤ز ُِلظذز كذئ
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ّٕ "ٓذٖ هضذَ هضذ٤الًّ  ُْ ٗدرػ "ثُظِخ" كٖٔ ٗـ٤خ ثُٔقجرح ألّٗٚ فـ٤ِز ثؽضٜجد - ثُلزد ٝدظجُضٚ ٝهدرصٚ ثُؼلـ٤ز ك٢ طجفز ثُوضجٍ، إك صذضِلؾ ثُوجػذدر كذ٢ أ

ّٕ دجإلٌٓذجٕ صضذذغ مذز َّ ٗـذ٤ذٚ ٓذٖ ثُـ٘ذجةْ ٝكذن ٓوذج٤٣ض ٓقذددر. إال أ م ثٗضذشثع ثُظذِخ كِٚ طِذٚ". كجُظِخ إكٕ ؿ٤ز ٓؼٍٔٞ دج٣٥جس أٝ ثألفٌذجّ ثُضذ٢ صؼطذ٢ ٌُذ

ُي ٓذج ًذجٕ ٣٘ؼذذس ٓذٖ خالكذجس دذ٤ٖ ثألكذزثد فذٍٞ ثدػذجء أًغذز ٓذذٖ مذزف أفو٤ضذٚ دجالطذض٤الء ػِذ٠ طذِخ ٓذج خجؿذز إكث ًذذجٕ ٤ًٝل٤ذز ثطذضغٔجرٙ دؼذد ثُٔؼزًذز ًٝذذ

، 3ػذجس، مثُٔض٘جَسع ػ٤ِٚ كث ه٤ٔز. رثؽغ: ٓقٔد دٖ ػٔز دٖ ٝثهد ثُٞثهد١: ًضجح ثُٔـجس١، صـ: ٓجرطدٕ ؽٞٗض، د٤زٝس، ٓ٘ؼٞرثس ٓؤطظز ثألػِٔذ٢ ُِٔطذٞ

1989 ،1/86- 88- 100- 104- 227 ،2/769... 
7

 41طٞرر ثألٗلجٍ، ث٣٥ز  -
8

 ، ثُذجح ثُغج٢ٗ ػؼز: "ك٢ هظْ ثُل٢ء ٝثُـ٤٘ٔز".1978أدٞ ثُقظٖ ػ٢ِ دٖ ٓقٔد دٖ فذ٤خ ثُٔجٝرد١: ثألفٌجّ ثُظِطج٤ٗز، د٤زٝس، دثر ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز،  -
9

 68-67، ؽ ؽ 2002، 1ؼز، مٓقٔد ثُزف٢ٗٞٔ: ثُؾٜجد ٖٓ ثُٜؾزر إ٠ُ ثُدػٞر إ٠ُ ثُدُٝز، د٤زٝس، دثر ثُط٤ِ -
10

 ٣91وّظْ ثُلوٜجء ثُـ٘جةْ إ٠ُ أردؼز أؿ٘جف أطجط٤ز: ثُّظِخ ٝثُـ٤٘ٔز ٝثُل٢ء ٝثُ٘لَ. ثٗظز: ٓقٔد ثُزف٢ٗٞٔ: ثُؾٜجد، ؽ  -
11

ّٕ ُلظذز "ثألٓذٞثٍ" كذ٢ ثُِـذز ًِٔذز ؽجٓؼذز ص - ث ٖٓ ثالُضذجص، ٖٓ كُي ٓغال أ ٖ هدرًّ ّٔ ؼذَٔ ػٔذّٞ ثُِٔذي ًجألٗؼذجّ صذدٝ ثُٔـطِقجس ُِِٞٛز ثأل٠ُٝ ًٝسّٜٗج صضل

 ٝثألرف ٝثُدٝر ٝثُل٤جع ٝؿ٤زٛج، ك٢ ف٤ٖ ٗؾدٛج ُدٟ ثُلوٜجء أك٤ن ٓؾجالًّ، إك صوضـز دالُضٜج ػ٠ِ ثُذٛخ ٝثُللز ٝٓج ًجٕ ػ٠ِ ػجًِضٜٔج.
12

 94ثُزف٢ٗٞٔ: ثُؾٜجد، ؽ  -
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ّٝ ثُٔؼزى دطز٣ن ثُوٜز ٝثُـِذز.  ّٕ ٛذث ثُٔوجٍ ٣ؼذَٔ ثُٔظذ٤ِٖٔ طذٞثء ًذجٗٞث ٓذٖ ثُـ٤٘ٔز ٢ٛ ٓج أُِخذ ٖٓ ثُؼد ًٔج أ

ثُؼجٓز ثُذ٣ٖ ٣زٕٝ ك٢ ثُقزح ٝط٤ِز ٓؼجع أٝ ثُلجؿز ثُذ٣ٖ ٣زٕٝ ك٢ ثُقذزح مز٣وًّذج ُرعذزثء، ٝثُذذ٣ٖ كذٔ٘ٞث 

ثٓض٤جسثس خجؿز ؿِضٜج ٝع٤وز دٔج ًجٕ ػ٤ِٚ ثألٓز ك٢ ثُؾج٤ِٛز.
13

 

2

ث ُطزم 622ط٘ز  ٝكؼش د٤ؼز ثُؼوذز ثُغج٤ٗز ج ؽد٣دًّ ًّٓ ث  ّ ٓلٜٞ ّٕ ثُزطٍٞ ٓقٔدًّ صذ٤ِؾ ثُدػٞر ثإلطال٤ٓز، إك أ

 ؽ  ثًضل٠ ٓ٘ذ ٗشٍٝ ثُٞف٢ ددػٞر ثُ٘جص إ٠ُ ثإلطالّ ػ٠ِ أطجص ثُقؾز ٝثإله٘جع، ٝٛج ٛٞ ث٥ٕ ك٢ ٛذٙ ثُذ٤ؼز 

ج ُألكٟ ػذٖ ثُ٘ذذ٢ ٝؿذ قذٚ. كِوذد صؼّٜذد ٝكذد ثُض٢ ُػزكش ًذُي دجطْ "د٤ؼز ثُقزح" ٣ؾد ثُ٘ـ٤ز ثُذ١ ط٤وجصَ دكؼًّ

٣غزح دجُدكجع ػ٘ٚ ٝفٔج٣ضذٚ فذ٤ٖ ٣٘ضوذَ إُذ٤ْٜ
14

ّٕ ٛذذٙ ثُذ٤ؼذز ًجٗذش ددث٣ذز ثُضقذٍٞ ٓذٖ ٝكذغ ثالٗضظذجر  . ٝثُقذن أ

ٝثُظِذ٤ز إ٠ُ ثُدكجع ٝرّد ثُلؼَ ك٢ ٓزفِز أ٠ُٝ عْ إ٠ُ ثُٔذجدرر ٝثُلؼَ ك٢ ٓزفِذز الفوذز. ُٝوذد ًذجٕ ٛذذث ثُضقذٍٞ 

ج ك٢ ٓ ج ك٢ ٓظضٟٞ ثُشٓجٕ ًجطقًّ  ظضٟٞ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ ط٤ظلز ػٜ٘ج.طز٣ؼًّ

ّٕ ث٣٥جس ثُوزآ٤ٗز طزػجٕ ٓج صضجدؼش، دؼلٜج ٣دػٞ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ إ٠ُ ثالطضؼدثد ُِوضذجٍ دـذزف إرٛذجح ثُؼذدٝ  إ

 ِٛ َِ صُْز ْٖ ِردَجِم ثَُُل٤ْ ِٓ َٝ ٍر  َّٞ ْٖ هُ ِٓ  ْْ ج ثْطضطَْؼضُ َٓ  ْْ أِػّدٝث َُُٜ َٝ َٕ ٝٓ٘ؼٚ ٖٓ ثُضل٤ٌز ك٢ ٜٓجؽٔضْٜ ٝثالػضدثء ػ٤ِْٜ:   ِٚ ذُٞ دِ

ْٖ َػ٢ٍْء ك٢ِ طَ  ِٓ ْ٘لِوٞث  ُ ج ص/ َٓ َٝ  ْْ ُٜ ُٔ ْْ هللاُ ٣َْؼِ َُٜٗٞ ُٔ ْْ ال صْؼَِ ِٜ ْٖ ُدِٝٗ ِٓ  َٖ آَخِز٣ َٝ  ْْ ًُ َّٝ َػُد َٝ َّٝ هللاِ  ْْ ال َػُد ْٗضُ أ َٝ  ْْ ٌُ فَّ إ٤َُْ َٞ َِ هللاِ ٣ُ ذ٤ِ

 َٕ ٞ ُٔ صُْظَِ
15

 ُِ َٕ ث ُِؼدٝثٕ:  أُِك َّٕ ، ٝدؼلٜج ث٥خز ٣دػْٞٛ إ٠ُ ثُوضجٍ دكؼج ُِظِْ ٝرّدًّ إ َٝ ذٞث  ُٔ ْْ ظُِِ َٕ دِسَّٗذ/ُٜ َٖ ٣ُوجصذ/َُِٞ ِِذ٣

ْْ َُوِد٣ٌز  ِٛ ِز ـْ هللاَ َػ٠َِ َٗ
16

ال  ، ٝك٢ ثُٞهذ/ش كثصذٚ ٣ٜ٘جٛذ/ْ ػذٖ ثُذ/ؼدٝثٕ: َٝ  ْْ ٌُ َٖ ٣ُوذجصَِِٞٗ َِ هللاِ ثُذِذ٣ هجصِذ/ُِٞث كِذ٢ َطذذ٤ِ َٝ  

 َٖ ْؼضِد٣ ُٔ َّٕ هللاَ ال ٣ُِقخح ثُ صْؼضُدٝث إ
17
. 

دجػضذجرٛذج ٓذٖ ٓـز٣ذجس ثُـذشٝ  ،ثُوضجٍ ٝثُؼدٝثٕ كذزٝرر إُذ٠ ثُـ٤٘ٔذزٖٝٓ ثُطذ٤ؼ٢ إٔ ٣وٞد ثُقد٣ظ ػٖ 

ّٞ ٖٓ ثُـشٝ ٣ُؼّد ٝثفدثًّ ٖٓ أْٛ ثألطذجح ثُض٢ ًجٗش  صؤد١ إ٠ُ فدٝط  -ٝٓج سثُش  -ٝصٞثدؼٚ، دَ ُؼَ ثُٔجٍ ثُٔزؽ

ّٕ أػدثد ثُٔوجص٤ِٖ صلجػلش فض٠ صٌٞٗذش  ثُٔؼجرى ٝٗؼٞح ثُقزٝح. ُٝود ًجٕ إؿزثء ثُـ٘جةْ ال ٣ُوجّٝ إ٠ُ درؽز أ

ُِٔظ٤ِٖٔ هٞر كجردز دِـش ك٢ ٝهش ٝؽ٤ش عالع٤ٖ أُق ٓقذجرح دؼذد إٔ ًذجٕ ػذددٛج ال ٣ضؾذجٝس دلذغ ٓتذجس ٓذٖ 
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 دجُقوٞم صِي ثُض٢ ُّلـٜج ثُؼجػز ك٢ هُٞٚ ٓلجمذًّج ثُشػ٤ْ:ًلَ ثُ٘ظجّ ثُوذ٢ِ ثٓض٤جسثس ٓج٤ُز ُؼ٤خ ثُوذ٤ِز أٝ هجةد ثُـشٝر، ٢ٛٝ أػذٚ ٓج صٌٕٞ  -

 ٝفٌ//ٔ/ي ٝثُ/٘/ؼ//٤/ط/ز ٝثُ/للٍٞ ُ/ي ثُ/ٔ/زدجع ٓ٘/ٜج ٝثُـ/ل/ج٣ج

 47/48، ؽ ؽ 1989رثؽغ: إدزث٤ْٛ أفٔد ثُؼد١ٝ: ٜٗز ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ، ٓ٘جدؼٚ ثُؼ٤ِج ٝكزٝػٚ ثُؼظ٠ٔ، ثُوجٛزر، دثر ثُلٌز ثُؼزد٢، 
14

ث ػذٖ ًذجدز". ثُٔزؽذغ ٗلظذٚ، ؽ  خجمخ أفد طجدر - ث  ؽ  دوُٞٚ: "دج٣ؼ٘ذج ٣ذج رطذٍٞ هللا، كذ٘قٖ ٝهللا أد٘ذجء ثُقذزٝح ٝأٛذَ ثُقِوذز ٝرع٘جٛذج ًذجدزًّ ثُٞكد ٓقٔدًّ

121 
15

 60طٞرر ثألٗلجٍ، ث٣٥ز  -
16

 39طٞرر ثُقؼ، ث٣٥ز  -
17

 190طٞرر ثُذوزر، ث٣٥ز  -
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م ثُوذذزإٓ إُذذ٠ ٓظذذسُز ثُـ٘ذذجةْ ٤ًٝل٤ذذز صٞس٣ؼٜذذج ٓذذغ خذذٞف ثُٔ ظذذ٤ِٖٔ ثُزؽذذجٍ كذذ٢ ٓؼزًذذز دذذدر. ُٝوذذد صزثكذذن صطذذزح

ج ػٖ د٣ْٜ٘ َٝؿًّٞٗج ُٞؽٞدْٛ ٝصٞهًّج إُذ٠  ُٔؼزًز ددر ك٢ ثُظ٘ز ثُغج٤ٗز ُِٜؾزر، ٢ٛٝ أٍٝ ٓؼزًز ٣لٞكٜٞٗج دكجػًّ

ث ٜٝٓجؽز٣ٖ كذ٢ ػذسٕ ٤ًل٤ذز ثهضظذجّ  ّٕ ثخضالف أصذجع ثُ٘ذ٢ ؽ٤ٔؼْٜ أٗـجرًّ ثُلزٝػ ٖٓ ػشُضْٜ ثالهضـجد٣ز، كُي أ

َّ ثُٔؼجرى ٝثُقزٝح دظٔز ثُلالف ٝثُ٘شثع.ثُـ٘جةْ ًجٕ إ٣ذثًّٗج ددخٍٞ ٓؼط٠ ٓجد١ّ ٓقق ط٤طذغ ال  فوًّج ؽ

٤ُٝض ك٢ ثألٓز ػؾخ ٝال ثطض٘وجؽ ٖٓ ػسٕ ٛؤالء ثُذ٣ٖ ثٗدكؼٞث ٣وجصِٕٞ ٣ٝـٕ٘ٔٞ، كضِي مذ٤ؼز ثألػذ٤جء 

إك ًجٕ ثُـشٝ ٓ٘ذ ثُؾج٤ِٛز "ر٣جكز ثؽضٔجػ٤ز ص٤ّٜب ُِلض٠ ثُؼزد٢ كزؿز إلظٜجر دطُٞضذٚ كلذالًّ ػٔذج ٣ؼذٞد ػ٤ِذٚ 

ٖٓ ٓـجْٗ"
18

ّٕ ثالخذضالف ًذجٕ ٝكذجءًّ ، إكٕ  كذال ؿزثدذز كذ٢ ٓذج فذدط ٓذٖ خذالف ٝٓذج طذ٤قدط الفوًّذج ٓذٖ ٗذشثع، إ

ّٕ ثُقزح ج دس ث ؿز٣قًّ ج ٣ٌذجد ال  ُِطذ٤ؼز ثُذؼز٣ز ٝإهزثرًّ ًّٓ ٓـدر رسم أطجط٢ دجُ٘ظذز إ٠ُ ٓوجص٤ِٖ ًجٕ أؿِذْٜ ٓؼد

رس ثُٔـجدر ثُؼزد٤ز فجُز ثُذؤص ثُض٢ ًجٕ ػِ ّٞ ٤ٜج ًغ٤ز ٖٓ كوزثء ٌٓز، أُٝتي ٣ِٔي ػ٤تًّج ٖٓ ٓضجع ثُد٤ٗج. ٝهد ؿ

 ّٖ ثُذ٣ٖ ًجٗٞث ٣ظزهٕٞ أٓٞثٍ ث٥ُٜز ٣ٜٝ٘ذٕٞ ثٌُؼذز ُدكغ ؿٞثةَ ثُلوز، ٝٛٞ ثألٓز ثُذ١ دػج أػ٤جٕ هز٣غ إُذ٠ طذ

طّ٘ز هطغ ٣د ثُظجرم
19

ّٕ أفٞثٍ ثألؿِذ٤ز ثُلو٤زر ك٢ فٞثكذز ثُؾش٣ذزر ٝدجد٣ضٜذج ًجٗذش ٓذٖ ثُظذٞء إُذ٠ ثُقذد  .ًٔج أ

ؾز، كضسًَ ٝرهٚ أٝ ُقجءٙثُذ١ ٣ؾؼِٜج صؼٔد إ٠ُ ثُؼ
20

. كئكث ًجٗش ثُـٞرر ػ٠ِ ٛذٙ ثُدرؽز ٖٓ ثُوضجٓز كِٖ ٣ٌٕٞ 

ػجّكًّث ٝال ٓظضـَزدًّج إٔ ٣ظؼ٠ ٛذث ثُٔوجصَ ثُٔؼذَدّ إُذ٠ ثُقذزح دقغًّذج ػذٖ ٌٓظذخ ٓذجد١ أٝ ٓـذْ٘ ص٘لذضـ ُذٚ دٔوضلذجٙ 

 . َّ  أدٞثح ثُق٤جر ث٥د٤ٓز ػ٠ِ ثأله

 ّٞ ٣زكذغ ٓقٔذد  ر فجُذز أؿذقجدٚ دذسٝؽش ػذذجرر ٝأدِـٜذج.ٝٛذج ٛذٞ ثُ٘ذذ٢ ٓقٔذد  ؽ  هذ٤ذَ ٓؼزًذز دذدر ٣ـذ

ج: "ثُِٜذذْ إّٜٗذذْ  اامْ  ى، ٝحفاا ف حاا حًه ى ؽ  ٣د٣ذذٚ إُذذ٠ ثُظذذٔجء دثػ٤ًّذذج ردذذٚ ٓضلذذّزػًّ ـس ْ ، جياا ف حبعاا   ى، ٝعااش ف ح 

ٖٓ كلِي"ع نة حبغُ ى ٝ
21
. 

إُذ٠ ٌٝٛذث صـذـ ُِقزح ؿٞث٣ضٜذج إك صٜذخ ثُق٤ذجر ُطالّدٜذج، ٝطذزػجٕ ٓذج ٣ِذّذ٢ دؼذق ثُٜٔذجؽز٣ٖ ثُذدػٞر 

ثُوضذذجٍ ٣ٝضزًذذٕٞ ثُؼٔذذَ ثُشرثػذذ٢ ثُذذذ١ ٓ٘ذذٚ ًذذجٗٞث ٣ؼُٞذذٕٞ أَطذذزْٛ، ٣ٝ٘ذذدكؼٕٞ ُِقذذزح ثٌُل٤ِذذز ٝفذذدٛج دضِذ٤ذذز 

ٌَّ أًغذذز ٓذذٞثردْٛ ّٕ ؿ٘جةٜٔذذج أؿذذذقش صؼذذ ثفض٤جؽذذجصْٜ مجُٔذذج أ
22

ّٕ ٛذذذث ثُضـذذٞر ُؼالهذذز ثُٔوجصذذَ ثُٔظذذِْ  . ٣ٝذذذدٝ أ

ػِذ٠ كذزٝرر ثٗو٤ذجد ثُؼذزح الصؾذجْٜٛ  دجُقزح ط٤ضؼّشس خجؿز ك٢ ػٜد ػٔز دٖ ثُلطجح ثُذ١ ثٗذ٠٘ ٓؼذزٝػٚ

ّٕ صس٤ٖٓ ثُقجؽجس ثُـذثة٤ز ُِٔوجص٤ِٖ ٓظذؤ٤ُٝز ثُؼذؼٞح ثُٔـِٞدذز،  ثُقزد٢ ٝػدّ ثالٗؼـجٍ دجُظؼ٢ ٝرثء ثُِؤز، أل

                                                           
18

 54إدزث٤ْٛ أفٔد ثُؼد١ٝ: ٜٗز ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ، ؽ  -
19

 1/83، 1937ػذد ثُِٔي دٖ ٛؼجّ: ثُظ٤زر ثُ٘ذ٣ٞز، ثُوجٛزر، ٓطذؼز فؾجس١،  -
20

َ ك٢ صجر٣خ ثُؼزح هذَ ثإلطالّ، د٤زٝس، دثر ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، دـدثد، ٌٓضذز ثُٜ٘لز، م - ـّ  7/450، 1971، 1ؽٞثد ػ٢ِ: ثُٔل
21

 1/26ثُٞثهد١: ًضجح ثُٔـجس١، -
22

 338، ؽ 1982، 6ٞرٛج، د٤زٝس، دثر ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، مؿذق٢ ثُـجُـ: ثُ٘ظْ ثإلطال٤ٓز: ٗؼسصٜج ٝصط -
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ج ثُؼزح ك٤ؾخ "إٔ ٣ظِٞث ػ٠ِ ثُدٝثّ ؽجٛش٣ٖ ُؼَٔ ؽٜجد الٓقذدٝد" ّٓ أ
23

. ٝدٜذذث ٣ٌٔذٖ إٔ ٗلظذز ٤ًذق إٔ ػٔذز 

ّٕ ثُٔظ٤ِٖٔ سر ػٞث ػ٘د هدْٜٝٓ ثُؼجّ "دؼذظ إُذ٠ سرػٜذْ ٝهذد ثدذ٤ّق ٝأدرى، كقزهذٚ دجُ٘ذجر، عذْ ًضذخ ُٔج دِـٚ أ

ٌ  إ٤ُْٜ:  ، كئكث سرػٞث ًجٗٞث ًجُ٘جص"هللا ج م أسص ق هزِ  ألية حي أسُة سي ح   وتحت أصجت   إ
24
.  

ٝدجإلٌٓجٕ ثالطذض٘جد إُذ٠ دؼذق أفجد٣ذظ ثُ٘ذذ٢ ثُضذ٢ صؼذؾغ ػِذ٠ ثُقزح/ثُؾٜذجد، ٝال صذزٟ ثٌُظذخ إالّ ٓذٖ 

وْج ام مز٣ن ثُظ٤ق. ٣وٍٞ ثُزطٍٞ  ؽ :  دُؼغش دجُظ٤ق د٤ٖ ٣ذد١ ثُظذجػز فضذ٠ ٣ُؼذذد هللا ٝفذدٙ ال ػذز٣ي ُذٚ، 

،]...[ سصقي تحت ظم سيحي
25

ج . كجُقزح ٝط٤ِز ٓؼزٝػز ٌُِظخ، دَ ُؼِٜج ثُٞط٤ِز  ثُٔغ٠ِ. ٝٛذث ٤ُض ٓضؼجركًّ

" نجُة تحت  ن  سقةٓغ ٝظ٤لضٜج ثألخزٟ إك "
26

 ّٕ ٤ٚ ثُضؼز٣غ ُِوضجٍ. إ ّٔ . ٌٝٛذث صٌضَٔ ثُـٞرر ك٢ ٓج ٣ٌٖٔ إٔ ٗظ

ثُظ٤ق ٣لٖٔ ُِٔقجرح ثُزسم أٝ ثُؾ٘ز أٝ ٤ًِٜٔج. ٝدٜذث ثُلْٜ ُِؼالهز د٤ٖ ثُوضجٍ ٝثُـ٤٘ٔز ثػضُذذزس ٓؼزًذز دذدر 

ٗذشالم ٝصقذٍٞ ٓذٖ ثُقِذق ثُذدكجػ٢ ثألؿذ٢ِ  ثُؼوذذز  إُذ٠ ثُدُٝذز ثُقزد٤ذز ثُـ٤ٔ٤٘ذز "ٓزفِز فجطٔز ألّٗٚ ؽذزٟ ث

ٝثُٜؾ٤ٓٞذذز"
27

، ًٝسّٗٔذذج ثألٓذذز ٣ضؼِذذن ددُٝذذز ٓقجردذذز ٓ٘ذذذ ٝالدصٜذذج كذذ٢ كضذذزر ثُٜؾذذزر
28

. ٝثُلذذضـ دٜذذذث ثُٔؼ٘ذذ٠ ُذذ٤ض 

ث ٛٞ ثُذقظ ػٖ ج ٝأددًّ ًّٔ ج أٝ صزكًّج. إّٗٚ ٓالسّ ؽٞٛز٣ًّّج ُٞؽٞدٛج. ٝثُٜدف ثُٔضٌزر دثة ثُـ٘جةْ ػزكًّ
29
. 

 ّٕ ّٕ ٛذٙ ثُدُٝز ثُ٘جػتز ًجٗش ص٘ـٔض أًغز كسًغز ك٢ ثُلضٞؿ ٝٓج صظضضذؼٚ ٖٓ ٌٓجطخ ٓجد٣ز كلٔز، ؿ٤ز أ إ

أّدس ٓ٘ذذ ٓؼزًذز دذدر إُذ٠ ٗؼذٞء ثالخذضالف  –ثُض٢ طضـذـ خ٤ج٤ُز ك٢ سٓذٖ ه٤جطذ٢  -ٓوج٤٣ض صٞس٣غ ٛذٙ ثُـ٘جةْ 

ش ػ٤ِذٚ ٣ذدٙ ٓذٖ ؿ٘ذجةْ ٝأطذالح، ُٝذذُي كوذد ًذجٕ ٓذٖ د٤ٖ ثُٔظ٤ِٖٔ إك ًجٕ ًَ ٓوجصذَ ٣قذجٍٝ ثالطذضتغجر دٔذج ٝهؼذ

ثُلذذزٝر١ إٔ ص٘ذذشٍ ث٣٥ذذز ثٌُز٣ٔذذز ٓؼذذّزػز ُِقوذذٞم، ٝٓؤّطظذذز ُٔدٝٗذذز هج٤ٗٞٗذذز صقذذجكع ػِذذ٠ ٓـذذجُـ ٓلضِذذق 

َٝ : ثألمزثف  ٠ َٓ ث٤َُضج َٝ ُِِذ١ ثُوُْزد٠َ  َٝ  ٍِ ُطٞ ُِِزَّ َٝ َظُٚ  ُٔ ِ ُخ َّٕ ّلِِلَّ ْٖ َػ٢ٍْء كَئ ِٓ  ْْ ضُ ْٔ ج َؿِ٘ َٔ ٞث أَّٗ ُٔ ثْػِ َٝ   َِ ذ٤ِ ِٖ ثُظَّ ثْد َٝ  ِٖ ٤ًِ َظج َٔ ثُ

 ]...[
30
. 

ّٕ ٓؼزًز ددر أظٜزس إ٠ُ ثُٞؽٞد ٓؼزٝع ثُدُٝذز ثُٜؾذ٢ٓٞ ٝٛذٞ ٓؼذزٝع  ٝػ٠ِ ٛذث ثُ٘قٞ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إ

ط٤٘ؾـ ك٢ ظزف ٝؽ٤ش ك٢ ؽٔغ ثُوذجةَ ثُؼزد٤ز ك٢ ثصقجد، ٌُٜٝ٘ج ٖٓ ؽٜز ٓوجدِذز ُذْ صٌذٖ هذجدرر ػِذ٠ إخلذجء ٓذج 

                                                           
23

 47، ؽ 1995، 3ٛؼجّ ؽؼ٤ن: ثُلض٘ز: ؽد٤ُز ثُد٣ٖ ٝثُظ٤جطز ك٢ ثإلطالّ ثُٔذٌز، صز: خ٤َِ أفٔد خ٤َِ، د٤زٝس، دثر ثُط٤ِؼز، م -
24

 104ؽ  ٛ/،1349، 1ثُقجكع أدٞ ثُلزػ ػذد ثُزفٔجٕ دٖ ثُؾٞس١: ٖٓ دكجةٖ ثٌُ٘ٞس، ٓـز، ٓطذؼز ثُٔ٘جر، م -
25

 .4/265،أدٞ ثُوجطْ ؽجر هللا ٓقٔٞد دٖ ػٔز ثُشٓلؼز١: ثٌُؼجف ػٖ فوجةن ثُض٘ش٣َ ٝػ٤ٕٞ ثألهج٣َٝ ك٢ ٝؽٞٙ ثُضس٣َٝ، د٤زٝس، ثُدثر ثُؼج٤ُٔز، د.س -
26

 3/1118ثُٞثهد١: ًضجح ثُٔـجس١،  -
27

 27ٛؼجّ ؽؼ٤ن: ثُلض٘ز، ؽ  -
28

ث ٖٓ ثُذجفغ٤ٖ ٖٓ ثُٔظضؼزه٤ٖ دٞؽٚ خجؽ، أُٝتذي ثُذذ٣ٖ رًذشٝث ػِذ٠ ثُطذجدغ ثُؼظذٌز١ ُِدُٝذز ثإلطذال٤ٓز، ٝأًذدٝث دٝر ثُ ٛذٙ - ظذِطز ثُلٌزر صظض١ٜٞ ًغ٤زًّ

 ثُؼظٌز٣ز ك٢ د٘جء ثُدُٝز. ٣ٌٖٔ ػ٠ِ طذ٤َ ثُٔغجٍ ٓزثؽؼز:

Islam, Paris, Geuthner, 1920, p114 et suiv. Goldziher, I: le dogme et la loi de l’ 

Turner, B: Weber and Islam, Londres, Routledge and Kegan Paul, p34 et suiv, 138 et suiv. 
29

 33ثُٔزؽغ ٗلظٚ، ؽ  -
30

 41طٞرر ثألٗلجٍ، ث٣٥ز  -
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ٖٓ دذٝر ؿزثع ٓدثرٙ ثُـ٤٘ٔز، كجُ٘ـز ثُذ١ صقون ك٢ ٛذٙ ثُـشٝر ُذْ ٣ٌذٖ دوذجدر ػِذ٠ إخلذجء ٓذج طذ٤٘ؾْ  أرطضٚ

ػٖ ًَ ٗـز، دَ ٝٓطجُذز ًَ كز٣ن د٘ـ٤ذٚ ٖٓ ثُـ٘جةْ. ٝط٤ذِؾ ثُضطجٍٝ دذؼق ثُٔظذ٤ِٖٔ كذ٢ ؿذشٝر ف٘ذ٤ٖ كذ٢ 

زؽ رطذٍٞ هللا  ؽ  ٓذٖ رّد طذذج٣ج ثُظ٘ز ثُغجٓ٘ز ُِٜؾزر فّد إفزثػ ثُ٘ذ٢ ٓقٔذد  ؽ  ٝثصٜجٓذٚ، كُذي أّٗذٚ "ُٔذج كذ

، فض٠ أُؾسٝٙ إ٠ُ ػذؾزر عهيُ  حيئُ ،  إلبم و نغُى  ق ىف٤ٖ٘ إ٠ُ أِٜٛج رًخ ٝثصذؼٚ ثُ٘جص ٣وُٕٞٞ: ٣ج رطٍٞ هللا 

كجخضطلذذش ثُؼذذؾزر ػ٘ذذٚ ردثءٙ، كوذذجٍ: رّدٝث ػِذذ٢ّ ردثةذذ٢ أ٣ّٜذذج ثُ٘ذذجص، كذذٞهللا ُذذٞ ًذذجٕ ُذذ٢ ػذذدد ػذذؾز صٜجٓذذز َٗؼٔذذج 

و٤ض٢ٗٞٔ دل٤الًّ ٝال ؽذجًّٗج ٝال ًّذثدًّج"ُوظٔضٜج ػ٤ٌِْ، عْ ٓج ُ
31
. 

3

ًجٕ ال دد ٖٓ إخلجع ثُوذجةَ ثُؼزد٤ز ثُٔزصدر ٝرّدٛج إ٠ُ د٤ش ثُطجػز فض٠ ٣ٌٖٔ ثُٔل٢ّ ك٢ ٓؼزٝع د٘جء 

ثُدُٝز ثإلطال٤ٓز. ُٝذُي كٔذج إٕ كذزؽ أدذٞ دٌذز ٓذٖ أٓذز أٛذَ ثُذزدر فضذ٠ "ًضذخ إُذ٠ أٛذَ ٌٓذز ٝثُطذجةق ٝثُذ٤ٖٔ 

يحت ا  . كظذجر ثُ٘ذجص إ٤ُذٚ دذ٤ٖ غُا مى  ناشوو٣ٝزّؿذْٜ ك٤ٚ ٝكذ٢  نهج  د٤غ ثُؼزح د٘ؾد ٝثُقؾجس ٣ظض٘لزْٛ ٝؽٔ

، ٝأصٞث ثُٔد٣٘ز ٖٓ ًَ ؿذٞح"وط يع
32

ّٕ مٔذٞؿ ثُشػٔذجء ثُٔظذ٤ِٖٔ ًذجٕ أدؼذد ٓذٖ ٓؾذزد ٗؼذز ثُذدػٞر  . ؿ٤ذز أ

ٝٛج ٛٞ أدٞ دٌذز ٣ؾّٜذش ثُؾ٤ذٞع ثُٔ٘طِوذز ٝثُلٞس دجُٔـجْٗ. إّٗٚ ًجٕ ٣ظضٜدف ثإلهجٓز ثُدثةٔز ك٢ ثُذِدثٕ ثُٔلضٞفز. 

ث دجُل٤ز ٝثُلـخ. ٣وٍٞ: "إٌّْٗ ص٘طِوٕٞ إُذ٠ أرف  إ٠ُ أرف ثُؼجّ، ٣ٝلطخ ك٢ ثُ٘جص دثػ٤ًّج إ٠ُ ثُؾٜجد ٓذّؼزًّ

، كٌسّٗٚ رّؿذْٜ ك٢ ثُضٞؽذٚ  نُ ى ثُٔزء ٖٓ ًغزر ٓج ٣زٟ ٖٓ يش عدٜج  ـثيشف  نُ ىأ١  َع  ة ... ثُؼجّ ٢ٛٝ أرف

 نجوف و نألو ءٖٓ  تُتقهوٌْ إ٤ُٜج كوجٍ: إٌّٗ
33
" ألسض  نخص ةدجُٔد٣٘ز إ٠ُ ٓغَ ٛذٙ  

34. 

ّٕ ثُقزح ٤ُظش ٝطذ٤ِز ًظذخ  ث دس ّٕ ٛؤالء ثُوجدر ًجٗٞث ٣ٔضٌِٕٞ ٝػ٤ًّج ٓذٌزًّ ث ٖٓ ثُدالةَ صؼ٤ز إ٠ُ أ ّٕ ًغ٤زًّ إ

ّٕ ٛذذث  كون، ٝإّٗٔج ٢ٛ هذَ كُي ٝكٞهٚ مز٣ن ثُلذالؽ ٓذٖ ثُؾذدح ػذذز ثطذض٤طجٕ ثألٓـذجر ثُٔلضٞفذز. ؿذق٤ـ أ

ّٕ صلجؿذذ٤َ  ثُذذٞػ٢ ٓذذجسثٍ كذذ٢ ددث٣ضذذٚ ُٝذذْ صضؼذذٌَ ٓالٓقذذٚ دـذذٞرر أٝكذذـ إالّ كذذ٢ ػٜذذد ػٔذذز. دذذَ ٣ٌٔذذٖ ثُوذذٍٞ إ

 ثُٔؼزٝع ثالٓذزثمٞر١ّ هد ٝكقش ٝثًضِٔش دؼٌَ ٜٗجة٢ ك٢ خالكز ػٔز دٖ ثُلطجح.

ّٕ هجدر ثألْٓ ثألخزٟ أدرًٞث ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ ثُؼزح ٖٓ ػظق ٝفزٓجٕ ٝٓج ػ٤ِٚ أركْٜ ٓ ٖ ػذـ ٝٝثكـ أ

ّْ دقزح ثُزّٝ صٞؽٚ إ٤ُٚ هجةذدْٛ "دجٛذجٕ" ث دٖ ث٤ُُٞد ف٤ٖ ٛ ّٕ خجُدًّ ّْ  هذجةالًّ: ٝػظز، ُٝؼِ٘ج دذُي ٗلّظز ٤ًق أ "ِٛذ

                                                           
31

 175، ؽ 2، ػ1987، 2أدٞ ؽؼلز ٓقٔد دٖ ؽز٣ز ثُطذز١: صجر٣خ ثألْٓ ٝثُِٔٞى، د٤زٝس، دثر ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز، م -
32

 185، ؽ 1992، 1ُقظٖ أفٔد دٖ ٣ق٠٤ ثُذالكر١: كضٞؿ ثُذِدثٕ، ػزؿ: ػذد ثأل٤ٓز ٜٓ٘ج، د٤زٝس، دثر ثهزأ، مأدٞ ث -
33

، دذجح ث٤ُذجء، 238، ؽ 15، ػ 1992، 1ثُألٝثء: ثُؼدر ٝك٤ن ثُٔؼ٤ؼز، ثٗظز: أدج ثُللَ ؽٔجٍ ثُد٣ٖ دٖ ٓ٘ظٞر: ُظجٕ ثُؼزح، د٤زٝس، دثر ؿذجدر، م -

 كـَ ثُالّ.
34

ثُؼ٤ذج٢ٗ: ػزؿ ًضجح ثُظ٤ز ثٌُذ٤ز، إٓالء: ٓقٔد دذٖ أفٔذد ثُظزخظذ٢، صذـ: ؿذالؿ ثُذد٣ٖ ثُٔ٘ؾذد، ثُوذجٛزر، ٓؼٜذد ثُٔلطٞمذجس دؾجٓؼذز  ٓقٔد دٖ ثُقظٖ -

 46/ 1، 1971ثُدٍٝ ثُؼزد٤ز، 
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خٔظذز  دَ َيش، ٝٗسٓز ٌُْ د/َوقش نكى ظ وسـىٖٓ ًجٕ ٌْٓ٘ رثؽالًّ، ٝ َحًمإ٠ُ أٓز ٗؼزكٚ ػ٤ٌِْ: ص٘ـزكٕٞ ٝ

ٔج فٌِْٔ ػ٠ِ ثُٔظ٤ز كُي"، ٝإّٗ  نخيش أسض قهيهةخٔظز، كئّٗ٘ج ٗؼِْ أٌّْٗ ك٢ 
35
. 

ث: مذ٤ؼذز هجطذ٤ز، ٝأرف هجفِذز، ٝدؼذز  ذج ٝدؼذزًّ صِي ٢ٛ ثُـٞرر ثُض٢ رطٜٔج ث٥خذزٕٝ ػذٖ ثُؼذزح أركًّ

 ّٕ ؽ٤جع ٓؼدٕٓٞ. ٖٝٓ ٛ٘ج ددث ثهضزثؿ ثُوجةد ثُزٝٓج٢ٗ أػذٚ ٓج ٣ٌٕٞ دجُـدهز ٝثإلفظجٕ. ٝكجصٚ ٓغِٔج كجس ؿ٤ذَزٙ أ

ّٕ ٛذث ث الًّ دجُوٞر، ٝأ ّٞ ّٕ ثألٓذزثُقزح ٤ُظش صظ "ال ٣ضؼِذن  ُـزثع ٖٓ ٗٔن ؽد٣د ُْ صسُلٚ فدٝد ؽش٣زر ثُؼزح، ٝأ

دٜؾزر ػل٣ٞز ٝؿ٤ز ٓ٘ضظٔز، دَ ٣ضؼِن دٌٕٞ ؽ٤ٞع ثُلضـ ثُٔ٘لذطز ثُٔ٘ضظٔز ٝثُلجكؼز ُدُٝذز ًجٗذش صقزًٜذج 

ث كذ٢ طذذ٤َ ٓؾذ ٗز ٓذٖ ٜٓذجؽز٣ٖ دذجُوٞر. كجُٔقذجردٕٞ ثُؼذزح ُذْ ٣ُؾذّزٝث إُذ٠ كُذي ؽذّزًّ ّٞ د رؿذز ٛؾزر، ًٝجٗش ٌٓ

ّٕ إهجٓز دثةٔز طٞف ص٢ِ ثالٗضـجر" دُٝز، دَ ًجٗٞث ٓضطٞػ٤ٖ ٣ؼِٕٔٞ أ
36
. 

ّٕ ٓٞكٞع ثُٜؾزر هد دزس دسٝكـ أػٌجُٚ ك٢ ػٜد ػٔز دٖ ثُلطذجح ٓغِٔذج كًزٗذج. كٔذج إٕ الفذع  ٝثُقن أ

جُٚ ػ٠ِ ثألهج٤ُْ دئفلجر ًَ كجرص ك١ ٗؾدر أٝ رأ١ أٝ كزص أٝ طالؿ،  ّٔ صؼجؿَ ثُ٘جص دٌظخ ثُٔجٍ فض٠ أٓز ػ

ثكذذئ ث ٝهذذجدٝٙ ٓوذذجدًّ ذذج ٝإال فؼذذزٝٙ فؼذذزًّ ٕ ؽذذجء مجةؼًّ
37

الًّ ٓذذٖ ثُضطذذٞع ُِوضذذجٍ إُذذ٠  ّٞ . ٝدٜذذذث ثُؼٔذذَ أفذذدط ػٔذذز صقذذ

إُشث٤ٓضذٚ، ًٝسّٗ٘ذج ددُٝذذز ثُٔد٣٘ذز صظذذض٘لز مجهجصٜذج ٝصٞظذذق ؽ٤ٔذغ إٌٓجٗجصٜذذج ُلدٓذز ٛذذدف أًذذز دٌغ٤ذذز ٓذٖ رؿذذذجس 

"ثألكزثد. ُْٝ ٣ٌٖ عٔز ٓؾجٍ ُِضزدد أٝ ثُضز٣ظ ػ٘د ػٔز: "ال صدػٞث  ََ ََ ثُؼؾ ث إال ّٝؽٜضٔٞٙ إ٢ُّ، ٝثُؼؾ أفدًّ
38
. 

ج ػ٠ِ ػٔز صذ٤ًزْٛ دؾدح دالد ثُؼزح، ٝإؿزثؤْٛ دٔج  ًّٓ ُٝضؼؾ٤غ ثُ٘جص ػ٠ِ ثُؾٜجد ٝثُٜؾزر كود ًجٕ ُشث

ّٕ أرف ثُقؾذجس كذ٢ رأ٣ذٚ ٤ُظذش دٔوذجّ، ٝإّٗٔذج ثألرف ثُٔلضٞفذز  ٣٘ضظزْٛ ٖٓ ؿ٘ذجةْ ػ٘ذد إصٔذجّ كضذٞؿ ثُؼذزثم. إ

ثُٔظذذِٕٔٞ ٣ٝظذذضوّزٕٝ دٜذذجثُلـذذذز ٛذذ٢ ثُضذذ٢ طذذ٤زعٜج 
39

. ٝخدٓذذز ُٜذذذث ثُٜذذدف طذذؼ٠ ػٔذذز إُذذ٠ ثُذذزدن دذذ٤ٖ ثُلذذضـ 

ٝثُٜؾزر، ٝػَٔ ػ٠ِ صٞم٤ٖ ثُؼذزح كذ٢ ثألرثكذ٢ ثُٔلضٞفذز
40

ث ٓـز٣ًّذج: "ٓذٖ طذجرع إُذ٠  ، ٝٝظّذق ُذذُي ػذؼجرًّ

إ٤ُٚ"  ن ط ءطجرع   ن جشف
41
. 

ّٕ ٛذٙ ثُٔؼجدُز ثُض٢ أهجٜٓذج ػٔذز دذ٤ٖ ثُٜؾذزر ٝثُؼطذجء ٛذ٢ ثُضذ٢ طذضقٌْ ال فوًّذج ػالهذز ثُٔقذجرد٤ٖ دـ٘ذجةْ إ

ّٕ ثُدُٝز أؿذقش ٓلطزر إلػذجع فجؽجس ٝثطؼز ُوجػدر ػز٣لز ٖٓ ثُظذٌجٕ. ُٝذ٤ض عٔذز ٓؾذجٍ  ثُلضٞفجس، إك أ

                                                           
35

ألٓذْ كؼذزد٘ج دٓذجءْٛ، كُقذّدع٘ج أّٗذٚ ٝهد رّد خجُد ػ٠ِ دجٛجٕ دوُٞٚ: "ٓج فِٔ٘ج ػ٠ِ ثُٔظ٤ز ٓج كًزس ٖٓ ػدر ثُؼ٤غ ك٢ دالدٗج، ٌُٝذٖ هجصِ٘ذج ٓذٖ ٝرثءٗذج كذ٢ ث -

ج ٖٓ ثُزّٝ، كسهذِ٘ج إ٤ٌُْ ُ٘ؼزح دٓجءًْ". ثٗظز: ثُؼ٤ذج٢ٗ: ػزؿ ًضجح ثُظ٤ز ثٌُذ٤ز،  ًّٓ  52-٤ُ1/51ض ٖٓ هّٞ أف٠ِ د
36

 44ثُلض٘ز، ؽ : ٛؼجّ ؽؼ٤ن -
37

 4/63، 1901 – 1879ٓقٔد دٖ ؽز٣ز ثُطذز١: صجر٣خ ثألْٓ ٝثُِٔٞى، صـ: د١ ؿ٣ٞٚ، م ٤ُدٕ،  -
38

 4/82ُٔـدر ٗلظٚ، ث -
39

 63 – 4/61ثُٔـدر ٗلظٚ،  -
40

 47ٛؼجّ ؽؼ٤ن: ثُلض٘ز، ؽ  -
41

 220، ؽ 1981، 1أدٞ ػذ٤د ثُوجطْ دٖ طالّ: ًضجح ثألٓٞثٍ، د٤زٝس، ٓؤطظز ٗجؿز ُِغوجكز، م -
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ًجُوضجٍ أطزع ك٢ صِذ٤ز ٓغَ ٛذٙ ثُقجؽجس. ٝػ٤ِٚ كٖٔ ؿ٤ز ثُٔوذٍٞ إٔ صضٞهق ث٥ُز ثُؼظذٌز٣ز ثإلطذال٤ٓز، ٝػِذ٠ 

٠ ثُقذزح ثُضذ٢ ٣ٌٔذٖ ٌُذَ ٝثفذد إٔ ٣ؾذد ك٤ٜذج ٓطِذذٚ ٝدـ٤ضذٚ، كذ/"ثُقٞثكش هجدصٜج إٔ ٣ٞؽٜذٞث ثُ٘ذجص دجطذضٔزثر إُذ

ج ه٣ًّّٞج... ًِٜٝج صضلجكز إلهجٓز ثُدُٝز ثالٓذزثمٞر٣ز" ًٌّ ثُد٤٘٣ز ٝثُظ٤جط٤ز ٝثالهضـجد٣ز ٓضؼجدٌز صؼجد
42
. 

4

ّٕ ٓج ػزكضٚ ثُؾش٣زر ثُؼزد٤ز ٖٓ فزٝح ٓضضج٤ُز هد ٤ّٛس  ثُٔؾجٍ ُِذقظ ػٖ آكجم أػجر دؼق ثُدثرط٤ٖ إ٠ُ أ

ؽد٣در ُِٔقجرد٤ٖ، دَ ثكطّز ثُ٘جص إ٠ُ ثُضل٤ٌز ك٢ ٓالك آٖٓ أؿذقش دالد ثُؼزح ػجؽشر ػٖ صذٞك٤زٙ. كجُضؾذجرر 

٤٘ش دٌظجد صجّ، ُٝذث كود أؿذـ ثُـشٝ كزٝرر ثهضـجد٣ز هذَ  ُٓ ثُض٢ ًجٗش ػـخ ثُق٤جر ثالهضـجد٣ز ك٢ ٓج ٓل٠ 

أ١ ػ٢ء آخز
43

 أردجفٜج ٝك٤زر خ٤زثصٜج.، ٝٛٞ إ٠ُ كُي صؾجرر ٓلٔٞٗز 

ُٝود ًجٕ ٖٓ ث٥عجر ثُٔذجػزر ُظٜٞر ثُزطٍٞ ٓقٔد ثكطزثح ثُضؾجرر ثُؼزد٤ذز، الطذ٤ٔج ٓذغ صشث٣ذد أدػ٤ذجء 

ثُ٘ذٞر ك٢ ؽ٘ٞح ثُؾش٣زر ٝٝططٜج إك ُفزّ صؾذجر ٌٓذز ٓذٖ ٗـذ٤خ ًذ٤ذز ٓذٖ ثإل٣ذزثد
44

. ٝٓذغ ثطذضٔزثر ثُٔؼذجرى 

ّٕ آكذذجم ثُضؾذذجرر أؿذذذقش ٓظذذدٝدر أٝ صٌذذجد،  ذذ/َد أ ًّ ٝٓؼ٘ذذ٠ كُذذي "ثطذذضقجُز صوذذد٣ْ آكذذجم ؿ٘ذذجةْ كذذ٢ ؽش٣ذذزر ػزد٤ذذز صس

ٓضسطِٔز"
45. 

ث دظذذخ ثُقذزٝح ثُٔضـذِز، ٝثألٛذْ  ّٕ ٗظجّ ثُضؾجرر ٣وضل٢ أٖٓ ثُطزم ٝثُوٞثكَ، ٝٛذث ٓج ُْ ٣ٌٖ ٓضٞثكزًّ إ

ّٕ ثُطذجدغ ثُ -ػِذ٠ ثألهذَ  -ٖٓ ٛذث أّٗٚ ال ٣ذدٝ ثفضٔذجٍ صٞطذ٤غ دثةذزر ثُضؾذجرر أٝ  ذج أل ًّٔ ث هجة ؼذجّ ُِدُٝذز إف٤جةٜذج أٓذزًّ

ّٕ ثألٓز ًجٕ ٓلطَّطًّج ُٚ ُدكغ ثُ٘جص إُذ٠ ثُٜؾذزر صقو٤وًّذج ُٔؼذزٝع  ثُ٘جػتز ًجٕ ػظٌز٣ًّّج دجألطجص. كَٜ ٓؼ٠٘ ٛذث أ

دؼ٤د دق٤ظ ٣ـذـ ثُـشٝ ٛٞ ثُٔذضدأ ٝثُٔ٘ض٠ٜ، ٝصـذـ ثُـ٤٘ٔز آُز صقز٣ي ثُلضٞفجس ٝؿج٣ضٜج: كضـ/ؿ٤٘ٔذز كضؾذجرر 

 ًجطدر كٜؾزر كلضـ/ؿ٤٘ٔز؟

 ّٕ ثُوذذجدر ثُذذذ٣ٖ صسطذذض دؾٜذذٞدْٛ ٓؼذذزٝع ثُدُٝذذز ُذذْ ٣لٌذذزٝث كذذ٢ أٓذذز ًٜذذذث، ٝإّٗٔذذج ًذذجٕ ػوذذْ أؿِذذخ ثُظذذٖ أ

ث ٖٓ ثُـقجدز ًذجٗٞث  ّٕ ثُلِلجء ثُغالعز ثأل٤ُٖٝ ًٝغ٤زًّ ثُضؾجرر ٗض٤ؾز مذ٤ؼ٤ز ُضٞثؿَ ثُقزٝح ٝؿ٤جح ثألٖٓ، ًٔج أ

ّٕ ثالطذضٔزثر كذ٢ ثُلضذٞؿ ػذذ ز ثالٗذدكجع خذجرػ ثُؾش٣ذزر ٣ؼضـِٕٞ دجُضؾجرر، كِْ ٣ٌٖ ٖٓ ٓـِقضْٜ إكٕ كزدٜج. إ

                                                           
42

 43ٛؼجّ ؽؼ٤ن: ثُلض٘ز، ؽ  -
43

ّ ، صذز: ػذذد ثُٔؾ٤ذد فظذ٤خ ثُو٤ظذ٢، أدذٞ ظذذ٢، دثر ثُدرثطذجس  750 -600ٓقٔد ػذد ثُق٢ ػؼذجٕ: ثُضذجر٣خ ثإلطذال٢ٓ كذ٢ صلظذ٤ز ؽد٣ذد، ثٌُضذجح ثألٍٝ   -

 52، ؽ 1982ثُل٤ِؾ٤ز، 
44

 46ثُٔزؽغ ٗلظٚ، ؽ  -
45

 33ٛؼجّ ؽؼ٤ن: ثُلض٘ز، ؽ  -
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ك٢ ددث٣ضٚ فالًّّ كطز٣ًّّج ألسٓذز ثُزًذٞد ثالهضـذجد١، ٌُّٝ٘ذٚ دذدث كذ٢ ٓذج دؼذد ثُقذَ ثألٓغذَ إٕ ُذْ ٣ٌذٖ ثألٝفذد ًجٕ
46

 .

ٝطذزػجٕ ٓذج صزّطذخ ثالػضوذذجد ُذدٟ كتذجس ٝثطذؼز ٓذذٖ ثُؼذزح "دؾذدٟٝ ثُـذشٝثس ٝثُقذذزٝح دظذذخ ٝكذزر ثُٔـذذجْٗ 

ػوذذْ ثُٔلذذ٢ّ كذذ٢ ثُضؾذذجرر ُوِذذز أردجفٜذذج دجُٔوجرٗذذز إُذذ٠ ؿ٘ذذجةْ ٝثألطذذالح ثُضذذ٢ ٣ٌٔذذٖ ثُقـذذٍٞ ػ٤ِٜذذج، ٝإُذذ٠ 

ثُقزٝح"
47
. 

ُوذذد فذذدط ثخذذضالٍ ًذ٤ذذز كذذ٢ ثُذ٤٘ذذز ثالهضـذذجد٣ز كذذ٢ ػذذذٚ ؽش٣ذذزر ثُؼذذزح، ٝصقُٞذذش ثُدُٝذذز دٔوضلذذ٠ ٛذذذث 

ثالخضالٍ إ٠ُ دُٝز أٗلجٍ ٝؿ٘جةْ، إك ص/ُٞظّق ثُؾٜٞد ك٢ ثُلضٞفجس، ٝص/ُْظضغٔز ثُلضٞفجس كذ٢ صٞطذ٤غ هجػذدر ثُغذزٝر 

 ُدٟ دؼق ثألكزثد ٝص٤ٔ٘ز ٓج٤ُز ثُدُٝز ك٢ ثُٞهش كثصٚ.

5

ُوذذد ًذذجٕ فذذزؽ ثُٔظذذ٤ِٖٔ ػِذذ٠ "ثُلذذزٝػ ٓذذٖ دثةذذزر دالدٛذذْ إُذذ٠ دذذالد أخذذزٟ ًغ٤ذذزر ثُٔذذٞثرد ٝك٤ذذزر 

ثُل٤زثس"
48
ج ٝٛذذث ثُذزأ١ ثُذذ١ أػذزٗ طذذًّج أطجط٤ًّّج دقظخ دؼق ثُدثرط٤ٖ طَّٜ ثٗضـجرْٛ ػ٠ِ ثُزّٝ ٝثُلذزص. 

إ٤ُٚ ٣ؾد ٓذزرثصٚ ك٢ ٗـٞؽ ًغ٤زر صضقدط ػٖ إؿزثء ثألٓـجر ُِٔظ٤ِٖٔ دٌغذزر ٤ٓجٜٛذج ٝم٤ذخ ػ٤ؼذٜج ٝٝكذزر 

ّٕ ثالٗضـجرثس ثُظز٣ؼز ٝثُظجفوز ثُض٢ فووٜج ثُٔظِٕٔٞ دثخَ ثُؾش٣زر ثُؼزد٤ز ٝخجرؽٜذج  خ٤زثصٜج. ٖٝٓ ثُٔؤًد أ

 ًجٗش صـز١ دجٌُظخ ٝثُغزثء. 

ّٕ ثُؾٜذجد   نشا  دف  هذد هذجّ ٓ٘ذذ ثُذدث٣ذز ػِذ٠ دُؼذد٣ٖ ٓضالسٓذ٤ٖ: دؼذد رٝفذ٢ ٛدكذٚٝال ٓ٘جؽ ٖٓ ثإلهزثر دس

. ُْٝ ٣ٌٖ ًٌّٓٔ٘ج ثُلـَ د٤ٖ ثُذؼذد٣ٖ دجُ٘ظذذز إُذ٠  نُصش يقتشًَ  ب نغُيًة، ٝدؼد ٓجد١ د١ٞ٤ٗ ٛدكٚ يقتشَة ب نجُة

ث ثُلـَ د٤ٖ ثُـج٣ز ثُوـذٟٞ ٝٓذج صذؤد١ إ٤ُذٚ كذزٝرر، إك ثُ٘ـذز دذ ال ؿ٤٘ٔذز ُذْ ثٌُغ٤ز٣ٖ، ًٔج أّٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٓض٤ظزًّ

٣ٌٖ ٣ِٔي ٖٓ ثإلؿذزثء ٓذج ٣ؾؼذَ ثُٔوذجص٤ِٖ أٝ دؼلذْٜ ٣ضظذجدوٕٞ إُذ٠ ثُؾٜذجد، ُٝذذُي كوذد ػّزكذش طذٞرر ثُضٞدذز 

دظِٞى "ثُٔضوجػظ٤ٖ ٖٓ أؿذقجح ثألٓذٞثٍ ثُذذ٣ٖ صقذزًْٜ ثُـ٤٘ٔذز أًغذز ٓٔذج ٣قذزًْٜ أ١ ػذ٢ء آخذز"
49

، كضوذٍٞ 

 َٕ ج ًَ  ْٞ ث َعَشًض  قِشي ً ػْٜ٘ ٓلجمذز ثُ٘ذ٢:  َُ َطلَزًّ َٝ  ِٞ َٕ دِذجّلِلِ ُذ َطذ٤َْقِِلُٞ َٝ ْْ ثُُؼذوزُ  ِٜ ْٖ دَُؼَدْس َػَِذ٤ْ ٌِ َُ َٝ َّذَُؼَٞى  ث الص/ هجِؿدًّ

 َٕ جِكدُٞ ٌَ ُ ْْ ُْ إُٜٗ هللاُ ٣َْؼَِ َٝ  ْْ ْٗلَُظُٜ َٕ أ ٞ ٌُ ِِْٜ ُ٣ ْْ ٌُ َؼ َٓ ثْطضطَْؼ٘ج ََُلَزْؽ٘ج 
50. 

                                                           
46

 52ؽ  ٓقٔد ػذد ثُق٢ ػؼذجٕ: ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ ك٢ صلظ٤ز ؽد٣د، -
47

 62ثُٔزؽغ ٗلظٚ، ؽ  -
48

 236ػ٢ِ إدزث٤ْٛ فظٖ: ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ ثُؼجّ، ثُوجٛزر، ٌٓضذز ثُٜ٘لز ثُٔـز٣ز، د.س، ؽ  -
49

، 1991، 2: ثُؼوَ ثُظ٤جط٢ ثُؼزد٢: ٓقددثصذٚ ٝصؾ٤ِجصذٚ، د٤ذزٝس، ثُذدثر ثُذ٤لذجء، ثُٔزًذش ثُغوذجك٢ ثُؼزدذ٢، م3ٓقٔد ػجدد ثُؾجدز١: ٗود ثُؼوَ ثُؼزد٢، ػ -

 124ؽ 
50

 42طٞرر ثُضٞدز، ث٣٥ز  -
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ز ؿ٤٘ذز ًجٗذش صذزٟ ػ٠ِ ٛذث ثألطجص ثٗذ٘ش ثُـِز د٤ٖ ثُقذزح ٝثُٔذجٍ ُذدٟ كتذز ٝثطذؼز ٓذٖ ثُٔظذ٤ِٖٔ: هِّذ

ثُقزح كزؿز ُٔش٣د ثإلعزثء ٝصٌد٣ض ثُغذزٝر، ًٝغذزر ٓظضلذؼلز ًذجٕ دخِٜذج ثُذزة٤ض ٛذٞ ٗـذ٤ذٜج ثُذذ١ صقـذَ 

ٖ  ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٘جةْ ثُ٘ـز، كجُوضجٍ دجُ٘ظذز إ٠ُ ٛذٙ ثُلتز ثألخ٤زر ّٓ ٣ُؼّد ٓـدر رسم ٝٝط٤ِز ٓؼجع إك ٛذٞ ثُذذ١ ٣ذؤ

ج إٔ ٣ظضؾ٤ذٞث ُ٘دثء ثُقزح  ثُق٤جر ٣ٝدكغ ؿٞثةَ ثُلوز. ُود ٓغِّش ٛذٙ ثٌُغزر ًّٔ ج ػ٤ِْٜ دثة "كز٣وًّج ٖٓ ثُ٘جص ٓلزٝكًّ

٣ٝؼضٔدٝث ك٢ ٓؼجػْٜ ػ٤ِٜج ]...[ ًٝجٗٞث ٓضلٞه٤ٖ ػ٠ِ أػدثةْٜ دللَ طذزػز صقذزًْٜ ٝثػض٤ذجدْٛ ثُق٤ذجر ثُلؼذ٘ز 

ٝثصـجكْٜ دقٔجطز ٓ٘ذٝرر صدػٜٔج رؿذز ك٢ ثُـ٤٘ٔز ٣ٝؼشسٛج ثُ٘ـز"
51
. 

ّٕ ثُؾٜذجد ًجٗذش صقّزًذٚ ؽٔ ّٕ ثُـجُذ٤ذز ال ػي أ ِذز ٓذٖ ثُذدٝثكغ ثُؼود٣ذز ٝثالهضـذجد٣ز ٝثُوذ٤ِذز ٝؿ٤زٛذج، إال أ

ٗز ٖٓ "ثُٔظ٤ِٖٔ ثُؾدد" ٖٓ هز٣غ ٝثألػزثح ػالٝر ػ٠ِ  َّٞ ثُؼظ٠ٔ ٖٓ ؽٜٔٞر ثُٔظ٤ِٖٔ ًجٗش دؼد كضـ ٌٓز ٌٓ

ٖ رثؿذذ٤ٖ، ُٜٝذذث ثُٔ٘جكو٤ٖ، ٝٛؤالء فد٣غٞ ػٜد دجإلطالّ، ُْ ٣ضؼّزدٞث ُذر ثإل٣ٔجٕ ُْٝ ٣٘وجدٝث إُذ٠ ثإلطذالّ مذجةؼ٤

ث فضذ٠ سٓذٖ ثُ٘ذذ٢" ذج ٝطذجةدًّ ث ٝثهؼًّ ج، ٝهد ًجٕ ٛذث أٓذزًّ كود ًجٗٞث ٣ضقزًٕٞ "ددثكغ ثُـ٤٘ٔز أطجطًّ
52

. ُٝذْ صٌذٖ ؽِٔذز 

ٛذٙ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صقّزى ثُٔظ٤ِٖٔ ٝصدكؼْٜ إ٠ُ ثُؾٜجد دلجك٤ز ػذٖ ثُزطذٍٞ ٓقٔذد  ؽ ، كوذد طذسُٚ رؽذَ هذجةالًّ: 

، كوجٍ ػ٤ِٚ ثُظالّ: ال أؽز ُٚ، ًِٝٔج أػجد ثُزؽَ طؤثُٚ ي عشض  نذَي ي تغك٢ طذ٤َ هللا ٝٛٞ  يشيذ  نج  درؽَ 

أػجد ثُزطٍٞ ثإلؽجدز ػ٤ٜ٘ج
53

ُٞٙ ٓذٖ ٝؽٜذ٤ٖ "أفذدٛٔج إٔ ٣ذزٟ ثُلذجرػ ٓذٖ  ّٝ . ٝهد ص٘جٍٝ ثُلوٜجء ٛذث ثُقد٣ظ ٝأ

ال أؽذز ُذٚ. أٝ ، كٜذث فجٍ ثُٔ٘ذجكو٤ٖ كذ٢ كُذي ثُٞهذش، ٝٛذذث إص بة  نً لٝٓزثدٙ ك٢ ثُقو٤وز يشيذ  نج  د ٗلظٚ أّٗٚ 

ال ٤ٗذَ ثُغذٞثح كذ٢ تحصايم  نًا ل حاي  ناذَي   ي ظاى يقصاود٣ٌِٕٞ ثُٔذزثد إٔ ٣لذزػ ػِذ٠ هـذد ثُؾٜذجد ٣ٌٝذٕٞ 

ث٥خزر، ٝك٢ فجٍ ٓغِٚ ٣وٍٞ ػ٤ِٚ ثُظالّ:  ٖٝٓ ًجٗش ٛؾزصٚ إ٠ُ د٤ٗذج ٣ـذ٤ذٜج أٝ إُذ٠ ثٓذزأر ٣ضشٝؽٜذج كٜؾزصذٚ 

ذج إكث  : سيٍ ستؤجش عها   نج ا د باذيُإ٠ُ ٓج ٛجؽز إ٤ُٚ ، ٝهجٍ ُِذ١  ّٓ  إّٗٔذج ُذي د٣٘ذجرثى كذ٢ ثُذد٤ٗج ٝث٥خذزر . كس

كٜٞ دثخَ ك٢ ؽِٔز ٓذج هذجٍ هللا صؼذج٠ُ:  ُذ٤ض ػِذ٤ٌْ   نغُيًةٝٛٞ ٣زؿخ ك٢ كُي ك٢   نج  د ي ظى يقصودًِجٕ 

ٖٓ ردٌْ ]...[  حضلً ؽ٘جؿ إٔ صذضـٞث 
54

، ٣ؼ٢٘ ثُضؾجرر ك٢ مز٣ن ثُقؼ، كٌٔج إٔ ٛ٘جى ال ٣قذزّ عذٞثح ثُقذؼ كٜذج 

ال ٣قزّ عٞثح ثُؾٜجد"ٛ٘ج 
55. 

 ّٕ ٌّٖ ثُٔزء ٓذٖ ثُغذٞثح أٝ ٣قزٓذٚ ٓ٘ذٚ، ٝإؽجدذز ثُزطذٍٞ  ي ظى  نًقصودٝٝكوج ُٜذث ثُضس٣َٝ كئ ٛٞ ثُذ١ ٣ٔ

 نوازع النفس وتوثبها إلى الكسب. ٗلظٜج صٌؼق ػٖ

                                                           
51

 11/3309، كـَ ؽ٤غ، 1998، 1م، ٓٞؽش دثةزر ثُٔؼجرف ثإلطال٤ٓز، ثإلٓجرثس ثُؼزد٤ز ثُٔضقدر، ٓزًش ثُؼجرهز ُرددثع ثُلٌز١، أ.ؽ٢.دز٣َ -
52

 169ثُؾجدز١: ثُؼوَ ثُظ٤جط٢ ثُؼزد٢، ؽ  -
53

 25/ 1ثُؼ٤ذج٢ٗ: ػزؿ ًضجح ثُظ٤ز ثٌُذ٤ز،  -
54

 ٣198ز طٞرر ثُذوزر، ث٥ -
55

 26/ 1ثُؼ٤ذج٢ٗ: ػزؿ ًضجح ثُظ٤ز ثٌُذ٤ز،  -
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ّٕ ثُـ٤٘ٔذذز ٓؼطذذ٠ عجدذذش كذذ٢ ثُؾٜذذجد إك "ؿذذجرس فجكذذزر كذذ٢ ؿذذشٝثس ثُ٘ذذذ٢  ؽ  ٝطذذزث٣جٙ ٣سخذذذٛج  إ

ج ك٢ صقل٤ش ثُ٘لٞص ػِذ٠ ثُؾٜذجد"ثُٔظِٕٔٞ ٣ٝٞ ظلٜٞٗج ٤ُض كون ك٢ صؾ٤ٜش ثُؾ٤ٞع دَ أ٣لًّ
56

 ّٕ . ٝٗقذٖ ٗؼضوذد أ

ٛذث ثُقلٞر ًجٕ ٖٓ ؽٜز كزٝر٣ًّّج ألطذجح ػظٌز٣ز إك ثُظزث٣ج ٝثُقٔالس ٝثُـشٝثس صضطِخ ثٌُغ٤ز ٖٓ ثُظالؿ 

ٞثكن ٓغ ثُطذ٤ؼز ثإلٗظذج٤ٗز ثُضذ٢ ٝثُٔؤٝٗز ٝؿ٤ز كُي ٓٔج ٣قضجؽٚ ثُٔوجصِٕٞ، ًٝجٕ ٖٓ ؽٜز أخزٟ ٓ٘طو٤ًّّج ألّٗٚ ٣ض

 صؼؼن ثُق٤جر ٝال صلجمز دٜج إكث ُْ ٣ضٞثكز ٓج ٣ـز٣ٜج ٣ٝقلشٛج.

ذج دت٤ُذجس  ًّٓ ج مجُٔذج ًذجٕ ٓقٌٞ ٝػ٠ِ ٛذث ثُ٘قٞ ًجٕ ثُظؼ٢ ٝرثء ثالطضشثدر ٖٓ ؿ٘جةْ ثُ٘ـز ػٔالًّ ٓؼذزٝػًّ

ّٕ ثُلجرص ًجٕ ٖٓ ثُٔ٘طو٢ إٔ ٣ضلجػق ػدد ثُلزطجٕ ك٢ ٓؼجرى ث ال صضؼجرف ٓغ ثُؼزع. ُذُي ُٔظ٤ِٖٔ مجُٔج أ

٣قـَ ػ٠ِ عالعز أكؼجف ٗـ٤خ ثُزثؽَ ٖٓ ثُـ٘جةْ. ٝهد ثصلن ثُلوٜجء ػ٠ِ صلل٤َ ثُلجرص ػ٠ِ ثُزثؽَ، ٝكُي 

ّٕ ثُل٤َ ٢ٛ أكلَ ٓزًٞح ك٢ ثُقزح هذذَ ثخضذزثع ث٥ُذز -"٣لظَّز  دجٓضذدثد صذسع٤ز ثُوذ٤ْ ثُؾج٤ِٛذز  -دجإلكجكز إ٠ُ أ

ك٢ ثُٔظ٤ِٖٔ"
57

 ّٕ ث ٖٓ ثُل٤ذَ فضذ٠ ظٜذٞر ثإلطذالّ ألطذذجح ٜٓ٘ذج  . ٣ٝذًز ثُذجفغٕٞ أ ث ًذ٤زًّ ثُؼزح ُْ ٣ٌِٔٞث ػددًّ

ًِلضٜذذج ٝؿذذؼٞدز ثُو٤ذذجّ ػ٤ِٜذذج، كٌجٗذذش ًغزصٜذذج ػ٘ذذد ثُزؽذذَ أٓذذجرر ٝثكذذقز ػِذذ٠ عزثةذذٚ ٝٝؽجٛضذذٚ
58
ّٕ أؿِذذخ  . ٝأل

ّٕ ػذدد ثُل زطذجٕ كذ٢ ثُٜٔجؽز٣ٖ ثألٝثةَ إ٠ُ ثُٔد٣٘ذز ًذجٗٞث ٓذٖ ثُلوذزثء أٝ ٓذٖ ثُذذ٣ٖ صزًذٞث أٓالًٜذْ كذ٢ ٌٓذز، كذئ

ٓؼزًز ددر ُْ ٣ضؾجٝس ثع٤ٖ٘ ٓوجدَ ٓجةز كجرص ك٢ ثُٔؼظٌز ثُٔوجدَ
59
ّٕ ثُٔظ٤ِٖٔ طزػجٕ ٓج ثهض٘ٞث ثُل٤َ،  . ؿ٤ز أ

ّٕ ُِلذزص ٝفذدٙ طذ٤ٜٖٔ ٝطؼ٠ أؿ٤٘جؤْٛ إ٠ُ ثطضغٔجرٛج، كسؿذقٞث ٣ُؼذزًٕٞ أًغذز ٓذٖ كذزص كذ٢ ثُٔؼزًذز أل
60

 ،

ّٕ ٗـ٤خ "ثُٔظضغٔز" صلجػق ػدد أكزثطذٚ ثُٔؼذجرًز كذ٢ ثُوضذجٍ. ٝٛذذث ًِٔج  ٖٓ ثُـ٤٘ٔز ٣ضلجػق ٝٓؼ٠٘ كُي أ

ز  ّٕ ثُل٤ذَ كذ٢ ثُؾج٤ِٛذز "صذؤؽَّ ػِذ٠  -إكث ُذْ ٣ٌذٖ ُٔج٤ٌُٜذج كذٞثرص  -ثُضٞظ٤ق ٣ؼذٚ إُذ٠ فذد دؼ٤ذد ٓذج ٣ُذذًز ٓذٖ أ

ّْ إكٕ كذ٢ ٓذج ٣ؼذذٚ  ثُؼذزًز  دذ٤ٖ ثُلذجرص  ّٕ ثألٓذز ٣ذض ذًّج ، ٝأ ًّ ٠ّٔ كجرطٜج إّكثى  ٓز ٝػ٤ِذٚ  -ٗـق ثُـ٤٘ٔز، ٣ُٝظ

ٝد٤ٖ ؿجفخ ثُلزص ٣ظجْٛ دٚ" -ؿقز ثُذدٕ
61

ث  ًّٝ ٠َّٔ ؿش ّٕ ثألٓز ك٢ ثُقج٤ُٖ ٣ضؼِن دجٌُظخ، ٝطٞثء ًجٕ ثُٔظ . إ

ّٕ ػٔذز دذٖ ثُلطذجح خؼذ٤ز ثطذضلقجٍ ظذجٛزر ثطذضغٔجر  - أٝ كضقجًّ كٜٞ ٝط٤ِز إعزثء ٝٓذٞرد ٓذجٍ ال ٣٘لذخ. ؿ٤ذز أ

                                                           
56

 113ثُؾجدز١: ثُؼوَ ثُظ٤جط٢ ثُؼزد٢، ؽ  -
57

 92ثُزف٢ٗٞٔ: ثُؾٜجد، ؽ  -
58

 32، ؽ 1983، 1فظ٤ٖ ثُقجػ فظٖ: فلجرر ثُؼزح ك٢ ػـز ثُؾج٤ِٛز، د٤زٝس، ثُٔؤطظز ثُؾجٓؼ٤ز ُِدرثطجس ٝثُ٘ؼز، م -
59

 1/62ثُٞثهد١: ًضجح ثُٔـجس١،  -
60

٤ٜٖٔ ١ أدٞ كر ثُـلجر١  ر : ػٜدُس أٗج ٝأخ٢ ٓغ رطٍٞ هللا  ؽ  ف٤٘٘ج ٝٓؼ٘ج كزطجٕ ُ٘ج، كلزح ُ٘ج رطٍٞ هللا  ؽ  طضز أطْٜ أردؼز ُلزطذ٤٘ج ٝطذ٣زٝ -

 11ٛ/، ؽ 1302، 1ُ٘ج. أدٞ ٣ٞطق ٣ؼوٞح دٖ إدزث٤ْٛ: ًضجح ثُلزثػ، ٓـز، ثُٔطذؼز ث٤ُٔز٣ز، دٞالم، م
61

كذ٢ آ٤ُذجس ثإلدذدثع ثُؼذؼز١ ػ٘ذد ثُؼذزح ٓذٖ ثُؾج٤ِٛذز إُذ٠ ٜٗج٣ذز ثُوذزٕ ثُغجُذظ ٛذ//ثُؼجػز ّ، صذٞٗض، ٤ًِذز ث٥دثح،  ٓذزٝى ثُٔ٘جػ٢: ثُؼؼز ٝثُٔذجٍ، دقذظ -

ذج كذ٢ ٓلٜذّٞ ثُٔذجٍ ٝصطذٞر دالالصذٚ. 38، ؽ 1998، 1ٓ٘ٞدز، د٤زٝس، دثر ثُـزح ثإلطال٢ٓ، م ًّٔ ّٕ ثألطضجك ثُٔ٘جػ٢ ػوذد كـذالًّ ه٤ّ . ٖٝٓ ثُٔل٤د ثإلػجرر إ٠ُ أ

 68 -19ٍٝ ٖٓ ًضجدٚ ثُٔذًٞر، ؽ ؽ رثؽغ ثُلـَ ثأل
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جُٚ إك هظْ ك٢ دؼق ثُٔؼجرى دجُؼذ -ثُل٤َ ك٢ ثُٔؼجرى  ّٔ ج، هد أؽجس ثؽضٜجد أفد ػ ًّٔ ج ُِٝزثؽذَ طذٜ ًّٔ جّ ُِلذزص طذٜ

ج ٝهجٍ: ًّٔ ج ُِٝلزص طٜ ًّٔ ّٕ ُِزؽَ طٜ "ال أكلَ د٤ٜٔز ػ٠ِ رؽَ ٓظِْ" ٝثفضّؼ دذُي ثُلو٤ٚ أدٞ ف٤٘لز، ٝأكض٠ دس
62
. 

ّٕ ثُ٘ذذجظز كذذ٢ ًضذذخ ثُضذذزثط ثُؼزدذذ٢ ثإلطذذال٢ٓ ػِذذ٠ ثخذذضالف ٓؼذذجردٜج ٣ظذذضط٤غ إٔ ٣وذذق ػِذذ٠ ؽِٔذذز ٓذذٖ  إ

ّٕ ثُوضجٍ ُْ ٣ٌٖ  ك٢ أ١ ٣ّٞ دٔ٘سٟ ػٖ ثُضل٤ٌز ك٢ ثٌُظخ ٝثُضلط٤ن ُِـْ٘، ُٝذٖ ٣ٌذٕٞ ػؾ٤ذًّذج ثُقوجةن ٤ُض أهِٜج أ

ك٢ ٓج دؼد إٔ صظٜز مذوذز ؽد٣ذدر ٓذٖ ثألعز٣ذجء ثطذضطجػش كذ٢ ٓذدر ه٤جطذ٤ز إٔ صؾٔذغ عذزٝثس كذلٔز صذذدٝ أف٤جًّٗذج 

ُؼوذجرثس أهزح إ٠ُ ثُل٤جٍ صٔغِش ك٢ ػض٠ ؿ٘ٞف ثُٔجٍ ًجألٓالى ثُٔ٘وُٞز  ؽ٤جد، إدَ، ؿْ٘، طذجةي كٛذ٤ز...  ٝث

 دٝر، ك٤جع، ؿجدجس...  ٝؿ٤زٛج
63

 . ٝٛذٙ ثُطذوذز ٛذ٢ ثُضذ٢ ًجٗذش صؾ٤ذد ثُضوذجم ثُغذزٝثس ٝصقظذٖ ثالطذضلجدر ٓذٖ

صزثًٔجس ثُذٛخ ٝثُللز ٝثألفؾجر ثٌُز٣ٔز
64. 

ذذج كذذ٢  ًّٓ ُٝوذذد ًذذجٕ ثالػذذضزثى كذذ٢ ثُلضذذٞؿ دٔغجدذذز ٌٓجكذذسر ُِٔذذؤ٤ٖ٘ٓ ثُذذذ٣ٖ ًجٗذذش خ٤ذذزثس ثُذِذذدثٕ ثُٔلضٞفذذز دٝ

ثالػذضزثى كذ٢ ثُقذزٝح ٓغِٔذج فـذَ ٓذغ  ًذجٕ ٣ُذزثد ػوذجدْٜ كِذ٤ض أكلذَ ٓذٖ فزٓذجْٜٗ ٓذٖ ثٗضظجرْٛ. أٓج ثُذ٣ٖ

ثُٔزصد٣ٖ ثُذ٣ٖ ركق أدٞ دٌز إٔ ٣٘لذٔٞث إُذ٠ ؽ٤ذٞع ثُلذضـ دؼذد ػذٞدصْٜ إُذ٠ ثإلطذالّ
65
ٝدوذدر ٓذج ًجٗذش ٛذذٙ  .

 ّٕ ّٕ ػٔز هزر إػزثى ثُٔزصد٣ٖ ك٢ ث ثُلضٞؿ ػجَٓ صٞف٤د كئّٜٗج أؿذقش أفد دٝثػ٢ ثُ٘شثع، ٖٓ كُي أ ُلضٞؿ، إالّ أ

ثُلالف ثُؾجد طزػجٕ ٓج دزس "دظذذخ ػذدّ ركذج ثُوذجةذَ ثُلجصقذز ثألُٝذ٠ دجُض٘ذجسٍ دظذُٜٞز ُِوذجةذَ ثُضذ٢ ثُضقوذش 

ج ُٜج" ًـّ ج دٜج ٝفوًّّج خجُ ج خجّؿًّ ًٌّ ث ػٖ ػ٢ء ٖٓ ٛذٙ ثُـ٘جةْ ثُض٢ ًجٗش صؼضذزٛج ِٓ دجُلضٞؿ ٓؤخزًّ
66

. ٌٝٛذذث صقُٞذش 

 ا، وعليه فال يجوز التفريط فيها.ٓش٣د صٞط٤غ ٓؾجُٜج ٝص٤ٔ٘ضٚ ثُـ٘جةْ إ٠ُ ٌٓظخ خجؽ ٣ضٞم ؿجفذٜج إ٠ُ

 ّٕ ثُؼزد٤ز فجكِز دؼض٠ ثُٞهجةغ ٝثألخذجر ثُض٢ صظجػد ػ٠ِ ثطضؾالء ٓٞهغ ثُـ٤٘ٔز ٖٓ ثُلضٞفذجس،  ثُٔـجدر إ

ّٕ ك٤لجٕ ثُٔجٍ دضدكن ثُـ٘جةْ ٛذٞ ثُذذ١ دػذج إُذ٠ ثُضل٤ٌذز كذ٢ ٗظذجّ ؽد٣ذد ٣ذضْ دٔوضلذجٙ صٞس٣ذغ  ٝصذ٤ٖ ًذُي ٤ًق أ

ألٓٞثٍ ػ٠ِ ٓظضقو٤ٜج. ٝٓؼ٠٘ ٛذث أّٗٚ ًجٕ الدد ٖٓ صؾجٝس ثُلٞك٠ ثُ٘جػتز ػٖ ثُٞكزر إ٠ُ ؿذ٤ـز صوذّٖ٘ صٞس٣ذغ ث

 ثُـ٘جةْ ٝص٘سٟ هدر ثإلٌٓجٕ ػٖ ثفضٔجالس ثُ٘شثع.

                                                           
62

ّٕ أدذذج ف٤٘لذذز ٝثُوجكذذ٢ ثُ٘ؼٔذذجٕ ٝفذذدٛٔج ثُِذذذثٕ أكض٤ذذج دقـذذٍٞ ثُلذذجرص ػِذذ٠ طذذ٤ٜٖٔ كوذذن ٓوجدذذَ طذذْٜ ٝثفذذد 11أدذذٞ ٣ٞطذذق: ًضذذجح ثُلذذزثػ، ؽ - . ٣ُٝذذذًز أ

رثًخ ثُذؼ٤ز دظذ٤ٜٖٔ. رثؽذغ: ثُزفٔذ٢ٗٞ: ثُؾٜذجد،  ُِزثؽَ، ك٢ ف٤ٖ أكض٠ ٓجُي ٝثُؼجكؼ٢ ٝثدٖ فشّ دغالعز أطْٜ ُِلجرص ٝطْٜ ُِذو٤ز، أٓج ثدٖ ف٘ذَ كود خؾّ 

 92ؽ 
63

ّٕ ثُشد٤ذز ثُؼذٞثّ ًذجٕ ٓذٖ أًذذز ثألعز٣ذجء، ًٝذجٕ ٓذٖ ؽِٔذز أٓالًذٚ أرف - كذ٢ ثُٔد٣٘ذز  صزد ٛذٙ ثُغزٝثس دٔوجد٣ز ٓضلجٝصز ك٢ ثُٔـجدر ثُؼزد٤ز، ٌُٝذٖ ٣ذذدٝ أ

٠ّٔ "ثُـجدز" د٤ؼش دؼد ٝكجصٚ دٔذِؾ أُق أُق أُق  دضٌزثر ثألُذق عذال ث. ثٗظذز ػِذ٠ طذذ٤َ صُظ ط ٓذزثس  ٝطذش ٓجةذز أُذق درٛذْ، ًٝذجٕ ُذٚ دٜذج أفذد ػؼذز هـذزًّ

. ًٝذذذُي: ػِذذ٢ دذذٖ ثُقظذذ٤ٖ ثُٔظذذؼٞد١: ٓذذزٝػ 222 -110 -109 -3/76، 1977 -1974ثُٔغذذجٍ: ٓقٔذذد دذذٖ طذذؼد: ثُطذوذذجس ثٌُذذذزٟ، د٤ذذزٝس، دثر ؿذذجدر، 

 ٝٓج دؼدٛج. 2/342، 1964، 4ٌٔضذز ثُضؾجر٣ز ثٌُذزٟ، مثُذٛخ ٝٓؼجدٕ ثُؾٞٛز، صـ: ٓقٔد ٓق٢٤ ثُد٣ٖ ػذد ثُق٤ٔد، ثُوجٛزر، ثُ
64

 60ٛؼجّ ؽؼ٤ن: ثُلض٘ز، ؽ  -
65

 53ٓقٔد ػذد ثُق٢ ػؼذجٕ: ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ ك٢ صلظ٤ز ؽد٣د، ؽ  -
66

 67ثُٔزؽغ ٗلظٚ، ؽ  -
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ثُٔوذذجصِٕٞ ثُٔظذذِٕٔٞ أٍٝ ػٜذذدْٛ دذذجُـشٝ ٝثُلذذضـ ػذذذجرر ػذذٖ ٓضطذذٞػ٤ٖ ٣ِذّذذٕٞ ٗذذدثء ثُقذذزح، كٌذذجٗٞث  ًذذجٕ

٣قـِٕٞ ػ٠ِ ٗـ٤خ ٖٓ ثُـ٤٘ٔز ٓوجدَ ٓؼجرًضْٜ كذ٢ ثُٔؼزًذز، ًٝذجٕ ثألٓذز دظذ٤طًّج ػ٘ذدٓج ًجٗذش ثألٓذٞثٍ ٓذٖ 

س٣ذذغ ثألٓذذٞثٍ ٤ًٝل٤ذذز ثُٔؼذجرى دظذذ٤طز. ٌُذذٖ ٓذذغ صذذٞث٢ُ ثُلضٞفذجس ٝصؼذذجظْ ثُـ٘ذذجةْ، صسًذذدس ثُقجؽذذز إُذ٠ مذذزم صٞ

ّٕ ػٜد أد٢ دٌز ُْ ٣ؼزف ملزر ٓج٤ُز ًضِي ثُضذ٢ ػذٜدصٜج خالكذز ػٔذز، كوذد  ّٕ ًَ ثُزٝث٣جس صضلن ػ٠ِ أ ص٘ظ٤ٜٔج. إ

هجٍ ػ٘دٓج هُدّ ػ٤ِٚ دسخٔجص كجرص: "ٝهللا ال ٣ؾّٜ٘ج طوق دٕٝ ثُظٔجء... عْ أٓز دجُؾالد٤ذخ كٌؼذلش ػٜ٘ذج. ك٘ظذز 

ؾٞٛز ٝثُِؤُؤ ٝثُذٛخ ٝثُللز، كذٌذ٠....عْ هذجٍ: أٗقغذٞ ُٜذْ؟ أّ ٤ٌٗذَ ُٜذْ ػٔز إ٠ُ ػ٢ء ُْ صز ػ٤٘جٙ ٓغِٚ ٖٓ ثُ

ٌ  نذو ويٍدجُـجع؟ ٝٛذث هذَ إٔ  "يذو 
67. 

ّٕ ؿ٘ذجةْ ثُقذزٝح ًجٗذش ٓذٖ ثُذٞكزر  ّٕ ٛذٙ ثُزٝث٣ز صٌؼذق ػذٖ ػذ٢ء أػذذٚ ٓذج ٣ٌذٕٞ دجُـذدٓز. ٝثُقذن أ إ

ذج ٝكذٞم فذدٝد ٝثُٔذجؿضز إ٠ُ ثُقد ثُذ١ أؿجح ثُٔظ٤ِٖٔ دجُذٍٛٞ، كٔج فـِٞث ػ٤ِٚ ٓ ٖ ثُزّٝ ٝثُلزص ًجٕ دجكخًّ

ثُضـذذٞر. ٌُٝذذٖ ًذذجٕ ال دذذد ٓذذٖ ثطذذض٤ؼجح ثُـذذدٓز ٝصؾجٝسٛذذج ٝثُؼٔذذَ ػِذذ٠ إهذذزثر ٗظذذجّ ٣ظذذضط٤غ ثُٔٞثءٓذذز دذذ٤ٖ 

صطِؼجس ثُٔقجرد٤ٖ ٖٓ ؽٜز، ٝثفضزثّ ٓؼج٤٣ز طذ٤قزؽ ػٔذز ػِذ٠ ٝكذؼٜج د٘لظذٚ ٝص٤ٌِذق ٓذٖ ٣ظذضسْٜٓ٘ ػِذ٠ 

ّٕ "أدج ٛز٣ذز كوذجٍ ، يا لٝٓؼذٚ  ٓذٖ ثُذقذز٣ٖ،  ر  ر هذدّ ػِذ٠ ػٔذز دذٖ ثُلطذجحفظٖ صطذ٤وٜج. صذًز ثُٔـجدر أ

، كوجٍ ػٔز: أصدر١ ٓج صوٍٞ؟ هجٍ: ٗؼْ، ٓتز أُق درْٛ ٝٓتز أُذق خً ً مة أنف دسهىػٔز: ٓجكث ؽتش دٚ؟ هجٍ: 

درْٛ ٝٓتز أُق درْٛ ٝٓتذز أُذق درٛذْ ٝٓتذز أُذق درٛذْ. كوذجٍ ػٔذز: أم٤ذخ ٛذٞ؟ هذجٍ: ال أدر١. ٝؿذؼد ػٔذز 

ث، كوذجّ إ٤ُذٚ رؽذَ كوذجٍ: ٣ذج  يا ل ـثياش ٝأع٠٘ ػ٤ِٚ عْ هجٍ: أ٣ٜج ثُ٘جص هد ؽجءٗج ثُٔ٘ذز كقٔد هللا كذئٕ ػذتضْ ٗؼذّدٙ ػذّدًّ

ٕٗٞ د٣ٞثًّٗج ُْٜ. كوجٍ:  ّٝ َو   نذو ويٍأ٤ٓز ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ هد رأ٣ش ٛؤالء ثألػجؽْ ٣د "دو 
68
. 

ر ثهضلش ثطضؾجدز ٜٝٓٔج ًجٗش ؿقز ثُزٝث٣ز ٝدهز صلجؿ٤ِٜج كئّٜٗج صٌؼق دقد كثصٜج ػٖ صُٞد فجؽجس ؽد٣د

ّٕ ػٞثةد ثُلضٞفجس أؿذقش ػظ٤ٔز دَ ٓذِٛز ُٜؤالء ثُذ٣ٖ هجٓش ف٤جر أؿِذْٜ ػِذ٠ ثٌُلذجف  إدثر٣ز ٝهج٤ٗٞٗز ُٜج. إ

دثخذذَ مذ٤ؼذذز هجطذذ٤ز. ُٝٔٞثؽٜذذز مٞكذذجٕ ثُٔذذجٍ ثُٔجعذذَ ٝثُٔضٞهَّذذغ ثطذذضؼجر ثُٔظذذِٕٔٞ ص٘ظ٤ٔذذجس ثألػذذجؽْ ثإلدثر٣ذذز 

 ٠ُ مٞر ثُضٔدٕ.ٝصّٞطِٞث دٜج أٍٝ خزٝؽْٜ ٖٓ مٞر ثُذدثٝر إ

ًٝجٕ ٖٓ ٗضجةؼ ٛذث ثُضو٤ٖ٘ إٔ أؿذـ ٌَُ ٝثفذد ٓذٖ ثُٔظذ٤ِٖٔ ػطذجء ٓقذدد، ٝهذد رٝػ٤ذش كذ٢ كُذي ؽِٔذز 

ٜج ثُوزثدز ٖٓ ثُزطٍٞ ٝكلذَ ثُظذذن إُذ٠ ثإلطذالّ ٝٗـذزر ٗذ٤ّذٚ  ؽ ، ُٝرصّذخ ثُ٘ذجص مذوذجس كذ٢  ّٔ ثػضذجرثس أٛ

                                                           
67

 47، ؽ 1951أدٞ ٣ٞطق: ًضجح ثُلزثػ، ثُوجٛزر، ثٌُٔضذز ثُظِل٤ز،  -
68

، ؽ ؽ 1938ثُؾٜؼ٤جر١: ًضجح ثُٞسرثء ٝثٌُضّجح، صـ: ٓـطل٠ ثُظوج/ إدذزث٤ْٛ ثألد٤ذجر١/ ػذذد ثُقلذ٤ع ػذِذ٢، ثُوذجٛزر، أدٞ ػذد هللا ٓقٔد دٖ ػذدٝص  -

16/17 
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أػالٛج ٗؾد ثُؼذجص ػْ ثُ٘ذ٢ عْ د٢٘ ٛجػْ عْ ٖٓ دؼدْٛ
69

ثطذضؾجدز ُذدٝثع مجرةذز  ث ًجٕ إٗؼجء د٣ٞثٕ ثُؾ٘ذد. ٌٝٛذ

ّٕ ٛذث ثُٔذدأ ثُذذ١ هذجّ ػِذ٠  فضٔضٜج ثُلضٞفجس ٝدكغ إ٤ُٜج صزثًْ ثُغزٝر ثُوجدٓز ٖٓ ػض٠ ثألٓـجر ثُٔلضٞفز. ؿ٤ز أ

َّ ٓقَ مذوز  أطجطٚ د٣ٞثٕ ػٔز طضٌٕٞ ُٚ ٗضجةؼ ٛجٓز ٖٓ أدزسٛج "صس٤ًد ثٗذغجم ٗلذز ؽد٣در أٝ مذوز ػ٤ِج ٗذ٤ِز صق

ػزثف ثُؼزد٤ز ثُظجدوز، ٓٞهؼٜج ال ٣ؼضٔد ػ٠ِ ٓقضدٛج دودر ثػضٔجدٙ ػ٠ِ عزٝصٜج ٝرخجةٜج"ثأل
70

. ُٝذْ ٣ٌذٖ ؿز٣ذًّذج 

إٔ ٣ٌٕٞ عج٢ٗ د٣ٞثٕ ٣لؼٚ ػٔز دؼد د٣ٞثٕ ثُؾ٤غ ٛٞ كثى ثُذ١ ثخذضّؾ دذجُلزثػ ٝثُؾذج٣ذز ُضذد٣ٖٝ ٓذج ٣ذزد إُذ٠ 

د٤ش ثُٔجٍ
71. 

ّٕ أٍٝ ؽٜجس٣ٖ إدثر٣ذ٤ٖ كذ٢  ٝال صلل٠ فو٤وز ثُـِز د٤ٖ ثُد٣ٞث٤ٖٗ، ٌُّٜٝ٘ج ردٔج صوٞد إ٠ُ ٗض٤ؾز ؽٞٛز٣ز: إ

 ّٕ ثُدُٝز ثإلطال٤ٓز ٣ؤًدثٕ ثُطجدغ ثُؼظٌز١ ثُذ١ ٝطْ ه٤جٜٓج، ٓٔج ؽؼِٜج دُٝز كضـ ٝؿ٘جةْ. ٝمجُٔج ٢ٛ ًذُي، كذئ

ّٕ رثصذخ ثُؾ٘ذد١ ثرصلذغ ٓجةذز درٛذْ ػ٘ذدٓج  رٝثصخ ثُؾ٘ٞد طضللذغ الفوًّذج إُذ٠ هجػذدر ثُذٞكزر ٝثُ٘ذدرر، ٓذٖ كُذي أ

أكرد٤ؾجٕ ٝإكز٣و٤ز ٝأؽشثء ٖٓ أر٤٘٤ٓز ك٢ ػٜد ثُل٤ِلز ػغٔجٕ كُضقش
72. 

ّٕ صـ٤ز مزم ثُضؾ٤٘د ٖٓ ثُضطٞع إُذ٠ ثإلؽذذجر طذجْٛ كذ٢ ٛذذث ثُضقذٍٞ، ٝكذ٢ ٛذذث ثُض٘ظذ٤ْ، كذؼذد إٔ ًجٗذش  إ

ؿ٘جةْ ثُ٘ـز ٢ٛ ٓذٞرد ثُذزسم ثُٞف٤ذد دجُ٘ظذذز إُذ٠ ثُٔوجصذَ ؿذدث ثُزثصذخ ثُذذ١ ٣ضوجكذجٙ ٛذٞ دخِذٚ ثُغجدذش دـذق 

ٖ ثُٔؼجرى ثُض٢ ٣لٞكٜج ٝثُـ٘جةْ ثُضذ٢ صقـذَ ٓذٖ ٛذذث ثُ٘ـذز. ٝٛذذث ٓذج طذ٤ؤّدٟ كذ٢ كضذزثس صجر٣ل٤ذز ثُ٘ظز ػ

ث ٓ٘ذذ أ٣ذجّ  ّٕ أفذٞثٍ ثُ٘ظذجّ ثُؼظذٌز١ هذد "ُػذّدُش صؼذد٣الًّ ًذ٤ذزًّ ٓلضِلز إ٠ُ صذٓز ثُؾ٘ٞد ٝػذـذْٜ ٝصٔذزدْٛ، كُذي أ

ّٕ ثُزٝثصذخ ثأل٤٣ٖٞٓ، كود أؿذقش ثُقزح ال صؾّز ٖٓ ثُـ٘جةْ ٓج ًجٗش صؾّزٙ ٖٓ هذذَ   –]...[ ٝهذد أّدٟ كُذي إُذ٠ أ

هد أؿذقش آٗتذ ٢ٛ ثُٔٞرد ثُٞف٤د ُِؾ٘ٞد إٕ ُْ صٌٖ ثُٔٞرد ثُٞف٤د أ٣لج ُِوٞثد، ٖٝٓ عذْ  –ثُض٢ ُْ صٌٖ ٓزصلؼز 

أؿذـ ٛؤالء ٣طجُذٕٞ دجُش٣جدر"
73. 

ّٕ ثُذقظ ك٢ ثُٔؤطظز ثُؼظٌز٣ز ثإلطال٤ٓز ٓ٘ذ ػٜد ثُ٘ذٞر ٣قضذجػ إُذ٠ ًغ٤ذز ٓذٖ ثُؾٜذد ًٝغ٤ذز ٓذٖ  الػي أ

ث ٗؼضود أّٗٚ ٣سص٢ ك٢ ٓودٓز ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ػٌِش ؽذٞٛز  ث ٝثفدًّ ثألٗجر ًٝغ٤ز ٖٓ ثُضؾزد. ٝهد آعزٗج إٔ ٗض٘جٍٝ ػ٘ـزًّ

                                                           
69

 523ػ٢ِ إدزث٤ْٛ فظٖ: ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ ثُؼجّ، ؽ  -
70

 72، ؽ 1981، 1م ٓٞٗضـٔز١ ٝثس: ثُلٌز ثُظ٤جط٢ ثإلطال٢ٓ، ثُٔلج٤ْٛ ثألطجط٤ز، صز: ؿذق٢ فد٣د١، د٤زٝس، دثر ثُقدثعز، -
71

 523ثُٔزؽغ ٗلظٚ، ؽ  -
72

 5/45ثُطذز١: صجر٣خ ثألْٓ ٝثُِٔٞى، م ٤ُدٕ،  -
73

 11/3310ٓٞؽش دثةزر ثُٔؼجرف ثإلطال٤ٓز، كـَ ؽ٤غ،  -
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صجر٣ل٤ز ٓقدٝدر ال صضؾجٝس ٓوضَ ثُل٤ِلذز  ٛذٙ ثُٔؤطظز ٝصٞؽٜٜج، ٝٛٞ ػ٘ـز ثُـ٤٘ٔز، ٓغِٔج ثهضـزٗج ػ٠ِ كضزر

 ّ . ٝثٗض٤ٜ٘ج ٖٓ ثطض٘طجه٘ج ُذؼق ثُٔـجدر ثُؼزد٤ز إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثُ٘ضجةؼ ٗٞؽشٛج ك٤ٔج 656:٢ِ٣ٛ//35ػغٔجٕ  

أطجط٤ًّّج ٖٓ ثُقٞثكش ثُض٢ ًجٗش صدكغ أؿِخ ثُٔقذجرد٤ٖ ثُٔظذ٤ِٖٔ إُذ٠ ثالطضذظذجٍ كذ٢   نغُيًة ح حًض ٓغِش  -

ّٕ ثُ٘ـز ؿ٤ز ثُٔوضزٕ دجُـ٤٘ٔز ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٖٓ ثإلؿذزثء ٓذج ٣ذدكغ ثُٔذزء ثُٔؼزًز، إ٠ُ ثُقد ثُ ذ١ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ٓؼٚ إ

 إ٠ُ ثُوضجٍ.

ُذدٟ ؽٜٔذٞر   نصاذيةًجٗش ثألٓٞثٍ ثُض٢ صـَ إُذ٠ ثُٔد٣٘ذز ٓذٖ ثألٓـذجر ثُٔلضٞفذز هذد ٓغِذش ٓذج ٣ؼذذٚ  -

 لعسكرية المتتالية.االنتصارات ا ثُٔظ٤ِٖٔ، كُي أّْٜٗ ُْ ٣ضؼٞدٝث ػ٠ِ صِي ثُٞكزر ثُض٢ أصجفضٜج

ّٕ  سهطةطزػجٕ ٓج صقُٞش ؿ٘جةْ ثُلضٞفجس ٖٓ فجكش إ٠ُ  - ثُغزٝر ددأس صضزثًْ ُدٟ دؼق ثألكزثد، كِود  أل

الصحاابة وكبحار الدحا   ًجٕ ثُ٘ـز ٣ـز١ دجُ٘ـز، ٝثُغزٝثس صض٘ج٠ٓ ٝصضٌذدص خجؿذز ُذدٟ أؿذقجح ثُ٘لذٞك ٓذٖ 

 العسكريين.

ث، ٝخجؿز دجُ٘ظز إ٠ُ ثُذٞكزر ثُٔج٤ُذز ثُ٘جػذتز ػذٖ صضذج٢ُ ًجٕ ثهضذجص ثُض٘ظ٤ٔجس ثإلدثر٣ز ثألػؾ٤ٔ - ز ٓذزرًّ

 أٍٝ د٣ٞث٤ٖٗ ك٢ ثإلطالّ.  نج  يةعْ  ديو َ   نجُذثٗضـجرثس ثُٔظ٤ِٖٔ ٝصظجرػٜج، كٌجٕ 

ٝصقد٣د ٝؽٞٙ إٗلجهٚ ٝٓوج٤٣ض صٞس٣غ ثُؼطجءثس ثُظ٣ٞ٘ز ػ٠ِ ٓظضقو٤ّٜج ػٔالًّ ص٘ظ٤ٔ٤ًّّج ال  تقُيٍ  نً لًجٕ  -

إُذ٠ إكوذجر ثُـجُذ٤ذز  -ٝخجؿذز ٓذغ ٜٗج٣ذز ػـذز ثُلضٞفذجس ثٌُذذزٟ  -ٚ ثٗضٜذ٠ كذ٢ كضذزر ٓضودٓذز ؿ٠٘ ػ٘ٚ، ؿ٤ز أّٗذ

 ثُؼظ٠ٔ ٖٓ ثُؾ٘ٞد.

ُود ًجٗش دٝرر ثُلضٞفجس ف٣ٞ٤ز الطض٤ؼجح ثُٔوجص٤ِٖ ٝصِذ٤ز ثفض٤جؽجصْٜ ٝدكغ ػـذْٜ. ٝػ٘دٓج ػّش ثُٔجٍ كذ٢ 

جؿَ ػذذٖ ثُٔؼزًذز دجُقـذٍٞ ػِذذ٠ كضذزثس ٓضذسخزر دظذذخ صٞهذذق فزًذز ثُلضٞفذجس أؿذذـ ثُؾ٘ذذد١ "كذ٢ ػذـَ ػذ

ثألرسثم ٝس٣جدر ثُؼطجء ط٘ز دؼد أخزٟ فض٠ ُٞ ًِلٚ كُي ثُضٔزد ػ٠ِ ثُٞس٣ز أٝ ثُل٤ِلز"
74

ٍ ثُؾ٤غ  ّٞ . ٌٝٛذث صق

 ّٕ ٖٓ هجمزر صؾّز ػزدز ثُضٞطغ ٝثُـ٤٘ٔز إ٠ُ فَٔ صضلجهْ ٓؼجًِٚ دجطضٔزثر فض٠ ؿذدث ػجٓذَ صلض٤ذش ٝث٤ٜٗذجر، ًٝذس

صٌٕٞ "هٞر ٓٞرٝعز أطجطٜج ثًضظجؿ خ٤زثس ٌّٓدطز ػ٘ذد ثُلـذْ، عذْ ػ٘ذدٓج صظذضوز هٞر ثالٓذزثمٞر٣ز ك٢ ددث٣ضٜج 

ثُظِطز ٣ٝ٘ض٢ٜ ػٜد ثُقٔالس ثُٔظلزر ٣ـذـ ثُؾ٤غ ٗلظٚ ػذتًّج عو٤الًّ ٝصظٜز ثُٔؼٌالس ثُٔؼودر"
75
. 

                                                           
74

 191، ؽ 1973ّ ، دـدثد، ٓطذؼز دثر ثُظالّ، 946 -861ٛ// 334 -247كجرٝم ػٔز: ثُلالكز ثُؼذجط٤ز ك٢ ػـز ثُلٞك٠ ثُؼظٌز٣ز   -
75

 48، ؽ 1983، 1هللا ثُؼز١ٝ: عوجكض٘ج ك٢ كٞء ثُضجر٣خ، ثُدثر ثُذ٤لجء، ثُٔزًش ثُغوجك٢ ثُؼزد٢، مػذد  -
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 : نًصم دس و نًمش جع

 : نًمص دس -1

 . نقشآٌ  نكشيى* 

 1992، 1 أدٞ ثُقظٖ أفٔد دٖ ٣ق٠٤ : كضٞؿ ثُذِدثٕ، ػزؿ: ػذد ثأل٤ٓز ٜٓ٘ج، د٤زٝس، دثر ثهزأ، م  ن لرسي *

 أدٞ ػذد هللا ٓقٔد دٖ ػذدٝص : ًضجح ثُٞسرثء ٝثٌُضّجح، صـ: ٓـذطل٠ ثُظذوج/ إدذزث٤ْٛ ثألد٤ذجر١/ ػذذد ثُقلذ٤ع ػذِذ٢، ثُوذجٛزر،   نج شي سي* 

1938 

 ٛ/.1349، 1 ثُقجكع أدٞ ثُلزػ ػذد ثُزفٔجٕ : ٖٓ دكجةٖ ثٌُ٘ٞس، ٓـز، ٓطذؼز ثُٔ٘جر، م  بٍ  نجوصي* 

 أدٞ ثُوجطْ ؽجر هللا ٓقٔٞد دٖ ػٔز : ثٌُؼجف ػٖ فوجةن ثُض٘ش٣َ ٝػ٤ٕٞ ثألهج٣َٝ كذ٢ ٝؽذٞٙ ثُضس٣ٝذَ، د٤ذزٝس، ثُذدثر ثُؼج٤ُٔذز،   نضيخششي* 

 د.س.

 1977 -1974ؿجدر،   ٓقٔد : ثُطذوجس ثٌُذزٟ، د٤زٝس، دثر  بٍ س ذ* 

 1981، 1 أدٞ ػذ٤د ثُوجطْ : ًضجح ثألٓٞثٍ، د٤زٝس، ٓؤطظز ٗجؿز ُِغوجكز، م  بٍ سلو* 

 ٓقٔذذد دذذٖ ثُقظذذٖ : ػذذزؿ ًضذذجح ثُظذذ٤ز ثٌُذ٤ذذز، صذذـ: ؿذذالؿ ثُذذد٣ٖ ثُٔ٘ؾذذد، إٓذذالء: ٓقٔذذد دذذٖ أفٔذذد ثُظزخظذذ٢، ثُوذذجٛزر، ٓؼٜذذد   نشااي  َي* 

 1971ثُٔلطٞمجس دؾجٓؼز ثُدٍٝ ثُؼزد٤ز، 

  أدٞ ؽؼلز ٓقٔد دٖ ؽز٣ز : ط شي ن* 

 1879صجر٣خ ثألْٓ ٝثُِٔٞى، صـ: د١ ؿ٣ٞٚ، م ٤ُدٕ،  -

   .1987صجر٣خ ثألْٓ ٝثُِٔٞى، د٤زٝس، دثر ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز،  -

 1978 أدٞ ثُقظٖ ػ٢ِ دٖ ٓقٔد دٖ فذ٤خ : ثألفٌجّ ثُظِطج٤ٗز ٝثُٞال٣جس ثُد٤٘٣ز، د٤زٝس، دثر ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز،   نً وسدي *

، 4 ػ٢ِ دٖ ثُقظ٤ٖ : ٓزٝػ ثُذٛخ ٝٓؼجدٕ ثُؾٞٛز، صـ: ٓقٔد ٓق٢٤ ثُد٣ٖ ػذد ثُق٤ٔد، ثُوجٛزر، ثٌُٔضذذز ثُضؾجر٣ذز ثٌُذذزٟ، م دي نً  و* 

1964 

 1992، 1 أدٞ ثُللَ ؽٔجٍ ثُد٣ٖ : ُظجٕ ثُؼزح، د٤زٝس، دثر ؿجدر، م  بٍ يُظوس *

 1937  ػذد ثُِٔي : ثُظ٤زر ثُ٘ذ٣ٞز، ثُوجٛزر، ٓطذؼز فؾجس١،  بٍ هش و* 

 1989، 3 ٓقٔد دٖ ػٔز دٖ ٝثهد : ًضجح ثُٔـجس١، صـ: ٓجرطدٕ ؽٞٗض، د٤زٝس، ٓؤطظز ثألػ٢ِٔ ُِٔطذٞػجس، م  نو قذي* 

  ٣ؼوٞح دٖ إدزث٤ْٛ : أبو يوسف* 

 ٛ/.1302، 1ًضجح ثُلزثػ، ٓـز، دٞالم، ثُٔطذؼز ث٤ُٔز٣ز، م -

 1951، ثُلزثػ، ثُوجٛزر، ثٌُٔضذز ثُظِل٤ز ًضجح -

 : نًمش جع -2

 : ن مشبية -أ

: ثُؼوَ ثُظ٤جط٢ ثُؼزد٢، ٓقددثصٚ ٝصؾ٤ِجصٚ، د٤زٝس، ثُدثر ثُذ٤لجء، ثُٔزًذش ثُغوذجك٢ ثُؼزدذ٢، 3 ٓقٔد ػجدد : ٗود ثُؼوَ ثُؼزد٢، ػ  نج بشي *

 1991، 2م

 1995، 3 ٛؼجّ : ثُلض٘ز، ؽد٤ُز ثُد٣ٖ ٝثُظ٤جطز ك٢ ثإلطالّ ثُٔذٌز، د٤زٝس، دثر ثُط٤ِؼز، م ج يظ* 

 1983، 1 فظ٤ٖ : فلجرر ثُؼزح ك٢ ػـز ثُؾج٤ِٛز، د٤زٝس، ثُٔؤطظز ثُؾجٓؼ٤ز ُِدرثطجس ٝثُ٘ؼز، م  نح ج ح ٍ* 

  ػ٢ِ إدزث٤ْٛ : ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ ثُؼجّ، ثُوجٛزر، ٌٓضذز ثُٜ٘لز ثُٔـز٣ز، د.س.  ح ٍ* 
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 2002، 1 ٓقٔد : ثُؾٜجد ٖٓ ثُٜؾزر إ٠ُ ثُدػٞر إ٠ُ ثُدُٝز، د٤زٝس، دثر ثُط٤ِؼز، م  نشحًوَي *

 1983، 1 ػذد ثُود٣ْ : ثألٓٞثٍ ك٢ دُٝز ثُلالكز، د٤زٝس، دثر ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، م صنوو *

 1982 ٓقٔد ػذد ثُق٢ : ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ ك٢ صلظ٤ز ؽد٣د، صز: ػذد ثُٔؾ٤د فظ٤خ ثُو٤ظ٢، أدٞ ظذ٢، دثر ثُدرثطجس ثُل٤ِؾ٤ز،  ع   ٌ* 

 1982، 6د٤زٝس، دثر ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، م ؿذق٢ : ثُ٘ظْ ثإلطال٤ٓز، ٗؼسصٜج ٝصطٞرٛج،   نص نح* 

 1989 إدزث٤ْٛ أفٔد : ٜٗز ثُضجر٣خ ثإلطال٢ٓ، ٓ٘جدؼٚ ثُؼ٤ِج ٝكزٝػٚ ثُؼظ٠ٔ، ثُوجٛزر، دثر ثُلٌز ثُؼزد٢،   ن ذوي* 

 1983، 1 ػذد هللا : عوجكض٘ج ك٢ كٞء ثُضجر٣خ، ثُدثر ثُذ٤لجء، ثُٔزًش ثُغوجك٢ ثُؼزد٢، م  ن شوي* 

  ؽٞثد : عهي* 

 1988، 2خ ثُؼزح ك٢ ثإلطالّ، د٤زٝس، دثر ثُقدثعز، مصجر٣ -

َ ك٢ صجر٣خ ثُؼزح هذَ ثإلطالّ، د٤زٝس، دثر ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، دـدثد، ٌٓضذز ثُٜ٘لز، م - ـّ  1971، 1ثُٔل

 1973ّ ، دـدثد، ٓطذؼز دثر ثُظالّ، 946 -861ٛ// 334 -247 كجرٝم : ثُلالكز ثُؼذجط٤ز ك٢ ػـز ثُلٞك٠ ثُؼظٌز٣ز   عًش* 

 ٓذزٝى : ثُؼؼز ٝثُٔجٍ، دقظ ك٢ آ٤ُجس ثإلددثع ثُؼؼز١ ػ٘د ثُؼزح ٖٓ ثُؾج٤ِٛز إُذ٠ ٜٗج٣ذز ثُوذزٕ ثُغجُذظ ٛذ// ثُؼجػذز ّ، صذٞٗض،   نًُ عي* 

 1998، ٤ًِ1ز ث٥دثح، ٓ٘ٞدز، د٤زٝس، دثر ثُـزح ثإلطال٢ٓ، م

 1998، 1ثُؼجرهز ُرددثع ثُلٌز١، م ، ثُؼجرهز، أ. ؽ٢. دز٣َ. ٓزًشيوجض د مشف  نً  سف  إلسليية* 

 1981، 1 ٝثس : ثُلٌز ثُظ٤جط٢ ثإلطال٢ٓ، ثُٔلج٤ْٛ ثألطجط٤ز، صز: ؿذق٢ فد٣د١، د٤زٝس، دثر ثُقدثعز، م يوَتغًشي* 

 : ألجُ ية -ب

* Goldziher, I, le dogme et la loi de l’ Islam,Paris,Geuthner,1920. 

* Turner, B, Weber and Islam, Londres, Routledge and Kegan Paul. 
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