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منخّص
حپريـخا حپورـو ّ ق ذٷٛـي حپط٫ـ َّٱ ٪ـه أصخ٢ـ ،وٚـوٍةق وىٍحْـش مالمكـ ،ونٛختٛـ ،حپروخت ّيـش
هٌح حپركؼ مكخوپش ىٍحْ ّيش مٗرتٺش پــ(أْٿود حپطمػيـڀ
ىٍحيس مِىوؽ من حپرالٮش وحألْٿوذيّشق ٺوا (حپطمػيڀ من آپيّخص ضكٷيـٸ حپريـخاق وروٍس مـن روٍحص انؿـخف ٪مٿيّـش حپطوحٚـڀق أ ّمـخ
وحپريخنيّشق من نالٽ مٷرتد
ّ
ل يٿؿؤ اپي ،حملطٻٿّم حپرٿيٰ موحٶٴ روٍيّش ضٷطٟي ،حملٷخمخصق ويُطوٳٌّ ذؤىوحص وٚوٍ مطو ّو٪ش.
ذالٮ ّيخً ٲهو أْٿود ؾام ّ
ّ
ٍسـذش ذـَوف
ځ حمل٫خٍٱ حپٿٯويّش وحپؿامپ ّيشق ّ
والٖټ أ ّا ؾيحٍس حپرالٮش وٶيمهخ ال قرص پهخق ٲهي أ ّ
نخٚش حپرالٮش حپورويّش حپطي ض ُّ ٫ي ًٍوس حپرالٮخصق ٺونهـخ مط ّ
يب حپَحٶي حپٌ ق٧ي ذ ،پٷـز (ْـيّي حپرُٿٯـخ ق وحپيٍحْـخص حپكييػـش ض ُػرـظ أ ّا حمل٫ـخٍٱ
حپٷَآاق وأويت ٚخقرهخ  ؾوحم ٬حپٻٿم ونوحمت،ق ذٳٟڀ أْٿوذ ،حألى ّ
ً
ينق نَ٧ح ً ألهم ّيش ىوٍة إليٟـخف حمل٫ـخين وذيـخا
حپريخ
حألْٿود
هٌح
ح
ٺػًن

َن
ٍْوٽ
حپٿٯويّش وحپؿامپ ّيش حپكييػش ٺٿّهخ موكيٍ ٌس من ٍقم حپرالٮشق وٶي حْطهيځ
ّ
حملررصـق وٺخنـظ مه ّمطـ ،حإلذـال٭
حملٷخٚيق ذٯيش اىٍحٺهخ ٪ه حپوكو حمل٣ٿود وحملوٗوىق وال ٪ؿز ًپټق ٲٷي ٺخا  حمل٫ٿّـم حملو ِّؾـ ،وحپه٣يـز حپهـخى
ّ
وحپطوؾي،ق وه ّم ،حإلٶوخ ٩وحپطؤغًن وحپهيحيش.
يب وحمل٫خپؿش حپرالٮ ّيشق وًپټ نيم ًش پٿٷيم حپيالپ ّيش وحپؿامپ ّيش حپطي ضكـخوٽ حپيٍحْـش
وحملوهـ حپٌ ح٪طمية حپركؼق هو حملوهـ حپٌ يؿم ٬ذٍن حپَٚي حألْٿو ّ
ٺڀ من حملٳهومٍن حملِىوؾٍن( :حپطمػيڀق وأْٿود حپطمػيڀ ق و(حپريـخاق
حپٻٗٴ ٪وهخ هٌح حپركؼ حملطوح٬ٞق حپٌ يطٻ ّوا من متهيي ن ّ َ٧يٓٿّ ٤حپٟو ٪ه ٍّ
مهٛـ ٜپيٍحْـش حپطمػيـڀ ذخإلٖـخٍسق وحپػـخين پٿركـؼ ٪ـن حپطمػيـڀ
وحپريخا حپورو ّ ق ضٿيْ ،طّش مكخوٍ ىٍحْ ّيشق ذكٓـز أصـخ ١حپطمػيـڀ وضَضيرهـخق حملكـوٍ حأل ّوٽ
ّ
ذخپه٣و ١وحپَْوځق وحملكوٍ حپػخپؼ يطوخوٽ حپطمػيڀ ذخپكؿخؽ وحالْـطيالٽق وحپَحذـ ٬مل٫خپؿـش حپطمػيـڀ ذخپٛـوٍسق وحملكـوٍ حپهـخمٔ ي٫ـخپـ حپطمػيـڀ ذخپٯَحتـز
ذخپٷٛش.
ٲمه ٜٛپٿطمػيڀ
وحپ٫ؿختزق أ ّمخ حپٓخىّ وحألنًن
ّ
ّ
كنمحدامح :حپطمػيڀ -حپريخا -حپٛوٍس – حإلٖخٍس – حپٷٛش.

امللدّ مح
ٍد حپ٫خملٍنق وحپٛالس وحپٓالځ ٪ه أٌسٱ حألنريخ وحملَْٿٍنق و٪ه آپ ،وأٚكخذ ،أؾمٍ٫نق وذ٫ي .ااّ حپطمػيڀ حپٻالځ
حپكمي هلل ّ
ل يٿؿـؤ اپيـ ،حملـطٻٿّم حپرٿيـٰ
من آپيّخص ضكٷيٸ حپريخاق وروٍس من روٍحص انؿخف ٪مٿيّش حپطوحٚڀق أ ّمخ ذالٮيّخ ً ٲهو أْٿود ؾـام ّ
موحٶٴ روٍيش ضٷطٟي ،حملٷخمخصق ٲهو يطوٳٌّ ذؤىوحص وٚوٍ مطو ّو٪ش.
ّ
نخٚـش حپرالٮـش حپورويّـش حپطـي ضُ٫ـ ّي ًٍوس
ځ حمل٫خٍٱ حپٿٯويّش وحپؿامپيّشق ّ
والٖټ أ ّا ؾيحٍس حپرالٮش وٶيمهخ ال قرص پهخق ٲهي أ ّ
يب حپَحٶي وحمل٫ؿِق قطّى ق٧ي
ٍسذش ذَوف حپٷَآاق وأويت ٚخقرهخ  ؾوحم ٬حپٻٿم ونوحمت،ق ذٳٟڀ أْٿوذ ،حألى ّ
حپرالٮخصق ألنّهخ مط ّ
ذٿٷز (ْ ّيي حپ ُرٿٯخ ق وحپيٍحْخص حپكييػش ض ُػرظ أاّ حمل٫خٍٱ حپٿٯويّش وحپؿامپ ّيش حپكييػش ٺٿّهخ موكيٍس من ٍقـم حپرالٮـشق پـٌپټ پؿـؤ
ينق ن٧ـَح ً ألهم ّيـش ىوٍة إليٟـخف حمل٫ـخين وذيـخا حملٷخٚـي ذٯيـش اىٍحٺهـخ ٪ـه حپوكـو
ٍْوٽ َن  ٺػًنح ًمخ اىل هٌح حألْٿود حپريخ ّ
حملررصق وٺخنظ مه ّمط ،حإلذـال٭ وحپطوؾيـ،ق
حمل٣ٿود وحملوٗوىق وال ٪ؿز ًپټق ٲٷي ٺخا  حمل٫ٿّم حملو ِّؾ ،وحپه٣يز حپهخى
ّ
وه ّم ،حإلٶوخ ٩وحپطؤغًن وحپهيحيش.
يب وحمل٫خپؿـش حپرالٮ ّيـشق وًپـټ نيمـ ًش پٿٷـيم حپيالپ ّيـش
وحملوهـ حپٌ ح٪طمية حپركؼق هو حملوهـ حپٌ يؿم ٬ذٍن حپَٚي حألْٿو ّ
ٺـڀ مـن
وحپؿامپيّش حپطي ضكخوٽ حپيٍحْش حپٻٗٴ ٪وهخ هٌح حپركؼ حملطوح٬ٞق حپٌ يطٻ ّوا من متهيي ن٧ـَ ّ يٓـٿّ ٤حپٟـو ٪ـه ّ
حملٳهومٍن حملِىوؾٍن( :حپطمػيڀ وأْٿود حپطمػيـڀ و(حپريـخا وحپريـخا حپورـو ّ ق ضٿيـْ ،ـطّش مكـخوٍ ىٍحْـ ّيشق ذكٓـز أصـخ ١حپطمػيـڀ
Vol.24, No.1, 2020

85

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 24 .ژمارە ،1.ساڵى 2020

مه ٜٛپيٍحْش حپطمػيڀ ذخإلٖخٍسق وحپػخين پٿركؼ ٪ن حپطمػيڀ ذخپه٣و ١وحپَْوځق وحملكوٍ حپػخپؼ يطوـخوٽ
وضَضيرهخق حملكوٍ حأل ّوٽ
ّ
حپطمػيڀ ذخپكؿخؽ وحالْطيالٽق وحپَحذ ٬مل٫خپؿش حپطمػيڀ ذخپٛوٍسق وحملكوٍ حپهخمٔ ي٫خپـ حپطمػيڀ ذخپٯَحتز وحپ٫ؿختزق أ ّمخ حپٓخىّ
ذخپٷٛشق وض٫ٷز حملكخوٍ هٌة ٶخمئش پٿهوحم٘ وأنَى پٿمٛخىٍ وحملَحؾ٬ق ونخمت ٌش ذوطـختـ حپركـؼق مـ٬
ٲمه ٜٛپٿطمػيڀ
وحألنًن
ّ
ّ
نالٚش ذخپٿٯش حإلنٻٿيِيش.
امذميٌد
يُّ ٫ي أْٿود حپطمػيڀ من أٶيځ حألْخپيز حملٓطهيمش پيى حإلنٓخا پٿطوحٚڀ وحپطٳخهمق ٺوْـيٿش پٿـَذ ٤ذـٍن حألٖـيخ حملطرخ٪ـيس
حپطي يٻمن ذٍن أؾِحتهخ نو ٩من حملٗخذهش وحملامغٿشق پٿيالپش ذؤقيهخ ٪ه حآلنَق ذٷٛـي حپريـخا وحپطوٞـيل وٺـٌپټ حإلٶوـخ ٩وحپطـؤغًنق
يب حپ٫ٷوٽ وحپوٳوّ ٪ه مامٍْش ضٷييم حپربهـخا
پًن ّ
پٌپټ ٲهو أْٿود موّ٦ٴ حپط٫ٿيم وحإلٍٖخىق وٺٌپټ حپٳووا وحآلىحدق ُ
حملو٣ٷي پٿم٫وى حملَحى ايٛخپ ،وضوٞيك،ق ٲخإلنٓخا ن٣خذ ،مكطخؽ ىومخ ً اىل مامٍْش حپطمػيڀ وحإلٲخىس موـ،ق
وحپك ّؿشق أو حپٷيخّ
ّ
يئ وحأل ّميق وحملـط٫ٿّم وحملػٷّـٴ حمل٫ـخجق ؾمي٫ـخ ً مكطـخؾوا اىل حپط٫خمـڀ ذهـٌح حألْـٿودق الْـ ّيام حمل٫ٿّمـوا وحملو ّؾهـوا
ٲخپريح ّ
حالؾطام٪يّواق ٺوا مه ّمطهم ضَذيش حپوٳوّ وحپ٫ٷوٽ وحپكؼّ ٪ه ٲ٫ڀ حپهًن وحپطو ّؾ ،حپٓـٿيمق وٶـي أٺـًت َن ْـركخن ،وض٫ـخىل مـن
َْضذُ َهخ پِٿوَّ ِ
خّ َو َمخ يَ ِْ ٫ٷٿُ َهخ اِالَّ حپْ َ٫خپِ ُمو َا] (حپ٫وٻروص 54:ق اً
رد حألمػخٽ حپٷَآا حپٻَيمق ٲٷي ٶخٽ ؾ ّڀ من ٶختڀَ [ :وضِٿ َْټ حألْ َ ْمػ َُخٽ ن ْ ِ
ضٷوځ هٌة حألمػخٽ ذو٦يٳش ضؿٓيم حمل٫خين حملؿ َّىسق واذَحُهخ ٚوٍ مكٓوْشق وال ّ
ٖټ أ ّا حپوري ً پټ ٶي ْخٍ ٪ـه
نهـ حپٷَآا حپوخُٽ ٪ٿي،ق ٲٷي ٺخا يُ ِ
ٻًت من ًٺَ حألمػـخٽ وحملامغـالص مهخ٢رخضـ ،وموح٧٪ـ،ق مـيٍٺخ ً مـخ پهـٌح حألْـٿود مـن ٲختـيس
وؾيوىق ضرًٛنح ً وضؤغًنح ً حملهخ٢رٍن وحملطٿٷٍّن م٧٫م حألقيخا.
امذمشٌه :مل يَى مٳهوځ (حپطمػيڀ ذٿٳ ،٧حمل٫خؾم حپٿٯويّشق واصّ ـخ مخىّضـ ،حپرصـٲ ّيش وٍىص ٪ـه ٚـوٍضهخ حملؿـ َّىس (ځ.ع.ٽ ق
ٺـڀ مـن حملٗـخذهش وحملوـخَ٦س
وحپطمػيڀ وُن( ،ضٳ٫يڀ ق مٛيٍح ً پٿٳ٫ڀ ( َمػ ََّڀ حملِيي ذخپط٫ٟيٴق وضَ٫يٳخض ،ضطو ّقي قـوٽ مٳـخهيم ٍّ
پٓخا حپَ٫د َ ( :مػ ََڀ  :ٺٿمش ضٓويشق يٷـخٽ هـٌح ِمػٿُـ ،و َمػَٿـ،ق ٺـام
٪ام ٶخپ ،حذن مو٧وٍ(877هـ
وحپطٓويشق ومل يهَؽ حپٿٯويوا ّ
يٷخٽ ِٖ ْره ،وَٖ َر َهُ،ق وحپٳَٵ ذٍن حمل ُامغٿش وحمل ُٓخوحس :أ ّا حمل ُٓـخوحس ضٻـوا ذـٍن حملهطٿِٳـٍن وحملطَّٳٷـٍن حپؿِـؤق ألاّ حپطٻـخٲُ َئ
حملٷيحٍ ال يِيي وال يوٷٜق أ ّمخ حمل ُامغٿش ٲال ضٻـوا اال حملطّٳٷـٍن (حذـن مو٧ـوٍق  770 /77 :3004ق "ومػـڀ حپءـ أيٟـخ ً ٚـٳط،ق
و ٶـخموّ حملكـي": ٤
ْظ پ ،ٺٌپټ متػيالًق اًح َّ ٚوٍص پـِ ،مػخپـ ُ ،ذخپٻطخذـ ِش وٮًنهـخ"( حپـَحُ ق7:97ځ 754/7 :ق
و َمػَّٿ ُ
(
حملػڀ :حپ ُك َّؿ ُش وحپكييؼ ...ومػَّٿ ،پ ،متػيالًّ ٚ :وٍة پ "،حپٳًنوُ آذخى ق .60 /5 :300:ق وَّ ٪ٲ ،حذن ٲخٍّ (488هـ ذؤنّ" :،أٚـڀ وحقـي
ييّٽ ٪ه ضٗخذ ،حپء وضٗخٺٿ ،پونخ ً ووٚٳخ ً(..حمليم وحپػخ وحپالځ أٚـڀ ٚـكيل ّ
يـيٽ ٪ـه موـخَ٦س حپءـ پٿءـ  ..وااّ حملػـڀ
(
م
مب٫وى حپٛٳش ٮًن مَ٫وٱ ٺالځ حپَ٫دق اصّ خ م٫وخة حپطمػيڀ" حذن ٲخٍّق  . .354 /4: 7:8:وهو حپطٗري ،وحپطٓويشق وهو مخ يط ّ
ٲ٫ٿ ،ذٍن ٖيثٍنق أقيهام يٛٴ وحپػخين يّ ٛوٍة ويٗٻّٿ.،
أ ّمخ م٫وخة حال٣ٚالقي ٲهو ٶَيز ؾ ّيح ً من م٫وخة حپٿٯو ق أو يٻخى يط٣خذٸ م،٫ق أل ّا أٚكخد حپيٍحْخص حپرالٮيّش ح٪طميوح ٪ه هٌة
وپ٫ڀ (حپطمػيڀ من أوحتڀ حملٛـ٣ٿكخص حپطـي ٦هـَص حپيٍحْـخص حپٷَآنيّـش
ّ
حمل٫خين حپٿٯويّش نٳٓهخ ضَ٫يٳهم حال٣ٚالقي پ،ق
وحپرالٮ ّيش(م٣ٿودق  .7:7:.7:98ق پٻن مل يطّٟل مٳهوم ،متخمخ ً ٪وي حپٷيمخ من ٪ٿـام حپرالٮـشق ذـڀ أ٢ٿٷـوح حپطمػيـڀ ٪ـه ٺػـًن مـن
حپٛوٍ حپريخن ّيش ٺخالْط٫خٍس وحملؿخُ وحپطٗري،ق ٲٿم يٓطٷ َّ پ ،ضَ٫يٴ موق ّي مطّٳٸ ٪ٿي،ق ذڀ ٺخا يَُحى ذ( ،حملػڀ مب٫وخة حپ٫خځق أو يَُحى
ذ ،م٫وى حپطٗري ،ومخ يطّٛڀ ذ ،من م٫وى حپطمػيڀق ٲٷي حْط٫مٿ ،حپؿخق366( ٨هـ مب٫وى حالْط٫خٍس(م٣ٿودق  7:7 :7:98وحپطٗري،ق
وٍذ ،٣حپَحُ ذخپطٗري(،حپَحُ ق  .97 :7::6ق وأ٢ٿٸ حذن ق ّؿش حپكمو (948هـ ٪ه رد من حالْط٫خٍس وحپطٗـري ،متػـيالً(حپكمـو ق
 .400/7 :3004ق و٪يّه حذن ٍٖيٸ (578هـ امخ ًس واٖخٍسًق ورذخ ً من رود حالْط٫خٍسق ذٷوپ" :،من رود حالْط٫خٍس حپطمػيڀق وهـو
(
حملامغٿش ٪وي ذٟ٫هم"( حپٷًنوحينق  .:7/7 :7:83ق أ ّمخ ٶيحمش ذن ؾ٫ٳـَ (ص 448ٲٷـي ٪ـيّه "مـن ن٫ـوص حتـطالٱ حپٿٳـ ٨وحمل٫وـى"
٢رخنشق  756 :7::8ٲٷخٽ  ":وهو أا يَيي حپٗخ َ٪اٖخٍس اىل م٫وىق ٲيٛو ٬ٺالمخ ً ّ
ييٽ ٪ه م٫وى آنَق وًپټ حمل٫وى حآلنـَ وحپٻـالځ
٪ام أٍحى أا يًٗن اپي( "،ٶيحمش ق  73:/7 :7:73ق ٲ٫ه حپ َّٮم من ٪يځ وٞوف ضَ٫يٳ،ق االّ أنّ ،يُٳ َهم مو ،أنّ ،أىت مبٳهوځ مٯخيَ
يُورثخا ّ
٪ام ضيحوپ ،حپٓخذٷوا ٪ٿي.،
ومهطٿٴ ّ
(
ين
ّ
و٪وي أيب حپهالٽ حپٓ٫ٻَ (4:6هـ  :مخ يُ٣ٿٸ ٪ٿي ،حپطمػيـڀ هـو حملامغٿـش حپٓ٫ـٻَ ق  . 466-465 :7:63وٺـٌپټ ٪وـي
حپرـخٶال ّ
ْـامة ٶيحمـش
(:60هـ حپٌ ؾ٫ڀ حپطمػيڀ مَىحٲخ ً پٿمػڀق ذٷوپ:،
"ومـام ي٫يّونـ ،مـن حپرـيي ٬حملامغٿـشق وهـو رد مـن حالْـط٫خٍسق ّ
ّ
حپطمػيڀ"( حپرخٶالينق  89/7: 7:74ق وَّ ٪ٲ ،ذـ" أا يٷٛي (حملطٻٿّم حإلٖخٍس اىل م٫وىق ٲي ٬ٟأپٳخ٦خً ّ
ضيٽ ٪ٿي،ق وًپټ حمل٫وى ذؤپٳخ،٦
٦ڀ مَضر٣خ ً ذخپطٗري ،ومطؤٍؾكخ ً ذٍن حپطٗـري ،وحالْـط٫خٍسق
مػخٽ پٿم٫وى حپٌ ٶٛي حإلٖخٍس اپي(،حپرخٶالينق  89/7: 7:74ق أ أ ّا م٫وخة ّ
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وىوٍحن ،ٲٿټ حملٗخذهش ومخ يطّٛڀ ذهخ من حْط٫خٍس.
أ ّمخ حذن حألغًن (740ه ٲٷي أنٌ ٪ه حپ٫ٿام ألنّهم ؾ٫ٿوح پٿطمػيڀ ذخذخ ً مٳَىح ًق ٲٷخٽ  ":وؾيص ٪ٿام حپريخا ٶي ٲ ََّٶوح ذٍن حپطٗري،
وحپطمػيڀق وؾ٫ٿوح پهٌح ذخذخ ً مٳَىح ًق وپهٌح ذخذخ ً مٳَىح ًق وهام يش وحقيق ال ٲَٵ ذيوهام أٚڀ حپوٞـ ("٬حپؿـٍِ ق  734/3 :7::9ق
پٻ ّن حملطؤنَّين ؾ٫ٿوح من حپطٗري ،حپوحْ( ٬حپٛوٍس ضٗريهخ ً متػيٿ ّيخ ًق ومخ ىوا ًپټ ضٗريهخ ً مٳَىح ًق أ أ ّا حپطمػيڀ أوْ ٬ٲٻَ ًس وهيؤ ًس من
م حنطهظ هٌة حآلٍح أنًنح ً اىل حپؿَؾخين(587هـ ق حپٌ َّ ٪ٲ ،ذؤنّ" :،ضٗري٪ ،ن َ٢يٸ حپ٫ٷڀ وحملٷخيئ حپطي ضؿمـ٬
مؿ َّى حپطٗري،ق غ ّ
(
ذٍن حپٗيثٍنق قٻم ضٷطٟي ،حپٛـٳش حملكٓوْـشق ال نٳـٔ حپٛـٳش" حپؿـٍِ ق 7::9ځ 787 :ق وٍأى أ ّا مـخ يٓـ ّمى متػـيالً ال
يكٛڀ پټ االّ من ؾمٿش من حپٻالځ أو ؾمٿطٍن وأٺًتق ومكٛڀ ذْضد من حپطؤ ُّوٽق أ ّمخ اًح ٺخا من حپْضد حپػـخين حپـٌ ال ْـريڀ اىل
مَ٫ٲش حملٷٛوى من حپٗر ،ٲي،ق اال ذ٫ي ًٺَ حپؿمڀ حپطي ي٫ٷي ذهخق ٲهو حپطمػيڀ(حپؿـٍِ ق  .788 -787 :7::9ق ويٻـوا وؾـ ،حپٗـر،
قٷيٷيق أ ٮًن مطٷ ٍَّ ًحص حملوٚوٱ االّ ذطؤ ُّوٽ وجٱ ٪ن حپ٧خهَ"( ٢رخنـش7::8ځ 758 :.ق وحٲٷـً ،پـټ
ٲي" ،أمَح ً ٪ٷٿيّخ ً ٮًن
ّ
(
ن ٜذ ،حپطمػيڀ" حپٓٻخيك
حپٓٻخيكّ(737ه ذٷوپ " ،وح٪ٿم أ ّا حپطٗري ،مطى ٺخا وؾه ،وٚٳخ ً ٮًن
قٷيٷيق وٺخا موطِ٪خ ً من ٪يّس أموٍق َّ
ّ
. .686 :7:98
يُٓطوطـ من ؾمي ٬مخ ضٷيّځق أ ّا حپطمػيڀ ٪وي أٚكخد حپٿٯـش هـو حپطٗـخذ ،وحپط٣ـخذٸق أ ّمـخ حپيٍحْـخص حپرالٮيّـش ٲٷـي ضرخيوـظ
حملوحٶٴ وحضّؿخهخص حپوَ٧ق ذٍن من يُينڀ حپطمػيڀ ٞمن أنوح ٩حپطٗري،ق وذٍن من يؿ٫ڀ حأل ّوٽ مَحىٲخً پٿػخينق أو من يؿ٫ڀ حپطمييـِ
ضرـٍن ٚـوٍس
ّ
ذيوهام مؤنٌح ً ٺام ٪وي حذن حألغًنق اىل ؾخنز من يَى أ ّا حپطمػيڀ أوْ ٬من حپطٗري،ق ٺام ٪وـي حپؿَؾـخينق
وپ٫ـڀ ٪ـيځ ّ
يب حپكييؼ ٪ختي اىل أ ّا حپيحٍٍْن حپٷيحمى مل يٷٳوح ٪ه أمَة ذكٓـز
حپطمػيڀ ٪ه حپوؾ ،حمل٣ٿود وحملَ٫وٱ حپيٍّ حألْٿو ّ
حال٪طرخٍحص حپٳخٍٶشق ذٍن حملوٶٴ حپٿٯو ّ حپ٫خځ وحْطهيحم ،حملكخيي ملٳهوم،ق وذٍن حملوٶـٴ حألْـٿويب حملَّٖ ـل مـن حْـطهيحمخض،
حألىذ ّيش وو٦ختٳهخ حپرالٮ ّيشق واصّ خ ض٫خمٿوح م ٬أمَ حپطمػيڀ ؾمي ٬أقوحپـ ،مـن مو٣ٿـٸ ميپوپـ ،حپٿٯـو ق حن٣الٶـخً مـن موٳّ ٫يطـ ،ال
ؾامپيّخض ،وو٦ختٳ ،حألىذيّش.
أسنٍب امذمشٌه :أ ّمخ أْٿوذ ّيخ ًق ٲخپطمػيڀ :هو حملٷخٍذش وحملوحُنش وحملٟخهخسق وهو پؿو حملطٻٿّم اىل آپ ّيش
حملامغٿش ذٍن حملٳهوځ حملو٣وٵ وحملمػّڀ حملٓطٗهي ذ،ق پطؿٓيي حملٳهوځ أو حپٳٻَس حپطي يَيي اذخنطهخ حملطٻٿّمق وهو ٪وـي أٍْـ٣و
وحپٳـن
حملكخٺخسق اً حْط٫مڀ پٳ ٨حپطمػيڀ ذيٽ حملكخٺخس حپٻطخد حپػخينق وؾ٫ڀ حملكخٺخس حملٓخويش پٿطمػيڀ ٚٳش ُمٗيوش پٿَٗ٫
ّ
٪خ ّمش (حپٷَٶوٍ ق ذالضخ ق .4٩ق وقخوٽ نٷّخى حألىد حْطر٫خى م٫وى حپطٷٿيي ٪ن حملكخٺخسق وحألنٌ مب٫وى حپطٛويَ أو حپطمػيڀ”( Aristote
1980ق ; p.20پهخق وهو ذخإلٞخٲش اىل ٺونـ ،مري ح ً ْرر ّيخ ً وذوخت ّيخ ً پٿٗ َ٫وحپٳ ّنق ٲهو ٶرڀ ًپټ مرـيأ ٲ٣ـَ ّ حإلنٓـخاق يـَضر ٤ذـ،
پطٷرڀ حمل٫خٍٱ حأل ّوپيّشق ٺام يَضر ٤ذ ،حپٗ٫وٍ ذخپٿٌّس حپوخؾمش ٪ـن قٛـوٽ حملَ٫ٲـش وحپـط٫ٿّم پييـ).،أٍْـ٣و٢خپئق
ّ
ضهيّئ حإلنٓخا
 73 :7:84ٲ٫ه حپ٫ٛيي حملوٳ٫يق هو حض ّهخً حملطٻٿم حپرٿيٰ ٪الٶش حپطامغڀ وْيٿش من وْختڀ ذيخنـ ،حملٷٛـوى وضؿٓـييةق يطّهـٌة
پٓررٍنق ا ّمخ ألهم ّيش ون٣وٍس حألمَ حملٷٛوى اذخنط،ق أو پٷٛوٍ موٶـٴ حملهخ٢ـز ٲهـم مـخ ي٫ويـ ،ويٷٛـية حملـطٻٿّمق ذٓـرز
٫ٞٴ مٓطوحة وٶٿّش اىٍحٺ ،ذخپء وحملوٶٴق وهو حپكخپٍن أمَ م٣ٿود ٮخيش حمل٣ٿريّش.
حپٳن ضٻمن ٶيٍضهخ حپطمػيٿ ّيش حپطهييٿ ّيش ٪ه اغخٍس حپوٳٔق ٲخإلنٓخا مٳ٣و ٌٍ ٪ه حملكخٺخس وحملٗـخذهشق
أ ّمخ حپٳووا ٲب ّا ٶوس ّ
مق وحپط٫ٿّم پٌيٌق ال پٿٳالْٳش وقـيهمق ذـڀ وأيٟـخً پٓـختَ
ٲرهخ يٻوا حپطَّ ٫ٱ وموهخ ضوٗؤ حپٿٌّّسق ٺام يٷوٽ أٍْ٣و" :حملكخٺخس ض٫ٿّ ٌ
(
َُس ذَإيش حپٛوٍق ألنّوخ نٳيي من مٗخهيضهخ ٪ٿامًق نٓطور ٤مخ ّ
ضيٽ ٪ٿي ،أٍْ٣و٢خپئق  73 :7:84ق وحپٛـوٍس أؾـه
حپوخّ ..ٲوكن ن َ ُّ
وْيٿش وْريڀ پٿطمػيڀق وحإلنٓــخا ٮيرــش حإلقٓخْــخص ال يٓــط٣ي ٬أا يط٫ٿّم أو أا يٳهـم متـخځ حپٳهـم مـن ىونـ،ق وااّ مـن
يٳهم اصّ خ يٳهم ذخملػڀق ٲخپ٫ٷڀ ال يٓط٣ي ٬أا يٳهم ٖيثخ ً أو يٓطٳيي ٪ٿامً اًح مل يُكٔق وپن يطمٻّن مـن حْـط٫امٽ حپ٫ٷـڀ مـخ مل
ضٻن حپ٫مٿيـّش مٛـكوذش ذخألنيٿـش حپطمػيٿيّشق و٪ٿي ،ٲبا حپطهيّڀ روٍ ّ پٿط٫ٿّم وحپٳهم وحپطٳٻًنق ألاّ حپطهييڀ هو ضٛويَ قٷيٷـش
حپء قطى يُطو ّهم أنًّ ،و ٚوٍس وحٶ٫ش ضٗخهي حپ٫يخا(حپِمٿٻخينق .789 :7:75ق وٖؤا حپٳـ ّن ًپـټ ٖـؤا حپٳٿٓـٳشق أنّـ،
ٌنٻو ،حپوٚوٽ اىل حپكٷيٷش ح٪طامىح ً ٪ه حپطمػيڀق مػٿام ضٛڀ اپيهخ حپٳٿٓٳش ٪ن َ٢يٸ حپطؿَيي وحپط٫مـيمق وحپٳ ّوـخا حپؿـييَ ذهـٌح
حپهالٶش ونيخپ ،حملري ٩من أؾڀ حپط٫رًن ٪ن قٷختٸ حألٖيخ ق مٗٻّٿ ًش ٪ـن َ٢يـٸ حپطهييـڀ
حالْم يؿز ٪ٿي ،أا يٓطهيځ ٺڀ ٢خٶخضّ ،
وحپطمػيڀ.
ٲخپطمػيڀ اًح ً هو نٿٸ وضهييڀ وضٗٻيڀق وهو حألىحس حألوىل حپطي يطوٶّٴ ٪ٿيهخ حپطٗٻيڀق أل ّا حپٯَ ٝمن حپطمػيڀ هو نٿٸ حپٛوٍ
وحپطٗٻّالص ال نٷڀ م٣٫يخص حپوحٶ ٬ٺام هيق وهو ٮًن ٪مٿيّش حپطٗري ،حملؿ َّىق واا ٺخا ميحٍ حإلغوٍن ٪ه حپطامغڀ وحملامغٿشق وٺـٌپټ
ال ي٫وي حمل٣خذٷشق ذڀ هو َ٢ف ٚوٍس غخنيش قٓيّش أو مّ ٛوٍسق وحٶ٫يّش أځ مطهيّٿشق ٲخپٳووا ؾمي٫خً ٚوٍ غخنيش نيخپيّـش پٿوحٶـ٬ق ضُوؿـِ
ذٷٛي ضٗويٸ حپكيخسق وحألىيز ٪خى ًس ال يٿؿؤ اىل أْٿود حپطمػيڀ حذطيح ًق ٖؤنٖ ،ؤا أْٿود حپطوٺييق ٲبًح مل يٻن حملهخ٢ـز ٖـخٺّخً أو
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موٻَح ً ٲال يُئٺّي پ ،حپٻالځق وٺٌپټ حپكخٽ ذخپوٓرش پٿطمػيڀق ذڀ وأٺًتق پٌپټ ٪ه حملطٿٷّـي حمل٫ـَ
حملٷطٟيخص وحپْضوٍحص حملٷخميّش وحپؿامپيّشق حپطي ضٓطي٪ي پؿو حملطٻٿّم اىل هٌح حألْٿود.
امذمشٌه يف امتٌان امنتٍ ّي :يٓطي٪ي حپط٫رًن ٪ن ذ ٠٫حمل٫خين حپريخا حپورو ّ أْٿود حپطمػيڀق وٺػًنح ً مخ ٺخا حپَْـوٽ  يُ٫ٿِّـم
أٚكخذ ،أموٍ ىيوهم وىنيخهم ٪ن َ٢يٸ حْطهيحځ أْٿود حپطمػيڀق وٺخا  يٓطٍ٫ن ٪ه ضوٞـيل حمل٫ـخين حپطـي يَيـي ذيخنهـخ
قوحْـهمق ضيٓـًنح ً پٿٳهـم
ذْضد حألمػخٽ وحملٷخيٓش وحپطمػيڀق مبخ ٺخا يٗهية حپوخّ ذؤذٛخٍهم ويطٌ ّوٶون ،ذؤپٓوطهمق ويٷ ٬ضكظ
ّ
وحپط٫ٿّمق وحْطيٳخ ً إليٟخف مخ يُ٫ٿِّم ،أو يُك ٌِّ ٍُ مو.،
وٶي ٶ ٍَّ ٪ٿام حپرالٮش أ ّا پٿطمػيڀ ورد حألمػخٽ ٖؤنخ ً ٧٪يامً حپطؤغًن حپوٳوّ وحپوؾيحاق و اذَحُ نٳ ّيخص حمل٫خينق وٍٲ٬
ٌ
موٶوٱ ٪ه أا ضُهَؾهخ من
أْطخٍ مك ّؿرخص حپيٶختٸ(أذو ُٮيّسق  . .773 :3009أٺ ّي ٪ه ًپټ حپؿَؾخين(587ه ذٷوپ : ،ا ّا أُنْٔ حپوٳوّ
حپكـوحّ أو حملَٺـوُ ٲيهـخ مـن ؾهـش حپ٣رـ ٬و٪ـه قـ ِّي
مٻوىق...أل ّا حپ٫ٿم حملٓطٳخ َى مـن ٢ـَٵ
يلق وضؤضيهخ ذرصيل ذ٫ي
ِّ
نٳي اىل ؾ ٍّ
ّ
ٍّ
رب
َـ
ه
حپ
پـئ
ٶـخپوح:
ٺـام
حپـطامځق
ٮخيـش
ٲيـ،
حپػٷـش
وذٿـو٭
وحالْطكٻخځق
س
و
حپٷ
وحپٳٻَ
َ٧
و
حپ
ؾهش
من
حملٓطٳخى
ڀ
ُ
حپْضوٍسق
يٳّٟ
َّ
ُ
ّ
ٺخمل ُ٫خيوشق وال حپُّ ٧ن ٺخپيٷٍن"( حپؿَؾخينق . :6 :7::7
ٲخپطمػيڀ حپريخا حپورو ّ يُروى ٪ه مؿمو٪ش من حپٛوٍ وحپطٗٻيالصق ال ٪ه مؿ َّى حملامغٿش حپكَٲيّشق پطٟمن أمـوٍح ً وح٪طرـخٍحص
حپٳوي حألىيب(٢ٿيامصق  78: :3008ق مٟخٲ ًش اىل ؾالٽ ذيخن ،وٶيحْـش قييػـ ،حپٍسـيٴق وا ّا أغـَ
من قيؼ حپَٖخٶش وحإليؿخُ وحپؿامٽ
ّ
ى٪وض  ،ال يٷٴ ٪وي ضوقيي َنق واٚالف حألنالٵ وحملؿطم ٬واٶخمش ٖ٫ختَ حپيينق ذڀ ٌنط ّي هٌح حألغَ پيٗمڀ اٚالف حملو٣ٸ وأىح
وحپٓ ِ
مظ حپكٓن(حپكمِحو ق  . 74:.3008ٲهو مل يٻن يَسى حپكييؼ رسىح ً مططخذ٫ـخً
حپريخا وضوٲًن حپؿامٽ ٪ه حپوؾ ،حپٓييي وحپطخځق ّ
ين وحپطمـ ّوؽق وٺؤنّـ ،ٺـخا يُوٶـ٪ ٬ـه
يَُ ِهٸ حپٓم٬ق ويؿ٫ڀ من حپٓخم ٬أا يٿهؼ نٿٴ حپ٫رخٍحص ومٳهومخضهخق ذڀ حنطهـ  نهـ حپطـؤ ّ
حپوٳٔ ايٷخ٪خ ًق ويٗ ُّي حپوٳٔ ويٓطكوً ٪ٿيهخ ذهيو (يخْوٱق  .66 :3007ق يكٳـ ٨پـ ،مٓـطويخص حپطرٿيـٰ ويـؤمن پـ ،مٷ ّومـخص حپطـؤغًن
ـڀق
ٌَ ٛ
م ِذٻَـالځ يُرَيِّوُـ ُ ،ٲ ْ
م هـٌحق وپَ ِٻوَّـ ُ ،ٺـخاَ يَـطَ َٻٿَ ُ
رس َىٺُـ ْ
َس ُى َ ْ
وحپريخا حألنّخًق و هٌح ضٷوٽ ٪ختٗش (ٍ" : ٝمخ ٺخا ٍْوٽ َن  يَ ُ
ٿٔ اپ ِي ِ ("،حپرتمٌ ق 3077ق (. .7308: 4:79
يَ ْك ُٳَ ،ُ ُ٧م ْن َؾ َ
(
امتٌان امنتٍ ّي :مخىّس حپريخا حپٿٯش ضيوٍ قوٽ م٫وى حپٻٗٴ وحپ٧هوٍ حذن مو٧ـوٍ ق  687/7:.3004ق وهـو ا٦هـخٍ حملـطٻٿّم حملـَحى
پٿٓخم٬ق أو ا٦هخٍ حمل٫وى پٿوّ ِ
٪ام يٿطرٔ ذ(،حملوـخو 7570هق  .75: -759 /7ق وذـخا حپءـ ذيخنـخ ً:
ٳٔ قطى يَطَرَ ٍّن من ٮًنةق ويوٳٛڀ ّ
(
حض َّ َٟل ...وحپريخا من حپٳهم وًٺخ حپٷٿز م ٬حپٿٓنق وأٚٿ ،حپٻٗٴ وحپ٧هوٍ حذن مو٧ـوٍ ق  .687/7:.3004ق و حپٷـَآا حپٻـَيم وٍى
حپورـي  حپريـخا ذخپٓـكَ
مب٫وى حپٷيٍس ٪ه حپٻالځ ٶوپ ،ض٫خىل َ ﴿:نٿ ََٸ حألْ ِن َْٓخاَق َ٪ٿَّ َم ُ ،حپْرَيَخ َا﴾( ْوٍس حپَقمن).5-4 :ق وٶي ٖرّ،
ّ
(
پك ـيَّس ضــؤغًنة وٲ٫ٿِ ـ ِ٪ ،ــه ْــخم ،ِ ٫ورس٪ــش ٶرــوٽ حپٷٿــز ذــ(،حذــن أقمــيق .83/7 :3003ق ٶوپــ" : ،ااَّ ِم ـ َن حپريــخاِ پ َِٓ ـ ْكَح ً"
ـٴ پ َ
َـټ ٶوـخ َ ٩حمل٫وـى
م ؾـخم ٌ ٬پٻـڀِ يش ٺَٗ َ
حپرهخٍ ق7:::ق ( 7079 : 6878ق أ ّمخ ٪ن م٫وخة حال٣ٚالقيق ٲ٫وي حپؿخق ٨هو " :حْـ ٌ
و َهطَ َټ
حپكؿز ىو َا حپٟمًنق قطى يُٳيض حپٓخم ٬اىل قٷيٷط ،ألَاّ
َ
وحپـيحٍّ حألْـٿويب ايؿـخى ضٿـټ

ذٿٯـظ ِ
حإلٲهـخځ وأَ ْوٞـكظَ َ٪ـنِ حمل َ٫وـىق
م وحإلِٲهخځق ٲَرؤ ّ يش
ُ
ميحٍ حألمَ وحپٯخيش حپطي اپيهخ يؿَ
َ
حپٷختڀ وحپٓخم٬ق اصّ خ هي حپٳَه ُ
ًپټ حمل ِ
َ
َ
َو.٬ٞ
ًپټ ه َو حپريخ ُا

و٪ه ٫ٚيي هٌة حپيٍحْش ال يُٷٛي ذخپريخا غخپؼ ٪ٿوځ حپرالٮش حپٌ أ٢ٿٸ ٪ٿي٪ ،ٿام حپرالٮش (٪ٿم حپريخا ق اصّ خ حپٷٛي مو ،هوخ
حپوٻظ ٶختالً" :حپريخا هـو حإلقٟـخٍ ملـخ
هو ا٦هخٍ حمل٫وى حملٷٛوى ذؤذٿٰ حپوْختڀق ٺام أٖخٍ اىل ًپټ حملٳهوځ حپَ ّمخين (497هـ
ي٧هَ ذ ،متيِّ حپء من ٮًنة حإلىٍحٹق وحپريخا ٪ه أٍذ٫ش أٶٓخځ  :ٺالځ وقخٽ واٖخٍس و٪المش" (حپَمـخين 707 :7:97ق أ ا٦هـخٍ
حمل٫وىق ْوح ً ذوحْ٣ش حپٻالځ أو حپَْم أو حپَمِ أو حإلٖخٍسق أ ّمخ حپريخا حپورو ٲيٷٛـي ذـ ،مـخ ٚـيٍ ٪ـن حپَْـوٽ  مـن حألقـوحٽ
يب.
ين وْيٿ ًش پٿط٫رًن ٪ن حملٷخٚيق الٺطٓخد ىٍؾش حپريخا
حپرالٮي وحألى ّ
وحپٛوٍ حألٍذ٫شق حپطي قيّىهخ حپَ ّمخ ّ
ّ
َن ٪ٿي،
وحملططرّ ٬پآلغخٍ حپورويّش يَ ِؿ ُي أ ّا ٚوٍهخ حپٳويّش من أ ْق َٓن حملَػَڀق پِام ضَوْ َؿ ٌِد اپ ِي ِ ،حپوّٳوّ أو حپوؾيحا من حپٷوٽق پِام ٲَُ ََ٣
َم ْوٞـ ٬ضط٣ٿّـ ٬نكـوة
 من مَ٫ٲَش ٪وخج حپطؤغًن حپريخا وأوؾ ،حپؿامٽ حپٿٓخاق ٲؿخ قييػ ،حپورو من حپرالٮش حپ٫خپيش
م نٳ٫ـخًق وال
ٷخج ىون ُ ،حپ ِ٫وخٵ (حپريوميق 33: : 3006ق ٶخٽ ٪وهخ حپؿخق366( ٨هــ  ":مل يَ ْٓـم٬
حألذٛخٍق وضَطَ َ
حپوـخّ ذٻـالځ ٶَـ ّ٤أ٪ـ َّ
ُ
َ
أؾمڀ مٌهرخ ًق وال أٺ ََځ م٣ٿرخ ًق وال أقٓ َن موٶ٫خ ًق وال أْهڀ مهَؾخ ًق وال أٲٛل م٫وـىق وال أَذْـ ٍَن
َ
أ٪يٽ وُنخ ًق وال
أٶَ ٛي پٳ٧خ ًق وال
َ
(
ځ َن ٺطـخد
ٲَك َوىق من ٺال ِم ِ " ،حپريوميق  .78-77/3 :3006ق ٲـــ "حپرالٮش حپورويّش هي حملَػَڀ حأل٪ه پِٿْرالٮش حپَ٫ذيشق واًح ٺخا ٺال ُ
ومرٍن پٌپټ حپريخا وًپټ حإل٪ؿـخُق واًح ٺـخا حإلذـال٭ ِٚـٳش حپَْـڀق ٲـباّ حپرالٮـش ٚـٳش
مٳَس
حپريخا حمل٫ؿِق ٲباّ ٺالځ ٍْوپّ  ،
ّ
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ٺڀ نٛخت ٜحپرالٮش ذخپٳَ٣سق وضه ّيؤص پ ،أْرخد حپٳٛخقش ذخپْضوٍس؛ ٲٷي ُوپِي ذوي هخٖمق ونٗؤ
مكمي  وقيةق ضؿ ّم٫ظ ٲيّ ،
وحْرت ٬ٞذوي ْ٫يق وضِ ّوؽ من ذوي أْي ..وهٌة حپٷرختڀ حپطي ضٷٿّز ٲيهخ حپَْوٽ  هـي ذـخإلؾام ٩أنٿـ ٜحپٷرختـڀ
ٶَي٘ق
ُ
(
پٓخنخ ً وأٲٛكهخ ذيخنخ ًق ومن حملئٺّي أ ّا حپوْيٿش حپ٣ري٫يّش الٺطٓخد حپٿٯش وحملو٣ٸ وحپٳٛخقشق اصّ خ هـي حملهخپ٣ـش وحملكخٺـخس حپِيـخص
٘ ونٗـؤْصُ ذَوـي َْـ ْ٫ي"( حپ٣ـربحينق  .47/7 : 6548( .7:94ق
أَ٪د حپَ٫دق وپيضوي ٶُ ََيْ ٌ
 .708-706/4 :7:75ق ٺام ن٣ٸ ذ": ،أنخ
ُ
وٺخا ؾامٽ ٲٛخقط ،ن٣ٷ ،ٺؿامٽ ٲٛخقط ،ٺالم،ق وحض ّٳٷظ حپَوحيخص ٪ه ضوِي ،نُْ٣ٷِ ،م ْن ٪يود حپ ُكَوٱ و َمهخٍؾهخق وٶُيٍض،
٪ه ايٷخ٪هخ أقٓن موحٶ٫هخق ٲهو ٚخقز ٺالځ ْٿيم نُْ٣ٸ ْٿيمق ومخ من قييؼ ٍوحة حپػٷخصق االّ وهـو ّ
يـيٽ ٪ـه أنّـ ،ٶـي
أُويت ؾوحم ٬حپٻٿمق و ٍُُِٵ من ٲٛخقش حملوٞو ٩وحپٿٓخا وحپٻالځ(حپ٫ٷخىق  .36 :3008ق وًٍوس مخ ن٫طـ ،ذـٖ ،ـوٶي ميحتكـ ،هـو
إذا ملْ ً ّذخرك مً كذاةاً.
ٶوپ : ،فام عسف امتالغح ذٌ ةٌانٍ
پٳ٧يق واٍْـخٽ ٍْـخپش ٺالم ّيـش ُم٫ـ َُِّ ًس ذكَٺـخص ؾٓـييّش ومٓـخ ِ٪يس پريـخا
أٌالً /امذمشٌه ةاإلشازج :حپطمػيڀ ذخإلٖخٍس هو ضوحٚڀ ٮًن
ّ
م أنوح ٩أْٿود حپطمػيڀق پِ َام يٿ٫ز من ىوٍ ٪مٿيّش حپط٫رًن وٮخيخص حپطوٞيلق يَ٫طمي ٪ٿيهخ حملَْڀ
حپٳٻَسق وهو يُّ ٫ي وحقيح ً من أه ّ
حپرالٮيق المطالٺهخ ذٷيٍس ٲخ٪ٿش ٪ه ذيخا حمل٫خين ٚوٍ مكٓوْشق وحپيٍحْخص حپكييػش ضَى أاّ "حپٓٿوٺخص ٮًن
ٚوٍ حپطمػيڀ
ّ
(
ويٷٓـم
م ذٻػًن من حپٻٿامص حپطي ض ُٷخٽ" حپِٮريق  .8 :3000ق ألنّهخ ضُٳٛل ٪ـن حملٗـخ َ٪حپكٷيٷ ّيـش وال ضٷرـڀ حپطـؤويالصق
حپٿٳّ ٧يش أه ّ
ّ
م ضوٚيٿهخ
حپ٫ٿام حپطوحٚڀ ٮًن
حپٿٳ٧ي اىل :پٯش حإلٖخٍسق وپٯش حپكَٺش وحألٲ٫خٽق وپٯش حألٖيخ ق وًهروح اىل أا  :4%من حپَْخپش يط ّ
ّ
(
ذوحْ٣ش حپ٫وحمڀ ٮًن حپٿٳّ ٧يش ُينق نوٍ. 3077
وٶيٌنخ ً أٺ ّي ٪ٿام حپرالٮش ٪ه أهم ّيش حإلٖخٍس ٺٗٻڀ من أٖٻخٽ حپطوحٚڀ ٪مٿ ّيش حپطٳخهم ذٍن ذوـي حپرٍسـق ٲٷـي ٶـخٽ حپؿـخق٨
(
ِ
حپهـخ"ٙ
نـخٙ
حپوخّ ِم ْن ذ٠٫ق وپوال حإلٖخٍس مل يطٳخهم حپوخّ م٫وى
٠٫
٪وهخ
ًنق و َم٫ون ٌش قخر ٌس أموٍ يَ ْٓ ُرتُهخ ذَ ُ
ٌ
ِّ
ِّ
"مَٲٸ ٺر ٌ
(
مكطخؽ اىل نٛز ٪المش پطَ٫يٴ مخ ٞـمًنة" ؾـًنوق  .36 :7::3ق
حپؿخق٨ق  87/7 :3003ق وٶخٽ حپٯِحل :مخ ِم ْن "مطٻٿّم االّ وهو
ٌ
ٲخإلٖخٍحص نَ٧هم ضؤيت مبػخذش حألىپّش وضٷويش حپط٫خذًن وضِ٫يِ ميپوالضهخق وًپټ ملخ پهخ مـن ضـؤغًن ٪ـه حپـٌهن وحپطٛـ ّوٍ ورس٪ـش
حپٳهم وحالْط٫خدق وضؿٓيي حملٳهـوځ حملو٣ـوٵ حپٳٻـَق ضٛـرل م٫هـخ ٚـوٍ حإلٖـخٍس وقَٺخضهـخ حملٷٛـوىس مٛـيحٶخً پٿمٳهـوځ
حملو٣وٵق ٶخٽ حذن ٍٖيٸ(574ه  :ا ّا مرٿٰ حإلٖخٍس أذٿٰ من مرٿٰ حپٛوصق وهي پيٓظ من حپكٗو وحپطٻٿّٴق ذڀ هـي ىحپّـش ٪ـه ٲـَ١
حملٷيٍس وحپكٌٵ(حپٯِحلق .59 /7 :300ومن پوحُځ حإليٛخٽ حملوٲّٸ.
ومبخ أ ّا حإلٖخٍس حپٻالځ ىحپّش ٶويّشق ْوح ً ٺخنظ مٓخ ِ٪ي ًس پٿيوحٽ حپٿٯويش أو مٓطٷٿّشًق پـٌپټ ؾـخ مٳهومهـخ ٪وـي حپٷـيمخ مبـخ
يٷخذڀ حپيالپش(حپ٫ميس  :ح .40: /ق حپطي ض٫وي حپ٫الٶش ذٍن حألپٳخ ٥وحمل٫خينق حپطي ال ضٷطرص ٪ه حپٿٯش وقَٺخص أٟ٪خ حپؿٓمق واصّ ـخ
متػڀ نمٓش أٖيخ ٪وي حپؿخق٨ق وهي  :حپٿٳ٨ق غم حإلٖخٍسق غـم حپ٫ٷـيق غـم حپهـّ٤ق غـم حپكـخٽ حپطـي ضٓـمى نِٛـرش(حپؿـخق٨ق
3003ځ 89 /7 :ق حپطي ن٫طهخ ذيالالص حپريخاق وأٞـخٱ ٪ٿيهـخ ٚـخقز حپ٫مـيس أنوح٪ـخً أنـَى مػـڀ "حپطٳهـيم وحإلٌنـخ ق وحپط٫ـَي٠
وحپٻوخيشق وحپطمػيڀ وحپَمِق وحپٿمكش وحپٿٯِ") حپٷـًنوحين ق . 40: -403 /7 :7:83وپٿط٫رـًن ذخإلٖـخٍس و٦يٳـ ًش ذيخنيّـ ًش ضٳيضـ اىل متػيـڀ
قٓ ّيش يٓط٣ي ٬أا يَحهخ حملطٿٷّيق ملخ پهخ من ٶخذٿ ّيش حپطؿٓيي وحپطؿٓيمق وٺٌپټ ملخ پهخ من نٛـختٜ
حمل٫خين وضٛويَهخق ٚوٍ ّ
حپٷ ٜوحپَسىق وٶي أٖـخى ذـٌپټ حپؿَؾـخين(587هــ ق
نخٚش ٲ ّن
ؾامپ ّيش مٿموْشق يٓطػمَهخ حألىذخ
ّ
ٚوٍهم حألىذ ّيش وحپٳو ّيش ّ
ذٷوپ" :،أنظ اًح ٶٿظ پٿَؾڀ :أنظ ُمٟيّ ٬پٿكِځ
ٺٴ حپٷـخذ٠
ِّ
يكٛڀ
ُ
و٢خپز ملخ ال ضوخپ،ق ..غم ٪ٷَّرط ،ذٷوپټ :وهڀ
وضًٗن پٯش حإلٖخٍس حپريخا حپورو ّ اىل حپيالتڀ ْ٫يټق..
ٌ
٪ه حملخ ِ يش ٌ مام يٷر٪ ٠ٿي،؟.ق ٲٿو ٺخا حپَؾڀ مػالً ٪ه َ٢ٱ نَ َهَ وٶظ انرخٍة ذؤنّ ،ال يكٛڀ من ْ٫ي٪ ،ه يش ؟ق ٲؤىنـڀ
ٺٳي من حملخ يش ق ٲٻٌپټ أنظ أمَٹق ٺخا پٌپټ رد من حپطـؤغًن ُحتـي ٪ـه حپٷـوٽ
يية حملخ ق وٶخٽ حن َ٧هڀ قٛڀ
ّ
.
وحپو٣ٸ"(ؾَؾخينق7::7ځ.737 :
حپرالٮي
حپوري  ضرٿيٯ ،پٿي٪وس ذٷيٍحص ٪خپيش اىحٍس حپطهخ٢ز وحپطكخوٍق من مػڀ  :حإلپٷخ حملئغ َّق وحألىح
وٶي مت ّيِ
ّ
ّ
وپٻڀ وحٶ٫ش ن٣خذخ ً وأْٿود ن٣خدق موهخ حْطهيحم ،پئلٖخٍس ى٪امً
ّ
پٻڀ مٷخځ مٷخالًق
حپٷو ّ ق وحپهيخٽ حمل َُ ِهٴق وٺخا  يٓطهيځ ّ
(
ٺڀ م َّس ضكٷّٸ اٖخٍحض  ،هيٲًخ ض٫ٿيم ّيخ ً
ّ
حپط٫رًن مكميق ق3077ځ .78 :ق وٺخا
وضِ٫يِح ً پٿم٫وىق وَ٢يٷش من َ٢ٵ حألىح
وضَْيو ٲٻَس(-قٓو،،
مّ ٫يوخ ًق من ُيخىس وٞوف م٫وى اىل اغخٍس حنطرخةق وضؤغًن ٖ٫وٍ ّ
ٺڀ ًپټ ٺخا
ّ
 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BookId=277&CatId=201ق وهو
حملرٿّٰ حپرٿيٰ وحپٳٛيل حملرٍنق وحپٷخٍة ألقخىيؼ حپَْوٽ  ٺػًنح ً مخ يٿطٷي ذؤقخىيؼ نرويّش ٌسيٳشق ٲيهخ قَٺخص ؾٓييّش ُمٿْ ِمكش
رصقش قيوخ ً آنَ ذِيالالص مطو ّو٪ش ٖطّىق ذڀ ٶَ ْي ضٷوځ ضِٿْٻُم حپكَٺخص وحإلٌنخ حص مٷخځ ٺٿامص أو ؾمڀق ٲطٻوا من حپَوحٲي
قيوخ ًق وم ّ
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حملطؿيل هيثش ٺالځ مو٣وٵق وْريالً من ْرڀ ض َ ْؿٿيش حمل٫وى أو متػيٿَ٪(،حٍق .307 :3008ق وٺخا  ٺػًنح ً مخ
ّ
حمل ُ َُِِّ ٫س پٿم٫وى
يؿم" ٬ذٍن حپريخا ذخپ٫رخٍسق وحإلٖخٍس ذخپييين حپٻٌَنطٍنق ضوٞيكخ ً پٿ َمَحځ وضوريهخ ً ٪ه أهميّش مخ يٌٺَُة پٿٓخمٍ٫ن أو يُ٫ٿِّ ُمهم ايخة"( أذو
ٮيّس  730 :3009ق پطؿٓيي وضٗهي ٜحمل٫خين حملٓطوٍسق ومن ٮًن حالْط٫خنش ذخإلٖخٍس ضرٷى ضٿٻم حمل٫خين ٺػًن من حألقيخا ٮًن
مٳهومش پٿمطٿٷّيق أو ٮًن مئغ َّس ٲي٫ٖ ،وٍيّخ ًق ٺام ضوٞيل حپوري  مل٫وى حپهَؽ پٿٛكخذش ٪ن َ٢يٸ حإلٖخٍس (وًپټ حپكييؼ
.
م َويََ ْ٧ه َُ حپْ َؿ ْه ُڀ قحپرهخٍ ق .30 -7: : 96( 7:::
حپٌ ٍوحة أذو هَيَس ٪ ن حپوري  أنَّ ،ٶخٽ" :يُ ْٷرَ ُ
 ٠حپْ ِ٫ٿْ ُ
ٲمن اٖخٍحض  ،حپطمػيٿيش حپطي پهخ ىالپش ٪ميٷش ضؿٿيش حمل٫وىق ٶوپ" : ،إِنَّ امْ ُم ْؤ ِم َن مِنْ ُم ْؤ ِمنِ كَامْتُنٌَْانِ ًَشُ ـد ةَ ُُْْ ـًُ ةَ ًُْْ ـا
صا ِة ِْ ًِ"( -69حپرهخٍ ق7:::ځ .94: 597( :ق اً ا ّا ضٗريټ حألٚخذ ٬هٌة اٖخٍس متػيٿ ّيـش ذـخٍُس ومٷٛـوىسق ؾـخ ص پريـخا
ٌَشَ َّتكَ َة ْ َ
ْي أَ َ
حپٳٻَس حملٿ ّكش حپطي أٍحى حپوري  ضوٞيكهخ پٿٛكخذش (حملطٿٷٍّن ذٛوٍس قيّش ُمي ٍَٺش ومٟمونشق وهي  :وؾـود حپـطالقم وحپطامْـټ
ذٍن حملئموٍن ٺطامْټ حپرويخاق اً ٌنٓټ ذ ،ٟ٫ذٟ٫خ ًق اٖخٍس اىل ٶ ّوس حپطامْـټ وايـٌحنخ ً ذْضـوٍس حألنـٌ ذـ،ق ٲخإلٖـخٍس هـٌة قـطامً
وضؿيل حپٳٻَس ذيخنخً و٦هوٍح ًق وضؤٺييح ً ٪ه مٳهوځ حپطامْټ ومتػيالً پهخق ٲخپٛـوٍس حإلٖـخٍيش هـٌة
ّ
ضٓطكْض حپٛوٍس أمخځ حپوخ َ٦پهخق
ى٪وس پٿمئموٍن اىل حپط٫خٞي وحپطالقم ٲيام ذيوهم ٺطٗخذټ حألٚخذ ٬ذٟ٫هخ ذ٠٫ق واا ض٫يّىص أٲَحىهم وضو ّو٪ـظ مٗـخٍذهمق
پٻن يؿم٫هم ا٢خٍ وحقي وذويش وحقيس وهي وقيس حإلٌنخاق و٪ٿي ،ٺخنظ ٲختيس حپطمػيڀ هو أنّ :،مطى مخ ُوؾِي حپرويخاُ ٶخمئخًق ٲال ذُـ ّي أاْ
ضٗ ّي مخىس حپروخ ذٍن حپٷ٫٣ش وأنطهخق وال ذويخا االّ ذٌپټق وٺٌپټ مطى مخ ُوؾِي مئمن م ٬مـئمن آنـَق ٲـال ذـ ّي أا ضو ِّقـيهام حپ٫الٶـش
حإلٌنخنيش حپَوقيّش حپٓخميش(امحمداين. 071 :6100 ،
٪ٿّٸ ٪ه ًپټ حذن قؿَق وٶخٽ ّ ٖ ":رټ ذٍن أٚخذ ،٫هو ذيـخا پوؾـ ،حپطٗـري ،أيٟـخ ًق أ يٗـ ّي ذٟ٫ـهم ذٟ٫ـخً مػـڀ هـٌح حپٗـيّق
ويٓــطٳخى موــ ،أ ّا حپــٌ يَيــي حملرخپٯــش وُيــخىس حإلٲــخىس حمل٫وــى ذيــخا أٶوحپــ،ق ٌنػٿّهــخ ذكَٺخضــ ،پيٻــوا أوٶــ ٬نٳــٔ
حپٓخم(٬حپٓ٫ٷالينق ـ 560 / 70 : 7:97ق أل ّا متػيڀ حألٶوحٽ ذخپكَٺخص أوٶ ٬نٳٔ حپٓخم ٬من م ّؿَى حپريخا حپٿٳ٧ـيق ٲخپكـخروا
ال يوٓوا ٚوٍس ٍْوٽ َن  ذؤٚخذ ،٫حملٗ َّرٻش ضٿټق حپطي ضكمڀ ىالالص حپطامْـټ وحالضٛـخٽ ذٓـرز مـخ حپٛـوٍس مـن حٶـرتحا
حپكٓ ّيش أليي حپَْوٽق ٲيٻوا أٺًت ذٷخ ً وض٫ٿُّٷخ ً ذخپٌهن من حإلي٫خُ حملؿ َّىق ٲ٫ه حپ٫ٛيي حپؿامل هٌح حپرتٺيز حپكخٚڀ
ذخپٛوٍس
ّ
ضالقم حپرويخا وٍذ ٤مٳهوم ،ذهيآص حپؿٓم ضورّ ،اپي ،حپؿَؾخين أيٟخ ًق ٪ويمخ ٶخٽ " :ٲبًح وٶـ ٬يش مـن هيثـخص حپؿٓـم
ٲٻڀ اٌنخ س وقَٺش ضٗٻّڀ پٯش ذك ّي ًحضهخق ويٻٳي أا ضَحٶز
وقٓن"( حپؿَؾخينق  790 : 7::7ق ّ
ْٻون ،ضَٺيز وضٳٛيڀ پُ٣ٴ حپطٗري،
ُ
(
نخٚش حپوٳٓ ّيشق مخ
ٖهٛخ ً مخ پطٳهم من قَٺخص ٍأْ ،وأٚخذ ،٫مخ يَيي أا يٷوٽ يونٔق  450 :3008ق وٶي أذػطظ حپيٍحْخص حپكييػش ّ
حپٍس٢ي من ضؤغًن وضَْيو ٪ه حپٌهن حپرٍس ّ ق وضَى أ ّا حإلٖخٍحص وحپكَٺخص حپؿٓييّش حپطي ضٓ ّمى ذـ(پٯش حپؿٓي هـي أىٵّ
پئلٶرتحا
ّ
وٺـڀ مـخ يوطٓـز
وأٚيٵ ٪ه حملٗخ َ٪وحألپٳخ٥ق أل ّا "پِٿْؿٓي پٯ ًش ذ َّحن ّيش ضء ذؤَ٪ح ٝنٳٓ ّيش ؾوحن ّيشق ضٳيي م٫خين وضئ ّى أٮَحٞخ ًق ّ
اىل ذخد حپٷوٽ ٪ه حپطوحٚڀ وحإلذخنش"( َ٪حٍق  .43 :3008ق أ أ ّا حإلٖخٍحص حپؿٓييّش ضروف ذءـ ُحتـي ٪ـن حملو٣ـوٵ أو مٯـخيَ پـ،ق
ځ پٿَْـخپش حملٷَونـش ذهـخق نخٚـش اًح ٺـخا ًپـټ مـن
پٌپټ يورٯي أا يُكٓز پهخ قٓخذخ ً ؾيّيخ ً من ِٶرَڀ حملطٿٷيق پٯَ ٝحالْط٫خد حپطخ ّ
َ٢ٱ مئغ َّ وم ّهم.
َـخٽ :رد ٍْـوٽ ّ
وضرٍن حملٷٛوى ذخپربهخاق ٺام حپكييؼ حپـٌ ٍوحة أَذـو ُه ََيْـَس ق ٶ َ
َن (ٙ
وحإلٌنخ حص حپْضوٍيّش حپطي ض ّكيى ّ
َّـام
ىل غ ُِييِّه َِام َوض َ ََح ِٶيه َِامق ٲَ َؿ ََ ٫
ِّ ٛيٵِ ٺَ َمػَ ِڀ ٍَ ُؾٿ ْ ِ
ـڀ حپْ ُمطَ َ
« َمػ ََڀ حپْرَ ِهي ِڀ َوحپْ ُمطَ َ
ٛـ ِّيٵُ ٺُٿ َ
ٍَن َ٪ٿَيْه َِام ُؾرَّطخاِ ِم ْن َق ِيييق ٶ َِي حََّ ُ٣ ْٞصْ أَيْ ِييه َِام اِ َ ٰ
ُـڀ َقٿَٷَـش َمٻَخنَ َهـخ».
ظق َوأَ َن ٌَصْ ٺ ُّ
َء أَنَخ ِمٿَ َُ ،وض َ ُْ ٫ٳ َو أَغ َ ََهُ ق َو َؾ ََ ٫ڀ حپْ َر ِه ُ
َْ ٛ
َِ ٛيٶَش ٶَٿ َ
مذ َ
َٛي ََّٵ ذ َ
ض َ
يڀ ٺُٿ ََّام َه َّ
َِ ٛيٶَش حنْ َر ََٓ٣ظْ َ٪وُْ،ق َقطَّ ٰى ضُٯ ِّ َ
)
وٽ ّ ِ
َن يَٷ ُ
ظ ٍَ ُْ َ
ٶ َ
َ ٚر َِ ِ ،ِ ٫ؾ ْي ِر ِ،ق ٲَٿَ ْو ٍَأَيْطَ ُ ،يُ َو ِّْ َُ ٫هخ َوالَ ض َ َو َّْ ُ ٬حپرهـخٍ ق 7:::ځق (344 : 7554ق حپوٓـخيئق 3008ق
َخٽ :ٲَؤَنَخ ٍَأَيْ ُ
ُوٽ ِذ ِب ْ
)
( ، 677-670: 3658هٌح حپكييؼ حپٍسيٴ نؿي أ ّا حملٗهي حپطمػييل پٿمٷخٍنش ذٍن حپَؾٿٍن وموٶٳيهام ٶختم ٪ه حپطمػيڀ ذخإلٖخٍسق
م يُٟيٴ ٪ٿيهخ قَٺخص حألٚخذ ٬وحألنخمڀ پيو ّٞل ذهخ ٲٻَض،ق ويُِيڀ حپٿّـرٔ ويٻٗـٴ حپٯمـوٝ
ٲخپَْوٽ  يٓطٍ٫ن ذخملٗخهيحص غ ّ
َُسـ حپـوٳٔ وضـئ ّى اىل
٪ن حمل٫وى ٪ن َ٢يٸ حإلٖخٍس وآپ ّيطهخ حپػوخت ّيشق پطٷوځ ذريخا حملٷٛوى حپـٌ أٍحى ذيخنـ،ق وهـو :أاّ حپٛـيٶش ض ِ ّ
يوْ٪ ٬ـه نٳٓـ،ق وپريـخا
حپ٣أمنيوش وحنٍسحف حپٛيٍ وحض ّٓخ،٪ق وأ ّا حپرهڀ يٓرّز حپٟيٸ وحپٷٿٸق وحپرهيڀ ي٫ي٘ ٪يٗش ٞيّٷشق وال ّ
ٺڀ من حپٻَيم وحپرهيڀ ذكخٽ الذٔ
يل وٚوٍضيهام ح٪طمي ْوٽ َن  أْٿود حپطمػيڀ ذخإلٖخٍسق ٲٷي مػّڀ موٶٴ ٍّ
هٌح حمل٫وى حپطٷخذ ّ
ؾ ّرش من قيييق ضٷ ّيي يييهام اىل ٚيٍهامق پٻ ّن حملوٳٸ ضطّٓ ٬ؾ ّرط ،وضطٳٻّټ قٿٷخضهخ حپكييييّش ذٓرز ٲ٫ٿ ،حملوؾـزق ٲططكـٍَ يـيحة
ذخپ٣٫خ وحپٛيٶخصق أ ّمخ حپرهيڀ ٲطٟيٸ ٪ٿي ،حپؿرّش وضِىحى ييحة حپطٛخٶخً ذٛيٍة و٪ؿـِح ً ٪ـن حپكَٺـش) حپكمـيحين ق 755 :3007ق و
نٳًس وايكخ ٖ٫وٍ ّ ٪ـه حإلنٓـخاق پٿوٶـوٱ
ًپټ م٫وى پٿطك ٍَّ وحپِيخىس حپَُٵ وحپ٫مَق وٺٌپټ ايكخ ملخ پٿٛوٍضٍن من ضؤغًن
ّ
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ٚـوٍس

٪ه ٚوٍيت (حپٓٿز وحاليؿخد حملطٟخىّضٍن مـوٶٳيهام و" هـٌح يـربُ ٶيمـش حپطٛـويَ حپطمػـييل اذـَحُ حمل٫وويـخص
حملكٓوْخص من ٮًن أا يٻوا هوخٹ ٲخٚڀ ذيوهام حالقٓخّ حپؿامٽ قخٽ حپطٿٷي"(ْ٫ييق . 67 : 307:
ـى
ِّ ٛيٵِ ق (حمل ُطٛيّٵ ٺٿَّام ضٛيّٵ َ
ن ٜحپكييؼ م٫خىپش ٞيّيش ذٍن ٚوٍيت حپْرَ ِهي ِڀ َوحپْ ُمطَ َ
وذٌپټ يٗٻّڀ ّ
ذٛـ َٷش حنرٓـ٣ظ ٪وْـ،ق قطَ ٰ
ٺڀ قٿٷَش مٻخنَهخ ق ٍحْامً پوخ حپوخقيش حپوٳٓـ ّيش پٿرهيـڀ
م ذِٛيٶَش ٶَٿَٛظق َوأَ َنٌَص ُّ
ضُٯ ّ
َء أَنخمٿَ ،وض٫ٳ َو أَغ ََة ق( وؾ٫ڀ حپْر ِهيڀ ٺٿَّام ه َّ
قٓيش نٳيٳشق ضوقي اىل حپٗ٫وٍ ذخپَحقش وحپ٣أمنيوشق ذيوام قَٺـش ضٷٿّـ ٜؾرّـش حپرهيـڀ
وحملطٛيّٵق ٲكَٺش حالنرٓخ ١پٿمطٛيّٵ هي ّ
حإليٷـخ٪ي ذـٍن
حپوٳًس وحإلقٓـخّ ذخپٟـيّٸ پـيى حپرهيـڀق ويطمػّـڀ حپؿـامٽ حپط٫رـًن ّ حپطوخْـٸ
قَٺش غٷيٿش ٶويّشق متػّڀ حپهوخٵ
ّ
ّ
ّ
حپؿمٿطـٍن ٌنـول ٚـٳش حالْـطمَحٍيّش
حپيحٽ ٪ه حپطك ّوٽ وحپًٛنوٍس (ؾ٫ـڀ ق وضٻـَحٍ (ٺٿّـام
ٺڀ موهام ذـخپٳ٫ڀ
حپؿمٿطٍنق اً ضريأ ّ
ٚـوٍس
م ذٛـيٶش
َص ْ
وم٫وى حپيٌنومش پٿٳ٫ڀق وٺٌپټ پٿمٳهوځ حپطٷخذيل ىالپ ّيخ ً (انْ َت َسطَ ْ
ر َ /كن َ
ر ق ٺام ويٓطوٶٳوخ حپط٫رًن ذــ(ه ّ
م هي "مَوٍ حپٳٻَس ذخپوٳٔ من ٮًن حْطٷَحٍ ٲيهخ"( حپ٫امٍق ذال ضخ  787/7 :ق وهي قَٺش مكٛـوٍس
مذ َ
َِ ٛيٶَش ق ٲـ(ه ّ
حپرهيڀ (ٺُٿ ََّام َه َّ
مام يّ ٛوٍ پوخ ٪يځ ضكٷيٸ حپٳ٫ڀ پ٫ٛوذط٪ ،ٿي،ق نطيؿش ىوحٲ ٬نٳٓ ّيش ٪ختٷش أمخځ ضوٳيٌةق
يئق ّ
حپوٳٔ مل ضطكٷّٸ حپوحٶ ٬حملَ ّ
ٺام وض ُ٣ٿ٫وخ هٌة حپكَٺش حپوٳٓيّش ٪ه قخپش حپرهيڀ وم٫خنخض،ق ذ٫ٻٔ ٚوٍس حملطٛيّٵ حپٌ يؤيت ٲ٫ـڀ حپٛـيٶش موـ ،مرـخٌسس ذ٫ـي
(ٺٿّام ضٛيّٵ ق وهٌح ّ
ييٽ ٪ه ْهوپش حپٳ٫ڀ ومَونط٪ ،ه نٳٔ ٲخ٪ٿ ،وحنٓيخذيّط.،
(ٺٿّام
ٺام أ ّا حپَْوٽ  پؿؤ اىل وْيٿش حپربهخا حإلٖخٍ پطؤٺيي حملَحى وذيخا حملٳهوځ پٿٛكخذش  ذكٓز مخ ٶخپ ،أذو هَيَس " : 
يوْ٫هخ وال ض َ َو ّْ َ"٬ق ٲهٌة اٖخٍس من حپَْوٽ  پطمػّڀ ٚوٍس ٞـيٸ حپرهيـڀ
ٲؤنخ ٍأيظُ ٍْوٽ َن يٷوٽ ذبٚر ،٫ؾير،ق ٲٿو ٍأيطّ ،
يهـ ٜأمـَ حپطٛـيّٵ
م حپوري  هو ايٛخٽ ٍْـخپش ؾـخىّس پٿٛـكخذش ٲـيام
ّ
٪ه نٳٓ ،وحمطوخ٪ ،٪ن ٪مڀ حپهًن وحإلقٓخاق ٲٻخا ه ُّ
وحپرهڀق پٌح ٲهو مل يٻطٴ ٲٷ ٤ذؤْٿود وحقي پٿطمػيڀ پطوٞيل حمل٫وىق اصّ خ أٞخٱ اپي ،حإلٖخٍس ذؤٚخذ ،٫حملرخٍٺش پطوٞيل ومتػيـڀ
حپٳٻَس أٺًت وأٺًتق أ انّ ،حْطهيځ أْٿود حپطمػيڀ حملِىوؽق حپطمػيڀ ذخپٛوٍس حپطمػيٿيّش (ٚوٍس حپؿرّطٍن وحپطمػيڀ ذخإلٖخٍس (قَٺـخص
يلق
حپييين
آا وحقيق وًپټ ألنّ ،ٺخا ٪ه ٪ٿم ضخ ّ
ځ ذؤ ّا ٲٻَض ،هٌة ضكطخؽ اىل يش من حپطٳٻًن وحپطم ّ٫نق وحپطٗٻيڀ حپٳوّي حپطمػي ّ
حپكٓيش أيٟخ ً پرتْيههخ أًهخنهم؛ وضٗييي وٶ٫هـخ ٪ـه نٳوْـهمق
وأنّهخ پن ض ُطٿٷّى ٪ه أهم ّيطهخ ون٣وٍضهخق پٌح حْط٫خا ذخإلٖخٍس
ّ
وضؤغًنهخ ٪ه مٗخَ٪هم وأقخْيٓهمق وهوخٹ صخًؽ اٖخٍيش أنَى ٺػًنس ّ
ضيٽ ٪ه ح٪طوخت ،حپرـخپٰ  ذوْـختڀ حإليٟـخف حپـي٪وس
وحپطرٿيٰق پيٟمن حپريخا حپرٿيٰ.
سانٌاً /امذمشٌه ةامخطٍط ٌامسسٍو :ض ُّ ٫ي حپوْختڀ حپررصيّش وموهخ (حپَْوځ وحپه٣و ١من حپوْختڀ حمله ّمش وحپٳخ٪ٿش پوٷـڀ حألٲٻـخٍ
يئ ٶيٌنخ ً ذخپه ّ
 ٤وحپَْم ٪ه ؾيٍحا حپٻهوٱق ض٫رًنح ً ٪ن أقخْيٓ ،وأٲٻـخٍة حملؿـ َّىس
وحپط٫رًن ٪ن حملٷخٚيق ٲٷي ّ
٪رب حإلنٓخا حپريح ّ
(يو :َ٧ىوذَ ق ذال ضخ :3 :ق پٯَ ٝحپطوحٚڀ وحپريخا ذٛوٍس أو ذؤنَىق ٲخپط٫رًن حپَمِ ّ ذهخ ٪وي حپٗ٫ود حپريحتيّش پـ ،ىالپـش وحٞـكش
حپكٓخْش ٺخپيين وحپٍسي٫شق ومن پـيا ٚـخقز ٍْـخپش ومرٿـ ّٰ ىيـن
حملهامص
نخٚش
٪ه قخؾش حإلنٓخا اىل مػڀ هٌة حپوْختڀق ّ
ّ
ّ
يب آنٌحٹق پٌپټ ٺخا حپطمػيڀ ذهـام ص٣ـخً مـن أصـخ ١أْـٿود
پٿرٍسيّش ؾم٫خ ق و مؿطم ٬أ ّم ّي مخ ٺخنظ ضٻطز وضٷَأ ٺخملؿطم ٬حپّ َ٫
حپطمػيڀ حپريخا حپورو .
وٶي پٳطظ أهم ّيش هٌح حپوو ٩من حپط٫رًن حنطرخة حپ٫ٿام موٌ أُموش ذ٫ييسق پٌپټ أٺيّوح ٪ه أ ّا حپط٫ٿيم ذخپه٣و ١وحپَْوځ يُّ ٫ي من
حپٌهوي أ ّوالًق
ٺڀ أٖٻخٽ حپطمػيڀ حپٛوٍ ّ أْخْخ ً ضٷوځ ٪ه مٳهوځ حمله ٤ّ٣وحپطؿَيي
أْخپيز حپط٫ٿيم حپٳخ٪ٿش وحملئغ َّسق ويَوا أ ّا ّ
ّ
مب٫وى أ ّا حپٳوّخا يطمٻّن من ن٧خځ مخ من أن٧مش حپٛيخٮش حپٳويّش ٪ن َ٢يٷهـخق يك يٛـ ّوٍ ذـ ،حپ٫ـخمل حپررصـ ّ حپـٌ ييٍٺـ(،حپكميـيق
 .37:-379 :3006ق ٺام وهي ض ُٓطهيځ اىل حآلا پٿيالپش ٪ه حپٛوٍ حپ٫ٷٿ ّيش وحملٳخهيم حپطؿَيييّشق حپطي ال يٓط٣ي ٬حألٲَحى من ىونهخ
أا يُيٍٺوح حملٯِى وحمليپوٽق وٶي ٲ ّٟڀ ذ ٠٫حپ٫ٿام أا يطكيّغوح ٪وهخ من نالٽ م٣ٛٿل (حپوؾهش حپٌهو ّيش ق وًهروح حىل أ ّا حپ٫ٷڀ
ين يٻوا مويمؿخ ً ذٗٻڀ ِ
يئ(حپكمييق :3006
نٗ٪ ٤مٿيّش حإلىٍحٹق أٺًت من ٶيخم ،مبؿ َّى حپطٓؿيڀ وحپطٛويٴ پٿموٞو ٩حملَ ّ
حإلنٓخ ّ
حپكوحّ أٲٟڀ وأٚيٵ مـن حپطـي نكٛـڀ ٪ٿيهـخ ٪ـن َ٢يـٸ حپٳٻـَ
 . 37:ق وًپټ أل ّا حپَْختڀ أو حمل٫ٿومخص حپطي ضٛٿوخ ٪ن َ٢يٸ
ّ
وحپطٳٻَّق ألنّهخ ال ضٷرڀ أا ضٻوا ح٪طرخّ ٢يشق واصّ خ ضٻوا ذييٿش پٿٛوٍ حپكٷيٷ ّيشق ٶخمئ ٌش ٪ه حملٷخٍذش وحملامغٿش.
ا ّا حملطط ّر ٬پٿريخا حپورو يؿي أ ّا أْٿوذ  ،يطّٛٴ ذطٷييم حمل٫خين وحألٲٻخٍ من نالٽ حالْط٫خنش ذؤٖٻخٽ ض٫رًنيّش ٶخىٍس ٪ه
ٺڀ وْيٿش
حإليكخ وحپطؤغًنق وقخٲٿش ذخملرخىة حپطوؾيه ّيش وحپرتذويّش حملهطٿٳشق ذٗٻڀ يػًن حپيهٗش وير٫ؼ ٪ه حإل٪ؿخدق وحْطهيحځ ّ
ذرصيّش أو ْم٫يّش ممٻوشق من ٖؤنهخ أا ضٓخ٪ي حملطٿٷّي ٪ه ُيخىس حپٳهمق أو ضؤٺيي حمل٫وى وضؿٓيي حملٳهومخص حملؿ َّىسق وضكٷيٸ
(
قٓو،ق
حپط٫ٿيم
من
حملطونى
حپهيٱ
ّ
 .http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BookId=277&CatId=201ق ذٷٛي حإلذال٭ وحپطوٚيڀ
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وم ّي ؾَس حپطوحٚڀ حپٳٻَ ق وْٻز حپٛيٰ حپٳويّش پ،ق حپطي ضك ّن اپيهخ حپٷٿود ضٿٷُّٴ حملٟخمٍن حپييويّشق وًپټ ذخپوهڀ من موخهڀ
حپ٣ري٫ش حپوخميش وحپؿخميسق وضٓؿيڀ ميِحص حپريثش حپَ٫ذيشق ونٷڀ ٢رخت ٬حألقيخ ومخهيّش حپؿامى پيؿ٫ڀ حپٳٻَس وحٞكش مئغَّسق
مكخٲ٧ش ٪ه ٶيمش حپطوٚيڀ أ َؾ ّڀ ٮخيخض(،يخْوٱق 3007ځ. 4:7 :
وٺخا  يٓطٍ٫ن ٪ه ضوٞيل ذ ٠٫حمل٫خين وحألٲٻخٍ حملؿ َّىس ومتػيٿهخ پٿمطٿٷّي هيثش مكٓوْش ميٍٺش ذَْـم حپَمـوُ ٪ـه
ٌخـط َخطّـاً يف ام ٍَ َس ِ
َّ
َّ
حپَمخٽ وحپرتحدق ٺخپٌ ٍوحة ٪ري َن ذن مٓ٫وى " :خ َّ
ٌخـط
ـط خازِجـاً ِم ْنـًُ ،
َط امنتٍ َ خطّاً ُمس َّةْاً،
خُطٍطاً ِ
امٍسط ،فلال :ىرا اإلنسانُ ٌ ،ىرا أَ َجنًُ ُم ٌ
حٌط ةًٌ ،ىرا امري
صغازاً إىل ىرا امري يف ام ٍَ َسط ،من جانِتًِ امري يف
َ
ُ
ُطٍط امصغا ُز  :أعساضُ ً ،فئنْ أَخطأه ىرا ن َيشَ ً ىراٌ ،إنْ أخطأه ىرا نَ َيشً ىراٌ ،إن أخطأَوُ كنيـا
خازج أ َمنًٌُ ،ىره امخ
ىٍ
ٌ
(
ذٍن حپوري  پٿٛكخذش ٪ن َ٢يـٸ حپطمػيـڀ ذخپَْـوځ وحپه٣ـو ١حپطوٞـيكيّش "
أصاةًَُ ام َي َس ُ
و" حپرهخٍ ق 7:::ق( 7775 : 7578ق اً ّ
رصـ حألَمـڀ
ٺيٴ يُكخٽ ذٍن حإلنٓخا وآمخپ ،حپوحْ٫ش ذخألؾڀ حمل ُرخ ِٮظق أو حپ٫ٿڀ وحألمَح ٝحمل ُ ْٷ ِ٫يس أو حپهَځ حمل ُ ِٳويق وق َّٟهم ٪ه ِٶ َ
وحالْط٫يحى پِرٯطش حألؾڀق وٺخنظ وْيٿش حپطه٣يً ٤پټ :حألٍ ٝوحپرتحد(أذو ُٮ ّيس 3009ځ 77: :ق ومبخ أاّ حپكييؼ يٷٛي اىل أمَ
ٍمبخ يطؿخوُ قيّه ذٓرر ،اىل حالنكَحٱ أو حپٓٷو١ق نطيؿش ًپټ حألمڀ
رصٱ حإلنٓخا وْٿوٺ،ق ّ
ٮخم ٠مرهم حپٗ٫وٍق يطكٻّم ض ّ
حپَ٫ي ٠حپٌ يَحوى حپوٳٔ حإلنٓخن ّيشق اً ضطوخوٽ ٪الٶخص حپه٣و ١م ٬ذٟ٫هخ ٲٻَس حپطٟخ ّى حپطي ضوقي ذهخ حپٛوٍس  :ذٍن حپكيخس حپطـي
ي٣ٿرهخ حإلنٓخا؛ ٺونهخ حپٓريڀ اىل ذٿو٭ آمخپ،ق وذٍن حملوص حپٌ يهٗخة حإلنٓخا ويَهر،؛ حپٌ هـو حملـخن ٬مـن ذٿوٮهـخ(حپكمـيحينق
 785 :3077ق ٲخپٛوٍس حإليٟخق ّيش ضّ ٛوٍ پوخ ن٣وٍس ُمؿخوُس حپكـ ّي حالنؿـَحٱ وٍح حآلمـخٽ ورسحد حألوهـخځ(٪ـرتق 7:97ځ 360:ق
يرتٚي حإلنٓخا ن٣خٵ حملوصق وحإلنٓخا مطٗ ّرؼ ذخپكيخس ذٷـ ّوسق وهـام
ضؿٓم حپٳٻَس حملؿ َّىس حپطي مٳخىهخ  :أ ّا حألؾڀ
ّ
وحپه٣وّ ١
نٷيٟخا ال يؿطم٫خاق مػّٿهخ حپَْوٽ  متػيالً ىٶيٷخ ً ٚوٍس هويْيّش مَتيّش نخ٢ٷش ذٻػًن من حمل٫ـخينق و حپوٶـظ نٳٓـْ ،ـهٿش
حالْطكٟخٍق ٌنٻن پٿمطٿٷّي أا يُ٫يي ٍْمهخ وا٪خىس ضٗٻيٿهخ مطى ٖخ ق وذخإلمٻخا ضّ ٛوٍ مخ ٍْم ،حپَْوٽ  من ٲٻَس اقخ٢ش حألؾـڀ
ذخالنٓخا من حمله ٤ّ٣حآليت(https://m.3bir.net/files/ef5fc8d373.png

ملًسـق أ مـن
ا ّا و٦يٳش حپه٣و ١وحپَْوځ حپريخا حپورو ّ هي نٷڀ حمل٫خين وحألٲٻخٍ حمل٫وويّـش حملؿـ َّىس اىل ُمـي ٍَٹ ذرصـ ّ أو
ّ
مٓطوى حپطٳٻًن حملطّ ٛوٍ اىل مٓطوى حمل٫خيوش وحملٗخهيسق مػٿام ؾخ ص حألقخىيـؼ حپطـي ؾ٫ٿـظ هـٌة حپه٣ـو ١أىحس پٿط٫رـًنق
م ونً٣نق ال أا ضٻوا مؿ َّى
ل وٲٻَ ّ مه ّ
وأٚركظ حملٻ ّوا حپَتئ پطوٞيل حپٳٻَس وايٛخپهخ وضؿٓيمهخ پٿمطٿٷيق نيم ًش پهيٱ ىال ّ
نٷڀ حألٲٻخٍ ومتػيٿهـخ ذؤْـود مـئغَّ مـن نـالٽ
ٍْم اٞخ ّ ٲخٶي پٿكيويّش وٮًن ٶخىٍ ٪ه حإليكخ ق ذڀ وضٻمن أهم ّيش (حپه٣و١
ٖٻڀ ٲوّيق يي٪و حپٷخٍ اىل حملٗخٍٺش وام٫خا حپو َ٧ٲي،ق پٿوٚوٽ اىل حمل٫وى حملٷٛوىق ٺام قييؼ حپٌ ٍوحة ؾخذَ " :كنّا
َّ
َّ
ٌخـط خطّـْي عـن ٌنـًٌ ،خطّـْي عـن
ٌجـه،
َّ
ستٌه هللا عـ َّص
ُ
فخط ةٌده خطّاً ىكرا أمامً ،فلال :ىرا
جنٍساً عند امنتٍ 
امخـط اوٌسـط ،سـم دـال ىـره ا(ًـح ٌ(:أنَّ ىـرا ِ
ّ
ساطـٍ مسـذلٌامً
ته امشٌطان ،سم ٌضـ ًـده يف
ِشاممًٌِ ،كال  :ىره ُس ُ
ٌصاكم ةً مْنكم دَذَّلٍن"( قورڀق7:::ځ4:8 / 4 :ق وحآليش من ْوٍس
فادَّتٍِْهٌ ،ال دَذَّتٍْا امس ُت َه َفذَف َّسق ةكم عن َستٌنً ،ذمكم َّ
حألن٫خځ . 764 :
)ق وٌنٻــــن ضؿٓــــيي حپَْــــم حپــــٌ ٖهّٛــــ  ،پٿطٷخذــــڀ ذــــٍن حملــــوٶٳٍن ذهــــٌح حملهّ٣ــــ٤ق ذكٓــــز مــــخ ضٛــــ ّوٍة
.
حپيحٍْوا( .https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIPMCpxZwSI2AhV2wHaDV&pid=15.1&P=0&w=360&h:163
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حپكـٸ وحقـيق وُ٢ـَٵ
َ٢يٸ
قٓ ّيش پوٷڀ حپٳٻَس حملؿ َّىس حپطي هي (ااّ
ِّ
َ
وحپطمػيڀ ذخپه٣و ١هٌح حپكييؼ يٷيّځ پٿمطٿٷّي ٚوٍس ّ
حپٟالپش ٺػًنس مطو ّو٪ش اىل مكٓوْش ميٍٺـش ٺـام ٚـوٍس حملهّ٣ـ٤ق ألاّ ٮخيـش حپَْـوٽ  هـو حپريـخا وحپطوٞـيلق پـٌح أٍحى أا
يٓطٍ٫ن ذوْيٿش ٺٳيٿش پٿٍسف وحپط٫ٿيمق ٲٷي حٍضٳ ٬ذخپط٫رًن ٪ن حملَحى من مٓطوى حپٓم ٬اىل مٓطوى حپطمػيڀ وحمل٫خيوشق ألنّـ ،ٺـخا
حپكخْش (حپررص من أغَ نٳٔ حملطٿٷّي وًهو،ق ومخ پـ ،مـن ضـؤغًن ٪ـه وؾيحنـ ،ومٗـخَ٪ةق پـٌح حْـط٫خا ذهـٌح
٪ه ٪ٿم مبخ پهٌة
ّ
حألْٿود حپريخين قطى يُر٫ي ٪ن نٳوّ حپكخرين حپٗ٫وٍ ذخملٿڀ وحپٻٓڀق ًپټ ٪ـن َ٢يـٸ حپطٳـوّن حپط٫رـًنق واىل حآلا ال يـِحٽ
نخٚــش حملوٞــو٪خص حپٳٻَيّــش وحملَ٫ٲيــش حملّ ٫ٷــيسق ٺــام
ٍْــم حمله٣ّ٣ــخص أمــَ وحٍى وروٍ ّ حپركــوع وحپيٍحْــخصق ّ
وحپكٓ ّيشق واصّ خ هو حپوٶظ نٳٓ ،نو٩
حپيٍحْخص حپرويويّش وحپٓيميخت ّيشق وأ ّا حْطهيحځ هٌح حپوم ٤من حپطمػيڀ پئ ٲٷ ٤پٿطؿٓيم
ّ
من حپطووي ٬وحپطٗويٸ پٿطٳخ٪ڀ ذخملطٿٷّي مٚ ٬وٍس موّٗ ٣ش پٿٌهن وحملٗخَ٪ق أٶَد ٚوٍس وأٶَد ُمخا.
پٓـخا حپ٫ـَد ٶوپـ" :،قخ َؾ ْؿطـ ،أقخؾؿـ،
غخپػخ ً/حپطمػيڀ ذخپكؿخؽ :ض ُؿ ِم ُ ٬حمل٫خؾم حپٿٯويش ضَ٫يٴ (حپ ِكؿخؽ ٪ه مخ ؾـخ
ّ
قؿخؾخ ً ومكخ ّؾش قطى قؿؿط،ق أ ٮٿرط ،ذخپكؿـ حپطي أىپيظ ذهخق وحپك ّؿش هي  :حپربهخا"( حذن مو٧وٍق  .680:.3004ق
والٖـټ أاّ
(
حپطمػيڀ ًحض" ،ق ّؿش ضٷوځ ٪ه حملٗخذهش ذٍن حپكخپطٍن مٷيّمطهخق ويَحى حْـطوطخؽ نهخيـش اقـيحهام ذـخپو َ٧اىل نهخيـش مامغٿطهـخ"
حپ٫مَ ق  .93:.3003ق اًح ً پٿطمػيڀ ذٌ ٫ي قؿخؾي اىل ؾخنز ذ٫ية حألْخّ حملامغٿش وحملٗخذهشق ٲهو ي٫مڀ ٪ه ضوٞيل حمل٫وـى ونٷٿـ،
من حپطؿَيي اىل حپطؿٓييق مَضٻـِح ً "٪ـه حْـطي٪خ ٚـوٍ ضكـد أقـيحغخ ً مـن أؾـڀ نٷـڀ أٲٻـخٍ مَؾّ ٫يـش ًحص ٶيمـش ٍمِيّـش" (حپٷـَ ق
اىٍئ . :http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6194/1/01.pdf343:ويٷ ِّو ذكٟوٍ ضٿټ حپٛوٍ
حپٗ٫وٍ ذخإلٶوخ ٩پيى حملطٿٷّيق وذخپطخل يـئغ َِّ ٪وح٢ٳـ ،ومٗـخَ٪ةق و هـٌح يٷـوٽ حپؿَؾـخين (587ه " :ااّ حپطمػيـڀ اًح ؾـخ
أ٪ٷخد حمل٫خينق أو أُذَُص هي ذخنطٛخٍ م،َٞ٫ق ونُٷٿظ ٪ن ٚوٍهخ حألٚٿ ّيش اىل ٚوٍض ،ٺٓخهخ أُذّهشق وٺٓرهخ موٷرـشق وٍٲـ ٬مـن
(
وٖز من نخٍهخق وٞخ٪ٴ ٶوحهخ ضكَيټ حپوٳوّ پهخق واا ٺخا قؿخؾخ ً ٺخا ذَهخن ،أنـوٍق وْـٿ٣خن ،أٶهـَق وذيخنـ ،أذهـَ"
أٶيحٍهخق
ّ
حپؿَؾخينق  703-707 :7::7ق مًٗنح ً اىل أهميّش حپكؿخؽ اذخنش حمل٫خين حپٌ هو مبػخذش ذَهخا وىپيڀ ٪ه حمل٫وى حملَحى.
وحپطمػيڀ حپكؿخؾي هو َ٢يٷش قؿخؾ ّيش ض٫ٿو ٶيمطهخ ٪ه مؿ َّى مٳهوځ حملٗخذهش ذٻػًنق اً ال يـَضر ٤حپطمػيـڀ ذ٫الٶـش حملٗـخذهش
م َُّ ٪ي ٪خمال أْخْخ ً ٪مٿ ّيش حإلذـيح٩ق
قرصح ً وا٢الٶخ ًق واصّ خ يَضر ٤ذطٗخذ ،حپ٫الٶش ذٍن أٖيخ مخ ٺخا پهخ أا ضٻوا مرتحذ٣ش أذيح ًق ومن غ ّ
ويٓط٫مڀ حپكؿخؽ (ٲهو ٶَيز من حپكؿخؽ حملٷخٍين ىوا أا ضٻوا پ٪ ،الٶش ذخملو٣ٸ حپٛوٍ ق قيؼ ال يَ٣ف م٫خىپـش ٚـوٍيّش
نخپٛشق وپٻوّ ،يو٣ٿٸ من حپطؿَذش ذهيٱ اٲهخځ حپٳٻَسق أو حپ٫مڀ ٪ه أا ضٻوا حپٳٻَس مٷروپشق وًپټ ذوٷٿهـخ مـن مؿـخٽ اىل مؿـخٽ
مٯخيَ(هخؾَق ؿخم٫ش وٍٶٿش . .:9 – :8 :
وٺٌپټ يٿطٷي حپطمػيڀ م ٬حپكؿخؽ أنّهام ي٫مالا ٪ه ضكَيټ حپٌهن ونٿٸ ٲٟخ من ٶرڀ حپرخعّ نكو حملطٿٷّيق ذكيؼ يٗـخٍٹ
ٺڀ موهام وؾوى حپٓخم( ٬حملطٿٷّي حپٌ يطٿٷّى حپه٣خدق و حپكٷيٷش "يُّ ٫ي حپطمػيڀ ق ّؿش إلغرخص
م٪ ،٫ه امتخځ حمل٫وىق ويٳرتّ ٝ
ّ ٚكش حمل٫وى"( َ٪يٴق وآنَواق 3074ويكٷّٸ حإلٶوخ٩ق ويئغَ حپوٳٔ مػڀ ضؤغًن حپيپيڀق ويُٗٻّڀ ى٪خمش ٺربى من ى٪ختم حپه٣خذـش
ملخ يكٷّٷ ،من اٶوخ ٩وضؤغًن(حپ٫مَ ق  .96 :3003ق اًح ً ٺالهام يهيٱ اىل اٶوخ ٩حآلنَ ٪ن َ٢يٸ مؿمو٪ـش مـن حپطٷويـخص أو حال٪طرـخٍحصق
و٪ويمخ يُٷيّځ حپكؿخؽ ٪ن َ٢يٸ حپطمػيڀ ٚوٍس مٍسوقش پٿٳٻَسق ضٻوا هٌة حپٛوٍس مبػخذش ىپيڀ ٪ه ّ ٚكش حپٳٻَسق وپـوال حپطمػيـڀ
حملكـڀ حپٗـخٮَ
ّ
مطٿٸ وح٩ق ونرًن مػخل پيٻوا مٓئوالً ٪ن حْطوطخؽ حپٳٻَس ومـڀ
پرٷيظ حپٳٻَس ٞمو ّيخ ً ومهٳ ّيخ ًّ؛ پٻن ال ذ ّي من وؾوى ٍّ
(
حملكڀ حپٗخٮَ هو ذئٍس حپكؿخؽ" ٚوپشق . 666: 3000
ّ
وحپطوٚڀ اپي ،ذوحْ٣ش ٲهم ،وغٷخٲط،ق و"هٌح
حملوؾوى حپٌ ضَٺ ،حپرخعّ پ،ق
ّ
موهـ اٚالف وٚخقز ى٪وس ْامويّشق يهـيٱ اىل ضٯيـًن وٞـ ٬ٶـختم
لق ٺون،
ومن نٛخت ٜحپريخا حپورو أنّ،
َ
قؿخؾي حْطيال ّ
ّ
م
ذخپك ّؿش وحإلٶوخ٩ق حن٣الٶخ ً من ضو٦يٴ آپ ّيخص قؿخؾ ّيش ٺ٫وخج حپٛوٍس حپريخن ّيشق وٺخا  يهخ٢ـز حپ٫ـَد مبـخ ضٳهـمق ويُهـَِؽ پهـ ُ
قؿخؾي هخىٱ ومػمَ ٪ن َ٢يٸ حپطمػيڀ
حألٖيخ حمل٫وويّش اىل حپطٗٻيالص حپكٓيّش پيٷ َّد ضوخوپهم پهخ(حپطهخمي ق .376 :7:93ا٢خٍ
ّ
كـه ًـٍو
وٮًنة من حألْخپيزق من ًپټ ٶوپ" : ،مشه امصنٍاخ امخمس كمشه ني ٍس جا ٍز غمس عـ ةـاب أكـدكم ًغذسـه منـً ّ
خمس م ّساخ"( مٓٿمق  .779 :3007اً أٍحى حپوري  ذيخا أهميش حپٛالس ٪ن َ٢يـٸ حپطمػيـڀ وضوٞـيل ٲٻَضهـخ حملؿـَىس مـن نـالٽ
حپطمػيڀق و"وؾ ،حپطمػيڀ أ ّا حملَ ٺام يطينَّٔ ذخألٶٌحٍ حملكٓوْش ذين ،وغيخذ ،ويّ ٣هـَة حملـخ حپٻػـًنق ٲٻـٌپټ حپٛـٿوحص ضُِّ َ٣هـَ
(
ـف ذـ ،مـ
رص َ
حپ٫ري ٪ن أٶٌحٍ حپٌنود قطى ال ض ُرٷـي پـً ،نرـخ ً االّ أْـٷ٣ط "،حپٓ٫ـٷالين  .73-3:77: 7:97وهـٌح حملٳهـوځ مل يُ ًّ
حپكييؼ ذڀ ذٷي ٞمويّخً ومهٳيّـخًق پيٓـطوطؿ ،حملطٿٷّـي ذوٳٓـ،ق وپـوال مؿـي حپطمػيـڀ ملـخ حْـط٣خ ٩حملطٿٷّـي
حپطوٚـڀ اىل نطيؿـش (أاّ
ّ
حپٛٿوحص حپهمٔ ضُِّ َ٣هَ حپ٫ري ومتكو آغخٍ حپٌنود مو ،ٺٛوٍس حپك ّؿش وحپيپيڀ حملمػّڀ ذ،ق وأاّ وٚـوٽ حملطٿٷّـي اىل هـٌة حپوطيؿـش
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ضومي اىل قخپش اٶوخ ،٪و٪يځ حنٻخٍة پٿٳٻَسق أل ّا حپطمػيڀ ؾخ ق ّؿـ ًش وىپـيالً ٪ـه ٚـ ّكش حپٳٻـَسق وهـٌح ي٫وـي أ َّا حپطمػيـڀ
حپكييؼ أىّى و٦يٳط ،حپكؿخؾيّشق وأٚرل ىپيالً وق ّؿش ضٳيض اىل نطيؿش موٗوىس ومَٮود ٲيهخ.
ومبخ أ ّا حپطمػيڀ ٪ه ٪ٻٔ حپطٗري ،ٲهو ال يٷيم ضٗخذهخ ً ذٍن ٪ورصين حغوٍنق ذڀ ذٍن ذويطٍن حغوطٍنق ٲخپطمػيڀ پئ ٶخمئخً ٪ه ٪الٶش
ضٗخذ،ق واصّ خ هو ٶختم ٪ه ضٗخذ ،حپ٫الٶشق أ أ ّا حپطٗخذ ،ٲي ،ذٍن ٪الٶطٍنق ٪الٶش (أ ذـ(د من نخقيشق و٪الٶش (ؽ ذـ(ى من نخقيش
(
رصـف ذـ ،حملـ ق وهـو (حملٳهـوځ
أنَى" ٚوپشق  .65: :3000ق وحپطمػيڀ هوخ قخٚڀ ذٍن :حپٛٿوحص حپهمٔ مٳهـوځ ٮـًن م ّ
حپٟموي وذٍن مخ حپوهَ اُِحپط ،حألوْخم ٪ن حپؿٓي وهو(حملٳهوځ حپ٧خهَ ق وحپكؿخؽ هوخ يُ٧هَ ىٍحْش حپ٫الٶش ذٍن حملٳهوځ
حپٟـموي حپـٌ مل
حپٟموي (ض٣هًن حپٛٿوحص پٿ٫ري من حپٌنود وحملٓٿّم ذ( ،ض٣هًن حملخ حپٻػًن پٿريا مـن حألٶـٌحٍ ق وحملٳهـوځ
ّ
ّ
ذـ(حملكڀ حپٗخٮَ حپٌ هو "م٫ٷي حملكخ ّؾش وموخ٢هخ"( ٚوپشق  68: :3000يٓطي٪ي
ّ
ْامة (٪ريَن ٚوپش
حپٌ
حمل
ذ،
رصف
ّ
ي ّ
حملكـڀ حپٗـخٮَ
ّ
مطٿٷٍّيخ ً وح٪يخ ً پيٷوځ مبٿث ،وانطخؾ٪ ،ن َ٢يٸ حالْط٫خنش ذخملٳهوځ حپ٧خهَق وضٻـوا حپوطيؿـش ذهـٌح حپٗـٻڀ ذ٫ـي مـڀ
مبٓخ٪يس حملٳهوځ حپػخين حپ٧خهَ( :حپٛٿوحص حپهمٔ مكوهـخ آغـخٍ حپـٌنود وهـو حملٳهـوځ حأل ّوٽ مػـڀ (مـخ حپوهـَ اُحپطـ،
حألوْخم وحألٶٌحٍ ٪ن حپؿٓي وهو حملٳهوځ حپػخينق وحپوطيؿش (حپٛٿوحص ضُِّ َ٣هـَ حپ٫رـي ٪ـن أٶـٌحٍ حپـٌُنود ومتكـو آغخٍهـخ ق وهـٌة
يطوٚڀ اپيهخ حملطٿٷّي ٪ن َ٢يٸ حپطمػيڀ ذخپك ّؿش و٪مڀ حالْطوطخؽ پيى حملطٿٷّي پهٌح حپكييؼ"٪(.ري حپكميي . 37: :3006
"حپوطيؿش
ّ
وٶي يٻوا حپطمػيڀ قؿخؾ ّيخ ً أْخْخ ًق ٪ويمخ ضٻوا حپٯخيش من ْـوٵ حپطمػيـڀ حإلٶوـخ ٩وحپطرٛـًن وحإلپـِحځ ذوحْـ٣ش مخىض ّـ ،وحپٗـٻڀ
حپطمػييل حپٌ ٚيٰ ٲي،ق ٪ه نكو ضٓٷ ٤م٪ ،٫ه ٫ٚيي حپٛوٍس ٪الٶطهخ مبطٿٷّيهخ ذػوختيش (ٲ ّن /ٲٻَس ق حألٲٻـخٍ حپطـي ض ُٛـخ٭
ٚيخٮش ٲويّشق وحپٛوٍس ذٛٳطهخ هٌة ضهخ٢ز حملطٿٷّي وؾيحن،ق وهٌح ي٫وي ا ّا حپطمػيـڀ م٫ٷـوى پئلٶوـخ(٩يو٧ـَ ٚ :ـوپشق 3000ځ:
اح ِةفَـال ٍج"( حذـن مخؾـشق 300:ځ .87: 99( .ق ٲمـن مـخىّس
 . .686وهٌح مخ نٿك ،٧ٶوپـَ ":  ،مش َُه امْ َلن ِْث َمش َُه ام ِّسًشَ ِح دُ َلنِّتُ َيا ام ِّسًَ ُ
حپٟموي حپٌ أٍحى حپوري  ذيخن ،پٿمطٿٷّي هٌح حپكييؼق هو أ ّا حپٷٿز رسي ٬حپطٷٿّز وحپكَٺش وال يػرظ ٪ه
حپٛوٍس أو حملٳهوځ
ّ
ٍس وحپرخ٢ڀق وحْط٫خا  ذؤْٿود حپطمػيڀ پطوٞيل حپٳٻَسق پيٻوا ق ّؿش وىپـيال
قخٽق ذڀ يوكَٱ ضخٍس اىل
ّ
حپكٸ وحپهًن وضخٍس اىل حپ ّ
رصف ذهٌح حمل٫وى حمل ق واصّ خ ذيّپ ،ذط٫رًن أٶوى ّ
وأىٽق ٶَيز ٪ه حألًهخاق پيٻـوا ٚـوٍس
مٓخ٪يح ً إليٛخٽ حمل٫وىق وهو مل ي ّ
ذييٿش ٪ن حمل٫وى حذطيح ً وپيٻوا ق ّؿ ًش إلٶوخ ٩حملطٿٷّي وامطخ،٪ق ٪ويمخ وٚٴ حپٷٿز ذهٌح حپوٚٴ حپيٶيٸ وحملّ ٛوٍ (حپَيٗش حملطٷٿ ّرـش
ذخپَيخف .
ٍسق ذَيٗش ضٷٿّرهخ حپَيخف ذؤٍ ٝنخپيش من حپ٫مَحاق مٗـًنح ً اىل
وٶي مػّڀ حپٷٿز رس٪ش ضٷٿّر ،و٪يځ غرخض ،وحنكَحٲ ،ذٍن حپهًن وحپ ّ
رس٪ش وحْطمَحٍ قَٺطهخ حپٳٟخ ق وحپط٫رًن ذخپَيخف ذٛيٯش حپؿمـ ٬ذـيالً مـن حپـَيل يٗـًن اىل ضوـ ّو ٩قَٺـخص حپَيٗـش حملئىيّـش اىل
حپطٷٿّزق اً پوٺخا حپط٫رًن ذخملٳَى (حپَيل مل يٻن پ ،نٳٔ حپيالپش وحپطؤغًنق أل ّا حپَيل حپوحقيس ال ضـئ ّى اىل حپطٷٿّـز ذـڀ يٓـطمَ
حپيٲ ٬ذخض ّؿخة وحقيق ٲخپطمػيڀ حپكؿخؾي حپكخٚڀ هٌح حپكييؼ قخٚڀ ذٍن( :حپٷٿز  ....ق وهو(حملٳهوځ حپٟـموي و(حپَيٗـش
حملكڀ حپٗخٮَ وحْطوخؽ حپوطيؿش حپطـي هـي (ااّ حپٷٿـز
ّ
م يؤيت ىوٍ حملطٿٷّي پٓ ّي
رس٪ش قَٺطهخ وضٷٿرّهخ وهو (حملٳهوځ حپ٧خهَ ق غ ّ
ٍس ق وا ّا وٚوپ ،اىل حپوطيؿش ي٫وي اٶوخ ،٪ذخپٳٻَس حپطي ؾخ حپطمػيڀ پٿط٫رًن ٪وهخق اًح ً "من مخىّس
رسي ٬حپطٷٿّز وحپكَٺش ذٍن حپهًن وحپ ّ
حپٛوٍس وَ٢يٷش ٚيخٮطهخ حپطمػيٿ ّيش يوٗؤ حملٳهوځ حأل ّوٽ حپٌ هو من ٪خمل ن٣خد حملطٿٷّـٍن حأل ّوٽق ويوٗـؤ ٚـوٍس حملٳهـوځ حپػـخين
ذبنٗخت ،من ٶرڀ حملطٿٷّيق ويٻوا حپطمػيڀ ٶي حْطٻمڀ أٍٺخنٚ ("،وپشق 3000ځ , .686 :أ يٻوا ذهٌح حپٗٻڀ ( :حپٷٿز رس٪ش ضٷٿّر،
و٪يځ غرخض ،وهو(حملٳهوځ حألوٽ مػڀ (حپَيٗش رس٪ش قَٺطهخ وضٷٿرّهخ ٦هَح ً پر٣ن وهو(حملٳهوځ حپػخين  .ٲخپٷٿـز هوـخ هـٌح
حپٓيخٵ حپٳوّي ال يُٷٛي ذ ،حپؿخنز حپٟ٫و پ،ق ذڀ يُٷٛي مو ،حپؿخنـز حمل٫وـو ومٻمـن حپٗـ٫وٍ وحپهـوحَ٢ق ٲخپٻٿمـش ًحص ٢ـخذ٬
حملهٳـي
حپكًسق ويريو حپؿامٽ مطؿٿ ّيـخ ً ضؿٓـيم حملؿـ َّى وهـو ٪ـخمل حپٗـ٫وٍق اً مـول
ضؿَيي ّ أو م٫وو موِحقش ٪ن حألٚڀ
ّ
ّ
قٓيّخ ًق ذڀ انّ ،مول حپكَٺش ٲيهخ رس٪ش حپطٷٿّز و٢وٽ ُمن حپٳ٫ڀ(يخْوٱق 3007ځ . 407 :وٺٌپټ يوٳـي ذهـٌح
حپٯختز ٪ن حپررص ٖٻالً ّ
َّ
رب
حپطمػيڀ حپ ََّيز
وحپٗټق ويئ ّمن ٚخقر ،من ضٻٌيز حملهخپٴق وضه ُّؿم حملوٻَق وموحُنط ،ذكخپش ٺٗٴ حپكؿخد ٪ن حملوٚوٱ حملهـ َ
ررصق وأ ّا حألنٔ حپكخٚڀ ذخنطٷخپټ حپء ٪ن حپٛٳش وحپهرب اىل حپ٫يخا وٍإيش حپررصق پـئ پـْ ،ـرز ْـوى
٪و،ق قطى يَُى ويُ َ
.
ًّ
حپٗټ وحپ ََّيز(حپؿَؾخينق .735 :7::7
اُحپش
زاةْاً /امذمشٌه ةامصٍزج :يُ٣ٿَٸ مٳهوځ حپٛوٍس ٪ه حپطٗٻيالص حملَٺ ّرش ٪ه نكو ٲوّ ّي وحپٷخذٿش پٿ َُ ْإيش حپررصيّشق يٓ ّميهخ ٪ري حپٷخهَ
ين ذخپطمػيڀ وحپٷيخّق ملخ ن٫ٿم ،ذ٫ٷوپوخ ٪ه حپـٌى نـَحة ذؤذٛـخٍنخ(حپؿَؾـخينق  609 :7::6ق أ أ ّا حپٛـوٍس مَحىٲـش پٿطمػيـڀ
حپؿَؾخ ّ
(
٪ويةق وٺٌپټ حألمَ حألٚوٽ حإلٮَيٷيّشق ٲٷي ٺخنظ ٺٿمش حپٛوٍس أو (أيٷونش يَحى ذهخ حملامغٿش ُٺَيخق  770 :7:96ق ويُ ََِّ ٫ٲهـخ ىحٍّ
ٮَيب ذؤنّهخ " :اِ٪خىس انطـخؽ ٢رـٸ حألٚـڀق أو متػيـڀ مٗـخذ ،پٻـختن أو يش ق ويكيـڀ أٚـڀ حملٛـ٣ٿل حالٖـطٷخٶي ٪ـه ٲٻـَس حپوٓـو
هـٌح
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وحملٗخذهش وحپطمػيڀ وحملكخٺخس"( حمل٫امٍ ق  .74٩:7::9ق وحپٛوٍس حألىد هي حپٛو٭ حپٿٓخين حپٳوّيق حپٌ ذوحْ٣ط ،يؿَ متػُّڀ
م٫ربسق وهي ضهيٱ اىل ضكويڀ ٮًن حملَيئ من حمل٫ـخين اىل حملكٓـوّق
حمل٫خين متػّالً ؾيييح ً ومرطٻَح ًق مبخ يكيٿهخ اىل ٚوٍس مَتيّش ّ
وض٫ويم حپٯختز اىل رد من حپكٟوٍ.
ٲٻڀ ٚوٍس متػيڀ وال ٪ٻٔق ٲخپطمػيڀ أوْـ ٬مـن حپٛـوٍس
وحپٛوٍس ًحضهخ نو ٩من حپطمػيڀ ٪ه ح٪طرخٍ حپهٛو ٙوحپ٫موځق ّ
وأوٞل موهخ حپط٫رًن ٪ن حمل٫خينق ٲهو ٌنوكهخ حپؿامپيّش وحپكيويّش ٪ن َ٢يٸ نٿٸ حپٛـالص وحپط٫خپٷـخص ذـٍن حألٖـيخ حملطرخ٪ـيس
وضٗٻيٿهخ ضٗٻيالً ؾميالً وٮَيرخ ًق ذٷٛي ضكٷيٸ حملط٫ش وحإلٶوخ ٩وضكَيټ حپٌحٺَسق وحْطكٟخٍ حملٗـهي أمـخځ حملطٿٷّـيق وٶـي ضٻطٓـز
حملامغٿش ؾخًذ ّيطهخ من أنّهخ ض َٝ٫حمل٫وى حملوحُ پٿم٫وى حملٷٛوىق من نالٽ ٍقٿـش يوطٷـڀ ٲيهـخ حپهيـخٽ مـن مؤپوٲـخص حپكيـخس اىل
حپكـٔ
ىٶختٷهخ ومٻوونخضهخق قٍن يُي ٍَٹ وؾ ،حپٗر ،ذيو ،وذٍن حپٛوٍس حپوحٍىس حملامغٿشق ٺام يئ ّى اىل ضٟـخ٪ٴ وٶـ ٬حمل٫وـى
ّ
وحإلىٍحٹ؛ أل ّا حإلنٓخا يَحة م َّضٍنق م َّ ًس حألٚڀ حملؿ َّىق وم َّس حپٛوٍس حپطي ض٫طمي حملػڀ حملْضود(ٶ٣زق . .3: :3003
يَى حپِمهٍس ّ أاّ حپطمػيڀ يٻٗٴ حمل٫خين ويو ّٞكهخق ألنّ ،مبوِپش حپطٛويَ وحپطٗٻيڀ پهخ(حپهـوحٍُميق ذـال ضـخ  67/7 :ق ويٷٛـي
ذخپطٗٻيڀ حپطٛميم حپٳ ّو ّيق وهو ٪مٿ ّيش ٦هوٍ حپطٳخٚيڀ حپطي ضٓخ٪ي ٪ه ا٣٪خ حپؿٓم ٖـٻالً أٺـًت ضكييـيح ًق ٲخپٳ ّوـخا حپـٌ ي٫ـَٱ
حپ٣خذ ٬حپ٫خځ پؤلٖؿخٍ ٪ه ْريڀ حملػخٽق يٓط٣ي ٬ذه٣و ١ٶٿيٿش ُم ِ
ٷطٛيس ذخٍ٪ش أا يٷيّځ حپٗؿَ ًحض،ق أو يوٳٌ اىل ٺيخن( ،حملخهيّـش
ضوٚڀ اىل حپرخ٢ن(٪ؿخځق 3006ق . .www.uobabylon.edu.iq
ٚوٍ ًس ضه٣يّ ٣يشق نٗ َ٫أمخمهخ أنّ ،ٶي َّ
ويطم ّيِ حپريخا حپورو ّ ذطٷيٌن ،حألٲٻخٍ من نالٽ حْطهيحځ أپوحا وأٖٻخٽ ض٫رًنيّش هخىٲشق وٶخىٍس ٪ه حإليكخ وحپطؤغًن حپٌ يَٲـ٬
قًس مٗٻّڀق ذهيٱ ذ٫ؼ حپكيخس
من ٖؤا حپطؤغ َّ نٳٔ حملطٿٷّيق ّمام يؿ٫ڀ من حپٛوٍس أْخْخ ً پطكويڀ حپٳٻَس حملؿ َّىس اىل ُمي ٍَٹ ّ ّ
وحپكَٺش وحپؿامٽ وحپطؿيّى ٲيهخ؛ ملخ ٌنطٿټ هٌح حپوم ٤حألْٿويب من ٶيٍس ٲخ٪ٿش ٪ه اغـخٍس حپـٌهن وٺٓـز حالْـطؿخذشق وٺـخا ٮـَٝ
نالٵ ذيو ،وذٍن حپٛكخذش حپٻَحځ وؾٌد حنطرخههمق ذٯيش حإليٟخف وايٛخٽ حپٳٻَس حپطي أٍحى ذيخنهخ
حپَْوٽ ً پټ نٿٸ ضوحٚڀ ّ
پهم.
ٲخپطمػيالص حپريخن ّيش ضطٻٳّڀ ذطٛويَ وضوٞيل أموٍ ىيو ّيش هخىٲشق ٪مٿظ ٪ه ٍْم وضٗهي ٜأموٍ م٫وويّش واذَحُ أؾِحتهخ وْامضهخ
ـي مػـًنق يكطـو ٪ـه مٷ ّومـخص حپؿـٌد وحإلغـخٍس وحپطـؤغًن م٫ـخ ًق يوؿـٌد حملطٿٷّـي
پوقخص مٗخهيس پٿ٫يخاق ٪ه نكو متػيڀ ٲ ّو ّ
حپٓو ق ٺَكخ ِم ِڀ حملِ ْٓ ِ
ټ َونخ ِٲوِ حپ ِٻًنِق ٲَكخ ِم ُڀ
الْطٷرخپ ،وحالهطامځ ذ ،وحپطٳخ٪ڀ م،٫ق موهخ ٶوپَ ": ،مػ َُڀ حپ َؿٿئ حپٛخپلِ وحپؿٿئ ّ
حمل ِ ْٓ ِ
ټ اِ َّمخ أَاْ يُ ْك ٌِيَ َټق َواِ ّمخ أَ ْا ضَرْطخ َِ ٩موُْ،ق َواِ َّمخ أَاْ ض َ ِؿ َي ِموْ ٍُِ ،يكخ ً َ٢يِّرَشًق َونخ ِٲ ُو حپ ِٻًنِق اِ ّمـخ أَ ْا يُ ْكـَ َِٵ غِيخذَ َ
ـټق َواِ َّمـخ أَاْ ضَؿِـ َي ِموْـ ٍُِ ،يكـخً
)
(
َنرِيػشً" حپ ُرهخٍ ق  ، .:95 :7:::يي٪و حپوري  هوخ اىل مؿخپٓش حألنيخٍ وحپٛـخپكٍن ويكـؼّ ٪ـه ٚـكرطهمق ويُ َكـ ٌٍِّ مـن مَحٲٷـش
ٺـڀ ْـو ويوٳ٫ـټ ذبٍٖـخىحض،ق اا ضٷَذّـظ اپيـ،
حألٌسحٍ وحپٳ ُّٓخٵ وحپطٷ َّد اپيهمق وير ٍّن ذؤاّ هوخٹ ٚخقرخ ً يؤنٌ ذييٹ ويكميـټ مـن ّ
نٳ٫ټ وأٲخىٹق وذخملٷخذڀ هوخٹ ٚخقز آنَ يهو ذټ اىل حپهالٹق ٲهو ٺخپ٫ٿّش وحپيح ق ٲبا ضٷَذّظ اپيـ ،و٪خٌسضـ ،أْـخ م٫خمٿطـټق
واا قْض م٫ټ ٲهو ذال و٪وخ ٪ٿيټق   َٝ٪پوخ هٌح حمل٫وى ٪ن َ٢يٸ أْٿود حپطمػيڀ حپٛوٍ .
وحپٛوٍس هوخ ٚوٍس مطك َّٺش ومط٫يّىس حألذ٫خىق القطوحتهخ ٪ه حپٳ٫ڀ (حپكيع ق وحپطو ّو ٩حپكيع وحپطٷخذڀ وحپطي ٍّؽ وحالقـطامٽ
ٺڀ ًپټ ؾ٫ڀ من حپكييؼ أا يوٷڀ پوخ مٗهيينق مٗهي قخمڀ حملٓټ ومٗهي نخٲو حپٻًنق حملطٷـخذٿٍن
وحپوطيؿش ْٿرخ ً أځ ايؿخذخ ًق ّ
ْيخٵ حپكييؼ حپٌ ضٻٗٴ ٪و ،حپػوختيخص حملطٟخىّسق ٲخپكَٺش مٗـهي قخمـڀ حملٓـټ مـن نـالٽ مؿمو٪ـش مـن حألقـيحع قَٺـش
مٓطم َّس ايؿخذيّش و ُمٷرٿشق وىّيش و ُمٯَيشق ضػًن حملطٿٷّي ٖ٫وٍح ً ذخإل٢مثوخاق ضطمػّڀ حپؿٌد وحپطوحٚڀ پؿٿئ حپٛـخپلق وضٛـ ّوٍ
پوخ مٗهي قخمڀ حملٓټ حپٌ ٌنول حألٍيك ّيش ملن قوپ،ق أل ّا ٍحتكش حملٓټ ضطوخغَ وييوځ نٳ٫هخق وقخمڀ حملٓټ ال يو٫يځ نٳ،٫
م حپَحتكش حپطي ضطوخغَ من ٣٪وٍةق أ هو يكٷّـٸ پـټ نٳ٫ـخً وٲختـيسق وهـو مَٮـود ٲيـ،
ؾمي ٬حألقوحٽق ا ّمخ أا ضٗرت مو ،أو ضٗ ّ
ؾمي ٬حألقوحٽ.
أ ّمخ حپػخنيش ٲهي حپكَٺش حملوٷ٫٣ش حپٓٿر ّيش حپطي ضطمػّڀ حالنٷ٣خ ٩ونٳوٍ حپوٳٔ من حپؿٿئ حپٓو ق حپطي ضّ ٛوٍ پوخ مٗهي ٚخقز
حپٻًن حپٌ ي٫مڀ ذخپوخٍق حپطي ضور٫ؼ مو ،حپَحتكش حپٻَيهش "ٚوٍس قَحٍيّش ضطّٻج ضٗـٻيٿهخ ٪ـه حملٗـخهيحص حپٛـوخّ ٪يشق وٺـؤاّ
ٺڀ حملٗـخ َ٪حپكخميـش حپطـي
حپؿٿئ حپ٣خپل يوٳو أ٪امٵ ؾٿيٓ،ق ٲيٗٯڀ ٲي ،نًنحا حپٯٟز وحپكٷي وحپكٓيق ويوٳُؼُ ٍوَّ ،٪
٪رب ٪وهخ ذخپوخٍ أو حپؿمَ حپٌ يوٳه ،حپكيّحى"( يخْوٱق  .64: :3007ق ٲٛخقز حپٻًن م ٬أ ّا ٪مٿـ ،ٮـًن مكرّـز و قَٲطـ ،ٶٓـوسق
ّ
وٺٌپټ مٻخن ،ٮًن مطّٓ ٬پآلنَينق ٲهو ٺػًن من حألقيخا مٯٿٸ أل ّا ٲي ،أًىق ا ّمخ پَحتكط ،حپٻَيهش حپطـي ضور٫ـؼ موـ،ق أو پٿكـَحٍس
حملور٫ػش موهخ حپطي ض ُكَٵ حألذيحا وحألغوحدق ٲهو ؾمي ٬حألقوحٽ َمر٫ؼ حپْضٍ وحپهٓخٍسق و"ٺًن حپكيحى ٌنػڀ ذئٍس ضَهيريش ذٷيـي
ٺون ،قخمالً ىالپش حملو ٬ٺؤنٌّ ،نو ٬حپهًن م٣ٿٷخً"(حپكميحينق . 773 :3077
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و٪ه ٫ٚيي قيػ ّيخص حپروخ حپط٫رًن حملّ ٛوٍ يُٿك ٨حپو ٜمؿمو٪ش من حملٷخذالص حپػوخت ّيشق حپطي ؾخ ص نيمـ ًش پٿمـَحى حپـٌ
أٍحىة حپوري  اٍْخپ ،پٿمطٿٷّيق پطِيي حپَْخپش ُقٓوخً وؾامالًق موهـخ( :ؾٿـئ حپٛـخپل  xوؾٿـئ حپٓـو ق (قخمـڀ حملٓـټ  xونـخٲو
ّ
يـيٽ ٪ـه حپَحقـش وحال٢مثوـخا
حپٻًن ق (ٍحتكش حملٓټ  xوحپَحتكش حپهريػش ق وذٍن حملٻخنٍن حملٳطوف حپوحْ ٬پِـ(پؿٿئ حپٛخپل حپٌ
وحپَٮرش حپرٷخ ٲي،ق وحپٟيٸ حملٯٿٸ پـ(پؿٿئ حپٓو حپٌ يًٗن اىل ٞيٸ حپطوٳّٔ و٪يځ حپٗ٫وٍ ذخپَحقش وحپَٮرش ٪و،ق وٺٌپټ
قخْش حپٿمٔ ضطٿٷّى مـخ ٲيـ ،مـن أًى مـن
قخْطي (حپٗ ّ
م وحپٿّمٔ ق ٲخألوىل ضُٓط٫مڀ مٍ ٬حتكش حملٓټ حپ٣يّرش حپطي ضطوخغَق ذيوام ّ
ذٍن ّ
ضطؿٓي وضربُ حپيالپش حإليؿخذيّش پٿؿٿـئ حپٛـخپل
يل پٻال حپَ٣ٲٍنق
ّ
حپكَحٍس وحپينخا حپهخنٸ وحپوخٍق ٲمن نالٽ هٌح حپطٛويَ حپطٳٛي ّ
حپٓو من قيؼ حإلرحٍ وحالنٯالٱ وحالنٷ٣خ.٩
من قيؼ اٶخمش حپ٫الٶش حپوىِّيش وحپطوحٚڀ م ٬حآلنَينق وحپ٫الٶش حپٓٿر َّيش پؿٿئ ّ
حپكًس پٯَ ٝضؿٓيية وضٿ ّمٓ،ق واصّ خ إلغخٍس مٻوونخص
ومل يٿؿؤ حپوري  اىل هٌح حألْٿود ملؿ َّى ضكويڀ حملٗهي حملؿ َّى اىل
ّ
حپوٳٔ وحإلقٓخّ ذ ،أيٟخ ًق وم٫خيٗش حملٗهي نٳٓيّخ ً ووؾيحنيّخ ًق اً يٓطم ّي حپطمػيڀ حپٛوٍ ٲ٫خپيّط ،حپريـخا حپورـو ق مـن ضٛـويَ
حپوٳًس حپٌ يٗ َ٫ذ ،حملوخٲٸ ضَىّىة ذٍن حالنٟامځ اىل ؾام٪ش حملئموٍن أځ اىل ؾام٪ش حپٻٳّـخٍق ويط٫ـخنٸ هـٌح حپرصـح٩
حپرصح٩
ّ
ًن ِ َه ِ
حپوٳًس حپ٣ري٫ش حملكٓوْش حپوحٞكش ٺام ٶوپَ " : ،م ُ
ـٌ ِه َمـ ََّ ًس َو ِ
ػڀ حپْ ُم َوخ ِٲٸِ ٺَ َمػَڀِ حپَّٗ خ ِس حپْ َ٫ختِ ََ ِس ذَ ْ َ
ـٍنِق ض َ ِ٫ـ ُ
ـٍن حپْ َٯ َو َم ْ
ّ
(
َ
َه ٌِ ِه َم ََّسًق َال ض َ ْي ٍِ أيَّهخ ضَطْرَ ُ "٬حپوٓخيئق  .:85 : 6063( :3008ق اً أٍحى حپوري  أا يَّ ٫ٱ پٿٛكخذش "قخپش حملوـخٶٴ حپ٫ٷيـي حپـٌ
حپٌ ير٣ن حپٻٳـَ وي٧هـَ حالْـالځ"( ْـ٫ييق 6: : 307:ق ٲخْـط٫خا ذؤْـٿود حپطمػيـڀ حپٛـوٍ ّ مل ُ٫خيوـش ٚـوٍض ،وقخپطـ ،حپوٳٓـ ّيش
حملهِومشق ٲيوطٷڀ ذوخ من هـٌة حپكخپـش حپهٳ ّيـش حمل٫وويّـش حمل٫ٷّـيس اىل حپ٣ري٫ـش حملكٓوْـش حپوحٞـكشق ٚـوٍس حپٗـخس حپ٫ـختَس
ًن ِ َه ٌِ ِه
حملرتىّىس ذٍن أٮوخځ حپٷ٣يٍ٫نق پطوخٽ وَ٢هخ من هٌح وًحٹق ٲخپٿوقش ض٣خپ٫وخ مٗهي قَٺش حپٗخس حپؿ ّوحپش ذٍن حپٯومٍن (ضَ ُِ ٫
َم ََّ ًس َو ِ َه ٌِ ِه َم ََّسًق َال ض َ ْي ٍِ أَيَّهخ ضَطْ َر ُ ٬ق ٲهي ؾخ ص مكخٺيش پٿكخپش حپوٳٓ ّيش حپطي ٪ٿيهخ حپٗخس مـن ضـَىّى وٶٿـٸ وقـًنسق أ ذطٗـهيٜ
حملؿ َّى حمل٫وو حپٌ ال ضٿمك ،حألذٛخٍق ٲخپٗخس هٌح حملٗهي قَٺش مٓطم َّس ًحص حض ّؿـخهٍن ذـٍن حپٷ٣ي٫ـٍنق وال ضٓـطٷ َّ مـ٬
وضؿٓي پوخ هٌة حپكَٺش حملٓطم َّس قخپش حپهالٹ وحپط٫ز پٿٗخسق وأ ّا مٓخٍ حپكَٺش ذخض ّؿخهٍنق وٍؾو ٩حپٗخس اىل نٷ٣ش حپريحيش
أقيهامق
ّ
حپطي نَؾظ موهخ ٚوٍس مٯٿٷشق يًٗن اىل ٪يځ وؾوى موٳٌ ومهـَؽ پٿهـَوؽ مـن هـٌة حپـيحتَسق واٖـخٍس اىل حپهـالٹ وحپٓـ٫ي
حپيحتم ذال ؾيوى.
مل يَى حپوري  ذٌپټ اٖ٫خٍ حملطٿٷّي ذخألمَ وحملوٶٴ حپ٫خځ ٲٷ٤ق واصّ خ قطّى مـخ يٗـ َُ ٫ذـ ،حملوـخٲٸ مـن نـالٽ حپطمػيـڀ ذهـٌة
حپٛوٍسق ٲٟالً ٪ن هٌح أ ّا ضٛويَ حملوخٲٸ ٚوٍس حپرهيمش اٖخٍس اىل اْٷخ ١وْٿز حإلنٓخنيّش مو،ق من نالٽ پٳ( ٨حإل٪خٍس ق أ ااّ
حملوخٲٸ مل يؤنٌ من هٌح حپكيوحا ٮًن ٖهوض ،حپرهيم َّيشق وپِيخىس ىٶّش حپطٛويَ وضٻخمڀ ذوختهخ وٚٴ  حپٗخس ذـ (حپ ًَْ ٫ن ق وٺٌپټ
حپط٫رًن ذـٛيٯطي حملامغٿش (مػڀق ٺمػڀ ؾخ پي٣خذٸ ذٍن حملٳهومٍن ٖٻالً وهيثـشق وهـٌح ي٫وـي أ ّا حمل ُٗـخهي ٪وـيمخ يطٿٷّـى حپٛـوٍس
يل ّ
ذٻـڀ م٫وـى حپٻٿمـش(ٺوپوؿـووىق  7:: 7:77ق ٺـام أاّ
يٗ َ٫ٺؤنّ ،قْضس حألٚڀق وهٌح هو مخ يهيٱ اىل ضكٷيٷ ،حپٳوّـخا حپطمػـي ّ
حپط٫رًن ذـ(ال ضيٍ أيّهام ضطر ٬ير٫ي حپٛوٍس ٪ن حملرخٌسسق وًپټ پؿٌد حنطرخة حملطٿٷّي ومطخذ٫ط ،پٿكـيع ومٗـخٍٺط،ق ويَُيوـخ ٚـوٍس
ځ حپط٫رًن ذٛيٯش حملٟخٍ ٩ٲيو ّٞل پوخ حپٛوٍس أٺًتق ملخ پٿط٫رًن ذخپٳ٫ڀ مـن ضؿـيّى
ضؿٓي حپكًنس وحپٷٿٸ و٪يځ حالْطٷَحٍق أ ّ
نٳٓيّش ّ
وضك ّوٽ ونٓرش وُمويّشق وحپطمػيڀ ذخپٛوٍس هٌح حپكييؼ ٶختم ٪ه مٳهومي حپطٷخذڀ وحملٷخٍنشق وا ّا أْٿود حپطٷخذڀ أْٿود ٍٍٚن
م مـن حألصـخ١
وؾييَ پروخ حپطمػيڀ و٪مٿ ّيش حإلٶوخ ٩وحپطرًٛنق وأنًنح ً ٲب ّا ص ٤حپطمػيڀ ذخپٛـوٍ أٺـًت حألصـخ ١وٍوىح ً مـن قيـؼ حپٻـ ّ
حألنَى حپريخا حپورو ق ٺون ،أٺًت حألصخ ١أىذيّش وٲويّش من قيؼ حپٻيٴ وحپوو.٩
خامساً /امذمشٌه ةامغسائث ٌامْجائث :حپطمػيڀ ذخپٯَحتز وحپ٫ؿختز نو ٩من حپطمػيڀ ضُٷيّځ ٲيـٚ ،ـوٍ مهخپٳـش پٿم٫هـوىق پٯَحذطهـخ
والمو٣ٷ ّيطهخ حپوحٶ ٬حپهخٍؾيق ٪ن َ٢يٸ نيخٽ نخٍٵ ومطؿخوُ پٿوحٶ٬ق ذكيؼ ال نُيٍٺهخ اال ذ٫ي ٪وخ حپٳٻـَ وٺـ ّي حپهـخَ٢ق ألنّهـخ
مٓطكيٿش حپطكٷّٸ حپوحٶ ٬نخىٍس حپكٟوٍ حپٌهنق ٲهو أْٿود يطٷ ّوځ ٪ه حپٯيرـي وحألقـالځ وحپهـوحٍٵ وحپطكـ ّوٽ وحپطهويـڀق
پهٿٸ حملوٶٴ حپٗ٫وٍ ّ حملوخْز پطٳ ّهم ،وضٿٷّي ،اغخٍس وضؤغًنح ًق ٲخپ٫ؿختر ّيش ض٫وي نـَٵ حپوحٶـ ٬وٚـو ٬حملـيه٘ وحپالمـؤپوٱق وهـي
٪مٿ ّيش ضٗٻّڀ ملخ ال ٌنٿټ وؾوىح ً ٲ٫ٿ ّيخ ً حپوحٶ ٬أو يٓطكيڀ ضكٷيٷ،ق ٲهو ضٛويَ مخ ٲوٵ حپ٣ري٫ش وحپوحٶ ٬حپهخٍؾي وحالنٳطخف ٪ه
حپهيخٽ وحپطهيّڀ أذ٫ي ٚوٍهخق وٺَس پؤل َ٢وحپٷوحپز حپوم٣يّش حپٟيّٷشق و٪خىس يَى هٌح حپوو ٩من حپطمػيـڀ حپكـييؼ حپٍسـيٴ
من ذخد حپرتهيز وأقيخنخ ً حپرتٮيزق پطٛويَ ٌ٪حد حملٌنرٍن حپٛ٫خس وحپ٣ٯخس ذؤذٗٚ ٬وٍ وموـخَ٦ق ذكيـؼ يٻـوا مهخپٳـخ ً پٿأمپـوٱ
وموحٲٷخ ً ملخ ٶخموح ذ ،من حألٲ٫خٽ حملٌمومشق ذٷٛي حپو ٨٪وحإلٍٖخى وضكٌيَهم ٪ن حپطٷ َّد پهٌة حألٲ٫خٽق حپطي ضئ ّى ذٛـخقرهخ اىل
هٌح حپوو ٩حپٯَيز من حپٌ٫حدق حپٌ مل ضيٍٺ ،حألذٛخٍ ومل ضطهيّٿ ،حألًهخا پٯَحذش ٚوٍةق ٲهو متػيڀ هـخىٱ يـي٪و اىل حپهـالٙ
من حپٓٿريّخص وقاميش حملؿطم ٬موهخق واىل ضَذيش نٳوّ حألٲَحى وضو٪يطهم.
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حپٯَحتري حپريخا حپورو نٛوّ ٚيش من حپكيوحا مَ٫وٲش ذٗوخ٪طهخق پطٻوا متػيالً پٳ٫ڀ ذٍسـ ّ يُٷٛـي حپوـؤ
وٶي يؤنٌ حپطمػيڀ
ّ
ٺڀ قيّش غِه ُْن ٍٶر ِش حپرً٫نق ضَٿ َْٓ ُ ٬ضخٍ َِٹ حپٛالسق ٲيٯيل ُْ ّمهخ
٪و(،يخْوٱق  .877 :3007قٺام ٶوپ " :  ،ؾهوّم وحى ٲي ،قيّخصٌ ق ُّ
ز حپ ُكِاِ ق ٲي ،قيخصٌ و٪ٷخٍدق ٺ ُُّڀ َْ ٪ٷَِد ذِٷـ ّي ٍِ حپرَٯـڀق پهـخ
م يطه َّى پك ُم،ق وا َّا
ِٓ ِم َِْ ،رْ َِ ٫
ٍن َْوَشق غ ُ َّ
ؾ ْ
َؾ َهوم وحىيخ ً حْ ُم ُُ ،ؾ ُّ
م يطه َّى پك ُمـ،ق
ِد حپِحينق وضُٳَْ َ٭ ُْ َّمهخ ؾٓم ِ،ق يَ ِؿ ُي َمَح ٍَس َو َؾ ِ٫هخ أَ َ
ِّ
ْر٫و َا َٖ ْوٺشق
پٴ ْوشق غ ّ
مق غ ُ َّ
ٺڀ ٖوٺش ٍحوي ُش ُْ ٍّ
م ضْض ُ
)
(
وحپٛييي" حذن قورڀق  ، 7:0 /5 :7:::هٌة حپٿوقش مطّ ٟموش ملؿمو٪ش من حپٛوٍ حپٯَيرش وحپ٫ؿيرشق يٷٛي
ويٓيڀ من ٲَ َْؾ ،حپ َٷ ْي ُل
ُ
َّ
من وٍحتهخ حپَْوٽ حألٺَځ وٚٴ ؾهوّم وقخالص ٌ٪حد حملٌنرٍنق ذطمػيڀ غهونش حپك ّيش ذَٶرش حپرً٫نق وٞهخمش حپ٫ٷَد مبػـڀ قؿـم
م حپؿٓمق وٺـٌپټ حمـطالٹ حپ٫ٷـخٍد
حپرٯڀق وهي ٞهخمش ٮًن مطوٶّ٫ش حپوحٶ٬ق وهٌة حمليّس حپِمو ّيش حپالمطوخهيش پٯٿيخا حپٓ ّ
قٓيّخً ومَ٪رش ٖـ٫وٍيّخًق
ألٖوحٹق وٚوٍس ضه َّ حپٿكم ذخپٓ ّ
م حپٓخٶ ٤حملي ّمَ ٪ٿي،ق وٺيٴ يوِ ،٪من حپرياق وهي ٚوٍس ٮًن مؤپوٲش ّ
م ال يٓرّز ضٓخٶ ٤حپٿكم ٪خىسًق وااّ ٚوٍس حپ٫ٷَد ذهٌح حپكؿم حپٯَيز وحمله ّوٽ ؾخ ص موقي ًش ذ٧٫م حألٲ٫خٽ حملٌمومش
ألاّ حپٓ َّ
حپـو ٜمػـڀ
حمله ٜٛپهخق وض٫رًنيخ ً ُهوخٹ ٌتّش أٲ٫خٽ مٟخٍ٪ش
وٖوخ٪طهخق ٪ه نكو حپطوحُ ذٍن قؿم حپٌنود وقؿم حپٌ٫حد
ّ
ّ
(ضَٿ َْٓ٬ق يٯيلق يطه َّىق ضْضدق ضُٳَْ٭ق يؿيق يٓيڀ ق يًٗن ْيخٶهخ اىل حْطمَحٍيّش حپٌ٫حد پٿِحين وضخٍٹ حپٛالس وىٌنومط،ق وضّ ٛوٍ پوخ
ٺڀ ؾخنزق وهٌة حپٛوٍ واا ٺخنظ ٮَيرش وٮًن مؤپوٲشق پٻوّهـخ
قخپطهام حملَ٪رش ىحتَس مٯٿٷش نخنٷش ٺخپٓؿنق يؤضيهام حپٌ٫حد من ّ
متػّڀ قٷختٸ ىيو ّيش وؾامپ ّيش أىذ ّيش.
وپٿكيّش حپٳٻَ حألْ٣وٍ وحمل٫طٷـيحص حپٗـ٫ريّش مٻخنـش ذـخٍُسق اً يٓـطي٪ي قٟـوٍهخ حپوٛـو ٙحألىذيّـش هـخالص ٪ؿختريّـش
وأْ٣وٍيّش ض ُٟٳي ٪ه حألقيحع أؾوح ْخقَس ضػًن پيى حملطٿٷّي مٗخ َ٪حپَهرش وحپَٮرش (ذـن ؾـخم٬ق . .87 :3070وحپٯخيـش مـن حإلضيـخا
ذهٌح حپطمػيڀ وذهٌة حپٛوٍس حملَ٪رش من ٶرڀ حپوري  پطٻوا وْيٿش ضٓ٫ى اىل ضهخ٢ز ٪ٷوٽ حپرٍسـ وٶٿـوذهمق پٿطوٳـًن مـن هـٌح
حپوو ٩من حپٓٿوٹ وحپطؿخوُ ٪و،ق ألنّ ،يئ ّى ذٛخقر ،اىل هٌح حپوو ٩من حپهالٹق وحپٌ ال مٳ َّ مو ،مهـام قـخوٽق ومبّـخ أاَّ حپورـي 
ينق ٲمه ّمط ،حپ٫ٛرش أىّص اىل حإلضيخا ذهٌح حپوو ٩من حپطمػيڀ پيوٌٍ حپوخّ ويهَؾهم
ؾخ ٍقمش پٿ٫خملٍنق وهو حملَٖي وحمل٫ٿّم حپ َّذخ ّ
م حپ٧٫ام حپٌين يَٲ٫وا
من حپ٧ٿامصق اً ضؤيت حپٛوٍ پٗيّضهخ وٮَحذطهخق وٮَحذش حملوٶٴ من حپٌنز حملٷرتٱ ومن ٪ٷوذط،ق وهٌح ه ّ
ٍحيش اٚالف حملؿطم٫خصق ٲهم "ييٍٺوا مخ ْٿوٹ أذوخ ؾوٓهم من ٪يودق ٲي٫ميوا اىل ضٛويَ هٌة حپ٫يـود وضٿـټ حپوٷـخت٠
أَذٗ ٬ضٛويَق ويَْموا پؤلٶوحځ حمل ُػڀ حپ٫ٿيخ"(. 770
ويهٿٸ حألْٿود حپ٫ؿختري حپيهٗـش وحپطـوض َّ ٪ـرب متػيـڀ وضٛـويَ مٳ٫ـم ذـخپالم٫ٷوٽ وحألؾـوح حپٯَيرـش وحپ٫وـخج حپهيخپ ّيـش
مام يوپّي ٺَسح ً ٶوحنٍن حپ٣ري٫ش ذخپطؿخوُ حىل مخ ٲوٵ حپ٣ري٫ش وحپوحٶ٬ق ومػڀ هـٌح حألْـٿود
حپٗيييس حپٯَحذش وحملػًنس پٿوٳوّق ّ
٪ام ال ٌنٻن حپط٫رًن ٪و ،ذخپٛوٍ حملؤپوٲش پيى حملطٿٷّيق وحپ٫الٶخص حملؤپوٲش حملٗٻّٿش پٗيّس هـوٽ حملوٶـٴق ٺـام اْـوخى
پٿط٫رًن ّ
حپكَٺش وحپطّكيع وحپركؼ پٿوخٍق اً يّ ٫ي نو٪خً من حپطمػيڀ حپٯَيز وحملهخپٴ پٿ٫خىحص حمل٫هوىس وحملؤپوٲش حپريخا حپورو ق وًپټ
رص ِذه َِامق َوأًُُنَخاِ يَ ْٓ َم ُِ ٬ذه َِامق َوپِ َٓخاٌ يَ ْو ُِ ٣ٸ ِذ ِ،ق ٲَ َيٷ ُ
ين ُوٺِّٿْظُ ِذػ ََالغَش:
ُوٽ :اِ ِّ
ٶوپ : ،يَ ْه َُ ُؽ ُُ ٪و ٌٸ ِم َن حپ َّوخ ٍِ يَ ْو َ
ځ حپْ ِٷ َيخ َم ِشق پَ ُْ ٪َ ،ي َوخاِ يُ ْر ِ ُ
)
(
ِذٻ ُِّڀ َؾرَّخٍ َِ ٪وييق َو ِذٻ ُِّڀ َمنِ ح َّى َ٪ى َم َِ ٬
ِّ ٛوٍِي َن ".حپرتمٌ ق 3077ق( ، 358 /9 : 3688ٲهٌح حملٗهي حپٯَيز وحپ٫ؿيز
َن اِپَ ًهخ آ َن ََق َوحپْ ُم َ
يػًن حپ َُّ٪ز وحپطوض َّ پيى حملطٿٷيق ألنټ ضَى نٳٓټ أمخځ ٪وٸ ٞهم من حپوخٍ پ ،پٓخا و٪يوخا وأًنخا نخٍيّطخاق ٲهـو مهٿـوٵ ٮَيـز
م َّو ٩ق ّٷخ ًق ومٯخيَس پهخ ذ٫ي ؾامل مئغ َّق وحپط٫رًن ذـ(پٓخا يو٣ٸ أمَ ُمٌهڀ آنَ يه ِّ حپٷٿودق و٪ٿيهخ ضـرتحٺم حملٳخؾـآص حألنـَىق
حپكًس(يخْوٱق :3007
ضٳَس حمليِس حپرٍسيش پٿ٫يوٍن وحألًنٍن ٪ه ٫ٚيي حإلىٍحٹ
من قوٸ ٖييي ٪ه هئال حپػالغشق وهٌة حپٳؿؤس ِّ
ّّ
. .583
وحپٌ ي َّو ٩حملٗهي أٺًت ويٻَس أٲٸ ضوٶّ ٬حملٗخهي مبهخپٳط ،پٿ٫خىحص حمل٫هوىس وحملؤپوٲشق هو أ ّا حپوخٍ هوـخ هـي حپطـي ضركـؼ
ّ ٪من وٺّڀ ذهخ من حپٛ٫خس وحملٌنرٍن ذٷٛي حپٌ٫حد وضوٳيٌ حپ٫ٷوذش ٪ٿيهمق وضطك َّٹ ْخقخص حپٷيخمـش ذخقػـ ًش ٪ـوهمق ومـ ٬هـٌة
حملطٯًنس پٿوخٍ ٪ه حپ٫ٛيي حملٻخينق هوخٹ قَٺش غخذطش پٿٛ٫خسق اً يطّ٣٫ٿوا ٪ن حپكَٺشق ويكرٓوا أنٳخْهم نٗي ًش من حپوخٍ
حپكَٺش
ّ
ين پٿٛ٫خس ّ
ييٽ ٪ه قخپطهم حپوٳٓ ّيش حملَ٣ٟذش حملطك َّٺش وا٪خٶش پهـم
حپطي ضالقٷهمق ألنهخ پهخ أًنخا ضٓم٫خاق وهٌح حپػروص حملٻخ ّ
ملو ٬متٻّوهم من حپٳَحٍق وهٌح حملٗهي حپ٫ؿيز يُكيڀ ٪ه مِيي مـن حپَ٪ـز وحپٷٿـٸ ٮـًن حمل٫هـوىلنق حپـٌ ٪خٖـط ،حپٗهٛـيخص
حپػالغشق ٲٷي أىت حپوري  ذهٌح حپطمػيڀ پهئال حپػالغش (حپؿ ّرخٍوا وحملٍسٺوا وحملّ ٛوٍوا ومٛـًنهم حآلنـَس پيٻـوا ٪ـرب ًس پوـخ
وپٿمٓٿمٍن ؾمي٫خ ً.
حپٷٛش ىوٍح ً هخ ّمخ ً ضكٷيٸ حپٯَ ٝحملوٗوى من حپريخا حپورو ق ٲهي وْـيٿش مـن وْـختڀ حپـو٨٪
ةاملصح :ضٿ٫ز
سادساً  /امذمشٌه
ّ
ّ
وحإلٍٖخى وٺٌپټ حپي٪وس وحپطرٿيٰق وًپټ پطمٻّوهخ
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حپَْوٽ  پٿٷيخّ وحالْطوطخؽ وحپطوٚيڀ ذؤْٿود ٚوٍ قَٺ ّيش ممػّٿشق ٪ويمخ ال ضطكٷّٸ حألهيحٱ مبؿ َّى نٷڀ حپكٷختٸق ٲيٻوا ضٗري،
پٿٷٛـش أيٟـخً ىوٍهـخ
حپٷ ٜوحپَسىق ٲٻـام أ ّا حپطمػيـڀ حپٳ٣وـش وحپربح٪ـشق ٲـب ّا
حمل٫خىن وضٷَيرهخ اىل حپوٳوّ وحألًهخا ذؤْٿود
ّ
ّ
حپٳخ٪ڀ حپطؤغًن حپوٳوّ وحپوؾيحاق وحپطمػيڀ حپٷٛيص ٪رخٍس ٪ن "ٚوٍس ذالٮيّـش ٶٛٛـيّشق ضوروـي ٲيهـخ حپ٫رـخٍس ٪ـه حپطمػيـڀ
ذخپيٍؾش حألْخّ"( حپٯِحلق حپرٷَ ق  397 :3004ق وٶي حضّهٌ حپوري  هٌح حپوم ٤حألْٿويب وْيٿش پطريٿٰ مخ أمَة َن ذ ،حملوحٶٴ
وحملوٞو٪خص حپطي ضٷطيض نو٪خ ً من حپطمػيڀق قَٺ ًش وٲ٫الً ٪ه نكـو مكرـوٹ ذـٍن حپوحٶـ ٬وحپٳويّـشق پٿٓـيَ٣س ٪ـه حپٷٿـود ونؿـخف
حإليٛخٽ پٿَْخپشق ٺوا حپطٛويَ حپٷٛيص مَقٿش أنَى حپر٫ي ٪ن حپٷوٽ حپطٷَيَ ذ٫ي مَقٿش حپطمػيـڀ حپٛـوٍ ق وًپـټ ٪وـيمخ
حپٷٛـش حپورويّـش
يُروى حپطمػيڀ ٪ه اغخٍس حپهيخٽق حپطٛويَ حپٷٛيص ذوَٳَٔ أ٢وٽ وىٶّش مطوحٚـٿش(يخْـوٱق  847 :3007ق ٲؿـخ ص
ّ
حپٷٛش وضٷويخضهخ من قيؼ حپٳٻَس وحألْٿودق أو حملٟموا وحپكـيع حملططـخذ ٬حملطامْـټق حپطـي پهـخ
وٲٸ حملو٧وٍ حپٳ ّوي پهٛوّ ٚيش
ّ
ٶٛش(ٍٖي ق . 93 :7:86
ذيحيش ووْ ٤ونهخيشق أ ضطوحٲَ ٲيهخ حألٍٺخا وضّ ٛوٍ حپكيع حملوّ٧م مَٺّرخ ً پد يٻوا ّ
ضٷَيز حمل٫خنی اىل ٪ٷـوٽ حپٓـخمٍ٫ن
حپٷٛٛيش حملمػّٿشق وًپټ پكيّس أغَهخ
وٶي حٖطمڀ حپريخا حپورو ٪ه ٺػًن من حپوامًؽ
ّ
يلق پيِىحى حمل٫وى ايٟـخقخ وضٻٗـٴ ٲيـ ،ٮَحذـش
واىٍحٺهمق وألاّ و٦يٳش حپطمػيڀ هي "ضٗري ،حألمَ حملؿهوٽ ذخمل٫ٿوځ
وحپهٳي ذخپؿ ّ
ّ
(
يٷ٪ ٜٿيهم ٶٛٛـخً
حألمَ وايهخځ حمل٫وى" حملخلٔق  .87 :٥٨٩١ق وٲوٵ ًپټ ٺخا ٍْوٽ َن  يطٿ ّٷى أقيخنخ ً ٢ٿرخ ً من حپٛكخذش ذؤا ّ
حپٷٛش ويَٮز حالْـطام ٩اپيهـخق وهـٌح حإلٶرـخٽ
ذيثي يط٣ٿّز
پٿ٫ربس وحالض ّ٫خ٥ق وهو ذخْطهيحم،
ّ
ّ
حپٷٛش ى٪وض ،يٓطؿيز ملوخم ّ
ٺٿام وؾي ٲَٚش قيَّغهم ذخپٷ ٜٛحپطي ضؿٌد حنطرخههمق وضكػّهم
٪ٿيهخ ٪ورص قيو ّ أ٣٪ى
ّ
حپٷٛش أه ّميش ذخپٯش نَ٧ة  وأنّّ ،
(
ذٻڀ مخ پييهم من ٖٯٴ حپِيَق . .65 -64 :7:96
٪ه حالْطام ٩اپيّ ،
وٶي رد حپوري  حألمػخٽ ٪ه هيثش ٶّ ٛٛيشق ٮًَ ،ٞپټ َ٢ف حألٲٻخٍ ٪ن َ٢يـٸ حالْـط٫خنش ذخپطٛـويَ وحپطمػيـڀق وذـؼّ
مام يّ ٫ي مٛيٍح ً ٞـخموخً ومـوّ٧امً پٿكٻخيـشق وأنّـ ،ٺـخا يرـيأ
حپ َّوف ٲيهخ وضٯٿيٳهخ ذخپ٫وح٢ٴ وحالنٳ٫خالصق وقٟوٍة  ٲيهخ ٺٓخٍىق ّ
حپَ٣ٱ حأل ّوٽ ٌنػّڀ ؾخنرـخً وحقـيح ً وهـو
ٚوٍس مطؤپّٳش من َ٢ٲٍنق (مػڀ ٺٌح ق (ٺمػڀ ٺٌح ق ٲٿٳ ( ٨ٺٌح
حپٷ ٜٛذٿٳَ ( ٨مػَڀ
قٓ ّيش
حملٗ ّر،ق و حپػخين ٌنػّڀ ٚوٍح ً مط٫يّىس مط٫ٿّٷشق ويؤيت هٌح حپط٫خپٸ حالْط٫خٍ
حپَ٣ٱ حپػخين پطوٞيل حملَحځق ٚوٍس ّ
ممػّٿش ومكٻ ّيش پريخا حپٳٻَسق مػخپ ،ٶوپَ " : ،مػ َُڀ حپْٷَختِمِ ََ ٪ه ُقيُو ِى َّ ِ
ـخد
حْـطَ َه ُّموح ََ ٪
ـه َْـ ِٳي َوش ٲَؤَ َ
َن َوحپْ َوح ِٶِ ِ٬ٲي َهـخ ٺَ َمػَـ ِڀ ٶَـ ْوځ ْ
َ ٚ
مق ٲَٷَخپُوح :پَ ْو أَنَّخ َن ََٶْوَخ ِ ن َِٛي ِروَخ
حْطَ َٷ ْوح ِم َن حپ َْام ِ َم َُّوح ََ ٪ه َم ْن ٲَ ْوٶَ ُه ْ
م أَ َْ ٪ال َهخ َوذَُ ُْٟ٫ه ْ
ذَُ ُْٟ٫ه ْ
م أَ ْْ َٳٿَ َهخق ٲَٻَخ َا حپ ٌَِّي َن ِ أَ ْْ َٳٿِ َهخ اًَِح ْ
(
ـه أَيْ ِ
م نَ َؿـ ْوح َونَ َؿـ ْوح َؾ ِمي ً٫ـخ" حپرهـخٍ ق 7:::ق
م َو َمخ أَ ٍَحىُوح َهٿَٻُوح َؾ ِمي ً٫خق َواِ ْا أَ َنٌُوح ََ ٪
ـيي ِه ْ
م نُ ْئ ًِ َم ْن ٲَ ْوٶَوَخق ٲَ ِب ْا يَ ْرتُٺُو ُه ْ
َن َْٶًخ َوپَ ْ
(. .504: 35:4
ضٳء هـٌة
ؾخ حپطمػيڀ هٌح حپكييؼ حپٍسيٴ ذؤْٿود
پيرٍن ن َ٣حپٓٻوص ٪ن حملوٻَحص و٪وحٶر ،حپطي ضئ ّى اىل ّ
ّ
حپٷٜق ّ
حپه٣وٍس حملؿطم ٬وضه ّي ىة ذخپهالٹق وًپټ پٿٻٗٴ ٪ـن حملوٶـٴ وحمل٫وـى حملٷٛـوى حپـٌ ال يٻٗـٴ ٪ـن مٻوونـ ،االّ ضٛـويَة
ذٷٛش ٶوځ ٍٺروح ْٳيوشق ٲخٶطٓـموح أمـخٺوهم ٲيهـخق ٶٓـم حأل٪ـه وٶٓـم آنـَ
حپوري ّ
ذخملكٓوّ ّ
وٶ ،ٛذخپكَٺشق پهٌح أىت ّ
أْٳٿهخق ٲـبًح أٍحى حپٌين حألْٳڀ حپكٛوٽ ٪ه حملخ ٫ٚيوح اىل حأل٪هق االّ أنهم أٍحىوح غٷز حپٓٳيوش قطى ال يُط٫روح أنٳٓهم وال
أقٔ حپٌين هم حأل٪ه مبخ يٳ٫ٿونـ،ق ٲهَ٪ـوح نكـوهم وأٍحىوح
يُِ٪ؿوح ؾًنحنهمق ٲؤضوح ذخمل٫خوٽ يَييوا غٷز حپٓٳيوشق ٪ويتٌ
ّ
مو٫هم؛ ٲخْطخ حپ٫خُموا ٪ه حپهَٵ من ضينٿّهمق وٶخپوح هٌح مٻخنوخ نٛو ٬ٲي ،مخ نٗخ ق ٲـبا ضَٺـوهم ٪ـه اٍحىضهـم وٚـوي٫هم
مهًنين ذٍن حپوؿخس وحپهالٹق وال غخپؼ
هٿټ ٍٺّخد حپٓٳيوش ؾمي٫خ ًق واا مو٫وهم وأنٌوح ٪ه أيييهم نؿوح ؾمي٫خ ًق وذٌپټ أٚركوح
ّ
پهام(٪وٝق . 4:7:.3074
ين وضوؾيهخض ،حپكٻيمش يّ ٛوٍ پوخ ذوي حپرٍس مبهطٿٴ أٚوخٲ،ق حألنيخٍ وحألٌسحٍق حملٳٓيين وحملٛـٿكٍنق
ٲخپوري  ذؤْٿوذ ،حپريخ ّ
ويريأ قييػ  ،ذؤپٳخ ٥حملامغٿش (مػڀ...ٺمػڀ ق وحملٷيّمش حپوٚٳيّش حپطي حٲططل ذهـخ حپورـي  قييػـ،ق ٺخنـظ پهـخ و٦يٳـش هخ ّمـش
حپٷ ٜحپكييػشق اً يـَو  پوـخ
حپٷٜق ٺؤصّ خ أنؿِص مبوحٚٳخص ٲووا
وحپٷٛش ؾخ ص مطّ ٟموش پ٫وخج
حپٓيخٵ ضٳًٓنح ً وضوٞيكخ ًق
ّ
ّ
ّ
وپ٫ـڀ پٳ٧ـش
ّ
نخٍؾي ٲي،ق ذيپيڀ ٶوپهم (پَ ْو أَنَّخ َن ََٶْوَخ ِ ن َِٛي ِروَخ ق
حپٷٜق ٲهو ْخٍى
حپٷٛش ٪ه پٓخا حپٗهّ ٛيخص وال يطيحنڀ
ّ
ّ
ّ
حپٷٛشق ض ًُٗن اىل نٷ٣ش ضك ّوٽ قخْمش من حپٓٻواق وهـي قَٺـش
(نَٶوخ متػّڀ ٍىوى أٲ٫خٽ حپٗهّ ٛيخصق وضٻوا أيٟخ ً حپ٫ٷيس پكرٻش
ّ
يئق ٺوا حملٳَىس مٗكون ًش ذيالالص من حپطك ّوٽ وحالنٷالد پٿٗهٛيخص وحپرتٶّز پيى حملطٿٷّي پٿموٶٴ(:
موٷ٫٣ش ومٷيّمش ملٗهي مَ ّ
م نَ َؿ ْوح ق هوخ يٿك ٨ٲخ٪ٿ ّيش مٳَىس (حپهَٵ ق اً ضـومي اىل حپهـالٹ وحپـيمخٍ
مق َهٿَٻُوح َؾ ِمي ً٫خق َواِاْ أَ َنٌُوح ََ ٪ه أَيْ ِيي ِه ْ
رتٺُو ُه ْ
ٲَ ِب ْا يَ ْ ُ
م ق َواِ ْا أَ َنٌُوح يُوقي اىل حنط٧خځ وضوحضَ وحنط٧خٍ.
ّ
رتٺُو ُه ْ
حپوٜق وضٻَحٍ (ا ْا حپٍسّ ٢يش م ٬حپٳ٫ڀ (:ٲَ ِباْ يَ ْ ُ
أ ّمخ حپط٫رًن ذـ( َىنَكٍُا َج ِمٌ ًْا ،نَ َج ٍْا ٌَنَ َج ٍْا َج ِمٌ ًْا( يٻَس حالنط٧خځ ويٳخؾي حملطٿٷّي قٍن يوٷٿز حپٳ٫ـڀ اىل حپيهٗـشق وضٛـيځ
حپٷٛش مٳطوقش پيى حپٓخٍى ذٍن حالقطامپٍنق (ذٍن
حملطٿٷّي وضٻوا حپوطيؿش حپكطم ّيشق ا ّمخ حپهالٹ پٿؿمي ٬أو حپوؿخس پٿؿمي٬ق وضَٹ نهخيش
ّ
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حپؿام٪ي پٯَ ٝاٌسحٹ حملطٿٷّي وؾٌذ ،اىل حملوٶٴ وحپٷّ ٟيشق وٖ ّي حنطرخه ،پيٻوا ذطكٿيٿ ،وضوٶّ ،٫مٗخٍٺخً
حپهالٹ حپؿام٪ي وحپوؿخس
ّ
حپٷٛشق ويرتٶّز ٪ن ٺػز مًٛن أوپثټ حألٖهخٙق وا ّا حپط٫رًن ذـ(پو أنّخ نَٶوخ يًٗن اىل أ ّا حپكيع ال يِحٽ ٪ه ٶيي حپطوٳيٌق أ
ّ
م ضوٳيٌة ذ٫يق وأ ّا حپط٫رًن ذـ(پو أنّخ نَٶوخ م ٬ضَٹ حپهخمتش مٳطوقش پيى حپٓخٍى يُ ِ
ز حپِمن ٚٳش حپيٌنومش حپٳخ٪ٿشق أ مـ٬
مل يط ّ
ٻٓ ُ
حپٷ ٜهو حملخيض حپر٫يي وپٻ ّن ُمن حپطٿٷّي هو حپكخر حملٓطمَق وًپټ ألا ّهيٲ  ،حپ٫ربس وحملو٧٪ش وحپرتذيش وحپطوؾي،
أ ّا ُمن
ّ
رصٱ مٿٻيّطهم وذٍن مو ٬هٌح
حپٓٿيمق وحپرصح٩
ّ
حپٷٛش ذٍن حپٗهٛيّخص يٻوا غوختيّش ا٣٪خ حپكَيّش پرٟ٫هم وضَٺهم پٿط ّ
رصٱ حپٌ يئ ّى حىل حپه َ٣پٿؿمي٬ق پهٌح يٻوا حپرصح ٩ذٍن أهڀ حپ٣رٷش حپ ُ٫ٿيخ وأهڀ حپ٣رٷش حپٓٳه ىحنـڀ حملٻـخا حپـٌ هـو
حپط ّ
حپٓٳيوشق
أ ّمخ حپرصح ٩ٲيهخ ٲيريأ من اٍحىس حپٗهّ ٛيخص حملوؾوىس أْٳڀ حپٓٳيوش پ٫يځ ٍٞـخهم ذوٛـيرهم ووٞـ٫هم وحپط٫رـًن ذــ(إِ َذا
م) ،يًُٗن اىل ٖيّس قخؾخضهم پٿام ق ألنّهم اًح أٍحى أا يكٛٿوح ٪ه حملـخ الذـ ّي مـن مـَوٍهم
اسذَ َل ٍْا ِم َن ام َْام ِء َمسٌا َع َ َم ْن َف ٍْ َك ُي ْ
ْ
ذكَٺش ضٛخ٪ييّش اىل من ٲوٶهمق وهٌة حپكَٺش (من حألْٳڀ حىل حأل٪ه ضط٣ٿّز ذٌٽ ؾهي مـوهمق ٲيٻـوا مر٫ـؼ حملٗـٷّش وحپط٫ـز
يف ن ِ
َصـٌ ِتنَا
ّ
پهم وٺٌپټ حإليٌح پٯًنهمق پٌح ٶ ٍَّوح حپطٳٻًن
قڀ رسي ٬ٮًن ميٍوّق وهو نَٵ حپٓٳيوش ذٷوپهم (مَ ٍْ أَنَّا َخ َس ْكنَـا ِ
َخ ْسكًا) ،ٲؤٚرل جح ٩حپٗهّ ٛيخص ٪ه حملٻخاق ٲخملٻخا اًح ً هو ذئٍس حپرصح ٩وحألقيحعق وحملٻخا حملمػّڀ ذـ ،هـو حپٓـٳيوشق أ هـو
حملٻخا حپٓختَ وحملطك َّٹ حملطوخُ٪ ٩ٿي ،وحپهً٣ن القطامٽ حپٯَٵق ومن حملالق ٨أ ّا حپوري ( حپٓخٍى ال يَُيوخ وؾوة حپٗهٛيّخص وال
يينڀ ضٳخٚيٿهمق أل ّا ٮَ ،ٞهو ضٓٿي ٤حپٟو ٪ه حپٳٻَس وٚوٍضهخ حملطٷخذٿش حملطٛخٍ٪شق وايٛخٽ ٲٻَض ،من (أاّ ا٣٪ـخ حپٳـَى
حپٷٛش ذييٿش ٪ن هٌح
قَيّط ،حمل٣ٿٷشق وضَٺ ،پيٳ٫ڀ مخ يٗخ و٪يځ مَحٶرط،ق يئ ّى اىل حپٳٓخى حالؾطام٪ي وحپهالٹ حپؿام٪ي ق وؾ٫ڀ
ّ
ذخپٷٛش
حپٷوٽ حپطٷَيَ ق پيٗخٍٹ ٪ٷوٽ حملٓطمٍ٫ن وأقخْيٓهم وپيو ّٞل پهم ذؤْٿوذ ،حملميِّ مخ يَيي ضوٚيٿ،ق وم٫ٿوځ أاّ پٿطمػيڀ
ّ
پو( ٜحپٷختم /حپوحٶ ٬و(حأل٪ـه /حپٓـٳه ال
ضؤغًنة أٶوى ٪ه حملطٿٷّي من  َٝ٪حألٲٻخٍ مؿ َّىس پ،ق وااّ حپط٫رًن ذخپػوختيّخص هٌح ح ّ
ٌُنٻن ضٯخٲڀ ىوٍهخق واصّ خ ٪مڀ ٪ه اٞخٲش ذُ٫ي ذرص ّ ق قَٺ ًش وقيغخ ًق وؾ٫ٿظ حألٲٻخٍ حملؿ َّىس ٚوٍس ممػّٿش ىٍحم ّيخًق وٺـٌپټ مـخ
يئىّي ،حپطٟخ ّى ٲيهخ من حن٫ٻخْخص متول حپكيع ٶيٍس ٪ه ٖ ّي حملطٿٷّي وضٗويٷ ،پٿمطخذ٫شق حملٓ ّمى ذؤْٿود حپؿٌد وحپٗ ّي ٪مٿيّش
حپٷ .http://letschangeourselves.com(ٜق وهٌة حپٛوٍس حپَحت٫ش حپطي هـي مـن ٚـو ٬حپطٗـري٪ ،رـخٍس وٚـٳيش ذكطـش ضكمـڀ اىل
ّ
ضٛوٍنخ أٺًت من مؿَى حالن٫ٻخّ حپكَ پٿكٷيٷش حپهخٍؾيش(حپٛرخ٭ق . 59: :7:99
وٺػًنح ً مخ ٺخا  يُهخ٢ز أٚكخذ ،ويو ّؾههم ذَ٣يٷش قٻخيـش ٶٛـ ٜووٶـخت ٬وٶ٫ـظ ألٶـوحځ ٮـخذَينق ٲيٻـوا پهـخ نٳـوّ
ْخ ِم٫يهخ أ٢يز حألغَق وأٲٟڀ حپطوؾي،ق وضك٧ى ذؤوٲَ حپوٗخ ١وحالنطرخةق وضٷ٪ ٬ه حپٷٿز وحپٓم ٬أ٢يز مخ يٻواق اً ال يوح َؾـ ،ٲيهـخ
حپٷ ٜحپٌ هو قييؼ ٮًن مرخٌس وض٫رًن ٶختم ٪ه حپطمػيڀ وحپطٳوّنق ٲطٻوا پ ،مو ،حپ٫ـربس
حملهخ٢ز ذؤمَ أو نهيق واصخ ٪ن َ٢يٸ
ّ
وحملو٧٪ش وحپٷيٍسق أل ّا حپكييؼ حألىيب ٮًن حملرخٌس هو حألٶَد وحألٺًت َٞ٪ش وحنطهخذخ ً پٿط٫ٿّـٸ ذخپـٌهن وحپطٷرّـڀ حپٗـ٫وٍ مـن
حألْٿود حپٻَيم ض٫ٿيم ،پوريِّ(  ،أذو
حپه٣خد حملرخٌس حملوؿِ ٪ن َ٢يٸ (حٲ٫ڀ وال ضٳ٫ڀ ق وٶي حْطهيځ َن ض٫خىل أيٟخً هٌح
َ
ُ٪َ ٜٿ َ
ظ ِذ ِ ،ٲُئحى ََٹ َوؾخ َ َٹ ِ َه ٌِ ِه حپ َك ُّٸ َو َم ْو ٌِ َ٧٪ش َو ًِٺْ ََى
َيټ ِم ْن أَنْرخ ِ حپ َُّ ُْ ِڀ مخ نُػَ ِّر ُ
ُٮيّس  .7:5 :3009ق ٶخٽ ْركخن ،وض٫خىل [:وٺُالًّ نَٷ ُّ
ٍن]( ْوٍس هوى .730 :ق وْخٍ حپوري ٪ ه نٳٔ حملوهـ پريخا أموٍ ىيو ّيش وىنيويّش پٿٛكخذش حپٻَحځ  وحپوخّ حملكي٣ـٍن
پِٿْ ُم ْئ ِم ِو َ
ذ.،
ٌف ِة َس ِك ٌَّ ٍح َكدْ كَـا َد ًَ ْلذُنُـًُ امْ َْطَ ُ
ـإ إِ ْذ َزأَدْـًُ
وٺٌپټ نؿي مػڀ هٌح حألْٿود حپٷٛيص ٮًن حملرخٌس ٶوپ" : ،ةَ ٌْنَ َام كَن ٌْث ًُ ِط ُ
ر ُمٍ َك َيا ،ف ََس َلذًُْ إًَِّاهَُ ،ف ُغ ِف َس مَ َيا ِة ًِ"( مٓٿم ( 707: : 3356ق يُ٣ٿ٫وخ هٌح حپكـييؼ ٪ـن أه ّميـش
ٌهَ ،فنَ َص َع ْ
سائِ َ
ةَ ِغ ٌٍّ ِم ْن ةَغَاًَا ةَ ِنٍ إِ ْ َ
حپ َِّٲٸ وحپٗٳٷش ذخپكيوحنخص واٮخغطهم وٶظ حپكخؾش وحپٟيٸق وٺٌپټ ٪ن أه ّميش ىوٍ حملخ وٶيمط ،حپكيخس وحپوؾوى؛ ألنّ ،أْخّ
حپكيخسق و٪ن ْ٫ش ٍقمش َن ٲي ،پ٫رخىةق وپٻن من ذخد حپطوؾي ،ٮًن حملرخٌس وحملهخ٢رش حپٳو ّيش ٮًن حملرخٌسسق اً يـؤيت حپَْـوٽ (ٙ
ذٷٛش ذ٫ييس من قيؼ حپِمن پٻوّهخ ٶَيرش ٪ه حپوٳٔ حپرٍسيش ومتػّٿهخق ويريأ حپكييؼ ذٿٳ( ٨ذيوام حپٌ ٌُن ّهي پوٶو ٩قيع مٳخؾجق
ّ
حپٷٛش ٪ه وضًنس وحقيسق وحپط٫رًن ذـ(اً يٳيي حملٳخؾؤس حپطي ضؤيت پطٯيًن حپكيع وضٷٿّز ٖهّ ٛيش حپرٯي حپطي
وحإلٖخٍس اىل ٪يځ ًْن
ّ
ضٻوا مٿيثش ذخپه٣خيخ وحپًَحتڀق پٻ ّوهخ ضؤنٌهخ حپٗٳٷش وحپَقمشق ٪ويمخ ضؿي ٺٿرخ ً يَ ُ
٣وٱ قـوٽ ذـ مـن ٖـيّس حپ٣٫ـ٘ق وال يٓـط٣ي٬
حپوٚوٽ اىل حملخ .
ومن حملٓٿَّمِ ِذ ِ ،أ َّا حپٷٛش ضطٻوا من ٪وخج مطالقمش من حپٳٻَس وحألقيحع وحپٗهٛيخص وحپوٓيـ حپٳوي حپٌ ضوٟو ٲي ،هـٌة
حپ٫وخجق وا ّا حپٗهّ ٛيخص ٲيهخ ( حپٻٿز وحمَأس ذٯي ق أ ّمـخ حپكـيع ٲهـو نٿـ ٬حملـَأس حملوكَٲـش قـٌح هخ پطٓـٷي حپٻٿـز مـن ٖـيّس
حپ٘٣٫ق ألنهخ أنٌضهخ حپٗٳٷش وحپَقمش ذ،ق ٲٯٳَ َن پهخق واًح ذيّوخ مخ يٓـ ّمى ذـخپه ّ
حپـيٍحمي هـٌة حپٷٛـشق ٲـباّ حپريحيـش ٲيهـخ
٤
ّ
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مٗهي حپٻٿز حپٗييي حپ ٘٣٫م ٬أنّ ،ٶَيز ؾ ّيح ً من حملخ ق پٻوّ ،ال يٓط٣ي ٬حپوٚوٽ اپي،ق ٲهو يٓ٫ى ؾخهيح ً پرٿو٭ ٮخيط ،من حملـخ
وپٻن ىوصخ ؾيوىق وحپ٫ٷيس ضريأ مؿي حمَأس ذٯي إلٍوح ،ٗ٣٪ق ٲهٌح يوٷـڀ ذوـخ مـن قخپـش اىل أنـَىق أ قخپـش حپ٣٫ـ٘ اىل
حپٷٛـش پٯـَ ٝحپ٫ـربس وحملو٧٪ـش وال
حپٷٛش ْخٍى نخٍؾيق وهو حپوري  حپٌ يَو پوخ
حپكڀق وحپٓخٍى هٌة
ّ
حپَو ّ حپٌ هو
ّ
ّ
ضؿٓي قخپش حپ ٘٣٫پٿكيوحاق وٺٌپټ قخپش حإلٖـٳخٵ پٿمـَأس حپطـي ضٓـٷي،ق وحملٻـخا حپـٌ هـو
يطيحنڀق ذڀ ي َٝ٫پوخ
ّ
حپٷٛش حپطي ّ
حپٷ ٜهو حملخيض حپر٫ييق أ ّمخ ُمـن حپطٿٷّـي ٲهـو حپكـخر وحملٓـطمَق وحألٲ٫ـخٽ
حپٷ ٜوحپَسى هو (حپر ق وُمن
٪ورص ٍتيًس
ّ
ّ
حپو ٜحپٷًٛن ضًٗن اىل رس٪ش حپكَٺش وضٛويَ حألقيحع ذٗٻڀ مٓطم َّ پيالپش حپٳخ ٪ه حپط٫ٷيـز
هٌح
حپوحٍىس وحملٓروٶش ذخپٳخ
ّ
حپَسي٬ق ذكيؼ ال يٻخى يوطهي حپكيع من ضط ّر ٬وضؿيّىق ّ
ر ُمٍ َك َيا ،ف ََس َلذًُْ إًَِّاهَُ ،ف ُغ ِف َس مَ َيا ةِـ ًِ ق ومبـخ أا
ييٽ ٪ه ًپټ ٪رخٍسَ ( :فنَ َص َع ْ
هيٱ حپوري  من رسى هٌة حپكوحىع هو حپط٫ٿيم وحپريخا واٍٖخى حأل ّمشق پٌح ٲهـو حْـطهيځ أْـٿوذخً متػيٿيّـخً مالمئـخً مـ٢ ٬رـخ٪هم
ويطمٓٻوا ذهخ.
ذخپٷٛش پ٫ٿهم ي٫طربوا ذهخ
وموحٶٳهمق وهو حپطمػيڀ
ّ
ّ
ضوٚڀ حپركؼ اىل ؾمٿش من حپوطختـ أه ّمهخ:
امخامتح  :وٶي ّ
 /7ا ّا أْٿود حپطمػيڀ أْٿود قخر وٲخ٪ڀ حپريخا حپورو ّ ق وًپټ ٺونهخ وْيٿ ًش پطؿٓيي حمل٫خين حملؿ َّىس وحپهٳ ّيش ذٯيش ايٛـخپهخ
ٍسـد مـن
حپطخ ّ
ځ وحپوخؾل اىل حملطٿٷّيق ٺوا ن٣خد حپَْوٽ ( ٙن٣خد ضٍسـي ٬وضرٿيـٰق و حپوٶـظ نٳٓـ ،ن٣ـخد أى ّ
يب ذٿيـٰ مط ّ
حپرالٮش حپٷَآنيّش.
يب ٲخ٪ڀق يٿؿؤ اپي ،حملطٻٿّم حپرٿيٰ ذٷٛي حپطِ٫يـِ وحپطٷويـش ملـخ يٷوپـ ،ويرييـ،ق وًپـټ ٪وـيمخ
 /3أْٿود حپطمػيڀ أْٿود
ذالٮي وأى ّ
ّ
يٗ َ٫أ ّا حملهخ٢ز حملطٿٷّي ذكخؾش اىل مٓخ٪يس وضَٺيِق ملخ ِ
يهـٜ
ونخٚـش ٲـيام
ضه ٜأمـوٍح ً مه ّمـشًق
أٍْڀ اپي ،من ٍْخپش پٳّ ٧يشق
ّ
ّ
ّ
حپيين وأقٻخم ،حپطٍسي٫يّش وحألنالٶيّشق من ٶرڀ ٚخقز حپٍسي٫ش.
 /3حپٯخيش حپؿوهَيّش من أْٿود حپطمػيڀ حپريخا حپورو هي حپطوٞيل وحپريخاق وٺٌپټ حپطِ٫يِ وحپطٷويش وحإلقٻخځق ٲٷي حْـطهيځ
ين پطوٞيل ٺػًن من حألقٻخځ حپييو ّيش وحپهٿٷ ّيشق ذٷٛي حإلٶوخ ٩وحپطرًٛنق ملخ ألْـٿود حپطمػيـڀ مـن أغـَ
حپوري  هٌح حألْٿود حپريخ ّ
وٲخ٪ٿيّش پطؿٓيي وضَْيو حپكٷختٸ حألًهخا وحپٷٿود.
وحپٷٛشق وهو ( ٙٺـخا يٓـط٫مٿهخ
 /4وپٿطمػيڀ ذيخا حپَْوٽ ( ٙأْخپيز ٪يييسق موهخ حإلٖخٍس وحمله ٤ّ٣وحپكؿخؽ وحپطٛويَ
ّ
ٺـڀ ًپـټ إليٛـخٽ
ذكٓز قخؾش حملوٞو ٩وحألٲٻخٍق موطٷالً ومطي ٍّؾخ ً ذٍن ضٿټ حألْخپيز ذكٓـز مـخ ضط٣ٿّرـ ،حملوحٶـٴ وحملٷخمـخصق ّ
حپطريٿٰ وحپطوؾي ،اىل أ٪ه ىٍؾخص حپطؤغًن وحإلٶوخ٩ق وٺٌپټ مَح٪خس حپوخقيش حألىذيّش وحپرالٮيّش حپوٶظ نٳٓ.،
 /5وٶي يؤيت حپطمػيڀ ذيخن ٙ( ،أقيخنخ ً ٪ه ٖٻڀ ق ّؿش ذٷٛي حإلٶوخ ٩واغرخص ّ ٚكش حپٳٻَس وٶروپهخق وًپټ ٪ويمخ يط٣ٿّز حملوٶٴ
ٶٛش ٺخمٿش پٯـَ ٝحپطٗـويٸ وحإلغـخٍسق وٺٓـز
نو٪خ ً من حملكخؾؿش وحالْطيالٽق وال ٌنٻن حالٺطٳخ ذخإلنرخٍ وحملكخييسق أو ٪ه نكو ّ
يرٍن پ ،وي٪ َٝ٫ٿي ،من مٳخهيم وأقٻخځق ٪ه نكو مٗ َّوٵ وٮًن مرخٌسق أو يؤيت ٪ه هيثش ٚوٍس مؿخُيّش پٯخيش حپريخا
حملطٿٷّي ٲيام ّ
وحپطوٷّڀ ذٍن حمل٫خين حپكٷيٷيش وحملؿخُيّش.
٪ـام ال ٌنٻـن حپط٫رـًن ٪وـ ،ذخپٛـوٍ حملؤپوٲـش
 /6وحپطمػيڀ ذخپٯَحتز وحپ٫ؿختز هو ص ٤من حپطمػيڀ حپريخا حپورو ق ؾخ پٿط٫رـًن ّ
وحملَ٫وٲشق من ٚوٍ يوځ حپٷيخمش وأقوحٽ حپ٣ٯخس وحملٌنرٍنق ٺوْيٿش پٿَى ٩وجٱ حپوخّ ٪ن ضٿـټ حپـٌنود وحملـآغم حپطـي ؾـخ ص
ذكٷّهخ حألقخىيؼ ذطٿټ حپٛوٍ حمله ّوپش وحپٯَيرش.
كامئح املصادز ٌاملساج
أٌالً /امكذث:









حپٷَآا حپٻَيم
 .اذَحهيمق ٍيٻخاق 7:9:ق نٷي حپٗ َ٫من حملو٧وٍ حپوٳًسق 7١ق ىحٍ حپٗئوا حپػٷخٲيش حپ٫خمشق ذٯيحى.
حذن مو٧وٍق ؾامٽ حپيينق3004ق پٓخا حپَ٫دق ىحٍ حپكييؼ -حپٷخهَس.
أذو ُٮيّسق ٪ري حپٳطخفق3009ق حپَْوٽ حمل٫ٿم  وأْخپير ،حپط٫ٿيمق ىحٍ حپرٗختَ حإلْالميشق ذًنوص-پروخا.
أٍْ٣و٢خپئق 7:84ق ٲن حپَٗ٫ق ضَ ٪ :ريحپَقمن ذيو ق 7١ق ىحٍ حپػٷخٲش پٿ٣رخ٪ش وحپوٍس.
أْ٫ي حپِٮريق 3000قحالضٛخٽ وحپ٫الٶش حإلٍٖخىيشق ٪اما  :حپؿخم٫ش حألٍىنيش.
حپرخٶالينق مكمي ذن حپ٣يزق7:74ق أ٪ؿخُ حپٷَآاق ضل :حپٓيي أقمي ٚٷَق  7١ىحٍ حمل٫خٍٱ.
حپرهخٍ ق ٪ري َن ذن مكميق 7:::ق ٚكيل حپرهخٍ ق 3١ق ىحٍ حپٓالځ پٿوٍس وحپطوُي -٬حپَيخ.ٝ
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ذن أقميق أذو حپٳٟڀ أقمي ذن مكميق 3003ق مؿم ٬حألمػخٽ :أذو حپٳٟڀ أقمي ذن مكمي ذن أقميق ضكٷيٸ :ى .ؾخا ٪ري َن ضومـخق 7١ق ىحٍ ٚـخىٍ
–ذًنوص.
ذن ؾويق ٪ػاماق 7:63ق حپهٛختٜق ٪ػاما ذن ؾويق ضل :مكمي ٪يل حپوؿخٍق ىحٍ حپهيىق ذًنوصق ىحٍ حپٻطز حملرصيش.
ذن قورڀ :أقمي ذن قورڀق7:::ق مٓوي حإلمخځ أقمي ذن قورڀق 3١ق مئْٓش حپَْخپش.
ذن ٲخٍّق أذو حپكٍٓن أقميق 7:8:ق م٫ؿم مٷخيئ حپٿٯشق ضل٪ :ري حپٓالځ مكمي هخٍواق ىحٍ حپٳٻَ .
حپريوميق ى :مكمي ٍؾزق3006ق حپريخا حپورو ق 7١ق ىحٍ حپوٲخ  -حملوٛوٍس.
حپرتمٌ ق أذو ٪يىس مكميق ْون حپرتمٌ ق3077ق 7١ق مئْٓش حپَْخپش نخٌسواق ىمٗٸْ -وٍيخ.
حپطهخميق نٷَس ق7:93ځ حالضؿخهخص حپٓويش وحمل٫طِپيـش ىف ضؤويڀ حپٷَآاققىحٍ حپ٫ٿم.
حپؿـــخق٨ق أذـــو ٪ــــػاما ٪مـــَو ذــــن ذكـــَق 3003ق حپريـــخا وحپطريــــٍن :ضٷـــييم وٌسف حپــــيٺطوٍ ٪ـــيل ذـــو مٿكــــمق ىحٍ مٻطرـــش حپهــــالٽ.
حپِمٿٻخينق 7:75ق حپطريخا

٪ٿم حپريخاق ضل :ى .أقمي م٣ٿودق وى .نييؿش حپكييػيق 7١ق ذٯيحى.



حپؿَؾخينق أذو ذٻَ ٪ريحپٷخهَ ذن ٪ريحپَقمن ذن مكميق7::6ق ىالتڀ حإل٪ؿخُق 7١ق ىحٍ حپٻطخد حپَ٫يب – ذًنوص.






حپؿَؾخينق ٪ري حپٷخهَق7::7ق أرسحٍ حپرالٮش :ق ص :مكموى مكمي ٖخٺَق  ١ىحٍ حمليين ذؿيس .7
حپؿٍِ قحذن حالغًنق 7::9ق حملػڀ حپٓختَ أىد حپٻخضز وحپٗخَ٪ق 7١ق ىحٍحپٻطز حپ٫ٿميش ذًنوص -پروخا.
ؾًنوق ذًنق 7::3ق ٪ٿم حإلٖخٍس (حپٓيموپوؾيخ ق ضَؾمش :موٌٍ ٪يخيشق ضٷييم :مخُا حپوَ٪ق ىحٍ ٢الّ.
حپكميحين ق ٲخپل قمي أقمي ق3007ق حپٛوٍس حپريخنيـش حپكـييؼ حپورـو حپٍسـيٴق ٲـخپل قمـي أقمـي حپكمـيحينق 7١ق مئْٓـش حپـوٍحٵ پٿوٍسـ
وحپطوُي.٬
حپكميحينق ى٫ْ .ي ٪ري حپَقيمق3077ق حپطٗري ،حپكييؼ حپورو حپٍسيٴق ى٫ْ .ي ٪ري حپَقيم حپكميحينق 7١ق ىحٍ ٮييح پٿوٍس وحپطوُي.٬
حپكمِحو ق ى.مكمي أذو حپ٫ال أذو حپ٫الق 3008ق حپهٛخت ٜحپرالٮيش حپريخا حپورو ق مٻطرش حپَٖي.
حپكمو ق حذن قؿشق 3004ق نِحنش حألىد وٮخيش حإلٍدق ضكٷيٸٛ٪ :خځ ٖ٫يطو ,ىحٍ ومٻطرش حپهالٽ.
حپهوحٍُميق حپِمهٍس ق ى.صق حپٻٗخٱ ٪ن قٷختٸ حپطوِيڀقق ى١ .ق ىحٍ اقيخ حپرتحع حپَ٫يب – ذًنوص.
ىوذَ ق ٍيؿئق قيخس حپٛوٍس وموضهخق ضَؾمش ى .ٲَلي ُحھيق 7١ق ىحٍ حملؤموا پٿرتؾمش وحپوٍس.
حپَحُ ق ٲهَ حپيينق7::6ق نهخيش حإليؿخُ ىٍحيش حإل٪ؿخُق ضل :ى .اذَحهيم حپٓخمَحيئق ىحٍ حپٳٻَق ٪اما .
حپَحُ ق مكمي ذن حيب ذٻَ ذن ٪ريحپٷخىٍق 7:97ق مهطخٍ حپٛكخفق ىحٍ حپٻطخد حپَ٫يب –ذًنوص.
حپَحٲ٫يق م٣ٛٳى ٚخىٵق 3004ق ا٪ؿخُ حپٷَحا وحپرالٮش حپورويشق7١ق مئْٓش حملهطخٍ پٿوٍس وحپطوُي.٬
ٍٖي ق ىٍٖ .خىق7:86ق ٲن حپٷٛش حپٷًٛنسق 3١ق ىحٍ حپ٫وىسق ذًنوص.
حپَمخينق أذو حپكٓٓن ٪يلق 7:97ق حپوٻظ ا٪ؿخُ حپٷَآاق ضل :مكمي نٿٴ َن أقميق 3١ق ىحٍ حمل٫خٍٱق مرص.
حپِيخص ق أقمي قٓنق 7:75ق وقي حپَْخپش –ٲٛوٽ حالىد وحپوٷي وحپٓيخْشق 6١ق مٻطرش نهٟش-جق م٣ر٫ش حپَْخپش ..
حپِيَق ى .مكمي ذن قٓنق 7:96حپٷ ٜٛحپكييؼ حپورو ىٍحْش ٲويش موٞو٪يشق 4١ق حپَيخ.ٝ









ُينق نوٍ3077ق حپطوحٚڀ ٮًن حپٿٳ٧ي ..حپؿٓي أٲٛل پٯش من حپٿٓخاقى١ق ىص.
حپٓٻخيكق حذو ي٫ٷود يوْٴ7:98ق مٳطخف حپ٫ٿوځق ضكٷيٸ :أٺَځ ٪ػاما يوْٴق 7١ق ىحٍ حپَْخپشق ذٯيحى.
حپٓييق ىٖ.ٳي٬ق7:93ق حپط٫رًن حپريخىن ق 3١ق ىحٍ حپٳٻَ حپَ٫يب.
ٚخپلق ى.ذٍسى مىسق 7::5ق حپٛوٍس حپَٗ٫يش حپوٷي حپَ٫يب حپكييؼق حملَٺِ حپػٷخ حپَ٫يبق ىحٍ حپريٟخ  -ذًنوص.
حپٛرخ٭ق مكميق  :7:99حپطٛويَ حپٳوي حپكييؼ حپورو حپٍسيٴق 7١قحملٻطز حإلْالمي ذًنوص.
ٚوپشق ٪ري َنق3000ق حپكؿخؽ حپٷَحا من نالٽ أهم نٛخت ،ٛحألْٿوذيشق 3١ق ىحٍ حپٳخٍحيبق ذًنوص -پروخا.
٢رخنشق ى .ذيو ق7::8ق م٫ؿم حپرالٮش حپَ٫ذيشق ق 5١ق ىحٍ حذن قِځ پٿ٣رخ٪ش وحپوٍس وحپطوُي -٬ذًنوصق پروخا.



حپ٣ربحينق ْٿياما ذن أقمي ذن أيود أذو حپٷخْمق 7:94ق حمل٫ؿم حپٻرـًنق ص :قمـي ذـن ٪ريحملؿيـي حپٓـٿٳيق 3١ق مٻطرـش حپ٫ٿـوځ وحپكٻـم –














حملوٚڀ.









٢ٿيامصق ى.ٮخُ ق ق 3008ق حپوًت ٪رص حپوروس وحپهالٲش حپَحٖيسق أَ٪.ٲخا حآلٖٷَق ىمٗٸ :ىحٍ حپٳٻَ.
٪ري حپكميي ق ىٖ.خٺَق 3006ق ٪رص حپٛوٍس حپٓٿريخص وحإليؿخذيخصق ٪خمل حملَ٫ٲشق م٣خذ ٬حپٓيخْش – حپٻويظ.
حآلنَينق ى ١ .ق حپٗخٍٶش.
٪ري َنق ى٪.وىس ٪ري ٪وىسق ى .ص حالضٛخٽ حپٛخمظ و٪مٷ ،حپطؤغًن
٪رتق ى.نوٍ حپيينق 7:97ق ٪ٿم حپكييؼ وحپيٍحْخص حألىذيش ق 7١ق ؾخم٫ش قٿز.
َ٪حٍق ى .مهي حْ٫يق3008ق حپريخا ذال پٓخاق ىٍحْش پٯش حپؿٓيق 7١ق ىحٍ حپٻطز حپ٫ٿميش –ذًنوص –پروخاق.
حپٓ٫ٷالينق أقمي ذن ٪يل ذن قؿَق ـ7:97ق ٲطل حپرخٍ ٌسف ٚكيل حپرهخٍ ق ىحٍحپَيخا پٿرتحع.
حپٓ٫ٻَ ق أذو هالٽق7:63ق حپٛوخ٪طٍنق 7١ق ىحٍ اقيخ حپٻطز حپَ٫ذيشق حپٷخهَس.
نٯًنق مٷخٍذش ضيحوپيش مَ٫ٲيش آلپيخص حپطوحٚڀق ى ١ق اٲَيٷيخ حپٍسٵق حملٯَد.
ًٗ٪نق ٪ري حپٓالځق 3007ق ٪ويمخ نطوحٚڀ ّ
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حپ٫ٷخىق ٪رخّ مكموىق 3008ق ٪رٷَيش مكمي 7١ :ق حملٻطرش حپ٫رصيشٚ -ييح –ذًنوص.
حپ٫امٍق أ .ى .قمي ذن نخج ذن ٪ري حپَقمنق ى.صق ٺووُ ٍيخ ٝحپٛخپكٍن ق ى١ .ق ىحٍ ٺووُ أٖريٿيخ.
حپ٫مَ ق ى .مكميق 3003ق ذالٮش حپه٣خد حإلٶوخ٪يق 7١قأٲَيٷيخ حپٍسٵ.
٪وٝق أقمي ٪ريةق3074ق موْو٪ش ذالٮش حپَْوٽ 7١ :ق مَٺِ حپٻطخد پٿوٍس -ؾمهوٍيش مرص حپَ٫ذيش.
حپٯِحلق أذو قخميق 7::4ق حملٓطٛٳى ٪ٿم حألٚوٽق ضل :اذَحهيم ٍمٟخاق 4١ق ىحٍ حإلقيخ ق ذًنوص.
حپٳًنوُآذخى ق مؿيحپيين مكمي ذن ي٫ٷودق300:ق حپٷخموّ حملكي٤ق 5١ق ىحٍ حملَ٫ٲش -ذًنوص -حپٳًنوُ آذخى .
ٶيحمش ذن ؾ٫ٳَ ق أذو حپٳَؽق 7:73ق نٷي حپَٗ٫ق ضل :ٺامٽ م٣ٛٳىق 4١ق مٻطرش حپهخنؿيق مرص.
ٶ٣زق مكميق 3003ق ال يؤضوا مبػٿ،ق 7١ق ىحٍ حپٍسوٵق.
حپٷًنوحينق أذو حپكٓن ذن ٍٖيٸق 7:83ق حپ٫ميس مكخْن حپٗ َ٫وآىحذ ،ونٷيةق 5١ق ىحٍ حپؿيڀق ذًنوصق پروخاق.
ٺوپوؿووىق ٍوذٍن ؾوٍؽق 7:77ق مرخىة حپٳنق ضَؾمش :أقميقمي مكموىق حملئْٓش حملرصيشق حپيحٍ حملرصيش.
م٣ٛٳىق اذَحهيم ق حپِيخصق أقمي قٓنق وآنَواق حمل٫ؿم حپوْي٤ق ص :مؿم ٬حپٿٯش حپَ٫ذيشق ىحٍ حپي٪وس.
م٣ٿودق ى .أقميق 7:98ق م٫ؿم حمل٣ٛٿكخص حپرالٮيش وض٣وٍهخق م٣ر٫ش حملؿم ٬حپ٫ٿمي حپَ٫حٶي.
حملوخو ق مكمي ٪ري حپَإوٱق 7:9:ق حپطوٲيٸ ٪ه مهامص حپط٫خٍيٴق 5١ق ىحٍ حپٳٻـَ حمل٫ـخج-ذـًنوص -ىمٗـٸق ُٺَيـخق ٲـئحىق 7:96ق ؾمهوٍيـش
أٲال٢واق ىٍحْش وضَؾمشق حپٷخهَس :حپهيثش حملرصيش حپ٫خمش پٿٻطخد.
يخْوٱق ى .أقمي ,ق 3007ق حپٛوٍس حپٳويش حپكييؼ حپورو حپٍسيٴق  9١قىحٍ حملٻطريق ْوٍيخ –ىمٗٸ.
يونٔق مكمي نريق 3008ق ْيٻوپوؾيخ حپيحٲ٫يش وحالنٳ٫خالصق 7١ق ىحٍ حمليَسس٪ -اما.

سانٌاً /امتحٍز ٌامللاالخ املنشٍزج يف امدٌزًاخ.




حپـــــــــــٴ پيٿـــــــــــش و پيٿـــــــــــشق

ذــــــــــن ؾـــــــــــخم٬ق ْـــــــــــمًنس ق3070-300:ق ٪ؿـــــــــــختري حملهيـــــــــــخٽ حپَســـــــــــى
اٌسحٱ :ىٚ .خپل ملرخٍٺيشق ؾخم٫ش حپكخؽ پهْض ذخضو،ق ٺٿيش حآلىحد وحپ٫ٿوځ حإلنٓخنيش.
َ٪يٴق أ.ى .مكمي نْضق وآنَواق3074ق حپر٫ي حپؿامل وحپكؿخؾي پٿ٧خهَس حپرالٮيش (حپطمػيڀ صوًؾخً ق مؿٿش ؾٌوٍق .45٩
ْ٫ييق ٲٟيٿش أقميق 307:ق ذالٮش ح إلٖخٍس حپوٳٓـيش حپكـييؼ حپورـو حپٍسيٴ(ىٍحْـش ضكٿيٿيـش حپٻطـز وحپٓـطش ق اٌسحٱ :حپـيٺطوٍس أْـام
ْ٫وى أىهخځ حپه٣خدقأَ٢وقشق ٺٿيش حآلىحد ق ؾخم٫ش حملوٚڀ.

 حپٯِحلق ٖ٫يز ذن أقمي ذن مكمي ق 3004ق مرخقؼ حپطٗري ،وحپطمػيڀ
حپكخٲ ٨اذَحهيم حپرٷَ ق ؾخم٫ش أځ حپٷَىق حپٓ٫وىيش.
 حپٷَٶوٍ ق مكميق مٳهوځ حملكخٺخس ذٍن أٍْ٣و وٲالْٳش حإلْالځق مَحؾ٫ش نٷييشق مؿٿش حپؿخذَ ق .74٩
 حملخلٔق ٪ـخل٘ مكموى ْٿیم ق ٥٨٩١ق مهطـخٍحص ٪رـي حپٷـخهَ حپؿَؾــخين ىٍحْــش نٷيلــش ٲــي ٞــو ٲٻــَة حپوٷــي ق ٍْـخپش مخؾٓـطیَق ؾخم٫ـش
حپیَموٹق ٺٿیش حالىحد وحپ٫ٿـوځ حالنٓخنیش وحالؾطام٪یش ق ىحتَس حپٿٯش حپَ٫ذیش.
 مكميق ْ٫يحپيين موٛوٍق 3077ق مالمل من حپريخا حپورو ق مؿٿش حالْالځ آْيخ مـ 9ق 7٩ق يونيو.
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Abstract
This research is a joint studying attempt of exemplification in the prophetic rhetoric for the perspective of
familiarization to its types, imageries along with studying its constructive rhetorical features through a dual
studying approach of the stylistic rhetoric as exemplification being a technique of achieving eloquence and
quintessential for a successful communication process.
Rhetoric is arn aesthetic style that the eloquent speaker resorts to in essential conditions. This is achieved by
different tools and techniques. The rhetoric competence and its values are out of limitation as it is the mother of
the aesthetic and linguistic knowledge especially the prophetic rhetoric being the zenith of its kind as it is
saturated by the soul of the Glorious Qura an.
The modern studies have proved that all the aesthetic and linguistic message descend from the womb of
rhetoric and that is why the prophet Mohammad(peace be upon him) resorted to that rhetorical style so often for
its significant role in illustrating the meanings and intentions to be recognized withir intended and required form.
The research follows a method that blends style observation with the rhetoric processing for the sake of the
semantic and aesthetic values that the study attempts to discover.
This work consists of an introduction shedding light on both dual concepts of exemplification and the style
of exemplification, rhetoric and the prophetic rhetoric, followed by six crucial points according to the order and
types of exemplification: The first point studies the subject through signs, the second shows exemplification by
scripts and pictures, the third axis deals with the subject by arguments and evidence while the fourth through
images. The fifth clarifies exemplification through exotic and astonishing and the last point illustrates the subject
understudy through stories. The paper then ends with the margins, references and a conclusion of the work
results.
Keyword: the acting- mark; sign-state ment.
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دافكح جاسم محمد
طاىسمصطفى عيل
َوپێ،ه-ىين،الق،ْ  ُحنٻۆى- ٺۆپێژی ُمخا-ٍةذی،٪ ٖی ُمخنی،ذ
ًپٍخذ
تەځ پێٻۆڵیوەوەلە ٺە ذە نخونیٗخنی (ٖێوحُی نوحنيا پە ڕووا ٺَىنەوەٺخنی پێٯەمرەٍ (ىٍووىی نوحی پەْەٍ ذێظ ىحلەق هەوڵيەىحص ىەٶی
. ٲەٍمووىەٺخنی پێٯەمرەٍ (ىٍووىی نوحی پەْەٍ ذێظ ذە ضێڕوحنیوێٻی هونەٍی ذهخضە ڕووق ٺە ىەٶی ٲەمووىە ىەٺخضە نخڵی ىەْطپێٻی نۆی
پێٻۆڵیوەوەٺە پە ىەٍوحُەلەٹ و ىوو ذەٕ پێټ ىێظق پە ىەٍوحُەىح ضیٗټ نَحوەضە ْەٍ چەمٻی نوحنيا وە ڕەوحنێژی ڕوونٻَىنەوەٺخنی پێٯەمرەٍ (ىٍووىی
. نوحی پەْەٍ ذێظ
ٺەپە ٖەٕ ذخّ پێٻهخضووەق ٺە ذخْی ؾۆٍەٺخنی نوحنيا ىەٺخصق ٺە تەول٘ نۆی پە نوحنينی ذە ه ًیٿًٻخٍی نوحنيا ذەچیَۆٹ نوحنيا ذە ذەذەپًگە ه ًیوخنەوە
. پەٺۆضخلی پێٻۆڵیووەٺەٕ ىح گَنگرتلن تەنؿخمەٺخا نَحونەضە ڕوو.نوحنيا ذەتیٗخٍەص نوحنيا ذەولًوە ىەذیوێطەوە
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