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 انخالصح
جالهطؼحء جُخطحذ٢ ٤ٌُٕٞ ك٤ظالً ك٢ ال٤ُس ُِؼ٤ِٔس جٌُال٤ٓس، ٝئٕ ذئٕ جُط٘ـ٤ْ ُٚ عِطحٕ ًر٤ش ك٢  ضـ٤٤ش جُخحسؽس جُ

 دٝسز جٌُال٤ّٓس، ئر ذحُط٘ـ٤ْ ٣كذّ سعْ ضِي جُِٞقس جُٔٞع٤و٤ّس، ٝرُي قغد جُغ٤حم جُز١ ٣ش٣ذٙ جُخطحخ جُِـ١ٞ ٝجُغ٤ش

ّٕ جُشعٍٞ جٌُش٣ْٓؿش٣حش جٌُالّ ٝآ٤ُحش جُطٞجطَ جُِغح٢ٗ ٛٞ ٖٓ ًحٕ أكظف جُؼشخ   ) ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ(، ٝذٔح أ
 ً ً ذٌٔط٘ضجش جُط٘ـ٤ْ، كحُٞهٞف ػ٠ِ ٝٓؼحش ٖٓ أقحد٣ػٚ جٌُش٣ٔس ٖٓ جُؿحٗد جُط٘ـ٤ٔ ؛ُغحٗح ٢ ٤ُششذٗح ُزج ٛٞ ًحٕ ػحسكح

ال٤ُس، ٝرُي ٖٓ خالٍ هشجءز ٝطل٤س ك٢ ظالٍ د ِك٤ػ٤حش جُخطحذ٤ّس، ٝعِطس ضِي جألذؼحدُُط٘ـ٤ٔ٤س ئ٠ُ جُذالُس جُكو٤و٤س ج

َّٕ جُٞهٞف ػ٠ِ ٛزٙ جأل ِي جُغِطس جُذال٤ُّس  ئ٠ُ ئ٣ؿحد ض ٣ٜذ٣٘ح قحد٣ع ٝكن جُٔؼط٤حش جُطذج٤ُّٝسجُٔؼط٤حش جُطذج٤ُٝس، ئر أ
ٝٛزج جُركع ٣ش٣ذ إٔ ٣ذُٞ ذذُٞٙ ك٢ ٛزج جإلؽحس؛ أٓال ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ؾٜٞدٙ ؿش٣حش جُخطحخ ذشٌِٜح جُغ١ّٞ. ك٢ ضـ٤٤ش ٓ

  ذحدسز ؾ٤ّذز ُِط٘ظ٤ش ك٢ ٛزج جُكوَ جُِـ١ٞ دجخَ ذكرٞقس جألقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس جُشش٣لس.

 

 

The Power of the Semantic Dimensions of the 

Speech in the Prophetic Traditions 

(A Descriptive reading) 
 

ABSTRACT 

Intonation has a big role to build a real road map to the meaning of conversation. Mostly, it 

clears the meaning in different ways and illustrates the way of speech. The Prophet 

Muhammad (Peace be upon.) is the best speaker in Arabic standard language, and he was 

very smart in sorts of using intonation. So, in this paper we will deal the authority of 

intonation in Profit’s speech through the descriptive analytic theory and some concept of 

pragmatic theory, in order to get the real meaning through the profit’s speech. At the end, we 

hope this paper be a good step in this kind of research to both fields: (Linguistics field and 

Islamic religious studies). 
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 نًمذيحج

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝأطكحذٚ أؾٔؼ٤ٖ. أٓح ذؼذ:جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ، ٝجُظالز ٝجُغالّ ػ٠ِ ٗر٤ٚ جُؿحٓغ جٌُِْ، 

 ٝأ٤ٔٛطٚ ٝقذٝدٙ ٝجُٜٔ٘ؽ جُٔطرغ ك٤ٚ، ًح٥ض٢: ِد جُركع ك٤٘رـ٢ ذ٤حٕ ٓشٌِطٚطكورَ جُخٞع ك٢  

 

 انثسث يشكهح

ّٖٔ أعِٞخ جالعطلٜحّ،  ٝجُذسجعحش جُط٢   هِس جُذسعحش جُِـ٣ٞس ػ٠ِ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس؛ ع٤ّٔح ضِي جألقحد٣ع جُط٢ ضطؼ

س، ُْٝ ٣ذسط ك٢ ػٞء جُٔؼط٤حش جُطذج٤ُٝس  ّٓ أؾش٣ص ػ٤ِٜح قغد قذٝد ذكػ٘ح أؿِرٜح ضطٔكٞس ك٢ جُؿٞجٗد جُِـ٣ٞس جُؼح

 ذلؼحء جُط٘ـ٤ْ.ٝئذشجص ضِي جُغِطس جُذال٤ُس جُط٢ ضك٤ؾ 

 

 أًٍّْح انثسث

ئرج ٝهل٘ح ػ٠ِ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس جُشش٣لس ٖٓ خالٍ ٓٞع٤و٤ّس جُط٘ـ٤ْ ٝٝكن جُٔؼط٤حش جُذال٤ُّس ٝجُطذج٤ُّٝس ضؼ٢ء ؾٞجٗد 

ّٕ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ أذذع ك٢  ) ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ(ٓششهس ُِخلح٣ح جُذال٤ُّس جُط٢ ضك٤ؾ ذٔح٤ّٛحش جُكذ٣ع، ٤ًٝق أ

 جعطؼٔحٍ ٓٞع٤و٤ّس جُط٘ـ٤ْ.

 

 زذٔد انثسث

ّٖٔ أعِٞخ جالعطلٜحّ ٝضِي جالٗض٣حقحش جألعِٞذ٤س جُط٢ ضشجٝدٙ خالٍ  ٣وطظش جُركع ػ٠ِ ضِي جألقحد٣ع جُط٢ ضطؼ

 جُغ٤حم جالعطؼٔح٢ُ.

 

 يُٓدٍّح انثسث

ّْ أخز ضِي  جألقحد٣ع ٝضك٤ِِٜح ك٢ ػٞء ٛزج ٣ؼطٔذ جُركع ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ جُطك٢ِ٤ِ، ئر ٣وّٞ ذٞطق جُط٘ـ٤ْ؛ غ

 جُٜٔ٘ؽ.

 

 خطح انثسث

ٍَ ٜٓ٘ٔح ٓطحُد.٣ٝطٌٕٞ جُركع ٖٓ   ًح٥ض٢: ٓركػ٤ٖ، ٝضكص ً

 

 

 انًثسث األٔل

 لٕل انشسٕل انكشٌى) صهى هللا عهٍّ ٔسهى( نٕصف انرُغًٍاخ انًصازثحيفٕٓو انرُغٍى ٔٔصف 

 

 يفٕٓو انرُغٍى انًطهة األٔل:

س جُٔؼؿ٤ٔس ٝجالططالق٤س جألذؼحد جُذال٤ُس ُِط٘ـ٤ْ ًحٕ ال ذّذ ُ٘ح ٖٓ جُٞهٞف ػ٠ِ جُذالُ ٝهرَ إٔ ٗذُٞ ذذُٞٗح ئ٠ُ عِطس

 ُِط٘ـ٤ْ.

ْ:) جعْ (،حء ك٢ ٓؼؿْ جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ ذإٔؾكوذ    نغح: انرُغٍى ُْ ك٢ِ جُؿٔغ : "ضَ٘ـ٤ ٤ ـِ ، جُطَّْ٘ َْ َـّ : ض٘ـ٤ٔحش، ٓظذس َٗ

ِٖ :جإلَْٗشحُد ، جُطَّطْش٣ُِد ك٤ِِٚ . ك٢   (1) ) جُؼِّٞ جُِـ٣ٞس ( ضٞج٢ُ دسؾحش طٞض٤َّس ٓخطِلس أغ٘حء جُُّ٘طن" جَُِّْك

ٝٛٞ  كٜٞ "ضطحذؼحش ٓطشدز ٖٓ ٓخطِق أٗٞجع جُذسؾحش جُظٞض٤س ػ٠ِ ؾِٔس ًحِٓس أٝ أؾضجء ٓططحذؼس، أّيا اصطالزاً:

جُز١ ضوحٍ ذٚ  ، ًٔح ٝأّٗٚ "جإلؽحس جُظٞض٢  (1)ٝطق ُِؿِٔس ٝأؾضجء جُؿَٔ ٤ُٝغص ٌُِِٔحش جُٔخطِلس جُٔ٘ؼضُس"

 .(3)؛ كؼالً ػٖ "ض٘ٞع جألطٞجش ذ٤ٖ جالسضلحع ٝجالٗخلحع ك٢ أغ٘حء جٌُالّ(2)جُؿِٔس"

                                                                 
ّ ، ٝ ٓؼؿْ جُٔؼح٢ٗ 2008 -1429ٙٓحدز )ٗـْ( ، ؽ دجس جُكذ٣ع ، جُوحٛشز ،   ٓؼؿْ جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ : ُِل٤شٝصجذحد١  - 1

 جُؿحٓغ ٓحدز )ٗـْ( ٓؼؿْ جٌُطش٢ٗٝ.
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ٛزج، ٝئٕ جُؿحقع ٝجذٖ ؾ٢ّ٘ أدسًح جُط٘ـ٤ْ ٝسعٔح ٓؼحُٜٔح ك٢ ضشع٤ْ جُذالُس جُٔشجدز ٖٓ خالٍ جٌُالّ جُٔ٘طٞم، ٝئٕ  

ٛٞ آُس جُِلع ٝجُؿٞٛش، ٝذٚ ٣ٞؾذ جُطأ٤ُق ُٖٝ ٖ إٔ جُظٞش ُْ ٣ططشهح ئ٤ُٚ ذحُطغ٤ٔس، ئر رًش جُؿحقع ك٢ جُر٤حٕ ٝجُطر٤٤

ح ئال ذحُطوط٤غ ٝجُطأ٤ُق ُٝقغٖ جإلشحسز ذح٤ُذ ٝجُشأط، ٖٝٓ ُقغٖ جُر٤حٕ ذحُِغحٕ  ًٓ ضٌٕٞ قشًحش جُِغحٕ ُلظًح ٝال ًال

ذحخ  جُطؼؿد . أٓح جذٖ ؾ٢٘ كوذ ُٞـ ذذٝس جُط٘ـ٤ْ ك٢ (4)ٓغ جُز١ ٣ٌٕٞ ذحإلشحسز ٖٓ جُذٍ ٝجُشٌَ ٝجُطلطَ ٝجُطػ٢٘

ح،  ًٔ جعطكحٍ خرًشج، ٝرُي "هُٞي: ٓشسش ذشؾَ أ١ سؾَ، كأٗص ج٥ٕ ٓخرش ذط٘ح٢ٛ جُشؾَ ك٢ جُلؼَ ُٝغَص ٓغطلٜ

َّٕ أطَ جالعطلٜحّ جُخرش ٝجُطؼؿد ػشخ ٖٓ  ح ًحٕ رُي؛ أل َّٕ ٓح صجتذز ٝئَّٗٔ ًٝزُي ٓشسش ذشؾَ أ٣ٔح سؾَ؛ أل

 .   (5)جُخرش"

ّٕ جذٖ ؾ٢ّ٘ ضلطّٖ  ضذج٤ُّٝس ٓلّٜٞ جُط٘ـ٤ْ ذٔؼ٘حٙ جُٔؼحطش، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أَّٗٚ ُْ ٣زًش ًِٔس جُط٘ـ٤ْ، ٝٛزج ٖٝٓ ٛ٘ح، كا

، ٝرُي ك٤ٔح قٌحٙ طحقد "ٓح ٗوشأ ؾّشجء قذ٣ػٚ ػ٠ِ قزف جُظلس، هحتالً:  "ٝهذ ُقِزكص جُظلس ٝدُّص جُكحٍ ػ٤ِٜح

  َ َّٕ ٛزج ئَّٗ  ، ْٝٛجٌُطحخ ٖٓ هُْٜٞ : ع٤ش ػ٤ِٚ ٤ُ ٕ: ٤َُ ؽ٣َٞ. ًٝأ ٍَّ ٖٓ جُكحٍ ػ٠ِ ٣ش٣ذٝ ٔح ُقزكص ك٤ٚ جُظلس ُِٔح د

ٚ: ؽ٣َٞ أٝ  ٓٞػؼٜح، ٝرُي أَّٗي ضكّظ ك٢ ًالّ جُوحتَ ُزُي ٖٓ جُطط٣ٞف ٝجُططش٣ف ٝجُطلخ٤ْ ٝجُطؼظ٤ْ ٓح ٣وّٞ ٓوحّ هُٞ

ٍ: ًحٕ ٝهللا سؾ ْٕ ضٌٕٞ ك٢ ٓذـ ئٗغحٕ ٝجُػ٘حء ػ٤ِٚ، كطوٞ ِطٚ، ٝرُي أ ّٓ اًل! ٗكٞ رُي، ٝأٗص ضكّظ ٛزج ٖٓ ٗلغي ئرج ضأ

ٌّٖ ك٢ ضٔط٤ؾ جُالّ ٝئؽحُس جُظٞش ذٜح ٝػ٤ِٜح أ١ سؾاًل كحػاًل أٝ  كطض٣ذ ك٢ هٞز جُِلع ذـ)هللا( ٛزٙ جٌُِٔس، ٝضطٔ

ٌّٖ جُظٞش ذاٗغحٕ ٝضلّخٔٚ؛ كطغطـ٢٘ ذزُي  ٍ: عأُ٘حٙ كٞؾذٗحٙ ئٗغحًٗح، ئر ضٔ ح أٝ ٗكٞ رُي. ًٝزُي ضوٞ ًٔ شؿحًػح أٝ ًش٣

ْٕ رٓٔطٚ ٝٝطلطٚ ذحُؼ٤ن هِص: عأُ٘حٙ ًٝحٕ ئٗغحًٗح! ػٖ ٝطلٚ ذوُٞي: ئٗغحًٗح عًٔكح أٝ ؾٞجدً  ج أٝ ٗكٞ رُي، ًٝزُي ئ

ح أٝ َُِكًضج أٝ ٓرخاًل أٝ ٗكٞ رُي" ًٔ ٝضض١ٝ ٝؾٜي ٝضوطرُٚ، ك٤ـ٢٘ رُي ػٖ هُٞي: ئٗغحًٗح ُث٤
(6)  .   

 :ْ ٍُّ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُط٘ـ٤ كحُطط٣ٞف ًٔح ٝسد ك٢ ٗالقع ٖٓ خالٍ ضك٤َِ هٍٞ جذٖ ؾ٢ّ٘ ئّٗٚ جعطخذّ ٓظطِكحش طٞض٤ّس ضذ

ُٚ ٝسكؼٚ ٝأػالٙ ّٞ ح جُططش٣ف كٜٞ ٖٓ ؽشـ جُش٢ء ئرج ؽ َّٓ ٕ: ٖٓ ؽٞـ ذٚ رٛد ٛ٘ح ٝٛ٘حى، ٝأ جُِغح
، ٝجُطلخ٤ْ (7)

 ئػطحء جُظٞش ه٤ٔس طٞض٤ّس ٓلخٔس؛ كٜزٙ جُٔظطِكحش ُٜح ضؼِنٌّ ذحُظٞش ٝذذسؾطٚ أغ٘حء جُ٘طن ذٚ.

ّٕ جُطط٣ٞف ٝجُططش٣ف ٝجُطلخ٤ْ هذ ضؿّغذش ك٢ ّٜٓحش  ٛزج ٝأ ظحٛشز جُكزف، ٝٛزٙ جُظحٛشز ُْ ضٌٖ ؿحترس ك٢ ذطٕٞ أ

ّٕ عِطس جُط٘ـ٤ْ ك٢ جُكزف ُٜح  س ٖٓ ذ٤ٖ جُٔٞػٞػحش جُط٢ ػحُؿٞٛح، رُي أل ّٔ جُطشجظ جُِـ١ٞ، ذَ جقطِّص ٌٓحٗس ٜٓ

ًّذ طحقد ٓالى جُطأ٣َٝ )ش ّٕ "ئ٣ؿحص جٌُال708عِطس دال٤ُس ٝٓوحٓحش ضذج٤ُٝس ٣ؿد إٔ ضطحذن جُٔوحّ، ٣ٝإ ّ ٛـ( ئ

ئرج ٓح ض٤ّٜأش ضِي جألسػ٤س جُٔشطشًس ذ٤ٖ جُرحّظ ٝجُٔطِو٢، ٝػِٔص  (8)٣وطؼ٤ٚ قزف ٓح ٣لْٜ ٖٓ جٌُالّ جخطظحسجً"

ٕ ٖٓ جُِٔلٞظحش جُغحذوس  ّٞ جُوشجتٖ جُِغح٤ٗس ًحُ٘رش ٝجُط٘ـ٤ْ ٝجُط٣ِٞ٘حش جُظٞض٤س ػِٜٔح دجخَ جُٔك٤ؾ جُِغح٢ٗ جٌُٔ

ًٔح ٣زٛد ئ٤ُٚ جذٖ هط٤رس  ضِي جألسػ٤س جُط٘ـ٤ٔ٤ّس ال ٣ٌٕٞ رُي جُكزف ٓكٔٞدجً  .  ٝئرج ُْ ضط٤ّٜأ(9) ُِؿِٔس أٝ جُالقوس ذٜح

َّ ٓوحّ ٓوحٍ، ُٝٞ ًحٕ ٛـ276)ش (، هحتالً: "ٌُّٝ٘ٚ ٤ُظ ذٔكٔٞد ك٢ ًَ ٓٞػغ، ٝال ذٔخطحس ك٢ ًَ ًطحخ، ذَ ٌُ

"ٕ  .(10)جإل٣ؿحص ٓكٔٞدجً ك٢ ًَ جألقٞجٍ ُؿّشدٙ هللا ضؼح٠ُ ك٢ جُوشآ

                                                                                                                                                                                                          
 .194: 2006، 4دسجعس جُظٞش جُِـ١ٞ.د أقٔذ ٓخطحس ػٔش، ػحُْ جٌُطد، ؽ  - 1
 .226194:  1994جُؼشذ٤س ٓر٘حٛح ٝٓؼ٘حٛح، د ضٔحّ قغحٕ، دجس جُػوحكس  جُذجس جُر٤ؼحء  جُِـس  - 2
 .225جُٔشؾغ جُغحذن:   - 3
ٝ ذكش.. ضكو٤ن: شٜحخ جُذ٣ٖ، ٓٞكن.. ؽ  - 4 ٕ ػٔش ٞ ػػٔح ٕ ٝجُطر٤٤ٖ، جُؿحقع أذ ّ، 2003. ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس: 2جُر٤ح
1 /79. 
١، ػرذ جُك٤ٔذ.. ؽجُخظحتض، جذٖ ؾ٢ّ٘، أذٞ جُل  - 5 -ٛـ1424، ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس: 2طف ػػٔحٕ، ضكو٤ن: ٛ٘ذٝج

2003، ّ3/269. 
 .371-370  2جُٔشؾغ جُغحذن: ؼ  - 6
ٛحخ، ٓكٔذ   - 7 ٖ ٓكٔذ ػرذجُٞ ٠ ذطظك٤كٜح أ٤ٓ ٗس، جػ٘ط ٖ ٓ٘ظٞس، ؽرؼس ؾذ٣ذز ٓظككس ِٝٓٞ ٕ جُؼشخ، ُإلٓحّ جُؼالٓس جذ ُغح

ّ،  ٓحدز ؽشـ 1997ٛـ =1417، 2ء جُطشجظ جُؼشذ٢، ٓإعغٚ جُطحس٣خ جُؼشذ٢، ذ٤شٝش، ُر٘حٕ، ؽجُظحدم جُؼر٤ُذ١، دجس ئق٤ح
 .535ـ 2/528ٝٓحدز ؽٞـ،

 .1/181 :جُط٘ض٣َ ٓالى جُطأ٣َٝ جُوحؽغ ذز١ٝ جإلُكحد ٝجُطؼط٤َ ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُٔطشحذٚ جُِلع ٖٓ آ١  - 8
٢ُ ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ٝآ٤ُحش ج - 9  .113/ 1العطذالٍ.ؽشم جُطؼ٤ٖٔ جُذال٢ُ ٝجُطذٝج

ٖ هط٤رس جُذ٣٘ٞس١. ضؼ٤ِن: ٓكٔذ ذٜؿس جألغش١، جُغ٤ذ ٓكٔذ شٌش١ ج٥ُٞع٢..  - 10 ْ ذ ٖ ٓغِ ٖ هط٤رس، ػرذ هللا ذ أدخ جٌُحضد ،جذ
ـ: 1314، جٌُٔطرس جُؼشذ٤س،1ذـذجد: ؽ ٛ15. 
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٣ٝؼذ )ئذشج٤ْٛ أ٤ٗظ( أٍٝ ٖٓ أدخَ ٓظطِف جُط٘ـ٤ْ ك٢ جُذسجعحش جُِـ٣ٞس جُؼشذ٤س  انًسذثٍٍ:انرُغٍى عُذ  -

َّٕ جإلٗغحٕ ق٤ٖ ٣٘طن ذِـطٚ ال ٣طرغ دسؾس طٞض٤س ٝجقذز ك٢ (1) جُٔؼحطشز، ٝعٔحٙ ))ٓٞع٤و٠ جٌُالّ(( ، ٝرًش" أ

سؾس جُظٞش ًٝزُي جٌُِٔحش هذ جُ٘طن ذؿ٤ٔغ جألطٞجش؛ كحألطٞجش جُط٢ ٣طٌٕٞ ٜٓ٘ح جُٔوطغ جُٞجقذ، ضخطِق ك٢ د

ْٕ ٗغ٢ٔ ٗظحّ ضٞج٢ُ دسؾحش جُظٞش ذحُ٘ـْ جُٔٞع٤و٤س" حّ قّغحٕ( (2)ضخطِق ك٤ٜح... ٣ٌٖٝٔ أ ّٔ ح )ض ّٓ ، أ
ك٤ظق جُط٘ـ٤ْ  

"ّ ، ٣ٝغططشد هحتالً: ئّٗٚ "ضطحذؼحش ٓطشدز ٖٓ ٓخطِق أٗٞجع  (3)ك٢ جٌُالّ "ذحسضلحع جُظٞش ٝجٗخلحػٚ أغ٘حء جٌُال

٠ ؾِٔس ًحِٓس، أٝ أؾضجء ٓططحذؼس ٝٛٞ ٝطق ُِؿَٔ ٝأؾضجء جُؿَٔ ٤ُٝظ ٌُِِٔحش جُٔخطِلس جُذسؾحش جُظٞض٤س ػِ

ذٔؼ٠٘ أّٗٚ ٛ٘حى ضلحٝش ذ٤ٖ ٓوحؽغ جٌُالّ، ٣ٝكذظ جُظؼٞد ٝجُٜرٞؽ خالٍ جُذجتشز جٌُال٤ّٓس، ٝٛزٙ  (4) جُٔ٘ؼضُس "

 جُؼ٤ِٔس ضظ٘غ جُط٘ـ٤ْ.

ٖٓ طؼٞد ئ٠ُ ٛرٞؽ، أٝ ٖٓ جٗخلحع ئ٠ُ جسضلحع، ضكظَ ك٢ ٖٝٓ ٛ٘ح، كحُط٘ـ٤ْ "ضـ٤٤شجش ٓٞع٤و٤س ضط٘حٝخ جُظٞش 

ًالٓ٘ح ٝأقحد٣ػ٘ح ُـح٣س ٝٛذف، ٝرُي قغد جُٔشحػش ٝجألقحع٤ظ جُط٢ ض٘طحذ٘ح ٖٓ سػ٠ ٝؿؼد ٣ٝأط ٝأَٓ ٝضأغش 

ٝال ٓرحالز، ٝئػؿحخ ٝجعطلٜحّ ٝشي ٣ٝو٤ٖ، ٝٗل٢ أٝ ئغرحش، ك٘غطؼ٤ٖ ذٜزج جُطـ٤٤ش جُ٘ـ٢ٔ جُز١ ٣وّٞ ذذٝس ًر٤ش ك٢ 

". ٝٛزج ٓح (5)لش٣ن ذ٤ٖ جُؿَٔ؛ ك٘ـٔس جالعطلٜحّ ضخطِق ػٖ ٗـٔس جإلخرحس، ٝٗـٔس جُ٘ل٢ ضخطِق ػٖ ٗـٔس جإلغرحشجُط

:ٚ هذ ضٌٕٞ جُ٘ـٔس ٗـٔس ضلحؤٍ ٣ٝغ٤ّٜٔح ذؼؼْٜ جُ٘ـٔس جُٞؾذج٤ٗس، ٝهذ ضٌٕٞ  أشحس ئ٤ُٚ جُذًطٞس ع٤ٔش عط٤ط٤ّس ذوُٞـ

ي أٝ ػؿش أٝ ٣أط أٝ جعطغالّ، أٝ ؿ٤ش رُي ٓٔ ٌّ  .ُٚ ػالهس ذغ٤ٌُٞٞؾ٤س جُٔطٌِْح ضش

ً ػ٠ِ ٓح عرن، كإ جُظؼٞد ٝجُٜرٞؽ جُز١ ٣٘طحخ جُؼ٤ِٔس جٌُال٤ٓس ٛٞ ٣ّٞٛس جُٞالدز جُط٘ـ٤ٔ٤ّس، ٝؾّشجء جُؼ٤ِّٔس  ٝٓؼطٞكح

٣ُّٞذ جُط٘ـ٤ْ قضٓس ٖٓ جُٔٞع٤و٤ّحش جٌُال٤ّٓس؛ عٞجء أًحٕ ضِي جُٔٞع٤و٤ّس ٓٞع٤و٤ّس قضٕ ُطذٍ ػ٠ِ جُغأّ أٝ جُؼؿش أٝ 

كق ٝضٌشٙ جألرٕ عٔحػٚ، ٝذزُي ضُّٞذ جُشعحُس جُغِر٤ّس ُِٔخحؽد ٖٓ ُذٕ جُٔطٌِّْ،  أٝ ٓٞع٤و٤س جالعطشجقس أٝ جُطأ

جُططش٣د ُطِٜٞ أرٕ جُٔطِو٢، ٝخالُٜح ٣ش٣ذ جُٔطٌِْ ئسعحٍ سعحُس ئ٣ؿحذ٤س؛ هظذ ٓشحؽشز جُٔخحؽد ٝخِن 

ُي ٣غَّٜ آ٤ُحش جُٞطٍٞ ُِٔخحؽد، ٖٝٓ غْ ٣لِف جالعطشجض٤ؿ٤س جُطؼح٤٘ٓس جُط٢ ٣ش٣ذ جُٞطٍٞ ئ٤ُٜح ٓغ جُٔطِو٢ّ، ٝذز

ك٢ ئٗؿحـ ضِي جُشعحُس جٌُال٤ٓس جُط٢ ١ٞ٘٣ جُٞطٍٞ ئ٤ُٜح ئ٠ُ ؾٜٔٞس جُٔطِو٤ّٖ. ٝٛزج ٤ُظ ذـش٣د ػٖ جُط٘ـ٤ْ كحُط٘ـ٤ْ 

ي ك٢ ضلغ٤ش هؼح٣ح ٗك٣ّٞس ٝضش٤ًر٤س، ٝطشك٤ّس ٝطٞض٤س ٝدال٤ُس ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ٖٓ خالٍ ضًِػ٤شجً ٓح ٣ٌٕٞ ك٤ظالً 

جُٔٞع٤و٤س جُٔطظذسز أغ٘حء جُط٘ـ٤ْ؛ ع٤ّٔح قحٍ ئدسجؼ ٓغط٣ٞحضٚ ٝٝظحتلٚ جُٔخطِلس ك٢ جُطؼر٤ش ػٖ ضذج٤ُّٝس ذؼغ جُٔؼح٢ٗ 

 جُ٘لغ٤س ٝجُ٘ك٣ٞس.

ّٕ دسجعس جُط٘ـ٤ْ ضؼّذ "ٖٓ أدّم ؾٞجٗد جُذسجعس جُِـ٣ٞس ٝأًػشٛح خطٞسز، ذغرد ضؼذد جُ٘ـٔحش ك٢ جُر٤ثس ٤ٚٝػِ ، كا

جُٞجقذز، ٝجسضرحؽ ٛزٙ جُ٘ـٔحش ذحُٔٞجهق جُ٘لغ٤س، ٝجسضرحؽٜح ذحُػوحكس ٝجُطشجظ ٝجُٔغطٟٞ جُِـ٣ٞس أٝ جَُِٜؿ٤س 

ً أعحع٤حً ذحُطـ٤شجش جُط٢ ضطشأ ػ٠ِ ضشّدد ٗـٔس جألعحط أغ٘حء جٌُالّ   ".(6)جالؾطٔحػ٢"، كطـ٤ّش جُط٘ـ٤ْ ٣شضرؾ "جسضرحؽح

ٖٝٓ ٛ٘ح، كارج أسدٗح ذ٤حٕ جُؿحٗد جُذال٢ُ ٌُِالّ ٝضذج٤ُّٝس ٓؼحُٔٚ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗشّخض جُؿحٗد جُظٞض٢، جُز١ ٣شٟ ٗلغٚ 

جُظالز، كحإلٓحّ جُؼحسف ذٔلشدجش جُط٘ـ٤ْ أٝ جُوشجءجش أٝ ٖٓ ًحٕ ك٢ جُط٘ـ٤ْ، كغِطس دالُس جُط٘ـ٤ْ قحػشز قط٠ ك٢ 

م ٣ٝؼشف جُؼشذ٤ّس جُلظ٤كس ٗطِٔظ جُط٘ـ٤ ّٝ ٌّْ ذحُٔأّٓٞ، ٣ٝشؼش ٣طز ْ قحٍ طالضٚ، كرط٘ـ٤ٔٚ ُِطش٤ًد )هللا أًرش( ٣طك

ّٕ جإلٓحّ ٣وّٞ ُِلحضكس، ٝئٕ ًحٗص جُ٘ـٔس  جُٔأّٓٞ ذإٔ جألٓحّ ك٢ جُطك٤س جُلال٤ٗس، كؼحدز ٓح ٣ش٤ش جُ٘ـٔس جُظحػذز ئ٠ُ أ

ّٕ جإلٓحّ ٣ش٣ذ جُؿِٞط  جُكحٍ ك٢ ٗـٔس )جُغالّ ػ٤ٌِْ ُِطشّٜذ، ًٝزُي ٓغط٣ٞس أٝ ػ٠ِ ٝض٤شز ٝجقذز ٣شؼش جُٔأّٓٞ ذأ

ٝسقٔس هللا ٝذشًحضٚ( كل٢ جألٍٝ ٣ٌٕٞ جإلٓحّ ٗـٔطٚ ٛحدتس ٝال ٣ض٣ذ ٖٓ قذز طٞضٚ، ك٢ ق٤ٖ ك٢ جُطغ٤ِٔس جُػح٤ٗس ٣شكغ 

طٞضٚ أًػش ٝضٌٕٞ جُ٘ـٔس طحػذز، ٝٝهطٜح ٣كّظ جُٔأّٓٞ ذإٔ جإلٓحّ هذ أ٠ٜٗ طالضٚ ٝٝهطٜح ٛٞ ٣رحدس ضغ٤ِٔٚ، ٝئرج ُْ 

                                                                 
 .175..:1984، جُوحٛشز: ٌٓطرس جألٗؿِٞ جُٔظش٣س،4دالُس جألُلحظ، أ٤ٗظ، ئذشج٤ْٛ، ؽ - 1
 جُٔشؾغ جُغحذن. - 2
١، ػرذ جُك٤ٔذ.. ؽ - 3 -ٛـ1424. ذ٤شٝش: دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس،.2جُخظحتض، جذٖ ؾ٢ّ٘، أذٞ جُلطف ػػٔحٕ، ضكو٤ن: ٛ٘ذٝج

2003:.ّ224.. 
 .224جُٔشؾغ جُغحذن ص  - 4
 .229جُطك٤َِ جُِـ١ٞ ك٢ ػٞء ػِْ جُذالُس:   - 5
 .COM.Islampoort. WWWجُؿٞجسٗس،جُط٘ـ٤ْ ٝ دالُطٚ  جُؼشذ٤س، ٣ٞعق  ػرذ هللا  - 6
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سكًح ذأذؿذ٣ّحش ٓٞع٤و٤ّس جُط٘ـ٤ْ ؿحُرح ٓح ض٘ؼٌظ جُذالُس ُذٟ جُٔأّٓٞ ٣ٝوؼٕٞ ك٢ ٛلٞجش جُطشض٤د ٣ٌٖ جإلٓحّ ػح

 جُظالض٢. 

 

 نٕصف انرُغًٍاخ انًصازثح ) صهى هللا عهٍّ ٔسهى(ٔصُف لٕل انشسٕل انكشٌى:انًطهة انثاًَ

جُٔظحقرس، ٢ٌُ ٣ظَ جُشعحُس  ٣ٝؼحف ئ٠ُ ٛزج، ٝطُق هٍٞ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ، ٓغ جُكشص ػ٠ِ ٝطق جُط٘ـ٤ٔحش

ّٜٓحش ًطد جُكذ٣ع  جُ٘ر٣ٞس ٝكن ٓح ٣وظذٙ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ(، ٝجألٓػِس ػ٠ِ رُي صجخشز ك٢ ذطٕٞ أ

ٝجُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس، ُٝؼَ ٖٓ أذشصٛح: ذِؾ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ( ػٖ جُضذ٤ش ئٓغحى  كأخز ذؼٔحٓطٚ كؿزذٜح ئ٤ُٚ، 

ٍ: ؾِظ ٝهذ ًحٕ ٓطٌّ ّْ هحٍ، ٝهح ً ك٢ ًلّٚ كٞػغ ػ٤ِٜح ئطرؼٚ غ ثح، كأشحس ذحُغرحذس جُٞعط٠، ٝأقٔشَّ ٝؾٜٚ، ذضم ٣ٞٓح

ٝأشحـ ذٞؾٜٚ أٝ شري أطحذؼٚ، أٝ أشحس ذأطرؼ٤ٚ، كؿحء سعٍٞ هللا )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ( ٓغشػحً هذ قؼشٙ جُ٘لظ 

ّْ ؾّشجً(، كاٗي ال ضشٟ ك٢ ٛزٙ جٌُِٔح ِٛٝ ...، :ٍ ش جُٔؼذٝدز قشًحش ضظ٣ٞش٣س أٝ ًالٓحً ٝهذ قغش ػٖ سًرط٤ٚ، كوح

ٓؿشدجً ٖٓ ضِي جألُلحظ ككغد، ذَ ٛ٘حى "قشًحش ٗلغ٤س ك٢ ٛزٙ جألُلحظ، ُٜٝزج ًػشش جٌُِٔحش جُط٢ جٗلشد ذٜح دٕٝ 

ٝٛزٙ جُٔوطؼ٤حش جُط٢ ضظحقد جُكذ٣ع ٣إًذٛح جُطذج٤ُٕٝٞ؛ (1) جُؼشخ ًٝػشش ؾٞجٓغ ًِٔٚ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ("

ٝجٗؿشجس جُٔخحؽد ٤ُؼح٣شي ذٔؿَٔ ٓح ضكحٍٝ ضشؾٔس ٛذكي، ٝال ضؼغ ٝع٤ِس ئال ٝضغطػٔشٛح  هظذ ٗؿحػس جُخطحخ،

 ك٢ ئ٣ظحٍ سعحُطي جُخطحذ٤س.

، ضطؿ٠ِّ أ٤ّٔٛس جُط٘ـ٤ْ ٝعِططٚ جُذال٤ُّس ٝجُطذج٤ُّٝس ك٢ أقحد٣ع جُشعٍٞ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ(؛ ع٤ّٔح أغ٘حء ٖٝٓ ٛ٘ح 

: "٣غطذٍ ذٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣غطكد ُِخط٤د إٔ ٣لخْ أٓش جُخطرس، -ٔٚ هللا ضؼح٠ُسق-ج١َُّٝٞ٘ جُخطد؛ ُٝزُي ٣وٍٞ جإلٓحّ 

٣ٝشكغ طٞضٚ، ٣ٝؿضٍ ًالٓٚ، ٣ٌٕٝٞ ٓطحذوًح ُِلظَ جُز١ ٣طٌِْ ك٤ٚ ٖٓ ضشؿ٤د ٝضش٤ٛد"، ٣ٝشحؽش جُشأ١ جُوشؽر٢ 

ضكٔشُّ ػ٤٘حٙ،  -ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ق٤٘ٔح ٣وٍٞ ك٢ ٝطق خطرس جُشعٍٞ جٌُش٣ْ، هحتالً: " ًٞٗٚ  -سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ-

َّٕ جُٞجػع قوٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٚ ك٢  ٣ٝؼِٞ طٞضٚ، ٣ٝشطذُّ ؿؼرٚ ك٢ قحٍ خطرطٚ، ًحٕ ٛزج ٓ٘ٚ ك٢ أقٞجٍ. ٝٛزج ٓشؼش ذأ

ح جشطذجد ؿؼرٚ ك٤كطَٔ  َّٓ ٝػظٚ ذكغد جُلظَ جُز١ ٣طٌِْ ك٤ٚ ٓح ٣طحذوٚ؛ قط٠ّ ال ٣أض٢ ذحُش٢ء ٝػذٙ ظحٛش ػ٤ِٚ. ٝأ

  (2)." أٝ ٣ش٣ذ إٔ طلطٚ طلس جُـؼرحٕ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ذ ٤ٜٗٚ ػٖ أٓش خُٞق ك٤ٚ،

ٜٝٓٔح ٣ٌٖ ٖٓ أٓش، كإ جُط٘ـ٤ْ ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ ضكذ٣ذ دالُس جُؿِٔس ُٝٚ أغش ذحسص ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُٔغحتَ جُّ٘ك٣ٞس قط٠ ئٕ 

أكزجر جُّ٘كٞ ٣شٕٝ إٔ جُِلع ك٢ قو٤وطٚ سجؾغ ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ آخز ٓ٘ٚ ذغرد ٓط٤ٖ، ٝإٔ جُٔؼ٠٘ أش٤غ ٖٓ جُِلع ٝأع٤ش 

 ً   (3).قٌٔح

ٝػ٤ِٚ، شّذد أذٞ جُلطف ػ٠ِ ه٤ٔس جُط٣ِٞ٘حش جُظٞض٤س ٝؾؼِٜح ك٢ ٓغطٟٞ دالالش جُٔوحّ، كأٓح ئٕ ػش٣ص ٖٓ جُذالُس  

ػ٤ِٜح ٖٓ جُِلع أٝ ٖٓ جُكحٍ كإ قزكٜح ال ٣ؿٞص، ٖٝٓ رُي ٓح ٣شٟٝ ك٢ جُكذ٣ع )ال طالز ُؿحس جُٔغؿذ ئالّ ك٢ 

ً ، أ١ ال طالز ًحِٓس أٝ كحػِس، ٝٗكٞ رُي، (4) جُٔغؿذ( . ٜٝٓٔح ٣ٌٖ ٖٓ (5)ٝهذ خحُق ك٢ رُي ٖٓ ال ٣ؼذ خالكٚ خالكح

أٓش كإ جُط٘ـ٤ْ ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ ضكذ٣ذ دالُس جُؿِٔس ُٝٚ أغش ذحسص ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُٔغحتَ جُّ٘ك٣ٞس قط٠ ئٕ أكزجر جُّ٘كٞ ٣شٕٝ 

 ً . ٝهذ سٟٝ (6)إٔ جُِلع ك٢ قو٤وطٚ سجؾغ ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ آخز ٓ٘ٚ ذغرد ٓط٤ٖ، ٝإٔ جُٔؼ٠٘ أش٤غ ٖٓ جُِلع ٝأع٤ش قٌٔح

ٍ: )أًِص ُكٔح شحٙ(، ٝٛٞ ٣ش٣ذ )ُكْ شحٙ(، كأشرغ جُلطكس، كأٗشأ ػٜ٘ح 207جُلّشجء )ش  ٛـ( ػٖ ذؼؼْٜ أّٗٚ عٔؼٚ ٣وٞ

                                                                 
1 -  :َ ،ٝق٤ِس جأل٤ُٝحء ٝؽروحش جألطل٤حء:  أذٞ ٗؼ٤ْ أقٔذ ذٖ ػرذ هللا 17876، سهْ جُكذ٣ع :210/ 4ٓغ٘ذ أقٔذ ذٖ ق٘ر

كحز:   .216/  10:  1405 -ذ٤شٝش  -، جُطرؼس : جُشجذؼس: دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢  430جألطرٜح٢ٗ جُٞ
ـ ج١ُٝٞ٘:  أذٞ - 2 ْ ذشش كحز:  طك٤ف ٓغِ ، جُطرؼس جُػح٤ٗس: دجس ئق٤حء جُطشجظ  676صًش٣ح ٣ك٠٤ ذٖ ششف ذٖ ٓش١ ج١ُٝٞ٘ جُٞ

 .156/ 6،  1392 -ذ٤شٝش  -جُؼشذ٢ 
3 -  ، :َ  .111-1/110ٓغ٘ذ أقٔذ ذٖ ق٘ر
كحز:  - 4 ٖ جُذجس هط٢٘ جُرـذجد١ جُٞ ٖ ػٔش أذٞ جُكغ ٖ جُذجس هط٢٘:  ػ٢ِ ذ ٣ٔح٢ٗ جُٔذ٢ٗ: ، ضكو٤ن : جُغ٤ذ ػرذ هللا ٛحشْ  385ع٘

، ، ًطحخ جُظالز، ذحخ جُكع ُؿحس جُٔغؿذ ػ٠ِ جُظالز ك٤ٚ ئال ٖٓ ػزس، سهْ  1966 - 1386 -ذ٤شٝش  -دجس جُٔؼشكس 
ٕ جالػطذجٍ ك٢ ٗوذ جُشؾحٍ  :  419/  1، 1جُكذ٣ع: ٍ : ٛزج قذ٣ع ػؼ٤ق، ٤ٓضج ٍ ك٢ ٗوذ جُشؾح ٕ جالػطذج ٍ جُزٛر٢ ك٢ ٤ٓضج ، ٝهح

كحز: شٔظ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ذٖ أقٔذ جُز ، ضكو٤ن : جُش٤خ ػ٢ِ ٓكٔذ ٓؼٞع ٝجُش٤خ ػحدٍ أقٔذ ػرذ جُٔٞؾٞد: دجس  748ٛر٢ جُٞ
 .170/   6، جُطرؼس : جأل٠ُٝ ،  1995 -ذ٤شٝش  -جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

 .382-2/370ٓغ٘ذ أقٔذ ذٖ ق٘رَ ،  - 5
 .111-1/110جُٔظذس جُغحذن،  - 6
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ٖٝٓ رُي هشجءز جألػشؼ )ش ، (1)أُلحً. ٝٛٞ جػطشجع ذ٤ٖ جُٔؼحف ٝجُٔؼحف ئ٤ُٚ ػ٠ِ ػ٤ن جُٞهص ٝهظشٙ ذ٤ٜ٘ٔح

)خٔغٚ آالف( ذغٌٕٞ جُٜحء، ٝهذ رًش ك٤ٔح ه٤َ، كٜزج ضو٣ٞس ٝػزس  ٛـ( ػٖ أذ٢ جُضٗحد ))ذػالغٚ آالف((، أٝ 117

 . (2)ُوشجءز أذ٢ عؼ٤ذ

 

 

 انًثسث انثاًَ

 زادٌث انُثٌّٕح انششٌفح نهرطثٍكًَارج يٍ األ

 

 

ّٕ ٛ٘حى ٗٔحرؼ صجخشز ضإّد١ جُط٘ـ٤ْ دالُطٜح ٝعِططٜح جُطذج٤ُّٝس؛ ئر   ُٞ أٓؼّ٘ح جُ٘ظش ك٢ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس جُشش٣لس ُ٘شٟ أ

ع جُذالالش جُٔشجدز ٖٓ ٓحٝسجت٤حش جُكذ٣ع ٝٓوطؼ٤حش جُكذ٣ع، ٖٝٓ ٛ٘ح ٗوق ػ٠ِ ؽحتلس ٖٓ جألقحد٣ع  ّٞ ذٚ ضؼشف ض٘

ذجسزجُ٘ر٣ّٞس جُشش٣لس، كِٞ أخزٗح أعِٞخ جال ك٢ جٌُالّ؛  عطلٜحّ، رُي جألعِٞخ جُُِـ١ّٞ جُز١ ٣ُطِد ذٚ جُلْٜ، ُٝٚ جُظَّ

ًٕٞ جُط٘ـ٤ْ ك٢ ٛزج جألعِٞخ ٣إّد١ دٝسجً ًر٤شجً ك٢ قغْ جُذالُس؛ ٝئػحكس جُِٔغحش جُذال٤ُس ُلؼحء رُي جُ٘ض، ٝض٤ّٔض 

ضكط٣ٜٞح ٝجُغ٤حم ٣ش٤ش ئ٠ُ جالعطلٜحّ ضِي جُطشج٤ًد جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ أدٝجش جعطلٜحّ ٤ُٝغص جعطلٜح٤ٓس، ٝضِي جُط٢ ال 

 ك٤ٜح.

 

 اَزٌاذ أسهٕب االسرفٓاو إنى انرمشٌشانًطهة األٔل: 

كِٞ أخزٗح جُٜٔضز ك٢ ذحخ جالعطلٜحّ؛ ُٔح ضطٔطّغ ذحألطحُس جُشط٤٘س ك٢ أعِٞخ جالعطلٜحّ ٓوحسٗس ذأخٞجضٜح ٖٓ    

جألدٝجش، ٗشٟ إٔ جُط٘ـ٤ْ هذ ٣إّد١ دٝسٙ ك٢ ٝسٝد ٛزٙ جألدجز ذذالُطٚ جألط٤ِس أّ جٗضجقص ئ٠ُ دالُس أخشٟ كل٢ ٛزٙ 

 .جألقحد٣ع  ؾحءش جُٜٔضز ػ٠ِ قو٤وطٚ

ٌَّ هللاَ أْخثََد خاءخ انًٓزج يع انفعم انًاضً ٔانفاعم، )، (؟(4)أَصذَق رٔ انٍذٌٍ )، (؟(3)اسُ أََصهَّى انَُّ  -  أَشعشَخ أ

ُٕ ُْٜ ُػُشُٝع ٔفً ْزِ األزادٌث:  - ح ضَْخُض َٔ ُٚ كَاَِّٗ ُٓ ََ ؽََؼح َغَش ِخَضجَٗطُُٚ ك٤َُْ٘طَوَ ٌْ ْشُشذَطُُٚ كَطُ َٓ ْٕ ضُْإض٠َ  "أ٣َُِكدُّ أقذًْ أَ

 ْْ جِش٤ِٜ َٞ َٓ"ِٚ حِش٤َسَ أََقٍذ ئال ذِاِْرِٗ َٓ َّٖ أََقذ   ْْ كال ٣َْكُِرَ حضِِٜ َٔ أَؽِْؼ
 ؟ (5)

 خاءخ انًٓزج يع انفعم انًضاسع، يع فاعم، -

ّ)، (أٔ فَعَهَْد؟)خاءخ انًٓزج يع زشف انعطف، يع انفعم انًاضً   - ٍْ أُيِّ  (؟(6)أفُهَد ِي

َٕ ذٚ (ٝك٢ ٛزٙ جألقحد٣ع - ََّ ُِٝذى )،(؟رج(7)آُرشَّ أسْد ًُ هذ أُدؿٔص )ٛٔضز جُٞطَ( ٓغ )ٛٔضز(  ؟(1) ََٗكَِْص ٛزجأ

 جالعطلٜحّ ك٢ جُؿِٔس جأل٠ُٝ؛ أ١ هُِرص )جُٜٔضز( جُػَّح٤ٗس ئ٠ُ ؾ٘ظ قشًس ٓح هرِٜح

                                                                 
 .1/258جُٔظذس ٗلغٚ،  - 1
 .166-1/165جُٔظذس ٗلغٚ،  - 2
كحز:  - 3 ْ:  ٓغِْ ذٖ جُكؿحؼ أذٞ جُكغ٤ٖ جُوش٤ش١ ج٤ُ٘غحذٞس١ جُٞ ، ضكو٤ن : ٓكٔذ كإجد ػرذ جُرحه٢ : دجس  261طك٤ف ٓغِ

، سهْ جُكذ٣ع: -ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢  ِّ ح َٓ  .311/  1، 418ذ٤شٝش ، ًطحخ جُظالز، ذَحخ جْعطِْخاَلِف جإْلِ
4 -  ٞ َ أذ ٖ ئعٔحػ٤ كحز: جُؿحٓغ جُظك٤ف جُٔخطظش:  ٓكٔذ ذ ، ضكو٤ن : د. ٓظطل٠ د٣د جُرـح:  256ػرذهللا جُرخحس١ جُؿؼل٢ جُٞ

ٖ ًػ٤ش , ج٤ُٔحٓس  ُّ ئرج َشيَّ  1987 - 1407 -ذ٤شٝش  -دجس جذ ح َٓ ُخُز جإْلِ
، جُطرؼس : جُػحُػس ، ًطحخ جُؿٔحػس ٝ جإلٓحٓس، ذَحخ َٛ ٣َأْ

ٍِ جُ٘حط، سهْ جُكذ٣ع: ْٞ  .252/  1، 682ذِوَ
٤ْشِ ئرٕ ، سهْ جُكذ٣ع:أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ ط - 5 ـَ َقٍذ ذِ

حِش٤َسُ أَ َٓ /  2، 2303ك٤كٚ ، ًطحخ جُٔغحهحز جُششخ ،ذَحخ اَل ضُْكطََُِد 
858. 

، سهْ جُكذ٣ع: - 6 ِٖ جَُِّْؼ َٝ رَحخِ  ٠َٜ ٖٓ جُغِّ ْ٘ ٚ: ًطحخ جألدخ، ذَحخ ٓح ٣ُ  .2247/  5، 5703جُٔظذس جُغحذن ٗلغ
7 -  ٖ ٖ ذ ٖ جُكغ٤ ٟ:  أقٔذ ذ ٖ جُر٤ٜو٢ جٌُرش كحز: ع٘ ، ضكو٤ن : ٓكٔذ ػرذ جُوحدس ػطح:  458ػ٢ِ ذٖ ٓٞع٠ أذٞ ذٌش جُر٤ٜو٢ جُٞ

َ ضٔحٓٚ ئرج  1994 - 1414 -ٌٓس جٌُٔشٓس  -ٌٓطرس دجس جُرحص  ٚ هر ٕ صٝؾٜح ٖٝٓ خشؼ ٓ٘ ، ًطحخ جُظ٤حّ، ذحخ جُٔشأز ضؼطٌق ذار
ْ جُكذ٣ع: ٖ جالػطٌحف ٝجؾرح، سه ٖ ٣ٞعق ك٢ "ع322/  4، 8383ُْ ٣ٌ رَ جُٜذٟ ٝجُششحد ك٢ ع٤شز خ٤ش جُؼرحد" ، ٝهحٍ ٓكٔذ ذ
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ً ٓغ رُي، كوذ ضخشؼ جُٜٔضز ٖٓ دالُطٜح جألط٤ِّس ئ٠ُ جُطوش٣ش، ٝضؿؼَ جالعطلٜحّ ضوش٣ش٣حً  ، كٜزج جالٗض٣حـ ٣ؼط٢ ٝٓٞجص٣ح

ً آخش ئ٠ُ جُذالُس جألط٤ِّس، ًٔح  ً دال٤ُّح َّٕ جالٗض٣حـ ٣ؿؼَ جُوحسب إٔ ٣ِطلص ٖٓ صخٔح ٝضخِن جالُطلحش جألعِٞذ٢؛ رُي أ

ً ٖٓ جُِّزز ٝجُٔٞجطِس ك٢ ٓطحذؼس جُذجتشز جٌُال٤ٓس؛ كرحالٗض٣حـ ٣طؿّغذ ٓرحدب  أعِٞخ ئ٠ُ آخش، ٣ٝخِن ػ٘ذٙ ٗٞػح

ٌّٖ جُٔطٌِّْ ٖٓ جعطػٔحس آ٤ُحش جُطوذ٣ْ، ٝق٤ٜ٘ح ٣طشؾْ ٓرحدب ج٤ٌُٔس ٝجُكٌٔس  )ؿشج٣ظ( أًػش ٓطحٗس؛ ع٤ّٔح ئرج ٓح ضٔ

 ٝجُطش٣وس ذ٘ظحػس أًػش؛ ُطض٣ذ ٖٓ جُِكٔس جُطذج٤ُٝس، ٣ٝض٣ذ ٖٓ ذٜحء جُِـس ك٢ ٝجهغ جالعطؼٔحٍ.

ً ٖٓ ذ٤ٖ جُٔغط٣ٞحش جُذال ح ّٔ ٤ُس ك٢ ػِْ جالعطؼٔحٍ جُِـ١ٞ، ًٔح ٖٝٓ ٛ٘ح، كٜزٙ جالٗض٣حقحش جالعطلٜح٤ّٓس ضكطَ ٓشًضجً ٜٓ

؟ ئر دخِص ٛٔضز جالعطلٜحّ ػ٠ِ أدجز جَُّ٘ل٢ )ُْ( جُط٢ ؾضٓص جُلؼَ جُٔؼحسع  ّٖ ك٢ ٛزج جُكذ٣ع أُْ ضٌٖ ؽحكص ٓؼٌ

 جَُّ٘حهض ٝجٗضجقص دالُطٚ جألط٤ِس.

ٝجإلغرحش، كحالعطلٜحّ  ٝك٢ ٛزٙ جألٓػِس ؾحءش جُٜٔضز ٓغ )ُْ(، غْ ضالٛح جُلؼَ جُٔؼحسع، ٝجٗضجقص ئ٠ُ دالُس جُطوش٣ش 

جُطوش٣ش١ّ ػحدز ٓح ٣٘طرغ ذذالُط٤ٖ، أُٜٝٔح: جُطكو٤ن ٝجُطػر٤ص، ٝج٥َخش: قَٔ جُٔخحؽَد ػ٠ِ جإلهشجس ذٔح ٣ؼشف، 

َْ ئ٤ُي سعٞاًل؟، (2)ٝئُؿحؤٙ ئ٤ُٚ ٝؽِد جػطشجكٚ ح ذََ٘ٞج )، (ًٔح ك٢ هٍٞ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ أُْ أُسع َّٔ َّٕ هِٞٓي ُ أُْ ضش١ أ

 .٠ِ هٞجػذ ئذشج٤ْٛجٌُؼرس جهطظشٝج ػ

ٛزج، ٝئٕ جٗض٣حـ أعِٞخ جالعطلٜحّ ئ٠ُ جُطوش٣ش صجخش ك٢ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس؛ كٜزٙ جالٗض٣حقحش ضخِن كؼحءجً جُطلحض٤ّحً  

ٓٞع٤و٤ّس ضكح٢ً جُغ٤حهحش جُطٞجط٤ِس، ٝضؿؼَ جُٔكحٝسز رج ضلحػالش أًػش ذ٤ٖ جُرحظ ٝجُٔطِو٢ّ، ذك٤ع ٣ؿؼَ  ٝضطش٣رس

ٖٓ جُٔكحٝسز ًطِس ًال٤ّٓس ٝجقذز؛ ع٤ّٔح ئرج ٓح ًحٕ جُطشك٤ٖ ػ٠ِ ٓغطٟٞ ػحٍ ذشٝـ جُِـس؛ ٝٛز ال ٣غطـشخ ك٢ ٛزج 

ً ٝؾ٤ِْٜ أكظف ّٕ  جُؿ٤َ، كحُشعٍٞ جٌُش٣ْ ٛٞ أكظف جُؼشخ ُغحٗح جألؾ٤حٍ ك٢ جُؼشذ٤ّس كظحقس ٝرٝهحً ذك٤ػ٤ّحضٜح، ٝقط٠ّ أ

جُوشإٓ ٗضُص ذِـس ٛزج جُؿ٤َ، ُٝزج ٗشٟ ٛزٙ جُغ٤حهحش صجخشز ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ، كحُط٘ـ٤ْ ك٢ ٛزٙ جُٔحؾش٣حش جُغ٤حه٤س 

وّٞ ذحُطٞص٣غ جُطك٢ِ٤ِ ُٚ عِطس ًر٤شز ك٢ ضلغ٤ش جُؿَٔ ٝئػطحء جُِٔغحش جُذال٤ُّس جألخ٤شز ُِؼ٤ِٔس جٌُال٤ّٓس؛ ًٔح ٝأٗٚ ٣

ُِ٘ض جُٞجقذ أٝ جُٔكحٝسز جُٞجقذز، ُٝشذّٔح ذ٘ـٔس أخشٟ ضـ٤ّش دالُس ٛزٙ جُؿِٔس ئ٠ُ دالُس أخشٟ أٝ ٖٓ أعِٞخ ئ٠ُ 

{ ]٣ٞعق:  آخش، كل٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: َٖ ٤ ِٔ َزَُِي َْٗؿض١ِ جُظَّحُِ ًَ َٞ َؾَضجُؤُٙ  ِؾَذ ك٢ِ َسْقِِِٚ كَُٜ ُٝ  ْٖ َٓ شٟ إٔ ، ٗ[ 75}هَحُُٞج َؾَضجُؤُٙ 

َّ ٜٓ٘ح، كوذ ضٌٕٞ جُؿِٔس جأل٠ُٝ: ؾضجؤٙ ٖٓ ٝؾذ  جُط٘ـ٤ْ ٛٞ جُز١ ٣ّٞصع جُذالُس ئ٠ُ ؾِٔط٤ٖ، ٌُٖ ضخطِق ػ٘حطش ً

ك٢ سقِٚ، ٝجُط٘ـ٤ْ ٛ٘ح ئغرحش. ٝجُؿِٔس جُػح٤ٗس: كٜٞ ؾضجؤٙ، ٝجُط٘ـ٤ْ ٛ٘ح ئغرحش. ٝهذ ضٌٕٞ جُؿِٔس جأل٠ُٝ ٢ٛ: ؾضجؤٙ 

َٞ َؾَضجُؤُٙ ّٕ جُؿِٔس جُػح٤ٗس: ... ؟ ٝجُط٘ـ٤ْ ض٘ـ٤ْ جعطلٜحّ. ئال أ ِؾَذ ك٢ِ َسْقِِِٚ كَُٜ ُٝ  ْٖ ّٕ جُط٘ـ٤ْ ك٤ٜح ض٘ـ٤ْ ئغرحش، َٓ ، ٗشٟ أ

ح٣ّٝغٞؽ ض٘ـ٤ْ جالعطلٜحّ ك٢ ) َٔ َٖ { ]٣ٞعق: ( ؟ ٝهٞػٜح ذؼذ هُٞٚ ضؼح٠ُ: كَ حِرذ٤ِ ًَ  ْْ ْ٘طُ ًُ  ْٕ ح َؾَضجُؤُٙ ئِ َٔ . [74}هَحُُٞج كَ

ِؾَذ ك٢ِ َسْقِِِٚ )ؾضجؤٙ(، ذ٘ـٔس جالعطلٜحّ، ٝؾِٔس إٔ ض٘ـ٤ْ ؾِٔس )هحُٞج  ٝ"جالعطلٜحّ ك٤ٜح ٝجػف ذأدجضٚ، ٝالشيّ  ُٝ  ْٖ َٓ
َٞ َؾَضجُؤُٙ(  .(3)، ذ٘ـٔس جُطوش٣ش ٝجإلخرحس، ع٤وّشخ ٓؼ٠٘ ج٣٥حش جٌُش٣ٔس ئ٠ُ جألرٛحٕ ٣ٌٝشق ػٖ ٓؼٜٔٞٗحكَُٜ

ّٕ جُط٘ـ٤ْ ك٤ٔح عرن، ذحإلػحكس ئ٠ُ ئػطحء جُِٔغحش جألعِٞذ٤س ٖٓ خال ٍ جإلٗض٣حقحش جُخطحذ٤ّس، كاّٗٚ هذ ٖٝٓ ٛ٘ح، كا

ٖ  ٖٓ جُٔ٘طِن  ّٕ جُِـس أعحط  سط٤ سّط٘ص عِطس جُٔشضٌضجش جُذال٤ُّس؛ كؼالً ػٖ جُطذج٤ُّٝس ذشٌَ أٗظغ، رُي أ

جُطذج٢ُٝ، ئر ٢ٛ "أدجز ٖٓ أهٟٞ جألدٝجش جُط٢ ٣غطخذٜٓح جُٔخحؽد ُطر٤ِؾ ٓوحطذٙ ئ٠ُ جُٔخحؽد ٝجُطأغ٤ش ك٤ٚ ذكغد 

ً ٝػٔالً  ٛزٙ جُٔوحطذ، ٝذوذس ٓح ضٌٕٞ جألعرحخ جُِـ٣ٞس ٓأُٞكس ُِٔخحؽد ٝٓٞطُٞس ذضجدٙ ك٢ جُٔٔحسعس جُِـ٣ٞس، كٜٔح

 .(4)٣ٌٕٞ جُطر٤ِؾ أك٤ذ ٝجُطأغ٤ش أشذّ"

  َّٕ ً ًر٤شجً، رُي أ ٝك٢ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس ٣كطَ جُكزف جُٔطٔػَ ك٢ جُذسجعحش جُٔؼحطشز ذحالٗض٣حـ جالخطضج٢ُ ٓٞهؼح

جالخطضجٍ جُِـ١ٞ ٣لطف دجتشز جُطخ٤ّالش ٝجُوشجءجش ٓلطٞقس ُِٔطِو٢ّ، ٣ٝؿؼِٚ ٣شحسى قط٠ّ جٗطٜحء جُؼ٤ِٔس جُخطحذ٤س، ذَ 

                                                                                                                                                                                                          
كحز:  ٛـ ، ضكو٤ن : 942: ع٘ذٙ قغٖ، ٣٘ظش: عرَ جُٜذٟ ٝجُششحد ك٢ ع٤شز خ٤ش جُؼرحد:  ٓكٔذ ذٖ ٣ٞعق جُظحُك٢ جُشح٢ٓ جُٞ

 .322/  8ٛـ ، جُطرؼس : جأل٠ُٝ ، 1414 -ذ٤شٝش  -ػحدٍ أقٔذ ػرذ جُٔٞؾٞد ٝػ٢ِ ٓكٔذ ٓؼٞع: دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس 
َُِذِٙ ش٤ثح ُْ،سهْ جُكذ٣ع: - 1 َٝ َُِذ ٝئرج أَْػط٠َ ذَْؼَغ  َٞ ِْ ِٜرَسِ ُِ ُْ ٚ : ًطحخ جُٜرس ٝكؼِٜح، ذَحخ ج ٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤ك  2، 2446أخشؾ
 /913. 
ٖ جُطلطحصج٢ٗ ػ٠ِ ضِخ٤ض جُٔلطحـ ُِخط٤د جُوض٢٘٣ٝ، ٓٞجٛد جُلطَّحـ ك٢ ششـ  - 2 ششٝـ جُطِخ٤ض: ٓخطظش جُؼالٓس عؼذ جُذ٣

ٖ جُغر٢ٌ، ٗشش أدخ جُكٞصز، ضِخ٤ض جُٔلطحـ ٖ ٣ؼوٞخ جُٔـشذ٢، ػشٝط جألكشجـ ك٢ ششـ ضِخ٤ض جُٔلطحـ؛ ُرٜحء جُذ٣ /  2؛ الذ
 . :z5KN2ve6AFhttp://www.alukah.net/literature_language/0/91247/#ixzسجذؾ جُٔٞػٞع. 307

 .13، ص1982ػِْ جُذالُس ، د. ػٔش أقٔذ ٓخطحس، ، ٌٓطرس دجس جُؼشٝذس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، ج٣ٌُٞص،  - 3
 .245ضؿذ٣ذ جُٜٔ٘ؽ ك٢ ضو٣ْٞ جُطشجظ:  - 4

http://www.alukah.net/literature_language/0/91247/#ixzz5KN2ve6AF
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ٔح ك٢ جُ٘ـٔحش جُٔظحقرس ٝجُٔشجكوس ُِغ٤شٝسز جُخطحذ٤ّس؛ ٤ٌُال ٣لوذ ضِي ٣ٝؿؼِٚ ػ٘ظشجً شذ٣ذ جُطٞجطَ ٓغ جُرحّظ؛ ع٤ّ

جُٔلحؾثحش جُط٢ ٣ٔطشٛح جُرحّظ ػ٤ِٚ ك٢ جُغ٤حم جُطخحؽر٢، ٛزج ٖٓ ؾٜس. ٖٝٓ ؾٜس جخشٟ كإ جالٗض٣حـ جالخطضج٢ُ 

ٍ: "ٝج َّٕ جُؼشخ ئ٠ُ ٛٞٓكحًحز ئ٠ُ ؽر٤ؼس ًالّ جُؼشذ٢ جُلظ٤ف، قغرٔح ٣وّشٙ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ خظحتظٚ، ق٤٘ٔح ٣وٞ ػِْ أ

 .(1)جإل٣ؿحص أ٤َٓ، ٝػٖ جإلًػحس أذؼذ، أال ضشٟ أّٜٗح ك٢ قحٍ ئؽحُطٜح ٝضٌش٣شٛح ٓإرٗس ذحعطٌشجٙ ضِي جُكحٍ ٝٓالُٜح"

ُٝؼَ جألٓػِس صجخشز ك٢ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس ُِكزف؛ ئال أٗ٘ح ُشغحػطٜح ٗوطظش ػ٠ِ ٗٔٞرؾ٤ٖ ك٢ أعِٞخ جالعطلٜحّ ٖٓ 

 ً إٔ جُ٘ـٔس جُٔشجكوس جُط٢ ضظحقد جُؼ٤ِٔس جٌُال٤ّٓس ٢ٛ جُط٢ ضششذ جُغحٓغ ئ٠ُ جالٗض٣حـ   طك٤ف جُرخحس١، ٝٛ٘ح أ٣ؼح

َاَو انغُهٍَِّىجالخطضج٢ُ،  كل٢ هُٞٚ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ(: 
كٖٔ خالٍ جُغ٤حم ٝؽش٣وس جإلُوحء ٗشٟ إٔ جُشعٍٞ  ؟.(2)

ّٕ جألدجز ٓكزٝف ٢ٛٝ جُٜٔضز ػ٠ِ جُلؼَ ج ُٔحػ٢، ٝجالعطلٜحّ ٖٓ ٛزج جُغ٤حم ٝقغد جٌُش٣ْ هظذ جالعطلٜحّ ، ٝأ

ٓحؾش٣حش جُ٘ض ٣ٞٓة ئ٠ُ جُطظذ٣ن، ٝضوذ٣ش جٌُالّ ٛ٘ح: )أٗحّ جُـ٤ِْ(، ٝجٛزج جُ٘ٞع جالعطلٜح٢ٓ ؾحء أًػش ٖٓ ّٓشز ك٢ 

 طك٤ف جُرخحس١.

ّٕ جُ٘ـٔس جُٔظحقرس ٢ٛ جُط٢ ضششذٗح ئ٠ُ ّٕ جُلؼَ جُٔؼحسع ٣شحؽشٙ ك٢ جُكزف، ٝأ  ٝٓٞجصجز ُِلؼَ جُٔحػ٢، كا

ّٕ قزف جُٜٔضز ك٢ كؼَ جُٔؼحسع ٗغرطٚ أًػش ٖٓ جُلؼَ جُٔحػ٢ ك٢ طك٤ف جُرخحس١، ئر ؾحء هُٞٚ  جُكزف، ًٔح ٝأ

ٍُ هللا ُْ٘ز غَاَلظِ ؟، (3))ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ(: ضشُٜذ أ٢ِّٗ سعٞ ُٓ ُْ ٖٓ ضَُخحِؽُد  ضَْؼَِ
ٝق٤٘ٔح ٣خط٠ِ جألدجز ك٢ أعِٞخ   ؟.(4)

ُٚ جُ٘ك٤٣ٖٞ ذحُٜٔضز، ُٔح ضطٔطّغ جُٜٔضز ذحُظذجسز جالعطلٜح٤ٓس، ٝإٔ ؾ٤ٔغ جألدجز جالعطلٜح٤ّٓس ضرغ  ّٝ جالعطلٜحّ ػحدز ٓح ٣إ

ّٕ جالعطلٜحّ هظذ ذٜح  غطَلْٜ ػ٘ٚ ٛٞ جُلؼَ جُٔؼحسع )ضشٜذ، ٝضؼِْ(، ٖٝٓ جُٔالقع ك٢ ذ٤ثس جُ٘ٔٞرؾ٤ٖ أ ُٔ ُٜح، ٝجُ

 ن. جُطظذ٣

ّٕ جُط٘ـ٤ْ جُٔوح٢ٓ هذ جخط٠ِ جُلؼَ جُٔؼحسع ٖٓ جألدجز؛  ٤ُؼط٢ ٓؿحالً أٝعغ ٖٓ جألكٌحس، كل٢ ٛز٣ٖ جُ٘ٔٞرؾ٤ٖ، ٗشٟ أ

ٌّٖ جُِـس ٖٓ جُططٞس، ًٔح ٣غٔف ُِٔرذع ٖٓ ٓشجٝؿس جُِـس ٝجالٗض٣حـ ػٖ هٞج٤ٜٗ٘ح جُٔؼ٤حس٣س  ٝجُٔؼح٢ٗ ُِٔطِو٢ّ، ٣ٝٔ

؛ ذـ٤س جُطكو٤ن جالخطضج٢ُ ٝجعطرؼحد جُؼرحسجش (5)ُٞف ٝجُٔؼطحد ٖٓ جُِـسجُط٢ ضكحٍٝ ػرؾ جُخشٝؼ ػٖ جُٔؼطحد جُٔأ

جُغطك٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ ُٔكطٞجٛح جُٔل٢ٜٓٞ إٔ ٣وّٞ ك٢ جُزٖٛ أٝ إٔ ٣ٞعغ أٝ إٔ ٣ؼذٍِّ ذٞجعطس جُؼرحسجش 

م ٝجُٔوحّ .ٖٝٓ ٛ٘ح، ٗذخَ ٝٗطؼح٣ش ٓغ ػحُْ جألعِٞذ٤س؛ رُي ألٕ جالٗض٣حـ جالخطضج٢ُ ئرج ٓح قح٠ً جُغ٤ح(6)جُ٘حهظس

جُِـ١ٞ ٣ُّٞذ ػ٘ظش جُٔلحؾثس ٝجُطِّزر جُِـ١ٞ ػ٘ذ جُٔطِو٢ّ، ٝٛزج ٛٞ ٓح ٣٘حشذٙ ػِْ جألعِٞخ جُِـ١ٞ، ٣ٝٞجكن ػ٤ِٚ ػِْ 

 جُذالُس ٝجالعطؼٔحٍ جُِـ١ٞ.

 

:ً  اَزٌاذ أسهٕب االسرفٓاو إنى انُفً انصشٌر انًطهة انثاَ

ّٕ ٛ٘حى أقحد٣ع ًػ٤شز ٣٘ضجـ أعِٞخ جالعطلٜحّ ئ٠ُ جُ٘ل٢ جُظش٣ف، ٝٛزٙ جالعطشجض٤ؿ٤س جُخطحذ٤ّس ك٢ جألقحد٣ع  ًٔح ٝأ

جُ٘ر٣ّٞس ُْ ضأشِ ؾضجكحً، ٝئّٗٔح جعطٞؾرص ض٘حعن جُٞظحتق )جُذال٤ُس ٝجُطش٤ًر٤س ٝجُطذج٤ُٝس( ك٢ كؼحء جالٗض٣حـ جألعِٞذ٢؛ 

ػ٠ِ جُٞظحتق جُطش٤ًر٤س هظذ ضلحػَ جُرحظ ٝجُٔطِو٢، "ُطكذ٣ذ جُشضرس ٝكن ع٤ِّٔس ضٌٕٞ ك٤ٜح جُـِرس ُِٞظحتق جُطذج٤ُٝس 

. ئر ضٌٕٞ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس جُطٞجط٤ِس ك٢ (7)ٝجُٞظحتق جُذال٤ُس، ٝٓح ضكّذدٙ جُشضرس ذحُذسؾس جأل٠ُٝ ٢ٛ جُٞظحتق جُطذج٤ُٝس"

                                                                 
 .1/261جُخظحتض ،الذٖ ؾ٢ّ٘:  - 1
، سهْ  - 2 ِْ ِْ ِؼ ُْ َٔشِ ك٢ ج  .55/  1، 117جُكذ٣ع:أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤كٚ :ًطحخ جُؼِْ، ذَحخ جُغَّ
َٔحَش...، سهْ جُكذ٣ع: - 3 ر٢ُِّ كَ َْ جُظَّ  .454/  1،  1289أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤كٚ :ًطحخ جُؿ٘حتض، ذَحخ ئرج أَْعَِ
َٞ ؾَ  - 4 َُ كَُٜ ًِّ َٞ ُٔ ُْ َُ ش٤ثح كَأََؾحَصُٙ ج ٤ًِ َٞ ُْ ََ َسُؾاًل كَطََشَى ج ًَّ َٝ ًحُس، ذَحخ ئرج  ٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤كٚ :ًطحخ جُٞ ْٕ أَْهَشَػُٚ أخشؾ ئِ َٝ حتِض  

٠ َؾحَص،سهْ جُكذ٣ع: ًّٔ َغ ُٓ  ٍَ  .2187،2/812ئ٠ُ أََؾ
 ، ٝٓطحـ ػ٠ِ جُٔٞهغ ج٥ض2004:٢دٓشن،-جُ٘وذ ٝجإلػؿحص، دسجعس،ٓكٔذ ضكش٣ش٢،... جضكحد ًطحخ جُؼشخ - 5

. www.awu-dam.org/ book/ 04/ study04/ 33736 
، 301ّ :2007. جُوحٛشز: ػحُْ جٌُطد،2،.. ضشؾٔس: د. ضٔحّ قّغحٕ.. ؽجُ٘ض ٝجُخطحخ ٝجإلؾشجء ، سٝذشش د١ ذٞؾشجٗذ - 6

خ ك٢ جُرالؿس جُؼشذ٤س: 287-٣ٝ199٘ظش: جُكزف ٝجُطوذ٣ش ك٢ جُ٘كٞ جُؼشذ٢: . كحػ٤ِس ػِْ جُِـس 103-61، ٝجُ٘ظْ ٝذ٘حء جألعِٞ
 .51-49جُ٘ظ٢ ك٢ ضك٤َِ ٓؼٜٞد جُخطحخ جُؼشذ٢، سهحتن طك٤ف جُرخحس١ ٗٔٞرؾحً:

ٖ ظحكش... ؽجعطشجض - 7 ٤ُس جُشٜش١، ػرذ جُٜحد١ ذ : 2004. ٤ُر٤ح: دجس جٌُطد جُؿذ٣ذ جُٔطكذز،٤1ؿ٤حش جُخطحخ ٓوحسذس ُـ٣ٞس ضذٝج
141. 
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ّٔغ ٖٓ ٛ٘ح ٓح ُالٗض٣حـ جألعِٞذ٢ّ  ً ك٢ جُزٝم جألدذ٢ ٝجُطٞجط٢ِ، ٤ُطِ ً ػح٤ُح ً ُٝطلح َ ٓذّسذح ً ُـ٣ٞح ؿح٣س جُذهّس، ٣ٝططِّد قّغح

، كِٞ ُْ ٣ٌٖ رُي جإلذذجع ٝٓشجػحز ُِغ٤حهحش جُطخحؽر٤َّس ٌُحٕ جُٞطٍٞ "ئ٠ُ 1دٝس ٛحّ ك٢ ضكو٤ن جإلذذجع جُِـ١ٖٞٓ 

ً ٝجقذجً، ٌُٖٝ جألٓش ٣شؾغ ئ٠ُ قغٖ  جُطشف جألػ٠ِ ٖٓ جُرالؿس ٤ّٛ٘حً، ٝألطرف ًالّ جُ٘حط ُٞٗح ٝجقذجً ٝؽؼٔح

ػحش ذكغد ٓح ٣٘حعد جألقٞجٍ ٝجُ ّٞ . ٝٛزٙ جُط٣ِٞ٘حش ك٢ جالٗض٣حقحش ال ضغطرؼذ ٖٓ (2)ٔوحٓحش"جالخط٤حس ٖٓ ٛزٙ جُٔط٘

ّٞ جُخطحخ ك٢ س٣كحٗس جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس ٛٞ جُل٤ظَ ك٢  ّٕ ٓٞع٤و٤ّس جُط٘ـ٤ْ جُط٢ ضشجٝد ؾ جُز١ أكظف جُؼشخ ُغحٗحً، ٝأ

 ئػلحء جُِٔغحش جُذال٤ُّس جُٜ٘حت٤ّس.
ٍّ خَٔظ أسأ٣ط) :ٖٝٓ أٓػِس ٛزج جُكذ٣ع، هُٞٚ )ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ ٞ٣ ََّ َّٕ ًٜٗشج ذرحخ أقذًْ، ٣ـطغَ ٓ٘ٚ ً ْ ُٞ أ

ِٖٓ َدَسِٗٚ ش٢ء   جش؟ َٛ ٣رو٠  ٓشَّ
؟ كٜ٘ح جٗضجـ أعِٞخ جالعطلٜحّ ئ٠ُ جُ٘ل٢، ٝإٔ ) :، كوُٞٚ(؟(3) َٛ ٣َرو٠ ٖٓ َدَسٗٚ ش٢ء 

ٝئّٗٔح آغَش جُطّؼر٤ش ػ٘ٚ هْظذ ٓ٘ٚ جُّ٘ل٢،  ٓٞع٤و٤ّس جُط٘ـ٤ْ جُط٢ ضك٤ؾ كؼحء جُكذ٣ع ًل٤ِس ك٢ ٓؼشكس ٛزج جالٗض٣حـ، ٝهذ

َسٕ جُٔ٘ل٢ُّ ذوحُؤٙ هذ ٣ٌٕٞ  ذأعِٞخ جالعطلٜحّ؛ "قػًّح ُْٜ ػ٠ِ جُطل٤ٌش ٝجُطذذُّش ك٢ أغش جُٞػٞء ٝجُظِٞجش جُخٔظ، ٝجُذَّ

ش ك٢ آغحس جُٞػٞء، ٝهذ ٣ٌٕٞ ٓؼ٣ًّٞ٘ح، ٝجُٔشجد جُزٗٞخ جُط٢ ٣ـغُِٜح جُٞػٞء  ٌُّ ح ذحُطل ٓحد٣ًّح، ك٤ٌٕٞ جألٓش خحّطً

َُ جُظِٞجش جُخٔظ ٣ٔكٞ  -ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -جُظالز؛ ُٝزُي ػوَّد ٝضٔكٞٛح  ػَ َٓ ٚ: كزُي  ػ٠ِ ئهشجسْٛ ذحُ٘ل٢ ذوُٞ

َّٖ جُخطح٣ح ْ  هذ  -ذحالخط٤حس  -ِٝعشُّ ُػذُٝٚ  ،(4)هللا ذٜ َّٕ جُ٘ل٢ جُظش٣ف ُقٌ ئ٠ُ أعِٞخ جالعطلٜحّ ػٖ جُ٘ل٢ جُظش٣ف، أ

َّٖ ئؾشجَءٙ ػ٠ِ أُغ٘طْٜ ئهشجس  ذ٘ل٤ْٚ؛ أ١: ئهشجسْٛ ْٛ ٣ظذِّهٞٗٚ، ٣ٝؿٞص أالَّ ٣ظذهٞٗٚ، أٝ ػِ ٠ جألهَ ال ٣أْذَٜٕٞ ُٚ، ٌُ

َّٕ ٛزج  ، ك٤ٚ ٓض٣ُذ ض٘ر٤ٍٚ ٝضز٤ًش ُْٜ ذأ جش، ال ٣َرو٠ ٖٓ َدَسٗٚ ش٢ء  َٖٓ ًحٕ أٓحٓٚ َٜٗش  ٣ـطغَ ٓ٘ٚ خَٔظ ٓشَّ  َّٕ أٗلغْٜ ذأ

ػََ جُظِٞجش جُخٔظ جُط٢ ٣ٔك َٓ ْٕ ضـلِٞج ػٖ جُظِٞجش جُز١ ال ضُٔحسٕٝ ك٤ٚ، ئٗٔح ٛٞ  َّٖ جُخطح٣ح، كال ٣٘رـ٢ أ ٞ هللا ذٜ

ْٕ ٣ؼرِّش ػ٘ٚ  ذحُ٘ل٢ جذطذجًء، ٝجالعطلٜحّ  -ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -جُخٔظ، كاهشجسْٛ ذحُ٘ل٢ أٝهُغ ك٢ ٗلٞعْٜ ٝأذُِؾ ٖٓ أ

ٍ: ))أسأ٣طْ؟(( جُوْظذ ٓ٘ٚ جألُٓش". َّٝ  جأل

خش جُٔلشدز؛ ع٤ٔح جُٔوطغ جُٔ٘رٞس ك٤ٜح ضخشؼ دالُس جالعطلٜحّ ئ٠ُ ٝئرج ٓح خشؾص ٗـٔس جالعطلٜحّ ئ٠ُ جُؼـؾ ػ٠ِ آ

جُ٘ل٢؛ ٝٛزج جُؼـؾ ال ٣ٌٕٞ ذؼ٤ذجً ػٖ أدجز جالعطلٜحّ ٗلغٜح، ٝٝهطٜح ال ضٌٕٞ ٗـٔس جُؿِٔس ٓغط٣ٞس ذَ ضٌٕٞ جُ٘ـٔس 

ً ك٢ هٍٞ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ )ط ٠َِّ هللا ػ٤ِٚ طحػذز ٓؼـٞؽس ُطكح٢ً جُغ٤حم ٝجُٔوحّ جُخطحذ٢، ٝٛزج ٓح ٣طّؼف ؾ٤ِح

( ك٢ ٓؼشع قٌح٣طٚ ػٖ سخِّ جُؼّضز عركحٗٚ، عحتاًل ج٤ُٜٞد ٝجُّ٘ظحسٟ ْ ش٤ثًح :ٝعَِّْ ؟، ٝؾحء (5) ()َٛ ظِٔطٌْ ٖٓ قوٌِّ

ْٕ ٣ؼَٔ ج٤ُٜٞد ئ٠ُ ٗظق جُّٜ٘حس، ٝجُّ٘ظحسٟ ٖٓ ٗظق جُّٜ٘حس  ٛزج جُكذ٣ع ك٢ ع٤حم جُّشدِّ ػ٠ِ جػطشجػْٜ، ٝٛٞ أ

َِّ كش٣نٍ ْٜٓ٘، ئ٠ُ طالز جُؼظش، ٣ٝؼَٔ جُٔغِٔ ٕٞ ٖٓ طالز جُؼظش ئ٠ُ طالز جُٔـشخ ػ٠ِ ِػؼق أْؾش ٓح ٌُ

َُّ ػطحًء، هحٍ هللا ٖ: ٗكٖ أًػش ػٔاًل ٝأه ٍ: كاٗٚ كْؼ٢ِ، أُػط٤ٚ  :كوحُٞج ؿحػر٤ ْ ش٤ثًح؟ هحُٞج: ال، هح َٛ ظِٔطٌُْ ٖٓ قوٌِّ

ّٕ أعِٞخ جالعطلٜحّ ك٢ أْطَ ٝ ػؼٚ ٣ططَِّد ؾٞجذًح ٣كطحؼ ئ٠ُ ضل٤ٌش، َٖٓ ِشثْص، كٖٔ خالٍ ضذج٤ُّٝس جُط٘ـ٤ْ ٣طؼف أ

اًل ُٚ ػ٠ِ  ْٔ ّٕ جُٔغإٍٝ ٣ُؿ٤د ذؼذ ضل٤ٌش َٝس٣َِّٝس ػٖ ٛزٙ جألعثِس ذحُّ٘ل٢، ُٝزُي ًحٕ ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُّغإجٍ ئ٤ُٚ َق ٝذٔح أ

َُ ٖٓ جُّ٘ل٢ جذطذجءً   .جإلهشجس ذٜزج جُّ٘ل٢، ٝٛٞ أكؼ

ـ"ال"،  ٝػ٤ِٚ، كل٢ كؼحء ٛزج جُغ٤حم جُطٞجط٢ِ أسجد هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ ضوش٣ش ٗل٢ جُظِّْ ػْٜ٘، ذذ٤َُ ئؾحذطْٜ ذ

ْ ش٤ثًح، ٝٛزج ٓح ٣ٔحغَ جألعِٞخ جُوشآ٢ٗ،  ٍ: ٓح ظِٔطٌُْ ٖٓ قوٌِّ َ". أ١، أّٗٚ هح ٝذذ٤َُ طّكس قٍِٞ "ٓح" ٌٓحٕ "ٛ

َٖ ٣َْؼَِ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ:  َْ ٣َْغط١َِٞ جَُِّز٣ { ]جُضٓش: }َٛ َٕ ٞ ُٔ َٖ اَل ٣َْؼَِ جَُِّز٣ َٝ  َٕ ٞ ، كٖٔ خالٍ جُط٘ـ٤ْ ٣ِكع  ػ٤ِٚ أّٗٚ خشؼ  [9ُٔ
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ذوٞج٤ٖٗ جُِـس ٝجُٔطزٝم ذؼحُْ جُٔٞع٤و٤ّس ٣شعْ ُٚ  ٖٓ ؽحذؼٚ جالعطلٜح٢ٓ ئ٠ُ جُطحذغ جُ٘ل٢ جإلٌٗحس١، ٝجُغحٓغ جُؼحسف

ػ٘ذٙ، ٝٛزج جألٓش ٓؼٍٔٞ قط٠ ك٢ جُِـحش  جُظٞسز جُ٘ل٢ جإلٌٗحس١ ذظٞسز أٝػف، ٛزٙ جُِٞقس ضٌٕٞ ٓالٓكٚ أذ٠ٜ

جُؼشذ٤س جُؼح٤ٓس جُذجسؾس، أٝ جُِـس جُؼشذ٤ّس جُٔؼحطشز، كك٤٘ٔح ٗوٍٞ ألؽلحٍ )٤ًق ض٘حّ ك٢ جُغحػس جُػح٤ٗس ػششز 

٤ُالً..!؟(، كل٢ ٛزٙ جألدجز جُٔغطخذٓس ٢ٛ جالعطلٜحّ؛ ئال إٔ ضذج٤ُّٝس جُغ٤حم ٝجٌُِٔحش جُٔشعٞٓس ك٢ ؾـشجك٤ّس جُؿَٔ 

ذٗح ئ٠ُ جالٗض٣حـ جألعِٞذ٢ ػ٠ِ ٝؾٚ جُطؼّؿد ٝجإلٌٗحس  كٜزج جالعطلٜحّ ال ٣كطحؼ ئ٠ُ ئؾحذس، ٝئّٗٔح جُـشع ٓ٘ٚ ضشش

جُّ٘ل٢، ٝجُّغحٓغ ٣ؼشف ٖٓ رُي، ٣ٝذسًٚ ٖٓ ض٘ـ٤ْ جُؿِٔس، ُوذ ٗوَ ض٘ـ٤ْ جُؿِٔس ٖٓ ٓؼ٠٘ جالعطلٜحّ ئ٠ُ ٓؼ٠٘ جُّ٘ل٢، 

( ذِلع جالعطلٜحّ، ٝٗكٖ ٗش٣ذ كٍف ذعادي أتان .. ! ؟٘وٍٞ ٓػالً: )غطخذٓٚ ًػ٤شجً ك٢ ُـط٘ح جُٔؼحطشز، كٗٝٛٞ ٓح 

 جُطّؼؿد ٝجإلٌٗحس، ٝٛٞ ٓح ٣إد٣ٚ ض٘ـ٤ْ جُؿِٔس.

 

 اَزٌاذ أسهٕب االسرفٓاو إنى األيش انًطهة انثانث:

ٛزج، ٝهذ جٗضجـ أعِٞخ جالعطلٜحّ ئ٠ُ أعِٞخ جألٓش ك٢ أقحد٣ع أخشٟ ًػ٤شز ُٞ ضٔؼّ٘ح جُغ٤شز جُ٘ر٣ّٞس، ٝجُٔخحؽد 

٣ؼشف جالٗض٣حـ ٖٓ خالٍ جُغ٤حم ٝجُ٘ـٔس جُٔشجكوس ُٚ؛ أٓح جُوحسب ك٤غطشلّٚ ٖٓ خالٍ جُلؼحء جُؼحّ ُر٤ثس جُ٘ض 

 ٝٓحؾش٣حش أٓٞسٛح.

، (1)فٓم أَرى صادلً) :جإلٓحّ جُرخحس١ ُ٘ح، ك٢ هُٞٚ )ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ كل٢ قذ٣ع ٣ش٣ٝٚ طالهًح ٓٔح عرن،ٝجٗ

كحُٔوظذ٣س ٛ٘ح ال ضٌٖٔ ك٢ عإجٍ ج٤ُٜٞد ػ٠ِ جُكو٤وس، ذَ جُوْظذ أُٓشْٛ ذحُّظذم، ٝجخطحس جُطّؼر٤ش ػٖ جألٓش 

شَ  َٓ ح ُٞ أ ْٛ َُ٘لشٝج ٓ٘ٚ، كحألٓش جُٔرحشش ذحُّظذم ذحالعطلٜحّ؛ "قػًّح ُْٜ ػ٠ِ جُظذم، ٝضِطُّلًح ٓؼْٜ؛ ٢ً ال ٣ٌزذٞج، كُشذَّٔ

ّْ ك٢ جُطّؼر٤ش  َشٙ ذإٔ ٣ظذم، غ َٓ ْشِؼش  ذؼذّ غوس ج٥ٓش ك٢ جُٔأٓٞس؛ ُٝزج أ ُٓ ْٕ عأُطٌُْ ػٖ ًزج"،  ٍ: "جطذه٢ٗٞ ئ ًإٔ ٣وٞ

الُس ػ٠ِ ذِٞؽ جُـح٣س ك٢ جالٛطٔحّ ٝجُؼ٘ح٣س ذإٔ ٣َ  َ" ٓغ جُؿِٔس جالع٤ّٔس أكحد جُذَّ ـ"ٛ ظذهٞٙ ك٤ٔح ػٖ جألٓش ذحالعطلٜحّ ذ

َٔذ جُّشعٍٞ ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ ٝٛٞ جُر٤ِؾ جُّز١  ََ ػ٠ِ جُلؼَ ال جالعْ، كارج ػ َ" إٔ ضذخ ٣غأُْٜ ػ٘ٚ؛ ألٕ أْطَ "ٛ

 ٍّ َِّ ٓوح ُٓوطؼ٤حش جألقٞجٍ، ك٤ؼغ ٌُ ضَٚ ذكغد  ُٝ دّسخ ػ٠ِ أعح٤ُد جُؼشخ جُلُظكحء، ٝػَشف ٓٞجػغ جٌُالّ ٝضلح

َّٕ ج٤ُٜٞد دَسؾٞج ػ٠ِ جٌُزخ ٓوحاًل، ئ٠ُ جخط٤حس جُؿِٔس جالع ٚ ذأ ُٔ  -٤ّٔس ال جُلؼ٤ِّس، كٜزج ٣ؼ٢٘ أٗٚ أسجَد ِدهَّس جُطّؼر٤ش، كِؼِْ

ْ، كوحُٞج: ِ { ]جُطٞذس:  قط٠ّ ُوذ ًزذٞج ػ٠ِ سذِّٜ ُٖ هللاَّ هَحَُصِ ج٤َُُُْٜٞد ُػَض٣ْش  جذْ َٝ ٛٞ جُّز١ جعطذَػ٠ ضأ٤ًذٙ ػ٠ِ  - [30}

"ّ  .(2)ػشٝسز جُّظذم ك٢ ٛزج جُٔوح

٣ش٣َّس   َٞ ٝػ٠ِ شحًِس قذ٣ع جُرخحس١، ٛ٘حى قذ٣ع آخش ٣ش٣ٝٚ جإلٓحّ ٓغِْ ك٢  هُٞٚ ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ ُِغ٤ذز ُؾ

ْ  ٖٓ  "فمال:صٝؾطٚ سػ٢ هللا ػٜ٘ح ٝهذ دَخَ ػ٤ِٜح،  ّ  ئال َػظْ ِ ٓح ِػَْ٘ذَٗح ؽََؼح ٍَ هللاَّ ٍّ هحُص اَل ٝهللا ٣ح َسُعٞ َٛ ٖٓ ؽََؼح

 ْٞ َٓ َحَشحزٍ أُْػِط٤َطُْٚ  ِكَِّٜ َٓ ـَْص  ذ٤ِِٚ كَوَْذ ذََِ َذهَسِ كوحٍ هَشِّ  .(3)اَلض٢ِ ٖٓ جُظَّ

ح ٛٞ ٖٓ عإجٍ ج٥ٓش    ّٕ عإجٍ جُّ٘ر٢ ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ صٝؾطَٚ سػ٢ هللا ػٜ٘ح ذؼذ دخُٜٞح ػ٤ِٚ، ئَّٗٔ ٛزج، ٝأ

ِٖٔ عٔحش جُٔوحّ جُّز١ ٣خشؼ ك٤ٚ جالعطلٜحّ ئ٠ُ جألٓش  ُِٔأٓٞس؛ ئر ٛٞ جُّضٝؼ ٢ٛٝ جُّضٝؾس، ٝجُٔٞهق ٓٞهق ؽِدٍ، ك

ٍٍ ذحُو٤حط ئ٠ُ ٓٞػغ جُّغحٓغ، ٝإٔ ٣طٞجكش ك٢  إٔ ٣ٌٕٞ جُطحُُد ك٢ ٓٞهغٍ جؾطٔحػ٢ أٝ ؿ٤شٙ، طظَ أٝ ٓ٘وطغ، ػح ُٓ

ّٕ جألعِٞخ  ؿرحش، ٣ٌُٖٔ إٔ ٣طَِد ضكو٤وٜح ػ٠ِ عر٤َ جالعطلٜحّ، ٝأ َرجًَِشض٤َِْٜٔح جُٔشطشًس ُؾِٔس ٖٓ جألقذجظ أٝ جُشَّ

ّ"، ٝكْشم  ًر٤ش ذ٤ٖ  ّ"، أٝ "جتْط٢ِ٘ ذحُطؼح ؽِد جُطّؼحّ ذظ٤ـس جألٓش، جُٔؼطحد ك٢ ٓػَ ٛزج جُٔٞهق: "أْقؼش١ جُطؼح

ٝذ٤ٖ جُؼذٍٝ ػ٘ٚ ئ٠ُ أعِٞخ جالعطلٜحّ، كحألٓش ك٢ ٓػَ ٛزج جُّغ٤حم، أٓش  قو٤و٢ ػ٠ِ عر٤َ جالعطؼالء، ٝج٥ٓش ٣طِد 

ْٕ ػـؾَ ػ٠ِ  ح ئ ، ذَ ُسذَّٔ ز ٝجُكدِّ شجػحز جُؼالهس جُط٤َّرس ذ٤ٖ جُّضٝؼ ٝجُّضٝؾس، ػالهس جُٔٞدَّ ُٓ ح ٖٓ  ًٓ ذظ٤ـس ضَخِٞ ضٔح

ْقؼش١" ك٢ جُّ٘طن، ألشؼَش ذـؼدٍ أٝ جشٔثضجصٍ ٖٓ جُّضٝؼ ػ٠ِ صٝؾطٚ، أٝ ألشؼَش ذحالعطرطحء ك٢ ئػذجدٙ، جُلؼَ "أ

ّ"، كل٤ٚ ئ٠ُ ؾحٗد جألٓش ٓؼح٢ٗ جُطِّطُّق ك٢ جُطِّد  ِٖٓ ؽؼح ح ك٢ جُؼذٍٝ ػ٘ٚ ذا٣ػحس جُطؼر٤ش ذطش٤ًد جالعطلٜحّ "َٛ  َّٓ أ

                                                                 
1 -  ْْ ُٜ ْ٘ َٖ َٛ ٣ُْؼل٠َ َػ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َٕ ذِح ًُٞ ْششِ ُٔ

ُْ ٚ: ًطحخ جُؿٜحد ٝجُغ٤ش، ذَحخ ئرج َؿَذَس ج ، سهْ أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤ك
 .1156/  3، 2998جُكذ٣ع:

 30جُطٞذس: -1
 .د. ػرذجُؼض٣ض كطف هللا ػرذجُرحس١ذالؿس جالعطلٜحّ ك٢ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق، ضطر٤وًح ػ٠ِ ٓغ٘ذ جإلٓحّ ج٤ُِع ذٖ عؼذ،  - 2
ٚ: ًطحخ  - 3 ِدِ، سهْ أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ طك٤ك طَِّ ُٔ ُْ ذ٢َِ٘ ج َٝ  ٍْ ُِر٢َِ٘ َٛحِش َٝ َِٜذ٣َّسِ َُِِّ٘ر٢ِِّ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ُْ جُضًحز، ذَحخ ئِذَحَقسِ ج

 .2/754، 1073جُكذ٣ع:
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 َّٕ ح ٝأ شجػحز ٓشحػش جُّضٝؾس؛ ٝال ع٤َّٔ ُٓ ح ال  ٝج٤ُِّٖ، ٝ ْشِؼش  ذِؼِْْ سعٍٞ هللا ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ إٔ ذ٤َْطَٚ ُسذَّٔ ُٓ جُّغإجٍ 

ْشِؼش ًزُي ذشػح جُّشعٍٞ ط٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ ػٖ قحُٚ،  ُٓ ٍَ ػٖ ؾ٘ظ جُطؼحّ، ذَ ٛٞ  ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ؽؼحّ؛ ُٝزُي عأ

ٚ: ئرج ًحٕ ػ٘ذى أ١ُّ ؽؼحّ، كأْض٢ِ٘ ذٚ، ٝئالَّ كال ػ٤ِي ، ذخالف ُٞ خَشؼ جٌُالّ ذظٞسز جألٓش ًٝإٔ ٓؼٕٔٞ عإجُ

َش ذٚ َٓ ، ٝٓح جعطخذٓٚ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ ٖٓ ٛزج جألعِٞخ (1) !جُٔرحشش، كح٥ٓش ق٤٘ثٍز ال ٣ُرح٢ُ ذش٢ٍء عٟٞ ض٘ل٤ز ٓح أ

جُخطحذ٢، ٝجُط٘ـ٤ْ جُز١ ٣ظحقد ٓػَ ٛزٙ جُخطحذحش جُِـ٣ٞس ٣ذخَ ك٢ خحٗس جُطؼحٖٓ جُِـ١ٞ؛ ٝضطر٤ن ع٘س 

 ظذ كطف جُوِٞخ هرَ جُؼوٍٞ.جالعطذسجؼ جُِـ١ٞ؛ ه

ّٕ ٛزج جُٔرذأ جالٗض٣حق٢ جُٔظحقد ذحُط٘ـ٤ْ جُخطحذ٢ّ جُٜحدب ٣شحؽش جالعطشجض٤ؿ٤س جُطؼح٤٘ٓس  ً ػ٠ِ ٓح عرن، كا ٝضأع٤غح

ك٢ ص٣حدز كؼحء جُطٞجػغ ٝجالعطكغحٕ ٖٓ هرَ جُٔشعَ ٝجُٔطِو٢ّ، ٝئرج ٓح ضّٔغي   -جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ جُٜٔ٘ؽ جُطذج٢ُٝ-

ز ذ٤ٖ جُٔطٌِْ ٝ جُٔطِو٢، ٣ٝض٣ذ ٖٓ ٓغحقس جالضلحم ذ٤ٖ جُؿحٗر٤ٖ؛ جُرحّظ ذٜٔح ُكز ّٞ ٌّٖ ٖٓ ضو٤ِض جُٔغحكحش ٝجُٜ ضثٍز ٣طٔ

ً ٖٓ جُخطحخ ٣ٌٕٞ  ٓرطؼذجً ذزُي ػٖ جُط٘حكش جُخطحذ٢ ًَٝ ٓح ٣ض٣ذ ٖٓ آطشز جالٗشوحم ذ٤ٖ جُؿحٗر٤ٖ، قط٠ ضطُّٞذ ٗٞػح

أكؼَ ٖٓ طذسٙ؛ ُطكو٤ن أكؼَ دسؾسٍ ٌٓٔ٘س ٖٓ جُٞظ٤لس أػالٙ ٓػٔشجً ٝأعلِٚ ٓـذهحً، ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٜٗح٣س جٌُالّ 

ً ٝ ئّٗٔح ػ٠ِ جُٔشعَ جهط٘حص ٓلح٤ٜٛٔح، ٖٝٓ غْ ضشؾٔطٜح ك٢ جُغ٤حم جُز١  جُطؼح٤٘ٓس، ٝٛزٙ جألسػ٤س ال ضأض٢ ؾضجكح

ز ٣وطؼ٤ٚ؛ ٢ٌُ ٣رِؾ جُخطحخ ٓور٤ُٞس أًػش، ٝجُ٘ض جٌُٔطٞخ جٗوشجت٤س أعشع ٖٓ هرَ جُٔطِو٢؛ ٝضطشؾْ خالُٜح جٌُلحء

 ّٕ ٍ: "ئ جُزجض٤س ك٢ أسع جُٞجهغ، ذك٤ع ٣ؿّغذ جُشطش جألٍٝ ٖٓ ٓوُٞس ػحٓش ذٖ ػرذ جُو٤ظ خ٤ش ضؿغ٤ذ، ق٤٘ٔح ٣وٞ

"ٕ  .(2)جٌُِٔس ئرج خشؾص ٖٓ جُوِد ٝهؼص ك٢ جُوِد، ٝئرج خشؾص ٖٓ جُِغحٕ ُْ ضؿحٝص ج٥رج

عِطس جُذالُس ٝجُوشجءجش جُطذج٤ُّٝس ُٜزج  جُط٘ـ٤ْ  ٖٝٓ ٛ٘ح، ذآٌحٗ٘ح جُوٍٞ ئٕ ضؿغ٤ذ ضشؾٔس ٓلح٤ْٛ جُط٘ـ٤ْ ك٢ ػٞء 

ٍ: ئّٜٗح  ٣كطحؼ ئ٠ُ ضّٞخ٢ جُك٤طس ٝجُكزس ُٞالدضٜح ك٢ أسع جُٞجهغ، ك٢ٜ ٤ُغص ٓغطك٤ِس جُٞؾٞد ٌُٜٝ٘ح ٗغطط٤غ جُوٞ

د ٓكحؽس ذٜحُس ٖٓ شًٞس ج٤ُ٥حش جُِـ٣ٞس، ٝٛزج ٓح ال ٣غطط٤غ كؼِٚ ًَ كشد ٝئّٗٔح ذكحؾس ئ٠ُ الػد ُـ١ٞ ٣ؿ٤ذ جُِؼ

 ذطِي ج٤ُ٥حش ك٢ ٓٞجؽٜ٘ح، ٖٝٓ غْ خِن ضِي جُر٤ثس جُطؼح٤٘ٓس. 

ّٕ جالٗض٣حـ جألعِٞذ٢ ٖٓ ٛزٙ جُضج٣ٝس ضؼط٢ سٝٗن جُطشج٤ًد ذٜحًء أًػش ك٢ جُٔغطٟٞ جُخطحذ٢،   ٣ٝؼحف ئ٠ُ ٓحعرن، كا

ذذجػ٢، ٝٛزج ٓح ٣إًذٙ ُّٓٞذجً ؾّشجءٛح جُؿٔح٤ُحش جألعِٞذ٤س؛ ٝرُي ذخشٝؾٜح ػٖ جُ٘ٔؾ جُطو٤ِذ١ جُٔؼشٝف ئ٠ُ ؽحذؼٜح جإل

ّٕ جالعطؼٔحٍ ئ(؛ قحٍ ضوغ٤ٔٚ جُِـس ئ٠ُ غالظ ٓغط٣ٞحش ك٢ جالعطؼٔحٍ جُِـ١ٞ؛ ٓإًذجً " Todorovجُؼحُْ جُِـ١ٞ )ضٞدٝسف

 ّٕ ٣ٌّشط جُِـس ك٢ غالظ أػشخ ٖٓ جُٔٔحسعحش: جُٔغطٟٞ جُ٘ك١ٞ، ٝجُٔغطٟٞ جُالٗك١ٞ، ٝجُٔغطٟٞ جُٔشكٞع، ٝأ

ٚ"جُٔغطٟٞ جُػح٢ٗ ٖٓ ذ٤ٖ ٛزٙ جُ ٝٛزج جُطوغ٤ْ ٣وّشٙ  .(3)ٔغط٣ٞحش ك٤ٚ أس٣ك٤س جُِّـس، ٝ خالُٜح ٣غغ جإلٗغحٕ إٔ ٣طظّشف ك٤

َّٕ  ٓؼظْ جُِغح٤٤ٖٗ جُٔكذغ٤ٖ، ُٜٝزج ٣ش٣ف جإلٗغحٕ رٝهٚ جُِـ١ٞ ٓغ جُٔغطٟٞ جُالٗك١ٞ جُٔورٍٞ ك٢ جُطذجٝالش جُِـ٣ٞس، ٝأ

جالعطؼٔحٍ جُِـ١ٞ ٛٞ جُز١ ٣ظوَّ ٛزٙ جالعطشجض٤ؿ٤س ٣ِٝرغٜح ؽحذغ جألعِٞذ٤س؛ ُطكون جُٔوظذ٣س جُطذٝج٤ُس ذ٤ٖ ؽشك٢ 

 جُخطحخ خالٍ جُؼ٤ِٔس جُطٞجط٤ِس، ٝٛزج ٛٞ ػ٤ٖ جُٜذف ٖٓ أؽش ٓح٤ٛحش جالعطؼٔحٍ جُِـ١ٞ.

 

 َرائح انثسث

َّ أذشصٛح: ٝك٢  جُٜ٘ح٣س، ضٞطَ جُركع ئ٠ُ قضٓس ٖٓ جُ٘طحتؽ ُٝؼ

ئٕ جُظؼٞد ٝجُٜرٞؽ جُز١ ٣شجٝد جُؼ٤ِٔس جٌُال٤ٓس ٛٞ ٣ّٞٛس جُٞالدز جُط٘ـ٤ٔ٤ّس، ٝؾّشجء جُؼ٤ِّٔس ٣ُّٞذ جُط٘ـ٤ْ قضٓس ٖٓ  .1

جُطأكق ٝضٌشٙ جألرٕ عٔحػٚ، جُٔٞع٤و٤ّحش جٌُال٤ّٓس؛ عٞجء أًحٕ ضِي جُٔٞع٤و٤ّس ٓٞع٤و٤ّس قضٕ ُطذٍ ػ٠ِ جُغأّ أٝ جُؼؿش أٝ 

ٝذزُي ضُّٞذ جُشعحُس جُغِر٤ّس ُِٔخحؽد ٖٓ ُذٕ جُٔطٌِّْ،  أٝ ٓٞع٤و٤س جالعطشجقس أٝ جُططش٣د ُطِٜٞ أرٕ جُٔطِو٢، ٝخالُٜح ٣ش٣ذ 

 جُٔطٌِْ ئسعحٍ سعحُس ئ٣ؿحذ٤س؛ هظذ ٓشحؽشز جُٔخحؽد ٝخِن جالعطشجض٤ؿ٤س جُطؼح٤٘ٓس.

ً ٝضطش٣رس ئٕ جٗض٣حـ أعِٞخ جالعطلٜحّ ئ٠ُ جُطو .2 ش٣ش صجخش ك٢ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ّٞس؛ كٜزٙ جالٗض٣حقحش ضخِن كؼحءجً جُطلحض٤ّح

ٓٞع٤و٤ّس ضكح٢ً جُغ٤حهحش جُطٞجط٤ِس، ٝضؿؼَ جُٔكحٝسز رج ضلحػالش أًػش ذ٤ٖ جُرحظ ٝجُٔطِو٢ّ، ذك٤ع ٣ؿؼَ ٖٓ جُٔكحٝسز 

 ؛ ٝٛز ال ٣غطـشخ ك٢ ٛزج جُؿ٤َ.ًطِس ًال٤ّٓس ٝجقذز؛ ع٤ّٔح ئرج ٓح ًحٕ جُطشك٤ٖ ػ٠ِ ٓغطٟٞ ػحٍ ذشٝـ جُِـس

                                                                 
 .د. ػرذجُؼض٣ض كطف هللا ػرذجُرحس١ذالؿس جالعطلٜحّ ك٢ جُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق، ضطر٤وًح ػ٠ِ ٓغ٘ذ جإلٓحّ ج٤ُِع ذٖ عؼذ،  - 1
2 -  :ٖ  .83/ 1جُر٤حٕ ٝجُطر٤٤
3 -  .١  .54. جُوحٛشز: جُذجس جُػوحك٤س.: 1. ؽ2004جإلػؿحص جُظٞض٢ ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ، ػرذ جُك٤ٔذ ٛ٘ذٝج
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ّٕ جُط٘ـ٤ْ ذحإلػحكس ئ٠ُ ئػطحء جُِٔغحش جألعِٞذ٤س ٖٓ خالٍ جإلٗض٣حقحش جُخطحذ٤ّس، كاّٗٚ هذ سّط٘ص عِطس جُٔشضٌضجش  .3 ئ

ٖ  ٖٓ جُٔ٘طِن جُطذج٢ُٝ. ّٕ جُِـس أعحط  سط٤  جُذال٤ُّس؛ كؼالً ػٖ جُطذج٤ُّٝس ذشٌَ أٗظغ، رُي أ

َّٕ جالٗض٣حـ جالخطضج٢ُ ئرج  .4 ٓح قح٠ً جُغ٤حم ٝجُٔوحّ جُِـ١ٞ ٣ُّٞذ ػ٘ظش جُٔلحؾثس ٝجُطِّزر جُِـ١ٞ ػ٘ذ جُٔطِو٢ّ، ٝٛزج ٛٞ ٓح ئ

 ٣٘حشذٙ ػِْ جألعِٞخ جُِـ١ٞ، ٣ٝٞجكن ػ٤ِٚ ػِْ جُذالُس ٝجالعطؼٔحٍ جُِـ١ٞ.

ُ٘ر٣ّٞس، ك٢ قذٝد ذكػ٘ح، هذ جٗضجـ أعِٞخ جالعطلٜحّ ئ٠ُ أعِٞخ جألٓش ك٢ أقحد٣ع أخشٟ ًػ٤شز ُٞ ضٔؼّ٘ح جُغ٤شز ج .5

ٝجُٔخحؽد ٣ؼشف جالٗض٣حـ ٖٓ خالٍ جُغ٤حم ٝجُ٘ـٔس جُٔشجكوس ُٚ؛ أٓح جُوحسب ك٤غطشلّٚ ٖٓ خالٍ جُلؼحء جُؼحّ ُر٤ثس جُ٘ض 

 ٝٓحؾش٣حش أٓٞسٛح.

ّٕ جُٔرذأ جالٗض٣حق٢ جُٔظحقد ذحُط٘ـ٤ْ جُخطحذ٢ّ جُٜحدب ٣شحؽش جالعطشجض٤ؿ٤س جُطؼح٤٘ٓس  .6 جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ جُٜٔ٘ؽ -ئ

ٌّٖ ٖٓ  ك٢  -جُطذج٢ُٝ ص٣حدز كؼحء جُطٞجػغ ٝجالعطكغحٕ ٖٓ هرَ جُٔشعَ ٝجُٔطِو٢ّ، ٝئرج ٓح ضّٔغي جُرحّظ ذٜٔح ُكزضثٍز ٣طٔ

ز ذ٤ٖ جُٔطٌِْ ٝ جُٔطِو٢، ٣ٝض٣ذ ٖٓ ٓغحقس جالضلحم ذ٤ٖ جُؿحٗر٤ٖ؛ ٓرطؼذجً ذزُي ػٖ جُط٘حكش جُخطحذ٢  ّٞ ضو٤ِض جُٔغحكحش ٝجُٜ
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