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 داءـــــــــــــــــااله

ُخ اٌىجُ ...إىل.. اللَ هنا اجملهىك ادلزىاضغ ــػبئٍيت ادلنلائ  .وحـ

ــوً ادلؤِنني اٌصبكلُ ...إىل.. افىأٍ يف احلك واالميبْ ...إىل ـ ـ  .ٓـ

ٌ ورملَو َ شىو ً ِٓ ٍبهُ يف كػُ واجنبػ هنا اٌىزبةٌ وونٌه الل  ٌى

  :نهُثبدلصبكه وادلؼٍىِبد وِ
 .ٛالرتوٗرا الػٗذ ٌظاً نسٖدٙ ٔنٗن زٟٗظ الطاٟف 

 .الرتوٗرا الػٗذ ادلد محٗد 

 .الدنتٕز قٗظ وػػػؼ املاٌٗا 

 .االضتاذ اوني فعٗن اضرتالٗا 

  اجلٗصاٌ٘ نٍدا.عدٌاُ الباسح 

 .الػاعس ضالً عصٖص  
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 ثإٍُ احلٍ اٌؼظُُ
 

 شىو ورملَو
ادلَـزؾًُ اٌـلفىي   عهل ِضين وٍؼٍ ؽضُش حلمـً َصـؼت اْ ي َىـٓ ِـٓ     

فو ادلصـبكه ورـبهَـ   ارـى  شؾخواالهُ ِٓ مٌه  ،فُه ٌزؼمل ظووفه ورلافً ِغرياره

احلىاكس واٌجؾش فُه َؼل حبل ماره صـؼجب  وٌىـٓ ٍـؼٍ وه جـخ ِـٓ ول يف مٌـه       

ىشـ  اٌغّـىو والهـً اٌـنٌ هبـُظ  ـن        َُاحلمـبئك يف ٔصـب ب و   ضغَىزٌ ب وبْ لىَ

 .واعزّبػٍ ٍُبٍٍ ِٓ ظٍُ وجتٍٓوهفغ ِب اصب ب اٌغبئفخ اٌؼوَمخ 

جى   إىلػًَ اهلل اْ َىفك اٌىبرت  وَإفن ثُل    ـه ٔؼـُ ادلـىىل     إِب َصـ ُـه  أ ٌ

ُه ادلأة.  واٌ

 
م

م

م

م

 الدنتٕز
 ٗدـــــــــــــــي عبـــــــــن نسٖــــــــناو
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 ثإٍُ احلٍ اٌؼظُُ

 لَو ــىو ورمــــش
ً هنا اٌىزبة ولوؤره وٍّخ ً ؽوفب  ؽوفب  وونذ وٍّب ؤرؼّك يف  ىه  وٍّخ  ٌمل اعٍؼذ ػٍ ث

ثه وثبجملهىك ادلضين اٌنٌ ثُني يف اظهبه اٌىضري ِٓ احلمبئك   ٍ هنا اٌىزبة اٌضّني َيكاك ؤػغبث

ب  ً عىأت وضريح علا  ؤففبهب اٌجؼض ِٓ اعً عَّه ادللػىِخ ثبٌرباهني اٌيت وشفذ اٌنمبة ػٍ

 ٓ ِ  ً ٓ َِبِغ و ىاء، رٍه احلمبئك اٌيت اظهود   ني وادلٍَّنياٌصبثئخ ادلنلائُواففبئهب ػ اٌَ  ً ػٍ

ٍ هّب جبالء االفىح اٌغُجخ ثُن بِؼ ادلفض فري وٍؼبكح الُّغ وّب أٍ ال ؤففٍ ػٍُىُ اْ  إىلاٌَز

ٓ عىكح هنا اٌىزبة اٍزغبػذ رنًٌُ هن  ً هنبٌه ثؼض ادلأفن رزغٍ ْ هنا ادلغجىع ٌى يف ِزى

ْ َؤفنهب يف اٌُهب ،  ولل ؤشود ادلأفن جتوؤد واضفذ ثؼض اٌشووؽبد اٌيت جتؼً اٌىلذ ٔفَه  ؤ

ً عىاهؽٍ  هنا اٌىزبة اٌضّني اوضو فبئلح ٌى ؤضُفذ، وؤٔب اػزنه  ٓ و ً وِ َ امتن مٌه، ويف اخلزب  ٓ ػ

ٍ َغٍّ و  ُ ٍَِ ً ٍ وو ٍ ِنلائ ً صبثئ ْ هنا اٌىزبة اٌضّني يف ِزنبوي و ْ َىى غ الُّغ ػًٍ احلمبئك ا

ٓ اٌغّىو وال ٌ اصبة هنا اجملزّغ اٌؼوَك، واَضب  اٌصٍخ اٌىعُلح ثني اٌيت رىش  اٌنمبة ػ ً اٌن ه

ثه وً   َ لب  ٌ ْ اثبهن هنا الهل اٌىجري ادلضين اٌن ٍ واجملزّغ االٍالٍِ، وال ََؼين إال ؤ اجملزّغ اٌصبثئ

ٓ اٌؼبثلَٓ ػجل ػٍٍ،  ٍ ىَ ـ اٌَبِ ٓ االٍزبم فضو محُل ػجُل ، واالٍزبم اٌلوزىه مسبؽخ اٌشُ ِ

 شىوٌ واِزنبٍٔ هاعُب  ذلُ ادلىفمُخ واٌنغبػ ادلضّو اٌلائُ.  وؤللَ ذلّب عيًَ
 

 االضتاذ الٍاصٕزاٟ٘
 أوني فعٗن سطاب
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 ثَُ اهلل اٌومحٓ اٌوؽُُ
م

ٓ االٍزبم اٌلوزىه اٌشُـ ىَٓ اٌؼبثلَٓ  ِ ً َ ثه و ٌ لب ٍ اٌىجري اٌن جبهن هنا الهل اٌؼٍّ ٔ

 ٍ ٔشو هوػ االفىح ثني  إىلمحُل ػجُل ؤؤَل هنا االجتب  اٌنٌ َهلف فضو  وػجل ػٍ

ْ هوُيح ِهّ ٍَّنيادل ٓ ميضٍى ْ اٌنَ ُ اٌصبثئخ ادلنلائُى ٍ االلٍُبد اٌلَنُخ وِنه ٓ هوبئي  خوثبل ِ

 زّغ اٌؼوالٍ دلب فُه ِٓ ربهَـ اصًُ متزل عنوه  يف اٌؼّك اٌزبهخيٍ..اجمل
م

م

م

م

م

 أٙـــــــــــــ٘ الػــــــــــد.عم
 زٟٗظ داوعٛ وٗطاُ
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 وبازنٛ الػٗذ الرتوٗرا الػٗذ غاشٙ الػٗذ خمف الػٗذ دجري
 وبازنٛ الرتوٗرا الػٗذ ادلد محٗد عبٗد الصِريٙ

ٍ واٌلَين)ٌجؾش مبيَل ِٓ اٌفقو واالػزياى ػًٍ ا نباعٍؼ ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ  اٌؼّك اٌزإهخي

ٌ رزؼوو ٌه نِٓ مجُغ الىأت ولل اىاي اٌضغظ اٌىجري اٌ ا ممُي ب حبض ٔب ُوعلْو (ِغ اجملزّغ االٍالٍِ

العالع اٌىاٍغ ػًٍ ربهخيهُ ادلشوق وفزؼ ٌوأبه اٌغوَك اِبَ اثنبء اٌغبئفخ  خاٌغبئفخ ثغُبة ادلصبكه ادلرتمج

ن اهلل جبهىك وً ِٓ االؿ بهفجٍَّني ثلوْ لُىك او عبئفُخ دلاالفك اِبَ اثنبئنب ٌٍزؼبهف واٌزىاصً ِغ افىأنب ا

اهلل خللِخ اجملزّغ  هّبعهىكهُ وفمل ػجُل واٌلوزىه ىَٓ اٌؼبثلَٓ ػجل ػٍٍ االٍزبم اٌؼيَي فضو محُ

 رملَ... إىلاٌؼوالٍ ادلىؽل وِٓ رملَ 

م

م

م

م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 غاشٙ خمف دجريالػٗذ  الرتوٗرا
 الرتوٗرا ادلد محٗد عبٗد

 2015ضٍٛ 
م
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 اٌؼظُُثَُ احلٍ 
م

نب ادلملً)وني هثب  ث ُّني ( ص–عبء يف وزب ٌ ٍٍ : 42-42ا  ِب َ

االمملتدسقماظوقحلمصويمؼوقحمممموالمم241اؼفوماظصودضقن...مالمتؼقظقامعومالمتعرصقنمممممم240

وموطؾؿووتمربؽوؿمممثدويحمغوروروممقامغػقدؽؿمبوعضوكمعوـمايدؼودم.مممقدؾمم242اظعؾلماظعظقؿم

ونممممتـؼووذمونؾبذقبَؼوماغؽوؿمطؿووومتـممم244ظقشورمبعضووؽؿمسؾوكمبعووضمبويلوـكممممممم242اظصوودضيمم

م.وايلماٌزطلمًماظرديء...مؼشربماٌوءموالمؼعطلماظـؿروالمتؽقغقامطوظـؾمم245

بضملّٓمارالس٨ّمسػمل٧ّمدرادهملماالخماٌؽملّٓائ٨ّماظطملؿمل٦ّرمسػمل٧ّمدؼؽمل٥ّمواػػمل٥ّموورؽمل٥ّماالدؿمملذم)خسملّٕمغبؿملّٓم

ؿملّٓماظّٖػرلي(موجّٓتمانمسؼملػمل٥ّمؼلؿق٠ّماٌؾمملرطهملمواظؿرملفؿملّٝمٌمملمصؿمل٥ّمع٤ّمعضملػمل٦ّعمملتمضؿملؼمل٥ّمومسؾ

...ابمملركمجؾمل٦ّدهماٌغملـظملهملموادس٦ّماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمانمؼػملؾملؼمل٥ّماميمملغمملًموادضملمملًموؼضملؼمل٠ّممهملعظملؿملّٓةموتمملرطبؿمل

موأثينمسػملؿمل٥ّمبمملالدؿؼملّٕارمواٌؿمملبضملهملمظطملّٕضماسؼملمملمماظظملمملئّٓةم٥ّصؿمل٥ّمحؾ٥ّمِّػػمل٥ّموظّٓؼؽمل٥ّموورؽمل ..

مواصػملؾملممل...هملمبمملٌؽملّٓائؿملمظألجؿملممللماظعملمملدعهمل

مواي٨ّمؼّٖط٨ّمسؼمل٢ّماًرلمواًرلؼ٤ّ

ماخ٦ّط٣ّ

متّٕعؿملّٔامغصملمملممطّٕؼّٓيمرحؿملؼمل٥ّ
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 كهًت البد ينهب
 ثمٍُ: ػجل اٌوىاق الشؼٍّ                                                
أنمتـؾووًموتمطوودمأنماظصوووبؽيممبعقوودًامسووـمايفووٍمواظوودلاػ موا دظوويماظوو متؾغوولم

اٌـدائق معقحدونمؼعؾدونمربًومواحودًامالمذورؼؽمظوفامخوظؼوًومعؾودسًومشلوذاماظؽوقناموأغفوؿممممممممم

أرقوبمدؼوغيمزلووؼياموشلؿمأغؾقوءمؼقحكمشلؿاموطؿىمعؾبـزظيمعؼددياموبعقودًامأؼضوًومسوـمممم

وجلمأعورًاممآراءماظعؾؿوءماٌكؿص مبوظدرادوتماظدؼـقويموصؿوووىمرجوولماظودؼـ...مأرؼودمأنمأسومممممم

موضضقيمػوعيامػل:

إنمآمجّؾًمضدرتفمخؾؼماظؾشرمعبقعًومٌفؿيمعؼدديموسظقؿيامعػودػومػقمأنمؼؽقغوقامم

امظقؼقعقامبؿعؿرلػوموإريحفوموإداعيمايقوةمصقفو.موػقمجؾقبموسويمما رضخؾػوءمظفمؼبمػذهم

ؿمإالمأنمٕمضبددمعوػقيمػومالءماظؾشورموالمدؼووغؿفؿماةوددةموالمأذوؽوشلؿموأظوقاغفؿاماظؾوفممممممم

ؼؽقغقامروي مععؿدظ مسورص معفوعفؿماٌؽؾػو مبفووامحرؼصو مسؾوكمضووغقنماظؿعووؼشممممممم

ضًَ }:تعوظبواظؿعوونمواظؿعورفامحقٌمضولمدؾقوغفمو ٔ ؤُ وٍ وَ ٓ مَوَ ِِّ ُ ٍَمْنَبوُ َّٔب فَ ًُ إِ هَب اٌنَّب َُّ ََب ؤَ

فُىا زَؼَبهَ ٌِ ًَ جَبئِ لَ ُْ شُؼُىثب  وَ نَبوُ ٍْ م(.13)ايفرات:مم{وَعَؼَ

امطؿوومأطودمسوزمبموجوؾمبمؼبممممما رضإذنمصوظؾشرمعبقعًومػؿمخؾػوءمآمدؾقوغفمسؾكمػوذهمم

ـٍ     }ربوورتفمععمعيئؽؿفماظصوي امإذمضول:م ـًِ فِ ـٍ عَبػِ ٔي ـخِ إِ ىَ ئِ الَ َّ ٍْ ثُّهَ ٌِ مْ لَبيَ هَ إِ وَ

َِبء األهو فِهُ اٌلِّ َََْ ُهَب وَ لُ فِ فَِْ َُ ٓ ُهَب َِ ًُ فِ رَغْؼَ ُفَخ  لَبٌُىاْ ؤَ ٍِ (امصفؾم30اظؾؼرة:م) {فَ

ميؽـمأنمؼؽقنمعـمب مػمالءماًؾػوءماظذؼـمخؾؼفؿماظؾوريمعؽبوـمػوقمنوسمالمؼؿعوعوؾمععوفمممممم

ماآلخرون؟موػؾمضبؼمظؾعضمػمالءمأنمؼػؿقامبـفوديماظؾعضمعـفؿمورفورةماآلخرؼـ؟

طبؿؾػوقنمبولظقاغفؿموأجلووعفؿموسؼوئودػؿممممممتعووظبمواظـوسمعـذمخؾؼفوؿمآمدوؾقوغفمومم

ؿماظػؽرؼويمواظػؾلوػقيمواٌعرصقويمصؿوـفؿما دوقدموا بوقضامواظطقؼوؾمممممممموضقعقوتفؿمواووػووتفم
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واظؼصرلامواظعوٕمواىوػؾامواظعودلمواظظووٕامواٌلووٕمواظعودواغلامواٌؿودؼـمواظعؾؿووغلامممممم

واٌؾؿزممواٌؾقدامواظصوحلمواظطوحلامواٌمعـماٌقحدمواٌشركامواشلوتؽمظؾقرعوتمواةووصظمم

وؽبَظذمل٦ّؿبمم)ًورقمشلواموػذامعومأذورمظفمربماظعورشامإذمضوول:مممسؾقفوامواٌؿؿلؽمحبدودمآموا

(امصؿؽبـمأسطكمايؼمظؾعضماٌػوؿ مواٌشورس ممم8)اظشقرى:مم(ذؽبمملءماظػمل٥َّّؾبمَظفؽبضملؽبػمَلؾملؾب٣ّؿبمُأعمبهمًلموؽباحكبّٓؽبًة

أنمضبؽؿقامسؾكمأحدمعـمػمالءماظؾشرمبوظـفودي؟موػؾماظػؽرماظذيمضبؿؾفمإغلونمعوومؼومديممم

ؽرمبوىلود؟مأظوقسمعوـما وظبمأنمؼػؿوقامبوظـفودويمسؾوكمممممممنوديمجلده؟موعومسيضيماظػمإظب

اظدواسشماظذؼـمضطعوقاماظورؤوسمودوؾقاماظـلووءموضؿؾوقاما رػوولموػودعقامبقوقتمآموطّػوروامممممممممم

أرقوبمطؾماظدؼوغوتماظلؿووؼيمواٌذاػى؟مأظقسما حؼمبوظـفوديمعؽبـمأذابقامأبـوءمذوعؾفؿمم

عـفؿمؼبماٌؼوبرماىؿوسقوياموإسودامممممؼبمأحقاضماظؿقزاباموضؿؾفؿمؼبماظشقارعامودصـماآلالف

مرجولمدؼـمأصوضؾاموأبرؼوءمآخرؼـمبيمذغىماضذلصقه.

ػمالءموأعـوشلؿمعـمدؾبرقباقمضقتماٌقارـ موأعوقالماظشوعىاموعوـرليمايوروبماظؼوذرةمممممم

ماظ مأبودتماظـلؾمواظزرعمأحؼمبوظـفوديمواظؿكقؼـمواظذممواظعزلمواظؾعـمواظؿفؿقش.

آم)ص(مضودمأصؿوكمبـفودويمعؽبوـمزؾوقامسؾوكمذورطفؿاممممممممثؿماغـومٕمغلؿعمبلنمردوقلمم

وحوربقاماظدسقةماإلديعقيمعـذمبزوشفواموآذوامردوقلمآم)ص(موضؿؾوقامروقوبؿفماٌقووع اممممم

طلبلمشلىموأبلمجفؾموعلقؾؿيماظؽذابموأبلما دقدماظعـزيمودفوحموشرلػؿامصضًيمسوـمم

وإعوومما عويمسؾولمبوـمأبولممممممضرورةماالريعماٌرطزامواظؿعرفماىقدمسؾكمضقلمدقدماظؾؾغووءمم

))اظؽملمملسمصؽملظملمملن:مأعذملمملمأخفبمظذمل١ّمؼبماظذملّٓؼ٤ّمأومغصملذملرلفبمظذمل١ّمؼبممممممروظىم)ع(مؼبمورقؿفم حدموالتف:م

م.ممممماًػمل٠ّ((

أنماظصووبؽيماٌـودائق مػوؿمممممإظبوعـمخيلمػوذاماظؼوقلماظلووعلمميؽوـمظـوومأنمشبورجممممممم

غظورلكمنلوًومممغظراءمظـومؼبماًؾؼامصؽقػمؼؽوقنمماخقتـومؼبماظؿقحقدموسؾودةماظقاحدما حدم

وبوظؿوظلمتعرضفمظؽؾمأغقاعماظذلمواإلػوغيمواظؿفؿقشمواظؿؽػرلمودوؾىمايؼوقق؟مصضوًيمسوـممممم

امورمبوومدوؾؼؽمسؾقفوومزعـقوًواموضبؿوؾمبطوضويممممممما رضاغفمعقارـمؼعوقشمععوؽمسؾوكمػوذهممممم
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اظعووٌلامعووداممممما غلوونمتعرؼػقيمتشؾفمبطوضؿؽماظؿعرؼػقياموػقمعضؿقنموصؼمضوغقنمحؼوققمم

مموايىمواالحذلاممواظؿعوؼشاموعلوػؿًومععؽمؼبماظعؿؾمواإلغؿوجمواظعطووءاممحوعًيمضقؿماظلي

حقووةمأرضوكممممإظبقياموؼؿطؾوعمععوؽممما غلووغموؼعرفمحدودمواجؾوتفموحؼقضوفماالجؿؿوسقويمومم

وسقشمأرشدمؼبمورـمؼؿلووىمصقفماىؿقوعمأعوومماظؼووغقنمواظددوؿقرامواظعووداتمواظؿؼوظقوداممممممم

وبـووءمايقووةموترذوقدػواموإرويحمعوومصلودمعـفووامممممممموتؿؾورىمصقفمرؾؼوتفمؼبمتؼدؼؿماًدعيم

م.ممم(1)واظـفقضمبفذاماظشعىماٌعطوءمسبقماالدؿؼرارموا عونمواظرصوهمواإلبداع

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                                 

ٍ: ثىبٌىسَىط اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٔ) جبِؼخ ثغذاد ، ِذسط فٍ  –وٍُخ اٌزشثُخ  –(ػجذاٌشصاق اٌجشؼّ

ِذاسط ِذبفظخ ُِغبْ اٌثبٔىَخ، ِؤٌفبره: دَىاْ شؼش ِطجىع ثؼٕىاْ) رغزفضٍٔ رجبػُذ 

 ح) دُّٕب َىىْ اٌمّش ثؼُذاً(.وجهٍ( ، دَىاْ شؼش) فٍ أػّبق اٌّزبهخ( ، لظض لظُش
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ماحملؿ٦ّؼمملت

مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م20-17ماٌعملّٓعهمل

م21ماظعملل٣ّماِّول:مأعهملمحؿملهملمودؼ٤ّمزلمملوي

م21ممتؾملؿملّٓ:ماظؿضملّٕؼّٟمبمملظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملهمل

م21مبمملظزملمملبؽهملاظؿضملّٕؼّٟم

م24مأص٢ّماظؿلؼملؿملهمل

م25مؽهملبعضملؽمل٧ّمطػملؼملهملمصممل

م50-28منياٌؾقىملماِّول:ماىّٔورماظؿمملرطبؿملهملمظػملزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل

م31مأواًل:ماالرتؾمملطمبمملِّغؾؿملمملءم)ع(

م32مثمملغؿملممًل:ماظؽملؾ٦ّةمواالرتؾمملطماظزملمملبؽ٨ّ

م32ماظؽملزملّٕاغؿملهملمإظبثمملظـممًل:ماالرتؾمملطماظّٕوعمملغ٨ّمواظؿق٦ّلم

م35مرابضملممًل:ماظزملمملبؽهملموبؿملوملماٌعملّٓس

م36مخمملعلممًل:ماظزملمملبؽهملمواظؾمملبػملؿمل٦ّن

م39مدمملددممًل:ماظؿلؼملؿملمملتماظيتمأرػملعملوملمسػمل٧ّماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني

م40مدمملبضملممًل:مر٦ّائّٟماظزملمملبؽهملماِّضّٓعني

م50-48مأػ٣ّمع٤ّمهّٓثمس٤ّماظزملمملبؽهملمع٤ّماٌقملرخنيماظضملّٕبماظعملّٓاع٧ّ

م77-51ماٌؾقىملماظـمملغ٨ّ:مأعمملط٤ّمت٦ّاجّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيماظعملّٓميهمل

م51معزملّٕم-1
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م63مصػمللشملنيم-2

م68ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمواظظملؿّّماظضملّٕب٨ّماإلدالع٨ّ

م73ماظضملّٕاقم-3

م79مإؼّٕانم-4

م79مصمملبؽهملماشلؽملّٓم-5

عّٕاح٢ّماظؿمملرؼّْمم–اٌؾقىملماظـمملظىمل:ماالضشملؾملمملداتماظيتمعّٕمبمبؾملمملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنم

م.ع٤ّماظعملّٕنماِّولماٌؿملالديبّٓاءـبم
م78-90

م78ماالضشملؾملمملدماظّٓؼين

م79مولماشلفّٕيمؼبمإؼّٕانممضؾ٢ّماظعملّٕنما273ِّأحّٓاثمدؽملهملم

م80مأحّٓاثم)اظعملّٕنماظّٕابّٝمسرملّٕ(مؼبمعّٓؼؽملهملماظضملؼملمملرةمجؽمل٦ّبماظضملّٕاق

م80مؼبماىؽمل٦ّبماظظملمملرد٨ّم1782أحّٓاثمدؽملهملم

م81مؼبمعّٓؼؽملهملمذ٦ّذذلم1831أحّٓاثمدؽملهملم

م83مذملػم588أحّٓاثمدػملشملمملنمربل٤ّمب٤ّمعؾملّٓيمدؽملهملم

م85ماظزملمملبؽهملمؼبمزع٤ّماٌطمل٦ّل

م87مىملمؼبماظضملّٕاقحممللماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبماظضملزملّٕمايّٓؼ

م105-91منياٌؾقىملماظّٕابّٝ:متمملرؼّْماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿمل

م138-106ماٌؾقىملماًمملعّٗ:معضملؿعملّٓاتماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهمل

م107مسعملؿملّٓتؾمل٣ّمبمملٓم-1
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م110مسعملؿملّٓتؾمل٣ّمؼبماظؽملظمل٦ّسمواظؿؽملمملدّْم-2

م113مسعملؿملّٓتؾمل٣ّمبؿمل٦ّمماٌضملمملدموبضملىملماِّجلمملدم-3

م116مرؾعملمملتماجملؿؼملّٝمايّٕاغ٨ّ

م118مأغؾؿملمملءمحّٕان

م122مشلهملاآل

م124ماظرملكزملؿملمملتماِّدشمل٦ّرؼهمل

م125ماظظملالدظملهملموايغملؼملمملءمواِّرؾمملءمواظرملضملّٕاء

م129ماِّغؾؿملمملءماحملػملؿمل٦ّن

م132مأبّٕزمآراءماظؾمملحـني

م132ماب٤ّماظؽملّٓؼ٣ّم-1

م134مع٤ّمطؿمملبمأب٨ّمسؿملل٧ّماٌطملّٕب٨ّم-2

م135ماظؾرلوغ٨ّم-3

م136معلّٖمظؿملّٓيمدراورم-4

م136مأب٦ّمدػملؿملؼملمملنماظلفلؿمملغ٨ّم-5

م137ماظضملدليمأب٦ّمصّٕجمب٤ّم-6

م137ماب٤ّموحرملؿملهملم-7

م138مأب٦ّمإدقمملقماظزملمملب٨ّم-8

م138معؿملؿرمل٢ّمتمملردؼ٦ّم9
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

ماٌؽملّٓائؿملنيم ماظزملمملبؽهمل مبني مواالخؿالف ماظؿرملمملب٥ّ مأوج٥ّ ماظلمملدس: اٌؾقىمل

م.وايّٕاغؿملني
م139-154

م139ماٌمملءماىمملريم)ؼّٕدغممل(مرعّٖمايؿملمملةماظضملصملؼمل٧ّم-1

م140مخػمل٦ّدماظؽملظملّٗم)غرملؼملـممل(م-2

م140مؽملهملما٦ٌّطػمل٦ّنمبمملظغملؿنملماٌعملّٓدهملاًسمل٦ّعمٌمملمؼعمل٦ّظ٥ّماظغملؾملم-3

م147مبضملّٚماظؿرملمملبؾملمملتماٌؾملؼملهملمبنيماظزملمملبؽهملمؼبمحّٕانمواظزملمملبؽهملمؼبماظؾشملمملئّّ

م151مصّٕضهملماشلؿملمملط٢ّم-1

م152مصّٕضهملمأصقمملبماِّذكمملصم-2

م175-155ماٌؾقىملماظلمملبّٝ:مسعملمملئّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني

م155مأواًل:ماظؿ٦ّحؿملّٓم)إميمملنماٌؽملّٓائؿملنيمبمملٓ(

م162مهملمدؼمملغهملماظؿ٦ّحؿملّٓثمملغؿملممًل:ماٌؽملّٓائؿمل

م164مثمملظـممًل:ماظؿ٦ّحؿملّٓماٌؽملّٓائ٨ّم)دؾملّٓوثمملمادػؿملقب٨ّ(

م166مرابضملممًل:ماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمأصقمملبماظّٕوحمملغؿملمملت

م168مخمملعلممًل:مإميمملنماٌؽملّٓائؿملهملمبمملٌالئغملهمل

م169مدمملددممًل:ماإلميمملنماٌؽملّٓائ٨ّمبمملِّغؾؿملمملء

م171مدمملبضملممًل:مضزملهملماًػمل٠ّماٌؽملّٓائؿملهمل

م189-176م)ع(مؼبماظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملاٌؾقىملماظـمملع٤ّ:ماظؽمليبمإؼّٕاػؿمل٣ّماًػملؿمل٢ّم

م179ماًػملؿمل٢ّمواالخؿؿمملن
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م181مدمملرتمأومذمملرت

م184متمملرطبؾمل٣ّمسؼمل٦ّدماظؾرملّٕؼهملماظضملمملضػملهمل

م220-190ماٌؾقىملماظؿمملدّٝ:مؼؾملؿملمملؼؾملمملغمملم)ضبؿمل٧ّ(مغيبماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني

م190مإميمملغؾمل٣ّمؼبمغؾ٦ّةمضبؿمل٧ّم)ع(م-1

م190موالدت٥ّ

م193مصظملمملت٥ّ

م197مسؼمل٦ّدماظؽمليبمضبؿمل٧ّ)ع(

م197ماٌؽملّٓائؿملهملغيبم

م199مؼؾملؿملمملمواظلؿملّٓماٌلؿملّّ

م201مصؾمملشهملمؼؾملؿملمملم)اٌزملؾؿممل(

م202موصمملةماظؽمليبمؼؾملؿملمملؼؾملمملغممل

م204مضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼمملمؼبماٌضملؿعملّٓاتماإلدالعؿملهمل

م204مضبؿمل٧ّمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ

م206مضبؿمل٧ّمؼبمايّٓؼىملماظرملّٕؼّٟ

م207مضبؿمل٧ّمؼبماظذلاثماإلدالع٨ّ

م209ماظزملػملهملمبنيمضبؿمل٧ّموسؿملل٧ّ

م211مٌلػملؼملنيماظرملؿملضملهملضبؿمل٧ّمؼبمتّٕاثما

م212مأسؿملمملدموعؽملمملدؾمملتمضبؿمل٧ّ
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م214مضّٕؼّّماظؽمليبمضبؿمل٧ّ

م215معضملفّٖات٥ّ

م216مأض٦ّاظ٥ّ

م235-221ماٌؾقىملماظضملمملذّٕ:مععملّٓدمملتمعؽملّٓائؿملهمل

م221مأواًل:ماظعملؾػملهمل:ماظرملؼملممللمضؾػملهملماظزملمملبؽهمل

م222مثمملغؿملممًل:ماٌؽملّٓا

م222مثمملظـممًل:مضّٓدؿملهملمبؿمل٦ّتماظضملؾمملدة

م224مرابضملممًل:ماظرملؾملمملدةماظّٓؼؽملؿملهملماٌؽملّٓائؿملهمل

م224مخمملعلممًل:ماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿملهملماٌعملّٓدهمل

م232ملّٕؼهملاظغملؿنملماظم-1

م233مرعمللؿملهملطؿنملمم-2

م234معضملّٕصؿملهملطؿنملمم-3

م235متمملرطبؿملهملاظغملؿنملمم-4

م261-236ماٌؾقىملمايمملديمسرملّٕ:ماظضملؾمملداتماٌؽملّٓائؿملهمل

م238مإٌّحػملهملماِّوظب:ماظ٦ّض٦ّءم)اظّٕذمملعممل(

م241مأواًل:ماظزملالةم)ابّٕاخممل(

م243مصالةماظدلطمملتم)بّٕاخممل(م -

م246مصالةماظزملؾّّ -
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م247مصملؾملّٕصالةماظ -

م248مصالةماظضملزملّٕ -

م250مثمملغؿملممًل:ماظزملؾمملشهملمأوماظؿضملؼملؿملّٓ

م255ماظزملؿملمملمم-

م257محلمملبماِّؼمملمماٌؾشملالت -

م260ماظزملّٓضهملم)زدضممل(م-5

م268-262ماٌؾقىملماظـمملغ٨ّمسرملّٕ:ماظغملؾملؽمل٦ّتماٌؽملّٓائ٨ّماِّدّٕةمواجملؿؼملّٝ

م262ماظلػمل١ّماظغملؾملؽمل٦ّت٨ّ

م263معّٕاتنملمرجممللماظّٓؼ٤ّ

م265مج٢ّماظّٓؼ٤ّم)رّٕادهمل(تّٕدؿمل٣ّمر

م م266ماظضملػمل٣ّمأوماظّٕاؼهملم–اظّٓراصرملممل

م291-269ماٌؾقىملماظـمملظىملمسرملّٕ:ماظّٖواجموص٠ّماٌضملؿعملّٓاتماٌؽملّٓائؿملهمل

م271معّٕادؿمل٣ّماظّٖواج

م273مذّٕحمرعمل٦ّسماظّٖواجمسؽملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني

م281مأػ٣ّماِّع٦ّرماظ٦ّاجنملماتؾمملسؾملمملمأثؽملمملءمسعملّٓماٌؾمل٦ّر

م282مهملماٌعملّٓدهملتضملّٓدماظّٖوجمملتمضؼمل٤ّماظؽملزمل٦ّصماٌؽملّٓائؿمل

م286ماظشملالقم)صلمملضممل(

م287ماظّٖواجماٌكؿػملّٛ

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

12 

مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م289مخمملعلممًل:ماظّٖواجماٌؽملّٓائ٨ّم)دؼؽملؿملممًل(

م311-292ماٌؾقىملماظّٕابّٝمسرملّٕ:ماظؿرملّٕؼضملمملتمؼبماظّٓؼمملغهملماظزملمملبؽؿملهملماٌؽملّٓائؿملهمل

م292ماحملّٕعمملتمؼبماظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهمل

م294ماًمملظ٠ّم)اظغملظملّٕ(مبفملد٣ّاظؿفّٓؼّٟم

م295مذّٕبماًؼملّٕ

م296مسػمل٧ّماٌؿملوملموظؾّٗماظل٦ّادمهّٕؼ٣ّماظؾغملمملء

م296مهّٕؼ٣ّمتػمل٦ّؼىملماظشملؾؿملضملهملمواِّغؾملمملر

م297مهّٕؼ٣ّماظشملالقم)اظؿظملّٕؼ٠ّماىلّٓي(

م297مهّٕؼ٣ّماظّٕػؾؽملهملمو)سّٓمماظّٖواج(

م299مهّٕؼ٣ّمسبّٕمبضملّٚمايؿمل٦ّاغمملتمواظشملؿمل٦ّرمواظؿرملّٓدمؼبمذظ١ّ

م299مهّٕؼ٣ّماظؽملقّٕ

م301مهّٕؼ٣ّماظؿػمل٦ّن

م302مهّٕؼ٣ّمايؽملىملمبمملظؿملؼملني

م302مّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهملاالرتّٓادمس٤ّماظ

م303ماظؽملؾمل٨ّمس٤ّماظلقّٕمواظرملضمل٦ّذة

م303ماظؽملؾمل٨ّمس٤ّماظّٕبممل

م304ماالظؿّٖاممب٦ّحّٓاغؿملهملمآ

م304مهّٕؼ٣ّمتغملؽملؿملّٖماظّٔػنمل
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م305مهّٕؼ٣ّمعضملمملذّٕةمشرلماظّٖوجهمل

م305مهّٕؼ٣ّماظلف٦ّدمظطملرلمآ

م305مهّٕؼ٣ّماًؿمملن

م305مهّٕؼ٣ّمعضملمملذّٕةماظؽمللمملءمأثؽملمملءمايؿملّٚ

م306مّٓائؿملهملمظطملرلمعػملؿؾمل٣ّهّٕؼ٣ّمتّٖوؼيملمإٌّأةماٌؽمل

م307مصقّٟمضبؿمل٧ّ

م-312مسرملّٕ:معّٕادؿمل٣ّمرعمل٦ّسماظ٦ّصمملةمسؽملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملهملممملعّٗاٌؾقىملماً

م312مأواًل:معّٕادؿمل٣ّما٦ٌّت

م315معالبّٗما٦ٌّتم)ضؼملمملذ٨ّ(

م318ماومملهماظعملدل

م319ماظؾمملغؿمل٥ّمواظؿمملب٦ّتم-3

م320ماظلغملؽملّٓوظهملم-4

م321مضزملهملما٦ٌّتماٌؽملّٓائؿملهمل

م322مؽملّٓائؿملنياىؽملهملمواظؽملمملرمسؽملّٓماٌ

م322مأغ٦ّاعماٌشملؾملّٕاتم)اٌشملّٕاث٨ّ(:مدؼ٦ّانمأواثّٕمأوم)ابمملثّٕ(

م324مضزملهملما٦ٌّتماٌؽملّٓائؿملهملم

م333ماىؽملهملمواظؽملمملرمسؽملّٓماٌؽملّٓائني

م336م:ماغ٦ّاعماٌشملؾملّٕاتم)اٌشملّٕاث٨ّ(:مدؼ٦ّانمأواثّٕمأوم)أبمملثّٕ(اظعملل٣ّماِّول
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م344ماظعملل٣ّماظـمملغ٨ّم)اٌشملؾملّٕات(

م344ماحمل٦ّرماِّول

م347م)عشملؾملّٕماظغمل٦ّاطنملماظلؾضملهمل(ماحمل٦ّرماظـمملغ٨ّ:

م349ماحمل٦ّرماظـمملظىمل:معشملؾملّٕم)اشلؾرملؾممل(

م350ماظزملمملبؽهملمواإلدالماظعملل٣ّماظـمملغ٨ّ:م

م350ماٌؾقىملماِّول:ماظزملمملبؽهملمواإلدالم

م352مأواًل:ماظزملمملبؽهملمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ

م378ماٌؾقىملماظـمملغ٨ّ:مآراءماظظملعملؾملمملءماٌلػملؼملنيمواظؾمملحـنيمواظضملػملؼملمملء

م378مهملأض٦ّالماظظملعملؾملمملءمؼبماظزملمملبؽ

م383مأثّٕماظضملّٓاواتمؼبمترمل٦ّؼ٥ّماِّدؼمملنموأٌّاػنمل

م384ماراءماظضملػملؼملمملءمواظؾمملحـنيمح٦ّلماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني

م393ماٌؾقىملماظـمملظىمل:ماٌرملذلطمملتمبنيماٌلػملؼملنيمواظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني

م393معالعّّماظؿرملمملب٥ّمبنيماظشملعمل٦ّسماإلدالعؿملهملمواٌؽملّٓائؿملهمل

م398ماٌؾقىملماظّٕابّٝ:ماظزملمملبؽهملماٌلػملؼمل٦ّنماٌقملعؽمل٦ّن

م404مع٤ّمػ٦ّماظشملمملػّٕ؟موع٤ّمػ٦ّماظؽملفّٗ؟

م406مع٦ّاجؾملهملماالضشملؾملمملدمبمملالغظملؿمملح

م407مابؿؾملممللمعؾمملركمازل٥ّ

م409ماٌؾقىملماًمملعّٗ:ماظزملمملبؽهملمؼبمصؿمملوىماٌلػملؼملني
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م409ماإلعمملعؿملهملماالثينمسرملّٕؼهمل

م412مصؿمملوىمح٦ّلمصمملبؽهملماِّػ٦ّازمبكملؼّٕان

م417مايؽملمملبػملهمل

م417مايؽملظملؿملهمل

م417ماظرملمملصضملؿملهمل

م418ماٌمملظغملؿملهمل

مع٤ّم مبمملٌضملمملػّٓؼ٤ّ ماظرملّٕؼظملهمل مواِّحمملدؼىملماظؽملؾ٦ّؼهمل ماظ٦ّصمملؼممل اٌؾقىملماظلمملدس:

مأػ٢ّماظّٓؼمملغمملتماظؿ٦ّحؿملّٓؼهمل
م420

م420ماظّٓؼمملغمملتماظؿ٦ّحؿملّٓؼهمل

م420ماِّوظب:محّٕعهملماظعملؿ٢ّمبطملرلمح٠ّ

م420ماظـمملغؿملهمل:محّٕعهملماظعملّٔف

م421مهّٕؼ٣ّمزػمل٣ّماظّٔع٨ّ

م421مع٦ّضّٟماظّٓوظهملماإلدالعؿملهملمع٤ّما٦ٌّحّٓؼ٤ّمع٤ّماظّٓؼمملغمملتماِّخّٕى

مبممل٦ٌّحّٓؼ٤ّمع٤ّمأػ٢ّماظغملؿمملبذؾملمملد م422ماتمسػملؼملمملءماظطملّٕبمؼبماإلدالم

م426ماٌؾقىملماظلمملبّٝ:ماظؿفملثرلاتماٌؽملّٓائؿملهملمؼبماظذلاثماإلدالع٨ّ

م426ماظشملعمل٦ّسماظّٓؼؽملؿملهمل

م427ماٌؽملّٓائؿملهملمواالزلمملسؿملػملؿملهمل

م430ماٌؽملّٓائؿملهملمواظطملؽمل٦ّصؿملهمل
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مرض٣ّماظزملظملقهملما٦ٌّض٦ّع

م432ماٌؽملّٓائؿملهملمواٌضملؿّٓضّٓاتماظّٕاصّٓؼهملماظعملّٓميهمل

م434ماٌؽملّٓائؿملهملمواٌؽمل٦ّؼهمل

م436مهملٌؽملّٓائؿملهملمواظؿملؾمل٦ّدؼا

م438ماٌؽملّٓائؿملهملمواٌلؿملقؿملهملم

م440ممبمملذامتؽملظملّٕدماٌؽملّٓائؿملهمل

م443مؿملهملمبنيماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمواٌلػملؼملنياِّغلمملغاٌؾقىملماظـمملع٤ّ:ماظضملالضهملم

ماظزملمملبؽهملم موج٦ّد ماظيتمدسؼملومل م)ع( مسػمل٨ّ مظإلعمملم ماظؾالشهمل مغؾمليمل مروائّٝ ع٤ّ

موأػ٢ّماظغملؿنملماِّخّٕى

م443

م446ماظزملمملبؽهملموذطّٕىمسمملذ٦ّراء

مؼبم ماظرملؿملضملهمل ماٌلػملؼملني ماخ٦ّاغؾمل٣ّ ماٌؽملّٓائؿملني ماظزملمملبؽهمل معرملمملرطهمل مسػمل٧ّ أعـػملهمل

مسمملذ٦ّراء

م446

م446مخالويمغمملصّّمسؾّٓمآ

م448مضزملؿملّٓةماظرملمملسّٕمسؾّٓاظّٕزاقمسؾّٓاظ٦ّاحّٓ

م452ماظزملمملبؽ٨ّماٌؽملّٓائ٨ّ

م453مذضملمملعماظؽمل٦ّرمظإلعمملمماٌؾملّٓيم)سف٢ّمآمصّٕج٥ّ(

م454معزملمملدرماظغملؿمملب

 

م

م

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

17 

مآماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

 ٛـــــــــــــــــــــوكدامل
ظؽوؾمذووعىمتووراثمدؼوو مؼقاطوىمعلوورلةمحقوتووفموميقووزهمسوـمشوورلهمعووـماظشووعقبممممم

ا خرىاموعـمػذهماظشعقبمعـمضربمتراثفمؼبمسؿؼماظؿورؼخمعـؾماٌـدائق اماظوذؼـمووذرممم

تراثفؿماظدؼ مععمبداؼوتمتورؼخماظقسلماظؾشريامظذظؽمصونماظؾقوٌمؼبماظوذلاثماٌـودائل:مممم

لماظوذيمؼؾودأمعوعمضصويماًؾوؼمممممما غلووغميامػوقمحبوٌمؼبمبوداؼوتماظػؽورممممماظدؼ موايضور

مواظقجقد.

تعدماظدؼوغيماٌـدائقيمعـمأضدمماظدؼوغوتماظلؿووؼيماظ مزفرتمظقسمؼبماظعراقمصؼطمبؾم

مواؼبماظشرقماظؼدؼؿمطؾفامصفلمدؼوغيمحـقػقيمتقحقدؼيمآعـمأتؾوسفومبلغؾقووءمآماظوذؼـمبشورممم

وذقٌموغقحموإدرؼسم)سؾقفؿماظليم(اموطونمآخورمأغؾقووئفؿمممبؽؾماظدؼوغوتماظلؿووؼي:مآدمم

اظؾشورموأولممملسؾقفؿوماظليم(.موضدمربطقامضصيموجقدػؿمععمأبوأسظؿفؿمضبقكمبـمزطرؼوم)

سؾكمآدمم)سؾقفماظليم(اموتؿوبعمحؿوكمغو مممما غؾقوءامصؽؿوبفؿماٌؼدسمبدامتـزؼؾمرقوئػف

ًممممم ؾوؼاموطوغوًمورووؼوهم تؾوسوفمأنمممممآمضبقكم)ؼفقو(ماظوذيماعؿووزمبعظؿويماظعػويموزلوقما

ؼؿوبعقاماظلرلمسؾكمػديماظـؾقةموتعوظقؿماظلؿوءامصفلقبدماٌـودائققنمععـوكماإلميوونمايؼقؼولممممم

مهمبويىمظؽؾما عؿمواظشعقبمواظطقائػ.واظذيمأراد

ورمبومبلؾىمإؼغولماٌـدائقيمؼبماظزعـمصونمجوذورموأروقلمػوذهماظدؼوغويمشورلمععروصويممممممم

لءمعـماظغؿوقض.موظعوؾماغعوزالمأتؾوسفوومواغغيضفوؿماظودؼ مممممممسؾكموجفماظدضياموؼشقبفومذ

اظشدؼدمغؿقفيمتعرضفؿمالضطفوداتموعضوؼؼوتمعؿقارؾيمسؾكمعرماظعصقرامطونمأؼضوًومعوـممم

تشؿؿفؿموضقوعفؿمبففراتمالمتـؿفلامتلؾؾًمبضقوعماظؽوـرلمممإظبعبؾيما دؾوبامممومأدىم

طمحقووتفؿموصؽورػؿمممعـماظقثووئؼمواٌودوغوتماظو مدوفؾًمعلورلتفؿمطشوعىامووثؼوًم ومممممممم

وععؿؼوداتفؿماظدؼـقووي.مطوذظؽمؼقاجووفماظؾوحوٌمضؾوويماٌصوودرماظوو متقضو مبعووضماظػووذلاتممممممم

اٌرتؾوووتماظدؼـقوويممميوا حووداثماظؿورطبقوويمظؾؿـوودائق امطؿووومأنمبعووضماٌـوودائق امذوممم
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واالجؿؿوسقويامأحفؿوقامسووـماٌلووػؿيمؼبمتقضووق ماظػؽورماٌـودائلمخقصووًومعوـماالدووؿفدافممممممم

رةمطـرلمممـمميؿؾؽمععؾقعوتموعصودرمتورطبقيمودؼـقيمضقؿي.مشلذامالمواظؿطرف.مإضوصيمشلف

ميؽـمظؾدارد مأنمؼرزلقامعـمخيلماظقثوئؼماٌـدائقيمرقرةمعؿؽوعؾيمشلذاماظشعىموظدؼوغؿفم

نمأومعؽونمتقاجدهمسؾكموجوفماظوقؼ امصفـووكمبوظؿلطقودمممممواظؼدمييامأومحؿكمأنمضبددوامزع

مشؾورماجملفقل.ممممجقاغىمػوعيموعراحؾمرقؼؾيماخؿػًمهًم

رؼخماٌـودائق مالمميؽوـمأنممملظؽـمػـوكمحؼقؼيمؼدرطفومطؾمبوحٌمبلنمأيمدرادويمظؿومم

امًارؼخمبيدماظراصدؼـامصعؾكمطؾمذدلمعـمذقارهمأغفورػومنودمشلوؿمصقوفمأثورمممملتـػصؾمسـمت

صؼدمطوغقامؼبماظؾداؼيمعـؿشرؼـمؼبمبيدماظراصدؼـموصؾلط اموالؼزالماظؽـرلمعـفؿمؼلؽـمبؼووعمم

اٌكؿؾػي.موطذامٕمتؽـمعدنمأومضصؾوتمجـقبماظعوراقمأوما ػوقازمؼبمإؼورانمظؿكؾوقاممممممضا ر

سوذوقامموعـماٌـدائق اموإنمطوغقامضؾيامصفؿمأروقوبمعفوـموحورفماعؿفـقػوومعـوذما زلمممممم

ععفومواسؿوذقامعـفوامورـعقامحقوةمعبقؾيمشلؿمو دورػؿموىوقارػؿ.مظؼودمطوونماٌـودائققنمممممم

ؼبمطؾمجقاغىمحقوتفموعراحؾفوامطوغقامأعيمظعؾوًمدورًامحضوورؼًوممممًاوودودمًوعلوٌمًوحبؼمذعؾ

عؾققزًومؼبمتطقرمايقوةمؼبمواديماظراصدؼـاموخوريمؼبماظـوقاحلماظروحقويمواظػؽرؼوياموػوؿممممم

وذووركمؼبممما رضطؿومؼؼقظقنمسـمأغػلفؿ:مأعيموظدتمعـوذما زلاموػولمأضودممعوـمدوؽـمممممم

مإسؿورػو.

ؾب اٌؿقاضعيامظؿلؾقطماظضقءمسؾوكمبؼوؼووما عويمممممغرشىماظققممبوظؼقوممبفذهماةووظيمسب

تؾقوونمممإظبسؿودغوممبلرضوفوموورـفووموحضوورتفومودؼـفوواممممماٌـدائقيمايرؼصيمسؾكمارتؾورفوم

امععماظذلطقزمسؾكمارتؾورفؿماظدؼ مواالجؿؿووسلمبو دؼوونممما رضتورطبفؿمووذرػؿمبفذهم

قويمصورعمعوـمذبؿقسويمممممواٌذاػىما خرىماجملوورةمشلؿامحؿكمظقؾودومظؾؾوحوٌمطولنماٌـدائممم

ععؿؼداتماٌـطؼيامتشورطفؿمؼبمطـرلمعـماظطؼقسمواظعؾووداتمطوظصويةمواظصوقوممواظطفوورةاممممم

وطذظؽمؼبماظؼقؿما خيضقيماظ مدسًمإظقفوماظدؼوغوتماظلؿووؼيمطؾوفو:ماإلدويممواٌلوقققيمممم

صوونمممواظقفقدؼيامحؿكمغؿلطدمبلنماظدؼوغيماٌـدائقيمواحدةمعـفوموعؿيغبيمععفوو.موبوٌؼوبوؾمم
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عوومؼـؾوًمرودقماٌـودائق موسؿوؼمارتؾوورفؿمممممممسؾوكممػذهما دؼونمضدمغصًمؼبمطؿؾفوماٌؼدديم

اظروحلمبو غؾقوءما وظ امسـدعومذطرتمأغؾقوئفؿاموظؾًمعوـمأتؾوسفووماإلميوونمبفوؿ.مظؼودمممممم

غشولتماظدؼوغوويماٌـدائقويمؼبمأرضماظردوووالتماظلوؿووؼياموبشوورتمؼبمحقوزمجغووراؼبمواحوودمممممم

غعدمأنمػذهماظدؼوغوتماظلؿووؼيمطؾفومغؿوجمثؼوصووتموأصؽوورموتؼوظقودممممععفوامطؿومغلؿطقعمانم

مػذامايقزماظقاحد.

ظؽؾمذظؽمحووظـومأنمؼؽقنمػذاماظؽؿوبمعدخًيمظؾؿعرؼػمحبؼقؼويماظدؼوغويماٌـدائقويامممم

وُظقؿّؽـماظؼورئاماظذيمؼؿؿؿعممبؿوبعيمواسقيامعـمأنمؼؿوؾ معودىماظؿؼووربمؼبماظؿشورؼعوتممممم

وػلموحودةمممبـؿقفيمعفؿيمجدًاؾؽما دؼون.موغؿقضعمبلغفمدقكرجمواظػروضموا حؽوممب مت

 غفومتـطؾؼمعـماإلميونمبنظفمواحودمخووظؼمممماظؾعقدةمظألدؼونماظلؿووؼيمعبقعًواظؼقؿموا ػدافم

طوغوًماظدؼوغويمممماموراحويمغػلوف.موعـفوومبوؾموأضودعفوممممما غلوونمخورلمممرحقؿاموطؾفومترجوقم

اظلؿووؼيامبؾمنودمصقفوومحوظويمصرؼودةمعوـممممممماٌـدائقيماظ مٕمدبرجمبشلءمسـمسوٕما دؼون

ماظؿؿوثؾمععفو.

مطؼملمملمحمملوظؽملمملمع٤ّمخاللمػّٔاماظغملؿمملبماظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمعمملمؼػمل٨ّ:

إبرازمدورما عيماٌـدائقيمطقاحدةمعـمأضدمما عؿماظ مسوذًمؼبمأرضماظراصودؼـامواغفوؿمممم-1

مدظقؾمتورطبلمحلمسؾكمسؿؼمايضورةماظراصدؼـقي.

ظؼودؼؿامواعؿودادمػفوراتفؿماظو مالزعوًمذبووريما غفوورمممممممماظؿعرؼػممبقرـماٌـدائق مام-2

تقزسفؿمايووظلمؼبمعـوورؼماالػوقارمجـوقبلماظعوراقممممممواظعظقؿي:ماظػراتمودجؾيموطورونم

موسلولمشربمإؼران.مممم

تقضق مانماظدؼوغويماٌـدائقويمػولمأضودمماظردووالتماظلوؿووؼيماٌقحودةاموانماظودؼوغوتمممممممممم-3

مأغؾقوئفومعـمآدمموحؿكمضبقك.اظلؿووؼيما خرىمتشذلكمععفومؼبمتؼدؼسم

اظؿلطقدمسؾكموحدةماظؽؿوبماٌؼدسمظؾؿـدائقيم)طـزاربو(اماٌؽؿقبمبوظؾغيماآلراعقيامعوعممم-4

مإظباظؽؿىماٌؼدديمظؾدؼوغوتماظلؿووؼيمعـمحقٌماظشؽؾمواٌضوؿقنامصفوقمعـؾوفومؼودسقممممم
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ودوقرمممآؼووتممإظبعؽورمما خيقموتؾقونماييلموايرامامطؿومميوثؾفومبوغؼلووممصؼراتوفممم

م.(9)بقث

اظؿعرؼػمبوظؾغيماٌـدائقيماظ مػلمصرعمعـماظؾغويماآلراعقويماظشورضقياموتضوؿ:ماظؾوبؾقويممممممم-5

مواظلرؼوغقيمواٌـدائقي.

ذرحماظقاضعمايوظلمظؾؿـدائق موودوئؾمسقشفؿامعـمخيلماٌفـمايرصقيماظ مطوودتممم-6

فـويماظصوقوشيمممأنمتؽقنمخوريمبفؿامطويدادةاموتصـقعمأدواتماظصقدمواظوزوارقاموعم

ماظ مػلمعـمأضدمماٌفـماظ ماحذلصقػو.

عومواجففموؼقاجففماٌـودائققنمعوـماضوطفودمبلوؾىماىفوؾموسودمماٌعرصويمايؼقؼقويمممممممممم-7

مبوظدؼوغيمواظشعىماٌـدائل.

أعوماظصعقبوتماظ مواجفؿـومؼبمػذاماظعؿؾمصفلمتؿؾكصممبومؼشقبماظؿورؼخمواظعؼوئدم

رةماٌصودرمتورطبقيمطوغًمأممدؼـقيامؼضوفمظؽؾمذظوؽمماٌـدائقيمعـماظغؿقضمواظلرؼياموغد

رعقبيماالريعمسؾكماظؽؿىماٌـدائقيماظروحقيماٌؼدديامواظؾقٌمؼبمغصقرفوم غفوومدوغوًممم

م.مـومػذاؼقعشرلمعؿداوظيمؼبمبوظؾغيماآلراعقيماظؼدمييم
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 ى األولـــانمظ
 بويًــن طــت ودٌــه حٍــــأي

 متّٗد 
 التعسٖف بالصاب٠ٛ املٍداٟٗٛ 

 : خادلنلائُ ئخثبٌصبثزؼوَ  اٌ -
امػلمدؼوغيماماولماظدؼوغوتمواضدعفوػلمدؼوغيماظـداءماإلشللما ولاماظـداءماظؿقحقدي

اماموأغوووشم)اغوووقشمبوووـمذوووقٌ(م(1)ذوووقؿؾ()اظؾشووورامذوووقٌمبوووـمادمملؾووووعمآدممابوووأت

(مفقومؼفوغووم)ضبقوكمبوـمزطرؼوومممموؼ)ذوقم(امغقح)غق(امودوممبوـمغقحمامودرؼس)دغوغقخً(إو

مػؿموعؾفؾمادؿمخوظؼفؿموؤأغؾقوءمآمايلما وحدماظعظقؿمعؾورطيمازلو

بوفمعوـمممموالمذورؼؽمظوفممايلماظعظقؿموػقماظعوظلمصوققمطوؾماالسؿوولممممدنبمتعػذهماظدؼوغيم

ػوذهمممارطوونمامواظؿعؿقدمؼبماٌقوهماىورؼيمعـمأػؿمضبقكمسؾقفماظليممغؾقـبقبومشلومدنبعؼومواوظقؼوتف

م.واظصدضيماظؿقحقدمواظصيةمواظصقممصضًيمسـم ظدؼوغيا

ٌمماظشوؿولممأضصوكممؼبمتؽوقنمماٌـدائق ماظصوبؽيموضؾؾيم ماماظعظوقؿممايولممعؾؽوقتممحقو

ماٌؼودسمماظؽؿووبممؼبموردمصؼودم.مماظشوؿولممإوووهممظؿقدؼودممطداظويمماظؼطو ممبووظـفؿمموؼلوؿدظقنم

مض٦ّظ٥ّ:اماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ.م(اظعظقؿماظؽـز)مطـزاربو

                                                                 

س ال  (ٔ) َٞ ُول عبء ك٢ ًزبث٘ب أُجبهى ً٘يا َهثّب ك٢ ػوٝط ٤ّزَ ))ثَو رٔبَٖٗ ا٢ّْ٘ ٤ّٝل٢ُٞ اك أَرْ

أْهَكْفال ٝكٞه١ الْٛٞا٢ُ(( اٗٚ اثٖ اُضٔب٤ٖٗ ٍ٘خ ُْ ٣َجن ُٚ إٔ ريٝط ٤ٌُٝ ُٚ أث٘بء ٝك٢ ٗٔ 

زَِ ثآُ ّْ جْزب ٛبثب اك ا ُٖ ٍ: ))٤ّزَ ٤ٗ ٢ٔ ٝكاه١(( ٤ّزَ ٛٞ اُـوً اُط٤ت ك٢ اُؼٞاُْ آفو ٣وٞ

 ْٛ ّٕ ًَ اُجْو  ٚ ًٔب رؼِْ أ ٞ األة اُوٝؽ٢ ُ ب ٤ّذ َثْو آَكّ ٛٞ ٖٓ ٍالُخ آكّ ٝآكّ ٛ ّٓ ٍ أ ٝاألع٤ب

ْٖ ال ٗؼوف ُٚ ِٓٞاّخ ًنُي  َٓ ا(( رِٖؼ إٔ رٌٕٞ ِٓٞاّخ ٌَُ  ّٞ أث٘بء آكّ ُٜٝنا ))آكّ ثو َٛ

ا(( ٌَُ آوأح ال ٗؼوف  ّٞ ا ثش َٛ ّٞ  ِٓٞاّزٜب. االٍزبم ا٤ٖٓ اكؼ٤َ اٍزوا٤ُب.))َٛ
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ٕممػذملّٔامماٌؽمل٦ّرؼ٤ّمواظعملؼملّٕمظػملرملؼملّ٘ماتلؾق٦ّموالمواِّبّٕاجمغمل٦ّطنملظػملمالتلؾق٦ّا)) (ماِّرض)ماظضملذملممل

مممم.اظؿملؼملنيمطؽملّٖاربمملم(1)اي٨ّماٌّٖط٨ّم.م((اظؽمل٦ّرموػؾؾملمملماظّٔيمػ٦ّمآمنكملص

))ظكبطملؿبّٕؽبيؿبمإؼذملّٓؽبؼؿبؾمل٦ّنمإدمذذملؾقبمملموتِّٕدمبذملّٕمممماٌـدائلمطبؿؿماظقضقءم)اظرذوعي(مبوظعؾورةماظؿوظقيم

سوـمعؿـووولماظلوؾعيمواالثو مسشورموػوذامؼعو مأنمممممممممظوقؽـمررؼؼولمبعقوداًممممالتكبرملؿبذملؿؽبػملَّّٛمإَظذمل٨ّؿب((مم

أعوماظؽقاطىماظلوؾعيمواظو ممممًودؾؾقما غلوناٌـدائق مؼعؿدلونمتلثرلماظؽقاطىموا براجمسؾكم

ؼعؾقبورمسـفوومبوٌـدائقويم)ذؾبوققبامذؾبوقؿبؼوػل(مأوم)اظشؾبوققبا(مصؼوطمصفولملذووعشم)اظشوؿس(امدوو ممممممممممم

ي(امطقووقانم)زحووؾ(امظقؾوووتمم)اظؼؿوور(امغوورلملم)اٌوورؼخ(امأغؾووقم)سطووورد(امبقووؾم)اٌشووذلم

م)اظزػرة([.

عـماظؽقاطىمواظـفقمم)عؽبـزالثو(مسؾكمحقوتفممًاؼعؿؼدمأنمػـوكمتلثرلما غلونضدميًومطونم

مؼعؿؼدم معؽبـ موالزال ماظؼدميي ماجملؿؿعوت مععؿؼدات ماظؽقاطى متلثرلات مودخؾً وعلؿؼؾؾفا

معـمؼقمموالدةم عـمضراءةمروظعفمأنمؼؿقددمبرجفمونؿفمظقؿؿؽـمما غلونبفوامصؾوتمظزاعًو

م م)أرَػرممعؾبذؾبوعلؿؼؾؾف ماظدلوج مدػر مزبطقري مؼب مذظؽ موعصداضقي موالدتفا مدوسي سؾبرصً

م معؾقاذل(ا محقوة متؼرر مذظؽ مضقء ماا غلونوسؾك ماظؾشر متصـقػ موادؿطوسقا أغقاعمسؾك

مطوغًمععؾقعوتمرؾقعيم مطؿو موربددةا مععروصي مبرج مطؾ مععؾقعوت م ن متؿغرل مال ربددة

مالمدبما غلون ماظلوبؼ مواظـورؼيامؼب مواشلقائقي مواٌوئقي ماظذلابقي موػل مرؾوئع مأربع مسـ رج

م محقوة متؽؾقبؾ معقارػوتمربددة مرؾقعي مسـمما غلونوظؽؾ موتؾعده مظغرائزه مأدرلًا ووعؾف

مدؾؾقيم مأم مإصبوبقي متلثرلاتفو مطوغً معفؿو مظذظؽ ماظزاػر. ماٌلؿؼؾؾ مؼب مواظؿػؽرل اإلرادة

مذرؼ مطقوظي مإظقفو مؼـظرون ماٌـدائققن مبوٌعرصيمصوظصوبؽي مواظؿلؾ  معـفو مصبىماالحؿقوط رة

مآػلمإدؿبمُطشطومزؽبؼؿبؽبقؿبكقنمػذهمضدػومطؿومؼبم اظعؾورةماٌؼؿطػيمعـمعؿقنماظؽـقزماٌـدائقيملؼو

                                                                 

ُٔي٢ً ٝاُؾ٢ّ  (ٔ)  هثٔب إِٔٚ، ٖٓ ٤َُذ ٢ٛٝ اُ٘ٔ، اٗزٜبء رج٤ٖ فزب٤ٓخ، ًِٔخ ،(ىاًٖ ا٢ّ٤ُٜ: )اُ

 . اُووآ٤ٗخ ُِٖ٘ٞٓ( اُؼظ٤ْ هللا ٕلم) رٔبصَ ٢ٛٝ ثؼل، ك٤ٔب أ٤ٙلذ
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ماظـورقرائقي[ماغورروثو[ مظقؽـمديحؽؿ ماظعفد مأخقان مأنمؼبمرؼسماظصؾوشيمالممالؼو طؿو

ؿبمؼلفدمشلومبورؾتؽقنماظشؿسمواظؼؿرمواظـورمذفقدًام غفومبورؾيمأيمزائؾيم م.وطؾمعؽب

مواظعملؼملّٕم)ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّم))مبفملد٣ّ ماظرملمبؼملّٗؽب صغملمملنم(م209(مػ٦ّمآماظّٔيمأعّٕم)208الممتفّٓوا

مو م،مظغمل٨ّمشلؼملممل ماظسملؿملمملء ماظصملػملؼملمملء)بمؽملرلواؼظػملغمل٦ّاطنملمػّٔا مغمملدىماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّ،م٥210ّكب (مصفملذا

ممممم.مطؽملّٖاربمملاي٨ّماٌّٖط٧ّممدعملشملوملمطػمّلؾملمملمؼبمضّٕارمبؾملؿمل٣ّ((.
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 ٛىٗـــــــــالتط اصن
)رؽبؾؽبغ(مطؿومتؾػظماظققماموػلمطؾؿيمعـدائقيم(مأوو)رؽبؾذؿؼًمطؾؿيم)روبؽي(معـماظػعؾوُا

ماٌؿعؿد مأو متع ماظصوبغي ماظصوبؽي موطؾؿي متعؿقبدا مأو ماٌوء مؼب متع ماغغؿر مبوٌوء.مؼآراعقي ـ

قومرؼلومأدودقومورئقلمدقبعوُأرؾؼًمسؾكمأتؾوعمػذهماظدؼوغيمبلؾىممموردؿفؿماظؿعؿقدماظذيمؼؾب

عـمرؼقدفؿماظدؼـقي.مصفؿمؼؼقظقنمسبـماظصوبؽيامأيماظصوبغيم)اذمالوجقدميرفماظغ مؼبم

اظؾغيماٌـدائقي(اموالمسيضيمشلذهماظؽؾؿيمبؽؾؿيم)رؾل(ماظعربقيماظ متع مخروجماظػردمعـم

أؼضومصفلمعشؿؼيممدؼوغيماخرىمعقحدة.مأعومطؾؿيم)عـدائل(ماٌؼذلغيمبفؿمإظبدؼوغيمأديصفم

مطؾؿي مػـومػلماٌعرصيم)ععـ ماٌؼصقدة مواٌعرصي ماظعؾؿ. مأو مواظ متع ماٌعرصي ما راعقي ـدا(

ماظيػقتقيماظ متؿؿققرمحقلماًوظؼمورؾقعؿفمورػوتف.

مم اٌلؿشرضيماالنؾقزؼيم:ماظؾقديمدراوورم:مبلنماظصوئؾيمطؾؿيمعلخقذةممذػؾًبقـؿو

م مطؾؿي مم–عـ ماالشم–رؾو م: ماآلراعقيممبعـكم:مرؾامأومعـمؿلولمبوٌوءماىوريوععـوػو و

وػؿمؼطؾؼقنمسؾكماٌوءماىوريماوماظـفرمادؿم:مؼردغفماموظقسمشلومسيضيم(1)ؼغطسمومؼؿعؿد

م.اظصوبؽ مؼلؿكم:مأردغفمامأو:مؼردغفمدبـفرما ردنمامصو ردنموماظـقؾمطيػؿومسـ

مجوءتمعـمجذرماظؽؾؿيممطدؼم مروبؽي مطؾؿي اٌـدائلم)رؾو(مأيم اآلراعل اظؾعضمأن

مرؼسم موػق مظدؼفؿ مدؼـقي مذعرلة مأػؿ موػلمتطوبؼ ماشطس( مشط مارطؾغا م)تعؿدا مبعـك

ٌُطؾؽباظؿعؿقد(مصؾذظؽمغرىمأنمطؾؿيمروبؽلمتع م)اٌصؽبم–اظصؾوشيمم–)اٌصؾؿوم د(..مؿعؿؽبغمأوما

مأوم ماٌعرصي ممبعـك م)عـدا( ماٌـدائل ماآلراعل ماظؽؾؿي مجذر معـ مآتقي مصفل معـدائل مطؾؿي أعو

م.()اظعورفمأوماظعوٕمبقجقدماًوظؼما وحدمع ؼصوٌـدائلماظعؾؿاموبوظؿوظلم

                                                                 

 .8(  ظ: اٌظبثئخ إٌّذائُىْ  / ٔ)
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ؼبماٌوءمأيمارطؾغمبدؼـفؿممتؽسانماظؿلؿقيمجوءتمعـمصعؾم)رؾغ(ماظذيمؼع ما 

م) موا صفق موظؽقنمم(1)رطؾوملاظصوبغقن( مدؼـفؿ موارطون مرؼقدفؿ ماػؿ معـ ماٌوء)اظؿعؿدي( ؼب

مم(مالمؼقجدمؼبمظغؿفؿمضبقظقغفمػؿزةمصورؾقًماظؿلؿقيمروبؽي.م غاظحرفماظو)

وععموضقحما دؿماظدالمسؾكمػذاماٌؽقنماظذيمضربمجذرهمؼبمأرـوبماظؿلرؼخمإالمأنم

مغقسمكػـو مؼرى ممًوعـ مؼب مواظضؾوبقي ماظغؿقض مععـ مواسطوػو ماخرىاظؿلؿقي املقؿوت

 وظؽـماالطـرموضقحًومػل)ماظصوبؽيماٌـدائققن(.طوٌـدائقيموايراغقيموشرلػوا

م مسمنقبإطؿو ماٌلؿقوت ممـداخؿيط ماظؿشقؼشمبعض معـ محول مؼب مأوضعفؿ اظؾوحـ 

اظؼصقرممإظباًؾطمومإظبادىمذظؽمماظـورعيمشلؿامممومصقرةاظواظضؾوبقيماكبغعدعًمععفومرؤؼيم

م حبوثمبعقدامسـماظصوبؽيماٌـدائق مبدالمعـماالضذلابمعـفؿ.ؼبماظؿقؾقؾمصذػؾًمغؿوئٍما

مابقم م)إبراػقؿ مطؿوبف مؼب ماظعؼود مربؿقد مسؾوس ماٌعروف ماٌصري ماظؽوتى مذطر وضد

شؿلولمؼبمذعوئرػؿموعيزعؿفؿمغؾقوء(مأنمبماظصوبؽيماٌـدائق مدؾبؿقامبفذهماظؿلؿقيمظؽـرةما ا 

مغفور.ممذقارهما 

م:(2)وعٍٜ نمىٛ صاب٠ٛ -

طبؿؾػمتػلرلمطؾؿيمروبؽيمؼبماٌراجعماظؾغقؼيمطؿومدبؿؾػمتلؿقوتفؿما خرىموشلوذامم

اظؿؾسما عرمحؿكمسؾكمبعضماٌػلرؼـموسؾؿوءماظؾغيموعـمػذهماظشروحمعومػقمعـطؼلمععؼوقلمم

موعـفومعومػقمشرلمعـطؼلموالمععؼقلامصؿـماظشروحماٌعؼقظي:

متعؾدًامصفؿمطذظؽ.اظلؿوءممإظبإذامطوغًمطؾؿيم)رؾو(ممبعـكمرصعمرأدفمم-1

مواآلراعقيممبعـكماظؿعؿقدمصفؿماظصوبغيمأيماٌؿعؿدونمم-2 م)رؾغ( معـ مطوغًماظؽؾؿي وإذا

مر مؼب مذظؽ مورد موضد ماظصقققي مايؼقؼقي ماظؿلؿقي مبؾ ماٌـودؾي ماظؿلؿقي ؼقسموػل

                                                                 

 َُغّطض هٌا، الرعثُز دقُقح الصثاغح وصفح الواء، فٍ ادجالعو ذعٌٍ الصثغح، أو :االصطباغ (1
 وهي. اإلًظاى آخز، تلىى ساهًُا، َكىى َخزج، وعٌذها تلىى، َكىى الصثاغح هاء فٍ الثىب

 هٌها األقزب ورتوا األًهار، ضفاف علً اطروزخ تالواء الرطهز طقىص أى الوعزوف
 الشردشرُح فٍ هُثزا اإلله طقىص هٍ الوٌذائُح للطقىص

 ( الثاحثح والشاعزج لوُعح عثاص عوارج ، هجلح هٌذائٍُ.2
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))ارؾق ممبصؾؿفمادمبفراممربو((امأيمسؿدغلمبعؿودماظصوبغيم)اظؿعؿقد(مؼبمضقشلؿ:م

مإبراػقؿماظؽؾرل.

موردتمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ:و

مبلؿمآماظرغبـماظرحقؿ

معكب٤ّؽبماظػمّل٥ّكبمصكبؾؿبطملؽبهمًلموؽبغؽبقؿب٤ّؾبمَظ٥ّؾبمسؽبمملبكبّٓونؽب﴿ م﴾صكبؾؿبطملؽبهمَلماظػمّل٥ّكبموؽبعؽب٤ّؿبمَأحؿبلؽب٤ّؾب

مردقمآماظعؾلماظعظقؿ

مووردتمؼبماإلنقؾمسؾكمظلونماظلقدماٌلق م)ع(:

م))وبمملظزملؾطملهملماظيتماصشملؾّٞمبؾملمملمتزملشملؾّٞ((.

تع م)ذقخ(مبوآلراعقيمأومدوظيمدؾلمدوظيماظشققخمموإذامطوغًمعـمطؾؿيمدؾلاماظ م-3

مػقؽيماظشققخموضدموردمؼبمطؿوبم مصؾفؿ مرؤودفؿ موذعقر مؼطؾؼقنميوػؿ صوظصوبؽي

مدراذدمؼفقومبوٌـدائي:

م))ؼومأبومرؾومزطر((

مأي:مؼومأبوغوماظشقخمزطرؼو

موػذهمأؼضًومتلؿقيمعؼؾقظيم نمرجوشلؿمذققخ.

مطوغًمعـم)روب(مبـمإدرؼسم)ع(مم-4 مؼؼقلماٌمرخقنموإذا وإظقفمتـلىماظصوبؽيمطؿو

مصفذامأؼضًومععؼقل.

م غفؿمم-5 معؼؾقل مأؼضًو مصفذا مسربقي مطؾؿي موػل مظيشؿلول ماٌوء مرى معـ مطوغً وإذا

معغؿلؾي.

ادؿمدؼـ(مم–وطقػؿوماجؿفدغومؼبمتػلرلمطؾؿيمروبؽيمؼؽقنمععـوػوم)اٌـدائققنماظصوبؽيم

متعؿؿ مأن ماجؿفوداتمهوول ماظؿػودرلمػلمذبرد مأوموطؾ متورطبل مظغقيمأو مًأرؾ مسؾك د

مورػل.

م:وظؽـمعـمشرلماٌؼؾقلموشرلماٌعؼقلموشرلماظقاضعلمػق
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دؼـممإظبدؼـم نماًروجمعـمدؼـممإظبأنماظصوبؽيمعـماظػعؾمرؾلمأيمخرجمعـمدؼـم

متـؿفلمبؿلؿقيمجدؼدةموالمتؾؿصؼمبوظشكصمأوماجملؿقسيم مودرؼعي معمضؿي ا بدممإظبحوظي

م ماٌؿفؿد ماٌوء مغلؿل ماىدؼدةمطؿو مايوظي مادؿ مؼلخذ مأيماغف معوء ماظذائى ماظـؾٍ مأو ثؾفًو

سؾكمأنماظصوبؽيمدؼـمثوبًموظقسمموعـماالدظيمبوظلرسيماظ مطبرجمبفومعـمحوظؿفماظلوبؼيم

مظؾقدمح مأردؾفمضقعفمظقلؿطؾعمحؼقؼيم ماىوػؾل ماظشوسر مؼروىمسـ معو مػق معؿغرلة حوظي

ميمعـمطؿوبما شوغل.اظدسقةمعـماظردقلم)ص(مصعودمشلؿمعلؾؿًومواظرواؼ

اظردقلم)ص(ممإظبضولمدراضيمبـمسقفما حقصمؼبمظؾقدماظشوسرمبعدمأنمأردؾفمضقعفم

مظرلىمخدله:

مأع٥ّ مالب٤ّ ماغ٥ّ مظؾؿملّٓ مظضملؼملّٕ

مطفملمنممل مايفمملز مأرض مؼب مدصضملؽملمملك

مترمل٦ّب٥ّ ماظزملمملبؽني مبّٓؼ٤ّ مصفؽومل

م

ماظضملؾملّٓم مضّٓم معل٥ّ مأب٦ّه موظغمل٤ّ

ماظؾػملّٓ مضّٕع مص٦ّض٥ّ مصقاًل مدصضملؽملمملك

مسؾمل مع٤ّ مسؾملّٓك مبضملّٓ منّٓ مّٓبفملظ٦ّاح

م

ماالبقوتمت دؼـمضوئؿمبذاتفموتؾؼلماظعصرماىوػؾلمأنماظصوبؽيمدؼـمععروفمدلمػذه

مسؾكماٌػوػقؿماظلوئدةمؼبمذظؽماظقضًمصوظـوسمطوغقامؼعرصقنماظؽـرلمعـمسؼوئدماظصوبؽيم ضقءًا

ماظدؼـماىدؼد.م–ػذم-ؿلقاماظشؾفماظؽؾرلمبقـفموب ماإلديممووظ

م

م

م
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 االول بحجادل
 نيهصببئت ادلندائٍاجلذور انتبرخيٍت ن

 :)ع(باألنبياء األرتباط:  أواًل
 آدم: -

ٓمايقوةمآلدم)ع(مٌدةمأظػموػىمامرققػياموسشرؼـمإحدىمسؾقفمتعوظبمآمأغزل

ابـفمداودمظذامصؼدمتقصوةما جؾموػقمؼبمسؿرممإظبآدمم)ع(موػىماربع مسوعًومعـفوماموظؽـمسوم

مسوعًو.م960اظؿلعؿوئيمودؿقنمسوعًوم
م

مواظؼقوممواظعؾودةمواظدؼـماظـؾقةمبـقفموؼبمصقفموطونمذقٌامابـفمإظبمبعدهموأورك

م.وذرائعفمتعوظبمآمحبؼقق

مودؽـماىؾؾمصققمعلؽـفموطونمرققػياموسشرؼـمتلعًومذقٌمسؾكمتعوظبمآموأغزل

(مأغقش)مابـفموادؿكؾػمدـيمسشرةمواثـ مدـيم80مسؿرهموطونماظقاديامأدػؾمضوبقؾموظد

ما رضمؿوضلقبمإظقفماظقرقيمطوغًماظذيموػقمضقـونمابـفموادؿكؾػمدـيام950مسؿرهموطون

موؼبم(ػطقؾ)مابـفمإظبماظقرقيمودصعمدـياموسشرؼـمتلعؿوئيمابـموػقمصطوفمأبقفامب مب 

م(ؼرد)ابـفمإظبموأوركمدـيموتلع موػبلًومدـيمٔو وئيمسؿرهموطونماظؽعؾيمبـقًموضؿف

م.اظـفقممؼبمبـظرهموضبدثماظعوٕمؼبمصبريممبوموأخدلهماظعؾقمموضعموسؾؿف
م

مؾؽٌامميققؼؾمععمخدلهمتؼدمموضدماظليمامسؾقفمإدرؼسموػقمخـقخم(ؼردو)ظمووظد

مجقشًوماظقفمصقجفمصوعؿـعامإدرؼسماظقفمؼؾعٌمأنمأبقفمإظبمبعٌماٌؾؽمميققؼؾمإنموؼؼول

م.أسؿوعفمعـفمصؿـعف

متعوظبمآمغؾلمحؿكموحلامذقٌمبعدمؼؽـموٕماظقفامؼصؾمصؾؿمً(اذق)موظدموعبقع

م[م.اظليممسؾقفلمإدرؼس
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موشزاموادؿعؾدمادؿقضدمعـمأولمإغفموؼؼولمدـياموػبل مدؾعؿوئيم(ؼرد)سؿرموطون

موسؾؿمواظـفقماماظطىمسؾؿموأوتلمواٌقزاناماٌؽقولمووضعماظػؾؽامسؾؿمؼبموغظرمضوبقؾامب 

م.وظقيعاظماظػؾؽقيماظصقرمصلراهمربفمودللماشلـدامحلوبمشرلمحبلوبماظزصبوت

[محقللمودارموػؾطامصصعدمواشلؾقطماظصعقدمأزلوءموسؾؿمدبورؾفاماالرواحمًطوغإذم

ماظعوٕامؼبمضبدثمعومطؾموسرفماظؽقاطىامعلرلمسؾكمووضػماظـفقممأذؽولموسرفماظػؾؽ

م.اظط موسؾكمايفورةمسؾكمصزبره مظفموطوغًمواظصـوسوتاماظعؾقممطؾمذظؽمععموزؼدإذ

مطبرجموٕماىـيمإظبمودخؾماظـورمإظبموغظرمسوشمثؿموعوتماٌقتمعؾؽمععمتطقلمضصص

م.سـفو

موسؾؿمسطوردامبلدؿم(ػرعس)مظفمؼؼولموطونمسؿرهامعـمدـيمثئوئيمرأسمسؾكمورصع

م.روبقومبعدهماًطمطؿىمعـمظؽؾمصؼقؾماًطم(روبقو)مابـف

مابـفمإظبمواظصقػماظقرقيامودصعماظعوٕمؼبمضبدثموعومبوظطقصونامخدلُأماظذيموػق

م.قغؿفمبعمروبقوموأعرم(عؿقذؾخ)

م.وثيث مواثـؿ مدـيمتلعؿوئيمعؿقذؾخموسوشمجؾقًيامعؾؾغًومبؾغمضد((مروبقو))موطون

مأبقفمب مسؾكموأضؾؾماظعؾقماموعبعماظؾقٌمؼبمصلخذم(ٌؽ)ابـفمإظبماظقرقيمواغؿؼؾً

ماالخؿيطموسـمضربفؿمسـموغفوػؿمضوبقؾمظقظدماىقرمسؾكموحضفؿموغفوػؿموأعرػؿمصفؿعفؿ

م.اظعوٕمصلحرضًمصقفامعـمخرجًمرًاغومرأىماظذيموػقمبفؿا

مدرعشقؾ)ؼقعؽذمواٌؾؽماظليممسؾقفمغقحمظفموظدموٌو مابـمخـقخمبـمميققؼؾمـب(

مظؽـومتؼدمامعومسؾكماٌؾقكموضفرمودلمضدموطونماظليمامسؾقفمآدممبـمضوبقؾمبـمضبؿقر

م.واالدؿؼصوءماظزؼودةمعـماًدلمػذامؼبموردمٌومػـومذطرهمغعقد

مظفموضولما((اظصوبؽي))مودؼـماظؽقاطىمسؾودةمإظبمودسوهماٌؾؽمؿولادؿمضدمإبؾقسموطون

م.سؾدوػوموارـوعًومػقوطؾماظشقطونمظفموسؿؾمصلجوبفمأجدادكامدؼـمػق
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مؼبمطونمممومأطـرمواٌرجونمواظؾمظممواىقػرماٌعودنمعـمأحدمؼلؿكرجمٕمإغفموؼؼول

مثؾـؿوئيماٌؾؽمسوشومعـفمضبػظفمتعوظبموآمغقحمسؾكمذدؼدًاموطونما(اظدرعشقؾ)موضً

م.دـي

مصؾؾٌمضقعفمإظبمواردؾفمدـيموػبل معوئيمابـموػقماظليممسؾقفمغقحومتعوظبمآموغؾل

مبعدمغ مأولموطونمدـيامعوئيماظطقصونمبعدموسوشمسوعًوامػبل مإالمدـيمأظػمصقفؿ

م.اظليممسؾقفؿومإدرؼس

مضقعفمصدسومسداءاا موجفودموايٍمواظصقوممواظزطوةمواظصيةماظؿقحقدمذرؼعؿفموطوغً

مسـمأعرهموأخػقاموحذروهمسـػقهمودسوػؿمصقفؿمضومموطؾؿومسذابفاموحذرػؿمتعوظبمآمإظب

مسؾدموأغلمآمإالمإظفمالمضقظقامشلؿمضولمصوذامأرـوعفؿاموبققتمػقوطؾفؿمضبضرموطونماٌؾؽا

مضولموٌوم.ؼؼقلمممومتدلءًامثقوبفؿمؼبمرؤودفؿموادخؾقامآذاغفؿمؼبمأروبعفؿمجعؾقاموردقظفمآ

مدؼطمحؿكمصضربقهماظقفمصؼوعقاموجقػفومسؾكما رـومموضعًمآمإالمإظفمالمضقظقامؼقعًومشلؿ

مزبوظػؿؽمعـمسـؽمبؾغ ماظذيمػذامعومظفموضولمصلحضرهمخدلهماٌؾؽموسرفموجففامسؾك

مسـما رـوممبفمادؼطًماظذيماظلقرمػذاموعومآلشلؿـو؟مؽودؾقبماأبقؽمبـقمسؾقفموعومظدؼ 

م.(1)ذظؽ؟مسؾؿؽماظذيمعـومطرادقفو؟

م

م

م

م

م

م

م
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 الصابئي واإلرتباط الهبوة: ثانيًا
ؾبمَطونؽبم ؿبماْظؽكبؿؽبوبكبمَأػؿبؾؾبمؼؽبزؿبسؾبؿؾبمصكبقؿؽبومزؽبرؽبادؾبذؿب مِإرؿبعكبقؽبومتؽبَؾوعكبذؽبةكبمظكبؾؽبعؿبِضمؼؽبكؿبدؾبمؾبمصكبَؾلؿبطكب ؽبمَأػؿبِؾمعكب

موؽبذؽبرمبعؽبمَأذؿبرؽببكبقفؽبونؽبمبكبؾكبَؾودكبموؽبَظقكبؼؽبمَصؾؽبِرصؽبمسؽبَؾقؿبفكبماظُؾفؽبمَصدؽبسؽبومسؽبَؾقؿبفكباموؽبَطذؽببؽبمَصكؽبوغؽبفؾبمبكبفكبامخؽبورهبوماظمبؾكبلِّ

ؽبمبكبفؽبو م.اْظؿؽبفؾبقِسمدكبؼ

موؽبضكبؿمل٢ّؽب ماْظضملؽبفؽب٣ِّمعكب٤ّؽبمِإغمب٥ّؾب: معؽبضملؿبؽملؽبمملهؾب،مَأحؽبّٓفبمسؽبّٕؽبفؽبمَصؼملؽبمملم،اِّرضمبكب٥ّكبموؽبَرمملفؽبمطكبؿؽبمملبـبمملموؽبصؽبؽملمبّٟؽب.

مَصػمَل٣ّؿبمَصمملِرسؽب،مإظبمَأذؿبرؽببكبؿملفؽبمملنؽبمعكب٤ّؿبمَصلؽبمملرؽبمَأذؿبؿؽبممل،:موؽبدؽبؼملمبمملهؾبمبكبؾملؽبممل،مخؾب٦ّركبنملؽبمدؽبؼملؽبمملِوؼمبهمٌلمُظطملؽبهمٌلمَأغمبؾملؽبمملموؽبزؽبسؽب٣ّؽب

موؽباظؿنبّٕؿبَكماظزملىبنيؽبمَأتؽب٧ّمثؾب٣ّمبمعؾبػمُل٦ّطكبؾملؽبممل،مسؽبػمَل٧ّموؽبسؽبّٕؽبضؽب٥ّؾبماْظؾمِلؽملؿبّٓكبمإظبمَصلؽبمملرؽبمؼؽبعمْلؾؽبػمُل٦ّهؾب،موؽبَظ٣ّؿبمصكبؿمل٥ّكبمعؽبمملمؼؽبضملؿبُِّٕص٦ّا

معكبؽملؿبؾملؽبمملمَصؾملؽبّٕؽببؽبمؼؽبعمْلؿؾبػمَل٥ّؾبمَأنؿبمعؽبػملكبغمُلؾملؽبمملمرؽبادؽبَصفمَلمَصّٕؿبَشمملغؽبهمَل،موؽبَضزملؽبّٓؽبمبكبػمَلمملدكبػكب٣ّؿب،معكب٤ّؿبموؽبَأخؿبّٕؽبجؾب٦ّهؾبمَأحؽبّٓفبمؼؽبعمْلؾؽبػمْل٥ّؾبمَصػمَل٣ّؿب

م.عؾبّٓمبًةمَصقؾبؾكبّٗؽبمبكبقؽبؾؿبلكب٥ّكب،مَصفمَلعؽبّٕؽبمَظؾملؿبّٕؽبادكبنملؽب،مبؿب٤ّؽبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؽبموؽبَضزملؽبّٓؽب

موؽبدؽبؼملمبمملهؾبمطكبؿؽبمملبؽب٥ّؾبمزؽبرؽبادؾبذؿبوملؾبموؽبذؽبّٕؽبحؽب موؽبعؽبضملؿبؽملؽبمملهؾبمزؽبغؿبّٓؽب،: مبكبغملكبؿؽبمملبلبماظّٖمبغؿبّٓؽبمذؽبّٕؽبحؽبمثؾب٣ّمبماظؿمبظمْللكبرلؾب،:

مدؽبؼملمبمملهؾب مؼؽبضملؿبؽملكب٨ّم،بؽبمملزؽبغؿبّٓؽب: ماظؿمبظمْللكبرِلمتؽبظمْللكبرلؽب: موؽبَأحؿبغمَلمملِممَطمملظّٕىبؼؽبمملضكبؿملمبمملتكب،معؾبكؿبؿؽبػملكبظمَلهمٌلمسؾبػمُل٦ّمفبموؽبصكبؿمل٥ّكب.

ماْظفمَلغؿبؾكبؿملؽبمملءكبموؽبُطؿؾبنملكبماَظؼملؽبمملضكبؿملؽبهملكبماْظعمُلّٕؾبوِنمَأخؿبؾؽبمملِرمعكب٤ّؿبمذؽبظكب١َّموؽبَشؿملؿبِّٕموؽباظشملخملنملىب،ماظؽملنبفؾب٦ِّم، :مطكبؿؽبمملبكب٥ّكبموؽبصكب٨ّ.

ماظػمل٥َّّؾبمصؽبػمل٧َّّم-معؾبقؽبؼملمبّٓـبامؼؽبضملؿبؽملكب٨ّماْظفمَلحؿبؼملؽبِّٕ،ماْظفؽبؼملؽب٢ِّمصؽبمملحكبنملؾبمؼؽبفكبؿملؽؽبغمُل٣ّؿبمَأنؿبمإظبمبكب٥ّكبمجكبؽؿبؿؾبغمُل٣ّؿبمبكبؼملؽبمملمتؽبؼملؽبلمبغمُل٦ّا

مدؽبؽملؽبهمللبموؽبدكبؿىبؼملكبمملئؽبهملكبمدؽبؽملؽبهمللبمَأْظّٟكبمسؽبػمَل٧ّموؽبذؽبظكب١َّم-موؽبدؽبػمل٣َّّؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ّكب مبؽبؿملؿب٤ّؽبماْظؾؽبطملؿبسملؽبمملءؾبموؽبَضضملؽبوملكبمذؽبظكب١َّموؽببكبلؽبؾؽبنملكب.

موؽباْظضملؽبّٕؽببكبماْظؼملؽبفؾب٦ِّس ماْظفمَلدؿبؾؽبمملبكبمجؾبؼملؿبػمَلهملكبمعكب٤ّؿبمَأنمبماْظفمَلْطؿؽبمملفكبمذكبيمدؽبمملبؾب٦ّرؽبممملِرَأخؿبؾؽبمسكبؽملؿبّٓؽبمؼؽبّٔؿبُطّٕؾبمثؾب٣ّمب.

م.َأسؿبػمَل٣ّؾبموؽباظػمل٥َّّؾبماْظعمَل٦ّؿبلؾب،مػؽبّٔؽباماْظضملؽبّٕؽببؽبمظكبطملؽبّٖؿبِوهكبماْظؼملؾب٦ّجكبؾؽبهملكب

مدكبؼؽملؽب٥ّؾب،مَظ٥ّؾبمذؽبّٕمبعؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ّكبمَضّٓكبمؽبمَصػمَلؼملمبمملمبكبؾؽبػمْلّْؽب،موؽبػؾب٦ّؽبمزؽبرؽبادؾبذؿبوملؽب،مَأحؿبسملؽبّٕؽبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؽبمِإنمبمثؾب٣ّمب

كبرلـبامخؽبػمْلعمًلمملمعكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبموؽبَضؿؽب٢ّؽبماتىبؾؽبمملسكب٥ّكب،مسؽبػمَل٧ّماظؽملمبمملسؽبموؽبَضؾملؽبّٕؽبموؽباتمبؾؽبضملؽب٥ّؾبمَصفمَلسؿبفؽبؾؽب٥ّؾب موؽبدؽباغؾب٦ّامَضؾكبػمُل٦ّهؾبمحؽبؿمب٧ّمَط

مبكب٥ّكب مدؽبعمْلّٟكبمعكب٤ّؿبماْظؼملؽبػملكب١ّكبمسؽبػمَل٧ّمغؽبّٖؽبلؽبموؽبَأغمب٥ّؾبمَأذؿبرؽببكبؿملفؽبمملنؽب،معكب٤ّؿبمَأصؿبػمَل٥ّؾبمَأنمبمَصؿملؽبّٖؿبسؾبؼملؾب٦ّنؽبماْظؼملؽبفؾب٦ّسؾبموؽبَأعمبممل.

متؽبقؿبِّْٕض٥ّؾب،مَظ٣ّؿبمؼؽبّٓكبهكبمعكب٤ّؿبمَأخؽبّٔؽبػؽبمملمعؽب٤ّؿبموؽبُط٢ّنبمتؽبقؿبُِّٕض٥ّؾب،موؽبَظمملمبكبؾملؽبمملمؼؽبػمْلضملؽبنملؾبمغؽبمملٍرمعكب٤ّؿبمُطؾمبهمٌلموؽببكبؿملؽبّٓكبهكبمِإؼ٦ّؽباغكب٥ّكب،
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ماظؽملمبمملِرمتكبػمْل١َّمعكب٤ّؿبموؽبَأذؿبضملؽب٢ّؽبماْظؾكبػمَلمملدكب،مصكب٨ّماظؽملىبرلؽباِنمبؾبؿملؾب٦ّتؽبموؽببؽبؽملؽب٧ّمبكبّٓكبؼؽملكب٥ّكب،موؽبدؽبانؽبماْظؼملؽبػملكب١ُّ،ماتمبؾؽبضملؽب٥ّؾبموؽبَأغمب٥ّؾب

م.اْظـملنؽبمإظبمتكبػمْل١َّمعكب٤ّؿبمسكبؾؽبمملدؽباتكبؾمِل٣ّؿبمبؾبؿملؾب٦ّتكبمصكب٨ّماظَّؿكب٨ّماظؽملىبرلؽبانؽبمَأنمبمَصؿملؽبّٖؿبسؾبؼملؾب٦ّنؽبماظؽملىبرلؽباِن،مبؾبؿملؾب٦ّتكبمصكب٨ّ

م-معؾبقؽبؼملمبّٓـباماظػمل٥َّّؾبمبؽبضملؽبىملؽبمَظؼملمبمملماْظؾؾبؿملؾب٦ّتكبمجؽبؼملكبؿملِّٝمصكب٨ّمُرظملكبؽؽبوملؿبمظكبػمْلؼملؽبفؾب٦ِّسماظَّؿكب٨ّماظؽملمبمملرؽبمَصكمِلنمبموؽبَطّٔؽببؾب٦ّا

م.تضملمملظبماظػمل٥َّّؾبمذؽبمملءؽبمِإنؿبمُطّٕؾبهؾبغؽبّٔؿبمعؽبمملمسؽبػمَل٧ّم-موؽبدؽبػمل٣َّّؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ّكبماظػمل٥َّّؾبمصؽبػمل٧َّّ

مزؽبسؽب٣ّؽبمبكبغملكبؿؽبمملبلبموؽبَأتؽبمملهؾبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؽب،معؾبػمْل١ّكبمعكب٤ّؿبمدؽبؽملؽبهمًلمثؽبػمَلمملثكبنيؽبمعؾبسملكب٨ّىبمبؽبضملؿبّٓؽبمزؽبرؽبادؾبذؿبوملؽبمُزؾملؾب٦ّرؾبموؽبَطمملنؽب

مػؽبنملكب،بكبمملظّٔمبموؽبغؽبعمْلرملـبمملمحؽبظمْلّٕـبامبؽبعمَلّٕؽبةلبمَأْظّٟؽبمسؽبرملؽبّٕؽبماثؿبؽملؽب٨ّؿبمجكبػمْلّٓكبمصكب٨ّموؽبُطؿكبنملؽبم،تضملمملظبماظػمل٥َّّكبمعكب٤ّؽبموؽبحؿب٨ّفبمَأغمب٥ّؾب

م.اْظضملؽبمملعمبهمَلمتؽبضملؿبػملكبؿملؼملكب٥ّكبمعكب٤ّؿبموؽبعؽبؽملؽبّٝؽبمبكبكمِلصؿبشمَلكؿبّٕؽبمعؽب٦ّؿبضكبٍّٝمصكب٨ّمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾبمَصفؽبضملؽبػمَل٥ّؾب

م.م(1)اظزملمبمملبكبؽؽبهملكبمبكبّٓكبؼ٤ِّمؼؽبّٓكبؼؽملؾب٦ّنؽبمَضؾؿبػمَل٥ّؾبموؽبآبؽبمملؤؾبهؾبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾبموؽبَطمملنؽب

موؽبسكبرملؿبِّٕؼ٤ّؽبمعكبمملئؽبهمًلمضكبؿمل٢ّؽبوؽبمدؽبؽملؽبهمًل،مسؽبرملؿبّٕؽبَةموؽباثؿبؽملؽبؿؽب٨ّؿبمدؽبؽملؽبهمللبمعكبمملئؽبهمَلمعؾبػمْلغمُل٥ّؾبموؽبَطمملنؽبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾب،موؽبعؽبمملتؽب

م.دؽبؽملؽبهمًلموؽبخؽبؼملؿبلكبنيؽبمعكبمملئؽبهمًلموؽبضكبؿمل٢ّؽبمدؽبؽملؽبهمًل،

موؽبضكبؿمل٢ّؽب مبكب٥ّكبموؽباجؿبؿؽبؼملؽبّٝؽبمِإَظؿملؿب٥ّكبمُأرؿبدكب٢ّؽبمغؽبؾكب٨ّوبمَأغمب٥ّؾبمزؽبسؽب٣ّؽبمِإدؿبّٕؽبائكبؿمل٢ّؽبمبؽبؽملكب٨ّمعكب٤ّؿبمرؽبجؾب٢ّفبمجؽبمملءؽبهؾبمِإغمب٥ّؾب:

مػؾب٦ّؽبماْظضملؽبمملظكب٣ّؾبموؽبجؽبمملعؽبمملدكبنملؾبمسؽبؽملؿب٥ّؾب،مؼؾبضملؽبؾىبّٕؾبمؼملؽبفؾب٦ِّساْظمغؽبؾكب٨ّنبموؽبزؽبرؽبادؾبذؿبوملؾبمبكبمملْظضملكبؾؿبِّٕيىب،مؼؽبؿؽبغمَلػمل٣َّّؾبمَصغمَلمملنؽبمبكبؾؽبػمْلّْؽب،

موؽبدؽبمملئكبِّٕمآبؽبمملئكب٥ّكبمعكب٤ّؿبمَضؾؿبػمَل٥ّؾبموؽبعؽب٤ّؿبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾبموؽبَطمملنؽبماْظكمِلدؿبّٕؽبائكبؿملػملكب٨ّىب،مسؽب٤ِّمَأؼؿبسملـبمملمؼؾبؿؽبّٕؿبجكب٣ّؾبمعؽبضملؽبؾملؾب٣ّؿبمحؽبمملضكبّٕفب

م.(2)زؽبرؽبادؾبذؿبوملمَضؾؿب٢ّؽبماظزملمبمملبكبؽؽبهملكبمبكبّٓكبؼ٤ِّمؼؽبّٓكبؼؽملؾب٦ّنؽبماْظظمُلّٕؿبِس
 

 :الهصرانية إىل والتحول الروماني طاإلرتبا: ثالجًا
موطونمأذؾوغقيامجبزؼرةماظروممسـدماظزعونمضدؼؿمؼبمعـذؾبمصفلما غدظسمجزؼرةمشرضًم

مضقاػوموادؿـزالماظؽقاطىموتؼدؼسمآمسؾودةمعـماظصوبؽيمدؼـماظؼدؼؿماظدػرمؼبمأػؾفومدؼـ

معـماظؼدعوءمفووضعؿمبفوموجدتمركبَؾلؿبؿوتفبمبذظؽمذفدتمااظؼراب مبلغقاعمإظقفومواظؿؼرب

                                                                 

اٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ اثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ اٌُوّ)ثٖ( ثٖ ػجلاٌُو٣ْ ثٖ ػجل اُٞاؽل ا٤ُْجب٢ٗ (  ٔ
 .2ٕٕ/ٔاُغيه١، ػي اُل٣ٖ اثٖ االص٤و :

ـ: (  ٕ  .ٕٓٗ/ٔاٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣
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مسؾقف-ماٌلق مأرقوبمأؼديمسؾكمزفرمح ماظـصراغقيمدؼـمإظبمأػؾفوماغؿؼؾمثؿمأػؾفو;

م.(1)-اظليم

اماظؿلرؼخمطؿىمؼبمعوغؾقظفمصفذاماظـصراغقيمإظبماظصوبؽقيمعـموهقشلؿماظروممعؾقكمأعو

م:ماظصوبؽقيووذرػوماظدؼوغيمسؿؼمسؾكمؼدلماظذي

مممؾؽؿفؿمإظبمممؾؽؿفموأضوفماظققغوغق مقكعؾمسؾكماظؼقوررةمأولماشقدطسمتغّؾىم

ممصعؾًمطؿوماظشلنمسظقؿيمروعققبيمواحدةمممؾؽيمصصورت ماظؽؾداغق ممبؿؾؽيماظػرسممؾؽي

مضوسدةمروعقيممؾؽيممورورت.مصوردقيمواحدةمممؾؽيماٌؿؾؽؿ مورققبرتمسؾقفومادؿقظًمحؿك

موبـكماظصوبؽيمدؼـمورصضماٌلق مبدؼـمػقيغلمبـمضلطـطقـقسمضوممانمإظبماٌؿؾؽؿ مػوت 

معؾؽمضوسدةمحقـؽذمصصورتموادؿقرـفوماظؼلطـطقـقيمفبلزلموزلوػوموسّظؿفومبقزغطقومعدؼـي

مروعقيمسؾكماظعوعؾمضقيمحؿكمظإلدؽـدرمودؿ مواثـؿ موعوئؿ مأظػمدـيمإظبماظروم

م.(2)ومتققبزتمبلؾؿفمورضلمضلطـطقـقيمعؾؽمبؽوصيمعؾؽوموزللماظؿوجمصؾؾسمعبقسفموطـرت

مومتؾؽماالصرنيمأرضمعـمبذظؽماتصؾموعومروعقيمعدؼـيمسؾكمـطققسعؼلممتؾؽم

مأعرمصلصضكمضلطـسمػؾؽمثؿمضلطـط مأبقمضلطـسمؼؾقفوموعومبقزغطقومبيدمسؾكمععفؿو

موعؼلـطققسمعؼلقؿقوغقسمععمظفموطوغًمػقيغكامبلعفماٌعروفمضلطـط موظدهمإظبماٌؿؾؽي

موطوغًمغػلفامعؼلقؿقوغقسموخؾعمعؼلـطققسمػؾؽمانمإظبمرقؼؾيمحروبموشرلػومبروعقي

:ماٌلعقديمسؾكمبـمايل مبـمسؾكمايلـمابقمضولمدـ متلعمعـمسبقًامعؾؽفؿومعدة

مدؼـمسؾكمطوغقاماظذؼـماظروممعؾقكمعـماالوظبماظطؾؼيمصفذه ماظصوبؽي))م مايـقػقيموػل((

مإظبمأوشلطسمعـماٌؾقكمسدةمانماإلدؽـدراغلمثوونمزؼٍموؼبمعؾؽومأربعقنموػؿماالوظب

مضلطـسمإظبمأوشلطسمعـماٌؾقكمػمالءمودؾقؾمعؾؽواموسشرونمتلعيمػقيغكمبـمضلطـط 

معضطربمأردذرلمإظبمجققعرتمعـمواظطقائػماالوظبماظػرسمعؾقكمدؾقؾمضلطـط مأبك

                                                                 

ٖ: أُؼغت ك٢ رِق (  ٔ  .ٖٕٙ/٤ٔٔ افجبه أُـوة ٖٓ ُلٕ كزؼ االٗلٌُ ا٠ُ آفو ػٖو أُٞؽل٣

 .ٗٙ/ٔربه٣ـ ٓقزٖو اُلٍٝ ، ؿو٣ـٞه٣ًٞ، اثٞ اُلوط أُؼوٝف ثبثٖ اُؼجو١:  (  ٕ
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معـماظروممعؾقكمتورؼخمسؾكمؼعقلموإ ومأوضوتفؿامربصؾيمشرلمأسدادػؿمؼبمعؿـوزعمتورطبفؿ

مدـقفومتورؼخمؼبماظػرسمتعقلمطؿومسؾقفومواةوربماظـصراغقيمظدؼـماٌظفرمضلطـط 

مأسدادمهصقؾمؼبمجفدامغللمٕمأغومسؾكمبوبؽمبـمأردذرلمعؾؽمعذمعؾقطفومأؼومموهصقؾ

مزفقرمضؾؾماٌـؿصرةماظروممعؾقكمعـماظـوغقيماظطؾؼيمذاطرونموسبـمأؼوعفؿاموعدةمعؾقطفؿ

م534مدـيموػقمطؿوبـومبفماٌمرخماظقضًمػذامإظبموبعدهماإلديم ماظطؾؼيمػذهمعؾقكمأولم

ماثـؿ معؾؽمضدعـوامعومسؾكمؼـلىمواظقفومػقيغكامبلعفمؼعرفامضلطـسمبـمضلطـط 

مضؾؾًمحؿكمسؾقفوموحوربماظـصراغقيمدؼـمأزفرماّظذيموػقمأذفرموثيثيمدـيموثيث 

مدوظػمؼبمجرىمٌوماالدؿذطورا)مطؿوبمؼبمذطرغوموضدماظغوؼيامػذهمإظبماظؾيدمؼبمواغؿشرت

مراالسصو مضوظًموعومايـػوءامعذاػىمعـمسؾقفمطونمعوموترطفمتـصرهمدؾىمؼبماظؿـوزع(

مأرؾمؼبمطونمإذمخؾعفامسؾكموإعبوسفؿمجلؿفمؼبماظقض مزفقرمعـمذظؽمؼبمايـػوء

مصقفمصشومعـمعوؼؾمواغفمظؾؿؾؽامؼصؾ مالمذظؽمبفمطونمعـمأنمسؾوداتفؿموواجىمدؼوغوتفؿ

مإذماظـصراغقياموأزفرمخوظػفمعـمسؾكمفورـوئعموخبورؿفمبفؿموادؿظفرماظـصراغقيمدؼـ

موأصشوهمبفمزفرمعومطؿؿماغفمعـفؿمضولمعـموضقلمذظؽمبفمعـممتؾقؽمصقفومربظقرمشرلمطون

مصضؿـماٌؾؽامسـمخؾعفمطبشكماغفموأسؾؿفماظـصراغقيامطبػكمطونمممـموزرائفمبعضمإظب

موءبلزلمأخرىامبعدمعرةما سداءمعـمحقظفمعـمإظبمسلوطرمسدةموأغػذمذظؽمبؽػوؼؿفماظؼقوممظف

ماظـرلؼـمعـمشلوموعـوالتماظلؾعياماظؽقاطىمأزلوءمسؾكمطوغًماظ ماظلؾعيما رـوم

مجعؾفومأنمبعدمسؾودتفوامسؾكموؼعؿؽػقنماظؼراب مشلومؼؼربقن((ماظصوبؽقن))موطونمواًؿلي

مسؾودتفوامؼرىمٌـمواظؿـؼصمبفوماإلزراءمصلزفرمعفزوعيامعـؽقبيمصعودتماظضعػمشوؼيمؼب

مؼبماظلؾىمأنمعـماظـصورىماظقفمذػىموعومصػعؾماظـصراغقيمإظبمبوالغؿؼولمحقـؽذمسؾقفموأذور

م.(1)غقريمظفمرؾقىمزفقرمذظؽ

                                                                 

 .1ٔٔ/ٔاُز٘ج٤ٚ ٝاالّواف : (  ٔ
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معـمعضًموظـيثماظؼوغقنمعـمدـيموثيث مإحدىماٌظػرمضلطـط مبعدهمعؾؽم

ماظؾقزغطقيمازلفوموطونمراوتـصقبمدقرػوموبـكمضلطـطقـقيمإظبمروعقيمعـماغؿؼؾمعؾؽفا

مضلطـط معؾؽمعـمخؾًمدـ مدًمبعدمأغفماظـصورىموزسؿًمقيااظؼلطـطقـمصلؿوػو

متؼدعفموعـمػقمذظؽمضؾؾموطونمبوظـصراغقيمصكعـماظصؾقىامذؾفماظلؿوءمؼبمظفمزفرماٌذطقرا

مم.(1)اظصوبؽيمدؼـمسؾك

مإذ.ما مماظصوبؽيمسـمطؾقًومواغعزاشلؿموخروجفؿماظروممتـصرمعـماٌكؿصرمروحىمؼذطرهموعو

م:ؼقلصقماًورجيما عؿمؼذطر

مسقلكمأبقمضولماظروممأعيمصؿـفوم مواتلوعمعؾقطفوموسظؿمطـرتفومسؾكما عيموػذه:

موطونماظليمامسؾقفؿماًؾقؾمإبراػقؿمبـمِإدقوقمبـماظعقصمب معـمنؿًمإ ومبيدػوا

مبؾيدماٌعروصيماظؾيدمإظبمودورواماظليمامسؾقفمعقدكمظقصوة(م376)مدـيمؼبمزفقرػؿمأول

م.قاجدماظرومتمدأبمودؽـقػواماظروم

مبـماظعقصمروممػقموا رػرما رػرامبؾ مؼعرصقنماظروممإنماٌغربلمدعقدمابـمطؿوبموعـ

ما((اظصوبؽي))مبدؼـمتدؼـمطوغًماظروممأنموشرلهماظؽوعؾامعـما ضقالمأحدمسؾكمإدقوق

متـصرمحؿكمطذظؽمورسقؿفومعؾقطفوماظروممزاظًموعوماظؽقاطىامأزلوءموتؼدؼسمآموؼعؾدون

ما رعـماظـصورىمأعؿموعـمآخرػؿمسـمصؿـصرواماظـصورىامدؼـمسؾكمؾفؿوغبمضلطـط 

م.م(2)خيطمممؾؽؿفوموضوسدةمأرعقـقيامبيدػؿموطوغً

 املكدع ٔبٗت الصاب٠ٛ: زابعًا
معوضؾبمبقًمأوقبلمسـمؽؾدؾبمودّؾؿمسؾقفمآمرّؾكماظقب قبمأنقبماظصقبقق مايدؼٌمؼبم

مؿو؟بقـفمصؽؿمضقؾم«اٌؼدسمبقًموب معّؽيمب :م»صؼول

                                                                 

   .ٗٙ/ٔأُقزٖو ك٢ افجبه اُجْو، اثٞ اُللاء ػٔبك اُل٣ٖ أٍبػ٤َ ثٖ ػ٢ِ:  ( ٔ

 .2ٕ/ٔافجبه اُجْو:  أُقزٖو ك٢ (  ٕ
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مب معوممبؼدارماٌؼدسمبقًمبـوءموب معّؽيمبـوءمب ماٌدقبةمصننقبم«دـيمأربعقن:م»ضول

مبوظقضعماٌرادمأنقبمواسؾؿ.مبؽـرلما ظػمسؾكمؼـقػموػقمفبنغقمدؾقؿونم نقبمودؾقؿونمإبراػقؿ

ماٌؼدسمبقًمؼؽقنمأنمؼؾعدموالمظؾعؾودةمسققبـمبقًمأوقبلماٌرادموإغقبؿوماظؾـوءمظقسمايدؼٌمؼب

مػقؽؾماظصقبكرةمسؾكمبـقاماظصقبوبؽيمأنقبمغؼؾموضدماٌدقبةمػذهممبـؾمدؾقؿونمبـوءمضؾؾمظؾعؾودةمسققبـ

مواظؿقبؿوثقؾما رـوممتضعماىوػؾققبيمطوغًمطؿومظؾعؾودةمعؽوغومطوغًمأغقبفومذظؽمصؾعؾقبماظزقبػرة

مسؾقفمإبراػقؿمسفدمسؾكمطوغقاماظزقبػرةمػقؽؾمبـقاماّظذؼـمواظصقبوبؽيماجقصفوموؼبماظؽعؾيمحقاظل

مؼؽـمٕموإنماٌؼدسمبقًمووضعمظؾعؾودةمعّؽيموضعمب مدـيما ربع معدقبةمتؾعدمصيمظلقبيما

مصؿػفقبؿفماظلقبيممسؾقفمدؾقؿونماٌؼدسمبقًمبـكمعـمأوقبلموأنقبماٌعروفمػقمطؿومبـوءمػـوك

م.(1)اإلذؽولمػذامحؾقبمصػقف

موطوغقاماظزػرةمعقضعماظصوبؽيمأؼوممأعرهمأولما ضصكماٌلفدموػقماٌؼدسمبقًموطون

ماشلقؽؾمذظؽمدثرمثؿمػـوكماظ ماظصكرةمسؾكمؼصؾقغفماؼؼربقغفمصقؿوماظزؼًمإظقفمؼؼربقن

مم.(2)ظصيتفؿمضؾؾيمعؾؽقػومح مإدرائقؾمبـقموادبذػو

 :ٔالبابمُٕٗ الصاب٠ٛ:  خاوطًا
مالبـفمثؿمحومامبـمطقشمبـمظؽـعونمطونماظليممسؾقفمغقحمبعدمعـما رضمعؾَؽإنقبمم

محـػوءمطوغقامدوممب منقبإومايراغق اماظصوبؽيمدؼـمسؾكمطونمغفوامبعدهامعـمداظـؿرو

مضؾؾفؿمعـماظؽؾداغققنمسؾقفماّظذيماظؿقحقدمؼـؿقؾقن مدعقدمابـمضول. ماظؽؾداغق مععـك):

م(نواٌقحد مذطرمصقفومؼؼعموٕمحومامبـمطقشمإظبمعـلقبوماظؿقراةمؼبمداظـؿرومذطرمووضع.

مبذظؽمأسؾؿمصوظُؾفمطقشامبـمظؽـعون مأؼضومدعقدمابـموضول. مبـمذوخلمبـمسوبرموخرج:

موأضوممظؽامذبدلمعدؼـيمصؾـكمواٌقرؾماىزؼرةمأرضمإظبمطقثومعـمودورمصغؾؾفامأرصكشذ

مدقدغومسفدمسؾكموضقعفمداظـؿروموأروبمبعدهامعـمصوظغمابـفمأعرهموورثمػؾؽامأنمإظبمبفو

                                                                 

ٔ  ) :ٕ  .ٗٗٗ/ٔربه٣ـ اثٖ فِلٝ

ٕ  ) :ٚ  .ٖٗ٘/ٔأُٖله ٗلَ
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مذطرػوموضعموضد.مةاٌشفقرموػلماظؾؾؾؾيموطوغًماظصرحمؼبمأروبفؿمعوماظليممسؾقفمإبراػقؿ

مععـوػومأدريموالماظؿقراةمؼب مصؾوتقامواحدةمظغيمسؾكمطوغقامأعبع ماظـوسمبلنمواظؼقل.

مخقارقمعـمؼؽقنمأنمإّظوماظعودةامؼبمبعقدمضقلمظغوتفؿاماصذلضًموضدمأرؾققامثؿمسؾقفوا

مؼبماإلشللماظؿؼدؼرمإظبماذورةمأغفمؼظفرمواّظذي.مطذظؽمؼـؼؾقهموٕمحقـؽذمععفزةمصفقما غؾقوء

ماظؾؾؾؾيمأعرمؼبمؼعؼؾموالماظؽرؼؿاماظؼرآنمؼبموضعمطؿومآؼوتفمعـموطقغفومواصذلاضفوماظعودةمخرق

م.ذظؽمشرل

موٌوموحوربفامسؾقفمصوغؿؼضمبوبؾامسؾكمصوظغموالهمغؾقطمبـمدقرؼونم:دعقدمابـموضول

مػمالءموعؾؽفوماىزؼرةامسؾكمدقرؼونمصغؾؾفمعؾؽونامابـفمبعدهمبلعرهمضوممصوظغمػؾؽ

موطونمبوىزؼرةمعقارـفؿموطوغًمدومامبـمأذقذمبـمجرعققمبـقماظـلىمؼبمإخقاغفمؼياىراع

مب موأخرجماىزؼرةمسؾكمدقرؼونمصقّظوهما(جرعققمبـماٌقرؾ)معـفؿمدقرؼونمأخًمابـ

موادؿؾدمسؼؾفامعـماًضرمإنموؼؼولمػـوكامصلضوممبوىؾولمعـفومعؾؽونمويؼمعـفوامسوبر

مممؾؽيمعـماىراعؼيمممؾؽيمواعؿوزتمبوبؾامعؾؽمقطغؾمبـمدقرؼونمخوظفمسؾكم(اٌقرؾ)

مأثقرمابـفمبعدهمعـموعؾؽماظـؾطامععمحروبمظفموطوغًم(راتؼ)ابـفماٌقرؾمبعدموعؾؽ.ماظـؾط

ماٌؼوبؾيماٌدؼـيموبـكم(غقـقى)ابـفمبعدهموعؾؽماظؿقراةامؼبمعذطقرموػقمسؼؾفمؼبمعؾؽفوموبؼل

مغقـقىمبـمأثقرمبـمورؼػقدـ)مسؼؾفمعـمطونمثؿمفابلزلماٌعروصيمدجؾيمسدوةمعـمظؾؿقرؾ

موضولماٌؼدسمبقًمسؾكمصصؾؾقهمإدرائقؾمب موشزامدـفورمعدؼـيمبـكماّظذيموػقم(اأثقرمبـ

معدؼـيمبـكماّظذيموػقما(دوررون)مأخقهمدـفورؼػمعؼؿؾمبعدمعؾؽفوماىزؼرةمإنقب:ماظؾقفؼلقب

م.وشقضوتفمؼبما دقدمبصقدمظؿقظعفماظذلتورمغفرمسؾكمدـفورمبرؼيمؼبماًضر

مؼقغسمإنموؼؼولما((بوظصوبؽي))ؼدؼـمونوضدمعؾؽمبـمدوررونمعدؼـيماًضرمواظذيمط

مبفمصكعـمابـفامعـمإدرائقؾمبـمبـقوع مدؾطمعـماىراعؼيمعـموؼقغسمإظقفمبعٌمع مبـ

مشؾىمٌوم(غصقبرمخبً)مانقبمثؿمععفؿامذلغفمعـماظؼرآنمضصقبفماّظذيمبعدم(دوررونمبـمزان)

.مصلجوبمعؾؽفمؼبمؼؾؼقفمأنمظفموذرطما((ماظصوبؽيمدؼـ))ظبإمودسوهمإظقفمًزحػمبوبؾمسؾك
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ماظؼقوممصضؿـمأرتوقامععماظػرسمجققشمإظقفمزحػمحؿكماىزؼرةمسؾكمؼزلموٕ

مصلجوبفمظفامصقضؿـم(بفؿـ)إظبم(أرتوق)مبذظؽموطؿىمعؾؽفامؼبمؼؾؼقهمأنمسؾكمبوجملقدقي

موثئوئيمأظػمبعدمعؾؽفمواغؼرضم(أرتوق)صؼؿؾفمصلضؿؾفامبو دؼونمعؿيسىمرجؾمػذامبلن

ماظؾقفؼلمضولمصقؿومدـي ماإلدرائقؾق مسـدمواّظذيماظػرسامٌؾقكماىزؼرةمورورت.

مبوٌقرؾمضؾؾفمطونموأغف.مدوممبـمأذقذمبـمعقرؾمأوالدموػؿمغقـقىمعؾقكمعـمدـفورؼػ

مسلقرونموػلماظعشرةاما دؾوطمبؾدمعؾؽقاموأغفؿموبؾـوصاموتؾػوتم(صقل)موػؿمعـفؿمعؾقك

موخرادونامأرؾفونمغقاحلمإظبمصقفومطوغقاماظذؼـما دؾوطمشرقببموأغفملوعرةابوظماٌعروصي

مؼبمؼػذلدقغفؿماظلؾوعمسؾقفؿمآمصلؾطمػذهامسلقرونمؼبماظؽقصيموػلمطقعيمأػؾموأدؽـ

مأيمضلؿيمؼبمسلقرونمبؾدمسـمطبدلػؿمأنمودلظقهمدـفورؼػمإظبمذظؽمصشؽقا.مغوحقيمطؾقب

مذظؽمسـمصلسرضماظصوبؽيامررؼؼمسؾكموحوغقؿفرموؼلؿـزظقامإظقفامؼؿقجفقامطلمػلمطقطى

مػؿماظقفقدمسـدموػمالء.مبفموأخذواماظقفقدؼيامدؼـمصعؾؿقػؿماظقفقدمعـمإظقفؿمطوػـونموبعٌ

مدؼـفؿموالنمإدرائقؾامب معـمسـدػؿماظشؿرةموظقسمسلقروناموػلمسلرةمإظبمغلؾيماظشؿرة

م.اظقفقدؼيمؼبمرقق 

موداخؾفمصقوررػوامسلقرونمسؾكمئفادؿقيمبعدماٌؼدسمبقًمإظبمدـفورؼػموزحػم

مطبؾصؽؿمحؿكمؼديمعـمإشلفمخؾصفماّظذيمعـمإدرائقؾمظؾ مصؼولمسلوطرهامبؽـرةماظعفى

مذرقبمعـموأعـفمظفمصدسوماظدسوءمودلظفما(عدظقي)مغؾققبفؿمإظبمإدرائقؾمب معؾؽموصزعمإشلؽؿا

مؼؼول.مضؿؾكمطؾفؿمصلرؾققامزلووؼيامآصيمظقوظقفؿمبعضمؼبمبعلؽرهموغزظًمدـفورؼػا

مضؿؾفمثؿمغقـقىامإظبمدـفورؼػمورجعمأظػوامؤوغ موػبليمعوئيمصؽوغقامضؿيػؿمأحصك

مبعدمسؾقفؿمادؿقظبمثؿمحدقبونامأؼلرمابـفمووظلماظؽقاطىامعـمٌعؾقدهمدفقدهمؼبمأوالده

م.طؿومغصقبرمخبًمذظؽ

مبـمغؾقط:ماٌلعقديموضول.مدوممبـمأذقذمبـمغؾقطمبـقماظـؾطمصفؿمبوبؾمعؾقكموأعومم

:ماٌلعقديقبموضولمغؾقطامبـمدقرؼونمعـفؿموعؾؽمبوبؾمبلرضمعقرـ موطوغقامإرمامبـمعوش
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ماظصوبؽيامأزفرمصوظغمعوتمصؾؿومصوظغامبقالؼيمبوبؾمأرضمعؾؽمعوشمبـمغؾقطمأحدمػق

مسؾقفمإبراػقؿم روذموػقمطقشمابـفمبعدهموعؾؽ.مبوظـؿروذموؼؾؼىمطـعونمابـفمبعدهمواغؿقؾفو

مٌومصوظغمبـمأرشقم نما رـوممبقًمسؾكمػوجرمصورطػوهمآزرمأبوهمضدمماّظذيموػقماظليما

مإظبمأرشقمحقـؽذمرجعمسوبرامأبقهمإظقفمدسوهماّظذيماظؿقحقدمدؼـمسؾكموطونمصوظغمأبقهمػؾؽ

م(.ماظصوبؽيمدؼـ)ؼبماظـؿوردةمععمودخؾمطقثوا

مدووظما رـومامبقًمسؾكموضدقبعفمطقشمبـمػوجرمصورطػوهمغوحقرامبـمآزرمإظبمبـقهموتقارثفو

م.اظـؼوتموغؼؾفماظؿـزؼؾمغصفمصقؿومذطرغومعومأعرهمعـموطونماظليمامسؾقفمإبراػقؿمظف

مبعضفؿامإظقفمذػىمعومسؾكمغصقبرمخبًمعـفؿموطونمبؾوبؾماظـؿوردةمعؾقكمتقاظًمثؿ

موادؿعؿؾمعـفؿمدـفورؼػموعؾؽفومبوبؾمسؾكمشؾؾقامغقـقىمأػؾموػؿماىراعؼيمإنقبموؼؼول

مبؾقًمإدرائقؾمب موشزامواظطوسيامبوىزاءمسؾقفمؿؼضاغمثؿمعؾقطفوامعـمغصقبرمخبًمصقفو

موخربمعؾؽفؿموضؿؾموا درامبوظؼؿؾمصقفؿموأثكـمايصورامبعدمسؾقفؿمصوضؿقؿفوماٌؼدسا

مابـفمذطروهمصقؿومبعدهمعـمعؾؽمغصقبرمخبًمػؾؽموٌو.مصؿؾؽفومعصرمإظبمووووزػؿمعلفدػؿ

موعؾؽمصؼؿؾفماظؽقـقيمعؾقكمعـمطلرىمعرزبونمأرتوقموشزاهمبـقصقبرمبعدهمعـمثؿمغصقبرامغشؾً

م.م(1)بؾوبؾماظـؿوردةمدوظيمواغؼرضًمظؾػرسامرسقيمواىراعؼيماظـؾطمورورموأسؿوشلومبوبؾ

 :نيطمكت عمٜ الصاب٠ٛ املٍداُٟٗأاليت  تطىٗاتالضادضًا: 
االضقامماجملوورةمارؾؼفومسؾقفؿمبعضمتلؿقوتمجوءمؼبماظؽؿىماظصوبؽقيماٌؼدديمسدةم

م:دعفوامأضععرضمورػفؿؼبممشلؿ

م

م

                                                                 

ٔ ) :ٕ  .2ٙ/ٕربه٣ـ اثٖ فِلٝ
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 م:(1)رملشملؿمل٦ّناظغمل ماي٠ّماظزملمملبؽ٨ّوتضملينماظزملمملبؽهمل مدسمملة )طرملشملمملماصقمملبماي٠ّمأو

 .تضملينمح٠ّ(

 م٤ّمؼبماظغملؿنملموماظضملػمل٦ّمماظّٓؼؽملؿملهملماٌؽملّٓائؿملهمل(ؼ)اٌؿؾق٤ّّٕؼوتضملينما٦ٌّحّٓم:اظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّن

 ممب٦ّج٦ّدمآ،نياظّٓايمواٌؽملّٓائؿمل٦ّنموػ٨ّمصظملهملممبضملؽمل٧ّماظضملمملرص

 مم.)سػملؿمل٥ّماظلالم(اظؽمليبمضبؿمل٧ّمإظباظؿملقؿملمملوؼ٦ّنمغلؾهملم

 م.اظؾرملّٕم)سػملؿمل٥ّماظلالم(م٨ّابمآدممإظباآلدعؿمل٦ّنمغلؾهملم

 م.٦ّن،ماٌؿؽمل٦ّروناٌطملؿلػملهمل،ماٌزملشملؾطمل

 ًا: طٕاٟف الصاب٠ٛ االقدوني:ضابع
مر٦ّائّٟمسّٓؼّٓةمعؽملؾملممل:مسػمل٧ّمتؽملعملل٣ّماظزملمملبؽهمل

اماخمابراػقؿماًؾقؾم)ع(موعـمضقظفم:مانمايؼمرحطوزؿمبـمتومإظبوؼـؿلؾقنمم:م(2)هملاظغملمملزؼمل

موذرؼعيمابراػقؿماًؾقؾ.ب مذرؼعيمادرؼسمومذرؼعيمغقحم

مماظؾؿملّٓاغؿملهمل: مغؾقةمعـمؼػفؿمسوٕماالرواحمومانممإظبوؼـؿلؾقن مبوسؿؼود موضقظف ماالرغر بقدان

م.اظـؾقةمعـماالدرارماالشلقف

                                                                 

ٖ ٣ؼطٞا اُؼٜل ُْٝ ٣ورلٝا ػ٘ٚ ؽز٠ رُج٠ِْ  (ٕ َٓ ْْط٤ٕٞ أ١  أٓب ك٢ اُز٤َٔبد كبُٔ٘لائ٤ٕٞ ْٛ ًُ

ّٕ أُ٘لائ٤٤ٖ ْٛ ٖٓ ٖٓ آٓ٘ٞا ثبُٖٞد األٍٝ ث٤٘ٔب ا٤ُٜٞٛب٢٣ اه رلٝا ػٜ٘ب كل٢ أعَبكْٛ أل
ْٕ أٗل٤َْٜٕٞ  ٤ْٜٕٞ ٛبِه َٓ ٤ٜٕٞ ٝثِْي َْ ِٜوثب ًبىه٣ٖ َٗل ٓزٕٞ ً٘يا َهثّب ٗٔ ٣ئًل ػ٠ِ مُي ))اث

٢ّْٔ رٞها(( ٣ٌيهٝا أٗلَْٜ ثب٤َُق ٣ِٝطقٕٞ  ٤ْٜٕٞ أَثل١ ا َْ ٤ْزب ًٝزبثب َُ٘لْ َٓ اك٤ق٢ ٖٓ ّٞصب هَْل
اُزٞهاح. اُلا١ ٢ٛ ٓل٣٘خ أٝعْٜٜ ثلٓبئْٜ اهرلٝا ػٖ اُٖٞد األٍٝ ٕٝ٘ؼٞا ُْٜ ًزبثبً أٍٚ 

ربه٣ق٤خ روغ ك٢ اُغ٘ٞة اُـوث٢ ٖٓ ٓل٣٘خ اُط٤ت ك٢ عيئٜب اُٞاهغ ك٢ ا٣وإ ٓؼظْ ٌٍبٜٗب ٖٓ 
ذ ٛنٙ اُز٤َٔخ ػ٠ِ ًَ  ّٔ ٞا ثٜنا االٍْ َٗجخ ُزِي أُل٣٘خ اُزبه٣ق٤خ ٝهل ػ ّٔ أُ٘لائ٤٤ٖ ٝهل ٍ

ٖ آٖٓ ثٔ٘لاك٢٤ٛ ٝاهرَْ ثؤٍٚ َٓ ُٜنا ًَ اُطوًٞ أُ٘لائ٤خ رجلأ  أُ٘لائ٤٤ٖ.أٓب أُ٘لائ٤ٕٞ كْٜ 
جغ  َٕ ثبٍْ ٢٤ٛ ٝاٍْ ٓ٘لاك٢٤ٛ ٓنًٌٞه ػ٤ِي. كٌِٔخ اُٖبثئخ ْٓزوخ ٖٓ اُغنه ا٥ها٢ٓ ٕجب أٝ 

ٝرؼ٢٘ ٕجؾ، اهرَْ، ؿطٌ ُنُي ًَ اُْؼٞة اُز٢ رئك١ ٛوًٞ االؿزبٍ أٝ اُزط٤ٜو ْٛ 
 ٕبثئخ. االٍزبم. ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة.

 زبه٣ـ االٍال٢ٓ، ػجل اُؾ٤ٔل ػجبكح.( اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ ك٢ اُلوٚ ٝإُ
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مم:اظعملؽملشملمملرؼهمل مبـمارصؽشودمامواغفؿمؼؼرونمبـؾقةمغقحمسؾقفماظليمماممإظبوؼـؿلؾقن ضـطور

م:ماظؼـطورؼيموعـ

م:م(1)م(مملءظمل)صمملبؽهملمايؽملصمملبؽهملمحّٕان -

ماٌعؾقدقؼؼموػمالء ماالظف مان مأبدمظقن مذاتفا مؼب معـماجمعؽبواحد مصقفو ماالصيكموعو رام

ماظلاظؽقاطى ماظعوٕ مؼب مٌو معدبرة ماظؽقاطى موجعؾ مغورؼيامػؾلا ماحقوء مابوء مصوظؽقاطى ا

اٌقاظقداممذظؽمدؼفماالبوءمظألعفوتمتؼؾؾفومبلرحوعفومصؿقؿؾمسـدمماموعومتواظعـوررماعفوت

ؼظفرمؼبماظؽقاطىماظلؾعيموؼؿشكصمبلذكورفومعـمشرلمتعددممتعوظبظفم.مواالوػلماٌرطؾوت

قيماًرلةماظػوضؾيمامموػلمعومطونمعـماٌقاظقدما رضؼبمذاتفموضدمؼظفرماؼضومؼبماالذكوصم

صقفاممتعوظبوضقدمؼذلطىمعـمرػقةماظعـوررمدونمطدرػومواخؿصمبوٌزاجماظؼوبؾمظظفقرماظربم

مبذاتفمواعومبصػيمعـمرػوتمذاتف اموتعؿؼدوامانمسؾكمضدرمادؿعدادمعزاجمذظؽماظشكصماعو

مؼ ممؿعوظبآ مطويشرات مواظدغقؽي ماًلقلي مواالذقوء مواظؼؾوئ  ماظشرور مخؾؼ قيما رضسـ

موسبقد مدعدة ماظؽقاطى ماتصوالت مضرورة مواضعي مػل مبؾ مواجؿؿوسوتماظعـوررموسبقػو ي

موطدرة ماربعؿورػقة مودـي ماظػ موثيث  مدؿي مراس مسؾك ماغف ماؼضو موزسؿقا موػبسم. ئي

عومؼؿـوػكماموانماظـقابممإظبوسشرؼـمدـيمؼؿقدثمروحوغلمسؾكمراسماظدورماالخرموطذام

ظذيمبعدهمؼبمػذهماظدارمالمواظعؼوبمسؾكماصعولماًرلمواظشرمطؾمدورمواضعمظؽـمؼبماظدورما

م.)ذقً(موصقـوشقرسموبوبومايراغلم(ماشوذميقنػؿمػرعس)ادرؼسءوعـمابرزماغؾؽو.مشرلػو

مومممملمضؿمل٢ّمعؽملؾمل٣ّ:

مض اخؿمملرماظّٕازيمانماظزملمملبؽنيمض٦ّممؼعملّٓد٦ّنماظغمل٦ّاطنملممبضملؽمل٧ّمانمآم"م:اب٤ّمطـرلمملل

م.مم"جضملػملؾملمملمضؾػملهملمظػملضملؾمملدةمواظّٓسمملءم،ماوممبضملؽمل٧ّمانمآمص٦ّضمشلمملمتّٓبرلماعّٕمػّٔاماظضملمملٕ

                                                                 

 كوم اُٖبثئخ، ك. ٍب٢ٓ ػطب. (  1
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م مضمملل مس٤ّ مغعملاًل واظذيمهصؾمعـمعذػؾفؿمصقؿومذطرمبعضماظعؾؿوءمماظعملّٕريبم:اؼسملممًل

اموؼؾدومانمعوماخؿورهماظرازيموعومحصؾفمسؾيممواغفومصوثرلماظـفقلاغفؿمعقحدونموؼعؿؼدونمت

ماظؽؾداغققناظؼرر  مػؿ معع  مبـقع ممعؿعؾؼ مإ. معو مرآه معو محـقػي ممصدصقؼابق ماتؾوع م"سؾك

صؾؿوموجدوامم"روحوغقيماظقدقطم"سـمرجعمتؼدؼلفؿماظؽقاطىمٌومؼؼرروغفؼإذمؼؼقل:مم"ػرعس

ومغؼدسماظؽعؾيماومطؿومغؼدسماظردؾمرػومذػوصقيماظروحوغقوتمضددقػوامطؿقوغم(1)ؼبماظـرلات

متؼدؼلومدونماظعؾودةم.م

ماالظ٦ّد٨ّؼو متلثرلماظـفقم):عمل٦ّل مؼعؿؼدون معقحدون مضقم ماظصوبؽيم(اغفؿ مػؿ مصفمالء .

ـقػيم.م:مروبؽيمايـػوءمذورطقاماػؾماالديممؼبمايؼمطدمسؾكمأنمباالوظبماومروبؽيمايـػوءم

.موابقمادقوقماظصوبهمئلمواظردوئؾعـفؿمػيلمبـمربلـماظصوبهمروحىماظدؼقانماالغشوو

ؼـورمسؾكمانمظفماظػمدمظدوظيمانمؼلؾؿمصوعؿـعاموضقؾمبذلطونمروبؽوموسرضمسؾقفمسزماو

حبؼممايؿوم.مؼؼقلماظدطؿقرمزطلمعؾوركامواظصوبؽقنمضبرعقنماظػقلموؼلطؾماظػقلمصؾؿمؼػعؾ

اًصولملمبلطرمموظؽـمحررفمسؾكمدؼـفمٕمضبؾمبقـفموب ماظؿقؾ):مؾوبلصابلمادقوقماظ

مرسوؼيماالديم اموحلـمسشرةمعـفمؿ ؾامصؼدمطونمؼصقممرعضونمعلوسدةموعقاصؼيمظؾؿلؼب

م.(شلؿموضبػظماظؼرانمحػظومؼدورمسؾكمررفمظلوغفمودـمضؾؿف

معوتمبؽوهماظشرؼػماظرضلمؼبمضصدؼؿفماٌشفقرةم:حؿكماغفمٌوم

مخؾمملمضؿملمملءماظ٦ّاديطؿملّٟمامسػمل٧ّماالس٦ّادكبمممممممأرأؼوملؽبم٦ُّأسػملؼملوملؽبمعؽب٤ّؿبمغبػمل

مبـؾمػذاماظشعرمايزؼـممامانمؼؾؽلمرجيمروبؽًوادؿؽـرماظـوسمسؾقفمؼبمدؼـفموجوهو

م.مؽوهمظػضؾفباغفما ومنجوبمبأظؽـفمو

وبلممجوءمعلوسدةممصأبلمادقوقماظوسبـمػـومغلخذمسؾكمتعؾقؾمزطلمعؾوركمبلنمردام

ذرؼعيممإظبشلؿمراجعموعقاصؼيمظؾؿلؾؿ موحلـمسشرةمعـفمشلؿامواظصقق مأنمردعيمػذام

                                                                 
 الٌُّزاخ: الكىاكة والٌجىم، لكي القصذ هٌا تأًه أصل كل ها هى ًُّز وخُّز. (1)
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م مسؾك ماظؿعؾقؾ مػذا مؼصؾ  موضد مايـػقي محػظاظصوبؽي دؼىملاظؼرآنمواظذيمؼـػعفمطمفضضقي

مموذوسر.

مصؽملعمل٦ّل مأ:وغّٕجّٝ مروبؽي متلؿقؿفؿ مصحعو مقـػوء مغظرغو مؼب مذظؽ مواصؼقاممإظبرد اغفؿ

بعضمعؾودئفومظذظؽمر ممايـقػقيمعـمحقٌماظعؼقدةمؼبماظؿقحقدماموعـمحقٌماظشرؼعيمؼب

:مبشرؼًوم.موضقشلؿم"اظـ م"ظقدقطمـقػقيمؼبماغؽورػؿمانمؼؽقنما.موصورضقامايتلؿقؿفؿمحـػوء

ماٌ معؼر مأن ماظؽقاطىم سؿؼودػؿ مؼعظؿقن مظذظؽمػؿ مصقوظؽقاطىمغػلفوا مػق م)عؾؽل( يئؽي

م.غلؾيمظؾؿيئؽي

م:ظزملمملبؽهملمحّٕان)صمملبؽهملمايؽملظملمملء(موػ٨ّموػؽملمملكمصّٕضؿمملنمذّٔتمس٤ّماظّٓؼمملغهملماظؿ٦ّحؿملّٓؼهمل

 :اصشاب اهلٗاننأاًل: 
ما معـ معبوسي موروػؿ مبو ظقػقيا مؼؼرون ماظروحوغقوت مصوررامإقوب مظؾعوٕمروغعو ن

عـماظعققبمواظـؼوئصموؼعؿؼدونموامدثغفمواحدمحؽقؿمعؼدسمسـماظلؿوتمايقاأومحؽقؿو

البدمظؾؿؿقدطمماقامظؽـمضوظغفمالبدمظإلغلونمعـمعؿقدطأوتمعـممبوماسؿؼدهمارقوبماظروحوغق

واظروحوغقوتمظقلًمطذظؽممدمعـفوؼلؿػوماظقفموؼؼذلبمبفمامصقؿقجىعـمانمؼرىموؼشوػد

انمػذهما رواحمصزسؿقامماامواضربمعوماظقفومػقوطؾفوا غلونبدمعـمعؿقدطمبقـفوموب ممصي

ماظؽقاطى مؼب ممدوطـي مؼؿؼربقن ممإظبوطوغقا متؼربو ماظروحوغقوتمإظباشلقوطؾ موؼؿؼربقن مإظبا

اموغلؾؿفومحوغقوتأبدانماظروامالسؿؼودػؿمبلنماشلقوطؾمتعوظباظؾوريممإظبروحوغقوتمتؼربوماظ

ماظرمإظب مأجلودغو مصفؿما حقوءماظـورؼقنمحبقوةماظروحوغقوتأروحـومإظبوحوغقوتمغلؾي اما

.موالذؽمانموػلمتؿصرفمؼبمأبداغفومتدبرلااموتصرؼػواموهرؼؽوامطؿومغؿصرفمؼبمابداغـو

م.روحفمإظبذكصمصؼدمتؼربممإظبتؼربممعـ

م ماظلقوراتماظلؾعػمإظبصػزسقا موػل ما رواح موقوطؾ اظدلوجماالث ممإظببعضفؿمعمصزا

م ماؼضوسشر ما خرى م ماظـفقم موبعض موؼصقروغواظؼؿر مؼعؾدوغفو مػقوطؾفؿ)أعوطـما مؼب فو

صؼيماموعطوظعفوموعغوربفومواتصوالتفومسؾكمأذؽولماٌقاوزشلواموؼؿعرصقنمبققتفوموعـاظعؾودة(
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ؼرماظصقرماموتؼلقؿماالؼوممواظؾقوظلمواظلوسوتمسؾقفوماموتؼدواٌكوظػيمعرتؾيمسؾكمرؾوئعفو

مسؾقفووا مواالعصور مواظدسقاتماالذكوصمواالضوظقؿ ماظعزائؿ موتعؾؿقا ما ماًقاتقؿ مصعؿؾقا ما

ماظلؾً مؼقم معـي مزحؾ مظققم ما وظبمودبؿؿقامخبومتفموسقـقا مدوسوتف مصقف موراسقا اٌعؿقلما

ماظؾؾوسماًوصمبف مبؾكقرماًسؾكمرقرتفموػقؽؿفمورـعؿفاموظؾلقا وصامعـماموتؾكروا

م مواثوره اموطذظؽمرصعمايوجيماظ مدبؿصمبوٌشذليمؼبمؼقعفمودوسوتفماًوريمبفأصعوظف

ماظؽقاطى.مإظب.موطذظؽمدوئرمايوجوتمفوعبقعماالضوصوتماظ مذطرغوماظق

.موعـفؿمعـمػقمربما ربوبمامواظفماإلشليممتعوظباموآمشلفآوطوغقامؼلؿقغفومأربوبم

ماموربما ربوبم.ظفماإلشليإجعؾماظشؿسم

م معـ مادؿكرجقا مسؾكمسؿؾثؿ ػذهم.مواظؽقاطىمعومطونمؼؼضلمعـفؿمسفوئىماٌرتؾي

امواظصقرمطؾفومؿعزؼؿامواًقامتامواظاظطؾلؿوتمماٌذطقرةمؼبماظؽؿىامواظؽفوغيامواظؿـفقؿ

قيموتؿصؾمبفوممبؼدارمعومغلوغاإلاظـػقسممإظباموزسؿقامأنمػذهماظروحوغقوتمتـزلمعـمسؾقعفؿ

ماظروحوغقوتغمتؼذلب مرؾقعي معـ ماظؾشر مضوػقس ما مسؾقـو مصوظقاجى ماظقفمأظقا مغؿؼرب ن

اىلداغقيممبؿقدطوتماظروحوغقوتماٌؼربيمعـفماٌؼدديمسـماٌقاردماىلؿوغقيماموسـماظؼقى

ماظطفورة مسؾك موحصقلاجملؾقظي ماظـػقسماظؾشرؼي متؾؽماظروحوغقوتمسؾك مغزول مو جؾ ما

تزطقيماظـػسمامواتصولمأرواحفؿمبؿؾؽماظروحوغقوتمؼؿع ماٌـودؾيمبقــوموب ماظروحوغقوت

موا  ماالعؽون مبؼدر مواظغضؾقي ماظؼقىماظشفقاغقي ماثور معـ ماخيضفو موتفذؼى ضؾولمبؿطفرلػو

صؾقات.مواظزطقاتامعـماظوظدسقات:االرواحمبوظؿضرعمواالبؿفولمبمإظبسؾكماظعؾودةمبوظؿضرعم

ماظؼراب  مواظؾكقراتوذب  مواظعزائؿا مبؿطفرلا مواظطقىا مواظصدضوت مواظصقوم امماىلؿ

ماغ مواظعداظيواظزعقا ماظعػي م)وػل ماالرؾقي ماالربع ماظـػس مصضوئؾ م(ٔ)ػلفؿ وايؽؿيما

ماظػواظشفوسي مسـ م)اٌؿشعؾي ماىزئقي مبوظػضوئؾ مواالخذ ماالسؿولم( موػل ماالربع ضوئؾ

ماىزئقيم) مووـىماظرذائؾ امصؼوظقامضدادماظػضوئؾموػلماالسؿولماظلقؽي(وػلمااظصويي(
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مغل معـفؿحقـؽذ ماظقفؿقفاموغعرضمأحقاظـومسؾللمحوجؿـو امؿماموغصؾقامؼبمعبقعمأعقرغو

مادؿعـوشلامسـدصقشػعقنمظـوم دادموادؿؿدادمعـمشرلموادطيم.موضوظقامحقـؽذمضبصؾمظـػقدـو

ماظذيمأخذتمعـفمااظردؾ ماٌعدن معـ مغلخذ مبؾ :م.مصقؽقنمحؽؿـوموحؽؿفؿمواحداظردؾا

وبـومواشلؿـومامصفؿمأربآمإظبوغؿؼربمبفؿماـمغؿؼربماظقفؿوسبـمواؼوػؿممبـزظيمواحدةمصـق

ما وذػع مرب مسـد ماآلوؤغو مواظف مشليربوب مظقؼربقغو ماال مغعؾدػؿ م)صؿو وػؿممآمزظػك(مإظب.

ماظؽقاطى ماي متلثرلػو مبـؼعؿؼدون موضد م مصعوظي مواغفو معفوبطما مظؾؽقاطىمظؿؽقن مػقوطؾ قا

ماٌؿعؾداتماظؽؾوررو ا موػل ماظؽقاطى مطوظؽـوئسمظؾـصورىماح مظؾقفقدا موحررقامواظؾقع ا

ػوموتطققؾفومظؽلمتوظػفوماظروحوغقوتموضدمصبعؾقنمظؾؽقاطىممتوثقؾمعـماظصقرمسؾكمتطفرل

م مصقفو مزـفؿؼؿقخقن محبلى ماظروحوغقوت مرقر ماظشفردؿوغلماربوطوة ماٌؾؾممضول ؼب

امواذؽولمأزلوءماىقاػرماظعؼؾقيماظروحوغقي:مواعوماشلقؽؾماظ مبـوػوماظصوبؽيمسؾكمواظـقؾ

ياماموػقؽؾماظلقوداالوظبامودوغفوممػقؽؾماظعؼؾمصؿـفو:مػقؽؾماظعؾيم.اظؽقاطىماظلؿووؼي

اموػقؽؾماٌشذليموػقؽؾماظصقرةاموػقؽؾماظـػس.معدوراتماظشؽؾم.موػقؽؾمزحؾمعلدس

معلؿطقؾعـ معربع ماٌرؼخ موػقؽؾ ماظشؿسمعربعؾٌا موػقؽؾ معا ماظزػرة موػقؽؾ ـؾٌمؼبما

ضولمم.سطوردمعـؾٌمؼبماىقفمعربعمعلؿطقؾاموػقؽؾماظؼؿرمعـؿـاموػقؽؾماىقفمعربع

:موطونمحبرانمػقؽؾماظعؾيموػقؽؾماظعؼؾماالولمػقؽؾماظـػسماظؽؾقيمػقؽؾمزحؾمابـمتقؿقي

ماموطذظؽماظزػرةموسطوردمواظؼؿرم.اظشؿسمػقؽؾماٌشذليمػقؽؾماٌرؼخمػقؽؾ

معذػؾفؿ معؾكصو ماالظقدل ماظؿعصىم)واظصوبؽقن(:":ضول مسؾك معذاػؾفؿ معدار مضقم ػؿ

مودوئط موادبوذػؿ مؼؿقلماظؾروحوغقوت مٕ مواظؿؾؼلمعـفوموٌو مبلسقوغفو ماظؿؼربماظقفو مشلؿ ر

اموروبؽيماشلـدمامصصوبؽيماظروممعػزسفوماظلقوراتػقوطؾفومإظبسًمعبوسيمعـفؿمبذواتفومصز

ماظـقابً مؼبمعػزسفو مزبؿؾػقن مذؿك مارـوف موػؿ ماظؽقاطى مؼؼددقن مػؿ ماظػرضي مصفذه ا

م.(ٔ)االسؿؼوداتمواظؿعؾدات
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م:اظظملّٕضهملم)اصقمملبماالذكمملص(ثمملغؿملممًل:م

االماغفوممذامطونمالبدمعـمعؿقدطمعرئلمواظؽقاطىموانمطوغًمعرئقيإغفمأزسؿقاموػمالءم

متؾب موضًضد موضًمدون مؼب مظطؾقسفورى مغفورًاما مورػوئفو موزفقرػو مؼمواصقشلو ظـوممصػؾبصؾؿ

ماظقفو مواظؿقجف ماظؿؼربمبفو مصدسًمايوجي ماذكوصمعشوػدةمغصىماسققـومإظبا اموجقد

م مودقؾي مظـو ماظ مػلمودقاشلقومإظبتؽقن مطؾ مماظروحوغقوتمإظبؾي آممإظباظ مػلمودقؾي

وركمطؾمرـؿمعـمجلؿمعشمعومورقرامسؾكمرقرماشلقوطؾماظلؾعيامصودبذوامبذظؽمارـوتعوظب

ماظؽقطى مذظؽ مظطؾقعي مرؾقعؿف مؼب ماظؽقطى مذظؽ مؼـودى ممبو مودلظقه مصدسقه ماظقضًما ؼب

ماٌـودىمظف مواظؿققز مؼـودؾف ممبو مواظؿكؿؿا مواظؾؾس ماتصولمربؿواٌؽون معـ ما مؼمثر ؼبمقد

اموتؾكروامبوظؾكقرماًوصمنوحماٌطوظىماظ متلؿدسلمعـف.مصؿؼربقاماظقيمؼبمؼقعفمودوسؿف

ظقامحوجؿفؿمائؿفمودلاموسزعقامبعزاموتضرسقامبدسوئففمودبؿؿقامخبومتفماموظؾلقامظؾودفب

:ماغفمطونمؼؼضلمحقائففؿمبعدمرسوؼيماالضوصوتمطؾفوم.موذظؽمػقماظذيمأخدلمعـفمصقؼقظقن

ماظؽقاطىموا ماظؿـزؼؾ مسؾدة ماغفؿ وارقوبماالذكوصمػؿمسؾدةماالوثونماماذمموثونسـفؿ

م.:مػمالءمذػعوؤغومسـدمآوبؾيماالشليماظلؿووؼياموضوظقازلقػوماشليمؼبمعؼ

ماالظ٦ّد٨ّ ماظروحوغققـقاظصوبؽقنمغفؿأم:عؾؿملؽملمملمضمملل معـ مضقممعدارمعذػؾفؿمصرضي مػؿ :)

مٕ موٌو مودوئط موادبوذػؿ مظؾروحوغقوت ماظؿعصى مبلسقوغفوممسؾك ماظؿؼربماظقفو مشلؿ ؼؿقلر

امصصوبؽيماظروممعػزسفوماظلقوراتاممػقوطؾفومإظبواظؿؾؼلمعـفومبذواتفومصزسًمعبوسيمعـفؿم

ماظـقابً االذكوصماظ مالمتلؿعممإظباموعبوسيمغزظقامسـماشلقوطؾموروبؽيماشلـدمعػزسفو

امسؾدةماظؽقاطىؿمصوظػرضيماالوظبم:مػم–ايماالرـوممم–والمتؾصرموالمتغ مسـماحدمذقؽًوم

:ػؿمسؾدةماالرـومموطؾمعـمػوت ماظػرضؿ مارـوفمذؿكمزبؿؾػقنمؼبماالسؿؼوداتميواظـوغق

مواظؿعؾدات.
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ؾموارقوبمًيمعـمارقوبماشلقوطُطم(سؾقيماظصيةمواظليم)براػقؿمإغوموضدمغوزرمدقد

معذاػؾفؿ موطلر معذاػىمارقوبماالذكوصمواالذكوصا مبؽلر مصوبؿدأ م:ما موظف اشلقوطؾ

معوتـقؿقنتعؾد) مخون موآ متعؾؿقنا مال موعو م(ؾؼؽؿ مسدل مثؿ معذاػىمارقوبممإظبا طلر

مطؿو مماشلقوطؾا مآ مضقعمتعوظباراه مسؾك مفايفي مضول معؾؽقتم)ا مابراػقؿ مغري وطذظؽ

مـبماظ مذطرتمؼبمدقرةماالغعوممصؾؿومؼبماالؼوتم(وظقؽقنمعـماٌقضـ ما رضاظلؿوواتمو مج

م.(ٔ)سؾقفماظؾقؾمرأىمطقطؾومضولمػذامربل

 املهدائيوى ٕ() الصابئة : 
مآمؼبمواسؿعملمملدػ٣ّ،معؽملّٖهمواحّٓمأزظ٨ّمخمملظ٠ّموج٦ّدمح٦ّلماٌؽملّٓائؿملنيماسؿعملمملداتمتّٓور

،مماالشل٨ّماظظملؿملّٚمرّٕؼ٠ّمع٤ّمؼّٓرط٦ّغ٥ّمصؾمل٣ّ،ماظطملؽمل٦ّصؿملهملماظشمل٦ّائّٟمهملؿملبعملماسؿعملمملدمطـرلًامؼرملؾ٥ّ

مذبؼمل٦ّسهملموتػملؿمل٥ّ،مذات٥ّمع٤ّماغؾضملىملماغ٥ّموؼضملؿعملّٓون،ماىؼملّٝمبزملؿملطملهملماالمسؽمل٥ّمؼضملدلونمالموػ٣ّ

،مواٌمملدؼهملماظّٕوحمملغؿملهملمبنيمعؿ٦ّدشملهملمزبػمل٦ّضمملتموػ٣ّ(اٌالئغملهمل)اظؽمل٦ّراغؿملهملماٌكػمل٦ّضمملتمع٤ّ

مآمطالممع٤ّمزبػمل٦ّضهملمظّٓؼؾمل٣ّمصمملظّٕوحمملغؿملمملت مبنيمزبػمل٦ّقمب٦ّادشملهملماالمؼزمل٢ّمالمآموطالم،

مواظذلابماظؽمل٦ّر ماًمملظ٠ّمبنيمودمملئّٛمب٦ّج٦ّدماظطملؽمل٦ّصؿملهملمظػملؼملضملؿعملّٓاتمولؿملًّٓامذظ١ّموؼضملّٓ،

مؼضملؿعملّٓمطؼملممل.مماًمملظ٠ّمعرملؿملؽهملموهعملؿمل٠ّماظغمل٦ّنمادارةمػمل٧ّسمتضملؼمل٢ّ،ماٌكػمل٦ّضمملتموػّٔه،موخػملعمل٥ّ

م.ماظ٦ّصمملةمبضملّٓماالخّٕىموايؿملمملةمبمملظؾضملىملماٌؽملّٓائؿمل٦ّن

م(ضبؿمل٧ّ–مدمملمم–مغ٦ّحم–مادرؼّٗم–مذؿملوملم–مادم)موػ٣ّمبمملغؾؿملمملئؾمل٣ّمؼقملعؽمل٦ّنمطّٔظ١ّ

ماظغملؽملّٖاربممل)مازل٥ّمطؿمملبموظّٓؼؾمل٣ّ ماغّٖظوملماظيتماالوظبماظزملقّٟموػ٦ّماٌعملّٓسماظغملؿمملبماي(

ماظّٕغب٤ّمآمبل٣ّماظغملّٕؼ٣ّمبمملظعملّٕانمذطّٕػمملمجمملءموطمملم٢ّعّٕاحمذغمل٢ّمسػمل٧ّمئؾمل٣ّغؾؿملمملامسػمل٧ّ

(اْظفمُلوَظ٧ّماظزملؾبقبقؾبّٟكبمَظظملكب٨ّمػؽبّٔؽبامِإنؽبقب)ماظّٕحؿمل٣ّ
(3)

م.
                                                                 

 .ٗه٣ـ اُلٌو اُل٢٘٣ اُغب٢ِٛ : ٓؾٔل اثوا٤ْٛ اُل٢ٓٞ٤/ٛرب (ٔ)

ٕ ٝثبه٢ كٍٝ اُؼبُْ ،  (ٕ) ٖ اُطٞائق اُجبه٤خ اُز٢ رزٞاعل ك٢ اُؼوام ٝا٣وا ٓ ٖ رؼزجو اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤

 آب اُطٞائق االفوٟ كول اٗووٙذ. 

 .ٗ( ربه٣ـ اُلٌو اُل٢٘٣ اُغب٢ِٛ : ٓؾٔل اثوا٤ْٛ اُل٢ٓٞ٤/ٖٛ)
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  :ُٕٟٗعٕاٟن الصاب٠ٛ املٍدا 
(مصرضيمبلؾىمايروبماظؼوئؿيمؼبمزعـماٌؾؽم60تػرضًمرقائػماظصوبؽيماٌـدائقيماظبم)

ـدوياماٌ:سوئؾيموػلمبعيمسشروتشؿًمػذهماؼضًوموٕمؼؾؼمعـفوماظققمماالمارماردوانمعؾؽيا

موروبقر مواظقرؼشمادرازا مػقارهوا مسلقؽروماطـقوغف مطققؾلوا مطقـوغلمدراجلاوا مسزؼز

مبفرلو مبؽربؽوغلوا موجدم.صرصبلوا ممتوضد ماظعقائؾ ماظؽـزمعقجقدةػذه مطؿوب مربومؼب ا

مو ممادراذيمؼفقواموبؼقًاظؽؾرلةا مسؾكٕمؼعـرمومواطـرػومعـماٌـدوؼيمواظصوبقرماربععـفو

ماطـرػومرجولمعـدوؼيمومروبقرم.مذهماظعقائؾماٌورةماظذطرمعقجقدةمؼبمؼقعـومػذامػ

)اظدوداغلامتقتقاماٌعقؾلاماظغرابلاماظـرلوزياممػلوابرزماظؽـقوغوتماظ ماغدثرتم

مبفقرلامذقطورامصراحاماٌعقؽلامدوطرلاامدضـوغواموبؼقًمؼبمػقاعشماظؽـزاربو.

  العسب الكداوٜ: أِي وَ حتدخ عَ الصاب٠ٛ وَ املؤزخني 
ماٌقملرخنيماظضملّٕبمسظ مع٤ّ مهّٓثماظضملّٓؼّٓ ضّٓمماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمسدلمعّٕاح٢ّممػمل٧ّعملّٓ

 :(1)ماظؿمملرؼّْموعؽملؾمل٣ّ
 :مضممللمؼمملض٦ّتمايؼمل٦ّي

مؼلغملؽمل٦ّنمؼبمبػملّٓةماظشملؿملنملماظ٦ّاضضملهملممبؽملشملعملهملم ))ؼضملؿعملّٓمبفملنماظزملمملبؽهملم)اٌؽملّٓائؿمل٦ّن(مطمملغ٦ّا

م ماظؿمملجّٕ ماظشملؿمليب مدضملؿملّٓ ماغبّٓ مب٤ّ مداود محّٓثين موضّٓ موخ٦ّزدؿمملن. ماٌؿضملمملرفموادّٛ ضمملل:

سؽملّٓغمملمأنماظشملؿملنملمع٤ّمسؼملمملرةمذؿملىملمب٤ّمآدمم)ع(،موعمملزالمأػػملؾملمملمسػمل٧ّمعػملهملمذؿملىملموػ٦ّمعّٔػنملم

مصفملدػملؼمل٦ّا(( م.(2)اٌؽملّٓائؿملهملمإظبمأنمجمملءماإلدالم

وهّٓثماب٤ّماظ٦ّرديمس٤ّماٌؽملّٓائؿملنيمعرملرلًامإظبمضكبّٓممعػملؿؾمل٣ّ،مواغؾمل٣ّمأخّٔوامدؼؽملؾمل٣ّمس٤ّم

م:ذؿملىملموإدرؼّٗموصمملبؿملمملمب٤ّمإدرؼّٗماظّٔيمإظؿمل٥ّمؼؽملؿلؾ٦ّن،موضمملل

                                                                 

 بثئخ، ٓؾٔل اُغيائو١.( أُ٘لائ٤ٕٞ أُٖ)

 .ٕ( ٓؼغْ اُجِلإ، ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ، ٓبكح اُط٤ت، طٕ)
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م.(1)))إنمأػّٕاعمملتمعزملّٕمإمنمملمػ٨ّمضؾ٦ّرمشلقملالءماِّذكمملصماظـالثهمل((

ماظّٔيمضمملل: موأػ٣ّماظّٔؼ٤ّمهّٓث٦ّامس٤ّماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمػ٦ّماظرملؾملّٕدؿمملغ٨ّ

ماظزملمملبؽهمل،م مأحّٓػؼملممل: مصؽملظملني مػ٨ّ م)ع( ماًػملؿمل٢ّ مإبّٕاػؿمل٣ّ مزعمملن مؼب ماظشمل٦ّائّٟ ))إن

مظألذؿملمملءماظيت مهّٓثمس٤ّمعضملؿعملّٓاتؾمل٣ّموطؿنملمعػملكزملممًل مث٣ّ مايؽملظملمملء((. مضبػملػمل٦ّغؾملمملمواظـمملغؿملهمل:

م.(2)واِّذؿملمملءماظيتمضبّٕع٦ّغؾملممل

 :موضممللماٌلضمل٦ّدي

مبضملّٓم ماجمل٦ّدؿملهمل ماسؿؽملمملق موحزمل٢ّ مع٦ّحًّٓا، مطمملن ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظزملمملبؽؿملهمل مدؼ٤ّ ))إن

مرؤدمملءم ماضشملّٕ مسعملؿملّٓتؾمل٣ّ، مأصمملظهمل مسػمل٧ّ ماٌؽملّٓائؿملني مأن ماجمل٦ّدؿملهمل موجّٓت موٌممل اظؿ٦ّحؿملّٓ،

م مم–اجمل٦ّدؿملهمل مسعملؿملّٓتؾمل٣ّ مميّٕروا ماظعملّٓميم–ط٨ّ ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظؽملزمل٦ّص مبضملّٚ مإدخمملل هملمع٤ّ

مسػمل٧ّماٌؽملّٓائؿملني،موضبمملوظ٦ّامجّٕػ٣ّمإظبمتضملّٓدماآلشلهملمأوم ا٦ٌّحّٓةمإظبمذضملمملئّٕػ٣ّ،مط٨ّمؼقملثّٕوا

م.(3)اظرملّٕك((

 وهّٓثماالصشملكّٕيمس٤ّمضّٓمموج٦ّدماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبمعؽملشملعملهملمد٦ّرؼممل،مصعملممللمؼبم

معضملّٕضمحّٓؼـ٥ّمس٤ّمدعرمل٠ّ:

ماىّٓارم موأعممل معؽمل٥ّ، مغظملضملممًل مأطـّٕ موال مأحل٤ّ معلفّٓ ماإلدالم مؼب مظؿملّٗ معلفّٓ ))وبؾملممل

ظعملؾهملماظيتمص٦ّقماحملّٕابمسؽملّٓماٌعملزمل٦ّرةمصؼمل٤ّمبؽملمملءماظزملمملبؽؿملنيموطمملنمعؾبزملالػ٣ّ،مث٣ّمصمملرمؼبموا

أؼّٓيماظؿمل٦ّغمملغؿملنيمصغملمملغ٦ّامؼضملصملؼمل٦ّنمصؿمل٥ّمدؼؽملؾمل٣ّ،مث٣ّمصمملرمظػملؿملؾمل٦ّدموعػمل٦ّكمع٤ّمسؾّٓةماِّوثمملن،م

ماٌلفّٓمبؾمملبمؼلؼمل٧ّم مؼبمذظ١ّماٌغملمملنمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼممل،موغزملنملمرأد٥ّمسػمل٧ّمبمملبمػّٔا صعملؿ٢ّ

                                                                 

 .ٕ٘ٔ( م٣َ أُقزٖو، اثٖ اُٞهك١، ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕ( أَُِ ٝاُ٘ؾَ، اُْٜوٍزب٢ٗ، ٕ)

 .2ٗ/ٖ( اُز٘ج٤ٚ ٝاألّواف، أَُؼٞك١، ٖ)
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صزملمملرمؼبمأؼّٓؼؾمل٣ّمطؽملؿمللهملمؼضملصملؼمل٦ّنمصؿملؾملمملمدؼؽملؾمل٣ّ،محؿ٧ّممجرلون،مث٣ّمتطملػملنملمسػملؿمل٥ّماظؽملزملمملرى

م.(1)جمملءماإلدالممصزملمملرمظػملؼمللػملؼملنيموادبّٔوهمعلفًّٓا((

 :موضممللماب٤ّمخػملّٓون

))إنماٌلفّٓماِّضزمل٧ّ،مؼبمأولمأعّٕه،مطمملنمعغملمملغممًلمععملّٓدممًلمظػملزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني،مؼعملدلونم

انمطمملنمإظؿمل٥ّماظّٖؼوملموؼزملؾ٦ّغ٥ّمسػمل٧ّمصكّٕت٥ّ...موانمغّٖوحماظزملمملبؽهملمس٤ّماظعملّٓسمذّٕضممًلمإظبمحّٕقب

م مشل٣ّ((م70دؽملهمل ماضشملؾملمملدلب مبضملّٓ مصمملظغملؿمملبمملتماٌؽملّٓائؿملهملم(2)ظػملؼملؿملالد ماظـمملغؿملهمل، ماشلفّٕة موػ٨ّ .

ماظظملّٕث٨ّم ماٌػمل١ّ معّٝ محّٕقبان مإظب ماظعملّٓس مع٤ّ مػمملجّٕوا مغمملص٦ّري معؽملّٓائ٨ّ مأظّٟ مدؿني مان تقملؼّٓ

ممبضملّٓه،موػؽملمملكماظؿقعمل٦ّام38ق.ممحؿ٧ّمم12اردؼمملنماظّٔيماعؿّٓمحغملؼمل٥ّمؼبماظضملّٕاقمع٤ّماظلؽملهملم

موب ماظّٓؼ٤ّ مؼب مشل٣ّ معبمملسمملتمجؽمل٦ّبممًل،مبكملخ٦ّان ماسبّٓرتمعؽملؾمل٣ّ مث٣ّ م)عؽملّٓي( معضملؾًّٓا مشل٣ّ ؽمل٦ّا

مصلغملؽملوملمسػمل٧ّمذ٦ّارلملماظظملّٕاتمودجػملهملموغؾملّٕمضمملرون.م

م

م

م

م

م

 
                                                                 

 .ٖٕٔ( َٓبُي أُٔبُي، االٕطقو١، ٔ)

 .ٕٕٗ/ٖ( ربه٣ـ اُؼوة ٝاُؼغْ ٝاُجوثو، اثٖ فِلٕٝ، ٕ)
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 املبحث الثاني

 الصابئة املهدائيني القدمية دـــو تواجــــاكـــام

طونماٌـدائققنمؼؿقاجدونمؼبمأعوطـمسدةامظؽـفؿمٕمؼعؿروامصقفوامعـؾ:مواحيمتقؿوءم

سلولماظعراقاموػـوكمأعوطـمعؽـقامصقفومم–اظؽردؼيمم–يموجؾولماٌقدؼيمؼبماىزؼرةماظعربق

مؼزاظقنمصقفوم موصؾلط موإؼراناموأعوطـمعو موطذظؽمؼبمدقرؼو مطقؼـو(ا مطو)حران مإظبرقؼًي

اآلنامطؿومؼبماظعراقاموطذظؽماغؿشرماٌـدائققنمضدميًومؼبمعصرماظػرسقغقي.موادؿـودًامظؿورطبفؿم

نماٌـدائق مطوغقامأعيمطؾرلةممتؿدمسؾكمعلوحيمطؾرلةمعـما راضلمؼبمبؾدانماٌـطؼيمؼؿؾ مأ

ماظعؾؿمواٌعرصيمظػذلاتمرقؼؾيامظؽـماٌضؾؾ مبذلواماظؿورؼخم ؼبماظشرقماظؼدؼؿامواغفؿمغشروا

مقي.ا غلوغوأصؼدوهمحؾؼيمعفؿيمعـمحؾؼوتمتورؼخمايضورةم

 س :ــــــــــوص -1
ماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمؼبمعزملّٕ

ماظرمل مأوائ٢ّ مع٤ّ مبمملظؿمل٦ّمماآلخّٕمواظؾضملىملماٌزملّٕؼ٦ّن ضمل٦ّبماظيتمسّٕصوملمآماظ٦ّاحّٓموآعؽمل٦ّا

مطمملغوملمعزملّٕم مظعملّٓ موبممليلمملبمواظضملّٔابموبمملظـ٦ّابمواظضملعملمملب. مواظؽملمملر موبمملىؽملهمل ما٦ٌّت، بضملّٓ

ماظضملّٖؼّٖماٌعملؿّٓرمواحّٓمع٤ّمردػمل٥ّموأغؾؿملمملئ٥ّماظضملصملمملم،موػ٦ّمع٤ّمأوائ٢ّم مإظؿملؾملممل مأرضمأرد٢ّ أول

٥ّمأولمإغلمملنمرصضمل٥ّمآمإظؿمل٥ّمؼبماِّغؾؿملمملءماظلمملسنيمبمملًرلمواي٠ّمواظضملّٓلمؼبماِّرض،مب٢ّماغ

ماظلؼملمملء،مطمملنمعزملّٕيماىؽمللؿملهملموبفملرضمعزملّٕمسمملشموبفملرضمعزملّٕمرصّٝمإظبماظلؼملمملء.

معؾمملرطممًل،مودالممسػملؿمل٥ّمؼ٦ّمموظّٓموؼ٦ّمم مغعملؿملممًل مبمملي٠ّمتعملؿملممًل مورد٦ّاًلموداسؿملممًل ظعملّٓمطمملنمغؾؿملممًل

مي٦ّتموؼ٦ّممؼؾضملىملمحؿملممًل،ماغ٥ّمطػملؼملهملمآمؼبماِّرضمدؿملّٓغمملمإدرؼّٗمسػملؿمل٥ّماظلالمماظّٔيمزؾملّٕم

معزملّٕمضؾ٢ّمأطّٕمع٤ّمدؾضملهملمآالفمسمملم.موػ٦ّماظّٔيمذطّٕمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ:ؼبم
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مِإدؿبِرؼّٗؽبمِإغمب٥ّؾبمَطمملنؽبمصكبّٓىبؼعملممًلمغمبؾكبؿملقبممًل﴿ م.(1)﴾وؽبرؽبَصضملؿبؽملؽبمملهؾبمعؽبغمَلمملغممًلمسؽبػملكبؿملقبممًلموؽباذؿبُطّٕؿبمصكب٨ّماْظغملكبؿؽبمملبكب

 :ّموؼّٔطّٕماالظ٦ّد٨

مػّٕعّٗم مبضملّٚمطؿمملبمملت٥ّمهوملماد٣ّ مسػمل٧ّ موسـّٕت ممبزملّٕ، موظّٓ مضّٓ مإدرؼّٗ ))وطمملن

ماٌزملّٕؼنيموتّٕعبوملمسعملمملئّٓهممبفملد٣ّوتضملّٕفم مضّٓعمملء مسعملؿملّٓة موتؿسملؼمل٤ّ اظغملؿمملبمملتماشلّٕعلؿملهمل،

وطؿمملبمملت٥ّمإظبماظػملطملهملماظؾمملبػملؿملهملمواظلّٕؼمملغؿملهملموطّٔظ١ّموجّٓتمسؽملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني،موعؽملؾملممل:م

م.(2)دؽمل٦ّ،مؼضملين:مأحّٓ..مأحّٓمالمثمملٍنمظ٥ّ((م–وع/مغ٦ّمم–وعم

مؼشملػمل٠ّ ماظّٔي مإدرؼّٗ، ماظؽمليب مؼّٓ مسػمل٧ّ ماٌؽملّٓائؿملهمل مبمملظّٓؼمملغهمل ماٌزملّٕؼ٦ّن سػملؿمل٥ّمموآع٤ّ

مواآلخّٕة.م ما٦ٌّت مبضملّٓ ماظؾضملىمل مس٤ّ ماٌزملّٕؼني محىمل ماظّٔي موػ٦ّ ماخؽمل٦ّخ، مػّٕعّٗ اٌزملّٕؼ٦ّن

م)اظعملّٕارم موضّٕارات م)آخّٕة( موأخّٕت م)اظؽملرمل٦ّر(، موغرملّٕو مع٦ّت، مظظملصملهمل مان وغالحّٜ

واٌلؿعملّٕ(،مػّٔهماِّظظملمملزموشرلػمملمعزملّٕؼهملمأصؿملػملهمل،موع٤ّمعزملّٕمغعملػملوملمظغمل٢ّماظػملطملمملتمواِّدؼمملن.م

ماظؽمليب مأتؾمملع مع٤ّ ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن ماظزملمملبؽهمل مضؾ٢ّمسزملّٕماِّدّٕات،مموطمملن مسمملذ٦ّا إدرؼّٗمعزملّٕؼ٦ّن

وعؽملؾمل٣ّمع٤ّمػمملجّٕمإظبماظضملّٕاقموادؿ٦ّرؽمل٦ّامؼبمأرجمملئؾملممل،مصؼملؽملّٓائؿملهملماظضملّٕاقمعزملّٕؼ٦ّنماسبّٓروام

مبمملظؿ٦ّحؿملّٓ،موظّٔظ١ّمتضملّٓمعزملّٕمػ٨ّمعؾملّٓماظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملماإلدرؼلؿملهمل.مطؼملمملم ع٤ّمعزملّٕموادغ٦ّا

م.أنمأص٢ّماظؿلؼملؿملهملم)صؾفمل(مبمملٌزملّٕؼهملماظعملّٓميهملممبضملؽمل٧ّم)ؼؾملؿّٓي/مع٤ّماشلّٓاؼهمل(

 :ّموؼّٔطّٕماظرملؾملّٕدؿمملغ٨

،موع٤ّماٌضملّٕوفمانماظظملّٕس٦ّنمرعلؿملّٗم(3)))إنماظظملّٕاسؽملهملمطمملغ٦ّامسػمل٧ّمدؼمملغهملماظزملمملبؽهمل((

معزملّٕؼممًلم مرعمللممًل مبمملظطملشملّٗمطمملن ماظؿضملؼملؿملّٓ موان موايغملؼملهمل. ماظضملػمل٣ّ مؼب معؿسملػملضملممًل مصمملضاًل مطمملن اظـمملغ٨ّ

مؼبمبضملّٚماِّضمملظؿمل٣ّ،مإذمطمملنما٦ٌّظ٦ّدمؼبماِّدؾ٦ّعماِّولمع٤ّموالدت٥ّمؼضملؿؼملّٓمبؿطملشملؿملل٥ّمؼبم ضّٓميممًل

                                                                 

ْ: ا٣٥بد ٔ)  .2٘ – ٙ٘( ٍٞهح ٓو٣
 .1ٕٗ/ٔ( ّٜبة اُل٣ٖ اال٢ٍُٞ، هٝػ أُؼب٢ٗ، ٕ)

 .ٗٔٔ/ٕ( أَُِ ٝاُ٘ؾَ، اُْٜوٍزب٢ٗ، ٖ)
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غؾملّٕماظؽملؿمل٢ّماٌعملّٓس،موعمملزاظوملمػّٔهماظضملمملدةمدمملرؼهملمؼبمبضملّٚماظعملّٕىمؼبماظؽمل٦ّبهملمح٦ّلمأد٦ّان،م

مإذمتعمل٦ّمماظؽمللمملءمصؿملؾملمملممبؼملمملردهملمػّٔاماظشملعملّٗمعّٝمع٦ّاظؿملّٓػ٤ّ.

مسػمل٧ّمدبػملؿملّٙم موذّٓد ماًمملظ٠ّ، موسؾمملدة ماظؿ٦ّحؿملّٓ، ماظؽمليبمإدرؼّٗمإظب مدسممل معزملّٕ وؼب

أعّٕمبزملػمل٦ّاتمذطّٕػمملماظؽملظملّٗمع٤ّمسّٔابماآلخّٕةمبمملظضملؼمل٢ّماظزملمملحلمواظضملّٓلمواظّٖػّٓمؼبماظّٓغؿملممل،مو

مأعّٕػ٣ّمبزملؿملمملممػبلهملمأؼمملممعضملّٕوصهملمط٢ّمذؾملّٕ،موحـؾمل٣ّمسػمل٧ّماىؾملمملد،م ووصظملؾملمملمشل٣ّ،مطؼملممل

موايؼملمملرم ماىؽملمملبهمل مع٤ّ ماظشملؾملمملرة مسػملؿملؾمل٣ّ موأطّٓ مظػملسملضملظملمملء، معضمل٦ّغهمل ماِّع٦ّال مبّٖطمملة وأعّٕػ٣ّ

مأوضمملتم مؼب مطـرلة مأسؿملمملدًا مظػملؼملؽملّٓائؿملني موجضمل٢ّ ماًؼملّٕ، محّٕم ماغ٥ّ متضملمملظؿملؼمل٥ّ موع٤ّ واظغملػملنمل.

مربممل(ماظغملؿمملبماٌؽملّٓائ٨ّمعضملّٕوصهملمذاتمرعمل٦ّس،موطػمل ؾملمملمعرملّٕوحهملموذبؼمل٦ّسهملمؼبمطؿمملبم)طؽملّٖا

مب٦ّج٦ّدمإظ٥ّمواحّٓ،م)ؼؽبّٕىموالمؼؾبّٕى،معضملؾ٦ّدمصؼملّٓي،م مؼضملؿعملّٓون ماٌزملّٕؼ٦ّن موطمملن اٌعملّٓس.

ضّٓؼ٣ّمأزظ٨ّ،مالمأولمظ٥ّموالمآخّٕ(،مواغؾمل٣ّمطمملغ٦ّامؼعملّٓد٦ّغ٥ّ،موصبػمّل٦ّغ٥ّموطبرمل٦ّغ٥ّمصؿملؾؿضملّٓونم

مبمملظغملؿمملبهملما ماٌكشمل٦ّرمملتماظعملّٓميهمل مأزؾملّٕت٥ّ مطؼملممل ماظلؿملؽمملت. شلرلوشػملؿملظملؿملهمل،مذاتماظؿضملمملظؿمل٣ّمس٤ّ

مسػملؿملؾملمملم مودمملر مآدم(، مبذمل)تضملمملظؿمل٣ّ ماٌؽملّٓائؿملهمل مؼب مواٌضملّٕوصهمل مإدرؼّٗ مأرػملعملؾملممل ماظيت واظزملػمل٦ّات

مأتؾمملس٥ّمؼبمعزملّٕموعؽملؾمل٣ّماشلغملل٦ّس.

م))ط٢ّمذ٨ّءمخػملعمل٥ّمآماظضملصملؿمل٣ّمبؽملظملل٥ّ

موخػمل٠ّماظغملمملئؽملمملتمواِّذؿملمملء

مواًمملظ٠ّمظغمل٢ّمزبػمل٦ّق

موػ٦ّمصمملرّٕماظلؼملمملءمواِّرض

مواظ٦ّج٦ّدمظغمل٢ّمعمملمؼغمل٦ّن

ممؼغمل٤ّمصؾمل٦ّمعغملؽمل٦ّنمسػملؼمل٥ّأعمملمعمملمٕ

م٥ّماِّزظ٨ّبفملزلآمعضملؾ٦ّدم
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مخمملظ٠ّماِّرواحمؼبماِّذؾمملح

مميسمل٨ّماظّٓػ٦ّرموػ٦ّمبمملٍقمدائؼملممًل

مذوماِّزظؿملهملمووج٦ّدمأزظ٨ّ

مالمحّٓمظ٥ّموالمميل١ّمبمملظّٔراع

موالمؼعملؾّٚمبمملظؿملّٓ

موالمتّٓرط٥ّماِّبزملمملر

مزلؿملّٝم٤ٌّمؼؿسملّٕعمإظؿمل٥ّ

مواظّٔيمؼغمل٦ّن

مواظّٔيمالمؼغمل٦ّن

مطبؿّٙمب٥ّ

ماظ٦ّاحّٓماظّٔيمالمذّٕؼ١ّمظ٥ّ((.

موع٤ّماظؾمملحـنيماظّٔؼ٤ّمهّٓوامس٤ّمت٦ّاجّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبمعزملّٕ:

 :مسؾّٓمايؼملؿملّٓماظلقمملرماظّٔيمضمملل

))ضّٓمبضملىملمآمإدرؼّٗم)ع(مإظبماظؽملمملسمؼّٓس٦ّػ٣ّمإظبمسؾمملدةمآ،موؼرملّٕحمشل٣ّماظؾضملىملم

وايلمملبمواٌؿملّٖانمواىقؿمل٣ّ،مواًرلاتماظيتمأسّٓقبتمظػملؼملؿعملني،مصـملع٤ّماٌزملّٕؼ٦ّنمبمملٓمعؽملّٔم

ذظ١ّمضؾ٢ّمأنمؼ٦ّحّٓماٌػمل١ّمعؿملؽملمملماظ٦ّج٥ّماظعملؾػمل٨ّمعّٝماظؾقّٕيمبـملالفماظلؽملني،مصفّٕماظؿمملرؼّْ،مو

م مب٥ّ مجمملء ماظّٔي ماظغملؿمملب موسّٕف ماشلّٕاعلهمل، مأو مبمملظزملمملبؽهمل مإدرؼّٗ مأتؾمملع :مبفملد٣ّوسّٕف

)صقّٟمآدم(،موػ٦ّمغظملل٥ّماظغملؿمملبماٌؽملّٓائ٨ّماٌعملّٓسم)طؽملّٖامربممل(مأوماظغملؽملّٖماظضملصملؿمل٣ّ.مػّٔاموٕم

بالدماظضملّٕبمبنيمأػػمل٥ّموضؾمملئػمل٥ّممتعمل٣ّمدس٦ّةمإدرؼّٗمداخ٢ّمحّٓودمعزملّٕمصعملّٛ،مب٢ّمذػنملمإظب

مانم متمملرطبؾمل٣ّ، ماظؾرملّٕ مؼّٓون مأن مضؾ٢ّ مإدرؼّٗمؼضملّٕف، موطمملن مآموحّٓه. مسؾمملدة مإظب ؼّٓس٦ّ

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

55 

ماظضملّٕبمؼّٓس٦ّم مبالد مصّٔػنملمإظب مواحّٓة، مأرضمأعهمل مػ٨ّ ماظظملّٕاتمواظؽملؿمل٢ّ ماظيتمبني اِّرض

مإظبمسؾمملدةمآماظ٦ّاحّٓماظعملؾملمملرمصمملغؿرملّٕماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمؼبمأرضماىّٖؼّٕةماظضملّٕبؿمل هملمأػػملؾملممل

م.(1)بنيمدجػملهملمواظظملّٕاتموأرضماظرملمملمموواديماظؽملؿمل٢ّ((

 :ماظّٓطؿ٦ّرمغّٓؼ٣ّماظلؿملمملر،مضمملل

مطمملغوملمأضّٓمم ماغؾملممل ماٌقملرخ٦ّن مؼّٔطّٕ ماظيت ماظطملمملعسملهمل، ماظضملؿؿملعملهمل ماٌػملهمل متػمل١ّ ))اٌؽملّٓائؿمل٦ّن

ماآلنموٕمؼؾ٠ّؽبمعؽملؾمل٣ّمؼبماظضملمملٕمأعبّٝم اِّدؼمملنمسػمل٧ّموج٥ّماِّرض..مواظيتماغعملّٕضمأصقمملبؾملممل

مص مصّٕد مآالف مسرملّٕة مع٤ّ مؼعملّٕب معممل مصطملرلةمد٦ّى مضّٕى مبسملّٝ مؼب معؽملضملّٖظني مؼضملؿملرمل٦ّن عملّٛ،

مرمملئظملهملم مت٦ّجّٓ موال ماإلؼّٕاغؿملهمل. ماظضملّٕاضؿملهمل مايّٓود مسػمل٧ّ ماظضملّٕاق مجؽمل٦ّب مأضزمل٧ّ مؼب عؿؽملمملثّٕة

مِّوظؽ١ّم مبمملظؽمللؾهمل مايمملل مػ٦ّ معـػملؼملممل ماآلراء، مح٦ّشلممل مودبؿػملّٟ ماظطملؼمل٦ّض مضب٦ّرؾملممل دؼؽملؿملهمل

مأحّٛم مإظب مبؾمل٣ّ مؼؽملّٖظ٦ّن موآخّٕون ماٌقملعؽملني، مدرجمملت مأسػمل٧ّ مإظب مؼّٕصضملؾمل٣ّ ماظؾضملّٚ اظعمل٦ّم..

ماظعملّٕآنمدرط مؼب مأٌّط٦ّرون مػ٣ّ مأغؾمل٣ّ مغضملػمل٣ّ مسؽملّٓعممل ماإلثمملرة موتّٖداد ماظغملمملصّٕؼ٤ّ. ماظ٦ّثؽملؿملني مملت

م مبمملىؽملهمل: ماٌؾرملّٕؼ٤ّ ماٌقملعؽملني مر٦ّائّٟ مضؼمل٤ّ مػؽبمملدؾبوْام﴿اظغملّٕؼ٣ّ، موؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽب مآعؽبؽملؾب٦ّْا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب ِإنمب

م موؽبسؽبؼملكب٢ّؽبمصؽبمملظكبقممًل ماآلخكبِّٕ موؽباْظؿملؽب٦ّؿبِم مبكبمملظػمل٥َّّكب مآعؽب٤ّؽب مسكبؽملّٓؽبمرؽببىبؾمِل٣ّؿبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىموؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽبمعؽب٤ّؿب مَأجؿبّٕؾبػؾب٣ّؿب َصػمَلؾملؾب٣ّؿب

م.مم(2)ؼ((62ػد٦ّرةماظؾعملّٕة:ماآلؼهملمم﴾وؽباَلمخؽب٦ّؿبففبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؿبموؽباَلمػؾب٣ّؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾب٦ّنؽبم

 :ّماظلؿمل٦ّر٨

ؼقملطّٓماظلؿمل٦ّر٨ّماظعملّٓمماظؿمملرطب٨ّمظػملزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني،موصبضمل٢ّمعزملّٕماظعملّٓميهملمع٦ّرؽملؾمل٣ّم

مضؾ٢ّمأنمتضمل٣ّقبماِّرضمبفملعبضملؾملممل،موؼعمل٦ّل:

ماب٤ّمأر مإدرؼّٗموػ٦ّ بضملنيمدؽملهمل،موأرادهماٌػمل١ّمرب٦ّؼ٢ّمب٤ّماخؽمل٦ّخمب٤ّمضمملبؿمل٢ّم))تؽملؾفمل

بل٦ّء،مصضملزملؼمل٥ّمآ،مأغّٖلمسػملؿمل٥ّمثالثنيمصقؿملظملهمل،مودصّٝمإظؿمل٥ّمأب٦ّهموصؿملهملمجّٓه،مواظضملػمل٦ّمم

                                                                 

 .ٕٙٔ( هٖٔ األٗج٤بء، ػجل اُؾ٤ٔل عٞكح اَُؾبه، ٔ)

 .ٖٓٔ( هلٓبء أُٖو٤٣ٖ أٍٝ أُٞؽل٣ٖ، ٗل٣ْ ا٤َُبه، ٕ)
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ماظزملمملبؽهمل،م موطمملغوملمعػملؿ٥ّ مورمملفماِّرضمطػملؾملممل، معؽملؾملممل، موخّٕج ممبزملّٕ، مووظّٓ اظيتمسؽملّٓه،

ؾّٓات.موطمملنمؼبموػ٦ّمت٦ّحؿملّٓمآ،مواظشملؾملمملرة،مواظزملالة،مواظزمل٦ّم،موشرلمذظ١ّمع٤ّمرد٦ّمماظؿضمل

ماظّٕػممل،م ماٌرملّٕقمأرمملس٥ّمعبؿملّٝمعػملغمل٦ّػممل،موابؿؽمل٧ّمعمملئهملموأربضملنيمعّٓؼؽملهملمأصطملّٕػممل مإظب رحػملؿ٥ّ

ث٣ّمسمملدمإظبمعزملّٕمصفملرمملس٥ّمعػملغملؾملممل،موآع٤ّمب٥ّ،مصؽملصملّٕمؼبمتّٓبرلمأعّٕػممل،موطمملنماظؽملؿمل٢ّمؼفملتؿملؾمل٣ّم

مواِّرضماظضملمملظؿملهملمحؿ٧ّمؼؽملعملّٙ،مصؿملؽملّٖظ٦ّنم ماىؾ٢ّ مأسػمل٧ّ مإظب معلمملظ٥ّ مع٤ّ مصؿملؽملقمملزون دؿملقممًل،

موج محؿملـؼملممل ماِّرضمغّٓؼهمل،موطمملنمؼفملت٨ّمؼبموضوملماظّٖراسهمل،موؼبمشرلموضؿؾملممل،مصؿملّٖرس٦ّن ّٓوا

مسمملدمإدرؼّٗمعبّٝمأػ٢ّمعزملّٕ،موصضملّٓمبؾمل٣ّمإظبمأولمعلؿمل٢ّماظؽملؿمل٢ّ،مودبقبّٕموزنماِّرض،م صػملؼملممل

ماٌؽملكظملّٚم مورصّٝ مخظملّٚمإٌّتظملّٝ مع٤ّ مأرادوا معممل مبكملصالح موأعّٕػ٣ّ ماِّرض، مسػمل٧ّ ماٌمملء ووزن

م.ممممممممم(1)وشرلمذظ١ّممممملمرآهمؼبمسػمل٣ّماظؽملف٦ّممواشلؽملّٓدهملمواشلؿملؽهمل((

مأصّٕؼعملؿملمملم مإظبمسؼمل٠ّ مووص٢ّ ماظرملّٕق، ممممملظ١ّ موأرمملسؿ٥ّ ماِّرض، مأرّٕاف مإدرؼّٗ رمملف

مواظؿّٓرؼّٗ،موع٤ّمذظ١ّماذؿ٠ّمازل٥ّ،موظ٥ّم مبمملظضملػملؿمل٣ّ مذطملظمل٥ّ موسؾبّٕفمسؽمل٥ّ ماظؽملؿمل٢ّ، معؽملمملبّٝ ح٨ّ

مصقّٟمعّٕدػملهملمأد٦ّةمبمملِّغؾؿملمملء.

 :ّماب٤ّماظضملؼملمملدمايؽملؾػمل٨

ؿملىمل،مضمملل:م))عمملتمإدرؼّٗممبزملّٕ،مواظزملمملبؽهملمتّٖس٣ّمأنمػّٕع٨ّمعزملّٕمأحّٓػؼملمملمضدلمذ

م.(2)واآلخّٕمضدلمإدرؼّٗ((

 :مؼمملض٦ّتمايؼمل٦ّي

مبمملظّٓؼؾمملجم معغملل٦ّؼ٤ّ مأواًل موطمملن ماظزملمملبؽهمل، مهيمل م))إظؿملؾملؼملممل مخبزمل٦ّصماشلّٕعني: ضمملل

مبممليزملرل(( م.(3)وسػملؿملؾملؼملمملمعغملؿ٦ّب:موضّٓمطل٦ّغمملػؼملمملمبمملظّٓؼؾمملجمصؼمل٤ّمادؿشملمملعمبضملّٓغمملمصػملؿملغمللؾملؼملممل

                                                                 

 .ٕٔٔ( ربه٣ـ اُقِلبء، عالٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ، ٔ)
 .21ٔ( ّنهاد اُنٛت، اثٖ اُؼٔبك اُؾ٘ج٢ِ، ٕ)

 ( ٓؼغْ اُجِلإ، ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ، ٓبكح: ٖٓو.ٖ)
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 :ماٌعملّٕؼّٖي

م.(1)))ضّٓمطمملنمؼؾبقيملمإظؿملؾملؼملممل،موؼؾبؾملّٓىمإظؿملؾملؼملمملمع٤ّمأضشملمملرماظؾالد((

مظػملزملمملبؽهملمصكمل ماظؿمملرطب٨ّ ماظعملّٓم مبمملالسؿؾمملر موأخّٔ ماٌضملشملؿملمملت، مػّٔه مط٢ّ مصققبومل ذا

اٌؽملّٓائؿملهمل،مؼغمل٦ّنمحيملماظزملمملبؽهملمظألػّٕاممأولمحيملمسّٕص٥ّمأبؽملمملءمآدم،موضّٓمُطلؿملوملمبمملظّٓؼؾمملج،م

مأغؾؿملمملءمورد٢ّمطـرلون،معؽملؾمل٣ّم مبؾملممل موتػمل١ّمػ٨ّماظعملؾػملهملماِّوظب،موضّٓمعّٕقب معغملضملؾهمل، وػ٨ّمذؾ٥ّ

متؽملمملدػملوملمدمملئ ّٕمضّٕوبماييملموتعملمملظؿملّٓهمؼبماظّٓؼمملغمملتمإدرؼّٗ،موإبّٕاػؿمل٣ّ،موع٦ّد٧ّ،موسؽملؾملممل

اِّخّٕى،ممبمملمصؿملؾملمملمتضملصملؿمل٣ّمبؿمل٦ّتمآمؼبمأطـّٕمع٤ّمعغملمملن،مواظؿ٦ّج٥ّمإظؿملؾملممل،مواظشمل٦ّافمح٦ّلم

مػ٦ّماظؿعملّٕبمإظبماًمملظ٠ّمبمملظ٦ّص٦ّلمإظبماٌغملمملنماظّٔيمؼضملؿعملّٓمأنمظ٥ّمأثًّٕام بضملسملؾملممل،مصمملييملمإظؿملؾملممل

مصؿملؾملممل.مصؿمل٥ّ،مصؿػمل١ّمبؿمل٦ّتمآ،معؾملؼملمملمتضملّٓدتمأذغملمملشلممل،موع٦ّاضضملؾملممل،مورعمل٦ّسماظضملؾمملدة

 :ّمدػملؿمل٣ّمبّٕن٨

ؼعمل٦ّل:م))ؼضملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمع٤ّماِّض٦ّامماآلراعؿملهمل،موطمملنمع٦ّرؽملؾمل٣ّماِّصػمل٨ّمعزملّٕم

م.(2)وصػمللشملنيماظعملّٓميهمل((

 مربؼملّٓمربؿملّٛمرؾمملرؾمملئ٨ّ:م

مؼعمل٦ّلمؼبمععملمملظهملمظ٥ّممبفػملهملمصّٕغلؿملهمل:

ماضذلغوملم موضّٓ مإظبمعزملّٕ، مؼزمل٢ّ مغلؾؾمل٣ّ مأن مؼّٕون مأغظمللؾمل٣ّ ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن ماظزملمملبؽهمل ))إن

مػف معّٝ معزملّٕ مع٤ّ ماِّض٦ّاممػفّٕتؾمل٣ّ متػمل١ّ مصمملن مواظؿمل٦ّم مأرضمطؽملضملمملن مإظب معؽملؾملممل ماظؿملؾمل٦ّد ّٕة

ؼضملّٕص٦ّنموؼضملّٕص٦ّنمأغظمللؾمل٣ّمسػمل٧ّماغؾمل٣ّمع٤ّماِّض٦ّامماظلمملعؿملهملماظغملؽملضملمملغؿملهمل،مؼبمحنيمايغملمملؼمملتم

ماٌؽملّٓائؿملهملمواظضملدلؼهملمتّٕىمأغؾمل٣ّمعزملّٕؼ٦ّن((.

م

                                                                 

 .٘ٔٔ/ٕ( اَُِٞى، رو٢ اُل٣ٖ أُوو٣ي١، ٔ)

 .2ٕٙ( اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ كهاٍبد ك٢ ربه٣ـ اُوّٞ ا٤٤َُٖ٘ٔ، ٤ٍِْ ثوٗغ٢، ٕ)
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 :مإخ٦ّانماظزملظملممل

مسػمل٦ّعؾمل٣ّ:م ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن ماظزملمملبؽهمل معؽمل٥ّ مادؿعمل٧ّ ماظّٔي ماٌزملّٓر مإظب مردمملئػملؾمل٣ّ مؼب ؼرملرلون

مأوائػملؾمل٣ّم))وض مغيب موس٤ّ ماٌزملّٕؼني، موس٤ّ ماظلّٕؼمملغؿملني مع٤ّ مسػمل٦ّعؾمل٣ّ مأص٦ّل مأخّٔوا ّٓ

م.(1)ػّٕعّٗ((

 :ّماظعملظملشمل٨

ضمملل:م))إنم)ػّٕعّٗ(مخّٕجمع٤ّمعزملّٕموجمملبماِّرضمطػملؾملممل،مث٣ّمسمملدمإظؿملؾملمملمورصضمل٥ّمآم

موسؾمملدةماًمملظ٠ّ،مودبػملؿملّٙماظؽملظمل٦ّسمع٤ّم مبمملظؿ٦ّحؿملّٓ مواظعمل٦ّل مآ، مدؼ٤ّ مإظب مدسممل مواغ٥ّ بؾملممل،

م.(2)حل((اظضملّٔابمؼبماآلخّٕةمبمملظضملؼمل٢ّماظزملممل

مػّٔهماظغملؿؾهملماشلّٕعلؿملهمل،م موس٤ّ مأرضمعزملّٕ، مطؿنملمشلّٕعّٗمؼب مسػمل٧ّ ممتماظضملـ٦ّر وضّٓ

مبمملظظملػمللظملهملم متلؼملؿملؿؾملممل ماظيتمميغمل٤ّ ماٌضملّٕوصهمل ماظ٦ّحؿملّٓة م))اآلثمملر مبفملغؾملممل: معؿملؽملمملر مظ٦ّؼّٗ ؼعمل٦ّل

مودؼغمل٦ّرهم(3)اٌزملّٕؼهمل(( ممبؼملـػملؿمل٥ّ ماشلّٕعل٨ّ ماِّدب م))إن مصؿملعمل٦ّل: ماظؿملمملد معّٕدؿملممل مأعممل .

.موضّٓمغؾبلنملمإظبمػّٕعّٗمسّٓدم(4)ظػملؽملزمل٦ّصماظعملّٓميهملموأدمملررله،مؼؾّٓومعزملّٕؼممًلمخمملصهملمبمملظؽمللؾهمل

مؼبمطؿمملبؿؾملمملم ماظغملؾملؽملهمل مع٤ّ ماظضملّٓؼّٓ معقملظظملمملتماذذلك ماغؾملممل مؼؾّٓو ماظغملؿنملمواظّٕدمملئ٢ّ، طؾرلمع٤ّ

ػّٕعّٗ،مأومطؼملمملمؼعمل٦ّلماٌقملرخمواظظملؿملػملل٦ّفماظؿمل٦ّغمملغ٨ّم)جمملعؾػملؿمل١ّ(:مػّٕعّٗماظّٔيمؼّٓبّٕممبفملد٣ّ

م مؼعمل٦ّد ماظّٔي موػ٦ّ ماظغملؾملؽملهمل، مط٢ّ مؼب معرملذلك ماظعملّٓؼ٣ّ ماظؿعملػملؿملّٓ محلنمل مػ٦ّ ماظضملػمل٣ّماظغملالم، إظب

مأسؼملمملشل٣ّم مووضضمل٦ّا ماالطؿرملمملصمملت مط٢ّ مإظؿمل٥ّ مأدؽملّٓوا موشلّٔا ماظغمل٢ّ، مؼب مواحّٓ مواغ٥ّ ايعملؿملعمل٨ّ،

م.مممم(5)هوملماد٣ّمػّٕعّٗ((

                                                                 

 .2٘ٔ/ٖ( هٍبئَ افٞإ اُٖلب، ٔ)
 .ُٖٔٗؾٌٔبء، عٔبٍ اُل٣ٖ اُولط٢، ( افجبه اُؼِٔبء ثؤف٤به إ)

 .2ٖ٘( ٛوٌٓ أُضِش اُؼظٔخ، ٣ٌُٞ ٤ٓ٘بهك، ٖ)
 .ٙٔٔ( اٍزؼبكح أُولً، ٓو٤ٍب ا٤ُبك، روعٔخ: ٓؾٔل ػجل اُلزبػ، ٗ)

 .2ٕٖ( أٍواه ٖٓو، عبٓج٤ِي، ٘)
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 :موؼعمل٦ّلماِّدؿمملذمسؾّٓماشلمملديمسؾمملس

مظػملغملؿنملماظيتم ماظ٦ّػؼمل٨ّ ماٌقملظّٟ مػ٦ّ ماظضملصملؼملهمل ماٌـػملىمل مػّٕعّٗ مأن مػ٦ّ ماآلن ))واٌضملّٕوف

اظيتموصػملؿؽملممل،مواظيتمتضملّٕفممتضملّٕفمبمملظغملؿنملماشلّٕعلؿملهمل،موسػمل٧ّماِّخّٙماجملؼمل٦ّسهملماِّوظب

مبؿق٦ّتممبفملد٣ّ ماٌضملّٕوف مه٦ّت ماٌزملّٕي ماإلظ٥ّ مس٤ّ موؼّٖس٣ّ م)ب٦ّاعؽملّٓرؼّٗ(، معؽملؾملممل اِّول

اِّطدل،مػ٦ّمعقملظّٟمتػمل١ّماظغملرمل٦ّفماظظملػمللظملؿملهملموػ٦ّمؼصملؾملّٕمؼبمبضملّٚماظغملؿنملمبزملظملؿ٥ّمواحًّٓامع٤ّم

مبزملنملماٌمملءم مؼعمل٦ّم مظؿق٦ّتموػ٦ّ مص٦ّر معزملّٕ، معضملمملبّٓ مؼب ماظرملمملئضملهمل ماٌؽملمملزّٕ موع٤ّ اٌؿقمملورؼ٤ّ.

مض ماٌػمل١ّ، مع٤ّمذّٕوطمدخ٦ّلماٌضملؾّٓ.مسػمل٧ّ مبمملٌمملءمذّٕرممًل ماظؿشملؾملّٕ موطمملن ماٌضملؾّٓ، مإظب مدخ٦ّظ٥ّ ؾ٢ّ

م.(1)طؼملمملمطمملنماٌضملؾّٓماٌزملّٕيمضبؿ٦ّيمسػمل٧ّمحبرلةمعمملءمععملّٓدهمل((

 :موؼّٔطّٕمػرلودوت

مطمملغوملم مطؼملممل مؼ٦ّم، معّٕاتمط٢ّ مأربضملهمل مبمملٌمملء مؼؿشملؾملّٕون مطمملغ٦ّا ماٌزملّٕؼني ماظغملؾملؽملهمل ))ان

م.(2)(اظشملعمل٦ّسماظيتموّٕيمؼبماٌضملؾّٓمتؾّٓأمبطملل٢ّماظغملمملػ٤ّمظؿملّٓؼ٥ّ(

مرعملّٗماظؿشملؾملّٕمبمملٌمملءمع٦ّش٢ّمؼبماظعملّٓم،مصػمل٦ّحهملماظظملّٕس٦ّنمغضملّٕعّٕماظرملؾملرلة،م مان وؼؾّٓو

بمملٌؿقّٟماٌزملّٕي،مواظيتمؼضمل٦ّدمتمملرطبؾملمملمإظبمعمملمضؾ٢ّماٌؿملالد،متصملؾملّٕماٌػمل١ّموضّٓمعسمل٧ّمخػملظمل٥ّم

رج٢ّمضبؼمل٢ّمغضمل٢ّماٌػمل١ّمبؿملّٓموؼبمؼّٓهماِّخّٕىمؼؿّٓظبمإبّٕؼ٠ّمعمملء،موػ٦ّمعمملمتؽملّٙمسػملؿمل٥ّمأؼسملممًلم

ما م))تعملّٓؼ٣ّ ماِّػّٕام: مؼمملمعؿ٦ّن مؼّٓؼ١ّ ماشل٢ّ مؼّٓؼ١ّ، متطملل٢ّ مظغمل٨ّ ماٌؿملممله ما٦ٌّت٧ّ، مإظب ٌؿملممله

مع٤ّم محّٕعمملغممًل مبمملٌمملء ماالشؿلمملل مع٤ّ مايّٕعمملن مؼضملؿدلون ماظعملّٓاع٧ّ ماٌزملّٕؼ٦ّن موطمملن أوزؼّٕ((.

مبّٕطهملمآ.ممم

م

م

                                                                 

 .1ٔ( ػجل اُٜبك١ ػجبً، رول٣ْ روعٔزٚ ٌُزبة أُولً ٝأُلٌٗ، ٓو٤ٍب ا٤ُبك، ٔ)

 .2ٕٖٖ ٖٓو، روعٔخ: ٓؾٔل ٕوو فلبعخ، ( ٤ٛوٝكٝد ٣زؾل ػٕ)
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 :ماب٤ّمخػملّٓون

موطمملنم ماظؽمليبمغ٦ّح، مأحظملمملد مأحّٓ مبؿملزملّٕ، مب٤ّ مٌزملّٕ مبمملظؽمللؾهمل معزملّٕ م))زلؿملومل ؼعمل٦ّل:

سػمل٧ّماسؿؽملمملقماظؽملزملّٕاغؿملهمل،مصمملسؿؽملعمل٦ّػمملمبضملّٓمم–ػملغمل٦ّػمملمٌمملمعم–أػػملؾملمملمصمملبؽهمل،مممغبػملؾمل٣ّماظّٕومم

ماظلالجعملهملم ماعـمملل: مذظ١ّ، مسػمل٧ّ مشل٣ّ ماجملمملورة ماِّع٣ّ مع٤ّ مشرلػ٣ّ مغبػمل٦ّا مطؼملممل اظزملمملبؽؿملهمل.

مس٤ّمدؼ٤ّم مطػملؾمل٣ّماظؽملزملّٕاغؿملهمل،مورجضمل٦ّا واظزملعملمملظؾهملمواظّٕوسمواظعملؾّٛمواِّحؾمملش،مصعملّٓماسؿؽملعمل٦ّا

م.(1)اظزملمملبؽؿملهمل((

ماظعملّٓميهمل معزملّٕ مؼب ماٌؽملّٓائؿملني موج٦ّد مح٦ّل ما٦ٌّض٦ّع مدبّٕصمملتممخالصهمل مسػمل٧ّ واظّٕد

مطفملنم مأحمملدؼؾمل٣ّ مؼب مؼصملؾملّٕون مواظّٔؼ٤ّ مسمملم، مبرملغمل٢ّ مواٌؽملّٓائؿملني ماظّٓؼمملغهمل مب٦ّج٦ّد اٌرملغملغملني

اٌؽملّٓائؿملهملمغّٖظوملمع٤ّمط٦ّطنملمآخّٕ،موؼؽملغملّٕونموج٦ّدػ٣ّمطفملصقمملبمحسملمملرة،مواغ٥ّمع٤ّمسؽملّٓػ٣ّم

متعملّٓممغلؿشملؿملّٝمأنمشبػملّٙم مسػمل٧ّموج٥ّماِّرض.موع٤ّمط٢ّمعممل ماِّوظب ماظؿ٦ّحؿملّٓ اغشملػملعملوملمجّٔوة

موالمعلؿملقؿملني،مب٢ّمؼؽملؿؼمل٦ّنمإظبمايسملمملرةماٌزملّٕؼهملمإظبمأنماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓا مؼؾمل٦ّدًا ئؿملنيمظؿملل٦ّا

مم– موصغملًّٕا متعمل٦ّممسؾمملدتؾمل٣ّمسػمل٧ّماظؿشملؾملّٕ.موغسملؿملّٟمإظبمم–أصاًل مأحؽملمملفمع٦ّحّٓون، موػ٣ّ ،

مػ٣ّم مصمملِّحؽملمملف ماٌؿشملؾملّٕ. ما٦ٌّحّٓ متضملين: مضّٓميهمل معزملّٕؼهمل مطػملؼملهمل م)حؽملّٟ( مطػملؼملهمل مان ذظ١ّ

ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن،مطؼملمملمضممللمإخ٦ّانماظزملظملممل:

ماظؽملممل مسؽملّٓ مشل٣ّ موايّٕاغؿمل٦ّنم))وػقملالء ماظزملمملبؽ٦ّن مصؼملؽملؾملممل مزبؿػملظملهمل، مأزلمملء س

.موايؽمل٦ّصؿمل٦ّنمػ٣ّماِّحؽملمملف،مصؾمل٣ّمأؼسملممًلمصمملبؽ٦ّنموعؽملّٓائؿمل٦ّن.مطّٔظ١ّمنّٓم(2)وايؽمل٦ّصؿمل٦ّن((

مأنم معزملمملدر مسّٓة مؼب مذطّٕ موممممل ممبضملؽمل٧ّمصؾممل، ماىؽمل٦ّبؿملهمل ماظؽملزمل٦ّصماظضملّٕبؿملهمل مؼب محؽملّٟ ظظملّٜ

مع٤ّمجؾ محّٕقبانموعمملمح٦ّشلممل معّٓؼؽملهمل مع٤ّ ماظؾزملّٕة مبشملمملئّّ مإظب مجمملءوا مضّٓ ممللمعمملداي،ماٌؽملّٓئؿمل٦ّن

ماظ٦ّصّٟمؼؽملشملؾ٠ّمسػمل٧ّمعؽملمملبّٝم ماظرملؿمملءمواظؾمملردةمؼبماظزملؿملّٟ.موػّٔا مؼب ماظلمملخؽملهمل ماظؿملؽملمملبؿملّٝ ح٨ّ

                                                                 

 .2ٖٔ( أُولٓخ، اثٖ فِلٕٝ، ٔ)

 .ٕٔ/ٖ( هٍبئَ افٞإ اُٖلب، ٕ)
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مسنيم ماظؿمل٦ّم مغّٓس٦ّػممل مواظيت ماظّٔػمملبمملغؿملهمل، مبضملني ماظضملّٕب مؼلؼملؿملؾملممل ماظيت ماظؾػملؿملّْ، غؾملّٕ

ماِّحؽملمملفماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمإظبمؼؽملمملبؿملّٝم مدضمل٨ّ مػ٦ّ مػغملّٔا ماًػملؿمل٢ّ. مإبّٕاػؿمل٣ّ محؿملىملمععملمملم اظضملّٕوس،

بّٕاػؿمل٣ّماًػملؿمل٢ّمأؼسملممًل،مصكملذامطمملنماٌمملءمػمملعممًلمظشملعمل٦ّسمسؾمملدتؾمل٣ّمصعملّٓموذبمملريماٌمملء،موإظبمععملمملممإ

مطمملنماظؽمليبمإبّٕاػؿمل٣ّماًػملؿمل٢ّمغؾؿملؾمل٣ّ.

 :مؼعمل٦ّلمسؼملمملدماظزملؾمملغ

))إنمؼبمعبؿملّٝماٌزملمملدرماظؿمملرطبؿملهملماظيتمأتوملمسػمل٧ّمذطّٕمحؽملظملمملءماىمملػػملؿملهمل،موردمذطّٕم

ماظؽمل مػّٔه مانمايؽملظملمملءمأغظمللؾمل٣ّمأطّٓوا مإبّٕاػؿمل٣ّ،مطؼملممل مدؼ٤ّ مسػمل٧ّ ماغؾمل٣ّ مح٨ّ مع٤ّ عملشملهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّن

م.(1)ع٤ّمخاللمأدبؾمل٣ّماظرملضملّٕيمواًشملمملب٨ّ((

موغلؿكػملّٙمع٤ّمذظ١ّماظضملّٓؼّٓمع٤ّماظّٓالئ٢ّموػ٨ّ:

 ماِّراض٨ّم مع٤ّ موادضملهمل مبعملمملع مؼب مواغؿرملمملرػ٣ّ ماٌؽملّٓائؿملني موج٦ّد مسػمل٧ّ ماٌغملمملغؿملهمل اظّٓالظهمل

ماظضملّٕبؿملهملمعؽملّٔمأضّٓمماظضملزمل٦ّر.

 معؾمملركم م)إدرؼّٗ( مدغمملغ٦ّخ مأب٦ّغممل معـ٢ّ: ماظعملّٓميهمل معزملّٕ مؼب ماِّوائ٢ّ ماٌضملػملؼملني وج٦ّد

مإبّٕاػؿمل٣ّماًػملؿمل٢ّمايؽملظمل٨ّ.مازل٥ّ،موأب٦ّغممل

 ماظظملّٕس٦ّنمأخؽملمملت٦ّنماظّٓؼؽملؿملهملمظػملعملسملمملءمسػمل٧ّماظرملّٕكموإسمملدةماظؾالدمإظبماظؿ٦ّحؿملّٓ،م ث٦ّرة

موادبمملذهمعّٓؼؽملهملمرؿملؾهملمسمملصؼملهملمظ٥ّ.

 مظػملّٓؼمملغهملماظؿ٦ّحؿملّٓؼهملماِّوظب،محؿملىملموجّٓتماٌعملمملبّٕم معؾملؼملممًل طمملغوملمعّٓؼؽملهملمرؿملؾهملمعّٕطًّٖا

مؾػملهملماٌؽملّٓائؿملني.اٌؽملّٓائؿملهملمورّٕؼعملهملماظّٓص٤ّمواومملهمدص٤ّماِّع٦ّاتمسب٦ّماظرملؼملمملل،مأيمض

 وجّٓماٌؽملعملؾ٦ّنماظغملـرلمع٤ّماظغملؿنملماٌعملّٓدهملمؼبمٔمملغؿملؽملؿملمملتموتلضملؿملؽملؿملمملتماظعملّٕنماٌمملض٨ّم

مربمملمودظملّٕمعػمل٦ّاذهمل. متسمل٣ّمظظملمملئّٟمع٤ّمغزمل٦ّصماظغملؽملّٖا

                                                                 

 .2ٕٔ( األؽ٘بف هجَ اإلٍالّ، ك. ػٔبك اُٖجبؽ، ٔ)
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 ماٌقملرخ٦ّنم ماظلالمم)اظّٓرصّ٘(مسػمل٧ّمغعمل٦ّشمايفّٕ،مواظيتمأرػمل٠ّمسػملؿملؾملممل مراؼهمل وج٦ّد

م)رعّٖمايؿملمملة(.

 ماظظملال متؿػملؼملّٔ محؿملىمل ماٌؾملؼملهمل ماظضملػملؼملؿملهمل مإٌّاطّٖ مؼّٓموج٦ّد مسػمل٧ّ مواظّٕوعمملن ماإلشّٕؼ٠ّ دظملهمل

مؼبم ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظظملػمللظملهمل مع٤ّ ماظغملـرل مواضؿؾل٦ّا موأردشمل٦ّ، مأصالر٦ّن، معـمملل: دغمملغ٦ّخ

مغصملّٕؼمملتؾمل٣ّ،موخمملصهملمعّٓردهملماِّصالر٦ّغؿملهملماحملّٓثهمل.

 مأورذػملؿمل٣ّم مإظب ماٌؽملّٓائؿملني مع٤ّ موطـرل مع٦ّد٧ّ)ع( ماظؽمليب موأتؾمملع ماظؿملؾمل٦ّرمملؼ٨ّ غّٖوح

مبلؾنملماالضشملؾملمملدماظظملّٕس٦ّغ٨ّمشل٣ّمبعملؿملمملدةمرعلؿملّٗماظـمملظىمل.

 .)ماظؽملّٖوحمػ٦ّماشلفّٕةماِّوظبمظػملؼملؽملّٓائؿملنيمضؾ٢ّمعؿملالدمضبؿمل٧ّم)ع مؼضملّٓمػّٔا

 متزملنملمؼبمصػملنملمسعملمملئّٓم مِّغؾملممل ماظؾمملحـ٦ّن مظضملؿملؾملممل ماظيتمتغملؿ٣ّ ماظـمملظىمل مرعلؿملّٗ علػملهمل

مرعلؿملّٗمؼّٕويمصؿملؾملمملمدرلةمحؿملمملت٥ّمواالنمملزاتماظضملؼملّٕاغؿملهملم مصمملظظملّٕس٦ّن اٌؽملّٓائؿملني،

ماظغملدلىمو ماظؾشملرملهمل مبؾينمإدّٕائؿمل٢ّ مبشملرمل٥ّ مصؿملؾملممل مؼّٔطّٕ ماظيت مؼبموايّٕبؿملهمل إشّٕاضؾمل٣ّ

ماظؾقّٕ.

 مإذم ماظـمملظىمل، مرعلؿملّٗ معلػملهمل مؼب مع٦ّج٦ّد مػ٦ّ معممل مسغملّٗ متعمل٦ّل ماظؿملؾمل٦ّدؼهمل اظّٕواؼمملت

مؼّٓس٨ّماظؿملؾمل٦ّدموع٦ّعؿملمملئ٥ّمعّٓص٦ّغهملمؼبماِّػّٕاعمملتمواطؿرملظملوملم طؿملّٟمشّٕقمرعلؿملّٗمطؼملممل

معقملخًّٕا.

 ماظؿملؾمل٦ّدم مضمملظ٥ّ مسغملّٗمعممل موػّٔا م)ع( مع٦ّد٧ّ ماظؽمليب مرّٕد مبضملّٓ ماظظملّٕاسؽملهمل محغمل٣ّ ادؿؼملّٕ

مح٦ّلمتّٓعرلماٌؼملػملغملهملماظظملّٕس٦ّغؿملهمل.

 مؼبماظؽمليب م)ع( مع٦ّد٧ّ موأضػمّلؾمل٣ّ مأورذػملؿمل٣ّ مسب٦ّ مػّٕب٦ّا معضمل٥ّ مواظؽملمملزح٦ّن م)ع( مع٦ّد٧ّ

مصقّٕاءمدؿملؽملمملءمأربضملنيمسمملعممًلمظؿملعملسمل٨ّمسػمل٧ّماىؿمل٢ّماًمملغّٝمظػملؾشملّ٘ماظظملّٕس٦ّغ٨ّ.
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 موػ٨ّمتضملينمعّٓؼؽملهملماالذغملؽملّٓامأيمعّٓؼؽملهملمايالظؿملهملمطؼملمملمع٦ّج٦ّدمؼبماظػملطملهملم عّٓؼؽملهملمرؿملؾممل

ماآلراعؿملهمل.

 ماٌؽملّٓائؿملني متّٕاث مع٤ّ محزملّٕؼممًل ماظؿمملرطبؿملهمل ماظّٕواؼمملت ماظّٕواؼمملتمػّٔه مع٤ّ موظؿمللومل ،

ماظؿملؾمل٦ّدؼهملمأومشرلػممل.

 فمططني : -2
ماٌـدائقغز مرعلقسماظـوظٌمقح ماظػرسقغلمبعفد مبلؾىماالضطفود معصر معـ ًموتوبن

ماٌؾؽماظػرثلمارد ماٌـدائق مهًمرسوؼي مظؾصوبؽي ماالوظب مسبقمصؾلط م(1)عؾؽومونباشلفرة

مذقطيموحران مَضقؽبتؿب ماظقضً مػذا مبعد مصؾمو مصؾلط  مؼب ماظقفقديماظقفقد ماالضطفود دأ

ظؾؿـدائق مصؿؾعـروامؼبمعدنماخرىمعـمصؾلط موماظؼلؿماآلخرمصضؾماالغزواءموماخػوءمدؼـفم

معـمبطشماظقفقد زفرتماظقالدةماٌعفزةمومبعدمضرونمسدؼدةمعـماشلفرةماٌـدائقيمماخقصًو

ؿقحقدمدؼوغيماظمإظباظدارةمعـمجدؼدمومؼعقدماظـوسمملظقققمعدلوكمازلفم)ضبقك(ـومؼفقو بق

م مآدم مدؼوغي مازلفاالوظب ماظـوسمومعدلوك مالسودة ماظؿعؿقد مذعرلة مبدلممإظبؼعقد مايؼ دؼـ

دؼوغيماظؿقحقدماالوظبمظؽـمػذاممإظبعـماٌـدائق ماظقفقروؼلموماظقفقدممصدخؾماالظقفاظشركم

مؼ ظؽـفمٕمؼؿقضػمسـمغشرمم(فزلخماوـومؼفقومعدلقبإ)قنمقجفالمؼقاصؼماصؽورماظقفقدمصؾدأوا

سوعًومؼبماورذؾقؿمحؿكمم42يؼماظ ماعرهمبفومايلماظعظقؿمومادؿؿرتمػذهماظدسقةمردوظيما

موصوتفماٌعفزةم.

ماظـ مضبقكو موصوة ظؾؿـدائق ممحدثماضطفودمؼفقديمروعوغلم(2)دـي60)ع(مبوبعد

اظدؼوغيماٌـدائقيمومترطفومظؾدؼوغيماظقفقدؼيمصقدثًممإظب)عرؼوي(مبلؾىمدخقلمبـًماٌؾؽ

غورقرائلموبعدمم100)ترعقذا(مومتؾؿقذًام365ئق محقٌمضؿؾمسؾكماثرػومذبزرةمحبؼماٌـدا

                                                                 

 ٛٞ اؽل اُ٘بٕٞهائ٤ٕٞ اُن١ هبك اُٜغوح اال٠ُٝ ٖٓ ٖٓو ك٢ ػٜل )كوٝؿ ٌِٓب(. (ٔ)

 ٗؼ٤ْ ثل١ٝ. :( ك٣ٞإ ؽوإ ٣ًٞضب،روعٔخٕ)
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ـومؾمعـمصؾلط مععمطـرلمعـماتؾوعمابقاظرحقم(1)ػذهماجملزرةمضررماٌؾؽماٌـدائلماردوانمعؾؽو

مإظبصؼلؿمعـفؿمذػىممااظروعوننماظؾعقدةمعـمغػقذماظقفقدموااظؾؾدمإظبزلف(مأمكو)عدلضبقك

مؼبماظعؼقدةموماظدؼـمشلؿمحقٌموجدوامحرانماظداخؾقي ذػوبماظاظؼلؿماآلخرمضررمومااخقاغًو

أوالدماظقفقدمم(وػياظر)جؾؾًوخيلمػذهماٌدةمواديماظراصدؼـمصودبذوامعـمبغدادمعرطزًاممإظب

ـوءموغصؾقامسؿقدامبعدمسؿقدمأضوعًمبجوءتمبوآلجرماٌؼدسموًمشلؿم.قبـوم(دقفمزابو)سدلم

مطؾو م)ومرصعقا م. مدوضط ماىسؿقد مطوغًم ورذقؾؿ ماظقاحد معؿؾوسدة مأدقار مثيثي سـمدؼدة(

مواآلخر  دقارماظـيثيمواحورًماظقفقدمأورذقؾؿمبوم(2)غبًماظروػياموضدمسؾؿقامخبصقعفو

م.ؼؽـمؼبمودعفؿمإزاحيما دقارمسـفؿٕمو

م مرعد ماٌيكمثؿ دلموظقفقدموماظروػيمسب:م)ظؼدمأتقؿؿمفمومضولمشلؿئآبومإظبأغشمآثرا

م مبـوء مبـً ماظروػي مو مزابو معلوسدةمودقف مسـ مسوجز مأغو محبقٌ مأدقار مبلؾعي أحورؿفؾب

مجققذفؿ(.

مأعرمت م؟)بفذهمايؽؿي(صؿوذا مععمآبومخبصقرـو ؿمطقػمفمومأخدلػئ.متؽؾؿمأغشمأثرا

ضوعوموماظقؿمومععفمأبـفماظؾطقػمػقؾؾبعدمذظؽمجوءمومغفضمذوماجملدماظعوماحدثما عر

دؾضملهملمغؾممللمومأذػنملممملمومخّٔمعؿملّٓؼمإظبأػؾّٛم)ؿمجوءمػقؾؾمسبقمأغشماثرمومضولمظف:بنجراءمث

نمظؿغمل٤ّمعضملؾمل٣ّمإّوث٣ّمخّٔمعضمل١ّمدؾضملهملمحّٕاسمع٤ّمجؾ٢ّمب(مسػملؿملؾمل٣ّماظلّٕؼهمل)ومأغشمل٠ّماظغملػملؼملمملت

ومدققطؿقنماآلجرماٌؼدسمؼبمم(،(دّٕؼهملأض٦ّادؾمل٣ّمومد٦ّفمؼؽملشملعمل٦ّنمسػملؿملؾمل٣ّمدؾّٝمطػملؼملمملتم)

مإظبومتؾؿفؿفمومترتػعمبفمماماظـورمتشؿعؾمصقفوػيمصػلمطؾمربؾمتصقؾفمتؾؽماظـؾولبقًماظر

                                                                 

ٞ أُِي اُجبهص٢ أهرجبًٗٞ، ٌُٖٝ ٛنا االٍْ ؽِٔٚ فَٔخ ٖٓ  (ٔ) ٕ اهكٝإ ٌِٓب ٛ ٕ ثؤ ٣ٝؼزول اُجبؽضٞ

ٚ اُضبُش ٍ ثؼظْٜ اٗ ٖ ع٘ٞثبً هثٔب ٓٗ-ِٓٔٓٞى االٍوح، ٣ٝوٞ ٕ ٛغوح أُ٘لائ٤٤ ّ، ٌُٖٝ أُوعؼ ا

 ثلأد ثؼٜل ٛنا أُِي، ٌُٝ٘ٚ اٍزٔو اثؼل ثٌض٤و ؽ٤ش اٜٗب ًبٗذ ٛغوح رله٣غ٤خ ٤َُٝذ عٔبػ٤خ

 ًبُٜغوح ٖٓ كَِط٤ٖ.

ٚ: ٢ٛ رغ٤َل هؿجبد االَٗبٕ ّٜٝٞارٚ ٝاالهٝاػ اُْو٣وح.ٕ)  ( اُوٝٛ
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سؿؼمأثـكمسشرم)غودؽو(مبػضؾمتؾؽماظطيدؿماظطوػرةماٌفؿيممإظبما رضومتغرزمؼبم.ماظلؿوء

م.(ؼقمماظؼقوعيمإظباظعدممحؽؿماظروػيمومأوالدػوماظلؾعيموماظقفقدمعـماآلنموممإظبومدقؿققلم

مأيمذلءمممومأعرهمبفمػقؾؾمزؼقاو ومأحرقمومم)اٌيكمجدلائقؾ(ٕمطبوظػمأغشمآثرا

مأ مجعؾفو مو مأورذقؾؿ معطدعر ماًرابـر موماـ معبقعممإظبذػى مػـوك مضؿؾ مو بغداد

(مومدقؼفؿمطوظغؾورموطؾمعدؼـيمطونمصقفومؼفقدمومأطـرمعـمػذامصلنمحؽقعؿفؿم(1))اظؽقػقـ 

أربعؿوئيمم–ؿمؼبمبغدادمٔوغؾبؿوئيمسوممومضدمعوردًمحؽؿًومذاتقًومصقؿومبقـفؿمؽاظ مزؾًمه

أرتؼقامضدم)اجملؿؿعماظقفقدي(معـمأجؾمأدؿؿرارما دؿؼيلماظقفقديمؼبمبغدادمومم–حوطؿم

ماظعدمموماظـفوؼيموموردماظظيممعـمضقتف.مإظبوزقػيماٌؾقكمومػؽذامورؾمبقًماظقفقدم

آثرامبؽؾؿيمومبلعرممأوظؽؽمايراسماظلؾعيماظذؼـمطوغقاماظـكؾيماٌكؿورةمدسقامعـمأغش

مزؼقا مػقؾؾ معـ مذوماجملدماظعظقؿاموا مأعر مطؿو مجوءوا قؾؾمطونمأحدػؿمػقم)زازايمبرمػو

آثرا(مومضدمأغوبفمأغشمآثرامؼبمعدؼـيمبغدادم.مطؿومأغوبمأغشمآثرامواحدمأزلفم)بوبومبرمطقدا(م

مأغشرمبـمغطرمػلم مسؾكمعصىم)أوالي(م)غفرماظؽرون(مومأغوبمواجدًا ماظؽؾرلمو ؼبمدجؾي

(م(2))أغشمذوؼورمبرمغصوب(مأضوعفمؼبممبؾًم)مبدلؼـوأغشمآثرامسؾكمغؾعمذظؽماظـفرم.ومأغوبف

م"جؾول"جؾؾمم(موواحدمأزلفم)غصوبمبربفرام(مأضوعفمؼب(3))دقراعمتؼعمؼبمغفوؼيومػلمأرؼو

معـدا(مأضوعفمؼبمأررافمجؾؾماظقـوبقعماظقاضعمؼبمغفوؼيمدؾلؾيمطيظزالنمومأخرمأزلف )دؽو

م)أيمػمالءمايراسماظلؾعي(م مصقفمػمالءماٌؾقكماظلؾعيمومتػرضقا مغشل مػذا ماٌؽون مؼب بروان

مأغشمآث مبصقؾي مأضواظذؼـ ماظؾقًرا مزواؼو ماظؾقصوغلمؼب (ماظلؾع؟م جؾمدقؼمضقىم)اظعوٕم

مامومتـؾقًمدسقةمايقوةمومجعؾمععرصيماظعصوةمتذػىمػؾوء.اظظيم

                                                                 

ٕ: ٛ٘بى ٌٓبٕ ك٢ اُؼوام كك٘ذ ك٤ٚ عضخ مٝ اٌُلَ ٝؽُٞٚ فٌٔ ا٠ُ ٍزخ هجٞه ٣ٝوٍٞ ٔ) ٞ٤ً٘ٛٞ )

 اال٤ُٕٞ ٛ٘بى اْٜٗ ٤٤ًٖ٘ٛٞ.

 -هوة ٓل٣٘خ اُلِٞعخ  ( ٣ِيٕٓٞ إ رٌٕٞ ػ٠ِ اُلواد رٞعل اًبك٤ٓخ ٣ٜٞك٣خ ْٜٓٞهح ٝأُٞهغٕ)

 ػ٠ِ اُلواد. 

 ( ٓل٣٘خ ك٢ ثبثَ اُغ٘ٞث٤خ ًٝبٗذ ٛ٘بى اًبك٤ٔ٣خ ٣ٜٞك٣خ. ٖ)
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ماظذيمأعرمذوماجملدماظعظقؿو مذظؽمبلعرمعـمػقؾؾمزؼقا .مذػىممح مصعؾمأغشمآثرا

ماٌلؿوةمحرانمطقؼـومومجوءمبوم:(1)"جؾولمعقدؼو"امرقرمادمعوديمإظبأغشمآثرام

مبطملّٓادمبؾمل مؼب مغزملؾ٥ّ مو ماظؽملمملص٦ّرائؿملني معػمل١ّ مأررؾمملغ٦ّس مأحظملمملد مأحّٓ مذؿملؿ٢ّ مبّٕ رلان

)بمملب٢ّ(مومعؽملق٥ّماظلػملشملهملموماظلؿملمملدةموعضمل٥ّمطمملنمدؿ٦ّنمغمملص٦ّرائؿملمملمومتسملمملسّٟماظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّنم

م)بمملب٢ّ مبطملّٓاد موؼب مذؿملؿ٢ّ( مبّٕ مبؾملرلا مبّٚمآل مؼبمتغملمملثّٕوا مطمملغ٦ّا ماظؽملمملص٦ّرائؿملنيماظّٔؼ٤ّ مو ،

مو مظ٨ّ مطرملّٟ مو م؟ مذكؽملؿ٥ّ مأربضملؼملمملئهمل ماظغملؿمملبمؼملؿملّٝاىمإظببطملّٓاد مػّٔا مؼب معؽملؾمل٣ّ مجمملء ،مع٤ّ

ما٦ٌّث٦ّقم؟ماظّٔيمعؽملّّمآلدمم عبؿملّٝممإظبومم"ذرؼؿ٥ّمإظبلموماِّوماِّغلمملنوسؼملػمل٦ّاممب٦ّجنملمػّٔا

مأوظؽ١ّ ماظؽمل٦ّر مػّٔا مو ماظؽمل٦ّر مػّٔا مؼرملؾملّٓون ماظّٔؼ٤ّ ماظضملمملٕم.مأنماظضملّٓممالمؼزملؿملنملممإظب، غؾملمملؼهمل

مدغؿملمملماجملّٓماظضملصملؿمل٣ّمتؾمملركمأزل٥ّ.

ماٌكؿور ماحد مزازايماٌذطقر مان ماظصثؿ مؼـ ماظعؾقومإظبودض مارتػع مععمماظلؿوء ودؽـ

اظصويقنممالخرون(ماظلؿيماٌكؿوروناابوئفماعوماوظؽؽ)مإظبًومثؿمرعدمؼقربوماثـ مودؿ مؼقع

مذرؼؿفؿمؼبماظدغقوموؼبماظعوٕماظدغققيمؼقجدمبعضمعـمغلؾماظردؾماظذؼـمسؾؿفؿم صؼدمغشروا

ماشراسماٌؾقكم معـ مػؿ ماظـورقرائق معـ موبقـفؿ مؼفوغف مبونمؼفقو مؼـلقن مصوغفؿ مبغداد ؼب

مضدمخؾًمعـذمانمغشلمبعضماوالدمؼفقومؼفقوغوموػؽذامجوءتماظروػيم عوئؿ مؤوغ مسوعو

مغلؾم(2)واضؾؿفؿ موطون مواظصؾقات ماظؿعوبرل موػبدت ماخؿوعفؿ مواصلدت مطؾؿوتفؿ وحرصً

معـمبذرةمؼفقدؼيمالنمابـماظؾذرةماظطوػرةمعومطونمظؾقفقدممع ـماوظؽؽماٌرؼدؼـماظذؼـموظدوا

                                                                 

االٕؼ اٜٗب )ٓلا١( كول ٝهكد ك٢ االَٕ )ٛٞه اكٓب١(، ٢ٛٝ أُورلؼبد اُز٢ رغبٝه  ُِذَب: (ٔ)

ؽوإ ًٝبٗذ اُقطٞح اال٠ُٝ ك٢ اُزؾوى ٗؾٞ اُغ٘ٞة ٝهٍٞ  ا٤ُِل١ كاهٝه ك٢ ًزبثٜب 

ئخ أُ٘لائ٤ٕٞ( إٔ اٍْ ٓ٘لائ٢ عبء َٗجخ ٖٓ ٓورلؼبد )ٓبك١( كبُٔ٘لائ٤خ ه٤ٓٞخ رورجٜ )اُٖبث

 ثبهٗ، ُْٝ رؤِد ر٤َٔزْٜ ٖٓ ٓ٘لا اُز٢ رؼ٢٘ أُؼوكخ.

 ٗؼ٤ْ ثل١ٝ. :روعٔخ، ( ك٣ٞإ ؽوإ ٣ًٞضبٕ)
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مسـم مابؿعدوا موػؽذا ماىلد مذفقات مؼطقعقا مان مؼب ماظروػف ماشرتفؿ موضد ماظقفقد اورذؾقؿ

ماظطفورةموسـماظعؼقدةمايؼي.م

ماظطقىو موؼبمعدؼـي مأذؽـدةا معدؼـي مبفمعـم(1)تلؿكمربؾقًو مضوم سؿؾمؼبممبلؾىمعو

محؽؿف مأثـوء موبغداد مو ا ماظطقىموطوغًمورـف مؼب مدؽـ ما ذؽـدا طوغًمتلؿكمعدؼـيمن

مأ مغورقرائقمؼضًوذؽـدا مصقفو مورؼشؿل  ن مرؼشمأعفمو مصقفو مطون مو مأزلفمم(2)ا واحدة

م.(ضقؼؾ)

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 

 

                                                                 

ٌّبٗلٙ اٝ )ٌّ٘لٙ( ٣َزؼَٔ اؽ٤بٗب ًِٔٞاّخ ٝاُطلَ اٝ اُْبة ٖٓ ََٗ ًٜ٘ٞر٢ ٝاُن١ ٣َبػل ( ٔ)

ٌُٜبٕ ك٢ اص٘بء اُطوًٞ ٣لػ٠ اٌّ٘لٙ ٝك٢ اَُٞٓو٣خ ٠َٔ٣ )اٌّبٗلٙ ٝٓؼ٘بٛب ٓواٍَ ٝك٢ ا
 االًل٣خ اٌّبٗلٝ(.

خ. (ٕ) ّٓ ُ ٌ أ ٚ ك٤٘٣خ ٢ٛٝ اػ٠ِ أُوارت اُل٤٘٣خ ك٢ أُ٘لائ٤خ  ٝرؼ٢٘ هئ٤ ِ آٚ ٓورج ه٣  
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 بي االشالميالصابئة امليدائيوٌ  والفتح العر

م:ػّٔاماظضملمملٕمومضممللمشلمملمإظبّ٘مروػهملمومأرد٢ّمأودوغممليمذّٕبؿمل

ماظـورقرائلمبزيمػقؾؾمزؼقاإزفريمظؼإذػ مو .م جؾمأنمتلؾ معـفمسؾؿفمومقؼؾ

ممتاظؽؾؿوتماظ مؼؿقددمحرؼب موأبفو مسؼقدتفؿ مأتؾوعمبـوء ح متػعؾ مذظؽمصلنمعبقع

ؼؾمومدؽـًمععمضقم(2)أدوغويزوجيمذػؾًمروػيمذربقشمإظقـو.مومدرلتدونم(1)اظـورقرائق 

ـمضقؼؾماظعؾؿميمػقؾؾمزؼقامصشفدمبفمسشرةمعـماظـوسمومدؾؾًمعز.مومتزؼـًمباظـورقرائل

مػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّا"سؾؿؿفمومضوظًمظف:و ض٦ّاًلممؿملمملةضػمل٣ّمظؿغملؿنملمأدمملسمايضّٓمأتؿملوملمبعملّٕرمملسموممأغممل

مو موإغرملّٕػممل موأرودًّٕا م."ػمملمأغمملمضّٓمأتؿملوملايؿملمملةمأردػملؿينمومربم.مِّنإسؼمل٢ّممب٦ّجؾؾملمملدػملؾملممل

مضؿملعمل٢ّم مأخّٔ موضػملؼملممًل"ظّٔظ١ّ مصمملرضؿ٥ّموطؿنملمومضّٕرمملدممًل وزعماظضملعملؿملّٓةماٌؽملؾضملـهملمع٤ّماظّٕوػهملمبؿملؽملؼملممل

م.م"اٌضملّٕصهمل

غؿقفيمتؾؽماظؽؿوبوتماظ مممظؾؽفوغيػؽذامغشلمإغؼلوممب ماظـورقرئق موماٌرذق و

أدؿعودمأضقاظفمؼؾمإظقفمومذػىموبعدمذظؽمإغلؾًمػلمعـمحضرتفمصعودتمععرصيمضقمادوغفو

امعبعمطؾمعومطونمظدؼفماظروػياظ مسؾؿؿفومظفموماؿوتفوأغؽرماظطيدؿماظ مطوغًمعـمتعؾقو

مأعؾؿف ماظروػيموأحرضفمؼبماظـورموأردؾماظـورقرائق مومممو :مضمملئاًلمظؾؽفوغيماٌرذق سؾقف

مأؼ ماظغملؿمملبماظّٔيمأسشملؿملؿغمل٣ّ مِّنماظّٕوػهملمم،مملػمملػمملت٦ّا م. مبمملظؽملمملر حنيمطؽملوملممزػملػملؿينإحّٕض٦ّػممل

مأجؾمل٢ّمع٤ّمبضملـؾملممل.

                                                                 

 اُؼبهكٕٞ ثبُل٣ٖ، أٝ أُئٕٓ٘ٞ أُ٘لائ٤ٕٞ. (ٔ)

 ا٤ُٜٞك ٝٛٞ اُْو اُن١ رؼجلٙ ا٤ُٜٞك. (  اكٝٗب١:ٛٞ ٤ٍل اٝ هة ٝٛٞ آُٜخٕ)
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ماظؽ مصبؿعقن مايؼي ماظعؼقدة مميوردقن ماظذؼـ ماظـورقرائققن مظفمراح مدؾؿقػو مو ؿى

مو مبوظـور مؼفقديصلحرضفو مسرق معـ معـقدرؼـ مطوغقا مأوظؽؽماظذؼـ مومٕم(1)ظؽـ مؼعقدوػو مٕ

مدـي.م86بوماٌدةمضقؼؾمومبؼلمبعضفومععفؿمحدثمذظؽمضؾؾماظػؿ ماإلديعلممإظبؼلؾؿقػوم

اظؽملمملص٦ّرائؿملنيماظّٔؼ٤ّمطمملغ٦ّاممإظبمًاومإغّٔارمغّٓاءـب)اٌالكمجدلائؿمل٢ّ(م(2)أرد٢ّمػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّاو

مذظ١ّماظضملزملّٕم مغؾملمملؼهمل مؼب مصعملّٛمحلنملمطؿمملبمملتم"ؼضملؿملرمل٦ّن مومأسؼملػمل٦ّا مث٣ّمثمملغؿملهملمإحّٔروا إحّٔروا

وانمػّٔهماظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملمدؿصمل٢ّمثمملبؿهملمودؿصملؾملّٕموتّٔطّٕوام)م"ممل()ماظغملؽملّٖامرباظ٦ّح٨ّماظضملصملؿمل٣ّ

م موبّٔظ١ّمدرلتظملّٝ ماظشملمملػّٕ ماظؿقّٔؼّٕ ماالبممإظبػّٔا مؼلرلمؼبمػّٔامععملمملم مال مإغلمملن مأي مظغمل٤ّ و

م.(اظلؾؿمل٢ّمأومؼؾملؼملػمل٥ّمصكملغ٥ّمؼؾقىملمس٤ّماظصملالممومد٦ّفمؼلعملّٛ

ماظّٖعممل مغؾملمملؼهمل محؿ٧ّ مدؿملضملؿملرمل٦ّن ماظّٔؼ٤ّ ماظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّن مغّٔؼّٕمأؼؾملممل ماِّخرلمإغينمظغمل٣ّ ن

موأثؾؿ ماظ٦ّضوملم٦ّا مذظ١ّ معؽملّٔ مو مإلغ٥ّ م، ماظغملرملّٟماظضملصملؿمل٣ّ مإزل٥ّ ماظغملؿمملبمو مػّٔا محلنمل أسؼملػمل٦ّا

دؿؿسملمملسّٟماظرملضمل٦ّبموماِّض٦ّامموماِّظلؽملهملمومد٦ّفمؼؾقىملمط٢ّمواحّٓمس٤ّمرحبهملماًمملصم،م

ّٕوػهملمومأدوغممليمومبلؾؾؾملمملمدؿؾملؾّٛمظّٔاػنملماظّٓؼؽملؿملهملماظيتمدبّٙمااٌد٦ّفمتغملـّٕماظغملؿمملبمملتمو

ومأغؾمملرىموماِّدوعؿملنيموماظؿملؾمل٦ّدمـّٕماظضملّٕبمؿّّماظضملّٕب٨ّمطاظصملالم.مػغملّٔامضؾ٢ّماظظملمإظباظؽملظمل٦ّسم

ماِّض٦ّامأدمملو مإغعمللؼملومل مو مأررؾمملغ٦ّسموم،دمملغؿمل٦ّن مذرؼهمل مع٤ّ ماظلؿملمملدة مدػملؾومل مسؽملّٓعممل ػّٔا

                                                                 

 ( ػٔل ٤ٜ٣ب ٣ٜبٗب ثؼ٘ ا٤ُٜٞك كبٕجؾٞا ٓ٘لائ٤٤ٖ ٝهؽِٞا ٓغ اُواؽ٤ِٖ ٖٓ أُ٘لائ٤٤ٖ ا٠ُ ثبثَ.ٔ)

ٝٛٞ ٌِٓب ٖٓ ػٞاُْ اُ٘ٞه اُؼ٤ِب، ٝٓؼ٠٘ أٍٚ )ٝاٛت أٝ ٓؼط٢ ا٤ُٚبء(، ٝٛٞ  هُجً وصَىا: (ٕ)
َ )ًجوا٤٣َ(. ُٝٚ أكٝاه ٜٓٔخ ًٝج ٤وح ك٢ اُلٌو اُل٢٘٣ ٝاُوٝؽ٢ أُ٘لائ٢. ٣ٝلػ٠ ثٔضبثخ عجوائ٤

أ٣ٚبً ثوٍٍٞ اُ٘ٞه )٤ِّٜب اك ٜٗٞها( أٝ ثوٍَٝ اُؾ٤بح أٝ اُؾ٢ )٤ِّٜب اك ٢٤ٛ(، كٜٞ اُن١ 

عِت اُؾ٤بح ا٠ُ األهٗ ٝأىٛوٛب ٝعؼِٜب ٕبُؾخ ُقِن اإلَٗبٕ األٍٝ )آكّ ٝؽٞاء(، ٝمُي 
)أُقِٔ(. ُٝول هبّ ٤ٛجَ ى٣ٞا  ثؤٓو ٝر٤َِؼ ٖٓ اُؾ٢ اُؼظ٤ْ )َٓجؼ أٍٚ(. ٣ٝؼط٠ ٕلخ

ثبُ٘يٍٝ ا٠ُ ػٞاُْ اُظالّ ُزو٣ٞ٘ اُْو ٝا٤ُْطبٕ ٝمُي ثؤٓو اُؾ٤بح. ٣ٝطِن أٍٚ ػ٠ِ 
َ ى٣ٞا( ٝاُز٢ ٢ٛ  ٕجبؿخ. ُٝول ّبهى  ٖٓٙا٤ُٖبؿخ اٌُج٤وح أُؼوٝكخ ثبٍْ )ٕجبؿخ ٌِٓب ٤ٛج

ٞ اُن١ ٗيٍ ا٠ُ ػٞاُْ اُظال ّ ثؤٓو ٖٓ ِٓي األٗٞاه ٛنا أُالى ثؼ٤ِٔخ فِن اُؼبُْ األه٢ٙ، ٝٛ
اَُب٢ٓ، ٤ٌُجؼ عٔبػ اُْو ٤ُْٝ٘و ٗٞه اُؾ٤بح. ٣ِٝوت ثـ)االثٖ اُط٤ت، اثٖ اُؾ٤بح( ٝإ ٛنا 

أُالى ُٚ ٌٓبٗخ ٤ٔٓيح ك٢ ٗلًٞ أُ٘لائ٤٤ٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ألٗٚ ؽبكع اَُالُخ اُؾ٤خ ػ٠ِ ٛنٙ 
)ّ( ػبهف اُؾ٤بح( األهٗ. ٝأُالى ٤ٛجَ ى٣ٞا )ّ( ٤ٛجَ أُ٘ٞه ٛٞ اثٖ )اُوٝؽ٢ ٓ٘لاك ٢٤ٛ 

 )ٌِٓب ٓبها اك هاثٞصب ا٤ُضب )ّ( هة اُؼظٔخ( ٝأٓٚ أُالى )٤ٍٔبد ٢٤ٛ )ّ( أّ اُؾ٤بح(.
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ماِّظلو متضملّٓدت مبطملّٓاد مع٤ّ مورّٕدوا متضملّٓدت٤ّ ماظؽملمملص٦ّرائؿملني مظطملهمل محغملؼملوملممحؿ٧ّ مػغملّٔا و

ماشل مو(1))اظلمملدمملغؿملنيّٓادؼنيدالظهمل مثالٔمملئهمل مٌّٓة موم( ماظضملّٕب٨ّ مإب٤ّ مرّٕدػ٣ّ مث٣ّ مدؽملهمل دؿني

معػملغمل٥ّمت موأغؿرملّٕ مومػمل١ّ ماًؿمملن. ممبؼملمملردهمل مذضملؾ٥ّ ممتؿملّٖ مإنمو ماظ٦ّضوملمبضملّٓ مذظ١ّ مبضملّٓ حؿ٧ّ

موضضملومل مو مػّٔا ماي٦ّادثمحّٓث مسػملؼملممًلتػمل١ّ مبعمل٧ّمدؿ٦ّن مبطملّٓام)عضملؾّٓ(، ماظضملّٕبمدؼب موحغمل٣ّ .

مسػمل٧ّمبالدمومعّٕتظملضملمملتمصمملرسماظّٔؼ٤ّمؼلؼمل٦ّنمػمملرداعمملؼ٨ّم)اظلمملدمملغؿملني(م اىؼملؿملّٝمومدؿملشملّٕوا

مومأغؿّٖس٦ّامعؽملؾمل٣ّمايغمل٣ّ.

م مزفر مػذا محدث مٌو مأغشثؿ مؼدسك معـ ماظقضً مذظؽ مذرؼيممؼب معـ مطون مدغؼو بـ

بـمسؾدمآمدؼـيمبغدادمومدخؾقامؼبمحؽؿمربؿدمعمإظبجوءمعـمعرتػعوتمأردوؼلمأررؾوغقسمو

م.(2)اظعربلمح مطونمحؽؿفمضدمبؾغماظلؾعؿوئيمسوم

بغدادموممإظبصرةمومأراهمعرتػعوتمصورسمعـمعدؼـيمدقفمزابوماظ متدسكماظؾثؿمأخذم

ومامسـمػذاماظؽؿوبماظذيمعبعفمامإبـماظعربلمطؿومطونمضدمأخدلمإغشمبـمدغؼأخدلمأغشمآثر

اظذيمتؾعفمعبقعمعؾقكماظـورقرائق موماظذيمجوءمصقفمذطرمآمصؼدمتـوضؾفمعؾقكموماهؤآبو

.مومطوغقامعبقعفؿمعـمأغشمبـمدغؼومإظبٌؾؽمأررؾوغقسموماظعوٕمعـمآدممعؾؽماظدغقومحؿكما

اظلودوغق مومسـمطؾمعومطونمؼرؼدمصعؾفمععمأوالدمشرسمآماٌكؿورؼـم.ثؿمأخدلهمسـمعؾؽم

مطفدماٌؾقكماظـورقرائق ماظذؼـمؼعقشقنمؼبمعـورؼمحؽؿف.ضاظعظقؿ.مومأنمالمؼ

مؼؿقٌمأغشمبـمدغؼو ومؼقض مأغفمظقدورؿفمضقةمعؾؽماظـقرماظلوعلموممتفدمإزلفمٕممػؽذا

إضوحوتمعؾؽماظـقرماظعظقؿمؼعؿؾمبنؼذاءماٌـدائق مغؿقفيمظؾفؾوؼيماظ مضؿـًمشلؿمبعدم

ممتفدمإزلف.

مو مؼلووؼف معو مٕمأجد ماظؽشػماظعظقؿ مسؾك ماظشروح مؼبمػذه موجدتف مٌو ب مبوظـلؾي

مؼبمحقزتلموهقظًمو معقجقد مػق معو مامإظبذػؾًمعبقع ما عي مرؤدوء ظـورقرائق معبقع

حبقثمطؿوبوتموؿىماظدؼـقيموؽاظاموذوػدتمطـرلًامعـماٌكطقروتمواظذؼـمطوغقامعقجقدؼـ

                                                                 

 ٍ٘خ.ٖٓٙة . ّ . ٝاٍزٔو ؽٌْٜٔ  ٖٓٙ – ٕٕٙؽٌْ اَُبٍب٤ٕٗٞ ٖٓ ػبّ  (ٔ)

 ( اُلوٝٗ إٔ ٤ٛجَ ى٣ٞا ٛٞ أُوٖٞك ٍ/ أػوف ٓٞهغ ٛنٙ األٍٔبء.ٕ)
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تؾ مظلمأغلمٕمأرؽبمعومؼشؾفمػذاماٌصدرماٌقثققم.م غفمعقثققمم(1)حقلمادؿماظؽشػماظعظقؿ

غفوؼيماظعوٕمممإظباالبدمعـذمبدءماظعوٕماظدغقوماظـوعـيمومإظبازعونمضدمييمو غفمضدموجدمعـذمبفمو

ماظعؼقدةماظصقققيموبؽؾموضقح.تعوظقؿمسـمبدءماظـقرموغفوؼيم ماجراء ماظؽؿوبوتمتعؾؿ وػذه

مؼبمايمطؿىماظظ متقجد موال ماظعظقؿ ماظؽشػ مطؿوبوت ماظؽؿوبوت مػذه معـؾ مؼب معقجقدة يم

مؼ معو ماظؽؿوبمػقماظلؾقؾاخرىموان مؼبمعـؾمػذا مإظبدؾقؾماالريحموغلخمظؾصوي ممعؾؿ

غفوؼيماظدغقومدؾقؾماظصوي مػذامغلخمظؽؾمابـمعـمابـوءماالرؾمايؼمظؽؾمابـمعـمابـوءم

ماظـطػيماظطوػرة.

مزؼق مػقؾؾ مأن ماظـوم)جدلائقؾ(ماثؿ مأخدل مازلف ماظزعـممتفد مغفوؼي رقرائق محقل

وػذامعومػقمعؼدرمشلذام.مصوظشرمدقفمؼزدادموماظؿؾقثمدقؿضوسػمطـرلًامؼبماظعوٕم!ما خرل

ومدقفمؼغؿرمطؾمم)غزملّٟمدرػ٣ّمع٤ّمذؿملغمل٢ّمطؾرلمذػيب(اظـقرممإظبػؽذامظـمؼرتػعماظزعـ.مو

وطونمؼبمبغدادماربعؿوئيممغفوؼيماظعوٕ.مإظبمذلءمؼبماظظيممومتؾؽماظػذلةمعـمحؽؿمإبـماظعربل

راؼيمومبقًمم(170)دؾعقن.موععمذظؽمبؼقًمعوئيمووتلؾؿماظلودوغققنماٌؿؾؽيمععؾد(راؼي)

دؿؼؾماظطفورةمامواظؾؾؾؾيمب ماظـورقرائق مـرقفمؼزدادماإلضطفودمومتؽدعـدامؼبمبغداد.وم

مقفمطبؿػلمطؾمعومػقمعبقؾ.د.موا غلوندقػلدممؼزدادماظؿؾقثمواظزغومواظلرضيمواًداعو

مؼو مب ماظـورقرائق معـ معـ ماظؽشػماظعظقؿمظظؽـ موػذا ماظؿعوظقؿ مبفذه مربؿػظًو مثوبؿًو ؾ

مدرلتػعمدورعًومؼبمدؾقؾماٌمعـ مودقشوػدمدقؿوءماجملدماظعظقؿ.

اظعشىماظضورممـرؾبؼؽمؼبماظعصرماظعربلمتؿضوسػماٌكؾقضوتمعـمعبقعمأغقاعماظشرمطؿو

ؿًمتصؾ مالمضبصكمسددػومطوظظيمماظذيموماظشعقبموما ظلـمتشممؼـؿقمبلرسيوما ضقاو

                                                                 

ٚ ٤ْ٣و ثنُي ا٠ُ ًزبة )ٔ) ٖ اٗ اُق روٍو ٤ّبُٚ( اُن١ ٣ؼبُظ اكم اُزلب٤َٕ ٝثبٍئِخ  ًض٤وح ػٖ ( اظ

اُطوًٞ ٝأُؼزولاد ٣ٞهثب ُٜب ِٕخ ثبٌُْٔ كٔطٜو ّبِٓ"أٌُْ" ٛٞ اُن١ ٣ٔو ثٚ ارجبع 

 االك٣بٕ االفوٟ.

 ٝهل ٣ؼ٢٘ اٌُٜبٕ -
 ا١ اُورو ٤ٍْ ثبُٔبء ٝاُي٣ذ اص٘بء اُزؼ٤ٔل -
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ح مؼؽقنمايؽؿماظعربلمضدمأغفكمػمومسؾؿمػقؾؾمزؼقا:)ؼبمغفوؼيماظعوٕاموتؽوثرمومتضوس

مدـي مآالف مومأربعي مدقوتل مبعدها مدقلتل مصوٌلق  مظف معدبر مسيعوتمطؿو مأربع ؼظفر

تشفدمتػؿ مأصقاػفومومتؾورطفمومما زلوكمؼبماظؾقرعفزات(مؼبماظعوٕمحؿكمأنماظطققرمو)ع

ؾقضوتمذاتما ربعمأحفورماظؾنبمؼبماالبـقيموماظؾققتمومحؿكمزبؼشفدمظفماظؼرعقدموامظف

مأطـر: مزؼقا مػقؾؾ مأوض  مظف(.و موتشفد مأصقاػفو اظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّنموم))م)ظؽـ(مأغؿؿمأؼفوتػؿ 

ػ٦ّمآماغمملماب٤ّممأؼؾملمملماِّتعملؿملمملءماظزملمملي٦ّنمالمتقملعؽمل٦ّامب٥ّموالمتضملؿؽملعمل٦ّامدؼؽمل٥ّماغ٥ّمؼعمل٦ّلمظغمل٣ّم)اغممل

ػ٦ّمػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّاماظّٔيمغّٖلمممملغأولمآماظّٔيمبضملـ٥ّماب٦ّهماظؿملغمل٣ّموؼرملّٕحمظغمل٣ّماغمملمػ٦ّماظّٕد٦ّلماِّ

مب٥ّ متقملعؽمل٦ّا موال متزملّٓض٦ّه مال ماظلؼملمملء معػملغمل٦ّت مأسػمل((ع٤ّ ماٌكؿمملرونم. ماظزملمملي٦ّن مأؼؾملممل مظغمل٣ّ ّ٤

ماو مأؼؾملممل مأصؼملّٓواأغؿ٣ّ م. مثؾؿ٦ّا ماظّٔؼ٤ّ مالممظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّن مو ماٌؿؼملؿملّٖ ماظشملمملػّٕ ماظلؾؿمل٢ّ مػّٔا ؼب

مذيمّٕص٦ّاه مأواعّٕ مع٤ّ مأعًّٕا مأو مواحّٓة مأمطػملؼملهمل مذظ١ّ ماظضملصملؿمل٣ّ مبفملؼّٓؼغمل٣ّماجملّٓ مؼفملخّٓ مضّٓ غ٥ّ

ومحنيمؼغمل٦ّنماٌلؿملّّمضّٓمسمملدمم"ع٤ّماؼّٓيمطّٕون...ومسػمل٣ّمػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّا:مضبّٕدغمل٣ّمومؼؽملفؿملغمل٣ّو

صؾمل٦ّمدؿملضملّٕجمومؼػملؿق٠ّمبلّٕهماِّولمماظلؼملمملءمومحغملؼمل٥ّمدؿمللؿؼملّٕمدؿهملمآالفمدؽملهملمإظبسّٕجمو

ماِّرضغرملفملمع٤ّممولماظرملّٕورمومتطملمملدرماظضملمملٕم،موعمملغؾملمملؼهملماظضملمملٕمدؿّٖمإظبع٤ّمتػمل١ّماظظملذلةمو

.مودؿملغمل٦ّنمػؽملمملكمؼبماظضملمملٕمخ٢ّماظلؼملمملءّٓومعمملمػؾّٛمع٤ّماظلؼملمملءمدؿملضمل٦ّدمومؼماِّرضدؿملّٓخ٢ّمؼبم

موأ م. مجمملره معمملل مأحّٓػ٣ّ مؼرملؿؾمل٨ّ مال مالمميمملرد٦ّنمغمملس مو مأحمملدؿملّٗماظؽملمملسمإظؿملؾمل٣ّ دؿضمل٦ّد

مسني مسؽملؾمل٣ّ مدذلصّٝ ماظضملمملٕم. مؼب ماظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّن مؼؿغملمملثّٕ مو مدؿملؾملؿّٓون م. مومايلماًؿمملن ّٓ

..مومؼغمل٦ّنماِّعّٕمطؼملمملمظ٦ّمأنمدػملشملمملنمأب٤ّماظصملالمموماظّٔيمدػملشملمملغ٥ّمطبؿظمل٨ّماظلؿملّٟمع٤ّماظضملمملٕم.

ماظرملؿملشملمملنمطفملغ٥ّمٕمؼغمل٤ّمؼبماظضملمملٕمومعضمل٥ّمتّٔػنملمض٦ّات٥ّماظيتمطمملنمميؿػملغملؾملمملمؼبمػّٔام ع٤ّمدغؿملممل

م.(1)أنمجمملءمأب٤ّماظضملّٕب٨ّم)عمملرس(مومعؽملق٥ّمسالعؿ٥ّمومضؿملّٓهمبؿملؼملنيماظعملل٣ّممإظباظضملمملٕم

                                                                 

 خ.ٍ٘ 1ٕٓاُول اٍزٔو ؽٌْ اٝالك ٤ٜ٣ب ٣ٜبٗب ( ٔ)
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مأغوس مدققجد مرويقنمأجؾ ماظلؾطي مدؿعقد مو مايقوةمإظبا مأدرة اظعظؿكممأبـوء

مذبؿفدؼـ معمعـ  ماٌؾقكودقؽقغقن مظؽـ ماظعصر(1). ممتدقـفقن مأوائؾما مصعؾ مطؿو وعًو

 غفؿمأػؿؿقامبوظزراسيمضؾؾمطؾمذلءمومبندخولماٌلرةمسؾكمضؾقبماٌؾقكم.ماظـورقرائققنام

ماظـوسم معبقع مدقفممإظبدقعقد مو ماظصويؼاظدؼـ مسدد ما زداد مؼعؿ ريحمومؼلؿؿرم مو

مقنؿ.مدققوصظماظـوسمسؾكمطؾؿيمواحدةمومؼؿؽؾبدونمإضطرابػبلقنمأظػمسوممبفدوءموم

حلدمومذؼوقمصقؿومبقـفؿم.مدؿزولماإلرادةماظشرؼرةمعـم.مظـمؼؽقنمػـوكمطرهموظغيمواحدة

ماظـوسمواظشعقبمواظألظلـموسؼقلم مأطـرم:عبقع مػقؾؾمزؼقا دثمػذهمح مهموض مػذا

ماظقضًماٌعفزات مضب  ماًؿلح  ماآلآلف مػذه مدؿؽقن محص مقا معـ ماظلـ  معـ ن

مآغقو مسصر مطون ما ول ماظعصر م ن مزؼقا مؼورو مأغو متطقؼرهمغصق  مو ممتوعًو معفؿي مو شمآثرا

معـقًمظلمأغومػقؾؾمؼوورمزؼقا.و

 سام:ـــالع -3
مع  مؼعؾؿ مأحد مصقفوال ماٌـدائققن ماظصوبؽي مزفر ماظؿقدؼدمؿك موجف مواظصوبؽيمسؾك ا

وملثرةمطـرلًامبدائققنمػؿمذعىمآراعلمسراضلمضدؼؿموظغؿفمػلماظؾغيماآلراعقيماظشرضقيماٌؿاٌـ

م."اآلطودؼي"

ماٌـدائقمقجدؾبؼ مجقاظصوبؽي مضصؾوت مأو مضرى مؼب مسؾكمضػوفما غفورمن ـقبماظعراق

مو ماظقدوؼي ماٌفـ مؼزاوظقن ماظعدد مضبؿوجفظصـوسي مضراػؿماظ  مؼب مواظصقودون ماظػيحقن و

مواي مـفواظودادة مايؾلورة ماًشؾقياظومرـوسي موؼقارب ممضدا ماوف ماٌدنمبعضفؿ سبق

ماظ م ماظصقوشي مرـعي مورقروا ماظلوبؼي ماظؾدائقي محرصفؿ ممموردي مسـ مواغصرصقا اظؽؾرلةا

                                                                 

 ٣وٖل ثبُِٔٞى ٛ٘ب اٌُٜبٕ ٝ ؿوً هللا أُوٖٞك ثْٜ أُ٘لائ٤٤ٖ.( ٔ)

ِ آصوا هل أُْٜ ٤ٍٔٚ أِٗ ثٖ كٗوب ثبٕ ٣و٘غ ا٤َُِٖٔٔ ثؤٕ أُ٘لائ٤٤ٖ ًبٗٞا  - ٕ أٗ اُؾٌب٣خ رٞؽ٢ أ
ٚ ًزبة )ً٘يا هثب( أٝ أ١ ًزبة ٓولً آفو ٓؼِ٘ب ثؤْٜٗ ٤َُٞا ثٞص٤٤ٖ٘. َ اٌُزبة ٝ ٣و٣  ٖٓ أٛ

 ح )رْج٤ٜبٕ ك٤ٚ(. عبء ك٢ ّوػ ٕال -
 ك٣ٞإ ؽوإ ٣ًٞضب روعٔخ ٗؼ٤ْ ثل١ٝ. -
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م موحقظقػو مبفو مواالجؿؿوسلممإظباحؿػظقا ماالضؿصودي ماظـشوط متزاؼد موبعد مسصرؼي رـوسي

دلىمالدقؿومبغدادمواظؾصرةاموبلسدادمبعقائؾفؿمرقبماٌدنماظؽماجفققايدؼٌمؼبماظعراقمت

ؼقعـوممإظبطؾرلةامحؿكمخؾًماظؼصؾوتمواظؼرىمعـفؿموادؿؼرتمشوظؾقؿفؿمؼبمػوت ماٌدؼـؿ م

م.ػذا

وظبمزفرتماظدطؿقرمخزسؾماٌوجدي:معـمحؼـومانمغػؿكرمبونمدؼوغيماظؿقحقدما مؼؼقل

سبـمسـمم(1)ظىماالذقوءمومجقػرماظدؼوغوتموؼبمواديماظراصدؼـمومذؾفماظدؼوغيماٌـدائقيمبوغف

م موادي مؼب معقجقدة معقحدة موعـماظراصدؼـدؼوغوت مواظؾوبؾقي ماظلقعرؼي ماظدؼوغي مومؾ االطدؼي

مو ماٌـدائقيمواضقاالذقرؼي ماظ مبوتمتلثرلماظدؼوغي ماالدؼون معـ سؾقفومؼبمغصقصممًوشرلػو

ماظقلورمتصػمػـوكمعيئؽيمعـماظعوٕماٌوديمعلقطر مربو مومظؽؾنمسؾكمػذاماظعوٕمواظؽـزا

ماظؽقطى مػذا معلرل معودي معيك مطقطى معـؾ موا ماظؼؿر معيك معيكماظشوذد  ؿسمعش

وتذلكممظؽـماالضقامماٌذطقرةمبدأتمتمظفمػمالءسطوردموسشؿورموغرلملمووعيكماغؾقموظقؾوتمو

قيما رضػـوكمغصقصمعـدائقيمتذطرمتلثرلاتماظؽقاطىمسؾكماظؽرةمسؾودةمآمعؾوركمازلفمو

متؼقلمػذهماظـصقصمتـلفؿمععماظدؼوغيماٌـدائقيماظ االث مسشرموؽقاطىماظلؾعيمواظعـؾم

سـدمماظؽقاطىمغػلفومشلومتلثرلمعؾوذرمسؾكماًؾؼماظؾشريمعـًيبونمعيئؽيمػذهماظؽقاطىمو

مبلران ماظقظد مؼؽقن مؼبمزوجؿف مبذرتف ماظرجؾ مؼؾذر مسـدعو ماظؼؿر مسققمماطؿؿول م)وجقد دره

ماظقظقد(موزوػرةماٌدمواىزرميمؼبمػقعع بوظؿغرلاتماٌـوخقيمغؿقفيمما رضرمطذظؽمتلثوذا

م ماظؽقاطىمسؾك ماخرىمحقٌمتلثرتماظدؼوغيماظلقعرؼيموما(2)ا رضتلؾط مبلعـؾي غلؿشفد

م مطؾؿوتماراعقي محقٌمػـوكموجقد ماٌـدائقي ماظـورريبوظدؼوغي مطؾؿي ايورسمم)اٌيك(عـؾ

كماظذيمؼلفؾمايلـوتمػقماٌيوبؾفومؼبماظلقعرؼيمطؾؿيمايورسموؼبماٌـدائقيمتؼمواظـورقر

موتع ـوسموواظلقؽوتمظؾ مررؼػي ماٌـدائقيمطذظؽمطؾؿي مؼب ماضؿؾلًمعـمضؾؾم)اظؾقً( اؼضًو

                                                                 

 .1ٖٔاُؾٚبهاد االها٤ٓخ ؽبٙ٘خ االك٣بٕ اُزٞؽ٤ل٣خ االهثؼخ، فيػَ أُبعل١ ( ٔ)

 ٗياٍ ٍؼٞك١. \( ؽو٤وخ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ، ك٢ آخ ؽبٙوح ٤َ٘ٓخ.ؽبٓلٕ)
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ماظلقعرؼ مو مرؼقسماظؿعؿقدتع ماظؾقًماؼضًوا مإذطذظؽماجراء مما ظؾوسماٌـدائق مؼشؾف

مم.سـدماٌـدائق اظردؿيممػقمواظلقعريمبوظؾؾوسممخيلماظؿعؿقد

مبوٌلوواةمضؿؾلًمعـماٌـدائق معـؾمذرؼعيماور قماظذيمتع اظؿشرؼعوتمامإظباضوصيم

عودةمععظؿفومعلؿقحوةمعـمم32تـظقؿمايقوةمبوب ماظرجؾمواٌرأةمواةؾيتمواةرعوتمو

م ماٌـدائقي ماظػؾلػي مجدؼدةا مذعرلةقاظؾوبؾقماضؿؾسمطذظؽضقة مومن مرأسماظؿعؿقد معـ ادبذوا

حؿػوالتمعـؾماٌـدائق ماالقعقنمؼؼمذفرممتقزموظ متؽقنمؼباظلـيماٌـدائقيمبداؼيمظلـؿفؿما

ماظؾوبؾق ػـوو مان مسؾك متدل مطـرلة مغصقص مك ماظشؿسماٌـدائق مسؼقدةماضؿؾلقا محقل

مسؾكمو ماٌؾوذر وػـوكمؼبمعلؾيمغبقرابلمؼلؿؾؿمذوراتماظعدلمعـماظشؿسمما رضتوثرلػو

م.شؿسماآلظفمشلؿوجعؾقامعيكماظ

مم ماضؿؾس موطدؼقا طؿو مذعذقرؼقا ن ماٌـدائقيمن ماظطؼقس معـ موشرلػو ماظؿعؿقد رلة

ػذامدظقؾمسؾكموجقدماموػذهماالضقاممقاضقيمؼباظاظؾغيماآلراعقيمشلؿمامصضًيمسـمموغلؾقػو

مرؼخ.ماظدؼوغيماٌـدائقيمؼبمواديماظراصدؼـمعـذمصفرماظؿو

اٌـدائققنمذوػدًامسؾكمػذاماظعصرماغفؿممؼظؾاخػوءمايؼوئؼمرشؿماظؿضؾقؾمواظؿشقؼفمو

م مومورةحضاػؾ مووسراضي ماظؿقحقد ما بداؼي ماظقاحد مؼبمدؾطوغفحسؾودة مذرؼؽمظف مال ؼبمماد

مسـماظعراق مارؾفؿامصرااتشؿًما اظغربي شلؿمغؽؿىموغؽؿىمدموععفؿمعـماظػضقلمظقعرصقا

ػذهماظدؼوغيماظ مطوغًمعـؿشرةممابؾغيمبلقطيمعػفقعيمانماظغرضمػقماظؿؾق موظقسماظؾقون

ماظش ماظعؼؾمحضمةاٌـدائققنمبـوماؽؾؼبماظعوٕماطقػمتؼؾصًمبفذا ورةمووؿعوتمضبؽؿفو

معغرؼفمواٌعر مايضورؼي موانوزاتفؿ مبوظليح موجقدػؿ مسؾك مضبوصظقا مان مؼلؿطقعقا مٕ صي

م.ظؾفققشماظغوزؼي

ػذهماظؼؾيماظؼؾقؾيم)اظصوبؽيماٌـدائققن(مٓمحؽؿؿفمؼبمبؼوئفؿاموظؽؾماالدؼونمعـػعيمعـم

مإظباٌعؿؼداتماظؼدمييمعـمضؾطقفموصقـقؼقيموؼقغوغقيممادؿؿرارمػذماظؾؼوءمالغفؿمضبؿؾقنمارث

مواذقرؼي موبوبؾقي مععممتلؽمدقعرؼي مسـفو مؼؿكؾقا مذاطرةمفٕ ماغفؿ ماًوظؼ.. مبقحداغقي ؿ
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م-رشؿمربووالتماظؿذوؼىعـماظمسؾكماالدؼونموحقوةماظـوسماظؼدمييماٌـلقيموظذظؽمتركماظؼدر

اولمدؼـموحدمآممإظباظػًماغظورماظعوٕمموانمػذهماظؾؼقيماظؼؾقؾيمطلمالمتـؼطعمدائرةماظقجقد

مواظؽ ماظشرمواظـقرموضدسماظطؾقعي ماًرلمعـ موعقز اموغودىمبوظليممواٌعرصي.مػذمماظظيقن

االغؿؿوءماظقفمعـذمعؽوتماظلـ مبعدمطقارثموضعًمشلذهمماظدؼـماظؿؾشرليموضدماشؾؼمأبقاب

وؼعؿزماٌلؾؿقنمبدؼوغؿفؿمصـقـماالدؾوبمانماسؿزازغوماظؽؾرلمبلنمؼعؿزماٌلققققنمبدؼوغؿفؿم

غشعرمبوظػكرمالنمػذهماظػروعمعـمذظؽماالرؾموسبـمغعرفممتوعًومغؼوطماالظؿؼوءمؼبماٌعؿؼداتم

م.ععماٌلقققيمواالديم

 : ساُــــــــــــــــإٖ -4

م  ماطون ماظلودوغق ؼب مظؾػرس ماظشؿقؼي ماآلراعق م"رقلػقن"ظعورؿي معـ ماظؽـرل ا

ؼبمعوبدمسدؼدةاموازدادتمأسدادػؿمؼبماظػذلةماظلودوغقيمخصقرًومواٌـدائق اموشلؿمصقفومع

وا ػقازمومم"سورؿيمبيدمسقيم"ذرقمدجؾيموضػوفماظؽرخيمواظؽورونامادؿقرـقامدؼزصقلم

ماٌـدائق موورؾ مواظؾلقؿ مواةؿرةا ؼبمم"سربلؿونمايوظقي"بيدمسقيمممإظبمقناًػوجقي

دمعقدؼواموطونمأشؾىمدؽونمذقذذلمعـماظصوبؽيماظؼرنماظـوغلماٌقيديمسدلمسلولمبوبؾموبي

أػؿمحوضرةمشلؿاموتػقضقامؼبمرـوسيماظذػىمم"رقىمعوثو"اٌـدائق امطؿومأرؾقًماظطقىم

واظػضيموا حفورماظؽرمييماظ مطوغًموؾىمعـمممؾؽيمآراتومؼبماٌرتػعوتماإلؼراغقياموظؽـم

ا ػقارموضػوفما غفورموضوعقامموادؿقرـقاما رضاظؼلؿما طدلمعـفؿماعؿفـماظػيحيموزراسيم

مبؿـظقؿمضـقاتماظريمؼبمأرضماظلقاداموأدلقامشلؿمحقاضرمعفؿيمعـؾمطوقثوومودوقرا.

 :ٍدـــٛ اهلـــاب٠ــــص-5
اغؿشرتماٌـدائقيمؼبماشلـدمسـمررؼؼم)بقدادػ(اماظذيمؼعدمأحدمأبرزمأغؾقوءمروبؽيم

ردقلمآامواغفموادطيمب ممحراناموضدمزفرمبلرضماشلـدموطونمػـدؼًواموتـؾلموضولماغف

ماشلـديام ماظذلاث معـ معـوبعفو مأخذت م)بقدادػ( مدسقة مأن ماظقاض  موعـ موخؾؼف. آ
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م مودفلؿون ماظلـد مسدل مدسقتف ماٌؾؽممإظبواغؿشرت مأوائؾمسفد مبؾغًمصورسموذظؽمؼب أن

ام(1)أولمعـمأزفرمعذاػىماظصوبؽيم–أيمبقدادػمم–)رفؿقرث(.موؼؼقلماٌلعقدي:مػقم

ؼدسقنماظـقابًم غفؿمربطقامسؾودتفؿمبزحؾاموزحؾمذلغفماظؾؼوءمواظـؾقت.مموروبؽيماشلـد

ماظقالدةموتؿؽررم مأدوار متؿؽرر ماظذيمؼع مأن مبوظؿـودخ مضوظقا: ماظذؼـ عوالمغفوؼياممإظبوػؿ

وضبدثمؼبمطؾمدورمعـؾمعومحدثمؼبما ولاموػذامعـؿفكماظعذاب.موانماظـقابمواظعؼوبم

مالمسؿؾمصق مصوآلخرة ماظدغقو مبويؾقلاموؼع مأنماظشكصمرمبومهؾمضبدثمؼب فو.موضوظقا

مذاتفمورمبومضبؾمجزءمعـمذاتفموذظؽمسؾكمضدرمادؿعدادماٌزاجماظشكصل.

مؼبمسلولماظعراقامسؾب مصفلمعدؼـي محران رصًمعدردؿفومؼبماظؿورؼخماظػؽريمبلغفومأعو

موطوغًماٌدؼـيمذاتمأػؿقيمطدلىمٌرورمررقماظؼقاصؾمبفو.موضدماذؿؼماد موثـقيا ؿمعدردي

مذؾب ماظ متع ماظطرؼؼ.مطؿو م)حراغق( ماظؾوبؾقي معـ طرتمؼبماظؿقراةمؼبمدػرماظؿؽقؼـ:ماٌدؼـي

مإظباموضدمطوغًماٌقرـما رؾلمظمبوءماظعدلاغق ما وائؾمضؾؾمذػوبفؿم21ام29ام4ام24

صؾلط .مواٌرج مطـرلًامأنمإبراػقؿموأحػودهمطوغقامعـمدؽونمأراضلمػذهماٌـطؼيمطؿومتشرلم

ماٌرطزمسوذًماظصوبؽياموػلمطؿومؼؼقلماظشفردؿوغل:م(2)ظؿقراةمغػلفوذظؽمامإظب اموؼبمػذا

م.مممم(3)))ايّٕاغؿملهملمػ٣ّمعبمملسهملمع٤ّماظزملمملبؽهمل((

م

م

م

 

 
                                                                 

 .ٕٕٔ/ٖ( ٓوٝط اُنٛت، أَُؼٞك١: ٔ)

(ٕ :ٖ  .ٕٖ – ٖٔ/ٔٔ( ٍلو اُز٣ٌٞ

 .ٕٙٔ/ٕ( أَُِ ٝاُ٘ؾَ، اُْٜوٍزب٢ٗ: ٖ)
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 املبخث الثالث

 ضطهادات اليت مر بها امليدائيوٌاأل

 ييالدمً القرٌ االول امل ءا ًًبد  مراحل التاريخ

 ضطّاد الدٖين:األ -
م ماظدؼ مأعرًا ماالضطفود مؼبماظعوٕماظؼدؼؿموسوٕماظعصقرماظقدطكامطون موسودؼًو علظقصًو

م ما دػماغف ماٌـدائقعأوعع مغول موضد مايوضر. محؿكمزعوغـو مأحقوغًو ماظؼدممذؿكمقؿد معـذ ن

ما  موا أغقاع ماظػؽريمواظدؼ مواظلقودل مسدممضطفود ماظلؾىمػق مؼؽقن مودائؿًو جؿؿوسلا

مأتؾوعمأضدممدؼوغيمزل ماٌـدائق مبلغفؿ ميؼقؼي امصؾقما رضووؼيمتقحقدؼيمسؾكموجفمصفؿ

أزظـوماىفؾماظدؼ ماٌقجقدمظدىمطـرلمعـماظـوسامظعرصقامحؼقؼيماظقاضعماظدؼ ماظلؿوويم

مروػؿمططوئػيمغودرةماتؾعًمأولمغداءمزلوويمظؾؿقحقد.ايـقػمظؾؿـدائق اموظؼدقب

مقطونمأولماضطفودمواجففماٌـدائق ماضطفودمإظبنمضؾؾمآالفماظلـ امح متعرضقا

اظقفقداموربووظؿفؿماىودةمظؾؼقوممبعؿؾقيمإبودةمطوعؾيمظؾؿـدائق اماغؿفكمبؼؿؾمأسدادمطؾرلةم

عـمسؾؿوءماظدؼـاموسؾكماثرمذظؽمػفرماٌـدائققنمدؼورػؿما وظبمؼبمم360عـفؿمعـمضؿـفؿم

صؾلط .موضدمدونمبوظؾغيماٌـدائقيمأحداثمتؾؽماجملزرةموعومتيػومعـمػفرةمأحدماظذيم

موضدماغؿؼؾًمإظقـومضؿـمإحدىماٌكطقروتماظؼدمييمظؽؿوب:م)حرقبانمطقؼـو(.مممبؼقامأحقوءام

ثؿمتيمذظؽمرراعماٌـدائق مععمروبؽيمحرانمواظذيمغؿٍمسـفمػفرتفؿماظـوغقيمسبقم

موعوم ماٌلقققيا ماغؿشور معـ معؾؽر موضً مؼب ماٌلققق  معع ماٌـدائق  مرراع مثؿ اىـقب.

مواتفوعف مظؾؿـدائق  ماضطفود معـ مذظؽ مإسينمأسؼى ممت موبوظؿوظل مواظــقؼيا مبوشلررؼي ؿ

ايربماٌلقققيمضدمطؾمعـمؼـطؼماآلراعقيامعؿفؿًيمإؼوهمبوٌـدائقيامحقٌماسؿؼدوامأنمطؾم

معـمؼؿقدثماآلراعقيمعـدائل.
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 :يف اٖساُقبن الكسُ االٔه  اهلذسٙ   ً 273ضٍْ  اسداخ -

م مجوء ممإظبح  ماٌؾؽ ماظلؾطي مدـي ما ول مبفرام م()م273اظلودوغل محبؿؾص. ميؼوم

اغفمٕمؼلؿطعممإالاضطفودمذعقاءمضودػومايدلماالسظؿمظؾزرادذًم)طوردؼر(مضدماٌـدائق ام

مادىماممتوعًومقفؿسؾاظؼضوءم مظعدةمضرونموٕمغشوػدماظؿلاظؿدوؼـمتقضػممإظبممو رلاتمذمتوعو

م. واظؽؿوبوتماٌـدائقيماالمصقؿومؼلؿكمبلوسقيم)مضققف(ماالحرازموا ذرريماظررورقي

مإ اظعصرماظلودوغلممإظبنمععظؿماظصققنمواظؼققفماظ مسؾبكبرمسؾقفومؼرجعمتورطبفو

أيمعومب ماظؼرنماظـوغلمواظلودسماٌقيديموخوريمعومطؿىمعـفومبوظؾغيماٌـدائقيموبوًطم

معوم مأو ماٌـدائق  مظؾصوبؽي ماٌؼددي مواظؽؿى ماٌكطقروت معبقع مبف مُطؿؾً ماظذي اٌـدائل

ؼعقدمتورطبفوممًوؼبماٌؿقػماظعراضلماظؿورطبلمدؿيمسشرمرقـوماؼلؿقغفؿمبصوبؽيماظؾطوئ 

اظؼرنماظلودسمواظـوغلمسشرمعقيديمسـرتمسؾقفوماظؿـؼقؾوتمؼبمعـطؼيمػقًمواظشرضوطممإظب

وسوغيمواظؾصرةموععظؿفومعؽؿقبمبوظؾلونماٌؽلقرموظقسماظـققيموػلماظؾغيماةؽقيمظدىم

مغقسومااظصوبؽي ماظصققن مػذه ممًوتؿضؿـ ما دسقي معـظ ماعـ مداخؾممطون مؼعؾؼفو ؼؼؿـقفو

م مواظغرف ممفوجدراغسؾك ماظغرف مطون مدقاء ماظصوبؽي ماظذيمؼعؿؼدونممعـ م مشرلػؿ معـ مأو

اعؽؿقبمؼبماٌؿقػماظلقريمقجقدمعـفوماآلنمواحدفبؼبؿلثرلػومىؾىماًرلموايظموا عونم

مؼعؿؼدماظؾعضامو ومعومانماظصققنمواظؼققفمغقسونمعـفبوًطماٌـدائلمالمبوظلرؼوغلمطؿو

موعـفوؼؾب ماظداخؾ معـ مؼؼرأمؼرأ مانمععظؿفومؼصعىمضراءتفوم غفومطؿؾًممعو عـماًورجمطؿو

مظؼراءتفومخدلةموادعيم مواظظروفما خرىموظذظؽمضبؿوج مبوٌؿغرلاتماظؾقؽقي متؿلثر بلحؾور

موضقاسدػو.مطؿومسـرمؼبمغػسمايؼؾيماظزعـقيمسؾكمأذرريمررورقيم ماظؾغي مؼب مطؾرلة ودراؼي

مؼعودمررعفومعـمجدزلقًمبوٌكػقيمص مواريعمروظؾفومسؾكمعومطؿىمصقفو ؼدمؾعدمطؿوبؿفو

مزوػرًامصقفومدقىمبعضما حرفماظ محػرتمبعؿؼ.مطلمطبؿػلمعومطؿىمصقفوموٕمؼؾؼؽب

م

م
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 :)الكسُ السابع عػس( يف ودٍٖٛ العىازٚ دٍٕب العسام اسداخ -

ميوػلمعقثؼظؾشعىماٌـدائلمؼبماظؼرنماظرابعمسشرمؼبمعدؼـيماظعؿورةمميحدثًمعذحب

إذماذورواماظبمضفرماالضطفودمظؾصوبؽياماظصوبؽيماٌـدائق (معـقان)(مبؼبمطؿوبم)اظؾقديمدراور

 : جوءمصقفؿوم57ومم56ؼبماظصػقيممغعقؿمبدويٌرحقع مشضؾونمروعلموترعبيما

وعفؿومطونماالعرمصلنماظصوبؽ مؼبماظؼرونماظقدطكمصؼدمترطًماحدماظؽقارثمؼبماظؼرنم

ؼبمميومؼبمذطرؼوتفؿمحؿكمػذهماالؼومموضدمسـرتمسؾكمتلفقؾمشلذهماٌذحباظرابعمسشرمروبعف

ماظطؾلؿق ماالحراز ماحد ماخرلااميغفوؼي متػقصؿفو معلفؾمماظ  موجدتمغػسماظشلء طؿو

تعرضمميرػقؾميضبؽلماٌكطقطمسـمعذحبم(دخقؾ)فماظشقخ)اظؿورؼخ(موػقمزبطقطمميؿؾؽؼب

ماظصوبؽقنمؼبماىزؼرهمح مطونماظلؾطونمربلـمبـ وطونممةعفديمحوطؿومسؾكماظعؿورمشلو

مسؾكمذقذذلمحقٌمتعرضمبعضماال مصقوضمحوطؿو غشىمسرابمسؾكماعرأةمروبؽقيموابـف

موبؼقًم مواالرػول مواظـلوء مواظرجول ماظؽفون ماظصوبؽق مصذب  مسؾك مايرب مواسؾـً اظؼؿول

م.  اظطوئػفمعفقضفموبيمطفونمظعدةمدـ 

 : يف اجلٍٕب الفازض٘ 1782ضٍْ اسداخ  -

 مملنم،ماىّٖءماًمملعّٗشر٦ّعميػّٔهمأٌّحبهملمؼبمذبػملّٓاتمجمملنمدموردمذطّٕ

Jean de Morgan (mission scientifique en Perse ) 

Volume 5:م

ماظؽملّٙومس م:ؽملؾملمملمغؽملعمل٢ّمػّٔا

نمؼبمبالدمصمملرسمارادوامايزمل٦ّلمسػمل٧ّماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿمل٥ّمظػملؼملؽملّٓائؿملنيموظغملؽملؾمل٣ّمٕم٦ّاٌلػملؼمل

مرّٕؼ مس٤ّ موال ماظرملّٕاء مرّٕؼ٠ّ مس٤ّ مال مسػملؿملؾملممل مبممليزمل٦ّل ماظلّٕض٥ّؼؽملفق٦ّا مضمملع٦ّام،٠ّ ظّٔظ١ّ

م مضمملدتؾمل٣ّ ماظّٓؼمملغمصؿضملّٔروامبفملسؿعملمملل مؼؿؾضمل٦ّن ماغؾمل٣ّ مسؽملّٓممهملاٌؽملّٓائؿملمهملشل٣ّ ماظؿعملػملؿملّٓ مرّٕؼ٠ّ س٤ّ

مسػمل٧ّمطؿؾؾمل٣ّاظعملؿملمملممبمملظشملعمل٦ّسما سؽملّٓمذاكممتمرع٨ّمضمملدتؾمل٣ّماظّٓؼؽملنيمم،ٌؽملّٓائؿمل٥ّماظّٓؼؽملؿمل٥ّمخ٦ّصممل

مؼبماغغملمملرموج٦ّدمايمطؿمملبمعؽملّٓائ٨ّمظّٓؼؾمل٣ّم موظغملؽملؾمل٣ّمادؿؼملّٕوا موهوملماظؿضملّٔؼنمل، ماظلف٤ّ ؼب
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ماظغملـرلمع٤ّمضمملدةماٌؽملّٓائؿملمع٤ّماػ٢ّمصمملرسمنيٌلػملؼملوظغمل٤ّما نيمبمملظعملؿ٢ّ،ماظؾضملّٚمخ٦ّزض٦ّامػّٓدوا

معّٖض٦ّا مبّٓوم،واخّٕون ماالخّٕ مبضملّٓ ماظ٦ّاحّٓ مارّٕاص٥ّ ماٌضملّٔبنيماٌؽملّٓائؿملنيممتمضشملّٝ ع٤ّممءًااحّٓ

نممتماحّٕاقماسؿملؽملؾمل٣ّمب٦ّضّٝموخّٕآبضملّٚمضمملدتؾمل٣ّممتمجػملّٓػ٣ّموواصمملبّٝماالرج٢ّمث٣ّماالؼّٓي،م

مبمهملحمملعؿملمةحّٓؼّٓ مث٣ّ ماسؿملؽملؾمل٣ّ، مؼب مذظ١ّممتمذحبؾمل٣ّم،واظؾضملّٚماالخّٕممتماحّٕاضؾمل٣ّمجّٓا ضملّٓ

م. احؿملمملء

مواحد ماٌلؾؿ ماظػرسمطون مضؾؾ معـ ماظقؿـك مؼده مضطع ممت ماظذي عـممًااظؽـزبرا)ادم(

ماٌلوج  مموضدمػمالء ماظضملزملّٕمترطقومإظبػرب مؼب ماظضملّٕاق مسلمملل ماٌعملزمل٦ّد ماحملؿؼمل٢ّ )ع٤ّ

ماالغقوغلماظضملـؼملمملغ٨ّ( معـ مغلكف مععف ماخذ مػربف مضؾؾ ماظّٕئؿمل)وظؽـ مظػملؼملّٕادؿمل٣ّماظغملؿمملب ل٨ّ

معؼطقساو(هملاٌؽملّٓائؿملمهملاظّٓؼؽملؿمل مطوغً ماظقؿـك مؼده مان مرشؿ مضؾؾف معـ مادؿـلوخف وػذامميمت

م(.ةسؿؼملّٓمسػملؿمل٥ّمؼبمعؽملشملعملهملماظضملؼملمملرُأ)اظغملؿمملبماالغؿملمملغ٨ّمػ٦ّماٌزملّٓرماظ٦ّحؿملّٓماظّٔيم

 :يف ودٍٖٛ غٕغرت 1831ضٍْ  اسداخ -

م(مسقورمبرج)ممتؾيمسؾكمدؼـمرجؾم350مصقفومضؿؾمذبزرةؼبمعدؼـيمذقذذلمحصؾًم

مجـقبمؼبما ػقازمسلولمتؼعمضدمييمحصقـيمعدؼـيمػلمذقذذلومسوعوم(185)ضؾؾمأطـرمعـ

ماظؼرنمؼبمسوشماظذيماظؽؾرل(مدارؼقسمأو)مدارؼقشماظػوردلمظؾؿؾؽمتورطبفوموؼعقدمإؼران

ؼيماظ متصىماظطرؼمػلماىؿوظقيماظـوحقيمعـماٌدؼـيمميقزمعومأطـروم.اٌقيدمضؾؾماًوعس

ما مضـقاتماظريمؼب ماٌـقدراتماظصكرؼيمسؾكمبفو محقٌمتشؽؾمذيالتمتـلوبمعـ ظـفر

ماىؿول. مرائعي مصـقي مظقحي مظذلدؿ مأروعمعـماٌدػشماٌوئلماظـظوممػذامؼعدمضػوفماظـفر

موحؿكماظلـ مآالفمضؾؾمبـوؤهممتموعـذمأغفمغؿكقؾمح مخوريماظؾشريماظعؼؾمإبداسوت

مظرلويمبؽمؼعؿؾمزالمالماظققم معدػشي معـ40َ000ػوءة اظؾلوت ماظ متؼعمجـقبممػؽؿور

مسؾقفومعؽؿقبمذقذذلموالؼيمؼبماظـؼوؼبماٌرطزمعـمظقحيمتقجدماٌدؼـيمعدخؾمسـدماٌدؼـي.

معذحبيمحدثًم.ظؾؿـدائق مععروفمعؽونموػقماظؼدمييماظعصقرمزعـمؼبمتلدلًماظقالؼيمػذة
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مذممله(ياظؼوجورؼمزعـمؼبمتؼرؼؾًوم1831مسوممؼبمذقذذل ماظّٓؼ٤ّ ونمؼبمذظؽماظقضًمطم)غمملصّٕ

اٌـدائققنمؼلؽـقنمؼبمذقذذلمومدزصقلموطذظؽماٌـورؼماجملوورةمشلومعـؾمعدؼـيموؼسمومعيم

م.ثوغل

طونموؿعماٌـدائق مؼبمجـقبمذقذذلموبوظؿقدؼدمضربمبلؿونمؼطؾؼمسؾقفم)غورغٍم

ماظـورغٍموطوغًمػذهماٌـطؼيمهؿقيمسؾكمتؾمؼلؿك)برجمسقور(مظؼقوسم مايمبلؿون دؿون(

م.(1)هموػؾقرفغلؾيماٌوءمسـدمرعقد

ؼؼولماذامدورمذكصمعـدائلمعؾؿقلمؼبماظشورعمؼؼقظقنممسؾقفماػوظلمذقذذلم)ػمالءمو

مػـو(مبلؾىم ؼبمذظؽماظقضًمٕمؼؽـموماسدممربؾيماػوظلمذقذذلمظؾؿـدائق اٌـدايمطـروا

مؼبماظؾققتمصؽونوءمعؿقصراٌ اموذاتمؼقممذػؾًمبـًماظـفرمٌؾهماٌوءمإظبوظلمؼذػؾقنماالػمًا

حوطؿممإظبؿفؿمذػؾقامغقوبمابـباػؾماظؾـًمٕمتعدمظؾؾقً)خطػً(موسـدعومذعرؽبموعـدائقيم

مبوالعر.اظق موابؾغقه ؾكماظؾـًماٌكطقصيموظؽـمووركمحوطؿماظقالؼيمرسقؿفمبوظؾقٌمسصمالؼي

(ميبعدمسدةماؼوممواثـوءموقالماحدماٌـدائق مؼبماحدماظشقارعماظضقؼي)دربقغودونمجدوىام

ؾموابؾغماػؾمذػىمػذاماظرجمقتم)سؿلماغومربفقزةمػـو(.زلعمرقتومعـمدط ماحدماظؾق

مصذػى مماظؾـًمبوالعرا ممإظباالػوظل ٌّومامحدثمواسطقهمسـقانماظؾقًايوطؿموابؾغقهممبو و

م.اغؽروامذظؽممفواردؾمايوطؿمبطؾؾ

بعدممبعدػوماردرمحوطؿماظقالؼيماعرامبؿػؿقشماظؾقًموضوعقامبلحضورماظؾـًماٌكطقصي.

يفماسؿؼمب ماػوظلمذقذذلمواٌـدائق اموبعدمعدةمحدثًمعشؽؾيمػذهمايودثيمارؾ ماً

ماظؾـً. ماظ مخطػً ماظعوئؾي موغػس مبعضماٌـدائق  مادىممب  مممو مإظبوطدلتماٌشؽؾي

ؼؿؾمعـمضؿؾمعـماٌـدائق موصرمصماردارمطؾرلمذقذذلمصؿقىمبوشلفقممسؾكماٌـدائق موضؿؾفؿ.

ممإظباظؾعضمػورب م م)ذووظل( ماالعوناػمكصوسطعدؼـي معوموم.ؾفو ماجملزرة مػذه راحمضققي

مطـز350ؼؼوربم) معـ مدؼـ مرجؾ يمواذؽـديمواطـرمعـماظػمعـدائلموطونمذيموترعقبر(

                                                                 

 ( االٌّ٘لا ٍبُْ ٍِٔبٕ اُغؾ٢ِ٤ ٝاُزو٤ٓنا فبُل اُْب١ٝ.ٔ)
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مسقور(. م)برج متؾي مسؾك مضؿؾفؿ ممعؽون ماٌذحبي ماخؾور مورؾً مؼبممإظبوح  ماٌرطز حؽقعي

مبققتفؿ.مظبإاردرمرئقسماظقزراء)اعرلمطؾرل(مضرارًامبقضػمضؿؾماٌـدائق مواسودتفؿممارفران

اسدادمسؾؿًومانمحوطؿموالؼيمذقذذلمٕمؼلؿطعمانمؼقضػمػذهماشلفؿيمسؾكماٌـدائق مظؽـرةم

وظؽـماذورمشلومؼبماظؿورؼخماظػوردلمذهماٌذحبيمشلذطرمندمٕموواغدالعماظػقضك.مماٌوػفؿ 

مبعضماٌمظػ مؼبمطؿؾفؿ.

 :      (1)ِـ 588بَ وّدٙ ضٍٛ ضمطاُ ذلطَ  اسداخ -
مذرمل) مذلعّٔحبهمل مصيبم( مرغب٦ّن مغمملصّٕ ماظلؿملّٓ متّٕعبهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل ماجملػملهمل غرملّٕت

م مع٤ّ مبمملطـّٕ مسؼملّٕػممل مؼعملّٓر ماظيت ماٌؾملؼملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظيتمتضملؿدلمذمملػّٓامم540اظ٦ّثؿملعملهمل مو دؽملهمل

متضملّٕضمظ٥ّماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمع٤ّم مسػمل٧ّمبضملّٚمعممل حؿملىملماضشملؾملمملدمومعّٔابّّمع٤ّمضؾ٢ّمجرلاغؾمل٣ّمعؾملؼملممل

مؼؾملؿملممل ماظ٦ّثؿملعملهملماٌذلعبهملموماظيتمطمملغوملمخبّٛماظذلعؿملّٔا بؾملّٕامماظرملؿملّْمادممؼؾملؿملمملغمملممروتمػّٔه

ماخ٦ّانم مؼفملت٨ّمث٣ّم)ؼممل مبّٕمرب٨ّمومبّٕػمملمموعممل مانمسؾّٓط٣ّمدمملممؼؾملؿملمملغممل اظّٔؼ٤ّمتفملت٦ّنمع٤ّمبضملّٓغممل

طؿنملمػّٔهماظؿمملرؼّْمع٤ّمطؿمملبماظّٕب٨ّمراممزػّٕامبّٕمرب٨ّمدمملممبؾملّٕاممطؽملؿملمملغ٥ّماظػملعملنملمسّٖازيموم

مغعملالمس٤ّمطؿمملبهملمؼؾملؿملمملغمملمذؿالنمبّٕ رب٨ّمزط٨ّمذؿالنمبّٕمرب٨ّمدمملممؼؾملؿملمملمب٤ّمبّٓرممػ٦ّمطؿؾؾملممل

مومظعملؾ٥ّمبؾملرلمّٕوانمبؾملّٕانمد مبّٕمزع٨ّمبّٕمؼؾملؿملمملغممل ب٤ّمادممخبؿؿملمملرمبّٕدمملممبؾملّٕاممبّٕمؼؾملؿملممل

م) مدؽملهمل متمملرؼّْ مػ٦ّ مو ماظؿمملرؼّْ مػّٔا مطؿنمل ماظضملّٕب٨ّماشلفّٕيموم588اظّٔي مبؿمملرؼّْ طمملنمػذمل(

ب٤ّمدؿملّٓمحلمملنمع٤ّماٌؽملشملعملهملمايماحملمملصصملهملمومطمملنمايمملط٣ّماظضملّٕب٨ّمدػملشملمملنمربل٤ّمب٤ّمعؾملّٓيم

ربضملهملمأاظّٔؼ٤ّمتفملت٦ّنمع٤ّمبضملّٓغمملمطمملنمؼبمذرملذلممايمملط٣ّمؼبمذرملذلمصؿملمملضماب٤ّمربؼملّٓمؼمملماخ٦ّان

يمومػبل٦ّنمطؽملّٖصّٕيماظّٔيمطمملنمسػملؿملؾمل٣ّمايلمملبمّٔاالفمبؿملوملمعؽملّٓائ٨ّموماربضملؼملمملئؿملهملمتّٕعؿمل

ؼضملينمطـرلؼ٤ّمومتلػملشمل٦ّمسػملؿملؾمل٣ّموماعّٕومبعملؿػملؾمل٣ّموماظّٔيمبعمل٧ّمعؽملؾمل٣ّماظّٔيمن٧ّمضل٣ّمػّٕبم

ؼؾملمملغ٥ّماىؾممللمومضل٣ّمص٦ّبماالغؾملمملرمومعؽملؾمل٣ّماربضملهملمطؽملّٖصّٕيمومواحّٓمازل٥ّمؼؾملؿملمملمراممامإظب

                                                                 

 ؽو٤وخ االٓخ أُ٘لائ٤خ ك٢ اُجؾش ٝربه٣ـ آخ ؽبٙوح ٤َ٘ٓخ.ؽبٓل ٗياٍ ٍؼٞك١. (ٔ)
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وماظـمملغ٨ّمبؾملّٕممبّٕمرب٨ّمدمملممؼؾملؿملمملغ٥ّموماظـمملظىملمرب٨ّمبّٕػ٣ّمؼؾملؿملمملغمملمبّٕمؼؾملؿملمملمزط٤ّمدمملب٦ّريموم

مدمملممبّٕدمملممزػّٕونمومبعمل٧ّمؼبماىؾممللماربضملهملماذؾملّٕم وماطػملؾمل٣ّممٕمؼّٔوض٦ّماظشملضملمملماظّٕابّٝمؼؾملؿملممل

عؽملؾمل٣ّمؼبماىؾممللمومبعمل٧ّمواحّٓمعؽملؾمل٣ّمتّٕعؿملّٓامازل٥ّمرب٨ّممهملعمملتمثالمثماِّرضطمملنمع٤ّمغؾمملتم

مبّٕمدّٕوانمبؾملّٕاممبّٕمادممخبؿؿملمملرمبّٕدمملممبؾملّٕاممبّٕمؼؾملؿملمملمزط٨ّمذؿالنمبّٕمرب٨ّم دمملممؼؾملؿملممل

مومظعملؾ٥ّمبؾملرلمومععملّٓارماظّٔؼ٤ّمن ع٤ّماٌؽملّٓائ٨ّممؼبمذرملذلمػبل٦ّنمبؿملؿمملمم٦ّازط٨ّمبّٕمؼؾملؿملمملغممل

دؽمل٦ّاتمعمملمسؽملّٓػ٣ّمتّٕعؿملّٓيمومم٦ّتؾمل٣ّمومحؿ٧ّمؼبماي٦ّؼّٖةمبعمل٦ّاماربّٝؼبمبؿملماضل٣ّمعؽملؾمل٣ّمعمملت٦ّ

مو مظعملؼملهمل معؾملّٕ مشل٣ّ مضشملّٝ مو مبطملّٓاد متّٕعؿملّٓيمع٤ّ مواحّٓ ماؼسملمملمجمملء ط٢ّماٌؽملشملعملهملمظعملشملّٝممإظبجمملء

مإظبانموص٢ّمذرملرملذلمومضشملّٝمشل٣ّماٌؾملّٕماؼسملمملمومضمملممبؿغملّٕؼّٗماربضملهملمسرملّٕمتّٕعؿملّٔيممإظباٌؾملّٕم

مػذملم(.م988ومٔمملغ٦ّنمومتلضملؼملمملئهملم)ممانمت٦ّص٧ّمؼ٦ّمماظـالثمملءمدؽملهملمٔمملغني

م

م
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 الصاب٠ٛ يف شوَ املػٕه

ماٌـدائققن مسوغوه م)م(1)عو مدـي مصػل ماٌغقلا مزعـ ماظؿؼقؼؿمعقيدم1315ؼب مطون ي(

تدوؼـماظؿؼقؼؿماٌـدائلمموػقاٌـدائلمؼقاصؼماظؿؼقؼؿماٌقيديموأشؾىماظظـمميـؾمػذاماظؿورؼخم

مطوغًماٌـطؼيمتغؾلمح مدفؾًمغفوؼيم مبعؼدؼـ موبعدػو مسؼقد مبـيثي ماظؿورؼخ مػذا صؼؾؾ

دماظليظيماالؼؾكوغقيماظ مضوعًمسؾكماظؼقةمواظؾطشمالدقؿومبلؾىماظصراعمسؾكماظلؾطيموض

مصل ماجملولمظؿدخؾم مممو مػقالطق مبـ م)ابوضو( ماظـوغل معقتماالؼؾكون معع زفرتمبداؼوتفو

اغفقورهموبو خصمبعدمتلؾؿممإظبزسؿوءماٌغقلمصلؾىمضقومماظػؿـيماظ مأدتمؼبمغفوؼيماظعصرم

م مدـي مدعقد م)أبق ماظؿودع ماالؼؾكون مضؾؾ معـ مصؿلوبؼمم1313اظلؾطي مطبؾػمورؼـًو موٕ )

م ممإظباظطوععقن ماظطقائػمشرلمادؿغيل مذظؽماغدظعًمحربمأػؾقيمسوغًمعـفو مأثر اظػرري

اضطفوداتمسـقػيمعـمذب موضؿؾممإظباإلديعقيمطوٌلقققيمواظصوبؽقيمواظقفقدؼيموتعرضًم

مدؾىمذظؽم مممؿؾؽوت موغفى مبغدادممإظبوتلؾقى معـ ماٌـدائقي ماظعقائؾ ماظؽـرلمعـ رحقؾ

ىمبفؿمأػوظلمعدؼـيماظطقىمبوووهماىـقبمحقٌماالػقارماظ مطوغًمذؾفمعلؿؼرةمصرح

ماجؿؿوسوت مػـوكمسدة موسؼدوا مػـوك مععظؿفؿ مصودؿؼر مروحل مضؾعي معـفومماوعدؼـي اظغوؼي

دراديمأصضؾماظلؾؾمظؿـؾقًمعقضػفؿموػقؼؿفؿماظدؼـقيموطقػقيماظؿكظػمععماظطقائػما خرىم

عـمأجؾمدرءماظعقاضىموإبعودمذؾ ماًقفماظذيماغؿوبفؿمعـمجرقباءماظقضعماٌلدوويماظذيم

م(مم.1411م–م1337ققبؿمسؾكماٌـطؼيمواظذيمادؿؿرمحؿكمبعدمسفدماالحؿيلماىيئريم)خ

ػلمإحدىماظؼؾوئؾماٌغقظقيماظ مارتؾطًمجبـؽقزمخونموغولمزسؿوؤػومغػقذًامم(جيئر)

ظدؼفموٕمؼفدأماظقضعمإالمبعدمتلؾؿماظلؾطيمعـمضؾؾمععزماظدؼـمصشفدتماٌـطؼيمحؼؾيمعـم

م مخضؿ موؼب مواالدؿؼرار متدلزماشلدوء ماظ  ماظلؾؾ مبؽؾ ماالػؿؿوم ماٌـدائققن مضرر ا حداث

موبوذروام مدؼـفؿ مورجوالت معـؼػقفؿ معـ مصوخؿوروا مودؼوغؿفؿ موتورطبفؿ موطقوغفؿ وجقدػؿ

                                                                 

 ( االٍزبم ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة ٍل٢ٗ.ٔ)
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بنداعيموغلخمطؿؾفؿماظدؼـقيمواظؿورطبقيمتعقؼضًومسـمعومتؾػمعـفومأؼومماظغزوماٌغقظلماظلوصرم

فؿماظلوبؼيموثؾؿقامصقفمأؼومما سقودمواٌـودؾوتمواٌدعرموضرروامأؼضًومطؿوبيمتؼقؼؿموصؼمحلوبوت

ًٌّمبفؿمسدلم مأػؿمايقادثماظ مأ اظدؼـقيموأؼومماٌؾطيتمأيما ؼوممشرلماظطؼلقيموذطروا

معؿكذؼـمعـم مػذا متؼقميفؿ مبفو مػقاعشمذؼقبؾقا مذظؽمسؾكمذؽؾ موطون ماظزعـقي تؾؽمايؼؾي

ظػرثلمواظعفدماظلودوغلموحؿكمعدؼـيماظطقىمعرطزًامشلؿمصؿدؼـيماظطقىمطوغًمعـذماظعفدما

ؼبمزعـماظػؿقحوتماإلديعقيمتلؿكمظدؼفؿمعدؼـيم)ذؽـدا(مأيماظردقلمصؽؾمعـمطونمعـفؿم

م مؼلوصر ماٌـدائقي ماظدؼـقي مظؾؿعورفمواظعؾقم اٌعرصيممؼكتؾؽماٌدؼـيمظؾدراديموتؾمإظبحبوجي

مػذهماٌدؼـيمطوغًماواظعؾؿ طؾرلةمعـمبوىوععيموطوغًمهؿضـمذبؿقسيماذؾفممبقابيم ن

موصقفومذبؿقسيمالئؼيمعـماٌـؼػ مواظـلوخماٌفرة.مفعأماظـورقرائق مبدرجيماظرؼش

 العــــــــــــــــسام: -

مواظلقودلمواالجؿؿوسل مواظدؼ  ماظػؽري ماالضطفود معـ مذؿك مأغقاع ماظصوبؽي ماغول

مظؽ مدقفمأتـوولبشؽؾمطوعؾاموظلًمػـومبصددمدردمظؿلرؼخمروئػيماظصوبؽيموععوغوتفوم

صقصمواظ مأثرتمدؾؾقومبعضمأػؿما حداثماظؽؾرلةمواٌشفقرةمؼبمتلرؼخماظطوئػيمبفذاماً

ممبلورػو مـب ما مآالفماظلـ متعرضماظصوبؽي مضؾؾ مشلؿموربووظيممإظبصلوشلو ماظقفقد اضطفود

دوغفوماظصوبؽيمضؿـممإذمادؼورػؿما حقوءمموضدمػفرماعـمسؾؿوءمدؼـفؿم360إبودتفؿموضؿؾم

م(مبوظؾغيماٌـدائقيم.موعـمثؿمرراعماظصوبؽيمععمإحدىمزبطقروتفؿماظؼد مييم)حرانمطقؼـو

مواظــقؼيم مبوشلررؼي مشلؿ مواتفوعفو مشلؿ ما خرلة مواضطفود مغشلتفو مبداؼي معـذ اٌلقققي

وبوظؿوظلمربوربؿفومطؾمعـمؼـطؼمبوآلراعقيمواتفوعفومإؼوهمبوٌـدائقيمإذمطوغًمتعؿدلمطؾمعـم

م .ًوأومعـدائقمًوؼؿقدثماآلراعقيمروبؽق
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معع محوشلو مإذاإلديمموطذظؽ مما مأبمؼبسوغقا مصؿقىما عوم مأطدلػو ملصذلاتمسصقؾي

رطكريماظذيمحرضمسؾكمسدمماخذماىزؼيمعـفؿمواسؿدلػؿمظقلقامأرقوبمدؼـمدعقدما 

م . وضدمغوشلؿمعـمجراءمصؿقاهمأضلكمأغقاعماالضطفودمواظذلماأومطؿوب

ما مؼرؼد مطؿوب)اًراجواظذي معـ مؼؾدأ مأن مبنعؽوغف مؼقدػمالريع مأبق مأظػف ماظذي )

ظؾكؾقػيمػورونماظرذقدموضبؽؿمبـػلفمسؾكماظقاضعماظذيمطوغًمتعقشفماالضؾقوتماظدؼـقيمشرلم

  .واظؽؿوبمؼعدمعـمأولمطؿىماظؼوغقنمؼبماىزؼيمواًراجمؼبماإلديممااٌلؾؿي

معـم موتؿكذ مغػلفو محقل متؿؿققر ماظصوبؽي مروئػي مجعؾ موشرلػو ما دؾوب مػذه طؾ

ماٌ موحوصوت مؼبماالػقار مظلؽـوػو مأعوطـ مايضورة معراطز مسـ مواظؾعقدة ماظؼصقي موا عوطـ قوه

م . ذظؽماظزعـ

مؼبم مبداؼيمغبيتماظؿؾشرلماٌلقققي موسـد مواظؼصقي ماظـوئقي ماٌـورؼ مػذه مؼب وحؿك

م ماالضطفود معـ مغوشلؿ ماٌقيدي مسشر ماظلودس ماظؾعـوتممؿاظؿقرؼضمسؾقفواظؼرن مضؾؾ عـ

هرؼضماظقاظلماظعـؿوغلمؼبموالؼيماظؾصرةمآغذاكمسؾكممإظباظؿؾشرلؼيماٌلقققيمواظ مسؿدتم

عـماتؾوعماٌلقققيممقاإجؾورػؿمسؾكماسؿـوقماإلديممحبفيمطقغفؿمظقلقامأرقوبمدؼـموظقل

م. طؿومطوغقامؼدسقن

مالمؼدخؾقنماٌلقققيموبعدمأنم مبلغفؿ م( متقؼـًم)اظؾعـوتماظؿؾشرلؼي مأن وذظؽمبعد

م .تزعؿفؿمواظؿزاعفؿمبدؼـفؿتػوجهماٌؾشرونمبقجقدػؿمبفذهما سدادمو
م

 ؽبي اٌصبثئخ ادلنلائُني يف اٌؼصو احللَش يف اٌؼواق:  -
غولماظصوبؽيماظؽـرلمعـماظظؾؿموايقػمواالضطفودمرشؿمتػوغقفؿموحؾفؿموتضققؿفؿم

مدقاءمأطونمذظؽمؼبماظعفدماٌؾؽلمأوماظعفدماىؿفقريموضدموؾكمايؼدم مورـفؿ ؼبمدؾقؾ

ماغؼيب م) مبعد مواظقاض  مم8ماظؽؾرل مسوم ما دقد ماظدعقي موطوغًمحصيم1963ذؾوط ما )

م ماالضطفود معـ مواظصوبؽي راحمضققؿفماظعدؼدمعـماظشفداءموزجمبكالفمعـمأبـوئفومطؾرلةا
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مإذم مشرلمدقودل مأو مواٌعؿؼيتمظلؾىمدقودل مبوظلفقن مواظشققخ( مواظرجول ماظـلوء )عـ

موايرؼيمواٌلوواةمػقم مواظؿؼدعقي ذققسلموعؾقدموراحماسؿدلمطؾمعـمهدثمبوظدميؼرارقي

طؾمايوضدؼـمعـماظرجعقيماظدؼـقيمومعـمغبؾيما صؽورماظؼقعقيماظعربقيماظشقصقـقيمميورسم

مواإلذاللمشل ماالضطفود مأغقاع معكدلمطؾرلةمعـمجراءمذظؽماممؿابشع ميؼًمبوظطوئػي وضد

م ماغؼيب مشلقؽي ما ول) ماظققم معـذ مردر معو مػق مدظقؾ مأبـوئفومم8وخرل مأحد محبؼ ذؾوط(

م ماىؾقؾ)اظـفؾوء مساظعوٕ ماىؾور ماظرضؿسؾد ماظذيمضبؿؾ ماظؾقون مآ( معـم6)ؾد مغوظف موضد )

اظؿعذؼىمواإلذاللمواظؿقؼرلماظشلءماظؽـرلامالمظذغىماضذلصفمأالمظؽقغفمروبؽقومـبمأوالموظؽقغفم

مبفملد٣ّ(موؼبماظؿمل٦ّمماِّولم6)متزمل٦ّرمبؿملمملنمرض٣ّم)...مضبىماظعراقموؼعؿؾموسؿؾمبنخيصمظف

واظّٔيمٕمتلؿػمل٣ّمرمملئظملهملماظزملمملبؽهملمأيمعّٕطّٖمم ،ّٗمجمملعضملهملمبطملّٓادذكّٙمومطمملنمط٢ّمسؼملػمل٥ّمرئؿمل

مآظّٟم مع٤ّ ماطـّٕ مسّٓدػممل مزاد ماظيت ماظضملّٕاق معقملدلمملت مع٤ّ مظ٥ّ معرملمملب٥ّ مأو معؽمل٥ّ ماض٢ّ مأو عـػمل٥ّ

ماٌؽملزملنملممهملعقملدل مػّٔامإظبووزارةمبضملّٓمػّٔا وضّٓماعؿّٓماالضشملؾملمملدمواظؿضمللّٟمواظطملنبمم .ؼ٦ّعؽملممل

موسؾّٓما  .(ظّٕغب٤ّسػمل٧ّمر٦ّالمصذلةمايغمل٣ّماظضملمملرؼبمظألخ٦ّؼ٤ّ)مسؾّٓماظلالم

وؼبمحؼؾيمحؽؿماظؾعٌموردامموجيوزتفماظ ماعؿدتماطـرمعـمػبليموثيث مسوعومـبم

م.اظشلءما طـرمعـماالضطفودماظػؽريمواظدؼ مواظلقودلموماالجؿؿوسلمغوشلؿ

أدوسمواظ ممأيمعدلرعـمحروبفماظؿدعرلؼيماظؼذرةماظ مالمؼقجدمشلوممؿفؿحصمواأخذ

مظ موخرلاتف.. ماظعراق مذعى مضققؿفو مايروبمراح مربرضي موؼب مبوىقش ماظصوبؽي مزج ؼد

دقفمأطؿػلم . عرشؿ مذبدلؼـمرشؿمهرؼؿمدؼوغؿفؿماظؼؿؾمواظؼؿولمبؽؾمأغقاسفموأذؽوظف

مطؿؾؿفمأسيهمعـموووزاتمحبؼمأبـوءماظصوبؽيم بؾعضما عـؾيمواظ مالزاظًمتؿؽررمسـمعو

  : اٌـدائق 

م أغقاعمالمحصرمشلومعـممفؿرـقفمذؿكمعـماظذلمواظؿؿقزموروظؿمعقردًمضدػؿظؼد

م مواظلؾوب موؼضملؿملقباظشؿوئؿ مؼرملؿ٣ّ مٕ مصمملبؽ٨ّ مع٤ّ معممل ماغ٥ّ م))صيبمغغملّٗم((أيم)ؼغملظمل٨ّ ماغ٥ّ ّٕ

(مإععوغومـبم)اظصؾق مإظبأدؿماظصقب موتصغرلهممإظبؽلمأومتضعقػمأدؿماظصوبم))صيبمنّٗ((

ؼبمحوظيمحدوثموؼزؼدمػذامامدثمػذامؼبماظشورعمأومؼبماٌدرديضبومابوظؿقؼرلمواظلكرؼي
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م مخيف مأي مبوٓمفؿإخقاغعع موا ميون ماظقرـ مذؼب مظؼد مواظؿؿقزماضقا ماظذل مأغقاع مذؿك ا

ماظرملكزملؿملهمل)مسؾقفؿمرؾؼًو ماِّح٦ّال مظدؼـض٦ّاغني مسؾقم( مظؾطوئػيممفؿاظدوظي مطون بقـؿو

ؽملؿملهملموعّٓغؿملهملمعؾمملدىءموض٦ّاغنيمدؼمسػملؼملممًلمأنمظّٓؼؾمل٣ّ)ٌقدقؼيمضوغقغفوماًوصمبفو.اٌلقققيموا

عـماٌـورىماظعؾقومواٌفؿيمؼبمعمدلوتممفؿادؿقؼوضموالخذؼٕموم(خّٔمبؾملمملقملٕمؼمؾمل٣ّخمملصهملمب

  .اظدوظي

ؼظفرم(موظؽـمغضملؾّٓمآموظؽملمملمطؿمملبموغيب):لغـو(مب٦ّنزملّٕخؼ)وعـذمآالفماظلـ مغقاوط

وضؾيمعـمؼروجمسؽسمذظؽمعلؿغيمـبمضعػمإعؽوغقوتماظصوبؽيموخقصفوممآلخرو مايمب 

شلومعؿفؿ ماظصوبؽيماٌـدائق موسدمماعؿيطفومودوئؾمإسيعقيمأومضقةمتردعمعـمؼلهمسددػوم

موبم)(معؼوالتمومطؿعـممللمذظ١ّ)مسؾدةمطقاطىمونقمم(موأخرػومؼبمسصرغومايدؼٌم)بوغفؿ

مايلين ماظّٕزاق مسؾّٓ ماعؿدتمػذهماالصذلاءاتماٌشقـيمؼبمعـؿصػماظؿلعقـوتمم(اٌقملرخ وضد

دونمؼبمذظؽمعوماٌـوػٍماظدرادقيمؼبماٌدارسماٌؿقدطيمواظـوغقؼيمعـولممإظبعـماظؼرنماٌوضلم

مؼبمطؿوب ماظصوبؽي مطؾؿي ماظغملّٕؼ٣ّ)ذرح مواًوعسماظـوغقيمظؾصػم(اظعملّٕآن ماٌؿقدط اماظـوغل

م(مبداًلض٦ّممسؾّٓةمط٦ّاطنملمون٦ّمصقؽؿىمتػلرلماظصوبؽيمسـدمورودمذطرػؿمؼبمآؼوتفمبلغفؿم)

ضقممعـمأوائؾماٌقحدؼـمبوٓموشلؿمطؿوبموغ موأغفؿمذرطوءمؼبماعيمأغفؿممإظبعـمأنمبمؼشورم

مماقرـاظ ماٌددقس ماظؿعرؼػ مػذا مأعؿد متؾودلممإظبوضد مغؿقفي ماجملوورة ماظعربقي اظؾؾدان

م .اًدلاتمب ماظدولماظعربقيمؼبماٌـوػٍماظدرادقي

موردمعـمتػلرلمؼبمطؿوب)مببعدمععرصيماظطوئػيم (مؼبماٌـوػٍماظدرادقيماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّو

ماٌ مواٌلموظ مسـ ماظذلبقي موزؼر مراجعًماظطوئػي ماظذطر ماآلذانماغػي موظؽـمٕمصبدوا ـوػٍ

ماظؿعرؼػمؼبماٌـوػٍماظدرادقيمظلـقاتمسدؼدةممااظصوشقيمظطؾؾفؿ انمراجعممإظبوأدؿؿرمػذا

 .وصدمطؾرلمعـماظطوئػيمرئقسماظـظوممآغذاكموطونمأولمعطؾىمشلؿمتغرلمذظؽماظؿػلرل

وضدمعقردًماذؽولمسدؼدةمعـمأدوظقىماظذلشقىمواظذلػقىمسؾكمأبـوءمروئػيماظصوبؽيم

مدؼـفؿإلج متغرل مسؾك م) .ؾورػؿ ماىقاعع مبعضمأئؿي مادؿغيل مسـ مؼبممبؿمل٦ّتمآغوػقؽ )

بعدمتمػذهماظظوػرةمؼبماظلـقاتماظعشرما خرلةمعـمادامواظ مزاداظذلوؼٍمظؾعداءمظؾصوبؽي
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معؾمملذّٕةام)2003ماظلؼقط وبدونمأيمم(مؼبمخشملنملماىؼملضملهملمومبغملدلاتماظزمل٦ّتموسػمل٧ّماشل٦ّاء

ـمحقوءمأخيضلا (معلؿغؾ مدسؿماظلؾطوتمواظّٓؼ٤ّمعؽملؾمل٣ّموع٤ّمأسؼملمملشل٣ّمبّٕاء)ماظدؼـمبلدؿعؿلذلؼ

مصؿوطيمؼبمربوربيماظدؼوغيماٌـدائقيموماي مـب مغوصـ مزلقعو طمعـمطراعيمأنمٕمؼؽـمبؿقجقففو

اموضدمطوغقامبلصعوشلؿمػذهمؼعطقنماظضقءما خضرموؼشفعقنمأرقوبماظـػقسماٌرؼضيمععؿـؼقفو

ـماىفؾيموذويماالووػوتماظؿؽػ رلؼيموغبؾيما صؽورماشلداعيمعـما جفورمبعدائفؿموايوضدةمع

  .وإؼذائفؿم بـوءماظصوبؽي

بققتمآ(مػلمظقسمصؼطمظؾعؾودةمومإ ومػلماظؾقؽيماظصوييمظؾذلبقيمسؾكموؼعؾؿماىؿقعمان)

م مو مواظعداظي ماةؾي ماٌؾ مسؾك ماظصقق  ماٌؽونما غلوغا ميون مـب ماؼضو موػل مواظؿلوع  مواظليم قي

م! اظقسلمواظذلبقيماظـؼوصقيماظ مبشرتمصقفوما دؼونمًرلماجملؿؿعوتمواظؾشرؼياٌـودىمظؾٌم

ماظّٔيمتضملّٕضوملمظ٥ّم مس٤ّماالضشملؾملمملد مغؾملمملؼهملمحبـ٨ّمػّٔا مؼب مظغمل٤ّ مسػملؿملغمل٣ّ ماالرمملظهمل مارؼّٓ وال

مغضملمملغ٨ّمع٤ّماالضشملؾملمملدمع٤ّمضؾ٢ّماالدؼمملنماالخّٕىمبمملِّضمملصهمل ماظشملمملئظملهملمسػمل٧ّمعّٕماظضملزمل٦ّرمالمزظؽملممل

موػؽملمملكماظؿقّٕؼّٟمع٤ّميؼملمملؼؿؾملمملمسػملؿملؾملمملميّٕصؾمل٣ّمهملاظّٓؼؽملؿملماظغملؿنملمسػمل٧ّماظّٓؼ٤ّمرجممللمظؿغملؿ٣ّ

مهؿمملجمظغملؽملؾملمملماظضملّٕبؿملهملمإظبماٌؽملّٓائؿملهملمع٤ّمعؾمملذّٕمبرملغمل٢ّماظّٓؼؽملؿملهملماظغملؿنملمظذلعبهملمجمملدةمربمملوالت

م.تؾمملسممًلمتفملت٨ّمواظؾعملؿملهملمربمملماظغملؽملّٖامطؿمملبمتّٕج٣ّموضّٓمطؾرلمعمملظ٨ّمودس٣ّمر٦ّؼ٢ّموضوملمإظب

اسػمل٧ّممإظبشملمملئظملهملم(مطؿمملبمظ٦ّصػملوملماظ26ظ٦ّمتّٕعبوملمط٢ّماظغملؿنملماٌؽملّٓائؿملهملماظؾمملظّٞمسّٓدػمملم)

اظؽملف٦ّمموماغؽملمملماٌلؿ٦ّؼمملتموماخّٕدوملمعبؿملّٝماالظل٤ّماظيتمتؿؾملؼملؽملمملمبمملظ٦ّثؽملؿملهملمومسؾمملدةماظغمل٦ّاطنملموم

مو ماالدؼمملن مع٤ّ ماظعملّٓميهملخػملؿملّٛ موضضملوملمذبؼمل٦ّسهملوم،ايسملمملرات ع٤ّماٌشملمملظنملماٌػملقهملمسػمل٧ّممسػملؿمل٥ّ

اًرلؼ٤ّمع٤ّمابؽملمملءماظشملمملئظملهملماظؾّٓءمبّٓرادؿؾملمملمومربمملوظهملمتؽملظملؿملّٔماطدلمضّٓرمعؽملؾملمملموص٠ّماجملػملّٗمو

بؿلػملؿملؼمل٥ّمجؾمملرمحػمل٦ّمولمزعينمالصسملػملؿملهملماظشملػملؾمملتموماذضملمملرمرئؿملّٗماظشملمملئظملهملماظرملؿملّْمدؿمملرمجّٓ

مغلكهملمع٤ّمػّٔهماظرملّٕوطم.
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 املبخث الرابع

 نيــة احلرانيــالصابئتاريــخ 

م م :"حراغق"حرقبان محرقبان معدؼـي مدقرؼيم"حراغق"برزت معـ ماظشؿول مؼب متؼع ماظ  ا

اٌراطزماظرئقلقيمظؾقضورةماآلراعقيممعـمقاحدةايوظقيامبوظؼربمعـمس مسقلكمؼبماظرضيامط

ووارثيمحضوراتماظشرقما دغكماظؼدؼؿامعـمبوبؾقيموآذقرؼيموطـعوغقيموطؾداغقيامواظؾقابيم

مواظروعون موحضوراتماظققغون معـمجفي محضوراتمصورسمواظشرق مسدلػو معـ عـمماظ ممتر

مبعدمصؿقحوتماالدؽـدرما طدلمجفيماخرى يمظذظؽمضؾؾماٌقيداموغؿقفم(323)امخصقرًو

مإظببرعمروبؽيمحرانمؼبماظذلعبياموأرؾققاماظـؼؾيما دودققنمظؾقضورةماظغربقيماشلؾـلؿقيم

اظعربقيماإلديعقيمصقؿومبعداموبرسقامؼبمسؾؿماظػؾؽمواظؿـفقؿاموعـفؿمثوبًمبـمضرةمومملاظدو

رماظؾؿقبوغلاموظعىمسؾؿوءمروبؽيمحرانمدورًامػوعًومؼبمتورؼخماظـفضيماظعؾؿقيماظعربقيمؼبماظعص

ماظعؾودلما ولامبصػؿفؿمعـماظـؼؾيما دودق مظؾػؽرماإلشرؼؼل.

الغفماولمعـمبـوػومصعربًماخرلًامومارؾقًمماخلمابراػقؿماًؾقؾمإظبغلؾيمم(ػوران)

حرانمومذطرمضقممآخرونماغفوماولمعدؼـيمبـقًمبعدماظطقصونمومطوغًمعـوزلماظصوبؽيمومػؿم

قفومطـرلمعـماظـورقرائق موزلقًمعدؼـيمصـزحماظربؾمدؽـوػؿمحرانممإظبايراغققنمغلؾيم

ماظؾؼ موػذه مضؾؾمعاظؾقوضمايمارقوبماٌيبسماظؾقضوء ماٌـدائققن مؼلؽـفو مطون ماظقادعي ي

)اغلمعفوجرم(1)ضولماٌػلرونمسـمؼوضقتمايؿقي..موغزوحمعبوسوتمطـرلةمعـمعصرماظقفو

ؾمصقفمب مورماظؼقاصربل(مومارادمبفومحرانمومضدماخؿورمػورانمػذاماٌقضعمىؿوظفمومٌرمإظب

م.اظعراقموماظدولماالخرى

                                                                 

 ّ.2ٓٙٔ ، اُطجؼخ اال٠ُٝ. ٖٕ٘ٓ، ٖط ،( ٣بهٞد اُؾ١ٞٔٔ) 
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معرطزوم ممًاطوغً مارام(ظدوؼؾي موآاالرم(1))صّٓان ماظؾغي مصقفو مصوزدػرت ماظـؼوصيعقي

ماالراعقي مربوا ماٌدؼـي ماٌؾقبؼقً مادؿفؿوم ماالديعلموؾ ماظعفد مؼب مواالعراء تعؿدلمعـمك

م(2)ظؽملمملسمسػمل٧ّمدؼ٤ّماظزملمملبؽهملذمطمملنما،إومعـماظصوبؽيماٌـدائق ماظؼداعكوالؼوتفؿموماطـرمدؽوغف

م ماًػملؿمل٢ّ،ضؾ٢ّ مومابّٕاػؿمل٣ّ مذػوبفؿ معـمضبؿضـفؿمعـممإظبٕمؼؽـ موجقد مدون محران عدؼـي

اخقاغفؿماظصوبؽيماٌـدائق مصكووػؿمومطوغًمػذهمػفرةمعـمسدةمػفراتمدوبؼيمضؾؾفومضؾؾم

عقيدماظـ مضبقك)ع(موماٌلق م)ع(مومطوغًمبعضمػذهماشلفراتماالخرلةمهًمرسوؼيم

زلقًمعدؼـيمبوبؾماظلػؾكماٌؾؽماظصدؼؼمواضوعقامشلؿمعراطزمدؽـقيمػـوكموم(3)نمعؾؽف()اردوا

م مبلزل)اىـقبقي( مؼبمرقىمعوثف مطؿو مروبؽقي معـموم"اظطقى"وء ماظقفو مسقدتفؿ مسـد عقلون

دؼـيماظ مطونمصقفومادؿؼؾؾؿفؿمحرانماٌزبطقروتفؿماظدؼـقيماٌـدائقيمومتذطرحرانمحقٌم

ماردوقئقاظـورقر مبؼقودة مون معؾؽف م)اومؼلان معودايمايمجؾؾمعقدؼو مجؾؾ ؿقغفمجؾؾمدخؾقا

مو مصقف مظؽـرتفؿ مؼبموضًماظضقؼ(.اٌـداؼل مبف متعددتماشلفراتمواسؿصوعفؿ ماولموضد طون

بؼقودةماٌؾؽماظػرثلماردؼونمعؾؽومحقٌمجوءتمػذهماشلفرةمعـمم(4)اشلفرةماالوظبمعـمعصر

(مطونماػؾمعصرمروبؽقيمبوٌؼدعي)محرانموضولمابـمخؾدونمإظبايضورةماٌصرؼيممًعصرموغؼؾ

مع مٌو ماظروم مغبؾفؿ مصؾثؿ ماظـصراغقي ماسؿـوق مسؾك مغبؾقاموؽقػو مطؿو مبعضماظصوبؽي سؿـؼفو

قوتماظػيدػيمضدماشؾؼًممياٌدارسمواطودمًشرلػؿمعـماالعؿماجملوورةمشلؿمسؾكمذظؽموطوغ

ماظد ماسؼوب موصيدػؿفؿ ماظدارد  ماظطؾؾي معـ ماظؽـرل مضؿؾ موضد معصر ماىدؼؼب مؼبمؼـ د

حرانممإظبضدمدعكماظعدؼدمعـماظػيدػيمواٌػؽرؼـمواظعؾؿوءمبوظؾفقءماالدؽـدرؼيمؼبمعصرامو

مماردرمجقظلؿقونم529وجدوامشلؿماخقةمؼبماظدؼـمواظعؼقدةموؼبمسومممإذمابؽؿؾفؿموعمظػوتفؿ

ماظ مطوغًمابرزمعدارسماظػيدػيماظ مخرجقب معدردي)اثقـقو( مبوشيق ًماظعدؼدمعـماواعره

                                                                 

 ّ.22ُٗٔالٍزبم ٛٚ ثبهو  2ٖٗٓ ٔ( ٓولٓخ ك٢ ربه٣ـ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ طٔ) 
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ما يماظػيدػ شيقماظرزللمظيطودميقيمبلقطرةماٌلققق مدؼـقًوماظققغوغق موظؼدمتزاعـمػذا

ما  ماٌدردي مظؾؿؼووعيمسؾك معقضع ماخر مطوغً مظؾؿدؼـي ماثقـقو معدردي معـػقل موان دؽـدرؼي

شلؿماٌؼوممالقمضدمرانموعدؼـيمحمإظباظققغوغقيمؼبموجفماٌلقققيموضدمػوجرمععظؿماظػيدػيم

موػلمواحدطوغًمعدرماإذؼبمحرانم مؼبمحران م)اشلقؾ ( عـماطدلماٌدارسمؼبماظعوٕممةدي

مسـ مغصقؾ ماٌـمصضًي موضدعدردي محران مصورسموعدؼـي مؼبمبيد مانمتصؾ ممؿشرة مشلو ضدر

ماالعدلارق مععمرعقدمعروانمرسورؿي (ممم744)ػوم127ددةماًيصيمسومممإظببـمربؿدمؼي

م ماراعقوطون ماو مؼقغوغقي مارقل معـ موصيدػي مسؾؿوء مػـوك مػوجروا مضد موطوغقامحرانمإظبي ا

ؼؿؽؾؿقنماظؾغيماآلراعقيماظ محقتمآعوشلؿموأصراحفؿموطوغقامؼؿؾعقنمدؼوغيمتقحقدؼيمدرؼيام

مؼؾؾغماًيص.موطوغًمتؼؾؾم مؼؿ مظفماالريعمسؾكمأدرارػو موعـ مورؼقدفوا مأدرارػو شلو

ماٌطؾعمسؾكما درارمصقصعدمبعدماٌقتام ظعوٕماإلشللمامإظبا تؾوعمبوحؿػوالتمخوريامأعو

ظعققنمواٌقوهموؼلؽـمععماآلشلياموطوغقامميوردقنمرؼقدفؿمؼبمععوبدػؿمأومؼبماًيءمحقلما

موشلؿمظؾوسمخوصمبفؿمميقزػؿمسؿـمحقشلؿ.ماىورؼيم)اظؿعؿقد(

جـقبمتؾمؼبمممومس ماظعروس(ماالنأس ماظذػؾوغقيمس معوءمتلؿك)موالمزالموجقد

ما ماحدى ماظابقضمعؼوبؾ محران معدؼـي مواظ ؿورطبقيبقاب ماػؾما مضؾؾ مطوغًمتلؿكمعـ

عشفقرةمبفمدؼوغيماظصوبؽيمدقاءممبعـكماظؿعؿقدماوماظصؾوشيموػقمرؼسممبذمل)اٌزملؾؿممل(حرانم

مؼبمحرانماومؼبم مانمابطوئ ماظعراقاطوغقا امػذهماظع متوبعيمالبراػقؿماًؾقؾموؼؼولماؼضًو

ماوردهماظؽؿى ويماحدماٌشوػدؼـموؼرماواٌمرخقنماظعربموعـفؿمابـمجؾرلمػذامحلىمعو

(موؼذطرماؼضًومبونم21)ضرنؼبمبداؼيماظؿلعقـوتمعـمشلذاماٌؽونمبونمسقـفماىورؼيمضدمجػًم

مماٌقوهماىورؼيماظلوخـيػذهماظع مطوغًمتـؾعمبو مؼؼصدػو اظـوسمعـماجؾماظشػوءمعـمظذا

حقلمماظ مترويبوظؼصيماٌـدائقيماٌؿقارثيم.موػذامؼذطرغومبوظؿقدؼدبعضماالعراضماىؾدؼيم

ماموطوغقامؼؿعؿدونمؼبمعقوهمدوخـيمذؿوءا.اجدادماٌـدائق مؼبمعـطؼيمجؾؾقيدمقجو
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مػذهماظطوئػيو ماخقان مسؼمل٤ّمادس٧ّمسػمل٦ّمماظشملػمللؼملمملتمذطرتمردوئؾ )إنمآخّٕمعمملمزلضملؽملممل

مأخؾمملرػ٣ّموبػملطملؿ مآثمملرػ٣ّماظؿمل٦ّغمملغؿمل٦ّن،موػقملالءمشل٣ّمسؽملّٓماظؽملمملسمؽملوأصضملمملشلمملممم٤ّمغعملػملوملمإظؿملؽملممل ممل

م)اظزملمملبؽ٦ّن مصؼملؽملؾملممل مزبؿػملظملهمل مأخّٔواممأزلمملء موضّٓ ماِّحؽملمملف( م)أي موايؽمل٦ّص٦ّن وايّٕاغؿمل٦ّن

مؼبم مواظضملػمل٦ّم ماظزملؽملمملئّٝ مغعمل٢ّ محلنمل مسػمل٧ّ ماٌزملّٕؼني موس٤ّ ماظلّٕؼمملغؿملني مس٤ّ مسػمل٦ّعؾمل٣ّ أص٦ّل

مأوائػملؾمل٣ّم مرؤدمملء مطمملن موضّٓ مواِّدؼمملن ماظلؿملمملدمملت مع٤ّ مشلممل مضبّٓث ممبممل اظؾػملّٓان،

م مػّٕعّٗ)ادرؼّٗ(( م)سمملذمي٦ّن)ذؿملومل(و مجققذفؿ متػرضً موا صيرقغقيممإظبثؿ اظػقـوشقرؼي

مردطقرؼيموا بقؼقرؼي.وا 

معّٕمذطّٕهماسؿؽمل٠ّمبضملّٚماظؿملؾمل٦ّدماٌلؿملقؿملهملمزمملػًّٕاموم مطؼملممل م)ع( ماظؽمليبمضبؿمل٧ّ موصمملة بضملّٓ

مو(1)٦ًّصؾمل٣ّ م، مومؼؾطملسمل٦ّنطمملغ٦ّا مصمملضشملّٕماظؽملمملص٦ّرائؿملني مسػملؿملؾمل٣ّ مجّٓؼًّٓا مػّٔا مؼغمل٤ّ ٕ

م ممإظباظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّن مذبّٓدًا ماىؼملؿملػملمإظباشلفّٕة ماظشملؿملنملمعؽملمملومهملحّٕان جػملنملمشلمملماظّٔيمخؾملممل

مو ماظلغملمملن مسعملاًلماغسملفؾمل٣ّاحل٤ّ مو ماطـّٕماظؽملمملص٦ّروم(صغملًّٕا ائؿملنيماحملؽملغملنيمضّٓمػمملجّٕماظؿملؾملممل

مو مودؼؽملؿملممل ؼزمل٢ّمدرجهملمغمملص٦ّرائ٨ّمربؽمل١ّمعمملمٕمؼغمل٤ّمذطؿملممًلمعمملػًّٕامظّٔامانؾ٦ّامغلالممالسػملؼملؿملممًل

م)صالدظملهملمومارؾمملء(ماذطؿملمملء مطمملغ٦ّا ماحظملمملدػ٣ّ ؿملمملدؼ٤ّمومعؽملؾمل٣ّم)آلمبّٕزوامؼبمزبؿػملّٟماٌوم،ع٤ّ

مو موضّٕة مزػّٕون( مآل مع٦ّحّٓون ماغؾمل٣ّ مؼـؾومل معممل ماذمملرتمبضملّٚمػّٔا مطؼملممل موثؽملؿملني مظؿملل٦ّا و

ماٌؽملّٓائ٨ّماظّٔؼ٤ّمغضملؿ٦ّػ٣ّمبمملظ٦ّثؽملؿملهملم. ماظّٓؼ٤ّ ماع٦ّر مؼب مظػملؼملقملظظملنيمشرلماٌؿؾزملّٕؼ٤ّ ضممللمماٌزملمملدر

مطؿمملب٥ّ مايّٕاغ٨ّمؼب مضّٕة ودػمللػملهملمابمملئ٥ّ(موظعملّٓماضشملّٕماظغملـرلونممت٥ّ)عرملمملػرلمادّٕثمملبوملمب٤ّ

مان ماظضملّٔابمعؽملؾمل٣ّ مع٤ّ مخ٦ّصممًل مظػملسملالل م)ؼؽملعملمملدوا مبؾملّٔا ماظمإظبؼرملرل صؿملؾملمملمممادػمل٣ّيتايمملدثهمل

م مبؾمل٣ّ ماٌفملع٦ّن معّٕ مسؽملّٓعممل مم(،م933ػذمل/28اظغملـرلون ماحؿؼملػمل٦ّامبمملؤآاعممل معممل ماحؿؼملػمل٦ّا مصعملّٓ ػ٣ّ

م مبسملاللممتضملمملظببضمل٦ّغ٥ّ ماٌؾمملرطهمل مآٌّؼؽملهمل مػّٔه محّٕان معّٓؼؽملهمل متؿّٓغّٗ موٕ مبؾلمملظهمل، ون٦ّا

                                                                 

، اُوبٛوح، ٔقالكخ اُؼجب٤ٍخ، اُلًزٞه اؽٔل اُؼل١ٝ، ٛ( اُٖبثئخ ٖٓ ظٜٞه االٍالّ ؽز٠ ٍوٞٛ أُ)

ٕٕٓٔ. 
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اظؽملمملصّٕةمضشملضملممًلمصؽملق٤ّماظ٦ّارث٦ّنموا٦ٌّروث٦ّنمظػملزملمملبؽهملماٌؽملؿرملّٕةمؼبماظّٓغؿملمملمصمملظّٔيمضبؼمل٢ّمبّٕجمملءم

ماظزملمملبؽ ماثعملمملل مذضملوثؿمل٠ّ مظؿملومل مدضملؿملّٓ. محّٜ مذا مؼضملّٓ موابؿؽمل٧ّمهمل ماٌلغمل٦ّغهمل مسؼملّٕ مع٤ّ ّٕي

مخدلةآٌّن مإٌّاصلملم،اظؿملّٗ مادّٗ مع٤ّ موعػمل٦ّطؾمل٣ّ مذّٕحمماظزملمملبؽهمل موع٤ّ مواظعملؽمل٦ّات واالغؾملمملر

مٌرملمملػرلم مظػملؼمللؿعملؾالتماال مواٌضملػملؼملهمل مظػملغملؾملمملغهمل ماٌػملعملؽملهمل م٤ٌّموػملوملماالظ٦ّػؿملهمل ماظطملمملعسملهمل؟ اظضملػمل٦ّم

ؽملظمل٦ّسموخالصؾملمملموظعملؽمل٦ّامطّٔظ١ّماظزملمملبؽهمل..؟مصؾمل٣ّماظّٔؼ٤ّماوضق٦ّامذظ١ّمطػمل٥ّموطؿؾ٦ّامس٤ّمرنملماظ

مسػمل٦ّمم مصػمل٦ّال ماظظملسملؿملػملهمل مدسمملعهمل مػ٨ّ موحغملؿملؼملهمل، مصممليهمل ماسؼملمملاًل ماظّٓغؿملممل موعػملقملوا م ماالجلمملد رنمل

م((.ضظملّٕاءمصمملرشهملمعؿعملؾػملهملمؼبماظضمل٦ّزماظزملمملبؽهملمالعلوملماظّٓغؿملممل

 :ِ٘ عدٚ سكاٟل إىلٖػري ِرا الٍص التازخي٘  -
 ماظدؼ موبل مبوغؿؿوئف مواصؿكوره مايراغلممبوضقفا ماظصوبؽلم مؼبماسؿزاز ماظليظقي رقظف

مؼؿد مبدأ مازعـ مذظؽ مصقف ماجملداسك معـ م)أوماظصرح ماديعفؿ مسـ ماظؽـرلون ظعملّٓمسؾـ

مع٤ّماظضملّٔاب مظػملسملاللمخ٦ّصممًل مؼؽملعملمملدوا مان ماظغملـرلون مسؾكمرفورةماضشملّٕ (مبعدمانمحوصظقا

محرانمعـماظدغسموضيلماظـوررة)اٌلقققي(معدةمعـماظزعـ.

 م م)اظؿلطقد ماظصوبؽي مدؼوغي موحدة مواٌسؾك مبؼقظف)ؽملّٓائؿملهملايّٕاغؿملهمل ماظ٦ّارث٦ّنم( سب٤ّ

م(.وا٦ٌّروث٦ّنمظػملزملمملبؽهملماٌؽملؿرملّٕةمؼبماظّٓغؿملممل

 عـمطفوغيمتـؾهمسـماٌلؿؼؾؾمماٌقروثماظققغوغلماظذيمورثفماظصوبؽيممإظبوؼشرلماظـصم

علًماظدغقومضػراءمصورشيمعؿؼؾؾيمورىمظؾـػقسمورىمظيجلودمومظقالمسؾقعفؿم موحؽؿي

س٦ّامماظؿمل٦ّغمملنم،موحرمل٦ّؼهملمقديمسـدعومدسوػؿم)ذظؽماذورماٌلعمإظبظعقزمواىفؾممواؼبم

م.اظظملالدظملهملماٌؿعملّٓعني(

ماٌلعقديمو مأن مذظؽ ما مبوظغي مأػؿقي محران مروبؽي مسؼوئد مسـ ماٌلعقدي ظؽؿوبوت

محراغلمعـفؿمؼدسكمعوظؽمبـمإضذلبمعـفؿمومزارمععوبدػؿمامومربطؿفمأواررماظصداضيمبعوٕ

م-نمػقوطؾفؿمامؼؼقلماٌلعقديم:امترجؿمظفمبعضًومعـماظـؼقشماظققغوغقيمسؾكمجدراسؼؾقن
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ماٌضملّٕ ماظشملمملئظملهمل مصالدظملهمل))وشلّٔه ماظزملمملبؽهمل مبممليّٕاغؿملنيمو مإالمأغؾمل٣ّمع٤ّمحرمل٦ّؼهملموصهمل ،

مع مس٦ّاعؾمل٣ّ مو معّٔاػؾؾمل٣ّاظظملالدظملهمل مؼب محغملؼملمملئؾمل٣ّ م٦ًّاص مؾمملؼؽمل٦ّن مأضظملؽملمملػ٣ّ مإمنممل مو مإظب،

،ممملغؿملنيمصالدظملهمل،مومظؿملّٗمط٢ّماظؿمل٦ّغ،مِّغؾمل٣ّمؼ٦ّغمملغؿملهملنملمالمأضمملصهملمحغملؼملهملاظظملالدظملهملمإضمملصهملمدؾ

ماظ معّٓضهملممظملالدظملهملمحغملؼملمملؤػ٣ّ.إمنممل ورأؼوملمسػمل٧ّمبمملبمذبؼملّٝماظزملمملبؽهملممبّٓؼؽملهملمحّٕانمعغملؿ٦ّبممًل

مِّصالر٦ّن مض٦ّاًل مبمملظلّٕؼمملغؿملهمل ماظؾمملب مػ٦ّ: مو معؽملؾمل٣ّ مشرله مو مسعملؾ٦ّن مب٤ّ معمملظ١ّ مصلّٕه عؽب٤ّم))،

متؽبفمَلظ٥ّ مذاتؽب٥ّؾب مأصالر٦ّنم((سؽبّٕؽبفؽب مضمملل مضّٓ مأغ٥ّمغؾمملتمزلمملويماِّغلمملن"م:و ،موماظّٓظؿمل٢ّمسػمل٧ّمػّٔا

م."اِّرضاظلؼملمملءمومصّٕوسؾملمملمؼبممإظبماظؿرملؾؿمل٥ّماظرملفّٕةماٌؽملغمل٦ّدهملمأصػملؾملممل

ماظقار ماٌؾوذرة ماظشفودة موحلى مؼب ماظّٔػنملدة معدضيمم()عّٕوج مطوغً ماظذي صوٌؽون

م ماظؼقل ماظلرؼوغل مبوظـؼش مهؿؾ معـم–عدخؾف ماالول طونمم()أظلؿملؾؿملمملداةقريمؼبماىزء

ماظعربقي: مبوظؾغي مسـف مبو(ذبؼملّٝ)ؼؼول موترعبفو ماٌعـكمايا مػق موػذا م ماجؿؿوع رؼبمؿؽون

مبوربقلمدوعقـؾؿيظؾؽ اموطونمامعؿلثرًامدونمذؽمبؽقظلـ(بو)ععؾدمورمصؽونمضدمترعبفو.مأعو

م ماغدصع مضد محدؼـمإظبطقظلـ مؼب ماظـدؼؿ مابـ مالن م مدقاػو مدون ماظذلعبي ماسقودممفػذه سـ

/ماؼؾقلموجؾيمدؼـقيم3(موطوغًمتؼدممصقفمؼبم/اؼضًومعومأرؾؼمسؾقفمادؿم)ذبؿعاظصوبؽيمأوردم

.مدؾعيمعـفومطوغقامؼضققنمبـؿوغقيمغبينمذطقرماؼبمذظؽماظققممالغؿفوءمعـماظعقد:سؼىما

م موواحد مذبؿعفؿظؾربلسلول[ظيشلي مؼب مؼلطؾقن مثؿ ما مظؾعوا ماظرودلوبوظـلؾي امٕ

جلمرامواظذيمطونمبوبفماًوؼلطؾقنمصقفميؿماالضوحلماٌؼددفماظذيمطوغقاػقم(ذبؼملّٝصوظو)

م)دظػضب مععؾد مبـػس مؼذطر مغؼشًو مطو(ؿؾ معو مؼؽقنا مان مظف مػلمعرادفماال:من )ذبؿع(

م.م(1)عؾدٌ

مظقسمإ معوثقرًا ماصيرقغقًو مضقاًل ماًورجل مبوبف معدضي ماظلعقديماظذيمهؿؾ مذبؿع ن

زلهملمح٦ّلمحّٕانم.موذؾملمملدةمعّٕوجماظّٔػنملمحمملدػيمدقىماٌؽونماظذيمطونمصبؿؿعمصقفمصي

                                                                 

 ٕبثئخ هوإ ٕٝبثئخ ؽوإ، ٤ْ٤َٓ ربهاك٣ٞ.( ٔ)
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ػّٔهماظؽملعملشملهملمصمملٌلضمل٦ّديمؼزملّٟمايّٕاغؿملنيمؼبمعبمملسؿنيم:معبمملسهملماظظملالدظملهملمايرمل٦ّؼنيممايم

م مبمملٌضملؽمل٧ّمع٤ّ مايغملؼملمملء موعبمملسهمل ميّٕان ماظّٓؼمملغهمل ماتؾمملع مػ٣ّ موػقملالء مواظضمل٦ّام ماظّٓغؿملممل اظشملؾعملهمل

م،موػقملالءمػ٣ّمورثهملمصالدظملهملماظّٕومم.موؼ٦ّضّّماٌقملظّٟم.م وغعمل٦ّلمسؽملؾمل٣ّمحغملؼملمملءمصالم)اظّٓضؿمل٠ّ

ماٌزملّٓرماظّٔيمصّٓروامسؽمل٥ّمالغؾمل٣ّمرومموط٨ّمؼسملّٕبمعـالم غضملينمبّٔظ١ّمايغملؼملهملمالمشرلموامنممل

م ماظّٕصؿملّٝ ماٌلؿ٦ّى ماظّٕيسػمل٧ّ مؼبمحّٕانمؼ٦ّردماٌلضمل٦ّديماغملؼملمملء مضّٕأوم معممل سػمل٧ّمبمملبممهغّٔظ١ّم

موؼؽمل دؿكالصماظؽملؿؿملفهملماظؽملؾملمملئؿملهملممؼبمسّٕضمدبزملزمل٨ّمأشملػمل٠ّمعؾمملذّٕةمسػمل٧ّمدؾؿمل٢ّمذبؼملضملؾمل٣ّ

ضؼمل٤ّمعـ٢ّمػّٔاماظلؿملمملقمالمميغمل٤ّمظغملػملؼملهملمذبؼملّٝمانمتّٓلماالمسػمل٧ّمعغملمملنموظػملظملػمللظملهملماظؿمل٦ّغمملغؿملهملم.م

ةماومعضملمملبّٓمدؽملهملماظضملؾمملظملغملّٕم.موميؿملّٖماٌلضمل٦ّديممتؿملؿملًّٖامطمملعاًلماعغملاظجؿؼملمملعمرجممللممزبزملّٙمإل

ماٌضملمملبّٓم مبزملّٓد مواعممل ماظّٕوم مايغملؼملمملء مصؿمل٥ّ مصبؿؼملّٝ ماظّٔي ماجملؿؼملّٝ مس٤ّ ماظرملضملؾؿملهمل اظّٓؼمملغهمل

م ماظّٔػنملمايمؼب معّٕوج محنيماجّٕىمعّٕاجضملهمل ماغ٥ّ م336صؿملضملذلف م/ مٕميمؼ٦ّجّٓم947ػذمل م

موع٦ّضضمل مؼلؼمل٦ّغهملمعؿملػملشملؿملهملم معضملؾّٓ موػ٦ّ موحؿملّٓ داخ٢ّمعّٓؼؽملهملمحّٕانمضّٕبمبمملبمم٥ّد٦ّىمعضملؾّٓ

م،اظّٕضهمل ماظـمملغ٨ّم مإٌّطّٖ ماظزملمملبؽهملمظمواعممل مععملّٕ مصؾمل٦ّ ماظضملؼمل٢ّ مضؿملّٓ معمملؼّٖال ماظّٔيمطمملن ػملقّٕاغؿملهمل

مػ٦ّماطمملدميؿملهملمواٌغملمملنماظّٔيم ماجملمملل مؼبمػّٔا معضملؽمل٧ّمذبؼملّٝ مايماالصالر٦ّغؿملنيموؼغمل٦ّن اظّٕوم

مظ٥ّماظؽملعملّ٘ماظلّٕؼمملغ٨ّماظّٔيمطمملنمؼّٖؼ٤ّمعّٓضهملمبمملب٥ّمٕمؼغمل٤ّماالم رػملنملماٌلضمل٦ّديمانمؼرملّٕح٦ّا

ماٌلضمل مواوظؽ١ّماظّٔؼ٤ّمراصعمل٦ّا ماالصالر٦ّغؿملهمل محّٕان ٦ّديماثؽملمملءمضؿملمملع٥ّمبّٖؼمملرتهملمطمملغ٦ّاماطمملدميؿملهمل

اسسملمملءمتػمل١ّماالطمملدميؿملهملماعمملمعمملظ١ّمب٤ّمسعملؾ٦ّنماظ٦ّاردمذطّٕهمطؼملذلج٣ّمذظ١ّماظؽملعملّ٘مصؾمل٦ّمحلنملم

موؼّٔطّٕ مرئؿملّٗماالطمملدميؿملهمل ماظصمل٦ّاػّٕ مادؿ٦ّضق٥ّمط٢ّ ماغ٥ّ م مؼّٔطّٕ س٤ّمبضملّٚمماٌلضمل٦ّديمصؿملؼملممل

ماالدؿؿملسملمملحمسػمل٣ّمع٤ّغاٌلمملئ٢ّماظؿكزملزملؿملهملمواظؿمملرطبؿملهملمبزملّٓدماظظملػمللظملهملماظؿمل٦ّ ممملغؿملهملمواثؽملمملءمػّٔا

عمملظ١ّمب٤ّمسعملؾ٦ّنموع٤ّمشرلهمعؽملؾمل٣ّمايمع٤ّمبمملض٨ّمصالدظملهملمآٌّردهملماغؾمل٣ّمطمملغ٦ّامؼّٕصسمل٦ّنمرصسملممًلم

مم.ؼهملوطّٔظ١ّماالحؿظملمملالتماظؾمملرؽملؿملهملمواظلّٕضمملرضملممًلمرعمل٦ّسماالضمملح٨ّمواظضملّٕاصهملمظّٓىمايّٕاغؿملنيم
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نماٌلضمل٦ّديموايممللمػّٔهمميؿملّٖمط٢ّماظؿؼملؿملؿملّٖمبنيماظ٦ّثؽملؿملنيماظضملمملدؼنيمؼبمحّٕانموبنيمإ

ماػ ػّٔهماظرملكزملؿملهملمأنمبضملّٕضمظعملمملئ٥ّمعّٝمعمملظ١ّمب٤ّمسعملؾ٦ّنماالمممملع٥ّؿؼملاظظملالدظملهملمايّٕاؼنيموعممل

مع نمصػمللظملهملمأذاكمسػمل٧ّمذبّٕدممآٌّردهملموالمؼرملؾملّٓمخدلماٌلضمل٦ّديؼبمم٦ّضّٝمودػملشملؿ٥ّطمملنمشلممل

ماي ماالصالر٦ّغؿملهمل مع٤ّ معزملّٓرػممل ماٌّٖس٦ّعنيمؼبمحّٕان ماظزملمملبؽهمل مِّاوظؽ١ّ صسمل٢ّمّٓؼـهملموهّٓؼًّٓا

ماظؿمل٥ّ ممعمملوصػملومل مسالوة مظؽملممل مؼغملرملّٟ موامنممل متزمل٦ّرات مع٤ّ مذظ١ّ متػمل١ّمسػمل٧ّ مؼب ماظـمملغ٨ّ اظ٦ّج٥ّ

موصػمل٦ّاتلػملاظظمل ماظضملمملعهمل ماسؿملمملدػ٣ّ مشل٣ّ مطمملن مايّٕاغؿمل٦ّن ماٌظملغملّٕون مصؾمل٦ّالء موصؿملمملعؾمل٣ّمظملهمل ؾمل٣ّ

ماظطملّٔائ٨ّ موؼبمموغصملمملعؾمل٣ّ مدغملؿمل٦ّس موداعممل مبّٕوطػملّٗ ماثؿملؽملممل مؼب ماظزملضملؾهمل ماظرملضملمملئّٕ مػّٔه وعـ٢ّ

اوٌؾؿمل٦ّدورمصضمل٦ّبؿؾملمملمؼبمبطملّٓادماظضملؾمملدؿملنيماؼسملمملمحؿملىملمادؿعملّٕمصؿملؾملمملممادغملؽملّٓرؼهملماع٦ّغؿمل٦ّسمو

م مبضملّٓ ماجؿؼملمملس٨ّمثمملبوملمذظ١ّ مؼبمودّٛ مؼبمحّٕان مبؾملممل ماظعملؿملمملم محّٕؼهمل مبغمل٢ّ مميغمل٤ّ مطمملن مضّٕه ب٤ّ

مسػمل٧ّمععملّٕبهملمع٤ّمعضملؾّٓمربّٓدمعضملؾّٓماالظ٥ّمضؼملّٕموػ٦ّماٌضملؾّٓم مايؿملمملة مضؿملّٓ مسػمل٧ّ طمملغوملمعمملتّٖال

مغرملمملر مؼؿ٦ّضّٟ مٕ ماظّٔؼ٤ّمم٥ّاظّٔي ماالصالر٦ّغؿمل٦ّن مػقملالء موطمملن ماي٦ّري ماظضملؾملّٓ معؽملّٔ ابًّٓا

مممملردمملتؾمل٣ّممإظبفمسػمل٧ّمعؾمل٢ّمؼضملؿملرمل٦ّنمحؿملمملةمعبمملسؿملهملمداخ٢ّمعّٓردؿؾمل٣ّمؼلؿشملؿملضمل٦ّنماالغزملّٕا

ماالشل مهسملرل ممهملؼب موطمملن مصػمللظملؿؾمل٣ّ مب٥ّ متعملسمل٨ّ مطمملغومل ماًعـػملؼملممل ماٌشملفمل مؽملصمل٦ّر اٌقملظظملنيمسؽملّٓ

اًػملّٛمهوملماظضملؽمل٦ّانماظزملمملبؽ٨ّمبنيمػ٦ّمدؿرملّٕاقماظطملّٕب٨ّماالدمملرموسػمل٧ّمخشملمملػ٣ّمم–اظضملّٕبم

مصمملم ماٌضملمملبّٓ مؼعملزملّٓون مطمملغ٦ّا ماظّٔؼ٤ّ معّٓؼؽملؿؾمل٣ّ مابؽملمملء مذضملمملئّٕ موبني ماظظملالدظملهمل مػقملالء ذضملمملئّٕ

ؿملّٓةمػقملالءمبّٓؼمملغهملماوظؽ١ّماعمملماظغملمملتؾمملنماظ٦ّحؿملّٓانماظػملّٔانموؽملؾمملمػّٔاماًػملّٛمصغملمملنمخؿػملشملوملمسعمل

م.وطالػؼملمملمع٤ّمبالدمعمملمبنيماظؽملؾملّٕؼ٤ّم:ماظغملؽملّٓيمواٌلضمل٦ّديمملمصؿملػملل٦ّصممًلمواظـمملغ٨ّمدمملئقممًلاحّٓػؼمل

ثعملهملمالنمععملّٓعؾملمملموتػملؼملؿملّٔهمؼبماظ٦ّضوملمضملػمل٦ّعمملتماظظملؿملػملل٦ّفمعلؿعملمملةمع٤ّمعزملّٓرموطمملغوملمعم

مثمملبومل معّٝ مؼؿغملمملتنمل مطمملن ماظلّٕخل٨ّ معمملممغظملل٥ّ مصػملؿملّٗ ماظلمملئّّ معضملػمل٦ّعمملت مواعممل مضّٕة ب٤ّ
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مطمملغوملم مٌممل ماٌؾمملذّٕ ماظزملّٓى مرجّٝ ماغؾملممل ماذ مضؿملؼملهمل ماظعملّٕنموؼسملمملػؿملؾملممل ماوادّٛ مؼب مسػملؿمل٥ّ عمملتّٖال

م.مّٝمظػملؾملفّٕةمعّٓردهملمحّٕانماالصالر٦ّغؿملهملاظّٕاب

مص مايول مبطؾقعي مسؾقفؿموو مأرؾؼ ماظ  ما ضقام متؾؽ مب  معـ مؼعدون مايرغوغقي ن

اغقيمطوغقامعـما دظيماظ متـؾًمأنمايرمًاسددـوكمنمػواٌلؾؿقنمظؼىماظصوبؽيمومععمذظؽمص

مؾؾمسصرماٌوعقنمؼلتلمسؾكمرادفو:ؼدسقنمبوظصوبؽيمض

اظصوبؽلمايراغلماظذيمطونمعلمواًلمسـمدؼقانماًومتمؼبمأؼومماظقظقدمبـمسؾدماٌؾؽممأواًلم:

 .()ذضملؿملنملماظزملمملبؽ٨ّوماظذيمطونمؼدسك

ػرماٌـصقرمؼبمذلنمروبؽيمحرانمومجقازمصؿقىمأبلمحـقػيماظـعؿونمؼبمسصرمأبلمجعمثمملغؿملممًلم:

مأخذماىزؼيمعـفؿ.

م:معمملمجمملءمسؽملّٓماظزملظملّٓيمؼبمتّٕعبهملمغبمملدمسفّٕد )ضممللمخػملّٟمب٤ّماٌـؽمل٧ّمطمملنمصبؿؼملّٝم،ثمملظـممًل

ض،مبمملظؾزملّٕةمسرملّٕةمؼبمذبػملّٗمالمؼضملّٕفمعـػملؾمل٣ّم:ماًػملؿمل٢ّمب٤ّمأغبّٓمصمملحنملماظضملّٕو

نمب٤ّمدظملؿملمملومثؽمل٦ّيموصمملحلمب٤ّمسؾّٓماظعملّٓوسمراصسمل٨ّموماظلؿملّٓمايؼملرليماظرملمملسّٕمدين

مبّٕدمّٕيصظملمذبمملذّٝ مب٤ّ مموبرملمملر معمملج٤ّ مسفّٕدخػملؿملّٝ مراسماومزغّٓؼ٠ّموغبمملد ب٤ّ

ماظرملمملسّٕ ماظؽملزملّٕاغ٨ّؼؾمل٦ّدماىمملظ٦ّت مغصملرل موأب٤ّ ماٌقملؼّٓمعؿغملػمل٣ّمي مأخومل مب٤ّ موسؼملّٕ

ماظزملمملبؽ٨ّمروحومذب٦ّد٨ّ ماظرملمملسّٕ مايّٕاغ٨ّ مدؽملمملن مأذضملمملرًامصؿملمب٤ّ ماىؼملمملسهمل ؽملمملذّٓ

م.(ًاأخؾمملرو

أبلمجعػرماٌـصقر.ممأيمؼبمخيصيامم771ػوم/م155تقؼبمسوممماظذيسفردممغبودو

مؼع مأنمايرغوغقيمطوغقامؼؿؾؼؾقنمبوظصوبؽيمضؾؾمعقيدو .مطؾمػذهما دظيماٌلعقنمغػلفمػذا

مطب مصقؿو مأدودفو ماظؼطقعلمعـ مرواؼي متفدم مأن مذلغفو مأدؿمعـ محران صمإغؿقولمروبؽي

م.اظصوبؽي
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محودثو متػؾً مٕ مغػلفو محبران مجؾدتفؿ مب  ماظدػر معضملمملضػملؾمل٣ّم)ت مآخّٕ مدعملّٛ صعملّٓ

مماظّٔؼ٤ّمأدؿ٦ّظ٦ّامسػمل٧ّمػؿملغمل٢ّم1030ػذملم/م422هملمسػمل٧ّمأؼّٓيماظؾّٓومع٤ّممبينممنرلمسمملممبمملٌّٓؼؽمل

مأدىم مممممل م، ماٌعملّٓدهمل مػؿملمملطػملؾمل٣ّ مآخّٕ مصّٕمع٤ّممإظباظعملؼملّٕ مصؿملؼملممل م، مظألدالم معؽملؾمل٣ّ مسّٓد أسؿؽملمملق

مبضملّٓمذظ١ّمؼبماظؾػملّٓانماجملمملورةآٌّؼؽملهملمسّٓدمآخّٕمعؽملؾمل٣ّمومترملؿ طمملنمضبؿمل٧ّمب٤ّمدضملؿملّٓمو،مؿ٦ّا

مأب٧ّ ماظّٔي ماظ٦ّحؿملّٓ ماٌقملرخ مومإماِّغشملمملط٨ّ ماظعملؼملّٕ مطؿملّٟمآلمعزملرلمعّٓؼؽملهمل مؼعملّٙمسػملؿملؽملممل مأن ال

م:(مملط٨ّضشملمملغؾملمملمع٤ّماظزملمملبؽهملمايّٕغمملغؿملهملم،مؼعمل٦ّلماِّغشمل

)...مومطمملنمبؽمل٦ّممنرلمضّٓمأدؿ٦ّظ٦ّامسػمل٧ّمعبؿملّٝمحزمل٦ّنماىّٖؼّٕةمومحزمل٢ّمط٢ّمعؽملؾملمملمؼبم

بفملحّٓاثؾملمملمومتعمل٦ّواممضملمملغ٦ّاؿؼّٓمأعرلمع٤ّمأعّٕائؾمل٣ّم،مومتطملػملنملمسػمل٧ّمحّٕانمبضملّٚماالذّٕافمصمملد

مشرلػ٣ّ مسػمل٧ّ مبؾمل٣ّ مأدؿ، مغؾملؾ٦ّػ٣ّو مو مآٌّؼؽملهمل مأػ٢ّ مأح٦ّسملمملع٦ّا مأصلّٓوا مو مخّٕجماشل٣ّ، مو ،

مػمملربني مسؽملؾملممل موأطـّٕػ٣ّ مظػملزملمملبؽهمل، مأؼسملممًلمذبؼملضملممًل ،مومػ٦ّماٌلؼمل٧ّماشلؿملغمل٢ّماظّٔيمسػمل٧ّمأخّٔوا

م مٕ مو م، ماظعملؼملّٕ مد٦ّاهإد٣ّ مػؿملغمل٢ّ مبمملٌلغمل٦ّغهمل مشل٣ّ مبعمل٨ّ معضملعملاًلؼغمل٤ّ مجضملػمل٦ّه مو مأدػمل٣ّم، مو ،

م(.زبمملصهملمعؽملؾمل٣ّم–ّٓدمومطمملغ٦ّامعبمملسهملمواصّٕةماظضمل–طـرلونممم٤ّمؼبمحّٕانمع٤ّماظزملمملبؽهملم

ضؾؾمأنمتؼؿقؿمجقوصؾمػقالطقمخونماخؾورممأياغقيمعرةمأخرىمغلؿعمسـمايرموٕ

م مسوم م657حران م/ ماٌدؼـيمؼبم1258ػو ماظ مأسؿؾًماظؼؿؾمؼبمدؽوغفومامثؿمدقوا مو ما م

دط ممإظبمامصؾؿمتؼؿمشلومبعدمذظؽمؼبماظؿورؼخمضوئؿيمامحؿكمأسودتفومععوولماآلثورؼ ما رض

مأما رض مؼؾدوعرة مضؾقًيمخرىمو ممأن محران معـ مبلغػلفؿ مصروا مايرغوغقي ماظصوبؽي مإظبعـ

دعشؼمععمأدؿقيءمب م رلمسؾكمػقؽؾماظؼؿرمامصؿـشقرما عونمبلػؾمدعشؼماظذيمأردرهم

مجققشمدؾطونماٌغقلمشوزانمخونماٌمرخمبعومم مضوئد مإظبممامأذورم1299ػوم/م699ضوزان

نممؼؿضملّٕض٦ّام))أيماٌطمل٦ّل((مِّحّٓمع٤ّمأػ٢ّماِّدؼممل))مإنمالاظصوبؽيمامحقٌمجوءمؼبماٌـشقرم

مصفملغؾمل٣ّمإمنمملمؼؾّٔظ٦ّنماىّٖؼهملمظؿغمل٦ّنمأع٦ّاشل٣ّمطفملع٦ّاظؽملممل((.ع٤ّماظؿملؾمل٦ّدمواظؽملزملمملرىمواظزملمملبؽهمل،م

مػذهمػلماٌرةما خرلةماظ متلتلمصقفوماٌصودرماظعربقيمسؾكمذطرماظصوبؽيمايرغوغقي.و
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م جؾلقامسؾكمطردلماظرئوديمؼبمتورؼخمرؤدوءماظصوبؽيماٌـدائق موايراغق ماظذؼـماعو

م1258ػو/656اٌؾؽمابـمعروانموحؿكمدؼقطماظدوظيماظعؾودقيمدـيمسؾدماالديممعـذمسفدم

م.امصفؿعقيدؼي

رأسمتلّٝمدؽملني.مسؼملّٕوسمب٤ّمرؿملؾمملم،ممب٤ّمجمملبّٕمب٤ّمضّٕةمب٤ّمثمملبوملمب٤ّمإؼػملؿملمملدؽملمملنم

مدؽمل٦ّاتمو متلّٝ مٌّٓة متّٕأس مبعملّٕارؼّٗم،اظّٔي مب٤ّ مأػّٕ مب٤ّ معؿملكمملئؿمل٢ّ م. مدؽملهمل مسرملّٕة مدؾّٝ

،مرأسمػبّٗمدؽملنيم.معطملػملّٗمب٤ّمرؿملؾمملم،مرأسمػبّٗمتعملنيمب٤ّمضزملّٕوغمملوثمسرملّٕةمدؽملهملمثال

مدؽملهملم.مضّٕةمب٤ّماِّذذلم،مرأسمتلّٝم مسرملّٕؼ٤ّ مو مراسمأربضملممًل م، معمملظ٨ّ مب٤ّ مسـؼملمملن دؽملنيم.

م–أسينماظعملمملد٣ّمم–دؽملنيم،ماظعملمملد٣ّمب٤ّماظعمل٦ّضمملغ٨ّم،مرأسمتلّٝمدؽملنيم،مومطمملنمػّٔاماظّٕج٢ّم

مث٣ّمسمملدمصّٕاسمأربّٝمدؽملني ٧ّمب٤ّمزوغ٠ّم،مرأسمأثؽملؿنيموأربضملنيم،مغلشملمملسمب٤ّمضبؿملعلمملصًّٕا

م م. مموأخرلًادؽملهمل ماظلمملبعملني ماظّٕؤدمملء مغؾمليمل مغؾملف٦ّا مبينماظّٔؼ٤ّ مع٤ّ مخرلون مب٤ّ دضملّٓون

م.(1)ػّٕضػملؿملّٗم،محغملؿمل٣ّمب٤ّمضبؿمل٧ّمع٤ّمبينممػّٕضػملؿملّٗ

م

م

م

م

م

م

                                                                 

 علٍٝ ثوٞائْ هإٍبء اُٖبثئخ اٍز٘بكاً ا٠ُ هبئٔخ اثٖ اُ٘ل٣ْ ٝهٍبئَ اث٢ اٍؾبم اُٖبثئ٢.( ٔ)
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 اٌّطبثمخ ثؼظىس اٌخٍفبء

 7ٔ7 - 9ٖٙ ٕٗ 8ٕٓٔ ٗٓٓٔ ثبثذ ثٓ أدىعب

9
9

-
7

ٗ
 

اٌىٌُذ ثٓ  –ػجذ اٌٍّه ثٓ ِشواْ 

عٍُّبْ ثٓ ػجذ اٌٍّه  –ػجذ اٌٍّه 

 ػّش ثٓ ػجذ اٌؼضَض  -

 7ٖٖ - 7ٔ7 ٙٔ ٗٗٓٔ 8ٕٓٔ ثبثذ ثٓ طجىْ

9
9

 
– 

ٔ
ٔ

٘
 

َضَذ ثٓ ػجذ  –اٌؼضَض ػّش ثٓ ػجذ 

 –هشبَ ثٓ ػجذ اٌٍّه  –اٌٍّه 

 اٌىٌُذ ثٓ ػجذ اٌٍّه

 7٘ٓ – 7ٖٖ ٙٔ ٔٙٓٔ ٗٗٓٔ ثبثذ ثٓ لشثُب

ٔ
ٔ

٘
 

– 
ٔ

ٖ
ٖ

 

 –َضَذ ثٓ اٌىٌُذ   -اٌىٌُذ ثٓ َضَذ 

ِشواْ ثٓ  –إثشاهُُ ثٓ اٌىٌُذ 

 أثى اٌؼجبط اٌغفبح –ِذّذ 

 77ٓ – 7٘ٓ ٕٓ 8ٔٓٔ ٔٙٓٔ ثبثذ ثٓ إٍَُب

ٔ
ٖ

ٖ
 

– 
ٔ

٘
ٖ

 

أثى جؼفش  –ى اٌؼجبط اٌغفبح أث

 إٌّظىس

 79ٔ – 77ٓ ٕٔ ٕٓٔٔ 8ٔٓٔ لشح ثٓ ثبَذ ثٓ إٍَُب

ٔ
٘

ٖ
 

– 
ٔ

7
٘

 

 –اٌّهذٌ  –أثى جؼفش إٌّظىس 

 هبسوْ اٌششُذ –اٌهبدٌ 

 8ٓٔ  - 79ٔ ٓٔ ٕٔٔٔ ٕٓٔٔ جبثش ثٓ لشح ثٓ ثبثذ

ٔ
7

٘
 

– 
ٔ

8
٘

 

 هبسوْ اٌششُذ

عٕبْ ثٓ جبثش ثٓ 
 لشح ثٓ ثبثذ ثٓ إٍَُب

ٕٔٔٔ ٕٔٔٔ 9 8ٓٔ – 8ٔٓ 

ٔ
8

٘
 

– 
ٔ

9
٘

 

 األُِٓ –هبسوْ اٌششُذ 

 8ٕ7 – 8ٔٓ 7ٔ 8ٖٔٔ ٕٔٔٔ ػّشوط ثٓ طُجب

ٔ
9

٘
 

– 
ٕ

ٔ
ٕ

 

 اٌّأِىْ –األُِٓ 

                                                                 

 اُٖبثئخ.             ر٘بُٝذ علٝ ى٢٘ٓ ثؤْٛ االؽلاس اُز٢ (ٔ)
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 اٌّطبثمخ ثؼظىس اٌخٍفبء

ُِخبئًُ ثٓ إهش ثٓ 

 ثمشاسَظ
ٖٔٔ8 ٔٔ٘ٔ ٖٔ 8ٕ7 – 8ٗٓ 

ٕ
ٔ

ٕ
 - 

ٕ
ٕ

ٙ
 

 اٌّؼزظُ -اٌّأِىْ 

 8ٗ٘ – 8ٗٓ ٘ ٙ٘ٔٔ ٔ٘ٔٔ لظشؤبٔمُٓ ثٓ 

ٕ
ٕ

ٙ
 

– 
ٕ

ٖ
ٔ

 

 اٌىاثك –اٌّؼزظُ 

 8٘ٓ – 8ٗ٘ ٘ ٔٙٔٔ ٙ٘ٔٔ ظ ثٓ طُجبِغٍ

ٕ
ٖ

ٔ
 

– 
ٕ

ٖ
ٙ

 

 اٌّزىوً –اٌىاثك 

 87ٗ – 8٘ٓ ٕٗ 8٘ٔٔ ٔٙٔٔ ػثّبْ ثٓ ِبٌٍ

ٕ
ٖ

ٙ
 

– 
ٕ

ٙ
ٔ

 

 –اٌّغزؼُٓ–إٌّزظش –اٌّزىوً

 اٌّؼزّذ –اٌّهزذٌ –اٌّؼزض 

 88ٖ – 87ٗ 9 9ٗٔٔ 8٘ٔٔ لشح ثٓ األشزش

ٕ
ٙ

ٔ
 

– 
ٕ

7
ٓ

 

 اٌّؼزّذ

 89ٕ – 88ٖ 9 ٖٕٓٔ 9ٗٔٔ اٌمبعُ ثٓ اٌمىلبٍٔ

ٕ
7

ٓ
 

– 
ٕ

7
9

 

 اٌّؼزضذ –اٌّؼزّذ 

لغطبط ثٓ َذًُ ثٓ 
 صؤك

ٕٖٔٓ ٕٔٗ٘ ٕٗ 89ٕ – 9ٖٗ 

ٕ
7

9
 

– 
ٖ

ٕ
ٖ

 

 -اٌمبهش  –اٌّمزذس  –اٌّؼزضذ 

 اٌشاضٍ

عؼذوْ ثٓ خُشوْ 

 ِٓ ثٍٕ هشلٍُظ

َمىَ 
ِمبَ 

 اٌشئُظ

؟ ؟ ؟ ؟
 ؟ 

دىُُ ثٓ َذًُ ِٓ 
 ثٍٕ هشلٍُظ

َمىَ 

ِمبَ 
 اٌشئُظ

؟ ؟ ؟ ؟
 ؟ 
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 اٌّطبثمخ ثؼظىس اٌخٍفبء

 ّٔش ثٓ دىُُ
َمىَ 
ِمبَ 

 اٌشئُظ

؟ ؟ ؟ ؟
 ؟ 

 

 (1)      قبن املٗالد

 إبراػقؿمؼلؽـمحرقبان   م1850            حقاظلم

 ػقؽؾمد مؼبمحرقبانمؼذطرمؼبمردوظيمعـمعوري   م1850            حقاظلم

 د موذوعوشمعـمحرقبانمؼؾبذطرانمؼبمععوػدةمعقؿوغل   م1365            حقاظلم

 اظـوظٌمؼؾبعقدمترعقؿمػقؽؾمد مؼبمحرقبانمذؾؿـورر     م850            حقاظلم

 د مايرقباغلمؼؾبذطرمؼبمععوػدةماربود     م750            حقاظلم

 عصرمإظبإدورحدونمؼزورمحرقبانمؼبمررؼؼفم       م675           حقاظلم

 آذقربوغقوؾولمؼـصقبىمأخوهمطوػـًومأسؾكمؼبمحرقبان     م650     حقاظلم

 عوغدامؼـفىمحرقبانم–أعونم     م610      حقاظلم

 غوبقغوئقدمؼرعقبؿمػقؽؾمد مؼبمحرقبان م  م533/2     حقاظلم

 بعدماٌقيدماظؾورثققنمؼدعقبرونمطرادقسمضربمحرقبان     م53       حقاظلم

 غشوطمذقعيماظؼقلوغق    م100  ممم   حقاظلم

 درعوتورتـصقىماظصقرماظـوصرةمواظؽؿوبوتماٌـؼقذيمٌورإالػومؼبم  م165  مممم  حقاظلم

م

                                                                 

 ٖبثئخ ٝٓنٛت رول٣ٌ اُؼجبكاد ك٢ ؽوإ،روعٔخ ٣ٍٞق اثوا٤ْٛ عجوإ.( اٍواه أُ)
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 عمملرإالػمملمؼبمايظمَلّٕم–سؼملػملهملمعلغمل٦ّطهملمظلنيم   م اظعملّٕنماظـمملغ٨ّ

 أجبرماظؽؾرلمؼعؿـؼماٌلقققيمؼبماظرػو         م205           اظعومم

 اشؿقولماإلعدلارقرمطرطّيمسـدمرجقسفمعـمحرقبان         م217           اظعومم

 ؼبماظرػوم"أورصققس"رؾبـعمصلقػلوئقيم     م227/8           اظعومم

 ؼبماظرػوم"اظعـؼوء"رؾبـعمصلقػلوئقيم     م235/6           اظعومم

 ؼبماظرػوم"ا رؼؽيماىـوئزؼي"رؾبـعمصلقػلوئقيم     م277/8           اظعومم

ماإلعدلارقرمجقظقونمؼزورماظرػو    م363   مممم      اظعومم

 ايمملجقبهملمإؼـرلؼمملمتّٖورماظّٕػمملمؼبمرحػملهملماييملقب:مماًمملعّٗ اظعملّٕن

 .عؾؽمخلروانمؼرصضمأخذمصدؼيمعـمحرقبان

 اظعملّٕآنمؼّٔطّٕماظزملمملبؽهمل

 يرقباغققنمؼلؿلؾؿقنمظؾؿلؾؿ امممم   م639     اظعومم

 اًؾقػيمعروانماظـوغلمصبعؾمحرقبانمسورؿؿف       م745     اظعومم

 بلنمؼؾبؼقؿقامرؼقدفؿمسيغقيمظؾقراغق حوطؿمحرقبانمؼلؿ ممممممم814/5ممممم814/5

 ؼبمحرقبانم ايراغقاًؾقػيماٌلعقنمؼؼوبؾم    ممممم 830/2 ممم 830/2

 والدةمثوبًمبـمضرقبةمؼبمحرقبان ممممم    م836   مم  اظعومم

 والدةماظؾؿوغلمؼبمجقارمحرقبانمم مم     م854       اظعومم

 ؼصػمأغبدمبـماظطققبىموثـقلمحرقبان ممممم     م880      اظعومم

 قؿمبـمػيلوالدةمإبراػ مممم     م925       اظعومم

 اٌلعقديمؼزورمحرقبان  مممم    م943       اظعومم

م(1)سؾكماؼديماظؾدومعـمب م رلمػدممػقؽؾماظصوبؽيماٌلؿدؼرمؼبمحرقبانمم1032     اظعومم

 
                                                                 

ٌ اُؼ٤بكاد ك٢ ؽوإ،عٞهط ٤ٍـبٍ روعٔخ ٣ٍٞق اثوا٤ْٛ عجوا.ٔ)  ( اٍواه اُٖبثئخ ٓنٛت ٝرول٣
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 ادلبحج اخلبيض
 تــٍت احلزانـــداث انصببئــــتميؼ

م مإن مإسؿعملمملداتمايّٕغمملغؿملهمل مرب٦ّر معؽملّٖػػ٦ّ م، محغملؿملؼملممًل معّٓبًّٕا مظػملضملمملٕمصمملغضملممًل س٤ّممممًلأن

ومػ٦ّماإلسؿعملمملدمذات٥ّماظّٔيمذػنملممؼبمرؤىماظضملنيمًاطـرلؼبمذات٥ّمومًاواحّٓممممملثػملهملماٌزملؽمل٦ّسمملت

م ماظظملؿملػملل٦ّفماإلشّٕؼعمل٨ّ ٤ّمأنماٌضملؾ٦ّدمواحّٓمم(مع485)تمPROCLUSم((بؾبٌّٕضػمٌلّٗ))إظؿمل٥ّ

بكملسؿؾمملرمط٢ّمص٦ّرةمصؿملسملممًلمسؽمل٥ّمطؼملمملممغملـّٕمبؿغملـّٕمزبػمل٦ّضمملت٥ّمومتضملّٓدمص٦ّرػمملؼؿممأزظ٨ّمؼبماِّص٢ّ

معػملق٦ّ مأردشملؿملهمل مػؽملمملك مؼبأن مايّٕغمملغؿملهملزهمل مصعملّٓمجمملءمسػمل٧ّمظلمملنمأغبّٓمب٤ّماظشملؿملنملممسعملمملئّٓ ،

موم ماٌغملمملن مو ماظّٖعمملن مو ماظضملّٓم مو ماظزمل٦ّرة مو مبمملشُلؿمل٦ّظ٨ّ مؼعمل٦ّظ٦ّن مايّٕغمملغؿملهمل مبفملن اظلّٕخل٨ّ

م.((زلّٝماظغملؿملمملن))ايّٕطهملمطؼملمملمضممللمأردشمل٦ّمؼبم

موعملّٓؿأسو ماظظملػمل١ّ مأبّٓع ماظؾمملري مأن مأؼسملممًل ماظغمل٦ّاطنملعبوا مو ماِّجّٕام مع٤ّ مصؿمل٥ّ معممل ،مؿملّٝ

معؾملمملتموإٌّطؾمملتمػؾب٤ّما٦ٌّاظؿملّٓوماظضملؽملمملصّٕمػؾب٤ّماِّموػ٣ّماآلبمملءممػّٔاماظضملمملٕجضملػملؾملمملمعّٓبّٕاتمؼبو

مأحؿملمملءمغمملرعملو ماظضملؽملمملصّٕمؼبمأرحمملعؾملمملصؿماظضملؽملمملصّٕمإظباآلثمملرمؼقملدونمم٦ّناآلبمملء صؿملقزمل٢ّممعملؾػملؾملممل

مصؿملؿرملكّٙمب٥ّماإلظ٥ّؾبمؼبماظضملمملٕماٌمملدي.مع٤ّمذظ١ّما٦ٌّاظؿملّٓ

ماو مس٤ّ مسمملجّٖون مبفملغؾمل٣ّ مؼعملّٕون مػ٣ّ ممإظبظ٦ّص٦ّل ماظ٦ّدمملئّٛ مبّٓون اظ٦ّاجنملمواظؾمملري

اٌؽملّٖػنيمس٤ّم،مونيماٌشملؾملّٕؼ٤ّمس٤ّما٦ٌّادماىلؼملمملغؿملهملاظؿعملّٕبمإظؿمل٥ّمبؿ٦ّدّٛماظّٕوحمملغؿملنيماٌعملّٓد

مايّٕطمملتماٌغملمملغؿملهمل.

محّٕانمو معّٓؼؽملهمل معرلاث مطمملغومل ماظلؿملمملرة ماظلؾضملهمل ماِّجّٕام متعملّٓؼّٗ مأن ماىػمل٨ّ ع٤ّ

متؾعمل٧ّمع٤ّمأراللماظّٓؼمملغهملماظؾمملبػملؿملهمل ،مومعملّٓميهملماظيتمطمملغوملمحّٕانمأحّٓمضالسؾملمملاظماظضملّٕؼعملهملمممممل

نمصعملّٓمضّٓد٦ّامط٢ّمعمملمواظّٕوعمملموماإلشّٕؼ٠ّممونمأغظمللؾمل٣ّمورثهملماٌزملّٕؼنيماظعملّٓعمملءمملغ٦ّامؼضملؿدلٌمملمط
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مبؽملمملئؾمل٣ّ مع٤ّ موطمملن ماظلؾضملؿأس، ماشلؿملمملط٢ّ مع٤ّ مشلؿملغمل٢ّ مرعّٖا مومهملدلوه تعملّٓؼّٗماٌكزملزملهمل

ماظلؿملمملرة مايّٕاغاظغمل٦ّاطنمل مصؾملؿملغمل٢ّ ممبزملّٕماظّٕئؿملل٨ّمحبّٕانمؿملهمل، ماِّع٦ّيممواِّػّٕام واٌلفّٓ

ػؿملغمل٢ّمضّٓؼ٣ّم،موٌعملّٓسوبؿملوملماملمػؿملغمل٢ّمضّٓؼ٣ّمشل٣ّغ٥ّمبينمسػمل٧ّمأرالاظّٔيمزسؼمل٦ّامأومؼبمدعرمل٠ّ

مظػملؽملمملرمسؽملّٓماجمل٦ّسمموػؿملغمل٢ّمضّٓؼ٣ّمبؾػملّْمطمملنمبؿملومبظملّٕشمملغهمل مععملّٓدممًل حؿ٧ّماظغملضملؾهملماٌرملّٕصهملمؿممًل

مواسؿدلػمملمايّٕ مسػملؿملؾمل٣ّمومس٦ّدةمدوظؿؾمل٣ّماغؿملهملمضؼمل٤ّمػؿملمملطػملؾمل٣ّماظلؾضملهملم مؼزملػمل٦ّنمظّٕدػممل طمملغ٦ّا

مطؼملمملمطمملغوملمأؼمملممإزدػمملرػممل.

 ُ ثبهلل:هتلُػم -1
ؿؼدونمأنماظصوغعماٌعؾقدامواحدموطـرلمؼبمآنمواحدامأعوماغفمطونمروبؽيمحرانامؼع

مرأيم مبو ذكوصمؼب مؼؿؽـر مصألغف مطـرلا ماغف موأعو موا زلا موا رؾ ماظذات مصػل واحدا

م.(1)اظع امصوغفمؼظفرمبفوموؼؿشكصموالمتؾطؾموحدتفمؼبمذاتف

ما صؾقرق  ماظػقؾلقف معـ مجوءتفؿ ماظػؽرةا مػذه مبرضؾسمأرؾ م–م412)اةدث

ما485 ماظؽـرةم( موان ماظؽـرةا مؼب مؼؿؽشػمًؾؼف ماظذي ماظػرد مبوىقػر ماظؾوري مسرقبف ظذي

تلعكمظؿقؼقؼماظقحدةموانماظؾورئمدؾقوغفمؼظؾمأرؾمػذاماظعوٕاموػقمعوثؾمأعوعـومؼبمطؾم

مدورمودور.

م م)اٌؿقصك ماظؽوت  ماظدؼـ منؿ م1292/وػ693ضول مايراغقي: مضول ماظؾمملريمم( ))إن

ماظضملممل مػّٔا مؼب مصمملس٢ّ مح٨ّ ماغ٥ّ ماٌؼملغملؽملمملتمالذ١ّ ماغؿؾملمملء مع٤ّ موالبّٓ عقملذّٕممإظبٕماحملل٦ّس((

موإالماضؿزملّٕممواجنملماظ٦ّج٦ّد ربّٓث،مصؿملػملّٖمماظؿلػملل٢ّموػّٔاممإظبوالمصب٦ّزمأنمؼغمل٦ّنمحمملدثممًل

م.ػ٦ّمايممللماٌشملػمل٦ّب((

                                                                 

 ( ٕبثئخ ؽوإ ٝاُزٞؽ٤ل اُلهى١، اُلًزٞه ٓؾٔل ػجل اُؾ٤ٔل.ٔ)
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طونمايراغقيمؼـػقنمسـمآمرػيماظعؾؿمبوٌقجقداتمؼبمػذاماظعوٕامزـًومعـفؿمأنمػذام

مؼضقػم مصوٓمإظباظعؾؿ موػقمالمؼعؾؿمإالمذاتفمأواًلممآماظؽـرةا ماظعوٌ ا مععرصي ش مسـ

مودائؿًوم نمآمسؼؾماظعؼؾ.

ماظلمالماظؿوظل: مسـ مظؽوئـوتمسوضؾيامصؽقػمؼؽقنمشلوموصبقؾقن مطونمآمخوظؼًو إذا

سؾؿاموالمؼؽقنمظؾؾوريمخوظؼفومسؾؿ؟مبلنماظؾوريامػقماٌدبقبرمشلذاماظعوٕمبقادطيماظؽقاطىم

ؾقيامواظعؼؾماظػعولماظذيمردرتمسـفماظـػسماظؽؾقيامؼعرفما ذقوءماظصودرةمسـماظـػسماظؽ

ععرصيمتوعياموآمأوماظؾورئمدؾقوغفمػقماظؿوممايؽؿيماظذيمالمؼؾقؼفمدفقموالمشػؾياموػقم

ماظذيمتػقضمعـفمايقوةمطػقضماظـقرمسـمضرصماظشؿس.

ػومم(ماظذيمأخذ270م–م204ػذهماظػؽرةمسـماظؾوريمدؾقوغفمأخذوػومسـمأصؾقر م)

م) مسوشمبقـفؿ مسـدعو محران محؽؿوء مجوءمؼبمطؿوبماظؿودقسوتم254م–م244سـ ))اغ٥ّم(

مطمملنم مضّٕصماظرملؼملّٗموٌممل مس٤ّ ماإلذضملمملع مطزملّٓور م)اظؽمل٦ّس( ماظضملعمل٢ّ ماًؿملقبّٕ، ماظ٦ّاحّٓ مس٤ّ ؼزملّٓر

مأيمؼضملعمل٢ّمغظملل٥ّ،مصّٓرتمسؽمل٥ّماظؽملظملّٗماظغملػملؿملهمل،موػ٨ّمعؾّٓأماظ٦ّحّٓةمؼبم اظضملعمل٢ّمسمملضاًلموعضملعمل٦ّاًل

بنيمسمملٕماٌضملعمل٦ّالتمواظضملمملٕماحملل٦ّسماظّٔيمصّٓرمماظغمل٦ّن،مصمملظؽملظملّٗمػ٨ّمايػملعملهملماٌؿ٦ّدشملهمل

مصؾمل٨ّمدظملرلماظعملّٓرة،موانموج٦ّدماظضملمملٕمعّٕتؾمل٤ّمبؾعملمملءماظؾمملرئم ،مصؼملمملدامماظظملؿملّٚمتضملمملظبسؽملؾملممل

معؿزملاًل،مادؿؼملّٕموج٦ّدماظضملمملٕ،موانماظؾمملريمالمصب٦ّزمسػملؿمل٥ّمخدلم واى٦ّدمواظضملشملمملءمعؿ٦ّاتًّٕا

مع٦ّجنمل((.

امأممابدسفمسؾكمتدرج؟مصبقىمطقػمأبدعماظؾوريمػذاماظعوٕ؟مػؾمأبدسفمدصعيمواحدة

ايراغقي:مإنمآمشرلمسوجزمسـمإبداسفمدصعيمواحدةموإخراجفمسؾكمعومػقمسؾقفاموظؽـم

مسؾكمدصعوتمعؿؿوظقيمسؾكمعرماظعصقراموا دوارموا طقاراموطونم مأخرجف اظؾوريمدؾقوغف

ماإلظفمؼظفرمبظفقراتمبشرؼيامطوذػًومػقؼؿفمؼبمطؾمدور.
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ماظؼر معـؿصػ مؼب مايراغقي ماشلفريغشر ماظرابع متضؿـممطؿوبمن ماظػيدػي عبوسي

مرواؼوتمإشرؼؼقي معع موضدمععؿؼداتفؿ ماظعوٕا مأرؾ مأصؽورػؿمبوظصؾغيماشلرعلقيمسـ مشؾػقا

محرطؿفمعـمغػلفم غفمعؽقنمعـمعؾدأؼـ:مظقامصقف:مإنماظؽقنمحققانمحلمطؾرلضو

مسوضؾمحؽقؿمأحّٓػؼملممل:م- ؾمردرتمردرمسـفماظعؼؾموسـماظعؼمتعوظبػقماظؾوريممعؾدأمدوٍم

ماظـػسماظؽؾقي.

ماٌضطربيمواظـمملغ٨ّ:م- ماشلققظب ماظمػق مسـ مردرت ماغفو ماظؾوريمضدمرشؿ موان ـػسماظؽؾقي

مسؾقف ممتردت موظؽـفو ممغظؿفو مروصقًو مغوضصًو معضطربًو ماظعوٕ أعوممبوظشرصكرج

ماظؾوريمدؾقوغفامصؿـزهمسـمخؾؼماظشرورمواظؼؾوئ .

المصؽوكمظإلغلونامإالمبوظؿقدؾمموأذوعمايراغقيمصؾلػيامتؾشرمبوظؼدرماةؿقمامواغف

ما غلونواظدسوءما صيرقغلمواظؿقدؾماشلرعللامورورتمصؾلػؿفؿمدسقةمظؾكـقعامورطقنم

اٌظؾقممظؼدرهماةؿقمماٌـدرمدؾػًوامواظلؾقكماظؼقؼؿمالمؼؿؿمبؿقطقؿماظؼققدمبؾمبضؾطمدؾقكم

عامعدبراتمػذاماظـوسمسـمررؼؼمايؽؿيماظ موؾىماظػرجمظإلغلونمبؿدبرلماظؽقاطىماظلؾ

ماظعوٕاموعقجؾوتمأحؽومماظـفقم.

مأصؾقر ماظذيمؼرىم ماظققغوغل مايؽقؿ مظػؾلػي متردؼد مػل ماظػؾلػي ماظضملمملٕمػذه ))ان

طمملئ٤ّمح٨ّمواحّٓ،موانماظغمل٦ّاطنملمتضملّٕفمصػمل٦ّاتؽملممل،مِّغؾملمملمتؿزمل٢ّمبؽملمملمعؾمملذّٕةمسػمل٧ّمسب٦ّمعممل،م

مبمملظؿضملمملرّٟماظغمل٦ّغ٨ّ((.

إالمآ(مدونمأنمؼؼرغقػومبشفودةموطونماظصوبؽيمايراغقيمؼؽـرونمعـمتردؼدم)المإظفم

م)ربؿدمردقلمآ(.

م

م

م

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

111 

نفىً واٌزنبٍـ: -4  ػمُلهتُ يف اٌ
مسـدعوم ماٌقتا مًدلة مغؿقفي مإعو ماظؼدؼؿا مذعقبماظشرق مسـد ماظـػس مصؽرة زفرت

م ماظـػسمجلد ماظ مؼراػوما غلونتغودر مظألحيم مغؿقفي مأو مواإلحلوسا مايرطي موؼػؼد ا

مأثـوءمغقعف.ما غلون

م ماظـػس؟مصلجوبفماظؽفـمغلونا تلوءل مالحؼيمعـمتطقرهامعو يمأنماظـػسمؼبمعرحؾي

مسؾكمشرارما ذؾوحماظ مغراػومؼبمأحيعـو.مذؾقفيمبوظـػسمواشلقاءمصفلمجلؿمظطقػ

))أصؾقوملماظشملؾؿملضملهملمطػملؾملمملمزاخّٕةمبؽملظمل٦ّسمحرانممإظبوسـدعومدخؾماظػؽرماظػقـوشقريم

م مداخ٢ّ مػ٦ّ ممبممل ماِّغلمملنذؾؿملؾملهمل مبؽملظمل٦ّس، مصمملظضملمملٕمعطملؼمل٦ّر ماٌؿقّٕطهملم، مطّٔراتماظطملؾمملر ػ٨ّ

اٌؽملمملزل.موظغمل٤ّمأردشمل٦ّماغؿعملّٓمتزمل٦ّراتؾمل٣ّمػّٔهمضمملئاًلممإظباظيتمغّٕاػمملمؼبمسؼمل٦ّدماظسمل٦ّءماظّٓاخ٢ّم

مالنم مظػملؾّٓن(( ماظؽملظمل٦ّسماغلفمملعممًل متغمل٦ّن مأن موغظمل٧ّ مصؿملـمملش٦ّرؼهمل، مخّٕاصهمل مذبّٕد ماغؾملممل سؽملؾملممل

معّٝم ماآلظهمل مأوتمملر مؼب مبمملالغلفمملم ماظؽملظملّٗ مؼرملؾؾمل٦ّن م))طمملغ٦ّا ماظظملؿملـمملش٦ّرؼهمل ماظؽملقػملهمل أصقمملب

مّٚماالخؿالفمؼبماٌضملؽمل٧ّ،مواظؽملظملّٗمػ٨ّماظيتمتفملعّٕماىل٣ّموتل٦ّدهموشمملظؾممًلمعمملمتعملؼملضمل٥ّ((.بضمل

م مصقـوشقرسموحدهامبؾمىموا مسؾكمصؽر مايراغقي مؼؼؿصر تصقراتمػرضؾقطسممإظبٕ

م ماظؽملظملّٗ موؼمملبلهمل))س٤ّ محمملرة مأخبّٕة مع٤ّ متؿغمل٦ّن مطمملغوملمماظيت مصمملصؿملهمل ماظؽملمملر مطمملغومل وطػملؼملممل

مو مااظؽملظملّٗمطمملعػملهمل. ماظؽملظملّٗمؼب متؿ٦ّضّٟمذضملػملهمل مذضملػملهملماظضملعمل٢ّمتؽملشملظمللملمم٦ٌّتسؽملّٓعممل شرلممإظبصمملن

مرجضملهمل((.

ماآلخرم مػق مضول مدميؼرؼطسمضد ظهملمعلؿّٓؼّٕة،م))إنماظؽملظملّٗمذرةمدضؿملعملهمل،معزملعمل٦ّوطون

موػ٨ّمتّٓخ٢ّمودبّٕجمؼبماظّٖصرلمواظرملؾملؿمل٠ّ((.منتؽملؿرملّٕمؼبمأجّٖاءماظؾّٓمؼضملينماغؾملمملمذرةمغمملرؼهمل

ماى مبزوال ماظـػسمتزول م ن مايراغقي مسـد مرواجًو متؾؼؽب مٕ ما صؽور مػذه مواظرأيموظؽـ لد.

مبفمآراءػؿماظػقـوشقرؼياظذيماسؿؿدو يرقنمصدؿمخطكمأػقمضقلمأصؾقر ماظذيمترقبمهمودسقبؿقا

م مسػملؿمل٥ّمادؿقمملظهملموالمصلمملد،مصؾمل٨ّمبمملظسملّٕورةمالصمملغؿملهمل،مبؼقظف مؼشملّٕأ مال ماظؽملظملّٗمج٦ّػّٕ ))إن
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سوٕماظغقىمإذامطوغًممإظبوػلمسـدماٌقتمتـؿؼؾمإعومموػ٨ّمع٤ّمجؽملّٗماظشملؾؿملضملهملماإلشلؿملهمل((

))ط٣ّمع٤ّمغظملّٗمطمملغوملمع٤ّمضؾ٢ّمؼبمطلمتؿطفر.مضولمأصؾقر ممجلدمآخرمإظبىمأومتذػمخققبرة

صؿؽملظملضملؽملمملمبفملنمتضملّٕصؽملمملماظؽملؾ٦ّءات،موتضملػملؼملؽملمملممتغملّٟمس٤ّمأنمتسملظمل٨ّماًرلمسػمل٧ّماظؽملمملسمالمأغمملس

مط٢ّماِّذؿملمملء((.

م مايراغقي ماظػؾلػي ماِّجّٕامموأطدت مؼب مت٦ّجّٓ ماظغملػملؿملهمل، ماظؽملظملّٗ مأجّٖاء مأن ))سػمل٧ّ

م ماظؽملظملّٗ موؼب ماظيتماِّغلمملغاظلؼملمملوؼهمل، مؿملهمل مبّٓن ماٌالحماِّغلمملنهّٕك مؼّٓؼّٕ معممل مسػمل٧ّمسب٦ّ ،

معمملتم موإذا ماظلظملؿملؽملهمل، مماِّغلمملندصهمل مآخّٕ،موػ٨ّمج٦ّػّٕ،موظؿمللوملممإظباغؿعملػملوملمغظملل٥ّ جلّٓ

مجبل٣ّموالمتػملقعملؾملمملمظ٦ّاح٠ّماىل٣ّ.

ؿملهمل،معلؿعملّٕةماِّغلمملغؽبمػؾشملوملماظؽملظملّٗمع٤ّمسمملٕماظؾؾملمملء؟متعمل٦ّلمايّٕاغؿملهملمانماظؽملظمل٦ّسم

ماظغمل٦ّاطنملمظؿؿقّٓمبمملِّجلمملممسؽملّٓعمملمتزملؾّّمعؽملّٔماظؾّٓءمؼبماظغمل٦ّاطنمل،موانمػؾ٦ّرؾملمملمطمملنمبؿّٓبرل

ماظؽملشملظملهملمعؾملؿملفملةمظّٔظ١ّ((.

مػرلضؾقطس:مظو مضول معـؾؿو معؿعوطلونا مررؼؼون ماظـػسموػؾقرفوا ))انمػؽملمملكمصعقد

م ماظزملضمل٦ّد مظػملؽملظملّٗ، ممإظبرّٕؼعملني مواشلؾ٦ّط مؼبممإظبأسػمل٧ّ مؼصمل٢ّ متطملرله معّٝ ماظرمل٨ّء مِّن أدظمل٢ّ،

طمظقسمصرارًامعـماٌؿؾمبؾم.موػذاماشلؾقدغمل٦ّن،مع٤ّمػؽملمملمطمملغوملماظّٕاحهملمؼبماظظملّٕارمواشلؾ٦ّط((

ػقمسـدماغؾودوضؾقسم))ضوغقنمربؿؿمسؾكماظـػقسماًورؽي((موضدمسؾؾمذظؽمأصؾقر مبؼقظفم

ماظسملّٕورة،مصمملٌّٕءمالمؼؿ٦ّج٥ّم متؿؽملمملضّٚمعّٝ مال ماشلؾ٦ّط مؼب مايّٕؼهمل اِّد٦ّءمطّٕػممًل،ممإظب))إن

معمملم مسعمل٦ّبهمل مؼؿقؼمل٢ّ مإغ٥ّ مغعمل٦ّل مأن مودضملؽملممل مصظمل٨ّ ماًمملصهمل، محبّٕطؿ٥ّ مت٦ّجؾمل٥ّ مطمملن مٌممل وظغمل٤ّ

مأومجلّٓماضذل محمملجمملتمع٦ّج٦ّد موص٦ّظ٥ّ مؼػمليبمسؽملّٓ ماِّسػمل٧ّ ماحمل٢ّ مع٤ّ ماشلؾ٦ّط موعمملدام ص٥ّ،

آخّٕ،مصمملنمإٌّءمالمؼغمل٦ّنمعؿفؽملؿملممًلمسػمل٧ّمغظملل٥ّمأومسػمل٧ّمايعملؿملعملهملمحنيمؼعمل٦ّل:م)إنماظؾمملريمػ٦ّم

ماظّٔيمأردػمل٥ّ((.
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وؼيماظ متقجدمؼبما جرامماظلؿومإنمأجزاءماظـػسماظؽؾقيضولمثوبًمبـمضرةمايراغل:

ظفمغػسمواحدةامخؾؼفماظؾوريمحلىمغلىمرؼوضقيممتـؾمؼؿـػسمموعؾماظعوٕمطؾفمحقًو

وػلمعؾدأمطؾمععرصيامواظرعقزماظرؼوضقيمػلماظقدقطممػؿزةماظقرؾمب ماٌعؼقلمواةلقس

ظقلًمخوضعيمظؾؿغقرلاموػلمتؿؿقزممقلمواةلقسمب ماٌـؾمواٌؿـقلم غفومأزظقيب ماٌعؼ

مـرلةموعؿشوبفي.سـماٌـؾما صيرقغقيمبلنماظرعقزماظرؼوضقيمط

))إنماظؽملظملّٗمتظملؿملّٚمأوردماٌرزوضلما رػفوغلامسؾورةمثوبًمبـمضرةمايراغلماظؼوئؾيمو

مس٤ّماظعملّٕص،مظغملؽملؾملمملمجمملػػملهملمالمتضملػمل٣ّماِّذؿملمملءمعمملمٕممتمملردؾملممل(( مصؿملّٚماظؽمل٦ّر مايؿملمملة معؽملؾملممل

اٌقجقدمواظعؼؾماظذيمالمؼـطقيمسؾكمزعونموإ ومسؾكممإظبوالممآمإظب نماظذاطرةمالمتـلىم

مأزل.

كمإجوبيمأومحقوتفوماظلوبؼي؟مػـوماظـػقسماغفومرأتماظؾوريمدؾقوغفمظكبؿؽبمالمتؿذطرمتؾؽ

موطيػؿومععؿؿدمسـدمايراغقيموسـدمثوبًمبـمضرة.مظؾقراغقيموأخرىم صؾقر 

مايّٕاغؿملهمل: ماظظملمملئّٚ،م))مضمملل مطمملغوملمع٤ّمج٦ّػّٕماظؾمملري،موع٤ّمغ٦ّره ماظؽملظملّٗموإن إن

حممللمدونمعضملّٕصهملماِّذؿملمملءماظرملّٕؼظملهمل.موإذاممصمملنمجّٕؼؾملمملموراءماظػملّٔاتمبضملّٓماتزملمملشلمملمبمملىلّٓ،

صمملرضوملماظؽملظملّٗماظؾّٓن،متّٔطّٕتمسمملٌؾملمملماِّزظ٨ّ،مواظؿّٔتمظّٔةمطؾرلة،مشلّٔامٕمطبّ٘ؽبمدعملّٕاطم

ايغملؿمل٣ّما٦ٌّتموذّٕبماظل٣ّمر٦ّسممًلمواخؿؿملمملرًا.موأعمملمهّٕكماظؽملظملّٗمسب٦ّمجلّٓمآخّٕمصؿملؿ٣ّمدونم

مّٚماِّحؿملمملن((.إتؿملمملنمأسؼملممللمذبؿملّٓةمؼبمبضملمإظب،موجسب٦ّماظّٖواماِّغلمملنروؼقبهمل،مطؼملمملمؼؽملّٓصّٝم

متذطرماظـػق مسدم مأصؾقر محقل ماظلوبؼياموضول مأوميقوتفو ًومدؾوبنمظفمأأسمظؾورؼفو

م:ػل

ماظـػسممأواًل: مح متقجف م غف مؼراها معو مبؽؾ ماٌرء مذاطرة ماظضروريمأنمهؿػظ معـ ظقس

مأذقوءمأخرىامالمهؿػظمبذطرىماالغطؾوسوتماظلوبؼي.مإظباغؿؾوػفوم

م
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 األعَبك: ُىَ ادلؼبك وثؼشثػمُلهتُ  -3

مػقم مأو مأصضؾا متؽقن مضد محقوة مظؾققوةا مادؿؿرار مػق ماٌقت مايراغقيا مسؼقدة ؼب

ادؿعدادمٌرحؾيمأخرىمتؼربفمعـمؼقمماظؼقوعيماظ موسدمبفوما غؾقوءمسؾقفؿماظليماموسؾكم

ايؽقؿمأنمؼؽقنمعلؿعدًامالدؿؼؾولماٌقتمبوظرضومواظؿلؾقؿ.مواظؼقوعيمسـدػؿمضقوعيمما غلون

مغق ماظؼقوعيماظؽدلىاماظـػسمعـ مورضدةماىفوظياموػذهمػلماظؼقوعيماظصغرىامأعو ماظغػؾي م

مصفلماظ متشؿؾماىـسماظؾشريمواغؿفوءماظدورموابؿداءمدورمجدؼد.

ماظرملؾملّٕدؿمملغ٨ّ: ضوظًمايراغقيم))انمرؾقعيماظؽؾموا جراممواظؽقاطىامهدثممضمملل

قيامزوج معـمطؾم(مدـيمسلل36425ؼبمطؾمإضؾقؿمعـما ضوظقؿماٌلؽقغيمسؾكمرأسمطؾم)

م موأغـكمعـ مذطرًا مصقؾؼكمذظؽماظـقعمتؾؽماٌدةامثؿمإذامما غلونأجـوسمايققانا وشرلها

مواظـقابم ماظدػرا مطذظؽمأبد مآخرا مصقؾؿدئمدور ما غقاعا ماغؼضً مبؿؿوعفا ماظدور اغؼضك

مواظعؼوبمؼبمػذهماظدارمالمؼبمدارمأخرىمالمسؿؾمصقفو((اموسبـمغعقشمؼبماظدورماظلوبع.

مسؾقبر مبؾلونمروبؽيمحرانامضوظقا:ماٌـؿظرونم عرماظؼقوعيمروئػؿونمموضد إخقانماظصػو

معـماظـوس:

 اٌغبئفخ األوىل: -
مخرابماظلؿقاتمو مسـد ماٌلؿؼؾؾ مؼب محدوثفو مؼـؿظرون اموالمؼؿصقرونما رضاظذؼـ

ما جلودمبرعؿفوامثؿمضبشرونموصبوزونممبومسؿؾقاامصونم مػذه مإسودة مإال ماظؼقوعيا حؼقؼي

(مسؾكمًووشؾؿوغمًاوحقرمًادخؾقاماىـياماظ مؼؿصقروغفومأعقرًامربلقديم)أذفورمسؿؾقامخرلًا

مسؿقؼمممؾقءم مخـدق مأغفو ماظ مؼظـقن مجفـؿا مدخؾقا مذرا مسؿؾقا موإن ماظدغقوا مغعقؿ عـول

غرلاغًومعلؿعرةامؼرعكمصقفوماظؾشراموطؾؿومغضفًمجؾقدػؿامأسودماظؾوريمإظقفوماظررقبيمثؿم

مطؾقبفؿمعـمجدؼدمصقفو.
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 ئفخ اٌضبُٔخ:اٌغبم-
ما عقرم مإلدراطفؿ موبقوغًوا مطشػًو ماظؼقوعي مؼقم مؼـؿظرون محرانا مروبؽي مػؿ وػمالء

مػلمؼؼظيم مسـدػؿ مواظؼقوعي ماىلدا متركماظـػسمالدؿعؿول ماغف ماٌقتا موحؼقؼي اظعؼؾقيا

ػذاممإظباظـػقسماىوػؾياموػؿمالمؼـؿظرونمبعٌما جلودموالمؼلعؾقنمغشرػو((.موعومدسوػؿم

م.(1)وغفؿمبوظؿـودخاظؿصقرمػقمإمي

 قاه الػّسضتاٌ٘:  -

إ ومأرؾماظؿـودخموايؾقلامغشلمعـمػمالءماظؼقمم)أيمايراغقي(مواظؿـودخمأنمتؿؽررم

عومالمغفوؼي.موضبدثمؼبمطؾمدورمعومحدثمؼبما ولامواظـقابمواظعؼوبممإظبا طقارموا دوارم

مإ  مايوضرةا موحقوتـو مصقفو. مسؿؾ مأخرىمال مدار مؼب مال ماظدار مػذه مسؾكمؼب مػلمأجزؼي و

مدؾػًمعـومؼبما دوارماٌوضقي.مصوظراحيمواظلرورمػلمجزاءمأسؿولماظدلماظ مدؾػًم أسؿول

ماظققمامػلمجزاءمسؾكم ماظ مغعوغلمعـفو موطذظؽماظضـؽموايزن ماٌوضقي. ما دوار مؼب عـو

م.(2)أسؿولماظػفقرماظ مدؾؼًمعـو

ورمبومما غلونمذاتمأعومايؾقلمصفقماظؿشكقصامرمبومؼؽقنمذظؽمحبؾقلماإلشللمؼب

مؼؽقنمحبؾقلمجزءمعـماإلشللمسؾكمضدرمادؿعدادمعزاجماظشكص.

ماظـػقسماظصوييم مدعودة مػل مصوىـي مرعزؼًوا متػلرلًا مواظـور ماىـي مايراغقي ؼػلر

مصؿصعدمغػسم ماظؼدعوءا موطؿىمايؽؿوء ماإلشلقيا ماظعؾقم مؼب مبوآلدابمواظـظر متؿكرج سـدعو

م مصشقؽًو مذقؽًو ماظصوحل مررؼؼمسمإظباظرجؾ مسـ مدؾقوغف مبوظؾوري موتؿقد ماٌؼعقالتا وٕ

ماظقحدةم مػق ماظذي مايؼقؼل مجزئفو مسؾك مؼدػو ماظـػس متضع مايوظي مػذه موؼب اظقجقدا

                                                                 

 .ٕٔٔٓػجلاُؾ٤ٔل ، ٍٞه٣خ ؽوإ رٞؽ٤ل اُٞهى١، اُطجؼخ اال٠ُٝ، اُواثٜ ٓؾٔل ٕبثئخ (ٔ)

 .أُٖله ٗلَٚ ( ٕ)
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ضـودؼؾمععؾؼيممإظباٌطؾؼيامواًرلماةضاموتلعدمبرؤؼيمآاموأخرلًامتلويمتؾؽماظـػقسم

مهًماظعرش.

رةمتفقؿمهًمصؾؽماظؼؿراموأعومجفـؿامصيموجقدمشلوامإالمأنمتظؾماظـػقسماظشرؼ

ماًرلام مأجؾ معـ موادؿعؿوشلو مايؼقؼي مععرصي معـ مومتـعفو مواظشقور ا ماىـ تؿكطػفو

أجلودمبشرؼيمأومحققاغقيامثؿمظؿؿطفرمعـمأوزارػوموتدخؾمعؾؽقتمآممإظبظؿعودمبوظؿـودخم

مثوغقي.

اظ متلقدمحقوتفموميورسمأصعوظفامتؾعًومٌققظفماظؾورـيامووصؼًومظؾعداظيمما غلونؼعقشم

اظقجقداتاموعومعـمأحدمؼػؾًمعـماظعؼقبيماظ مؼلؿقؼفومغؿقفيمظلؾقطفاموضضوءمآمالم

عـمإٔفامسؾقفمأنمؼظؾمعدصقسًومحبرطيمشرلمػودصيامؼفقؿمما غلونؼرداموضؾؾمأنمؼؿطفرم

ؼبمطؾمعؽونامثؿمؼفؾطمبؿدبرلماظؽقاطىماظلؾعيمؼبماٌؽونماظذيمأسدمظفاموؼلؿلؾؿمٌصرلمالم

مسؾقف.مدؾطونمظف

مسػمل٧ّماًالصمع٤ّماًشملؿملؽهمل؟ماِّغلمملنطؿملّٟمضبزمل٢ّم

مػّٔهماٌلفملظهمل:م٤ّأجمملبمايّٕاغؿملهملمس

ماإلشلل مبوظؿقدؾ ماإلشلقيامضولمأصؾقر ممإعو موبوٌعرصي ماظـػلقي مبوظػضوئؾ )ضبّٓدمأو

م مأعغمل٤ّ معؽمل٥ّ، ماغؿؾمل٧ّ معممل مصكملذا موزعؽمل٥ّ، ماظضملعملمملب معّٓى ماإلشل٨ّ تّٕكمعغملمملنمماِّغلمملناظعملمملغ٦ّن

ماماظذيمػقماىـي.(غلفمملمماظّٔيمؼل٦ّدمط٢ّماِّذؿملمملء٥ّماالاىّٖاء،متؾضملممًلمٌمملمؼعملسمل٨ّمب

م

م

م

م

م
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 ًــــــــغ احلزانـبث اجملتًــطبم

مأربّٝمرؾعملمملت:مإظبطمملنماجملؿؼملّٝمايّٕاغ٨ّمععمللؼملممًلم

 عجمخ اٌصلَمني: -1
ماالدؿم مبفذا ظؿصدؼؼفؿمروحىماظشرؼعياموغصرتفؿمظفاموػمالءمػؿم))أرقوبمزلقا

م مسؾك مارؾعقا مروحىاظعرصون(( معـ ماإلشلقي مبؿػلرلماظؽؿىمما درار مشلؿ موزل  اظشرؼعي

ماماإلشلقي مشقؾؿفوأسطوػؿ مؼب ماىؿوسي مضقودة مؼب مؼبمعؾذاتماظدغقواممظلؾطي مزاػدؼـ وطوغقا

بقنموالمؼلطؾقنمإالماظقلرلمعـماظطعومموالمؼشرميموالمؼؿقؾقنمبوظذػىؾلقطاظمؼؾؾلقنماظـقوب

ؾكماظرسقيمؼبمحؾموطوغقامؼعطػقنمسماًؿراموميؿوزونمبصدقماظؾلونموسػؿفمسـمػفرماظؼقل

م ما طدلمؼـؿكىمعـمموؼؿعووغقاضضوؼوػؿا ماظؽوػـ مطون محؼف. مؼلخذوا ماظضعقػمحؿك عع

موت ماظعؾؿا موشزار ماظعؼؾا مديعي مصقف مؼشذلرقن موطوغقا ماظرئودي ا سضوءممؽوعؾبققت

ماىلؿقياموأنمؼؽقنمخوظقًومعـما عراضماظقراثقيم)طوظؾفوقمواظدلصمواظصرع(.

 عجمخ اٌشهلاء: -4
مبذ ظؽمٌشوػدتفؿمروحىماظشرؼعيامأومالريسفؿموعشوػدتفؿما عقرماظروحوغقيمزلقبقا

موردقم موعؾؾلفؿ معلطؾفؿ مؼب مطوظصدؼؼ  موػؿ ماإلشلقيا ما درار مسرصقا مظؾفققظبا اٌػورضي

أظلـؿفؿمإالماغفؿمدونمأرقوبماظعرصونمؼبماٌعرصيماإلشلقيموؼبمتػلرلماظؽؿى.موطونمبعضفؿم

ماظؼرىمواظؾؾدانماظصغرلةمأحقوغًو.ؼؿقظبمرئوديمذبوظلفؿماظلرؼيمؼبم

 عجمخ ادلؤِنني: -3
م مصفؿفؿ موظؽـ ماظشرؼعيا مروحى مبؿعوظقؿ مآعـقا مسؿؼؼوػمالء ما درارممؾكصر ععرصي

مأغفؿمأضرواممبومأخدلمبفمروحىماظشرؼعيام موعزؼؿفؿ ماظروحوغقيا ما عقر موتصقر اإلشلقيا

موضوعقامبـصرتفموػؿمروبرون.
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 :خبِعجمخ اٌؼ -2
م مروبؽي مػؿ مأضرواموػمالء ممبو مؼمعـقا موٕ ماظدؼـا مأدرار مؼلخذوا مأن مدون بوظـلى

َضمملَظوملكبماْظفمَلسؿبّٕؽبابؾبم"م:بؾلوغفؿاموضدمؼراودػؿماظشؽاموػؿمطو سرابماظذؼـمذعفؿماظؼرآنمبؼقظف

م."آعؽبؽملمبمملمُض٢ّمظ٣َّّؿبمتؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّاموؽبَظغملكب٤ّمُض٦ُّظ٦ّامَأدؿبػمَلؼملؿبؽملؽبممل

 صالتهى:  -
اظؾقؾامؼبمذبوظسمخوريممفورمضؾؾبداؼيموآخرماظـطونماظصوبؽيمؼصؾقنمثيثيمأوضوتم

م ما دسقيممإظبؼؿقدؾقن موػذه ماإلدرؼللا مواظؿقدؾ ما صيرقغل مبوظدسوء مدؾقوغف اظؾوري

م)أوضوتماظعؾوداتموترتقىم ماٌلؿك مايراغل مضرة مثوبًمبـ مطؿوب مؼب معقجقدة واظصؾقات

م.(1)ماظؼراءةمؼبماظصية(

نجىحهتػمُل-2  :ُ يف اٌ
اماىلؿاآلصوتمؼبميءمعـماٌذعقعوتمؼبماظـػسموػقماظدلؼمعـمايرغوغقيمبلنماظـ م

المؼؽذبقنما غؾقوءموظؽـفؿمؼبماظقضًماموا رضظؾعؿورةمؼبموعذػىمايراغق مريحمظؾػردمو

اموإنمعـمأدركمبعؼؾفمعومدسقامإظقفمؼقجؾقنمإتؾوسفؿامصؿـمأروسفؿمصفقمدعقدفبمغوجذاتفمالم

مصقف مأؼضًومصقاصؼفؿ مدعقدفب مصفق مبقروؼوػؿ مسؿؾ مٕمو مبفؿموإن امصدسقةما غؾقوءمحؼمؼؿؼقد

المؼرىماموآمالمهصكمإظبظذؼـمدسقامامءسددما غؾقوومظؽـفومظقلًماظطرؼؼماظقحقدمظؾـفوة

بؾمسـدػؿمأنماظـػقسمماظـؾقءاتمسـمررؼؼماظقحلامطؿومتعرصفوما دؼونماظلؿووؼياغقيماير

ؿوظلمصفؿمؼرونمعومامومبوظعوٕمتؿقدمبفومعقادمسؾقؼياظطوػرةماظ مدؾؿًمعـمأدغوسمػذاماظ

                                                                 

 .ٕٔٔٓ، هى١، اُطجؼخ اال٠ُٝ، اُواثٜ ٓؾٔل ػجلاُؾ٤ٔل ، ٍٞه٣خلؽوإ رٞؽ٤ل اُ ٕبثئخ ( ٔ)
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م) مػكبرعكبس مععؾؿقفؿ مو مأغؾقوئفؿ معـ ماظـوس مؼرى مأشوذميقنم(ادرؼسال مامذقً)52و )

م(1).بوبوماظصوبهوصقـوشقرسمامو

 أٌبٗاٞ سساُ: -
ماٌكطقروتم موشقوب ماظروحل محران متراث مسـ ماظطقـقي ماظرنبضؿ مشقوب معـ بلؾى

ما معـؾ مأخؾورػؿ مشلؿ مواظشعقبماجملوورة متـوضؾًما عؿ مصؼد مبفؿ مواظروعونماًوري إلشرؼؼ

مواظلرؼونمواظعربامبؾموترجؿمػمالءمشلؿمبعضما سؿولماظروحقيموا دبقيمػـوموػـوك.

وظؽـمحرانمؼبمبعضمآثورػومتذطرمأغؾقوءػوماظزاخرؼـموتعؿدلػؿماآلبوءماظروحق ماظؽؾورم

شلوامورشؿمانمبعضمأومأشؾىمػمالءما غؾقوءمالمؼـؿلؾقنمشلوامبؾمػؿمعـمأعؿمأخرىامظؽـم

مايراغلمؼعؿدلػؿمأغؾقوءميرانموذعؾفو.ماظذلاث

م مميؽـمأنمؼصـػقا مأغفؿ موجدغو ما غؾقوء مشلمالء مأعوعـو ماٌؿقصرة أغؾقوءممإظبوؼبماىرود

ماظشرض ما دغكموا ضصكموأغؾقوءمشربق مأشؾؾفؿمعـماآلشليمواظػيدػيم مؼب ذرضق مزفروا

مرانمػؿماةؾققن:وايؽؿوءماإلشرؼؼمبشؽؾمخوصموػـوكمأغؾقوءمأومأحؾورمطؾورمعـمح

 

 

                                                                 

، ٝ ٣وبٍ إٔ  ٕ:ٗ( أؿبم٣ٕٔٞ : ٛٞ ٤ّش ثٖ آكّ ػ٤ِٚ اَُالّ ، اُْٜوٍزب٢ٗ : أَُِ ٝ اُ٘ؾَ ، ٔ)
ٚ ؽٞاء ثؼل كغ٤ؼخ آكّ ُٝٝل٣ٚ ٛبث٤َ ٝ هب٣ٖ ، ٝ ٓؼ٠٘ أٍٔٚ ))ٛجخ هللا(( ٝ ٣ورجٜ  ٤ّش ؽِٔذ ث

أٍْ ٤ّش ثٖ آكّ ػ٘ل اُؾوٗب٤ٗخ ثبُؾٌٔخ ، ٝ ٣َ٘جٕٞ ا٤ُٚ رؼب٤ُٔٚ ػ٘ل اُولٓبء اُقَٔخ ٝ ْٛ 
 اُجبه١ ، ٝ اُ٘لٌ ، ٝ اُؼوَ، ٝ أٌُبٕ ، ٝ اُقالء.

وٝط أَُؼٞك١ : ٓ -ٝ ػٖ ٤ّش ٝ ؽ٤برٚ اٗظو : ٕ:٘ٗ)اُٞعٞك ٝاُؼلّ( اُْٜوٍزب٢ٗ :ٗلَٚ ،  -
 . 2ٕ-2ٕ:  ٔاُنٛت ، 

٤ٌُ ُل٣٘ب ٢ّء ٓٞصٞم ػ٘خ ثبثب اُؾوا٢ٗ ٛنا ، ًَ ٓب ٗؼوكٚ ػ٘ٚ َٓزٔل ٖٓ ٓغبك٤ُٚ ٖٓ  ٖ٘
ًزبة اُٖ٘وا٤ٗخ ، ٝ ًبٕ أًضوْٛ ٣طِن ػ٤ِٚ اٍْ )ٗج٢ ؽوإ(. ٓواك ًبَٓ ، ٓؾٔل ؽٔل١ 

 .ٕٗ-ٔٗاُجٌو١: ربه٣ـ األكة اَُو٣ب٢ٗ ، 
 .ٞٛ اُلُٝخ اُؼجب٤ٍخ/كًزٞه اؽٔل اُؼل١ٝاُٖبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ٝؽز٠ ٍو -
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جُبء ؽواْ  (1)ؤٔ

ماظطملّٕبؿمل٦ّنمممممممممممممممممممماحملػملؿمل٦ّنممممممممممممممممممممممممماظرملّٕضؿمل٦ّنممم

مإدؽيبققسم-1مممبوبومايراغلممممم-1مممممممممممم(ادرؼس)مػرعسم-1

مصقـوشقرسم-2مممأواضلم)أوادي(ممم-2مممممممممم(ذقًاشودميقنم)م-2

مإؼؾقنم)غقح(م-3مممممممممممممممممممممممممأون(ممأؼوغوم)سقانامسقنامم-3

مأراغلم)أورصققسمأوراغقس(م-4مممممممممممممممممممممممممممممممممممبقدادػمم-4

مدقظقنم-5توؼقسم)هقتامػرعسمرقط(ممممممممممممممم-5

مأعرلوسم)ػقعرلوس(م-6مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأراتوسم)أراتقسمعؾؽلمرقً(م-7ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأواضلم)أراجل(م)أرض(م-8ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظرملّٕضؿمل٦ّن: موآشليمماِّغؾؿملمملء موعؾقك مأغؾقوء معع ميران ماظشرضققن ما غؾقوء ؼؿداخؾ

وأشودةممراصدؼـقيموعصرؼيموػـدؼيمعصقػيم)عـؾمبقدادػ(موػؽذامؼؽقنماظؾقٌمؼبمػرعسا

موبذاصسموتوؼقسمطلغفمحبٌمؼبمذكصقيمواحدةمشلومسدةمأزلوءمسوذًمؼبم دميقناموأؼوغو

مسصقرمعومضؾؾماظؿورؼخ.

مصؼمل٤ّمػ٦ّمػّٕعّٗ؟

مؼبماظؿورؼخموضدمتـوزسًمغلؾمعدنبؼؾب ماظشكصقوتمشؿقضًو مأطـر معـ أعؿممفػرعسمواحدًا

مبؿؾكقصمذدؼدماإلصبوزم رقظفماٌ مودـؼقم مرواؼوتموعراجعمزبؿؾػي مؼب ؿعددةمػذهمطـرلة

مسـدما عؿماظؼدميي:

                                                                 

 ( ًزبة ا٢ٌٗ ،االكة ك٢ ٝاك١ اُواكل٣ٖ،كًزٞه فيػَ أُبعل١.ٔ)
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حقٌمؼروىمأغفمطونمبوبؾقًواموؼؼرنمبؾـوءمبوبؾمبعدماظطقصونموؼؿعززمماِّص٢ّماظؾمملبػمل٨ّ:م-1

مبورتؾورفمبعؾقمماظػؾؽمواظؿـفقؿماظؾوبؾقيموبؾـوءماشلقوطؾمأوماٌعوبدماًوريم مػذا أرؾف

مبوظؽقاطىمواظـفقممؼبمبوبؾ.

ماٌزملّٕي:م-2 مبماِّص٢ّ معصرؼًو مطون مأغف موؼرتؾطموؼروى ما ػرام مبـك مواغف ماظطقصون عد

م)اميقؿى(مايؽقؿمواٌفـدسماٌصريماظذيمػـدسمبـوءماشلرمماٌدرجموطونم بشكصقي

موزؼرماٌؾؽماٌصريم)اظػرسقن(مزودرمعـما درةماظـوظـيمؼبمعصر.

حقٌمؼرويمايراغققنمأنمػرعسمػقم)بقذادػ(ماظذيمبـكمػقوطؾمماِّص٢ّمايّٕاغ٨ّ:م-3

ماظؽقاطىمؼبمبيدػؿ.

ماٌؽملّٓائ٨ّ:م-4 مماِّص٢ّ مربو مطـزا ماٌؼدس مطؿوبفؿ مؼب مذطره مؼرد م(1)دغوغقخًمبلدؿحقٌ

م.ا رضمإظباظلؿوءمثؿمسودممإظبروحىماظؽؿىمواٌعورفماظؽـرلةماظذيمرعدم

اظلؿوءاموظفممإظبحقٌمتذطرهماظؿقراةمسؾكماغفم)أخـقخ(ماظذيمرعدمماِّص٢ّماظضملدلي:م-5

مفمؼبمزبطقروتماظؾقرماٌقً.بلزلدػرم
                                                                 

٠ أف٘ٞؿ ك٢ ا٤ُٜٞك٣خ،  دٔبٔىخذ:( ٔ) ّٔ أٝ )ٗٞاح اُل٣ٖ( ٖٓ ػظٔبء اُ٘بٕٞهائ٤٤ٖ ك٢ أُ٘لائ٤خ، ٣َ

ٌ ك٢ ثؼ٘ أُؼزولاد. ٛٞ اَُبثغ ٖٓ ََٗ آكّ، ٣ُؼل ٌ ك٢ اإلٍالّ، ٝٛوٓ أٍٝ ٓؼِْ ك٢  ٝاكه٣

ػِْ اُلِي ٝاُزوب٣ْٝ، ٝأٍٝ ٖٓ ر٘جؤ ثبُوَٓ. ػوط ا٠ُ أَُبء ٝكن اُزٞهاح: ﴿ٍٝبه أف٘ٞؿ ٓغ 

ٕ هللا ٗوِٚ  ٟ ٖٓ اُٞعٞك، أل َ: ﴿اٗزوَ أف٘ٞؿ ٕٗ: ٘ر٣ٌٖٞ /  –هللا، صْ رٞاه ﴾. ًٝنُي ك٢ اإلٗغ٤

هٍبُخ ا٠ُ  –٤ُٚ ا٠ُ ؽٚوح هللا كٕٝ إٔ ٣ٔٞد. ٝهل افزل٠ ٖٓ ػ٠ِ ٛنٙ األهٗ ألٕ هللا أفنٙ ا

َ ؽ٤بً ثبُغَل. ًنُي ك٢ اإلٍالّ، ؽ٢ رٞعل اّبهح  –ثنُي  –﴾. ٣ٝواك ٘: ٔٔاُؼجوا٤٤ٖٗ/  ٚ اٗزو اٗ

بٗبً  ٌَ َٓ َهكَْؼَ٘بُٙ  َٝ َّج٤ِّبً  ٣وبً ٗ لِّ ِٕ  َٕ ب ًَ  ُ َّٚ ٌَ اِٗ زَبِة اِْكِه٣ ٌِ اْمًُْو ك٢ِ اُْ َٝ ؿبٓٚخ ُوكؼٚ ا٠ُ أَُبء: ﴿ 

٢ ٛنا اُ٘ٔ أُ٘لائ٢ أُولً، كزوٟٝ هٖخ ٓؼواعٚ َُِٔبء ﴾. أٓب ك2٘ - ٙ٘ٓو٣ْ/  –َػ٤ِِّبً 

مارٜب، ٌُٖٝ ثبفزالف ٓغ ع٤ٔغ األك٣بٕ، ؽ٤ش ٣ؼٞك ثؼل ٓؼواعٚ ا٠ُ اُل٤ٗب، ٝٛنا ٓب ٣وكٚٚ 

َ: ﴿ٝٓب ٕؼل أؽل ا٠ُ أَُبء اال اُن١ ٗيٍ ٖٓ أَُبء، ٝٛٞ اثٖ اإلَٗبٕ اُن١ ٛٞ ك٢  اإلٗغ٤

٤َؼ كوٜ، ًٝنُي ك٢ اإلٍالّ، كبُٔؼواط َُِٔبء ﴾، ٣ؼ٢٘ ا٤َُل أُٖٔ: ٣ٖٞؽ٘ب  –أَُبء 

 ٝاُؼٞكح ُْ ٣زٔب اال ُِ٘ج٢ ٓؾٔل )ٓ(.
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ماظضملّٕب٨ّ:اِّم-6 محقٌمرأتمؼبمػرعسمأخـقخمأوممص٢ّ ماظقؿوغقي ماٌراجع اظذيمغودتمبف

مظو)روبل(ماظذيمدبؿؾطمذكصقؿفمبشكصقيمإدرؼس.مبفبإدرؼسموػقمضقطوغلموأ

ماظظملمملرد٨ّ:م-7 مؼبمماِّص٢ّ مآدم مأي م)جققعرث( مجده موطون م)أجبفد( ماظػرس مسـد ازلف

ماظذلاثماظػوردلماظؼدؼؿ.

لماآلشلي(موإظفماظؾصقصمواٌلوصرؼـمواظؿفورموػقماإلظفمػرعسم)ردقماِّص٢ّماإلشّٕؼعمل٨ّ:م-8

مإظفم م)إدؽيبققس( مبوإلظف موطذظؽماخؿؾطًمذكصقي معوؼو ماآلشلي معـ مزوس ماإلظف ابـ

ماظطىمسـدماإلشرؼؼ.موؼرتؾطمبؽقطىمسطوردم)عرلطقري(مسـدماظروعون.

م)شقتوعومددػورتو(م:ياِّص٢ّماشلؽملّٓم-9 محقلمأرؾممبقذا وايؼقؼيمأنمػـوكمجداًلموادعًو

سموذكصقؿفماٌذلاوحيمب ما ظقػقيمواظـؾقةموايؽؿيمواٌؾقطقيموؼعؿؼدمأنمتلؿقيمػرع

عـؾٌماظعظؿيمأوماٌعظؿمثيثًومأومعـؾٌماظـعؿمأومعـؾٌماظرغبيموضدمأرؾؼًمػقمػرعسم

م مواٌؾقطقي( موايؽؿي م)اظـؾقة مب  معبع م غف معصطؾ موسؾقف مصبؿعفو مأظؼوب ػل

(Hermes Trimagestus).م

ماظؿ مدػر مذطر مطؿو ماظؿقراة مؼب موذطرهماإلنقؾمبوالدؿمغػلفموذطرهممبلدؿؽقؼـ أخـقخ

م)إدرؼس(.مبلدؿاظؼرآنماظؽرؼؿم

وأولمعـممعماظؽؿوبيموأولمعـمطؿىماظصقػووؿعماٌروؼوتمسؾكمأغفمأولمعـماخذل

خوطماظـقوبموظؾلفواموؼبمرػوتفمعومؼدلمسؾكماػؿؿوعفمبويؽؿيمواظؽقؿقوءمواظػؾؽمواظؿـفقؿم

مسؾكماًؾقدمأغفوماواظطى...اخل محصؾ معـ ممأول معـمرعد موشرلمذظؽممإظبوأول اظلؿوء

م.(1)طـرل

                                                                 

 ( ًزبة ا٢ٌٗ ،االكة ك٢ ٝاك١ اُواكل٣ٖ،كًزٞه فيػَ أُبعل١.ٔ)
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ُىْ: جُبء اٌغوث  األٔ
بعدماظؿقريمؼبمأزلوءمػمالءما غؾقوءماظذؼـمادسكمايراغققنمأغفؿمؼمعـقنمبفؿماتض م

مآشليمورجولمأدطقرؼ موصيدػيموأرؾوءموذعراء.مإظبظـومأنمػمالءمميؽـمتصـقػفؿم

ــخ: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اِذلـ
مأغؾؿملمملءمشل٣ّموػ٣ّ:مإظبلمايّٕاغؿمل٦ّنمبضملّٚماآلشلهملماإلشّٕؼعملؿملهملمح٦ّقب

وػقمإظفماظطىماإلشرؼؼلموتؾػظمأؼضًومإدؼيبققسمأومإدؼيباموضدمسؾبؾدقبمإدغملالبؿمل٦ّس:مم-1

طنظفمسـماإلشرؼؼمعـذماظعصرماظؽيدقؽلاموضدمغؾغمسؾكمؼديماظؼـطقرم)خرلون(ماظذيم

مسّؾؿفمصـماظطى.

ما ماظعوٕ مرىمؼب معدؼـي مأذفر موبداؼيموظعؾمحران ماظؼدميي ماظعصقر مغفوؼي معـذ ظؼدؼؿ

اظعصقرماظقدقطيمح مهقظًمعدرديماظطىمعـماإلدؽـدرؼيمإظقفومؼبماظعصرما عقيموظذظؽم

مؼبم مظؾؿدؼـي. مرعزًا مذعوره موأرؾ  ماإلشرؼؼل( م)اإلظف مايراغل م)اظـ ( مػذا منؿ ارتػع

مـ(:ؼإغوثمووظدم3ا دطقرةمتزوجمإدؽيبققسموأنىمػبليمأبـوءم)

مآشليماظصقي.م(Hygieia)فقوؼومػقم-1

مإظفماظشػوء.مممم(Jaso)ؼودقمم-2

مإظفماظعيجماظؿوم.م(Panacea)بـوطقومم-3

ماظطؾقى.م(Podalirius)بقداظرلؼقسمم-4

ماظطؾقى.م(Machaon)زبوؤونمم-5

مإظبوضدمتطقرمصـماظطىمسؾكمؼديمإدؽيبققسمظدرجيماغفمادؿطوعمأنمؼعقدماٌقتكم

اظشوبم)ػقؾقظقً(ماظذيمضضكمسبؾفممإظبسمأنمؼعقدمايقوةمايقوةمصؼدمرؾؾًمإظقفمأرمتق

ٌّومرأىمزوسمأنمإدؽيبققسمجووزمحدقبهماظؾشريموتدخؾم بعدمأنمػوعبفموحشماظؾقرامو

مدكقبروام ماظذي ماظصؼوظؾي مصؼؿؾ مأبقظق مصغضى موضؿؾف. مرقاسؼف مسؾقف مأردؾ ماٌقتك مسوٕ ؼب
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مؼبمسوٕماظ مسوم معدة مأبقظق مؼؼضل مصؼضكمزوسمأن مظزوسا وأنمما رضؾشرمسؾكماظصقاسؼ

ماظذيمرأىمؼبمعؽبؼدممأبقظقماًرلم)دونمأنمؼعرفمحؼقؼؿف(م مأدعقؿقسم)عؾؽمصرلاي( طبدم

صؼوممأبقظقمبؿؼدؼؿمخدعيمأخرىمظفمبنروظيمسؿرهمصطؾىمعـمأحدمأنمؼػؿدؼفمصوصؿدتفمزوجؿفم

ثوغوتقسممإظب)أظؽلقؿس(مصػعؾًمورعًمبـػلفومسؾكماةرضيامظؽـمػرضؾمأغؼذػومإذمرؾىم

مزوجفو.مإظبقتمأنمؼعقدػومعؾؽماٌ

مضضكمأبقظقمعدةمسؼقبؿفمسودم مأن جؾؾما وٌىموادؿعطػمزوسمطلمؼرصعممإظبوبعد

م مواظشعوئرممإظبإدؽيبققس ماظطؼقس مأضقؿً مذاك موسـد مزوس مصؼؾؾ ماآلشلي عصوف

مإبقداوروسمضربمؼـوبقعماٌقوهمحقٌمؼؿؿمذػوءماٌرضكموطذظؽمؼبمجزؼرةم إلدؽيبققسمؼب

مإظب))وطمملنمإٌّض٧ّمؼظملّٓونموػذهمػلمأذفرمععوبدمإدؽيبققساممطقسموطـقدوسموبرجوعقن

مأنم موؼؽملؿصملّٕون مزبّٓرة مجّٕسهمل متؽملمملول مبضملّٓ معؽملؾملممل مبمملظعملّٕب مصؿملؽملمملع٦ّن ماٌعملّٓدهمل احملمملرؼنمل

رّٕؼعملهملمذظملمملئؾمل٣ّماظؽملمملجضملهمل،موظؿملّٗمبؾضملؿملّٓمأنماظغملؾملؽملهملممإظبؼّٖورػ٣ّماإلظ٥ّمؼبمرؤاػ٣ّمظرلذّٓػ٣ّم

ما مان مػقملالء مصؿملؿ٦ّػ٣ّ ماٌكّٓرؼ٤ّ مإٌّض٧ّ مآذان مؼب مؼؾملؼملل٦ّن مؼبمطمملغ٦ّا مهّٓثمإظؿملؾمل٣ّ مضّٓ إلظ٥ّ

مغ٦ّعؾمل٣ّ((.

إذمؼشرلماظـعؾونمظؾدواءماظذيمطونماظـعؾونمواظؽؾىمواظدؼؽمرعقزماإلظفمإدؽيبققسام

مزلفامؼلؿكرجقغف ممعـف مواظؽؾى مدواء مطون ماظذي مزلقبف ماٌودةمبلؾى مب  ماظشػوء وعـ

م مؼؾاٌقجقدة مح  مظلوغف مدشسؾك مفو ماىرحا مواديممذهوػؼشػك مؼب ماظطى مآلشلي رعقز

ماظلقرماظراصد موربوربي ماظشرؼرة ما رواح موررد ماظلقء معـ ماظقضوؼي مسؾك مظؼدرتف مواظدؼؽ ؼـ

م مثضملؾمملنموؼّٕجّٝمذظ١ّما دقد مؼػملؿّٟمح٦ّشلممل مبضملزملممل ماإلظ٥ّ ماضذلغوملمص٦ّر االسؿعملمملدممإظب))وضّٓ

مبّٕصعملهملم مأحؿملمملغممًل مؼرملمملػّٓ ماظّٔي ماظغملػملنمل معـ٢ّ معـػمل٥ّ مذظملمملئؿملهمل مخ٦ّاص مظػملـضملؾمملن بفملن

م.(1)إدغملالبؿمل٦ّس((
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مإدؽيبققسمؼّؾؼىمبوٌـؼذ أثقـومسـدعومؼبمدوظيمدخؾًمسؾودتفممإذم،(Store)موطون

ممأيمبعدمدـيمعـمضقوممايربماظؾؾقبقغقزؼيمق.430وبوءم)ظعؾيماظطوسقن(مسوممماغؿشرمصقفو

مععـوهمأنما ثقـق مرـعقاممتـواًلمإلظفممؾوضق اغفمدخؾماٌدؼـيمبرصؼيمثعؾوغفماٌؼدساموػذا

ققساموغظؿمبعضماظشعراءمأغوذقدمؼبماظطىمؼبمرقرةمثعؾون.مورحقبىما ػوظلممبؼدممإدؽيب

مم.ق.420أولمععؾدمظفمبوٌدؼـيمسومممتفقدهاموضدمذققبدم

مػقمطقطىمأوراغقسموػقماظذيمزلقبلممأراغ٨ّ:م-2 اإلظفمأوراغقسممبلدؿميؽـمأنمؼؽقنمػذا

مجقوم ماآلشلي موزوج مابـ مػق ماإلشرؼؼقي ماٌقـقظقجقو موؼب ماظلقورةا ماظؽقاطى مأحد وػق

م(.ا رض)

مؼ مأن موأخذتمازلفموطذظؽمميؽـ م)حران( مأدسمعدؼـي مخراصقي مذكصقي مادؿ ؽقن

وػؽذامميؽـمأنمؼؽقنمأخمإبراػقؿم)حران(.موسقعؾمطـ موػـوكمعـمروبؼفمععم)ػرلون(م

ماظشقخمايؽقؿمأوم)ػقرودل(مأومأورصققسماٌغ ما دطقريماإلشرؼؼل.

 الػدصٗات األضطٕزٖٛ: -
ذمعـماظطقصونمرشؿمادؿؾعودغومشلذاموػقماٌؼوبؾماإلرؼؼلمظشكصقيم)غقح(ماٌـؼمإؼػمل٦ّن:م-1

 غفؿمالمؼؼددقنمغقحاموظذظؽمغرىمأغفمميؽـمأنمؼؽقنماإلظفمإؼؾمأومسؾققنمربرصًوام

مورمبومإظفماظشؿسماإلشرؼؼلم)ػؾقؿقس(.

رمبومطونم)سقص(م)أوس(ماظؽـعوغلموؼؼولماغفمعـعمأطؾممأوض٨ّم)أرادي(م)واظؿملّٗ(:م-2

مأرؼديماظذيمذ مطون مورمبو محران مؼب م)اظػفردً(مبعضماًضور مؼب ماظـدؼؿ مابـ طره

مرئقسمعذػىم)أػؾمخقػيماظلؿوء(مدسكم ماغف عذػؾفمؼبمرقلػقنموعوممإظبحقٌمضول

محقشلو.

م

م

م
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 الفالضفٛ ٔاحلهىاٞ ٔاألطباٞ الػعساٞ: -

ماظػقؾلقفاماظـ مػقما ػؿمب مػمالءمعـمغوحقيماإلشرؼؼمصفقممصؿملـمملش٦ّرس:م-1 ظعؾمػذا

ملؿقي.ؼشّؽؾمرقرةمحؼقؼقيمٌعؿؼداتمحرانماشلؾـ

م م)غلؾي ماضربممإظباظػقـوشقرؼي مذاتممإظبصقـوشقرسموأتؾوسف( مدرؼي مدؼوغي متؽقن أن

متػققم موميؽـموضعفومععماظـقؾمواٌذاػىماظؾشرؼيموظؽـفو مصؾلػلمورؼوضلمسؿقؼا روبع

مترضكم ماظػؾلػلمواظعؾؿلماظدضقؼماظذيمصبعؾفو أنمتؽقنممإظبػذهماظـقؾمواٌذاػىمبـظوعفو

م.ررؼؼيمغظرمطوعؾيمؼبمايقوة

اظػقـوشقرؼيماغعطوفمغقسلمؼبما دؼونمواظػؾلػيماإلشرؼؼقيموظقالماظؼؿعماظذيمووجفًم

بفماظػقـوشقرؼيم رؾ متورؼخماظػؾلػيماإلشرؼؼقيمزبؿؾػًوامغرىمأنما بماظروحلم صيرقنم

مطقػقيماىدلامظؽـمصقـوشقرسم مأصيرقن مسّؾؿ مدؼراط مان مإذ مصقـوشقرسموظقسمدؼراطا ػق

ماٌـوظق ماٌودة ماظػقـوشقرؼيمػلماىلرماظرابطمب مأسطوه مطذظؽمغرىمان مظػؾلػؿف. ماظيزعي ي

مبػؾلػؿفماٌـوظقيماظ مالم مأصيرقن مزفر مٌو ماىلر مػذا موظقال موا صيرقغقي ماظشرق ػرعلقي

ماإلشرؼؼ.مإظبذؽمأنمصقفومأرداءمعـماشلرعليمعرقبتمسدلما ديكماظػقـوشقرؼيم

اظشرقموزارمعصرممإظباظققغونمرحؾم(مق.مممؼبم497م–م572بعدمأنموظدمصقـوشقرسم)

وبوبؾمواتصؾمبذلاثفؿوموالمذؽمأنمغفؾمعـمسؾقعفؿومواظدؼوغوتماظ مطوغًمدوئدةمصقفؿوم

وغرىمأغفماطؿشػموارؾعمؼبمػذؼـماظؾؾدؼـمسؾكماظعؼوئدماشلرعلقيمواظعرصوغقيموسؾكمسؾقمم

موت مادؿكراج محقل ماظشفرلة مغظرؼؿف مععرصي موؼؽػقـو مصقفؿو مواظرؼوضقوت ماٌـؾٌماظؿـفقؿ ر

موػلماظـظرؼيماظ مزفرتمسؾكمأظقاحمتؾمحرعؾم)ؼبم ماظؼوئؿ ا مضؾعقف مععرصي معـ اظؼوئؿ

مبغداد(معـمايضورةماظؾوبؾقي.

اٌدنماإلشرؼؼقيماٌقجقدةمؼبمجـقبماؼطوظقوممإظبوٌومبؾغمصقـوشقرسما ربع مسوعًومسودم

مودرسون مععروصي. مرؾقي محقٌمطوغًمػـوكمعدردي م)أضرغقرو( مؼب مصرضيمموهدؼدًا مأغشل عو
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ماظػرضيمذاتمرؾقعيمأردؿؼرارقيمعػؿقحيم موطوغًمػذه ما ورصقي متشؾف مصؾلػقي مسؾؿقي دؼـقي

موإتؾوعمتعوظقؿمؼبما طؾمواٌؾؾسم ماظؾلوري ماظؿعػػمأو متعقشمسؾك موظؽـفو مواظـلوء ظؾرجول

واظطؼقسمواظرؼوضيماظؾدغقيموطوغقامؼرونمؼبماظعؾؿمأػؿماظطرائؼمظؿفذؼىما خيقمواظـػقسام

رؼسمذعوئريمودؼ م)وػقمأعرمغودرمايصقل(مطوغًمأػؿمسؾقعفؿمػلممإظبدمحققبظقاماظعؾؿمصؼ

ماظرؼوضقوتموتلتلمبعدػومسؾقمماظػؾؽمواظؿـفقؿمواٌقدقؼكامثؿماظطىموا دبموا دوررل.

ماظػرضيم متؼقؼضمػذه مسؾك مسؿؾقا ما شـقوء معـ معصويفؿ مواٌضروبي ماظرسوع مأن وؼؾدو

مؼقم مذظؽ معـ مومتؽـقا متعوظقؿفؿمماٌؿـقرة مصقف مميوردقن مطوغقا ماظذي ماٌؽون مسؾك ػفؿقا

ؾبمعـفؿمدقىماثـ مبقـؿومطونمصقـوشقرسم ورؼقدفؿمصلحرضقػؿموأحرضقامزسؿوءماظػرضيموٕمؼـ

ما خذم موارؾقا مأتؾوسف موظؽـ مبعقدًاا معوت مثؿ مأضرورقغو معـ مصرقب مظؽـف ماٌؽونا مسـ بعقدًا

ماظؼرن معـؿصػ محؿك مأثقـو معدردي مؼب موأثروا مبعـًممبؿعوظقؿف مثؿ ماٌقيدا مضؾؾ اظرابع

مضؾؾماٌقيدموادؿؿرتم ما ول ماشلقؾـل مؼبمعـؿصػماظؼرن ماظعصر مؼب ماىدؼدة اظػقـوشقرؼي

معمظػوتمصقـوشقرسمإالمطؿىم معـ مؼؾؼؽب موٕ ماٌقيدي. ماظرابع ماظؼرن ماظقاض محؿك بؿلثرلػو

مل.اٌذػىمواظلقودلمواظطؾقعم–عـققظيمعـفوما ذعورماظذػؾقيمواظؽؿىماظـيثيم

ظؼدمحوصظًماظػقـوشقرؼيمسؾكمأنمتؽقنمعـظقعيمػرعلقيمعؽقغيمعـم)اظدؼـمواظػؾلػيم

مبؾعضفومؼبمغظوممواحدموعؿفوغسامطونمعذػؾفؿماٌرّطىمػذامؼعؿؿدمسؾكم واظعؾؿ(مودبؾطفو

م مضودػؿ معو مايرطوتموا رقاتموػق مدرادي مواظ متؿؾعفو موغلؾفو مب ممإظبا سداد اظربط

وامأنمأ)وراظعوٕمؼلقدهمغظوممداخؾلمسؿقؼموتـودىمسدديمدضقؼاظرؼوضقوتمواٌقدقؼكموانم

مسؽملمملص مػ٨ّ ماِّسّٓاد ماظؽملؼملمملذجممّٕعؾمملدئ مػّٔه متغمل٦ّن مأن مدون ما٦ٌّج٦ّدات مأن مأو ا٦ٌّج٦ّدات،

م مؼّٕجضملمملن مواظعمل٦ّالن ماظّٔػ٤ّ. مؼب مإال مظزمل٦ّرػممل مبمإظبعظملمملرضهمل ماظؿ٦ّحؿملّٓ معقملداه نيمسمملٕمواحّٓ

ممم(.ا٦ٌّج٦ّداتموسمملٕماِّسّٓاد

اظػقوشقرؼ مأذؾفمحبققانمطؾرلمحلمؼلؿقسىمبؿـػلفمخيءممإظبطونماظعوٕمبوظـلؾيم

ػقمسؾورةمسـمػقاءمؼبمشوؼيماظؾطوصيمضروريمظؾػصؾمب ما ذقوءموعـعفومعـمأنممالمعؿـوػل
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ما ذقوءمصؿؿؽقنمبوظؿؽوثػمواظؿكؾكؾامالمؼؿققلمبعضفوم مواحدًا.ممأعو تؿصؾمصؿؽقنمذقؽًو

مغظوممدوريمعـماظؿمإظب مأنما ذقوءمشلو مغدسقهمبوظعقدمبعض.مورأوا ؽقنمواالسبيلموػقمعو

مدونمغفوؼيموالمذؽمؼبمأنمػذهماظػؽرةمأخذتمعـماظدورةم ماظؽدلى( م)اظلـي ا بديمخيل

ماظؽقغقيماظؽدلىم)دور(ماظؾوبؾقي.

مظذظؽمطوغًماظـػسمسـدػؿمدبضعمٌػفقمماظدورةمأوماظعقدما بديمصفلمتذلددم وتؾعًو

اظ مػلمسؾيمتقاصؼما ضدادمؼبماىلد(مواىققؿمؼبمحرطيمأبدؼيامصوظـػسم)ما رضب م

وتؿؼؿصمما رضمإظباىققؿمتؿطفرمػـوكمبوظـورمواظؿعذؼىمثؿمتعقدممإظببعدمأنممتقتمتفؾطم

مواىققؿمحؿكمتؿطفرممتوعًو.ما رضجلؿًومبشرؼًومأومحققاغقًومأومغؾوتقًوموتؾؼكمطذظؽمب م

مواحد مبنظف مإميوغفؿ مأعو مواظؿـودخا مبوًؾقد مآعـقا مصنغفؿ مبوظغؿقضمموػؽذا صؿشقبفب

تـزؼفماآلشليمعـماظؽـرلمعـما دوررلمواظصػوتماظ ميؼًمبفومعـممإظبوظؽـفؿمؼؼقـًومدعقام

مضصصماظعوعيموضدمجوءمذظؽمسـمررؼؼماظؿلوؼؾماظرعزيمظألدوررلموظؼصصماآلشلي.

ماظعؾقمماظػقـوشقرؼيمصؼدمغشطًم مأعو مثؿماظػؾؽماظذيمأحدثقامصقفمبفو اظرؼوضقوتمأواًل

مغقسق م)إضوصوت ماظعشرة مبوظؽقاطى مضول معـ مأول مصفؿ ماظلؾضملهملي ممبرطزؼيموظؿمللومل موضوظقا )

واظؽقاطىمتدورمحقشلواموػلمغورمالمما رض)اظـورماٌرطزؼي(مؼبمودطماظعوٕموانماظشؿسمو

م معؼوبؾ متؼعمؼب مبعدمأحدماظػقـوشقرؼ موػقمما رضترىم غفو معو مؼب مضوم موضد ما دػؾ عـ

مػ ماٌرطزؼي ماظـور مػذه مضولممبرطزؼيم)أردطرخقسمجبعؾ معـ مأول موػق مغػلفو ماظشؿس ل

ماظشؿسمؼبماظـظومماظؽقغل(.

ظفماظقاحداما سؾكمالمبداصعماالظؿقوقمواالظؿقوممبوإلمإظبوطوغقامؼعؿدلونمرعقدماظـػسم

)اٌـلفؿيماٌؿـوشؿي(مععمأرقاتماظؽقنمواظـفقممؼبما سوظلموداصعقامبؾمبداصعمتشققماظـػس

متؿشققموتصعدمسـموجقدم)عقدقؼكمطقغقي(موذبماظـػ ا سوظلممإظبقسماظؾشرؼيمووعؾفو

مغودتمبفما ورصقيموظؽـم ماظشفقاتموػقمعو مواظؿكؾصمعـ ماٌودؼي مرؾقعؿفو مضفر مررؼؼ عـ
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مإظباظػقـوشقرؼيمجعؾًمعـمعقدقؼكماظـفقممواظؽقنمدؾؾًومىذبماظـػقسمواظصعقدماظؿطفريم

مؼي.ا سؾك.موػؽذامصونمدورةماظـػسمتؽقنمدػؾقيمتـودكقيموسؾقؼيمتطر

ظؼدمطوغًماظػقـوشقرؼيمبمرةمسوظقيمعبعًما ذعيماظروحقيماًوريمظؾشرقموجعؾؿفوم

م ماظذيممإظبتـػذ مأصيرقن مدور مصبلء محؿك مبـقرػو مواظػؾلػقي ماظدؼـقي ماإلشرؼؼقي اظعؼوئد

م اظشرقماشلقؾـل موػؽذااممإظبدقفؿعمػذهما ذعيمعـمجدؼدمؼبمبمرةمجدؼدةموؼرعلمبفو

ماظػقـوشقر معـ مصبعؾ معو موػذا مدؼؽملؿملهملمؼي مػ٨ّمسبػملهمل ماظ٦ّجؾملمملت، معؿضملّٓدة مسصملؿملؼملهمل ))غؾملسملهمل

ماظّٓؼ٤ّمع٤ّماِّورصؿملهملموػ٨ّمعّٔػنملمصػمللظمل٨ّمؼضملّٓمأولمربمملوظهملمالرتظملمملعم مؼب مغصملًّٕا طمملغوملمأصّٓق

مواظشملنمل،م مواظظملػمل١ّ ماظضملمملٕموا٦ٌّدؿملعمل٧ّ موظظملؾمل٣ّ مأؼ٦ّغؿملهمل، مصالدظملهمل مسؽملّٓػممل موضّٟ ماظيت ماٌمملدة س٤ّ

ما ماشلؽملّٓدهملمأظظملمملزممًل مووضضملوملمؼب موػؽملّٓدؿملهمل، محلمملبؿملهمل مضسملمملؼممل صشملالحؿملهملموػ٨ّموسّٕصوملمبسملّٝ

مإضّٕارماظؽملصملمملممؼبمآٌّؼؽملهملمسػمل٧ّمأؼّٓيماظظملالدظملهمل((.مإظبػؿملؽهملمدؿملمملدؿملهملمتّٕع٨ّم

وػقماظشوسرماإلشرؼؼلماٌعروفمبو)ػقعرلوس(معمظػماإلظقوذةموا ودؼلياممأوعّٕوس:

مورمبوموضعفمايراغققنمؼبمأغؾقوئفؿمٌؽوغؿفماظؽؾرلةمؼبماظذلاثماإلشرؼؼل.

م:(مق.مم559م–م460د٦ّظ٦ّنم)ص٦ّظ٦ّن(م)

ولمعصؾ ماجؿؿوسلمودقودلمطؾرلموػقمأحدمايؽؿوءماظلؾعيمؼبماإلشرؼؼم)وعـفؿمػقمأ

روظقسمأولمصيدػيماإلشرؼؼ(.موضدمزفرمععفمعصؾققنمآخرونمؼبمبيدماظققغونمتزاعـقامععم

مو)دميقغوطس(م مرقؾي مددؿقر ماظذيموضع ماظؽقرغـل م)صقؾقالوس( ماٌشقبرع معـؾ مزفقره وضً

بدأمإريحوتفمبنجراءمازلفم)غػضما سؾوء(مصؼدمسّؾؼماظذيموضعمددؿقرمضقرؼـومؼبم)ظقؾقو(.م

))وبؾملّٔامهّٕرماظظملالح٦ّنماظّٔؼ٤ّمما رضعبقعماظدؼقنمواظرػقنماظ مطونمضؿوغفوماٌدؼـمأوم

طمملغ٦ّامضّٓمأصؾق٦ّامسؾؿملًّٓا،مطؼملمملمأزؼػملوملمأسؼملّٓةماظّٕػ٦ّنماٌرملقملوعهملمع٤ّمأراض٨ّمأصقمملبؾملمملموزاظوملم

مدؼ٦ّغؾمل٣ّ،موأصؾّّمؼبمادؿشملمملسهملماظّٔؼ٤ّمصسملػمل٦ّاماظظملّٕارم واظؽملظمل٨ّمسػمل٧ّماظضملؾ٦ّدؼهملمأنمؼضمل٦ّدوامعضملؾملممل

ماظطملمملسلهملممإظب ماظعملّٓميهمل مواغؿؾملوملماِّح٦ّال شرلمرجضملهملمإذمتعملّٕرمسّٓممذّٕسؿملهملممإظبأورمملغؾمل٣ّ،
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مص٦ّظ٦ّنمعلمملحهملم موطّٔظ١ّمحّٓد مذكّٙمآٌّؼ٤ّ. مبسملؼملمملن اظيتمميغمل٤ّمأنمماِّرضإضّٕاضماٌمملل

مميػملغملؾملمملمذكّٙمواحّٓمحؿ٧ّمؼ٦ّضّٟماتلمملعمومن٦ّماظسملؿملمملعماظسملكؼملهمل((.

مّٕؼعمل٨ّ.أراغمملس:موػ٦ّمصػملغمل٨ّمورؾؿملنملمإشم-

 األٌبٗاٞ احملمُٕٗ: -
مبلؾنملم مغؾؿملممًل مأو مطؾرلًا مطمملػؽملممًل مطمملن مرمبممل مايّٕاغ٨ّ(: ماظزملمملبؽ٨ّ م)بمملب مايّٕاغ٨ّ بمملب

تؽملؾقملات٥ّمحنيمأرػمل٠ّمسػملؿمل٥ّمايّٕاغؿمل٦ّنمػّٔاماظػملعملنملم)اظؽمليب(.مذطّٕهماظؾرلوغ٨ّمطذمل)ربمحّٕان(م

مظأيمطكملال مراصّٓؼؽملؿملممًل مإشلممًل مطمملن ماظّٔيمرمبممل موػ٨ّمآشلهملمد٦ّعّٕؼهملمتّٓس٧ّمبفملغؾملمملممبفملد٥ّ٣ّ )بمملبممل(

مآشلهملمح موػؽملمملك مواظّٖراسهمل، ماظشملنمل مآشلهمل ماظل٦ّعّٕؼني، مع٤ّ ماظل٦ّد ماظّٕؤوس مذضملنمل مملعؿملهمل

مدّٕؼمملغؿملهملمازلؾملمملم)بمملبمملؼممل(مرمبمملمطمملغوملمعزملّٓرماظؿلؼملؿملهمل.

مطؿوبفام معـ موغؼؿؾسمغصًو م)غ محران( مأغف مسؾك مدؼقغلققسمبردوظق مؼذطره ظؽـ

موطذظؽمؼؼؿؾسمطؿولماظدؼـمبـماظعدؼؿمغصًومعـمطؿوبفمؼبمطؿوبمأخؾورمحؾى.

 :بساضالٗيب(لـ)دٌٖٕطٕع  احلساٌ٘ باباٍيب النتاب  -
المغعرفمسـفمذقؽًومدقىمطؿوبفمػذاماظذيمدظؿـومسؾكمبعضمصصقظفمموغ محرانمػذا

ماٌلؿؼؾؾم مدققصؾمؼب معو مطؿوبماظؿـؾماتمحقل مؼشؾف مأغف موسرصـو موسربقي مإشرؼؼقي طؿى

تورؼخممؼدؼـومعؼؿطػمعـمطؿوبم)بغقيماظطؾىمؼبأظؾعضماظؾؾدانمواٌدن.مواظـصماظذيمب م

م م)اٌؿقؼب ماظعدؼؿ مبـ ماظدؼـ مظؽؿول موؼؼعمؼبماىزءما ولمعـفاموػقم1261ه/660حؾى( م(

مدقق معو مسـ مشلوامطبدلغو ماجملوورة محبؾىمواٌـورؼ مؼبممصؾ مطؿوبف مؼب ماظؼدؼؿ مابـ ؼؼقل

مغصف:(عوم155-154رػقي)

ماظصوبهمايراغلمؼشؿؿؾمسؾكمدؾعم) مابـمتقؿقيمخطقىمحرانمطؿوبمبوبو درلمإظلقب

معومؼؽقنمؼبما زعوناموضقؾماغفمتؽؾؿمبذظؽمضؾؾمػفرةماظـ مرؾكمآممعؼوالت ذطرمصقفو

مسؾقفموآظفمودؾؿمبـئوئيمدـيمودؾعيمودؿ مدـي.
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 : 223 – 222اجلصٞ األٔه ص-
مورسنملم مواغّٖسفوملمغظملل٨ّ، مظ٨ّ مزؾملّٕت ماًظملؿملهمل مواِّدّٕار ماظّٕابضملهمل: ماٌعملمملظهمل مؼب ضمملل

مأعّٕت موتغملػملؼملوملمبطملرلماخؿؿملمملريمِّغ٨ّ مأتغملػمل٣ّ، مأن مأسّٕفممضػمليب ربماِّربمملبمبّٔظ١ّمحؿ٧ّ

ماظعملؾػملهمل،م مأػ٢ّ مأصمملض٢ّ مػ٣ّ ماظّٔؼ٤ّ مايؾرملهمل متؽملؿؾ٥ّ ماغ٥ّ موذظ١ّ ماِّزعمملن، مؼب مؼغمل٦ّن وأبنيمعمملذا

وطبّٕجمعػملغملؾمل٣ّماظّٔيمازل٥ّمحل٤ّمبعمل٦ّةمسصملؿملؼملهمل،معمملمالمضب٦ّؼ٥ّمسّٓدمع٤ّمطـّٕت٥ّمعّٝمدوابؾمل٣ّم

مضؾػملهملم مع٤ّ مخّٕوجؾمل٣ّ موؼغمل٦ّن متؾمليمل، مطمملظلؾمملع مودوابؾمل٣ّ مطممليؿملمملة، موأس٦ّادػ٣ّ ود٦ّادػ٣ّ،

موؼغمل مواظرملّٕاؼنيماٌطملّٕب، مايؿملمملة، مع٤ّ مذًّٕا مأذّٓ موؼغمل٦ّن مواىّٕاد ماظّٕع٢ّ مطضملّٓد مسّٓدػ٣ّ ٦ّن

ما٦ًّص،موػ٣ّمصمملرش٦ّنمع٤ّماٌممللمواظؽملظملعملهمل،موالمؼبمضػمل٦ّبؾمل٣ّمرغبهملم مع٤ّ مرؤودؾمل٣ّ اظيتمسػمل٧ّ

ظ٦ّاظّٓموالموظّٓ،مووؿؼملّٝمأجؽملمملدػ٣ّموجؿمل٦ّذؾمل٣ّمطمملىّٕادماظّٔيمؼشملرلموؼضملدلماظؾالدمإًّبهمل،م

م ماظؽملمإظبوؼزمل٢ّ مبالد موميػملغمل٦ّن ماظضملمملعّٕة، مإظب٦ّبهملموبالدمعزملّٕ،موؼزملضملّٓونمع٤ّمػؽملمملكماظؾالد

مغ موؼفملت٨ّ موطبّٕب٦ّغؾملممل، موؼظمللّٓوغؾملممل ماِّردنموؼضملدلمسػمل٧ّمصػمللشملني،موؼؽملّٖلمسػمل٧ّمؾملدعرمل٠ّ ّٕ

م معمملب٦ّغ ماٌلؼملمملة ماِّحؾمملر معّٓؼؽملهمل موتفملع٤ّ مؼمملمم–اظظملّٕات، مإظؿمل١ّ مؼفملت٨ّ موحؿملؽملؽّٔلب محػملنمل، ػ٨ّ

حّٕان،موأغوملمأؼسملممًلمتغمل٦ّغنيمؼبماِّع٤ّمواظلالعهمل،موأػ٢ّماظلؼملمملءمصؿمل١ّمؼلغملؽمل٦ّن،موؼّٕصّٝمذفملنم

اٌؽملّٖظهملماظضملػملؿملمملموضبمملرب٦ّنموؼعملؾملّٕونماظدلمواظؾقّٕمبضملعملّٓمض٦ّي،موؼشملّٕدمواحّٓممإظبأػ٢ّمحّٕانم

مٌمملئهملموسرملّٕؼ٤ّ،موؼشملّٕدمسرملّٕونمِّظظملني،موط٢ّمع٤ّمالمؼعملؾ٢ّمعؽملؾمل٣ّموؼلؼملّٝمطالعؾمل٣ّمؼعملؿػمل٦ّغ٥ّ.

،مإذامعمملماغؿؾملوملمممػملغملهملماِّػ٦ّازمؼغمل٦ّنمضؿممللمسصملؿمل٣ّ،موؼلظمل١ّموذطّٕمؼبماٌعملمملظهملماظلمملددهمل

م ماماِّرضؼب مؼب موؼغمل٦ّن مسصملؿمل٣ّ، مصمملظ٦ّؼ٢ّمظغمل٣ّمؼمملمدم مأؼمملم،موعّٝمػّٔا معّٓة مذّٓؼّٓ ٌطملّٕبمضؿمملل

معّٓنم مؼممل مظغمل٣ّ مصمملظ٦ّؼ٢ّ مػّٔا موعّٝ مأؼمملم، معّٓة مذّٓؼّٓ مضؿمملل ماٌطملّٕب مؼب موؼغمل٦ّن مسصملؿمل٣ّ، عّٓن

بفملسؼملمملشل٣ّ،موػ٣ّمماِّرضبؾملؿملمملت،مواظ٦ّؼ٢ّمظػملعملّٕاؼمملموآٌّنماظزملطملمملرمع٤ّمذضملنملمنّٗمؼؽملفل٦ّنم

اظّٕدؼهملموزاش٦ّامس٤ّمماظّٔؼ٤ّمالمؼضملّٕص٦ّنمآموالمؼ٦ّضّٕونمأػ٢ّماظلؼملمملء،مدػملغمل٦ّامرّٕؼ٠ّماظرملؾمل٦ّات
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معّٓؼؽملهملمحلؽملهملماٌػمل١ّ،م مؼممل ماظؾؾملؿملهمل مدعرمل٠ّ مؼممل مظ١ّ ماظ٦ّؼ٢ّ ماظلؼملمملء، مأػ٢ّ مسػملؿملؾمل٣ّ مصلكّٛ اي٠ّ،

م مأد٦ّاض١ّ موتؾملّٓم مأد٦ّارك مدبّٕب معّٓؼؽملهملماِّرضمإظبطؿملّٟ مؼممل مبضملػملؾ١ّ مؼممل مظ١ّ مواظ٦ّؼ٢ّ ،

م مصؿمل١ّ ماظيت ماظشملػمللؼملمملت مض٦ّى متؽملؿعمل٢ّ مطؿملّٟ ممإظباظرملؼملّٗ، ماظؾمملج٦ّك ماىؾ٢ّمم–جؾ٢ّ وػ٦ّ

م محّٕان مع٤ّ إًّابمحؿ٧ّممإظبوسشملّٕكموضّٕابؿملؽمل١ّ،موتزملرليمموؼؿؾّٓلمخب٦ّركم–اظرملّٕض٨ّ

معمملب٦ّغم مأص٦ّاتماشلّٓم،مصؿمل١ّموأغوملمؼممل عّٓؼؽملهملماِّحؾمملرمؼفملت٨ّمرج٢ّمم–وػ٦ّمحػملنملمم–تلؼملّٝ

مأد٦ّاض١ّ،موصب٦ّزماٌضملنيماظّٔيمصؿمل١ّ،موبضملّٓم موصبّٓد مأد٦ّارك، موؼضملػمل٨ّ مب١ّ، موضب٢ّ دػملشملمملن

م.ضػملؿمل٢ّمؼقملخّٔمعؽمل١ّ،مصمملظ٦ّؼ٢ّمظ١ّ،موعمملمتػملؿعملنيمع٤ّماظعملؿممللموايّٕوب،مواظ٦ّؼ٢ّمظ١ّمؼمملمزلؿمللمملط

حّٕان،ممإظبوضمملل:موبممليعملؿملعملهملمأض٦ّلمإنماظّٕػمملمدبّٕبمواٌمملءماظّٔيمأخّٔمعؽملؾملمملمؼّٕجّٝم

ماظعملؾػملهمل.مإظبودبّٕبمزلؿمللمملط،مواٌمملءماظّٔيمظغمل٦ّزنمؼفملخّٔوغ٥ّم

م ماظّٕػممل موترملممللمحفمملرة ماٌعملمملظهمل: مػّٔه مؼب مد٦ّرممإظبوضمملل ميّٕان موؼؾينمبؾملممل حّٕان،

مبؿملوملمظػملضملؾمملدة،موذظ١ّ مؼؾؽمل٧ّ مواظعملؾػملهمل ماظؾمملبماظّٔيمبنيماظرملّٕق موؼب بفملعّٕمع٤ّمض٦ّةمموصزملؿمل٢ّ،

ماِّسؼمل٧ّ،موػ٦ّمأعّٕغ٨ّمأنمأسّٕصغمل٣ّمبؾملّٔهماِّذؿملمملء،موأولمإنمعمملب٦ّغم م–وػ٨ّمحػملنملمم–دؿملّٓغممل

متلؿضملرلمع٤ّماِّحؾمملرموتغمل٦ّنماِّع٤ّمواظلالعهملمسػمل٧ّمعبؿملّٝماظضملمملٕ.

متعملّٓم،مواغ٥ّمأغؾملّٓممع٦ّضّٝمد٦ّرمحّٕانمؼبمدؽملهملماثؽملؿنيم ماظظملزمل٢ّمصؿملؼملممل مػّٔا مذطّٕغممل وضّٓ

د٦ّرماظّٕػمملمحفمملرةمبؾبينمبؾملمملمعمملماغؾملّٓممأنمغؽملعمل٢ّمإظؿمل٥ّمع٤ّممإظبوػبلنيمودؿؼملمملئهمل،مصمملحؿؿمليملم

مصؿمل٥ّمع٤ّماظػملق٤ّمورّطهملماِّظظملمملزم ماظغملؿمملبمسػمل٧ّمعممل مغعملػملؿ٥ّمع٤ّمػّٔا موغعملػملوملمعممل محّٕان، مد٦ّر ع٤ّ

مبطملؿملهملماظشملػملنملمؼبمتمملرؼّْمحػملنمل.

مؼّٔطّٕمطؿمملبماِّخالقماًشملرلةمؼبمذطّٕمأعّٕاءماظرملمملممواىّٖؼّٕةمالب٤ّمذّٓادمجّٖ مءًاطؼملممل

مع٤ّماظؽملّٙماظلمملب٠ّموطؼملمملمؼػمل٨ّ:
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ماظزملمملبؽ٨ّمموطمملغوملمحػملنملمتؾبضملّٕفممبّٓؼؽملهمل اِّحؾمملرمسؽملّٓماظزملمملبؽهمل،موؾبجّٓمؼبمطؿمملبمبمملبممل

مسػمل٧ّم موؼؽملّٖل ماظؾالد: مؼب موصلمملدػ٣ّ مايؾرملهمل مخّٕوج مذطّٕ مؼب ماظّٕابضملهمل ماٌعملمملظهمل مؼب ايّٕاغ٨ّ

مػ٨ّمحػملنمل.م–اظظملّٕاتموتفملع٤ّمعّٓؼؽملهملماِّحؾمملرماٌلؼملقبمملةمعمملب٦ّغم

م معمملع٦ّغ موأغوملكب ماظلمملددهمل: ماٌعملمملظهمل مؼب وػ٨ّمحػملنملمعّٓؼؽملهملماِّحؾمملرمؼفملت٨ّمرج٢ّمم–وضمملل

م موضب٢ّ مضػملؿمل٢ّمدػملشملمملن موبضملّٓ ماظضملنيماظيتمصؿمل١ّ مأد٦ّاض١ّموضب٦ّقبز مأد٦ّاركموصبّٓد موؼضملػمل٨ّ ب١ّ

ماِّد٦ّارم مبؽملمملؼهمل مؼب مؼ٦ّدّٟ ماظّٓؼ٤ّ مصالح ماظؽملمملصّٕ ماٌػمل١ّ ماظلػملشملمملن مذّٕع ٌّممل مو معؽمل١ّ. ؼقملخّٔ

واِّبّٕجهملممبّٓؼؽملهملمحػملنملموسؼملقبّٕماظؿمل٦ّضنيماظّٔؼ٤ّمأغرملفملػؼملمملمذّٕض٨ّماىمملعّٝمحبػملنملمأحّٓػؼملمملمغعمل٢ّم

ظ٨ّمبؾملمملءماظّٓؼ٤ّمأب٦ّمربؼملّٓمايل٤ّمب٤ّممإظؿمل٥ّمايّٕؼّٕؼنيمواآلخّٕمغعمل٢ّمإظؿمل٥ّماظؽملققبمملدني،مضمملل

إبّٕاػؿمل٣ّمب٤ّمدضملؿملّٓمب٤ّماًرملقبمملبمايػمليبموػ٦ّمع٤ّمرؤدمملءمحػملنملموطدلائؾملمملموأسؿملمملغؾملممل:مإغينم

ماٌػمل١ّماظّٔيمضب٢ّمبؾملمملموصبّٓدمأد٦ّارػمملموؼضملؼملّٕمأد٦ّاضؾملمملموؼؾبكّٔمعؽملؾملممل.م خمملئّٟمأنمؼغمل٦ّنمػّٔا

مأعّٕ مذطّٕ مؼب ماًشملرلة ماِّسالق موػبلنيمودؿؼملمملئهمل مٔمملن مؼبمدؽملهمل مذطّٕ مطؼملممل ماِّعّٕ اءمص٦ّضّٝ

ماظرملمملممواىّٖؼّٕة.

 اراء انببحخني ابزس 
نلَُ: -1  اثٓ اٌ

معذاػىمايراغقيماظؽؾداغق ماٌعروص م ماظػفردًمعـ مطؿوبف مؼب ماظـدؼؿ مابـ مذطر صؼد

بـماظطقىمتؾؿقذماظؽـديمامعطقظؿ ما وظبمعؽؿقبيمخبطماغبدمبوظصوبؽيم.صلوردمحؽوؼؿ م

مؼؼقلمابـماظـدؼؿمعـمسظؿوءماظػيدػيموأ صذاذماٌػؽرؼـمطونمؼعرفماظلرؼوغقيمواظؽـديمطؿو

ماظؽؿوبوتم مؼب منده معو مؼطوبؼ مؼبمحؽوؼؿف مورد معو مصون مظذا مواظػوردقي مواشلـدؼي واظققغوغقي

مصقؿومطبصما ميون حغملمملؼهملمع٤ّمخّٛم ) ضولمابـماظـدؼؿ بوٓمواظققمما خر اٌـدائقيموالمدقؿو

مسػمل٧ّم ماظعمل٦ّم ماجؿؼملمملع ماظغملؽملّٓي: مس٤ّ محغملمملػممل مأعّٕػ٣ّ ماظشملؿملنملمؼب مب٤ّ موٕممنمبأاغبّٓ ظػملضملمملٕمسػملهمل
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مع٤ّماٌضملػمل٦ّالتمطػملّٟمأػ٢ّماظؿؼملؿملؿملّٖمع٤ّمخػملعمل٥ّم مذ٨ّء مصظملهمل مؼػملقعمل٥ّ مال مؼؿغملمملثّٕ مال مواحّٓ ؼّٖل.

مأنم مأعّٕػ٣ّ مظػملقفهمل موتـؾؿملؿممل مظػملّٓالظهمل مردال موبضملىمل ماظلؾؿمل٢ّ مشل٣ّ موأوضّّ مبّٕوبؿملؿ٥ّ اإلضّٕار

م مع٤ّمسزمل٧ّممإظبؼّٓس٦ّا مؼّٖولمووسّٓوا مال مغضملؿملؼملممل مأرمملع مع٤ّ مووسّٓوا مشسملؾ٥ّ موضبّٔروا رض٦ّاغ٥ّ

مب مواضؿزملمملصممل وتلؿؼملّٕمايغملمملؼهملمبمملنمدس٦ّةمػقملالءماظعمل٦ّممطػملؾمل٣ّمواحّٓةم عملّٓرمادؿقعملمملض٥ّ(سّٔابممل

نمضؾػملؿؾمل٣ّمواحّٓةمصعملّٓمصرلوػمملمظعملشملنملماظرملؼملممللموضزملّٓوامأودؽملؿؾمل٣ّموذّٕائضملؾمل٣ّمشرلمزبؿػملظملهملمو

مو مايغملؼملهمل ماظؾقىملمس٤ّ ماٌظملذلضمسػملؿملؾمل٣ّمع٤ّأبّٔظ١ّ والمصالةمم اظزملالةمؼبمط٢ّمؼ٦ّممثالثم ن

م ماظزملؿملمملممالإسؽملّٓػ٣ّ مواٌظملذلضمع٤ّ مم سػمل٧ّمرؾمل٦ّر ماىؽملمملبهملمثالث٦ّن مع٤ّ ماظطملل٢ّ موسػملؿملؾمل٣ّ ؼ٦ّعممل

ماِّ معّٗماظشمل٦ّاعىملموؼذلط٦ّن موالمضبّٓث٦ّنمسػمل٧ّمصضمل٢ّماظشملؾؿملضملهملموتطملؿملرلماظـؿملمملبموع٤ّ خؿؿمملن

موؼؿّٖوج٦ّنمبرملؾمل٦ّدموصّٕؼسملهمل ٤ّمإالمحبفهملمبؿملؽملهملمسم اظّٔطّٕمواِّغـ٧ّمد٦ّاءموالمرالقم حّٓثممل

مايغملمملؼهمل موتلؿؼملّٕ م( مزمملػّٕة ماِّرواحمفمل)بصمملحرملهمل مؼػملق٠ّ مإمنممل مسؽملّٓػ٣ّ مواظضملعملمملب ماظـ٦ّاب ن

م مط٢ّموؼعمل٦ّظ٦ّن مؼب مواظغملمملع٢ّ ماظؽملظملّٗمواآلصمملتمؼبماىل٣ّ مأٌّع٦ّعمملتمؼب مع٤ّ ماظدليء اظؽمليبمػ٦ّ

مدراطهملمالمتؾؿملّٓموأغؾملمملم مؼزملػملّّمب٥ّماظضملمملٕ.وض٦ّشل٣ّمؼبماظؽملظملّٗمأغؾملممل معّٔػؾ٥ّمعممل موؼغمل٦ّن ربؼمل٦ّد

غ٥ّمغصملّٕمؼبمطؿمملبمؼعملّٕمأوضممللماظغملؽملّٓيمم ) ( ج٦ّػّٕموظؿملّٗمجبل٣ّموالمؼػملقعملؾملمملمظ٦ّاح٠ّماىل٣ّ

مػ مقملب٥ّ مععملمملالت موػ٦ّ ماظعمل٦ّم ماظؿ٦ّح الء مؼب مع٤ّ مشمملؼهمل مسػمل٧ّ مالمصبّٓممتعملمملناِّؿملّٓ ماظؿ٦ّحؿملّٓ ؼب

ما مواظعمل٦ّلمبؾملمملاظظملؿملػملل٦ّفمإذا نمحؽوؼيماظؽـديمػذهمتقض مأ ،(تضملنملمغظملل٥ّمعؽملّٓوحهملمسؽملؾملممل

مبوٓمأ ماٌـدائق مؼمعـقن ماظعراق مجـقب مطصوئؾي موػؿ معقحدون مضقم مػؿ محران مروبؽي ن

محؼقؼي مأعوم مؼضعـو موػذا ماظؼرآغقي ماآلؼوت معضؿقن معع موتؿػؼ ما خر. أخرىمأنمموبوظققم

اظرشؿمعـموجقدمسؾكماظؾطوئ مؼبمجـقبماظعراقممروئؾيمحرانمػؿمأخقةمؼبماظدؼـمععمروبؽي

م.(1)اظؿلؿقيمؼبمحرانم أضقامماغؿقؾًمػذه

                                                                 

، ٖٓو، ٔ،ٛاؽٔل اُؼل١ٝ( ٕبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ؽز٠ ٍوٞٛ اُقالكخ اُؼجب٤ٍخ، كًزٞه ٔ)

ٕٕٓٔ. 
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زع٤ّماٌفملع٦ّنموػ٨ّمعؽملعمل٦ّظهملمس٤ّممإظبث٣ّمؼّٔطّٕماب٤ّماظؽملّٓؼ٣ّمايغملمملؼهملماظـمملغؿملهملماظيتمتّٕجّٝم

ؼمل٦ّمماظزملمملبؽهملمصػملظمل٠ّماظغملـرلمصمملبؽهملمحّٕانموسمإظبأؼرملّٝمأظعملشملؿملضمل٨ّماظؽملزملّٕاغ٨ّمأرادمبؾملمملماإلدمملءةم

ماِّصغملمملرمودسماظضملّٓؼّٓمع٤ّماظؿؾمل٣ّماظيتمالممتوملم اظزملمملبؽهملمبزملػملهملموذاظ١ّمبّٓاصّٝمايعملّٓممإظبع٤ّ

مواٌذلعبنيم مواظظملػملغملؿملني مواِّرؾمملء مبمملظضملػملؼملمملء مؼّٖخّٕ ماظضملؾمملد٨ّ ماظؾالط مطمملن محؿملىمل واظسملطملؿملؽملهمل

ماٌؽملّٓائؿملنيم،موضّٓمأذمملرماظضملمملٕماظضملّٕب٨ّماٌضملّٕوفماظؾرلوغ٨ّمؼبمطؿ ماظزملمملبؽهمل مع٤ّ م٥ّمملبواِّدبمملء

ماظعملّٕونماًمملظؿملهمل ) مس٤ّ ماظؾمملضؿملهمل مذطّٕهمبضملسملؾمل٣ّمس٤ّماظزملمملبؽهملمؼعمل٦ّل)(م اآلثمملر سؽملؾمل٣ّمم٨ّحغملعممل

اب٤ّمدؽملغملالماظؽملزملّٕاغ٨ّمؼبمطؿمملب٥ّماظّٔيمضزملّٓمصؿمل٥ّمغعملّٙمسبػملؿؾمل٣ّمصقرملمملهمبمملظغملّٔبمواِّبمملرؿمل٢ّ،م

طؼملمملمهّٓثماظرملؾملّٕدؿمملغ٨ّم  وسب٤ّمالمغضملّٕفمسؽملؾمل٣ّمإالمأغؾمل٣ّمأغمملسمؼ٦ّحّٓونمآموؼؽملّٖػ٦ّغ٥ّ

مطؿمملب٥ّ مواظؽملق٢ّ( ) ؼب ماظضملػمل٣ّمس اٌػمل٢ّ مأو مبمملٌضملّٕصهمل ماٌؿضملػمل٠ّ ماىمملغنمل مس٤ّ مدؿملؼملممل مال ماظزملمملبؽهمل ّ٤

موؼرملرلم ممإظباإلشل٨ّ مآ مؼ٦ّحّٓون ماظزملمملبؽهمل ماٌضملّٕصهملممتضملمملظبان متػملعمل٨ّ مسػمل٧ّ مسعملمملئّٓػ٣ّ وترملؿؼمل٢ّ

ماإلشلؿملهمل مطمملغوملمم اظضملػملؿملممل موبنيماِّحؽملمملفمعؽملمملزّٕة مبؿملؽملؾمل٣ّ موصبّٕي م. ماظّٕوحمملغؿملمملت ب٦ّادشملهمل

ِّحؽملمملفمظػملؼملمملدؼمملتموؼعمل٦ّلمتّٓورمح٦ّلماظّٕوحمملغؿملمملتماظيتمؼؿضملزملنملمشلمملماظزملمملبؽهملموؼؿضملزملنملما

ماظعملّٓدؿملهملموؼظملؿملسمل٦ّنماظظملؿملّٚم مايسملّٕة مع٤ّ ماظعمل٦ّة مؼلؿؼملّٓون ماظّٕوحمملغؿملمملتمواٌالئغملهمل مصضمل٢ّ س٤ّ

مثالثمصػمل٦ّاتموؼطملؿلػمل٦ّنم مؼزملػمل٦ّن ماظزملمملبؽؿملنيمطػملؾمل٣ّ مان مؼّٔطّٕ مث٣ّ ما٦ٌّج٦ّداتماظلظملػملؿملهمل سػمل٧ّ

مأط٢ّماىّٖورمواًؽملّٖؼّٕموع٤ّماظشملرلمط٢ّمعمملظ٥ّمزبػملنملم ع٤ّماىؽملمملبهملموع٤ّمعّٗماٌؿملوملموحّٕع٦ّا

م.ّٖوؼيملمب٦ّظ٨ّقٍبمأومذؾمل٦ّدموالمصب٦ّزماظشملالقمإالمحبغمل٣ّمحمملط٣ّبمملظؿم وأعّٕوا

مم:ِٓ وزبة ؤثٍ ػًَُ ادلغوثٍ -4

مأضدمما عؿمضمملل: مػل ماظلرؼون وعؾؿفؿمػلمعؾيماموطيممآدمموبـقفمبوظلرؼوغلامأعي

مذقٌموإدرؼسموشلؿمطؿوبمؼعزوغفم مسـ مدؼـفؿ مأخذوا ماغفؿ ذقٌممإظباظصوبؽ موؼذطرون

مربود مصقف مؼذطر مذقٌ مرقػ مواظؿعصىموؼلؿقغف مواظشفوسي ماظصدق معـؾ ما خيق ـ
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ظؾغرؼىموعومأذؾفمذظؽموؼلعرمبفموؼذطرماظرذائؾموؼلعرمبوجؿـوبفوموظؾصوبؽ مسؾوداتمعـفوم

دؾعمرؾقاتمعـفـمػبسمتقاصؼمرؾقاتماٌلؾؿ مواظلودديمريةماظضقكمواظلوبعيمريةم

معـماظـقيموأنمالمؼؽقنموضؿفومؼبممتومماظلوسيماظلودديمعـماظؾقؾموريتفؿمطصيةماٌلؾؿ 

ماٌصؾلمبشلءمعـمشرلػوموشلؿماظصيةمسؾكماٌقًمبيمرطقعموالمدفقدموؼصقعقنم طبؾطفو

ثيث مؼقعًوموانمغؼصماظشفرماشليظلمروعقامتلعًوموسشرؼـمؼقعًوموطوغقامؼراسقنمؼبمرقعفؿم

ماظؾقؾم مربع معـ موؼصقعقن مدخؾًماظشؿسمايؿؾ موضد ماظػطر محبقٌمؼؽقن مواشليل اظػطر

شروبمضرصماظشؿسموشلؿمأسقودمسـدمغزولماظؽقاطىماًؿليماٌؿقرلةمبققتممإظبا خرلم

مأذراصفومواظشؿليماٌؿقرلة:مزحؾمواٌشذليمواٌرؼخمواظزػرةموسطورد.

وؼعظؿقنمبقًمعؽيموشلؿمبظوػرمحرانمعؽونمضبفقغفموؼعظؿقنمأػراممعصرموؼزسؿقنم

رمضدلمروبلمبـمإدرؼسمانمأحدػومضدلمذقٌمبـمآدممواآلخرمضدلمإدرؼسموػقمحـقخمواآلخ

اظذيمؼـؿلؾقنمإظقفموؼعظؿقنمؼقممدخقلماظشؿسمبرجمايؿؾمصقؿفودونمصقفموؼؾؾلقنمأصكرم

م.(1)عيبلفؿموػقمسـدػؿمعـمأسظؿما سقودمظدخقلماظشؿسمبرجمذرصفو

جريؤٍ -3  :َشري اٌ
إذمضدممتؼرؼرًامسوداًلمؼبمطؿوبفماظذيمؼؼقلمصقفماغفؿمماوػقمعـمعمظػلماظعربماٌشفقرؼـ

عؿؼدونمبوظقحداغقيموؼصػقنمآمعـزػًومسـمطؾمبورؾموؼلؿعؿؾقنمؼبمورػفؿماظـػلمصقؼقظقنمؼ

مظقسمزوًٌواموؼلؿقغفمبو زلوءمايلـكمذبوزًام مالمطبطلا مشرلمعرئلا مشرلمربدودا اغف

صؼطمالنماظقرػمايؼقؼلمظفمشرلمعلؿقحمبفمدؼـقًوموػؿمؼعزونمحؽؿماظعوٕمظؾؽقنماظلؿوويم

ماظ مؼعؿدل مظؾـورمسـدػؿماسؿؾورمأثـوءموأجراعف موتلؿعامطؿو متؿؽؾؿ مطوئـوتمحقي مصقفو ون

))ظؿملّٔط٧ّمصؿملؾملمملماظؾك٦ّرمِّج٢ّمرائقؿ٥ّموظرمل٨ّمضشملضملهملمرؼقدفؿماظ متمجٍمؼبمخقانمعـمر م

م ماظّٖواج مأثؽملمملء موصشملرلة ماظظفرلةمماٌقملظّٟ((م–زل١ّ موؼب ماظشروق مثيثمرؾقاتمسـد وشلؿ

                                                                 

 .ٕٔٔٓ(ٓبرجٚ ؽوإ رٞؽ٤ل اُٞهى١، اُطجؼخ اال٠ُٝ، اُواثٜ ٓؾٔل ػجلاُؾ٤ٔل ، ٍٞه٣خ ٔ
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ماظقضقءموا  ؼغؿلؾقنمعـماىـوبيموالمطبؿـقنممشؿلولمطؿووضؾؾماظغروبموريتفؿمؼلؾؼفو

أعومتعوظقؿفؿمبشلنماٌرأةمواظعؼقبوتمصفلمذؾقفيمبؿعوظقؿماٌلؾؿ مأعوماظ متؿعؾؼمبوظـفوديم

مظدىمٌسماٌقًمصشؾقفيمبؿعوظقؿماظؿقراة.

 :(1))َِي ٌُلٌ كهاوه(ولبٌذ يف احلوأُني -2
مب معـ مزػرون مادؿ موجقد مان مضوظً مإذ مشلو... معـًي مزػرون مآل  مأزلوءموادبذت

مبوظصوبؽ م مايراغق  مرؾي مسؾك مدظقًي مؼؼقم مأن مميؽـ ماظعؾودل ماظؾيط مؼب صيدػؿفؿ

مأحدايؼقؼ مػق مصزػرون ماٌـدائق ... مؼـؿق  مظدىماٌـدائق مطؿو ماظـقر مؿ)عيئؽي( مإظبقن

))ميغملؽملينمأنمادؿؽملؿيملمع٤ّماغؾمل٣ّمعؽملّٓائؿمل٦ّنمػرعسم)إدرؼس(موؼؼقظقنماغفمأحدمأغؾقوئفؿ...م

مزلممل مذّٕؼضملهمل ماإلدالممسػمل٧ّ ماسؿؽملمملض٥ّ مسؽملّٓ ماظزملمملبؽ٨ّ مػالل مالبؽمل٥ّ ماحملل٤ّ مضمملل محني وؼهمل

حلنملماظعملزملهملماظيتمدرلدمذطّٕػمملمؼبمحبىملمػاللماظزملمملبؽ٨ّمحؿملىملمضممللمظ٥ّمؼمملموظّٓيماطؿ٣ّمعمملم

مظؿملّٗمع٤ّماظلؾمل٢ّماظؿق٦ّلمع٤ّمذّٕؼضملهملم مإذ مدًّٕا مصّٕائّٚماظزملالة موأد ذّٕؼضملهملممإظبأغوملمسػملؿمل٥ّ

ماظرملّٕؼضملهملمالمتشملػمل٠ّمإالمسػمل٧ّماظرملّٕائّٝماظلؼملمملوؼهملمصعملّٛمود أطّٓماظرملؿملّْمسؾّٓمآماظرملؿملّْمدمملممموػؽملممل

مآلمزػّٕونماظزملطملرلمايمملظؿملنيم مضػملوملمإغؽملممل اغؾمل٣ّمغمملص٦ّرائؿملنيمعؽملّٓائؿملنيموآلمضّٕةمأؼسملممًل..مطؼملممل

م.ع٤ّمأدالصؾمل٣ّمواظّٔيمممغمل٤ّمأنمؼضملؼملّٓمعؽملمملمسمملٕمدؼين

 َ( : 981-هـ373لبي اثى ٍٍُّبْ اٌَغَزبٍٔ ) -2
لمطـرلمورؼوديموامرأزلطونمثوبًمبـمضرةمعـماظصوبؽياموظفمبراسؿفمؼبمسؾقمماالوائؾم"

مؼبماظصوبؽي. سؿدتفؿماالن.موضدمملوضدمرأؼًمظفمسدةمطؿىمعصـػيمؼبمعذػؾفؿامػمسظقؿي

مجؾب مان ماظعؾؿا مؼب مربؾف موسظؿ مضدرها مجيظي معـ ماظـققيمبؾغ مب مضبقك مطوٌؿقدط عؾ

.مابلمجعػرمبـمبوبقؼفمؼبمدفلؿونامصفرىمحدؼٌمؾس...وضدماجؿؿعـومظقؾيمسـدماٌؾؽوبرض

                                                                 

 .21ّٖٔ، اُؼوام، ٔ، ٛ( ربه٣ـ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ اُؼوة اُجبئلح، ػجل اُلزبػ اُي٤ٛو١ٔ)
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عـمؼؼقممؼبماغػلـوممعؼوممم-سؾكمطـرتفؿمم-صؼولماٌؾؽم:معوموجدغومصقفؿصيدػيماالديم.م

مدؼراطاماوماصيرقنماماوماردطقمروظقس.

مظ٥ّ ماظؽـديامسؾكمشزارةمسؾؿفم:صعملؿمل٢ّ موال مضول: ماظؽـدي؟. اموجقدةمادؿـؾورف.موال

امطـرلماظغورةمسؾكمحؽؿيماظػيدػياماالمثوبًمضؾقؾماييوةامعؿقدطماظلرلةمارديءماظؾػظ

ثؿمعبقعماظـوسمؼؿؼوربقنمبعدػؿوممارةمصفقماظزممظؼطىماظػؾلػيمواذدماسؿـوضًومشلذاماظػـبـمض

مثوبً.مفؽوغعؼبمػذاماظـصمضدرمطؾرلمعـماظصقابماموتؼققؿمظػؾلػيمو

مؼبمسزملّٕه.صؾمل٦ّماٌعملّٓممسػمل٧ّمصال -  دظملهملماالدالم

 وػ٦ّماٌضملدلمس٤ّماظضملعملؿملّٓةمايّٕاغؿملهمل. -

 ( : 1486لبي اثى فوط اثٓ اٌؼربٌ) ادلزىيف  -6
ماظظ معزملؽملظملمملتمؼب مضّٕة وظ٥ّمتزملمملغؿملّٟمؼبممؿضملػملؿملؼملمملتماظّٕؼمملضؿملهملمواظشملنملمواٌؽملشمل٠ّـمملبوملمب٤ّ

موتغملظملنيما٦ٌّت٧ّماظلّٕؼممل مواظظملّٕوضمواظلؽمل٤ّ ماظّٕد٦ّم مؼب م ماظزملمملبؽهمل ممبّٔػنمل مؼؿضملػمل٠ّ مصؿملؼملممل غؿملهمل

مؼزملػملّّمع٤ّمايؿمل٦ّانمظػملسملقمملؼممل،موعمظؽملفمملدهملموتعملّٓؼ٣ّماظعملّٕابنيموؼبماظشملؾملمملرةموامودصؽملؾمل٣ّ مملموعممل

ماظضملؾمملدات ماوضمملت موؼب مؼزملػملّّ ممال ماض٦ّالموتّٕتؿملنمل مع٤ّ مضّٕؼؾهمل مواض٦ّاشل٣ّ ماظزملالة. مؼب اظعملّٕاءة

م.ايغملؼملمملءماالشلؿملنيمؼبماظؿ٦ّحؿملّٓموػ٨ّمسػمل٧ّمشمملؼهملماظؿعملمملغهمل

 لبي اثٓ وؽشُخ :  -7
ماظشملمملئظملهملماؼسملممًلػؼضملينمايّٕاغؿملهملؼ" مػّٔه مع٤ّماالع٣ّمذؿملؽممًلمع٤ّممواعممل صفملغؾملمملمٕمتشملػملّٝماحًّٓا

ؼ٦ّعؽملمملممإظبجؿملاًلماالدّٕارماًظملؿملهملمواظّٔخمملئّٕماشلّٕعلؿملهملم،مب٢ّمطمملغ٦ّامؼؿّٓاوظ٦ّغ٥ّمبؿملؽملؾمل٣ّمجؿملاًلم

م."ػّٔام

م

م
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 لبي اثى اٍؾبق اٌصبثئ:  -8

عؽملّٔمدػّٕمر٦ّؼ٢ّمغعملمملت٢ّماظعملسملمملءمواظعملّٓرمؼبمادؿؾعملمملءمم-رغبؾمل٣ّمآم–وسب٤ّموادالصؽملمملمم"

م"ودؾؿملػملؽملمملمانمغزملدلموغـؾوملمم."عمملءماظعملػملؿمل٢ّّٓػّٔهماظـؼملؿملػملهملماظسملضملؿملظملهملم،مواظ

 :ُِزشً ربهكَى  -9
م" مؼضملؿعملّٓ مطؼملممل ماظؽملف٦ّم مؼضملؾّٓون مؼغمل٦ّغ٦ّا مٕ محّٕان مصمملبؽهمل ماٌزملمملدرمبفملن تزمل٦ّرػ٣ّ

مطمملغوملمذاتمرمملبّٝمشؽمل٦ّص٨ّ مدؼمملغؿؾمل٣ّ موان م، م1)اظلّٕؼمملغؿملهمل مم،( رواؼهملماٌلضمل٦ّديممإظبوادؿؽملمملدا

مم."اظلمملبعملهملمعؿملّٖمتمملردؼ٦ّمبنيمسمملعهملماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 .ٖٗ-ٕٗ( ٕبثئخ ؽوإ ٕٝبثئخ اُووإٓ ، ٔ)
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 ادلبحج انظبدص

 (1)بني انصببئت ادلندائٍني واحلزانٍنيختالف و األوجه انتشببه أ

ماظؾقدي ماالغؽؾقزؼي دراورماظ مسوذًمصذلةمرقؼؾيمؼبمجـقبماظعراقممأطدتماظؾوحـي

تدرسماظذلاثماٌـدائلامضوظً:مؼبمعبؾيمعومأوردهماٌمظػقنماظعربمعـمرواؼوتمؼقجدمبفوم

ماظصوبؽيم معع مبف مؼشذلطقن معو مايراغق  مظدى مأن موػق مايؼقؼيا معـ مبف مبلس مال ضدر

ماٌـدائقياماظذؼـمؼلؽـقنمأػقارمجـقبماظعراق.

مدراو ماظؾقدي مذطرت مثؿ ماظـقؾؿ ا ماذذلاك مأوضقًر مواظؽقاطىممأنمبمإذ اظـفقم

ممبصوئرم متؿقؽؿ مواغفو ماظـقرا معؾؽ م عر مثوغقؼيا موأرواح محقيا مزبؾقضوت مسؾك هؿقي

معـما رواحماظشرؼرة.مصػلمصؾؽماظشؿسام مأضدادػو ماًرلة ما رواح موؼصوحىمػذه اظؾشرا

روحماظشرؼرماٌفؾؽمؼـؿصىم)ذوعش(مإظفماًرلماظـوصعامورعزماًصىمواًضرةاموععفماظ

أنماسؿؼودمطيممإظب)أدوغوي(مإظفماظظؾؿيمععمأرواحمغقراغقيمأخرىمحوردياموتقرؾًماظؾقديم

امواظصقابماغفمالماتػوقمب ماظطوئػؿ مؼبما عقرمياظطوئػؿ امؼؼقممسؾكمثيثيمأعقرمجقػرؼ

ماظ مذطرتفوماظؾقديمدراور.

 ادلبء البهٌ )َوكٔب( هِي احلُبح اٌؼظًّ: -1
ؼذلبمعـمآمظقغػرمذغقبفاموضبػظفمعـمؼماظدؼـماٌـدائلمدورمػوممصؿـمؼؿعؿدءمؼبمظؾؿو

قلماٌـدى.مخوضبؼمظفمدمماٌذػىمإظبا رواحماظشرؼرة.موبوٌوءماىوريمؼؿؿمدخقلمايدثم

م)عـمؼؿعؿدمبوٌعؿقدؼيمؼلؾؿ(.ماظدؼ موذعورػؿ

ما روا معلؽـ ماىوري ماٌوء مؼؼددقن مطوغقا موإن مصفؿ مايراغقي مأنمأعو مإال ماًرلة ح

اًيصمسـدػؿمؼرتؾطمبوٌعرصيماإلشلقياموسؾكماظؿفربيماظروحقياماظ معـمخيشلومؼؿقدم

                                                                 

 ٓؾٔل ػجل اُؾ٤ٔل.( ٕبثئخ ؽوإ ٝافٞاٗ٘ب اُٖلب،ٔ)
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اظػردمبوإلظفاماظؽوعؾموؼصؾ معـؾف.موالمدورمظؾؿقوهمواظعؿودةمؼبمخيرفؿمطؿومػقمايولمسـدم

ماٌـدائقي.

 )ٔشّضب(: اٌنفٌفٍىك  -4
امبوظـػسؾروحمرؾيمظئققنمؼرونمأنمطونماٌـداإذمماـػسطؾماظدؼوغوتمتؼقلمخبؾقدماظ

ماظ مإن مضؾؾممـػسبؾ م)اظؾقصوغل( مظؾؿقتك متؼدم ماظ  مواظؼراب  ما ػؾ مردضوت مسؾك تعقش

مسوٕماظؼدرةم)سوٕما صيك(.مإظباغؿؼوشلوم

متـؿؼؾمعـمجلدم جلدممإظبأعومايراغقيامصوظروحمسـدػؿمالمتؿلثرمبوظصدضوتام غفو

ماماظ متؼدممظمشليمتػقدما حقوءمالماٌقتك.آخرموتعوغلمضؾؾمأنمتؿطفر.موانماظؼراب 

طؿىمثوبًمبـمضرةمايراغلمردوظيمسـماظـػسمبعدماٌقتمضولمصقفو:مإنمعـمؼؿصرفم

تصرفماظؾفقيمؼبمايقوةامصونمغػلفمحوظيمؼبمجـيمايققان.موػذاماالسؿؼودمادؿػودهمثوبًم

رفمعـمسقائفمانمرقتفمعـماظػؽرماظػقـوشقري.مضقؾمإنمصقـوشقرسمعرقبمبؼقممؼضربقنمطؾؾًومصع

مؼشؾفمرقتمردؼؼمظفمعوتمعـذمعدة.مصصوحمبفؿمطػك.

 اخلضىع دلب َمىي اٌىهنخ ادلىوٍىْ ثبٌىزت ادلملٍخ: -3
ماظزعـقي.م ماظلؾطي معـ مبداًل مضضوؼوػؿ مؼؼقعقنمحبؾ ماظذؼـ مظرؤدوئفؿ ماظصوبؽي طبضع

اماٌـدائقيدؼـمؼبممالمؼقجدمريقمؼؼقممبفمرجؾوماصفؿمؼعؿدونما رػولاموؼعؼدونماظؼران

وؼؽػـقنماٌقتكاموؼذلغبقنمسؾكماٌقًامعـمخيلماسؿؿودػؿمسؾكماظؽؿىماٌؼددياموأػؿم

مػذهماظؽؿىمسـدماٌـدائقي.

مربمملم-1 ماالغؾؿملمملءماظزملمملينيم)آدم،مذؿملومل،ممطؿمملبماظغملؽملّٖ مسػمل٧ّ ماغّٖل اظغملؿمملبماٌعملّٓسماظّٔي

مدمملم،مضبؿمل٧ّ( مغ٦ّح، اموصقفمأحؽومماظدؼـماٌـدائلاموأدطقرةمخؾؼماظعوٕم:أدرؼّٗ،

معـمضؾؾماٌلؿشرقمظقدزبوردؽل.م1925ا ٌوغقيمسومممإظبترجؿماظؽؿوبم
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مم-2 ممثمملمملرملؼملغمدإطؿمملبمدؿملّٓرا ماظشعوئرماظدؼـقيامم:(طؿمملبماالغظملّٗ)أي مإضوعي مطقػقي وصقف

ماالغؽؾقزؼيماظؾقديمدروار.مإظبترعبؿفم

مم-3 مأي مأدؼؾملؿملممل مأدراذممل مضبؿمل٧ّ)طؿمملب ماظـ مم:(تضملمملظؿمل٣ّ مووروؼو متعوظقؿ مسؾك ضبؿقي

م.معـفو:ضبقك)ع(م

مؼؽؿـمدرماظلعودةامؼبمأنمالمتؽقنمطذابًومأومعـوصؼًو.م-

معـمؼعؿؾمخرلًاامؼرىمخرلًا.م-

ماظقؼؾمظعوٕمٕمؼؾبعؾِّؿمذقؽًوامعـمسؾؿفمظمخرؼـ.م-

ماالغؽؾقزؼي.مإظبترعبؿفماظؾقديمدراورم:معزملؾ٦ّثممل(إدمطؿمملبماظؿضملؼملؿملّٓم)دؿملّٓرامم-4

مواظصقماموطقػقيماظطفورة.ظدلاخو(م)اؼؿضؿـمطقػقيماظصيةم:طؿمملبماظضملؾمملداتم)اغؿملمملغ٨ّ(مم-5

مضبؿقيمطقػقيمذعوئرماظزواجاموذروطماظطيق.م:(ضػمللؿمملطؿمملبماظّٖواجم)م-6

معػمل٦ّاذ٥ّم-7 مواظزواجمم:دظملّٕ مأوضوتماظعؿودةا مأصضؾ ماظغقىموهدؼد مظطوظع مهدؼد وصقف

مسؿؾم معـ موهذؼر م)طصقعو( مايظ مظؼورئ متعوظقؿ مذبؿقسي موػق مواظطؾوبيا واظلػرا

ماظلوحرم)طؾداؼو(.

مإظباظصوبؽيماٌـدائقيموػقمأضربممتورؼخصقفموأيمحرانماظلػؾكامم:طؿمملبمحّٕانمط٦ّثؿملمملم-8

مإظبحرانموعـفوممإظبصقفمذطرميؽؿوئفؿماظلؾعي.موتـؼؾفؿمعـمأرضمصؾلط مواظؼصص.م

اظعراقامزعـمرئقلفؿم)اغشممإظببيدمعومب ماظـفرؼـ.موؼبماظؽؿوبمذطرمورقلماظعربم

م مبـ مدعد متػووضمعع ماظذي مدغؼو( موأدوامبـ ما عونا مسفد معـف موأخذ موضوصا أبل

مماىزؼيامسـدمجؾؾم)أردوي(. اظؿمل٦ّممؼّٓس٦ّنمؼبمصالتؾمل٣ّم))أؼؾملمملماٌلػملؼمل٦ّنممإظبوالزاظ٦ّا

مسػملؿمل٥ّ((. مآ مسمملػّٓمت ماظّٔي مسؾملّٓط٣ّ، مس٤ّ متذلاجضمل٦ّا مبقؽيممال مثؼوصي محصود صوٌـدائقي

مرة.صؼرلةمؼبمععطقوتفومايضورؼيامظذامٕمؼؽـمشلؿمأيمتلثرلمسؾكماظشعقبماجملوو

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

142 

ماظؽؾدانم محضورة معـ مصقفو مسرؼؼي مثؼوصي مورؼـي مصويراغقي مذظؽ معـ ماظعؽس وسؾك

موأبقمروحم مايراغل مضرة مثوبًمبـ مأعـول مطؾور مزفر موسـفؿ مواظعربا واآلراعق مواظققغون

اظصوبؽلموربؿدمبـمجوبرماظؾؿوغلماٌعروفمظدىماظغربمبؾطؾقؿقسماظعرباموأبلمإدقوقم

ماظصوبؽلمذقخمطؿوبمسصره.

ماظعّي محل معروة:ضول مؼبمغعمل٢ّماظظملػمللظملهملمعي مبمملرزًا مدورًا محّٕان معّٓردهمل )ظضملنملمسػملؼملمملء

حؼًومػـوكمبعضماظـؼوطماظ مولدمتشوبفًومؼبماٌؿوردوتمم.اظضملّٕبؿملهمل(مإظبواظضملػمل٦ّمماظؿمل٦ّغمملغؿملهملم

مزلوتمعشذلطيمب م ماظ مشلو مبؾعضما سقود ماالحؿػول متؿؿـؾمؼب مب ماظػرضؿ ا اظدؼـقي

اموػـوكمأؼضًومبعضمغقاحلماظؿشوبفمؼبمهؾقؾمأظقانمععقـيماظطوئػؿ مطوالحؿػولمبعقدممتقز

مرأؼـومعـمضؾؾامظؽـمػذهماظؿشوبفوتمميؽـم مطؿو ماظـقؾؿ موهرميفو عـماظطعوممسـدمطؾؿو

م ماظؾومإظبردػو ماظطوئػؿ ااظذلاث مطؾؿو مب  ماٌشذلك مبؾل ماظ ممإظبأو اظؿلثرلاتماظغـقرقي

مؾػي.طؾؿوماظـقؾؿ مؼبمزروفمتورطبقيمزبؿمإظبتلؾؾًم

ماظصددمػقمذؽقىمأبلمإدقوقماظصوبهم ماظعوعؾمايودؿمؼبمػذا مؼؽقن وػقمم–ورمبو

ماير مدؼـف مؼب ماٌؿشدد مروئػؿفمبؾغدادمغؿقفيمم–اغل ماظدؼ ماظذيمتشؽقه ماظػرامل مذظؽ عـ

مأبقمإدقوقمعـما ػؿقيم ماظ مدوقبغفو ماظؼقؿي ما دطر مػذه متؽقن موضد ماظدؼـا شقوبمرجول

اغقيامؼؼقلمأبقمإدقوقمؼبمردوظؿفموئدماٌـدائقيممبـقؾؿفومايراظعؼمبؽونمسـدمدراديمارتؾوطم

عضملرملّٕمم–))...موبمملٓمظ٦ّمطؽملمملماغقيمحبران:حؽقؿمبـمضبقكماظزسقؿماظروحلمظؾقر رمبـممإظب

موحظملصملهمللبم مرسمملة مع٤ّ مشبػمل٦ّ محؿ٧ّ مغكبضمل٣ّ، مع٤ّ مدّٕحممًل مأو مشؽمل٣ّ، مع٤ّ مضشملؿملضملممًل ماظّٓؼ٤ّ مػّٔا أػ٢ّ

م مذاتمبني،مصغملؿملّٟموسب٤ّمبني،موالمميأهظملصملؽملممل!!موٌمملمجمملزمأنمصبؼملّٝمآمعؽملممل ؼزملػملّّمظؽملممل

م مم–أعهمل مسّٓدػممل مض٢ّقب مواٌؽملمملزسمملت،مم–وإن موا٦ٌّارؼىمل، ماظ٦ّصمملؼممل، مصؿملؾملممل متظملّٕض مأن البّٓ

مملع٧ّ،مؿؿملتّٕبؿملهملماظؿملؿمملع٧ّ،موتّٖوؼيملماظمإظبجهملموآٌّاؼؽملمملت،مواٌؽملمملطقمملت،مواٌكمملظشملمملت،موايممل

موسؼملمملرةم ماظزملّٓضمملت، موجؾمملؼهمل ماظزملػمل٦ّات، موإضمملعهمل ماظطملّٕبمملء، موع٦ّادمملة ماظسملضملظملمملء، وارصمملد
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مضػمل٦ّبماٌلممل مؼب موتـؾؿملوملماظّٓؼ٤ّ ماِّسؿملمملد، موتضملؿملؿملّٓ ماظّٕد٦ّم، موغصملّٕؼهمل ماظلؽمل٤ّ، موإحؿملمملء جّٓ،

مأصمملشّٕمعمملمسّٕص٦ّامصسملػمل٥ّموأطمملبّٕمضّٓمادؿـعملػمل٦ّامغبػمل٥ّ((.

مؼبمتؾؽما دطرم مواضقًو مم–ؼؾدو ذظؽماظػراملماظروحلماظذيمتشؽقهمم–وبشؽؾمجؾلقب

ؿلوؤل;مإذامروئػيمايرغوغقيمبؾغدادمغؿقفيمشقوبمرجولماظدؼـمواظؽفـياموضدمصبدرمبـوماظ

ماظروحلم ماظػرامل ماظصوبهمػذا مإدقوق مأبق مؼشؽق مصؾؿوذا مواحدة مسبؾي محؼًو ماظػرضؿون طوغً

مصفؿمحدؼٌمأبلمإدقوقماظصوبهمؼبم مؼلؿؼقؿ مظـ ماظقاضع مؼب ماظدؼـ؟! مشقوبمرجول غؿقفي

مأضربم مصنغـو موسؾكمػذا مواحدةا ماظطوئػؿ مصرضي مطؾؿو ماسؿؾور اظؿعورلمععماظؿقورممإظبضقء

مورمطؾؿوماظـقؾؿ معؾؿ معـػصؾؿ .اسؿؾمإظباظداسلم

مطؾمعـم ماسؿؾور مؼبمضقء ماظ مؼلؿعصلمصفؿفو ماظشقاػد معـ مذظؽمصفـوكمسددًا رشؿ

مادؿم ماظشقاػد مػذه معـ ما خرىا مصرضؿ مدؼـقؿ معلؿؼؾؿ مطؾمسـ موايرغوغقي اٌـدائقي

أنمأبومإدقوقماظصوبهمحرغوغلما رؾممعـاظرشؿمسؾكم)زػرون(مجدمأبلمإدقوقماظصوبهام

ماظرضػ معـ مسوئؾؿف مجدهممإظبميوجرت مادؿ مصون متؾؽماشلفرةا مبؾبعقد مغػلف مػق مووظد بغداد

مؼبم ماظـقر معيئؽي مأحد مادؿ موػق مررفا معـدائل ماالدؿ مصفذا ماظـظرا مؼلؿقضػ )زػرون(

ماإلثريم)اٌيك(مبصقؾيم)ذوعش(م مظألدوررلماٌـدائقيمؼلؿؼؾمػذا اظعؼوئدماٌـدائقيامصطؾؼًو

ماظشؿس( محبػظ ماٌقطؾ موالمميؽـمم)اٌؾؽ موحؿكمشروبماظشؿسا صؾؽماظشؿسمطؾمرؾوح

تػلرلمػذاماظؿشوبفمؼبمضقءماصذلاضموجقدمذبولمضقيمظؾؿلثرلمواظؿلثرمؼبمبقؽيمجـقبماظعراقم

ظؽمبؾلوريم نمزػرونمحقٌماخؿؾطماٌفوجرونمايرغوغقيمبوٌـدائق ماٌلؿقرـ مبفو.موذ

مضاىدمطونمحر ضصؾيماًيصيماظعؾودقيممإظبدهمسوشموعوتمحبرانامضؾؾمػفرةمأحػومداغقًو

مبزعـمرقؼؾ.

مأديم ممؼعد ماظصوبه مأبلمإدقوق محػقد ماظصوبه ماةلـ مبـ اظذيمأدؾؿمم–ػيل

مإديعف مأذورتماٌصودروحلؾبـ مإذ ممإظبما مذطرًامأن موظدًا موأنىمعـفو معلؾؿي ماعرأة تزوج

مشردلماظـعؿياموضدمادؿغربًما ودوطماإلديعقيمرؾقعيمذظؽماالدؿا وصلقبرهممأزلوهمربؿدًا
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اظؾعضمبلغفمطوالدؿماٌصققبمبؾؼىاممتوعًومطؿومادؿقضػمداردلماٌـدائقوتامإذمإنمشرسم

اظـعؿيمػذهمرمبومطوغًمترعبيمسربقيمدضقؼيمظؾؼىمعـدائلمررفموػقم)ذقؿؾمروبو(موػقم

م.(1)ظؼىمؼطؾؼفماٌـدائققنمسؾكمذقٌمبـمآدم

م ماظصوبه مإدقوق مأبو مان ماظعفقى مايرم–وعـ موػق ما رؾ مسؾكممضدم–اغل دؾبصـ

ماظشرؼػماظرضلم)تم م(مؼبمضصقدتفماظ مرثوم1015ه/406اظشعوئرماٌـدائقيامصؼدمغؼؾمظـو

صقفومأبومإدقوقماظصوبهمعشفدًامصرؼدًامىـوزتفامؼلؿـؿٍمعـمخيظفمانمأبومإدقوقماظصوبهم

مرأؼـومعـمضؾؾامبؾمور مظؾشعوئرماظدؼـقيماٌـدائقيماظؿؼؾقدؼيمطؿو ومسؾكمأؼديممبضدمدؾبصـموصؼًو

مدائؿر مطون ماغف مروٌو ماٌـدائق مأغػلفؿا ماظدؼـ اظشؽقىمعـمسدمموجقدمرجولمدؼـممجول

ماغقيمبؾغداد.حر

مسؾكمدؾقؾم معـفو ماظػرضؿ ا ما خرىمب مطؾؿو ماظؿشوبف مبعضمغقاحل وػـوكمأؼضًو

مبقجقدم مبوإلميون مواٌؿؿـؾ ماظـقؾؿ ا مطؾؿو مؼب ماٌؿػووتما ثر ماظؿلثرلماظغـقرل مذظؽ اٌـول

اظؾوريموخؾؼفاموضقوممطؾؿوماظـقؾؿ مسؾكمأدوسمشرلمتؾشرلياموبورـقيمطؾؿومماظقدوئطمب 

مطؾؿ مؼب ماظؽفـقت موترتقى مقاظـقؾؿ ا مطؿو مطؾؿأفؿوا مأدرارمقن محػظ متؼرانمحبؿؿقي فؿو

مغظوممرورما موصؼ ضبرممصقفمسؾكماظعوعيماالريعمسؾكمأدرارماظدؼـاموالمصبقزممإذاظدؼوغي

سؾكمضدرمرتؾفؿماظ مارتؼقامإظقفومؼبمدؾؽماظؽفـقتامماظدؼـمأغػلفؿمعـماٌعرصيمإالمظرجول

امؼطوضبصرماظؽيممؼبماظدؼـموممورديماظشعوئرماظدؼـقيمسؾكمرؾؼيماظؽفـيمورجولماظدؼـمص

مووجقبم ماظدؼـا مسؾكمدضوئؼ ما شقور مإريع محبظر مإضرارػؿو مؼب مأؼضًو متؿشوبفون وطؾؿوػؿو

محػظماظؽؿىماٌؼدديمبعقدًامسـفؿ.

مت مبنزاء مسؾكماظػفؿمإالماصذلاضموجقدموظقسمأعوعـو ماظ متؾؼكمعلؿعصقي ماظـؼوط ؾؽ

ا خرىممإظبتـظرمطؾؿوػؿومطممتوسمسدؼدةمب مطؾؿوماظـقؾؿ اذبولمعشذلكمعـماظعؼوئدموغؼو

                                                                 

، اُوبٛوح، ٔٛاُٖبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ٝؽز٠ ٍوٞٛ اُلُٝخ اُؼجب٤ٍخ، ،( اُلًزٞه اؽٔل اُؼل١ٝٔ)

ٕٕٓٔ . 
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موانمبدتمػـوكمبعضم محؿك مجقؼـو مؼبمطؿوبمحران مجوء ماظدؼـمحلؾؿو مؼب ما خقة غظرة

ـماظعدليمسـمثوبًمبـمضرةموحدؼـفماالخؿيصوتماىقػرؼيمبقـفؿو.مصوظػؼراتماظ مغؼؾفوماب

اغقيمطوغقامؼؼرونمبقجقدمصرقمأخرىمؼبماظدغقومطػقؾيمبؿقضق مانمايرمسـماظصوبؽيماٌـؿشرة

م–عـموجفيمغظرهمم–اغقيمأسبوءماٌعؿقرةاموانمايرتشورطفؿماٌعؿؼداتمذاتفومعـؿشرةمؼب

م.ا رضطوغقامػؿماظقارثقنمواٌقرثقنمالسؿؼوداتماظصوبؽيمؼبم

ماٌـ مؼـؿقؾقنمدؼـًوموؼب مشلؿ مإخقة مؼبموجقد مايرغوغقي مؼقازيماسؿؼود مػـوكمعو دائقي

معـمدؼـفؿامصػلمدؼقانمحرانمجقؼـومغػلفمسؾورةمعؾػؿيمظؾـظرامصػلمععرضمحدؼٌم ضرؼؾًو

متؿ ما ضقام م))طوغً مغصف: معو مضول ماظـورقرائل مسـ موؼردفماظـودخ مواظؾغوتمتؿعدد( فزأ

متضوسبؼقظف: ماظـورقرائق مضد مظغوت ماٌـدائق م))حؿك مأن مػذا معـ مغلؿـؿٍ مصفؾ ػً((ا

مؼبماظطؼقسمواالسؿؼودات؟م مخوظػقػؿ محؿكموإن مطـورقرائق معـؾفؿا محران مروبؽي سوعؾقا

موػؾماسؿؼدمطؾمعـماٌـدائق موايرغوغقيمأنمجقػرماظـقؾؿ مواحدمؼبمغفوؼيما عر؟

ما ماظعيضوتماالجؿؿوسقي مبطؾقعي مواض  مبشؽؾ مسبقط مأن مغلؿطقع مال مأغـو ظ مورشؿ

عرحؾيماظزواجمواٌصوػرةامأممتقضػًمسـدممإظبربطًمب ماٌـدائق موايرغوغقياموػؾمضقؼًم

ماظدؼـم مظغقوبمرجول مسؿؾل مطقؾ ماظدؼـقي ماظطؼقس مإلجراء معـفؿ مبوظؽفـي ماالدؿعوغي حد

مذظؽمصقرودمادؿمأبلمدعقدماٌـدائلمطلحدماٌصودرماظرئقلقيماظ مادؿؼكم معع ايرغوغقيا

مبفعـ ماظـعؿي مشرس مأنمو مظـو متقض  ماظـودرة ماشلػقات مطؿوبف مؼب معودتف ماظصوبه مػيل ـ

مايرغوغقيمطوغقامطبؿؾطقنمبوٌـدائق موضبضرونمذبوظلفؿماظعؾؿقياموؼـؼؾقنمسـفؿ.

مذظؽمصوغ م معع ماظطوئػؿ ا موحدة مؼبمضضقي مبوتموحودؿ مبشؽؾ المميؽـ ماىزم

ـمػذامالمميـعمعـمانمطؾؿوماظشؽمؼبموجقدمسيضيمإثـقيمأومدؼـقيمعومبقـفؿوامظؽمإظبأضربم

بعضفؿومسؾكماغفؿومأتؾوعمدؼوغيمواحدةمؼبمجقػرػواموذظؽمبغضماظـظرممإظباظطوئػؿ مغظرتوم

لمأنمتلوسدمسـماظؿؾوؼـمؼبماظعؼوئدمواٌؿوردوتماظدؼـقي.موععمذظؽماٌقضػماٌؾدئلمصوغ مأسققب

م ماظؼضقي متؾؽ مؼب ماظؿؼصل مدصع مؼب ماٌلؿؼؾؾ مؼب ما ثرؼي مبودؿؽـوفمامإظباالطؿشوصوت  عوم
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اظؿـؼقىمؼبمعقضعمحرانما ثريموعومحقظفامواظعـقرمسؾكمبعضماظؽؿوبوتماظدؼـقيمظؾقرغوغقيم

واظ مميؽـمأنمغؼػمعـمخيشلومجبيءمسؾكمرؾقعيمعقضػمايرغوغقيماظدؼ امطؿومآعؾمؼبم

مغقاحلم مؼلؿلغػماظؿـؼقىمؼب موأن ماظغوعضيا ماظطقى معدؼـي معقضع ماآلثورؼقن مؼؽؿشػ أن

مالط معقلون مؼظفر مأن مظقسمبؾعقد موا عؾ ما ثرؼي. مددؿؿقلون مرؾؼوت ممإظبؿشوف م–اظـقر

سددمعـماظـصقصمدقاءمطوغًمعـدائقيمأومحرغوغقيمعـمذلغفومأنمبشؽؾمأطدلمسـمم–ذبددًام

مرؾقعيماظعيضيمبقـفؿو.

مأجؾفوامإذم ماٌعؿؼداتمعـ مبقجقبمطؿؿون مايرغوغقي ماظ ماسؿؼد وظألدؾوبمغػلفو

مررا ماظصػو مإخقان مؼؿؽؿؿقنمهدث مال مإغفؿ مبؼقشلؿ م درارػؿ مطؿؿوغفؿ مأدؾوب مسـ حي

وئفؿمخقصًومعـمدطقةماٌؾقكمذويماظلؾطياموالمحذرًامعـمذغىمبلزلأدرارػؿموالمؼؾقحقنم

مسـماٌلق م معلثقرًا ماظعقامموظؽـمرقوغيمٌقاػىمآمسزمبموجؾؽبقبموؼروونمؼبمذظؽمضقاًل عبفقر

موػق: ماظليم( مشرل)سؾقف مسؽملّٓ مايغملؼملهمل متسملضمل٦ّا مصؿصملػمل)ال مأػػملؾملمملممأػػملؾملممل موالممتؽملضمل٦ّا ؼمل٦ّػممل،

م(صؿصملػملؼمل٦ّػ٣ّ مبؼوسدة ماظصػو مإخقان مإميون مؼؾكصمجقػر مبمملظضملػمل٣ّمسػمل٧ّمشرلمأػػمل٥ّ(. ام)اظسمل٤ّ

معومذطرهمإخقانماظصػومؼبمدؾىمحفؾفؿم درارػؿمععمعومذطرهمابـموحشقيمسـم مضورغو وإذا

مسؾكمتؾؽما درارمطقيمتضقعمععمعـمػؿمعـمش رلمأػؾفومطؿؿونمايرغوغقيم درارػؿمخقصًو

عـمأوالدماظلػؾيموصلودماظعوٕموخرابفمسؾكمحدمضقظفامصنغفمالبدموأنمتشعرغومتؾؽماظؿؼوظقدم

مإخقانماظصػو.مإظباٌشذلطيمبقجقدمجلرمضقيمتلؾؾًمعـمخيظفمسؼوئدمايرغوغقيم

مإخقانماظصػومععمايرغوغقي مععؿؼداتمتشوركمصقفو امعـفومذظؽما ثرم(1)ػـوكمأؼضًو

واظ ماسؿـؼفومصيدػيمايرغوغقيمعـماظطؾوئعق مواظ متؿعؾؼمبوظؼقؿيماظؼقيمظؾػقـوشقردقيم

اظروحقيمظؾعددامورؾقعيما سدادموسيضؿفومحبؼقؼيماظعوٕماٌوديامصلولمعومؼؾػًماظـظرمؼبم

ردوئؾمإخقانماظصػومػقمحررفؿمسؾكماصؿؿوحمردوئؾفؿمبوظؼلؿماظرؼوضلاموذظؽمؼظفرمعوم

                                                                 

، اُوبٛوح، ٔٛاُٖبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ٝؽز٠ ٍوٞٛ اُلُٝخ اُؼجب٤ٍخ، ،( اُلًزٞه اؽٔل اُؼل١ٝٔ)

ٕٕٓٔ. 
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ؿماظ مأسؾـقػوامصؼدماسؿدلواماظعددمأرؾماٌقجقداتامأوظقهمظألسدادمعـماػؿؿوممؼبمصؾلػؿف

ورتؾقهمسؾكما عقرماظطؾقعقيمواظروحوغقيموػقمعومميـؾمتؾـقًومحؼقؼقًومٌؾودئماظػقـوشقردقيام

م ماظغزاظل. موالحظف مدؾؼ معو معـمووػق موظؾػقـوشقردقي مظػقـوشقرس ماظصػو مإخقان تؼدؼر

م مايؽقؿ مػرعس مب  مم–علوواتفؿ مايرغوغقي مم–غ  ماظروحموب  مضددقي مؼب صقـوشقرس

مورػوئفومواالريعمسؾكمأدرارماظؽقن.

 (1):بعض التػابّات املّىٛ بني الصاب٠ٛ يف سساُ ٔالصاب٠ٛ يف البطاٟح -
 اظصوبؽيمؼبمحرانمصبقدونماظؾغيماآلراعقياموطوغًمشلفؿفؿمأصص ماظؾففوتماآلراعقي..م

مواظ ماآلن ماٌـدائققن مؼؿقدثمبفو ماظ  ماظؾغي مسؾك مؼـطؾؼ مطؿؾفؿموػذا  مطؿؾًمبفو

اٌؼدديموشرلػومعـمأدبقوتفؿموأذعورػؿ..موػلم)أضصدماظؾغيماٌـدائقي(مإحدىماظؾففوتم

م.(2)اآلراعقي

 مسصرًا(اموالمتؿؿمإالم م)رؾقًوامزفرًا ماظصؾقاتمثيثياموػلماظقاجؾيمؼقعقًو معـ ظدؼفؿ

ماٌـدائق مظدىماظصوبؽي معو مؼشوبف موػذا ماظقضقء.. مأو ماالشؿلول ؼعرفممماآلنممبو بعد

ماآلغػيم مأوضوتفو مؼب مواظرزلقي ماظقاجؾي ماظػرضقي ماظصية موػل مواظدلاخو( بو)اظرذوعو

 .(3)اظذطر

 م مايراغققن ماٌقً مػذهم...ؼدصـقن م ن ماٌقًا مسؾك موايزن مواظؾؽوء ماظؾطؿ وضبرعقن

اؼضًومؼؼقعقنماٌـدائققنموؼبمععراجفواموضبرعقنماالغؿقور..ممـػسا صعولمدقفمتعقؼماظ

م معقتوػؿ مسؾكمبدصـ ماىلد موإؼذاء مواظؾؽوء مواظؾطؿ مايزن موضبرعقن ماظشؿول بوووه

متمديم ما صعول مػذه م ن مضورعًوا معلرلماظـػسم)غشؿـو(ممإظباٌقًامهرميًو مإظبسرضؾي

 سقإماظـقرمعـمضؾؾما رواحماظشرؼرة.

                                                                 

 ( ٓؼغْ االكثبء ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ.ٔ) 

 ُِضؼبُج٢. ( ٣ز٤ٔخ اُلٛوٕ) 

 ( ٕجؼ االؽ٠ْ ُِوِْ٘ل١.ٖ) 
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 م مبلغفومربروديمعـمضؾؾما رواحمايراغققن موؼعؿؼدون مايقيا ماىورؼي ماٌقوه ؼؼددقن

انماٌقوهماىورؼيمايقيم)اظرلدغو(معفؿيمؼبموطذظؽماٌـدائققنمؼرونماظـقراغقي..ماًرلةم

ؼبمرؼسماظؿعؿقدم)عصؾؿو(اموالمغـلكمما غلونسؿؾقيماًؾؼمواظؿؽقؼـموعفؿيمؼبموالدةم

م ماظرلدغو موػؿوما رضبلن ما ثرلؼي ماظؽوئـوتماظـقراغقي ماثـ معـ مضؾؾ معـ مربرودي قي

 .(1) )ذؾؿلموغدبل(

 مماظطوئػؿون معللظي مؼب مرؾيمتؿشوبفون مشلو ما صراد مأرواح موان ما رواحا مخبؾقد اإلميون

م متؿطفرا مأن موتعوغلمضؾؾ مأديصفو متؿقدمبوىلدماظـقراغلمؼبمعؾؽقتممإظببلرواح أن

اٌـدائلماٌمعـم)اٌؿفقؿـ(مػلمظؾققوةما خرىمؼبمسقإمما غلونأرًيمانمسقشيموآ..

م مظؾققوة موظقلً ما رضاظـقر موصبى مقيا م)غقشؿـو( ماظـػس متعقد ماظقجقدممإظبأن سؾي

مشلوم مؼؿؿ مأن مصبى موظؽـ ماظعظؿك.. مذاتف معـ مغػقي م غفو مطوعؾيا مبدورة )اًوظؼ(

قيامظؽلمترجعمػذهما رضاظؿطفرلماظؽوعؾمعـماظشقائىماظ مسؾؼًمبفومأثـوءمحقوتفوم

مخؾؼفومايلم)ػقل(امصؾذظؽمصبىمأنمتدخؾمؼبم مطؿو مغؼقي مروصقي م)طقؿرا( اىقػرة

طـماظعؼوبمواظؿطفرلماٌلؿوةم)اٌطراثل(اموبعدمأنمؼؿؿمذظؽامتؿقدماظـػسم)غقشؿـو(مأعو

 .(2)ععمجلدػوماظـقراغلم)دعقثو(مأيماظشؾقفماظـقراغلماظذيمالمؼؿؽقنمعـماظؾقؿمواظدم

 م رؤدوئفؿماظدؼـق مبداًلمعـماظلؾطيماظزعـقيمؼبمحؾمضضوؼوػؿممإظبطبضعقنمايراغققن

رؤدوئفؿماظدؼـق ميؾمعشوطؾفؿمأوممإظبطبضعماٌـدائققنمموطذظؽاظدؼـقيمواظدغققؼي..م

 .(3) داءماٌرادقؿماظدؼـقي

 ضؾؾؿفؿمواحدةموضدمررلوػومسبقمجفيماظشؿولامالسؿؼودػؿمبلغفومعرطزمسؾيماظقجقد..م

م مبف مؼؿفف ماظذي ماظرزلل ماالووه موواجؾوتفمما غلونإن مرؼقدف مأداء مأثـوء اٌـدائل

                                                                 

 ( ٓؼغْ االكثبء ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ.ٔ) 

 ( ٣ز٤ٔخ اُلٛو ُِضؼبُج٢.ٕ) 

 ( ٕجؼ االؽ٠ْ ُِوِْ٘ل١.ٖ) 
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مػلم ماظـفؿيماظؼطؾقيم)نؿيماظشؿول(مجفيماظشؿولماٌمإظباظدؼـقيا لؿوةم)اواثر(اموعو

مؼبمحرانمأومؼبمبطوئ مواديماظراصدؼـام مدقاء ماٌـدائققن ماظصوبؽي مبعؾودتفو اظ ماتفؿ

ظقلًمدقىمدظقؾموإذورةموررؼؼيمسؾؿقيمٌعرصيماووهماظشؿولاموبوظؿوظلمععرصيمصفلم

 ػقل(.اووهمعؽونمبقابيماواثرمأيمبقابيماظرغبيمٌؾؽقتمايلم)بقًم

 نمعـماىـوبيموسـدماالتصولماىـللماؿطفرتاظقضقءمؼبماٌوءماظطوػرماٌطفراموموظدؼفؿ

ماظطوعـ مؼعؿزظقن مطؿو ماٌقًا مٌس م..يوعـ مواظؿؼوظقدموػذا ماظعودات مسؾقف متـص عو

 اٌـدائقي.

 غػسمهرؼؿماٌـدائقيموػقممرمواظضلنموايقاعؾمعـمايققاغوتانمأطؾمإغوثماظؾؼوضبرع

 شلو.

 المؼؿؿماظزواجمإالمبقظلموذفقداموالمؼؼرونمعؾدأمتعددماظزوجوتامؼؿػؼقنمؼبمم اظطوئػؿ

 والمؼلؿققنمبوظطيقمأومػقمربرممإالمؼبمحوالتمخوريمجدًا.

 طوػـماخرمخوصمـقى(مت)عرأةإذامطونمالاعوممطوػـ)اٌفر(سؼدماظؼرانسـدماظطوئػؿونمؼؿؿم

 .اضؾمعرتؾيمعـماظؽوػـ

 م ما زرقوضبرعاظطوئػؿون ماظؾقن مظؾس ماظؼطـقيممن ماظـقوب ماٌػضؾ موظؾودفؿ وا دقدا

 اظؾقضوء.

 ؼقعًو.م45نماظطعوممعـمأجؾمراحيمغػسماٌقًموٌدةموؼدعتماظطوئػؿون 

 ماغفؿ مؼب ماظطوئػؿون قزماٌقًمضؾؾمخروجماظروحمعـماىلدام نمفنمظؿفاؼلؿعدموؼؿػؼ

ماظروحمالمتؿطفرمإذامٕمدبرجمعـمبدنمروػرامظذظؽمصبىمشلؾماةؿضراموإالمتعذر

 .بعدمعقتفتطفرلهم

 م مأنمب مسؾك مؼؿػؼون معـمسوئؾيمطؿو مغعشماٌقًمأربعيمرجولماسبدروا ظقسمظدؼفؿمضبؿؾ

غلؾمابرصماومعؼطقعمجزءمعـماسضوءماىلؿم حدماالبقؼـمواجدادػؿماومعـقدرؼـمعـم

 عمعـيمعـذمثيثيمأجقول.مجدةماوماممسزبوء
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 م ماغفؿوؿػؼتوطذظؽ مؼب موواوؼددتمون مأذؽوشلوا مبؽؾ ماظطؾقعي معػوػقؿفؿمن مؼب ضقي

 اظطؾقعي.مإظباظرجقعممإظبورؼقدفؿماظ متدسقم

 مظيشؿلولمؼبماٌقوهماىورؼيامرؾؾًوم مبفو مؼذػؾقن مععقـيا مؼبمعقاسقد متؼوم مأسقود ظدؼفؿ

 .وػذامعومتؿصػمصقفماظطوئػؿونمظؾطفورةموشػرانماًطوؼو

 موظقؾفؿـؾوتماآلسم)اظقوس(ماٌلؿعؿؾمؼبمرؼقدفؿموخوريمؼبمأطصبؿؿعقنمؼبمتؼدؼلفؿمظ

 .وػؿ

 ميؿـعقنمصقفومسـمأطؾماظؾققم.إذماظلـيامعـمؼبمأؼوممععدودةمعؿػرضيممسؾك 

 ؼبمظغؿفؿمبو)عورامادمآٌو(مأيمربماظؽقن.مصبؿؿعقنمؼبمتلؿقيمآم 

 مب معذبقح مشرل مذلء مأي مؼلطؾقن مإوظال مطرؼؼي مأيمطؾمحققان ًمبلؾىمقعالصبوبقيا

 .اًوريسؾكمعرادقؿماظذب ممعرضمأومحودثمأومٕمؼؽـمعذبقحًو

 أيمتغقرلمؼبمسؿؾممنؽبنماًؿونم)اظطفقر(مصفؿمالمؼعؿؾقونموضبرعوؼؿفـؾسؾكماظطوئػؿونم

 اظطؾقعي.

 .اٌرأةمعلووؼيمظؾرجؾمؼبمعؿوبعيمضقاغ ماظدؼـموتلؿؾؿمغصقؾًومعلووؼًومظؾذطرمؼبماٌرلاث 

 م مبعضما عراضماظ متصقىمايراغققن مان عـؾماىذاممشرلمغظقػيمما غلونؼعؿدلون

 اموػذهما صؽورمعقجقدةمسـدمأدؼونمأخرىمعـؾماظقفقدؼي.طـرمنوديوػقما 

مبوإلضوصيم اظؽـرلمعـماظؿشوبفماظؽؾرلمؼبما صؽورمواظػؾلػيمواظيػقتماظدؼ اممإظبػذا

موؼبماظـظرةماظيػقتقيمظؾربماظعظقؿمووجقدهموطقـقغؿف.م

م

م

م

م

م
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موػؽملمملكمصّٕضؿمملنمذّٔتمس٤ّمدؼمملغهملماظزملمملئؾهملمايّٕاغؿملهملماظؿ٦ّحؿملّٓؼهملموػؼملمملم:

 :ولخ اذلُبوًف -1

مع٤ّمظإلغلمملنمبّٓمالمأنمسّٕص٦ّاموحنيماظّٕوحمملغؿملمملتمأصقمملبمػ٣ّماشلؿملمملط٢ّمأصقمملب

مإظبمصّٖس٦ّامعؽمل٥ّموؼلؿظملمملدمب٥ّموؼؿعملّٕبماظؿمل٥ّمصؿملؿ٦ّج٥ّمؼّٕىمأنمع٤ّمظػملؼملؿ٦ّدّٛمبّٓموالمعؿ٦ّدّٛ

معشملمملظضملؾملمملموثمملغؿملمملموعؽملمملزشلمملمبؿمل٦ّتؾملمملمأوالمضملّٕص٦ّاصماظلؾّٝماظلؿملمملراتمػ٨ّماظيتماشلؿملمملط٢ّ

مورابضملمملمرؾمملئضملؾملمملمسػمل٧ّمعّٕتؾهملمواٌكمملظظملهملما٦ٌّاصعملهملماذغملممللمسػمل٧ّماتزملمملالتؾملمملموثمملظـمملموعطملمملربؾملممل

مواِّضمملظؿمل٣ّمواِّذكمملصماظزمل٦ّرمتعملّٓؼّٕموخمملعلمملمسػملؿملؾملمملمواظلمملسمملتمواظػملؿملمملظ٨ّماِّؼمملممتعمللؿمل٣ّ

مؼ٦ّممعـالمزح٢ّمظؿمل٦ّمموسؿملؽمل٦ّامواظّٓس٦ّاتماظضملّٖائ٣ّموتضملػملؼمل٦ّاما٦ًّاتؿمل٣ّمصضملؼملػمل٦ّامسػملؿملؾملمملمواِّعزملمملر

موػؿملؽؿ٥ّمص٦ّرت٥ّمسػمل٧ّمؼمل٦ّلاٌضملمخبمملمت٥ّمودبؿؼمل٦ّاماِّوظبمدمملسؿ٥ّمصؿمل٥ّموراس٦ّاماظلؾومل

مب٥ّماًمملصهملمبّٓس٦ّات٥ّمودس٦ّاماًمملصمبؾك٦ّرهموتؾكّٕوامب٥ّماًمملصماظػملؾمملسموظؾل٦ّموصؽملضملؿ٥ّ

مب٥ّماًمملصهملموآثمملرهمأصضملمملظ٥ّمع٤ّمزح٢ّمع٤ّمتلؿّٓس٧ّماظيتمايمملجهملمعؽمل٥ّمحمملجؿؾمل٣ّمودفملظ٦ّا

مدبؿّٙماظيتمايمملجهملمرصّٝموطّٔظ١ّمعّٕاعؾمل٣ّماِّطـّٕمؼبموضبزمل٢ّمحمملجؿؾمل٣ّمؼعملسمل٨ّمصغملمملن

مإظبمايمملجمملتمدمملئّٕموطّٔظ١ّماظؿمل٥ّمذطّٕغمملماظيتماإلضمملصمملتموعبؿملّٝمودمملسؿ٥ّمؼ٦ّع٥ّمؼبمبمملٌرملذلى

موعؽملؾمل٣ّماآلشلهملموإظ٥ّماِّربمملبمربمػ٦ّمتضملمملظبموآمآشلهملمأربمملبمملمؼلؼمل٦ّغؾملمملموطمملغ٦ّاماظغمل٦ّاطنمل

مإظبمتعملّٕبمملماشلؿملمملط٢ّمإظبمؼؿعملّٕب٦ّنموطمملغ٦ّاماِّربمملبموربماآلشلهملمإظ٥ّماظرملؼملّٗمجضمل٢ّمع٤ّ

ماشلؿملمملط٢ّمبفملنمالسؿعملمملدػ٣ّمكملظبريمساظؾمملمإظبمتعملّٕبمملماظّٕوحمملغؿملمملتمإظبموؼؿعملّٕب٦ّنماظّٕوحمملغؿملمملت

ماِّحؿملمملءمصؾمل٣ّمأرواحؽملمملمإظبمأجلمملدغمملمغلؾهملماظّٕوحمملغؿملمملتمإظبموغلؾؿؾملمملماظّٕوحمملغؿملمملتمأبّٓان

مطؼملمملموهّٕؼغملمملموتزملّٕؼظملمملمتّٓبرلامأبّٓاغؾملمملمؼبمتؿزملّٕفموػ٨ّماظّٕوحمملغؿملمملتمحبؿملمملةماظؽملمملرعمل٦ّن

مادؿكّٕج٦ّامث٣ّمروح٥ّمإظبمتعملّٕبمصعملّٓمذكّٙمإظبمتعملّٕبمع٤ّمأنمذ١ّموالمأبّٓاغؽملمملمؼبمغؿزملّٕف

موػّٔهماظضملفنملمعؽملؾمل٣ّمؼعملسمل٨ّمطمملنمعمملماظغمل٦ّاطنملمسؼمل٢ّمسػمل٧ّمإٌّتؾهملمايؿمل٢ّمسفمملئنملمع٤ّ
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مواظزمل٦ّرموا٦ًّاتؿمل٣ّمواظؿضملّٖؼ٣ّمواظؿؽملفؿمل٣ّمواظغملؾملمملغهملمواظلقّٕماظغملؿنملمؼبمأٌّط٦ّرةماظشملػمللؼملمملت

م.م(م1)سػمل٦ّعؾمل٣ّمع٤ّمطػملؾملممل

 :(شقبصاأل)ؤصؾبة فولخ  -4
مؼؿرملظملّٝموذظملؿملّٝمب٥ّمؼؿ٦ّد٢ّمعؿ٦ّدّٛمع٤ّمبّٓمالمطمملنمإذامصعملمملظ٦ّاماِّذكمملصمأصقمملبموأعممل

مشبمملرؾؾملمملموٕمبمملِّبزملمملرمغّٕػمملمٕمإذامظغملؽملمملماظ٦ّدمملئ٢ّمػ٨ّمطمملغوملموإنمواظّٕوحمملغؿملمملتمإظؿمل٥ّ

متّٕىموالموضوملمؼبمتّٕىمضّٓماشلؿملمملط٢ّموظغمل٤ّمبؾملؿملمملطػملؾملمملمإالمإظؿملؾملمملماظؿعملّٕبمؼؿقعمل٠ّمٕمبمملِّظل٤ّ

مبؾملمملماظؿعملّٕبمظؽملمملمؼزملّٟمصػمل٣ّمبمملظؽملؾملمملرموخظملمملءمبمملظػملؿمل٢ّموزؾمل٦ّراموأص٦ّالمرػمل٦ّسمملمشلمملمِّنموضوملمؼب

مأسؿملؽملؽملمملمغزملنملمعؽملزمل٦ّبهملمضمملئؼملهملمع٦ّج٦ّدةموأذكمملصمص٦ّرمع٤ّمظؽملمملمبّٓمصالمإظؿملؾملمملمواظؿ٦ّج٥ّ

موغؿعملّٕبماظّٕوحمملغؿملمملتمإظبمبؾملمملمصؽملؿعملّٕبماشلؿملمملط٢ّمإظبمبؾملمملموغؿ٦ّد٢ّمسػملؿملؾملمملمغضملغملّٟ

مصؽملضملؾّٓػ٣ّمتضملمملظبومدؾقمملغ٥ّمآمإظبمبمملظّٕوحمملغؿملمملت مم ممزظظمل٧ّمآمإظبمظؿملعملّٕب٦ّغممل) مصمملدبّٔوا(

مذظ١ّمؼبم٦ّاوراسمػؿملغمل٢ّمععملمملبػملهملمؼبمذكّٙمط٢ّماظلؾضملهملماشلؿملمملط٢ّمعـممللمسػمل٧ّمأذكمملصمملمأصؽملمملعممل

مسػمل٧ّمبزمل٦ّرت٥ّموص٦ّروهموشرلهمايّٓؼّٓمع٤ّمب٥ّماًمملصماى٦ّػّٕمأسينماشلؿملغمل٢ّمج٦ّػّٕ

مواظّٓرجهملمواظلمملسهملمواظ٦ّضوملماظّٖعمملنمذظ١ّمؼبموراس٦ّامسؽمل٥ّمأصضملمملظ٥ّمتزملّٓرماظيتماشلؿملؽهمل

ماظيتماٌشملمملظنملمنمملحمؼبمؼقملثّٕمربؼمل٦ّدماتزملممللمع٤ّماظؽملف٦ّعؿملهملماإلضمملصمملتموعبؿملّٝمواظّٓضؿملعملهمل

مودبؿؼمل٦ّامب٥ّماًمملصمبمملظؾك٦ّرموتؾكّٕوامدمملسؿ٥ّومؼ٦ّع٥ّمؼبمإظؿمل٥ّمصؿعملّٕب٦ّامعؽمل٥ّمتلؿّٓس٨ّ

مصؿملعمل٦ّظ٦ّنمعؽمل٥ّمحمملجؿؾمل٣ّمودفملظ٦ّامبضملّٖائؼمل٥ّموسّٖع٦ّامبّٓسمملئ٥ّموتسملّٕس٦ّامظؾمملد٥ّموظؾل٦ّامخبمملمت٥ّ

ماظؿؽملّٖؼ٢ّمأخدلماظّٔيمػ٦ّمطػملؾملمملموذظ١ّماإلضمملصمملتمػّٔهمرسمملؼهملمبضملّٓمح٦ّائفؾمل٣ّمؼعملسمل٨ّمطمملنمإغ٥ّ

مضمملظ٦ّامإذماظغمل٦ّاطنملمسؾّٓةمػ٣ّماشلؿملمملط٢ّمصفملصقمملبمواِّوثمملنماظغمل٦ّاطنملمسؾّٓةمأغؾمل٣ّمسؽملؾمل٣ّ

مععملمملبػملهملمؼبمآشلهملمزل٦ّػمملمإذماِّوثمملنمسؾّٓةمػ٣ّماِّذكمملصموأصقمملبمذّٕحؽملمملمطؼملمملمبكملشلؿملؿؾملممل

                                                                 

 .ٔ٘/ٕأَُ ٝاُ٘ؾَ ، اُْٜوٍزب٢ٗ : (  ٔ)
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حمملوظوملمردمملئ٢ّماخ٦ّنماظزملظملمملمواظؾرلوغ٨ّمم(مآمسؽملّٓمذظملضملمملؤغمملمػقملالء)وضمملظ٦ّاماظلؼملمملوؼهملماآلشلهمل

م)مانمسؾّٓةماالذكمملصمالمتؿضملمملرضمعّٝم مضمملظ٦ّا اظّٓصمملعمس٤ّماظضملعملؿملّٓةماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهملمسؽملّٓعممل

م موضمملل مٓ مسؾّٓةمت٦ّحؿملّٓػ٣ّ موطمملغومل مأواًل مظالذكمملص ماالع٣ّ مسؾمملدة مبّٓء مان ماظزملظملممل اخ٦ّان

اظغمل٦ّاطنملموبضملّٓمسؾمملدةماظغمل٦ّاطنملمطمملغوملمسؾمملدةماٌالئغملهملموبلؾنملمسؾمملدةماٌالئغملهملمطمملنماظؿ٦ّد٢ّم

آمالغؾمل٣ّمحغملؼملمملءمواظّٕبمملغؿمل٦ّنمواظضملمملرص٦ّنمبمملٓمح٠ّمعضملّٕصؿ٥ّمواغعملّٕض٦ّاموخػملظملؾمل٣ّمض٦ّمممإظببؾمل٣ّم

ماالضؿّٓاءمبؾمل٣ّمؼبمدرلتؾمل٣ّموادب ّٔواماصؽملمملعممًلمسػمل٧ّمعـ٢ّمص٦ّرػ٣ّموص٦ّرممتمملثؿمل٢ّماخّٕونمارادوا

ماظلالم( مصضملػملوملماظؽملزملمملرىمؼبمبؿملضملؾمل٣ّمعـ٢ّماذؾمملهماٌلؿملّّموعّٕؼ٣ّمسػملؿملؾملممل معـ٢ّمعممل وطمملنمم(1)سػمل٧ّ

شّٕؼ٠ّمواظزملنيمواالتّٕاكمػقملالءمعؽملؿرملّٕؼ٤ّموشل٣ّمسمملبّٓمؼبماظؽملؾّٛمواظظملّٕسمواظّٕوممواشلؽملّٓمواِّ

  .(2)ضؾ٢ّماغؿرملمملرماٌلؿملقؿملهمل

وع٤ّمخاللممآمزظظمل٧ّمإظبتعملّٕبؾمل٣ّممؿؼملمملثؿمل٢ّماالَّؽهملمايّٕاغؿملهملمع٦ّحّٓونموعمملمػّٔهماظبصمملظزملممل

مخاللمضّٕاءةماظظملزمل٢ّماظـمملغ٨ّمانماظزملمملبؽهملمايّٕاغنيموػ٣ّمع٦ّحّٓونم ادؿؽملؿمملجمملتماظغملمملتنملمع٤ّ

بقملعؽمل٦ّنمبمملٓماظ٦ّاحّٓمواالغؾؿملمملءمأعمملمصّٕضهملماشلؿملمملط٢ّمواصقمملبماالذكمملصموػ٣ّمصّٕقمذّٔتمس٤ّم

مػ٦ّمايممللمعّٝمبمملض٨ّمصّٕقماظّٓؼمملغ مملتماالخّٕىموظغمل٤ّماظّٓؼمملغهملماظؿ٦ّحؿملّٓؼهملمظزملمملبؽهملمحّٕانمطؼملممل

ماالدّٟماظرملّٓؼّٓم ماظؿسملػملؿمل٢ّمس٤ّمايعملمملئ٠ّماالصػملؿملهملماظيتمصمملنمعّٝ اظغملـرلمع٤ّماظؾمملحـنيمحمملوظ٦ّا

معضملذلص موطمملن مع٦ّحّٓة مدؼمملغهمل مايّٕاغؿملهمل ماظزملمملبؽهمل ماظّٓؼمملغهمل مان مصذلةممممًلتـؾومل مخالل بؾملممل

ماظظملؿ٦ّحمملتمماالدالعؿملهملمواذطّٕمعؽملؾملممل:

                                                                 

 ( هٍبئَ افٞإ اُٖلب . ٔ)

 .ٔ٘/  ٕ(  أَُِ ٝاُ٘ؾَ ، اُْٜوٍزب٢ٗ : ٕ)
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مصؿقوملمعّٓؼؽملهملمحّٕانمسػمل٧ّمؼّٓماظعملمملئّٓماظضملّٕب٨ّم)سؿملمملضمب٤ّم شؽمل٣ّماظظملؾملّٕي(مدؽملهملماواًل:مسؽملّٓعممل

مم639 م18م ماطدلمأػذمل موػّٔا ماصقمملبمذعهمل مايّٕاغنيمط٦ّغؾمل٣ّ مع٤ّ ماىّٖؼهمل مبمملخّٔ عّٕ

من.ودظؿمل٢ّمسػمل٧ّماغؾمل٣ّمع٦ّحّٓ

نموتؽملزملؿملنملمابّٕزموع٦ّؼ٤ّمظزملمملبؽهملمحّٕانمسػمل٧ّماغؾمل٣ّمع٦ّحّٓثمملغؿملممًل:ماسذلافمايغمل٣ّمؼبمزع٤ّماِّ

مظ مؿملضمملدتؾمل٣ّ موص٢ّ مػؼملّٖة مغمل٦ّن مػّٔبؿملؽملؾمل٣ّ مواخّٔ ماظّٓوظهمل ماٌؽملبني ما مضّٕابهمل م25زملنمل

م مصمملبؽؿملهمل مدعمل٦ّطمذكزملؿملهمل موحؿ٧ّ معّٕوان مب٤ّ ماٌػمل١ّ مسؾّٓ محغمل٣ّ مع٤ّ مابؿّٓاءـب حّٕاغؿملهمل

م.ماالع٦ّؼهملمث٣ّماظضملؾمملدؿملهملاظّٓوظهملم

مرعمل٦ّدؾمل٣ّم ممممملردهمل مؼب محّٕان مظزملمملبؽهمل مزلّّ ماٌؽملزمل٦ّر مجضملظملّٕ ماب٦ّ ماًػملؿملظملهمل مزع٤ّ مؼب ثمملظـممًل:

مسػملؽملؿملهمل مبزمل٦ّرة مم،اظّٓؼؽملؿملهمل مزبؿملؽملؼملممل مواظؽملزملمملرىمصؾملّٔا ماظؿملؾمل٦ّد مسػمل٧ّ مايسملّٕ مدلمأ٢ّ ن

م.م(1)نمواصقمملبمدؼمملغهملمزلمملوؼهملوحّٓنمايّٕاغنيمع٦ّأؼّٓلمسػمل٧ّمصمملمنمملمسػمل٧ّمذ٨ّءم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 .ٔٛ ،ؽز٠ ٍوٞٛ اُلُٝخ اُؼجب٤ٍخ، ك اؽٔل ػل١ٝاُٖبثئخ ٖٓ ظٜٞه االٍالّ ٝ(  ٔ)
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 املبحث السابع

 نيـــــــة املهدائـــد الصابئـــائـــعق

 :(1)م)أمياى املهدائيني باهلل(يدـــــالتوح :واًل أ

ماميمملنماٌؽملّٓائؿملهملمبمملٓم...

مبمملٓ ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن مح٨ّممؼقملع٤ّ موػ٦ّ مواظ٦ّج٦ّد، ماظغملمملئؽملمملت مص٦ّق مأغ٥ّ مسػمل٧ّ مجالظ٥ّ ج٢ّ

عؽملّٖهمس٤ّمط٢ّمذ٨ّءموؼقملع٤ّمواغ٥ّمتّٓرط٥ّماِّبزملمملرموالمتؽملمملظ٥ّماي٦ّاس،مبؽملظملل٥ّمأزظ٨ّمأبّٓيمالم

اغؾضملـوملمع٤ّمظّٓغ٥ّمايؿملمملةموإظؿمل٥ّمتضمل٦ّدمإذماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمأنمآمالمأولمظ٦ّج٦ّدهموالمغؾملمملؼهملمظ٥ّ،م

،موب٥ّمتؿقّٓمبضملّٓمأنمتغملؼمل٢ّمضّٓرػممل،موأغ٥ّمعؽملّٖهمس٤ّمسمملٕماٌمملدةمواظشملؾؿملضملهمل،مالمؼظملسمل٨ّماظؿمل٥ّم

ـؿمل٢ّ،موالمذّٕؼ١ّ،مربماًرلماظّٔيمالمؼؽملسملنمل،مزبػمل٦ّق،مواغ٥ّمٕمؼػملّٓموٕمؼ٦ّظّٓ،مظؿملّٗمظ٥ّمع

م:موؼلؼمل٧ّمبمملٌؽملّٓائؿملهملمسّٓةمازلمملءمعؽملؾملمملعؽملؿرملّٕماظعمل٦ّة،معؿلػملّٛمسػمل٧ّمط٢ّمرشؾهملم،م

موأدظ مرب٨ّماي٨ّ، مأي: مػؿمل٨ّ" مؿمل"عمملري مبؿمملج٥ّ،مؿباـػمل٨ّمػدله مظؿملّٗمعـػمل٥ّ مملش٨ّ"أي:

مبرملػملشملمملغ٨ّ" مذ٦ّتمملص٥ّ م"مأي:ماٌػمل١ّماظضملمملظ٨ّموالمذّٕؼ١ّمبلػملشملمملغ٥ّمو"ال مدغؾمل٦ّره مراعممل مو"عػمل١ّ ،

مربممل:مماظؽمل٦ّراغ٨ّ، مو"رب٨ّمضّٓعمملؼ٨ّ"مأي:ماظّٕبماِّزظ٨ّ،مومممملمجمملءمؼبمطؽملّٖا

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

المأبمظ١ّموالمع٦ّظ٦ّدمطمملئ٤ّمضؾػمل١ّموالمأخمؼعملمملزل١ّماٌػملغمل٦ّتموالمت٦ّأممؼرملمملرط١ّماٌػملغمل٦ّتم

موالممتؿّٖجموالمتؿفّٖأموالماغظملزملمملممؼبمع٦ّرؽمل١ّمعبؿمل٢ّموض٦ّيماظضملمملٕماظّٔيمتلغملؽمل٥ّ".م

                                                                 

ْْ : ﴿ اإلٍالّ ك٢ هللا ٝر٘ي٣ٚ رٞؽ٤ل رٔبصَ(  ٔ) ْْ  ٣َِِلْ  َُ َُ ْْ   ٣َُُٞلْ  َٝ َُ َٝ ٌَُٖ٣  ُ َّٚ / اإلفالٓ – أََؽلٌ  ًُلُٞاً  ُ

ٖ - ٗ.﴾ 
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قمملغ٥ّمػ٨ّمأواًلموضؾ٢ّمط٢ّمذ٨ّءمأعّٕمصشملّٕيمتضملّٓماٌؽملّٓائؿملهملمأنماٌضملّٕصهملمب٦ّج٦ّدماي٠ّمدؾ

مػ٨ّمذ٨ّءمسعملػمل٨ّمؼّٓركمبمملظضملعمل٢ّ،موثمملظـممًلمػ٨ّمذ٨ّءموّٕؼيبمؼ اؼزملمملشلمملمؼمل٤ّمغملشّٕؼّٖي،موثمملغؿملممًل

مواإلدراك.مبممليّٗم

مإظ٥ّمضمملدرمؼؿزملّٟمبزملظملمملتماظغملؼملممللمعبؿملضملؾملممل،مصؾمل٦ّم"م:اظؿ٦ّحؿملّٓ مب٦ّج٦ّد ماالميمملن ػ٦ّ

اظؿ٦ّحؿملّٓمؼصملؾملّٕمحّٓمالمؼرملمملرط٥ّمؼبمعػملغمل٥ّمأحّٓ،والمتؿّٓخ٢ّمعّٝمارادة،مالمذّٕؼ١ّمظ٥ّ،موأنموا

مربممل،موطؿنملماظزملػمل٦ّات،مواظزملؾمملشهمل،م مطؽملّٖا معـ٢ّ: مغزمل٦ّصماظغملؿنملماٌعملّٓدهمل مخالل مع٤ّ جػملؿملممًل

موشرلػممل مأنماظّٓؼ٤ّماٌؽملّٓائ٨ّمدؼ٤ّمرصؿملّٝماظؿ٦ّحؿملّٓمؼقملع٤ّم"واالغظملّٗم... موغّٕىمع٤ّمخالشلممل ،

مػ مواٌؽملّٓائؿملهمل ماظضملصملؿمل٣ّ، ماٌؽملّٖه مم٨ّبمملٓ ماظلؾمملضهمل مظؿمللوملممإظباِّعهمل ماٌلفملظهمل مػّٔه اظؿ٦ّحؿملّٓ،وأن

ظؿملّٗمظ٥ّممتضملمملظبعملّٓرمعمملمػ٨ّمعلفملظهملمؼعملنيمعّٓسؼملهملمبمملظعملّٕائ٤ّ،مصمملٓمدؾقمملغ٥ّموعلفملظهملمدبؼملنيمب

اي٨ّم"ػؿمل٨ّ"،ماظعملّٓؼ٣ّم"ضّٓعمملؼممل"،موبّٔظ١ّمزػملوملمعغملمملغهملماد٣ّمربّٓدمب٢ّمؼرملمملرماظؿمل٥ّمبزملظملمملت:م

حؿ٧ّمحؿ٧ّمؼبماالزلمملءمواظزملظملمملتمحؿ٧ّممتضملمملظبتؽملّٖؼ٥ّمسصملؿمل٣ّمٓممإظبآمعؿضملمملظؿملهمل،موؼرملرلمػّٔام

ماٌؽملّٓائ موتقملع٤ّ معّٕتعملممله، مشمملؼهمل ماظؿ٦ّحؿملّٓ موبػملّٞ مآمدؾقمملغ٥ّ مبفملن خػمل٠ّماظ٦ّج٦ّدمع٤ّممتضملمملظبؿملهمل

مو ماظلؼملمملء مؼب مع٦ّج٦ّد مذ٨ّء مبغمل٢ّ موأحمملروملمضّٓرت٥ّ موأنماالسؿعملمملدمب٦ّج٦ّدمآماِّرضاظضملّٓم ،

مّٖؼّٕش مؼب ماظطملاِّغلمملنة مػّٔه موجّٔور مّٖؼّٕ، محبمملجؿؾمل٣ّماِّغلمملغة ماحلمملسماظؾرملّٕ مػ٨ّ مإظبؿملهمل

معؽملعمل٦ّذهملمؼبماظرملضمل٦ّرم مسؾّٓه موأغممل مآمخمملظعمل٨ّ مصظملغملّٕة ػ٨ّمعؿملـمملقم٨ّ،مواِّغلمملغاظّٕبماًمملظ٠ّ،

عؽملّٔمؼ٦ّع٥ّماالول،موػ٦ّمؼلّٕيمؼبمط٢ّمخػملؿمل٥ّمع٤ّمخالؼمملمجلؼمل٥ّ،مماِّغلمملندّٕيمعفملخ٦ّذمسػمل٧ّم

ماي٠ّ،م ماظ٥ّ مرادّْ موآمذبؿملّٓ مح٨ّ، مذ٨ّء مط٢ّ مخمملظ٠ّ بالمضّٓرت٥ّمتلّٝمط٢ّمذ٨ّءموصمملظضملصملؿمل٣ّ

اظرملضملمملعماظؽملعمل٨ّماظسمل٦ّءماظلمملرّٝماظّٔيمالماغشملظملمملءمظ٥ّ،ماظػملشملؿملّٟماظطملظمل٦ّرماظّٕغب٤ّماظّٕحؿمل٣ّمحّٓودم

مو ماظضملػملؿمل٣ّماٌقملعؽملنيموعضملنيماظزملعؽملعملّٔ ماظؾزملرلماظ٦ّاحّٓ مايغملؿمل٣ّ ماظعملّٓؼّٕ ،مربماٌلؿملشملّٕممليني،
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مواظ٦ّدشمل٧ّ ،ماظؾؾملمملءماظّٔيمالمؼّٓرك،مالمذّٕؼ١ّمظ٥ّمؼبمتمملج٥ّموالمواظلظملػمل٧ّمس٦ّإماظؽمل٦ّرماظضملػملؿملممل

مذّٕؼ١ّمظ٥ّمؼبمدػملشملمملغ٥ّ،موعمملذلمع٤ّماسؿزمل٣ّمب٥ّ.م

وغّٕىمعّٓىمسؼمل٠ّماظؿ٦ّحؿملّٓماذمالمذمملئؾهملموالمغعملّٙ،مصمملي٨ّماظضملصملؿمل٣ّماظّٔيماغؾضملىملمع٤ّم

مذّٕ:أومؽمل٥ّمايؿملمملةموؼؽملعملّٔغمملمع٤ّمط٢ّمد٦ّءمعموملواغؾضملـذات٥ّم

موأغومل موأغوملماِّب٤ّ، مأغوملماِّبمواغوملماِّخ مإغ١ّ متؽملؿؾمل٨ّ، موأبّٓيمال م"أغوملمالمهّٓ

مدؿملّٓرامادمغرملؼملمملثممل".م–اٌلؿعملؾ٢ّماٌؽملؾّٝموأغوملمأص٢ّمايؿملمملةماظضملصملؿملؼملهمل،موأغوملماالولمواغوملم

ماظيت مايلؽمل٧ّ ماِّزلمملء مبضملّٚ مػ٨ّ ماًمملظ٠ّ مصظملمملت ممإن ماٌؽملّٓائؿملني مسؽملّٓ مإظبتزمل٢ّ

ماِّغلمملنوػ٨ّمععملمملربهملمظضملّٓمأؼمملمماظلؽملهمل،موتضملدلمس٤ّمصظملمملتماًمملظ٠ّموعؽملّٖظهملم،م(1)(أزلممًل360)

بنيمزبػمل٦ّضمملت٥ّ،مػّٔهماظذلتؿملػملهملم)اظؾ٦ّثهمل(،موػ٨ّمععملمملربهملمايلؽمل٧ّمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ،موػّٔهم

م:موعؽملؾملممل(م71اظذلتؿملػملهملمتسمل٣ّم)

مربماظضمل٦ّإمطػملؾملممل،معلؾّّمعؾمملركموعلؾّّمعضملصمل٣ّ،مذوم" مذات٥ّ، ماظّٕبموعّٖطمملة علؾّّ

ماإل ماظعملؿمل٦ّم ماظ٦ّضمملر، ماِّغ٦ّار معػمل١ّ مدؾقمملغ١ّ ماظضملػمل٨ّ، ماظّٕب ماظعمل٦ّيمظ٥ّ ماي٠ّ مآ اظضملػملؿملهمل،

ماظؾمملض٨ّ،اٌؿظملّٕد ماظضملصملؿمل٣ّ ماظؽمل٦ّر ماظّٖط٨ّ، ماظؽمل٦ّر مذو ماظالربّٓود ماظّٕأيمم، ماظؿ٦ّابمذو اظطملظمل٦ّر

ماظشملؿملؾنيم،ماظضملّٖؼّٖمايغملؿمل٣ّماظضملػملؿمل٣ّماظؾزملرل،مواظّٕغبهمل مط٢ّ موععمل٦ّم ماٌقملعؽملني، ،مزبػملّٙمط٢ّ

والمممذّٕؼ١ّمبلػملشملمملغ٥ّ،مإذمالمؼشمل٦ّلمطؿمل٢ّودػملشملمملنماِّذؿملمملءمطػملؾملممل،مإذمالمطظمل٦ّءمظ٥ّمبؿمملج٥ّ،موال

،مر٦ّب٧ّم٤ٌّمسّٕص١ّمور٦ّب٧ّم٤ٌّمسّٓد،مغ٦ّرمالمؼفملتؿمل٥ّمحلّٓموحعملّٓ،مدضملمملدةمالمؼفملتؿملؾملمملمش٣ّموإٔ

ماسذلفمب١ّ،مر٦ّب٧ّم٤ٌّمتؾزملّٕم تفملعػمل١ّ،ممإظباظؿؾزملّٕمب١ّ،مو٤ٌّمدسمملممإظبب١ّمور٦ّب٧ّم٤ٌّمدسممل

مممر٦ّب٧ّم٤ٌّمتفملع٢ّمحغملؼملؿ١ّمودبػملّٙمع٤ّمذعملمملءموأذىمػّٔهماظّٓغؿملممل".

                                                                 

 .ٕ٘ٔٓلب٤ْٛ ٕبثئ٤خ ٓ٘لائ٤خ، ٗبع٤خ أُوا٢ٗ: ( 1)
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ماظذل متغملؼملػملهمل مصوػّٔه مؼشملػملنمل مواظيت مربممل، مطؽملّٖا مع٤ّ مع٤ّمتؿملػملهمل ماظطملظملّٕان ماٌؽملّٓائ٨ّ ؿملؾملممل

مدمملرضهمل،موط٢ّمذظملهملمع٤ّمذظملمملػؽملمملمطمملذبهملم،مواغوملمذوماظّٕغبهملم،محنيمآ:" ط٢ّمؼّٓمع٤ّمأؼّٓؼؽملممل

م مال مأحتدلؤغممل مأحّٓ، مغملطبشملؽؽملممل مبعملسملمملء مال مبعملسملمملئ١ّ مال مبعملسملمملئ١ّ مظؽملمملماِّرضؼملؽملممل مواشظملّٕ ،

معّٝماظلمملدرؼ٤ّمؼبمشؿملؾمل٣ّمع٤ّماظؽملمملس،مظعملّٓمضجؾملػمل موالمهرملّٕغممل ماظّٓغؿملمملمؽملممل، مايؿملمملة لوملمسػملؿملؽملممل

موظغملؽملؽملمملمٕمغعملّٝمِّغؽملمملمعّٖودونمبممليعملؿملعملهمل،محعملؿملعملؿ١ّمأغوملموعؽملؾملمملمغلؿؼملّٓماظـعملهمل.م

مبفملعّٕك مواعّٕتؽملممل مطػملؼملؿ١ّ، مازلضملؿؽملممل ماظّٔي مأغومل مسػمل٧ّ مأرػملؾ٦ّا مع٤ّمماِّرض: ودفملزودط٣ّ

موِّصقمملبم موِّصقمملب١ّ مظؽملظملل١ّ موّٓ مود٦ّف مصؿّ٘ موّٓوا، مصؿرمل٦ّا ماظلؼملمملء، ّٕٔات

مؿملهملمعبضملمملء.ماِّغلمملغهملم،موشلقملالءماظّٔؼ٤ّمضبؾ٦ّنماظضملمملئػملاصقمملب١ّ

موالم مواظسملؼملمملئّٕ، ماِّصغملمملر مؼب معممل مواظظملمملػ٣ّ مواٌؽملمملر، ماٌػملففمل مأغومل ماٌالئغملهمل، مأبممل مؼممل أغومل

طبظمل٧ّمسؽمل١ّمحؿ٧ّمعمملمدبظملؿمل٥ّماسؼمل٠ّماظصملػملؼملمملت،مع٤ّمؼؽملرملّٓكمصبّٓ،موع٤ّمؼلفملظ١ّمؼػملعمل٧ّ،مأغوملم

مصمملتّّماِّب٦ّابماٌطملػملعملهمل.م

ادؿعملؾػملؽملمملمسـّٕاتؽملممل،م،مدؿطملظملّٕمخشملمملؼمملغمملموذغ٦ّبؽملمملم،موتعمل٦ّممحنيمتشملظمل٨ّءماظّٓغؿملممل،ماِّغ٦ّار

م٤ّمالمعّٔغؾني،موصمملضػملنيمالمرذالء.مرمملػّٕؼ

مع٤ّمجالظ١ّمؼطمل موذؿملؽممًل م، مدربؽملممل مغ٦ّركمؼسمل٨ّء مع٤ّ مضؾلممًل متّٓع مأن ؼملّٕغممل،مأغوملمغّٓس٦ّك

م،مواظّٕاصّٝمص٦ّقمط٢ّمع٤ّمؼّٕصّٝ.ماظرملمملؼبمص٦ّقمط٢ّمع٤ّمؼرملظمل٨ّ

موطرملظملوملماظطملمملعّٚ.ممأغوملمؼمملمع٤ّمصؿقوملمأب٦ّابمايعملؿملعملهمل،

ماغوملماِّبمسصملؿمل٣ّمازل١ّ،موعلؾّّمأغوملماظ٦ّج٦ّدماِّزظ٨ّ،موأغوملماظضملّٕق،مو

مواظلؼملمملءم،مواغوملماٌؾملؿملؼمل٤ّ".مماِّرضوأغوملمص٦ّقم

م

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

159 

م:(1)طؿمملبمطؽملّٖامربمملمع٤ّوع٤ّماظذلاتؿمل٢ّماظّٓؼؽملؿملهملماٌؽملّٓائؿملهملم

"مع٦ّج٦ّدماي٨ّ،مع٦ّج٦ّدمعمملري،مع٦ّج٦ّدمعؽملّٓادمػ٨ّمبرملؾملمملدةماي٨ّ،موبرملؾملمملدةمعػمل١ّم

م.(2)سمملٕماِّغ٦ّار

م مبمملر٢ّ مال مذات٥ّ، مع٤ّ مأغؾضملىمل ماظّٔي مؼمملمبفملزلاإلظ٥ّ معمملري مؼممل مػؿمل٨ّ مؼممل معؾشمل٢ّ، موال ّ١

ماحظملصمل٥ّمع مسؾملًّٓا مدؾقمملغ١ّمرب٨ّ مملءماي٨ّمؼمملمرب،مض٦ّع٦ّامخبرلمعؿزملّٓضني،مبفملزلؽملّٓادػ٨ّ،

مض٦ّع٦ّام.

ماغعملؿملمملءمعقملعؽملنيم،مض٦ّع٦ّا.م

ماِّدّٕارم مودؾق٦ّا ماظضملصملؿمل٣ّ، مذؿملرملالم ماٌػمل١ّ مودؾق٦ّا ماظضملصملؿمل٣ّ، مودؾق٦ّا ادفّٓوا

ماظّٕبمملغؿملهملماًظملؿملهملم،مودؾق٦ّاماظؿملمملورماظضملصملؿمل٣ّ،مالمزالتماظغملؾرل

م٢ّماظضمل٦ّإودؾق٦ّامظلؿملؼملمملتمػ٨ّ،ماِّمماظيتمعؽملؾملمملمط

مدؾق٦ّامظػملضملني

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                                 

 .ٕٙٔ ( ٓلب٤ْٛ ٕبثئ٤خ ٓ٘لائ٤خ، ٗبع٤خ أُوا٢ٗ:ٔ)

 .2ٖٔاُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ، ا٤ُِل١ كاه اٝٝه، ( ٕ)
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ماعرمل٦ّؼمملغممل:ماظزملمملغّٝم-47مآد٨ّ:ماظرملمملؼبم-24مإالػممل:مآم-1

ماعظملّٕضؿممل:مايلؿملنملم-48مادؿملؽملمملن:ماظشملؾؿملنملم-25مػؿمل٨ّ:ماي٨ّم-2

مإعغملدل:ماِّطدلم-49ماذؾؿملؾملممل:ماظلؾ٦ّحم-26مربقبممل:ماظضملصملؿمل٣ّم-3

ماعؾملؿملال:ماٌعملؿّٓرم-50ماذّٕارا:ماي٠ّم-27معمملري:ما٦ٌّظبمممممممم-4

ٌُّٓركم-5 مإغشملرلا:مايمملصّٜم-51ماذالعممل:ماظلالمم-28معؽملّٓامادمػؿمل٨ّ:ما

مغمملرّٕا:مايظملؿملّٜم-52ماذػملؿملشملممل:ماظرملّٓؼّٓم-29مضّٓعمملؼ٨ّ:ماِّزظ٨ّم-6

مإغؾمل٦ّرا:ماظؽمل٦ّرم-53ماسلؿملؽملمملن:ماظلؼملؿملّٝم-30مضؿمل٦ّعممل:ماظعملؿمل٦ّمم-7

مؿملنمل:مأغؿملممل:ماجمل54مإالوي:ماِّسػمل٧ّم-31مربقب٨ّ:ماظّٕبم-8

ماػّٖاغممل:ماظّٕائ٨ّم-55ماعمملدؿملممل:ماٌضملمملؼبم-32مػمملد:ماظ٦ّاحّٓم-9

ماالؼممل:ماظضملػمل٨ّم-56ماعمملرؿملؾممل:ماظغملّٕؼ٣ّم-33ماػّٓا:ماِّوحّٓم-10

ماؼعملمملرا:ماظ٦ّض٦ّرم-57ماعدلخ:ماٌؾمملركم-34ماػؿملّٓا:ما٦ٌّحّٓم-11

ماميّٕا:ماآلعّٕم-58ماعدلضممل:ماحملّٕرم-35مػّٓ:ماِّحّٓم-12

مبمملثّٕ:ماظؾمملسىملم-59ماذبّٓال:ماجملؿملّٓم-36مأبممل:ماِّبم-13

مبمملروضممل:ماٌؽملف٨ّم-60ماعّٓبّٕا:مآٌّبّٕم-37مابّٓا:ماِّبّٓيم-14

مبمملروؼ٨ّ:ماظؾمملرئم-61ماعّٓالؼ٨ّ:ماٌؿضملممللم-38مابّٕوذممل:ماًؾرلم-15

مبمملدشملممل:ماظؾمملدّٛم-62ماعّٕػؼملممل:ماظّٕؤوفم-39مابّٕطبممل:ماظدلم-16

مبمملن:ماًالقم-63ماعّٕورب:ماٌضملصمل٣ّم-40مابؾملرلا:ماظؾمملػّٕم-17

مبّٕص٦ّصمملمربقبممل:ماظلؿملؼملمملءماظضملصملؿمل٣ّم-64ماعّٕؼ٦ّا:ماٌؾملؿملؼمل٤ّم-41مٌؽملّٖهاتّٕؼّٙ:مام-18

مبّٕضمملغممل:ماٌؽملعملّٔم-65ماعّٖرزا:ماٌؿنيم-42ماتؿملعملممل:ماًمملظّٓم-19

مبؽملمملن:ماظظملمملرّٕم-66ماعرملؾممل:ماٌلؾّّم-43ماجؾمملرا:ماىؾمملرم-20

مبؾملّٕاغممل:ماظؾؾمل٨ّم-67ماعرملّٓخممل:مايػملؿمل٣ّم-44مازػرلا:ماظؾؾمل٨ّم-21

متمملطالؼ٨ّ:ماظ٦ّطؿمل٢ّم-68ماٌرملرلماعرملّٓرا:م-45مازؼّٖا:ماظضملّٖؼّٖم-22

مت٦ّطالغممل:ماظغملظملؿمل٢ّم-69ماعرمل٦ّزبممل:ماٌلؿضملمملنم-46مأدؾمملدممل:ماحملل٤ّم-23

م
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معمملرّٕاؼ٨ّ:ماظّٕضؿملنملم-120مزطمملؼممل:ماٌّٖط٧ّم-95متؿملمملبممل:ماظؿ٦ّابم-70

معمملر٦ّتممل:ماٌضملشمل٨ّم-121مزط٦ّثممل:ماظصملمملصّٕم–اٌّٖط٨ّم-96مجمملالؼممل:ماظغملمملذّٟم-71

معمملظؿمل١ّ:ماٌمملظ١ّم-122مزؼ٦ّا:ماظسملؿملمملءم-97مجؾمملل:ماٌزمل٦ّرم-72
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 أعّبء هللا اٌذغًٕ فٍ اِساُِخ إٌّذائُخ

مؼمملؼممل:ماىؼملؿمل٢ّم-154مؼمملدا:ماظضملمملٕم-150مػّٓر:ماٌؿؼملؿملّٖم-145

مؼؿرلي:ماظطملينم-155مؼمملدوؼ٨ّ:ماظضملػملؿمل٣ّم-151مػّٖغمملن:ماظظملمملحّٙم-146

مؼعملرلا:ماٌؾملؿملنملم-156مؼمملػ٦ّبممل:ماظ٦ّػمملبم-152مػؿملمملدممل:ماظطملظمل٦ّرم-147

مؼ٦ّرا:ماظؽملرلم-157مؼمملور:ماٌضملنيم-153مػؿملال:ماظعمل٦ّيم-148

مممودمملخمملمظؿملـػمل٨ّ:ماظ٦ّادّٝم-149

 

 :املٍداٟٗٛ دٖاٌٛ التٕسٗد ثاًٌٗا:
ماظـداءماإلشللما ولامغداءماظؿقحقدامأولماظدؼوغوتموأضدعفوامدؼوغيمآدمم ػلمدؼوغي

مأبـوئفموأحػودهامأغؾقوءمآمايلما وحدم معـ ما غؾقوء موأوائؾ ماظؾشرا اظعظقؿمعؾورطيمأبق

أزلوئفؿموعؾفؾمادؿمخوظؼفؿ:مذقٌم)ذقؿؾ(مبـمآدماموأغشم)أغقش(مبـمذقٌاموإدرؼسم

م)دغوغقخً(اموغقحم)غق(امودومم)ذقم(مبـمغقح.

مإال ماظ متعد ماظؿقحقد مدؼوغي ماظعظقؿماظعوظلمصققمطؾمذلءاموعـمظإغفو مايل مػق ف

ماظدسقةمظعدمماإلذراكمبفاموتعدمضبقكمبـمزطرؼوم)ؼفق ومؼفوغو(مسؾقفماظليممغؾقًومأوظقؼوتفو

مشلو.

اإذمحفبرعًمظؼدمحوربًماٌـدائقيماظشركموضوظًماغفمالمصبقزماضذلانمسؾودةمآمبغرلهم

ؼقىمرؾقعقيامأوماظـفقممأوماظؽقاطىمواظؼؾقرمأوماظققانمأومايذفورمأومالرـوممأومأا مسؾودة

وت.مصفقمواحدمأوحدمماظزسؿمواالدسوءمبلنمٓمايلماٌزطكمأبمأومأخمأومأنمظفمبـ موبـ

ظقسمظفمأخموالمذرؼؽامػقما ولمصؾقسمظفمأبموعومعـمأحدمضؾؾفمطون.مجوءمؼبماظؽؿوبم

ماٌؼدس:

مإدمػوزنمإٌومعـطقلم معـفراتو ماظشوعشامودرلا موترؼشاموالمتشوبو ))ظؿشؾفقنمظشقبو

))المتلؾق٦ّامظػملغمل٦ّاطنملمواظؽملف٦ّممصمملغ٥ّمػ٦ّمودؼؾقنمػقمػـقيماتؾفؾقن((.مأي:مػوزنمزؼقاامال
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مآمػ٦ّماظّٔيم مصمملن ماظضملمملٕ مػّٔا ماٌؽمل٦ّرؼ٤ّ مظػملرملؼملّٗمواظعملؼملّٕ متلؾق٦ّا موال ماظؽمل٦ّر، اظّٔيموػؾؾملممل

م.مطـزامربوماظقؿ .وػؾؾملمملماظؽمل٦ّر((

م:))المتغملؾرمل٦ّنمرؼرملؿملغمل٦ّنموالمتلفّٓونمظرملشملمملغمملمرجؿملؼملمملمغمملصالموتؾملؾ٦ّالمرػؼملممل((وضول

مظػملرملؿملشملمملنماظظملمملغ٨ّماظّٕجؿمل٣ّموالمتؾملؾ٦ّهمرغبهمل((أي:م مرؤودغمل٣ّموتلفّٓوا طـزامم))المهلّٕوا

مربوماظقؿ .

وؼؼقلماٌـدائققن:مإنماظؿقحقدمؼبماظدؼـماٌـدائلمايـقػامؼع مأنمآمعلؾ مازلفم

مشل مذرؼؽ مال مواحد مذات مػق مظفا مووالئـو مروسؿـو موربؾ مسؾودتـوا مضدرتفومموربؾ ؼب

موإميوغـوم مطقػؿومؼشوءامظذظؽمصبىمأنمتؽقنمضـوسؿـو ماظذيمؼصرقبفمأعقرغو موػق وضضوئفوا

مخبوظؼـومايلماظؼققمماظقاحدمتلطقدمالغؿلوبـومظدؼــوماٌـدائلمايـقػ.بؼددقؿفامواظؿصدؼؼم

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مإدمغؾمل٦ّرا((مأي:م))اآل مراعممل مػ٦ّمعػملغملممل موظغملػملؾمل٤ّماٌؿملممل موذؾؿملؾملممل مواعممل مربممل آماظّٕبم))ػممل

مطـزامربوماظقؿ .م–ماظضملػمل٨ّمدؾقمملغ٥ّمػ٦ّمعػمل١ّماِّغ٦ّارماظضملػمل٨ّمظغمل٢ّماظضمل٦ّإ((

ؼبمطؾما دؼونماظلؿووؼيامصفقمطذظؽمسؼقدةمؼبماظدؼـمواظؿقحقدمطؿومػقمسؼقدةمثوبؿيم

مآعـمبؿقحقدمآمايلماظؼققممؼبمطؾمذلءام اٌـدائلامصيمضبؼؼماظشكصمإميوغفمإالمإذا

موػذامعومأطدتفماظؽؿىماٌـدائقيمؼبمذبؿؾمغصقرفو:

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

م) مايغملؿمل٣ّ ماظضملّٖؼّٖ ماظضملػملؿمل٣ّ، ماظعملّٓؼّٕ ماظؾزملرل ماظضملصملؿمل٣ّ، ماي٨ّ ماِّزظ1))ػ٦ّ مػ٦ّ ٨ّم(

م) ماظؽمل٦ّر مأط٦ّان مس٤ّ ماظطملّٕؼنمل مواظلؼملّٝم2اظعملّٓؼ٣ّ، ماظعمل٦ّل مػ٦ّ ماظؽمل٦ّر، مأط٦ّان مس٤ّ ماظطملين )

مواظـؾمملتم) ماظعمل٦ّة مواظصملظملّٕ، ماظرملظملمملء ماظعملػملنملموشظملّٕانم3واظؾزملّٕ، معلّٕة ماظضملصملؿمل٣ّ، ماي٨ّ مػ٦ّ )

(مؼمملمربماِّط٦ّانمعبؿملضملممًل...معلؾقبّّمأغوملمعؾمملرٌك،مممفّٓفب،معضملصمل٣ّفب،مع٦ّّضّٕفب،مضؿملقب٦ّمفبم4اًشملمملؼممل)

ماظ5) معػمل١ّ ماظلمملع٨ّ. ماظضملصملؿمل٣ّ م)( ماظلمملع٨ّ ماي٨ّم6ؽمل٦ّر ماظّٕحؿمل٣ّ ماظّٕؤوف ماظؿ٦ّاب مايؽملمملن )
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(م9(ماٌؽملؿرملّٕةمض٦ّت٥ّ،ماظضملصملؿملؼملهملمضّٓرت٥ّ)8(مالمحّٓمظؾؾملمملئ٥ّ،موالمعّٓىمظسملؿملمملئ٥ّم)7اظضملصملؿمل٣ّم)

ػ٦ّماظضملصملؿمل٣ّماظّٔيمالمؼؾبّٕىموالمؼؾبقّٓ،مالمذّٕؼ١ّملمؼبمدػملشملمملغ٥ّ،موالمصمملحنملمصنملمص٦ّىمملغ٥ّم

موع٤ّمؼلؾقبّّم10) مصػمل٤ّمطبؿملنمل، مسػملؿمل٥ّ مؼؿغمل٢ّ مع٤ّ ٤ّمؼلفملظ٥ّمصؾمل٦ّم٥ّمصػمل٤ّمؼلذلؼنمل،موعبفملزل(

ماجملؿملنمل) م)11اظلؼملؿملّٝ مؼغمل٦ّن مال مِّغ٥ّ مؼغمل٦ّن موال مطمملن، معممل مِّغ٥ّ مطمملن معممل (مخمملظّٓمعؽملّٔم12(

ماِّول) مذ٨ّء مط٢ّ مخمملظ٠ّ ماِّط٦ّان)13اِّزل، مص٦ّق م.. موالم14( معؽمل٥ّ مؼّٓغ٦ّ مع٦ّت مال )

مطـزامربوممي .م–م(م((15بشملالن)

))عػملضمل٦ّنموع٦ّص٦ّممبمملظضملمملرمط٢ّمعؽب٤ّمالمؼضملّٕفموط٢ّمموضممللماظؽمليبمضبؿمل٧ّم)ؼؾملؿملمملمؼؾملمملغممل(:

موعؽب ماظلؼمل٦ّات معػمل١ّ ماظلمملع٨ّ، ماظضملصملؿمل٣ّ ماظؽمل٦ّر معػمل١ّ مػ٦ّ مربؽملممل مأن مؼضملػمل٣ّ مال اظ٦ّاحّٓمماِّرض٤ّ

معقاسظمضبقك.م–ماِّحّٓ((

:)ّ٘ٗ  ثالجًا: التٕسٗد املٍداٟ٘ )ضّدٔثا اد ِ
ماظقاحدم ماًوظؼ ماإلظف مبقجقد متعؿؼد مصفل مبوظؿلطقدا معقحدة مدؼوغي ماٌـدائقي تؾؼك

ُأثرؼًومأومم360ؾققاموظؽـفوموعؾمظدؼفما زظلاماظ مالمتـوظفمايقاساموالمؼػضلمإظقفمزب

معـفؿم موطبؿصمطؾ ماظغقىا مؼعؾؿقن موػؿ مبعضمأصعوظفا مؼب مسـف مظقـقبقا مخؾؼفؿ عيطًوا

مبعضما ثرؼ معـمددغيماظعرشمؼؿؿؿعمبصػوتم مان معـ موبوظرشؿ ما غقار. مؼبمسوٕ مبؿؾؽي

اظؾوضل.موطذظؽممتؽودمتؽقنمإشلقيامظؽـمأسؿوشلؿمالمتؿؿمإالمبلعرماظقاحدما حدماظػردمايل

صونماسؿؿودماإلظفمسؾقفؿمؼبمأسؿولمطـرلةاموعـفوماًؾؼامصوغفومالمتؿؿمإالمبؼدرتف.موػذامعوم

ضدمطبوظػمصؽرةماظؼدرةماظؽؾقيمظإلظفمؼبماإلديمماظذيمؼؼقلمظؾشلء:مطـامصقؽقنامظؽـ;م

م مظؾؿيئؽيا ماٌفؿوت مبعض متقجد ماإلديم مؼب متؾؾقغممعـاًل:حؿك مؼب مجدلؼؾ عفؿوت

م.اظردوالت

وؼبماٌعؿؼدماٌـدائلامصونمآمالمؼؿؿمإدراطفمإالمعـمخيلماظػقضماإلشللامطؿومؼؿؿم

موتمطدم مشـقرلمطوعؾ. مإميون مػق مبوٓ ماإلميون موػذا مخؾؼفا معظوػر معـ مسؾقف االدؿدالل
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مايلماظعظقؿاماًوظؼما زظلماظؼدؼؿم)ػققبلمضدعوؼل(ماغؾعٌمعـمذاتفامصفقم مبلن اٌـدائقي

ممدقءامودعودةمبيمػؿقباموالمإٔاموبلعرهموجدتمطؾماٌكؾقضوت.حلمالمميقتامرقىمبي

مأيمعـم مؼؼؾمسـ مآمال مبقحداغقي ماٌـدائل ماٌعؿؼد مصبعؾ معو مورد مربو ماظؽـزا وؼب

م مبؾ مم–اظدؼوغوتماٌقحدةا مؼػقضفوامؼؼقل:مم–رمبو ))ػ٦ّمصقفمعـماظؿؼدؼسمواظؿقحقدمعو

معؽملّٔماِّزل.مثمملبوملمسّٕذ٥ّ.مسصملؿمل٣ّمعػملغمل٦ّت٥ّم*مالمأبم ظ٥ّ،موالموظّٓ.موالمؼرملمملرط٥ّمعػملغمل٥ّماٌػمل١ّ

م*معؾمملركمػ٦ّمؼبمط٢ّمزعمملن،موعلؾّّمػ٦ّمؼبمط٢ّمزعمملنم*مع٦ّج٦ّدمعؽمل ممّٔأحّٓ مإظباظعملّٓم.مبمملٍق

موعـمذدةمتؾفقؾمايلماظعظقؿامصونماٌـدائق مؼؿفـؾقنمذطرمازلفماجملردام(1)(اِّبّٓ( .

ردفوموؼـزػقغفمسـماظقرػماٌؾوذراموػذهمسودةمذرضقيمضدمييامرمبومطونمعـمأوائؾمعـمعو

مػؿمسؾبؾقبودماإلظفمإؼؾ.

مربو(مؼضؿفؿمم–اآلنمم–وؼرىماٌـدائققنم بلغفؿمسؾكمعؾيمآدماموانمطؿوبفؿم)اظؽـزا

سؾكمأػؾماظؽؿوبموصؼماظرؤؼوماإلديعقياموأنمضبقكمػقمغؾقفؿماٌردؾ.موضدمؼؽقنمطؾمذظؽم

مرقققًوامظؽـمغؾقةمضبقكمؼبماٌـدائقيمزبؿؾػيمسـمعػفقمماظـؾقةماظعومامصفقمظقسمروحى

ردوظيماٌـدائقيامبوظرشؿمعـمأػؿقيما سؿولماظدؼـقيماظ مضوممبفو:مصفقماظذيمسؿقبدهم)عـدادم

أضدسماٌؼدد مبعدمايلماظعظقؿاموظؽـمصعؾماظؿعؿقدمغػلفمؼؼقممبفمطؾماظؽفـيامم(2)ػققبل(

موضقلم مردقاًلا مغؾقًو مظقس موظؽـف ماظصؾقاتا ماخؿصر ماظذي موػق ماٌعفزاتا مروحى وػق

مماٌـدائق مبـؾقتف مجوء ماغف معـ مؼع مأطـر اظرب.مثؿمانمػـوكمعـماظؾوحـ معـممبلدؿال

ؼعؿؼدمبلنماٌـدائق مادؿعوروامؼقحـومعـماإلنقؾامؼبمزعـمعؿلخرامعـمتورطبفؿامؼؼعمبعدم

ماظػؿ ماظعربلمظؾعراقامودخقشلؿمهًمدقطرةماٌلؾؿ .

                                                                 

 ( ً٘يا هثّب ا٤ٔ٤ُٖ، اٌُزبة األٍٝ، ثلا٣خ اُزَج٤ؼ األٍٝ.ٔ)

ٖٓطِؼ ؿ٢ٕٞ٘ ٣ؼ٢٘ اُؼواف ثبُؾ٤بح،  (manda d hiie)ٓ٘لاك ٢٤ٛ: أٝ ٓ٘لا اك ٢ّ٤ٛ  (ٕ)

ٖ: ٓ٘لا، أ١ أُؼوكخ ٝاُؼِْ، ٢ّ٤ٛٝ: أ١ اُؾ٤بح، ٝٛٞ ٖٓ أهلً أٍ ٔبء اُوة، ٝأؽ٤بٗبً ٣ٝزؤُق ٓ
ٍ األٍٝ. ٝاالٍْ ْٓزن ٖٓ ِٕت أُ٘لائ٤خ اُز٢  ٣ؼ٢٘ أًجو أُالئٌخ األصو٤٣ٖ، ٣ٕٝٞق ثبُوٍٞ

 رلٝه ؽٍٞ اُؾ٤بح ٝأُؼوكخ ُِٖؼٞك ا٠ُ اُؼٞاُْ اُ٘ٞها٤ٗخ.
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مؼبماٌعؿؼ ماٌـدائق مضرؼؾقنمجدًا مأدغكمذؽمبلن مؼقجد مال مسوما دمواظؿقحقدموبشؽؾ

واظػرائضمواةرعوتمواظطؼقسمعـما دؼونماظلؿووؼيامحؿكمظقؾدومظؾؾوحٌمبلنماٌـدائقيم

ماإلديمام مأطدػو ماظ  ماظلؿووؼي ماظردوالت متلؾلؾ مضؿـ ما ضدم مػق مرابع مزلووي دؼـ

ممممممممممممواسذلفمبفومطؾفو.

 :املٍداُٟٕٗ أصشاب السٔساٌٗاتزابعًا: 
ماسؿؼوداتماٌـدائق  مؼبمآمممحقلتدور مواسؿؼودػؿ معـزها مأزظلمواحد مخوظؼ وجقد

مؼدرطقغفمعـمررؼؼماظػقضماإلشللاموػؿمالم مصفؿ ماظطقائػماظغـقرقيا ماسؿؼود مطـرلًا ؼشؾف

م موؼعؿؼدون ماىؿعا مبصقغي مإال مسـف معـمأؼعؾقبرون مذبؿقسي موتؾقف مذاتفا معـ ماغؾعٌ غف

ماظروح مب  معؿقدطي مزبؾقضوت موػؿ م)اٌيئؽي(ا ماظـقراغقي مواٌودؼياماٌكؾقضوت وغقي

مؼصؾمإالمبقادطيمزبؾققمب م مآمال موطيم مآا مطيم معـ مزبؾقضي صوظروحوغقوتمظدؼفؿ

اظـقرمواظذلاباموؼعدمذظؽمولقدًامظؾؿعؿؼداتماظغـقرقيمبقجقدمودوئطمب ماًوظؼموخؾؼف.م

ماًوظؼ معشقؽي موهؼقؼ ماظؽقن مإدارة مسؾك متعؿؾ ماٌكؾقضوت ماٌـدائققنمماوػذه مؼعؿؼد طؿو

معٌموايقوةما خرىمبعدماظقصوة.بوظؾ

 األزٔاح املكدضٛ: -
مسـمزلوتمايدثونام معؼددًو محؽقؿًوا مصوررًاا مظؾعوٕمروغعًوا مبلن ماٌـدائققن ؼعؿؼد

بماموإ ومؼؿؼرتعوظبجيلمآمدؾقوغفمومإظبوسؾكمطؾمعـدائلماإلضرارمبوظعفزمسـماظقرقلم

مظدؼفا ماٌؼرب  مبوٌيئؽي معطإظقف مأرواح مجوػؿ معؼددي متؼقلفرة موحوظي. موصعًي :مقػرًا

مإظبخذلاعامواإلصبوداموتصرؼػما عقرمعـمحولماظروحوغققنمػؿما دؾوبماٌؿقدطقنمؼبما 

م معؾدأ معـ ماٌكؾقضوت موتقجقف ماظؼددقيممإظبحولا مايضرة معـ ماظؼقة مؼلؿؿدون طؿولا

موؼػقضقنمروحوغقؿفؿمسؾكماٌقجقداتماظلػؾقي.

م

م
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 ن:ـــــــــالفع
ماٌـدائق  معـمدغسماظشفقاتماظطؾقعقيموؼفذبقامؼؿقجىمسؾك مغػقدفؿ مؼطفروا مأن

أخيضفؿمسـمسيئؼماظؼقىماظشفقاغقيمواظغضىمحؿكمتؿقؼؼماظصؾيمعومبقـفؿموب ما رواحم

معبقعم مؼب موؼؿطؾعقن مسؾقفؿا مأحقاشلؿ موؼعرضقن محوجوتفؿ مؼللظقغفؿ مصققـؽذ اٌطفرة

ماظؿطفرلم موػذا ماىؿقع. مخوظؼ مظدى مشلؿ مصقشػعقن مإظقفؿ واظؿفذؼىمظؾشكصمالمأعقرػؿ

معـمجفيم ماظعقن موادؿؿداد ماظشفقاتا مدغقو ماظـػسمسـ موذبوػدتف مبوجؿفوده مإال ضبصؾ

موا  موا اظروحوغقوتا مبوظؿضرع مؼؽقن موبذلمدؿؿداد ماظصؾقات موإضوعي مواظدسقاتا بؿفول

مسـماٌطعقعوتمواٌشروبوتاموتؼرؼىماظؼراب مواظذبوئ موحرقماظؾكقرم اظصدضوتمواظصقوم

ماظعزا متـولماظـػسماالدؿؿدادمعـمشرلموادطيامبؾمؼؽقنمحؽؿفوموحؽؿموتعزؼؿ مسـدػو ئؿا

معـمؼدسلماظقحلمدقاء.

 دِٕس األزٔاح: -
م ماىلؿوغقيا ماٌقاد مسـ ماٌؼددقن موػؿ ماىلدا مضقى مسـ مسـمواٌدلؤون اٌـزػقن

ماظؿؼدؼسم مسؾك موصطروا ماظطفورةا مسؾك مجؾبؾؾقا مضد ماظزعوغقيا مواظؿغرلات ماٌؽوغقي ايرطوت

مؼؾبقملؿبعؽبّٕؾبونؽب﴿مواظؿلؾق : معؽبممل موؽبؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦ّنؽب مَأعؽبّٕؽبػؾب٣ّؿب معؽبممل ماظػمل٥َّّؽب مؼؽبضملؿبزملؾب٦ّنؽب مإظقفؿم(1)﴾َظممل مأرذد معـ موإن ا

ماٌعؾؿقنما وائؾ:مآدمموذقٌمإدرؼسموضبقكاموظذظؽمؼؿؿماظؿؼربمإظقفؿمواظؿقطؾمسؾقفؿ.

مايوظي:

مأحقالماظروحوغقوتمصفلمعـماظـػسمواظرضبونمواظـعؿيمواظؾذةمواظراحيمواظؾففيم أعو

ؼؽقنمرعوعفؿموذرابفؿماظؿلؾق مواظؿؼدؼسمواظؿفؾقؾامأومماإذرورمؼبمجقارمربما ربوبواظل

وروسؿفامصؿـمضوئؿموعـمراطعموعـمدوجدموعـممتعوظباظؿؿفقدمواظؿقؿقداموأغلفؿمبذطرمآم

ضوسدمالمؼرؼدمتؾدؼؾمحوظؿفمٌومػقمصقفمعـماظؾففيمواظؾذةاموعـمخوذعمبصرهمالمؼرصعاموعـم

                                                                 

ْ: ا٣٥خ ٔ)  .ٙ( ٍٞهح اُزؾو٣
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مد موعـ مؼغؿضا مال مطروبلمؼبمسوٕمغوزر موعـ مؼلؽـا معؿقركمال موعـ مؼؿقركا مال وطـ

ماظؼؾضموعـمروحوغلمؼبمسوٕماظؾلط.ممم

 :إمياُ املٍداٟٗٛ باملالٟهٛخاوطًا: 
اظعوٕممإظبامجوءوامًووؼؾلماظربماظقاحدماظعوظلمؼبماٌـزظيماإلشلقيمثئوئيمودؿقنمأثرؼ

مداخ مبكشلياموٕمؼؽقغقا ما صعولماإلشلقيموظقلقا ؾ مؼبمسدادماظؼدؼل م غفؿمظقلقامظقػعؾقا

م مضدعوؼل( م)ػقل مغوداػؿ ماٌيئؽيا معـ موال ماظؾشر موٕمبلزلعـ ماظرلدغوا معـ مصكؾبؾؼقا وئفؿ

مآمغودىمطؾمواحدمعـفؿم موظؽـ ماٌكؾقضوت. مطلوئر مصؽونمعـمتؾؼوءمبلزلؼؾبكؾؼقا فمجفرًا

معـمجـلفؿاموانمػمالءما ثرؼ معؿػووتقنمؼبما معـؾفؿ مأزواج موشلؿ ظدرجيامواغفؿمغػلفا

عقزػقنمبقزوئػمروحوغقيامطؿؾوذرةمأسؿولماًؾؼامطؿوماغفؿمؼعؾؿقنماٌغقؾوتاموضدمتقظبم

م مصؿـفو: مسؾبؾؿً ماظ  مأزلوؤػؿ ماعو مممؾؽي. معـفؿ ماِّثّٕؼنيمطؾ مزسؿمل٣ّ موػ٦ّ )عمملرادرب٦ّثممل(

أٌّط٦ّرؼ٤ّ،مث٣ّمؼػملؿمل٥ّم)ػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّه(،مو)ذؿملرملالممربممل(،مو)ػ٦ّذ٨ّمغمملت٥ّ(،مو)عؽملّٓادػؿمل٨ّ(،م

مادػ مزؼ٦ّه مصمملحنملمؼ٦ّممو)دمملم موػ٦ّ مذمملب٥ّ( مأوػ٦ّ مو)ػؾرملؾ٥ّ مبمملظرملؼملّٗ، مع٦ّط٢ّ موػ٦ّ ؿمل٨ّ(،

مأوالدم متّٕضّٝ ماظرملفّٕة موػ٨ّ معالظ٥ّ( مو)عؾملّٖؼ٦ّن مأغـ٧ّ، موػ٨ّ مػؿملممل( مو)دؿملؼملمملث اِّحّٓ،

مو)أبمملثّٕمراعممل(،مو)ابـاٌؽملّٓائؿملنيم ماٌؼملمملت، )ؼؾملؿملمملم)ع(مبّٕمزاػّٕئؿمل٢ّ(،موضبؿمل٧ّم(1)مملػؿمل٢ّسؽملّٓ

مو)بؾملّٕممزؼ٦ّه(.مؼؾملمملغممل(

ـماظلفقدمظؾشؿسمواظؼؿرمونموا رـوممواظـوراموسواٌـدائلمؼـزهمغػلفمسـمسؾودةما وث

ذقؽًومعـماظذاتمما غلونوػقمؼعؿؼدماغفومإ ومخؾؼًمعـمأجؾف.مطؿومؼعؿؼدمأنمؼبمواظؽقاطىا

اظعظؿكاموعومسؾقفمإالمانمؼؿقركموأنمؼعؿؾاموعومسؾقفمإالمأنمؼطؾىمصقفداموأنمؼلللم

ما ماظلعودة ماظلعودة.. مأبقاب مأعوعف مصؿـػؿ  مؼؼرع موأن مصقؾؼكا مػذه مسؾك اما رضٌمضؿي

مواظلعودةماظدائؿيمؼبماظلؿوء.

                                                                 

(ٔ) :ً ٖ أثبصو اُن١ فِوٚ ػ٘لٓب ؽّلم ك٢ أُبء اُؼٌو. ٣ٝؼّل ٖٓ ًجب ثثبهُ ه األصو٤٣ٖ، ٓالئٌخ اث

َ كغؤح  َ ى٣ٞا ك٢ ر٘ل٤ن أٓو هللا ثقِن اُؼبُْ. –ٛ٘ب  –اُؾ٤بح، ٣ؾ  ٌٓبٕ ٤ٛج
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 :اإلمياُ املٍداٟ٘ باألٌبٗاٞضادضًا:  
معـماظعظقؿمايلمبلعرمجلدهمخؾؼماظؼدؼؿاماظؽؾرلمآدممأيما(ضدعوؼومطدلامآدم)م:(1)آدم

محقاءم–مػقامزوجؿفمععماظط  ما وظبماظؿعوظقؿمسؾقفمغزظًماظذيما ولما بموػق.

مأدؼونمؼبمععروصًومآدمموطون.مظؾؿـدائقيماٌؼدد مواآلبوءما غؾقوءملأوموػقما(ربومطـزا)

مأحلـمعـموطوناممإؼؾما طدلمظإلظفمابـًوماظؽـعوغق مدؼوغيمؼبمصفقماظؼدؼؿاماظشرق

سؾقفمإحدىموسشرؼـمرققػياموتقصوهمآموػقممتعوظبوأغزلمآمماوجفًوماٌكؾقض 

مدـي.متلعؿوئفموػبلقنابـم

 :ممذؿملىمل مآدم ابـفمذقٌاموطونمصقفموؼبمبـقفماظـؾقةمواظدؼـمواظعؾودةمواظؼقومممإظبأورك

م موذرائعف. متعول مآ محبؼقق مآ موسشرؼـممتعوظبوأغزل متلعًو مذقٌ سؾك

موظدمضوبقؾمأدػؾماظقادياموسـدعوم ماىؾؾمودؽـ مصقق معلؽـف موطون رققػيا

مدـيمواثـ مسشرةمدـي.ٔوغقنمتقصكمطونمسؿرهم

 :ماظذيمتقصكموسؿرهمتلعؿوئيموػبل مدـي.وأوركمذقٌم بـفمأغقشاممأغ٦ّش

 :ب مما رضادؿكؾػمأغقشمابـفمضقـوناموإظقفمطوغًماظقرقياموػقماظذيمضلقبؿممضؿملؽملمملن

مب مأبقفاموعـمثؿمعوتموػقمابـمتلعؿوئيموسشرؼـمدـي.

 :ّمبؾبـقًماظؽعؾياممػشملؿمل٢ موؼبمزعـف مػطقؾا م بـف مضقـون سؿرمٔو وئيمموتقصكمؼبأورك

موػبلًوموتلع مدـي.

 مؼورداموطونمضدمظؼـفماظعؾقممطؾفواموأخدلهممبومصبريمؼبمم:ؼمملرد م بـف وأوركمػطقؾ

ماظـفقم.مإظباظعوٕامصؽونمؼؿـؾلمبـظرهم

                                                                 

ثؼل آكّ، رْ اُل٘بء األٍٝ ثبألٓواٗ ٝاُؾوٝة، كـبكهد األهٝاػ أعَبكٛب، ٓبػلا هاّ ٝهٝك،  (ٔ)

ه، ٝثو٢ أ١: ىٝط ٝىٝعخ، كول ثو٤ب، ٤ُغّلكا اُجْو٣خ. ثؼل هاّ ٝهٝك، رْ اُل٘بء اُضب٢ٗ، ثبُ٘ب
 ، ّٞهثب١ ّٝوٛج٤َ، ٝٛٔب ىٝط ٝىٝعخ. ّٝوٛج٤َ، ٍزؾٍٞ ا٠ُ ٓالى. ثؼل فَٔخ ػْو ع٤الً

 رْ اُل٘بء اُضبُش، ُْٝ ٣جَن ٍٟٞ ٗٞػ ٝاث٘ٚ ٍبّ، ٝىٝعزٚ ٜٗو٣ضخ ٝرٌبصو ََٗ اُجْو.
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 :ابـمؼورداموػقمإدرؼسم)سؾقفماظليم(اموٕمؼؽـمبعدمذقٌموحلامحؿكمأوحكممخؽمل٦ّخ

إدرؼساموؼؼولمإغفمأولمعـمادؿقضدماظـورموادؿعؾدماظعؾقدموشزامب ممإظبمتعوظبآم

ماظزصبوتامضو موسؾؿ مواظـفقم ماظطى مسؾؿ موأوتل مواٌقزانا ماٌؽوؼقؾ مووضع بقؾا

ودللمربفمصلراهماظصقرماظػؾؽقيماظعوظقيامصدارمحقلماظػؾؽموسرفمأذؽولماظـفقمم

مسؾكم مصزبره ماظعوٕا مؼب مضبدث معو مطؾ موسرف ماظؽقاطىا معلرل مسؾك ووضػ

معوت مصؼد معؾؽماٌقتا معع مضصصمتطقل موطوغًمظف ماظط . موسؾك ثؿممايفورة

اىـي.مورصعمسؾكمرأسمثئوئيمدـيمعـممإظباظـورمودخؾممإظبسوشامبعدمأنمغظرم

مسطورد.مبلدؿسؿرهاموطونمؼؼولمظفمػرعسم

 :سؾؿمإدرؼسمابـفمروبقوماًطمصؼقؾمظؽؾمعـمطؿىماًطمبعدمروبقواموػقماظذيممصمملبؿملممل

مأخدلمبوظطقصوناموعومضبدثمؼبماظعوٕ.

 :همروبقوموصوتفامودؾؿفماظصقػاموأعرمأخأبقهمضؾؾمومبفوركمأساابـمإدرؼمعؿرمل٦ّحل

موسوشمتلعؿوئيمواثـؿ موثيث مبعقغؿف. مجؾقًيا معؾؾغًو مبؾغ مضد مروبقو موطون

م.دـي

 :ّابـفمالعؽامصلخذمؼبماظؾقٌموعبعماظعؾقماموأضؾؾمسؾكمب ممإظبأوركمعؿشقحلممالع١

أبقفمصفؿعفؿموأعرػؿموغفوػؿمسـماظؿؼربم والدمضوبقؾمأوماالخؿيطمبفؿاموػقم

مذيمرأىمغورًامخرجًمعـمصقفمصلحرضًماظعوٕ.اظ

 :موظدمغقحم)سؾقفماظليم(مؼبمسفدمعؾؽمضدمودلموضفرماٌؾقكاموطونممغ٦ّح مالعؽا ابـ

سؾودةماظؽقاطىاموضولمظفمػقمدؼـمأجدادكامصلجوبفممإظبإبؾقسمضدمادؿؿوظفمودسوهم

موآم مسؾكمغقح مذدؼدًا موطون مسؾدوػو. موأرـوعًو مػقوطؾ ماظشقطون مظف متعوظبوسؿؾ

موأوحكمآم معـف. م)سؾقفماظليم(موػقمابـمعوئيموػبل ممإظبمتعوظبضبػظف غقح
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م موأردؾف موسوشمبعدممإظبدـيا مػبل مسوعًوا مإال مدـي مأظػ مصقفؿ مصؾؾٌ ضقعف

ماظطقصونمعوئيمدـياموطونمأولمغ مبعدمإدرؼسم)سؾقفؿوماظليم(.م

داءامصدسومضقعفموطوغًمذرؼعؿفماظؿقحقدمواظصيةمواظزطوةمواظصقومموايٍموجفودما س

مأعرهمسـممتعوظبآممإظب مسـػقهموحذروهموأخػقا مودسوػؿ مصقفؿ مضوم موظؽؿو مسذابفا وحذرػؿ

اٌؾؽاموطونمضبضرمػقوطؾفؿموبققتمأرـوعفؿامصنذامضولمشلؿمضقظقامالمإظفمإالمآموإغلمسؾدم

وٌومضولمآموردقظفمجعؾقامأروبعفؿمؼبمآذاغفؿموأدخؾقامرؤودفؿمؼبمثقوبفؿمتدلءًامممومؼؼقل.م

شلؿمؼقعًومضقظقامالمإظفمإالمآموضعًما رـوممسؾكموجقػفوامصؼوعقامإظقفمصضربقهمحؿكمدؼطم

معـم مبؾغ مسـؽ ماظذي مػذا معو مظف: موضول مصوحضرها مخدله ماٌؾؽ موسرف موجففا سؾك

ماظذيمأدؼطًمبفم ماظلقر مػذا موعو مأبقؽمودؾؽمآلشلؿـو؟ مبـق مسؾقف موعو مظدؼ  زبوظػؿؽ

معـماظذيمسؾؿؽمذظؽ؟ا رـوممسـمطرادقفو؟مو

 :(1)قصٛ اخلمل املٍداٟٗٛ ًا:ضابع

ؼبماظؾداؼيمطونمطؾمذلءمؼبمحوظيمدؽقنمعطؾؼموٕمؼؽـماظزعـمضدمبدأمبعد.موحدثم

اشلقلم"ذلءمعومرمبومررخيمعدوؼيممأوماغػفورمػوئؾ)موسـدغومتؿؿمتؾؽماظصرخيمسـدعومؼؼقمم

دأتمسؿؾقوتماًؾؼمصكؾؼًمبقادطيماظؽؾؿي(مصؿقرطًمسفؾيماظزعـموبم"اٌوغوم"خبؾؼمم"ربو

م."عؽملّٓامأدمػؿمل٨ّم"ايقوةما وظبم

اًوظؼمواظذيمالممإظباٌـدائقيممغزوهطؾمعومطونمضؾؾمايقوةما وظبمضؾؾمتؾؽماظصرخيمت

إدمعـمغوصشلميماغؾعٌمعـمذاتفم)ؼقلمأغفماظذوظميؽـفومورػفمأومععرصؿفمصؿكؿزظفماٌـدائقيمب

مأصرش(.م

مأومإن) مربو ماظعظقؿ"عوغو(معوغو ؼلتلمسؾكمرأسمسـوررماًؾؼماظ مدوػؿًمؼبممم"عوغو

زبؿؾػيمصفقماظعؼؾما ولموػقماظػؽرما ولموماظقسوءمومميقوةما وظبمواٌوغومؼلتلممبعوٍنزفقرما

                                                                 

 ( اُزو٤ٓنا ػالء ٢ْٔٗ.ٔ)

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

172 

م موأضوعؽ مايل مأغشلك ماظذي مأغً مضقسم"ا غو ماظدطؿقر مضوعقس مؼب مترعبؿفو موردت طؿو

ما"عغشغش معـؾ مأخرى مسـورر ما وظب ماًؾؼ مسؿؾقي مؼب موتشذلك مواىقػرم. مواظقسوء  ثرل

مواٌوءم مواظدخون مايل مواٌوء مواظـقر مواظـؿرة مواظقـوبقع مواالهود مواظؾفوء مايقي وايرارة

م(.ؿـؿٍمايقوةما وظب)عـدمادمػقلاىوريموشرلػومظ

متر )ػقلمضدعوؼل(مومراسقفوم)معـدامادمػقل(مونمأنمسؿؾقيمزفقرمايقوةما وظبموطؿو

م ماغطيق مغؿقفي مػل مأيمأغفومٕمسورفمايقوة اظزعـمودخقلمسـوررماظطؾقعيمؼبمتؽقؼـفو

تظفرمعـماظعدممأومبطرؼؼيمسشقائقيموإ وممتًموصؼمضقاغ )معوغو(.متؼقلمسـفماظؽـزامربومؼبم

مذرحمسؿؾقيمخؾؼمايقوةما وظبمسوٕماظـقر:

غصماظؽـزامؼبمطؿوبماظـشقءمواًؾؼممظؾدطؿقرمطقرتمرودظػمترعبيمماظدطؿقرممورد

مرؾق معدظقل:

مداخ٢ّماظـؼملّٕةم"برلام"ؿملؽملؼملمملمطمملغوملماظـؼملّٕةح

مداخ٢ّماِّثرلم"آؼّٕم"وحؿملؽملؼملمملمطمملنماِّثرلم

مذوماظ٦ّضمملرماظضملصملؿمل٣ّمػؽملمملكم"عمملغمملم"وحؿملؽملؼملمملمطمملن

موعؽمل٥ّمتغمل٦ّغوملماٌمملغمملتماظضملصملؿملؼملهملماظغملؾرلة

مإغؿرملّٕمبّٕؼعملؾملمملموسصمل٣ّمغ٦ّرػممل،موعمملمطمملنمضؾػملؾملمملمؼبماظـؼملّٕةماظضملصملؿملؼملهملمذ٨ّء

مصمملغؿرملّٕمغ٦ّرػمملمبالمحّٓود،مأطـّٕمع٤ّماغؿرملمملرماظغملالم

م٢ّـبمغ٦ّرػمملمس٤ّمأنمؼ٦ّصّٟمبمملظػمللمملن،مواظيتمطمملغوملموضؿؽّٔمؼبمتػمل١ّماظـؼملّٕةوج

مث٣ّمتغمل٦ّغوملمعؽملؾملمملماآلفماآلفماظـؼملمملرمبالمغؾملمملؼهمل

موعالؼنيمعالؼنيما٦ٌّار٤ّمبالمسّٓد

متعملّٟمػؽملمملكمومتفّٓمعمملغمملما٦ٌّضّٕماظضملصملؿمل٣ّ

ماظّٔيمضب٢ّمؼبمآؼّٕماظضملصملؿمل٣ّ
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ماظّٔيمالمحّٓودمظ٥ّم"ؼّٕدغمملم"وتغمل٦ّنماٌمملءماىمملريماظضملصملؿمل٣ّم

م(1)مبالمغؾملمملؼهملموالمسّٓد.م"ؼّٕدغ٨ّم"اغؾـعملوملمعؽمل٥ّمعؿملمملهمجمملرؼهملمم"صملؿمل٣ّاي٨ّماظضملم"وبعمل٦ّةم

)مدرادمملتمؼشرحماظدطؿقرماظؽـزبرامػقـؿمدعقدمسؿؾقيماًؾؼما وظبمؼبمصصؾمعـمطؿوب

م(:-عمملجّٓمصؽملّٓيماٌؾمملرط٨ّم-عؽملّٓائؿملهمل

ٌؿؿقزةماظ مذطرتمعقضقعماًؾؼمواظؿؽقؼـمبصقرةماؼعؿدلماظدؼـماٌـدائقلمعـما دؼونم

 دؼونمصؼدمذطرمػذاماٌقضقعمبؿػورقؾمدضقؼيموعطقظيموشرلمبعقدةمسـمابوضلماغػردمبفومسـم

ماظـظرؼوتماظعؾؿقيمايدؼـيموبؾغيمصؾلػقيمسؿقؼي:

وطوغًمم"سظقؿيم"ؼصقرماظؿؽقؼـما ولمبلغفمطونم)مطوظـؿرة(موػذهماظـؿرةمداخؾمٔرةم

ـرلةموعـقسيمةؿقىمتضؿمسـوررمصرؼدةمطاػذهماظـؿرةمذاتمطؿؾيمعؿعوزؿيمممؿؾؽيمربؿدعيم

م."ظقسمشلومعـقؾمؼبمدضؿفو

م ماظـصقصماٌـدائقيموخوريماظلرؼيمعـفو ممتـؾمؼب ماظـؿرة متؾؽ اظؽقغلمم"طوظرحؿ"إن

أومم"اشلؾؾقغوم"اظعظقؿاماظذيمضؿمسـوررماظـشقءما ول.موذطرمأنماظـؿرةممتـؾمأحقوغومبم

فمزلقؽماظؾقضيامأيماٌلؿؼرمواٌلؽـماظلؿوويامواظذيمضبوصظمسؾكمداخؾفمبقادطيمشي

ح مغضقجمربؿقاه.موؼؿؾؾقرمسـمحقوةمجدؼدةامواظ مبدورػومػلما خرىمتعقدمدورةممإظب

مايقوةمعـمجدؼد.

ماٌـدائقي(معومععـوهمدائرةم ماٌـقظقجقو ماٌفؿ) مطؿوبف ماٌوجديمؼب مخزسؾ ماظدطؿقر ؼؼقل

م ماًؾقؼي متؾدأ مضدعوؼل(: مػقل ما وظب) م"اظـققشقغقي"ايقوة ماآلشلي مارؾ مؼب ماظؾقٌ م-)

ايرطياموحرطؿفمػـوممإظب(مسـدعومؼؿقركمايلماظعظقؿموؼـؼؾمعـمدؽقغفما زظلم-اٌقرد

تع مأغفمدقؽقنمبداؼيماًؾؼمسـمررؼؼمعوغوماظذيمؼظفرمبصػيم)عوغومربو(مؼبمشيفمطقغلم

م.(2)...."تؾبوم"مإظباظذيمدقؿققلمم"طـبوم"سظقؿمػقم

                                                                 

ٔ ً٘يا هثب ٛنا ك٢ ًزبة اُْ٘ٞء ٝاُقِن ُِلًزٞه ًٞهك هٝف، روع( ٔ)  .ٔخ: ٕج٤ؼ ٓلٍُٞٝهك اُ٘

 .2٘اُلًزٞه فيػَ أُبعل١ ك٢ ًزبثٚ أُْٜ) أُضُٞٞع٤ب أُ٘لائ٤خ(، ٓ  (ٕ)
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مدمػذهمايرطيماًؾؼقيما وظببويلماظعظقؿموظؽـفومبعايقوةما وظبمدوطـيموعـدذبيم

امودائرةمايقوةما وظبمػلمدائرةماظعوٕماظـقريما ولموتعؿدلمعلرحومتصؾ معؿقرطي

م...اًؾقؼيمايقيمماٌؿقرطيمإظبمظؾكروجمعـماظـقرماًوظص

وضدمسؿؾـومسؾكموضعمػذؼـماظـؿقذج ماٌكؿؾػ مععمبعضفؿومظقشؽيمخؾقيمأومدائرةم

مغقا ماظ مػلممبـوبي ةمسوٕماظـقراموتضٍمػذهماظـقاة/ماظدائرةممبيؼ معـماظؽوئـوتماظـقر

مواظـؿراتماظ م معوغو( م) معـ ماظ متظفر م)اٌوغوت( مسؾكمغقس : متؽقن ماظصغرلة اظـقراغقي

مدبرجمعـماظـؿرةماظؽدلى.

مأعمملماظغملمملئؽملمملتماظؽمل٦ّرؼهملماٌغمل٦ّغهملمظّٓائّٕةماظؽمل٦ّرماِّوظبمصؾمل٨ّ:

مظشؿولماموأرضمآؼرممبعـكمأرضمسوٕماظـقر.آؼرم)مأثرل(مػقاءمسوٕماظـقرموعـفمرؼ مام-1

م.ؼوورم)مجقػر(مؼقػراممبعـكماظضقءماظلورعم-2

مإؼشوثومػوتقو)محرارةمحقي(:ماظطوضيماٌقجقدةمؼبما ذقوءموػلماظـورماًيضيماشلودئيم-3

م.أإلصرازما ولمظؾققوةم"غؾطوم)مبفوء(ماظـطػيما وظبموػقماظؿدصؼمم-4

 ثريمأوماظؽوئـوتماظـقرؼيمععمبعضفومأومععمسوٕماظـقرمأعومظقصو)ماهود(موتع ماهودما-5

م.اٌعـكماظطؼللمشلومصقع م)مؼعطل(مأوم)مؼلخذ(موؼؽقنمسـمررؼؼموجؾيمدؼـ

م.عوعؾقشلم)مؼـوبقع(ماٌوءمؼبمسوٕماظـقر -6

م)مٔرة(موػلماظقسوءماظذيمؼلؽـمصقفم -7 وػلممبـوبيماٌلوطـممـػساظإيمم"عوغوم"برلا

م.اظـقرؼي
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م.ـقر(ماظذيمػقمادوسمسوٕماظـقراظغفقرا)م-8

م.اٌوءمايل(قـبومػقل)عم-9

م.تـقر(موسوءمطقغلبفـوم)م-10

م)مم-11 ؼبماظؾداؼيمثؿمأرؾ معودةماظؿؽوثرمأوماظؾذورممـػساظدخون(موسوءمطقغلماحؿقىمتـبو

مؼبمسوٕماظـقرمواظظيم.

ممؼردغو)معوءمجوري(ماظـفرماظلؿووي.م-12 مربو رما ولماماظعؼؾما ولاماظػؽم"وؼؽقنمعوغو

ؼبمبداؼيماظدائرةمأعومؼبمغفوؼؿفومصؿظفرمايقوةما وظبمم"اظصقتم"ورقثوم"اظقسوءاما غو

ماظذيمدقؽقنممبـوبيمراسلمسوٕماظـقر.م"سورفمايلم"وعـدامأدمػقل

مط٢ّماظضملؽملمملصّٕمالممرتظعملّٓمص٦ّ سػمل٧ّم12سؼملػملؿملهملمغرمل٦ّءمايؿملمملةماِّوظبماظيتماذذلطوملمبؾملممل

م"وػ٨ّمحمملظهملمتفملغؿملىملمماظسمل٦ّء،ماظؽملصملمملم،ماظؾؾملمملءم"ثمملمذغمل٢ّمتّٖاوجمبنيماظّٔطّٕمعمملغمملمواِّغـ٧ّمص٦ّ

موػ٨ّم م ماٌمملغمملت مؼب ماِّول( معمملغممل م) ماظضملصملؿمل٣ّ( معمملغممل م) ماظـؼملّٕة مؼب ماظلمملط٤ّ ماٌمملغممل مع٤ّ صؿكػمل٠ّ

مواظّٕابضملهملمم مواظـمملظـهمل مايؿمل٦ّاتماظـمملغؿملهمل معؽملؾملممل ماِّدواتماظيتمتؽملرملفمل مأو ماِّوسؿملهمل مأو ايمملوؼمملت

مربمملمميؿملؽمل٥ّمصم م.م(1)(م332ػّٔاماظؽملّٙم)ماظغملؽملّٖا

م

م

م

م

م

                                                                 

 اُزو٤ٓنٙ ، ػالء ٢ْٔٗ. (ٔ)
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 انخبينادلبحج 
 (1)يف انؼمٍدة ادلندائٍت )ع(بزاهٍى اخلهٍمإاننبً 

ظؽقنماظصوبؽيمعـمذرؼيمدوممبـمغقحمومذقًمبـمادممسؾقفؿماظليمممصفؿمعـمغػسم

(حػقدماالغؾقوءماسيهمصنبراػقؿمبوظـلؾيمظؾصوبؽيمذيمؼـؿلىماظقفمابراػقؿماًؾقؾ)عاظـلىماظ

ومطونمسؿقدػؿماالولمبوظدؼوغيماٌـدائقيمومائقومعفؿؿوطونمواحدًامعـفؿمطفـقتقومغورقرائقومعـد

بؽقيمعـدائقيمعقحدةمتمعـمترسرعمؼبمودطمسوئؾيمروايـقػقيماظؾقضوءموضدمغشلمومإظبػودؼفؿم

مو ماالخر مواظققم ماظبوٓ ماظعؼقدة موػل ماجداده ماالديف مبفو مضقعفم مجوء مو مسوئؾؿف ظؽـ

ؿومضعػًمسـدػومسؾودةمدؼـمطاظصغرلؼـماغذاكمطوغقامربور مبلضقامماخرىمضعػمصقفوماظ

ـعونمطونمسؾكمراسمتؾؽماالضقاممعؾؽمروشقيمطوصرمػقماظـؿرودمبـمطآمواظدؼوغيماظلؿووؼيمو

ضطرهموبعضم)ع(مزرصومرعؾومظؾٌمدسقتفمؼبمػؽذامربقطممموماممومخؾؼمإلبراػقؿماطؿومرأؼـو

وظؽـمماسيهءمػفرتفماظؿورطبقيمبؿداعغودرةماظؾيدمومإظبـوءمسشرلتفماباٌؼرب معـماتؾوسفمو

مو ماظدؼـقي ماظصوبؽقي مباظؽؿى متؿػؼ مال موؼعؾدماظؿورطبقي مؼصـع مطون مابراػقؿ مواظد متورح ون

مو مااالرـوم مسؾكمذظؽمتلؼقدمتورحمالبـفمواظدظقؾ وعلوغدتفمظفمؼبمدسقتفمػفرتفمععفمالخر

الميونماععمابـمطبؿؾػمععفمؼبماظعؼقدةمومظقمطونمشرلمذظؽمٌومتركمبيدهمظقفوجراظدؼـقيمو

مدسلماظؾعضم.طؿومؼ

ماو ماطد موضد ماًؾقؾ مابراػقؿ مطؿوبيممإظبمغلؾفٌؼرؼزيمسوئدؼي مؼب محقٌمضول اظصوبؽي

م:اظؿوظلم"ددؽرةماًططموماالثورماٌقاسظموماالسؿؾورمو"

م

                                                                 

 ( ؽو٤وخ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ ك٢ ثؾش ربه٣ـ آخ ؽبٙوح ٤َ٘ٓخ، ؽبٓل ٗياٍ ٍؼٞك١.ٔ)
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مو" ماغ٥ّم... مو مابّٕاػؿمل٣ّ مبؽملؾ٦ّة متعملّٕ ماظيت ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظزملمملبؽؿملهمل مػ٨ّ ماًمملعلهمل اظشملمملئظملهمل

:انماي٠ّمؼبماىؼملّٝمع٤ّمم٥ّومع٤ّمض٦ّظمعؽملؾمل٣ّمومػ٣ّمر٦ّائّٟمصمملظغملمملزؼملؿملهملماصقمملبمطمملز٣ّمب٤ّمتمملرح

م.(1)"ذّٕؼضملهملمادرؼّٗمومذّٕؼضملهملمابّٕاػؿمل٣ّم...

مطوغًماظدؼ اظصوبؽقيماٌـدائقيمعفؿيمؼبمدراديماالدؼونمسوعيمومدؼـمابراػقؿمموغيوشلذا

مومضؾيمسددػومطونمشلومذلنمطؾرلمؼبمذظؽمومظعؾم مسزظؿفو معـ ماظرشؿ موسؾك اًؾقؾمخوري

ابقم"ؼبمطؿوبيماظؿورطبلماظشفرلماظعؼودمسؾوسمربؿقدمموماوردهماالدؿوذخرلمعـولمسؾكمذظؽمع

م:رمبؼقظفاظذيمغذّطم"االغؾقوء

م...." طمملغوملمتّٓؼ٤ّمبّٓؼ٤ّماظزملمملبؽهملمبػملّٓانمواض٦ّاممسّٓؼّٓةمظغملؽملؾمل٣ّمضػملهملمومػ٨ّمسػمل٧ّمضػملهملموٌممل

سّٓدػمملمتلؿعمل٢ّمبػملطملهملمععملّٓدهملمخمملصهملمومشلمملمطؿمملبهملماجبّٓؼهملمخمملصهملموماحغملمملممدؼؽملؿملهملمعضملؿملرملؿؾملمملم

مو مواحّٓا مدؼؽملممل مترملؾ٥ّمؼبمبضملّٚماجّٖائؾملمملمط٢ّمدؼ٤ّمومع٤ّمث٣ّمطمملنممالمترملؾ٥ّمؼبمعبػملؿؾملممل ظغملؽملؾملممل

اص٢ّمضّٓؼ٣ّمالنممإظبؼّٕجضمل٦ّنماغؾمل٣ّماحملعمل٠ّمؼبماعّٕػ٣ّم....موفملغؾملمملمؼبماظّٓرادمملتماظّٓؼؽملؿملهملشلمملمذ

اظغملؿمملبهملماالجبّٓؼهملمٕمؼؽملرملفملمؼبمسزملّٕمحّٓؼىملموؼقملطّٓمػّٔاماظظملؾمل٣ّماظّٓؼؽملؿملهملمومظػملطملهملادؿعملالشل٣ّمبممل

ؿمل٢ّمحلنملمرواؼهملماظضملؾملّٓماضمملمماًػملانمػقملالءمؼعملؿملؼمل٦ّنمؼبماالضمملظؿمل٣ّماىؽمل٦ّبؿملهملمع٤ّماظضملّٕاقمحؿملىملم

حّٕانماظيتمػمملجّٕماظؿملؾملمملموماظيتمؼؽملؿلنملماظؿملؾملمملمايّٕاغؿمل٦ّنممإظبصؽهملمهيملمعؽملؾمل٣ّماظعملّٓؼ٣ّم...مو

مادؿعملاللماظزملمملبؽهملمبمملظػملطمل٥ّماظّٓؼؽملؿملهملموماظغمل معّٝ مملبهملماالجبّٓؼهملمصؾمل٣ّمؼرملذلط٦ّنمعّٝماصقمملبمؿو

ؾملهملمظ٥ّمؼضملّٕفمدؼ٤ّمع٤ّماالدؼمملنمدبػمل٦ّمسعملؿملّٓةماظزملمملبؽهملمع٤ّمعرملمملبالاالدؼمملنمؼبمذضملمملئّٕمطـرلةموم

مملدمعمملمذطّٕهمس٤ّماظزملمملبؽهملمبمملظعمل٦ّلم:وضّٓمضملعملؼبماحّٓىماظرملضملمملئّٕم..وضّٓماخؿؿ٣ّماالدؿمملذمسؾمملسماظ

مإظبذطّٕػ٣ّماٌعملّٕؼّٖيمبنيماظظملّٕقماٌكؿػملظملهملموطفملغؾمل٣ّمؼعملمملبػمل٦ّنمدؼ٤ّمابّٕاػؿمل٣ّمبّٓؼ٤ّماخمظ٥ّمؼؽملؿؼمل٨ّم

م ماومملػؾمل٣ّ موجضملػمل٦ّا ماظعملّٓؼ٣ّ ماظضملؾملّٓ مرواؼهمل مؼب مابّٕاػؿمل٣ّ مأب٨ّ ماظعملشمليبمِّغ٥ّممإظبتمملرح، اظؽملف٣ّ

                                                                 

 .2ٗ، ٓاثٞ االٗج٤بء ( ػجبً ٓؾٔٞك اُؼوبك،ٔ)

 به ٝكٌٍوح اُقطٜ ٝاالصبه ُِٔوي٢٘٣.( ًزبة أُٞاػع ٝاالػزجٕ)
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معغملمملغ مؼب مطبثمملبومل مال ماظضملعمل٢ّمؿ٥ّ متؽملّٖؼ٥ّ مؼب ماض٦ّال م...وشل٣ّ مبفملخؿالفماظّٖعمملن مصػمل١ّ مظ٥ّ ػملّٟ

االشل٨ّمترملؾ٥ّماض٦ّالماظظملالدظملهملم.....وطمملنماطـّٕػ٣ّمؼضملّٕفماظؿمل٦ّغمملغؿملهملموؼعملّٕأماظظملػمللظملهملمالدؿملؼملمملم

موع٤ّم ماٌلؿملقؿملهمل مع٤ّ ماضّٓم ماظغملػملّٓان مبؾالد ماظؿمل٦ّغمملن ماتزملمملل مواظظملؿملـمملش٦ّرؼهمل..وظغمل٤ّ اظّٕواضؿملهمل

ماظؿمل٦ّغ ماخّٔ ماظغملػملّٓاغؿملني* م...وع٤ّ موحّٕطمملتماظؿملؾمل٦ّدؼهمل ماٌضملؾ٦ّدة ماظغمل٦ّاطنمل مخزملمملئّٙ مملغؿمل٦ّن

م موعممل ماٌضملؾّٓ مؼبمحّٕم ماظيتمتّٕد٢ّ ماظسملقمملؼممل م..وغبمملؼهمل مبؾملممل متعملمملم ماظيت مع٤ّممإظباٌضملمملبّٓ ذظ١ّ

ماغؾمل٣ّ ماظزملمملبؽهمل مس٤ّ ماحمَلّٓثنيمواٌرملؾمل٦ّر ماظزملمملبؽهمل مبني ماغّٓثّٕت ماظيت مواظضملؾمملدات ماظضملمملدات

مبؿملوملمزح مواغؾملممل مادرؼّٗ)ع( مابؽملمملء مع٤ّ ماغؾملممل موؼضملؿعملّٓون معغملهمل مؼب ماظغملضملؾهمل ماسػمل٧ّمؼ٦ّضّٕون ّ٢

اظغمل٦ّاطنملماظلؿملمملرةموؼؽملعمل٢ّمسؽملؾمل٣ّمسمملرص٦ّنماغؾمل٣ّمضّٕأوامصظملهملمربؼملّٓ)ص(مؼبمطؿؾؾمل٣ّموؼلؼمل٦ّغ٥ّم

معػمل١ّماظضملّٕب.م

والمطبػكمسؾكماظؼورئماظؽرؼؿمانمػذاماظؿشوبفمؼبمسؼوئدماظصوبؽيموذعوئرػؿمورؼقدفؿم

ما ومؼرج مورؼقسماظدؼوغوتماظلؿووؼيماالخرىماٌشورماظقفو موسؼوئد دؾىممإظبمعععمذعوئر

موععر ماظدؼوغوتماظلؿووؼواض  معصدر موػق م..اال مآموانمميوف مػق مواحد معصدر مػق طؾفو

االغؾقوءمواظردؾمعبقعومعـمادم)ع(محؿكمربؿد)ص(مػؿمعردؾقنمعـمخوظؼمواحدم..بؾماغفؿم

مبعضماالخؿيصوتماظ م معـ ماظرشؿ م..سؾك مواحدة موديظي مواحد موغلى مواحد مارؾ عـ

مبقـفومعـمسؾوداتمبلؾىماظظروفمواظصقتؿؾوؼـم ػذلاتماظزعـقيماظ ماردؾمصقفوماالغؾقوءمؿو

مػذهم مسؾقفو متؿػؼ ماظ  ماظشرك موسدم ماظؿقحقد مسؼقدة مػق ما و مطؾف مذظؽ مؼب ...واالػؿ

مضربمعدؼـيماظـوررؼيمؼبم..!وتاظدؼوغ مأور مؼبمعدؼـي مطون ماًؾقؾ مابراػقؿ معقرـ مان وسؾؿًو

مجـقبماظعراق.

م

م

م
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 (1)اخلمٗن ٔاالختتاُ
م مبدرجيمسؾقومعـماظؿدؼـمواالميونماسيهمانمابراػقؿم)عؼبمذطرغو مغورقرائقو (مطفـقتقو

..وػقمعـمسوئؾيمطفـقتقفمعمعـيمبوٓموبؿعوظقؿماظردؾمواالغؾقوءموطؿومذطرغوماؼضومطونمؼعؿدم

مآ مابؿيه ماظعظقؿ ماظرجؾ مػذ موظؽـ ماىوري مبوٌوء مضقعف مبرضمواروبفمم-دؾقوغف-ابـوء

ماًيفمبقـفمو مبدأ مػـو موعـ مؼبمشؾػؿف.. ب مسوئؾيماظؽفـقتقيمؼبمبودئماالعرم نمبؼقبوء

ماظصوبؽقيماٌـدائقيمتـصمرراحيمسؾكموجقبممتؿعمرجؾماظدؼـمبصقيمتوعيموانم اظدؼوغي

ؼؽقنمجلؿفمخوظقًومعـمايمغؼصمأومتشقؼفمبلؾىمخؾؼلماومعرضلموصبىمانمتؽقنماسضوءم

ماومؼبمبعضماجزائفومػؽذامتؽؿـماظص عقبيمجلؿفمطوعؾيمودؾقؿيموشرلمعصوبيمبـؼصمصقفو

ماٌرذ م مبػقصماظرجؾ ماظ متؼقم ماٌـدائقي ماظصوبؽقي ماظدؼوغي مؼب ماظؿلوػؾ موسدم واظؿشدد

مالمغؼصمبلسضوءمجلؿفموالمعرضماومسوػيمهقلمدونمذظؽم مدؼـ مرجؾ ظؾؿؽرؼسمظقصؾ 

ما مواظصققي ماىلدؼي ماظـؼووة مػذه متقصر مبشرط سددمعـماالجدادماوماالجقولممإظبوؼرجعقن

ومسرفمابقمابراػقؿمواخقهمػقماالخرمغورقرائقًوماذوروامسؾقفمبلنمشلذاماٌرذ مظؾؿؽرؼس..مصؾؿ

موبـظرم مغظرػؿ مؼب م غف ماظؿعؿقد مؼبمذظؽمصصؾ ممبو ماظدؼـقي ماسؿوظف مطؾ ممموردي معـ ؼعؿزل

ماظدؼـقيم سؿولماظؽفـقتقيماظروتقـقي.موظؽـفمرشؿم ماظشروط مؼلؿقؼب مؼعد مٕ ماٌـدائقي اظدؼوغي

ماظدؼـقيمادؿؿر ماٌفؿي مػذه معـ سؼقدةماظؿقحقدمواالميونمبوٓممإظبسؾكمدسقةماظـوسمماسػوئي

ماًوظؼماظعظقؿ..

                                                                 

ٖ ٍ٘غال اُٖ٘وا٢ٗ هُٞٚ ))إ اُؾوٗب٤ٗخ ٣وُٕٞٞ إ اثوا٤ْٛ )ػ٤ِٚ اَُالّ(  :اٌجُشؤٍ( ٔ) َ ػٖ اث ٗو

ٚ ثوٓ، ًٝبٗذ ٗؾِزْٜ إٔ ٖٓ ًبٗذ ٛنٙ ؽبُٚ  ٖ عِٔخ اُؾوٗب٤ٗخ ألٗٚ ظٜو ك٢ هِلز اٗٔب فوط ػ

افززٖ اُ٘ج٢ اثوا٤ْٛ )ػ٤ِٚ اَُالّ( كٜٞ ؿ٤و ٛبٛو، ٣ٝؾّوّ ػ٠ِ ػبٓزْٜ ٓقبُطزٚ، ُٝنُي 

ٚ: ٣ب اثوا٤ْٛ فوعذ ٖٓ ػ٘لٗب  َ ا٠ُ ث٤ذ ٖٓ ث٤ٞد ػجبكارْٜ ثؾّوإ، كَٔغ ٕٞربً ٣وٍٞ ُ ٝكف

ثؼ٤تٍ ٝاؽل، ٝعئز٘ب ثؼ٤ج٤ٖ، افوط ٝال رؼبٝك أُغ٢ء ا٤ُ٘ب، كؾِٔٚ اُـ٤ع ػ٠ِ رؾط٤ٜٔب، ٝفوط 

ّ ػ٠ِ ٓب كؼِٚ ٝأهاك مثؼ ا ٚ ٗل ث٘ٚ ُِْٔزو١، كِٔب ػِْ ًًٞت أُْزو١ ٖٓ عِٔخ اُؾوٗب٤ٗخ، صْ اٗ

 .ٕ٘ٓ – ٕٕٗٓلم رٞثزٚ كلاٙ ثٌجِ(( ا٥صبه اُجبه٤خ، 

 ( ًزبة أُٞاػع ٝاالػزجبه ٝكٌٍوح اُقطٜ ٝاالصبه ُِٔوي٢٘٣.ٕ)
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طونمابراػقؿماًؾقؾمرجًيمعمعـًومرودضًومعؿؾقرًامرؾقرامعمثرامحبفؿفمسؾكمدوععقفم..م

ماظشؽم مدوورػو ماظ  ماالضقام معـ ماظعدؼد مضؾقب مؼب ماالميون مؼعقد مان معـ ممتؽـ وظذظؽ

م ماظرشؿمإظب..وؼفدؼفؿ مسؾك مجدؼد معـ من مماظؿقحقد م..وػؽذا موزؾؿف مبطشماظـؿرود عـ

وءمضقعفموعـمشرلػؿمحؿكمتقدعًمنمعـمابـواًؾقؾمؼبمعفؿؿفمحقٌمرورمظفماتؾوعموعمؼد

ممعيضر ماظصوبؽقيممإظبدسقتف موسوئؾؿف مضقعف مابـوء مطلميون ماظعظقؿ مبوًوظؼ مواالميون اظؿقحقد

ـماًؾقؾمورشؿماٌـدائقيمععماخؿيصفمععفؿمؼبمعللظيماًؿونماظ مادؿؾدلمبفومرؼسموظؽ

ؼـممتلؽقامذومعقضرامظدىماػؾفموابـوءمضقعفماظاتؾوسفمظطرؼؼفماىدؼدمبؼكمعؽرعومععززامربذلع

جبقػرمدؼوغؿفؿمراصض مايمودؼدمصقفوماومتطقؼرمؼطرأمسؾقفوم..موبلؾىمػداماالخؿيفم

مؼعدمغؾقومشلؿمعـموجفيماظـظرم ماظؾعضمٕ مؼعؿدله مطؿو ماالغشؼوق ماو ماظؿطقؼر ماظؿغقرلماو او

اظدؼـقيماظؾقؿيموظؽـفؿمؼعذلصقنمبدورهمبـؾقتفمودسقتفموسؼقدتفمطؿومؼعؿدلوغفمحػقدماالغؾقوءم

م..موتؼقلماٌقدقسيمايرةمؼبم موذعوئرػؿ مرؼقدفؿ مؼبمععظؿ موؼذطروغف ماالغؾقوء مابق مػق طؿو

م ماٌـدائل موعمملرد٦ّامبوب مبزملقظمل٥ّ مواحؿظملصمل٦ّا مإبّٕاػؿمل٣ّ مبؿضملمملظؿمل٣ّ ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن ماظزملمملبؽهمل )آع٤ّ

ماظ مرعمل٦ّسماظؿضملؼملؿملّٓ مسػملؿملؾملممل معّٝماظؽمليبممإظبيتموادؿؼملّٕوا معؽملؾمل٣ّ مضل٣ّ مػمملجّٕ موضّٓ مػّٔا. ؼ٦ّعؽملممل

مبضملّٓمبذمل)غمملص٦ّراؼ٨ّمادممإظبإبّٕاػؿمل٣ّم مصؿملؼملممل حّٕانمواظعملل٣ّماآلخّٕمبعمل٨ّمؼبماظضملّٕاق،موضّٓمسّٕص٦ّا

ماظّٔؼ ماظضملؾملّٓ محّٕاس مأي م)أيمم٤ّط٦ّذشملممل( موايغملؼملهمل مبؿمل٦ّتماظؽمل٦ّر مم–أدل٦ّا م–طمملذ٦ّمنمملل(

مبضملّٓم مأوم)بؿملوملماٌضملّٕصهمل(مصؿملؼملممل ِّغؾملمملرمؼبمواديماظّٕاصّٓؼ٤ّمظضملؾمملدةمسػمل٧ّمضظملمملفمام–بؿملوملمعؽملّٓا

م)آم ربماظضملصملؼملهمل(،موادبّٔوامع٤ّماظرملؼملممللم)ابمملثّٕ(ماظّٔيمدسمملهماظل٦ّعّٕؼ٦ّنمم–عمملرمادمرب٦ّثممل

م.()غؿملؾ٦ّر(مضؾػملهملمشل٣ّمظ٦ّج٦ّدمسمملٕماظؽمل٦ّرم)اىؽملهمل(

ماٌـد ماظصوبؽي متؼقل مأن ممنئققاوظقسمشرؼؾًو مببلدطقرة مطونمسؾكمعؾيملشلؿ مإبراػقؿ ن

بؾمطونمغورقراؼلاموطونمأخقهمتورانمرؼشمأعفممؾملّٕاممربممل(ب)فمغاظصوبؽيماٌـدائقيموؼدسق

أومطوػـماٌؾؽموطوغًمسوئؾؿفؿمسوئؾيمطفـقتقياموابؿؾلمإبراػقؿمبؼقبوءممأيمرئؿملّٗمأعهمل()
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مؼبماظعؼقدةمواظ ماضؿطعفوامو نماالضؿطوعمؼمؼبمشػملظملؿ٥ّ(ماِّغلمملن)عّٕضمؼزملؿملنملم عدمربرعًو

م.(1)سؿدلمشرلمروػرأاٌـدائقيم

م ماظصوبؽي معـمعيئؽؿفموؼبمرية مادؿمآمجؾمذلغفموضلؿًو مؼذطروا مأن مبعد اٌـدائقي

م:ؼرددونمطؿـدامأدمػقلموػقؾؾمزؼقهم)أيمجدلؼؾ(مؼعقدمبوظؾغيماآلراعقيمرؾعًو

ماظلالممسػملؿمل١ّمؼمملمآدم

م.اظلالممسػملؿمل١ّمؼمملمذؿملؿ٢ّم)ذؿملومل(

م.اظلالممسػملؿمل١ّمؼمملمدمملم

م.اظلالممسػملؿمل١ّمؼمملمبؾملّٕاممأيمإبّٕاػؿمل٣ّماظضملصملؿمل٣ّ

م.زؼ٦ّهم)أغؾمملطمب٤ّمإزلمملسؿمل٢ّ(اظلالممسػملؿمل١ّمؼمملمأغؾمملطم

م.اظلالممسػملؿمل١ّمؼمملمإدق٠ّمزؼ٦ّهم)إدق٠ّمب٤ّمإبّٕاػؿمل٣ّ(

متمملرةموتّٕوانم)تمملرةمتضملينمتمملرحمواظّٓمإبّٕاػؿمل٣ّموتّٕوانمأخؿمل٥ّمِّنم مؼممل مسػملؿملغملؼملممل اظلالم

م.ايمملءمتػملظملّٜمػمملءمؼبماٌؽملّٓائؿملهمل(

م.اظلالممسػملؿملغملؼملمملمؼمملمزػرلموزػّٕون

م.اظلالممسػملؿمل١ّممؼمملمضبؿمل٧ّ

 ضـــازت أٔ غـــــازت: -
اخؿؿوغفمممومجعؾفمؼعؿزلممإظبضماظذيمابؿؾكمبفمابراػقؿمواظذيمادىمبوظـؿقفيماٌرمأن

مواظد مغصققي محلى موذظؽ معـًي مطوظؿعؿقد مواظطؼلقي ماظدؼـقي ماسؿوظف ممموردي تورحممهسـ

مانماٌؾؿؾكممبرضمماومسوػيماوم موريتفم..مطؿو مرقعف مآمعـف مؼؿؼؾؾ مظؽل متوران واخقف

م مال مان مسؾقف مجلؿف ماسضوء ماحد مغؼصمؼب مزوجؿف حلىماظدؼوغيماظصوبؽقيمم–ؼؼذلبمعـ

وػذامعومحدثمبوظػعؾمب مابراػقؿموزوجؿفمدورةماظ مادبذػوماخؿًومظفموظقلًمم–اٌـدائقيم

عصرموػقمبذظؽمٕمؼؽذبممبوممإظبصرسقنمسـدعومػوجرمواؼوػوممإظبحؾقؾؿفموػذاماؼضومعومضوظفم

                                                                 

 .. روعٔخ: ٗؼ٤ْ ثل١ٝ ٝؿٚجبٕ ه٢ٓٝٔٓٔاُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ ٤ُل١ كهاٝه ،ٓ (ٔ)
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م مظفمبلؾىمسوػؿفممإظبضوظف ودورةمػلم)ذورت(مبوظؾغيمظؾػرسقنمالغفمادبذمعـمدورةماخؿو

مبوإلضوصيم مب ماظـلوءماٌـدائقوتمحؿكمؼقعـومػذا مذوئعو ماالدؿ مػذا مؼزال موعو مإظباٌـدائقي

معـدائلم عر مادؿ ماذن م..صفق ماٌـدائقوت ماالعفوت ماظدؼ م شؾؾقي ماالدؿ روبؽقيممأةطقغف

ابـيمسؿممعـدائقيمعـذمذظؽماي موحؿكمعـمضؾؾمسصرمابراػقؿماًؾقؾ)ع(موضدمطوغًمدورة

ابراػقؿماظعزؼزةمصؾؿمؼؿكؾماحدػؿومسـماالخرمرشؿمطؾماظظروفماظصعؾيماظ مواجفؿفؿوموضدم

ضؾقبممإظبالزعؿفمدورةمؼبمػفراتفموترحوظفموطوغًمدـدهماظؼقيمؼبمدسقتفمظعؼقدةماالميونم

اظـقابماواظعؼوئدمؼماظقاحدماالحدموسؼقدةماظعؼوبموماظـوسماظؽوصرةوسؼقدةماظؿقحقدمبوًوظ

ىماظ متمعـمبفومدورةمظؽقغفومػلماالخرىمعـمسوئؾيمطفـقتقيمعمعـفممبؾودىمأبوئفوماالخر

معصر..مإظبواجدادػوموبؼقًمدورةمرصقؼيمحقوةمابراػقؿموٕمتـفىموػوجرامععمبعضم

م مجورؼي مصرسقن ماػدى معصر مدورةممإظبوؼب مجدا ماىؿقؾي مظزوجؿف موخودعي ابراػقؿ

بعدمورزقمعـفوموظدهمازلوسقؾمممومإمغػلقيممػل)ػوجرماظؼؾطقي(ماظ متزوجفومابراػقؿمصقؿو

تؼؾؾمانمؼؽقنممـدورةموأثورمشرلتفومعـفومصؼوظًمدورةمظزوجفوموابـمسؿفومابراػقؿمبلغفومظ

معومحدثمبوظػعؾم مصطؾؾًمعـفمانمتؽقنمحؾقؾؿفمرشؿمعرضفموػذا مظزوجفو ابـماالعفمورؼـو

مآم ممطونمسؿرػومتلع مسوعًوأبـًومأزلقوهمأدقوقمصػرحًماالمماظ م-دؾقوغف–..صرزضفؿو

مبقالدةمادقوقماظذيمطونمضرةمس مدورةم ماالبماظذيمطونمسؿرهمعوئيمدـيمطـرلا مصرح طؿو

محقوتفو مؼصؾ مماواعؾ مال ماٌـدائقي ماظطقؼؾموحلىماٌؿطؾؾوتماظدؼـقي مذظؽماالغؿظور بعد

مانم ماظلوبع ماظظفر معـ مظؾقػقد موظؽـمضبؼ مابقف معـدائلمبلؾىمسوػي مدؼـ مرجؾ ادقوق

مانمسددماالجقولمب مادقوقموحػقدهماظـ مضبقكمبـمزطرؼومؼصؾ مر م-ع–جؾمدؼـمسؾؿًو

وػقماخرماغؾقوءماظصوبؽيماٌـدائق مؼؼدرمبلطـرمعـمثيث مزفرًامصفذهماٌشؽؾيمسؾكماظرشؿمعـم

ماتؾوعم مضؾي مدؾى مؼب ماظرئقلقي ماٌشؽؾي متعؿدل مواروظؿف ماظـلؾ مبـؼووة ماٌؿعؾؼي اصبوبقوتفو

مواظدؼوغيماٌـدائقيما مزاظًمضوئؿيمحؿكماظققممصفلممإظبٌؿشددةمجدًا درجيماظؿعؼقدمواظ معو

تعزلموتذلكمعـمجوءمبـؼصماومسوػيماومحدثمظفمضطعماومبذلمالدقؿوموانماظدؼـماظصوبؽلم
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متؾشرلؼو مدؼـًو مماظقس مطوظزؼودة مبعضماالحقون مؼب ماظزؼودة ماوموحؿك ماظقد ماروبع مسدد ؼب

متؾب مانممدعاظرجؾ مصيمؼصؾ  مطوظـؼصون ؼؽقنمرجؾمدؼـمعـيمبلؿيماروبعمؼبماظقدماوماؼضو

ماالسؿؼودمظدىماظصوبؽيمؼلؿـدمسؾكماالسؿؼودمبلنمآم ضدمم-دؾقوغف–اظرجؾماظقاحدةموػذا

أوممةدوزؼببلحلـمرقرةمواطؿؾمتؽقؼـمصيمضبؼمظإلغلونماظؿيسىمخبؾؼيمآمما غلونخؾؼم

متؼرهمععظؿماظدؼوغوتماظلؿووؼيموخرلماثؾوتمسمغؼصون معو ذظؽمػقمعومذطرمؾكمرقيم..وػذا

ماظؽرؼؿ ماظؼران مؼب مخػملعملؽملممل م(ماِّغلمملن:)ظعملّٓ متعمل٦ّؼ٣ّ مأحل٤ّ مانم..(1)ؼب مؼؾدو معو موسؾك وظؽـ

موحرؼصقنمطؾمايرصمسؾكمسدمماظؿغقرلمؼبمخؾؼيمآمجبلؿم معؿؿلؽقن ما غلوناظصوبؽي

مرجولماظدؼـ.مسمواظؾققيمواظشـىمربرممضصفموخورًيعـماسضوءموحؿكمذعرماظرأ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                                 

(ٔ)  :ٖ  .ٍٗٞهح اُز٤
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 ((ارخيًم عمود البصرية العاقلةت))

مطؿومجوءمؼبمدؾوئؽماظذػىمؼبمضؾوئؾماظعربمظؾلقؼديمو خرؼـمعـماٌمرخ .

مآدمم))ماب٦ّماظؾرملّٕؼهملماظضملمملضػملهمل((.مم1

م

مذؿملوملم))مأومػؾهملمآموؼضملّٕفمبمملٌؽملّٓائ٨ّمبّٕآدمموػ٦ّمغؾؿملؾمل٣ّمبضملّٓمآدمم)سػملؿملؾملؼملمملماظلالم(

م
م

م معي:آغ٦ّش ماحد مأدؿ مسؾك مأثرا ماغش مبوٌـدائل ماظصوي موععـكموؼعرف م ئؽؿفؿ

روحلم)اظرجؾماظصوحل(موػقماولمرجوشلؿماٌمعـ ماظصوي موػقماولمم-رجؾموأثرام-أغش

ماظصوبؽيماٌـدائققنماظذلعبيماظعربقي.م–م61ومم35عـمزرعماظـكؾيمطؿومذطرتفمعلزمدراورمص

م

مصؿملؽملمملن
م

معؾملالئؿمل٢ّ

م

ماظؿملمملرد

م

موضدماخؿصم-ػقارام–وؼعرفمبوٌـدائلم:ادرؼّٗ ػرعزموسـدماٌصرؼ ممإظبرتمعوزادا

تعوظقؿفماٌـؼقظيمسـمجدهمذقًموآدمموػقمغؾقفؿمبعدمماػرعسموسـدمشرلػؿمأخـقخموضدماتؾعق

مدراور(م-26اجدادهمودوروامسؾكموروؼوهم)ص

م
م

معؿ٦ّذػملّْمأومعؿرمل٦ّخلمب٤ّمادرؼّٗ
م
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م

مبؽهمل(())ضّٓمغلنملماظؿمل٥ّماد٣ّماظزملممل٨ّمذملذملذملذملذملؼمل١ّمممممممممممممممممصمملبؽظذملذملممممممممممممممممممممممممم

م
م

مغقماومغقخ((مبلدؿغقحمممممممممممم))وععـوهمػدوءماظعورػيموؼعرفمبوٌـدائلمممممممم

موادؿمزوجؿفمغفقرؼـومموععـوػومتوعيماىؿولمممممممممممممممممممممممممممم

م

مدومممممم))وؼعرفمبوٌـدائلمدوممزؼقهمأيمدوممذوماظـقرماظلورعموػقمارؾمسرضفؿ((مممم

مموجدػؿماالسؾكمواظقفمؼـؿلؾقنموزللمبفذاماالدؿمممممممممممممممممممممممممم

م

مبمملد٦ّرممممممممراممأومآرامممممممممأرصكرملّٓمممممممممممالودمممممممممسؿملالمممممممممآذ٦ّرممممممممممم

م))وؼضملّٕفمبمملٌؽملّٓائ٨ّمرامموع٤ّمسّٕض٥ّمطـّٕمسّٓدمع٤ّماسؿؽمل٠ّماٌؽملّٓائؿملهملمممممممممم

م٥ّبفملزلالصؾمل٣ّمحؿ٧ّمسّٕص٦ّاماطـّٕمع٤ّمسّٕوقماخ٦ّت٥ّماظلمملعؿملنيموادممممممممممم

ماآلراعؿملنيموزل٨ّمبؾملّٔاماالد٣ّمتدلطمملممبػمل١ّمراممرب٥ّمعػمل١ّماظؽمل٦ّرماظضملصملؿمل٣ّ((مممممممممم
م

م

م

مضؿملؽملمملنمممممممممممممممممممممممذمملخلمأومذمملحلمب٤ّمارصكرملّٓممممممممممممممممم

م((معظملزمل٢ّماظضملّٕبمواظؿملؾمل٦ّدمِّغبّٓمد٦ّدهمل280))ع٤ّماحظملمملده((مسمملبّٕمأومػ٦ّدمأومسمملعّٕم))ص

م

مضقطونم))ؼؼظون((مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصوظغممممممممممممم

م
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مؼعربممممممممممممممممم

م

مجرػؿمممممممممممحضرعقتمممممممممؼشفىمممممممممممم
م

مسؾدمسلسماومدؾلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مغبرلمسوعؾيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

موائؾمممممممممممممماشلؿقلعمممممممممممممذرحؾقؾمممممممممممممم

م

معمملظ١ّممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممم مزاؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٓة
مممممممم

معؾبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕةمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؿملؼمل٤ّأخّٕمبشمل٦ّنمضقشملمملنمخمملرجممإظبو

مأرش٦ّ

م

مذمملروخ

م(80بمملح٦ّرمأومح٦ّرم)طؼملمملماذمملرماظؿملؾملمملماٌلضمل٦ّديماظؿؽملؾؿمل٥ّمواالذّٕافمص

مم

مػذملذملذملّٕانممممممممممممممممممممممتمملرحمأومآزرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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م

م

مطوزؿمممممممممابراػقؿماًؾقؾمممممػورانمممممممممممممممممغوحقرممممممممممممممممممممممممم

م

مممممممممممممممممممم

مازلوسقؾم)وعـمذرؼؿفماظـ مربؿد)ص(ممممم

مطؿوماذورماظقفمسػقػمرقورةمععممممممممممم

م(مممممممممممممممممممممممممممم337ومم105االغؾقوءمصمممممممممم

مادقؼم)وعـمذرؼؿفمطؾمعـماظـ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م(1))سؾقفؿوماظليم(كضبقكمواظـ مسقلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

مغب٢ّ
م

مبؽملومل
م

مدالعمملن

م

ماشلؼملؿمللّٝ

م

مأدد

                                                                 

)ٓلَٖ اُؼوة  ٙ٘ٔبهٙ ٣وْبٕ ٖٓ ىٝعزٚ هطٞهٙ عل اَُجؤئ٤ٖ، ٓػل٤ق ٛج -( ٓغ االٗج٤بءٔ)

 (.1ٕٓٝا٤ُٜٞك ك٢ اُزبه٣ـ ُِلًزٞه اؽٔل ٍٍٞخ ه٤لاه  ٓ
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مأذملّٓ

مسّٓغمملن

م
م

معضملّٓمب٤ّمسّٓغمملنممممممممممممممممممممممممس١ّم)اغعملّٕض٦ّا(مممممممم
م

مغّٖارممممممممممممممممم

م

ممملدممممممممربؿملضملهملمامنمملرممممممممعسملّٕممممممممماؼممممممممممممممممم

م

ماظؿملمملسمممممممممممممممممممسؿملالنمممممممممممممم
م

مضؿملّٗ)اٌضملّٕوفمبعملؿملّٗماظؽملمملسمواظؿمل٥ّمؼّٕجّٝماظعملؿمللؿمل٦ّن(

م

محظملزملهملمممممممممممممممممممممممممممممممسؼملّٕو
 

مدضملّٓ

مششملظملمملن

م

ماسزملّٕممممممممرؼىمل

مبطملؿملّٚ

م
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م

مسؾّٗمممممممذبؿملمملن)بشمل٦ّغؾملممل(

مضشملؿملضملهملم)بشمل٦ّغؾملممل(ممممممممورضهمل

مربؿملضملهمل

مسملّٕغ

معمملظ١ّ

مجّٔميهمل

م

م
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 ادلبحج انتبطغ

 ٌهٍبٌهبنب)حيٍى( نبً انصببئت ادلندائٍني
 حيىي )عليه السالم(: نبوةامياهنم يف . 1

اٌـدائلمظـؾقـوممضبقكممبـمزطرؼو)ؼفقومؼفوغو(موبوظعربقيم)ضبقك(مانماالدؿماآلراعلم

مأيمؼفوغوماظصوبغم.ممم)مؼؾملمملغمملمإعزملؾمملغمملم(وطـقؿف

معضملؽمل٧ّمازل٥ّؾب: وغلمطـرلةمالزلفمؼبمطؿىماظذلاثماظعربلمعـفوم)اظذيموردتمععمماعممل

اًطقؽي(مأومموابعدهمسـامأوم)اظذيمأحقوهمأعف(مالنمأعفمطوغًمسوضرمالمتـفىمأحقومسؼر

م)اةقل(مالغفمدقفمضبقلما ميونموسؾودةماًوظؼمؼبمضؾقبماظـوس.

 ٌ:ـــــــــــــوالدت  -
مضبقكمؼقحـومحقاظلمدـي ذلاثماٌـدائل(موحقاظلمضؾؾماٌقيدم)حلىماظمم46موظد

مبوغفموظدمؼبمدـيمم1دـيم ضؾؾمم7اومم6ضؾؾماٌقيدم)حلىماظذلاثماٌلققل(.موذطرماؼضو

اٌقيد.موانماظؿؼقؼؿماظصوبؽلماٌـدائلماٌلؿعؿؾمحوظقومواظذيمؼلؿكماؼضومبوظؿؼقؼؿماظقققوويم

مضبقك(مؼؾدأمعـمعقظدمػذاماظـ .م.ممإظب)غلؾيم

مطؾرلؼـمر مأبقؼـ ماظـ معـ وسـ مصو بمازلفم)زطرؼو(مموطـقؿفم)آبومدوبو(مأيموظد

عرتؾيمدؼـقيمواجؿؿوسقيمسوظقيم.موععـكمازلفمعـمطؾؿيم)زطوؼو(مؼبمموا بماظشقخامالغفمذ

دـيمسـدعوموظدمم99اظؾلونماٌـدائلماالراعلموتع م)اظؼدؼساماظـزؼفاماٌـؿصر(.موطونمسؿرهم

موظدهماظـ موضبقكماظـ  مبوركما بمزطرؼو موظؼد مواظد. صوزلفومؼبممتفاسذلفمبـؾقتف.ماعو

اٌـدائقيم)اؼـش اموبوظعربقيم)اظقصوبوت(موبوإلغؽؾقزؼيم)اظقزابقٌ(اموجوءماؼضومازلفومؼبم

م مؼقػـو(مم88اٌصودرماظعربقيمب)اظقشوع(اموطوغًمسؿرػو موظدتماظـ م)ؼفقو دـيامسـدعو
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)اغش (مذربًمعـمموػلمٕمتـفىمأبدام غفومسوضراموتذطرمعصودرماالدبماٌـدائلمبونم

مامؼردغومعوءمايقوة(مبؼدرةماظربماظعظقؿمممويم)ؼردغومادمعقومػقلاٌوءماظلؿو

مغو(.مصفلمٕمترؽبواموتؾؾقيمظدسوئفوامحؾؾًمبوظـ ماٌقسقدم)ؼفقومؼفومبعفزةماشلقيم

اموجوءمشلومصعرصؿفمعـمخيلمشرؼزةمًوسوعم22ابـفوماظـ مبعدموالدتفامإالمسـدعومرورمسؿرهم

ما عقعي متلؿقؿف مأرادوا مسـدعو ماظقفقد مبقجف موروحً م)بـقوع امبلزلا معـؾ مؼفقدؼي وء

مغو(مممـموػؾفمايقوة.و)ؼفقومؼفوذقعقئقؾم..ماخل(م..مورصضًموأبًمإالمأنمتلؿقفمب

مواؼـش موػلماٌعفزةما وظبامععفزةم ماظؾشورةماإلشلقيم بقؼفمزطرؼو ماظـ موصؼ وظد

فماظؽؿوبموػقمرغرلمؼبمحولمرؾوهمصؼدمطونمسؿرهماظقالدةم..موانمآموػؾفمايؽؿيموسؾؿ

دـيمسـدعومدسلمطـ مؼبمأورذؾقؿم..موبعدموالدتفمعؾوذرةاموضؾؾمانمتؼعمسقـومواظدتفمم22

جؾؾمبروانماالبقض(مومتمتعؿقدهمم–)مبروانمرقرامػققاراممإظبسؾقفامأخذهماٌيكمأغشمأثرام

ماظـيث مبؾقشف ماقبعد موتعوظقؿ مايؽؿي مؼـفؾ مواخذ مؼقعو. مضؾؾمعيئؽؿفمن معـ ظربماظعظقؿ

م معـممإظباالبرار موارؾ  مواظصقىون ماظؿوج مأسطل مبعدػو مواظعشرؼـا ماظـوغقي مدـ مبؾغ ان

اظـورقرائق ماظعظومم)اظـورقرائلمػقماٌؿؾقرمبوظعؾقمماظربوغقي(اموسودمبصقؾيماٌيكمأغقشم

معدؼـيمأورذؾقؿمظقففرمبدسقتفمواريحفماظـوس.ممإظبأثرام

ماٌـدائق ماظؼصي مبعقدامسـمان ماظـ مضدمتؿؾؿذموسوشموغشو مػذا مان مسؾك ماظ متمطد ي

ممم.)جؾ٢ّمبّٕوانماالبؿملّٚ(ذملباورذؾقؿامؼبمعـطؼيمتعرفم

انما دبماٌـدائلماٌدونمؼؿقدثمسـمزواجمػذاماظـ موتؽقؼـمسوئؾيمطؾرلةمعـمبـ م

ماالراع ماظؾلون مؼب مواظذيمؼع مازلفو م)اغفر( مازلفو مصؿوة معـ متزوج ماغف مصقذطر لموبـوت.

ػؿمؤاغوثاموازلومرموثيثاٌـدائلم)ا حلـاماالذرقاماالضقء(امورزقماؼضومخبؿليمذطق

مذور.م ما مدوم ما ماغصوبم)اظـوبً( ما م)ابراػقؿ( مبفرام ما مػـدام م: ماظذطقر مطوالتل: ػل

مواإلغوثم:مذورتمامرػقؿوتمػقلم)رغبيمايقوة(اماغفرمزؼقام)اغفرماظضقوء(.
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احدمطفـيماظقفقدمؼبماورذؾقؿاماخؿؾًمصقفومابؿداتمضصيموالدتفمبرؤؼيمسفقؾيمراػوم

مبوبمبقًم مؼب متؿقػٍ مارتػعًمغور ماغش مثؿ مسؾك مػؾط مراىمطقطؾو ماذ ماظطؾقعيا عقازؼـ

مو ماظلؿووؼيا ماالجرام مؼب ماضطراب موحصؾ موغقزكمما رضزطرؼو. معؽوغفوا مسـ اسبرصً

دعوماسبدرمسبقماظقفقدمواخرمسبقماورذؾقؿاموارتػعًمدقىماظدخونمؼبمبقًماٌؼدس.موسـ

اظقعوزر(مبونمؼلؿعونمم–تؾقًمػذهماظرؤؼيمسؾكمطفـيماظقفقداماوسزمرئقسماظؽفـيم)اظقزارم

مردوظيم مصؽؿؾقا مبؿػلرلماالحيم. مسؾؿ مذو مطوػـ موػق م)ظققخل( مبوظؽوػـ ماظرؤؼي بؿػلرلمتؾؽ

م ماظرؤؼيمواسطقػو ظققخلاموجوءمتػلرلماظرؤؼيممإظب)روبمؼقع (مظققرؾفوممإظبؼشرحقنمصقفو

مبوالتل:عـمضؾؾمظققخلم

يماظـوسمؼبماٌوءمؾقومؼبماورذؾقؿمواغفمدقؼقممبصؾوش)مدقفمتؾدماغش موظداموؼدسكمغم

امصوظقؼؾمظؽؿمؼومطفـيماظقفقداماذامعووظدتم"ممؾقػو"وؼلؼقفؿمعوءمايقوةمم"ؼردغو"اىوريم

اغش معقظقدااموؼؾمظؽمؼومععؾؿماظصغورامووؼؾمظؾؿقراةاماذامعووظدمضبقكمؼبماورذؾقؿ.مانم

مكءموؼصؾغمؼبمؼردغوامودقؽقنمغؾقومؼبماورذؾقؿم(.ضبقكمصبق

مواغرمليبم مزطّٕؼممل مصػملنمل مع٤ّ مغيب ممبؿملالد مدؿؿقعمل٠ّ مرؤؼهمل مػّٔه مبمملن ماظغملؾملؽملهمل صلّٕػممل

مثمملرمطؾملؽملهملماظؿملؾمل٦ّدمسػمل٧ّماالبماظرملؿملّْمزطّٕؼممل،موضممللم)اظؿملّٖار(مظ٥ّم )اظؿملزملمملبمملت(.موسػمل٧ّماثّٕػممل

م مزطّٕؼممل ماظرملؿملّْ ماالب مورد م(، ماظؿملؾمل٦ّد مؼب ماظظملؿؽملهمل متػملعمل٧ّ موال ماورذػملؿمل٣ّ مس٤ّ مابؿضملّٓ بزملظملّٝم)

متػملّٓم محؿ٧ّ مسمملشمثمملغؿملهمل، معمملتمث٣ّ مػؽملمملكمع٤ّ م)ػ٢ّ مظ٥ّ: مضمملئال مخّٓه، مسػمل٧ّ ماظؿملّٖار اظغملمملػ٤ّ

اغرمليبمع٦ّظ٦ّدا؟مػ٢ّمػؽملمملكمع٤ّماصؿملنملمبمملظضملؼمل٧ّمث٣ّمابزملّٕ،ماومطمملنمطلؿملقمملمث٣ّمضمملم،محؿ٧ّمتػملّٓم

معؽملّٔم مع٦ّظ٦ّدا؟ ماغرمليب متػملّٓ مط٨ّ معضملػملؼملممل مؼغمل٦ّن مان مؼلؿشملؿملّٝ ماالخّٕس مػ٢ّ مع٦ّظ٦ّدا؟ اغرمليب

،مصفمليمعزملرلمؼؽملؿصملّٕػمملموؼؽملؿصملّٕط٣ّ،ماذاموظّٓتماثؽملؿنيموسرملّٕؼ٤ّمدؽملهملمٕماضذلبمع٤ّمزوجيت

ماغرمليبمع٦ّظ٦ّدا؟!!م(.م
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مظؾؿكؾصمعـم ماظؽؾوراموخططقامذرا ماظقفقد مضؾقبمطفـي مؼب ماظغضىمواظؽره صوسؿؿؾ

اظقظقدمواعفم..موسؾكماثرهمشضىماالبماظشقخمزطرؼوموػؿؽبمبوًروجمعـماٌعؾدامصؿؾعفماظقزارم

)مؼمملماظؿملّٖارمسـفؿوامصؼولمظفمزطرؼو:ممصراىمثيثيمادرجيمضقئقيمتلرلمععف.مصلوظفمعلؿػفؿو

ماسّٕفمع٤ّمهّٕس؟!!مواظؽملمملرم مال ماظيتمسدلتماعمملع٨ّ ماٌرملمملس٢ّ ماظغملؾملؽملهمل، مرئؿملّٗمعبؿملّٝ ؼممل

مايمعزملرلمؼؽملؿصملّٕػممل،م مازلضمل٦ّا: موظغمل٤ّ مدؿػملؿؾمل٣ّ؟!! مع٤ّ مادري مال مخػملظمل٨ّ، مع٤ّ ماتومل اظيت

معمملموظّٓتماغرمليبمع٦ّظ٦ّدا؟!!م(. موؼؽملؿصملّٕط٣ّ،ماذا

ماظـ مبوغفمضقيموذومتوثرلمطؾرل مسؾكمربقطفاموظؼدمجوءمؼبماالدبموسرفمسـمػذا

مطوغًمعـمخيلمتلؾققوتفمًوظؼفم مضقتف معصدر مبون مؼفـو( م)ؼفقو موسؾكمظلون اٌـدائلا

وسؾودتفمظفم.صؼدمطونمزاػدامؼبماظدغقوموٕمضبىماطوظقؾماظقروداموٕمتغرهماظـلوءاموٕمؼؽـم

اظلؿوويم)ايلمابدامربؾؿفموسؾودتفمالبقفمماًؿرموالماطؾلماظؾققماموٕمؼـسؽبمعـمذوربل

ؼقمماالحدماٌؼدس.مصؾؼدممعؿقده(موالمرزلفماظطوػراموٕمؼـسؽباظعظقؿ(اموٕمؼذلكمرؾوشؿفم)ت

م.طوغًمذبؿؾماحودؼـفموتعوظقؿفمتدورمحقلمحقوزةمغعقؿمعؾؽقتمايقوةمبعدماٌقت

 صفاتْ: -
م ماظـ ماٌعؾؿ مؼ٦ّػؽملممل(طون مسؾكماطؿؾمم)ؼؾملؿملممل موػق ما مواظصقرة مواظقجف ماٌظفر حلـ

مصؿذطرماٌصودرماٌـدائقيمبونمصؿفمأوروفماظصي مبقاظدؼفا ماظشؾف مذدؼد موػق مواظؿؼقىما ح

وسقـقفمواغػفمتشؾفونمصؿموس مواغػمواظدتفماؼـش ماموذػؿفموجؾفؿفمورقظفامتشؾفونم

ماظـ مسـدموالدتفمطونمؼضلءماظؾقًم مأن موؼؼول ما مزطرؼو مواظده مورقل موجؾفي ـقرهمبذػي

ماظؾقوض مظؾودف مصؽون موعبوظف. موجفف موطونمموحلـ م)عرطـو(. ماظليم مسصو معودؽو دائؿوا

محؽقؿمًوعؾورط موعؿصدقمماوذمًووحؾقؿمًوازلف موعؿقاضع موودود مػودئ مورؾعف مبصرلة غػوذ

مضقؼيموحدؼـفمممؿعموطيعفمرر موعؾ مسؾكمتعوظقؿمربفام مجوذبقي موظف ماظصقرة وعبقؾ

مسـدعو ماظـ مضبقك مأن موؼـؼؾ موزوجؿف. موأعف م بقف موذبي موعؽرعو مربؾو ؼصؾلمموطون
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مبوظصيةمؼبماظصؾوحماظؾوطرمام مؼؾدأ مسـدعو مواغف م مخشقسف مطـرة معـ مبوظدعقع مسقـوه تغرورق

مأسشوذفوموتـصًمظصقتفموتراتقؾفماظـقراغقيماًوذعيم.م.مإظبحؿكمرققرماظلؿوءمترطـم

انمػذاماظـ مطونمؼـفؿؽمؼبمرؾوشيماىؿقعماظغػرلةماظ متطؾىماظرغبيمواظغػرانمعـم

مخ معـ مإظبؼـصرفمؼبماظؾقؾمومراظصؾوشيموصبريمذظؽمطؾفمؼبماظـفوميلاظربموسؾكمؼدؼف

متؾؼ متيعقذهموعـمؼؾغلماٌعرصيمايقيامتعوظقؿفموووروؼوهمواصؽورهماظدؼـقي.

مؼفوغوامصؿـذمررخؿفما وظبمداخؾمأورذؾقؿاموػقمحقـذاكمبعؿرم مؼفقو مأروعمغؾقـو عو

مإظبادمػقلمأبقفماظروحوغلماثـؿ موسشرؼـمدـياموحؿكميظيمسروجمؼفوغومبرصؼيمعؾؽومعـد

سوٕماظـقرمحقٌمدارماظؽؿولموايقوةماٌؿؼـياموطونمبعؿرمأربعمودؿ مدـيمأيمخيلمصذلةم

م مدسو مصؼد موعـذرًا. معؾشرًا مداسقًو مػوتػًو مؼصرخ مطون موأربع مدـي. ماظدغقوممإظباثـؿ  ريح

مسوٕماظـقرموايقوةما زظقي.مإظبواظـوسمطلمؼؿطؾعقام

مأطـرمعومطونمؼؿ قخكماظدضيمؼبماضؿـوصمايؽؿيمواظعدلمعـمدواخؾمبطقنماظؼصصمعو

وايؽوؼوتماظ مطونمؼروؼفومسـماٌيئؽيموا غؾقوءمؼبمأعودلماظؾقوظلامصوغؿشرمخدلهاموذاعم

رقؿفاموتـوضؾًماظرواةمأعرهاموتداوظًمسؾكما ظلـمأحودؼـفاموأبؾغمطؾمعلوصرمطؾمضوئؿام

مضدمزفرمعؽبـمؼؾ مبلغف شرماظـوسموؼطؾىمادؿغػورماًطوئ موؼعؿدموحدقبثماظغوديماظرائ ا

اظلوظؽ مؼبماظرلدغو.مصوتلعًمرضعيماظدسقةاموأرؾ مؼفوغومعـمؼلعكمإظقفماظـوسموطبطؾقنم

ودهاموؼعظؿقنمذلغف.مأحؾفمطؾماظطقؾ امحؿكما ذرارمصوغفؿمضدمخوصقامسؾكمأغػلفؿمعـفم

م معـفمأنمؼعؿدػؿمبوٌوءماىوريمإظبوتوضقا مإذنمأرؾ مظـؾقـوماظؿقبيمسؾكمؼدهمورؾؾقا .مػؽذا

معؾوركمازلفمأغصورموأتؾوعمؼؿزاؼدونمطؾمرؾوحمحقٌمؼصطؾغقنمسؾكمؼدهمؼبم مؼفوغو ؼفقو

م.(1)زلوعمايؽؿمواٌقاسظمواظـصوئ مواظدروسمواظعدلمإظباظرلدغواموؼلعقنمؼبمأعودلماظؾقوظلم

مأر موعرػقبًواموطقػمالموػقماظردقلموروحىمردوظيمايؼمصؼد موربؾقبًو مععروصًو ؾ 

مواالبـمواٌعؾؿمواٌرذدمواظقاسظمظؽؾماظـوسموظؽؾمتيعقذهما ما بموا خ مطون مصؼد ظلؿووؼي.

                                                                 

 ( االٍزبم ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة ٍل٢ٗ.ٔ)
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موعرؼدؼفمواظلوظؽ مععفمؼبمررؼؼماظؿقبيمواظـدممواالدؿغػورمؼبمررؼؼمايؼام مأتؾوسف وظؽؾ

أخقفممإظبما غلونؼػقضمسـمحوجيممووضقلمايؼامواظؿعوعؾمععماظـوسمبويؼاموبذلمطؾمع

وجمإظقفامبؾمأنمؼؼؿلؿمعومسـدهمععمشرله.مأعومشقوبفمصيمؼلؿطقعماٌرءماظذيمضبؿما غلون

أنمؼؼدرموظقمبؼؾقؾمعـماظدضيمعومأروبماظشعىمطؾفاماظذيمتوبعمؼفقومؼفوغومأومزلعمعـفمأوم

مأردكمشلؿمبوظؼقلمواظػعؾمضقاسدمسيضيم مصؾؼد ماضؿدىمبف. مأو مسؾكمؼده متؿؾؿذ مأو معـف أخذ

مقعًومععمايلماظعظقؿموايقوةما زظقيماٌؿؼـي.وسيضؿفؿمعبما غلونبلخقفمما غلون

م.اِّرضخمملظ٠ّماظلؼمل٦ّاتمومإظبوأدغمملهمابؿؾملممللمعؾمملركمازل٥ّم

م.ربىبمدؾقمملغ١ّ

م.عضملصمل٣ّماظؽمل٦ّرماظلؼملمملويم–اي٨ّماظضملصملؿمل٣ّممبفملد٣ّ

موتعملؾ٢ّم م)اٌػمل٦ّاذهمل( مأغممل مخشملمملؼمملي، مظ٨ّ مواشظملّٕ مواظؽملّٖاػهمل، ماظزملقهمل مربىب مؼممل اعؽملقين

مأغوملما ماظّٕاغبني، مارح٣ّ مؼممل موتلؾؿملقمملت٨ّ موردّْمدسمملئ٨ّ مبزملّٕيمآلبمملئ٨ّ، ماظّٔيمعّٓمب ًمملظ٠ّ

صغملّٕيموسعملؿملّٓت٨ّمظػملقؿملمملةماِّزظؿملهمل.مادؿلؼملق١ّمؼمملمخمملظ٠ّمايؿملمملةمأاّلمتؾضملّٓمدمملئاًلمصعملرلًامسؽمل١ّ.م

ماظّٔيم ماًمملظ٠ّ ماظلؼمل٦ّات، مخمملظ٠ّ مؼممل ماظلؾضملهمل موج٦ّد مس٤ّ مومبضملّٖل مادؿلؼملق١ّ مت٦ّاضّٝ بغمل٢ّ

مارزضينم مسّٓاظؿ١ّ، مع٤ّ مسّٓاظيت مظؿغمل٤ّ مأض٦ّل: مأن موتلؾؿملقمملت٨ّ، موصالت٨ّ مارومملئ٨ّ تعملؾقب٢ّ

مؼبمعػملغمل٦ّت١ّ،موأض٣ّمظ٨ّمدغملؽملممًلمؼبمسممل١ٌّموالمهؼملػملينمسنملءمأخشملمملئ٨ّماظيتمأثعملػملوملمطمملػػمل٨ّمع غملمملغممًل

مأغوملمأغؾملؿملوملمسؽملمملئ٨ّم مِّجػمل١ّ، ماظصملػمل٣ّ مأهؼمل٢ّ مط٨ّ مأعمملع١ّ، مأتدلأ مط٨ّ مارسين ماظضملمملٕ. بؾملّٔا

موسصملؼملوملم مبعملػمليب، متغملػملؼملومل ماظّٔي مأغممل مِّجػمل١ّ. مسمملش ماظّٔي مواالب٤ّ موشّٕد١ّ مسؾّٓك ِّغ٨ّ

مسّٓاظؿ١ّ مأعمملم موزؾملّٕي مضمملعيت موحؽملؿملومل مص٦ّقمسعملؿملّٓت٨ّ، مع٤ّ ماظّٔي ماشلمملدئ مايمملط٣ّ مأغومل .

مضمملدم.مأغوملماظؽمل٦ّرماظؽملعمل٨ّماظّٔيمؼضملػمل٦ّمط٢ّماِّغ٦ّار .مؼمملمخمملظ٠ّماظّٕاؼمملتماٌؿعملؽملهمل،موؼمملم(1)اظسملؿملمملء

مدسمملءم مظؽملممل مأضّٕنب ماظؿلؾؿملّّ، مورب ماي٠ّ، مردمملالت معبؿملّٝ مورب ماًظملؿملهمل، ماظؽملصمل٣ّ خمملظ٠ّ

                                                                 

 ( االٍزبم ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة ٍل٢ٗ. ٔ) 
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موظغمل مظ٨ّ مواظضملّٖم ماظعمل٦ّة مواعؽملّّ مصغملّٕي، موادؽملّٓ ماٌالئغملهمل، متلؾؿملقمملت موتعملؾقب٢ّ ٢ّماِّثّٕؼني،

موارسينمبعمل٦ّت١ّ،موأظؾلينمع٤ّم موأحؾؾينمبعملػملؾ١ّ، مضضملينمهوملمأغصملمملرك، ربيبمازل١ّ.

موا٦ًّف،م مسينماٌزملمملئنمل، مأبضملّٓ مضّٕب١ّ. موالمهّٕعينمع٤ّ مغ٦ّرك، مواطلينمع٤ّ بؾملمملئ١ّ،

واظطملـؿملمملن.مأغعملّٔغ٨ّمع٤ّمدشمل٦ّرماظغمل٦ّاطنملماظلؾضملهمل،مواِّبّٕاجماالثينمسرملّٕ.مأبضملّٓغ٨ّمس٤ّمضؾسملهملم

ينمع٤ّمضّٕب١ّ.مدػملقينمضّٓماظرملّٕ،موأد٦ّارماظرملّٕ.محّٕرغ٨ّمع٤ّمضؿمل٦ّدمحؾمملئ٢ّما٦ٌّت.مالمهّٕع

مسينماظضمل٦ّزم موأبضملّٓ ماظرملّٕ، مواطؾّّ ماظضملمملٕ، مرضمملبمعظمللّٓيمػّٔا مسػمل٧ّ ماي٠ّ مودػملّٛ اظطملسملنمل،

مواٌزملمملئنملم ماظل٦ّء، موأؼمملم ماظطملسملنمل، مودمملسهمل ماًمملدّٕؼ٤ّ، موشظمل٦ّة ماظلؿمللمل، موايّٜ واظظملعملّٕ،

اظيتمهّٓثمؼبمط٢ّموضومل.ماعؽملقينمايؿملمملةماِّزظؿملهمل،موادعملينمعمملءمايؿملمملةماٌؽملضملّ٘،موأسؼملّٕم

مواجضملػملينمعّٝمأخ٦ّاغ٨ّماظؽملمملص٦ّرائؿملنيمط٨ّممظ٨ّ ماظلضملؿملّٓ، مواعؽملقينمايّٜ ماظزملّٓضهمل، علؿ٦ّدع

موتالعؿملّٔي،م موأبؽملمملئ٨ّ مزوجيت موعضمل٨ّ مػمملدئممًل، مشّٕدممًل مظ٨ّ مؼطملّٕد٦ّا موط٨ّ مبعملّٕب٨ّ، ؼغمل٦ّغ٦ّا

ماظّٓسمملءم مأبؽملمملئ٨ّمودؾملّٕمرالب٨ّ.مبؾملّٔا مغصملّٕ مس٤ّ مابؿضملّٓ مأن مدون مذؿملك٦ّخيتمعؾمملرطهمًل واجضمل٢ّ

مظ٨ّموِّب٨ّموِّع ٨ّموٌضملػملؼمل٨ّموظّٖوجيتموِّبؽملمملئ٨ّموتالعؿملّٔيمواظزملالةمارو٨ّمشظملّٕانماًشملمملؼممل

ماِّغظملّٗماظيتمغؾملسملوملم اي٨ّماظضملصملؿمل٣ّموِّجػمل٥ّ،موادؿعملّٕماد٣ّمعؽملّٓادمػؿمل٨ّمداخ٢ّممبفملد٣ّوظغمل٢ّ

مواي٨ّم ماظضملصملؿمل٣ّ، مظػملق٨ّ موحعملممًل ماظضملصملؿمل٣ّ، مظػملق٨ّ مغضمل٣ّ مبمملإلميمملن. مواٌظملضملؼملهمل ماظزملمملدضهمل ضػمل٦ّبؾملممل

مهوملمربمملطمايؿملمملةماٌعملّٓس.م موصبؼملضملؾمل٣ّ موالمصبمملصؿملؾمل٣ّ، مؼّٖط٨ّمط٢ّمربيبمازل٥ّ، اظضملصملؿمل٣ّ

مؼبم مسّٖؼّٖ مواي٨ّ مؼّٕذّٓوغؽملممل. ماظّٔؼ٤ّ مظػملّٕجمملل موايؿملمملة متـعملظملؽملممل، موايؿملمملة متضملّٕصؽملممل، ايؿملمملة

م.ععملمملع٥ّ،موؼّٖط٨ّمط٢ّماظزملمملدضنيماظزملممليني

موعـؾ مواٌلق م..مصفؿو معومب مؼقحـو مخبصقصماظعيضي عومػقمععروفمتعوررامماعو

ماٌلق م مجوء موظؼد موضقاحقفو. ماورذؾقؿ مؼبمعـطؼي مزعـقي مظؽلممإظبظػذلة مؼفوغو ؼؿؼؾؾمؼفقو
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مرؾوشؿ مرصضمؼقحـو ماظؾدء موؼب مؼدها مسؾك ماظصؾوشي م عر مأغصوع ماظـفوؼي مؼب موظؽـ لمشلأف

م.(1)يمأػؿقؿفوماظيػقتقيمواالجؿؿوسقيمبوظـلؾيمظؾؿلق اظصؾوشمهرؾغماٌلق اموضدمطونمشلذو

م(2)ػًىد اننبً حيٍى )ع(

مبّٕخؿملمملم)ع٤ّمصّٕضهملماآلؼلؽملؿملني(

مظمل٨ّمأوماظؿملرملمملعمأوماظؿملزملمملبمملتغرملممممممممممممممزطّٕؼمملم)ع(ممممممممممممممممم

ماغؾملّٕممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضبؿمل٧ّم)ع(ممممممممممممممممم

مأغؾملّٕمزؼ٦ّاممممممذمملرم-إغزملمملبممممدمملمممم-مإرػؿملؼملمملتمػؿمل٨ّم-مبؾملّٕامم-مػؽملّٓانمممذمملرات

مذطّٕمأغـ٧ّممممممممممذطّٕممممأغـ٧ّمممممممممممممممذطّٕمذطّٕمأغـ٧ّمذطّٕ

مت٦ّأمممممممممممممممممممت٦ّأعمملنممممممممممممت٦ّأعمملنممم

ماظـ مابـماالربع ماظوميان )عؾوركمازلف(مضوممبعددمطؾرلمعـمضبقكمؼقحـولؿ مسوعو

ماظـ ماٌؾوركمومضدموردتمػذهماٌعفزاتمبشؽؾمواض مؼبم اٌعفزاتمدالظيمسؾكمغؾقةمػذا

ماظؽؿىماٌـدائقفماٌؼدديمومعـفو:

 ائٍتنبً ادلند
عـماٌرتدؼـماٌـدائق ممًاغدثورػوامصؼدماضـعمطـرلؼعدماظـ مؼفقومربقلماٌـدائقيمبعدما

دؼـفؿماظؼقؼؿ.موبعدمأنمأردكمؼفقومدسوئؿماظدؼـماٌـدائلمورؾؼمتعوظقؿمتقضػمعـممإظبظعقدةمبو

موغصقرفوم ماٌـدائقي مأحؽوم موذظؽمالطؿؿول ماٌـدائقيا ماظؿؾشرلمبوظدؼوغي ماآلن موحؿك وضؿفو

موصؼ مؼفقو.موشدا مظؾشرؼعيمانمعـمطبرجمعـماظدؼـماٌـدائلماٌؼدديمبقادطيمآخرمأغؾقوئفو ًو

مع معرتدًا مؼؾبعد مآخر مدؼـًو مرجقسفمووؼعؿـؼ موبوظؿوظلمالمصبقزمذرسًو ظقفمبليمحولمعـمارضًوا

ما حقالاموػذهمايوظيمضرؼؾيمعـمعػفقمماظردةمؼبماظدؼـماإلديعل.

                                                                 

 ( االٍزبم ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة ٍل٢ٗ.ٔ)
 .21ٖٔ، ثـلاك، ٔ، ُٛلزبػ اُي٤ٛو١ػجل ا،( ربه٣ـ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ اُؼوة اُجبئلح ٕ)
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 ))ادلزتد، كًب جبء يف نصىص انكنشا ربب اطرتانٍب((
مملغ٥ّمواغزملّٕفمس٤ّمذّٕؼضملهملمرب٥ّكبمصالمتؿكػمل٦ّامسؽمل٥ّموحمملوظ٦ّام)اذامارتّٓماحّٓمعؽملغمل٣ّمس٤ّمامي

م ماالميمملن متضملؿملّٓوا ماظـمملغؿملهملموجؽملّّممإظبان مارتّٓمػ٦ّمس٤ّماميمملغ٥ّمظػملؼملّٕة اظرملّٕمصالممإظبضػملؾ٥ّ،ماذا

مسؽمل٥ّموحمملوظ٦ّامانمتؽملعملّٔوهمع٤ّمخشملؿملؽؿ٥ّ،ماذامارتّٓمػ٦ّمس٤ّمدؼؽمل٥ّمظػملؼملّٕةماظـمملظـهملموجؽملّّم تزملّٓوا

بمملبمبؿملوملماٌؽملّٓامودس٦ّهممإظبّٔوامب٥ّمظػملرملّٕمصالمتذلط٦ّهموذفملغ٥ّموحمملوظ٦ّامانمتضملؿملّٓوهماظؿملغمل٣ّ،مخ

ؼلؼملّٝماظذلاتؿمل٢ّموادسؿملهملماظزملالةمواتّٕط٦ّهمؼعملّٕأمؼبمطؿنملماظرملّٕؼضملهملمواٌكشمل٦ّرمملتماظّٓؼؽملؿملهملمظغمل٨ّم

مإظبؼػملنيمضػملؾ٥ّموؼلؿسمل٨ّءمبؾملّٓاؼهملماظؽمل٦ّر،مإنمبّٓامؼزملطمل٨ّمواغشملػمل٠ّمؼرملؾملّٓمورجّٝماخرلًامتمملئؾممًلم

شملؿملؽؿ٥ّ،موظغملؽمل٥ّماحسملمملنماالميمملنمصمملحؾ٦ّهمواتّٕط٦ّهمؼمملخّٔمعغملمملغ٥ّماظلمملب٠ّمبؿملؽملغمل٣ّموالمتػملضملؽمل٦ّهمً

ماالصطملمملءمو مس٤ّ مومتمملغّٝ محؽبّٕؽبن دؼؽمل٥ّمصمملضػملضمل٦ّهمع٤ّمودشملغمل٣ّمطؼملمملممإظباظرملؾملمملدةمواظّٕج٦ّعممإظباذا

متعملػملضمل٦ّنمغؾؿهملمدؿملؽهملمظؿملعملؿ٢ّمػ٦ّمذّٕمضؿػملهملمع٤ّمضؾ٢ّماظلػملشملهملموع٤ّمث٣ّمؼػملعمل٧ّمبمملظؽملمملرماٌؿعملّٓة(.م

زلوئفماظؿزامماٌـدائققنموطفـؿفؿمبوظعؿؾموصؼماظؼقاسدممإظبوعـذمأنمرصعمآمغؾقفمؼفقوم

رؼعقيمواظػؼفقيماظ ماخؿطفومؼفقوامواظلرلمسؾكمػديمدـؿفمودـيمعـمدؾؼفمعـمأغؾقوءماظؿش

مآدم(امودومم)ذقممبرمغقح(اموشدرؼسم مبر موذقٌم)ذقؿؾ مضدعوؼو(ا م)طدلا مآدم اٌـدائقي:

)دغوغقخً(اماٌؿؿـؾيمبلضقاشلؿموأصعوشلؿماظ مدوغفوماظـ مؼفقومؼبمطؿوبفم)دراذومإدمؼفقو(.م

م ماظـ  مدـي معـ ماظـقوبموطون مبو بقضمعـ ماطؿلوؤه معـدائلا مطؾ مؼطؾؼفو ماظ  ؼفقوا

سوٕماظـقراموػقموصؼماٌعؿؼدممإظبشرلما بقضمعـذموالدتفمحؿكمرعقدهمم)اظردؿو(اموٕمؼرتدكب

ماٌـدائلمعومارتداهمطؾمعـمدؾؼمؼفقومعـمأغؾقوءماٌـدائق اموطؾماٌـدائق معـمبعده.

م مطقؼـو(ا مؼبمطؿوبم)حران مجوء مٌو موردقاًلاموؼبماٌـدائقيمووصؼًو مغؾقًو مؼفقو مطون صؼد

ماظؿػلرلم موػذا مربددةا مخوري مآممبفؿي مبلعر معردؾ ماغف م)ذؾقفو(: مردقل مطؾؿي تع 

اٌـدائلمٌعـكمردقلمعغوؼرمظؾؿػلرلماإلديعلماظذيمؼـصمسؾكمأنماظردقلمػقمعـمؼقحلم
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متع مأغفمبعٌمبردوظيامظفمآموؼلعرهمبؿؾؾقغماظردوظي.مصصػيماظردقلمظقفقومؼبماٌـدائقيمال

موإ ومػلمػـوممبعـكماغفمردقلمإلسودةمبـوءماظدؼـماٌـدائلموعـؼذًامالتؾوسف.

 ٌهٍب وانظٍد ادلظٍح
موردمؼبماظعفدماىدؼدمحقلم ظدىماظؾوحـ ماٌـدائق مطـرلمعـماالسذلاضوتمسؾكمعو

رأدفمبلعرماظعيضيمب مغؾقفؿمؼفقومواظلقدماٌلق اموخوريمحقلمضصيمعؼؿؾمؼقحـومبؼطعم

أطـرمعـمأربع مم–وصؼمععؿؼدػؿمم–ػرلودسامصرلونماغفومشرلمرقققيام نمؼفقومسوشم

مأوالدمسدؼدؼـامثؿمرصعفمآمإظقفمصفقمحلمؼبماظلؿوء.موطذظؽمحقلم دـيمأنىمخيشلو

تؾشرلهمبؼدومماظلقدماٌلق امحقٌمؼرونمأنمؼفقومػقمروحىماظردوظيامواغفمٕمؼردؾمأبدًام

لقدماٌلق اماظذيمؼعدوغفمذبردمذكصمعؼدسم غفمغولماظصؾوشيمسؾكمظؾؿؾشرلمبؼدومماظ

ؼدمؼفقو.مطؿوماغفؿمؼعؾؼقنمأػؿقيمطؾرلةمحقلماظؿؿوثؾمب مذكصقيمؼفقوموذكصقيماٌلق ام

مسؾكمذظؽمبوظؼقلم موؼلؿشفدون ماظؿعؿقدا موؼب ماٌعفزات مؼب موأسؿوشلؿو مدسقتقفؿو وتشوبف

واًقارقمعومػقمإالمؼقحـوماٌعؿدانممحبؼقؼيمإدسوءمػرلودس:مبونمسقلكمروحىماظؿعؿقد

اظذيمضطعمرأدفمثؿمضوممحقًومعـمسوٕما عقات.موععمإضرارماٌـدائق مبقجقدماظشكصقؿ :م

ؼفقوموضرؼؾفمسقلكاموانمذظؽمحؼقؼيمواضعيمتـؾؿفوماظؽؿىماٌؼدديماٌـدائقيموخوريمطؿوبم

مؼدسقفماظعفد مؼبمغصقرفاموظؽـفؿمؼعؿؼدونمبلنمطؾمعو مؼفقو ماد اىدؼدمظشكصقيممدراذو

ماظلقدماٌلق معـمأسؿولمعومػلمإالمأسؿولمغؾقفؿمؼفقومؼؾبفوغو.ممممم

مسوذوم مبلغفؿو ماٌـدائقي ماظعؼقدة موصؼ ماٌلق  مواظلقد مؼفقو مب  معو ماظعيضي وتـقصر

مإظبعؿعوررؼـمؼبمصذلةمزعـقيمواحدةموضؿـمعـطؼيمجغراصقيمواحدة.موانماظلقدماٌلق مجوءم

ظؽلمؼـولماظصؾوشياموؼبماظؾدءمرصضمؼقحـوم دؾوبمزبؿؾػيمسـمؼفقوموػقمسؾكمغفرما ردنم

مؼفقوم واعرمإشلقيمورقغم ماغصوع ماظـفوؼي مؼب موظؽـ ماىدؼدا ماظعفد ا دؾوبماظ مأوردػو

)ػؾشملوملمردمملظهملمع٤ّمبؿملوملمأواثّٕمتعمل٦ّل:ماظلقدماٌلق مؼبمغفرما ردنماٌؼدديموذظؽمسـدعو:م

مؼبمؼّٕدغممل،مواصضملّٓمض مأصؾطمل٥ّ ماٌلؿملّّ. مأصؾّٞ مضبؿمل٧ّ ظملهملماظؽملؾملّٕ،محؿملىملماظّٕوحممتـػملوملمؼبمؼممل
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مأغوملم مظرلدغممل: موضمملظومل معؿضملّٓدة، مبفملظ٦ّان ماٌمملء موظ٦ّقبغومل مؼّٕدغممل مص٦ّق مصػملؿملؾممًل مرزلومل غبمملعهمل

ضّٓدؿين،موضّٓدوملمأبؽملمملئ٨ّ،مصمملٌمملءماىمملريماظّٔيماصشملؾّٞمب٥ّماٌلؿملّّ،مأصؾّّمظ٥ّمعمملءـبمععملّٓدممًل،م

مأضق٧ّم معؽمل٥ّ مذّٕب ماظّٔي مواٌمملء مظػملعملّٓس، مروحممًل مأصؾّّ متؽملمملوظ٥ّ ماظّٔي ماٌؾمملرك واًؾّٖ

مأسشمل٧ّمضّٕبممل معممل مػ٨ّ مؼؾملؿملممل مؼّٓ مسػمل٧ّ ماظؿضملؼملؿملّٓ مأو ماظزملؾمملشهمل مػّٔه مبفملن ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن موؼّٕى غممًل(،

ظػمللؿملّٓماٌلؿملّّمأػؼملؿملؿ٥ّماظالػ٦ّتؿملهملمواالجؿؼملمملسؿملهمل،معّٝمأنمعمملمؼظملؾمل٣ّمع٤ّماظؽملّٙماٌؽملّٓائ٨ّماظلمملب٠ّم

ػ٦ّمأضّٕبمبغملـرلمظػملؼملضملؿعملّٓماٌلؿملق٨ّممممملمؼظمللّٕهماٌؽملّٓائؿمل٦ّن،مب٢ّموتغملمملدمالمدبؿػملّٟمس٤ّمغّٙم

م مجمملء م))حؿملؽملؽّٔلب ماىّٓؼّٓ: ماظضملؾملّٓ ماىػملؿمل٢ّ مع٤ّ ممإظبؼل٦ّع مظؿملضملؿؼملّٓمعؽمل٥ّم*ممإظباِّردن ؼ٦ّحؽملممل

مصفملجمملبم م* مإظ٨ّقب!( موأغوملمتفملت٨ّ معؽمل١ّ، ماسؿؼملّٓ مأن مربؿمملج م)أغممل مضمملئاًل: معؽملضمل٥ّ مؼ٦ّحؽملممل وظغمل٤ّ

ؼل٦ّعموضممللمظ٥ّ:م)ازلّّماآلن،مِّغ٥ّمػغملّٔامؼػملؿمل٠ّمبؽملمملمأنمغغملؼمل٢ّمط٢ّمبّٕقب(.محؿملؽملؽّٔلبمزلّّمظ٥ّم*م

ماظلؼملمملواتمضّٓماغ ماسؿؼملّٓمؼل٦ّعمصضملّٓمظػمل٦ّضوملمع٤ّماٌمملء،موإذا ظملؿقوملمظ٥ّ،مصّٕأىمروحمآمصػملؼملممل

م(.16م–م3/13غمملزاًلمعـ٢ّمغبمملعهملموآتؿملممًلمسػملؿمل٥ّ((م)عيت:م

مظؾلقدماٌلق امالمندم ماٌـدائق مععموضوئعماظعفدماىدؼدمبعؿودةمؼفقو ماتػوق وعع

مأومععفزاتمأومرؾىمأومضقوعيماظلقدم مغشقء مأو موالدة مسـ ماظـصقصماٌـدائقي مؼب أيمذطر

ماي مدرلة مؼب ماظؿشوبف موظؽـ معـفؿواماٌلق . مطؾ مبفو مبشر ماظ  ماظردوظي مرؾقعي موؼب قوة

ماظـوسمظؾؿقبيامادؿدسكمطؾمذظؽاموعـذمتؾؽما ؼومموحؿكماآلنامانم مبؿعؿقد واذذلاطفؿو

تلؿؿرمطؿوبيمحبقثمودرادوتموضقوممجدظقوتمطـرلةمحقلماظعيضيماظروحقيمعومب مػذؼـم

م. اظـؾق

م

م

م

م
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 صباغة يهيا )املصبتا(

مص مبقجقد ماٌـدائققن مرؾوشؿفؿ)ؼعؿؼد مب  مورؼلقي مذرسقي مطؾرلة موب م1قارق )

مإظبلما رض(مسـدماٌلققق امصوظصؾوشيماٌـدائقيمػلمرؼسماظدخقلمعـماظعوٕم2اظعؿودة)

سوٕماظـقرماظلؿووي.مبقـؿوماٌعؿقدؼيمؼبماظدؼـماٌلققلمتع مإسينماظؿقبيمٌغػرةماًطوؼوام

ىدؼدةامصوظعؿودةماٌلقققيمػلماٌقتموػلمتـؾعمعـمصؽرةماًيصمعـماًطقؽيمواظقالدةما

ثؿماظؼقوممبقالدةمجدؼدةميقوةمجدؼدةمظؽؾمعـمؼعؿدمؼبماٌلق اموػذامعومتدلمسؾقفمردوظيم

م مبقظس: مأؼسملممًل((ماظؼدؼس معضمل٥ّ موضؼملؿ٣ّ معضمل٥ّ مدؾبصؽملؿ٣ّ ماٌلؿملّّ مؼب متضملؼملّٓمت مسؽملّٓعممل ))أغؿ٣ّ

ؽملّٓائؿملهملمؼؿ٣ّم(.موظّٔظ١ّمصؾملؽملمملكمصّٕقمطؾرلمبنيماظزملؾمملشهملمواٌضملؼمل٦ّدؼهمل.مصظمل٨ّما2/12ٌ)ط٦ّظ٦ّد٨ّ:م

مؼ٦ّعممًل،معّٝماغ٥ّمبؾملّٔاماظضملؼملّٕمٕمؼّٕتغملنملمأيمخشملؿملؽهملمنيصؾمملشهملماظشملظمل٢ّمبضملّٓمأنمؼؾػملّٞمسؼملّٕهمثالث

موؼ ماٌؽملّٓائ٨ّبضملّٓ. ماظّٓؼ٤ّ مؼب ماٌؿظملعملؾمل٦ّن مرعمل٦ّسماظؿضملؼملؿملّٓماٌلؿملقؿملهملمشملػمل٠ّ مسػمل٧ّ )اظؽملمملص٦ّرائؿملني(

)عزملؾ٦ّتمملمضمملذؿملّ٘مثممل(مععملمملب٢ّماالد٣ّماآلراع٨ّمظػملزملؾمملشهمل)عزملؾ٦ّتممل(.موػ٣ّمؼعمل٦ّظ٦ّن:اد٣ّم)عمملعؿملّٓو

م.أي:ماظزملؾمملشهملمأضّٓممع٤ّماٌضملؼمل٦ّدؼهملمعمملعؿملّٓوثممل(،

وبلؾىماظصؾوشيمؼلؿكماظـ مؼفقو:م)ؼفوغومعصؾوغو(مأيماظصوبغامحقٌمطونمؼصؾغم

بطرؼؼيمعـمدؾؼفمعـما غؾقوءاموؼؿؾقماآلؼوتمذاتفوماظ مطوغقامؼؿؾقغفوامواظ مالزالمؼؿؾقػوم

مؼردده:م)رؾقًمإمبصؾؿفمإدمآ دم(موتع :مرجولماظدؼـماٌـدائلمأثـوءماظصؾوشياموأػؿمعو

موأؼسملممًلم ماٌؽملّٓائؿملهمل. ماظّٓؼمملغهمل مؼب مرعملّٗماظزملؾمملشهمل مضّٓم مسػمل٧ّ مؼّٓل مممممل مآدم، مبزملؾمملشهمل اصشملؾطملومل

ماد٣ّم ماٌؽملّٓائؿملهمل مظػملؼملضملؿعملّٓات ماظّٓاردني مبضملّٚ مأرػمل٠ّ مبمملٌمملء ماظؿشملؾملّٕ مأو ماظزملؾمملشهمل بلؾنمل

                                                                 

( االٕطجبؽ: أٝ اُٖجـخ، رؼ٢٘ اُؼٔبكح ك٢ أُبء، ٕٝلخ اُٖجبؿخ كه٤وخ اُزؼج٤و ٛ٘ب، كؼ٘لٓب ٔ)
٣ُـطٌّ اُضٞة ك٢ ٓبء اُٖجبؿخ ٣ٌٕٞ ثِٕٞ، ٝػ٘لٓب ٣قوط، ٣ٌٕٞ ىا٤ٛبً ثِٕٞ آفو، ٌٝٛنا 

ف األٜٗبه، ُْٝ ر٘وطغ، اإلَٗبٕ. ٖٝٓ أُؼوٝف إٔ ٛوًٞ اُزطٜو ثبُٔبء اٍزٔود ػ٠ِ ٙلب
 ٝهثٔب األهوة ٜٓ٘ب ُِطوًٞ أُ٘لائ٤خ ٢ٛ ٛوًٞ اإلُٚ ٤ٓضوا ك٢ اُيهكّز٤خ.

ِٚ ثٔبء أُؼٔٞك٣خ، ٜٝٓ٘ب رؼٔل ٝاػزٔل، ٝإِٜٔب آها٢ٓ ٖٓ ٕ) َّ ل اُْقٔ أ١ ؿ ّٔ ( اُؼٔبكح: ٖٓ ػ

 اُؼٔل أ١ اُجَِ.
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مس٤ّم ماظذلاثماظّٓؼينماٌؽملّٓائ٨ّ مؼب مورد معممل مبفملن مػقملالء موؼضملؿعملّٓ ماٌؽملّٓائؿملني، مسػمل٧ّ )اٌطملؿلػملهمل(

وتػملعملؿمل٥ّماِّجبّٓؼهملموسػمل٦ّمماظغملؿمملبمواظؿظملعمل٥ّمبمملظّٓؼ٤ّمؼبمعؽملشملعملهملمبضملؿملّٓةمس٤ّمماظؽمليبمؼؾملؿملمملموغرملمملت٥ّ

ع٤ّمإٌّتظملضملمملتماحملؿملشملهملممةأورذػملؿمل٣ّ،مضؿمل٢ّمإغؾملممل:م)جؾ٢ّمبّٕوانماِّبؿملّٚ(،مرمبمملمطمملغوملمواحّٓ

م)االدؿملؽملؿملني(مأوماٌطملؿلػملهمل،م معبمملسهمل ماٌؿملوملمحؿملىملمطمملغوملمتعملؿمل٣ّ مضّٕبماظؾقّٕ مضؼملّٕان مبؽملشملعملهمل

م.نيّٓماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملوؼعمل٦ّلمآخّٕونمرمبمملمطمملنمػّٔاماىؾ٢ّمع٤ّمعؽملمملر٠ّمتضملؾ

ا دقـققنمأومعغؿلؾيماظصؾوح:مػؿمصرضيمؼفقدؼيمطوغًمرؼقسماالشؿلولمأػؿماظشعوئرم

مضؾؾمطؾمريةاموضؾؾماظـطؼم مبوالشؿلول مؼؼقعقن مصؽوغقا اإلظفاموؼعؿؼدممبلدؿؼبمسؼقدتفو.

معـفؿمأوماغفمسؾكما ضؾمالزعفؿمظػذلة. ماٌعؿدانمطونمععؾؿفؿمأومواحدًا مطـرلونمبونمؼقحـو

(امحبفيماغفمتعؿقبدمسؾكم1وعـماظؾوحـ معـمسلؾمبفذهماظطوئػيمأؼضًوماظلقدماٌلق مغػلف)

ؼدمؼقحـوموصؼمػذهماظطؼقسممتوعًوماظ متـصمسؾكمأنمإغلوغًومؼعؿدمإغلوغًو.موػـوكمعـمؼؼقلم

مؼذلأسمػذهم مطون ماٌعؿدان مؼقحـو موأن ماٌغؿلؾيا مظػرضي متعقد ماٌـدائقي ماظدؼوغي مأرقل بلن

م(2)اظػرضي ظؼرنماظـوظٌماوضدمزؾًمبؼوؼومعـمصرضيماٌغؿلؾيمعقجقدةموتؼقممبطؼقدفومحؿكم.

ماٌقيدي.

 ايهاى الييب يهيا وفاة

(محقلم29م–م16/17المؼمعـماٌـدائققنمبوظؼصيماظقاردةمؼبماظعفدماىدؼدم)عرضس:م

مبدونمأيم مزواجفمعـمأرعؾيمأخقفاموؼعدوغفو مبلؾىمععورضؿف ضؿؾمػرلودسمظؾـ مؼفقو

متورطب مصونمظؾؿـدائق مرواؼيمأخرىموردتمؼبمطؿوبفؿماٌؼدسمدـد موبوٌؼوبؾ مدؼ ا مأو ل

مربو(متؼقلمبونمروحمؼفقومشودرتمجلدهمبلعرمربفمورعدتمبؾدماظـقر) (.مطؿومأطدم3)طـزا

م مسرج موإ و مؼؾبؼؿؾ مٕ مؼفقو مأن مؼفقو: مإد اظلؿوءامبرصؼيمأضدسماٌيئؽيمممإظبطؿوبمدراذو

ماظذ م)عـدادػققبل(ا مثيثمدـقاتمورؾىمعـفما ثريماظعظقؿ مسؿره مبشؽؾمرػؾ مظف يمزفر

                                                                 

ا٤َُٔؼ ُٔوح ٝاؽلح ك٢ ؽ٤بح ( ٛوٌ اُؼٔبكح أٝ اُزط٤ٜو أُزٌوه ك٢ ا٤َُٔؾ٤خ رؾٍٞ ثؼل ا٤َُل ٔ)

 اإلَٗبٕ، ٝهل اثزلع مُي ثٌُٞ اُوٍٍٞ، ثؼل هُٞٚ ا٤ُْٜو: )ا٥ٕ رؾوهٗب ٖٓ اُ٘بًٓٞ(.

 .112ٔ( هاعغ ًزبة: اُلوهخ أُ٘لائ٤خ، ٛ٘و١ ٤ٗٞ٣ٕٞ، ٛجغ ك٢ ثبه٣ٌ ػبّ ٕ)

ٔ: ٕؼٞك ٣ؾ٠٤ ا٠ُ ثِل اُ٘ٞه، ٖٓ ًزبة ً٘يا هثب ٖ)  ٤ٔ٣ٖ. –( هاعغ ٗ
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عيكمروػرمبؼدرةممإظباظصؾوشيامومبفردمانمٌسمؼدهمهررتمغػلفمعـماىلداموهقلم

م مورعد ماظعظقؿ موا ثرؼ مؼدرطقنممإظبايل ماٌيئؽي مجعؾًمعبقع ماٌعفزة موػذه بورئفا

مأنمؼذطرػؿمأعومماًوظؼمخبرلمظرلضكمسـفؿ.مو معـف مصطؾؾقا ؼعؿؼدماٌـدائققنمعدىمضدادؿف

معقيدؼي.م30م–م28بلنموصوةمؼفقومطوغًمؼبمصؾلط معومب مأسقامم

وؼبمح مٕمؼردمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمأيمذلءمسـمغفوؼيمحقوةماظـ مضبقكامجوءمؼبم

مضصيمتشوبفمضصيم مضؿؾمعـمخيل ماغف ماظرواؼوتماإلدرائقؾقي مسـ ماٌـؼقل اظذلاثماإلديعل

ماٌـدائق موادؿػود ماىدؼد. مٕمؼؽـماظعفد مؼقحـو مأو مؼفقو مأن مظقدلػـقا ماظؼصي مػذه معـ قن

م مشلرلودس: مؼؼقل مطون مؼقحـو م ن معـدائقًوا مبؾ ماعّٕأةمؼفقدؼًو مظ١ّ متغمل٦ّن مأن مضب٢ّ )ال

مبؾمهؾذمأخؿمل١ّ( مأخقف مأرعؾي معـ ما خ مزواج مالممتـع ماظقفقدؼي ماظشرؼعي مأن محول موؼب .

قصكامصونمؼفقومطونمؼطؾؼمذظؽاموانماظشرائعماٌـدائقيمهرممزواجماظرجؾمبزوجيمأخقفماٌؿ

موردمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمسـم مؼعؿؼدماٌـدائققنمبلنمعو اظشرؼعيماٌـدائقيموظقسماظقفقدؼي.مطؿو

اظلقدماٌلق معـماغفمعومضؿؾموإ ومذؾفمشلؿامػقمأضربمٌقتمؼفقوامربووظ مبذظؽماإلذورةم

موظقمذبوزًامبلنمطؾمعومضقؾمسـماظلقدماٌلق مطبصماظـ مؼفقو.

م
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 ى بً زكريا حيي

ــــي املعتقـــف ــــدات اإلشــ ــ ــــالميــ ـ ــ ـ ــ ــ  ةــ

 هبًُ يف اٌموآْ اٌىوَُ:
ػقمأحدما غؾقوءماظذيمضبظقنمبؼددقيمؼبمطوصيماظدؼوغوتاموظؽـفمؼبماإلديممضبظكم

ًاموؽبغؽبؾكبؿملقبممًلمعؾبزملؽبّٓىبضممًلمبكبغمَلػملكبؼملؽبهمللبمعىب٤ّؽبماظػمّل٥ّكبموؽبدؽبؿملىبًّٓاموؽبحؽبزملؾب٦ّر)مبلسؾكمعراتىماظؼددقيمطـ معـمظدنمآ:

ماظزملمبمملظكبقكبنيؽب مم(عىب٤ّؽب مسؿران: م39)آل متػلرله: مطـرلمؼب مابـ موؼؼقل مؼبم(. مأيمدؿملًّٓا ))دؿملًّٓا:

))اظشملؾملمملرةماموحصقرًا:ماظضملػمل٣ّمواظضملؾمملدة،مأومؼبمخؾبػملعمل٥ّمودؼؽمل٥ّ،مأوماظّٔيمالمؼطملػملؾ٥ّماظطملسملنمل((

م))أنمحزمل٦ّرًامعضملؽملممله.موضولماظؼوضلمسقوضمؼبمطؿوبم)اظشػوء(:م(1)واظضملظملهملموغصملمملصهملماظعملػملنمل((

مع٤ّم مغظملل٥ّ معمملغضملممًل موضؿمل٢ّ مسؽملؾملممل، مربزمل٦ّرًا مطفملغ٥ّ مؼفملتؿملؾملممل، مال مأي ماظّٔغ٦ّب، مع٤ّ عضملزمل٦ّم

اموظؽـمابـمعلعقدم()اظّٔيمالمؼفملت٨ّماظؽمللمملء.موؼبمبعضماظؿػودرلمأنمحصقرًا:ماظرملؾمل٦ّات((

مضوظقا:م مزؼد موابـ موايلـ ماظشعـوء موأبق موسطوء موضؿودة مجؾرل موابـ مسؾوس موابـ واظلدي

م.(2)(مؼعملّٕبؾمل٤ّمعّٝماظعملّٓرةس٤ّماظؽمللمملءموالم)ايزمل٦ّرمػ٦ّماظّٔيمؼغملّٟ

مضبقكمعـميظيمتؽقؼـفمحقٌمبشرمآمبفمواظدهماظـ مزطرؼو: ممتقز مبدأ ؼؽبمملم)موضد

امممومؼدلم(3)(7)عرؼؿ:مم(زؽبَطِّٕؼمبمملمِإغمبمملمغؾبؾؽبرملىبّٕؾبَكمبكبطملؾبػمَلمملٍممادؿبؼملؾب٥ّؾبمؼؽبقؿبؿملؽب٧ّمَظ٣ّؿبمغؽبفؿبضملؽب٢ّمظ٥َّّؾبمعكب٤ّمَضؾؿب٢ّؾبمدؽبؼملكبؿملقبممًل

امإضوصيمظؽقغفمؼـػردمبفم)ضبؿمل٧ّ(اماالدؿمسؾكمتؽرؼؿمخوصمعـمآامصفقماظذيمزلقبوهمبفذ

ماالدؿم ماظـوسمعـمضؾؾ.موػذا مؼعرصف مٕ مجدؼد مصقققكمادؿ ماظؾشرا معـ مدؾؼف مطؾمعـ سـ

عشؿؼمعـمايقوةمصقفمبشورةمأخرىممبضؿقنمععـوه:ماغفمدقعقشمحؿكمؼؾؾغمأذدهموؼمديم

                                                                 

 .ٖٔٗ/ٔؼظ٤ْ، أث٢ اُللاء أٍبػ٤َ ثٖ ًض٤و: ( رل٤َو اُووإٓ أُ)

 .2ٗ: ٗ/ٕ( اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ، اإلٓبّ اُووٛج٢: ٕ)

 ( ٣ٞهك اٗغ٤َ ُٞهب هٖخ ٓٔبصِخ ك٤ٜب: ػوْ ىٝعخ ىًو٣ب، ٝرج٤ْو أُالئٌخ ُيًو٣ب ثُٔٞل ٣ؾ٠٤.ٖ)
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و:مضولمءمطـرلةامعـفوذقردوظؿفماظلؿووؼيمظؼقعف.موؼؼقلمأرقوبماظؿػودرلمؼبمادؿمضبقكمأ

.موضولمعؼوتؾ:ماذؿؼمازلفمأحؿملمملهمبمملإلميمملنمواظؽملؾ٦ّة((متضملمملظب))زل٨ّمبؿملقؿمل٧ّمِّنمآمضؿودة:م

متعوظب)حل(مصلؿلقبمضبقك.موؼبمتػلرلمآخر:ماغفمزللمبقققكم نمآممتعوظبعـمادؿمآم

م.ًاأحقومبفماظـوسمبوشلدى.موضقؾ:م غفمأحقومأعفماظ مطوغًمسوضر

مظؾؼرآنماظؽرؼؿمصونمضبق كمٕمؼعشمرػقظؿفمطؾوضلماظـوسامصؼدمآتوهمآمايؽؿمووصؼًو

ؼؽبمملمؼؽبقؿبؿملؽب٧ّمخؾبّٔكبماْظغملكبؿؽبمملبؽبمبكبعمُل٦ّمبةلبم)أيماظعؾؿموايؽؿيموػقمر اموٌومشدامعمػًيمُطؾػمبوظـؾقة:م

))آتمملهمايغملؼملهملمصؾؿملممًلمصغملمملنم(.مؼؼقلمابـمطـرلمؼبمتػلرله:م12)عرؼؿ:مم(وؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبماْظقؾبغمْل٣ّؽبمصؽبؾكبؿملقبممًل

مطؼملممل مزاده، مؼب مؼبمازل٥ّموعؿملالده.مصممليغملؼملهملمتفملت٨ّمعؿفملخّٕة،موظغمل٤ّمضبؿمل٧ّمضّٓممصًّٔا مصًّٔا طمملن

))ضممللماظزملؾؿملمملنمظؿملقؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼممل،ماذػنملمبؽملمملم.مورويمسـمععؿرماغفمضول:مزوقبدمبؾملمملمصؾؿملممًل((

م.غػملضملنمل،مصعملممللمضبؿمل٧ّ:معمملمظػملضملنملمخؾبػملعملؽملممل((

مآمايـون م1)وعـقف موبرم( مبوظؿؼك مضقعف مسؾك موزّطوه مواةؾيا مواظشػؼي أيماظرغبي

ماظقاظد متؽبعملكبؿملقبممًل)ؼـ: موؽبَطمملنؽب موؽبزؽبَطمملًة مظَّّٓؾبغمبممل معىب٤ّ مسؽبزملكبؿملقبممًلموؽبحؽبؽملؽبمملغممًل مؼؽبغمُل٤ّمجؽبؾمبمملرًا موؽبَظ٣ّؿب مبكب٦ّؽباظكبّٓؽبؼؿب٥ّكب م(وؽببؽبّٕقبًا

))وآتمملهمايؽملمملنمػؾهملمظّٓؼؽمل٥ّمالمؼؿغملػملظمل٥ّموالمؼؿضملػملؼمل٥ّ،م(امؼؼقلمابـمطـرل:م14م–م13)عرؼؿ:م

سؾقفمؼبمأدقموأحرجم.موادؿؾؼمآمحقوةمضبقكمبوظليممإمنمملمػ٦ّمعشملؾ٦ّعمسػملؿمل٥ّموعشملؾ٦ّعمب٥ّ((

موؽبؼؽب٦ّؿبمؽبمؼؾبؾؿبضملؽبىملؾبمحؽبؿملقبممًل﴿:ما غلونثيثمربطوتمؼبموجقدم مؼؽبؼملؾب٦ّتؾب موؽبؼؽب٦ّؿبمؽب موؾبظكبّٓؽب مؼؽب٦ّؿبمؽب مسؽبػمَلؿملؿب٥ّكب م﴾وؽبدؽبػمَلمملمفب

م م15)عرؼؿ: ماآلؼي: مػذه متػلرل مؼب موورد ماظـالثهمل،م(ا ماِّغبمملل مؼبمػّٔه ماِّعمملن مظ٥ّ ))أي

لمتؾؽماٌقاضػماظـيثامأرعىمعومؼؽقنمػما غلون.مصػلمحقوةمصكزمل٥ّمآمبمملظلالممسػملؿمل٥ّ((

مصقفومبليممآمصوغفمعـماظلعداءمحؼًو.موروىمدعقدمبـمأبلمسروبيمسـم مطونمربورًو صنذا

مسقلك:م مظف مصؼول ماظؿؼقوا ماظليما مسؾقفؿو موسقلك مضبقك مإن مضول: مايلـ مأن ضؿودةا

                                                                 

(ٔ( :ٖ ٣ٞ( ٢ٛٝ ( اٍْ ٣ٞؽ٘ب اُن١ ٣طِن ػ٠ِ ٣ؾ٠٤ ك٢ اُؼٜل اُغل٣ل ٖٓ اُؾ٘بٕ، ٝٛٞ ٖٓ ٓوطؼ٤

 )٣ٜٞٙ(. ٝ)ؽ٘ب( ٢ٛ اُؾ٘بٕ، أ١ )اُوة ٣ؾٖ(، ٢ٛٝ ٤َُذ ٖٓ اُؾ٤بح ٤ًؾ٠٤.
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مظقققكمسؾقفم مسقلك مصؼول مأغًمخرلمع ا مصؼولمضبقك: مصلغًمخرلمع ا مظل ادؿغػر

مرلمع امدّؾؿًمسؾكمغػللمودّؾؿمآمسؾقؽ.ممماظليم:مأغًمخ

وممومؼلؿػودمعـمضصيماظـ مضبقكمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿماغفموظدم بقؼفممبعفزةمخورضيم

مظقلًماٌعفزةم مسوضرًااموظؽـفو موأعفمسفقزًا مطؾرلًا ظؾطؾقعيماظؾشرؼيامصؼدمطونمأبقهمذقكًو

مظؾؼرآنماظؽرؼؿمم–ا وظبم ىمإبراػقؿمعـمضؾؾموضدمبؾغموظـمتؽقنما خرلةامصؼدمأنم–وصؼًو

مواعرأتفمسفقزمطؾرلة: مبكبكمِلدؿبقؽبمملقؽبموؽبعكب٤ّم﴿معـماظؽدلمسؿقًو مَصؾؽبرملمبّٕؿبغؽبمملػؽبممل مَصسملؽبقكبغمَلوملؿب مَضـملئكبؼملؽبهمٌل وؽباعؿبّٕؽبَأتؾب٥ّؾب

مؼؽبضملؿبعمُل٦ّبؽب مِإدؿبقؽبمملقؽب مػؽبذملّٔؽبامموؽبرؽباء مِإنمب مذؽبؿملؿبكممًل مبؽبضملؿبػملكب٨ّ موؽبػؽبذملّٔؽبا مسؽبفؾب٦ّزفب موؽبَأغؽبممْل مَأَأظكبّٓؾب موؽبؼؿبػمَلؿؽب٧ّ مؼؽبممل َضمملَظوملؿب

مسؽب (.مودـفدمؼبمدقرةمعرؼؿماغفمبعدمبشورةمزطرؼومبقققكم72م–م71)عرؼؿ:مم﴾فكبؿملنملفبَظرملؽب٨ّؿبءفب

َضممللؽبمِإغمبؼملؽبمملمَأغؽبمملمرؽبدؾب٦ّلؾبمرؽببىب١ّكبمظكبفمَلػؽبنملؽبم﴿بشقبرماٌيكمعرؼؿممبعفزةمغبؾفومدونمأنمميللفومبشر:م

مزؽبطكبؿملقبممًل مُشػمَلمملعممًل موؽبَظ٣ّؿبمَظ١ّكب مبؽبرملؽبّٕفب مؼؽبؼملؿبلؽبلؿبؽملكب٨ّ موؽبَظ٣ّؿب مُشػمَلمملمفب مظكب٨ّ مؼؽبغمُل٦ّنؾب مَأغمب٧ّ مبؽبطملكبؿملقبممًلمَضمملَظوملؿب َضممللؽبممَأُك

)عرؼؿ:مم﴾َطّٔؽبظكب١ّكبمَضممللؽبمرؽببنب١ّكبمػؾب٦ّؽبمسؽبػمَل٨ّمبمػؽبؿملىب٤ّفبموؽبظكبؽملؽبفؿبضملؽبػمَل٥ّؾبمآؼؽبهمًلمظكبػملؽملمبمملِسموؽبرؽبحؿبؼملؽبهمًلمعىبؽملمبمملموؽبَطمملنؽبمَأعؿبًّٕامعمبعمْلسملكبؿملقبممًل

م(.21م–م19

مؼذطرمؼبمرواؼيماظؼرآنماظؽرؼؿمحقلماظـ مضبقكماغفمرشؿماظصػوتماظؽـرلةماظ م وممو

مؼؿطرقمأبدًامظؼضقيمعؼؿؾفماٌذطقرةمؼبماظعفدماىدؼداموالمظؽقػقيمعقتفامأرؾؼفومسؾقفمصوغفمٕ

موتركمذظؽمؼبمرقوتماظغقى.

 حييى يف احلديث الصريف

فمبلزلتمطدمرقوحما حودؼٌماظشرؼػيمبلنمضبقكمبـمزطرؼومظقسمعؿػردًامسؿـمدؾؼفم

مبعدممارتؽوبفمأؼ متيه موسؿـ مدؾؼف مسؿـ معؿػرد مػق مبؾ المبؾمععصقيمأومخطقؽيامميصؼطا

حؿكماغفمٕمؼػؽرمبوٌعصقيمذبردمتػؽرلمأوماغفومخطرتمبؾوظف.مضولماإلعومماغبد:محدثـوم

مسؾلمبـمزؼدامسـمؼقدػمبـمعفرانامسـمابـمسؾوسامانم مأغؾلغو مغبودا محدثـو سػونا

مآ مضول:مردقل مودؾؿ( موآظف مسؾقف مآ مػ٣ّقبم)رؾك مأو مأخشملفمل موضّٓ مإال موؾبظكبّٓ مأحّٓ مع٤ّ ))عممل
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.موؼبمحدؼٌمآخر:محدثـوم(1)((ؼمملمصمملغ٥ّمٕمؼؾمل٣ّقبموٕمؼضملؼمل٢ّمبؾملمملخبشملؿملؽهملمإالمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕ

سػونامضول:محدثـومغبودمبـمدؾؿيامسـمسؾلمبـمزؼدامسـمؼقدػمبـمعفرانامسـمابـم

))عمملمع٤ّمأحّٓلبمإالموضّٓمأخشملفمل،مأومسؾوسامسـماظـ م)رؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿ(ماغفمضول:م

قدمبـماٌلقىمسـمسؾدمآمبـم.موروىماغبدمسـمدع(2)(ػ٣ّقبمخبشملؿملؽهملمإالمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼممل(

))المؼؽملؾطمل٨ّمِّحّٓمأنمسؿرومبـماظعوصمضول:مضولمردقلمآم)رؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿ(:م

مؼعمل٦ّلمأغمملمخرلمع٤ّمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼمملمعمملمػ٣ّقبمخبشملؿملؽهملموالمسؼملػملؾملممل((.

مابـ مسؾكمأنمضبقكموسقلكمػؿو مواٌعراج ماإلدراء مضصي مؼبممووتدظـو مورد مصؼد خوظيا

محدؼ مضؿـ ماظؾكوري معوظؽمبـمرعصعيمرقق  ماظصقوبلماىؾقؾ مرواه ماظذي ماإلدراء ٌ

))حؿ٧ّمإذامأت٧ّماظلؼملمملءماظـمملغؿملهملما غصوريمسـمردقلمآم)رؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿ(مأغف:م

موضّٓم مضؿمل٢ّ: مضمملل:مربؼملّٓ، معضمل١ّ؟ موع٤ّ مضؿمل٢ّ: مضمملل:مجدلؼ٢ّ، مػّٔا؟ مع٤ّ مضؿمل٢ّ: صمملدؿظملؿّّ،

مصظملؿّّ مجمملء، ماجمل٨ّء مصؽملضمل٣ّ مب٥ّ معّٕحؾممًل مضؿمل٢ّ: مغضمل٣ّ، مضمملل: مإظؿمل٥ّ؟ مصػملؼملمملمخػملزملوملمإذامأرد٢ّ .

مصلػملؼملوملم مسػملؿملؾملؼملممل، مصلػمّل٣ّ موسؿملل٧ّ مضبؿمل٧ّ مػّٔا مضمملل: ماًمملظهمل. ماب٤ّ موػؼملممل موسؿملل٧ّ، ضبؿمل٧ّ

مصّٕدا،مث٣ّمضمملال:معّٕحؾممًلمبمملِّخماظزملمملحلمواظؽمليبماظزملمملحل((.

 حيٜٗ يف الرتاخ اإلضالو٘: -
ماظذلاثماإلديعلمبلغفماظشفقدمبـماظشفقداموضدماغؿشرتم مؼب مزطرؼو مضبقكمبـ ؼعد

ماظؿور مطؿى مؼب ماظؼصص موطؿىمحقظف مطـرلا مالبـ مواظـفوؼي ماظؾداؼي مؼب مطؿو ماإلديعل ؼخ

متؿغؾىماإلدرائقؾقوتمسؾكم موظؽـمؼبمعبقعفو مطؿىمضصصما غؾقوءا معـؾ ماظدؼ  اظذلاث

مشوؼيم مؼب موةوت مإذورات مػل ماظؽرؼؿ ماظؼرآن مؼب موردت مطؿو مصققوتف ماٌقثؼيا اظرواؼي

لماظـ مضبقكموشرلهمعـماالخؿصورام نماظؼرآنمظقسمطؿوبمرواؼوتمودرلاموعومأوردهمحق

                                                                 

 .ٓ٘٘( ٝهك ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ًزبة: هٖٔ األٗج٤بء، أث٢ اُللاء أٍبػ٤َ ثٖ ًض٤و: ٔ)

 .2ٕٕٖ٘( أُٖ٘ق، أث٢ ٤ّجخ: ٕ)
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ماظرواةمواٌػلرونم ا غؾقوءمأوما ضقامماظغوبرةمػقمظؾؿذطرلمو خذماظعدلةمواٌقسظيامشلذامىل

محقلم مظؾؾـوء مشرله مأعوعفؿ مؼؽـ مٕ ماظذي ماظقفقدي مظؾذلاث ماإلديم مردر مؼب واٌمرخقن

مموموردمؼبمزبؿصراتمرواؼوتماظؼرآنماظؽرؼؿ.موظذظؽمندمأنماظذلاثماإلديعلمؼرددمطـرلًام

ماظـ مضبقكاموعـفو:ماغفمطونمطـرلماالغػرادمسـماظـوسمحقٌم محقوة محقل ماظؼدؼؿ اظعفد

اظؼػورموؼردمضػوفما غفوراموؼلطؾمعـمورقما ذفورموجرادًاموسلًيمبرؼًواموؼؾؾسممإظبؼلويم

مأومخطقؽي.مواغفمععمطؾم طلوءمعـموبرماإلبؾ.موانمطؾمذظؽمطونمزبوصيمأنمؼرتؽىمذغؾًو

وؼبماظرواؼوتماإلديعقيماظؽـرلمم)عؽب٤ّمأغضمل٣ّمعؽمل١ّمؼمملمضبؿمل٧ّ؟(.حقوتفمطونمؼؼقل:مماظؿؼشػمؼب

عـماظشقاػدمسؾكمزػدماظـ مضبقكموتـلؽفموبؽوئفمعـمخشقيمآامطؿومحػؾًمبوظعدؼدمعـم

ماٌقاسظموايؽؿماٌـلقبيمإظقف.

اخؿؾػًمرواؼوتماظذلاثماإلديعلمصقؿومإذامطونمزطرؼوموابـفمضبقكم)سؾقفؿوماظليم(م

ضدمعوتومأوماغفؿومضدمضؿيمطؿوموردمؼبماظؽؿوبماٌؼدسامظؽــومندمأنمععظؿماظرواؼوتمتؽررم

مظؽـفمضدمتؽررمؼبماظؼرآنمذطرم ضصصمعؼؿؾفؿوامصؿعمأنماظـصماظؼرآغلمالمؼشرلمظذظؽمأبدًا

مبغرلمحؼ: مظألغؾقوء موؽببؽبـملؤؾبوؿبْا﴿مضؿؾمب مإدرائقؾ موؽباْظؼملؽبلؿبغمَلؽملؽبهمُل ماظّٔىبظَّهمُل مسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؾب بكبطملؽبسملؽبنمللبمموؽبضؾبِّٕبؽبوملؿب

ؼملؽبمملمسؽبزملؽب٦ّْامعىب٤ّؽبماظػمل٥َّّكبمذؽبظكب١َّمبكبفمَلغمبؾملؾب٣ّؿبمَطمملغؾب٦ّْامؼؽبغمْلظمُلّٕؾبونؽبمبكبـملؼؽبمملتكبماظػمل٥َّّكبموؽبؼؽبعمْلؿؾبػمُل٦ّنؽبماظؽملمبؾكبؿملىبنيؽبمبكبطملؽبؿملؿبِّٕماْظقؽب٠ّىبمذؽبظكب١َّمبكب

(.موظذظؽمصؼدمأؼدمضصصمضؿؾفؿومابـمطـرلمؼبمتورطبفم)اظؾداؼيم61)اظؾؼرة:مم﴾ومبَطمملغؾب٦ّْامؼؽبضملؿبؿؽبّٓؾبونؽب

مبرواؼ م)تورؼخمواظـفوؼي( مؼب ماظطدليمذطر ماٌمرخ مان مطؿو معـؾفا موػىمبـ مسـ مإدرائقؾقي ي

))صلمملدمبينمإدّٕائؿمل٢ّماِّولمطمملنمبعملؿ٢ّمزطّٕؼممل،موانمصلمملدػ٣ّماظـمملغ٨ّماظردؾمواٌؾقك(مأن:م

م:م))وظؿملّٗمؼبمضؿػملؾملؼملمملمغّٙمثمملبومل((.اموظؽـفمأضوفطمملنمبعملؿ٢ّمضبؿمل٧ّ((

م

م
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تػلرلًامظقروؼومضبقكمموؼقجدمؼبماٌؽؿؾيماإلديعقيمطؿقىمؼؼدممصقفمابـمضقؿماىقزؼي

مب مإدرائقؾاموػل:مإظباًؿسم

مب٥ّمذؿملؽممًل.م- مأنمتضملؾّٓوامآموالمترملّٕط٦ّا

موانمآمؼفملعّٕط٣ّمبمملظزملالة،مصكملذامصػملؿملؿ٣ّمصالمتػملؿظملؿ٦ّا.م-

موأعّٕط٣ّمبمملظزملؿملمملم.م-

موأعّٕط٣ّمبمملظزملّٓضهمل.م-

مآمم- م.تضملمملظبوأعّٕط٣ّمأنمتّٔطّٕوا

 الصمٛ بني حيٜٗ ٔعٗطٜ:
مو مواض  موتؼورب مضقؼي مسيضي ماظـؾقتقجد مب محقوة مضبقكمبـم جقاغىمعشذلطي

مزطرؼوموسقلكمبـمعرؼؿمؼبماظذلاثماإلديعلامعـفو:م

 مأبمروسـمؼبماظلـموعـمأممعلـيموسؼقؿ.م مضبقكمطوغًمعـ مصقالدة ماظقالدةا ععفزة

موطوغًموالدةمسقلكمعـمأممصؼطمدونمأب.

 مأػًي محؿكمشدا مر ا موػق موحؽؿي مسؼًي مآمضبقك معـ  ماٌلظقفا مخورج مرػقظي

َصفمَلذؽبمملرؽبتؿبم﴿يؿؾماظـؾقة.مأعومسقلكمصؼدمتؽؾؿموآتوهمآماظؽؿوبمواظـؾقةموػقمؼبماٌفد:م

َضممللؽبمِإغىب٨ّمسؽبؾؿبّٓؾبماظػمل٥َّّكبمآتؽبمملغكب٨ّؽبماْظغملكبؿؽبمملبؽبمممِإَظؿملؿب٥ّكبمَضمملُظ٦ّامَطؿملؿبّٟؽبمغؾبغمَلػملخمل٣ّؾبمعؽب٤ّمَطمملنؽبمصكب٨ّماْظؼملؽبؾملؿبّٓكبمصؽبؾكبؿملقبممًل

م(.30م–م29)عرؼؿ:مم﴾وؽبجؽبضملؽبػمَلؽملكب٨ّمغؽبؾكبؿملقبممًل

 ماخؿو موبّؾغفم بقف:ماظؿلؿقي: موالدتف مضبقكمضؾؾ مادؿ مآمدؾقوغف مِإغمبمملم﴿ر مزؽبَطِّٕؼمبممل ؼؽبممل

معكب٤ّمَضؾؿب٢ّؾبمدؽبؼملكبؿملقبممًل مغؽبفؿبضملؽب٢ّمظ٥َّّؾب مؼؽبقؿبؿملؽب٧ّمَظ٣ّؿب مادؿبؼملؾب٥ّؾب مبكبطملؾبػمَلمملٍم (.مطذظؽمػقمعـم7)عرؼؿ:مم﴾غؾبؾؽبرملىبّٕؾبَك

ماٌلق موبّؾغفم عف:م ماظلقد مادؿ ماظ﴿اخؿور مِإنمب معؽبّٕؿبؼؽب٣ّؾب مؼؽبممل ماْظؼملؽب٩ّئكبغمَلهمُل مَضمملَظوملكب مؼؾبؾؽبرملىبّٕؾبككبمِإذؿب ػمّل٥ّؽب

ماْظؼملؽبلكبؿملّّؾبمسكبؿمللؽب٧ّمابؿب٤ّؾبمعؽبّٕؿبؼؽب٣ّؽب م(.45)آلمسؿران:مم﴾بكبغمَلػملكبؼملؽبهمللبمعىبؽملؿب٥ّؾبمادؿبؼملؾب٥ّؾب
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 :عؾبزملؽبّٓىبضممًلم﴿مضضكمآمظقققكمأنمؼؽقنمدقدًاموغؾقًومعـماظصوي :ماظلؿملمملدةمواظ٦ّجمملػهمل

ماظزملمبمملظكبقكبنيؽب معىب٤ّؽب موؽبغؽبؾكبؿملقبممًل موؽبحؽبزملؾب٦ّرًا موؽبدؽبؿملىبًّٓا ماظػمّل٥ّكب معىب٤ّؽب (.مطؿومضضكم39ؿران:م)آلمسم﴾بكبغمَلػملكبؼملؽبهمللب

م مإظقف: ماٌؼرب  موعـ موجقفًو مؼؽقن مأن موؽبعكب٤ّؽبم﴿ظعقلك موؽباآلخكبّٕؽبةكب ماظّٓنبغؿبؿملؽبممل مصكب٨ّ وؽبجكبؿملؾملممًل

م(.45)آلمسؿران:مم﴾اْظؼملؾبعمَلّٕمببكبنيؽب

 (موجفمآمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمديعفمظقققك:م مآا ؼ٦ّمموظّٓموؼ٦ّمممي٦ّتموؼ٦ّممديم

)ؼ٦ّممعـموجفماظليممظـػلف:مم.مؼبمح مانمسقلكمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمػقؼؾضملىملمحؿملممًل(

.موٕمؼقجفمآمدؾقوغفماظليممؼبماظؼرآنماظؽرؼؿموظّٓتموؼ٦ّممأع٦ّتموؼ٦ّممأبضملىملمحؿملممًل(

مإالمظقققكموسقلكمصؼط.

عومػقمم–حقلماظؿؼوربمواظؿشوبفمب مػذؼـماظـؾق مم–ظؽـمؼؾؼكمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿم

معرت م مزطرؼو مضبقكمبـ معقظد موردتمضصي مصؼد مذظؽمبؽـرلا معـ ؼبماظؼرآنماظؽرؼؿامأطـر

ا وظبمؼبمدقرةمآلمسؿرانمواظـوغقيمؼبمدقرةمعرؼؿ.موجوءتمععفزةمعقظدمضبقكمؼبمآلمسؿرانم

عؾوذرًةمبعدموالدةمعرؼؿمبشؽؾمرؾقعل.مأعومؼبمدقرةمعرؼؿمصؿلتلمضصيمعقظدمضبقكمضؾؾمعقظدم

موظدممبعفزةموإنمطوغًمزبؿؾػيامععمصرقمواحدمػقمأنماظؽيمم سقلكاموتؾ مأنمطؾقفؿو

ظذيمؼؿعؾؼمبقققكمجوءمبصقغيماظغوئىامؼبمح مطونماظؽيمماٌؿعؾؼمبعقلكمطونمرودرًاما

سـفمبصقغيماٌؿؽؾؿ.مأعومرػوتمودفوؼومضبقكمصلـراػومالمدبؿؾػمسـمتؾؽماظ مضقؾًمأوم

ماظ مدؿؼولمؼبمآؼوتمتوظقيمحبؼمسقلك.

ماٌػصؾل: ماظلمال مدور محون مواآلن ماظؼرآغل ماظلرد مؼب ماظؿـوشؿ مػذا مطؾ ب مٌوذا

ضصؿقفؿو؟مػؾمػقم نمسقلكمضرؼىمظقققك؟مععمأنماظؼرآنماظؽرؼؿمٕمؼشرمأبدًام يمرؾيم

ذظؽمانمدسقةمضبقكمطوغًمعؿزاعـيمععمدسقةمسقلكامواغفؿومضدممإظبضربكمبقـفؿو.مؼضوفم

بشقبرامؼبماظقضًمذاتفامصؿوماظلرمؼبمػذاماظؿزاعـمواظؿطوبؼمبقـفؿو؟مطؿومأنمعومجوءمبفماظؼرآنم

وفموعومعقزمبفمعـمتؽرؼؿموتؼدؼسمظؽيماظـؾق مصبعؾـومغعؿؼدمأنمأيمرػيماظؽرؼؿمعـمأور
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مغؾقونم مػؿو مأم موتزاعـ؟ متقاصؼ مذبرد ما عر مطون مصفؾ ممتوعًو. مسؾكماآلخر متـطؾؼ  حدػؿو

اذذلطومؼبمردوظيمواحدة؟مأوماغفؿومردوظؿونمضوممبفؿومغ مواحد؟موػؾمطونمػرلودسمسؾكم

مؼؿؿؽ موٕ مأعرػؿوا مسؾقف مؼبماظعفدمحؼمح ماذؿؾف مجوء مطؿو مبقـفؿو مصكؾط ماظؿؿققز معـ ـ

))ؼبمذظ١ّماظ٦ّضوملمزلّٝمػرلودسمرئؿملّٗماظّٕبّٝمخدلمؼل٦ّعم*مصعملممللمظطملػملؼملمملغ٥ّ:مػّٔاماىدؼد:م

م(.2م–م14/1)ع :ممػ٦ّمؼ٦ّحؽملمملماٌضملؼملّٓانمضّٓمضمملممع٤ّماِّع٦ّات!موظّٔظ١ّمتضملؼمل٢ّمب٥ّماظعمل٦ّات((

 حييى يف تراث املصلنني الشيعة: -
أنمػـوكمتشوبفمطؾرلمب محقوةمايل مبـموفدمرواؼوتماظذلاثماظشقعلمإلثؾوتم

لمروظىاموحقوةمضبقكمبـمزطرؼوامصرلوونمسـماإلعوممزؼـماظعوبدؼـمسؾلمبـمبسؾلمبـمأ

م مضول: مغّٖلمعؽملّٖاًلموالمرح٢ّمعؽمل٥ّمايل ماغف معّٝمايلنيم)سػملؿمل٥ّماظلالم(مصؼملممل ))خّٕجؽملممل

مسػمل م)سػملؿمل٥ّماظلالم(،موضؿػمل٥ّ،موضمملل:موع٤ّمػ٦ّانماظّٓغؿملممل مزطّٕؼممل مب٤ّ مضبؿمل٧ّ مذطّٕ ٧ّمآمأنمإال

مأػّٓيم مزطّٕؼممل مب٤ّ مانمذؾملمملدةمايلنيممإظبرأسمضبؿمل٧ّ بطمل٨ّمع٤ّمبطملمملؼمملمبينمإدّٕائؿمل٢ّ.مطؼملممل

مصمملنم موطّٔاك مجؾملمملتمأؼسملممًل، مسّٓة مع٤ّ ماظلالم( م)سػملؿمل٥ّ مضبؿمل٧ّ مذؾملمملدة مترملؾ٥ّ ماظلالم( )سػملؿمل٥ّ

مطمملغوملمأض٢ّمع٤ّماٌضملؿمملد(( .م(1)اد٣ّمايلنيمطمملد٣ّمضبؿمل٧ّمٕمؼلؾعمل٥ّمب٥ّمأحّٓ،موعّٓةمغبػملؾملؼملممل

))زوروامايلنيم)سػملؿمل٥ّماظلالم(موالموظمل٦ّه،مصمملغ٥ّمدؿملّٓمضول:مموؼروونمبلنماإلعومماظصودق

مأومدؿملّٓمذؾمملبمأػ٢ّماىؽملهملموذؾؿمل٥ّمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼممل((. مذؾمملبماظرملؾملّٓاء

موؼعدمتراثماظشقعيمأوجفمطـرلةمظؾؿشوبفمب مايل موب مضبقكمبـمزطرؼوامعـفو:

                                                                 

ْ: ا٤َُل ؽ٤َٖٔ) اُؾ٢٘٤َ:  ( هٖٔ اُووإٓ، آ٣خ هللا اُؼظ٠ٔ ٗبٕو ٌٓبهّ ا٤ُْواى١، اػلاك ٝر٘ظ٤

ٖٙٔ – ٖٕٙ. 
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مضؾؾمأنمؼؿلؿقامبفؿو.موانمعدةمغبؾمطؾمعـفؿو مإنمازللمايل موضبقكمٕمؼعرصو

.مغزولماظقحلماإلشللمؼؾشرممبقظدمطؾمعـفؿومضؾؾم(1)ؼبمبطـمواظدتفمطوغًمدؿيمأذفرمصؼط

))اغ٥ّمأنمؼقظدا.مبؽوءماظلؿوءمسؾقفؿومح معؼؿؾفؿواموذظؽموصؼمرواؼيماظؼطىماظراوغدي:م

مأربضملنيمصؾمملحممًل(( عـمرأدقفؿومبعدماظؼطعموضعمؼبمرشًمم.موانمطًيبغملوملماظلؼملمملءمسػملؿملؾملؼملممل

))اغ٥ّمٕمؼعملؿ٢ّمع٤ّماِّغؾؿملمملءمإالمومأوالدمزغومادؿـودًامظرواؼيماظؾوضر:مزغوةمأمإظبذػ اموأػديم

مصؽونمزغ٧ّ((مالدأو محقشلؿا موعـ ماظؼؿؾي مبؼؿؾ موايل  مضبقك مٌؼؿؾ ماإلشلل ماالغؿؼوم .

امواالغؿؼوممبؼؿؾمعوئيم(2)االغؿؼوممٌؼؿؾمضبقكمبؼؿؾمدؾع مأظػمذكصمضؿؾفؿمغؾقخذمغصر

موأربع مأظػمضؿؾفؿماٌكؿورماظـؼػل.

 عٗاد ٔوٍاضبات حيٜٗ:أ -
مضبؿمل٧ّ: مبرملمملرة ماٌلؾؿ مرقوممأولمأحدمعـمذفرمماحؿظملمملل مسوعي ماٌعروفمسـد عـ

مؼعؿؼدونماظققمماظذيمادؿفوبمبفمآمظـؾقفمزطرؼوموبشرهمبقظدهمضبقك.م ذعؾونامصفقمطؿو

مؼبمعبقعم ماًوري معقزتف ماظققم موشلذا مزطرؼو. مؼقم مأو مضبقك مبشورة ماظصقوم: مػذا وؼلؿك

حقٌمتقحدمػذهماٌـودؾيماظعراضق مسؾكماخؿيفمأدؼوغفؿمورقائػفؿ.مظؽـمغقاحلماظعراقم

مطونمصبريمؼبمعدؼـيمبغدادامحقٌماسؿودمدؽوغفواموعـذمزعـمالمؼذطرهمأحدام معو ا ػؿ

مسؾكمإضوعيماالحؿػوالتماظلـقؼيمظؾشورةمضبقك.

ائطمصػلماظؾقؾيماةددةمهضرماظـلوءماظؾغدادؼوتمرقاغلممتألمبوظشؿقعماٌزؼـيمبوظشر

مبوظضربمسؾكم ما رػول مؼؼقم مصقؿو موايؾقؼوتمواٌؽلراتا ماآلسما خضر موأشصون اٌؾقغي

                                                                 

( ًض٤و ٓب ٣وك ك٢ ٛنٙ أُوبهثخ ث٤ٖ ٣ؾ٠٤ ٝاُؾ٤َٖ ثلٕٝ ك٤َُ، ٌُٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ؾ٠٤ ُٝل ثؼل ٍزخ ٔ)

أّٜو ٖٓ اُؾَٔ كٜنٙ ؿو٣جخ، ألٕ اُووإٓ اٌُو٣ْ ُْ ٣ْو ُنُي، ٝؽز٠ ك٢ اإلٍوائ٤ِ٤بد ُْ ٣وك 
ٔبٓبً ٣ٝوٍٞ إ أ٤ُٖبثبد ىٝعخ ٓلح ؽَٔ أٓٚ ثٚ، أٓب اُؼٜل اُغل٣ل كٜٞ ٣٘به٘ ٛنٙ أُؼِٞٓخ ر

ىًو٣ب ٝأّ ٣ؾ٠٤ هل أرٔذ ؽِٜٔب، أ١ األّٜو اُزَؼخ: )ٝأٓب أ٤ُٖبثبد كزْ ىٓبٜٗب ُزِل، كُٞلد 

 (. 2٘/ٔاث٘بً( )ُٞهب: 

ٍ: ))هلّ ثقزٖ٘و كْٓن كبما ٛٞ ثلّ ٕ) ( ٣وٟٝ ػٖ اُزبثؼ٢ ٍؼ٤ل ثٖ ا٤َُٔت أُقي٢ٓٝ اٗٚ هب

، كوزَ ػ٠ِ كٓٚ ٍجؼ٤ٖ أُلبً كٌَٖ(( ٝٛنٙ ٖٓ ٣ؾ٠٤ ثٖ ىًو٣ب ٣ـ٢ِ، كَؤٍ ػ٘ٚ كؤفجوٝٙ

 اإلٍوائ٤ِ٤بد ؿ٤و أُئًلح.
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مس٦ّديمسػمل٨ّقبمط٢ّمدؽملهملمغل٦ّؼػمل١ّمرؾيتفؿمطنؼؼوعمعراصؼمظيزعيمؼؼقشلوماىؿقع:م مزطّٕؼممل ))ؼممل

معومؼؽقنمدؾىماالحؿػولمبفذهماظؾقؾيمورقممغفورػوم)رقممزطرؼو(مظؾقصوءمصؿملؽملؿملهمل(( .موشوظؾًو

قنمآموؼـذرونماظصقممسلوءماظيتلمالمؼـفنبامأومظقسمظدؼفـمذطقرامصقدبـذورمضطعؿفوماظـ

مأومسـماظؽيم.مإضوصيم ما طؾ مسـ مؼؽقن مأن مميؽـ ماظصقم موغذر ذظؽمؼؿضؿـممإظبورقـقيا

ماظققممتؼدؼؿمبعضماٌشروبوتموايؾقىامخوريماظلؿلؿماٌطققنمبوظلؽرام االحؿػولمبفذا

 مأبقابماٌـوزلمبلشصونمغؾوتماآلسمودعػمجوغىمإؼؼودماظشؿقعموتزؼمإظبوأغقاعمأخرىم

موػؿم موايورات ماظشقارع مؼب مظألرػول معلرلات معع ماالحؿػول موؼذلاصؼ موا زػور. اظـكقؾ

صكورؼيموؼـشدونمظذطرىمبشورةمضبقك.موؼبماٌلوءمتقضدماظشؿقعمسؾكمضطعممًوضبؿؾقنمدصقص

م ما غفورمواظشطقطامثؿمؼؿؾودلما مطربعـ معقوه مصقق ضربوءمواىرلانماظـكقؾمتذلكمظؿطػق

معبقعم ماالحؿػول مبفذا موؼشورك ماٌؾقغي. ماظػكورؼي ما بورؼؼ متزؼـفو ماظ  ماظطعوم رقاغل

اظطقائػماٌلقققيمؼبماظعراقمحقٌمؼقصقنمصقفمغذورػؿاموؼقضدونماظشؿقعمؼبماظؽـوئسموؼبم

ماظؾققتامطؿومأنمبعضماظـلقةماٌلقققوتمؼصؿـمػذاماظققممسـماظؽيمم)رقممزطرؼو(.

ممؾملمملدمضبؿمل٧ّ:ذطّٕىمادؿرمل -

هددمبعضمطؿىماظشقعيمبلنمادؿشفودماظـ مضبقكمطونمؼقمماظلوبعمواظعشرؼـمعـم

ماظؽـرل ماسؿود ماٌـودؾي موبفذه مذبوظسماظؿعزؼيامورػرا مإضوعي مسؾك ماظؾقرؼـ مذقعي معـ ن

حقٌمؼؼرأونمصقفومضصيمتدورمأحداثفومحقلمعؼؿؾمضبقكمبـمزطرؼواموؼـشدونمصقفماٌراثلم

عضمذققخفؿ.موضبؿػؾمبفذاماظققمماظرجولمواظـلوءامطؿوماغفؿمؼبمواظـقحقوتماظ مطؿؾفومب

ماٌشورط مؼبم مظؽؾ موجؾوتماظطعوم موؼؼدعقن ممبقاطىماظؿعزؼيا بعضماظلـقاتمطبرجقن

أنمذطرىمادؿشفودمضبقكمػلمزوػرةمخوريمظدىمذقعيماظؾقرؼـموماحؿػولمػذاماظققم.موؼؾد

ماٌـدائق  ماحؿػول مإال مؼشوبففو موال مواظؼطقػ. مؼقممواإلحلوء مأو ماظذػ  ماظصؾوشي مبعقد

مأؼور.م23رؾوشيماظـ مضبقكمؼبم
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 ضسٖح الٍيب حيٜٗ: -
مدصـًمؼبمدؾلطقيمضربماظلوعرةم ماظـ مضبقكمضد مجـي ماظؾوحـ مبلن مععظؿ ؼعؿؼد

م مأورذؾقؿ معـ مععؾؿفؿ مجـي مغبؾقا ماظؿيعقذ موعـفؿمعـممإظببػؾلط امح مأن دؾلطقيا

طقيمطـقليمبقزغطقيمضدمييمأضقؿمسؾكمأغؼوضفومؼؼقل:مإنمػرلودسمضؿؾفمصقفو.موطونمؼبمدؾل

)ؼقحـوممبلدؿطـقليممإظببعدماظػؿ ماإلديعلمعلفدًامادؿؿرمحؿكمضدومماظصؾقؾق امصققظقهم

مإسؿورماٌلفدموزلقهم)عشفدماظـ مضبقك(ام مادذلدماٌلؾؿقنماظؾيدمأسودوا اٌعؿدان(.موٌو

ذطرماظؾوحـقنمبلنماىوععمؼضؿموضدممتًمتقدعؿفمؼبمسفدماظلؾطونمسؾدمايؿقدماظـوغل.موؼ

مبنحدىم مإظقف مؼـزل مدردابمسؿقؼ موصقف موضبقكا مزطرؼو معـفؿ: ما غؾقوءا معـ مسدد ضؾقر

وسشرؼـمدرجيمؼقجدمؼبمجدارهماىـقبلمتلعمطققباتامؼؼقلما ػوظلمإنمطؾمطقةمػلمضدلام

موصققماظؽقاتمتقجدمشرصيمتلؿكم)شرصيما غؾقوء(.

ظؾـ مضبقكمؼؼولماغفمعؽونمدصـمرأدف.موؼبماىوععما عقيمبدعشؼامؼقجدمضرؼ م

))اخؿػملظملوملماظّٕواؼمملتموؼرويما ذرصوغلمؼبمطؿوبم)سؿدةماظعورص (محقلماظضرؼ معومؼؾل:م

مدص٤ّمجبمملعّٝمدعرمل٠ّ.موذمملػّٓمسػمل٧ّمذظ١ّ،معمملم مإغ٥ّ مضمملل: مع٤ّ معؽملؾمل٣ّ ماظرملّٕؼّٟ، مرأد٥ّ مأعّٕ ؼب

بينممذطّٕمس٤ّمزؼّٓمب٤ّمواصّٓ،موطمملنموطؿمل٢ّماظ٦ّظؿملّٓمب٤ّمسؾّٓماٌػمل١ّمب٤ّمعّٕوانمسػمل٧ّمسؼملمملرةمجمملعّٝ

أعؿملهملمبّٓعرمل٠ّ،مضمملل:موٌمملمطمملنماظضملؼملممللمؼرملؿطملػمل٦ّنمؼبماىمملعّٝ،موجّٓوامذاتمؼ٦ّممعطملمملرةمر٦ّشلمملم

ماظ٦ّظؿملّٓمصفمملءمؼبمحمملظ١ّماظػملؿمل٢ّموبؿملّٓؼ٥ّماظرملؼملّٝ،م مؼبمسّٕضمثالثمأذرع،مصضملّٕقبصؽملممل مأذرع ثالثهمل

مرأسموعغملؿ٦ّبم مصؿمل٥ّ مبلظملّٛ موإذا مصظملؿق٥ّ مصؽملّٓوق، مصؿملؾملممل موإذا مطؽملؿمللهمل، مػ٨ّ مصكملذا صؽملّٖشلممل

مرأسمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼ ماظ٦ّظؿملّٓمسػملؿمل٥ّ،مػّٔا عغملمملغ٥ّ،موضمملل:ماجضملػمل٦ّامسػملؿمل٥ّمسؼمل٦ّدًاممإظبممل،مصّٕده

مب٤ّمواصّٓ:مصؾمل٦ّماظضملؼمل٦ّدماٌلظملّٛماظرملّٕض٨ّماظّٕابّٝمع٤ّمرط٤ّماظعملؾهمل(( مزؼّٓ مضمملل .موبعدمعلظملشملممًل،

مظؾـ مضبقكمبـم ماٌقضعمتؽرميًو ايرؼؼماظؽؾرلمظؾفوععما عقيممتمبـوءمضؾيمعبقؾيمؼبمػذا

مزطرؼو.
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اماظ مػلمدسقةماظؿقبيماٌؿوحيمظؾفؿقعامعـماالريعماظقاؼبمسؾكمحقوةمضبقكمودسقتف

واظؿطفرمعـماآلثوماموضقلمايؼمبقجفماظظؾؿاموتؾ مردوظؿفمعـمضؾؾمسدةمأدؼونامالبدمأنم

مأصؽورغومحقلمأرؾما دؼوناموحقلمشوؼؿفواموذظؽم مظؿصقق  ماظعدلة مادؿكؾصـو مضد غؽقن

متؿؾعمإشل عفؿوماخؿؾػًممًاواحدمًوح مغؽؿشػمأنما دؼونمطؾفومذاتمعـؾعمواحدامواغفو

ماظققمم إلحقوءمم–أطـرمعـمأيموضًمعضكمم–تلؿقوتفموصؼماظؾغوتماٌكؿؾػي.موعومأحقجـو

ذكصقوتمدؼـقيمتقحدمعػوػقؿـوموالمتػرقمبقــوامؼؾؿػمحقشلوماىؿقعموؼفؿدونمبفدؼفوم

مخرلم ماظذيمطونمسؾكماظدوامماشلدفما زلكمظؽؾما دؼون.موعـما غلوغسبق مودعودتفو قي

ػؼمسؾكمأدودقوتفومغؿعرفمسؾكمذبوالتماظؾؼوءمب مػذهما دؼوناموغعرفمدرلةمضبقكماٌؿ

مؼبم مواظعدل ماظلؾؿ مإلحيل مواظ متفدفمعبقعفو ما دؼونا مظؽؾ ماظقاحدة مايؼقؼقي اظروح

ماموحلـماظؿعوعؾمب ماظؾشراموهؼقؼماظراحيمظـػقدفؿماٌؿعؾي.ا رض

 ْ:ـــــــــــصاتـــذـــــعـــو -
ذوػدتمعبقعماظؽفـيماظقفقدمرؤؼومصلرػومظقغخماظؽوػـمسؾكمحقٌممعضملفّٖةماظّٕؤؼمملم:م-1

متدلمسؾكموالدةمغ مؼبماورذؾقؿمؼؼقممبوظؿعؿقدمؼبمؼردغوموؼرجعماظعوٕم مرؤؼو مإظباغفو

مدؼـمآماالولم)اٌـدائقي(...دراذومادمؼفقو

مابـمبقأحقٌموظدمعـممعضملفّٖةماظ٦ّالدةم:م-2 سوعوموماعراتفماغش مم99ؼـمػرع م)زطرؼو

مم88بـًم مصضيمسـ مطوغًمسوضرًاسوعو( مادمؼفقواغفو م-حرانمطقؼـوم-م.....مدراذو

ماظؽـزماظعظقؿ

حقٌمضوممعؾوركمازلفمبشػوءماٌرضكموماظدلصموماظعؿقونموممعضملفّٖاتمذظملمملءماظؾرملّٕم:-3

فزاتمتورطبقومظؾلقدماٌلق محقٌمتذطرمعارجوعماظصقيماظقفؿم)موضدمغلؾًمػذهماٌ

ممؼلقعمبـمعورؼومبفذهماٌعفزاتمدونمتطرقمٌعؿدهماٌصودرماٌلقققيمواالديعقيمبؼقو

موععؾؿفمؼقحـوم)عؾوركمازلف(....دراذومادمؼفقو
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ععفزةمدفقدماظطققرموماظعصوصرلمظؾقلماظعظقؿم)عؾوركمازلف(مسـدمبراخؿفم)ريتف(مم-4

م.اؼومماالحود....مدراذومادمؼفقو

قسقدمظـ ماٌعؿدماٌععفزةماغفزازمبقًماٌؼدسمبعدمدخقظفمظفموذفودةماظقفقدمبوغفمام-5

حقٌمضولماظقفقدمظقققكم:مؼومضبقكمظـمهرضؽماظـورموماظلققفمالمتؼطعؽمعومدامم

مادؿمايلماظعظقؿمعذطقرمسؾقؽم.....دراذومادمؼفقو

مم-6 مرحقؾف اٌيكماغشماثرامحقٌمسوشمسؾكمحؾقىممياىؾؾماالبقضمبصقؾمإظبععفزة

محرانمطقؼـوم-دراذومادمؼفقومماالذفورمعـعومعـمتعرضماظقفقدمظؾطػؾماٌؾوركم......

م-7 مرعقده حقٌمامتماسودةمذرؼعيمما رضسوٕماالغقارمبعدمامتوممعفوعفمسؾكممإظبععفزة

فوماظـلقونمبطغقونمومجدلوتماظقفقدمٌايقوةماظػطرؼيمظؾ ماظؾشرمبعدمانمرقتمععو

م)عؾوركم مبؾعٌماٌيكمعـدمادمػقلمظققحـو م)عؾوركمازلف( ماظعظقؿ مايل حقٌمضوم

وخؾصفمعـمثقوبماظؾقؿموماظدمموماظؾلفمبدظيماظضقوءمروسدامبروحفماظطوػرةمازلف(م

م.سوٕماالغقارم)اىـي(......مدراذومادمؼفقومإظب

ماض٦ّاظ٥ّ: -

م:ذّٔراتمعسملؿملؽهملمضمملشلمملمغؾؿملؽملمملمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼمملم)عؾمملركمازل٥ّ(

مطـمطوظػيحماظذيمؼزرعموؼـؾًما ذفورماظ مهؿؾماٌعرصيمواظطقؾي.م-

م)ايؼ(ماظ مالمطذبمبلضقالمسؾؿوئفو.ممتـؾمبدؼوغيماظعفدم-

متصقرماظذيمرقرما جلوممبؽؾمحؽؿيموعبول.م-

مطـمطوظلراجماٌـرلماظذيمؼـرلماظقلورمواظقؿ مبويؼمواإلميون.م-

مطـمطوىؾؾماظشوعخماظذيمالمتزحزحفماظرؼوحاماغفمؼشعمسؾودةموتلؾققًو.م-

مضيموودوعي.متـؾمبوظؿوجرماظذيمخلرما ظقفمظؽـفمالؼزالمؼؿصدقمبؾؾوم-

مطـمطوٌوئدةماٌؿؾقءةماظ متؼدممظؾفقوعموػلمعؾؿففي.م-
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مطـمطوظع ماظطوػرةماظ مٕمؼدخؾفوماظؾورؾماغفومروػرة.م-

طـمطوظػراذيماظ متمدكمؼبمبقًمربؽؿموػلمتظـمانموضًمخيرفومعـما درمم-

مضرؼىامثؿمأرؾؼًماغفومطؿـؾمعـمؼطؾىمرغبيمعؾقؽيمبوإلميون.

مام- معـ ماٌؾؽر مروظ متصقر مضد موؼرعلمبشؾوطف معؿؿردا مظؽـف مظؾققوة مؼعؿؾ ظػفر

ماظرغبيموػقمطوذب.

ماظشر.مإظبتصقرماظؾقرماشلوئٍماظذيمصبرمدػقـؿؽمم-

مصوطفيمدوعيامسؾكمػقؽيمصوطفيمرقؾيمظقسمصقفومم- ماظ متـؿر ماٌرة ماظشفرة تصقر

مغؼص.

متصقرمذفرةماظدردارماظ متدسلمبلنمٔرػومأحلـما ٔورموػلمبيمٔر.م-

متصقرمحوظؽمبعدمزوالمغعؿؿؽموضدمطـًمالػقًومصوددًامعمذؼًو.م-

مايؽقؿمعـمالمؼذلكمبقؿفمبدونمدؼػ.م-

مايؽقؿمعـمالمميؿطلمجقادًامبيمدرج.م-

مايؽقؿمعـمالمؼؼدممرعوعًومبيمرعؿم)صوئدة(.م-

مايؽقؿمعـمالمؼؾؼلماظؼقلمجزاصًوامطؿـمؼؾ مبقؿًومبيمعدخؾ.م-

م.(1)يمبدونمعيح ايؽقؿمعـمالمؼطؾؼمدػقـم-

مايؽقؿمعـمؼقضػمطيعفماظقدؼعمؼبمغداءموؼصغلمثؿمؼؼدمماظليم.م-

مطؾمأسؿولماًرل.مإظباظعوضؾمعـمؼقضػمطيعفماظطقىموؼؿففمم-

مايؽقؿمعـمؼعطلمرأؼفمبوٌقاصؼيماظؿوعيموحوضرًامظؾؿقضقعمسؾقف.م-

مًمعـف.قرأسمتلؾققؽمدؾ مٌـمأتم-

ميلدموعرادصوتف.ضؿيمإميوغؽمأنمتؾعدماظـػسمسـمام-

متصقرماظذيمرقرما جلوممبؽؾمحؽؿيموعبول.م-

                                                                 

 ( كهاّخ ٤ٜ٣ب أ١ رؼب٤ُْ ٣ؾ٠٤ .ٔ)
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ماغفمأغبؼ.م–تصقرماٌلؿفزئماظذيمالمصبدلمإطؾقًيمظـػلفمم-

مطـمطوظشفرةمحؾقةموسطرةموخوضعي.م-

مرأسمرفورتؽمأنمالمترعلمغػلؽمبوظـفودي.م-

متصقرمدؼوغيماظعفدماظ مالمطذبمبلضقالمعمعـقفو.م-

مغػلؽمبوظؿفؾؽي.رأسمبصرلتؽمػقمأنمالمترعلمم-

مرأسمععرصؿؽمػقمأنمالمدبؾطما عقر.م-

مرأسمادؿؼوعؿؽمػقمأنمالمتؼقلمعومالمتعرصف.م-

مضؿيمنوحؽمػقمأنمتقضرمطؾمإغلون.م-

مضؿيمشـوكمػقمأنمالمتطؿعموالمتشؿفلمعومظقسمظؽ.م-

مرأسمسدظؽمػقمأنمهودىمغػلؽ.م-

مرأسمطقوغؽمػقمأنمتؽقنمغػلؽموتؿؼؾؾمايؽؿي.م-

ماٌؿؼـماٌؿؾقءامواظذيمالمغؼصمؼبمحرطؿف.مطـمطوٌقزانم-

متصقرمرقؾيمغػلؽمح متضربمحبفرمثؿمتعػق.م-

مأعـمايؽؿيمأنمالمؼؿقررماٌرءموؼؽؿؿمضقظفموؼلؽًمواظؼقلمطـرل؟م-

مأعـمايؽؿيمأنمتؽقنمطوٌطرمؼبمارضمخراب؟م-

مأعـمايؽؿيمأنمتػؽرمبويفرمالمؼذلرىمبوظزؼً.م-

مؼبمدارهموظؽؾمعلوٕمؼؿعؾد.مايؽقؿمعـمؼؼدمماظطعوممظؾذؼـم-

مايؽقؿمعـمعألمضؾؾفمإميوغًوموابؿعدممبومؼؿـوػكمومتلؽمبوظليم.م-

ماىوػؾمضدمؼلتقؽمبدؼـمعغشقشموضقلمضوسمطصقرةماظلقػماٌلؾقل.م-

ماظم- موؼظفر ماظؽؾرل مطيم مؼقضػ معـ مبلررافمغرلاىوػؾ موؼلؾؿ مبفا موؼؿؿلؽ ا

مأروبعف.

ماظذيمالمؼرويمحؿكمأردضوءهماغفمأغبؼ.تصقرماظزغدؼؼماغفمطوظدظقماٌؿؿؾهمم-
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ماظذيمؼؽرهمحؿكمغػلفماغفمطوًصؿ.ما غلونتصقرمم-

متصقرمعـمالمؼؾ مبـوءـبمظـػلفماغفمأغبؼ.م-

متصقرمايؽقؿماظذيمظقسمظفمغظوممطوظلقدةماةذلعيمبدونمثقوب.م-

مطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾمحفرمالمؼؾ مبوظزؼً.م-

مآةمظؾعؿك.طؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾماٌرم-

مطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾماٌطرماظذيمؼلؼطمسؾكمأرضمبقر.م-

مطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾماٌيبسماظؾقضوءمظؾقدادؼـ.م-

مطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾمزؼًماظؾؾلؿمظؾلؿقبوك.م-

مؼؼذصؽمبؽؾمايؿوضوتموانمأذؾعؿفمصكذموتؼؾؾمعـفمعومالمم- مجوئعًو تذلكما غبؼ

مهؿدمسؼؾوه.

والمؼػعؾمؼشؾفماظـوئؿماظذيمؼؼؿؾمسدوهمؼبمايؾؿاموسـدعومؼػقؼمعـماظـقممعـمؼعؾـمم-

مؼرىماغفمٕمؼػعؾمذقؽًو.

مايؼمظغرلهموظقسمظـػلفاماظقؼؾمم- ماظذيمؼؼقل ماظؼوضل مؼشؾف مؼػعؾ موال مؼعؾـ عـ

ظؾذؼـمؼعؾـقنموالمؼػعؾقناموظؾذؼـمؼؼقظقنموؼػعؾقنمذقؽًومآخرمزوػرًامتؾدومسؾقفؿم

أخطوءمؼبمداخؾفؿام غفؿمالمؼعؾؿقنمعوذامؼػعؾقنمظؿؽـمسيعوتماإلميونموطؾفؿم

ماحذلدقام مواإلميون مبوظعؾودة مرويي متربقي مأوالده مؼربل ماظذي ماظطقى طو ب

وأبعدوامأغػلؽؿمسـماًداعمواظشرمواظؽذبمواظضيلمواظغشمواًزيامواٌلؽـام

مواظػفقرام مواظزغوا ماظـػسا موتصغرل مواظطربا موايؿوضيا مواظؼلقةا واظؽػرا

عصقياموشقاؼيماظشقطوناموشؿزماظعققنامواظرخصامواظل امواظؿعؾؼمبؾـوتمواٌ

ماشلقى.

مواظؾؿزامم- مواظػكرا مواظغضىا مواظؽرها مواشلؿا مواظغرلةا مايلدا ماظـوسمان اؼفو

موشزلم مواظـفىا مواظؼقةا مبوظظؾؿا مواالدؿققاذ مواًطػا مواظزغوا واظعصقونا
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موضذارةماىلؿامواالحؿؼورامواالزد مواظـفوديا راءماًؾقٌاموإضؿورماظشرماظشرا

ظعؾودمآماٌمعـ امطؾمػذهماظصػوتمالمتدلمسؾكماإلميونمبوٓماظعظقؿاموذؿونمعوم

مب مرعوغيمممؿؾؽيمبوظصدقم)صعًي(موأخرىمممؿؾؽيمزؼػًو.

موؼغرلونمعومأوحقـومشلؿامم- اظقؼؾمشلمالءمايؿؼكماٌكودس ماظذؼـمؼغرلونمأواعرغو

امثؿمؼراوملامثؿمؼعؾـمرشؾؿفمبوظؿعؾدامضربمعقتفاماظذيمؼظفرمإميوغفما غلونإنم

ماظرباموالمؼؾديمانمآمظـمؼـلكاموضدمؼرغبفامأعوم مطيم موؼـعؿ مؼلؿع وؼؾدأ

موعأل موأروسقا موزلعقا مضرأوا مأعيهمسؾقفؿمأوظؽؽماظذؼـ مبدونمطذبمعو مأصقاػفؿ وا

ماظؼدسموآم مؼبمعدؼـي مزطرؼو مضبقكمبـ مضوظف موعو ماٌؼدسا مطؿوبف ماظعظقؿ ايل

ماٌزطلمظؽؾمسؾودهماظصوي موػقماٌزطل.
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 املبخث العاشر

ـــة ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــدائيـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات ميـ ــ ــ  مقدشــ

 :املٍداٟٗني قبمٛ الػىاه -أاًل 
ماظرملؼملمملل."اظؾّٓؼّٝماىؼملؿمل٢ّماظعمل٦ّيمأغوملماظعملمملص٨ّ،ماظرملؼملممللمتلغمل٤ّ:"ربمملماظغملؽملّٖامؼبمجمملء

مإذاٌؽملّٓائؿملنيمضؾػملهملمػ٦ّ مصؿمل٥ّمؼعملّٝم، ماظزملممليني،ماٌالئغملهملمع٦ّر٤ّمواىؽملهملماًمملظ٠ّمسّٕش:

ماظرملؼملممللمع٤ّمػ٨ّمواظظملّٕاتمدجػملهملماِّغؾملمملرمعؽملمملبّٝمإن:مذظ١ّمتقملؼّٓماظّٓالئ٢ّمع٤ّمطـرلموظّٓؼؾمل٣ّ

ماىؽمل٦ّبمإظبمووّٕي ماظرملؼملمملظؿملهملماظّٕؼمملحمأنمحؿملىملماِّربّٝ،ماىؾملمملتمأص٢ّمػ٦ّمواظرملؼملمملل.

مذظ١ّمسغملّٗمتغمل٦ّنمبؿملؽملؼملمملماظزملّٓر،موترملّٕحموتظملّٕحماشلؼمل٦ّمماظؽملظملّٗمس٤ّمتّٔػنملمزطؿملهمل،مغعملؿملهمل

مؼبماظضملػملؼملمملءمأثؾوملموضّٓماظرملؼملمملل،مسب٦ّمدائؼملممًلمعقملذّٕػمملمؼؿف٥ّمواظؾ٦ّصػملهملماظرملّٕضؿملهمل،ماظّٕؼّّ

مواِّضؼملمملرماظظملسملمملئؿملهملمإٌّطؾمملتمالغشملالقمغعملشملهملمأضزملّٕمؼضملؿدلماظرملؼملممللمبفملنمايمملضّٕماظ٦ّضومل

مؼبمأوماآلنمإظؿمل٥ّ،ماظ٦ّص٦ّلماظضملػملؼملمملءمؼّٕشنملمئّاظماشلّٓفمإظبمسب٦ّرحػملؿؾملمملماظزملؽملمملسؿملهمل

مػ٨ّماظيتمضؾػملؿ٥ّمسب٦ّمدائؼملممًلمؼؿف٥ّماٌؽملّٓائ٨ّمصمملظظملّٕدمشلّٔا.ماظغمل٦ّنمأش٦ّارمددلمسؽملّٓملؿعملؾ٢ّ،اٌ

مؼبماظؽمل٦ّرمسمملٕمإظبمدائؼملممًلمغصملّٕهمؼغمل٦ّنمإمنمملمإظؿمل٥ّ،مؼؿف٥ّمأرض٨ّمذ٨ّءمالمحؿملىملماظرملؼملمملل،

م."ذظ١ّموشرلموصؾمملشهملموذبّّمزواجمع٤ّماظّٓؼؽملؿملهملمرعمل٦ّد٥ّمط٢ّموإجّٕاءموغ٦ّع٥ّ،مووصمملت٥ّمصالت٥ّ

مرائعيمبـصقصماٌؾوركمربومطـزاممطؿوبمؼب"ماظـقرمسوٕ"ماظشؿولمجفيمورػمجوءمظؼد

مواظؽمل٦ّرماظسملؿملمملءمسمملٕمصؿمل٥ّ،مزوالمالمسمملٕماظؽمل٦ّرمعػمل١ّمصؿمل٥ّمؼعملّٟماظّٔيماظضملمملٕ":معـفوموعمثرةا

موالماضشملّٕابمالماظّٔيماظزملالحمسمملٕمصؿمل٥ّ،مسزملؿملمملنمالماظّٔيماظػملشملّٟمسمملٕمصؿمل٥ّ،مزالممالماظّٔي

مع٦ّتمالماظّٔيماًمملظّٓةمايؿملمملةمٕسمملمعؽمل٥ّ،مطّٕؼؾملهملمرائقهملمالماظّٔيماِّرؼيملمسمملٕمصؿمل٥ّ،مخػمل٢ّ

مخؾىملمالماظّٔيماظشملؿملؾهملمسمملٕماٌالئغملهمل،مؼؾؿؾمليملمذّٔاهمؼبماظّٔيماي٨ّماٌمملءمسمملٕمصؿمل٥ّ،مصؽملمملءموال

م".واًرلماظؿعمل٦ّىمسمملٕمصؿمل٥ّ،مبؾملؿمملنموالمأص١ّمالماظّٔيمواإلميمملنماي٠ّمسمملٕمصؿمل٥ّ،
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 :(ٍـدا)امل  العبادٚ بٗتثاًٌٗا: 
ماظّٓؼ٤ّ،مرجممللمتضملؼملؿملّٓمصؿمل٥ّموصبّٕيمعملّٓدهمل،اٌمطؿؾؾمل٣ّموصؿمل٥ّماٌؽملّٓائؿملهمل،معضملؾّٓمػ٦ّماٌؽملّٓا

محبؿملىملماىؽمل٦ّبمؼعملمملب٢ّمواحّٓمبمملبمظ٥ّماىمملرؼهمل،ماِّغؾملمملرمع٤ّمواحّٓمضظملمملفمسػمل٧ّمسمملدةموؼعملمملم

مع٤ّمبّٓموالماظؽملؾملّٕ،ممبمملءمتزملػمل٥ّمضؽملمملةموج٦ّدمع٤ّمبّٓموالماظرملؼملمملل،مجؾملهملمإظؿمل٥ّماظّٓاخ٢ّمؼلؿعملؾ٢ّ

ماظّٓرصّ٘"مضبؿمل٧ّمسػمل٣ّموج٦ّد ممبمملظشملّٕادهملماًمملصهملماظشملعمل٦ّسمإضمملعهملمأثؽملمملءمميؿملؽمل٥ّمسػمل٧ّ"

م.االخّٕىماظّٓؼؽملؿملهملمواالسؼملمملل

 : العبادٚ بٕٗت قدضٗٛثالجًا: 
مسمملٕمؼبمعؽملّٖشلمملمتّٕىمواظزملّٓضهملمبمملًرلمواحملؼملػملهملماظؽملعملؿملهمل،ماحملمملصصملهملماظؽملظملّٗمإن

مسصملؿمل٣ّمبؿمملجمرأدؾملمملمؼغملػملػمل٦ّنموػ٣ّمإظؿملؾملممل،مممّٓودةماظضملؾملّٓموؼّٓمح٦ّشلممل،مع٤ّمواالثّٕؼنيماظؽمل٦ّر،

م.ؼؾملؿملمملمع٦ّاسّٜم-ظؽملّٖاػهملامإطػملؿمل٢ّماغ٥ّمسصملؿملؼملممًلمإطػملؿملاًلموميؽملق٦ّغؾملمملمواظ٦ّضمملر،ماظؽمل٦ّرمع٤ّ

مغظملمملؼمملتموؼشملّٕح٦ّنماًرل،موؼؾّٔرونم،اِّرضمؼضملؼملّٕونماظّٔؼ٤ّمػ٣ّماٌؼملؿملّٖونماظّٕجمملل 

م.ؼؾملؿملمملمع٦ّاسؿملّٜم-ماالرؿملمملبموضبزملّٓونماظ٩ّظ٨ّءمؼّٖرس٦ّنمإغؾمل٣ّمبضملؿملًّٓا،ماظرملّٕ

مأنمتصملؽمل٦ّامالماصّٓضمملئغمل٣ّ،مؼبموؼغملّٕػغمل٣ّمدؼؽملغمل٣ّمس٤ّمؼؾضملّٓط٣ّمذ٨ّءمظغمل٢ّماغؿؾؾمل٦ّامأبؽملمملئ٨ّ"

مظػملؼملقمملطؼملهملمصبػملّٗموإمنمملمواًالص،مظػملقلمملبمصعملّٛمممًلجمملظلمإظؿمل٥ّمدؿّٔػؾ٦ّنماظّٔيماظضملمملٕ

مع٤ّمط٢ّمطبؿمملرمود٦ّفمداخػمل٥ّ،مؼبمطبّٖنمسػملؿملغمل٣ّمميّٕمؼ٦ّممط٢ّمحبؿملىملماظضملصملؿمل٣ّ،مواظؿـؼملني

موؼؾبّٓانمصلؿملقغمل٣ّماظضملمملريمأعمملمظرلتعمل٨ّ،مبمملظشملؿملؾمملتمغظملل٥ّمجؾملّٖ مؼعملّٟماظّٔيمظػملظملمملرغموؼ٢ّ.

م.ايلمملبمبؿملوملمأعمملممسمملرؼممًل

مخػملفمملتمس٤ّمصؿمل٥ّمغغملرملّٟم،ظػملضملؾمملدةمبؿملوملمظؽملمملمؼغمل٦ّنمأنماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمسب٤ّمحعملؽملمملمع٤ّ

مغؿػملعمل٧ّمزؼ٦ّا،مػؿملؾ٢ّمإظبمغؾؿؾمل٢ّمػؿمل٨ّ،معؽملّٓادمإظبمغؿسملّٕعماظضملصملؿمل٣ّ،ماي٨ّمأعمملممأغظمللؽملممل

مع٤ّماظيتماظؾ٦ّابهملمصؾمل٨ّمأص٦ّشلممل،مسػمل٧ّماٌؽملّٓائؿملهملماظػملطملهملمغؿضملػمل٣ّمبمملظزملؾمملشهمل،مغؿؽملضمل٣ّماٌضملّٕصهمل
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ماظّٓؼ٤ّمأص٦ّلمغّٓرسمأنمحعملؽملمملمصؼمل٤ّماٌؽملّٓائؿملهمل،متّٕاثؽملمملمطؽمل٦ّزمأسؼملمملقمؼبمغؿؾقّٕمخالشلممل

مدؼؽملؽملمملمس٤ّمظػمللقملالمغؿضملّٕضمحؿملؽملؼملمملماالخّٕؼ٤ّماعمملممسبّٕجمالمط٨ّممملرطبؽملمملتمسػمل٧ّموغؿضملّٕف

مبؿمل٦ّتؽملمملمؼبمعؿ٦ّصّٕمذظ١ّمط٢ّماٌؽملّٓائؿمل٦ّن،مسب٤ّمحعملؽملمملمع٤ّمطػمل٥ّمػّٔامووج٦ّددغممل،موتمملرطبؽملممل

ماومملهمواجؾؽملمملمػ٦ّمعمملماذًا.مب٥ّمسػملؿملؽملمملماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمأغضمل٣ّماظّٔيماظشملمملػّٕماٌغملمملنمذظ١ّماظّٓؼؽملؿملهمل،

ماظؽملضملؼملهملمبؾملّٔهمجق٦ّدؼ٤ّمطؽملمملمواذامسػملؿملؾملممل،مؼضملػمل٧ّمالماظيتماظؽملضملؼملهملمػّٔهمغلؿق٠ّمط٨ّمذظ١ّمط٢ّ

مغغمل٦ّنموطؿملّٟماظشملمملػّٕ؟ماٌغملمملنمػّٔامدغلؽملمملمإذامعزملرلغمملمصؼملمملماظضملصملؿمل٣ّ،ماي٨ّماؼمملػمملموػؾؽملمملماظيت

ماظ٦ّؼ٢ّمث٣ّمصمملظ٦ّؼ٢ّمبؽملظملل٥ّ،ماظسملؿملمملعمحعملممًلمإغ٥ّمج٦ّارغممل؟مع٤ّماآلخّٕؼ٤ّموعّٝمأغظمللؽملمملمعّٝمصمملدضني

ماظّٖاخّٕةمؽمل٦ّزػمملوطماٌؽملّٓائؿملهملمصمملظضملعملؿملّٓةماظشملمملػّٕ،ماٌغملمملنمػّٔاموؼّٓغّٗمغظملل٥ّمظ٥ّمتل٦ّلمٕ

ماي٠ّمميـ٢ّماٌؽملّٓائ٨ّموضمل٢ّمسصملؿملؼملهملمعّٓردهملمػ٨ّمواالرذمملداتمواظ٦ّصمملؼمملمبمملظؿضملػملؿمل٣ّ

ماآلخّٕؼ٤ّمأعمملمماظّٓربمؼسمل٨ّءموغدلادممًلمظ٩ّخّٕؼ٤ّ، ماظّٔؼ٤ّماٌمملرضنيمضبّٔرماظ٦ّضوملموبؽملظملّٗ.

مدونماظظملسملهملمس٤ّمدؿملؾقىملمحؿؼملممًلماظـؼملنيماظّٔػنملمأضمملعمع٤ّ:م"بعمل٦ّظ٥ّماظصملػملؼملهملمحبفمملبماظؿظمل٦ّا

ماٌؽملغملّٕمس٤ّمابؿضملّٓوا:م"ؼعمل٦ّلماظّٔيمؼؾملمملغمملمؼؾملؿملمملمبؽملؾؿملؽملمملمئؿمل٦ّناٌؽملّٓامسب٤ّمصػملؽملعملؿّٓيم،"جّٓوى

متؾمل٦ّواموالماظؽمللمملء،متطملّٕؼغمل٣ّمصالمطؾرلًامسمملٌممًلمظغمل٣ّمأضؿملؼمل٦ّامغظملضملممًل،موّٓيمالماظيتمواِّسؼملمملل

مصّٓؼؽملؽملمملم،"ايمملدّٓةماظضملؿمل٦ّنمتّٕععملغمل٣ّمانمهؾ٦ّاموالماًؼملّٕ،مذمملرب٨ّمع٤ّمتغمل٦ّغ٦ّاموالماظؽملعملّٙ،

م"بعمل٦ّظ٥ّماظؽملظملّٗمؼؾملنيمعمملمط٢ّمس٤ّمؼؽملؾملمملغممل ماي٦ّاغؿملومل،مؼبماًؼمل٦ّرمذّٕبمسػمل٧ّم٦ّاتّٓعؽملمال:

م ".اظصملالممضمملسمملتمهوملموتؿطملؽمل٦ّامتّٕضزمل٦ّاموالمأغظمللغمل٣ّ،مؼبمغعملزملممًلمودبػملعمل٦ّا

معمملموس٤ّماِّعمملط٤ّمتػمل١ّمس٤ّمبمملالبؿضملمملدموؼّٕذّٓغمملمؼؽملؾملمملغمملماظضملصملؿمل٣ّمدؼؽملؽملمملمأنمطؿملّٟمحصمل٦ّامال

".ماٌؽملّٓي"موػ٦ّماالعمملط٤ّمأرؾملّٕمؼبماٌرملنيمنضمل٢ّمبفملنمضؼملمملئّٕغمملمظؽملمملمتلؼملّّمصالماظؽملظملّٗ،مؼؾملني

ماٌػمل٢ّمبنيماظلؿملؽهملماظلؼملضملهملمظؽملمملموصبػملنملمذفملغؽملمملمع٤ّمدؿملعملػمل٢ّمحؿؼملممًلماٌرملنيماظضملؼمل٢ّمػّٔامإن

م.االخّٕى

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

224 

مواظّٕضّٙماظظملمملحّ٘ماظطملؽملمملءمأنمؼقملطّٓماظّٔيماظؿمملظ٨ّماظؽملّٙماظّٓؼينمتّٕاثؽملمملمؼبموردموضّٓ

مػؼملّٕامترمليتمالمشلّٓامبلّٕاماخػمل٨ّموالمضّٓاع٨ّمشبلؿمملممتؽملمملخل٨ّمال:م"ربّٕممأصالماظرملؾمل٦ّاغ٨ّ

مترملّٕب٦ّاموالمأعمملع٨ّ،مذبؿملقهملمتؽملقّٕوامال:مممبضملؽمل٧ّمأي".ماوالماذمضّٓاع٨ّمزعّٕيموالمذؿملؾملمملماذ

ماعمملع٨ّماظظملمملحّ٘ماظطملؽملمملءموالمأعمملع٨ّ،ما٦ٌّدؿملعمل٧ّموالماظرملؾمل٦ّة،مػبّٕة مآ،مأعمملممبؾملمملمؼعملزملّٓ.

م.اظضملؾمملدةمبؿمل٦ّتمػ٦ّماٌعملزمل٦ّدمبمملظؿمملظ٨ّ

 زابعًا: الػّادٚ الدٍٖٗٛ املٍداٟٗٛ:

مطؾمملثّٕادمػذملؽبؿمل٨ّقبم*ممبؿبذملرملذملؼملؿملؾمل٦ّنمادمػؿمل٨ّمرب٨ّم*ماّطذملمملمػذملؽبذملؿملقب٨ّماطذملقبذملمملمعمملريماطذملقبذملمملمعذملؽملذملّٓا" 

مإدماغؾملذمل٦ّرام مربذملقبذملممل مراعممل مادمعؽبذملػملذملؿبذملغملممل مادمػذملؽبذملؿملقب٨ّم*موابذملؿبذمللؽبذملؾملذملؿبّٓوثذملممل م*مابذملؿبلؽبذملؾملذملؿبذملّٓوثذملممل اغذملؿبذملؾملذمل٦ّرا

مؼمملم ماذذملؿبذملذملؼملؽبذملّْؿب معؾبذملؾذملؿبذملشملكبذملذمل٢ّ موال مبذملمملركبذمل٢ّؿب مال ماد م* مأصذملؿبذملّٕؽبشؿب مغذملمملصذملؿبذملرمل٨ّ معكبذمل٤ّ ماد مربذملقبممل مإالػذملممل م* *

مادمػذملؽبؿمل٨ّم*موػؿمل٨ّمزؽبط٤ّ ماظضملصملؿمل٣ّم*ممد٣ّبفمل*مػذملذملؽبؿملقبذمل٨ّ،معمملري،معذملؽملّٓا ٦ّجذمل٦ّدماي٨ّقبم*معاي٨ّقب

مع٦ّ م* ماظذملّٕؽبقبب معػمل١ّمعجؾبذمل٦ّد مبذملكبذملرملذملؽبذملؾملذملمملدة م* ماَيذمل٨ّقب مبذملكبذملرملذملؽبذملؾملذملمملدة ماظذملقؽبذملؿملذملمملة، مسذملمملرف ٦ّجذمل٦ّد

ماالزظ٨ّماظذملؽبقبذملّٔيمتذملذملؽبذملغملذملؽبقبذمل٦ّنمعذملكبذمل٤ّمغذملؽبذملظملذملؿبذمللكبذملذمل٥ّم*ماظّٔيمالمبذملمملر٢ّم ماظلمملع٨ّم*م*مآماي٨ّقب اظؽمل٦ّر

م."مؼمملمسمملرفمايؿملمملةم)واي٨ّماٌّٖط٧ّ(ازل١ّمؼمملمح٨ّمؼمملٓذ٨ّءم*مم١ّوالمعذملؾبؾذملشملكبذمل٢ّمالدؿبذملؼملذملؽبذمل

:املٍداٟٗٛ الدٍٖٗٛ الهتبخاوطًا:   

مأضّٓممؼؾبضملّٓقبماظّٔيم،"ربقبمملماظغملؽملّٖا"ماٌعملّٓقبسماٌؽملّٓائ٨ّماظغملؿمملبمػ٦ّموأػؼملؾملمملماظغملؿنملمػّٔهمأول

مظػملؾرملّٕؼهملماِّوظنيماآلبمملءمؼؿؾّٝمدؼين،متّٕاث مسػمل٧ّمع٦ّزسممًلم-مبمملِّص٢ّم-ماظغملؿمملبمطمملنموضّٓ.

مورقمسػمل٧ّمعّٓوغهملمطمملغوملموطػملؾملمملمطؿمملبممًل،موؼلؼمل٧ّمّٕ،اآلخمس٤ّمعلؿعمل٢ّمعؽملؾملمملمط٢ّمأجّٖاء،مسّٓة

متزملؽملّٟمٕمطؿمملب،مؼبمجؾبؼملضملكبوملؿبموسؽملّٓعمملمعضملّٓغؿملهمل،مصظملمملئّّمسػمل٧ّمعؽملعمل٦ّذهملمأوماظدلدي،

مزعمملغ٥ّ،مأوماظؽملّٙ،مػّٓفمعّٝمؼؿؽملمملدنملمبرملغمل٢ّمتؽملصمل٣ّموٕمأحّٓاثؾملممل،مظؿلػملل٢ّموصعملممًلماظؽملزمل٦ّص
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.ماظّٓؼؽملؿملهملماظغملؿنملمعضملصمل٣ّمعرملغملػملهملموػّٔهماظّٕواؼمملت،مبضملّٚمؼبماظؿغملّٕارمزؾملّٕمطؼملمملمربؿ٦ّاه،مأو

مس٤ّمصغملّٕةمظؿملضملشملؿملؽملمملماظ٦ّض٦ّح;مع٤ّمسمملظؿملهملمدرجهملمسػمل٧ّماظغملؿمملبمعسملؼمل٦ّنمجمملءمػّٔا;مط٢ّموعّٝ

م.ظػملؾرملّٕؼهملماظّٓؼينماظؿظملغملرلمأمنمملطمأضّٓممع٤ّمواحّٓ

ماظغملػملؼملمملتمبؾملّٔهمغظملل٥ّ"مربمملمطؽملّٖا"ماٌعملّٓسماظغملؿمملبموؼزملّٟ

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

م."اِّزلمعؽملّٔمطمملنماظّٔيماِّولماي٨ّمواظؿضملػملؿمل٣ّماِّول،مواظؿظمللرلماظغملؿمملبمدّٕمػّٔا"

م :اظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبل٣ّ

مأسشملؿملوملماظيتماِّوظبماظغملػملؼملهملمػّٔهماِّوظب،ما٦ٌّسصملهملمػّٔهماِّوظب،مايغملؼملهملمػ٨ّمػّٔه"

م."وذؾملمملدةمض٦ّاًلمصغملمملغوملماظّٔرؼهمل،مرأسمآلدم

مطؽملّٖمأومادػؿمل٨ّمطؽملّٖامأوماظضملصملؿمل٣ّماظغملؿمملبمأومربمملمدؿملّٓرامأوماظضملصملؿمل٣ّماظغملؽملّٖمأومربمملمطؽملّٖا

ماٌعملّٓسمّٕئؿملل٨ّاظماظغملؿمملبموػ٦ّمأالمواحّٓ،مظرمل٨ّءمعؿضملّٓدةمتلؼملؿملمملتمطػملؾملمملمايؿملمملة،

ماًمملظ٠ّمضؾ٢ّمع٤ّماظؾرملّٕمأب٨ّمآدممسػمل٧ّماِّوظبمصقظمل٥ّمأغّٖظوملماظّٔيماظغملؿمملبمػّٔامظػملؼملؽملّٓائؿملني،

موعؽمل٥ّمبضملّٓه،مع٤ّمأبؽملمملئ٥ّمإظبمغعملػملؾملمملمواظّٔيم،"اسل٨ّمعرملؾممل"مازل٥ّمعلؾّّ"مرب٨ّمػؿمل٨ّ"ماظضملصملؿمل٣ّ

مسػمل٧ّمعشملػملضملهملموطػملؾملمملمحسملمملرة،مبضملّٓموحسملمملرةمجؿمل٢ّمبضملّٓمجؿملاًلمؿملهملاِّغلمملغماِّجؿملممللمإظب

ماظغملؽملّٖامضب٦ّي.مبكملرادت٥ّمػغملّٔامتغمل٦ّنمأنمدؾقمملغ٥ّمآمأرادماظيتمزظؿملهملاِّماِّبّٓؼهملمايعملؿملعملهمل

مأغؾؿملمملءمع٤ّ"مأزلمملئؾمل٣ّمعؾمملرطهمل"موضبؿمل٧ّمودمملم"مإدرؼّٗ"مودغمملغ٦ّخوملموذؿملؿ٢ّمآدممصقّٟمربممل

معمملمشلمملمؼسملؿملظمل٦ّنمعؽملؾمل٣ّماِّضّٓعنيمصقّٟمإظؿملؾمل٣ّمتزمل٢ّمسؽملّٓعمملمطمملغ٦ّامحؿملىملمإٌّدػملني،مآ

مأصؾّّمظّٔامصؿمل٥ّ،مؼضملؿملرمل٦ّنماظّٔيمواظضملزملّٕمؼؿؽملمملدنملممبمملمووصمملؼمملمتضملمملظؿمل٣ّمع٤ّمشل٣ّماظّٕبمؼ٦ّح٨ّ

ماٌضمل٦ّغهملموظؿعملّٓممبممليمملضّٕ،ماٌمملض٨ّمظؿ٦ّص٢ّماٌؿالحعملهملمايسملمملراتمأصغملمملرمؼؽملعمل٢ّمحعملؿملعملؿملممًلمطؽملًّٖا

م .ايؿملمملةمطؽملّٖمأي"مػؿمل٨ّمطؽملّٖا"مؼلؼمل٧ّمأنمح٠ّمظّٔاماظعملمملدم،مظػملؼمللؿعملؾ٢ّ
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موإمنمملماظؾرملّٕ،مبينمع٤ّمواظزملمملينيماِّغؾؿملمملءمصقّٟمسػمل٧ّمربمملمطؽملّٖامؼعملؿزملّٕموٕ

مسػمل٦ّعؾمل٣ّمغعملػمل٦ّاماظّٔؼ٤ّماٌالئغملهملموع٤ّماٌالئغملهمل،موأغؾمملءموسػمل٦ّممأض٦ّالمسػمل٧ّماحؿ٦ّائ٥ّمإظبمتضملّٓاػممل

مزؼ٦ّا،مودمملممربممل،موغؾمملطمواغّ٘،ماثّٕمادرب٦ّثممل،موعمملرامزؼ٦ّا،موػؿملؾ٢ّمعؽملّٓادػ٨ّ،:م"آدممإظب

مطرملشملمملموؼ٦ّخمملبّٕ مخػمل٠ّمبضملّٓمعمملمزع٤ّمع٤ّماِّغؾؿملمملءمصقّٟمؼبمجمملءمعمملمسػمل٧ّمؼعملؿزملّٕموٕ".

مس٦ّإمؼبماظضملػمل٦ّيماًػمل٠ّمابؿّٓأمّٟوطؿملموأزلمملئ٥ّ،ماًمملظ٠ّمصظملمملتمس٤ّمهّٓثموإمنمملم،اِّغلمملن

ماظصملالم،مس٦ّإمخػملعملوملموطؿملّٟماٌالئغملهمل،مخػملعملوملموطؿملّٟمع٦ّج٦ّداتؾملممل،مخػملعملوملموطؿملّٟماظؽمل٦ّر،

ماظيتمواظغمل٦ّاطنملمواظؽملف٦ّمماجملّٕاتمتغمل٦ّؼ٤ّمس٤ّموتظملمملصؿمل٢ّماٌمملدي،ماظغمل٦ّنمتغمل٦ّؼ٤ّمإظبموص٦ّاًل

مإبّٓاعمطؿملظملؿملهملمإظبوموحؿمل٦ّاغمملت،موأذفمملرمعؿملمملهمع٤ّمه٦ّؼ٥ّموعمملممملِّرضبمواغؿؾملمملءـبمصؿمل٥ّ،

مصؿمل٥ّموضضملوملماظيتمواِّدّٕارمص٦ّرة،مأحل٤ّمؼبمخػملعمل٥ّموعمملمغلمملناِّ مؼبمربؿ٦ّىمػّٔامط٢ّ.

مب٦ّث٥ّ"م16مع٤ّمؼؿغمل٦ّنمواظّٔيماِّمي٤ّماىّٖء مد٦ّرةمأي" "مسلمملظ٥ّ"ماِّؼلّٕماىّٖءمأعممل.

ماِّصػمل٨ّ،موع٦ّرؽملؾملمملمخػملعملومل،موطؿملّٟمعمملػؿملؿؾملمملموػ٤ّ"مغؿملرملؼملـممل"ماِّغلمملنمغظملّٗمس٤ّمصؿملؿقّٓث

مآدم،مجلّٓمدخ٦ّشلمملموطؿملظملؿملهملمعضملؾملممل،مأردػملوملماظيتمواِّدّٕارماظضملمملٕ،مػّٔامإظبمجػملؾوملموطؿملّٟ

مبؾملمملمؼؿضملػمل٠ّمطمملموط٢ّماظضمل٦ّدة،موعلرلةمع٤ّ،مومبلمملغّٓةمدبّٕجموطؿملّٟ مػّٔؼ٤ّموع٤ّ.

معؽملؾملمملمط٢ّمصظملقهمل،م600مسّٓدػمملمبزملظملقمملتمربمملمطؽملّٖامؼؿغمل٦ّنم-واظؿمللمملرماظؿملؼملنيم-اىّٖئني

.مطػملؼملهملمأظّٟم120مصمملجملؼمل٦ّعمطػملؼملمملت،مسرملّٕمسػمل٧ّمضبؿ٦ّيمدشملّٕموط٢ّمدشملًّٕا،م20مهؿ٦ّي

مرّٕؼ٠ّمس٤ّمواظغملؿنملمواظضملعمل٦ّلماظعملػمل٦ّبمؼبمربظمل٦ّزهملموأعمملغهملمدضهملمبغمل٢ّمإظؿملؽملمملموصػملوملموضّٓ

ماظؽمليبمسؾملّٓمإظبمغزمل٢ّمأنمإظب...مصالنمس٤ّمصالنمس٤ّمغعملػملؿؾملمملمصالنمأغمملمأيموبمملظغملؿمملبهمل،ماإلدؽملمملد

مِّغؾملمملمغعملزملمملن،موالمزؼمملدةموالمهّٕؼّٟمصالماٌؽملّٓائؿملهمل،مأغؾؿملمملءمآخّٕمازل٥ّمعؾمملركمضبؿمل٧ّ

ماٌؽملّٓائ٨ّماِّغلمملنومرضاِّموثؾ٦ّتمرد٦ّخمورادكهملمثمملبؿهملمتؾعمل٧ّمذفملغ٥ّمج٢ّماًمملظ٠ّمطػملؼملمملت

م.اظغمل٦ّنمػّٔامؼب
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مأضلمملممالربضملهملمتعمللؿملؼملؾملمملمميغمل٤ّماٌؽملّٓائؿملهملمواظغملؿنمل موتمملرطبؿملهمل،مورعمللؿملهمل،مدؼؽملؿملهمل،:

م :وػ٨ّموعضملّٕصؿملهمل،

م  .اظضملصملؿمل٣ّماظغملؽملّٖمم"ربمملمطذملؽملّٖا" -1

م. اِّغظملّٗمطؿمملب"مغرملؼملمملثمملمادمدؿملّٓرا" -2

م.اٌؽملّٓائؿملهملمواظذلاتؿمل٢ّمواالدسؿملهملماظزملػمل٦ّاتمطؿمملب"ماغذملؿبذملؿملمملغ٨ّ" -3

م.جاظّٖوامتّٕاتؿمل٢ّم"ضػمللؿممل" -4

م .ضبؿمل٧ّمتضملمملظؿمل٣ّم"ؼؾملؿملمملمادمدراذممل" -5

معػمل٦ّاذ٨ّمأدظملّٕ" -6 م.اِّزلمملءمأدظملمملرمطؿمملبم"

م      .دقملالم1012م"ذؿملمملالمواظّٟمتّٕدّٕ"مدؼ٦ّان -7

م    .اظضملصملؿمل٣ّماظضملػمل٦ّيماظضملمملٕمدؼ٦ّانمم"ربمملمرؼرملمملؼمملمآٌممل"مدؼ٦ّان -8

م .اظلظملػمل٨ّماظضملمملٕمدؼ٦ّان"ممزورمملمرؼرملمملؼمملمآٌممل"مدؼ٦ّان -9

م  .اظّٓاخػملؿملهملمحّٕان"ممط٦ّؼـمملمحّٕان"مدؼ٦ّان -10

م.جدلائؿمل٢ّمصؾمملشهمل"ممزؼ٦ّامػؿملؾ٢ّمادمعزملؾؿممل"مدؼ٦ّان -11

م.واٌؿملّٖانمايلمملبمزبشمل٦ّرهمل"ممابمملثّٕ"مدؼ٦ّان -12

م.اٌعملّٓدهملماالغؾملمملر"ممغؾملّٕواثممل"مدؼ٦ّان -13

م. اًظمل٨ّماظلّٕمصضمل٦ّدمزبشمل٦ّرهمل"ممطلؿملمملمرازامزػّٕون"مدؼ٦ّان -14

م.اظلؼملمملءمممػملغملهمل"مماظؿملـمملمعػملغمل٦ّتممل"مدؼ٦ّان -15

م.اظؿمملجمتغملّٕؼّٗ"ممربمملمذؿملرملالممتمملشمملمادمرّٕادهمل"مدؼ٦ّان -16

م.اظّٖواج"ممربمملمذؿملرملالممادمضمملبني"مدؼ٦ّان -17

م      .اظؾؿملسملمملءماالؼمملم"مماظدلوغمملؼممل"مذّٕح -18
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م.واظضملؾمملدةماظضملػمل٣ّمبؿملوملمتغملّٕؼّٗ"مماٌؽملّٓيمرّٕادهمل"مذّٕح -19

م.اِّوظبماظعملّٓحهمل"ممربمملمضّٓاػممل"مدؼ٦ّان -20

م.اظضملؾملّٓمعـؿمل٢ّ"ممطرملشملمملمادمدع٦ّث"مدؼ٦ّان -21

م.اظزملضمل٦ّدمدّٕ"ممابؿبؾملمملث٨ّمادمرازي"مدؼ٦ّان -22

م.اٌزملؾؿمملمخشمل٦ّات"ممعزملؾؿمملمادمإغذملؿبؿملمملغ٨ّ" -23

م.اٌؾمملرطهملماظزملّٓضهمل"ممبّٕطبمملمدضمملز"مذّٕح -24

مماٌلكـ٨ّ"مع٤ّماغ٦ّاع -25 م.واظزملضمل٦ّدماِّرتعملمملء"

م.وايظملّٜماالدسؿملهمل"ممواظّٖرازتمملماظعملؼملمملػ٨ّ"مع٤ّمزبؿػملظملهملماغ٦ّاع -26

مربمملمطؽملّٖا

م.اظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمٓماِّولمبمملظؿلؾؿملّّممربمملماظغملؽملّٖا"مظػملؼملؽملّٓائؿملنيماٌعملّٓسماظغملؿمملبمؼظملؿؿّّ

ماْظذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل٣ِّماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذمل٨ّؽبقبمذملذملمملءكببفملزل

ماظضملذملؽبّٖؼّٖؾبماظضملذملؽبػملؿمل٣ّؿب،ماظعملذملؽبّٓؼّٕؾبماظؾؽبزملرلؾبماظضملؽبصملؿمل٣ّ،ماي٨ّؾبقبمػ٦ّ(م1)مغذملؽبعمل٨ّقبمبعملذملؽبػملنمللبمرؽبب٨ّقبمّّفبعؾبلؾؽبقب

م2)ماَيغملؿمل٣ّؿب ماظؽملؾبقب٦ّرؿبمأط٦ّاِنمس٤ّماظطملؽبذملينؾبقبماظؽملؾبقب٦ّرؿب،مأطذمل٦ّاِنمسذملؽب٤ّماظطملذملؽبّٕؼنملؾبماظعملذملؽبّٓؼ٣ّؿب،ماِّزؽبظ٨ّؾبقبمػ٦ّ(

م3) م4)مواظـذملؽبقبؾمملتؿبمواظعمل٦ُّةمواظصملقَبذملظمَلذملؿبّٕ،ماظرملذملؽبقبذملظملمملءؾبمواظؾؽبزملؽبّٕؿب،مواظلؽبقبؼملّٝؾبماظعملذملؽب٦ّلؾبمػ٦ّ( ماي٨ّؽبقبمػ٦ّ(

ًَشملمملؼمملموشذملؾبظملّٕانؾبماظعملػملنملؿب،معؽبلؽبّٕةماظضملصملؿمل٣ّؿب مذملما

م5)مغذملؽبعمل٨ّقبمبعملذملؽبػملنمللبمرؽببقب٨ّمعؾبلؾؽبقبّّفب ممجؽبؼملؿملضملممًلماِّط٦ّاِنمربؽبقبمؼممل( معؾبؾمملرؽبٌك،مأغوملؽب،معؾبلؽبؾّّفب..

م6)مضذملؽبؿملقب٦ّمؿبمعؽبقب٦ّضّٕفب،معؾبضملصملذملؽبقب٣ّفب،معؾبؼملفؽبقبّٓفب، م7)اظلؽبقبمملع٨ّماظؽملذملؾبقبذمل٦ِّرمعػمل١ُّماظلؽبقبمملعؿملذملماظضملؽبصملؿمل٣ّؾب( ممملنؾبايؽملذملؽبقبذمل(

(م9)ظسملؿملمملئكب٥ّؿبمعؽبّٓىموالمذملمظكبؾؽبؾملمملئكب٥ّؿبمحّٓؽبقبمال(8)ماظضملصملؿملؿب٣ّماي٨ّؾبقبمذملماظّٕؽبقبحؿملؿب٣ّماظّٕؤوفؾبماظؿذملذملؽبقبذمل٦ّابؾب

مالذّٕؼ١َّ(م11)مؼؾبقؽبّٓقبؿبموالمالؼؾبّٕىماظّٔيمػ٦ّاظضملصملؿملؿب٣ّ(م10)مضذملؾبّٓرؽبتذملؾب٥ّؿبماظضملصملؿملؼملهمُلمذملمضذملؾب٦ّتذملؾب٥ّؿبماٌؽملؿؽبرملكبُّٕة

موعؽب٤ّمؼؽبكؿملنملؿب،مصػمَل٤ّمسػملؿمل٥ّكبمذملغمل٢ّؿبؼؿذملذملؽبقبمعؽب٤ّ(م12)مصؽب٦َّظفمملغكب٥ّؿبمؼبمظ٥ّؾبموالصمملحنملؽبمدؾبػملشملمملغكبذملؿب٥ّ،مؼبمظ٥ّؾب
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ٌُفؿملؿبنملمصؾمل٦ّاظلؽبقبؼملؿملّٝؾبمؼؽبلفملْظ٥ّؾبموعؽب٤ّمؼؽبلؿؽبّٕؼنملؿب،مصػمَل٤ّم٥ّكببفملزلمؼؾبلؾؽبقبّّؿب معمملطمملن،مِّغ٥ّؾبمطمملنؽبمعممل(م13)ما

م14)مالؼغمل٦ّنؿبمِّغذملؽبقب٥ّؾبموالؼغمل٦ّنؾب ماِّط٦ّانؿبمط٢ّؽبقبمص٦ّقؽبمخمملظّٓفب( (م15)موالبؾبشملالنؿبمؼؽبّٓغ٦ّعؽمل٥ّؾبمالع٦ّتؽب.

ممعمل٦ّنؿبؼؽبؿفملظقَبمبفملض٦ّؼؿكبؾمل٣ّمعمملثػمل٦ّنؿب،ماٌالئغملهمُلموأعمملعؽب٥ّؽب ممخمملذضملنيؿبمدمملجّٓؼ٤ّؽب. معؾبلؾؽبقبقنيؿبمذمملطّٕؼ٤ّؽب.

م16) م17)موالَظؿمل٢ّؿبمض٦ّئهملكبمعكب٤ّموالتّٓغ٦ّسؽبؿؽبؼملهمٌلموالَطؿمل٢ّؿب،مظ٥ّؾبمالحؽبّٓؽبقبمػ٦ّاظقَبّٔي( ماَىاللؾبمػ٦ّ(

مذلملمط٢ّؽبقبمخمملظ٠ّؾب.ماِّزؽبلؿبمعؽملّٔؾبماِّولؾب(م18)مواَيؽملمملنؿبماظّٕؽبقبأصذملؽبهمُلمػ٦ّ.مواِّعمملنؿبماظضملؽبّٓلؾبمػ٦ّ.مواَِّتعملمملنؿب

م19) ممعؽبـؿمل٢ّممملشلمظؿملّٗؽبماظيتمذواظعمل٦ّة( م20)معبؿمل٢ّؿبمذلملـبمط٢ّؽبقبمصمملغّٝؾب. ماظؽملذملؾبقبذمل٦ِّرمأط٦ّاِنمربؾبقب(

مصؿمل٥ّ،مالُزػمَلؼملهمَلماظقَبّٔيماظؽملؾبقب٦ّرمػ٦ّ(م21)مجؽبؼملؿملضملممًلماشُلؾمل٣ّ.ممجؽبؼملؿملضملممًلماُِّثّٕؼؽبقبنيمعكب٤ّمأزل٧ّ.ممجؽبؼملؿملضملممًل

ماظػملّٔؼّٔؾبمَشسملؽبنملؿب،مدونؽبماشلمملدئؾبمػ٦ّ(م22)مصؿمل٥ّمالذؽبّٕؽبقبماظقَبّٔيمواًرلؾبمصؿمل٥ّ،مالع٦ّتماظقَبّٔيماي٨ّؾبقب

م23)معمملغؽبسملؽبنملؿبماظقَبّٔي مماظؾؽبؾمل٨ّقبؿب( م24)ماظضملؾبػمل٦ّيقبؿبماظرملذملؽبقبؼملمملِلمؼبماظلمملط٤ّؾب. .مجؽبؼملؿملضملممًلماظؽملؽبقبؿملؽبقبّٕاتكبمأص٢ّؾب(

م25)مجؽبؼملؿملضملممًلموأب٦ّاُِّثّٕؼقبني معػملغمل٦ّتذملؿب٥ّكبمؼبماٌعملؿمل٣ّؾب( ماظغملمملعػملنيمأرػمَل٠ّؽب(م26)مجؽبؾؽبّٕوتكب٥ّؿبمؼبماظضملمملدلؾب.

مضذملؾبّٓرتؾب٥ّؾبم(27)مأعَبضملنيؿبمبؾؽبّٕطؿكب٥ّكبموبمملرؽبطؾملؾب٣ّماٌقملعؽملنيؿب،مأص٦ّاهكبمسػمل٧ّمادؽبؼمل٥ّؾبمورؾّٝؽبماظزملؽبقبمملدضنيؿب،

مغ٦ِّرهكبموإذضملمملسمملتؾبمعغملمملنؿب،مط٢ّؽبقبمإظبمتؽبؽملشمَلػمُل٠ّمتمملجهملكبموَظؼملؽبضملمملتؾبمواُيلؾمملنؿب،ماظضملؽبّٓؽبقبمؼبمالتؾبقزملؽبّٕؾب

م28)ماِّط٦ّانمع٢ّءؽبمإطػملؿملكبػملكب٥ّكبمأوراِقمبنِيمع٤ّمتؽبؽملؾضملكبىملؾب مضممللمتؽبلؾؿملؽبق١ّ،مؼؾبلؽبؾؽبقبق١َّمعؽب٤ّ(

موعؽب٤ّ(م30)مالتؾبضملؽبّٓقبؿبمؿؾب١ّصؾؽبَّٕطمبؾؽبَّٕطؿكب١ّ،مؼؾبؾمملرطذملؾب١ّموعؽب٤ّ(م29)مالؼؾبقؽبّٓقبؿبمصؿؽبلؾؿملؾبق١َّم،(1)اُِّثّٕؼقب٦ّن

موسصمَلؼملؽبؿؾب١ّمتؾبقزملؽبّٕؿب،مالموضّٓرؽبتؾب١َّمالؼؾبلؿبؾؽبّٕؿب،مسؾبؼملعملذملؾب١ّ(م31)ضؿملمملسمَظ٥ّؾبمظؿملّٗؽبمصضملؾبالَكمبضملؾبالَكمؼؾبضملؽبصملقَبؼملؾب١َّ

م32)مأطؾؽبّٕؿبمذلملـبمط٢ّؽبقبمع٤ّموسؾبالَكمالتؾزملؽبّٕؿب، ممخمملذكبضمل٦ّنمعبؿملضملممًلمػمملػؾب٣ّ( مازلؽب١ّْ،مالؼؽبضملّٕص٦ّنؽب..

معؾبكػملكبزملنيؿب،مب١َّمصـملعؽمل٦ّامغعمل٨ّـبقبمبعملػملنمللبمسّٕؽبص٦َّكم٤ّاظقَبّٔؼمظػملغملمملعػملنيمر٦ّب٧ّ(م33)رؽبزلؽب١ّْموالؼؿؽبؾؿملذملؽبقبذملؽمل٦ّن

                                                                 

(ٔ ):ٍ ِٓي، ٓالى أصو١، ًبئٖ ٗٞها٢ٗ ٖٓ ًبئ٘بد ػٞاُْ اُ٘ٞه )رغ٤ِبد اُؾ٤بح ك٢  أثشٌ وٍِى

ْ ك٢ ر٤َٕٞ أُؼوكخ  ػٞاُْ اُ٘ٞه(.. ُْٜ ػٞأُْٜ اُقبٕخ، ٝفِوٞا ثؤٓو هة اُؾ٤بح. ُْٜ أ٤ٔٛزٜ

ٝاُ٘ٞه ا٠ُ ع٤ٔغ األًٞإ ٝاُؼٞاُْ ٖٝٓ ٜٙٔ٘ب األهٗ )هٍَ اُ٘ٞه ُِؾ٤بح(. ٓلوكٛب )اصوا 

 ٌِٝٓب(. ًَٝ اصوا ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٌِٓبً، ٌُٖ ٤ٌُ ثبُٚوٝهح إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٌِٓب اصوا.
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ٌَػملكب١ُّمػ٦ّ(م34)اظزملؽبقبمملدضنيؿبمظػملغملمملعػملنيؽبمر٦ّب٧ّمصمملدضنيؿب،مظضملؽبصمَلؼملكبؿ١َّموخؽبرملؽبضملؾب٦ّا مثمملبوملفب.مماِّزؽبلؿبمعؾبؽملّٔؾبما

مػ٦ّمعؾبؾمملرؽبٌك(م36)مأحؽبّٓؿبمعكبػملغمَل٥ّؾبموالؼؾبرملمملرط٥ّؾب.مموْظّٓموالمَظ٥ّؾبمأبؽبمال(م35)معؽبػمَلغمل٦ّتؾب٥ّؿبمسصملؿمل٣ّفب.ممسّٕذؾب٥ّؾب

مضمملل(م38)ماِّبؽبّٓؿبمإظبمبمملٍق.مماظعملكبّٓممعؾبؽملّٔؾبمعؽب٦ّج٦ّدفب(م37)مزعمملنمط٢ّؽبقبمؼبمػ٦ّمّّفبوعؾبلؾؽبقبمزعمملنؿب،مط٢ّؽبقبمؼب

ممصغملمملغوملؿبمط٦ّغ٨ّمظػملؼملالئغملهملكب م39)طمملغؽبوملؿبماظؽملؾبقب٦ِّرمعالئغملهمُلمبعمل٦ّظكب٥ّكب. ماغؾؽب٠ّؽبماظؽملؽبقبعمل٨ّؽبقبمضؿملمملئكبهملكبموعكب٤ّ(

م40)موالبؾبشملالنؿبموالسؽبّٓؽبقب،مشل٣ّ،محؽبّٓؽبقبمالماظقَبّٔؼ٤ّماظؿؽبقبلؾؿملّّمعالئغملهمُل معمل٦ّااغؽبؾؽبؽبماظضملصملؿمل٣ِّمغ٦ِّرهكبمع٤ّ(

ممبمملظؿؽبقبلؾؿملّّمممؿػملؽني ممضؿملمملؤهمعؾبؿعمَل٤ّفب. مغ٦ّرفب(م41)مصؿمل٥ّمععملمملعؾبؾمل٣ّموبؽبؾمل٨ّفبمعؾبؿعمَل٤ّفب.ممغ٦ّرؾبهمبؽبؾمل٨ّفب.

موصّٓقفبمصؿمل٥ّ،مالخّٓاعؽبموإميمملنفبمصؿمل٥ّ،مالذكبعملمملقؽبموبّٕفبمصؿمل٥ّ،مالسزملؿملمملنؽبموخرمل٦ّعفبمصؿمل٥ّ،مالبؾبشملالنؽب

ًَرلؾبمػ٦ّ(م42)مصؿمل٥ّمالَطّٔكببؽب (م43)منؿبعؾبلؾؽبقبق٦ّمظػملق٨ّؽبقبمععملؿملؼمل٦ّن،مصؿمل٥ّموػ٣ّمصؿمل٥ّكب،مالذؽبّٕؽبقبماظقَبّٔيما

متؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل(م44)مإؼقبمملػؾب٣ّموػؽبؾؽب٥ّؾبماظقَبّٔيمبمملظسملؽبقبؿملمملءكبماظؽملؾبقب٦ّرمٌػمل١ّكبمتذملؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملذملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل

م45)مإؼقبمملػؾب٣ّموػؽبؾؽبؾملمملماظيتماظسملؽبقبؿملمملءمبـؿملمملبكبماظؽملؾبقب٦ّرمٌػمل١ّكب ماظؽملؾبقب٦ّرمٌػمل١ّكبمتؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل(

ماظسملؽبقبؿملمملءكبمبفملحّٖؽبعكبهملكبماظؽملؾبقب٦ّرمٌػمل١ّكبمتؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل(م46)مإؼقبمملػؾب٣ّموػؽبؾؽبؾملمملماظيتماظؽملؾب٦ّرمبفملردؽبؼهملكب

م47)مإؼقبمملػؾب٣ّموػؾؽبؾملمملماظيت موػؽبؾؾملؽبمملماظيتماظسملؽبقبؿملمملءكبمبفملطمملظؿمل٢ِّماظؽملؾبقب٦ّرمٌػمل١ّكبمتؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل(

م48)مشُل٣ّموضؽبظمَلّٕػمملمإؼقبمملػؾب٣ّ، ماظػملقَبّٔؽبؼ٤ِّمواظؽبقبؾمملتمبمملظعمل٦ّةكبماظؽملؽبقب٦ّرمٌػمل١ّكبمتؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل(

ماظيتمواِّميمملنمواظ٦ّصمملءكبمبمملظزملؽبقبِّٓقماظؽملؾب٦ِّرمٌػمل١ّكبمتؾبلؾؽبقبّّؾبماظسملؽبقبؿملمملءكبمعالئغملهمُل(49)مإؼقبمملػؾب٣ّموػؽبؾؽبؾملؾبؼملممل

م50)مإؼقبمملػؾب٣ّموػؽبؾؽبؾملممل ممصمملدض٦ّنموحؾبغمَلؼملمملءؾبمرؿملقبؾ٦ّن،مُظشمَلظملمملءؾبمُطػمّلؾمل٣ّ( موالخكبّٓاعمصؿملؾمل٣ّمإدمملءَةمال.

معؾبضملّٖؽبقبزون.ممنؼؾبلؿملؽ٦ّمبضملٍّٚمإظبمبضملّٚفبموالمالؼؾبككبشملؽ٦ّن،مبضملّٚمعؽملمملزِلمؼبمؼؽبق٢ّؾبقبمبؽبضملسملؾبؾملؾب٣ّ(م51)

موأخؾمملرؾبمعغملرمل٦ّصهمْل،مظؾضملٍّٚمبضملّٚفبمغؽب٦ّاؼمملػؾب٣ّ(م52)معؾبؿؽبرملمملبؾمل٦ّنؿبماظضملؽبنِيماػّٓابكبمطؼملكبؿب٢ّ.ممعؾبغملّٕؽبقبع٦ّن

م53)معؽبضملّٕوصهمْلمظّٓؽبؼؾمِل٣ّمتؽبفملخؽبقبّٕؽبموعمملمعمملتؽبعملقَبّٓمؽب مبؽبضملسملممًل،مبؽبضملسملؾبؾمل٣ّموؼؾبضملؽبشملقَبّٕؾبمبؽبضملسملممًل،مبؽبضملسملؾبؾمل٣ّمؼؾبؽملرل(

م54)مبضملّٚمإظبمبضملسملؾبؾمل٣ّماظغملرملشملمملموؼؽبؼملّٓؽبقبون مشل٣ّمالزؽبوالمّٓون،خمملظماظػملكب٥ّممبرملؿملؽهملكبمػؾب٣ّ(

موأوالدػ٣ّمأبعمل٧ّ،موأطمملظؿملػمُلؾملؾب٣ّمأغعمل٧ّ،مثؿملمملبؾبؾملؾب٣ّ(م55)موالؼؽبسملضملؾبظمل٦ّنموالؼؿ٦ّجؽبقبضمل٦ّنموالؼؽبرملؿملك٦ّنؿب،
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موالؼؽبطملسملؽبؾ٦ّنمإظؿملؾمل٣ّموالؼؾبلمملءؾبموالؼؽبدلؽبدون،موالضَبذلؾبقبونموالؼضملؽبشمَلرمل٦ّن،مالصب٦ّس٦ّنؽب(م56)مأتعمل٧ّ

معؽب٦ّاضضملؾبؾملؾب٣ّ(م58)مػكب٣ّأزػمملرمؼبموالذؾبب٦ّلؽبمأٔمملرػكب٣ّ،مؼبموالعّٕارَةمأذفمملرػكب٣ّ،مؼبمالخؾبؾىملؽب(م57)

ممجمملرؼهمْلموعؿملمملػؾبؾملؾب٣ّمػمملدؼهمْل،موحبمملرؾبػؾب٣ّمدمملعؿملهمْل مالؼّٔوقؾب(م59)موأبؽبّٕدؿبماَيػملؿملنملكبمعكب٤ّمأسّٔؽببؽب..

م60)مصؽب٦ّتممًلمظػملقؾبِّٖنموالؼؽبلؼملّٝؾبمعؽب٦ّتممًل،مذمملربؾبؾملممل مشلمملمالَطؿملؿب٢ّؽبموحؿملمملتؾبؾملؾب٣ّمشلممل،مسؽبّٓؽبقبمالمأس٦ّاعؾبؾملؾب٣ّ(

..ممؼشملرلونماظؾؿملسملمملءؽبمآؼّٕؽبمارِضموؼبمؼؽملشمَلػملكبعمل٦ّن،مدّٕؼضملهمللبمخبشمل٧ّـبمعؾبؾؿؽبؾملف٦ّنؿب،مصكبّٕح٦ّنؽب(م61)

م62)مزالمؿبموالمالشّٕوبؽبماظؿؽبقبمملمقبؿبماظسملقبؿملمملءؾبمحؿملىملؽب ممغ٦ّرؿبمع٤ّموج٦ّػؾبؾملؾب٣ّ( .ممطمملظؾػمّل٦ّرمذظملقَبمملص٦ّنؽب.

ُٓ(م63)مؼؾبلؾؽبقبق٦ّنمٓمخمملذضمل٦ّنؿب،معبؿملضملؾبؾملؾب٣ّ مواُِّثّٕؼقبني،ماٌالئغملهملكبمعؽبػملكب١ُّماظلؽبقبمملع٨ّ،ماظؽملقب٦ِّرمعؽبػملكب١ُّما

م64)ماآلبّٓؼ٤ّؿبمأبؽبّٓكبمإظبمازلؾب٥ّؾبمعؾبلؾؽبقبّّفب مواِّعـممللؾبمواظلقبؿملؼملمملءؾبمواظّٕؾبقبدؾب٢ّمواٌالئغملهمُلمّٕؼقب٦ّنواِّثؾب(

..ممحمملظؿملهمْلمب٥ّكبمػ٨ّؽبماظقَبّٔيمواظسملؿملمملءؾبماظضملمملظؿملهمْل،مواالذفمملرؾبماىمملرؼهمْل،مواٌؿملمملهؾبماظلمملرؼهمْل،مواظطملؿمل٦ّمؾب

م .اظلقبمملع٨ّماظؽملقب٦ِّرمعػمل١ّكبمآ،مسؽملّٓكبمع٤ّمطقُبػمل٥ّؾب

ماٌّٖط٨ّمواي٨ّ

ماٌعملّٓسماظؽملمملص٦ّرائؿمل٦ّنماٌؽملّٓائؿملنيمطؿمملبمؼبماظلمملع٨ّماظؽمل٦ّرمعػمل١ّمآمطػملؼملهملمذطّٕموردؽبمظعملّٓ

م :اٌؾمملركماظغملؿمملبمع٤ّ"مب٦ّث"مآؼمملتمأربضملهملمؼبمازلهمل،معؾمملرك"مربمملمطؽملّٖا"

ماْظذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل٣ِّماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذمل٨ّؽبقبمذملذملمملءكببفملزل

ماِّزلمعؾبؽملّٔؾبمطمملنؽبماظّٔيماِّول،ماَي٨ّؾبقبمواظؿؽبضملػملؿمل٣ّؾبماِّول،مواظؿقبظمللؽبرلماظغملؿمملب،مدّٕقبمػّٔا

ماْظذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل٣ِّماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذمل٨ّؽبقبمذملذملمملءكببفملزل

م.ظ٥ّمالبّٓاؼهمَلماظّٔيماِّزظ٨ّماي٨ّؽبقبمظؿضملمملظؿمل٣ّماِّولؾبماظغملؿمملبؾبمػ٦ّماَظذمللذملّٕقبمػ٦ّمػّٔا

م
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ماْظذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل٣ِّماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذمل٨ّؽبقبمذملذملمملءكببفملزل

مظػملؽملممّلص٦ّرائؿملني،مزطّٕؼقبمملمب٤ّمضبؿمل٧ّمع٦ّاسّٜم-"اظضملمملٌنيمربؽبقبمع٤ّمب٦ّح٨ِّمعؾنيمطالمفبمإغ٥ّ

م.واٌقملعؽملنيماظزملؽبقبمملدضنيؽب

مضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل٣ِّاْظذملذملماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذمل٨ّؽبقبمدذملذملؿبذملذملذملذمل٣ّؽببكبفمل

م.اِّعنيمآدممب٤ّماِّعنيمذؿملؿ٢ّمب٤ّماِّعني،مأغ٦ّشمطؿمملبماظلقبّٕ،مػ٦ّمػّٔا

م:اظضملعملمملئّٓؼهملماظغملؿنمل-

مخػمل٠ّمح٦ّلمتّٓورمواظيت:ماٌؽملّٓائؿملهملماظّٓؼمملغهملمج٦ّػّٕمس٤ّمتؿقّٓثماظيتماظؽملزمل٦ّصموتسمل٣ّ

م:وػ٨ّمايلمملب،موؼ٦ّممواظصملالمماظؽمل٦ّرمض٦ّىمبنيمواظزملّٕاعماِّغلمملنوماظغمل٦ّن

م.اظضملصملؿمل٣ّمواظغملؿمملبماظضملصملؿمل٣ّماظغملؽملّٖمموتضملؽملؿملمملنم،”ربمملمدؿملّٓره“أوم”ربمملمطؽملّٖا”مم-مأ

متؿقّٓثماظيتمواظؽملزمل٦ّصماظذلاتؿمل٢ّمذبؼمل٦ّسهملموؼسمل٣ّمضبؿمل٧ّ،مطؿمملبم،”ؼؾملؿملمملمدؿبمدراذهملم-مب

م.اظظملّٕاتمإظبمصػمللشملنيمع٤ّماظؽملمملص٦ّرائؿملنيموػفّٕةموتضملمملظؿملؼمل٥ّ،موغرملفملت٥ّمضبؿمل٧ّمس٤ّ

ماظ٦ّصمملةمبضملّٓماظلؼملمملءمإظبمصضمل٦ّدػمملمؼبماظؽملظملّٗمرحػملهملمؼزملّٟموػ٦ّطؿمملبم،"أبمملثّٕمدؼ٦ّان"م-ج

م.ايلمملبمغعملمملطمؼبممملوعّٕورػ

 :الصرية الكتب- 

مواظ٦ّاحّٓةمظظملمملئّٟ،مبرملغمل٢ّمتؾبّٓقبونموحّٓػ٣ّ،مبمملظغملؾملؽملهملمخمملصهملمدّٕؼهملمغزمل٦ّصموتؿسملؼمل٤ّ

مخمملصهمل،مبّٓائؿملهملمرّٕقموص٠ّمتّٕد٣ّمت٦ّضؿملقؿملهمل،مبّٕد٦ّممعّٖودةموػ٨ّم،"دؼ٦ّان"متّٓس٧ّمعؽملؾملممل

ماظلّٕؼهملماظضملعملمملئّٓمسػمل٧ّماظؽملزمل٦ّصمػّٔهموهؿ٦ّيماظؿغملضملؿملؾؿملهمل،مع٤ّمبؽمل٦ّعماظؾمملحـنيمبضملّٚمدسمملػممل

ماظّٓرجمملتمؼبمػ٦ّم٤ٌّمإالمؼغملرملّٟمالموبضملسملؾملمملماظّٓؼ٤ّ،مظّٕجممللمإالمتغملرملّٟمالماظيتماًمملصهمل،
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ماظغملؾملؽمل٦ّت٨ّماظلػمل١ّمع٤ّماِّسػمل٧ّ مسؽملّٓعمملمأومدؼ٤ّ،مرج٢ّمتغملّٕؼّٗمسؽملّٓماظؽملزمل٦ّصمػّٔهموتعملّٕأ.

م:اظػملظملمملئّٟمػّٔهموع٤ّمعممل،مًشملؿملؽهملمؼؿضملّٕضمأومؼّٕتغملنملمحنيمخمملصهملمذضملمملئّٕموص٠ّمؼؾبضملؼملقبّٓ

م-مأ مر٦ّؼػملهمل،مغزمل٦ّصمدؾضملهملمع٤ّمتؿفملظّٟمدقملااًل،مسرملّٕمواثؽملمملمأظّٟم،"ذؿملمملظهملمدقبّٕمتّٕمأظّٟ"م

م.اٌؽملّٓائؿملهملماظضملعملمملئّٓمس٤ّموج٦ّابمدقملالمتسمل٣ّ

مرؼرملمملؼمملمآٌممل"وماظغملؾرل،ماِّولماظضملمملٕمأوماظغملؾرل،ماظّٕئؿملّٗماظضملمملٕم،"ربمملمرؼرملمملؼمملمآٌممل"م-مب

مؼرملؿملّٓماظّٔيماظغمل٦ّخمؼبموج٦ّدػ٣ّمؼؽملؾطمل٨ّماظؽملزملمملنموػّٔانماظزملطملرل،ماِّولماظضملمملٕ"مزورهمل

م."اظذلعؿملّٔة"مػ٨ّمدؼؽملؿملهملمظّٓرجهملمإٌّذّّمظؿغملّٕؼّٗ

م-مج "ممظػملذلعؿملّٔة"متّٓرسموع٦ّادهماظضملػملؿملممل،ماظلؼملمملءمممػملغملهملمدؼ٦ّانم،"عػملغملمملمعػملغمل٦ّت٥ّمدؼ٦ّان"م

م."طؽملّٖصّٕه"مدرجهملمإظبمظرلتعمل٨ّ

  :طقصية كتب- 

مػ٨ّ مبمملظّٕد٦ّم،معّٖودموبضملسملؾملمملماظّٓؼؽملؿملهمل،ماظشملعمل٦ّسمأداءمطؿملظملؿملهملمترملّٕحمطّٕارؼّٗم

م:ع٤ّموتؿفملظّٟ

مؼزملّٟموػ٦ّماظضملصملؿمل٣ّ،مذؿملرملالممتؿ٦ّؼيملمذّٕحم،"ربمملمذؿملرملالممدؿبمتمملشهملمدؿبمرّٕادهملمذّٕح"م-مأ

م.اظغملمملػ٤ّمتغملّٕؼّٗمطؿملظملؿملهمل

ماظّٖواجمعّٕادؿمل٣ّموػ٦ّؼزملّٟماظضملصملؿمل٣ّ،مذؿملرملالممزواجمذّٕحم،"ربمملمذؿملرملالممضمملبنيمذّٕح"م-مب

م.اظعملّٕانمسعملّٓمأوماظضملّٕسمذبػملّٗمؼبمتعملّٕأمأنمؼؽملؾطمل٨ّماظيتمواظؽملزمل٦ّص

ماظيتمإٌّاد٣ّمتزملّٟمغزمل٦ّصموػ٨ّم،"اًؼمللهملماِّؼمملممذّٕح"مأيم،"بّٕواغمملؼمملمذّٕح"م-ج

م،"اظؾؽملفهمل"مبضملؿملّٓمتضملّٕفماظيتماٌعملّٓدهملماًؼمللهملماِّؼمملممخاللمإجّٕاؤػمملمؼؿضملني

م.سّٓؼّٓةمرعمل٦ّسموػ٨ّماٌضملؾّٓ،مأوم”اٌؽملّٓيم“تغملّٕؼّٗمأيم”رّٕادهمل“مترملؼمل٢ّموإٌّاد٣ّ

م.بضملّٓظ٥ّماِّوحّٓمذطّٕىمذّٕحم،”زدضمملمشلّٓاؼمملمدؿبمذخّٕاغمملمدؿبمذّٕح"م-د
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م،"زؼ٦ّامػؿملؾ٢ّ”ماظّٕوحمملغ٨ّماٌالكمتضملؼملؿملّٓمؼزملّٟمدؼ٦ّانم،”زؼ٦ّامػؿملؾ٢ّمدؿبمعزملؾؿمملمدؼ٦ّان"م-ػذمل

م.اظصملالممض٦ّىممتّٕدمظؿملعملؼملّٝماِّرضمإظبمػؾّٛمأنمبضملّٓ

مواظزملػمل٦ّاتماظذلاتؿمل٢ّمذبؼمل٦ّسهمل-  موػ٨ّما٦ٌّت٧ّ،مأرواحموِّج٢ّماظؿضملؼملؿملّٓمرعمل٦ّسمؼبمتؿػمل٧ّ:

م:وعؽملؾملمملم،"اظعملػمللؿممل“مبفملد٣ّمأؼسملممًلموتضملّٕفم،”غؿملمملغ٨ّ”بذملموتضملّٕفموتّٕاتؿمل٢ّمأدسؿملهمل

م.جدلائؿمل٢ّمصؾمملشهمل"ممزؼ٦ّامػؿملؾ٢ّمادمعزملؾؿممل"مدؼ٦ّان -

م.اظلؼملمملءمممػملغملهمل"مماظؿملـمملمعػملغمل٦ّتممل"مدؼ٦ّان -

م  .اظضملؾملّٓمعـؿمل٢ّ"ممطرملشملمملمادم٦ّثدع"مدؼ٦ّان -

م  .االوظبماظعملّٓحهمل"مربمملمضّٓاػممل"مدؼ٦ّان -

م.اظؿمملجمتغملّٕؼّٗ"مربمملمذؿملرملالممتمملشمملمادمرّٕادهمل"مدؼ٦ّان -

م.اظّٖواج"ممربمملمذؿملرملالممادمضمملبني"مدؼ٦ّان -

م.اظؾؿملسملمملءماِّؼمملم"مماظدلوغمملؼممل"مذّٕح -

م. واظضملؾمملدةماظضملػمل٣ّمبؿملوملمتغملّٕؼّٗ"ماٌؽملّٓيمرّٕادهمل"مذّٕح -

م .اظزملضمل٦ّدمدّٕ"مث٨ّابؿبؾملمملمادمرازي"مدؼ٦ّان -

م  .اٌزملؾؿمملمخشمل٦ّات"ممعزملؾؿمملمادمإغذملؿبؿملمملغ٨ّ" -

م  .اٌؾمملرطهملماظزملّْٓضهمل"ممبّٕطبمملمزدضممل"مذّٕح -

ماٌلكـ٨ّ"مع٤ّماغ٦ّاع - م   .واظزملضمل٦ّدماِّرتعملمملء"

مؼبمربزمل٦ّرًامؼغمل٤ّموٕمغزمل٦ّص٥ّ،موطـّٕةمبؿؽمل٦ّس٥ّماٌؽملّٓائ٨ّماِّدبمؼؿؼملؿملّٖ:ماٌضملّٕصؿملهملماظغملؿنملم-

مأبضملّٓمػ٦ّمعمملمإظبممتؿّٓمطمملغوملماظّٓؼ٤ّمرجممللموزمملئّٟموأنماظؾمملبػمل٨ّ،ماِّدبمؼبمػ٦ّمطؼملمملماظّٓؼ٤ّ

مع٤ّمشّٓامغزمل٦ّص٥ّموطـّٕةمتؽمل٦ّس٥ّموظضمل٢ّماظؿشملؾؿملنمل،مت٦ّظ٦ّامصعملّٓماظؿمل٦ّم،مأعـمملشل٣ّمعؾملؼملمملتمع٤ّ

ماِّدبمػّٔامضبزمل٦ّامأنماظضملمملعهمل،مس٤ّمغمملػؿمل١ّمذاتؾمل٣ّماظّٓؼ٤ّمرجممللمسػمل٧ّماظزملضملنمل مظعملّٓ.
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معمملمط٢ّمإحزملمملءمع٤ّماٌؽملّٓائ٨ّماظؿمملرؼّْمؼبماٌؿكزملزملهملمم”دراورم-سم-أ”مماظػملؿملّٓيمنقومل

م:ػ٨ّمذبمملعؿملّٝمسّٓةمإظبموضلؼملؿ٥ّماِّدب،مػّٔامع٤ّمعّٓوغمملتمإظؿمل٥ّمت٦ّصػملوملمأوموصػملؾملممل

مظؿزمل٦ّراتمرؾعملممًلمأوظؿملهملمجطملّٕاصؿملهملمربمملوظهملموؼسمل٣ّماظؽملؾملّٕ،مدؼ٦ّانم،"غؾملّٕواثهمل"مدؼ٦ّانم- 

م.بمملظّٕد٦ّمموػ٦ّعّٖؼ٤ّماٌؽملّٓائؿملهمل،ماظّٓؼمملؼهملمج٦ّػّٕ

مػؼملمملمآخّٕانمدؼ٦ّاغمملنمػؽملمملكم-  مدؼ٦ّان: مودؼ٦ّانماظغملدلى،ماظزملالةموتضملينم،"ربقبمملمضّٓاػهمل"

م .ع٦ّج٦ّدؼ٤ّمشرلموظغملؽملؾملؼملمملمواإلخالص،ماظزملّٓقموتضملينم”طرملشملمملمدع٦ّث“

متفملرؼّْمظضملّٕضموػ٦ّربمملوظهملماظّٓاخػملؿملهمل،محّٕانم”ط٦ّؼـمملمحّٕانمدؼ٦ّان:"اظؿمملرطبؿملهملماظغملؿنمل-  

م".ضبؿمل٧ّمأؼمملممعؽملّٔماٌؽملّٓائؿملهملماظشملمملئظملهمل

م:وتسمل٣ّماظضملزملّٕ،مذظ١ّمسػمل٦ّمموص٠ّموػ٨ّ:اظظملػمل١ّمسػمل٦ّمم- 

مظػملشملظمل٢ّماظّٓؼينماالد٣ّمٌضملّٕصهملموؼظملؿملّٓماظدلوج،مودظملّٕماالغظملّٗمتمملرؼّْمأوم،”عػمل٦ّاذ٨ّمأدظملّٕ”م-مأ

م .اظظملػمل١ّمس٤ّمعؽمل٦ّسهملمغزمل٦ّصممًلموؼسمل٣ّم،"اٌػمل٦ّاذهمل"ماظ٦ّالدةمبضملّٓ

ماظؽملؾملمملرمدمملسمملتمع٤ّمدمملسهملمط٢ّمظعملؿملؼملهملمذّٕحموصؿمل٥ّماظؽملؾملمملر،مدمملسمملتمأيم،”ذمملؼ٨ّمذؾمملغ٨ّ“-مب

مصػملغملؿملهمل،ميلمملبمملتموصعملممًل

موأدسؿملهملماًؾؿملـهمل،ماِّرواحمظشملّٕدمزبزملزملهملمعؽملّٓائؿملهملموغزمل٦ّصموأدسؿملهملمرالد٣ّموؼسمل٣ّ

م.اظّٕوحمملغؿملهملم٦ّىاظعملمسشملّٟمالدؿفالب
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 ادلبحج احلبدي ػشزة
 انؼبــــــــبداث ادلندائٍــــــت

 املسسمٛ األٔىل: الٕضٕٞ )السغاوا(:
طؿومؼبماإلديمممتوعًومصونمأولمعرحؾيمعـمعراحؾماظصيةماٌـدائقيمػلماظقضقءامصعؾكم

واظذيمػقمطؾمعـدائلمؼرؼدمأنمؼؼقممبوظصيةمأنمؼؿؾعماظردؿماظدؼ م)اظرذوعو(مأوماظقضقءام

عطؾقبمعـفمؼبمأشؾؾقيماظطؼقسماظدؼـقي.موػقمسؾكما ضؾمؼؼقممبفمعـمأجؾماظصيةمثيثم

مؼعدمعوءما غوبقىمعوءـبمجورؼًوام عراتمؼقعقًو.موؼؿؿماظقضقءمبوٌوءماىوريماظـظقػاموحوظقًو

موذظؽمظؾعدماظؾققتمسـما غفور.

معـ ماٌـدائقي مغقاضضمؼب مصؾؾقضقء ماظطؼقسماإلديعقي معـؾ موخروجموطذظؽ ماظؿؾقل ؾ:

موٌسمأؼيمنودياموالمصبقزماىؿعمب مريت مؼبم موا طؾ مواإلشؿوء مواظـقم مواظدم اظرؼ 

موضقءمواحد.

ضؾؾمتلدؼيماظصيةمبوظؿلؾلؾامطؿومػقمعؾ موبؽلمأنمؼؼقممبوظرذوعوم)اظقضقء(مسؾكماظص

مؼبمأدغوه:

ماظّٕخزملهمل.م-1

مشل٢ّماظؿملّٓؼ٤ّم-2

مشل٢ّماظ٦ّج٥ّم-3

م)اىؾني(.مرذ٣ّمارتلمملممجؾؾملهملماظ٦ّج٥ّم-4

مشل٢ّماِّذغني.م-5

مشل٢ّماِّذغنيم-6

متـؾؿملوملماظّٕذ٣ّم)االرتلمملم(مورّٕدماظؽملفمملدهمل.م-7
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مشل٢ّماظظمل٣ّم-8

مشل٢ّماظّٕطؾؿنيم-9

مشل٢ّماظلمملضنيم-10

موضّٝماظؿملّٓؼ٤ّمؼبماٌمملءم-11

مشل٢ّماظعملّٓعنيم-12

 ؤولبد اٌصالح:  -
مذرسًوم مظف مصبقز موال مصقفو مؼمدؼفو مأن ماظصوبؽل مسؾك مصبى مربددة مأوضوتًو ظؾصية

رلػواموضدمب مآمايلماظؼققممذظؽمؼبمربؽؿمطؿوبفماظعزؼزماظؽـزامربقبوم)اظؽـزماظعظقؿ(متلخ

معؾوركمازلف:

 احلٍ اٌؼظُُ ثإٍُ
))سػمّلؼملؾمل٣ّماظزملالةمؼبمأوضمملتؾملممل،موسػمّلؼملؾمل٣ّماظؿلؾؿملّّم*موظؿملضملػملؼمل٦ّامأنمط٢ّمصالةمتؿفملخّٕمس٤ّم

مبمملبمبؿملومل مسؽملّٓ متؾعمل٧ّ ماي٨ّمعؿملعملمملتؾملممل، محؿ٧ّمؼؾبظملؿّّمبمملبمأبمملثّٕماظضملصملؿمل٣ّم*م، متزملضملّٓ صكملذامال

ماوضمملتؾملمملم مؼب ماظزملالة مؼعملؿملؼمل٦ّن مال ماظّٔؼ٤ّ ماظزملالة((،))إن مصضملّٓتمعؽملؾملممل مأبمملثّٕ، مبمملب صؿقومل

مؼظملضملػمل٦ّن((اي٨ّم معممل مط٢ّ مس٤ّ مؼلفملظ٦ّن، مد٦ّف مأبمملثّٕ مبؿملومل مؼب م* مأبمملثّٕ مبؿملومل مؼب دؿمللفملظ٦ّن

مربمملماظؿملؼملنيم م.(1)اٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

مصالةماظزملؾّّمع٤ّماغظملالقماظظملفّٕموحؿ٧ّمرػمل٦ّعماظرملؼملّٗ.م-1

مرملؼملّٗمس٤ّمودّٛماظلؼملمملء.صالةماظصملؾملّٕمؼؾؿّٓئمع٤ّمزوالماظم-2

مصالةماظضملزملّٕمضؾ٢ّمشّٕوبماظرملؼملّٗ.م-3

                                                                 

بإٛب ( ٝكوبً ُٜنا اُ٘ٔ كبُٖالح ك٢ أُ٘لائ٤خ ال روز٠ٚ ثؼٌٌ اُٖالح االٍال٤ٓخ اُز٢ ٣ٌٖٔ هٚٔ)

 بإٛب ٜٓٔب رؤفو اُٞهذ.هٚ
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ماظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل:مإظباظؽملّٙماظّٓؼينمبممليّٕفماظضملّٕب٨ّمعّٝماظذلعبهملمم-

 أواًل: )الرخصة( تقرأ يف بداية الوضوء:   
 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 بمملظضملؾملّٓماٌزملمملنمم–علؾّّمرمب٨ّم (1)طرملشملمملمأدؽملك٦ّنم–عمملريمعرملؾمملم

 مملءماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّبفملزل برملؼملؿملؾمل٦ّنمادػؿمل٨ّمرب٨ّ

معػملغملمملم مابمأب٦ّػ٤ّ مؼممل مغؾمل٦ّؼػملّْ موزط٦ّثممل اد٦ّثممل

 ؼّٕدغمملمربمملمادمعؿملمملمػؿمل٨ّم(2)بّٕؼمملوؼّٗ

ماٌػمل١ّم ماآلبمملء مأبممل مؼممل مظ١ّ مواظؽملّٖاػهمل اظلالم

 بّٕؼمملوؼّٗ،مأبمملماٌمملءماىمملريماظضملصملؿمل٣ّمعمملءمايؿملمملة

 :ثاًٌٗا: غطن الٗدَٖ
 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 اي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ برملؼملؿملؾمل٦ّنمادػؿمل٨ّمرب٨ّ

مبؾملؿملؼملؽمل٦ّثمملم موادظمل٤ّ مبغملرملشملممل ماؼّٓن ػػملؿملػملين

مرمملب٦ّنم موإدؾمل٨ّ مادزؼ٦ّا ممبالظ٨ّ وعػملؿملػملؽمل٤ّ

 بفملصّٕيمدغؾمل٦ّرهم

أرؾملّٕمؼّٓيمبمملظضملؾملّٓ،موذظمليتقبمبمملإلميمملنمظؿملؽملشملعملمملم

 بغملالمماظؽمل٦ّر،مظؿؼملؿّٓموتؽملؿرملّٕمؼبمسعملؿملّٓةماظؽمل٦ّر

 
 
 

                                                                 

( ٣ٌزت اٍْ هللا ك٢ ثلا٣خ ًَ ٍٞهح )ثٞصٚ( كٞم ع٤ٔغ أٌُِبد ألٗٚ ٓؼظْ ػ٠ِ ع٤ٔغ اٌُزبثبد ٔ)

 ٝاالػٔبٍ.
أ١ ِٓي ا٤ُوكٗب أ١ ٓبُي أٍواه اُؾ٤بح ك٢ أُبء اُغبه١ ٝأُبء اُغبه١ ػ٘ل  ثشَبوَظ َشدٔب: (ٕ)

٢ اُز٢ ٗيُذ ٖٓ ػبُْ اُ٘ٞه. أٓب اُغَل أُ٘لائ٤٤ٖ ٣ْبثٚ اإلَٗبٕ عَل ٝهٝػ كٔب ٢ٛ اُوٝػ ٛ

كٜٞ أُبء اُقب٢ُ ٖٓ أٍواه اُ٘ٞه. ٝػ٘لٓب ٗوٍٞ )٣ب أة أثٖٞٛ ٌِٓب ثو٣ب٣ٌٝ ٣وكٗب هثب اك٤ٓب 
٢٤ٛ(. اٗٚ ٓبُي أٍواه اُؾ٤بح اُزط٤ٜو٣خ اُز٢ ٣قزٔ ثٜب أُبء اُؾ٢. كِِٔبء هل٤ٍخ ك٢ ع٤ٔغ 

َعَؼَِْ٘ب  األك٣بٕ ًٔب عبء ك٢ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ ﴿ ٢ٍْء َؽ٢ٍّ َٝ َّ  ََّ بء ًُ َٔ َٖ اُْ  ﴾.ٖٓاألٗج٤بء/ –ِٓ
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 :(1)ثالجًا: غطن الٕدْ، ٖٔعاد وعْ املكطع التال٘ ثالخ وسات
 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

معؽملّٓادػؿمل٨ّم معمملري مسلّْ موعرملؾممل مسلّْ بّٕخ

مع٤ّم مادمؼعملمملرا مربممل مبّٕص٦ّصممل مػمملخ موعرملؾممل بّٕخ

 غمملصرمل٨ّمصّٕش

١ّموعلؾّّمازل١ّمدؿملّٓيموسمملرفمبفملزلأتؾمملركم

ماظلؿملؼملمملءماظضملصملؿمل٣ّم مذظ١ّ موأدؾّّ مأتؾمملرك ايؿملمملة،

 ا٦ٌّضّٕماظّٔيماغؾضملىملمع٤ّمذات٥ّ

َ الٗىني  ٛ بأطساف أصابع الٗد الٗىٍٜ، ٔو  ٖعاد املكطع ثالخ وسات:الٗطاز،  إىلزابعًا: املطح عمٜ اجلبّ

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

م)اٌػمل٦ّاذ٥ّ( مادػؿمل٨ّمم(2)مأغممل مبّٕوسلممل رسلؽملممل

معّٓخّٕم مادػؿمل٨ّ معؽملّٓا ماد موسلممل مادػؿمل٨ّ سلممل

 اظ٨ّ

مايؿملمملة،م مبّٕد٣ّ مارتل٣ّ ماظّٓؼين( م)االد٣ّ أغممل

 اد٣ّماي٨ّمواد٣ّمسمملرفمايؿملمملةمعؽملشمل٦ّقمسػمل٨ّقب

 خاوطًا: غطن األذٌني، ٖعاد املكطع ثالخ وسات:
 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظّٓؼيناظؽملّٙم

موسلوم مدػقل مرذؿ مادػقل مضوال مسلـ ادغل

 أدػقلمواذؿمعـداتفقلمعدخرماظل

 أذغويمتصغقونم ضقالمايل

 ضادضًا: غطن األٌف، تطتٍػل زاٟشٛ املاٞ، ٖعاد املكطع ثالخ وسات:
 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

رؼؾملمملمادمػؿمل٨ّماسلمملمدػؿمل٨ّمواذ٣ّمغؾملرليمأرهم

 .٨ّمعّٓخّٕماظ٨ّػؿملادمعؽملّٓا

 أغظمل٨ّمؼلؿؽملرمل٠ّمرائقهملمايؿملمملة

                                                                 

 .211ٔ( اُٖالح أُ٘لائ٤خ ٝثؼ٘ اُطوًٞ اُل٤٘٣خ، ا٤ُْـ هاكل ػجل هللا، ٛ ثـلاك، ٔ)

ٚ اُل٢٘٣، ٣ٝزؾلك ٛنا االٍْ  (ٕ) ٞ االٍْ اُل٢٘٣ )ِٓٞاّب( ٤ُُِٞل أُ٘لائ٢ اُن١ ٣ٚبف ا٠ُ اٍْ أٓ ٛٝ

ـ ُٓٞلْٛ.  االٍْ ٝكوبً ُزبه٣
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 ضابعًا: غطن املكعد،  تجبٗت االزتطاً ٔطسد الٍذاضٛ:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

ممبرملمملم موالػ٦ّا مبؽمل٦ّرا مالػ٦ّا ماالوي روسل٨ّ

مروسل٨ّم معرملممل مروسل٨ّ معرملؿملؾملممل ماد والػ٦ّا

مبؾملؿملػمل٨ّم ماغّ٘ ماد معؿملمملػؿمل٨ّ ماد مربممل ؼّٕدغممل

مادػؿمل٨ّم معؽملّٓا ماد موسلممل مادػؿمل٨ّ مسلممل العزمل٨ّ

موتّٕبّٙمغؾمل٦ّرام ماطؾّ٘مإػرمل٦ّخممل ماظ٨ّ عّٓخّٕ

 اسلمملادػؿمل٨ّمعّٔخّٕاظ٨ّ

ماظضملمملظ٨ّمالمصبّٕيمبمملظؽملمملرموالمصبّٕيم رزل٨ّ

معّٕد٦ّمم ماغ٥ّ مبمملٌلّّ، مصبّٕي موال بمملظّٖؼومل

ماظّٔيمالم مايؿملمملة معمملء ماظضملصملؿمل٣ّ ماىمملري بمملٌمملء

م مواد٣ّمماِّغلمملنؼّٓرك ماي٨ّ ماد٣ّ ضّٓرت٥ّ.

 سمملرفمايؿملمملةمعؽملشمل٦ّقمسػمل٨ّقب.

الفي ٔتسوْٗ عمٜ اجلّٛ الٗطسٝ بعد  إىللٗىٍٜ ثاوًٍا: غطن الفي: تأخر املاٞ بالٗد ا
 املطىطٛـ ٖعاد املكطع ثالخ وسات:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 اعؿألمصؼمل٨ّمبمملظزملػمل٦ّاتمواظؿلؾؿملقمملت مب٨ّمب٦ّثمملموترملؾؾملـمملمعال

 تاضعًا: املطح عمٜ السنبتني باملاٞ ، ٖٔعاد املكطع ثالخ وسات:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 رطؾؿممليمعـؽملؿملؿمملنمودمملجّٓتمملنمظػملق٨ّماظضملصملؿمل٣ّ عّٕبؿملغملمملمودمملشّٓاماشلؿمل٨ّمرب٨ّبّٕط٨ّم

 الكدوني، ٖٔعاد املكطع ثالخ وسات: إىلعاغسًا: وطح الطاقني باملاٞ وَ أضفن السنبتني 

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 رجاليمدمملظغملؿمملنمرّٕؼ٠ّماظضملؾملّٓمواإلميمملن ظطملّٕيمعّٓرؼغملمملمدرط٨ّمادمطرملشملمملموػؿملؼملؽمل٦ّثممل

م

م
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 ع الٗدَٖ يف املاٞ:أسد عػس: ٔض

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

م)اٌػمل٦ّاذ٥ّ(مصؾؿملؿمملمامبزملؾ٦ّتمملمادبؾملّٕاممربمملم أغممل

بّٕوبّٕيمعزملؾؿممليمتؽملمملرّٕيموتل٠ّماظّٕؼّ٘مسلمملم

 ادػؿمل٨ّموسلمملمادمعؽملّٓامادمػؿمل٨ّمعّٓخّٕماظ٨ّ

مبؾملّٕامم مبضملؼملمملد متضملؼملّٓت ماظّٓؼين( م)االد٣ّ أغممل

مضبّٕدينم مسؼملمملدي ماظعملّٓرة. ماب٤ّ اظضملصملؿمل٣ّ

اي٨ّمواد٣ّمسمملرفماظضملال،ماد٣ّممإظبوؼّٕصضملينم

 ايؿملمملةمعؽملشمل٦ّقمسػمل٨ّقب.

 اثين عػس: غىظ الكدً األميَ باملاٞ، ثي األٖطس ثي األميَ:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

مالمترملؿمملالطماظ٨ّم موتّٕدّٕ مذؾممل ماد ماؼّٓاؼؾمل٦ّن ظطملّٕي

 .سلمملمادمػؿمل٨ّموسلمملمادمعؽملّٓامادػؿمل٨ّمعّٓخّٕماظ٨ّ

مواالثينم ماظلؾضملهمل متلػملّٛ موؼّٓي مضّٓع٨ّ مس٤ّ ظرلصّٝ

 ٨ّمواد٣ّمسمملرفمايؿملمملةمعؽملشمل٦ّقمسػمل٨ّقب.سرملّٕ.ماد٣ّماي

 :(اثوافب) ؤوال : اٌصالح
مرؾوحو)مؼقعقومعراتمثيثمؼفوؼمدمعمعـعـدائلمممصردمطؾمسؾكمواجىمصرضموػل

موسصراموزفرا مواظرغبيم.آمعـماظؿؼربموشوؼؿف( ماًطوؼو مشػران مؼبموردمحقٌمورؾى

مم:اٌؼدسمطؿوبفؿ

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

م،ماظؽملؾملمملرمؼبمعّٕاتمثالثماظلمملع٨ّماظؽمل٦ّرمٌػمل١ّؾقنيمعلمتعملؿملؼمل٦ّغؾملمملماظزملالةم)سذملػملؼملؾمل٣ّ

مربمملماظؿملؼملني..م(اظػملؿمل٢ّمؼبموعّٕتني م.اي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

م

م

م
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ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

ممتعملضملّٓونموحنيمتعمل٦ّع٦ّنم)حنيم ممتقملوب٦ّنموحنيمتّٔػؾ٦ّنمحني* مأومتفملطػمل٦ّن*

ممترملّٕب٦ّن ممتضملؼملػمل٦ّنموأغؿ٣ّمأومعسملمملجضملغمل٣ّ،مؼبمأو* اي٨ّمم.(طـرلًامودؾق٦ّهمآمأذطّٕوا*

مربمملماٌعملّٓس.مط٨ّاٌّٖ مع٤ّمطؿمملبماظغملؽملّٖا

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

(مواظـمملغؿملهملم52اظزملالةمتؿ٦ّجؾمل٦ّن)مإظب(مو51)تؽملؾملسمل٦ّنمعّٝماغظملالقماظظملفّٕ)ؼمملمأصظملؿملمملئ٨ّم

متزملػمل٦ّن) ماظصملؾملّٕ ماظطملّٕوب)53ؼب مصالة مث٣ّ مصمملظزملالةمتشملؾملّٕماظعملػمل٦ّب)54( متطملظملّٕم55( (موبؾملممل

مربمملماٌعملّٓس.ماي٨ّماٌّٖط٨ّاظّٔغ٦ّب(م م.180اظؿملؼملني،صمطؿمملبماظغملؽملّٖا

ماظزملذملالةم)رأسم:ماظليممسؾقفمزطرؼومبـمضبقلم:مؼؾملمملغمملمؼؾملؿملمملماظغملّٕؼ٣ّممملغؾؿملؽملمضمملل

مؼقممأسؿوشلوومسـمتوؾبلللمظؾصوبؽلمغػسمطؾماظذملؽمل٦ّم(مهنملمالمأنمواظؿذمللذملؾذملؿملذملّّ

متذملؿقؼمل٢ّموالمغظمللممًل،مغذملؽبذملظملذملؿبذملّٗفبمتذملؾبذملرملذملؿبذملَّٕكمال.ممأسؼملمملشلمملمس٤ّمػ٨ّمتذملؾبذمللفمللمغذملظملّٗم)ط٢ّ:ايلوب

مربوماٌؼدسامهمل(اظزملذملّٓضذملموغقملديمأعذمل٦ّاظؽملمملمغذملّّٖط٨ّمغظمللذملممًلمغظملّٗ والمطبؿؾػممعـمطؿوبماظؽـزا

اظصوبؽيماٌـدائققنمسـمشرلػؿمبقجقدمريةمعبوسقيموريمؼبمطؾمؼقممأحدمؼبماٌـديموؼبم

ماظدسقاتم مواظذغقبمؼبممإظبأؼومما سقودمتؽـػمصقفو مٌغػرةماًطوؼو آماظقاحدما حدمرؾؾًو

وممأؼضًومأثـوءماظصؾوشيماىؿوسقيمسوٕماظـقرموتؿضؿـمػذهماظدسقاتماٌقاسظمواإلرذوداتموتؼ

صؿرؼويماغؾفرتممبـظرماظصيةماىؿوسقيمواالبؿفوالتمواٌقاسظمممومجعؾفومتذلكماظقفقدؼيم

اٌـدائقيموؼبموضؿـومايوضرمصػلمطؾمؼقممأحدمتؼومماظصيةماىؿوسقيمؼبمعـديممإظبوتؾؿفهم

معـمغقعماظصيةمؼلؾؼموماظشقخمدخقؾمؼبمأدذلاظقومطذظؽمؼبمػقظـداموؼبمععظؿمدولماٌففر.

مأسضوءمشلؾمؼؿؿمحقٌماٌلؾؿ مسـدمظؾقضقءمعشوبفموػق(ماظرذوعف)مؼدسكماالشؿلولمرؼقس

مصؿـي.ماظصغرلةماظدؼـقيماٌؼورعمبعضمترتقؾمذظؽموؼراصؼماىوريماٌوءمؼبماظرئقلقيماىلؿ
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مواظؿلؾؿملقمملتمبمملظزملػمل٦ّاتمصؼمل٨ّمظؿملؼملؿػمللمل)ترتقؾمؼؿؿماظػؿمشلؾمسـد ما ذغ مشلؾمسـدمأو(

مم.(اي٨ّمِّض٦ّالمتزملطملؿملمملنمغممليأذ)

مجفيمسبقماظدؼـقيمظشعوئرػؿممموردؿفؿموظدىمريتفؿمؼبماٌـدائققنماظصوبؽيمؼؿفف

ماىـي)ما غقارمسوٕمبلنمالسؿؼودػؿماظشؿول ماظذيماظؽقنمعـماٌؼدسماٌؽونمذظؽمؼبمؼؼع(

جفيمعقرـمايلماالزظلمؼبممربفومجقارمإظبمبوًؾقدمظؿـعؿماظـفوؼيمؼبماظـػقسمإظقفمتعرج

ماظشؿول اظؼط ممطقغفمثوبًمعقرـمماظـفؿمبقادطيماظشؿولماووهمسؾكمجغراصقًوموؼلؿدلا

م.ايلماالزظلمؼبمجفيماظشؿول

 صالح اٌربوبد )ثوافب(: -
مؼبم موشلو ماظدؼ ا مععؿؼدػؿ معـ مأدودقًو مرطـًو ماٌـدائق  مسـد م)براخو( مرية تؾبعدنب

ماظ مؼؿؿ متلدؼؿفو مخيل معـ مإذ معؿؿقزةا معؽوغي ماًطوؼومسؾوداتفؿ معـ ماظؽـرل مسؾك ؼضوء

مو مدؾقوغف مآ مضدعوؼل( م)ػقل مصرضفو موضد مواظدغققؼي. ماظدؼـقي مطؾممتعوظبواظذغقب سؾك

عـدائلموجعؾفومػبسمعراتمؼقعقًوامإالماغفمبعدمذبلءماظـ مضبقكم)ع(مأرؾقًمثيثم

ماظشكصمبوظصيةام مؼؾدأ ماظقضقء مإطؿول مصؾعد م)دؾقوغف(ا ماًوظؼ معـ مبلعر مؼقعقًو عرات

فمسبقم)بقًمػقل(مأيماظؼؾؾيماظشؿوظقيماظ ممتـؾمبوسؿؼودماٌـدائق موجقدمسوٕماظـقرمصقؿف

اظشؿولمدائؿًومػقماظـفؿماظؼط امأومجعؾمؼدػؿممإظب)اٌومادمغفقرا(مبفذاماالووهامودظقؾفؿم

ماظقؿـكمبوووهمذروقماظشؿس.

متذطرمأزلوء مسـدعو مؼـقـقا مواضػ اموصبىمأن مؼؽقغقا مصبىمأن ماظصية آمموسـد

ايلماٌقضرةاموصبىمسؾكماٌصؾلمأنمؼرتديمشطوءمسؾكمرأدفماحذلاعًومظؾكوظؼام نمععظؿم

متراتقؾماظصيةمتؿضؿـمذطرمآمعلؾ مازلفموعيئؽؿفما رفورموا غؾقوءماظصوي .

ماإلديممصونمظؾصيةماٌـدائقيمعؾطيتمعـؾ:مايقضمسـدماٌرأةامواىـوبيم مؼب وطؿو

ـػوسمسـدماٌرأة.مطؿومتقجدمعػلداتمظؾصيةمعـؾ:ماظؽيممخيشلوامسـدماظرجؾاموصذلةماظ
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أوماظؾؽوءمأوما طؾمواظشربمأوماظضقؽ.موطؾمعومضبؾمبؼددقيماظصيةموطبوظػماآلدابام

مصنذامحصؾمذلءمعـمذظؽمصلدتماظصيةموسؾكماٌصؾلمإسودتفو.

م(:1غّٙمعمملمؼؿػمل٧ّمؼبماظزملالةمبممليّٕفماظضملّٕب٨ّمعّٝماظذلعبهملمبمملظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل)

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم ؽملّٙماظّٓؼيناظ

 عقجقدمايلامعقجقدمآامعقجقدمسورفمايقوة ػقلماطوعوريمأطوعـدامادػقلواطم-أ

طؾوثرمغفقرامبلفدوثومادػقلموبلفدوثومم-ب

ادػلمموبلفدوثومعؾؽوربومراعومادمغفقرام

 االػومادمعـمغوصشلماصرش

مبشفودةمايلموبشفودةمعؾؽمسوٕما غقارم ما غقار بعوٕ

 عظقؿماإلظفماظذيمعـمغػلفمتؽققبناظ

مؼوػقلمم-ج ماسلخ معؾطؾ موال مبورؾ مال اد

 وعوريموعـدامادػقل

معؾطؾمازلؽمؼومحلموؼومآموؼومسورفم موال مبورؾ وال

 ايقوة

 بوظعفدماٌصونمم–علؾ مرمبلم طشطومادـكقنم–عوريمعشؾومم-1

 وءمايلماظعظقؿبلزل بشؿقفقنمادػقلمربلم-2

خمؼومبوبومربومادمبقًمادقثواموزطقثومغفقؼؾم-3

 رػؿلمؼؼرلا

مبقًماظرغبيم مؼب ماظعظقؿ مأبوغو مؼو مظؽ مواظـزاػي اظليم

 اٌقضر

 اظليممواظـزاػيمإظقؽؿمآبوءغوما وظ ماٌقضرؼـ ادقثوموزطقثومغفقؼؾكقنمابؽوثـمضدعوؼلمؼؼرلام-4

مادػقلمربلمم-5 مطـزا مغفقؼؾخ موزطقثو ادقثو

 ضدعوؼلمؼؼرلا

 زمايقوةماظعظقؿما ولماٌقضراظليممواظـزاػيمظؽمؼومطـ

مربقثوم -8 ماد معورا معؾؽو مغفقؼؾخ موزطقثو ادقثو

 اظقـو

 اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمعورادربقثفماظقـو

مابـمادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومؼقذوعـمدخقومم-7 ماظطوػر مؼقذوعـ ماٌؾؽ مأؼفو مظؽ مواظـزاػي اظليم

                                                                 

 هللا َٓجؼ أٍٔٚ.( ع٤ٔؼٜب أٍبء ٔ
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 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم ؽملّٙماظّٓؼيناظ

 اظؿؽقؼـ برغقصؾؿقن

مغفقؼؾخمعؾؽم-8 موزطقثو ومعـدامادمػقلمادقثو

 برغقصؾؿقن

مابـم مايقوة مسورف ماٌؾؽ مأؼفو مظؽ مواظـزاػي اظليم

 اظؿؽقؼـ

ماٌؾؽم ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومػقؾؾمزؼقام-9 مزؼقا( م)ػقؾؾ ماٌؾؽ مأؼفو مظؽ مواظـزاػي اظليم

 جدلائقؾماظردقل

 ثرياظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽماغشماال ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽوماغشمأثرام-10

 اظليممواظـزاػيمظؽمؼومعؾؽماظليمماظعظقؿ ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومذقشيممربوم-11

مغفقؼؾخمعؾؽومدفوقمزؼقامم-12 موزطقثو ادقثو

 ربومضدعوؼو

 اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمدفوقمزؼقاماظعظقؿ

مزؼقامم-13 مدوم معؾؽو مغفقؼؾخ موزطقثو ادقثو

 دخقومخبرامػؾقؾومربومضدعوؼو

واظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمدوممزؼقاماظطوػرماٌدلوكماظليمم

 اةىمظؾعظقؿما ول

(م1ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمػقؾؾموذقؿؾ)م-14

 واغش

 اظليممواظـززوػيمإظقؽؿمػقؾؾموذقؿؾمواغش

 اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمابوثرماظعوظل ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومابوثرمراعوم-15

 اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمابوثرمروحىماٌقزان خمعؾؽومابوثرمعزغقفادقثوموزطقثومغفقؼؾم-16

 اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمضبقكماٌعؿدانمبـمزطرؼو ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومؼفقومؼفوغوم-17

 اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمآدمماظرجؾما ول ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومآدممطدلامضدعوؼوم-18

مبرامم-19 مذقؿؾ معؾؽو مغفقؼؾخ موزطقثو ادقثو

 آدممطدلامضدعوي

مآدمماظرجؾم ماٌؾؽمذقًمابـ مظؽمأؼفو مواظـزاػي اظليم

 ا ول

                                                                 

ٍ ُٝنُي ٢ٍٔ اٗو٠ االهٝاػ االَٗب٤ٗخ.ٔ) ِ ٝاُلٙ )آكّ( ٓلح اٛٞ ٚ ٢ً ٣ؼ٤  ( ٤ّذ: اُن١ ٙؾ٠ ثؾ٤بر
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 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم ؽملّٙماظّٓؼيناظ

مغفقؼؾخممؼومعؾؽلمواثريمم-20 موزطقثو ادقثو

موذكـوتلم مورػطوي موؼردغل وعشؽ 

 ادماٌلمادمغفقرامطؾقكقن

اظليممواظـزاػيمإظقؽؿمأؼفوماٌيئؽيمواالثرؼقنمواٌلوطـم

مسوٕموا مدوط  موسؾك ماىورؼي مواىداول ماىورؼي ٌقوه

 ا غقارمعبقعًو

مغفقؼؾلمم-21 مػطوؼل موذوبؼ موزطقثو ادقثو

مادمػوزام مغقشؿ مدؼؾلم)اٌؾقاذف( شلوزا

 بقثومورػؿلمبقًمذوبؼمػطوؼلمغفقؼؾل

ماظـػسم مشلذه متفدى ماًطوؼو موشػران مواظـزاػي اظليم

)االدؿماظدؼ (ماظ مذطرتمبفذهماظصيةماظرغبيمرؾقؼم

 اظشػؼيماظغوصرمظؾكطوؼوماٌؼصقدةمسؾلقب.
م

 :صالح اٌصجؼ -
موتؼؿصرم ماظشؿسا موحؿكمرؾقع ما ول ماظضقوء مزفقر مأيمبعد ماظػفر ماغػيق معـ تؿؿ

ماظقضقفمبوووهماظؼؾؾيماظش مسؾك مأرؾ  ؿوظقيمععماظلفقدمطؾؿومذطرتمطؾؿيماظلفقدمرية

م)اغومدغدغوالموعشؾقـوال(.

مغصماظذلاتقؾماظدؼـقيمظصيةماظصؾ مبويرفماظعربلمععماظذلعبيمبوظؾغيماظعربقي:م

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 وءمايلماظعظقؿبلزلم–علؾ مربلم عوريمعشؾومبشؿقفقنمادػقلمربلم-1

 ضماغفضمأؼفوماٌكؿورماظصوحلاغف ضقممضقممبفرليمزدضوم-2

 اغفضمأؼفوماٌلوٕماٌفقؿـ ضقممذؾؿوغلموعفقؿ م-3

 اغفضموادفدمودؾ مظؾقلماظعظقؿ ضقممادغدموذؾومشلقلمربلم-4

 ودؾ مٌؾؽماظليمماظعظقؿ وذؾومٌؾؽومذقشيممربوم-5

 ودؾ مظذيما درارماًػقيماظـقراغقي وذؾومظؿـومطلقومػوممزؼقام-6

 ودؾ مظقوورماظعظقؿموازالتماظؽؾرلة رمربوموازالتمرب وذؾومظقووم-7
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 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 ودؾ مظلقؿوتمػقلاما ممواظ معـفومطؾماظعقإ وذؾومظلقؿوتمػقلمأومعـفقنمطؾفقنمآٌلم-8

مادمابومادماثريمآدعـومم-9 وذؾومالؼـومودـدرطو

 ػقا

ماالثريم ما ب ماًوظؼي ماظؼقة مظؾوسٌ ودؾ 

 اظذيمعـفماغؾـؼً

موعشم-10 مدغدغوال مربوممؾقـوالاغو معؾؽو شلوػق

 ػقودومادماعؾلمرػؿلمراراعومدغفق

أغومأدفدموأدؾ مظذظؽماٌؾؽماظعظقؿماظعوظلم

 اظـقراغلماظغػقرماظرؤوفماٌؿؾقءمبوظرغبي

 وءمايلماظعظقؿمربلبلزل بشؿومادمػقلمربلم-11

 رغبيبقًماظمإظبردقلماظـقرماظطقىماظذيمؼذػىم اذؽـدايمروبومدغفقرامادمعلؽلمظؾقًمرػؿلم-12

رؾلمعيظلموابفـومظؾؿويمتشؾفـومراتوموثام-13

 واؼشؾــمشلقلمربلمعـمرؼشمبرؼشم

مبوظؿلؾق م مصؿل م صؿ  مطؾؿوتل موثؾً جوء

 اظـفوؼيمإظبوأدؾ مظؾقلماظعظقؿمعـماظؾداؼيم

 ايلماظعظقؿمربلمبلدؿ بشؿومادمػقلمربلم-14

معـدامم-15 موٌوري مدغدغو معوؼل مضد شلقل

ربومادؼؼوراممادػقلمعشؾـوموشلوخمبررقصو

 ادمعـمغوصشلمصرش

موظؾربمسورفمايقوةمدؾقـوم ظؾقلمدفدغو

ماظذيم ماظقضور مذي ماظعظقؿ ماظلقؿوء وظذظؽ

 اغؾعٌمعـمذاتف

 :وظهصالح اٌ  -
مأيمعـمزوالماظشؿسمسـمودطماظلؿوءام ماظصؾ ا مدؾعمدوسوتمسـمرية مبعد تؼوم

ماظشؿوظقيمععماظلفق ماظؼؾؾي ماظقضقفمبوووه مسؾك ماظظفر مرية وظؼمسـدمذطرمدمظؾكوتؼؿصر

م.(1)طؾؿيماظلفقدم)دغدغو(

م

م

                                                                 

 ( رٞىٕ االهٝاػ ػ٘ل أُ٘لائ٤خ ثٜنا ا٤ُٔيإ اُطبٛو اُؼبكٍ ثؼل ٝكبرٜب ٢ٌُ رؾبٍت ٠ُ اػٔبُٜب.ٔ
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مغصماظذلتقؾماظدؼ مظؾصيةمبويرفماظعربلمععماظذلعبيمبوظؾغيماظعربقي:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 ايلماظعظقؿمبلدؿ بشؿومادػقلمربلم-1

معـدامم-2 موٌوري مدغدغو مضدعوؼل مشلقل اغو

مادم مربو مبررقصو موشلوخ معشؾـو ادػقل

 .ـمغوصشلمصرشؼؼورامادمع

مسورفم موظؾرب مدفدغو ماظعظقؿ مظؾقل إغو

مذيم ماظعظقؿ ماظلقؿوء موظذظؽ مدؾقـو ايقوة

 .اظقضورماذظلماغؾعٌمعـمذاتف

 :ؼصوصالح اٌ -
ماظقضقفم ماٌغربمسؾك مرية موتؼؿصر ماظضقوءا ماظشؿسمحؿكمزوال مشروب مضؾؾ تؼوم

مغو(.بوووهماظؼؾؾيماظشؿوظقيمععماظلفقدمظؾكوظؼمسـدمذطرمطؾؿيماظلفقدم)دغد

مغّٙماظذلتؿمل٢ّماظّٓؼينمبممليّٕفماظضملّٕب٨ّمعّٝماظذلعبهملمبمملظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 ايلماظعظقؿمبلدؿ بشؿومادػقلمربلم-1

اؼدانماؼدانمادمرػؿلمعورلمواؼدانمادمربمم-2

 بقاثومعطومعرلاغل

مسظقؿم مآذان موطذظؽ ماظصية مآذان محون ظؼد

 اظصؾقاتمؼقضظ موػقؾؾمؼعؾؿ 

ػقؾؾموداريمذوؼلمذقؿؾموراعلمإغقوغلمم-3

معؾبصؾؿويمذؾؿويموعؼقؿوغومم إغشموروبل

 وداريمذويمذقؿؾ

عقضظلمػقؾؾموعقسظلمذقؿؾموواضعماظذلاتقؾم

موعؼقمم مذؾؿل مبصؾوشؿف مواظصوبغ إغش

 اظصؾقاتمغدبل

 ايلماظعظقؿمبلدؿ بشؿومادػقلمربلم-4

 بقًماظرغبيمإظباظطقىماظذيمؼذػىمردقلماظـقرم ادمغفقرامآدعلؽلمظؾقًمرػؿلموذؽـدايمروبم-5

اثوموترارؾلمعيظلموابفـومظؾؿويمتؾشؾفـومم-6

 واؼشؾــمشلقلمربلمعـمرؼشمبرؼش

ًمطؾؿوتلم صؿ مصؿلمبوظؿلؾق موأدؾ م جوءموثؾ

 اظـفوؼيمإظبظؾقلماظعظقؿمعـماظؾداؼيم
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 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

 ايلماظعظقؿمبلدؿ بشؿومادػقلمربلم-7

معشؾـومم-8 مادػقل معـدا موٌوري مدغدغو شلقل

 وخمبررقصوربومادؼؼورامآدعـمغوصشلمصرشوشل

موظؾربمسورفمايقوةمدؾقـواموظذظؽم ظؾقلمدفدغو

 اظلقؿوءماظعظقؿمذيماظقضورماظذيماغؾعٌمعـمغػلف

 )ضّٓعمملؼ٨ّمشبّٕاؼ٨ّ(ماِّولماٌؿظملّٕد: اٌَىهح )ثىصه(: -
موعلوءًاامأيمبعدم موزفرًا مطؾمريةمرؾوحًو متيوة مبعد ماظقاجىمضراءتفو ماظلقرة ػل

ةمواظلفقدمظؾكوظؼاموػلمتع مظؾػردماٌـدائلماإلضرارمبقحداغقيماًوظؼمورؾىمإمتومماظصي

مفماظدؼ م)اٌؾقاذف(.بلزلاظرغبيموعغػرةماًطوؼوموتـؾقًماظصيةم

مغّٙماظل٦ّرةمبممليّٕفماظضملّٕب٨ّمعّٝماظذلعبهملمبمملظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم غّٙماظل٦ّرة

 دماٌصونبوظعفم–علؾ مربلم طشطومادـكقنم–عوريمعشؾومم-1

 وءمايلماظعظقؿبلزل بشؿقفقنمادػقلمربلم-2

مغفقرامم-3 ماد مآٌل معـ مشبراؼل ضدعوؼل

مآبوديام موطؾفقن ماؼيوي ماد ؼؿرلي

مواميرام موذرارا مػقي موزطقثو ادقثو

مػطوؼوم موذوبؼ مظؾوا موػدوه وذقؿوا

غفقؼؾلمظدؼؾلم)اٌؾقاذف(مبفقيمادمؼوورم

 زؼقامودقؿوتمػقل

ظـقراماظغ ماظذيما ولاماٌؿػردمسـمسقإما

ماظؼقةم مواظظػرا ماظشػوء ما سؿولا مطؾ صقق

معلرةم موػداؼي مواظلؿعا ماظؼقل واظـؾوتا

مأغوم مظل مؼؽقن ماًطوؼوا موشػران اظؼؾىا

مودقؿوتم مزؼقا مؼوور مبؼقة ماظدؼ ( )االدؿ

 ػقل.م
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 :(1)اٌصجب خ ؤو اٌزؼُّلصبُٔب : 
مصرضمواجى موػق ماٌـدائقيا ماظدؼوغي مأرطون مأػؿ معـ ماظصؾوشي ظؾؿؼربمعـمآممتعد

ماغفوم موسوٕماظـقرامطؿو مترعزمظيرتؾوطماظروحلمب ماظدغقو ماٌـدائل مسـد مواظصؾوشي اظعوٕا

متغلؾماظذغقب.

ماظؽـزماظعظقؿمعؾوركم مربقبو ماظؽـزا ماظؽرؼؿ مطؿوبف مؼب مازلف معلؾ  ماظؼققم مآمايل ضول

مازلف.م

مايلماظعظقؿمبلدؿ

م)130))) مطـرلا مودؾق٦ّه مآ مػؿمل131(واذطّٕوا م)( مواصشملؾطمل٦ّا مؼّٕدغممل (م132ؽ٦ّا

م(( ماظؽمل٦ّر ماط٦ّان مع٤ّ مربغمل٣ّ مسػملؿملغمل٣ّ ماغّٖشلممل ماظيت مايؿملهمل مبمملظزملؾطملهمل مغظمل٦ّدغمل٣ّ اي٨ّممواصؾطمل٦ّا

مربمملماظؿملؼملنيم م.اٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

مايلماظعظقؿمبلدؿ

مواظيتماصؾطمل٦ّام ماظؽمل٦ّر، مأط٦ّان مع٤ّ مربغمل٣ّ مسػملؿملغمل٣ّ ماظغملمملعػملنيمأغّٖشلممل مط٢ّ مبؾملممل ))اصشملؾّٞ

م.ربوماظقؿ مايلماٌزطكماظؽـزاأغظمللغمل٣ّمبمملظزملؾطملهملمايؿملهمل((.

مايلماظعظقؿمبلدؿ

ب٦ّد٨ّماي٨ّ،موذطّٕماد٣ّمعػمل١ّماظؽمل٦ّرمسػملؿمل٥ّ،مث٣ّمثؾوملمومتل١ّمبزملؾطملؿ٥ّمم(2)))ع٤ّمود٣ّ

مايلماٌزطكماظؽـزامربوماظقؿ ..وسؼمل٢ّمصممليممًل،مصػمل٤ّمؼقملخّٕهمؼ٦ّممايلمملبمعقملخّٕ((

م

                                                                 

َ )ٕجب( أُ٘لائ٤خ أٝ اُلؼَ  ( ًِٔخ اُزؼ٤ٔل اٜٗب ٣ٞٗب٤ٗخ )ٓب٤ٓلٝصب( أٓب اُٖجبؿخ ك٢ٜ ْٓزوخٔ) ٖٓ اُلؼ

)ٕجؾ( اَُو٣ب٤ٗخ ٝهل مًود ك٢ ًزبة اُووإٓ اٌُو٣ْ ثؼجبهح إطجؾ ثٖجـخ هللا. األٍزبم أ٤ٖٓ 
 كؼَ ؽطبة )أٍزوا٤ُب(.

ْ: ٣ٌٕٞ ثبُٔبء اُؾ٢ )٤ٓب ٢ّ٤ٛ( اُغبه١ ؿ٤و أُ٘وطغ ػٖ ٓغواٙ، ٌُٖ ٍْٝ ا٤ُٔذ ٣زْ (ٕ) اٍُٞ

 ثبُي٣ذ.
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ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مؼؿغملػمل٣ّ ماظؾرملّٕ مأب٦ّ مغزملرلم))آدم مظ٨ّ مطمملن مزؼ٦ّا مػؿملؾ٢ّ مآدم... مأغممل ماظضملمملٕ ًا،ماظّٓغؿمل٦ّي

مع٤ّ ممونمملغ٨ّ مؼضمل٦ّد مرد٣ّ مظػملصملالممإظبط٢ّ مؼضمل٦ّد ماظّٔي ماظّٕد٣ّ مغظملّٗ ماىل٣ّ مؼب مظ٥ّ ماظؽمل٦ّر،

ممموالمؼعملذلبمع٤ّماٌزملؾؿمملماظلؼملمملوؼهملالمؼـؾوملموالمؼعمل٦ّماظّٓغؿمل٦ّيماظضملمملٕمواظّٔيمالمؼؾبّٕد٣ّمبّٕد٣ّ

م.والمؼؾبّٕد٣ّمبّٕد٣ّمايؿملمملة((

ملدؿباظصؾوشيمػلموالدةمثوغقيمعـمخيلمرعزماٌوءماىوريماظذيمؼغطسمصقفماٌـدائلم

موتؼقىموتشؿخم معؽوغفو موتلخذ ما غقارا مايلمؼبمسوٕ مبقحدة مغػلف مظؿؿقد ماظعظقؿا آ

ما غلونايلامووعؾممبلدؿبوظـزاػيمواإلخيصمواإلميونامؼغػرماًطوؼومواآلثوممواظذغقبم

م معمعـًو مصػقفوممبلدؿروػرًا ماظضؿرل. معرتوح ماظلرؼرة مغؼل مخػقػماظروح مصذلاه ماظعظقؿا آ

ماظ متؿقدمتلؿفوبمطؾ ماٌمعـمربمسوٕما غقاراموصقفو مبفو ماظ مؼـوجل دسقاتماظصودضي

مذاتماٌمعـمبذاتمعـقؾفماظـقراغلمبعدمأنمغوجكمربفمؼبموضًماظطفورةماظؽدلى.

مبزملؾمملشؿ٥ّ،م موتعمل٦ّم موثؾومل ماظّٕب، ماد٣ّ مسػملؿمل٥ّ موذطّٕ ماي٨ّ، مبّٕد٣ّ مارتل٣ّ مع٤ّ )ط٢ّ

م.طؽملّٖامربمملاي٨ّماٌّٖط٧ّمموسؼمل٢ّمأسؼملمملاًلمرؿملؾهملمالمؼقملخّٕهمأحّٓمؼبمؼ٦ّممايلمملب(

تؿؽقنماظصؾوشيمعـمثيثمشطلوتمؼبماٌوءماىورياموذربمثيثمجرسوتمعـماٌوءم

ما ميـاموأخذماظعفدمعـفامثؿمتؿقصبفمبنطؾقؾمعضػقرمعـماآلسامثؿم تعطكمبؽػماظذلعقذا

وضعماظقدماظقؿـكمسؾكمرأدفمواظؼراءةمإلبعودمطؾمذرموػؿموزـمبورؾاموأخذماظعفدمعـفمعرةم

ضػيماظـفرمحقٌمؼؿؿمعل مجؾفؿفمبزؼًماظلؿلؿماٌؼدساماٌعؾكبقبرممإظبأخرى.مبعدػومطبرجم

مثؿمتؼدؼؿماًؾزماٌؼدسم)بفـو(اموإسطوؤهماٌوءماٌؼدسم)ممؾقػو(م ماظعظقؿ. مايل مبرطي سـ

مدقرممتـؾمبؼوءماىـ مؼبمرحؿمأعفمٌدةمتلعيمأذفر.م9وضراءةم

م.))عؽملؿرملّٕمووادّٝموطؾرلمازل١ّمؼمملمح٨ّمخمملظ٠ّماًػمل٠ّموبمملغ٨ّمط٢ّمذ٨ّء((
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بؿدأتماظصؾوشيمأواًلمؼبماظعوٕماظعؾقيمسوٕما غقاراموذظؽمسـدعوممتمتعؿقدمعؾؽوػقؾؾما

زؼقامعؾوركمازلفمبعدمسقدتفمعـمسوٕماظظيمامحقٌممتؽـمبؼقةمعـدادػقلمأنمؼؽؾ موؼؾفؿم

م موتفقؽي مبو شيلا موؼؼقدػؿ ماظؾشرؼيامما رضاظشقور  ماظليظي مرأس مآدم مأبقـو ًؾؼ

أنمجوءمآخرما غؾقوءماظـ مضبقكمبـممإظباظصؾوشيمجقًيمبعدمجقؾامموتقارثماٌـدائققنمتؾؽ

مسوعًو.م42اظدؼـماظؼقؼؿاموبؼلمؼعؿدماظـوسمعدةممإظبزطرؼومعؾوركمازلفمصلسودمعـمضؾم

ؼقعًواموظذظؽمؼؿعؿدما رػولماٌـدائققنمبعدموالدتفؿمم30وضدمتعؿدماظـ مضبقكموسؿرهم

طـزامربو.موؼؼقممبفذاماظؿعؿقدمرجولماظدؼـمم–م))ػؾ٦ّامأغظمللغمل٣ّمصؾمملشهملمبؾملمملمتّٖط٦ّمأغظمللغمل٣ّ((

ؼبمطؾمعـودؾيامصقعؿدونماظؽؾورمضؾؾماظزواجمادؿعدادًام داءممي ماإلخيصاموبعدمأدؾقعم

ماٌرأةمبعدمذفرمعـموالدتفواموؼؿعؿدماظؽؾورمعـمذوءمأنمؼؽلىم متعؿد مطؿو مأؼضًوا اظزواج

سؾكمؼدمشرلهمعـمسؾؿوءماظدؼـممأجرًامأومؼؿقبمسـمخطقؽي.موؼؿؿمتعؿقدماٌمعـم)سوٕماظدؼـ(

ؼبمطؾمعـودؾي.مطذظؽمتعؿقدماظـورقرائق معـمطيماىـل .موتعؿقدماٌؿدؼـ مبعدمضقوعفؿم

مبرادقؿمغبؾماىـوزةمواظدصـ.موؼبمػذهمايوظيامعـماظطفورةماظؽدلىامصبىمسؾكماٌؿعؿدم

مخو مؼرتديمظؾودًو مأن موػل مبؽوعؾفوا مدؼـقًو ماظطؼقسماٌـصقصمسؾقفو مؼؿؾع مأبقضمأن رًو

اظردؿفمذيماظؼطعماًؿليماًوصمبوظؿعؿقداموؼقجدمسددمعـمضطعماظؾؾوسممبلدؿؼعرفم

مبلحقاضم ماىوريموصبقز ماٌوء مؼب مووريمرؼقسماظؿعؿقد ماظدؼـ. مخوصمبرجول ا خرى

مؼبم معومصبريمحوظقًو معضكوتمظؽيمؼؽقنمراطدًااموػذا مبقادطي مؼؿؿ مغظقػمجوٍر ذاتمعوء

مؾصرةمعرطزماظطقؼلي.ععؾدمبغدادموععؾدمربوصظيماظ

واظصؾوشيمأغقاعمعـفو:ماظؿعؿقدماٌـػردامواىؿوسلاموتعؿقدمثيثمداريمحقٌمؼؿعؿدم

اظػردمعرت اما وظبم)ػؾـمغشؿوثف(مواظـوغقيمظقحده.موتعؿقدمثيثمترعقذيمحقٌمؼؼقممبفم

مثيثمرجولمدؼـمعـمؼقممأحدمم65ثيثمرجولمدؼـ.موتعؿقدم مإظبرؾوشيموؼؼقممبفمأؼضًو

ما ما حد مؼلؿك ماظذي ماظؿعؿقد موػـوك معزملؾؿممل(ظؿوظل. موذؿني مطؾمم)تػملـؼملممل معـ مأسؾك وػق

مرجولمدؼـ.م7اظصؾوشوتامحقٌمؼؾبعؿدمرجؾماظدؼـماٌرةمبعدما خرىمبقادطيم
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وصبىمأنمتؿقصرمسقاعؾمعلوسدةاموػلمضرورؼيمظؾؿعؿقدمعـؾ:ماظشؽـداامواظطرؼوغوام

م مسدد موبـيا متلؿعؿم2وضـقـيا ماظراؼي موػذه مواظدرصش مواٌـودؾوتمزاآلسا ما سقود مؼب ؾ

ماظدؼـقيموظؾؿعؿقدماظؽؾرلمصؼط.

وؼرتؾماٌؿعؿدمؼبماظطفورةماظؽدلىمضؾؾمدخقظفماٌوءمترغقؿيماٌوءمايلماىوريم)ؼردغو(م

موػل:

))إشلؿمل٨ّمدطملّٓغمملموٌمملريمعؽملّٓادػؿمل٨ّمإعرملؾمملغمملموشلمملخمؼّٕص٦ّصمملمربقبمملمدؼعملمملرامإدمع٤ّمغمملصرمل٨ّم

رلدغممل،موػؿملالمإدمؼّٕدغمملمإؼالويمإذّٕي،مإصّٕش.مبرملؼملؿملؾمل٦ّنمإدمػؿمل٨ّمربقب٨ّ،مانمإثػمل٤ّمبؾملؿملالمظ

موإتّٕصم مزؼ٦ّا، مإد موإظؾّ٘مأصشملػمل٨ّ مروسلممل، مدخؿملممل موإضؾ٢ّ موإصشملؾممل، مظرلدغممل مإغؾملىمل إؼـ٨ّ

مبّٕؼرمل٨ّمإطػملؿملالمراوزي،مإسلمملدػؿمل٨ّموإسلمملمإدمعؽملّٓادػؿمل٨ّمعّٓخّٕمإظ٨ّ((.

مآت٨ّممبفملد٣ّ مايمملظهملمسػمل٨ّقب مض٦ّاي،موبعمل٦ّةماظرلدغممل مبغمل٢ّ ماظرلدغممل ماظؿعمل٨ّ مأغممل ماظضملصملؿمل٣ّ اي٨ّ

م ماظؽمل٦ّر،موأثؾوملمبّٕأد٨ّمماظرلدغمملمإظبوأغّٖل مرؾملمملرةماظّٕد٣ّ،موأظؾّٗمطل٦ّة موأتعملؾ٢ّ واصشملؾّٞ

ماإلطػملؿمل٢ّماظؾؾملؿمليمل،ماد٣ّماي٨ّمواد٣ّمعؽملّٓادػؿمل٨ّمعؽملشمل٦ّقمسػمل٨ّقب.

 االزمتاع أٔ )الػطظ( يف املاٞ اجلازٙ )طىاغْ(:
مرأسم مؼضملػمل٦ّ مأن ماىمملريمسػمل٧ّ مبمملٌمملء ماالشؿلمملل مصؿملؾملممل موؼؿ٣ّ ماظزملطملّٕى، ماظشملؾملمملرة وػ٨ّ

مإظبػّٕماٌضملّٓمظّٔظ١ّ،مؼزملنملمسػمل٧ّماٌؿشملؾملّٕمع٤ّمأسػمل٧ّمضؼملؿ٥ّمإٌّمتّٗميّٓماظطملشملمملسمأومبمملٌمملءماظشملممل

مظؿملشملؾملّٕم مايؼملمملم معمملء مرذمملش مهومل مذظ١ّ مؼؿ٣ّ مأن مميغمل٤ّ مآٌّن مؼب موحمملظؿملممًل أػبّٙمضّٓعؿمل٥ّ،

إٌّمتّٗمع٤ّمبضملّٚمذغ٦ّب٥ّماًظملؿملظملهمل،مطمملظؽملفمملدهملمؼبمٌّٗماظؽملظمللمملء،مأوماظضملّٕودنيمؼبمأدؾ٦ّعم

مٌّٗمذكّٙمن مأو مٌّٗمجـىملماِّع٦ّات، مأو مايؿملّٚ، مأو ماىؽملمملبهمل، مأو ّٗمشرلماظضملّٕس،

مبسملضملهملم مؼضملػمل٦ّ مذغملػمل٨ّ محبمملجّٖ مصؿقمملط ماظلؾضملهمل مأؼمملعؾملممل مؼب ماظؽملظمللمملء مأعممل مجلؼملؿملممًل. رمملػّٕ

دؽملؿؼملذلاتمع٤ّماظعملؼملمملشماِّبؿملّٚمأومأخسملّٕ،معّٝماِّزػمملرمواظ٦ّرود،موترملضمل٢ّمبعملّٕبؾملمملمسلضملهملم

م.أومصمملغ٦ّسمرؿملػملهملماظلؾضملهملمأؼمملممظؿقظملصملؾملمملمع٤ّماِّرواحماظرملّٕؼّٕة
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)اظردؿي(مٌومظؾؿوءماىوريموصبريمػذاماالرمتوسمدونمارتداءماٌيبسماظدؼـقيماًوريم

ما دؼونم مطوصي مسـد موإ و مصؼط مػؿ موظقس ماٌـدائق ا مسؼقدة مؼب مدؼـقي مخوري معـزظي عـ

ماظلؿووؼي.

موؼؿػمل٦ّمإٌّمتّٗمضؾ٢ّمدخ٦ّظ٥ّماٌمملءماظذلغؿملؼملهملماظؿمملظؿملهمل:

 اظضملّٕب٨ّمإظباظذلعبهملم اظؽملّٙماظّٓؼين

معـدادػقلمعـطقض مسمبلدؿ بشؿقفقنمادػلمربلمم-عوريمممعشؾو موادؿ ؾلقبمايل

 اغوم)اٌؾقاذف(

مادمبفراممربومممممممممم ممرؾقـوممبصؾؿو م)اٌؾقاذي( اغو

 برروربلمعصؾؿوتلم

ماظؼدرةم مابـ ماظؽؾرل مبفرام مبعؿود تعؿدت

 اظعيمإظبسؿوديمضبرد موؼرصع م

مواسلوم مادػل ماسلو مظرؼش موتلؼ تـورري

 عـدادػقلمعدخرماظل

 ادؿمايلموادؿمعـدادػقلمعـطقضونمسؾلقب

ماظؽملزمل٦ّصماٌعملّٓدهملماٌؽملّٓائؿملهملمد٦ّرًامخمملصهملمبمملظزملؾمملشهمل،معؽملؾملممل:طؼملمملمؼ٦ّجّٓمؼبم

متّٕخؿملزملهملمؼّٕدغ٥ّماٌمملءماىمملريماي٨ّ.

مابرمل٦ّعؿملؾمل٦ّنمإدمػؿمل٨ّمربقب٨ّ

مأغمملماثنبمبؾملؿملالموػؿملػمل٨ّ

مؼّٕدغمملمإؼالويماذّٕي

ماؼـ٨ّماغؾملوملماظرلدغمملماصشملؾمملمتعملؾ٢ّمدخؿملممل

موروسلمملم)اٌػمل٦ّاذممل(موأصشملػمل٨ّمزؼ٦ّا

موأتّٕصمبّٕؼرمل٨ّمإطػملؿملالمروازي

مؽملّٓادمإدمػؿملقب٨ّمعّٓخّٕماظ٨ّسلمملمإدمػؿمل٨ّموإسلمملمإدمعو

مأغمملم)اٌػمل٦ّاذممل(مصؾؿملؽملمملمامبزملؾؿمملمإدمبؾملّٕاممربقبمملمبّٕورب٨ّ

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

255 

معزملظمليتمتؽملمملرّٕيموتل٠ّمظّٕؼّ٘

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مأدفمللماظعمل٦ّةمتؽملضملرملين

مض٦ّةماٌمملءماىمملري

مظؿفملت٨ّمإظ٨ّقب،مظعملّٓمارتلؼملوملمؼبماٌمملءماىمملري

مهوملمدشملقؾملمملموضؾػملوملماظضملالعهملماظشملمملػّٕة

مػملؿملاًلمعؿفملظعملممًلظعملّٓمظؾلوملمأردؼهملماظؽمل٦ّرمووضضملوملمسػمل٧ّمرأد٨ّمإط

مأغمملم)االد٣ّماظّٓؼين(ماٌزملؾ٦ّغمبزملؾمملشهملمبؾملّٕامماظغملؾرلمإب٤ّماظعملّٓرة

ماِّسػمل٧ّ.مإظبصؾمملشيتمدؿقّٕدينموؼّٕصضملينم

مغ٦ّسمملن(:م)وظ٥ّماظزملؿملمملمم-4

 م: ذرؼعؿـومظـوموصلرتفمبفمدؼــومأعرغومطؿومغصقم

 م:مايـقػماظصوبؽلماظدؼـمؼبمرقعونمواظصقم

م.(اظؽؾرلماظصقم)مواظضؿرلمواظعؼؾماظؼؾىمرقممو1

موذروطمامزبصقريمأؼوممسؾكمعقزسيمواظشربمسـماطؾماظؾققممواظلؿؽمماظصقمموم2

م.ماظصوبؽقيماظلـيمأؼوممعـمععروصيامورؼقسماععؾقعي

 اٌمُىَ احلٍ اهلل ثإٍُ
 َب ؤؽجبئٍ اَهب اٌجّؤِنىْ :  -

ماظزمل٦ّممإغ٥ّم(107)مواظسملؼملرلمواظضملعمل٢ّماظعملػملنملمص٦ّمم(106)ماظغملؾرلماظزمل٦ّممص٦ّع٦ّام))

موأص٦ّاػغمل٣ّ،م،مسؿمل٦ّغغمل٣ّمظؿزمل٣ّم(108)ماظّٓغؿملمملمػّٔهمتظملمملرض٦ّامحؿ٧ّم،متغمللّٕوهمصالماظغملؾرل

مموأؼّٓؼغمل٣ّ مالمواظؾمملر٢ّم(110)متظملضملػمل٦ّهموالمظػملرملّٕمتؽملصملّٕوامالم(109)متػملؼملّٖموالمتطملؼملّٖمال..

م112)ماِّب٦ّابمخػملّٟمتؽملزملؿ٦ّاموالم(111)تلؼملضمل٦ّه مماظغملّٔبمس٤ّمأص٦ّاػغمل٣ّموغّٖػ٦ّام(
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م(115)مواظؿظملّٕضهململّٓوايماظسملطملؿملؽملهملمس٤ّمضػمل٦ّبغمل٣ّمأعلغمل٦ّا(م114)متعملّٕب٦ّهمالمواظّٖؼّٟ(113)

م،مشرلط٣ّمأزواجمعضملمملذّٕةمس٤ّمأجلمملدط٣ّمأعلغمل٦ّام(116)واظلّٕضهملماظعملؿ٢ّمس٤ّمأؼّٓؼغمل٣ّمأعلغمل٦ّا

مظؿملّٗمعمملاظلف٦ّدمظػملرملؿملشملمملنمواالصؽملمملمماظّٖؼّٟممس٤ّم٣ّؾغملطرمأعلغمل٦ّا.مماحملّٕضهملماظؽملمملرمػ٨ّمصؿػمل١ّ

مأخشملفملمع٤ّم(118)اظّٓغؿملمملمػّٔهمتظملمملرض٦ّامحؿ٧ّم،متغمللّٕوهمصالماظغملؾرلماظزمل٦ّممإغ٥ّ.م(117)مظغمل٣ّ

عـمطؿوبماظؽـزامربومماي٨ّماٌّٖط٨ّم(رحؿمل٣ّ(مشظمل٦ّرمآمصكملنم،مثمملبمرذّٓهمإظبمث٣ّم،متمملبمث٣ّ

م.15-14اظقؿ اصماٌؼدس

مؼللءمعوموطؾمواةرعوتماظػقاحشمطؾمسـماالعؿـوعموػق(مربومرقعو)ماظؽؾرلماظصقوم

ماظزمل٦ّممص٦ّع٦ّا)مطؿوبفؿمؼبمجوءمحقٌ.ما غلونمحقوةمرقالموؼدوممبربفما غلونمسيضيمإظب

مػّٔهموعرملّٕبمعـملط٢ّمس٤ّمالمؾرلغملاظمص٦ّعمملمأجلمملدط٣ّ،متطملمملدرمأنمإظبمتعملشملضمل٦ّهموالماظغملؾرل

م.(واظسملؼملرلمواظعملػملنملماظضملعمل٢ّمص٦ّممص٦ّع٦ّا..ماظّٓغؿملممل

مربددةمأؼوممخيلموذحبفومايققاغوتميقممتـوولمسـماالعؿـوعموػقماظصغرلماظصقوم

...موػقمعـماظػروضماظقاجؾيمسؾكمطؾمعـدائلمضبىمعـدائقؿفمؼقعوم36مإظبمتصؾماظلـيمعـ

مواظؿعوظقؿماظ متزدػرمبفومعؿقنمطـقزغوماٌـدائقيموػذهما ؼوممػلمأؼومم أنمؼؿؿلؽمبوظقروؼو

شرلمرؼلقيمصبىماظؿؿلؽمبفومحؿكمتؾؾكمأجلودػؿموػلمأؼضًومأؼوممغؾوتقيمخوظصيموعـم

خيشلومؼػرضماظدؼـمسؾكماٌـدائلماالبؿعودمسـمطؾمعومؼف ماظـػسماظؾشرؼيموالمؼرضلمآم

مظؽؾرل.طؿومؼبماظصقومما

(مؼقممعؿػرضيمسؾكمرقلم36اظصقمماظصغرلماٌـدائلمسبـمغلؿقفم)اٌؾطيت(موسددػوم)

مم:اظلـيموتـؼلؿمغقس 

ممواظلؿؽمواظؾقضم(مؼقعًوموػقماالعؿـوعمسـماظذب مواطؾماظؾقق12عؾطؾمثؼقؾموسددهم) -مأ

 .وطؾمذلءمصقفمروح
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م)م -مب موسدده ماًػقػ ماط24اٌؾطؾ موصبقز ماظذب  مسـ ماالعؿـوع موػق مؼقعًو ماظؾققمم( ؾ

 قشلذاماظصقمممعـموجفيمغظرمدؼــومصقائدمطـرلةمعـفو:واظلؿؽمواظؾقض

ظؾـػسماذمانماالسؿؿودمسؾكماظـؾوتمؼعطلمظيغلونمرقيموسوصقيمصوظـؾوتوتمدفؾيم -1

اشلضؿموتلوسدمسؾكمبـوءماىلؿمبصقرةمادفؾموػذامععروفموانمعبقعماظدرادوتم

 غؾوتققنم.ماظعؾؿقيماثؾؿًمانماٌعؿرؼـمؼبماظص مواظقوبونمػؿ

ماظغ معع -2 مؼؿلووى مسؾدمظؾـوسمحقٌ موطيػؿو مشذائف مبـقع ماظعظقؿمماظػؼرل ظؾقل

 .تؾوركمازلف

م) -3 مؼبمطؾمدـي متصقرغو مصؾق مواظطؾقعي ماُل36ظؾؿقوه مؼقم عومحققانموالررلموالممؼذب (

 ايققاغوتمواظطققر.ؿؽوثرتمؼمطؾمؼبمػذهماظػذلةمظ

ؼبماؼومماٌؾطيتماظـؼقؾيمالصبقزمانمسؿؾماظؾقصوغل)اظـقاب(مسؾكمروحماٌقًمحدؼـًوم -4

مصؼط.م مواظػقاطف ماًضروات مسؾك ماظؾقصوغل مصبقز موا و مواظؾققم ماظلؿؽ ماطؾ صقف

ماظزواجم معـؾ ماظدؼـقي مواظطؼقس مبوٌرادقؿ ماظؼقوم ماظدؼـ مظرجؾ مالصبقز وطذظؽ

 واظؿعؿقد..

 سطاب األٖاً املبطالت

 وع أمساٞ األغّس املٍداٟٗٛ ٔاملٍاضبات الدٍٖٗٛ ٔاألعٗاد

معـمأولماظشفرمعؾطيتمعـفومم-1 ذفرمأولماظشؿوءم)ذؾوط(م)برجمدوال(مأربعيمسشرمؼقعًو

اظققمماظلودسمواظققمماظلوبعمعؾطيتمثؼقؾياماظققمما ولمواظـوغلمواظـوظٌمأؼومماظعقدم

اظؽؾرلم)دػػومربقبو(ماظققمما ولمػقمرأسماظلـيماٌـدائقيموػقمذطرىمخؾؼمعوغومربومطؾرلام

نمظؾعوٕماٌوديمواظعوٕماظروحوغلامؼبمػذاماظققممسـدماظغروبمتؾدأماظذيمػقمرأسماظؾـقو

مٌدةم دوسيمتلؿؿرمحؿكمصفرماظققمماظـوغلمأيمغفورمواحدموظقؾؿ امأعومم36اظؽرري

مأطوظقؾم مصقف ماٌـدائققن مؼعؾؼ مزورو( م)غقروز ماظصغرلة مرأسماظلـي مصفق ماظلودس اظققم
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مسؾكما بقابماظرئقلقيمٌـوزشلؿا ماظغور اظؾقؾيمب ماظققمماظلودسمواظلوبعمماظغربمأو

مسوٕماظـقرماٌؾؽم معـ مصـزل معػؿقحي مأبقابماظلؿوء مصقفو محقٌمتؽقن ماظؼدر مظقؾي ػل

مودؾىم مبـوػقؾ ماظ مرـعفو ماظـغرة مدد مأجؾ معـ موذظؽ مػؾشؾو مواٌؾؽ مزؼقا ػقؾؾ

متؾؽماظـغرةموحطؿقامطؾماٌصوئدموايػرماظ موضعفوم مصلدوا ماظظؾؿي مأدرار ادؿػقول

م22ظيممؼبمررقماظـقشؿوثومصفلمظقؾيمصقفوماظدسقاتماظروحوغقيمعلؿفوبيامؼقممأبـوءماظ

مؼقمماظؿعؿقدماظذػ مظؾطػؾ.م27عؾطؾمخػقػامؼقمم

ذفرمودطماظشؿوءم)آذار(م)برجمايقت(مؼقمماًوعسمواظعشرونمعـماظشفرمػقمعؾطؾمم-2

مخػقػ.

ماًروفماعدلا(مالمؼقجدمصقفمؼقممعم-3 م)برج م)غقلون( ماظشؿوء مآخر ؾطؾموػقمذفرمذفر

معبقؾ.

ذفرمأولماظربقعم)آؼور(م)برجماظـقر(ما ؼومما ربعيما وظبمعؾطيتمخػقػياماظققمما ولمم-4

عـماظشفرمتصودفمصقفمعـودؾيمؼقمم)دقماظػؾ(اماظققمماظـوعـمسشرمعـمػذاماظشفرمػقم

مؼقمم)اظعقدماظصغرلمدػقامػـقـو(.

مخوٍلمعـماٌؾطيت.مذفرمودطماظربقعم)دققان(م)برجماظعذراء(مطؾفمعبقؾم-5

ماًوعسمسشرمواظققممم-6 مواظققم ماظؿودع ماظققم ماظلررون( م)برج م)متقز( ماظربقع مآخر ذفر

اظـوظٌمواظعشرونمعـماظشفرموػلمثيثيمأؼوممعؾطيتمخػقػياموؼصودفمواحدممتقزم

عـدائلمعـودؾيم)أبقماشلرؼس(امؼعؿؾمعـمػرسمايؾقيمععمدؾعيمأغقاعمعـمايؾقبم

يامؼعؿؾماٌـدائققنماشلرؼليماضؿداءـبمبلبقـومدوممبـمغقحم)ذقممبرمغق(ماٌؿقصرةمؼبماٌـطؼ

مأجلودػؿم معـ مرحؾقا مظؾذؼـ مشػران مرعوم موتعؿدلماشلرؼلي ماظطقصون مبعد مسؿؾفو اظذي

وظؾذؼـمبؼقامؼبمأجلودػؿمعـمدارةمآدممظدارتـومػذهموعـمضؿـفؿماظـيثمعؽيمواًؿليم

مأورذؾق مضرؼي معـ ماغؾعـقا ماظذؼـ مترعقدي مخطوؼوػؿمواظلؿ  ماظعظقؿ مايل مظقغػر ؿ

موخطوؼوغو.
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مذفرمأولماظؼقظم)آب(م)برجما دد(مطؾفمعبقؾمخوٍلمعـماٌؾطيت.م-7

ذفرمودطماظؼقظم)أؼؾقل(م)برجماظلؿؾؾي(مآخرمػبليمأؼوممعـمػذاماظشفرموػلمعـمأثؼؾمم-8

اٌؾطيتمؼبماظلـيماٌـدائقيموػلماًؿليمأؼوممعومضؾؾماظؾـفيموتعؿدلمأؼوممخؾؼمػبليم

مزيعقيمظقسمصقفومبصقصمعـماظـقرمصػلمػذهم مأؼوم موػلمػبلي ماظظيم أربوبمسوٕ

ا ؼوممالمورىمصقفومطؾماظطؼقسماٌـدائقياموطؾمعومؼلؿعؿؾمظؾطؼقسمؼػؼدمرؼلقؿفم

صبىمإسودةمرؼلقؿفمبصؾوشؿفمؼبمأؼومماظؾـفيماظؾقضوءماظ متؾقفوموػلمػبليمأؼوممالم

ؼوممصفلمغفورمواحدمالمؼؿكؾؾفماظؾقؾمصػلمهلىمحبلوبماظشفقرموالمتعدمبؿعدادما 

ػذهما ؼومماًؿليموّؾًمرػوتمػقلموتؽقنمصقفوماظدراصشمعـصقبيمعـمسوٕمبـوػقؾم

موحؿكمبقابيمابوثرماٌقزانموػلمأرفرمأؼومماظلـي.

مذفرمآخرماظؼقظم)تشرؼـ(مبرجماٌقزانمأوماظؼصؾي(ماظققمما ولمعـماظشفرمعؾطؾمخػقػ.م-9

م)عشروان(م)ؼرجماظعؼرب(مطؾمأؼوعفمعبقؾيموروػرة.مذفرمأولماًرؼػم-10

مدػػومم-11 مؼقم مػق ماظشفر معـ ما ول ماظققم ماظؼقس( م)برج م)طوغقن( ماًرؼػ مودط ذفر

ماظشفرم مبعد ماظطػؾ مؼصطؾغ ماٌـدائل مظؾدؼـ مايؼقؼل ماالغؿلوب مأجؾ مصؿـ اظداميـو

يمظؾؿـدائلماظعوذرمعـمتؽقغفمؼبمرحؿمأعفمؼبمؼقممدػػومدميوغوموتعؿدلماظقالدةماظروحق

ماظققممػقمؼقمم ماظققمموبذظؽمؼؽقنمػذا مؼفوغومؼبمػذا ؼبمسوٕماظـقرموضدمارطؾغمؼفقو

مذطرىمعقظدمغؾقـومؼفقومؼفوغواماظققمماظـوغلمعـماظشفرمعؾطؾمثؼقؾ.

ماىدي(ماظققمماظـوعـمواظعشرونمواظققمماظؿودعمم-12 م)برج ماًرؼػم)روبقٌ( مآخر ذفر

مون.واظعشرونمعـمػذاماظشفرمعؾطينمخػقػ

مسرصوتموضربوتمؼقعونمعؾطينمثؼقين.م-13

مظغوروموذقارامؼقعونمعؾطينمثؼقين.م-14
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اٌؾطؾماًػقػمالمصبقزمصقفماظـقرموؼمطؾمصقفماظؾقؿماٌذبقحمضؾؾمػذاماظققممسؾكمأنم

المميرمسؾقفمؼقممعؾطؾمثؼقؾمأعوماظلؿؽمصفقمعـمٔورماٌوءموالمؼعدمعـماظؾققممايؿراءمظذام

مؼبمسؿؾماظؾقصوغلمؼبمأؼومماٌؾوريتماًػقػي.ميؽـمادؿكداعفوم

موحؿكما زلوكمأيمؼعؿدلم ماظـؼقؾمالمصبقزمصقفماظـقرمأومأطؾماظؾققممعطؾؼًو اٌؾطؾ

مؼقممغؾوتلمخوظص.

ايؾقىموعـؿفوتفماظ متصـعمؼبماظؾققتماٌـدائقيمميؽـمادؿعؿوشلومؼبماظطعوممؼبمطؾم

مؾطيتمعطؾؼًومصؾقسمصقفمروحمحققاغقي.أؼومماظلـيمأيمالمؼؾبعدمعـماةرعوتمؼبمأؼومماٌ

ماظؾشمؼبمسؿؾماظؾقصوغلم نماظؾقضيمػلمغصػم مأو مطوظؾط مبقضماظطققر مادؿعؿول المميؽـ

محققانمحؿكموإنمطوغًمعؾؼقيمأومضدمؼؾبشؽمبلغفومعؾؼقي.

 :(1)م(ىكلب) اٌصللخ -2
ماٌمعـمأخيقمعـموػلمظـقابفومإصلودمذظؽمؼبم نماإلسينموسدمماظلرمصقفوموؼشذلط

م:طؿوبفؿمؼبمجوءمحقٌ.ما غلونمأخقفمووهموواجؾوتف

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مع٤ّمالنماظضملّٕاةمواطل٦ّاماظصملؼملـملنموادعمل٦ّاماىمملئضملنيمواذؾضمل٦ّامظػملظملعملّٕاءماظزملّٓضمملتمأسشمل٦ّا)م

م.اي٨ّماٌّٖط٨ّم(اظعملّٕضمظ٥ّمؼّٕجّٝمؼعملّٕضموع٤ّمؼلؿػمل٣ّمؼضملشمل٨ّ

م

م

م

                                                                 

اُوٍٞ ؽٍٞ ٍو٣خ اُٖلهخ ٣زوكك ثٌوح ك٢ اُزواس اُل٢٘٣ ُٔؼظْ اُْؼٞة،  )ىكهب(، ٛنا اٌظذلخ:(ٔ)

ؽ٤ش ٣وك ٓضِٚ ؽوك٤بً ك٢ اُزواس اُل٢٘٣ اإلٍال٢ٓ، ٝك٢ اُزٞهاح عبء: ﴿اؿِن ػ٠ِ اُٖلهخ ك٢ 

َ ّو  ٖ ٤ٍواؿ  –أفبك٣وى، ك٢ٜ ر٘ونى ٖٓ ً َ: ﴿اؽزوىٝا ٙٔ، ٘ٔ: ٣ٕ2ْٞع ث ﴾. ٝك٢ اإلٗغ٤
٘بً ٢ٌُ ٣٘ظوًْٝ، ٝاال ك٤ٌِ ٌُْ أعو ػ٘ل أث٤ٌْ اُن١ ك٢ ٖٓ إٔ رٖ٘ؼٞا ٕلهزٌْ هّلاّ اُ

 ﴾.ٔ: ٙٓز٢/  –أَُبٝاد 
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م:أؼسملمملمجمملءمطؼملممل

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مصّٓضهمل متؾملؾ٦ّنموإذام(93)اظظملعملرلمظبإمواحلؽمل٦ّام(92)اِّسؼمل٧ّمإرذّٓوام(91))م

مسلمملظغمل٣ّموالم،مسلمملظغمل٣ّموػؾوملممبمملمميؿملؽملغمل٣ّمتضملػمل٣ّمالم(94)مسػملؿملؾملمملمترملؾملّٓوامالممؼمملأصظملؿملمملئ٨ّ 

ع٤ّمماي٨ّماٌّٖط٨ّم.مبمملظؿرملؾملرل(مصفملصلّٓػمملمصّٓضهملموػنملمع٤ّمبذملؽّٗؽبم(95)مميؿملؽملغمل٣ّموػؾوملممبممل

مربمملماٌعملّٓس م.طؿمملبماظغملؽملّٖا

ماظزملذملّٓضذملهملمرأس):مم(ماظليممسؾقفم)مزطرؼومبـمضبقك:ممؼؾملمملغمملمؼؾملؿملمملماظغملّٕؼ٣ّمغؾؿملؽملمملمضمملل

م.(اظضملذملشملذملرملذملمملنموتلعمل٨ّماىمملئّٝمتشملضمل٣ّمأن

 اي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ
م)) مظ٥ّممصظملؿملمملئ٨ّأؼممل م*مدفملحلؾؾملممل مصؼمل٤ّمٕمؼلؿشملؿملّٝمصمملظؿملقملديمغزملظملؾملممل ماسشمل٦ّػممل اظزملّٓضهمل

ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيطمملعػملهملمؼبمأرضماظؽمل٦ّر( م.(اي٨ّماٌّٖط٧ّ

م

م

م

م
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 ػشز نًانخب بحجادل

 انكهنىث ادلندائً األطزة واجملتًغ

 :ٍــــــــــىرــــٍه اٌىهنـــــاٌَ -
معوم ماظرجولمصؼطموحرقبممسؾكماظـلوءموػذا ماٌـدائلمسؾك ماظلؾؽماظؽفـقتل ماضؿصر ظؼد

مدؼق ماظذيمؼؼقلؼمطده مذقوظي( مان)اظػمتردر متدذـقا مان ماحذروا مدممأغـو: مازدػر م) طوػـو

ءمذطرػومؼبمطؿومجوم.مظؽـماٌرأةمشلومحؼمدخقلماظلؾؽماظؽفـقتلغـك(التطردقنمتوشيماال

مربو مذطرتطؿوبمطـزا مطؿو (اموؼشرلمدؼقانمبوػوثوناازلوءمبعضفـمؼبمدسوءماالديفم)ما

مغلوءمطوػـوتم.مإظب(م)عؾؽقثوماظقـو

مبؽؾلم مورؼشؿوماممإظبوتشرلماظدلوصقلقرة مارؾقـمطـزبرا معـفـ مطوػـوتمضلؿ ازلوء

موع٤ّمازلمملءماظغملمملػؽملمملتماظيتماذمملرتمشل٤ّ:

مالدضؾ٢ّماٌؿملم270دػملؼمل٧ّمبؽملوملمضّٓرام...م

م...م معؿملالديم360م–م300ؼمملزل٤ّماممذغملؽملّٓا

مػ٦ّاماممروزبمملم...ماظعملّٕنماًمملعّٗمعؿملالدي

مدمملرتماممضؿملمملمم...ماظعملّٕنماظلمملدس

معمملرؼممليمبؽملوملمدؿملؼملمملتم...ماوادّٛماظعملّٕنماظلمملدس

مػ٦ّامبؽملوملمغ٦ّطّٕايم...ماظعملّٕنماظلمملبّٝ

مػ٦ّامبؽملوملمداؼ٨ّم...مبّٓاؼهملماظضملزملّٕماالدالع٨ّ

ماالدالع٨ّاغؾملّٕمط٦ّعّٕؼـمملمبؽملوملمدؿملؼملمملتم...مبّٓاؼهملماظضملزملّٕم

معؿملالديم700ػؿمل٦ّغمملمبؽملوملمتؾمل٦ّيماومؼؾملؿملمملم...مؼبمحّٓودم
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مزغّٓاغمملماممضؿملمملمموؼؾملمملغمملموبؿملمملنم...ماوائ٢ّماظعملّٕنماظـمملع٤ّ

مدضملّٓؼهملماممصمملروقم...ماظعملّٕنماظـمملع٤ّ

مػ٦ّامبؽملوملمؼؾملؿملمملمؼؾملمملغمملمزطّٕؼمملم...ماواخّٕماظعملّٕنماظـمملظىملمسرملّٕ

مدضملّٓؼهملممممملغ٨ّمبؽملوملمؼؾملؿملمملمدمملممدّٕوظ٤ّم...ماواخّٕماظعملّٕنماظـمملظىملمسرملّٕ

م٤ّمبؽملوملمزطّٕؼمملم...ماظعملّٕنماظّٕابّٝمسرملّٕمواظعملّٕنماًمملعّٗمسرملّٕدّٕاتمؼمملزل

م.عؿملالديم1500ؼمملزل٤ّمعّٓظ٢ّمبؽملوملمآدممبؾملّٕاممزوجهملمعؾملؿ٣ّمزػّٕونمع٤ّماظضملمملئػملهملماظغملقؿملػملؿملهملم...مؼبمحّٓودم

م.عؿملالديم1700ومم1500عمملع٦ّلمدػعملمملنمبؽملوملمبؾملّٕامم...مبنيم

م.عؿملالديم1700ومم1500دمملػمملمبؽملمملمبؽملوملمسّٖؼّٖمدغملؼملمملمبنيم

م.عؿملالديم1700ومم1500رم...مبنيمعمملرؼ٦ّاريمبؽملوملمآدممصمملب٦ّ

م.عؿملالديم1700ومم1500بّٓرؼهملمبؽملوملمد٦ّراسم...مبنيم

م.عؿملالديم1700ومم1500ػ٦ّامدؿملؼملمملتمبؽملوملمآدمم...مبنيم

م.اغؾملّٕمبؽملوملمدّٕاتم...ماظعملّٕنماظـمملع٤ّمسرملّٕ

م.عّٓظ٢ّمبؽملوملمدػّٓارمدػملؿمل٣ّم...ماظعملّٕنماظـمملع٤ّمسرملّٕ

م.طّٕؼمملمبؽملوملمدػّٓارمدػملؿمل٣ّم...ماظعملّٕنماظـمملع٤ّمسرملّٕ

م.وملمدػّٓارمسمملئػملهملمسّٖؼّٖم...ماظعملّٕنماظـمملع٤ّمسرملّٕاد٣ّمشرلمعضملّٕوفمبؽمل

م.1831بؿمليبمعّٓظ٢ّماخوملمؼؾملؿملمملمبؾملّٕامموزوجهملمراممزػّٕنمسمملمم

 :ِوارت هعبي اٌلَٓ -
ماظدؼـصب  مرجؾ مؼؽقن مان مايقاسمى ماىلؿامرقق  موظفمدؾقؿ مشرلمزبؿقنا ا

مؼبمذمونماظطوئػيمطقوالتماظقالدةمواظؿلؿقيمواظؿعؿقدمواظزواجمواظصيةمواظذب  مغوصذة مطؾؿي

مواىـوزةامورتؾفؿمسؾكماظـققماظؿوظل:
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مصنذاممايالظ٨ّ:م-1 مبؽرًاا مإال موالؼؿزوج مظؾعوعيا ماظذب  مدــ موؼؼقؿ ؼلرلمؼبماىـوزاتا

متعؿدمػقموزوجؿفم مدؼطًمعرتؾؿفموعـعمعـموزقػؿفمإالمإذا عرةمؼبمعوءم360تزوجمثقؾًو

ماظـفرماىوري.

مددرماظذلعؿملّٓة:م-2 ماٌؼدمبد  ماظؽؿوب  ماييظل مصؼف مواظـقوغلمأيمطؿوبؽبلؿبمإذا مإغشؿوثو ه

م مؼؿعؿد مصنغف موا ذطور ماظؿعؿقد مدرجي ماسؾك مدؼـ مرجول مضؾؾ ماٌوءمعـ مؼب بوالرمتوس

اٌقجقدمؼبماٌـديموؼؾؼكمبعدػومدؾعيمأؼوممعلؿقؼظًومالمتغؿضمظفمس محؿكمالمضبؿؾؿام

ربمضمترعقذا.وبعدمانمؼعؿؽػمدؿ مؼقعًومالداءماظصيةمإظبوؼذلضكمبعدػومػذاماييظلم

م.اٌوء

ا بقلؼم)وػقماظذلعقذهماظذيمطبؿصمبعؼدماٌفرمظألراعؾمواٌطؾؼوتمامؼؾؼكمماِّبؿملل٠ّ:م-3

م.موضبرممعـمممورديماظطؼقسما خرى(مايمأسؾكعرتؾمإظبؼبمعرتؾؿفموالؼـؿؼؾم

اموذظؽمإذامرطـزبمإظباظذلعقذاماظػوضؾمؼدرسموصبؿفدمحؿكمميؽـفمأنمؼـؿؼؾمم:بّٕااظغملؽملّٖم-4

مظف.حػظمطؿوبماظؽـزاربقب مصقصؾ محقـؽذلبمعػلرًا وؼؼقممبطؼسمخوصمععماخقاغفمرجولمو

مؼزوجمرجؾمدؼـمآخر.مإظباظدؼـموؼرتؼلمبعدػوم

قجدمب مروبؽيماظققمموؼعياموروحىماظؽؾؿيماظـوصذةمصقفومأيمرئقسما ماظّٕؼّ٘مأع٥ّ:م-5

م ماظدرجي مػذه مبؾغ معـ ماغفو مرشؿ موعـفؿمؼبماظقضًممإظبهؿوج مصوئؼي. موصرلموضدرة سؾؿ

ماظرؼشؿومريحمجؾور.م–رؼشؿومدؿورمجؾورمحؾقمايوضرماظ

اٌؾؽلمأوممؼػقماظرجؾماظذيمؼلؿؾؿماظؿعوظقؿماظربوغقيمعـمبقًمايقوةمسـمررؼماظّٕبقبمملغ٨ّ:م-6

طؿومأغفمالمصبقزمأنماميمإالمضبقومبـمزطرؼومسؾقفماظليماالثريموٕمؼصؾمشلذهماظدرج

مؼقجدمذكصونمعـمػذهماظدرجيمؼبموضًمواحد.

م

م
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 َٓ )عواٍخ(:روٍُُ هعً اٌل -
مطؿومتػقصماىقاػرمعـم سـدماخؿقورماٌرذ مظؾلؾؽماظدؼ مصبىمأنمؼػقصمجقدًا

مورػوئحقٌمغؼو م غفماظؼدوةمؼبمطؾمذلءامورجؾمئفو مؼعؿؾمرويًو مأن موصبىمسؾقف فو.

مبطرؼؼم مدور مإذا مأعو مدقداء. معيبلف موتصؾ  متوجف مؼؿؾقث مرويًو مؼعؿؾ مال ماظذي اظدؼـ

متوجفمؼؾؼكمغقرًامؼضلءمررؼؼمإخقاغفماٌـدائق .ممماظصوي موحوصظمسؾكمعؽوغؿفمو

ؼؿضؿـماظؼقوممبوٌرادؿما رؾقيمظؾذلدقؿماٌؾؽلمظؾؽفـياماظذيمؼعدم قذجمسـمتردقؿم

مؼقمم معـ متؾدأ مطوعؾا مأدؾقع ماظطرادي مصذلة موتلؿغرق مربو(. مذقشيم م)عؾؽي ماظليم عؾؽ

ؿؾعيمسـمدورةمايقوةمعـمرلماظطؼقسماٌغقاظلؾًموتـؿفلمؼقمما حدماظـوغلمصفرًا.محقٌمت

ماظـفوؼيم)عـمرؼشمبرؼش(مأومبدءمايقوةمعـمجدؼدمبعدماٌؿوت.مإظباظؾداؼيم

مؼبمػّٔهماِّؼمملمماظلؾضملهملمؼؿ٣ّمعمملمؼػمل٨ّ:م-

تؾـكمأواًلماالغدروغياموػلمعـماظؼصىاموتقضعمسؾقفومضطعيمضؿوشمزرضوءموػلمترعزم

دقؿمؼقمماظلؾًمطؾفموػقمؼؼرأماظعوٕماظدغققي.موؼؾؼكمصقفوماظؽوػـماٌرذ م)ذقظقو(مظؾذلمإظب

ماظـوغقيم مغشؿوثو(موؼعقدهمعرتوناموسـدعومؼصؾمؼبماٌرة ماد دقرةممإظبطؿوبما غػسم)دقدرا

ماظعظؿكمؼعطكمؼبمػذهماظؾقظيمأدواتماظؽوػـماٌؾؽموػل:م مأيماظردوظي ماظؽؾرلة )اغؽرتو(

اظعوٕماٌوديماظؿوجمواظصقىونمواًومتاموسـدمصفرما حدمؼـؿؼؾمعـماالغدروغوماظ ممتـؾم

)اذكــو(موػلمطقخمعـماظؼصىمعغؾػمبوًومما بقضمعـماظداخؾمواًورجاموػقمؼرعزممإظب

مصقفممإظب ماظؽوػـ موؼؾؼك م)بقًمطـزي(. ماظؽؿىماٌؼددي مطؾ مصقف موؼؽقن ماظـقراغلا اظعوٕ

ماظصيةماظؽدلىم)رػؿل(موععمطؾمريةمضبصؾم موسصرًا موزفرًا مصفرًا مؼقم مطؾ حقٌمؼؿؾق

موا مدر موخيلمرؾقاتفمواظ مؼؾؾغمسددػومسؾكمطؾؿي م21رػؿلامضبصؾمسؾكمم21حدةا

طؾؿيمدرؼيم)غفشؿو(اموػلمعـمذدةمضدادؿفومودرؼؿفومالمتؽؿىموالمتـطؼمبصقتمعرتػعام

وإ ومتـطؼمسؾكماظؼؾىمؼبماظققمماظلوبعمأيمصفرمؼقمما حدماظـوغل.موخيلمأدؾقعماظذلدقؿم
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ماظذيمؼشرفمسؾ ماظؽؾرل ماظدؼـ مرجؾ موظؾربل ماالثـونمظؾؿرذ  مؼـوم مال كمرؼقسماظذلدقؿا

خيلمعدةما دؾقعمخقصًومعـماظـفوديم)االدؿقيم(ماظ متػؼدماظطؼسمرفورتفاموإذامحدثم

ماظشفرؼيم مجوءتماظدورة مأو ماظشلء زوجوتمطؾمعـفؿوامسـدػومصبىمأنمضبصيممإظبػذا

مسؾكمسؿودمطؾرل.

مواظربلمبوظصيةمسبقماظـفرموؼؾدوانم)ضؿ ماٌرذ  ماظؽوػـ مؼؼقم وذل(ماظزيماظدؼ مثؿ

ردؿيمسودؼيموؼؾدأماظربلمبؿؿعؿقدماٌرذ اموسـدممإظباظؾذانمارتدؼوهمرقؾيما دؾقعماظػوئًام

مالمطبوظطمأحدًااموالمؼذب اموالم مؼبمعؽونمخوصا مظقحده م)ذقظقو( ماٌرذ  مؼعزل االغؿفوء

ؼعؿؾمأيمرؼسمدؼ اموالمؼؿؼربمعـمزوجؿفمإنمطونمعؿزوجًواموالمؼـوممسؾكمصراشموثرلام

ؼقعًومؼؽقنمضدمأدىمم60والمؼلطؾمحؿكمععمرجؾمدؼـمعـمعرتؾيمأسؾكاموسـدعومؼؽؿؾمصذلةم

مم180 معـفو ظروحفاموتعدمشػرانمًطوؼوهماظلوبؼي.مم60ظـػلفموم60ىلدهموم60ريةا

وبعدماغؿفوءماظصؾقاتمؼؼقممصفرما حدمبعؿؾم)علكـي(ماظقظقداموسـدماغؿفوئفومؼعؿؾم)زدضيم

مدؼ مرجؾ مبعدػو موؼصؾ  ماظ مبرطبي( ماظدؼـقي ماظطؼقس مسؿؾ مظف مضبؼ مترعقذا مبدرجي ـ

مدبقشلومظفمدرجؿفماظدؼـقي.

 خاٌؼٍُ او اٌواَ –اٌلهافشب 
))طؼملمملمخّٕجماظؽمل٦ّرمع٤ّمأرضماظؾؿملمملضموغرملّٕتماظّٕاؼهملمحؿملىملمػ٨ّماغؾـمملقمظػملؽمل٦ّرماظضملصملؿمل٣ّم

مبؿملوملماظغملؼملمملل(( مؼب ماظضملصملؿمل٣ّ مبمملظسملؿملمملء مأكبب٥ّ موعلمملطؽملؾمل٣ّ، ماٌالئغملهمل متؽمل٦ّرت ماظّٕاؼهمل عـمموبؽمل٦ّر

م)اظصؾقات(.طؿوبمغقوغلم

ماظصورياماظّٓرصّ٘: مميـؾ ماظؼدميي مايقوة موذفرة مواظؾفوءا مواظـقر مظإلذعوع رعز

اظشراعمدػـماظـقرمؼبمسوٕما غقارماظعؾقوامػقماظعؾؿامأيماظراؼيماظؾفقيماٌؿؼـيم)دربشومتؼـو(م

ػقمراؼيماظـقرمواظليمموايقوةموعـفومؼـعؽسماظـقرماظربوغلماظعظقؿامصقشقعماًرلمواةؾيم

ما حؼودمواظ معـ موؼطفرػو مضؾقبماظـوسا ماظطوػرة ماظؾقضوء مبلذعؿف موؼغلؾ مواشلدوءا ليم
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ماظ معـ مشصـ  معـ ماظدربشو مؼؿؽقن مواظؽره. مذؽؾموا ضغون مسؾك مععًو مؼربطون زؼؿقن

م)+(.سيعي

 مضشملضملهملمايّٕؼّٕماًمملظّٙم)اًّٖ(موؼّٕعّٖماظّٖؼؿ٦ّنم اظلالممصؿملغمل٦ّنممإظبظغمل٨ّمتلؿعملّٕمسػملؿملؾملممل

مإذنمراؼهملماظلالم.ممممملرملاصاظّٓر

 تػملّٟمح٦ّلمشزملينماظّٖؼؿ٦ّنمضشملضملهملمع٤ّمضؼملمملشمايّٕؼّٕماِّبؿملّٚم)اًّٖ(مبضملّٓمأنمضبمملكم

بشملّٕؼعملهملمدؼؽملؿملهملمخمملصهمل.موؼغملّٕزمضؾ٢ّمظظمل٥ّمبؾضملّٚماظؾ٦ّثم)اِّدسؿملهمل(ماظّٓؼؽملؿملهملمع٤ّمطؿمملبم

م متّٕعّٖ ماظؾؿملسملمملء ماظعملؼملمملش موضشملضملهمل ماظؾؿملمملض،ممإظباظؽملؿملمملغ٨ّ ماظؽملعملمملء، ماإلذضملمملع، اظؽمل٦ّر،

م(مإذنمراؼهملماظؽمل٦ّر.ّ٘صاظشملؾملّٕ،مصؿملغمل٦ّنم)اظّٓر

 مواآلسمؼّٕعّٖماصشزملمملنمع٤ّماآلسم)ذؾ٥ّمادممل(مؼبمأسػمل٧ّماظّٓرتـؾوملمدؾضملهملمأ ايؿملمملةممإظبرملممل

مو ماًمملظّٓة ماٌؿفّٓدة ممإظباِّزظؿملهمل معرملرلًا ماظشملؿملنمل ماٌؽملّٓائؿملنيمبممليؿملمملةممإظبسشملّٕػممل إميمملن

ماًمملظّٓةمبضملّٓما٦ٌّتمواالغؿعملممللماظّٕوح٨ّم ممإظباِّزظؿملهمل غؾمل٦ّرا(مسمملٕماظؽمل٦ّر.مصؿملغمل٦ّنمد)آٌممل

مراؼهملمايؿملمملةماًمملظّٓة.اصاظّٓر مرملممل

 دّٕماِّبموانماظّٓرصّ٘مع٦ّج٦ّدمأصاًلمؼبممإظبضملهملمع٤ّماظّٔػنملماًمملظّٙموؼّٕعّٖمضشملت٦ّضّٝم

س٦ّإماظؽمل٦ّرماظضملػملؿملمملمحؿملىملمسؽملّٓعمملماصشملؾّٞمعػمل١ّمػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّامسؽملّٓمس٦ّدت٥ّمع٤ّمس٦ّإماظصملالمم

مبذمل ممتوملمصؾمملشؿ٥ّ موطؾّّمعبمملحؾمل٣ّ. مبمملِّشالل مضؿملّٓػ٣ّ مأن موغزملنملمظ٥ّمم360بضملّٓ ؼّٕدغ٨ّ

مضؾ٢ّمعػمل١ّم مع٤ّ مرأسماظّٔرؼهمل مآدم ماصشملؾّٞ موطّٔظ١ّمسؽملّٓعممل مغزملنملمظ٥ّمدرصرملممًل، ػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّا

م مب٥ّ ماظضملؼمل٢ّ مادؿؼملّٕ موػغملّٔا معؾمملركممإظبدرصرملممًل. مزطّٕؼممل مب٤ّ ماظؽمليبمضبؿمل٧ّ مسؾملّٓ مجمملء أن

مبمملظزملؾمملشهملمومتؿملّٖمس٤ّمشرله،موشلّٔامزل٨ّم موثؾوملماظّٓرصّ٘موابؿّٓأ مغيبماظزملمملبؽهمل ازل٥ّ

مؼؽملزملنملماظّٓرصّ٘مؼبمطمملصهملماظّٓػمملؼبم مجؿمل٢ّ. مبضملّٓ مجؿمل٢ّ مسب٤ّ موت٦ّارثؽملممله )درصّ٘مضبؿمل٧ّ(

 مم.ظغملؾرلةموسؽملّٓمتغملّٕؼّٖمرج٢ّمدؼ٤ّ)اِّسؿملمملدماِّربضملهمل(موؼبماظزملؾمملشمملتما
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م ماظّٓرصّ٘: ماظصوبؽيموذعورػؿامصفقماظراؼيماٌؿؼـيماًػوضياماظ مجوءتمان مرعز ػق

إنمذوءمايلمما رضإظقـومعـمسقإماظـقرماظعؾقواموتؾؼكمعوداعًمبؼقيمعـمروبؽيمسؾكمػذهم

موريبيماٌكؿورؼـم مضقة ماآلتل ماٌؼطع موغرىمعـ ٌكؿمملرونم)اظزملمملبؽهملماٌقملعؽملني(م))ااظعظقؿ.

مسػمل٧ّمأضّٓاعؾمل٣ّموبؿملؼملؿملؽملؾمل٣ّمأعلغمل٦ّكموظػملؼملمملءمعمملءمايؿملمملةمذاػؾنيموثؾؿ٦ّكمصمملنم اظزملمملدض٦ّنمضمملع٦ّا

مووؼملال،م موذػملؼملممليموغّٓبممليمتضملّٖزا معضملممًل موغ٦ّرك ماٌمملء مواعؿّٖج ماٌمملء. مسػمل٧ّ مؼؽمللغملنمل بؾملمملءك

م ماظّٔاػؾ٦ّن ماظزملمملدض٦ّن ماٌكؿمملرون محمملردؾمل٣ّممإظبػقملالء مأغومل معؽمل٦ّرؼ٤ّ. محسملّٕت١ّ مبؽمل٦ّر اٌمملء

ماظضملال((.مإظبؾمل٣ّموعـؾؿؾمل٣ّموتزملضملّٓمصؾمملشؿ
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 ػشز خبنجادلبحج ان
 انشواد وفك ادلؼتمداث ادلندائٍت

مبرملؼملؿملؾمل٦ّنمإدمػؿمل٨ّمرب٨ّ

ماظّٓؼؽملؿملهملماٌؿؾضملهمل.اظّٖواج م:مػ٦ّمارتؾمملطماظّٕج٢ّمبفملعّٕأةمذّٕسممًلموص٠ّمإٌّاد٣ّ

مهىملماظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهملمسػمل٧ّماظّٖواجم.

مصؿعمل٦ّلمغزمل٦ّصؾملممل

م.(عمْلؾؽبـممل٦ّنمزاطّٕيموأفمإلبؽملمملدب٦ّنمغؾبأبكبّٓمػكبػمل٦ّظ٨ّمإلبؿبؽملؽبؿملك)

م.(غمل٣ّماظّٔط٦ّرمواؼسملممًلمظؾؽملمملتغمل٣ّماظؽمللمملءئأضؿملؼمل٦ّاماالسّٕاسمِّبؽملممل)

مداطّٕيم) مال مػؽبؿمل٨ّ مإدؿب مإسلممل مإدؿب موصؿؾبالثممل مصؿ٦ّظ٨ّ مدؽب مغكبرملؼملمملث٦ّن موعؽبؿمليت مصمملوؼ٤ّ أط٦ّاث

م.(عكبرملؿغملكبينمبؿبكملرصؿملػمل٨ّمدؽبػرمل٦ّخمملمݒَغَشَهىْ المبمملؼ٨ّمًطىملمغمملصعمل٨ّمع٤ّمُگْجشٌو

مػ ماد٣ّ مالن موعمملت٦ّا مجظمل٦ّا مواظضملمملزبمملت ماظضملّٖاب مارواح مذكبط)عـ٢ّ مضبؿمل٦ّا مال ّٕؽبهمؿمل٨ّ

واظؽمللمملءمالمؼؾفـ٤ّمس٤ّماظّٕجممللم،مسؽملّٓمإًّوج)اظؽملرملؿملؼملـممل(ممصمملظّٕجممللمالمؼؾقـ٦ّنمس٤ّماظؽمللمملء

م.(اجلمملدػ٣ّمدؿعملؾّٝمؼبمدؾبقؾبنمللبمعصملػملؼملهمللبمع٤ّ

شوؼيماظدؼـماٌـدائلمعـماظزواجمػقمبـوءمذبؿؿعمضقؼؿمعؿقردما رطونموالمؼؿؿماظزواجمإالم

مووصؼماٌرادقؿماظدؼـق معـصقصمسؾقفو مذروط يماٌؿؾعيامصوظدؼـماٌـدائلمضبٌمأبـوءهمضؿـ

ماظشرسلموؼعؿدلماظؿؾؽممبوظزواجمأوماظؿؿوديمبوظعزوبقيمذغىمضبودىمسؾقفمؼبم ماظزواج سؾك

دوسيمايلوبمواظدؼـقغيامطؿومأنمعؿقنمطـقزغوماظعظقؿيمعزدػرةمبوظؿعوظقؿمواظقروؼومؼبمػذام

طـزامربقبوامطؿومأنمرؼؿغملؼملممل()ؼمملمآدممتّٖوجموادؿعملّٕمط٨ّمتضملؼملّٕماظّٓغؿملمملمبّٔاجملولمايققيمعـفوم

مب  ماظؿػرضي مبعدم موا عفوت ماآلبوء مضبٌ مبؼقظف:اظدؼـ موإغوثًو مذطقرًا )أضؿملؼمل٦ّامما بـوء

ماإلغمملثاِّسّٕاسمِّبؽملمملئ مظؾؽملمملتغمل٣ّ موأؼسملممًل ماظّٔط٦ّر طؿومميؼًماظؿؿوديمبوظعزوبقيمبؼقظف:مم(غمل٣ّ

ماظضملّٖقبابم مأؼؾملممل معمملؤهمواِّذفمملرماظعملمملئؼملهملمسػمل٧ّمضظملمإظب))اغصملّٕوا ماظّٔيمجّٟمب ؿؿمل٥ّمطؿملّٟماظؽملؾملّٕ

ماظّٓغؿملممل(( مؼبمػّٔه مظغمل٣ّمذطًّٕا موٕمؼؾ٠ّؽب مدؿؼمل٦ّتمغظمل٦ّدغمل٣ّ مػغملّٔا طـزامجظملوملموعمملتوملموٕمتـؼملّٕ
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مأنماظدؼـماٌـدائلمبوإلضوصيم طقغفمؼشفعمسؾكماظزواجمإالماغفمالمؼؾق ماظطيقممإظبربقبوامطؿو

ماغفمؼشفعمسؾكمتعددماظزوجوتمإالمضؿـم مطؿو مظؾـوئف مؼطؿ  معو مبفدم مؼلوػؿ ماظطيق  ن

ةمعؾقيمتؿطؾىماظزواجمصققؼنبمظؾرجؾمأنمؼؿزوجمزوجيمأخرىمدونمأنمؼطؾىمذروطمأومضرور

اظػراقماىلديمأيمؼؿكذمضلؿًومجدؼدًامدونمأنمضبدثمذرخًومأومتشقؼفًومبوظربوطماظزوجلم

مظألبـوءم نم مطوغًمشوؼؿفمرؾؾًو مغزولمدؼ مإذا مأيمدون مطـقزه معـ مؼـؼصمذقؽًو موال ا ول

دمبفماجملؿؿعماٌـدائلمطلمؼؽؿؾمعقضػفماظدؼ مإذامشوؼؿفماظرئقلقيمإغشوءمجقؾمروحلمؼرص

مبلّؾؿم ماظؿدرج مػق مذظؽ مؼب مشوؼؿف موطوغً ماظذطقر ما بـوء مظف متـفى مال مزوجؿف طوغً

مظفم مطبؿورػو مزوجي موذظؽمبؼؾقل مجدؼد مبؽـزورا ماظدؼـ مبرصد مدوػؿ ماغف مأو اظـورقرائقيا

مطونماظزواجمإلذؾو مإذا ماىدؼدمإلطؿولمعقضػفماظدؼ .مأعو عمذفقتفمبوظدرجيما وظبماظؽـزورا

مصفذامالمؼؾققفماظدؼـماٌـدائلموصب مسؾكمأثرػومخطقؽيمؼؾبقودىمسؾقفومؼقممايلوب.

مإذامرؾىمرجؾما ؾوبموجقفيمأومشرلمذظؽمظدؼـماظػراقماىلديمأيماظطيقم دأعقبو

مبعدمم ماٌطؾؼي ماظزوجي مؼؾزم ماٌـدائل مصوظدؼـ مزوجؿف ماظلؾىموظقسمعـ مػق مطون مإذا حؿك

مصنذ مبؼلؿمجدؼدمععمزوجمآلخرمصوغفومو ماظزواج ماظدؼـموأظزعًمغػلفو ماجذلأتمسؾك ا

م ممتؿد مصقعوغلمعـمغزوظقيممتـعفمعـممإظبغزوظقي مأدؾػـو ما ولموػقمرجؾماظدؼـمطؿو زوجفو

عزاوظيمأسؿوظفمطرجؾمدؼـ.مظذظؽمتضوعـًومععمزوجفوموػقمرجؾمدؼـمؼعؿدمرجولماظدؼـمسؾكم

ممي مأبًمصفؿ موإن ماظزواج مبعدم مصننمإضـوسفو مشلو ماىدؼد ماظزواج معرادقؿ مإجراء معـ ؿـعقن

م مصفذاممإظباضطرت متعـؿًو مجدؼد مبزواج ماٌـدائل ماظدؼـ معـ مخرجً مأو مطـقلي مؼب اظزواج

طبرجفومعـماظدؼـماٌـدائلموضبذفمازلفومعـمبقًمػقلمسـدػومالمؼصقىمرجؾماظدؼـم

حبدمذاتفمإضعوفممؼبمعقضػفماظدؼ مإالمانماٌرأةمخرجًمسـماظدؼـماٌـدائلموػذامأيمغؼٍص

ظؾدؼـماٌـدائلموؼؿقظدمسـدئذمعلزقمجدؼدمظألبـوءماىددمسبـمؼبمشـكـبمسـف.مػذامػقمبعقـفم

إجقوفمحبؼماٌرأةمإذامطونماظزوجمػقماٌلؾىمظؾطيقم غفمأحىماعرأةمأخرىموتقرطمععفوم

مبؼلؿمجدؼدموػقمغودرًامعومضبدث.
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 سواجـــــــــــــــــــــيه الـــــــراشــــــــــــــــــم

ماظ٦ّاضّٟمسػمل٧ّماظشملّٕفماِّؼلّٕمظػملغملمملػ٤ّماظضملمملضّٓم:م اظليممسؾقؽؿامأذػىمؼعمل٦ّلماظذلعؿملّٔا

ماًومت موأرعؿفوممإظب موأظؾلفو ماظؿقن( معـ م)خقؿف ماظؽؾي موغصى ماظعذراء ماظعروس بقً

مواضرأمسؾقفومرؾقاتماظعؼدماالوظقي مإظب.مث٣ّمؼّٔػنملماظذلعؿملّٔامِّسّٓادماٌشملػمل٦ّبموؼّٕجّٝموأدؼفو

م.ممسؾقؽماظليممظؼدمرفرغومبقًماظعروسموغصؾـوماظؽؾي:ماظضملمملضّٓموؼعمل٦ّلمٓ

مإظب(مطوم–مبوم–مآ)ؿؾقماظؾقثيما وظبموؼؾدأمبو حرفشػرمآمظؽؿمخطوؼوطؿموؼماظضملمملضّٓ:

م)ق(متؽلرماىرةما وظبمؼدخؾماظعوضدمأواًلمثؿماظعرؼس.حرفمإظبأنمؼصؾم

م موؼقزع مؼده مرؿوذي موؼؿؿ ماظعوضد مرشقػمو26)صبؾس موسددػو( مرراؼ م9)ا رعؿي )

م)ا بماظروحل(.مبلوسدةما ب)وطقؾماظػؿوة(

ماِّب: مؼلفملل ماظطعوممٌـماظضملمملضّٓ مػذا مايقوة مودقديمخوظؼ ماظعظقؿ م.أحؾػؽمبويل

ماظعفدمٌـامؼرددما بمػذاماظطعوممواظعفدمظػيغ )اٌعملشملّٝماِّول(مميوضبؾػفمعرةمأخرىمػذا

مؼملع٤ّمع٦ّاذؿؾمل) وابـيمآدممابـيمايقوةماظ م(مع٤ّموطؿمل٢ّماظظملؿمملةاٌؼطعما ولم)م(هملبؽملوملمصالغممل

ؼرددما ب:مػذاماظزواجممواجم٤ٌّ(ّٖاظتـلىمشلومؼؽررمسؾقفمايؾػمعرةمأخرىمػذاماظعفدم)

م صينمعؾقاذيماظعرؼسمابـمآدممابـمايقوةمزواجممإظبظػيغيمبـًمصينموأغومصينموأغلؾؿفو

ماظعفد.

موؼؾدأمبوظؼلؿ:بلعرماظعوضداماظزوجمؼضعمؼدهماظقؿـكم)ؼدماظعفد(مبقدما بماظقؿـكم

موبؾملؿملؾ٢ّم مايؿملمملة، مخمملظ٠ّ موبلؿملّٓي مبمملي٨ّ مأحػملظمل١ّ مصالغهمل مبؽملومل مظظملالغهمل ماي٠ّ )ػّٔا

م موبرملؾملمملدة موؼّٓثمملن مادثمملن مواغّ٘موبرملؾملمملدة مأحػملظمل١ّممأدّٕؼ٤ّوذؿملؿ٢ّ ماثّٕيمبينمغؾمل٦ّرا واربممل

موؼ ماِّحّٓ مأحػملظملمبالك ما٦ٌّضّٕ، مصمملحنملماٌؿملّٖان،موبرملؾملمملدةمػقملالءماظذلعؿملّٔيم٦ّع٥ّ مبمملواثّٕ ّ١

م(.سؼملػملؿملهملماظضملعملّٓمؿملنيما٦ٌّج٦ّدؼ٤ّمأثؽملمملءواٌؽملّٓائ
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م ماظذلعقذا )المهّٓمس٤ّمسؾملّٓكموالمتؽملغملىملموسّٓكموالمتؽملغمل٢ّممؼؼقلمظفسؾكماظقلورمؼؾدأ

ماظّٔيمأعّٕغ٨ّمب٥ّمرب٨ّموأغمملمآعّٕكمأنمتػملؿّٖممب٥ّ(. معمملمأضلؼملوملمسػملؿمل٥ّ،مػّٔا

اآلنمضؿـومبقاجؾـومسبقكمبلعوغيمطؿومأعرغومربـو.مثؿمتلؿؿرماٌرادقؿماظدؼـقيما خرىمماظضملمملضّٓ:

 دماٌشذلكمعـمطيماظعرود .اظـفوؼيمبلخذماظعفمإظب
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 شزح
 طمىص انشواد ػند انصببئت ادلندائٍني

مواغرملّٕوام ماالغّٓروغممل مثؾؿ٦ّا معؽملؾملؼملممل ماظضملّٕودنيمدارتنيمظغمل٢ّ مع٤ّ مط٢ّ ماصؾطمل٦ّا ماظؾّٓء ؼب

موتمملشمملتغمل٣ّم مواظذلعؿملّٔيمالبلنيمردمملتؿملغمل٣ّ ماظغملؽملّٖورا مأؼؾملممل موظؿغمل٦ّغ٦ّا ماظزملطملرلة ماظلؼملمملء سػملؿملؾملممل

مأ مورؾملقبّٕوا مارؼملرمل٦ّا مث٣ّ ماظّٕدؿهملمبؿملؼملؿملؽملغمل٣ّ مضشملّٝ ماظضملّٕؼّٗمػبلهمل ماظؾل٦ّا مث٣ّ مبمملظرلدغممل ؼمملدؼغمل٣ّ

بضملّٓمبؾملّٕهموظؿغمل٤ّماظلغملؽملّٓوالمبؿملّٓهموظؿملؼملل١ّمطؽملّٖاظهملم)غزملؿملظملهمل(ماظغملؽملّٖوراموظؿملّٓخػمل٦ّامع٤ّمبمملبم

مجؾملّٖوام موضّٓ ماظزملطملرلة( ماظلؼملمملء موضضملوملمسػملؿملؾملممل موأن ماظيتمدؾ٠ّ م)االغّٓروغممل ماظضملّٕؼّٗ بؿملومل

ماآلخّٕ مواظزملؽملّٓوق ماظؿؼملّٕ موسل٢ّ مزؼومل مداخػمل٥ّ مؼب مؼغمل٦ّن مأحّٓػؼملممل مدؿهملممصؽملّٓوضني صؿمل٥ّ

معزملؽمل٦ّسهملمع٤ّماظّٓضؿمل٠ّم)ايؽملشملهمل(ماٌكؾ٦ّزمسػمل٧ّماظؽملمملرمبضملّٓمذظ١ّمؼفملت٨ّمصؾؿملقبمملنم وسرملّٕؼ٤ّمرشؿملظملممًل

ماظّٔيمؼضملؾقبّٕمس٤ّم ماِّخسملّٕ ماظ٦ّذمملح مضؼملؽملؾملممل معالبّٗماظضملّٕؼّٗمع٤ّ مصؿملؾملممل مميل١ّمدػملهمل أحّٓػؼملممل

مػؿؿملؼملمملم م)ادرلا مسػملؿمل٥ّ ماظضملّٕؼّٗمؼعملّٕأ مب٥ّ مؼؿقّٖقبم مأن موضؾ٢ّ موخزملؾهمل مػمملدئهمل محبؿملمملة اظؿظملمملؤل

مػؿؿمل م)ادرلا مػؿمل٨ّ...(، اظضملّٕوسمسؽملّٓماالغؿؾملمملءمع٤ّماٌؾملّٕممإظبؼملمملمربيت...(موؼضملشملؿمل٥ّمبمملصّٕ

م)بؿمل٦ّعمملمادمصـمملموغظمل٠ّمزؼ٦ّا...(مؼّٕددػمملمبضملّٓماظغملؽملّٖورامبضملّٓمذظ١ّمؼفملخّٔماظغملرملشملمملم بضملّٓمأنمؼعملّٕأ

ماظزمليبماآلخّٕمميل١ّماظلػملهملماِّخّٕىماظيتمصؿملؾملمملمعالبّٗماظضملّٕوسمؼفملتؿملمملنم ع٤ّماظضملّٕوس،مأعممل

م مواظذلعؿملّٔيمواظضملّٕؼّٗموؼزملػمل٦ّا ماظغملؽملّٖورا مبمملبماالمإظبأعمملم مث٣ّمؼضمل٦ّدا بمملبمبؿملوملممإظبغّٓروغممل

ماظضملّٕوسموػ٨ّمعّٕتّٓؼهملماظّٕدؿهملمبضملّٓم اظضملّٕوسمحؿملىملماظغملػمّلهملماٌؽملزمل٦ّبهملمػؽملمملكمجمملظلهملمداخػملؾملممل

بؾملّٕػممل،مبضملّٓمذظ١ّمؼعملّٟمط٢ّمع٤ّماظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيمأعمملممبمملبماالغّٓروغمملموؼعملّٟماظضملّٕؼّٗم

جؾملهملماظؿمللمملرموؼـؾوملمط٢ّمع٤ّماظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيمتمملشمملاتؾمل٣ّمسػمل٧ّمرؤودؾمل٣ّم)بضملّٓمضّٕاءةممإظب

متمملشممل...ؼمغ مغّٕاصػمل٨ّ ماد مػوبؿمل٦ّعممل مبمملٌّٕطؽملممل ماًمملص معّٕطؽملممل...ؼ ماغزملؾػمل٨ّ ماد مػبؿمل٦ّعممل ؿملمملغ٨ّ

أحّٓماظذلعؿملّٔيمظؿملفملخّٔمبؿملّٓهمخمملمتنيمأحّٓػ٣ّممإظباًمملصمبمملظؿمملشهمل(مث٣ّمؼضملشمل٨ّماظغملؽملّٖورامأعًّٕام
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مذومؼمملض٦ّتهملمخسملّٕاءموزبؿملنملموظ٦ّزمظؿملّٔػنملم موآخّٕ مؼمملض٦ّتهملمغبّٕاء اظضملّٕوسمإٌّتّٓؼهملممإظبذو

ماًمملمت موؼسملّٝ مؼّٓػممل موؼشملؾملّٕ مذومماظّٕدؿهمل مواآلخّٕ ماظؿملؼملؽمل٧ّ مبؿملّٓػممل مايؼملّٕاء ماظؿملمملض٦ّتهمل ذو

مظؿرملّٕبم مواٌمملء مظؿفملط٢ّ مواظّٖبؿملنمل ماى٦ّز مؼضملشملؿملؾملممل مث٣ّ ماظؿمللّٕى مبؿملّٓػممل ماًسملّٕاء اظؿملمملض٦ّتهمل

وؼّٕت٢ّمسػمل٧ّمرأدؾملمملم))إدؿملمملمػؿؿملؼملمملموؤصمملرمػؿمل٨ّ...((مو))إدرلامػؿؿملؼملمملمربيت...((مث٣ّمؼفملت٨ّم

م ماظرملغملؿملؽملهمل مبمملب مسؽملّٓ ماظغملؽملّٖورا مؼعملّٟ محؿملىمل مػؽملمملظ١ّ ماظرملغملؿملؽملهمل مظؿملّٓخػمل٦ّا واظضملّٕؼّٗماىؼملؿملّٝ

م مبعمل٦ّظ٥ّممإظبواضّٟ ماظغملؽملّٖورا مؼرملّٕح ماى٦ّابمث٣ّ ماظضملّٕؼّٗمسػملؿمل٥ّ موؼّٕد ماد٦ّثممل موؼعملّٕأ ؼلمملره

سب٤ّمأنّٖغمملمػّٔاماظؿمل٦ّممبؿملوملماظضملّٕؼّٗم)االغّٓروغممل(مووضضملؽملمملمسػملؿمل٥ّماظلؼملمملءماظزملطملرلةموبؾملّٕغمملم

ماًمملمتم مووضضملؽملممل مؼّٓػممل موّرؾملّٕغممل مبؿملوملماظضملّٕوسموبؾملّٕغمملػممل موأنّٖغممل مؼّٓه اظضملّٕؼّٗمورؾملقبّٕغممل

مبؿمل مايؼملّٕاء ماظؿملمملض٦ّتهمل ماظػمل٦ّزمواظّٖبؿملنملمذي ماظؿمللّٕىموأسشملؿملؽملمملػممل مبؿملّٓػممل مواِّزرق ماظؿملؼملؽمل٧ّ ّٓػممل

مػؿؿملؼملمملم موبمملصمملرمػؿمل٨ّ...(م)وادرلا مػؿؿملؼملممل م)ادرلا مسػمل٧ّمرأدؾملممل صفملطػملوملموذّٕبوملماٌمملءموضّٕأغممل

مغصمّل٣ّم ماظذلعؿملّٔي مظ٥ّ مضمملل مذظ١ّ مبضملّٓ مبّٕأد٨ّ ماظؿمملج موػّٔا ماظزملطملرلة ماظلؼملمملء موػّٔه ربيت...(

م ماٌرملّٕبهمل مصمملحنمل موضّٟ موضّٓ مخشملمملؼمملك ممإظبظؿملطملظملّٕ مسؽملّٓ مؼعمل٦ّلمميؿملؽمل٥ّ ماظضملّٕؼّٗ مبؿملومل بمملب

مبمملبم مسؽملّٓ ماٌرملّٕبهمل مصؿملغمللّٕ مُطرملشملممل...( مبشملمملب٦ّ م)أثممل مغرملؿملّٓ موؼعملّٕأ مأدؽملك٦ّن مُطرملشملممل اظغملؽملّٖورا

مواظذلعؿملّٔيمواظضملّٕؼّٗمث٣ّم مذظ١ّمصبػملّٗماظغملؽملّٖورا مبضملّٓ ماظزملػملزملمملل مع٤ّ مضشملضملهمل مسػمل٧ّ االغّٓروغممل

مواظذلعؿملّٔيم مواظغملؽملّٖورا ماظضملّٕؼّٗ مع٤ّ مظغمل٢ّ ماظؿؼملّٕ موسل٢ّ ماظّٖؼومل موؼضملشمل٨ّ ماظرملغملؽملّٓا ؼفملت٨ّ

مع مآخّٕ مواظذلعؿملّٔيمبضملّٓموصبػملنملمذغملؽملّٓا ماظؿملّٓمبؿملّٓهموؼلغملنملمعمملءمظػملضملّٕؼّٗمواظغملؽملّٖورا ؽملرملظملهمل

مواظؾزمل٢ّم مواًسملّٕة مواظشملضملمملم ماٌػملّّ ماظيتمػ٨ّ مأدّٕار مبؿلضملهمل ماظشملّٕاؼني مبؿفؾملؿملّٖ مؼؾّٓأ ذظ١ّ

موؾملؿملّٖم موأؼسملممًل ماٌػملّّ معّٝ ماٌؼملّٖوج مواظلؼملل٣ّ مواظػمل٦ّز مواى٦ّز مواظّٖبؿملنمل ماظؿؼملّٕ )واظلؽملّٓرطممل(

م)اظؾمملظ٦ّدة( موايالوة مواظّٖبؿملنمل( ماظؿؼملّٕ م)عؽملعمل٦ّع مصبػملؾ٦ّاممع٤ّمتغمل٦ّنماشلؼملّٕا مث٣ّ اظشملّٕؼمملغهمل

ٔمملغ٨ّمرّٕابنيمتـؾوملمسػمل٧ّمجؾملهملمع٤ّماظشملّٕؼمملغهملماظغملؾرلةما٦ٌّض٦ّسهملمأعمملمماظضملّٕؼّٗمواظغملؽملّٖورام
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مع٤ّمدّٕماٌػملّّمواظلؼملل٣ّمواًسملّٕةمواظؾزمل٢ّمواظلؽملّٓرطهملم)اظؿؼملّٕ(موؼسملضمل٦ّغؾملمملمسػمل٧ّم ث٣ّمضبؼملػمل٦ّا

مملغهملمط٢ّماظشملّٕاؼنيمأعمملماِّرشظملهملمصضملػمل٧ّمط٢ّمرّٕؼمملغهملمثالثمصشملمملئّٕموصشملرلتنيمتغمل٦ّغمملنمبنيماظشملّٕؼ

ماظيتمأعمملمماظشملّٕؼمملغهملماظغملؾرلةمواظشملّٕؼمملغهملماظغملؾرلةمواظيتمتلؼمل٧ّمط٦ّصمملموعرملقبمملرممل.

مظ٦ّاحّٓمع٤ّماظذلعؿملّٔيمصالنمب٤ّمصالنماسؼمل٢ّمبعملّٕاركموأخّٔم ماظغملؽملّٖورا مؼعمل٦ّل مذظ١ّ بضملّٓ

اظذلعؿملّٔيمؼّٕدمسػملؿمل٥ّماى٦ّابمغصمّل٣ّمظؿملطملظملّٕمخشملمملؼمملكمث٣ّمؼعمل٦ّلماظغملؽملّٖورامؼمملمأخ٦ّت٨ّماظذلعؿملّٔيم

مرط٣ّمصؿملعمل٦ّظ٦ّنمظ٥ّمجؾملقبّٖمؼطملظملّٕمظ١ّمخشملمملؼمملك.واٌؽملّٓاؼ٨ّمؼبماظرملغملؿملؽملهملمدفملسؼمل٢ّمحلنملمضّٕا

مععملمملب٢ّم موؼعملّٟ مضشملّٝ ماًؼملّٗ مذات مردؿؿ٥ّ مالبّٗ ماظضملّٕوس مأب٦ّ مؼفملت٨ّ مذظ١ّ بضملّٓ

مأخ٨ّمصالنمب٤ّمصالنمأب٦ّماظضملّٕوسم مِّبماظضملّٕوسمؼممل ماظغملؽملّٖورا مؼعمل٦ّل مث٣ّ ماظغملؾرلة اظشملّٕؼمملغهمل

ػؿمل٨ّممإظباظّٔيمؼّٕدمسػملؿمل٥ّمضمملئاًلمدفملجؿملؾ١ّمأؼؾملمملماظغملؽملّٖورامواظغملؽملّٖورامؼّٕدمسػملؿمل٥ّمج٦ّاب١ّمؼغمل٦ّنم

مععملمملب٢ّموعؽملّٓ مواظ٦ّاضّٟ ماظّٕدؿهمل ماظالبّٗ ماظضملّٕوس مأب٦ّ مأجمملب٥ّ مػ٦ّ م٤ٌّ ماظشملضملمملم مػّٔا ادػؿمل٨ّ،

م ماظشملضملمملم مػّٔا ماظغملؾرلة ماظيتمجضملػملؿؾملمملممإظباظشملّٕؼمملغهمل مأغممل مابؽمليت مصالن مبؽملومل مصالغهمل اظضملّٕوس

زوجهملمظظملالنمب٤ّمصالنمبّٖواجماظغملرملشملمملمث٣ّمطّٕرماظغملؽملّٖورامضمملئاًلمِّب٨ّماظضملّٕوسمػّٔاماظشملضملمملمم٤ٌّم

ماظشملضملممل ماظيتمجضملػملؿؾملمملمزوجهملممإظبممػ٦ّمصبؿملنملمأب٦ّماظضملّٕوسمػّٔا صالغهملمبؽملوملمصالنمابؽمليتمأغممل

مأخ٨ّمصالنمب٤ّمصالنم موضممللمظػملضملّٕؼّٗمؼممل ماظغملرملشملممل،مث٣ّمطّٕرماظغملؽملّٖورا مبّٖواج مصالن مب٤ّ ظظملالن

موٌؽملّٓادػؿمل٨ّ،م مشلؿمل٨ّ مج٦ّاب١ّ مدؿملغمل٦ّن مسػملؿمل٥ّ مصّٕد ماظغملؽملّٖورا مأؼؾملممل مدفملجؿملؾ١ّ ماظضملّٕؼّٗ صعملمملل

ّٕددمبضملّٓهمث٣ّمضممللمصؿملعمل٦ّلمظ٥ّمأؼؾملمملماظضملّٕؼّٗماظّٔيمتّٖوجوملمصالغهملمبؽملوملمصالنمبّٖواجماظغملرملشملمملمؼ

مأؼؾملمملم مدفملجؿملؾ١ّ مضمملئاًل ماظضملّٕؼّٗ مسػملؿمل٥ّ مؼّٕد مصالن مب٤ّ مصالن مأخ٨ّ مؼممل مظػملضملّٕؼّٗ اظغملؽملّٖورا

ماظضملّٕؼّٗماظّٔيمتّٖوجمصالغهملم مأؼؾملممل موؼعمل٦ّل موٌؽملّٓادػؿمل٨ّ مج٦ّاب١ّمشلؿمل٨ّ مسػملؿمل٥ّ مصرلد اظغملؽملّٖورا

ماظضملّٕوسم مأب٨ّ مؼّٓ مذظ١ّموضّٟماظضملّٕؼّٗموعل١ّ مبضملّٓ ماظغملرملشملممل، مبّٖواج مصالن مب٤ّ مصالن بؽملومل

ماظغمل ماظشملّٕؼمملغهمل مععملمملب٢ّ مسػملؿمل١ّماظ٦ّاضّٟ مدؿغمل٦ّن ماظغملرملشملممل مػّٔه مظػملضملّٕؼّٗ ماظغملؽملّٖورا مصؿملعمل٦ّل ؾرلة
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مضّٓم مبفملغ٨ّ ماظرملؾمل٦ّد موص٠ّ مسػمل٨ّقب مدؿغمل٦ّن ماظغملرملشملممل مػّٔه ماظضملّٕؼّٗ مسػملؿمل٥ّ مؼّٕد ماظرملؾمل٦ّد، وص٠ّ

معؽملّٓادػؿمل٨ّم موبرملؾملمملدة مػؿمل٨ّ مبرملؾملمملدة ماظغملرملشملممل مبّٖواج مصالن مب٤ّ مصالن مبؽملومل مصالغهمل تّٖوجومل

مذػملؼمل٨ّموغّٓب٨ّمحمملر موبرملؾملمملدة موؼّٓثمملن مادثمملن مواغّ٘موبرملؾملمملدة موذؿملؿؿمل٢ّ مػؿملؾ٢ّ دمملموبرملؾملمملدة

ماِّربضملهملم موبرملؾملمملدة مع٦ّزغؿملممل مابمملثّٕ موبرملؾملمملدة ماظّٖدضممل موذبؼملّٝ ماِّحّٓ موبرملؾملمملدة اظرلدغممل

ماِّوظبم ماظضملصملؿملؼملهمل ماظغملػملؼملهمل مػ٦ّ ماظّٔي ماظغملرملشملممل محمملصّٜ موبرملؾملمملدة ماظؽمل٦ّر مأبؽملمملء ماثّٕي واظضملرملّٕون

م ماظيتمتضمل٦ّد ماِّغظملّٗ مػّٔه مس٤ّممإظبوبرملؾملمملدة متذلاجّٝ مظ٤ّ ماظرملغملؿملؽملهمل مؼب اظذلعؿملّٔيمواٌؽملّٓاؼ٨ّ

ّٔبمطّٔبهملمسػملؿملؾملمملموتضملؿينمبؾملمملموتغملؼمل٢ّمعضملؾملمملمبمملظغملرملشملمملمطؼملمملماظغملرملشملمملموظ٤ّمتطملرلمأض٦ّاظ١ّموظ٤ّمتغمل

م مطالع٥ّ ماظغملؽملّٖورا مؼ٦ّج٥ّ مث٣ّ مبضملّٓه، مع٤ّ مواظضملّٕؼّٗمؼّٕدد مرب١ّ، مضؾ٢ّ مع٤ّ مظ١ّ أب٨ّممإظبضؿمل٢ّ

مذظ١ّم مبضملّٓ مربؽملممل، مظؽملممل مضمملل مطؼملممل مبمملظغملرملشملممل معؿغملمملعػملنيمعضمل١ّ مأؼسملممًل مسب٤ّ مسػملؿمل٥ّ مصرلد اظضملّٕوس

ماظـمملظـ موظػملؼملّٕة مث٣ّ مأؼمملدؼؾمل٣ّ، موضؾقبػمل٦ّا ماظؾضملّٚماآلخّٕ مبضملسملؾمل٣ّ معّٝ معّٝمتزملمملصق٦ّا متزملمملصق٦ّا همل

مبضملسملؾمل٣ّماظؾضملّٚموضؾقبػمل٦ّامأؼمملدؼؾمل٣ّ.

مصالنمدؿملغمل٦ّنمسػملؿمل١ّمبفملظّٟم مب٤ّ مبؽملوملمصالن مصالغهمل مزواج مظػملضملّٕؼّٗمان ماظغملؽملّٖورا ؼعمل٦ّل

مػقملالءم ماجمل٦ّػّٕاتمبرملؾملمملدة مع٤ّ موواصّٕ ماظّٖسظملّٕان مع٤ّ موضؾسملهمل ماظّٔػنمل مع٤ّ مودؼؽملمملر درػ٣ّ

مؼعمل٦ّلمظ٥ّ،م ماظضملّٕؼّٗمط٢ّمعممل مؼّٕدد مذظ١ّ، مسمملدلموعبؿمل٢ّ ماظرملغملؿملؽملهمل، مؼب اظذلعؿملّٔيمواٌؽملّٓاؼ٨ّ

مبؿملّٓهماظزملمملب ماظغملؽملّٖورا مضبؼمل٢ّ مث٣ّ مواظضملّٕؼّٗمأؼّٓؼؾملؼملممل، ماظغملؽملّٖورا مذظ١ّمؼشملؾملّٕ وصبضمل٢ّمم(1)ضملّٓ

م موؼعمل٦ّظ٦ّن معضمل٥ّ مميلغمل٥ّ مومبفملد٣ّاظضملّٕؼّٗ موؼعملشملضمل٦ّنممبفملد٣ّػؿمل٨ّ مسػملؿمل١ّ مأٌّط٦ّر عؽملّٓادػؿمل٨ّ

ماظضملّٕؼّٗم مصممل مميل١ّمضشملضملهمل مث٣ّ ماظشملّٕؼمملغهمل مؼب ماظيتمبؿملّٓه ماظزملممل مضشملضملهمل ماظغملؽملّٖورا مؼسملّٝ اظزملممل،

                                                                 

٣ٖ٘غ ث٘لٌ ٛو٣وخ ػَٔ اُجٜضب ٛٞ ٌَٓٔ ُِؤخ اُز٢ رغٔغ األٍواه ًٝبٗذ ك٢ اَُبثن  اٌظب:(ٔ)
ْ ثؾ٤ش ػ٘لٓب روطغ ا٠ُ ٖٗل٤ٖ ٣ٌٖٔ ٝٙغ ٓٞاك اُِؤخ ك٤ٜب ٌُٖ ك٢ اُٞهذ  ًج٤وح اُؾغ

ش ٣ٞٙغ ٖٗلٜب ٓغ ٓٞاك اُِؤخ اُز٢ رؼط٠ ُِؼو٣ٌ ك٢ اُؾب٢ُ ٓغوك هٓي ثؾ٤
االٗلٝه٣ب ثٌٕٞ اُٖب ػ٠ِ ٌَّ اٍطٞاٗخ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ ػغ٤٘خ ٝٓؾزٞاٛب ٛؾ٤ٖ اُزٖٔ 

  ٝاُؾ٘طخ ٝأُِؼ..
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اظضملّٕؼّٗمأعمملماظؽملزملّٟماآلخّٕمؼضملؼمل٢ّمعؽمل٥ّممإظبوؼفملخّٔمغزملظملؾملمملموؼسملّٝمسػملؿمل٥ّمج٦ّزموظ٦ّزموؼضملشملؿمل٥ّم

م)ايالوةماٌزملؽمل٦ّسهملمع٤ّماظّٓضؿمل٠ّمواٌمملءمواظضملل٢ّ(مصمملظعملشملضملهملم ماظؾمملظ٦ّدا مسػملؿملؾملممل موؼسملّٝ مضشملّٝ دؾّٝ

ماظعملشملضملهملماظيتمبضملّٓػمملمؼسملّٝمسػملؿملؾملمملماظّٖبؿملنملموؼضملشملؿملؾملمملم ماظػمل٦ّزمواى٦ّز،مأعممل اِّوظبمؼسملّٝمسػملؿملؾملممل

م ماظمإظببؿملؼملؿملؽمل٥ّ ماظشملّٕؼمملغهمل مؼب متؾعمل٧ّ مممممل مجّٖء مؼسملّٝ مذظ١ّ موبضملّٓ ماظضملّٕوس، مسػمل٧ّمأب٨ّ غملؾرلة

م ماظضملّٕؼّٗ مع٤ّ مػّٓؼهمل مظؿملغمل٦ّن موعرملمملرممل ماظغملظملممل مؼبممإظبرشؿملظمل٨ّ مؼؾعمل٧ّ معممل مط٢ّ مؼضملشمل٨ّ اظضملّٕوس

موؼّٔػنملمضّٕبماظضملّٕوسموؼضملشملؿملؾملمملم موعرملقبمملرممل اظشملّٕؼمملغهملمظػملؼمل٦ّج٦ّدؼ٤ّموؼفملخّٔماظظملشملرلتنيماظغمل٦ّصممل

مضشملضملهملمأخّٕىم ماظػمل٦ّزمواى٦ّزموؼضملشملؿملؾملممل ماظيتمبّٓاخػملؾملممل ماظعملشملضملهمل موؼضملشملؿملؾملممل مؼّٓػممل مظؿملشملؾملّٕ اٌمملء

ؿملؾملمملماٌمملءمظؿرملّٕبموؼعمل٦ّلمشلمملمٕمتفملطػمل٨ّمبضملؿملًّٓامسؽمل٥ّمصظمل٨ّماِّولمبّٓاخػملؾملمملماظّٖبؿملنملمظؿفملط٢ّموؼضملشمل

موجػملؾ٦ّام ماظشملّٕؼمملغهمل مػّٔه مع٤ّ مواظذلعؿملّٔيمواٌؽملّٓاؼ٨ّ ماظغملؽملّٖورا موأط٢ّ مضؾػملؾملممل ماظضملّٕؼّٗمع٤ّ أط٢ّ

مبضملّٓمذظ١ّمؼـؽمل٦ّنمثالثمصشملمملئّٕم ماٌمملء، موذّٕب٦ّا ماظذلعؿملّٔيمواٌؽملّٓاؼ٨ّ مط٢ّ معؽملؾملممل موأط٢ّ اظظملػمل٦ّدا

مصطملرلة مصسملؿملهمل مضشملّٝ مثالثهمل ماظضملّٕؼّٗ موؼسملّٝ ماظشملّٕؼمملغهمل ممؼب موؼضملشملؿملؾملممل ماظظملشملمملئّٕ أمممإظبسػمل٧ّ

ماظضملّٕوس.

ماظّٖؼوملم موؼسملضمل٦ّن مأعمملعؾمل٣ّ ماظشملّٕاؼنيماِّخّٕىمع٤ّ موط٢ّ ماظغملؾرلة ماظشملّٕؼمملغهمل مؼؾضملّٓوا ث٣ّ

ماظضملشملّٕةمواٌرملّٛم مأؼمملدؼؾمل٣ّمبمملظرملؽملمملنممإظبواظؾك٦ّر اظرملغملؿملؽملهملمحؿملىملماٌرملّٕبهملماظظملكمملرؼهملموؼطمللػمل٦ّا

مواظزملمملب٦ّنماظشملؿملنمل.

مأشزملمملنماآلسمسػمل٧ّماظذلعؿملّٔيموػ٦ّمصبّٓلمصبضملّٓمذظ١ّمؼ٦ّزعماظغملؽملّٖ إطػملؿملػملنيمأحّٓػؼملمملامّٕا

ظػملضملّٕؼّٗمواآلخّٕمظػملضملّٕوسموصبػملؾ٦ّامدؾضملهملمدؿملعملمملنمرّٕؼهملمع٤ّماظطملّٕبمواظؿنيمع٤ّمأج٢ّمإطػملؿمل٢ّم

ماإلطػملؿملػملنيم مح٦ّل ماظشملّٕؼهمل ماِّشزملمملن ماظذلعؿملّٔي موؼّٕبّٛ مبمملٌـ٢ّ ماظضملّٕوس موإطػملؿمل٢ّ اظضملّٕؼّٗ

ماظؾضملّٚمح٦ّلم ماظشملّٕؼهملمعّٝمبضملسملؾملممل ماِّشزملمملن محؿملىملمؼّٕبشمل٦ّن ماظعملشمل٤ّ مع٤ّ مخبؿمل٦ّط وصبّٓظ٦ّػممل
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امشزملؽملنيمرّٕؼنيمع٤ّماظطملّٕبموآخّٕؼ٤ّمع٤ّماظؿنيمظلغملؽملّٓوالمعّٝماإلطػملؿملػملني،مث٣ّمؼسملّٝماظغملؽملّٖور

مثالثهملمأشزملمملنمع٤ّماآلسموؼّٕبشمل٦ّغؾملمملمخبؿمل٦ّطمع٤ّماظعملشمل٤ّمح٦ّلماظلغملؽملّٓوال.

موؼطمللػمل٥ّم ماٌمملء مسػملؿمل٥ّ موؼلغملنمل مبؿملّٓه ماظغملؽملّٖورا موضبؼملػمل٥ّ ماظّٖسظملّٕان مصبػملؾ٦ّن مذظ١ّ بضملّٓ

معالبّٗماظضملّٕؼّٗمواظضملّٕوسم مؼضملسمل٦ّن مذظ١ّ مبضملّٓ مبمملظّٖسظملّٕان مواظلغملؽملّٓوال ماإلطػملؿملػملني وؼطملل٢ّ

مربيت(مظؿملعملّٕ مػؿؿملؼملممل مو)ادرلا مػؿمل٨ّ( مبمملصمملر مػؿؿملؼملممل مواظذلعؿملّٔيم)ادرلا ماظغملؽملّٖورا مسػملؿملؾملؼملممل أ

ماضّٕن(م ماظضملّٕؼّٗمعالبل٥ّمظؿملفػملّٗمسػمل٧ّمطّٕدؿمل٥ّموؼعملّٕأونمسػمل٧ّمإطػملؿمل٢ّماآلسم)عؽملّٓا وؼػملؾل٦ّن

موؼـؾؿ٦ّغ٥ّمبّٕأد٥ّ.

مسػمل٧ّمرأسماظضملّٕؼّٗم)بؿملوملمعرملعملممللم مواظذلعؿملّٔيم)اشلؿؼملمملثممل( ماظغملؽملّٖورا مؼعملّٕأ مذظ١ّ بضملّٓ

اغمملمطؼملرلا(مو)إزػمملموإتّٖػممل(مو)طىملمإػمملبػمل٨ّ(مو)ادرلامػؿؿملؼملمملمماؼين(مو)ادرلمميقبممل(مو)طؿملؼملّٕا

مواظذلعؿملّٔيم)إطؽملّٟماثّٕيمواطؽملّٟم ماظغملؽملّٖورا مػؿؿملؼملمملمربيت(مث٣ّمؼعملّٕأ بمملصمملرمػؿمل٨ّ(مو)ادرلا

ذكؿملؽملمملثمملا(موػ٣ّمواضضمل٦ّنمأؼمملدؼؾمل٣ّمسػملؿمل٥ّموؼبمط٢ّمعغملمملنمؼعمل٦ّلماذعمل٦ّيمؼلعمل٦ّغ٥ّمدؾضملهملمطقملوسم

م موؼعملّٕأون مزؼ٦ّا...( م)ؼمملتمملظ٨ّ مغرملؿملّٓ معبؿملضملؾمل٣ّ موؼعملّٕأ ماشلؼملّٕا معّٕعمملػ٦ّزمع٤ّ موع٤ّ مآدهمل )ع٤ّ

متعملينم مزط٦ّاثممل موعؿعمل٤ّ ماجّٓل ماطػملؿملال موجمملدل ماذؿ٢ّ مذؿال مذمملت٢ّ مؼزملػمل٦ّا محؿ٧ّ مطّٓظؿملومل طػملؿملال

مظؾلؼملك٨ّم موعؿملمملغعملؿملؽملمملظ٦ّن مِّثّٕي م)زورؽملمملظ٦ّن مؼعملّٕأون مث٣ّ ماظّٕؼّ٘( موادعمل٨ّ مصالن ظػملضملّٕؼّٗ

رابؽملمملموربمملغمملمغظملرمل٨ّمادمذؿؿملوملمعؿملقبمملمع٤ّمبؾب٣ّمصّٕاش(م)أغمملمصطملرلماالثّٕيمورضؿملّٝماٌؽملمملبّٝمطدلتم

ِّغ٨ّمذّٕبوملمعمملءمع٤ّمغؾملّٕماظظملّٕات(موؼعملّٕأونم)غؿملؽملمملرّٕوغّْمغمملرّٕيمدخؿمل٨ّمموسصملؼملؿينمغظملل٨ّ

مبؿملوملمترملؿملػملؼملمملم مدطملؿملممل ماثّٕا متؾملؿملّٖي موتل٠ّ ماؼّٓاث١ّ متمملضؽمل٦ّظ١ّ مظّٕؼّ٘ موغل٠ّ مذّٕذّْ وغؿفّٓل

وػؿمل٨ّمرط٤ّ(م)دؿملقّٕد١ّمايّٕاسماِّرؾملمملرمودؿملؿفّٓلمأصػمل١ّمودرلتعمل٨ّمظػملضملػملؿملمملءمدؿملؽمللعمل٦ّنم

مؼّٖط٨ّ(.أسؼملمملظ١ّمظذلتعمل٨ّموتؽملصملّٕماٌغملمملنماظ٦ّادّٝمع٤ّمبنيماظغملمملعػملنيمواشلؿمل٨ّم
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بضملّٓمذظ١ّمؼعملّٟماظغملؽملّٖورامواظضملّٕؼّٗموؼعملّٕأم)ضممللمػؿمل٨ّمع٤ّمبرليموربقبمملمػ٦ّمرمملبمملمظ٦ّاثم

مواظضملّٕؼّٗمواظذلعؿملّٔيم ماإلذن،مث٣ّمؼّٔػنملماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔيمؼضملشمل٦ّه معّٖظ٨ّ( مإظبابؾملمملث٨ّ

مسػمل٧ّم محمملردممًل ماظذلعؿملّٔي مع٤ّ مأحّٓ مطمملن محؿملىمل مطػملؿؾملممل مؼب ماىمملظلهمل ماظضملّٕوس مبؿملومل بمملب

مأث م)آ ماظغملؽملّٖورا مؼعملّٕأ مذظ١ّ مبضملّٓ ماٌرملّٕبهملماظرملغملؿملؽملهمل. مصمملحنمل موؼغمللّٕ مطرملشملممل...( مبشملمملب٦ّ ممل

اٌرملّٕبهملماظـمملغؿملهملمسػمل٧ّمبمملبمبؿملوملماظضملّٕوسمسػمل٧ّمضشملضملهملمع٤ّماظزملػملزملممللمث٣ّمؼعملّٕأماظغملؽملّٖورام)أشالم

مواظذلعؿملّٔيم مزورممل...(موؼبماٌغملمملنماظّٔيمؼعمل٦ّلم)أظؽمل٤ّممبمملغ٨ّموتغمللؽمل٤ّ(مؼّٔػنملماظغملؽملّٖورا اغممل

مملمزؾملًّٕامبؿملؿؾملمملمط٨ّمصبػملّٗماظضملّٕؼّٗمخػملّٟماظغملػمّلهملمحؿملىملماظضملّٕوسمجمملظلهملمصؿملؾملمإظبواظضملّٕؼّٗم

زؾملّٕموؼسملّٕبمبضملسملؾمل٣ّماظؾضملّٚماآلخّٕ،مبضملّٓمذظ١ّمؼعملّٕأماظغملؽملّٖورامب٦ّثهملم)برليمزبؿملكػمل٨ّممإظب

معّٖجػمل٨ّ(موؼبماٌغملمملنماظّٔيمؼعمل٦ّلم)ظؿملؾمملتمعمملرتمملموذؾبظملّٕامورشمملشمملمطػملؿملالم شلّٓويمواشمملغ٨ّمػؼملّٕا

مرأسماظضملّٕوسمذظ١ّم ماآلسمسػمل٧ّ مؼـؾوملمإطػملؿمل٢ّ متّٕصالمطؽملّٖورا( ماد ماؼـؿملال مشلّٓوثممل وودبؿممل

مبمملظّٖسظملّٕ ماحملغمل٦ّك مربغمل٦ّطهملماإلطػملؿمل٢ّ مصؿمل٥ّ ماظشملّٕؼهمل مواِّشزملمملن مواجملّٓول موإٌّب٦ّط ان

ماظضملّٕؼّٗم موؼسملّٕب مجؽملمملن( مودؿملّْ معلؽملقب٨ّ مػّٓوي موذ٦ّذؾمملن م)اغممل مؼعملّٕأ مث٣ّ بمملظّٖسظملّٕان،

م)اغمملم مؼعمل٦ّل ماظّٔي ماٌغملمملن موؼب معّٕات مثالث ماآلخّٕ مبمملظؾضملّٚ ماظؾضملّٚ مرأدؿملؾملؼملممل واظضملّٕوس

ماظؾضملّٚمبمملظؾضملّٚماآلخّٕمثالثمعّٕاتمواغؾملنيمث٣ّمؼعملّٕأ موذ٦ّذؾمملنمػّٓوي(مؼسملّٕبمرأدؿملؾملؼملممل

ماثػمل٨ّمالغ٦ّش...(موؼؽملؾمل٨ّمث٣ّمؼعملّٕأم)عمملغمملماغمملمإدمػؿمل٨ّمربقب٨ّمعمملغمملم مإثػمل٨ّمظرملؿملؿ٢ّمواؼالغممل )جظملؽملممل

مظذلؼ٤ّم موذعملؿملؽمل٤ّ مػؿمل٨ّ مبؾملـؿملوملمعؿملقبممل م)ت٦ّم ماظّٔيمؼعمل٦ّل ماٌغملمملن موؼب مرورب٨ّ...( مػؿمل٨ّ ماد اغممل

موؼؽملؾمل٨ّمث٣ّمؼعملّٕأم مع٤ّماشلؼملّٕا مواحّٓاًا ماظضملّٕوسمطفملدممًل ماظغملؽملّٖورا مؼلعمل٨ّ مآٌممل( مػمملزن مإد طرملّٕي

مادماغؾملّٕتمملماظؿملػمليبمػرملك٨ّ...(مؼ٦ّغؾمل٨ّ.)اثىملمعّٕجمملغؿملـمملمداخؿملـمملم

مظػملضملّٕوسم مطػملؾملممل متعملّٕأ ماشلّٓؼمملثممل مػػّٔه مواظذلعؿملّٔيماشلّٓؼمملثممل ماظغملؽملّٖورا مؼعملّٕأ مذظ١ّ بضملّٓ

موػ٨ّم)غؿملؽملمملرّٕوغ١ّمغمملرّٕيم مظػملضملّٕوسماِّرعػملهملمع٤ّمخمملمتهملماشلّٓؼـممل متعملّٕأوا موال مصعملّٛ اظضملّٔراء
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دخؿمل٨ّ(ؼ،م)اؼؾمل٨ّمضرملمملصػمل٨ّمآع٨ّمبؿملرمل٨ّمضمملممداظ٨ّمآع٨ّمرمملب٨ّ(م)دؿؽملّٖلمد٦ّاسّٓماظرملّٕورمأعمملمم

سالءمد٦ّاسّٓماظشملؿملؾني(موؼظملّٕحماىؼملؿملّٝمبعملّٓرمعمملمؼلؿشملؿملضمل٦ّنمحؿ٧ّماظؽملؾملمملؼهملموؼعمل٦ّظ٦ّنماجػملؾ٦ّامإ

م موؼضملشمل٦ّه مطػملؿؾملممل مع٤ّ ماظّٖبؿملنملمواى٦ّز مطبّٕج٦ّن مث٣ّ مظػملؼمللضملّٓؼ٤ّ مواظػمل٦ّز مواظرملغملّٕ مإظباى٦ّز

مشل٣ّم موؼعمل٦ّظ٦ّن مواظضملّٕوس ماظضملّٕؼّٗ مرأس مسػمل٧ّ مأؼمملدؼؾمل٣ّ ماىؼملؿملّٝ موؼسملّٝ اظغملؽملّٖورا

مود مأص٦ّظغمل٣ّ موتؿفمملدل ماِّرؾملمملر مايّٕاس مدؿملقّٕد٦ّغغمل٣ّ مث٣ّممإظبذلتعمل٨ّ موؼؽملؾمل٦ّن اظضملػملؿملمملء

مظػملذلعؿملّٔيم ماظغملؽملّٖورا مصؿملعمل٦ّل ماظرملغملؿملؽملهمل مظؿملّٓخػمل٦ّا موؼفملت٦ّا مواظؿني ماظّٖبؿملنمل ماظذلعؿملّٔي ضبؼمل٢ّ

مؼعمل٦ّلماٌالئغملهملمؼبمذغملؿملؽملمملتؾمل٣ّمشلؿملؾ٢ّمزؼ٦ّامواٌؽملمملزل،مبضملّٓمذظ١ّمؼعملّٕأم غ٦ّقبرػ٣ّموسشمّلّٕػ٣ّمعـػملؼملممل

متؾبرملػملؿملؼمل٨ّ...(م مؼمملتيب مإد مالثّٕا مدخؿملممل مبؾملرلي مازل م)طىمل معـ٢ّ ماِّدسؿملهمل مشل٣ّ اظغملؽملّٖورا

م)طىملمو مؼزمل٢ّ محؿ٧ّ ماظؾّٓاؼهمل مع٤ّ ماظزملمملحل ماٌكؿمملر مؼّٔػنمل مسؽملّٓعممل ماإلذن مؼضملشمل٦ّغ٥ّ اظذلعؿملّٔي

ماظّٓسمملءمؼبماظّٖواجماٌؽملّٓائ٨ّم مػّٔا مظغمل٣ّم)المغعملّٕأ مأوضقؽملممل مغمملرّٕثممل(مطؼملممل ماد مظـّٕا بؾملرليمدخؿملممل

م مبذلتؿملػمل٥ّ مؼزمل٢ّ موسؽملّٓعممل ماِّرعػملهمل( مؼمملتيبممإظبظػملضملّٕوس ماد مِّثّٕا مدخؿملممل مبؾملرلا مازل )طىمل

ماظغمل مؼػملّٟ مؼعملرلا( ماد مِّثّٕا مؼعمل٦ّلمتؾبرملػملؿملؼمل٨ّ ماظّٔي ماٌعملشملّٝ مؼب ماظضملّٕؼّٗ مح٦ّل مإٌّطؽملممل ؽملّٖورا

مع٤ّم ماِّدسؿملهمل مط٢ّ متؾبعملّٕأ موبضملّٓ ماظّٕؼّ٘( مضمملميؿملوملمواغمملثمتعملينموادعمل٨ّ مواغمملت ماعّٕت )اغمملت

مؼؽملؿؾمل٦ّنمع٤ّمضّٕاءةمط٢ّم مسػمل٧ّماِّرعػملهملموسؽملّٓعممل مالمتعملّٕأ مغمملرّٕثممل ماظؽملؾملمملؼهملمعمملسّٓا محؿ٧ّ اظؾّٓاؼهمل

ماظّٖبؿملنملمواى ماظذلعؿملّٔيمواظغملؽملّٖبّٕيمأؼمملدؼؾمل٣ّموؼفملطػمل٦ّا مؼعملؾقب٢ّ متمملشمملتؾمل٣ّماِّدسؿملهمل ٦ّزموؼ٦ّضّٕوا

م.ممم(1)اِّبّٓمواشلؿمل٨ّمؼّٖط٨ّمإظبواشلؿمل٨ّمؼلضملّٓػ٣ّم

م

م

م

                                                                 

 ( ّوػ االٍزبم ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة ، ٍل٢ٗ، ٗبٕٞهائ٢.ٔ)
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 أهى األيىر انىاجب اتببػهب  احنبء ػمد ادلهىر
ماالندرونه: 

أرتؾورفومبلدرارماشلؿقوغفمم61ضصؾيمواظزوجمرورمم60وتؿؽقنمعـمماػلمبقًماآلخرةو

 .اذفرم9ادرارماظقالدةممإظبػذهمتشرلم 9وسددػوم در.م61اظ مهؿؾم
 نطزاٌن: ا
قنمؾتؿؽقنمعـماىقزمواظؾقزمواظزبقىماظذيمؼصـعمعـفماشلؿرهممبومععـوػوماظوػلمماظػملعملؼملهمل: -

وتؽقنمعـورػيمب ماظزوجمميؿؾؼؼعطكمرجولماظدؼـمػذهماظم5االغبرمظؾزبقىم

ممواظزوجي.م

مع٤ّماظغمل٦ّسماظ٨ّمػ٨ّماظغملؾـهملماظّٕعّٖؼهمل.مم7شل٣ّماشلؼملّٕه.ماظّٕج٢ّممعمل٨ّعمل٨ّماومؼلرملبضملّٓػمملمؼ -

مطؾـهمل.مم2واآلعّٕئ٥ّم

مأرتؾمملرؾملمملمبمملدّٕارماظ٦ّالدة.م9اجملؼمل٦ّع:م

.مطلرمأولمعشربيمصكورؼيمسؾكمضطعيمعـماظصؾصولماٌقضقسيمضربمبقابيماالغدروغومػقم7

 حداثمرقتمرورخمؼعؾـماعوممايضقرمسـماغؿفوءمحقوةماظعزوبقيمدونمرجعيموؼعؾـم

م ماظؼقىماظظيعقياؼضًو ماظ ماردؿفومايقوةمواظ مادؿغؾؿفو ماظؼققد ماغؽلور ظؾعؾٌممسـ

مشػرانم ماجؾ معـ مضدعوؼل مربل ماظؾفل مؼؾؿفؾقا مظؽل مظؾقضقر مدسقة ماؼضًو موػل بفو

ماًطوؼومواظذغقبموايؿوضوتماظ مارتؽؾًمبلؾىمتؾؽماظعزوبقي.

طلرماٌشربيماظـوغقيمضربمطؾيماظعروس)بقًمطـوغل(مأؼضًومػقمرقتمرورخمؼعؾـمسـم

مسـماغؽلورما ماظزوجلموؼعؾـماؼضًو مبوظربوط مروحقفؿو ظؼققدماظ مهرقبمماضذلابماحدماهود

مظؾفقلمربقبلمطلمؼؾوركماظعرود مؼبم اظزوج معـماآلخرموػقمدسقةمظؾقوضرؼـمانمؼؾؿفؾقا

م.حقوتفؿوماىدؼدةماظ موظدتمبعدمػذاماالرتؾوطماٌؾورك

م
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 يالحظت: 
 ًمضرب ماذا ماومسورضمالمتصؾ مظفمزوجفاظشربيماالوظبمورومػـو امإذاممتًمرتمغفقا

مؿف.ماالثـونمارؾقًمزوج

 صبؿعمرجولماظدؼـماظزوجمواظزوجيموؼضغمزفرمعيعسماظظفرماظـوغلموؼعؿدلونمطؿؾفم

مذظؽمؼضربم موبعد مذرح مواشلو مايقوتقي مٌلرلتفؿ ماالخر مسؽس مؼـضر مواحد واحدة

 اظرأسمواحدمظمخرمظؿقحقدماالصؽورمبقـفؿ.

 كمبعدمذظؽمؼعطقنماظؽشطومؼبماظقدماظقؿـكماظعفدمانمطؾمواحدمعـفؿمضبذلمماآلخرمحؿ

 تؿؿمايقوةماظلعقدةم.

 :رؼلك اٌيوعبد ضّٓ اٌنصىص ادلنلائُخ ادلملٍخ -
ماظ م)مؽملزمل٦ّصضؼمل٤ّ مت٦ّجّٓ ماٌعملّٓدهمل محمملالتمترملرلم6اٌؽملّٓائؿملهمل ماظّٖوجمملت:مإظب( متضملّٓد

م:دؼ٦ّانماالظّٟمواالثينمسرملّٕمدقملااًل

م)م- ماوممهملت٦ّجّٓمع٤ّمتؿكػمل٧ّمس٤ّماظّٖوجمرمبمملمزوجاظـصماالول: مأومزوجهملمتّٕعؿملّٔا طؽملّٖبّٕا

ت٥ّمبغمللّٕماظضملؾملّٓمؼبم)اظّٓاخػمل٨ّ(ماظّٖواجم)واؼوملمادمذمملب٠ّمغّٖواماومزوجهملمعؽملّٓاؼ٨ّموػفّٕ

مادمبغمل٦ّام ماوماغـ٧ّمادمعؽملّٓايمومازالموتدلالمظغملرملشملممل ماوماغـ٧ّمادمتّٕعؿملّٔا اغـ٧ّمادمطؽملّٖبّٕا

م.(غلؾومل

مثمملغؿملهمل...(م- ماظضملؾملّٓ،تّٖوجومل متّٕعؿملّٔا،ومملوزت ماو مطؽملّٖبّٕا مػ٦ّ ماظـمملغ٨ّ:)اذا )اومماظؽملّٙ

م.تؽملؿملمملغمملمغلؾومل(مطؽملّٖبّٕامػ٦ّماومتّٕعؿملّٔامػ٦ّمادمعينماذؿشملوملمادمطرملشملممل

م)أصّٕؼرملؽملمملنمشلمملزنمم- مثمملغ٨ّ( مسؾملّٓ موشلممل مسّٕدممًل مشلممل ماظيتماضؿمل٣ّ مس٤ّ اظؽملّٙماظـمملظىمل:)اسػملؼملؽملممل

م.غزملؾالمغزملؾـمملمادمطرملشملمملمتؽملؿملمملغممل(
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اظؽملّٙماظّٕابّٝ:)اظذلعؿملّٔىماظّٔيمتطملػملؾوملمسػملؿمل٥ّماالدّٕارماظلؿملؽهملمواجّٕىمزواجمزوجهملم،مم-

ما مغؽملزملنملمزوا مبمملؼ٨ّ مرازيمؼؾرمل٨ّ ماال مطمملبّٕن ماد م)اظذلعؿملّٔى مسؾملّٓيمزواج( دمتّٕؼ٤ّمشلممل

م.طلشملمملم(

مم- مظرملؾنيمم70اظؽملّٙماًمملعّٗ:)اظؽملمملص٦ّرائ٨ّ... م)اظؽملمملص٦ّراؼ٨ّ... معؿّٖوج( مزواجممل زوجهمل

م.زويمغمملصنملمغزملؾـممل(

ماظلمملدس: مؼبمحؿملمملتؾمل)ماظؽملّٙ مرجػملني مع٤ّ متّٖوجومل مأع٥ّ مظّٕج٢ّ متمملجممل متسملّٝ م،مال ؼملممل

م) ماالول( ماظّٖوج معّٝ ماظغملرملشملممل مطدليمغعملسملومل ماتّٕؼ٤ّ ماغلؾال ماميممل ماد م٤ٌّ متمملشممل التذلص٦ّن

م.(ضّٓعمملؼمملمادمزوامبؾملؿملمملت٦ّنماؼظملّْمطرملشملممل

عبؿملّٝمػّٔهماظؽملزمل٦ّصمدالئ٢ّمواضقهملمظؿضملّٓدماظّٖوجمملتموطّٔظ١ّماىؼملّٝمبؿملؽملؾملؼملمملموخمملصهملم

ظّٕجممللماظّٓؼ٤ّموظغمل٤ّموصعملمملمظرملّٕوطماظؽملزمل٦ّصماظّٓؼؽملؿملهمل.متضملّٓدماظّٖوجمملتمد٦ّاءمظػملّٕج٢ّماومإٌّأةم

موظؿملّٗمحّٕاع مطمملنموص٠ّماظرملّٕوطموإٌّادؿمل٣ّماظّٓؼؽملؿملهملمصؿملق٠ّمظغمل٢ّممممًلحالل والمذمملئؾهملمسػملؿمل٥ّماذا

مغلمملء.م7اظّٖواجمّٕأة(معؽملؾمل٣ّم)اظّٕج٢ّمواٌ

مو ماظّٓؼ٤ّ( م)رج٢ّ ماعّٕأةم70اظؽملمملص٦ّرائ٨ّ طؼملمملمدرلدمم70وظؿملّٗمم7اسؿعملّٓماظّٕض٣ّمػ٦ّمم،

مادؿكّٓممطؿضملؾرلمذبمملزيمود٦ّفم مؼغمل٦ّن موضّٓ ماظّٕابّٝ. ماظعملل٣ّ ماظّٖواجمملتمؼب مسّٓد مؼب الحعملممل

مؼػملؿعمل٨ّماظظملّٕدمبضملمملئػملؿ٥ّمواجّٓادهمؼبمسمملٕماظؽمل٦ّر.

 :ٌصٕص دٖٕاُ أباثس -
ماظؽملّٙماظؿمملظ٨ّ:ماظّٔيمػ٦ّمحّٓ مصؿمل٥ّ مواالثّٕيموأبمملثّٕمورد ؼىملمبنيماالثّٕيمػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّا

مبممل موأزالمظّٖوا مضّٓعمملؼممل تّٕاؼمملمػ٦ّىممبمملػ٦ّمؼّٕدغمملمعؾمملرطهملمازلمملءػ٣ّم)مأت٦ّاثمادمذمملبعملػمل٨ّمظّٖوا

ماالولموتّٔػنملمظػملّٖواجإعّٓطؽمل٦ّن؟. ع٤ّمزوجمم(ماظلقملالمع٤ّمأبمملثّٕم)إٌّاةماظيتمتذلكمزوجؾملممل

م.(ثمملغ٨ّ.بفمليمؼّٕدغمملمؼشملؾملّٕون؟.
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مامطىمل)م مذمملدرؼمملغممل مػّٓا مظعملّٓعمملؼممل م)مإٌّأةماظيتميبدعؿملػ٦ّي ماى٦ّابمع٤ّمػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّا )

مشلمملمزواجمدمملب٠ّ،متّٕد٢ّمبضملؿملًّٓامسؽمل٥ّ(.

موازالمظؾمملت) مضّٓعمملؼممل مظّٖوا مازعؿمليب(م)طىملمذمملبعملػمل٨ّ سؽملّٓعمملمّٕابمملمػ٦ّىمتمملرتنيمذمملدرؼمملغممل

م موتّٔػنمل ماالول مزوجؾملممل مسؽمل٥ّ()ػملـمملظتذلك مبضملؿملًّٓا متّٕد٢ّ مثمملغؿملهمل مػ٦ّيمغ٨ّ،عؿّٖوجهمل طىمل

مظػملؼملّٕةماظـمملظـهملمتّٕد٢ّمبضملؿملًّٓامسؽمل٥ّ(.شلؼملرملؿملمملؼمملمثالثمذمملدرؼمملغمملمازعؿمليبم(م)سؽملّٓعمملمتؿّٖوجم

مذمملدرؼمملغمملمازعؿمليب(م))مطىملمػ٦ّيمِّم مأربممل ؼملّٕةماظّٕابضملهملمتّٕد٢ّمسؽملّٓعمملمتؿّٖوجمظػملربؿملمملؼممل

م) مسؽمل٥ّ( مػ٦ّبضملؿملًّٓا مازعؿمليبطىمل مذمملدرؼمملغممل مػؼملّ٘ م مِّربؿملمملؼممل متؿّٖوي مسؽملّٓعممل مظػملؼملّٕةم() ج

مسؽمل٥ّ مبضملؿملًّٓا متّٕد٢ّ مػاًمملعلهمل مطىمل م) مازعؿمليب( مذوملمذمملدرؼمملغممل م مِّربؿملمملؼممل مسؽملّٓعمملم٦ّي م) )

ربؿملمملؼمملممذؾمملمذمملدرؼمملغمملمازعؿمليبم(مّٕةماظلمملددهملمتّٕد٢ّمبضملؿملًّٓامسؽمل٥ّم(م)مطىملمػ٦ّيمِّتؿّٖوجمظػملؼمل

م(.جمظػملؼملّٕةماظلمملبضملهملمتّٕد٢ّمبضملؿملًّٓامسؽمل٥ّسؽملّٓعمملمتؿّٖو)

غّٖلماومذػملؼملمملغـ٨ّمػ٨ّمط٦ّطؾمملمػلمملرظ٨ّممگبف)طىملمغمملصعملؾملمملمع٤ّمبطملّٕامظ٦ّاثمػؽملمملث٨ّماٌمملماذم

موترملؿؼملؾػمل٦ّنمظؽملمملص٦ّراؼ٨ّمأومطّٓبيتمػ٨ّمتّٖلمظ٦ّاثمص٤ّمتؿؿمل مظ٦ّاثمتؾمل٦ّيماعؽملممل نملماٌمملمالتّٖل

مظؿالغمملمدمملػّٓيمبؿملمملمادمع٤ّمتالثمملمالضمملعمملمذػملؼمل٨ّمالمازلماضمملعمملموغّٓب٨ّمالمػ٦ّؼالمإذمأدؼمملوريم(

م،متّٔػنملمسب٦ّمذظ١ّماظضملمملٕم متظملمملرقمجلّٓػممل .مإذامػ٨ّمع٤ّماظزملممليمملتمالمگبف)مسؽملّٓعممل

ماذام مدبّٓعؾمل٣ّ. ماظؽملمملص٦ّرائؿملنيمخمملدعهمل معّٝ متغمل٦ّن ماظؽملعملؿملزملهمل، مظضملمملٕ)ط٦ّطنمل( تّٕد٢ّ)تّٔػنمل(

مع٤ّماظغملمملذبمملتم،متّٔػنملم ،محؿ٧ّمرػملنملمثالثمذؾمل٦ّدموع٤ّماعمملممض٤ّعّٝم)سمملٕ(ممووػملّٗػ٨ّ

م.(ثّٕي(مغّٓب٨ّمظؿملّٗمبفملعغملمملغ٥ّمعلمملسّٓتؾملمملاظـالثهمل،م)اال

م

م

م
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 اتــــــــــــــــــــــــتٕضٗش -
متعزلامتػصؾمسـمازواجفومؼبماالخرةم:تّٕد٢ّمبضملؿملّٓامسؽمل٥ّ

م.:ماحدمسقإماظظيمػبٌُ گبف

م.ؼؼصدمبفمؼبماظـصماحدمسقإماظظيمموظقسماحدمعؾقكماظظيممص٤ّ:

م.ػوقذؾؿلامغدؼل:ماثريمعلموالنمسـماظدلدغوموػؿومحورد

 اظـصمؼؿقدثمسـماٌرأهماٌزواجماظ متؿكذماطـرمعـمزوجمواحد.

صؾعدماظقصوةمؼبمسقإماظـقرماظذيمتؽقنمصقفومايقوةماظـوغقيمدقفمظـمتؾؿؼلمبليمزوجم

ماظظيمما مسقإ معـ محصي ماعو موتؽقن مسـفؿ مدؿعزل ما متزوجؿفؿ ماظذؼـ مازواجفو ومعـمعـ

محصيماظـورقرائق .

متردؾمًدعيم مطوغًمروييمصوغفو مصوذا مطوفم. ماظظيم مظعوٕ متؿقصكمتردؾ صؾعدعو

ورسوؼيماظـورقرائق ماعوماذامٕمتؽـمروييامصوغفومحؿكمظقمرؾؾًمثيثمذفقدمصلنمذظؽم

مسـماٌقوهماىورؼيمدقفمظـمضبضراموؼشفدامشلومؼبم دقفمظـمؼـػعفومالنماالثريماٌلمظ

م.(1)لوبؼقمماي

مذغنملمؼبم ماظيتمظؿملّٗمشلممل مإٌّأة موظؿملّٗ ماظّٖواج مظضملؾمل٦ّد ماظغملمملدّٕة مإٌّأة واظؽملّٙمؼعملزملّٓ

م(2)اغظملزملمملشلمملمس٤ّمزوجؾملممل.

م

م

                                                                 

 ( ك٣بٕ االُق ٝاالص٢٘ ػْو ٍئاالً ٓقطٞٛخٔ)
 ( ٍٓٞٞػخ اُؼ٤ٕٞ أُؼوك٤خ.ٕ)

 ( ك٣ٞإ اثبصو ٓقطٞٛخ.ٖ)
 ( اُجبؽش ػلٗبٕ فبُل اُغ٤يا٢ٗ.ٗ)
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 :(1)ماٌغالق )فَبلب( -
م ماظؼلؿ: مؼب ماظزواج مغصمسفد مضمملبنيمادماطؿؿملنملماظ٨ّمظؿملـػمل٨ّمصلمملضمملمالٕمؼؼقل ))ػمملزن

اماظزواجماٌؽؿقبمامأي:مػذا٨ٌّمالمصكؿملوملمبغملرملشمل٨ّموالمذؽملؿملوملممبدليموالمغغملػملؿملوملمغغملال((

ا بد.مأغومظـمارتدمسـمضلؿلموظـماسبرفمسـمأضقاظلموظـمأشدرمبفوممإظبسؾكمالمريقمصقفم

مشدرًا.

طوٌلقققيمصونماٌـدائقيمالمتؾق ماظطيقام غفمؼلوػؿمؼبمػدممعومتطؿ ما دؼونمظؾـوئفم

جوتمإالمعـمأدوسماجؿؿوسلمشلومػقما درة.موععمذظؽمصوٌـدائقيمالمتشفعمسؾكمتعددماظزو

ضؿـمذروطمأومضرورةمعؾقيمتؿطؾىماظزواجامصققؼمظؾرجؾمأنمؼؿزوجمزوجيمأخرىمدونمأنم

مأومتشقؼفًومبوظربوطم مدونمأنمضبدثمذرخًو مجدؼدًا ؼطؾىماظػراقماىلديمأيمؼؿكذمضلؿًو

مطوغًمزوجؿفمالمتـفىامأوماغفومالم اظزوجلما ول.مطلنمتؽقنمشوؼؿفمإنوبما بـوءمإذا

ومإذامطونماظزواجمإلذؾوعمذفقتفمبوظدرجيما وظبمصفذامالمؼؾققفماظدؼـمتـفىمأبـوءمذطقر.مأع

ماٌـدائلموصب مسؾكمأثرػومخطقؽيمضبودىمسؾقفومؼقممايلوب.

إنماظؿػرؼؼماىلديمب ماظزوج مأوماظطيقمالمتؾققفماٌـدائقيمإالمؼبمزروفمخوريم

واإليودموعومإظقفو.مجدًاامزفرتمؼبماظقضًمايوضرمطؿـؾ:محوالتماظزغومواظؼؿؾمواظلرضيم

مأنم ماٌففقرة ماٌرأة ماظذيمؼػرضمسؾك ماشلفرا مؼقجد ماٌـدائقي ماظشرؼعي مؼب ماظطيق وبدل

تؿقفىموتؿفـىماظزواج.موظؽـفؿمؼبماظػذلةما خرلةمزلققامشلومبوظزواجمسـمررؼؼمطوػـم

مخوصمعفؿؿفمهدؼدمعفرما رعؾيمواٌطؾؼيمواظػؿوةماظعذراءموشرلماظعذراء.

م مدؾى مطون مبعدمموعفؿو ماٌطؾؼي ماظدؼـ مرجؾ مزوجي مؼؾزم ماٌـدائل مصوظدؼـ اظطيق

مبؼلؿمجدؼدمععمزوجمآخرمصوغفومو م ماجذلأتمسؾكماظدؼـموأظزعًمغػلفو اظزواجامصنذا

مصقعوغلمعـمدبػقضممإظبسؼقبوتمدؼـقيممتؿدم مأدؾػـو ما ولاموػقمرجؾماظدؼـمطؿو زوجفو

                                                                 

 رؾو٣ْ اُطالم ك٢ أُ٘لائ٤خ، ًٔب ك٢ ا٤َُٔؾ٤خ، ٝثقالف اإلٍالّ. ( ٔ)
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وتضوعـًومععمزوجفواموػقمرجؾممعرتؾؿفمممومميـعفمعـمعزاوظيمأسؿوظفمطرجؾمدؼـ.موظذظؽ

موإنمأبًمصفؿمميؿـعقنمعـمإجراءم ماظزواجا مبعدم مإضـوسفؿ مسؾك ماظدؼـ مرجول مؼعؿد دؼـا

عرادقؿماظزواجماىدؼدمشلوامصونمأررتمسؾكماظزواجمعـمزوجمجدؼدمتعـؿًوامصفذامطبرجفوم

عـماظدؼـماٌـدائلاموضبذفمازلفومعـمبقًمػقلامسـدػومالمؼصقىمرجؾماظدؼـمزوجفوم

ملوبؼمأيمغؼصومؼبمعقضػفماظدؼ .اظ

مايقض:

هرمماظدؼوغيماٌـدائقيمسؾكما زواجمإتقونمزوجوتفؿمأثـوءمصذلةمايقضاموضدمجوءمؼبم

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّممممممممممممممماظؽؿوبماٌؼدسمعومؼؾل:

م مربممل ماظؽمللمملءمؼبمايؿملّٚمإنمع٤ّمؼظملضمل٢ّمذظ١ّمظ٥ّمسّٔابمسصملؿمل٣ّ(()طؽملّٖا متعملّٕب٦ّا م–))وال

ماظؿملؼملني(.

 تختط: السواج امل

طذظؽمتؿشددماٌـدائقيمؼبمهرؼؿمتزوؼٍمبـوتفؿمظغرلماٌـدائق اموضدمجوءمؼبماظؽؿوبم

ماٌؼدسمعومؼؾل:

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

))إنماظّٔؼ٤ّمؼّٖوج٦ّنمبؽملمملتؾمل٣ّمع٤ّمأبؽملمملءماظغملمملصّٕؼ٤ّمواٌرملّٕطنيموسؾّٓةماِّوثمملن،مأوظؽ١ّم

مؼضمل مصبػملّٓون، ماظؽملمملر ماظصملالّٔبلؿملمملط موؼب موايّٕؼ٠ّ مواظدلد ماآلطػملهمل مبمملظؽملمملر مضبرملّٕون((مب٦ّن م

ماظؿملؼملني(.م–)طؽملّٖامربمملم

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

ماظؿملؼملني(.م–))والمتؿّٖوج٦ّامبطملرلماٌؽملّٓائؿملمملت((م)طؽملّٖامربمملم

ورجممللماظّٓؼ٤ّماٌؽملّٓائ٨ّمضبّٕص٦ّنمط٢ّمايّٕصمسػمل٧ّمأنمالمضبّٓثمزواجمزبؿػملّٛ،موػ٣ّم

مبفملنم موؼّٔطّٕوػ٣ّ مآخّٕ، مدؼ٤ّ مع٤ّ مبمملظّٖواج معشملػملعملممًل مؼظملغملّٕوا مال ماظرملؾمملبمواظرملمملبمملتمأن ضبـ٦ّن
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ائ٨ّمؼؿزملّٟمبزملّٕاعهملماٌؾمملدئمواِّغصملؼملهملموضبّٕقبمماظّٖواجماٌكؿػملّٛ،موؼضملّٓهمخّٕوجممًلماظّٓؼ٤ّماٌؽملّٓ

 م.س٤ّماظضملعملؿملّٓة

مآخرتفام مؼب مظف مجـي مال محقوتف مرقؾي مزوجي مبي مؼعقش معـ مبلن ماٌـدائققن ؼعؿؼد

ما رػولاموؼعدماإلنوبمجزءًام ماظ متـفىمظف موػل مظؾرجؾا ماٌؿؿؿ مػلماىزء صوظزوجي

م معـ مػؿ مصو والد مظؾدؼـا ماظدؼـقيمعؿؿؿًو ماظطؼقس مبنجراء موؼؼقعقن ماىـوزةا دققؿؾقن

مظدىم مصؾقسماٌفؿ مآخرتف. مؼب ماىـي مبؾقمل ماٌقًمسؾك مواظ متلوسد ماظقصوةا مبعد اظقاجؾي

ماظعؼقدةم متدوم ماإلنوب موؼب ماإلنوبا مبوظزواج مؼؼصد مإ و مصؼط ماظزواج مذبرد اٌـدائق 

اظقاحدمعـفؿومغبؾماىـوزةامأوممواإلميونامصيمؼص مظألسزبموالمظؾؿؿزوجماظعؼقؿمأنمؼذلأس

أنمؼؿقطؾمأحدػؿومسـماظزوجيمؼبمسؼدماظزواجمصقغدوم)أبفوثو(مأي:ما ب.موظذظؽمصوٌـدائقيم

م غفومضدمايقوةاموايقوةمؼبماظعؼقدةماٌـدائقيمػلمربقرم ماظؿقرؼؿ مشوؼي حرعًماظرػؾـي

ماظدؼـ.

غقوامصفلمؼبماآلخرةمتعقدمواظزوجيماظ متؽؿقبؾماظزوجموصؼماظعؼقدةماٌـدائقيمؼبمػذهماظد

موتلؽـمععف.موصبقزمظؾؿـدائلمأنمؼؿزوجمأؼيمعـدائقيمسداما خًموذرؼؿفواموابـيم ظزوجفو

مب م ماىؿع مأو مواًوظيا مواظعؿي مأخؿفا مضرة موبـوت مأخقفا موزوجي موذرؼؿفوا ا خً

ما خؿ امإالمإذامتقصقًما خًمصقؿزوجما خًماظـوغقي.

م مطؾ مظؾؿرأة ماٌـدائل ماظدؼـ ماٌؿـقحيمظؾرجؾامحرؼيماظؿعؾقؿاموحرؼيمؼعطل ايؼقق

ماظعؿؾم مظؾؿرأة موأجوز مبؼلقة. مععوعؾؿفو مبوتًو معـعًو موميـع ماظزوجا ماخؿقور موحرؼي اظعؿؾا

محقٌمضدمارتؼًمبعضفـم عرتؾيم)رؼشمأعف(موػلمأسؾكمدرجيمطفـقتقي.ممإظباظؽفـقتلا

ظدؼـقيمظؾشكص:مأعفامصقؼولمسـدمإجراءمأيمرؼسمعـماظطؼقسممبلدؿوصبقزمتلؿقيماظطػؾم

صينمبرمصيغفمأومصيغيمبٌمصيغفاموشلذاماالغؿلوبمؼبماٌـدائقيمدؾىمشرلما دؾوبماظ م

مآمدؾقوغفم مأعر مأن مبعد مإغف مؼؼقظقن: مصوٌـدائققن ما درةا متؽقؼـ مؼب ماظؾوحـقن ؼذطرػو

خبؾؼمآدممعـمر امخؾؼمحقاءمعـمذاتماظطقـياموبعدمإنوبفؿومٕمؼؿزوجما بـوءممتعوظبو
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مأردؾًماظؾـوتمأ مإ و مصقفمأغوسمآخرؼـمؼلؿكم)اعشقغلمطشطف(ممإظبخقاتفؿا مآخر سوٕ

أوالدمآدممصؿزوجقػـاموسؾكمػذاممإظبأي:مأرضماظعفداموجلءمبػؿقوتمعـماعشقغلمطشطفم

ما دوسمصوٌرأةمؼبمغظرماٌـدائقيمعـمسوٕمشرلمسوٌـواماغفومعـمسوٕمطؾفمرفورةموسفد.

 :ًٍٗا(الصٔاز املٍداٟ٘ )دٖ خاوطًا:
ماظ مػؾشملومل ماظضملصملؿمل٣ّ، ماظؽمل٦ّر معػمل١ّ موبعمل٦ّة موح٦ّاء مآدم مجلّٓؼؾملؼملممل،مؽمل))خػمل٠ّ مؼب رملؼملـممل

مطمملغمملمؼبمجؽملهملماِّذفمملر،مبضملّٚمعالئغملهملماظؽمل٦ّرمرػملؾ٦ّامؽملوسؽملّٓعمملمػؾشملوملماظ رملؼملـمملمؼبمجلّٓؼؾملؼملممل

مآلدمم مسّٕدممًل مدؽملعملؿمل٣ّ ماظّٓغؿملممل مؼب مغلػمل٥ّ مظؿملؿغملمملثّٕ مآلدم مغطملّٕدؾملممل مشّٕدهمل مظؽملممل ماعؽملّّ ماًمملظ٠ّ، ع٤ّ

مآد مدؽملضملشمل٨ّ مزوجممًل مظ٥ّ مؼؿكّٔ مأن موظؿؾعمل٧ّموغضملػملؼمل٥ّ ماظّٓغؿملممل مػّٔه موتـؾومل مظؿّٖدػّٕ ماعّٕأة م

مطـزامربو.مغؾملمملؼهملماظضملمملٕ((مإظبذرؼؿؾملؼملمملمؼبمػّٔهماظّٓغؿملمملمو

موغظوع ماظزوج  مب  مضقؼي مرابطي ماظزواج ماٌـدائل ماظدؼـ ؼرضكممًواجؿؿوسقمًوؼعؿدل

أحضونماظلعودةموأغسماالجؿؿوعموصقفممإظبوؼرصعمبفمعـمعؽونماظقحدةمواالغػرادممو غلونب

مظؾـػس ماجملؿؿعممتروؼ  مؼؿؽقن ماظ معـفو ما درة مسؿود مصفق مواٌؾؾ ماظلكعي مسـ وؼؾعدػو

مطوعؾمظؾـقعمؼؿدرجمؼبمعدارجماظرضلمواظؽؿولمبوظؿـودؾماظشرؼػمبعقدًاما غلوغ محػظ لموبف

ماظـقعمعـماالغؼراضموإنمحػظفمصػلمزؾمحقوةم طؾماظؾعدمسـماظزغوم نماظزغومالمضبػظمػذا

ماجمل مؼؾػظفو ما ورول معؿػؽؽي ماٌلؿـرلموأحؾكمٔراتموضقعي ماظعؼؾ موؼلبوػو ماظلؾقؿ ؿؿع

اظزواجمذرؼيمروييمتؼرنبمبفوماظع موتؽقنمعدارًاميقوتفؿوموغقرًامؼلعكمب مأؼدؼفؿمصوظدؼـم

معـمدؼـمآخرم مبوظزواج معطؾؼًو مؼػؽروا مال ماظشؾوبمواظشوبوتمأن ماظـص  مطؾ اٌـدائلمؼـص 

م ماٌؾودئموا غظؿي ماٌـدائلمؼؿصػمبصراعي وضبرقبمماظزواجماٌكؿؾطموؼعؿدلهمخروجًومصوظدؼـ

م.(1)حدوثمأخطوءمإظبسـماظدؼـماٌـدائلم غفمإذامحدثمزواجمصوغفمحؿؿًومؼمديم

                                                                 

 .االٍزبم ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة، اٍزوا٤ُب (ٔ)
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مصؽوتىماظزواج...مو مسلقخفو. مودر ماٌـدائقي ماظعؼقدة ماظطؼسمظقظىمؼب تؾفرممإذػذا

قـمغعؾؿماظؾفورةمصـمإظباظعروس...مإلثؾوتمبؽورتفومحؿكمتؽقن...مػقمذرصفومأعومإذامتطرضـوم

ماٌـدائقيماظعظقؿيمأنمايقوةماظعظؿكمػلماظرحؿماظؽؾرلم موردمؼبمعؿقنمطـقزغو عـمخيلمعو

مرغرلمعؼػؾمطلمالمؼؿلـكم مغقر مسوٕ مسـ مسؾورة ماظصغرلموػق ماظرحؿ مػق ماٌرأة مرحؿ بقـؿو

مؼشفدم مروػرًا مغؼقًو ماظعوٕ مػذا ماظصغرلموعوزال ماظعوٕ ماظعؾٌمؼبمذظؽ ظؾؿكؾقضوتماظظيعقي

يئؽيما برارمأعوماظؾؽقرؼيمصفلماظدظقؾمسؾكماظعػيمواظصدقمواظـؼوءمواإلميونمايؼمبصدضفماٌ

ظدىماٌرأةماظؾوطرمصفلمٕمتعؾٌمبوشلدؼيماظـقراغقيماظ مأودسفوماظـقرمظدؼفوموٕموظـمدبقنم

اظـؼيماظ مأوالػومشلوماظـقر.مأعوماظزاغقيمصؼدمادؿفوغًمبؽؾماظؼقؿماظـقراغقيموزلقًمظـػلفوم

مضدمموظػؽرػو مصفل موبذظؽ ماظـقر مظدؼفو مأودسفو ماظ  ماظـقراغقي مبوظقدؼعي ماظعؾٌ اظظيعل

مظـوم ماظـقرموضدماجذلأتمسؾكمايدودمواظـقابًماظ مرزلفو مشلو ماظ مأوالػو خوغًماظـؼي

مالمتلؿقؼمحؿكمأنمتشورطفومؼبماظطعومموتؽقنمعـؾقذةمؼبماظدغقومواآلخرةام اظـقرمصفلمإذًا

متؽقنماظؾفورةمظ متؽقنمظؾرجول.مصوظرجؾماظذيمعزرمغػلفمعـمتؾؼوءمطذظؽمعـؾؿو ؾـلوءمأؼضًو

مؼبمعلزقم مغػلف موبذظؽموضع ماظدؼـ ماظ موضعفو مواظقروؼو ماظؼقؿ مبؽؾ مادؿفون مصوغف غػلف

اظقلورمصؿفرقبدمعـممإظبدؼ مطؾرلمصبردهمعـمطؾمايؼققماظدؼـقيمصؽلغفماغؿؼؾمعـماظقؿ م

أعدمشرلمعلؿكممإظبـماظـزوظقيماظؽدلىمورؼؿفمؼبماٌلؿؼؾؾمتعوغلمعما درارماظطؼلقيموجعؾ

مأجرؼًماظؾفورةمظؽؾقفؿوم مصنذا ماظطؼقسماظدؼـقي مأداء مؼب ماٌشورطي موذرؼؿف مػق صيمؼلؿطقع

موطوغًمسؾكمعومؼراممورىماٌرادؿمبغوؼيمعـماظؽؿولمأعومإذامحدثمخيفمذظؽ...

مغصقصمماظّٖواج: ماظؼددلمحقٌمان ماٌـوظل ماظـقراغل مذقشيم مزواج مذقشيم ضوب 

ماظزواجماظرائعماٌـوظلماظذيمظقسمصقفمدغسمعوديم م)طؿوبماظزواج(متؿقدثمسـمػذا اظؼؾلؿو

مأوماتصولمجلديامإ ومػقمارتؾوطمروحلموزواجمطؾؿيموودؼدمسفقد.

م ماظؾداؼي معـ ماٌرادقؿ مطوصي مإذفور مػق ماٌـدائلا موذفقدممإظبواظزواج مبقظل اظـفوؼي

مظؾشؽمؼبمرقيماٌراد قؿاموأولمػذهماٌرادقؿامإثؾوتمسذرؼيموسفقدمحبقٌمالمؼدعمذبواًل
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مو نم مآمدؾقوغفا ما وظبمؼبمخؾؼ ماظػطرة م غفو مدؼوغؿـو مبف متـػرد ماظشلء موػذا اظػؿوةا

دؼوغؿـوممتـعموهرمماالتصولماىـللمضؾؾماظزواجمحقٌمتػقصماظعروسمرؾوحمؼقمما حدم

وؼيام نمتوجماظػؿوةماظـفمإظبإلثؾوتمبؽورتفومحؿكمتؽقنماظطؼقسماظدؼـقيمطوعؾيمعـماظؾداؼيم

سذرؼؿفوماظذيمػقمذرصفوامورجؾماظدؼـمؼرصعمتوجفمسـدمبدءماٌرادقؿماظذيمػقمعـمايرؼرم

مآمطبرلم مزل  مال مذظؽ مخيف مذلء محدث مإذا مأعو ماظػؿوةا مسػي مسؾك اًوظصمدالظي

اظراشىمبوظزواجمبوالرتؾوطمبوظػؿوةمأومسدعفوامثؿمورىمعرادقؿمدؼـقيمذاتمعلؿقىمأضؾمؼبم

م مؼؾل:محوظي ممبو مبوظعؿؾ م)ا ؼلر( ماظذلعقذا ماظعوضد مؼلعر ما وظب ماىرة مطلر مضؾؾ اٌقاصؼي.

(م2بؿملوملماظضملّٕوسماظضملّٔراءمواغزملنملماظغملػملهملموأظؾلؾملمملم)ربمملبّٗمسّٓدمإظباظلالممسػملؿملغمل٣ّمأذػنملم)

مصػمل٦ّا مسػملؿملؾملممل موأضّٕأ موأدعملؾملممل ماظذلعؿملّٔاوأرضملؼملؾملممل مؼّٔػنمل ماِّوظؿملهمل ماظضملعملّٓ موسؽملّٓمت )اِّؼلّٕ(

م معشملػمل٦ّبمؼّٕجّٝ معممل مرؾملماظضملمملضّٓمإظبإطؼملمملل مظعملّٓ ماظلالم مسػملؿملغمل٣ّ مظ٥ّ مبؿملوملماظضملّٕوسموؼعمل٦ّل ّٕغممل

م.وغزملؾؽملمملماظغملػملهمل..(
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 ػشز زابغادلبحج ان

 تانتشزٌؼبث يف اندٌبنت انصببئت ادلندائٍ

 احملوِبد يف اٌلَبٔخ ادلنلائُخ: 
تشذلكماظدؼوغيماٌـدائقيمععما دؼونما خرىمؼبمطـرلمعـماةرعوتموظؽـمربرعوتم

سؿقؼمؼدلمسؾكمدراؼؿفؿماظعؾؿقيمظؾقاضعماٌوديممًووإغلوغقمًوسؾؿقمًابعداظدؼوغيماٌـدائقيمتلخذم

مودراؼؿفؿماظػؽرؼيمظؾفقاغىماظـػلقيمظإلغلون.

مدؽمل٦ّجّٖمػؽملمملمأػ٣ّماحملّٕعمملتماٌؽملّٓائؿملهملماظيتمالمتذلاجّٝمدؼمملغؿؽملمملمؼبمهّٕميؾملممل:

مت٦ّج .1 مأو مب٥ّ ماظغملظملّٕ م)أي مآ ماد٣ّ مع٤ّممر٨ّءّٓف محمملل موبفملي مطمملن مدؾنمل مِّي ذفملغ٥ّ(

مطؿملّٓة.اِّشرلمسػملؿمل٥ّمع٤ّمايػملّٟماظؾمملر٢ّمايعملؿملعملهملمماحملمملصصملهملاِّح٦ّالمب٢ّمصبنملم

اظعملؿ٢ّ،ماظلّٕضهمل،مآًّاع،ماظغملّٔب،ماظؿفملوؼ٢ّ،مذؾملمملدةماظّٖور،مسؾمملدةماظرملؾمل٦ّاتموربؾهملم .2

مواٌضملرملّٕ،موط٢ّم ماِّعمملغهمل موخؿملمملغهمل ماظطملؿملؾهمل ماظؽملؼملؿملؼملهمل، مايلّٓ، ماظل٦ّء، مزؽمل٦ّن اِّجلمملد،

م٨ّ.اِّغلمملغعمملمؼل٨ّءماظؿزملّٕفم

اظـورماٌفؾؽيمواظ مالمؼؽػلممإظبمدؼيمبصوحؾفومإذمؼعؿدلمعـماظؽؾوئرماظعظؿكماٌاظّٖغممل:م .3

مظؾؿؽػرلمسـفو.ما غلونسؿرم

ماظلف٦ّدمظطملرلمآ:ماظغمل٦ّاطنملمواِّصالك،ماظؾرملّٕ،ماظؽملمملر،ماٌمملء،موط٢ّمذ٨ّءمشرلمآ. .4

ماظيتم .5 ماظرملؿملشملمملن مودمملئ٢ّ مصمملحّٔروا ماظّٖائػملهمل موع٦ّاردػممل ماظّٓغؿملممل مبؾملّٔه ماظضملؾمملدة اظؿؼملل١ّمحّٓ

مّٕمػّٔاماظضملمملٕماظظملمملغ٨ّ.بنيمأؼّٓؼغمل٣ّمع٤ّماظّٔػنملمواظظملسملهملموط٢ّمعصملمملػ

اظلقّٕمبغمل٢ّمأغ٦ّاس٥ّمِّنماظّٔيمؼّٖاولماظلقّٕمؼضملؾّٓماظرملؿملشملمملنموالمؼضملؾّٓمآمص٦ّؼ٢ّمظ٥ّمع٤ّم .6

مسّٔاب٥ّ.
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مِّغؾملمملم .7 مأطـّٕ مورمبممل ماظلقّٕ مسؼمل٢ّ مت٦ّازي مخشملؿملؽهمل ماغؾملممل مواٌؽملفؼملني: مظػمللقّٕة اظّٔػمملب

مترملفؿملّٝمظػمللقّٕةمواٌؽملفؼملني.

مأو .8 ماِّب٦ّؼ٤ّ مع٤ّ مطمملغممل م)إن مبنيماالخ٦ّة ماظّٖواج ماِّب٦ّؼ٤ّ، مع٤ّ مع٤ّمماظّٖواج ماِّبمأو ع٤ّ

مزوجهملم ماِّخ، مزوج مابؽملهمل ماِّم، مزوج ماب٤ّ ماِّب، مزوجهمل ماب٤ّ مذرؼؿؾملؼملممل، موع٤ّ اِّم(

اًمملل،مزوجهملماظضمل٣ّ،مأرعػملهملماِّخ،مأومرػملؿملعملؿ٥ّ،ماىؼملّٝمبنيماالخؿنيمإذامطمملغوملماِّوظبم

 سػمل٧ّمضؿملّٓمايؿملمملةمأومشرلمعشملػملعملهملموصبّٕيماظؿقّٕؼ٣ّمسػمل٧ّماًمملظهملمواظضملؼملهمل.

 ذّٕبماًؼملّٕةمبغمل٢ّمأغ٦ّاسؾملمملم.م .9

خوملمصؾملّٔاماعمملمس٤ّمهّٕؼ٣ّماظّٖواجمع٤ّماِّمجمع٤ّماالخوملمواظضملؼملهملمواًمملظهمل:هّٕؼ٣ّماظّٖوا .10

مابؽملمملءمادممطلؿملمملم مابؽملمملء مع٤ّ متّٖوج٦ّا مصعملّٓ ماالول ماظّٕج٢ّ مادم مابؽملمملء مزواج مؼب مسؽمل٥ّ عرملّٕح

مػ٣ّم ماٌؽملّٓاؼني مان معؽملؾملممل مغظملؾمل٣ّ مواظؽملزمل٦ّص ماظؿضملػملؿملؼملمملت مػّٔه ماظلؼملمملء مع٤ّ مػؾشمل٦ّا اظّٔؼ٤ّ

ماظؾّٓاؼهملمٕمؼعملذلص٦ّامخشملؿملؽهملماظّٖواجمبنيما٦ِّّسػمل٦ّؼ موع٤ّ موالمؼ٦ّجّٓمشرلمخن ٦ّانمعشملػملعملممل

 .مماظـمملغؿملهملذظ١ّماٌظملؾمل٦ّمماعمملمع٤ّمغمملحؿملهملماًمملظهملمصمملظّٓب٤ّماٌؽملّٓائ٨ّمؼضملؿدلػمملماِّ

وؼالم)طؼملمملمؼبمعؿ٦ّنماظغملؽمل٦ّزماٌؽملّٓائؿملهملمغّٙمؼقملطّٓمسػمل٧ّمػّٔاماجملممللمؼعمل٦ّلمهّٕؼ٣ّماظعملؿ٢ّ:م .11

مادمبؽملمملمػؿمل٨ّمرب٨ّمبغمل٦ّمبطملّٕامغؿملغملظملّٕماسل٨ّم مربممل المطمملر٢ّمطشملالماعؽملشمل٦ّلمغؾملّٕبمبؿملؽملؿملمملغممل

عؿعملؿمل٣ّماظ٨ّمضؿملؼملمملمالٕما٨ٌّ(م)وؼ٢ّم٤ٌّمؼعملؿ٢ّمغظمللمملمِّغ٥ّمدعّٕماظؾؽملؿملمملنمع٤ّمبؿملوملمػؿمل٨ّموالم

مؼبماىلّٓم ماظضملصملؿمل٣ّ ماي٨ّ ماظّٔيمبؽملممله ازل٥ّمع٤ّمسمملٕماظؽمل٦ّرموالمتعمل٦ّممظ٥ّممميلّّاظضملصملؿمل٣ّ

 .مماالمإظبضمملءعهملم

م .12 ماالغؿقمملر: ماالأهّٕؼ٣ّ مس٤ّمهّٕؼ٣ّ صمملظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملمتضملؿدلماالغؿقمملرمػ٦ّممغؿقمملرعممل

المطشملمملالموالمطّٖارا(مصظمل٨ّمغزمل٦ّصماظغملؽملّٖامربمملم)ّٓائؿملهملماظعملؿ٢ّموسب٤ّمغضملّٕفمأنمذضملمملرماٌؽمل

ؼقملطّٓمسػمل٧ّمأنما٦ٌّتمػ٦ّمربؿ٦ّمموظ٥ّمض٦ّاغؿملؽمل٥ّموردػمل٥ّماظّٔؼ٤ّمالمؼّٕترمل٦ّاموالمؼؾّٓظ٦ّاماحّٓام
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ماظؽملزمل٦ّصمتقملطّٓموهّٔرماٌؽملّٓائ٨ّمع٤ّماضذلافمجّٕمبهملماظعملؿ٢ّمالنماظعملمملت٢ّم مان مطؼملممل بـملخّٕ

مت ماظّٟ معؿ٦ّن مصظمل٨ّ ماىلّٓ مؼب ماظؽملظملّٗ مشّٕس ماظّٔي ماظضملصملؿمل٣ّ ماي٨ّ مسػمل٧ّ ّٕدّٕمصبذلي

 .ذؿملمملظ٨ّ

   َاخلبٌك )اٌىفو(  ثإٍُاٌزغل: 
ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

م•مماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّممملبلم•االرتّٓادمس٤ّماظّٓؼ٤ّماظزملمملبؽ٨ّمم•سّٓممأداءماظظملّٕوضماظّٓؼؽملؿملهملم)م

مع٤ّمذّٕؼضملهملمربغمل٣ّ.م*موظغمل٤ّمظؿّٓرط٦ّام مالمتذملؽبذملؼملذملؿبّٕضذملذملؾبذمل٦ّا م: ماظغملمملعػمل٦ّن مأؼؾملممل مظغمل٣ّ مأض٦ّل مإغ٨ّ *(

:مؼّٕؼّٓونمخػملّٛمذّٕؼضملؿؾمل٣ّمبرملّٕؼضملهملمآم*مأؼؾملمملماٌقملعؽمل٦ّن،مإغؾمل٣ّمؼظملضملػمل٦ّنمػّٔامظطملّٕضمعضملػمل٦ّمم

مأرواحماٌقملعؽملنيمووضمل٢ّمضػمل٦ّبؾمل٣ّمعؿضملـّٕةمعؽملقّٕصهملم*موؼؽملرملّٕونم ماظيتمتضمل٦ّقبج ماظرملّٕؼضملهمل تػمل١ّ

طّٔظ١ّماظذملؼملذملؾبذملّٕوقمع٤ّماظّٓؼ٤ّ.م*ماظّٕجممللمطمملظؽمللمملءمؼؽبذملّٕتذملؽبذملّٓقبونمس٤ّمدؼؽملؾمل٣ّماِّولموؼرملّٕس٦ّنمؼبم

وؼّٓػؽمل٦ّنمتفملظؿملّٟمطؿمملبمظذملؾمل٣ّ.م*مإغؾمل٣ّمؼزملضملّٓونمبضملسملؾمل٣ّماظؾضملّٚماآلخّٕموطبؿؽمل٦ّنمأغظمللؾمل٣ّم

مارتغملؾ٦ّام مِّغؾمل٣ّ مذظ١ّ ماًمملرؽني، ماد٣ّ مأغظمللؾمل٣ّ مسػمل٧ّ مؼشملػمل٠ّ مإغؾمل٣ّ م* مبفملؼّٓؼذملؾمل٣ّ وج٦ّػؾمل٣ّ

مذو مػ مسذملعملالء مإغذملؾمل٣ّ معمملتمأحّٓمعؽملؾمل٣ّممواٌضملزملؿملمملتموؼّٓس٦ّن صذملشملذملؽملهملمؼمِّغؾمل٣ّمصمملذػمل٦ّنم*مإذا

ماظغمل٦ّاطنملماظّٔؼ٤ّمطبذملؿذملؽملذمل٦ّنم مسذملؾّٓة مأوظؽ١ّ مع٤ّ م* مشلذملؽبنمل. مذات معؾبذمللؿضملذملّٕة مبؽملمملر احذملّٕضذمل٦ّه

م مذضمل٦ّب مجذملؼملؿملّٝ مدبذملّٕج مشرلمأغذملظمللؾمل٣ّ مؼزملؾّّ مأسؼملمملشل٣ّ مميمملرس مع٤ّ م* ماظصملالم. وب٦ّابمملت

مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.ماي٨ّماٌّٖط٨ّم.(صمملحلمظّٓارمايؿملمملة

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مع٤ّمؼذملؾبفمملػذملّٕػ٣ّمبمملظزملّٓاضهملمد٦ّفم)م م* ماظؽمل٦ّر متّٕىمسؿملؽملممله مظ٤ّ مرضملمملعؾمل٣ّ مع٤ّ مؼفملط٢ّ ع٤ّ

مثمملغؿملممًل.م*مإنمط٢ّمغمملص٦ّرائ٨ّمؼفملطذمل٢ّمرضملمملمماًمملرؽنيمد٦ّفمؼضملذملؽبذملّٔؽبقببمسػمل٧ّم آالتممي٦ّتمع٦ّتممًل

مؼبم مؼلعملّٛ مد٦ّف مرضملمملعؾمل٣ّ مع٤ّ مؼفملط٢ّ مبفملن مغظملل٥ّ مظ٥ّ متذمللقب٦ّل مغمملص٦ّرائ٨ّ مط٢ّ مإن م* غمملرؼهمل
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م*مإنمط٢ّمغمملص٦ّرائ٨ّمؼذملؽبذملؼملذملّٕقمع٤ّمذّٕؼضملهملمايؿملمملةموؼضملذملؿذملؽبذملؽملذملكبذمل٠ّمدؼؽملمملم بذملقّٕاظل٦ّفماظغملؾرل.

مطّٔظ١ّمد٦ّفم مظ٥ّ ماظصملػملؼملمملت، موؼلػمل١ّمرّٕؼذمل٠ّ مايؿملمملة مدؾؿمل٢ّ مس٤ّ مؼذملؽبذملّٕتذملؽبذملّٓ مع٤ّ موط٢ّ خمملرؽممًل،

مع٤ّ مؼؽملف٦ّ موظ٤ّ ماٌزملرلم* مػّٔا ماظصملالممط٢ّمع٤ّمطمملنمضّٓماضذلفماظّٕذؼػملهملممؼغمل٦ّن مع٤ّ مأو اظؽملمملر

ماظغملمملعػمل٦ّنمواٌذملقملعؽمل٦ّنمالمتذملقؿملّٓونمس٤ّم مأؼذملؾملممل اظغملدلى.موع٤ّمعذملؽبذملّٕؽبقؽبمع٤ّمذّٕؼضملهملمربذملقب٥ّ.م*مؼممل

م مواظؾمملر٢ّ ماإلث٣ّ متذملقؾقب٦ّا موال مم•ذّٕؼضملؿغمل٣ّ مم•اظعملؿ٢ّ ماٌقملدؼهمل ماظغملؾمملئّٕ مع٤ّ ممإظباظّٖغممل م•اظؽملمملر

م مخؿملمملغهملماِّعمملغهملمواظم•اظلّٕضهمل ماظّٖور، مذؾملمملدة ضملؾملّٓ،مايلّٓ،ماظؽملؼملؿملؼملهمل،ماظطملؿملؾهمل،ماظغملّٔب،

م ماظؾمملر٢ّ ماظعملل٣ّ ٌُضملشملمملة، ما مبمملظزملّٓضمملت مواإلخؾمملر مم•اظؿقّٓث ماظرملؾمل٦ّات اظرملضمل٦ّذةمم•سؾمملدة

مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.ماي٨ّماٌّٖط٨ّم.اًذملؿذملمملنمواظؿطملؿملرلمؼبماًػملعملهمل(م•واظلقّٕم

  َُ(1)شوة اخلّوحتو: 
ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

موأ)م مضؿمل٦ّد مؼب مذمملربؾملممل مؼ٦ّضّٝ ماًؼملّٕة مأن ماظلالد٢ّموظؿملضملػملؼمل٦ّا مسػملؿمل٥ّ موتـعمل٢ّ ضظملمملل،

مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.مماي٨ّماٌّٖط٨ّم.(واِّشالل

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

م م( مدّٕقبك مؼب مرب١ّ موالتؽملل٧ّ متلغملّٕ موال مالترملّٕب ماٌّٖط٨ّ) مربمملمماي٨ّ مطؽملّٖا طؿمملب

ماظؿملؼملني.

م

م

                                                                 

( رؾو٣ْ اُقٔوح ك٢ أُ٘لائ٤خ هبٛغ ٓبٗغ،ك٢ ؽ٤ٖ رٞعل اّبهاد ػل٣لح ك٢ اُزٞهاح ٝاالٗغ٤َ ٔ)

و ،ٌُٖ هٝا٣بد ّوثخ ٝاُؾل٣ش ػ٘ٚ ًٔبكح ٤ٓٞ٣خ ٓضَ اُقجي رئًل اثبؽزخ ،آب ك٢ ٌُواٛخ اُقٔ
( 2ٕٔاالٍالّ ؛كول ؽوّ اُلوٜبء رٔبٓبً اػزٔبكاً ػ٠ِ آ٣بد ك٢ اُووإ روٍٞ اٗٚ اصْ ًج٤و)اُجووح /

 .( 2ٔ-2ٓٝاٗٚ هعٌ ٖٓ ػَٔ ا٤ُْطبٕ ،٣ٞهغ اُؼلاٝح ٝاُجـٚبء:)أُبئلح /
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 َجىبء ػًٍ ادلُذ وٌجٌ اٌَىاكحتو  :(1)ُ اٌ

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

سػمل٧ّمعؿملوملمصعملّٓممثؿملمملب٥ّإنمع٤ّمعّٖقبقمم(150)اِّحّٖانم)المتؾغمل٦ّامع٦ّتمملط٣ّ،موالمتعملؿملؼمل٦ّامسػملؿملؾمل٣ّمم

طػملؼملمملمم(152)موع٤ّمضػملّٝمذضملّٕةمسػمل٧ّمعؿملقبوملمصلرلبّٛمجبؾ٢ّماظصملالممحبؾ٢ّمالمؼؾؿملّٓمم(151)مدغذملقبلؾملمملم

م مسػمل٧ّماظؽملظمل٦ّسمإذامصمملرضوملمايؿملمملة،مصؼمل٤ّم(م153)رمملظوملمأسؼملمملرط٣ّمزادتمخشملمملؼمملط٣ّ صالمهّٖغ٦ّا

م(م154ؼبمدارمايلمملبم)موتلؾ٠ّماظؽملظملّٗمؼبمسّٕوج٥ّموتسملمملؼعملؾملمملايّٖنمت٦ّظّٓماِّرواحماظرملّٕؼّٕةم

م(م156)وأضؿملؼمل٦ّامسػملؿملؾملمملماظزملالةمواظؿلؾؿملّّمم(م155)ع٤ّمأحنملمع٦ّتمملهمصػملؿملشملػملنملمِّغظمللؾمل٣ّماظّٕغبهملم

مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.اي٨ّماٌّٖط٨ّمم(االبؿؾملمملالت..مأضّٕأواو

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

ماظظملعملّٕاءمواظؾقملدمملءمواٌسملشملؾملّٓونؽبماذػؾ٦ّاموابغمل٦ّامسػمل٧ّمأغظمللغمل٣ّ،مصؼملمملمدعؿ٣ّمهؿمل٦ّنم) أؼؾملممل

ممؼبمػّٔا مخشملمملؼغمل٣ّ م157)اظضملمملٕمدؿّٖداد مالمضبّٖنمسػملؿملؾملممل..مب٢ّمؼظملّٕحمم( مصعملّٓمغظمللممًل مع٤ّ ط٢ّ

ر٦ّب٧ّم٤ٌّمزلّٝمصـملع٤ّ..مإغ٥ّمؼزملضملّٓمم(م158)شلممل،موؼلؾذملقبّّمظّٓؼؾملممل،موبمملظزملالةمؼؿعملّٕبمإظؿملؾملمملم

م ماظؽملذملقبذمل٦ّرمإظبزمملصًّٕا م159)بػملّٓ ماٌؿضملؾني،مؾؾبػؽبم( ماظؾرملّٕ مظؾين مواٌفملوى مواٌمملء ماًؾّٖ ٦ّا

ماي٨ّماٌّٖط٨ّمطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.م٦ّامصمملدضني(.ؾوظػملؼملسملشملؾملّٓؼ٤ّ،موط٦ّغ٦ّامسمملدظنيموهمملبقب

 .حتوَُ رٍىَش اٌغجُؼخ واألهنبه 

مأوم مواظعققن ما غفور مؼب مواظؿغقط ماٌـدائق ماظؿؾقل ماظصوبؽي مدؼوغي حرعً

مبوظؼربمعـفواموطؿومحرعًمرعلماىـٌمواظـػوؼوتمصقفو.

                                                                 

علً الوُد ،فقذ روٌ عي الٌثٍ هحوذ )ص( أى عُىًه دهعد علً فقذ  االطالم لن َحزم الثكاء (ٔ)
تعض اوالدج واحفادج ، ولكٌح حزم الٌذب وشذج الثكاء ،فقذ روي اتي عوز:)إى الوُد َعذب 

 تثكاء أهلح علُه(.
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موالمتّٕع٦ّنمغظملرملؿملك٦ّنمبؽمل مترملّٓيمطمملظ٨ّمورؽمل٦ّؼبمبرلدغممل ماظؿػمل٦ّثم)ال مس٤ّ م٦ّرا(م)الاعممل

م(.تّٕع٨ّماظضمل٦ّائ٠ّمواظؽملفمملدمملتمؼبماٌمملءماىمملريموالمتّٕع٨ّمغظملل١ّمؼبماظؽملمملر

  (1))اٌزفوَك الَلٌ( حتوَُ اٌغالق: 
االمؼبمحمملالتمم،واظشملالقمالؼعملّٝمإالمؼبمزّٕوفمخمملصهملمجّٓا،مزؾملّٕتمؼبماظ٦ّضوملمايمملضّٕ

مرالقمؼبماظرملّٕؼضملهملماٌؽملّٓائؿملهملموا مؼ٦ّجّٓ مال مشرلػممل. موعممل موااليمملد مواظلّٕضهمل مواظعملؿ٢ّ منمملماظّٖغممل

مالدؾمملبم ماٌشملػملعملمملت( ماظّٖواج)وخمملصهمل موتؿفؽملنمل متؿقفنمل مان ماٌؾملف٦ّرة مإٌّأه موسػمل٧ّ ػفّٕ

مؼبماظظملذلةماالخرلمزلق موظغملؽملؾمل٣ّ مبمملظّٖواجموس٤ّمرّٕؼ٠ّماظغملمملم٦ّارعمللؿملهمل ػ٤ّماظّٕج٢ّماظّٓؼ٤ّمشلممل

مشرلماظضملّٔراء.اظضملّٔراءموضشملّٝمعؾملّٕماالرعػملهملمواٌشملػملعملهملمواظظملؿمملةمبؿملل٠ّمعؾملؼملؿ٥ّم

ماظعملل٣ّ مسؽملّٓ مصظمل٨ّمغّٙماظّٖواج مصلمملضممل مػ٦ّ ماطؿؿملنملماظ٨ّمماظشملالق مضمملبنيماد م)ػمملزن ؼعمل٦ّل

مغغملال...(م مغغملػملؿملومل موال ممبدلي مذؽملؿملومل موال مبغملرملشمل٨ّ مصكؿملومل مال ما٨ٌّ مالٕ مصلمملضممل ظؿملـػمل٨ّ

م مصؿمل٥ّ مالمرالق مسػمل٧ّ ماٌغملؿ٦ّب ماظّٖواج مػّٔا موالممإظبتّٕعبؿ٥ّ) مضلؼمل٨ّ مس٤ّ مارتّٓ مٕ ماغممل االبّٓ

 اسبّٕفمس٤ّماض٦ّاظ٨ّموٕماشّٓرمبؾملمملمشّٓرا...(.

  َُ(4)اٌوهجنخ و )ػلَ اٌيواط (حتو: 
ماظصوبؽلضبرقب  ماظصوبؽلمايـقػمزواج ماظدؼـ م)بمملظّٓؼ٤ّمم ماظغملمملصّٕ مع٤ّ مأغـ٧ّ( مأو )ذطّٕ

مسؾمملدت٥ّم مؼب مٓ مذّٕؼغملممًل مؼؿكّٔ مواظّٔي موب٦ّحّٓاغؿملؿ٥ّ، مب٥ّ، مواٌرملّٕك مايؽملؿملّٟ(، اظزملمملبؽ٨ّ

وظّٓمأومأبمأومأخم)ادؿطملظملّٕمآمم٥ّغ٥ّمدؾقمملغ٥ّ،مووّٖئهملمت٦ّحؿملّٓه،مط٦ّنمظوت٦ّحؿملّٓهمودػملشملممل

ممّٕتّٓماٌمملرقمسؽمل٥ّ،موالمبفملبؽملمملئؾمل٣ّموالمبؾؽملمملتؾمل٣ّ.ماظضملصملؿمل٣ّ(...!موالمصب٦ّزمظ٥ّمذّٕسممًلماظؿّٖوجمبمملٌ

                                                                 

 ( رؾو٣ْ اُطالم ك٢ أُ٘لائ٤خ ، ًٔب ك٢ ا٤َُٔؾ٤خ ،ٝثقالف االٍالّ.ٔ)

٘ أُ٘لائ٤خ ػ٠ِ اُزٌبصو،ٕ) ول ّٜلد ٌٗجبد ثْو٣خ ًجوٟ ك٢ ٓقزِق ٓواؽَ ربه٣قٜب ؽز٠ ك ( رؾ
اٙٔؾِذ ،ًٝبكد إ ر٘ووٗ ،كـلا اٗغبة االٝالك ٝاُزٌبصو آواً ؽ٣ٞ٤بً ُْٜ،ُنُي إجؼ 

 أٝ ػبُْ اُ٘ٞه. االٗغبة ّوٛ كفٍٞ اُغ٘خ،
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وأعّٕوامأنمإدبّٔقبوامِّغظمللغمل٣ّمأزواجممًلمظغمل٨ّمتضملؼملّٕموتغملدلمبغمل٣ّماظّٓغؿملممل.م*مأؼؾملمملماظضملّّٖاب.م)

ماظّٕجممللماظضملمملزص٦ّنمس٤ّماظؽمللمملء.*مػ٢ّموضذملؽبظملؿ٣ّمسػمل٧ّمدمملح٢ّماظؾقّٕم م*مأؼؾملممل ماظضملّٔارى.. أؼؿؾملممل

م؟م*مػ٢ّمغصملّٕمتم م؟.م*مػ٢ّمصؽبضملّٓمتماظلؽبؼمل١ّمطؿملّٟمؼؽبلؾّّممإظبؼ٦ّعممًل ماظظملّٕاتممإظبأزواجممًل ضظملهملكب

موتذملؾبـؼملكبّٕم؟م*مصؼملمملمظغمل٣ّمالم اظضملصملؿمل٣ّم؟م*مػ٢ّمتفملعػمْلذملؿ٣ّماِّذفمملرمواضظملهملمترملّٕبماٌمملءمسػمل٧ّمضكبظملمملص٥ّكب

مأصالمغصملّٕمتم م؟ ماِّذفمملرمسػمل٧ّمذكبشملـملغؾملمملمومت٦ّتممإظبتذملـؼملّٕونؿب مطؿملّٟمتّٔب٢ّ ماظؿملمملبلهمل اِّغؾملمملر

٦ّت.م*ماظِّٕجممللماظّٖاػّٓونم؟..م*مطّٔظ١ّماظضملّٔارىماظ٩ّئ٨ّمالمؼّٔطّٕنماد٣ّماَي٨ّ،مغظمل٦ّدؾملقب٤ّممت

مع٤ّم ماظصملالم موعؽبزملرلػ٣ّ م* ممي٦ّت٦ّن مطّٔظ١ّ ماظّٕجمملِل، مؼب ماظّٖاػّٓات مواظؽمللمملء ماظؽمللمملءكب، ؼب

ماي٨ّماٌّٖط٨ّمطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.م(أجلمملدكبػ٣ّمطبّٕج٦ّن

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مأسّٕادمملم)م موأضؿملؼمل٦ّا م* مِّبؽملمملئكبغمُل٣ّ. مأسّٕادممًل مأضؿملؼمل٦ّا م: مإصشملظملؿملؿؾمل٣ّ ماظّٔؼ٤ّ ماآلصظملؿملمملء أؼؾملممل

مو م* مظؾؽملمملتكبغمل٣ّؾب. ؽب ماظضملممل مإن مبّٕبغمُل٣ّ.. مطمملظّٔؼقب٤ّمؼغملّٕػ٦ّنؽبمايؿملمملةممإظبآعؽمل٦ّا موالمتغمل٦ّغ٦ّا م* زوال

محؿملىملماظؽمل٦ّر متزملؿبضملّٓوا مأردمتمأن مإن كبّٕوا مأ مصؿملؾملممل. ماإلنمملبكب مس٤ّ اي٨ّماٌّٖط٨ّمم.م(صؿملؽبضملِّٖص٦ّن

مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني.

مطؼملمملمضبذملقبّٕمماظّٓؼ٤ّماظزملمملبؽ٨ّماظّٖواجمع٤ّمشرلماظزملمملبؽهملم:م

مآمعلؾ مازل مبف مأعرغو ممبو فموغؾؿعودمسـمعومحرقبعفم:ماظصوبؽيمعؾؿزعقنممبومغوؼقم

مسؾوداتموععوعيتامواظصوبؽيم معـ مازلفا مآمعلؾ  مبف مأعرػؿ مصقؿو مآمدؾقوغفا بقـف

ممؿـعقنمسـماظؼقومممبومحرعوقبفمآمسؾقفؿاموضدمبقـؿفمغصقصمذرؼعؿـوماظصوبؽقيماظلؿقيم

م.بقضقحمالمؼؼؾؾماظؿلوؼؾ(
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  َُه واٌزشلك يف مٌهثؼض احلُىأبد واٌغُى وـحنحتو:  

مايلماظعظقؿمبلدؿ

مواظ٦ّاظّٓةمم موايمملئّٚموايؾػمل٧ّ ماٌؿملؿهمل موخمملصهمل مايؿمل٦ّان، موإغمملث ماظّٓم، متفملطػمل٦ّا ))ال

م موال ماٌؿملومل مإٌّضضملواىمملئّٚموال موال مايمملع٢ّ موال ماظمهملاٌرمل٦ّه ماظغملمملدّٕ موال ماىمملرج مّٔيوال

مطػمل٦ّ ماِّظؿملّٟ. مايؿمل٦ّان مطػمل٦ّا ماظدلي. مايؿمل٦ّان متفملطػمل٦ّا مال مو معظملذلس محؿمل٦ّان امػمملعب٥ّ

ماِّزلمملكمبمملٌؿملممله.موالمتّٔحب٦ّامإالمبلغملنيماِّرضايؿمل٦ّاغمملتماظيتمتعملؿمملتمع٤ّمٔمملرم .موطػمل٦ّا

م.اي٨ّماٌّٖط٨ّمطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيع٤ّمحّٓؼّٓ((م

 ٌ(1) وـــــــــــــــــــــــــــــــنؾحتوَُ ا : 
ماظشملرلمع٤ّماظ٦ّدجمم٦ّػ مأو مايؿمل٦ّان مذبّّ آخّٕممإظباظ٦ّدجمحؿ٧ّمؼؽملؿؾمل٨ّماظّٓمممإظبسؼملػملؿملهمل

صب٦ّزمذبّّمايؿمل٦ّانمظطملرلماالدؿظملمملدةمع٤ّميؼمل٥ّ،موع٤ّمايؿمل٦ّاغمملتماحملػملػملهملمذطّٕممضشملّٕة.موال

مبمملظؽملصملمملصهملماظؿمملعهملم ماظشملؿمل٦ّرماىمملرحهمل.مت٦ّص٨ّمدؼمملغؿؽملممل مواظشملؿمل٦ّرمواظّٓجمملجمسّٓا ماظزملقؿملّّ اظطملؽمل٣ّ

مععملشملّٝم مؼب مجمملء مطؼملممل مواظضملمملصؿملهمل ماظزملقهمل مميؽملّّ مظغمل٨ّ ماظالزعهمل ماظزملقؿملقهمل مبمملظرملّٕوط واالظؿّٖام

ّٔبّّمؼبماِّؼمملمماالسؿؿملمملدؼهملموؼظملسمل٢ّماظّٔبّّمط٢ّمرأسماظّٔبمملحهمل.مواظّٔبّّمؼغمل٦ّنمبممليّٓؼّٓ.مؼؿ٣ّماظ

موايالظ م)اظّٕدؿهمل(مم٨ّذؾملّٕ. ماظّٓؼؽملؿملهمل ماٌالبّٗ مارتّٓاء مذّٕط معّٝ موظ٩ّخّٕؼ٤ّ مظؽملظملل٥ّ ؼّٔبّّ

مم:اظرملؼملمملل(معّٝمتّٕدؼّٓماظؾ٦ّثهملماآلتؿملهملواظؿ٦ّج٥ّمسب٦ّماظعملؾػملهملم)

                                                                 

اُْلَّ  -روو٣جب –٢ٛ -( 1) َٝ ٤ْزَخُ  َٔ ُْ اُْ ْذ َػ٤ٌَُِْ َٓ ََّ أُؾوٓبد مارٜب ك٢ االٍالّ }ُؽوِّ ِٛ ُ ب أ َٓ َٝ ُْ اُِْقِْ٘ي٣ِو  َُْؾ َٝ  ُّ
ََ اََُّجُغُ  ًَ ب أَ َٓ َٝ اَُِّ٘ط٤َؾخُ  َٝ ٣َخُ  زََوكِّ ُٔ اُْ َٝ هَُٞمحُ  ْٞ َٔ اُْ َٝ َْ٘قِ٘وَخُ  ُٔ اُْ َٝ  ِٚ ِ ثِ ٤ِْو هللاَّ ـَ  { .ٖ أُبئلح ،–ُِ

ٍٔٞا: أ١ امًوٝا اٍْ هللا هجَ اُجلء ك٢ اُطؼبّ أٝ ثب١ ػَٔ ،"اث٤ْٜٕٓٞٞ اك ٢ٛ هث٢ " اُز٢  -
رؼ٢٘ :ثؤٍٔبء اُؾ٢ اُؼظ٤ْ ،ٝروعٔذ ك٢ اٌُ٘يا هثب:ثبٍْ اُؾ٢ اُؼظ٤ْ ،ٝرجلأ ثٜب ًَ ٍٞهح 

اٝ ثٞصب" .ٝاُز٤َٔخ ٖٓ ٍٖ٘ االك٣بٕ أَُب٣ٝخ ،كل٢ االٍالّ :ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُوؽ٤ْ.ٝك٢ 
 ا٤َُٔؾ٤خ :ثبٍْ ا٥ة ٝاالثٖ ٝاُوٝػ اُولً.
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ماظذبوحيمم مإدمعؽملّٓادػؿمل٨ّمعؽبّٓخؽبّٕمبقثي ؼؽبّْمػؿملؾكب٢ّمإَظّْمإؼـمملػؿمل٢ّمَضّٕ))بكبرملؼملمملدػؿمل٨ّموبكبرملؿبؼملممل

معظمل مغكبؾمل٦ّيمُطػملؼملؽب٤ّمأخؽب٢ّمعكبؽملقبزؼ٦ّا غكبؾملؿمل٨ّموغكبؿلقب٨ّموغكبؿؿبعمَلؿملمب٣ّمإذؿبؼملمملممّْعمّلّٓمإَظّْمعؿملؽملؽبكؿبلؽبّْمبكبلؿبّٕؽبخمدؽبخؿملممل

مإَظّْ((.م...إدمػؿمل٨ّموذؽملمملمإدمعؽملّٓادػؿمل٨ّمعؽبّٓؿبخؽبّٕ

ادؿمايلموادؿمعـدادػقلمعذطقرانمسؾقؽمإبـوػقؾمخؾؼؽموػقؾؾمزؼقامأعرهمعـمأجؾؽم

ؿب.ب ؿبمعذحبؽمويؽؿؽمروػرفبمطؾمعؽب مأطؾمعـفمضبقكموؼشػكموؼؿؼققبممرف.مظقُؽ

عؼطعمعقـكلخمبلرخموسـدماالغؿفوءممإظبثؿمتؾدأمسؿؾقيمهرؼؽماظلؽ مسـدماظقرقلم

مروح مأزػؼ م غف ماظذب : ماظؿقؾقؾمعـمخطقؽي مسؿؾقي اغفومربؾؾيموظؽـفممامععماظعؾؿًوتؾدأ

مغػورمصقؼقل:مالدؿصبىمسؾقفما

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

م ماظؿفؾقؾ موبكبرملؿبؼملممل موػؽبػمَلػملوملم))بكبرملؼملمملدػؿمل٨ّ مإبؽبّٕزال مإغؿبكؽبلومل مإَظ٨ّؿب معؽبّٓخؽبّٕ معؽملّٓادػؿمل٨ّ إد

موتكبعملالث٨ّم موؽبدؿبككبالث٨ّ موػ٦ّب٨ّ مػؽبشملمملؼ٨ّ موذؾؿبعمُلػمل٨ّ مإذؿبّٕؾبّظ٨ّ مػؽبؿملقبمملدممل مإوعمملرؽبيؿب مغؽبكؽبمملدممل مَأغممل إبؿبؿملؽبّٕدغممل

موذؽبؾمبرملمملث٨ّم)عػمل٦ّاذممل(مبؾملؽبؿملؿبػمل٨ّمإدمؼمملوؽبرمزؼ٦ّامودؿملؼملمملتمػؿمل٨ّ((.

مذحبًمبوظلؽ موتطفرتمؼبما مسؾلمب معـدادػقلمعذطقران مػقلموادؿ مأغومادؿ ظرلدغو

اظذاب موربقبلماظغوصرمحؾمسؾلمبمواشػرمظلماًطوؼومواظذغقبمواظعـراتمواظزالتمبؼقةمؼوورمزؼقام

م.ودقؿوتمػقل

م مطؿو مؼبمأؼومماٌؾطيتموسددػو ماظذب  مالمصبقز ماظؼقوممم36اغف موالمصبقزمظؾؿرأة ؼقعًو

ماظصوبؽل مصوظذب  ماظؾـفيا مأؼوم مسدا ماظؾقؾ مؼب ماظذب  مصبقز موال ماظذب ا عؿقارثممبعؿؾقي

محقٌماظطفورةم مذوئؾي مصقف متقجد موال مذلغف مجؾ ماًوظؼ معـ ماٌعؿؿدة بوظـصقصماظدؼـقي

مواظـظوصيماظؿوعي.
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 :ّْحتوَُ اٌزٍى 
ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

)ط٢ّمع٤ّموضّٝمؼّٓؼ٥ّموضّٓعؿمل٥ّمسػمل٧ّمايعملؿملعملهملموتّٕاجّٝمس٤ّمض٦ّلماي٠ّ،موتعملمملسّٗمس٤ّمم

٨ّما٦ٌّتموالمؼؽملمملظ٥ّمأداءمعمملمأعّٕمب٥ّمدؿملّٓهممبل١ّماىؼملّٕمبؿملّٓهموؼؽملرملّٕماظػملؾملنملمبرملظملؿؿمل٥ّ،مؼّٕو

ؿملؾؿ٥ّموالمؼؿشملػملّٝمِّثّٕمايؿملمملةمالمتعملذلبمعؽمل٥ّموالمتؾؿضملّٓمسؽمل٥ّ،مالممي٦ّتموالمؼّٕت٦ّيمع٤ّمعزملو

مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنياي٨ّماٌّٖط٨ّمم(.اظؽمل٦ّر

عـماظـوسمعـمؼظفرمظؽامإذامضوبؾؽاماغفمردؼؼؽمايؿقؿموايرؼصمسؾكمعصؾقؿؽام

ؾؽامغورؾًمظفمحقوةماظشرمصؿغرلماظلوسلمؼبمعـػعؿؽمواغفمسدومظعدوكمواغفمحربمسؾقفمعـ

بؼقظفموتـكدعمبقذوؼؿفمصؿػضلمإظقفمدذلمغػلؽاموتؾقحمظفمبلعركاموهدثفمسـمسدوكام

معومصورضؽمذػىم متدبرمظفامصنذا سدوكموبوحمظفمبؽؾممإظبومبومتضؿرمظفموتعقىمسؾقفاموعو

مظؽم مسدو ماغف مظف موأزفر مذرصؽا معـ موغول مؼبمسرضؽا مظف مورعـ مغػلؽا مودخقؾي درك

مصؽرمصقفموضدرمصقذػىموحربمسؾق ا ولموؼؼصمسؾقفمضصصًومظققشرممإظبؽامثؿمضبدثممبو

موػؽذام ماظشقـوءا موتربق ماظعداءا مصقزداد مغورًا ماظؼؾى مؼب موؼشعؾ ماظػرضيا مؼب مإؼغواًل ردره

مذوم م وما مششوشا مزبودعا مربؿولا مطذابا معـوصؼا مػذا مصؿـؾ ما صراد مب  دواظقؽ

موجف موظلوغ .

م مظّٔي محغملؼمل)وؼ٢ّ مضسملؿملهملمواحّٓةظلمملغنيمؼزملّٓر مدؼفقو(مانمعـمؼلعكمم(نيمؼب )دراذو

مظؽؾمصرؼؼمأحلـمعومضوظفماآلخرمصقفموؼلؽًمسؿوم بوإلريحمب مخصؿ معؿعودؼ مصقق

مؼـزعم محؿك ماظعداء موأدؾوب ماًصوما مدواسل مسـ ماآلخر معـ موؼعؿذر معلووئف معـ ذطر

مبوً موؼزرعماةؾيمؼبمضؾقبفؿومزرسًوامصنذا مغزسًوا مغػلقفؿو معـ صؿ مردؼؼوناماظؽراػقي

مغور مأع اموزبؾصمطرؼؿامصؾفمعـماظـوسماظشؽرماىزؼؾموسـدم واظعدوؼـمإخقانامصفذا

مآماظـقابماظعظقؿ.
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 :)اٌُّني(حتوَُ احلنش ثـ -
ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مماي٨ّماٌّٖط٨ّممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم(متقملدواماظؿملؼملنيموالمتطملرلوامضلؼملغمل٣ّال)م

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

ما) متغملػملؼملؿ٣ّ متطملرلوػممليعملؿملإذا موال مبؾملممل مصمملظؿّٖع٦ّا مربمملمم.(عملهمل مطؿمملبمطؽملّٖا ماٌّٖط٨ّ اي٨ّ

م.اظؿملؼملني

 : ػٓ اٌلَبٔخ ادلنلائُخ هرلاكاأل -
م(1)اي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مإظبجؽملمملتمسّٓنمحنيممت٦ّت٦ّن..مؼ٦ّممع٤ّمأجلمملدط٣ّمدبّٕج٦ّن..ممإظب)سب٤ّمغزملضملذملّٓط٣ّمم

أصذملؾملّٔهماغصملّٕوا..مأؼ٤ّمأغؿ٣ّمععملؿملؼمل٦ّنم*متػمل١ّماظلضملمملدةمدؿّٔػؾ٦ّنم*موؼعمل٦ّلمشل٣ّمعؽملّٓادمػؿمل٨ّ:م

مأرواحغمل٣ّم م؟ مع٦ّثعمل٦ّن مصؿمل٥ّ مأغؿ٣ّ ماظّٔي ماظصملالم مػّٔا م؟ مت٦ّسّٓون مبؾملممل مطؽملؿ٣ّ ماظيت مسّٓن جؽملمملت

واظلؼملمملءمماِّرضؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّ.م*مؼ٦ّعؾملمملممإظبتؾػمل٧ّ..موغظمل٦ّدغمل٣ّمبمملظضملّٔابمتزملػمل٧ّ،مععملؿملؼملنيمصؿمل٥ّم

تؿؾملّٓعمملن..موظؿملّٗمظغمل٣ّمبؿملؽملؾملؼملمملمعغملمملن،ماظغمل٦ّاطنملمتؿلمملضّٛموؼػملظملؾملمملماظّٓخمملن،مواظرملؼملّٗمواظعملؼملّٕم

متّٔػؾ٦ّن مصفملؼ٤ّ ممؼؿؾضملـّٕان.. مالم؟.. ممت٦ّت٦ّن، مثمملغؿملممًل مع٦ّتممًل م، مع٦ّثعمل٦ّن ماظصملالم مؼب ماغؿ٣ّ ب٢ّ

 .اي٨ّماٌّٖط٨ّممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيمتؽملشملػملعمل٦ّنموالمتزملضملّٓون((.

 

 

                                                                 

 ، وهٍ ٌٍّؤُِٕٓ اٌظبٌذُٓ. ( جٕبد ػذْ ٌهب رغُّخ رارهب فٍ اٌزىساح واٌمشآْٔ)
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 :اٌنهٍ ػٓ اٌَؾو واٌشؼىمح  
مم ماٌعملّٓس ماٌؽملّٓائ٨ّ ماظغملؿمملب مؼب مربممل"ورد ماظرملضمل٦ّدذةمم"اظغملؽملّٖ مس٤ّ ماظؽملؾمل٨ّ مؼظملؿملّٓ عممل

مواظل مواٌؽملفؼملني ماظضملّٕاصني متلؿرملرلوا م)ال مأع٦ّرط٣ّمواظؿؽملفؿمل٣ّ: مؼب مواظغملمملذبني، مملحّٕؼ٤ّ

ماظصملػملؼملمملت(،مواظصملػملؼملمملتمتضملينمجؾملؽمل٣ّمأوماىقؿمل٣ّ.مإظبزبمملصهملمأنمؼّٕع٨ّمبغمل٣ّمأد٦ّةمبؾملقملالءم

مد٣ّماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّفملب

مأنماظلقّٕةمواٌؽملفؼملذملقبذملنيمؼبماظصملالممضمملبضمل٦ّن..م* مصالمتعملزملّٓوػ٣ّ()واسػملؼمل٦ّا

ماي٨ّماٌّٖط٨ّممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني

 :موجوءمؼبماظـفلمسـماظربو  اٌنهٍ ػٓ اٌوثب: 

مد٣ّماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّفملب

ماظظملمملحّ٘مخرملؿملهملمأنمؼعملّٝمسػملؿملغمل٣ّمايغمل٣ّمبمملظؽملظمل٨ّمم مبظملّٕضماظظملمملئّٓةمواظّٕبممل مإظب)المتطملمملظ٦ّا

م.ماي٨ّماٌّٖط٨ّممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيماظصملػملؼملمملتماظّٓاعلهمل(

موؼبماظؽملؾمل٨ّمس٤ّماظّٖغمملموإذمملسؿ٥ّ:  :واٌَولخ  اٌنهٍ ػٓ اٌئب -

مبل٣ّماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّ

مم مغلمملءماآلخّٕؼ٤ّموالمتعملذلص٦ّا مشؽملمملءماظلغملرلموالمتّٕضزمل٦ّام)المتضملرملعمل٦ّا اظّٖغممل،مالمتطملؽمل٦ّا

ماظلقّٕم مبفملحمملبؿمل٢ّ ماٌؼملػمل٦ّء ماظرملؿملشملمملن مضػمل٦ّبغمل٣ّ مسػمل٧ّ مؼلؿق٦ّذ مأن مأحّٔروا ماظطملفّٕ، رضّٙ

ماي٨ّماٌّٖط٨ّمطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيماوأًّاعمواظطمل٦ّاؼهمل(
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مم ماظصوي ماةؿقدة مؼؼؾىمغقاؼو مأن مؼلؿطقع سؽلفوموصبعؾمضؾقبممإظبذظؽمأغف

مػـوك موتؿققل. متؿعـر مأخرىمهرصمسؾكماٌمعـ  ماظلؾقؾممتعوظقؿ ماظػؼرلموابـ علوسدة

مرلم.جحؼما موءوأسط

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

م)ض٢ّ:ؼمملمسؾمملديم،التّٖغ٦ّا،والتلّٕض٦ّام،والمتؽملؿؾملغمل٦ّامحّٕعمملتماظؽملمملسم(

مربمملماظؿملؼملنيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

مموعؽملؾملممل ُٔخ اهلل:االٌزياَ ثىؽلا -

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مظػمل)م المتضملؾّٓواماظرملؼملّٗماظيتمازلؾملمملم،مؼ٤ّمؼؽملرلانماظضملمملٕػملّٔرملؼملّٗمواظعملؼملّٕماظالمتلؾق٦ّا

م.مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملنياي٨ّماٌّٖط٨ّممذمملعّ٘(

م:وؼقملطّٓماظّٓؼ٤ّماٌؽملّٓائ٨ّمسػمل٧ّمحنملماًرلمواظضملؼمل٢ّمب٥ّم

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّمممممممحتوَُ رىنُي اٌنهت: -

مو ماظّٔػنمل م.(1)اظظملسملهمل)التغملؽملّٖوا مزائػملهمل( م.وععملؿؽملؿملمملتؾملممل مبمملرػملهمل مصمملظّٓغؿملممل ماٌّٖط٧ّم، اي٨ّ

مربمملماظؿملؼملني ماظغملؽملّٖا

 اظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ:   حتوَُ ِؼبشوح  ري اٌيوعخ -
ماجلمملدط٣ّمس٤ّمعضملمملذّٕةمأزواجمشرلط٣ّ)اعلغمل٦ّم مصؿػمل١ّمػ٨ّماظؽملمملرماحملّٕضهمل(م.م،ا

مربمملماظؿملؼملنيم مماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

                                                                 

(ٔ)  ِّْ ِ كَجَ َِ هللاَّ ج٤ِ ٍَ اَل ٣ُ٘لِوََُٜٞٗب ك٢ِ  َٝ خَ  َّٚ اُْلِ َٝ ََٛت  َٕ اُنَّ ُِ٘يٝ ٌْ َ٣ َٖ ْوُْٛ ْٓبثٜخ ُٔب ٝهك ك٢ اُووإ اٌُو٣ْ )اَُِّن٣

 ٍْ ٤ُِ  (ٖٗاُزٞثخ/–ثَِؼَناةٍ أَ
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مضملصملؿمل٣ّاظماي٨ّمبفملد٣ّحتوَُ اٌَغىك ٌغري اهلل:   -

ماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم.)اعلغمل٦ّامرطؾغمل٣ّمس٤ّماظلف٦ّدمظػملرملؿملشملمملنموالصؽملمملمماظّٖؼّٟ(م

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّمممممممممممممممممممممحتوَُ اخلزبْ: -

مطؿمملبممًلمشل٣ّمأظظمل٦ّامضّٓ.مم(2االول)ماظؽملّٓاءموضبّٕص٦ّن.(1)مِّدوغممليمؼلفّٓونماظّٔؼ٤ّمإن)

م.(الؼـؾؿ٦ّنمطالعؾمل٣ّمسػمل٧ّماظّٔؼ٤ّمرّٕؼ٠ّمتلػملغمل٦ّاموال.م(4)معؽملؾمل٣ّ،والدبؿؿؽمل٦ّامالتغمل٦ّغ٦ّا.(3)

ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ماي٨ّماٌّٖط٧ّ

 حتوَُ ِؼبشوح اٌنَبء اصنبء احلُض:  -
ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

م(5)وتشملؾملّٕوامصمملشؿلػمل٦ّا،مغلمملءط٣ّمسمملذّٕمتماذا.مأصظملؿملمملئ٨ّم)ؼممل مؼبماظؽمللمملءموالتعملّٕب٦ّا.

م(6)مسصملؿمل٣ّمسّٔابمظ٥ّمذظ١ّمضمل٢ّؼظملمع٤ّمإنمايؿملّٚ م محؿ٧ّمابؽملمملئ٥ّمس٤ّمؼلفمللماالبمإنمواسػملؼمل٦ّا.

ماظزملالةمؼضملػملؼملؾمل٣ّموٕمؼ٦ّضصملؾمل٣ّ،م،وٕمؼضملصملؾمل٣ّمٕمان.م(7)مأسؼملمملرػ٣ّمع٤ّمسرملّٕةماًمملعلهملمؼؾػملطمل٦ّا

                                                                 

ك٢ ٍٞه٣ب؛٤ُِلع ثلٍ اٍْ ًج٤و  -أٝالً  –أكٝٗب١: أٝ "أكٕٝ "، رؼ٢٘ ا٤َُل ،أُجغَ ،ٝهل اِٛن االٍْ  (ٔ)

ا٥ُٜٚ اٌُ٘ؼب٤ٗخ ا٣َ،ٝك٢ اُؼٖو اَُِٜ٘ز٢ ،ا٤ٙلذ ا٤ُخ الؽوذ اُزن٤ًو ا٤ُٞٗب٤ٗخ ،ٝإجؼ "اك٤ٌٗٝ 

"،ُٝٔب افنٙ اُؼجوا٤ٕٗٞ ،ُٝلظٞٙ ثل٣الً الُْٜٜ ٣ٜٞح أُولً ،ًبٕ اكٝٗب١ ٝهل ٝهكد ك٢ اُزٞهاح ))أ٣ٜب 

(( ًٝنُي ك٢ )ٍلو ٙٔ:٣ٜٔٙٞك٣ذ -٣وٟٞ ػ٤ِي أؽلاُوة أكٝٗب١ اٗي ػظ٤ْ ٤ّٜو ثغجوٝري ٝال 

 ،ٖٓ ؽل٣ش ػٖ رؾو٣ق ٝارقبم اٌُزبة (. ٛ٘ب اكٝٗب١ ٣وٖل ثٚ اُٚ ا٤ُٜٞك ُٔب ٣زجؼٜب 1ٝ ٘ٔ:ٕاُز٣ٌٖٞ /

 ٝاُؾ٘ ػز٠ِ ػلّ االفززبٕ ٓضِْٜ .

(ٕ)  ً َْ اٌْىَ ٣وٍٞ اُ٘ٔ ػٖ ا٤ُٜٞك ٓب هبُٚ اُووإٓ رٔبٓب فُى َٓ هَبُدوا ََُذشِّ َٓ اٌَِّزَ ِِّ َىاِضِؼهِ() َِّ َُ َػٓ   (ٙٗ)اَُ٘بء/ ٍِ

 (اٌُزبة :٣وٖل ثٚ اُزٞهاحٖ)

إ ػلّ االفززبٕ أل٣ٔبْٜٗ ثؤٕ هللا فِن االَٗبٕ ػ٠ِ ٤ٛئزٚ ،كٜٞ ًبَٓ ،ٝثبُزب٢ُ ؛كال ٣غٞى االٗزوبٓ  (ٗ)

 ٖٓ اُغَْ اُجْو١ ، أر٣ْٞٚ ًٔبُٚ ، ٝٛنا ٓب أ٣لرْٜ ثٚ ا٤َُٔؾ٤خ ،ٝفبُلْٜ ثٚ االٍالّ ٝا٤ُٜٞك٣خ

ََبَء ك٢ِ  –رٔبٓب  –ؾو٣ْ ٓؼبّوح اَُ٘بء ك٢ اُؾ٤٘ ٓٔبصِخ ر (٘) ُٔب ك٢ االٍالّ :)كَبْػزَِيُُٞا اُِّ٘
 ِ٘ ِؾ٤ َٔ َٕ  ،اُْ َّٖ َؽز٠َّٰ ٣َطُْْٜو اَل رَوَْوثُُٞٛ  (ٕٕٕاُجووح /–َٝ

( أُ٘لائ٤خ رؾلك ٍ٘بً ٓؾلكح ،ث٤٘ٔب َٓئ٤ُٝخ األة ػٖ أث٘بئٚ ك٢ االٍالّ ؽز٠ ٍٖ اُجِٞؽ كٕٝ ٙ)
 رؾل٣ل ٍٖ.

 {ٙأُبئلح/–كوٗ ٓٔبرضَ رٔبٓبً ُٔب ك٢ االٍالّ : } ٝإ ً٘زْ ع٘جبً كبّٜٛوٝا  –ٛ٘ب  -االؿزَبٍ (2)
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مؼظملضملػمل٦ّنموعمملمأخشملمملئؾمل٣ّموزرم،صضملػملؿمل٥ّمواالميمملنماظغملرملشملمملمدروبمؼبمؼلرلػ٣ّموٕمع٦ّاسؿملّٓػممل،مؼب

مربمملماظؿملؼملنيممممم.ؼلفملظ٦ّنماسؼملمملشل٣ّمس٤ّمصؾمل٣ّمػّٔامبضملّٓماعممل. مماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

 ٌغري ٍِزهُ: ادلنلائُخ ادلوؤح حتوَُ ريوَظ  -
ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

ماوظؽ١ّماالوثمملنموسؾّٓهمواٌرملّٕطني.مم(1)اظغملمملصّٕؼ٤ّمأبؽملمملءمع٤ّمبؽملمملتؾمل٣ّمؼّٖوج٦ّنماظّٔؼ٤ّمإن

م.م(2ضبرملّٕون)ماظصملالمموؼبموايّٕؼ٠ّمواظدلدماآلطػملهملمبمملظؽملمملرمؼضملّٔب٦ّن.مصبػملّٓونماظؽملمملرمبلؿملمملط

مربمملماظؿملؼملنيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                                 

ًٔب ك٢ أُ٘لائ٤خ ،كول ّلك االٍالّ ػ٠ِ ه٤ٚخ اُْوى ثبهلل ،ٝر٘بُٝزٜب آ٣بد هوآ٤ٗخ ًض٤وح ٜٓ٘ب  (ٔ)

 
ٰ
َٕ َم ب كُٝ َٓ لُِو  ـْ َ٣ َٝ  ِٚ َْْوَى ثِ ُ لُِو إَٔ ٣ ـْ َ اَل ٣َ َّٕ هللاَّ ب )اِ ًٔ ٰٟ اِصْ ِ كَوَِل اكْزََو ِْْوْى ثِبهللَّ ُ ٣ ٖ َٓ َٝ بُء ۚ  َْ َ٣ ٖ َٔ َُِي ُِ

ب ًٔ  (1ٗاَُ٘بء/-َػِظ٤

 رؾوّ أُ٘لائ٤خ ري٣ٝظ ث٘برٜب ألرجبع االك٣بٕ االفوٟ (ٕ)
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 الهتاب األٔه: دزٔع حيٜٗ دزاغا اد ّٖٗا
مؼبم مصلؿعملؿملؼمل٦ّن مػّٔا مصضملػملؿ٣ّ مصكملن ماظّٕبممل، موصمملئّٓ ماظّٕبممل، متؿضملمملر٦ّا مال ماحّٔروا، أبؽملمملئ٨ّ،

شملمملن،مواًِّغمملم،مواظؿؼملمملثؿمل٢ّمؼبمػّٔاماظضملمملٕ.مجؾ٢ّماظصملالم.مأبؽملمملئ٨ّ،ماحّٔروا،مالمتلفّٓوامظػملرملؿمل

مدارماظغملؼملمملل.مإظبعّٔغنملفبمعؽب٤ّمؼظملضمل٢ّمذظ١ّ،موالمؼزمل٢ّم

مدؿملؾبّٓانم مصؼمل٤ّمذؾملّٓمزورًا مزورًا. مصالمترملؾملّٓوا مظػملرملؾملمملدة، مُرػملؾؿ٣ّ مإذا ماغؿؾؾمل٦ّا، أبؽملمملئ٨ّ

مأعمملمماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّماظّٔيمضبمملدنملماىؼملؿملّٝمطاًلمسػمل٧ّمضّٓرمأسؼملمملظ٥ّ.

اظغمُلّٕهمضّٓمأصّٓضمملئغمل٣ّ...مالمتصملؽمل٦ّغمملمأنمأبؽملمملئ٨ّ،ماغؿؾؾمل٦ّا،مووؽملؾ٦ّامط٢ّمعمملمؼـرلمصؿملغمل٣ّم

مظػملؼملقمملطؼملهملموايلمملب...مصغمل٢ّمؼ٦ٍّممميّٕم اظضملمملٕماظّٔيمدؿّٔػؾ٦ّنمإظؿمل٥ّمضمملئ٣ّمظػملكالص،موإمنممل

ماظلؿملؽمملتم مصمملحنمل مأعممل مايلؽملمملت، مصمملحنمل مصرلتعمل٨ّ مواظلؿملؽمملت مايلؽملمملت، مصؿمل٥ّ تّٓون

مصؿملؽملؿصملّٕهماظضملعملمملب.

موال مؼؾبّٕزق م٤ٌّ موؼ٢ّفب مايلمملب.. مبؿملومل مأعمملم مسمملرؼممًل مؼعملّٟ ماظّٔي مظػملظملمملرغ مؼؾملنمل،موؼ٢ّفب

ماٌّٖط٨ّػملعمل٧ّمؼبماظؽملمملرماٌرملؿضملػملهمل.صلؿملؾعمل٧ّمبمملحـممًلمدونمجّٓوى،مودؿملّٓصضمل٥ّماظغمَلّٔؽببهملمظؿمل مماي٨ّ

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مؼبمأعمملدؿمل٥ّمؼضملُّٜمضبؿمل٧ّموؼعمل٦ّل:

ماظغملؼملمملئ٤ّماظيتمتسملضملؾملمملماظؽمللمملء،م مأحؾمملئ٨ّ...ماحّٔروا مؼممل إخ٦ّاغ٨ّ،ماحّٔروا،مواحّٕص٦ّا

متصمل٢ّمبمملضؿملهمًل،مطؼملمملمطمملغوملمعؽملّٔمآالفماظلؽملني...مإٌّأةماظؽمل فلهمل،مشرلماظّٖاػّٓةمؼؾؿػملضملؾملمملمصمملغؾملممل

مجؾ٢ّماظصملالم،موظ٤ّمتضملدلمحبّٕماظّٖوالماظضملصملؿمل٣ّ.

ماظلؼملمملءم مؼب مسػملؿملؾملممل مه٢ّ مظضملؽملهمل مؼغمل٦ّغ٦ّن مع٦ّت٧ّ، مأبؽملمملءًا متػملّٓ ماظؽملفّٗ، مذات إٌّأة

متلكوملمواِّدّٕارماًظملؿملهملمإذاماصؿسملقومل،مدؿّٖلموتؿلّٕب٢ّمبمملظضملمملر.أ.مصمملٌؿملمملهمإذاماِّرضو
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 اٌغّبشــــــــــــــخ: -
متشملؾملّٕ مزوجمملتغمل٣ّ، مضّٕبؿ٣ّ مبعملؿملوملمإذا مصػمل٦ّ مجؿملًّٓا مواشؿلػمل٦ّا مص٦ّضغمل٣ّ، مادغملؾ٦ّه مبمملٌمملء، وا

مذضملّٕةمواحّٓةمشرلمرمملػّٕة،مظ٤ّمتؿشملؾملّٕوا.

مظؾؿوءمايلموػلماجراءمدؼ ماظغوؼيم اظطؿوذيامػلماالرمتوسمأوماظغطسمؼبماظرلدغو

مػقماظشعقرمبـعؿيماظطفورةم مثوغقًو مأعو مأواًل مصقفمػذا ماظعوظؼي ماالردان معـ متطفرلماىلد عـف

ؿكؾصمعـماالصؽورماظظيعقيمممماثـوءماظعزظيماظطؼلقيماٌمضؿفماظ متـؿوبماظروحقيمموػلماظ

اظشكصمؼبمطـرلممعـما جراءاتمطؾؿسماظعرود مؼبماؼومماظصقرثوماوماٌرأةماظقاظدةمخيلم

مغعشماٌؿقؼبموطذظؽمبعدماظعقدةمعـم مٌسماظشكصماظذيمذوركمؼبمغبؾ مأو ماظقالدة ذفر

مطذظؽ مشرلمروػر مٌسمعوػق مأو مماٌؼدلة ماجراء م صعوظقيمتقظدمسزظيمعمضؿفمطؿفوععممأيسـد

ماظؾعضما خرمأومسـدماالدؿقيممطذظؽماٌرأةميظيمابؿداءماظطؿٌم مبعضفؿو اظزوج معع

مبوالضوصيم طؾمذظؽمؼػضؾماٌـدائققنماجراءماظطؿوذيمسـدماظعقدةمعـممإظبوبعدماغؿفوئفمػذا

م ماظمإظباًورج مضؾؾ مطذظؽ ماظققعقي ماسؿوشلؿ ماغفو مبعد ماظؾقً مأو رؼسمصبرؼيممأيصؾوشي

ماظدؼ م ماظؾؾوس مارتداء مضؾؾ ماو مبغطسماىلؿممإظبطوظذبوحي مؼؿؿ ماظطؿوذي مإجراء آخرها

ماغوم مػقلمربل مإد مبشؿقفقن موػلم) ماظطؿوذي مبقثي موضراءة ماىوري ماٌوء مؼب مطوعؾي بصقرة

مظرؼشمإسَل موتلؼؿب متـوزريؿب معصؾؿمبلؿب مروربل مبر مربو مبفرام مإذ ممبصؾؾبؿقبو مارؾقـو دؿبملاٌؾقاذي[

ماٌقاذومعصؾقملمبصؾوشيممبفراممبـمايقوةممبلدؿعـدادػقلمعدخرمإظل(م) ايلماظعظقؿمإنمب

ماظعؾقوءمادؿمػقلموادؿمعـدادػقلمعـطققمسَؾلؿب(م.مإظباظعظؿكمرؾوش مهرد موترتؼلم

مصػلمعؿقنمطؿوبم مؼبمعؿقغفومسؾكماظطؿوذيمواػؿقؿفو ماٌـدائقيمتمطدمطـرلًا إنمبمطـقزغو

غؾقـومؼفقومؼفوغوماٌـدائق مبؼقظف)ماذامششقؿؿممزوجوتؽؿمصؿطفروامبوٌوءممادرذومإدمؼفقومؼعظ

واشؿلؾقامجقدًامبدءًامعـمضؿيمرؤودؽؿمصؾقمبؼقًمذعرةمواحدةمٕمميللفوماٌوءمصؾـمتؿطفروا(م

م مؼذػؾقن ماظلوبؼ مؼب مأبوؤغو مبـيثممإظبطون ماغػلفؿ موؼطؿشقا ماظؾوطر ماظصؾوح مؼب اظرلدغو

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

319 

يمؼبمطؾمشطليمطؿومأنمبماظؽـرلمعـماٌـدائق ممالؼطقؼمانمؼؾؼكمشطلوتموضراءةمبقثيماظطؿوذ

م مظذاممإظبشرلمروػرًا اظصؾوحماظؾوطرمموالغفمالؼلؿطقعمماظطؿوذيمؼبماظؾقؾم غفمربذورمدؼـقًو

ؼطؿشمؼبمعوءمؼعدهمشلذاماظغرضمأعوماذاممطونماٌوءمبوردًامجدًامؼبماؼومماظشؿوءماظؼورريمصؽونم

اٌوءماٌكزونمؼبماٌلكـيموػلماغوءمسبودلمذومصقػيمضقؼيمورضؾيمآبوؤغوما وظقنمؼلؿعؿؾقنمم

رقؼؾيموعؿؿقجفمعـماجؾمانمطبرجماٌوءمبعدمدؽؾفمعـفومعـؿشرًاموعؿقذبًومحبقٌمعلوحيم

ماجؾماظطؿوذيمؼبماؼومم معـ ماٌوء ماظشؿسمطلمؼلكـ موتذلكمهًماذعي مبوٌوء اودعممتأل

مإظبعقرؾمظؾقرارةمبعدماظػضيمبوالضوصيمماظشؿوءماظؼورريم نمبمععدنماظـقوسمػقماصضؾمععدن

مإالم متؿلربمايرارة مأن مدون ماٌوء موؼلكـ ماظشؿس معـ ماآلتقي مميؿصمايرارة مصفق ذظؽ

ماظقضًمايوضرم مؼب مأعو ماظـقوس مععدن مسؾك مصؼط معؼؿصرة ماٌقزة مػذه مجدًا مبطقؽي بصقرة

ماظرذوعيمامصؿعظؿماٌـدائق مؼلؿعؿؾقنمعوءماإلدوظيمأيمهًماظدوشمؼبماظطؿوذيمواؼضًومؼب

ماالغفورم مبلؾىمتؾقثمعقوه مادؿعؿوشلو مطـر ماظغرضمصؼد مشلذا ماالحقاضماٌعدة مسـ غوػقؽ

مأنم مطؿو ماظـؼقؾي مواٌقوه مواٌعوعؾ ماٌصوغع مضؾؾ معـ ماٌطروحي مواظػضيت ماظؽقؿقووؼي بوٌقاد

ايؽقعوتمهذرمعـمادؿعؿولماالغفورمظؽقغفومشرلمروييمظألدؿعؿولماظؾشريمبغقيماظقضوؼيم

ماظـفرممالنمب مذظؽمؼؾؼكمعوء مطؾ معع مجدًا مضكؿي معؾوظغ ماظدوظي مبوالعراضمؼؽؾػ االروبي

ماظطؼقسماٌـدائقيمطوظصؾوشيم نمبماالحقاضمدرسيمجرؼونماٌوءم ماٌػضؾمالجراء اىوريمػق

صقفومشرلمطوصقيمظؽلمؼشعرماٌصطؾغمجبرؼوغفوموضدمتؽقنمػلمظؽـرمضررمعـماالغفورماٌؾقثيم

مخو مواظؿؾقل ماظعدوى ماٌوءمبلؾى معـف مؼؿدصؼ مخزان مايقضمػق معوء معصدر مطون ماذا ري

م مؼعقد مثؿ معضكي مايوالتمراجعممإظببقادطي مػذه مظؽؾ ماظؼؾقل موؼؾؼك عػوػقؿممإظباًزان

ماٌوءم معـفو مؼؿدصؼ ماظل مواظعققن ماالبور متؾؼك مظذظؽ ماٌؾؿقس مبوظقاضع موضؾقشلؿ االذكوص

مود مصقصمريحقؿفو مبعد ماظؾورـقي ماٌقوه مآبور ماو مبودؿؿرار معضكوت مبقادطي مإظبقؾفو

ماحقاضمذبفزةمشلذاماظغرضمػلماالرؾ موالمشؾورمسؾقفو.

مم
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 :الٍص السابع ٔالطتُٕ
م(1)وصمملؼمملماٌالكمآلدم

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مؼمملمآدممالمتؽملضملّٗ...مالمتطملّٟؾب،موالمتؽملّٗؽب،مإنمرب١ّمؼ٦ّصؿمل١ّ:

م.اِّرضالمتغمل٤ّمأبؽملممًلمشلّٔهماظّٓغؿملمملماظّٖائػملهمل،موالمتّٕتغملنملمإٔممًلمسػمل٧ّم

ماظذل متضملرمل٠ّ ماٌصملمملػّٕمال موراء متػملؾملىمل مال ماظشملعمل٦ّس.. مأداء مس٤ّ متؿعملمملسّٗ مال ف..

ماًمملدسهمل..مابؿضملّٓمس٤ّماظظملمملتؽملمملتماظلمملضشملمملت،مواػفّٕماِّحالمماظغملمملذبهمل.

مأثؽملمملءم موضػملؾ١ّ مؼبمذػؽمل١ّ، مرب١ّمحمملضًّٕا موظؿملغمل٤ّ مذّٕػممًل، متغمل٤ّ موال ماًؼملّٕ، متعملّٕب ال

ماظغملالممواظزملؼملومل..مؼبماظعملؿملمملممواظعملضمل٦ّد..موسؽملّٓماظّٔػمملبمواجمل٨ّء.

مؼمملمآدم...

عؽملؿؾؾملممًلمؼبمػّٔاماظضملمملٕ،مصمملنماإلرادةمواإلصّٕارمالمميغمل٤ّمأنمتػملؼمللؾملمملمبؿملّٓك..ممط٤ّمؼعملصملممًل

مزائػملهملمأطمملظؿمل٢ّماظ٦ّرد،مطفملغؾملمملمٕمتغمل٤ّ.

مؼمملمآدم...

معؽب٤ّمؼلّٕقمؼعملؾّٝمؼبمجؾ٢ّماظصملالم

معؽب٤ّمؼِّٖنمؼغمل٤ّمجّٖاؤهماظؽملمملر

معؽب٤ّمؼطملّ٘مزوجهملمصّٓؼعمل٥ّ،مؼؾبػمل٠ّؽبمؼبماظؽملمملرما٦ٌّضّٓةمحؿ٧ّمتّٖػ٠ّمروح٥ّ

ممعؽب٤ّمؼسملمملجّٝمأرعػملهملمؼؽملؾّٔمؼبمجؾ٢ّماظصملال

معؽب٤ّؿبمطبؿ٢ِّمبضملّٕوسمشرله،مصمملىقؿمل٣ّمعفملواه

معؽب٤ّؿبمؼؾملفّٕمزوجؿ٥ّموؼؿّٖوجمأخّٕى،مؼؾبضملّٔبمؼبمعلؿ٦ّدسمملتماظؽملمملر

                                                                 

 .2ٕٔٓ، ٔك. ٓ٘نه اُؾب٣ي، ٛ صحف يحيى/ الكتاب األول: دروس يحيى دراشا اد يهيا(ٔ)
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مإٌّأةماظيتمتّٖغ٨ّمتزملؾّّموض٦ّدًامظؽملمملرماِّصّٕان،موالمتّٕغ٦ّامسؿملؽملمملػمملمظؾؿملوملماظغملؼملمملل

معؽب٤ّمذػنملمعّٝمزاغؿملهمل،موبّٔرمصؿملؾملمملمبّٔورماًشملؿملؽهمل،مؼؾبضملّٔقببموإؼمملػمملمسّٔابممًلمذّٓؼًّٓا

مصملّٟمبضملّٓمع٤ّمنّٗمايؿملّٚ،مؼؾبقفنملمؼبمشؼملمملعهملماظصملالمعؽب٤ّمضّٕؾببمزوجؿ٥ّموٕمتؽمل

معؽب٤ّمؼؿضملمملَطماظّٕبممل،موص٦ّائّٓهمع٤ّمذػنمللبموصسملهمللب،مؼؾبؽملؾّٔمؼبمجؾ٢ّماظصملالم

مؼؽملسملّّم مأن مدون مسػملؿملؾملممل، مايزمل٦ّل موضبمملول مواظذلف، مواظظملسملهمل ماظّٔػنمل مؼضملرمل٠ّ عؽب٤ّ

ماِّبّٓ.مإظب،موؼظملؽمل٧ّم(1)سّٕضممًل،مميوملمعّٕتني

ماي٠ّ،متؿعملّٓم مض٦ّل مس٤ّ موؼذلاجّٝ مايعملؿملعملهمل، مسػمل٧ّ مؼّٓه مؼسملّٝ اظؽملمملرمسػمل٧ّمذظملؿؿمل٥ّ،معؽب٤ّ

موؼعملؾّٚمسػمل٧ّماىؼملّٕمبؿملّٓؼ٥ّ.مؼشملػملنملما٦ٌّتمصالمؼؽملػمل٥ّ.

مع٤ّم مأح٦ّاٍض مؼب مؼضملّٔقبب مبؾمل٣ّ، موآع٤ّ مواظّٓجمملظني مواٌؽملفؼملني ماظلقّٕة ماتؾّٝ عؽب٤ّ

ماظّٖعؾملّٕؼّٕ.

مؼمملمآدم...

معبّٕ،م مع٤ّ مغضملاًل موؼؽملؿضمل٢ّ مأد٦ّد، مبّٕداءلب مؼؾبغملل٧ّ محعملؿملعملؿ٥ّ، مشرل موأزؾملّٕ متػمل٦ّقبن عؽب٤ّ

مذلكمؼبماٌشملّٕاث٨ّمحؿ٧ّمتّٖػ٠ّمروح٥ّ.وؼغمل٦ّنماظصملالممضمملئؼملممًلمع٤ّمأعمملع٥ّموع٤ّمخػملظمل٥ّ،موؼؾب

معؾملمملويماظصملالم.مإظبظغمل٣ّمهّٓثؽملممل،موأوضقؽملممل،مصالمتضملؼملػمل٦ّامد٦ّءًا،موالمتؽملقّٓروام

مواي٨ّماٌّٖط٨ّ

م

م

                                                                 

ٕ: أُٞد األٍٝ ٝكن أ) ُٔ٘لائ٤خ، ٛٞ ٓٞد اُ٘بً ًِْٜ، ٣ٌٕٝٞ ػ٘ل ٓلبههخ اُوٝػ ( أُٞد ٓورب

٢. أٓب أُٞد اُضب٢ٗ، كٜٞ اٗلٖبٍ اُوٝػ ػٖ اُ٘لٌ )اُْ٘ٔضب( كبُوٝػ األهٙٝاُ٘لٌ ُِغَل 

٢ٛ هٞح اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ، ث٤٘ٔب اُ٘لٌ أكاح اُؾ٤بح ثؼل أُٞد، ٝػ٘لٓب رـبكه اُ٘لٌ ٝاُوٝػ 
أُئ٤ٖ٘ٓ، ث٤٘ٔب ر٘لَٖ اُوٝػ ػٖ اُ٘لٌ ػ٘ل ؿ٤و  اُغَل، ٣جو٠ االرؾبك هبئٔبً ث٤ٜ٘ٔب ػ٘ل

 أُئ٤ٖ٘ٓ أٝ اُقبٛئ٤ٖ، ٝٛٞ أُٞد اُضب٢ٗ.
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 ض ػشزبيادلبحج اخل

 يزاطٍى طمىص انىفبة ػند انصببئت ادلندائٍت

 اوال : ِواٍُُ ادلىد:
مإٌّادؿمل٣ّماظّٓؼؽمل متؾّٓأ ماظرملكّٙماحملؿسملّٕ مسالعمملتما٦ٌّتمسػمل٧ّ متصملؾملّٕ ؿملهمل،موػ٨ّمسؽملّٓعممل

مو"االطػملؿملػملهمل"م م م"ضؼملمملذ٨ّ" مؼػملؾّٗماظغملظمل٤ّ مث٣ّ ماىمملري، مبمملٌمملء ماظرملكّٙماحملؿسملّٕ مؼطملل٢ّ بفملن

م ماآلسموتّٕعّٖ مع٤ّ ماالجّٕاءاتمضؾ٢ّمانمتظملمملرقماظؽملظملّٗم"غرملؼملـممل"ممإظبوػ٨ّ متػمل١ّ موتؿ٣ّ اظؽمل٦ّر.

مأتوملمع٤ّمظّٓنماًمملظ٠ّ،مأومبؿملوملمايؿملمملة،مغصملؿملظملهملمرمملػّٕةمصبنملمأنم مطؼملممل اىلّٓمالنماظؽملرملؼملـممل

م.س٦ّإماظؽمل٦ّرمإظبتزملضملّٓممدبّٕجمغصملؿملظملهملمرمملػّٕهمأؼسملممًلمط٨ّ

مؼػملظملّٜماحملؿسملّٕمأغظملمملد٥ّماِّخرلة،موبضملّٓماظؿفملطّٓمبفملنماحملؿسملّٕمظؾ٧ّمغّٓاءمرب٥ّ:م سؽملّٓعممل

مإنمطمملغوملمعظملؿ٦ّحهمل،موؼطملشمل٨ّمبطملشملمملءمغصملؿملّٟمع٤ّمضؼملهملمراد٥ّم مإظبتشملؾ٠ّمأجظملمملغ٥ّمسػمل٧ّمبضملسملؾملممل

موؼلف٧ّمسػمل٧ّمصّٕاشمغصملؿملّٟمؼظملزمل٢ّمبنيمجـؼملمملغ٥ّموصّٕاذ٥ّمذّٕذّٟمضشملينم أػبّٙمضّٓعؿمل٥ّ،

مىؾملهملماظرملؼملمملل.موالمؼ٦ّارىمجـؼملمملغ٥ّمعـ٦ّاهمأومشرلهمظ٦ّغ٥ّمأبؿملّٚ،مسػمل٧ّمأ نمؼغمل٦ّنمع٦ّاجؾملممًل

معمملسمملدتماظؿمل٥ّم متضمل٦ّدمإظؿمل٥ّمايؿملمملة،مواذا اِّخرلمضؾ٢ّمعّٕورمدؿهملمدمملسمملتمسػمل٧ّماِّض٢ّمظّٕمبممل

مايؿملمملةمالمؼلؿضملؼمل٢ّمطظملؽمل٥ّمظ٥ّمأومظطملرلهمعّٕةمأخّٕى.

م ماظزملضمل٦ّد مغظملّٗماٌؿ٦ّؼبمؼب ماظيتمتلمملسّٓ م"عؽملّٓظـممل"، مسؼمل٢ّ مصبنمل ماظ٦ّصمملة س٦ّإممإظببضملّٓ

ثالثهملمأؼمملممؼبمبؿملوملماٌؿ٦ّؼب،مالنمغرملؼملـمملماٌؿ٦ّؼبمتؾعمل٧ّمثالثهملمأؼمملممتذلددمبنيمماظؽمل٦ّر،موتؾعمل٧ّ

اظعملدلمواظّٓار.موبضملّٓمأنمؼ٦ّارىمجـؼملمملنماٌؿ٦ّص٧ّماظذلابمصبنملمخؿ٣ّماظعملدلمبمملظلغملؽملّٓوظ٥ّمط٨ّم
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المؼؿضملّٔبماٌؿ٦ّص٧ّمؼبماظعملدلمع٤ّمضؾ٢ّمعالئغملهملماظصملالم،موؼؾعمل٧ّماًؿ٣ّمثالثهملمأؼمملمموػ٨ّمأعمملغهملم

م. مملِّرضنملمازاظهملماًؿ٣ّمط٨ّمالمتؾعمل٧ّمغظملّٗماٌؿ٦ّؼبمعّٕب٦ّرهملمب.موؼبماظؿمل٦ّمماظـمملظىملمصباِّرض

م مٌّٓة م"ظ٦ّصمملغ٨ّ" مصّٓضمملت مشلممل مؼضملؼمل٢ّ ماظضملمملٕ مػّٔا مع٤ّ مغرملؼملـممل مرحؿمل٢ّ ؼ٦ّعممًلمم45وسؽملّٓ

مبمملظزملضمل٦ّدم مؼلمملسّٓػممل مع٤ّمؼ٦ّمماظّٓص٤ّ،موسؼمل٢ّماظػمل٦ّصمملغ٨ّمػّٔا س٦ّإماظؽمل٦ّر،موؼؾضملّٓممإظباسؿؾمملرًا

م موص٦ّشلممل موسؽملّٓ مرحػملؿؾملممل موخالل مسؽملؾملممل. ماظرملّٕؼّٕه مؼؿ٣ّممسمملٕمإظباالرواح مابـمملػؿمل٢ّ عػملغملممل

مأتوملمع٤ّمسمملٕممإظبدقملاشلممل:مع٤ّمأؼ٤ّمأتؿملومل؟مو أؼ٤ّمأغوملمذاػؾهمل؟مصذلدمسػملؿمل٥ّمغرملؼملـممل:مبفملغؾملممل

معػملغملمملمماِّرض مصؿمللفملشلممل مرمملبممل"، م"طؿملؼملزملممل ماظشملؿملنمل ماٌغملمملن مسب٦ّ مذاػؾهمل مواغؾملممل "تؿملؾ٢ّ"،

موتضملؼملؿملّٓكم مورزل١ّ مإزل١ّ مأي م موبرلخّٕتّْ"، موعزملؾؿّْ موروسلّْ م"اسلّْ ابـمملػؿمل٢ّ:

مصضملػملومل؟ موعمملذا مضّٕأت معمملذا مؼشملػملنملمموصالت١ّ؟ مجمملء معلغملني مسؾّٓ ماغممل مغرملؼملـممل: مسػملؿمل٥ّ صذلد

موبّٕطؿغمل٣ّم مرغبؿغمل٣ّ مأرػملنمل مشلّٔا مبمملحذلام، مدمملجًّٓا ماظلؼملمملء مردمملظهمل موؼقملدي اظّٕغبهمل

م مؼفملت٨ّ مع٤ّ مط٢ّ ماٌالك: مسػملؿملؾملممل مصرلد مد٦ّفمؼؾبلممللموضبمملدنمل،ممإظبوحّٕادؿغمل٣ّ. ماٌغملمملن ػّٔا

م مبمملظزملضمل٦ّد مظ٥ّ مغلؼملّّ مجلؼمل٥ّممإظبوبضملّٓػممل مأدّٕار مسػمل٧ّ مؼلؿملشملّٕ مػ٦ّ مدام معممل ماظشملؿملؾهمل اِّعمملط٤ّ

م.مملدياٌ

مايّٕاسم مع٤ّ ماثؽملمملن موؼفملت٨ّ ماٌشملّٕاثممل، محّٕاس مسػمل٧ّ مابـمملػؿمل٢ّ معػملغملممل مؼؽملمملدي مذظ١ّ بضملّٓ

انممإظب"غمملرّٕي"مبّٖورقمع٤ّماظّٔػنملمؼفملخّٔانمغرملؼملـمملموؼزملؾطملمملغؾملممل،موؼسملضملمملغؾملمملمؼبمسمملٕمخمملصم

مظػملّٔػمملبم موؼؽملمملديمسػملؿملؾملممل عالكمضؾ٢ّمم360سمملٕماواثّٕ.موبضملّٓمذظ١ّمؼؿظملعملّٓػمملممإظبؼفملت٨ّمدورػممل

سػمل٧ّم"ضؼملمملذ٨ّموطػملؿملػملهملموطلؾهملمودػؾهمل"،مبضملّٓمذظ١ّمت٦ّزنمماٌؿملّٖان،موؼؿظملعملّٓوغؾملمملمإظبانمتزمل٢ّم

مغمملضزملهملماٌالبّٗ مطمملغوملمغرملؼملـممل طفملنمؼؿ٦ّص٧ّماظرملكّٙمبّٓونمعالبّٗمدؼؽملؿملهملمم-ؼبماٌؿملّٖان،مصكملذا

مبمملٌؿملّٖان،ممحؿملىملمصبنملمأنمؼضملؼمل٢ّمشلمملم"ضؼملمملذ٨ّ"مطمملع٢ّمؼبمأؼمملمماظؾؽملف٥ّمم- صالمت٦ّزنمغرملؼملـممل

مملذ٨ّ"مصؿزملؾّّمبّٔظ١ّمرمملػّٕةمأومأؼمملمماظدلوغمملؼممل،محؿ٧ّمتلؿػمل٣ّماظؽملرملؼملـمملمػّٔاماظّٕداءماظ٦ّػمملجم"ضؼمل
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مانمت٦ّزنممبؿملّٖانماواثّٕموت٦ّاص٢ّم مذظ١ّمؼلؼملّّمشلممل مبضملّٓ مأيمذ٨ّء. مؼؽملعملزملؾملممل مال مطمملعػملهمل غعملؿملهمل

م م مصؿملؾملمملممإظبرحػملؿؾملممل ماظؿملؼملؽمل٧ّ ماِّوظبموػ٨ّ ماظغملظمل٥ّ ماظغملظملؿني: ماحّٓى مؼب موت٦ّضّٝ ماظؽمل٦ّر، سمملٕ

غرملؼملـمملمذؿملؿ٢ّماب٤ّمآدم.موؼبماظغملظمل٥ّماظؿمللّٕىمت٦ّضّٝمغرملؼملـمملماظرملكّٙماٌؿ٦ّص٧ّ،مصمملذامٕمتّٕجّّم

ماٌؿ٦ّص٧ّمسػمل٧ّمطظملهملمغرملؼملـمملمذؿملؿ٢ّمتّٕد٢ّمطظملهملمغرملؼملـ .م1عشملّٕاثهملمظؿؽملممللماظضملعمل٦ّبهملماٌظملّٕوضهملمإظبممل

مؼفملت٨ّمعػملغملمملم"اشلؾرملؾممل"مؼبم ماظضملعمل٦ّبهملماٌشملػمل٦ّبهملموتؿكػملّٙمع٤ّمذغؾ٦ّبؾملممل وبضملّٓمأنمتؽملممللماظؽملرملؼملـممل

ط٢ّمؼ٦ّممأحّٓ،موب٦ّادشملهملمض٦ّةمسفالتماظؽمل٦ّرمتفملخّٔماظؽملظمل٦ّسماظيتمدبػملزملوملمع٤ّمذغ٦ّبؾملمملموؼؿ٣ّم

م محؿملىملماظؿضملؼملمإظبإردمملشلممل م"صّٕاتمزؼ٦ّا" ماردمملشلممل مؼؿ٣ّ موبضملّٓػممل ماظؽملؾملمملئ٨ّ، ماظلؼملمملوي مإظبؿملّٓ

م متزمل٢ّ مصمملغؾملممل مرمملػّٕة مغعملؿملهمل ماظؽملرملؼملـممل مطمملغومل ماذا ماظؽمل٦ّر. ممإظبس٦ّإ مومبّٓة ماواثّٕ م45عؿملّٖان

مسمملٕماواثّٕمتّٔػنملم مانمتضملدلماظؽملرملؼملـممل مبضملّٓ ماظغملّٕام. معّٕور معغملّٕعهمل معضملّٖزة مومتّٕ مإظبؼ٦ّعممًل،

مآ مأحظملمملد مودغملمملغ٥ّ ماًظمل٨ّ موػ٦ّاظضملمملٕ مطرملشملممل"، م"عرمل٦ّغ٨ّ ماظضملؾملّٓ مسمملٕ م"آدممسمملٕ ماًظمل٨ّ دم

ماظؽمل٦ّراغ٨ّم مغصملرلػممل معّٝ مغرملؼملـممل متؿقّٔ مذظ١ّ موبضملّٓ مربممل". مذؿملرملالم م"عػملغملممل موضبغملؼمل٥ّ طلؿملممل"،

"دع٦ّثممل"،مصغمل٢ّمإغلمملنمظ٥ّمذؾؿملؾمل٥ّمؼبمسمملٕم"عرمل٦ّغ٨ّمطرملشملممل"،موسؽملّٓماهمملدمغرملؼملـمملمعّٝمدع٦ّثمملم

ماشلؾرملؾممل"مؼبمزورقمغ٦ّراغ٨ّ،موتّٔػنملم م"عػملغملممل مؼؾبضملؽبؾكبّٕػممل ماظضملصملؿمل٣ّ ماظؽمل٦ّراغ٨ّ ماظغمللمملء م مإظببؾملّٔا

س٦ّإممإظبيتمالمهزمل٧ّمظؿملغمل٦ّنمػؽملمملكمعلؿعملّٕػمملماظؽملؾملمملئ٨ّ.موتزملضملّٓمبضملّٓمذظ١ّمس٦ّإماظؽمل٦ّرماظ

م مؼب ماظلؾضملهمل ماظضمل٦ّإ متعملشملّٝ محؿملىمل مرّٕؼ٠ّ ماضّٕب مدمملظغملهمل ماظؽمل٦ّرمم75اظؽمل٦ّر موس٦ّإ سمملعممًل.

م مع٤ّ مأطـّٕ مصؾمل٨ّ مػّٔهمم360000الهزمل٧ّ ماحّٓى مؼب م"غرملؼملـممل" موت٦ّضّٝ ماظؽمل٦ّر، مع٤ّ سمملٕ

م.اظّٓؼؽملؿملهملماظضمل٦ّإمط٢ّمحلنملمغصملمملصؿ٥ّمواظؿّٖاع٥ّمبفملص٦ّلماظّٓؼ٤ّموحلنملمعّٕتؾؿ٥ّ

                                                                 

( وصْ إٌفظ فٍ اٌّؼزمذاد إٌّذائُخ َّبثً رّبِبً اٌّؼزمذاد اٌّظشَخ، ِغ فبسق واح ٔ)

هى أْ ِب َىصْ فٍ اٌّؼزمذاد اٌّظشَخ هى اٌمٍت الػزمبدهُ ثأٔه ِشوض االدغبط 
بة اٌّزىفً فٍ اٌؼبٌُ اِخش وبْ اٌّظشَىْ اٌمذِبء َؼزمذوْ ثأْ واٌزفىُش، فؼٕذ دغ

لٍت اٌُّذ َىضغ ػًٍ اٌُّضاْ فٍ وفخ وسَشخ اإلٌهخ ِبػذ فٍ اٌىفخ االخشي، فبرا 
سجذذ وفخ اٌشَشخ فئٔه َذخً اٌفشدوط، وأِب إرا سجذذ وفخ اٌمٍت فئٔه َزهت إًٌ 

 اٌفٕبء.
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 ِالثٌ ادلىد )لّبشٍ(: -
ممبيبسم معيبلف موتؾدل مبوٌوء مؼطفر مأجؾف موؼؼذلب ماٌـدائل ماظػرد مضبؿضر سـدعو

االحؿضورماًوريمبفامأيماظؽػـما بقضاموػقمأذؾفمبوٌيبسماظدؼـقيم)ردؿف(موظفمأرقلم

موبطؾىمعـفمإلميوغفم ماةؿضر مهًمسؾؿ مصبريمػذا مورمبو مبفا مخوري موخقوري تػصقؾ

مذهماظطؼقس.بف

م: اٌوٍزخ -1

طلوءماظـقرماظذيمؼرتدؼفمدؽونمسوٕما غقارمضؾؾمسوعيممإظبرداءمضط مخوظصامؼرعزم

م مدؼـفؿا مطوغًمتؾؾسمصؼطمسـدماٌـدائق مورجول مبؾ معطؾؼًو مرزلقًو مظؾودًو ماظردؿي متؽـ ٕ

إجراءماظطؼقسماظدؼـقيموخوريمؼبمأؼومماآلحودم نمؼقمما حدمػقمؼقممرؼللمخوظصمػذام

ماظعوعيمب مظرجولماظدؼـمأعو مأثـوءمإجراءماظطؼقسماظدؼـقيمصؼطموميؽـمشلؿمصوظـلؾي رلتدوغفو

تلدؼيماظػرائضماظدؼـقيمطوظصيةمؼبمظؾودفؿماظعوديماظذيمؼؽؿـػفماظؾقوضمععمشطوءماظرأسم

ماحذلاعًومظعوٕماظـقر.

فمادؿعؿوظ)طلقؼو(موؼؽقنمعؼدارهمحلىمرقلماظرجؾمواظشكصماٌرادم)اظؼؿقص(اظـ٦ّب:م-2

مم(.4وؼؽقنمرقلماظؼؿوشمحقاظل)

ضطعؿونمرغرلتونمعـمغػسماظؼؿوشمدبوطمعـمخورجماظـقبمؼبمأسؾكماظـوحقيمماظّٓذهمل:م-3

ماظذلعقذام ماظدؼـ مرجؾ مصقف ماظذيمؼصـع ماٌؽون موػل ماظصدر مصؿقي معـ اظقؿـك

م مؼرتؼل مأن مؼرؼد ممإظباظذي معرتؾي ماٌعؿقظيممأبّٕااظغملؽملّٖا ماظصغرلة ماٌشو ضـقـي

اظردوظيماظطوػرةمؼقرؾفوماظشكصمم)اغغملّٕتمملمدخؿملممل(وتلؿكمبطرؼؼيمدؼـقيمخوري

مابوثر.مإظبفمجاٌؿقصكمؼبمأثـوءمسرو

مأيماظلروالموػقمرقؼؾموسرؼضموعردبلموطبوطمبطرؼؼيمخوري.ماظرملّٕوال:م-4
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اظؾطـموؼذلكمأحدمررؼبماظؿؽيمدونممإظبوػلماًقطماظذيمؼشدمصقفماظلروالمماظؿغملهمل:م-5

ماظطرف مؼقضع موظدىماظشدمصبىمان مصققماظطرفمماظعروةمخقوري شرلماٌكوط

م ماظؽرطقذي ماظطرف مؼؿدظب مربطفؿو موح  ماٌكوط ماظعروة اىفيممإظباٌكوط

ماظقؿـك.اظؽرطقذيم

وتؾػمحقلمأوماطـرمم(م1َ5ورةمسـمضطعيمرقشلومحقاظل)وػلمسؾماظضملؼملمملعهملم)بّٕزغعملممل(:م-6

ماظدؼـم مظرجؾ موتلؿك ما ؼلر ماظؽؿػ مصقق معدالة ماظـفوؼؿ  مإحدى موتذلك ظرأس

ضؿيماظرأسممإظبف(محقٌمؼؾػفومحقلمصؿفمػقمأوماييظقيمراصعلماىـوزةموتؾػم)بـداع

ماٌؼدديم ما ذقوء متؾقث معـع معـفو مواظغوؼي ماظعؿوعي معـ ماظقؿـك ماىفي مؼب وتدس

مواظطوػرة.

ماظؽؿػ مماظؽملزملؿملظملهمل:م-7 مسؾك متؾؼك م)عقلرة( محوصي موصقف ماظؼؿوش معـ مرقؼؾ مذرؼط وػل

م(مم2َ5ؼؿوشمورقشلومحقاظلم)وبوظـلؾيمظرجؾماظدؼـمتؽقنمبـػسمسرضماظ

مؼؾػفومرجؾماظدؼـمبطرؼؼيمخوريمسـدمعزاوظيمرؼسماظصؾوشي.

مؼلؿكماظرأسمؼؾػمم60وػلمحزاممرقؼبمؼؿلظػمعـماشلؿملؼملمملغهمل:مم-8 مواحدًا موخقطًو خقطًو

م) ماجملؿقع مصقؽقن موشرزاتمخوري مبدورات ماظلؿ  مصب61عبقع ىمأنم(

مايلمصؼط.مقفما بقضمظذطرماظغـؿظصتؽقنماشلقؿوغيمععؿقظيمعـما

مبوظعروةموتـؿفلمبوظؽرطقذيموترعزمأؼضًومظؾـفرمحقٌماٌـؾعمواٌصىموذدػومظفم تؾدأ

مبؾػؿ مترعزانم ماًصر متؾػمحقل مذدػو اظروحمواظـقشؿـوموسؼدت ممإظبعغزىمدؼ مصعـد

معـمسوٕماظـقرم ماظـقشؿـو ما وظبممتـؾمدخقل اىلدمصؿؽقنماظعروةمعؿففيمسبقممإظباظعؼدة

مواظعؼدة مما دػؾ مترعز ممإظباظـوغقي ماىلد ماظـػسمعـ متؽقنممإظبرحقؾ موسـدػو ماظـقر سوٕ

ماظعروةمعؿففيمسبقما سؾك.
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متعؿدلمرعزماظـقرمواظطفورةممتـعمأػؾمم مضبؿلماظؾقً...(م غفو متعؿدلمطقرز ) غفو

نمرفورتفؿمورفورتفومأيمتؽقنمدؾؾًومؼبمواظؾقًمعـمأنمؼؼذلصقامذغؾًومؼش مبوظـػسمؼؼؾؾمعؽ

م:رورلاظؾقًمعـماظغبوؼيمأػؾم

مسؾكمعقجفًومزؼقامػقؾؾمعؾؽومظلونمسؾكمربقبوماظؽـزامعؿقنمؼبماظصددمشلذامإذورةمػـوك

مزفقرمعـماظصقفمجزمآدممؼوماغفض))ماظـكؾيمعـمآدممظؾوسمطونمأنمبعدما ولماظرجؾمآدم

معومآدممغػذ((مجلدكمىؿولمظؾودًومظؽمتصـعمطلمزوجؿؽمحقاءمسؾكموأسطفماًرافمتؾؽ

ماظقضًمذظؽموعـموا شطقيمواظقدوئدماٌيبسموشلومظفمحقاءموغلفًماٌيكمعـمادؿقحوه

م.اظذطرماظقرج معـماجملزوزماظصقفمعـمتـلٍماشلؿقوغيموالزاظًماظصقؼبماظؾؾوسماغؿشر

ممملسماظشملعملّٗماٌؽملّٓائ٨ّمعؽملؾملممل:ؾػملظػؽملمملكمعػملقعملمملنمؼبمام-

ماظؼطـموضبصؾمسؾقفومؼبمأدؾقعم-أ مأو مايرؼر معـ مأيماظؿوج اظطراديمم)اظؿغملّٕؼّٗ(اظؿوشي

مظقؾؼكمؼلؿعؿؾفوماظعؿرمطؾف.

مم-ب مؼوور مبطرؼؼيمم)اًمملمت(اظشقم مزؼقا( مؼوور م)ذقم ماظذػىماًوظصمعـؼقشمسؾقفو عـ

م.سـدماًؿؿمعؼؾقبيمحبقٌمتؽقنمطؿوبؿفمرقققي

مسؾكمػذهما ذقوءماٌفؿيمسـدمتؿقصبفمم-ج ماٌؼدديموضبصؾماظذلعقذا ماظزؼؿقن مسصو اٌرطـو

م.اظؿمملج(م–اظزمل٦ّىمملنمم–)خمملمتماٌػمل١ّمظطراديماظلؾعيمااظؿؽرؼسمطؿؾؽمأرضلمؼبمأؼومم

متعؿدلمطويرزم مردؿيم غفو ما ضؾ مسؾك مصقف متؽقن مأن مبقًمعـدائل صبىمسؾكمطؾ

اظذيمضبؿلماظؾقًمعـماظشرورموانمايػوزمسؾقفومغظقػيموجوػزةمظيدؿعؿولمعـمواجؾوتم

ماٌـدائلماٌكؾصمظدؼـف.

م

م

م
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 ربـــــــــــــــآ الكــــــــــــــــاجت
وتؽقنماظؼؾقرمبوووهماظشؿولمطؿومذطرغومسبقماظؼؾؾيماٌـدائقيموبورتػوعماسؿقوديمسؾكم

م..ماعومدصـمرجولماظدؼـمصؾفؿم ماظرػسم)اظؾقد(مضؾوظيماظشؿولماؼضًو ماثـوء موجفف مؼؽقن ان

موعوم م)اٌرطـف( مرقىوغف مععف موؼدصـ ماظرػقس مذؼ موعرادقؿ ماظؽػـ مغقع مؼب مخوري رؼقس

ماظد ماظطؼقس معـ مؼلؿعؿؾف ماخرى معؾقؼوت موعـ مإٌّح٦ّممؼـقي مرػملنمل ماٌـمملل مدؾؿمل٢ّ )وسػمل٧ّ

مبطملّٓاد مؼب ماظ٦ّاضضملهمل مداره مؼب مؼّٓص٤ّ مان ماوالده مع٤ّ مؼبمحؿملمملت٥ّ ماظضملؿملّٓان مدخؿمل٢ّ اظّٓورةم-اظرملؿملّْ

مؼّٕؼّٓمالنماظّٓارمعػملغمل٥ّموصضملاًلم مبّٔظ١ّماظرملّٕوطماظّٓؼؽملؿملهملمايعملهملمؼبمدصؽمل٥ّموذظ١ّمظؿ٦ّصّٕمعممل عؿؾضملممًل

ممملت(.غظملّٔمرػملؾ٥ّموالمؼّٖالمضدلهمع٦ّج٦ّدًامؼبمحّٓودماظلؿؿملؽمل

وغورقرائلماخرم)جـىمبـدرماظزػرليم(مرؾىمانمؼدصـمؼبمبلؿوغفماٌؾقؼمبدارهمؼبم

مممصـػذمرؾؾفموالؼزالمضدلهمعقجقدمػـوك..1934غوحقيماٌشرحمدـيم

وسـدماؼداعماىـؿونمؼؽشػماظقجفمداخؾماظؾقدمسؾكمانمؼؽقنمعيعلًومظيرضم...م

مـوزة...االتقيمضؾؾمرصعماىػلمأدرواهمم(اظػوهي)وتؼرأمدقرةم

مذملذملذملذملذملذملذملذملذملاي٨ّماظضملصملؿملمبفملد٣ّم٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٨ّمربذملذملذملبرملؼملؿملؾمل٦ّنمادػ م٣ّ

موارواهمدػذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّصذملذملذملظ ممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملممل مّٕانمذملذملذملذملذملاٌطملظملّٕةمواظّٕضمملموشظملم٨ّ

مػشملذملذملذملذملذملذملمملبذملذملذملوذ ممذملؽملظملذملذملذملذملّٗاًشملمملؼمملمتؾملّٓيماظم٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملؼذملذملذملذملذملذمل٠ّ

ماشلذملذملذملذملذملذملغؾمل٦ّؼػمل مذملذملذملذملذملذملذملمملزماغرملؼملذملذملذملذملذملذمل٨ّ مص٧ّ(مصمملحنملمػّٔام)اد٣ّماٌؿ٦ّمؿممل

م)ماٌػمل٦ّاذذملذملذملذملذملذملادؼػمل مذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٨ّ م٥ّذملذملذملذملذملاظـ٦ّابماظّٔيمارج٦ّمظمم٥ّ(

ممملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملشظملّٕانماًشملمملؼمػمملزامعلؿملعملـمملموذمملب٠ّمػشملمملؼ٨ّمغؾمل٦ّؼػمل٨ّماد
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م اٌجبُٔه واٌزبثىد: -1
ماظؼصى مععف ماٌكؾقط مشرل ماظدلدي معـ ماظؾوغقف مماتصـع مؼرعز اظعـصرممإظبواظدلدي

م)اظلوظى(موسددماظدلديماٌلؿعؿؾمظقسمربددًامما غـقيمأيمأداة ماٌلؿؼؾؾ ماظعـصر اظرحؿ

مؼعؿؾم حؾولمعـماظؾقػماٌعؿقلمم4اموؼؿطؾىما عرمضقوسمرقشلوموظقسمحبفؿماٌؿقصكوإ و

ممتعؼدما عؿورم4عـمدعػماظـكقؾمأومعـمحؾولماظؼطـماىوػزةمرقلمايؾؾماظقاحدمعـفوم

ماظ موتؾػمطي ماٌـؿصػمأيمتشد معـ مأربعيمحيظقيما ربعي مؼلتل مثؿ ماظقدؼـ شدت مبؽؾؿو

م محزعي مؼلخذون معؼوبؾمحؾؾ مواحد موطؾ مابوثر معؼوبؾ مووجقػفؿ مصبؾلقن عـمشرلمربدد

م4م–م3م)اظدلدي مؼؽقنم( ماظدلدؼوتمحبقٌ متؿعوضى مضصرلًا ماظدلدي مطون موإذا بردؼوت

م عرمؾولمطؿومظدلديمؼبماظقدطامؼؾػماييظقيمايوتؾؿؼلمأررافمامسؾكماىوغؾ جذورػؿو

موسدمماظؿشوبؽامغضعماظقؿ مسؾكم ماظعؿؾقي مظؿلفقؾ وغضعماظدلديموغؾؼػفمؼبمما رضآغػًو

مجفيم ماظقلرىمسؾكمجفيماظقؿ مأيمتؽقنمدائؿًو ماظقد مايؾؾمؼب مغضع مثؿ ماظقلرىا اظقد

م ماظدلدؼوتمؼبمطؾمظػيمتذلكمعلوصيمما رضاظقؿ مسؾك متقضع أروبعمب مظػيمم4وسـدعو

متـؿفلماظعؿؾ وضقودفمماقيمتعؼدماظـفوؼوتمحؿكمالمؼـػرطماظدلديموؼؿشؿًوأخرىاموسـدعو

مسؾكمحفؿماٌؿقؼب.

م مؼرعز مواظؼصى ماًوظص ماظؼصى معـ مصفق ماظؿوبقت مسـ ماظذطريممإظبأعو اظعـصر

م موسددػو موم14اٌكصى مظألسؾك مم14ضصؾي مؼػصؾفو مظألدػؾ مدعػمم3ضصؾي معـ جرائد

حؾولمبطقلمميثيثمإظبؿوجمهواظـكقؾمبطقلمذراعمأومأطـرمضؾقًيمحبفؿماظؿوبقبماًش م

تعؼدمعـماٌـؿصػمحبقٌمغعؿؾمذؾقفماظعروةمظؽلمتقضعمؼبماىرؼدةماٌلؿعؿؾيمغلخذممام3

م ماظقؿ ما سؾك معـمجفي ما ول مايؾؾ ما دػؾممير ما سؾكموضصؾؿ معـ معـ مإظبضصؾؿ 

ما سؾكماظقؿ موػؽذامحبقٌمؼصؾ مظدؼـومدؾعيمظػوتمإظبا دػؾمعرورًامعـماىفيماظقلرىم

م ماظطرفماظـوغل ماظؼصىمأعو مايؾؾماٌؿؾؼلمواذظلمرقظفمعـ ممصعـدعومغضعماٌؿقؼبم1َ5عـ
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مضؾـومعـماظدلديموؼؾػمبفومغضعفمسؾكماظؿوبقتممي)ذوبؼمػطوؼل(مسؾكماظؾوغق اٌعؿقظيمطؿو

ماٌؿؾ مايؾؾ مبفذا موؼشد مواظذي ماظؿوبقت مذد معـ موؼل ماىرؼدم1َ5رقظف مأرقل موتشؽؾ م

ظقيمواظرؼشم)رئقسمذبؿقسيماييظقيماظؼوئؿ مبوظدصـ(معؼوبضمظؾـعشموصبؾسمثيثمحي

ماظؾداؼيمبوووهمابوثرموطؾمػذهماظعؿؾقيمعـمذدمبـداعفموظػمبوغقفمورصعمتوبقتموسؾقرم ؼب

معـدظـفموريمطؾفومبو)ضراءةمبقثف(مرواػومادػقلم)ادؿعودةمايقوة(مومبؾقاذفماٌؿقؼب.

م اٌَىنلوٌخ: -4
سوٕممإظباٌيكمػقؾؾمزؼقامحصؾمسؾقفمأثـوءمرحؾؿفمؼعؿؼدماٌـدائققنمأنممػدغملؽملّٓوالؼ،

اظظيمموطونمذظؽمظؽشػمأدرارمذظؽماظعوٕامطؿومأغفؿمؼعؿؼدونمأنمػذاماظطؾلؿمؼؾعدمحوعؾفم

مظؿؾؽم ما صؽورماظشرؼرةماظ متراودهمب ماظػقـيموا خرىمووعؾفمأدرلًا مسـ مبف اظذيمخؾبؿؿ

م قب مػلمأدرارممت مواظ مؼبمحؼقؼؿفو م(1)رؾقعيمػذهماٌقادما ربعمإظببصؾيماظؼقىماظظيعقي

م.اٌؽقغوتماالربعيمظؽؾماظقجقدماٌوديموػقماشلقاءمواٌوءمواظذلابمواظـورمإظبترعزم

ػذاماظطؾلؿموػقمؼشؾفماًومتماظذيمسؾقفمأربعيمغؼقشمعـماٌؿؽـمأنمتؽقنمحققاغوتم

متعؾقبرمسـما براجماالث مسشرموػذهمايققاغوتمػل:

دائرةمحقلماًومتمذؼؾفومضربمرأدفوموهقطمبؾوضلمايققاغوتمموتؽقنمبشؽؾماِّصضمل٧ّ:م-1

موترعزمظؾطؾقعيماٌوئقي.

موترعزمظؾطؾقعيماظذلابقي.ما رضتؾدومطلغفومزاحػيمسؾكماظضملعملّٕب:مم-2

مؼؾدومواضػًوموؼرعزمظؾطؾقعيماظـورؼي.اِّدّٓ:مم-3

متؾدومروئرًةمؼبماشلقاءموترعزمظؾطؾقعيماشلقائقي.اظؽملقػملهمل:مم-4

                                                                 

 .ا٤ٖٓ كؼ٤َ ؽطبة، اٍزوا٤ُب(  ٔ
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ربعيمػلمأؼضًومرعقزمدقعرؼيموراصدؼـقيمأرقؾيامضدمؼدلمذظؽمسؾكمأنمػذهماظرعقزما 

ماظؽـرلمعـمسوداتفؿموععؿؼداتفؿم ماظلقعرؼ مواظؾوبؾق مواعؿزج معع مؼعقشقن مطوغقا اظصوبؽي

ماظروحقيمبؾعضفوموأخذمبعضفؿمعـماظؾعضماآلخر.

دتفمؼؾبلؿكدممػذاماظطؾلؿم شراضماحذلازؼيمطـرلةامطكؿؿمدرةماظطػؾماظقظقدمبعدموال

ماظقالدةم مبعد مطقغف ماظطػؾمعع مأن مؼعؿؼدون م غفؿ مبفا مضبقؼ ماظذيمضد ماظشر معـ يؿوؼؿف

عـػصًيمجلدؼًومسـما ممظؽـمروحفمتؾؼكمعرتؾطيمععمروحمأعفمصنذامتقسقبؽمأومجوعمأومبؽكم

وػلمسؾكمبعدمسـفمهسقبمبفمصفلمؼبمايؼقؼيمتشعرمبفموطلغفمضطعيمعؾؿقؿيمععفومأومطليم

مظذظ مأسضوئفو معـ مبعدمصوًؿؿمصبعؾما ممعلؿؼرةماظذػـممؽسضٍق ووهمرػؾفوام نمرػؾفو

مسـمتلثرلمضقةماظشراموػذامؼعطلما ممحققؼًيموغشورًومورقيمراًؿؿمًأ موبعقدًا ؾ مربرودًو

مجقدةمتـعؽسمعؾوذرةمسؾكمرقيمرػؾفومو قهماظعؼؾل.

مسرفما دبماظلقعر مصؼد ماظؼدميي ما دوررل مؼب معؽوغؿفو مشلو مايققاغوت مػذه يمإنقب

ا طوديمظعـيمتؼقل:م))إنمعـمؼـؾًمغظرهمسؾكمثعؾونمأثـوءمخروجما خرلمعـمأحدمثؼقبم

اما رضاٌـزلمؼبماظققمما ولمعـمدـيمجدؼدةاموضؾؾمأنمؼذلكمصراذفمظقضعمرجؾفمسؾكم

مدقؿقتمؼبمػذهماظلـي((.

 االوٍٍُخ :-3
م معمعـم)رجؾمدؼـ(مؼراخومتموػل مضؾؾ معـ مغؾوتماآلسمتعد قؾمصؼفومتيوةمتراتعـ

م.خوريمبعؿؾفو

م مؼؾػظماةؿضرماغػودفماالخرلةمهًمتقضع موسـدعو ماظـلوء مسـد ماظػقري ماو اظعؿوعي

م مان معػورضيمروحفماىلدمشرلسؾك ماؼوم مموسـدماظؿوطدمانمؼؽقن )عؾطؾي(مايمروييمدؼـقًو

عػؿقحيموؼغطلمبغطوءمغظقػممطوغًماةؿضرمظؾكمغداءمربفمتطؾؼماجػوغفمسؾكمبعضفومان

اػبصمضدعقفموػقمعلفكمسؾكمصراشمغظقػمؼػصؾمب مجـؿوغفموصراذفممإظبعـمضؿيمرادفم
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ذرذػمضط ماومشرلهمابقضمسؾكمانمؼؽقنمعقاجفًوماظشؿولمضؾؾؿفؿم...موالمؼقارىمجـؿوغفم

م مايقوة ماظقف متعقد مظرمبو ماالضؾ مسؾك مدوسوت مدً معرور مضؾؾ ماالخرل محزمل٢ّمعـقاه )طؼملممل

ؿملمملةمالمؼلؿضملؼمل٢ّمطظملؽمل٥ّمظ٥ّماومظطملرلهمعّٕةمظؾضملسملؾمل٣ّمؼبمحمملظهملماظطملؿملؾ٦ّبهمل(موماذامعمملسمملدتماظؿمل٥ّماي

مضشمل ماحّٓ متعملزملّٕ موامنممل م... مظطملّٕضمضمل٥ّاخّٕى مذطّٕػممل ماٌمملرة مطّٕدؿهمل موتلؿضملؼمل٢ّ )اظؽملزملؿملظملهمل(

م.اظؿضملؼملؿملّٓمصعملّٛ

 اٌشوجيه : -2
مبعضفوم معع معؿؿودؽي ماظؼصىمواظدلديمودعػماظـكقؾ معـ ماسقاد مسـ مسؾورة وػل

ماىـ مظقضع موهضر مرؼلقًو موتغلؾ ماظـكقؾ مدعػ ماوراق معـ محؾول مسؾقفومبقادطي ؿون

مطـعشمظؿلوسدمحوعؾقفومسؾكمغبؾماىـوزةماموػلمعلؿعؿؾيمعـماضدمماظعصقرم.

م ادلنلٌضخ : -2
وػلمعـماظؼصىمذاتمبـوءمخوصمرغرلمالؼؿفووزمرقشلوماظقوردةمذاتمارتػوعموارهم

م) مؼؿفووز موػلمذاتمابعودمخوريمؼعرصقغفومػؿماغػلفؿموشلومسؿؾمخوصمبفوم30ال دؿ(

ماظعؿ ماثـوء مخوري موتيوة موتـؾًمؼب مبوظذلابم...موميررمعـمصقضفومما رضؾ معؾقؽي وسؾقف

مؼلوسدػؿم ماٌذطقرؼـ ماييظقي مرؾؼي معـ مرجول ماربعي ماطؿوف مسؾك مربؿقل موػق اظـعش

اظؾوضقنمعـمايمطونموضؾؾمانمؼشؼمرعسماٌؿقؼبمؼؿؾقماٌمعـمبعضماظذلاتقؾماظدؼـقيموؼغرزم

م مؼب ماٌلقوة ماو موبعدماطؿولمثيثمعراتماثـوءمضراءما رضاٌعقل ةماظذلاتقؾموؼؼؾىمترابفو

ماظؼدل مػذا ماٌؿقؼبمعـمحػر ماػؾ موضبذر ماظؾقد ماىققبموحؾؼمؼشؼ موذؼ مواظـقاح )اظعقؼؾ

(ماظلؿووؼي)ٌكوظػؿفومالرادةمآاظشعقرموظؾسم)اظلقاد(مدؼـقًوموػلمربرعيمؼبمععظؿماالدؼونم

(موسـدعومبعدتمدماظدؼـقياظؼققم)االمانماظعورػيمتؿغؾىموتؾعىمدورػومؼبمذعقرماظؾشرمغودقي
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ماالطؿوفم مسؾك ماىـوزة مورعىمغبؾ ماجملـوة مادؿعؿؾقاممإظبعقاضع ماٌلوصوتماظطقؼؾي ػذه

مودوئطمغؼؾمعؿوحيمشلؿ.

مهّٕؼ٣ّماظؾغملمملءمسػمل٧ّماٌؿملوملموظؾّٗماظل٦ّاد:

مواظؾغملمملءم ماظؽمل٦ّاح مسػملؿمل٥ّ، متؽمل٦ّح٦ّا موال متؾغمل٦ّا مصال موعمملت مجلّٓه مع٤ّ مأحّٓط٣ّ مخّٕج إذا

مب٥ّ،ماظّٔيمؼؾ غمل٨ّمسػمل٧ّماٌؿ٦ّص٧ّمدؿمل٦ّضّٝمؼبماٌؿملمملهماظظملمملصػملهمل،موع٤ّمميّٖقمواظل٦ّادمالمتؿؼمللغمل٦ّا

ماٌؿ٦ّص٧ّمدرلع٧ّمؼبمجؾ٢ّم مسػمل٧ّ مرأد٥ّ مؼعملّٙمذضملّٕ موع٤ّ مردائ٥ّ، مبفملخشملمملء مصلؿملقؿظملّٜ رداءه

ماظصملالم.موضّٓموردمؼبماظغملؿمملبماٌعملّٓسمح٦ّلمذظ١ّمعمملمؼػمل٨ّ:

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مسػمل٧ّمأغظمللغمل٣ّمرمملٌمملمالزظؿ٣ّم مواٌشملمملردؼ٤ّمأبغمل٦ّا ماٌلمملطنيمواظؾقملدمملء مأؼؾملممل ؼبمجؽملهملماذػؾ٦ّا

موظؾّٗم مواظؽمل٦ّاح مايّٖن مأبضملّٓوا مدؿّٖداد، موأخشملمملءط٣ّ موآثمملعغمل٣ّ معضملزملؿملؿغمل٣ّ مصمملن اظّٓغؿملممل،

ماظيتمتؿضملّٕضموتلؾ٠ّماظؽملظمل٦ّسم ماظرملّٕؼّٕة ماِّرواح مدؿؿغمل٦ّن مواظّٓع٦ّع مبممليّٖن مِّن اظل٦ّاد،

م ربشملمملتماظؿشملؾملرل،مصفملضؿملؼمل٦ّامشل٤ّماظرملظملمملسهملمواظّٕغبهملمواظـ٦ّابمظؿملغمل٦ّنممإظبوػ٨ّمؼبمرّٕؼعملؾملممل

مورد مسػملؿملؾمل٣ّ، مرحؿملؼملممًل ماظضملصملؿمل٣ّ ماظّٕب مدؿملعملظمل٦ّن مايؿملمملة ممإظب٢ّ ماظؽمل٦ّر موعالئغملهمل مإظبميؿملؽملؾمل٣ّ،

مطؽملّٖامربممل.م–ؼلمملرػ٣ّ،مودؿملؿكػملزمل٦ّنمع٤ّمربشملمملتماظؿشملؾملرلم

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّمبفملد٣ّ

مسػملؿملؾمل٣ّماِّحّٖانم) مع٦ّتمملط٣ّ،موالمتعملؿملؼمل٦ّا (مإنمع٤ّمعّٖقبقمثؿملمملب٥ّمسػمل٧ّمعؿملوملم150المتؾغمل٦ّا

م) مدغلؾملممل مؼؾؿملّٓم151صعملّٓ مال محبؾ٢ّ ماظصملالم مجبؾ٢ّ مصلرلبّٛ معؿملومل مسػمل٧ّ مذضملّٕه مضػملّٝ موع٤ّ )

(مصالمهّٖغ٦ّامسػمل٧ّماظؽملظمل٦ّسمإذامصمملرضوملم153(مطػملؼملمملمرمملظوملمأسؼملمملرط٣ّمزادتمخشملمملؼمملط٣ّم)152)

ايؿملمملة،مصؼمل٤ّمايّٖنمت٦ّظّٓماِّرواحماظرملّٕؼّٕةموتلؾ٠ّماظؽملظملّٗمؼبمسّٕوجؾملمملموتسملمملؼعملؾملمملمؼبمدارم
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م) م)154ايلمملب ماظّٕغبهمل مِّغظمللؾمل٣ّ مصػملؿملشملػملنمل مع٦ّتممله مأحنمل مع٤ّ مسػملؿملؾمل٣ّم155( موأضؿملؼمل٦ّا )

مميني.م–...مطؽملّٖامربمملم(مواضّٕأواماالبؿؾملمملالت156اظزملالةمواظؿلؾؿملّّم)

 :قصة املوت املهدائية -

عـػملؼملمملممتؿملقبّٖماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمؼبمضزملهملماًػمل٠ّماًمملصهملمبؾمل٣ّمصكملغؾمل٣ّممتؿملقبّٖوامأؼسملممًلمبعملزملهملما٦ٌّتم

واظؽملؾملمملؼهملمواظظملؽملمملء.مصؾمل٣ّمؼّٕونمأنمسمملٕماظؽمل٦ّرمػ٦ّماظضملمملٕماِّدمملد٨ّماظ٦ّحؿملّٓمؼبمػّٔاماظغمل٦ّنمأعمملم

موؼؽمللقنمل مواظظملؽملمملء. موا٦ٌّت ماظظمللمملد مصؿملضملذلؼؾملممل ماِّخّٕى مػّٔهمماظضمل٦ّإ مطمملئؽملمملت مسػمل٧ّ ػّٔا

ماظصملالمم مطمملئؽملمملت مأعممل ماظؽمل٦ّر مطمملئؽملمملت مخػملعملومل موعؽمل٥ّ مؼؿظمللّْ مال ماظّٔي مػ٦ّ مصمملظؽمل٦ّر اظضمل٦ّإ.

م مطمملئؽملمملت مطّٔظ١ّ مواظػملق٣ّ، مواظشملني ماآلد٤ّ ماِّد٦ّد ماٌمملء مع٤ّ مع٤ّمماِّرضصؼملكػمل٦ّضهمل زبػمل٦ّضهمل

ضبؼمل٢ّؾبمؼبمعمملدةمماِّغلمملنظغمل٤ّمم.اظؿظمللّْموا٦ٌّتمإظباظػملق٣ّمواظضملصمل٣ّمواظّٓمموػّٔهمطػملؾملمملمع٦ّادفبمآؼػملهملم

مع٤ّممجلّٓه مدبّٕجؾب موػ٨ّ ممت٦ّت، ماظيتمال ماظ٦ّحؿملّٓة موػ٨ّ م"غرملؼملؿممل" ماظؽمل٦ّر مغلؼملهمل اظظملمملغؿملهمل

مصؿملظملؽمل٧ّمإظباىلّٓمبضملّٓما٦ٌّتمظؿضمل٦ّدم م.سمملٕماظؽمل٦ّر،مأعمملماىلّٓؾب

م مظػملضمل٦ّدة موربمملوظؿؾملممل ماىلّٓ، ماظؽملظملّٗمع٤ّ مخّٕوج مسعملؿملّٓة مترملغملخمل٢ّممإظبإن ماظؽمل٦ّر، سمملٕ

ما٦ٌّتماٌؽملّٓائؿملهمل مبضملعملؿملّٓة مؼلؼمل٧ّ معممل مؼب ماِّول مس٦ّدةم.اٌنتماِّدمملد٨ّ اظؽملظملّٗموسّٕوجؾملمملممظغمل٤ّ

مإظبظلؼملمملءماِّغ٦ّارمترملغمّل٢ّمغزملّٟماظّٓائّٕةماظـمملغ٨ّ،مبؿملؽملؼملمملمؼرملغمل٢ّمػؾ٦ّطماظؽملظملّٗمع٤ّمسمملٕماظؽمل٦ّرم

م مخػمل٠ّ مبّٓاؼهمل مؼب مغزملظملنيمماِّغلمملناىلّٓ ماظؽملظملّٗمع٤ّ مدائّٕة متؿغمل٦ّن موظّٔظ١ّ ماِّول. غزملظملؾملممل

ماظّٓؼمملغهملم مؼب مادؿـؽملمملئ٨ّ ماػؿؼملمملم مسػمل٧ّ مادؿق٦ّذت ماِّدشمل٦ّرؼهمل ماظّٓائّٕة مػّٔه مإن عذلابشملني.

محؿملىملم مإدماٌؽملّٓائؿملهمل ماظؿمللمملرموغزمل٦ّصمطؿمملبماِّغظملّٗم"دؿملّٓرا تغملّٕقبدوملمط٢ّقبمغزمل٦ّصمطؽملّٖاربممل

مو"علعملـممل" م"أبمملثّٕ" مودؼ٦ّان موم(1)غرملؼملـممل" مع٤ّ ماظؽملظملّٗ مأثّٕ مظؿؿؾّٝ ماظؽمل٦ّر،ممإظبوشرلػممل سمملٕ

                                                                 

رؼ٢٘ اُٖؼٞك، أٝ االٗجؼبس ُِوٝػ، ٝرُطِن ػ٠ِ روار٤َ، رَبػل ٗلٌ ا٤ُٔذ ػ٠ِ ِغمثب: ( ٔ)
ً ا٤َُٔؾ٢، ٝأْٛ  ً اُولا ٚ ُؾل ًج٤و ٛوٞ ٞ ػبُْ األٗٞاه، ِٝٛت اُوؽٔخ ُٜب، ٝرْج اُؼجٞه ٗؾ

  ٓٞعٞكارٜب اُقجي، ٝروبّ ك٢ أُ٘ل١، أٝ اُْقزب.
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ماظؽملزمل٦ّصم ماغضملغمللوملمػّٔه مطّٔظ١ّ مح٦ّشلممل. مطـرلة مأدشمل٦ّرؼهمل مغزمل٦ّصمدؼؽملؿملهمل مبّٔظ١ّ وزؾملّٕت

ماظؽمل محّٕطهمل مظؿلؾملؿمل٢ّ معؽملؾملممل مذبؼمل٦ّسهمل مصؿغمل٦ّغومل مواظرملضملمملئّٕ ماظشملعمل٦ّس مسّٕوجؾملمملمسػمل٧ّ مؼب ظملّٗ

موِّج٢ّمرؾملمملرتؾملممل.

اىؽملنيموػ٦ّمؼبمبشمل٤ّممإظبؼبماٌضملؿعملّٓاتماٌؽملّٓائؿملهملمتؽملّٖلماظؽملظملّٗم"غرملؼملؿممل"مع٤ّمسمملٕماظؽمل٦ّرم

مؼغمل٦ّنمسؼملّٕهمثالثهملمذؾمل٦ّرمتعملّٕؼؾممًل،مأيمسؽملّٓمبّٓاؼهملمغؾّٚمضػملؾ٥ّ،موؼضملػملػمل٦ّنمػّٔام أع٥ّ،مسؽملّٓعممل

مػؾ٦ّطماظؽملظملّٗمع٤ّمسمملٕماظؽمل٦ّرمضؾ ماٌؽملّٓائؿمل٦ّن مؼّٕى مػغملّٔا ماظّٕح٣ّ. ماىؽملنيمؼب محّٕطهمل ٢ّمبؾّٓء

ماىؽملني،م ماظؽملظملّٗمجلّٓ مػّٔه مبؾملممل متّٓخ٢ّ ماظيت ماآلظؿملهمل مػ٨ّ معممل مؼضملّٕف مأحّٓ موال اظ٦ّالدة،

م.وظغملؽملؾملمملمرمبمملمتغمل٦ّنمعرملمملبؾملهمٌلمِّدشمل٦ّرةماظؽملّٖول

موطفملغ٥ّمرعملل٨ّقب،ميمملدثهملم مبّٓا متغملّٕارًا، مأو مصّٓىـب ماظ٦ّاحّٓ ماظؽملظملّٗمظػملظملّٕد مدورة وترملغمل٢ّ

مػؿمل٨ّموآدممطمملدؿملمملمؼبمجلّٓمآدم. مإد معؽملّٓا مؼّٓ مغّٖظوملماظؽملظملّٗمسػمل٧ّ مؼ٦ّم ماِّوظب إغؾملمملمماًػملؿملعملهمل

ماظيتم ماظؾّٓء مغعملشملهمل مؼرملغمل٢ّ مغّٖول مأول مصّٓى مظغمل٤ّ مإغلمملٍن، مط٢ّ معّٝ متؿغملّٕر معرملمملبؾملهمل دورٌة

م.ؼػملؿظملوملماٌقملعؽمل٦ّنمشلمملمدائؼملممًل،موؼؿّٔطّٕونمعّٝمط٢ّمغب٢ّمث٣ّموالدةلبمخػملؿملعملهمُلمجّٓؼّٓةمعرملمملبؾملهمل

مايؿملمملةم ماظّٔيمغب٢ّ ماظعملّٓؼ٣ّ ماِّول ماظ٦ّح٨ّ ممبـمملبهمل مآدم مجلّٓ مؼب ماظؽملظملّٗ مغّٖول وؼؾبضملؽبّٓمب

ماظ٦ّح٨ّ،محؿملىملممجلّٓمآدم،موع٤ّمػؽملمملمإظبواٌضملّٕصهملم مإدمػؿمل٨ّ"مؼبمغب٢ّمػّٔا جمملءمدورم"عؽملّٓا

مؼرملرلم مازل٥ّ مإدممإظبأن مضؾ٢ّم"عؽملّٓا مع٤ّ ماظؽملظملّٗماحملؼمل٦ّظهمل متغمل٦ّن موبّٔظ١ّ موايؿملمملة، اٌضملّٕصهمل

مايؿملمملةمظغمل٨ّمغغمل٦ّنمعـ٢ّم مواٌضملّٕصهمل، مايؿملمملة مأدمملدؿملنيمػؼملممل: مسػمل٧ّمج٦ّػّٕؼ٤ّ معؽملشمل٦ّؼهمل ػؿمل٨ّ"

م.بعملؿملهملماظغملمملئؽملمملتمأحؿملمملءـب،مواٌضملّٕصهملمظغمل٨ّممنؿملقبّٖموغضملعمل٢ّمعمملمح٦ّظؽملممل

م"ع م"ذػملؿملؾملمملمإن ماظعملّٓؼ٣ّ ماظّٕد٦ّل مؼضملّٓ مصؾمل٦ّ مآدم، مسعمل٢ّ مؼب معغملمملغممًل مؼفملخّٔ مػؿمل٨ّ" مإد ؽملّٓا

م"ذػملؿملؾملمملم ماي٠ّ مورد٦ّل مدغؾمل٦ّرا"، م"ذػملؿملؾملممل ماظؽمل٦ّر مورد٦ّل ماِّول، ماظّٕد٦ّل مأي ضّٓعمملي"

ُطرملشملمملغممل".مموؼضملّٓمطّٔظ١ّمربماٌضملّٕصهملمأومدؿملقبّٓماظضملّٕصمملنم"عمملريمطرملشملممل".مصعملّٓمأوص٢ّماظضملّٕصمملنمأوم
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وضّٓمأخّٔماإلشّٕؼ٠ّمعظملؾمل٦ّممم.مػ٨ّماًمملظ٠ّمغظملل٥ّاٌضملّٕصهملماإلشلؿملهملمب٦ّادشملهملماظغملػملؼملهملم"ضمملال"ماظيت

م موتّٕعب٦ّػممل م"ضمملال" ماظضملّٕبؿملهمل.ممإظبطػملؼملهمل م"ظطملهمل" معظملّٕدة ماذؿعملومل مظ٦ّش٦ّس موع٤ّ "ظ٦ّش٦ّس"،

موطّٔظ١ّمصضمل٢ّماظالػ٦ّتؿمل٦ّنماٌلؿملقؿمل٦ّنمحؿملؽملؼملمملمضمملظ٦ّامأنمآمػ٦ّماظغملػملؼملهمل.م

اظ٦ّح٨ّمإذنمػ٦ّمطػملؼملهملم"ضمملال"مو"ظ٦ّش٦ّس"،موػ٦ّماًمملظ٠ّمغظملل٥ّمسؽملّٓماٌؽملّٓائؿملني،موأت٧ّم

صكب٨ّماْظؾؽبّٓؿبءكبم} اإلنؿمل٢ّمبضملّٓػ٣ّممبؽمملتماظلؽملنيمظؿملعمل٦ّلمؼبمصمملههملمإنؿمل٢ّمؼ٦ّحؽملممل:مؼ٦ّحؽملمملمطمملتنمل

كب َٓ*مػّٔؽبامَطمملنؽبمصكب٨ّماْظؾؽبّٓؿبءكبمسكبؽملؿبّٓؽبما كب،موؽبَطمملنؽبماْظغمَلػملكبؼملؽبهمُلما ماْظغمَلػملكبؼملؽبهمُل،موؽباْظغمَلػملكبؼملؽبهمُلمَطمملنؽبمسكبؽملؿبّٓؽبما ،موالم1{َطمملنؽب

معؽملّٓائؿملهملمبلؿملشملهملمالمطب مثعملمملصهمًل موضبؼمل٢ّؾب ماٌعملشملّٝ مػّٔا مؼعملّٕأ مع٤ّ مط٢ّ مأن شملّٕمؼبمبمملظ٥ّمد٦ّىمذ١ّ

اظؽملزمل٦ّصماٌؽملّٓائؿملهملماٌضملّٕوصهملمعـ٢ّ:ماٌضملّٕصهملمأيماظغملػملؼملهمل،مايؿملمملة،ماظؽمل٦ّر،ماظصملػملؼملهمل،موؼّٓركم

مشرلم مؼ٦ّحؽملممل مأن ماِّعّٕ مؼب معممل موط٢ّ ماٌؽملّٓائؿملهمل، مبمملظّٓؼمملغهمل ماظظملمملههمل مػّٔه مسالضهمل ماظظمل٦ّر سػمل٧ّ

إنم"عؽملّٓامإدمػؿمل٨ّ"مػ٦ّمحمملع٢ّماظغملػملؼملهمل،مم.اظغملػملؼملهملموضّٓمسّٕصؽملمملمأغؾملمملمتّٕادصؾملمملممتمملعممًلمإظباٌضملّٕصهملم

ػ٦ّمبشملّٕؼعملهملمرعّٖؼهملماظغملػملؼملهملمذاتؾملممل،مِّغ٥ّمضبؼمل٢ّم"عمملغممل"مؼبمج٦ّػّٕه.مود٦ّاءمطمملنماظغملػملؼملهملمأومو

م.حمملعػملؾملمملمصؾمل٦ّمظ٦ّش٦ّسماٌؽملّٓائؿملنيموػ٦ّماظّٔيمؼعمل٦ّممبمملظ٦ّح٨ّموػ٦ّماظّٕد٦ّلماِّول

م موصمملة مبضملّٓ مإدمػؿمل٨ّ"مماِّغلمملنأعممل صؾمل٦ّماظّٔيمؼعمل٦ّممبّٓورماٌكػملخملّٙمأؼسملممًل،مإذمأنم"عؽملّٓا

موؼّٔطّٕػ ماظؽملظملّٗمضؾ٢ّمخّٕوجؾملممل ماظّٔيمؼّٖور مػ٦ّ مؼزملضملّٓمبؾملممل مبفملن موؼضملّٓػممل مب٦ّاجؾمملتؾملممل مإظبممل

مطؼملمملمتّٓلماظؽملزمل٦ّصماظؿمملظؿملهمل:م.سمملٌؾملمملماظّٔيمجمملءتمعؽمل٥ّموػ٦ّسمملٕماظؽمل٦ّر

مإغ٥ّمعؽملّٓامإدمػؿمل٨ّمغظملل٥ّ"

ماظضملمملٕمإظباظّٔيماره٢ّمذاػؾممًلمظغمل٨ّمؼفملت٨ّم

ماِّرضحعملممًل،مإغ٥ّمأخّٔغ٨ّمع٤ّم

مواظؿػمل٦ّؼ٤ّ مواغؿّٖسينمع٤ّمآًّسهمللب

                                                                 

َ ٣ٞؽ٘ب/  ( ٔ)  .ٕ-ٔ: ٔاٗغ٤
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مػ٦ّمأخّٔغ٨ّمع٤ّمضّٕعهملماظعملّٓم

م٨ّءاظيتمترملؾ٥ّماظضملمملٕماٌؼملؿػمل

مػ٦ّمح٢ّقبموثمملض٨ّموأربشمليت

محّٓدملمبضملؿملّٓمإظباظيتمػ٨ّمر٦ّؼػملهملم

مػ٦ّمخػملّٝمسينماظـ٦ّب

ماٌؽملل٦ّجمع٤ّمط٢ّىبمظ٦ٍّنموغ٦ّع

مإنمذظغمل٣ّماظّٔيمحػملينمتعملّٓعينمذاػؾممًل

مأعمملمذظغمل٣ّماظّٔيمطمملنمضّٓمربشملينمصؾمل٦ّمؼؿؾضملينمدمملسؿملممًل

مذظ١ّماظّٔيمح٢ّقبموثمملض٨ّمإظبإغ٨ّمعسملؿملوملموادؿؽملّٓتؾبم

مأعمملمذظغمل٣ّماظّٔيمطمملنمضّٓمربشملينمصؾمل٦ّٕمؼّٓرطين

مايؿملمملةمادؿفمملبوملمظ٨ّمع٤ّمأِّمملرإنم

مإنماظؾؾملمملءمأجمملبمسػمل٨ّقبمع٤ّمبضملؿملّٓ

مع٤ّمعغملمملٍنمجّٓقبمبضملؿملّٓ

م..تشملػملضملوملمأغمملمغمملزًّٕامصضملّٕصوملؾبمأب٨ّ

مظعملنملم مأعممل مػؿمل٨ّ". مإد م"عؽملّٓا مسػمل٧ّ ماظيتمتضملينماظّٕج٢ّ م"جدلا" مأو م"طدلا" مظعملنمل ؼشملػمل٠ّ

"جدلائؿمل٢ّ"مصؿملشملػمل٠ّمسػمل٧ّمابؽمل٥ّم"ػؿملؾ٢ّمزؼ٦ّا"موسػمل٧ّم"بـمملػؿمل٢ّ".موظعملنملماب٤ّمايؿملمملةم"طمملػؽمل٦ّنم

مو ماظزملّٓضهملماظؾمملػّٕ،مصؾمل٦ّع٦ّزعمػؿمل٨ّ" مذو مأو ماظزملّٓق، ماظيتمتضملينمبمملػّٕ ظعملنملم"بؾملرلمزدضممل"

مسػمل٧ّم مؼشملػمل٠ّ ماظّٔي موػ٦ّاالد٣ّ ماظلؼملمملوؼني، ماآلدعؿملني معظملؾمل٦ّم مؼشملمملب٠ّ ماظّٔي اظزملّٓضمملت

م"اظؽملمملص٦ّرائؿملني".م
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ماِّرضاظؽملظملّٗمطؿملّٟمتؽملمملديمسػمل٧ّم"عؽملّٓامإدمػؿمل٨ّ"مسؽملّٓعمملمه٦ّلمسظملمملرؼوملممإظبوظؽملؽملصملّٕم

م:ظؽمل٦ّرواظصملالممبؿملؽملؾملمملموبنيماالظؿقمملقمبضملمملٕما

ماظلؾضملهمُلمهؿملُّٛمبمملىل٣ّمع٤ّمط٢ّمجمملغنمل"

م:إغؾملمملمتعملضملّٓؾبمجمملظلهمًلموتؿقّٓثمضمملئػملهمًل

مإذامد٦ّظوملمظ١ّكبمغظملل١ّكبموخّٕجوملكب،مأؼؿؾملمملماظؽملظملّٗم

ماىؾمملةمإظبصل٦ّفمغعمل٦ّدكم

مإذامصّٕرتؾبمخمملرجهمًلموضظملوملماظضملظملمملرؼوملمؼبمرّٕؼعمل٨ّ

موإذامسّٓتؾبمع٤ّمحؿملىملمأتؿملومل،مالمصب٦ّز،مإذمأنمسّٓديمضّٓممتقب

مأحؾؾؿؾملمملمأغمملمممأؼ٤ّمػ٨ّمايؿملمملةماظيتمرمملٌمملمطؽملوملؾبمضّٓ

م.وأؼ٤ّمػ٨ّمايؿملمملةماظيتمطمملغوملمضّٓمأحؾؿين؟

مأؼ٤ّمػ٦ّماظّٕج٢ّم"جدلا"مذوماًدلةمبمملظضملّٓلمواالغزملمملفم"بؾملرلامزدضممل"

م.٥ّمطؽملوملؾبمأغمملمضّٓمدصضملوملماظزملّٓضمملت؟بفملزلاظّٔيم

م.أؼ٤ّمػ٦ّمعؽملّٓامإدمػؿمل٨ّ

م.اظؽملؾملّٕ؟مإظب٥ّمطؽملوملؾبمأغمملمضّٓمذػؾوملمبفملزلاظّٔيم

م.أؼ٤ّمػ٦ّمعمملءماظؽملؾملّٕماي٨ّ

م.ذلصوملمع٤ّمعؽملؾملػمل٥ّماظلضملمملدة؟اظّٔيمرمملٌمملمطؽملوملمأغمملمضّٓماش

م.ع٤ّمعؽملؾملػمل٥ّماشذلصوملماظلضملمملدة

ماإلذمملرةماظشملمملػّٕة م.وادؿػملؼملوملؾب

م.أؼ٤ّمػ٦ّماٌلّٕىماظّٔيمعرملؿملوملؾبمأغمملمسػملؿمل٥ّ

موأؼ٤ّمػ٨ّماظؿقؿملهملماظيتمغمملوظوملمؼّٓيمؼّٓػممل؟
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م.أؼ٤ّمػؼملمملمغضملالمرجػمل٨ّقب

م.تمملغ١ّماظػملؿمملنمورفملتؾملؼملمملمبزملقؾهملمأصّٓضمملئ٨ّ؟

م.أؼ٤ّممتسمل٨ّمذاػؾممًل،مؼمملمربقبماظغمل٦ّذشملممل

مظملمملرؼوملموأحمملروملمجبلّٓي؟وػمملمضّٓمتفملظؾوملمسػمل٨ّقبماظضمل

مػمملمػ٨ّمذيماظضملظملمملرؼوملمهؿملّٛمجبلّٓيمع٤ّمط٢ّقبمجمملغنمل

موسؿملؽملممليمؼبمرأد٨ّمتؿكسملؾمملنمبػمل٦ٍّنمآخّٕ

ماظضملػملؿملمملءمعؿشملػملضملممًلمإظبأؼ٤ّمأرصّٝمسؿملينقبم

موإذامب٨ّمأبزملّٕماظّٕج٢ّماظّٔيمػ٦ّمس٦ّغ٨ّ.

مايؿملمملةماِّخّٕى:م-

متؿؽملمملولم مظضملعملمملئّٓما٦ٌّتمواظظملؽملمملء،مِّغؾملممل مايؿملمملةماِّخّٕىمميغمل٤ّمأنمتغمل٦ّنماعؿّٓادًا ضزملهمل

ضملعملمملئّٓماٌؿضملػملعملهملممبزملرلماظؽملظملّٗمواىلّٓموايلمملبمواظضملعملمملبمواظـ٦ّابمواىؽملهملمواظؽملمملرموػ٨ّماظ

أع٦ّرمدرجوملماِّدؼمملنماظعملّٓميهملما٦ٌّحّٓةمسػمل٧ّمذطّٕػمملمط٢ّمحلنملمرّٕؼعملؿ٥ّ.مواظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهملم

ماآلخّٕة،موظّٔظ١ّمصمملنم موذغمل٢ّ معزملرلماظؽملظملّٗموعلمملرػممل مح٦ّل مجًّٓا متزمل٦ّراتمواضقهمل ظّٓؼؾملممل

مهظمل٢ّمبمملظغملـرلممممملمميؿملّٖػمملممتمملعممًل.ضزملهملماآلخّٕةماٌؽملّٓائؿملهملمشؽملؿملهملمجًّٓامو

مػـوكمثيثيمأغقاعمعـمايلوبموريمظؾروحموػلمطؿومؼؾل:

ممحلمملبماحملمملطؼملهملم:م-أ

ماظ متؽقن مايلوبمسـدعو ؼبماىلدمحقٌمصبريمتـصقىمضضوةممـػسوصبريمػذا

مؼـطؼمايؽؿمبلفـم مواظؽقاطىماظلؾعيمةوطؿيماظروحاموسودةمعو ماظظيم مسوٕ مضؾؾ عـ

م:(1)بلؾىماظشفقدماظؽوذب اظروحمؼبماىلدم

                                                                 

ٕ )اٌُزبة االٍٝ( روعٔخ: ٗؼ٤ْ ثل١ٝ ٝؿٚجبٕ اُو٢ٓٝ، اُطجؼخ اُٖبثئخ أُ٘لا :( ٤ُل١ كهاٝهٔ) ئ٤ٞ

 . ٕٔٔ، 212ٓٔاُضب٤ٗخ ، ٓطجؼخ اُل٣ٞا٢ٗ، ثـلاك 
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معؽب٤ّؿبمذاماظّٔيمضّٔفمب٨ّمبنيماظرملؾمل٦ّدمايؿملقبمملظني؟"

معؽب٤ّؿبمذاماظّٔيمضّٔفمب٨ّمودّٛماظرملؾمل٦ّدماٌكمملدسني؟

ماظّٔؼ٤ّمالمميػملغمل٦ّنمحؿ٧ّمذرةمع٤ّماالدؿعملمملعهملمواظزملّٓق؟م

وظذظؽمؼلتلمهذؼرمسوٕماظـقرمظؾروحمسـدعومتفؾطمبوىلدمبلنمربوطؿؿفومضدموريم

م:(1)واظظيممعزؼػيما رضظعدلم نمسداظيمسقإمأوالموريموظـمضبؽؿمسؾقفومبو

ماحملمملطؼملهملمإظبإغ١ّمظ٤ّمتّٔػيبم"

موظ٤ّمضبغمل٣ّمسػملؿمل١ّمبمملظضملّٓل

مال،مظ٤ّمضبغمل٣ّمسػملؿمل١ّمبمملظضملّٓل

مإذمأغ١ّكبمعمملردوملماظعملؿملمملممبفملسؼملممللمرج٢ٍّمصمملدق

موملكبمإؼمملهمػؽملمملموتزملرلؼ٤ّمسػملؿمل٥ّغعمملمتؿقؼملػملنيمأ

مظ٤ّموّٓؼ٥ّمأعمملع١ّكب،مأؼؿؾملمملماٌكؿمملرة

مصّٕقبيمػمملربهملمع٤ّمسؽملّٟموجدلوت

ماظضملمملٕاظغمل٦ّاط مم"نملمذواتماظلػملشملمملنمؼبمػّٔا

مم:(2)حلمملبمحبّٕمد٦ّفم-2

ماظ مأنمدبرج مؼقاجففومػقمحبرمدقفماظلؿوويممـػسبعد مأولمهدلب مصنن ماىلد عـ

عـؼؾيمبو خطوءمصنغفومدؿغرقممـػس(مصنذامطوغًماظا رض)اظذيمؼؼوبؾفماظؾقرما غبرمسؾكم

ؼبمحبرمدقفمصنغفوممـػسظقن.موإذامشرضًماػطػغفرممإظبرموظـموؿوزهمرعقدًامؼبمػذاماظؾق

                                                                 

 .2٘ٙ-1٘ٙ، ٓ 2٘، ٖ( ً٘يا  هثب ا٤َُبه: ٔ)

)ٍٔب اك ٍٞف(، ٝهك اٗٚ ثؾو اُوٖت، أٝ ثؾو اُٜ٘ب٣خ، ٝمًو ك٢ اُزٞهاح ػ٠ِ اٗٚ  ثذش عىف: (ٕ)

٤ٍِٔبٕ ٍو٘ب ك٢ ػ٤ٖٕٞ عبثو اُز٢ ثغبٗت أ٣ِخ ػ٠ِ ّبٛئ ثؾو اُجؾو األؽٔو: ﴿ٝػَٔ أُِي 

﴾. ٝٛٞ ك٢ اُزواس أُ٘لائ٢ ثؤٕ أُوٖٞك ٛٞ ثؾو ٕٙ: 2/ِٔٓٞى  –ٍٞف ك٢ أهٗ أكّٝ 

 ٍٔب١ٝ.
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م سوٕماظظيممؼبمسؾودؼـماظلػؾكمودؿؼضلمحقوتفومدفقـيمػـوكمععمطوئـوتممإظبدؿـقدر

مطوغًماظ مإذا ضؾقؾيما خطوءمصلغفومدؿقارؾممـػساظظيمموضدمتعذبمبوظـورمواٌوءمايور.مأعو

م.(1)اظصعقدمخيلمعـوزلمايرادي

مم:(2)محلمملبماٌؿملّٖانم)أبمملثّٕ(م-3

مػقمايلوبما عـمضؾؾممـػسسوٕماظـقرموصقفمؼؿؿموزنماظمإظب خرلمضؾؾماظصعقدموػذا

ماظ محقٌمتقضع مأبوثر مصنذاممـػساٌيك ما خرى. ماظؽػي مؼب مآدم مابـ مذقؿؾ موؼؽقن مطّػي ؼب

مصلغفومتصعدممـػسطوغًمأخطوءماظ مطوغًمػـوكمأخطوءممإظبضؾقؾيمجدًا مإذا سوٕماظـقرامأعو

ماظ مصلن ممـػسععقـي ممإظبتـزل معـوزل معـ م)ودـايواحد مذغؾفو مؼـودى ممبو فومشرحرادي

م:(3)سوٕماظـقرمإظبعػصًي(موتؼضلمزعـًومرقؼًيمػـوكمورمبومتعقدم

مإنماٌؿملّٖانمضّٓمغؾبزملنملمأعمملع٥ّ"

موػ٦ّمؼّٖنماِّسؼملممللمواِّجّٕ

مإغ٥ّمؼّٖنماِّسؼملممللمواِّجّٕ

م(ؽملظملّٗ(معّٝمغرملؼملؿمملم)اظّٕوح)اظموصبؼملّٝماظّٕوػممل

م مسػمل٧ّماٌؿملّٖانموأثؾوملمػّٔامبفملغ٥ّمعلؿ٦ّفلب مظػملرملّٕوطإذامعمملموضّٝمػ٦ّمأحّٓا

مسمملظؿملممًلموميؽملّّمإؼمملهمدؽملًّٓامودسمملعهمًلمؼبمايؿملمملةمءسؽملّٓئّٔلبمد٦ّفمؼّٕصضمل٥ّمإٌّ

مظػملرملّٕوط مأعمملمإذاموضّٝمػ٦ّمأحًّٓامسػمل٧ّمطظمّلهملماٌؿملّٖانموأثؾوملمبفملغ٥ّمشرلمعلؿ٦ّفلب

                                                                 

، 22ٔٔ، أُوًي اُضوبك٢ اُؼوث٢، ث٤وٝد، ٖ( اُغبثو١ ، ٓؾٔل ػبثل: ث٤٘خ اُؼوَ اُؼوث٢، ٛٔ)

ٕٓٙ2 . 

ٚ: اُول٣ْ اُقل٢، ٓالى ٗٞها٢ٗ ك٢ ػبُْ  أٝ أثبصو ٓٞىا٤ٗب، أثبثش:( ٕ) أ١ ٕبؽت ا٤ُٔيإ، ُٝوج

األٗٞاه، ٌِٓق ثٞىٕ األٗلٌ اُجْو٣خ ػ٘ل ٓـبكهرٜب اُغَل ٓوبثَ ٗلٌ ٤ّزَ اُز٢ ٢ٛ أٗو٠ 

 ٠ ّٔ  –األٗلٌ، ًٔب ّبهى ك٢ فِن األهٗ. ٣ٝوق أثبصو ػ٘ل ثٞاثخ اُؾ٤بح ك٢ أُْبٍ، ُنُي ٣َ

ٚ: أَُبٝ –أ٣ٚبً   ١، ٣ٝٔضَ ك٢ أُؼزول أُ٘لائ٢ اُؾ٤بح اُضبُضخ.اُؾبهً، ٖٝٓ ٕلبر

( ٍجب٢ٛ، ػي٣ي: إٍٞ اُٖبثئخ )أُ٘لائ٤ٕٞ ( ٝٓؼزولارْٜ اُل٤٘٣خ، كاه أُلٟ ُِضوبكخ ٝاُْ٘و، ٖ)

 .2ٗٔ، 2ٙ2ٓٔكْٓن 
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ماظضملمملٕ مم"صل٦ّفمؼلؿؾعملؿمل٥ّمؼبمػّٔا

مطػملؾملممل.مؽملظملّٗاظمصلؽملؿضملّٕضمظ٥ّمبمملظؿظملزملؿمل٢ّمعّٝمدائّٕةمؽملظملّٗاظأعمملمعّٓرجمصضمل٦ّدم

م مسؾك مجوءا مواظـقاب ماظعؼوب ماظإن موحلـوت مأخطوء مظؾشرممـػسضدر موـؾفو ؼب

ماظزائؾيموؼبمضدرتفومسؾكمتذطرمأرؾفوموسدممتضؾىمرؤؼؿفوم ماظدغققؼي واالغغؿوسمؼبمايقوة

ل(ماظ مػلما رضظعوٕماظـقرموػلمعؼرػوما ولموا خرلاموسؾقفومأنمتؾبدركمرؾقعيماظعوٕم)

مصقف:

مإغ٨ّمأغمملمعمملغمملمايؿملمملةماظغملدلى"

ملؾؿملّّمع٤ّمخػملعمليناظّٔيمؼلشملّٝمبؾملؿملممًلمخاللمت

ماِّدّٕمإظبسؽملّٓامجػملؾ٦ّامػ٣ّمإؼممليم

ماظضملمملٕموجػملؾ٦ّامإؼممليمإظبسؽملّٓعمملمبضملـ٦ّامػ٣ّمب٨ّم

مسمملٕماظعملؿػملهملمواظلظمّلمملحنيمإظبصعملّٓمبضملـ٦ّامػ٣ّمب٨ّم

مأوظؽ١ّماٌعملشملضملنيماٌضملّٕضنيمظػملؾملالكمعبؿملضملؾمل٣ّمإظب

م(1)اظضملمملٕماظّٔيمػؿملؽؿ٥ّمضؾؿملقهملمإظب

موعّٕؼؾهملمالمؼؽملرل

مإنمخّٓع٥ّؾبمظؿملّٗمظّٓؼؾمل٣ّمرّٕؼعملهملمظػمللرل

مضمملت٥ّمخمملظؿملهملمصمملرشهملمع٤ّماظؾؾملمملءوعبؿملّٝمزبػمل٦ّ

مظشملظملمملءموظؿملل٦ّامػمملدئني مإغؾمل٣ّمظؿملل٦ّا

ماظؾضملّٚماآلخّٕمإظبوعمملمع٤ّمرابشملهملمعرملذلطهملموؼملضملؾمل٣ّمبضملسملؾمل٣ّم

مم"عصملػملؼملهملمداطؽملهملمػ٨ّمأذغملمملشل٣ّ..

                                                                 

 .ٖٗ٘،ٓ 2ٕ، ٕ( ً٘يا  هثب ا٤َُبه: ٔ)
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 :اجلنت واننبر ػند ادلندائٍني -
ما خرىم ما دؼون مسـد معـقؾفو مسـ ماٌـدائق مدبؿؾػممتوعًو مسـد ماظػردوس مأو اىـي

مصردودونمسؾقيمودػؾلمػؿو:صفـوكمؼبما سوظلم

مايلمماظظملّٕدوسماِّسػمل٧ّ:م-1 موضبؽؿف ماظؽوئـوتماظـقراغقي ماظذيمتلؽـف ماظـقر مسوٕ وػق

ما ثريماظعظومم ما ثريموؼضؿ ماظػردوسمعـ مػذا مدؽون موؼؽقن موغقره محبؽؿؿف اظعظقؿ

مايقوةما وظبموعـدامإدمػقلاموؼؿؽقنمعـمسشرمرؾؼوتمدؾؼموأنمذرحـوػو.م وخصقرًو

ماظ مسوٕ ماٌمعـيموػق ما رواح مإظقف متصعد ماظذي ما ول ماٌـوظل ماظعوٕ مايؼقؼقيا لعودة

معقتمأومزؾؿمصفقماظعوٕماظذيمتطؿ مإظقفم مأو مزيم مؼقجد ماظعوٕمال موؼبمػذا ظؾـوسا

م.(1)اظعقإما خرىمظؽـفمصردوسماظؽوئـوتماظـقراغقيمصؼط

مأربعيمسـوررمطدلىمػلم)اظـقرامايقوةاماٌوءاما ثرل(م معـ وػـوكمدرجوتمؼؿؽقن

مطؾمسـصرمصوظـقرمعـًيمؼؿؽقنمعـمأربعمدرجوتمػلم)ؼقرااماظضقوءاماظـقرام معـ عؿػووتي

ماظضقء(..إخل

وؼبمشرصيماظؽـزمتقجدما رواحماٌؽـقزةماظ مرعدتمأوماظ معومزاظًمتـؿظرماظـزول.م

ماظعوٕمععمسوٕماظظي مػذا موؼؿـوزر مظؾؾشر. ماظـقراغقي ما جلوم ماظـقر مؼبمسوٕ ممطؿوموتلؿؼر

م.(2)مؽقنمعـمثيثمأراٍضمػلم)اظـقراما ثرلامتروان(ؿوضقـومؼبماظلؾلؾيماظـققشقغقي.مؼأ

ماِّدغ٧ّ:م-2  مطقذطو(ماظظملّٕدوس م)عشقغل مواظعدل مايؼ مسوٕ ماظعوٕمم(3)موػق مػق اظذي

صػقفم)دعقثو(معـمطؾقبمعومما رضاٌـوظلماظـوغلمبوظـلؾيمظألرض.مأيمأغفمؼـوزرمسوٕم

                                                                 

 . روعٔخ: اٍزوا٤ُب.ٖٗ٘، ٓٔ، ٖ( ً٘يا  هثب ا٤َُبه ، ٔ)

(ٕ :ٚ  .ٖٖٙ-ٕٖٙٓ ، ٕٗ، ٖ( ٗلَ

أهٗ اُؼٜل، ٢ٛٝ أٍٝ ٓب فِن ٖٓ األه٤ٖٙ، ك٢ٜ اٌُضبكخ األ٠ُٝ، ٣ٝؼ٤ِ  ِشىٍٔ وشطب: (ٖ)

ػ٤ِٜب اُٖبُؾٕٞ، ك٢ٜ ػبُْ ٍٔب١ٝ، ٣ٔضَ اُؾ٤بح اُؾو٤و٤خ ثؼٌٌ اُؾ٤بح األه٤ٙخ اُلب٤ٗخ، ٢ٛٝ 

ٖٓٞٛ أُٗٞ ثؼل إٔ رؾٍٞ ألصو١. ٝك٤ٜب عَْ أص٤و١ ْٓبثٚ ٌَُ ّقٔ ػ٠ِ األهٗ ٣٘زظو 

اُوٝػ ثٚ، ٝٓؼزول اُؼبُْ أُٞاى١ ُألهٗ ٣ٞٙؼ ٓلٟ رؤص٤و أُؼزولاد أُ٘لائ٤خ ثبُلٌو  ُؾبم

 اُـ٢ٕٞ٘ ٝاألكال٢ٗٞٛ.
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م مػذاما رضؼب اظعوٕما ثريم)ذقشيممربقبو(مأيم)اظليمماظعظقؿ(موػقمطوئـمموضبؽؿ

عـمسوٕماظـقرموؼلؽـفمما رضغقراغلمسظقؿمؼـوزرم)ػقؾؾمزؼقا(ماظذيمتقظبمعلموظقيم

مآدممطودقوموحقاءمطودقوموأحػودػؿو.

وعشقغلمطقذطومبؿقجقفمعـمايلمما رضوترىمظقديمدراورمأنمػقؾؾمزؼقامػقمعؽققبنم

ماٌعـكماير ماظعوٕماظعظقؿ. ؾب(.موتلؿؼرمؼبمػذا مسب ماظذيمرصعـوه م)ايؼ ؼبمٌشقغلمطقذطو

قي.موالمتقجدم)غشؿـو(مؼبمسوٕمعشقغلما رضا جلومما ثرليمظؾؾشرموػلم)دعقثو(ما جلومم

ماظ مبؾما جلومما ثرلؼيماظ مترطؿفو وادؿؼرتمؼبما جلومماظـقراغقيماظصوسدةممـػسطقذطو

ػـوكم)دعقثو(مأومأذؾوهمظؽؾماظقحقشمواظـؾوتوتموايققاغوتمسوٕماظـقر.موؼبمػذاماظعوٕممإظب

ملمظؽـمدونمزفقرمنوديمعـفؿ.ا رضواظؾشراموػمالءمؼؿزوجقنمطؿومؼبماظعوٕم

مأعمملمع٦ّضّٝمػّٔاماظضملمملٕمصؾملؽملمملكمثالثهملمآراءمح٦ّظ٥ّ،مػ٨ّ:م

م.(1)ؼؼعمؼبماظشؿولموؼػصؾفمسـمػذاماظعوٕمجؾؾمسوٍلمعـماظـؾٍ  .مأ

م(2)مأغفرمبلغفمؼبماٌرؼخمودؽوغفمذؾفمروحق موأرغرمعقبومحفؿًو.ؼرىماظشقخمػرعزمبرم  .مب

مأنم .مج مظلؽوغف مميؽـ موحقٌ ماظدائؿ ماظـقر محقٌ مواظـؾٍ ماىؾقد معـطؼي موراء ماظشؿول ؼب

م.(3)ؼؿكورؾقامععماٌؾؽلموا ثريموأنمؼشوػدوػؿ

مػمل٧ّمعغملمملغنيمأؼسملممًل:سأعمملماىقؿمل٣ّمأوماظؽملمملرمسؽملّٓماٌؽملّٓائؿملنيمصؽملّٕىمأغؾملمملمتؽملعملل٣ّم

)تقؾؾ(ماظ متـوزرمسوٕمعشقغلمطقذطو.موػقؾؾمزؼقامأومما رضوػقمقؿمل٣ّماِّسػمل٧ّ:ماىم-1 

.موهؽؿمػذاماظعوٕماظؽقاطىماظلؾعيموا براجما رضبـوػقؾماحدػؿومأومطيػؿومخؾؼم

                                                                 

 .2٘ٗ-2ٗٗ، ٓ ٕٔ، ٕ( ً٘يا  هثب ا٤َُبه : ٔ)

 ( فيػَ أُبعل١ ، ٓضِٞع٤ب أُ٘لائ٤خ.ٕ)

ٕج٤ؼ  ( هٝكُٞف ، ًٞهد: اُْ٘ٞء ٝاُقِن ك٢ اُٖ٘ٞٓ أُ٘لائ٤خ، اػلاك ٝروعٔخ: اُلًزٞهٖ)

 .1ٓٔ، 22ٗٓٔٓلٍُٞ ا٤َُٜو١، عبٓؼخ ثـلاك، ثـلاك، 
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م موضبوول مواظروػو. مواظؽقاطىماًؿلي مسشر مما غلوناالثـو أنمؼؼقؿمايؼمما رضؼب

م(1)مـمػذاماظعوٕمعؾلءفبمبوظشرور.وؼشعقبمبروحفمغػقوتلبمعـمسوٕماظـقرمظؽ

وػقمسوٕماظظيمماظذيمؼؿؽقنمعـمٔونمرؾؼوتموهؽؿفم)روػو(موػقمماىقؿمل٣ّماِّدغ٧ّ:م-2

ؼؿؽقنمعـمثيثمرؾؼوتمعـماىققؿمػلمسؾودؼـماظعؾقومواظقدطكمواظلػؾكاموتلؿكم

موجفقـوموؼبمػذاماىققؿمتؿعذبما رواحماًورؽيماظ مشرضًمؼبمحبرم مذققل أؼضًو

ا بدمؼبمسذابمأزظلمبؾممإظبػـو.موؼؾدومأنما رواحمالمتؾؼكمػـوممإظباسبدرتمدقفمو

تؿطفرمعـمخطوؼوػوموتؽػقبمسـماالسبدارم سوٕماظـقرمبعدمأنمإظبدذلتػعامذاتمؼقمام

ممإظب موظـلؿؿع مجدؼدة مخطوؼو مطبورىمإحدىما رواحممإظبضؾقل موػق مػققبل مإد عـدا

م:(2)اًورؽيماةؾقديمؼبمبورـمذققل

مصػمل٣ّموّٕمأغوملمج٦ّابممًلمؽملظملّٗظا"أؼؿؾملمملم م)غؿملرملؼملؿممل(!مسؽملّٓعمملمػؿظملوملمب١ّكبمعؽملمملدؼممًل

مواآلنموػمملمأغوملمبؽملظملل١ّكبمتؽملمملدؼ٤ّمصؼمل٤ّمسلمملهمصبؿملنملمسػملؿمل١ّكب؟

مٌمملمطؽملوملكبمضّٓمأحؾؾوملكبماظّٔػنملمواظظملسملهملمدونمشرلػؼملممل

مؼؿضملنيمسػملؿمل١ّكبمأنمتغمل٦ّغ٨ّمحؾؿمللهمًلمؼبمبمملر٤ّمذؿمل٦ّل

ممٌمملمطؽملوملكبمضّٓمأحؾؾوملكبماظؿزمل٦ّرموآًّسهمل

محنيمتظمل٦ّرمػّٔهموتطملػمل٨ّؼؿضملنيمسػملؿمل١ّكبمأنمتلعملشمل٨ّمؼبماظعملّٓورم

موظغمل٤ّمإذامأغزملّٓقبتمغظملل١ّكبمس٤ّماىّٕائّٕ

محلؽملمملتمإظبواغؿؾملوملمط٢ّمخشملمملؼمملككبمواغعملػملؾوملم

مصل٦ّفمتزملضملّٓؼ٤ّمسػمل٧ّمدػمل٣ّماإلرتعملمملءمسمملظؿملممًل

ماظضملػملؿملمملءمإظبذظ١ّماظّٔيمارتعمل٧ّمسػملؿمل٥ّماظغملمملعػمل٦ّنمضؾػمل١ّم

مغظملل١ّكبمس٤ّماىّٕائّٕميأعمملمإذامظ٤ّمتزملّٓقب

                                                                 

 . ٘-ٔ، ٔ( اٌُزبة أُولً، اٗغ٤َ ٣ٞٗب،ٔ)

 .ٖٖٙ-ٕٖٙ، ٓ ٕٗ، ٖ( ً٘يا  هثب ا٤َُبه: ٕ)
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محلؽملمملتمإظبوظ٤ّمتؽملؿؾمل٨ّمط٢ّقبمخشملمملؼمملككبموظ٤ّمتؽملعملػملنملم

م(1)ممل(،مع٦ّتممًلمثمملغؿملممًلمملث)غرملؼملمؽملظملّٗاظ،مأؼؿؾملمملمصل٦ّفممت٦ّتني

موسؿملؽملمملككبمظ٤ّمتّٕؼمملماظؽمل٦ّرمأبًّٓام"م

ماظ معقت مػق مثوٍن معقتفب مإذن ماىلدممـػسػـوك معقت مػق ما ول مصوٌقت غفوئقًوا

ماٌقتماظـوغلمصفقمسدممرعقدماظ معـفمودؼقرفومؼبماىققؿمذققل.مأعو مإظبمـػسوخروجفو

اظؿطفر.مأيمأنماظؾؼوءما بديمظألرواحمما سوظلموػلمؼبماىققؿمبلؾىمسدممضدرتفومسؾك

م.(2)اًورؽيمؼبمذققلمػقماٌقتماظـوغل

ممإعؽوغقيمػـوك مؼبمذققل ماًورؽي ما رواح مترتؼل متطفرػو.ممإظب ن مبعد ماظـقر سوٕ

م.(3)ا بدمػـوكمورمبومتذوبمأومهذلقؾبمؼبمعؽقغوتماىققؿمإظبظؽـفومإذامٕمتؿطفرمصلؿؾؼكم

 :ديواى أواثر أو)أباثر(: ي()املطراث (4)انواع املطًرات
 :الكطي األٔه -

مب ماٌيك)ػقؾؾمزؼقا(مواٌي مسؾكمذؽؾمربوورة ماظؼلؿ مػذا ك)أواثر(موبشؽؾمؼدور

بلنماظؿعؿقدمالؼغػرموعـمخيلمػذهماةوورةمغلؿطقعمأنمغلؿـؿٍممإذاعبقؾمؼـرلماظدػشي

م حد موبويمذؽؾمطاًطوؼو ماظؿزظػمواظؿؼربمظؾؽقاطىموا براج موأن موعـمضؿـماطؿو ون

مذظؽمسبرماظذبوئ مسؾكمشرلماظطرؼؼيماٌـدائقيمأومتـووشلومربرعيمعـدائقو.

متؾدأمػذهماةودثيموبوظشؽؾماظؿوظل:م

بعدمذظؽمذػىمػقؾؾمزؼقاموضولمظؾؿيكمأواثر:أغفضموأحؽؿمبوظعدلماٌؿـقحمظؽمسؾكمم-1

معؾؽؽمحدود مطردل مسؾك مواجؾس ماظعوٕ مايضقضمػذا معـ معؿؼـ مسؿؾ مطؾ اوأرصع

                                                                 

 .ٕٗٙ، ٓ ٖٙ، ٖ،  ا٤َُبه هثب  ً٘يا( ٔ)

 .ٕٖ٘، ٓ ٖٙ، ٖ،  ٗلَٚ( ٕ)

 أُٖله ٗلَٚ. ( ٖ)

ٝ أُطٜو، ؽ٤ش ٣زٞعت ػِ ِطشاثبً:( ٗ) ٕ رؼجوٛب، ُززطٜو ك٤ٜب ٖٓ ا٥صبّ هجَ اُزط٤ٜو أ ٠ األهٝاػ أ

 إٍُٞٞ ُِغ٘خ، أٝ ػبُْ األٗٞاه.

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

337 

ظؼذارةموحقـؽذمعـمأرؾ معـمعبقعمدؿلتلموتؿعؿدممبوئؽماىوريمودؿقزنممبقزاغؽموا

موتذلدؿمبرزلؽموترتػعموتلؿؼؾؾمؼبمسوٌؽ.

بعدمذظؽمتؽؾؿمأبوثرموضولمشلقؾؾمزؼقام:ٌوذامأردؾؿ معـما راضلماظعوظقيموعـمدقىمم-2

مذوػونموذققانموجؽًمبلمةودؾيماٌكؾقضوت)اظؾشر(.

مواظػم-3 ماظزغوة موصوسؾػمالء مبليمعوءمجوٍراظدسمقالؼي ؼؿطفرونموػمالءماظذؼـمميلؽقنممورة

مؼطفرػؿ؟.موػـمسؾكمتركمأميوغفـمأيمعوءمجوٍراظـلوءماٌمعـوتموصبدل

موم-4 مواٌردة مظؾشقطون مظقلفدوا موؼذػؾقن مأميوغفؿ مؼؾدظقن ماظذؼـ موبرزلفؿمػمالء اىـ

مؼطفرػؿ؟.مؼذلزلقنمأيمعوءمجورـب

مأميوغفؿم-5 عـفؿماظؾذرةمموآتقاماًطقؽيمرشؿمدفقدػؿمظؾقلمودؼطًمػمالءماظذؼـمضطعقا

مؼطفرػؿ؟.ماظطوػرةمأيمعوءمجوٍر

مشرلمغظقػم)روػر(م-6 مرعوعو متـووظقا ماظذؼـ مؼبماظعؾـمميؿـعقنمسـفمأيمعوءمجوٍرومػمالء

مؼطفرػؿ؟.

مالمم-7 مٌـوزشلؿ مؼعقدون موحقـؿو ماظشقارع مؼب موؼؿفقظقن مظألدقاق مؼذػؾقن ماظذؼـ ػمالء

معـماًوظؼمالمؼطؾؾقنمأيمعوءمجورمؼطفرػؿ؟.ؼغؿلؾقنمورغبيم

ماظذؼـمأطؾقامممومذب مم-8 مبعيعوتماىـمواظشقور مأيممبلدؿػمالء االث مسشرمعردقعو

معوءمجورمؼطفرػؿ؟.

مػمالءماظذؼـمتعؿدوامأنمؼزرسقامبذورماٌوءمايلمؼبماٌوءماآلدـمبليمعوءمجورمؼؿطفرون؟.م-9

ماظم-10 متؾؽ معـؾ مبلسؿول ماظؼوئؿقن مؼقذوعـ)ػمالء مبلؾؾفو مررد مجورم2  معوء مأي )

مؼطفرػؿ؟.

ػمالءماظذؼـمؼشربقنماًؿرموؼلؽرونموؼطؾؾقنموؼزعرونمظألرواحماظشرؼرةاموؼؿشؾفقنمم-11

مبلسؿوشلومأيمعوءمجورمؼطفرػؿ؟.
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مأوٕمم-12 معـفو مؼعطقا موٕ ماظطقؾوت معـ موػؾبؾقا ماواظذؼـ ماظشرؼؽ مطبقغقن ماظذؼـ ػمالء

موءمجورمؼطفرػؿ؟.ؼلوسدوامصؼرلامأومربؿوجومايمع

ػمالءماظذؼـمؼؿؽؾؿقنمبوٌلكـو)ؼؼقؿقنمرؼقدفو(وبقثفوماظداخؾقيمبشؽؾمخورهمورشؿمم-13

ذظؽمؼذػىماظؿيعقذمطلنمذقؽومٕمؼؽـموعـمثؿمظؾقًمطـقزػؿمؼذػؾقنموردوظيمظؾؿيكم

مؼؽؿؾقنمدونمانمؼؽذلثقامظؾـؼصماظذيموضعقامبفمأيمعوءمجورمؼطفرػؿ؟.

مسفد)م-14 مخوغقا ماظذؼـ مجورم3ػمالء ماىوريمأيمعوء مبوٌوء مؼؾؿزعقا مدقؿوتمػقلموٕ )

م(1)ؼطفرػؿ؟.

بعدمذظؽمتؽؾؿماٌيكمػقؾؾمزؼقامومالبوثرماذمضولمظف:آهمثؿمآهمؼومأبوثرماظرغبيمواظشػوءمم-15

مؼفدؼونماظقؽم.

(مزلؼوقمؼذػؾقنم غفؿمخوغقاماظعفدمأومايؼمواظذيم4ػمالءماظزغوةمواظػلؼيمؼبمس )م-16

ماظعقإ.ػقمأضدممعـمطؾم

موتصؿمم-17 مصقفو مؼقضعقن معشؿعؾ معـمعبر مؼبمسققن مأميوغفؿ مسـ ماغؼطعقا ماظذؼـ ػمالء

م) محقشلؿ معـ متؾبعؿؾ ماظ  ماظضقضوء مذدة معـ مصيم5آذاغفؿ مواظػـوء ماٌقت مؼؿؿـقن )

مضبصؾقامسؾقفم.

م)م-18 مظؾلؾعي مودفدوا مأميوغفؿ مبدظقا ماظذؼـ معـم6ػمالء مدقؽقغقن ماظلؾعي معـمحصي )

م(مض مدقؼؾعقن.7االولماظذيمبدظقاماميوغفؿمصقفموؼبمسوٕ)حصؿفؿمعـذماظققمم

مظؾقلموطوغًماظـطػيمم-19 مودفدوا مظرذدػؿ مسودوا مثؿ موعـ ماميوغفؿ مبدظقا ماظذؼـ ػمالء

معطفر) مؼب معـفؿ مخرجً مضد مدوجدؼـم8اظطوػرة معرزل مبرزلفؿ مؼؼؾعقن ماالدد )

مٕ(.)عقسدمصـوءمػذهماظعقاا رضظؾقلموضوبع مؼبمػذاماٌطفرمحؿكمزوالم

                                                                 

 أُالؽظبد: (ٔ)

ٕ: اص٘بٕ ٖٓ اصو٢٣ ػٞاُْ اُ٘ٞهٔ]   [ّبٛبٕ ٤ّٝٞا
ٖ:أٍْ اؽل أُالئٌخ ُٝول أفطؤٛنا أُالى ٝرٔذ ٓؼبهجزٚ )رؼب٤ُْ اُ٘ج٢ ٤ٜ٣ب ٣ٜبٗب ٕٓ]   ٓٔ[٣ّٞبٓ

 (.ٕٓا٠ُ ٓ
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موايلوبمم-20 مارػوبماظـوسمسؾكمبوبماظدؼـقغي مسؾك مرزضفؿ مؼب ماسؿؿدوا ماظذؼـ ػمالء

مبفوم ما دـيمظقكؿـؼقا ماٌقوه مؼب موؼرعكمبفؿ مديدؾ معـوذرلموتؼقدػؿ متؼطعفؿ ؼؼػقن

مضوبع مػـوكمأبدماظدػر.

مػمالءماظذؼـم غػلفؿمضبؾؾقنماالذقوءمدراموؼبماظعؾـمضبرعقغفومرشؿماغفؿمؼبمداخؾفؿم-21

ضبؾؾقغفومدؿؽقنمغفوؼؿفؿموغفوؼيمدرػؿموؼبمعطفرمظقؾوت)اظزػرةماحدىماٌطفراتم

ماظلؾع(مؼؼؾعقنمعـؿظرؼـماًيص.

ػمالءماظذؼـمؼذػؾقنمظيدقاقمواظشقارعموحقـؿومؼعقدونمٌـوزشلؿمالمؼغؿلؾقنمؼقضعقنمم-22

مؼبمعراجؾمحورةمجدا.

براج(اٌرزليمبردؿمسوٕماظظيممػمالءماظذؼـمؼلطؾقنمممومؼذب مالبقابما ث مسشرم)االم-23

اسؿوقماظظيممعوداعقامضدممإظبتورط موعؾدظ مدربمايقوةماالوظبمورزلفومدقـزلمبفؿم

مبدظقاماسؿوشلؿموٕمؼطفروامعومؼؿـووظقن.

مبزرسفؿمؼبماٌقوهماآلدـيمزبدوس موعغررؼـممبكؾقضوتمػذاماظعوٕمم-24 ػمالءماظذؼـماظؼقا

مظؾرلدغو مبؽيعفؿ مؼلؾققن ماٌيكمػقؾؾممحقـؿو موردؿ متلؾققوتفؿ متؼؾؾ مال اظعظقؿي

مزؼقامالمؼذلدؿمسؾقفؿمودققؽؿمسؾكمديالتفؿمعـمبعدػؿموبذورػؿمبلغفؿمصوددؼـ.

موؼـفؾقم-25 مشرلػؿ مغلوء مؼؼربقن ماظذؼـ مووجقػفؿممنػمالء مدؿػلد مادرارػؿ مطؾ عـفـ

مدقؽقنمعصرلػوماظدعورموظـمميـققاماظعفد.

م(1).قوقمبـمؼقذوعـمدقلقؼقنمؼبمدفـفؿمدقؼوػمالءماظذؼـمؼعؿؾقنماسؿولمادم-26

                                                                 

 اٌّالدظبد : (ٔ)

 [٤ٍٔبد ٢٤ٛ : أؽلٟ ٓالئٌخ ػٞاُْ اُ٘ٞه ُٜٝب ػبُْ ٗٞها٢ٗ فبٓ ثٜبٖ]
 [ٍٔوبم : ٣ٕٞق ًٞٗٚ ٌٓبٕ ُؼوٞثخ االٗلٌ أُقطئخ ٌٝٓبٗٚ ػبُْ اُظالّ.ٗ]

[ٖٓطِؼ أُٞد اُضب٢ٗ : ٣زوكك ًض٤وا ك٢ االكث٤بد أُ٘لائ٤خ ؽ٤ش ٖٓ ّلح ػناة االٗلٌ ٘]
 أُقطئخ رز٠٘ٔ اُيٝاٍ .

ٞاًت اَُجؼخ ؽ٤ش اٜٗب ؽَت اُؼو٤لح أُ٘لائ٤خ ٌَٓٞٗخ ثٔقِٞهبد ٖٓ [اَُجؼخ:٣وٖل ثٜب اٌُٙ]
 ػبُْ اُظالّ ٝٙؼٞا ك٤ٜب ُٔؼبهجخ االٗلٌ أُقطئخ َِٜٓ ػ٤ِْٜ اصو٤٣ٕٞ ٖٓ ػٞاُْ اُ٘ٞه

 [ه٤ٖ : اّ ػٞاُْ اُظالّ ُٜٝب ٓطٜو فبٓ ثٜب رؼبهت ثٚ االٗلٌ أُقطئخ.2]
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معـفومم-27 موٕمؼؿصدضقا ماًرلاتماظقاصرة موػؾبؾقا ماواظذؼـ مذرؼؽفؿ مؼلرضقن ماظذؼـ ػمالء

ظػؼرلمأومربؿوجمادققؽؿمسؾقفؿمبوظضقضوءماظشدؼدةموعـمغعؿمسقإماظـقرمدققرعقنم

مؿوجو.وحػـيمطػمعـماٌوءمدقلؼقنمطؾمؼقممصؼطمعوداعقامٕمؼلوسدوامصؼرلاماومرب

ػمالءماظذؼـمؼؾبعؿدونمعـمشرلمظـوممواظعفدمالمؼلخذوهامسؿودػؿمظؾقًمايقوةمظـمؼرصعمم-28

موطـقزػؿموتقجفؿمعـفؿمدذلصع.

ماٌلوخٌم-29 مؼؼرأون ماظذؼـ معوجوءمصقفوممػمالء موطػروا معـفو اظداخؾقي)اظلرؼي(وضبذصقن

مصلنمتلوبققفؿمووضورػؿمدققذفمعـفؿموظـمضبلؾقامضؿـمسقإماظـقر.

ماظؿيم-30 معـ مذفقاتفؿ مسـ مترصعقا ماظذؼـ مػمالء مبقًمأعو موأحذلعقا موضددقا عقذ

اواٌلوخٌماعروامبفوماوأسؿوشلؿمٕمتـؾفوماظشفقاتموردوظؿفؿمظؾؿيكمطؿؾقػومطـقزػؿ

م)عوغو() مضدمسؿؾقاماسؿوالمٕم10بصدقمدـرصعمطـقزػؿمظو مبوظدلدمعوداعقا (موظـمؼعذبقا

م.متللفوماظشفقاتموردوظيمايؼمضدمطؿؾقػو

ػمالءماظذؼـمضددقامدقؿوتمػقلمووضرواماٌوءماىوريمدذلصعمدقؿوتمػقلمآبوئفؿمعـمم-31

ماشليك.

محقـفومتؽؾؿمأبوثرموشلقؾؾمزؼقاماذمضولمظف:م-32

موعوذامسـمػمالءماظذؼـمؼؼؿؾقنمضؿيمايمعوءمجورمؼطفرػؿ.م-33

مضؿيمم-34 مؼؼؿؾقن ماظذؼـ مأخدله:ػمالء ماذ موالبوثر مزؼقا مػقؾؾ متؽؾؿ مذظؽ دؿؼطعفؿمبعد

ماظلققفم.

موؼبمجقف)اور()م-35 مدـفؾؽفؿ ماظلقر مؼعؿؾقن ماظذؼـ موؼبم11ػمالء م)ععدتف(دـضعفؿ )

مادػؾفمعؽونمصقفوموظشدةمسذابفؿمدؿلؾىمعبقعماصؽورػؿمعـفؿ.

                                                                                                                                                                                              

 ٕ ُِزط٤ٜو ٝاُؼوٞثخ ٝٛٞ اؽلاٛب.[ٓطٜو االٍل:االثواط االص٢٘ ػْو ٢ٛ االفوٟ ٌٓب1]

ٖ:اؽل أُالئٌخ اُن٣ٖ افطئٞا ٖٝٓ صْ ػٞهت ٝصبة ُوّلٙ.2]  [اٍؾبم ثٖ ٣ّٞبٓ
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ماظؾقاتلمميـعـمازواجفـمعـماظؿؼربماظقفـمبشؽؾمعؿعؿدمبويمعوءمجورمم-36 ػمالءماظـلقة

مدقؿطفرن؟.

مثوغلمبويمعوءمجورمدؿؿطفر؟.ماظ متففرمزوجفوموتؿكذم-37

حقـؽذمتؽؾؿمػقؾؾمزؼقاموالبوثرماذمضولمظف:حقـؿومؼؿكذمرجؾمأعرأةمثوغقيمسؾكمزوجؿفمم-38

ماالوظبمصلنمزوجؿفماىدؼدةمدؿعزلمسـفمؼبماآلخرة.

موحقـؿومؼؿكذمثوظـيمدؿعزلمسـفماؼضومؼبماآلخرة.م-39

موحقـؿومؼؿكذمرابعيمدؿعزلمسـفماؼضومؼبماآلخرة.م-40

مـؿومؼؿكذمخوعليمدؿعزلمسـفماؼضومؼبماآلخرة.وحقم-41

موحقـؿومؼؿكذمظـػلفمدودديمدؿعزلمسـفمؼبماآلخرة.م-42

م(1)موحقـؿومؼؿكذمظـػلفمدوبعيمدؿعزلمسـفمؼبماآلخر.م-43

(مااعوم12وحقـؿومدبرجمأيمواحدةمعـفـمعـمجلدػومدؿؽقنمعـمحصيمسوٕمطوف)م-44

كمؼبمخدعيماظـورقرائق مواعوماذاماذامطوغًمورسيمصؾـمتذػىمظعوٕماظـؼصمػذامودؿؾؼ

مذفودةم موال مسؿودػو مال مؼـػعفو مظـ محقٌ مض  مظعوٕ مدؿذػى ماظقرع متدسل طوغً

(ماظؾذؼـمظـمؼلوسداػومؼبمسؾقرػوم14(ماعومماالثرؼ مذؾؿلموغدبل)13االثرؼ ماظـيثي)

مظعقإماظـقر.

مؼؽشػـمم-45 ماظؾقاتل ماظـلقة م:ػمالء مظف مضول ماذ مزؼقا موشلقؾؾ مأبوثر تؽؾؿ

م؟.عوءمجوٍرمدقطفرمػبورػـ)عػوتـفـ(بليم

ػمالءماظـلقةماظؾقاتلمؼعؿؾـماظلقرموعـشغيتممبؾذاتمأىلدمبويمعوءمجورمدؿؿطفرمم-46

مغػقدفـ؟.

ممبويمعوءمجورمدقؿطفرن؟. ػمالءماظـلقةماظؾقاتلمؼزغم-47

                                                                 

 اٌّالدظبد : (ٔ)
 [ ٓبٗب:اؽلٟ ٕلبد أُالى االٍٝ ك٢ اُقِن.ٓٔ]

 .[ أٝه: أؽل ِٓٞى ػبُْ اُظالّٔٔ]
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مػمالءماظـلقةماظؾقاتلمطبضنبمدقؼوغفـمبوظدعوءمبليمعوءمجورمدقؿطفرن؟.م-48

ؼذلكمزوجؿفماٌـدائقيموؼؿكذمظـػلفمواحدةماخرىمعـمشرلماظدؼـماٌـدائلمبليمواظذيمم-49

معوءمجورمدقؿطفر؟.

حقـؽذمتؽؾؿمػقؾؾمزؼقاوالبوثرماذمضولمظف:ػمالءمظقحدػؿمؼعزظقنمطؿوموؼعزلمسـفؿمطؾمم-50

مطوغقام مان معـفؿ متقفوغفؿ ماوترصع مايقوة مبرغبي مؼشؿؾقن موال متعؾؿقه ماظذي سؾؿفؿ

ؽوغفوماخرىمنلياوتدونمازلوئفؿموتؽؿىمؼبماظؽؿىموادؿمرجولمدؼـموؼؾؾلقنمع

ايلمالمؼذطرمسؾقفؿمحقـؿومطبرجقنمعـماجلودػؿماودققضعقنمظقحدػؿمؼبمسوٕم

ماٌقتماٌرسى.

مم معؼلؿ ماغف معيحظي ماٌؿؽـ مواظذيمعـ ماالول ماظؼلؿ مترعبي متـؿفل ميؾكمثيثسػـو

م:ربوور

اٌيكمػقؾؾممإظبوماٌيكمأغشمُأثرامػقمذبؿقسيماظؿلوؤالتماظ مؼقجففم:احمل٦ّرماالولم-

م.زؼقاموػلمأدوسماظؿشرؼعماظدؼ ماوماٌرحؾيماالدودقيماالوظباوعـمثؿمؼلتقـو

ماظـمملغ٨ّ- ماٌيكمػقؾؾمزؼقام:احمل٦ّر واظذيمػقمذبؿقسيماالجقبيماظ مصبقىمعـمخيشلو

م.سـمأدؽؾيماٌيكمأغؾبشمأثرا

ماظـمملظىملم- مواظم:احمل٦ّر ماًطوؼو معـ مذبؿقسي مػق مارقوبفومواظذي موسزل مسزشلو  ممت

وسدػؿمشرلمعـدائق موبوظؿوظلماظؿقذؼرمعـماظؿفوونمععفؿمطقنماالحؽوممرودرةمحبؼمعـؾم

مػمالءمبلسؿؾورػؿمخورج مسـماظشرؼعيماٌـدائقي.

موػؽملمملمدؽملعمل٦ّممبؿ٦ّضؿملّّماحمل٦ّرماالول،اظّٔيمػ٦ّمرب٦ّرماالدؽػملهمل.م

مظؾؿيكمأواثرموام معـماٌيكمػقؾؾمزؼقا ماعر مؼصدر ماظؾدء ظذيمميـ محقـفومايؽؿمؼب

مدؾىم معـ ماثرا مأغش ماٌيك مؼلؿغرب ماجلودػواوػـو معـ مدبرج ماظ  ماالغػس ةودؾي

ماردوظفمٌـؾمػؽذامسوٕموجؾؾفمعـمسقإماظـقرمحقٌمتؼقؿماٌيئؽيمعـمأضراغف.
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ماٌوءمم مان ماالغػسماٌكطؽياوػؾ مػذه محقل مادؽؾي مسؾكمذؽؾ مػذا مأدؿغرابف وؼؽقن

ماالثؿ معـ مػذهماالدؽؾيماجوبًموبشؽؾمشرلمماىوريمؼطفرػو مصلن اظذيمارتؽؾؿفاوبوظؿوظل

مدمالمعفؿماالموػقمػؾماظؿعؿقدمؼغػرماظذغقبم؟موتلتلماالجوبيموبشؽؾمواض م مسـ عؾوذر

مطؿومرأؼـوماسيهم.

ماظقسمذظؽمصؼطمم ماالول مؼبماةقر ماظقاردة ماالدؽؾي ماجقبي مصفق ماظـوغل ماةقر اعو

متقدعموتػصقؾمؼبماالجوبيماوحؿ كماضوصيمسؼقبوتمأخرىم دؽؾيمٕمؼطرحفوماٌيكموا و

م(1)م.أغشمأثرا

ماعوماةقرماظـوظٌمصقؿطرقميوالتمسؼقبيمعرتؽ مارردػؿمعـماظدؼوغيماٌـدائقيوؾقفو

اٌـدائقيموىلممزوجؿفؼقؼيمؼبماظؿعوعؾمععمعـمتركم(اوغرىماظؾففيماظ49وػـومندماظػؼرةم)

مظغرلػو.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                                 

 : أُالؽظبد (ٔ)

 .[ ًبف:ٝاؽل ٖٓ ِٓٞى ػبُْ اُظالّ ُٝٚ ػبُْ فبٓ ثٕٚٔ]
 [االصو٤٣ٖ اُضالصخ:ْٝٛ ٤ٛجَ ٤ّٝزَ ٝأِٗ االصو٤٣ٖ اُضالصخ اث٘بء اَُالّ.ٖٔ]

 [ ٢ِّٔ ٝٗلث٢:اصو٤٣ٖ َٓئ٤٤ُٖٝ ثؾواٍخ ا٤ُوكٗب)أُبء اُغبه١(.ٗٔ]
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 ( الكطي الجاٌ٘ ) املطّسات
ماظؼلؿمأوماىزءم (مؼبماظدؼوغيماٌـدائقياواظ م15عقضقعماٌطفرات)مإظبغؿطرقمؼبمػذا

م معطفراتمابـوػقؾموأوالدهمامإظبؾكمغقس معـماٌطفراتماواظ مرـػًمستـؼلؿمبدورػو

موعـماٌؿؽـماسؿؾورمعطفرماشلؾشؾو)يوعطفراتماظؽقاطىماظلؾع (مػقماالخرمعلؿؼيم16اطؿو

مؿػصقؾ.يوظفمودـلتلماظقفمبوظ

 احملٕز األٔه
 .ِغواصخ اٌجهضبٌ -1

 .ِغهو)ِغواصٍ(ؤثضبهًُ -4
متؼؾعمصقفماالغػسمم ماٌطفرماالغػسماظ مالوقىمدمالماةؿوجموأؼضو تؼؾعمؼبمػذا

ماظ مٕمتؿعؿد.

 ِغهو واَ ثٓ اثضبهًُ: -3
مبوظؾورؾ)م مؼذلغبقن ماظذؼـ ماظؿيعقذ ماٌطفر مػذا مؼب ماالسؿولم17ؼؼؾع موؼعؿؾقن )

انمؼغػرمآممإظبتقفوغفؿمبوٌوءماآلدـممأللراقادؿؿػمالءماظؿيعقذماظذؼـمؼزغقنمواظاواظلقؽي

مشلؿمدقؾؼقنمؼبمػذاماٌطفرمحؿكمتـؿفلمعدةمسؼقبؿفؿ.

 ِغواصٍ ؤٔش ثٓ ؤثضبهًُ: -2
مؼبم معـدادػقل موأدؿ ماشلقل مادؿ مؼذطرون مال ماظذؼـ ماٌـدائققن مصقف ؼؼؾع

موبوظلقػماٌؾؿفىموبو مربطو ىؾقدمؼعوضؾقنمحؿكمؼؿؿمتطفرلػؿمعـمعومأسؿوشلؿادرلبطقن

مأرتؽؾقهمعـمععصقي.

م
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ضبهًُ: -2  ِغواصٍ هُجً ثٓ ؤث
مبفمثؿمأرتدوامسـفماوصقفماؼضومؼؼؾعمم ماظدؼـموآعـقا ماٌطفرماظذؼـمسرصقا ؼؼؾعمؼبمػذا

مذفقدماظزورمحؿكمؼؿطفروا.

غفؿموأؼضومؼؼؾعمصقفماظرجولماظذؼـمطبقغقنماظعفدمواظلورضقنموخوئـقماظشرؼؽمػذامعؽو

ماؼضومبوظلقػماٌؾؿفىمواىؾقدماظؼودلمؼعوضؾقنمحؿكمؼؿطفروا.

ضبهًُ -6 ًُُ ثٓ ؤث  :(1)ِغهو ونيائ
ماظؽـقز)اٌعرصيم مُأسطقا ماظذؼـ ماظؽـقز مأدقود مػؿ ماػمالء ماظؽـقز محراس مصقف ؼؼؾع

اظدؼـقي(اوٕمميـققػوموبؼقامربؿؽرؼـمشلوماوحقـؿومؼلتقفؿماظلوئؾقنمواظراشؾقنمبوظؿعؾؿمالم

مامؼعؾؿقغفؿ مشلؿ مؼشرحقغفو موأدرارػواوال متؾؽماظؽـقز ماٌطفرمضوبع معـ مؼبمػذا دقؾؼقن

ماجوظل مؼبمؼـؾقعمعقوهمحورةمتلكـفماظـورماٌؿدصؼيمعـمضـقاتمحقظف.صقف

ضبهًُ: -7  ِغهوهاوٍئًُ ثٓ ؤث
تؼؾعمصقفمتؾؽماالغػسماظ مؼبمؼقمماٌصؾؿوموحقـؿومؼؾبشرعماظدرصشمسؾكمضػيماظـفرمالمم

مأؼ مأوظضؼؿعؿدوناوصقف ماظطؼللمالمؼعدونموالمو مصوظطعوم ماظشرؼعي مسـ ؽؽماظذؼـمطبرجقن

مؼؿ مال ماٌوئدة موبدلطي مػـواوطذظؽمصقفماوظؼلطؾقن مؼؼؾعقن ماظؾقاتلمحقـؾورطقن ؿومؽؽماظـلقة

م.ؼلتقفـمايقظمالمميلؽـمأغػلفـ

ضبهًُ: -8  ِغهو شوهجًُ ثٓ ؤث
ماالحو مأؼوم مغلوئفؿ مؼؼربقن ماظذؼـ ماظرجول ماٌطفر مػذا مؼب ماٌؼددياوطذظؽمؼؼؾع د

ماالذكوصماظذؼـمؼلخذونماظربواحقٌمؼؼطرمؼبمأصقاػفؿمعبرمعقضدمتؼطرلا.

                                                                 

 اٌّالدظبد : (ٔ)

 أُطٜواد:آبًٖ ُٔؼبهجخ االٗلٌ ٝرط٤ٜوٛب ٖٓ اُنٗٞة اُز٢ أهزوكزٜب. [٘ٔ]
 الػٔبٍ ك٢ االؽبك ًٝنُي ػٖ اُٖلهبد .اُٜجْجب:ٛٞ أُالى أَُئٍٝ ػٖ ا [ٙٔ]

 أ١ ٣زِٕٞ اُِٖٞاد. [2ٔ]
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ضبهًُ: -9 جبط ثٓ ؤث  ِغهو ٔ
بوظؿفورةاوصقفماؼضوممقنمؼبماٌقزانمأثـوءمسؿؾفؿؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظؿيعقذماظذؼـمؼغشقب

ؼؾعمطؾمعـمؽماظذؼـمؼؿضرسقنمسـدمأبقابماالث مسشرموظؿقفونمسقإماظظيماوصقفمؼؽاوظ

متؼؾعماالغػسم ماؼضو ماىورياوصقف مبوٌوء مٕمؼغلؾ موعو ماالث مسشر مظألبراج مذؾبب  اطؾمممو

ماجلودماظ  مودبؿؿ ماٌقضد مبوىؿر مآذاغفؿ متغؾؼ مواظػضيادقف ماظذػى مبـيثمتؽـز ػؿ

ماحؿكمؼصؾ مسبػفؿمطشعرةماظرأسمبلؿؽفو.ؾمسؾقفؿمدقيقضـقاتمعلؿعرةمعـمغورمتل

ضب -13  هًُ:ِغهو ا بق ثٓ ؤث
ماظلؽورىموضورعقؼؼ ماٌطفر مػذا مؼب مؼقممماؾع مسـ مواظذؼـ مواٌزعرون مواٌطؾؾقن اظرحؿ

االحدمالؼللظقناوطذظؽمتؾؽماالغػسماظ مدبدعمازواجفواوطذظؽماٌؽذبقنمظؾدؼـماٌـدائلم

انمؼـقػقامطوظشعرةممإظبواٌلؿفزئقنمبفاواظذؼـمالمؼـزظقنمظؾرلدغوموسؾكمارراصفومؼلرلون.م

مؼبمزلؽفو.

ذؼـمؼعؾؿقنماظدؼـموالمؼؾبعؾؿقنماظؿيعقذموالمؼؿؾؿذوغفؿموالمؼعؾؿقغفؿمايؽؿيموػمالءمواظ

مالم ماظذؼـ ماظؿيعقذ ماؼضو مؼؼؾع ماوصقف مايؼقؼي مغػس مسـ مطؿوب  مؼؽؿؾقن ماظذؼـ اظرجول

مواٌ ماظعؾؿوء ماؼضو ماوصقف مبوظؾقصو مبوٌرذق ؼذلغبقن مؼلؿفزئقن ماظذؼـ مؼؼقؿقنممربقن وال

مفؿ.غطؿؾفؿمأومؼؼقعق

متلتلمطؿ ماظ  ماالغػس متؾؽ مصقف موتؼؾع ماٌلوسدةامإظبو ماالغػسماظ متللل مابقابفو

مبفؿ مزـفو مالمصقكقى ماظذؼـ ماظؽـزبري موطذظؽ ماظؽـزبري مضبذلعقن مال ماظذؼـ اوأوظؽؽ

مواماٌلكـوم.أضبذلعقنمتقفوغفؿموٕمؼؼر

درجيمانماصقاػفؿمتغؾؼمعـمذدةماظقػـماوحقـؿوممإظبتعوصىماالغػسمبوظضربماٌدلحمم

مـفزماظـػسمعدةمسؼقبؿفومدبرجمعـمػذاماٌطفر.ت

م
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  ِغهو شُزً ثٓ ؤثضبهًُ: -11
مبزوجوتفؿاوطذظؽمطؾمعـم مظقلقا مغلوء مؼؼربقن ماظذؼـ ماظؿيعقذ ماٌطفر ؼؼؾعمؼبمػذا

اسطلمعـمخرلاتماًوظؼموغعؿفموٕمؼؿصدقمبوظؼؾقؾمعـفومسؾكمصؼرلماومربؿوجماوطذظؽم

م مضدعف ماو مبف موتؾورك مسؿؾ معـ ماٌقضدةماالبرمبلدؿطؾ مايؿؿ معـ ماجداول ماالث مسشر اج

متـؿظرػؿمظققضعقامصقفوم.

ماالسؿولمم موميوردقن ماالحود مضددقي مالضبذلعقن ماظذؼـ مأوظؽؽ موعؾعقغقن ونلقن

مصقفواعودعـومضدمذرحـومووضقـومواغرغومبصرلتفؿمبؼددقؿفمصفؿمؼبمػذاماٌطفرمضوبعقنم.

 :(ٛ)وطّس الهٕانب الطبع ٌ٘:احملٕز الجا -

  وُىاْ :ِغهو  -1
ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظزغوةمواظلورضقنمواظذؼـمعـمذدةماًقفمواظػزعماظشدؼدؼـموبلؾىم

اٌكؾقضوتماظؾشعيمواٌرسؾيماظقاضػيماعوممبقابيمػذاماٌطفرمتصؾ ماالغػسمطوظشعرةمسبقػيموتضربم

متقػـموتضعػمحؿكمالمؼؽودمؼلؿعماغقـفواوؼؼؾعمؼبمػذام بوظلققفماظ معـمجراءمضربوتفو

مفرماؼضوما غؾقوءماظؽذابقن.اٌط

  ٔريؽ: ِغهو -4
ػؿمؼبماظققمماالولمشلـمعـمءؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماو)اظلفـ(ماظؼوتؾاواظذؼـمؼؼربقنمغلو

ماظطؿٌابلققفمعـمحدؼدموجداولمعـمءاالشؿلولمبعدماظطؿٌاواظذؼـمؼؼربقنمغلو ماثـوء ػؿ

ماٌشؿعؾمتورةموبوىؾقدمتورةماخرىمميألمجقصفؿمبفموذظؽمعـ خيلمتؼطرلهمتؼطرلامؼبمماىؿر

مجقصفؿ.

مواظذؼـمؼعرصقنمدرماٌوءماىوريموالمؼؼربقنماغػلفؿمم ماظلراقمواظزغوة وؼؼؾعمصقفماؼضو

مانمتـؿفلمصذلةمسؼقبؿفؿ.مإظبصلسؿوشلؿمبورؾيموؼعوضؾقنمسؾقفوم
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  ِغهو أجى: -3
مؼعذبقنمبوظـرلانماٌؾؿفؾيمحؿكم ماظدعوء ماراضقا ماظذؼـ ماظؼؿؾي ماٌطفر مػذ مؼب دبرجمؼؼؾع

مارواحفؿمعـمجدؼدموتـػصؾمسـماغػلفؿاعوداعقامضدمضؿؾقامضؿيموأراضقاماظدعوء.

مػّٔهماٌشملؾملّٕمط٢ّمأب٦ّابؾملمملمع٦ّصّٓةمأعمملعؾمل٣ّمالمزبّٕجمشل٣ّمعؽملؾملممل.

ممِغهو ثًُ: -2

ـماٌـدائلاوصقفماؼضومػمالءماظـلقةمشرلموؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماٌرتد ـماظدؼ ؿشؿوتماةنمس

طذظؽماظؽذابقنمؼبمسؾودتفؿاعبقعفؿمؼبمسوٕماظؾمسمػذاماظؾقاتلمظؾققتفـمظلـمحبوصظوتاوو

مؼؼؾعقن.

ممِغهو ٌُجبد: -2

ؼؼقممحبراديمػذاماٌطفرمزبؾقضوتمعـمسوٕماظظيمموؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظزغوةمواظلراقا

مبوعرماًوظؼموجدوامواجؾفؿمحػرمممراتموتغذؼؿفومبوظـورمعـماػورماظـورماٌلؿعرة.

  ِغهو ٍني: -6
م اٌطفرمدورقماظشرؼؽموأؼضوماظذؼـمؼغرلونمحدودمايقوةماٌعروصيمصفمالءمؼؼؾعمؼبمػذا

مؼؼؾعقنم ماٌطفر مػذا ماؼب مبويل مواظؽػر مبوظشرك موأبدظقػو مغػقدفؿ مؼب ماظرغبي مبؿغقرل ضوعقا

موؼعذبقنمآعدماظدػر.

  ِغهو شبِش: -7

ذػىمنممبؾذاتماظدغقووعؾؾلفواوصقفماؼضوماظيئلمؼؾؾلـماظقؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماٌؿشؾـ

وطؾماالغػسماظ متؿؼربمظألبراجماالث مسشرمعبقعمػمالءمؼؼؾعقنمؼبممااٌصؼقلمعؿؾوػقوتمبف

اظرلدغومواالحدماظطوػرمؼبمػذاماٌطفرمؼؼؾعاواؼضومتؾؽؿممبلدؿػذاماٌطفراوطؾمعـمطذبموخدعم

مرؼقسم ماٌـقياحقٌمعـماٌؿؽـماجراء موواصؿفو مععفو االغػسماظرضقعيماظ مٕمتلخذمسؿودػو
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موانمٕمؼػعؾقامػؿمدقؽقغقنماٌلك ماٌطفر معـمػذه معـماجؾماخراجفو معـمضؾؾمآبوئفو مشلو ـو

معؽوغفوؼبمػذاماٌطفرموبلغفورماظـورمواىؾقدمؼعوضؾقن.

 :با(ــــــــــــــس )اهلبػـــــــــــــوطّ جالح:احملٕز ال -
رماٌرحؾيمؼؿؿقزمػذاماٌطفرمبؽقغفمربطيماغؿظورماالغػسماظ ماطؿؾًمسؼقبؿفومبوغؿظوممم

ٕماظـقر وتؿقددمعدةماالغؿظورمػـوممبؼدارماظصدضوتماظ ممااالخرلةمؼبمرحؾؿفوماظشوضيمبوووهمسقا

ماظػوغقي.ما رضعـقؿفوماثـوءمتقاجدػومسؾكم

قيمدقذلاءىمعيكما حدما رضحقـؿومدبرجماغػسماٌمعـق ماظصودضق معـماجلودػومم

ـمارطقؾقامععفؿماالسيممواظصدضوتماظ مظقجقػفؿموطبرجمظقكؾصفؿمعـماٌطفراتموػؿماظذؼ

ػؿمسـدعومطبرجقنمؤودؿقضرمازلوما رضوزسقػومؼبمبققتفؿمسؾكماٌلوط مواظػؼراءمواٌظؾقع مؼبم

ودقظفرماعوعفؿمػقؾؾموذقؿؾموأغقشمودقؽقنمسؾؿممؼًوترعقذم360عـماجلودػؿمودققردفؿم

ـمميقـفؿموسؾؿمبفراممسـمسلوشلؿمضبردفؿمواٌطفراتمدؿلؽب ؽـم وظؽؽماظؿيعقذماظذؼـمزػرونمس

موػؾقامعـمغعؿفؿمورعوعفؿ.

ًماظدؼوغيماٌـدائقيمٌقضقعماظصدضيماػؿقيمطدلىمصفلمعـؼذةماظـػسمعـماظعؼقبوتمم ظؼدماوظ

مصؽؾفبماوػلمبوظؿوظلمطؿـمؼشذليمغػلفمعـماظعذاباظذظؽمصيمهدؼدمشلومؼبماظدؼوغيماٌـدائقي

مدقطماومررفمثوظٌمبقـفموب ماةؿوج.ؼؿصدقمحلىمزروصفموضدرتفموبشؽؾمعؾوذرمدو ومو

وؼبمذظؽمحؽؿمسظقؿيمظؽؿمانمتلؿـؿفقػواصؿـمغوحقيممتـعماحراجماةؿوجموعـمغوحقيمم

اخرىمؼؾذلماٌؿصدقمعـمعوظفمبشؽؾمدريمصوظؿشفرلمؼػلدمايلـيماظ مؼؿصدقمبفوموضبرعفم

م.(1)اجرػوم

م

م

م

م

                                                                 

 .روعٔخ أُٜ٘لً/ؽبٓل ٤َّْ٘( ٔ
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  :الجاٌ٘ كطيال -

 املبخث االول

ـــالص ــ ــ ــ ــابئــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــة واالشــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الوـ

ؼؾبظمَللّٕمعزملشملػملّّماِّدؼمملنماظلؼملمملوؼهملماإلدالع٨ّمبفملغؾملممل:ماإلدالممواٌلؿملقؿملهملمواظؿملؾمل٦ّدؼهملمصعملّٛ،م

ظغمل٤ّؿب;مؼبماظ٦ّاضّٝ،مط٢ّماِّدؼمملنمتضملّٓقبمغظمللؾملمملمزلمملوؼهمل،مودبؿػملّٟمؼبمتزملؽملؿملّٟمشرلػمملمبنيموضضمل٨ّم

صظمل٨ّمحنيمأنماظؿملؾمل٦ّدؼهملمالمتضملذلفمبّٓؼ٤ّمآخّٕمد٦ّاػممل،مواٌلؿملقؿملهملمالمتضملذلفمبّٓؼ٤ّمموزلمملوي.

آخّٕمد٦ّىماظؿملؾمل٦ّدؼهمل،مصكملغؽملمملمنّٓمأنماإلدالممع٤ّمأطـّٕػمملماغظملؿمملحمملًموتعملؾقبالًمظألدؼمملنماِّخّٕى،مصعملّٓم

اسذلفمبغمل٢ّماِّغؾؿملمملءموطؿؾؾمل٣ّموصقمملئظملؾمل٣ّ،موتّٕكماظؾمملبمعظملؿ٦ّحممًل،مصػمل٣ّمؼعملؿزملّٕماظعملّٕآنمسػمل٧ّمعؽب٤ّم

مَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملمرؾبدؾبػمًلمملمعكب٤ّؿبمَضؾؿبػملكب١َّمعكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمعؽب٤ّؿبمَضزملؽبزملؿبؽملؽبمملم}واظّٕدمملالت،مب٢ّمضمملل:مذطّٕػ٣ّمع٤ّماِّغؾؿملمملءم وَظعمَلّٓؿب

.م{40شمملصّٕ/مم-سؽبػمَلؿملؿب١َّموعكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمعؽب٤ّؿبمَظ٣ّؿبمغؽبعمْلزملؾبّٙؿبمسؽبػمَلؿملؿب١َّموعؽبمملمَطمملنؽبمظكبّٕؽبدؾب٦ٍّلمَأنؿبمؼؽبفمْلتكب٨ّؽبمبفملؼهمللبمِإظَّمملمبكبكمِلذؿبِنماظػمل٥َّّكب

نمضّٓموردمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمىؼملمملسهملمضّٓميهملموضّٓموجّٓماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمحؿملقبّٖاًمهوملماد٣ّماخؿمملروه،موطممل

 ػ٣ّماظزملمملبؽهمل،مصعملؾػملؾمل٣ّماٌلػملؼمل٦ّنمبؾملّٔاماالد٣ّمضؼمل٤ّمأصقمملبماظغملؿمملب.

عّٝمأنماالحؿغملمملكمبنيماٌؽملّٓائؿملهملمواإلدالممواظؿفملثرلاتمبؿملؽملؾملؼملمملمٕمهزمل٢ّمإالمبضملّٓماظظملؿّّم

ماظضملّٕب٨ّمظػملضملّٕاق،مصكملنماظؿؼملمملث٢ّمبنيمبضملّٚماظؿرملّٕؼضملمملتمواظشملعمل٦ّسماٌؽملّٓائؿملهملمواإلدالعؿملهملمبػملّٞمحًّٓا

مؼبمتشملمملبعمل٥ّ،موطّٔظ١ّماظؿرملمملب٥ّ،مب٢ّماظؿؼملمملث٢ّمؼبماظؿ٦ّحؿملّٓ،موطـرلمع٤ّم طؾرلًا،موأحؿملمملغممًل;مصـملدعممًل

اِّواعّٕمواظؽمل٦ّاػ٨ّماظ٦ّاردةمؼبماظغملؽملّٖامربقبمملمعّٝمعمملمجمملءمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ،مواظيتمػ٨ّمأطـّٕمع٤ّمأنم

متؾبقزمل٧ّ،موضّٓممتوملماإلذمملرةمٌضملصملؼملؾملمملمؼبمصعملّٕاتمأخّٕىمع٤ّمػّٔاماظغملؿمملب،موغ٦ّجّٖمعؽملؾملممل:م

ئؿملهملمسػمل٧ّمضسملؿملهملماظرملّٕكمبمملٓمعـ٢ّماإلدالم;محؿملىملمتؽملمملوظؿؾملمملمآؼمملتمضّٕآغؿملهملمذّٓدتماٌؽملّٓا

ٓمؼبماٌؽملّٓائؿملهملمأعّٕمعؾّٓئ٨ّموأدمملد٨ّ،مطؼملمملمؼبماإلدالم.موتؿؼملمملث٢ّمضّٓرةم طـرلة،مصؿ٦ّحؿملّٓموتؽملّٖؼ٥ّما
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اًػمل٠ّمسؽملّٓمآمؼبماٌؽملّٓائؿملهملمبعملّٓرت٥ّماظيتمالمهّٓقبمؼبماإلدالم،مظغمل٤ّمأواعّٕماًمملظ٠ّمؼبماٌؽملّٓائؿملهملم

ثّٕؼنيماظّٔؼ٤ّمؼؿ٦ّظ٦ّنماظعملؿملمملممبمملِّسؼملمملل،مبفملعّٕمعؽمل٥ّ،،موبضمل٦ّغ٥ّ،مبؿملؽملؼملمملمػ٨ّمؼبمتؽملظمّلّٔمع٤ّمضؾ٢ّماُِّ

.موعرملمملب٥ّمٌمملموردمؼبماظذلاثماإلدالع٨ّ،مصكملغ٥ّمبضملّٓمخػمل٠ّمآدم،مدفّٓم(1){ط٤ّمصؿملغمل٦ّن}اإلدالم:م

م"اظرملّٕؼّٕ" مربقبممل مإالماظرملؿملشملمملنماظّٔيمؼلؼملقبؿمل٥ّماظغملؽملّٖا مطػملؾمل٣ّ ماٌالئغملهمل مػ٦ّمؼبماظعملّٕآنم(2)ظ٥ّ ،مبؿملؽملؼملممل

،مبؿشملمملب٠ّمم.عمعمملم(4){سؽبػمّل٣ّمآدممظؿمللؿؽملرلمضػملؾ٥ّ}غملؽملّٖامربقبممل،مصكملنماًمملظ٠ّ:م.مث٣ّموصعملممًلمظػمل(3)"إبػملؿملّٗ"

.موطؼملمملمأنما٦ٌّتمع٦ّط٦ّلممبالكمربّٓدمؼبماإلدالمم(5){وسؽبػملقَب٣ّؽبمآدمماْظفمَلدؿبؼملؽبمملءؽبمُطػملقَبؾملؽبممل}وردمؼبماظعملّٕآن:م

طّٔظ١ّمػ٦ّمؼبماٌؽملّٓائؿملهملمعؽمل٦ّطمبفملثّٕيمربّٓد.موتؿرملمملب٥ّمأسّٓادماٌالئغملهملماظيتمالمؼّٓرطؾملمملمإالمآمؼبم

معّٝمأسّٓادماِّثّٕؼنيماظيتمػ٨ّمرب٦ّات،مالمحّٓقبمشلممل،موالمسّٓقب.م(6)الماإلد

وؼبمذبممللماظشملعمل٦ّسماظؿضملؾّٓؼهمل،مصمملظزملالةماٌؽملّٓائؿملهملمطمملغوملمػبّٗمصػمل٦ّاتمبمملظؿمل٦ّم،موأوضمملتؾملمملم

عؿ٦ّاصعملهملمعّٝماظزملػمل٦ّاتماإلدالعؿملهملممتمملعممًل،مضؾ٢ّمأنمتؾبػملطمل٧ّمعؽملؾملمملماثؽملؿمملن،مورّٕؼعملؿؾملمملمععملمملربهملمظػملزملالةم

اظؿالوةمصؿملؾملممل.موؼلؾ٠ّمط٢ّمصالةمعؽملّٓائؿملهملمم-بمملظشملؾّٝمم-ماإلدالعؿملهمل،مإمنمملمبّٓونمدف٦ّد،مودبؿػملّٟ

ماىؽملمملبهملم مع٤ّ ماالشؿلمملل موطّٔظ١ّ ماإلدالع٨ّ. مظػمل٦ّض٦ّء متشملؾؿملعملممًل مؼغمل٦ّن مؼغملمملد م"رذمملعممل"، وض٦ّء

"رؼملمملذممل"مػ٦ّمبّٔات٥ّماظطملل٢ّماإلدالع٨ّ.مطؼملمملمأنمهّٕؼ٣ّمعضملمملذّٕةماظؽمللمملءمؼبمايؿملّٚممممملثػملهملممتمملعممًلم

ماٌؽمل مغؾملومل ماظيت مصمملحملّٕعمملت مسمملم، موبرملغمل٢ّ ماإلدالم، مؼب مٌممل مػ٨ّ مسؽملؾملممل مم-ّٓائؿملهمل م-تعملّٕؼؾممًل

مغؾملوملماٌؽملّٓائؿملهملمس٤ّماطؿؽملمملزماظّٔػنملمواظظملسملهمل،مصعملّٓمغؾمل٧ّم مؼبماإلدالم،مصغملؼملممل احملّٕعمملتمذاتؾملممل

ماإلدالم.م-أؼسملممًلم-سؽمل٥ّ

موؼبمبضملّٚماظذلاتؿمل٢ّماٌؽملّٓائؿملهمل،منّٓماظّٕوحماظزمل٦ّصؿملهملماإلدالعؿملهملمبفملوضّّمص٦ّرػممل،معـ٢ّ:

                                                                 

 وسدد فٍ اٌمشآْ اٌىشَُ ثّبٍٔ ِشاد، ِٕهب ِشربْ فٍ عىسح آي ػّشاْ.( ٔ) 
ٍّ: ٌُغجذ ِالئىخ إٌبس ِدَ . فغجذوا إال اٌششَش، فمذ أثً وٕضا سثّب َُّٓ، (ٕ)  }لبي اٌذ

 ٌزغجُخ اٌثبٍٔ{.اٌىزبة األوي، ا
رذذثث اٌمشآْ اٌىشَُ رغغ ِشاد ػٓ سفض إثٍُظ اٌغجىد ِدَ، ِٕهب ِشربْ فٍ  (ٖ)

 عىسح اٌذجش، وِشربْ فٍ عىسح ص.
ِه؛ ٌُغزُٕش ػمٍه وجٕبٔه (ٗ) وٕضا سثّب َُّٓ، اٌىزبة  -}َػٍُّ آدَ؛ ٌُغزُٕش لٍجه. ولىَّ

 األوي، اٌزغجُخ اٌثبٍٔ{. 
 .ٖٔعىسح اٌجمشح، اَِخ/  (٘)
 .ٖٔعىسح اٌّذثش، اَِخ/  (ٙ)
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مخمملرجمأغمملمظػملعملمملءمذؾؿملؾمل٨ّم

موخمملرجمذؾؿملؾمل٨ّمظػملعملمملئ٨ّ

مسػملؿمل٥ّممحؽبؽملمملمسػمل٨ّقب،موحؽمل٦ّت

م(م1)طفملغينمسمملئّٓمع٤ّماظليبمإظؿمل٥ّ

صؾملّٔاماٌعملشملّٝماظزملطملرلمصؿمل٥ّمأدمملسمواضّّمظظملغملّٕةمايػمل٦ّل،مأومت٦ّحقبّٓماٌكػمل٦ّقمبمملًمملظ٠ّماظيتم

مواب٤ّم مواظلؾملّٕوردي مايالج معـ٢ّ ماظؿزمل٦ّف; مصالدظملهمل معّٝ ماإلدالع٨ّ ماظضملزملّٕ تشمل٦ّرتمخالل

مسّٕب٨ّ.

ػملغملؽملّٖامربقبمملممبمملموؼؾّٓومواضقمملًماالدؿضملمملراتماظضملّٓؼّٓةمظػملؼملظملّٕداتماظعملّٕآغؿملهملمؼبمػّٔهماظذلعبهملمظ

المؼعملّٝمهوملمحزملّٕ.مطؼملمملمتؿ٦ّاردماظؿضملمملبرلماظعملّٕآغؿملهملمبغملـّٕةمؼبمزبؿػملّٟمغزمل٦ّصؾملممل،موشمملظؾممًل،مصكملنم

ذظ١ّمطمملنمبؿفملثرلمثعملمملصهملماحملؿملّٛماظضملّٕب٨ّماإلدالع٨ّمظػملؼملذلعبني.مأعمملماإلؼعملمملعماظرملضملّٕيماظؾؿملىب٤ّمؼبم

مبمملدؿكّٓام موأحؿملمملغممًل; ماظغملّٕؼ٣ّ، ماظعملّٕآن مآؼمملت مرمت مع٤ّ مؼعملذلب مواظّٔي مربقبممل، ماظغملؽملّٖا مغزمل٦ّص

ع٤ّمخاللماظـعملمملصهملماظ٦ّادضملهملمواظّٕوحماظرملضملّٕؼهملماظّٕاضؿملهملمم-شمملظؾممًلم-اظغملػملؼملمملتمذاتؾملممل;مصؾمل٦ّضّٓممت

مع٤ّم ماظذلعبهمل مصؿملمملشهمل معؾبضملكبّٓ مط٦ّغ٥ّ محبغمل٣ّ ماظ٦ّاحّٓ، مسؾّٓ ماظّٕزاق مسؾّٓ ماظغملؾرل ماظضملّٕاق ظرملمملسّٕ

ماظضملّٕبؿملهمل.مإظباٌؽملّٓائؿملهملم

 يف الكسآُ الهسٖي:الصاب٠ٛ : أاًل
زلمسؾكمردرمخومتما غؾقوءمواٌردؾ ماظؼرآنماظؽرؼؿمددؿقرما عيماإلديعقيماظذيمغم

ـماظضيلاماموػقمععفزتفماًوظدةماماظذيمؼعصؿمعـممتلؽمبفمعٓم)ص(ربؿدمبـمسؾدما

ماظؽر ماظـ  مأورك مزبوظػؿفمؿؼظذا موسدم مبف مبوظؿؿلؽ معبعوء مطؾفو ماإلديعقي ما عي )ص(

مٕمؼذلكمآمسزوجؾمذوردة موظذا مبعضا مدون مواإلميونمجبؿقعف والممواظلرلمسؾكمغففف

مإظبأذورمواملمإالمأحصوػوا غلوغاإلديعلمومواردةموالمرغرلةموالمطؾرلةمضبؿوجفوماجملؿؿع

                                                                 

 .ًٖٕ٘يا هثّب ٣َبه، اٌُزبة اُضبُش، اُزَج٤ؼ   (ٔ)
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مواظردؾأػؿق ما غؾقوء ماإلميونمجبؿقع مآدم)ع(مي معـ اظـ ماًومتمربؿدمبـمسؾدمآممإظبا

م)ص(امواإلسذلافمبوظشرائعماظلؿووؼيمواظؽؿىماٌـزظيمسؾكمدوئرما غؾقوءمواٌردؾ م.

مغؾقم موظذا مأذور ماظؽرؼؿ ماظؼرآن مأن ماظلوبؼمإظبظ ماظلؿووؼي ماظؽؿى إلديممظميأػؿقي

موإضرار مٌعؿـؼقفوامواحذلاعفو  نما دوسمؼبمذظؽمطؾفمػقماإلميونممعومعضكمعـماظعؿؾمبفو

مالميقتبوٓ ماظذي مايل ما حد مايىمماظقاحد موصوظؼ ما رواح موخوظؼ ماظـػقس مبوسٌ ا

مواظـقى.

مم مغ  مأطد ما طرموظذا مآماإلديم مسؾد مبـ مبوربؿد ماظؿؿلؽ مسؾك  غؾقوءم)ص(

)ع(ماظذيمآعـًمبـؾقتفماظصوبؽيموادبذتفمغؾقًومواظصوي اوعـفؿمغ مآمضبقكمبـمزطرؼو

موإعوعًوموعرديمشلؿمعـمايلماظذيمالمميقتمبوسٌماظـػقسماظؼقيماظعؾقؿ.

مآضوم مسؾد مبـ مربؿد ما طرم ماظـ  ماظليمم)ص(ل ماظـ مضبقكم)سؾقف (:مؼبمحؼ

مبـمضبقكمإالمؼرغبفمأومذوءمإنمسؾقفمؼعذبفمأذغؾفمضدمبذغىمآمؼؾؼكمآدممابـم))طؾ

م(1).(اظصوي معـموغؾقوموحصقرامدقدا)ممطونمصنغفماظليمامسؾقفؿومزطرؼوا

مم ماظشكصمبماًقضوضؾؾ مأميون مسـد مغؿقضػ ماظؽرؼؿا ماظؼرآن مآؼوت مبف موجوءت

ماإلديم مدؼوغي ماتؾع ماظذي مبواٌلؾؿ معوؼلؿك ماو ماإلا مبوغف متعرؼػف مؼؿؿ ماالميونا ميونمرطون

ممبيئؽؿفبوٓ مواإلميون مبؽؿؾفاواإلميوا مبوظققممن مواإلميون ما مواغؾقوئف مبردؾف مواإلميون .

م مظقؽقن موػلمما غلوناآلخر. ماظقفو ماٌشور ماإلميون مبلرطون مؼمعـ مأن مسؾقف علؾؿًو

ماظؾؼرة ررضبي معكب }بلقرة مِإَظؿملؿب٥ّكب مُأغِّٖلؽب مبكبؼملؽبممل ماظّٕؽبقبدؾب٦ّلؾب مبكبمملظػمّل٥ّكبمآعؽب٤ّؽب مآعؽب٤ّؽب مُط٢ّفبقب موؽباْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽب مرؽبقببكبقب٥ّكب ّ٤

معكبقب٤ّمرؾبقبدؾبػملكب٥ّكبموؽبَضمملُظ٦ّْامدؽبؼملكبضملؿبؽملؽبمملموؽبَأَرضملؿبؽملؽبمملمُشظمْلّٕؽباغؽب١َّم مَأحؽبّٓلب مبؽبؿملؿب٤ّؽب مغؾبظمَلّٕقِبقؾب ماَل موؽبرؾبدؾبػملكب٥ّكب موؽبُطؿؾبؾكب٥ّكب مرؽببؽبقبؽملؽبمملوؽبعؽب٩ّئكبغمَلؿكب٥ّكب

ماْظؼملؽبزملكبرلؾب ماظـلوء ا(2){وؽبِإَظؿملؿب١َّ مَآعكبؽملؾب٦ّ}وؼبمدقرة ماظقَبّٔكبؼ٤ّؽب مَأؼؾبقبؾملؽبممل ماظقَبّٔكبيمؼؽبممل موؽباْظغملكبؿؽبمملبكب موؽبرؽبدؾب٦ّظكب٥ّكب مبكبمملظػملقَب٥ّكب ا

                                                                 

 ٕٗٔ/  ٓٔ(  ػٔلح اُوبه١ء ، اُؼ٢٘٤ : ٔ)

 1ٕ٘اُجووح / (  ٕ)
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موؽبعؽبػمَلمملئكبغمَلؿكب٥ّكبموؽبُطؿؾبؾكب٥ّكبموؽبرؾبدؾب مبكبمملظػملقَب٥ّكب مؼؽبغمْلظمُلّٕؿب موؽبعؽب٤ّؿب مَضؾؿب٢ّؾب معكب٤ّؿب ماظقَبّٔكبيمَأغؿبّٖؽبلؽب موؽباْظغملكبؿؽبمملبكب ػملكب٥ّكبمغؽبّٖؽبقبلؽبمسؽبػمَل٧ّمرؽبدؾب٦ّظكب٥ّكب

م.(1){وؽباْظؿملؽب٦ّؿبِمماْظـمَلخكبِّٕمَصعمَلّٓؿبمضؽب٢ّؽبقبمضؽبػمَلمملًظمملمبؽبضملكبؿملّٓـبا

وٓمؼرآغقيمظؼرأغوماآلؼوتماٌؾورطوتماظقاردةمؼبمحؼمعـمآعـمبوظقتلعؾـومؼبماظـصقصماظم

ِإنمبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّاموؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽبمػؽبمملدؾبواموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىموؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽبمعؽب٤ّؿبمآعؽب٤ّؽبمم}:تعوظبوأدؾؿموجففمظفامضولم

م مرؽببىبؾمِل٣ّؿب مسكبؽملؿبّٓؽب مَأجؿبّٕؾبػؾب٣ّؿب مَصػمَلؾملؾب٣ّؿب مصؽبمملظكبقـبممل موؽبسؽبؼملكب٢ّؽب ماْظـملخكبِّٕ موؽباْظؿملؽب٦ّؿبِم مػؾب٣ّؿبمبكبمملظػمل٥َّّكب موؽبَظممل مسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؿب مخؽب٦ّؿبففب وؽبَظممل

ما(2){ؼؽبقؿبّٖؽبغؾب٦ّنؽب مأخرىمتؾؿ  مآؼوت ماظدؼوغوتما خرىممإظبوػـوك مأػؿقي موتمطد ماٌعـك ػذا

ماظ متلرلمخبطمعقازيمظؾدؼوغيماٌلؾؿيم.

نماظؾقٌمسـدماظدؼوغيماظصوبؽقيماظقاردةماظذطرمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿماظ مجوءتمنوسؾقفمص

ماظدؼوغوتما خرىممإظب ماظـصماجوغى مظؼرآغلؼبمدقوق متدسقغو مأثرممإظبا مإدؿؼصوء ضرورة

مؼبم موحلىمعوورد ما خرى متؾق مواحدة ماظصوبؽي ممبقضقع مإػؿؿً ماظ  ماٌؾورطوت اآلؼوت

ماظؼرآنماظؽرؼؿمآخذؼـمبـظرماإلسؿؾورمآراءمطؾورماٌػلرؼـماٌلؾؿ م.

م:اآلؼهملماِّوظبم-

م مػؽبممل}:تعوظبضقظف موؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽب مآعؽبؽملؾب٦ّا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب مبكبمملظػمل٥َّّكبمِإنمب مآعؽب٤ّؽب معؽب٤ّؿب موؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽب موؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبى دؾبوا

مػؾب٣ّؿبم موؽبَظممل مسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؿب مخؽب٦ّؿبففب موؽبَظممل مرؽببىبؾمِل٣ّؿب مسكبؽملؿبّٓؽب مَأجؿبّٕؾبػؾب٣ّؿب مَصػمَلؾملؾب٣ّؿب مصؽبمملظكبقـبممل موؽبسؽبؼملكب٢ّؽب ماْظـملخكبِّٕ وؽباْظؿملؽب٦ّؿبِم

مم.(3){ؼؽبقؿبّٖؽبغؾب٦ّنؽب

م

م

                                                                 

 ٖٙٔاَُ٘بء / (  ٔ)
 ٕٙ(  اُجووح / ٕ)

  ٕٙ(  اُجووح / ٖ)
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م:بقونمععـكماآلؼيماٌؾورطيمإظبرلمذػىمسؾؿوءماٌلؾؿ مواٌفؿؿ مبوظؿػلم-

م:٤ّمدػملؿملؼملمملنمؼبمبؿملمملنماآلؼهملماٌؾمملرطهملضممللمععملمملت٢ّمبم-

ما(رويوموسؿؾماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـ)ما(واظصوبؽ مواظـصورىمػودوامواظذؼـ)م

مصقفماظذيمبوظؾعٌموردقمظفامذرؼؽمالمواحدمبلغفموجؾامسزمبوٓمعـفؿمردقمعـ:مؼؼقل

مماماظعذابمغزولمعـ(مؿسؾقفمخقفموالمربفؿمسـدمأجرػؿمصؾفؿ)مطوئـامبلغفما سؿولامجزاء

ماتعوظبمآمبؿقحقدمردضقامؼع مآعـقااماظذؼـمإن:مؼؼقلماٌقتامسـد(مضبزغقنمػؿموال)

مواظققممبوٓمعـفؿمآعـمعـماظصوبؽ اموعـماظـصورىموعـمػودوواماظذؼـمعـمآعـموعـ

م.(1)اآلخر

مع٤ّ):ممتعوظبمضقظفمتلوؼؾمؼب"م:مملنمواِّجّٕماظ٦ّاردمؼبماآلؼهملمبعمل٦ّظ٥ّوؼؾنيماظشملدليماإلمي

مربؾمل٣ّمسؽملّٓمأجّٕػ٣ّمصػملؾمل٣ّمصممليمملموسؼمل٢ّماآلخّٕمواظؿمل٦ّممبمملٓمآع٤ّ مجعػرمأبقمضول( مؼع :

موسؿؾماظؼقوعيمؼقمماٌؿوتمبعدمبوظؾعٌموأضرمردقمعـ(:اآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـ:)بؼقظف

(مربفؿمسـدمأجرػؿمصؾفؿ:م)مبؼقظفمؼع مامربفؿمسـدمأجرػؿمصؾفؿمامآمصلروعمرويو

ماظّٔؼ٤ّمإن):مضقظفممتوممصلؼـ:ممضوئؾمظـومضولمصنن.ممربفؿمسـدمصولاظمسؾؿفؿمثقابمصؾفؿ

مبوٓمآعـمعـ:م)ممضقظفمعبؾيممتوعف:ممضقؾم؟م(واظزملمملبؽنيمواظؽملزملمملرىمػمملدوامواظّٔؼ٤ّمآعؽمل٦ّا

ماظؽيممظدالظيمعـفؿمذطرمصذلكماآلخرمواظققممبوٓمعـفؿمآعـمعـ:ممععـوهمالن(مماآلخرمواظققم

مععـوهمإن:ممضقؾم؟ماظؽيممػذامععـكموعو:ممضولمصنن.ممطرهذمتركمسؿومذطرممبومادؿغـوءمسؾقف

م مصؾفؿماآلخرمواظققممبوٓمؼمعـمعـمواظصوبؽ مواظـصورىمػودوامواظذؼـمآعـقاماظذؼـمإن:

م.م(2)"ربفؿمسـدمأجرػؿ

                                                                 

  ٗ٘/  ٔرل٤َو ٓوبرَ : (  ٔ)

 ٘ٗٔ/  ٔ(  عبٓغ ا٤ُبٕ/ اثٖ عو٣و اُطجو١ : ٕ)
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م:ضممللماظرملؿملّْماظشملدلد٨ّمم-

معؼرونموػؿ.مماظـفقمتؼدؼسممعـمبفامؼـػردونمعذػىمشلؿمععرصقنمضقمماظصوبؽقن"مم

ماظزبقرمونأؼؼرماظؽؿوبمأػؾمعـمروئػيمػؿ:ماظلديموضول.ما غؾقوءموبؾعضموبوٌعودمبوظصوغع

ماًؾقؾموضول .مماىـقبمعفىمسبقمضؾؾؿفؿمأنمإالماظـصورىمبدؼـمذؾقفمدؼـفؿمضقممػؿ:

مأػؾمػقماظصوبؽقن:مزؼدمابـموضول.مغقحمدؼـمسؾكماغفؿموؼزسؿقنماظـفورامصػـعمخقول

مبردقلمؼمعـقاموٕمآمإالمإظفمالمؼؼقظقنماٌقرؾامزؼرةج:مبوىزؼرةمطوغقاما دؼونمعـمدؼـ

:مماظصوبؽقنمػمالء:موأرقوبفم"ص"ظؾـ مؼؼقظقنماٌشرطقنمطونمذظؽماجؾماصؿـ"ص"آ

م.م(1)"اظؽؿوبمأػؾمعـمروئػيمػؿ:مآخرونموضول.مبفؿمؼشؾفقغفؿ

م:٦ّد٨ّمؼبمعضملّٕضمبؿملمملنماآلؼهملماٌؾمملرطهملوضممللماظرملؿملّْماظشمل

مأػؾمعـمطوٌرتدمآخرمدؼـمإظبمدؼـفمعـماغؿؼؾمعـمقوػم:صمملبلملمعبّٝم:واظزملمملبؽ٦ّن"مم

مؼبمصينمرؾو:مزؼدمأبقمضولمروبؽومؼلؿكمآخرمإظبمسؾقفمطونمدؼـمعـمخورجموطؾ.مماالديم

مرؾقامؼصؾقماظص متوبمورؾلمروبؽومطونمإذمرؾقامؼصؾومدؼـف ممرؾعمطونمإذا: موضول.

مإذا:مورؾقءمرؾلمؾلتصمإظقفؿمرؾقت:مزؼدمأبقموضول.مزفرتمإذا:ماظـفقممرؾلت:ماظزجوج

مان:مضولمطؿو:مشرلهمدؼـمإظبمظفمذرعماظذيمدؼـفماظؿوركماظصوبهمععـكموطونمسؾقفؿامرؾعً

ماظؿقحقدمترطفؿمػقمصورضقهماظذيمصوظدؼـ.مدقاػومإظبموعـؿؼؾم رضفمتوركماظؼقممسؾكماظصوبه

مإظبمعولمإذاماؼصؾقمرؾو:ضقشلؿمعـمعلخقذمػقمغوصعموضول.متغطقؿفومأومظـفقمامسؾودةمإظب

مضولطؾرلموأغًماؼودؼىمرؾقت:اظشوسرمضولمؼفؿزمٕموظذظؽموأحؾفماظشها مسؾلمأبقما

ماظػوردل مععمبفمعدؼـمعـفمؼؽقنمصيمدؼـمإظبما غلونمؼصؾقمضدم غفمجبقدامظقسمػذا:

مإظبمسؾقفؿماخذماظذيمدؼـفؿمعـمعـؿؼؾ ماظصوبؽقنموطونمػؽذاامػذامطونمصنذامإظقفمرؾقه
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ماالغؿؼولمػقماظذيمرؾلتمعـمعلخقذامؼؽقنمأنموجىمدقاها :مواظؾؾكلمضؿودةموضول.

مبوظصوغعمعؼرونموػؿ.ماظـفقممسؾودةمعـمبفامؼـػردونمعذػىمشلؿمععرصقنمضقمماظصوبؽقن

ما غؾقوءموبؾعضموبوٌعود ماظقفقدمب ماظصوبؽقن:منق مأبلموابـموايلـمذبوػدموضول.

مشلؿمدؼـمالمواجملقس ماظلديموضول. موضولماظزبقرمونأؼؼرماظؽؿوبمأػؾمعـمروئػيمػؿ:

مخقول.مماىـقبمعفىمسبقمضؾؾؿفؿمأنمإالماظـصورىمبدؼـمذؾقفمدؼـفؿمضقممػؿ:ماًؾقؾ

معـمدؼـمأػؾمػقماظصوبؽقن:مزؼدمابـموضول.مغقحمدؼـمسؾكماغفؿموؼزسؿقنماظـفورامعـصػ

مبوىزؼرةمطوغقاما دؼون مآمبردقلمؼمعـقاموٕمآمإالمإظفمالمؼؼقظقنماٌقرؾامجزؼرة:

موأرقوبفم"ص"ظؾـ مؼؼقظقنماٌشرطقنمطونمذظؽماجؾمؿـصما"ص" :ماظصوبؽقنمػمالء:

مصبقزونمبلعبعفؿمواظػؼفوء.مماظؽؿوبمأػؾمعـمروئػيمػؿ:مآخرونموضول.مبفؿمؼشؾفقغفؿ

م.م(1)م"عـفؿماىزؼيماخذ

عـمجفيماإلسؿؼودمبوٓمواظذيمؼؾدومأنمبعضماٌػلرؼـمخؾطمب مرقائػماظصوبؽيمم

)ع(موػؿمأتؾوعماظ مضبقكم-اظروحوغقوتأرقوبمم-ظصوبؽيماٌـدائققنوا غؾقوءامصؿومسؾقفما

مضدمذذمسـماظصو موشرلػؿ مععفا مومبو مبف مآعـقا امبؽيموأخذمبعؾودةماشلقوطؾمواظـفقماظذؼـ

م.واغؼرضًمتا ذكوصاوػذهمصرقمذذتمثؿمبودطويراغق موارقوبم

موسؽملّٓعمملمميّٕمبؿظمللرلماإلميمملنماظ٦ّاردمؼبماآلؼهملماٌؾمملرطهملمؼّٕى:

.مم"مربفؿمسـدماجرػؿمصؾفؿمرويوموسؿؾماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـم":وضقظفم

موأروعمرويوموسؿؾماظؼقوعيمؼقممؿوتؾؿواظمبعدمبوظؾعٌموأضرمبوٓمردقمعـ:متؼقل:ماٌعـك

مان:ممضقظفممتوممصلؼـ:مضقؾمصونماظصوحلمسؿؾفؿمثقابمؼع :مربفؿمسـدماجرػؿمصؾفؿمآ
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:ممععـوهمالن:مماآلخرمواظققممبوٓمآعـم-مواظصوبؽ مواظـصورىمػودوامواظذؼـمآعـقاماظذؼـ

م(1)سؾقف.ماظؽيممظدالظيمعـفؿمذطرموتركماماآلخرمواظققممبوٓمعـفؿمأعـمعـ

وؼبمععرضمبقونمعـمػؿماٌمعـقنمؼبماآلؼيماٌؾورطيمؼقردماظشقخماظطدلدلما ضقالمصقفؿم

مصؼول:

مآعـقاماظذؼـمإن):اٌعـك ماظذؼـمػؿ:ممضقممصؼولمػؿامعـماٌمعـ مػمالءمؼبماخؿؾػ(

مآمرؾكمربؿدمخروجمواغؿظروامؼصؾلوااموٕمؼؿـصروااموٕمؼؿفقدواامٕمثؿمبعقلكامآعـقا

موزؼدمامدوسدةمبـموضسماظـفورامحؾقى:معـفؿماظدؼـمريبمػؿ:موضقؾ.مودؾؿموآظفمسؾقف

ملااظػوردمودؾؿونماظغػوريامذرموأبقماظش مواظدلاءمغقصؾامبـموورضيمغػقؾامبـمسؿرومبـ

مصؿـفؿ.معؾعـفمضؾؾمودؾؿموآظفمسؾقفمآمرؾكمبوظـ مآعـقاماظـفوذلاماظراػىاووصدموحبرل

مؼدرطفمٕمعـموعـفؿموتوبعفامأدرطفمعـ موضقؾ. ماٌوضقيما عؿمعمعـقمػؿ: موضقؾ. مػؿ:

مطونماظذؼـماظـصورىاموأرقوبفماظػوردلامدؾؿونمػق:اظلديموضول.ما عيمػذهمعـماٌمعـقن

موأغفؿمدقؾعٌامبلغفمأخدلوهمضدموطوغقامآمردقلمعؾعٌمضؾؾمأؼدؼفؿمسؾكمتـصرمضد

مم.(2)أدرطقهمإنمبفمؼمعـقن

إميوغفؿمبوظققمماآلخرموحصقشلؿممإظبوؼبمإدراجماظصوبؽيمؼبماظـصماظؼرآنماظذيمؼشرلم

مسؾكما جرماٌقسقدونمبفمؼذطرماظطدلسمذظؽمصقؼقل:م

مماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـ:)ضقظفمؼبمواخؿؾػقام ماظذؼـمسـمخدلمػق:ممقمضمصؼول(

مامعمعـ مطوغقامضدمآعـقاماظذؼـم نمإظقفؿامؼرجعمواظضؿرلمواظصوبؽ امواظـصورىمػودوا

معـمآعـموعـمامآعـقاماظذؼـمإن:ممضولمصؽلغفماماإلميونمادؿؽـوفمصقفؿمؼشرطمأنمععـكمصي

مآعـمعـ:ممآخرونموضول.ممأجرػؿمصؾفؿماماآلخرمواظققممبوٓمواظصوبؽ مواظـصورىماظقفقد
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مسؾكمعـفؿماظـؾوتممبعـكمآعـقاماظذؼـمإظبمرجقسفموؼؽقنماظؽؾامإظبمراجعماظضؿرلمعـفؿ

ممبعـكمواظصوبؽ امواظـصورىامػودوااماظذؼـمإظبوماظؿؾدؼؾاموتركمواالدؿؼوعيامامإميوغفؿ

م.م(1)بفمجوءموعومودؾؿاموآظفمسؾقفمآمرؾكمبوظـ ماإلميونمادؿؽـوف

م:إظباآلؼهملممذػنملماظظملكّٕماظّٕازيمؼبمبؿملمملنمعضملؽمل٧ّ

ماظدالمبػؿ موذبوػدماظضقوكموسـماظدالمبضؿ(مػودوا)م:اٌرملؾمل٦ّرةماظعملّٕاءةمأنماسػمل٣ّم

مغوصعموسـمطوغومحقٌمصقفؿومبوشلؿزةمواظصوبؽقنماظصوبؽ ماٌعروصيمواظؼراءةماظقاوموإدؽون

موحذفمعضؿقعيمبؾوءمواظصوبقنمػؿزامشرلمعـمدوطـيمبقوءمواظصوب مواظزػريموذقؾي

مبدلمصفؿومخوظصؿ مبقوءؼـمجعػرمأبلموسـمامصقفؿوماشلؿزةمصبعؾمرياظعؿموسـماشلؿزةا

مإظبمعولمإذامؼصؾقمرؾومعـمؼؽقنمأن:مأحدػؿو.مموجف مصققؿؿؾماشلؿزةمتركمصلعوماشلؿزةا

مواآلخرمصلحؾفاماظشلء مصـؼقلماشلؿزةمضؾى: م غفماشلؿزمواالخؿقورمواظصوبققنماظصوبق :

مامدؼـمإظبمدؼـمعـماًورجمػق:ممضوظقاماظعؾؿمأػؾمن مأضربماظؿػلرلمععـكمإظبوما طـرمضراءة

مٌومصففـومتوعوماظؽيممظقؽقنمؼضودهممبومسؼؾفموسقدامأوموسدامذطرمإذامآمسودةمأنمواسؾؿ

ما جرمعـمظؾؿمعـ ممبومأخدلماظعؼقبيمعـمبفؿمحؾموعوماظؽؿوبمأػؾمعـماظؽػرةمحؽؿمذطر

مواٌلهمبنحلوغفماةلـمصبوزيمتعوظبومدؾقوغفمأغفمسؾكمداالماظؽرؼؿمواظـقابماظعظقؿ

م)ضولمطؿومبندوءتف (مبويلـكمأحلـقاماظذؼـموصبزيمسؿؾقاممبومأدوءواماظذؼـمظقفزي:

ماظـفؿ) م31: م)صؼول( ممآعـقاماظذؼـمإن: مػذامودؾىمعـفاماٌرادمؼبماٌػلرونمواخؿؾػ(

مأنمؼؼؿضلمذظؽمإن(ماآلخرمواظققممبوٓمبوٓمآعـمعـ:م)ماآلؼيمآخرمؼبمتعوظبمضقظفماالخؿيف

معـ:م)متعوظبمضقظفمؼبمعـفماٌرادمشرل(مآعـقاماظذؼـمإن:)تعوظبمضقظفمؼبماإلميونمعـماٌرادمؼؽقن

(مم136:مماظـلوء(م)آعـقامآعـقاماظذؼـمأؼفومؼو:)تعوظبمضقظفماإلذؽولمؼبموغظرله(مبوٓمآعـ

مضؾؾمقاآعـموظذؼـبماٌراد.مسؾوسمابـمضقلموػق:مأحدػوموجقػوامذطرواماإلذؽولمػذامصألجؾ
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مبـمضسمعـؾمواظـصورىماظقفقدمأبورقؾمسـماظدلاءةمععماظليممسؾقفؿومبعقلكمربؿدمعؾعٌ

مودؾؿونمغقصؾمبـموورضيمغػقؾمبـمسؿرومبـموزؼدماظـفورموحؾقىماظراػىموحبرلىمامدوسدة

معؾعٌمضؾؾمآعـقاماظذؼـمإن:ممضولمتعوظبمصؽلغفماظـفوذلمووصدماظغػوريمذرموأبلماظػوردل

ماظذيماظؾورؾماظدؼـمسؾكمطوغقامواظذؼـمظؾقفقدماظذيماظؾورؾماظدؼـمسؾكماطوغقمواظذؼـمربؿد

مصؾفؿمومبقؿدماآلخرمواظققممبوٓماظليممسؾقفمربؿدمعؾعٌمبعدمعـفؿمآعـمعـمطؾمظؾـصورى

مررؼؼيمثؿماٌـوصؼ مررؼؼيماظلقرةمػذهمأولمؼبمذطرمتعوظبمأغف:موثوغقفومامربفؿمسـدمأجرػؿ

ماظؼؾىمدونمبوظؾلونمؼمعـقنماظذؼـمػؿ(ممآعـقاماظذؼـمإن):وظبتعمضقظفمعـمصوٌرادماماظقفقد

مػمالء:ممضولمتعوظبمصؽلغفمواظصوبؽ مواظـصورىماظقفقدمثؿماٌـوصؼ مصذطرماٌـوصؼقناموػؿ

مدػقونمضقلموػقمآمسـدمعـماٌمعـ مرورمايؼقؼلمبوإلميونمعـفؿمأتكمعـمطؾماٌؾطؾقن

ماظصيةمسؾقفممبقؿدماٌمعـقنمػؿ(ممآعـقاماظذؼـمإن:م)ضقظفمعـماٌراد:مموثوظـفومااظـقري

ماٌلؿؼؾؾمؼؼؿضل(ممبوٓمآعـمعـ:م)تعوظبمضقظفمثؿماٌوضلامإظبمسوئدموػقمايؼقؼيمؼبمواظليم

مضقلموػقماٌلؿؼؾؾمؼبمسؾقفموادؿؿروامذظؽمسؾكموثؾؿقاماٌوضلمؼبمآعـقاماظذؼـمصوٌراد

م.م(1)اٌؿؽؾؿ 

مبؽنيمع٦ّردماآلؼهملماٌؾمملرطهملمػ٣ّمدؾضملهملمأض٦ّال:وؼّٕىمإب٤ّماى٦ّزيمأنمإٌّادمبمملظزملممل

مطؾمؼفؿزمالمغوصعموطون.مماظؼرآنمعبقعمؼبمبوشلؿزماىؿفقرمصؼرأم"اظصوبؽقن"مصلعوم

مصينامرؾل:ممؼؼولمامدؼـمإظبمدؼـمعـماًورجقن:اظصوبؽ مععـك:ماظزجوجمضول.مماٌقاضع

ماظصوبؽ موؼبم.م(خرجمإذا:ممغوبفمورؾل)مرؾعًمإذا:اظـفقممورؾلت.مدؼـفمعـمخرجمإذا

ماةؾؼيماظلوئققنموػؿمامعـفؿمضقالمأظ ماظـصورىمعـمرـػمأغف:مأحدػو:مأضقالمدؾعي

مظقسمامواجملقسماظـصورىمب مضقممأغفؿ:مواظـوغل.مسؾوسمابـمسـمرويمرؤودفؿامأودوط

.ممجؾرلمبـمدعقدمضوظفمواظـصورىاماظقفقدمب مضقممأغفؿ:مواظـوظٌ.مذبوػدمضوظفمدؼـامشلؿ
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مونأؼؼرماظؽؿوبمأػؾمعـمصرضي:مواًوعس.موايؽؿمايلـمضوظفمطوجملقساممضق:مواظرابع

ماظعوظقيمأبقمضوظفماظزبقرا مواظلودس. موؼؼرأونماٌيئؽياموؼعؾدونماظؼؾؾيامؼصؾقنمضقم:

مضؿودةمضوظفماظزبقرا مواظلوبع. مؼؼقظقنمضقم: موالمسؿؾمشلؿموظقسمامصؼطمآامإالمإظفمال:

م(1)زؼد.مابـمضوظفمامغ موالمطؿوب

 ٖٔكٕه الطعدٙ : -
ماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـمواظصوبؽ مواظـصورىمػودوامواظذؼـمآعـقاماظذؼـمإن)م

مسؾكمايؽؿموػذا(مضبزغقنمػؿموالمسؾقفؿمخقفموالمربفؿمسـدمأجرػؿمصؾفؿمرويوموسؿؾ

مػذهمعـماٌمعـ مأنمآمصلخدلماظـصورىمصرقمعبؾيمعـماظصوبؽ م نمخوريماظؽؿوبمأػؾ

مشلؿمصننمردؾفؿموردضقاماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـمواظصوبؽ مواظـصورىمقفقدواظما عي

موردؾفمبوٓمعـفؿمطػرمعـموأعومضبزغقنمػؿموالمسؾقفؿمخقفموالموا عـماظعظقؿما جر

مب مايؽؿمػذامأنمواظصقق موايزنماًقفمصعؾقفمايولمػذهمبضدمصفقماآلخرمواظققم

مبعـيمضؾؾمسـفؿمإخؾورمػذامصننممبقؿدماإلميونمإظبمبوظـلؾيمالمػؿمحقٌمعـماظطقائػمػذه

مبعضمؼبموضعمإذاماظؼرآنمررؼؼيموػذهمأحقاشلؿمعضؿقنمػذاموأنمودؾؿمسؾقفمآمرؾكمربؿد

معـمتـزؼؾم غفماظقػؿمذظؽمؼزؼؾمعومودمأنمبدمصيما وػوممبعضماآلؼوتمدقوقمسـدماظـػقس

م.م(2)ذلءمطؾمودعًمرغبؿفموعـموجقدػومضؾؾما ذقوءمؼعؾؿ

مأخّٕ مزاوؼهمل مع٤ّ ماٌؾمملرطهمل ماآلؼهمل مؼب ماظ٦ّارد ماإلميمملن ماظشملؾمملرؾمملئ٨ّ مأنممىوؼّٕى مؼّٕى إذ

م:عملمملبمصؿملعمل٦ّلظِّؿملمملتمواؾؿملمملءمص٦ّقماٌلؼملاظضملؾ٦ّدؼهملمٓمواظؿؼملل١ّمبمملِّغ

مبوظذؼـماٌرادمأنمؼػقدماظلقوقمؼعطقفمطؿومحبؼقؼؿفماالتصوفموػقمثوغقوماالميونمتؽرارم

ماٌعـكمربصؾمصقؽقنماالدؿمبفذاماٌؿلؿقنمػرازومبوالميونماٌؿصػقنمػؿماآلؼيمردرمؼبمآعـقا

مآمسـدمؼقجىمالمواظصوبؽ مواظـصورىمواظقفقدماٌمعـ معـؾمبفومواظؿلؿلما زلوءمأن

                                                                 

 21ٔ/  ٔىاك ا٤َُٔو : (  ٔ)

 .ٗ٘ر٤َ٤و اٌُو٣ْ اُوؽٖٔ ك٢ ًالّ أُ٘بٕ : (  ٕ)
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مامغصورىمأومػقدامطونمعـمإالماىـيمؼدخؾمال:ممطؼقشلؿماظعذابمعـمأعـوموالمأجرامتعوظب

مواظعؿؾماآلخرمواظققمموٓبماالميونمحؼقؼيمواظلعودةماظؽراعيمودؾىماالعرمعيكموإ و

مظؽيماظصؾيمؼبماظيزمماٌقرقلمإظبماظضؿرلمبنرجوعمعـفؿمآعـمعـمؼؼؾمٕموظذظؽماظصوحلا

مصقفمتؽررتممموموػذامطبػكمالمطؿوماظـظؿمؼعطقفمعومسؾكماظؿلؿلمؼبمظؾػوئدةمتؼرؼرامؼؽقن

مؼـػعمزلوءا مػذهمعـمادؿمصيماماظعؾقدؼيمعدارمتدورمواظؽراعيماظلعودةمأنماظؼرآنمآؼوت

مظزوممععمإالموؼـفقفمظصوحؾفمؼؾؼكماظؽؿولمأوروفمعـمورػموالمامذقؽومٌؿلؿقف

مبؽؾمورػفؿمعومبعدمأغؾقوئفمؼبمتعوظبمضولمصؼدمامدقاءمصقفمدوغفؿموعـما غؾقوءماظعؾقدؼيا

م.م(1)(ؼعؿؾقنمطوغقامعومسـفؿميؾطمأذرطقاموظق:)عبقؾمورػ

مؼ يمظؼوبموا دؼونمعوذػىمإظقفماظشرلازؼدمأنماظعؿؾماظصوحلمصققماظؿػوخرمبو موممو

م:مؼبمتػلرلهمظمؼيماٌؾورطيمصؼول

مامبدؼـفؿمصكروامواظـصورىماظقفقدمأنمإظبمؼشرلماٌوئدةمدقرةمؼبماآلؼيمدقوقم

موظعؾ.ممشرلػؿمدونمبفؿمخوريماىـيمبلنموادسقاماماآلخرؼـمعـمأصضؾمأغػلفؿمواسؿدلوا

مظؿمطدماظؽرمييماآلؼيمػذهمغزظًموظذظؽمامأؼضوماٌلؾؿ مبعضمسـمردرماظؿػوخرمػذامعـؾ

مواظقفقدماٌلؾؿقنمذظؽمؼبمدقاءماماإلشللماٌقزانمؼبمظفمالضقؿيماظظوػريماإلميونمأن

مما خرىما دؼونموأتؾوعمواظـصورى ممأؼضوماآلؼيموظؿؼقل. مسؾكمؼؼقممآمسـدما جرمإن:

مػقما دوسموػذا.مماظصوحلماظعؿؾمإظبمإضوصيماآلخرمواظققممبوٓمايؼقؼلماإلميونمأدوس

م(2)وحزن.مخقفمطؾمسـمواالبؿعودمايؼقؼيمظؾلعودةماظقحقدماظؾوسٌ

ِإنمبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّاموؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽبمػؽبمملدؾبواموؽباظزملمبمملبكبؽؾب٦ّنؽبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىمعؽب٤ّؿبمآعؽب٤ّؽبمبكبمملظػمل٥َّّكبموؽباْظؿملؽب٦ّؿبِمم}:اآلؼيماظـوغقيم-

 (3).{مملمػؾب٣ّؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾب٦ّنؽباْظـملخكبِّٕموؽبسؽبؼملكب٢ّؽبمصؽبمملظكبقـبمملمَصػمَلمملمخؽب٦ّؿبففبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؿبموؽبَظ

                                                                 

 .2ٖٔ/  ٔرل٤َو ا٤ُٔيإ : (  ٔ)
 .ٕٓ٘/  ٔرل٤َو األٓضَ : (  ٕ)

 .2ٙأُبئلح / (  ٖ)
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امواظذيمرداتموعداظقؾمػذهماآلؼيماٌؾورطيظؾؿػلرؼـمآراءموأضقالمؼبمبقونمععوغلموعػم

مؼؿعؾؼممبقردماظؾقٌماماظدؼوغيماظصوبؽ مطؾفمعو مػذا معـ مقؼفؿـو جوغىممإظبيماظقاردمذطرػو

ماظدؼوغوتما خرىمؼبماآلؼيم.

مزملمملبؽني.ضممللماظرملؿملّْماظشمل٦ّد٨ّمؼبمبؿملمملنماظؽملّٙماظ٦ّاردمصؿمل٥ّمذطّٕماظ

م"مذرسفموتلؼقدمامعقدكموغؾقةماظقفقدؼيماسؿؼدواماظذؼـمؼع م"مػودوامواظذؼـم"م

معومإظبماظـوسمعـمسظقؿيمأعيمسؾقفمدؼـمسـماًورجموػقمامروبهمعبعموػقم"مواظصوبؽقن

ماٌكوظػ موسـد.مماىزؼيمعـفؿمؼمخذمالموسـدغو.مماظؽقاطىمسؾودموػؿمامضؾقؾيمصرضيمسؾقف

مبوظضودم-موضؾل.ممخرجمإذاماظص مودـماظؾعرلمغوبمورؾلمؿوباظؽمأػؾمذبرىمصبرون

موػؿم"ماظـصورىم"مو.مماظدلعبلمضوبلماذؿؼموعـفماما رضمؼبماخؿؾلمععـوهم-ماٌعفؿي

ماظذؼـمؼع مأحدػؿو:مضقالنمصقفمضقؾم"مبوٓمآعـمعـم":موضقظف(مع)بوٌلق مؼؼرونماظذؼـ

ماظزجوجمذطرهماٌـوصؼقنموػؿمضؾقبفؿامتمعـموٕمبلصقاػفؿمآعـقا مسؾكمداممعـم-اظـوغل.

مماالديممسـمؼرتدموٕمواالخيصماالميون :ممأضقالمثيثيماظصوبؽ مرصعمعع مؼبموضقؾ.

مػودوامواظذؼـمآعـقاماظذؼـمان:ممواظؿؼدؼرمواظؿلخرلماظؿؼدؼؿمسؾكمإغف:ممدقؾقؼفمضولمأحدػو

مامضبزغقنمػؿوالمسؾقفؿمخقفمصيمرويوموسؿؾماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـمواظـصورى

مواٌعـكمذؼوقمؼبمبؼقـومعومبغوة*مموأغؿؿمأغومصوسؾؿقاموإال:مماظشوسرمضول.ممطذظؽمواظصوبؽقن

مسؾكمسطػمػقماظؽلوئلمضولم-مطذظؽمواظـوغلموأغؿؿمذؼوقمؼبمبؼقـومعومبغوةماغومصوسؾؿقا

:مموجف معـمشؾطمػذاماظرعوغلمضول.ممواظصوبؽقنمػؿمػودوامضولموطلغف(ممػودوا)ممؼبماظضؿرل

ماٌؿصؾماظضؿرلمسؾكمسطػمأغفمواالخر.مماظقفقدؼيمؼبماظقفقدمؼشوركمالماظصوبهمانمأحدػؿو

ماالسرابمصقفمؼؿؾ مالمعومسؾكمسطػمإن:مماظػراءمضولمواظـوظٌ.ممبوٌـػصؾمتلطقدمشرلمعـ

ماظذؼـ)وػق ممعـؾمسؾكماظـلؼموصبقز( مماظذؼـ) مامضوئؿونموزؼدماغلمسبقماٌضؿرموسؾك(

:مماظرعوغلموضول.ممواحدمواظػعؾمصوظعؿؾم"مرويوموسؿؾم"موضقظفم(م.ان)عقضعمسؾكمصعطػ

مطونمدقاءمعؿغرلامبفمؼؽقنمعومإحداثموسؿؾفمؼؽـمٕمأنمبعدمواصبودهمإحداثفماظشهمصعؾ
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مععم"مضبزغقنمػؿموالمسؾقفؿمخقفمصيم"متعوظبمصقفموضقظفمحودثماحداثمأومغػلفمإحداثف

مامسورضم غفمبفمؼعؿدمالمذظؽمأنم-موأحدػؿ:ممالعرؼـماظؼقوعيمؼقممأجؾمعـمبفؿمميرمعو

مطؿوماظـورمسذابموػقم"ما طدلماظػزعمضبزغفؿمالم"مضقظفموعـف.مماظدائؿماظـعقؿمإظبمؼصرلونمثؿ

ماٌمعـقنمدونماظضوظ متـولمإ وماظؼقوعيمؼقممأػقالمأنماظـوغل.ممسؾقؽمبلسمالمظؾؿرؼضمؼؼول

مذاتمطؾموتضعمأرضعًمسؿومعيعرضمطؾمتذػؾمتروغفومؼقمم":ممضقظفمظعؿقممأضقىموا ول.م

م.م(1)ذدؼدمآمسذابموظؽـمبلؽورىمػؿموعومدؽورىماظـوسموترىمغبؾفومغبؾ

مضممللماظؽملقمملسمؼبمبؿملمملنمعضملؽمل٧ّماشلّٓىمواظزملمملبؽنيمؼبماآلؼهملماٌؾمملرطهملم:

:مواظؿعملّٓؼّٕ.م"نياٌؽملمملصعملم"مػؽملمملمػمملمآعؽمل٦ّامبمملظّٔؼ٤ّمؼضملينمأغ٥ّ:مأحدػؿو:مضقالنمػذامؼبم

مؼبمؼلمملرس٦ّنماظّٔؼ٤ّمضبّٖغ١ّموال):متعوظبمضقظفمػذامسؾكمودلمبلظلـؿفؿامآعـقاماظذؼـمإن

مآعـمعـ)مازلفمجؾمضولمثؿم-م(ضػمل٦ّبؾمل٣ّمتقملع٤ّموٕمبفملص٦ّاػؾمل٣ّمآعؽملمملمضمملظ٦ّاماظّٔؼ٤ّمع٤ّماظغملظملّٕ

م"مععـكمإن:مماآلخرمواظؼقل.ممبؼؾؾفماإلميونمحؼؼمعـ:مماظؼقلمػذامسؾكمصوٌعـكما(ممبوٓ

مبمملٓمآعؽمل٦ّامآعؽمل٦ّاماظّٔؼ٤ّمأؼؾملمملمؼممل):ممتعوظبمضولمطؿومإميوغفمسؾكمثؾًمعـم"مبوٓمآعـمعـ

موصرؼؼومطذبقامصرؼؼومأغػلفؿمتفقىمالممبومردقلمجوءػؿمطؾؿو)ممموسزمجؾموضقظفم،(ورد٦ّظ٥ّ

مؼؼؿؾقن ممضول( خورياممبوظؼؿؾمتـػردمواظقفقدماظؿؽذؼىامؼبمؼشذلطقنمواظـصورىماظقفقد:

مسؾقفمآمرؾكمربؿدمسبقموا حؽومامواظؽؿىامامبوظشرائعمؼلتلمعـمعـفوماظردؾموطوغً

مواظـفلمبوٌعروفمبو عرمؼلتلمعـموعـفؿ.ممععصقعقنموػمالءماموسقلكماموعقدكمامودؾؿ

م.م(2)اظليممسؾقفؿوموزطرؼومامضبقكمسبقمامبوظدؼـمواظؿؿلؽماماٌـؽرمسـ

م مبعمل٦ّظ٥ّ ماآلؼهمل مع٤ّ مإٌّاد مبؿملمملن مؼب مزعني مإب٤ّ مػمملدوامواظّٔؼ٤ّمآعؽمل٦ّاماظّٔؼ٤ّمإن):ضمملل

ماممبقؿدمعـفؿمآعـمعـ:ممؼع م(ماآلخّٕمواظؿمل٦ّممبمملٓمعؽملؾمل٣ّمآع٤ّمع٤ّمواظؽملزملمملرىمواظزملمملبؽ٦ّن

                                                                 

  .2ٕ٘/  ٖاُزج٤بٕ : (  ٔ)

 .ٖٓٗ/  ٕٓؼب٢ٗ اُووإٓ : (  ٕ)
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مأغفموا جقد(مماظصوبؽقن)مممرصعمؼبماظؼقلماخؿؾػ:ممربؿدمضول.مموذرؼعؿفمدؼـفمؼبمودخؾ

مآعـمعـمػودوامواظذؼـمآعـقاماظذؼـمإن:مماٌعـكمامبوالبؿداءموعرصقعماماظؿلخرلمسؾكمربؿقل

مطذظؽمواظـصورىمواظصوبؽقنمامسؾقفؿمخقفمصيم-مرويوموسؿؾماآلخرمواظققممبوٓ

م.(1)أؼضو

م ماظصوبؽي مسـد ماإلميون معؾقـو ماظطدلدل ماظشقخ ماظقفقدؼيمبوبوضول مإخؿيط مذؾف عود

مبوظدؼوغيماظصوبؽي:

ماِّخّٕمواظؿمل٦ّممبمملٓمآع٤ّمع٤ّمواظؽملزملمملرىمواظزملمملبؽ٦ّنمػمملدوامواظّٔؼ٤ّمآعؽمل٦ّاماظّٔؼ٤ّمإن))م

مضقظفمارتػوعموجفمؼبمػاخؿؾ:مماالسرابم((ضبّٖغ٦ّنمػ٣ّموالمسػملؿملؾمل٣ّمخ٦ّفمصالمصػملقمملموسؼمل٢ّ

معـمخطلموػذا:ماظزجوجمضول.م(ػودوا)مؼبمعومسؾكمغلؼمػق:مماظؽلوئلمصؼولما(اظصوبؽقن)

مطذظؽاموظقسماظقفقدؼيامؼبماظقفقديمؼشوركماظؼقلمػذامسؾكماظصوبلمإن:مإحداػؿومجفؿ 

معـمالم(إظؿمل١ّمػّٓغمملمإغممل:)ضقظفمعـمتوبقاممبعـك(مػودوا)جعؾمصننماظقفقديامشرلماظصوبلمصنن

ماظذؼـمععـكمالنمذظؽامبغرلمجوءمصوظؿػلرل.مواظصوبؽقنمػؿمتوبقاماٌعـكموؼؽقنماماظقفقدؼي

مآع٤ّمع٤ّ):مصؼولمواظـصورىماظقفقدمذطرمثؿمبلصقاػفؿاماالميونمػقمإ وماآلؼيامػذهمؼبمآعـقا

مؼؼولمأنمإظبمضبؿٍمٕمعمعـ امطوغقامصؾقموغصورىامؼفقدامصفعؾفؿمطذاامصؾفم(مبمملٓمعؽملؾمل٣ّ

م.م(2)أجرػؿمصؾفؿمؿعـفمآعـمعـ

وممومؼلؿدلمبفمسؾكمضؾقلمتقبيماظصوبؽيموأغفؿممؼبمعبؾيماٌغػقرمسؾقفؿامعومذطرهمإبـم

معـرلماإلدؽـدريمبؼقظفم:

مرصّٝماظزملمملبؽ٦ّن)مصقفمضولما(واظؽملزملمملرىمواظزملمملبؽ٦ّنمػمملدوامواظّٔؼ٤ّمآعؽمل٦ّاماظّٔؼ٤ّمإن)مم

م،ماظؿ٦ّجؿمل٥ّمّٔابؾملمظػمللقملالمورودمالمصّٓق:ممأغبّٓمضمملل(مماخلمربّٔوفموخدلهماالبؿّٓاءمسػمل٧ّ

                                                                 

 .2ٖ/  ٕرل٤َو اثٖ ى٤ٖٓ : (  ٔ)

 .2ٖٗ/  ٖٓغٔغ اُج٤بٕ : (  ٕ)
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مِّصمملدمطـرلماب٤ّمضّٕأمطؼملمملموغزملؾ٥ّماظزملمملبؽنيمسشملّٟمظ٦ّمؼعملممللمأنموػ٦ّمعؿ٦ّج٥ّمدقملالمث٣ّموظغمل٤ّ

موجضمل٢ّماظّٕصّٝمإظبمسّٓلمصػمل٣ّمإصّٕادي،مواظضملشملّٟمسػملؿملؾمل٣ّ،ماٌؿ٦ّبمعبػملهملمؼبمدخ٦ّشل٣ّمأؼسملممل

مػّٔامس٤ّموصبمملبم؟ماالصّٕاديمواظضملشملّٟماظؽملزملنملمسػمل٧ّمبظملمملئّٓةمميؿمملزموػ٢ّم،معبػملؿنيماظغملالم

ماِّصؽملمملفمالنماظزملؽملّٟ،مشلّٔامخزمل٦ّصؿملهملمإصؾملمملممصؿمل٥ّمؼغمل٤ّمٕمسشملظمل٥ّومغزملؾ٥ّمظ٦ّمبفملغ٥ّماظلقملال

مواًدلمعبػملؿؾملمملمع٤ّماظزملؽملّٟموػّٔام،ماٌظملّٕداتمسشملّٟمبضملّٚمسػمل٧ّمبضملسملؾملمملمعضملشمل٦ّفمطػملؾملممل

ماِّصؽملمملفمبعملؿملهملموتؾعمل٧ّماالصّٕاديماظضملشملّٟمس٤ّمصؿملؽملعملشملّٝماظّٕصّٝمعّٝموأعمملمواحّٓ،مسؽملؾملممل

معـالمتعملّٓؼّٕهممبضملّٖلماٌؽملظملّٕدماظزملؽملّٟمػّٔامخدلموؼغمل٦ّنم،مب٥ّماٌضملشمل٦ّفمبمملًدلمزبزملزملهمل

مبؾملّٔهموػ٦ّم،مبؾملمملموعػملق٠ّماِّصؽملمملفمبعملؿملهملمسػمل٧ّمععملؿملّٗمطفملغ٥ّمصؿملفلملم،مطّٔظ١ّمواظزملمملبؽ٦ّن

موصّٕسمملمتؾضملمملمجبضملػملؾمل٣ّمأحعملمملءمصغملمملغ٦ّاماظؿ٦ّبهملمض٦ّلمع٤ّماِّصؽملمملفمبضملّٓمادؿعملّٕمٌمملمالغؾمل٣ّماٌـمملبهمل

مم.(1)اًدلمبؾملّٔامعؽملؾمل٣ّمأضضملّٓمػ٣ّممب٤ّمعرملؾؾملني

موؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽبمػؽبمملدؾبم}:اآلؼهملماظـمملظـهملم- مآعؽبؽملؾب٦ّا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب واموؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىموؽباْظؼملؽبفؾب٦ّسؽبموؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽبمِإنمب

مذؽبؾمِلؿملّٓفبم مِإنمبماظػمل٥َّّؽبمؼؽبظمْلزملكب٢ّؾبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ّؿبمؼؽب٦ّؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكبمِإنمبماظػمل٥َّّؽبمسؽبػمَل٧ّمُط٢ّىبمذؽب٨ّؿبءلب م.(2){َأذؿبّٕؽبُط٦ّا

مٌـ مايؼ موإحؼوق ما دؼون مب  ماظػصؾ مبقون مؼب ماظطقدل ماظشقخ مبوٓمموؼؼقل آعـ

مامصؼولم:موردؾفوعيئؽؿفموطؿؾفم

مؼع م"مػودوامواظذؼـم"مأغؾقوءهموردضقامبقحداغقؿفموردضقامبوٓ"آعـقاماظذؼـمإنم

مؼػصؾمآمإنم"مشرلهمآمععم"مأذرطقامواظذؼـمواجملقسمواظـصورىمواظصوبؽ م"ماظقفقد

مسؾك(ممإن)ممصدخؾم"مؼػصؾمآمإنم"مضقظفم"مآعـقاماظذؼـمانم"مصكدلم"ماظؼقوعيمؼقممبقـفؿ

مماظؼوئؾمؼؼقلمطؿومامتلطقدامدلاً مإن:ممجرؼرموضولمامظؽـرلمسـدهماًدلمإنمزؼدامإن:

:ممتؼقلمأنمصبقزمالماظػراءموضولمماًقاتقؿمترجكمبفمعؾؽمدربولممدربؾفمآمانماًؾقػي

                                                                 

 . ٕٖٙ/  ٔ( اإلٖٗبف ك٤ٔب رٚٔ٘ٚ اٌُْبف : ٔ)

 .2ٔاُؾظ / (  ٕ)
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موععـك.ممبوظغمجقدموػقمامذظؽمصبقز:مماظزجوجمضول.مماالزل مالتػوقمروئؿماغفمزؼدامإن

مإظبمؼضطرممبوماظؼقوعيمؼقمماظدؼـمؼبماًصقممب مؼػصؾمآمإنمع ؼم"مبقـفؿمؼػصؾم"مضقظف

مب ماظؿؿققزمػقمواظػصؾ.مماٌؾطؾموجفموؼلقدماماةؼموجفموؼؾقضماظصقق مبصقيماظعؾؿ

م.م(1)اآلخرمعـمأحدػؿوموإزفور.ممواظؾورؾمايؼ

موؼعمل٦ّلماظشملدليمؼبمبؿملمملنماظظملزمل٢ّمؼبماالؼهملم:

مطوغقامصقؿوماظؼقوعيمؼقممخؾؼفمعبقعمؾ ؼمػقمربؿدمؼومربؽمإن:ذطرهمتعوظبمؼؼقلم

مأدؾوبمعـمذظؽموشرلمامواظعؼوبمواظـقابمواظؾعٌماظدؼـمأعقرمعـمطبؿؾػقنماظدغقومؼبمصقف

م.(2)ماظـورماظؾورؾمو ػؾماماىـيمايؼم ػؾمبنصبوبفمصورؾمبؼضوءمبقـفؿمصقػرقمامدؼـفؿ

ماٌؾوم ماآلؼي مؼب مذطرػؿ ماظقارد ماظصوبؽي ماظطؾورؾوئل ماظلقد مدائرةموطبرج معـ رطي

مامصؼول:مآعـقامبـؾقةماظـ مضبقكمبـمزطرؼواٌشرط مام غفؿمأرقوبمدؼـمزلوويم

ماٌؼوبؾيمعـماآلؼيمؼبمعومبدظقؾماظقثـقيمعـماظؽقاطىمسؾدةمبفؿماٌرادمظقسمواظصوبؽقن

ماظقفقدؼيمب معؿقدطقنمضقمم-مضقؾمعومسؾكم-مػؿمبؾمأذرطقاماظذؼـموب مبقـفؿ

مسـدماظققممعـفؿماظقاحدموؼلؿكماظـ مزطرؼومبـمضبقكمإظبمـلؾقغفؼمطؿوبموشلؿمواجملقدقي

م.(3)"ر م"ماظعوعي

مضمملل: مبمملٓ مبنيمأٌّاػنملموذبمملزاتماٌقملع٤ّ ماظظملزمل٢ّ مبؿملمملن مؼػصؾمربؽمإنم":وضقظفوؼب

مواخؿصؿقاماٌذاػىمػذهمأرقوبمصقفماخؿؾػمصقؿوماظؼضوءمصصؾمبفماٌرادماظؼقوعيمؼقممبقـفؿ

محوجىمضبفؾفموالمدوترمؼلذلهمالمومتقزاماغػصوالماٌؾطؾمـعموؼؿؿقزمعـفؿماةؼمصقـػصؾ

موب ماآلؼيمردرمؼبم"مإنم"مب ماظػصؾمرقلمذظؽمإظبمدسكمظؾؿلطقدماآلؼيمؼبمإنموتؽرار.م

                                                                 

 .ٖٔٓ/  2اُزج٤بٕ : ٟ(  ٔ)
 . 2ٖٔ/  ٕٔاُج٤بٕ : ( عبٓغ ٕ)

 .1ٖ٘/  ٗٔرو٤َو ا٤ُٔيإ : (  ٖ)
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مجمملػّٓوامث٣ّمصؿؽمل٦ّامعمملمبضملّٓمع٤ّمػمملجّٕوامظػملّٔؼ٤ّمرب١ّمإنمث٣ّم":ضقظفمؼبمعوموغظرلهمخدلػو

م.م(1)"رحؿمل٣ّمظطملظمل٦ّرمبضملّٓػمملمع٤ّمرب١ّمإنموصدلوا

ماظم متعوظبؾقضوويمؼرىمأنماظػصؾمؼؽقنممبفوزاتماٌمعـمإلميوغفموضربفمعـمآموطذا

م.م(2)دونماٌشركماظذيمالؼؾصرماظـقرما حدي

مدؼـم مأرقوب ماظصوبؽي مأن ما ماٌؾورطي ماآلؼي مٌضؿقن مرؾؼًو ماظشرلازي ماظشقخ وؼرى

م:يمعؿقدطما دؼونما خرىمامآعـقامبوظ مضبقكمبـمزطرؼوم)مسؾقفماظليمم(امصؼولووزل

ماظصوبؽيمأنمامواظـصورىماظقفقدمب ماظصوبؽيمذطرمعـمدقؿوموالماماآلؼيمعـمؼلؿػودم

مؼلؿقفماظذي(مماظليممسؾقف)ممزطرؼومبـمضبقكمأتؾوعمإغفؿ:مموضقؾ.ممزلوويمدؼـمأرقوب

مموضقؾم"ماٌضملؼملّٓانمضبؿمل٧ّم"ماٌلققققن ماظقفقدؼيماظعؼقدت مب معزجقاماظصوبؽيمإن:

مترىموشلذامامطـرلامبوٌوءماظصوبؽيمؼفؿؿو.مموػمالءمأوظؽؽمب مودطمصعؼقدتفؿمامواظـصراغقي

مأنمرشؿ.ماظـفقممبعضمؼؼددقنمأغفؿموذطرماماظؽؾرلةما غفرمضػوفمسؾكمؼعقشقنمععظؿفؿ

م.م(3)ماٌشرط مرػمؼبمتضعفؿمٕماظلوبؼيماآلؼي

مأوسدمبفمعـمآموؼمطدماظشقطوغلمسؾكمأػؿقيماظػصؾمب ما دؼونموعـ ماٌمعـمم عو

ماٌؿؼدعيام نمخدلمأغفومسؾكمرصعمربؾمؼب(ماظعملؿملمملعهملمؼ٦ّممبؿملؽملؾمل٣ّمؼظملزمل٢ّمآمإن)ضقظف:مظبتعو

ماظـورمعـفؿمواظؽوصرؼـماىـيمعـفؿماٌمعـ مصقدخؾمبقـفؿمؼؼضكمدؾقوغفمأغفماظػصؾموععـك

م.م(4)عـفؿومواحدمطؾمبفومؼعرفمبعيعيماٌؾطؾمعـماةؼمميقزمأنمػقماظػصؾموضقؾ.م

ماٌؾمملرطمم ماآلؼهمل ماظ٦ّاردمخالصهمل ماظزملمملبؽهمل مذّٕاطهمل مسػمل٧ّ متقملطّٓان ماظلمملبعملؿني مواآلؼؿني همل

مطمملظؿملؾمل٦ّدم م معمملسػملؿملؾملممل موسػملؿملؾملممل مشلممل معممل مشلممل ماظيت ماِّدؼمملن مأحّٓ مط٦ّغؾمل٣ّ مسػمل٧ّ مصؿملؾملممل ذطّٕػ٣ّ

                                                                 

 . 2ٖ٘/  ٗٔ( رل٤َو ا٤ُٔيإ ، ا٤َُل اُطجبٛجبئ٢ : ٔ)

 .2ٔٔ/  ٗرل٤َو ا٤ُجٚب١ٝ : (  ٕ)
 .ٖ٘ٓ/  ٓٔرل٤َو األٓضَ : (  ٖ)

 ٖٗٗ/  ٖ(  كزؼ اُول٣و : ٗ)
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واظؽملزملمملريم،مع٤ّماإلرتؾمملطمبمملظلؼملمملءمواإلميمملنمبمملِّغؾؿملمملءموعؿمملبضملؿؾمل٣ّمظػملظمل٦ّزممبمملمأسّٓهمآمشل٣ّم

م.ع٤ّماظؽملضملؿمل٣ّماِّبّٓيماًمملظّٓم

اٌؾورطوتماظ مأوضقًمأنماظصوبؽيمأحدىماظدؼوغوتماظ مجوغىمػذهماآلؼوتممإظب

مآم م_اظصوبؽيمم_امأيماظ مآعـًمبوٓموأغؾقوءهاموأغفؿؼبمطؿوبفماظؽرؼؿمومتعوظبذطرػو

مأرقوبمطؿوبمزلوويمبـصماآلؼوتماٌؾورطوتمعـفو:

م ممتعوظبضقظف ماْظقؾبغمْل٣ّؽبمصؽبؾكبؿملهب}: موؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾب مبكبعمُل٦ّمبةلب ماْظغملكبؿؽبمملبؽب مَظّٓؾبغمبمملمم*مملؼؽبمملؼؽبقؿبؿملؽب٧ّمخؾبّٔكب معكب٤ّؿب وؽبحؽبؽملؽبمملغـبممل

م متؽبعملكبؿملهبممل موؽبَطمملنؽب مم*وؽبزؽبَطمملًة مسؽبزملكبؿملهبممل مجؽبؾمبمملرـبا مؼؽبغمُل٤ّؿب موؽبَظ٣ّؿب مبكب٦ّؽباظكبّٓؽبؼؿب٥ّكب موؽبؼؽب٦ّؿبمؽبمم*وؽببؽبّٕهبا موؾبظكبّٓؽب مؼؽب٦ّؿبمؽب مسؽبػمَلؿملؿب٥ّكب وؽبدؽبػمَلمملمفب

م.(1)م{ؼؽبؼملؾب٦ّتؾبموؽبؼؽب٦ّؿبمؽبمؼؾبؾؿبضملؽبىملؾبمحؽبؿملهبمملم

زطرؼوم)ع(مغرىمآراءمو ػؿقيمػذهماآلؼوتماٌؾورطوتماظقاردةمؼبمحؼماظـ مضبقكمبـم

ماٌػلرؼـمصقفو:

م:ضممللماظرملرلازي

ماظؽرؼؿماظؼرآنمؼبم"مضبقكم"مادؿموردمظؼدماظقرعماٌؿلظفماظـ (مماظليممسؾقف)ضبقكمم

مأغؾقوءمعـمواحدمصفقم-موا غؾقوءماموعرؼؿماموا غعوممامسؿرانمآلمدقرمؼبم-معراتمػبس

ماماظطػقظيمعرحؾيمؼبماظـؾقةمعؼوممظبإمورؾمأغفموزبؿصوتفماعؿقوزاتفمعبؾيموعـماظؽؾورامآ

مأرؾ محبقٌماظعؿرمػذامؼبموادعيمودراؼيموضوداموذطوءمسؼيمأسطوهمضدمدؾقوغفمآمصنن

ماظؼرآنمإظقفومأذورماظ (ماظليممسؾقف)ماظـ مػذمخصوئصموعـ.مماٌـصىمػذامظؿؼؾؾمعمػي

مصننماماآلؼيمتؾؽمذؼؾمؼبمضؾـومطؿومامبويصقرمورػفمامسؿرانمآلمدقرةمعـ(م39)ماآلؼيمؼب

م-مػـومتع موػلماماةوررةمؼبماظشكصموضقعممبعـكمايصرامعودةمعـم"مايصقرم"

معـمامظفمبوظـلؾيماعؿقوزاماظعؿؾمػذامطونمظؼد.مماظزواجمسـماالعؿـوعم-ماظرواؼوتمظؾعضمرؾؼو

م-ماًوريمايقوةمزروفمغؿقفيم-مطونمأغفمأومواظطفورةاماظعػيمغفوؼيمؼؾ مأغفمجفي

                                                                 

 ٘ٔ-ٗٔ-ٖٔ-ٕٔٓو٣ْ / (   ٍٞهح ٔ)
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إظقفامبوعرماشلقلمضدمعويممواظدسقةماإلشللماظدؼـمغشرمأجؾمعـماٌؿعددةما دػورمإظبمعضطرا

ضدماعرهمبوظزواجمصؿزوجموانىمظفمذرؼي(م نماظدؼوغفماٌـدائقيمهرمممتعوظب)آمدؾقوغفمو

م.اظعزوبقي

م-ماٌذطقرةماآلؼيمؼبم-مايصقرمأنموػقمامأؼضوماظصقابمعـمضرؼىمتػلرلموػـوك

مماظزػدمعـمسوظقيمعرتؾيماظقاضعمؼبموػذاماموعؾذاتفوماظدغقومذفقاتمركتماظذيماظشكصمتع 

مخوظيمبـأمطونمضبقكمأنمواٌلقققيماإلديعقيماٌصودرمعـماٌلؿػودمصننمامحولمطؾمسؾك.م

ممسقلك مشلؾ(مماظليممسؾقف)مماٌلق مشلؾمضبقكمبلنماٌلقققيماٌصودرمررحًمصؼد.

ماٌلققققنمؼغلؾمخوصمشلؾماظؿعؿقدموشلؾم-(ماٌعؿدمضبقك)مؼلؿقغفموظذظؽماماظؿعؿقد

م-ماظذغقبمعـمؼطفرػؿمأغفموؼعؿؼدونمبفامأوالدػؿ مامضبقكمؼؿؾعقنمعبوسيموػـوك.

مضبقكمب مطونمظؼدمضبقكامأتؾوعمعـ(ماٌقحدونماظصوبؽقن)م)اظؽـزامربو(اطؿوبًومظفموؼـلؾقن

مروبعمؾهؿماظ مووالدتفؿوماماٌلظقفمشرلماًورقمطوظزػدمعشذلطيامجقاغىموسقلك

مايل مب مأنماإلديعقياماظرواؼوتمعـموؼلؿػود.مجداماظؼرؼىماظـلىموطذظؽماإلسفوزا

ماظليممسؾقف) ماظليممسؾقف)موضبقك( مزؼـماإلعوممرويمصؼدموظذظؽمامعشذلطيمجفوت(

)ممسػمل٨ّمب٤ّمايلنيمعّٝمخّٕجؽملمملم":ممضولمأغف(مماظليممسؾقف)مايل مبـمسؾلماظعوبدؼـ

:مموضممللم،موضؿػمل٥ّمزطّٕؼمملمب٤ّمضبؿمل٧ّمذطّٕمإالمعؽمل٥ّمرح٢ّموالمؽملّٖالعمغّٖلمصؼملمملم،(اظلالممسػملؿمل٥ّ

مبينمبطملمملؼمملمع٤ّمبطمل٨ّمإظبمأػّٓيمزطّٕؼمملمب٤ّمضبؿمل٧ّمرأسمأنمآمسػمل٧ّماظّٓغؿملمملمػ٦ّانموع٤ّ

(ماظلالممسػملؿمل٥ّ)ممضبؿمل٧ّمذؾملمملدةمترملؾ٥ّ(مماظلالممسػملؿمل٥ّ)ممايلنيمذؾملمملدةمأنمطؼملممل.مم"إدّٕائؿمل٢ّ

ممأؼسملمملمجؾملمملتمسّٓةمع٤ّ مسػملؿمل٥ّ)ممضبؿمل٧ّمطمملد٣ّ(ممماظلالمسػملؿمل٥ّ)ممايلنيماد٣ّمصكملنموطّٔظ١ّ.

م.م(1)ماٌضملؿمملدمع٤ّمأض٢ّمطمملغوملمغبػملؾملؼملمملموعّٓةم،مأحّٓمب٥ّمؼلؾعمل٥ّمٕ(مماظلالم

موضممللمععملمملت٢ّماب٤ّمدػملؿملؼملمملنمؼبمبؿملمملنمعضملمملغ٨ّماالؼهملماٌؾمملرطهملم:
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Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

371 

مم مرب٥ّ،ماظزملقّٟماالوظب(م،(اظغملؿمملبمخّٔمضبؿمل٧ّمؼممل) مؼضملؽمل٧ّم،(مبعمل٦ّة)مؼضملؽمل٧ّ)اظغملؽملّٖا

مسػملؿمل٥ّ،م٦ّازؾهملاٌومجبّٓ مضبؿمل٧ّموأسشملؿملؽملمملمؼضملؽمل٧ّم،ؼمم12م:مآؼهمل(مػممصؾؿملمملمايغمل٣ّمتؿملؽمل٥ّأو)م

)مم،مسؽملّٓغمملمع٤ّمرغبهمل:ممؼعمل٦ّلم،(ظّٓغمملمع٤ّموحؽملمملغممل.مم)دؽملنيمثالثماب٤ّموػ٦ّمواظظملؾمل٣ّماظضملػمل٣ّ

مؼضملؽمل٧ّم،ؼمم13:ممآؼهمل(مػمتعملؿملمملموطمملن)ماظّٔغ٦ّب،مع٤ّمورؾملّٕهمصممليمملمجضملػمل٥ّمؼضملؽمل٧ّم،(وزطمملة

مؼضملؽمل٧ّم،(ممجؾمملرامؼغمل٤ّموٕ)مظ٦ّاظّٓؼ٥ّ،معشملؿملضملمملموجضملػملؽملممله:مؼعمل٦ّلم،(ب٦ّاظّٓؼ٥ّموبّٕا.م)علػملؼملممل

مؼضملؽمل٧ّم،(سػملؿمل٥ّمودالم.م)ممظّٕب٥ّمسمملصموالمؼضملؽمل٧ّم،(سزملؿملممل)وج٢ّ،مسّٖمآمسؾمملدةمس٤ّماعؿغملدل

مطؿمملبمؼب:م)دؾقمملغ٥ّمض٦ّظ٥ّمعـ٢ّم،موظّٓمحنيمؼضملؽمل٧ّم،(وظّٓمؼ٦ّم)ماظلالم،مسػملؿمل٥ّمضبؿمل٧ّ،مسػمل٧ّ

مصػمل٧ّمسؿملل٧ّمضممللماظلؼملمملوات،مخػمل٠ّمحنيمؼضملؽمل٧ّم،(36:ماظؿ٦ّبهمل)(ماظلؼملمملواتمخػمل٠ّمؼ٦ّممآ

م)ودػمل٣ّمسػملؿمل٥ّمآ محؿملمملمأبضملىملمؼ٦ّمومأع٦ّتموؼ٦ّمموظّٓتمؼ٦ّم: محنيمؼضملؽمل٧ّم،(33:معّٕؼ٣ّ)(

مؼضملؽمل٧ّم،(محؿملممًلمؼؾضملىملموؼ٦ّمممي٦ّتموؼ٦ّم(م)موظّٓمؼ٦ّممسػملؿمل٥ّمودالم)ممأبضملىمل،موحنيمأع٦ّت،

م(1)ا٦ٌّت.ممبضملّٓمؼؾضملىملمحني

مؼبم مػّٔهماآلؼمملتماٌؾمملرطمملتممصؿملعمل٦ّل:مذّٕحوؼّٔػنملمحلمملممػمملذ٣ّماظضملؿملّٓاغ٨ّ

اظزملمملبؽنيممؼمملضبؿمل٧ّ)اظؽمليبمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼممل(ماسؼمل٢ّمبغملؿمملبمم{مؼمملمضبؿمل٧ّمخّٔماظغملؿمملب}مم

اب٤ّممم{صؾؿملممًلم}ماظؽملؾ٦ّةممم{وآتؿملؽملمملهمايغمل٣ّم}مجبّٓممم{بعمل٦ّةم}اٌعملّٓسمطؽملّٖاربمملمعؾمملركمازل٥ّموبرملّٕمب٥ّ

موػ٦ّم مزؼ٦ّا مواٌالكمػؿملؾ٢ّ مأغّ٘ماثّٕا ماٌالك ماظؽمل٦ّراغؿملهمل ماٌالئغملهمل محنيماخّٔت٥ّ مذؾمل٦ّر بسملضملهمل

ماظضملصملؿمل٣ّم ماي٨ّ مآ موظؿملؼملؽملق٥ّ ماىمملري مبمملٌمملء ماي مبمملظرلدغممل مظؿملزملؾطمل٦ّغ٥ّ مؼ٦ّعممًل مثالثني بضملؼملّٕ

مآماظؿ٦ّاظؽملؾ مظّٓؼمملغهمل ماظعملؿمل٦ّم ماي٨ّ مبفملعّٕ موغؾؿملممًل معقملعؽملممًل مغمملص٦ّرائؿملممًل معضملػملؼملممًل موظؿملغمل٦ّن حؿملّٓؼهملم٦ّة

ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملهمل م}،ماِّوظب ممم}مع٤ّمسؽملّٓمآممم{مع٤ّمظّٓغممل}مرغبهملمظػملؽملمملسممم{موحؽملمملغممًل مم{موزطمملة

مربلؽملممًلمم{موبّٕقبًامب٦ّاظّٓؼ٥ّم}،مّٖؼؾملممًلم،معؿّٓؼؽملممًلم،مصػمل٣ّمؼضملؼمل٢ّمذغنملغمم{نمتعملؿملممًلموطممل}مصّٓضهملمسػملؿملؾمل٣ّم

                                                                 

 .1ٖٓ/  ٕرل٤َو ٓوبرَ : (  ٔ)
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م ممإظؿملؾملؼملممل موغؾملؿملممًل موأعًّٕا موصضملاًل مض٦ّال م، مسعمل٦ّضؾملؼملممل موذبمملغؾؿ٥ّ ممم}، مجؾمملرًا مؼغمل٤ّ طمملنممم{موٕ

م موٕمؼغمل٤ّمعؿغملدلًا موعقملعؽملممًل ممم}معؿ٦ّاضضملممًل مظّٕب٥ّم،ممم{مسزملؿملممًل مم{مودالمفبمسػملؿمل٥ّممم}وٕمؼغمل٤ّمسمملصؿملممًل

ػ٦ّمؼبمآعمملنممم{مؼ٦ّمموؾبظّٓموؼ٦ّمممي٦ّتموؼ٦ّممؼؾبؾضملىملمحؿملممًلممم}مسػملؿمل٥ّممأعمملنمومربؾ٥ّمع٤ّمآماالوحّٓ

ممبضملفّٖةم،موؼ٦ّممصضملّٓتمروحهملماظشملمملػّٕةم موظّٓ رب٥ّممبضملفّٖةم،موؼ٦ّممؼؾضملىملمعّٕةممإظبؼ٦ّم

م.اظضملصملؿمل٣ّأخّٕىمشلّٔاماظضملمملٕمالغعملمملذماظزملمملبؽهمل،مصّٓائؼملممًلمدرلاصعمل٥ّمأعمملنموربؾهملموغ٦ّرمآماي٨ّم

وبعدمانمارؾ مسؿرهمثيث مؼقعًومامجوءماٌيكمػقؾؾمزؼقامبلعرمعـمايلماظعظقؿمذيم

م ماظذيمؼؼقؿمأؼضًومجبؾؾمعوديمامجؾؾمعوديمامعصطمإظباظقضور مععفماٌيكمأغشماثرا قؾًو

م ماظطػؾممإظبوذػؾقا مظفمرؾوشؿفمامثؿموضعقا مواضوعقا مؼفوغو مؼفقو مبروانمحقٌماظقظقد جؾؾ

ضربماظشفرةماٌرضعيمظيرػولاموبعدمانمارؾ مابـماظلوبعيمعـماظعؿرمجوءماظقفماغشماثرام

ما مابـ مارؾ  موسـدعو ماٌـدائقيا ماالجبدؼي مظف مطؾموطؿى ماتؼـ ماظعؿر معـ مواظعشرؼـ ظـوغقي

اٌعرصيماظـورقرائقيم.موبعدمذظؽموبلعرماظربماظؼدؼرمذيماظقضورمطرقبسمظفمتوجًوموأجؾلفماغشم

مم.(1)اثرامؼبمدقوبيمعـماظـقر

مأذورتمدقر ععماظـؾق مبويؼماممذطرماظؽؿوبماٌؼدسماظذيمأغزلمإظباظؾؼرةممةوطذا

موؽبم}:تعوظبضولم مُأعمبهمًل ماظؽملمبمملسؾب موؽبَأغؿبّٖؽبلؽبمعؽبضملؽبؾملؾب٣ّؾبمَطمملنؽب موؽبعؾبؽملؿبّٔكبِرؼ٤ّؽب معؾبؾؽبرملىبِّٕؼ٤ّؽب ماظؽملمبؾكبؿملىبنيؽب ماظػمل٥َّّؾب مَصؾؽبضملؽبىملؽب احكبّٓؽبًة

ماخؿبؿؽبػمَلظمُل٦ّامصكبؿمل٥ّكبموؽبعؽبمملماخؿبؿؽبػمَلّٟؽبمصكبؿمل٥ّكبمِإظَّمملماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمُأوتؾب٦ّهؾبمعكب٤ّؿب ماظؽملمبمملِسمصكبؿملؼملؽبممل مبؽبؿملؿب٤ّؽب مظكبؿملؽبقؿبغمُل٣ّؽب مبكبمملْظقؽب٠ّىب ماْظغملكبؿؽبمملبؽب

مبؽبطملؿبؿملـب ماْظؾؽبؿملىبؽملؽبمملتؾب معؽبمملمجؽبمملءؽبتؿبؾملؾب٣ّؾب معكب٤ّؽبماْظقؽب٠ّىبمبؽبضملؿبّٓكب مصكبؿمل٥ّكب ماخؿبؿؽبػمَلظمُل٦ّا مظكبؼملؽبممل مآعؽبؽملؾب٦ّا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب مَصؾملؽبّٓؽبىماظػمل٥َّّؾب مبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ّؿب ممل

م(2).{صكبّٕؽباطلبمعؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍّممإظببكبكمِلذؿبغكب٥ّكبموؽباظػمل٥َّّؾبمؼؽبؾملؿبّٓكبيمعؽب٤ّؿبمؼؽبرملؽبمملءؾبم

مم}ضولماآلظقدلم:م موٱَطمملنؽب مُأعؽبقبهمًل ماظؽملؽبقبمملسؾب عؿػؼ مسؾكماظؿقحقدمعؼرؼـمبوظعؾقدؼيمم{حكبّٓؽبًة

سؾقفؿماظعفداموػقماٌرويمسـمأبولقبمبـمطعىمأومب مآدمموإدرؼسممتعوظبمٓمح مأخذمآ

                                                                 

 عٞٛوح آكّ  :  (  ٔ)
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مسؾكمعومؼبم مبـوء ماظليم معقحدؼـمم«روضهملماِّحؾمملب»سؾقفؿو أنماظـوسمؼبمزعونمآدممطوغقا

م موعؿوبعقف مضوبقؾ معـ مضؾقًي مإال ماٌيئؽي مؼصوصققن محبقٌ مبدؼـف مرصعممإظبعؿؿلؽ  زعـ

ممسؾكمعومروىماظؾزارموشرلهمسـمابـمسؾوسمرضلمإدرؼسامأومب مآدمموغقحمسؾقفؿوماظلي

سـفؿو/مأغفمطونمبقـفؿومسشرةمضرونمسؾكمذرؼعيمعـمايؼامأومبعدماظطقصونمإذمٕممتعوظبآم

ؼؾؼمبعدهمدقىمٔوغ مرجًيمواعرأةمثؿمعوتقامإالمغقحًوموبـقفمحوممودومموؼوصٌموأزواجفؿم

أيمصوخؿؾػقامم{ظؽملؽبقبؾكبؿملقبنيؽبمٱظػملقَب٥ّؾبمٱَصؾؽبضملؽبىملؽبمم}...وطوغقامطؾفؿمسؾكمدؼـمغقحمسؾقفماظصيةمواظليمم

سـفاموإ ومحذفمتعقؼًيمسؾكمعومؼذطرممتعوظبصؾعٌماخلموػلمضراءةمابـمعلعقدمرضلمآم

مسؼؾف.م

ؽب} م{بؽبمملْظغملكبؿؽبذملٱوؽبَأغّٖؽبلؽبمعؽبضملؽبؾملؾب٣ّؾبم}..عـمطػرمبوظعذاب{وؽبعؾبؽملّٔكبِرؼ٤ّؽب}.وظـقابعـمآعـمب{عؾبؾؽبشقبِرؼ

ماظؽ معـ معؼدرة محول موععفؿ مظؾفـس مبلغزلماظيم موظقسمعـصقبًو ؿوبمصقؿعؾؼممبقذوفما

معؼورغؿفموعصوحؾؿفمظؾـؾق محقٌمطونمطؾمواحدمعـفؿم واٌعـكمأغزلمجـسماظؽؿوبمعؼدرًا

ؼلخذما حؽوممإعومعـمطؿوبمطبصفمأومعـمطؿوبمعـمضؾؾفمامواظؽؿىماٌـزظيمعوئيموأربعيمؼبم

ػبل م.وعكبـمماٌشفقرمأغزلمسؾكمآدممسشرمرقوئػموسؾكمذقٌمثيث ماموسؾكمإدرؼس

تػلرلماآلؼيماظؼرآغقيماظؽرمييمؼؿض مأنما عيمؼبمزعـمآدممطوغًمعقحدةموعؿؿلؽفمبشرؼعيم

ماغزلمايلما زظلمجؾمجيظفمبؽؿوبم مأعيمواحدةمعمعـ ممبو آما وظبماظصوبؽقيموطوغقا

قوءماظصوبؽيماٌؼدسمطـزاربومووروؼوهماظ مأعرمبفومغؾقفمآدممسؾقفماظليمماموأردؾمشلؿماالغؾ

واظردؾمآدمموذقؿؾمبـمآدممواغقشمومإدرؼسموغقحمودوممبـمغقحموإبراػقؿموآخرػؿمغ مآم

وردقظفمضبقكمبـمزطرؼومسؾقفؿماظليماموأغزلمععفؿمطؿوبفماٌؾوركمظققض مظؾـوسمتعوظقؿفم

ووروؼوهاموؼبماآلؼيمؼقض مانمػـوكماغشؼوضًومحدثمب ماظؾشرمغؿٍمسـفمدؼوغوتماخرىمبدءًام

تؾؿفومادؼونمأخرىمامظؽـماظـوبًمانماظصوبؽيمسؾكمدؼـفؿماظؿقحقديماالولمعـذمبوظقفقدؼيمو

م.(1)ؼقعـومإظبزعونماظردقلمواظـ مآدممسؾقفماظليمم
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مذطرؾب ماؼضًو مزطرؼومورد مبـ موضبقك مغقح ماظصوبؽي مالغؾقوء ماٌـدائق مآخر موطؿوب ا

مإتؽبؿملؿبؽملؽبؾملؽبـملاٌؾورك محؾبفؽبقبؿؾبؽملؽبـمل مَض٦ّؿبعكب٥ّكب ِإبؿبّٕؽبػكبؿمل٣ّؽب )وؽبتكبػمْل١َّ مغؽبقبرملؽبـملءؾبمسؽبػمَل٧ّ معؽبقب٤ّ مدؽبرؽبجؽبومللب مرؽببؽبقب١َّمحؽبغملكبؿمل٣ّفبممغؽبّٕؿبَصّٝؾب ِإنؽبقب

م موؽبغؾب٦ّحممًلسؽبػملكبؿمل٣ّفب مػؽبّٓؽبؼؿبؽملؽبممل مُطالقًب موؽبؼؽبضملؿبعمُل٦ّبؽب مِإدؿبقؽبمملقؽب مَظ٥ّؾب معكب٤ّمَضؾؿب٢ّؾبموؽبعكب٤ّمذؾبرقِبؼؽبقبؿكب٥ّكبمدؽباوؾبودؽبم ،موؽبوؽبػؽبؾؿبؽملؽبممل ػؽبّٓؽبؼؿبؽملؽبممل

م مغؽبفؿبِّٖي موؽبَطّٔؽبظكب١َّ موؽبػؽبمملرؾبونؽب موؽبعؾب٦ّدؽب٧ّ موؽبؼؾب٦ّدؾبّٟؽب موؽبَأؼؾبقب٦ّبؽب م،ْظٱوؽبدؾبػمَلؿملؿبؼملؽبمملنؽب وؽبزؽبَطِّٕؼؽبقبمملم ؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب

موؽبِإْظ وؽبؼؽبقؿبؿملؽب٧ّ موؽبسكبؿمللؽب٧ّ معكبقب٤ّؽب مُط٢ّفبقب موؽبظزملؽبقبمملظكبقكبنيؽبٱؿملؽبمملسؽب موؽبِإدؿبؼملؽبمملسكبؿمل٢ّؽب موؽبُطالقًبمٱ، موؽبُظ٦ّرممًل موؽبؼؾب٦ّغؾبّٗؽب ْظؿملؽبلؽبّٝؽب

صكبّٕؽباطلبممإظب٣ّؿبمجؿبؿؽبؾؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾب٣ّؿبموؽبػؽبّٓؽبؼؿبؽملؽبمملػؾبٱْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب،موؽبعكب٤ّؿبمآبؽبمملئكبؾمِل٣ّؿبموؽبذؾبرقِبؼؽبقبمملتكبؾمِل٣ّؿبموؽبِإخؿب٦ّؽباغكبؾمِل٣ّؿبموؽبٱَصسملؽبقبػمْلؽملؽبمملمسؽبػمَل٧ّم

ظػملقَب٥ّكبمؼؽبؾملؿبّٓكبيمبكب٥ّكبمعؽب٤ّمؼؽبرملؽبـملءؾبمعكب٤ّؿبمسكبؾؽبمملدكبهكبموؽبَظ٦ّؿبمَأذؿبّٕؽبُط٦ّْامَظقؽبؾكبَّٛمسؽبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمعؽبقبمملمَطمملغؾب٦ّْامٱظكب١َّمػؾبّٓؽبىماعؾبقبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍّ،مذ

َصعمَلّٓؿبموؽبطقَبػمْلؽملؽبمملممَصكمِلنمؼؽبغمْلظمُلّٕؿبمبكبؾملؽبمملمػؽبذملقملؾبالءكب ظؽملؾبقبؾؾب٦ّؽبقبَةٱْظقؾبغمْل٣ّؽبموؽبٱْظغملكبؿؽبمملبؽبموؽبٱظقَبّٔكبؼ٤ّؽبمآتؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾب٣ّؾبمٱئكب١َّممملؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ّنؽب،ُأوؿبَظذمل

م م،مُأوؿبَظذملؽكب١َّ مبكبغمَلمملصكبِّٕؼ٤ّؽب مبكبؾملؽبممل مظقَبؿملؿبلؾب٦ّْا مَض٦ّؿبعممًل مٱظقَبّٔكبؼ٤ّؽبمػؽبّٓؽبىمٱبكبؾملؽبممل مَصؾكبؾملؾبّٓؽباػؾب٣ّؾب مَأدؿبفمَلُظغمُل٣ّؿبمٱظػملقَب٥ّؾب مُض٢ّمالقَب ْضؿؽبّٓكبهؿب

م(1).سؽبػمَلؿملؿب٥ّكبمَأجؿبًّٕامِإنؿبمػؾب٦ّؽبمِإالقَبمذكبْطّٕؽبىمظكبػمْلضملؽبمملَظؼملكبنيؽب(

اظؽؿىماٌـزظيمم{ْظغملكبؿؽبمملبؽبٱّٔكبؼ٤ّؽبمآتؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾب٣ّؾبمظقَبٱُأوؿبَظذملؽكب١َّم}جمملءمؼبمتظمللرلماظؾطمل٦ّيمظ٩ّؼهملمػّٔهم:

وطؿومػقمواض معـمضراءةماآلؼيماظؼرآغقيماظؽرمييمم. ؼع م:ماظعؾؿمواظػؼفم{وايغمل٣ّ}سؾقفؿا

ضدمذطروامبوآلؼيم سؾقفؿماظليممم(انمبعضماغؾقوءماظصوبؽيم)مإبراػقؿامغقحامزطرؼوامضبقك

ايمبيمذؽمطؿوبماظصوبؽيماالضدسممػذهماموػؿمعـماظصوي موشلؿمطؿؾفؿماٌـزظفمسؾقفؿ

مووردمذطرمآخرمبؽؿوبماٌلؾؿ ماظؼرآنماظؽرؼؿمبكؼوتفماظؽـرلةمالتؾوعم اظؽـزماظعظقؿمطـزاربو

اظذؼـمأوتقاماظؽؿوب(ماومم-)اػؾماظؽؿوبواظدؼـماظصوبؽلمضؿـماظدؼوغوتماٌقحدةماٌعروصيمب

م)اػؾماظذعي(مو

ماػؾماظؽؿوبمبقونضؾؾم مغؿقضػمضؾقًيمسـدمتػلرلممبعضماآلؼوتماظ مذطرمصقفو صلغـو

م مؼب ماظؽؾؿي مػذه متؾبفؽبمملدكبُظ٦ّاوععـك ماْظغملكبؿؽبمملبكب )وؽباَل مَزػمَلؼملؾب٦ّام َأػؿب٢ّؽب ماظقَبّٔكبؼ٤ّؽب مِإالقَب مَأحؿبلؽب٤ّؾب مػكب٨ّؽب مبكبمملظقَبؿكب٨ّ ِإاّل

موؽبغؽب موؽباحكبّٓفب موؽبِإَظؾملؾبغمُل٣ّؿب موؽبِإَظؾملؾبؽملؽبممل مِإَظؿملؿبغمُل٣ّؿب موؽبُأغِّٖلؽب مِإَظؿملؿبؽملؽبممل مُأغِّٖلؽب مبكبمملظقَبّٔكبي مآعؽبؽملؽبقبممل موؽبُض٦ُّظ٦ّا مَظ٥ّؾبمعكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿب قؿب٤ّؾب

                                                                 

 2ٓ -1ٍٖٞهح اإلٗؼبّ : (  ٔ)
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وجفمم{وؽباَلمتؾبفؽبمملدكبُظ٦ّامَأػؿب٢ّؽبماْظغملكبؿؽبمملبكبمِإاّلمبكبمملظقَبؿكب٨ّمػكب٨ّؽبمَأحؿبلؽب٤ّؾبمم}:تػلرلماآلؼيماظؽرمييامعؾبلؿبػملكبؼملؾب٦ّنؽب(

ماظؽؿوبم)مايماظصوبؽيموشرلػؿم(مامأنمأػؾماظؽؿ مأػؾ مبويلـكمؼبمذبودظي وبماظقروؼي

معكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبم}عمعـقنمبوٓمشرلمعشرط مبفا مَزػمَلؼملؾب٦ّا ماظقَبّٔكبؼ٤ّؽب صننمػؿمضوبؾقامايلـكمبضدػومم{مِإالقَب

م ماظذيمإظباغؿؼؾمايؽؿ معـفؿاماالدؿــوء مإالماظذؼـمزؾؿقا م: مضقظف مبكبمملظقَبّٔكبيمم}ؼب مآعؽبؽملؽبقبممل وؽبُض٦ُّظ٦ّا

م معؾبلؿبػملكبؼملؾب٦ّنؽب مَظ٥ّؾب موؽبغؽبقؿب٤ّؾب موؽباحكبّٓفب موؽبِإَظؾملؾبغمُل٣ّؿب موؽبِإَظؾملؾبؽملؽبممل مِإَظؿملؿبغمُل٣ّؿب موؽبُأغِّٖلؽب مِإَظؿملؿبؽملؽبممل ايمؼمعـم)اٌؼصقدمم{ُأغِّٖلؽب

وماغزلمسؾقفؿموػقماظؼرآنماظؽرؼؿماموسؾقفؿمانمؼمعـقام)ؼمعـماٌلؾؿقن(مؼمعـماٌلؾؿ م(ممب

بوظؽؿوبماظذيماغزلمسؾكماػؾماظؽؿوبم)مطؽؿوبماظؽـزاربوماظذيماغزلمسؾكمغؾقـومآدممعؾوركم

م.م(1)مازلفم(ماموإشلفؿموإظفماظصوبؽيمواػؾماظؽؿوبمػقمآ)مايماظفمعبقعماظؾشرمػقمآم(

مضقظفمموؼب مععـك مآؼؽبمملتكبمم}:تعوظببقون مؼؽبؿؿبػمُل٦ّنؽب مَضمملئكبؼملؽبهمٌل مُأعمبهمٌل ماْظغملكبؿؽبمملبكب مَأػؿب٢ِّ معكب٤ّؿب مدؽب٦ّؽباءـب َظؿملؿبلؾب٦ّا

ؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽبمبكبمملظػمل٥َّّكبموؽباْظؿملؽب٦ّؿبِمماْظـملخكبِّٕموؽبؼؽبفمْلعؾبّٕؾبونؽبمبكبمملْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوفكبموؽبؼؽبؽملؿبؾملؽب٦ّؿبنؽبمم*اظػمل٥َّّكبمآغؽبمملءؽبماظػملَّؿملؿب٢ِّموؽبػؾب٣ّؿبمؼؽبلؿبفؾبّٓؾبونؽبم

ماْظكؽبؿملؿبّٕؽباتكب مصكب٨ّ موؽبؼؾبلؽبمملِرسؾب٦ّنؽب ماْظؼملؾبؽملؿبغمَلِّٕ ممسؽب٤ِّ ماظزملمبمملظكبقكبنيؽب معكب٤ّؽب مَصػمَل٤ّؿبمم*وؽبُأوَظؽكب١َّ معكب٤ّؿبمخؽبؿملؿبٍّٕ مؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦ّا وؽبعؽبممل

مم.(2){ؼؾبغمْلظمَلّٕؾبوهؾبموؽباظػمل٥َّّؾبمسؽبػملكبؿمل٣ّفبمبكبمملْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽبم

مضممللمربؼملّٓماِّعنيماظرملؽملعملؿملشمل٨ّمع٦ّضقممًلمدالئ٢ّموعسملمملعنيماآلؼهملماٌؾمملرطهملمعمملمغزمل٥ّم:

نم(امذطرمػـوم)عـمأػؾماظؽؿوبمأعيمضوئؿيمؼؿؾقنمآؼوتمآمآغوءماظؾقؾموػؿمؼلفدوم

عـمرػوتمػذهماظطوئػيماٌمعـيمعـمأػؾماظؽؿوبمأغفومضوئؿيمامأيم:معلؿؼقؿيمسؾكمايؼم

مآؼوتمآمآغوءماظؾقؾم)دوسوتفم(ماموتصؾلماموتمعـمبوٓماموتلعرمبوٌعروفم متؿؾق وأغفو

ماٌـؽر. مسـ مبكب}وتـفك مسؽبػملكبؿمل٣ّفب موؽباظػمّل٥ّؾب مؼؾبغمْلظمَلّٕؾبوؿبهؾب مَصػمَل٤ّ مخؽبؿملؿبٍّٕ معكب٤ّؿب مؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦ّْا موؽبعؽبممل تع مالمم{مملْظؼملؾبؿؽبقبعملكبنيؽب

مو ؼضقعمسـدمآمبؾمصبزؼفؿمبفمأوصرماىزاء

وذطرمؼبمعقضعمآخرمأغفومتؿؾقماظؽؿوبمحؼمتيوتفموتمعـمبوٓماموػقمضقظفم:ماظذؼـم

آتقـوػؿماظؽؿوبمؼؿؾقغفمحؼمتيوتفمأوظؽؽمؼمعـقنمبفاموذطرمؼبمعقضعمآخرمأغفؿمؼمعـقنم
                                                                 

 ٕٔٔ/  ٕرل٤َو اُجـ١ٞ : (  ٔ)

 ٘ٔ-ٍٖٔٞهح آٍ ػٔوإ / (  ٕ)
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مأغزلمإظقفؿمام موعو مأغزلمإظقـو وأغفؿمخوذعقنمٓمالمؼشذلونمبكؼوتفمٔـومضؾقًيمامبوٓموعو

وػقمضقظفم:موإنمعـمأػؾماظؽؿوبمٌـمؼمعـمبوٓموعومأغزلمإظقؽؿموعومأغزلمإظقفؿمخوذع م

مٓمالمؼشذلونمبكؼوتمآمٔـومضؾقًيم

طؿومػقمواض معـمانماآلؼيماظؽرمييماسيهمحقلماظصوبؽيمارقوبماولمطؿوبمعؾبـزلمام

ماظصي مؼمدون مطؿوبمالغفؿ ما وظب مآ مرقػ مؼب مجوء موطؿو م. موظقًي موسصرًا مرؾوحًو ة

م(1).اظصوبؽي

م م}:تعوظبضقظف مغؽبؾكبؿملهبممل مصكبّٓىبؼعمًلممل مَطمملنؽب مِإغمب٥ّؾب مِإدؿبِرؼّٗؽب ماْظغملكبؿؽبمملبكب مصكب٨ّ معؽبغمَلمملغـبمملمم*وؽباذؿبُطّٕؿب وؽبرؽبَصضملؿبؽملؽبمملهؾب

م(2){سؽبػملكبؿملهبممل

مبو غؾم موسيضؿفؿ ماٌؾورطي ماآلؼي مؼب مظؾصوبؽي ماظدؼ  ماإلعؿداد مبقون مأبقموؼب مذطر قوء

ماظلعقدمعومغصفم:م

معؿقمبـمٌؽمبـمغقحمصنغفمغقحمأبلموجدمذقٌمدؾطموػقمأيم:م)اظـ مإدرؼسم(م

مؼؾعدمالمغعؿمررصفمعـعمؼردهماظدرسمعـمواذؿؼوضفماظليممسؾقفمإدرؼسموػقمأخـقخمبـمذؾ 

مأغزلمتعوظبمأغفمروىمدرادؿفمظؽـرةمبفمصؾؼىمذظؽمعـمضرؼؾوماظؾغيمتؾؽمؼبمععـوهمؼؽقنمأن

مطونمإغف)مموايلوبماظـفقممسؾؿمؼبموغظرمبوظؼؾؿمطخمعـمأولموأغفمرققػيمثيث مسؾقف

مظقسمإذمظألولمزبصصمظؽونمآخرمخدل(ممغؾقو)ممأحقاظفمعبقعمؼبمظؾصدقمعيزعو(ممردؼؼو

مسؾقموضقؾموجؾمسزمآمسـدمواظزظػكماظـؾقةمذرفمػق(ممسؾقومعؽوغومورصعـو)ممغؾقومردؼؼمطؾ

موضقؾماىـيموضقؾمذطركمظؽمورصعـومتعوظبمضقظفمؼبمطؿوماظدغقومؼبماىؿقؾمبوظذطرماظرتؾي

مأغفماظليممسؾقفمإدرؼسمرصعمدؾىمؼبموشرلهمطعىمسـمروىماظرابعمأوماظلودديماظلؿوء

موضدمؼقعومصقفومعشقًمضدمإغلمربمؼومصؼولماظشؿسموػٍمصلروبفمحوجيمؼبمؼقممذاتمدؽؾ

مخػػماظؾفؿمواحدمؼقممؼبمسوممػبلؿوئيمعلرلةمضبؿؾفومعـمصؽقػموأروب معـفومأروب 

                                                                 

 .ٕٙٓ/  ٔأٙٞاء اُج٤بٕ : (  ٔ)

 .2٘ - ٍٙ٘ٞهح ٓو٣ْ / (  ٕ)
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مؼومصؼولمؼعرفمعوالموحرػوماظشؿسمخػيمعـموجدماٌؾؽمأرؾ مصؿوموحرػومثؼؾفومعـمسـف

موحرػومغبؾفومسـؽمأخػػمأنمدلظ مإدرؼسمسؾديمإنمضولمصقفمضضقًماظذيمعومرب

م.م(1)اظلؿوءمإظبمصرصعفمظفمتعوظبمآمصلذنمخؾيموبقـفمبق مأجعؾمربمؼومضولمصلجؾؿف

مامثؿم ممتعوظبٓمأن مرصعف مبلن معدحف اظلؿوءم غفمجرتماظعودةمأنمالمؼرصعممإظبإ و

م ماٌيئؽي: موظذظؽمضولمؼبمحؼ مواٌـزظيا ماظؼدر مسظقؿ مطون معـ مإال ماَلمم}إظقفو مسكبؽملؿبّٓؽبهؾب وؽبعؽب٤ّؿب

مسكبؾؽبمملدؽبتكب٥ّكب مسؽب٤ّؿب موؼبماٌـدائقيممو{ ؼؽبلؿبؿؽبغمْلؾكبّٕؾبونؽب مبفرعسماؼضًو ماظليم ماظـ مإدرؼسمسؾقف ؼلؿك

مدغو مإؼـقخمغقخًاآلراعقي ماآلراعقي ماظلرؼوغقي موؼب مودبؿؾػمظػظيما ماخـقخ ماظعدلؼي موؼب ا

ماظؿلؿقيمحلىماٌـطؼيمواظؾغي

وؽبَظعمَلّٓؿبمَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملمم}:سؾقفماظليمموإبراػقؿوجوءمؼبمدقرةمايدؼدمذطرمظـ ماظصوبؽيمغقحمم

م(2)م.{مملبؽبْظغملكبؿؽبٱظؽملؾبقبؾؾب٦ّؽبقبَةموؽبٱغؾب٦ّحممًلموؽبِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؽبموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملمصكب٨ّمذؾبرقِبؼؽبقبؿكبؾمِلؼملؽبمملم

وظؼدمأردؾـومأؼفوماظـوسمغقحًومم:ػذهماآلؼيماظؽرمييمبؼقظفمؼبمتػلرلمماظطدليمذػىم

وطذظؽمم{وؽبجؽبضملؽبػمْلؽملمملمصكب٨ّمذؾبرقبؼؽبقبؿكبؾمِلؼملمملماظؽملؾبؾؾب٦ّؽبقبَةموؽباظغملكبؿمملبؽبم}خؾؼـواموإبراػقؿمخؾقؾفمإظقفؿمردقاًلممإظب

قرامواظػرضونامطوغًماظـؾققبةمؼبمذرقبؼؿفؿواموسؾقفؿمأغزظًماظؽؿى:ماظؿقراةامواإلنقؾامواظزب

م(3).اظـؾقةمواظؽؿوبمأسطقًتػلرلػومواض مأنمؼبمذرؼيمإبراػقؿموغقحممودوئرماظؽؿىماٌعروصي

( غفؿماظؽـزاربوم)وطؿوبفؿماٌؾوركممااظصوبؽيماٌـدائققنامماٌؼصقدمبذرؼؿفؿؼؾدومأنمم

مؼدؼـقنمبشرسفؿموعؿؿلؽ مبزعوممغؾقتفؿمودوئرؼـمسؾكمػداػؿم.

م

م

م

                                                                 

 .2ٕٔ/  ٘رل٤َو أث٢ اَُؼٞك : ( ٔ)
 .ٍٕٙٞهح اُؾل٣ل / (  ٕ)

 .ٕٕٓ/  ٖٕعبٓغ اُج٤بٕ ك٢ رؤ٣َٝ اُووإٓ  : (  ٖ)
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 ادلبحج انخبنً
 :انببحخني و انؼهًبءانفمهبء ادلظهًني وآراء 

 : الصاب٠ٛ يف الفكّاٞ أقٕاه -
مودؾىمطـرلةماضقالمسؾكماظصوبؽيمسؾكما حؽومماجراءمؼبماظػؼفوءماضقالماضطربًمضد

امتعوظقؿفؿماخػوءمسؾكمواررارػؿمدؼـفؿمؼبموتؽؿؿفؿمأحقاشلؿماذؿؾوهمػقماالضطرابمػذا

اماظـوسمظؽؾمسوممالمبفؿمخوصمدؼـفؿمانمواسؿؼودياممدؼـفؿمإظبماظدسقةمسـمواعؿـوسفؿ

مشرلمعـماظـلوءمتزوجموهرميفؿمدؼـفؿمأبـوءمشرلمسـمواالبؿعودماالغزوراءمإظبموعقؾفؿ

ماظصوبؽ  متغؾؾًماظ ما عؿمضفرمبلؾىماظؿكؾقطمعـمدؼـفؿمسؾكمعودخؾمبلؾىمواؼضوا

 .ا درارماطؿـػؿفؿموماظغؿقضمعـمبؽـرلمأحقطقاموظذظؽامبيدػؿمسؾك

 : الويا اٌمىي -

مبعمل٦ّلمسػملؿمل٥ّمحؽملؿملظملهملماب٦ّماالعمملمم،موادؿّٓلمأغبّٓمواالعمملممحؽملؿملظملهملماب٦ّماالعمملممواخؿمملره

ماظضملػملؿملهملمأب٨ّ ماغّٗمب٤ّمواظّٕبؿملّٝ، مواظلّٓي، ماظرملضملـمملءمواب٨ّ، مواظسملقمملكمزؼّٓمب٤ّموجمملبّٕ،

ماظغملؿمملبمأػ٢ّمع٤ّمأغؾمل٣ّم.راػ٦ّؼ٥ّمب٤ّموادقمملق مِّغؾمل٣ّماظغملؿمملبمأػ٢ّمع٤ّمرمملئظملهملمصؿملضملّٓوغؾمل٣ّ،

ماظّٖب٦ّرمؼعملّٕأون مطنملاظغمل٦ّامؼضملؾّٓونموال، مؼبمظػملغملضملؾهملماٌلػملؼملنيمطؿضملصملؿمل٣ّمؼضملصملؼمل٦ّغؾملمملموظغمل٤ّ،

مأنمظػملؼمللػمل٣ّمأنمذظ١ّمع٤ّ،مبمملظغملؿمملب٨ّمدبؿّٙماظيتماالحغملمملممسػملؿملؾمل٣ّمصفملجّٕوا،ماظؿملؾملمملماالدؿعملؾمملل

،مماظغمل٦ّاطنملمؼضملؾّٓونمالمأغؾمل٣ّمسػمل٧ّمبؽملمملء،مغلمملئؾمل٣ّمع٤ّمؼؿّٖوجموأنماظزملمملبؽهملمذبمملئّّمع٤ّمؼمملط٢ّ

مظػملماٌلػملؼملنيمطؿضملصملؿمل٣ّمؼضملصملؼمل٦ّغؾملمملموامنممل معؽملل٦ّب ماظعمل٦ّل موػّٔا ماٌؽملّٓائؿملنيمظػملغملضملؾهمل زملمملبؽهمل

م..وصمملبؽهملمحّٕانما٦ٌّحّٓؼ٤ّم

م
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 :اٌضبٍٔ اٌمىي -

مػؼملمملمماب٤ّمضمملل محبعملؿملعملهملماظعمل٦ّلمسػمل٧ّمعؾينموصمملحؾؿمل٥ّمحؽملؿملظملهملمأب٨ّمبنيماًالف:

مم.صؿملؾمل٣ّمايغمل٣ّماتظمل٠ّمتظمللرلػ٣ّمسػمل٧ّماتظمل٠ّمصػمل٦ّ،مأعّٕػ٣ّ

مايؽملظملؿملهملمع٤ّماظزملمملحؾمملنمضمملل مؼضملؾّٓونمِّغؾمل٣ّماظغملؿمملب;ماػ٢ّمع٤ّمظؿملل٦ّاماغؾمل٣ّ:

ماظغمل٦ّاطنمل مسػمل٧ّمتؽملشملؾ٠ّماظيتماِّحغملمملممسػملؿملؾمل٣ّمصفملجّٕواماظ٦ّث٤ّمبّٓطضملمملماظغمل٦ّطنملموسمملبّٓ،

ماظعمل٦ّلمعؽملل٦ّبمموالمغلمملؤػ٣ّمه٢ّمأالمأغؾمل٣ّمذظ١ّماٌرملّٕطنيمع٤ّ اصقمملبممإظبذبمملئقؾمل٣ّموػّٔا

 .اشلؿملمملط٢ّمواصقمملبماالذكمملص

 : اٌضبٌش اٌمىي -
مضمملل،ممصؿملؾمل٣ّمتّٕددوامصعملّٓممايؽملمملبػملهملمع٤ّمضّٓاعهملماب٤ّمعمملمصقق٥ّموػ٦ّ،ماظرملمملصضملؿملهملمواعممل

.معؽملؾمل٣ّمصؾمل٣ّموأال،معؽملؾمل٣ّمصػملؿملل٦ّامدؼؽملؾمل٣ّمأص٢ّمؼبماظؽملزملمملرىمظظمل٦ّاخمملمانماغؾمل٣ّمأٌّػنمل:ماظؽمل٦ّوي

مضمملل مسؿملل٧ّمدؿملّٓغممل:مدؼؽملؾمل٣ّمبفملص٢ّموإٌّاد(،ماظرملمملصضمل٨ّمسػملؿمل٥ّمغّٙماي)مسػملؿمل٥ّمغّٙموػغملّٔا:

مواإلنؿمل٢ّ مصّٕوعمذظ١ّمسّٓاموعممل، مأي، موؼقملعؽمل٦ّنماظلالم(مسؿملل٧ّ)سػملؿمل٥ّمؼؿؾضمل٦ّنمطمملغ٦ّامان:

ماظظملّٕوعمؼبماظؽملزملمملرىمخمملظظمل٦ّاموظ٦ّماظؽملزملمملرىمع٤ّمصؾمل٣ّمبمملإلنؿمل٢ّ ماظؽملزملمملرىمتغملظملّٕػ٣ّمٕعممل،

مخمملظظمل٦ّامظ٦ّ:ماحملؿمملجمغؾملمملؼهملموؼبمؼعملمملل:م،عؽملؾمل٣ّمصػملؿملل٦ّامطظملّٕوػ٣ّمصفملنماظظملّٕوعمؼبمبمملٌكمملظظملهمل

مغلمملؤػ٣ّمحّٕممط٦ّطؾمملمسؾّٓوامأوماظزملمملغّٝمغظمل٦ّامطمملنماحؿؼملمملالموظ٦ّمدؼؽملؾمل٣ّمأص٢ّمؼبماظؽملزملمملرى

مسػملؿملؽملممل مإمنمملماظذلددموػّٔا، ماظرملمملئضملهمل مسؽملّٓ ماظزملمملبؽهمل ماعّٕ ماٌرملمملبؾملهملماظزملمملبؽهملمؼبمػ٦ّمؼب

م.(اٌؽملّٓائؿملنيماٌلؼمل٦ّنم٣ّوػ)ظػملؽملزملمملرى
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مايراغقيم)ارقوبماشلقوطؾموارقوبماالذكوص;موػؿماظؽقاطىمسؾودماظصوبؽيمأعوم

ماظرعؾلمجزممصؼدامواحدامضقالمذبوئقفؿموالمعـوطقؿفؿمهؾمصيمبؽػرػؿ;مذبزوممصفمالء

م.(1)صقفؿمصبريمالماًيفمبون

متقؿقيمابـمأضوف مطوغماالوظبمصرضؿونماظصوبؽيمانماظؼقؿموابـا ماظؿقراةمضؾؾمًػل

مان:متعوظبمبؼقظفمسؾقفؿمتعوظبمآمأثـكماظذؼـمػؿمصفمالء:مضولمعقحدؼـ;مطوغقاامواالنقؾ

مرويوموسؿؾماالخرماظققممبوٓمآعـمعـماظصوبؽ مومواظـصورىمػودوامواظذؼـمآعـقاماظذؼـ

م–مإبراػقؿمطوٌؿؾع مصفمالء:مضولمضبزغقنمالػؿمومسؾقفؿمخقفموالمربفؿمسـدمأجرػؿمصؾفؿ

امتعوظبمآمسؾقفؿماثـكماظذؼـمػؿامواالنقؾماظؿقراةمغزولمضؾؾمايـػوءماعومم–ماظليممسؾقف

مضلؿ مػذامسؾكماظصوبؽيمصقؽقن ما ولماظؼلؿ: ممعقحدونمحـػوءمروبؽي: ماظصوبؽيوػؿ

محرانموروبؽيمنقاٌـدائق ماظـوغلماظؼلؿا م ولامصوظؼلؿماعشرطقن: مآمأثـكماظذؼـمػؿ:

ماآلؼيمبفذهمسؾقفؿ ماٌؾؾمػذهمعـمرويوموسؿؾماآلخرمواظققممبوٓمآعـمعـمسؾكمصلثـكم

ماظـلخمضؾؾمبوظؿقراةمؼدؼـقنمطوغقامصوظقفقدامواظصوبؽ مواظـصورىمواظقفقدماٌمعـ :ماآلربع

مضؾؾمطوغقاماظذؼـمواظصوبؽقنامواظؿؾدؼؾماظـلخمضؾؾمبوإلنقؾمداغقاماظذؼـموطذظؽامواظؿؾدؼؾ

مواالنقؾماظؿقراةمغزولمضؾؾمايـػوءماعوممقؿابراػمٌؾيمطوٌؿؾع مػمالء مضدعوءموعـفؿا

مشلذامربدثمآمبونموؼمعـقنمذقؽومبفمالمؼشرطقنموحدهمآمؼعؾدونمطوغقاماظذؼـماظػيدػي

م.سؾقفؿمآمأثـكماظذؼـمايـػوءماظصوبؽيمعـمصلوظؽؽاما بدانممبعودموؼؼرونماظعوٕ

مبّٓؼ٤ّمؼّٓؼؽمل٦ّنمطمملغ٦ّاماغؾمل٣ّمسػمل٧ّمؼّٓلماِّدؼمملنمأػ٢ّمعّٝمذطّٕػ٣ّ"م:اظشملؾشملؾمملئ٨ّمضمملل

مؼّٓؼؽمل٦ّنمطمملغ٦ّامأغؾمل٣ّمسػمل٧ّمؼّٓلمواظؽملزملمملرىمواظؿملؾمل٦ّدماٌقملعؽملنيمجمملغنملمإظبموذطّٕػ٣ّ:"زلمملوي

م".اٌؽملّٓائنيماظزملمملبؽهملمإظبمعؽملل٦ّبماظعمل٦ّلموػّٔا"اآلخّٕممواظؿمل٦ّممبمملٓموؼقملعؽمل٦ّنمزلمملويمبّٓؼ٤ّ

مؼؿؾ معودؾؼمذبؿقعمعـم"اؼسملممًلموضمملل"م:1/254ماٌـزلمآمطؿوبمتػلرلمؼبما عـؾ

م.م(2)غؾقفؿمتعق مؼبمؼؼقناةماخؿؾػمأنومأالغؾقوءماحدمأتؾوعما رؾمؼبمطوغقاماظصوبؽ مأن

                                                                 

 ًزبة اُزٞؽ٤ل ُٞاهغ اُزبه٣ـ ُْوى اُؼوة ،أَُؤُخ اُؾبك٣خ ػْو ،ربه٣ـ اُٖبثئخ ٝكوهْٜ.(ٔ)

 (. 7ٕ٘/ٔ) األِثً (ٕ)
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مأبّٕاػؿمل٣ّو اماٌعؿدانمؼقحـومأتؾوعماٌـدائق معبوسي:مصرضؿونمواظصوبؽي":اظعملشملمملنمضمملل

مأذفرػؿموعـاموسؾؿوؤػؿمسؼوئدػؿموشلؿاما ديممطـػمؼبمزعـومسوذقاماظذؼـمحرانموروبؽي

م.(1)اظرؼوضقيمواظػؾلػيمبوظػؾؽمواظعوٕاماظؽؾرلما دؼىماظصوبلملػيمبـمأبراػقؿ

مبعضمذطرهمصقؿومعذػؾفؿمعـمهصؾماظذي"م:اٌمملظغملؿملهملمع٤ّماظعملّٕريبمضممللو

مصعوظي.موأغفواماظـفقممتوثرلمؼعؿؼدونامعقحدونمأغفؿ:سؾؿوئـو

مواظلمال مماظصوبؽيمسؾدمطقػا مايلمبلدؿ:"ؼؼقلموطؿوبفؿماظؽقاطى؟اٌـدائققن

ماظعظقؿ مظقػقيإمحطؿاما طقانمعبقعمصوضوءمبلغقارهمعـدادػلمووؾكامايلمغقرمذرقأا

م(.م35)"عقاضعفؿمعـمأدقودػوموأزالاماظؽقاطى

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

موظػملغمل٦ّاطنملمشلؼملمملمصغملمملن.م(208)اعّٕماظّٔيمآمػ٦ّ.واظعملؼملّٕماظرملؼملّٗمالمتفّٓوا(207))

مطػملؾملمملم،دعملشملومل(210)ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمغمملدىمصكملذا.ماظصملػملؼملمملءمب٥ّمؼؽملرلوامظغمل٨ّ.(209)اظسملؿملمملءمػّٔا

مربمملماظؿملؼملنيم(م.بؾملؿمل٣ّمضّٕارمؼب مممممممممممممممممممم.23صماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

مربمملماظؿملؼملنيم.(مماظضملمملٕمؼؽملرلانماظػملّٔؼ٤ّمواظعملؼملّٕمظػملرملؼملّٗمالتلؾق٦ّا) ماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

مربمملما(مذمملعّ٘مازلؾملمملماظيتماظرملؼملّٗمتضملؾّٓوامال) مظؿملؼملنيماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

مؼعمل٦ّلموطؿمملبؾمل٣ّمواِّوثمملنماِّصؽملمملمماٌؽملّٓائؿمل٦ّنماظزملمملبؽهملمسؾّٓموطؿملّٟ مؼعملّٓممع٤ّ":

مآع٤ّمع٤ّمأعممل،مآمغ٦ّرمؼّٕىمصال(مجؾملؽمل٣ّ)ماظصملالممجؾ٢ّمؼبمخشملمملهمتضملعملّٓمواظعملّٕابنيماظسملقمملؼممل

م(.36)"اظؽمل٦ّرمبػملّٓمؼؾػملّٞمحؿ٧ّمعّٕتعمل٧ّماظؽمل٦ّرمع٤ّمصػمل٥ّموأتعمل٧ّ

م

                                                                 

 .ٕٕٗ/ٔ :أثشاهُُ اٌمطبْ ،رُغُش اٌزفغُش( ٔ)

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

382 

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

م64)) م( م.واالوثمملنماالصؽملمملمموالتضملؾّٓوامظػملرملؿملشملمملن،متلفّٓواال ماظغملؽملّٖام( ماٌّٖط٧ّ اي٨ّ

م(.11()مصربمملماظؿملؼملنيم

ماظضملصملؿمل٣ّماي٨ّمبفملد٣ّ

م،خمملظًّٓاماظعملّٕارماٌؽملؿؾمل٧ّ،وبؽّٗم،بؽّٗماظؽملمملرم،صؼملزملرلهمظػملرملؿملشملمملنمؼلفّٓمع٤ّم(65))

مط٢ّم،غرملؼملـمملماظّٓؼمملنمضبمملدنملمدمملسهمل.ماظضملمملٕمخالصمدمملسهملم..ماظّٓؼ٤ّمؼ٦ّممإظبمصؿملؾملممل

مربمملماظؿملؼملنيم(.اغلمملن ماي٨ّماٌّٖط٧ّماظغملؽملّٖا

م115))م م.اظّٖؼّٟموالصؽملمملممظػملرملؿملشملمملنماظلف٦ّدمس٤ّمرطؾغمل٣ّماعلغمل٦ّا( ماٌّٖط٧ّم( اي٨ّ

مربمملماظؿملؼملني مممم.14صمم((اظغملؽملّٖا

مبمملظعمل٦ّلمحّٕع٦ّػمملماًؼمل٦ّرماِّصشملكّٕيمسػمل٧ّمهّٕممأنمضؾ٢ّموػ٣ّ مانموظؿملضملػملؼمل٦ّا":

م(.37)"واِّشاللماظلالد٢ّمسػملؿمل٥ّموتـعمل٢ّ،مواضظملممللمضؿمل٦ّدمؼبمذمملربؾملمملمؼ٦ّضّٝمةاًؼملّٕ

مضقم"م:اظزملمملبؽنيمؼبمضممللمسؽملّٓعمملمظزمل٦ّابامع٤ّمعطملؽملؿملهملمج٦ّادمربؼملّٓماظرملؿملّْموؼعملذلب

ماالغؾقوءموبؾعضموبوٌعودمبوٓمؼؼرون امواظشرماًرلمؼبماظـفقممبؿلثرلمؼفؿدونموظؽـفؿا

ماظصوبؽيمتلؿقفمأذؿؼمعـمخيفموسؾك.م"اآلنماظعراقمؼبمروئػيموعـفؿامواٌرضمواظصقي

ماظـفقممترؾل"معـميعشؿؼماظؿلؿقيمأنمعغـقيموجداموتقضلمشطسمأيماظعدلاغقيمرؾلمعـ

مرؾعًمأي ماظؿورؼخمؼبما دؼونمبلضدمموؼعدػؿ"ا مدؾلؾفمسؾكمارؾعمعغـقيمأنمظلموؼؾدو.

ام1901-1900ماظعوممؼب"ماٌشرق"مذبؾفمؼبماظؽرعؾلمأغلؿوسما بمحدلػوماظ ماٌؼوالت

م.اظضقءمعـمتلؿقؿفؿمأذؿؼوقمإظبمصقفوموذػى

ماظؼرنمأسيممعـاماظـفػلم"اظؽيممجقاػر"صؼفقيمعقدقسيماطدلمروحىمعـموابؿداءـب

مرأؼومندمٕامبوظـفػمايوظلماظشقعلماٌرجعاماظلقلؿوغلمبوظلقدمواغؿفوءامسشرماظؿودع

ما٦ًّئ٨ّماظعملمملد٣ّمأب٦ّماظضملصملؼمل٧ّمآمآؼهملمأنمبؾماظدؼـمػذامأػؾمضدماظؿعوعؾمؼبمربرضو
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معػصيمحبـومخوعـؽلمسؾلمآمآؼيماإلؼراغقيماظدوظيمعرذدموضدماماظغملؿمملبمأػ٢ّمع٤ّمدلػ٣ّؿاس

م.اٌقحدةما دؼونموعـماظؽؿوبمأػؾمعـمػؿسدقبمقفؿسؾ

مبو دؼونمعؼورغيماظعراقمجـقبمؼبماظشقعلمبوٌذػىماٌـدائق ماخؿيطمأطـرمطون

ما خرىمواٌذاػى ماٌـطؼيمحقوةمؼبمدؾؾوموطوغقاا ما ضؿصودؼيم مؾقازمرقؼؾيمظػذلةمصفؿا

ما غؿوجمودوئؾمعـؿفل مواظـؼؾمواظزراسيماظصقدمأدواتمعـا ماحؿؽوكمضبدثمأنمصيبد.

م.اظػؼفوءمصؿقىمؿعوىفظ

مػ٦ّمطؼملمملماظغملؿمملبمأػ٢ّمع٤ّمطمملنماظزملمملبؽ٨ّ"ا٦ًّئ٨ّماظعملمملد٣ّمأب٦ّمآمآؼهملمضمملل

م50")اظصملمملػّٕ ،ماىضملظملّٕيمأٌّػنملمعضملؿؽملعملمملمأدالع٥ّمأذؾملّٕمصمملبؽ٨ّمرج٢ّمأعّٕمؼبمذظ١ّمجمملء(

م.اظرملّٕسؿملهملمبطملّٓادمربمملط٣ّمع٤ّمربغملؼملهملمؼبمبمملظؽملظملعملهملمزوجؿ٥ّمورمملظؾؿ٥ّ

مطمملغوملمطؾرلةمرمملئظملهملمبكملؼّٕانمصػملؾمل٣ّ،مبرملفملغؾمل٣ّمع٦ّرأمعبػمل٥ّمخمملعؽملؽ٨ّمسػمل٨ّمآمآؼ٥ّمورّٕح

مسؽملؾملمملماِّػ٦ّازمضشملّٝمضؾ٢ّماظضملّٕاقمدغملمملنمع٤ّمجّٖء م ماإلؼّٕاغؿملهملماظّٓوظهملمعّٕذّٓمغصملّٕمشلّٔا،

مضّٕبمس٤ّمؼفملعّٕػ٣ّ مأولمطمملنمورمبممل،مواظضملّٕبؿملهملماظظملمملردؿملهملمإظبماٌذلعبهملمطؿؾؾمل٣ّمؼبمبمملحـممل،

مزمملػّٕةماظؽملزمل٦ّصمس٤ّمؼؾؿضملّٓمصعملؿمل٥ّ مس٤ّمؿملهملاظّٓؼؽملممممملردؿؾمل٣ّموؼؿمملبّٝمطؿؾؾمل٣ّمسػمل٧ّموظؿملشملػملّٝ،

مطـنمل م"صعملمملل، مأنماالدظهملمحبلنملمواالزؾملّٕماالض٦ّىمأن:ماِّوظبماظؽملعملشملهملمؼبماظؾقىملمغؿؿملفهمل:

م".اظغملؿمملبمأػ٢ّمع٤ّمؼضملّٓونماظزملمملبؽؿملني

 ثس العدأات يف تػْٕٖ االدٖاُ ٔاملراِبأ
مذقهماظـظومماظصداعلماظلوبؼمعذػىماظؿشقعمبؿؾػقؼماظؿفؿمواالصذلاءاتمظؾؿذػىم ظؼد

مبعضماٌؼرب مد مذقه مجرؼدةمتشقؼفوتمؼـلكمصؿـؼـماظصوبؽيماٌـدائق اماىعػريمطؿو

مربلـماىؾورمسؾدماظلوبؼماظـظوممرقوؼبمبؼؾؿم"اظـقرة" مؼبماظشقعيمضدم1991مربقعا

مصلمملد،ماظرملؿملضمل٨ّماظؿضملزملنمل"مسـقانمهًماٌؼولمطونواما ػقارمسوعيموأػؾاماظعراقمجـقب
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معـمبؼراراتمأسدعقامذؼـاظمعـماظؽـرلمأنماٌعروفمعـ":ماٌنتمؼبموجوء"ماِّػ٦ّارمأػ٢ّمأخالق

م."اظـوسمعـماظصـػمػذامب معـمػؿمبوةورمماظزغومجراءماظـقرةمربؽؿي

ممعـو مواصذلاءآتمتشقؼفوتمعـم"بوبؾ"محل مرداممسديمجرؼدةمعوغشرتفمؼـلكعـو

مدػقونمابلمزوجيمسؿؾيمبـًمػـدمؼدلئمعقضقعمحقاراتمرػقيمؼبموردتوماظشقعي؟مضد

مرؼقسموؼباماٌـؿظرماٌفديمؼبماظشقعيمسؼقدةمؼشقهمآخرموعقضقعاماظـ مسؿمايؿزةمدممعـ

م(.65)سوذقرا

مرودرةمسربقيمجرؼدةمظلونمسؾكمجوءمعوماظشقعيمضدماظؿشقؼفوتمػذهمآخرموطون

موسفدهمحل مرداممرقرةمهل محووظًاماظزائؾماظـظومممتقؼؾمبؼقيمعـموػلامبؾـدن

ؼبمماظػلؼموأعوطـماظدسورةمؾكسموضضكماٌلوجدموب مسوظقوما ديممراؼيمرصعمبلغفماٌظؾؿ

ماٌدن مبعض ماظلؿقـقوتمعـذمصقفوماظؾفقمأعوطـمبؿعددماذؿفرت": ماٌدنمؼبميوخورا

مصقفوماظشقعيماغػؿوحمحبؽؿماىـقبقي مسؿومحدؼٌمحل مرداممذبؾسمؼبمحصؾموضدا

م."وا صلودمظؾػلودمعرتعومارؾقًمحؿكمخؾؼقفمجرأئؿمعـما عوطـمػذهمؼبمضبصؾ

مدونمعـمعػلدةمعبوسيماٌـدائق موؼرىمغػلفماظؿقػؿمؼبمدوظياظرمروحىمؼؼعمصؾؿوذا

ماٌذػىم بـوءماظطقؾيموععوذرتفؿمووداسؿفؿامواظزغوماظشعقذةمضدموتشددػؿمطؿوبفؿمؼؼرأمأن

مأصلدتمذبؿقسيماومواحدامعـدائقومأنمحصؾموظقامسوعيماظعراضق معـموعقارـقفؿماظشقعل

معؾقنؼػممبومراٍضماٌـدائلماظدؼـمأنمػذامؼع مصفؾ مواٌذاػىما دؼونماتؾوعمأنموػؾا

م.(1)وعذاػؾفؿمأدؼوغفؿمتعوظقؿمؼؾؿزعقنمطوصيما خرى

املٍداٟٗني الصاب٠ٛ  العمىاٞ ٔالباسجني سٕه   أزآٞ 
ماظؾرلوغ٨ّم-1 انمضصيمابـمدـؽيماظـصراغلمظقلًمرقققيموداصعمسـماظصوبؽيمم:ضمملل:

موؼـ مآ مؼقحدون ماغوس ماغفؿ مااّل معـفؿ مالغعؾؿ موسبـ ماظؼؾوئ مبؼقظف: مسـ زػقغف

                                                                 

 أُ٘لائ٤٤ٖ ك٢ اُلوخ ٝربه٣ـ االٍالّ ،ه٤ّل ف٤ٕٞ . اُٖبثئخ (ٔ)
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المبوالصبوبمطؼقشلؿ:مالؼؾبقدموالؼؾبرىموالؼظؾؿم)عؽملّٖقبهمع٤ّماظزملظملمملت(موؼصػقغفمبوظلؾىم

والصبقرموؼلؿقغفمبوالزلوءماُيلـكمذبوزًاماذمظقسمسـدػؿمرػيمبويؼقؼي.موؼـلؾقنم

اظػؾؽموأجراعفموؼؼقظقنمبوثرػومؼبماالحداثمواظؿؽقؼـموؼعظؿقنممإظباظظقاػرماظطؾقعقيم

وضوظفماظؾرلوغلمرقق موؼـطؾؼممتوعومسؾكماٌـدائق ماظققممطلغفؿمالضبلؾقنماالغقار.مع

 ظؾؽقاطىمػذامايلوبماالعـمبوبماظؿـفقؿم.

وؼبمدوائرماٌعورفمهًمطؾؿيماٌـدائقيماغفؿمضقممعقحدونمواًوظؼمسـدػؿمازلفمآمم-2

ماظعربقيموػقمغقرماظلؿقاتمو مؼب دائقيم.موصوضًمعـفماٌكؾقضوت.مواٌـا رضبصقغؿف

ؼؼقظقنم)انقبمغصورى(موؼـؽرونمانمؼؽقنماٌلق مابـمآ.موطؿوبفؿم))اظؽـزامربقبو((مايم

موهًمطؾؿيم ماظؿؽقؼـ. مؼبمدػر معو مسؾكمعـول ماًؾؼ مغظرؼي مؼطرح مو ماظعظقؿ اظؽـز

(.م10:موػؿماظصوبؽي.موضقؾمانماٌـدائقيماخذوامسـفؿموؼطؾؼقنمذرؼعيمعقدك)ياٌغؿلؾ

م)انقبمغصو ماٌذطقر ماظؼقل رى(مٕمؼؼؾمبفمأحدمعـماٌـدائق .مصوٌـدائققنمٕمؼؼقظقامؼب

مصويؼقؼيمانم مواٌـدائق ا مب ماٌغؿلؾي. مػلماًؾط ماظـوغقي مواظـؼطي مغصورى. اغفؿ

م.عصطؾقلم)اٌغؿلؾيمواٌـدائق (مؼشرلانمٌػفقممواحد

بؽيمحرقبانموضدمربطماػؾماالخؾورمب مػمالءماظصوبؽيماٌذطقرؼـمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿموب مروم-3

وروبؽيماظعراقموجعؾقػؿمروئػؿ مؼبما رؾ.مروئػيمػؿمروبؽيمحـػوءموػؿمؼبمغظرػؿم

مممـم موػؿ معشرطقن موروبؽي مسؾكمدسقتف. مطون موممـ محبرقبان مطون مابراػقؿ أرقوب

مصلدوامعـماظصوبؽيمصلذرطقاموأسؿؼدوامبوظؽقاطى.

اغفم ؿؼدماظصوبؽيمؼبمآوهدثمسؾدمايؿقدمسؾودهمسـمأسؿؼودماظصوبؽيمبوٓمضوئًيم:متعم-4

سّؾيماظؽوئـوتمواظقجقدامحلمبـػلفمامأزظلمأبديمالتدرطفماالبصورموالتـوظفمايقاسم

م.عؿـزقبهمسـماشلققظل

اسؿؼودػؿممإظباظعيضيمب مضبقكمواٌـدائقق مومإظبوؼشرلماظؾوحٌماٌـدائلمدؾقؿمبرنلمم-5

مضب مآ مغ  ماتؾوع ماظصوبؽي مان مصؼول: ماآلخر مواظققم مربمبوٓ مبوٓ موؼعذلصقن قك
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اظعوٌ موبوظققمماآلخرموبوظعؿؾماظصوحل.موػذاماظدسوءماظذيمؼؼرأهماٌـدائلمسـدماظؿعؿقدم

مضورعًو.م مرصضًو مشلو مواظعؾودة ماظؽقاطى مؼرصضقن مواغفؿ مٓ ماًوظصي ؼمطدسؾودتفؿ

ماىوريم ماٌوء معـ مخرجً ماغل مآ مبلؿ ماٌوء: معـ مخروجف مسـد مؼؼقل صوٌـدائل

مظؾـ ماداػومدقدغومواظطوػر موحرةموأدؼًمعـودؽماظؿعؿقدمطؿو موػودئي مروػرة مبروح فر

ماظؾشرماظذيمطونمؼؼؿديمبوظطرؼؼيماآلشلقي.موسبـماظصوبؽيماظققمم مابق مآدم مابـ ذقؿؾ

مونددم مآموغعؾده مسبؿد مػذا موبعؿؾـو ماظػرؼضي مغمديمػذه ماآلشلقي مبقرقؿف وسؿًي

ما مشرل)سؾودة مذلء موغرصضماي مععف مثوغقي معرقبة ماظ ماظعفد ماالسؿول مػذه موان .)ٓ

غمدؼفومطوغًماسؿواًلمربوغقيمادؿـودًامالرادةمآماظؼودرموالدخؾمظؾشؿسمصقفو.مأذنمعـم

صبرؤسؾكمسؾودةماظشؿسموػلمجزءمعـماالجرامماظلؿووؼيموػلمعضقؽيمبوعرمعـمآم

ٓماالحدمظؿؽقنمغقرًامعلكرًامظـوموػلمتػؿؼدم يمارادةماومضدرةمووهماظؾشرموضدمضولما

م.انماظشؿسمصوضدةمظؾربقبقيموسؾودتفومبورؾفمعبؾيموتػصقًيمتعوظبدؾقوغفمو

 :ٖٔكٕه املٍداٟ٘ عٍد أداٞ الصالٚ
م:بل٣ّماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّ

م.وهؿملؿ٥ّمسػملؿمل١ّمؼمملصمملحنملمدارماظّٕاحهملموماظ٦ّضمملرآمدالمم

ماظزملممليني م.دالممآموهؿملؿ٥ّمسػملؿملغمل٣ّمؼمملماجّٓادغممل

م.هملدالممآموهؿملؿ٥ّمسػملؿملغمل٣ّماؼؿؾملمملماظغملؿنملماٌعملّٓد

م)ربماظضملصملؼملهمل(.دالممآموهؿملؿ٥ّمسػملؿمل١ّماؼؾملمملماٌػمل١ّم)عمملريمادرب٦ّثمملماظؿملـممل(

مبّٕغؿملزملؾؿملؿ٦ّن معؽملّٓادػ٨ّ ماٌػمل١ّ ماؼؾملممل مسػملؿمل١ّ موهؿملؿ٥ّ مآ ماب٤ّممدالم مايؿملمملة سمملرف

ماظؿغمل٦ّؼ٤ّماالول.

وهدثًمسـفؿماظؾقديمدراورموارػيمإؼوػؿماغفؿمعـماػؾماظؽؿوبموػؿمعـمسؾدةمآمم-6

حدمعومبلؾىمانماٌلؾؿ مؼعؿدلوغفؿمعـممإظبضطفودمايؼمصؼوظً:ماغفؿمنقامعـماال
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ماظذؼـموردمذطرػؿمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمػؿمعـمسؾدةمآمايؼم مواظصوبؽي ماظؽؿوب. اػؾ

وػؿمؼزسؿقنمانمرؾيمروحقيمتؼقممب مسؼوئدػؿموب ماٌلقققيمظذامؼلؿقغفؿماظؾعضم

مب مواٌلققق  ماٌلؾؿ  ماميون ماظصوبؽي موتمعـ محقبو. ماظؼدؼس وٓماظقاحدممبلقققل

 ايؼموالؼعؾدونمشرلهم

مػؿمم-7 ماظؾطوئ  ماظلوطـ مؼب ماظصوبؽي مان متؼدم مممو مؼػفؿ مضوئؾي: واضوصًماظؾقديمدراور

مؼبمذظؽمذلنم مذلغفؿ مظؾفزؼي ماظذؼـمخضعقا مػؿ مواغفؿ ماظؽرؼؿ ماظؼرآن مؼب اٌؼصقدون

ماظؿلوع م مػذا معـ مادؿػودوا ما و مايراغق  موان ماظؽؿوبق . معـ ماظذعي ماػؾ عبقع

مبف.....مانمدؼـماظصوبؽيما مأدؿماظصوبؽيمواحؿؿقا ٌػروضمظصوبؽيماظؾطوئ امصودبذوا

مدؼـمؼمعـمبوٓمايلم مػق مبؾ ماالحقالا معـ مبويمحول موثـقًو مظقسمدؼـًو اٌعوررؼـ

ا زظلموبوظققمماآلخر...ماعومعـمحقٌماسؿؼودػؿمبوظققمماآلخرمصؼدمؼؽقغقنمعـماطـرم

ماظش مؼبمػذا موتشددًا لن.مصوظعوَظؿماظدغققيمؼبمسؼقدتفؿمعومػقمااّلمعـػكماالدؼونموضقحًو

ماٌوديمظؿؾؿقؼم معـمدفـفو ماٌقتمعؿقررة ماظ مدؿؾعٌمبعد معمضًمظؾروح ودفـ

اىـيمطؿومؼـؾغلمىؿقعماالرواحماظـؼقيممإظببوٌألما سؾك.مووصؼموزنمتقزنمبفامصوعوم

انمتؿطفرمعـممظبإاٌطفرم)اٌطراثي(محقٌمتعذبمصقفمبدرجوتمعؿػووتيممإظباظطوػرةمأوم

مؼبمسؼقدتفؿمخوظدةمواىلؿمصوِنمـػسذغقبفومصؿؾقؼمبوٌألما سؾكمػلماؼضوـًب.مصوظ

وهدثماظلقدمسؾدماظرزاقمايل مسـماسؿؼودماظصوبؽيماٌـدائق مبوًوظؼموبوغفمواحدمم-8

متـوظفم مال مواظطؾقعي ماٌودة مسوٕ مسـ معـزه مظف. موالغفوؼي مظقجقده ماول مال مأبدي أزظل

م موال مظيذقوءمايقاس ماظقجقد مسّؾي موػق مؼقظد موٕ مؼؾد مٕ مواغف مزبؾقق ماظقف ؼػضل

 وعؽقغوتفوموالمطبؿؾػمأسؿؼودػؿمػذامسـمأسؿؼودمدوئرماٌلؾؿ مصقفم.

وأصص ماظؾوحٌماٌـدائلمشضؾونمروعلمسـمأعقرمػلمجقػرمسؼقدةماظصوبؽيمصؼول:مانمم-9

موتؼدؼسمضق مضؾؾمطؾمذلءا ماظؿقحقد مؼب ماظصوبؽلمؼـقصر ماظدؼـ اغ مايقوةمجقػر

واًصى.....موانماظدؼـماظصوبؽلمظقسمدؼـًوموثـقًومبويمحولمبؾمػقمدؼـمؼمعـمبوٓم
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ماػؾم ماسؿؼود مالمطبؿؾػمسـ ما سؿؼود مػذا موان ماآلخر. موبوظققم ما زظل ماظرزاق ايل

مسـم مغوبع مبوظؽػر ماتفوعفؿ موان ماظؽقاطى مالؼعظؿقن ماغفؿ مواخرلًا ماٌقحدة. االدؼون

مفؿمودؼوغوتفؿ.عؿؼداتمبجفؾماالخرؼـم

ضولمسـفؿمابقمحـقػيماغفؿمظقلقامبعؾدةماوثونموا ومؼعظؿقنماظـفقممطؿعظقؿماٌلؾؿ مم-10

ماظؽعؾيموؼمعـقنمبدؼـمغؾقيموؼؼرقبونمبؽؿوب.

واصؿكماالرطكريمبلراضيمدعوءماظصوبؽيمرشؿمانماعوعفموعمدسمعذػؾفماظشوصعلمضولمؼبمم-11

عـمعبقعفؿماىزؼيموالؼمخذماىزؼيمبوبماىزؼي:ماظصوبؽقنمواظلوعرةمعـؾفؿمؼمخذم

معـماػؾماالوثونموالممـمسؽبؾؽبدؽبمعوأدؿقلـمعـمشرلماػؾماظؽؿوب.

وضولمروحىمتػلرلماٌقزان:مانمسؼقدتفؿمعزؼٍمعـماجملقدقيمواظقفقدؼيمععماذقوءمم-12

اخرىمعـمايراغقيمػذامػقماجؿفودماظعقبيعيماظطؾورؾوئلمبقدمانمػذاماظرأيمٕمضبضم

مس مظدن معـ معـمايؼقؼيماظعقبيعيمربؿدمبوظؼؾقل مراؼـو.موأضذلبمجدًا ؾؿوءمطـرلؼـمطؿو

ماٌعؿداناموروبؽيم مغصورىمؼقحـو ماو ماٌـدؼو مصرضؿونا مآماظذيمضول: حل مصضؾ

مإظبحرانماظقثـق موأضوف:موػذامػقماٌفؿامانماظصوبؽيماظذؼـمذطرػؿماظؼرآنماظؽرؼؿم

مٌـدؼو.جوغىماظقفقدموماظـصورىمعـماػؾماظؽؿوبامؼعدونمعـما

وغعؿفؿماظلقدمسؾلماًوعـؽلمبوػؾماظؿقحقدمواغفؿمؼصرونمسؾقفمصؼول:مصؿـمعبؾيمم-13

مسؼوئدػؿمومايماظصوبؽيوماظ مؼدسقغفوموؼصرقبونمسؾقفواماظؿقحقد.

اعوماظشقخمربؿدمجقادمعغـقفمصؼدمضولمسـفؿ:ماغفؿمأضدمماالدؼونموؼؼرونمبوٓموبوٌعودمم-14

م مؼفؿدون موظؽـفؿ مؼبماًرلمواظشرمواظصقيمواٌرضموبؾعضماالغؾقوءا بؿلثرلماظـفقم

 وعـفؿمروئػيمؼبماظعراقماآلن.

وذطرػؿماالعومماًقئلماذمضول:ماظصوبؽلمطونمعـماػؾماظؽؿوبمطؿومػقماظظوػرامجوءمم-15

مزوجؿفؾبم ماٌذػىماىعػريموروَظؾؽبؿؿبفؾب مععؿـؼًو مأديعفؾب مرجؾمروبؽلمأذفر ماعر مؼب ذظؽ

ماظشرسقي.مبوظـػؼيمؼبمربؽؿيمعـمربوطؿمبغداد
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ػو(موػقمحـؾؾلماٌذػىمصؼول:ماظصوبؽيماحلـم751-وورػفؿمابـمضقؿماىقزؼيم)تمم-16

حواًلمعـماجملقسمصوخذماىزؼيمعـفؿمتـؾقفمسؾكمأخذػومعـماظصوبؽيمبطرؼؼماالوظب؟م

موالؼؿؿلقبؽقنمبؽؿوبموالؼـؿؿقنم موعذػؾًو عؾوقبيموالممإظبصونماجملقسمأخؾٌما عؿمدؼـًو

مطؿوبموالذؾف ماسذلافمضؿ مسـمصؼقفمحـؾؾلمطؾرلمؼبممؼـؾًمشلؿ مػذا مان طؿوب.

 ػو(مبؽؿىماومذؾفمطؿوبمظؾصوبؽي.م726-عذػؾفموتؾؿقذمذقخماالديممابـمتقؿقفم)ت

مذظؽمعػ مم-17 ماظؽؿوبموذطر ماػؾ ممبعوعؾي ماظطوئػي ماظـعؿونمشلذه محـقػي مابق واسذلف

(معـمدقرةم62ؼيم)بغدادمابقماظــوءماآلظقدلمؼبمتػلرلهمروحماٌعوغلمسـدمتػلرلهماآل

مواالعوممابقمحـقػيمؼؼقل:م مضؾقًي. موزاد ماظشفردؿوغل مورػفؿ ممبو مورػفؿ موضد اظؾؼرة

 .اغفؿمظقلقامبعؾدةماوثونموأ ومؼعظؿقنماظـفقممطؿومغعّظؿماظؽعؾي

واغصػفؿماظعقبيعيمجيلماظدؼـمسؾدماظرغبـماظلققرلمؼبمطؿوبفمحلـماةوزرةامانمم-18

 (صفملجمملب٦ّهموطمملغوملمسعملؿملّٓةماظزملمملبؽهملموػ٨ّمت٦ّحؿملّٓمآ )ٓامإظبدسوماًؾؼم اظـ مادرؼس

مواظطفورةمواظـقمموشرلمذظؽ.

وؼعدؾبقبمروبؽؿـومايوظققنمطؿوبفؿمطؿوبمآدمموؼعدونمإدرؼسموغقحمعـمسظؿوئفؿ.موؼذطرمم-19

تزسؿمأخـقخم"أنماظصوبؽيمم–شرلماظرواؼيماًوريمبوٌـدائق مايوظق مم-اٌلعقديم

طورداموػقماظذيمأخدلمآمؼبمطؿوبفمأغفمرصعفمعؽوغًومبـمؼردمػرعساموععـكمػرعسمس

م مؼب محقوتف موطوغً موخوطمما رضسؾقًوا ماظدروزا مدرز ؿب معؽب مأول موػق مدـيا ثئوئي

بوإلبرةاموُأغزظًمضؾؾمذظؽمسؾكمآدممإحدىموسشرونمرققػيامومُأغزظًمسؾكمذقًم

 ."تلعموسشرونمرققػيامصقفومتفؾقؾموتلؾق 

ماٌلعقديمم-20 ممإظبتؼذلبمرواؼي مضصي مطؾرلمعـ مبـمؼردمػقم"اظؽـوزاربو"حد مصلخـقخ ا

م مسرج ماظذي موػق مإدرؼسا مػق موػرعس مػرعسا موػق مغػلف اظلؿوءممإظبدغوغقخً

مشرصيم مؼب مبفو مضبؿػظ مطون ماظ  ماظصقػا مسؾقف موغزظً ماظعؾلا ماٌؽون اظلوبعيا

م. عغؾؼيامثؿمغزظًمسؾقفمٔوغقيمطؿىمأخرىامٕمؼص معـفومشرلماظؽؿوبماظـوعـ
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مم-21 مإدرؼس)دغوغقخً(ؼبورد معـمم"اظؽـوزاربو"ععراج مواحدة موضصؿف ماظؽرؼؿا واظؼرآن

ماآلؼي:اٌؿقاص مؼب مورد ماظؽؿوبمإدرؼسمإغفمطونمردؼؼًوم"ؼوتمب ماظؽؿوب . مؼب وأذطر

اظـفقممأومم.موؼبمرؾيمإدرؼسمبوظصوبؽيمومؼـػلمسـفؿمسؾودة"غؾقوامورصعـوهمعؽوغًومسؾقًو

ماظلققرل: مضول ماظـ مإدرؼ"ا رـوم مسؾقفماظليمامدسوماًؾؼمإن متعوظبآممإظبسا

مآم موػلمتقحقد ماظصوبؽيا موطوغًمسؼقدتف واظطفورةمواظصقمموشرلممتعوظبصلجوبقها

م."ذظؽمعـمردقمماظؿعؾدات

مم-22 مجوء255اىوحظ)ت مالػؿقؿفوممػو( مودـذطرػو مسـده ماٌـدائق  ماظصوبؽي ذطر

ماظقاض ماٌكوظػؿفو مبؾ ماظؿورطبقي مو قؾ ممإظبعا مابـ مؼؼصأن مطون ماٌـدائق محبر د

امصفقمعـماظؾصرةمإذمدؼورػؿمؼبمجـقبماظعراقاموابـمحبرمطلدؼىامروحىمبوظذات

غـرمص امؼدخؾمعومؼعرضمعـمأخؾورموررائػمبيممتققصمامورمبومخؾؼماظرواؼيم

ماظدؼوغيم معـ مواغؿقؾ ماظصوبؽقن موأعو ماظصوبؽي(: م)خصوء مسـقان مطؿىمهً خؾؼًوا

ماظؿوم ماظقظد مخبصوء مأبقمواظعؾودة مذظؽ مصعؾ مطؿو ماظـلؾا ماظـؼصمسؾك موبلدخوظف ا

موؼلؿؿرم معـفا موؼلؿعقن ماظقف مؼؾعـقن موعؾقطـو مخؾػوؤغو مزال موعو ماظصوبلا اٌؾورك

م معـ مخصكمغػلف م..وضد مسـدػؿ مسرصـوػؿ مضد موأغلوبفؿمبلزلاظصوبؽ مرجولا وئفؿ

ؼؿعؾؼمؼوئفامإذامطونما عرممإظبإنمطيمماىوحظمعردودمعـمأظػفمورػوتفؿموأحودؼـفؿ.م

مسؾكمعـمؼعزفمسـماظزواجاموالم ماىـي محرعًمسؼقدتفؿ مصؼد ماٌـدائق ا بوظصوبؽي

مبفذام ماٌؼدسمطػقؾي مطؿوبفؿ معـ ماظؿوظقي م)اآلؼي( مواظؾقثي مدؼـقًوا معـصؾًو مسوضرًا ؼقظقن

أؼفوماظعزابمأؼؿفوماظعذارىامأؼفوماظرجولماظعوزصقنمسـماظـلوءامأؼؿفوماظـلوءم"اظرد:م

م ماظرجولا مسؾكمدوحؾماظؾقرمؼقعًو؟مػؾمغظرمتماظعوزصوتمسـ موضػؿؿ اظلؿؽممإظبػؾ

ضػيماظػراتماظعظقؿامػؾمتلعؾؿؿما ذفورمواضػيممإظبطقػمؼلؾ مأزواجًو؟مػؾمرعدمتم

م ماظؾقثي: مؼب موجوء متـؿرون؟ مال مبوظؽؿ مصؿو موتـؿر؟ مضػوصف مسؾك ماٌوء اظرجولم"تشرب

وعصرلػؿماظظيممماظزاػدونمؼبماظـلوءامواظـلوءماظزاػداتمؼبماظرجولمطذظؽمميقتقنا
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.م"أروامإنمأردمتمأنمتصعدوامحقٌماظـقر"امواظؾقثي:م"ح معـمأجلودػؿمطبرجقن

اظؽـرلةمؼبمتؼدؼسماظصوبؽيماًصى؟مأوردمأبقمم"اظؽـزاربو"صفؾمتؽػلماىوحظمبقثم

صرجماظـدؼؿمأعقرًامػوعيمأخرىامشلومرؾيمبؽؿوبماظصوبؽيماٌؼدسامذظؽماظؽؿوبماظذيم

دسقمدغؼوامؼقممدخقلماظعربماٌلؾؿ ماظعراقامظقؾ مشلؿمرصعفمرئقسمطفـؿفؿاماٌ

أنمضقعفمعـمأػؾماظؽؿوب.مضولماظـدؼؿمسـمأغبدمبـمسؾدمآمبـمديممعقظبمػورونم

م ماإلبراػقؿقيام"اظرذقد: ماظصوبققن موػؿ مايـػوءا مطؿوب معـ ماظؽؿوب مػذا ترعبً

مسـفماظصقػاماظ مأغزشل ماظليماموغبؾقا مسؾقف مبنبراػقؿ مآعـقا ومآمسؾقفاماظذؼـ

وػقمطؿوبمصقفامإالمأغلماخؿصرتمعـفمعومالبدمعـفمظقعرفمبفمدؾىمعومذطرتمعـفم

ماظؼرآنم مؼبمذظؽمعـ مايفي معـ مإظقف مضبؿوج معو مصقف موأدخؾً موتػرضفؿا اخؿيصفؿ

مأػؾم معـ مادؾؿ ؿب معؽب موسـ مأرقوبفا موسـ م)ص( ماظردقل مسـ ماظ مجوءت واآلثورا

 ."اظؽؿوب

مديم-23 مبـ مأغبد ماٌذلجؿ موضول مأؼضًو: مواظؿ٦ّراةم"م مواظزملقّٟ ماظغملؿمملب مػّٔا تّٕعبومل

واإلنؿمل٢ّ،موطؿنملماِّغؾؿملمملءمواظؿالعّٔة،مع٤ّمظطملهملماظضملدلاغؿملهملمواظزملمملبؿملهملموػ٨ّمظطملهملمأػ٢ّم

اظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل،محّٕصممًلمحّٕصممًل،موٕماتؾّٝمؼبمذظ١ّمهلنيمظظملّٜموالمتّٖؼؿملؽمل٥ّممإظباظغملؿمملبم

غعملّٙمإالمزبمملصهملماظؿقّٕؼّٟ،موٕمأزدمسػمل٧ّمعمملمأوجّٓت٥ّمؼبماظغملؿمملبماظّٔيمغعملػملؿ٥ّ،موٕمأ

م(.95)م"أنمؼغمل٦ّنمؼبمبضملّٚمذظ١ّمع٤ّماظغملالممعمملمػ٦ّمعؿعملّٓممبػملطملهملمأػ٢ّمذظ١ّماظغملؿمملب

مذظؽم معـذ معـفوا ماظصوبؽقي مادسؿفو موعو ماظؽؿىماظلؿووؼيا ماظرذقد مػورون معقظب وسد

عـماظؽؿىمعوئيمطؿوبموأربعيمطؿىامعـمذظؽممتعوظبعبقعمعومأغزلمآم"وظؿوظل:موباظزعونم

قؿومب مآدمموعقدكامصلولمطؿوبمأغزظفمآمجؾمأزلفمسؾكمصمتعوظبعوئيمرققػيمأغزلمآم

مسؾكم مآ مأغزظف ماظـوظٌ مواظؽؿوب مرققػيا موسشرون مإحدى موػل ماظليما مسؾقف ذقٌ
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م مأخـقخ مدغمملغ٦ّخومل( ماٌؽملّٓائ٨ّ ماالد٣ّ ماظليماموػقمثيثقنم)عزملقّٟمع٤ّ مإدرؼسمسؾقف وػق

م."ػقمسشرمرقوئػرققػيامواظؽؿوبماظرابعمأغزظفمجؾمأزلفمسؾكمإبراػقؿمسؾقفماظليممو

م ماٌـدائقي: ماظصوبؽي مروئػي مرئقس محؾق مجؾور مدؿور ماظشقخ معؽملّٓائؿملهملم»ؼذطر ض٦ّعؿملؿؽملممل

آراعؿملهمل،مسب٤ّمعؽملّٓائؿمل٦ّنمآراعؿمل٦ّنمومنؿػمل١ّماًزملمملئّٙماظعمل٦ّعؿملهمل،مظطملؿؽملمملمػ٨ّماٌؽملّٓائؿملهمل،موػ٨ّم

صّٕعمع٤ّماآلراعؿملهمل.مظّٓؼؽملمملمتمملرطبؽملممل،مووج٦ّدغمملمؼلؾ٠ّماآلذ٦ّرؼهمل،مظّٓؼؽملمملمدؼ٤ّ،مظّٓؼؽملمملمتّٕاث،م

م.راعؿملهملمترملؼمل٢ّماظغملػملّٓانمواظلّٕؼمملنمواآلذ٦ّرؼنيمواٌؽملّٓائؿملنيظّٓؼؽملمملمذضملنمل.مصمملآل

ماظـ مؼود  ماٌـدائققن:ؼؼقل ماظصوبؽي محبـف مؼب ماظيتم)وذه ماظػملطملهمل مػ٨ّ ماٌؽملّٓائؿملهمل اظػملطملهمل

ماٌكشمل٦ّرمملتماظزملمملبؽؿملهمل،مصغمل٢ّماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿملهملمعمملمهؿ٦ّؼ٥ّمع٤ّمتضملمملظؿمل٣ّموصػمل٦ّاتم وردتمبؾملممل

ماظػملطملهمل،موأولمع٤ّمضّٕأماِّجبّٓؼهملماٌؽملّٓ ائؿملهملمػ٦ّمآدمموبعملؿملهملماٌكؿمملرؼ٤ّموتّٕاتؿمل٢ّمعغملؿ٦ّبهملمبؾملّٔه

م،موػ٨ّمععملّٓعهملمسؽملّٓمعبؿملّٝماظزملمملبؽهمل.مواظػملطملهملماٌؽملّٓائؿملهملم اِّصظملؿملمملء،موعؽملؾمل٣ّمضبؿمل٧ّمب٤ّمزطّٕؼممل

م متؽملؿلنمل ماظيت ماآلراعؿملهمل مع٤ّ مشلفهمل مواآلذ٦ّرؼهملممإظبػ٨ّ مطمملظؾمملبػملؿملهمل ماظلمملعؿملهمل اجملؼمل٦ّسهمل

م(.واظغملػملّٓاغؿملهمل

م.ؼمملغؿملهملاظلّٕمإظبهملمػ٨ّمأضّٕبماظػملؾملفمملتمأعقبمملمشسملؾمملنماظّٕوع٨ّمصؿملعمل٦ّل:ماظػملؾملفهملماٌؽملّٓائؿمل

م

م

م

م

م
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 الثالث بحثامل

 املصرتكات بني املسلمني والصابئة املهدائيني

  :(1)ِالِؼ اٌزشبثخ ثني اٌغمىً االٍالُِخ وادلنلائُخ -

ما معـمؼيحظ ماظصوبؽقيمأنمػـوظؽمطـرلًا مواظدؼوغي ماٌلؾؿي مب ماظدؼوغي مواٌؼورن ٌؿوبع

ؿؼوداتمدـلتلمسؾقفومتؾوسًومومبومأوجفماظؿشوبفمؼبمطـرلمعـماظؼضوؼومؼبمذبؿؾما حؽوممواإلس

مؼلعمظفماظؾقٌم:

طيػؿومعـممؼلُطؾذطرمادؿمآمضؾؾماظطعوممومضؾؾمطؾمذهمومخوريمذب ماظذبققيماذمالمم-1

مآم.مبلدؿاييلماٌلؿكمسؾقفممإلماٌذبقحما

ماظؼر ماٌعـكمؼب مػذا مآذطر مضول ما ماٌلؾؿقن مبف مواظذيمؼؿعؾد ماظؽرؼؿ ممتعوظبن وؽبَظمملم}:

ماظػمل٥َّّكبمسؽبػمَلؿملؿب٥ّكبموؽبِإغمب٥ّؾبمَظظملكبلؿب٠ّفبتؽبفمْلُطػمُل٦ّ م(2)م{امعكبؼملمبمملمَظ٣ّؿبمؼؾبّٔؿبَطِّٕمادؿب٣ّؾب

نمؼؼقظقنم)مبلؿمآماظرغبـماظرحقؿم(مقصوظصوبؽيمتؼقل:م)مبلؿمايلماظعظقؿ(مواٌلؾؿ

مسـدماظذب .متعوظبوسـدماٌلؾؿ م)آم(مػقمايلماظعظقؿمامصؽيػؿومؼذطرانمإدؿمآم

ومضراءةمما سضوءشلؾممأي)اظرذوعي(مظدىماٌـدائلمامم رؾاػقمرؾؼمماإلديماظقضقءمؼبم-2

ماظغلؾم.مأثـوءآؼوتم

مإظبةكبمَصمملْشلكبػمُل٦ّاموؾبجؾب٦ّػؽبغمُل٣ّؿبموؽبَأؼؿبّٓكبؼؽبغمُل٣ّؿبماظزملمبالمإظب٦ّامِإذؽبامُضؼملؿبؿؾب٣ّؿبمؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب}:ممتعوظبضولم

م موؽبَأرؿبجؾبػمَلغمُل٣ّؿب مبكبّٕؾبءؾبودكبغمُل٣ّؿب موؽباعؿبلؽبقؾب٦ّا م(3){٤ِّموؽبِإنؿبمُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبمجؾبؽملؾبؾـبمملمَصمملرَّؾملمبّٕؾبوااْظغمَلضملؿبؾؽبؿملؿبمإظباْظؼملؽبّٕؽباصكب٠ِّ

مماييمل: -1 مايراغقي ممواإلبراػقؿقيطوغًماظصوبؽي مهٍا مواعو ماٌـدائقي متعدماظصوبؽي ال

م.عـمارطونماظدؼـماالدودقيمًورطـصرؼضيمايٍم

                                                                 

 .، ٓغِخ ٓ٘لائ٢، آو٣ٌب( االٍالّ ٝاُٖبثئخ ُِجبؽضخ  ٤ُٔؼخ ػجبً اػٔبهحٔ)

  ٕٔٔ( ٍٞهح األٗؼبّ / ٕ)

 ٍٙٞهح أُبئلح / (  ٖ)
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م.(1){وؽبظكبػمل٥َّّكبمسؽبػمَل٧ّماظؽملمبمملِسمحكبيملنبماْظؾؽبؿملؿبوملكبمعؽب٤ِّمادؿبؿؽبشمَلمملعؽبمِإَظؿملؿب٥ّكبمدؽبؾكبؿملػمًلممل}:ممتعوظبضولم

مماإلميونم-4 ما غلونومظؾؿقتمعيكمؼراهمم-جدلائقؾمأذفرػؿوممأزلوءشلؿموم–بوٌيئؽي

طؾمغػسممإن"ماإلديمؼبمععقـيامومبلسؿولظؽؾماٌيئؽيماٌؽؾػ ممأزلوءامومضؾقؾماٌقت

م"ٌومسؾقفومحوصظ

مَضمملئكب٣ّفبمؼؾبزملؽبػملخمل٨ّمصكب٨ّماْظؼملكبقؿبّٕؽبابكبمَأنمب}:تعوظبضولم موؽبػؾب٦ّؽب ماْظؼملؽبػمَلمملئكبغمَلهمُل اظػمل٥َّّؽبمؼؾبؾؽبرملىبّٕؾبَكمبكبؿملؽبقؿبؿملؽب٧ّممَصؽملؽبمملدؽبتؿب٥ّؾب

م موؽبدؽبؿملىبّٓـباموؽبحؽبزملؾب٦ّرـباموؽبغؽبؾكبؿملهبمملمعكب٤ّؽبماظزملمبمملظكبقكبنيؽب م(2).{عؾبزملؽبّٓىبًضمملمبكبغمَلػملكبؼملؽبهمللبمعكب٤ّؽبماظػمل٥َّّكب

م مبكبمملظػمل٥َّّكبم}:تعوظبوضول مآعؽب٤ّؽب مُط٢ّوب موؽباْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽب مرؽببىب٥ّكب معكب٤ّؿب مِإَظؿملؿب٥ّكب مُأغؿبِّٖلؽب مبكبؼملؽبممل ماظّٕمبدؾب٦ّلؾب آعؽب٤ّؽب

موؽبُطؿؾبؾكب٥ّكب مدؽبؼملكبضملؿبؽملؽبمملموؽبَأَرضملؿبؽملؽبمملمُشظمْلّٕؽباغؽب١َّمرؽببمبؽملؽبمملمموؽبعؽبػمَلمملئكبغمَلؿكب٥ّكب موؽبَضمملُظ٦ّا معكب٤ّؿبمرؾبدؾبػملكب٥ّكب مَأحؽبّٓلب مبؽبؿملؿب٤ّؽب مغؾبظمَلّٕىبقؾب مَظممل وؽبرؾبدؾبػملكب٥ّكب

م(3).{وؽبِإَظؿملؿب١َّماْظؼملؽبزملكبرل

مماإلميونم-5 مايلوبمو مو مبوظدؼـممإنبوآلخرة مؼلؿك مو ما معطفرًا مو مغورًا مو ػـوكمجـي

مؼوماظصغرلهم.اٌـدائلمبو)اٌطراثل(مومصقفمتؿطفرماظروحمعـماًطو

موؽبصكب٨ّماْظـملخكبّٕؽبةكبمحؽبلؽبؽملؽبهمًلموؽبضكبؽملؽبمملم}:تعوظبضولم مصكب٨ّماظّٓنبغؿبؿملؽبمملمحؽبلؽبؽملؽبهمًل مآتكبؽملؽبممل مؼؽبعمُل٦ّلؾبمرؽببمبؽملؽبممل معؽب٤ّؿب وؽبعكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿب

ماظؽملمبمملِر م(4){سؽبّٔؽبابؽب

مم-6 مو ماظصوبؽي معـظقر معـ مومماإلديماظـ  مبوًؾؼ مؼلؿق مآما مؼفديمظعؾودة ما بشر

اظعؾودمومسـمررؼؼماظقحلماممإظبوظيماظلؿوءمذظؽمؼـؼؾمردمإظبمإضوصياظرؼوضيماظروحقيام

ماظـ مؼقحكمظفمعـمضؾؾمخوظؼفم.مأنمأي

م مَطمملنؽبمم}:متعوظبضول مَصؼملؽب٤ّؿب موؽباحكبّٓفب مِإَظ٥ّفب مِإَظؾملؾبغمُل٣ّؿب مَأغمبؼملؽبممل مِإَظ٨ّمب مؼؾب٦ّحؽب٧ّ ؿبػمُلغمُل٣ّؿب معكب مبؽبرملؽبّٕفب مَأغؽبممل مِإغمبؼملؽبممل ُض٢ّؿب

م(5)م.{بكبضملكبؾؽبمملدؽبةكبمرؽببىب٥ّكبمَأحؽبّٓـبامؼؽبّٕؿبجؾب٦ّمظكبعمَلمملءؽبمرؽببىب٥ّكبمَصػمْلؿملؽبضملؿبؼملؽب٢ّؿبمسؽبؼملؽبػمًلمملمصؽبمملظكبقـبمملموؽبَظمملمؼؾبرملؿبِّْٕك

                                                                 

 22ٍٞهح آٍ ػٔوإ / (  ٔ)
 2ٖآٍ ػٔوإ / (  ٕ)

 1ٕ٘اُجووح / (  ٖ)
 ٕٔٓاُجووح / (  ٗ)

 ٙ كِٖذ /(  ٘)
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م.سؽملّٓماٌلػملؼملنيماظؿمل٦ّممثالثهملمؼبماظؽملؾملمملرمواثؽملنيمؼبماظػملؿمل٢ّؼبمعّٕاتممػبّٗاظزملالةمم-7

ماظرملمبؼملؿبِّٗم}:تعوظبضولم مظكبّٓؾبُظ٦ّككب ماظزملمبػمَلمملَة موؽبُضّٕؿبآنؽبماْظظمَلفؿبِّٕمِإنمبمُضّٕؿبآنؽبماْظظمَلفؿبِّٕممإظبَأضكب٣ِّ ماظػملَّؿملؿب٢ِّ َشلؽب٠ِّ

م م.(1){َطمملنؽبمعؽبرملؿبؾملؾب٦ّدـبا

ومؼصقعقنمسـماظؾقؿممأؼوعفؼقممؼػرضقنم36ماظلـيماموماظصوبؽيممرقوعفؿمرقممذفرمؼب -1

مواظلؿؽمواظؾقضمصقفومصؼط.

 أوا عٍد املطمىني : - 
ماْظؾملؾبّٓؽبىموؽباْظظمُلّٕؿبَضمملِنم} معكب٤ّؽب موؽببؽبؿملىبؽملؽبمملتلب مظكبػملؽملمبمملِس مػؾبّٓـبى ماْظعمُلّٕؿبآنؾب مصكبؿمل٥ّكب مُأغؿبِّٖلؽب ماظَّّٔكبي مرؽبعؽبسملؽبمملنؽب ذؽبؾملؿبّٕؾب

مَص ماظرملمبؾملؿبّٕؽب معكبؽملؿبغمُل٣ّؾب مذؽبؾمِلّٓؽب مؼؾبِّٕؼّٓؾبمَصؼملؽب٤ّؿب مُأخؽبّٕؽب مَأؼمبمملٍم معكب٤ّؿب مَصضملكبّٓمبٌة مسؽبػمَل٧ّمدؽبظمَلٍّٕ مَأوؿب معؽبِّٕؼسملـبممل مَطمملنؽب موؽبعؽب٤ّؿب ػمْلؿملؽبزملؾبؼملؿب٥ّؾب

ماْظضملؾبلؿبّٕؽبموؽبظكبؿؾبغمْلؼملكبػمُل٦ّاماْظضملكبّٓمبَةموؽبظكبؿؾبغمَلؾىبّٕؾبواماظػمل٥َّّؽبمسؽبػمَل٧ّمعؽبمملمػؽبّٓؽباُط٣ّؿب مبكبغمُل٣ّؾب مؼؾبِّٕؼّٓؾب موؽبَظممل ماْظؿملؾبلؿبّٕؽب مبكبغمُل٣ّؾب وؽبَظضملؽبػملَّغمُل٣ّؿبمماظػمل٥َّّؾب

م(2)م.{تؽبرملؿبغمُلّٕؾبونؽب

مذبؿقسيماظؼرآم-9 مععـوه مصقؽقن مضوريم ما مضره ماٌـدائل ماآلراعل ماظػعؾ معـ معشؿؼ مإدؿ ن

مربومطؿوبماظصوبؽيماٌـدائق مبلغفمما دسقي واظلقرماٌـزظيامصفقمبذظؽمميوثؾماظؽـزا

ماظلقر)اظؾقث معـ ماظعظقؿمواظ ذبؿقسي مضؾؾ معـ ماٌـزظي أردؾًمسـمررؼؼماٌيكمم(

مم.ؾماظردقلم)جدلؼؾ(جدلائق

م مِإ}:تعوظبضول موؽبُضّٕؿبآغؽب٥ّؾب مجؽبؼملؿبضملؽب٥ّؾب مسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبممل مم*نمب مُضّٕؿبآغؽب٥ّؾب مَصمملتمبؾكبّٝؿب مَضّٕؽبْأغؽبمملهؾب مسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبمملمم*َصكمِلذؽبا مِإنمب ثؾب٣ّمب

م(3).{بؽبؿملؽبمملغؽب٥ّؾب

                                                                 

 21اإلٍواء / (  ٔ)
 1٘ٔاُجووح / (  ٕ)

 2ٔ-1ٔ-2ٔاُو٤بٓخ / (  ٖ)
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وؽبِإذؽبامتؾبؿؿبػمَل٧ّمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؿبمآؼؽبمملتؾبؽملؽبمملمبؽبؿملىبؽملؽبمملتلبمَضممللؽبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمَظمملمؼؽبّٕؿبجؾب٦ّنؽبمظكبعمَلمملءؽبغؽبمملمائؿبوملكبمبكبعمُلّٕؿبآٍنم}:تعوظبوضولم

ْظ٥ّؾبمُض٢ّؿبمعؽبمملمؼؽبغمُل٦ّنؾبمظكب٨ّمَأنؿبمُأبؽبّٓىبَظ٥ّؾبمعكب٤ّؿبمتكبػمْلعمَلمملءكبمغؽبظمْللكب٨ّمِإنؿبمَأتمبؾكبّٝؾبمِإظَّمملمعؽبمملمؼؾب٦ّحؽب٧ّمِإَظ٨ّمبمِإغىب٨ّمَشؿملؿبِّٕمػؽبّٔؽبامَأوؿبمبؽبّٓىب

مؼؽب٦ّؿبٍممسؽبصملكبؿمل٣ٍّم م.(1){َأخؽبمملفؾبمِإنؿبمسؽبزملؽبؿملؿبوملؾبمرؽببىب٨ّمسؽبّٔؽبابؽب

ماالشؿلممللمع٤ّماىؽملمملبهملمومايؿملّٚمومٌّٗماٌؿملوملم.م-10

مآعؽبم}:تعوظبمضول ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب مؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل مُضؼملؿبؿؾب٣ّؿب مِإذؽبا مإظباظزملمبػمَلمملةكبمَصمملْشلكبػمُل٦ّاموؾبجؾب٦ّػؽبغمُل٣ّؿبموؽبَأؼؿبّٓكبؼؽبغمُل٣ّؿبممإظبؽملؾب٦ّا

م موؽبَأرؿبجؾبػمَلغمُل٣ّؿب مبكبّٕؾبءؾبودكبغمُل٣ّؿب موؽباعؿبلؽبقؾب٦ّا مُطؽملؿبؿؾب٣ّؿبممإظباْظؼملؽبّٕؽباصكب٠ِّ موؽبِإنؿب مَصمملرَّؾملمبّٕؾبوا مجؾبؽملؾبؾـبممل مُطؽملؿبؿؾب٣ّؿب موؽبِإنؿب اْظغمَلضملؿبؾؽبؿملؿب٤ِّ

معكبؽملؿبغمُل٣ّؿب مَأحؽبّٓفب مجؽبمملءؽب مَأوؿب مدؽبظمَلٍّٕ مسؽبػمَل٧ّ مَأوؿب معؽبمملءـبممعؽبّٕؿبضؽب٧ّ متؽبفكبّٓؾبوا مَصػمَل٣ّؿب ماظؽملىبلؽبمملءؽب مَظمملعؽبلؿبؿؾب٣ّؾب مَأوؿب ماْظطملؽبمملئكبّٛكب عكب٤ّؽب

معكب٤ّؿب مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿب مظكبؿملؽبفؿبضملؽب٢ّؽب ماظػمل٥َّّؾب مؼؾبِّٕؼّٓؾب معؽبممل معكبؽملؿب٥ّؾب موؽبَأؼؿبّٓكبؼغمُل٣ّؿب مبكب٦ّؾبجؾب٦ّػكبغمُل٣ّؿب مَصمملعؿبلؽبقؾب٦ّا مَرؿملىبؾـبممل مصؽبضملكبؿملّٓـبا مَصؿؽبؿملؽبؼملمبؼملؾب٦ّا

متؽبرملؿبغمُلّٕؾبونؽبمحؽبّٕؽبٍجموؽبَظغملكب٤ّؿبمؼؾبِّٕؼّٓؾبمظكبؿملؾبشمَلؾملىبّٕؽبُط٣ّؿبموؽبظكبؿملؾبؿكب٣ّمبمغكبضملؿبؼملؽبؿؽب٥ّؾب مم(2)م.{مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبمَظضملؽبػملَّغمُل٣ّؿب

شقظمومالمحؼدماماظعزؼزممؼلتقفرػوتمآماظرغبـماظرحقؿماظغػقرماظقاحدماظعوٕمالمم-11

ايؽقؿماظعؾقؿماظؾصرلماظعؾقؿمالمؼرىمومالمضبدمومالمطػقمظفمبعظؿؿفمومسـدماٌلؾؿ م

م.ؼبماالديمم)ومٕمؼؽـمظفمطػقًاماحد(

ماظ}:تعوظبضولم ماْظطملؽبؿملؿبنملكبموؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبةكبمػؾب٦ّؽبماظّٕمبحؿبؼملؽب٤ّؾبماظّٕمبحكبؿمل٣ّؾبمػؾب٦ّؽب مػؾب٦ّؽبمسؽبمملظكب٣ّؾب مِإظَّممل مِإَظ٥ّؽب ماظَّّٔكبيمَظممل ػمل٥َّّؾب

ماْظفؽبؾمبمملرؾبم* ماْظضملؽبِّٖؼّٖؾب ماْظؼملؾبؾملؽبؿملؿبؼملكب٤ّؾب ماْظؼملؾبقملؿبعكب٤ّؾب ماظلمبػمَلمملمؾب ماْظعمُلّٓنبوسؾب ماْظؼملؽبػملكب١ُّ مػؾب٦ّؽب مِإظَّممل مِإَظ٥ّؽب مَظممل ماظَّّٔكبي ماظػمل٥َّّؾب مػؾب٦ّؽب

ماظػملَّ ػؾب٦ّؽبماظػمل٥َّّؾبماْظكؽبمملظكب٠ّؾبماْظؾؽبمملِرئؾبماْظؼملؾبزملؽب٦ّىبرؾبمَظ٥ّؾبماْظفمَلدؿبؼملؽبمملءؾبماْظقؾبلؿبؽملؽب٧ّمم*٥ّكبمسؽبؼملمبمملمؼؾبرملؿبُِّٕط٦ّنؽبماْظؼملؾبؿؽبغمَلؾىبّٕؾبمدؾبؾؿبقؽبمملنؽب

موؽب مماِّرضؼؾبلؽبؾىبّّؾبمَظ٥ّؾبمعؽبمملمصكب٨ّماظلمبؼملؽبمملوؽباتكب م.(3){وؽبػؾب٦ّؽبماْظضملؽبِّٖؼّٖؾبماْظقؽبغملكبؿمل٣ّؾب

مأنرمضرورةموماضطرارمومخقوظمإالماإلديمومعومزوػرةماظلقػمؼبممليماظمإظباظدسقةمم-12

ؼداصعمسـموجقدهمبودؿؿرارموجقدماظـ موممأنماإلديمالمؼؽقنمظؼدماضطرممأوؼؽقنم

ؼرصعماظلقػمومضبؿلمغػلفموممأناةدضيموماٌفددةمالدؿؿرارهمماإلخطوراضطرتفم

                                                                 

(ٔ  ) / ٌٗٞ٣ٔ٘ 
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ظقالمتؾؽماظظروفمظرأؼـوهمطؿوماظصوبؽيمضبرمماظؼؿؾمومؼشركماٌؼؿقلمجبرمييماظؼوتؾم

ّٔكبؼ٤ّؽبمػؽبمملدؾبواموؽباظزملمبمملبكبؽؾب٦ّنؽبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىمعؽب٤ّؿبمآعؽب٤ّؽبمبكبمملظػمل٥َّّكبموؽباْظؿملؽب٦ّؿبِمماْظـملخكبِّٕمِإنمبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّاموؽباظَّ)م.

 .(1)م(وؽبسؽبؼملكب٢ّؽبمصؽبمملظكبقممًلمَصالمخؽب٦ّؿبففبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ّؿبموؽبالمػؾب٣ّؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾب٦ّنؽب

ٕمؼؾؼمعـماظصوبؽيمإالمأسدادفبمضؾقؾيمؼبماظعراقموإؼرانامضبؿػظقنمبؾغؿفؿماظدؼـقيماظ م

ماٌـ ماآلراعقي موضدمتلؿك ماظؼدميي. ماظعربقي مإحدىمظغوتمجـقبماىزؼرة مأغفو مأي دائقيا

معـمتؾؽماٌـورؼمبعدمأنمتعرضقامظإلضطفودمواظذب معـمضؾؾماظقفقدام ؼؽقنماظصوبؽيمضدعقا

م.سؾكمإسؿؾورمأنماظقفقدموجدوامؼبمجـقبمجزؼرةماظعرب

م ممتعوظبضول مجؽبؾملؽبؽملمب}: مَصفؽبّٖؽباؤؾبهؾب معؾبؿؽبضملؽبؼملىبّٓـبا معؾبقملؿبعكبؽملـبممل مؼؽبعمْلؿؾب٢ّؿب ماظػمل٥َّّؾبموؽبعؽب٤ّؿب موؽبَشسملكبنملؽب مصكبؿملؾملؽبممل مخؽبمملظكبّٓـبا ٣ّؾب

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّامِإذؽبامضؽبّٕؽببؿبؿؾب٣ّؿبمصكب٨ّمدؽبؾكبؿمل٢ِّماظػمل٥َّّكبمَصؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾب٦ّامم*سؽبػمَلؿملؿب٥ّكبموؽبَظضملؽبؽملؽب٥ّؾبموؽبَأسؽبّٓمبمَظ٥ّؾبمسؽبّٔؽبابـبمملمسؽبصملكبؿملؼملـبمملم

مسؽب متؽبؾؿبؿؽبطملؾب٦ّنؽب معؾبقملؿبعكبؽملـبممل مَظلؿبوملؽب ماظلمبػمَلمملمؽب مِإَظؿملؿبغمُل٣ّؾب مَأْظعمَل٧ّ مظكبؼملؽب٤ّؿب متؽبعمُل٦ُّظ٦ّا ماظػمل٥َّّكبموؽبَظممل مَصضملكبؽملؿبّٓؽب ماظّٓنبغؿبؿملؽبممل ماْظقؽبؿملؽبمملةكب ّٕؽبضؽب

مَط ماظػمل٥َّّؽب مِإنمب مَصؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾب٦ّا مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿب ماظػمل٥َّّؾب مَصؼملؽب٤ّمب مَضؾؿب٢ّؾب معكب٤ّؿب مُطؽملؿبؿؾب٣ّؿب مَطّٔؽبظكب١َّ كبرلؽبٌة مَط متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ّنؽبمعؽبطملؽبمملغكب٣ّؾب مبكبؼملؽبممل مملنؽب

 .(2){خؽبؾكبرلـبا

م

م

م

م

م

م

م
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 املبحث الرابع

 وىــــــوى املؤمهــلمــابئة املســــــالص
..مالمتؿملظملك٦ّنم))ؼمملمذػملؼملمملغ٨ّمواعؾملؿملؼملين..مؼمملماعؾملؿملؼملينموذػملؼملمملغ٨ّغصمعـدائل:ؼبمموورد

مأي: م٦ًّن(( مممال مالمع٤ّ مواٌلػملؼمل٦ّن، ماٌقملعؽمل٦ّن موأؼؾملممل ماٌقملعؽمل٦ّن، ماٌلػملؼمل٦ّن ))أؼؾملممل

مس٤ّمسؾملّٓط٣ّماظّٔ ماظؽملّٙتذلاجضمل٦ّا اٌضملؽمل٧ّمذات٥ّمح٦ّلممإظبترملرلمميمسمملػّٓمتمآمسػملؿمل٥ّ((.موػّٔا

ماظّٔيمترملرلمإظؿمل٥ّ مواإلميمملن ماإلدالم موؽباَلم﴿ماآلؼهملماظعملّٕآغؿملهمل:معظملؾمل٦ّم مؼؽبؾملؾب٦ّدكبؼقبممًل مِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؾب مَطمملنؽب عؽبممل

ماْظؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽب معكب٤ّؽب مَطمملنؽب موؽبعؽبممل معنبلؿبػملكبؼملممًل مَطمملنؽبمحؽبؽملكبؿملظملممًل موؽبَظغملكب٤ّ مانمدؼمملغهملم(1)﴾غؽبزملؿبّٕؽباغكبؿملقبممًل مؼظملؾمل٣ّمعؽملؾملممل ،مطؼملممل

ممإبّٕاػؿمل٣ّماًػملؿمل٢ّمايؽملؿملظملؿملهمل.

مدوبؼي مورقػف مودؼـف ماظقفقدؼيا مدوبؼ مإبراػقؿ مان متلفؾ ظؽؾممطؾمطؿىماظؿورؼخ

ما دؼون.موعـفماذؿؼًما دؼونموإظقفماغؿلؾًامؼؼقلمطؿوبمآماظعزؼز:

مبل٣ّمآماظّٕغب٤ّماظّٕحؿمل٣ّ

ؼؽبمملمَأػؿب٢ّؽبماْظغملكبؿؽبمملبكبمظكب٣ّؽبمتؾبقؽبـملجنب٦ّنؽبمصكب٨ّمِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؽبموؽبعؽبمملمُأغَِّٖظوملكبماظؿمب٦ّرؽباُةموؽباإلنكبؿمل٢ّؾبمِإالَّمعكب٤ّمبؽبضملؿبّٓكبهكبم﴿

مصّٓقمآماظضملػمل٨ّماظضملصملؿمل٣ّممم﴾َأَصاَلمتؽبضملؿبعملكبػمُل٦ّنؽب

مظعؾمعـماٌػقدمأنمغذطرمأنمععـكما حـػمتع مسقىمؼبماىلؿمأومعقين.و

ماظصوبغيم مبو رؾ مػل ماظ  ماظصوبؽي مظؽؾؿي ماٌعـك مغػس مأسطقا مايـػوء مأن طؿو

ماصذلقم موػؽذا ما رؾل ماظدؼـ مسـ مواًروج مواٌقين ماالسبراف مععـك مبوظؿداول صلطلؾقػو

ماٌذػؾونماظؿقأعون.

ماظػر مسـ ماٌؿقلر ماٌرج  مب ما حـوفمواظصوبؽيمؼبماظعؼوئدموػقمطؿوبماٌؾؾمظعؾ ق

واظـقؾمظؾشفردؿوغلموػقمعمرخمعلؾؿمسددمصروضًومتؿعؾؼممبعؿؼدماظصوبؽيموا حـوفمأػؿمػذهم

ما حـوفمتؼقلمبقدوريماظـ مب مآمواظؾشرمواظصوبؽيمتؼقلمبقدوريما رواحم مأن اظػروق
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متـزلمسؾكماظـ موتعؾؿفمبوظقحلموالماتصولماظـقراغقيم)اٌيئؽقي(مب مآمواظؾشرموػلماظ 

عومذطرمأنماظػرقمب ممإظبعؾوذرمععماًوظؼمانمطؾمعومذطرماظشفردؿوغلمرقق موبوإلضوصيم

رأؼلمػقماظؿعؿقدم)اظصوبغي(مصلتؾوعمإبراػقؿم)ع(مممـمتقلرمشلؿماظعقشمسؾكمضػوفمدجؾيم

مإؼرانمميوردق مؼب موصروسف ماظؽورون موغفر موا ردن نماظعؿودمبوٌوءمواظؿطفرلمواظػراتمواظـقؾ

بوٌوءماىوريمؼبمح مأنمأتؾوعمإبراػقؿم)ع(معـما حـوفمدبؾقمتدرصبقًومسـمسودةماٌؾوظغيم

صذلةممإظببوالشؿلولمبلؾىمزروصفؿماىغراصقيموضدمطوغقامؼؿعؿدونمبكبورمعؼدديمؼبماىزؼرةم

م ماضطروا مأو ماٌعؼد ماظطؼس مػذا مطرػقا مثؿ مؼػؿؼدومإظبرقؼؾي مبقؽي مؼب مترطف مصقفو عوءممإظبن

ماظشرب.

وعـمػـومغشلتماالخؿيصوتماظرئقلقيمصوٌمعـماٌؿؾعمٌؾيمإبراػقؿم)ع(مالبدمأنمؼؿعؿدم

مبوٌوءماىوريمعـذمرػقظؿفم)سؾكمرأيماظصوبؽي(موبوظؿعؿقدمؼصؾ معـدائقًو.

مأؼضًو:م مربو ))ز٤ّمآدمماغ٥ّمدؿملّٓماظّٓغؿملممل،موغؾملّٚمووضّٟموضمملل:مأغمملموعـمطؿوبماظؽـزا

جؾ٢ّ،مرأىمذاللمعمملء،مضمملل:مظغملينممإظبغمملمدؿملّٓمط٢ّماظّٓغؿملممل،مو٦ّل،مغصملّٕمعػمل١ّمبالمغصملرل،مأ

ٕمأخػمل٠ّمػّٔا؟!مالبّٓمأنمؼغمل٦ّنمػؽملمملظ١ّمخمملظ٠ّمأسصمل٣ّمعين،موػمملمأغمملمأصػمل٨ّموأدس٦ّمأنمأضؿّٓيمب٥ّم

مطؿملّٟمأنمآماًمملظ٠ّماظضملمملظ٨ّمأغّٖلمسػمل٧ّمآدمم مربممل مصّٓؼعمل٨ّ((.موؼّٔطّٕمطؿمملبمطؽملّٖا مؼغمل٦ّن وأن

مذ٨ّء مط٢ّ مصضملػملؼمل٥ّ مآ، مأيمرج٢ّ ماظّٔيمسّٕفمط٢ّمذ٨ّء،مواضؿؾلوملماٌالكمجدلؼ٢ّ، مصؾمل٦ّ ،

مػّٔهماظضملؾمملرةممبػملقؼملهملمطػملغملمملعّ٘مظؿغمل٦ّنمبّٓاؼؿؾملممل،مواظضملؾمملرةمذاتؾملمملموردتمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ:

ماَِّدؿبؼملؽبمملءمُطػملَّؾملؽبممل﴿ م.(1)﴾وؽبسؽبػمل٣َّّؽبمآدؽبمؽب

مبظفقرماظـ مربؿدم)ص(امصؽؾمأغؾقوءمآماظلوبؼقنم مجدؼدًا وٕمؼؽـماإلديممازلًو

ماٌ معـ مػؿ مواتؾعفؿ مبفؿ مآعـ مضولموعـ مغؼقضماٌشرط مبوٓا مأيماغفؿ ؼبممتعوظبلؾؿ ا

عؽبمملمَطمملنؽبمِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؾبمؼؽبؾملؾب٦ّدكبؼقبممًلموؽباَلمغؽبزملؿبّٕؽباغكبؿملقبممًلموؽبَظغملكب٤ّمَطمملنؽبمحؽبؽملكبؿملظملممًلمعنبلؿبػملكبؼملممًلموؽبعؽبمملمَطمملنؽبمعكب٤ّؽبم﴿اظؼرآنماظؽرؼؿ:م

                                                                 

 .ٖٔ( ٍٞهح اُجووح: ا٣٥خ ٔ)
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م(1)﴾اْظؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽب موضمملل مٓ﴿:تضملمملظب، موؽبجؿبؾملؽب٥ّؾب مَأدؿبػمَل٣ّؽب معىبؼملمب٤ّؿب مدكبؼؽملممًل مَأحؿبلؽب٤ّؾب مواتمبؾؽبّٝؽبموؽبعؽب٤ّؿب معؾبقؿبلكب٤ّفب موؽبػؾب٦ّؽب

م.م(2)﴾عكبػملَّهمَلمِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؽبمحؽبؽملكبؿملظملممًل

صوٌلؾؿاموصؼًومظؾؼرآنماظؽرؼؿمػقمعـمأدؾؿموجففمٓموآعـمبفاموػذامػقماإلديممدؼـم

ماظّٓىبؼ٤ّؽبمسكبؽملّٓؽبماظػمّل٥ّكبماإِلدؿباَلمؾب﴿آم اماظذيمؼؿؾعفمطؾمعـمآعـمبوٓمودّؾؿمبفامصؽؾمعقحدم(3)﴾ِإنمب

اظشركمواظؽػر.موظذظؽمصوٌـدائققنمؼلؿقنمأغػلفؿماٌلؾؿ معـذمأضدممػقمعلؾؿامدؾقؿمعـم

مسفقدػؿ.مجوءمؼبماظؽؿوبماٌـدائلماٌؼدس:

موعؾملؿملؼملؽملممل((م- مضرملشملممل مذػملؼملمملغؿملممل مظغملػملؾمل٣ّ موإميون.مم))وذ٦ّعممل ماٌلؾؿ مضلٌط مظؽؾ موازلف أي:

موؼؿوبعمضوئًي:

مؿملّّ.وذطّٕوكمبّٕؤؼهملمح٠ّ،موآعؽمل٦ّامب١ّمبعملػملنملمعلػمل٣ّموبمملرط٦ّكمبظمل٣ّمممػمل٦ّءةمبمملظؿلؾم-

ؼمملمعلػملؼمل٦ّنموعؿّٓؼؽمل٦ّن،مؼمملمعؿّٓؼؽمل٦ّنموعلػملؼمل٦ّنمالمدبّٓس٦ّاموالمتلّٕض٦ّاموالمتعملؿػمل٦ّاماظؽملظملّٗمم-

ماظؾرملّٕؼهمل.

مِّنمع٤ّمؼبمضػملؾ٥ّمبطملّٚمالمؼضملّٓمعلػملؼملممًل.م-

موازل٥ّمعألمأص٦ّاهماٌلػملؼملنيمبمملي٠ّ.م-

مر٦ّب٧ّمظػملؼمللػملؼملنيماٌقملعؽملنيماظّٔؼ٤ّمؼفملعػمل٦ّكموسّٕص٦ّكمصلؼمل٦ّامعّٖطنيمعؾزملّٕؼ٤ّماظؽمل٦ّر.م-

موعلػملؼمل٦ّم- معقملعؽمل٦ّن مؼممل ماٌمملءمطػملغمل٣ّ موبمملرط٦ّا موطػمل٦ّه ماًؾّٖ مبمملرط٦ّا متزملشملؾطمل٦ّن، مع٤ّ مؼممل ن

مواذّٕب٦ّه.

مأؼؾملمملماٌكؿمملرونماٌلػملؼمل٦ّنمط٦ّغ٦ّامظشملظملمملءموظرلح٣ّمأحّٓط٣ّماآلخّٕمبمملي٠ّ.م)طؽملّٖامربممل(.م-

ػذهمبعضماآلؼوتماظ متذطرمرػيماٌمعـمبلغفمعلؾؿامواٌلؾؿقنمرػيماٌمعـ موػـوكم

ماظعدؼدمعـماآلؼوت.

                                                                 

ٕ: ا٣٥خ ٔ)  .2ٙ( ٍٞهح آٍ ػٔوا

 .ٕ٘ٔ: ا٣٥خ ( ٍٞهح اَُ٘بءٕ)

ٕ: ا٣٥خ ٖ)  .2ٔ( ٍٞهح آٍ ػٔوا
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مطـرلةمب ماظطؼقسمواظؿشرؼعوتممإنمعومغلؿكؾصفمعـماظؿؼوربمبؾ واظؿؿوثؾمأحقوغًو

واةرعوتمواظػرائضمؼبماظدؼوغيماٌـدائقيموب معـقيتفومؼبماظدؼوغيماإلديعقيمبؾموؼبمطؾم

ا دؼونماظلؿووؼيامػقمأنمػذهما دؼونمعـمعصدرمإشللمواحداموظذظؽمصفلمتؿشوبفمؼبمطـرلم

مصؾؿو ماالخؿيصوتماظؾلقطيمبقـفو مأعو مجقاغؾفوا متغقرلمسدلماظزعـمودوػؿممعـ جرىمسؾقفو

مصونمآم معـمخيصوتمبقـفو معقجقد مػق معو مطؾ موعع مبقـفو. ماظؿػوسؾ موسدم ماالغعزال صقف

مؼلعرمرراحيم مدؾقوغف ماغف مبؾ ماىؿقعا ماظؿعوعؾمعع مؼب مواإلحلون مبوظعدل مؼلعر دؾقوغف

م مبوظ مػلمأحلـ: مؼؽقن مععفؿ ماظؽؿوبموحؿكماىدل مأػؾ متؾبفؽبمملدكبُظ﴿بوحذلام مَأػؿب٢ّؽبموؽبَظممل ٦ّا

مبكبمملظَّّٔكبيمُأغِّٖلؽبمِإَظؿملؿبؽملؽبمملموؽب مآعؽبؽملمبممل موؽبُض٦ُّظ٦ّا معكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿب مَزػمَلؼملؾب٦ّا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب مِإظَّممل مَأحؿبلؽب٤ّؾب مبكبمملظَّؿكب٨ّمػكب٨ّؽب مِإظَّممل ُأغِّٖلؽبماْظغملكبؿؽبمملبكب

م.(1)﴾ِإَظؿملؿبغمُل٣ّؿبموؽبِإَظؾملؾبؽملؽبمملموؽبِإَظؾملؾبغمُل٣ّؿبموؽباحكبّٓفبموؽبغؽبقؿب٤ّؾبمَظ٥ّؾبمعؾبلؿبػملكبؼملؾب٦ّنؽب

ؼبماظؿعوعؾمععمأػؾماظؽؿوبموحؿكمععمموؼػرضماظؼرآنماظؽرؼؿمأدسمسوظقيماظشػوصقي

ظَّؿملؿبّٗؽبمسؽبػمَلؿملؿب١َّمػؾبّٓؽباػؾب٣ّؿبموؽبَظذملغملكب٤ّمبماظػمّل٥ّؽبمؼؽبؾملؿبّٓكبيم﴿زبورؾًوماظـ مربؿدم)ص(:ممتعوظباٌشرط امؼؼقلم

مؼؽبرملؽبمملءؾب م(2)﴾عؽب٤ّ مأؼضًو: موؼؼقل م﴿ا مصكب٨ّ معؽب٤ّ مآلعؽب٤ّؽب مرؽببنب١َّ مذؽبمملء مَأَصفمَلغوملؽبمماِّرضوؽبَظ٦ّؿب مجؽبؼملكبؿملضملممًل ُطػملُّؾملؾب٣ّؿب

ماظؽملمبمملسؽبمحؽبؿمب معؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبتؾبغمْلِّٕهؾب اموعمعـ مػـومتع ماإلميونممبومجوءمبدسقةماظـ م(3)﴾٧ّمؼؽبغمُل٦ّغؾب٦ّْا

ربؿدم)ص(موظقسممبعـكماإلميونمبوٓام نماإلميونمبوٓمضوئؿمعـذماظؼدمامبؾمانماظلوئدم

ماظـوس.موؼبمطؾم ماظشركمإالمغشقزمسـمصطرةمآماظ مصطرمسؾقفو مخؾؼمآدمم)ع(اموعو عـذ

م مآمٕ مصون مسؾكمسؾودهموخؾؼفامعـمػقمعمعـموعـمػقما حقال مؼبمايؽؿ ؼػقضمدؾطؿف

م مؼؼقل معؿقظلمذظؽمايؽؿا موحده مػق ماغف مبؾ م حدا وؽبِإنم﴿ؼبمطؿوبفماظؽرؼؿ:ممتعوظبطوصر

                                                                 

 .ٙٗ( ٍٞهح اُؼٌ٘جٞد: ا٣٥خ ٔ)

 .2ٕٕ( ٍٞهح اُجووح: ا٣٥خ ٕ)

ٌ: ا٣٥خ ٖ)  .22( ٍٞهح ٣ٞٗ
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متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ّنؽب مبكبؼملؽبممل مَأسؿبػمَل٣ّؾب ماظػمل٥َّّؾب مَصعمُل٢ِّ مصكبؿمل٥ّكبممجؽبمملدؽبُظ٦َّك مُطؽملؿؾب٣ّؿب مصكبؿملؼملؽبممل ماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب مؼؽب٦ّؿبمؽب مبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ّؿب مؼؽبقؿبغمُل٣ّؾب اظػمل٥َّّؾب

م.(1)﴾تؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦ّنؽب

مربماظلؿقاتمو مػق مواحدا ماظـوس مإظف ما رضإن موسبـمعبقعًو متعددتمم–ا وإن

ماٌـدائق مؼع مم–ؼوغوتـود مصنديم مبوًوظصماظلرؼرة. مبربقبقؿف مأيمعؼرون معلؾؿقنا ظف

مضولممإديمموجففؿمٓمالمظغرلها ػمَل٣ّؽبموؽبعؽب٤ّؿبمَأحؿبلؽب٤ّؾبمدكبؼؽملممًلمعىبؼملمب٤ّؿبمَأدؿب﴿ؼبمطؿوبفماظؽرؼؿ:متعوظبطؿو

مِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؽبمحؽبؽملكبؿملظملممًلموؽباتمبكؽبّٔؽبماظػمّل٥ّؾبمِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؽبمخؽبػملكبؿملاًل معكبػملَّهمَل مواتمبؾؽبّٝؽب .مطؿومأنم(2)﴾وؽبجؿبؾملؽب٥ّؾبمٓموؽبػؾب٦ّؽبمعؾبقؿبلكب٤ّفب

إديمماظقجفمٓمػقماإلضرارمبربقبقؿفموبؽقغفمواحدًامأحدامو نماظؿقحقدمضدؼؿامصفذامؼع م

بدسقةماظـ مربؿدم)ص(مصؼطامبؾمػقمأنماإلديممضدؼؿمأؼضًواموظقسمربددًامبؽؾمعـمآعـم

ورػمأرؾؼفمآمعـمضؾؾمسؾكمطؾمعـمآعـمبوظردقلماظذيمبعٌمؼبمزعـفاموبؽؾمعـموحدم

يمامضولمربفموأدؾؿموجففموضؾؾفموأعرهمطؾفمظربماظعوٌ .مصدؼـمآمعـذماظؼدممػقمدؼـماإلد

حؽبّٕؽبٍجمعىبػملَّهمَلمَأبكبؿملغمُل٣ّؿبمِإبؿبّٕؽباػكبؿمل٣ّؽبمػؾب٦ّؽبمدؽبؼملمبمملُط٣ّؾبموؽبعؽبمملمجؽبضملؽب٢ّؽبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبمصكب٨ّماظّٓىبؼ٤ِّمعكب٤ّؿبم﴿ؼبمطؿوبفماظؽرؼؿ:متعوظب

مَضؾؿب٢ّؾب معكب٤ّ موضول(3)﴾اْظؼملؾبلؿبػملكبؼملنيؽب مغقح:متعوظبما مغؾقف مظلون مسؾك معكب٤ّؽبم﴿أؼضًو مَأُط٦ّنؽب مَأنؿب وؽبُأعكبّٕؿبتؾب

م.(4)﴾اْظؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب

م ماظرب مؼصػ مغػلف مربو(مماٌزطكوبوظـفٍ م)طـزا ماٌؼدس ماٌـدائق  مطؿوب مؼب ازلف

موؼعرف مٓمواماٌلؾؿ ا ماظربماًوظؼ:اإلديم مسـ مؼؼقل مبف: ))ازل٥ّمع٢ّءمأص٦ّاهمإلميون

مبمملي٠ّ(( مواٌقملعؽملني مطذظؽ:اٌلػملؼملني موؼؼقل متفملعػمل٦ّكم. ماظّٔؼ٤ّ ماٌقملعؽملني مظػملؼمللػملؼملني ))ر٦ّب٧ّ

موسّٕص٦ّك(( مؼردد: ماًرل مبػعؾ موأواعره ماظؾورؾ مصعؾ مسـ ماظرب مغقاػل مطؾ موؼب ))ؼمملم.

مو)ؼممل موعقملعؽمل٦ّن((، موؼعملمعلػملؼمل٦ّن موعلػملؼمل٦ّن((. مأؼسملممًل:عقملعؽمل٦ّن معقملعؽمل٦ّنم٦ّل مؼممل ))طػملغمل٣ّ

                                                                 

 .2ٙ – 1ٙ( ٍٞهح اُؾظ: ٔ)

 .ٕ٘ٔ( ٍٞهح اَُ٘بء: ا٣٥خ ٕ)

 .21( ٍٞهح اُؾظ: ا٣٥خ ٖ)

ٌ: ا٣٥خ ٗ)  .2ٕ( ٍٞهح ٣ٞٗ
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متطملظملّٕم مواذّٕب٦ّه، ماٌمملء موبمملرط٦ّا موطػمل٦ّه، ماًؾّٖ مبمملرط٦ّا متزملشملؾطمل٦ّن مع٤ّ مؼممل وعلػملؼمل٦ّن،

م))أؼؾملمملم مؼعمل٦ّل: موأؼسملممًل مسػملؿمل٥ّ. مآ ماد٣ّ مبّٔطّٕ متؿ٣ّ مواٌؾمملرطهمل موح٦ّبمملؤط٣ّ((، خشملمملؼمملط٣ّ

مظشملظملمملء،موظرلح٣ّمأحّٓط٣ّماآلخّٕمبمملي٠ّ،مودؿزملضملّٓمرغبؿغمل٣ّم مإظباٌكؿمملرونماٌلػملؼمل٦ّن،مط٦ّغممل

مواٌلؾؿ مؼبماظـصقصماٌؼدديمظؾدؼوغيممبمملرؼغمل٣ّ((. ماإلديم مطؾؿي ماإلذوراتمظذطر مػذه إن

م مإذورة مأضدم متعد مػذهممإظباٌـدائقي مبلن مطـرلون مؼظـ مطون محقٌ مبؾػظفوا ماظؽؾؿي ورود

ماظقفقدؼيم ماظدؼوغؿ  مغصقص مؼب مإال مررضبي متلتكب مٕ ماظؿلؿقي مػذه متلتكب مٕ اظؿلؿقي

مورود مطونمضبصر مبعضفؿ مان مبؾ ماظؽرؼؿامإالمانممواٌلقققي. ماظؼرآن مؼب مأواًل ماظؽؾؿي ػذه

مدظقًيم مظفمعـمضدممثوبًاموبؾغؿفماٌـدائقيماظؼدمييمؼؼدممظـو ممبو مؼبمطؿوبماٌـدائقي ذطرػو

م مبؼقظف ماظؿلؿقيا مضدم معـ ماظؽرؼؿ ماظؼرآن مإظقف مأذور معو مردق متعوظبسؾك مدؽبؼملمبمملُط٣ّؾبم﴿: ػؾب٦ّؽب

مَضؾؿب٢ّؾب معكب٤ّ مصونمعـمآ(1)﴾اْظؼملؾبلؿبػملكبؼملنيؽب عـمبوظدؼوغيماظ مجوءتمبدسقةماظـ مربؿدماموسؾكمػذا

مبوٓموبوظردقلماًوصماظذيم مآعـقا ماٌلؾؿ ماظذؼـ مبؽؾ معؾؿقؼًو معلؾؿًو مؼؽقن مإ و )ص(

وؽبعؽب٤ّمؼؽبؾؿبؿؽبِّٞمَشؿملؿبّٕؽبماإِلدؿباَلِممدكبؼؽملممًلمَصػمَل٤ّمؼؾبعمْلؾؽب٢ّؽبمعكبؽملؿب٥ّؾبموؽبػؾب٦ّؽبمصكب٨ّم﴿بعٌمشلؿمطؾفبمؼبمزعوغف.مطؿومأنمآؼيم

ماْظكؽبمملدكبِّٕؼ٤ّؽب معكب٤ّؽب مآؼوتماظؼرآنم(2)﴾اآلخكبّٕؽبةكب موجوءتمآخر موتمطده. مبؾ متع مغػسماٌعـكا ا

مآم مأطؿؾف ماظذي ماظدؼـ مبلن مررضبًو مغصًو موظؿؽقن ماإلديما مععـك موتؿؿ مظؿكؿؿؿ اظؽرؼؿ

)ص(امبلغفمارتضكمشلمالءماظذؼـمآعـقاماإلديمماظذيمقوغفمػقمعومأغزظفمسؾكماظـ مربؿددؾ

مردقلم مبعضمأول مأن معـذ ماٌمعـ  مىؿقع مارتضوه مضول ماظؽرؼؿ:متعوظبظؾـوسا مطؿوبف مؼب

مدكبؼؽملممًل﴿ مغكبضملؿبؼملؽبؿكب٨ّموؽبرؽبضكبؿملوملؾبمَظغمُل٣ّؾبماإِلدؿباَلمؽب مدكبؼؽملؽبغمُل٣ّؿبموؽبَأتؿبؼملؽبؼملؿبوملؾبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿب مَظغمُل٣ّؿب م.(3)﴾اْظؿملؽب٦ّؿبمؽبمَأْطؼملؽبػمْلوملؾب

م

م

                                                                 

 .21( ٍٞهح اُؾظ: ا٣٥خ ٔ)

ٕ: ا٣٥خ ( ٍٕ)  .1٘ٞهح آٍ ػٔوا

 .ٖ( ٍٞهح أُبئلح: ا٣٥خ ٖ)
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 وَ ِٕ الطاِس؟ ٔوَ ِٕ الٍذظ؟
ٕممؼقعقًومتطولمأبـوءماظطوئػيماٌـدائقيمأغقاعمالمحصرمشلومعـماظشؿوئؿامصؿومعـمعـدائل

مادؿــوءم مبدون ماٌدرديا مؼب مأو ماظشورع مؼب مػذا مضبدث م)ر منس(ا مظف: موؼؼول ؼعققبر

رغرلًامطونمأممطؾرلًااموخوريمؼبمحوظيمحدوثمأيمخيفامأومبدوغفمأحقوغًومععمإخقتفؿم

ؼبماظقرـمواإلميونمبوٓ.موأحقوغًومتصدرمػذهماظعؾورةمعـمعـؼػ مورجولمدؼـمؼعؿؿدونمسؾكم

ماًورهمظمؼي ممصفؿفؿ مؼؽبعمْلّٕؽببؾب٦ّْام﴿اظؽرميي: مَصاَل ماْظؼملؾبرملؿبُِّٕط٦ّنؽبمغؽبفؽبّٗفب مِإغمبؼملؽبممل مآعؽبؽملؾب٦ّْا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

مػؽبذملّٔؽبا مسؽبمملعكبؾمِل٣ّؿب مبؽبضملؿبّٓؽب ماْظقؽبّٕؽبامؽب ماٌشرط مأنمؼدخؾقام(1)﴾اْظؼملؽبلؿبفكبّٓؽب مسؾك ماظ مهرقبم ماآلؼي موػل ا

ماإلعوممس مصقف ماظذيمأذن ماظعوم موػق ماشلفرةا معـ متلع مسوم مبعد مايرام ؾلم)سؾقفماٌلفد

ماظليم(مبدلاءةاموعـعمرقافماظؾقًمسرؼوغًواموعـعمدخقلماٌشرط مؼبماٌلفدمايرام.م

متػلرلماٌقزان مؼب مجوء ماآلؼي مػذه م(2)وحقل ))واظؽملؾمل٨ّمس٤ّمدخ٦ّلماٌرملّٕطنيماٌلفّٓم:

ايّٕاممحبلنملماٌؿظملمملػ٣ّماظضملّٕؼبمؼظملؿملّٓمأعّٕماٌقملعؽملنيممبؽملضملؾمل٣ّمس٤ّمدخ٦ّلماٌلفّٓمايّٕام،موؼبم

م مواظؽملّٖاػهملمعؽملمتضملمملظبتضملػملؿملػمل٥ّ ماظشملؾملمملرة مع٤ّ مغ٦ّع ماسؿؾمملر منلممًل مبغمل٦ّغؾمل٣ّ ماٌلفّٓ مدخ٦ّشل٣ّ ّٝ

مايّٕام(( متػلرلماظدلػونظػملؼمللفّٓ موؼقض  مالمؼغؿلؾقنم(3)ا م غفؿ ماٌشرط م)نس( مأن :

ماظطدلي متػلرل مأطده معو موػذا مم(4)ظؾطفورة. معضملؽمل٧ّمبؼقظف: مؼب ماظؿفملوؼ٢ّ مأػ٢ّ ))واخؿػملّٟ

ماظلؾنملماظّٔيمع٤ّمأجػمل٥ّمزلقبمملػ٣ّمبّٔظ١ّ،مصعمل ممللمبضملسملؾمل٣ّ:مزلقبمملػ٣ّمبّٔظ١ّمِّغؾمل٣ّم)اظؽملفّٗ(موعممل

ماىؽملنملمالم مِّن مايّٕام ماٌلفّٓ مؼعملّٕب٦ّا موال منّٗ، مػ٣ّ مصعملمملل: مؼطملؿلػمل٦ّن، مصال صبؽملؾ٦ّن

ربؼملّٓمب٤ّمث٦ّر،ممؼؽملؾطمل٨ّمظ٥ّمأنمؼّٓخ٢ّماٌلفّٓ.محّٓثؽملمملمربؼملّٓمب٤ّمسؾّٓماِّسػمل٧ّمضمملل،محّٓثؽملممل

مض٦ّظ٥ّ: مؼب معضملؼملّٕ، مغؽبفؽبّٗفب﴿س٤ّ ماْظؼملؾبرملؿبُِّٕط٦ّنؽب مضمملل:م﴾ِإغمبؼملؽبممل مإال مضؿمملدة ماسػمل٣ّ )اظؽملفّٗ(مال

                                                                 

 .1ٕ( ٍٞهح اُزٞثخ: ٔ)

 ( ا٤ُٔيإ ك٢ رل٤َو اُووإٓ، ٓؾٔل ؽ٤َٖ اُطجبٛجبئ٢، رل٤َو ٍٞهح اُزٞثخ.ٕ)

 (  اُجوٛبٕ ك٢ رل٤َو اُووإٓ، ا٤َُل ٛبّْ اُجؾوا٢ٗ، رل٤َو ٍٞهح اُزٞثخ.ٖ)

 جو١، رل٤َو ٍٞهح اُزٞثخ.( اُج٤بٕ ك٢ رل٤َو اُووإٓ، ٓؾٔل ثٖ عو٣و اُطٗ)
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مذظؽملمملبهمل((اى مظؽؾ مإضوصي مضقظفا ماظشرؼػ مايدؼٌ مؼب مورد مصؼد موآظ٥ّمؽ مآمسػملؿمل٥ّ )صػمل٧ّ

م.(1)))المأح٢ّماٌلفّٓميمملئّٚموالمىؽملنملمواظغملمملصّٕماىؽملنمل((:مودػمل٣ّ(

مذظؽمأنماظـفسمػقمشرلماٌؿطفرمعـماىـوبياموبذظؽمضدمؼؽقنم مطؾ غلؿكؾصمعـ

مؼغؿلؾامواظـفوديم مأن مؼؾبقدثموضؾؾ مسـدعو مشرلمروػر منسمأو ػـومالمتدلمسؾكماٌلؾؿ

ممتـعمدخقلماٌلفدمايراممصؼطامطؿومؼبماظـصام مسرضقيا مبؾمػلمحوظي مذكصقي رػي

مزبؿؾػمؼبمدخقظفمإظقفو.مإنمرصضماٌـدائق مظقرػمبعضماىفؾيم ماٌلوجد مبوضل بقـؿو

م ماظليم(: م)سؾقف مضبقك ماظـ  مظؼقل مترعبي مػق محؼا مبدون مبو)اظـفس( ))رأسمشلؿ

امصفؿمؼدرطقنمعدىمرفورتفؿمطؿومػلمرفورةم(2)فمملدهمل((رؾملمملرت١ّمأنمالمتّٕع٨ّمغظملل١ّمبمملظؽمل

معـماٌؿـقرؼـماظعؾؿوءمأذؼوئفؿمؼبماإلميونمبوٓمأنم موؼـؿظرون ماظلؿووؼي. ما دؼون مأتؾوع طؾ

ؼؽقغقامسقغًومشلؿمؼبماظؿصديمشلذهماٌؼقظيماظظوٌيامواظ متـؽرػوماظشرائعمواظؼقاغ ماظقضعقيم

م.ما غلونوحؼققم

مصوٌ مآخر مػـوكمذلء ماظؽؿوبامثؿ مدؾػموأثؾًمؼبمػذا مبوٓمطؿو معقحدؼـ ـدائققن

مأغفؿمأرقوبمطؿوبموشلؿمغ مدؾؼفمسدةمأغؾقوءم مأدودلمعـمدؼـفؿ.مطؿو مجزء واظؿقحقد

ؼمعـقنمبفؿمعبقعًوامطؿومؼمعـمبفؿمطؾمأتؾوعماظدؼوغوتماظلؿووؼيامواظؼرآنماظؽرؼؿمٕمؼػصؾم

م مضول ماظـؾقاتموا غؾقوءا محقل ممتعوظبطؾمذلء مطؿوبف مؼب مرؾبدؾباًلمعىب٤ّم﴿اظؽرؼؿ: مَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبممل وؽبَظعمَلّٓؿب

مسؽبػمَلؿملؿب١َّموؽبعكبؽملؿبؾملؾب٣ّمعمب٤ّمظ٣َّّؿبمغؽبعمْلزملؾبّٙؿبمسؽبػمَلؿملؿب١َّموؽبعؽبمملمَطمملنؽبمظكبّٕؽبدؾب٦ٍّلمَأنؿبمؼؽبفمْلتكب٨ّؽبمبكبـملؼؽبهمللبم َضؾؿبػملكب١َّمعكبؽملؿبؾملؾب٣ّمعمب٤ّمَضزملؽبزملؿبؽملؽبممل

ماظػمل٥َّّكب مبكبكمِلذؿبِن وؽبغؽبّٔكبؼًّٕاموؽبِإنمعىب٤ّؿبمُأعمبهمللبممِإغمبمملمَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملَكمبكبمملْظقؽب٠ّىبمبؽبرملكبرلًا﴿اموضولمؼبمربؽؿمآؼوتف:م(3)﴾ِإظَّممل

.مواٌلؾؿمعطوظىمبوإلميونمبؽؾماظؽؿىماظ مأغزشلومآموبؽؾماظردؾم(4)﴾ِإظَّمملمخػمَلمملمصكبؿملؾملؽبمملمغؽبّٔكبؼّٕفب

                                                                 

 . 2ٕٙ/ٔ( هٝاٙ أثٞ كاٝك، ػٕٞ أُؼجٞك: ٔ)

 .1ٕ( أهٞاٍ ٣ؾ٠٤ ثٖ ىًو٣ب: ٕ)

 .21( ٍٞهح ؿبكو: ٖ)

 .ٕٗ( ٍٞهح كبٛو: ٗ)
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ماظؽؾرلموصؼمأعرهمدؾقوغفمو ماظضيل مصفق موإال ماردؾفؿ ماظَّّٔكبؼ٤ّؽبم﴿بؼقظف:ممتعوظباظذؼـ مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

موؽب موؽبرؽبدؾب٦ّظكب٥ّكب مبكبمملظػمّل٥ّكب مآعكبؽملؾب٦ّْا معكب٤ّمَضؾؿب٢ّؾبمآعؽبؽملؾب٦ّْا مَأغّٖؽبلؽب ماظَّّٔكبيؽب موؽباْظغملكبؿؽبمملبكب ماظَّّٔكبيمغؽبّٖمبلؽبمسؽبػمَل٧ّمرؽبدؾب٦ّظكب٥ّكب اْظغملكبؿؽبمملبكب

مبؽبضملكبؿملًّٓا مضؽباَلاًل مضؽب٢ّمب مَصعمَلّٓؿب ماآلخكبِّٕ موؽباْظؿملؽب٦ّؿبِم موؽبرؾبدؾبػملكب٥ّكب موؽبُطؿؾبؾكب٥ّكب موؽبعؽباَلئكبغمَلؿكب٥ّكب مبكبمملظػمّل٥ّكب مؼؽبغمْلظمُلّٕؿب مإنم(1)﴾وؽبعؽب٤ّ .

والمب مردؾفاموبوظؿوظلمالمؼؾبقّؼرممظبتعواٌلؾؿمذوماإلميونمايؼقؼلمالمؼػرقمب مطؿىمآم

ماظردوالتما خرىامبؾمضبذلعفؿمطؿمعـ مبوٓامضولم ؼبمربؽؿمآؼوتفمؼصػممتعوظبأتؾوع

معكب٤ّمرمببىب٥ّكبموؽباْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽبمُط٢ّوبمآعؽب٤ّؽبمبكبمملظػمّل٥ّكبم﴿اإلميونمايؼقؼلمظؾؿلؾؿ:م مِإَظؿملؿب٥ّكب مُأغِّٖلؽب مبكبؼملؽبممل ماظّٕمبدؾب٦ّلؾب آعؽب٤ّؽب

موؽب موؽبُطؿؾبؾكب٥ّكب معىب٤ّمرنبدؾبػملكب٥ّكبموؽبَضمملُظ٦ّْامدؽبؼملكبضملؿبؽملؽبمملموؽبَأَرضملؿبؽملؽبمملمُشظمْلّٕؽباغؽب١َّمرؽببمبؽملؽبمملموؽبعؽب٩ّئكبغمَلؿكب٥ّكب مَأحؽبّٓلب مبؽبؿملؿب٤ّؽب مغؾبظمَلّٕىبقؾب ماَل رؾبدؾبػملكب٥ّكب

م.(2)﴾وؽبِإَظؿملؿب١َّماْظؼملؽبزملكبرلؾبم

 وٕادّٛ االضطّاد باالٌفتاح: -
إنماظطوئػيماظدؼـقيماٌـدائقيمعـمجوغؾفومؼذلتىمسؾقفومعؼوبؾماالضطفودمايوظلماظذيم

متؽق مأن ماآلخرؼـمتؿعرضمظفا مبلؾىمجفؾ متعوغقف معو مععظؿ مأو مصؽؾ ماغػؿوحًوا مأطـر ن

حبؼقؼيماٌـدائقياموؼؾدومأنماظطوئػيمتدركمػذاممتوعًوامصؼدممتؽـقامعـموووزمعومطونمرجولم

دؼـفؿمضبررقنمسؾقفمظعفقدمرقؼؾيامعـمتؽؿؿفؿمسؾكماظؽؿىماظدؼـقيميررفؿمسؾقفومعـم

ؽؿىماظدؼـقيمبشؽؾمعؾوذرمعـماٌـدائقيماظؿقرؼػاموضوعًمربووالتمجودةمظذلعبيمػذهماظ

مربقبو(مواظؾؼقيمتلتلمتؾوسًوامظؽـفومهؿوجممإظب اظعربقيامصؿؿًمترعبيماظؽؿوبماٌؼدسم)طـزا

وضًموجفدمودسؿمعوظلمطؾرل.موظؽـمإذاماطؿؿؾماٌشروعموترعبًمطؾماظؽؿىماٌـدائقيممإظب

م مسددػو مظقرؾًماظطوئػيمم26اظؾوظغ قياموأخردًمعبقعمأسؾكمحدمعـماظشػوصمإظبطؿوبًوا

مأدؼونم معـ مخؾقط مبلغفؿ مأو مواظـفقما ماظؽقاطى موسؾودة مبوظقثـقي متؿفؿفو ماظ  ا ظلـ

مايضوراتماظؼدميي.

م

                                                                 

 .ٖٙٔ( ٍٞهح اَُ٘بء: ٔ)

 .1ٕ٘( ٍٞهح اُجووح: ٕ)
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 )لمش٘ العظٗي(ابتّاه وبازك امسْ
ماِّرضخمملظ٠ّماظلؼمل٦ّاتمومإظب

مربكبقبمدؾقمملغ١ّ

ماي٨ّماظضملصملؿمل٣ّ،معضملصمّل٣ّماظؽمل٦ّرماظلؼملمملويمبفملد٣ّ

مخشملممل مظ٨ّ مواشظملّٕ مواظؽملّٖاػهمل، ماظزملقهمل مرب مؼممل ماالد٣ّماعؽملقين مأو م)اٌػمل٦ّاذهمل مأغممل ؼمملي،

مبزملّٕيم معّٓمب ماظّٔي ماًمملظ٠ّ مأغومل ماظّٕاغبني، مارح٣ّ مؼممل موتلؾؿملقمملت٨ّ مدسمملئ٨ّ موتعملؾ٢ّ اظّٓغ٨ّ(

متؾضملّٓم مأال مايؿملمملة مخمملظ٠ّ مؼممل مادؿلؼملق١ّ ماِّزظؿملهمل. مظػملقؿملمملة موسعملؿملّٓت٨ّ مصغملّٕي موردّْ آلبمملئ٨ّ،

مخمملظ٠ّم مؼممل ماظلؾضملهمل موج٦ّد مس٤ّ مومبضملّٖل مادؿلؼملق١ّ مت٦ّاضّٝ مبغمل٢ّ مسؽمل١ّ. مصعملرلًا دمملئاًل

ماًمملظ مأنمأض٦ّل:مظؿغمل٤ّمسّٓاظيتماظلؼمل٦ّات، موتلؾؿملقمملت٨ّ، مارومملئ٨ّموصالت٨ّ ماظّٔيمتعملؾقب٢ّ ّ٠

مهؼملػملينمسنملءم موال مسممل١ٌّ مؼب مدغملؽملممًل مظ٨ّ موأض٣ّ معػملغمل٦ّت١ّ، مؼب معغملمملغممًل مارزضين مسّٓاظؿ١ّ، ع٤ّ

ماظصملػمل٣ّم مأهؼمل٢ّ مط٨ّ مأعمملع١ّ، مأتدلأ مط٨ّ مارسين ماظضملمملٕ. مبؾملّٔا مطمملػػمل٨ّ مأثعملػملومل ماظيت أخشملمملئ٨ّ

ماظ مواالب٤ّ مسؾّٓكموشّٕد١ّ مأغؾملؿملوملمسؽملمملئ٨ّمِّغ٨ّ مأغومل ماظّٔيمِّجػمل١ّ، مأغممل ّٔيمسمملشمِّجػمل١ّ.

مأغوملمايمملط٣ّم مسّٓاظؿ١ّ. مأعمملم موحؽملؿملوملمضمملعيتموزؾملّٕي مسعملؿملّٓت٨ّ، موسصملؼملومل مبعملػمليب، تغملػملؼملومل

مخمملظ٠ّم مؼممل ماِّغ٦ّار. مط٢ّ ماظينماظّٔيمؼضملػمل٦ّ مأغوملماظؽمل٦ّر مضمملدم. ماظسملؿملمملء مص٦ّق مع٤ّ ماظّٔي اشلمملدي

اظّٕاؼمملتماٌؿعملؽملهمل،موؼمملمخمملظ٠ّماظؽملصمل٣ّماًظملؿملهمل،موربمعبؿملّٝمردمملالتماي٠ّ،موربماظؿلؾؿملّّ،م

مدسممل مظؽملممل ماِّثّٕؼني،موتعملؾقب٢ّمتلؾؿملقمملتماٌالئغملهمل،موأدؽملّٓمصغملّٕي،مواعؽملّّماظعمل٦ّةمواظضملّٖممأضّٕقب ء

مبعمل٦ّت١ّ،م موارسين مبعملػملؾ١ّ، موأحؾؾين مأغصملمملرك، مهومل مضضملين مازل١ّ. مربيب موظغمل٢ّ ظ٨ّ

وأظؾلينمع٤ّمبؾملمملئ١ّ،مواطلينمع٤ّمغ٦ّرك،موالمهّٕعينمع٤ّمضّٕب١ّ.مأبضملّٓمسينماٌزملمملئنمل،م

موا ماظلؾضملهمل، ماظغمل٦ّاطنمل مدشمل٦ّر مع٤ّ مأغعملّٔغ٨ّ مواظطملـؿملمملن. مسرملّٕ.موا٦ًّف، ماالثين ِّبّٕاج

أبضملّٓغ٨ّمس٤ّمضؾسملهملماظرملّٕمحّٕرغ٨ّمع٤ّمضؿمل٦ّدمحؾمملئ٢ّما٦ٌّت.مالمهّٕعينمع٤ّمضّٕب١ّ.مدػملقينم
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ماظضملمملٕ،مواطؾّّماظرملّٕ،م مسػمل٧ّمرضمملبمعظمللّٓيمػّٔا ماي٠ّ مودػملّٛ ماظطملسملنمل، موأد٦ّار ماظرملّٕ، ضّٓ

موأؼمملمم ماظطملسملنمل، مودمملسهمل ماًمملدّٕؼ٤ّ، موشظمل٦ّة ماظلؿمللمل، موايّٜ مواظظملعملّٕ، ماظضمل٦ّز مسين وأبضملّٓ

هّٓثمؼبمط٢ّموضومل.ماعؽملقينمايؿملمملةماِّزظؿملهمل،موادعملينمعمملءمايؿملمملةماظل٦ّء،مواٌزملمملئنملماظيتم

مأخ٦ّاغ٨ّم معّٝ مواجضملػملين ماظلضملؿملّٓ، مايّٜ موأعؽملقين ماظزملّٓضهمل، معلؿ٦ّدع مظ٨ّ موأسؼملّٕ اٌؽملضملّ٘،

اظؽملمملص٦ّرائؿملنيمط٨ّمؼغمل٦ّغ٦ّامبعملّٕب٨ّ،موط٨ّمؼطملّٕد٦ّامظ٨ّمشّٕدممًلمػمملدئممًل،موعضمل٨ّمزوجيتموأبؽملمملئ٨ّم

مغصملّٕ مس٤ّ مابؿضملّٓ مأن مدون مذؿملك٦ّخيتمعؾمملرطهمًل مواجضمل٢ّ أبؽملمملئ٨ّمودؾملّٕمرالب٨ّ.مموتالعؿملّٔي،

موظّٖوجيتم موٌضملػملؼمل٨ّ موِّع٨ّ موِّب٨ّ مظ٨ّ ماًشملمملؼممل مشظملّٕان مارو٨ّ مواظزملالة ماظّٓسمملء بؾملّٔا

اي٨ّماظضملصملؿمل٣ّموِّجػمل٥ّ،موادؿعملّٕماد٣ّممبفملد٣ّوِّبؽملمملئ٨ّموتالعؿملّٔيموظغمل٢ّماِّغظملّٗماظيتمغؾملسملوملم

مظػملق٨ّم موحعملممًل ماظضملصملؿمل٣ّ، مظػملق٨ّ مغضمل٣ّ مبمملإلميمملن. مواٌظملضملؼملهمل ماظزملمملدضهمل مضػمل٦ّبؾملممل مداخ٢ّ مػؿمل٨ّ عؽملّٓاد

مواي مؼّٖط٨ّمط٢ّمربيبمازل٥ّ،موالمصبمملصؿملؾمل٣ّ،موصبؼملضملؾمل٣ّمهوملمربمملطماظضملصملؿمل٣ّ، ماظضملصملؿمل٣ّ ّ٨

مؼّٕذّٓوغؽملممل.م ماظّٔؼ٤ّ مظػملّٕجمملل موايؿملمملة متـعملظملؽملممل، موايؿملمملة متضملّٕصؽملممل، مايؿملمملة ماٌعملّٓس. ايؿملمملة

مواي٨ّمسصملؿمل٣ّمؼبمععملمملع٥ّ،موؼّٖط٨ّمط٢ّماظزملمملدضنيماظزملممليني.
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 املبحث اخلامس

 الصابئة يف فتاوى املسلمني

ئػيماظصوبؽيماٌـدائققنماإذمعوعـمصؼقفمإالموتـوولمحؽؿمٕمؼفؿؾماظػؼفماإلديعلمروم

ماٌمعـيموطقػقيماظؿعوعؾمععفوماظؽقغفوممتـؾمذرضبيمعفؿيمؼبمإرورماظؿعوؼشم ماظطوئػي ػذه

اظلؾؿلمب ماجملؿؿعوتماموطقغفومذرضبيمعرتؾطيمبدؼـمزلوويمعمعـيمبلحدمأغؾقوءمآم

موؼمعـقن مواىزاءموردؾفا مواظؼقوعي مواآلخرة مبوٓ مبـموؼا ماضبقك مغؾقفؿ مبلـي لؿـقن

ماموؼؿؾقنمعومأغزلمإظقفؿمعـمطؿوبموحؽؿيم)ماظؽـزامربوماظعظقؿم(مزطرؼو)ع(

موؼطؾؼقنمعومصقفمعـمسؾوداتموععوعيتموأحؽوممودؼوتم.

ماإلعمملعؿملهملماإلثينمسرملّٕؼهمل

مم(م:ضؿملّٓما٦ًّئ٨ّم)راظلآؼهملمآماظضملصملؼمل٧ّم

مادؿدلمبؼقظمأػؾعـممأغفؿمإظبؼشرلمم اظّٔؼ٤ّممإن):ممتعوظبفماظؽؿوبمامومذكمسـدعو

موماظؽملزملمملرىموماظزملمملبؽنيمع٤ّمآع٤ّمبمملٓموماظؿمل٦ّمماآلخّٕمومسؼمل٢ّمصممليممًلم ماظّٔؼ٤ّمػمملدوا مو اعؽمل٦ّا

دؼوغيممإغفوامحقٌمؼرىمسؽملّٓمربؾمل٣ّمومالمخ٦ّفمسػملؿملؾمل٣ّمومالمػ٣ّمضبّٖغ٦ّن(ممأجّٕػ٣ّصػملؾمل٣ّم

معلؿؼؾي مبوسؿؾور ممأنا ماظدؼوغوتماٌعروصي مؼبمسداد مجعؾؿفؿ ماآلؼي ماظلقدمػذه مجعؾ مظذا و

ماظصوبؽي.:ماظقفقداماظـصورىااجملقسامرقائػمأربعياظؽؿوبممأػؾملاًقئ

ماظلؿملّٓمسػمل٨ّماظلؿمللؿمملغ٨ّ:آؼهملمآماظضملصملؼمل٧ّمم-

م ماظلقلؿوغلمؼبمصدلاؼر مسؾل ماظلقد مؼعؿدلممأجوبيم2006ضول ماظؿوظلم: ماظلمال سؾك

اٌقحدؼـمبوٓمامومشلؿمطؿوبفؿماٌؼدسم)اظؽـزامما وائؾاظصوبؽيماٌـدائققنمعـمدؽـيماظعراقم

مسيضوتمعؿؿقزةمععمطوصيماٌلؾؿ مومخوريمعـماظشقعيمامعومػقمرأيم مشلؿ مو ماإلعومربو(
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اظذعيممأػؾعـممأماظؽؿوبممأػؾسؾلماظلقلؿوغلمبوظدؼـماٌـدائلمواٌـدائق موؼعؿدلونمعـم

م.حلىمغظرطؿم؟

هؿؾمخؿؿًومعـم)ىـيممبنجوبيمأجوبمآؼيمآماظعظؿكماظلقدمسؾلمماظلقلؿوغلوضدم

معؽؿ مزلوحادؿػؿوء متؼقلمؿفى مو متضملمملظب)بلؼمل٥ّ مؼعملمملل مضّٓ ماظؽملزملمملرىممبفملغؾمل٣ّ، معـ٢ّ رمملئظملهمل

مصؿملػملقعملؾمل٣ّمحغملؼملؾمل٣ّ،موعّٝماظرمل١ّمصالمحغمل٣ّمبؽملفمملدهملمعالضؿملؾمل٣ّ(.

ماظلؿملّٓمسػمل٨ّماًمملعؽملؽ٨ّ:آؼهملمآماظضملصملؼمل٧ّم -

مأػؾعـممأغفؿمإظبدؼوغيمعلؿؼؾيماموممأغفؿ)مإظبلقدماًوعـؽلم)حػظفمآ(:مذػىماظ

مبـوءـبمسؾكم امالمطبؿصمبوظقفقدموماظـصورىمامبؾمقممسوماظؽؿوبمعػفمأػؾمأناظؽؿوبما

مؼشؿؿؾمطؾمعـمظفمطؿوبمزلووي(.

م:ّٕيم)ره(اظرملؿملّْماٌؽملؿصملآؼهملمآماظضملصملؼمل٧ّمم-

ماظعمل٦ّل:مإظباظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕيمذػنملم:

ماٌـدائق مواظؽفـيماٌمعـ مأسظؿمعـمسـدػؿمػقمضبقكابؾمبـؾقةمؼعؿؼدونم بلن

ماٌـدائقيامعرادقؿمبعضمرشققبماظذيمقوػموأجلودػؿاماظـوسمأرواحمؼشػلمطونماظذيماٌـدائقي

مبورتدادمؼعؿؼدونمواٌـدائقي.ممرؾقاتمثيثماًؿسماظصؾقاتمجعؾمأغفمذظؽمعبؾيموعـ

.ممصقفمواشؿلوشلؿماٌوءمؼبمالرمتودفؿماٌغؿلؾيمؽيواظصوبمامظعرصوغفؿمعـدائقيموتلؿقا.مماٌلق 

ماظؼرآنمؼبماٌذطقرونماظصوبؽقنمػؿموػمالء ماظقاحدمبوٓمؼعؿؼدونمأغفؿمسؼوئدػؿموعؾكص.

مبعددمظفمؼقجدموأغفمامواظطؾقعيماٌودةمسـمعـزػوموؼؽقنمظفامغفوؼيمالماظذيما بديما زظل

.ممبفمخوريمعـطؼيمعـفؿموظؽؾموأسقاغفمخؾؼفمؼبمجـقدهمؼؽقغقنمروحوغقيمضقىماظلـيمأؼوم

معـمؼؽقنماظذيماظروحمعـمعرطىما غلونموجقدمأنمحؿكماظــقؼيامعظوػرمدؼـفؿمؼبموؼقجد

موضبلؾقغفم"گ٘يام":سـدػؿماظؽؿىموأر .ماظظؾؿيمسوٕمعـمؼؽقنماظذيمواىلؿماظـقرمسوٕ

مآدممرقػ مأس مسـماظدؼـقيمعرادقؿفؿموطبػقنمواظغلؾماظغلؾمسؾكمدؼـفؿموأدوس.
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ماظـوس ماظغلؾمعـمأغقاعمثيثيموشلؿ. ماظقالدةموبعدما حدماظققممؼبمؼؼعماظؽوعؾمواظغلؾ.

ماظؽوػـمحضقرمؼبمراظلػمواٌرضماالزدواجموسـد معذػىمؼبمطؿومحراممسـدػؿماظصقم.

مأغؾقوئفؿموعـ.ممأوضوتمثيثيمؼبمعراتمثيثمؼقممطؾمؼبمرائفيمسـدػؿمواظصية.مزردذً

ممايؽقؿمػرعس موظؽـفؿماظلؿووؼيما جراممؼعؾدونمالموػؿمضيلامطؿوبمسـدػؿماظؿقراة.

موا طؾماظؽوذبيمواظقؿ مؿراًموذربماظـػقسمضؿؾمسـدػؿموضبرم.مماظـقرمسوٕمعـمؼعدوغفو

مدقؿوموالما سقودمؼبمواظعؿؾمواظلرضيماظطرؼؼموضطعماظغلؾامضؾؾماىـوبيمحولمؼبمواظشرب

مشلوماظ مايققاغوتميقمموأطؾماظدؼـموعطؾمواالخؿؿونمواظزغومواظغقؾيما حدماظققممؼب

مؼبماًقوغيوماظربوموأطؾماظزورموذفودةما دقدماظـقبموظؾسما جوغىمبـلوءماظؿزوجمامذغى

م(1)واظؼؿور.مواظؾقاطما عوغي

ممإظبذػىماظلقدماًوعـؽلموماظشقخماٌـؿظريم صمملالم)اغ٥ّمعّٝمبعملمملءماظرمل١ّمؼبمحمملشل٣ّم.

م.مسػمل٧ّمدؼؽملؾمل٣ّموماخّٔماىّٖؼهملمعؽملؾمل٣ّمحظملصملممًلمظػملّٓعمملء(مإضّٕارػ٣ّمح٦ّط

م:اظلؿملّٓمطمملز٣ّمايمملئّٕيآؼهملمآماظضملصملؼمل٧ّمم-

م مدماًل ماٌقرـ  ماحد مامإظباردؾ مآ ماؼي ماظلقد معؽؿى مػذامظعظؿك مايوئري طوزؿ

اظلقدمطوزؿمايلق مايوئريممعؽؿىمزلوحيماٌرجعماظدؼ مآؼيمآماظعظؿكمإظبغصف:م

بعدم..مػؾممزلوحيماظلقدمايوئريممأعواظليممسؾقؽؿمومرغبيمآمومبرطوتفمم)داممزؾف(

م مرقائػماظصوبؽي معبقع مبطفورة مؼؼقل مزؾف( مبوٓموممإنمأو)دام مؼشرطقن بعضمرقائػفؿ

موصؼؽؿمآم...مأصؿقغوم.............ممدونماظؽقاطىمواشلقوطؾؼعؾ

موطمملنمج٦ّابماظلؿملّٓمطمملز٣ّمايمملئّٕيمعمملمغزمل٥ّ:م-

مبل٣ّمآماظّٕغب٤ّماظّٕحؿمل٣ّ

ماظلالممسػملؿملغمل٣ّمومرغبهملمآمومبّٕطمملت٥ّمومبضملّٓم:

                                                                 

 ٘ٓٗ/ ٖكهاٍبد ك٢ ٝال٣خ اُلو٤ٚ : (  ٔ)
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مػذمل1421صظملّٕم11ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمرمملػّٕون

  :ٖساُإِٕاش بألفتأٝ سٕه صاب٠ٛ ا -
ماظرملقب مإٌّجّٝ مدػمللػملهملمطؿملّٟممتقب٢ّ مععملممللمضؼمل٤ّ مؼب ماظزملمملبؽهمل ماظؿمل٦ّم ماِّوقبل ماإلؼّٕاغ٨ّ ؿملضمل٨ّ

ماإلدالع٨ّ"اظؾق٦ّثم م؟"صعمل٥ّمايغمل٣ّ

م مسػمل٨ّمايلؿملينماًمملع"ؼّٕى ماظلؿملّٓ ماظضملصملؼمل٧ّ ماظػمّل٥ّ مأوظبم"ينمأنؽآؼهمل ماإلدالع٨ّ اظؽملصملمملم

مصمملئعملهمل مسؽملمملؼهمل ماظّٓقبؼؽملؿملقبهمل م"…اِّضػملؿملقبمملت مإن مصؿملعمل٦ّل موؼ٦ّاص٢ّ مأػ٢ّم"، مأحغملمملم مجبّٕؼمملن اظعمل٦ّل

حبىملممإظبزؼمملدةمصقّٙمؼبماِّدّظهملموايغمل٣ّموأؼسملمملممإظب٣ّمضبؿمملجماظّٔعقبهملمأومسّٓممجّٕؼمملغؾملمملمسػملؿملؾمل

ماإلذغملممللمؼبمحغملؼملؾمل٣ّمغمملذلملمع٤ّمسّٓمماٌضملّٕصهملم مسؾبؼملّٓة مإذ ما٦ٌّض٦ّع، معضملّٕصهمل مؼب مجمملدقبؼ٤ّ وتؿؾقبّٝ

مدؼؽملؾمل٣ّمواكبسؿعملمملدػ٣ّحب موحعملؿملعملهمل ماظزملمملبؽ٦ّنم"ض٦ّلماِّوزاس٨ّمصؿملؾمل٣ّم:ممإظبوؼرملرلم،"مملشل٣ّ صفملعقبممل

مصؿمل٥ّمايؿملمملةمواظؽملشمل٠ّمواظػمّل٥ّموؼضملؿعملّٓونمؼبماظظملػملم…صؼملؽملظملّٕدونممبّٔاػؾؾمل٣ّممم٤ّمسّٓدغممله ١ّموعممل

مسػملؿمل٥ّ مواظّٓقبال ماظضملمملٕ مػّٔا مؼب مٌممل مم…آٌّبقبّٕ مبمملظعملؿملمملس موسؾقبمملدممإظبوػقملالء ماظضملّٕب عرملّٕط٨ّ

م مسؾمملدتؾمل٣ّ موجقبؾمل٦ّا ماجمل٦ّسمِّغقبؾمل٣ّ مأضّٕبمع٤ّ مدؾقمملغ٥ّمإظباِّوثمملن مؼرملرلم"شرلماظػمّل٥ّ .مطؼملممل

ماًمملعؿملينم ماظػمّل٥ّ مأب٨ّمدضملؿملّٓماالمإظبآؼهمل مض٦ّل موخمملصقبهمل مأعّٕػ٣ّ مؼب صشملكّٕيماكبخؿالفماظظملعملؾملمملء

م مدؼؽملؾمل٣ّ"برملفملغؾمل٣ّ: مسػمل٧ّ مؼؾبعمَلّٕنبون موال مجّٖؼهمل معؽملؾمل٣ّ متقملخّٔ مصؿ٦ّىمم"ال ماظظملعملؿمل٥ّ مػّٔا وإصّٓار

مزبمملظّٟم مؼبمػّٔا موػ٦ّ مظػملؾملفّٕة، ماظّٕقبابّٝ ماظعملّٕن مخالل ماظضملؾقبمملد٨ّ ماًػملؿملظملهمل محغمل٣ّ مؼب بعملؿػملؾمل٣ّ

مبفملخّٔماىّٖؼهملمعؽملؾمل٣ّ.موع٤ّمػؽملمملمؼلؿّٓلقبمإٌّجّٝماظرملقبؿملضمل٨ّمسػمل٧ّم ىؼملؾمل٦ّرماظظملعملؾملمملءماظّٔؼ٤ّمضمملظ٦ّا

ما مأػ٢ّ مع٤ّ ماظزملمملبؽهمل مأنقبأنقب مأنممظغملؿمملبمأو موالمصب٦ّز ماظغملظملمملر مع٤ّ مطؿمملبموظؿملل٦ّا مذؾؾملهمل شل٣ّ

وَصكمِلذؽبامَظعملكبؿملؿؾب٣ّؾبم(م5)اظؿقبيام َصمملْضؿؾبػمُل٦ّاماْظؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽبمحؽبؿملؿبىملؾبموؽبجؽبّٓؿبتؾبؼملؾب٦ّػؾب٣ّؿب غشملؾ٠ّمسػملؿملؾمل٣ّماآلؼمملتماظعملمملئػملهمل

م ماظّٕىبَضمملبكب)ربؼملقبّٓ، مَصسملؽبّٕؿببؽب مَطظمَلّٕؾبوا مبكبمملظػمل4َّاظَّّٔكبؼ٤ّؽب مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽب ماَل ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب موَضمملتكبػمُل٦ّا مبكبمملْظؿملؽب٦ّؿبِمم(، موؽباَل ٥ّكب
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موؽبرؽبدؾب٦ُّظ٥ّؾبموؽباَلمؼؽبّٓكبؼؽملؾب٦ّنؽبمدكبؼ٤ّؽبماْظقؽب٠ّىبمعكب٤ّؽبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمُأوتؾب٦ّاماْظغملكبؿؽبمملبؽبم ماظػمل٥َّّؾب معؽبمملمحؽبّٕمبمؽب مؼؾبقؽبّٕىبعؾب٦ّنؽب موؽباَل اآلخكبِّٕ

 (.29)اظؿقبقبيام حؽبؿمب٧ّمؼؾبضملؿبشمُل٦ّاماْظفكبّٖؿبؼؽبهمَلمسؽب٤ّؿبمؼؽبّٓلبموؽبػؾب٣ّؿبمصؽبمملشكبّٕؾبونؽب

مو متػلرله مؼب ماظطدلدل مآراء ماٌرجع موؼؼدقبم مؼؿقبفف ماظذي ماىزؼيممإظبضقظف مضؾقل سدم

مؼبمذاتماظقضًم معشرلا مابـماىـقدمبدخقلماظصوبؽيمؼبممإظبعـفؿا عـمؼمخذمعـفؿم"حؽؿ

م"اىزؼي مضوئي: ماٌللظي مؼب مشقوبماإلعبوع موؼيحظ مالم". ممّمممل ماٌلفملظهمل مؼبمػّٔه ما٦ٌّض٦ّع إنقب

مأح٦ّال مؼب مبمملظؿقبؿؾقبّٝ مب٢ّ مبمملظظملقّٙماًمملرج٨ّ، مال مصعملؾملمملئؽملممل، مضؾ٢ّ مع٤ّ مػّٔهممؼؾبؽملعملّّ عؽملؿقػمل٨ّ

م موأدظملمملرػ٣ّ مطؿؾؾمل٣ّ مع٤ّ مصؾملؼملؾملممل مأو معؽملؾمل٣ّ مسعملمملئّٓػ٣ّ مواكبدؿؼملمملع معمملمم…اظؽملقػملهمل حؿقب٧ّمضبزمل٢ّ

ماظظملّٕضهمل واظرملؾؾملهملم".مث٣ّقبمؼسملؿملّٟمغمملضالمرواؼهملماظ٦ّادشمل٨ّ:م"ميغمل٤ّماظّٕط٦ّنمإظؿمل٥ّمؼبمعضملّٕصهملمػّٔه

مبؾبينمسػمل٧ّماالسؿؾمملط،مصقّٕعوملمدعمملؤػ٣ّمظػملرملقبؾؾملهمل،مخبالفمع٤ّم تعمل٦ّممؼبمععملمملممايعملؿملعملهملمؼبمعممل

م."هملمطؿمملبالمطؿمملبمظ٥ّموالمذؾؾمل

مضقظفم مطؿوبمادؿداللمحبؽؿماجملقسام نقب مذؾفي مظؾصوبؽي مبلنقب ع٤ّمشل٣ّم"واكبدؿدالظف

مطؿمملب مؼبمم"ذؾؾملهمل مطمملن معممل معـ٢ّ مصؿملؾملممل مؼغمل٦ّن ماظيت ماظظملّٕق مع٤ّ موشرلػ٣ّ ماجمل٦ّس ؼرملؼمل٢ّ

موع٤ّمػؽملممل،مطبػملّٙم ماظرملؾؾملهمل. إنقبمحغمل٣ّماىّٖؼهملمؼرملؼمل٢ّمػّٔام"رأيمعظملمملده:ممإظباجمل٦ّسمع٤ّ

ما ممبظملؾمل٦ّم مطؿمملبؿملممل مط٦ّغ٥ّ ماٌرملغمل٦ّك مسػمل٧ّمم…ِّوظ٦ّؼقبهملاظظملّٕد مطؿؾؾمل٣ّ ماكبذؿؼملمملل مبكملسؿؾمملر وذظ١ّ

ماظػمّل٥ّم موتلؼملؿملهمل مواٌضملمملد ماظؿ٦ّحؿملّٓ مطضملعملؿملّٓة ماإلشلؿملقبهمل مايعملؿملعملؿملقبهمل ماِّدؼمملن مع٤ّ مإاّل متؾبضملّٓ مال سعملمملئّٓ

أنمع٤ّمأػ٣ّمطؿؾؾمل٣ّمطؿمملبماظغملؽملّٖاربقبمملممإظب)غرملرلمؼبمػّٔاماظزملّٓدمم"إرادت٥ّمإظبوغلؾهملمط٢ّقبمذ٨ّءم

م ماظضملصملؿمل٣ّ"أي مإٌّ"اظغملؽملّٖ مأنقب مػ٦ّ مػؽملممل مإذا مغالحصمل٥ّ معممل مح٦ّلم(. مبؾقىمل مضمملم ماظرملؿملضمل٨ّ جّٝ

م مإضمملصهمل مأعّٕػ٣ّ، مؼب ماإلصؿمملء مضؾ٢ّ مسدلممإظباظزملمملبؽهمل، ماظّٓقباخػمل٨ّ ماظشملمملئظملهمل مبمملغؿصملمملم اػؿؼملمملع٥ّ

مع٤ّمخاللماٌزملمملدرماإلدالعؿملقبهملمع٤ّمطؿنملمتظمللرلموصعمل٥ّموأؼسملمملمع٤ّم مورعمل٦ّدؾملممل درادهملمسعملمملئّٓػممل
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م ماظضمل٦ّدة ماإلؼّٕاغ٨ّممإظبخالل ماظرملؿملضمل٨ّ مإٌّجّٝ مأخّٔ مؼضملين معممل موػ٦ّ مغزمل٦ّصؾملممل. مو اظشملمملئظملهمل

مهملماظشملمملئظملهملمبضملنيماالسؿؾمملر.إغلمملغؿملقب

مربؼملّٓمحلنيمصسمل٢ّمآ:آؼهملمآمم-

م موؼعد ماظلقد مآا محل مصضؾ معربؿد مواظؽؿوبماٌفؿؿ ا ماٌػؽرؼـ مـ أنمؼؼقل:

موؼذػىم ماظقثـق ا محران موروبؽي ماٌعؿدان مؼقحـو مغصورى مأو ماٌـدؼو مصرضؿون: اظصوبؽي

معـمحبقثمأخرىامسؾكما رج معـمحبٌم ظؾقديمدراوورامم"ـدائققناظصوبؽيماٌ"علؿػقدًا

جوغىماظقفقدمواظـصورىمعـمأػؾماظؽؿوبمؼعدونممإظباظصوبؽيماظذؼـمذطرػؿماظؼرآنم"أنممإظب

عـماٌـدؼواموالمذؽمؼبمأنمادؿماظصوبؽيمعشؿؼمعـما رؾماظعدليم)صمبمأ(مأيمشطسام

 ثؿمدؼطماظغ اموػقمؼدلمبيمرؼىمسؾكماٌعؿداغق .

م معـ مآمؼـػرد مآمصضؾ مآؼي ب مسؾؿوءماظدؼـمواٌػلرؼـمبؿقػظفمسؾكمضؾقلموظعؾ

ماآلؼوتماظ مادؿماظصوبؽيمبوآلؼي:غلخ مصقفو مصؾـمؼؼؾؾم" مورد مؼؾؿغمشرلماإلديممدؼـًو ؿب وعؽب

موػق ماًودرؼـامإذمضول:معـف معـ ماآلخرة ماىقابام نمعدظقلمػذهم"ؼب غؿقػظمسؾكمػذا

مظألوظب ماظـوغقي مغػرضمغلخ محؿك متؾؽا معدظقل معع مؼؿـوصك مال مإرادةماآلؼي ماظظوػر م ن ا

اإلديمممبعـوهماٌصطؾ امطؿومؼؾقحمذظؽمعـمردرػواموػقماالظؿؼوءمسؾكمضوسدةماإلميونمبوٓم

م. واظققمماآلخرمواظعؿؾماظصوحل.موػذامعومتؼرهما دؼونماٌشورمإظقفومؼبماآلؼي

ماظرملؿملّْمربؼملّٓمج٦ّادمعطملؽملؿمل٥ّم:م-

ضقممؼؼرونم"ظصوبؽ :وؼؼذلبماظشقخمربؿدمجقادمعغـقيمعـماظصقابمسـدعومضولمؼبما

بوٓموبوٌعودموبؾعضما غؾقوءاموظؽـفؿمؼفؿدونمبؿلثرلماظـفقممؼبماًرلمواظشرامواظصقيم

ماذؿؼمتلؿقيماظصوبؽيمعـمرؾلم ؿب موسؾكمخيفمعؽب ماآلن. ماظعراق مؼب مروئػي موعـفؿ واٌرضا

معـ معشؿؼي ماظؿلؿقي مأن معغـقي موجد موتقضلا مشطس مأي مأيم"اظعدلاغقي ماظـفقم رؾلت

عدػؿمبلضدمما دؼونمؼبماظؿورؼخ.موؼؾدومظلمأنمعغـقيمارؾعمسؾكمدؾلؾيماٌؼوالتماموؼ"رؾعً
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ما بمأغلؿوسمعوريماظؽرعؾلمؼبمذبؾيم ام1901–م1900ؼبماظعوممم"اٌشرق"اظ محدلػو

 . اذؿؼوقمتلؿقؿفؿمعـماظضقءمإظبوذػىمصقفوم

مُطؿىموضقؾامغػكمخوعـؽلمأنمؼؽقنماظص ماظدؼـامالمصقؿو وبؽيم غفمغظرمؼبمواضعمػذا

ظزملمملبؽهملمؼضملّٓقبونما":مدؼوغيمعؿػرسيمعـما دؼونما خرىمبؾمغظرمإظقفومطدؼوغيمعلؿؼؾي.مضول

مأومإغؾمل٣ّمسبػملهملمأخّٕىم مواظؽملزملمملرىمواجمل٦ّس، ماظؿملؾمل٦ّد ماظـالثهمل: مذضملنملمبضملّٚماِّدؼمملن ع٤ّ

مذطّٕغمملمؼبمت٦ّضؿملّّماظؽملعملشملهملماِّوظب،م شرلمػقملالء؟مواى٦ّابمسػمل٧ّمذظ١ّ:مضّٓمسػمل٣ّمع٤ّمبضملّٚمعممل

عسمل٧ّمعمملمغعملػملؽملمملهمع٤ّمطػملؼملمملتمبضملّٚماظظملعملؾملمملء،مع٤ّمأغؾمل٣ّمذضملؾهملمع٤ّمصالمدظؿمل٢ّمسػمل٧ّمعمملمضؿمل٢ّ،موضّٓم

مغعملػمل٥ّمؼبماى٦ّاػّٕمس٤ّمشرلمواحّٓمع٤ّماظظملعملؾملمملءم اظؿملؾمل٦ّدمأومأغؾمل٣ّمذب٦ّدؿمل٦ّنموأعـممللمذظ١ّمممممل

ماىّٖمم مذطّٕغممل معممل مععملؿسمل٧ّ مظضمل٢ّ مب٢ّ موعمملظ١ّموشرلػ٣ّ، مواظلّٓي، محؽملؾ٢ّ، مواب٤ّ طمملظرملمملصضمل٨ّ،

مخبالص٥ّ.

ذرمظؾػؼفوءماظذؼـمٕمؼـظروامؼبمأعرموظعؾماًوعـؽلمؼبمطؾؿؿفماظؿوظقيمضدممغؼدًامشرلمعؾو

مبقـفؿامضول:م ماظدؼـموػقمحلفبقب واي٠ّماظّٔيمؼؽملؾطمل٨ّماالسذلافمب٥ّمػ٦ّمأغؽملمملمالمغضملّٕفم"ػذا

مإظؿملؾملمملم ماٌؽملؿؼمل٦ّن مأصؾّّ مواظيت ماظؿمملرطبؿملهمل، ماظؽملقػملهمل مشلّٔه ماظّٓؼؽملؿملهمل مواِّحغملمملم ماٌضملمملرف ع٤ّ

متلغمل٤ّماظؽملظملّٗممبالحصملؿ٥ّم مطـرلًا موؼبمسعملّٕمبالدغممل،مذؿملؽممًل عضملّٕصهملممإظبع٦ّج٦ّدؼ٤ّمبنيمأؼّٓؼؽملممل

ما٦ٌّض٦ّعمصبّٓمؼبمحعمل٢ّماظؾقىملما٦ٌّض٦ّس٨ّمصؿمل٥ّمصّٕاشممًلمطؾرلًامٕم أصقمملبؾملممل،مواظؾمملحىملمؼبمػّٔا

م.ؼلّٓقبمعّٝماِّدّٟ

مسؾكمعومغشرمعـم ماالريع )طػملؼملهملمصمملردؿملهملمتضملينماظضملؽبػمَل٣ّموإحّٓىمصقّٟم"درصش"وبعد

ماٌؽملّٓائ٨ّمايالظ٨ّمدمملٕمجقؿملػمل٨ّمع٤ّمصمملبؽهملماِّػ٦ّاز( مبضملّٓمربّٕرػممل ماظزملمملبؽهمل،مضمملبػملوملمصؿملؼملممل

صؿـمعبؾيمسؼوئدػؿماظ مؼدقبسقغفوموؼصرونمسؾقفوماظؿقحقد.موؼلؿشفدمآؼيم"وعـؽل:مضولماً

إشل٨ّمعؽمل١ّمط٢ّمذ٨ّء،مؼمملمسصملؿمل٣ّمؼمملم"آماًوعـؽلمعـمبقثيماظؿقحقدماظـصماٌـدائلماظؿوظل:م

مع٤ّم مآماٌؿضملممللماظغملّٕؼ٣ّ،مسالمضّٓرت١ّمسػمل٧ّمط٢ّمذ٨ّء،مؼممل مؼممل مسصملؿمل٣ّ، مؼممل محغملؿمل٣ّ مؼممل دؾقمملن،
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معؽملف٨ّماٌقملعؽملني،مؼمملمسّٖؼّٖمؼمملمحغملؿمل٣ّ،مظؿملّٗمظ٥ّمذؾؿمل٥ّ،موالمغصملرلم،مؼ مراح٣ّماٌقملعؽملني،مؼممل ممل

م.١ّبفملزلؼمملمع٤ّمظؿملّٗمظ٥ّمذّٕؼ١ّمؼبمضّٓرت٥ّ،مادؾّّم

مؼبمحؽؿماظصوبؽيماٌـدائق مػقم ماإلؼراغقي ماظدوظي معرذد مأطده معو أنمؼبمسؼوئدػؿم"إن

معبؾيمعـماظعؼوئدماظؿقحقدؼيمايّؼيماٌؼؾقظياموزعرةمعـما بورقؾماٌـوصقيمظؾعؼقدةماظؿقحقدؼي

اسؿؼودػؿممبومؼلؿكمعـدادػقلم"اًوظصي.موؼع مبو بورقؾماٌـوصقيمظؾؿقحقدماًوظصمػقم

ؿبمدؾ مآم ب موؼؼرغقنموغبدهاموأغفمأحدماٌيئؽيماٌؼرمتعوظباظذيمؼؼقظقنمسـفمبلغفمأولمع

مؼبمبعضماظؾقثوت مأزلف ممبلدؿ)اآلؼوت( اموعـمذظؽمعومؼرىماظؿقدؾمبوٌيئؽيمتعوظباظربقب

مؼلؿقغ ماظذؼـ ماظؾشرمبلزلفؿ مأبل مآدم مادؿ موؼذطرون ماٌؼرب ا معـ موؼعؿدلوغفؿ مسـدػؿ وء

ماٌؼدديم موا عوطـ ماٌؼددي ما غفور مسؾك موؼلؾؿقن ماٌيئؽيا مؼبمسداد ماظليم مسؾقف وضبقك

موسؾكمايقوةمودؽونمسوٕما غقارموشرلمذظؽ.

رمبومٕمطؾمعومأصص مبفمآؼيمآمسؾلماًوعـؽلمؼبمأعرماظصوبؽيمطونمرقققًوامظؽـفم

مظدىم معـفؿمتلوؼؾمسيضؿفؿمبوٌوءمايلموتعرؼػفؿمظعوٕماظـقراموأيمدؼـمطبؾقمممو ؼلؿع

مطقدقؾيم مؼبمرؼقدفؿا معـوزظي مظؾؿوء مصبعؾقن مإذ مصفؿ مواظضقوء؟ مبوٌوء ماظعيضي معـ اظصوبؽي

مالم موضد ماظـفر. مودط موػؿ ماظؼدؼؿ مايل مؼذطرون موإ و ما غفور مسؾك مؼلؾؿقن مال ظؾعؾودةا

ممآؼيمآمخوعـؽلمبوظصوبؽيماٌـدائق مسـمعفوعفمطؿرذدمظدوظيمؼؼطـفوماٌلؾؿمؼـػصؾماػؿؿو

مآمواٌلققلمواظقفقديمواٌـدائلمواظزرادذ مواظؾفوئلاموػقمبذظؽمتػققمسؾكمدؾػفمآؼي

مؼبم مؼظفرون مبنؼران مصوظزرادذؿققن ما خرىا موا دؼون ماظؽؿوب مأػؾ مععوعؾي مؼب اًؿق 

م. ؾقضوءماظـورعيامععمأغفؿمسؾكمدؼـمعـلقخمبوإلديماجملوظسماظرزلقيمبـقوبفؿماظ

طونمػذاماظؿفوػؾمواىفؾمضدميًومبلعرماظصوبؽيامواظلؽقتمسؿومذوعمبـفودؿفؿمب م

م.امرشؿمذطرػؿمؼبماظؼرآنعـفماظعوعيمؼبمجـقبماظعراقاموسوغكماٌـدائققنمعومسوغقا

م
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 :ٛـٕشٖــي اجلـبَ قٗإ: وَ احلٍابمٛ -
مأحلـػو(موػقمحـؾؾلماٌذػىمصؼول:ماظصوبؽيم751-تمورػفؿمابـمضقؿماىقزؼيم)

معـماجملقسمصوخذماىزؼيمعـفؿمتـؾقفمسؾكمأخذػومعـماظصوبؽيمبطرؼؼم ؟مصونما وظبحواًل

عؾوقبيموالمؼـؾًمشلؿمممإظباجملقسمأخؾٌما عؿمدؼـًوموعذػؾًوموالؼؿؿلقبؽقنمبؽؿوبموالؼـؿؿقنم

ؾلمطؾرلمؼبمعذػؾفموتؾؿقذمذقخمطؿوبموالذؾفمطؿوب.مانمػذاماسذلافمضؿ مسـمصؼقفمحـؾ

مذؾفمطؿوبمظؾصوبؽي.مأوػو(مبؽؿىم726-ابـمتقؿقفم)تماإلديم

 :اُـــــــــــــٛ الٍعىـــــسٍٗف ٕـــأب: احلٍفٗٛ -
اظؽؿوبموذطرمذظؽمعػ مبغدادممأػؾحـقػيماظـعؿونمشلذاماظطوئػيممبعوعؾيممأبقاسذلفم

متػمأبق ماٌعوغلمسـد مروح متػلرله ماآلظقدلمؼب ماآلؼي)اظــوء موضدم62لرله ماظؾؼرة مدقرة معـ )

ظقلقامبعؾدةممأغفؿحـقػيمؼؼقل:ممأبقمواإلعومورػفؿممبومورػفؿماظشفردؿوغلموزادمضؾقًي.م

 ؼعظؿقنماظـفقممطؿومغعّظؿماظؽعؾي.موإ ومأوثون

مأناظعقبيعيمجيلماظدؼـمسؾدماظرغبـماظلققرلمؼبمطؿوبفمحلـماةوضرةامموأغصػفؿ

م ماًؾؼمإدرؼس)ع(اظـ  متقحقدم :آمإظبمدسو موػل ماظصوبؽي مسؼقدة موطوغً صلجوبقه

مواظطفورةمواظـقمموشرلمذظؽ. آ

م ما وان مآن مغؼقل ممأنوؼبماًؿوم ماظظؾؿ سـمعبقعماظطقائػمواٌؾؾممواإلجقوفؼؾبرصع

موعـفومروئػيماظصوبؽيماٌـدائق موانمؼلخذوامحؼفؿمأدقةمبؾؼقيماظطقائػماظعراضقيماٌكؾصي.

 :ٛالػافعٗ -
ماظش ماعو انماظصوبؽيمصبقزمانمتعؼدمشلؿماظذعيمبوىزؼيممانمٕموزممإظبوصعقيمصذػؾقا

معـوطقؿفؿمالنمعؾـكمهرؼؿماظـؽوحماالحؿقوطم.

م

م
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 املالهٗٛ: -
مم ممأناىزؼيمصبقزممإنوطذظؽممإضرارػؿمزجبقاضوظقا مأوتضربمسؾكمطؾمطوصرمطؿوبقًو

مشرلمطؿوبل.

مط٢ّمذبمملئّّماظزملمملبؽهملم؟أس/مػ٢ّمضب٢ّمظػملؼمللػملؼملنيم

ماظزملممل مبمملظؿ٦ّحؿملّٓمومالمتعملّٕمبمملظ٦ّثؽملؿملهملمومضّٓموردمذطّٕماظزملمملبؽهملمؼبماج/ ماظيتمتقملع٤ّ ظعملّٕآنمبؽهمل

ماظؿمملظؿملهمل ما٦ٌّاضّٝ مؼب م)اظاظغملّٕؼ٣ّ ماٌمملئّٓه:62ؾعملّٕه: م17:،اييمل69، مؼضملؿدلػ٣ّ مو مأػ٢ّ(

م ماٌلػملؼملني مو ماظؽملزملمملرى مو ماظؿملؾمل٦ّد مبني مو مبؿملؽملؾمل٣ّ معلمملوؼممًل مأغظمللؾمل٣ّطؿمملب مضّٓ مو مأصؿ٧ّ،

،مومواصعمل٥ّمسػمل٧ّماِّدمملسّٕاقمسػمل٧ّمػّٔامحؽملؿملظملهملمبفملخّٔماىّٖؼهملمع٤ّمصمملبؽهملماظضملمأب٦ّماإلعمملم

م ماٌمملئّٓةم)اظؿمل٦ّمماح٢ّمظغمل٣ّماظشملؿملؾمملتموممأب٦ّماإلعمملمذظ١ّ مؼبمد٦ّرة مجمملء معممل معـ٢ّ ؼ٦ّدّٟمو

م(5اظغملؿمملبمح٢ّمظغمل٣ّمومرضملمملعغمل٣ّمح٢ّمشل٣ّ(م)اٌمملئّٓهم:ممأوت٦ّارضملمملمماظّٔؼ٤ّم

ماظؽؿوبموماٌرادمسـمذظؽمذبوئقفؿم.مأػؾاظؽرمييمضدمدظًمسؾكمحؾمرعوممماآلؼيػذهم

مامعقحدونمأغفؿماظعؾؿوءمبعضمذطرهمصقؿومعذػؾفؿمعـمهصؾماظذيوم:اظعملّٕريبمضمملل

ممصوسؾيموأغفوماظـفقممتلثرلموؼعؿؼدون مماظرازيمواخؿور. ماماظؽقاطىمقنؼددؼمضقممأغفؿ:

ماظعوٕمػذامأعرمتدبرلمصقضمآمأنممبعـكمأومامواظدسوءمظؾعؾودةمضؾؾيمجعؾفومآمأنممبعـك

مأغفؿمرأىمعـمصؿـفؿ.ممعـفؿماظؿزوجمحؽؿمؼبمؼفوءاظػمراءأماخؿؾػًمػذامسؾكموبـوء.ممإظقفو

موأغفؿمواظـصورىاماظقفقدموب مبقـفؿميووؿصمامواظؿؾدؼؾماظؿقرؼػمدخؾفمطؿوبمأرقوب

مورضملمملمماظشملؿملؾمملت،مظغمل٣ّمأج٢ّماظؿمل٦ّم):وجؾمسزمآمظؼقلمعـفؿماظزواجمؼص مػذاممبؼؿضك

متاٌقملعؽملمملمع٤ّمواحملزملؽملمملتمشل٣ّ،مح٢ّمورضملمملعغمل٣ّمظغمل٣ّ،مح٢ّماظغملؿمملبمأوت٦ّاماظّٔؼ٤ّ

مماآلؼهملم(ضؾػملغمل٣ّمع٤ّماظغملؿمملبمأوت٦ّاماظّٔؼ٤ّمع٤ّمواحملزملؽملمملت محـقػيمأبلمعذػىموػذا.

م.وروحؾقف
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وجوءمؼبماٌقدقسيماظػؼفققبيماظؽقؼؿققبيموجقدمخيفمب ماظعؾؿوءمؼبمعللظيماإلضرارمععم

ماٌقاضعماظشقبقعققبيامإذمؼرىماظؾعضمأغفمالمصبقزمإضرارػؿمؼبم موذظؽمسؾكمشرار ماىزؼي أخذ

جقازمإضرارػؿممإظباٌشرط موأػؾماظؽؿوبامؼبمح مذػىمأبقمحـقػيممجزؼرةماظعربمطلوئر

ؼبمبيدماإلديمموأخذماىزؼيمعـفؿمبـوءمسؾكمأغقبفؿمغصورىاموأنقبمتعظقؿفؿمظؾؽقاطىمظقسم

م .عـمبوبماظعؾودةمشلو
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 السادس بحثامل

 ريفةــــوية الصــــاديث الهبــوصايا واالحال

 انات التوحيديةيل الديمو أديو ـباملعاي

 الدٖاٌات التٕسٗدٖٛ: -
معملؿ٢ّمبطملرلمح٠ّم:اظ:محّٕعهملماِّوظبمم-

مسؽبؼملؿبٍّٕوم:مم مبؿب٤ِّ ماظػمل٥َّّكب مسؽبؾؿبّٓكب عؽب٤ّؿبمَضؿؽب٢ّؽبمغؽبظمْللـبمملمعؾبضملؽبمملػؽبّٓـبامَظ٣ّؿبمؼؽبِّٕحؿبمم))ممللؽبم:م)ص(َض سؽب٤ّؿبماظؽملمبؾكب٨ّىبمس٤ّؿب

م.(1)((م"عـبمملرؽبائكبقؽبهمَلماْظفؽبؽملمبهملكبموؽبِإنمبمِرضَبؾملؽبمملمَظؿملؾب٦ّجؽبّٓؾبمعكب٤ّؿبمعؽبلكبرلؽبةكبمَأرؿببؽبضملكبنيؽبمسؽبممل

اإلديممورسوؼؿفمإلػؾماظذعيموحػظمتلطقدماػؿقيمودالظيمػذامايدؼٌمواضقيمسؾكمم

ذعورػؿموأغػلفؿموأعقاشلؿامإلغفؿمؼبمطـػماإلديممورسوؼؿفموحػظف.مودلمأؼضومسؾكمخروجم

ماٌلؾؿمعـمإديعفمبوسؿدائفمأومضؿؾفمظؾذعلمحبقٌمالؼرىماىـيموالمؼشؿمرضبفو.

مف:عملّٔاظ:محّٕعهملماظـمملغؿملهملم-

ماظُؾفكبمم مرؽبدؾبقلؾب مغؽبمملٍر:  َضولؽب معكب٤ّؿب مبكبلكبؿملمملطلب ماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب مؼؽب٦ّؿبمؽب محؾبّٓمبَظ٥ّؾب مذكبعىبؿملهبممل مَضّٔؽبفؽب م ضؿمل٢ّم"عؽب٤ّؿب

معؽبمملمؼؾبعمَلممللؾب،مَضممللؽب:مؼؾبعمَلممللؾبمَظ٥ّؾب:ؼؽبمملمابؿب٤ّؽبماْظغمَلمملصكبّٕ م.م(2)مظكبؼملؽبغمْلقؾب٦ٍّل:معؽبمملمَأذؽبّٓنب

ظؽرؼؿماظذيم)ص(معـماظؼرآنماقيماظـ مربؿدما غلوغوػذاماٌعـكماظذيمإدؿؼوهمردقلم

مغكبلؽبمملءفبم}ؼؼقل: موؽبَظممل معكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿب مؼؽبغمُل٦ّغؾب٦ّامخؽبؿملؿبّٕـبا مسؽبلؽب٧ّمَأنؿب مَض٦ّؿبٍم معكب٤ّؿب مَض٦ّؿبمفب مؼؽبلؿبكؽبّٕؿب مَظممل مآعؽبؽملؾب٦ّا ماظَّّٔكبؼ٤ّؽب ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل

مَأغؿبظمُللؽبغمُل٣ّؿبموؽبَظمملمتؽبؽملؽبمملبؽبّٖؾبوامبكبمملْظفمَلْظعمَلمملبكبمبكبؽؿبّٗؽبماظكبمملدؿب متؽبػمْلؼملكبّٖؾبوا موؽبَظممل معكبؽملؿبؾملؾب٤ّمب مؼؽبغمُل٤ّمبمخؽبؿملؿبّٕـبا مسؽبلؽب٧ّمَأنؿب مغكبلؽبمملءلب ٣ّؾبمعكب٤ّؿب

م.(3){اْظظمُللؾب٦ّقؾبمبؽبضملؿبّٓؽبماْظكمِلميؽبمملِنموؽبعؽب٤ّؿبمَظ٣ّؿبمؼؽبؿؾبنملؿبمَصفمُلوَظؽكب١َّمػؾب٣ّؾبماظصملَّمملظكبؼملؾب٦ّنؽبم

                                                                 

 2ٕ/  ٕٗ(  ػٔلح اُوبه١ء ، اُؼ٢٘٤ : ٔ)
 1ٕٓ/  ٙٔغ اُيٝائل ا٤ُٜض٢ٔ : ٓغ(  ٕ)

 ٔٔاُؾغواد / (  ٖ)
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مم:اظّٔع٨ّمهّٕؼ٣ّمزػمل٣ّم-

ععملّٕقبامم،ع٤ّمزػمل٣ّمذعؿملقبمملمعقملدؼمملماىّٖؼهملم))مم:انمردقلمآمضول سـمسؾدآمبـمجرادام

مم.(1)م((ؿ٥ّ،مصفملغمملمخزملؼمل٥ّعبّٔ

مؼـطؾؼمعـمطيمماظؾوريمؼبمطؿوبيماظعزؼزو كبرلـبامؼؽب}:ػذا مملَأؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّاماجؿبؿؽبؽملكبؾؾب٦ّامَط

مِإنمبمبؽبضملؿبّٚؽبماظصمل٤َّّىبمِإثؿب٣ّفبموؽبَظمملمتؽبفؽبلمبلؾب٦ّاموؽبَظمملمؼؽبطملؿبؿؽبنملؿبمبؽبضملؿبسملؾبغمُل٣ّؿبمبؽبضملؿبسملـبمملمَأؼؾبقكبنملنبمَأحؽبّٓؾبُط٣ّؿبمَأنؿبمؼؽبفمْل ماظصمل٤َّّىب ُط٢ّؽبمعكب٤ّؽب

ماظػمل٥َّّؽبمتؽب٦ّمب مِإنمب ماظػمل٥َّّؽب موؽباتمبعمُل٦ّا مَصغمَلِّٕػؿبؿؾبؼملؾب٦ّهؾب معؽبؿملؿبؿـبممل مَأخكبؿمل٥ّكب ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمِإغمبمملمخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُط٣ّؿبمم*ابفبمرؽبحكبؿمل٣ّفبمَظقؿب٣ّؽب

م مِإنمب مَأتؿبعمَلمملُط٣ّؿب ماظػمل٥َّّكب مسكبؽملؿبّٓؽب مَأْطّٕؽبعؽبغمُل٣ّؿب مِإنمب مظكبؿؽبضملؽبمملرؽبُص٦ّا موؽبَضؾؽبمملئكب٢ّؽب مذؾبضملؾب٦ّبـبممل موؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُط٣ّؿب موؽبُأغؿبؽب٧ّ مذؽبَطٍّٕ اظػمل٥َّّؽبمعكب٤ّؿب

م(م2).{سؽبػملكبؿمل٣ّفبمخؽبؾكبرلفبم
ياموػؿمأوظؽؽماةؿؿقنمحبؿكمزؾؿمأػؾماظذعؼبم"وؼبمذظؽمؼؼقلمؼؼقلمطقظدتلقفر:

م مشرلماٌلؾؿ ا معـ مسواإلديم بوٌعصقيموتعديماظشرؼعي.مصػلمؾكمعـمزؾؿفؿمطونمضبؽؿ

مسؿولم مأحد مزؾؿ مضد مثور مسـدعو مبؼلقة ماظشعى مظؾـون مإضؾقؿ محوطؿ مسوعؾ ماٌرات بعض

مصلغوم مروضؿف مصقق موطؾػف مععوػدـباا مزؾؿ م)عـ م: ماظردقل مضوظف ممبو مسؾقف مصقؽؿ اظضرائىا

ؼبمطؿوبفم)ػبسم Porter قمماظؼقوعي(.موؼبمسصرمأحدثمعـمػذامعومرواهمبقرترحفقففمؼ

مايوطؿمضدماشؿصؾفمعـم م ن مسؿر مػدعف ماٌقضعمعلفد مؼبمػذا مطون مأغف دـ مؼبمدعشؼ(

م."ؼفقديمظقؾ مسؾقفمػذاماٌلفد!

 ِىل  اٌلوٌخ االٍالُِخ ِٓ ادلىؽلَٓ ِٓ اٌلَبٔبد األفوي: -

ػؿما ضؾقوتمعـمأػؾماظؽؿوبمداخؾمم-حقدؼيما خرىعـماظدؼوغوتماظؿقم-أػؾماظذعي

ماظدوظيماإلديعقيم..

                                                                 

 ٖٖٔ/  ٖاٍل اُـبثخ ، اثٖ األص٤و : (  ٔ)

 ٖٔ -ٕٔاُؾغواد /(  ٕ)
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ؼؼقلماظلقدماٌـؿظري:مؼبمبقونمسظؿيماإلديممواحذلاعفمظألدؼونماظؿقحقدؼيما خرىم

ماٌعروصيما دؼونمأنمإالمطـرلةامحوظقوماظعوٕمؼبماظلوئدةما دؼونموعـفوماظدؼوغيماظصوبؽقي:مإن

مسـمواظؾعقدةماظؽدلىامواظؼقوعيماظغقىموسوٕمآمبقحداغقيمفوأتؾوسمؼمعـماظ ماظؿقحقدؼي

موػلمثيثيامدقىمظقلًما وثونموسؾودةماٌودؼي موضد.مواإلديمماظـصراغقيموماظقفقدؼي:

مذؽمظدؼـومؼؾؼمٕمحؿكما(جقؾمبعدمجقيمأي)مماظؿقاترمررؼؼمسـما دؼونمػذهمإظقـومورؾً

ماظؿقراةمطؿوبقفؿومومواظـصراغقيمقفقدؼياظماظؽرؼؿماظؼرآنمأؼدموضدمإشلقيامطقغفومؼب

مؼلؿدسلمػذامأنمإالمامأؼضوماظصوبؽيمتلؼقدمسؾكمطونموإنماظؼرآنمزوػرمانمواإلنقؾاطؿو

ماظػؼفوءموصؿووىماظقاردةما حودؼٌمرؾؼًموضد.مػـوماظقفماظؿطرقمؼلعـومالمعطقالمحبـو

مخيلموعـم.مأؼضوم-ماظزردذؿقيماظدؼوغيمأتؾوعم-ماجملقسمسؾكماظؽؿوبمأػؾمأحؽوم

مموأزل موأعبعمأطؿؾماالديعلماظدؼـمأنموجدتمامبفومضؿًماظ ماظؽـرلةماظدرادوت

ماوآخرماإلشلقيما دؼونمخومتمػقماالديعلماظدؼـمان:ممأخرىموبعؾورةماظؿقحقدؼياما دؼون

موعلرلمرقق معـفٍمخيلمعـمواالجؿؿوسقيماظػردؼيمحقوتفؿمؼبماظـوسمػداؼيمعـمعرحؾي

م.م(1)مخؾؼفؿمعـماظغوؼيمإظبماظقرقلمدؾؾميظفخمعـماؼرؼفؿمجوعع

موؼّٕويماظرملؿملّْماظزملّٓوقمعمملمؼؽملمملظ٥ّمأػ٢ّماظؿ٦ّحؿملّٓمع٤ّمشظملّٕانماظّٔغ٦ّبمودخ٦ّلماىؽملهمل:م-

مآمؼعذبمالمبشرلامبويؼمبعـ مواظذي:مموآظفمسؾقفمآمرؾكمآمردقلمضولم

مإذامإغف:ممماظليمسؾقفمضولمثؿمامصقشػعقنمظقشػعقنماظؿقحقدمأػؾموإنمامأبدامعقحدامبوظـور

ماماظـورمإظبماظدغقومدارمؼبمأسؿوشلؿمدوءتمبؼقممتعوظبومتؾوركمآمأعرماظؼقوعيمؼقممطون

مبوظـورمهرقموطقػم؟ماظدغقومدارمؼبمغقحدكمطـوموضدماظـورمتدخؾـومطقػمربـومؼومصقؼقظقن

مالمأنمسؾكمسؼدتموضدمضؾقبـومهرقموطقػم؟ماظدغقومدارمؼبمبؿقحقدكمغطؼًموضدمأظلـؿـو

مأؼدؼـومهرقمطقػمأمم؟ماظذلابمؼبمظؽمسػرغوػوموضدموجقػـومهرقمطقػمأمم؟مأغًمإالمإظف

ماظدغقومدارمؼبمأسؿوظؽؿمدوءتمسؾودي:مجيظفمجؾمآمصقؼقلمإظقؽامبوظدسوءمرصعـوػوموضد

                                                                 

 ٔٓٔظ: ا٤ُْـ أُ٘زظو١، ٖٓ أُجلأ ا٠ُ أُؼبك، ؽٞاه ث٤ٖ ٛبُج٤ٖ / (  ٔ)
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مبؾ:مموجؾمسزمصقؼقلم؟مخطقؽؿـومأممأسظؿمسػقكمربـومؼو:ممصقؼقظقنمامجفـؿمغورمصفزاؤطؿ

مصقؼقظقنمسػقيا موجؾمسزمصقؼقلم؟مذغقبـومأممدعأومرغبؿؽ: :مصقؼقظقنمرغب امبؾ:

مموجؾمسزمصقؼقلم؟مذغقبـومأممأسظؿمبؿقحقدكمإضرارغو مأسظؿامبؿقحقديمإضرارطؿمبؾ:

مجيظفامجؾمآمصقؼقلمامذهمطؾمودعًماظ مورغبؿؽمسػقكمصؾقلعـومربـومؼو:مصقؼقظقن

مإظفمالموأنمحقديبؿقمظلماٌؼرؼـمعـمإظلمأحىمخؾؼومخؾؼًمعوموجيظلموسزتلمعيئؽ 

مم.(1)اىـيمسؾوديمادخؾقامتقحقديمأػؾمبوظـورمأرؾلمالمأنمسؾلموحؼمشرليا

م:اإلدالممبممل٦ٌّحّٓؼ٤ّمع٤ّمأػ٢ّماظغملؿمملبؼبممذؾملمملداتمسػملؼملمملءماظطملّٕبم-

صوظقفقدمواظـصورىماظذؼـمػؿمأؼضـبومعـمأػؾماظؽؿوبامحؼمشلؿمأنم"ؼؼقلمأدوارمبروي:

مبوظؿلوػؾموأنمالمؼضوعقا.موطونمالبدقب عـموضقفمػذاماٌقضػمغػلفمعـماظزرادذؿقيممؼؿؿؿعقا

مػمالءماظلؽونمأنم مواٌطؾقبمعـ ما خرى. مواظـقؾ ماٌؾؾ معـ موشرلػو مواظصوبؽي.. واظؾقذؼي

ؼظفرواماظقالءمظإلديمموؼعذلصقامبلقودتفمودؾطوغفاموأنمؼمدوامظفماظردقمماٌذلتؾيمسؾكمأػؾم

مسؾكمايقوةماظعودؼياماظذعيمتلدؼؿفو..وؼبمغطوقمػذهماظؿقػظوتماظ مٕمؼؽـمظؿمث رمطـرلـبا

م"متؿعماظذعققنلمؼبماإلديم[مبؽوصيمحرؼوتفؿ

إنمتعوعؾماٌلؾؿ مطونمزبؿؾًػومووهماظقفقدمواٌلققق م"وؼؼقل:معقغؿؽقعريموات:

ماظدسقىم مرشؿ مظإلديما مذؼقؼي ماسؿدلتمدؼوغوتفؿ مممـ موشرلػؿ م ماظصوبؽي واظزرادذؿق مو

اظدؼوغوتمضدمابؿعدوامسـمجقػرػو.موعفؿومطونما عرمصؼدمماظؼوئؾيمبلنما تؾوعماٌعوررؼـمظؿؾؽ

ماظعرب.م ما ضطورماظ مصؿقؿفو مظؾؿلؾؿ مؼبمععظؿ مايؾػوء معـ مغقسـبو مضؾقشلؿ مبوإلعؽون طون

هقؼؾمأوظؽؽماظلؽونمسبقماإلديممبؼدرمعوممإظبظذظؽمصننمشرضماىفودمٕمؼؽـمؼفدفم

وسمضبؿقفؿماإلديم.موبعوعيمصنغفؿماسذلاصفؿمبويؽؿماإلديعلمومبـزظيمأغمإظبطونمؼفدفم

م.")أػؾماظذعي(
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مادؿؼيشلومم" مشلو مواحدة مدؼوغي متعؿـؼ ماظـوس معـ مذبؿقسي ماظذعقي ماظطوئػي وطوغً

اظداخؾلمبرسوؼيمرئقسمدؼ مطوظؾطرؼؽمأوماظرابلاموطونمسؾكمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿقسيم

مدص مأضؾمورلةمم..موطوغًمتؾؽماظضرائىايوطؿماٌلؾؿمإظبعمضرؼؾيمذكصقيماظذعقي أحقوغـبو

عـماظضرائىماظ مطوغًمتدصعمظؾقؽومماظلوبؼ .موطوغًمغبوؼؿفؿمبصقرةمصعوظيمبوظـلؾيم

م."ظؾدوظيماإلديعقيممتـؾمطؾؿيمذرفمتؾؿزممبفوماظدوظيموتـػذػو

مؼبماالسؿعملمملد:ما٦ٌّحّٓؼ٤ّمشرلماٌلػملؼملنيحّٕؼهملممم-مم1

م مالغدو"ؼؼقل ماظ محو":"روم ماظـصراغقي ماإلعدلارقرؼي مغؼقض متػرضمسؾك مأن وظً

مبقجقدػو.م مصرضـبواماسذلفماظعربمبو ضؾقوتماظدؼـقيموضؾؾقا اٌلقققيمسؾكمعبقعمرسوؼوػو

)أػؾماظذعي(امأوماظشعقبماظـصورىمواظقفقدمواظزرادذؿققنمواظصوبؽيمؼعرصقنمسـدػؿمبومطون

ماظعؾودةمشلؿمعـمررؼؼماىزؼي..ماظ مأعلًمتدصعم مضؿـًمحرؼي مظؼد مبويؿوؼي. اٌؿؿؿعي

مإظقفوماًراجامأضؾمؼبمذبؿقسفوممبداًلمعـ اًدعيماظعلؽرؼي.موطوغًمػذهماظضرؼؾيمعضوًصو

عـماظضرائىماظ مطوغًمعػروضيمؼبمزؾمايؽؿماظؾقزغطل.مطوغًمطؾمصرضيمعـماظػرقماظ م

معّؾيم مطؾ موطوغً ماظدوظي. مضؿـ مذاتقـبو مادؿؼياًل معلؿؼؾي مغصػ مططوئػي مأي مطؿّؾيا تعوعؾ

م."دبضعمظرئقلفوماظدؼ 

مؼبممممملردهملماظرملضملمملئّٕم:ماظّٓؼمملغمملتماِّخّٕىمحّٕؼهملمم-2

مدؼقراغً: مول مواظقفقدام"ؼؼقل مواظزردذؿققنا ماٌلققققنا ماظذعي مأػؾ مطون ..

مؼبم مشلو مغظرلـبا ماظؿلوع مالمند معـ مبدرجي ما عقؼي ماًيصي مسفد مؼب مؼؿؿؿعقن واظصوبؽقن

امبؽـوئلفؿماٌلقققيمؼبمػذهما ؼوم.مصؾؼدمطوغقامأحرارـبامؼبمممورديمذعوئرمدؼـفؿامواحؿػظق

م.."وععوبدػؿ..موطوغقامؼؿؿؿعقنمحبؽؿمذاتلمطبضعقنمصقفمظزسؿوئفؿموضضوتفؿموضقاغقـفؿ

م

م

م
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ماظؿغملمملصقملمؼبماظّٓؼهمل:م-3

معؿزم"وؼؼقل متؽوصهمحقوةم"م"آدم محـؾؾ موابـ مأبلمحـقػي مسـد ماظذعل محقوة طوغً

مايؽقعيم متؽـ موٕ ماٌؾدأ.. محقٌ معـ مجدـبا معفؿي معللظي موػل ماٌلؾؿا مودؼي اٌلؾؿا

مأنماإل مبعضماًؾػوء معـ مؼؾؾغ مطون مبؾ ماظذعيا م ػؾ ماظدؼـقي ماظشعوئر متؿدخؾمؼب ديعقي

م.م"ػرتما دؼرةمبفدوء..ضبضمعقاطؾفؿموأسقودػؿموؼلعرمبصقوغؿفؿ..موطذظؽمازد

م:ؼبماٌضملمملعػملهملرسمملؼهملماٌلػملؼملنيمِّػ٢ّماظّٔعهملممم-م4

وػقمموٌومتداغكمأجؾم)سؿرمبـماًطوب(مأوركمعـمبعده"ؼؼقلمآرثرمدؿوغؾلمترؼؿقن:

مؼقؼبمشلؿم موأن مخرلـباا ماظذعي مبعديمبلػؾ معـ م)أورلماًؾقػي مبؼقظف: ماٌقت مصراش سؾك

بعفدػؿاموأنمؼؼوتؾمعـمورائفؿاموأالمؼؽؾػفؿمصققمروضؿفؿ(موؼبما خؾورماظـصراغقيمذفودةم

ماظؼقلاموػلمذفودةم)سقـقؼوبف(ماظذيمتقظبمطردلماظؾطرؼرطقيمعـمدـيم مإظبم647تمؼدمػذا

)إنماظعربماظذؼـمعؽـفؿماظربمعـماظلقطرةمسؾكماظعوٕمؼعوعؾقغـوممممإذمطؿىمؼؼقل:657

مضلقلقـوم موؼقضرون معّؾؿـو مميؿدحقن مبؾ مظؾـصراغقي مبلسداء مظقلقا مأغفؿ متعرصقنا طؿو

م ماٌعقغي مؼد موميدون ماظذيممتمب ممإظبوضدقبؼلقـوا ماالتػوق مأن مواظظوػر موأدؼرتـو(. طـوئلـو

معـمروحلماظـصو ماظعربمطون موب  معـم)سقـقؼوبف( مسؾكموجقبمغبوؼؿفؿ مغصقب مصؼد رىا

مسؾكمايربمعـمأجؾماظعرباموأالمؼمذوامعـمأجؾماالحؿػوزم مضلرـبا أسدائفؿاموأالمضبؿؾقا

بعوداتفؿموممورديمذعوئرػؿاموأالمتزؼدماىزؼيماجملؾوةمعـماظػؼرلمسؾكمأربعيمدراػؿاموأنم

دعيمعلؾؿمصنغفمالمؼمخذمعـماظؿوجرمواظغ ماثـومسشرمدرػؿواموإذامطوغًمأعيمغصراغقيمؼبمخ

م."ضبؼمظلقدػومأنمصبدلػومسؾكمتركمدؼـفومأومإػؿولمريتفومواظؿكؾلمسـمرقوعفو

مماالدؿضملمملغهملمبؾمل٣ّمؼبمأجؾملّٖةماظّٓوظهملم:م-م5

م معؿز: مآدم مواٌؿصرقبص مشرلم"ؼؼقل ماظعؿول مسدد مطـرة مشلو مغعفى ماظ  ما عقر وعـ

ماإلديعقي ماظدوظي مسؿرمبـماًطوبم"اٌلؾؿ مؼب مطون فؿمؼبمطؿوبيماظدواوؼـمؼلؿكدع  وضد

مواظذلعبي.
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 ادلبحج انظببغ

 انتأحرياث ادلندائٍت يف انرتاث اإلطاليً

 الطكٕع الدٍٖٗٛ:

إنمصؽرةماظشػوسيمسـمررؼؼماٌيئؽيامأوماظؿؼربمبفؿمٓاماظ مطوغًمذوئعيمظدىم

مضؾؾماإلديمامػلمصؽرةمعـدائقيمبو دوساموععمأنماٌـدائقيمالمتـظرمإظقفؿمسؾكم سربمعو

مذرطوءمٓمؼبمعؾؽفاماغف بؾمطوغًمترطزمسؾكماشلدفما زلكمعـمخيشلؿامأالموػقمم–ؿ

مطونماإلديممضدمرصضمصؽرةم سؾودةمآماظصوغعماٌؾدعماظذيمخؾؼفؿموخؾؼمطؾمذلء.موإذا

أرـوماممإظباظشػوسيمتؾؽموسدقبػومذرطًوامصألنمسربماىوػؾقيمغلؾقامعيئؽؿفؿماظ محقظقػوم

أومذرطوئفاموطونمعـطؾؼماإلديممؼبماظرصضمػقماظؿقحقدماًوظصممآمسؾكماغفؿمأبـوئفمإظب

م.–ٓماظقاحدما حدماظذيمٕمؼؾدموٕمؼقظدم

مايرطوتم مبعض مودخؾً ماىوػؾقي معرحؾي موووزت ماٌـدائقي ماظؿلثرلات وظؽـ

ماًؿونم ماإلديعقي ماظلرؼي مبعضماظػرق محرعً مصؼد ماًؿونا مهرؼؿ موعـفو: اإلديعقي

رعفمعـمأجؾفماٌـدائقياموػؿمسدممإغؼوصمعومخؾؼمآمؼبماىلد.مظؾلؾىمغػلفماظذيمه

صؼدمذوعمسـمسؾدمآمبـمععووؼيمبـمجعػرمبـمأبلمروظىماغفمذرقبعم رقوبفاموػؿمعبوسيم

))إنماٌكؿنتمراشنملمس٤ّمخػمل٠ّمآ،موظ٦ّالماظرملضملّٕمعـماظشقعياموضولمشلؿمعؼقظيماٌـدائق :م

م.(1)ضػملؼملؽملمملمزظملًّٕاموالمخظملظملؽملمملمذضملًّٕا((مواظصملظملّٕمعؿملؿمملنموسػمل٧ّماي٨ّمعظملمملرضهملماٌؿملوملمعممل

ؼبمرؼسماًؿونمؼؼػماٌـدائققنمواظقفقدمسؾكمررؼبمغؼقضامصػلماظقضًماظذيمجعؾؿفم

معـمذروطماظدؼوغيامجعؾًماٌـدائقيممموردؿفمخروجًومسـماظدؼوغي.م مأدودقًو اظقفقدؼيمذررًو

                                                                 

 .٤ّٔ٘٘ٞ، ٓؾٔل ٗٔو أُل٢ٗ: ( اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ، اُؼو٤لح ٝاُزبه٣ـ ٓ٘ن ظٜٞه آكّ ؽز٠ أُ)
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قفقدياموسيعيمصوظذيمالمطبؿنتمالمؼؽقنمؼفقدؼًوامواًؿونمأرؾ مسيعيماغؿؿوءمظؾشعىماظ

سفدمب مآموػذاماظشعى.مبقـؿومؼبماٌـدائقيماظذيمطبؿنتمظقسمعـدائقًوام غفموووزمصطرةم

اموالمصبقزمإغؼوصمخؾؼيمآ.موؼبماإلديممٕمؼذطرماًؿونمؼبماظؼرآناموإ وما غلونجلدم

يامأضرهماظػؼفوءمطلـيمب مواجىموشرلمواجىامصفقمواجىمظدىماظشقعيماإلعوعقيمواظزؼدؼ

وعـمأػؾماظلـيمأوجؾفماظشوصعقيموايـؾؾقيموا بوضقيامإالماغفمالموجقبمظفمظدىماٌذػؾ م

ماظشوصعلم ماٌذػى مإال مواجؾًو مؼراه مصي ماظؾـوت مخػض مأو مخؿون مأعو مواٌوظؽل. ايـػل

مواظزؼدي.

سؿقعًوامإنمهرؼؿماًؿونمعـمضؾؾماٌـدائق مٕمؼعدمزبوظػيمطؾرلةمظؾؿققطامعودامم

معلؾؿقن مالممػـوك موبعضماظعؼوئد مبقجقبفا مؼؼرون مال ماٌلققق ا معـؾ معلؾؿ ا وشرل

مػـوكمععورضيمطؾرلةمضدهمؼبماظعوٕماآلنموذظؽم مجوغىمآخر موعـ ماظؾؾقمل. مبعد مإال وقزه

مؼؿعؾؼمبعذابم داخؾمإدرائقؾمععؼؾممإظباموضدماغؿؼؾًمععورضيماًؿونما غلونآلالعفموعو

م.(1)اظقفقدؼيماظ مػلمأدوسمغشرمصؽرةماًؿون

ماٌؽملّٓائؿملهملمواإلزلمملسؿملػملؿملهمل: -

بعضماٌذاػىماإلديعقيمذاتماظطؾقعيماظؾورـقيممبؼودؼرممإظباغؿؼؾًمععؿؼداتمعـدائقيم

متؾؽماٌمثراتم مدبػك مصيمتؽود ماإلزلوسقؾقيا مروئػي مسـد مخوري مبصػي موتيحظ عؿؾوؼـيا

ماٌـدائق مبوإلزلوس موسيضي ماإلزلوسقؾقيا مسـد ماظغـقرقي مذاتماظطؾقعي مرشؿماٌـدائقي قؾقي

ماظغؿقضم معـ ما وائؾ ماإلزلوسقؾقي مدسوة مغشوط مؼؽؿـػ معو مبلؾى مربؼؼي مظقلً اغفو

واظلرؼيامإالماغفمؼصعىماظؼقلمبلنمدسوةماإلزلوسقؾقيمؼبمرقرػوماظؾوطرمترطزمعومب ماظؾصرةم

ماظ مطونماٌـدائققنمؼشؽؾقنمثؼًيمدؽوغقًومبفوام وا ػقارموخقزدؿوناموػلماٌـورؼمغػلفو

اٌظوػرماظغـقرقيماظ مندػومسـدماإلزلوسقؾقيمػلمععؿؼداتمعـدائقيمبوعؿقوزامموعـمثؿمصون

                                                                 

 .٘٘ٔ( اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ، اُؼو٤لح ٝاُزبه٣ـ ٓ٘ن ظٜٞه آكّ ؽز٠ ا٤ُّٞ، ٓؾٔل ٗٔو أُل٢ٗ: ٔ)
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صـفدماظـزسيماظؾورـقيماظلرؼيمسـدمطؾؿوماظطوئػؿ مغػلفوامصؽؾؿوػؿومتؼقممسؾكمضوسدةمواحدةم

مععمصورقمجقػريمصرضؿفم مودضوئؼفوا ماظدؼوغي مسؾكمحؼوئؼ ماالريع مسـ ما شقور وػلمعـع

مسقؾقيماظلقودل.رؾقعيمرؿقحماظدسقةماإلزلو

ماظ م ماإلزلوسقؾقي معـ ماظعؽس مسؾك مبو دوسا متؾشرلؼي مدسقة مظقلً ماٌـدائقي إن

تقدقعمضوسدةماٌمعـ مبدسقتفوامطؿومندمسـدماظػرضؿ ماظـظرةماظغـقرقيممإظبطوغًمتطؿ م

اٌعرصقيمغػلفوامواظؼوئؿيمسؾكمأنماًيصمؼؽؿـمؼبمععرصيمآاموضدمبوظغماإلزلوسقؾققنمؼبم

م متؾؽماٌعرصيمحؿكمضوظقا:مبلنمعـمؼعرفمآمحؼماٌعرصيمتلؼطمسـفماظػروضمتؼدؼر ضقؿي

مبوٌـدائق مبشؽؾمتوممؼبمتراتقؾفؿمؼبمعدارجماظعؾؿامصـقـم واظلــ.متلثرماإلزلوسقؾقيمأؼضًو

ماظدؼـقيم ماظؽؿى مسؾك ماظعوعي ماريع مهرؼؿ موػق ماظطوئػؿ  مطؾؿو مسـد مغػلف ماٌؾدأ ند

مػقؽ مأؼضًو موند مبشؽؾفماٌؿقزمسـدماٌؼدديا ؾماظذلاتؾقيماظؽفـقتقيمسـدماٌـدائق امضوئؿًو

ماظذلاطؿل.م ماٌعرؼب ماظعؼؾل مواظـؿق ماٌؽؿلى مبوظؿقصقؾ متؾدأ متراتؾقي موػل اإلزلوسقؾقيا

مبوظؿؾؿقذم متصوسدؼًو مؼؾدأ ماٌـدائق  مسـد مصوظؽفـقت ماٌقػقبا ماظؾدغل مبوظعؾؿ وتـؿفل

وحوتماظدؼـقيمحؿكمعلؿقىمعع اموالمصبقزم)ترعقدا(اموعـمحؼفماالريعمسؾكمطؿىماظشر

ماالدؿقعوبمظؿؾؽم مدرجي مبعد مؼؾؾغ مٕ م غف ماًوريا ماظدؼـقي مطؿىما درار مسؾك اريسف

ماظطوبعم مذات متؾؽ موخوري ما وظقي ماظدؼـ مطؿى مبعض مسؾك مدرادؿف موتؼؿصر ا درارا

مؼرضكم مثؿ ما طؿؾا ماظقجف مسؾك مظقمدؼف مبف مسؾكمدراؼي مؼؽقن مأن مصبى مواظذي اظطؼللا

م موبوظؿوظلمؼلؿطقعماالريعمسؾكمطؿىماظشروحوتممإظباظذلعقدا م)طـزصرا(ا ماظؽـز مابـ رتؾي

وجقبمحػظفمظؽؿوبم)طـزامربو(مسـمزفرمضؾىامثؿمؼرضكممإظبواظؿػودرلماظدؼـقيمبوإلضوصيم

مذظؽم موالمحدممإظببعد ماظؽفـقتماٌـدائلا معـصىمرصقعمؼبمدؾؿ موػق م)رؼشمأعو( درجي

ػذاماٌـصىممإظبميؽـمأنمؼطؾعمسؾقفومرئقسما عياموعـمؼصؾمظؾؽؿىماظدؼـقيماظلرؼيماظ م

معـماظؽفـيماٌـدائق مؼمخذماظدؼـمعـمصؿف.
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مععمتؾؽماظذلاتؾقيماٌـدائقيامصقؿؿمإسدادم ممتوعًو مندمعـقًيمعطوبؼًو ماإلزلوسقؾقي وسـد

ظىماظدسوةماإلزلوسقؾق موصؼًومظذلتقىممموثؾمؼؾدأمعـمعرحؾيم)اجملؿفد(اموصقفومؼطوظعماظطو

اٌؾؿدئمعومؼلؿكمبؽؿىماظظوػراموػلمطؿىمسوعيمؼبماٌذػىمالمهرممعطوظعؿفومبقجفمعـم

مسؾكما شقورمعـمشرلماظطوئػيامثؿمؼرتؼلم اظقجقهمسؾكمأتؾوعماٌذػىامظؽـفومهرممعطؾؼًو

عرحؾيم)اٌلذون(امسـدئذمؼصؾ معـمحؼفمأنمؼطؾعمسؾكممإظباجملؿفدمؼبمعراتىماظعؾؿمظقصؾم

ععقـيمصبقزمأنمؼؼرأػوماٌلذونموميـعمعـعًومبوتًومسؾكمشرلهمأنمؼطؾعمطؿىماظلرموػلمطؿىم

درجيم)اظرادخمؼبماظعؾؿ(مؼلؿ مظفممبطوظعيممإظبسؾقفوموسؾكمأدرارػواموسـدعومؼصؾماٌمعـم

ماظؽؿىماٌؽؿقعيماظعؾقوموػلموضػمسؾكمتؾؽماظطؾؼياموالمؼطوظعفومشرلػؿ.

م مسوم مبوٌـدائق مبقجف ماإلزلوسقؾقي متلثر مأػؿ تؼدؼسماإلزلوسقؾقيمظدوائرماظػؾؽموعـ

مواظذيم مدؾعيا مظؾرضؿ متؼدؼلفؿ مغؿقفي مبوٌلؾعي مسرصقا مصؼد مضد موعـ مواظـفقما واظؽقاطى

مضقىمطقغقيمصعوظيمذاتم مععمسددماظؽقاطىماظلقورةماٌعروصيموضؿؽذمواظ ماسؿدلوػو ؼؿطوبؼ

موػذامحبدمذاتفمؼؿطوبؼمععمععؿؼداتماٌـدائق مواي ماظؾشرا رغوغقيمسؾكمتلثرلمؼبمعصوئر

ماظيغفوئقيم ما ئؿي مبدورة ماظلؿوء مؼب ماظلؿووؼي ما جرام مدورة ماإلزلوسقؾقي مربط موضد اظلقاءا

ماإلعومماظلوبعمدورؼًومعؽوغيمما رضسؾكم واظ مؼؾدأمعـمآدمم)سؾقفماظليم(اموضبؿؾمصقفو

مولقدم مصفق ماظلوبع ماإلعوم مأعو مروعؿقنا ماظلؿي ما ئؿي معـ مدؾؼقه معـ مصفؿقع رصقعيا

ةماإلشلقياموػقماٌػلرمواظـورؼاموػقمضودرمسؾكمغلخمذرائعمعـمدؾؼقهمعـما ئؿيامظإلراد

وٌومطونمظؾػؾؽماظعؾقيماثـومسشرمعـزاًلم)برجًو(مصوغفمؼؾزممأنمؼؽقنمظؽؾمإعومماثـومسشرمغؼقؾًوم

مبلعرماإلعومامؼؿقظقنماظدسقةمظفاموػؿممبـوبيمحفٍماإلعومماظـورؼي.ما رضؼـؿشرونمؼبم

ماظ مظػًمذظؽ ماٌلؾؿ امحؿكمانمبعضفؿمغلىمظؼد ماظعؾؿوء مأغظور ماظعؼوئد مؼب ؿشوبف

ماظؽقاطىمواظـفقم) مظعؾودة مبوىؿؾي ماالتفومم1اإلزلوسقؾقي مؼشقبمػذا مايول موبطؾقعي (ا

مسقاعؾم معـ مظؾعدؼد موغوصذة مدضقؼي معيحظي مؼعد مغػلف ماظقضً مؼب موظؽـف معػرريا عؾوظغي

                                                                 

(ٔ :ٓ  .ٖٙ٘( اُلٍٖٞ ك٢ األٍٕٞ، اؽٔل ثٖ ػ٢ِ اُواى١ اُغٖب
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مان مصقلىمبؾ مػذا مظقس ماظػرضؿ . مسؼوئد مب  مغلىمماظؿشوبف ماٌلؾؿ مضد بعضمسؾؿوء

روبؽيمحراناموادؿدلمسؾكمذظؽممإظبم–وػؿمصرضيمأخرىمعـمشيةماإلزلوسقؾقيمم–اظؼراعطيم

بلنمغبدانمضرعطمداسقيماظؼراعطيمطونمؼـقدرمعـمأرقلمحرغوغقياموادؿدلمأؼضًومسؾكمضقظفم

مٌـمطونمعـفؿمواظؾورـق مإال مؼظفروغفو موال مأدؼوغفؿ مؼؽؿؿقن محران مروبؽي مبلن يمأؼضًومػذا

.موبطؾقعيمايولمالمغلؿطقعمهؼقؼمعومإذامطوغًمأرقلمغبدانمضرعطممتًم(1)ؼػعؾقنمذظؽ

مؼؽؿـػماظدسقةماإلزلوسقؾقيممإظببصؾيم الدقؿوموانمدسقةمم–روبؽيمحرانمأممالامبلؾىمعو

اظؼراعطيمزفرتمأولمعومزفرتمبؾمو ًمأؼضًومبؼؾىمدقادماظعراقامأيمؼبماٌـورؼمغػلفوم

ما مصقفو ما ولماظ مسوش مؼبمعـشقره مضرعط مؼشرلمغبدان ماٌدػشمأن موظقسمعـ ٌـدائققنا

م ماظدسقةماظظوػرةموتركماظؿؼقيممإظباظذيمأردره مرقر مبؾدء مصقف مؼؾشرػؿ أنمروحممإظبأتؾوسف

م.(2)ضبقكمبـمزطرؼوم)سؾقفماظليم(مضدمولدتمصقف

ماٌؽملّٓائؿملهملمواظطملؽمل٦ّصؿملهمل: -

م ماظققغوغقي ماظؽؾؿي معـ معشؿؼي صياموػلمسؼقدةمدؼـقيمامأيمععرGnosisاظغـقرقي

مطؾرلم متلثر معع ماظقثـقيا ماظشرق موأدؼون ماٌلققل ماظيػقت معـ معزؼٍ مصقفو صؾلػقيا

مبعدام موضدماغؿشرتمؼبماظؼرونماٌقيدؼيما وظب.مصقؿو مواظػقـوشقرثقيا ماةدثي بو صيرقغقي

م مسدؼدة مععؿؼدات ممبلدؿتشؽؾً ماظقرقل مؼب مواظؿػؽرل ماظعؼؾ مبدور متؼقل مإظباظغـقرقيا

صياموانمإدراطفومؼؿؿمبوظؽشػمأوماظػقضماإلشللاموطوغًمتـشدمهرؼرماظـػسماظؾشرؼيماٌعر

مؼلوسدم ماٌكّؾصماظذي مبدور متعؿؼد موظذظؽ ماظظيم. مضقى مصقف موضعؿفو ماظذي ماىلد عـ

ا غػسماظؾشرؼيمظؾكيصمعـماىلداموعغودرتفمظيظؿقوقمبوىقػراموػقماظعؼؾماإلشلل.م

مبؿلثرل ماظغـقرقي مغشلت مسوما ماظرعزمموبشؽؾ مسؾك مواظػؾلػي ماظعؼؾ مدور مشّؾى ؼقغوغلا

                                                                 

 .22ٗ( رؤ٣َٝ اُ٘ٔ اُْوػ٢، هؾطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُلٝه١: ٔ)

 .2ٗٔزبه٣ـ ٓ٘ن ظٜٞه آكّ ؽز٠ ا٤ُّٞ، ٓؾٔل ٗٔو أُل٢ٗ: ( اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ، اُؼو٤لح ٝإُ)
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مؼبماظزعـمسبقمععظؿماظدؼوغوتماظؼدمييمؼبمعصرم واظغقؾقوتماظشرضقيامومتؿدمجذورػومسؿقؼًو

موبوبؾموصورس.

وؼبمذبولماظؿلثرلاتماٌؿؾودظيمب ماظغـقرقيمواٌـدائقيامصنغـومندمطؿًوامالمغلؿطقعم

اظرئقسمظؽؾقفؿواموػقماٌعرصيمأوماظعرصونامحقٌمعؿوبعؿفمبدضيامصوظؿطوبؼمؼؾدأمعـماظعـقانم

تؼوبؾمطؾؿيم)شـقص(ماظققغوغقيمطؾؿيم)غورقراثو(ماٌـدائقياماظ متطؾؼمسؾكماٌـدائق امأوم

معـدائلام معـفو ماظ مجوء معـداا مطؾؿي مأن مند ماظؿلؿقيا مؼب موحؿك مبوٌـدائقي. اٌمعـ 

مبلرؾفما آلراعلمععـوهمسرفمأومسؽبؾكبؿامهؿؾمععـكماظغـقرلامحقٌمانماىذرمداامأومادا

مآخرمظغـقصاموبوٌعـكمذاتف.موؼبمايؼقؼيامصونم ماآلراعقيمتؼدممعرادصًو وبوظؿوظلامصونمعـدا

اظغـقرقياماظؼوئؿيمسؾكمصؾلػيماٌعرصيامطوغًمعـمأػؿماٌمثراتماظ مرؾعًمورقرتماظػؽرم

ماظدؼ ماٌـدائلمحؿكمسؾبدقبتماٌـدائقيمصرضيمدؼـقيمشـقرقي.

ٌعؿؼداتمواظطؼقسامندمانمذقًمأومذقؿؾمعـماظشكصقوتماٌؼدديمؼبموؼبمذبولما

اظغـقرقياموػؿمؼؿففقنمبؼؾؾؿفؿمسبقماظشؿولماٌؿفدامودظقؾفؿمإظقفمنؿماظؼطىامبقـؿوم

غػسموروحموجلدامما غلونؼعؿؼدونمبلنماىـقبمعؼرمممؾؽيماظشرمواظظيم.موؼبماظغـقرقيم

ماظرو مبقـؿو ماظعؾقيا ماظعوٕ معـ مػؾي مععؿؼداتمواظـػس مؼطوبؼ موػذا مأرضقونا مواىلد ح

ماٌـدائق ممتوعًو.

وؼبمطؿوبماظؽـزامربومتذلددمعصطؾقوتمشـقرقيمطـرلةمظؾؿعرصيماًػقيامعـؾمطؾؿي:م

بفـواماظ متع ماًؾزامصؾفومسدةمععونمبورـقيامعـفو:مؼقحلامؼؾدعامؼـشل.مواٌـدائققنم

ؼـوضشقغفومععمشرؼىامحؿكمضؿـممؼؾبدارونمععؿؼداتفؿاموالم–بشؽؾمسومامطوظغـقرق مم–

مأضدسم مؼب ماظغـقرقي موتؿفؾك مظؾعوعي. ماٌعؿؼدات مؼػصقبؾ مال ماظدؼـ مرجؾ مصون اظطوئػيا

مصفقم ما خرىا مؼبمضصصماًؾؼ موظقسمطؿو مبشؽؾمدريا مخؾبؾؼا مضد مصكدم ذكصقوتفؿا

مرققيامأرؾؼًمؼبماظػفرامصؿفؾكمعـفوماإلدراك.
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م ممإظبوإضوصي مؼب مند مصنغـو ماظعؼؾا موتؼدؼس ماظــوئقوتممتفقد معـ مطـرلًا اٌـدائقي

واٌؿضوداتماٌذلابطيماظغـقرقيامعـؾ:ماًرلمواظشراماٌوءمايلمواٌوءماظراطدماآلدـامآدمم

م مأو ماظطق  مأي مظعوٕما رضبغراا مإضوصي ماظلؿووي. ماظروحل مأو ماًػل مطلقو موآدم ل.

م ماظشعورات مند مطذظؽ ماظلؿوء. مؼب مصقف معو مبؽؾ ممتوعًوا مؼقازؼف معو مظف اظرئقلقيمأرضلا

ظؾغـقرقيمعـؼقذيمسؾكمخومتم)ذؽـمدوظي(مأومدؽـمدوظياموػل:ماظعؼربمواظـقؾيموا ددام

وحقشلؿمتؾؿػمايقياموػقماظذيمطبؿؿمبفماظؽوػـمدرةماٌقظقدماىدؼد.مظؽـماٌـدائقيمٕم

ماظ م ما دؼون مععظؿ مبوظؿػوسؾمعع متوبعًمتطقرػو مبؾ ماظغـقرقيا ماظؿلثرلات مسـد تؿقضػ

مراقمحؿكمانماظؿلثرلاتماإلديعقيماظيحؼيامالمدبػك.جوورتفومؼبماظع

ماٌؽملّٓائؿملهملمواٌضملؿعملّٓاتماظّٕاصّٓؼهملماظعملّٓميهمل: -

رمبومبلؾىموجقدػؿمؼبماظعراقامورثماٌـدائققنمطـرلمعـماظطؼقسماظدؼـقيماظراصدؼيم

مؼؽشػماظؽـرلمعـفوامابؿداءمعـماٌؼددوتام مأن ماظؾقٌماٌؼورن مواظ مؼلؿطقع اظؼدمييا

معقيماٌعؿودة.وحؿكماظطؼقسماظقق

ماٌ ماظػورق معـ مايلمبوظرشؿ مصون ماظؾوبؾلا ماآلشلي موتعدد ماٌـدائل ماظؿقحقد مب  فؿ

رقرةمسـماإلظفماظؾوبؾلماظشوعؾما طدلمإؼؾ.مم–بشؽؾمعومم–اظعظقؿمؼبماٌـدائقيمغؽودمغراهم

مرـػًمأؼؾمضؿـمجقضيماظشرمؼبمسوٕماظشقور اموظؽـفوم ماٌـدائقي مان مم–وعع م–أحقوغًو

مبو:م)اؼؾمربقبو(ممبعـكماظربمتلؿعرلم م ضدسمعؼددوتفوامحقٌمتـعًمعورمادمربقثو ازلف

موندم مبعضماظـصقصمطؿيكماثريمغقراغل. متصقره موأحقوغًو ماظعظؿيا مرب مأو اظعظقؿا

محقٌم مإؼؾا مبوإلظف متؿعؾؼ ماظؼدؼؿ ماظشرق مؼب موسدلمزبؿؾػما دؼون ماظؿلؿقوتا معـ طـرلًا

م مصفقؾؾ مرػوتفا معـ مظصػي معضوصًو مازلف مؼلتل مػقى مػل: موػوبقؾمم–اٌـدائقي اؼؾا

موصؼماظؾففوتاموػقمبؽيمايوالتممبعـكمم–اإلديعقيمػل:مػوبم إؼؾامواظػرقمبقـفؿو

مم–ػؾيمإؼؾامأومػؾيمآ.موطذظؽمجدلائقؾماظردقلمؼبماٌـدائقيماظذيمػقم ػقؾؾمم–أؼضًو
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ئؽيمتلتلمإؼؾامأيمرجؾمآامطؿومأنمشوظىمأزلوءماٌيم–زؼقاامصفقمؼبماظؽـعوغقيمجدلم

معضوصيمإلؼؾماظربما سظؿامؼبمطؾمتؾؽماظدؼوغوت.

ماظشكصقوتماظدؼـقيماٌـدائقيمبودبوذمأزلوءماآلشليماظراصدؼيامبؾمتؼؿصًم وٕمتؽؿػكب

اظؽـرلمعـمأصعوشلوامحقٌمندمعـدادمػققبلمؼؿؿـؾمبنظفماظطؼسما طوديمأددامثؿماآلراعلم

مطوظغققم مممؿطقًو مضدوعف مصقؽقن م(1)حددا مأن مند مطؿو ماظراصدؼيام. ماظؽؾرلمظمشلي اظؿعداد

م ماٌـدائقي مؼب مهقل مذظؽ مطؾ ماًورضيا موأسؿوشلؿ مغبؾقاممإظبوخؾقدػؿا ماظذؼـ ا ثرؼ 

اظصػوتمذاتفو.مواظقجؾيماظطؼلقيمؼبماٌـدائقيمسؾكمأرواحماٌقتكم)رؾقثو(مػلمرؼسمراصديم

ماظطؼسماٌـدائلمؼبمخ مأن مطؿو ماظؾوبؾل. ماظعفد مؼب مطدلى مبلػؿقي محظل ماظؼربونمضدؼؿا ؾز

م)اظؾفـو(ممموثؾمظطؼسمصؿ ماظػؿماظؾوبؾقي.ممممممم

موطؾم مخصىا مسؾودات مأدودفو مبوٌوء ماٌرتؾطي ماظعؾودات مطؾ مصون ما دوسا وؼب

مواحؿػوالتمطدلىمؼبمسدةم ماىورياموتؼقؿمظفمرؼقدًو مطوغًمتؼدسماٌوء اظشعقبماظراصدؼي

ظؿطفرلممبوءماظـفرمؼبماظعدؼدمعـمعـودؾوتامعـفومتطفرلماظقظقدممبوءماظـفر.موضدموردمعػفقمما

م مصوٌشؽـو مم–اظـصقصماٌلؿورؼيا مبقًماظؿطفرلماٌـدائلامبؾموحؿكماٌـدا تشؾفمم–وػق

اٌعوبدما وظبمؼبمحضوراتماظراصدؼـاموطوغًمتلؿكمؼبماظؾوبؾقيم)بقًمإؼؾ(امأومبقًمآ.م

صىمواظط مجبوغىمإنمرؼقسماظؿطفرلمبوٌوءماظ مطوغًمتؿؿمؼبمػذهما طقاخماٌؾـقيمعـماظؼ

ما دؼونم متؿقارثفو مسؾكمضػوفماظراصدؼـا ماظعصقر مأضدم معـذ مادؿؿرت مضد ما غفور ذبوري

موا جقولمبيماغؼطوع.م

امتؼوبؾفوماظػـوءاتماظـيثميهددمأدطقرةماًؾؼماظؾوبؾقيم)اؼؾقعوماؼؾقش(مسصقرمثيث

موطذظؽمتؿؽررمضصيماظصراعمب مسوٕماظـقرموا ماٌـدائقي. ماًؾؼ ظعوٕما دػؾمسوٕمؼبمضصي

ماظؾوبؾقيامندمأنمآشليماظعوٕماظلػؾلمابلقوتقوعوتمموابـفؿم ماظرواؼي مصػل مواظظيما اظشر

                                                                 

( }كؤهٟ ثبة أَُبء هل اٗلزؾذ، ٝؿ٤ٔخ ٗٞه ٍجؾذ. ًَ ٖٓ أثٖوٛب اهرغق فْٞػبً.. أٓب أٗب.. ٔ)

ٖ هأ٣زٜب ػِٔذ إٔ ٓ٘لاك ٢ّ٤ٛ ك٤ٜب آٍد{ ً٘يا هثب  ُ اُٖـ٤و.. كؾ٤ ، ٤ٔ٣ٖٖٔ، اٌُزبة  –أٗب آٗٞ

 أُٗٞ.
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ممقعؼوبؾماغوثونموضـموابـؿفؿماظروػيموابـفومأور.مؼبماظرواؼيماظؾوبؾقيامؼـزلماإلظفمعردوخماوم

ومؼبماظرواؼؿ مبكبؾمظؾعوٕما دػؾمبرحؾيمعشوبفيمظرحؾيمػقؾؾمزؼقااموتدورما حداثمبؽوعؾف

ماظؾوبؾقيمواٌـدائقيمسـمرراعمسوٕماظـقرمععمسوٕماظظيم.

ماظدؼوغوتماظراصدؼيماظؼدمييم معـ مبؽوعؾف معلؿؿد ماٌـدائقي ماظلػؾلمؼب ماظعوٕ معػفقم إن

معـمععؿؼداتفوامصوآلشليمغقـورما طدؼيماظ ممإظباظ مطوغًماظرحؾيم معفؿًو ذظؽماظعوٕمجزءًا

م متعد ماظؾوبؾقيا مسشؿور ماظشرمػل موضقى ما عقات مسوٕ ماظلػؾلا مظؾعوٕ ماظـزول رائدة

مظؾعوٕماظلػؾلم ماٌقتاموععمانمدؾىمغزولمػقؾؾمزؼقا معـ ممتقز ماإلظف مإلغؼوذ واظشقور ا

طونمزبؿؾػًوامصفقمظيريعمسؾكمأدرارمضقىماظشرموربوربؿفوموىؿفوامصونمصؽرةماٌكؾصم

مواظػوديمػلمذاتفومػـوموػـوك.

ماٌعؿؼداتمواظطؼق نمإروظيمذعرماظرأسمواظؾقكمػلمسوداتملاظعوداتامصمإظبسموعـ

اظـقر.مومبومميوثؾماظؾؾوسممضدبوبؾقيامصوظشعرمطونمؼعدمرعزًام ذعيماظشؿساموضصفؾبمخطقؽيم

اٌـدائلما بقضمطونماظؽفـيماظؾوبؾققنمؼؾؾلقنماظؽؿونما بقض.موطؿومطوغًماظؽفوغيموراثقيم

مـدائقي.ؼبمطؾما دؼونماظراصدؼيامصؽذظؽمػلمؼبماٌ

ماٌؽملّٓائؿملهملمواٌمملغ٦ّؼهمل: -

ممبكؿؾػم ماٌـدائقي مواظطؼقس ماٌعؿؼدات متلثر مؼيحظ مأن ماٌؿوبع مؼلؿطقع بؾلوريا

ماظؿلثرلاتماظزردذؿقيماظ مجعؾًمسدةم ماظ مدودتمؼبمبيدمصورساموعـمأضدعفو ا دؼون

مؼعؿؼدم ماظطؼقسماٌـدائقي مأػؿ معـ ماظذيمػق ماظؿطفر مصطؼس مبقـفؿوا متؿطوبؼ متؽود رؼقس

ماظػوردلاموؼؼقظقنمبلنمضبقكماٌ مبؾػظف مأيمإبراػقؿا م)بفرام( مسـ مأخذوه مبلغفؿ ـدائققن

مإظبارطؾغمبصؾغيمبفرامامواغفؿمحؿكماظققممؼؿوبعقنماالرطؾوملمبصؾغيمبفرامامممومؼشرلم

مرؼسماظؿطفرماظزردذ .
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مععم مأػؿفو مطون ماظػوردقي موا دؼون مب ماٌـدائقي ماٌؿؾودظي مواظؿوثرلات ماظؿػوسؾ ظؽـ

ماظ مخرجًمعـمرحؿماٌـدائقيامؼؼقلمابـماظـدؼؿ)اٌو معوغلماغضؿم1غقؼي مإظب(:م))إنمأبو

اٌغؿلؾيمؼبمددًمعقلونامواسؿـؼمعذػؾفؿ.موانمعوغلموظدموسوشمبقـفؿمحؿكمسؿرماظرابعيم

ماٌعؿؼداتم(2)واظعشرون مبلن مؼع  مممو ماًوص((. مٌذػؾف مودسو مدؼـفؿا مترك محقٌ ا

يماظ ماغطؾؼًمعـفومدسقةمعوغلموأصؽورهماظدؼـقيماىدؼدةاماٌـدائقيمطوغًماظؼوسدةما دودق

وانمخرجمسـفواموخوظػفومؼبمبعضماىقاغى.موؼبماٌؼوبؾامندمانمادؿمعوغلمأومعوغومضدم

اظؽدلىمواٌؼدديمؼبمما غلوناظعؼؾماظ مؼعدمعقزةممإظبدخؾماٌؼددوتماٌـدائقيامصفقمؼشرلم

ماٌعؿؼداتماظغـقرقي.

لق اموٕمؼعذلفممبقدكاموسدمبقذاموزرداذًموؼلقعمردًيماسذلفمعوغلمبـؾقةماٌ

متلؾلؾمردوظؿفاموذرقبعمسؼوئدًاامػلمب ماظزردذؿقيمواٌلقققي.موضدمطؿىم دوبؼ مضؿـ

مظؿلثرهم معـمبقـفومإنقؾفماظذيمدسوه:م)طـزمايقوة(امرمبو مطؿىا اظؽـزاممبلدؿعوغلمسدة

ائقياموتؿؼوربمبشدةماظـصقصمربو.موعبعمصقفمعػوػقؿموععؿؼداتمشـقرقيموزردذؿقيموعـد

مبوٌوءمعـم ماظؿعؿقد موطذظؽمطون متؿطوبؼ. موأحقوغًو ماظـصقصماٌـدائقيا معع ماٌوغقؼي اٌؼددي

مرؼقسماٌوغقؼيماٌفؿي.

تعدماٌوغقؼيمعـماظعؼوئدماظــقؼيامصفلمتؼقلمبلنماظعوٕمعرطىمعـمأرؾ مضدمي :م

ثؿمخؾؼمروحمايقوةماظ ماغؾـؼمماظـقرمواظظيماموانمسرشماإلظفماغؿصىمؼبمممؾؽيماظـقرا

م حبوجيمظؾكيصمعـماىفؾمسـمررؼؼماٌعرصياموعـمم–دائؿًومم–اماظذيمػقما غلونعـفو

ٌُكقبؾصمظؿقرؼرماظروحمعـمدفـفوماىلدياموعلوسدتفوامظؿصعدم مإظبػـوامتلتلمضرورةما

مممؾؽيماظـقر.موطؾمذظؽمؼؿطوبؼمععماظغـقرقيمواٌـدائقي.

                                                                 

 .1ٗٗ( اثٖ اُ٘ل٣ْ، اُلٜوٍذ: ٔ)

 ّ ك٢ ُؼوام ثجِلح كٍذ ٤َٓبٕ اُز٢ ًبٕ ؿبُج٤خ ٌٍبٜٗب ٖٓ أُ٘لائ٤٤ٖ.ٕٙٔ( ٝاك ٓب٢ٗ ػبّ ٕ)
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ماظــقؼيماٌ متؿفؾكمؼبمإنماظعؼقدة ماظــقؼيماٌـدائقيامحقٌمغيحظفو وغقؼيمػلمذاتفو

(امعـمخيلماٌؿؼوبيتماًرلةمواظشرؼرة:ماظضقوءمواظظيمام1طـرلمعـمغصقصماظؽـزامربو)

مأرضلم مطؾمزبؾقق مؼؼوبؾ موطذظؽ مواظشقور ...اخل. ما ثرؼقن ماآلدـا مواٌوء مايل واٌوء

قراغلاموؼلؿكمأؼضًو:مآدمماًػلم)آدممزبؾققمغقراغلمزلوويامصودطوسمزؼقاامأيمآدمماظـ

م مآلدم ماٌؼوبؾي ماظـقراغقي ماٌيئؽقي ماظشكصقي مػق ماظؾفلا مآدم مأو مآدمما رضطلقو( مأو لا

اىلدم)آدممبغرا(.مػذهماظــوئقيماظدؼـقيماظ متؼقلمبعوٕمارضلامظفمعومؼقازؼفممتوعًوامبؽؾم

مو ماٌوغقؼيا معع ماٌعؿؼداتماٌشذلطي مػلمعـ ماظلؿوء مؼب معلؿؼوةمعـمذكقرف اظ معبقعفو

مأرؾمواحدامػقماظغـقرقيماظعرصوغقي.ممم

وظؽـمالبدمعـماظؼقلمبلنماٌوغقؼيمدبؿؾػمععماٌـدائقيامبؾموتؿـوضضمععفومؼبمأعقرم

ماظزواجم مسـ مواظؿكؾل ماظؾقؿا موأطؾ مايلقيا ماىلد مذفقات مهرؼؿ معـفو: أخرىا

م متعد مصفل ماظؽدلىا ماآلثوم معـ مصفق ماإلنوبا مأعو مذرامواٌعوذرةا مورشؾوتف ماىلد أن

م غفؿومميـعونماظروحمعـماًيصاموظذظؽمتشفعماٌـووؼيمسؾكماظزػدمواظرػؾـي.

ماٌؽملّٓائؿملهملمواظؿملؾمل٦ّدؼهمل: -

مربومحقلمبـوءمأورذؾقؿموعؾؽمداودمودؾقؿون) متذطرهمغصقصماظؽـزا م–(مالمؼدلم2عو

وثقؼيمسؾكمأنمبداؼوتماٌـدائقيمطوغًمؼبمصؾلط امبؾمسؾكمأغفومطوغًمسؾكمرؾيمم–صؼطم

ماغشؼًمسـما خرى.م مإحداػؿو مأن مأو مصرضؿ مدؼـقؿ معؿؼوربؿ ا مبدأتو مصرمبو بوظقفقدا

متشرلم مإذ مواٌؽون; ماظزعون مذظؽ مؼب ماظقحقدؼـ مؼؽقغقا مٕ مبطؼقدفؿ ماٌـدائق  مبلن وؼؾدو

م ماغف ماظؿورطبقي مم–ا حبوث ما ضؾ مأخرىمؼفقدؼيمم–سؾك مدؼـقي مذبؿقسي مػـوك طوغً

معؿدانامومتورسمرؼقسماظعؿودةمؼبمغفرما ردن.ا رؾامتـؿلىمظققحـوماٌ

                                                                 

ٍ: ٓب هبُٚ اُٖبُؾٕٞ ٌُجبه ى٣ٞا.ٔ)  ( ً٘يا هثّب، ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة اُضبُش، اُزَج٤ؼ االٝ

ٍ: }٣ُٝٞل أُِي ٤ٍِٔبٕ ثٖ كاٝك، ِٓي ٣ٜٞكٕ) ا ( ً٘يا هثب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة اُضب٢ٗ، اُزَج٤ؼ األٝ

 اُؼظ٤ْ، ٝؽبًْ أٝه٤ِّْ... ػ٘لٛب ٣زٜلّ ؽٖٖ أٝه٤ِّْ، ٣ٝؾَ اَُج٢ اُؼظ٤ْ{.
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مظؿؾودلماظؽرهم متؾودلماظؿلثرلامبؾمتعدتفو مسؾك مبوظقفقدؼي ماٌـدائقي مسيضي متؼؿصر ٕ

وايؼدمسؾكما ضؾمعـمجوغىماٌـدائق اماظذؼـمتعرضقامظؼفرماظقفقدامواضطفودػؿاموعـم

مادمضبقك(:م) مؼبمردوئؾمضبقكم)دقدرا مجوء مصؾلط . معـ متففرلػؿ )ٕمأرشىاموظـمثؿ

م ماظـزول مؼب معدؼـيممإظبأرشىا مإثؿا مطؾفو ماظ  ماٌدؼـي ماظشرا معدؼـي مأورذؾقؿا عدؼـي

مصقفوم موحدثً مبو طوذؼى... معألػو مواظ  مادوغويا مبـوػو ماظ  ماٌدؼـي اًورؽ ا

مرؼلقيم موظقؿي مسوم مطؾ مؼب ماٌـدائققن مؼؼقؿ مظذظؽ موغؿقفي مأتؾوسل((. مضد االضطفودات

مؼقم مأول مؼب ماظذيمؼدسكم)سوذقري(ام رواحماٌصرؼ ماظذؼـمم)ظقصوغل( مدرروغف مذفر عـ

ماظؾق مؼب موػؿمؼطوردونماظقفقدمبعدمأنمذؼؿفماظروػيمعؾؽيماظشرمأعوعفؿ.ممرػؾؽقا ا غبرا

ماالحؿػولمايزؼـامندمبلنماظقفقدمواٌلؾؿ مضبؿػؾقنمبققممسوذقراءامصفقم ومبؼوبؾمػذا

مزةمسؾقرػؿماظؾقر.اظققمماظذيمّنكمصقفمآمعقدكموضقعفممبعف

مسؾكمضرورةم موتمطد ماظقفقدا ماظـصقصماظ متـؿؼد معـ مطـرلًا مربوامند ماظؽـزا وؼب

(امضدمأّظػقامبفؿم1زبوظػؿفؿامعـفو:م))إنماظذؼـمؼلفدونم دوغوياموضبرقبصقنماظـداءما ول)

طؿوبًو.مالمتؽقغقامععفؿاموالمدبؿؿـقا...مصؿـمػمالءمأغؾقوءمطذب..مصقؽؿؾقنمطؿوبماظزؼػ..م

م(.م2ققبزوامطؾؿوتمػمالء..ماظـ مؼؾبؽذقببماظـ امواٌؾؽمؼطعـماٌؾؽ(()ع

وبوٌؼوبؾامتقجدمذقاػدمأطـرمعـمأنمتؾبقصكامتدلمسؾكمتؼوربمؼبمبعضماٌعؿؼداتم

مواظطؼقسمب ماٌـدائقيمواظقفقدؼيامنؿؾمعـفو:

مؼبم مطؿو مغوررؼ مظقرػماٌمعـ ا موغوررائق مأو مغورقري مطؾؿي ماظقفقد ؼلؿكدم

مواٌـدائقيامندمأغفمعـماٌـدا ماظقفقدؼي ماظؿعؾدؼي موؼبمبعضماظطؼقسمواظشعوئر ممتوعًو. ئقي

اظضروريموجقدمغؾوتماآلس.ماظضػوئرماجملدوظيماٌلؾؾيمظؾرجولمعـماظعوداتماٌشذلطيمب م

م ماضؿصرت مواظ  مواظقفقدؼيا مم–اٌـدائقي مطذظؽامم–اآلن ماظدؼـ. ماٌؿدؼـ مورجول سؾك

                                                                 

 (.ٙٗ)اَُ٘بء:   ﴾مِّهَ الَّذِيهَ هَادُواْ يُحَزِّفُونَ الْكَلِمَ عَه مَّوَاضِعِهِ﴿( ٛنا ٓب هبُٚ اُووإٓ رٔبٓبً ػٖ ا٤ُٜٞك: ٔ)

 ( ً٘يا هثب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة األٍٝ، اُزَج٤ؼ اُضب٢ٗ.ٕ)
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تؼؾؾمعمعـ مجددًااموالمتلؿ مبوظزواجمعـمخورجماظطوئػي.موتعؿؼدممصوٌـدائقيمطوظقفقدؼيمال

طيماظطوئػؿ مبلنماٌيئؽيمخؾبؾؼًمظؿـػقذمأواعرماظرب.موؼبماظؽـزامربوامطؿومؼبماظؿقراةامصونم

مؼؼدسماٌـدائققنماظشؿولاموؼعدقبوغفم اٌيكمؼؿفلدمسؾكمػقؽيمإغلوغقيمٌؼوبؾيماظؾشر.موطؿو

م(.1اظػؽرةمذاتفومؼبماظؿقراة)مإظبؼـومعومؼشرلمأرضما غقارماٌؼدديامصؾد

موذقؿؾموآغقشمامظؽـامالم مػقؾؾ مأزلوء: مآدم مادبذتم والد مضد ماٌـدائقي مأن وعع

مبؿؼوربما زلوء.موععماالتػوقمسؾكمادؿم مإال ماظؿقراتقي ماظرواؼي موصؼ مآدم مبلوالد مشلؿ سيضي

ؽـفمؼبماظقفقدؼيمعيكماٌيكماٌردؾ:مجدلائقؾ:ماظروحماظؼدسامرجؾمآامجؾورمإؼؾامظ

معؽروهامصفقمعلؾطمظؾعذابمواظدعورامورمبومظذظؽمضددؿفماٌـدائقي.م

ماٌؽملّٓائؿملهملمواٌلؿملقؿملهمل: -

موطونم مبوٌلققق ماظـلوررةا ماحؿؽقا ماٌـدائققن محقٌمأضوم محقشلوا موعو محرقبان ؼب

بقـفؿمتلثرلاتمعؿؾودظيمؼبمذبوالتمسدةاموؼؾدومأنمغورقريموغورقرائق ماٌـدائقيمطوغًم

ا دوسماظذيمادؿؼكمعـفماظلرؼونماٌلققققنمطؾؿوتمغصراغلموغصراغق مظقرػماٌمعـ .م

وندمتطوبؼًوامالمتػلرلمظفمب مأسؿولامضوممبفومأغقشماظذيمطونمراسقًومورؾقؾًومذوصقوامبيم

ماٌقتكاموب مأسؿولماظلقدمموأجرامصؼدمذػ اظعؿلمواظصؿمواظؾؽؿمواظدلصمواٌؼعدؼـموأحقو

مػ ماظ  ماٌعؿدانماٌلق  مؼقحـو معـ ماظعؿودة مبطؾى مػقل معـداد مضوم موطذظؽ مغػلفو. ل

رؼقسماظعؿودةماٌـدائقيم)عصؾؿو(مم–بشؽؾمطؾرلمم–طوٌلق امظذظؽمالمتلؿغربمأنمتؿشوبفم

مصونماظؿطفقبرمبوٌوءاموػقمبدؼؾمسـماظؿضققيم ماظعؿقما موسؾك ماٌلققق ماظلرؼونا وسؿودة

ما ردنا مسؾكمضػوفمغفر مبدأتمرؼقدف مآمايلمصؼطاممبوظدما مادؿ مبذطر وطوغًمتؿؿ

مبؼلمسؾكمحوظفمؼبم مبعدامبقـؿو ماظطؼسمبلؼومماٌلقققيما وظبامثؿمتطقرمصقؿو وعقرسمػذا

ماٌـدائقيامظؽـفمالزالمؼع مؼبماظدؼوغؿ :ماظؿطفرلماىلديمواظروحل.

                                                                 

{، }اسفغ وشعٍ فىق وىاوت هللا، واجٍظ ػًٍ ججً االجزّبع فٍ ألبطٍ اٌشّبي: ( ؽ٤ش روٍٞٔ)

 (.ٖٔ: ٗٔ)ٍلو أّؼ٤ب/ 
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مدقىماظعؾودةام مذقؽًو مصقف مؼعؿؾقن موال ما حدا مؼقم ماٌـدائققن مؼعّظؿ وطوٌلققق ا

مـؾفؿمضبرقبعقنماظطيقامخبيفماإلديمماظذيمأبوحف.وع

معـؾم مواٌلققققن ماٌلققل. ماٌـووظي مرؼس ماٌـدائقي ماٌشورطي مأو م)اظؾقصو( وتشؾف

اٌـدائق اموبعؽسماظقفقدامصبّؾقنمجدلائقؾ;م غقبفمغؼؾمبشورةمعقيدماٌلق .موإذامروظعـوم

قؿمسدؼدةامتؿؽررمصقفامتشؾفمطؾؿوتموعػوػم–بشدةمم–غصقصماظؽـزامربقبوامصلقؾػًمغظرغوم

عوموردمؼبما غوجقؾامعـفو:مأبـوءماظـقراموأبـوءماظظيماماٌوءمايلامايقوةماظدائؿيامخؾزم

مايقوةاماظراسلموا شـوماماظصقودمواظلؿؽ.

مرمبوم ماٌـدائق مظؾقفقدا مطره مورثماٌلققققن مصؼد ماظؿؼوربا مػذا مطؾ مرشؿ ظؽـا

ماٌلققق مصرضيمؼفقدؼي مسدقبوا جدؼدة.مصؾؿمؼعذلفماٌـدائققنمبـؾقةماٌلق اموضوظقامم غفؿ

:م))ماظّٕبماظّٔيمػ٦ّماغفماضؿؾسمعـمسؼقدتفؿمعومادسوهمظـػلفامجوءمؼبمغصقصمحرقبانمطقؼـو

أنمؼغمل٦ّنمؼبمبؿملوملمإدّٕائؿمل٢ّمذ٨ّءمعمملمٕمؼ٦ّضّٝمجمملءمؼبمرح٣ّمعمملريمابؽملهملمع٦ّد٧ّ،ممإظبأدوغممليم

مهؿظملّٜ موطمملغومل مأذؾملّٕ، متلضملهمل مٌّٓة مرغبؾملممل مؼب مزبؿظملؿملممًل مطمملن ممظعملّٓ ممتوملممإظببلّٕػممل، أن

م ماظؽملمملس مدسممل معلؿملقممًل، مص٦ّظّٓت ماٌكمملض، موجمملءػممل ماظؿلّٝ، مس٤ّممإظباِّذؾملّٕ موتغملػمل٣ّ غظملل٥ّ،

ماظشملعمللؿملهمل ماظ٦ّجؾهمل مأدّٕار مبضملّٚ موادؿػملنمل ماٌعملّٓس،م(1)ع٦ّت٥ّ، ماظشملضملمملم متؽملمملول مس٤ّ مواعؿؽملّٝ ،

مض٦ّعممًل مظؽملظملل٥ّ م(2)وادبّٔ مودس٨ّ مؼبم(3)اٌلؿملّّ((مبفملد٣ّ، ماٌلق  مزفقر مربقبو ماظؽـزا موؼمطد .

م مظؽـف مأورذؾقؿا موإظقػقؿف: مغؾقتفا مأي معؾؽفا مظؿملؾمل٦ّذا،مؼـػل مػؿملقب٨ّ معؽملّٓاد ))صؿفػمّل٧ّ

مرأسم ٌُػمل١ّمسػمل٧ّ ما متمملج مٕمؼغمل٤ّ ماذؿؾممله. موال مصؿملؾملممل، مالمذ١ّ مأورذػملؿمل٣ّ، مؼب ماظغملّٕعهمل وزؾملّٕت

م.(4)صمملحؾؾملممل،موالمػؿملفملةماإلظ٦ّػؿملهملمصؿمل٥ّ((

                                                                 

 ( ٣وٖل اُطجٞصب أُ٘لائ٤خ.ٔ)

 ( أ١ اُزال٤ٓن أٝ اُؾٞاه٣ٕٞ.ٕ)

 .ٔ( ٖٗٞٓ ؽّوإ ٣ًٞضب، ٖ)

 ( ً٘يا هثّب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة اَُبكً، اُزَج٤ؼ األٍٝ.ٗ)
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وتؿؽرماظرعقزماظغـقرقيمذاتفومب ماٌلقققيمواٌـدائقياموعـفوماظؽرعيامؼؼقلمردقلم

ماظغملّٕعهملم:(1)اظـقر مايؿملمملة. ممتؿػمللمل مبؾملممل ماظيت ماظغملّٕعهمل مايؿملمملة. مداظؿملهمل مأغممل. ))داظؿملهمل

م(2)اٌشملؾملّٕة(( ماٌلق : ماظلقد موؼؼقل ماظغملّٕعهملم. مأغممل ماظغملّٕقبام.. موأب٨ّ ميعملؿملعملؿملهمل ماظغملّٕعهمل ))أغممل

امبقـؿوم(4).موعـفوماظؽؾؿيامحقٌمندمؼبماٌـدائقيمبلنمأغقشمػقماظؽؾؿي(3)وأغؿ٣ّماِّشزملمملن((

م.مم(5)اظؽؾؿيمؼبماٌلقققيماظلقدماٌلق مػق

 مباذا تٍفسد املٍداٟٗٛ: -
أوردغوماظؽـرلمعـماظؿؼوربمواظؿؿوثؾمواظؿلثرمب ماٌـدائقيموععظؿمأدؼونماٌـطؼياواظذيم

مضصيماظطقصونماظعظقؿموغقحمواظػؾؽم موأبرزػو مواظؿورطبقيا ماظؼصصماظدؼـقي مؼب مذروتف ؼؾؾغ

ظذيمنومعـفم)زؼقدقدا(ماظ متؽررتمؼبمتراثمشوظؾقيما دؼونامصفـوكماظطقصونماظلقعريما

وزوجؿفمصؼطامواظطقصونماظؾوبؾلماظذيمطونمبطؾفماوتمغوبشؿقؿموصؼمعؾقؿيمجؾفوعشامطؿوم

مواظـوجلم ماظؼرآنا موؼب ماإلنقؾا موؼب ماظؿقراةا موؼب مربقبوا ماظؽـزا مؼب ماظطقصون مضصي وردت

دًا.ماٌـفلمظؾققوةمصقفومعبقعًومػقم)غقح(امواًيصوتمؼبماظؿػورقؾمبقـفومعبقعًومبلقطيمج

ععمطؾمذظؽماظؿؼوربمأوماظؿطوبؼمؼبمسدؼدمعـماظشرائعمواظطؼقسمواظؼصصامصونماٌـدائقيم

متـػردمسـما دؼونماظلؿووؼيامبعدةمخصقرقوتامٕمؼشورطفومصقفومأيمعـفؿ:

ماظقفقدؼيمخبؾؼماظلؿقاتمو متؾدأ امأعوما رضتؾدأمضصيماًؾؼماٌـدائقيمبكدمامبقـؿو

ظؾلقدماٌلق امؼبمم–صقؿومبعدمم–وظؽؾؿياماظ مرعزامبفوماٌلقققيامصؿؼقلمبلنماظؾدءمطونمب

                                                                 

، كٜٞ اُٖوفخ اُز٢ أِٛوذ ك٢ اُل٤ٗب، ٌُٖٝ، ٣جلٝ ٖٓ فزبّ ( هٍٍٞ اُ٘ٞه: كَود ػ٠ِ اٗٚ آكّٔ)

 اُ٘ٔ اٗٚ ٓ٘لاك ٢ّ٤ٛ.

 ( ً٘يا هثّب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة اُضب٢ٗ، اُزَج٤ؼ اُضبُش.ٕ)

 .٘ٝ ٔ: ٘ٔ( اٗغ٤َ ٣ٞؽ٘ب/ ٖ)

 ( ًٔيا هثّب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة اَُبثغ ػْو، اُزَج٤ؼ األٍٝ.ٗ)

 هُ ثالثخ: األة واٌىٍّخ واٌشوح اٌمذط{}اٌزَٓ َشهذوْ فٍ اٌغّبء ( عبء ك٢ اُؼٜل اُغل٣ل: ٘)

هُ﴿(، ٣ٝئًل اإلٍالّ مُي: 2: ٘)٣ٞؽ٘ب/  نْ مِّ يَمَ وَرُوحٌ  لَى مَزْ لْقَاهَا إِ لِمَتُهُ أَ مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْهُ مَزْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَ وَّ   ﴾إِ

 (.2ٔٔ)اَُ٘بء: 
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ماظلؿقاتمو موخؾؼ مآدم مخؾؼ مسـ ماإلديعقي ماًؾؼ مضصي متؿقدث طقدث مما رضح ا

ماظعظقؿم مايل مبؿؽؾقػ ماٌـدائقي مؼب ممّتو موآدم ماظؽقن مخؾؼ مان مثؿ مأوظقؼي. مبي عـػصؾ 

فقديمواإلديعلمعؾوذرةمبؼدرةمظؾؿيئؽيماظذؼـمضوعقامبوظعؿؾامبقـؿوممتماًؾؼمؼبماظذلاثماظق

آامطذظؽمؼبماٌـدائقيامطونمخؾؼمحقاءمعـؾمآدممعـماظط اموبذظؽمدبؿؾػمسـماظقفقدؼيم

معـمضؾعمآدم.موؼلؿؿرماًيفامظقشؿؾمػؾقطم محقاء محقٌمؼؼقالنمخبؾؼ ماإلديما وسـ

ماموظقسمبلؾىمذغىا رضآدممعـماىـيامصفقمؼبماٌـدائقيمضدمػؾطمبؼرارمإشللمالسؿورم

ماضذلصفامطؿوموردمؼبماظذلاثماإلديعلمواظقفقدي.

امثؿمؼعقدماظؾشرمظؾؿؽوثرمعـمجدؼدما رضثيثمصـوءاتمأروبًممإظبتشرلماظؽـزامربقبوم

ما دؼونماظلؿووؼيمالمتشرلم أحداثمطفذه.موؼبماٌـدائقيمالممإظببقادطيمزوجموزوجيامبقـؿو

ـف.مووؼبماٌعؿؼدماٌـدائلمالمحقوةمأخرىمظؾفلداماظذيمؼعقدمظؾذلابممبفردمخروجماظـػسمع

زلقاتممإظبؼقجدمعـمطبؾدمؼبماظعذابامصوٌذغىمؼعقدمظؾؿطفراموبعدػومميؽـمأنمؼصعدم

مسـماظصقمماظقفقديمواٌلققلمواإلديعل.م–متوعًومم–اظـقر.مطؿومطبؿؾػماظصقمماٌـدائلم

معـماظـلوءامبؼدرمعومتلؿ مزروصف.موظقس مؼشوء معو مؼؿزوج مأن مظؾرجؾ ماٌـدائقيا مؼب

ظؾرجؾمشرلماٌؿزوجمعـمجـيامالمؼبماظدغقواموالمؼبماآلخرةاموظذظؽمندماٌـدائق مؼمعـقنم

بـقعمعـماظؿـودخامصنذامتقصكمذكصمدونمأنمؼـفىمأوالدًاامصوغفمميرمبوٌطفرامظقعقدمبعدم

ماآلخرم ماظعوٕ مؼب حوظؿفماظؾدغقيمعرةمأخرىامحقٌمتؿؾؾسمروحفمؼبمجلؿمعواممإظبإضوعؿف

مرػواًل.مظقؿزوجاموؼـفىمأ

ماظدرصش مورصع ما بقض موظؾودفؿ مبوٌوء ماٌـدائق  متعؾؼ ماآلسمم(1)أعو مإطؾقؾ ووضع

واظؿقجفمسبقماظشؿولامصفلمأعقرمؼـػردونمبفومسـما دؼونماظلؿووؼياموطذظؽمغػقرػؿمعـم

                                                                 

ؼج٢ اُل٣ٖ، كَ٘غل ًَ ٛنٙ األ٤ّبء اُز٢ ( ٌُٖ اُؾو٤وخ اما رؼٔو٘ب ك٢ اُجؾش، ٝرؾو٣٘ب اُزواس أُْ)

ك٢ األك٣بٕ األفوٟ، ٝػ٠ِ ٍج٤َ  –ثٌَْ، أٝ ثآفو  –ٗوٍٞ ثبٕ أُ٘لائ٤خ اٗلوكد ثٜب ٓٞعٞكح 

أُضبٍ )اُلهكِ(، كبُلوم اُٖٞك٤خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اؽزلبالرٜب روكغ ٓب ٠َٔ٣: اَُ٘غن أٝ 
بد ٗجبر٤خ. ٌُٖٝ أٌُِْخ ٛ٘ب إٔ ا٤َُبهح، ٝٛٞ ها٣خ ٓضِضخ اٌَُْ، ػ٤ِٜب آ٣بد هوآ٤ٗخ، ٝىفوك

 اُوٓٞى أُ٘لائ٤خ هل ال رٌٕٞ اُٞؽ٤لح ٌُٜٝ٘ب ٢ٛ االهلّ، ًَٝ ٓب عبء ثؼلٛب اٗؼٌبً ُٜب.
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ما زرقمحؿكماغفؿمؼؿفـؾقنمعيعلؿف.مطؿومدبؿؾػمغظرةماٌـدائق مظؾكؿرلةامصفلم اظؾقن

م مأو مايقوة مدر معـمتع  مايقوة متـؼطع مال محؿك مطوظؽـزا مسؾقفو مؼؾبقرص ماظ  اظـطػي

مؼبماظؿؼدعوتمظؾؿعؾدماظقفقدي;م غفوم(1)اٌعؿقرة امؼبمح مطونمادؿعؿولماًؿرلةمربظقرًا

مظؾػلود مظؾؿعوظقؿم(2)ترعز مرعزًا ماًؿرلة متعد ماظ  ماٌلقققي ماٌعؿؼدات مؼب مذظؽ موعـؾ ا

ؽـقليماظؽوثقظقؽقيمبدونمػبرلةامظؽـماظؽـقليماموظذظؽمؼصـعمخؾزماظؼربونمؼبماظ(3)اظػوددة

ما رثقذطلقيمتضقػماًؿرلة;م غفوممتـؾمخطوؼوماظعوٕماظ مغبؾفوماظلقدماٌلق .مم

موغصقصم مبفؿا ماظـؼي موسدم ماُيّؽوما معـ ماالضذلاب مظعدم مبدسقتفو ماٌـدائقي ومتؿوز

مربقبومهددمعكشلؿمؼبماظـور مظؽقنماٌـدائق امؼبمطؾ(4)اظؽـزا تورطبفؿامٕمتؽـمشلؿممامرمبو

دوظيمخوريامبؾمػؿمرسوؼومدولامسؾكماظدواماموشوظؾًومحؽوممػذهماظدولمٕمؼؽقغقامودودؼـم

مغدرامأضوعًمدواًلم معو مإال مأودطقيا ماظشرق ما دؼون مطؾ مبقـؿو ماالسؿؼودا ععمعـمطبوظػفؿ

مدؼـقي.

اظؽـرلموغؿقفيمظؽؾمتؾؽماٌيحظوتمسـمتؾودلماظؿلثرلاتمب ما دؼونامواظؿشوبفمؼبم

ما دؼونم مان ماظؿعصىما سؿكا مسـ ماظؾعقد ماظذػـ مؼلؿكؾصماظؼورئماٌـػؿ  مرؼقدفوا عـ

مػلمخرلم مواحدةا م ػداف موتلعك مواحدةا مبقتؼي معـ مخرجً موتـظقؿما غلونطؾفو ا

سيضؿفماظروحقيمبوٓاموطؾماالخؿيصوتمبقـفومبعقدةمسـماىقػرماظذيمػقماإلضرارمبقجقدم

االخؿيصوتمغؿقفيماظظروفماظؿورطبقيموايقوتقيماٌؿـقسيممخوظؼمأسظؿاموضدمغشلتمععظؿ

اظ معرتمبفوموربيمأتؾوعمطؾمدؼـاموعـمضبوولماظققمماظذلطقزمسؾكمػذهمالخؿيصوتام

مؼعورضمعشقؽيمآماظ ماخؿورتمظؽؾم مصوغف مواظؿؿوثؾا مجبوغىماظؿشوبف مضؾقؾي اظ متؾدو

ػؿمعؿؾع مم–اآلنمم–وعماظدؼوغوتمإغلونمدؼـفموضقعفموأدرتفامصوظغوظؾقيماظعظؿكمعـمأتؾ

م دؼونمأػؾفؿاموالمصضؾمشلؿمبوخؿقورمػذاماظدؼـمأومذاك.م

م

                                                                 

ُ: ٖٔ( ً٘يا هثّب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة ٔ) }عُأخزوْ ِٓ اٌخُّشح اٌّذفىظخ فٍ ثُذ اٌىٕض؛ ٌُظُش ، أٗٞ

 ِٕهب اٌؼبٌُ ِشح أخشي{.

 .ٔٔ، ا٣٥خ ٕ( ٍلو اُال٤٣ٖٝ ٕ)

 .٘ٔ: 1، ٝاٗغ٤َ ٓوهٌ/ ٔٔ: ٙٔاٗغ٤َ ٓز٢/  (ٖ)

ٓ واٌّشدح فٍ هزا اٌؼبٌُ، وال رثمىا ثهُ... إًٌ إٌبس َزهجىْ{( ٗ) ً٘يا  }ال رمشثىا اٌٍّىن واٌغالطُ

 هثّب ٤ٔ٣ٖ، اٌُزبة األٍٝ، اُزَج٤ؼ اُضب٢ٗ. 

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

443 

 الثامً املبخث

 ية بنت الصابئة امليدائينت واملصطننتاألىصاىالعالقة 

 (ليه السالم)عٌّر البالغٛ لألواً عم٘ وَ زٔاٟع

 اليت دعىت ٔدٕد الصاب٠ٛ ٔاِن الهتب األخسٝ
م.خمظ١ّمؼبماظّٓؼ٤ّماومغصملرلمظ١ّمؼبماًػمل٠ّ()اظؽملمملسمصؽملظملمملنم:ماعمملما

مأخمظمانماظؽملمملسمصؽملظملمملن:) دػومامػلمطؾؿيمخّؾؽمؼبماظدؼـمأومغظرلمظؽمؼبماًؾؼ(إعو

ماظؽؿوبم مروح معـ معـطؾؼي مالغفو مالتـطػكءا معؿقػفي ماظزعون معر مسؾك مودؿؾؼك اظؿورؼخ

ؾفؿماًؾؼمسقولمآمواحقمودؾقكماظـ مربؿد)ص(اظذيمضولم))اظؼران(موعـماخيظلؿوويا

مخؾؼف(...مإظبآماحؾفؿممإظب

مضؾىمعػعؿمبوالميونو مخرجًمعـ اموسؼؾمعـػؿ مسؾكماىـسماظؾشريمامصيمالغفو

اسفؿلماالمبوظؿؼقىامصيمادؿغيلموالمصوظؽؾمدقادقيموالمصرقمب مسربلمومصرقمب ماظؾشر

م ماٌطؾؼي ماظعؾقدؼي موا و مسؾكماخرىا مأعي ماو مظػؽي مػقؿـي موال موجمإظبسؾقدؼي ؾامآمسز

مضولماًؾقػيماظـوغلمسؿرمبـماًطوب)عؿكمادؿعؾدمتماظـوسموضدموظدتفؿم صوظؽؾماحرارمطؿو

ماعفوتفؿماحرارا(.

ماظققم ماظؽؾؿي مػذه موعؼققبصوؼـ مربودؾو مغػلف مغصى مممـ مودؾقكما مالميون ؿو

ماظاظؾشر...صؼلقب مودؾىمـوسؿ مواظصوي مصبىمضؿؾف مبو غؾقوء مؼؿقدؾ مالغف معشرك مػذا :

م.شرلمعذػؾـوموععؿؼدغومصقفىمضؿؾف!ماعقاظف!...وػذامسؾك

)معـمتعوظبامضولما غلونظيماالشلقيمضدمضددًمحقوةمأالمؼعؾؿمػمالءماىفؾيمانماظردو

صؽل ومما رضاجؾمذظؽمطؿؾـومسؾكمب مادرائقؾماغفمعـمضؿؾمغػلومبغرلمغػسماومصلودمؼبم
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ومبوظؾقـوتمثؿمضؿؾماظـوسمعبقعوموعـماحقوػومصؽل وماحقوماظـوسمعبقعوموظؼدمجوءتفؿمردؾـ

م.(1)(ٌلرصقنما رضامعـفؿمبعدمذظؽمؼبمانمطـرل

ماظعراقم مؼب ماعؿفؿ مبلبـوء ماالعي مػذه مجفؾي مؼػعؾف معو مسؾك مأًٌو مظقعؿصر ماظؼؾى ان

وشرلػومعـماظؾؼوعماالديعقياموابـوءماالعؿماالخرىمعـمضؿؾموايفوزمواصغوغلؿونمواظصقعولم

مو مبوإلديم مجفؾفؿ مسؾك متدل مواػقي ماظ ماحؿقتفوما غلوغبوٌؾودئمموتعذؼىمحبفٍ قي

ماالم مالمصبقزمضؿؾماظـػسماظ محرممآمضؿؾفو معؿـود ماغف مغود ماو ماظلؿقوءا اظشرؼعي

مضولماالعوممسؾلمرـػونمصلعومأخمظؽمؼبماظدؼـماومغظرلمظؽمؼبماًؾؼم بويؼموالنماظؾشرمطؿو

اموالمصبقزمماظدؼـؾم)اٌلؾؿ(امالغفماخمظؽمؼبامصأليمرـػماغؿلؾً؟مصيمصبقزمظؽمانمتؼؿ

ظؽمانمتؼؿؾم)شرلاٌلؾؿ(م غفمغظرلماومذؾقفمظؽمؼبماًؾؼمصفقماغلونمصبىمانمهذلعفموم

م:تعوظبتعقشمععفمبليمموتؿعوؼشمععفماذامٕمؼمذكبكماومطؿومضولمآم

مانم مدؼمملرط٣ّ مع٤ّ مطبّٕج٦ّط٣ّ موٕ ماظّٓؼ٤ّ مؼب مؼعملمملتػمل٦ّط٣ّ مٕ ماظّٔؼ٤ّ مس٤ّ مآ مؼؽملؾملمملط٣ّ )ال

مم(2).ٓمضبنملماٌعمللشملنيم(تدلوػ٣ّموتعمللشمل٦ّاماظؿملؾمل٣ّمانما

م:تضملمملظباعمملماظّٔؼ٤ّمؼقملذونماٌلػملؼملنيمصقغملؼملؾمل٣ّمطؼملمملمضممللم -

مسؾكم ماظذؼـمضوتؾقطؿمؼبماظدؼـمواخرجقطؿمعـمدؼورطؿموزوػروا مآمسـ مؼـفوطؿ )ا و

م(3)م.اخراجؽؿمانمتقظقػؿموعـمؼؿقشلؿمصلوظؽؽمػؿماظظوٌقن(

مارادماٌلؾؿقنمانمؼؽلؾقاماحذلامماالعؿماالخرىمشلؿ امسؾقفؿماوالموضؾؾمطؾماذناماذا

قيماظ مجوءتمبفومسؼقدتفؿما غلوغذكءمانمضبذلعقاماالعؿماالخرىموذظؽمبؿطؾقؼماٌؾودئم

م:متعوظبطؿومضولمآممسؾكماغػلفؿماوالموظؽلمؼؽقغقامصعي)مأعيمودطو(

                                                                 

  ٕٖ(  أُبئلح /ٔ)
 .1أُٔزؾ٘خ / (  ٕ)

 .2أُٔزؾ٘خ / (  ٖ)
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مسػملؿملغمل٣ّم ماظّٕد٦ّل موؼغمل٦ّن ماظؽملمملس مسػمل٧ّ مذؾملّٓاء مظؿغمل٦ّغ٦ّا مودشملممل ماعهمل مجضملػملؽملمملط٣ّ )وطّٔظ١ّ

م.م(م1)ذؾملؿملّٓا(

مػدفماٌلؾؿ مؼبمػذهماٌرحؾيماظدضقؼيمصوظؿعوؼشما مػق مؼؽقن ماذنمصبىمان ظلؾؿل

اظ مميرونمبفوماغطيضومعـماظؿشرؼعماالشللموظقسمعـماالعزجيماٌؿؼؾؾيمظؾؾشراموعومسؾقفؿم

مظؿؼربماالعؿم االمررحمعػفقمماظؿعوؼشمطؿومجوءمؼبماظؼرانماظؽرؼؿمحصراامظقؽقنمذظؽمبوبو

م ممإظباالخرى ماظدؼـ ماظا غلوغػذا معـمل ماظؽـرل موعـفؿ ماظؾشر مععظؿ متعوظقؿف مصبفؾ ذي

ماٌلؾؿ .

مو ماظؿطرق مبعد مبـو واظقفمسؾكمعصرم)عوظؽممإظبخيريمطؿوبماالعوممسؾلممإظبضبلـ

م.االذذل(

ماسػمل٣ّ)ضولماإلعوممسؾلمبـمأبلمروظىم)ع(مؼبمسفدهمٌوظؽما ذذلمسـدعوموالهمسؾكمعصرم

ماظؽملمملسموأن.مموج٦ّرمسّٓلمع٤ّمضؾػمل١ّمدولمسػملؿملؾملمملمجّٕتمضّٓمبالدمإظبموجؾملؿ١ّمضّٓمأغ٨ّمعمملظ١ّمؼممل

معمملمصؿمل١ّموؼعمل٦ّظ٦ّنم،مضؾػمل١ّماظ٦ّالةمأع٦ّرمع٤ّمصؿمل٥ّمتؽملصملّٕمطؽملوملمعمملمعـ٢ّمؼبمأع٦ّركمع٤ّمؼؽملصملّٕون

.ممسؾمملدهمأظل٤ّمسػمل٧ّمشل٣ّمآمصبّٕيممبمملماظزملمملينيمسػمل٧ّمؼلؿّٓلموإمنممل.ممصؿملؾمل٣ّمتعمل٦ّلمطؽملومل

مماظزملمملحلماظضملؼمل٢ّمذخرلةمإظؿمل١ّماظّٔخمملئّٕمأحنملمصػملؿملغمل٤ّ مالمسؼملمملمبؽملظملل١ّموذّّمػ٦ّاك،مصفملعػمل١ّ.

ماظّٕغبهملمضػملؾ١ّموأذضملّٕ.مطّٕػوملمأومأحؾوملمصؿملؼملمملمعؽملؾملمملماالغزملمملفمبمملظؽملظملّٗماظرملّّمصكملنمظ١ّ،م٢ّضب

مصكملغؾمل٣ّم،مأطػملؾمل٣ّمتطملؿؽمل٣ّمضمملرؼمملمدؾضملمملمسػملؿملؾمل٣ّمتغمل٦ّغ٤ّموال.مبؾمل٣ّمواظػملشملّٟمشل٣ّمواحملؾهملمظػملّٕسؿملهمل

مشل٣ّموتضملّٕضم،ماظّٖظ٢ّمعؽملؾمل٣ّمؼظملّٕطماًػمل٠ّمؼبمظ١ّمغصملرلموإعمملماظّٓؼ٤ّمؼبمظ١ّمأخمإعمملمصؽملظملمملن

ماظّٔيمعـ٢ّموصظملق١ّمسظمل٦ّكمع٤ّمصفملسشملؾمل٣ّمواًشملفمل،مضملؼملّٓاظمؼبمأؼّٓؼؾمل٣ّمسػمل٧ّموؼقملت٧ّم،ماظضملػمل٢ّ

م.(2)وصظملق٥ّ((مسظمل٦ّهمع٤ّمآمؼضملشملؿمل١ّمأنمهنمل

                                                                 

 .ٖٗٔاُجووح / (  ٔ)

 1ٗ/  ٖٜٗظ اُجالؿخ  :   ( ٕ)
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 عاغٕزاٞ : ٝالصاب٠ٛ ٔذنس -

أطدمطـرلمعـماٌقارـ معـماٌلؾؿ مواظصوبؽيمسؾكمعشورطيماظصوبؽيماظػعوظيمؼبماحقوءمم

مسؾ مذبؿؾفو مؼب ماٌشورطي مػذه موتدل مسوذقراء مومكذعوئر مايققي مبا غلوغاظؿػوسؾ  مل

معـماظشقعيمؼبما )سؾقفماظليم(مؼبمحقوءمذطرىمادؿشفودماالعوممايل اٌـدائ مواخقاغفؿ

مإظبامبؾموممتؿدمعقاطىماظعزاءمإظبطوغًمعشورطوتفؿمالمتؼؿصرمسؾكماظـزولمواظطػاممواضعي

ماالربع  مغوػقؽمسـمتدلسفؿمزؼورة طؾممؼبمايلقـقوتماظ متؼدمماًدعوتمظؾؿشوؼيمإظبا

م موسوما مػذا مطون معـ مغوبعًو مٕمؼزل ماتصػمبفوممضقؿاظلؾقكمو ماالجؿؿوسلموزلي اظؿػوسؾ

ادؿقرـفمضؾؾمماظذيؼبمايمعؽونمعـمجـقبلماظعراقموامـدائلماؼـؿوموجدمغػلفمؼبمسوذقراءاٌ

امانماظدواصعماالدودقيمظدىماٌـدائق مٕمتؽؿـموراءػومشوؼيمغػعقيمبؾماطـرمعـماظػلمسوم

اخقاغفماٌلؾؿ مسوعًيمادودقًومؼبمجعؾمذظؽماظؿػوسؾمطونمحسماىقارماظذيمؼؿؿؿعمبفمععم

عـفؿماموؿوردوتماغؿؾوهماالخرؼـػذهماٌمظػؿًضدمـمروحماالحذلاممظشعوئرماآلخرؼـموغوبعًومع

م.نقنماظدلؼطوغققاةؿؾ

 اخٕاٌّي املطمىني الػٗعٛ يف عاغٕزاٞ اوجمٛ عمٜ وػازنٛ الصاب٠ٛ املٍداٟٗني -
 :قطاٞ اجملس الهبري/وٗطاُ  1957 -1867-خالٔٙ ٌاصح عبد اهلل  -

 االواً احلطني )عمْٗ الطالً(ٔ خالٔٙ
مم ماظضملعملمملب٨ّ موسػمل٨ّ مدػملؼملمملن مضمملد٣ّ ماالدؿمملذان ماٌـدائلمخيويمومػقمعـمم:إظباذمملر طون

امومطونمميضلمععماخقاغفماٌلؾؿ مماػقارماظعؿورهؼلؽـمعـطؼيماظشذؼرؼيمؼبم1867عقاظقدم

مبؾققتماظؼصىاموضدممإظب ماةقطي جورهماٌلؾؿممؼشوركاسؿودماٌـدائلمخيويمانماٌزارع

بقـؿوماموٕمؼؿكؾػمسـمذظؽمؼقعًومعواموؼبمسوذقراءممبومؼلوػؿمبفمعـمأعقالموشرلػوطؾمسومم

مغرل مذوػدوا مايصودا مؼب ماٌزارس  معـ موجرلاغف مػق مماغًوطون ماظؼصى مبققت اظ مؼب

مو مسلؼلؽـقػوا ماظرؼوح موطوغً موظقيا مواظعقؼؾمإظببؾغ ماظصقوح موزلعفؿ تلورسًماضدامما
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ماال مبققتفؿا مبوووه موماٌزارس  ماٌـدائلمخيويموضػمحوئرًا مان حقٌمؼؽقنممإظبتقجف

ىمومبؾػظمضولمععوتؾًومبؾففيماةعؼومماالعوممايل )سؾقفماظليم(مومطشػمرأدفمواووهم

مؼمملمحلنيماغمملمواؼ٤ّمصقؾيتمموؼمملكمؼمملمابمملمسؾّٓمآمايلنيمم"ربؾل ضؾ٢ّمانمؼؿ٣ّماٌظملّٕدةموػممل

بؿملوملممإظبٕمتزمل٢ّماظلؽملهملماظػملؾملنملمسغملّٗماومملػؾملممل،مومإظبؼمملحماظرملؼملمملظؿملهملمالخرلة،مه٦ّظوملماظّٕا

م مسؿؾ٥ّ مان مصمملدرك ماٌؽملّٓائ٨ّ، مايلنيم)سػملؿمل٥ّماظلالم(مٕمؼؽملّٗموص٢ّخالوي ماالعمملم مان مو ،

مزاد مو مظؿملغمل٦ّنمهربؾؿمل٥ّ، مؼعملؿملؽملممًل ماظضملالضهملممذظ١ّ مسصملؼملهمل مأدرط٦ّا مضّٓ ماحملؾني مودمملئّٕ ػ٦ّ

م))مخال مبنيماٌؽملّٓائ٨ّ ماظّٕوح٨ّ ويم((مو))اإلعمملممايلنيم((مدؾّٛمرد٦ّلمآم)مواإلرتؾمملط

مومذمملسوملمحغملمملؼؿ٥ّمبنيمجرلاغ٥ّماٌلػملؼملنيمظؿؽملؿعمل٢ّمذظملمملػمملمصم( مع٤ّممإظب، مػّٔا.موػّٔا ؼ٦ّعؽملممل

مبنيماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل م.مموأخ٦ّتؾمل٣ّماٌلػملؼملنيماظرملؿملضملهملنيأبّٕمعالعّّماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل٨ّ

مؼدلزماظؿعوؼشماظلؾؿلمواجملؿؿعلمبلماظصوئيماٌـدائق مواٌلؾؿ  معومؼعدلمبفموممو

ممايل مبـمسؾلماظشوسرماظصوبؽلماٌـدائلماٌؾدعمسؾدماظرزاقمسؾدماظقاحداماذمؼـشدمظإلعو

مطربيء مذفقد مرائعيمؼعدلمبفومسـمعدىمحؾفموارتؾوريمبوإلديممواٌلؾؿ م)ع( مبؼصقدة ا

موضضوؼوػؿموعـفومعؾقؿيمطربيءماًوظدةم.م

ٕمتؽـممإذمعؾقؿيماظطػامؼبمليم(ضصقدةمؼبمرثوءماالعوممايل م)سؾقفماظصؽوغًمم

م مغضوشلو موغؾؾ موووزتمبعدشلو موا و مصؼط ماغلونممإظبدبصماظشقعي موطؾ ماٌعؿقرة ارجوء

اظصوبؽلماممؼـشدماظعدلموايرؼيموؼؿػقلمبظيلمايؼمصفذاماظشوسرمسؾدماظرزاقمسؾدماظقاحد

صؽونمماظذيمضبؿؿلممبؾوديءمايل م)ع(معذمطونمرػيمؼـفؾمعـمسؾؿفماظذيمالؼـضىما

موعلؿؼرامعطؿؽـومٌـمضبؿؿلمبلدقارهمعلؿـرلامبضقئفماظلورعمسؾكم مآعـو ايل م)ع(معيذا

م.أعبع اظـوسم

م

م
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الػاعس عبدالسشام عبدالٕاسد   قصٗدٚ 

ابا االسساز االواً احلطني)ع(  يف زثاٞ 

مضؼملذملذملذملذملذملذملذملضّٓعوملموسظمل٦ّكمس٤ّمععملّٓع مذملمممذملمادرلامطلرلامحلرلا م٨ّذملذمل٨ّ

مّٕمذملذملذملذملذملذملذملذمل١ّمذملمممذملمدالممٌـ٦ّاكمع٤ّمربذملذملذملذملذملذملذملضّٓعوملمالحّٕممؼبمرحؾؿؿمل

م٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملض٦ّءهماغؿؼملمإظبنيمذملمممذملمعؽملمملرامذملصؼملّٔمطؽملوملمرظملالمرأؼوملمايل

م٣ّذملذملذملذملذملذملذملذملومعّٔمطؽملوملمرظملالمسّٕصوملمايلنيمذملمممذملمرضمملسمملمومظ٩ّنمٕماصشمل

م٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملومعّٔمطؽملوملمرظملالموجّٓتمايلنيمذملمممذملمعالذامبفملد٦ّارهماحؿؼمل

مذملمممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملدالممسػملؿمل١ّمصفملغوملماظل مّٓمذملذملذملذملذملومانمطؽملوملمزبؿسملؾمملمبمملظمالم

مذملمممذملممبمملمدؼّٗمع٤ّمصّٓركماِّذملذملذملذملذملذملذملذملاظغملدلؼمإظبواغوملماظّٓظؿمل٢ّم مّٕمذملذملطمملء

مذملممذملمؼمملمع٤ّمع٤ّماظّٔبّّمٕمؼضملزملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملواغ١ّمعضملؿزمل٣ّماًمملئظمل م٣ّذملذملذملذملذملني

م٨ّذملذمل١ّمذملمممذملمالض٨ّمب٥ّما٦ٌّتمط٨ّمتلػملؼملذملذملذملذملذملظعملّٓمضػملوملمظػملؽملظملّٗمػّٔامرّٕؼعمل

مّٕمذملذمل٥ّمظػملّٕوحمع٤ّمزبّٕامذملمممذملمصؼملمملمصؿملذملذملومخسملوملمومضّٓمضظملّٕا٦ٌّتمضظمل

م٣ّذمل٢ّماغوملمدرتمذملمممذملمسػمل٧ّما٦ٌّتمؼبمزردمربغملذملذملومعمملمدارمح٦ّظ١ّمب

مهملمذملمممذملمحؿ٧ّمبزملّٕتمومحؿ٧ّمسؼمل٨ّذملع٤ّماظّٕصّٚموماظغملدلؼمملءماظضملصملؿملؼمل

م٣ّذملذملمملتمذملمممذملمومابعملمملكمنؼملمملمع٤ّماالنذملذملذملذملذملذملذملصؼملل١ّمع٤ّمدونمضزملّٓمصؼمل

مذملمممذملمػ٢ّما٦ٌّتمؼبمذغملػمل٥ّماٌؾؾملذملذملذملذملذملذملذملذملظؿمل٦ّمماظعملؿملمملعهملمؼؾعمل٧ّماظل م٣ّذملقملال
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مذملمممذملماممخمملدمماظعملّٓرماٌذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملعملّٓرماٌدلمماظالؼػ٦ّماظ مّٕمذملذملؾذملذملذملذملذملذملّٕد

م٣ّذملذملذملذملذمليبمذملمممذملموبّٕسؼمل٥ّمرؾوملمع٤ّمبّٕسذملذملذملذملذملذملذملذملدالممسػملؿمل١ّمحؾؿملنملماظؽمل

مذملمممذملمومصّٖتممبضملؿملمملرهماالضذملذملذملذملذملذملذملذملغبػملوملماسّٖمصظملمملتماظؽمل م٦ّمذملذملذملذملذمليب

مذملمممذملمطؼملمملمخرلوهمصػمل٣ّمتـػملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملدالظهملماغؾمل٣ّمخ م٣ّذملذملذملذملذملذملذملذملرلوك

مّٓمذملذمل٣ّمتؽملذملذملذملوملماىؾنيمذملمممذملمومٕمتؿػملظملوملمومظذملذملتمع٦ّت١ّمصػملب٢ّماخذل

مطمملالخماظؿذملذملذملذملومعمملمدارتماظرملؼملّٗماالموماغ م٦ّأمذملذملذملذملذملذملوملمذملمممذملمظألالءػممل

مذملمممذملمح٦ّاظؿمل١ّمؼبمذظ١ّماٌسملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملدالممسػمل٧ّمآظ١ّماي مّٕمذملذملذملذملذمل٦ّم

مّٓركماظشملمملػّٕماالرح٣ّذملذملمس٤ّمصمّٓورمذملمذملذملذملذملذملذملوػ٣ّمؼّٓصضمل٦ّنمبضملّٕيماظزمل

م٣ّذمل٤ّمذملمممذملمعمملمشمملصمصؿملؾمل٣ّمع٤ّماالدؾملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوضبؿسملؽمل٦ّنمبغملدلاظؽملؾؿملؿمل

م٣ّذملذملذملؿذملذملذملذملذمل٤ّمذملمممذملمطرملؼمللنيمؼبمصػمل١ّماضذملذملذملذملذملذملذملذملدالممسػملؿمل١ّمسػمل٧ّمراحؿؿمل

م٣ّذملذملؿملمملءمذملمممذملموموّٕيماظّٓعمملءمع٤ّماٌضملزملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملترملّٝمبشمل٦ّغؾملؼملمملمبمملظسمل

مذملمممذملمبألالءػمملمعّٕتعمل٧ّمعّٕؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملدالممسػمل٧ّمػمملظهملمتّٕتعمل م٣ّذملذملذملذملذملذملذملذمل٨ّ

مذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملرؾمل٦ّرمعؿ٦ّجهملمبمملى مّٓمذملذملذملذملذملذملذملمممذملمزبسملؾهملمبمملظّٓمماظضملؽملالل

مذملمممذملماعمملممتظملفضملؾملمملماٌػملؾملذملذملذملذملذملتؾملمملوتمصزملمملحهملمط٢ّماظّٕج م٣ّذملذملذملذملذملذملذملذملمملل

م٣ّذملذملذملذملاللمذملمممذملمبزمل٦ّتمبمملوجمملس٥ّمعظملضملذملذملذملصّٕاحوملمتّٖسّٖعمسّٕشماظسمل

م٣ّذملذملذملذملذملؿملمملءمذملمممذملمٌمملدتمبمملحّٕصؾملمملماظؿملؿذملذملومظ٦ّمطمملنمظالرضمبضملّٚماي
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م٣ّذملذملذملذملذملذملؿمل١ّمذملمممذملمومععملقؼمل٥ّمج٢ّمع٤ّمععملقذملذملذملدالممسػمل٧ّمايّٕمؼبمدمملحؿ

مذملمممذملمسؿنملماظرملطمل٦ّفمب٥ّماٌطملذملذملذملذملذملذملذملذملدالممسػملؿمل٥ّمومسؿنملمسػملؿمل مّٕمذملذملذملذملذمل٥ّ

مف٣ّذملذملذملذملذملوملمذملمممذملمومسؼملّٕكمؼمملمحّٕمٕمتػملذملصغملؿملّٟمومؼبماظّٟمدؿملّٟمىؼمل

مذملمومظ٦ّمطؽملوملموحّٓيمٕماحف٣ّوماحفؼملوملمطؿملّٟمومؼبماظّٟمدؿملّٟمذملمم

م٨ّذملذملذملذملذملذملّٓورمذملمممذملمسػملؿمل١ّمدوائّٕػ٣ّمؼمملمدعذملذملذملذملذملذملذملذملانمتمإظبومٕماغؿصملّٕػ٣ّم

مذملمممذملموظ٦ّمانماردمملئؾمل٣ّمؼبمدعذملذملذملذملذملذملاظضملمظغملؽملوملماغؿّٖسوملمحّٓود م٨ّذملذملذملّٕاق

مذملمممذملمصؼملمملمغممللمعؽمل٥ّمبؽمل٦ّمعػملفذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظطملرلتمتمملرؼّْمػّٔاماظؿ م٣ّذملذملذملذملّٕاب

مذملمممذملمؼمملمعرملّٕسمملمضّٛمٕمؼضملفذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملومؼمملمدؿملّٓيمؼمملماسّٖماظّٕج م٣ّذملذملذملذملذملمملل

مضؿمل٢ّمؼمملمذاماظظملعملمملرماحلذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملومب٤ّماظّٔيمدؿملظمل٥ّمعمملمؼ مذملمممذملماذا م٣ّذملّٖال

مذملمممذملمدّٕتمبنيمطظمل١ّمواحملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملضبّٗمعّٕؤةمعػملؿمل٦ّنمد مّٖمذملذملؿملّٟ

م٣ّذملذملذمل١ّمذملمممذملمومتؽملغملّٕمزسؼمل١ّمع٤ّمعّٖسذملذملذملذملذملذملذملتّٕخ٨ّمؼّٓؼووممتل١ّماغوملم

م٣ّذملذملذملمملرمذملمممذملموماؼؽمل١ّمع٤ّمذظ١ّماظسملؿملطملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظظملعملميصمملؼ٤ّمدؿمل٦ّص١ّمع٤ّمذ

مذملمممذملمسصملؼملوملمظّٓىمآمع٤ّمعلذملذملذملذملذملذملذملذملذملسػمل٨ّمسػمل٨ّماشلّٓىمواىؾمل مػمل٣ّذملمملد

مّٓمذملذملذملذملذملذملذملموماشؽمل٧ّماعّٕئممعضملممملمذملممذملوؼمملماطّٕمماظؽملمملسمبضملّٓماظؽمليبموجؾمل

م٤ّمدرػ٣ّذملّٕىمذملمممذملمومظؿملّٗمبؾؿملؿ١ّمعذملذملذملذملعػملغملوملمايؿملمملتنيمدغؿملمملموماخ

مذملمممذملمصّٓاءمى٦ّس١ّمع٤ّمابغملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصّٓىمًرمل٦ّس١ّمع٤ّمغمملر م٣ّذملذملذمل٠ّ
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مذملمممذملمعّٖصبذملذملذملذملذملذملذملضّٓعوملموسظمل٦ّكمس٤ّمععملّٓع مػملعمل٣ّذملاظضملع٤ّماظّٓممومممًل٨ّ

مذملمذملذملذملذملذملذملذملوب٨ّمشسملّٚمج٢ّمانمادرؼ مذملمومغظملّٗمابوملمانماض٦ّلماطصمل٥ّ٣ّ

مذملمذملذملذملذملذملذمل١ّماؼعملصملوملمجّٕحماظضملطفملغ م٨ّذملذملذملذملذملذملمملرهمطػمل٥ّمؼبمدعذملذملذملذملمصؿؿملّٕاق

مذملمخّٔؼينموظػملؽملظملّٗمالمتؾملّٖع٨ّممملتّٕاتمذملمذملذملذملذملذملذملاظلوملماظّٔيمضممللمظػملؾ

م٣ّذملذملذملذملمسػملؿملؾمل٣ّمد٦ّارمسػمل٧ّمعضملزملمؿمل٦ّفمذملمذملذملذملذملومرمملفمبمملوالدهموماظل

مذملمممذملمومصمملحمسػمل٧ّمع٦ّت٥ّماضّٓع٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملصسملفوملمبمملضػملضمل٥ّماظغملؾ مّٕؼمملء

مّٓادمسػمل٧ّماظعملؾملّٕمٕمغرملغمل٣ّنيمذملمممذملمذذملذملطّٔامسب٤ّمؼمملمدؿملّٓيمؼمملمحل

مضّٛمٕمتؾملآّٓذملذملذملذملذملذملطّٔامسب٤ّمؼمملماؼؾملمملماظّٕاص مذملمممذملمدذملذمل٦ّارتؽملممل مّٓمذملذملذملن

مػمل٣ّذملذملذملذملاالزمإظب٦ّنمذملمممذملمصمملغمملموطػملؽملمملمذملذملذملذملذملذملالنمضيملمع٤ّمح٦ّظ١ّماظصملمملٌ

م٨ّذملذملذملومانمخمملغ١ّماظزملقنملمواالصظملؿملمملءمذملمممذملمصعملّٓمخمملغؽملمملمع٤ّمظ٥ّمغؽملؿؼمل

م٨ّذملؼملؿمملبمذملمممذملمصؽملقؿمملرمع٤ّماؼؾملمملمسبذملذملذملذملذملذملذملتّٓورمسػملؿملؽملمملمسؿمل٦ّنماظّٔئ

مذملمممذملمطؾمملرامسػمل٧ّمظقملعؾملذملذملذملذملذملذملذملذملذملشلّٔاموضضملؽملمملمسّٕاةماى ممملماالالمذملذملّٕاح

مذملمممذملمؼألظلملمؼبمايػمل١ّماالسؿذملذملذملذملذملذملذملذملصؿملمملمدؿملّٓيمؼمملمدؽملمملمطّٕب م٣ّذملذملالء

مذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملترملّٝمعؽملمملئّٕهمبمملظسملؿمل م٣ّذملذملمومتّٔخّٕمبمملظ٦ّجذملذملّٝماٌػملؾملذملمممملء

ممذملذملذملذملومؼمملمسشملرملمملمط٢ّمجّٓبماظضملزمل مذملمدؿملؽملؾمل٢ّمع٤ّموردهماظّٖعّٖم٦ّرذمل

م٣ّذملذمل١ّمذملمممذملمدالممالرض١ّمع٤ّمعػملـذملذملذملذملذملذملع٦ّرؽؿملمدمملرؾّٝمثطملّٕيمسػمل٧ّ
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 الصابئي امليدائي

ماظذلعؿملّٔام

ماذبّٓمغبؿملّٓمسؾؿملّٓ

مؼبمذطّٕىمادؿرملؾملمملدمايلني

مواظضملؿمل٦ّنمعمملمغمملعومل

م تؾغمل٨ّمؼبمترملّٕؼ٤ّ

محلنيمواٌفملمتماظؽمل٦ّاحموأب٦ّكمايّٖؼ٤ّ

مذؾملّٓاءمودؾمملؼمملمامماظؾؽملنيم

مهوملماظّٕؼّّمواالعشملمملر

مدونمثؿملمملب

موأبمؼؽملمملممؼبماٌشملمملر

مالمزظملّٕةواظزملطملرلةمعمملتوملمب

مواي٦ّراءمععملؿملّٓةمادرلة

مسمملممواظّٟمسمملم

مغغملدلموغضملصمل٣ّمعّٔحبهملمابؽملمملءماظسملّٕشمملمم

مغغملظملّٕموغفملث٣ّموغػملضمل٤ّمصضملمملظؿمل١ّموذؿملمملرنيماظرملمملم

موؼبماظػملؿمل٢ّمايّٖؼ٤ّمسمملذ٦ّراءمايّٖؼ٤ّ

مغمملحوملمووتّٕعّٓتمسؿمل٦ّنماٌرملّٕدؼ٤ّم

موعمملتوملمازػمملرماظؾؽملظملليملمواذفمملرماظؿني

مبغملوملمسزملمملصرلماظشملّٟمواغؿقّٕتمؼبمترملّٕؼ٤ّ

ماعرلماظرملؿملمملرنيسػمل٧ّمعّٔحبهملماضذلصؾملمملم

موغمملدتمؼمملاعمملعؽملمملماظزملمملدقماالعني

مازل١ّمسشملّٕماالصؾمل٦ّاهمورؾملّٕماظشملني

مواظّٔبمملحماالثؿمل٣ّمتمملرؼّْماظرملّٕكموسؽمل٦ّانماظغملمملصّٕؼ٤ّ

Download from www.mandaeannetwork.com



 

ادلنلائُني "........... ٍ واٌلَين ٌٍصبثئخ  ٍ "اٌؼّك اٌزإهخي اجملزّغ االٍالِ  .............واٌؼاللخ ِغ 

 

453 

 صِريٙــصٖص الـالً عـض: الصاب٠٘ املٍداٟ٘: الػاعس
 27/3/2008    العسام / العىازٚ

 شعاع الهور
 لألمام املًدي )عجل اهلل فرجٌ(

مّٕجذملذملذملذملهملمصذملذملذملذملتؽملؿصملّٕمدمملسممملمبطملؿملؾؿ١ّمذملذملذملغبػملوملماظّٓغؿمل

ميملمذملذملذملذملذملذملوبؿملؽملوملمط٢ّمايفم١ّمذملذملذمل٢ّمجؿملؿذملذملذملبمملغوملمدالؼ

 شج ــــــوهللا رؼجـــه اٌهــــ ـٍــــــاٌـــىادَ َىاٌـ بٔذچ

ميملذملذملذملذملواظزملدلمبمملظّٓمماغّٓعمّٓمذملذملصدلتموعمملمهؼمل٢ّمبضمل

ميملذملصّٕصّٕمبغمل٢ّمدمملسهملمتضملمتّٓذملذملسا٦ّمملمتذملذملاظغملظملّٕمطػملؾمل

ميملذملذملذملتػملواذضملمملعموجؽملمملت١ّمم٣ّمذملذملذملذملذملاذ٦ّطوملمتصملؾملّٕمؼعملمملئ

ميملمذملوخػمل٨ّماحؾمملب١ّمتؾؿؾملممملمذملذملذملذملؼؾؾملّٕماظؽملمملزّٕمحلؽملؾمل

ميملمذملذملذملواظسملالظهملمسؽملؾمل٣ّمتؾملم٣ّمذملذملذملذملتّٕدّْماالميمملنمبؿملؾمل

م٦ّجمذملذملذملذملذملوتضملّٓلماٌمملظوملمسمهملمذملوترملػملّٝماظؽملؾؿهملماًؾؿملـ

م٦ّجذملذملذملذملوعزملؾمملحمسّٓظ١ّمؼمّٛذملذملومتػمل٨ّمارض١ّمبمملظعملل

ميملمذملذملذملذملذملذملاغزملمملركمهم٥ّوؼمّٕادكذملذملذملبمملظعملّٓسمحعمل٠ّمع

ميملمذملددؿ٦ّرموغؾملموؼزملرلم١ّمذملذملذملبمملظعملّٕانمهغمل٣ّماعؿ

مّٕجذملذملذملذملذملذملؼ٦ّممظػملؾمملريمسم٥ّذملذملذملذملزرعمبّٔرةمبّٖجؿملؿ

ميملذملذملذملذملاميمملغ٥ّمبمملي٠ّماغ٦ّظم٨ّمذملذملذملذملذملذملذملاغؿ٥ّماب٤ّمحؿملّٓرمسػمل

ميملمذملذملوع٤ّمغل٢ّمغ٦ّرهماغظملػملمؾملمملذملواغؿ٥ّماب٤ّمسلغملّٕمحلؽمل

مسػمل٧ّمط٢ّماًالؼ٠ّمػّٓىم١ّذملّٖظذملذملذملذملذملذملذملذملذملدؾقمملنمع٤ّمغ

مّٓىذملذملذملذملذملغ٦ّرموربؾهملموػمّٕذملذملذمل٨ّمط٢ّماظؾرملذملذملذملذملذملذملذملذملتضملشمل

مّٓىذملذملذملذملذملوتضمل٣ّمرّٕؼ٠ّماشلمّٕذملذمل٥ّموطظملّٓمضالظذملذملذملذملوتّٕذ

م٣ّمتظمليملذملذملذملذملذملذملذملوإلمػمملٌصملمملظم٦ّركذملذملذملذملذملذملذملذملدؾقمملنمع٤ّمص

مّٕجذملزمملطوملموع٤ّمآماظظملمنملذملذملذملذملسف٢ّمزؾمل٦ّركمؼطملمملؼ

مّٕجذملذملذملذملضمملطوملموع٤ّمآماظظمل

م
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مدضمل٦ّدي.حعملؿملعملهملماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبمأعهملمحمملضّٕةمعؽمللؿملهمل،محمملعّٓمغّٖالم -70

م،مدارماٌضملمملرفممبزملّٕ.11حؿملمملةمربؼملّٓ،مربؼملّٓمحلؽملنيمػؿملغمل٢ّ،مط -71

م،مدارماٌضملمملرفممبزملّٕ.11حؿملمملةمربؼملّٓ،مربؼملّٓمحلؽملنيمػؿملغمل٢ّ،مط -72

مدرادمملتمؼبموالؼهملماظظملعملؿمل٥ّ. -73

مدرادمملتمؼبموالؼهملماظظملعملؿمل٥ّ. -74

ماظّٓوظهملماظظملمملرؼملؿملهملمؼبمعزملّٕ،مأمي٤ّمصقملادمدؿملّٓ. -75

ماظّٓوظهملماظظملمملرؼملؿملهملمؼبمعزملّٕ،مأمي٤ّمصقملادمدؿملّٓ. -76

مدؼ٦ّانمابمملثّٕ،مزبشمل٦ّرهمل. -77

مدؼ٦ّانمابمملثّٕ،مزبشمل٦ّرهمل. -78
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مدؼ٦ّانماِّظّٟمواالثؽمل٧ّمسرملّٕمدقملااًل،مزبشمل٦ّرهمل. -79

مدؼ٦ّانماِّظّٟمواالثؽمل٧ّمسرملّٕمدقملااًل،مزبشمل٦ّرهمل. -80

مدؼ٦ّانمحّٕانمط٦ّؼـممل،متّٕعبهمل:مغضملؼمل٨ّمبّٓوي. -81

مدؼ٦ّانمحّٕانمط٦ّؼـممل،متّٕعبهمل:مغضملؼمل٨ّمبّٓوي. -82

مردمملئ٢ّمإخ٦ّانماظزملظملممل. -83

مردمملئ٢ّمإخ٦ّانماظزملظملممل. -84

مزادماٌلرل. -85

مزادماٌلرل. -86

مسؾّٓمايؼملؿملّٓمسؾمملدة.ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمؼب -87 ماظظملعمل٥ّمواظؿمملرؼّْماإلدالع٨ّ،

مسؾّٓمايؼملؿملّٓمسؾمملدة. -88 ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّنمؼبماظظملعمل٥ّمواظؿمملرؼّْماإلدالع٨ّ،

ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّن. -89

ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿمل٦ّن. -90

ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبماظظملعمل٥ّموتمملرؼّْماإلدالم،مرذؿملّٓمخؿمل٦ّن. -91

من.اظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبماظظملعمل٥ّموتمملرؼّْماإلدالم،مرذؿملّٓمخؿمل٦ّ -92

مصمملبؽهملمحّٕانموإخ٦ّانماظزملظملممل،مربؼملّٓمسؾّٓمايؼملؿملّٓ. -93

مصمملبؽهملمحّٕانموإخ٦ّانماظزملظملممل،مربؼملّٓمسؾّٓمايؼملؿملّٓ. -94

مصمملبؽهملمحّٕانمواظؿ٦ّحؿملّٓماظّٓرزي،ماظّٓطؿ٦ّرمربؼملّٓمسؾّٓمايؼملؿملّٓ. -95

مصمملبؽهملمحّٕانمواظؿ٦ّحؿملّٓماظّٓرزي،ماظّٓطؿ٦ّرمربؼملّٓمسؾّٓمايؼملؿملّٓ. -96

ماظزملمملبؽهملمؼبماظعملّٕآنموصمملبؽهملمحّٕان،معؿملرملؿمل٢ّمتمملردؼ٦ّ. -97

موصمملبؽهملمحّٕان،معؿملرملؿمل٢ّمتمملردؼ٦ّ.اظزملمملبؽهملمؼبماظعملّٕآنم -98
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ماغبّٓم -99 ماظّٓطؿ٦ّر ماظضملؾمملدؿملهمل، ماًالضهمل مدعمل٦ّط محؿ٧ّ ماإلدالم مزؾمل٦ّر مع٤ّ اظزملمملبؽهمل

م،ماظعملمملػّٕة.1اظضملّٓوي،مط

ماغبّٓم -100 ماظّٓطؿ٦ّر ماظضملؾمملدؿملهمل، ماًالضهمل مدعمل٦ّط محؿ٧ّ ماإلدالم مزؾمل٦ّر مع٤ّ اظزملمملبؽهمل

م،ماظعملمملػّٕة.1اظضملّٓوي،مط

ماظزملمملبؽ٦ّنمؼبماظعملّٕآنمضّٕاءةمع٦ّض٦ّسؿملهمل،مد.مضؿملّٗمعطملرملطملّ٘. -101

ماظعملّٕآنمضّٕاءةمع٦ّض٦ّسؿملهمل،مد.مضؿملّٗمعطملرملطملّ٘.ماظزملمملبؽ٦ّنمؼب -102

مصؾّّماِّحرمل٧ّ،مظػملعملػملعملرملؽملّٓي. -103

مصؾّّماِّحرمل٧ّ،مظػملعملػملعملرملؽملّٓي. -104

ماظزملقمملح،ماى٦ّػّٕي. -105

ماظزملقمملح،ماى٦ّػّٕي. -106

ماظرملؿملّْمسؾّٓمآ،مط -107 مراصّٓ موبضملّٚماظشملعمل٦ّسماظّٓؼؽملؿملهمل، ماٌؽملّٓائؿملهمل ،مبطملّٓاد،م1اظزملالة

مم.1988

ماظرملؿملّْمسؾّٓمآ،مط -108 مراصّٓ موبضملّٚماظشملعمل٦ّسماظّٓؼؽملؿملهمل، ماٌؽملّٓائؿملهمل بطملّٓاد،مم،1اظزملالة

مم.1988

ماظلضملؿملّٓماىمملعّٝمِّزلمملءمنؾمملءماظزملضملؿملّٓ،ماِّذص٦ّي،مهعملؿمل٠ّ:مدضملّٓمربؼملّٓم -109 اظشملمملظّٝ

م.2000حل٤ّ،ماظعملمملػّٕة،م

ماظلضملؿملّٓماىمملعّٝمِّزلمملءمنؾمملءماظزملضملؿملّٓ،ماِّذص٦ّي،مهعملؿمل٠ّ:مدضملّٓمربؼملّٓم -110 اظشملمملظّٝ

م.2000حل٤ّ،ماظعملمملػّٕة،م

ماظضملّٕبمواظؿملؾمل٦ّدمؼبماظؿمملرؼّْ،ماظّٓطؿ٦ّرمد٦ّدهمل. -111

مظّٓطؿ٦ّرمد٦ّدهمل.اظضملّٕبمواظؿملؾمل٦ّدمؼبماظؿمملرؼّْ،ما -112
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مسؼملّٓةماظعملمملرئ،ماظضملؿملين. -113

مسؼملّٓةماظعملمملرئ،ماظضملؿملين. -114

مصؿّّماظعملّٓؼّٕ. -115

مصؿّّماظعملّٓؼّٕ. -116

مصؿّّمخؿملدلموتشملؾملرلػمملمع٤ّماظؿملؾمل٦ّد. -117

مصؿّّمخؿملدلموتشملؾملرلػمملمع٤ّماظؿملؾمل٦ّد. -118

مصّٕقماظزملمملبؽهمل،مد.مدمملع٨ّمسشملممل. -119

مصّٕقماظزملمملبؽهمل،مد.مدمملع٨ّمسشملممل. -120

ماظظملؾملّٕدومل،ماب٤ّماظؽملّٓؼ٣ّ،ماظؽملمملذّٕ:مدارماٌضملّٕصهمل،مبرلوت،مد.ت. -121

ماظؽملّٓؼ٣ّ،ماظؽملمملذّٕ:مدارماٌضملّٕصهمل،مبرلوت،مد.ت.اظظملؾملّٕدومل،ماب٤ّم -122

مؼبمزاللماظعملّٕآن،مدؿملّٓمضشملنمل. -123

مؼبمزاللماظعملّٕآن،مدؿملّٓمضشملنمل. -124

مسؾّٓم -125 مب٤ّ ماظغملّٕؼ٣ّ مسؾّٓ مب٤ّ ماظغملّٕم مأب٨ّ مب٤ّ مسػمل٨ّ مايل٤ّ مأب٦ّ ماظؿمملرؼّْ، مؼب اظغملمملع٢ّ

ماظ٦ّاحّٓماظرملؿملؾمملغ٨ّماىّٖري،مسّٖماظّٓؼ٤ّمب٤ّماِّثرل.

ما -126 مسؾّٓ مب٤ّ ماظغملّٕم مأب٨ّ مب٤ّ مسػمل٨ّ مايل٤ّ مأب٦ّ ماظؿمملرؼّْ، مؼب مسؾّٓماظغملمملع٢ّ مب٤ّ ظغملّٕؼ٣ّ

ماظ٦ّاحّٓماظرملؿملؾمملغ٨ّماىّٖري،مسّٖماظّٓؼ٤ّمب٤ّماِّثرل.

متمملرؼّْم -127 مسرملّٕ، مايمملدؼهمل ماٌلفملظهمل ماظضملّٕب، مظرملّٕك ماظؿمملرؼّْ مظ٦ّاضّٝ ماظؿ٦ّحؿملّٓ طؿمملب

ماظزملمملبؽهملموصّٕضؾمل٣ّ.

متمملرؼّْم -128 مسرملّٕ، مايمملدؼهمل ماٌلفملظهمل ماظضملّٕب، مظرملّٕك ماظؿمملرؼّْ مظ٦ّاضّٝ ماظؿ٦ّحؿملّٓ طؿمملب

ماظزملمملبؽهملموصّٕضؾمل٣ّ.
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معؽملؾمل -129 ماظؽملمملجؿملهمل ماظظملّٕضهمل موبؿملمملن ماظظملّٕق ماظؾطملّٓاديمطؿمملب مآ مسؾّٓ معؽملزمل٦ّر مأب٨ّ ،ّ٣

مه،مهعملؿمل٠ّ:مر٥ّمسؾّٓماظّٕؤوفمدضملّٓ،معقملدلهملمايػمليبممبزملّٕ،مد.ت.429اٌؿ٦ّؼبم

ماظؾطملّٓاديم -130 مآ مسؾّٓ معؽملزمل٦ّر مأب٨ّ معؽملؾمل٣ّ، ماظؽملمملجؿملهمل ماظظملّٕضهمل موبؿملمملن ماظظملّٕق طؿمملب

مه،مهعملؿمل٠ّ:مر٥ّمسؾّٓماظّٕؤوفمدضملّٓ،معقملدلهملمايػمليبممبزملّٕ،مد.ت.429اٌؿ٦ّؼبم

ماظغملؿمملبماٌعملّٓس،مإنؿمل٢ّمؼ٦ّحؽملممل. -131

مؿمملبماٌعملّٓس،مإنؿمل٢ّمؼ٦ّحؽملممل.اظغمل -132

مطؿمملبماغغمل٨ّ،ماِّدبمؼبمواديماظّٕاصّٓؼ٤ّ،ماظّٓطؿ٦ّرمخّٖس٢ّماٌمملجّٓي. -133

مطؿمملبماغغمل٨ّ،ماِّدبمؼبمواديماظّٕاصّٓؼ٤ّ،ماظّٓطؿ٦ّرمخّٖس٢ّماٌمملجّٓي. -134

م)رؾمملسهملمدّٓغ٨ّ(. -135 مطؽملّٖامربمملماظؿمللمملر،متّٕعبهملمأدذلاظؿملممل

م)رؾمملسهملمدّٓغ٨ّ(. -136 مطؽملّٖامربمملماظؿمللمملر،متّٕعبهملمأدذلاظؿملممل

مظلمملنماظضملّٕب،م -137

مظلمملنماظضملّٕب،م -138

مبّٓويم -139 مغضملؿمل٣ّ متّٕعبهمل: ماِّول(، م)اظغملؿمملب ماٌؽملّٓئؿمل٦ّن ماظزملمملبؽهمل مدراور، ظؿملّٓي

مم.1987وشسملؾمملنماظّٕوع٨ّ،ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،معشملؾضملهملماظّٓؼ٦ّاغ٨ّ،مبطملّٓاد،م

مبّٓويم -140 مغضملؿمل٣ّ متّٕعبهمل: ماِّول(، م)اظغملؿمملب ماٌؽملّٓئؿمل٦ّن ماظزملمملبؽهمل مدراور، ظؿملّٓي

مم.1987وشسملؾمملنماظّٕوع٨ّ،ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،معشملؾضملهملماظّٓؼ٦ّاغ٨ّ،مبطملّٓاد،م

مؾؿملمملن.ذبؼملّٝماظ -141

مذبؼملّٝماظؾؿملمملن. -142

مذبؼملّٝماظّٖوائّٓ،ماشلؿملـؼمل٨ّ. -143

مذبؼملّٝماظّٖوائّٓ،ماشلؿملـؼمل٨ّ. -144
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مزبؿمملرماظزملقمملح،مربؼملّٓمب٤ّمسؾّٓماظعملمملدر. -145

مزبؿمملرماظزملقمملح،مربؼملّٓمب٤ّمسؾّٓماظعملمملدر. -146

ماٌكؿزملّٕمؼبمأخؾمملرماظؾرملّٕ،مأب٦ّماظظملّٓاءمسؼملمملدماظّٓؼ٤ّمإزلمملسؿمل٢ّمب٤ّمسػمل٨ّ. -147

ماٌكؿزملّٕمؼبمأخؾمملرماظؾرملّٕ،مأب٦ّماظظملّٓاءمسؼملمملدماظّٓؼ٤ّمإزلمملسؿمل٢ّمب٤ّمسػمل٨ّ. -148

معّٕوجماظّٔػنمل،ماٌلضمل٦ّدي. -149

معّٕوجماظّٔػنمل،ماٌلضمل٦ّدي. -150

معلؽملّٓمأغبّٓ. -151

معلؽملّٓمأغبّٓ. -152

معضملمملغ٨ّماظعملّٕآن. -153

معضملمملغ٨ّماظعملّٕآن. -154

م -155 ماِّغّٓظّٗ مصؿّّ مظّٓن مع٤ّ ماٌطملّٕب مأخؾمملر متػملكؿملّٙ مؼب مسزملّٕممإظباٌضملفنمل آخّٕ

ما٦ٌّحّٓؼ٤ّ.

م -156 ماِّغّٓظّٗ مصؿّّ مظّٓن مع٤ّ ماٌطملّٕب مأخؾمملر متػملكؿملّٙ مؼب مسزملّٕممإظباٌضملفنمل آخّٕ

ما٦ٌّحّٓؼ٤ّ.

ميؼمل٦ّي.عضملف٣ّماِّدبمملء،مؼمملض٦ّتما -157

معضملف٣ّماِّدبمملء،مؼمملض٦ّتمايؼمل٦ّي. -158

مم.1906عضملف٣ّماظؾػملّٓان،مؼمملض٦ّتمايؼمل٦ّي،ماظشملؾضملهملماِّوظب،م -159

مم.1906عضملف٣ّماظؾػملّٓان،مؼمملض٦ّتمايؼمل٦ّي،ماظشملؾضملهملماِّوظب،م -160

معّٔط٦ّر،م -161 مإبّٕاػؿمل٣ّ ماظّٓطؿ٦ّر مهّٕؼّٕه: مسػمل٧ّ مأذّٕف ماالجؿؼملمملسؿملهمل، ماظضملػمل٦ّم عضملف٣ّ

م،ماشلؿملؽهملماظضملمملعهملماٌزملّٕؼهملمظػملغملؿمملب.1975،م1ط
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ماالجؿ -162 ماظضملػمل٦ّم معّٔط٦ّر،معضملف٣ّ مإبّٕاػؿمل٣ّ ماظّٓطؿ٦ّر مهّٕؼّٕه: مسػمل٧ّ مأذّٕف ؼملمملسؿملهمل،

م،ماشلؿملؽهملماظضملمملعهملماٌزملّٕؼهملمظػملغملؿمملب.1975،م1ط

معظملؿمملحماِّب٦ّاب،معرلزامربؼملّٓمعؾملّٓيمخمملنمرئؿملّٗمايغملؼملمملء. -163

معظملؿمملحماِّب٦ّاب،معرلزامربؼملّٓمعؾملّٓيمخمملنمرئؿملّٗمايغملؼملمملء. -164

مد.مج٦ّادمسػمل٨ّ،ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،مؼؽملمملؼّٕم -165 ماإلدالم، ماظضملّٕبمضؾ٢ّ متمملرؼّْ مؼب اٌظملزمل٢ّ

م،مدارماظضملػمل٣ّمظػملؼملالؼني،مبرلوت،موعغملؿؾهملماظؽملؾملسملهمل،مبطملّٓاد.1978

مد.مج٦ّادمسػمل٨ّ،ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،مؼؽملمملؼّٕم -166 ماإلدالم، ماظضملّٕبمضؾ٢ّ متمملرؼّْ مؼب اٌظملزمل٢ّ

م،مدارماظضملػمل٣ّمظػملؼملالؼني،مبرلوت،موعغملؿؾهملماظؽملؾملسملهمل،مبطملّٓاد.1978

مععملّٓعهملمؼبمتمملرؼّْمايسملمملراتماظعملّٓميهمل،مد.مر٥ّمبمملضّٕ. -167

مد.مر٥ّمبمملضّٕ.مععملّٓعهملمؼبمتمملرؼّْمايسملمملراتماظعملّٓميهمل، -168

ماٌعملؽملّٝ،ماظرملؿملّْماظزملّٓوق. -169

ماٌعملؽملّٝ،ماظرملؿملّْماظزملّٓوق. -170

مدارم -171 ماظرملّٕؼّٟ، مإبّٕاػؿمل٣ّ ماغبّٓ مد. ماظّٕد٦ّل، موسؾملّٓ ماىمملػػملؿملهمل مؼب موآٌّؼؽملهمل عغملهمل

ماظظملغملّٕماظضملّٕب٨ّممبزملّٕ.

مدارم -172 ماظرملّٕؼّٟ، مإبّٕاػؿمل٣ّ ماغبّٓ مد. ماظّٕد٦ّل، موسؾملّٓ ماىمملػػملؿملهمل مؼب موآٌّؼؽملهمل عغملهمل

ماظظملغملّٕماظضملّٕب٨ّممبزملّٕ.

م -173 ممرمملظؾني،ماظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕي.اٌضملمملد،مح٦ّارمبنيمإظبع٤ّماٌؾّٓأ

م -174 ماٌضملمملد،مح٦ّارمبنيمرمملظؾني،ماظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕي.مإظبع٤ّماٌؾّٓأ

ماٌؽملّٓائؿمل٦ّنماظزملمملبؽهمل،مربؼملّٓماىّٖائّٕي. -175

ماٌؽملّٓائؿمل٦ّنماظزملمملبؽهمل،مربؼملّٓماىّٖائّٕي. -176
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مع٦ّد٦ّسهملماظضملؿمل٦ّنماٌضملّٕصؿملهمل. -177

مع٦ّد٦ّسهملماظضملؿمل٦ّنماٌضملّٕصؿملهمل. -178

ماٌؿملـ٦ّظ٦ّجؿملمملماٌؽملّٓائؿملهمل،ماظّٓطؿ٦ّرمخّٖس٢ّماٌمملجّٓي. -179

ماٌؽملّٓائؿملهمل،ماظّٓطؿ٦ّرمخّٖس٢ّماٌمملجّٓي.اٌؿملـ٦ّظ٦ّجؿملمملم -180

موتّٕعبهمل:م -181 مإسّٓاد مرودوظّٟ، مط٦ّرت ماٌؽملّٓائؿملهمل، ماظؽملزمل٦ّص مؼب مواًػمل٠ّ اظؽملرمل٦ّء

مم.1994اظّٓطؿ٦ّرمصؾؿملّّمعّٓظ٦ّلماظلؾملرلي،مجمملعضملهملمبطملّٓاد،مبطملّٓاد،م

موتّٕعبهمل:م -182 مإسّٓاد مرودوظّٟ، مط٦ّرت ماٌؽملّٓائؿملهمل، ماظؽملزمل٦ّص مؼب مواًػمل٠ّ اظؽملرمل٦ّء

مم.1994اد،ماظّٓطؿ٦ّرمصؾؿملّّمعّٓظ٦ّلماظلؾملرلي،مجمملعضملهملمبطملّٓاد،مبطملّٓ

مغؾمليملماظؾالشهمل. -183

مغؾمليملماظؾالشهمل. -184

مؼؿؿملؼملهملماظّٓػّٕ،ماظـضملمملظيب. -185

 ؼؿؿملؼملهملماظّٓػّٕ،ماظـضملمملظيب. -186
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