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انؼًك انتبرخيً واندٌنً نهصببئت ادلندائٍني
وانؼاللت يغ اجملتًغ االطاليً

اػداد و تأنٍف

د .شَٖ العابدَٖ عبد عم٘ الهعيب

خطس محٗد عبٗد الصِريٙ
بهالٕزٖٕع آداب /قطي المػ ٛالعسبٗ/ ٛداوع ٛالبصسٚ

داوع ٛوٗطاُ /داوع ٛوٗطاُ

مت االطالع عمْٗ وَ قبن وسنص البشٕخ ٔالدزاضات املٍدا ٟٛٗيف بػداد
نمحه
ػبدانزساق ػبداحلظني اجلشؼًً

بهالٕزٖٕع المػ ٛالعسبٗ/ٛداوع ٛبػداد
انطبؼت انخبنٍت  -ادلنمحت طنت انطبغ 1029و

زقي االٖداع يف داز الهتب ٔالٕثاٟل ببػداد 1726لعاً 2016
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االهـــــــــــــــــداء
اللَ هنا اجملهىك ادلزىاضغ  ..إىل  ...ػبئٍيت ادلنلائُخ اٌىجُ ـــ وح .
إىل  ...افىأٍ يف احلك واالميبْ  ..إىل  ...وً ادلؤِنني اٌصبكلُ ـــــ ٓ .

وونٌه اللَ شىوٌ ورملَوٌ ٌىً ِٓ ٍبهُ يف كػُ واجنبػ هنا اٌىزبة
ثبدلصبكه وادلؼٍىِبد وِ نهُ :
 الرتوٗرا الػٗذ ٌظاً نسٖدٔ ٙنٗن زٟٗظ الطاٟف.ٛ
 الرتوٗرا الػٗذ ادلد محٗد.
 الدنتٕز قٗظ وػػػؼ املاٌٗا.
 االضتاذ اوني فعٗن اضرتالٗا.
 الباسح عدٌاُ اجلٗصاٌ٘ نٍدا.
 الػاعس ضالً عصٖص.
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ثإٍُ احلٍ اٌؼظُُ

شىو ورملَو
عهل ِضين وٍؼٍ ؽضُش حلمـً َصـؼت اْ ي َىـٓ ِـٓ ادلَـزؾًُ اٌـلفىي
فُه ٌزؼمل ظووفه ورلافً ِغرياره  ،واالهُ ِٓ مٌه شؾخ رـىا فو ادلصـبكه ورـبهَـ
احلىاكس واٌجؾش فُه َؼل حبل ماره صـؼجب وٌىـٓ ٍـؼٍ وه جـخ ِـٓ ول يف مٌـه
وبْ لىَب ٌ زى ض غَ احلمـبئك يف ٔصـب ب و َُ ىشـ

اٌغّـىو والهـً اٌـنٌ هبـُظ ـن

اٌغبئفخ اٌؼوَمخ وهفغ ِب اصب ب ِٓ ظٍُ وجت ٍٓ ٍُبٍٍ واعزّبػٍ .
ػًَ اهلل اْ َىفك اٌىبرت وَإفن ثُل إىل ِب َصـجى إ ٌُـه أـه ٔؼـُ ادلـىىل
واٌُه ادلأة.
م
م
م

م
الدنتٕز
ناوــــــــن نسٖـــــــــي عبـــــــــــــــٗد
2015/9/17
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ثإٍُ احلٍ اٌؼظُُ

شــــىو ورمــلَو
ٌمل اعٍؼذ ػًٍ هنا اٌىزبة ولوؤره وٍّخ وٍّخ ثً ؽوفب ؽوفب وونذ وٍّب ؤرؼّك يف ىه
هنا اٌىزبة اٌضّني َيكاك ؤػغبثٍ ثه وثبجملهىك ادلضين اٌنٌ ثُني يف اظهبه اٌىضري ِٓ احلمبئك
ادللػىِخ ثبٌرباهني اٌيت وشفذ اٌنمبة ػًٍ عىأت وضريح علا ؤففبهب اٌجؼض ِٓ اعً عَّهب
واففبئهب ػٓ َِبِغ وً ِٓ اٌصبثئخ ادلنلائُني وادلٍَّني ػًٍ اٌَىاء ،رٍه احلمبئك اٌيت اظهود
جبالء االفىح اٌغُجخ ثُنهّب اٌزَبِؼ ادلفضٍ إىل فري وٍؼبكح الُّغ وّب أٍ ال ؤففٍ ػٍُىُ اْ
هنبٌه ثؼض ادلأفن رزغًٍ يف ِزىْ هنا ادلغجىع ٌىٓ عىكح هنا اٌىزبة اٍزغبػذ رنًٌُ هن
ادلأفن  ،ولل ؤشود اٌُهب ؤْ َؤفنهب يف اٌىلذ ٔفَه جتوؤد واضفذ ثؼض اٌشووؽبد اٌيت جتؼً
هنا اٌىزبة اٌضّني اوضو فبئلح ٌى ؤضُفذ ،و ؤٔب اػزنه ػٓ مٌه ،ويف اخلزبَ امتنً وِٓ وً عىاهؽٍ
اْ َىىْ هنا اٌىزبة اٌضّني يف ِزنبوي وً صبثئٍ ِنلائٍ ووً ٍَُِ وٍ َغٍّغ الُّغ ػًٍ احلمبئك
اٌيت رىش

اٌنمبة ػٓ اٌغّىو وال هً اٌنٌ اصبة هنا اجملزّغ اٌؼوَك ،و اَضب اٌصٍخ اٌىعُلح ثني

اجملزّغ اٌصبثئٍ واجملزّغ االٍالٍِ ،وال ََؼين إال ؤْ اثبهن هنا الهل اٌىجري ادلضين اٌنٌ لبَ ثه وً
ِٓ االٍزبم فضو محُل ػجُل  ،واالٍزبم اٌلوزىه مسبؽخ اٌشُـ اٌَبٍِ ىَٓ اٌؼبثلَٓ ػجل ػٍٍ،
وؤللَ ذلّب عيًَ شىوٌ واِزنبٍٔ هاعُب ذلُ ادلىفمُخ واٌنغبػ ادلضّو اٌلائُ.
االضتاذ الٍاصٕزاٟ٘
أوني فعٗن سطاب
2018/2/19
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ثَُ اهلل اٌومحٓ اٌوؽُُ
م

ٔجبهن هنا الهل اٌؼٍٍّ اٌىجري اٌنٌ لبَ ثه وً ِٓ االٍزبم اٌلوزىه اٌشُـ ىَٓ اٌؼبثلَٓ
ػجل ػٍٍ و فضو محُل ػجُل ؤؤَل هنا االجتب اٌنٌ َهلف إىل ٔشو هوػ االفىح ثني
ادل ٍَّني وثبلٍ االلٍُبد اٌلَنُخ وِنهُ اٌصبثئخ ادلنلائُىْ اٌنَٓ ميضٍىْ هوُيح ِهّخ ِٓ هوبئي
اجمل زّغ اٌؼوالٍ دلب فُه ِٓ ربهَـ اصًُ متزل عنوه يف اٌؼّك اٌزبهخيٍ..
م
م
م
م
م

د.عمــــــــــ٘ الػـــــــــــــأٙ
زٟٗظ داوع ٛوٗطاُ
2015\8\19
م
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وبازن ٛالػٗذ الرتوٗرا الػٗذ غاش ٙالػٗذ خمف الػٗذ دجري
وبازن ٛالرتوٗرا الػٗذ ادلد محٗد عبٗد الصِريٙ

اعٍؼنب مبيَل ِٓ اٌفقو واالػزياى ػًٍ اٌجؾش ( اٌؼّك اٌزإهخيٍ و اٌلَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني و اٌؼاللخ
ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ) ووعلْٔب ُ حبضب ممُيا ِٓ مجُغ الىأت ولل اىاي اٌضغظ اٌىجري اٌنٌ رزؼوو ٌه
اٌغبئفخ ثغُبة ادلصبكه ادلرتمجخ وأبه اٌغوَك اِبَ اثنبء اٌغبئفخ ٌ العالع اٌىاٍغ ػًٍ ربهخيهُ ادلشوق وفزؼ
االفك اِبَ اثنبئنب ٌٍزؼبهف واٌزىاصً ِغ افىأنب ادل ٍَّني ثلوْ لُىك او عبئفُخ فجبه ن اهلل جبهىك وً ِٓ االؿ
االٍزبم اٌؼيَي فضو محُ ل ػجُل واٌلوزىه ىَٓ اٌؼبثلَٓ ػجل ػٍٍ عهىكهُ وفمهّب اهلل خللِخ اجملزّغ
اٌؼوالٍ ادلىؽل وِٓ رملَ إىل رملَ...
م
م
م
م

مممممممممممممممممممممم

الرتوٗرا الػٗذ غاش ٙخمف دجري
الرتوٗرا ادلد محٗد عبٗد
م

ضٍ2015 ٛ
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ثَُ احلٍ اٌؼظُُ
م
عبء يف وزبثنب ادلملً(وني هثب –اٌُّني ) صِ 42- 42ب ٍٍَ :

240ممممماؼفوماظصودضقن...مالمتؼقظقامعومالمتعرصقنم241مموالمتدسقماظوقحلمصويمؼوقحملماالم
اظعؾلماظعظقؿم242ممدؾققامغػقدؽؿمبوعضوكمعوـمايدؼودم.مدويحمغورورومثوموطؾؿووتمربؽوؿم
ونمتـؼووذونمممم
اظصوودضيم242مممظقشورمبعضووؽؿمسؾوكمبعووضمبويلوـكم244مماغؽوؿمطؿووومتـمؼَوم قبذ ؾب
245مموالمتؽقغقامطوظـؾ ًماظرديء...مؼشربماٌوءموالمؼعطلماظـؿرموايلماٌزطل .م
بضملّٓمارالسّ٨مسػملّ٧مدرادهملماالخماٌؽملّٓائّ٨ماظطملؿملّ٦رمسػملّ٧مدؼؽملّ٥مواػػملّ٥موورؽملّ٥ماالدؿمملذم(خسملّٕمغبؿملّٓم
سؾ ؿملّٓماظّٖػرلي)موجّٓتمانمسؼملػملّ٥مؼلؿقّ٠ماٌؾمملرطهملمواظؿرملفؿملّٝمٌمملمصؿملّ٥معّ٤معضملػملّ٦عمملتمضؿملؼملّ٥موم
عظملؿملّٓةموتمملرطبؿملهملم ...ابمملركمجؾملّ٦دهماٌغملـظملهملموادسّ٦مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣مانمؼػملؾملؼملّ٥ماميمملغمملًموادضملمملًموؼضملؼملّ٠م
صؿملّ٥محؾّ٥مِّػػملّ٥موظّٓؼؽملّ٥موورؽمل.. ّ٥موأثينمسػملؿملّ٥مبمملالدؿؼملّٕارمواٌؿمملبضملهملمظطملّٕضماسؼملمملمماظظملمملئّٓةم
ظألجؿملممللماظعملمملدعهملمبمملٌؽملّٓائؿملهملمواصػملؾملممل ...م
وايّ٨مؼّٖطّ٨مسؼملّ٢ماًرلمواًرلؼ ّ٤م

اخّ٦ط ّ٣م
تّٕعؿملّٔامغصملمملممطّٕؼّٓيمرحؿملؼمل ّ٥م

ٔ -بطشوثب :رؼٍٕ اٌؼٍُ واٌّؼشفخ.
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العابدين عبدعلي
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كهًت البد ينهب
ثمٍُ :ػجل اٌوىاق الشؼٍّ
بعقووداًمسووـمايفووٍمواظوودلاػ موا دظوويماظ و متؾغ ولمم أنمتـؾووًموتمطوودمأنماظصوووبؽيم
اٌـدائق معقحدونمؼعؾدونمربوًمواحوداًمالمذورؼؽمظوفامخوظؼووًمعؾودسوًمشلوذاماظؽوقناموأغفوؿم
أرقوبمدؼوغيمزلووؼياموشلؿمأغؾقوءمؼقحكمشلؿاموطؿىمعؾبـزظيمعؼددياموبعقوداًمأؼضووًمسوـم
آراءماظعؾؿوءماٌكؿص مبوظدرادوتماظدؼـقويموصؿوووىمرجوولماظودؼـ...مأرؼودمأنمأسوموجلمأعوراًم
وضضقيمػوعيامػل :م
إنمآمجؾًّمضدرتفمخؾؼماظؾشرمعبقعوًمٌفؿيمعؼدديموسظقؿيامعػودػومػقمأنمؼؽقغوقام
خؾػوءمظفمؼبمػذهما رض امظقؼقعقامبؿعؿرلػوموإريحفوموإداعيمايقوةمصقفو.موػقمجؾقبموسويم
ٕمضبددمعوػقيمػومالءماظؾشورموالمدؼووغؿفؿماةوددةموالمأذوؽوشلؿموأظوقاغفؿاماظؾوفمؿمإالمأنم
ؼؽقغقامروي مععؿدظ مسورص معفوعفؿماٌؽؾػو مبفووامحرؼصو مسؾوكمضووغقنماظؿعووؼشم
واظؿعوونمواظؿعورفامحقٌمضولمدؾقوغفموتعوظبََ { :ب ؤَ َُّ هَب اٌنَّبًُ إِ َّٔب فٍََمْنَبوُُ ِِّٓ مَوَ وٍ وَؤُٔ ضًَ
وَعَؼٍَْ نَبوُ ُْ شُؼُىثب وَلَ جَبئِ ًَ ٌِ زَؼَب هَفُىا }م(ايفرات:م .)13م
إذنمصوظؾشرمعبقعوًمػؿمخؾػوءمآمدؾقوغفمسؾكمػوذهما رضامطؿوومأطودمسوزمبموجوؾمبمؼبم
ربوورتفمععمعيئؽؿفماظصوي امإذمضول:م { وَإِ مْ لَبيَ هَ ثُّ هَ ٌٍِْ َّ الَئِ ىَـ خِ إِ ٔيـٍ عَب ػِـ ًِ فِـٍ
األهو فٍَُِفَخ لَب ٌُىاْ ؤَرَ غْؼَ ًُ فُِ هَب َِٓ َُ فْ َِ لُ فُِ هَب وَ َ َْ فِ هُ اٌ لِّ َِبء } (اظؾؼرة:م)30امصفؾم
ميؽـمأنمؼؽقنمعـمب مػمالءماًؾػوءماظذؼـمخؾؼفؿماظؾوريمعؽبوـمػوقمنوسمالمؼؿعوعوؾمععوفم
اآلخرون؟موػؾمضبؼمظؾعضمػمالءمأنمؼػؿقامبـفوديماظؾعضمعـفؿمورفورةماآلخرؼـ؟ م
واظـوسمعـذمخؾؼفوؿمآمدوؾقوغفمومتعووظبمم طبؿؾػوقنمبولظقاغفؿموأجلووعفؿموسؼوئودػؿم
وضقعقوتفؿمواووػووتفم ؿماظػؽرؼويمواظػؾلوػقيمواٌعرصقويمصؿوـفؿما دوقدموا بوقضامواظطقؼوؾم
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واظؼصرلامواظعوٕمواىوػؾامواظعودلمواظظووٕامواٌلووٕمواظعودواغلامواٌؿودؼـمواظعؾؿووغلام
واٌؾؿزممواٌؾقدامواظصوحلمواظطوحلامواٌمعـماٌقحدمواٌشركامواشلوتؽمظؾقرعوتمواةووصظم
سؾقفوامواٌؿؿلؽمحبدودمآمواًورقمشلواموػذامعومأذورمظفمربماظعورشامإذمضوول:م(وؽبظَذملّ٦ؿبم
ذؽبمملءماظػملَّّ٥ؾبمظَفؽبضملؽبػملَؾملؾبّ٣ؿبمأُعمبهملًموؽباحكبّٓؽبةً)م(اظشقرى:م) 8امصؿؽبـمأسطكمايؼمظؾعضماٌػوؿ مواٌشورس م
أنمضبؽؿقامسؾكمأحدمعـمػمالءماظؾشرمبوظـفودي؟موػؾماظػؽرماظذيمضبؿؾفمإغلونمعوومؼومديم
إظبمنوديمجلده؟موعومسيضيماظػ ؽرمبوىلود؟مأظوقسمعوـما وظبمأنمؼػؿوقامبوظـفودويمسؾوكم
اظدواسشماظذؼـمضطعوقاماظورؤوسمودوؾقاماظـلووءموضؿؾوقاما رػوولموػودعقامبقوقتمآموطػّوروام
أرقوبمطؾماظدؼوغوتماظلؿووؼيمواٌذاػى؟مأظقسما حؼمبوظـفوديمعؽبـمأذابقامأبـوءمذوعؾفؿم
ؼبمأحقاضماظؿقزاباموضؿؾفؿمؼبماظشقارعامودصـماآلالفمعـفؿمؼبماٌؼوبرماىؿوسقوياموإسودامم
رجولمدؼـمأصوضؾاموأبرؼوءمآخرؼـمبيمذغىماضذلصقه .م
ػمالءموأعـوشلؿمعـمدؾبرقباقمضقتماٌقارـ موأعوقالماظشوعىاموعوـرليمايوروبماظؼوذرةم
اظ مأبودتماظـلؾمواظزرعمأحؼمبوظـفوديمواظؿكقؼـمواظذممواظعزلمواظؾعـمواظؿفؿقش .م
ثؿماغـومٕمغلؿعمبلنمردوقلم آم(ص)مضودمأصؿوكمبـفودويمعؽبوـمزؾوقامسؾوكمذورطفؿام
وحوربقاماظدسقةماإلديعقيمعـذمبزوشفواموآذوامردوقلمآم(ص)موضؿؾوقامروقوبؿفماٌقووع ام
طلبلمشلىموأبلمجفؾموعلقؾؿيماظؽذابموأبلما دقدماظعـزيمودفوحموشرلػؿامصضيًمسوـم
ضرورةماالريعماٌرطزامواظؿعرفماىقدمسؾكمضقلمدقدماظؾؾغووءموإعوومما عويمسؾولمبوـمأبولم
روظىم(ع)مؼبمورقؿفم حدموالتف:م ((اظؽملمملسمصؽملظملمملن:مأعذملمملمأخفبمظذملّ١مؼبماظذملّٓؼّ٤مأومغصملذملرلفبمظذملّ١مؼبم
اًػمل.))ّ٠ممم م م
وعـمخيلمػوذاماظؼوقلماظلووعلمميؽوـمظـوومأنمشبورجمإظبمأنماظصووبؽيماٌـودائق مػوؿم
اخقتـومؼبماظؿقحقدموسؾودةماظقاحدما حدم غظراءمظـومؼبماًؾؼامصؽقػمؼؽوقنمغظورلكمنلووًم
وبوظؿوظلمتعرضفمظؽؾمأغقاعماظذلمواإلػوغيمواظؿفؿقشمواظؿؽػرلمودوؾىمايؼوقق؟مصضويًمسوـم
اغفمعقارـمؼعوقشمععوؽمسؾوكمػوذهما رض امورمبوومدوؾؼؽمسؾقفوومزعـقووًاموضبؿوؾمبطوضويم
3
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تعرؼػقيمتشؾفمبطوضؿؽماظؿعرؼػقياموػقمعضؿقنموصؼمضوغقنمحؼوققما غلوونمماظعووٌلامعوودامم
حوعيًمضقؿماظلي مموايىمواالحذلاممواظؿعوؼشاموعلوػؿوًمععؽمؼبماظعؿؾمواإلغؿوجمواظعطووءام
وؼعرفمحدودمواجؾوتفموحؼقضوفماالجؿؿوسقويموما غلووغمقياموؼؿطؾوعمععوؽمإظبمحقووةمأرضوكم
وسقشمأرشدمؼبمورـمؼؿلووىمصقفماىؿقوعمأعوومماظؼووغقنمواظددوؿقرامواظعووداتمواظؿؼوظقودام
وتؿؾورىمصقفمرؾؼوتفمؼبمتؼدؼؿماًدعيم وبـووءمايقووةموترذوقدػواموإرويحمعوومصلودمعـفووام
واظـفقضمبفذاماظشعىماٌعطوءمسبقماالدؿؼرارموا عونمواظرصوهمواإلبداع( .)1م م م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
(ٔ)ػجذاٌشصاق اٌجشؼٍّ :ثىبٌىسَىط اٌٍغخ اٌؼشثُخ – وٍُخ اٌزشثُخ – جبِؼخ ثغذاد ِ ،ذسط فٍ
ِذاسط ِذبفظخ ُِغبْ اٌثبٔىَخِ ،ؤٌفبره :دَىاْ شؼش ِطجىع ثؼٕىاْ( رغزفضٍٔ رجبػُذ
وجهٍ)  ،دَىاْ شؼش( فٍ أػّبق اٌّزبهخ)  ،لظض لظُش ح( دُّٕب َىىْ اٌمّش ثؼُذاً).
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احملؿّ٦ؼمملت م
رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م

 20- 17م

اٌعملّٓعهمل م
اظعمللّ٣ماِّول:مأعهملمحؿملهملمودؼّ٤مزلمملوي م

 21م

متؾملؿملّٓ:ماظؿضملّٕؼّٟمبمملظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملهمل م

 21م

اظؿضملّٕؼّٟمبمملظزملمملبؽهمل م

 21م

أصّ٢ماظؿلؼملؿملهمل م

 24م

عضملؽملّ٧مطػملؼملهملمصمملبؽهمل م

 25م

اٌؾقىملماِّول:ماىّٔورماظؿمملرطبؿملهملمظػملزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م

 50- 28م

أوالً:ماالرتؾمملطمبمملِّغؾؿملمملءم(ع) م

 31م

ثمملغؿملمملً:ماظؽملؾّ٦ةمواالرتؾمملطماظزملمملبؽ ّ٨م

 32م

ثمملظـمملً:ماالرتؾمملطماظّٕوعمملغّ٨مواظؿقّ٦لمإظبماظؽملزملّٕاغؿملهمل م

 32م

رابضملمملً:ماظزملمملبؽهملموبؿملوملماٌعملّٓس م

 35م

خمملعلمملً:ماظزملمملبؽهملمواظؾمملبػملؿملّ٦ن م

 36م

دمملددمملً:ماظؿلؼملؿملمملتماظيتمأرػملعملوملمسػملّ٧ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م

 39م

دمملبضملمملً:مرّ٦ائّٟماظزملمملبؽهملماِّضّٓعني م

 40م

أػّ٣معّ٤مهّٓثمسّ٤ماظزملمملبؽهملمعّ٤ماٌقملرخنيماظضملّٕبماظعملّٓاع ّ٧م

 50- 48م

اٌؾقىملماظـمملغ:ّ٨مأعمملطّ٤متّ٦اجّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيماظعملّٓميهمل م

 77- 51م
 51م

- 1معزملّٕ م
5
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
- 2مصػمللشملني م

 63م

اظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملّ٦نمواظظملؿّّماظضملّٕبّ٨ماإلدالع ّ٨م

 68م

- 3ماظضملّٕاق م

 73م

- 4مإؼّٕان م

 79م

- 5مصمملبؽهملماشلؽملّٓ م

 79م

اٌؾقىملماظـمملظىمل:ماالضشملؾملمملداتماظيتمعّٕمبمبؾملمملماٌؽملّٓائؿملّ٦نم –معّٕاحّ٢ماظؿمملرؼّْم
بّٓاءـبمعّ٤ماظعملّٕنماِّولماٌؿملالدي .م

 90- 78م

االضشملؾملمملدماظّٓؼين م

 78م

أحّٓاثمدؽملهملم273ممضؾّ٢ماظعملّٕنماِّولماشلفّٕيمؼبمإؼّٕان م

 79م

أحّٓاثم(اظعملّٕنماظّٕابّٝمسرملّٕ)مؼبمعّٓؼؽملهملماظضملؼملمملرةمجؽملّ٦بماظضملّٕاق م

 80م

أحّٓاثمدؽملهملم1782مؼبماىؽملّ٦بماظظملمملرد ّ٨م

 80م

أحّٓاثمدؽملهملم1831مؼبمعّٓؼؽملهملمذّ٦ذذل م

 81م

أحّٓاثمدػملشملمملنمربلّ٤مبّ٤معؾملّٓيمدؽملهملم588مػذمل م

 83م

اظزملمملبؽهملمؼبمزعّ٤ماٌطملّ٦ل م

 85م

حممللماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبماظضملزملّٕمايّٓؼىملمؼبماظضملّٕاق م

 87م

اٌؾقىملماظّٕاب:ّٝمتمملرؼّْماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملني م

 105- 91م

اٌؾقىملماًمملعّٗ:معضملؿعملّٓاتماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهمل م

 138- 106م
 107م

- 1مسعملؿملّٓتؾملّ٣مبمملٓ م
6
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
- 2مسعملؿملّٓتؾملّ٣مؼبماظؽملظملّ٦سمواظؿؽملمملدّْ م

 110م

- 3مسعملؿملّٓتؾملّ٣مبؿملّ٦مماٌضملمملدموبضملىملماِّجلمملد م

 113م

رؾعملمملتماجملؿؼملّٝمايّٕاغ ّ٨م

 116م

أغؾؿملمملءمحّٕان م

 118م

اآلشلهمل م

 122م

اظرملكزملؿملمملتماِّدشملّ٦رؼهمل م

 124م

اظظملالدظملهملموايغملؼملمملءمواِّرؾمملءمواظرملضملّٕاء م

 125م

اِّغؾؿملمملءماحملػملؿملّ٦ن م

 129م

أبّٕزمآراءماظؾمملحـني م

 132م

- 1مابّ٤ماظؽملّٓؼ ّ٣م

 132م

- 2معّ٤مطؿمملبمأبّ٨مسؿمللّ٧ماٌطملّٕب ّ٨م

 134م

- 3ماظؾرلوغ ّ٨م

 135م

- 4معلّٖمظؿملّٓيمدراور م

 136م

- 5مأبّ٦مدػملؿملؼملمملنماظلفلؿمملغ ّ٨م

 136م

- 6مأبّ٦مصّٕجمبّ٤ماظضملدلي م

 137م

- 7مابّ٤موحرملؿملهمل م

 137م

- 8مأبّ٦مإدقمملقماظزملمملب ّ٨م

 138م

9معؿملؿرملّ٢متمملردؼ ّ٦م

 138م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
اٌؾقىمل ماظلمملدس :مأوج ّ٥ماظؿرملمملب ّ٥مواالخؿالف مبني ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملنيم
وايّٕاغؿملني .م

 154- 139م

- 1ماٌمملءماىمملريم(ؼّٕدغممل)مرعّٖمايؿملمملةماظضملصملؼمل ّ٧م

 139م

- 2مخػملّ٦دماظؽملظملّٗم(غرملؼملـممل) م

 140م

- 3ماًسملّ٦عمٌمملمؼعملّ٦ظّ٥ماظغملؾملؽملهملماٌّ٦طػملّ٦نمبمملظغملؿنملماٌعملّٓدهمل م

 140م

بضملّٚماظؿرملمملبؾملمملتماٌؾملؼملهملمبنيماظزملمملبؽهملمؼبمحّٕانمواظزملمملبؽهملمؼبماظؾشملمملئّّ م

 147م

- 1مصّٕضهملماشلؿملمملط ّ٢م

 151م

- 2مصّٕضهملمأصقمملبماِّذكمملص م

 152م
 175- 155م

اٌؾقىملماظلمملب:ّٝمسعملمملئّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م
أوالً:ماظؿّ٦حؿملّٓم(إميمملنماٌؽملّٓائؿملنيمبمملٓ) م

 155م

ثمملغؿملمملً:ماٌؽملّٓائؿملهملمدؼمملغهملماظؿّ٦حؿملّٓ م

 162م

ثمملظـمملً:ماظؿّ٦حؿملّٓماٌؽملّٓائّ٨م(دؾملّٓوثمملمادػؿملقب )ّ٨م

 164م

رابضملمملً:ماٌؽملّٓائؿملّ٦نمأصقمملبماظّٕوحمملغؿملمملت م

 166م

خمملعلمملً:مإميمملنماٌؽملّٓائؿملهملمبمملٌالئغملهمل م

 168م

دمملددمملً:ماإلميمملنماٌؽملّٓائّ٨مبمملِّغؾؿملمملء م

 169م

دمملبضملمملً:مضزملهملماًػملّ٠ماٌؽملّٓائؿملهمل م

 171م

اٌؾقىملماظـمملع:ّ٤ماظؽمليبمإؼّٕاػؿملّ٣ماًػملؿملّ٢م(ع)مؼبماظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهمل م
اًػملؿملّ٢مواالخؿؿمملن م

 189- 176م
 179م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
دمملرتمأومذمملرت م

 181م

تمملرطبؾملّ٣مسؼملّ٦دماظؾرملّٕؼهملماظضملمملضػملهمل م

 184م

اٌؾقىملماظؿمملد:ّٝمؼؾملؿملمملؼؾملمملغمملم(ضبؿمل)ّ٧مغيبماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م

 220- 190م

- 1مإميمملغؾملّ٣مؼبمغؾّ٦ةمضبؿملّ٧م(ع) م

 190م

والدت ّ٥م

 190م

صظملمملت ّ٥م

 193م

سؼملّ٦دماظؽمليبمضبؿمل(ّ٧ع) م

 197م

غيبماٌؽملّٓائؿملهمل م

 197م

ؼؾملؿملمملمواظلؿملّٓماٌلؿملّّ م

 199م

صؾمملشهملمؼؾملؿملمملم(اٌزملؾؿممل) م

 201م

وصمملةماظؽمليبمؼؾملؿملمملؼؾملمملغممل م

 202م

ضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼمملمؼبماٌضملؿعملّٓاتماإلدالعؿملهمل م

 204م

ضبؿملّ٧مؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ ّ٣م

 204م

ضبؿملّ٧مؼبمايّٓؼىملماظرملّٕؼ ّٟم

 206م

ضبؿملّ٧مؼبماظذلاثماإلدالع ّ٨م

 207م

اظزملػملهملمبنيمضبؿملّ٧موسؿملل ّ٧م

 209م

ضبؿملّ٧مؼبمتّٕاثماٌلػملؼملني ماظرملؿملضملهمل م

 211م

أسؿملمملدموعؽملمملدؾمملتمضبؿمل ّ٧م

 212م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
ضّٕؼّّماظؽمليبمضبؿمل ّ٧م

 214م

عضملفّٖات ّ٥م

 215م

أضّ٦اظ ّ٥م

 216م

اٌؾقىملماظضملمملذّٕ:مععملّٓدمملتمعؽملّٓائؿملهمل م

 235- 221م

أوالً:ماظعملؾػملهمل:ماظرملؼملممللمضؾػملهملماظزملمملبؽهمل م

 221م

ثمملغؿملمملً:ماٌؽملّٓا م

 222م

ثمملظـمملً:مضّٓدؿملهملمبؿملّ٦تماظضملؾمملدة م

 222م

رابضملمملً:ماظرملؾملمملدةماظّٓؼؽملؿملهملماٌؽملّٓائؿملهمل م

 224م

خمملعلمملً:ماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿملهملماٌعملّٓدهمل م

 224م

- 1ماظغملؿنملماظلّٕؼهمل م

 232م

- 2مطؿنملمرعمللؿملهمل م

 233م

- 3مطؿنملمعضملّٕصؿملهمل م

 234م

- 4ماظغملؿنملمتمملرطبؿملهمل م

 235م

اٌؾقىملمايمملديمسرملّٕ:ماظضملؾمملداتماٌؽملّٓائؿملهمل م

 261- 236م

إٌّحػملهملماِّوظب:ماظّ٦ضّ٦ءم(اظّٕذمملعممل) م

 238م

أوالً:ماظزملالةم(ابّٕاخممل) م

 241م

 -م صالةماظدلطمملتم(بّٕاخممل) م

 243م

 -صالةماظزملؾّّ م

 246م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
 -صالةماظصملؾملّٕ م

 247م

 -صالةماظضملزملّٕ م

 248م
 250م

ثمملغؿملمملً:ماظزملؾمملشهملمأوماظؿضملؼملؿملّٓ م
-ماظزملؿملمملم م

 255م

 -حلمملبماِّؼمملمماٌؾشملالت م

 257م
 260م

- 5ماظزملّٓضهملم(زدضممل) م
اٌؾقىملماظـمملغّ٨مسرملّٕ:ماظغملؾملؽملّ٦تماٌؽملّٓائّ٨ماِّدّٕةمواجملؿؼمل ّٝم

 268- 262م

اظلػملّ١ماظغملؾملؽملّ٦ت ّ٨م

 262م

عّٕاتنملمرجممللماظّٓؼ ّ٤م

 263م

تّٕدؿملّ٣مرجّ٢ماظّٓؼّ٤م(رّٕادهمل) م

 265م

اظّٓراصرملمملم –ماظضملػملّ٣مأوماظّٕاؼهمل م

 266م

اٌؾقىملماظـمملظىملمسرملّٕ:ماظّٖواجموصّ٠ماٌضملؿعملّٓاتماٌؽملّٓائؿملهمل م

 291- 269م

عّٕادؿملّ٣ماظّٖواج م

 271م

ذّٕحمرعملّ٦سماظّٖواجمسؽملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م

 273م

أػّ٣ماِّعّ٦رماظّ٦اجنملماتؾمملسؾملمملمأثؽملمملءمسعملّٓماٌؾملّ٦ر م

 281م

تضملّٓدماظّٖوجمملتمضؼملّ٤ماظؽملزملّ٦صماٌؽملّٓائؿملهملماٌعملّٓدهمل م

 282م

اظشملالقم(صلمملضممل) م

 286م

اظّٖواجماٌكؿػمل ّٛم

 287م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م

 289م

خمملعلمملً:ماظّٖواجماٌؽملّٓائّ٨م(دؼؽملؿملمملً) م
اٌؾقىملماظّٕابّٝمسرملّٕ:ماظؿرملّٕؼضملمملتمؼبماظّٓؼمملغهملماظزملمملبؽؿملهملماٌؽملّٓائؿملهمل م

 311- 292م

احملّٕعمملتمؼبماظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهمل م

 292م

اظؿفّٓؼّٟمبفملد ّ٣ماًمملظّ٠م(اظغملظملّٕ) م

 294م

ذّٕبماًؼملّٕ م

 295م

هّٕؼّ٣ماظؾغملمملء مسػملّ٧ماٌؿملوملموظؾّٗماظلّ٦اد م

 296م

هّٕؼّ٣متػملّ٦ؼىملماظشملؾؿملضملهملمواِّغؾملمملر م

 296م

هّٕؼّ٣ماظشملالقم(اظؿظملّٕؼّ٠ماىلّٓي) م

 297م

هّٕؼّ٣ماظّٕػؾؽملهملمو(سّٓمماظّٖواج) م

 297م

هّٕؼّ٣مسبّٕمبضملّٚمايؿملّ٦اغمملتمواظشملؿملّ٦رمواظؿرملّٓدمؼبمذظ ّ١م

 299م

هّٕؼّ٣ماظؽملقّٕ م

 299م

هّٕؼّ٣ماظؿػملّ٦ن م

 301م

هّٕؼّ٣مايؽملىملمبمملظؿملؼملني م

 302م

االرتّٓادمسّ٤ماظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهمل م

 302م

اظؽملؾملّ٨مسّ٤ماظلقّٕمواظرملضملّ٦ذة م

 303م

اظؽملؾملّ٨مسّ٤ماظّٕبممل م

 303م

االظؿّٖاممبّ٦حّٓاغؿملهملمآ م

 304م

هّٕؼّ٣متغملؽملؿملّٖماظّٔػنمل م

 304م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
هّٕؼّ٣معضملمملذّٕةمشرلماظّٖوجهمل م

 305م

هّٕؼّ٣ماظلفّ٦دمظطملرلمآ م

 305م

هّٕؼّ٣ماًؿمملن م

 305م

هّٕؼّ٣معضملمملذّٕةماظؽمللمملءمأثؽملمملءمايؿمل ّٚم

 305م

هّٕؼّ٣متّٖوؼيملمإٌّأةماٌؽملّٓائؿملهملمظطملرلمعػملؿؾمل ّ٣م

 306م

صقّٟمضبؿمل ّ٧م

 307م

اٌؾقىملماًمملعّٗ مسرملّٕ:معّٕادؿملّ٣مرعملّ٦سماظّ٦صمملةمسؽملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملهمل م

 - 312م

أوالً:معّٕادؿملّ٣ماٌّ٦ت م

 312م

عالبّٗماٌّ٦تم(ضؼملمملذ )ّ٨م

 315م

اومملهماظعملدل م

 318م

- 3ماظؾمملغؿملّ٥مواظؿمملبّ٦ت م

 319م

- 4ماظلغملؽملّٓوظهمل م

 320م

ضزملهملماٌّ٦تماٌؽملّٓائؿملهمل م

 321م

اىؽملهملمواظؽملمملرمسؽملّٓماٌؽملّٓائؿملني م

 322م

أغّ٦اعماٌشملؾملّٕاتم(اٌشملّٕاث:)ّ٨مدؼّ٦انمأواثّٕمأوم(ابمملثّٕ) م

 322م

ضزملهملماٌّ٦تماٌؽملّٓائؿملهملم م

 324م

اىؽملهملمواظؽملمملرمسؽملّٓماٌؽملّٓائني م

 333م

اظعمللّ٣ماِّول :ماغّ٦اعماٌشملؾملّٕاتم(اٌشملّٕاث:)ّ٨مدؼّ٦انمأواثّٕمأوم(أبمملثّٕ) م

 336م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
اظعمللّ٣ماظـمملغّ٨م(اٌشملؾملّٕات) م

 344م

احملّ٦رماِّول م

 344م

احملّ٦رماظـمملغ :ّ٨م(عشملؾملّٕماظغملّ٦اطنمل ماظلؾضملهمل) م

 347م

احملّ٦رماظـمملظىمل:معشملؾملّٕم(اشلؾرملؾممل) م

 349م

اظعمللّ٣ماظـمملغ:ّ٨ماظزملمملبؽهملمواإلدالم م

 350م

اٌؾقىملماِّول:ماظزملمملبؽهملمواإلدالم م

 350م

أوالً:ماظزملمملبؽهملمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ ّ٣م

 352م

اٌؾقىملماظـمملغ:ّ٨مآراءماظظملعملؾملمملءماٌلػملؼملنيمواظؾمملحـنيمواظضملػملؼملمملء م

 378م

أضّ٦الماظظملعملؾملمملءمؼبماظزملمملبؽهمل م

 378م

أثّٕماظضملّٓاواتمؼبمترملّ٦ؼّ٥ماِّدؼمملنموأٌّاػنمل م

 383م

اراءماظضملػملؼملمملءمواظؾمملحـنيمحّ٦لماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م

 384م

اٌؾقىملماظـمملظىمل:ماٌرملذلطمملتمبنيماٌلػملؼملني مواظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني م

 393م

عالعّّماظؿرملمملبّ٥مبنيماظشملعملّ٦سماإلدالعؿملهملمواٌؽملّٓائؿملهمل م

 393م

اٌؾقىملماظّٕاب:ّٝماظزملمملبؽهملماٌلػملؼملّ٦نماٌقملعؽملّ٦ن م

 398م

عّ٤مػّ٦ماظشملمملػّٕ؟موعّ٤مػّ٦ماظؽملفّٗ؟ م

 404م

عّ٦اجؾملهملماالضشملؾملمملدمبمملالغظملؿمملح م

 406م

ابؿؾملممللمعؾمملركمازل ّ٥م

 407م

اٌؾقىملماًمملعّٗ:ماظزملمملبؽهملمؼبمصؿمملوىماٌلػملؼملني م

 409م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
اإلعمملعؿملهملماالثينمسرملّٕؼهمل م

 409م

صؿمملوىمحّ٦لمصمملبؽهملماِّػّ٦ازمبكملؼّٕان م

 412م

ايؽملمملبػملهمل م

 417م

ايؽملظملؿملهمل م

 417م

اظرملمملصضملؿملهمل م

 417م

اٌمملظغملؿملهمل م

 418م

اٌؾقىمل ماظلمملدس :ماظّ٦صمملؼممل مواِّحمملدؼىمل ماظؽملؾّ٦ؼهمل ماظرملّٕؼظملهمل مبمملٌضملمملػّٓؼ ّ٤معّ٤م
أػّ٢ماظّٓؼمملغمملتماظؿّ٦حؿملّٓؼهمل م

 420م

اظّٓؼمملغمملتماظؿّ٦حؿملّٓؼهمل م

 420م

اِّوظب:محّٕعهملماظعملؿّ٢مبطملرلمح ّ٠م

 420م

اظـمملغؿملهمل:محّٕعهملماظعملّٔف م

 420م

هّٕؼّ٣مزػملّ٣ماظّٔع ّ٨م

 421م

عّ٦ضّٟماظّٓوظهملماإلدالعؿملهملمعّ٤ماٌّ٦حّٓؼّ٤معّ٤ماظّٓؼمملغمملتماِّخّٕى م

 421م

ذؾملمملداتمسػملؼملمملءماظطملّٕبمؼبماإلدالم مبمملٌّ٦حّٓؼّ٤معّ٤مأػّ٢ماظغملؿمملب م

 422م

اٌؾقىملماظلمملب:ّٝماظؿفملثرلاتماٌؽملّٓائؿملهملمؼبماظذلاثماإلدالع ّ٨م

 426م

اظشملعملّ٦سماظّٓؼؽملؿملهمل م

 426م

اٌؽملّٓائؿملهملمواالزلمملسؿملػملؿملهمل م

 427م

اٌؽملّٓائؿملهملمواظطملؽملّ٦صؿملهمل م

 430م
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رضّ٣ماظزملظملقهمل م

اٌّ٦ضّ٦ع م
اٌؽملّٓائؿملهملمواٌضملؿّٓضّٓاتماظّٕاصّٓؼهملماظعملّٓميهمل م

 432م

اٌؽملّٓائؿملهملمواٌؽملّ٦ؼهمل م

 434م

اٌؽملّٓائؿملهملمواظؿملؾملّ٦دؼهمل م

 436م

اٌؽملّٓائؿملهملمواٌلؿملقؿملهملم م

 438م

مبمملذامتؽملظملّٕدماٌؽملّٓائؿملهمل م

 440م

اٌؾقىملماظـمملع:ّ٤ماظضملالضهملماِّغلمملغؿملهملمبنيماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمواٌلػملؼملني م

 443م

ع ّ٤مروائ ّٝمغؾمليمل ماظؾالشهمل مظإلعمملم مسػمل ّ٨م(ع) ماظيت مدسؼملومل موجّ٦د ماظزملمملبؽهملم

 443م

وأػّ٢ماظغملؿنملماِّخّٕى م
اظزملمملبؽهملموذطّٕىمسمملذّ٦راء م

 446م

أعـػملهمل مسػمل ّ٧معرملمملرطهمل ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملني ماخّ٦اغؾمل ّ٣ماٌلػملؼملني ماظرملؿملضملهمل مؼبم

 446م

سمملذّ٦راء م
خالويمغمملصّّمسؾّٓمآ م

 446م

ضزملؿملّٓةماظرملمملسّٕمسؾّٓاظّٕزاقمسؾّٓاظّ٦احّٓ م

 448م

اظزملمملبؽّ٨ماٌؽملّٓائ ّ٨م

 452م

ذضملمملعماظؽملّ٦رمظإلعمملمماٌؾملّٓيم(سفّ٢مآمصّٕج )ّ٥م

 453م

عزملمملدرماظغملؿمملب م

 454م
م
م
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بفملد ّ٣مآمايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م

املكدوـــــــــــــــــــــٛ

ظؽوؾمذووعىمتووراثمدؼ و مؼقاطوىمعلوورلةمحقوتووفموميقووزهمسوـمشوورلهمعووـماظشووعقبم
ا خرىاموعـمػذهماظشعقبمعـمضربمتراثفمؼبمسؿؼماظؿورؼخمعـؾماٌـدائق اماظوذؼـمووذرم
تراثفؿماظدؼ مععمبداؼوتمتورؼخماظقسلماظؾشريامظذظؽمصونماظؾقوٌمؼبماظوذلاثماٌـودائل:م
اظدؼ موايضوريامػوقمحبوٌمؼبمبوداؼوتماظػؽورما غلووغملماظوذيمؼؾودأمعوعمضصويماًؾوؼم
واظقجقد .م
تعدماظدؼوغيماٌـدائقيمعـمأضدمماظدؼوغوتماظلؿووؼيماظ مزفرتمظقسمؼبماظعراقمصؼطمبؾم
ؼبماظشرقماظؼدؼؿمطؾفامصفلمدؼوغيمحـقػقيمتقحقدؼيمآعـمأتؾوسفومبلغؾقووءمآماظوذؼـمبشورموام
بؽؾماظدؼوغوتماظلؿووؼي:مآدمم وذقٌموغقحموإدرؼسم(سؾقفؿماظليم)اموطونمآخورمأغؾقووئفؿم
وأسظؿفؿمضبقكمبـمزطرؼوم(سؾقفؿوماظليم).موضدمربطقامضصيموجقدػؿمععمأبلماظؾشورموأولم
ا غؾقوءامصؽؿوبفؿماٌؼدسمبدامتـزؼؾمرقوئػفمسؾكمآدمم(سؾقفماظليم)اموتؿوبعمحؿوكمغو م
آمضبقكم(ؼفقو)ماظوذيماعؿووزمبعظؿويماظعػويموزلوقماًم ؾوؼاموطوغوًمورووؼوهم تؾوسوفمأنم
ؼؿوبعقاماظلرلمسؾكمػديماظـؾقةموتعوظقؿماظلؿوءامصفلقبدماٌـودائققنمععـوكماإلميوونمايؼقؼولم
اظذيمأرادوهمبويىمظؽؾما عؿمواظشعقبمواظطقائػ .م
ورمبومبلؾىمإؼغولماٌـدائقيمؼبماظزعـمصونمجوذورموأروقلمػوذهماظدؼوغويمشورلمععروصويم
سؾكموجفماظدضياموؼشقبفومذ لءمعـماظغؿوقض.موظعوؾماغعوزالمأتؾوسفوومواغغيضفوؿماظودؼ م
اظشدؼدمغؿقفيمتعرضفؿمالضطفوداتموعضوؼؼوتمعؿقارؾيمسؾكمعرماظعصقرامطونمأؼضووًمعوـم
عبؾيما دؾوبامممومأدىمإظبم تشؿؿفؿموضقوعفؿمبففراتمالمتـؿفلامتلؾؾًمبضقوعماظؽوـرلم
عـماظقثووئؼمواٌودوغوتماظو مدوفؾًمعلورلتفؿمطشوعىامووثؼوًم ومطمحقووتفؿموصؽورػؿم
وععؿؼوداتفؿماظدؼـقووي.مطوذظؽمؼقاجووفماظؾوحوٌمضؾوويماٌصوودرماظ و متقضو مبعووضماظػووذلاتم
وا حووداثماظؿورطبقوويمظؾؿـوودائق امطؿووومأنمبعووضماٌـوودائق امذوميماٌرتؾوووتماظدؼـقوويم
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واالجؿؿوسقويامأحفؿوقامسووـماٌلووػؿيمؼبمتقضووق ماظػؽورماٌـودائلمخقص ووًمعوـماالدووؿفدافم
واظؿطرف.مإضوصيمشلف رةمطـرلمممـمميؿؾؽمععؾقعوتموعصودرمتورطبقيمودؼـقيمضقؿي.مشلذامالم
ميؽـمظؾدارد مأنمؼرزلقامعـمخيلماظقثوئؼماٌـدائقيمرقرةمعؿؽوعؾيمشلذاماظشعىموظدؼوغؿفم
اظؼدمييامأومحؿكمأنمضبددوامزعو نمأومعؽونمتقاجدهمسؾكموجوفماظوقؼ امصفـووكمبوظؿلطقودم
جقاغىمػوعيموعراحؾمرقؼؾيماخؿػًمهًمشؾورماجملفقل.ممم م
ظؽـمػـوكمحؼقؼيمؼدرطفومطؾمبوحٌمبلنمأيمدرادويمظؿوملرؼخماٌـودائق مالمميؽوـمأنم
تـػصؾمسـمتل رؼخمبيدماظراصدؼـامصعؾكمطؾمذدلمعـمذقارهمأغفورػومنودمشلوؿمصقوفمأثورمًاام
صؼدمطوغقامؼبماظؾداؼيمعـؿشرؼـمؼبمبيدماظراصدؼـموصؾلط اموالؼزالماظؽـرلمعـفؿمؼلؽـمبؼووعم
ا رض م اٌكؿؾػي.موطذامٕمتؽـمعدنمأومضصؾوتمجـقبماظعوراقمأوما ػوقازمؼبمإؼورانمظؿكؾوقام
عـماٌـدائق اموإنمطوغقامضؾيامصفؿمأروقوبمعفوـموحورفماعؿفـقػوومعـوذما زلموسوذوقام
ععفومواسؿوذقامعـفوامورـعقامحقوةمعبقؾيمشلؿمو دورػؿموىوقارػؿ.مظؼودمطوونماٌـودائققنم
حبؼمذعؾ ًو معلوٌ ًوموودودًامؼبمطؾمجقاغىمحقوتفموعراحؾفوامطوغقامأعيمظعؾوًمدوراًمحضوورؼوًم
عؾققزوًمؼبمتطقرمايقوةمؼبمواديماظراصدؼـاموخوريمؼبماظـوقاحلماظروحقويمواظػؽرؼوياموػوؿم
طؿومؼؼقظقنمسـمأغػلفؿ:مأعيموظدتمعـوذما زلاموػولمأضودممعوـمدوؽـما رضموذووركمؼبم
إسؿورػو .م
سبـؾب م غرشىماظققممبوظؼقوممبفذهماةووظيماٌؿقاضعيامظؿلؾقطماظضقءمسؾوكمبؼوؼووما عويم
اٌـدائقيمايرؼصيمسؾكمارتؾورفوم بلرضوفوموورـفووموحضوورتفومودؼـفووامسؿودغومإظبمتؾقوونم
تورطبفؿمووذرػؿمبفذهما رض امععماظذلطقزمسؾكمارتؾورفؿماظدؼ مواالجؿؿووسلمبو دؼوونم
واٌذاػىما خرىماجملوورةمشلؿامحؿكمظقؾودومظؾؾوحوٌمطولنماٌـدائمقويمصورعمعوـمذبؿقسويم
ععؿؼداتماٌـطؼيامتشورطفؿمؼبمطـرلمعـماظطؼقسمواظعؾووداتمطوظصويةمواظصوقوممواظطفوورةام
وطذظؽمؼبماظؼقؿما خيضقيماظ مدسًمإظقفوماظدؼوغوتماظلؿووؼيمطؾوفو:ماإلدويممواٌلوقققيم
واظقفقدؼيامحؿكمغؿلطدمبلنماظدؼوغيماٌـدائقيمواحدةمعـفوموعؿيغبيمععفوو.موبوٌؼوبوؾممصوونم
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ػذهما دؼونمضدمغصًمؼبمطؿؾفوماٌؼدديمسؾوكمعوومؼـؾوًمرودقماٌـودائق موسؿوؼمارتؾوورفؿم
اظروحلمبو غؾقوءما وظ امسـدعومذطرتمأغؾقوئفؿاموظؾًمعوـمأتؾوسفووماإلميوونمبفوؿ.مظؼودم
غشولتماظدؼوغوويماٌـدائقويمؼبمأرضماظردوووالتماظلوؿووؼياموبشوورتمؼبمحقوزمجغووراؼبمواحوودم
ععفوامطؿومغلؿطقعمانم غعدمأنمػذهماظدؼوغوتماظلؿووؼيمطؾفومغؿوجمثؼوصووتموأصؽوورموتؼوظقودم
ػذامايقزماظقاحد .م
ظؽؾمذظؽمحووظـومأنمؼؽقنمػذاماظؽؿوبمعدخيًمظؾؿعرؼػمحبؼقؼويماظدؼوغويماٌـدائقويام
وظُقؿؽّـماظؼورئاماظذيمؼؿؿؿعممبؿوبعيمواسقيامعـمأنمؼؿوؾ معودىماظؿؼووربمؼبماظؿشورؼعوتم
واظػروضموا حؽوممب مت ؾؽما دؼون.موغؿقضعمبلغفمدقكرجمبـؿقفيمعفؿيمجداًموػلموحودةم
اظؼقؿموا ػدافماظؾعقدةمظألدؼونماظلؿووؼيمعبقعوًم غفومتـطؾؼمعـماإلميونمبنظفمواحودمخووظؼم
رحقؿاموطؾفومترجوقممخورلما غلوونم اموراحويمغػلوف.موعـفوومبوؾموأضودعفوممطوغوًماظدؼوغويم
اٌـدائقيماظ مٕمدبرجمبشلءمسـمسوٕما دؼونماظلؿووؼيامبؾمنودمصقفوومحوظويمصرؼودةمعوـم
اظؿؿوثؾمععفو .م
طؼملمملمحمملوظؽملمملمعّ٤مخاللمػّٔاماظغملؿمملبماظؿفملطؿملّٓمسػملّ٧معمملمؼػمل :ّ٨م
- 1م إبرازمدورما عيماٌـدائقيمطقاحدةمعـمأضدمما عؿماظ مسوذًمؼبمأرضماظراصودؼـامواغفوؿم
دظقؾمتورطبلمحلمسؾكمسؿؼمايضورةماظراصدؼـقي .م
- 2ماظؿعرؼػممبقرـماٌـدائق ما ظؼودؼؿامواعؿودادمػفوراتفؿماظو مالزعوًمذبووريما غفوورم
اظعظقؿي:ماظػراتمودجؾيموطورونمو تقزسفؿمايووظلمؼبمعـوورؼماالػوقارمجـوقبلماظعوراقم
وسلولمشربمإؼران.ممم م
- 3م تقضق مانماظدؼوغويماٌـدائقويمػولمأضودمماظردووالتماظلوؿووؼيماٌقحودةاموانماظودؼوغوتم
اظلؿووؼيما خرىمتشذلكمععفومؼبمتؼدؼسم أغؾقوئفومعـمآدمموحؿكمضبقك .م
- 4م اظؿلطقدمسؾكموحدةماظؽؿوبماٌؼدسمظؾؿـدائقيم(طـزاربو)اماٌؽؿقبمبوظؾغيماآلراعقيامعوعم
اظؽؿىماٌؼدديمظؾدؼوغوتماظلؿووؼيمعـمحقٌماظشؽؾمواٌضوؿقنامصفوقمعـؾوفومؼودسقمإظبم
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عؽورمما خيقموتؾقونماييلموايرامامطؿومميوثؾفومبوغؼلووممصؼراتوفمإظبمآؼووتممودوقرم
(بقث .)9م
- 5م اظؿعرؼػمبوظؾغيماٌـدائقيماظ مػلمصرعمعـماظؾغويماآلراعقويماظشورضقياموتضوؿ:ماظؾوبؾقويم
واظلرؼوغقيمواٌـدائقي .م
- 6م ذرحماظقاضعمايوظلمظؾؿـدائق موودوئؾمسقشفؿامعـمخيلماٌفـمايرصقيماظ مطوودتم
أنمتؽقنمخوريمبفؿامطويدادةاموتصـقعمأدواتماظصقدمواظوزوارقاموعمفـويماظصوقوشيم
اظ مػلمعـمأضدمماٌفـماظ ماحذلصقػو .م
- 7م عومواجففموؼقاجففماٌـودائققنمعوـماضوطفودمبلوؾىماىفوؾموسودمماٌعرصويمايؼقؼقويم
بوظدؼوغيمواظشعىماٌـدائل .م
أعوماظصعقبوتماظ مواجفؿـومؼبمػذاماظعؿؾمصفلمتؿؾكصممبومؼشقبماظؿورؼخمواظعؼوئدم
اٌـدائقيمعـماظغؿقضمواظلرؼياموغد رةماٌصودرمتورطبقيمطوغًمأممدؼـقيامؼضوفمظؽؾمذظوؽم
رعقبيماالريعمسؾكماظؽؿىماٌـدائقيماظروحقيماٌؼدديامواظؾقٌمؼبمغصقرفوم غفوومدوغوًم
بوظؾغيماآلراعقيماظؼدمييمشرلمعؿداوظيمؼبمؼقعـومػذا.م م

م
م
م
خضر محيد عبيد السيريي
بكالوريوس آداب لغة عربية
جامعة البصرة

م

الشيخ الدكتور
زيو العابديو عبد علي الكعيب
كلية الرتبية االشاشية  -جامعة ميصاى

م
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انمظـــى األول
أيــــه حٍــت ودٌــن طــًبوي

متّٗد
التعسٖف بالصاب ٛ٠املٍداٟٛٗ

 -اٌزؼوَ ث بٌصبثئخ ادلنلائُخ :

ػلمدؼوغيماظـداءماإلشللما ولاماظـداءماظؿقحقدياماولماظدؼوغوتمواضدعفوامػلمدؼوغيم
أتؾووووعمآدممابو ولماظؾشووورامذوووقٌمبوووـمادم(ذوووقؿؾ)( )1اموأغوووشم(اغوووقشمبوووـمذوووقٌ)مام
وإدرؼس(دغوغقخً)امو غقح(غق)امودوممبوـمغقحم(ذوقم)اموؼ فقومؼفوغووم(ضبقوكمبوـمزطرؼووم)م
أغؾقوءمآمايلما وحدماظعظقؿمعؾورطيمازلوؤ ػؿموعؾفؾمادؿمخوظؼفؿمو م
ػذهماظدؼوغيمتعدنبمايلماظعظقؿموػقماظعوظلمصوققمطوؾماالسؿوولموالمذورؼؽمظوفممبوفمعوـم
اوظقؼوتفوموؼعدنب مضبقكمسؾقفماظليممغؾقـبقبومشلو امواظؿعؿقدمؼبماٌقوهماىورؼيمعـمأػؿمارطوونممػوذهم
اظدؼوغي مصضيًمسـماظؿقحقدمواظصيةمواظصقم مواظصدضي .م
موضؾؾيماظصوبؽيماٌـدائق متؽوقنممؼبمأضصوكمماظشوؿولممحقوٌممعؾؽوقتممايولمماظعظوقؿممام
وؼلوؿدظقنممبووظـفؿمماظؼطو ممطداظويممظؿقدؼودممإوووهمماظشوؿولمم.مصؼودمموردمؼبماظؽؿووبمماٌؼودسمم
طـزاربوم(اظؽـزماظعظقؿ).مبفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣امضّ٦ظ :ّ٥م

(ٔ) ُول عبء كً ٢زبث٘ب أُجبهى ً٘يا َهثّب ك ٢ػوٝط ّ٤زَ ((ثَو رٔب َٖٗ اّ ْ٘٤ّٝ ٢ل ٢ُٞاك أَرْ َٞس ال
أهْ ك َْفال ٝكٞه ١الْٞٛاُ ))٢اٗ ٚاثٖ اُضٔبٍٗ٘ ٖ٤خ ُْ َ٣جن ُ ٚإٔ ريٝط  ُٚ ٌ٤ُٝأث٘بء ٝكٔٗ ٢
ٖجْزب ٛبثب اك ا ّْ ِزَ ثآُٔٝ ٢كاه٤ّ ))١زَ  ٞٛاُـوً اُط٤ت ك ٢اُؼٞاُْ
آفو ٣و٤ّ(( :ٍٞزَ ُٗ ٤
ٝاألع٤بٍ ّأٓب ّ٤ذ َثوْ آكَّ ٍ ٖٓ ٞٛالُخ آكّ ٝآكّ  ٞٛاألة اُوٝؽًٔ ُٚ ٢ب رؼِْ ّ
إٔ ًَ اُجْو ْٛ
أث٘بء آكّ ُٜٝنا ((آكّ ثو َّٞ ٛا)) رِٖؼ إٔ رٌِٞٓ ٕٞاّخ ٌَُ َٓ ْٖ ال ٗؼوف ُِٞٓ ٚاّخ ًنُي
((َّٞ ٛا ثش َّٞ ٛا)) ٌَُ آوأح ال ٗؼوف ِٓٞاّزٜب .االٍزبم آ ٖ٤اكؼ َ٤اٍزواُ٤ب.
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((التلؾقّ٦امظػملغملّ٦طنملمواِّبّٕاجموالمتلؾقّ٦امظػملرملؼملّ٘مواظعملؼملّٕماٌؽملّ٦رؼّ٤مػذملّٔامماظضملذملمملٕمم(اِّرض)م
صكملنمآ مػّ٦ماظّٔي موػؾؾملمملماظؽملّ٦ر))م.مايّ٨ماٌّٖط )1 (ّ٨مطؽملّٖاربممل ماظؿملؼملني.م م م
اٌـدائلمطبؿؿماظقضقءم(اظرذوعي)مبوظعؾورةماظؿوظقيم((ظكبطملؿبّٕؽبيؿبمإؼذملّٓؽبؼؿبؾملّ٦نمإدمذذملؾقبمملموتِّٕدمبذملّٕم
التكبرملؿبذملؿؽبػملَّّٛمإظَذملّ٨ؿب))ممظوقؽـمررؼؼولمبعقوداًمم سوـمعؿـووولماظلوؾعيمواالثو مسشورموػوذامؼعو مأنم
اٌـدائق مؼعؿدلونمتلثرلماظؽقاطىموا براجمسؾكما غلونمدؾؾق ًومأعوماظؽقاطىماظلوؾعيمواظو م
ؼعؾقبورمسـفوومبوٌـدائقويم(ذؾبوققبامذؾبوقؿبؼوػل)مأوم(اظشؾبوققبا)مصؼوطمصفولملذووعشم(اظشوؿس)امد و م
(اظؼؿوور)امغوورلملم(اٌوورؼخ)امأغؾووقم(سطووورد)امبقووؾم(اٌش وذلمي)امطقووقانم(زحووؾ)امظقؾوووتم
(اظزػرة)] .م
ضدميوًمطونما غلونمؼعؿؼدمأنمػـوكمتلثرلًامعـماظؽقاطىمواظـفقمم(عؽبـزالثو)مسؾكمحقوتفم
وعلؿؼؾؾفا مودخؾً متلثرلات ماظؽقاطى مععؿؼدات ماجملؿؿعوت ماظؼدميي موالزال معؽبـ مؼعؿؼدم
بفوامصؾوتمظزاعوًمعـمؼقمموالدةما غلون م أنمؼؿقددمبرجفمونؿفمظقؿؿؽـمعـمضراءةمروظعفم
وعلؿؼؾؾف معؾبذؾب م سؾبرصً مدوسي موالدتفا موعصداضقي مذظؽ مؼب مزبطقري مدػر ماظدلوج م(أرػَرم
عؾقاذل)ا م وسؾك مضقء مذظؽ متؼرر محقوة ما غلوناوادؿطوسقا متصـقػ ماظؾشر مسؾك مأغقاعم
ربددة مال متؿغرل م ن مععؾقعوت مطؾ مبرج مععروصي موربددةا مطؿو مطوغً مععؾقعوت مرؾقعيم
ا غلون مؼب ماظلوبؼ مال مدب رج مسـ مأربع مرؾوئع موػل ماظذلابقي مواٌوئقي مواشلقائقي مواظـورؼيام
وظؽؾ مرؾقعي معقارػوت مربددة متؽؾقبؾ محقوة ما غلون م ووعؾف مأدرلاً مظغرائزه موتؾعده مسـم
اإلرادة مواظؿػؽرل مؼب ماٌلؿؼؾؾ ماظزاػر .مظذظؽ معفؿو مطوغً متلثرلاتفو مإصبوبقي مأم مدؾؾقيم
صوظصوبؽي ماٌـدائققن مؼـظرون مإظقفو مطقوظي مذرؼ رة مصبى ماالحؿقوط معـفو مواظؿلؾ مبوٌعرصيم
ضدػومطؿومؼبمػذهم اظعؾورةماٌؼؿطػيمعـمعؿقنماظؽـقزماٌـدائقيملؼومآػلمإدؿبمطُشطومزؽبؼؿبـؽبقؿبكقنم

ٝاُؾ ٢اُ ُٔيً( :٢اُ ٢ّ٤ٜىاًٖ)ًِٔ ،خ فزبٓ٤خ ،رج ٖ٤اٗزٜبء اَُ٘ٔ٤ُ ٢ٛٝ ،ذ ٖٓ إِٔ ،ٚهثٔب
(ٔ)
ّ
أ٤ٙلذ كٔ٤ب ثؼل ٢ٛٝ ،رٔبصَ (ٕلم هللا اُؼظ ُِٖٓٞ٘ )ْ٤اُووآٗ٤خ.
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غورروثو]ا م لؼو مأخقان ماظعفد مظقؽـ مديحؽؿ ماظـورقرائقي]ا مطؿومأنمؼبمرؼسماظصؾوشيمالم
تؽقنماظشؿسمواظؼؿرمواظـورمذفقداًم غفومبورؾيمأيمزائؾيموطؾمعؽبـؿبمؼلفدمشلومبورؾ .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣م(( مالممتفّٓواماظرملمبؼملّٗؽبمواظعملؼملّٕم()208مػّ٦مآماظّٔيمأعّٕم()209مصغملمملنم
شلؼملممل موظػملغملّ٦اطنمل مػّٔا ماظسملؿملمملء م،مظغملّ٨مؼؽملرلوا مبّ٥كبماظصملػملؼملمملء()210مصفملذامغمملدىمايّ٨ماظضملصملؿمل،ّ٣م
دعملشملوملمطػملّؾملمملمؼبمضّٕارمبؾملؿمل.))ّ٣مايّ٨ماٌّٖطّ٧مطؽملّٖاربممل م.ممم م م
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اصن التطـــــــــىٗٛ
واُذؿؼًمطؾؿيم(روبؽي)معـماظػعؾ(رؽبؾو)مأو (رؽبؾؽبغ)مطؿومتؾػظماظققماموػلمطؾؿيمعـدائقيم
آراعقي متع ماغغؿر مؼب ماٌوء مأو متعؿقبدا موطؾؿي ماظصوبؽي متع ماظصوبغي مأو ماٌؿعؿدؼـ مبوٌوء.م
وأُرؾؼًمسؾكمأتؾوعمػذهماظدؼوغيمبلؾىممموردؿفؿماظؿعؿقدماظذيمؼؾبع قبدمرؼلومأدودقومورئقلقوم
عـمرؼقدفؿماظدؼـقي.مصفؿمؼؼقظقنمسبـماظصوبؽيامأيماظصوبغيم(اذمالوجقدميرفماظغ مؼبم
اظؾغيماٌـدائقي)اموالمسيضيمشلذهماظؽؾؿيمبؽؾؿيم(رؾل)ماظعربقيماظ متع مخروجماظػردمعـم
دؼوغيمأديصفمإظب م دؼوغيماخرىمعقحدة.مأعومطؾؿيم(عـدائل)ماٌؼذلغيمبفؿمأؼضومصفلمعشؿؼيم
عـ مطؾؿي(ع ـدا) ما راعقي مواظ متع ماٌعرصي مأو ماظعؾؿ .مواٌعرصي ماٌؼصقدة مػـومػلماٌعرصيم
اظيػقتقيماظ متؿؿققرمحقلماًوظؼمورؾقعؿفمورػوتف .م
مبقـؿومذػؾً م اٌلؿشرضيماالنؾقزؼيم:ماظؾقديمدراوورم:مبلنماظصوئؾيمطؾؿيمعلخقذةم
عـ مطؾؿي م – مرؾو م – موععـوػو م :ماالشؿلولمبوٌوءماىوريامأومعـمرؾوماآلراعقيممبعـكم:م
ؼغطسمومؼؿعؿد(  )1وػؿمؼطؾؼقنمسؾكماٌوءماىوريماوماظـفرمادؿم:مؼردغفماموظقسمشلومسيضيم
بـفرما ردنمامصو ردنموماظـقؾمطيػؿومسـدماظصوبؽ مؼلؿكم:مأردغفمامأو:مؼردغف .م
مؼمطد م اظؾعض مأن مطؾؿي مروبؽي مجوءتمعـمجذرماظؽؾؿي اآلراعل اٌـدائلم(رؾو)مأيم
مبعـك م(تعؿدا مارطؾغا مشط ماشطس) موػل متطوبؼ مأػؿ مذعرلة مدؼـقي مظدؼفؿ موػق مرؼسم
(اٌصؾؿوم –ماظصؾوشيم –ماظؿعؿقد)مصؾذظؽمغرىمأنمطؾؿيمروبؽلمتع م(اٌصؽبطؾؽبغمأوماٌُؿعؿؽبد)..م
أعو مطؾؿي معـدائل مصفل مآتقي معـ مجذر ماظؽؾؿي ماآلراعل ماٌـدائل م(عـدا) ممبعـك ماٌعرصي مأوم
اظعؾؿاموبوظؿوظلمصوٌـدائلمؼع م (اظعورفمأوماظعوٕمبقجقدماًوظؼما وحد) .م

(ٔ) ظ :اٌظبثئخ إٌّذائُىْ 8. /
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انماظؿلؿقيمجوءتمعـمصعؾم(رؾغ)ماظذيمؼع ما تؽسمؼبماٌوءمأيمارطؾغمبدؼـفؿم
صفق م(اظصوبغقن) موا رطؾومل(  )1مؼب ماٌوء(اظؿعؿدي) معـ ماػؿ مرؼقدفؿ موارطون مدؼـفؿ موظؽقنم
حرفماظو(اظغ )مالمؼقجدمؼبمظغؿفؿمضبقظقغفمػؿزةمصورؾقًماظؿلؿقيمروبؽي.م

م م

وععموضقحما دؿماظدالمسؾكمػذاماٌؽقنماظذيمضربمجذرهمؼبمأرـوبماظؿلرؼخمإالمأنم
ػـوك معـ مؼرى مغقس ًو معـ ماظغؿقض مواظضؾوبقي مؼب ماظؿلؿقي مواسطوػو معلقؿوت ماخرىام
طوٌـدائقيموايراغقيموشرلػوا وظؽـماالطـرموضقحوًمػل(ماظصوبؽيماٌـدائققن).
طؿو مإ قبن ماخؿيط ماٌلؿقوت مسـد مبعض ماظؾوحـ مأوضعفؿ مؼب محول معـ ماظؿشقؼشم
واظضؾوبقيماكبغعدعًمععفومرؤؼيماظصقرةماظـورعيمشلؿامممومادىمذظؽمإظبماًؾطموإظبماظؼصقرم
ؼبماظؿقؾقؾمصذػؾًمغؿوئٍما حبوثمبعقدامسـماظصوبؽيماٌـدائق مبدالمعـماالضذلابمعـفؿ .م
وضد مذطر ماظؽوتى ماٌصري ماٌعروف مسؾوس مربؿقد ماظعؼود مؼب مطؿوبف م(إبراػقؿ مابقم
ا غؾقوء)مأنمبماظصوبؽيماٌـدائق مدؾبؿقامبفذهماظؿلؿقيمظؽـرةما شؿلولمؼبمذعوئرػؿموعيزعؿفؿم
ذقارهما غفور.مم م
 وعٍ ٜنمى ٛصاب :)2 (ٛ٠مطبؿؾػمتػلرلمطؾؿيمروبؽيمؼبماٌراجعماظؾغقؼيمطؿومدبؿؾػمتلؿقوتفؿما خرىموشلوذام
اظؿؾسما عرمحؿكمسؾكمبعضماٌػلرؼـموسؾؿوءماظؾغيموعـمػذهماظشروحمعومػقمعـطؼلمععؼوقلم
وعـفومعومػقمشرلمعـطؼلموالمععؼقلامصؿـماظشروحماٌعؼقظي :م
- 1م إذامطوغًمطؾؿيم(رؾو)ممبعـكمرصعمرأدفمإظبماظلؿوءمتعؾداًمصفؿمطذظؽ .م
 - 2م وإذا مطوغً ماظؽؾؿي معـ م(رؾغ) مواآلراعقيممبعـكماظؿعؿقدمصفؿماظصوبغيمأيماٌؿعؿدونم
وػل ماظؿلؿقي ماٌـودؾي مبؾ ماظؿلؿقي مايؼقؼقي ماظصقققي موضد مورد مذظؽ مؼب مرؼقسم
 )1االصطباغ  :أو الصثغح ،ذعٌٍ العوادج فٍ الواء ،وصفح الصثاغح دقُقح الرعثُز هٌاَُ ،غطّض
الثىب فٍ هاء الصثاغح َكىى تلىى ،وعٌذها َخزجَ ،كىى ساهُاً ،تلىى آخز ،اإلًظاى .وهي
الوعزوف أى طقىص الرطهز تالواء اطروزخ علً ضفاف األًهار ،ورتوا األقزب هٌها
للطقىص الوٌذائُح هٍ طقىص اإلله هُثزا فٍ الشردشرُح
 )2الثاحثح والشاعزج لوُعح عثاص عوارج  ،هجلح هٌذائٍُ.
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اظصوبغيم(اظؿعؿقد)مؼبمضقشلؿ:م ((ارؾق ممبصؾؿفمادمبفراممربو))امأيمسؿدغلمبعؿودم
إبراػقؿماظؽؾرل .م
ووردتمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ :م
بلؿمآماظرغبـماظرحقؿ م
﴿ صكبؾؿبطملؽبهملَماظػملّّ٥كبموؽبعؽبّ٤ؿبمأَحؿبلؽبّ٤ؾبمعكبّ٤ؽبماظػملّّ٥كبمصكبؾؿبطملؽبهملًموؽبغؽبقؿبّ٤ؾبمظَّ٥ؾبمسؽبمملبكبّٓونؽب﴾ م
ردقمآماظعؾلماظعظقؿ م
ووردتمؼبماإلنقؾمسؾكمظلونماظلقدماٌلق م(ع) :م
((وبمملظزملؾطملهملماظيتماصشملؾّٞمبؾملمملمتزملشملؾ .))ّٞم
- 3م وإذامطوغًمعـمطؾؿيمدؾلاماظ م تع م(ذقخ)مبوآلراعقيمأومدوظيمدؾلمدوظيماظشققخم
صوظصوبؽي مؼطؾؼقن ميوػؿ موذعقر مرؤودفؿ مصؾفؿ مػقؽيماظشققخموضدموردمؼبمطؿوبم
دراذدمؼفقومبوٌـدائي :م
((ؼومأبومرؾومزطر)) م
أي:مؼومأبوغوماظشقخمزطرؼو م
وػذهمأؼضوًمتلؿقيمعؼؾقظيم نمرجوشلؿمذققخ .م
 - 4م وإذامطوغًمعـم(روب)مبـمإدرؼسم(ع)م وإظقفمتـلىماظصوبؽيمطؿومؼؼقلماٌمرخقنم
صفذامأؼضوًمععؼقل .م
 - 5م وإذا مطوغً معـ مرى ماٌوء مظيشؿلول موػل مطؾؿي مسربقي مصفذا مأؼضوً معؼؾقل م غفؿم
عغؿلؾي .م
وطقػؿوماجؿفدغومؼبمتػلرلمطؾؿيمروبؽيمؼؽقنمععـوػوم(اٌـدائققنماظصوبؽيم –مادؿمدؼـ)م
وطؾ ماظؿػودرل مػل مذبرد ماجؿفودات مهوول مأن متعؿؿ د مسؾك مأًرؾ مظغقي مأو متورطبل مأوم
ورػل .م
وظؽـمعـمشرلماٌؼؾقلموشرلماٌعؼقلموشرلماظقاضعلمػق :م
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أنماظصوبؽيمعـماظػعؾمرؾلمأيمخرجمعـمدؼـمإظب مدؼـم نماًروجمعـمدؼـمإظب مدؼـم
حوظي معمضؿي مودرؼعي متـؿفلمبؿلؿقيمجدؼدةموالمتؾؿصؼمبوظشكصمأوماجملؿقسيمإظب ما بدم
طؿو مغلؿل ماٌوء ماٌؿفؿد م ثؾفوً مأو ماظـؾٍ ماظذائى معوء مأي ماغف مؼلخذ مادؿ مايوظي ماىدؼدةم
بوظلرسيماظ مطبرجمبفومعـمحوظؿفماظلوبؼيمموعـماالدظيمسؾكمأنماظصوبؽيمدؼـمثوبًموظقسم
حوظي معؿغرلة مػق معو مؼروى مسـ ماظشوسر ماىوػؾل مظؾقدمح مأردؾفمضقعفمظقلؿطؾعمحؼقؼيم
اظدسقةمعـماظردقلم(ص)مصعودمشلؿمعلؾؿوًمواظرواؼيمعـمطؿوبما شوغل .م
ضولمدراضيمبـمسقفما حقصمؼبمظؾقدماظشوسرمبعدمأنمأردؾفمضقعفمإظبماظردقلم(ص)م
ظرلىمخدله :م
ظضملؼملّٕ مظؾؿملّٓ ماغ ّ٥مالب ّ٤مأع ّ٥م م

وظغمل ّ٤مأبّ٦ه معل ّ٥مضّٓم ماظضملؾملّٓ م

دصضملؽملمملك مؼب مأرض مايفمملز مطفملمنممل م

دصضملؽملمملك مصقالً مصّ٦ض ّ٥مضّٕع ماظؾػملّٓ م

صفؽومل مبّٓؼ ّ٤ماظزملمملبؽني مترملّ٦ب ّ٥م

بفملظّ٦اح منّٓ مبضملّٓ مسؾملّٓك مع ّ٤مسؾملّٓ م
م

م

ػذه ماالبقوت متدلم أنماظصوبؽيمدؼـمععروفماظعصرماىوػؾلمدؼـمضوئؿمبذاتفموتؾؼلم
ضقءاًمسؾكماٌػوػقؿماظلوئدةمؼبمذظؽماظقضًمصوظـوسمطوغقامؼعرصقنماظؽـرلمعـمسؼوئدماظصوبؽيم
وظوؿلقاماظشؾفماظؽؾرلمبقـفموب ماإلديمم -مػذ –ماظدؼـماىدؼد .م
م
م
م
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ادلبحج االول
اجلذور انتبرخيٍت نهصببئت ادلندائٍني
أو الً  :األرتباط باألنبياء (ع) :
 آدم:أغزل مآ متعوظب مسؾقف مإحدى موسشرؼـ مرققػيا موػىمآمايقوةمآلدم(ع)مٌدةمأظػم

سوماموظؽـمآدمم(ع)موػىماربع مسوعوًمعـفومإظبمابـفمداودمظذامصؼدمتقصوةما جؾموػقمؼبمسؿرم
اظؿلعؿوئيمودؿقنمسوعوًم960مسوعوً .م
م

وأورك مبعده مإظب مابـف مذقٌا موطون مصقف موؼب مبـقف ماظـؾقة مواظدؼـ مواظعؾودة مواظؼقومم
حبؼققمآمتعوظبموذرائعف .م
وأغزلمآمتعوظبمسؾك مذقٌمتلعوً موسشرؼـمرققػياموطون معلؽـفمصققماىؾؾمودؽـم
وظد مضوبقؾ مأدػؾماظقادياموطون مسؿرهم80مدـيمواثـ مسشرة مدـيموادؿكؾػ مابـفم(أغقش)م
وضلؿما رضم
وطون مسؿره م 950مدـيا موادؿكؾػ مابـف مضقـونموػق ماظذيمطوغً ماظقرقيمإظقف م قب
ب مب مأبقفامصطوفموػقمابـمتلعؿوئيموسشرؼـمدـيامودصعماظقرقيمإظبمابـفم(ػطقؾ)موؼبم
وضؿف مبـقً ماظؽعؾي موطون مسؿره مٔو وئي مدـي موػبلوً موتلع مدـي موأورك مإظب مابـف(ؼرد)م
وسؾؿفموضعماظعؾقمموأخدلهممبومصبريمؼبماظعوٕموضبدثمبـظرهمؼب ماظـفقم .م
م

ووظد مظو(ؼرد) مخـقخ موػق مإدرؼس مسؾقف ماظليما موضد متؼدم مخدله معع مميققؼؾ ماٌؾؽم
وؼؼول مإن مميققؼؾ ماٌؾؽ مبعٌ مإظب مأبقف مأن مؼؾعٌ ماظقف مإدرؼس مصوعؿـعا مصقجفماظقفمجقشوًم
صؿـعفمعـفمأسؿوعف .م
وعبقعموظدم(ذقً)امصؾؿمؼصؾماظقفا موٕمؼؽـمبعدمذقٌموحلامحؿكمغؾلمآمتعوظبم
إدرؼسملسؾقفماظليم]م .م
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وطون مسؿر(ؼرد) مدؾعؿوئي موػبل مدـيا موؼؼول مإغف مأول معـ مادؿقضد موادؿعؾد موشزام
ب مضوبقؾاموغظرمؼبمسؾؿماظػؾؽامووضعماٌؽقولمواٌقزاناموأوتلمسؾؿماظطىمواظـفقماموسؾؿم
اظزصبوتمحبلوب مشرلمحلوب ماشلـدامودللمربفمصلراهماظصقرماظػؾؽقيماظعوظقي .م
إذمطوغً ماالرواح مدبورؾفا موسؾؿ مأزلوء ماظصعقدمواشلؾقطمصصعدموػؾطا مودارملحقل]م
اظػؾؽموسرفمأذؽولماظـفقممووضػ مسؾكمعلرلماظؽقاطىاموسرفمطؾمعومضبدثمؼبماظعوٕام
صزبره مسؾك مايفورة موسؾك ماظط .إذ موزؼد معع مذظؽ مطؾ ماظعؾقم مواظصـوسوتا موطوغً مظفم
ضصص متطقل معع معؾؽ ماٌقت موعوت مثؿ مسوش موغظر مإظب ماظـور مودخؾ مإظب ماىـي موٕ مطبرجم
سـفو .م
ورصعمسؾكمرأسمثئوئي مدـيمعـمسؿرهاموطونمؼؼولمظفم(ػرعس)مبلدؿمسطورداموسؾؿم
ابـفم(روبقو)ماًط مصؼقؾمظؽؾمعـمطؿىماًط مبعدهمروبقو .م
وػق ماظذي مأُخدل مبوظطقصونا موعو مضبدث مؼب ماظعوٕ مودصعماظقرقيامواظصقػمإظب مابـفم
(عؿقذؾخ)موأعرمروبقوممبعقغؿف .م
وطونم((روبقو))مضدمبؾغمعؾؾغوًمجؾقيًاموسوشمعؿقذؾخمتلعؿوئيمدـي مواثـؿ موثيث  .م
واغؿؼؾً ماظقرقيمإظبمابـف(ٌؽ)مصلخذمؼبماظؾقٌموعبع ماظعؾقما موأضؾؾمسؾكمب مأبقفم
صفؿعفؿموأعرػؿموغفوػؿموحضفؿمسؾكماىقرمظقظدمضوبقؾموغفوػؿمسـمضربفؿموسـماالخؿيطم
بفؿاموػقماظذيمرأىمغوراًمخرجًمعـمصقفا مصلحرضًماظعوٕ .م
وٌو موظد مظف مغقح مسؾقف ماظليم مواٌؾؽ مؼقعؽذ(درعشقؾ) مبـ مميققؼؾ مبـ مخـقخ مابـم
ضبؿقر مبـ مضوبقؾ مبـ مآدم مسؾقف ماظليما موطون مضد مودل موضفر ماٌؾقك مسؾك معو متؼدما مظؽـوم
غعقدمذطره مػـومٌوموردمؼبمػذاماًدل معـ ماظزؼودةمواالدؿؼصوء .م
وطونمإبؾقس مضدمادؿؿولماٌؾؽ مودسوهمإظبمسؾودة ماظؽقاطىمودؼـم((اظصوبؽي))اموضولمظفم
ػقمدؼـمأجدادكامصلجوبفموسؿؾمظفماظشقطونمػقوطؾ موارـوعوًمسؾدوػو .م
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وؼؼول مإغف مٕ مؼلؿكرج مأحد معـ ماٌعودن مواىقػر مواظؾمظم مواٌرجون مأطـر مممو مطون مؼبم
وضً م(اظدرعشقؾ)ا موطون مذدؼداً مسؾك مغقح موآ متعوظب مضبػظف معـف موسوش ماٌؾؽ مثؾـؿوئيم
دـي .م
وغؾل مآ متعوظبمغقحومسؾقفماظليم موػق مابـمعوئيموػبل مدـيمواردؾفمإظبمضقعفمصؾؾٌم
صقفؿ مأظػ مدـي مإال مػبل مسوعوًا موسوش مبعد ماظطقصون معوئي مدـيا موطون مأول مغ مبعدم
إدرؼسمسؾقفؿوماظليم .م
وطوغًمذرؼعؿفماظؿقحقدمواظصية مواظزطوةمواظصقومموايٍموجفودما سداءامصدسومضقعفم
إظب مآ متعوظب موحذرػؿ مسذابفا موطؾؿو مضوم مصقفؿ مودسوػؿ مسـػقه موحذروه موأخػقا مأعره مسـم
اٌؾؽا موطونمضبضرمػقوطؾفؿموبققتمأرـوعفؿامصوذامضولمشلؿمضقظقامالمإظفمإالمآموأغلمسؾدم
آموردقظفمجعؾقا مأروبعفؿمؼب مآذاغفؿموادخؾقامرؤودفؿمؼبمثقوبفؿمتدلءاًمممومؼؼقل.موٌومضولم
شلؿ مؼقعوً مضقظقا مال مإظف مإال مآموضعًما رـوممسؾكموجقػفومصؼوعقاماظقفمصضربقهمحؿك مدؼطم
سؾك موجففا موسرف ماٌؾؽ مخدلهمصلحضرهموضول مظفمعومػذاماظذي مبؾغ مسـؽ معـ مزبوظػؿؽم
ظدؼ موعو مسؾقف مبـق مأبقؽا مودؾقبؽ مآلشلؿـو؟موعو مػذاماظلقر ماظذيمادؼطًمبفما رـوممسـم
طرادقفو؟موعـ ماظذيمسؾؿؽمذظؽ؟(  .)1م
م
م
م
م
م
م
م
ٔ) ظ :أفجبه اُيٓبٕ .ٔٔٗ/ٔ :
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ثانياً :الهبوة واإلرتباط الصابئي
مطَونؽب مزؽبرؽبادؾبذؿبًؾب مصكبقؿؽبو م ؽبؼزؿبسؾبؿؾب مأَػؿبؾؾب ماظْؽكبؿؽبوبكب معكبـؿب مأَػؿبؾِمصكبؾَلؿبطكب ؽب م ؽبؼكؿبدؾبمؾبمظكبؾؽبعؿبضِمتؽبؾَوعكبذؽبةكبمإِرؿبعكبقؽبوم
اظـمبؾكبلِّمخؽبورهبومبكبفكبامصَكؽبوغؽبفؾبموؽبطَذؽببؽبمسؽبؾَقؿبفكبا مصَدؽبسؽبوماظؾُفؽبمسؽبؾَقؿبفكبمصَؾؽبرِصؽبموؽبظَقكبؼؽبمبكبؾكبؾَودكبمأَذؿبرؽببكبقفؽبونؽبموؽبذؽبرمبعؽبم
بكبفؽبومدكبؼـؽبماظْؿؽبفؾبقسِ .م
وؽبضكبؿملّ٢ؽب :مإِغمبّ٥ؾب معكبّ٤ؽب ماظْضملؽبفؽب .ِّ٣موؽبصؽبؽملمبّٟؽب مطكبؿؽبمملبـبممل موؽبرَمملفؽب مبكبّ٥كب ماِّرض ،مصَؼملؽبممل مسؽبّٕؽبفؽب مأَحؽبّٓفب معؽبضملؿبؽملؽبمملهؾب،م
وؽبزؽبسؽبّ٣ؽب مأَغمبؾملؽبممل مظُطملؽبهملٌ مدؽبؼملؽبمملوِؼمبهملٌ مخؾبّ٦ركبنملؽب مبكبؾملؽبممل ،موؽبدؽبؼملمبمملهؾب:مأَذؿبؿؽبممل ،مصَلؽبمملرؽب معكبّ٤ؿبمأَذؿبرؽببكبؿملفؽبمملنؽبمإظبمصَمملرِسؽب،مصَػملَّ٣ؿبم
ؼؽبضملؿبِّٕصُّ٦ا معؽبممل مصكبؿملّ٥كب موؽبظَّ٣ؿب مؼؽبعملْؾؽبػملُّ٦هؾب ،مصَلؽبمملرؽب مإظب ماظْؾملِؽملؿبّٓكب موؽبسؽبّٕؽبضؽبّ٥ؾب مسؽبػملَ ّ٧معؾبػملُّ٦طكبؾملؽبممل ،مثؾبّ٣مب مأَتؽب ّ٧ماظزملىبنيؽب موؽباظؿنبّٕؿبكَم
صَػملَّ٣ؿب مؼؽبعملْؾؽبػملّْ٥ؾب مأَحؽبّٓفب موؽبأَخؿبّٕؽبجؾبّ٦هؾب معكبّ٤ؿب مبكبػملَمملدكبػكبّ٣ؿب ،موؽبضَزملؽبّٓؽبمصَّٕؿبشَمملغؽبهملَ،مصَفملَرؽبادؽبمعؽبػملكبغملُؾملؽبمملمأَنؿبمؼؽبعملْؿؾبػملَّ٥ؾبمصَؾملؽبّٕؽببؽبمعكبؽملؿبؾملؽبمملم
وؽبضَزملؽبّٓؽبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؽب مبؿبّ٤ؽبمظَؾملؿبّٕؽبادكبنملؽب ،مصَفملَعؽبّٕؽبمبكبقؽبؾؿبلكبّ٥كب ،مصَقؾبؾكبّٗؽب معؾبّٓمبةً .م
وؽبذؽبّٕؽبحؽب مزؽبرؽبادؾبذؿبوملؾب مطكبؿؽبمملبؽبّ٥ؾب موؽبدؽبؼملمبمملهؾب :مزؽبغؿبّٓؽب ،موؽبعؽبضملؿبؽملؽبمملهؾب :ماظؿمبظملْلكبرلؾب ،مثؾبّ٣مب مذؽبّٕؽبحؽب ماظّٖمبغؿبّٓؽب مبكبغملكبؿؽبمملبلبم
دؽبؼملمبمملهؾب :مبؽبمملزؽبغؿبّٓؽب ،مؼؽبضملؿبؽملكب :ّ٨متؽبظملْلكبرلؽب ماظؿمبظملْلكبرلِ .موؽبصكبؿملّ٥كب مسؾبػملُّ٦مفب معؾبكؿبؿؽبػملكبظملَهملٌ مطَمملظّٕىبؼؽبمملضكبؿملمبمملتكب ،موؽبأَحؿبغملَمملمِم
اظؽملنبفؾبّ٦مِ ،موؽباظشملخملنملىب ،موؽبشَؿملؿبِّٕ مذؽبظكب َّ١معكبّ٤ؿب مأَخؿبؾؽبمملرِ ماظْعملُّٕؾبونِ ماظَؼملؽبمملضكبؿملؽبهملكب موؽبطُؿؾبنملكب ماظْفملَغؿبؾكبؿملؽبمملءكب .موؽبصكب ّ٨مطكبؿؽبمملبكبّ٥كب:م
تؽبؼملؽبلمبغملُّ٦ا مبكبؼملؽبممل مجكبؽؿبؿؾبغملُّ٣ؿب مبكبّ٥كب مإظب مأَنؿب م ؽبؼفكبؿملؽؽبغملُّ٣ؿب مصؽبمملحكبنملؾب ماظْفؽبؼملؽب ِّ٢ماظْفملَحؿبؼملؽبِّٕ ،مؼؽبضملؿبؽملكب ّ٨معؾبقؽبؼملمبّٓـبا م -مصؽبػملَّّ٧ماظػملَّّ٥ؾبم
سؽبػملَؿملؿبّ٥كب موؽبدؽبػملَّّ٣ؽب م  -موؽبذؽبظكب َّ١مسؽبػملَ ّ٧مأَظّْٟكب مدؽبؽملؽبهمللب موؽبدكبؿىبؼملكبمملئؽبهملكب مدؽبؽملؽبهمللب .موؽببكبلؽبؾؽبنملكب مذؽبظكب َّ١موؽبضَضملؽبوملكب ماظْؾؽبطملؿبسملؽبمملءؾب مبؽبؿملؿبّ٤ؽبم
اظْؼملؽبفؾبّ٦سِ موؽباظْضملؽبّٕؽببكب .مثؾبّ٣مب مؼؽبّٔؿبطُّٕؾب مسكبؽملؿبّٓؽب مأَخؿبؾؽبمملرِ مدؽبمملبؾبّ٦رؽب مذكبي ماظْفملَطْؿؽبمملفكب مأَنمب معكبّ٤ؿب مجؾبؼملؿبػملَهملكب ماظْفملَدؿبؾؽبمملبكبم
اظْؼملؾبّ٦جكبؾؽبهملكب مظكبطملؽبّٖؿبوِهكبماظْضملؽبّٕؽببؽب مػؽبّٔؽبا ماظْعملَّ٦ؿبلؾب،موؽباظػملَّّ٥ؾب مأَسؿبػملَّ٣ؾب .م
ثؾبّ٣مب مإِنمب مبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؽب مأَحؿبسملؽبّٕؽب مزؽبرؽبادؾبذؿبوملؽب ،موؽبػؾبّ٦ؽب مبكبؾؽبػملّْْؽب ،مصَػملَؼملمبممل مضَّٓكبمؽب مسؽبػملَؿملؿبّ٥كب مذؽبّٕمبعؽب مظَّ٥ؾب مدكبؼؽملؽبّ٥ؾب،م
صَفملَسؿبفؽبؾؽبّ٥ؾب موؽباتمبؾؽبضملؽبّ٥ؾب موؽبضَؾملؽبّٕؽب ماظؽملمبمملسؽب مسؽبػملَ ّ٧ماتىبؾؽبمملسكبّ٥كب ،موؽبضَؿؽبّ٢ؽب معكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿب مخؽبػملْعملًممل مطَـكبرلـبا محؽبؿمب ّ٧مضَؾكبػملُّ٦هؾب موؽبدؽباغؾبّ٦ام
بكبّ٥كب .موؽبأَعمبممل ماظْؼملؽبفؾبّ٦سؾب مصَؿملؽبّٖؿبسؾبؼملؾبّ٦نؽب مأَنمب مأَصؿبػملَّ٥ؾب معكبّ٤ؿب مأَذؿبرؽببكبؿملفؽبمملنؽب ،موؽبأَغمبّ٥ؾب مغؽبّٖؽبلؽب مسؽبػملَ ّ٧ماظْؼملؽبػملكبّ١كب معكبّ٤ؿب مدؽبعملّْٟكبم
إِؼّ٦ؽباغكبّ٥كب ،موؽببكبؿملؽبّٓكبهكب مطُؾمبهملٌ معكبّ٤ؿب مغؽبمملرٍ مؼؽبػملْضملؽبنملؾب مبكبؾملؽبممل موؽبظَممل متؽبقؿبِّٕضُّ٥ؾب ،موؽبطُّ٢نب معؽبّ٤ؿب مأَخؽبّٔؽبػؽبممل معكبّ٤ؿب مؼؽبّٓكبهكب مظَّ٣ؿب متؽبقؿبِّٕضّْ٥ؾب،م
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وؽبأَغمبّ٥ؾب ماتمبؾؽبضملؽبّ٥ؾب ماظْؼملؽبػملكب ،ُّ١موؽبدؽبانؽب مبكبّٓكبؼؽملكبّ٥كب ،موؽببؽبؽملؽب ّ٧مبؾبؿملؾبّ٦تؽب ماظؽملىبرلؽبانِ مصكب ّ٨ماظْؾكبػملَمملدكب ،موؽبأَذؿبضملؽبّ٢ؽب معكبّ٤ؿب متكبػملْ َّ١ماظؽملمبمملرِم
صكب ّ٨مبؾبؿملؾبّ٦تكبماظؽملىبرلؽبانِ ،مصَؿملؽبّٖؿبسؾبؼملؾبّ٦نؽبمأَنمبماظؽملىبرلؽبانؽب ماظَّؿكب ّ٨مصكب ّ٨مبؾبؿملؾبّ٦تكبمسكبؾؽبمملدؽباتكبؾملِّ٣ؿب معكبّ٤ؿبمتكبػملْ َّ١مإظبماظْـملنؽب .م
وؽبطَّٔؽببؾبّ٦ا مصَكملِنمب ماظؽملمبمملرؽب ماظَّؿكب ّ٨مظكبػملْؼملؽبفؾبّ٦سِ مرُظملكبؽؽبوملؿب مصكب ّ٨مجؽبؼملكبؿمل ِّٝماظْؾؾبؿملؾبّ٦تكب مظَؼملمبممل مبؽبضملؽبىملؽب ماظػملَّّ٥ؾب معؾبقؽبؼملمبّٓـبا م -م
صؽبػملَّ ّ٧ماظػملَّّ٥ؾب مسؽبػملَؿملؿبّ٥كب موؽبدؽبػملَّّ٣ؽب م -مسؽبػملَ ّ٧معؽبمملمغؽبّٔؿبطُّٕؾبهؾبمإِنؿبمذؽبمملءؽب ماظػملَّّ٥ؾب متضملمملظب .م
وؽبطَمملنؽب مزُؾملؾبّ٦رؾب مزؽبرؽبادؾبذؿبوملؽب مبؽبضملؿبّٓؽب معؾبسملكبّ٨ىب مثؽبػملَمملثكبنيؽب مدؽبؽملؽبهملً معكبّ٤ؿب معؾبػملّْ١كب مبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؽب ،موؽبأَتؽبمملهؾب مبكبغملكبؿؽبمملبلب مزؽبسؽبّ٣ؽبم
ؽبّٕ مأَظّْٟؽب مبؽبعملَّٕؽبةلب محؽبظملّْٕـبا موؽبغؽبعملْرملـبممل مبكبمملظّٔمبػؽبنملكب،م
أَغمبّ٥ؾب موؽبحؿبّ٨فب معكبّ٤ؽب ماظػملَّّ٥كب متضملمملظب ،موؽبطُؿكبنملؽب مصكب ّ٨مجكبػملّْٓكب ماثؿبؽملؽبّ٨ؿب مسؽبرمل ؽب
صَفؽبضملؽبػملَّ٥ؾب مبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾب مصكب ّ٨معؽبّ٦ؿبضكبٍّٝمبكبكملِصؿبشملَكؿبّٕؽبموؽبعؽبؽملؽبّٝؽبمعكبّ٤ؿبمتؽبضملؿبػملكبؿملؼملكبّ٥كبماظْضملؽبمملعمبهملَ .م
وؽبطَمملنؽبمبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾب موؽبآبؽبمملؤؾبهؾبمضَؾؿبػملَّ٥ؾب مؼؽبّٓكبؼؽملؾبّ٦نؽبمبكبّٓكبؼِّ٤ماظزملمبمملب ؽبكبؽهملكب( .)1م م
وؽبعؽبمملتؽب مبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾب ،موؽبطَمملنؽب معؾبػملْغملُّ٥ؾب معكبمملئؽبهملَ مدؽبؽملؽبهمللب موؽباثؿبؽملؽبؿؽبّ٨ؿب مسؽبرملؿبّٕؽبةَ مدؽبؽملؽبهملً ،موؽبضكبؿملّ٢ؽب معكبمملئؽبهملً موؽبسكبرملؿبِّٕؼّ٤ؽبم
دؽبؽملؽبهملً ،موؽبضكبؿملّ٢ؽبمعكبمملئؽبهملًموؽبخؽبؼملؿبلكبنيؽب مدؽبؽملؽبهملً .م
وؽبضكبؿملّ٢ؽب :مإِغمبّ٥ؾب مجؽبمملءؽبهؾب مرؽبجؾبّ٢فب معكبّ٤ؿب مبؽبؽملكب ّ٨مإِدؿبّٕؽبائكبؿملّ٢ؽب مزؽبسؽبّ٣ؽب مأَغمبّ٥ؾب مغؽبؾكبّ٨وب مأُرؿبدكبّ٢ؽب مإِظَؿملؿبّ٥كب موؽباجؿبؿؽبؼملؽبّٝؽب مبكبّ٥كبم
بكبؾؽبػملّْْؽب ،مصَغملَمملنؽب مؼؽبؿؽبغملَػملَّّ٣ؾب مبكبمملظْضملكبؾؿبِّٕيىب ،موؽبزؽبرؽبادؾبذؿبوملؾب مغؽبؾكبّ٨نب ماظْؼملؽبفؾبّ٦سِ مؼؾبضملؽبؾىبّٕؾب مسؽبؽملؿبّ٥ؾب ،موؽبجؽبمملعؽبمملدكبنملؾب ماظْضملؽبمملظكبّ٣ؾب مػؾبّ٦ؽبم
ؽبّٕجكبّ٣ؾب مأَؼؿبسملـبممل مسؽب ِّ٤ماظْكملِدؿبّٕؽبائكبؿملػملكبّ٨ىب ،موؽبطَمملنؽب مبؽبرملؿبؿؽبمملدكبنملؾب موؽبعؽبّ٤ؿب مضَؾؿبػملَّ٥ؾب معكبّ٤ؿب مآبؽبمملئكبّ٥كب موؽبدؽبمملئكبِّٕم
حؽبمملضكبّٕفب معؽبضملؽبؾملؾبّ٣ؿب مؼؾبؿ ؿب
اظْظملُّٕؿبسِ مؼؽبّٓكبؼؽملؾبّ٦نؽبمبكبّٓكبؼِّ٤ماظزملمبمملبكبؽؽبهملكبمضَؾؿبّ٢ؽب مزؽبرؽبادؾبذؿبومل(  .)2م
ثالجاً :اإلرتباط الروماني والتحول إىل الهصرانية:
مشرضًمجزؼرةما غدظسمصفل معـذؾبمؼب مضدؼؿماظزعون مسـد ماظروممجبزؼرةمأذؾوغقياموطونم
دؼـ مأػؾفو مؼب ماظدػر ماظؼدؼؿ مدؼـ ماظصوبؽي معـ مسؾودة مآ موتؼدؼسماظؽقاطىموادؿـزالمضقاػوم
واظؿؼرب مإظقفو مبلغقاع ماظؼراب ا مذفدت مبذظؽ مركبؾَلؿبؿوتفب موجدت مبفو موضعؿفو ماظؼدعوء معـم

ٔ) اٌُبَٓ ك ٢اُزبه٣ـ اث ٞاُؾَٖ ػِ ٢ثٖ أث ٢اٌُوّ(ثٖ) ثٖ ػجلاٌُو ْ٣ثٖ ػجل اُٞاؽل اُْ٤جبٗ٢
اُغيه ،١ػي اُل ٖ٣اثٖ االص٤و .ٕٕ2/ٔ:
ٕ) اٌُبَٓ ك ٢اُزبه٣ـ.ٕٗٓ/ٔ :
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أػؾفو; مثؿ ماغؿؼؾ مأػؾفو مإظب مدؼـ ماظـصراغقي مح مزفر مسؾك مأؼديمأرقوبماٌلق م -سؾقفم
اظليم  .)1 (-م
أعومعؾقكماظرومموهقشلؿ معـماظصوبؽقيمإظبماظـصراغقيمصفذامعوغؾقظفمؼبمطؿىماظؿلرؼخام
اظذيمؼدلمسؾك مسؿؼماظدؼوغيماظصوبؽقيووذرػوم :م
متغؾّى ماشقدطس مأول ماظؼقوررة مسؾك معؾقك ماظققغوغق موأضوف مممؾؽؿفمإظب مممؾؽؿفؿم
صصورت مممؾؽي مواحدة مروعققبي مسظقؿي ماظشلن مطؿو مصعؾً مممؾؽي ماظػرس ممبؿؾؽي ماظؽؾداغق م
حؿكمادؿقظً مسؾقفومورققبرتماٌؿؾؽؿ مممؾؽيمواحدةمصوردقي.مورورتمممؾؽيمروعقيمضوسدةم
ػوت ماٌؿؾؽؿ مإظبمانمضوممضلطـطقـقسمبـمػقيغلمبدؼـماٌلق مورصضمدؼـماظصوبؽيموبـكم
عدؼـي مبقزغطقو موسظّؿفو موزلوػو مبلزلفماظؼلطـطقـقي موادؿقرـفومصصورتمحقـؽذمضوسدةمعؾؽم
اظروم مإظب مدـي مأظػ موعوئؿ مواثـؿ مودؿ مظإلدؽـدر محؿك مضقي ماظعوعؾ مسؾك مروعقيم
وطـرتمعبقسفمصؾؾسماظؿوجموزللمعؾؽومبؽوصيمعؾؽمضلطـطقـقيمورضلمبلؾؿف مومتققبزت(  .)2م
ممتؾؽ معؼلـطققس مسؾك معدؼـي مروعقي موعو ماتصؾ مبذظؽ معـ مأرض ماالصرني مومتؾؽم
ععفؿو مسؾك مبيد مبقزغطقو موعو مؼؾقفو مضلطـس مأبق مضلطـط مثؿ مػؾؽ مضلطـس مصلصضك مأعرم
اٌؿؾؽي مإظب موظدهمضلطـط ماٌعروفمبلعفمػقيغكاموطوغًمظفمععمعؼلقؿقوغقسموعؼلـطققسم
بروعقي موشرلػو محروب مرقؼؾي مإظب مان مػؾؽمعؼلـطققسموخؾعمعؼلقؿقوغقسمغػلفاموطوغًم
عدة معؾؽفؿو مسبقاً معـ متلع مدـ مضول مابق مايلـ مسؾك مبـ مايل مبـ مسؾك ماٌلعقدي:م
صفذه ماظطؾؼي ماالوظب معـ معؾقك ماظروم ماظذؼـ مطوغقا مسؾك مدؼـ م م((اظصوبؽي)) موػل مايـقػقيم
االوظب موػؿ مأربعقن معؾؽو موؼب مزؼٍ مثوون ماإلدؽـدراغل مان مسدة ماٌؾقك معـ مأوشلطس مإظبم
ضلطـط مبـمػقيغكمتلعيموسشرونمعؾؽوا مودؾقؾمػمالءماٌؾقكمعـمأوشلطسمإظبمضلطـسم
أبك مضلطـط مدؾقؾ معؾقك ماظػرس ماالوظب مواظطقائػ معـ مجققعرت مإظب مأردذرل معضطربم
ٔ) أُؼغت ك ٢رِق  ٔ٤افجبه أُـوة ٖٓ ُلٕ كزؼ االٗلٌُ اُ ٠آفو ػٖو أُٞؽل.ٕٖٙ/ٔ :ٖ٣
ٕ) ربه٣ـ ٓقزٖو اُل ، ٍٝؿو٣ـٞه ،ًٞ٣اث ٞاُلوط أُؼوٝف ثبثٖ اُؼجو.ٙٗ/ٔ :١
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تورطبفؿمعؿـوزعمؼب مأسدادػؿمشرلمربصؾيمأوضوتفؿاموإ ومؼعقلمسؾك متورؼخمعؾقكماظروممعـم
ضلطـط ماٌظفر مظدؼـ ماظـصراغقي مواةورب مسؾقفو مطؿو متعقل ماظػرس مؼب متورؼخ مدـقفوم
وهصقؾ مأؼوم معؾقطفو معذ معؾؽ مأردذرل مبـ مبوبؽ مسؾك مأغو مٕمغللمجفدا مؼبمهصقؾمأسدادم
عؾقطفؿ موعدة مأؼوعفؿا موسبـ مذاطرون ماظطؾؼي ماظـوغقي معـ معؾقك ماظروم ماٌـؿصرة مضؾؾ مزفقرم
اإلديم موبعده مإظب مػذا ماظقضً ماٌمرخ مبف مطؿوبـو موػق مدـي م345م مأول معؾقك مػذه ماظطؾؼيم
ضلطـط مبـ مضلطـس مؼعرفا مبلعف مػقيغكا مواظقفو مؼـلى مسؾك معو مضدعـوا معؾؽماثـؿ م
وثيث مدـي موثيثي مأذفر موػق ماظّذي مأزفر مدؼـ ماظـصراغقي موحورب مسؾقفو محؿك مضؾؾًم
واغؿشرت مؼب ماظؾيد مإظب مػذه ماظغوؼيا موضد مذطرغو مؼب مطؿوب م(االدؿذطورامٌومجرىمؼبمدوظػم
االسصور) ماظؿـوزع مؼب مدؾى متـصره موترطف معو مطون مسؾقف معـ معذاػى مايـػوءا موعو مضوظًم
ايـػوء مؼب مذظؽ معـ مزفقر ماظقض مؼب مجلؿف موإعبوسفؿ مسؾك مخؾعفا مإذ مطون مؼب مأرؾم
دؼوغوتفؿ موواجى مسؾوداتفؿ مأن معـ مطون مبف مذظؽ مال مؼصؾ مظؾؿؾؽامواغفمعوؼؾمعـ مصشومصقفم
دؼـ ماظـصراغقي موادؿظفر مبفؿ موخبورؿف مورـوئعف مسؾك معـ مخوظػف موأزفر ماظـصراغقيا مإذم
طون مشرل مربظقر مصقفو ممتؾقؽ معـ مبف مذظؽ موضقلمعـ مضولمعـفؿماغفمطؿؿمعومزفرمبفموأصشوهم
إظب مبعض موزرائف مممـ مطون مطبػك ماظـصراغقياموأسؾؿفماغفمطبشكمخؾعف مسـماٌؾؽامصضؿـم
ظف ماظؼقوممبؽػوؼؿفمذظؽ موأغػذمسدةمسلوطرمإظبمعـ محقظفمعـما سداءمعرةمبعدمأخرىامبلزلوءم
ا رـوم ماظلؾعي ماظ مطوغً مسؾك مأزلوء ماظؽقاطى ماظلؾعيا موعـوالت مشلو معـ ماظـرلؼـم
واًؿليموطون((ماظصوبؽقن))مؼؼربقنمشلوماظؼراب موؼعؿؽػقنمسؾكمسؾودتفوامبعدمأنمجعؾفوم
ؼب مشوؼي ماظضعػ مصعودتمعـؽقبيمعفزوعيامصلزفرماإلزراءمبفومواظؿـؼصمٌـمؼرىمسؾودتفوام
وأذور مسؾقفمحقـؽذ مبوالغؿؼولمإظبماظـصراغقيمصػعؾموعومذػىماظقفماظـصورىمعـمأنماظلؾىمؼبم
ذظؽمزفقرمرؾقىمظفمغقري(  .)1م

ٔ) اُز٘جٝ ٚ٤االّواف .ٔٔ1/ٔ:
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معؾؽ مبعده مضلطـط ماٌظػر مإحدى موثيث مدـي معـ ماظؼوغقن موظـيث معضً معـم
عؾؽفا ماغؿؼؾ معـ مروعقي مإظب مضلطـطقـقي موبـك مدقرػو موتـصقبرا موطون مازلفو ماظؾقزغطقيم
صلؿوػو ماظؼلطـطقـقيا موزسؿً ماظـصورى مأغف مبعد مدً مدـ مخؾً معـ معؾؽ مضلطـط م
اٌذطقرامزفرمظفمؼبماظلؿوء مذؾفماظصؾقىامصكعـ مبوظـصراغقي موطونمضؾؾمذظؽمػقموعـمتؼدعفم
سؾكمدؼـماظصوبؽي( .)1م م
وعومؼذطره مروحى ماٌكؿصرمعـ متـصرماظروم موخروجفؿمواغعزاشلؿمطؾقوًمسـماظصوبؽيما مم.إذم
ؼذطرما عؿ ماًورجيمصقؼقل :م
مصؿـفو مأعي ماظروم مضول مأبق مسقلك :موػذه ما عي مسؾك مطـرتفو موسظؿ معؾقطفو مواتلوعم
بيدػوا مإ ومنؿًمعـمب ماظعقصمبـمإِدقوقمبـمإبراػقؿ ماًؾقؾ مسؾقفؿماظليماموطونم
أول مزفقرػؿ مؼب مدـي م()376مظقصوة معقدك مسؾقف ماظليما مودوروا مإظب ماظؾيدماٌعروصيمبؾيدم
اظروممودؽـقػوامبدأمتقاجدماظروم .م
وعـ مطؿوب مابـ مدعقدماٌغربلمإنماظروم مؼعرصقن مبؾ ما رػراموا رػرمػقمرومماظعقصمبـم
إدقوق مسؾك مأحد ما ضقال معـ ماظؽوعؾا موشرله مأن ماظروم مطوغً متدؼـ مبدؼـ م((اظصوبؽي))ام
وؼعؾدونمآموتؼدؼسمأزلوءماظؽقاطىا موعو مزاظًماظروممعؾقطفومورسقؿفومطذظؽمحؿكمتـصرم
ضلطـط موغبؾفؿ مسؾك مدؼـ ماظـصورىا مصؿـصروا مسـ مآخرػؿ موعـ مأعؿ ماظـصورى ما رعـم
وطوغًمبيدػؿمأرعقـقياموضوسدةمممؾؽؿفومخيط( .)2م م
زابعاً :الصابٔ ٛ٠بٗت املكدع
مؼب مايدؼٌ ماظصقبقق مأنقب ماظـقب قب مرؾّك مآ مسؾقف مودؾّؿ مدؾبؽؾ مسـ مأوقبل مبقً موضؾبعم
صؼول:م«ب معؽّيموب مبقًماٌؼدس»مضقؾمصؽؿمبقـفؿو؟ م

ٔ) أُقزٖو ك ٢افجبه اُجْو ،اث ٞاُللاء ػٔبك اُل ٖ٣أٍبػ َ٤ثٖ ػِ.ٙٗ/ٔ :٢
ٕ) أُقزٖو ك ٢افجبه اُجْو.2ٕ/ٔ :
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ضول:م«أربعقن مدـي» مصننقب ماٌدقبة مب مبـوء معؽّي موب مبـوء مبقً ماٌؼدسممبؼدارمعومب م
إبراػقؿ مودؾقؿونم نقبمدؾقؿونمبنغقف موػق مؼـقػمسؾك ما ظػمبؽـرل.مواسؾؿ مأنقبماٌرادمبوظقضعم
ؼب مايدؼٌ مظقسماظؾـوء موإغقبؿوماٌراد مأوقبل مبقًمسققبـمظؾعؾودةموالمؼؾعدمأنمؼؽقن مبقًماٌؼدسم
سققبـمظؾعؾودةمضؾؾمبـوءمدؾقؿونممبـؾمػذهماٌدقبةموضدمغؼؾمأنقبماظصقبوبؽيمبـقامسؾكماظصقبكرةمػقؽؾم
اظزقبػرة مصؾعؾقب مذظؽ مأغقبفو مطوغً معؽوغو مظؾعؾودة مطؿو مطوغً ماىوػؾققبي متضع ما رـوم مواظؿقبؿوثقؾم
حقاظلماظؽعؾيموؼبمجقصفوامواظصقبوبؽيماظّذؼـمبـقامػقؽؾماظزقبػرةمطوغقامسؾكمسفدمإبراػقؿمسؾقفم
اظلقبيم مصي متؾعدمعدقبةما ربع مدـي مب موضعمعؽّيمظؾعؾودةمووضعمبقًماٌؼدسموإنمٕمؼؽـم
ػـوك مبـوء مطؿو مػق ماٌعروف موأنقب مأوقبل معـ مبـك مبقً ماٌؼدس مدؾقؿون مسؾقف ماظلقبيم مصؿػفقبؿفم
صػقفمحؾقبمػذاماإلذؽول(  .)1م
وطون مبقً ماٌؼدس موػق ماٌلفد ما ضصكمأولمأعره مأؼوم ماظصوبؽيمعقضعماظزػرةموطوغقام
ؼؼربقن مإظقف ماظزؼً مصقؿو مؼؼربقغفا مؼصؾقغف مسؾك ماظصكرة ماظ مػـوكمثؿ مدثر مذظؽماشلقؽؾم
وادبذػومبـقمإدرائقؾمح معؾؽقػومضؾؾيمظصيتفؿ( .)2م م
خاوطاً  :الصابٔ ٛ٠البابمُٕٗ:
مإنقبمعؾؽَما رض معـ مبعد مغقحمسؾقفماظليممطونمظؽـعونمبـمطقشمبـمحومامثؿمالبـفم
اظـؿرود معـ مبعدها مواغف مطون مسؾك مدؼـ ماظصوبؽي مايراغق ا موإ قبن مب مدوم مطوغقا محـػوءم
ؼـؿقؾقن ماظؿقحقد ماظّذي مسؾقف ماظؽؾداغققن معـ مضؾؾفؿ .مضول مابـ مدعقد :م(ععـك ماظؽؾداغق م
اٌقحدون) .مووضع مذطر ماظـؿرود مؼب ماظؿقراة معـلقبو مإظب مطقش مبـ محوما موٕ مؼؼع مصقفو مذطرم
ظؽـعون مبـ مطقشا مصوظؾُف مأسؾؿ مبذظؽ .موضول مابـ مدعقد مأؼضو :موخرج مسوبر مبـ مذوخل مبـم
أرصكشذ مصغؾؾفا مودور معـ مطقثو مإظب مأرضماىزؼرةمواٌقرؾمصؾـكمعدؼـيمذبدلمظؽاموأضومم
بفومإظبمأن مػؾؽاموورثمأعرهمابـفمصوظغمعـمبعدهاموأروبماظـؿرودموضقعفمسؾكمسفدمدقدغوم
ٔ) ربه٣ـ اثٖ فِل.ٗٗٗ/ٔ:ٕٝ
ٕ) أُٖله ٗلَ.ٖ٘ٗ/ٔ:ٚ
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إبراػقؿ مسؾقف ماظليم معو مأروبفؿ مؼب ماظصرح موطوغًماظؾؾؾؾيموػلماٌشفقرة.موضدموضعمذطرػوم
ؼب ماظؿقراة موال مأدري مععـوػو .مواظؼقل مبلن ماظـوس مأعبع مطوغقا مسؾك مظغي مواحدة مصؾوتقام
سؾقفوا مثؿ مأرؾققا موضد ماصذلضً مظغوتفؿا مضقل مبعقد مؼب ماظعودةا مإظّو مأن مؼؽقن معـ مخقارقم
ا غؾقوءمصفقمععفزةمحقـؽذ موٕ مؼـؼؾقهمطذظؽ.مواظّذي مؼظفرمأغفماذورةمإظبماظؿؼدؼرماإلشللمؼبم
خرقماظعودةمواصذلاضفوموطقغفومعـمآؼوتف مطؿو موضعمؼب ماظؼرآنماظؽرؼؿاموالمؼعؼؾمؼبمأعرماظؾؾؾؾيم
شرلمذظؽ .م
وضول مابـ مدعقد :مدقرؼون مبـ مغؾقطموالهمصوظغمسؾكمبوبؾامصوغؿؼضمسؾقفموحوربفاموٌوم
ػؾؽ مصوظغ مضوم مبلعره مبعده مابـف معؾؽونا مصغؾؾف مدقرؼون مسؾك ماىزؼرةا موعؾؽفو مػمالءم
اىراعؼيمإخقاغفمؼبماظـلى مبـق مجرعققمبـمأذقذمبـمدوماموطوغًمعقارـفؿمبوىزؼرةموطونم
ابـ مأخً مدقرؼون معـفؿ م(اٌقرؾ مبـ مجرعقق)ا مصقظّوه مدقرؼون مسؾك ماىزؼرة موأخرج مب م
سوبر معـفوا مويؼ معؾؽون معـفو مبوىؾولمصلضوممػـوكاموؼؼول مإن ماًضرمعـمسؼؾفاموادؿؾدم
(اٌقرؾ) مسؾك مخوظف مدقرؼون مبـ مغؾقط معؾؽ مبوبؾا مواعؿوزت مممؾؽي ماىراعؼي معـ مممؾؽيم
اظـؾط.موعؾؽمبعدماٌقرؾمابـف(راتؼ)موطوغًمظفمحروبمععماظـؾطاموعؾؽمعـمبعدهمابـفمأثقرم
وبؼل معؾؽفو مؼبمسؼؾفموػقمعذطقرمؼب ماظؿقراةاموعؾؽمبعده مابـف(غقـقى)موبـكماٌدؼـيماٌؼوبؾيم
ظؾؿقرؾمعـمسدوةمدجؾيماٌعروصيمبلزلفامثؿمطونمعـمسؼؾفم(دـقورؼػمبـمأثقرمبـمغقـقىم
بـمأثقر)ا موػقماظّذيمبـكمعدؼـيمدـفورموشزامب مإدرائقؾمصصؾؾقهمسؾكمبقًماٌؼدسموضولم
اظؾقفؼلقب:مإنقبماىزؼرةمعؾؽفومبعدمعؼؿؾمدـفورؼػمأخقهم(دوررون)اموػقماظّذيمبـكمعدؼـيم
اًضرمؼبمبرؼيمدـفورمسؾكمغفرماظذلتورمظؿقظعفمبصقدما دقدمؼبمشقضوتفو .م
وضدمعؾؽمبـمدوررونمعدؼـيماًضرمواظذيمطونمؼدؼـ((بوظصوبؽي))اموؼؼولمإنمؼقغسم
بـ مع مبعٌ مإظقف موؼقغس معـ ماىراعؼي معـ مدؾطمبـقوع مبـمإدرائقؾمعـمابـفا مصكعـمبفم
(زان مبـ مدوررون) مبعد ماظّذي مضصقبف ماظؼرآن معـ مذلغف مععفؿا مثؿ مانقب م(خبً مغصقبر) مٌومشؾىم
سؾك مبوبؾ مزحػً مإظقف مودسوهمإظب((دؼـ ماظصوبؽي م))اموذرطمظفمأنمؼؾؼقف مؼبمعؾؽف مصلجوب.م
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وٕ مؼزل مسؾك ماىزؼرة محؿك مزحػ مإظقف مجققش ماظػرس معع مأرتوقا مصضؿـ ماظؼقومم
بوجملقدقي مسؾك مأن مؼؾؼقه مؼب معؾؽفا موطؿى مبذظؽم(أرتوق)مإظب(بفؿـ)مصقضؿـمظفامصلجوبفم
بلن مػذا مرجؾ معؿيسى مبو دؼون مصلضؿؾفا مصؼؿؾف(أرتوق) مواغؼرض معؾؽف مبعدمأظػموثئوئيم
دـي مصقؿو مضول ماظؾقفؼل .مورورت ماىزؼرة مٌؾقك ماظػرسا مواظّذي مسـد ماإلدرائقؾق م
دـفورؼػ معـ معؾقك مغقـقى موػؿ مأوالد معقرؾ مبـ مأذقذ مبـ مدوم.موأغفمطون مضؾؾف مبوٌقرؾم
عؾقكمعـفؿموػؿم(صقل) موتؾػوت موبؾـوصاموأغفؿ معؾؽقامبؾدما دؾوطماظعشرةاموػلمسلقرونم
اٌعروصي مبوظلوعرةا موأغف مشرقبب ما دؾوط ماظذؼـ مطوغقا مصقفو مإظب مغقاحل مأرؾفون موخرادونام
وأدؽـ مأػؾ مطقعي موػل ماظؽقصي مؼب مسلقرون مػذها مصلؾط مآ مسؾقفؿ ماظلؾوع مؼػذلدقغفؿ مؼبم
طؾقب مغوحقي.مصشؽقا مذظؽ مإظب مدـفورؼػ مودلظقه مأن مطبدلػؿ مسـ مبؾد مسلقرون مؼبمضلؿيمأيم
طقطى مػلمطلمؼؿقجفقامإظقفا موؼلؿـزظقامروحوغقؿفمسؾكمررؼؼماظصوبؽيامصلسرضمسـمذظؽم
وبعٌمطوػـونمإظقفؿمعـماظقفقدمصعؾؿقػؿمدؼـماظقفقدؼياموأخذوامبف.موػمالءمسـدماظقفقدمػؿم
اظشؿرة مغلؾيمإظبمسلرة موػلمسلقروناموظقسماظشؿرةمسـدػؿمعـمب مإدرائقؾاموالنمدؼـفؿم
رقق مؼب ماظقفقدؼي .م
موزحػ مدـفورؼػمإظبمبقًماٌؼدسمبعدمادؿقيئفمسؾكمسلقرونمصقوررػواموداخؾفم
اظعفىمبؽـرة مسلوطرهامصؼولمظؾ مإدرائقؾمعـ ماظّذيمخؾصفمإشلفمعـمؼديمحؿكمطبؾصؽؿم
إشلؽؿا موصزع معؾؽ مب مإدرائقؾمإظبمغؾققبفؿم(عدظقي)امودلظف ماظدسوءمصدسو مظفموأعـفمعـمذرقبم
دـفورؼػا موغزظً مبعلؽره مؼب مبعض مظقوظقفؿ مآصي مزلووؼيا مصلرؾققا مطؾفؿ مضؿؾك.مؼؼولم
أحصك مضؿيػؿ مصؽوغقا معوئي موػبلي مؤوغ مأظػوا مورجع مدـفورؼػمإظبمغقـقىامثؿ مضؿؾفم
أوالده مؼب مدفقده مٌعؾقده معـ ماظؽقاطىا مووظل مابـف مأؼلر محدقبونا مثؿ مادؿقظب مسؾقفؿ مبعدم
ذظؽمخبً مغصقبرمطؿو .م
مموأعومعؾقك مبوبؾمصفؿماظـؾط مبـق مغؾقطمبـ مأذقذمبـمدوم.موضولماٌلعقدي:مغؾقطمبـم
عوشمبـمإرما موطوغقامعقرـ مبلرضمبوبؾموعؾؽ معـفؿمدقرؼونمبـمغؾقطا موضولماٌلعقديقب:م
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ػق مأحد مغؾقط مبـ معوش معؾؽ مأرض مبوبؾ مبقالؼي مصوظغا مصؾؿو معوت مصوظغ مأزفر ماظصوبؽيام
واغؿقؾفومبعدهمابـفمطـعونموؼؾؼىمبوظـؿروذ.موعؾؽمبعدهمابـفمطقشموػقم روذمإبراػقؿمسؾقفم
اظليما موػق ماظّذي مضدم مأبوه مآزر مصورطػوه مػوجر مسؾك مبقً ما رـوم م ن مأرشقمبـمصوظغمٌوم
ػؾؽمأبقهمصوظغ موطونمسؾكمدؼـ ماظؿقحقد ماظّذيمدسوهمإظقف مأبقهمسوبرا مرجعمحقـؽذمأرشقمإظبم
طقثوامودخؾمععماظـؿوردةمؼب(دؼـماظصوبؽي).م م
وتقارثفومبـقهمإظبمآزرمبـمغوحقرامصورطػوهمػوجرمبـمطقشموضدقبعفمسؾكمبقًما رـومامووظدم
ظفمإبراػقؿمسؾقفماظليماموطونمعـمأعره معومذطرغومصقؿومغصفماظؿـزؼؾموغؼؾفماظـؼوت .م
ثؿ متقاظً معؾقك ماظـؿوردة مبؾوبؾموطون معـفؿمخبً مغصقبرمسؾكمعومذػىمإظقف مبعضفؿام
وؼؼول مإنقب ماىراعؼي موػؿ مأػؾ مغقـقى مشؾؾقا مسؾك مبوبؾ موعؾؽفو مدـفورؼػ معـفؿ موادؿعؿؾم
صقفو مخبًمغصقبرمعـمعؾقطفوامثؿماغؿؼضمسؾقفمبوىزاءمواظطوسيا موشزامب مإدرائقؾمبؾقًم
اٌؼدسامصوضؿقؿفو مسؾقفؿمبعدمايصوراموأثكـ مصقفؿمبوظؼؿؾموا دراموضؿؾمعؾؽفؿموخربم
علفدػؿ مووووزػؿ مإظبمعصرمصؿؾؽفو.موٌومػؾؽ مخبًمغصقبرمعؾؽ معـ مبعدهمصقؿومذطروه مابـفم
غشؾً مغصقبرامثؿمعـمبعدهمبـقصقبرموشزاه مأرتوقمعرزبونمطلرىمعـمعؾقكماظؽقـقيمصؼؿؾفموعؾؽم
بوبؾموأسؿوشلومورورماظـؾطمواىراعؼيمرسقيمظؾػرسامواغؼرضًمدوظيماظـؿوردةمبؾوبؾ( .)1م م
ضادضاً :التطىٗات اليت أُطمكت عم ٜالصاب ٛ٠املٍداٟٗني:
جوءمؼبماظؽؿىماظصوبؽقيماٌؼدديمسدةمتلؿقوتمارؾؼفومسؾقفؿمبعضماالضقامماجملوورةم
شلؿمؼبمععرضمورػفؿامأضدعفو :م
م
م

ٔ) ربه٣ـ اثٖ فِل.ٙ2/ٕ:ٕٝ
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 اظغملرملشملؿملّ٦ن( :)1وتضملين ماظزملمملبؽهمل ماصقمملبمايّ٠مأومدسمملةمايّ٠ماظزملمملبؽ(ّ٨طرملشملمملم
تضملينمح.)ّ٠
 اظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦ن:موتضملينماٌّ٦حّٓؼ(ّ٤اٌؿؾقّٕؼ ّ٤مؼبماظغملؿنملموماظضملػملّ٦مماظّٓؼؽملؿملهملماٌؽملّٓائؿملهمل) م
 اظّٓايمواٌؽملّٓائؿملّ٦نموػّ٨مصظملهملممبضملؽملّ٧ماظضملمملرصني مبّ٦جّ٦دمآ ،م
 اظؿملقؿملمملوؼّ٦نمغلؾهملمإظبماظؽمليبمضبؿمل(ّ٧سػملؿملّ٥ماظلالم) .م م
 اآلدعؿملّ٦نمغلؾهملمإظبمآدم ماب ّ٨ماظؾرملّٕم(سػملؿملّ٥ماظلالم) .م
 اٌطملؿلػملهمل،ماٌزملشملؾطملّ٦ن،ماٌؿؽملّ٦رون .م
ضابعاً :طٕاٟف الصاب ٛ٠االقدوني:
تؽملعمللّ٣ماظزملمملبؽهملمسػمل ّ٧مرّ٦ائّٟمسّٓؼّٓةمعؽملؾملممل :م
اظغملمملزؼملهمل(  )2م:موؼـؿلؾقنمإظب مطوزؿمبـمتورح اماخمابراػقؿماًؾقؾم(ع)موعـمضقظفم:مانمايؼم
ب مذرؼعيمادرؼسمومذرؼعيمغقحموذرؼعيمابراػقؿماًؾقؾ .م
اظؾؿملّٓاغؿملهمل :موؼـؿلؾقن مإظب م بقدان ماالرغر موضقظف مبوسؿؼود مغؾقةمعـمؼػفؿمسوٕماالرواحمومانم
اظـؾقةمعـماالدرارماالشلقف .م

ٕ) أٓب ك ٢اُزَٔ٤بد كبُٔ٘لائْْ ًُ ْٛ ٕٞ٤ط ٕٞ٤أ٣ َٖٓ ١ؼطٞا اُؼٜل ٣ ُْٝورلٝا ػ٘ ٚؽز ٠رُجِْ٠
أعَبكّ ْٛ
ألٕ أُ٘لائ ٖٓ ٖٓ ْٛ ٖ٤٤آٓ٘ٞا ثبُٖٞد األ ٍٝثٔ٘٤ب اُٜٛٞ٤ب ٢٣اه رلٝا ػٜ٘ب كل٢
ٛبه ْٕ أٗلَْٕٜٞ٤
ٝث ْي َْٕٜٓٞ٤
ٓزً٘ ٕٞيا َهثّب ٗٔ ٣ئًل ػِ ٠مُي ((اث ِٜوثب ًبىهَٗ ٖ٣ل َِْ ٕٜٞ٤
ِ
اك٤قّٞ ٖٓ ٢صب هَ ْل َْٓ٤زب ًٝزبثب َُ٘لْ َْ ْٕٜٞ٤أَثل ١ا ّْٔ ٢رٞها)) ٌ٣يهٝا أٗلَ ْٜثبَُ٤ق ِ٣ٝطقٕٞ
أٝع ْٜٜثلٓبئ ْٜاهرلٝا ػٖ اُٖٞد األٕ٘ٝ ٍٝؼٞا ًُ ْٜزبثبً أٍ ٚاُزٞهاح .اُلآ ٢ٛ ١ل٘٣خ
ربه٣ق٤خ روغ ك ٢اُغ٘ٞة اُـوثٓ ٖٓ ٢ل٘٣خ اُط٤ت ك ٢عيئٜب اُٞاهغ ك ٢ا٣وإ ٓؼظْ ٌٍبٜٗب ٖٓ
ػٔذ ٛن ٙاُزَٔ٤خ ػًَِ ٠
ٍٔٞا ثٜنا االٍْ َٗجخ ُزِي أُل٘٣خ اُزبه٣ق٤خ ٝهل ّ
أُ٘لائٝ ٖ٤٤هل ّ
أُ٘لائ.ٖ٤٤أٓب أُ٘لائ ٕٞ٤ك َٖٓ ْٜآٖٓ ثٔ٘لاكٝ ٢٤ٛاهرَْ ثؤٍُٜ ٚنا ًَ اُطو ًٞأُ٘لائ٤خ رجلأ
ٕجغ
ثبٍْ ٝ ٢٤ٛاٍْ ٓ٘لاكٓ ٢٤ٛنًٌ ٞه ػِ٤ي .كٌِٔخ اُٖبثئخ ْٓزوخ ٖٓ اُغنه ا٥هإٓ ٢جب أَ ٝ
ٝرؼٕ٘ ٢جؾ ،اهرَْ ،ؿطٌ ُنُي ًَ اُْؼٞة اُز ٢رئكٛ ١و ًٞاالؿزبٍ أ ٝاُزط٤ٜو ْٛ
ٕبثئخ .االٍزبم .آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة.
ٕ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ٕٞ٤ك ٢اُلوٝ ٚاُ زبه٣ـ االٍالٓ ،٢ػجل اُؾٔ٤ل ػجبكح.
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اظعملؽملشملمملرؼهمل :موؼـؿلؾقن مإظب م ضـطور مبـمارصؽشودمامواغفؿمؼؼرونمبـؾقةمغقحمسؾقفماظليممام
وعـماظؼـطورؼي:م م

 صمملبؽهملمحّٕان(صمملبؽهملمايؽملظملمملء)م( :)1م موػمالء مؼؼقظقن مان ماالظف ماٌعؾقد مواحد مؼب مذاتفا مأبدعؽب ماجرام ماالصيك موعو مصقفو معـم
اظؽقاطى ا موجعؾ ماظؽقاطى معدبرة مٌو مؼب ماظعوٕ ماظلػؾل ا مصوظؽقاطى مابوء ماحقوء مغورؼيام
واظعـوررماعفوتاموعومتم دؼفماالبوءمظألعفوتمتؼؾؾفومبلرحوعفومصؿقؿؾمسـدم مذظؽ ماٌقاظقدام
وػلماٌرطؾوت.مواالظفمتعوظبم ؼظفرمؼبماظؽقاطىماظلؾعيموؼؿشكصمبلذكورفومعـمشرلمتعددم
ؼبمذاتفموضدمؼظفرماؼضومؼبماالذكوصما رض قيماًرلةماظػوضؾيمامموػلمعومطونمعـماٌقاظقدم
وضقدمؼذلطىمعـمرػقةماظعـوررمدونمطدرػومواخؿصمبوٌزاجماظؼوبؾمظظفقرماظربمتعوظبمصقفام
اعومبذاتفمواعومبصػيمعـمرػوتمذاتفمسؾكمضدرمادؿعدادمعزاجمذظؽماظشكصاموتعؿؼدوامانم
آ مؼؿعوظب م سـ مخؾؼ ماظشرور مواظؼؾوئ مواالذقوء ماًلقلي مواظدغقؽي مطويشرات ما رضقيم
وسبقػو مبؾ مػل مواضعي مضرورة ماتصوالت ماظؽقاطى مدعدة موسبقدي مواجؿؿوسوت ماظعـوررم
رػقة موطدرة  .موزسؿقا ماؼضو ماغف مسؾك مراس مدؿي موثيث ماظػ مودـي ماربعؿوئي موػبسم
وسشرؼـمدـيمؼؿقدثمروحوغلمسؾكمراسماظدورماالخرموطذامإظب معومؼؿـوػكماموانماظـقابم
واظعؼوبمسؾكماصعولماًرلمواظشرمطؾمدورمواضعمظؽـمؼبماظدورماظذيمبعدهمؼبمػذهماظدارمالم
شرلػو.موعـمابرزماغؾؽوءػؿمػرعس(ادرؼس)ماشوذميقنم (ذقً)موصقـوشقرسموبوبومايراغل .م
ومممملمضؿملّ٢معؽملؾمل :ّ٣م
ضمملل مابّ٤مطـرل :م"اخؿمملرماظّٕازيمانماظزملمملبؽنيمضّ٦ممؼعملّٓدّ٦نماظغملّ٦اطنملممبضملؽملّ٧مانمآم
جضملػملؾملمملمضؾػملهملمظػملضملؾمملدةمواظّٓسمملءم،ماوممبضملؽملّ٧مانمآمصّ٦ضمشلمملمتّٓبرلماعّٕمػّٔاماظضملمملٕ"م.م م

 )1كوم اُٖبثئخ ،كٍ .بٓ ٢ػطب.
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ضمملل ماؼسملمملً مغعملالً مس ّ٤ماظعملّٕريب م :م واظذي مهصؾمعـمعذػؾفؿمصقؿومذطرمبعضماظعؾؿوءم
اغفؿمعقحدونموؼعؿؼدونمتلثرلماظـفقممواغفومصوسؾي اموؼؾدومانمعوماخؿورهماظرازيموعومحصؾفم
اظؼرر معؿعؾؼ مبـقع معع مػؿ ماظؽؾداغققن .مإعو معو مرآه مابق محـقػي مصقؼصد مسؾك ماتؾوع م"م
ػرعس"مإذمؼؼقل:مؼ رجعمتؼدؼلفؿماظؽقاطىمٌومؼؼرروغفمسـ"مروحوغقيماظقدقط"مصؾؿوموجدوام
ؼبماظـرلات( )1موغق رػومذػوصقيماظروحوغقوتمضددقػوامطؿ ومغؼدسماظؽعؾيماومطؿومغؼدسماظردؾم
تؼدؼلومدونماظعؾودةم.م م
وؼعملّ٦ل ماالظّ٦د (:ّ٨اغفؿ مضقم معقحدون مؼعؿؼدون متلثرل ماظـفقم)  .مصفمالء مػؿ ماظصوبؽيم
االوظبماومروبؽيمايـػوءمؼمطدمسؾكمأنمب :مروبؽيمايـػوءمذورطقاماػؾماالديممؼبمايـقػيم.م
و عـفؿمػيلمبـمربلـماظصوبهمروحىماظدؼقانماالغشوئلمواظردوئؾ .موابقمادقوقماظصوبهم
وطونمروبؽوموسرضمسؾقفمسزما ظدوظيمانمؼلؾؿمصوعؿـعاموضقؾمبذل مظفماظػمدؼـورمسؾكمانم
ؼلطؾماظػقلمصؾؿمؼػعؾ امواظصوبؽقنمضبرعقنماظػقلموايؿوم.مؼؼقلماظدطؿقرمزطلمعؾوركمحبؼم
ابلمادقوقماظصؾوبل:م( وظؽـمحررفمسؾكمدؼـفمٕمضبؾمبقـفموب ماظؿقؾلمبلطرمماًصولم
ؼب مرسوؼيماالديم امصؼدمطونمؼصقممرعضونمعلوسدةموعقاصؼيمظؾؿلؾؿ اموحلـمسشرةمعـفم
شلؿموضبػظماظؼرانمحػظومؼدورمسؾكمررفمظلوغفمودـمضؾؿف) .م
حؿكماغفمٌوم عوتمبؽوهماظشرؼػماظرضلمؼبمضصدؼؿفماٌشفقرةم :م

أُسػملؼملوملؽبمعؽبّ٤ؿبمغبػملّ٦امسػملّ٧ماالسّ٦ادكبمممممممأرأؼوملؽبمطؿملّٟمخؾمملمضؿملمملءماظّ٦ادي م
وادؿؽـرماظـوسمسؾقفمؼبمدؼـفموجوه امانمؼؾؽلمرجيمروبؽوًممبـؾمػذاماظشعرمايزؼـم
وظؽـفمأجوبمبنغفما ومابؽوهمظػضؾف.م م
وسبـمػـومغلخذمسؾكمتعؾقؾمزطلمعؾوركمبلنمردامأبلمادقوقماظصوبلممجوءمعلوسدةمم
وعقاصؼيمظؾؿلؾؿ موحلـمسشرةمعـفمشلؿامواظصقق مأنمردعيمػذامشلؿمراجعمإظبمذرؼعيم

( ) 1الٌُّزاخ :الكىاكة والٌجىم ،لكي القصذ هٌا تأًه أصل كل ها هى ًُّز وخُّز.
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اظصوبؽي مايـػقي موضد مؼصؾ مػذا ماظؿعؾقؾ مسؾك مضضقي محػظف ماظؼرآنمواظذيمؼـػعفمطلدؼىم
وذوسر.م م
وغّٕج ّٝمصؽملعملّ٦ل:أعو متلؿقؿفؿ مروبؽي محـػوء مصقرد مذظؽ مؼب مغظرغو مإظب ماغفؿ مواصؼقام
ايـقػقيمعـمحقٌماظعؼقدةمؼبماظؿقحقدماموعـمحقٌماظشرؼعيمؼبمبعضمعؾودئفومظذظؽمر م
تلؿقؿفؿمحـػوء.موصورضقاماي ـقػقيمؼبماغؽورػؿمانمؼؽقنماظقدقطم"ماظـ " مبشرؼوًم.موضقشلؿ:م
سؿؼودػؿ مأن معؼر ماٌ يئؽي م(عؾؽل) مػق مصقوظؽقاطى مغػلفوا مظذظؽ مػؿ مؼعظؿقن ماظؽقاطىم
غلؾيمظؾؿيئؽي .م
وػؽملمملكمصّٕضؿمملنمذّٔتمسّ٤ماظّٓؼمملغهملماظؿّ٦حؿملّٓؼهمل مظزملمملبؽهملمحّٕان(صمملبؽهملمايؽملظملمملء)موػ :ّ٨م
أالً :اصشاب اهلٗانن:
وػؿ معبوسي معـ مار قوب ماظروحوغقوت مؼؼرون مبو ظقػقيا موإن مظؾعوٕ مروغعو مصوررام
حؽقؿو موأ غفمواحدمحؽقؿمعؼدسمسـماظلؿوتمايقادثاموعـماظعققبمواظـؼوئصموؼعؿؼدونم
مبوماسؿؼدهمارقوبماظروحوغقوتمعـمأ غفمالبدمظإلغلونمعـمعؿقدطامظؽـمضوظقامالبدمظؾؿؿقدطم
عـمانمؼرىموؼشوػدامصقؿقجى ماظقفموؼؼذلبمبف موؼلؿػودمعـفمواظروحوغقوتمظقلًمطذظؽم
صي م بدمعـمعؿقدطمبقـفوموب ما غلون امواضربمعوماظقفومػقوطؾفوامصزسؿقامانمػذهما رواحم
دوطـي مؼب ماظؽقاطى موطوغقا مؼؿؼربقن مإظب ماشلقوطؾ متؼربو مإظب ماظروحوغقوتا موؼؿؼربقن مإظبم
اظروحوغقوتمتؼربومإظبماظؾوريمتعوظب امالسؿؼودػؿمبلنماشلقوطؾمأبدانماظروحوغقوتاموغلؾؿفوم
إظب ماظروحوغقوت مغلؾي مأجلودغو مإظب مأروحـو ا مصفؿما حقوءماظـورؼقنمحبقوةماظروحوغقوتام
وػلمتؿصرفمؼبمأبداغفومتدبرلااموتصرؼػواموهرؼؽوامطؿومغؿصرفمؼبمابداغـو.موالذؽمانم
عـمتؼربمإظبمذكصمصؼدمتؼربمإظبمروحف .م
صػزسقا مإظب مػقوطؾ ما رواح موػل ماظلقورات ماظلؾعا موصزعمبعضفؿمإظب ماظدلوجماالث م
سشر م واظؼؿر موبعض ماظـفقم م ما خرى ماؼضو ا مؼعؾدوغفو موؼصقروغ فو مؼب مػقوطؾفؿ(أعوطـم
اظعؾودة) اموؼؿعرصقنمبققتفوموعـوزشلو اموعطوظعفوموعغوربفومواتصوالتفومسؾكمأذؽولماٌقاصؼيم
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واٌكوظػيمعرتؾيمسؾكمرؾوئعفو اموتؼلقؿماالؼوممواظؾقوظلمواظلوسوتمسؾقفوماموتؼدؼرماظصقرم
واالذكوص مواالضوظقؿ مواالعصور مسؾقفو ا مصعؿؾقا ماًقاتقؿ ما موتعؾؿقا ماظعزائؿ مواظدسقات مام
وسقـقا مظققم مزحؾ معـي مؼقم ماظلؾً ا موراسقا مصقف مدوسوتف ما وظبمودبؿؿقامخبومتفماٌعؿقلم
سؾك مرقرتفموػقؽؿفمورـعؿفاموظؾلقاماظؾؾوسماًوصمبفاموتؾكروامبؾكقرماًوصامعـم
أصعوظف مواثوره ماًوريمبف اموطذظؽمرصعمايوجيماظ مدبؿصمبوٌشذليمؼبمؼقعفمودوسوتفم
وعبقعماالضوصوتماظ مذطرغوماظقف .موطذظؽمدوئرمايوجوتمإظبماظؽقاطى .م
وطوغقامؼلؿقغفومأربوبمآشلفاموآمتعوظبم ػقمربما ربوبمامواظفماإلشليم.موعـفؿمعـم
جعؾماظشؿسمإظفماإلشلياموربما ربوبم .م
ثؿ مادؿكرجقا معـ مسفوئى ماٌرتؾي مسؾك مسؿؾ ماظؽقاطىمعومطونمؼؼضلمعـفؿ.موػذهم
اظطؾلؿوتمماٌذطقرةمؼبماظؽؿىامواظؽفوغيامواظؿـفقؿامواظؿعزؼؿامواًقامتامواظصقرمطؾفوم
عـمسؾقعفؿ اموزسؿقامأنمػذهماظروحوغقوتمتـزلمإظبماظـػقسماإلغلوغقيموتؿصؾمبفوممبؼدارمعوم
تؼذلب مغػقس ماظؾشر معـ مرؾقعي ماظروحوغقوتا مضوظقا مصوظقاجى مسؾقـو مأن مغؿؼرب ماظقفم
بؿقدطوتماظروحوغقوتماٌؼربيمعـفماٌؼدديمسـماٌقاردماىلؿوغقيماموسـماظؼقىماىلداغقيم
اجملؾقظي مسؾك ماظطفورة ا مو جؾ مغزول متؾؽ ماظروحوغقوت مسؾك ماظـػقس ماظؾشرؼي موحصقلم
اٌـودؾيمبقــوموب ماظروحوغقوت امواتصولمأرواحفؿمبؿؾؽماظروحوغقوتمؼؿع متزطقيماظـػسم
بؿطفرلػو موتفذؼى ماخيضفو معـ ماثور ماظؼقى ماظشفقاغقي مواظغضؾقي مبؼدر ماالعؽون موا ضؾولم
سؾكماظعؾودةمبوظؿضرعمإظبماالرواحمبوظؿضرعمواالبؿفولمبوظدسقات:عـماظصؾقات.مواظزطقاتام
وذب ماظؼراب ا مواظؾكقراتا مواظعزائؿا مبؿطفرل ماىلؿ مواظصقوم مواظصدضوت مواظطقىام
واظزعقا ماغ ػلفؿ مصضوئؾ ماظـػس ماالربع ماالرؾقي م(وػل ماظعػي مواظعداظي( ٔ)ا موايؽؿيم
واظشفوسي ) مواالخذ مبوظػضوئؾ ماىزئقي م(اٌؿشعؾي مسـ ماظػضوئؾ ماالربع موػل ماالسؿولم
اظصويي) مووـى ماظرذائؾ ماىزئقيم(وػلماضدادماظػضوئؾموػلماالسؿولماظلقؽي)امصؼوظقام
ٔ) ربه٣ـ اُلٌو اُل ٢٘٣اُغبٓ : ٢ِٛؾٔل اثوا ْ٤ٛاُل.ٗٛ/٢ٓٞ٤
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حقـؽذ مغللل محوجؿـو معـفؿاموغعرضمأحقاظـومسؾقف ؿماموغصؾقامؼبمعبقعمأعقرغوماظقفؿام
صقشػعقنمظـومسـد ماشلـو .موضوظقامحقـؽذمضبصؾمظـػقدـومادؿعدادموادؿؿدادمعـمشرلموادطيم
اظردؾ ا مبؾ مغلخذ معـ ماٌعدن ماظذيمأخذتمعـفماظردؾ .مصقؽقنمحؽؿـوموحؽؿفؿمواحدا:م
وسبـمواؼوػؿممبـزظيمواحدةمصـقـمغؿؼربماظقفؿاوغؿؼربمبفؿمإظبمآامصفؿمأربوبـومواشلؿـوم
وذػعوؤغو مسـد مرب ما ربوب مواظف ماآلشلي  .م(صؿو مغعؾدػؿ ماال مظقؼربقغو مإظب مآ مزظػك) موػؿم
ؼعؿؼدون متلثرلػو ماي ماظؽقاطى ا مواغفو مصعوظي م موضد مبـ قا مػقوطؾ مظؾؽقاطى مظؿؽقن معفوبطم
ا رواح ماظؽقاطى موػل ماٌؿعؾدات ماظؽؾور ا مطوظؽـوئس مظؾـصورى مواظؾقع مظؾقفقدا موحررقام
سؾكمتطفرل ػوموتطققؾفومظؽلمتوظػفوماظروحوغقوتموضدمصبعؾقنمظؾؽقاطىممتوثقؾمعـماظصقرم
ؼؿقخقن مصقفو م ربوطوة مرقر ماظروحوغقوت محبلى مزـفؿا مضول ماظشفردؿوغل مؼب ماٌؾؾم
واظـقؾ :مواعوماشلقؽؾماظ مبـوػوماظصوبؽيمسؾكم أزلوءماىقاػرماظعؼؾقيماظروحوغقيامواذؽولم
اظؽقاطىماظلؿووؼي .مصؿـفو:مػقؽؾماظعؾيماالوظبامودوغفوممػقؽؾماظعؼؾاموػقؽؾماظلقوديام
وػقؽؾماظصقرةاموػقؽؾماظـػس.معدوراتماظشؽؾم.موػقؽؾمزحؾمعلدساموػقؽؾماٌشذليم
عـ ؾٌا موػقؽؾ ماٌرؼخ معربع معلؿطقؾ ا موػقؽؾ ماظشؿس معربعا موػقؽؾ ماظزػرة معـؾٌ مؼبم
اىقفمعربعاموػقؽؾم سطوردمعـؾٌمؼبماىقفمعربعمعلؿطقؾاموػقؽؾماظؼؿرمعـؿـ.مضولم
ابـمتقؿقي :موطونمحبرانمػقؽؾماظعؾيموػقؽؾماظعؼؾماالولمػقؽؾماظـػسماظؽؾقيمػقؽؾمزحؾم
ػقؽؾماٌشذليمػقؽؾماٌرؼخمػقؽؾماظشؿس اموطذظؽماظزػرةموسطوردمواظؼؿرم .م
ضول ماالظقدل معؾكصو معذػؾفؿ( ":واظصوبؽقن) :ػؿ مضقم معدار معذاػؾفؿ مسؾك ماظؿعصىم
ظؾروحوغقوت موادبوذػؿ مودوئطا موٌو مٕ مؼؿقل ر مشلؿ ماظؿؼرب ماظقفو مبلسقوغفو مواظؿؾؼل معـفوم
بذواتفومصزسًمعبوسيمعـفؿمإظبمػقوطؾفو امصصوبؽيماظروممعػزسفوماظلقوراتاموروبؽيماشلـدم
عػزسفو ماظـقابً ا مصفذه ماظػرضي مػؿ مؼؼددقن ماظؽقاطى موػؿ مارـوف مذؿك مزبؿؾػقن مؼبم
االسؿؼوداتمواظؿعؾدات( ٔ) .م
ٔ) ربه٣ـ اُلٌو اُل ٢٘٣اُغبٓ : ٢ِٛؾٔل اثوا ْ٤ٛاُل.ٗٛ/٢ٓٞ٤

45
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

ثمملغؿملمملً:ماظظملّٕضهملم(اصقمملبماالذكمملص) :م
وػمالءمزسؿقامأغفمإ ذامطونمالبدمعـمعؿقدطمعرئلمواظؽقاطىموانمطوغًمعرئقيماالماغفوم
ضد متؾبرى مؼب موضً مدون موضًا مظطؾقسفو م واصقشلو موزفقرػو مورػوئفو مغفوراً مصؾؿ مؼصػؾب مظـوم
اظؿؼرب مبفو مواظؿقجف ماظقفوا مصدسً مايوجي مإظب م وجقد ماذكوصمعشوػدةمغصىماسققـوام
تؽقن مظـو مودقؾي مإظب ماشلقوطؾ ماظ مػل مودقؾي مإظب ماظروحوغقوت ماظ مػل مودقؾي مإظب مآم
تعوظبامصودبذوامبذظؽمارـوعومورقرامسؾكمرقرماشلقوطؾماظلؾعيمطؾمرـؿمعـمجلؿمعشوركم
ؼب مرؾقعؿف مظطؾقعي مذظؽ ماظؽقطى ا مصدسقه مودلظقه ممبو مؼـودى مذظؽ ماظؽقطى مؼب ماظقضًم
واٌؽون مواظؾؾس مواظؿكؿؿا ممبو مؼـودؾف مواظؿققز ماٌـودى مظفا معـ ماتصول مربؿقد مؼمثر مؼبم
نوحماٌطوظىماظ متلؿدسلمعـف.مصؿؼربقاماظقيمؼبمؼقعفمودوسؿف اموتؾكروامبوظؾكقرماًوصم
ب فمودبؿؿقامخبومتفماموظؾلقامظؾودفاموتضرسقامبدسوئفاموسزعقامبعزائؿفمودلظقامحوجؿفؿم
عـفمصقؼقظقن :ماغفمطونمؼؼضلمحقائففؿمبعدمرسوؼيماالضوصوتمطؾفوم.موذظؽمػقماظذيمأخدلم
اظؿـزؼؾ مسـفؿ ماغفؿ مسؾدة ماظؽقاطى موا وثون م وارقوب ماالذكوصمػؿمسؾدةماالوثونماماذم
زلقػوماشليمؼبمعؼوبؾيماالشليماظلؿووؼياموضوظقا:مػمالءمذػعوؤغومسـدمآ .م
ضمملل ماالظّ٦د ّ٨معؾؿملؽملممل :مأغفؿ مصرضي معـ ماظروحوغققـقاظصوبؽقن ) :مػؿ مضقممعدارمعذػؾفؿم
سؾك ماظؿعصى مظؾروحوغقوت موادبوذػؿ مودوئط موٌو مٕ مؼؿقلر مشلؿ ماظؿؼرب ماظقفو مبلسقوغفوم
واظؿؾؼلمعـفومبذواتفومصزسًمعبوسيمعـفؿمإظبمػقوطؾفوم امصصوبؽيماظروممعػزسفوماظلقوراتام
وروبؽيماشلـدمعػزسفوماظـقابً اموعبوسيمغزظقامسـماشلقوطؾمإظب ماالذكوصماظ مالمتلؿعم
والمتؾصرموالمتغ مسـماحدمذقؽوًم –مايماالرـومم –مصوظػرضيماالوظبم:مػؿمسؾدةماظؽقاطىام
واظـوغقي :ػؿمسؾدةماالرـومموطؾمعـمػوت ماظػرضؿ مارـوفمذؿكمزبؿؾػقنمؼبماالسؿؼوداتم
واظؿعؾدات .م
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وضدمغوزرمدقدغومإبراػقؿم(سؾقيماظصيةمواظليم)مطُيًمعـمارقوبماشلقوطؾموارقوبم
االذكوصا موطلر معذاػؾفؿ ا مصوبؿدأ مبؽلر معذاػى مارقوب ماالذكوص مواشلقوطؾ موظف م:م
(تعؾدون معوتـقؿقنا موآ مخ ؾؼؽؿ موعو مال متعؾؿقن)ا مثؿ مسدل مإظب مطلر معذاػى مارقوبم
اشلقوطؾا مطؿو ماراه مآ متعوظب مايفي مسؾك مضقعفا مضول م(وطذظؽ مغري مابراػقؿ معؾؽقتم
اظلؿوواتموا رض موظقؽقنمعـماٌقضـ ) مؼبماالؼوت ماظ مذطرتمؼبمدقرةماالغعوممصؾؿو مجـمبم
سؾقفماظؾقؾمرأىمطقطؾومضولمػذامربل( ٔ) .م

 الصابئة (ٕ) املهدائيوى:

تّٓور ماسؿعملمملدات ماٌؽملّٓائؿملني محّ٦ل موجّ٦د مخمملظ ّ٠مأزظ ّ٨مواحّٓ معؽملّٖه،مواسؿعملمملدػ ّ٣مؼب مآم

ؼرملؾ ّ٥مطـرلاً ماسؿعملمملد مبعملؿملهمل ماظشملّ٦ائ ّٟماظطملؽملّ٦صؿملهمل،مصؾمل ّ٣مؼّٓرطّ٦غ ّ٥مع ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظظملؿمل ّٚماالشل ّ٨م،م
وػ ّ٣مال مؼضملدلون مسؽمل ّ٥ماال مبزملؿملطملهمل ماىؼمل،ّٝموؼضملؿعملّٓون ماغّ٥ماغؾضملىملمعّ٤مذات،ّ٥موتػملؿملّ٥مذبؼملّ٦سهملم
ع ّ٤ماٌكػملّ٦ضمملت ماظؽملّ٦راغؿملهمل(اٌالئغملهمل)وػ ّ٣مزبػملّ٦ضمملت معؿّ٦دشملهمل مبني ماظّٕوحمملغؿملهمل مواٌمملدؼهمل،م
صمملظّٕوحمملغؿملمملت مظّٓؼؾمل ّ٣مزبػملّ٦ضهمل مع ّ٤مطالم مآ ،موطالم مآ مال مؼزمل ّ٢ماال مبّ٦ادشملهمل مزبػملّ٦ق مبنيم
اظؽملّ٦ر مواظذلاب ،موؼضملّٓ مذظ ّ١مولؿملّٓاً مظػملؼملضملؿعملّٓات ماظطملؽملّ٦صؿملهمل مبّ٦جّ٦د مودمملئ ّٛمبني ماًمملظّ٠م
وخػملعمل،ّ٥موػّٔه ماٌكػملّ٦ضمملت،متضملؼمل ّ٢مسػمل ّ٧مادارة ماظغملّ٦ن موهعملؿمل ّ٠معرملؿملؽهمل ماًمملظ ّ٠م.مطؼملممل مؼضملؿعملّٓم
اٌؽملّٓائؿملّ٦ن مبمملظؾضملىملموايؿملمملة ماالخّٕى مبضملّٓماظّ٦صمملة م .م
طّٔظ ّ١مؼقملعؽملّ٦ن مبمملغؾؿملمملئؾمل ّ٣موػ ّ٣م(ادم م – مذؿملومل م – مادرؼّٗ م – مغّ٦ح م – مدمملم م –ضبؿمل)ّ٧م
وظّٓؼؾمل ّ٣مطؿمملب مازل ّ٥م(اظغملؽملّٖاربممل) ماي ماظغملؿمملب ماٌعملّٓس موػ ّ٦ماظزملق ّٟماالوظب ماظيت ماغّٖظوملم
سػمل ّ٧ماغؾؿملمملئؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مذغمل ّ٢معّٕاح ّ٢موطممل مجمملء مذطّٕػممل مبمملظعملّٕان ماظغملّٕؼ ّ٣مبل ّ٣مآ ماظّٕغبّ٤م

اظّٕحؿمل ّ٣م(إِنؽبقبمػؽبّٔؽبا مظَظملكب ّ٨ماظزملؾبقبقؾبّٟكب ماظْفملُوظَ .)3 ( )ّ٧م

(ٔ) ربه٣ـ اُلٌو اُل ٢٘٣اُغبٓ : ٢ِٛؾٔل اثوا ْ٤ٛاُل.ٗٛ/٢ٓٞ٤
(ٕ) رؼزجو اُٖبثئخ أُ٘لائ ٖٓ ٖ٤٤اُطٞائق اُجبه٤خ اُز ٢رزٞاعل ك ٢اُؼوام ٝا٣وإ ٝثبه ٢ك ٍٝاُؼبُْ ،
آب اُطٞائق االفو ٟكول اٗووٙذ.
(ٖ) ربه٣ـ اُلٌو اُل ٢٘٣اُغبٓ : ٢ِٛؾٔل اثوا ْ٤ٛاُل.ٗٛ/٢ٓٞ٤
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 عٕاٟن الصاب ٛ٠املٍدا:ُٕٟٗ
تػرضًمرقائػماظصوبؽيماٌـدائقيماظبم() 60مصرضيمبلؾىمايروبماظؼوئؿيمؼبمزعـماٌؾؽم
اردوانمعؾؽيا م وتشؿًمػذهماؼضوًموٕمؼؾؼمعـفوماظققمماالماربعيمسشر مسوئؾيموػل:اٌـدويام
وروبقرا مواظقرؼش مادرازا موطـقوغف مػقارها موسلقؽرا موطققؾلا موسزؼز مطقـوغلمدراجلام
وبفرلا موبؽربؽوغلا موصرصبل .موضد موجدت مػذه ماظعقائؾ معقجقدة مؼب مطؿوب ماظؽـزا مربوم
اظؽؾرلةا موادراذيمؼفقواموبؼقً معـفوماربع م واطـرػومعـماٌـدوؼيمواظصوبقر موٕمؼعـرمسؾكم
ػ ذهماظعقائؾماٌورةماظذطرمعقجقدةمؼبمؼقعـومػذامماطـرػومرجولمعـدوؼيمومروبقرم .م
وابرزماظؽـقوغوتماظ ماغدثرتمػلم (اظدوداغلامتقتقاماٌعقؾلاماظغرابلاماظـرلوزيام
بفقرلامذقطورامصراحاماٌعقؽلامدوطرلاامدضـوغواموبؼقًمؼبمػقاعشماظؽـزاربو .م

 أِي وَ حتدخ عَ الصاب ٛ٠وَ املؤزخني العسب الكداو:ٜ
ظ عملّٓ مهّٓث ماظضملّٓؼّٓ مع ّ٤ماٌقملرخني ماظضملّٕب مسػمل ّ٧مضّٓمماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمسدلمعّٕاحّ٢م
اظؿمملرؼّْموعؽملؾملّ٣م( :)1
 ضممللمؼمملضّ٦تمايؼملّ٦ي :م
((ؼضملؿعملّٓمبفملنماظزملمملبؽهملم(اٌؽملّٓائؿملّ٦ن)مطمملغّ٦امؼلغملؽملّ٦نمؼبمبػملّٓةماظشملؿملنملماظّ٦اضضملهملممبؽملشملعملهملم
واد ّٛموخّ٦زدؿمملن .موضّٓ محّٓثين مداود مب ّ٤ماغبّٓ مدضملؿملّٓ ماظشملؿمليب ماظؿمملجّٕ مضمملل :ماٌؿضملمملرفم
سؽملّٓغمملمأنماظشملؿملنملمعّ٤مسؼملمملرةمذؿملىملمبّ٤مآدمم(ع)،موعمملزالمأػػملؾملمملمسػملّ٧معػملهملمذؿملىملموػّ٦معّٔػنملم
اٌؽملّٓائؿملهملمإظبمأنمجمملءماإلدالم مصفملدػملؼملّ٦ا))(  .)2م
وهّٓثمابّ٤ماظّ٦رديمسّ٤ماٌؽملّٓائؿملنيمعرملرلاًمإظبمضكبّٓممعػملؿؾمل،ّ٣مواغؾملّ٣مأخّٔوامدؼؽملؾملّ٣مسّ٤م
ذؿملىملموإدرؼّٗموصمملبؿملمملمبّ٤مإدرؼّٗماظّٔيمإظؿملّ٥مؼؽملؿلؾّ٦ن،موضمملل :م
(ٔ) أُ٘لائ ٕٞ٤اُٖبثئخٓ ،ؾٔل اُغيائو.١
(ٕ) ٓؼغْ اُجِلإ٣ ،بهٞد اُؾٔٓ ،١ٞبكح اُط٤ت ،طٕ.
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((إنمأػّٕاعمملتمعزملّٕمإمنمملمػّ٨مضؾّ٦رمشلقملالءماِّذكمملصماظـالثهمل))(  .)1م
وأػّ٣ماظّٔؼّ٤مهّٓثّ٦امسّ٤ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملّ٦نمػّ٦ماظرملؾملّٕدؿمملغ ّ٨ماظّٔيمضمملل :م
((إن ماظشملّ٦ائ ّٟمؼب مزعمملن مإبّٕاػؿمل ّ٣ماًػملؿمل ّ٢م(ع) مػ ّ٨مصؽملظملني مأحّٓػؼملممل :ماظزملمملبؽهمل،م
واظـمملغؿملهمل :مايؽملظملمملء)) .مث ّ٣مهّٓثمسّ٤معضملؿعملّٓاتؾملّ٣موطؿنملمعػملكزملمملًمظألذؿملمملءماظيت مضبػملػملّ٦غؾملمملم
واِّذؿملمملءماظيتمضبّٕعّ٦غؾملممل(  .)2م
 وضممللماٌلضملّ٦دي :م
((إن مدؼ ّ٤ماظزملمملبؽؿملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مطمملن معّ٦حّٓاً ،موحزمل ّ٢ماسؿؽملمملق ماجملّ٦دؿملهمل مبضملّٓم
اظؿّ٦حؿملّٓ ،موٌممل موجّٓت ماجملّ٦دؿملهمل مأن ماٌؽملّٓائؿملني مسػمل ّ٧مأصمملظهمل مسعملؿملّٓتؾمل ،ّ٣ماضشملّٕ مرؤدمملءم
اجملّ٦دؿملهمل م – مط ّ٨مميّٕروا مسعملؿملّٓتؾمل ّ٣م – مع ّ٤مإدخمملل مبضمل ّٚماظؽملزملّ٦ص ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظعملّٓميهملم
اٌّ٦حّٓةمإظبمذضملمملئّٕػ،ّ٣مطّ٨مؼقملثّٕوامسػملّ٧ماٌؽملّٓائؿملني،موضبمملوظّ٦امجّٕػّ٣مإظبمتضملّٓدماآلشلهملمأوم
اظرملّٕك))(  .)3م
 وهّٓثماالصشملكّٕيمسّ٤مضّٓمموجّ٦دماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبمعؽملشملعملهملمدّ٦رؼممل،مصعملممللمؼبم
عضملّٕضمحّٓؼـّ٥مسّ٤مدعرمل :ّ٠م
((وبؾملممل معلفّٓ مظؿملّٗ مؼب ماإلدالم معلفّٓ مأحل ّ٤موال مأطـّٕ مغظملضملمملً معؽمل ،ّ٥موأعممل ماىّٓارم
وا ظعملؾهملماظيتمصّ٦قماحملّٕابمسؽملّٓماٌعملزملّ٦رةمصؼملّ٤مبؽملمملءماظزملمملبؽؿملنيموطمملنمعؾبزملالػ،ّ٣مثّ٣مصمملرمؼبم
أؼّٓيماظؿملّ٦غمملغؿملنيمصغملمملغّ٦امؼضملصملؼملّ٦نمصؿملّ٥مدؼؽملؾمل،ّ٣مثّ٣مصمملرمظػملؿملؾملّ٦دموعػملّ٦كمعّ٤مسؾّٓةماِّوثمملن،م
صعملؿ ّ٢مؼبمذظّ١ماٌغملمملنمضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼممل،موغزملنملمرأدّ٥مسػملّ٧مبمملبمػّٔاماٌلفّٓمبؾمملبمؼلؼملّ٧م

(ٔ) م َ٣أُقزٖو ،اثٖ اُٞهك.ٕٔ٘ ،١
(ٕ) أَُِ ٝاُ٘ؾَ ،اُْٜوٍزبٗ.ٖٔٔ/ٕ ،٢
(ٖ) اُز٘جٝ ٚ٤األّواف ،أَُؼٞك.2ٗ/ٖ ،١
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جرلون،مثّ٣متطملػملنملمسػملؿملّ٥ماظؽملزملمملرى م صزملمملرمؼبمأؼّٓؼؾملّ٣مطؽملؿمللهملمؼضملصملؼملّ٦نمصؿملؾملمملمدؼؽملؾمل،ّ٣محؿّ٧م
جمملءماإلدالممصزملمملرمظػملؼمللػملؼملنيموادبّٔوهمعلفّٓاً))(  .)1م
 وضممللمابّ٤مخػملّٓون :م
((إنماٌلفّٓماِّضزمل،ّ٧مؼبمأولمأعّٕه،مطمملنمعغملمملغمملًمععملّٓدمملًمظػملزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني،مؼعملدلونم
إظؿملّ٥ماظّٖؼوملموؼزملؾّ٦غّ٥مسػملّ٧مصكّٕت...ّ٥موانمغّٖوحماظزملمملبؽهملمسّ٤ماظعملّٓسمذّٕضمملًمإظبمحّٕقبانمطمملنم
دؽملهمل م 70مظػملؼملؿملالد مبضملّٓ ماضشملؾملمملدلب مشل . )2 ())ّ٣موػ ّ٨ماشلفّٕة ماظـمملغؿملهمل ،مصمملظغملؿمملبمملت ماٌؽملّٓائؿملهملم
تقملؼّٓ مان مدؿني مأظ ّٟمعؽملّٓائ ّ٨مغمملصّ٦ري مػمملجّٕوا مع ّ٤ماظعملّٓس مإظب محّٕقبان مع ّٝماٌػمل ّ١ماظظملّٕثّ٨م
اردؼمملنماظّٔيماعؿّٓمحغملؼملّ٥مؼبماظضملّٕاقمعّ٤ماظلؽملهملم 12مق.ممحؿّ٧م38ممبضملّٓه،موػؽملمملكماظؿقعملّ٦ام
بكملخّ٦ان مشل ّ٣مؼب ماظّٓؼ ّ٤موب ؽملّ٦ا مشل ّ٣معضملؾّٓاً م(عؽملّٓي) مث ّ٣ماسبّٓرت معؽملؾمل ّ٣معبمملسمملت مجؽملّ٦بمملً،م
صلغملؽملوملمسػملّ٧مذّ٦ارلملماظظملّٕاتمودجػملهملموغؾملّٕمضمملرون.م م

م
م
م
م
م

(ٔ) َٓبُي أُٔبُي ،االٕطقو.ٕٖٔ ،١
(ٕ) ربه٣ـ اُؼوة ٝاُؼغْ ٝاُجوثو ،اثٖ فِل.ٕٕٗ/ٖ ،ٕٝ
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املبحث الثاني
امـــاكــــو تواجـــد الصابئة املهدائيني القدمية
طونماٌـدائققنمؼؿقاجدونمؼبمأعوطـمسدةامظؽـفؿمٕمؼعؿروامصقفوامعـؾ:مواحيمتقؿوءم
ؼبماىزؼرةماظعربقيموجؾولماٌقدؼيم –ماظؽردؼيم –مسلولماظعراقاموػـوكمأعوطـمعؽـقامصقفوم
رقؼيً مطو(حران مطقؼـو)ا موطذظؽ مؼب مدقرؼو موصؾلط موإؼراناموأعوطـمعومؼزاظقنمصقفومإظبم
اآلنامطؿومؼبماظعراقاموطذظؽماغؿشرماٌـدائققنمضدميوًمؼبمعصرماظػرسقغقي.موادؿـوداًمظؿورطبفؿم
ؼبمبؾدانماٌـطؼيمؼؿؾ مأ نماٌـدائق مطوغقامأعيمطؾرلةممتؿدمسؾكمعلوحيمطؾرلةمعـما راضلم
ؼبماظشرقماظؼدؼؿامواغفؿمغشرواماظعؾؿمواٌعرصيمظػذلاتمرقؼؾيامظؽـماٌضؾؾ مبذلواماظؿورؼخم
وأصؼدوهمحؾؼيمعفؿيمعـمحؾؼوتمتورؼخمايضورةما غلوغقي .م
 - 1وصــــــــــس :
اٌؽملّٓائؿملّ٦نمؼبمعزملّٕ م
اٌزملّٕؼّ٦ن مع ّ٤مأوائ ّ٢ماظرملضملّ٦ب ماظيتمسّٕصوملمآماظّ٦احّٓموآعؽملّ٦امبمملظؿملّ٦مماآلخّٕمواظؾضملىملم
بضملّٓ ماٌّ٦ت ،موبمملىؽملهمل مواظؽملمملر موبممليلمملب مواظضملّٔاب موبمملظـّ٦اب مواظضملعملمملب .مظعملّٓ مطمملغومل معزملّٕم
أول مأرض مأرد ّ٢مإظؿملؾملممل ماظضملّٖؼّٖماٌعملؿّٓرمواحّٓمعّ٤مردػملّ٥موأغؾؿملمملئّ٥ماظضملصملمملم،موػّ٦معّ٤مأوائّ٢م
اِّغؾؿملمملءماظلمملسنيمبمملًرلموايّ٠مواظضملّٓلمؼبماِّرض،مبّ٢ماغ ّ٥مأولمإغلمملنمرصضملّ٥مآمإظؿملّ٥مؼبم
اظلؼملمملء،مطمملنمعزملّٕيماىؽمللؿملهملموبفملرضمعزملّٕمسمملشموبفملرضمعزملّٕمرصّٝمإظبماظلؼملمملء .م
ظعملّٓمطمملنمغؾؿملمملًموردّ٦الًموداسؿملمملًمبممليّ٠متعملؿملمملًمغعملؿملمملًمعؾمملرطمملً،مودالممسػملؿملّ٥مؼّ٦مموظّٓموؼّ٦مم
ميّ٦تموؼّ٦ممؼؾضملىملمحؿملمملً،ماغّ٥مطػملؼملهملمآمؼبماِّرضمدؿملّٓغمملمإدرؼّٗمسػملؿملّ٥ماظلالمماظّٔيمزؾملّٕم
ؼبم عزملّٕمضؾّ٢مأطّٕمعّ٤مدؾضملهملمآالفمسمملم.موػّ٦ماظّٔيمذطّٕمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ :ّ٣م

51
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

﴿ وؽباذؿبطُّٕؿبمصكبّ٨ماظْغملكبؿؽبمملبكبمإِدؿبرِؼّٗؽبمإِغمبّ٥ؾبمطَمملنؽبمصكبّٓىبؼعملمملًمغمبؾكبؿملقبمملًموؽبرؽبصَضملؿبؽملؽبمملهؾبمعؽبغملَمملغمملًمسؽبػملكبؿملقبمملً﴾(  .)1م
 وؼّٔطّٕماالظّ٦د :ّ٨م
((وطمملن مإدرؼّٗ مضّٓ موظّٓ ممبزملّٕ ،موسـّٕت مسػمل ّ٧مبضمل ّٚمطؿمملبمملت ّ٥مهومل ماد ّ٣مػّٕعّٗم
وتضملّٕف مبفملد ّ٣ماظغملؿمملبمملت ماشلّٕعلؿملهمل ،موتؿسملؼمل ّ٤مسعملؿملّٓة مضّٓعمملء ماٌزملّٕؼني موتّٕعبومل مسعملمملئّٓهم
وطؿمملبمملتّ٥مإظبماظػملطملهملماظؾمملبػملؿملهملمواظلّٕؼمملغؿملهملموطّٔظّ١موجّٓتمسؽملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني،موعؽملؾملممل:م
وعم –موع/مغّ٦م –مدؽمل،ّ٦مؼضملين:مأحّٓ..مأحّٓمالمثمملنٍمظ .)2 ())ّ٥م
وآع ّ٤ماٌزملّٕؼّ٦ن مبمملظّٓؼمملغهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مسػمل ّ٧مؼّٓ ماظؽمليب مإدرؼّٗ ،ماظّٔي مؼشملػمل ّ٠مسػملؿملّ٥م
اٌزملّٕؼّ٦ن مػّٕعّٗ ماخؽملّ٦خ ،موػ ّ٦ماظّٔي محىمل ماٌزملّٕؼني مس ّ٤ماظؾضملىمل مبضملّٓ ماٌّ٦ت مواآلخّٕة.م
وغالح ّٜمان مظظملصملهمل معّ٦ت ،موغرملّٕو م(اظؽملرملّ٦ر) ،موأخّٕت م(آخّٕة) موضّٕارات م(اظعملّٕارم
واٌلؿعملّٕ)،مػّٔهماِّظظملمملزموشرلػمملمعزملّٕؼهملمأصؿملػملهمل،موعّ٤معزملّٕمغعملػملوملمظغملّ٢ماظػملطملمملتمواِّدؼمملن.م
وطمملن ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مع ّ٤مأتؾمملع ماظؽمليب م إدرؼّٗ معزملّٕؼّ٦ن مسمملذّ٦امضؾّ٢مسزملّٕماِّدّٕات،م
وعؽملؾملّ٣معّ٤مػمملجّٕمإظبماظضملّٕاقموادؿّ٦رؽملّ٦امؼبمأرجمملئؾملممل،مصؼملؽملّٓائؿملهملماظضملّٕاقمعزملّٕؼّ٦نماسبّٓروام
عّ٤معزملّٕموادغّ٦امبمملظؿّ٦حؿملّٓ،موظّٔظّ١متضملّٓمعزملّٕمػّ٨معؾملّٓماظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملماإلدرؼلؿملهمل.مطؼملمملم
أنمأصّ٢ماظؿلؼملؿملهملم(صؾفمل)مبمملٌزملّٕؼهملماظعملّٓميهملممبضملؽملّ٧م(ؼؾملؿّٓي/معّ٤ماشلّٓاؼهمل) .م
 وؼّٔطّٕماظرملؾملّٕدؿمملغ :ّ٨م
((إنماظظملّٕاسؽملهملمطمملغّ٦امسػملّ٧مدؼمملغهملماظزملمملبؽهمل))( ، )3موعّ٤ماٌضملّٕوفمانماظظملّٕسّ٦نمرعلؿملّٗم
اظـمملغ ّ٨مطمملن مصمملضالً معؿسملػملضملمملً مؼب ماظضملػمل ّ٣موايغملؼملهمل .موان ماظؿضملؼملؿملّٓ مبمملظطملشملّٗ مطمملن مرعمللمملًمعزملّٕؼمملًم
ضّٓميمملًمؼبمبضملّٚماِّضمملظؿمل،ّ٣مإذمطمملنماٌّ٦ظّ٦دمؼبماِّدؾّ٦عماِّولمعّ٤موالدتّ٥مؼضملؿؼملّٓمبؿطملشملؿمللّ٥مؼبم
(ٔ) ٍٞهح ٓو :ْ٣ا٣٥بد .٘2 – ٘ٙ
(ٕ) ّٜبة اُل ٖ٣االُ ،٢ٍٞهٝػ أُؼبٗ.ٕٗ1/ٔ ،٢
(ٖ) أَُِ ٝاُ٘ؾَ ،اُْٜوٍزبٗ.ٔٔٗ/ٕ ،٢
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غؾملّٕماظؽملؿملّ٢ماٌعملّٓس،موعمملزاظوملمػّٔهماظضملمملدةمدمملرؼهملمؼبمبضملّٚماظعملّٕىمؼبماظؽملّ٦بهملمحّ٦لمأدّ٦ان،م
إذمتعملّ٦مماظؽمللمملءمصؿملؾملمملممبؼملمملردهملمػّٔاماظشملعملّٗمعّٝمعّ٦اظؿملّٓػ .ّ٤م
وؼب معزملّٕ مدسممل ماظؽمليب مإدرؼّٗ مإظب ماظؿّ٦حؿملّٓ ،موسؾمملدة ماًمملظ ،ّ٠موذّٓد مسػمل ّ٧مدبػملؿملّٙم
اظؽملظملّٗمعّ٤مسّٔابماآلخّٕةمبمملظضملؼملّ٢ماظزملمملحلمواظضملّٓلمواظّٖػّٓمؼبماظّٓغؿملممل،موأعّٕمبزملػملّ٦اتمذطّٕػمملم
ووصظملؾملمملمشل،ّ٣مطؼملمملمأعّٕػّ٣مبزملؿملمملممػبلهملمأؼمملممعضملّٕوصهملمطّ٢مذؾملّٕ،موحـؾملّ٣مسػملّ٧ماىؾملمملد،م
وأعّٕػ ّ٣مبّٖطمملة ماِّعّ٦ال معضملّ٦غهمل مظػملسملضملظملمملء ،موأطّٓ مسػملؿملؾمل ّ٣ماظشملؾملمملرة مع ّ٤ماىؽملمملبهمل موايؼملمملرم
واظغملػملنمل .موع ّ٤متضملمملظؿملؼمل ّ٥ماغ ّ٥محّٕم ماًؼملّٕ ،موجضمل ّ٢مظػملؼملؽملّٓائؿملني مأسؿملمملداً مطـرلة مؼب مأوضمملتم
عضملّٕوصهملمذاتمرعملّ٦س،موطػمل ؾملمملمعرملّٕوحهملموذبؼملّ٦سهملمؼبمطؿمملبم(طؽملّٖامربممل)ماظغملؿمملبماٌؽملّٓائّ٨م
اٌعملّٓس .موطمملن ماٌزملّٕؼّ٦ن مؼضملؿعملّٓون مبّ٦جّ٦دمإظّ٥مواحّٓ،م(ؼؽبّٕىموالمؼؾبّٕى،معضملؾّ٦دمصؼملّٓي،م
ضّٓؼّ٣مأزظ،ّ٨مالمأولمظّ٥موالمآخّٕ)،مواغؾملّ٣مطمملغّ٦امؼعملّٓدّ٦غ،ّ٥موصبػملّّ٦غّ٥موطبرملّ٦غّ٥مصؿملؾؿضملّٓونم
س ّ٤ماظلؿملؽمملت .مطؼملممل مأزؾملّٕت ّ٥ماٌكشملّ٦رمملت ماظعملّٓميهمل مبمملظغملؿمملبهملماشلرلوشػملؿملظملؿملهمل،مذاتماظؿضملمملظؿملّ٣م
واظزملػملّ٦ات ماظيت مأرػملعملؾملممل مإدرؼّٗ مواٌضملّٕوصهمل مؼب ماٌؽملّٓائؿملهمل مبذمل(تضملمملظؿمل ّ٣مآدم) ،مودمملر مسػملؿملؾملمملم
أتؾمملسّ٥مؼبمعزملّٕموعؽملؾملّ٣ماشلغمللّ٦س .م
((طّ٢مذّ٨ءمخػملعملّ٥مآماظضملصملؿملّ٣مبؽملظملل ّ٥م
وخػملّ٠ماظغملمملئؽملمملتمواِّذؿملمملء م
واًمملظّ٠مظغملّ٢مزبػملّ٦ق م
وػّ٦مصمملرّٕماظلؼملمملءمواِّرض م
واظّ٦جّ٦دمظغملّ٢معمملمؼغملّ٦ن م
أعمملمعمملمٕمؼغملّ٤مصؾملّ٦معغملؽملّ٦نمسػملؼمل ّ٥م
آمعضملؾّ٦دمبفملزلّ٥ماِّزظ ّ٨م
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خمملظّ٠ماِّرواحمؼبماِّذؾمملح م
ميسملّ٨ماظّٓػّ٦رموػّ٦مبمملقٍمدائؼملمملً م
ذوماِّزظؿملهملمووجّ٦دمأزظ ّ٨م
المحّٓمظّ٥موالمميلّ١مبمملظّٔراع م
والمؼعملؾّٚمبمملظؿملّٓ م
والمتّٓرطّ٥ماِّبزملمملر م
زلؿملّٝمٌّ٤مؼؿسملّٕعمإظؿمل ّ٥م
واظّٔيمؼغملّ٦ن م
واظّٔيمالمؼغملّ٦ن م
طبؿّٙمب ّ٥م
اظّ٦احّٓماظّٔيمالمذّٕؼّ١مظ .))ّ٥م
وعّ٤ماظؾمملحـنيماظّٔؼّ٤مهّٓوامسّ٤متّ٦اجّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبمعزملّٕ :م
 سؾّٓمايؼملؿملّٓماظلقمملرماظّٔيمضمملل :م
((ضّٓمبضملىملمآمإدرؼّٗم(ع)مإظبماظؽملمملسمؼّٓسّ٦ػّ٣مإظبمسؾمملدةمآ،موؼرملّٕحمشلّ٣ماظؾضملىملم
وايلمملب مواٌؿملّٖانمواىقؿمل،ّ٣مواًرلاتماظيتمأسّٓقبتمظػملؼملؿعملني،مصـملعّ٤ماٌزملّٕؼّ٦نمبمملٓمعؽملّٔم
صفّٕماظؿمملرؼّْ،مو ذظّ١مضؾّ٢مأنمؼّ٦حّٓماٌػملّ١معؿملؽملمملماظّ٦جّ٥ماظعملؾػملّ٨معّٝماظؾقّٕيمبـملالفماظلؽملني،م
وسّٕف مأتؾمملع مإدرؼّٗ مبمملظزملمملبؽهمل مأو ماشلّٕاعلهمل ،موسّٕف ماظغملؿمملب ماظّٔي مجمملء مب ّ٥مبفملد:ّ٣م
(صقّٟمآدم)،موػّ٦مغظمللّ٥ماظغملؿمملبماٌؽملّٓائّ٨ماٌعملّٓسم(طؽملّٖامربممل)مأوماظغملؽملّٖماظضملصملؿمل.ّ٣مػّٔاموٕم
تعملّ٣مدسّ٦ةمإدرؼّٗمداخّ٢محّٓودمعزملّٕمصعمل،ّٛمبّ٢مذػنملمإظب مبالدماظضملّٕبمبنيمأػػملّ٥موضؾمملئػملّ٥م
ؼّٓس ّ٦مإظب مسؾمملدة مآ موحّٓه .موطمملن مإدرؼّٗ مؼضملّٕف ،مضؾ ّ٢مأن مؼّٓون ماظؾرملّٕ متمملرطبؾمل ،ّ٣مانم
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اِّرض ماظيت مبني ماظظملّٕات مواظؽملؿمل ّ٢مػ ّ٨مأرض مأعهمل مواحّٓة ،مصّٔػنمل مإظب مبالد ماظضملّٕب مؼّٓسّ٦م
أػػملؾملمملمإظبمسؾمملدةمآماظّ٦احّٓماظعملؾملمملرمصمملغؿرملّٕماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملّ٦نمؼبمأرضماىّٖؼّٕةماظضملّٕبؿملهملم
بنيمدجػملهملمواظظملّٕاتموأرضماظرملمملمموواديماظؽملؿمل .)1 ())ّ٢م
 اظّٓطؿّ٦رمغّٓؼّ٣ماظلؿملمملر،مضمملل :م
((اٌؽملّٓائؿملّ٦ن متػمل ّ١ماٌػملهمل ماظضملؿؿملعملهمل ماظطملمملعسملهمل ،ماظيت مؼّٔطّٕ ماٌقملرخّ٦ن ماغؾملممل مطمملغومل مأضّٓمم
اِّدؼمملنمسػملّ٧موجّ٥ماِّرض..مواظيتماغعملّٕضمأصقمملبؾملمملماآلنموٕمؼؾّ٠ؽبمعؽملؾملّ٣مؼبماظضملمملٕمأعبّٝم
دّ٦ى معممل مؼعملّٕب مع ّ٤مسرملّٕة مآالف مصّٕد مص عمل ،ّٛمؼضملؿملرملّ٦ن معؽملضملّٖظني مؼب مبسمل ّٝمضّٕى مصطملرلةم
عؿؽملمملثّٕة مؼب مأضزمل ّ٧مجؽملّ٦ب ماظضملّٕاق مسػمل ّ٧مايّٓود ماظضملّٕاضؿملهمل ماإلؼّٕاغؿملهمل .موال متّ٦جّٓ مرمملئظملهملم
دؼؽملؿملهمل مضبّ٦رؾملممل ماظطملؼملّ٦ض مودبؿػمل ّٟمحّ٦شلممل ماآلراء ،معـػملؼملممل مػ ّ٦مايمملل مبمملظؽمللؾهمل مِّوظؽّ١م
اظعملّ٦م ..ماظؾضمل ّٚمؼّٕصضملؾمل ّ٣مإظب مأسػمل ّ٧مدرجمملت ماٌقملعؽملني ،موآخّٕون مؼؽملّٖظّ٦ن مبؾمل ّ٣مإظب مأحّٛم
درط مملت ماظّ٦ثؽملؿملني ماظغملمملصّٕؼ .ّ٤موتّٖداد ماإلثمملرة مسؽملّٓعممل مغضملػمل ّ٣مأغؾمل ّ٣مػ ّ٣مأٌّطّ٦رون مؼب ماظعملّٕآنم
اظغملّٕؼ ،ّ٣مضؼمل ّ٤مرّ٦ائ ّٟماٌقملعؽملني ماٌؾرملّٕؼ ّ٤مبمملىؽملهمل :م﴿ إِنمب ماظَّّٔكبؼّ٤ؽب مآعؽبؽملؾبّ٦اْ موؽباظَّّٔكبؼّ٤ؽب مػؽبمملدؾبواْم
ؽبسؼملكبّ٢ؽبمصؽبمملكبظقمملًمصَػملَؾملؾبّ٣ؿبمأَجؿبّٕؾبػؾبّ٣ؿبمسكبؽملّٓؽبمرؽببىبؾملِّ٣ؿبم
وؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىموؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽبمعؽبّ٤ؿبمآعؽبّ٤ؽبمبكبمملظػملَّّ٥كبموؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِماآلخكبِّٕمو ؽب
وؽبالَمخؽبّ٦ؿبففبمسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؿبموؽبالَمػؾبّ٣ؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾبّ٦نؽبم﴾ مػدّ٦رةماظؾعملّٕة:ماآلؼهملم62ؼ))( .)2مم م
 اظلؿملّ٦ر :ّ٨م
ؼقملطّٓماظلؿملّ٦رّ٨ماظعملّٓمماظؿمملرطبّ٨مظػملزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني،موصبضملّ٢معزملّٕماظعملّٓميهملمعّ٦رؽملؾملّ٣م
ضؾّ٢مأنمتضملّ٣قبماِّرضمبفملعبضملؾملممل،موؼعملّ٦ل :م
((تؽملؾفمل مإدرؼّٗ موػ ّ٦مابّ٤مأر بضملنيمدؽملهمل،موأرادهماٌػملّ١مربّ٦ؼّ٢مبّ٤ماخؽملّ٦خمبّ٤مضمملبؿملّ٢م
بلّ٦ء،مصضملزملؼملّ٥مآ،مأغّٖلمسػملؿملّ٥مثالثنيمصقؿملظملهمل،مودصّٝمإظؿملّ٥مأبّ٦هموصؿملهملمجّٓه،مواظضملػملّ٦مم
(ٔ) هٖٔ األٗج٤بء ،ػجل اُؾٔ٤ل عٞكح اَُؾبه.ٕٔٙ ،
(ٕ) هلٓبء أُٖو ٖ٤٣أ ٍٝأُٞؽلٗ ،ٖ٣ل ْ٣اَُ٤به.ٖٔٓ ،
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اظيت مسؽملّٓه ،مووظّٓ ممبزملّٕ ،موخّٕج معؽملؾملممل ،مورمملف ماِّرض مطػملؾملممل ،موطمملغومل معػملؿ ّ٥ماظزملمملبؽهمل،م
وػّ٦متّ٦حؿملّٓمآ،مواظشملؾملمملرة،مواظزملالة،مواظزملّ٦م،موشرلمذظّ١معّ٤مردّ٦مماظؿضملؾّٓات.موطمملنمؼبم
رحػملؿ ّ٥مإظب ماٌرملّٕقمأرمملسّ٥معبؿملّٝمعػملغملّ٦ػممل،موابؿؽملّ٧معمملئهملموأربضملنيمعّٓؼؽملهملمأصطملّٕػمملماظّٕػممل،م
ثّ٣مسمملدمإظبمعزملّٕمصفملرمملسّ٥معػملغملؾملممل،موآعّ٤مب،ّ٥مصؽملصملّٕمؼبمتّٓبرلمأعّٕػممل،موطمملنماظؽملؿملّ٢مؼفملتؿملؾملّ٣م
دؿملقمملً ،مصؿملؽملقمملزون مع ّ٤معلمملظ ّ٥مإظب مأسػمل ّ٧ماىؾ ّ٢مواِّرض ماظضملمملظؿملهملمحؿّ٧مؼؽملعمل،ّٙمصؿملؽملّٖظّ٦نم
صؿملّٖرسّ٦ن محؿملـؼملممل موج ّٓوا ماِّرض مغّٓؼهمل،موطمملنمؼفملتّ٨مؼبموضوملماظّٖراسهمل،موؼبمشرلموضؿؾملممل،م
صػملؼملمملمسمملدمإدرؼّٗمعبّٝمأػّ٢معزملّٕ،موصضملّٓمبؾملّ٣مإظبمأولمعلؿملّ٢ماظؽملؿمل،ّ٢مودبقبّٕموزنماِّرض،م
ووزن ماٌمملء مسػمل ّ٧ماِّرض ،موأعّٕػ ّ٣مبكملصالح معممل مأرادوا مع ّ٤مخظمل ّٚمإٌّتظمل ّٝمورص ّٝماٌؽملكظملّٚم
وشرلمذظّ١ممممملمرآهمؼبمسػملّ٣ماظؽملفّ٦ممواشلؽملّٓدهملمواشلؿملؽهمل))( .)1ممممممممم م
رمملف مإدرؼّٗ مأرّٕاف ماِّرض ،موأرمملسؿ ّ٥ممممملظ ّ١ماظرملّٕق ،مووص ّ٢مإظب مسؼمل ّ٠مأصّٕؼعملؿملمملم
ح ّ٨معؽملمملب ّٝماظؽملؿمل ،ّ٢موسؾبّٕف مسؽمل ّ٥مذطملظمل ّ٥مبمملظضملػملؿمل ّ٣مواظؿّٓرؼّٗ،موعّ٤مذظّ١ماذؿّ٠مازل،ّ٥موظّ٥م
صقّٟمعّٕدػملهملمأدّ٦ةمبمملِّغؾؿملمملء .م
 ابّ٤ماظضملؼملمملدمايؽملؾػمل :ّ٨م
ضمملل:م((عمملتمإدرؼّٗممبزملّٕ،مواظزملمملبؽهملمتّٖسّ٣مأنمػّٕعّ٨معزملّٕمأحّٓػؼملمملمضدلمذؿملىمل،م
واآلخّٕمضدلمإدرؼّٗ))(  .)2م
 ؼمملضّ٦تمايؼملّ٦ي :م
ضمملل مخبزملّ٦ص ماشلّٕعني :م((إظؿملؾملؼملممل مهيمل ماظزملمملبؽهمل ،موطمملن مأوالً معغمللّ٦ؼ ّ٤مبمملظّٓؼؾمملجم
وسػملؿملؾملؼملمملمعغملؿّ٦ب:موضّٓمطلّ٦غمملػؼملمملمبمملظّٓؼؾمملجمصؼملّ٤مادؿشملمملعمبضملّٓغمملمصػملؿملغمللؾملؼملمملمبممليزملرل))(  .)3م
(ٔ) ربه٣ـ اُقِلبء ،عالٍ اُل ٖ٣اَُ.ٕٔٔ ،٢ٛٞ٤
(ٕ) ّنهاد اُنٛت ،اثٖ اُؼٔبك اُؾ٘جِ.ٔ21 ،٢
(ٖ) ٓؼغْ اُجِلإ٣ ،بهٞد اُؾٔٓ ،١ٞبكحٖٓ :و.
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 اٌعملّٕؼّٖي :م
((ضّٓمطمملنمؼؾبقيملمإظؿملؾملؼملممل،موؼؾبؾملّٓىمإظؿملؾملؼملمملمعّ٤مأضشملمملرماظؾالد))(  .)1م
صكمل ذا مصققبومل مط ّ٢مػّٔه ماٌضملشملؿملمملت ،موأخّٔ مبمملالسؿؾمملر ماظعملّٓم ماظؿمملرطب ّ٨مظػملزملمملبؽهملم
اٌؽملّٓائؿملهمل،مؼغملّ٦نمحيملماظزملمملبؽهملمظألػّٕاممأولمحيملمسّٕصّ٥مأبؽملمملءمآدم،موضّٓمطُلؿملوملمبمملظّٓؼؾمملج،م
وػ ّ٨مذؾ ّ٥معغملضملؾهمل ،موتػملّ١مػّ٨ماظعملؾػملهملماِّوظب،موضّٓمعّٕقبمبؾملمملمأغؾؿملمملءموردّ٢مطـرلون،معؽملؾملّ٣م
إدرؼّٗ،موإبّٕاػؿمل،ّ٣موعّ٦د،ّ٧موسؽملؾملمملمتؽملمملدػملوملمدمملئّٕمضّٕوبماييملموتعملمملظؿملّٓهمؼبماظّٓؼمملغمملتم
اِّخّٕى،ممبمملمصؿملؾملمملمتضملصملؿملّ٣مبؿملّ٦تمآمؼبمأطـّٕمعّ٤معغملمملن،مواظؿّ٦جّ٥مإظؿملؾملممل،مواظشملّ٦افمحّ٦لم
بضملسملؾملممل،مصمملييملمإظؿملؾملمملمػّ٦ماظؿعملّٕبمإظبماًمملظّ٠مبمملظّ٦صّ٦لمإظبماٌغملمملنماظّٔيمؼضملؿعملّٓمأنمظّ٥مأثّٕاًم
صؿمل،ّ٥مصؿػملّ١مبؿملّ٦تمآ،معؾملؼملمملمتضملّٓدتمأذغملمملشلممل،موعّ٦اضضملؾملممل،مورعملّ٦سماظضملؾمملدةمصؿملؾملممل .م
 دػملؿملّ٣مبّٕن :ّ٨م
ؼعملّ٦ل:م((ؼضملّٓماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملّ٦نمعّ٤ماِّضّ٦امماآلراعؿملهمل،موطمملنمعّ٦رؽملؾملّ٣ماِّصػملّ٨معزملّٕم
وصػمللشملنيماظعملّٓميهمل))(  .)2م
 ربؼملّٓمربؿملّٛمرؾمملرؾمملئ:ّ٨م م
ؼعملّ٦لمؼبمععملمملظهملمظّ٥ممبفػملهملمصّٕغلؿملهمل :م
((إن ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مأغظمللؾمل ّ٣مؼّٕون مأن مغلؾؾمل ّ٣مؼزمل ّ٢مإظب معزملّٕ ،موضّٓ ماضذلغوملم
ػفّٕتؾمل ّ٣مع ّ٤معزملّٕ مع ّٝمػف ّٕة ماظؿملؾملّ٦د معؽملؾملممل مإظب مأرض مطؽملضملمملن مواظؿملّ٦م مصمملن متػمل ّ١ماِّضّ٦امم
ؼضملّٕصّ٦نموؼضملّٕصّ٦نمأغظمللؾملّ٣مسػملّ٧ماغؾملّ٣معّ٤ماِّضّ٦امماظلمملعؿملهملماظغملؽملضملمملغؿملهمل،مؼبمحنيمايغملمملؼمملتم
اٌؽملّٓائؿملهملمواظضملدلؼهملمتّٕىمأغؾملّ٣معزملّٕؼّ٦ن)) .م
م
(ٔ) اَُِٞى ،رو ٢اُل ٖ٣أُوو٣ي.ٔٔ٘/ٕ ،١
(ٕ ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ٕٞ٤كهاٍبد ك ٢ربه٣ـ اُو ّٞأَُ٘ ْ٤ٍِ ،ٖ٤٤ثوٗغ.ٕ2ٙ ،٢
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 إخّ٦انماظزملظملممل :م
ؼرملرلون مؼب مردمملئػملؾمل ّ٣مإظب ماٌزملّٓر ماظّٔي مادؿعمل ّ٧معؽمل ّ٥ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مسػملّ٦عؾمل:ّ٣م
((وض ّٓ مأخّٔوا مأصّ٦ل مسػملّ٦عؾمل ّ٣مع ّ٤ماظلّٕؼمملغؿملني موس ّ٤ماٌزملّٕؼني ،موس ّ٤مغيب مأوائػملؾملّ٣م
ػّٕعّٗ))(  .)1م
 اظعملظملشمل :ّ٨م
ضمملل:م((إنم(ػّٕعّٗ)مخّٕجمعّ٤معزملّٕموجمملبماِّرضمطػملؾملممل،مثّ٣مسمملدمإظؿملؾملمملمورصضملّ٥مآم
بؾملممل ،مواغ ّ٥مدسممل مإظب مدؼ ّ٤مآ ،مواظعملّ٦ل مبمملظؿّ٦حؿملّٓ موسؾمملدةماًمملظ،ّ٠مودبػملؿملّٙماظؽملظملّ٦سمعّ٤م
اظضملّٔابمؼبماآلخّٕةمبمملظضملؼملّ٢ماظزملمملحل))(  .)2م
وضّٓ ممت ماظضملـّ٦ر مسػمل ّ٧مطؿنمل مشلّٕعّٗ مؼب مأرض معزملّٕ ،موس ّ٤مػّٔهماظغملؿؾهملماشلّٕعلؿملهمل،م
ؼعملّ٦ل مظّ٦ؼّٗ معؿملؽملمملر مبفملغؾملممل :م((اآلثمملر ماظّ٦حؿملّٓة ماٌضملّٕوصهمل ماظيت مميغمل ّ٤متلؼملؿملؿؾملممل مبمملظظملػمللظملهملم
اٌزملّٕؼهمل))(  . )3مأعممل معّٕدؿملممل ماظؿملمملد مصؿملعملّ٦ل :م((إن ماِّدب ماشلّٕعل ّ٨ممبؼملـػملؿمل ّ٥مودؼغملّ٦رهم
وأدمملررله،مؼؾّٓومعزملّٕؼمملًمخمملصهملمبمملظؽمللؾهمل مظػملؽملزملّ٦صماظعملّٓميهمل( .)4موضّٓمغؾبلنملمإظبمػّٕعّٗمسّٓدم
طؾرل مع ّ٤ماظغملؿنمل مواظّٕدمملئ ،ّ٢مؼؾّٓو ماغؾملممل معقملظظملمملت ماذذلك ماظضملّٓؼّٓ مع ّ٤ماظغملؾملؽملهمل مؼبمطؿمملبؿؾملمملم
بفملد ّ٣م ػّٕعّٗ،مأومطؼملمملمؼعملّ٦لماٌقملرخمواظظملؿملػمللّ٦فماظؿملّ٦غمملغّ٨م(جمملعؾػملؿمل:)ّ١مػّٕعّٗماظّٔيمؼّٓبّٕم
اظغملالم ،مػ ّ٦محلنمل ماظؿعملػملؿملّٓ ماظعملّٓؼ ّ٣معرملذلك مؼب مط ّ٢ماظغملؾملؽملهمل ،موػ ّ٦ماظّٔي مؼعملّ٦د مإظب ماظضملػملّ٣م
ايعملؿملعمل ،ّ٨مواغ ّ٥مواحّٓ مؼب ماظغمل ،ّ٢موشلّٔا مأدؽملّٓوا مإظؿمل ّ٥مط ّ٢ماالطؿرملمملصمملت مووضضملّ٦ا مأسؼملمملشلّ٣م
هوملمادّ٣مػّٕعّٗ))( .)5مممم م
(ٔ) هٍبئَ افٞإ اُٖلب.ٔ٘2/ٖ ،
(ٕ) افجبه اُؼِٔبء ثؤف٤به اُؾٌٔبء ،عٔبٍ اُل ٖ٣اُولط.ٖٗٔ ،٢
(ٖ) ٛوٌٓ أُضِش اُؼظٔخ٘٤ٓ ٌ٣ُٞ ،بهك.ٖ٘2 ،
(ٗ) اٍزؼبكح أُولًٓ ،وٍ٤ب اُ٤بك ،روعٔخٓ :ؾٔل ػجل اُلزبػ.ٔٔٙ ،
(٘) أٍواه ٖٓو ،عبٓجِ٤ي.ٖٕ2 ،
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 وؼعملّ٦لماِّدؿمملذمسؾّٓماشلمملديمسؾمملس :م
((واٌضملّٕوف ماآلن مػ ّ٦مأن مػّٕعّٗ ماٌـػملىمل ماظضملصملؼملهمل مػ ّ٦ماٌقملظ ّٟماظّ٦ػؼمل ّ٨مظػملغملؿنمل ماظيتم
تضملّٕفمبمملظغملؿنملماشلّٕعلؿملهمل،موسػملّ٧ماِّخّٙماجملؼملّ٦سهملماِّوظب ماظيتموصػملؿؽملممل،مواظيتمتضملّٕفم
بفملد ّ٣ماِّول معؽملؾملممل م(بّ٦اعؽملّٓرؼّٗ) ،موؼّٖس ّ٣مس ّ٤ماإلظ ّ٥ماٌزملّٕي مهّ٦ت ماٌضملّٕوف مبؿقّ٦تم
اِّطدل،مػّ٦معقملظّٟمتػملّ١ماظغملرملّ٦فماظظملػمللظملؿملهملموػّ٦مؼصملؾملّٕمؼبمبضملّٚماظغملؿنملمبزملظملؿّ٥مواحّٓاًمعّ٤م
اٌؿقمملورؼ .ّ٤موع ّ٤ماٌؽملمملزّٕ ماظرملمملئضملهمل مؼب معضملمملبّٓ معزملّٕ ،مصّ٦ر مظؿقّ٦ت موػ ّ٦مؼعملّ٦م مبزملنملماٌمملءم
سػمل ّ٧ماٌػمل ،ّ١مض ؾ ّ٢مدخّ٦ظ ّ٥مإظب ماٌضملؾّٓ ،موطمملن ماظؿشملؾملّٕ مبمملٌمملءمذّٕرمملًمعّ٤مذّٕوطمدخّ٦لماٌضملؾّٓ.م
طؼملمملمطمملنماٌضملؾّٓماٌزملّٕيمضبؿّ٦يمسػملّ٧محبرلةمعمملءمععملّٓدهمل))(  .)1م
 وؼّٔطّٕمػرلودوت :م
((ان ماظغملؾملؽملهمل ماٌزملّٕؼني مطمملغّ٦ا مؼؿشملؾملّٕون مبمملٌمملء مأربضملهمل معّٕات مط ّ٢مؼّ٦م ،مطؼملممل مطمملغوملم
اظشملعملّ٦سماظيتموّٕيمؼبماٌضملؾّٓمتؾّٓأمبطمللّ٢ماظغملمملػّ٤مظؿملّٓؼ .)2 ())ّ٥م
وؼؾّٓو مان مرعملّٗماظؿشملؾملّٕمبمملٌمملءمعّ٦شّ٢مؼبماظعملّٓم،مصػملّ٦حهملماظظملّٕسّ٦نمغضملّٕعّٕماظرملؾملرلة،م
بمملٌؿقّٟماٌزملّٕي،مواظيتمؼضملّ٦دمتمملرطبؾملمملمإظبمعمملمضؾّ٢ماٌؿملالد،متصملؾملّٕماٌػملّ١موضّٓمعسملّ٧مخػملظملّ٥م
رجّ٢مضبؼملّ٢مغضملّ٢ماٌػملّ١مبؿملّٓموؼبمؼّٓهماِّخّٕىمؼؿّٓظبمإبّٕؼّ٠معمملء،موػّ٦معمملمتؽملّٙمسػملؿملّ٥مأؼسملمملًم
عؿّ٦ن ماِّػّٕام :م((تعملّٓؼ ّ٣ما ٌؿملممله مإظب ماٌّ٦ت ،ّ٧ماٌؿملممله مظغمل ّ٨متطملل ّ٢مؼّٓؼ ،ّ١ماشل ّ٢مؼّٓؼ ّ١مؼمملم
أوزؼّٕ)) .موطمملن ماٌزملّٕؼّ٦ن ماظعملّٓاع ّ٧مؼضملؿدلون مايّٕعمملن مع ّ٤ماالشؿلمملل مبمملٌمملء محّٕعمملغمملً معّ٤م
بّٕطهملمآ.ممم م
م
م
(ٔ ) ػجل اُٜبك ١ػجبً ،رول ْ٣روعٔزٌُ ٚزبة أُولً ٝأُلٌٗٓ ،وٍ٤ب اُ٤بك.ٔ1 ،
(ٕ) ٤ٛوٝكٝد ٣زؾل ػٖ ٖٓو ،روعٔخٓ :ؾٔل ٕوو فلبعخ.ٖ2ٕ ،
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 ابّ٤مخػملّٓون :م
ؼعملّ٦ل :م((زلؿملومل معزملّٕ مبمملظؽمللؾهمل مٌزملّٕ مب ّ٤مبؿملزملّٕ ،مأحّٓ مأحظملمملد ماظؽمليب مغّ٦ح ،موطمملنم
أػػملؾملمملمصمملبؽهمل،مممغبػملؾملّ٣ماظّٕومم – مٌمملمعػملغملّ٦ػمملم –مسػملّ٧ماسؿؽملمملقماظؽملزملّٕاغؿملهمل،مصمملسؿؽملعملّ٦ػمملمبضملّٓم
اظزملمملبؽؿملهمل .مطؼملممل مغبػملّ٦ا مشرلػ ّ٣مع ّ٤ماِّع ّ٣ماجملمملورة مشل ّ٣مسػمل ّ٧مذظ ،ّ١ماعـمملل :ماظلالجعملهملم
واظزملعملمملظؾهملمواظّٕوسمواظعملؾّٛمواِّحؾمملش،مصعملّٓماسؿؽملعملّ٦امطػملؾملّ٣ماظؽملزملّٕاغؿملهمل،مورجضملّ٦امسّ٤مدؼّ٤م
اظزملمملبؽؿملهمل))(  .)1م
خالصهمل ماٌّ٦ضّ٦ع محّ٦ل موجّ٦د ماٌؽملّٓائؿملني مؼب معزملّٕ ماظعملّٓميهمل مواظّٕد مسػمل ّ٧مدبّٕصمملتم
اٌرملغملغملني مبّ٦جّ٦د ماظّٓؼمملغهمل مواٌؽملّٓائؿملني مبرملغمل ّ٢مسمملم ،مواظّٔؼ ّ٤مؼصملؾملّٕون مؼب مأحمملدؼؾمل ّ٣مطفملنم
اٌؽملّٓائؿملهملمغّٖظوملمعّ٤مطّ٦طنملمآخّٕ،موؼؽملغملّٕونموجّ٦دػّ٣مطفملصقمملبمحسملمملرة،مواغّ٥معّ٤مسؽملّٓػّ٣م
اغشملػملعملومل مجّٔوة ماظؿّ٦حؿملّٓ ماِّوظب مسػملّ٧موجّ٥ماِّرض.موعّ٤مطّ٢معمملمتعملّٓممغلؿشملؿملّٝمأنمشبػملّٙم
إظبمأنماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓا ئؿملنيمظؿمللّ٦امؼؾملّ٦داًموالمعلؿملقؿملني،مبّ٢مؼؽملؿؼملّ٦نمإظبمايسملمملرةماٌزملّٕؼهملم
– مأصالً موصغملّٕاً م – م  ،موػ ّ٣مأحؽملمملف معّ٦حّٓون ،متعملّ٦ممسؾمملدتؾملّ٣مسػملّ٧ماظؿشملؾملّٕ.موغسملؿملّٟمإظبم
ذظ ّ١مان مطػملؼملهمل م(حؽمل )ّٟمطػملؼملهمل معزملّٕؼهمل مضّٓميهمل متضملين :ماٌّ٦حّٓ ماٌؿشملؾملّٕ .مصمملِّحؽملمملف مػّ٣م
اٌؽملّٓائؿملّ٦ن،مطؼملمملمضممللمإخّ٦انماظزملظملممل :م
((وػقملالء مشل ّ٣مسؽملّٓ ماظؽملمملس مأزلمملء مزبؿػملظملهمل ،مصؼملؽملؾملممل ماظزملمملبؽّ٦ن موايّٕاغؿملّ٦نم
وايؽملّ٦صؿملّ٦ن))( . )2موايؽملّ٦صؿملّ٦نمػّ٣ماِّحؽملمملف،مصؾملّ٣مأؼسملمملًمصمملبؽّ٦نموعؽملّٓائؿملّ٦ن.مطّٔظّ١منّٓم
ظظمل ّٜمحؽمل ّٟمؼب ماظؽملزملّ٦ص ماظضملّٕبؿملهمل ماىؽملّ٦بؿملهمل ممبضملؽمل ّ٧مصؾممل ،موممممل مذطّٕ مؼب مسّٓة معزملمملدر مأنم
اٌؽملّٓئؿملّ٦ن مضّٓ مجمملءوا مإظب مبشملمملئّّ ماظؾزملّٕة مع ّ٤معّٓؼؽملهمل محّٕقبانموعمملمحّ٦شلمملمعّ٤مجؾممللمعمملداي،م
ح ّ٨ماظؿملؽملمملبؿمل ّٝماظلمملخؽملهمل مؼب ماظرملؿمملءمواظؾمملردةمؼبماظزملؿمل.ّٟموػّٔاماظّ٦صّٟمؼؽملشملؾّ٠مسػملّ٧معؽملمملبّٝم
(ٔ) أُولٓخ ،اثٖ فِل.ٖٔ2 ،ٕٝ
(ٕ) هٍبئَ افٞإ اُٖلب.ٕٔ/ٖ ،
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غؾملّٕ ماظؾػملؿملّْ ،ماظيت مؼلؼملؿملؾملممل ماظضملّٕب مبضملني ماظّٔػمملبمملغؿملهمل ،مواظيت مغّٓسّ٦ػممل ماظؿملّ٦م مسنيم
اظضملّٕوس ،محؿملىمل مععملمملم مإبّٕاػؿمل ّ٣ماًػملؿمل .ّ٢مػغملّٔا مػ ّ٦مدضمل ّ٨ماِّحؽملمملفماٌؽملّٓائؿملّ٦نمإظبمؼؽملمملبؿملّٝم
وذبمملريماٌمملء،موإظبمععملمملممإ بّٕاػؿملّ٣ماًػملؿملّ٢مأؼسملمملً،مصكملذامطمملنماٌمملءمػمملعمملًمظشملعملّ٦سمسؾمملدتؾملّ٣مصعملّٓم
طمملنماظؽمليبمإبّٕاػؿملّ٣ماًػملؿملّ٢مغؾؿملؾمل .ّ٣م
 ؼعملّ٦لمسؼملمملدماظزملؾمملغ :م
((إنمؼبمعبؿملّٝماٌزملمملدرماظؿمملرطبؿملهملماظيتمأتوملمسػملّ٧مذطّٕمحؽملظملمملءماىمملػػملؿملهمل،موردمذطّٕم
اٌؽملّٓائؿملّ٦ن مع ّ٤مح ّ٨ماغؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مدؼ ّ٤مإبّٕاػؿمل،ّ٣مطؼملمملمانمايؽملظملمملءمأغظمللؾملّ٣مأطّٓوامػّٔهماظؽملعملشملهملم
عّ٤مخاللمأدبؾملّ٣ماظرملضملّٕيمواًشملمملب .)1 ())ّ٨م
وغلؿكػملّٙمعّ٤مذظّ١ماظضملّٓؼّٓمعّ٤ماظّٓالئّ٢موػ :ّ٨م
 اظّٓالظهمل ماٌغملمملغؿملهمل مسػمل ّ٧موجّ٦د ماٌؽملّٓائؿملني مواغؿرملمملرػ ّ٣مؼب مبعملمملع موادضملهمل مع ّ٤ماِّراضّ٨م
اظضملّٕبؿملهملمعؽملّٔمأضّٓمماظضملزملّ٦ر .م
 وجّ٦د ماٌضملػملؼملني ماِّوائ ّ٢مؼب معزملّٕ ماظعملّٓميهمل معـ :ّ٢مأبّ٦غممل مدغمملغّ٦خ م(إدرؼّٗ) معؾمملركم
ازل،ّ٥موأبّ٦غمملمإبّٕاػؿملّ٣ماًػملؿملّ٢مايؽملظمل .ّ٨م
 ثّ٦رة ماظظملّٕسّ٦نمأخؽملمملتّ٦نماظّٓؼؽملؿملهملمظػملعملسملمملءمسػملّ٧ماظرملّٕكموإسمملدةماظؾالدمإظبماظؿّ٦حؿملّٓ،م
وادبمملذهمعّٓؼؽملهملمرؿملؾهملمسمملصؼملهملمظ .ّ٥م
 طمملغوملمعّٓؼؽملهملمرؿملؾهملمعّٕطّٖاًمعؾملؼملمملًمظػملّٓؼمملغهملماظؿّ٦حؿملّٓؼهملماِّوظب،محؿملىملموجّٓتماٌعملمملبّٕم
اٌؽملّٓائؿملهملمورّٕؼعملهملماظّٓصّ٤مواومملهمدصّ٤ماِّعّ٦اتمسبّ٦ماظرملؼملمملل،مأيمضؾػملهملماٌؽملّٓائؿملني .م
 وجّٓماٌؽملعملؾّ٦نماظغملـرلمعّ٤ماظغملؿنملماٌعملّٓدهملمؼبمٔمملغؿملؽملؿملمملتموتلضملؿملؽملؿملمملتماظعملّٕنماٌمملضّ٨م
تسملّ٣مظظملمملئّٟمعّ٤مغزملّ٦صماظغملؽملّٖامربمملمودظملّٕمعػملّ٦اذهمل .م
(ٔ) األؽ٘بف هجَ اإلٍالّ ،ك .ػٔبك اُٖجبؽ.ٕ2ٔ ،
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 وجّ٦د مراؼهمل ماظلالمم(اظّٓرصّ٘)مسػملّ٧مغعملّ٦شمايفّٕ،مواظيتمأرػملّ٠مسػملؿملؾملمملماٌقملرخّ٦نم
(رعّٖمايؿملمملة) .م
 وجّ٦د مإٌّاطّٖ ماظضملػملؼملؿملهمل ماٌؾملؼملهمل محؿملىمل متؿػملؼملّٔ ماظظملالدظملهمل ماإلشّٕؼ ّ٠مواظّٕوعمملن مسػمل ّ٧مؼّٓم
دغمملغّ٦خ معـمملل :مأصالرّ٦ن ،موأردشمل ،ّ٦مواضؿؾلّ٦ا ماظغملـرل مع ّ٤ماظظملػمللظملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مؼبم
غصملّٕؼمملتؾمل،ّ٣موخمملصهملمعّٓردهملماِّصالرّ٦غؿملهملماحملّٓثهمل .م
 غّٖوح ماظؿملؾملّ٦رمملؼ ّ٨موأتؾمملع ماظؽمليب معّ٦د(ّ٧ع) موطـرل مع ّ٤ماٌؽملّٓائؿملني مإظب مأورذػملؿملّ٣م
بلؾنملماالضشملؾملمملدماظظملّٕسّ٦غّ٨مشلّ٣مبعملؿملمملدةمرعلؿملّٗماظـمملظىمل .م
 ؼضملّٓمػّٔاماظؽملّٖوحمػّ٦ماشلفّٕةماِّوظبمظػملؼملؽملّٓائؿملنيمضؾّ٢معؿملالدمضبؿملّ٧م(ع) .م
 علػملهمل مرعلؿملّٗ ماظـمملظىمل ماظيت متغملؿ ّ٣مظضملؿملؾملممل ماظؾمملحـّ٦ن مِّغؾملممل متزملنمل مؼب مصػملنمل مسعملمملئّٓم
اٌؽملّٓائؿملني ،مصمملظظملّٕسّ٦ن مرعلؿملّٗ مؼّٕويمصؿملؾملمملمدرلةمحؿملمملتّ٥مواالنمملزاتماظضملؼملّٕاغؿملهملم
وايّٕبؿملهمل ماظيت مؼّٔطّٕ مصؿملؾملممل مبشملرمل ّ٥مبؾين مإدّٕائؿمل ّ٢ماظؾشملرملهمل ماظغملدلى موإشّٕاضؾمل ّ٣مؼبم
اظؾقّٕ .م
 اظّٕواؼمملت ماظؿملؾملّ٦دؼهمل متعملّ٦ل مسغملّٗ معممل مػ ّ٦معّ٦جّ٦د مؼب معلػملهمل مرعلؿملّٗ ماظـمملظىمل ،مإذم
طؿملّٟمشّٕقمرعلؿملّٗمطؼملمملمؼّٓسّ٨ماظؿملؾملّ٦دموعّ٦عؿملمملئّ٥معّٓصّ٦غهملمؼبماِّػّٕاعمملتمواطؿرملظملوملم
عقملخّٕاً .م
 ادؿؼملّٕ محغمل ّ٣ماظظملّٕاسؽملهمل مبضملّٓ مرّٕد ماظؽمليب معّ٦د ّ٧م(ع) موػّٔا مسغملّٗ معممل مضمملظ ّ٥ماظؿملؾملّ٦دم
حّ٦لمتّٓعرلماٌؼملػملغملهملماظظملّٕسّ٦غؿملهمل .م
 اظؽمليب معّ٦د ّ٧م(ع) مواظؽملمملزحّ٦ن معضمل ّ٥مػّٕبّ٦ا مسب ّ٦مأورذػملؿمل ّ٣موأضػملّؾمل ّ٣معّ٦د ّ٧م(ع) مؼبم
صقّٕاءمدؿملؽملمملءمأربضملنيمسمملعمملًمظؿملعملسملّ٨مسػملّ٧ماىؿملّ٢ماًمملغّٝمظػملؾشملّ٘ماظظملّٕسّ٦غ .ّ٨م
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 عّٓؼؽملهملمرؿملؾمملموػّ٨متضملينمعّٓؼؽملهملماالذغملؽملّٓامأيمعّٓؼؽملهملمايالظؿملهملمطؼملمملمعّ٦جّ٦دمؼبماظػملطملهملم
اآلراعؿملهمل .م
 ػّٔه ماظّٕواؼمملت ماظؿمملرطبؿملهمل محزملّٕؼمملً مع ّ٤متّٕاث ماٌؽملّٓائؿملني ،موظؿمللومل مع ّ٤ماظّٕواؼمملتم
اظؿملؾملّ٦دؼهملمأومشرلػممل .م
 - 2فمططني :
غزح ماٌـدائقق ن معـ معصر مبلؾى ماالضطفود ماظػرسقغل مبعفد مرعلقس ماظـوظٌموبوتًم
اشلفرة ماالوظب مظؾصوبؽي ماٌـدائق مهً مرسوؼي ماٌؾؽماظػرثلماردبون معؾؽو(  )1مسبقمصؾلط م
وحران م و مبعد مػذا ماظقضً مضَقؽبتؿب مذقطي ماظقفقد مؼب مصؾلط مصؾدأ ماالضطفود ماظقفقديم
ظؾؿـدائق مصؿؾعـروامؼبمعدنماخرىمعـمصؾلط موماظؼلؿماآلخرمصضؾماالغزواءموماخػوءمدؼـفم
خقصوًمعـمبطشماظقفقدا م ومبعدمضرونمسدؼدةمعـماشلفرةماٌـدائقيمزفرتماظقالدةماٌعفزةم
بقـومؼفقو(ضبقك) معدلوكمازلفمظقققلماظدارةمعـمجدؼدمومؼعقدماظـوسمإظبمدؼوغيماظؿقحقدم
االوظب مدؼوغي مآدم معدلوك مازلف موؼعقد مذعرلة ماظؿعؿقد مالسودة ماظـوس مإظب مدؼـ مايؼ مبدلم
اظشركمصدخؾماالظقفمعـماٌـدائق ماظقفقروؼلموماظقفقدمإظبمدؼوغيماظؿقحقدماالوظبمظؽـمػذام
المؼقاصؼماصؽورماظقفقدمصؾدأوامؼقجفقنم(إبقـومؼفقومعدلوخمازلف)مظؽـفمٕمؼؿقضػمسـمغشرم
ردوظيمايؼماظ ماعرهمبفومايلماظعظقؿمومادؿؿرتمػذهماظدسقةم42مسوعوًمؼبماورذؾقؿمحؿكم
وصوتفماٌعفزةم .م
وبعد موصوة ماظـ مضبقك(ع)مبو60دـي(  )2م حدثماضطفودمؼفقديمروعوغل مظؾؿـدائق م
بلؾىمدخقلمبـًماٌؾؽ(عرؼوي)مإظب م اظدؼوغيماٌـدائقيمومترطفومظؾدؼوغيماظقفقدؼيمصقدثًم
ذبزرةمحبؼماٌـدائق محقٌمضؿؾمسؾكماثرػوم365متؾؿقذاً(ترعقذا)موم100مغورقرائلموبعدم

(ٔ)  ٞٛاؽل اُ٘بٕٞهائ ٕٞ٤اُن ١هبك اُٜغوح االٖٓ ٖٓ ٠ُٝو ك ٢ػٜل (كوٝؿ ٌِٓب).
(ٕ) كٞ٣إ ؽوإ ً٣ٞضب،روعٔخٗ :ؼ ْ٤ثل.١ٝ
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ػذهماجملزرةمضررماٌؾؽماٌـدائلماردوانمعؾؽو( )1ماظرحقؾمعـمصؾلط مععمطـرلمعـماتؾوعمابقـوم
ضبقك(عدلوك مأزلف)مإظب ماظؾؾدانماظؾعقدةمعـمغػقذماظقفقدمواظروعونا مصؼلؿمعـفؿمذػىمإظبم
حرانماظداخؾقي محقٌموجدوا مشلؿ ماخقاغوًمؼبماظعؼقدةموماظدؼـا مواظؼلؿماآلخرمضررماظذػوبم
إظبم واديماظراصدؼـمصودبذوامعـمبغدادمعرطزاًموخيلمػذهماٌدةمجؾؾً(اظروػي) مأوالدماظقفقدم
سدلم(دقفمزابو)موبـقًمشلؿم.جوءتمبوآلجرماٌؼدسموأضوعًمبـوءموغصؾقامسؿقدامبعدمسؿقدم
ورصعقا مطؾ مسؿقد مدوضط م .م(وطوغً م ورذقؾؿ ماى دؼدة) مثيثي مأدقار معؿؾوسدة ماظقاحد مسـم
اآلخراموضدمسؾؿقامخبصقعفوموغبًماظروػي(  )2مأورذقؾؿمبو دقارماظـيثيمواحورًماظقفقدم
وٕمؼؽـمؼبمودعفؿمإزاحيما دقارمسـفؿ .م
ثؿ مرعد ماٌيك مأغش مآثرا مإظب مآبوئفمومضولمشلؿ:م(ظؼدمأتقؿؿمبوظقفقدموماظروػيمسدلم
دقف مزابو مو ماظروػي مبـً مبـوء مو أحورؿفؾب مبلؾعي مأدقار محبقٌ مأغو مسوجز مسـ معلوسدةم
جققذفؿ) .م
صؿوذامأعرمت مخبصقرـوم؟(بفذهمايؽؿي) .متؽؾؿمأغشمأثرامععمآبوئفمومأخدلػؿمطقػم
حدثما عرامو بعدمذظؽمجوءمومغفضمذوماجملدماظعظقؿمومععفمأبـفماظؾطقػمػقؾؾاموضوعوم
بنجراءمث ؿمجوءمػقؾؾمسبقمأغشماثرمومضولمظف(:أػؾّٛمإظب معؿملّٓؼمملمومخّٔمدؾضملهملمغؾممللمومأذػنملم
ومأغشملّ٠ماظغملػملؼملمملت(اظلّٕؼهمل)مسػملؿملؾملّ٣مثّ٣مخّٔمعضملّ١مدؾضملهملمحّٕاسمعّ٤مجؾّ٢مبّٕوانمظؿغملّ٤معضملؾملّ٣م
أضّ٦ادؾملّ٣مومدّ٦فمؼؽملشملعملّ٦نمسػملؿملؾملّ٣مدؾّٝمطػملؼملمملتم(دّٕؼهمل)) ،مومدققطؿقنماآلجرماٌؼدسمؼبم
بقًماظر وػيمصػلمطؾمربؾمتصقؾفمتؾؽماظـؾولاماظـورمتشؿعؾمصقفمومتؾؿفؿفمومترتػعمبفمإظبم

(ٔ) ٣ٝؼزول اُجبؽض ٕٞثؤٕ اهكٝإ ٌِٓب  ٞٛأُِي اُجبهص ٢أهرجبٗٛ ٌُٖٝ ،ًٞنا االٍْ ؽِٔ ٚفَٔخ ٖٓ
ِٓٞى االٍوح٣ٝ ،و ٍٞثؼظ ْٜاٗ ٚاُضبُشٓٔ  ٌُٖٝ ،ّٗٓ-أُوعؼ إ ٛغوح أُ٘لائ ٖ٤٤ع٘ٞثبً هثٔب
ثلأد ثؼٜل ٛنا أُِي ٌُٚ٘ٝ ،اٍزٔو اثؼل ثٌض٤و ؽ٤ش اٜٗب ًبٗذ ٛغوح رله٣غ٤خ َ٤ُٝذ عٔبػ٤خ
ًبُٜغوح ٖٓ كَِط.ٖ٤
(ٕ ) اُو ٢ٛ :ٚٛٝرغَ٤ل هؿجبد االَٗبٕ ّٜٞٝارٝ ٚاالهٝاػ اُْو٣وح.
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اظلؿوء.مومتغرزمؼبما رضمإظبم سؿؼمأثـكمسشرم(غودؽو)مبػضؾمتؾؽماظطيدؿماظطوػرةماٌفؿيم
ومدقؿققلمإظبم اظعدممحؽؿماظروػيمومأوالدػوماظلؾعيموماظقفقدمعـماآلنمومإظبمؼقمماظؼقوعي) .م
وٕمطبوظػمأغشمآثرامأيمذلءمممومأعرهمبفمػقؾؾمزؼقا (اٌيكمجدلائقؾ)مومأحرقموم
دعر مأورذقؾؿ مو مجعؾفو مأطـر معـ ماًرابا موذػى مإظب م بغداد مو مضؿؾ مػـوك معبقعم
(اظؽقػقـ ( ) )1مومدقؼفؿمطوظغؾورموطؾمعدؼـيمطونمصقفومؼفقدمومأطـرمعـمػذامصلنمحؽقعؿفؿم
اظ مزؾًمهؽ ؿمؼبمبغدادمٔوغؾبؿوئيمسوممومضدمعوردًمحؽؿوًمذاتقوًمصقؿومبقـفؿم –مأربعؿوئيم
حوطؿم –م عـمأجؾمأدؿؿرارما دؿؼيلماظقفقديمؼبمبغدادموم (اجملؿؿعماظقفقدي)مضدمأرتؼقام
وزقػيماٌؾقكمومػؽذامورؾمبقًماظقفقدمإظبماظعدمموماظـفوؼيموموردماظظيممعـمضقتف .م
أوظؽؽمايراسماظلؾعيماظذؼـمطوغقاماظـكؾيماٌكؿورةمدسقامعـمأغش مآثرامبؽؾؿيمومبلعرم
عـ مػقؾؾ مزؼقاا م و مجوءوا مطؿو مأعر مذوماجملدماظعظقؿاموطونمأحدػؿمػقم(زازايمبرمػقؾؾم
آثرا)مومضدمأغوبفمأغشمآثرامؼبمعدؼـيمبغدادم.مطؿومأغوبمأغشمآثرامواحدمأزلفم(بوبومبرمطقدا)م
ؼب مدجؾي ماظؽؾرل مو مسؾكمعصىم(أوالي)م(غفرماظؽرون)مومأغوبمواجداًمأغشرمبـمغطرمػلم
أغوبفم أغشمآثرامسؾكمغؾعمذظؽماظـفرم.و (أغشمذوؼورمبرمغصوب)مأضوعفمؼبممبؾًم(مبدلؼـو( ))2م
ومػلمأرؼوعمتؼعمؼبمغفوؼي(دقرا( ) )3موواحدمأزلفم(غصوبمبربفرام)مأضوعفمؼبمجؾؾم"جؾول"م
طيظزالنمومأخرمأزلف (دؽومعـدا)مأضوعفمؼبمأررافمجؾؾماظقـوبقعماظقاضعمؼبمغفوؼيمدؾلؾيم
بروان مؼب ماٌؽون مػذا مغشل مصقفمػمالءماٌؾقكماظلؾعيمومتػرضقام(أيمػمالءمايراسماظلؾعي)م
اظذؼـ مبصقؾي مأغش مآثرا مأضوم ماظؾقصوغل مؼب مزواؼوماظؾقً(اظعوٕ )ماظلؾع؟م جؾمدقؼمضقىم
اظظيم امومتـؾقًمدسقةمايقوةمومجعؾمععرصيماظعصوةمتذػىمػؾوء .م
(ٔ ) ً٘ٛ :ٕٞ٤٘ٛٞبى ٌٓبٕ ك ٢اُؼوام كك٘ذ ك ٚ٤عضخ م ٝاٌُلَ ٝؽ ُٚٞفٌٔ اٍُ ٠زخ هجٞه ٣ٝوٍٞ
االُ٘ٛ ٕٞ٤بى اٗ.ٖ٤٤ً٘ٛٞ ْٜ
(ٕ ) ِ٣يٓ ٕٞإ رٌ ٕٞػِ ٠اُلواد رٞعل اًبكٓ٤خ ٜٞ٣ك٣خ ْٜٓٞهح ٝأُٞهغ هوة ٓل٘٣خ اُلِٞعخ -
ػِ ٠اُلواد.
(ٖ) ٓل٘٣خ ك ٢ثبثَ اُغ٘ٞث٤خ ًٝبٗذ ٘ٛبى اًبك٤ٔ٣خ ٜٞ٣ك٣خ.
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و ح مصعؾمأغشمآثرامذظؽمبلعرمعـمػقؾؾمزؼقاماظذيمأعرمذوماجملدماظعظقؿم.مذػىم
أغشمآثرامإظبمرقرمادمعوديام"جؾولمعقدؼو"( )1اٌلؿوةمحرانمطقؼـومومجوءمبوم :م
بؾمل رلان مبّٕ مذؿملؿ ّ٢مأحّٓ مأحظملمملد مأررؾمملغّ٦س معػمل ّ١ماظؽملمملصّ٦رائؿملني مو مغزملؾ ّ٥مؼب مبطملّٓادم
(بمملب)ّ٢مومعؽملقّ٥ماظلػملشملهملموماظلؿملمملدةموعضملّ٥مطمملنمدؿّ٦نمغمملصّ٦رائؿملمملمومتسملمملسّٟماظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦نم
ؼب مبطملّٓاد م(بمملب )ّ٢موتغملمملثّٕوا مب ّٚمآل مبؾملرلا مبّٕ مذؿملؿ ، ّ٢مو ماظؽملمملصّ٦رائؿملني ماظّٔؼ ّ٤مطمملغّ٦ا مؼبم
بطملّٓاد مأربضملؼملمملئهمل مذكؽملؿ ّ٥م؟ مو مطرمل ّٟمظ ّ٨موإظب ماىؼملؿمل ّٝمع ّ٤مجمملء معؽملؾمل ّ٣مؼب مػّٔا ماظغملؿمملب،م
وسؼملػملّ٦اممبّ٦جنملمػّٔاماٌّ٦ثّ٦قم؟ماظّٔيمعؽملّّمآلدمماِّغلمملن ماِّولمومإظب مذرؼؿ "ّ٥مومإظب معبؿملّٝم
أوظؽ ، ّ١ماظّٔؼ ّ٤مؼرملؾملّٓون مػّٔا ماظؽملّ٦ر مو مػّٔا ماظؽملّ٦ر مإظب م غؾملمملؼهمل ماظضملمملٕم.مأنماظضملّٓممالمؼزملؿملنملم
دغؿملمملماجملّٓماظضملصملؿملّ٣متؾمملركمأزل .ّ٥م
ثؿ مان مزازاي ماٌذطقر ماحد ماٌكؿورؼـ ماظصودض مارتػع مإظب ماظلؿوء ماظعؾقو مودؽـ مععم
ؼقربوماثـ مودؿ مؼقعوًمثؿمرعدمإظبمابوئفماعوماوظؽؽ(االخرون)ماظلؿيماٌكؿورونماظصويقنم
صؼدمغشروامذرؼؿفؿمؼبماظدغقوموؼبماظعوٕماظدغققيمؼقجدمبعضمعـمغلؾماظردؾماظذؼـمسؾؿفؿم
ؼفقو مؼفوغف موبقـفؿ ماظـورقرائق معـ مػؿ معـ ماشراس ماٌؾقك مؼب مبغداد مصوغفؿ مؼـلقن مبونم
عوئؿ مؤوغ مسوعومضدمخؾًمعـذمانمغشلمبعضماوالدمؼفقومؼفقوغوموػؽذامجوءتماظروػيم
واضؾؿفؿ(  )2وحرصً مطؾؿوتفؿ مواصلدت ماخؿوعفؿ موػبدت ماظؿعوبرل مواظصؾقات موطون مغلؾم
اوظؽؽماٌرؼدؼـماظذؼـموظدوامعـمبذرةمؼفقدؼيمالنمابـماظؾذرةماظطوػرةمعومطونمظؾقفقدممعـم

(ٔ) ُِذَب :االٕؼ اٜٗب (ٓلا )١كول ٝهكد ك ٢االَٕ (ٞٛه اكٓب ٢ٛٝ ،)١أُورلؼبد اُز ٢رغبٝه
ؽوإ ًٝبٗذ اُقطٞح اال ٠ُٝك ٢اُزؾوى ٗؾ ٞاُغ٘ٞة ٝه ٍٞاُِ٤ل ١كاهٝه كً ٢زبثٜب
(اُٖبث ئخ أُ٘لائ )ٕٞ٤إٔ اٍْ ٓ٘لائ ٢عبء َٗجخ ٖٓ ٓورلؼبد (ٓبك )١كبُٔ٘لائ٤خ ه٤ٓٞخ رورجٜ
د رَٔ٤ز٘ٓ ٖٓ ْٜلا اُز ٢رؼ٘ ٢أُؼوكخ.
ثبهٗ ُْٝ ،رؤ ِ
(ٕ) كٞ٣إ ؽوإ ً٣ٞضب ،روعٔخٗ :ؼ ْ٤ثل.١ٝ
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اورذؾقؿ ماظقفقد موضد ماشرتفؿ ماظروػف مؼب مان مؼطقعقا مذفقات ماىلد موػؽذا مابؿعدوا مسـم
اظطفورةموسـماظعؼقدةمايؼي.م م
وؼب معدؼـي ماظطقىا مو تلؿك مربؾقوً معدؼـي مأذؽـدة(  )1مبلؾى معو مضوم مبفمعـ مسؿؾمؼبم
بغداد مأثـوء محؽؿفا مو ن ما ذؽـدا مدؽـ مؼب ماظطقى موطوغً مورـف موطوغً متلؿك معدؼـيم
ذؽـدا مأؼضوً م ن مصقفو مغورقرائق مو مورؼشؿل ا مو مطون مصقفو مرؼش مأعف(  )2مواحدة مأزلفم
(ضقؼؾ) .م
م
م
م
م
م
م
م
م

(ٔ) ٌّبٗل ٙاٌّ٘( ٝلَ٣ )ٙزؼَٔ اؽ٤بٗب ًِٔٞاّخ ٝاُطلَ ا ٝاُْبة ٖٓ ََٗ ًٜٞ٘رٝ ٢اُنَ٣ ١بػل
ا ٌُٜبٕ ك ٢اص٘بء اُطو٣ ًٞلػ ٠اٌّ٘لٝ ٙك ٢آَُٞو٣خ ( ٠َٔ٣اٌّبٗلٓٝ ٙؼ٘بٛب ٓواٍَ ٝك٢
االًل٣خ اٌّبٗل.)ٝ
ُ
(ٕ) ه ِ٣آٓ ٚورج ٚك٤٘٣خ  ٢ٛٝاػِ ٠أُوارت اُل٤٘٣خ ك ٢أُ٘لائ٤خ ٝرؼ٘ ٢هئ ٌ٤أ ّٓخ.
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الصابئة امليدائيوٌ والفتح العربي االشالمي
ومأردّ٢مأودوغممليمذّٕبؿملّ٘مروػهملمإظبمػّٔاماظضملمملٕمومضممللمشلممل :م
إذػ موإزفري مظؼقؼؾ ماظـورقرائل مبزي مػقؾؾمزؼقا .م جؾمأنمتلؾ معـفمسؾؿفموم
حرؼب ماظؽؾؿوت ماظ مؼؿقددت مبفو مأبـوء مسؼقدتفؿ مو ح متػعؾ مذظؽ مصلن معبقع مأتؾوعم
اظـورقرائق (  )1مدرلتدونمإظقـو.موذػؾًمروػيمذربقشمزوجيمأدوغوي( )2مومدؽـًمععمضقؼؾم
اظـورقرائل.مومتزؼـًمبزيمػقؾؾمزؼقامصشفدمبفمسشرةمعـماظـوسمومدؾؾًمعـمضقؼؾماظعؾؿم
وسؾؿؿفمومضوظًمظف":أغمملمػؿملؾّ٢مزؼّ٦ا مضّٓمأتؿملوملمبعملّٕرمملسمومضػملّ٣مظؿغملؿنملمأدمملسمايؿملمملة مضّ٦الًم
ودّٕاًموإغرملّٕػمملموأردػملؾملمملموإسؼملّ٢ممبّ٦جؾؾملممل.مِّن مرب مايؿملمملةمأردػملؿينموػمملمأغمملمضّٓمأتؿملومل".م
ظّٔظ ّ١مأخّٔ مضؿملعملّ٢م"ضّٕرمملدمملًموضػملؼملمملً موطؿنملمو وزعماظضملعملؿملّٓةماٌؽملؾضملـهملمعّ٤ماظّٕوػهملمبؿملؽملؼملمملمصمملرضؿّ٥م
اٌضملّٕصهمل" م .م
و ػؽذامغشلمإغؼلوممب ماظـورقرئق موماٌرذق مظؾؽفوغيمغؿقفيمتؾؽماظؽؿوبوتماظ م
دوغفوام بعدمذظؽمإغلؾًمػلمعـمحضرتفمصعودتمععرصيمضقؼؾمإظقفمومذػىموأدؿعودمأضقاظفم
و أغؽرماظطيدؿماظ مطوغًمعـمتعؾقؿوتفوامواظ مسؾؿؿفومظفماظروػيامعبعمطؾمعومطونمظدؼفم
ممو مأعؾؿف م سؾقف ماظروػيموأحرضفمؼبماظـورموأردؾماظـورقرائق مواٌرذق مظؾؽفوغيمضمملئالً:م
ػمملتّ٦ا ماظغملؿمملب ماظّٔي مأسشملؿملؿغمل ّ٣مأؼمملػممل ،م إحّٕضّ٦ػممل مبمملظؽملمملر م .مِّنماظّٕوػهملمزػملػملؿين محنيمطؽملوملم
أجؾملّ٢معّ٤مبضملـؾملممل .م

(ٔ) اُؼبهك ٕٞثبُل ،ٖ٣أ ٝأُئٓ٘ ٕٞأُ٘لائ.ٕٞ٤
(ٕ) اكٗٝب٤ٍ ٞٛ:١ل ا ٝهة  ٞٛٝآُٜخ اُٜٞ٤ك  ٞٛٝاُْو اُن ١رؼجل ٙاُٜٞ٤ك.

68
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

راح ماظـورقرائققن ماظذؼـ مميوردقن ماظعؼقدة مايؼي مصبؿعقن ماظؽؿى مو مدؾؿقػو مظفم
صلحرضفو مبوظـور مو ظؽـ مأوظؽؽ ماظذؼـ مطوغقا معـقدرؼـ معـ مسرق مؼفقدي(  )1مٕ مؼعقدوػومومٕم
ؼلؾؿقػومإظبمضقؼؾمومبؼلمبعضفومععفؿمحدثمذظؽمضؾؾماظػؿ ماإلديعلماٌدةمبوم86مدـي .م
وأردّ٢مػؿملؾّ٢مزؼّ٦ا(  )2م(اٌالكمجدلائؿمل)ّ٢غّٓاءـب مومإغّٔارًا مإظب ماظؽملمملصّ٦رائؿملنيماظّٔؼّ٤مطمملغّ٦ام
ؼضملؿملرملّ٦ن مؼب مغؾملمملؼهمل مذظّ١ماظضملزملّٕم" إحّٔروامثّ٣مثمملغؿملهملمإحّٔروامومأسؼملػملّ٦امصعملّٛمحلنملمطؿمملبمملتم
اظّ٦حّ٨ماظضملصملؿمل(ّ٣ماظغملؽملّٖامربممل)" م( وانمػّٔهماظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملمدؿصملّ٢مثمملبؿهملمودؿصملؾملّٕموتّٔطّٕوام
ػّٔا ماظؿقّٔؼّٕ ماظشملمملػّٕ موبّٔظ ّ١مدرلتظمل ّٝمإظب مععملمملم ماالب م و مظغمل ّ٤مأي مإغلمملن مال مؼلرلمؼبمػّٔام
اظلؾؿملّ٢مأومؼؾملؼملػملّ٥مصكملغّ٥مؼؾقىملمسّ٤ماظصملالممومدّ٦فمؼلعمل .)ّٛم
أؼؾملممل ماظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦ن ماظّٔؼ ّ٤مدؿملضملؿملرملّ٦ن محؿ ّ٧مغؾملمملؼهمل ماظّٖعمملن ماِّخرل مإغين مظغمل ّ٣مغّٔؼّٕم
أثؾؿّ٦ا موأسؼملػملّ٦ا محلنمل مػّٔا ماظغملؿمملب مو مإزل ّ٥ماظغملرمل ّٟماظضملصملؿمل ّ٣م ،مإلغ ّ٥مو معؽملّٔ مذظ ّ١ماظّ٦ضوملم
دؿؿسملمملسّٟماظرملضملّ٦بموماِّضّ٦امموماِّظلؽملهملمومدّ٦فمؼؾقىملمطّ٢مواحّٓمسّ٤مرحبهملماًمملصم،م
دّ٦فمتغملـّٕماظغملؿمملبمملتموأٌّاػنملماظّٓؼؽملؿملهملماظيتمدبّٙماظ ّٕوػهملمومأدوغممليمومبلؾؾؾملمملمدؿؾملؾّٛم
اظؽملظملّ٦سمإظب ماظصملالم.مػغملّٔامضؾّ٢ماظظملؿّّماظضملّٕبّ٨مطـّٕماظضملّٕبمومأغؾمملرىموماِّدوعؿملنيموماظؿملؾملّ٦دم
وأدمملدمملغؿملّ٦ن مو مإغعمللؼملومل ماِّضّ٦ام ،موػّٔا مسؽملّٓعممل مدػملؾومل ماظلؿملمملدة مع ّ٤مذرؼهمل مأررؾمملغّ٦سم
(ٔ ) ػٔل ٤ٜ٣ب ٜ٣بٗب ثؼ٘ اُٜٞ٤ك كبٕجؾٞا ٓ٘لائٝ ٖ٤٤هؽِٞا ٓغ اُواؽِ ٖٓ ٖ٤أُ٘لائ ٖ٤٤اُ ٠ثبثَ.
(ٕ) هُجً وصَىآٌِ ٞٛٝ :ب ٖٓ ػٞاُْ اُ٘ٞه اُؼِ٤بٓٝ ،ؼ٘ ٠أٍٝ( ٚاٛت أٓ ٝؼط ٢اُ٤ٚبء)ٞٛٝ ،
ثٔضبثخ عجوائً( َ٤جوا ُٚٝ .)َ٤٣أكٝاه ٜٓٔخ ًٝج ٤وح ك ٢اُلٌو اُلٝ ٢٘٣اُوٝؽ ٢أُ٘لائ٣ٝ .٢لػ٠
أٚ٣بً ثوٍ ٍٞاُ٘ٞه (ِّٜ٤ب اك ٜٗٞها) أ ٝثو ٍَٝاُؾ٤بح أ ٝاُؾٜ٤ِّ( ٢ب اك  ،)٢٤ٛك ٜٞاُن١
عِت اُؾ٤بح اُ ٠األهٗ ٝأىٛوٛب ٝعؼِٜب ٕبُؾخ ُقِن اإلَٗبٕ األ( ٍٝآكّ ٝؽٞاء)ٝ ،مُي
ثؤٓو ٝرَِ٤ؼ ٖٓ اُؾ ٢اُؼظَٓ( ْ٤جؼ أٍ٣ٝ .)ٚؼطٕ ٠لخ (أُقِٔ)ُٝ .ول هبّ ٤ٛجَ ىٞ٣ا
ثبُ٘ي ٍٝاُ ٠ػٞاُْ اُظالّ ُزو ٘٣ٞاُْو ٝاُْ٤طبٕ ٝمُي ثؤٓو اُؾ٤بح٣ٝ .طِن أٍ ٚػِ٠
اُٖ٤بؿخ اٌُج٤وح أُؼوٝكخ ثبٍْ (ٕجبؿخ ٌِٓب ٤ٛجَ ىٞ٣ا) ٝاُزٕ ٖٙٓ ٢ٛ ٢جبؿخُٝ .ول ّبهى
ٛنا أُالى ثؼِٔ٤خ فِن اُؼبُْ األه ٞٛٝ ،٢ٙاُنٗ ١يٍ اُ ٠ػٞاُْ اُظالّ ثؤٓو ٖٓ ِٓي األٗٞاه
اَُبٌٓ٤ُ ،٢جؼ عٔبػ اُْو ْ٘٤ُٝو ٗٞه اُؾ٤بحِ٣ٝ .وت ثـ(االثٖ اُط٤ت ،اثٖ اُؾ٤بح) ٝإ ٛنا
أُالى ٌُٓ ٚبٗخ ٓٔ٤يح كٗ ٢ل ًٞأُ٘لائ ٖ٤٤أُئٓ٘ ٖ٤ألٗ ٚؽبكع اَُالُخ اُؾ٤خ ػِٛ ٠نٙ
األهٗٝ .أُالى ٤ٛجَ ىٞ٣ا (ّ) ٤ٛجَ أُ٘ٞه  ٞٛاثٖ (اُوٝؽ٘ٓ ٢لاك  )ّ( ٢٤ٛػبهف اُؾ٤بح)
(ٌِٓب ٓبها اك هاثٞصب اُ٤ضب (ّ) هة اُؼظٔخ) ٝأٓ ٚأُالى (ٍٔ٤بد  )ّ( ٢٤ٛأّ اُؾ٤بح).
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ورّٕدوا مع ّ٤مبطملّٓاد متضملّٓدت ماِّظل ّ٤موحؿ ّ٧مظطملهمل ماظؽملمملصّ٦رائؿملني متضملّٓدت مو مػغملّٔا محغملؼملوملم
دالظهمل ماشلّٓادؼني(اظلمملدمملغؿملني(  ))1مٌّٓة مثالٔمملئهمل مودؿني مدؽملهمل مث ّ٣مرّٕدػ ّ٣مإب ّ٤ماظضملّٕب ّ٨موم
متػمل ّ١موأغؿرملّٕ معػملغمل ّ٥مو ممتؿملّٖ مذضملؾ ّ٥ممبؼملمملردهمل ماًؿمملن .موحؿ ّ٧مبضملّٓ مذظ ّ١ماظّ٦ضومل مبضملّٓ مإنم
حّٓث مػّٔا مو موضضملومل متػمل ّ١مايّ٦ادث ،مبعمل ّ٧مدؿّ٦ن مسػملؼملمملً(عضملؾّٓ) مؼب مبطملّٓاد .موحغمل ّ٣ماظضملّٕبم
اىؼملؿملّٝمومدؿملشملّٕوامسػملّ٧مبالدمومعّٕتظملضملمملتمصمملرسماظّٔؼّ٤مؼلؼملّ٦نمػمملرداعمملؼّ٨م(اظلمملدمملغؿملني)م
ومأغؿّٖسّ٦امعؽملؾملّ٣مايغمل .ّ٣م
ثؿ مٌو محدث مػذا مزفر مؼب مذظؽ ماظقضً معـ مؼدسك مأغش م بـ مدغؼو مطون معـ مذرؼيم
أررؾوغقسمو جوءمعـمعرتػعوتمأردوؼلمإظبمعدؼـيمبغدادمومدخؾقامؼبمحؽؿمربؿدمبـمسؾدمآم
اظعربلمح مطونمحؽؿفمضدمبؾغماظلؾعؿوئيمسوم(  .)2م
ثؿمأخذمعـمعدؼـيمدقفمزابوماظ متدسكماظؾصرةمومأراهمعرتػعوتمصورسمإظبمبغدادموم
أخدلمأغشمآثرامإبـماظعربلمطؿومطونمضدمأخدلمإغشمبـمدغؼومامسـمػذاماظؽؿوبماظذيمعبعفم
آبوؤها مو اظذيمتؾعفمعبقعمعؾقكماظـورقرائق موماظذيمجوءمصقفمذطرمآمصؼدمتـوضؾفمعؾقكم
اظعوٕمعـمآدممعؾؽماظدغقومحؿكما ٌؾؽمأررؾوغقسمومإظبمأغشمبـمدغؼو .مومطوغقامعبقعفؿمعـم
اٌكؿورؼـم.ثؿمأخدلهمسـمعؾؽماظلودوغق مومسـمطؾمعومطونمؼرؼدمصعؾفمععمأوالدمشرسمآم
اظعظقؿ.مومأنمالمؼض طفدماٌؾقكماظـورقرائق ماظذؼـمؼعقشقنمؼبمعـورؼمحؽؿف .م
ػؽذامؼؿقٌمأغشمبـمدغؼو م ومؼقض مأغفمظقدورؿفمضقةمعؾؽماظـقرماظلوعلموممتفدمإزلفمٕم
ؼعؿؾمبنؼذاءماٌـدائق مغؿقفيمظؾفؾوؼيماظ مضؿـًمشلؿمبعدم إضوحوتمعؾؽماظـقرماظعظقؿم
متفدمإزلف .م
و بوظـلؾي مٌو موجدتف مؼب مػذه ماظشروح مسؾك ماظؽشػ ماظعظقؿ مٕ مأجد معو مؼلووؼف مب م
عبقع معو مػق معقجقد مؼب محقزتل موهقظً موذػؾً مإظب معبقع مرؤدوء ما عي ماظـورقرائق م
اظذؼـمطوغقامعقجقدؼـ اموذوػدتمطـرلاًمعـماٌكطقروتمواظؽؿىماظدؼـقيموطؿوبوتموحبقثم
(ٔ) ؽٌْ اَُبٍبٗ ٖٓ ٕٞ٤ػبّ  ٖٙٓ – ٕٕٙة ٝ . ّ .اٍزٔو ؽٌٍٖٔ٘ٙٓ ْٜخ.
(ٕ ) اُلو ٗٝإٔ ٤ٛجَ ىٞ٣ا  ٞٛأُوٖٞك ٍ /أػوف ٓٞهغ ٛن ٙاألٍٔبء.
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حقلمادؿماظؽشػماظعظقؿ( )1م تؾ مظلمأغلمٕمأرؽبمعومؼشؾفمػذاماٌصدرماٌقثققم.م غفمعقثققم
بفمو غفمضدموجدمعـذمازعونمضدمييموإظبماالبدمعـذمبدءماظعوٕماظدغقوماظـوعـيموإظبمغفوؼيماظعوٕمم
وػذه ماظؽؿوبوت متعؾؿ ماجراء ماظعؼقدةماظصقققيموبؽؾموضقح.تعوظقؿمسـمبدءماظـقرموغفوؼيم
اظظ يم معقجقدة مؼب معـؾ مػذه ماظؽؿوبوت مطؿوبوت ماظؽشػ ماظعظقؿ موال متقجد مؼب ماي مطؿىم
اخرى موان معو مؼ عؾؿ مؼب معـؾمػذاماظؽؿوبمػقماظلؾقؾ مدؾقؾماالريحموغلخمظؾصوي مإظبم
غفوؼيماظدغقومدؾقؾماظصوي مػذامغلخمظؽؾمابـمعـمابـوءماالرؾمايؼمظؽؾمابـمعـمابـوءم
اظـطػيماظطوػرة .م
ثؿ مأن مػقؾؾ مزؼقا م(جدلائقؾ) ممتفد مازلف مأخدل ماظـورقرائق محقل مغفوؼي ماظزعـم
ا خرل .مصوظشرمدقفمؼزدادموماظؿؾقثمدقؿضوسػمطـرلاًمؼبماظعوٕم!موػذامعومػقمعؼدرمشلذام
اظزعـ.موػؽذامظـمؼرتػعمإظبماظـقرم(غزملّٟمدرػّ٣معّ٤مذؿملغملّ٢مطؾرلمذػيب)مومدقفمؼغؿرمطؾم
ذلءمؼبماظظيممومتؾؽماظػذلةمعـمحؽؿمإبـماظعربلمإظبمغفوؼيماظعوٕ.موطونمؼبمبغدادماربعؿوئيم
راؼي(ععؾد) موتلؾؿماظلودوغققنماٌؿؾؽي .موععمذظؽمبؼقًمعوئيمودؾعقن()170مراؼيمومبقًم
عـدامؼبمبغداد.ومدقفمؼزدادماإلضطفودمومتؽـر ماظؾؾؾؾيمب ماظـورقرائق امودؿؼؾماظطفورةم
وؼزدادماظؿؾقثمواظزغومواظلرضيمواًداعمدقػلدما غلون.مودقفمطبؿػلمطؾمعومػقمعبقؾ.م
و ظؽـ معـ مب ماظـورقرائق معـ مؼظ ؾ مثوبؿوً مربؿػظوً مبفذه ماظؿعوظقؿ موػذا ماظؽشػ ماظعظقؿم
درلتػعمدورعوًمؼبمدؾقؾماٌمعـ مودقشوػدمدقؿوءماجملدماظعظقؿ .م
ؼبماظعصرماظعربلمتؿضوسػماٌكؾقضوتمعـمعبقعمأغقاعماظشرمطؿومؼؽـرؾبماظعشىماظضورم
وؼـؿقمبلرسيوما ضقام موماظشعقبموما ظلـمتش ؿًمتصؾ مالمضبصكمسددػومطوظظيمماظذيم
(ٔ) اظٖ اٗ٤ْ٣ ٚو ثنُي اًُ ٠زبة ( اُق روٍو ّ٤بُ )ٚاُن٣ ١ؼبُظ اكم اُزلبٕٝ َ٤ثبٍئِخ ًض٤وح ػٖ
اُطوٝ ًٞأُؼزولاد ٞ٣هثب ُٜب ِٕخ ثبٌُْٔ كٔطٜو ّبِٓ"أٌُْ"  ٞٛاُنٔ٣ ١و ث ٚارجبع
االك٣بٕ االفو.ٟ
 ٝهل ٣ؼ٘ ٢اٌُٜبٕ -ا ١اُورو ٍ ْ٤ثبُٔبء ٝاُي٣ذ اص٘بء اُزؼٔ٤ل
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تؽوثرمومتضوس ػمومسؾؿمػقؾؾمزؼقا(:ؼبمغفوؼيماظعوٕامو ح مؼؽقنمايؽؿماظعربلمضدمأغفكم
أربعي مآالف مدـي مطؿو معدبر مظف مصوٌلق مدقلتل مبعدها مدقوتل موؼظفر مأربع مسيعوتم
(ع عفزات)مؼبماظعوٕمحؿكمأنماظطققرموا زلوكمؼبماظؾقرم تػؿ مأصقاػفومومتؾورطفمومتشفدم
ظفامؼشفدمظفماظؼرعقدمو أحفورماظؾنبمؼبماالبـقيموماظؾققتمومحؿكمزبؾقضوتمذاتما ربعم
تػؿ مأصقاػفو موتشفد مظف).و مأوض مػقؾؾ مزؼقامأطـر( :ظؽـ)مأغؿؿمأؼفو م((اظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦نموم
أؼؾملمملماِّتعملؿملمملءماظزملممليّ٦نمالمتقملعؽملّ٦امبّ٥موالمتضملؿؽملعملّ٦امدؼؽملّ٥ماغّ٥مؼعملّ٦لمظغملّ٣م(اغمملمػّ٦مآماغمملمابّ٤م
آماظّٔيمبضملـّ٥مابّ٦هماظؿملغملّ٣موؼرملّٕحمظغملّ٣ماغمملمػّ٦ماظّٕدّ٦لماِّولمأغممل مػّ٦مػؿملؾّ٢مزؼّ٦اماظّٔيمغّٖلم
ع ّ٤معػملغملّ٦ت ماظلؼملمملء مال متزملّٓضّ٦ه موال متقملعؽملّ٦ا مب .))ّ٥مأسػمل  ّ٤مظغمل ّ٣مأؼؾملممل ماظزملممليّ٦ن ماٌكؿمملرونم
وأغؿ ّ٣مأؼؾملممل ماظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦ن ماظّٔؼ ّ٤مثؾؿّ٦ا م .مأصؼملّٓوا م ؼب مػّٔا ماظلؾؿمل ّ٢ماظشملمملػّٕ ماٌؿؼملؿملّٖ مو مالم
هّٕصّ٦ا مطػملؼملهمل مواحّٓة مأو مأعّٕاً مع ّ٤مأواعّٕ مذي ماجملّٓ ماظضملصملؿمل ّ٣مذظ ّ١مأغ ّ٥مضّٓ مؼفملخّٓ مبفملؼّٓؼغملّ٣م
وضبّٕدغملّ٣مومؼؽملفؿملغمل ّ٣معّ٤ماؼّٓيمطّٕون...ومسػملّ٣مػؿملؾّ٢مزؼّ٦ا ":مومحنيمؼغملّ٦نماٌلؿملّّمضّٓمسمملدم
وسّٕجمإظب ماظلؼملمملءمومحغملؼملّ٥مدؿمللؿؼملّٕمدؿهملمآالفمدؽملهمل م صؾملّ٦مدؿملضملّٕجمومؼػملؿقّ٠مبلّٕهماِّولم
وعّ٤متػملّ١ماظظملذلةمإظب مغؾملمملؼهملماظضملمملٕمدؿّٖ ولماظرملّٕورمومتطملمملدرماظضملمملٕم،موعممل مغرملفملمعّ٤ماِّرضم
دؿملّٓخّ٢مؼبماِّرض مومعمملمػؾّٛمعّ٤ماظلؼملمملءمدؿملضملّ٦دمومؼّٓخّ٢ماظلؼملمملء .مودؿملغملّ٦نمػؽملمملكمؼبماظضملمملٕم
أ غمملس مال مؼرملؿؾمل ّ٨مأحّٓػ ّ٣معمملل مجمملره م .مودؿضملّ٦د مأحمملدؿملّٗ ماظؽملمملس مإظؿملؾمل ّ٣مو مال مميمملردّ٦نم
اًؿمملن م .مدؿملؾملؿّٓون مو مؼؿغملمملثّٕ ماظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦ن مؼب ماظضملمملٕ م .مدذلص ّٝمسؽملؾمل ّ٣مسني مايلّٓ موم
طبؿظملّ٨ماظلؿملّٟمعّ٤ماظضملمملٕم.. .مومؼغملّ٦نماِّعّٕمطؼملمملمظّ٦مأنمدػملشملمملنمأبّ٤ماظصملالمموماظّٔيمدػملشملمملغّ٥م
عّ٤مدغؿملمملماظرملؿملشملمملنمطفملغّ٥مٕمؼغملّ٤مؼبماظضملمملٕمومعضملّ٥متّٔػنملمضّ٦اتّ٥ماظيتمطمملنمميؿػملغملؾملمملمؼبمػّٔام
اظضملمملٕمإظبمأنمجمملءمأبّ٤ماظضملّٕبّ٨م(عمملرس)مومعؽملقّ٥مسالعؿّ٥مومضؿملّٓهمبؿملؼملنيماظعمللّ٣م(  .)1م

(ٔ) اُول اٍزٔو ؽٌْ اٝالك ٤ٜ٣ب ٜ٣بٗب ٍٓ٘ ٕ1خ.
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أجؾ مدققجد مأغوس مرويقن ا مو مدؿعقد ماظلؾطي مإظب مأبـوء مأدرة مايقوة ماظعظؿكم
ودقؽقغقن معمعـ مذبؿفدؼـ  .مظؽـ ماٌؾقك( )1دقـفقن ماظعصرا ممتوعوً مطؿو مصعؾ مأوائؾم
اظـورقرائققنام غفؿمأػؿؿقامبوظزراسيمضؾؾمطؾمذلءمومبندخولماٌلرةمسؾكمضؾقبماٌؾقكم.م
دقعقد معبقع ماظـوس مإظب ماظدؼـ مو مدقف مؼزداد مسدد ماظصوي مو مؼعؿ ما ريحمومؼلؿؿرم
ػبلقنمأظػمسوممبفدوءمومبدونمإضطراب .مدققوصظماظـوسمسؾكمطؾؿيمواحدةمومؼؿؽؾؿقنم
ظغيمواحدة .مظـمؼؽقنمػـوكمطرهمو حلدمومذؼوقمصقؿومبقـفؿم.مدؿزولماإلرادةماظشرؼرةمعـم
سؼقل م عبقع ماظـوسمواظشعقبمواظألظلـمووض مػذامػقؾؾمزؼقامأطـرم :مح مهدثمػذهم
اٌعفزات مح مضب ماظقضً ا مدؿؽقن مػذه ماآلآلف ماًؿلقن معـ ماظلـ معـ محص م
و غصق مأغو مؼورو مزؼقا م ن ماظعصر ما ول مطون مسصر مآغقش مآثرا مو معفؿي ممتوعوً مو متطقؼرهم
وعـقًمظلمأغومػقؾؾمؼوورمزؼقا .م

 -3العـــسام:
ال مأحد مؼعؾؿ مع ؿك مزفر ماظصوبؽي ماٌـدائققن مصقفو مسؾك موجف ماظؿقدؼدا مواظصوبؽيم
اٌـ دائققنمػؿمذعىمآراعلمسراضلمضدؼؿموظغؿفمػلماظؾغيماآلراعقيماظشرضقيماٌؿلثرةمطـرلاًمبوم
"اآلطودؼي" .م
ؼقجدؾب ماظصوبؽي ماٌـدائققن مؼب مضرى مأو مضصؾوت مج ـقب ماظعراق مسؾك مضػوف ما غفورم
وؼزاوظقن ماٌفـ ماظقدوؼي مظصـوسي ماظعدد ماظ مضبؿوجف و ماظػيحقن مواظصقودون مؼب مضراػؿم
وايدادة مواظـفورة مورـوسي مايؾل مواظؼقارب ماًشؾقيا موضد ماوف مبعضفؿ مسبق ماٌدنم
اظؽؾرلةا مواغصرصقا مسـ ممموردي محرصفؿ ماظؾدائقي ماظلوبؼي مورقروا مرـعي ماظصقوشي ماظ م
(ٔ) ٣وٖل ثبُِٔٞى ٘ٛب اٌُٜبٕ  ٝؿوً هللا أُوٖٞك ث ْٜأُ٘لائ.ٖ٤٤
 اُؾٌب٣خ رٞؽ ٢إٔ أِٗ آصوا هل أُ ٚ٤ٍٔ ْٜأِٗ ثٖ كٗوب ثبٕ ٣و٘غ أَُِٔ ٖ٤ثؤٕ أُ٘لائً ٖ٤٤بٗٞآٖ أ َٛاٌُزبة ٣ ٝوً ٚ٣زبة (ً٘يا هثب) أ ٝأً ١زبة ٓولً آفو ٓؼِ٘ب ثؤَٗٞ٤ُ ْٜا ثٞص٘.ٖ٤٤
 عبء كّ ٢وػ ٕالح (رْجٜ٤بٕ ك.)ٚ٤ -كٞ٣إ ؽوإ ً٣ٞضب روعٔخ ٗؼ ْ٤ثل.١ٝ
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احؿػظقا مبفو موحقظقػو مإظب م رـوسي مسصرؼي موبعد متزاؼد ماظـشوط ماالضؿصودي مواالجؿؿوسلم
ايدؼٌمؼبماظعراقمتقجفقا مبعقائؾفؿمرقبماٌدنماظؽ دلىمالدقؿومبغدادمواظؾصرةاموبلسدادم
طؾرلةامحؿكمخؾًماظؼصؾوتمواظؼرىمعـفؿموادؿؼرتمشوظؾقؿفؿمؼبمػوت ماٌدؼـؿ مإظبمؼقعـوم
ػذا .م
ؼؼقلم اظدطؿقرمخزسؾماٌوجدي:معـمحؼـومانمغػؿكرمبونمدؼوغيماظؿقحقدما وظبمزفرتم
ؼبمواديماظراصدؼـمومذؾفماظدؼوغيماٌـدائقيمبوغفومجقػرماظدؼوغوتمومظىماالذقوء(  )1مسبـمسـم
دؼوغوت معقحدة معقجقدة مؼب موادي ماظراصدؼـ معـ ؾ ماظدؼوغي ماظلقعرؼي مواظؾوبؾقي مواالطدؼي موم
االذقرؼي مو شرلػو معـ ماالدؼون ماظ مبوت متلثرل ماظدؼوغي ماٌـدائقيمواضق ًو مسؾقفومؼبمغصقصم
اظؽـزامربوماظقلورمتصػمػـوكمعيئؽيمعـماظعوٕماٌوديمعلقطرونمسؾكمػذاماظعوٕمومظؽؾم
طقطى معيك معودي معلرل مػذا ماظؽقطىا معـؾ مد معيك ماظؼؿر موذوعش معيك ماظشؿسم
وعيكماغؾقموظقؾوتموغرلملموسطوردموسشؿورمو ظؽـماالضقامماٌذطقرةمبدأتمتمظفمػمالءموتذلكم
سؾودةمآمعؾوركمازلفمو ػـوكمغصقصمعـدائقيمتذطرمتلثرلاتماظؽقاطىمسؾكماظؽرةما رضقيم
عـؾماظؽقاطىماظلؾعيمواالث مسشرمو ػذهماظـصقصمتـلفؿمععماظدؼوغيماٌـدائقيماظ متؼقلم
بونمعيئؽيمػذهماظؽقاطىمو اظؽقاطىمغػلفومشلومتلثرلمعؾوذرمسؾكماًؾؼماظؾشريمعـيًمسـدم
اطؿؿول ماظؼؿر مسـدعو مؼؾذر ماظرجؾ مبذرتف مؼب مزوجؿف مؼؽقن ماظقظد مبلران مدره م(وجقد مسققم
ععقي مؼبمػذاماظقظقد)موزوػرةماٌدمواىزرموطذظؽمتلثرما رض م بوظؿغرلاتماٌـوخقيمغؿقفيم
تلؾط ماظؽقاطى مسؾك ما رض( )2ا مو غلؿشفد مبلعـؾي ماخرى محقٌ متلثرتماظدؼوغيماظلقعرؼيم
بوظدؼوغي ماٌـدائقي محقٌ مػـوك موجقد مطؾؿوت ماراعقي معـؾ مطؾؿي ماظـورري(اٌيك) مايورسم
واظـورقرمؼبماٌـدائقيمتؼ وبؾفومؼبماظلقعرؼيمطؾؿيمايورسموػقماٌي كماظذيمؼلفؾمايلـوتم
واظلقؽوت مظؾـوس موطذظؽ مطؾؿي مررؼػي موتع (اظؾقً) مؼب ماٌـدائقيماؼضوًماضؿؾلًمعـمضؾؾم
(ٔ) اُؾٚبهاد االهآ٤خ ؽب٘ٙخ االك٣بٕ اُزٞؽ٤ل٣خ االهثؼخ ،فيػَ أُبعل.ٔ1ٖ ١
(ٕ) ؽو٤وخ اُٖبثئخ أُ٘لائ ،ٖ٤٤ك ٢آخ ؽبٙوح َٓ٘٤خ.ؽبٓل\ ٗياٍ ٍؼٞك.١
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اظلقعرؼ موتع ماظؾقً ماؼضوًا مطذظؽ ماجراء مرؼقس ماظؿعؿقدا مإذ مؼشؾف مظؾوسماٌـدائق م
خيلماظؿعؿقدمبوظؾؾوسماظلقعريموػقمماظردؿيمسـدماٌـدائق .م م
اضوصيمإظبماظؿشرؼعوتماضؿؾلًمعـماٌـدائق معـؾمذرؼعيماور قماظذيمتع مبوٌلوواةم
ب ماظرجؾمواٌرأةمواةؾيتمواةرعوتموتـظقؿمايقوةمبو32معودةمععظؿفومعلؿقحوةمعـم
اظػؾلػي ماٌـدائقي مضقة مجدؼدةا مطذظؽ ماضؿؾس ماظؾوبؾققن مذعرلة ماظؿعؿقد موادبذوا معـ مرأسم
اظلـيماٌـدائقيمبداؼيمظلـؿفؿماظ متؽقنمؼب مذفرممتقزموؼؼقعقنماالحؿػوالتمعـؾماٌـدائق م
وػـو ك مغصقص مطـرلة متدل مسؾك مان ماظؾوبؾق ماضؿؾلقا مسؼقدة ماٌـدائق محقل ماظشؿسم
وتوثرلػو ماٌؾوذر مسؾك ما رض م وػـوكمؼبمعلؾيمغبقرابلمؼلؿؾؿمذوراتماظعدلمعـماظشؿسم
وجعؾقامعيكماظشؿسماآلظفمشلؿ .م
مطؿو ماضؿؾس ما طدؼقن موا ذقرؼقن مذع رلة ماظؿعؿقد موشرلػو معـ ماظطؼقس ماٌـدائقيم
وغلؾقػو مشلؿمامصضيًمسـماظؾغيماآلراعقيماظقاضقيمؼبمػذهماالضقامامو ػذامدظقؾمسؾكموجقدم
اظدؼوغيماٌـدائقيمؼبمواديماظراصدؼـمعـذمصفرماظؿورؼخ.م م
رشؿماظؿضؾقؾمواظؿشقؼفمواخػوءمايؼوئؼمؼظؾماٌـدائققنمذوػداًمسؾكمػذاماظعصرماغفؿم
اػؾ محضورة موسراضي موبداؼي ماظؿقحقد موسؾودة ماظقاحد ما حد مال مذرؼؽ مظف مؼب مدؾطوغفا مؼبم
اظغربي مسـماظعراقاتشؿًما صرا دموععفؿمعـماظػضقلمظقعرصقامارؾفؿامشلؿمغؽؿىموغؽؿىم
بؾغيمبلقطيمعػفقعيمانماظغرضمػقماظؿؾق موظقسماظؾقونام ػذهماظدؼوغيماظ مطوغًمعـؿشرةم
ؼبماظعوٕماطقػمتؼؾصًمبفذاماظشؽؾا ماٌـدائققنمبـوة محض ورةمووؿعوتمضبؽؿفوماظعؼؾم
واٌعر صي مٕ مؼلؿطقعقا مان مضبوصظقا مسؾك موجقدػؿ مبوظليح موانوزاتفؿ مايضورؼي معغرؼفم
ظؾفققشماظغوزؼي .م
ػذهماظؼؾيماظؼؾقؾيم(اظصوبؽيماٌـدائققن)مٓمحؽؿؿفمؼبمبؼوئفؿاموظؽؾماالدؼونمعـػعيمعـم
ادؿؿرارمػذماظؾؼوءمالغفؿمضبؿؾقنمارث ماٌعؿؼداتماظؼدمييمعـمضؾطقفموصقـقؼقيموؼقغوغقيمإظبم
دقعرؼي موبوبؾقي مواذقرؼي مٕ مؼؿكؾقا مسـفو معع ممتلؽف ؿ مبقحداغقي ماًوظؼ ..ماغفؿ مذاطرةم
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االدؼونموحقوةماظـوسماظؼدمييماٌـلقيموظذظؽمتركماظؼدرمسؾكمعـماظرشؿمربووالتماظؿذوؼى -م
ػذهماظؾؼقيماظؼؾقؾيمطلمالمتـؼطعمدائرةماظقجقدموانماظػًماغظورماظعوٕمإظبماولمدؼـموحدمآم
وضدس ماظطؾقعي مواظؽ قن موعقز ماًرل معـ ماظشرمواظـقرماظظيم موغودىمبوظليممواٌعرصي.مػذام
اظدؼـماظؿؾشرليموضدماشؾؼمأبقاب ماالغؿؿوءماظقفمعـذمعؽوتماظلـ مبعدمطقارثموضعًمشلذهم
االدؾوبمانماسؿزازغوماظؽؾرلمبلنمؼعؿزماٌلققققنمبدؼوغؿفؿم وؼعؿزماٌلؾؿقنمبدؼوغؿفؿمصـقـم
غشعرمبوظػكرمالنمػذهماظػروعمعـمذظؽماالرؾموسبـمغعرفممتوعوًمغؼوطماالظؿؼوءمؼبماٌعؿؼداتم
ععماٌلقققيمواالديم .م
 - 4إٖــــــــــــــــساُ :
طون مؼب ما ظعورؿي ماظشؿقؼي مظؾػرس ماظلودوغق "رقلػقن" ا ماظؽـرل معـ ماآلراعق م
واٌـدائق اموشلؿمصقفومع عوبدمسدؼدةاموازدادتمأسدادػؿمؼبماظػذلةماظلودوغقيمخصقروًمؼبم
ذرقمدجؾيموضػوفماظؽرخيمواظؽورونامادؿقرـقامدؼزصقلم"سورؿيمبيدمسقيم"موا ػقازموم
اًػوجقي مواظؾلقؿ مواةؿرةا موورؾ ماٌـدائققن مإظب مبيدمسقيمم"سربلؿونمايوظقي" مؼبم
اظؼرنماظـوغلماٌقيديمسدلمسلولمبوبؾموبي دمعقدؼواموطونمأشؾىمدؽونمذقذذلمعـماظصوبؽيم
اٌـدائق امطؿومأرؾقًماظطقىم"رقىمعوثو"م أػؿمحوضرةمشلؿاموتػقضقامؼبمرـوسيماظذػىم
واظػضيموا حفورماظؽرمييماظ مطوغًموؾىمعـمممؾؽيمآراتومؼبماٌرتػعوتماإلؼراغقياموظؽـم
اظؼلؿما طدلمعـفؿماعؿفـماظػيحيموزراسيما رضموادؿقرـقا ما ػقارموضػوفما غفورموضوعقام
بؿـظقؿمضـقاتماظريمؼبمأرضماظلقاداموأدلقامشلؿمحقاضرمعفؿيمعـؾمطوقثوومودوقرا .م

- 5صــــاب٠ـــ ٛاهلـــٍد:
اغؿشرتماٌـدائقيمؼبماشلـدمسـمررؼؼم(بقدادػ)اماظذيمؼعدمأحدمأبرزمأغؾقوءمروبؽيم
حراناموضدمزفرمبلرضماشلـدموطونمػـدؼوًاموتـؾلموضولماغفمردقلمآامواغفموادطيمب م
آ موخؾؼف .موعـ ماظقاض مأن مدسقة م(بقدادػ) مأخذت معـوبعفو معـ ماظذلاث ماشلـديام
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واغؿشرت مدسقتف مسدل ماظلـد مودفلؿون مإظب م أن مبؾغً مصورس موذظؽ مؼب مأوائؾ مسفد ماٌؾؽم
(رفؿقرث).موؼؼقلماٌلعقدي:مػقم –مأيمبقدادػم –م أولمعـمأزفرمعذاػىماظصوبؽي( )1ام
وروبؽيماشلـد م ؼدسقنماظـقابًم غفؿمربطقامسؾودتفؿمبزحؾاموزحؾمذلغفماظؾؼوءمواظـؾقت.م
وػؿ ماظذؼـ مضوظقا :مبوظؿـودخ ماظذي مؼع مأن متؿؽرر مأدوار ماظقالدةموتؿؽررمإظب معوالمغفوؼيام
وضبدثمؼبمطؾمدورمعـؾمعومحدثمؼبما ولاموػذامعـؿفكماظعذاب.موانماظـقابمواظعؼوبم
ضبدث مؼب ماظدغقو مصوآلخرة مالمسؿؾمصق فو.موضوظقامبويؾقلاموؼع مأنماظشكصمرمبومهؾم
ذاتفمورمبومضبؾمجزءمعـمذاتفموذظؽمسؾكمضدرمادؿعدادماٌزاجماظشكصل .م
أعو محران مصفل معدؼـي مؼب مسلولماظعراقامسؾب رصًمعدردؿفومؼبماظؿورؼخماظػؽريمبلغفوم
عدردي موثـقيا موطوغًماٌدؼـيمذاتمأػؿقيمطدلىمٌرورمررقماظؼقاصؾمبفو.موضدماذؿؼمادؿم
اٌدؼـي معـ ماظؾوبؾقي م(حراغق) ماظ متع ماظطرؼؼ.مطؿومذؾبطرتمؼبماظؿقراةمؼبمدػرماظؿؽقؼـ:م
24ام4ام29ام 21اموضدمطوغًماٌقرـما رؾلمظمبوءماظعدلاغق ما وائؾمضؾؾمذػوبفؿمإظبم
صؾلط .مواٌرج مطـرلاًمأنمإبراػقؿموأحػودهمطوغقامعـمدؽونمأراضلمػذهماٌـطؼيمطؿومتشرلم
إظب مذظؽماظؿقراةمغػلفو(  )2اموؼبمػذاماٌرطزمسوذًماظصوبؽياموػلمطؿومؼؼقلماظشفردؿوغل:م
((ايّٕاغؿملهملمػّ٣معبمملسهملمعّ٤ماظزملمملبؽهمل))( .)3مممم م
م
م
م

(ٔ) ٓوٝط اُنٛت ،أَُؼٞك.ٕٕٔ/ٖ :١
(ٕ) ٍلو اُزٌ.ٖٕ – ٖٔ/ٔٔ :ٖ٣ٞ
(ٖ) أَُِ ٝاُ٘ؾَ ،اُْٜوٍزبٗ.ٕٔٙ/ٕ :٢
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املبخث الثالث
األضطهادات اليت مر بها امليدائيوٌ
مراحل التاريخ بدءاًً مً القرٌ االول امليالدي

 -األضطّاد الدٖين:

طون ماالضطفود ماظدؼ مأعراً م علظقصوً موسودؼوًمؼبماظعوٕماظؼدؼؿموسوٕماظعصقرماظقدطكام
وعع ما دػ ماغف مأع ؿد مأحقوغوً محؿك مزعوغـو مايوضر .موضد مغول ماٌـدائققن معـذ ماظؼدممذؿكم
أغقاع ما ضطفود ماظػؽري مواظدؼ مواظلقودل موا جؿؿوسلا مودائؿوً مؼؽقن ماظلؾى مػق مسدمم
صفؿ ميؼقؼي ماٌـدائق مبلغفؿ مأتؾوعمأضدممدؼوغيمزل ووؼيمتقحقدؼيمسؾكموجفما رضامصؾقم
أزظـوماىفؾماظدؼ ماٌقجقدمظدىمطـرلمعـماظـوسامظعرصقامحؼقؼيماظقاضعماظدؼ ماظلؿوويم
ايـقػمظؾؿـدائق اموظؼدقب روػؿمططوئػيمغودرةماتؾعًمأولمغداءمزلوويمظؾؿقحقد .م
طونمأولماضطفودمواجففماٌـدائققنمضؾؾمآالفماظلـ امح متعرضقامإظب ماضطفودم
اظقفقداموربووظؿفؿماىودةمظؾؼقوممبعؿؾقيمإبودةمطوعؾيمظؾؿـدائق اماغؿفكمبؼؿؾمأسدادمطؾرلةم
عـفؿمعـمضؿـفؿم 360م عـمسؾؿوءماظدؼـاموسؾكماثرمذظؽمػفرماٌـدائققنمدؼورػؿما وظبمؼبم
صؾلط .موضدمدونمبوظؾغيماٌـدائقيمأحداثمتؾؽماجملزرةموعومتيػومعـمػفرةمأحدماظذيم
بؼقامأحقوءام وضدماغؿؼؾًمإظقـومضؿـمإحدىماٌكطقروتماظؼدمييمظؽؿوب:م(حرقبانمطقؼـو).ممم م
ثؿمتيمذظؽمرراعماٌـدائق مععمروبؽيمحرانمواظذيمغؿٍمسـفمػفرتفؿماظـوغقيمسبقم
اىـقب .مثؿ مرراع ماٌـدائق معع ماٌلققق مؼب موضً معؾؽر معـ ماغؿشور ماٌلقققيا موعوم
أسؼى مذظؽ معـ ماضطفود مظؾؿـدائق مواتفوعف ؿ مبوشلررؼي مواظــقؼيا موبوظؿوظل ممت مإسينم
ايربماٌلقققيمضدمطؾمعـمؼـطؼماآلراعقيامعؿفؿيًمإؼوهمبوٌـدائقيامحقٌماسؿؼدوامأنمطؾم
عـمؼؿقدثماآلراعقيمعـدائل .م
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 -اسداخ ضٍْ  ً 273قبن الكسُ االٔه اهلذس ٙيف اٖساُ:

ح مجوء مإظب ماظلؾطي ماٌؾؽ ماظلودوغل مبفرام ما ول مدـي م(273م) .مصؼوم محبؿؾيم
اضطفودمذعقاءمضودػومايدلماالسظؿمظؾزرادذًم(طوردؼر)مضدماٌـدائق امإالماغفمٕمؼلؿطعم
اظؼضوءمسؾقفؿ ممتوعوًامممومادىمإظب متقضػماظؿدوؼـم متوعومظعدةمضرونموٕمغشوػدماظؿلذرلاتم
واظؽؿوبوتماٌـدائقيماالمصقؿومؼلؿكمبلوسقيم(مضققف)ماالحرازموا ذرريماظررورقي .م
إ نمععظؿماظصققنمواظؼققفماظ مسؾبـكبرمسؾقفومؼرجعمتورطبفومإظب ماظعصرماظلودوغلم
أيمعومب ماظؼرنماظـوغلمواظلودسماٌقيديموخوريمعومطؿىمعـفومبوظؾغيماٌـدائقيموبوًطم
اٌـدائل ماظذي مطُؿؾً مبف معبقع ماٌكطقروت مواظؽؿى ماٌؼددي مظؾصوبؽي ماٌـدائق مأو معوم
ؼلؿقغفؿمبصوبؽيماظؾطوئ ا موؼبماٌؿقػماظعراضلماظؿورطبلمدؿيمسشرمرقـ ًومؼعقدمتورطبفوم
إظب م اظؼرنماظلودسمواظـوغلمسشرمعقيديمسـرتمسؾقفوماظؿـؼقؾوتمؼبمعـطؼيمػقًمواظشرضوطم
وسوغيمواظؾصرةموععظؿفومعؽؿقبمبوظؾلونماٌؽلقرموظقسماظـققيموػلماظؾغيماةؽقيمظدىم
اظصوبؽيا موتؿضؿـ مػذه ماظصققن مغقس ًو معـ ما دسقي ماظ مطون معـ مؼؼؿـقفو مؼعؾؼفو مداخؾم
اظغرف موسؾك مجدراغفو ماظغرف مدقاء مطون معـ ماظصوبؽي م م أو معـ مشرلػؿ م ماظذي مؼعؿؼدونمم
بؿلثرلػومىؾىماًرلموايظموا عونمؼقجقدمعـفوماآلنمواحدفبمؼبماٌؿقػماظلقرياعؽؿقبم
بوًطماٌـدائلمالمبوظلرؼوغلمطؿومؼعؿؼدماظؾعضاموانماظصققنمواظؼققفمغقسونمعـفومعوم
ؼؾبؼرأ معـ ماظداخؾ موعـفو معومؼؼرأ م عـماًورجمطؿومانمععظؿفومؼصعىمضراءتفوم غفومطؿؾًم
بلحؾور متؿلثر مبوٌؿغرلات ماظؾقؽقي مواظظروف ما خرى موظذظؽ مضبؿوج مظؼراءتفومخدلةموادعيم
ودراؼي مطؾرلة مؼب ماظؾغي موضقاسدػو.مطؿومسـرمؼبمغػسمايؼؾيماظزعـقيمسؾكمأذرريمررورقيم
زلقًمبوٌكػقيمص ؾعدمطؿوبؿفومواريعمروظؾفومسؾكمعومطؿىمصقفومؼعودمررعفومعـمجدؼدم
طلمطبؿػلمعومطؿىمصقفوموٕمؼؾؼؽبم زوػراًمصقفومدقىمبعضما حرفماظ محػرتمبعؿؼ .م
م
م
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 -اسداخ (الكسُ السابع عػس) يف ودٍٖ ٛالعىاز ٚدٍٕب العسام:

حدثًمعذحبي م ظؾشعىماٌـدائلمؼبماظؼرنماظرابعمسشرمؼبمعدؼـيماظعؿورةموػلمعقثؼيم
ؼبمطؿوبم(اظؾقديمدراور)مبعـقان(اظصوبؽيماٌـدائق )م إذماذورواماظبمضفرماالضطفودمظؾصوبؽيام
ترعبيما ٌرحقع مشضؾونمروعلموغعقؿمبدويمؼبماظصػقيم56موم57مجوءمصقفؿو:
وعفؿومطونماالعرمصلنماظصوبؽ مؼبماظؼرونماظقدطكمصؼدمترطًماحدماظؽقارثمؼبماظؼرنم
اظرابعمسشرمروبعف ومؼبمذطرؼوتفؿمحؿكمػذهماالؼومموضدمسـرتمسؾكمتلفقؾمشلذهماٌذحبيمؼبم
غفوؼي ماحد ماالحراز ماظطؾلؿقي ماظ متػقصؿفو ماخرلاا مطؿو موجدت مغػس ماظشلء معلفؾم
ؼب (اظؿورؼخ)موػقمزبطقطمميؿؾؽفماظشقخ(دخقؾ) مضبؽلماٌكطقطمسـمعذحبيمرػقؾيمتعرضم
شلوماظصوبؽقنمؼبماىزؼرهمح مطونماظلؾطونمربلـمبـ معفديمحوطؿومسؾكماظعؿورةموطونم
ابـف مصقوض محوطؿو مسؾك مذقذذل محقٌ متعرض مبعض ماالسرابمسؾكماعرأةمروبؽقيموغشىم
اظؼؿول مواسؾـً مايرب مسؾك ماظصوبؽق مصذب ماظؽفون مواظرجول مواظـلوء مواالرػول موبؼقًم
اظطوئػفمعفقضفموبيمطفونمظعدةمدـ .

م

 -اسداخ ضٍْ  1782يف اجلٍٕب الفازض٘:

وردمذطّٕ مػّٔهمأٌّحبهملمؼبمذبػملّٓاتمجمملنمديمعّ٦رشمملنم،ماىّٖءماًمملعّٗ
) Jean de Morgan (mission scientifique en Perse
 :Volume 5م
ومسؽملؾملمملمغؽملعملّ٢مػّٔاماظؽمل :ّٙم
اٌلػملؼمل ّ٦نمؼبمبالدمصمملرسمارادوامايزملّ٦لمسػملّ٧ماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿملّ٥مظػملؼملؽملّٓائؿملنيموظغملؽملؾملّ٣مٕم
ؼؽملفقّ٦ا مبممليزملّ٦ل مسػملؿملؾملممل مال مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظرملّٕاء موال مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظلّٕض،ّ٥ظّٔظ ّ١مضمملعّ٦ام
بفملسؿعملمملل مضمملدتؾمل ّ٣م مصؿضملّٔروا مشل ّ٣ماغؾمل ّ٣مؼؿؾضملّ٦ن ماظّٓؼمملغهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مس ّ٤مرّٕؼ ّ٠ماظؿعملػملؿملّٓ مسؽملّٓم
اظعملؿملمملممبمملظشملعملّ٦سماٌؽملّٓائؿملّ٥ماظّٓؼؽملؿملّ٥مخّ٦صمملمسػملّ٧مطؿؾؾمل ،ّ٣مسؽملّٓمذاكممتمرعّ٨مضمملدتؾملّ٣ماظّٓؼؽملنيم
ؼب ماظلف ّ٤موهومل ماظؿضملّٔؼنمل ،موظغملؽملؾملّ٣مادؿؼملّٕوامؼبماغغملمملرموجّ٦دمايمطؿمملبمعؽملّٓائّ٨مظّٓؼؾملّ٣م
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وظغملّ٤ماٌلػملؼملني معّ٤ماػّ٢مصمملرس مػّٓدواماظغملـرلمعّ٤مضمملدةماٌؽملّٓائؿملنيمبمملظعملؿ،ّ٢ماظؾضملّٚمخّ٦زضّ٦ام
واخّٕون معّٖضّ٦ا ،مواحّٓ ماٌضملّٔبني ماٌؽملّٓائؿملني ممت مضشمل ّٝمارّٕاص ّ٥ماظّ٦احّٓ مبضملّٓ ماالخّٕ مبّٓءاً معّ٤م
اصمملبّٝماالرجّ٢مثّ٣ماالؼّٓي،موبضملّٚمضمملدتؾملّ٣ممتمجػملّٓػّ٣موآخّٕو نممتماحّٕاقماسؿملؽملؾملّ٣مبّ٦ضّٝم
حّٓؼّٓة محمملعؿملهمل مجّٓا مؼب ماسؿملؽملؾمل ،ّ٣مث ّ٣مبضملّٓ مذظ ّ١ممتمذحبؾملّ٣م،واظؾضملّٚماالخّٕممتماحّٕاضؾملّ٣م
احؿملمملء .م
اظؽـزبرا(ادم) ماظذي ممت مضطع مؼده ماظقؿـك معـ مضؾؾ ماٌلؾؿ ماظػرس مطون مواحدًا معـم
ػمالء ماٌلوج موضد مػرب مإظب مترطقو (ع ّ٤ماحملؿؼمل ّ٢ماٌعملزملّ٦د مسلمملل ماظضملّٕاق مؼب ماظضملزملّٕم
اظضملـؼملمملغ )ّ٨م وظؽـ مضؾؾ مػربف ماخذ مععف مغلكف معـ ماالغقوغل(اظغملؿمملب ماظّٕئؿملل ّ٨مظػملؼملّٕادؿملّ٣م
اظّٓؼؽملؿملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل)او مت مادؿـلوخف معـ مضؾؾف مرشؿ مان مؼده ماظقؿـك مطوغً معؼطقسي موػذام
(اظغملؿمملبماالغؿملمملغّ٨مػّ٦ماٌزملّٓرماظّ٦حؿملّٓماظّٔيمُأسؿؼملّٓمسػملؿملّ٥مؼبمعؽملشملعملهملماظضملؼملمملرة) .م
 اسداخ ضٍْ  1831يف ودٍٖ ٛغٕغرت:ؼبمعدؼـيمذقذذلمحصؾًمذبزرة مضؿؾمصقفوم350مرجؾمدؼـمسؾكمتؾيم(مبرجمسقورم)م
ضؾؾمأطـرمعـ( )185مسوعو موذقذذل مػل معدؼـيمحصقـيمضدمييمتؼعمسلول ما ػقازمؼبمجـقبم
إؼران موؼعقد متورطبفو مظؾؿؾؽ ماظػوردل مدارؼقش م(أو مدارؼقس)ماظؽؾرل ماظذي مسوش مؼب ماظؼرنم
اًوعس مضؾؾ ماٌقيد .موأطـر معو مميقز ماٌدؼـي معـ ماظـوحقي ماىؿوظقيمػلماظطرؼؼيماظ متصىم
بفو مضـقات ماظري مؼب ما ظـفر محقٌ متشؽؾ مذيالت متـلوب معـ ماٌـقدراتماظصكرؼيمسؾكم
ضػوف ماظـفر مظذلدؿ مظقحي مصـقي مرائعي ماىؿول .مؼعد مػذا ماظـظوم ماٌوئل ماٌدػش معـ مأروعم
إبداسوت ماظعؼؾ ماظؾشري مخوري مح مغؿكقؾ مأغف موعـذ ممتمبـوؤه مضؾؾمآالفماظلـ موحؿكم
اظققم مال مزال مؼعؿؾ مبؽػوءة معدػشي مظرلوي م40َ000ػؽؿور معـ ماظؾلوت ماظ متؼعمجـقبم
اٌدؼـي .مسـد معدخؾ ماٌدؼـي متقجد مظقحي معـ ماٌرطز ماظـؼوؼب مؼب موالؼي مذقذذلمعؽؿقبمسؾقفوم
ػذةماظقالؼيمتلدلًمؼب مزعـماظعصقرماظؼدمييموػقمعؽونمععروفمظؾؿـدائق .محدثًمعذحبيم
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ذقذذل مؼب مسوم م 1831متؼرؼؾوً مؼب مزعـ ماظؼوجورؼي(غمملصّٕ ماظّٓؼ ّ٤مذممله) مؼب مذظؽ ماظقضً مطونم
اٌـدائققنمؼلؽـقنمؼبمذقذذلمومدزصقلموطذظؽماٌـورؼماجملوورةمشلومعـؾمعدؼـيموؼسمومعيم
ثوغل .م
طونموؿعماٌـدائق مؼبمجـقبمذقذذلموبوظؿقدؼدمضربمبلؿونمؼطؾؼمسؾقفم(غورغٍم
دؿون) ماي مبلؿون ماظـورغٍموطوغًمػذهماٌـطؼيمهؿقيمسؾكمتؾمؼلؿك(برجمسقور)مظؼقوسم
غلؾيماٌوءمسـدمرعقدهموػؾقرف(  .)1م
و ؼؼولماذامدورمذكصمعـدائلمعؾؿقلمؼبماظشورعمؼؼقظقنممسؾقفماػوظلمذقذذلم(ػمالءم
اٌـدايمطـروامػـو)مبلؾىمسدممربؾيماػوظلمذقذذلمظؾؿـدائق ا موؼبمذظؽماظقضًمٕمؼؽـم
اٌوءمعؿقصراًمؼبماظؾققتمصؽون ماالػوظلمؼذػؾقنمإظب ماظـفرمٌؾهماٌوء اموذاتمؼقممذػؾًمبـًم
عـدائقيموٕمتعدمظؾؾقً(خطػً)موسـدعومذعرؽبماػؾماظؾـًمبغقوبمابـؿفؿمذػؾقامإظبمحوطؿم
اظقالؼي موابؾغقه مبوالعر .مص ووركمحوطؿماظقالؼيمرسقؿفمبوظؾقٌمس ؾكماظؾـًماٌكطقصيموظؽـم
دونمجدوىامو بعدمسدةماؼوممواثـوءموقالماحدماٌـدائق مؼبماحدماظشقارعماظضقؼي(دربقغي)م
زلعمرقتومعـمدط ماحدماظؾق قتم(سؿلماغومربفقزةمػـو).مذػىمػذاماظرجؾموابؾغماػؾم
اظؾـً مبوالعرا مصذػى ماالػوظل مإظب مايوطؿموابؾغقهممبومحدثمواسطقهمسـقانماظؾقًاموٌّوم
اردؾمايوطؿمبطؾؾفومماغؽروامذظؽ .م
بعدػوماردرمحوطؿماظقالؼيماعرامبؿػؿقشماظؾقًموضوعقامبلحضورماظؾـًماٌكطقصي.مبعدم
ػذهمايودثيمارؾ ماً يفماسؿؼمب ماػوظلمذقذذلمواٌـدائق اموبعدمعدةمحدثًمعشؽؾيم
ب مبعض ماٌـدائق موغػس ماظعوئؾي ماظ مخطػً ماظؾـً .موطدلت ماٌشؽؾي مممو مادى مإظبم
اردارمطؾرلمذقذذلمصؿقىمبوشلفقممسؾكماٌـدائق موضؿؾفؿ.مصؼؿؾمعـمضؿؾمعـماٌـدائق موصرم
اظؾعض مػورب مإظب معدؼـي م(ذووظل) مصوسطك ماػؾفو ماالعون .موراح مضققي مػذه ماجملزرة معوم
ؼؼورب م( ) 350مرجؾ مدؼـ معـ مطـزبري موترعقذي مواذؽـدي مواطـرمعـماظػمعـدائلموطونم
(ٔ ) االٌّ٘لا ٍبُْ ٍِٔبٕ اُغؾٝ ٢ِ٤اُزوٓ٤نا فبُل اُْب.١ٝ
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عؽون مضؿؾفؿ مسؾك متؾي م(برج مسقور) .موح مورؾً ماخؾور ماٌذحبي مإظب محؽقعي ماٌرطز مؼبم
رفرانا م اردرمرئقسماظقزراء(اعرلمطؾرل)مضراراًمبقضػمضؿؾماٌـدائق مواسودتفؿمإظب مبققتفؿ.م
سؾؿوًمانمحوطؿموالؼيمذقذذلمٕمؼلؿطعمانمؼقضػمػذهماشلفؿيمسؾكماٌـدائق مظؽـرةماسدادم
اٌوػفؿ مواغدالعماظػقضك.موٕمندمذطرمشلذهماٌذحبيمؼبماظؿورؼخماظػوردلموظؽـماذورمشلوم
بعضماٌمظػ مؼبمطؿؾفؿ .م
 اسداخ ضمطاُ ذلطَ بَ وّد ٙضٍِ 588 ٛـ( : )1(عّٔحبهمل مذرملذل) م غرملّٕت ماجملػملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل متّٕعبهمل ماظلؿملّٓ مغمملصّٕ مرغبّ٦ن مصيبم
اظّ٦ثؿملعملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل ماٌؾملؼملهمل ماظيت مؼعملّٓر مسؼملّٕػممل مبمملطـّٕ مع ّ٤م 540مدؽملهمل مو ماظيت متضملؿدل مذمملػّٓام
عؾملؼملمملمسػملّ٧مبضملّٚمعمملمتضملّٕضمظّ٥ماٌؽملّٓائؿملّ٦نمعّ٤ماضشملؾملمملدمومعّٔابّّمعّ٤مضؾّ٢مجرلاغؾملّ٣محؿملىملم
روتمػّٔهماظّ٦ثؿملعملهملماٌذلعبهملموماظيتمطمملغوملمخبّٛماظذلعؿملّٔامؼؾملؿملممل مبؾملّٕامماظرملؿملّْمادممؼؾملؿملمملغمملم
عمملمؼفملتّ٨مثّ٣م(ؼمملماخّ٦انمواظّٔؼّ٤متفملتّ٦نمعّ٤مبضملّٓغمملمانمسؾّٓطّ٣مدمملممؼؾملؿملمملغمملمبّٕمربّ٨مومبّٕػمملمم
طؿنملمػّٔهماظؿمملرؼّْمعّ٤مطؿمملبماظّٕبّ٨مراممزػّٕامبّٕمربّ٨مدمملممبؾملّٕاممطؽملؿملمملغّ٥ماظػملعملنملمسّٖازيموم
ػّ٦مطؿؾؾملمملمغعملالمسّ٤مطؿمملبهملمؼؾملؿملمملغمملمذؿالنمبّٕ م ربّ٨مزطّ٨مذؿالنمبّٕمربّ٨مدمملممؼؾملؿملمملمبّ٤مبّٓرم
دّٕوانمبؾملّٕانم بّ٤مادممخبؿؿملمملرمبّٕدمملممبؾملّٕاممبّٕمؼؾملؿملمملمبّٕمزعّ٨مبّٕمؼؾملؿملمملغمملمومظعملؾّ٥مبؾملرلم
اظّٔي مطؿنمل مػّٔا ماظؿمملرؼّْ مو مػ ّ٦متمملرؼّْ مدؽملهمل م( 588مػذمل) مبؿمملرؼّْ ماظضملّٕب ّ٨ماشلفّٕي موطمملنم
ايمملطّ٣ماظضملّٕبّ٨مدػملشملمملنمربلّ٤مبّ٤معؾملّٓيم بّ٤مدؿملّٓمحلمملنمعّ٤ماٌؽملشملعملهملمايماحملمملصصملهملمومطمملنم
ايمملطّ٣مؼبمذرملذلمصؿملمملضمابّ٤مربؼملّٓمؼمملماخّ٦ان ماظّٔؼّ٤متفملتّ٦نمعّ٤مبضملّٓغمملمطمملنمؼبمذرملذلمأربضملهملم
االفمبؿملوملمعؽملّٓائّ٨موماربضملؼملمملئؿملهملمتّٕعؿملّٔ يمومػبلّ٦نمطؽملّٖصّٕيماظّٔيمطمملنمسػملؿملؾملّ٣مايلمملبم
ؼضملينمطـرلؼّ٤مومتلػملشملّ٦مسػملؿملؾملّ٣موماعّٕومبعملؿػملؾملّ٣موماظّٔيمبعملّ٧معؽملؾملّ٣ماظّٔيمنّ٧مضلّ٣مػّٕبم
إظب م اىؾممللمومضلّ٣مصّ٦بماالغؾملمملرمومعؽملؾملّ٣ماربضملهملمطؽملّٖصّٕيمومواحّٓمازلّ٥مؼؾملؿملمملمرامماؼؾملمملغّ٥م
(ٔ) ؽو٤وخ االٓخ أُ٘لائ٤خ ك ٢اُجؾش ٝربه٣ـ آخ ؽبٙوح َٓ٘٤خ.ؽبٓل ٗياٍ ٍؼٞك.١
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وماظـمملغّ٨مبؾملّٕممبّٕمربّ٨مدمملممؼؾملؿملمملغّ٥موماظـمملظىملمربّ٨مبّٕػّ٣مؼؾملؿملمملغمملمبّٕمؼؾملؿملمملمزطّ٤مدمملبّ٦ريموم
اظّٕابّٝمؼؾملؿملمملمدمملممبّٕدمملممزػّٕونمومبعملّ٧مؼبماىؾممللماربضملهملماذؾملّٕمٕمؼّٔوضّ٦ماظشملضملمملم موماطػملؾملّ٣م
طمملنمعّ٤مغؾمملتماِّرض معمملتمثالمثهمل معؽملؾملّ٣مؼبماىؾممللمومبعملّ٧مواحّٓمعؽملؾملّ٣متّٕعؿملّٓامازلّ٥مربّ٨م
زطّ٨مذؿالنمبّٕمربّ٨مدمملممؼؾملؿملمملمبّٕمدّٕوانمبؾملّٕاممبّٕمادممخبؿؿملمملرمبّٕدمملممبؾملّٕاممبّٕمؼؾملؿملمملم
زطّ٨مبّٕمؼؾملؿملمملغمملمومظعملؾّ٥مبؾملرلمومععملّٓارماظّٔؼّ٤منّ٦ا معّ٤ماٌؽملّٓائّ٨ممؼبمذرملذلمػبلّ٦نمبؿملؿمملم
ضلّ٣معؽملؾملّ٣معمملتّ٦ا مؼبمبؿمل ّ٦تؾملّ٣مومحؿّ٧مؼبمايّ٦ؼّٖةمبعملّ٦امارب ّٝمدؽملّ٦اتمعمملمسؽملّٓػّ٣متّٕعؿملّٓيموم
جمملء مواحّٓ متّٕعؿملّٓي مع ّ٤مبطملّٓاد مو مضشمل ّٝمشل ّ٣معؾملّٕ مظعملؼملهمل موجمملء ماؼسملمملمإظب مطّ٢ماٌؽملشملعملهملمظعملشملّٝم
اٌؾملّٕمإظب م انموصّ٢مذرملرملذلمومضشملّٝمشلّ٣ماٌؾملّٕماؼسملمملمومضمملممبؿغملّٕؼّٗماربضملهملمسرملّٕمتّٕعؿملّٔيمإظبم
انمتّ٦صّ٧مؼّ٦مماظـالثمملءمدؽملهملمٔمملغني مومٔمملغّ٦نمومتلضملؼملمملئهملم(م988مػذملم) .م
م
م
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الصاب ٛ٠يف شوَ املػٕه
عو مسوغوه ماٌـدائققن(  )1مؼب مزعـ ماٌغقلا مصػل مدـي م( 1315معقيدي) مطون ماظؿؼقؼؿم
اٌـدائلمؼقاصؼماظؿؼقؼؿماٌقيديموأشؾىماظظـمميـؾمػذاماظؿورؼخموػقمتدوؼـماظؿؼقؼؿماٌـدائلم
صؼؾؾ مػذا ماظؿورؼخ مبـيثي مسؼقد موبعدػو مبعؼدؼـ مطوغًماٌـطؼيمتغؾلمح مدفؾًمغفوؼيم
اظليظيماالؼؾكوغقيماظ مضوعًمسؾكماظؼقةمواظؾطشمالدقؿومبلؾىماظصراعمسؾكماظلؾطيموضدم
زفرت مبداؼوتفو معع معقت ماالؼؾكون ماظـوغل م(ابوضو) مبـ مػقالطق مممو مصل ماجملولمظؿدخؾم
زسؿوءماٌغقلمصلؾىمضقومماظػؿـيماظ مأدتمؼبمغفوؼيماظعصرمإظبماغفقورهموبو خصمبعدمتلؾؿم
اظلؾطي معـ مضؾؾ ماالؼؾكون ماظؿودع م(أبق مدعقد مدـي م1313م ) موٕ مطبؾػ مورؼـوً مصؿلوبؼم
اظطوععقن مإظب مادؿغيل م اظػرري مأثر مذظؽ ماغدظعًمحربمأػؾقيمسوغًمعـفوماظطقائػمشرلم
اإلديعقيمطوٌلقققيمواظصوبؽقيمواظقفقدؼيموتعرضًمإظبماضطفوداتمسـقػيمعـمذب موضؿؾم
وتلؾقى موغفى مممؿؾؽوت مدؾى مذظؽ مإظب م رحقؾ ماظؽـرل معـ ماظعقائؾ ماٌـدائقي معـ مبغدادم
بوووهماىـقبمحقٌماالػقارماظ مطوغًمذؾفمعلؿؼرةمصرحىمبفؿمأػوظلمعدؼـيماظطقىم
وعدؼـي مضؾعي مروحل مصودؿؼر مععظؿفؿ مػـوك موسؼدوا مػـوك مسدة ماجؿؿوسوتا ماظغوؼي معـفوم
دراديمأصضؾماظلؾؾمظؿـؾقًمعقضػفؿموػقؼؿفؿماظدؼـقيموطقػقيماظؿكظػمععماظطقائػما خرىم
عـمأجؾمدرءماظعقاضىموإبعودمذؾ ماًقفماظذيماغؿوبفؿمعـمجرقباءماظقضعماٌلدوويماظذيم
خ ققبؿمسؾكماٌـطؼيمواظذيمادؿؿرمحؿكمبعدمسفدماالحؿيلماىيئريم(1337م –م)1411مم .م
(جيئر) م ػلمإحدىماظؼؾوئؾماٌغقظقيماظ مارتؾطًمجبـؽقزمخونموغولمزسؿوؤػومغػقذاًم
ظدؼفموٕمؼفدأماظقضعمإالمبعدمتلؾؿماظلؾطيمعـمضؾؾمععزماظدؼـمصشفدتماٌـطؼيمحؼؾيمعـم
اشلدوء مواالدؿؼرار موؼب مخضؿ م ا حداث مضرر ماٌـدائققن ماالػؿؿوم مبؽؾ ماظلؾؾ ماظ متدلزم
وجقدػؿ موطقوغفؿ موتورطبفؿ مودؼوغؿفؿ مصوخؿوروا معـ معـؼػقفؿ مورجوالت مدؼـفؿ موبوذروام
(ٔ) االٍزبم آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ٍلٗ.٢
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بنداعيموغلخمطؿؾفؿماظدؼـقيمواظؿورطبقيمتعقؼضوًمسـمعومتؾػمعـفومأؼومماظغزوماٌغقظلماظلوصرم
واٌدعرموضرروامأؼضوًمطؿوبيمتؼقؼؿموصؼمحلوبوت فؿماظلوبؼيموثؾؿقامصقفمأؼومما سقودمواٌـودؾوتم
اظدؼـقيموأؼومماٌؾطيتمأيما ؼوممشرلماظطؼلقيموذطروامأػؿمايقادثماظ مأًٌّمبفؿمسدلم
تؾؽ مايؼؾي ماظزعـقي موطون مذظؽ مسؾك مذؽؾ مػقاعش مذؼقبؾقا مبفو متؼقميفؿ مػذامعؿكذؼـمعـم
عدؼـيماظطقىمعرطزاًمشلؿمصؿدؼـيماظطقىمطوغًمعـذماظعفدما ظػرثلمواظعفدماظلودوغلموحؿكم
ؼبمزعـماظػؿقحوتماإلديعقيمتلؿكمظدؼفؿمعدؼـيم(ذؽـدا)مأيماظردقلمصؽؾمعـمطونمعـفؿم
حبوجي مظؾؿعورف مواظعؾقم ماظدؼـقي ماٌـدائقي مؼلوصر مإظب م تؾؽ ماٌدؼـيمظؾدراديموتؾؼك ماٌعرصيم
واظعؾؿا م ن مػذهماٌدؼـيمطوغً مبقابي ماذؾفمبوىوععيموطوغًمهؿضـمذبؿقسيمطؾرلةمعـم
اظـورقرائق مبدرجيماظرؼش مأعفم وصقفومذبؿقسيمالئؼيمعـماٌـؼػ مواظـلوخماٌفرة .م
 العــــــــــــــــسام:غول ماظصوبؽي مأغقاع مذؿك معـ ماالضطفود ماظػؽري مواظدؼ مواظلقودل مواالجؿؿوسلام
وظلًمػـومبصددمدردمظؿلرؼخمروئػيماظصوبؽيموععوغوتفومبشؽؾمطوعؾامظؽ مدقفمأتـوولم
بعضمأػؿما حداثماظؽؾرلةمواٌشفقرةمؼبمتلرؼخماظطوئػيمبفذاماًصقصمواظ مأثرتمدؾؾقوم
ـب ممبلورػوا مصلوشلو مضؾؾ مآالف ماظلـ متعرض ماظصوبؽي مإظب ماضطفود ماظقفقد مشلؿموربووظيم
إبودتفؿموضؿؾم360معـمسؾؿوءمدؼـفؿاموضدمػفر ما حقوءمدؼورػؿمامإذمدوغفوماظصوبؽيمضؿـم
إحدىمزبطقروتفؿماظؼد مييم(حرانمطقؼـوم)مبوظؾغيماٌـدائقيم.موعـمثؿمرراعماظصوبؽيمععم
اٌلقققي معـذ مبداؼي مغشلتفو مواضطفود ما خرلة مشلؿ مواتفوعفو مشلؿ مبوشلررؼي مواظــقؼيم
وبوظؿوظلمربوربؿفومطؾمعـمؼـطؼمبوآلراعقيمواتفوعفومإؼوهمبوٌـدائقيمإذمطوغًمتعؿدلمطؾمعـم
ؼؿقدثماآلراعقيمروبؽق ًومأومعـدائق ًو .م
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وطذظؽ محوشلو معع ماإلديما مإذ مسوغقا مؼب مصذلات مسصقؾي مأطدلػو مصؿقى ما عوم مأبلم
دعقدما رطكريماظذيمحرضمسؾكمسدمماخذماىزؼيمعـفؿمواسؿدلػؿمظقلقامأرقوبمدؼـم
أومطؿوبام وضدمغوشلؿمعـمجراءمصؿقاهمأضلكمأغقاعماالضطفودمواظذل  .م
واظذي مؼرؼد ماالريع مبنعؽوغف مأن مؼؾدأ معـ مطؿوب(اًراج ) ماظذي مأظػف مأبق مؼقدػم
ظؾكؾقػيمػورونماظرذقدموضبؽؿمبـػلفمسؾكماظقاضعماظذيمطوغًمتعقشفماالضؾقوتماظدؼـقيمشرلم
اٌلؾؿيام واظؽؿوبمؼعدمعـمأولمطؿىماظؼوغقنمؼبماىزؼيمواًراجمؼبماإلديم .
طؾ مػذه ما دؾوب موشرلػو مجعؾ مروئػي ماظصوبؽي متؿؿققر محقل مغػلفو موتؿكذ معـم
االػقار موحوصوت ماٌ قوه موا عوطـ ماظؼصقي مواظؾعقدة مسـ معراطز مايضورة مأعوطـ مظلؽـوػو مؼبم
ذظؽماظزعـ  .م
وحؿك مؼب مػذه ماٌـورؼ ماظـوئقي مواظؼصقي موسـد مبداؼي مغبيت ماظؿؾشرل ماٌلقققي مؼبم
اظؼرن ماظلودس مسشر ماٌقيدي مغوشلؿ معـ ماالضطفود مواظؿقرؼض مسؾقفؿ معـ مضؾؾ ماظؾعـوتم
اظؿؾشرلؼيماٌلقققيمواظ مسؿدتمإظبمهرؼضماظقاظلماظعـؿوغلمؼبموالؼيماظؾصرةمآغذاكمسؾكم
إجؾورػؿمسؾكماسؿـوقماإلديممحبفيمطقغفؿمظقلقامأرقوبمدؼـموظقلقامعـماتؾوعماٌلقققيم
طؿومطوغقامؼدسقن  .م
وذظؽ مبعد مأن متقؼـً م(اظؾعـوت ماظؿؾشرلؼي م) مبلغفؿ مالمؼدخؾقنماٌلقققيموبعدمأنم
تػوجهماٌؾشرونمبقجقدػؿمبفذهما سدادموتزعؿفؿمواظؿزاعفؿمبدؼـفؿ .م
م

 ؽبي اٌصبثئخ ادلنلائُني يف اٌؼصو احللَش يف اٌؼواق:غولماظصوبؽيماظؽـرلمعـماظظؾؿموايقػمواالضطفودمرشؿمتػوغقفؿموحؾفؿموتضققؿفؿم
ؼب مدؾقؾ مورـفؿ مدقاءمأطونمذظؽمؼبماظعفدماٌؾؽلمأوماظعفدماىؿفقريموضدموؾكمايؼدم
اظؽؾرل مواظقاض مبعد م( ماغؼيب م 8مذؾوط ماظدعقي ما دقد مسوم م ) 1963ما موطوغً محصيم
اظصوبؽي معـ ماالضطفود مطؾرلةا مو راحمضققؿفماظعدؼدمعـماظشفداءموزجمبكالفمعـمأبـوئفوم
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(عـ ماظـلوء مواظرجول مواظشققخ) مبوظلفقن مواٌعؿؼيت مظلؾى مدقودل مأو مشرل مدقودل مإذم
اسؿدل مطؾ معـ مهدث مبوظدميؼرارقي مواظؿؼدعقي موايرؼيمواٌلوواةمػقمذققسلموعؾقدموراحم
طؾمايوضدؼـمعـماظرجعقيماظدؼـقيمومعـمغبؾيما صؽورماظؼقعقيماظعربقيماظشقصقـقيمميورسم
ابشع مأغقاع ماالضطفود مواإلذالل مشلؿ م وضد ميؼً مبوظطوئػي معكدلمطؾرلةمعـمجراءمذظؽمام
وخرل مدظقؾ مػق معو مردر معـذ ماظققم ما ول( مشلقؽي ماغؼيب م 8مذؾوط) محبؼ مأحد مأبـوئفوم
اظـفؾوء ماظعوٕ ماىؾقؾ(سؾد ماىؾور مسؾد مآ) ماظؾقون ماظذي مضبؿؾ ماظرضؿ( ) 6موضد مغوظف معـم
اظؿعذؼىمواإلذاللمواظؿقؼرلماظشلءماظؽـرلامالمظذغىماضذلصفمأالمظؽقغفمروبؽقومـبمأوالموظؽقغفم
ضبىماظعراقموؼعؿؾموسؿؾمبنخيصمظف...م(متزملّ٦رمبؿملمملنمرضّ٣م()6موؼبماظؿملّ٦مماِّولمبفملدّ٣م
ذكّٙمومطمملنمطّ٢مسؼملػملّ٥مرئؿملّٗمجمملعضملهملمبطملّٓاد ،م واظّٔيمٕمتلؿػملّ٣مرمملئظملهملماظزملمملبؽهملمأيمعّٕطّٖم
عـػمل ّ٥مأو ماض ّ٢معؽمل ّ٥مأو معرملمملب ّ٥مظ ّ٥مع ّ٤معقملدلمملت ماظضملّٕاق ماظيت مزاد مسّٓدػممل ماطـّٕ مع ّ٤مآظّٟم
عقملدلهمل مووزارةمبضملّٓمػّٔاماٌؽملزملنملمإظب مؼّ٦عؽملمملمػّٔا  .موضّٓماعؿّٓماالضشملؾملمملدمواظؿضمللّٟمواظطملنبم
سػملّ٧مرّ٦المصذلةمايغملّ٣ماظضملمملرؼبمظألخّ٦ؼ(ّ٤مسؾّٓماظلالم موسؾّٓماظّٕغب.)ّ٤
وؼبمحؼؾيمحؽؿماظؾعٌموردامموجيوزتفماظ ماعؿدتماطـرمعـمػبليموثيث مسوعومـبم
غوشلؿم اظشلءما طـرمعـماالضطفودماظػؽريمواظدؼ مواظلقودلموماالجؿؿوسل .م
أخذوامحصؿفؿم عـمحروبفماظؿدعرلؼيماظؼذرةماظ مالمؼقجدمشلومأيمعدلرمأدوسمواظ م
راح مضققؿفو مذعى ماظعراق موخرلاتف ..مظؼد مزج ماظصوبؽي مبوىقش موؼب مربرضي مايروبم
عرشؿ مذبدلؼـمرشؿمهرؼؿمدؼوغؿفؿماظؼؿؾمواظؼؿولمبؽؾمأغقاسفموأذؽوظف  .دقفمأطؿػلم
بؾعضما عـؾيمواظ مالزاظًمتؿؽررمسـمعومطؿؾؿفمأسيهمعـموووزاتمحبؼمأبـوءماظصوبؽيم
اٌـدائق :
ظؼد معقردً مضدػؿ مرـقف مذؿكمعـماظذلمواظؿؿقزموروظؿفؿ مأغقاعمالمحصرمشلومعـم
اظشؿوئؿ مواظلؾوب م (ؼغملظمل ّ٨ماغ ّ٥معممل مع ّ٤مصمملبؽ ّ٨مٕ مؼرملؿ ّ٣موؼضملؿملقبّٕ ماغ ّ٥م((صيب مغغملّٗ م))أيم
((صيبمنّٗ))مأومتضعقػمأدؿماظصوبؽلمإظبمأدؿماظصقب موتصغرلهمإظبم(اظصؾق )مإععوغومـبم
بوظؿقؼرلمواظلكرؼيا موضبدثمػذامؼبماظشورعمأومؼبماٌدردياموؼزؼدمػذامؼبمحوظيمحدوثم
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أي مخيف معع مإخقاغفؿ مؼب ماظقرـ موا ميون مبوٓا مظؼد مذاضقا مذؿك مأغقاع ماظذل مواظؿؿقزم
ورؾؼً مسؾقفؿ م(ضّ٦اغني ماِّحّ٦ال ماظرملكزملؿملهمل) مظدؼـ ماظدوظي مسؾقفؿ مبقـؿو مطون مظؾطوئػيم
اٌلقققيموا ٌقدقؼيمضوغقغفوماًوصمبفو(.سػملؼملمملًمأنمظّٓؼؾمل ّ٣معؾمملدىءموضّ٦اغنيمدؼؽملؿملهملموعّٓغؿملهملم
خمملصهملمبؾمل ّ٣مٕمؼقملخّٔمبؾملممل) موٕمؼلخذوا مادؿقؼوضفؿمعـماٌـورىماظعؾقومواٌفؿيمؼبمعمدلوتم
اظدوظي.
طوغقا موعـذمآالفماظلـ (ؼزملّٕخّ٦ن)مبلغـو(:غضملؾّٓمآموظؽملمملمطؿمملبموغيب)موظؽـمؼظفرم
ب ماي موآلخر م عـمؼروجمسؽسمذظؽمعلؿغيمـبمضعػمإعؽوغقوتماظصوبؽيموخقصفوموضؾيم
سددػوم وسدمماعؿيطفومودوئؾمإسيعقيمأومضقةمتردعمعـمؼلهمشلومعؿفؿ ماظصوبؽيماٌـدائق م
بوغفؿ (مسؾدةمطقاطىمونقمم)موأخرػومؼبمسصرغومايدؼٌم(عـممللمذظ)ّ١معؼوالتمومطؿوبم(م
اٌقملرخ مسؾّٓ ماظّٕزاق مايلين) م وضد ماعؿدتمػذهماالصذلاءاتماٌشقـيمؼبمعـؿصػماظؿلعقـوتم
عـماظؼرنماٌوضلمإظبم اٌـوػٍماظدرادقيمؼبماٌدارسماٌؿقدطيمواظـوغقؼيمعـولمذظؽمعومدونمؼبم
ذرح مطؾؿي ماظصوبؽي مؼب مطؿوب(اظعملّٕآن ماظغملّٕؼ )ّ٣مظؾصػ ماظـوغل ماٌؿقدط مواًوعس ماظـوغقيام
صقؽؿىمتػلرلماظصوبؽيمسـدمورودمذطرػؿمؼبمآؼوتفمبلغفؿم(ضّ٦ممسؾّٓةمطّ٦اطنملمونّ٦م)مبدالًم
عـمأنمبمؼشورمإظب مأغفؿماعيم ضقممعـمأوائؾماٌقحدؼـمبوٓموشلؿمطؿوبموغ موأغفؿمذرطوءمؼبم
اظقرـا م وضد مأعؿد مػذا ماظؿعرؼػ ماٌددقس مإظب ماظؾؾدان ماظعربقي ماجملوورة مغؿقفي متؾودلم
اًدلاتمب ماظدولماظعربقيمؼبماٌـوػٍماظدرادقي .م
بعدمععرصيماظطوئػيممب وموردمعـمتػلرلمؼبمطؿوب(اظعملّٕآنماظغملّٕؼ) ّ٣مؼبماٌـوػٍماظدرادقيم
اغػي ماظذطر مراجعً ماظطوئػي موزؼر ماظذلبقي مواٌلموظ مسـ ماٌ ـوػٍ موظؽـ مٕ مصبدوا ماآلذانم
اظصوشقيمظطؾؾفؿا م وأدؿؿرمػذاماظؿعرؼػمؼبماٌـوػٍماظدرادقيمظلـقاتمسدؼدةمإظبمانمراجعم
وصدمطؾرلمعـماظطوئػيمرئقسماظـظوممآغذاكموطونمأولمعطؾىمشلؿمتغرلمذظؽماظؿػلرل.
وضدمعقردًماذؽولمسدؼدةمعـمأدوظقىماظذلشقىمواظذلػقىمسؾكمأبـوءمروئػيماظصوبؽيم
إلج ؾورػؿ مسؾك متغرل مدؼـفؿ  .غوػقؽ مسـ مادؿغيل مبعض مأئؿي ماىقاعع م(بؿملّ٦ت مآ م) مؼبم
اظذلوؼٍمظؾعداءمظؾصوبؽيامواظ مزاداد تمػذهماظظوػرةمؼبماظلـقاتماظعشرما خرلةمعـمبعدم
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اظلؼقط م2003ام(ؼبمخشملنملماىؼملضملهملمومبغملدلاتماظزملّ٦تموسػملّ٧ماشلّ٦اءمعؾمملذّٕة م) م وبدونمأيم
حقوءمأخيضلاعؿلذلؼـمبلدؿماظدؼـم( واظّٓؼّ٤معؽملؾملّ٣موعّ٤مأسؼملمملشلّ٣مبّٕاء)معلؿغؾ مدسؿماظلؾطوتم
أنمٕمؼؽـمبؿقجقففومغوصـ مزلقعومـبمصؿوطيمؼبمربوربيماظدؼوغيماٌـدائقيمومايطمعـمطراعيم
ععؿـؼقفو اموضدمطوغقامبلصعوشلؿمػذهمؼعطقنماظضقءما خضرموؼشفعقنمأرقوبماظـػقسماٌرؼضيم
وايوضدةمعـماىفؾيموذويماالووػوتماظؿؽػرلؼيموغبؾيما صؽورماشلداعيمعـما جفورمبعدائفؿم
وإؼذائفؿم بـوءماظصوبؽي.
وؼعؾؿماىؿقعمان( بققتمآ)مػلمظقسمصؼطمظؾعؾودةمومإ ومػلماظؾقؽيماظصوييمظؾذلبقيمسؾكم
ا ميون ماظصقق ماٌؾ مسؾك ماةؾي مواظعداظي مو ما غلوغ قي مواظليم مواظؿلوع موػل ماؼضو مـب ماٌؽونم
اٌـودىمظؾٌم اظقسلمواظذلبقيماظـؼوصقيماظ مبشرتمصقفوما دؼونمًرلماجملؿؿعوتمواظؾشرؼي ! م

وال مارؼّٓ ماالرمملظهمل مسػملؿملغمل ّ٣مظغمل ّ٤مؼب مغؾملمملؼهملمحبـّ٨مػّٔامسّ٤ماالضشملؾملمملدماظّٔيمتضملّٕضوملمظّ٥م
اظشملمملئظملهملمسػملّ٧معّٕماظضملزملّ٦رمالمزظؽملمملمغضملمملغّ٨معّ٤ماالضشملؾملمملدمعّ٤مضؾّ٢ماالدؼمملنماالخّٕىمبمملِّضمملصهملم
ظؿغملؿ ّ٣مرجمملل ماظّٓؼ ّ٤مسػمل ّ٧ماظغملؿنمل ماظّٓؼؽملؿملهمل ميّٕصؾمل ّ٣مسػملؿملؾملممل ميؼملمملؼؿؾملممل مع ّ٤ماظؿقّٕؼ ّٟموػؽملمملكم
ربمملوالتمجمملدةمظذلعبهملماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿملهملمبرملغملّ٢معؾمملذّٕمعّ٤ماٌؽملّٓائؿملهملمإظبماظضملّٕبؿملهملمظغملؽملؾملمملمهؿمملجم
إظبموضوملمرّ٦ؼّ٢مودسّ٣معمملظّ٨مطؾرلموضّٓمتّٕجّ٣مطؿمملبماظغملؽملّٖامربمملمواظؾعملؿملهملمتفملتّ٨متؾمملسمملً .م
ظّ٦متّٕعبوملمطّ٢ماظغملؿنملماٌؽملّٓائؿملهملماظؾمملظّٞمسّٓدػمملم()26مطؿمملبمظّ٦صػملوملماظشملمملئظملهملمإظب ماسػملّ٧م
اٌلؿّ٦ؼمملتموماخّٕدوملمعبؿملّٝماالظلّ٤ماظيتمتؿؾملؼملؽملمملمبمملظّ٦ثؽملؿملهملمومسؾمملدةماظغملّ٦اطنملموماظؽملفّ٦مموماغؽملمملم
خػملؿمل ّٛمع ّ٤ماالدؼمملن موايسملمملرات ماظعملّٓميهمل ،موسػملؿمل ّ٥موضضملوملمذبؼملّ٦سهمل معّ٤ماٌشملمملظنملماٌػملقهملمسػملّ٧م
اجملػملّٗمو اًرلؼّ٤معّ٤مابؽملمملءماظشملمملئظملهملماظؾّٓءمبّٓرادؿؾملمملمومربمملوظهملمتؽملظملؿملّٔماطدلمضّٓرمعؽملؾملمملموصّ٠م
جّٓ ولمزعينمالصسملػملؿملهملماظشملػملؾمملتموماذضملمملرمرئؿملّٗماظشملمملئظملهملماظرملؿملّْمدؿمملرم جؾمملرمحػملّ٦مبؿلػملؿملؼملّ٥م
غلكهملمعّ٤مػّٔهماظرملّٕوطم .م
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املبخث الرابع
تاريــخ الصابئــة احلرانيــني
حرقبان م"حراغق" :برزت معدؼـي محرقبان م"حراغق" ا ماظ متؼع مؼب ماظشؿول معـ مدقرؼيم
ايوظقيامبوظؼربمعـمس مسقلكمؼبماظرضيامطقاحدة معـ ماٌراطزماظرئقلقيمظؾقضورةماآلراعقيم
ووارثيمحضوراتماظشرقما دغكماظؼدؼؿامعـمبوبؾقيموآذقرؼيموطـعوغقيموطؾداغقيامواظؾقابيم
اظ ممتر معـ مسدلػو محضورات مصورس مواظشرق معـ مجفي موحضورات ماظققغون مواظروعون معـم
جفيماخرى امخصقروًمبعدمصؿقحوتماالدؽـدرما طدلم()323مضؾؾماٌقيداموغؿقفيمظذظؽم
برعمروبؽيمحرانمؼبماظذلعبياموأرؾققاماظـؼؾيما دودققنمظؾقضورةماظغربقيماشلؾـلؿقيمإظبم
اظدول م اظعربقيماإلديعقيمصقؿومبعداموبرسقامؼبمسؾؿماظػؾؽمواظؿـفقؿاموعـفؿمثوبًمبـمضرةموم
اظؾؿقبوغلاموظعىمسؾؿوءمروبؽيمحرانمدوراًمػوعوًمؼبمتورؼخماظـفضيماظعؾؿقيماظعربقيمؼبماظعصرم
اظعؾودلما ولامبصػؿفؿمعـماظـؼؾيما دودق مظؾػؽرماإلشرؼؼل .م
(ػوران) مغلؾيمإظبماخلمابراػقؿماًؾقؾمالغفماولمعـمبـوػومصعربًماخرلاًمومارؾقًم
حرانمومذطرمضقممآخرونماغفوماولمعدؼـيمبـقًمبعدماظطقصونمومطوغًمعـوزلماظصوبؽيمومػؿم
ايراغققنمغلؾيمإظبمربؾمدؽـوػؿمحرانمصـزحماظقفومطـرلمعـماظـورقرائق موزلقًمعدؼـيم
اظؾقوض ماي مارقوب ماٌيبس ماظؾقضوء موػذه ماظؾؼع ي ماظقادعي مطون مؼلؽـفو ماٌـدائققن مضؾؾم
غزوح معبوسوتمطـرلةمعـمعصرماظقفو..موضولماٌػلرونمسـمؼوضقتمايؿقي( ( )1اغلمعفوجرم
إظب م ربل)مومارادمبفومحرانمومضدماخؿورمػورانمػذاماٌقضعمىؿوظفمومٌرورماظؼقاصؾمصقفمب م
اظعراقموماظدولماالخرى .م

(ٔ) ٣بهٞد اُؾٔ ،١ٞطٖ . ٕٖ٘ٓ،اُطجؼخ اال.ّٔ2ٓٙ ،٠ُٝ
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موطوغً معرطزًا مظدوؼؾي م(صّٓان مارام)(  )1ماالرآعقي مصوزدػرت مصقفو ماظؾغي مواظـؼوصيم
االراعقيا موبؼقً ماٌدؼـي مربؾ مادؿفؿوم ماٌؾق ك مواالعراء مؼب ماظعفد ماالديعل موتعؿدل معـم
والؼوتفؿموماطـرمدؽوغف ومعـماظصوبؽيماٌـدائق ماظؼداعك،إذمطمملنماظؽملمملسمسػملّ٧مدؼّ٤ماظزملمملبؽهمل( )2م
ضؾ ّ٢مابّٕاػؿمل ّ٣ماًػملؿمل ،ّ٢موٕ مؼؽـ مذػوبفؿ مإظب م عدؼـي محران مدون موجقد معـمضبؿضـفؿمعـم
اخقاغفؿماظصوبؽيماٌـدائق مصكووػؿمومطوغًمػذهمػفرةمعـمسدةمػفراتمدوبؼيمضؾؾفومضؾؾم
عقيدماظـ مضبقك(ع)موماٌلق م(ع)مومطوغًمبعضمػذهماشلفراتماالخرلةمهًمرسوؼيم
(اردوانمعؾؽف)( )3ماٌؾؽماظصدؼؼمواضوعقامشلؿمعراطزمدؽـقيمػـوكموزلقًمعدؼـيمبوبؾماظلػؾكم
(اىـقبقي) مبلزل وء مروبؽقي مطؿو مؼب مرقى معوثف م"اظطقى" موعقلون مسـد مسقدتفؿ ماظقفو معـم
حرانمحقٌمتذطر م زبطقروتفؿماظدؼـقيماٌـدائقيموادؿؼؾؾؿفؿمحرانماٌدؼـيماظ مطونمصقفوم
اظـورقرئققن مبؼقودة ماردوان معؾؽف مو دخؾقا مجؾؾ معودايمايمجؾؾمعقدؼوم(اومؼلؿقغفمجؾؾم
اٌـداؼل مظؽـرتفؿ مصقف مواسؿصوعفؿ مبف مؼب موضً ماظضقؼ).وضد متعددت ماشلفرات موطون ماولم
اشلفرةماالوظبمعـمعصر(  )4م بؼقودةماٌؾؽماظػرثلماردؼونمعؾؽومحقٌمجوءتمػذهماشلفرةمعـم
عصرموغؼؾًمايضورةماٌصرؼيمإظبمحرانموضولمابـمخؾدونم(بوٌؼدعي )مطونماػؾمعصرمروبؽقيم
ثؿ مغبؾفؿ ماظروم مٌو معؾؽقػو مسؾك ماسؿـوق ماظـصراغقي مصوسؿـؼفو مبعض ماظصوبؽي مطؿو مغبؾقام
شرلػؿمعـماالعؿماجملوورةمشلؿمسؾكمذظؽموطوغً ماٌدارسمواطودميقوتماظػيدػيمضدماشؾؼًم
ؼب معصر موضد مضؿؾ ماظؽـرل معـ ماظطؾؾي ماظدارد موصيدػؿفؿ ماسؼوب ماظدؼـ ماىدؼد مؼبم
االدؽـدرؼيمؼبمعصرامو ضدمدعكماظعدؼدمعـماظػيدػيمواٌػؽرؼـمواظعؾؿوءمبوظؾفقءمإظبمحرانم
بؽؿؾفؿموعمظػوتفؿامإذ م وجدوامشلؿماخقةمؼبماظدؼـمواظعؼقدةموؼبمسومم529مماردرمجقظلؿقونم
اواعره مبوشيق معدردي(اثقـقو) ماظ مطوغًمابرزمعدارسماظػيدػيماظ مخرجقبًماظعدؼدمعـم
(ٔ) ٓولٓخ ك ٢ربه٣ـ اُؾٚبهاد اُولٔ٣خ طٔ ُٖٓ ٗ2الٍزبم  ٚٛثبهو ٗ.ّٔ22
(ٕ) اُؼوة  ٝاُٜٞ٤ك ك ٢اُزبه٣ـ ٓ ٗٙٙاُلًزٞه ٍ.ٍٚٞ
(ٖ) اُٖبثئُِ ٕٞلًزٞه ػِ٤بٕ ٓ ٝب هبُ ٚاُواى.ٙ1ٓ ،١
(ٗ) اُٖبثئخ ك ٢اُووإ ٕٝبثئخ ؽوإ َ٤ْ٤ٓ ،ربهك.ٞ٣
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اظػيدػيماظققغوغق موظؼدمتزاعـمػذاما شيقماظرزللمظيطودميقيمبلقطرةماٌلققق مدؼـقوًم
سؾك ماٌدردي ما دؽـدرؼي موان معـػقل معدردي ماثقـقو مظؾؿدؼـي مطوغً ماخر معقضع مظؾؿؼووعيم
اظققغوغقيمؼبموجفماٌلقققيموضدمػوجرمععظؿماظػيدػيمإظبمعدؼـيمحرانموضدمالقمشلؿماٌؼومم
ؼب محران ماإذ مطوغً معدردي م(اشلقؾ ) مؼب محران موػل مواحدة معـماطدلماٌدارسمؼبماظعوٕم
صضيً مسـ معدردي مغصقؾ ماٌـ ؿشرة مؼب مبيد مصورس موعدؼـي محران موضد مضدر مشلو مانمتصؾ م
سورؿي ماالعدلارقرؼي مععمرعقدمعروانمبـمربؿدمإظب مددةماًيصيمسومم127ػوم(744مم)م
وطون م ػـوك مسؾؿوء موصيدػي معـ مارقل مؼقغوغقي ماو ماراعقي مضد مػوجروا مإظب محرانا موطوغقام
ؼؿؽؾؿقنماظؾغيماآلراعقيماظ محقتمآعوشلؿموأصراحفؿموطوغقامؼؿؾعقنمدؼوغيمتقحقدؼيمدرؼيام
شلو مأدرارػو مورؼقدفوا موعـ مؼؿ مظفماالريعمسؾكمأدرارػومؼؾؾغماًيص.موطوغًمتؼؾؾم
ا تؾوعمبوحؿػوالتمخوريامأعوماٌطؾعمسؾكما درارمصقصعدمبعدماٌقتامإظب ماظعوٕماإلشللم
وؼلؽـمععماآلشلياموطوغقامميوردقنمرؼقدفؿمؼبمععوبدػؿمأومؼبماًيءمحقلماظعققنمواٌقوهم
اىورؼيم(اظؿعؿقد)م وشلؿمظؾوسمخوصمبفؿمميقزػؿمسؿـمحقشلؿ .م
والمزالموجقد مس معوءمتلؿك(س ماظذػؾوغقيمأومس ماظعروس)ماالنممؼبمجـقبمتؾم
ابقض معؼوبؾ ماحدى مابقاب معدؼـي محران ماظؿورطبقيا مواظ مطوغً متلؿك معـ مضؾؾ ماػؾم
حرانمبذمل(اٌزملؾؿممل) م مبعـكماظؿعؿقدماوماظصؾوشيموػقمرؼسمعشفقرةمبفمدؼوغيماظصوبؽيمدقاءم
اطوغقا مؼب محرانماومؼبمبطوئ ماظعراقا موؼؼولماؼضوًمان م ػذهماظع متوبعيمالبراػقؿماًؾقؾام
ػذامحلىمعوماوردهماظؽؿى م واٌمرخقنماظعربموعـفؿمابـمجؾرلا موؼرويماحدماٌشوػدؼـم
شلذاماٌؽونمبونمسقـفماىورؼيمضدمجػًمؼبمبداؼيماظؿلعقـوتمعـم(ضرن) 21موؼذطرماؼضوًمبونم
ػذهماظع مطوغًمتـؾعمبو ٌقوهماىورؼيماظلوخـيا مظذامؼؼصدػوماظـوسمعـماجؾماظشػوءمعـم
بعضماالعراضماىؾدؼيمبوظؿقدؼد .موػذامؼذطرغومبوظؼصيماٌـدائقيماٌؿقارثيماظ مترويمحقلم
وجقدماجدادماٌـدائق مؼبمعـطؼيمجؾؾقي اموطوغقامؼؿعؿدونمؼبمعقوهمدوخـيمذؿوءا .م
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و ذطرت مردوئؾ ماخقان مػذهماظطوئػي (إنمآخّٕمعمملمزلضملؽملمملمسؼملّ٤مادسّ٧مسػملّ٦مماظشملػمللؼملمملتم
وأصضملمملشلمملمممّ٤مغعملػملوملمإظؿملؽملمملمأخؾمملرػّ٣موبػملطملؿؽمل مملمآثمملرػّ٣ماظؿملّ٦غمملغؿملّ٦ن،موػقملالءمشلّ٣مسؽملّٓماظؽملمملسم
أزلمملء مزبؿػملظملهمل مصؼملؽملؾملممل م(اظزملمملبؽّ٦ن م وايّٕاغؿملّ٦ن موايؽملّ٦صّ٦ن م(أي ماِّحؽملمملف) موضّٓ مأخّٔوام
أصّ٦ل مسػملّ٦عؾمل ّ٣مس ّ٤ماظلّٕؼمملغؿملني موس ّ٤ماٌزملّٕؼني مسػمل ّ٧محلنمل مغعمل ّ٢ماظزملؽملمملئ ّٝمواظضملػملّ٦م مؼبم
اظؾػملّٓان ،ممبممل مضبّٓث مشلممل مع ّ٤ماظلؿملمملدمملت مواِّدؼمملن موضّٓ مطمملن مرؤدمملء مأوائػملؾملّ٣م
(سمملذميّ٦ن(ذؿملومل)و مػّٕعّٗ(ادرؼّٗ)) مثؿ متػرضً مجققذفؿ مإظب ماظػقـوشقرؼي موا صيرقغقيم
وا ردطقرؼيموا بقؼقرؼي .م
مو بضملّٓ موصمملة ماظؽمليب مضبؿمل ّ٧م(ع) مطؼملمملمعّٕمذطّٕهماسؿؽملّ٠مبضملّٚماظؿملؾملّ٦دماٌلؿملقؿملهملمزمملػّٕاًم
ًّ٦صؾمل ،)1 (ّ٣موطمملغّ٦ا مؼؾطملسملّ٦ن ماظؽملمملصّ٦رائؿملني مو ٕ مؼغمل ّ٤مػّٔا مجّٓؼّٓاً مسػملؿملؾمل ّ٣مصمملضشملّٕم
اظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦ن مإظب ماشلفّٕة مذبّٓداً مإظب محّٕان ماىؼملؿملػملهمل موعؽملمملخؾملممل ماظشملؿملنمل ماظّٔي مجػملنملمشلمملم
احل ّ٤ماظلغملمملن مواغسملفؾمل ّ٣مصغملّٕاً مو مسعملالً) موضّٓمػمملجّٕماظؿملؾملمملماطـّٕماظؽملمملصّ٦رائؿملنيماحملؽملغملنيم
سػملؼملؿملمملًمودؼؽملؿملمملموال م ؼزملّ٢مدرجهملمغمملصّ٦رائّ٨مربؽملّ١معمملمٕمؼغملّ٤مذطؿملمملًمعمملػّٕاًمظّٔامانؾّ٦امغلالم
ع ّ٤ماحظملمملدػ ّ٣مطمملغّ٦ام(صالدظملهملمومارؾمملء)ماذطؿملمملء ،موبّٕزوامؼبمزبؿػملّٟماٌؿملمملدؼّ٤مومعؽملؾملّ٣م(آلم
ضّٕة موآل مزػّٕون) موػّٔا معممل مؼـؾومل ماغؾمل ّ٣معّ٦حّٓون مو مظؿمللّ٦ا موثؽملؿملني مطؼملممل ماذمملرت مبضملّٚم
اٌزملمملدر مظػملؼملقملظظملني مشرل ماٌؿؾزملّٕؼ ّ٤مؼب ماعّ٦ر ماظّٓؼ ّ٤ماٌؽملّٓائّ٨ماظّٔؼّ٤مغضملؿّ٦ػّ٣مبمملظّ٦ثؽملؿملهملم .مضممللم
ثمملبومل مب ّ٤مضّٕة مايّٕاغ ّ٨مؼب مطؿمملب(ّ٥عرملمملػرلمادّٕت ّ٥م ودػمللػملهملمابمملئ)ّ٥موظعملّٓماضشملّٕماظغملـرلونم
عؽملؾمل ّ٣مان مؼؽملعملمملدوا مظػملسملالل مخّ٦صمملً مع ّ٤ماظضملّٔاب(ؼرملرل مبؾملّٔا مإظب مايمملدثهمل ماظيت مادػمل ّ٣مصؿملؾملمملم
اظغملـرلون مسؽملّٓعممل معّٕ ماٌفملعّ٦ن مبؾمل ّ٣م28ػذمل933/م) ،ماعممل مآبمملؤػ ّ٣مصعملّٓ ماحؿؼملػملّ٦ا معممل ماحؿؼملػملّ٦ام
بضملّ٦غ ّ٥متضملمملظب م ونّ٦ا مبؾلمملظهمل ،موٕ متؿّٓغّٗ معّٓؼؽملهمل محّٕان مػّٔه مآٌّؼؽملهمل ماٌؾمملرطهمل مبسملاللم
(ٔ) اُٖبثئخ ٖٓ ظٜٞه االٍالّ ؽزٍ ٠و ٛٞاُقالكخ اُؼجبٍ٤خ ،اُلًزٞه اؽٔل اُؼل ،ٔٛ ،١ٝاُوبٛوح،
ٕٕٓٔ.
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اظؽملمملصّٕةمضشملضملمملًمصؽملقّ٤ماظّ٦ارثّ٦نمواٌّ٦روثّ٦نمظػملزملمملبؽهملماٌؽملؿرملّٕةمؼبماظّٓغؿملمملمصمملظّٔيمضبؼملّ٢مبّٕجمملءم
وثؿمل ّ٠ماثعملمملل ماظزملمملبؽهمل مؼضملّٓ مذا مح ّٜمدضملؿملّٓ .مظؿملومل مذضملّٕي مع ّ٤مسؼملّٕ ماٌلغملّ٦غهمل موابؿؽملّ٧م
آٌّن،اظؿملّٗ مخدلة ماظزملمملبؽهمل موعػملّ٦طؾمل ّ٣مع ّ٤مادّٗ مإٌّاصلمل مواالغؾملمملر مواظعملؽملّ٦ات موع ّ٤مذّٕحم
اظضملػملّ٦م ماظطملمملعسملهمل؟ مٌ ّ٤موػملومل ماالظّ٦ػؿملهمل ماٌػملعملؽملهمل مظػملغملؾملمملغهمل مواٌضملػملؼملهمل مظػملؼمللؿعملؾالت ماال مٌرملمملػرلم
اظزملمملبؽهمل..؟مصؾملّ٣ماظّٔؼّ٤ماوضقّ٦امذظّ١مطػملّ٥موطؿؾّ٦امسّ٤مرنملماظؽملظملّ٦سموخالصؾملمملموظعملؽملّ٦امطّٔظّ١م
رنمل ماالجلمملد م موعػملقملوا ماظّٓغؿملممل ماسؼملمملالً مصممليهمل موحغملؿملؼملهمل ،مػ ّ٨مدسمملعهمل ماظظملسملؿملػملهمل مصػملّ٦ال مسػملّ٦مم
اظزملمملبؽهملمالعلوملماظّٓغؿملممل مضظملّٕاءمصمملرشهملمعؿعملؾػملهملمؼبماظضملّ٦ز)) .م
 ٖػري ِرا الٍص التازخي٘ إىل عد ٚسكاٟل ِ٘: اسؿزاز ماظصوبؽل م مايراغل ممبوضقفا مواصؿكوره مبوغؿؿوئف ماظدؼ موبلرقظف ماظليظقي مؼبم
زعـ مبدأ مؼؿداسك مصقف مذظؽ ماظصرح معـ ماجملدا موأسؾـ ماظؽـرلون مسـ ماديعفؿ م(ظعملّٓم
اضشملّٕ ماظغملـرلون مان مؼؽملعملمملدوامظػملسملاللمخّ٦صمملًمعّ٤ماظضملّٔاب )مبعدمانمحوصظقامسؾكمرفورةم
حرانمعـماظدغسموضيلماظـوررة(اٌلقققي)معدةمعـماظزعـ .م
 اظؿلطقد مسؾك موحدة مدؼوغي ماظصوبؽي م(ايّٕاغؿملهمل مواٌؽملّٓائؿملهمل) مبؼقظف(سب ّ٤ماظّ٦ارثّ٦نم
واٌّ٦روثّ٦نمظػملزملمملبؽهملماٌؽملؿرملّٕةمؼبماظّٓغؿملممل) .م
 وؼشرلماظـصمإظب ماٌقروثماظققغوغلماظذيمورثفماظصوبؽيمعـمطفوغيمتـؾهمسـماٌلؿؼؾؾمم
وحؽؿيم ورىمظؾـػقسمورىمظيجلودمومظقالمسؾقعفؿم علًماظدغقومضػراءمصورشيمعؿؼؾؾيم
ؼبماظعقزمواىفؾمموإظب مذظؽماذورماٌلعقديمسـدعومدسوػؿم(سّ٦امماظؿملّ٦غمملنم،موحرملّ٦ؼهملم
اظظملالدظملهملماٌؿعملّٓعني) .م
و ظؽؿوبوت ماٌلعقدي مسـ مسؼوئد مروبؽي محران مأػؿقي مبوظغي ما مذظؽ مأن ماٌلعقديم
إضذلبمعـفؿمومزارمععوبدػؿمامومربطؿفمأواررماظصداضيمبعوٕ محراغلمعـفؿمؼدسكمعوظؽمبـم
سؼؾقن امترجؿمظفمبعضوًمعـماظـؼقشماظققغوغقيمسؾكمجدرانمػقوطؾفؿمامؼؼقلماٌلعقديم - :م
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((وشلّٔه ماظشملمملئظملهمل ماٌضملّٕوصهمل مبممليّٕاغؿملني مو ماظزملمملبؽهمل مصالدظملهمل ،مإالمأغؾملّ٣معّ٤محرملّ٦ؼهملم
اظظملالدظملهمل مو مسّ٦اعؾمل ّ٣مع ؾمملؼؽملّ٦ن مًّ٦اص محغملؼملمملئؾمل ّ٣مؼب معّٔاػؾؾمل ، ّ٣مو مإمنممل مأضظملؽملمملػ ّ٣مإظبم
اظظملالدظملهملمإضمملصهملمدؾنملمالمأضمملصهملمحغملؼملهمل،مِّغؾملّ٣مؼّ٦غمملغؿملهمل،مومظؿملّٗمطّ٢ماظؿملّ٦غمملغؿملنيمصالدظملهمل،م
إمنممل ماظظملالدظملهملمحغملؼملمملؤػ .ّ٣م ورأؼوملمسػملّ٧مبمملبمذبؼملّٝماظزملمملبؽهملممبّٓؼؽملهملمحّٕانمعغملؿّ٦بمملًمعّٓضهملم
اظؾمملب مبمملظلّٕؼمملغؿملهمل مضّ٦الً مِّصالرّ٦ن  ،مصلّٕه معمملظ ّ١مب ّ٤مسعملؾّ٦ن مو مشرله معؽملؾمل ّ٣مو مػ :ّ٦م((عؽبّ٤م
سؽبّٕؽبفؽب مذاتؽبّ٥ؾب متؽبفملَظ ))ّ٥مو مضّٓ مضمملل مأصالرّ٦ن :م"اِّغلمملن مغؾمملتمزلمملوي،موماظّٓظؿملّ٢مسػملّ٧مػّٔامأغّ٥م
اظؿرملؾؿملّ٥ماظرملفّٕةماٌؽملغملّ٦دهملمأصػملؾملمملمإظبماظلؼملمملءمومصّٕوسؾملمملمؼبماِّرض" .م
وحلى ماظشفودة ماٌؾوذرة ماظقاردة مؼب م(عّٕوج ماظّٔػنمل) مصوٌؽون ماظذي مطوغً معدضيم
عدخؾف مهؿؾ مبوظـؼش ماظلرؼوغل ماظؼقل م – ماةقري مؼب ماىزء ماالول معـ(أظلؿملؾؿملمملد) مطونم
ؼؼول مسـف مبوظؾغي ماظعربقي(:ذبؼمل)ّٝا موترعبفو مبوؿؽون ماجؿؿوع م موػذا مػق ماٌعـك مايرؼبم
ظؾؽؾؿي .مأعومبوربقلمدوعقـورمصؽونمضدمترعبفومبو(ععؾد) امعؿلثراًمدونمذؽمبؽقظلـاموطونم
طقظلـ مضد ماغدصع مإظب م ػذه ماظذلعبي مدون مدقاػو م مالن مابـ ماظـدؼؿ مؼب محدؼـف مسـ ماسقودم
اظصوبؽيمأوردماؼضوًمعومأرؾؼمسؾقفمادؿم(ذبؿع )موطوغًمتؼدممصقفمؼبم/ 3/ماؼؾقلموجؾيمدؼـقيم
سؼىماالغؿفوءمعـماظعقد:مؼبمذظؽماظققمامطوغقامؼضققنمبـؿوغقيمغبينمذطقر .مدؾعيمعـفوم
ظيشلي موواحد مظؾربلسلول]ا مثؿ مؼلطؾقن مؼب مذبؿعفؿا موبوظـلؾي مظؾعوٕ ماظرودلام
صوظو(ذبؼمل)ّٝػقماظذيمطوغقا مؼلطؾقنمصقفميؿماالضوحلماٌؼددفامواظذيمطونمبوبفماًورجلم
ضبؿؾ مغؼشوً مؼذطر مبـػس مععؾد م(دظػ)ا معو مطون مظف مان مؼؽقن ماال( :ذبؿع) مػل معرادفم
ٌعؾد( .)1م م
إ ن مذبؿع ماظلعقدي ماظذي مهؿؾ معدضي مبوبف ماًورجل مضقالً ماصيرقغقوً معوثقراً مظقسم
دقىماٌؽونماظذيمطونمصبؿؿعمصقفمصيدػيمحّٕانم.موذؾملمملدةمعّٕوجماظّٔػنملمحمملزلهملمحّ٦لم
(ٔ) ٕبثئخ هوإ ٕٝبثئخ ؽوإ َ٤ْ٤ٓ ،ربهاك.ٞ٣
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ػّٔهماظؽملعملشملهملمصمملٌلضملّ٦ديمؼزملّٟمايّٕاغؿملنيمؼبمعبمملسؿنيم:معبمملسهملماظظملالدظملهملمايرملّ٦ؼنيممايم
ع ّ٤ماظشملؾعملهمل ماظّٓغؿملممل مواظضملّ٦ام موػقملالء مػ ّ٣ماتؾمملع ماظّٓؼمملغهمل ميّٕان موعبمملسهمل مايغملؼملمملء مبمملٌضملؽملّ٧م
اظّٓضؿمل ّ٠م،موػقملالءمػّ٣مورثهملمصالدظملهملماظّٕومم.موؼّ٦ضّّماٌقملظّٟم.م(وغعملّ٦لمسؽملؾملّ٣محغملؼملمملءمصالم
غضملينمبّٔظّ١مايغملؼملهملمالمشرلموامنمملماٌزملّٓرماظّٔيمصّٓروامسؽملّ٥مالغؾملّ٣مرومموطّ٨مؼسملّٕبمعـالم
سػمل ّ٧ماٌلؿّ٦ى ماظّٕصؿمل ّٝميغملؼملمملء ماظّٕوم مؼب محّٕانمؼّ٦ردماٌلضملّ٦ديماغّٔظّ١ممعمملمضّٕأه مسػملّ٧مبمملبم
ذبؼملضملؾمل ّ٣موؼؽملشملػملّ٠معؾمملذّٕةمسػملّ٧مدؾؿملّ٢مأدؿكالصماظؽملؿؿملفهملماظؽملؾملمملئؿملهملممؼبمسّٕضمدبزملزملّ٨م
ظػملظملػمللظملهملماظؿملّ٦غمملغؿملهملم.مو ضؼملّ٤معـّ٢مػّٔاماظلؿملمملقمالمميغملّ٤مظغملػملؼملهملمذبؼملّٝمانمتّٓلماالمسػملّ٧معغملمملنم
زبزملّٙمإل مجؿؼملمملعمرجممللماظ ظملغملّٕم.موميؿملّٖماٌلضملّ٦ديممتؿملؿملّٖاًمطمملعالًماعغملؽملهملماظضملؾمملدةماومعضملمملبّٓم
اظّٓؼمملغهمل ماظرملضملؾؿملهمل مس ّ٤ماجملؿؼمل ّٝماظّٔي مصبؿؼمل ّٝمصؿمل ّ٥مايغملؼملمملء ماظّٕوم مواعممل مبزملّٓد ماٌضملمملبّٓم
صؿملضملذلف ماغ ّ٥محني ماجّٕى معّٕاجضملهمل معّٕوج ماظّٔػنمل ماي مؼب م336ػذمل م /م947م مٕ مي مؼّ٦جّٓم
دّ٦ى معضملؾّٓ موحؿملّٓ موػ ّ٦معضملؾّٓ مؼلؼملّ٦غهملمعؿملػملشملؿملهملمموعّ٦ضضمل ّ٥مداخّ٢معّٓؼؽملهملمحّٕانمضّٕبمبمملبم
اظّٕضهمل ،م مواعممل مإٌّطّٖ ماظـمملغ ّ٨مظػملقّٕاغؿملهمل ماظّٔي مطمملن معمملؼّٖال مضؿملّٓ ماظضملؼمل ّ٢مصؾمل ّ٦مععملّٕ ماظزملمملبؽهملم
اظّٕوم ماي ماالصالرّ٦غؿملني موؼغملّ٦ن معضملؽمل ّ٧مذبؼمل ّٝمؼب مػّٔا ماجملمملل مػّ٦ماطمملدميؿملهملمواٌغملمملنماظّٔيم
رػملنمل ماٌلضملّ٦ديمانمؼرملّٕحّ٦امظّ٥ماظؽملعملّ٘ماظلّٕؼمملغّ٨ماظّٔيمطمملنمؼّٖؼّ٤معّٓضهملمبمملبّ٥مٕمؼغملّ٤ماالم
اطمملدميؿملهمل محّٕان ماالصالرّ٦غؿملهمل مواوظؽّ١ماظّٔؼّ٤مراصعملّ٦اماٌلضملّ٦ديماثؽملمملءمضؿملمملعّ٥مبّٖؼمملرتهملمطمملغّ٦ام
اسسملمملءمتػملّ١ماالطمملدميؿملهملماعمملمعمملظّ١مبّ٤مسعملؾّ٦نماظّ٦اردمذطّٕهمطؼملذلجّ٣مذظّ١ماظؽملعملّ٘مصؾملّ٦محلنملم
ط ّ٢ماظصملّ٦اػّٕ مرئؿملّٗ ماالطمملدميؿملهمل موؼّٔطّٕ ماٌلضملّ٦دي مصؿملؼملممل مؼّٔطّٕ م ماغ ّ٥مادؿّ٦ضق ّ٥مسّ٤مبضملّٚم
اٌلمملئّ٢ماظؿكزملزملؿملهملمواظؿمملرطبؿملهملمبزملّٓدماظظملػمللظملهملماظؿملّ٦غ مملغؿملهملمواثؽملمملءمػّٔاماالدؿؿملسملمملحمسػملّ٣معّ٤م
عمملظّ١مبّ٤مسعملؾّ٦نموعّ٤مشرلهمعؽملؾملّ٣مايمعّ٤مبمملضّ٨مصالدظملهملمآٌّردهملماغؾملّ٣مطمملغّ٦امؼّٕصسملّ٦نمرصسملمملًم
ضمملرضملمملًمرعملّ٦سماالضمملحّ٨مواظضملّٕاصهملمظّٓىمايّٕاغؿملنيموطّٔظّ١ماالحؿظملمملالتماظؾمملرؽملؿملهملمواظلّٕؼهمل .م م
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إ نماٌلضملّ٦ديموايممللمػّٔهمميؿملّٖمطّ٢ماظؿؼملؿملؿملّٖمبنيماظّ٦ثؽملؿملنيماظضملمملدؼنيمؼبمحّٕانموبنيم
اظظملالدظملهملمايّٕاؼنيموعمملماػؿؼملمملع ّ٥م بضملّٕضمظعملمملئّ٥معّٝمعمملظّ١مبّ٤مسعملؾّ٦نماالمأنمػّٔهماظرملكزملؿملهملم
طمملنمشلمملمعّ٦ضّٝمودػملشملؿ ّ٥مؼبمآٌّردهملموالمؼرملؾملّٓمخدلماٌلضملّ٦دي مذاكمسػملّ٧مذبّٕدمأنمصػمللظملهملم
اوظؽ ّ١ماظزملمملبؽهمل ماٌّٖسّ٦عني مؼب محّٕان معزملّٓرػممل مع ّ٤ماالصالرّ٦غؿملهمل مايّٓؼـهملموهّٓؼّٓاًمِّصسملّ٢م
عمملوصػملومل ماظؿمل ّ٥مع ّ٤متزملّ٦رات موامنممل مؼغملرمل ّٟمظؽملممل مسالوة مسػمل ّ٧مذظ ّ١ماظّ٦ج ّ٥ماظـمملغ ّ٨مؼب متػملّ١م
اظظملػملل ظملهمل مصؾملّ٦الء ماٌظملغملّٕون مايّٕاغؿملّ٦ن مطمملن مشل ّ٣ماسؿملمملدػ ّ٣ماظضملمملعهمل موصػملّ٦اتؾمل ّ٣موصؿملمملعؾملّ٣م
وغصملمملعؾمل ّ٣ماظطملّٔائ ّ٨م وعـ ّ٢مػّٔه ماظرملضملمملئّٕ ماظزملضملؾهمل مؼب ماثؿملؽملممل مبّٕوطػملّٗ موداعممل مدغملؿملّ٦س موؼبم
ادغملؽملّٓرؼهملماعّ٦غؿملّ٦سمو ماوٌؾؿملّ٦دورمصضملّ٦بؿؾملمملمؼبمبطملّٓادماظضملؾمملدؿملنيماؼسملمملمحؿملىملمادؿعملّٕمصؿملؾملمملم
بضملّٓ مذظ ّ١مثمملبومل م ب ّ٤مضّٕه مطمملن مميغمل ّ٤مبغمل ّ٢محّٕؼهمل ماظعملؿملمملم مبؾملممل مؼب محّٕان مؼب مود ّٛماجؿؼملمملسّ٨م
طمملغومل معمملتّٖال مسػمل ّ٧مضؿملّٓ مايؿملمملة مسػملّ٧مععملّٕبهملمعّ٤معضملؾّٓمربّٓدمعضملؾّٓماالظّ٥مضؼملّٕموػّ٦ماٌضملؾّٓم
اظّٔي مٕ مؼؿّ٦ض ّٟمغرملمملر ّ٥مابّٓاً معؽملّٔ ماظضملؾملّٓ مايّ٦ري موطمملن مػقملالء ماالصالرّ٦غؿملّ٦ن ماظّٔؼّ٤م
ؼضملؿملرملّ٦نمحؿملمملةمعبمملسؿملهملمداخّ٢معّٓردؿؾملّ٣مؼلؿشملؿملضملّ٦نماالغزملّٕافمسػملّ٧معؾملّ٢مإظب ممممملردمملتؾملّ٣م
ؼب مهسملرل ماالشلهمل معـػملؼملممل مطمملغومل متعملسمل ّ٨مب ّ٥مصػمللظملؿؾمل ّ٣موطمملن ماًشملفمل ماٌؽملصملّ٦ر مسؽملّٓ ماٌقملظظملنيم
اظضملّٕب م – موسػملّ٧مخشملمملػّ٣مدمملرماالدؿرملّٕاقماظطملّٕبّ٨مػّ٦ماًػملّٛمهوملماظضملؽملّ٦انماظزملمملبؽّ٨مبنيم
ذضملمملئّٕ مػقملالء ماظظملالدظملهمل موبني مذضملمملئّٕ مابؽملمملء معّٓؼؽملؿؾمل ّ٣ماظّٔؼ ّ٤مطمملغّ٦ا مؼعملزملّٓون ماٌضملمملبّٓ مصمملم
خؿػملشملوملمسعمل ؿملّٓةمػقملالءمبّٓؼمملغهملماوظؽّ١ماعمملماظغملمملتؾمملنماظّ٦حؿملّٓانماظػملّٔانموؽملؾمملمػّٔاماًػملّٛمصغملمملنم
احّٓػؼمل مملمصؿملػمللّ٦صمملًمواظـمملغّ٨مدمملئقمملً:ماظغملؽملّٓيمواٌلضملّ٦دي موطالػؼملمملمعّ٤مبالدمعمملمبنيماظؽملؾملّٕؼ .ّ٤م
موطمملغوملمعضملػملّ٦عمملتماظظملؿملػمللّ٦فمعلؿعملمملةمعّ٤معزملّٓرمثعملهملمالنمععملّٓعؾملمملموتػملؼملؿملّٔهمؼبماظّ٦ضوملم
غظملل ّ٥ماظلّٕخل ّ٨مطمملن مؼؿغملمملتنمل مع ّٝمثمملبومل م ب ّ٤مضّٕة مواعممل معضملػملّ٦عمملت ماظلمملئّّ مصػملؿملّٗ معمملم
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ؼسملمملػؿملؾملممل مضؿملؼملهمل ماذ ماغؾملممل مرج ّٝماظزملّٓى ماٌؾمملذّٕ مٌممل مطمملغومل موعمملتّٖال مسػملؿمل ّ٥مؼب ماواد ّٛماظعملّٕنم
اظّٕاب ّٝمظػملؾملفّٕةمعّٓردهملمحّٕانماالصالرّ٦غؿملهمل.م م
و مبطؾقعي مايول مصو ن مايرغوغقي مؼعدون معـ مب متؾؽ ما ضقام ماظ مأرؾؼ مسؾقفؿم
اٌلؾؿقنمظؼىماظصوبؽيمومععمذظؽمصونمػـوكمسددًامعـما دظيماظ متـؾًمأنمايراغقيمطوغقام
ؼدسقنمبوظصوبؽيمض ؾؾمسصرماٌوعقنمؼلتلمسؾكمرادفو:

م

أوالًم :م اظصوبؽلمايراغلماظذيمطونمعلموالًمسـمدؼقانماًومتمؼبمأؼومماظقظقدمبـمسؾدماٌؾؽم
وماظذيمطونمؼدسك(ذضملؿملنملماظزملمملبؽ.)ّ٨
ثمملغؿملمملًم:مصؿقىمأبلمحـقػيماظـعؿونمؼبمسصرمأبلمجعػرماٌـصقرمؼبمذلنمروبؽيمحرانمومجقازم
أخذماىزؼيمعـفؿ .م
ثمملظـمملًم:معمملمجمملءمسؽملّٓماظزملظملّٓيمؼبمتّٕعبهملمغبمملدمسفّٕد(،ضممللمخػملّٟمبّ٤ماٌـؽملّ٧مطمملنمصبؿؼملّٝم
بمملظؾزملّٕةمسرملّٕةمؼبمذبػملّٗمالمؼضملّٕفمعـػملؾملّ٣م:ماًػملؿملّ٢مبّ٤مأغبّٓمصمملحنملماظضملّٕوض،م
دين موماظلؿملّٓمايؼملرليماظرملمملسّٕ مراصسمل ّ٨موصمملحلمبّ٤مسؾّٓماظعملّٓوس مثؽملّ٦ي مودظملؿملمملنمبّ٤م
ذبمملذ ّٝمصظملّٕي موبرملمملر مب ّ٤مبّٕد مخػملؿمل ّٝمعمملج ّ٤موغبمملد مسفّٕد مزغّٓؼ ّ٠مواب ّ٤مراسم
اىمملظّ٦ت ماظرملمملسّٕ مؼؾملّ٦دي موأب ّ٤مغصملرل ماظؽملزملّٕاغ ّ٨معؿغملػمل ّ٣موسؼملّٕ مب ّ٤مأخومل ماٌقملؼّٓم
ذبّ٦د ّ٨موروح م ب ّ٤مدؽملمملن مايّٕاغ ّ٨ماظرملمملسّٕ ماظزملمملبؽ ّ٨مصؿملؽملمملذّٓ ماىؼملمملسهمل مأذضملمملراًم
وأخؾمملرًا) .م
وغبود مسفردماظذي متقؼبمسومم155ػوم/م771مامأيمؼبمخيصي مأبلمجعػرماٌـصقر.م
و ػذامؼع مأنمايرغوغقيمطوغقامؼؿؾؼؾقنمبوظصوبؽيمضؾؾمعقيد ماٌلعقنمغػلف.مطؾمػذهما دظيم
عـ مذلغفو مأن متفدم مرواؼي ماظؼطقعل معـ مأدودفو مصقؿو مطبص مإغؿقول مروبؽي محران مأدؿم
اظصوبؽي .م
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ٕ متػؾً محودثو ت ماظدػر مب مجؾدتفؿ محبران مغػلفو م(صعملّٓ مدعمل ّٛمآخّٕ معضملمملضػملؾملّ٣م
بمملٌّٓؼؽملهملمسػملّ٧مأؼّٓيماظؾّٓومعّ٤ممبينممنرلمسمملمم422ػذملم/م1030مماظّٔؼّ٤مأدؿّ٦ظّ٦امسػملّ٧مػؿملغملّ٢م
اظعملؼملّٕ مآخّٕ مػؿملمملطػملؾمل ّ٣ماٌعملّٓدهمل م ،مممممل مأدى مإظب مأسؿؽملمملق مسّٓد معؽملؾمل ّ٣مظألدالم م ،مصؿملؼملممل مصّٕمعّ٤م
آٌّؼؽملهملمسّٓدمآخّٕمعؽملؾملّ٣مومترملؿؿّ٦امبضملّٓمذظّ١مؼبماظؾػملّٓانماجملمملورة،موطمملنمضبؿملّ٧مبّ٤مدضملؿملّٓم
اِّغشملمملط ّ٨ماٌقملرخ ماظّ٦حؿملّٓ ماظّٔي مأب ّ٧مإال مأن مؼعمل ّٙمسػملؿملؽملممل مطؿمل ّٟمآل معزملرل معّٓؼؽملهمل ماظعملؼملّٕ موم
ضشملمملغؾملمملمعّ٤ماظزملمملبؽهملمايّٕغمملغؿملهملم،مؼعملّ٦لماِّغشملمملط :)ّ٨م
(...مومطمملنمبؽملّ٦ممنرلمضّٓمأدؿّ٦ظّ٦امسػملّ٧معبؿملّٝمحزملّ٦نماىّٖؼّٕةمومحزملّ٢مطّ٢معؽملؾملمملمؼبم
ؼّٓمأعرلمعّ٤مأعّٕائؾملّ٣م،مومتطملػملنملمسػملّ٧محّٕانمبضملّٚماالذّٕافمصمملدؿضملمملغّ٦ا مبفملحّٓاثؾملمملمومتعملّ٦وام
بؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مشرلػ ،ّ٣مو مأدؿ سملمملعّ٦ا مأػ ّ٢مآٌّؼؽملهمل مو مغؾملؾّ٦ػ ،ّ٣مو مأصلّٓوا مأحّ٦اشل ،ّ٣مو مخّٕجم
أطـّٕػ ّ٣مسؽملؾملممل مػمملربني ،موأخّٔوا مأؼسملمملًمذبؼملضملمملًمظػملزملمملبؽهمل ،مومػّ٦ماٌلؼملّ٧ماشلؿملغملّ٢ماظّٔيمسػملّ٧م
إد ّ٣ماظعملؼملّٕ م ،مو مٕ م ؼغمل ّ٤مبعمل ّ٨مشل ّ٣مبمملٌلغملّ٦غهمل مػؿملغمل ّ٢مدّ٦اه ،مو مجضملػملّ٦ه معضملعملالً ،مو مأدػملّ٣م
طـرلونمممّ٤مؼبمحّٕانمعّ٤ماظزملمملبؽهملم –ومطمملغّ٦امعبمملسهملمواصّٕةماظضملّٓدم –مزبمملصهملمعؽملؾمل .)ّ٣م
وٕ مغلؿعمسـمايراغقيمعرةمأخرىمأي ماخؾورمضؾؾمأنمتؼؿقؿمجقوصؾمػقالطقمخونم
حران مسوم م657ػو م /م 1258م ما مو ماظ مأسؿؾً ماظؼؿؾ مؼبمدؽوغفومامثؿمدقواماٌدؼـيمؼبم
ا رض م امصؾؿمتؼؿمشلومبعدمذظؽمؼبماظؿورؼخمضوئؿيمامحؿكمأسودتفومععوولماآلثورؼ مإظبمدط م
ا رض معرة مأخرى مو مؼؾدو مأن مضؾقيً م عـ ماظصوبؽي مايرغوغقي مصروا مبلغػلفؿ معـ محران مإظبم
دعشؼمععمأدؿقيءمب م رلمسؾكمػقؽؾماظؼؿرمامصؿـشقرما عونمبلػؾمدعشؼماظذيمأردرهم
ضوزان مضوئد مجققش مدؾطونماٌغقلمشوزانمخونماٌمرخمبعومم699ػوم/م1299ممامأذورمإظبم
اظصوبؽيمامحقٌمجوءمؼبماٌـشقرم((مإنمال مؼؿضملّٕضّ٦ام((أيماٌطملّ٦ل))مِّحّٓمعّ٤مأػّ٢ماِّدؼمملنم
عّ٤ماظؿملؾملّ٦دمواظؽملزملمملرىمواظزملمملبؽهمل،م صفملغؾملّ٣مإمنمملمؼؾّٔظّ٦نماىّٖؼهملمظؿغملّ٦نمأعّ٦اشلّ٣مطفملعّ٦اظؽملممل)).م
و ػذهمػلماٌرةما خرلةماظ متلتلمصقفوماٌصودرماظعربقيمسؾكمذطرماظصوبؽيمايرغوغقي .م
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اعوم تورؼخمرؤدوءماظصوبؽيماٌـدائق موايراغق ماظذؼـم جؾلقامسؾكمطردلماظرئوديمؼبم
االديممعـذمسفدمسؾدم اٌؾؽمابـمعروانموحؿكمدؼقطماظدوظيماظعؾودقيمدـيم656ػو1258/م
عقيدؼيامصفؿ .م
دؽملمملنم بّ٤مجمملبّٕمبّ٤مضّٕةمبّ٤مثمملبوملمبّ٤مإؼػملؿملممل م رأسمتلّٝمدؽملني.مسؼملّٕوسمبّ٤مرؿملؾمملم،م
اظّٔي متّٕأس مٌّٓة متل ّٝمدؽملّ٦ات مودؾ ّٝمسرملّٕة مدؽملهمل م .معؿملكمملئؿمل ّ٢مب ّ٤مأػّٕ مب ّ٤مبعملّٕارؼّٗ م،م
ثالثمسرملّٕةمدؽملهملموتعملنيمبّ٤مضزملّٕوغممل ،مرأسمػبّٗمدؽملنيم.معطملػملّٗمبّ٤مرؿملؾمملم،مرأسمػبّٗم
دؽملني م .مسـؼملمملن مب ّ٤معمملظ ّ٨م ،مراس مأربضملمملً مو مسرملّٕؼ ّ٤مدؽملهملم.مضّٕةمبّ٤ماِّذذلم،مرأسمتلّٝم
دؽملنيم،ماظعملمملدّ٣مبّ٤ماظعملّ٦ضمملغّ٨م،مرأسمتلّٝمدؽملنيم،مومطمملنمػّٔاماظّٕجّ٢م –مأسينماظعملمملدّ٣م –م
علمملصّٕاًمثّ٣مسمملدمصّٕاسمأربّٝمدؽملني،مغلشملمملسمبّ٤مضبؿملّ٧مبّ٤مزوغّ٠م،مرأسمأثؽملؿنيموأربضملنيم
دؽملهمل م .موأخرلاً ماظّٔؼ ّ٤مغؾملفّ٦ا مغؾمليمل ماظّٕؤدمملء ماظلمملبعملني مدضملّٓون مب ّ٤مخرلون مع ّ٤مبينم
ػّٕضػملؿملّٗم،محغملؿملّ٣مبّ٤مضبؿملّ٧معّ٤مبينممػّٕضػملؿملّٗ(  .)1م
م
م
م
م
م
م

(ٔ) عل ٍٝثوٞائْ هإٍبء اُٖبثئخ اٍز٘بكاً اُ ٠هبئٔخ اثٖ اُ٘لٝ ْ٣هٍبئَ اث ٢اٍؾبم اُٖبثئ.٢
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ربسَخ اٌشئبعخ ثبٌزمىَُ
اٌُىٔبٍٔ

ربسَخ إٔزهبء اٌشئبعخ
ثبٌزمىَُ اٌُىٔبٍٔ

ِذح اٌشئبعخ (ثبٌؼبَ)

اٌّىبفئ ثبٌزمىَُ اٌهجشٌ

سئُظ اٌطبئفخ

ٔ

اٌّىبفئ ثبٌزمىَُ
اٌُّالدٌ

اٌّطبثمخ ثؼظىس اٌخٍفبء

ػجذ اٌٍّه ثٓ ِشواْ – اٌىٌُذ ثٓ

7ٗ- 99

ثبثذ ثٓ طجىْ

ٕٔٓ8

ٗٗٓٔ ٔٙ

7ٖٖ - 7ٔ7

ٔٔ٘ – 99

ثبثذ ثٓ لشثُب

ٗٗٓٔ

ٔٔٙ ٔٓٙ

ٖٖ7٘ٓ – 7

ثبثذ ثٓ إٍَُب

ٔٔٓٙ

ٕٔٓ ٔٓ8

ٓ٘77ٓ – 7

لشح ثٓ ثبَذ ثٓ إٍَُب ٔٔٓ8

ٕٓٔٔ ٕٔ

ٓ79ٔ – 77

جبثش ثٓ لشح ثٓ ثبثذ ٕٓٔٔ

ٕٔٔٔ ٓٔ

ٔ8ٓٔ - 79

عٕبْ ثٓ جبثش ثٓ
لشح ثٓ ثبثذ ثٓ إٍَُب

ٕٔٔٔ

ٕٔٔٔ 9

ٔٓ8ٔٓ – 8

ػّشوط ثٓ طُجب

ٕٔٔٔ

ٔ7 ٖٔٔ8

ٓٔ8ٕ7 – 8

٘ٔٔ – ٖٖٔ ٖٖٔ – ٖ٘ٔ ٖ٘ٔ – ٕٕ٘ٔ – ٔ9٘ ٔ9٘ – ٔ8٘ ٔ8٘ – ٔ7٘ ٔ7

ثبثذ ثٓ أدىعب

ٗٓٓٔ

ٕٗ ٕٔٓ8

ٖ7ٔ7 - ٙ9

ػجذ اٌٍّه – عٍُّبْ ثٓ ػجذ اٌٍّه
 ػّش ثٓ ػجذ اٌؼضَضػّش ثٓ ػجذ اٌؼضَض – َضَذ ثٓ ػجذ
اٌٍّه – هشبَ ثٓ ػجذ اٌٍّه –
اٌىٌُذ ثٓ ػجذ اٌٍّه
اٌىٌُذ ثٓ َضَذ َ -ضَذ ثٓ اٌىٌُذ –
إثشاهُُ ثٓ اٌىٌُذ – ِشواْ ثٓ
ِذّذ – أثى اٌؼجبط اٌغفبح

أثى اٌؼجبط اٌغفبح – أثى جؼفش
إٌّظىس

أثى جؼفش إٌّظىس – اٌّهذٌ –

(ٔ) عل ٝىٓ٘ ٢ثؤ ْٛاالؽلاس اُز ٢ر٘بُٝذ اُٖبثئخ.
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اٌهبدٌ – هبسوْ اٌششُذ

هبسوْ اٌششُذ

هبسوْ اٌششُذ – األُِٓ

األُِٓ – اٌّأِىْ

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............
ربسَخ اٌشئبعخ ثبٌزمىَُ
اٌُىٔبٍٔ

ربسَخ إٔزهبء اٌشئبعخ
ثبٌزمىَُ اٌُىٔبٍٔ

ِذح اٌشئبعخ (ثبٌؼبَ)

ِغٍظ ثٓ طُجب

ٔٔ٘ٙ

ٔ٘ ٔٔٙ

٘ٗ8٘ٓ – 8

ػثّبْ ثٓ ِبٌٍ

ٔٔٔٙ

ٕ٘ٗ ٔٔ8

ٓ٘87ٗ – 8

لشح ثٓ األشزش

٘ٔٔ8

ٗ9 ٔٔ9

ٗ88ٖ – 87

اٌمبعُ ثٓ اٌمىلبٍٔ

ٗٔٔ9

ٖٕٓٔ 9

ٖ89ٕ – 88

لغطبط ثٓ َذًُ ثٓ
صؤك

ٖٕٓٔ

ٕ٘ٗٔ ٕٗ

ٕ9ٖٗ – 89

عؼذوْ ثٓ خُشوْ
ِٓ ثٍٕ هشلٍُظ

َمىَ
ِمبَ
اٌشئُظ

؟

؟

دىُُ ثٓ َذًُ ِٓ
ثٍٕ هشلٍُظ

َمىَ
ِمبَ
اٌشئُظ

؟

؟

؟

؟

؟

ٔمُٓ ثٓ لظشؤب

ٔ٘ٔٔ

٘ ٔٔ٘ٙ

ٓٗ8ٗ٘ – 8

اٌّطبثمخ ثؼظىس اٌخٍفبء

؟

ُِخبئًُ ثٓ إهش ثٓ
ثمشاسَظ

ٖٔٔ8

ٔ٘ٔٔ ٖٔ

8ٗٓ – 8ٕ7

اٌّىبفئ ثبٌزمىَُ اٌهجشٌ ٕٕٔ ٖٕٖ – ٕ79 ٕ79 – ٕ7ٓ ٕ7ٓ – ٕٙٔ ٕٙٔ – ٕٖٙ ٕٖٙ – ٕٖٔ ٕٖٔ – ٕٕٙ ٕٕٙ -

سئُظ اٌطبئفخ

ٔ

اٌّىبفئ ثبٌزمىَُ
اٌُّالدٌ
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اٌّأِىْ  -اٌّؼزظُ

اٌّؼزظُ – اٌىاثك

اٌىاثك – اٌّزىوً

اٌّزىوً – إٌّزظش –اٌّغزؼُٓ –
اٌّؼزض – اٌّهزذٌ – اٌّؼزّذ

اٌّؼزّذ

اٌّؼزّذ – اٌّؼزضذ

اٌّؼزضذ – اٌّمزذس – اٌمبهش -
اٌشاضٍ

؟

؟
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ربسَخ اٌشئبعخ ثبٌزمىَُ
اٌُىٔبٍٔ

ربسَخ إٔزهبء اٌشئبعخ
ثبٌزمىَُ اٌُىٔبٍٔ

ِذح اٌشئبعخ (ثبٌؼبَ)

؟

؟

؟

اٌّطبثمخ ثؼظىس اٌخٍفبء

؟

ّٔش ثٓ دىُُ

َمىَ
ِمبَ
اٌشئُظ

اٌّىبفئ ثبٌزمىَُ اٌهجشٌ

سئُظ اٌطبئفخ

ٔ

اٌّىبفئ ثبٌزمىَُ
اٌُّالدٌ

؟

)(1

قبن املٗالد
حقاظلم

1850م إبراػقؿمؼلؽـمحرقبان

حقاظلم

1850م ػقؽؾمد مؼبمحرقبانمؼذطرمؼبمردوظيمعـمعوري

حقاظلم

1365م د موذوعوشمعـمحرقبانمؼؾبذطرانمؼبمععوػدةمعقؿوغل

حقاظلم

850م

ذؾؿـوررماظـوظٌمؼؾبعقدمترعقؿمػقؽؾمد مؼبمحرقبان

حقاظلم

750م

د مايرقباغلمؼؾبذطرمؼبمععوػدةماربود

حقاظلم

675م

إدورحدونمؼزورمحرقبانمؼبمررؼؼفمإظبمعصر

حقاظلم

650م

آذقربوغقوؾولمؼـصقبىمأخوهمطوػـوًمأسؾكمؼبمحرقبان

حقاظلم

610م

أعونم –معوغدامؼـفىمحرقبان

حقاظلم

2/533م م غوبقغوئقدمؼرعقبؿمػقؽؾمد مؼبمحرقبان

حقاظلم

53م

اظؾورثققنمؼدعقبرونمطرادقسمضربمحرقبانمبعدماٌقيد

حقاظلم ممم 100م غشوطمذقعيماظؼقلوغق
حقاظلم مممم 165م تـصقىماظصقرماظـوصرةمواظؽؿوبوتماٌـؼقذيمٌورإالػومؼبمدرعوتور
م
(ٔ) اٍواه اُ ٖبثئخ ٓٝنٛت رول ٌ٣اُؼجبكاد ك ٢ؽوإ،روعٔخ ٍٞ٣ق اثوا ْ٤ٛعجوإ.

114
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

اظعملّٕنماظـمملغ ّ٨م سؼملػملهملمعلغملّ٦طهملمظلنيم –معمملرإالػمملمؼبمايظملَّٕ
اظعومم

205م

أجبرماظؽؾرلمؼعؿـؼماٌلقققيمؼبماظرػو

اظعومم

217م

اشؿقولماإلعدلارقرمطرطيّمسـدمرجقسفمعـمحرقبان

اظعومم

8/227م

رؾبـعمصلقػلوئقيم"أورصققس" مؼبماظرػو

اظعومم

6/235م

رؾبـعمصلقػلوئقيم"اظعـؼوء"مؼبماظرػو

اظعومم

8/277م

رؾبـعمصلقػلوئقيم"ا رؼؽيماىـوئزؼي" مؼبماظرػو

اظعومم

مممم 363م

اإلعدلارقرمجقظقونمؼزورماظرػو م

اظعملّٕن اًمملعّٗ:ممايمملجقبهملمإؼـرلؼمملمتّٖورماظّٕػمملمؼبمرحػملهملماييملقب
عؾؽمخلروانمؼرصضمأخذمصدؼيمعـمحرقبان.
اظعملّٕآنمؼّٔطّٕماظزملمملبؽهمل
اظعومم

639م ممممايرقباغققنمؼلؿلؾؿقنمظؾؿلؾؿ

اًؾقػيمعروانماظـوغلمصبعؾمحرقبانمسورؿؿف
اظعومم 745م
 5/814ممممم 5/814ممممممحوطؿمحرقبانمؼلؿ مظؾقراغق م بلنمؼؾبؼقؿقامرؼقدفؿمسيغقي
 2/830ممم  2/830ممممم اًؾقػيماٌلعقنمؼؼوبؾمايراغق مؼبمحرقبان
اظعومم مم 836م ممممم والدةمثوبًمبـمضرقبةمؼبمحرقبان
اظعومم

854م

مم مم والدةماظؾؿوغلمؼبمجقارمحرقبان

اظعومم

880م

ممممم ؼصػمأغبدمبـماظطققبىموثـقلمحرقبان

اظعومم

925م

مممم والدةمإبراػقؿمبـمػيل

اظعومم

943م مممم اٌلعقديمؼزورمحرقبان

اظعومم

 1032ممػدممػقؽؾماظصوبؽيماٌلؿدؼرمؼبمحرقبانم سؾكماؼديماظؾدومعـمب م رل

( )1

(ٔ ) اٍواه اُٖبثئخ ٓنٛت ٝرول ٌ٣اُؼ٤بكاد ك ٢ؽوإ،عٞهط ٍ٤ـبٍ روعٔخ ٍٞ٣ق اثوا ْ٤ٛعجوا.
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ادلبحج اخلبيض

يؼتمــــداث انصببئـــت احلزانٍــت
إن مربّ٦ر مإسؿعملمملدات مايّٕغمملغؿملهمل مػ ّ٦مأن مظػملضملمملٕ مصمملغضملمملً معّٓبّٕاً محغملؿملؼملمملً م ،معؽملّٖػ ًممل مسّ٤م
مممملثػملهملماٌزملؽملّ٦سمملت مواحًّٓا مؼبمذاتّ٥موطـرلًا مؼبمرؤىماظضملني مومػّ٦ماإلسؿعملمملدمذاتّ٥ماظّٔيمذػنملم
إظؿمل ّ٥ماظظملؿملػمللّ٦ف ماإلشّٕؼعمل ّ٨م((بؾبّٕضٌػملٌّٗ)) م PROCLUSم(ت485م)معّ٤مأنماٌضملؾّ٦دمواحّٓم
أزظّ٨مؼبماِّص ّ٢م مؼؿغملـّٕمبؿغملـّٕمزبػملّ٦ضمملتّ٥مومتضملّٓدمصّ٦رػمملمبكملسؿؾمملرمطّ٢مصّ٦رةمصؿملسملمملًمسؽملّ٥مطؼملمملم
أن مػؽملمملك مأردشملؿملهمل معػملقّ٦زهمل مؼب مسعملمملئّٓ مايّٕغمملغؿملهمل  ،مصعملّٓمجمملءمسػملّ٧مظلمملنمأغبّٓمبّ٤ماظشملؿملنملم
اظلّٕخل ّ٨مبفملن مايّٕغمملغؿملهمل مؼعملّ٦ظّ٦ن مبمملشلُؿملّ٦ظ ّ٨مو ماظزملّ٦رة مو ماظضملّٓم مو ماظّٖعمملن مو ماٌغملمملن موم
ايّٕطهملمطؼملمملمضممللمأردشملّ٦مؼبم((زلّٝماظغملؿملمملن)) .م
وأسؿعملّٓوا مأؼسملمملً مأن ماظؾمملري مأبّٓع ماظظملػمل ّ١موعبؿمل ّٝمعممل مصؿمل ّ٥مع ّ٤ماِّجّٕام مو ماظغملّ٦اطنمل،م
وجضملػملؾملمملمعّٓبّٕاتمؼب مػّٔاماظضملمملٕ موػّ٣ماآلبمملء موماظضملؽملمملصّٕمػؾبّ٤ماِّعؾملمملتموإٌّطؾمملتمػؾبّ٤ماٌّ٦اظؿملّٓم
واآلبمملء مأحؿملمملءمغمملرعملّ٦ن مؼقملدونماآلثمملرمإظب ماظضملؽملمملصّٕ مصؿ عملؾػملؾملمملماظضملؽملمملصّٕمؼبمأرحمملعؾملممل مصؿملقزملّ٢م
عّ٤مذظّ١ماٌّ٦اظؿملّٓ مصؿملؿرملكّٙمبّ٥ماإلظّ٥ؾبمؼبماظضملمملٕماٌمملدي .م
وػ ّ٣مؼعملّٕون مبفملغؾمل ّ٣مسمملجّٖون مس ّ٤ماظّ٦صّ٦ل مإظب ماظؾمملري مبّٓون ماظّ٦دمملئ ّٛمواظّ٦اجنملم
اظؿعملّٕبمإظؿملّ٥مبؿّ٦دّٛماظّٕوحمملغؿملنيماٌعملّٓدنيماٌشملؾملّٕؼّ٤مسّ٤ماٌّ٦ادماىلؼملمملغؿملهمل،مواٌؽملّٖػنيمسّ٤م
ايّٕطمملتماٌغملمملغؿملهمل .م
و ع ّ٤ماىػمل ّ٨مأن متعملّٓؼّٗ ماِّجّٕام ماظلؾضملهمل ماظلؿملمملرة مطمملغومل معرلاث معّٓؼؽملهمل محّٕانم
اظضملّٕؼعملهملممممملمتؾعملّ٧معّ٤مأراللماظّٓؼمملغهملماظؾمملبػملؿملهمل ماظ عملّٓميهملماظيتمطمملغوملمحّٕانمأحّٓمضالسؾملممل،موم
ٌمملمطمملغّ٦امؼضملؿدلونمأغظمللؾملّ٣مورثهملماٌزملّٕؼنيماظعملّٓعمملء موماإلشّٕؼّ٠م مواظّٕوعمملنمصعملّٓمضّٓدّ٦امطّ٢معمملم
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طمملن مع ّ٤مبؽملمملئؾمل ،ّ٣موأسؿ دلوه مرعّٖا مشلؿملغمل ّ٢مع ّ٤ماشلؿملمملط ّ٢ماظلؾضملهمل ماٌكزملزملهمل موتعملّٓؼّٗم
اظغملّ٦اطنمل ماظلؿملمملرة ،مصؾملؿملغمل ّ٢مايّٕاغؿملهمل ماظّٕئؿملل ّ٨محبّٕان مواِّػّٕام ممبزملّٕ مواٌلفّٓ ماِّعّ٦يم
ؼبمدعرمل ّ٠مواظّٔيمزسؼملّ٦امأغّ٥مبينمسػملّ٧مأراللمػؿملغملّ٢مضّٓؼّ٣مشل ّ٣موبؿملوملماٌعملّٓس،موػؿملغملّ٢مضّٓؼّ٣م
بظملّٕشمملغهمل موػؿملغملّ٢مضّٓؼّ٣مبؾػملّْمطمملنمبؿملؿمملًمععملّٓدمملًمظػملؽملمملرمسؽملّٓماجملّ٦سمموحؿّ٧ماظغملضملؾهملماٌرملّٕصهملم
اسؿدلػمملمايّٕاغؿملهملمضؼملّ٤مػؿملمملطػملؾملّ٣ماظلؾضملهملمموطمملغّ٦امؼزملػملّ٦نمظّٕدػمملمسػملؿملؾملّ٣مومسّ٦دةمدوظؿؾملّ٣م
طؼملمملمطمملغوملمأؼمملممإزدػمملرػممل .م
 - 1ػم ُ ل هت ُ ثبهلل:
طونمروبؽيمحرانامؼع ؿؼدونمأنماظصوغعماٌعؾقدامواحدموطـرلمؼبمآنمواحدامأعوماغفم
واحدا مصػل ماظذات موا رؾ موا زلا موأعو ماغف مطـرلا مصألغف مؼؿؽـر مبو ذكوص مؼب مرأيم
اظع امصوغفمؼظفرمبفوموؼؿشكصموالمتؾطؾموحدتفمؼبمذاتف(  .)1م
أرؾ مػذه ماظػؽرةا مجوءتفؿ معـ ماظػقؾلقف ما صؾقرق ماةدث مبرضؾس( 412م –م
 )485ما ظذي مسرقبف ماظؾوري مبوىقػر ماظػرد ماظذي مؼؿؽشػ مًؾؼف مؼب ماظؽـرةا موان ماظؽـرةم
تلعكمظؿقؼقؼماظقحدةموانماظؾورئمدؾقوغفمؼظؾمأرؾمػذاماظعوٕاموػقمعوثؾمأعوعـومؼبمطؾم
دورمودور .م
ضول منؿ ماظدؼـ ماظؽوت م(اٌؿقصك م693ػو1292/م) مضول مايراغقي :م((إن ماظؾمملريم
الذ ّ١ماغ ّ٥مح ّ٨مصمملس ّ٢مؼب مػّٔا ماظضملممل ٕ ماحمللّ٦س)) موالبّٓ مع ّ٤ماغؿؾملمملء ماٌؼملغملؽملمملت مإظب معقملذّٕم
واجنملماظّ٦جّ٦د م والمصبّ٦زمأنمؼغملّ٦نمحمملدثمملًموإالماضؿزملّٕمإظب مربّٓث،مصؿملػملّٖمماظؿلػمللّ٢موػّٔام
ػّ٦مايممللماٌشملػملّ٦ب)) .م

(ٔ) ٕبثئخ ؽوإ ٝاُزٞؽ٤ل اُلهى ،١اُلًزٞه ٓؾٔل ػجل اُؾٔ٤ل.
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طونمايراغقيمؼـػقنمسـمآمرػيماظعؾؿمبوٌقجقداتمؼبمػذاماظعوٕامزـوًمعـفؿمأنمػذام
اظعؾؿ مؼضقػ مإظب مآ ماظؽـرةا مصوٓ م ش مسـ مععرصي ماظعوٌ ا موػقمالمؼعؾؿمإالمذاتفمأوالًم
ودائؿوًم نمآمسؼؾماظعؼؾ .م
وصبقؾقن مسـ ماظلمالماظؿوظل :إذامطونمآمخوظؼوًمظؽوئـوتمسوضؾيامصؽقػمؼؽقنمشلوم
سؾؿاموالمؼؽقنمظؾؾوريمخوظؼفومسؾؿ؟مبلنماظؾوريامػقماٌدبقبرمشلذاماظعوٕمبقادطيماظؽقاطىم
اظصودرةمسـماظـػسماظؽ ؾقيامواظعؼؾماظػعولماظذيمردرتمسـفماظـػسماظؽؾقيامؼعرفما ذقوءم
ععرصيمتوعياموآمأوماظؾورئمدؾقوغفمػقماظؿوممايؽؿيماظذيمالمؼؾقؼفمدفقموالمشػؾياموػقم
اظذيمتػقضمعـفمايقوةمطػقضماظـقرمسـمضرصماظشؿس .م
ػذهماظػؽرةمسـماظؾوريمدؾقوغفمأخذوػومسـمأصؾقر م(204م –م270م)ماظذيمأخذػوم
سـ محؽؿوء محران مسـدعو مسوش مبقـفؿ م( 244م – م ) 254مجوءمؼبمطؿوبماظؿودقسوتم((اغّ٥م
ؼزملّٓر مس ّ٤ماظّ٦احّٓ ماًؿملقبّٕ ،ماظضملعمل ّ٢م(اظؽملّ٦س) مطزملّٓور ماإلذضملمملع مس ّ٤مضّٕص ماظرملؼملّٗموٌمملمطمملنم
اظضملعملّ٢مسمملضالًموعضملعملّ٦الًمأيمؼضملعملّ٢مغظملل،ّ٥مصّٓرتمسؽملّ٥ماظؽملظملّٗماظغملػملؿملهمل،موػّ٨معؾّٓأماظّ٦حّٓةمؼبم
اظغملّ٦ن،مصمملظؽملظملّٗمػّ٨مايػملعملهملماٌؿّ٦دشملهمل م بنيمسمملٕماٌضملعملّ٦التمواظضملمملٕماحمللّ٦سماظّٔيمصّٓرم
سؽملؾملمملمصؾملّ٨مدظملرلماظعملّٓرة،موانموجّ٦دماظضملمملٕمعّٕتؾملّ٤مبؾعملمملءماظؾمملرئمتضملمملظب،مصؼملمملدامماظظملؿملّٚم
واىّ٦دمواظضملشملمملءمعؿّ٦اتّٕاًمعؿزملالً،مادؿؼملّٕموجّ٦دماظضملمملٕ،موانماظؾمملريمالمصبّ٦زمسػملؿملّ٥مخدلم
عّ٦جنمل)) .م
طقػمأبدعماظؾوريمػذاماظعوٕ؟مػؾمأبدسفمدصعيمواحدة امأممابدسفمسؾكمتدرج؟مصبقىم
ايراغقي:مإنمآمشرلمسوجزمسـمإبداسفمدصعيمواحدةموإخراجفمسؾكمعومػقمسؾقفاموظؽـم
اظؾوري مدؾقوغف مأخرجف مسؾك مدصعوتمعؿؿوظقيمسؾكمعرماظعصقراموا دوارموا طقاراموطونم
اإلظفمؼظفرمبظفقراتمبشرؼيامطوذػوًمػقؼؿفمؼبمطؾمدور .م
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غشر مايراغقي مؼب معـؿصػ ماظؼرن ماظرابع ماشلفري مطؿوب معبوسي ماظػيدػي متضؿـم
ععؿؼداتفؿ معع مرواؼوت مإشرؼؼقي مسـ مأرؾ ماظعوٕا موضد مشؾػقامأصؽورػؿمبوظصؾغيماشلرعلقيم
ضو ظقامصقف:مإنماظؽقنمحققانمحلمطؾرلم حرطؿفمعـمغػلفم غفمعؽقنمعـمعؾدأؼـ :م
 مأحّٓػؼملممل :معؾدأمدومٍمسوضؾمحؽقؿ مػقماظؾوريمتعوظب مردرمسـفماظعؼؾموسـماظعؼؾمردرتماظـػسماظؽؾقي .م
 مواظـمملغ :ّ٨م ػق ماشلققظب ماٌضطربي مرشؿ ماغفو مردرت مسـ ماظـػس ماظؽؾقي موان ماظؾوري مضدمغظؿفو موظؽـفو ممتردت مسؾقف مصكرج ماظعوٕ معضطربوً مغوضصوً مروصقوً مبوظشر مأعوم
اظؾوريمدؾقوغفامصؿـزهمسـمخؾؼماظشرورمواظؼؾوئ  .م
وأذوعمايراغقيمصؾلػيامتؾشرمبوظؼدرماةؿقمامواغفمالمصؽوكمظإلغلونامإالمبوظؿقدؾم
واظدسوءما صيرقغلمواظؿقدؾماشلرعللامورورتمصؾلػؿفؿمدسقةمظؾكـقعامورطقنما غلونم
اٌظؾقممظؼدرهماةؿقمماٌـدرمدؾػوًامواظلؾقكماظؼقؼؿمالمؼؿؿمبؿقطقؿماظؼققدمبؾمبضؾطمدؾقكم
اظـوسمسـمررؼؼمايؽؿيماظ موؾىماظػرجمظإلغلونمبؿدبرلماظؽقاطىماظلؾعامعدبراتمػذام
اظعوٕاموعقجؾوتمأحؽومماظـفقم .م
ػذه ماظػؾلػي مػل متردؼد مظػؾلػي مايؽقؿ ماظققغوغل مأصؾقر ماظذي مؼرى م((ان ماظضملمملٕم
طمملئّ٤محّ٨مواحّٓ،موانماظغملّ٦اطنملمتضملّٕفمصػملّ٦اتؽملممل،مِّغؾملمملمتؿزملّ٢مبؽملمملمعؾمملذّٕةمسػملّ٧مسبّ٦معممل،م
بمملظؿضملمملرّٟماظغملّ٦غ .))ّ٨م
وطونماظصوبؽيمايراغقيمؼؽـرونمعـمتردؼدم(المإظفم إالمآ)مدونمأنمؼؼرغقػومبشفودةم
(ربؿدمردقلمآ) .م
م
م
م
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 - 4ػمُلهتُ يف اٌنفىً واٌزنبٍـ:
زفرت مصؽرة ماظـػس مسـد مذعقب ماظشرق ماظؼدؼؿا مإعو مغؿقفي مًدلة ماٌقتا مسـدعوم
تغودر ماظـػس مجلد ما غلون ا موؼػؼد مايرطي مواإلحلوسا مأو مغؿقفي مظألحيم ماظ مؼراػوم
ا غلونمأثـوءمغقعف .م
تلوءل ما غلون مؼب معرحؾي مالحؼيمعـمتطقرهامعوماظـػس؟مصلجوبفماظؽفـيمأنماظـػسم
ذؾقفيمبوظـػسمواشلقاءمصفلمجلؿمظطقػمسؾكمشرارما ذؾوحماظ مغراػومؼبمأحيعـو .م
وسـدعومدخؾماظػؽرماظػقـوشقريمإظبمحرانم ((أصؾقوملماظشملؾؿملضملهملمطػملؾملمملمزاخّٕةمبؽملظملّ٦سم
ذؾؿملؾملهمل ممبممل مػ ّ٦مداخ ّ٢ماِّغلمملن  ،مصمملظضملمملٕ معطملؼملّ٦ر مبؽملظملّ٦س ،مػ ّ٨مطّٔرات ماظطملؾمملر ماٌؿقّٕطهملم
اظيتمغّٕاػمملمؼبمسؼملّ٦دماظسملّ٦ءماظّٓاخّ٢مإظب ماٌؽملمملزل.موظغملّ٤مأردشملّ٦ماغؿعملّٓمتزملّ٦راتؾملّ٣مػّٔهمضمملئالًم
سؽملؾملممل ماغؾملممل مذبّٕد مخّٕاصهمل مصؿملـمملشّ٦رؼهمل ،موغظمل ّ٧مأن متغملّ٦ن ماظؽملظملّ٦س ماغلفمملعمملً مظػملؾّٓن)) مالنم
أصقمملب ماظؽملقػملهمل ماظظملؿملـمملشّ٦رؼهمل م((طمملغّ٦ا مؼرملؾؾملّ٦ن ماظؽملظملّٗ مبمملالغلفمملم مؼب مأوتمملر ماآلظهمل معّٝم
بضمل ّٚماالخؿالفمؼبماٌضملؽمل،ّ٧مواظؽملظملّٗمػّ٨ماظيتمتفملعّٕماىلّ٣موتلّ٦دهموشمملظؾمملًمعمملمتعملؼملضمل .))ّ٥م
ٕ مؼؼؿصر مايراغقي مسؾك مصؽر مصقـوشقرس موحدهامبؾمىموامإظب متصقراتمػرضؾقطسم
((س ّ٤ماظؽملظملّٗ ماظيت متؿغملّ٦ن مع ّ٤مأخبّٕة محمملرة موؼمملبلهمل موطػملؼملممل مطمملغومل ماظؽملمملر مصمملصؿملهمل مطمملغوملم
اظؽملظملّٗ مطمملعػملهمل .موسؽملّٓعممل متؿّ٦ض ّٟمذضملػملهمل ماظؽملظملّٗ مؼب ماٌّ٦ت مصمملن مذضملػملهملماظضملعملّ٢متؽملشملظمللملمإظب مشرلم
رجضملهمل)) .م
وطون مدميؼرؼطس مضد مضول مػق ماآلخرم((إنماظؽملظملّٗمذرةمدضؿملعملهمل،معزملعملّ٦ظهملمعلؿّٓؼّٕة،م
ؼضملينماغؾملمملمذرةمغمملرؼهمل متؽملؿرملّٕمؼبمأجّٖاءماظؾّٓن م وػّ٨متّٓخّ٢مودبّٕجمؼبماظّٖصرلمواظرملؾملؿمل.))ّ٠م
وظؽـ مػذه ما صؽور مٕ متؾؼؽب مرواجوً مسـد مايراغقي م ن ماظـػس متزول مبزوال ماىلد .مواظرأيم
اظذيماسؿؿدوهمودسقبؿقامبفمآراءػؿماظػقـوشقرؼي م ػقمضقلمأصؾقر ماظذيمترقبدؿمخطكمأصيرقنم
بؼقظف م ((إن ماظؽملظملّٗ مجّ٦ػّٕ مال مؼشملّٕأ مسػملؿملّ٥مادؿقمملظهملموالمصلمملد،مصؾملّ٨مبمملظسملّٕورةمالصمملغؿملهمل،م
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وػّ٨معّ٤مجؽملّٗماظشملؾؿملضملهملماإلشلؿملهمل)) موػلمسـدماٌقتمتـؿؼؾمإعومإظبمسوٕماظغقىمإذامطوغًم
خققبرة مأومتذػىمإظبمجلدمآخر مطلمتؿطفر.مضولمأصؾقر م((طّ٣معّ٤مغظملّٗمطمملغوملمعّ٤مضؾّ٢مؼبم
أغمملس مال متغملّٟمسّ٤مأنمتسملظملّ٨ماًرلمسػملّ٧ماظؽملمملس م صؿؽملظملضملؽملمملمبفملنمتضملّٕصؽملمملماظؽملؾّ٦ءات،موتضملػملؼملؽملمملم
طّ٢ماِّذؿملمملء)) .م
وأطدت ماظػؾلػي مايراغقي م ((سػمل ّ٧مأن مأجّٖاء ماظؽملظملّٗ ماظغملػملؿملهمل ،متّ٦جّٓ مؼب ماِّجّٕامم
اظلؼملمملوؼهمل ،موؼب ماظؽملظملّٗ ماِّغلمملغؿملهمل ماظيت مهّٕك مبّٓن ماِّغلمملن ،مسػمل ّ٧مسب ّ٦معممل مؼّٓؼّٕ ماٌالحم
دصهمل ماظلظملؿملؽملهمل ،موإذا معمملت ماِّغلمملن ماغؿعملػملومل مغظملل ّ٥مإظب مجلّٓ مآخّٕ،موػّ٨مجّ٦ػّٕ،موظؿمللوملم
جبلّ٣موالمتػملقعملؾملمملمظّ٦احّ٠ماىل .ّ٣م
ٕؽبمػؾشملوملماظؽملظملّٗمعّ٤مسمملٕماظؾؾملمملء؟متعملّ٦لمايّٕاغؿملهملمانماظؽملظملّ٦سماِّغلمملغؿملهمل،معلؿعملّٕةم
عؽملّٔماظؾّٓءمؼبماظغملّ٦اطنمل،موانمػؾّ٦رؾملمملمطمملنمبؿّٓبرل ماظغملّ٦اطنملمظؿؿقّٓمبمملِّجلمملممسؽملّٓعمملمتزملؾّّم
اظؽملشملظملهملمعؾملؿملفملةمظّٔظ .))ّ١م
وظ صعقد ماظـػس موػؾقرفوا مررؼؼون معؿعوطلونا معـؾؿو مضول مػرلضؾقطس:م((انمػؽملمملكم
رّٕؼعملني مظػملؽملظملّٗ ،ماظزملضملّ٦د مإظب مأسػمل ّ٧مواشلؾّ٦ط مإظب مأدظمل ،ّ٢مِّن ماظرملّ٨ء مع ّٝمتطملرله مؼصمل ّ٢مؼبم
دغملّ٦ن،معّ٤مػؽملمملمطمملغوملماظّٕاحهملمؼبماظظملّٕارمواشلؾّ٦ط)).موػذاماشلؾقطمظقسمصراراًمعـماٌؿؾمبؾم
ػقمسـدماغؾودوضؾقسم((ضوغقنمربؿؿمسؾكماظـػقسماًورؽي))موضدمسؾؾمذظؽمأصؾقر مبؼقظفم
((إن مايّٕؼهمل مؼب ماشلؾّ٦ط مال متؿؽملمملض ّٚمع ّٝماظسملّٕورة،مصمملٌّٕءمالمؼؿّ٦جّ٥مإظب ماِّدّ٦ءمطّٕػمملً،م
وظغمل ّ٤مٌممل مطمملن متّ٦جؾمل ّ٥محبّٕطؿ ّ٥ماًمملصهمل ،مصظمل ّ٨مودضملؽملممل مأن مغعملّ٦ل مإغ ّ٥مؼؿقؼمل ّ٢مسعملّ٦بهمل معمملم
اضذل ص ،ّ٥موعمملدام ماشلؾّ٦ط مع ّ٤ماحمل ّ٢ماِّسػمل ّ٧مؼػمليب مسؽملّٓ موصّ٦ظ ّ٥محمملجمملت معّ٦جّ٦د مأومجلّٓم
آخّٕ،مصمملنمإٌّءمالمؼغملّ٦نمعؿفؽملؿملمملًمسػملّ٧مغظمللّ٥مأومسػملّ٧مايعملؿملعملهملمحنيمؼعملّ٦ل:م(إنماظؾمملريمػّ٦م
اظّٔيمأردػمل .))ّ٥م
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ضولمثوبًمبـمضرةمايراغل:إنمأجزاءماظـػسماظؽؾقيماظ متقجدمؼبما جرامماظلؿووؼيم
وعؾماظعوٕمطؾفمحقوً مؼؿـػسم ظفمغػسمواحدةامخؾؼفماظؾوريمحلىمغلىمرؼوضقيممتـؾم
ػؿزةماظقرؾمب ماٌعؼقلمواةلقسم وػلمعؾدأمطؾمععرصيامواظرعقزماظرؼوضقيمػلماظقدقطم
ب ماٌعؼ قلمواةلقسمب ماٌـؾمواٌؿـقلم غفومأزظقيم ظقلًمخوضعيمظؾؿغقرلاموػلمتؿؿقزم
سـماٌـؾما صيرقغقيمبلنماظرعقزماظرؼوضقيمطـرلةموعؿشوبفي .م
و أوردماٌرزوضلما رػفوغلامسؾورةمثوبًمبـمضرةمايراغلماظؼوئؾيم((إنماظؽملظملّٗمتظملؿملّٚم
عؽملؾملممل مايؿملمملة مصؿمل ّٚماظؽملّ٦ر مسّ٤ماظعملّٕص،مظغملؽملؾملمملمجمملػػملهملمالمتضملػملّ٣ماِّذؿملمملءمعمملمٕممتمملردؾملممل))م
نماظذاطرةمالمتـلىمإظبمآموالمإظبم اٌقجقدمواظعؼؾماظذيمالمؼـطقيمسؾكمزعونموإ ومسؾكم
أزل .م
ظكبؿؽبمالمتؿذطرمتؾؽ ماظـػقسماغفومرأتماظؾوريمدؾقوغفمأومحقوتفوماظلوبؼي؟مػـوكمإجوبيم
ظؾقراغقيموأخرىم صؾقر م وطيػؿومععؿؿدمسـدمايراغقيموسـدمثوبًمبـمضرة .م
ضمملل مايّٕاغؿملهمل :م(( إن ماظؽملظملّٗ موإن مطمملغومل معّ٤مجّ٦ػّٕماظؾمملري،موعّ٤مغّ٦رهماظظملمملئ،ّٚم
صمملنمجّٕؼؾملمملموراءماظػملّٔاتمبضملّٓماتزملمملشلمملمبمملىلّٓ ،محممللمدونمعضملّٕصهملماِّذؿملمملءماظرملّٕؼظملهمل.موإذام
صمملرضوملماظؽملظملّٗماظؾّٓن،متّٔطّٕتمسمملٌؾملمملماِّزظ،ّ٨مواظؿّٔتمظّٔةمطؾرلة،مشلّٔامٕمطبّ٘ؽبمدعملّٕاطم
ايغملؿملّ٣ماٌّ٦تموذّٕبماظلّ٣مرّ٦سمملًمواخؿؿملمملراً.موأعمملمهّٕكماظؽملظملّٗمسبّ٦مجلّٓمآخّٕمصؿملؿّ٣مدونم
روؼقبهمل،مطؼملمملمؼؽملّٓصّٝماِّغلمملن مسبّ٦ماظّٖواج،موإظبمإتؿملمملنمأسؼملممللمذبؿملّٓةمؼبمبضملّٚماِّحؿملمملن)) .م
وضول مأصؾقر محقل مسدم متذطرماظـػقسمظؾورؼفومأوميقوتفوماظلوبؼيامأنمظفمأدؾوبوًم
ػل :م
أوالً :م ظقس معـ ماظضروري مأن مهؿػظ مذاطرة ماٌرء مبؽؾ معو مؼراها م غف مح متقجف ماظـػسم
اغؿؾوػفومإظبم أذقوءمأخرىامالمهؿػظمبذطرىماالغطؾوسوتماظلوبؼي .م
م
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 - 3ػمُلهتُ ث ُىَ ادلؼبك وثؼش األعَبك:
ؼب مسؼقدة مايراغقيا ماٌقت مػق مادؿؿرار مظؾققوةا محقوة مضد متؽقن مأصضؾا مأو مػقم
ادؿعدادمٌرحؾيمأخرىمتؼربفمعـمؼقمماظؼقوعيماظ موسدمبفوما غؾقوءمسؾقفؿماظليماموسؾكم
ا غلون م ايؽقؿمأنمؼؽقنمعلؿعداًمالدؿؼؾولماٌقتمبوظرضومواظؿلؾقؿ.مواظؼقوعيمسـدػؿمضقوعيم
اظـػس معـ مغق م ماظغػؾي مورضدةماىفوظياموػذهمػلماظؼقوعيماظصغرىامأعوماظؼقوعيماظؽدلىام
صفلماظ متشؿؾماىـسماظؾشريمواغؿفوءماظدورموابؿداءمدورمجدؼد .م
ضمملل ماظرملؾملّٕدؿمملغ :ّ٨مضوظًمايراغقيم((انمرؾقعيماظؽؾموا جراممواظؽقاطىامهدثم
ؼبمطؾمإضؾقؿمعـما ضوظقؿماٌلؽقغيمسؾكمرأسمطؾم()36425مدـيمسللقيامزوج معـمطؾم
أجـوس مايققانا مذطراً موأغـك معـ ما غلون م وشرلها مصقؾؼكمذظؽماظـقعمتؾؽماٌدةامثؿمإذام
اغؼضك ماظدور مبؿؿوعفا ماغؼضً ما غقاعا مصقؾؿدئ مدور مآخرا مطذظؽ مأبد ماظدػرا مواظـقابم
واظعؼوبمؼبمػذهماظدارمالمؼبمدارمأخرىمالمسؿؾمصقفو))اموسبـمغعقشمؼبماظدورماظلوبع .م
وضد مسؾقبر م إخقانماظصػومبؾلونمروبؽيمحرانامضوظقا:ماٌـؿظرونم عرماظؼقوعيمروئػؿونم
عـماظـوس :م

 اٌغبئفخ األوىل:اظذؼـ مؼـؿظرون محدوثفو مؼب ماٌلؿؼؾؾ مسـد مخرابماظلؿقاتموا رضاموالمؼؿصقرونم
حؼقؼي ماظؼقوعيا مإال مإسودة مػذه ما جلودمبرعؿفوامثؿمضبشرونموصبوزونممبومسؿؾقاامصونم
سؿؾقامخرلاًم دخؾقاماىـياماظ مؼؿصقروغفومأعقراًمربلقديم(أذفورًا موحقرًاموشؾؿوغ ًو)مسؾكم
عـول مغعقؿ ماظدغقوا موإن مسؿؾقا مذرا مدخؾقا مجفـؿا ماظ مؼظـقن مأغفو مخـدق مسؿقؼ مممؾقءم
غرلاغوًمعلؿعرةامؼرعكمصقفوماظؾشراموطؾؿومغضفًمجؾقدػؿامأسودماظؾوريمإظقفوماظررقبيمثؿم
طؾقبفؿمعـمجدؼدمصقفو .م
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م اٌغب ئفخ اٌضبُٔخ:وػمالء مػؿ مروبؽي محرانا مؼـؿظرون مؼقم ماظؼقوعي مطشػوً موبقوغوًا مإلدراطفؿ ما عقرم
اظعؼؾقيا موحؼقؼي ماٌقتا ماغف مترك ماظـػس مالدؿعؿول ماىلدا مواظؼقوعي مسـدػؿ مػل مؼؼظيم
اظـػقسماىوػؾياموػؿمالمؼـؿظرونمبعٌما جلودموالمؼلعؾقنمغشرػو)).موعومدسوػؿمإظبمػذام
اظؿصقرمػقمإميوغفؿمبوظؿـودخ(  .)1م
 قاه الػّسضتاٌ٘:إ ومأرؾماظؿـودخموايؾقلامغشلمعـمػمالءماظؼقمم(أيمايراغقي)مواظؿـودخمأنمتؿؽررم
ا طقارموا دوارمإظب م عومالمغفوؼي.موضبدثمؼبمطؾمدورمعومحدثمؼبما ولامواظـقابمواظعؼوبم
ؼب مػذه ماظدار مال مؼب مدار مأخرى مال مسؿؾ مصقفو .موحقوتـو مايوضرةا مإ و مػل مأجزؼي مسؾكم
أسؿول مدؾػًمعـومؼبما دوارماٌوضقي.مصوظراحيمواظلرورمػلمجزاءمأسؿولماظدلماظ مدؾػًم
عـو مؼب ما دوار ماٌوضقي .موطذظؽ ماظضـؽ موايزن ماظ مغعوغل معـفو ماظققمامػلمجزاءمسؾكم
أسؿولماظػفقرماظ مدؾؼًمعـو(  .)2م
أعومايؾقلمصفقماظؿشكقصامرمبومؼؽقنمذظؽمحبؾقلماإلشللمؼب مذاتما غلونمورمبوم
ؼؽقنمحبؾقلمجزءمعـماإلشللمسؾكمضدرمادؿعدادمعزاجماظشكص .م
ؼػلر مايراغقي ماىـي مواظـور متػلرلاً مرعزؼوًا مصوىـي مػل مدعودة ماظـػقس ماظصوييم
سـدعو متؿكرج مبوآلداب مواظـظر مؼب ماظعؾقم ماإلشلقيا موطؿى مايؽؿوء ماظؼدعوءا مصؿصعدمغػسم
اظرجؾ ماظصوحل مذقؽوً مصشقؽوً مإظب مس وٕ ماٌؼعقالتا موتؿقد مبوظؾوري مدؾقوغف مسـ مررؼؼم
اظقجقدا موؼب مػذه مايوظي متضع ماظـػس مؼدػو مسؾك مجزئفو مايؼقؼل ماظذي مػق ماظقحدةم

(ٔ) ٕبثئخ ؽوإ رٞؽ٤ل اُٞهى ،١اُطجؼخ اال ،٠ُٝاُواثٓ ٜؾٔل ػجلاُؾٔ٤ل ٍٞ ،ه٣خٕٔٔٓ.
( ٕ) أُٖله ٗلَ.ٚ
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اٌطؾؼيامواًرلماةضاموتلعدمبرؤؼيمآاموأخرلاًمتلويمتؾؽماظـػقسمإظبمضـودؼؾمععؾؼيم
هًماظعرش .م
وأعومجفـؿامصيموجقدمشلوامإالمأنمتظؾماظـػقسماظشرؼرةمتفقؿمهًمصؾؽماظؼؿرام
تؿكطػفو ماىـ مواظشقور ا مومتـعفو معـ مععرصي مايؼقؼي موادؿعؿوشلو معـ مأجؾ ماًرلام
ظؿعودمبوظؿـودخمإظب م أجلودمبشرؼيمأومحققاغقيامثؿمظؿؿطفرمعـمأوزارػوموتدخؾمعؾؽقتمآم
ثوغقي .م
ؼعقشما غلونم حقوتفموميورسمأصعوظفامتؾعوًمٌققظفماظؾورـيامووصؼوًمظؾعداظيماظ متلقدم
اظقجقداتاموعومعـمأحدمؼػؾًمعـماظعؼقبيماظ مؼلؿقؼفومغؿقفيمظلؾقطفاموضضوءمآمالم
ؼرداموضؾؾمأنمؼؿطفرما غلون م عـمإٔفامسؾقفمأنمؼظؾمعدصقسوًمحبرطيمشرلمػودصيامؼفقؿم
ؼبمطؾمعؽونامثؿمؼفؾطمبؿدبرلماظؽقاطىماظلؾعيمؼبماٌؽونماظذيمأسدمظفاموؼلؿلؾؿمٌصرلمالم
دؾطونمظفمسؾقف .م
طؿملّٟمضبزملّ٢ماِّغلمملن مسػملّ٧ماًالصمعّ٤ماًشملؿملؽهمل؟ م
أجمملبمايّٕاغؿملهملمس ّ٤مػّٔهماٌلفملظهمل :م
إعو مبوظؿقدؾ ماإلشلل م أو مبوظػضوئؾ ماظـػلقي موبوٌعرصي ماإلشلقيامضولمأصؾقر م(ضبّٓدم
اظعملمملغّ٦ن ماإلشل ّ٨معّٓى ماظضملعملمملب موزعؽمل ،ّ٥مصكملذا معممل ماغؿؾمل ّ٧معؽمل ،ّ٥مأعغمل ّ٤ماِّغلمملن متّٕك معغملمملنم
اىّٖاء،متؾضملمملًمٌمملمؼعملسملّ٨مبّ٥ماالغلفمملمماظّٔيمؼلّ٦دمطّ٢ماِّذؿملمملء)اماظذيمػقماىـي .م
م
م
م
م
م
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طبمــبث اجملتًـغ احلزانــــــــً
طمملنماجملؿؼملّٝمايّٕاغّ٨مععمللؼملمملًمإظبمأربّٝمرؾعملمملت :م
 - 1عجمخ اٌصلَمني:
زلقامبفذاماالدؿم ظؿصدؼؼفؿمروحىماظشرؼعياموغصرتفؿمظفاموػمالءمػؿم((أرقوبم
اظعرصون)) مارؾعقا مسؾك ما درار ماإلشلقي معـ مروحى ماظشرؼعي موزل مشلؿ مبؿػلرل ماظؽؿىم
اإلشلقي موأسطوػؿ ما ظلؾطي مؼب مضقودة ماىؿوسي مؼب مشقؾؿف م وطوغقا مزاػدؼـ مؼب معؾذات ماظدغقوام
ؼؾؾلقنماظـقوبماظؾلقطيموالمؼؿقؾقنمبوظذػىم والمؼلطؾقنمإالماظقلرلمعـماظطعومموالمؼشربقنم
اًؿراموميؿوزونمبصدقماظؾلونموسػؿفمسـمػفرماظؼقلموطوغقامؼعطػقنمسؾكماظرسقيمؼبمحؾم
ضضوؼوػؿا موؼؿعووغقا م عع ماظضعقػ محؿك مؼلخذوا محؼف .مطون ماظؽوػـ ما طدل مؼـؿكى معـم
بققت ماظرئودي موطوغقا مؼشذلرقن مصقف مديعي ماظعؼؾا موشزار ماظعؾؿا موتؽوعؾ ما سضوءم
اىلؿقياموأنمؼؽقنمخوظقوًمعـما عراضماظقراثقيم(طوظؾفوقمواظدلصمواظصرع) .م
 - 4عجمخ اٌشهلاء:
زلقبقامبذ ظؽمٌشوػدتفؿمروحىماظشرؼعيامأومالريسفؿموعشوػدتفؿما عقرماظروحوغقيم
اٌػورضي مظؾفققظبا مسرصقا ما درار ماإلشلقيا موػؿ مطوظصدؼؼ مؼب معلطؾفؿ موعؾؾلفؿ موردقم
أظلـؿفؿمإالماغفؿمدونمأرقوبماظعرصونمؼبماٌعرصيماإلشلقيموؼبمتػلرلماظؽؿى.موطونمبعضفؿم
ؼؿقظبمرئوديمذبوظلفؿماظلرؼيمؼبماظؼرىمواظؾؾدانماظصغرلةمأحقوغوً .م
 - 3عجمخ ادلؤِنني:
وػمالء مآعـقا مبؿعوظقؿ مروحى ماظشرؼعيا موظؽـ مصفؿفؿ مؼؼؿصر مسؾك مععرصي ما درارم
اإلشلقيا موتصقر ما عقر ماظروحوغقيا موعزؼؿفؿ مأغفؿمأضرواممبومأخدلمبفمروحىماظشرؼعيام
وضوعقامبـصرتفموػؿمروبرون .م
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 - 2عجمخ اٌؼبِ خ :
وػمالء مػؿ مروبؽي م بوظـلى مدون مأن مؼلخذوا مأدرار ماظدؼـا موٕ مؼمعـقا ممبو مأضروام
بؾلوغفؿاموضدمؼراودػؿماظشؽاموػؿمطو سرابماظذؼـمذعفؿماظؼرآنمبؼقظف:م"ضَمملظَوملكبماظْفملَسؿبّٕؽبابؾبم
آعؽبؽملمبمملمضُّ٢مظَّّ٣ؿبمتؾبقملؿبعكبؽملؾبّ٦اموؽبظَغملكبّ٤مضُّ٦ظُّ٦امأَدؿبػملَؼملؿبؽملؽبممل" .م
 -صالتهى:

طونماظصوبؽيمؼصؾقنمثيثيمأوضوتمبداؼيموآخرماظـفورمضؾؾ ماظؾقؾامؼبمذبوظسمخوريم

ؼؿقدؾقن مإظب م اظؾوري مدؾقوغف مبوظدسوء ما صيرقغل مواظؿقدؾ ماإلدرؼللا موػذه ما دسقيم
واظصؾقات معقجقدة مؼب مطؿوب مثوبً مبـ مضرة مايراغل ماٌلؿك م(أوضوت ماظعؾودات موترتقىم
اظؼراءةمؼبماظصية)م(  .)1م
- 2ػمُل هت ُ يف اٌنجىح :
ؼمعـمايرغوغقيمبلنماظـ مػقماظدليءمعـماٌذعقعوتمؼبماظـػسمواآلصوتمؼبماىلؿام
وعذػىمايراغق مريحمظؾػردموظؾعؿورةمؼبما رضاموالمؼؽذبقنما غؾقوءموظؽـفؿمؼبماظقضًم
ذاتفمالم ؼقجؾقنمإتؾوسفؿامصؿـمأروسفؿمصفقمدعقدفبمغوج اموإنمعـمأدركمبعؼؾفمعومدسقامإظقفم
صقاصؼفؿ مصقف م و مسؿؾ مبقروؼوػؿ مصفق مدعقدفب مأؼضوً موإن مٕ مؼؿؼقد مبفؿ مصدسقةما غؾقوءمحؼام
ظؽـفومظقلًماظطرؼؼماظقحقدمظؾـفوةموسددما غؾقوءماظذؼـمدسقامإظبمآمالمهصكاموالمؼرىم
ايراغقيم اظـؾقءاتمسـمررؼؼماظقحلامطؿومتعرصفوما دؼونماظلؿووؼيمبؾمسـدػؿمأنماظـػقسم
اظطوػرةماظ مدؾؿًمعـمأدغوسمػذاماظ عوٕمتؿقدمبفومعقادمسؾقؼيامومبوظؿوظلمصفؿمؼرونمعوم

( ٔ) ٕبثئخ ؽوإ رٞؽ٤ل اُلهى ،١اُطجؼخ اال ،٠ُٝاُواثٓ ٜؾٔل ػجلاُؾٔ٤ل ٍٞ ،ه٣خ.ٕٓٔٔ ،
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ال مؼرى ماظـوس معـ مأغؾقوئفؿ مو مععؾؿقفؿ مػكبرعكبس م(ادرؼس) مو مأشوذميقن(52ذقً) مام
وصقـوشقرسماموبوبوماظصوبه.

( )1

م

 أٌبٗا ٞسساُ:بلؾى معـ مشقوب ماظرنبضؿ ماظطقـقي مسـ متراث محران ماظروحل موشقوب ماٌكطقروتم
اًوري مبفؿ مصؼد متـوضؾً ما عؿ مواظشعقب ماجملوورة مشلؿ مأخؾورػؿ معـؾ ماإلشرؼؼ مواظروعونم
واظلرؼونمواظعربامبؾموترجؿمػمالءمشلؿمبعضما سؿولماظروحقيموا دبقيمػـوموػـوك .م
وظؽـمحرانمؼبمبعضمآثورػومتذطرمأغؾقوءػوماظزاخرؼـموتعؿدلػؿماآلبوءماظروحق ماظؽؾورم
شلوامورشؿمانمبعضمأومأشؾىمػمالءما غؾقوءمالمؼـؿلؾقنمشلوامبؾمػؿمعـمأعؿمأخرىامظؽـم
اظذلاثمايراغلمؼعؿدلػؿمأغؾقوءميرانموذعؾفو .م
وؼب ماىرود ماٌؿقصرة مأعوعـو مشلمالء ما غؾقوء موجدغو مأغفؿ مميؽـمأنمؼصـػقامإظب مأغؾقوءم
ذرضق مزفروا مؼب ماظشرض ما دغكموا ضصكموأغؾقوءمشربق مأشؾؾفؿمعـماآلشليمواظػيدػيم
وايؽؿوءماإلشرؼؼمبشؽؾمخوصموػـوكمأغؾقوءمأومأحؾورمطؾورمعـمحرانمػؿماةؾققن :م

(ٔ ) أؿبم٤ّ ٞٛ : ٕٞٔ٣ش ثٖ آكّ ػِ ٚ٤اَُالّ  ،اُْٜوٍزبٗ : ٢أَُِ  ٝاُ٘ؾَ ٣ ٝ ، ٗ:ٕ ،وبٍ إٔ
ّ٤ش ؽِٔذ ث ٚؽٞاء ثؼل كغ٤ؼخ آكّ ُٝٝلٛ ٚ٣بث ٝ َ٤هبٓ ٝ ، ٖ٣ؼ٘ ٠أٍٔٛ(( ٚجخ هللا)) ٣ ٝورجٜ
أٍْ ّ٤ش ثٖ آكّ ػ٘ل اُؾوٗبٗ٤خ ثبُؾٌٔخ َ٘٣ ٝ ،ج ٕٞاُ ٚ٤رؼبُ ٚٔ٤ػ٘ل اُولٓبء اُقَٔخ ْٛ ٝ
اُجبه ٝ ، ١اُ٘لٌ  ٝ ،اُؼوَ ٝ ،أٌُبٕ  ٝ ،اُقالء.
 (اُٞعٞك ٝاُؼلّ) اُْٜوٍزبٗٗ: ٢لَ ٝ ٗ٘:ٕ ، ٚػٖ ّ٤ش  ٝؽ٤بر ٚاٗظو  - :أَُؼٞكٓ : ١وٝطاُنٛت . ٕ2- ٕ2 : ٔ ،
ٖ٘ ُُ ٌ٤ل٘٣ب ّ٢ء ٓٞصٞم ػ٘خ ثبثب اُؾواٗٛ ٢نا ٓ ًَ ،ب ٗؼوك ٚػَ٘ٓ ٚزٔل ٖٓ ٓغبكُٖٓ ٚ٤
ًزبة اُٖ٘واٗ٤خ ً ٝ ،بٕ أًضو٣ ْٛطِن ػِ ٚ٤اٍْ (ٗج ٢ؽوإ)ٓ .واك ًبَٓ ٓ ،ؾٔل ؽٔل١
اُجٌو :١ربه٣ـ األكة اَُو٣بٗ.ٕٗ- ٗٔ ، ٢
 -اُٖبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ٝؽزٍ ٠و ٛٞاُلُٝخ اُؼجبٍ٤خ/كًزٞه اؽٔل اُؼل.١ٝ
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ؤٔجُبء ؽواْ

( )1

ممماظرملّٕضؿملّ٦ن مممممم ممممممممممممممممممماحملػملؿملّ٦ن مممممممممممممممممممماظطملّٕبؿملّ٦ن م
- 1مػرعسم(ادرؼس)مممممممم مممم- 1مبوبومايراغلممممممم- 1مإدؽيبققس م
- 2ماشودميقنم(ذقً)مممممم مممم- 2مأواضلم(أوادي)ممممم- 2مصقـوشقرس م
- 3مأؼوغوم(سقانامسقنامأون)ممممممممممممممممممم مممممممم- 3مإؼؾقنم(غقح) م
- 4مبقدادػم ممممممممممممممممممممممممممممممممممم- 4مأراغلم(أورصققسمأوراغقس) م
- 5م توؼقسم(هقتامػرعسمرقط)مممممممممممممم- 5مدقظقن م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم- 6مأعرلوسم(ػقعرلوس) م
مممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممم- 7مأراتوسم(أراتقسمعؾؽلمرقً) م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم- 8مأواضلم(أراجل)م(أرض) م
اِّغؾؿملمملء ماظرملّٕضؿملّ٦ن :م ؼؿداخؾ ما غؾقوء ماظشرضققن ميران معع مأغؾقوء موعؾقك موآشليم
راصدؼـقيموعصرؼيموػـدؼيمعصقػيم(عـؾمبقدادػ)موػؽذامؼؽقنماظؾقٌمؼبمػرعساموأشودةم
دميقناموأؼوغوموبذاصسموتوؼقسمطلغفمحبٌمؼبمذكصقيمواحدةمشلومسدةمأزلوءمسوذًمؼبم
سصقرمعومضؾؾماظؿورؼخ .م
صؼملّ٤مػّ٦مػّٕعّٗ؟ م
ؼؾبعدنب م ػرعس مواحداً معـ مأطـر ماظشكصقوتمشؿقضوًمؼبماظؿورؼخموضدمتـوزسًمغلؾف مأعؿم
طـرلة مؼب مرواؼوت موعراجع مزبؿؾػي مودـؼقم مبؿؾكقصمذدؼدماإلصبوزم رقظفماٌؿعددةمػذهم
سـدما عؿماظؼدميي :م

(ٔ) ًزبة اٌٗ، ٢االكة كٝ ٢اك ١اُواكل،ٖ٣كًزٞه فيػَ أُبعل.١
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- 1ماِّصّ٢ماظؾمملبػمل :ّ٨م حقٌمؼروىمأغفمطونمبوبؾقوًاموؼؼرنمبؾـوءمبوبؾمبعدماظطقصونموؼؿعززم
أرؾف مػذامبورتؾورفمبعؾقمماظػؾؽمواظؿـفقؿماظؾوبؾقيموبؾـوءماشلقوطؾمأوماٌعوبدماًوريم
بوظؽقاطىمواظـفقممؼبمبوبؾ .م
 - 2ماِّص ّ٢ماٌزملّٕي :موؼروى مأغف مطون معصرؼوً مب عد ماظطقصون مواغف مبـك ما ػرام موؼرتؾطم
بشكصقي م(اميقؿى)مايؽقؿمواٌفـدسماٌصريماظذيمػـدسمبـوءماشلرمماٌدرجموطونم
وزؼرماٌؾؽماٌصريم(اظػرسقن)مزودرمعـما درةماظـوظـيمؼبمعصر .م
- 3ماِّصّ٢مايّٕاغ :ّ٨م حقٌمؼرويمايراغققنمأنمػرعسمػقم(بقذادػ)ماظذيمبـكمػقوطؾم
اظؽقاطىمؼبمبيدػؿ .م
 - 4ماِّص ّ٢ماٌؽملّٓائ :ّ٨م حقٌ مؼرد مذطره مؼب مطؿوبفؿ ماٌؼدس مطـزا مربو مبلدؿ مدغوغقخً ( )1م
روحىماظؽؿىمواٌعورفماظؽـرلةماظذيمرعدمإظبماظلؿوءمثؿمسودمإظبما رض .م
- 5ماِّصّ٢ماظضملدلي :م حقٌمتذطرهماظؿقراةمسؾكماغفم(أخـقخ)ماظذيمرعدمإظب ماظلؿوءاموظفم
دػرمبلزلفمؼبمزبطقروتماظؾقرماٌقً .م
 ٠َٔ٣أف٘ٞؿ ك ٢اُٜٞ٤ك٣خ،
(ٔ) دٔبٔىخذ :أٞٗ( ٝاح اُل ٖٓ )ٖ٣ػظٔبء اُ٘بٕٞهائ ٖ٤٤ك ٢أُ٘لائ٤خّ ،
ٝاكه ٌ٣ك ٢اإلٍالّٛٝ ،وٌٓ ك ٢ثؼ٘ أُؼزولاد ٞٛ .اَُبثغ ٖٓ ََٗ آكُّ ٣ ،ؼل أٓ ٍٝؼِْ ك٢
ػِْ اُلِي ٝاُزوبٝ ،ْ٣ٝأ ٖٓ ٍٝر٘جؤ ثبُوَٓ .ػوط اُ ٠أَُبء ٝكن اُزٞهاحٍٝ﴿ :به أف٘ٞؿ ٓغ
هللا ،صْ رٞاه ٖٓ ٟاُٞعٞك ،ألٕ هللا ٗوِ – ٚرًٌٝ .﴾ٕٗ :٘ / ٖ٣ٞنُي ك ٢اإلٗغ﴿ :َ٤اٗزوَ أف٘ٞؿ
اُ ٠ؽٚوح هللا ك ٕٝإٔ ٞٔ٣دٝ .هل افزل ٖٓ ٠ػِٛ ٠ن ٙاألهٗ ألٕ هللا أفن ٙاُ – ٚ٤هٍبُخ اُ٠
اُؼجواٗ٣ٝ .﴾٘ :ٔٔ /ٖ٤٤واك – ثنُي – اٗ ٚاٗزوَ ؽ٤بً ثبُغَلً .نُي ك ٢اإلٍالّ ،ؽ ٢رٞعل اّبهح
ٕ ِّل٣وبً ٗ َّ ِجّ٤بً ََ ٝهكَؼْ َ٘بٌَ َٓ ُ ٙبٗبً
ة ِا ْك ِه َ
ِ ٌ٣اًََّٗ ُ ٚبَٕ ِ
ؿبٓٚخ ُوكؼ ٚاُ ٠أَُبءْ َٝ ﴿ :امًُوْ كِ ٢اُْ ٌِزَب ِ
ػَ ِِّ٤بً – ٓو .﴾٘2 - ٘ٙ /ْ٣أٓب ك ٛ ٢نا اُ٘ٔ أُ٘لائ ٢أُولً ،كزو ٟٝهٖخ ٓؼواعَُِٔ ٚبء
مارٜب ٌُٖٝ ،ثبفزالف ٓغ عٔ٤غ األك٣بٕ ،ؽ٤ش ٣ؼٞك ثؼل ٓؼواع ٚاُ ٠اُلٗ٤بٛٝ ،نا ٓب ٣وكٚٚ
اإلٗغٓٝ﴿ :َ٤ب ٕؼل أؽل اُ ٠أَُبء اال اُنٗ ١يٍ ٖٓ أَُبء ٞٛٝ ،اثٖ اإلَٗبٕ اُن ٞٛ ١ك٢
أَُبء – ٞ٣ؽ٘ب ٖ٣ ،﴾ٖٔ :ؼ٘ ٢اَُ٤ل أُ َ٤ؼ كوًٝ ،ٜنُي ك ٢اإلٍالّ ،كبُٔؼواط َُِٔبء
ٝاُؼٞكح ُْ ٣زٔب اال ُِ٘جٓ ٢ؾٔل (ٓ).
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 - 6ماِّص ّ٢ماظضملّٕب :ّ٨م اظذي مغودت مبف ماٌراجع ماظقؿوغقي محقٌ مرأت مؼب مػرعس مأخـقخمأوم
إدرؼسموػقمضقطوغلموأبفبم ظو(روبل)ماظذيمدبؿؾطمذكصقؿفمبشكصقيمإدرؼس .م
 - 7ماِّص ّ٢ماظظملمملرد :ّ٨م ازلف مسـد ماظػرس م(أجبفد) موطون مجده م(جققعرث) مأي مآدم مؼبم
اظذلاثماظػوردلماظؼدؼؿ .م
- 8ماِّصّ٢ماإلشّٕؼعمل :ّ٨ماإلظفمػرعسم(ردقلماآلشلي)موإظفماظؾصقصمواٌلوصرؼـمواظؿفورموػقم
ابـ ماإلظف مزوس معـ ماآلشلي معوؼو موطذظؽ ماخؿؾطً مذكصقي مبوإلظف م(إدؽيبققس) مإظفم
اظطىمسـدماإلشرؼؼ.موؼرتؾطمبؽقطىمسطوردم(عرلطقري)مسـدماظروعون .م
- 9ماِّصّ٢ماشلؽملّٓي :مبقذام(شقتوعومددػورتو) م وايؼقؼيمأنمػـوكمجدالًموادعوًمحقلمأرؾم
ػرع سموذكصقؿفماٌذلاوحيمب ما ظقػقيمواظـؾقةموايؽؿيمواٌؾقطقيموؼعؿؼدمأنمتلؿقيم
ػرعسمػقم عـؾٌماظعظؿيمأوماٌعظؿمثيثوًمأومعـؾٌماظـعؿمأومعـؾٌماظرغبيموضدمأرؾؼًم
سؾقف م غف معبع مب م(اظـؾقة موايؽؿي مواٌؾقطقي) مو ػل مأظؼوب مصبؿعفو معصطؾ م
) .(Hermes Trimagestusم
طؿو مذطر مدػر ماظؿؽقؼـ مؼب ماظؿقراة مبلدؿ م أخـقخ موذطرهماإلنقؾمبوالدؿمغػلفموذطرهم
اظؼرآنماظؽرؼؿمبلدؿ م(إدرؼس) .م
ووؿعماٌروؼوتمسؾكمأغفمأولمعـماخذل عماظؽؿوبيموأولمعـمطؿىماظصقػ موأولمعـم
خوطماظـقوبموظؾلفواموؼبمرػوتفمعومؼدلمسؾكماػؿؿوعفمبويؽؿيمواظؽقؿقوءمواظػؾؽمواظؿـفقؿم
واظطى...اخلا موأغف م أول معـ محصؾ مسؾك ماًؾقد موأول معـ مرعد مإظب ماظلؿوء موشرل مذظؽم
طـرل(  .)1م

(ٔ) ًزبة اٌٗ، ٢االكة كٝ ٢اك ١اُواكل،ٖ٣كًزٞه فيػَ أُبعل.١
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األٔجُبء اٌغوثُىْ:
بعدماظؿقريمؼبمأزلوءمػمالءما غؾقوءماظذؼـمادسكمايراغققنمأغفؿمؼمعـقنمبفؿماتض م
ظـومأنمػمالءمميؽـمتصـقػفؿمإظبم آشليمورجولمأدطقرؼ موصيدػيموأرؾوءموذعراء .م
اِذلــــــــــــخ:
حّ٦قبلمايّٕاغؿملّ٦نمبضملّٚماآلشلهملماإلشّٕؼعملؿملهملمإظبمأغؾؿملمملءمشلّ٣موػ :ّ٣م
 - 1مإدغملالبؿملّ٦س:م وػقمإظفماظطىماإلشرؼؼلموتؾػظمأؼضوًمإدؼيبققسمأومإدؼيباموضدمسؾبؾدقبم
طنظفمسـماإلشرؼؼمعـذماظعصرماظؽيدقؽلاموضدمغؾغمسؾكمؼديماظؼـطقرم(خرلون)ماظذيم
سؾّؿفمصـماظطى .م
وظعؾ محران مأذفر معدؼـي مرى مؼب ماظعوٕ ما ظؼدؼؿ معـذ مغفوؼي ماظعصقر ماظؼدميي موبداؼيم
اظعصقرماظقدقطيمح مهقظًمعدرديماظطىمعـماإلدؽـدرؼيمإظقفومؼبماظعصرما عقيموظذظؽم
ارتػع منؿ مػذا م(اظـ ) مايراغل م(اإلظف ماإلشرؼؼل) موأرؾ مذعوره مرعزاً مظؾؿدؼـي .مؼبم
ا دطقرةمتزوجمإدؽيبققسموأنىمػبليمأبـوءم(3مإغوثمووظدؼـ) :م
- 1مػقفقوؼوم)(Hygieiaمآشليماظصقي .م
- 2مؼودقم)(Jasoمإظفماظشػوء.ممم م
- 3مبـوطقوم)(Panaceaمإظفماظعيجماظؿوم .م
- 4مبقداظرلؼقسم)(Podaliriusماظطؾقى .م
- 5مزبوؤونم)(Machaonماظطؾقى .م
وضدمتطقرمصـماظطىمسؾكمؼديمإدؽيبققسمظدرجيماغفمادؿطوعمأنمؼعقدماٌقتكمإظبم
ايقوةمصؼدمرؾؾًمإظقفمأرمتقسمأنمؼعقدمايقوةمإظب ماظشوبم(ػقؾقظقً)ماظذيمضضكمسبؾفم
بعدمأنمػوعبفموحشماظؾقراموٌّومرأىمزوسمأنمإدؽيبققسمجووزمحدقبهماظؾشريموتدخؾم
ؼب مسوٕ ماٌقتك مأردؾ مسؾقف مرقاسؼف موضؿؾف .مصغضى مأبقظق مصؼؿؾ ماظصؼوظؾي ماظذي مدكقبروام
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اظصقاسؼ مظزوسا مصؼضك مزوس مأن مؼؼضل مأبقظق معدة مسوم مؼب مسوٕماظؾشرمسؾكما رض موأنم
طبدم مأدعقؿقس م(عؾؽ مصرلاي) ماظذيمرأىمؼبمعؽبؼدممأبقظقماًرلم(دونمأنمؼعرفمحؼقؼؿف)م
صؼوممأبقظقمبؿؼدؼؿمخدعيمأخرىمظفمبنروظيمسؿرهمصطؾىمعـمأحدمأنمؼػؿدؼفمصوصؿدتفمزوجؿفم
(أظؽلقؿس)مصػعؾًمورعًمبـػلفومسؾكماةرضيامظؽـمػرضؾمأغؼذػومإذمرؾىمإظبمثوغوتقسم
عؾؽماٌقتمأنمؼعقدػومإظبمزوجفو .م
وبعد مأن مضضكمأبقظقمعدةمسؼقبؿفمسودمإظب م جؾؾما وٌىموادؿعطػمزوسمطلمؼرصعم
إدؽيبققس مإظب معصوف ماآلشلي مصؼؾؾ مزوس موسـد مذاك مأضقؿً ماظطؼقس مواظشعوئرم
إلدؽيبققس مؼب مإبقداوروس مضرب مؼـوبقعماٌقوهمحقٌمؼؿؿمذػوءماٌرضكموطذظؽمؼبمجزؼرةم
طقسموطـقدوسموبرجوعقن م وػذهمػلمأذفرمععوبدمإدؽيبققسام((وطمملنمإٌّضّ٧مؼظملّٓونمإظبم
احملمملرؼنمل ماٌعملّٓدهمل مصؿملؽملمملعّ٦ن مبمملظعملّٕب معؽملؾملممل مبضملّٓ متؽملمملول مجّٕسهمل مزبّٓرة موؼؽملؿصملّٕون مأنم
ؼّٖورػّ٣ماإلظّ٥مؼبمرؤاػّ٣مظرلذّٓػّ٣مإظب م رّٕؼعملهملمذظملمملئؾملّ٣ماظؽملمملجضملهمل،موظؿملّٗمبؾضملؿملّٓمأنماظغملؾملؽملهملم
طمملغّ٦ا مؼؾملؼمللّ٦ن مؼب مآذان مإٌّض ّ٧ماٌكّٓرؼ ّ٤مصؿملؿّ٦ػ ّ٣مػقملالء مان ماإلظ ّ٥مضّٓ مهّٓث مإظؿملؾمل ّ٣مؼبم
غّ٦عؾمل .))ّ٣م
طونماظـعؾونمواظؽؾىمواظدؼؽمرعقزماإلظفمإدؽيبققسام إذمؼشرلماظـعؾونمظؾدواءماظذيم
ؼلؿكرجقغف معـف مزلفا م بلؾى مزلقبف ماظذي مطون مدواء مواظؽؾى موعـ ماظشػوء مب ماٌودةم
اٌقجقدة مسؾك مظلوغف مح مؼؾدشفو مؼشػك ماىرحا موػذه مرعقز مآلشلي ماظطى مؼب مواديم
اظراصد ؼـ مواظدؼؽ مظؼدرتف مسؾك ماظقضوؼي معـ ماظلقء موررد ما رواح ماظشرؼرة موربوربي ماظلقرم
ا دقد م ((وضّٓ ماضذلغومل مصّ٦ر ماإلظ ّ٥مبضملزملمملمؼػملؿّٟمحّ٦شلمملمثضملؾمملنموؼّٕجّٝمذظّ١مإظب ماالسؿعملمملدم
بفملن مظػملـضملؾمملن مخّ٦اص مذظملمملئؿملهمل معـػمل ّ٥معـ ّ٢ماظغملػملنمل ماظّٔي مؼرملمملػّٓ مأحؿملمملغمملً مبّٕصعملهملم
إدغملالبؿملّ٦س))(  .)1م
(ٔ ) ًزبة اٌٗ، ٢االكة كٝ ٢اك ١اُواكل ،ٖ٣كًزٞه فيػَ أُبعل.١
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وطون مإدؽيبققس مؼؾّؼى مبوٌـؼذ م) ،(Storeمإذ مدخؾًمسؾودتفمؼبمدوظيمأثقـومسـدعوم
اغؿشرمصقفو م وبوءم(ظعؾيماظطوسقن)مسومم430ق .ممأيمبعدمدـيمعـمضقوممايربماظؾؾقبقغقزؼيم
وضقؾ م اغفمدخؾماٌدؼـيمبرصؼيمثعؾوغفماٌؼدساموػذامععـوهمأنما ثقـق مرـعقاممتـوالًمإلظفم
اظطىمؼبمرقرةمثعؾون.مورحقبىما ػوظلممبؼدممإدؽيبققساموغظؿمبعضماظشعراءمأغوذقدمؼبم
متفقدهاموضدمذققبدمأولمععؾدمظفمبوٌدؼـيمسومم420ق.م .م
 - 2مأراغ :ّ٨م ميؽـمأنمؼؽقنمػذامػقمطقطىمأوراغقسموػقماظذيمزلقبلمبلدؿماإلظفمأوراغقسم
وػق مأحد ماظؽقاطى ماظلقورةا موؼب ماٌقـقظقجقو ماإلشرؼؼقي مػق مابـ موزوج ماآلشلي مجقوم
(ا رض) .م
وطذظؽ مميؽـ مأن مؼ ؽقن مادؿ مذكصقي مخراصقي مأدس معدؼـي م(حران) موأخذتمازلفم
وػؽذامميؽـمأنمؼؽقنمأخمإبراػقؿم(حران).موسقعؾمطـ موػـوكمعـمروبؼفمععم(ػرلون)م
اظشقخمايؽقؿمأوم(ػقرودل)مأومأورصققسماٌغ ما دطقريماإلشرؼؼل .م
 الػدصٗات األضطٕزٖ:ٛ - 1مإؼػملّ٦ن :م وػقماٌؼوبؾماإلرؼؼلمظشكصقيم(غقح)ماٌـؼ ذمعـماظطقصونمرشؿمادؿؾعودغومشلذام
غفؿمالمؼؼددقنمغقحاموظذظؽمغرىمأغفمميؽـمأنمؼؽقنماإلظفمإؼؾمأومسؾققنمربرصوًام
ورمبومإظفماظشؿسماإلشرؼؼلم(ػؾقؿقس) .م
 - 2مأوضّ٨م(أرادي)م(واظؿملّٗ) :م رمبومطونم(سقص)م(أوس)ماظؽـعوغلموؼؼولماغفمعـعمأطؾم
بعض ماًضور مؼب محران مورمبو مطون مأرؼدي ماظذي مذطره مابـ ماظـدؼؿ مؼب م(اظػفردً)م
حقٌ مضول ماغف مرئقس معذػىم(أػؾمخقػيماظلؿوء)مدسكمإظب معذػؾفمؼبمرقلػقنموعوم
حقشلو .م
م
م
م
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 الفالضفٔ ٛاحلهىأ ٞاألطبا ٞالػعسا:ٞ- 1مصؿملـمملشّ٦رس :م ظعؾمػذاماظػقؾلقفاماظـ مػقما ػؿمب مػمالءمعـمغوحقيماإلشرؼؼمصفقم
ؼشؽّؾمرقرةمحؼقؼقيمٌعؿؼداتمحرانماشلؾـلؿقي .م
اظػقـوشقرؼي م(غلؾي مإظب مصقـوشقرس موأتؾوسف) ماضرب مإظب م أن متؽقن مدؼوغي مدرؼي مذاتم
روبع مصؾلػل مورؼوضل مسؿقؼا موميؽـموضعفومععماظـقؾمواٌذاػىماظؾشرؼيموظؽـفومتػققم
ػذهماظـقؾمواٌذاػىمبـظوعفوماظػؾلػلمواظعؾؿلماظدضقؼماظذيمصبعؾفومترضكمإظب مأنمتؽقنم
ررؼؼيمغظرمطوعؾيمؼبمايقوة .م
اظػقـوشقرؼيماغعطوفمغقسلمؼبما دؼونمواظػؾلػيماإلشرؼؼقيموظقالماظؼؿعماظذيمووجفًم
بفماظػقـوشقرؼيم رؾ متورؼخماظػؾلػيماإلشرؼؼقيمزبؿؾػوًامغرىمأنما بماظروحلم صيرقنم
ػق مصقـوشقرس موظقس مدؼراطا مإذ مان مدؼراط مسؾّؿ مأصيرقن مطقػقيماىدلامظؽـمصقـوشقرسم
أسطوه ماٌودة ماٌـوظق ي ماظيزعي مظػؾلػؿف .مطذظؽ مغرى مان ماظػقـوشقرؼيمػلماىلرماظرابطمب م
ػرعلقي ماظشرق موا صيرقغقي موظقال مػذا ماىلر مٌو مزفر مأصيرقن مبػؾلػؿفماٌـوظقيماظ مالم
ذؽمأنمصقفومأرداءمعـماشلرعليمعرقبتمسدلما ديكماظػقـوشقرؼيمإظبماإلشرؼؼ .م
بعدمأنموظدمصقـوشقرسم(572م –م)497مق.مممؼبماظققغونمرحؾمإظب ماظشرقموزارمعصرم
وبوبؾمواتصؾمبذلاثفؿوموالمذؽمأنمغفؾمعـمسؾقعفؿومواظدؼوغوتماظ مطوغًمدوئدةمصقفؿوم
وغرى مأغفماطؿشػموارؾعمؼبمػذؼـماظؾؾدؼـمسؾكماظعؼوئدماشلرعلقيمواظعرصوغقيموسؾكمسؾقمم
اظؿـفقؿ مواظرؼوضقوت مصقفؿو موؼؽػقـو مععرصي مغظرؼؿف ماظشفرلة محقل مادؿكراج موتر ماٌـؾٌم
اظؼوئؿ معـ مععرصي مضؾعقف ماظؼوئؿ ا موػلماظـظرؼيماظ مزفرتمسؾكمأظقاحمتؾمحرعؾم(ؼبم
بغداد)معـمايضورةماظؾوبؾقي .م
وٌومبؾغمصقـوشقرسما ربع مسوعوًمسودمإظب ماٌدنماإلشرؼؼقيماٌقجقدةمؼبمجـقبماؼطوظقوم
وهدؼداً مؼب م(أضرغقرو) محقٌ مطوغً مػـوك معدردي مرؾقي مععروصي .مودرسون معو مأغشل مصرضيم
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دؼـقي مسؾؿقي مصؾلػقي متشؾف ما ورصقي موطوغً مػذه ماظػرضيمذاتمرؾقعيمأردؿؼرارقيمعػؿقحيم
ظؾرجول مواظـلوء موظؽـفو متعقش مسؾك ماظؿعػػ مأو ماظؾلوري موإتؾوعمتعوظقؿمؼبما طؾمواٌؾؾسم
واظطؼقسمواظرؼوضيماظؾدغقيموطوغقامؼرونمؼبماظعؾؿمأػؿماظطرائؼمظؿفذؼىما خيقمواظـػقسام
صؼدمحققبظقاماظعؾؿمإظبمرؼسمذعوئريمودؼ م(وػقمأعرمغودرمايصقل)مطوغًمأػؿمسؾقعفؿمػلم
اظرؼوضقوتموتلتلمبعدػومسؾقمماظػؾؽمواظؿـفقؿمواٌقدقؼكامثؿماظطىموا دبموا دوررل .م
وؼؾدو مأن ماظرسوع مواٌضروبي معصويفؿ معـ ما شـقوء مسؿؾقا مسؾك متؼقؼض مػذه ماظػرضيم
اٌؿـقرة مومتؽـقا معـ مذظؽ مؼقم م ػفؿقا مسؾك ماٌؽون ماظذي مطوغقا مميوردقن مصقف متعوظقؿفؿم
ورؼقدفؿمصلحرضقػؿموأحرضقامزسؿوءماظػرضيموٕمؼـٍؾبمعـفؿمدقىماثـ مبقـؿومطونمصقـوشقرسم
بعقداً مسـ ماٌؽونا مظؽـف مصرقب معـ مأضرورقغو مثؿ معوت مبعقداًا موظؽـ مأتؾوسف موارؾقا ما خذم
بؿعوظقؿف موأثروا مؼب معدردي مأثقـو محؿك معـؿصػ ماظؼرن ماظرابع مضؾؾ ماٌقيدا مثؿ مبعـًم
اظػقـوشقرؼي ماىدؼدة مؼب ماظعصر ماشلقؾـل مؼب معـؿصػ ماظؼرن ما ول مضؾؾماٌقيدموادؿؿرتم
بؿلثرلػو ماظقاض محؿك ماظؼرن ماظرابع ماٌقيدي .موٕ مؼؾؼؽب معـ معمظػوت مصقـوشقرس مإالمطؿىم
عـققظيمعـفوما ذعورماظذػؾقيمواظؽؿىماظـيثيم –ماٌذػىمواظلقودلمواظطؾقعل .م
ظؼدمحوصظًماظػقـوشقرؼيمسؾكمأنمتؽقنمعـظقعيمػرعلقيمعؽقغيمعـم(اظدؼـمواظػؾلػيم
واظعؾؿ)مودبؾطفومبؾعضفومؼبمغظوممواحدموعؿفوغسامطونمعذػؾفؿماٌرطّىمػذامؼعؿؿدمسؾكم
ا سداد موغلؾفو مواظ متؿؾعفو مدرادي مايرطوت موا رقات موػق معو مضودػؿ مإظب ماظربط مب م
اظرؼوضقوتمواٌقدقؼكموانم اظعوٕمؼلقدهمغظوممداخؾلمسؿقؼموتـودىمسدديمدضقؼ(ورأوامأنم
عؾمملدئ ماِّسّٓاد مػ ّ٨مسؽملمملصّٕ ماٌّ٦جّ٦دات ،مأو مأن ماٌّ٦جّ٦دات مدون مأن متغملّ٦ن مػّٔه ماظؽملؼملمملذجم
عظملمملرضهمل مظزملّ٦رػممل مإال مؼب ماظّٔػ .ّ٤مواظعملّ٦الن مؼّٕجضملمملن مإظب مواحّٓ معقملداه ماظؿّ٦حؿملّٓ مبني مسمملٕم
اٌّ٦جّ٦داتموسمملٕماِّسّٓاد) .مم م
طونماظعوٕمبوظـلؾيمإظب م اظػقوشقرؼ مأذؾفمحبققانمطؾرلمحلمؼلؿقسىمبؿـػلفمخيءم
المعؿـوػل م ػقمسؾورةمسـمػقاءمؼبمشوؼيماظؾطوصيمضروريمظؾػصؾمب ما ذقوءموعـعفومعـمأنم
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تؿصؾمصؿؽقنمذقؽوًمواحداً.ممأعوما ذقوءمصؿؿؽقنمبوظؿؽوثػمواظؿكؾكؾامالمؼؿققلمبعضفوم
إظب م بعض.مورأوامأنما ذقوءمشلومغظوممدوريمعـماظؿ ؽقنمواالسبيلموػقمعومغدسقهمبوظعقدم
ا بدي مخيل م(اظلـي ماظؽدلى) مدونمغفوؼيموالمذؽمؼبمأنمػذهماظػؽرةمأخذتمعـماظدورةم
اظؽقغقيماظؽدلىم(دور)ماظؾوبؾقي .م
وتؾعوًمظذظؽمطوغًماظـػسمسـدػؿمدبضعمٌػفقمماظدورةمأوماظعقدما بديمصفلمتذلددم
ب ما رض م واىققؿمؼبمحرطيمأبدؼيامصوظـػسم(اظ مػلمسؾيمتقاصؼما ضدادمؼبماىلد)م
بعدمأنممتقتمتفؾطمإظبماىققؿمتؿطفرمػـوكمبوظـورمواظؿعذؼىمثؿمتعقدمإظبما رضموتؿؼؿصم
جلؿوًمبشرؼوًمأومحققاغقوًمأومغؾوتقوًموتؾؼكمطذظؽمب ما رضم واىققؿمحؿكمتؿطفرممتوعوً .م
وػؽذا مصنغفؿ مآعـقا مبوًؾقد مواظؿـودخا مأعو مإميوغفؿ مبنظف مواحد مصؿشقبفب مبوظغؿقضم
وظؽـفؿمؼؼقـوًمدعقامإظب م تـزؼفماآلشليمعـماظؽـرلمعـما دوررلمواظصػوتماظ ميؼًمبفومعـم
ضصصماظعوعيموضدمجوءمذظؽمسـمررؼؼماظؿلوؼؾماظرعزيمظألدوررلموظؼصصماآلشلي .م
أعوماظعؾقمماظػقـوشقرؼيمصؼدمغشطًمبفوماظرؼوضقوتمأوالًمثؿماظػؾؽماظذيمأحدثقامصقفم
إضوصوت مغقسق ي مصفؿ مأول معـ مضول مبوظؽقاطى ماظعشرة م(وظؿمللومل ماظلؾضملهمل ) موضوظقا ممبرطزؼيم
(اظـورماٌرطزؼي)مؼبمودطماظعوٕموانماظشؿسموا رض م واظؽقاطىمتدورمحقشلواموػلمغورمالم
ترى م غفو متؼع مؼب معؼوبؾ ما رض م عـ ما دػؾ موضد مضوم مؼب معو مبعدمأحدماظػقـوشقرؼ موػقم
(أردطرخقس مجبعؾ مػذه ماظـور ماٌرطزؼي مػ ل ماظشؿس مغػلفو موػق مأول معـ مضول ممبرطزؼيم
اظشؿسمؼبماظـظومماظؽقغل) .م
وطوغقامؼعؿدلونمرعقدماظـػسمإظبما سؾكمالمبداصعماالظؿقوقمواالظؿقوممبوإلظفماظقاحدام
بؾمبداصعمتشققماظـػس (اٌـلفؿيماٌؿـوشؿي)مععمأرقاتماظؽقنمواظـفقممؼبما سوظلموداصعقام
سـموجقدم(عقدقؼكمطقغقي)موذبماظـػ قسماظؾشرؼيمووعؾفومتؿشققموتصعدمإظبما سوظلم
عـ مررؼؼ مضفر مرؾقعؿفو ماٌودؼي مواظؿكؾص معـ ماظشفقاتموػقمعومغودتمبفما ورصقيموظؽـم
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اظػقـوشقرؼيمجعؾًمعـمعقدقؼكماظـفقممواظؽقنمدؾؾوًمىذبماظـػقسمواظصعقدماظؿطفريمإظبم
ا سؾك.موػؽذامصونمدورةماظـػسمتؽقنمدػؾقيمتـودكقيموسؾقؼيمتطرؼي .م
ظؼدمطوغًماظػقـوشقرؼيمبمرةمسوظقيمعبعًما ذعيماظروحقيماًوريمظؾشرقموجعؾؿفوم
تـػذ مإظب م اظعؼوئد ماإلشرؼؼقي ماظدؼـقي مواظػؾلػقي مبـقرػو محؿك مصبلء مدور مأصيرقن ماظذيم
دقفؿعمػذهما ذعيمعـمجدؼدمؼبمبمرةمجدؼدةموؼرعلمبفومإظب ماظشرقماشلقؾـل موػؽذاام
وػذا معو مصبعؾ معـ ماظػقـوشقرؼي م ((غؾملسملهمل مسصملؿملؼملهمل معؿضملّٓدة ماظّ٦جؾملمملت ،مػ ّ٨مسبػملهمل مدؼؽملؿملهملم
طمملغومل مأصّٓق مغصملّٕاً مؼب ماظّٓؼّ٤معّ٤ماِّورصؿملهملموػّ٨معّٔػنملمصػمللظملّ٨مؼضملّٓمأولمربمملوظهملمالرتظملمملعم
س ّ٤ماٌمملدة ماظيت موض ّٟمسؽملّٓػممل مصالدظملهمل مأؼّ٦غؿملهمل ،موظظملؾمل ّ٣ماظضملمملٕ مواٌّ٦دؿملعمل ّ٧مواظظملػمل ّ١مواظشملنمل،م
وسّٕصومل مبسمل ّٝمضسملمملؼممل محلمملبؿملهمل موػؽملّٓدؿملهمل ،مووضضملومل مؼب ماشلؽملّٓدهملمأظظملمملزمملًماصشملالحؿملهملموػّ٨م
ػؿملؽهملمدؿملمملدؿملهملمتّٕعّ٨مإظبم إضّٕارماظؽملصملمملممؼبمآٌّؼؽملهملمسػملّ٧مأؼّٓيماظظملالدظملهمل)) .م
أوعّٕوس :م وػقماظشوسرماإلشرؼؼلماٌعروفمبو(ػقعرلوس)معمظػماإلظقوذةموا ودؼليام
ورمبوموضعفمايراغققنمؼبمأغؾقوئفؿمٌؽوغؿفماظؽؾرلةمؼبماظذلاثماإلشرؼؼل .م
دّ٦ظّ٦نم(صّ٦ظّ٦ن)م(460م –م)559مق.مم :م
ػقمأ ولمعصؾ ماجؿؿوسلمودقودلمطؾرلموػقمأحدمايؽؿوءماظلؾعيمؼبماإلشرؼؼم(وعـفؿم
روظقسمأولمصيدػيماإلشرؼؼ).موضدمزفرمععفمعصؾققنمآخرونمؼبمبيدماظققغونمتزاعـقامععم
وضً مزفقره معـؾ ماٌشقبرع م(صقؾقالوس) ماظؽقرغـل ماظذي موضع مددؿقر مرقؾي مو(دميقغوطس)م
اظذيموضعمددؿقرمضقرؼـومؼبم(ظقؾقو).م بدأمإريحوتفمبنجراءمازلفم(غػضما سؾوء)مصؼدمسؾّؼم
عبقعماظدؼقنمواظرػقنماظ مطونمضؿوغفوماٌدؼـمأوما رضم((وبؾملّٔامهّٕرماظظملالحّ٦نماظّٔؼّ٤م
طمملغّ٦امضّٓمأصؾقّ٦امسؾؿملّٓاً،مطؼملمملمأزؼػملوملمأسؼملّٓةماظّٕػّ٦نماٌرملقملوعهملمعّ٤مأراضّ٨مأصقمملبؾملمملموزاظوملم
عضملؾملمملمدؼّ٦غؾمل،ّ٣موأصؾّّمؼبمادؿشملمملسهملماظّٔؼّ٤مصسملػملّ٦اماظظملّٕارمواظؽملظملّ٨مسػملّ٧ماظضملؾّ٦دؼهملمأنمؼضملّ٦دوام
إظب مأورمملغؾمل ،ّ٣مواغؿؾملومل ماِّحّ٦ال ماظعملّٓميهمل ماظطملمملسلهملمإظب مشرلمرجضملهملمإذمتعملّٕرمسّٓممذّٕسؿملهملم
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إضّٕاض ماٌمملل مبسملؼملمملن مذك ّٙمآٌّؼ .ّ٤موطّٔظ ّ١محّٓد مصّ٦ظّ٦نمعلمملحهملماِّرض ماظيتمميغملّ٤مأنم
ميػملغملؾملمملمذكّٙمواحّٓمحؿّ٧مؼّ٦ضّٟماتلمملعمومنّ٦ماظسملؿملمملعماظسملكؼملهمل)) .م
مأراغمملس:موػّ٦مصػملغملّ٨مورؾؿملنملمإشّٕؼعمل .ّ٨م األٌبٗا ٞاحملمُٕٗ:بمملب مايّٕاغ ّ٨م(بمملب ماظزملمملبؽ ّ٨مايّٕاغ :)ّ٨مرمبممل مطمملن مطمملػؽملمملً مطؾرلاً مأو مغؾؿملمملً مبلؾنملم
تؽملؾقملاتّ٥محنيمأرػملّ٠مسػملؿملّ٥مايّٕاغؿملّ٦نمػّٔاماظػملعملنملم(اظؽمليب).مذطّٕهماظؾرلوغّ٨مطذمل(ربمحّٕان)م
أي مطكملالظ ّ٥ماظّٔي مرمبممل مطمملن مإشلمملً مراصّٓؼؽملؿملمملً مبفملد ّ٣م (بمملبممل) موػّ٨مآشلهملمدّ٦عّٕؼهملمتّٓسّ٧مبفملغؾملمملم
ح مملعؿملهمل مذضملنمل ماظّٕؤوس ماظلّ٦د مع ّ٤ماظلّ٦عّٕؼني ،مآشلهمل ماظشملنمل مواظّٖراسهمل ،موػؽملمملك مآشلهملم
دّٕؼمملغؿملهملمازلؾملمملم(بمملبمملؼممل)مرمبمملمطمملغوملمعزملّٓرماظؿلؼملؿملهمل .م
ظؽـ مدؼقغلققس مبردوظق مؼذطره مسؾك مأغف م(غ محران) موغؼؿؾس مغصوً معـ مطؿوبفام
وطذظؽمؼؼؿؾسمطؿولماظدؼـمبـماظعدؼؿمغصوًمعـمطؿوبفمؼبمطؿوبمأخؾورمحؾى .م
 نتاب الٍيب بابا احلساٌ٘ لـ(دٌٖٕطٕع بساضالٗيب):وغ محرانمػذا م المغعرفمسـفمذقؽوًمدقىمطؿوبفمػذاماظذيمدظؿـومسؾكمبعضمصصقظفم
طؿى مإشرؼؼقي موسربقي موسرصـو مأغف مؼشؾف مطؿوب ماظؿـؾمات محقل معو مدققصؾ مؼب ماٌلؿؼؾؾم
ظؾعضماظؾؾدانمواٌدن.مواظـصماظذيمب مأ ؼدؼـومعؼؿطػمعـمطؿوبم(بغقيماظطؾىمؼبمتورؼخم
حؾى) مظؽؿول ماظدؼـ مبـ ماظعدؼؿ م(اٌؿقؼب م660ه 1261/م) موؼؼع مؼبماىزءما ولمعـفاموػقم
طبدلغو مسـ معو مدققصؾ محبؾى مواٌـورؼ ماجملوورة مشلوا م مؼؼقل مابـ ماظؼدؼؿ مؼب مطؿوبف مؼبم
رػقي()155- 154عومغصف :م
( درل مإظلقبمابـمتقؿقيمخطقىمحرانمطؿوبمبوبوماظصوبهمايراغلمؼشؿؿؾمسؾكمدؾعم
عؼوالت م ذطرمصقفومعومؼؽقنمؼبما زعوناموضقؾماغفمتؽؾؿمبذظؽمضؾؾمػفرةماظـ مرؾكمآم
سؾقفموآظفمودؾؿمبـئوئيمدـيمودؾعيمودؿ مدـي .م
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اجلص ٞاألٔه ص: 223 – 222ضمملل مؼب ماٌعملمملظهمل ماظّٕابضملهمل :مواِّدّٕار ماًظملؿملهمل مزؾملّٕت مظ ّ٨مواغّٖسفومل مغظملل ،ّ٨مورسنملم
ضػمليب مأن مأتغملػمل ،ّ٣موتغملػملؼملومل مبطملرل ماخؿؿملمملري مِّغ ّ٨مأعّٕت مرب ماِّربمملب مبّٔظ ّ١محؿ ّ٧مأسّٕفم
وأبني معمملذا مؼغملّ٦ن مؼب ماِّزعمملن ،موذظ ّ١ماغ ّ٥متؽملؿؾ ّ٥مايؾرملهمل ماظّٔؼ ّ٤مػ ّ٣مأصمملض ّ٢مأػ ّ٢ماظعملؾػملهمل،م
وطبّٕجمعػملغملؾملّ٣ماظّٔيمازلّ٥محلّ٤مبعملّ٦ةمسصملؿملؼملهمل،معمملمالمضبّ٦ؼّ٥مسّٓدمعّ٤مطـّٕتّ٥معّٝمدوابؾملّ٣م
ودّ٦ادػ ،ّ٣موأسّ٦ادػ ّ٣مطممليؿملمملة ،مودوابؾمل ّ٣مطمملظلؾمملع متؾمليمل ،موؼغملّ٦ن مخّٕوجؾمل ّ٣مع ّ٤مضؾػملهملم
اٌطملّٕب ،موؼغمل ّ٦ن مسّٓدػ ّ٣مطضملّٓد ماظّٕع ّ٢مواىّٕاد موؼغملّ٦ن مأذّٓ مذّٕاً مع ّ٤مايؿملمملة ،مواظرملّٕاؼنيم
اظيت مسػمل ّ٧مرؤودؾمل ّ٣مع ّ٤ماًّ٦ص،موػّ٣مصمملرشّ٦نمعّ٤ماٌممللمواظؽملظملعملهمل،موالمؼبمضػملّ٦بؾملّ٣مرغبهملم
ظّ٦اظّٓموالموظّٓ،مووؿؼملّٝمأجؽملمملدػّ٣موجؿملّ٦ذؾملّ٣مطمملىّٕادماظّٔيمؼشملرلموؼضملدلماظؾالدمإًّبهمل،م
وؼزمل ّ٢مإظب ماظؾالد ماظضملمملعّٕة ،موميػملغملّ٦ن مبالد ماظؽمل ّ٦بهملموبالدمعزملّٕ،موؼزملضملّٓونمعّ٤مػؽملمملكمإظبم
دعرمل ّ٠موؼظمللّٓوغؾملممل موطبّٕبّ٦غؾملممل ،موؼفملت ّ٨مغؾمل ّٕ ماِّردنموؼضملدلمسػملّ٧مصػمللشملني،موؼؽملّٖلمسػملّ٧م
اظظملّٕات ،موتفملع ّ٤معّٓؼؽملهمل ماِّحؾمملر ماٌلؼملمملة معمملبّ٦غ م – مػ ّ٨محػملنمل ،موحؿملؽملؽّٔلب مؼفملت ّ٨مإظؿمل ّ١مؼمملم
حّٕان،موأغوملمأؼسملمملًمتغملّ٦غنيمؼبماِّعّ٤مواظلالعهمل،موأػّ٢ماظلؼملمملءمصؿملّ١مؼلغملؽملّ٦ن،موؼّٕصّٝمذفملنم
أػّ٢محّٕانمإظب م اٌؽملّٖظهملماظضملػملؿملمملموضبمملربّ٦نموؼعملؾملّٕونماظدلمواظؾقّٕمبضملعملّٓمضّ٦ي،موؼشملّٕدمواحّٓم
ٌمملئهملموسرملّٕؼ،ّ٤موؼشملّٕدمسرملّٕونمِّظظملني،موطّ٢معّ٤مالمؼعملؾّ٢معؽملؾملّ٣موؼلؼملّٝمطالعؾملّ٣مؼعملؿػملّ٦غ .ّ٥م
وذطّٕمؼبماٌعملمملظهملماظلمملددهمل ،مإذامعمملماغؿؾملوملمممػملغملهملماِّػّ٦ازمؼغملّ٦نمضؿممللمسصملؿمل،ّ٣موؼلظملّ١م
ؼب ماِّرض مدم مسصملؿمل ،ّ٣موؼغملّ٦ن مؼب ماٌطملّٕب مضؿمملل مذّٓؼّٓ معّٓةمأؼمملم،موعّٝمػّٔامصمملظّ٦ؼّ٢مظغملّ٣مؼمملم
عّٓن مسصملؿمل ،ّ٣موؼغملّ٦ن مؼب ماٌطملّٕب مضؿمملل مذّٓؼّٓ معّٓة مأؼمملم ،موع ّٝمػّٔا مصمملظّ٦ؼ ّ٢مظغمل ّ٣مؼممل معّٓنم
بؾملؿملمملت،مواظّ٦ؼّ٢مظػملعملّٕاؼمملموآٌّنماظزملطملمملرمعّ٤مذضملنملمنّٗمؼؽملفلّ٦نماِّرض مبفملسؼملمملشل،ّ٣موػّ٣م
اظّٔؼّ٤مالمؼضملّٕصّ٦نمآموالمؼّ٦ضّٕونمأػّ٢ماظلؼملمملء،مدػملغملّ٦امرّٕؼّ٠ماظرملؾملّ٦ات ماظّٕدؼهملموزاشّ٦امسّ٤م
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اي ،ّ٠مصلك ّٛمسػملؿملؾمل ّ٣مأػ ّ٢ماظلؼملمملء ،ماظّ٦ؼ ّ٢مظ ّ١مؼممل مدعرمل ّ٠ماظؾؾملؿملهمل مؼمملمعّٓؼؽملهملمحلؽملهملماٌػمل،ّ١م
طؿمل ّٟمدبّٕب مأدّ٦ارك موتؾملّٓم مأدّ٦اض ّ١مإظب ماِّرض  ،مواظّ٦ؼ ّ٢مظ ّ١مؼممل مبضملػملؾ ّ١مؼممل معّٓؼؽملهملم
اظرملؼملّٗ ،مطؿمل ّٟمتؽملؿعمل ّ٢مضّ٦ى ماظشملػمللؼملمملت ماظيت مصؿمل ّ١مإظب مجؾ ّ٢ماظؾمملجّ٦ك م – موػ ّ٦ماىؾّ٢م
اظرملّٕض ّ٨مع ّ٤محّٕان م – موؼؿؾّٓل مخبّ٦رك موسشملّٕكموضّٕابؿملؽمل،ّ١موتزملرليمإظب مإًّابمحؿّ٧م
تلؼمل ّٝمأصّ٦اتماشلّٓم،مصؿملّ١موأغوملمؼمملمعمملبّ٦غم – موػّ٦محػملنملم – معّٓؼؽملهملماِّحؾمملرمؼفملتّ٨مرجّ٢م
دػملشملمملن موضب ّ٢مب ،ّ١موؼضملػمل ّ٨مأدّ٦ارك ،موصبّٓد مأدّ٦اض،ّ١موصبّ٦زماٌضملنيماظّٔيمصؿمل،ّ١موبضملّٓم
ضػملؿملّ٢مؼقملخّٔمعؽمل،ّ١مصمملظّ٦ؼّ٢مظ،ّ١موعمملمتػملؿعملنيمعّ٤ماظعملؿممللموايّٕوب،مواظّ٦ؼّ٢مظّ١مؼمملمزلؿمللمملط .م
وضمملل:موبممليعملؿملعملهملمأضّ٦لمإنماظّٕػمملمدبّٕبمواٌمملءماظّٔيمأخّٔمعؽملؾملمملمؼّٕجّٝمإظب محّٕان،م
ودبّٕبمزلؿمللمملط،مواٌمملءماظّٔيمظغملّ٦زنمؼفملخّٔوغّ٥مإظبماظعملؾػملهمل .م
وضمملل مؼب مػّٔه ماٌعملمملظهمل :موترملمملل محفمملرة ماظّٕػممل مإظب محّٕان ،موؼؾين مبؾملممل ميّٕان مدّ٦رم
وصزملؿمل ،ّ٢موؼب ماظؾمملب ماظّٔي مبني ماظرملّٕق مواظعملؾػملهمل مؼؾؽمل ّ٧مبؿملومل مظػملضملؾمملدة،موذظ ّ١مبفملعّٕمعّ٤مضّ٦ةم
دؿملّٓغمملماِّسؼمل،ّ٧موػّ٦مأعّٕغّ٨مأنمأسّٕصغملّ٣مبؾملّٔهماِّذؿملمملء،موأولمإنمعمملبّ٦غم –موػّ٨محػملنملم –م
تلؿضملرلمعّ٤ماِّحؾمملرموتغملّ٦نماِّعّ٤مواظلالعهملمسػملّ٧معبؿملّٝماظضملمملٕ .م
وضّٓ مذطّٕغممل مػّٔا ماظظملزملّ٢مصؿملؼملمملمتعملّٓم،مواغّ٥مأغؾملّٓممعّ٦ضّٝمدّ٦رمحّٕانمؼبمدؽملهملماثؽملؿنيم
وػبلنيمودؿؼملمملئهمل،مصمملحؿؿمليملمإظب مأنمغؽملعملّ٢مإظؿملّ٥معّ٤مدّ٦رماظّٕػمملمحفمملرةمبؾبينمبؾملمملمعمملماغؾملّٓمم
ع ّ٤مدّ٦ر محّٕان ،موغعملػملوملمعمملمغعملػملؿّ٥معّ٤مػّٔاماظغملؿمملبمسػملّ٧معمملمصؿملّ٥معّ٤ماظػملقّ٤مورطّهملماِّظظملمملزم
بطملؿملهملماظشملػملنملمؼبمتمملرؼّْمحػملنمل .م
طؼملمملمؼّٔطّٕمطؿمملبماِّخالقماًشملرلةمؼبمذطّٕمأعّٕاءماظرملمملممواىّٖؼّٕةمالبّ٤مذّٓادمجّٖءاًم
عّ٤ماظؽملّٙماظلمملبّ٠موطؼملمملمؼػمل :ّ٨م
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وطمملغومل محػملنمل متؾبضملّٕف ممبّٓؼؽملهمل ماِّحؾمملرمسؽملّٓماظزملمملبؽهمل،موؾبجّٓمؼبمطؿمملبمبمملبمملماظزملمملبؽّ٨م
ايّٕاغ ّ٨مؼب ماٌعملمملظهمل ماظّٕابضملهمل مؼب مذطّٕ مخّٕوج مايؾرملهمل موصلمملدػ ّ٣مؼب ماظؾالد :موؼؽملّٖل مسػملّ٧م
اظظملّٕاتموتفملعّ٤معّٓؼؽملهملماِّحؾمملرماٌلؼملقبمملةمعمملبّ٦غم –مػّ٨محػملنمل .م
وضمملل مؼب ماٌعملمملظهمل ماظلمملددهمل :موأغوملكب معمملعّ٦غ م – موػّ٨محػملنملمعّٓؼؽملهملماِّحؾمملرمؼفملتّ٨مرجّ٢م
دػملشملمملن موضب ّ٢م ب ّ١موؼضملػمل ّ٨مأدّ٦ارك موصبّٓد مأدّ٦اض ّ١موضبّ٦قبز ماظضملني ماظيت مصؿمل ّ١موبضملّٓ مضػملؿملّ٢م
ؼقملخّٔ معؽمل .ّ١موٌّممل مذّٕع ماظلػملشملمملن ماٌػمل ّ١ماظؽملمملصّٕ مصالح ماظّٓؼ ّ٤مؼّ٦د ّٟمؼب مبؽملمملؼهمل ماِّدّ٦ارم
واِّبّٕجهملممبّٓؼؽملهملمحػملنملموسؼملقبّٕماظؿملّ٦ضنيماظّٔؼّ٤مأغرملفملػؼملمملمذّٕضّ٨ماىمملعّٝمحبػملنملمأحّٓػؼملمملمغعملّ٢م
إظؿملّ٥مايّٕؼّٕؼنيمواآلخّٕمغعملّ٢مإظؿملّ٥ماظؽملققبمملدني،مضمملل مظّ٨مبؾملمملءماظّٓؼّ٤مأبّ٦مربؼملّٓمايلّ٤مبّ٤م
إبّٕاػؿملّ٣مبّ٤مدضملؿملّٓمبّ٤ماًرملقبمملبمايػمليبموػّ٦معّ٤مرؤدمملءمحػملنملموطدلائؾملمملموأسؿملمملغؾملممل:مإغينم
خمملئّٟمأنمؼغملّ٦نمػّٔاماٌػملّ١ماظّٔيمضبّ٢مبؾملمملموصبّٓدمأدّ٦ارػمملموؼضملؼملّٕمأدّ٦اضؾملمملموؼؾبكّٔمعؽملؾملممل.م
صّ٦ض ّٝماِّعّٕ مطؼملممل مذطّٕ مؼب مدؽملهمل مٔمملن موػبلني مودؿؼملمملئهمل ماِّسالق ماًشملرلة مؼب مذطّٕ مأعّٕاءم
اظرملمملممواىّٖؼّٕة .م

ابزس اراء انببحخني
- 1اثٓ اٌنلَُ:
صؼد مذطر مابـ ماظـدؼؿ مؼب مطؿوبف ماظػفردً معـ معذاػىمايراغقيماظؽؾداغق ماٌعروص م
بوظصوبؽيم.صلوردمحؽوؼؿ معطقظؿ ما وظبمعؽؿقبيمخبطماغبدم بـماظطقىمتؾؿقذماظؽـديمام
واظؽـدي مطؿو مؼؼقلمابـماظـدؼؿمعـمسظؿوءماظػيدػيموأصذاذماٌػؽرؼـمطونمؼعرفماظلرؼوغقيم
واظققغوغقي مواشلـدؼي مواظػوردقي مظذا مصون معو مورد مؼب محؽوؼؿف مؼطوبؼ معو منده مؼب ماظؽؿوبوتم
اٌـدائقيموالمدقؿومصقؿومطبصما ميون بوٓمواظققمما خر ضولمابـماظـدؼؿ ( حغملمملؼهملمعّ٤مخّٛم
اغبّٓ مب ّ٤ماظشملؿملنمل مؼب مأعّٕػ ّ٣محغملمملػممل مس ّ٤ماظغملؽملّٓي :ماجؿؼملمملع ماظعملّ٦م مسػمل ّ٧مأ مبن مظػملضملمملٕ مسػملهمل موٕم
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ؼّٖل .مواحّٓ مال مؼؿغملمملثّٕ مال مؼػملقعمل ّ٥مصظملهمل مذّ٨ء معّ٤ماٌضملػملّ٦التمطػملّٟمأػّ٢ماظؿؼملؿملؿملّٖمعّ٤مخػملعملّ٥م
اإلضّٕار مبّٕوبؿملؿ ّ٥موأوضّّ مشل ّ٣ماظلؾؿمل ّ٢موبضملىمل مردال مظػملّٓالظهمل موتـؾؿملؿممل مظػملقفهمل مأعّٕػ ّ٣مأنم
ؼّٓسّ٦ا مإظب م رضّ٦اغ ّ٥موضبّٔروا مشسملؾ ّ٥مووسّٓوا مع ّ٤مأرمملع مغضملؿملؼملممل مال مؼّٖولمووسّٓوامعّ٤مسزملّ٧م
سّٔابمملمواضؿزملمملصمملمبعملّٓرمادؿقعملمملض )ّ٥وتلؿؼملّٕمايغملمملؼهملمبمملنمدسّ٦ةمػقملالءماظعملّ٦ممطػملؾملّ٣مواحّٓةم
ودؽملؿؾملّ٣موذّٕائضملؾملّ٣مشرلمزبؿػملظملهملموأ نمضؾػملؿؾملّ٣مواحّٓةمصعملّٓمصرلوػمملمظعملشملنملماظرملؼملممللموضزملّٓوام
بّٔظ ّ١ماظؾقىمل مس ّ٤مايغملؼملهمل موأن ماٌظملذلضمسػملؿملؾملّ٣مع ّ٤ماظزملالةمؼبمطّ٢مؼّ٦ممثالث موالمصالةم
سؽملّٓػ ّ٣مإال مسػمل ّ٧مرؾملّ٦ر مواٌظملذلض مع ّ٤ماظزملؿملمملم مثالثّ٦ن مؼّ٦عممل موسػملؿملؾمل ّ٣ماظطملل ّ٢مع ّ٤ماىؽملمملبهملم
وتطملؿملرل ماظـؿملمملب موع ّ٤معّٗ ماظشملّ٦اعىمل موؼذلطّ٦ن ماِّخؿؿمملن موالمضبّٓثّ٦نمسػملّ٧مصضملّ٢ماظشملؾؿملضملهملم
حّٓثمملموؼؿّٖوجّ٦نمبرملؾملّ٦دموصّٕؼسملهمل ماظّٔطّٕمواِّغـّ٧مدّ٦اءموالمرالق مإالمحبفهملمبؿملؽملهملمسّ٤م
صمملحرملهمل مزمملػّٕة م) موتلؿؼملّٕ مايغملمملؼهمل(بفمل ن ماظـّ٦اب مواظضملعملمملب مسؽملّٓػ ّ٣مإمنممل مؼػملق ّ٠ماِّرواحم
وؼعملّ٦ظّ٦ن ماظؽمليب مػ ّ٦ماظدليء مع ّ٤مأٌّعّ٦عمملت مؼب ماظؽملظملّٗ مواآلصمملت مؼب ماىل ّ٣مواظغملمملع ّ٢مؼب مطّ٢م
ربؼملّ٦د موؼغملّ٦ن معّٔػؾّ٥معمملمؼزملػملّّمبّ٥ماظضملمملٕ.وضّ٦شلّ٣مؼبماظؽملظملّٗمأغؾملمملمدراطهملمالمتؾؿملّٓموأغؾملمملم
جّ٦ػّٕموظؿملّٗمجبلّ٣موالمؼػملقعملؾملمملمظّ٦احّ٠ماىل ( ) ّ٣موضممللماظغملؽملّٓيمأغّ٥مغصملّٕمؼبمطؿمملبمؼعملّٕم
ب ّ٥مػقملالء ماظعملّ٦م موػ ّ٦مععملمملالت م ؼب ماظؿّ٦حؿملّٓ مسػمل ّ٧مشمملؼهمل مع ّ٤ماِّتعملمملن مؼب ماظؿّ٦حؿملّٓ مال مصبّٓم
اظظملؿملػمللّ٦ف مإذاما تضملنملمغظمللّ٥معؽملّٓوحهملمسؽملؾملمملمواظعملّ٦لمبؾملممل) ،أنمحؽوؼيماظؽـديمػذهمتقض م
أ ن مروبؽي محران مػؿ مضقم معقحدون موػؿ مطصوئؾي مجـقب ماظعراق ماٌـدائق مؼمعـقن مبوٓم
وبوظققم ما خر .موتؿػؼ معع معضؿقن ماآلؼوت ماظؼرآغقي موػذا مؼضعـو مأعوم محؼقؼي مأخرى مأنم
روئؾيمحرانمػؿمأخقةمؼبماظدؼـمععمروبؽيماظؾطوئ مؼبمجـقبماظعراقمسؾكماظرشؿمعـموجقدم
أضقامماغؿقؾًمػذه ماظؿلؿقيمؼبمحران(  .)1م
(ٔ) ٕبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ؽزٍ ٠و ٛٞاُقالكخ اُؼجبٍ٤خ ،كًزٞه اؽٔل اُؼلٖٓ ،ٔٛ،١ٝو،
ٕٕٔٓ.
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ثّ٣مؼّٔطّٕمابّ٤ماظؽملّٓؼّ٣مايغملمملؼهملماظـمملغؿملهملماظيتمتّٕجّٝمإظب مزعّ٤ماٌفملعّ٦نموػّ٨معؽملعملّ٦ظهملمسّ٤م
أؼرملّٝمأظعملشملؿملضملّ٨ماظؽملزملّٕاغّ٨مأرادمبؾملمملماإلدمملءةمإظب م صمملبؽهملمحّٕانموسؼملّ٦مماظزملمملبؽهملمصػملظملّ٠ماظغملـرلم
ع ّ٤ماِّصغملمملرمودسماظضملّٓؼّٓمعّ٤ماظؿؾملّ٣ماظيتمالممتوملمإظب ماظزملمملبؽهملمبزملػملهملموذاظّ١مبّٓاصّٝمايعملّٓم
واظسملطملؿملؽملهمل محؿملىمل مطمملن ماظؾالط ماظضملؾمملد ّ٨مؼّٖخّٕ مبمملظضملػملؼملمملء مواِّرؾمملء مواظظملػملغملؿملني مواٌذلعبنيم
واِّدبمملء مع ّ٤ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملني م،موضّٓمأذمملرماظضملمملٕماظضملّٕبّ٨ماٌضملّٕوفماظؾرلوغّ٨مؼبمطؿمملبّ٥م
( اآلثمملر ماظؾمملضؿملهمل مس ّ٤ماظعملّٕونماًمملظؿملهمل )معمملمذطّٕهمبضملسملؾملّ٣مسّ٤ماظزملمملبؽهملمؼعملّ٦ل(حغمل ّ٨مسؽملؾملّ٣م
ابّ٤مدؽملغملالماظؽملزملّٕاغّ٨مؼبمطؿمملبّ٥ماظّٔيمضزملّٓمصؿملّ٥مغعملّٙمسبػملؿؾملّ٣مصقرملمملهمبمملظغملّٔبمواِّبمملرؿمل،ّ٢م
وسبّ٤مالمغضملّٕفمسؽملؾملّ٣مإالمأغؾملّ٣مأغمملسمؼّ٦حّٓونمآموؼؽملّٖػّ٦غ ّ٥طؼملمملمهّٓثماظرملؾملّٕدؿمملغّ٨م
ؼب مطؿمملب ( ّ٥اٌػمل ّ٢مواظؽملق )ّ٢س  ّ٤ماظزملمملبؽهمل مال مدؿملؼملممل مس ّ٤ماىمملغنمل ماٌؿضملػمل ّ٠مبمملٌضملّٕصهمل مأو ماظضملػملّ٣م
اإلشل ّ٨موؼرملرل مإظب مان ماظزملمملبؽهمل مؼّ٦حّٓون مآ متضملمملظب موترملؿؼمل ّ٢مسعملمملئّٓػ ّ٣مسػمل ّ٧متػملعمل ّ٨ماٌضملّٕصهملم
اظضملػملؿملممل ماإلشلؿملهمل م بّ٦ادشملهمل ماظّٕوحمملغؿملمملت م .موصبّٕي مبؿملؽملؾمل ّ٣موبني ماِّحؽملمملف معؽملمملزّٕة مطمملغوملم
تّٓورمحّ٦لماظّٕوحمملغؿملمملتماظيتمؼؿضملزملنملمشلمملماظزملمملبؽهملموؼؿضملزملنملماِّحؽملمملفمظػملؼملمملدؼمملتموؼعملّ٦لم
س ّ٤مصضمل ّ٢ماظّٕوحمملغؿملمملت مواٌالئغملهمل مؼلؿؼملّٓون ماظعملّ٦ة مع ّ٤مايسملّٕةماظعملّٓدؿملهملموؼظملؿملسملّ٦نماظظملؿملّٚم
سػمل ّ٧ماٌّ٦جّ٦دات ماظلظملػملؿملهمل مث ّ٣مؼّٔطّٕ مان ماظزملمملبؽؿملني مطػملؾمل ّ٣مؼزملػملّ٦ن مثالثمصػملّ٦اتموؼطملؿلػملّ٦نم
عّ٤ماىؽملمملبهملموعّ٤معّٗماٌؿملوملموحّٕعّ٦امأطّ٢ماىّٖورمواًؽملّٖؼّٕموعّ٤ماظشملرلمطّ٢معمملظّ٥مزبػملنملم
وأعّٕوا مبمملظؿ ّٖوؼيملمبّ٦ظٍّ٨قبمأومذؾملّ٦دموالمصبّ٦زماظشملالقمإالمحبغملّ٣محمملط .ّ٣م
 ِٓ - 4وزبة ؤثٍ ػًَُ ادلغوثٍ:م م
ضمملل :م أعي ماظلرؼون مػل مأضدمما عؿ اموطيممآدمموبـقفمبوظلرؼوغلاموعؾؿفؿمػلمعؾيم
اظصوبؽ موؼذطرون ماغفؿ مأخذوا مدؼـفؿ مسـ مذقٌ موإدرؼسموشلؿمطؿوبمؼعزوغفمإظب مذقٌم
وؼلؿقغف مرقػ مذقٌ مؼذطر مصقف مربود ـ ما خيق معـؾ ماظصدق مواظشفوسي مواظؿعصىم
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ظؾغرؼىموعومأذؾفمذظؽموؼلعرمبفموؼذطرماظرذائؾموؼلعرمبوجؿـوبفوموظؾصوبؽ مسؾوداتمعـفوم
دؾعمرؾقاتمعـفـمػبسمتقاصؼمرؾقاتماٌلؾؿ مواظلودديمريةماظضقكمواظلوبعيمريةم
ؼؽقنموضؿفومؼبممتومماظلوسيماظلودديمعـماظؾقؾموريتفؿمطصيةماٌلؾؿ معـماظـقيموأنمالم
طبؾطفوماٌصؾلمبشلءمعـمشرلػوموشلؿماظصيةمسؾكماٌقًمبيمرطقعموالمدفقدموؼصقعقنم
ثيث مؼقعوًموانمغؼصماظشفرماشليظلمروعقامتلعوًموسشرؼـمؼقعوًموطوغقامؼراسقنمؼبمرقعفؿم
اظػطر مواشليل محبقٌ مؼؽقن ماظػطر موضد مدخؾً ماظشؿس مايؿؾ موؼصقعقن معـ مربع ماظؾقؾم
ا خرل مإظب م شروب مضرصماظشؿسموشلؿمأسقودمسـدمغزولماظؽقاطىماًؿليماٌؿقرلةمبققتم
أذراصفومواظشؿليماٌؿقرلة:مزحؾمواٌشذليمواٌرؼخمواظزػرةموسطورد .م
وؼعظؿقنمبقًمعؽيموشلؿمبظوػرمحرانمعؽونمضبفقغفموؼعظؿقنمأػراممعصرموؼزسؿقنم
انمأحدػومضدلمذقٌمبـمآدممواآلخرمضدلمإدرؼسموػقمحـقخمواآلخرمضدلمروبلمبـمإدرؼسم
اظذيمؼـؿلؾقنمإظقفموؼعظؿقنمؼقممدخقلماظشؿسمبرجمايؿؾمصقؿفودونمصقفموؼؾؾلقنمأصكرم
عيبلفؿموػقمسـدػؿمعـمأسظؿما سقودمظدخقلماظشؿسمبرجمذرصفو(  .)1م
َ - 3شري اٌجريؤٍ :
وػقمعـمعمظػلماظعربماٌشفقرؼـام إذمضدممتؼرؼراًمسودالًمؼبمطؿوبفماظذيمؼؼقلمصقفماغفؿم
ؼ عؿؼدونمبوظقحداغقيموؼصػقنمآمعـزػوًمسـمطؾمبورؾموؼلؿعؿؾقنمؼبمورػفؿماظـػلمصقؼقظقنم
اغف مشرل مربدودا مشرل معرئلا مال مطبطلا مظقس مزوٌوًاموؼلؿقغفمبو زلوءمايلـكمذبوزاًم
صؼطمالنماظقرػمايؼقؼلمظفمشرلمعلؿقحمبفمدؼـقوًموػؿمؼعزونمحؽؿماظعوٕمظؾؽقنماظلؿوويم
وأجراعف ماظ مؼعؿدل ون مصقفو مطوئـوت محقي متؿؽؾؿ موتلؿعامطؿومظؾـورمسـدػؿماسؿؾورمأثـوءم
رؼقدفؿماظ متمجٍمؼبمخقانمعـمر م ((ظؿملّٔطّ٧مصؿملؾملمملماظؾكّ٦رمِّجّ٢مرائقؿّ٥موظرملّ٨مضشملضملهملم
زل ّ١موصشملرلة مأثؽملمملء ماظّٖواج م – ماٌقملظ ))ّٟم وشلؿ مثيث مرؾقات مسـد ماظشروق موؼب ماظظفرلةم
ٔ )ٓبرج ٚؽوإ رٞؽ٤ل اُٞهى ،١اُطجؼخ اال ،٠ُٝاُواثٓ ٜؾٔل ػجلاُؾٔ٤ل ٍٞ ،ه٣خٕٔٔٓ.
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وضؾؾماظغروبموريتفؿمؼلؾؼفوماظقضقءموا شؿلولمطؿو مؼغؿلؾقنمعـماىـوبيموالمطبؿـقنم
أعومتعوظقؿفؿمبشلنماٌرأةمواظعؼقبوتمصفلمذؾقفيمبؿعوظقؿماٌلؾؿ مأعوماظ متؿعؾؼمبوظـفوديم
ظدىمٌسماٌقًمصشؾقفيمبؿعوظقؿماظؿقراة .م
 - 2ولبٌذ يف احلوأُني (َِي ٌُلٌ كهاوه) ( : )1
وادبذت مآل مزػرون معـيً مشلو ...مإذ مضوظً مان موجقد مادؿ مزػرون معـ مب مأزلوءم
صيدػؿفؿ مؼب ماظؾيط ماظعؾودل مميؽـ مأن مؼؼقم مدظقيً مسؾك مرؾي مايراغق مبوظصوبؽ م
ايؼقؼ ق ماٌـدائق  ...مصزػرون مػق مأحد (عيئؽي) ماظـقر مظدى ماٌـدائق مطؿو مؼـؿؿقن مإظبم
ػرعسم(إدرؼس)موؼؼقظقنماغفمأحدمأغؾقوئفؿ...م ((ميغملؽملينمأنمادؿؽملؿيملمعّ٤ماغؾملّ٣معؽملّٓائؿملّ٦نم
سػمل ّ٧مذّٕؼضملهمل مزلممل وؼهمل محني مضمملل ماحملل ّ٤مالبؽمل ّ٥مػالل ماظزملمملبؽ ّ٨مسؽملّٓ ماسؿؽملمملض ّ٥ماإلدالمم
حلنملماظعملزملهملماظيتمدرلدمذطّٕػمملمؼبمحبىملمػاللماظزملمملبؽّ٨محؿملىملمضممللمظّ٥مؼمملموظّٓيماطؿّ٣معمملم
أغومل مسػملؿمل ّ٥موأد مصّٕائ ّٚماظزملالة مدّٕاً مإذ مظؿملّٗ معّ٤ماظلؾملّ٢ماظؿقّ٦لمعّ٤مذّٕؼضملهملمإظب مذّٕؼضملهملم
وػؽملمملماظرملّٕؼضملهملمالمتشملػملّ٠مإالمسػملّ٧ماظرملّٕائّٝماظلؼملمملوؼهملمصعملّٛمود مأطّٓماظرملؿملّْمسؾّٓمآماظرملؿملّْمدمملمم
اغؾملّ٣مغمملصّ٦رائؿملنيمعؽملّٓائؿملنيموآلمضّٕةمأؼسملمملً..مطؼملمملمضػملوملمإغؽملمملمآلمزػّٕونماظزملطملرلمايمملظؿملنيم
عّ٤مأدالصؾملّ٣مواظّٔيمممغملّ٤مأنمؼضملؼملّٓمعؽملمملمسمملٕمدؼين .م
 - 2لبي اثى ٍٍُّبْ اٌَغَزبٍٔ ( 373هـ : )َ 981-
"مطونمثوبًمبـمضرةمعـماظصوبؽياموظفمبراسؿفمؼبمسؾقمماالوائؾامرأزلولمطـرلمورؼوديم
سظقؿي مؼبماظصوبؽي .م وضدمرأؼًمظفمسدةمطؿىمعصـػيمؼبمعذػؾفؿامػل مسؿدتفؿماالن.موضدم
بؾغ معـ مجيظي مضدرها موسظؿ مربؾف مؼب ماظعؾؿا مان مجؾب عؾ مطوٌؿقدط مب مضبقك ماظـققيم
وبرض ؾس...وضدماجؿؿعـومظقؾيمسـدماٌؾؽ .مابلمجعػرمبـمبوبقؼفمؼبمدفلؿونامصفرىمحدؼٌم
(ٔ ) ربه٣ـ اُٖبثئخ أُ٘لائ ٖ٤٤اُؼوة اُجبئلح ،ػجل اُلزبػ اُي٤ٛو ،ٔٛ ،١اُؼوام.ّٔ21ٖ ،
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صيدػيماالديم.مصؼولماٌؾؽم:معوموجدغومصقفؿ -مسؾكمطـرتفؿم -معـمؼؼقممؼبماغػلـوممعؼومم
دؼراطاماوماصيرقنماماوماردطقمروظقس .م
صعملؿمل ّ٢مظ :ّ٥م وال ماظؽـدي؟ .مضول :موال ماظؽـديامسؾكمشزارةمسؾؿفاموجقدةمادؿـؾورف.م
رديءماظؾػظا مضؾقؾماييوةامعؿقدطماظلرلة امطـرلماظغورةمسؾكمحؽؿيماظػيدػياماالمثوبًم
بـمض رةمصفقماظزممظؼطىماظػؾلػيمواذدماسؿـوضوًمشلذاماظػـام ثؿمعبقعماظـوسمؼؿؼوربقنمبعدػؿوم
ؼبمػذاماظـصمضدرمطؾرلمعـماظصقابماموتؼققؿمظػؾلػيموعؽوغفمثوبً .م
 صؾملّ٦ماٌعملّٓممسػملّ٧مصالدظملهملماالدالم مؼبمسزملّٕه. وػّ٦ماٌضملدلمسّ٤ماظضملعملؿملّٓةمايّٕاغؿملهمل. - 6لبي اثى فوط اثٓ اٌؼربٌ( ادلزىيف : ) 1486
ظـمملبومل مب ّ٤مضّٕة معزملؽملظملمملت مؼب ماظؿضملػملؿملؼملمملتماظّٕؼمملضؿملهملمواظشملنملمواٌؽملشمل ّ٠موظّ٥متزملمملغؿملّٟمؼبم
اظلّٕؼممل غؿملهمل مصؿملؼملممل مؼؿضملػمل ّ٠ممبّٔػنمل ماظزملمملبؽهمل م مؼب ماظّٕدّ٦م مواظظملّٕوض مواظلؽمل ّ٤موتغملظملني ماٌّ٦تّ٧م
ودصؽملؾمل ّ٣موؼبماظشملؾملمملرةمواظؽملفمملدهملموتعملّٓؼّ٣ماظعملّٕابنيم م وعمملمؼزملػملّّمعّ٤مايؿملّ٦انمظػملسملقمملؼممل،موعمملم
ال مؼزملػملّّ موؼب ماوضمملت ماظضملؾمملدات موتّٕتؿملنمل ماظعملّٕاءة مؼب ماظزملالة .مواضّ٦اشل ّ٣مضّٕؼؾهمل مع ّ٤ماضّ٦الم
ايغملؼملمملءماالشلؿملنيمؼبماظؿّ٦حؿملّٓموػّ٨مسػملّ٧مشمملؼهملماظؿعملمملغهمل .م
 - 7لبي اثٓ وؽشُخ :
" واعمملمػّٔهماظشملمملئظملهملماؼسملمملًػؼضملينمايّٕاغؿملهملؼ م صفملغؾملمملمٕمتشملػملّٝماحّٓاًمعّ٤ماالعّ٣مذؿملؽمملًمعّ٤م
االدّٕارماًظملؿملهملمواظّٔخمملئّٕماشلّٕعلؿملهملم،مبّ٢مطمملغّ٦امؼؿّٓاوظّ٦غّ٥مبؿملؽملؾملّ٣مجؿملالًمجؿملالًمإظب مؼّ٦عؽملمملم
ػّٔام" .م
م
م
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 - 8لبي اثى اٍؾبق اٌصبثئ:
" موسبّ٤موادالصؽملمملم –مرغبؾملّ٣مآ -م عؽملّٔمدػّٕمرّ٦ؼّ٢مغعملمملتّ٢ماظعملسملمملءمواظعملّٓرمؼبمادؿؾعملمملءم
ػّٔهماظـؼملؿملػملهملماظسملضملؿملظملهملم،مواظّٓعمملءماظعملػملؿمل ."ّ٢مودؾؿملػملؽملمملمانمغزملدلموغـؾوملم" م
ُِ - 9زشً ربهكَى :
"ؼضملؿعملّٓ م بفملن مصمملبؽهمل محّٕان مٕ مؼغملّ٦غّ٦ا مؼضملؾّٓون ماظؽملفّ٦م مطؼملممل متزملّ٦رػ ّ٣ماٌزملمملدرم
اظلّٕؼمملغؿملهمل م ،موان مدؼمملغؿؾمل ّ٣مطمملغوملمذاتمرمملبّٝمشؽملّ٦ص )1 (ّ٨م ،موادؿؽملمملدامإظب مرواؼهملماٌلضملّ٦ديم
اظلمملبعملهملمعؿملّٖمتمملردؼّ٦مبنيمسمملعهملماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهمل" .م م

(ٔ) ٕبثئخ ؽوإ ٕٝبثئخ اُووإٓ .ٖٗ- ٕٗ ،
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ادلبحج انظبدص
أوجه انتشببه و األختالف بني انصببئت ادلندائٍني واحلزانٍني

( )1

أطدت ماظؾوحـي ماالغؽؾقزؼي ماظؾقدي م دراورماظ مسوذًمصذلةمرقؼؾيمؼبمجـقبماظعراقم
تدرسماظذلاثماٌـدائلامضوظً:مؼبمعبؾيمعومأوردهماٌمظػقنماظعربمعـمرواؼوتمؼقجدمبفوم
ضدر مال مبلس مبف معـ مايؼقؼيا موػق مأن مظدى مايراغق معو مؼشذلطقن مبف معع ماظصوبؽيم
اٌـدائقياماظذؼـمؼلؽـقنمأػقارمجـقبماظعراق .م
ثؿ مذطرت ماظؾقدي مدراور ماذذلاك ماظـقؾؿ ا مإذ مأوضقً مأنمب ماظـفقم مواظؽقاطىم
هؿقي مسؾك مزبؾقضوت محقيا موأرواح مثوغقؼيا م عر معؾؽ ماظـقرا مواغفو متؿقؽؿ ممبصوئرم
اظؾشرا موؼصوحى مػذه ما رواح ماًرلة مأضدادػو معـما رواحماظشرؼرة.مصػلمصؾؽماظشؿسام
ؼـؿصىم(ذوعش)مإظفماًرلماظـوصعامورعزماًصىمواًضرةاموععفماظروحماظشرؼرماٌفؾؽم
(أدوغوي)مإظفماظظؾؿيمععمأرواحمغقراغقيمأخرىمحوردياموتقرؾًماظؾقديمإظبمأنماسؿؼودمطيم
اظطوئػؿ امؼؼقممسؾكمثيثيمأعقرمجقػرؼي امواظصقابماغفمالماتػوقمب ماظطوئػؿ مؼبما عقرم
اظ مذطرتفوماظؾقديمدراور .م
 - 1ادلبء البهٌ (َوكٔب) هِي احلُبح اٌؼظًّ:
ظؾؿوءمؼبماظدؼـماٌـدائلمدورمػوممصؿـمؼؿعؿدمؼؼذلبمعـمآمظقغػرمذغقبفاموضبػظفمعـم
ا رواحماظشرؼرة.موبوٌوءماىوريمؼؿؿمدخقلمايدثمإظب ماٌذػى مموضبؼمظفمدخقلماٌـدى.م
وذعورػؿماظدؼ م (عـمؼؿعؿدمبوٌعؿقدؼيمؼلؾؿ) .م
أعو مايراغقي مصفؿ موإن مطوغقا مؼؼددقن ماٌوء ماىوري معلؽـ ما رواح ماًرلة مإال مأنم
اًيصمسـدػؿمؼرتؾطمبوٌعرصيماإلشلقياموسؾكماظؿفربيماظروحقياماظ معـمخيشلومؼؿقدم
(ٔ) ٕبثئخ ؽوإ ٝافٞاٗ٘ب اُٖلبٓ،ؾٔل ػجل اُؾٔ٤ل.
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اظػردمبوإلظفاماظؽوعؾموؼصؾ معـؾف.موالمدورمظؾؿقوهمواظعؿودةمؼبمخيرفؿمطؿومػقمايولمسـدم
اٌـدائقي .م
 - 4فٍىك اٌنفٌ (ٔشّضب):
طؾماظدؼوغوتمتؼقلمخبؾقدماظـػسامإذمطونماٌـدائققنمؼرونمأنمظؾروحمرؾيمبوظـػسام
بؾ مإن ماظـػس م تعقش مسؾك مردضوت ما ػؾ مواظؼراب ماظ متؼدم مظؾؿقتك م(اظؾقصوغل) مضؾؾم
اغؿؼوشلومإظبمسوٕماظؼدرةم(سوٕما صيك) .م
أعومايراغقيامصوظروحمسـدػؿمالمتؿلثرمبوظصدضوتام غفومتـؿؼؾمعـمجلدمإظبمجلدم
آخرموتعوغلمضؾؾمأنمتؿطفر.موانماظؼراب اماظ متؼدممظمشليمتػقدما حقوءمالماٌقتك .م
طؿىمثوبًمبـمضرةمايراغلمردوظيمسـماظـػسمبعدماٌقتمضولمصقفو:مإنمعـمؼؿصرفم
تصرفماظؾفقيمؼبمايقوةامصونمغػلفمحوظيمؼبمجـيمايققان.موػذاماالسؿؼودمادؿػودهمثوبًم
عـماظػؽرماظػقـوشقري.مضقؾمإنمصقـوشقرسمعرقبمبؼقممؼضربقنمطؾؾوًمصعرفمعـمسقائفمانمرقتفم
ؼشؾفمرقتمردؼؼمظفمعوتمعـذمعدة.مصصوحمبفؿمطػك .م
 - 3اخلضىع دلب َمىي اٌىهنخ ادلىوٍىْ ثبٌىزت ادلملٍخ:
طبضع ماظصوبؽي مظرؤدوئفؿ ماظذؼـ مؼؼقعقن محبؾ مضضوؼوػؿ مبدالً معـ ماظلؾطي ماظزعـقي.م
صفؿمؼعؿدونما رػولاموؼعؼدونماظؼرانا موالمؼقجدمريقمؼؼقممبفمرجؾ مدؼـمؼبماٌـدائقيام
وؼؽػـقنماٌقتكاموؼذلغبقنمسؾكماٌقًامعـمخيلماسؿؿودػؿمسؾكماظؽؿىماٌؼددياموأػؿم
ػذهماظؽؿىمسـدماٌـدائقي .م
 - 1مطؿمملب ماظغملؽملّٖ مربممل ماظغملؿمملب ماٌعملّٓس ماظّٔي ماغّٖل مسػمل ّ٧ماالغؾؿملمملءماظزملمملينيم(آدم،مذؿملومل،م
أدرؼّٗ ،مغّ٦ح ،مدمملم ،مضبؿمل :)ّ٧م وصقفمأحؽومماظدؼـماٌـدائلاموأدطقرةمخؾؼماظعوٕام
ترجؿماظؽؿوبمإظبما ٌوغقيمسومم1925معـمضؾؾماٌلؿشرقمظقدزبوردؽل .م
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 - 2مطؿمملب مدؿملّٓرا مإد مغرملؼملمملثممل مأي م(طؿمملب ماالغظملّٗ) :م وصقف مطقػقي مإضوعي ماظشعوئرماظدؼـقيام
ترعبؿفمإظبماالغؽؾقزؼيماظؾقديمدروار .م
 - 3مطؿمملب مأدراذممل مأدؼؾملؿملممل مأي م(تضملمملظؿمل ّ٣مضبؿمل :)ّ٧م ضبؿقي مسؾك متعوظقؿ مووروؼو ماظـ م
ضبقك(ع)م.معـفو :م
م ؼؽؿـمدرماظلعودةامؼبمأنمالمتؽقنمطذابوًمأومعـوصؼوً .ممعـمؼعؿؾمخرلاًامؼرىمخرلاً .مماظقؼؾمظعوٕمٕمؼؾبعؾِّؿمذقؽوًامعـمسؾؿفمظمخرؼـ .م- 4مطؿمملبماظؿضملؼملؿملّٓم(دؿملّٓرامإدمعزملؾّ٦ثممل):مترعبؿفماظؾقديمدراورمإظبماالغؽؾقزؼي .م
- 5مطؿمملبماظضملؾمملداتم(اغؿملمملغ)ّ٨م:ؼؿضؿـمطقػقيماظصيةم(اظدلاخو)مواظصقماموطقػقيماظطفورة .م
- 6مطؿمملبماظّٖواجم(ضػمللؿممل) :م ضبؿقيمطقػقيمذعوئرماظزواجاموذروطماظطيق .م
 - 7مدظملّٕ معػملّ٦اذ :ّ٥م وصقف مهدؼد مظطوظع ماظغقى موهدؼد مأصضؾ مأوضوت ماظعؿودةا مواظزواجم
واظلػرا مواظطؾوبيا موػق مذبؿقسي متعوظقؿ مظؼورئ مايظ م(طصقعو) موهذؼر معـ مسؿؾم
اظلوحرم(طؾداؼو) .م
 - 8مطؿمملبمحّٕانمطّ٦ثؿملممل :مأيمحرانماظلػؾكاموصقفمتورؼخماظصوبؽيماٌـدائقيموػقمأضربمإظبم
اظؼصص.مو صقفمذطرميؽؿوئفؿماظلؾعي.موتـؼؾفؿمعـمأرضمصؾلط مإظبمحرانموعـفومإظبم
بيدمعومب ماظـفرؼـ.موؼبماظؽؿوبمذطرمورقلماظعربمإظبماظعراقامزعـمرئقلفؿم(اغشم
بـ مدغؼو) ماظذي متػووض معع مدعد مبـ م أبل موضوصا موأخذ معـف مسفد ما عونا موأدوام
اىزؼيامسـدمجؾؾم(أردوي) .موالزاظّ٦امإظب ماظؿملّ٦ممؼّٓسّ٦نمؼبمصالتؾملّ٣م((أؼؾملمملماٌلػملؼملّ٦نم
ال متذلاجضملّ٦ا مس ّ٤مسؾملّٓط ،ّ٣ماظّٔي مسمملػّٓمت مآ مسػملؿمل .))ّ٥مصوٌـدائقي محصود مثؼوصي مبقؽيم
صؼرلةمؼبمععطقوتفومايضورؼيامظذامٕمؼؽـمشلؿمأيمتلثرلمسؾكماظشعقبماجملوورة .م
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وسؾك ماظعؽس معـ مذظؽ مصويراغقي مورؼـي مثؼوصي مسرؼؼي مصقفو معـ محضورة ماظؽؾدانم
واآلراعق مواظققغون مواظعربا موسـفؿ مزفر مطؾور مأعـول مثوبً مبـ مضرة مايراغل موأبقمروحم
اظصوبؽلموربؿدمبـمجوبرماظؾؿوغلماٌعروفمظدىماظغربمبؾطؾقؿقسماظعرباموأبلمإدقوقم
اظصوبؽلمذقخمطؿوبمسصره .م
ضول ماظعيّعي محل معروة( :ظضملنمل مسػملؼملمملء معّٓردهمل محّٕان مدوراً مبمملرزاًمؼبمغعملّ٢ماظظملػمللظملهملم
واظضملػملّ٦مماظؿملّ٦غمملغؿملهملمإظب ماظضملّٕبؿملهمل).م حؼوًمػـوكمبعضماظـؼوطماظ مولدمتشوبفوًمؼبماٌؿوردوتم
اظدؼـقي مب ماظػرضؿ ا متؿؿـؾ مؼب ماالحؿػول مبؾعض ما سقود ماظ مشلو مزلوت معشذلطيمب م
اظطوئػؿ مطوالحؿػولمبعقدممتقز اموػـوكمأؼضوًمبعضمغقاحلماظؿشوبفمؼبمهؾقؾمأظقانمععقـيم
عـماظطعوممسـدمطؾؿوماظـقؾؿ موهرميفومطؿومرأؼـومعـمضؾؾامظؽـمػذهماظؿشوبفوتمميؽـم
ردػو مإظب ماظذلاث ماظؾو بؾل ماٌشذلك مب مطؾؿو ماظطوئػؿ اأو مإظب ماظؿلثرلات ماظغـقرقي ماظ م
تلؾؾًمإظبمطؾؿوماظـقؾؿ مؼبمزروفمتورطبقيمزبؿؾػي .م
ورمبو مؼؽقن ماظعوعؾ مايودؿمؼبمػذاماظصددمػقمذؽقىمأبلمإدقوقماظصوبهم – موػقم
ايراغل ماٌؿشدد مؼب مدؼـف م – م عـ مذظؽ ماظػرامل ماظدؼ ماظذي متشؽقه مروئػؿفمبؾغدادمغؿقفيم
شقوب مرجول ماظدؼـا موضد متؽقن مػذه ما دطر ماظؼقؿي ماظ مدوقبغفو مأبقمإدقوقمعـما ػؿقيم
مبؽونمسـدمدراديمارتؾوطماظعؼ وئدماٌـدائقيممبـقؾؿفومايراغقيامؼؼقلمأبقمإدقوقمؼبمردوظؿفم
إظبم رمبـم حؽقؿمبـمضبقكماظزسقؿماظروحلمظؾقراغقيمحبران...((:موبمملٓمظّ٦مطؽملمملم –معضملرملّٕم
أػ ّ٢مػّٔا ماظّٓؼ ّ٤مضشملؿملضملمملً مع ّ٤مشؽمل ،ّ٣مأو مدّٕحمملً مع ّ٤مغكبضمل ،ّ٣محؿ ّ٧مشبػمل ّ٦مع ّ٤مرسمملة موحظملصملهمللبم
هظملصملؽملممل!!موٌمملمجمملزمأنمصبؼملّٝمآمعؽملمملمأي مبني،موالمؼزملػملّّمظؽملمملمذاتمبني،مصغملؿملّٟموسبّ٤م
أعهمل م – موإن مضّ٢قب مسّٓدػممل م – م البّٓ مأن متظملّٕض مصؿملؾملممل ماظّ٦صمملؼممل ،مواٌّ٦ارؼىمل ،مواٌؽملمملزسمملت،م
وآٌّاؼؽملمملت،مواٌؽملمملطقمملت،مواٌكمملظشملمملت،موايمملجهملمإظب متّٕبؿملهملماظؿملؿمملع،ّ٧موتّٖوؼيملماظؿملؿمملع،ّ٧م
وارصمملد ماظسملضملظملمملء ،موعّ٦ادمملة ماظطملّٕبمملء ،موإضمملعهمل ماظزملػملّ٦ات ،موجؾمملؼهمل ماظزملّٓضمملت ،موسؼملمملرةم
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اٌلممل جّٓ ،موإحؿملمملء ماظلؽمل ،ّ٤موغصملّٕؼهمل ماظّٕدّ٦م ،موتضملؿملؿملّٓ ماِّسؿملمملد ،موتـؾؿملومل ماظّٓؼ ّ٤مؼب مضػملّ٦بم
أصمملشّٕمعمملمسّٕصّ٦امصسملػملّ٥موأطمملبّٕمضّٓمادؿـعملػملّ٦امغبػمل .))ّ٥م
ؼؾدو مواضقوًمؼبمتؾؽما دطرم –موبشؽؾمجؾلقبم – م ذظؽماظػراملماظروحلماظذيمتشؽقهم
روئػيمايرغوغقيمبؾغدادمغؿقفيمشقوبمرجولماظدؼـمواظؽفـياموضدمصبدرمبـوماظؿلوؤل;مإذام
طوغً ماظػرضؿون محؼوً مسبؾي مواحدة مصؾؿوذا مؼشؽق مأبق مإدقوق ماظصوبه مػذا ماظػرامل ماظروحلم
غؿقفي مشقوب مرجول ماظدؼـ؟! مؼب ماظقاضع مظـ مؼلؿؼقؿ مصفؿمحدؼٌمأبلمإدقوقماظصوبهمؼبم
ضقء ماسؿؾور مطؾؿو ماظطوئػؿ مصرضي مواحدةا موسؾك مػذا مصنغـو مأضرب مإظب ماظؿعورلمععماظؿقورم
اظداسلمإظبماسؿؾ ورمطؾؿوماظـقؾؿ معؾؿ معـػصؾؿ  .م
رشؿ مذظؽ مصفـوك مسدداً معـ ماظشقاػد ماظ مؼلؿعصل مصفؿفو مؼب مضقء ماسؿؾور مطؾمعـم
اٌـدائقي موايرغوغقي مصرضؿ مدؼـقؿ معلؿؼؾؿ مطؾ مسـ ما خرىا معـ مػذه ماظشقاػد مادؿم
(زػرون)مجدمأبلمإدقوقماظصوبهامسؾكماظرشؿمعـم أنمأبومإدقوقماظصوبهمحرغوغلما رؾم
ػ وجرت مسوئؾؿف معـ ماظرضي مإظب م بغداد مووظد مػق مغػلف مبؾبعقد متؾؽ ماشلفرةا مصون مادؿ مجدهم
(زػرون) مؼلؿقضػ ماظـظرا مصفذا ماالدؿ معـدائل مررفا موػق مادؿ مأحد معيئؽي ماظـقر مؼبم
اظعؼوئدماٌـدائقيامصطؾؼوًمظألدوررلماٌـدائقيمؼلؿؼؾمػذاماإلثريم(اٌيك)مبصقؾيم(ذوعش)م
(اٌؾؽ ماٌقطؾ محبػظ ماظشؿس) مصؾؽ ماظشؿس مطؾ مرؾوح موحؿك مشروب ماظشؿسا موال مميؽـم
تػلرلمػذاماظؿشوبفمؼبمضقءماصذلاضموجقدمذبولمضقيمظؾؿلثرلمواظؿلثرمؼبمبقؽيمجـقبماظعراقم
حقٌماخؿؾطماٌفوجرونمايرغوغقيمبوٌـدائق ماٌلؿقرـ مبفو.موذ ظؽمبؾلوريم نمزػرونم
اىدمطونمحراغقوًمضد مسوشموعوتمحبرانامضؾؾمػفرةمأحػودهمإظبمضصؾيماًيصيماظعؾودقيم
بزعـمرقؼؾ .م
ؼعد مأديم م ػيل مبـ ماةلـ ماظصوبه محػقد مأبل مإدقوق ماظصوبه م – ماظذي مأدؾؿم
وحلؾبـ مإديعف ا مإذ مأذورت ماٌصودر مإظب مأن م تزوج ماعرأة معلؾؿي موأنى معـفو موظداً مذطراًم
أزلوهمربؿداًمشردلماظـعؿياموضدمادؿغربًما ودوطماإلديعقيمرؾقعيمذظؽماالدؿاموصلقبرهم
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اظؾعضمبلغفمطوالدؿماٌصققبمبؾؼىاممتوعوًمطؿومادؿقضػمداردلماٌـدائقوتامإذمإنمشرسم
اظـعؿيمػذهمرمبومطوغًمترعبيمسربقيمدضقؼيمظؾؼىمعـدائلمررفموػقم(ذقؿؾمروبو)موػقم
ظؼىمؼطؾؼفماٌـدائققنمسؾكمذقٌمبـمآدم(  .)1م
وعـ ماظعفقى مان مأبو مإدقوق ماظصوبه م – موػق مايراغل ما رؾ م – مضد مدؾبصـ مسؾكم
اظشعوئرماٌـدائقيامصؼدمغؼؾمظـوماظشرؼػماظرضلم(تم406ه1015/م)مؼبمضصقدتفماظ مرثوم
صقفومأبومإدقوقماظصوبهمعشفداًمصرؼداًمىـوزتفامؼلؿـؿٍمعـمخيظفمانمأبومإدقوقماظصوبهم
ضدمدؾبصـموصؼوًمظؾشعوئرماظدؼـقيماٌـدائقيماظؿؼؾقدؼيمطؿومرأؼـومعـمضؾؾامبؾمورمبومسؾكمأؼديم
ر جول ماظدؼـ ماٌـدائق مأغػلفؿا مروٌو ماغف مطون مدائؿ ماظشؽقىمعـمسدمموجقدمرجولمدؼـم
حراغقيمبؾغداد .م
وػـوك مأؼضوً مبعض مغقاحل ماظؿشوبف ما خرى مب مطؾؿو ماظػرضؿ ا معـفو مسؾك مدؾقؾم
اٌـول مذظؽ ماظؿلثرل ماظغـقرل ماٌؿػووت ما ثر مؼب مطؾؿو ماظـقؾؿ ا مواٌؿؿـؾ مبوإلميون مبقجقدم
اظقدوئطمب م اظؾوريموخؾؼفاموضقوممطؾؿوماظـقؾؿ مسؾكمأدوسمشرلمتؾشرلياموبورـقيمطؾؿوم
اظـقؾؿ ا موترتقى ماظؽفـقت مؼب مطؾؿقفؿوا مطؿو مأن مطؾؿق فؿو متؼران محبؿؿقي محػظ مأدرارم
اظدؼوغي موصؼ مغظوممرورماإذ م ضبرممصقفمسؾكماظعوعيماالريعمسؾكمأدرارماظدؼـاموالمصبقزم
ظرجول ماظدؼـمأغػلفؿمعـماٌعرصيمإالم سؾكمضدرمرتؾفؿماظ مارتؼقامإظقفومؼبمدؾؽماظؽفـقتام
وضبصرماظؽيممؼبماظدؼـموممورديماظشعوئرماظدؼـقيمسؾكمرؾؼيماظؽفـيمورجولماظدؼـمصؼطام
وطؾؿوػؿو متؿشوبفون مأؼضوً مؼب مإضرارػؿو محبظر مإريع ما شقور مسؾك مدضوئؼ ماظدؼـا مووجقبم
حػظماظؽؿىماٌؼدديمبعقداًمسـفؿ .م
وظقس مأعوعـو مبنزاء مت ؾؽ ماظـؼوط ماظ متؾؼك معلؿعصقي مسؾكماظػفؿمإالماصذلاضموجقدم
ذبولمعشذلكمعـماظعؼوئدموغؼوطممتوسمسدؼدةمب مطؾؿوماظـقؾؿ اتـظرمطؾؿوػؿومإظبما خرىم
(ٔ) اُلًزٞه اؽٔل اُؼل ،١ٝاُٖبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ٝؽزٍ ٠و ٛٞاُلُٝخ اُؼجبٍ٤خ ،ٔٛ،اُوبٛوح،
ٕٕٔٓ .
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غظرة ما خقة مؼب ماظدؼـ محلؾؿو مجوء مؼب مطؿوب محران مجقؼـو محؿك موانمبدتمػـوكمبعضم
االخؿيصوتماىقػرؼيمبقـفؿو.مصوظػؼراتماظ مغؼؾفومابـماظعدليمسـمثوبًمبـمضرةموحدؼـفم
سـماظصوبؽيماٌـؿشرة مؼبماظدغقومطػقؾيمبؿقضق مانمايراغقيمطوغقامؼؼرونمبقجقدمصرقمأخرىم
تشورطفؿماٌعؿؼداتمذاتفومعـؿشرةمؼب مأسبوءماٌعؿقرةاموانمايراغقي –معـموجفيمغظرهم –م
طوغقامػؿماظقارثقنمواٌقرثقنمالسؿؼوداتماظصوبؽيمؼبما رض .م
وؼب ماٌـ دائقي مػـوك معو مؼقازي ماسؿؼود مايرغوغقي مؼب موجقد مإخقة مشلؿ مؼـؿقؾقنمدؼـوًم
ضرؼؾوًمعـمدؼـفؿامصػلمدؼقانمحرانمجقؼـومغػلفمسؾورةمعؾػؿيمظؾـظرامصػلمععرضمحدؼٌم
اظـودخ مسـ ماظـورقرائل مضول معو مغصف :م((طوغً ما ضقام متؿ فزأ مواظؾغوت متؿعدد) موؼردفم
بؼقظف(( :حؿك مظغوت ماظـورقرائق مضد متضوس ػً))ا مصفؾ مغلؿـؿٍ معـ مػذا مأن ماٌـدائق م
سوعؾقا مروبؽي محران مطـورقرائق معـؾفؿا محؿك موإن مخوظػقػؿ مؼبماظطؼقسمواالسؿؼودات؟م
وػؾماسؿؼدمطؾمعـماٌـدائق موايرغوغقيمأنمجقػرماظـقؾؿ مواحدمؼبمغفوؼيما عر؟ م
ورشؿ مأغـو مال مغلؿطقع مأن مسبقط مبشؽؾ مواض مبطؾقعي ماظعيضوت ماالجؿؿوسقي ماظ م
ربطًمب ماٌـدائق موايرغوغقياموػؾمضقؼًمإظبمعرحؾيماظزواجمواٌصوػرةامأممتقضػًمسـدم
حد ماالدؿعوغي مبوظؽفـي معـفؿ مإلجراء ماظطؼقس ماظدؼـقي مطقؾ مسؿؾل مظغقوب مرجول ماظدؼـم
ايرغوغقيا معع مذظؽمصقرودمادؿمأبلمدعقدماٌـدائلمطلحدماٌصودرماظرئقلقيماظ مادؿؼكم
عـفو مشرس ماظـعؿي مب ـ مػيل ماظصوبه معودتف مؼب مطؿوبف ماشلػقات ماظـودرة متقض مظـو مأنم
ايرغوغقيمطوغقامطبؿؾطقنمبوٌـدائق موضبضرونمذبوظلفؿماظعؾؿقياموؼـؼؾقنمسـفؿ .م
ال مميؽـ ماىزم مبشؽؾ مبوت موحودؿ مؼب مضضقي موحدة ماظطوئػؿ ا معع مذظؽ مصوغ م
أضربمإظب م اظشؽمؼبموجقدمسيضيمإثـقيمأومدؼـقيمعومبقـفؿوامظؽـمػذامالمميـعمعـمانمطؾؿوم
اظطوئػؿ مغظرتومإظبم بعضفؿومسؾكماغفؿومأتؾوعمدؼوغيمواحدةمؼبمجقػرػواموذظؽمبغضماظـظرم
سـماظؿؾوؼـمؼبماظعؼوئدمواٌؿوردوتماظدؼـقي.موععمذظؽماٌقضػماٌؾدئلمصوغ مأسققبلمأنمتلوسدم
االطؿشوصوت ما ثرؼي مؼب ماٌلؿؼؾؾ مؼب مدصع ماظؿؼصل مؼب متؾؽ ماظؼضقي مإظب ما عوم مبودؿؽـوفم
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اظؿـؼقىمؼبمعقضعمحرانما ثريموعومحقظفامواظعـقرمسؾكمبعضماظؽؿوبوتماظدؼـقيمظؾقرغوغقيم
واظ مميؽـمأنمغؼػمعـمخيشلومجبيءمسؾكمرؾقعيمعقضػمايرغوغقيماظدؼ امطؿومآعؾمؼبم
أن مؼؽؿشػ ماآلثورؼقن معقضع معدؼـي ماظطقى ماظغوعضيا موأن مؼلؿلغػ ماظؿـؼقى مؼب مغقاحلم
عقلون مالط ؿشوف مرؾؼوت مددؿؿقلون ما ثرؼي .موا عؾ مظقس مبؾعقد مأن مؼظفر مإظب ماظـقر م –م
ذبدداًم –م سددمعـماظـصقصمدقاءمطوغًمعـدائقيمأومحرغوغقيمعـمذلغفومأنمبشؽؾمأطدلمسـم
رؾقعيماظعيضيمبقـفؿو .م
وظألدؾوب مغػلفو ماظ ماسؿؼد مايرغوغقي مبقجقب مطؿؿون ماٌعؿؼدات معـ مأجؾفوامإذم
هدث مإخقان ماظصػو مررا حي مسـ مأدؾوب مطؿؿوغفؿ م درارػؿ مبؼقشلؿ مإغفؿ مال مؼؿؽؿؿقنم
أدرارػؿموالمؼؾقحقنمبلزل وئفؿمخقصوًمعـمدطقةماٌؾقكمذويماظلؾطياموالمحذراًمعـمذغىم
عبفقر ماظعقامموظؽـمرقوغيمٌقاػىمآمسزمبموجؾؽبقبموؼروونمؼبمذظؽمضقالًمعلثقراًمسـماٌلق م
(سؾقف ماظليم) موػق(:ال متسملضملّ٦ا مايغملؼملهمل مسؽملّٓ مشرل مأػػملؾملممل مصؿصملػملؼملّ٦ػممل ،موال ممتؽملضملّ٦ا مأػػملؾملمملم
صؿصملػملؼملّ٦ػ . )ّ٣مؼؾكص مجقػر مإميون مإخقان ماظصػو مبؼوسدة م(اظسمل ّ٤مبمملظضملػملّ٣مسػملّ٧مشرلمأػػمل)ّ٥ام
وإذامضورغومعومذطرهمإخقانماظصػومؼبمدؾىمحفؾفؿم درارػؿمععمعومذطرهمابـموحشقيمسـم
طؿؿونمايرغوغقيم درارػؿمخقصوًمسؾكمتؾؽما درارمطقيمتضقعمععمعـمػؿمعـمشرلمأػؾفوم
عـمأوالدماظلػؾيموصلودماظعوٕموخرابفمسؾكمحدمضقظفامصنغفمالبدموأنمتشعرغومتؾؽماظؿؼوظقدم
اٌشذلطيمبقجقدمجلرمضقيمتلؾؾًمعـمخيظفمسؼوئدمايرغوغقيمإظبمإخقانماظصػو .م
ػـوك مأؼضوًمععؿؼداتمتشوركمصقفومإخقانماظصػومععمايرغوغقي(  )1امعـفومذظؽما ثرم
اظؼقيمظؾػقـوشقردقيم واظ ماسؿـؼفومصيدػيمايرغوغقيمعـماظطؾوئعق مواظ متؿعؾؼمبوظؼقؿيم
اظروحقيمظؾعددامورؾقعيما سدادموسيضؿفومحبؼقؼيماظعوٕماٌوديامصلولمعومؼؾػًماظـظرمؼبم
ردوئؾمإخقانماظصػومػقمحررفؿمسؾكماصؿؿوحمردوئؾفؿمبوظؼلؿماظرؼوضلاموذظؽمؼظفرمعوم
(ٔ) اُلًزٞه اؽٔل اُؼل ،١ٝاُٖبثئخ ٓ٘ن ظٜٞه االٍالّ ٝؽزٍ ٠و ٛٞاُلُٝخ اُؼجبٍ٤خ ،ٔٛ،اُوبٛوح،
ٕٕٔٓ.
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أوظقهمظألسدادمعـماػؿؿوممؼبمصؾلػؿف ؿماظ مأسؾـقػوامصؼدماسؿدلواماظعددمأرؾماٌقجقداتام
ورتؾقهمسؾكما عقرماظطؾقعقيمواظروحوغقيموػقمعومميـؾمتؾـقوًمحؼقؼقوًمٌؾودئماظػقـوشقردقيام
وػق معو مدؾؼ موالحظف ماظغزاظل .مو تؼدؼر مإخقان ماظصػو مظػقـوشقرس موظؾػقـوشقردقي معـم
علوواتفؿ مب مػرعس مايؽقؿ م – مغ مايرغوغقي م – موب مصقـوشقرس مؼب مضددقي ماظروحم
ورػوئفومواالريعمسؾكمأدرارماظؽقن .م
 -بعض التػابّات املّى ٛبني الصاب ٛ٠يف سساُ ٔالصاب ٛ٠يف البطاٟح:

( )1

 اظصوبؽيمؼبمحرانمصبقدونماظؾغيماآلراعقياموطوغًمشلفؿفؿمأصص ماظؾففوتماآلراعقي..م
وػذا مؼـطؾؼ مسؾك ماظؾغي ماظ مؼؿقدث مبفو ماٌـدائققن ماآلن مواظ مطؿؾً مبفو مطؿؾفؿم
اٌؼدديموشرلػومعـمأدبقوتفؿموأذعورػؿ..موػلم(أضصدماظؾغيماٌـدائقي)مإحدىماظؾففوتم
اآلراعقي(  .)2م
 ظدؼفؿ معـ ماظصؾقات مثيثياموػلماظقاجؾيمؼقعقوًم(رؾقوًامزفراًمسصراً)اموالمتؿؿمإالم
بعد ماالشؿلول مأو ماظقضقء ..موػذا مؼشوبف معو مظدى ماظصوبؽي ماٌـدائق ماآلن ممبو مؼعرفم
بو(اظرذوعو مواظدلاخو) موػل ماظصية ماظػرضقي ماظقاجؾي مواظرزلقي مؼب مأوضوتفو ماآلغػيم
اظذطر( .)3
 ايراغققن مؼدصـقن ماٌقً م ...وضبرعقن ماظؾطؿ مواظؾؽوء موايزن مسؾك ماٌقًا م ن مػذهم
ا صعولمدقفمتعقؼماظـػسمؼبمععراجفواموضبرعقنماالغؿقور..مواٌـدائققنماؼضوًمؼؼقعقنم
بدصـ معقتوػؿ م بوووه ماظشؿول موضبرعقن مايزن مواظؾطؿ مواظؾؽوء موإؼذاء ماىلد مسؾكم
اٌقًا مهرميوً مضورعوًا م ن مػذه ما صعول متمدي مإظب مسرضؾي معلرل ماظـػس م(غشؿـو)مإظبم
سقإماظـقرمعـمضؾؾما رواحماظشرؼرة.
(ٔ) ٓؼغْ االكثبء ٣بهٞد اُؾٔ.١ٞ
(ٕ) ٣زٔ٤خ اُلٛو ُِضؼبُج.٢
(ٖ) ٕجؼ االؽُِْ ٠وِْ٘ل.١
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 ايراغققن م ؼؼددقن ماٌقوه ماىورؼي مايقيا موؼعؿؼدون مبلغفومربروديمعـمضؾؾما رواحم
اًرلةماظـقراغقي..موطذظؽماٌـدائققنمؼرونمانماٌقوهماىورؼيمايقيم(اظرلدغو)معفؿيمؼبم
سؿؾقيماًؾؼمواظؿؽقؼـموعفؿيمؼبموالدةما غلون مؼبمرؼسماظؿعؿقدم(عصؾؿو)اموالمغـلكم
بلن ماظرلدغو ما رض قي مربرودي معـ مضؾؾ ماثـ معـ ماظؽوئـوت ماظـقراغقي ما ثرلؼي موػؿوم
(ذؾؿلموغدبل) ( .)1
 اظطوئػؿون متؿشوبفون مؼب معللظي ماإلميون مخبؾقد ما رواحا موان مأرواح ما صراد مشلو مرؾيم
بلرواح مأديصفو موتعوغل مضؾؾ مأن متؿطفرا مإظب م أن متؿقدمبوىلدماظـقراغلمؼبمعؾؽقتم
آ..وأريًمانمسقشيما غلونم اٌـدائلماٌمعـم(اٌؿفقؿـ)مػلمظؾققوةما خرىمؼبمسقإم
اظـقر موظقلً مظؾققوة ما رضقيا موصبى م أن متعقد ماظـػس م(غقشؿـو) مإظب مسؾي ماظقجقدم
(اًوظؼ) مبدورة مطوعؾيا م غفو مغػقي معـ مذاتف ماظعظؿك ..موظؽـ مصبى مأن مؼؿؿ مشلوم
اظؿطفرلماظؽوعؾمعـماظشقائىماظ مسؾؼًمبفومأثـوءمحقوتفوما رضقيامظؽلمترجعمػذهم
اىقػرة م(طقؿرا) مروصقي مغؼقي مطؿو مخؾؼفومايلم(ػقل)امصؾذظؽمصبىمأنمتدخؾمؼبم
أعو طـماظعؼوبمواظؿطفرلماٌلؿوةم(اٌطراثل)اموبعدمأنمؼؿؿمذظؽامتؿقدماظـػسم(غقشؿـو)م
ععمجلدػوماظـقراغلم(دعقثو)مأيماظشؾقفماظـقراغلماظذيمالمؼؿؽقنمعـماظؾقؿمواظدم( .)2
 ايراغققن مطبضعقنمإظب م رؤدوئفؿماظدؼـق مبدالًمعـماظلؾطيماظزعـقيمؼبمحؾمضضوؼوػؿم
اظدؼـقيمواظدغققؼي..موطذظؽ مطبضعماٌـدائققنمإظبم رؤدوئفؿماظدؼـق ميؾمعشوطؾفؿمأوم
داءماٌرادقؿماظدؼـقي( .)3
 ضؾؾؿفؿمواحدةموضدمررلوػومسبقمجفيماظشؿولامالسؿؼودػؿمبلغفومعرطزمسؾيماظقجقد..م
إن ماالووه ماظرزلل ماظذي مؼؿفف مبف ما غلون ماٌـدائل مأثـوء مأداء مرؼقدف موواجؾوتفم
(ٔ) ٓؼغْ االكثبء ٣بهٞد اُؾٔ.١ٞ
(ٕ) ٣زٔ٤خ اُلٛو ُِضؼبُج.٢
(ٖ) ٕجؼ االؽُِْ ٠وِْ٘ل.١

148
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

اظدؼـقيا مػلمإظب مجفيماظشؿولماٌلؿوةم(اواثر)اموعوماظـفؿيماظؼطؾقيم(نؿيماظشؿول)م
اظ ماتفؿ مبعؾودتفو ماظصوبؽي ماٌـدائققن مدقاء مؼب محرانمأومؼبمبطوئ مواديماظراصدؼـام
صفلم ظقلًمدقىمدظقؾموإذورةموررؼؼيمسؾؿقيمٌعرصيماووهماظشؿولاموبوظؿوظلمععرصيم
اووهمعؽونمبقابيماواثرمأيمبقابيماظرغبيمٌؾؽقتمايلم(بقًمػقل).
 ظدؼفؿو ماظقضقءمؼبماٌوءماظطوػرماٌطفراموتؿطفرانمعـماىـوبيموسـدماالتصولماىـللم
وعـ مٌس ماٌقًا مطؿو مؼعؿزظقن ماظطوعـي..وػذا معو متـص مسؾقف ماظعودات مواظؿؼوظقدم
اٌـدائقي.
 ضبرعونمأطؾمإغوثماظؾؼرمواظضلنموايقاعؾمعـمايققاغوتا موػقمغػسمهرؼؿماٌـدائقيم
شلو.
 اظطوئػؿ مؼؿػؼقنمؼبم المؼؿؿماظزواجمإالمبقظلموذفقداموالمؼؼرونمعؾدأمتعددماظزوجوتام
والمؼلؿققنمبوظطيقمأومػقمربرممإالمؼبمحوالتمخوريمجداً.
 سـدماظطوئػؿونمؼؿؿمسؼدماظؼران(اٌفر)طوػـماعومإذامطونمالعرأة(تـقى)مطوػـماخرمخوصم
اضؾمعرتؾيمعـماظؽوػـ.
 اظطوئػؿون مضبرعون مظؾس ماظؾقن ما زرق م وا دقدا موظؾودفؿ ماٌػضؾ ماظـقوب ماظؼطـقيم
اظؾقضوء.
 اظطوئػؿونمتؼدعونماظطعوممعـمأجؾمراحيمغػسماٌقًموٌدةم45مؼقعوً.
 ؼؿػؼ ماظطوئػؿون مؼب ماغفؿو مؼلؿعدانمظؿففقزماٌقًمضؾؾمخروجماظروحمعـماىلدام نم
اظروحمالمتؿطفرمإذامٕمدبرجمعـمبدنمروػرامظذظؽمصبىمشلؾماةؿضراموإالمتعذرم
تطفرلهمبعدمعقتف.
 طؿو مؼؿػؼون مسؾك مأنمب م ضبؿؾ مغعش ماٌقًمأربعيمرجولماسبدروامعـمسوئؾيمظقسمظدؼفؿم
غلؾمابرصماومعؼطقعمجزءمعـماسضوءماىلؿم حدماالبقؼـمواجدادػؿماومعـقدرؼـمعـم
جدةماوماممسزبوءمعمعـيمعـذمثيثيمأجقول.
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 وطذظؽ متؿػؼون مؼب ماغفؿو متؼددون ماظطؾقعي مبؽؾ مأذؽوشلوا موواضقي مؼب معػوػقؿفؿم
ورؼقدفؿماظ متدسقمإظبماظرجقعمإظبماظطؾقعي.
 ظدؼفؿ مأسقود متؼوم مؼب معقاسقد مععقـيا مؼذػؾقن مبفو مظيشؿلولمؼبماٌقوهماىورؼيامرؾؾوًم
ظؾطفورةموشػرانماًطوؼوموػذامعومتؿصػمصقفماظطوئػؿون.
 صبؿؿعقنمؼبمتؼدؼلفؿمظ ـؾوتماآلسم(اظقوس)ماٌلؿعؿؾمؼبمرؼقدفؿموخوريمؼبمأطوظقؾفؿم
وػؿ.
 سؾكمؼبمأؼوممععدودةمعؿػرضيمعـماظلـيامإذمميؿـعقنمصقفومسـمأطؾماظؾققم.
 صبؿؿعقنمؼبمتلؿقيمآممؼبمظغؿفؿمبو(عورامادمآٌو)مأيمربماظؽقن.
 ال مؼلطؾقن مأي مذلء مشرل معذبقح مبوظطرؼؼي مإالصبوبقيا مأي مطؾ محققان معقً مبلؾىم
عرضمأومحودثمأومٕمؼؽـمعذبقحوًمسؾكمعرادقؿماظذب ماًوري.
 سؾكماظطوئػؿونمؼؿفـؾونموضبرعونماًؿونم(اظطفقر)مصفؿمالمؼعؿؾقنؽبمأيمتغقرلمؼبمسؿؾم
اظطؾقعي.
 اٌرأةمعلووؼيمظؾرجؾمؼبمعؿوبعيمضقاغ ماظدؼـموتلؿؾؿمغصقؾوًمعلووؼوًمظؾذطرمؼبماٌرلاث.
 ايراغققن مؼعؿدلون مان مبعض ما عراض ماظ متصقى ما غلون مشرلمغظقػيمعـؾماىذامم
وػقما طـرمنودي اموػذهما صؽورمعقجقدةمسـدمأدؼونمأخرىمعـؾماظقفقدؼي.
ػذا مبوإلضوصيمإظب م اظؽـرلمعـماظؿشوبفماظؽؾرلمؼبما صؽورمواظػؾلػيمواظيػقتماظدؼ ام
وؼبماظـظرةماظيػقتقيمظؾربماظعظقؿمووجقدهموطقـقغؿف.م م
م
م
م
م
م
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وػؽملمملكمصّٕضؿمملنمذّٔتمسّ٤مدؼمملغهملماظزملمملئؾهملمايّٕاغؿملهملماظؿّ٦حؿملّٓؼهملموػؼملمملم :م

 -1فولخ اذلُبوً:
أصقمملب ماشلؿملمملط ّ٢مػ ّ٣مأصقمملب ماظّٕوحمملغؿملمملت موحني مسّٕصّ٦ا مأن مال مبّٓ مظإلغلمملن معّ٤م
عؿّ٦د ّٛموال مبّٓ مظػملؼملؿّ٦د ّٛمع ّ٤مأن مؼّٕى مصؿملؿّ٦ج ّ٥ماظؿمل ّ٥موؼؿعملّٕب مب ّ٥موؼلؿظملمملد معؽمل ّ٥مصّٖسّ٦ا مإظبم
اشلؿملمملط ّ٢ماظيت مػ ّ٨ماظلؿملمملرات ماظلؾ ّٝمصضملّٕصّ٦ا مأوال مبؿملّ٦تؾملممل موعؽملمملزشلممل موثمملغؿملممل معشملمملظضملؾملمملم
وعطملمملربؾملممل موثمملظـممل ماتزملمملالتؾملممل مسػمل ّ٧ماذغملمملل ماٌّ٦اصعملهمل مواٌكمملظظملهمل معّٕتؾهمل مسػمل ّ٧مرؾمملئضملؾملممل مورابضملمملم
تعمللؿمل ّ٣ماِّؼمملم مواظػملؿملمملظ ّ٨مواظلمملسمملت مسػملؿملؾملممل موخمملعلممل متعملّٓؼّٕ ماظزملّ٦ر مواِّذكمملص مواِّضمملظؿملّ٣م
واِّعزملمملر مسػملؿملؾملممل مصضملؼملػملّ٦ا ماًّ٦اتؿمل ّ٣موتضملػملؼملّ٦ا ماظضملّٖائ ّ٣مواظّٓسّ٦ات موسؿملؽملّ٦ا مظؿملّ٦م مزح ّ٢معـال مؼّ٦مم
اظلؾومل موراسّ٦ا مصؿمل ّ٥مدمملسؿ ّ٥ماِّوظب مودبؿؼملّ٦ا مخبمملمت ّ٥ماٌضملؼملّ٦ل مسػمل ّ٧مصّ٦رت ّ٥موػؿملؽؿّ٥م
وصؽملضملؿ ّ٥موظؾل ّ٦ماظػملؾمملس ماًمملص مب ّ٥موتؾكّٕوا مبؾكّ٦ره ماًمملص مودسّ٦امبّٓسّ٦اتّ٥ماًمملصهملمبّ٥م
ودفملظّ٦ا محمملجؿؾمل ّ٣معؽمل ّ٥مايمملجهمل ماظيت متلؿّٓس ّ٧مع ّ٤مزح ّ٢مع ّ٤مأصضملمملظ ّ٥موآثمملره ماًمملصهمل مبّ٥م
صغملمملن مؼعملسمل ّ٨محمملجؿؾمل ّ٣موضبزمل ّ٢مؼب ماِّطـّٕ معّٕاعؾمل ّ٣موطّٔظ ّ١مرص ّٝمايمملجهمل ماظيت مدبؿّٙم
بمملٌرملذلى مؼب مؼّ٦ع ّ٥مودمملسؿ ّ٥موعبؿمل ّٝماإلضمملصمملت ماظيت مذطّٕغممل ماظؿمل ّ٥موطّٔظ ّ١مدمملئّٕ مايمملجمملتمإظبم
اظغملّ٦اطنمل موطمملغّ٦ا مؼلؼملّ٦غؾملممل مأربمملبممل مآشلهمل موآ متضملمملظب مػ ّ٦مرب ماِّربمملب موإظ ّ٥ماآلشلهمل موعؽملؾملّ٣م
ع ّ٤مجضمل ّ٢ماظرملؼملّٗ مإظ ّ٥ماآلشلهمل مورب ماِّربمملب موطمملغّ٦ا مؼؿعملّٕبّ٦ن مإظب ماشلؿملمملط ّ٢متعملّٕبممل مإظبم
اظّٕوحمملغؿملمملت موؼؿعملّٕبّ٦ن مإظب ماظّٕوحمملغؿملمملت متعملّٕبممل مإظب ماظؾمملريمسكملظب مالسؿعملمملدػ ّ٣مبفملن ماشلؿملمملطّ٢م
أبّٓان ماظّٕوحمملغؿملمملت موغلؾؿؾملممل مإظب ماظّٕوحمملغؿملمملت مغلؾهمل مأجلمملدغممل مإظب مأرواحؽملممل مصؾمل ّ٣ماِّحؿملمملءم
اظؽملمملرعملّ٦ن محبؿملمملة ماظّٕوحمملغؿملمملت موػ ّ٨متؿزملّٕف مؼب مأبّٓاغؾملممل متّٓبرلا موتزملّٕؼظملممل موهّٕؼغملممل مطؼملمملم
غؿزملّٕف مؼب مأبّٓاغؽملممل موال مذ ّ١مأن مع ّ٤متعملّٕب مإظب مذك ّٙمصعملّٓ متعملّٕب مإظب مروح ّ٥مثّ٣مادؿكّٕجّ٦ام
ع ّ٤مسفمملئنمل مايؿمل ّ٢مإٌّتؾهمل مسػمل ّ٧مسؼمل ّ٢ماظغملّ٦اطنمل معممل مطمملن مؼعملسمل ّ٨معؽملؾمل ّ٣ماظضملفنمل موػّٔهم
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اظشملػمللؼملمملت مأٌّطّ٦رة مؼب ماظغملؿنمل مواظلقّٕ مواظغملؾملمملغهمل مواظؿؽملفؿمل ّ٣مواظؿضملّٖؼ ّ٣مواًّ٦اتؿمل ّ٣مواظزملّ٦رم
طػملؾملممل معّ٤مسػملّ٦عؾمل1 (ّ٣م).م م

 - 4فولخ (ؤصؾبة األشقبص):
وأعممل مأصقمملب ماِّذكمملص مصعملمملظّ٦ا مإذا مطمملن مال مبّٓ مع ّ٤معؿّ٦د ّٛمؼؿّ٦د ّ٢مب ّ٥موذظملؿمل ّٝمؼؿرملظملّٝم
إظؿمل ّ٥مواظّٕوحمملغؿملمملت موإن مطمملغومل مػ ّ٨ماظّ٦دمملئ ّ٢مظغملؽملممل مإذا مٕ مغّٕػممل مبمملِّبزملمملر موٕ مشبمملرؾؾملمملم
بمملِّظل ّ٤مٕ مؼؿقعمل ّ٠ماظؿعملّٕب مإظؿملؾملممل مإال مبؾملؿملمملطػملؾملممل موظغمل ّ٤ماشلؿملمملط ّ٢مضّٓ متّٕى مؼب موضومل موال متّٕىم
ؼب موضومل مِّن مشلممل مرػملّ٦سممل موأصّ٦ال موزؾملّ٦را مبمملظػملؿمل ّ٢موخظملمملء مبمملظؽملؾملمملر مصػمل ّ٣مؼزمل ّٟمظؽملممل ماظؿعملّٕب مبؾملمملم
واظؿّ٦ج ّ٥مإظؿملؾملممل مصال مبّٓ مظؽملممل مع ّ٤مصّ٦ر موأذكمملص معّ٦جّ٦دة مضمملئؼملهمل معؽملزملّ٦بهمل مغزملنمل مأسؿملؽملؽملمملم
غضملغمل ّٟمسػملؿملؾملممل موغؿّ٦د ّ٢مبؾملممل مإظب ماشلؿملمملط ّ٢مصؽملؿعملّٕب مبؾملممل مإظب ماظّٕوحمملغؿملمملت موغؿعملّٕبم
بمملظّٕوحمملغؿملمملت مإظب مآ مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملظب مصؽملضملؾّٓػ ّ٣م م( مظؿملعملّٕبّ٦غممل مإظب مآ مزظظمل ّ٧م) مصمملدبّٔوام
أصؽملمملعممل مأذكمملصممل مسػمل ّ٧معـمملل ماشلؿملمملط ّ٢ماظلؾضملهمل مط ّ٢مذك ّٙمؼب مععملمملبػملهمل مػؿملغمل ّ٢موراسّ٦ا مؼب مذظّ١م
جّ٦ػّٕ ماشلؿملغمل ّ٢مأسين ماىّ٦ػّٕ ماًمملص مب ّ٥مع ّ٤مايّٓؼّٓ موشرله موصّ٦روه مبزملّ٦رت ّ٥مسػملّ٧م
اشلؿملؽهمل ماظيت متزملّٓر مأصضملمملظ ّ٥مسؽمل ّ٥موراسّ٦ا مؼب مذظ ّ١ماظّٖعمملن مواظّ٦ضومل مواظلمملسهمل مواظّٓرجهملم
واظّٓضؿملعملهمل موعبؿمل ّٝماإلضمملصمملت ماظؽملفّ٦عؿملهمل مع ّ٤ماتزملمملل مربؼملّ٦د مؼقملثّٕ مؼب منمملح ماٌشملمملظنمل ماظيتم
تلؿّٓس ّ٨معؽمل ّ٥مصؿعملّٕبّ٦ا مإظؿمل ّ٥مؼب مؼّ٦ع ّ٥مودمملسؿ ّ٥موتؾكّٕوا مبمملظؾكّ٦ر ماًمملص مب ّ٥مودبؿؼملّ٦ام
خبمملمت ّ٥موظؾلّ٦ا مظؾمملد ّ٥موتسملّٕسّ٦ا مبّٓسمملئ ّ٥موسّٖعّ٦ا مبضملّٖائؼمل ّ٥مودفملظّ٦ا محمملجؿؾمل ّ٣معؽمل ّ٥مصؿملعملّ٦ظّ٦نم
إغ ّ٥مطمملن مؼعملسمل ّ٨محّ٦ائفؾمل ّ٣مبضملّٓ مرسمملؼهمل مػّٔه ماإلضمملصمملت مطػملؾملمملموذظ ّ١مػ ّ٦ماظّٔي مأخدل ماظؿؽملّٖؼّ٢م
سؽملؾمل ّ٣مأغؾمل ّ٣مسؾّٓة ماظغملّ٦اطنمل مواِّوثمملن مصفملصقمملب ماشلؿملمملط ّ٢مػ ّ٣مسؾّٓة ماظغملّ٦اطنمل مإذ مضمملظّ٦ام
بكملشلؿملؿؾملممل مطؼملممل مذّٕحؽملممل موأصقمملب ماِّذكمملص مػ ّ٣مسؾّٓة ماِّوثمملن مإذ مزلّ٦ػممل مآشلهمل مؼب مععملمملبػملهملم
(ٔ) أَُ ٝاُ٘ؾَ  ،اُْٜوٍزبٗ.٘ٔ/ٕ : ٢
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اآلشلهمل ماظلؼملمملوؼهمل موضمملظّ٦ا(ػقملالء مذظملضملمملؤغممل مسؽملّٓ مآ م) محمملوظوملمردمملئّ٢ماخّ٦نماظزملظملمملمواظؾرلوغّ٨م
اظّٓصمملعمسّ٤ماظضملعملؿملّٓةماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهملمسؽملّٓعمملمضمملظّ٦ام(مانمسؾّٓةماالذكمملصمالمتؿضملمملرضمعّٝم
تّ٦حؿملّٓػ ّ٣مٓ موضمملل ماخّ٦ان ماظزملظملممل مان مبّٓء مسؾمملدة ماالع ّ٣مظالذكمملص مأوالً موطمملغومل مسؾّٓةم
اظغملّ٦اطنملموبضملّٓمسؾمملدةماظغملّ٦اطنملمطمملغوملمسؾمملدةماٌالئغملهملموبلؾنملمسؾمملدةماٌالئغملهملمطمملنماظؿّ٦دّ٢م
بؾملّ٣مإظب م آمالغؾملّ٣محغملؼملمملءمواظّٕبمملغؿملّ٦نمواظضملمملرصّ٦نمبمملٓمحّ٠معضملّٕصؿّ٥مواغعملّٕضّ٦اموخػملظملؾملّ٣مضّ٦مم
اخّٕونمارادواماالضؿّٓاءمبؾملّ٣مؼبمدرلتؾملّ٣موادبّٔواماصؽملمملعمملًمسػملّ٧معـّ٢مصّ٦رػّ٣موصّ٦رممتمملثؿملّ٢م
سػمل ّ٧معـّ٢معمملمصضملػملوملماظؽملزملمملرىمؼبمبؿملضملؾملّ٣معـّ٢ماذؾمملهماٌلؿملّّموعّٕؼّ٣مسػملؿملؾملمملماظلالم)(  )1موطمملنم
ػقملالءمعؽملؿرملّٕؼّ٤موشلّ٣مسمملبّٓمؼبماظؽملؾّٛمواظظملّٕسمواظّٕوممواشلؽملّٓمواِّشّٕؼّ٠مواظزملنيمواالتّٕاكم
ضؾّ٢ماغؿرملمملرماٌلؿملقؿملهمل( .)2
صمملظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملهملمعّ٦حّٓونموعمملمػّٔهماظؿؼملمملثؿملّ٢ماالَّ متعملّٕبؾملّ٣مإظب مآمزظظملّ٧موعّ٤مخاللم
ادؿؽملؿمملجمملت ماظغملمملتنمل مع ّ٤مخاللمضّٕاءةماظظملزملّ٢ماظـمملغّ٨مانماظزملمملبؽهملمايّٕاغنيموػّ٣معّ٦حّٓونم
بقملعؽملّ٦نمبمملٓماظّ٦احّٓمواالغؾؿملمملءمأعمملمصّٕضهملماشلؿملمملطّ٢مواصقمملبماالذكمملصموػّ٣مصّٕقمذّٔتمسّ٤م
اظّٓؼمملغهملماظؿّ٦حؿملّٓؼهملمظزملمملبؽهملمحّٕانمطؼملمملمػّ٦مايممللمعّٝمبمملضّ٨مصّٕقماظّٓؼمملغمملتماالخّٕىموظغملّ٤م
ع ّٝماالدّٟماظرملّٓؼّٓمصمملنماظغملـرلمعّ٤ماظؾمملحـنيمحمملوظّ٦اماظؿسملػملؿملّ٢مسّ٤مايعملمملئّ٠ماالصػملؿملهملماظيتم
تـؾومل مان ماظّٓؼمملغهمل ماظزملمملبؽهمل مايّٕاغؿملهمل مدؼمملغهمل معّ٦حّٓة موطمملن معضملذلص ًممل مبؾملممل مخالل مصذلةم
اظظملؿّ٦حمملتمماالدالعؿملهملمواذطّٕمعؽملؾملممل :م

(ٔ) هٍبئَ افٞإ اُٖلب .
(ٕ) أَُِ ٝاُ٘ؾَ  ،اُْٜوٍزبٗ.٘ٔ / ٕ : ٢
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اوالً:مسؽملّٓعمملمصؿقوملمعّٓؼؽملهملمحّٕانمسػملّ٧مؼّٓماظعملمملئّٓماظضملّٕبّ٨م(سؿملمملضمبّ٤مشؽملّ٣ماظظملؾملّٕي)مدؽملهملم
 639مم م18ػذمل مأعّٕ مبمملخّٔ ماىّٖؼهمل مع ّ٤مايّٕاغني مطّ٦غؾمل ّ٣ماصقمملب مذعهمل موػّٔا ماطدلم
دظؿملّ٢مسػملّ٧ماغؾملّ٣معّ٦حّٓون .م
ثمملغؿملمملً:ماسذلافمايغملّ٣مؼبمزعّ٤ماِّعّ٦ؼّ٤مظزملمملبؽهملمحّٕانمسػملّ٧ماغؾملّ٣معّ٦حّٓونموتؽملزملؿملنملمابّٕزم
ضمملدتؾمل ّ٣مظؿملغملّ٦ن مػؼملّٖة موص ّ٢مبؿملؽملؾمل ّ٣مبني ماظّٓوظهمل مواخّٔ مػّٔا ماٌؽملزملنمل مضّٕابهمل م25م
ذكزملؿملهمل مصمملبؽؿملهمل م حّٕاغؿملهمل مابؿّٓاءـب مع ّ٤محغمل ّ٣مسؾّٓ ماٌػمل ّ١مب ّ٤معّٕوان موحؿ ّ٧مدعملّ٦طم
اظّٓوظهملماالعّ٦ؼهملمثّ٣ماظضملؾمملدؿملهمل.م م
ثمملظـمملً :مؼب مزع ّ٤ماًػملؿملظملهمل ماب ّ٦مجضملظملّٕ ماٌؽملزملّ٦ر مزلّّ مظزملمملبؽهمل محّٕان مؼب ممممملردهمل مرعملّ٦دؾملّ٣م
اظّٓؼؽملؿملهمل مبزملّ٦رة مسػملؽملؿملهمل ،مبؿملؽملؼملممل مز ّ٢مايسملّٕ مسػمل ّ٧ماظؿملؾملّ٦د مواظؽملزملمملرى مصؾملّٔا مأن مدلم
سػملّ٧مذّ٨ءمصمملمنمملمؼّٓلمسػملّ٧مأنمايّٕاغني معّ٦حّٓونمواصقمملبمدؼمملغهملمزلمملوؼهمل( .)1م م

(ٔ) اُٖبثئخ ٖٓ ظٜٞه االٍالّ ٝؽزٍ ٠و ٛٞاُلُٝخ اُؼجبٍ٤خ ،ك اؽٔل ػل.ٔٛ ،١ٝ
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املبحث السابع
عقـــائـــد الصابئـــة املهدائـــــــني

أوالً  :التوحـــــيد(أمياى املهدائيني باهلل)م( :)1
اميمملنماٌؽملّٓائؿملهملمبمملٓم ...م
ؼقملع ّ٤ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مبمملٓ م ج ّ٢مجالظ ّ٥مسػمل ّ٧مأغ ّ٥مصّ٦ق ماظغملمملئؽملمملت مواظّ٦جّ٦د ،موػ ّ٦محّ٨م
بؽملظمللّ٥مأزظّ٨مأبّٓيمالم تّٓرطّ٥ماِّبزملمملرموالمتؽملمملظّ٥مايّ٦اس،مواغّ٥معؽملّٖهمسّ٤مطّ٢مذّ٨ءموؼقملعّ٤م
اٌؽملّٓائؿملّ٦نمأنمآمالمأولمظّ٦جّ٦دهموالمغؾملمملؼهملمظ،ّ٥مإذماغؾضملـوملمعّ٤مظّٓغّ٥مايؿملمملةموإظؿملّ٥متضملّ٦دم
،موبّ٥متؿقّٓمبضملّٓمأنمتغملؼملّ٢مضّٓرػممل،موأغّ٥معؽملّٖهمسّ٤مسمملٕماٌمملدةمواظشملؾؿملضملهمل،مالمؼظملسملّ٨ماظؿملّ٥م
زبػملّ٦ق،مواغّ٥مٕمؼػملّٓموٕمؼّ٦ظّٓ،مظؿملّٗمظّ٥مع ـؿمل،ّ٢موالمذّٕؼ،ّ١مربماًرلماظّٔيمالمؼؽملسملنمل،م
عؽملؿرملّٕماظعملّ٦ة،معؿلػملّٛمسػملّ٧مطّ٢مرشؾهملم،موؼلؼملّ٧مبمملٌؽملّٓائؿملهملمسّٓةمازلمملءمعؽملؾملممل:م م
"عمملري مػؿمل "ّ٨مأي :مرب ّ٨ماي ،ّ٨موأدظؿملـػمل ّ٨مػدله مابؿ مملش"ّ٨أي :مظؿملّٗ معـػمل ّ٥مبؿمملج،ّ٥م
و"ال مذّ٦تمملص ّ٥مبرملػملشملمملغ "ّ٨موال مذّٕؼ ّ١مبلػملشملمملغ ، ّ٥مو"عػمل ّ١مراعممل مدغؾملّ٦ره م"مأي:ماٌػملّ١ماظضملمملظّ٨م
اظؽملّ٦راغ ،ّ٨م و"ربّ٨مضّٓعمملؼ"ّ٨مأي:ماظّٕبماِّزظ،ّ٨مومممملمجمملءمؼبمطؽملّٖامربممل:م م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
المأبمظّ١موالمعّ٦ظّ٦دمطمملئّ٤مضؾػملّ١موالمأخمؼعملمملزلّ١ماٌػملغملّ٦تموالمتّ٦أممؼرملمملرطّ١ماٌػملغملّ٦تم
والممتؿّٖجموالمتؿفّٖأموالماغظملزملمملممؼبمعّ٦رؽملّ١معبؿملّ٢موضّ٦يماظضملمملٕماظّٔيمتلغملؽمل."ّ٥م م

(ٔ) رٔبصَ رٞؽ٤ل ٝر٘ي ٚ٣هللا ك ٢اإلٍالّْ َِِ٣ ْْ َُ ﴿ :ل َْ َُُٞ ٣ ْْ َُٝل  ًَُ ُ َُّٚ ٌَُٖ٣ ْْ َُٝلُٞاً أَ َؽلٌ – اإلفالٓ/
ٖ .﴾ٗ -
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تضملّٓماٌؽملّٓائؿملهملمأنماٌضملّٕصهملمبّ٦جّ٦دمايّ٠مدؾقمملغّ٥مػّ٨مأوالًموضؾّ٢مطّ٢مذّ٨ءمأعّٕمصشملّٕيم
شّٕؼّٖي،موثمملغؿملمملًمػّ٨مذّ٨ءمسعملػملّ٨مؼّٓركمبمملظضملعمل،ّ٢موثمملظـمملًمػّ٨مذّ٨ءموّٕؼيبمؼغملؼملّ٤ماؼزملمملشلمملم
بممليّٗمواإلدراك.م م
اظؿّ٦حؿملّٓ :م" ػ ّ٦ماالميمملن مبّ٦جّ٦د مإظّ٥مضمملدرمؼؿزملّٟمبزملظملمملتماظغملؼملممللمعبؿملضملؾملممل،مصؾملّ٦م
وا حّٓمالمؼرملمملرطّ٥مؼبمعػملغملّ٥مأحّٓ،والمتؿّٓخّ٢معّٝمارادة،مالمذّٕؼّ١مظ،ّ٥موأنماظؿّ٦حؿملّٓمؼصملؾملّٕم
جػملؿملمملً مع ّ٤مخالل مغزملّ٦ص ماظغملؿنمل ماٌعملّٓدهمل معـ :ّ٢مطؽملّٖا مربممل،موطؿنملماظزملػملّ٦ات،مواظزملؾمملشهمل،م
واالغظملّٗ م ...موشرلػممل"  ،موغّٕى معّ٤مخالشلمملمأنماظّٓؼّ٤ماٌؽملّٓائّ٨مدؼّ٤مرصؿملّٝماظؿّ٦حؿملّٓمؼقملعّ٤م
بمملٓ ماٌؽملّٖه ماظضملصملؿمل ،ّ٣مواٌؽملّٓائؿملهمل مػ ّ٨ماِّعهمل ماظلؾمملضهمل مإظب ماظؿّ٦حؿملّٓ،وأن مػّٔه ماٌلفملظهمل مظؿمللوملم
علفملظهملمدبؼملنيمب عملّٓرمعمملمػّ٨معلفملظهملمؼعملنيمعّٓسؼملهملمبمملظعملّٕائ،ّ٤مصمملٓمدؾقمملغّ٥موتضملمملظب مظؿملّٗمظّ٥م
ادّ٣مربّٓدمبّ٢مؼرملمملرماظؿملّ٥مبزملظملمملت:مايّ٨م"ػؿمل،"ّ٨ماظعملّٓؼّ٣م"ضّٓعمملؼممل"،موبّٔظّ١مزػملوملمعغملمملغهملم
آمعؿضملمملظؿملهمل،موؼرملرلمػّٔامإظب متؽملّٖؼّ٥مسصملؿملّ٣مٓمتضملمملظب محؿّ٧مؼبماالزلمملءمواظزملظملمملتمحؿّ٧محؿّ٧م
بػمل ّٞماظؿّ٦حؿملّٓ مشمملؼهمل معّٕتعملممله ،موتقملع ّ٤ماٌؽملّٓائؿملهمل مبفملن مآ مدؾقمملغ ّ٥موتضملمملظب مخػملّ٠ماظّ٦جّ٦دمعّ٤م
اظضملّٓم موأحمملرومل مضّٓرت ّ٥مبغمل ّ٢مذّ٨ء معّ٦جّ٦د مؼب ماظلؼملمملء مواِّرض  ،موأنماالسؿعملمملدمبّ٦جّ٦دمآم
شّٕؼّٖة مؼب ماِّغلمملن ،موجّٔور مػّٔه ماظطملّٕؼّٖة ماِّغلمملغؿملهمل مػ ّ٨ماحلمملس ماظؾرملّٕ محبمملجؿؾملّ٣مإظبم
اظّٕب ماًمملظ ،ّ٠مصظملغملّٕة مآ مخمملظعمل ّ٨موأغممل مسؾّٓه معؽملعملّ٦ذهملمؼبماظرملضملّ٦رماِّغلمملغ،ّ٨موػّ٨معؿملـمملقم
دّٕيمعفملخّ٦ذمسػملّ٧ماِّغلمملن م عؽملّٔمؼّ٦عّ٥ماالول،موػّ٦مؼلّٕيمؼبمطّ٢مخػملؿملّ٥معّ٤مخالؼمملمجلؼمل،ّ٥م
صمملظضملصملؿمل ّ٣مخمملظ ّ٠مط ّ٢مذّ٨ء مح ،ّ٨موآ مذبؿملّٓ مرادّْ ماظ ّ٥ماي،ّ٠موضّٓرتّ٥متلّٝمطّ٢مذّ٨ءمبالم
حّٓودم اظرملضملمملعماظؽملعملّ٨ماظسملّ٦ءماظلمملرّٝماظّٔيمالماغشملظملمملءمظ،ّ٥ماظػملشملؿملّٟماظطملظملّ٦رماظّٕغبّ٤ماظّٕحؿملّ٣م
وعؽملعملّٔ ماٌقملعؽملني موعضملني ماظزمل ممليني ،ماظعملّٓؼّٕ مايغملؿمل ّ٣ماظؾزملرل ماظّ٦احّٓ ماظضملػملؿملّ٣ماٌلؿملشملّٕ،مربم
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سّ٦إماظؽملّ٦رماظضملػملؿملمملمواظّ٦دشمل ّ٧مواظلظملػمل، ّ٧ماظؾؾملمملءماظّٔيمالمؼّٓرك،مالمذّٕؼّ١مظّ٥مؼبمتمملجّ٥موالم
ذّٕؼّ١مظّ٥مؼبمدػملشملمملغ،ّ٥موعمملذلمعّ٤ماسؿزملّ٣مب.ّ٥م م
وغّٕىمعّٓىمسؼملّ٠ماظؿّ٦حؿملّٓماذمالمذمملئؾهملموالمغعمل،ّٙمصممليّ٨ماظضملصملؿملّ٣ماظّٔيماغؾضملىملمعّ٤م
ذاتّ٥مواغؾضملـوملمعؽملّ٥مايؿملمملةموؼؽملعملّٔغمملمعّ٤مطّ٢مدّ٦ءمأومذّٕ :م
"أغومل مال مهّٓ موأبّٓي مال متؽملؿؾمل ،ّ٨مإغ ّ١مأغومل ماِّب مواغومل ماِّخ موأغومل ماِّب ،ّ٤موأغوملم
اٌؽملؾّٝموأغوملمأصّ٢مايؿملمملةماظضملصملؿملؼملهمل،موأغوملماالولمواغوملماٌلؿعملؾّ٢م –مدؿملّٓرامادمغرملؼملمملثممل" .م
إن مصظملمملت ماًمملظ ّ٠مػ ّ٨مبضمل ّٚماِّزلمملء مايلؽمل ّ٧ماظيت متزمل ّ٢مسؽملّٓ ماٌؽملّٓائؿملني مإظبم
()360أزلمملً( ،)1م وػّ٨مععملمملربهملمظضملّٓمأؼمملمماظلؽملهمل،موتضملدلمسّ٤مصظملمملتماًمملظّ٠موعؽملّٖظهملماِّغلمملنم
بنيمزبػملّ٦ضمملت،ّ٥مػّٔهماظذلتؿملػملهملم(اظؾّ٦ثهمل)،موػّ٨مععملمملربهملمايلؽملّ٧مؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ،ّ٣موػّٔهم
اظذلتؿملػملهملمتسملّ٣م()71موعؽملؾملممل:م م
" علؾّّ ماظّٕب موعّٖطمملة مذات ،ّ٥مرب ماظضملّ٦إ مطػملؾملممل،معلؾّّمعؾمملركموعلؾّّمعضملصمل،ّ٣مذوم
اظّ٦ضمملر ،ماظعملؿملّ٦م ماإلظ ّ٥ماظّٕب ماظضملػمل ،ّ٨مدؾقمملغ ّ١معػمل ّ١ماِّغّ٦ار ماظضملػملؿملهمل ،مآ ماي ّ٠ماظعملّ٦يم
اٌؿظملّٕد  ،ماظالربّٓود مذو ماظؽملّ٦ر ماظّٖط ،ّ٨ماظؽملّ٦ر ماظضملصملؿمل ّ٣ماظؾمملض ،ّ٨ماظطملظملّ٦ر ماظؿّ٦اب مذو ماظّٕأيم
واظّٕغبهمل  ،مزبػمل ّٙمط ّ٢ماٌقملعؽملني ،موععملّ٦م مط ّ٢ماظشملؿملؾني م،ماظضملّٖؼّٖمايغملؿملّ٣ماظضملػملؿملّ٣ماظؾزملرل،م
ودػملشملمملنماِّذؿملمملءمطػملؾملممل،مإذمالمطظملّ٦ءمظّ٥مبؿمملج،ّ٥موال مذّٕؼّ١مبلػملشملمملغ،ّ٥مإذمالمؼشملّ٦لمطؿملّ٢موالم
سّٓد،مغّ٦رمالمؼفملتؿملّ٥محلّٓموحعملّٓ،مدضملمملدةمالمؼفملتؿملؾملمملمشّ٣موإٔ ،مرّ٦بّ٧مٌّ٤مسّٕصّ١مورّ٦بّ٧مٌّ٤م
اسذلفمب،ّ١مرّ٦بّ٧مٌّ٤متؾزملّٕمبّ١مورّ٦بّ٧مٌّ٤مدسمملمإظب ماظؿؾزملّٕمب،ّ١موٌّ٤مدسمملمإظب متفملعػمل،ّ١م
رّ٦بّ٧مٌّ٤متفملعّ٢محغملؼملؿّ١مودبػملّٙمعّ٤مذعملمملءموأذىمػّٔهماظّٓغؿملممل" .مم م

(ٓ )1لبٕ ْ٤ٛبثئ٤خ ٓ٘لائ٤خٗ ،بع٤خ أُواٗ.ٕٔ٘ :٢

157
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

وػّٔه متغملؼملػملهمل ماظذل تؿملػملهمل مع ّ٤مطؽملّٖا مربممل ،مواظيت مؼشملػملنمل مصؿملؾملممل ماٌؽملّٓائ ّ٨ماظطملظملّٕان معّ٤م
آ ":طّ٢مؼّٓمعّ٤مأؼّٓؼؽملمملمدمملرضهمل،موطّ٢مذظملهملمعّ٤مذظملمملػؽملمملمطمملذبهملم،مواغوملمذوماظّٕغبهملم،محنيم
تدلؤغممل مال مطبشملؽؽملممل مأحّٓ ،مأحغملؼملؽملممل مبعملسملمملئ ّ١مال مبعملسملمملئ ّ١مال مبعملسملمملء ماِّرض ،مواشظملّٕ مظؽملمملم
جؾملػمل ؽملممل ،موال مهرملّٕغمملمعّٝماظلمملدرؼّ٤مؼبمشؿملؾملّ٣معّ٤ماظؽملمملس،مظعملّٓمضلوملمسػملؿملؽملمملمايؿملمملةماظّٓغؿملمملم
وظغملؽملؽملمملمٕمغعملّٝمِّغؽملمملمعّٖودونمبممليعملؿملعملهمل،محعملؿملعملؿّ١مأغوملموعؽملؾملمملمغلؿؼملّٓماظـعملهمل.م م
أغومل ماظّٔي مازلضملؿؽملممل مطػملؼملؿ ،ّ١مواعّٕتؽملممل مبفملعّٕك :مأرػملؾّ٦ا مسػمل ّ٧ماِّرض مودفملزودط ّ٣معّ٤م
ّٕٔات ماظلؼملمملء ،مصؿرملّ٦ا موّٓوا ،مصؿّ٘ مودّ٦ف موّٓ مظؽملظملل ّ١موِّصقمملب ّ١موِّصقمملبم
اصقمملب، ّ١موشلقملالءماظّٔؼّ٤مضبؾّ٦نماظضملمملئػملهملماِّغلمملغؿملهملمعبضملمملء.م م
أغومل مؼممل مأبممل ماٌالئغملهمل ،مأغومل ماٌػملففمل مواٌؽملمملر ،مواظظملمملػ ّ٣معممل مؼب ماِّصغملمملر مواظسملؼملمملئّٕ ،موالم
طبظملّ٧مسؽملّ١محؿّ٧معمملمدبظملؿملّ٥ماسؼملّ٠ماظصملػملؼملمملت،معّ٤مؼؽملرملّٓكمصبّٓ،موعّ٤مؼلفملظّ١مؼػملعمل،ّ٧مأغوملم
صمملتّّماِّبّ٦ابماٌطملػملعملهمل.م م
حنيمتشملظملّ٨ءماظّٓغؿملممل،ماِّغّ٦ار ،مدؿطملظملّٕمخشملمملؼمملغمملموذغّ٦بؽملمملم،موتعملّ٦ممسـّٕاتؽملممل،مادؿعملؾػملؽملمملم
رمملػّٕؼ ّ٤مالمعّٔغؾني،موصمملضػملنيمالمرذالء.م م
غّٓسّ٦ك مأن متّٓع مضؾلمملً مع ّ٤مغّ٦رك مؼسملّ٨ء مدربؽملممل م ،موذؿملؽمملً معّ٤مجالظّ١مؼطملؼملّٕغممل،مأغوملم
اظرملمملؼبمصّ٦قمطّ٢معّ٤مؼرملظمل، ّ٨مواظّٕاصّٝمصّ٦قمطّ٢معّ٤مؼّٕص.ّٝم م
أغوملمؼمملمعّ٤مصؿقوملمأبّ٦ابمايعملؿملعملهمل،موطرملظملوملماظطملمملع.ّٚم م
سصملؿملّ٣مازل،ّ١موعلؾّّمأغوملماظّ٦جّ٦دماِّزظ،ّ٨موأغوملماظضملّٕق،مواغوملماِّبم م
وأغوملمصّ٦قماِّرض مواظلؼملمملءم،مواغوملماٌؾملؿملؼمل."ّ٤م م
م
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وعّ٤ماظذلاتؿملّ٢ماظّٓؼؽملؿملهملماٌؽملّٓائؿملهملمع ّ٤مطؿمملبمطؽملّٖامربممل(  :)1م
"معّ٦جّ٦دماي،ّ٨معّ٦جّ٦دمعمملري،معّ٦جّ٦دمعؽملّٓادمػّ٨مبرملؾملمملدةماي،ّ٨موبرملؾملمملدةمعػملّ١م
سمملٕماِّغّ٦ار(  .)2م
اإلظ ّ٥ماظّٔي مأغؾضملىمل مع ّ٤مذات ،ّ٥مال مبمملر ّ٢مبفملزل ّ١موال معؾشمل ،ّ٢مؼممل مػؿمل ّ٨مؼممل معمملري مؼمملم
ع ؽملّٓادػ ،ّ٨مدؾقمملغ ّ١مرب ّ٨مسؾملّٓاً ماحظملصملّ٥مبفملزل مملءمايّ٨مؼمملمرب،مضّ٦عّ٦امخبرلمعؿزملّٓضني،م
ضّ٦عّ٦ام .م
اغعملؿملمملءمعقملعؽملنيم،مضّ٦عّ٦ا.م م
ادفّٓوا مودؾقّ٦ا ماظضملصملؿمل ،ّ٣مودؾقّ٦ا ماٌػمل ّ١مذؿملرملالم ماظضملصملؿمل ،ّ٣مودؾقّ٦ا ماِّدّٕارم
اظّٕبمملغؿملهملماًظملؿملهملم،مودؾقّ٦اماظؿملمملورماظضملصملؿمل،ّ٣مالمزالتماظغملؾرل م
ودؾقّ٦امظلؿملؼملمملتمػ،ّ٨ماِّمماظيتمعؽملؾملمملمطّ٢ماظضملّ٦إ م
دؾقّ٦امظػملضملني م
م
م
م
م
م
م
م
م
(ٔ) ٓلبٕ ْ٤ٛبثئ٤خ ٓ٘لائ٤خٗ ،بع٤خ أُواٗ.ٕٔٙ :٢
(ٕ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ،ٕٞ٤اُِ٤ل ١كاه اٝٝه.ٔ2ٖ ،
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- 1مإالػممل:مآ م

- 24مآد:ّ٨ماظرملمملؼب م

- 47م اعرملّ٦ؼمملغممل:ماظزملمملغ ّٝم

- 2م ػؿمل:ّ٨ماي ّ٨م

- 25مادؿملؽملمملن:ماظشملؾؿملنمل م

- 48ماعظملّٕضؿممل:مايلؿملنمل م

- 3مربقبممل:ماظضملصملؿمل ّ٣م

- 26ماذؾؿملؾملممل:ماظلؾّ٦ح م

- 49مإعغملدل:ماِّطدل م

- 4معمملري:ماٌّ٦ظبممممممم م

- 27ماذّٕارا:ماي ّ٠م

- 50ماعؾملؿملال:ماٌعملؿّٓر م

- 5معؽملّٓامادمػؿمل:ّ٨مآٌُّرك م - 28ماذالعممل:ماظلالم م

- 51مإغشملرلا:مايمملص ّٜم

- 6مضّٓعمملؼ:ّ٨ماِّزظ ّ٨م

- 29ماذػملؿملشملممل:ماظرملّٓؼّٓ م

- 52مغمملرّٕا:مايظملؿمل ّٜم

- 7مضؿملّ٦عممل:ماظعملؿملّ٦م م

- 30ماسلؿملؽملمملن:ماظلؼملؿمل ّٝم

- 53مإغؾملّ٦را:ماظؽملّ٦ر م

- 8مربقب:ّ٨ماظّٕب م

- 31مإالوي:ماِّسػمل ّ٧م

:54مأغؿملممل:ماجملؿملنمل م

- 9م ػمملد:ماظّ٦احّٓ م

- 32ماعمملدؿملممل:ماٌضملمملؼب م

- 55ماػّٖاغممل:ماظّٕائ ّ٨م

- 10ماػّٓا:ماِّوحّٓ م

- 33ماعمملرؿملؾممل:ماظغملّٕؼ ّ٣م

- 56ماالؼممل:ماظضملػمل ّ٨م

- 11ماػؿملّٓا:ماٌّ٦حّٓ م

- 34ماعدلخ:ماٌؾمملرك م

- 57ماؼعملمملرا:ماظّ٦ضّ٦ر م

- 12مػّٓ:ماِّحّٓ م

- 35ماعدلضممل:ماحملّٕر م

- 58ماميّٕا:ماآلعّٕ م

- 13مأبممل:ماِّب م

- 36ماذبّٓال:ماجملؿملّٓ م

- 59مبمملثّٕ:ماظؾمملسىمل م

- 14مابّٓا:ماِّبّٓي م

- 37ماعّٓبّٕا:مآٌّبّٕ م

- 60مبمملروضممل:ماٌؽملف ّ٨م

- 15مابّٕوذممل:ماًؾرل م

- 38ماعّٓالؼ:ّ٨ماٌؿضملمملل م

- 61م بمملروؼ:ّ٨ماظؾمملرئ م

- 16مابّٕطبممل:ماظدل م

- 39ماعّٕػؼملممل:ماظّٕؤوف م

- 62مبمملدشملممل:ماظؾمملد ّٛم

- 17مابؾملرلا:ماظؾمملػّٕ م

- 40ماعّٕورب:ماٌضملصمل ّ٣م

- 63مبمملن:ماًالق م

- 18ماتّٕؼ:ّٙماٌؽملّٖه م

- 41ماعّٕؼّ٦ا:ماٌؾملؿملؼمل ّ٤م

- 64م بّٕصّ٦صمملمربقبممل:ماظلؿملؼملمملءماظضملصملؿمل ّ٣م

- 19ماتؿملعملممل:ماًمملظّٓ م

- 42ماعّٖرزا:ماٌؿني م

- 65مبّٕضمملغممل:ماٌؽملعملّٔ م

- 20ماجؾمملرا:ماىؾمملر م

- 43ماعرملؾممل:ماٌلؾّّ م

- 66مبؽملمملن:ماظظملمملرّٕ م

- 21مازػرلا:ماظؾؾمل ّ٨م

- 44ماعرملّٓخممل:مايػملؿمل ّ٣م

- 67مبؾملّٕاغممل:ماظؾؾمل ّ٨م

- 22مازؼّٖا:ماظضملّٖؼّٖ م

- 45ماعرملّٓرا:ماٌرملرل م

- 68م تمملطالؼ:ّ٨ماظّ٦طؿمل ّ٢م

- 23مأدؾمملدممل:ماحملل ّ٤م

- 46ماعرملّ٦زبممل:ماٌلؿضملمملن م - 69متّ٦طالغممل:ماظغملظملؿمل ّ٢م

م
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- 70متؿملمملبممل:ماظؿّ٦اب م

- 95مزطمملؼممل:ماٌّٖط ّ٧م

- 120معمملرّٕاؼ:ّ٨ماظّٕضؿملنمل م

- 71مجمملالؼممل:ماظغملمملذ ّٟم - 96ماٌّٖط– ّ٨مزطّ٦ثممل:ماظصملمملصّٕ م - 121معمملرّ٦تممل:ماٌضملشمل ّ٨م
- 72مجؾمملل:ماٌزملّ٦ر م

- 97مزؼّ٦ا:ماظسملؿملمملء م

- 122معمملظؿمل:ّ١ماٌمملظ ّ١م

- 73مدخؿملممل:ماظشملمملػّٕ م

- 98مددلاؼ:ّ٨مإٌّو ّ٧م

- 123معمملغممل:مايمملط ّ٣م

- 74مدؼقبمملغممل:ماظّٓؼقبمملن م

- 99مذّٓضممل:ماِّعمملن م

- 124معمملػؿمل:ّ٨ماحملؿمل ّ٨م

- 75معّٓؼمملغممل:مآٌّؼ ّ٤م

- 100مذّٕوؼ:ّ٨ماجملرل م

- 125معؿعملؽملممل:ماٌؿعمل ّ٤م

- 76مراصمملؼ:ّ٨ماظّٕاص ّٝم

- 101مذػملؿملممل:ماشلمملدي م

- 126معرملّٕا:ماٌضملّٖ م

- 77مراعممل:ماظلمملع ّ٨م

- 102مذػملؿملشملمملغممل:ماظلػملشملمملن م

- 127معرملّ٦زؼؾمملغممل:ماٌؾّٓع م

- 78مربمملؼ:ّ٨ماىػملؿمل ّ٢م

- 103مذػملؿملؼملممل:ماظغملمملع ّ٢م

- 128معظملّٕضمملغممل:ماٌطملؿملىمل م

- 79مربّ٦اثممل:ماىالل م

- 104م ذؾملؾمملغممل:ماظلؾقمملن م

- 129مععملؿمل:ّ٣ماٌعملؿمل ّ٣م

- 80مرػزملمملغممل:ماِّعني م

- 105معرملّ٦زؼؾممل:ماظؽملمملصّٕ م

- 130مععملؿملؼملمملغممل:ماٌعملّ٦م م

- 81مرػؼملمملغممل:ماظّٕغب ّ٤م - 106م ذّ٦زبؿملؽملممل:ماظؽملزملرل م
- 82مرػّ٦عممل:ماظّٕحّ٦م م

- 107مرمملبممل:ماًرل م

- 83مرػؼملمملؼ:ّ٨ماظّٕحؿمل ّ٣م - 108مرّ٦بممل:ماظشملؿملنمل م
- 84مرورب:ّ٨ماظعملّٓؼّٕ م

- 131معػملغملممل:ماٌػمل ّ١م
- 132معؽملّٓا:ماظضملمملرف م
- 133معؿملعملّٕ:ماٌّ٦ضّٕ م

- 109مصمملروضممل:ماظظملمملروق م

- 134معؿملؽملؾملّٕا:ماٌؽملرل م

- 85مروذؽملمملؼ:ّ٨ماظؾّٓؼ ّٝم - 110مصمملروذممل:ماٌشملػمل ّٝم

- 135مغمملجّٓ:ماٌؽملفّٓ م

- 86مرؼرملمملن:ماِّول م
- 87مرؼرملمملؼ:ّ٨ماٌؾّٓئ م

- 111مصّٕواغعملممل:ماٌكػملّ ّٙم
- 112مضمملؼ:ّ٣ماظعملمملئ ّ٣م

- 136مغمملصؾممل:ماًمملظ ّ٠م
- 137م شبّٕاؼ:ّ٨ماظطملّٕؼنمل م

- 88مرؼّ٦اغممل:ماظّ٦دود م

- 113مضّٓوذممل:ماظعملّٓوس م

- 138مغؿملؾملممل:ماظػملشملؿمل ّٟم

- 89مزاط:ّ٤ماظطملمملظنمل م

- 114مضرملؿملّ٘:ماظّٕذؿملّٓ م

- 139م ػمملدي:ماشلمملدي م

- 90مزاطؿملممل:ماظّٖاط ّ٨م

- 115مطدلا:ماٌؼملفّٓ م

- 140م ػمملزؼ:ّ٨ماظؾزملرل م

- 91مزطمملؼ:ّ٨ماظّٖط ّ٨م

- 116مطؾرلا:ماظغملؾرل م

- 141م ػمملطؿملؼملممل:مايغملؿمل ّ٣م

- 92مزاػّٕا:ماٌسملّ٨ء م

- 117مطّ٦ذشملممل:ماٌعملل ّٛم

- 142م ػمملغمملغممل:مايؽملمملن م

- 93مزدؼ:ّ٠ماظزملمملدق م

- 118مطؿملؽملممل:ماظضملّٓل م

- 143م ػمملوي:ماظؾمملض ّ٨م

:94مزدؼعملممل:ماظضملمملدل م

- 119معمملرا:ماظّ٦ظ ّ٨م

- 144م ػمملؼال:ماظعملمملدر م

م
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- 145مػّٓر:ماٌؿؼملؿملّٖ م

- 150مؼمملدا:ماظضملمملٕ م

- 146مػّٖغمملن:ماظظملمملح ّٙم

- 151مؼمملدوؼ:ّ٨ماظضملػملؿمل ّ٣م - 155مؼؿرلي:ماظطملين م

- 147مػؿملمملدممل:ماظطملظملّ٦ر م

- 152مؼمملػّ٦بممل:ماظّ٦ػمملب م- 156مؼعملرلا:ماٌؾملؿملنمل م

- 148مػؿملال:ماظعملّ٦ي م

- 153مؼمملور:ماٌضملني م - 157مؼّ٦را:ماظؽملرل م

- 149مودمملخمملمظؿملـػمل:ّ٨ماظّ٦اد ّٝم م

- 154مؼمملؼممل:ماىؼملؿمل ّ٢م

م

ثاٌٗاً :املٍدا ٟٛٗدٖاٌ ٛالتٕسٗد:
ػل مدؼوغي ماظـداءماإلشللما ولامغداءماظؿقحقدامأولماظدؼوغوتموأضدعفوامدؼوغيمآدمم
أبق ماظؾشرا موأوائؾ ما غؾقوء معـ مأبـوئفموأحػودهامأغؾقوءمآمايلما وحدماظعظقؿمعؾورطيم
أزلوئفؿموعؾفؾمادؿمخوظؼفؿ:مذقٌم(ذقؿؾ)مبـمآدماموأغشم(أغقش)مبـمذقٌاموإدرؼسم
(دغوغقخً)اموغقحم(غق)امودومم(ذقم)مبـمغقح .م
إغفو مدؼوغي ماظؿقحقد ماظ متعد مإالظ ف مػق مايل ماظعظقؿماظعوظلمصققمطؾمذلءاموعـم
أوظقؼوتفوماظدسقةمظعدمماإلذراكمبفاموتعدمضبقكمبـمزطرؼوم(ؼفق ومؼفوغو)مسؾقفماظليممغؾقوًم
شلو .م
ظؼدمحوربًماٌـدائقيماظشركموضوظًماغفمالمصبقزماضذلانمسؾودةمآمبغرلهماإذمحفبرعًم
سؾودة ما رـوممأومأالذفورمأومايققانمأوماظؼؾقرمأوماظؽقاطىمواظـفقممأوماظؼقىمرؾقعقيامأوم
اظزسؿمواالدسوءمبلنمٓمايلماٌزطكمأبمأومأخمأومأنمظفمبـ موبـوت.مصفقمواحدمأوحدمم
ظقس مظفمأخموالمذرؼؽامػقما ولمصؾقسمظفمأبموعومعـمأحدمضؾؾفمطون.مجوءمؼبماظؽؿوبم
اٌؼدس :م
((ظؿشؾفقنمظشقبوموترؼشاموالمتشوبوماظشوعشامودرلامعـفراتومإدمػوزنمإٌومعـطقلم
ػوزنمزؼقاامال م ودؼؾقنمػقمػـقيماتؾفؾقن)).مأي((:المتلؾقّ٦امظػملغملّ٦اطنملمواظؽملفّ٦ممصمملغّ٥مػّ٦م
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اظّٔي موػؾؾملممل ماظؽملّ٦ر ،موال متلؾقّ٦ا مظػملرملؼملّٗ مواظعملؼملّٕ ماٌؽملّ٦رؼ ّ٤مػّٔا ماظضملمملٕ مصمملن مآمػّ٦ماظّٔيم
وػؾؾملمملماظؽملّ٦ر)).مطـزامربوماظقؿ  .م
وضول ((:المتغملؾرملّ٦نمرؼرملؿملغملّ٦نموالمتلفّٓونمظرملشملمملغمملمرجؿملؼملمملمغمملصالموتؾملؾّ٦المرػؼملممل))م
أي:م ((المهلّٕوامرؤودغملّ٣موتلفّٓوامظػملرملؿملشملمملنماظظملمملغّ٨ماظّٕجؿملّ٣موالمتؾملؾّ٦همرغبهمل)) مطـزام
ربوماظقؿ  .م
وؼؼقلماٌـدائققن:مإنماظؿقحقدمؼبماظدؼـماٌـدائلمايـقػامؼع مأنمآمعلؾ مازلفم
ربؾ مسؾودتـوا موربؾ مروسؿـو مووالئـو مظفا مػق مذات مواحد مال مذرؼؽ مشلو مؼب مضدرتفوم
وضضوئفوا موػق ماظذي مؼصرقبفمأعقرغومطقػؿومؼشوءامظذظؽمصبىمأنمتؽقنمضـوسؿـوموإميوغـوم
بؼددقؿفامواظؿصدؼؼمخبوظؼـومايلماظؼققمماظقاحدمتلطقدمالغؿلوبـومظدؼــوماٌـدائلمايـقػ .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
((اآل ػمملمربمملمواعمملموذؾؿملؾملمملموظغملػملؾملّ٤ماٌؿملمملمػّ٦معػملغملمملمراعمملمإدمغؾملّ٦را))مأي:م((آماظّٕبم
اظضملػملّ٨مدؾقمملغّ٥مػّ٦معػملّ١ماِّغّ٦ارماظضملػملّ٨مظغملّ٢ماظضملّ٦إ))م –مطـزامربوماظقؿ  .م
واظؿقحقدمطؿومػقمسؼقدةمثوبؿيمؼبمطؾما دؼونماظلؿووؼيامصفقمطذظؽمسؼقدةمؼبماظدؼـم
اٌـدائلامصيمضبؼؼماظشكصمإميوغفمإالمإذامآعـمبؿقحقدمآمايلماظؼققممؼبمطؾمذلءام
وػذامعومأطدتفماظؽؿىماٌـدائقيمؼبمذبؿؾمغصقرفو :م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
((ػ ّ٦ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣ماظؾزملرل ماظعملّٓؼّٕ ماظضملػملؿمل ،ّ٣ماظضملّٖؼّٖ مايغملؿمل ّ٣م( )1مػ ّ٦ماِّزظّ٨م
اظعملّٓؼ ،ّ٣ماظطملّٕؼنمل مس ّ٤مأطّ٦ان ماظؽملّ٦ر م( ) 2ماظطملين مس ّ٤مأطّ٦ان ماظؽملّ٦ر ،مػ ّ٦ماظعملّ٦ل مواظلؼملّٝم
واظؾزملّٕ ،ماظرملظملمملء مواظصملظملّٕ ،ماظعملّ٦ة مواظـؾمملت م( )3مػ ّ٦ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣معلّٕة ماظعملػملنمل موشظملّٕانم
اًشملمملؼممل() 4مؼمملمربماِّطّ٦انمعبؿملضملمملً...معلؾقبّّمأغوملمعؾمملركٌ،مممفّٓفب،معضملصملّ٣فب،معّ٦ضّّٕفب،مضؿملقبّ٦مفبم
( )5ماظضملصملؿمل ّ٣ماظلمملع .ّ٨معػمل ّ١ماظؽملّ٦ر ماظلمملع ّ٨م( )6مايؽملمملن ماظؿّ٦اب ماظّٕؤوف ماظّٕحؿمل ّ٣مايّ٨م
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اظضملصملؿملّ٣م() 7مالمحّٓمظؾؾملمملئ،ّ٥موالمعّٓىمظسملؿملمملئّ٥م() 8ماٌؽملؿرملّٕةمضّ٦ت،ّ٥ماظضملصملؿملؼملهملمضّٓرت)9(ّ٥م
ػّ٦ماظضملصملؿملّ٣ماظّٔيمالمؼؾبّٕىموالمؼؾبقّٓ،مالمذّٕؼّ١ملمؼبمدػملشملمملغ،ّ٥موالمصمملحنملمصنملمصّ٦ىمملغّ٥م
( ) 10مع ّ٤مؼؿغمل ّ٢مسػملؿمل ّ٥مصػمل ّ٤مطبؿملنمل ،موعّ٤مؼلؾقبّّمبفملزلّ٥مصػملّ٤مؼلذلؼنمل،موعّ٤مؼلفملظّ٥مصؾملّ٦م
اظلؼملؿمل ّٝماجملؿملنمل( ) 11معممل مطمملن مِّغ ّ٥معممل مطمملن ،موال مؼغملّ٦ن مِّغ ّ٥مال مؼغملّ٦ن م()12مخمملظّٓمعؽملّٔم
اِّزل ،مخمملظ ّ٠مط ّ٢مذّ٨ء ماِّول( )13م ..مصّ٦ق ماِّطّ٦ان( )14مال معّ٦ت مؼّٓغ ّ٦معؽمل ّ٥موالم
بشملالن()15م))م –مطـزامربوممي  .م
وضممللماظؽمليبمضبؿملّ٧م(ؼؾملؿملمملمؼؾملمملغممل):م ((عػملضملّ٦نموعّ٦صّ٦ممبمملظضملمملرمطّ٢معؽبّ٤مالمؼضملّٕفموطّ٢م
عؽب  ّ٤مال مؼضملػمل ّ٣مأن مربؽملممل مػ ّ٦معػمل ّ١ماظؽملّ٦ر ماظضملصملؿمل ّ٣ماظلمملع ،ّ٨معػمل ّ١ماظلؼملّ٦ات مواِّرض ماظّ٦احّٓم
اِّحّٓ))م –معقاسظمضبقك .م

ثالجاً :التٕسٗد املٍدا( ٟ٘ضّدٔثا اد ِّٗ٘):
تؾؼك ماٌـدائقي مدؼوغي معقحدة مبوظؿلطقدا مصفل متعؿؼد مبقجقد ماإلظف ماًوظؼ ماظقاحدم
ا زظلاماظ مالمتـوظفمايقاساموالمؼػضلمإظقفمزبؾققاموظؽـفوموعؾمظدؼفم360مأُثرؼوًمأوم
عيطوًا مخؾؼفؿ مظقـقبقا مسـف مؼب مبعض مأصعوظفا موػؿ مؼعؾؿقن ماظغقىا موطبؿص مطؾ معـفؿم
مبؿؾؽي مؼب مسوٕ ما غقار .موبوظرشؿ معـ مان مبعض ما ثرؼ معـمددغيماظعرشمؼؿؿؿعمبصػوتم
تؽودمتؽقنمإشلقيامظؽـمأسؿوشلؿمالمتؿؿمإالمبلعرماظقاحدما حدماظػردمايلماظؾوضل.موطذظؽم
صونماسؿؿودماإلظفمسؾقفؿمؼبمأسؿولمطـرلةاموعـفوماًؾؼامصوغفومالمتؿؿمإالمبؼدرتف.موػذامعوم
ضدمطبوظػمصؽرةماظؼدرةماظؽؾقيمظإلظفمؼبماإلديمماظذيمؼؼقلمظؾشلء:مطـامصقؽقنامظؽـ;م
حؿك مؼب ماإلديم متقجد مبعض ماٌفؿوت مظؾؿيئؽيا معـالً :معفؿوت مجدلؼؾ مؼب متؾؾقغم
اظردوالت .م
وؼبماٌعؿؼدماٌـدائلامصونمآمالمؼؿؿمإدراطفمإالمعـمخيلماظػقضماإلشللامطؿومؼؿؿم
االدؿدالل مسؾقف معـ معظوػر مخؾؼفا موػذا ماإلميون مبوٓ مػق مإميون مشـقرل مطوعؾ .موتمطدم
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اٌـدائقي مبلن مايلماظعظقؿاماًوظؼما زظلماظؼدؼؿم(ػققبلمضدعوؼل)ماغؾعٌمعـمذاتفامصفقم
حلمالمميقتامرقىمبي مدقءامودعودةمبيمػؿقباموالمإٔاموبلعرهموجدتمطؾماٌكؾقضوت .م
وؼب ماظؽـزا مربو مورد معو مصبعؾ ماٌعؿؼد ماٌـدائل مبقحداغقي مآ مال مؼؼؾ مسـ مأي معـم
اظدؼوغوت ماٌقحدةا مبؾ م – مرمبو م – مصقفمعـماظؿؼدؼسمواظؿقحقدمعومؼػقضفوامؼؼقل:م((ػّ٦م
اٌػمل ّ١معؽملّٔماِّزل.مثمملبوملمسّٕذ.ّ٥مسصملؿملّ٣معػملغملّ٦تّ٥م*مالمأبمظ،ّ٥موالموظّٓ.موالمؼرملمملرطّ٥معػملغملّ٥م
أحّٓ م*معؾمملركمػّ٦مؼبمطّ٢مزعمملن،موعلؾّّمػّ٦مؼبمطّ٢مزعمملنم*معّ٦جّ٦دمعؽملّٔ ماظعملّٓم.مبمملقٍمإظبم
اِّبّٓ))(  . )1موعـمذدةمتؾفقؾمايلماظعظقؿامصونماٌـدائق مؼؿفـؾقنمذطرمازلفماجملردام
وؼـزػقغفمسـماظقرػماٌؾوذراموػذهمسودةمذرضقيمضدمييامرمبومطونمعـمأوائؾمعـمعوردفوم
ػؿمسؾبؾقبودماإلظفمإؼؾ .م
وؼرىماٌـدائققنم –ماآلنم –م بلغفؿمسؾكمعؾيمآدماموانمطؿوبفؿم(اظؽـزامربو)مؼضؿفؿم
سؾكمأػؾماظؽؿوبموصؼماظرؤؼوماإلديعقياموأنمضبقكمػقمغؾقفؿماٌردؾ.موضدمؼؽقنمطؾمذظؽم
رقققوًامظؽـمغؾقةمضبقكمؼبماٌـدائقيمزبؿؾػيمسـمعػفقمماظـؾقةماظعومامصفقمظقسمروحىم
ردوظيماٌـدائقيامبوظرشؿمعـمأػؿقيما سؿولماظدؼـقيماظ مضوممبفو:مصفقماظذيمسؿقبدهم(عـدادم
ػققبل)( )2م أضدسماٌؼدد مبعدمايلماظعظقؿاموظؽـمصعؾماظؿعؿقدمغػلفمؼؼقممبفمطؾماظؽفـيام
وػق مروحى ماٌعفزاتا موػق ماظذي ماخؿصر ماظصؾقاتا موظؽـف مظقس مغؾقوً مردقالًا موضقلم
اٌـدائق مبـؾقتف مال مؼع مأطـر معـ ماغف مجوء مبلدؿ ماظرب.مثؿمانمػـوكمعـماظؾوحـ معـم
ؼعؿؼدمبلنماٌـدائق مادؿعوروامؼقحـومعـماإلنقؾامؼبمزعـمعؿلخرامعـمتورطبفؿامؼؼعمبعدم
اظػؿ ماظعربلمظؾعراقامودخقشلؿمهًمدقطرةماٌلؾؿ  .م
(ٔ ) ً٘يا هثّب اُ ،ٖ٤ٔ٤اٌُزبة األ ،ٍٝثلا٣خ اُزَج٤ؼ األ.ٍٝ
(ٕ) ٓ٘لاك  :٢٤ٛأ٘ٓ ٝلا اك ٖٓ (manda d hiie) ٢ّ٤ٛطِؼ ؿ٘٣ ٢ٕٞؼ٘ ٢اُؼواف ثبُؾ٤بح،
٣ٝزؤُق ٖٓ٘ٓ :لا ،أ ١أُؼوكخ ٝاُؼِْ :٢ّ٤ٛٝ ،أ ١اُؾ٤بح ٖٓ ٞٛٝ ،أهلً أٍٔبء اُوةٝ ،أؽ٤بٗبً
٣ؼ٘ ٢أًجو أُالئٌخ األصوٕٞ٣ٝ ،ٖ٤٣ق ثبُوٍ ٍٞاألٝ .ٍٝاالٍْ ْٓزن ٖٓ ِٕت أُ٘لائ٤خ اُز٢
رلٝه ؽ ٍٞاُؾ٤بح ٝأُؼوكخ ُِٖؼٞك اُ ٠اُؼٞاُْ اُ٘ٞهاٗ٤خ.
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وبشؽؾ مسوما مال مؼقجد مأدغك مذؽ مبلن ماٌـدائق مضرؼؾقنمجداًمؼبماٌعؿؼدمواظؿقحقدم
واظػرائضمواةرعوتمواظطؼقسمعـما دؼونماظلؿووؼيامحؿكمظقؾدومظؾؾوحٌمبلنماٌـدائقيم
دؼـ مزلووي مرابع مػق ما ضدم مضؿـ متلؾلؾ ماظردوالت ماظلؿووؼي ماظ مأطدػو ماإلديمام
واسذلفمبفومطؾفو.ممممممممممم م

زابعاً :املٍدا ُٕٟٗأصشاب السٔساٌٗات:
تدور ماسؿؼودات ماٌـدائق محقل م وجقد مخوظؼ مأزظل مواحد معـزها مواسؿؼودػؿ مؼب مآم
ؼشؾف مطـرلاً ماسؿؼود ماظطقائػ ماظغـقرقيا مصفؿ مؼدرطقغفمعـمررؼؼماظػقضماإلشللاموػؿمالم
ؼعؾقبرون مسـف مإال مبصقغي ماىؿعا موؼعؿؼدون مأ غف ماغؾعٌ معـ مذاتفا موتؾقف مذبؿقسي معـم
اٌكؾقضوت ماظـقراغقي م(اٌيئؽي)ا موػؿ مزبؾقضوت معؿقدطي مب ماظروحوغقي مواٌودؼيام
صوظروحوغقوت مظدؼفؿ مزبؾقضي معـ مطيم مآا موطيم مآ مال مؼصؾمإالمبقادطيمزبؾققمب م
اظـقرمواظذلاباموؼعدمذظؽمولقداًمظؾؿعؿؼداتماظغـقرقيمبقجقدمودوئطمب ماًوظؼموخؾؼف.م
وػذه ماٌكؾقضوت متعؿؾ مسؾك مإدارة ماظؽقن موهؼقؼ معشقؽي ماًوظؼا مطؿو مؼعؿؼد ماٌـدائققنم
بوظؾ عٌموايقوةما خرىمبعدماظقصوة .م
 األزٔاح املكدض:ٛؼعؿؼد ماٌـدائققن مبلن مظؾعوٕ مروغعوًا مصورراًا محؽقؿوًا معؼددوً مسـمزلوتمايدثونام
وسؾكمطؾمعـدائلماإلضرارمبوظعفزمسـماظقرقلمإظبمجيلمآمدؾقوغفموتعوظباموإ ومؼؿؼربم
إظقف مبوٌيئؽي ماٌؼرب مظدؼفاوػؿ مأرواح معطفرة معؼددي مج قػراً موصعيً موحوظي .متؼقل:م
اظروحوغققنمػؿما دؾوبماٌؿقدطقنمؼبما خذلاعامواإلصبوداموتصرؼػما عقرمعـمحولمإظبم
حولا موتقجقف ماٌكؾقضوت معـ معؾدأ مإظب مطؿولا مؼلؿؿدون ماظؼقة معـ مايضرة ماظؼددقيم
وؼػقضقنمروحوغقؿفؿمسؾكماٌقجقداتماظلػؾقي .م

م
م
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الفعـــــــــن:
ؼؿقجى مسؾك ماٌـدائق مأن مؼطفروا مغػقدفؿ معـمدغسماظشفقاتماظطؾقعقيموؼفذبقام
أخيضفؿمسـمسيئؼماظؼقىماظشفقاغقيمواظغضىمحؿكمتؿقؼؼماظصؾيمعومبقـفؿموب ما رواحم
اٌطفرة مصققـؽذ مؼللظقغفؿ محوجوتفؿ موؼعرضقن مأحقاشلؿ مسؾقفؿا موؼؿطؾعقن مؼب معبقعم
أعقرػؿ مإظقفؿ مصقشػعقن مشلؿ مظدى مخوظؼ ماىؿقع .موػذا ماظؿطفرل مواظؿفذؼى مظؾشكص مالم
ضبصؾ مإال مبوجؿفوده موذبوػدتف ماظـػس مسـ مدغقو ماظشفقاتا موادؿؿداد ماظعقن معـ مجفيم
اظروحوغقوتا موا دؿؿداد مؼؽقن مبوظؿضرع موا بؿفول مواظدسقاتا موإضوعي ماظصؾقات موبذلم
اظصدضوت مواظصقوم مسـماٌطعقعوتمواٌشروبوتاموتؼرؼىماظؼراب مواظذبوئ موحرقماظؾكقرم
وتعزؼؿ ماظعزا ئؿا مسـدػومتـولماظـػسماالدؿؿدادمعـمشرلموادطيامبؾمؼؽقنمحؽؿفوموحؽؿم
عـمؼدسلماظقحلمدقاء .م
 دِٕس األزٔاح:ػؿ ماٌؼددقن مسـ ماٌقاد ماىلؿوغقيا مواٌدلؤون مسـ مضقى ماىلدا مواٌـزػقن مسـم
ايرطوت ماٌؽوغقي مواظؿغرلات ماظزعوغقيا مضد مجؾبؾؾقا مسؾك ماظطفورةا موصطروا مسؾك ماظؿؼدؼسم
واظؿلؾق  :م﴿ظَممل مؼؽبضملؿبزملؾبّ٦نؽب ماظػملَّّ٥ؽب معؽبممل مأَعؽبّٕؽبػؾبّ٣ؿب موؽبؼؽبظملْضملؽبػملُّ٦نؽب معؽبممل مؼؾبقملؿبعؽبّٕؾبونؽب﴾(  )1ا موإن معـ مأرذد مإظقفؿم
اٌعؾؿقنما وائؾ:مآدمموذقٌمإدرؼسموضبقكاموظذظؽمؼؿؿماظؿؼربمإظقفؿمواظؿقطؾمسؾقفؿ .م
ايوظي :م
أعومأحقالماظروحوغقوتمصفلمعـماظـػسمواظرضبونمواظـعؿيمواظؾذةمواظراحيمواظؾففيم
واظلرورمؼبمجقارمربما ربوباإذم ؼؽقنمرعوعفؿموذرابفؿماظؿلؾق مواظؿؼدؼسمواظؿفؾقؾامأوم
اظؿؿفقدمواظؿقؿقداموأغلفؿمبذطرمآمتعوظب م وروسؿفامصؿـمضوئؿموعـمراطعموعـمدوجدموعـم
ضوسدمالمؼرؼدمتؾدؼؾمحوظؿفمٌومػقمصقفمعـماظؾففيمواظؾذةاموعـمخوذعمبصرهمالمؼرصعاموعـم

(ٔ) ٍٞهح اُزؾو :ْ٣ا٣٥خ .ٙ
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غوزر مال مؼغؿضا موعـ مد وطـ مال مؼؿقركا موعـ معؿقرك مال مؼلؽـا موعـ مطروبل مؼب مسوٕم
اظؼؾضموعـمروحوغلمؼبمسوٕماظؾلط.ممم م

خاوطاً :إمياُ املٍدا ٟٛٗباملالٟه:ٛ
وؼؾلماظربماظقاحدماظعوظلمؼبماٌـزظيماإلشلقيمثئوئيمودؿقنمأثرؼ ًوامجوءوامإظبماظعوٕم
ظقػعؾقاما صعولماإلشلقيموظقلقامبكشلياموٕمؼؽقغقامداخ ؾ مؼبمسدادماظؼدؼل م غفؿمظقلقام
عـ ماظؾشر موال معـ ماٌيئؽيا مغوداػؿ م(ػقل مضدعوؼل) مبلزل وئفؿ مصكؾبؾؼقا معـ ماظرلدغوا موٕم
ؼؾبكؾؼقا مطلوئر ماٌكؾقضوت .موظؽـ مآ مغودى مطؾمواحدمعـفؿمبلزلفمجفراًمصؽونمعـمتؾؼوءم
غػلفا موشلؿ مأزواج معـؾفؿ معـمجـلفؿاموانمػمالءما ثرؼ معؿػووتقنمؼبماظدرجيامواغفؿم
عقزػقنمبقزوئػمروحوغقيامطؿؾوذرةمأسؿولماًؾؼامطؿوماغفؿمؼعؾؿقنماٌغقؾوتاموضدمتقظبم
طؾ معـفؿ مممؾؽي .ماعو مأزلوؤػؿ ماظ مسؾبؾؿً مصؿـفو :م(عمملرادربّ٦ثممل) موػ ّ٦مزسؿمل ّ٣ماِّثّٕؼنيم
أٌّطّ٦رؼ،ّ٤مثّ٣مؼػملؿملّ٥م(ػؿملؾّ٢مزؼّ٦ه)،مو(ذؿملرملالممربممل)،مو(ػّ٦ذّ٨مغمملت،)ّ٥مو(عؽملّٓادػؿمل،)ّ٨م
و(دمملم مزؼّ٦ه مادػ ؿمل ،)ّ٨موػ ّ٦معّ٦ط ّ٢مبمملظرملؼملّٗ ،مو(ػؾرملؾ ّ٥مأوػ ّ٦مذمملب )ّ٥موػ ّ٦مصمملحنمل مؼّ٦مم
اِّحّٓ ،مو(دؿملؼملمملث مػؿملممل) موػ ّ٨مأغـ ،ّ٧مو(عؾملّٖؼّ٦ن معالظ )ّ٥موػ ّ٨ماظرملفّٕة متّٕض ّٝمأوالدم
اٌؽملّٓائؿملني مسؽملّٓ ماٌؼملمملت ،مو(أبمملثّٕمراعممل)،مو(ابـمملػؿمل )1 (ّ٢مبّٕمزاػّٕئؿمل،)ّ٢موضبؿمل(ّ٧ع)م(ؼؾملؿملمملم
ؼؾملمملغممل)مو(بؾملّٕممزؼّ٦ه) .م
واٌـدائلمؼـزهمغػلفمسـمسؾودةما وثونموا رـوممواظـوراموسـماظلفقدمظؾشؿسمواظؼؿرم
واظؽقاطىا وػقمؼعؿؼدماغفومإ ومخؾؼًمعـمأجؾف.مطؿومؼعؿؼدمأنمؼبما غلونمذقؽوًمعـماظذاتم
اظعظؿكاموعومسؾقفمإالمانمؼؿقركموأنمؼعؿؾاموعومسؾقفمإالمأنمؼطؾىمصقفداموأنمؼلللم
صقؾؼكا موأن مؼؼرع مصؿـػؿ مأعوعف مأبقاب ماظلعودة ..ماظلعودة ما ٌمضؿي مسؾك مػذه ما رضام
واظلعودةماظدائؿيمؼبماظلؿوء .م
(ٔ) ثثبهًُ :اثٖ أثبصو اُن ١فِو ٚػ٘لٓب ؽ ّلم ك ٢أُبء اُؼٌو٣ٝ .ؼ ّل ٖٓ ًجبه األصوٓ ،ٖ٤٣الئٌخ
اُؾ٤بح٣ ،ؾَ كغؤح – ٘ٛب – ٌٓبٕ ٤ٛجَ ىٞ٣ا ك ٢ر٘ل٤ن أٓو هللا ثقِن اُؼبُْ.
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ضادضاً :اإلمياُ املٍدا ٟ٘باألٌبٗا:ٞ
آدم(  :)1م(آدم مطدلا مضدعوؼو)ا مأي مآدم ماظؽؾرل ماظؼدؼؿا مخؾؼ مجلده مبلعر مايل ماظعظقؿ معـم
اظط معع مزوجؿف مػقا م – محقاء .موػق ما ب ما ول ماظذي مغزظً مسؾقف ماظؿعوظقؿ ما وظبم
(طـزا مربو)ا موػق مأولما غؾقوءمواآلبوء ماٌؼدد مظؾؿـدائقي.موطونمآدممععروصوً مؼبمأدؼونم
اظشرق ماظؼدؼؿا مصفق مؼب مدؼوغي ماظؽـعوغق مابـوً مظإلظف ما طدل مإؼؾ ماموطون معـ مأحلـم
اٌكؾقض موجفوًا موأغزلمآمتعوظب مسؾقفمإحدىموسشرؼـمرققػياموتقصوهمآموػقم
ابـمتلعؿوئفموػبلقنمدـي .م
 ذؿملىمل :مأورك مآدم مإظب م ابـفمذقٌاموطونمصقفموؼبمبـقفماظـؾقةمواظدؼـمواظعؾودةمواظؼقومم
حبؼقق مآ متعول موذرائعف .موأغزل مآ متعوظب مسؾك مذقٌ متلعوً موسشرؼـم
رققػيا موطون معلؽـف مصقق ماىؾؾ مودؽـ موظدمضوبقؾمأدػؾماظقادياموسـدعوم
تقصكمطونمسؿرهمٔوغقنمدـيمواثـ مسشرةمدـي .م
 أغّ٦ش :موأوركمذقٌم بـفمأغقشاماظذيمتقصكموسؿرهمتلعؿوئيموػبل مدـي .م
 ضؿملؽملمملن :م ادؿكؾػمأغقشمابـفمضقـوناموإظقفمطوغًماظقرقياموػقماظذيمضلقبؿما رضمب م
ب مأبقفاموعـمثؿمعوتموػقمابـمتلعؿوئيموسشرؼـمدـي .م
 ػشملؿمل :ّ٢م أورك مضقـون م بـف مػطقؾا موؼب مزعـف مبؾبـقًماظؽعؾياموتقصكمؼب مسؿرمٔو وئيم
وػبلوًموتلع مدـي .م
 ؼمملرد :م وأورك مػطقؾ م بـف مؼورداموطونمضدمظؼـفماظعؾقممطؾفواموأخدلهممبومصبريمؼبم
اظعوٕامصؽونمؼؿـؾلمبـظرهمإظبماظـفقم .م

(ٔ) ثؼل آكّ ،رْ اُل٘بء األ ٍٝثبألٓواٗ ٝاُؾوٝة ،كـبكهد األهٝاػ أعَبكٛبٓ ،بػلا هاّ ٝهٝك،
أ :١ىٝط ٝىٝعخ ،كول ثو٤ب٤ُ ،غ ّلكا اُجْو٣خ .ثؼل هاّ ٝهٝك ،رْ اُل٘بء اُضبٗ ،٢ثبُ٘بهٝ ،ثو٢
ّٞهثبّٝ ١وٛجٔٛٝ ،َ٤ب ىٝط ٝىٝعخّٝ .وٛجٍ ،َ٤زؾ ٍٞآُ ٠الى .ثؼل فَٔخ ػْو ع٤الً ،
رْ اُل٘بء اُضبُش٣ ُْٝ ،جنَ ٍٞٗ ٟٞػ ٝاثٍ٘ ٚبّٝ ،ىٝعزٜٗ ٚو٣ضخ ٝرٌبصو ََٗ اُجْو.
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 خؽملّ٦خ:م ابـمؼورداموػقمإدرؼسم(سؾقفماظليم)اموٕمؼؽـمبعدمذقٌموحلامحؿكمأوحكم
آمتعوظب مإظب م إدرؼساموؼؼولمإغفمأولمعـمادؿقضدماظـورموادؿعؾدماظعؾقدموشزامب م
ضو بقؾا مووضع ماٌؽوؼقؾ مواٌقزانا موأوتل مسؾؿ ماظطى مواظـفقم موسؾؿ ماظزصبوتام
ودللمربفمصلراهماظصقرماظػؾؽقيماظعوظقيامصدارمحقلماظػؾؽموسرفمأذؽولماظـفقمم
ووضػ مسؾك معلرل ماظؽقاطىا موسرف مطؾ معو مضبدث مؼب ماظعوٕا مصزبره مسؾكم
ايفورة موسؾك ماظط  .موطوغً مظف مضصص متطقل معع معؾؽ ماٌقتا مصؼد معوت مثؿم
سوشامبعدمأنمغظرمإظبماظـورمودخؾمإظبماىـي.مورصعمسؾكمرأسمثئوئيمدـيمعـم
سؿرهاموطونمؼؼولمظفمػرعسمبلدؿمسطورد .م
 صمملبؿملممل :م سؾؿمإدرؼسمابـفمروبقوماًطمصؼقؾمظؽؾمعـمطؿىماًطمبعدمروبقواموػقماظذيم
أخدلمبوظطقصوناموعومضبدثمؼبماظعوٕ .م
 عؿرملّ٦حل :مابـمإدرؼساأوركمبف مأبقهمضؾؾموصوتفامودؾؿفماظصقػاموأعرمأخوهمروبقوم
مبعقغؿف .وطون مروبقو مضد مبؾغ معؾؾغوً مجؾقيًا موسوشمتلعؿوئيمواثـؿ موثيث م
دـي .م
 الع :ّ١مأوركمعؿشقحلمإظبم ابـفمالعؽامصلخذمؼبماظؾقٌموعبعماظعؾقماموأضؾؾمسؾكمب م
أبقفمصفؿعفؿموأعرػؿموغفوػؿمسـماظؿؼربم والدمضوبقؾمأوماالخؿيطمبفؿاموػقم
اظ ذيمرأىمغوراًمخرجًمعـمصقفمصلحرضًماظعوٕ .م
 غّ٦ح :م ابـ مالعؽا موظدمغقحم(سؾقفماظليم)مؼبمسفدمعؾؽمضدمودلموضفرماٌؾقكاموطونم
إبؾقسمضدمادؿؿوظفمودسوهمإظبم سؾودةماظؽقاطىاموضولمظفمػقمدؼـمأجدادكامصلجوبفم
وسؿؾ مظف ماظشقطون مػقوطؾ موأرـوعوً مسؾدوػو .موطون مذدؼداً مسؾك مغقح موآ متعوظبم
ضبػظف معـف .موأوحك مآ متعوظب مإظب م غقح م(سؾقفماظليم)موػقمابـمعوئيموػبل م

171
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

دـيا موأردؾف مإظب م ضقعف مصؾؾٌ مصقفؿ مأظػ مدـي مإال مػبل مسوعوًا موسوش مبعدم
اظطقصونمعوئيمدـياموطونمأولمغ مبعدمإدرؼسم(سؾقفؿوماظليم).م م
وطوغًمذرؼعؿفماظؿقحقدمواظصيةمواظزطوةمواظصقومموايٍموجفودما سداءامصدسومضقعفم
إظب مآ متعوظب م وحذرػؿ مسذابفا موظؽؿو مضوم مصقفؿ مودسوػؿ مسـػقهموحذروهموأخػقامأعرهمسـم
اٌؾؽاموطونمضبضرمػقوطؾفؿموبققتمأرـوعفؿامصنذامضولمشلؿمضقظقامالمإظفمإالمآموإغلمسؾدم
آموردقظفمجعؾقامأروبعفؿمؼبمآذاغفؿموأدخؾقامرؤودفؿمؼبمثقوبفؿمتدلءاًمممومؼؼقل.موٌومضولم
شلؿمؼقعوًمضقظقامالمإظفمإالمآموضعًما رـوممسؾكموجقػفوامصؼوعقامإظقفمصضربقهمحؿكمدؼطم
سؾك موجففا موسرف ماٌؾؽ مخدله مصوحضرها موضول مظف :معو مػذا ماظذي مبؾغ مسـؽ معـم
زبوظػؿؽ مظدؼ موعو مسؾقف مبـق مأبقؽ مودؾؽ مآلشلؿـو؟ موعو مػذا ماظلقر ماظذي مأدؼطً مبفم
ا رـوممسـمطرادقفو؟موعـماظذيمسؾؿؽمذظؽ؟ م

ضابعاً :قص ٛاخلمل املٍدا:)1 (ٟٛٗ
ؼبماظؾداؼيمطونمطؾمذلءمؼبمحوظيمدؽقنمعطؾؼموٕمؼؽـماظزعـمضدمبدأمبعد.موحدثم
ذلءمعومرمبومررخيمعدوؼيممأوماغػفورمػوئؾ(موسـدغومتؿؿمتؾؽماظصرخيمسـدعومؼؼقمم"اشلقلم
ربو"مخبؾؼم"ماٌوغو"م بقادطيماظؽؾؿي)مصؿقرطًمسفؾيماظزعـموبدأتمسؿؾقوتماًؾؼمصكؾؼًم
ايقوةما وظبم"معؽملّٓامأدمػؿمل ."ّ٨م
طؾمعومطونمضؾؾمايقوةما وظبمضؾؾمتؾؽماظصرخيمتغزوه ماٌـدائقيمإظب ماًوظؼمواظذيمالم
ميؽـفومورػفمأومععرصؿفمصؿكؿزظفماٌـدائقيمبوظؼقلمأغفماظذيماغؾعٌمعـمذاتفم(إدمعـمغوصشلم
أصرش).م م
إن(عوغو)معوغومربومأوم"عوغوماظعظقؿ"مم ؼلتلمسؾكمرأسمسـوررماًؾؼماظ مدوػؿًمؼبم
زفقرمايقوةما وظبمواٌوغومؼلتلممبعونٍم زبؿؾػيمصفقماظعؼؾما ولموػقماظػؽرما ولموماظقسوءموم
(ٔ) اُزوٓ٤نا ػالء ْٗٔ.٢
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ا غو مأغً ماظذي مأغشلك مايل موأضوعؽ م"طؿو موردت مترعبؿفو مؼب مضوعقس ماظدطؿقر مضقسم
عغشغش"  .موتشذلك مؼب مسؿؾقي ماًؾؼ ما وظب مسـورر مأخرى معـؾ ما ثرل مواظقسوء مواىقػرم
وايرارة مايقي مواظؾفوء مواالهود مواظقـوبقع مواظـؿرة مواظـقر مواٌوء مايل مواظدخون مواٌوءم
اىوريموشرلػومظؿـؿٍمايقوةما وظب(عـدمادمػقل) .م
وطؿومتر ونمأنمسؿؾقيمزفقرمايقوةما وظبم (ػقلمضدعوؼل)مومراسقفوم(معـدامادمػقل)م
سورف مايقوة مػل مغؿقفي ماغطيق م اظزعـمودخقلمسـوررماظطؾقعيمؼبمتؽقؼـفومأيمأغفومٕم
تظفرمعـماظعدممأومبطرؼؼيمسشقائقيموإ وممتًموصؼمضقاغ (معوغو).متؼقلمسـفماظؽـزامربومؼبم
ذرحمسؿؾقيمخؾؼمايقوةما وظبمسوٕماظـقر :م
ورد م غصماظؽـزامؼبمطؿوبماظـشقءمواًؾؼممظؾدطؿقرمطقرتمرودظػمترعبيمماظدطؿقرم
رؾق معدظقل :م
حؿملؽملؼملمملمطمملغوملماظـؼملّٕة" مبرلا" مداخّ٢ماظـؼملّٕة م
وحؿملؽملؼملمملمطمملنماِّثرلم" مآؼّٕ" مداخّ٢ماِّثرل م
وحؿملؽملؼملمملمطمملن" معمملغممل"مذوماظّ٦ضمملرماظضملصملؿملّ٣مػؽملمملك م
وعؽملّ٥متغملّ٦غوملماٌمملغمملتماظضملصملؿملؼملهملماظغملؾرلة م
إغؿرملّٕمبّٕؼعملؾملمملموسصملّ٣مغّ٦رػممل،موعمملمطمملنمضؾػملؾملمملمؼبماظـؼملّٕةماظضملصملؿملؼملهملمذّ٨ء م
صمملغؿرملّٕمغّ٦رػمملمبالمحّٓود،مأطـّٕمعّ٤ماغؿرملمملرماظغملالم م
وج ّ٢ـبمغّ٦رػمملمسّ٤مأنمؼّ٦صّٟمبمملظػمللمملن،مواظيتمطمملغوملموضؿؽّٔمؼبمتػملّ١ماظـؼملّٕة م
ثّ٣متغملّ٦غوملمعؽملؾملمملماآلفماآلفماظـؼملمملرمبالمغؾملمملؼهمل م
وعالؼنيمعالؼنيماٌّ٦ارّ٤مبالمسّٓد م
تعملّٟمػؽملمملكمومتفّٓمعمملغمملماٌّ٦ضّٕماظضملصملؿمل ّ٣م
اظّٔيمضبّ٢مؼبمآؼّٕماظضملصملؿمل ّ٣م
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وتغملّ٦نماٌمملءماىمملريماظضملصملؿملّ٣م" مؼّٕدغممل"ماظّٔيمالمحّٓودمظ ّ٥م
وبعملّ٦ةم"مايّ٨ماظضملصملؿمل "ّ٣ماغؾـعملوملمعؽملّ٥معؿملمملهمجمملرؼهملم"مؼّٕدغ "ّ٨مبالمغؾملمملؼهملموالمسّٓد.

م( )1

ؼشرحماظدطؿقرماظؽـزبرامػقـؿمدعقدمسؿؾقيماًؾؼما وظبمؼبمصصؾمعـمطؿوب(مدرادمملتم
عؽملّٓائؿملهمل -معمملجّٓمصؽملّٓيماٌؾمملرط :)- ّ٨م
ؼعؿدلماظدؼـماٌـدائقلمعـما دؼونما ٌؿؿقزةماظ مذطرتمعقضقعماًؾؼمواظؿؽقؼـمبصقرةم
اغػردمبفومسـمبوضلما دؼونمصؼدمذطرمػذاماٌقضقعمبؿػورقؾمدضقؼيموعطقظيموشرلمبعقدةمسـم
اظـظرؼوتماظعؾؿقيمايدؼـيموبؾغيمصؾلػقيمسؿقؼي :م
ؼصقرماظؿؽقؼـما ولمبلغفمطونم(مطوظـؿرة)موػذهماظـؿرةمداخؾمٔرةم"مسظقؿي"موطوغًم
ػذهماظـؿرةمذاتمطؿؾيمعؿعوزؿيمممؿؾؽيمربؿدعيماةؿقىمتضؿمسـوررمصرؼدةمطـرلةموعـقسيم
ظقسمشلومعـقؾمؼبمدضؿفو" .م
إن متؾؽ ماظـؿرة ممتـؾ مؼب ماظـصقص ماٌـدائقيموخوريماظلرؼيمعـفوم"طوظرحؿ" ماظؽقغلم
اظعظقؿاماظذيمضؿمسـوررماظـشقءما ول.موذطرمأنماظـؿرةممتـؾمأحقوغومبم" ماشلؾؾقغو"مأوم
اظؾقضيامأيماٌلؿؼرمواٌلؽـماظلؿوويامواظذيمضبوصظمسؾكمداخؾفمبقادطيمشيفمزلقؽم
إظب م ح مغضقجمربؿقاه.موؼؿؾؾقرمسـمحقوةمجدؼدةامواظ مبدورػومػلما خرىمتعقدمدورةم
ايقوةمعـمجدؼد .م
ؼؼقل ماظدطؿقر مخزسؾ ماٌوجدي مؼب مطؿوبف ماٌفؿ( ماٌـقظقجقوماٌـدائقي)معومععـوهمدائرةم
ايقوة ما وظب( مػقل مضدعوؼل) :متؾدأ ماًؾقؼي م"اظـققشقغقي" ( ماظؾقٌ مؼب مارؾ ماآلشلي م -م
اٌقرد )-مسـدعومؼؿقركمايلماظعظقؿموؼـؼؾمعـمدؽقغفما زظلمإظبمايرطياموحرطؿفمػـوم
تع مأغفمدقؽقنمبداؼيماًؾؼمسـمررؼؼمعوغوماظذيمؼظفرمبصػيم(عوغومربو)مؼبمشيفمطقغلم
سظقؿمػقم"مطــبو"ماظذيمدقؿققلمإظبم"متـؾبو" .)2 (....م
(ٔ) ٝهك اُ٘ٔ ً٘يا هثب ٛنا كً ٢زبة اُْ٘ٞء ٝاُقِن ُِلًزٞه ًٞهك هٝف ،روعٔخٕ :ج٤ؼ ٓلُ.ٍٞ
(ٕ) اُلًزٞه فيػَ أُبعل ١كً ٢زبث ٚأُ (ْٜأُضُٞٞع٤ب أُ٘لائ٤خ).2٘ ٓ ،
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ايقوةما وظبمدوطـيموعـدذبيمبويلماظعظقؿموظؽـفومبعدمػذهمايرطيماًؾؼقيما وظب م
تصؾ معؿقرطي امودائرةمايقوةما وظبمػلمدائرةماظعوٕماظـقريما ولموتعؿدلمعلرحوم
ظؾكروجمعـماظـقرماًوظصمإظبماًؾقؼيمايقيمماٌؿقرطي ...م
وضدمسؿؾـومسؾكموضعمػذؼـماظـؿقذج ماٌكؿؾػ مععمبعضفؿومظقشؽيمخؾقيمأومدائرةم
اظـقر ماظ مػل ممبـوبي مغقا ةمسوٕماظـقراموتضٍمػذهماظـقاة/ماظدائرةممبيؼ معـماظؽوئـوتم
اظـقراغقي ماظصغرلة متؽقن مسؾك مغقس  :م(اٌوغوت) ماظ متظفر معـ م( معوغو) مواظـؿراتماظ م
دبرجمعـماظـؿرةماظؽدلى .م
أعمملماظغملمملئؽملمملتماظؽملّ٦رؼهملماٌغملّ٦غهملمظّٓائّٕةماظؽملّ٦رماِّوظبمصؾمل :ّ٨م
- 1مآؼرم(مأثرل)مػقاءمسوٕماظـقرموعـفمرؼ ما ظشؿولماموأرضمآؼرممبعـكمأرضمسوٕماظـقر .م
- 2مؼوورم(مجقػر)مؼقػراممبعـكماظضقءماظلورع .م
- 3م إؼشوثومػوتقو(محرارةمحقي):ماظطوضيماٌقجقدةمؼبما ذقوءموػلماظـورماًيضيماشلودئي م
- 4م غؾطوم(مبفوء)ماظـطػيما وظبموػقماظؿدصؼم"مأإلصرازما ولمظؾققوة .م
- 5ظقصو(ماهود)موتع ماهودما ثريمأوماظؽوئـوتماظـقرؼيمععمبعضفومأومععمسوٕماظـقرمأعوم
اٌعـكماظطؼللمشلومصقع م(مؼعطل)مأوم(مؼلخذ)موؼؽقنمسـمررؼؼموجؾيمدؼـ .م
 - 6عوعؾقشلم(مؼـوبقع)ماٌوءمؼبمسوٕماظـقر .م
 - 7برلا م(مٔرة)موػلماظقسوءماظذيمؼلؽـمصقفم" معوغو" مإيماظـػس موػلممبـوبيماٌلوطـم
اظـقرؼي .م
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- 8مغفقرا(اظـقر)ماظذيمػقمادوسمسوٕماظـقر .م
- 9معقـبومػقل(اٌوءمايل) .م
- 10مبفـوم(تـقر)موسوءمطقغل .م
 - 11ممتــبوم(دخون)موسوءمطقغلماحؿقىماظـػس مؼبماظؾداؼيمثؿمأرؾ معودةماظؿؽوثرمأوماظؾذورم
ؼبمسوٕماظـقرمواظظيم .م
- 12مؼردغو(معوءمجوري)ماظـفرماظلؿووي .موؼؽقنمعوغومربوم" ماظعؼؾما ولاماظػؽرما ولمام
اظقسوءاما غو" مورقثو"ماظصقت"مؼبمبداؼيماظدائرةمأعومؼبمغفوؼؿفومصؿظفرمايقوةما وظبم
وعـدامأدمػقل"مسورفمايل" ماظذيمدقؽقنممبـوبيمراسلمسوٕماظـقر .م
ظعملّٓمصّ٦رت مسؼملػملؿملهملمغرملّ٦ءمايؿملمملةماِّوظبماظيتماذذلطوملمبؾملمملمطّ٢ماظضملؽملمملصّٕمالم12سػملّ٧م
ذغملّ٢متّٖاوجمبنيماظّٔطّٕمعمملغمملمواِّغـّ٧مصّ٦ثمملم" م وػّ٨محمملظهملمتفملغؿملىملمماظسملّ٦ء،ماظؽملصملمملم،ماظؾؾملمملء"م
صؿكػمل ّ٠مع ّ٤ماٌمملغممل ماظلمملط ّ٤مؼب ماظـؼملّٕة م( معمملغممل ماظضملصملؿمل )ّ٣م( معمملغممل ماِّول) مؼب ماٌمملغمملت م موػّ٨م
ايمملوؼمملت مأو ماِّوسؿملهمل مأو ماِّدوات ماظيت متؽملرملفمل معؽملؾملممل مايؿملّ٦ات ماظـمملغؿملهمل مواظـمملظـهمل مواظّٕابضملهملمم
ػّٔاماظؽملّٙم(ماظغملؽملّٖامربمملمميؿملؽملّ٥مصم)332م( )1م .م
م
م
م
م
م
(ٔ) اُزوٓ٤ن ، ٙػالء ْٗٔ.٢
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ادلبحج انخبين
( )1

اننبً إبزاهٍى اخلهٍم(ع) يف انؼمٍدة ادلندائٍت

ظؽقنماظصوبؽيمعـمذرؼيمدوممبـمغقحمومذقًمبـمادممسؾقفؿماظليمممصفؿمعـمغػسم
اظـلىماظذيمؼـؿلىماظقفمابراػقؿماًؾقؾ(ع )حػقدماالغؾقوءماسيهمصنبراػقؿمبوظـلؾيمظؾصوبؽيم
طونمواحداًمعـفؿمطفـقتقومغورقرائقومعـدائقومعفؿؿومبوظدؼوغيماٌـدائقيموطونمسؿقدػؿماالولموم
ػودؼفؿمإظبمايـقػقيماظؾقضوءموضدمغشلموترسرعمؼبمودطمسوئؾيمرو بؽقيمعـدائقيمعقحدةمتمعـم
بوٓ مواظققم ماالخر موػل ماظعؼقدة ماظ مجوء مبفو ماالديف ماجداده موظؽـ مسوئؾؿف مو مضقعفم
اظصغرلؼـماغذاكمطوغقامربور مبلضقامماخرىمضعػمصقفوماظدؼـمطؿومضعػًمسـدػومسؾودةم
آمواظدؼوغيماظلؿووؼيمو طونمسؾكمراسمتؾؽماالضقاممعؾؽمروشقيمطوصرمػقماظـؿرودمبـمطـعونم
طؿومرأؼـوا مممومخؾؼمإلبراػقؿ (ع)مزرصومرعؾومظؾٌمدسقتفمؼبمػؽذامربقطممموماضطرهموبعضم
اٌؼرب معـماتؾوسفموابـوءمسشرلتفمإظب معغودرةماظؾيدموابؿدءمػفرتفماظؿورطبقيماسيهموظؽـم
اظؽؿى ماظصوبؽقي ماظدؼـقي مواظؿورطبقي مال متؿػؼ مب ون متورح مواظد مابراػقؿ مطون مؼصـع موؼعؾدم
االرـوم مواظدظقؾ ماالخر مسؾك مذظؽمتلؼقدمتورحمالبـفموػفرتفمععفموعلوغدتفمظفمؼبمدسقتفم
اظدؼـقيمو ظقمطونمشرلمذظؽمٌومتركمبيدهمظقفوجرمععمابـمطبؿؾػمععفمؼبماظعؼقدةمواالميونم
طؿومؼدسلماظؾعضم .م
وضد ماطد ما ٌؼرؼزي مسوئدؼي مابراػقؿ ماًؾقؾ موغلؾف مإظب ماظصوبؽي محقٌ مضول مؼب مطؿوبيم
"اٌقاسظموماالسؿؾورموددؽرةماًططموماالثورم"ماظؿوظل :م
م

(ٔ ) ؽو٤وخ اُٖبثئخ أُ٘لائ ٕٞ٤ك ٢ثؾش ربه٣ـ آخ ؽبٙوح َٓ٘٤خ ،ؽبٓل ٗياٍ ٍؼٞك.١
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" ...مواظشملمملئظملهمل ماًمملعلهمل مػ ّ٨ماظزملمملبؽؿملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل ماظيت متعملّٕ مبؽملؾّ٦ة مابّٕاػؿمل ّ٣مو ماغّ٥م
عؽملؾملّ٣مومػّ٣مرّ٦ائّٟمصمملظغملمملزؼملؿملهملماصقمملبمطمملزّ٣مبّ٤متمملرح مومعّ٤مضّ٦ظّ٥م:انمايّ٠مؼبماىؼملّٝمعّ٤م
ذّٕؼضملهملمادرؼّٗمومذّٕؼضملهملمابّٕاػؿملّ٣م .)1 ("...م
وشلذامطوغًماظدؼوغي م اظصوبؽقيماٌـدائقيمعفؿيمؼبمدراديماالدؼونمسوعيمومدؼـمابراػقؿم
اًؾقؾ مخوري موسؾك ماظرشؿ معـ مسزظؿفومومضؾيمسددػومطونمشلومذلنمطؾرلمؼبمذظؽمومظعؾم
خرلمعـولمسؾكمذظؽمعوماوردهماالدؿوذمسؾوسمربؿقدماظعؼودمؼبمطؿوبيماظؿورطبلماظشفرلم"ابقم
االغؾقوء"ماظذيمغذطّرمبؼقظف :م
"....وٌمملم طمملغوملمتّٓؼّ٤مبّٓؼّ٤ماظزملمملبؽهملمبػملّٓانمواضّ٦اممسّٓؼّٓةمظغملؽملؾملّ٣مضػملهملمومػّ٨مسػملّ٧مضػملهملم
سّٓدػمملمتلؿعملّ٢مبػملطملهملمععملّٓدهملمخمملصهملمومشلمملمطؿمملبهملماجبّٓؼهملمخمملصهملموماحغملمملممدؼؽملؿملهملمعضملؿملرملؿؾملمملم
المترملؾّ٥مؼبمعبػملؿؾملمملمدؼؽملمملمواحّٓامو مظغملؽملؾملمملمترملؾّ٥مؼبمبضملّٚماجّٖائؾملمملمطّ٢مدؼّ٤مومعّ٤مثّ٣مطمملنم
شلمملمذفملغؾملمملمؼبماظّٓرادمملتماظّٓؼؽملؿملهمل....مواحملعملّ٠مؼبماعّٕػّ٣ماغؾملّ٣مؼّٕجضملّ٦نمإظبماصّ٢مضّٓؼّ٣مالنم
ادؿعملالشلّ٣مبمملظػملطملهمل ماظّٓؼؽملؿملهملمواظغملؿمملبهملماالجبّٓؼهملمٕمؼؽملرملفملمؼبمسزملّٕمحّٓؼىملموؼقملطّٓمػّٔاماظظملؾملّ٣م
انمػقملالءمؼعملؿملؼملّ٦نمؼبماالضمملظؿملّ٣ماىؽملّ٦بؿملهملمعّ٤ماظضملّٕاقمحؿملىملماضمملمماًػملؿملّ٢محلنملمرواؼهملماظضملؾملّٓم
اظعملّٓؼّ٣م...موعؽملؾملّ٣مصؽهملمهيملمإظب محّٕانماظيتمػمملجّٕماظؿملؾملمملموماظيتمؼؽملؿلنملماظؿملؾملمملمايّٕاغؿملّ٦نم
و مع ّٝمادؿعملاللماظزملمملبؽهملمبمملظػملطملّ٥ماظّٓؼؽملؿملهملموماظغملؿ مملبهملماالجبّٓؼهملمصؾملّ٣مؼرملذلطّ٦نمعّٝماصقمملبم
االدؼمملنمؼبمذضملمملئّٕمطـرلةمومال ؼضملّٕفمدؼّ٤معّ٤ماالدؼمملنمدبػملّ٦مسعملؿملّٓةماظزملمملبؽهملمعّ٤معرملمملبؾملهملمظّ٥م
ؼبماحّٓىماظرملضملمملئّٕم..وضّٓماخؿؿّ٣ماالدؿمملذمسؾمملسماظضملعمل مملدمعمملمذطّٕهمسّ٤ماظزملمملبؽهملمبمملظعملّ٦لم:وضّٓم
ذطّٕػّ٣ماٌعملّٕؼّٖيمبنيماظظملّٕقماٌكؿػملظملهملموطفملغؾملّ٣مؼعملمملبػملّ٦نمدؼّ٤مابّٕاػؿملّ٣مبّٓؼّ٤ماخمظّ٥مؼؽملؿؼملّ٨مإظبم
تمملرح ،مأب ّ٨مابّٕاػؿمل ّ٣مؼب مرواؼهمل ماظضملؾملّٓ ماظعملّٓؼ ّ٣موجضملػملّ٦ا ماومملػؾمل ّ٣مإظب ماظؽملف ّ٣ماظعملشمليب مِّغّ٥م
(ٔ) ػجبً ٓؾٔٞك اُؼوبك ،اث ٞاالٗج٤بء.2ٗٓ ،
(ٕ) ًزبة أُٞاػع ٝاالػزجبه ٝكٌٍوح اُقطٝ ٜاالصبه ُِٔوي.٢٘٣
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ثمملبومل مؼب معغملمملغ ّ٥مال مطبؿػمل ّٟمظ ّ٥مصػمل ّ١مبفملخؿالف ماظّٖعمملن م...وشل ّ٣ماضّ٦ال مؼب متؽملّٖؼ ّ٥ماظضملعملّ٢م
االشلّ٨مترملؾّ٥ماضّ٦الماظظملالدظملهملم.....وطمملنماطـّٕػّ٣مؼضملّٕفماظؿملّ٦غمملغؿملهملموؼعملّٕأماظظملػمللظملهملمالدؿملؼملمملم
اظّٕواضؿملهمل مواظظملؿملـمملشّ٦رؼهمل..وظغمل ّ٤ماتزملمملل ماظؿملّ٦غمملن مبؾالد ماظغملػملّٓان ماضّٓم مع ّ٤ماٌلؿملقؿملهمل موعّ٤م
اظؿملؾملّ٦دؼهمل م...وع ّ٤ماظغملػملّٓاغؿملني* ماخّٔ ماظؿملّ٦غ مملغؿملّ٦ن مخزملمملئ ّٙماظغملّ٦اطنمل ماٌضملؾّ٦دة موحّٕطمملتم
اٌضملمملبّٓ ماظيت متعملمملم مبؾملممل م..وغبمملؼهمل ماظسملقمملؼممل ماظيت متّٕد ّ٢مؼب محّٕم ماٌضملؾّٓ موعممل مإظب مذظ ّ١معّ٤م
اظضملمملدات مواظضملؾمملدات ماظيت ماغّٓثّٕت مبني ماظزملمملبؽهمل ماحملَّٓثني مواٌرملؾملّ٦ر مس ّ٤ماظزملمملبؽهمل ماغؾملّ٣م
ؼّ٦ضّٕون ماظغملضملؾهمل مؼب معغملهمل موؼضملؿعملّٓون ماغؾملممل مع ّ٤مابؽملمملء مادرؼّٗ(ع) مواغؾملممل مبؿملومل مزح ّ٢ماسػملّ٧م
اظغملّ٦اطنملماظلؿملمملرةموؼؽملعملّ٢مسؽملؾملّ٣مسمملرصّ٦نماغؾملّ٣مضّٕأوامصظملهملمربؼملّٓ(ص)مؼبمطؿؾؾملّ٣موؼلؼملّ٦غّ٥م
عػملّ١ماظضملّٕب.م م
والمطبػكمسؾكماظؼورئماظؽرؼؿمانمػذاماظؿشوبفمؼبمسؼوئدماظصوبؽيموذعوئرػؿمورؼقدفؿم
عع مذعوئر موسؼوئد مورؼقسماظدؼوغوتماظلؿووؼيماالخرىماٌشورماظقفوما ومؼرجع مإظب مدؾىم
واض موععر وف م..اال موػق معصدر ماظدؼوغوت ماظلؿووؼي مطؾفو مػق معصدر مواحد مػق مآ موانم
االغؾقوءمواظردؾمعبقعومعـمادم(ع)محؿكمربؿد(ص)مػؿمعردؾقنمعـمخوظؼمواحدم..بؾماغفؿم
عـ مارؾ مواحد موغلى مواحد موديظي مواحدة م..سؾك ماظرشؿ معـ مبعض ماالخؿيصوت ماظ م
تؿؾوؼـمصق ؿومبقـفومعـمسؾوداتمبلؾىماظظروفمواظػذلاتماظزعـقيماظ ماردؾمصقفوماالغؾقوءم
...واالػؿ مؼب مذظؽ مطؾف ما و مػق مسؼقدة ماظؿقحقد موسدم ماظشرك ماظ متؿػؼ مسؾقفو مػذهم
اظدؼوغوت !..وسؾؿوً مان معقرـ مابراػقؿ ماًؾقؾ مطون مؼب معدؼـي مأور مضربمعدؼـيماظـوررؼيمؼبم
جـقبماظعراق .م
م
م
م
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اخلمٗن ٔاالختتاُ

( )1

ذطرغومؼبماسيهمانمابراػقؿم(ع )مطفـقتقومغورقرائقومبدرجيمسؾقومعـماظؿدؼـمواالميونم
..وػقمعـمسوئؾيمطفـقتقفمعمعـيمبوٓموبؿعوظقؿماظردؾمواالغؾقوءموطؿومذطرغوماؼضومطونمؼعؿدم
ابـوء مضقعف مبوٌوء ماىوري موظؽـ مػذ ماظرجؾ ماظعظقؿ مابؿيه مآ -دؾقوغف  -ممبرض مواروبفم
بؼقبوء مؼب مشؾػؿف ..موعـ مػـو مبدأ ماًيف مبقـفمو ب مسوئؾيماظؽفـقتقيمؼبمبودئماالعرم نم
اظدؼوغي ماظصوبؽقيماٌـدائقيمتـصمرراحيمسؾكموجقبممتؿعمرجؾماظدؼـمبصقيمتوعيموانم
ؼؽقنمجلؿفمخوظقوًمعـمايمغؼصمأومتشقؼفمبلؾىمخؾؼلماومعرضلموصبىمانمتؽقنماسضوءم
جلؿفمطوعؾيمودؾقؿيموشرلمعصوبيمبـؼصمصقفوماومؼبمبعضماجزائفومػؽذامتؽؿـماظصعقبيم
واظؿشدد موسدم ماظؿلوػؾ مؼب ماظدؼوغي ماظصوبؽقي ماٌـدائقي ماظ متؼقم مبػقص ماظرجؾ ماٌرذ م
ظؾؿؽرؼس مظقصؾ مرجؾ مدؼـ مالمغؼصمبلسضوءمجلؿفموالمعرضماومسوػيمهقلمدونمذظؽم
وؼرجعقن مبشرط متقصر مػذه ماظـؼووة ماىلدؼي مواظصققي ماإظب مسددمعـماالجدادماوماالجقولم
شلذاماٌرذ مظؾؿؽرؼس..مصؾؿ ومسرفمابقمابراػقؿمواخقهمػقماالخرمغورقرائقوًماذوروامسؾقفمبلنم
ؼعؿزل معـ ممموردي مطؾ ماسؿوظف ماظدؼـقي ممبو مؼب مذظؽ مصصؾ ماظؿعؿقد م غف مؼب مغظرػؿ موبـظرم
اظدؼوغي ماٌـدائقي مٕ مؼعد مؼلؿقؼب ماظشروط ماظدؼـقيم سؿولماظؽفـقتقيماظروتقـقي.موظؽـفمرشؿم
اسػوئي معـ مػذه ماٌفؿي ماظدؼـقيمادؿؿر مسؾكمدسقةماظـوسمإظب مسؼقدةماظؿقحقدمواالميونمبوٓم
اًوظؼماظعظقؿ ..م
(ٔ) اٌجُشؤٍٗ :وَ ػٖ اثٖ ٍ٘غال اُٖ٘واٗ ٢ه(( ُٚٞإ اُؾوٗبٗ٤خ ٣و ُٕٞٞإ اثوا( ْ٤ٛػِ ٚ٤اَُالّ)
اٗٔب فوط ػٖ عِٔخ اُؾوٗبٗ٤خ ألٗ ٚظٜو ك ٢هِلز ٚثوًٓٝ ،بٗذ ٗؾِز ْٜإٔ ٖٓ ًبٗذ ٛن ٙؽبُٚ
ك ٜٞؿ٤و ٛبٛو٣ٝ ،ؾوّّ ػِ ٠ػبٓزٓ ْٜقبُطزُٝ ،ٚنُي افززٖ اُ٘ج ٢اثوا( ْ٤ٛػِ ٚ٤اَُالّ)
ٝكفَ اُ ٠ث٤ذ ٖٓ ثٞ٤د ػجبكار ْٜثؾوّ إ ،كَٔغ ٕٞربً ٣و٣ :ُٚ ٍٞب اثوا ْ٤ٛفوعذ ٖٓ ػ٘لٗب
ت ٝاؽلٝ ،عئز٘ب ثؼ٤ج ،ٖ٤افوط ٝال رؼبٝك أُغ٢ء اُ٘٤ب ،كؾِٔ ٚاُـ٤ع ػِ ٠رؾطٜٔ٤بٝ ،فوط
ثؼٍ ٤
ٖٓ عِٔخ اُؾوٗبٗ٤خ ،صْ اٗٗ ٚلّ ػِٓ ٠ب كؼِٝ ٚأهاك مثؼ ا ثُِْ٘ٔ ٚزو ،١كِٔب ػِْ ًًٞت أُْزو١
ٕلم رٞثز ٚكلا ٙثٌجِ)) ا٥صبه اُجبه٤خ.ٕٓ٘ – ٕٓٗ ،
(ٕ) ًزبة أُٞاػع ٝاالػزجبه ٝكٌٍوح اُقطٝ ٜاالصبه ُِٔوي.٢٘٣

179
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

طونمابراػقؿماًؾقؾمرجيًمعمعـوًمرودضوًمعؿؾقراًمرؾقرامعمثرامحبفؿفمسؾكمدوععقفم..م
وظذظؽ ممتؽـ معـ مان مؼعقد ماالميون مؼب مضؾقب ماظعدؼد معـ ماالضقام ماظ مدوورػو ماظشؽم
..وؼفدؼفؿ مإظب ماظؿقحقد معـ مجدؼد مسؾك ماظرشؿ معـ مبطش ماظـؿرود موزؾؿف م..وػؽذا من م
اًؾقؾمؼبمعفؿؿفمحقٌمرورمظفماتؾوعموعمؼدونمعـمابـ وءمضقعفموعـمشرلػؿمحؿكمتقدعًم
رضعي مدسقتف مإظب م اظؿقحقد مواالميون مبوًوظؼ ماظعظقؿ مطلميون مابـوء مضقعف موسوئؾؿف ماظصوبؽقيم
اٌـدائقيمععماخؿيصفمععفؿمؼبمعللظيماًؿونماظ مادؿؾدلمبفومرؼسموظؽـماًؾقؾمورشؿم
اتؾوسفمظطرؼؼفماىدؼدمبؼكمعؽرعومععززامربذلع ومعقضرامظدىماػؾفموابـوءمضقعفماظذؼـممتلؽقام
جبقػرمدؼوغؿفؿمراصض مايمودؼدمصقفوماومتطقؼرمؼطرأمسؾقفوم..موبلؾىمػداماالخؿيفم
او ماظؿغقرل ماو ماظؿطقؼر ماو ماالغشؼوق مطؿو مؼعؿدله ماظؾعض مٕ مؼعدمغؾقومشلؿمعـموجفيماظـظرم
اظدؼـقيماظؾقؿيموظؽـفؿمؼعذلصقنمبدورهمبـؾقتفمودسقتفموسؼقدتفمطؿومؼعؿدلوغفمحػقدماالغؾقوءم
طؿو مػق مابق ماالغؾقوء موؼذطروغف مؼب مععظؿ مرؼقدفؿ موذعوئرػؿ م..موتؼقلماٌقدقسيمايرةمؼبم
بوب ماٌـدائل م (آع ّ٤ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مبؿضملمملظؿمل ّ٣مإبّٕاػؿمل ّ٣مواحؿظملصملّ٦ا مبزملقظمل ّ٥موعمملردّ٦ام
رعملّ٦س ماظؿضملؼملؿملّٓ ماظيت موادؿؼملّٕوا مسػملؿملؾملممل مإظب م ؼّ٦عؽملممل مػّٔا .موضّٓ مػمملجّٕ مضل ّ٣معؽملؾمل ّ٣معّٝماظؽمليبم
إبّٕاػؿملّ٣مإظب م حّٕانمواظعمللّ٣ماآلخّٕمبعملّ٨مؼبماظضملّٕاق،موضّٓمسّٕصّ٦امصؿملؼملمملمبضملّٓمبذمل(غمملصّ٦راؼّ٨مادم
طّ٦ذشملممل) مأي محّٕاس ماظضملؾملّٓ ماظّٔؼ ّ٤مأدلّ٦ا مبؿملّ٦ت ماظؽملّ٦ر موايغملؼملهمل م(أي م – مطمملذّ٦منمملل) م –م
بؿملوملمعؽملّٓامأوم(بؿملوملماٌضملّٕصهمل)مصؿملؼملمملمبضملّٓم – مسػملّ٧مضظملمملفماِّغؾملمملرمؼبمواديماظّٕاصّٓؼّ٤مظضملؾمملدةم
عمملرمادمربّ٦ثمملم(آم –م ربماظضملصملؼملهمل)،موادبّٔوامعّ٤ماظرملؼملممللم(ابمملثّٕ)ماظّٔيمدسمملهماظلّ٦عّٕؼّ٦نم
(غؿملؾّ٦ر)مضؾػملهملمشلّ٣مظّ٦جّ٦دمسمملٕماظؽملّ٦رم(اىؽملهمل)) .م
وظقس مشرؼؾوً مأن متؼقل ماظصوبؽي ماٌـدائققن مبلدطقرة مشلؿ مبلن مإبراػقؿ مطونمسؾكمعؾيم
اظصوبؽيماٌـدائقيموؼدسقغفم(بؾملّٕاممربممل) م بؾمطونمغورقراؼلاموطونمأخقهمتورانمرؼشمأعفم
(أي مرئؿملّٗ مأعهمل) م أومطوػـماٌؾؽموطوغًمسوئؾؿفؿمسوئؾيمطفـقتقياموابؿؾلمإبراػقؿمبؼقبوءم
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(عّٕضمؼزملؿملنملماِّغلمملن مؼبمشػملظملؿ )ّ٥م واظ ماضؿطعفوامو نماالضؿطوعمؼ عدمربرعوًمؼبماظعؼقدةم
اٌـدائقيمأسؿدلمشرلمروػر(  .)1م
وؼب مرية ماظصوبؽي م اٌـدائقي مبعد مأن مؼذطروا مادؿمآمجؾمذلغفموضلؿوًمعـمعيئؽؿفم
طؿـدامأدمػقلموػقؾؾمزؼقهم(أيمجدلؼؾ)مؼعقدمبوظؾغيماآلراعقيمرؾعوًمؼرددون :م
اظلالممسػملؿملّ١مؼمملمآدم م
اظلالممسػملؿملّ١مؼمملمذؿملؿّ٢م(ذؿملومل) .م
اظلالممسػملؿملّ١مؼمملمدمملم .م
اظلالممسػملؿملّ١مؼمملمبؾملّٕاممأيمإبّٕاػؿملّ٣ماظضملصملؿمل .ّ٣م
اظلالممسػملؿملّ١مؼمملمأغؾمملطمزؼّ٦هم(أغؾمملطمبّ٤مإزلمملسؿمل .)ّ٢م
اظلالممسػملؿملّ١مؼمملمإدقّ٠مزؼّ٦هم(إدقّ٠مبّ٤مإبّٕاػؿمل .)ّ٣م
اظلالم مسػملؿملغملؼملممل مؼمملمتمملرةموتّٕوانم(تمملرةمتضملينمتمملرحمواظّٓمإبّٕاػؿملّ٣موتّٕوانمأخؿملّ٥مِّنم
ايمملءمتػملظملّٜمػمملءمؼبماٌؽملّٓائؿملهمل) .م
اظلالممسػملؿملغملؼملمملمؼمملمزػرلموزػّٕون .م
اظلالممسػملؿملّ١ممؼمملمضبؿمل .ّ٧م
 -ضـــازت أٔ غـــــازت:

أنماٌرضماظذيمابؿؾكمبفمابراػقؿمواظذيمادىمبوظـؿقفيمإظبماخؿؿوغفمممومجعؾفمؼعؿزلم
سـ ممموردي ماسؿوظف ماظدؼـقي مواظطؼلقي مطوظؿعؿقد معـيً موذظؽ محلى مغصققي مواظده متورحم
واخقف متوران مظؽل مؼؿؼؾؾ مآ معـف مرقعف موريتفم..مطؿومانماٌؾؿؾكممبرضمماومسوػيماوم
غؼص مؼب ماحد ماسضوء مجلؿف مسؾقف مان مال مؼؼذلب معـ مزوجؿف م – محلى ماظدؼوغيماظصوبؽقيم
اٌـدائقيم –م وػذامعومحدثمبوظػعؾمب مابراػقؿموزوجؿفمدورةماظ مادبذػوماخؿوًمظفموظقلًم
حؾقؾؿفموػذاماؼضومعومضوظفمإظبمصرسقنمسـدعومػوجرمواؼوػومإظبمعصرموػقمبذظؽمٕمؼؽذبممبوم
(ٔ) اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ُ ٕٞ٤ل ١كهاٝه  . ٔٓٔٓ،روعٔخٗ :ؼ ْ٤ثلٝ ١ٝؿٚجبٕ ه.٢ٓٝ
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ضوظف مإظب م ظؾػرسقنمالغفمادبذمعـمدورةماخؿومظفمبلؾىمسوػؿفم ودورةمػلم(ذورت)مبوظؾغيم
اٌـدائقي موعو مؼزال مػذا ماالدؿ مذوئعو مب ماظـلوءماٌـدائقوتمحؿكمؼقعـومػذامبوإلضوصيمإظبم
طقغف ماالدؿ ماظدؼ م شؾؾقي ماالعفوت ماٌـدائقوت م..صفق ماذن مادؿ معـدائل م عرأة مروبؽقيم
عـدائقيمعـذمذظؽماي موحؿكمعـمضؾؾمسصرمابراػقؿماًؾقؾ(ع)موضدمطوغًمدورةمابـيمسؿم
ابراػقؿماظعزؼزةمصؾؿمؼؿكؾماحدػؿومسـماالخرمرشؿمطؾماظظروفماظصعؾيماظ مواجفؿفؿوموضدم
الزعؿفمدورةمؼبمػفراتفموترحوظفموطوغًمدـدهماظؼقيمؼبمدسقتفمظعؼقدةماالميونمإظبمضؾقبم
اظـوسماظؽوصرةوسؼقدةماظؿقحقدمبوًوظؼماظقاحدماالحدموسؼقدةماظعؼوبموماظـقابماواظعؼوئدم
االخر ىماظ متمعـمبفومدورةمظؽقغفومػلماالخرىمعـمسوئؾيمطفـقتقيمعمعـفممبؾودىمأبوئفوم
واجدادػوموبؼقًمدورةمرصقؼيمحقوةمابراػقؿموٕمتـفىموػوجرامععمبعضمإظبمعصر ..م
وؼب معصر ماػدى مصرسقن مجورؼي مإظب م ابراػقؿ موخودعي مظزوجؿف ماىؿقؾي مجدا مدورةم
ػل(ػوجرماظؼؾطقي)ماظ متزوجفومابراػقؿمصقؿوم بعدمورزقمعـفوموظدهمازلوسقؾمممومإمغػلقيم
دورةموأثورمشرلتفومعـفومصؼوظًمدورةمظزوجفوموابـمسؿفومابراػقؿمبلغفومظـمتؼؾؾمانمؼؽقنم
ابـماالعفمورؼـومظزوجفومصطؾؾًمعـفمانمتؽقنمحؾقؾؿفمرشؿمعرضفموػذامعومحدثمبوظػعؾم
..صرزضفؿومآم –دؾقوغف -م أبـوًمأزلقوهمأدقوقمصػرحًماالمماظ مطونمسؿرػومتلع مسوعوًم
طؿو مصرح ماالب ماظذي مطونمسؿرهمعوئيمدـيمطـرلامبقالدةمادقوقماظذيمطونمضرةمس مدورةم
واعؾ محقوتفوا م بعد مذظؽ ماالغؿظور ماظطقؼؾ موحلى ماٌؿطؾؾوت ماظدؼـقي ماٌـدائقي مال مؼصؾ م
ادقوق مرجؾ مدؼـ معـدائل مبلؾى مسوػي مابقف موظؽـ مضبؼ مظؾقػقد معـ ماظظفر ماظلوبع مانم
ؼصؾ مر جؾمدؼـمسؾؿوًمانمسددماالجقولمب مادقوقموحػقدهماظـ مضبقكمبـمزطرؼوم –ع -م
وػقماخرماغؾقوءماظصوبؽيماٌـدائق مؼؼدرمبلطـرمعـمثيث مزفراًمصفذهماٌشؽؾيمسؾكماظرشؿمعـم
اصبوبقوتفو ماٌؿعؾؼي مبـؼووة ماظـلؾ مواروظؿف متعؿدل ماٌشؽؾي ماظرئقلقي مؼب مدؾى مضؾي ماتؾوعم
اظدؼوغيماٌـدائقيما ٌؿشددةمجداًموإظب م درجيماظؿعؼقدمواظ معومزاظًمضوئؿيمحؿكماظققممصفلم
تعزلموتذلكمعـمجوءمبـؼصماومسوػيماومحدثمظفمضطعماومبذلمالدقؿوموانماظدؼـماظصوبؽلم
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ظقس مدؼـوً متؾشرلؼوا م وحؿك ماظزؼودة مؼب مبعض ماالحقون مطوظزؼودة مؼب مسدد ماروبع ماظقد ماوم
اظرجؾ متؾبعد ماؼضو مطوظـؼصون مصي مؼصؾ مانم ؼؽقنمرجؾمدؼـمعـيمبلؿيماروبعمؼبماظقدماوم
اظرجؾماظقاحدةموػذاماالسؿؼودمظدىماظصوبؽيمؼلؿـدمسؾكماالسؿؼودمبلنمآم –دؾقوغف -مضدم
خؾؼما غلونم بلحلـمرقرةمواطؿؾمتؽقؼـمصيمضبؼمظإلغلونماظؿيسىمخبؾؼيمآمبزؼودةمأوم
غؼصون م ..وػذامعومتؼرهمععظؿماظدؼوغوتماظلؿووؼيموخرلماثؾوتمسؾكمرقيمذظؽمػقمعومذطرم
ؼب ماظؼران ماظؽرؼؿ(:ظعملّٓ مخػملعملؽملممل ماِّغلمملن مؼب مأحل ّ٤متعملّ٦ؼ ّ٣م)(  ..)1وظؽـ موسؾك معو مؼؾدو مانم
اظصوبؽي معؿؿلؽقن موحرؼصقنمطؾمايرصمسؾكمسدمماظؿغقرلمؼبمخؾؼيمآمجبلؿما غلونم
عـماسضوءموحؿكمذعرماظرأسمواظؾققيمواظشـىمربرممضصفموخوريًمرجولماظدؼـ .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
(ٔ) ٍٞهح اُز.ٗ :ٖ٤
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((تارخيًم عمود البصرية العاقلة))

طؿومجوءمؼبمدؾوئؽماظذػىمؼبمضؾوئؾماظعربمظؾلقؼديمو خرؼـمعـماٌمرخ  .م
1م.مآدمم((مابّ٦ماظؾرملّٕؼهملماظضملمملضػملهمل)) م
م
ذؿملوملم((مأومػؾهملمآموؼضملّٕفمبمملٌؽملّٓائّ٨مبّٕآدمموػّ٦مغؾؿملؾملّ٣مبضملّٓمآدمم(سػملؿملؾملؼملمملماظلالم) م
م
م

آغّ٦ش م :وؼعرف مبوٌـدائل ماغش مأثرا مسؾك مأدؿ ماحد معيئؽؿفؿ م ماظصوي موععـكم
أغش  -مرجؾموأثرا -م روحلم(اظرجؾماظصوحل)موػقماولمرجوشلؿماٌمعـ ماظصوي موػقماولم
عـمزرعماظـكؾيمطؿومذطرتفمعلزمدراورمص35موم61م –ماظصوبؽيماٌـدائققنماظذلعبيماظعربقي .م
م
صؿملؽملمملن م
م

عؾملالئؿمل ّ٢م
م

اظؿملمملرد م
م

ادرؼّٗ:وؼعرفمبوٌـدائلم – مػقارا  -معوزاداموضدماخؿصرتمإظبمػرعزموسـدماٌصرؼ م
ػرعسموسـدمشرلػؿمأخـقخموضدماتؾعقام تعوظقؿفماٌـؼقظيمسـمجدهمذقًموآدمموػقمغؾقفؿمبعدم
اجدادهمودوروامسؾكموروؼوهم(ص- 26مدراور) م
م
م

عؿّ٦ذػملّْمأومعؿرملّ٦خلمبّ٤مادرؼّٗ م
م
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م
م ممممممممممممممممممممممممظذملذملؼملّ١مممممممممممممممممصمملبؽذملذملذملذملذملّ٨م((ضّٓمغلنملماظؿملّ٥مادّ٣ماظزملمملبؽهمل)) م
م
م

م مممممم غقحمممممممممممم((وععـوهمػدوءماظعورػيموؼعرفمبوٌـدائلمبلدؿمغقماومغقخ)) م
مممممممممممممممممممممممممممم وادؿمزوجؿفمغفقرؼـومموععـوػومتوعيماىؿول م
م
مممم دومممممم((وؼعرفمبوٌـدائلمدوممزؼقهمأيمدوممذوماظـقرماظلورعموػقمارؾمسرضفؿ)) م
ممممممممممممممممممممممممم وجدػؿماالسؾكمواظقفمؼـؿلؾقنموزللمبفذاماالدؿمم م
م
م ممممممآذّ٦رممممم مسؿملالمممممممم ممممالودمممممممممأرصكرملّٓمممممممممممراممأومآراممممممممم ممبمملدّ٦رم م
ممممممممم ((وؼضملّٕفمبمملٌؽملّٓائّ٨مرامموعّ٤مسّٕضّ٥مطـّٕمسّٓدمعّ٤ماسؿؽملّ٠ماٌؽملّٓائؿملهملم م
ممممممممممماطـّٕمعّ٤مسّٕوقماخّ٦تّ٥ماظلمملعؿملنيموادالصؾملّ٣محؿّ٧مسّٕصّ٦امبفملزل ّ٥م
مممممممممماآلراعؿملنيموزلّ٨مبؾملّٔاماالدّ٣متدلطمملممبػملّ١مراممربّ٥معػملّ١ماظؽملّ٦رماظضملصملؿمل ))ّ٣م
م

م

م
ممممممممممممممممم ضؿملؽملمملنمممممممممممممممممممممممذمملخلمأومذمملحلمبّ٤مارصكرملّٓ م
((عّ٤ماحظملمملده))مسمملبّٕمأومػّ٦دمأومسمملعّٕم((ص))280معظملزملّ٢ماظضملّٕبمواظؿملؾملّ٦دمِّغبّٓمدّ٦دهمل م
م
مممممممممم ممضقطونم((ؼؼظون))مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصوظغم م
م
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مممممممممممممممممؼعرب م
م
ممممممممممممجرػؿمممممممممممحضرعقتمممممممممؼشفى م
م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؾدمسلسماومدؾلم م
م
مممممممممممممسوعؾيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممغبرلم م
م
ممممممممممممموائؾمممممممممممممماشلؿقلعمممممممممممممذرحؾقؾم م
م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمملظّ١م م
مممممممممممممممممممممممممم ممممممزاؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٓة م م
ممممممم م

مممممممممممممممممممممم ممممممممممممممعؾبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕة م
وإظبمأخّٕمبشملّ٦نمضقشملمملنمخمملرجماظؿملؼمل ّ٤م
أرش ّ٦م
م
ذمملروخ م
بمملحّ٦رمأومحّ٦رم(طؼملمملماذمملرماظؿملؾملمملماٌلضملّ٦ديماظؿؽملؾؿملّ٥مواالذّٕاف مص )80م
م م
ممممممممممممممممتمملرحمأومآزرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػذملذملذملّٕانمممممممم م
م
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م
م
ممممممممممغوحقرممممممممممممممممممممممممابراػقؿماًؾقؾمممممػورانمممممممممم ممممممطوزؿم م
م
ممممممممممممممممممم م
مممممازلوسقؾم(وعـمذرؼؿفماظـ مربؿد(ص) م
مممممممممممطؿوماذورماظقفمسػقػمرقورةمعع م
مممممممممماالغؾقوءمص105موم)337مممممممممممممممممممممممممممم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادقؼم(وعـمذرؼؿفمطؾمعـماظـ
ممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممضبقكمواظـ مسقلك (سؾقفؿوماظليم)

م
(  )1م

م

م
غب ّ٢م
م

بؽملومل م
م

دالعمملن م
م
اشلؼملؿملل ّٝم
م
أدد م
(ٔ) ٓغ االٗج٤بء  -ػل٤ق ٛجبه٣ ٙوْبٕ ٖٓ ىٝعز ٚهطٞه ٙعل اَُجؤئٓ( ٔ٘ٙٓ ،ٖ٤لَٖ اُؼوة
ٝاُٜٞ٤ك ك ٢اُزبه٣ـ ُِلًزٞه اؽٔل ٍٍٞخ ه٤لاه ٓٓ.)ٕ1
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أذملّٓ م
سّٓغمملن م
م
م

ممممممممعضملّٓمبّ٤مسّٓغمملنممممممممممممممممممممممممسّ١م(اغعملّٕضّ٦ا) م
م

مممممممممممممممممغّٖار م
م

مممممممممممممممممامنمملرممممممممعسملّٕممممممممماؼمملدممممممممربؿملضملهملم م
م

ممممممممممممماظؿملمملسمممممممممممممممممممسؿملالنم م
م

ضؿملّٗ(اٌضملّٕوفمبعملؿملّٗماظؽملمملسمواظؿملّ٥مؼّٕجّٝماظعملؿمللؿملّ٦ن) م
م
حظملزملهملمممممممممممممممممممممممممممممممسؼملّٕو م
دضملّٓ م
ششملظملمملن م
م

اسزملّٕممممممممرؼىمل م
بطملؿمل ّٚم
م
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م
ذبؿملمملن(بشملّ٦غؾملممل)مممممممسؾّٗ م
ضشملؿملضملهملم(بشملّ٦غؾملممل)ممممممممورضهمل م
ربؿملضملهمل م
غسملّٕ م
عمملظ ّ١م
جّٔميهمل م
م
م
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ادلبحج انتبطغ
ٌهٍبٌهبنب(حيٍى) نبً انصببئت ادلندائٍني

 .1امياهنم يف نبوة حيىي (عليه السالم):
انماالدؿماآلراعلم اٌـدائلمظـؾقـوممضبقكممبـمزطرؼو(ؼفقومؼفوغو)موبوظعربقيم(ضبقك)م
وطـقؿف(مؼؾملمملغمملمإعزملؾمملغمملم)مأيمؼفوغوماظصوبغم.مم م
اعمملمعضملؽملّ٧مازلّ٥ؾب :مموردتمعع وغلمطـرلةمالزلفمؼبمطؿىماظذلاثماظعربلمعـفوم(اظذيم
أحقومسؼر م أعف)مالنمأعفمطوغًمسوضرمالمتـفىامأوم(اظذيمأحقوهموابعدهمسـ ماًطقؽي)مأوم
(اةقل)مالغفمدقفمضبقلما ميونموسؾودةماًوظؼمؼبمضؾقبماظـوس .م

 -والدتـــــــــــــٌ:

وظد مضبقك مؼقحـومحقاظلمدـي م 46ممضؾؾماٌقيدم(حلىماظ ذلاثماٌـدائل)موحقاظلم

دـيم 1م ضؾؾماٌقيدم(حلىماظذلاثماٌلققل).موذطرماؼضومبوغفموظدمؼبمدـيم6ماوم 7مضؾؾم
اٌقيد.موانماظؿؼقؼؿماظصوبؽلماٌـدائلماٌلؿعؿؾمحوظقومواظذيمؼلؿكماؼضومبوظؿؼقؼؿماظقققوويم
(غلؾيمإظبم ضبقك)مؼؾدأمعـمعقظدمػذاماظـ .م.م م
وظد ماظـ معـ مأبقؼـ مطؾرلؼـمر وسـ مصو بمازلفم(زطرؼو)مموطـقؿفم(آبومدوبو)مأيم
ا بماظشقخامالغفمذو م عرتؾيمدؼـقيمواجؿؿوسقيمسوظقيم.موععـكمازلفمعـمطؾؿيم(زطوؼو)مؼبم
اظؾلونماٌـدائلماالراعلموتع م(اظؼدؼساماظـزؼفاماٌـؿصر).موطونمسؿرهم99مدـيمسـدعوموظدم
اظـ مضبقك  .موظؼد مبورك ما بمزطرؼوموظدهماظـ مواسذلفمبـؾقتف.ماعومواظدتف مصوزلفومؼبم
اٌـدائقيم(اؼـش اموبوظعربقيم(اظقصوبوت)موبوإلغؽؾقزؼيم(اظقزابقٌ)اموجوءماؼضومازلفومؼبم
اٌصودرماظعربقيمب(اظقشوع)اموطوغًمسؿرػوم 88مدـيامسـدعوموظدتماظـ م(ؼفقومؼقػـو)م
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وػل مٕمتـفىمأبدام غفومسوضراموتذطرمعصودرماالدبماٌـدائلمبونم (اغش )مذربًمعـمم
اٌوءماظلؿوويم(ؼردغومادمعقومػقل امؼردغومعوءمايقوة)مبؼدرةماظربماظعظقؿممم م
مومبعفزةماشلقي اموتؾؾقيمظدسوئفوامحؾؾًمبوظـ ماٌقسقدم(ؼفقومؼفوغو).مصفلمٕمترؽبم
ابـفوماظـ مبعدموالدتفامإالمسـدعومرورمسؿرهم22مسوع ًو اموجوءمشلومصعرصؿفمعـمخيلمشرؼزةم
ا عقعي ا موروحً مبقجف ماظقفقد مسـدعو مأرادوا متلؿقؿف مبلزل وء مؼفقدؼي معـؾ م(بـقوع ام
ذقعقئقؾم..ماخل)م..مورصضًموأبًمإالمأنمتلؿقفمبو(ؼفقومؼفوغو)مممـموػؾفمايقوة .م
وظد ماظـ موصؼ ماظؾشورةماإلشلقيم بقؼفمزطرؼومواؼـش موػلماٌعفزةما وظبامععفزةم
اظقالدةم..موانمآموػؾفمايؽؿيموسؾؿ فماظؽؿوبموػقمرغرلمؼبمحولمرؾوهمصؼدمطونمسؿرهم
22م دـيمسـدعومدسلمطـ مؼبمأورذؾقؿم..موبعدموالدتفمعؾوذرةاموضؾؾمانمتؼعمسقـومواظدتفم
سؾقفامأخذهماٌيكمأغشمأثرامإظبم (مبروانمرقرامػققارام –مجؾؾمبروانماالبقض)مومتمتعؿقدهم
بعد مبؾقشف ماظـيثق ن مؼقعو .مواخذ مؼـفؾ مايؽؿي موتعوظقؿ ما ظرب ماظعظقؿ معـ مضؾؾ معيئؽؿفم
االبرار مإظب م ان مبؾغ مدـ ماظـوغقي مواظعشرؼـا مبعدػو مأسطل ماظؿوج مواظصقىون موارؾ معـم
اظـورقرائق ماظعظومم(اظـورقرائلمػقماٌؿؾقرمبوظعؾقمماظربوغقي)اموسودمبصقؾيماٌيكمأغقشم
أثرامإظبم عدؼـيمأورذؾقؿمظقففرمبدسقتفمواريحفماظـوس.م م
ان ماظؼصي ماٌـدائق ي ماظ متمطد مسؾك مان مػذاماظـ مضدمتؿؾؿذموسوشموغشومبعقدامسـم
اورذؾقؿامؼبمعـطؼيمتعرفمبذمل(جؾّ٢مبّٕوانماالبؿمل.)ّٚمم م
انما دبماٌـدائلماٌدونمؼؿقدثمسـمزواجمػذاماظـ موتؽقؼـمسوئؾيمطؾرلةمعـمبـ م
وبـوت .مصقذطر ماغف متزوج معـ مصؿوة مازلفو م(اغفر) مواظذي مؼع مازلفو مؼب ماظؾلون ماالراعلم
اٌـدائلم(ا حلـاماالذرقاماالضقء)امورزقماؼضومخبؿليمذطقرموثيث ماغوثاموازلوؤػؿم
ػل مطوالتل :ماظذطقر م :مػـدام ما مبفرام م(ابراػقؿ) ما ماغصوب م(اظـوبً) ما مدوم ما مذور.م
واإلغوثم:مذورتمامرػقؿوتمػقلم(رغبيمايقوة)اماغفرمزؼقام(اغفرماظضقوء) .م
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ابؿداتمضصيموالدتفمبرؤؼيمسفقؾيمراػوماحدمطفـيماظقفقدمؼبماورذؾقؿاماخؿؾًمصقفوم
عقازؼـ ماظطؾقعيا ماذ مراى مطقطؾو مػؾط مسؾك ماغش مثؿ مارتػعً مغور متؿقػٍ مؼب مبوب مبقًم
زطرؼو .موحصؾ ماضطراب مؼب ماالجرام ماظلؿووؼيا موا رض ماسبرصً مسـ معؽوغفوا موغقزكم
اسبدرمسبقماظقفقدمواخرمسبقماورذؾقؿاموارتػعًمدقىماظدخونمؼبمبقًماٌؼدس.موسـدعوم
تؾقًمػذهماظرؤؼيمسؾكمطفـيماظقفقداماوسزمرئقسماظؽفـيم(اظقزارم –ماظقعوزر)مبونمؼلؿعونم
بؿػلرل متؾؽ ماظرؤؼي مبوظؽوػـ م(ظققخل) موػق مطوػـ مذو مسؾؿ مبؿػلرل ماالحيم .مصؽؿؾقا مردوظيم
ؼشرحقنمصقفوماظرؤؼيمواسطقػومإظب م (روبمؼقع )مظققرؾفومإظبم ظققخلاموجوءمتػلرلماظرؤؼيم
عـمضؾؾمظققخلمبوالتل :م
م (مدقفمتؾدماغش موظداموؼدسكمغ ؾقومؼبماورذؾقؿمواغفمدقؼقممبصؾوشيماظـوسمؼبماٌوءم
اىوريم"ؼردغو"موؼلؼقفؿمعوءمايقوةم"ممؾقػو" امصوظقؼؾمظؽؿمؼومطفـيماظقفقداماذامعووظدتم
اغش معقظقدااموؼؾمظؽمؼومععؾؿماظصغورامووؼؾمظؾؿقراةاماذامعووظدمضبقكمؼبماورذؾقؿ.مانم
ضبقكمصبق كءموؼصؾغمؼبمؼردغوامودقؽقنمغؾقومؼبماورذؾقؿم) .م
صلّٕػممل ماظغملؾملؽملهمل مبمملن مػّٔه مرؤؼهمل مدؿؿقعمل ّ٠ممبؿملالد مغيب مع ّ٤مصػملنمل مزطّٕؼممل مواغرمليبم
(اظؿملزملمملبمملت).موسػملّ٧ماثّٕػمملمثمملرمطؾملؽملهملماظؿملؾملّ٦دمسػملّ٧ماالبماظرملؿملّْمزطّٕؼممل،موضممللم(اظؿملّٖار)مظّ٥م
( مابؿضملّٓ مس ّ٤ماورذػملؿمل ّ٣موال متػملعمل ّ٧ماظظملؿؽملهمل مؼب ماظؿملؾملّ٦د م) ،مورد ماالب ماظرملؿملّْ مزطّٕؼممل مبزملظملّٝم
اظغملمملػ ّ٤ماظؿملّٖار مسػمل ّ٧مخّٓه ،مضمملئال مظ :ّ٥م(ػ ّ٢مػؽملمملك مع ّ٤معمملت مث ّ٣مسمملش مثمملغؿملهمل ،محؿ ّ٧متػملّٓم
اغرمليبمعّ٦ظّ٦دا؟مػّ٢مػؽملمملكمعّ٤ماصؿملنملمبمملظضملؼملّ٧مثّ٣مابزملّٕ،ماومطمملنمطلؿملقمملمثّ٣مضمملم،محؿّ٧متػملّٓم
اغرمليب معّ٦ظّ٦دا؟ مػ ّ٢ماالخّٕس مؼلؿشملؿمل ّٝمان مؼغملّ٦ن معضملػملؼملممل مط ّ٨متػملّٓ ماغرمليب معّ٦ظّ٦دا؟ معؽملّٔم
اثؽملؿنيموسرملّٕؼّ٤مدؽملهملمٕماضذلبمعّ٤مزوجيت ،مصفمليمعزملرلمؼؽملؿصملّٕػمملموؼؽملؿصملّٕط،ّ٣ماذاموظّٓتم
اغرمليبمعّ٦ظّ٦دا؟!!م).م م
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صوسؿؿؾ ماظغضى مواظؽره مؼب مضؾقب مطفـي ماظقفقد ماظؽؾوراموخططقامذرامظؾؿكؾصمعـم
اظقظقدمواعفم..موسؾكماثرهمشضىماالبماظشقخمزطرؼوموػؿؽبمبوًروجمعـماٌعؾدامصؿؾعفماظقزارم
صراىمثيثيمادرجيمضقئقيمتلرلمععف.مصلوظفمعلؿػفؿومسـفؿوامصؼولمظفمزطرؼو:م(مؼمملماظؿملّٖارم
ؼممل مرئؿملّٗ معبؿمل ّٝماظغملؾملؽملهمل ،ماٌرملمملس ّ٢ماظيت مسدلت ماعمملع ّ٨مال ماسّٕف معّ٤مهّٕس؟!!مواظؽملمملرم
اظيت ماتومل مع ّ٤مخػملظمل ،ّ٨مال مادري مع ّ٤مدؿػملؿؾملّ٣؟!! موظغمل ّ٤مازلضملّ٦ا :ماي معزملرل مؼؽملؿصملّٕػممل،م
وؼؽملؿصملّٕط،ّ٣ماذامعمملموظّٓتماغرمليبمعّ٦ظّ٦دا؟!!م) .م
وسرفمسـمػذاماظـ مبوغفمضقيموذومتوثرلمطؾرل مسؾكمربقطفاموظؼدمجوءمؼبماالدبم
اٌـدائلا موسؾك مظلون م(ؼفقو مؼفـو) مبون معصدر مضقتف مطوغً معـ مخيلمتلؾققوتفمًوظؼفم
وسؾودتفمظفم.صؼدمطونمزاػدامؼبماظدغقوموٕمضبىماطوظقؾماظقروداموٕمتغرهماظـلوءاموٕمؼؽـم
عـمذوربل ماًؿرموالماطؾلماظؾققماموٕمؼـسؽبمابدامربؾؿفموسؾودتفمالبقفماظلؿوويم(ايلم
اظعظقؿ)اموٕمؼذلكمرؾوشؿفم(ت عؿقده)موالمرزلفماظطوػراموٕمؼـسؽبمؼقمماالحدماٌؼدس.مصؾؼدم
طوغًمذبؿؾماحودؼـفموتعوظقؿفمتدورمحقلمحقوزةمغعقؿمعؾؽقتمايقوةمبعدماٌقت .م

 صفاتْ:طون ماظـ ماٌعؾؿ م(ؼؾملؿملممل مؼّ٦ػؽملممل) م حلـ ماٌظفر مواظقجف مواظصقرة ما موػق مسؾكماطؿؾم
أوروف ماظصي ح مواظؿؼقى ما موػق مذدؼد ماظشؾف مبقاظدؼفا مصؿذطرماٌصودرماٌـدائقيمبونمصؿفم
وسقـقفمواغػفمتشؾفونمصؿموس مواغػمواظدتفماؼـش ماموذػؿفموجؾفؿفمورقظفامتشؾفونم
ذػي موجؾفي مورقل مواظده مزطرؼو ما موؼؼول مأن ماظـ مسـدموالدتفمطونمؼضلءماظؾقًمبـقرهم
وحلـ موجفف موعبوظف .مصؽون مظؾودف ماظؾقوض م دائؿوا معودؽو مسصو ماظليم م(عرطـو) .موطونم
عؾورط ًو مازلف محؽقؿ ًو موحؾقؿ ًو موذا م غػوذ مبصرلة مورؾعف مػودئ موودود موعؿقاضع موعؿصدقم
وعبقؾ ماظصقرة موظف مجوذبقي مضقؼيموحدؼـفمممؿعموطيعفمرر موعؾ مسؾكمتعوظقؿمربفام
وطون مربؾو موعؽرعو موذبي م بقف موأعف موزوجؿف .موؼـؼؾ مأن ماظـ مضبقك مسـدعو مؼصؾلم
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تغرورق مسقـوه مبوظدعقع معـ مطـرة مخشقسف م مواغف مسـدعومؼؾدأمبوظصيةمؼبماظصؾوحماظؾوطرمام
حؿكمرققرماظلؿوءمترطـمإظبم أسشوذفوموتـصًمظصقتفموتراتقؾفماظـقراغقيماًوذعيم.م .م
انمػذاماظـ مطونمؼـفؿؽمؼبمرؾوشيماىؿقعماظغػرلةماظ متطؾىماظرغبيمواظغػرانمعـم
اظرب موسؾك مؼدؼف معـ مخيل ماظصؾوشيموصبريمذظؽمطؾفمؼبماظـفور موؼـصرفمؼبماظؾقؾمإظبم
تؾؼ متيعقذهموعـمؼؾغلماٌعرصيمايقيامتعوظقؿفموووروؼوهمواصؽورهماظدؼـقي .م
عومأروعمغؾقـومؼفقومؼفوغوامصؿـذمررخؿفما وظبمداخؾمأورذؾقؿاموػقمحقـذاكمبعؿرم
اثـؿ موسشرؼـمدـياموحؿكميظيمسروجمؼفوغومبرصؼيمعؾؽومعـدادمػقلمأبقفماظروحوغلمإظبم
سوٕماظـقرمحقٌمدارماظؽؿولموايقوةماٌؿؼـياموطونمبعؿرمأربعمودؿ مدـيمأيمخيلمصذلةم
اثـؿ موأربع مدـي .مطون مؼصرخ مػوتػوً مداسقوً معؾشراً موعـذراً .مصؼد مدسو مإظب مريح ماظدغقوم
واظـوسمطلمؼؿطؾعقامإظبمسوٕماظـقرموايقوةما زظقي .م
عومأطـرمعومطونمؼؿ قخكماظدضيمؼبماضؿـوصمايؽؿيمواظعدلمعـمدواخؾمبطقنماظؼصصم
وايؽوؼوتماظ مطونمؼروؼفومسـماٌيئؽيموا غؾقوءمؼبمأعودلماظؾقوظلامصوغؿشرمخدلهاموذاعم
رقؿفاموتـوضؾًماظرواةمأعرهاموتداوظًمسؾكما ظلـمأحودؼـفاموأبؾغمطؾمعلوصرمطؾمضوئؿام
وحدقبث ماظغودي ماظرائ ا مبلغف مضدمزفرمعؽبـمؼؾشرماظـوسموؼطؾىمادؿغػورماًطوئ موؼعؿدم
اظلوظؽ مؼبماظرلدغو.مصوتلعًمرضعيماظدسقةاموأرؾ مؼفوغومعـمؼلعكمإظقفماظـوسموطبطؾقنم
ودهاموؼعظؿقنمذلغف.مأحؾفمطؾماظطقؾ امحؿكما ذرارمصوغفؿمضدمخوصقامسؾكمأغػلفؿمعـفم
وتوضقامإظب م اظؿقبيمسؾكمؼدهمورؾؾقامعـفمأنمؼعؿدػؿمبوٌوءماىوري .مػؽذامإذنمأرؾ مظـؾقـوم
ؼفقو مؼفوغو معؾورك مازلفمأغصورموأتؾوعمؼؿزاؼدونمطؾمرؾوحمحقٌمؼصطؾغقنمسؾكمؼدهمؼبم
اظرلدغواموؼلعقنمؼبمأعودلماظؾقوظلمإظبمزلوعمايؽؿمواٌقاسظمواظـصوئ مواظدروسمواظعدل(  .)1م
صؼد مأر ؾ مععروصوًموربؾقبوًموعرػقبوًاموطقػمالموػقماظردقلموروحىمردوظيمايؼم
ا ظلؿووؼي .مصؼد مطون ما ب موا خ مواالبـمواٌعؾؿمواٌرذدمواظقاسظمظؽؾماظـوسموظؽؾمتيعقذهم
(ٔ) االٍزبم آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ٍلٗ.٢
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وظؽؾ مأتؾوسف موعرؼدؼفمواظلوظؽ مععفمؼبمررؼؼماظؿقبيمواظـدممواالدؿغػورمؼبمررؼؼمايؼام
وضقلمايؼامواظؿعوعؾمععماظـوسمبويؼاموبذلمطؾمعومؼػقضمسـمحوجيما غلونمإظبمأخقفم
ا غلون ماظذيمضبؿ وجمإظقفامبؾمأنمؼؼؿلؿمعومسـدهمععمشرله.مأعومشقوبفمصيمؼلؿطقعماٌرءم
أنمؼؼدرموظقمبؼؾقؾمعـماظدضيمعومأروبماظشعىمطؾفاماظذيمتوبعمؼفقومؼفوغومأومزلعمعـفمأوم
أخذ معـف مأو متؿؾؿذ مسؾك مؼده مأو ماضؿدى مبف .مصؾؼد مأردكمشلؿمبوظؼقلمواظػعؾمضقاسدمسيضيم
ا غلونمبلخقفما غلون موسيضؿفؿمعبقعوًمععمايلماظعظقؿموايقوةما زظقيماٌؿؼـي .م
وأدغمملهمابؿؾملممللمعؾمملركمازلّ٥مإظبمخمملظّ٠ماظلؼملّ٦ات مواِّرض .م
ربىبمدؾقمملغ .ّ١م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣م –معضملصملّ٣ماظؽملّ٦رماظلؼملمملوي .م
اعؽملقين مؼممل مربىب ماظزملقهمل مواظؽملّٖاػهمل ،مواشظملّٕ مظ ّ٨مخشملمملؼمملي ،مأغممل م(اٌػملّ٦اذهمل) موتعملؾّ٢م
دسمملئ ّ٨موتلؾؿملقمملت ّ٨مؼممل مارح ّ٣ماظّٕاغبني ،مأغومل ماًمملظ ّ٠ماظّٔي معّٓمب مبزملّٕي مآلبمملئ ،ّ٨موردّْم
صغملّٕيموسعملؿملّٓتّ٨مظػملقؿملمملةماِّزظؿملهمل.مادؿلؼملقّ١مؼمملمخمملظّ٠مايؿملمملةمأالّمتؾضملّٓمدمملئالًمصعملرلاًمسؽمل.ّ١م
بغمل ّ٢متّ٦اض ّٝمادؿلؼملق ّ١مومبضملّٖل مس ّ٤موجّ٦د ماظلؾضملهمل مؼممل مخمملظ ّ٠ماظلؼملّ٦ات ،ماًمملظ ّ٠ماظّٔيم
تعملؾقب ّ٢مارومملئ ّ٨موصالت ّ٨موتلؾؿملقمملت ،ّ٨مأن مأضّ٦ل :مظؿغمل ّ٤مسّٓاظيت مع ّ٤مسّٓاظؿ ،ّ١مارزضينم
ع غملمملغمملًمؼبمعػملغملّ٦ت،ّ١موأضّ٣مظّ٨مدغملؽملمملًمؼبمسمملٌّ١موالمهؼملػملينمسنملءمأخشملمملئّ٨ماظيتمأثعملػملوملمطمملػػملّ٨م
بؾملّٔا ماظضملمملٕ .مارسين مط ّ٨مأتدلأ مأعمملع ،ّ١مط ّ٨مأهؼمل ّ٢ماظصملػمل ّ٣مِّجػمل ،ّ١مأغومل مأغؾملؿملومل مسؽملمملئّ٨م
ِّغ ّ٨مسؾّٓك موشّٕد ّ١مواالب ّ٤ماظّٔي مسمملش مِّجػمل .ّ١مأغممل ماظّٔي متغملػملؼملومل مبعملػمليب ،موسصملؼملوملم
سعملؿملّٓت ،ّ٨موحؽملؿملومل مضمملعيت موزؾملّٕي مأعمملم مسّٓاظؿ . ّ١مأغومل مايمملط ّ٣ماشلمملدئ ماظّٔي مع ّ٤مصّ٦قم
اظسملؿملمملء مضمملدم.مأغوملماظؽملّ٦رماظؽملعملّ٨ماظّٔيمؼضملػملّ٦مطّ٢ماِّغّ٦ار( . )1مؼمملمخمملظّ٠ماظّٕاؼمملتماٌؿعملؽملهمل،موؼمملم
خمملظ ّ٠ماظؽملصمل ّ٣ماًظملؿملهمل ،مورب معبؿمل ّٝمردمملالت ماي ،ّ٠مورب ماظؿلؾؿملّّ ،مأضّٕنب مظؽملممل مدسمملءم
( ٔ) االٍزبم آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ٍلٗ.٢
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اِّثّٕؼني ،موتعملؾقب ّ٢متلؾؿملقمملت ماٌالئغملهمل ،موادؽملّٓ مصغملّٕي ،مواعؽملّّ ماظعملّ٦ة مواظضملّٖم مظ ّ٨موظغملّ٢م
ربيب مازل .ّ١مضضملين مهومل مأغصملمملرك ،موأحؾؾين مبعملػملؾ ،ّ١موارسين مبعملّ٦ت،ّ١موأظؾلينمعّ٤م
بؾملمملئ ،ّ١مواطلين مع ّ٤مغّ٦رك ،موال مهّٕعين مع ّ٤مضّٕب .ّ١مأبضملّٓ مسين ماٌزملمملئنمل ،مواًّ٦ف،م
واظطملـؿملمملن.مأغعملّٔغّ٨معّ٤مدشملّ٦رماظغملّ٦اطنملماظلؾضملهمل،مواِّبّٕاجماالثينمسرملّٕ.مأبضملّٓغّ٨مسّ٤مضؾسملهملم
اظرملّٕ.محّٕرغّ٨معّ٤مضؿملّ٦دمحؾمملئّ٢ماٌّ٦ت.مالمهّٕعينمعّ٤مضّٕب.ّ١مدػملقينمضّٓماظرملّٕ،موأدّ٦ارم
اظطملسملنمل ،مودػمل ّٛماي ّ٠مسػمل ّ٧مرضمملب معظمللّٓي مػّٔا ماظضملمملٕ ،مواطؾّّ ماظرملّٕ ،موأبضملّٓ مسين ماظضملّ٦زم
واظظملعملّٕ ،مواي ّٜماظلؿمللمل ،موشظملّ٦ة ماًمملدّٕؼ ،ّ٤مودمملسهمل ماظطملسملنمل ،موأؼمملم ماظلّ٦ء ،مواٌزملمملئنملم
اظيتمهّٓثمؼبمطّ٢موضومل.ماعؽملقينمايؿملمملةماِّزظؿملهمل،موادعملينمعمملءمايؿملمملةماٌؽملضملّ٘،موأسؼملّٕم
ظ ّ٨م علؿّ٦دع ماظزملّٓضهمل ،مواعؽملقين ماي ّٜماظلضملؿملّٓ ،مواجضملػملينمعّٝمأخّ٦اغّ٨ماظؽملمملصّ٦رائؿملنيمطّ٨م
ؼغملّ٦غّ٦ا مبعملّٕب ،ّ٨موط ّ٨مؼطملّٕدّ٦ا مظ ّ٨مشّٕدمملً مػمملدئمملً ،موعضمل ّ٨مزوجيت موأبؽملمملئ ّ٨موتالعؿملّٔي،م
واجضمل ّ٢مذؿملكّ٦خيت معؾمملرطهملً مدون مأن مابؿضملّٓ مس ّ٤مغصملّٕ مأبؽملمملئّ٨مودؾملّٕمرالب.ّ٨مبؾملّٔاماظّٓسمملءم
واظزملالةماروّ٨مشظملّٕانماًشملمملؼمملمظّ٨موِّبّ٨موِّعّ٨موٌضملػملؼملّ٨موظّٖوجيتموِّبؽملمملئّ٨موتالعؿملّٔيم
وظغمل ّ٢ماِّغظملّٗ ماظيت مغؾملسملومل مبفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣موِّجػمل،ّ٥موادؿعملّٕمادّ٣معؽملّٓادمػؿملّ٨مداخّ٢م
ضػملّ٦بؾملممل ماظزملمملدضهمل مواٌظملضملؼملهمل مبمملإلميمملن .مغضمل ّ٣مظػملق ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣موحعملمملً مظػملق ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣موايّ٨م
اظضملصملؿمل ّ٣مؼّٖط ّ٨مط ّ٢مربيب مازل ،ّ٥موال مصبمملصؿملؾمل ،ّ٣موصبؼملضملؾمل ّ٣مهومل مربمملطمايؿملمملةماٌعملّٓس.م
ايؿملمملة متضملّٕصؽملممل ،موايؿملمملة متـعملظملؽملممل ،موايؿملمملة مظػملّٕجمملل ماظّٔؼ ّ٤مؼّٕذّٓوغؽملممل .مواي ّ٨مسّٖؼّٖ مؼبم
ععملمملع،ّ٥موؼّٖطّ٨مطّ٢ماظزملمملدضنيماظزملممليني .م
اعو مخبصقص ماظعيضي معومب مؼقحـومواٌلق م..مصفؿوموعـؾ معومػقمععروفمتعوررام
ظػذلة مزعـقي مؼب معـطؼي ماورذؾقؿ موضقاحقفو .موظؼد مجوء ماٌلق مإظب مؼفقومؼفوغومظؽلمؼؿؼؾؾم
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اظصؾوشي مسؾك مؼدها موؼب ماظؾدء مرصض مؼقحـو مرؾوشؿ ف موظؽـ مؼب ماظـفوؼي مأغصوع م عر مأشللم
ورؾغماٌلق اموضدمطونمشلذهماظصؾوش يمأػؿقؿفوماظيػقتقيمواالجؿؿوسقيمبوظـلؾيمظؾؿلق (  .)1م
ػًىد اننبً حيٍى (ع)

( )2

م

بّٕخؿملمملم(عّ٤مصّٕضهملماآلؼلؽملؿملني) م
زطّٕؼمملم(ع)ممممممممممممممممم ممممممممممممممغرمل ظملّ٨مأوماظؿملرملمملعمأوماظؿملزملمملبمملت م
ممممممممممممممضبؿملّ٧م(ع)مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممماغؾملّٕ م
ػؽملّٓانمممذمملرات م -مبؾملّٕام م -مإرػؿملؼملمملتمػؿمل ّ٨م -ممإغزملمملبممممدمملمم -مأغؾملّٕمزؼّ٦اممممممذمملر م
ذطّٕمأغـّ٧ممممممممممذطّٕممممأغـّ٧مممممممممممممممذطّٕمذطّٕمأغـّ٧مذطّٕ م
تّ٦أعمملنممممممممممممتّ٦أعمملنممم ممممممممممممممممممتّ٦أم م
ان ماظـ مابـماالربعي مواظلؿ مسوعومضبقكمؼقحـو (عؾوركمازلف)مضوممبعددمطؾرلمعـم
اٌعفزاتمدالظيمسؾكمغؾقةمػذاماظـ ماٌؾوركمومضدموردتمػذهماٌعفزاتمبشؽؾمواض مؼبم
اظؽؿىماٌـدائقفماٌؼدديمومعـفو :م
نبً ادلندائٍت

ؼعدماظـ مؼفقومربقلماٌـدائقيمبعدماغدثورػوامصؼدماضـعمطـرلًامعـماٌرتدؼـماٌـدائق م
بوظعقدةمإظبم دؼـفؿماظؼقؼؿ.موبعدمأنمأردكمؼفقومدسوئؿماظدؼـماٌـدائلمورؾؼمتعوظقؿمتقضػمعـم
وضؿفو موحؿك ماآلن ماظؿؾشرل مبوظدؼوغي ماٌـدائقيا موذظؽ مالطؿؿول مأحؽوم ماٌـدائقي موغصقرفوم
اٌؼدديمبقادطيمآخرمأغؾقوئفومؼفقو.موشداموصؼ وًمظؾشرؼعيمانمعـمطبرجمعـماظدؼـماٌـدائلم
وؼعؿـؼ مدؼـوً مآخر مؼؾبعد معرتداً معو رضوًا موبوظؿوظلمالمصبقزمذرسوًمرجقسفماظقفمبليمحولمعـم
ا حقالاموػذهمايوظيمضرؼؾيمعـمعػفقمماظردةمؼبماظدؼـماإلديعل .م
(ٔ) االٍزبم آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ٍلٗ.٢
(ٕ) ربه٣ـ اُٖبثئخ أُ٘لائ ٕٞ٤اُؼوة اُجبئلح ،ػجل اُلزبػ اُي٤ٛو ،ٔٛ ،١ثـلاك.ٔ21ٖ ،
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((ادلزتد ،كًب جبء يف نصىص انكنشا ربب اطرتانٍب))
(اذامارتّٓماحّٓمعؽملغملّ٣مسّ٤مامي مملغّ٥مواغزملّٕفمسّ٤مذّٕؼضملهملمربّ٥كبمصالمتؿكػملّ٦امسؽملّ٥موحمملوظّ٦ام
ان متضملؿملّٓوا ماالميمملن مإظب م ضػملؾ،ّ٥ماذامارتّٓمػّ٦مسّ٤ماميمملغّ٥مظػملؼملّٕةماظـمملغؿملهملموجؽملّّمإظب ماظرملّٕمصالم
تزملّٓوامسؽملّ٥موحمملوظّ٦امانمتؽملعملّٔوهمعّ٤مخشملؿملؽؿ،ّ٥ماذامارتّٓمػّ٦مسّ٤مدؼؽملّ٥مظػملؼملّٕةماظـمملظـهملموجؽملّّم
ظػملرملّٕمصالمتذلطّ٦هموذفملغّ٥موحمملوظّ٦امانمتضملؿملّٓوهماظؿملغمل،ّ٣مخّٔوامبّ٥مإظب مبمملبمبؿملوملماٌؽملّٓامودسّ٦هم
ؼلؼملّٝماظذلاتؿملّ٢موادسؿملهملماظزملالةمواتّٕطّ٦همؼعملّٕأمؼبمطؿنملماظرملّٕؼضملهملمواٌكشملّ٦رمملتماظّٓؼؽملؿملهملمظغملّ٨م
ؼػملنيمضػملؾّ٥موؼلؿسملّ٨ءمبؾملّٓاؼهملماظؽملّ٦ر،مإنمبّٓامؼزملطملّ٨مواغشملػملّ٠مؼرملؾملّٓمورجّٝماخرلاًمتمملئؾمملًمإظبم
احسملمملنماالميمملنمصمملحؾّ٦همواتّٕطّ٦همؼمملخّٔمعغملمملغّ٥ماظلمملبّ٠مبؿملؽملغملّ٣موالمتػملضملؽملّ٦همًشملؿملؽؿ،ّ٥موظغملؽملّ٥م
اذا محؽبّٕؽبن مومتمملغ ّٝمس ّ٤ماالصطملمملءموإظب ماظرملؾملمملدةمواظّٕجّ٦عمإظب مدؼؽملّ٥مصمملضػملضملّ٦همعّ٤مودشملغملّ٣مطؼملمملم
تعملػملضملّ٦نمغؾؿهملمدؿملؽهملمظؿملعملؿّ٢مػّ٦مذّٕمضؿػملهملمعّ٤مضؾّ٢ماظلػملشملهملموعّ٤مثّ٣مؼػملعملّ٧مبمملظؽملمملرماٌؿعملّٓة).م م
وعـذمأنمرصعمآمغؾقفمؼفقومإظبمزلوئفماظؿزامماٌـدائققنموطفـؿفؿمبوظعؿؾموصؼماظؼقاسدم
اظؿش رؼعقيمواظػؼفقيماظ ماخؿطفومؼفقوامواظلرلمسؾكمػديمدـؿفمودـيمعـمدؾؼفمعـمأغؾقوءم
اٌـدائقي :مآدم م(طدلا مضدعوؼو)ا موذقٌ م(ذقؿؾ مبر مآدم)امودومم(ذقممبرمغقح)اموشدرؼسم
(دغوغقخً)اماٌؿؿـؾيمبلضقاشلؿموأصعوشلؿماظ مدوغفوماظـ مؼفقومؼبمطؿوبفم(دراذومإدمؼفقو).م
وطون معـ مدـي ماظـ م ؼفقوا ماظ مؼطؾؼفو مطؾ معـدائلا ماطؿلوؤه مبو بقض معـ ماظـقوبم
(اظردؿو)اموٕمؼرتدكبمشرلما بقضمعـذموالدتفمحؿكمرعقدهمإظبمسوٕماظـقراموػقموصؼماٌعؿؼدم
اٌـدائلمعومارتداهمطؾمعـمدؾؼمؼفقومعـمأغؾقوءماٌـدائق اموطؾماٌـدائق معـمبعده .م
ووصؼوً مٌو مجوء مؼب مطؿوب م(حران مطقؼـو)ا مصؼد مطون مؼفقو مغؾقوًموردقالًاموؼبماٌـدائقيم
تع مطؾؿي مردقل م(ذؾقفو) :ماغف معردؾ مبلعر مآ ممبفؿي مخوري مربددةا موػذا ماظؿػلرلم
اٌـدائلمٌعـكمردقلمعغوؼرمظؾؿػلرلماإلديعلماظذيمؼـصمسؾكمأنماظردقلمػقمعـمؼقحلم
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ظفمآموؼلعرهمبؿؾؾقغماظردوظي.مصصػيماظردقلمظقفقومؼبماٌـدائقيمالمتع مأغفمبعٌمبردوظيام
وإ ومػلمػـوممبعـكماغفمردقلمإلسودةمبـوءماظدؼـماٌـدائلموعـؼذاًمالتؾوسف .م
ٌهٍب وانظٍد ادلظٍح

ظدىماظؾوحـ ماٌـدائق مطـرلمعـماالسذلاضوتمسؾكمعوموردمؼبماظعفدماىدؼدمحقلم
اظعيضيمب مغؾقفؿمؼفقومواظلقدماٌلق اموخوريمحقلمضصيمعؼؿؾمؼقحـومبؼطعمرأدفمبلعرم
ػرلودسامصرلونماغفومشرلمرقققيام نمؼفقومسوشم –موصؼمععؿؼدػؿم –مأطـرمعـمأربع م
دـيمأنىمخيشلومأوالدمسدؼدؼـامثؿمرصعفمآمإظقفمصفقمحلمؼبماظلؿوء.موطذظؽمحقلم
تؾشرلهمبؼدومماظلقدماٌلق امحقٌمؼرونمأنمؼفقومػقمروحىماظردوظيامواغفمٕمؼردؾمأبداًم
ظؾؿؾشرلمبؼدومماظ لقدماٌلق اماظذيمؼعدوغفمذبردمذكصمعؼدسم غفمغولماظصؾوشيمسؾكم
ؼدمؼفقو.مطؿوماغفؿمؼعؾؼقنمأػؿقيمطؾرلةمحقلماظؿؿوثؾمب مذكصقيمؼفقوموذكصقيماٌلق ام
وتشوبف مدسقتقفؿو موأسؿوشلؿو مؼب ماٌعفزات موؼب ماظؿعؿقدا موؼلؿشفدون مسؾك مذظؽ مبوظؼقلم
حبؼقؼيمإدسوءمػرلودس:مبونمسقلكمروحىماظؿعؿقد م واًقارقمعومػقمإالمؼقحـوماٌعؿدانم
اظذيمضطعمرأدفمثؿمضوممحقوًمعـمسوٕما عقات.موععمإضرارماٌـدائق مبقجقدماظشكصقؿ :م
ؼفقوموضرؼؾفمسقلكاموانمذظؽمحؼقؼيمواضعيمتـؾؿفوماظؽؿىماٌؼدديماٌـدائقيموخوريمطؿوبم
دراذو ماد مؼفقو مؼبمغصقرفاموظؽـفؿمؼعؿؼدونمبلنمطؾمعومؼدسقفماظعفد ماىدؼدمظشكصقيم
اظلقدماٌلق معـمأسؿولمعومػلمإالمأسؿولمغؾقفؿمؼفقومؼؾبفوغو.ممممم م
وتـقصر ماظعيضي معو مب مؼفقو مواظلقد ماٌلق موصؼ ماظعؼقدة ماٌـدائقي مبلغفؿو مسوذوم
عؿعوررؼـمؼبمصذلةمزعـقيمواحدةموضؿـمعـطؼيمجغراصقيمواحدة.موانماظلقدماٌلق مجوءمإظبم
ؼفقوموػقمسؾكمغفرما ردنم ظؽلمؼـولماظصؾوشياموؼبماظؾدءمرصضمؼقحـوم دؾوبمزبؿؾػيمسـم
ا دؾوب ماظ مأوردػو ماظعفد ماىدؼدا موظؽـ مؼب ماظـفوؼي ماغصوع مؼفقوم واعرمإشلقيمورقغم
اظلقدماٌلق مؼبمغفرما ردنماٌؼدديموذظؽمسـدعو:م (ػؾشملوملمردمملظهملمعّ٤مبؿملوملمأواثّٕمتعملّ٦ل:م
ؼممل مضبؿمل ّ٧مأصؾ ّٞماٌلؿملّّ .مأصؾطمل ّ٥مؼبمؼّٕدغممل،مواصضملّٓمض ظملهملماظؽملؾملّٕ،محؿملىملماظّٕوحممتـػملوملمؼبم
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غبمملعهمل مرزلومل مصػملؿملؾمملً مصّ٦ق مؼّٕدغممل موظّ٦قبغومل ماٌمملء مبفملظّ٦ان معؿضملّٓدة ،موضمملظومل مظرلدغممل :مأغوملم
ضّٓدؿين،موضّٓدوملمأبؽملمملئ،ّ٨مصمملٌمملءماىمملريماظّٔيماصشملؾّٞمبّ٥ماٌلؿملّّ،مأصؾّّمظّ٥معمملءـبمععملّٓدمملً،م
واًؾّٖ ماٌؾمملرك ماظّٔي متؽملمملوظ ّ٥مأصؾّّ مروحمملً مظػملعملّٓس ،مواٌمملء ماظّٔي مذّٕب معؽمل ّ٥مأضقّ٧م
ضّٕبممل غمملً) ،موؼّٕى ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مبفملن مػّٔه ماظزملؾمملشهمل مأو ماظؿضملؼملؿملّٓ مسػمل ّ٧مؼّٓ مؼؾملؿملممل مػ ّ٨معممل مأسشملّ٧م
ظػمللؿملّٓماٌلؿملّّمأػؼملؿملؿّ٥ماظالػّ٦تؿملهملمواالجؿؼملمملسؿملهمل،معّٝمأنمعمملمؼظملؾملّ٣معّ٤ماظؽملّٙماٌؽملّٓائّ٨ماظلمملبّ٠م
ػّ٦مأضّٕبمبغملـرلمظػملؼملضملؿعملّٓماٌلؿملقّ٨ممممملمؼظمللّٕهماٌؽملّٓائؿملّ٦ن،مبّ٢موتغملمملدمالمدبؿػملّٟمسّ٤مغّٙم
اظضملؾملّٓ ماىّٓؼّٓ :م((حؿملؽملؽّٔلب مجمملء مؼلّ٦ع مع ّ٤ماىػملؿمل ّ٢مإظب ماِّردن مإظب مؼّ٦حؽملمملمظؿملضملؿؼملّٓمعؽملّ٥م*م
وظغمل ّ٤مؼّ٦حؽملممل معؽملضمل ّ٥مضمملئالً :م(أغممل مربؿمملج مأن ماسؿؼملّٓ معؽمل ،ّ١موأغومل متفملت ّ٨مإظّ٨قب!) م* مصفملجمملبم
ؼلّ٦عموضممللمظ:ّ٥م(ازلّّماآلن،مِّغّ٥مػغملّٔامؼػملؿملّ٠مبؽملمملمأنمغغملؼملّ٢مطّ٢مبّٕقب).محؿملؽملؽّٔلبمزلّّمظّ٥م*م
صػملؼملممل ماسؿؼملّٓمؼلّ٦عمصضملّٓمظػملّ٦ضوملمعّ٤ماٌمملء،موإذاماظلؼملمملواتمضّٓماغ ظملؿقوملمظ،ّ٥مصّٕأىمروحمآم
غمملزالًمعـّ٢مغبمملعهملموآتؿملمملًمسػملؿمل))ّ٥م(عيت:م13/3م –م .)16م
وعع ماتػوق ماٌـدائق مععموضوئعماظعفدماىدؼدمبعؿودةمؼفقومظؾلقدماٌلق امالمندم
أي مذطر مؼب ماظـصقص ماٌـدائقي مسـ موالدة مأو مغشقء مأومععفزاتمأومرؾىمأومضقوعيماظلقدم
اٌلق  .موظؽـ ماظؿشوبف مؼب مدرلة ماي قوة موؼب مرؾقعي ماظردوظي ماظ مبشر مبفو مطؾ معـفؿوام
واذذلاطفؿو مبؿعؿقد ماظـوس مظؾؿقبيامادؿدسكمطؾمذظؽاموعـذمتؾؽما ؼومموحؿكماآلنامانم
تلؿؿرمطؿوبيمحبقثمودرادوتموضقوممجدظقوتمطـرلةمحقلماظعيضيماظروحقيمعومب مػذؼـم
اظـؾق  .م
م
م
م
م
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صباغة يهيا (املصبتا)
ؼعؿؼد ماٌـدائققن مبقجقد مص قارق مطؾرلة مذرسقي مورؼلقي مب مرؾوشؿفؿ(  )1موب م
اظعؿودة( )2مسـدماٌلققق امصوظصؾوشيماٌـدائقيمػلمرؼسماظدخقلمعـماظعوٕما رضلمإظبم
سوٕماظـقرماظلؿووي.مبقـؿوماٌعؿقدؼيمؼبماظدؼـماٌلققلمتع مإسينماظؿقبيمٌغػرةماًطوؼوام
وػلمتـؾعمعـمصؽرةماًيصمعـماًطقؽيمواظقالدةماىدؼدةامصوظعؿودةماٌلقققيمػلماٌقتم
ثؿماظؼقوممبقالدةمجدؼدةميقوةمجدؼدةمظؽؾمعـمؼعؿدمؼبماٌلق اموػذامعومتدلمسؾقفمردوظيم
اظؼدؼس مبقظس :م ((أغؿ ّ٣مسؽملّٓعممل متضملؼملّٓمت مؼب ماٌلؿملّّ مدؾبصؽملؿ ّ٣معضمل ّ٥موضؼملؿ ّ٣معضمل ّ٥مأؼسملمملً))م
(طّ٦ظّ٦د:ّ٨م.) 12/2موظّٔظّ١مصؾملؽملمملكمصّٕقمطؾرلمبنيماظزملؾمملشهملمواٌضملؼملّ٦دؼهمل.مصظملّ٨ماٌؽملّٓائؿملهملمؼؿّ٣م
صؾمملشهملماظشملظملّ٢مبضملّٓمأنمؼؾػملّٞمسؼملّٕهمثالثني مؼّ٦عمملً،معّٝماغّ٥مبؾملّٔاماظضملؼملّٕمٕمؼّٕتغملنملمأيمخشملؿملؽهملم
بضملّٓ .موؼ شملػمل ّ٠ماٌؿظملعملؾملّ٦ن مؼب ماظّٓؼ ّ٤ماٌؽملّٓائ( ّ٨اظؽملمملصّ٦رائؿملني) مسػمل ّ٧مرعملّ٦سماظؿضملؼملؿملّٓماٌلؿملقؿملهملم
ادّ٣م(عمملعؿملّٓو ثممل)مععملمملبّ٢ماالدّ٣ماآلراعّ٨مظػملزملؾمملشهمل(عزملؾّ٦تممل).موػّ٣مؼعملّ٦ظّ٦ن(:عزملؾّ٦تمملمضمملذؿملّ٘م
عمملعؿملّٓوثممل)،مأي:ماظزملؾمملشهملمأضّٓممعّ٤ماٌضملؼملّ٦دؼهمل .م
وبلؾىماظصؾوشيمؼلؿكماظـ مؼفقو:م(ؼفوغومعصؾوغو)مأيماظصوبغامحقٌمطونمؼصؾغم
بطرؼؼيمعـمدؾؼفمعـما غؾقوءاموؼؿؾقماآلؼوتمذاتفوماظ مطوغقامؼؿؾقغفوامواظ مالزالمؼؿؾقػوم
رجولماظدؼـماٌـدائلمأثـوءماظصؾوشياموأػؿمعومؼردده:م(رؾقًمإمبصؾؿفمإدمآدم)موتع :م
اصشملؾطملومل مبزملؾمملشهمل مآدم ،مممممل مؼّٓل مسػمل ّ٧مضّٓم مرعملّٗ ماظزملؾمملشهمل مؼب ماظّٓؼمملغهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل .موأؼسملمملًم
بلؾنمل ماظزملؾمملشهمل مأو ماظؿشملؾملّٕ مبمملٌمملء مأرػمل ّ٠مبضمل ّٚماظّٓاردني مظػملؼملضملؿعملّٓات ماٌؽملّٓائؿملهمل مادّ٣م
(ٔ ) االٕطجبؽ :أ ٝاُٖجـخ ،رؼ٘ ٢اُؼٔبكح ك ٢أُبءٕٝ ،لخ اُٖجبؿخ كه٤وخ اُزؼج٤و ٘ٛب ،كؼ٘لٓب
ُ ٣ـطٌّ اُضٞة كٓ ٢بء اُٖجبؿخ  ٌٕٞ٣ثِٝ ،ٕٞػ٘لٓب ٣قوط ٌٕٞ٣ ،ىا٤ٛبً ثِ ٕٞآفوٌٛٝ ،نا
اإلَٗبٕ ٖٓٝ .أُؼوٝف إٔ ٛو ًٞاُزطٜو ثبُٔبء اٍزٔود ػِٙ ٠لبف األٜٗبه ُْٝ ،ر٘وطغ،
ٝهثٔب األهوة ٜٓ٘ب ُِطو ًٞأُ٘لائ٤خ ٛ ٢ٛو ًٞاإلُ٤ٓ ٚضوا ك ٢اُيهكّز٤خ.
ػٔل اُْقٔ أ ١ؿَِّ ٚثٔبء أُؼٔٞك٣خٜ٘ٓٝ ،ب رؼٔل ٝاػزٔلٝ ،إِٜٔب آهآٖٓ ٢
(ٕ) اُؼٔبكحّ ٖٓ :
اُؼٔل أ ١اُجَِ.
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(اٌطملؿلػملهمل) مسػمل ّ٧ماٌؽملّٓائؿملني ،موؼضملؿعملّٓ مػقملالء مبفملن معممل مورد مؼب ماظذلاث ماظّٓؼين ماٌؽملّٓائ ّ٨مسّ٤م
اظؽمليبمؼؾملؿملمملموغرملمملت ّ٥م وتػملعملؿملّ٥ماِّجبّٓؼهملموسػملّ٦مماظغملؿمملبمواظؿظملعملّ٥مبمملظّٓؼّ٤مؼبمعؽملشملعملهملمبضملؿملّٓةمسّ٤م
أورذػملؿمل،ّ٣مضؿملّ٢مإغؾملممل:م(جؾّ٢مبّٕوانماِّبؿمل،)ّٚمرمبمملمطمملغوملمواحّٓةمعّ٤مإٌّتظملضملمملتماحملؿملشملهملم
مبؽملشملعملهمل مضؼملّٕان مضّٕب ماظؾقّٕ ماٌؿملومل محؿملىمل مطمملغومل متعملؿمل ّ٣معبمملسهمل م(االدؿملؽملؿملني)مأوماٌطملؿلػملهمل،م
وؼعملّ٦لمآخّٕونمرمبمملمطمملنمػّٔاماىؾّ٢معّ٤معؽملمملرّ٠متضملؾّٓماظزملمملبؽهملمايّٕاغؿملني .م
ا دقـققنمأومعغؿلؾيماظصؾوح:مػؿمصرضيمؼفقدؼيمطوغًمرؼقسماالشؿلولمأػؿماظشعوئرم
ؼب مسؼقدتفو .مصؽوغقا مؼؼقعقن مبوالشؿلول مضؾؾ مطؾمريةاموضؾؾماظـطؼمبلدؿ ماإلظفاموؼعؿؼدم
طـرلونمبونمؼقحـوماٌعؿدانمطونمععؾؿفؿمأومواحداًمعـفؿمأوماغفمسؾكما ضؾمالزعفؿمظػذلة.م
وعـماظؾوحـ معـمسلؾمبفذهماظطوئػيمأؼضوًماظلقدماٌلق مغػلف( )1امحبفيماغفمتعؿقبدمسؾكم
ؼدمؼقحـوموصؼمػذهماظطؼقسممتوعوًماظ متـصمسؾكمأنمإغلوغوًمؼعؿدمإغلوغوً.موػـوكمعـمؼؼقلم
بلن مأرقل ماظدؼوغي ماٌـدائقي متعقد مظػرضي ماٌغؿلؾيا موأن مؼقحـو ماٌعؿدان مطون مؼذلأسمػذهم
اظػرضي(  .)2م وضدمزؾًمبؼوؼومعـمصرضيماٌغؿلؾيمعقجقدةموتؼقممبطؼقدفومحؿكماظؼرنماظـوظٌم
اٌقيدي .م
وفاة الييب يهيا يهاىا
المؼمعـماٌـدائققنمبوظؼصيماظقاردةمؼبماظعفدماىدؼدم(عرضس:م17/16م –م)29محقلم
ضؿؾ مػرلودس مظؾـ مؼفقو مبلؾى مععورضؿف مزواجفمعـمأرعؾيمأخقفاموؼعدوغفومبدونمأيم
دـد متورطب ل مأو مدؼ ا موبوٌؼوبؾ مصونمظؾؿـدائق مرواؼيمأخرىموردتمؼبمطؿوبفؿماٌؼدسم
(طـزامربو)متؼقلمبونمروحمؼفقومشودرتمجلدهمبلعرمربفمورعدتمبؾدماظـقر( .)3مطؿومأطدم
طؿوب مدراذو مإد مؼفقو :مأن مؼفقو مٕ مؼؾبؼؿؾ موإ و مسرج مإظب مماظلؿوءامبرصؼيمأضدسماٌيئؽيم
ا ثري ماظعظقؿ م(عـدادػققبل)ا ماظذي مزفر مظف مبشؽؾ مرػؾ مسؿره مثيثمدـقاتمورؾىمعـفم
(ٔ ) ٛوٌ اُؼٔبكح أ ٝاُزط٤ٜو أُزٌوه ك ٢أَُ٤ؾ٤خ رؾ ٍٞثؼل اَُ٤ل أَُ٤ؼ ُٔوح ٝاؽلح ك ٢ؽ٤بح
اإلَٗبٕٝ ،هل اثزلع مُي ث ٌُٞاُوٍ ،ٍٞثؼل ه ُٚٞاُْ٤ٜو( :ا ٕ٥رؾوهٗب ٖٓ اُ٘بٓ.)ًٞ
(ٕ ) هاعغ ًزبة :اُلوهخ أُ٘لائ٤خ٘ٛ ،وٛ ،ٕٞ٤ٗٞ٣ ١جغ ك ٢ثبه ٌ٣ػبّ .ٔ112
(ٖ) هاعغ ٕٗٔ :ؼٞك ٣ؾ ٠٤اُ ٠ثِل اُ٘ٞهً ٖٓ ،زبة ً٘يا هثب – .ٖ٤ٔ٣
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اظصؾوشيامومبفردمانمٌسمؼدهمهررتمغػلفمعـماىلداموهقلمإظب معيكمروػرمبؼدرةم
ايل ماظعظقؿ مورعد مإظب م بورئفا موػذه ماٌعفزة مجعؾً معبقع ماٌيئؽي موا ثرؼ مؼدرطقنم
عدى مضدادؿف مصطؾؾقا معـف مأنمؼذطرػؿمأعومماًوظؼمخبرلمظرلضكمسـفؿ.موؼعؿؼدماٌـدائققنم
بلنموصوةمؼفقومطوغًمؼبمصؾلط معومب مأسقامم28م –م30معقيدؼي .م
وؼبمح مٕمؼردمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمأيمذلءمسـمغفوؼيمحقوةماظـ مضبقكامجوءمؼبم
اظذلاث ماإلديعل ماٌـؼقل مسـ ماظرواؼوت ماإلدرائقؾقي ماغف مضؿؾ معـ مخيل مضصيمتشوبفمضصيم
اظعفد ماىدؼد .موادؿػود ماٌـدائق قن معـ مػذه ماظؼصي مظقدلػـقا مأن مؼفقو مأو مؼقحـو مٕ مؼؽـم
ؼفقدؼوً مبؾ معـدائقوًا م ن مؼقحـو مطون مؼؼقل مشلرلودس :م(ال مضب ّ٢مأن متغملّ٦ن مظ ّ١ماعّٕأةم
أخؿمل . )ّ١موؼب محول مأن ماظشرؼعي ماظقفقدؼي مال ممتـع مزواج ما خ معـ مأرعؾي مأخقف مبؾ مهؾذم
ذظؽاموانماظشرائعماٌـدائقيمهرممزواجماظرجؾمبزوجيمأخقفماٌؿقصكامصونمؼفقومطونمؼطؾؼم
اظشرؼعيماٌـدائقيموظقسماظقفقدؼي.مطؿومؼعؿؼدماٌـدائققنمبلنمعوموردمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمسـم
اظلقدماٌلق معـماغفمعومضؿؾموإ ومذؾفمشلؿامػقمأضربمٌقتمؼفقوامربووظ مبذظؽماإلذورةم
وظقمذبوزاًمبلنمطؾمعومضقؾمسـماظلقدماٌلق مطبصماظـ مؼفقو .م
م
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حييى بً زكريا
ف ـي املعتق ـ ـدات اإلشـ ـ ـالمي ـ ـ ـ ـ ـة
هبًُ يف اٌموآْ اٌىوَُ:
ػقمأحدما غؾقوءماظذيمضبظقنمبؼددقيمؼبمطوصيماظدؼوغوتاموظؽـفمؼبماإلديممضبظكم
بلسؾكمعراتىماظؼددقيمطـ معـمظدنمآ :م(عؾبزملؽبّٓىبضمملًمبكبغملَػملكبؼملؽبهمللبمعىبّ٤ؽبماظػملّّ٥كبموؽبدؽبؿملىبّٓاًموؽبحؽبزملؾبّ٦راًموؽبغؽبؾكبؿملقبمملًم
عىبّ٤ؽب ماظزملمبمملكبظقكبنيؽب) م (آل مسؿران :م .) 39موؼؼقل مابـ مطـرل مؼب متػلرله :م((دؿملّٓاً :مأي مدؿملّٓاً مؼبم
اظضملػملّ٣مواظضملؾمملدة،مأومؼبمخؾبػملعملّ٥مودؼؽمل،ّ٥مأوماظّٔيمالمؼطملػملؾّ٥ماظطملسملنمل))اموحصقراً:م((اظشملؾملمملرةم
واظضملظملهملموغصملمملصهملماظعملػملنمل))( . )1موضولماظؼوضلمسقوضمؼبمطؿوبم(اظشػوء):م((أنمحزملّ٦راًمعضملؽملمملهم
عضملزملّ٦م مع ّ٤ماظّٔغّ٦ب ،مأي مال مؼفملتؿملؾملممل ،مطفملغ ّ٥مربزملّ٦راً مسؽملؾملممل ،موضؿمل ّ٢معمملغضملمملً مغظملل ّ٥معّ٤م
اظرملؾملّ٦ات)) .موؼبمبعضماظؿػودرلمأنمحصقراً:م(اظّٔيمالمؼفملتّ٨ماظؽمللمملء) اموظؽـمابـمعلعقدم
واظلدي موابـ مسؾوس موابـ مجؾرل موضؿودة موسطوء موأبق ماظشعـوء موايلـ موابـ مزؼد مضوظقا:م
(ايزملّ٦رمػّ٦ماظّٔيمؼغمل ّٟمسّ٤ماظؽمللمملءموالمؼعملّٕبؾملّ٤معّٝماظعملّٓرة)(  .)2م
وضد مبدأ ممتقز مضبقكمعـميظيمتؽقؼـفمحقٌمبشرمآمبفمواظدهماظـ مزطرؼو :م(ؼؽبمملم
زؽبطَِّٕؼمبمملمإِغمبمملمغؾبؾؽبرملىبّٕؾبكَمبكبطملؾبػملَمملمٍمادؿبؼملؾبّ٥ؾبمؼؽبقؿبؿملؽبّ٧مظَّ٣ؿبمغؽبفؿبضملؽبّ٢مظَّّ٥ؾبمعكبّ٤مضَؾؿبّ٢ؾبمدؽبؼملكبؿملقبمملً)م(عرؼؿ:م)3 ()7امممومؼدلم
سؾكمتؽرؼؿمخوصمعـمآامصفقماظذيمزلقبوهمبفذاماالدؿم(ضبؿمل )ّ٧امإضوصيمظؽقغفمؼـػردمبفم
سـ مطؾ معـ مدؾؼف معـ ماظؾشرا مصقققك مادؿ مجدؼد مٕ مؼعرصف ماظـوس معـمضؾؾ.موػذاماالدؿم
عشؿؼمعـمايقوةمصقفمبشورةمأخرىممبضؿقنمععـوه:ماغفمدقعقشمحؿكمؼؾؾغمأذدهموؼمديم
(ٔ) رلَ٤و اُووإٓ اُؼظ ،ْ٤أث ٢اُللاء أٍبػ َ٤ثٖ ًض٤و.ٖٗٔ/ٔ :
(ٕ) اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ،اإلٓبّ اُووٛج.ٗ2 :ٗ/ٕ :٢
(ٖ ) ٞ٣هك اٗغُٞ َ٤هب هٖخ ٓٔبصِخ كٜ٤ب :ػوْ ىٝعخ ىًو٣بٝ ،رجْ٤و أُالئٌخ ُيًو٣ب ثُٔٞل ٣ؾ.٠٤
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ردوظؿفماظلؿووؼيمظؼقعف.موؼؼقلمأرقوبماظؿػودرلمؼبمادؿمضبقكمأذقوءمطـرلةامعـفو:مضولم
ضؿودة:م((زلّ٨مبؿملقؿملّ٧مِّنمآمتضملمملظب مأحؿملمملهمبمملإلميمملنمواظؽملؾّ٦ة)) .موضولمعؼوتؾ:ماذؿؼمازلفم
عـمادؿمآمتعوظب م (حل)مصلؿلقبمضبقك.موؼبمتػلرلمآخر:ماغفمزللمبقققكم نمآمتعوظبم
أحقومبفماظـوسمبوشلدى.موضقؾ:م غفمأحقومأعفماظ مطوغًمسوضرًا .م
ووصؼوًمظؾؼرآنماظؽرؼؿمصونمضبق كمٕمؼعشمرػقظؿفمطؾوضلماظـوسامصؼدمآتوهمآمايؽؿم
أيماظعؾؿموايؽؿيموػقمر اموٌومشدامعمػيًمطُؾػمبوظـؾقة:م(ؼؽبمملمؼؽبقؿبؿملؽبّ٧مخؾبّٔكبماظْغملكبؿؽبمملبؽبمبكبعملُّ٦مبةلبم
وؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبماظْقؾبغملّْ٣ؽبمصؽبؾكبؿملقبمملً)م(عرؼؿ:م.) 12مؼؼقلمابـمطـرلمؼبمتػلرله:م((آتمملهمايغملؼملهملمصؾؿملمملًمصغملمملنم
صّٔاً مؼب مزاده ،مطؼملممل مطمملن مصّٔاًمؼبمازلّ٥موعؿملالده.مصممليغملؼملهملمتفملتّ٨معؿفملخّٕة،موظغملّ٤مضبؿملّ٧مضّٓم
زوقبدمبؾملمملمصؾؿملمملً)) .مورويمسـمععؿرماغفمضول:م ((ضممللماظزملؾؿملمملنمظؿملقؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼممل،ماذػنملمبؽملمملم
غػملضملنمل،مصعملممللمضبؿمل:ّ٧معمملمظػملضملنملمخؾبػملعملؽملممل)) .م
وعـقف مآ مايـون(  )1م أي ماظرغبي مواظشػؼي مواةؾيا موزطّوه مسؾك مضقعف مبوظؿؼك موبرم
اظقاظدؼـ :م( وؽبحؽبؽملؽبمملغمملً معىب ّ٤مظَّّٓؾبغمبمملموؽبزؽبطَمملةًموؽبطَمملنؽبمتؽبعملكبؿملقبمملً موؽببؽبّٕقباًمبكبّ٦ؽباظكبّٓؽبؼؿبّ٥كبموؽبظَّ٣ؿبمؼؽبغملُّ٤مجؽبؾمبمملراًمسؽبزملكبؿملقبمملً)م
(عرؼؿ:م13م –م) 14امؼؼقلمابـمطـرل:م ((وآتمملهمايؽملمملنمػؾهملمظّٓؼؽملّ٥مالمؼؿغملػملظملّ٥موالمؼؿضملػملؼمل،ّ٥م
إمنمملمػّ٦معشملؾّ٦عمسػملؿملّ٥موعشملؾّ٦عمب. ))ّ٥موادؿؾؼمآمحقوةمضبقكمبوظليممسؾقفمؼبمأدقموأحرجم
ثيثمربطوتمؼبموجقدما غلون:م﴿ وؽبدؽبػملَمملمفبمسؽبػملَؿملؿبّ٥كبمؼؽبّ٦ؿبمؽبموؾبظكبّٓؽبموؽبؼؽبّ٦ؿبمؽبمؼؽبؼملؾبّ٦تؾبموؽبؼؽبّ٦ؿبمؽبمؼؾبؾؿبضملؽبىملؾبمحؽبؿملقبمملً﴾م
(عرؼؿ :م) 15ا موورد مؼب متػلرل مػذه ماآلؼي :م ((أي مظ ّ٥ماِّعمملن مؼب مػّٔه ماِّغبمملل ماظـالثهمل،م
صكزملّ٥مآمبمملظلالممسػملؿمل. ))ّ٥مصػلمحقوةما غلونمأرعىمعومؼؽقنمػلمتؾؽماٌقاضػماظـيثام
صنذامطونمربوروًمصقفومبليممآمصوغفمعـماظلعداءمحؼوً.موروىمدعقدمبـمأبلمسروبيمسـم
ضؿودةا مأن مايلـ مضول :مإن مضبقك موسقلك مسؾقفؿو ماظليما ماظؿؼقوا مصؼول مظف مسقلك:م
(ٔ ) اٍْ ٞ٣ؽ٘ب اُن٣ ١طِن ػِ٣ ٠ؾ ٠٤ك ٢اُؼٜل اُغل٣ل ٖٓ اُؾ٘بٕٓ ٖٓ ٞٛٝ ،وطؼ٢ٛٝ )ٞ٣( :ٖ٤
((ٝ .)ٜٙٞ٣ؽ٘ب)  ٢ٛاُؾ٘بٕ ،أ( ١اُوة ٣ؾٖ)َ٤ُ ٢ٛٝ ،ذ ٖٓ اُؾ٤بح ً٤ؾ.٠٤
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ادؿغػر مظل مصلغً مخرل مع ا مصؼول مضبقك :مأغً مخرل مع ا مصؼول مسقلك مظقققك مسؾقفم
اظليم:مأغًمخ رلمع امدؾّؿًمسؾكمغػللمودؾّؿمآمسؾقؽ.ممم م
وممومؼلؿػودمعـمضصيماظـ مضبقكمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿماغفموظدم بقؼفممبعفزةمخورضيم
ظؾطؾقعيماظؾشرؼيامصؼدمطونمأبقهمذقكوًمطؾرلاًموأعفمسفقزاًمسوضراًاموظؽـفومظقلًماٌعفزةم
ا وظبم –موصؼوًمظؾؼرآنماظؽرؼؿم –م وظـمتؽقنما خرلةامصؼدمأنىمإبراػقؿمعـمضؾؾموضدمبؾغم
َسملقكبغملَوملؿبمصَؾؽبرملمبّٕؿبغؽبمملػؽبمملمبكبكملِدؿبقؽبمملقؽبموؽبعكبّ٤م
عـماظؽدلمسؿقوًمواعرأتفمسفقزمطؾرلة :م﴿ وؽباعؿبّٕؽبأَتؾبّ٥ؾبمضَـملئكبؼملؽبهملٌمص ؽب
وؽبرؽباء مإِدؿبقؽبمملقؽب مؼؽبضملؿبعملُّ٦بؽب م ضَمملظَوملؿب مؼؽبممل موؽبؼؿبػملَؿؽب ّ٧مأَأَظكبّٓؾب موؽبأَغؽبمملْ مسؽبفؾبّ٦زفب موؽبػؽبذملّٔؽبا مبؽبضملؿبػملكب ّ٨مذؽب ؿبؿملكمملً مإِنمب مػؽبذملّٔؽبام
ظَرملؽبّ٨ؿبءفبمسؽبفكبؿملنملفب﴾ م(عرؼؿ:م 71م – م.) 72مودـفدمؼبمدقرةمعرؼؿماغفمبعدمبشورةمزطرؼومبقققكم
بشقبرماٌيكمعرؼؿممبعفزةمغبؾفومدونمأنمميللفومبشر:م﴿ضَممللؽبمإِغمبؼملؽبمملمأَغؽبمملمرؽبدؾبّ٦لؾبمرؽببىبّ١كبمظكبفملَػؽبنملؽبم
ظَّ١كب مشُػملَمملعمملً مزؽبطكبؿملقبمملً م ضَمملظَوملؿب مأَغمب ّ٧مؼؽبغملُّ٦نؾب مظكب ّ٨مشُػملَمملمفب موؽبظَّ٣ؿب مؼؽبؼملؿبلؽبلؿبؽملكب ّ٨مبؽبرملؽبّٕفب موؽبظَّ٣ؿب مأَكُ مبؽبطملكبؿملقبمملً مضَممللؽبم
طَّٔؽبظكبّ١كبمضَممللؽبمرؽببنبّ١كبمػؾبّ٦ؽبمسؽبػملَّ٨مبمػؽبؿملىبّ٤فبموؽبظكبؽملؽبفؿبضملؽبػملَّ٥ؾبمآؼؽبهملًمظكبػملؽملمبمملسِموؽبرؽبحؿبؼملؽبهملًمعىبؽملمبمملموؽبطَمملنؽبمأَعؿبّٕاًمعمبعملْسملكبؿملقبمملً﴾م(عرؼؿ:م
19م –م .)21م
وممومؼذطرمؼبمرواؼيماظؼرآنماظؽرؼؿمحقلماظـ مضبقكماغفمرشؿماظصػوتماظؽـرلةماظ م
أرؾؼفومسؾقفمصوغفمٕ مؼؿطرقمأبداًمظؼضقيمعؼؿؾفماٌذطقرةمؼبماظعفدماىدؼداموالمظؽقػقيمعقتفام
وتركمذظؽمؼبمرقوتماظغقى .م
حييى يف احلديث الصريف
تمطدمرقوحما حودؼٌماظشرؼػيمبلنمضبقكمبـمزطرؼومظقسمعؿػرداًمسؿـمدؾؼفمبلزلفم
صؼطا مبؾ مػق معؿػرد مسؿـ مدؾؼف موسؿـ متيه مبعدممارتؽوبفمأؼي مععصقيمأومخطقؽيامالمبؾم
حؿكماغفمٕمؼػؽرمبوٌعصقيمذبردمتػؽرلمأوماغفومخطرتمبؾوظف.مضولماإلعومماغبد:محدثـوم
سػونا محدثـو مغبودا مأغؾلغو مسؾل مبـمزؼدامسـمؼقدػمبـمعفرانامسـمابـمسؾوسامانم
ردقل مآ م (رؾك مآ مسؾقف موآظف مودؾؿ) مضول(( :عممل مع ّ٤مأحّٓ موؾبظكبّٓ مإال موضّٓ مأخشملفمل مأو مػّ٣قبم
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خبشملؿملؽهملمإالمضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕ ؼمملمصمملغّ٥مٕمؼؾملّ٣قبموٕمؼضملؼملّ٢مبؾملممل))( . )1موؼبمحدؼٌمآخر:محدثـوم
سػونامضول:محدثـومغبودمبـمدؾؿيامسـمسؾلمبـمزؼدامسـمؼقدػمبـمعفرانامسـمابـم
سؾوسامسـماظـ م(رؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿ)ماغفمضول:م((عمملمعّ٤مأحّٓلبمإالموضّٓمأخشملفمل،مأوم
ػّ٣قبمخبشملؿملؽهملمإالمضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼممل))( . )2موروىماغبدمسـمدعقدمبـماٌلقىمسـمسؾدمآمبـم
سؿرومبـماظعوصمضول:مضولمردقلمآم(رؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿ):م((المؼؽملؾطملّ٨مِّحّٓمأنم
ؼعملّ٦لمأغمملمخرلمعّ٤مضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼمملمعمملمػّ٣قبمخبشملؿملؽهملموالمسؼملػملؾملممل)) .م
وتدظـو مضصي ماإلدراء مواٌعراج مسؾك مأن مضبقك موسقلك مػؿو مابـو مخوظيا مصؼد مورد مؼبم
رقق ماظؾكوري مضؿـ محدؼ ٌ ماإلدراء ماظذي مرواه ماظصقوبل ماىؾقؾ معوظؽ مبـ مرعصعيم
ا غصوريمسـمردقلمآم(رؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿ)مأغف:م((حؿّ٧مإذامأتّ٧ماظلؼملمملءماظـمملغؿملهملم
صمملدؿظملؿّّ ،مضؿمل :ّ٢مع ّ٤مػّٔا؟ مضمملل :مجدلؼ ،ّ٢مضؿمل :ّ٢موع ّ٤معضملّ١؟ مضمملل :مربؼملّٓ ،مضؿمل :ّ٢موضّٓم
أرد ّ٢مإظؿملّ٥؟ مضمملل :مغضمل ،ّ٣مضؿمل :ّ٢معّٕحؾمملً مب ّ٥مصؽملضمل ّ٣ماجملّ٨ء مجمملء ،مصظملؿّّ .مصػملؼملمملمخػملزملوملمإذام
ضبؿمل ّ٧موسؿملل ،ّ٧موػؼملممل ماب ّ٤ماًمملظهمل .مضمملل :مػّٔا مضبؿمل ّ٧موسؿملل ّ٧مصلػملّ ّ٣مسػملؿملؾملؼملممل ،مصلػملؼملوملم
صّٕدا،مثّ٣مضمملال:معّٕحؾمملًمبمملِّخماظزملمملحلمواظؽمليبماظزملمملحل)) .م

 حيٗ ٜيف الرتاخ اإلضالو٘:ؼعد مضبقك مبـ مزطرؼو مؼب ماظذلاث ماإلديعلمبلغفماظشفقدمبـماظشفقداموضدماغؿشرتم
حقظف ماظؼصص مؼب مطؿى ماظؿور ؼخ ماإلديعل مطؿو مؼب ماظؾداؼي مواظـفوؼي مالبـ مطـرلا موطؿىم
اظذلاث ماظدؼ معـؾ مطؿى مضصص ما غؾقوءا موظؽـ مؼب معبقعفو متؿغؾى ماإلدرائقؾقوت مسؾكم
اظرواؼي ماٌقثؼيا مصققوتف مطؿو موردت مؼب ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مػل مإذورات موةوت مؼب مشوؼيم
االخؿصورام نماظؼرآنمظقسمطؿوبمرواؼوتمودرلاموعومأوردهمحقلماظـ مضبقكموشرلهمعـم
(ٔ ) ٝهك ٛنا اُؾل٣ش كً ٢زبة :هٖٔ األٗج٤بء ،أث ٢اُللاء أٍبػ َ٤ثٖ ًض٤و.٘٘ٓ :
(ٕ) أُٖ٘ق ،أث٤ّ ٢جخ.ٖٕ٘2ٕ :
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ا غؾقوءمأوما ضقامماظغوبرةمػقمظؾؿذطرلمو خذماظعدلةمواٌقسظيامشلذامىلماظرواةمواٌػلرونم
واٌمرخقن مؼب مردر ماإلديم مظؾذلاث ماظقفقدي ماظذي مٕ مؼؽـ مأعوعفؿ مشرله مظؾؾـوء محقلم
زبؿصراتمرواؼوتماظؼرآنماظؽرؼؿ.موظذظؽمندمأنماظذلاثماإلديعلمؼرددمطـرلاًممموموردمؼبم
اظعفد ماظؼدؼؿ محقل محقوة ماظـ مضبقكاموعـفو:ماغفمطونمطـرلماالغػرادمسـماظـوسمحقٌم
ؼلويمإظبم اظؼػورموؼردمضػوفما غفوراموؼلطؾمعـمورقما ذفورموجراداًموسليًمبرؼوًاموؼؾؾسم
طلوءمعـموبرماإلبؾ.موانمطؾمذظؽمطونمزبوصيمأنمؼرتؽىمذغؾوًمأومخطقؽي.مواغفمععمطؾم
اظؿؼشػمؼبمحقوتفمطونمؼؼقل:م(عؽبّ٤مأغضملّ٣معؽملّ١مؼمملمضبؿملّ٧؟).موؼبماظرواؼوتماإلديعقيماظؽـرلم
عـماظشقاػدمسؾكمزػدماظـ مضبقكموتـلؽفموبؽوئفمعـمخشقيمآامطؿومحػؾًمبوظعدؼدمعـم
اٌقاسظموايؽؿماٌـلقبيمإظقف .م
اخؿؾػًمرواؼوتماظذلاثماإلديعلمصقؿومإذامطونمزطرؼوموابـفمضبقكم(سؾقفؿوماظليم)م
ضدمعوتومأوماغفؿومضدمضؿيمطؿوموردمؼبماظؽؿوبماٌؼدسامظؽــومندمأنمععظؿماظرواؼوتمتؽررم
ضصصمعؼؿؾفؿوامصؿعمأنماظـصماظؼرآغلمالمؼشرلمظذظؽمأبداًمظؽـفمضدمتؽررمؼبماظؼرآنمذطرم
ضؿؾ مب مإدرائقؾ مظألغؾقوء مبغرل محؼ :م﴿وؽبضؾبِّٕبؽبوملؿب مسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؾبماظّٔىبظَّهملُموؽباظْؼملؽبلؿبغملَؽملؽبهملُموؽببؽبـملؤؾبوؿباْ مبكبطملؽبسملؽبنمللبم
عىبّ٤ؽبماظػملَّّ٥كبمذؽبظكبَّ١مبكبفملَغمبؾملؾبّ٣ؿبمطَمملغؾبّ٦اْمؼؽبغملْظملُّٕؾبونؽبمبكبـملؼؽبمملتكبماظػملَّّ٥كبموؽبؼؽبعملْؿؾبػملُّ٦نؽبماظؽملمبؾكبؿملىبنيؽبمبكبطملؽبؿملؿبِّٕماظْقؽبّ٠ىبمذؽبظكبَّ١مبكبؼملؽبمملمسؽبزملؽبّ٦اْم
ومبطَمملغؾبّ٦اْمؼؽبضملؿبؿؽبّٓؾبونؽب﴾ م(اظؾؼرة:م.) 61موظذظؽمصؼدمأؼدمضصصمضؿؾفؿومابـمطـرلمؼبمتورطبفم(اظؾداؼيم
واظـفوؼي) مبرواؼ ي مإدرائقؾقي مسـ موػى مبـ معـؾفا مطؿو مان ماٌمرخ ماظطدلي مذطر مؼب م(تورؼخم
اظردؾمواٌؾقك)مأن:م ((صلمملدمبينمإدّٕائؿملّ٢ماِّولمطمملنمبعملؿّ٢مزطّٕؼممل،موانمصلمملدػّ٣ماظـمملغّ٨م
طمملنمبعملؿّ٢مضبؿمل))ّ٧اموظؽـفمأضوف :م((وظؿملّٗمؼبمضؿػملؾملؼملمملمغّٙمثمملبومل)) .م
م
م
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وؼقجدمؼبماٌؽؿؾيماإلديعقيمطؿقىمؼؼدممصقفمابـمضقؿماىقزؼي متػلرلاًمظقروؼومضبقكم
اًؿسمإظبمب مإدرائقؾاموػل :م
مأنمتضملؾّٓوامآموالمترملّٕطّ٦امبّ٥مذؿملؽمملً .مم وانمآمؼفملعّٕطّ٣مبمملظزملالة،مصكملذامصػملؿملؿّ٣مصالمتػملؿظملؿّ٦ا .مموأعّٕطّ٣مبمملظزملؿملمملم .مموأعّٕطّ٣مبمملظزملّٓضهمل .مموأعّٕطّ٣مأنمتّٔطّٕوامآمتضملمملظب .مالصم ٛبني حيٗٔ ٜعٗط:ٜ
تقجد مسيضي مضقؼي موتؼورب مواض مو جقاغى معشذلطي مب محقوة ماظـؾق مضبقك مبـم
زطرؼوموسقلكمبـمعرؼؿمؼبماظذلاثماإلديعلامعـفو:م م
 ععفزة ماظقالدةا مصقالدة مضبقك مطوغً معـ مأبمروسـمؼبماظلـموعـمأممعلـيموسؼقؿ.م
وطوغًموالدةمسقلكمعـمأممصؼطمدونمأب .م
 رػقظي مخورج ماٌلظقفا معـ مآ مضبقك مسؼيً موحؽؿي موػق مر ا محؿك مشدا مأػيًم
يؿؾماظـؾقة.مأعومسقلكمصؼدمتؽؾؿموآتوهمآماظؽؿوبمواظـؾقةموػقمؼبماٌفد:م﴿صَفملَذؽبمملرؽبتؿبم
إِظَؿملؿبّ٥كبمضَمملظُّ٦امطَؿملؿبّٟؽبمغؾبغملَػملخملّ٣ؾبمعؽبّ٤مطَمملنؽبمصكبّ٨ماظْؼملؽبؾملؿبّٓكبمصؽبؾكبؿملقبمملً م مضَممللؽبمإِغىبّ٨مسؽبؾؿبّٓؾبماظػملَّّ٥كبمآتؽبمملغكبّ٨ؽبماظْغملكبؿؽبمملبؽبم
وؽبجؽبضملؽبػملَؽملكبّ٨مغؽبؾكبؿملقبمملً﴾م(عرؼؿ:م29م –م .)30م
 اظؿلؿقي :ماخؿو ر مآ مدؾقوغف مادؿ مضبقك مضؾؾ موالدتف موبؾّغفم بقف:م﴿ؼؽبمملمزؽبطَِّٕؼمبمملمإِغمبمملم
غؾبؾؽبرملىبّٕؾبكَمبكبطملؾبػملَمملمٍمادؿبؼملؾبّ٥ؾبمؼؽبقؿبؿملؽبّ٧مظَّ٣ؿبمغؽبفؿبضملؽبّ٢مظَّّ٥ؾبمعكبّ٤مضَؾؿبّ٢ؾبمدؽبؼملكبؿملقبمملً﴾ م(عرؼؿ:م.) 7مطذظؽمػقمعـم
اخؿور مادؿ ماظلقد ماٌلق موبؾّغفم عف:م﴿إِذؿبمضَمملظَوملكبماظْؼملؽبّ٩ئكبغملَهملُمؼؽبمملمعؽبّٕؿبؼؽبّ٣ؾبمإِنمبماظػملّّ٥ؽبمؼؾبؾؽبرملىبّٕؾبككبم
بكبغملَػملكبؼملؽبهمللبمعىبؽملؿبّ٥ؾبمادؿبؼملؾبّ٥ؾبماظْؼملؽبلكبؿملّّؾبمسكبؿمللؽبّ٧مابؿبّ٤ؾبمعؽبّٕؿبؼؽبّ٣ؽب﴾م(آلمسؿران:م .)45م
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 اظلؿملمملدةمواظّ٦جمملػهمل :مضضكمآمظقققكمأنمؼؽقنمدقداًموغؾقوًمعـماظصوي  :م﴿عؾبزملؽبّٓىبضمملًم
بكبغملَػملكبؼملؽبهمللبمعىبّ٤ؽبماظػملّّ٥كبموؽبدؽبؿملىبّٓاًموؽبحؽبزملؾبّ٦راًموؽبغؽبؾكبؿملقبمملًمعىبّ٤ؽبماظزملمبمملكبظقكبنيؽب﴾ م(آلمسؿران:م.)39مطؿومضضكم
ظعقلك مأن مؼؽقن موجقفوً موعـ ماٌؼرب مإظقف :م﴿ ؽبوجكبؿملؾملمملً مصكب ّ٨ماظّٓنبغؿبؿملؽبممل موؽباآلخكبّٕؽبةكب موؽبعكبّ٤ؽبم
اظْؼملؾبعملَّٕمببكبنيؽب﴾ م(آلمسؿران:م .)45م
 ديم مآا موجفمآمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمديعفمظقققك:م(ؼّ٦مموظّٓموؼّ٦ممميّ٦تموؼّ٦مم
ؼؾضملىملمحؿملمملً) .مؼبمح مانمسقلكمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمػقمعـموجفماظليممظـػلف:م(ؼّ٦مم
وظّٓتموؼّ٦ممأعّ٦تموؼّ٦ممأبضملىملمحؿملمملً) .موٕمؼقجفمآمدؾقوغفماظليممؼبماظؼرآنماظؽرؼؿم
إالمظقققكموسقلكمصؼط .م
ظؽـمؼؾؼكمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿم –م حقلماظؿؼوربمواظؿشوبفمب مػذؼـماظـؾق م –معومػقم
أطـر معـ مذظؽ مبؽـرلا مصؼد موردت مضصي معقظد مضبقك مبـ مزطرؼو معرت مؼبماظؼرآنماظؽرؼؿام
ا وظبمؼبمدقرةمآلمسؿرانمواظـوغقيمؼبمدقرةمعرؼؿ.موجوءتمععفزةمعقظدمضبقكمؼبمآلمسؿرانم
عؾوذرةًمبعدموالدةمعرؼؿمبشؽؾمرؾقعل.مأعومؼبمدقرةمعرؼؿمصؿلتلمضصيمعقظدمضبقكمضؾؾمعقظدم
سقلكاموتؾ مأنمطؾقفؿوموظدممبعفزةموإنمطوغًمزبؿؾػيامععمصرقمواحدمػقمأنماظؽيمم
ا ظذيمؼؿعؾؼمبقققكمجوءمبصقغيماظغوئىامؼبمح مطونماظؽيمماٌؿعؾؼمبعقلكمطونمرودراًم
سـفمبصقغيماٌؿؽؾؿ.مأعومرػوتمودفوؼومضبقكمصلـراػومالمدبؿؾػمسـمتؾؽماظ مضقؾًمأوم
اظ مدؿؼولمؼبمآؼوتمتوظقيمحبؼمسقلك .م
واآلن محون مدور ماظلمال ماٌػصؾلٌ :وذا مطؾ مػذا ماظؿـوشؿ مؼب ماظلرد ماظؼرآغل مب م
ضصؿقفؿو؟مػؾمػقم نمسقلكمضرؼىمظقققك؟مععمأنماظؼرآنماظؽرؼؿمٕمؼشرمأبداًم يمرؾيم
ضربكمبقـفؿو.مؼضوفمإظبم ذظؽمانمدسقةمضبقكمطوغًمعؿزاعـيمععمدسقةمسقلكامواغفؿومضدم
بشقبرامؼبماظقضًمذاتفامصؿوماظلرمؼبمػذاماظؿزاعـمواظؿطوبؼمبقـفؿو؟مطؿومأنمعومجوءمبفماظؼرآنم
اظؽرؼؿمعـمأور وفموعومعقزمبفمعـمتؽرؼؿموتؼدؼسمظؽيماظـؾق مصبعؾـومغعؿؼدمأنمأيمرػيم
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حدػؿو متـطؾؼ مسؾك ماآلخر ممتوعوً .مصفؾ مطون ما عر مذبرد متقاصؼ موتزاعـ؟ مأم مػؿو مغؾقونم
اذذلطومؼبمردوظيمواحدة؟مأوماغفؿومردوظؿونمضوممبفؿومغ مواحد؟موػؾمطونمػرلودسمسؾكم
حؼ مح ماذؿؾف مسؾقف مأعرػؿوا موٕ مؼؿؿؽ ـ معـ ماظؿؿققز مصكؾط مبقـفؿو مطؿو مجوء مؼبماظعفدم
اىدؼد:م ((ؼبمذظّ١ماظّ٦ضوملمزلّٝمػرلودسمرئؿملّٗماظّٕبّٝمخدلمؼلّ٦عم*مصعملممللمظطملػملؼملمملغ:ّ٥مػّٔام
ػّ٦مؼّ٦حؽملمملماٌضملؼملّٓانمضّٓمضمملممعّ٤ماِّعّ٦ات!موظّٔظّ١متضملؼملّ٢مبّ٥ماظعملّ٦ات))م(ع :م1/14م –م .)2م
 حييى يف تراث املصلنني الشيعة:وفدمرواؼوتماظذلاثماظشقعلمإلثؾوتم أنمػـوكمتشوبفمطؾرلمب محقوةمايل مبـم
سؾلمبـمأب لمروظىاموحقوةمضبقكمبـمزطرؼوامصرلوونمسـماإلعوممزؼـماظعوبدؼـمسؾلمبـم
ايل ماغف مضول :م ((خّٕجؽملممل معّٝمايلنيم(سػملؿملّ٥ماظلالم)مصؼملمملمغّٖلمعؽملّٖالًموالمرحّ٢معؽملّ٥م
إال مذطّٕ مضبؿمل ّ٧مب ّ٤مزطّٕؼمملم(سػملؿملّ٥ماظلالم)،موضؿػمل،ّ٥موضمملل:موعّ٤مػّ٦انماظّٓغؿملمملمسػملّ٧مآمأنم
رأس مضبؿمل ّ٧مب ّ٤مزطّٕؼممل مأػّٓي مإظب م بطملّ٨معّ٤مبطملمملؼمملمبينمإدّٕائؿمل.ّ٢مطؼملمملمانمذؾملمملدةمايلنيم
(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مترملؾ ّ٥مذؾملمملدة مضبؿمل ّ٧م(سػملؿمل ّ٥ماظلالم) مع ّ٤مسّٓة مجؾملمملت مأؼسملمملً ،موطّٔاك مصمملنم
ادّ٣مايلنيمطمملدّ٣مضبؿملّ٧مٕمؼلؾعملّ٥مبّ٥مأحّٓ،موعّٓةمغبػملؾملؼملمملمطمملغوملمأضّ٢معّ٤ماٌضملؿمملد))( .)1م
وؼروونمبلنماإلعومماظصودق مضول:م ((زوروامايلنيم(سػملؿملّ٥ماظلالم)موالموظملّ٦ه،مصمملغّ٥مدؿملّٓم
ذؾمملبماظرملؾملّٓاء مأومدؿملّٓمذؾمملبمأػّ٢ماىؽملهملموذؾؿملّ٥مضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼممل)) .م
وؼعدمتراثماظشقعيمأوجفمطـرلةمظؾؿشوبفمب مايل موب مضبقكمبـمزطرؼوامعـفو :م

(ٔ ) هٖٔ اُووإٓ ،آ٣خ هللا اُؼظٔٗ ٠بٕو ٌٓبهّ اُْ٤واى ،١اػلاك ٝر٘ظ :ْ٤اَُ٤ل ؽَ ٖ٤اُؾَ:٢٘٤
ٔ.ٖٕٙ – ٖٙ
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إنمازللمايل موضبقكمٕمؼعرصومضؾؾمأنمؼؿلؿقامبفؿو.موانمعدةمغبؾمطؾمعـفؿوم
ؼبمبطـمواظدتفمطوغًمدؿيمأذفرمصؼط( . )1مغزولماظقحلماإلشللمؼؾشرممبقظدمطؾمعـفؿومضؾؾم
أنمؼقظدا.مبؽوءماظلؿوءمسؾقفؿومح معؼؿؾفؿواموذظؽموصؼمرواؼيماظؼطىماظراوغدي:م((اغّ٥م
بغملوملماظلؼملمملءمسػملؿملؾملؼملمملمأربضملنيمصؾمملحمملً)).موانمطيً معـمرأدقفؿومبعدماظؼطعموضعمؼبمرشًم
ذػ اموأػديمإظب مزغوةمأ ومأوالدمزغومادؿـوداًمظرواؼيماظؾوضر:م((اغّ٥مٕمؼعملؿّ٢معّ٤ماِّغؾؿملمملءمإالم
أوالد مزغ . ))ّ٧ماالغؿؼوم ماإلشلل مٌؼؿؾ مضبقك موايل مبؼؿؾ ماظؼؿؾي موعـ محقشلؿا مصؽونم
االغؿؼوممٌؼؿؾمضبقكمبؼؿؾمدؾع مأظػمذكصمضؿؾفؿمغؾقخذمغصر(  )2امواالغؿؼوممبؼؿؾمعوئيم
وأربع مأظػمضؿؾفؿماٌكؿورماظـؼػل .م
 أعٗاد ٔوٍاضبات حيٗ:ٜاحؿظملمملل مبرملمملرة مضبؿمل :ّ٧م عـ ماٌعروف مسـد مسوعي ماٌلؾؿ مرقوممأولمأحدمعـمذفرم
ذعؾونامصفقمطؿومؼعؿؼدونماظققمماظذيمادؿفوبمبفمآمظـؾقفمزطرؼوموبشرهمبقظدهمضبقك.م
وؼلؿك مػذا ماظصقوم :مبشورة مضبقك مأو مؼقم مزطرؼو .موشلذا ماظققم معقزتف ماًوري مؼب معبقعم
غقاحلماظعراقم حقٌمتقحدمػذهماٌـودؾيماظعراضق مسؾكماخؿيفمأدؼوغفؿمورقائػفؿ.مظؽـم
ا ػؿ معو مطون مصبري مؼب معدؼـيمبغدادامحقٌماسؿودمدؽوغفواموعـذمزعـمالمؼذطرهمأحدام
سؾكمإضوعيماالحؿػوالتماظلـقؼيمظؾشورةمضبقك .م
صػلماظؾقؾيماةددةمهضرماظـلوءماظؾغدادؼوتمرقاغلممتألمبوظشؿقعماٌزؼـيمبوظشرائطم
اٌؾقغي موأشصون ماآلس ما خضر موايؾقؼوت مواٌؽلراتا مصقؿو مؼؼقم ما رػول مبوظضرب مسؾكم
(ٔ ) ًض٤و ٓب ٣وك كٛ ٢ن ٙأُوبهثخ ث٣ ٖ٤ؾٝ ٠٤اُؾَ ٖ٤ثل ٕٝكُ ٌُٖ ،َ٤إٔ ٣ ٌٕٞ٣ؾُٝ ٠٤ل ثؼل ٍزخ
أّٜو ٖٓ اُؾَٔ كٜن ٙؿو٣جخ ،ألٕ اُووإٓ اٌُوْ٣ ُْ ْ٣و ُنُيٝ ،ؽز ٠ك ٢اإلٍوائ٤ِ٤بد ُْ ٣وك
ٓلح ؽَٔ أٓ ٚث ،ٚأٓب اُؼٜل اُغل٣ل ك٘٣ ٜٞبه٘ ٛن ٙأُؼِٓٞخ رٔبٓبً ٣ٝو ٍٞإ أُٖ٤بثبد ىٝعخ
ىًو٣ب ٝأّ ٣ؾ ٠٤هل أرٔذ ؽِٜٔب ،أ ١األّٜو اُزَؼخٝ( :أٓب أُٖ٤بثبد كزْ ىٓبٜٗب ُزِل ،كُٞلد
اث٘بً) (ُٞهب.)٘2/ٔ :
(ٕ ) ٣و ٟٝػٖ اُزبثؼٍ ٢ؼ٤ل ثٖ أَُ٤ت أُقي ٢ٓٝاٗ ٚهبٍ(( :هلّ ثقزٖ٘و كْٓن كبما  ٞٛثلّ
٣ؾ ٠٤ثٖ ىًو٣ب ٣ـِ ،٢كَؤٍ ػ٘ ٚكؤفجو ،ٙٝكوزَ ػِ ٠كٍٓ ٚجؼ ٖ٤أُلبً كٌَٖ)) ٛٝنٖٓ ٙ
اإلٍوائ٤ِ٤بد ؿ٤و أُئًلح.
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رؾيتفؿمطنؼؼوعمعراصؼمظيزعيمؼؼقشلوماىؿقع:م ((ؼمملمزطّٕؼمملمسّ٦ديمسػملّ٨قبمطّ٢مدؽملهملمغلّ٦ؼػملّ١م
صؿملؽملؿملهمل)) .موشوظؾوًمعومؼؽقنمدؾىماالحؿػولمبفذهماظؾقؾيمورقممغفورػوم(رقممزطرؼو)مظؾقصوءم
بـذورمضطعؿفوماظـلوءماظيتلمالمؼـفنبامأومظقسمظدؼفـمذطقرامصقدسقنمآموؼـذرونماظصقمم
ورقـقيا موغذر ماظصقم مميؽـ مأن مؼؽقن مسـ ما طؾ مأومسـماظؽيم.مإضوصيمإظب مذظؽمؼؿضؿـم
االحؿػولمبفذاماظققممتؼدؼؿمبعضماٌشروبوتموايؾقىامخوريماظلؿلؿماٌطققنمبوظلؽرام
وأغقاعمأخرىمإظب مجوغىمإؼؼودماظشؿقعموتزؼ مأبقابماٌـوزلمبلشصونمغؾوتماآلسمودعػم
اظـكقؾ موا زػور .موؼذلاصؼ ماالحؿػول معع معلرلات مظألرػول مؼب ماظشقارع موايورات موػؿم
ضبؿؾقنمدصقص ًو م صكورؼيموؼـشدونمظذطرىمبشورةمضبقك.موؼبماٌلوءمتقضدماظشؿقعمسؾكمضطعم
عـ مطرب م اظـكقؾ متذلك مظؿطػق مصقق معقوه ما غفورمواظشطقطامثؿمؼؿؾودلما ضربوءمواىرلانم
رقاغل ماظطعوم ماظ متزؼـفو ما بورؼؼ ماظػكورؼي ماٌؾقغي .موؼشورك مبفذا ماالحؿػول معبقعم
اظطقائػماٌلقققيمؼبماظعراقمحقٌمؼقصقنمصقفمغذورػؿاموؼقضدونماظشؿقعمؼبماظؽـوئسموؼبم
اظؾققتامطؿومأنمبعضماظـلقةماٌلقققوتمؼصؿـمػذاماظققممسـماظؽيمم(رقممزطرؼو) .م

 ذطّٕىمادؿرملؾملمملدمضبؿمل:ّ٧م مهددمبعضمطؿىماظشقعيمبلنمادؿشفودماظـ مضبقكمطونمؼقمماظلوبعمواظعشرؼـمعـم
رػرا موبفذه ماٌـودؾي ماسؿود ماظؽـرلو ن معـ مذقعي ماظؾقرؼـ مسؾك مإضوعي مذبوظس ماظؿعزؼيام
حقٌمؼؼرأونمصقفومضصيمتدورمأحداثفومحقلمعؼؿؾمضبقكمبـمزطرؼواموؼـشدونمصقفماٌراثلم
واظـقحقوتماظ مطؿؾفومب عضمذققخفؿ.موضبؿػؾمبفذاماظققمماظرجولمواظـلوءامطؿوماغفؿمؼبم
بعض ماظلـقات مطبرجقن ممبقاطى ماظؿعزؼيا موؼؼدعقن موجؾوت ماظطعوم مظؽؾ ماٌشورط مؼبم
احؿػولمػذاماظققم.موؼؾدوم أنمذطرىمادؿشفودمضبقكمػلمزوػرةمخوريمظدىمذقعيماظؾقرؼـم
واإلحلوء مواظؼطقػ .موال مؼشوبففو مإال ماحؿػول ماٌـدائق مبعقد ماظصؾوشي ماظذػ مأو مؼقمم
رؾوشيماظـ مضبقكمؼبم23مأؼور .م
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 ضسٖح الٍيب حيٗ:ٜؼعؿؼد مععظؿ ماظؾوحـ مبلن مجـي ماظـ مضبقك مضد مدصـًمؼبمدؾلطقيمضربماظلوعرةم
بػؾلط ا مح مأن ماظؿيعقذ مغبؾقا مجـي مععؾؿفؿ معـ مأورذؾقؿ مإظب مدؾلطقيا موعـفؿمعـم
ؼؼقل:مإنمػرلودسمضؿؾفمصقفو.موطونمؼبمدؾل طقيمطـقليمبقزغطقيمضدمييمأضقؿمسؾكمأغؼوضفوم
بعدماظػؿ ماإلديعلمعلفداًمادؿؿرمحؿكمضدومماظصؾقؾق امصققظقهمإظبمطـقليمبلدؿم(ؼقحـوم
اٌعؿدان).موٌومادذلدماٌلؾؿقنماظؾيدمأسودوامإسؿورماٌلفدموزلقهم(عشفدماظـ مضبقك)ام
وضدممتًمتقدعؿفمؼبمسفدماظلؾطونمسؾدمايؿقدماظـوغل.موؼذطرماظؾوحـقنمبلنماىوععمؼضؿم
ضؾقر مسدد معـ ما غؾقوءا معـفؿ :مزطرؼو موضبقكا موصقف مدرداب مسؿقؼ مؼـزل مإظقف مبنحدىم
وسشرؼـمدرجيمؼقجدمؼبمجدارهماىـقبلمتلعمطققباتامؼؼقلما ػوظلمإنمطؾمطقةمػلمضدلام
وصققماظؽقاتمتقجدمشرصيمتلؿكم(شرصيما غؾقوء) .م
وؼبماىوععما عقيمبدعشؼامؼقجدمضرؼ م ظؾـ مضبقكمؼؼولماغفمعؽونمدصـمرأدف.م
وؼرويما ذرصوغلمؼبمطؿوبم(سؿدةماظعورص )محقلماظضرؼ معومؼؾل:م((اخؿػملظملوملماظّٕواؼمملتم
ؼب مأعّٕ مرأد ّ٥ماظرملّٕؼ ،ّٟمعؽملؾمل ّ٣مع ّ٤مضمملل :مإغ ّ٥مدصّ٤مجبمملعّٝمدعرمل.ّ٠موذمملػّٓمسػملّ٧مذظ،ّ١معمملم
ذطّٕمسّ٤مزؼّٓمبّ٤مواصّٓ،موطمملنموطؿملّ٢ماظّ٦ظؿملّٓمبّ٤مسؾّٓماٌػملّ١مبّ٤معّٕوانمسػملّ٧مسؼملمملرةمجمملع ّٝمبينم
أعؿملهملمبّٓعرمل،ّ٠مضمملل:موٌمملمطمملنماظضملؼملممللمؼرملؿطملػملّ٦نمؼبماىمملع،ّٝموجّٓوامذاتمؼّ٦ممعطملمملرةمرّ٦شلمملم
ثالثهمل مأذرع مؼب مسّٕض مثالث مأذرع،مصضملّٕقبصؽملمملماظّ٦ظؿملّٓمصفمملءمؼبمحمملظّ١ماظػملؿملّ٢موبؿملّٓؼّ٥ماظرملؼمل،ّٝم
صؽملّٖشلممل مصكملذا مػ ّ٨مطؽملؿمللهمل ،موإذا مصؿملؾملممل مصؽملّٓوق ،مصظملؿق ّ٥موإذا مبلظمل ّٛمصؿمل ّ٥مرأس موعغملؿّ٦بم
سػملؿمل،ّ٥مػّٔامرأسمضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼممل،مصّٕدهماظّ٦ظؿملّٓمإظب معغملمملغ،ّ٥موضمملل:ماجضملػملّ٦امسػملؿملّ٥مسؼملّ٦داًم
علظملشملمملً ،مضمملل مزؼّٓ مبّ٤مواصّٓ:مصؾملّ٦ماظضملؼملّ٦دماٌلظملّٛماظرملّٕضّ٨ماظّٕابّٝمعّ٤مرطّ٤ماظعملؾهمل)).موبعدم
ايرؼؼماظؽؾرلمظؾفوععما عقيممتمبـوءمضؾيمعبقؾيمؼبمػذاماٌقضعمتؽرميوًمظؾـ مضبقكمبـم
زطرؼو .م
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عـماالريعماظقاؼبمسؾكمحقوةمضبقكمودسقتف اماظ مػلمدسقةماظؿقبيماٌؿوحيمظؾفؿقعام
واظؿطفرمعـماآلثوماموضقلمايؼمبقجفماظظؾؿاموتؾ مردوظؿفمعـمضؾؾمسدةمأدؼونامالبدمأنم
غؽقن مضد مادؿكؾصـو ماظعدلة مظؿصقق مأصؽورغومحقلمأرؾما دؼوناموحقلمشوؼؿفواموذظؽم
ح مغؽؿشػمأنما دؼونمطؾفومذاتمعـؾعمواحدامواغفومتؿؾعمإشل ًو مواحدًا معفؿوماخؿؾػًم
تلؿقوتفموصؼماظؾغوتماٌكؿؾػي.موعومأحقجـوماظققمم –مأطـرمعـمأيموضًمعضكم –مإلحقوءم
ذكصقوتمدؼـقيمتقحدمعػوػقؿـوموالمتػرقمبقــوامؼؾؿػمحقشلوماىؿقعموؼفؿدونمبفدؼفوم
سبق مخرل ما غلوغ قي مودعودتفو ماظذيمطونمسؾكماظدوامماشلدفما زلكمظؽؾما دؼون.موعـم
درلةمضبقكماٌؿ ػؼمسؾكمأدودقوتفومغؿعرفمسؾكمذبوالتماظؾؼوءمب مػذهما دؼوناموغعرفم
اظروح مايؼقؼقي ماظقاحدة مظؽؾ ما دؼونا مواظ متفدف معبقعفو مإلحيل ماظلؾؿ مواظعدل مؼبم
ا رض اموحلـماظؿعوعؾمب ماظؾشراموهؼقؼماظراحيمظـػقدفؿماٌؿعؾي .م

 وـــعـــــذـــصاتـــــــــــْ:- 1معضملفّٖةماظّٕؤؼمملم:محقٌم ذوػدتمعبقعماظؽفـيماظقفقدمرؤؼومصلرػومظقغخماظؽوػـمسؾكم
اغفومرؤؼومتدلمسؾكموالدةمغ مؼبماورذؾقؿمؼؼقممبوظؿعؿقدمؼبمؼردغوموؼرجعماظعوٕمإظبم
دؼـمآماالولم(اٌـدائقي)...دراذومادمؼفقو م
- 2معضملفّٖةماظّ٦الدةم :محقٌموظدمعـمأبقؼـمػرع م(زطرؼومابـم 99مسوعوموماعراتفماغش م
بـً م 88مسوعو) مصضي مسـ ماغفو مطوغًمسوضراً .....مدراذومادمؼفقو م -محرانمطقؼـو -م
اظؽـزماظعظقؿ م
- 3عضملفّٖاتمذظملمملءماظؾرملّٕم :م حقٌمضوممعؾوركمازلفمبشػوءماٌرضكموماظدلصموماظعؿقونموم
ارجوعماظصقيماظقفؿم(موضدمغلؾًمػذهماٌع فزاتمتورطبقومظؾلقدماٌلق محقٌمتذطرم
اٌصودرماٌلقققيمواالديعقيمبؼقو ممؼلقعمبـمعورؼومبفذهماٌعفزاتمدونمتطرقمٌعؿدهم
وععؾؿفمؼقحـوم(عؾوركمازلف)....دراذومادمؼفقو م
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- 4م ععفزةمدفقدماظطققرموماظعصوصرلمظؾقلماظعظقؿم(عؾوركمازلف)مسـدمبراخؿفم(ريتف)م
اؼومماالحود....مدراذومادمؼفقو .م
- 5م ععفزةماغفزازمبقًماٌؼدسمبعدمدخقظفمظفموذفودةماظقفقدمبوغفماظـ ماٌعؿدماٌقسقدم
حقٌمضولماظقفقدمظقققكم:مؼومضبقكمظـمهرضؽماظـورموماظلققفمالمتؼطعؽمعومدامم
ادؿمايلماظعظقؿمعذطقرمسؾقؽم.....دراذومادمؼفقو م
 - 6مععفزة مرحقؾف مإظب ماىؾؾماالبقضمبصقؾي ماٌيكماغشماثرامحقٌمسوشمسؾكمحؾقىم
االذفورمعـعومعـمتعرضماظقفقدمظؾطػؾماٌؾوركم......مدراذومادمؼفقوم -محرانمطقؼـو م
- 7ععفزة مرعقده مإظب مسوٕماالغقارمبعدمامتوممعفوعفمسؾكما رض محقٌمامتماسودةمذرؼعيم
ايقوةماظػطرؼيمظؾ ماظؾشرمبعدمانمرقتمععوٌ فوماظـلقونمبطغقونمومجدلوتماظقفقدم
حقٌ مضوم مايل ماظعظقؿ م(عؾورك مازلف) مبؾعٌماٌيكمعـدمادمػقلمظققحـوم(عؾوركم
ازلف)م وخؾصفمعـمثقوبماظؾقؿموماظدمموماظؾلفمبدظيماظضقوءمروسدامبروحفماظطوػرةم
إظبمسوٕماالغقارم(اىـي)......مدراذومادمؼفقو .م

 اضّ٦اظ :ّ٥مذّٔراتمعسملؿملؽهملمضمملشلمملمغؾؿملؽملمملمضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼمملم(عؾمملركمازل :)ّ٥م
مطـمطوظػيحماظذيمؼزرعموؼـؾًما ذفورماظ مهؿؾماٌعرصيمواظطقؾي .مممتـؾمبدؼوغيماظعفدم (ايؼ)ماظ مالمطذبمبلضقالمسؾؿوئفو .مم تصقرماظذيمرقرما جلوممبؽؾمحؽؿيموعبول .ممطـمطوظلراجماٌـرلماظذيمؼـرلماظقلورمواظقؿ مبويؼمواإلميون .مم طـمطوىؾؾماظشوعخماظذيمالمتزحزحفماظرؼوحاماغفمؼشعمسؾودةموتلؾققوً .مم متـؾمبوظؿوجرماظذيمخلرما ظقفمظؽـفمالؼزالمؼؿصدقمبؾؾوضيموودوعي .ممطـمطوٌوئدةماٌؿؾقءةماظ متؼدممظؾفقوعموػلمعؾؿففي .م216
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

مطـمطوظع ماظطوػرةماظ مٕمؼدخؾفوماظؾورؾماغفومروػرة .مم طـمطوظػراذيماظ متمدكمؼبمبقًمربؽؿموػلمتظـمانموضًمخيرفومعـما درمضرؼىامثؿمأرؾؼًماغفومطؿـؾمعـمؼطؾىمرغبيمعؾقؽيمبوإلميون .م
 متصقر ماٌؾؽر معـ ما ظػفر مؼعؿؾ مظؾققوة مظؽـف معؿؿردا موؼرعل مبشؾوطف مضد مروظ ماظرغبيموػقمطوذب .م
م تصقرماظؾقرماشلوئٍماظذيمصبرمدػقـؿؽمإظبماظشر .م م تصقر ماظشفرة ماٌرة ماظ متـؿر مصوطفيمدوعيامسؾكمػقؽيمصوطفيمرقؾيمظقسمصقفومغؼص .م
م تصقرمذفرةماظدردارماظ متدسلمبلنمٔرػومأحلـما ٔورموػلمبيمٔر .مم تصقرمحوظؽمبعدمزوالمغعؿؿؽموضدمطـًمالػقوًمصودداًمعمذؼوً .ممايؽقؿمعـمالمؼذلكمبقؿفمبدونمدؼػ .ممايؽقؿمعـمالمميؿطلمجقاداًمبيمدرج .ممايؽقؿمعـمالمؼؼدممرعوعوًمبيمرعؿم(صوئدة) .مم ايؽقؿمعـمالمؼؾؼلماظؼقلمجزاصوًامطؿـمؼؾ مبقؿوًمبيمعدخؾ .ممايؽقؿمعـمالمؼطؾؼمدػقـيمبدونمعيح (  .)1مم ايؽقؿمعـمؼقضػمطيعفماظقدؼعمؼبمغداءموؼصغلمثؿمؼؼدمماظليم .مماظعوضؾمعـمؼقضػمطيعفماظطقىموؼؿففمإظبمطؾمأسؿولماًرل .مم ايؽقؿمعـمؼعطلمرأؼفمبوٌقاصؼيماظؿوعيموحوضراًمظؾؿقضقعمسؾقف .ممرأسمتلؾققؽمدؾ مٌـمأتقًمعـف .ممضؿيمإميوغؽمأنمتؾعدماظـػسمسـمايلدموعرادصوتف .مم تصقرماظذيمرقرما جلوممبؽؾمحؽؿيموعبول .م(ٔ) كهاّخ ٤ٜ٣ب أ ١رؼبُ٣ ْ٤ؾ. ٠٤
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م تصقرماٌلؿفزئماظذيمالمصبدلمإطؾقيًمظـػلفم –ماغفمأغبؼ .ممطـمطوظشفرةمحؾقةموسطرةموخوضعي .مم رأسمرفورتؽمأنمالمترعلمغػلؽمبوظـفودي .مم تصقرمدؼوغيماظعفدماظ مالمطذبمبلضقالمعمعـقفو .ممرأسمبصرلتؽمػقمأنمالمترعلمغػلؽمبوظؿفؾؽي .ممرأسمععرصؿؽمػقمأنمالمدبؾطما عقر .مم رأسمادؿؼوعؿؽمػقمأنمالمتؼقلمعومالمتعرصف .ممضؿيمنوحؽمػقمأنمتقضرمطؾمإغلون .ممضؿيمشـوكمػقمأنمالمتطؿعموالمتشؿفلمعومظقسمظؽ .ممرأسمسدظؽمػقمأنمهودىمغػلؽ .مم رأسمطقوغؽمػقمأنمتؽقنمغػلؽموتؿؼؾؾمايؽؿي .ممطـمطوٌقزانماٌؿؼـماٌؿؾقءامواظذيمالمغؼصمؼبمحرطؿف .مم تصقرمرقؾيمغػلؽمح متضربمحبفرمثؿمتعػق .مم أعـمايؽؿيمأنمالمؼؿقررماٌرءموؼؽؿؿمضقظفموؼلؽًمواظؼقلمطـرل؟ مم أعـمايؽؿيمأنمتؽقنمطوٌطرمؼبمارضمخراب؟ مم أعـمايؽؿيمأنمتػؽرمبويفرمالمؼذلرىمبوظزؼً .ممايؽقؿمعـمؼؼدمماظطعوممظؾذؼـمؼبمدارهموظؽؾمعلوٕمؼؿعؾد .مم ايؽقؿمعـمعألمضؾؾفمإميوغوًموابؿعدممبومؼؿـوػكمومتلؽمبوظليم .مم اىوػؾمضدمؼلتقؽمبدؼـمعغشقشموضقلمضوسمطصقرةماظلقػماٌلؾقل .م ماىوػؾ معـ مؼقضػ مطيم ماظؽؾرل موؼظفر ماظغرل ا موؼؿؿلؽ مبفا موؼلؾؿ مبلررافمأروبعف .م
م تصقرماظزغدؼؼماغفمطوظدظقماٌؿؿؾهماظذيمالمؼرويمحؿكمأردضوءهماغفمأغبؼ .م218
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متصقرما غلون ماظذيمؼؽرهمحؿكمغػلفماغفمطوًصؿ .مم تصقرمعـمالمؼؾ مبـوءـبمظـػلفماغفمأغبؼ .مم تصقرمايؽقؿماظذيمظقسمظفمغظوممطوظلقدةماةذلعيمبدونمثقوب .ممطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾمحفرمالمؼؾ مبوظزؼً .ممطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾماٌرآةمظؾعؿك .ممطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾماٌطرماظذيمؼلؼطمسؾكمأرضمبقر .ممطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾماٌيبسماظؾقضوءمظؾقدادؼـ .ممطؾؿوتمايؽقؿمظؾقؿؼكمعـؾمزؼًماظؾؾلؿمظؾلؿقبوك .م م تذلك ما غبؼ مجوئعوً مؼؼذصؽ مبؽؾمايؿوضوتموانمأذؾعؿفمصكذموتؼؾؾمعـفمعومالمهؿدمسؼؾوه .م
معـمؼعؾـم والمؼػعؾمؼشؾفماظـوئؿماظذيمؼؼؿؾمسدوهمؼبمايؾؿاموسـدعومؼػقؼمعـماظـقممؼرىماغفمٕمؼػعؾمذقؽوً .م
 م عـ مؼعؾـ موال مؼػعؾ مؼشؾف ماظؼوضل ماظذي مؼؼقل مايؼمظغرلهموظقسمظـػلفاماظقؼؾمظؾذؼـمؼعؾـقنموالمؼػعؾقناموظؾذؼـمؼؼقظقنموؼػعؾقنمذقؽوًمآخرمزوػراًمتؾدومسؾقفؿم
سيعوتماإلميونموطؾفؿم أخطوءمؼبمداخؾفؿام غفؿمالمؼعؾؿقنمعوذامؼػعؾقنمظؿؽـم
طو ب ماظطقى ماظذي مؼربل مأوالده متربقي مرويي مبوظعؾودة مواإلميون ماحذلدقام
وأبعدوامأغػلؽؿمسـماًداعمواظشرمواظؽذبمواظضيلمواظغشمواًزيامواٌلؽـام
واظؽػرا مواظؼلقةا موايؿوضيا مواظطربا موتصغرل ماظـػسا مواظزغوا مواظػفقرام
واٌ عصقياموشقاؼيماظشقطوناموشؿزماظعققنامواظرخصامواظل امواظؿعؾؼمبؾـوتم
اشلقى .م
 م اؼفو ماظـوس مان مايلدا مواظغرلةا مواشلؿا مواظؽرها مواظغضىا مواظػكرا مواظؾؿزامواظعصقونا مواظزغوا مواًطػا مواالدؿققاذ مبوظظؾؿا مواظؼقةا مواظـفىا موشزلم
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اظشرا مواظـفوديا موضذارةماىلؿامواالحؿؼورامواالزدراءماًؾقٌاموإضؿورماظشرم
ظعؾودمآماٌمعـ امطؾمػذهماظصػوتمالمتدلمسؾكماإلميونمبوٓماظعظقؿاموذؿونمعوم
ب مرعوغيمممؿؾؽيمبوظصدقم(صعيً)موأخرىمممؿؾؽيمزؼػوً .م
م اظقؼؾمشلمالءمايؿؼكماٌكودس ماظذؼـمؼغرلونمأواعرغوموؼغرلونمعومأوحقـومشلؿامإنما غلونماظذيمؼظفرمإميوغف امثؿمؼراوملامثؿمؼعؾـمرشؾؿفمبوظؿعؾدامضربمعقتفام
وؼؾدأ مؼلؿع موؼـعؿ مطيم ماظرباموالمؼؾديمانمآمظـمؼـلكاموضدمؼرغبفامأعوم
أوظؽؽ ماظذؼـ مضرأوا موزلعقا موأروسقا موعأل وا مأصقاػفؿ مبدونمطذبمعومأعيهمسؾقفؿم
ايل ماظعظقؿ مطؿوبف ماٌؼدسا موعو مضوظف مضبقك مبـ مزطرؼو مؼب معدؼـي ماظؼدس موآم
اٌزطلمظؽؾمسؾودهماظصوي موػقماٌزطل .م

م
م
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املبخث العاشر
مقدش ـ ـ ــات ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

أالً  -الػىاه قبم ٛاملٍداٟٗني:
جمملء مؼب ماظغملؽملّٖا مربممل":تلغمل ّ٤ماظرملؼملمملل ماظعملمملص ،ّ٨مأغومل ماظعملّ٦ي ماىؼملؿمل ّ٢ماظؾّٓؼ".ّٝاظرملؼملممللم
ػ ّ٦مضؾػملهمل ماٌؽملّٓائؿملني ،مإذ مؼعمل ّٝمصؿمل :ّ٥مسّٕش ماًمملظ ّ٠مواىؽملهمل معّ٦ر ّ٤ماٌالئغملهمل ماظزملممليني،م
وظّٓؼؾمل ّ٣مطـرل مع ّ٤ماظّٓالئ ّ٢متقملؼّٓ مذظ:ّ١مإن معؽملمملب ّٝماِّغؾملمملر مدجػملهمل مواظظملّٕات مػ ّ٨مع ّ٤ماظرملؼملممللم
ووّٕي مإظب ماىؽملّ٦ب .مواظرملؼملمملل مػ ّ٦مأص ّ٢ماىؾملمملت ماِّرب ،ّٝمحؿملىمل مأن ماظّٕؼمملح ماظرملؼملمملظؿملهملم
غعملؿملهمل مزطؿملهمل ،متّٔػنمل مس ّ٤ماظؽملظملّٗ ماشلؼملّ٦م موتظملّٕح موترملّٕح ماظزملّٓر ،مبؿملؽملؼملممل متغملّ٦ن مسغملّٗ مذظّ١م
اظّٕؼّّ ماظرملّٕضؿملهمل ،مواظؾّ٦صػملهمل مؼؿف ّ٥معقملذّٕػممل مدائؼملمملً مسب ّ٦ماظرملؼملمملل ،موضّٓ مأثؾومل ماظضملػملؼملمملء مؼبم
اظّ٦ضومل مايمملضّٕ مبفملن ماظرملؼملمملل مؼضملؿدل مأضزملّٕ مغعملشملهمل مالغشملالق مإٌّطؾمملت ماظظملسملمملئؿملهمل مواِّضؼملمملرم
اظزملؽملمملسؿملهمل مسبّ٦رحػملؿؾملممل مإظب ماشلّٓف ماظّٔي مؼّٕشنمل ماظضملػملؼملمملء ماظّ٦صّ٦ل مإظؿمل ،ّ٥ماآلن مأو مؼبم
اٌلؿعملؾ ،ّ٢مسؽملّٓ مددل مأشّ٦ار ماظغملّ٦ن.مشلّٔا مصمملظظملّٕد ماٌؽملّٓائ ّ٨مؼؿف ّ٥مدائؼملمملً مسب ّ٦مضؾػملؿ ّ٥ماظيت مػّ٨م
اظرملؼملمملل ،محؿملىمل مال مذّ٨ء مأرض ّ٨مؼؿف ّ٥مإظؿمل ،ّ٥مإمنممل مؼغملّ٦ن مغصملّٕه مدائؼملمملً مإظب مسمملٕ ماظؽملّ٦ر مؼبم
صالتّ٥مووصمملتّ٥موغّ٦ع،ّ٥موإجّٕاءمط ّ٢مرعملّ٦د ّ٥ماظّٓؼؽملؿملهملمع ّ٤مزواج موذبّّموصؾمملشهملموشرلمذظ ."ّ١م
ظؼدمجوء مورػمجفي ماظشؿول م"سوٕماظـقر"مؼبمطؿوبممطـزامربوماٌؾوركمبـصقصمرائعيم
وعمثرةامعـفو:م"اظضملمملٕ ماظّٔي مؼعمل ّٟمصؿمل ّ٥معػمل ّ١ماظؽملّ٦ر مسمملٕ مال مزوالمصؿمل،ّ٥مسمملٕماظسملؿملمملءمواظؽملّ٦رم
اظّٔي مال مزالم مصؿمل ،ّ٥مسمملٕ ماظػملشمل ّٟماظّٔي مال مسزملؿملمملن مصؿمل ،ّ٥مسمملٕ ماظزملالح ماظّٔي مال ماضشملّٕاب موالم
خػمل ّ٢مصؿمل ،ّ٥مسمملٕ ماِّرؼيمل ماظّٔي مال مرائقهمل مطّٕؼؾملهمل معؽمل ،ّ٥مسمملٕ مايؿملمملة ماًمملظّٓة ماظّٔي مال معّ٦تم
وال مصؽملمملء مصؿمل ،ّ٥مسمملٕ ماٌمملء ماي ّ٨ماظّٔي مؼب مذّٔاه مؼؾؿؾمليمل ماٌالئغملهمل ،مسمملٕ ماظشملؿملؾهمل ماظّٔي مال مخؾىملم
صؿمل،ّ٥مسمملٕماي ّ٠مواإلميمملنماظّٔي مال مأص ّ١موالمبؾملؿمملنمصؿمل،ّ٥مسمملٕماظؿعملّ٦ىمواًرل" .م
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ثاٌٗاً :بٗت العباد( ٚاملٍـدا):
اٌؽملّٓا مػ ّ٦معضملؾّٓ ماٌؽملّٓائؿملهمل ،موصؿمل ّ٥مطؿؾؾمل ّ٣ماٌعملّٓدهمل ،موصبّٕي مصؿمل ّ٥متضملؼملؿملّٓ مرجمملل ماظّٓؼ،ّ٤م
وؼعملمملم مسمملدة مسػمل ّ٧مضظملمملف مواحّٓ مع ّ٤ماِّغؾملمملر ماىمملرؼهمل ،مظّ٥مبمملبمواحّٓمؼعملمملبّ٢ماىؽملّ٦بمحبؿملىملم
ؼلؿعملؾ ّ٢ماظّٓاخ ّ٢مإظؿمل ّ٥مجؾملهمل ماظرملؼملمملل ،موال مبّٓ مع ّ٤موجّ٦د مضؽملمملة متزملػمل ّ٥ممبمملء ماظؽملؾملّٕ،موالمبّٓمعّ٤م
وجّ٦د مسػمل ّ٣مضبؿمل ّ٧م"اظّٓرصّ٘" مسػمل ّ٧مميؿملؽمل ّ٥مأثؽملمملء مإضمملعهمل ماظشملعملّ٦س ماًمملصهمل مبمملظشملّٕادهملمم
واالسؼملمملل ماظّٓؼؽملؿملهمل ماالخّٕى .م

ثالجاً :قدضٗ ٛبٕٗت العباد:ٚ
إن ماظؽملظملّٗ ماحملمملصصملهمل ماظؽملعملؿملهمل ،مواحملؼملػملهمل مبمملًرل مواظزملّٓضهمل متّٕى معؽملّٖشلممل مؼب مسمملٕم
اظؽملّ٦ر ،مواالثّٕؼني مع ّ٤محّ٦شلممل ،موؼّٓ ماظضملؾملّٓ مممّٓودة مإظؿملؾملممل ،موػ ّ٣مؼغملػملػملّ٦ن مرأدؾملممل مبؿمملجمسصملؿملّ٣م
عّ٤ماظؽملّ٦ر مواظّ٦ضمملر،موميؽملقّ٦غؾملمملمإطػملؿملالً مسصملؿملؼملمملًماغ ّ٥مإطػملؿمل ّ٢ماظؽملّٖاػهمل -معّ٦اس ّٜمؼؾملؿملممل .م
اظّٕجمملل ماٌؼملؿملّٖون مػ ّ٣ماظّٔؼ ّ٤مؼضملؼملّٕون ماِّرض ،موؼؾّٔرون ماًرل،موؼشملّٕحّ٦نمغظملمملؼمملتم
اظرملّٕ مبضملؿملّٓاً،مإغؾملّ٣مؼّٖرسّ٦نماظّ٩ظّ٨ء موضبزملّٓونماالرؿملمملب م -معّ٦اسؿمل ّٜمؼؾملؿملممل .م
"أبؽملمملئ ّ٨ماغؿؾؾملّ٦ا مظغمل ّ٢مذّ٨ء مؼؾضملّٓط ّ٣مس ّ٤مدؼؽملغمل ّ٣موؼغملّٕػغمل ّ٣مؼب ماصّٓضمملئغمل ،ّ٣مال متصملؽملّ٦ا مأنم
اظضملمملٕ ماظّٔي مدؿّٔػؾّ٦ن مإظؿمل ّ٥مجمملظل ًممل مصعمل ّٛمظػملقلمملب مواًالص ،موإمنممل مصبػملّٗ مظػملؼملقمملطؼملهملم
واظؿـؼملني ماظضملصملؿمل ،ّ٣محبؿملىمل مط ّ٢مؼّ٦م مميّٕ مسػملؿملغمل ّ٣مطبّٖن مؼب مداخػمل ،ّ٥مودّ٦ف مطبؿمملر مط ّ٢معّ٤م
جؾملّٖ مغظملل ّ٥مبمملظشملؿملؾمملت مظرلتعمل ،ّ٨مأعممل ماظضملمملري مصلؿملقغمل ّ٣موؼؾبّٓان .موؼ ّ٢مظػملظملمملرغ ماظّٔي مؼعملّٟم
سمملرؼمملًمأعمملم مبؿملوملمايلمملب .م
ع ّ٤محعملؽملممل مسب ّ٤ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مأن مؼغملّ٦ن مظؽملممل مبؿملومل مظػملضملؾمملدة ،مغغملرمل ّٟمصؿمل ّ٥مس ّ٤مخػملفمملتم
أغظمللؽملممل مأعمملم ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣مغؿسملّٕع مإظب معؽملّٓاد مػؿمل ،ّ٨مغؾؿؾمل ّ٢مإظب مػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا ،مغؿػملعملّ٧م
اٌضملّٕصهمل مغؿؽملضمل ّ٣مبمملظزملؾمملشهمل ،مغؿضملػمل ّ٣ماظػملطملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مسػمل ّ٧مأصّ٦شلممل ،مصؾمل ّ٨ماظؾّ٦ابهمل ماظيت معّ٤م
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خالشلممل مغؿؾقّٕ مؼب مأسؼملمملق مطؽملّ٦ز متّٕاثؽملممل ماٌؽملّٓائؿملهمل ،مصؼمل ّ٤محعملؽملممل مأن مغّٓرس مأصّ٦ل ماظّٓؼّ٤م
وغؿضملّٕف مسػمل ّ٧متمملرطبؽملممل مط ّ٨مال مسبّٕج ماعمملم ماالخّٕؼ ّ٤محؿملؽملؼملممل مغؿضملّٕض مظػمللقملال مس ّ٤مدؼؽملؽملمملم
وتمملرطبؽملممل مووجّ٦ددغممل ،مػّٔا مطػمل ّ٥مع ّ٤محعملؽملممل مسب ّ٤ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن ،مط ّ٢مذظ ّ١معؿّ٦صّٕ مؼب مبؿملّ٦تؽملمملم
اظّٓؼؽملؿملهمل ،مذظ ّ١ماٌغملمملن ماظشملمملػّٕ ماظّٔي مأغضمل ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣مسػملؿملؽملممل مب.ّ٥ماذاً معممل مػ ّ٦مواجؾؽملممل ماومملهم
ط ّ٢مذظ ّ١مط ّ٨مغلؿق ّ٠مػّٔه ماظؽملضملؼملهمل ماظيت مال مؼضملػمل ّ٧مسػملؿملؾملممل ،مواذا مطؽملممل مجقّ٦دؼ ّ٤مبؾملّٔه ماظؽملضملؼملهملم
اظيت موػؾؽملممل ماؼمملػممل ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣مصؼملممل معزملرلغممل مإذا مدغلؽملممل مػّٔا ماٌغملمملن ماظشملمملػّٕ؟ موطؿمل ّٟمغغملّ٦نم
صمملدضني مع ّٝمأغظمللؽملممل موع ّٝماآلخّٕؼ ّ٤مع ّ٤مجّ٦ارغممل؟ مإغ ّ٥محعملمملً ماظسملؿملمملع مبؽملظملل ،ّ٥مصمملظّ٦ؼ ّ٢مث ّ٣ماظّ٦ؼّ٢م
ٕ متلّ٦ل مظ ّ٥مغظملل ّ٥موؼّٓغّٗ مػّٔا ماٌغملمملن ماظشملمملػّٕ ،مصمملظضملعملؿملّٓة ماٌؽملّٓائؿملهمل موطؽملّ٦زػممل ماظّٖاخّٕةم
بمملظؿضملػملؿمل ّ٣مواظّ٦صمملؼممل مواالرذمملدات مػ ّ٨معّٓردهمل مسصملؿملؼملهمل موضمل ّ٢ماٌؽملّٓائ ّ٨مميـ ّ٢مايّ٠م
ظّ٩خّٕؼ ،ّ٤موغدلادمملً مؼسملّ٨ء ماظّٓرب مأعمملم ماآلخّٕؼ .ّ٤موبؽملظملّٗ ماظّ٦ضومل مضبّٔر ماٌمملرضني ماظّٔؼّ٤م
اظؿظملّ٦ا محبفمملب ماظصملػملؼملهمل مبعملّ٦ظ:ّ٥م"ع ّ٤مأضمملع ماظّٔػنمل ماظـؼملني محؿؼملمملً مدؿملؾقىمل مس ّ٤ماظظملسملهمل مدونم
جّٓوى" ،مصػملؽملعملؿّٓي مسب ّ٤ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مبؽملؾؿملؽملممل مؼؾملؿملممل مؼؾملمملغممل ماظّٔي مؼعملّ٦ل:م"ابؿضملّٓوا مس ّ٤ماٌؽملغملّٕم
واِّسؼملمملل ماظيت مال موّٓي مغظملضملمملً ،مأضؿملؼملّ٦ا مظغمل ّ٣مسمملٌمملً مطؾرلاً مصال متطملّٕؼغمل ّ٣ماظؽمللمملء ،موال متؾملّ٦وام
اظؽملعمل ،ّٙموال متغملّ٦غّ٦ا مع ّ٤مذمملرب ّ٨ماًؼملّٕ ،موال مهؾّ٦ا مان متّٕععملغمل ّ٣ماظضملؿملّ٦نمايمملدّٓة"،مصّٓؼؽملؽملمملم
ؼؽملؾملمملغممل مس ّ٤مط ّ٢معممل مؼؾملني ماظؽملظملّٗ مبعملّ٦ظ :ّ٥م"ال متّٓعؽملّ٦ا مسػمل ّ٧مذّٕب ماًؼملّ٦ر مؼب مايّ٦اغؿملومل،م
ودبػملعملّ٦ا مغعملزملمملًمؼبمأغظمللغمل،ّ٣موال متّٕضزملّ٦اموتؿطملؽملّ٦امهومل مضمملسمملتماظصملالم" .م
ال محصملّ٦ا مطؿمل ّٟمأن مدؼؽملؽملممل ماظضملصملؿمل ّ٣مؼؽملؾملمملغممل موؼّٕذّٓغممل مبمملالبؿضملمملد مس ّ٤متػمل ّ١ماِّعمملطّ٤موسّ٤معمملم
ؼؾملني ماظؽملظملّٗ ،مصال متلؼملّّ مظؽملممل مضؼملمملئّٕغممل مبفملن منضمل ّ٢ماٌرملني مؼب مأرؾملّٕ ماالعمملط ّ٤موػ ّ٦م"اٌؽملّٓي".م
إن مػّٔا ماظضملؼمل ّ٢ماٌرملني محؿؼملمملً مدؿملعملػمل ّ٢مع ّ٤مذفملغؽملممل موصبػملنمل مظؽملممل ماظلؼملضملهمل ماظلؿملؽهمل مبني ماٌػملّ٢م
االخّٕى .م
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وضّٓ مورد مؼب متّٕاثؽملممل ماظّٓؼين ماظؽمل ّٙماظؿمملظ ّ٨ماظّٔي مؼقملطّٓ مأن ماظطملؽملمملء ماظظملمملحّ٘ مواظّٕضّٙم
اظرملؾملّ٦اغ ّ٨مأصال مربّٕم:م"ال متؽملمملخل ّ٨ممشبلؿممل مضّٓاع ّ٨موال ماخػمل ّ٨مبلّٕا مشلّٓا مال مترمليت مػؼملّٕام
اذ مذؿملؾملممل موال مزعّٕي مضّٓاع ّ٨ماذ ماوال".مأي ممبضملؽمل:ّ٧ممال متؽملقّٕوا مذبؿملقهمل مأعمملع ،ّ٨موال مترملّٕبّ٦ام
ػبّٕة ماظرملؾملّ٦ة ،موال ماٌّ٦دؿملعمل ّ٧مأعمملع ،ّ٨موال ماظطملؽملمملء ماظظملمملحّ٘ ماعمملع .ّ٨مؼعملزملّٓ مبؾملممل مأعمملم مآ،م
بمملظؿمملظ ّ٨ماٌعملزملّ٦دمػ ّ٦مبؿملّ٦تماظضملؾمملدة .م
زابعاً :الػّاد ٚالدٍٖٗ ٛاملٍدا:ٟٛٗ
" بؿبذملرملذملؼملؿملؾملّ٦نمادمػؿملّ٨مربّ٨م*ماطّذملمملمػذملؽبذملؿملقبّ٨ماطذملقبذملمملمعمملريماطذملقبذملمملمعذملؽملذملّٓا مادمػذملؽبؿملّ٨قبم*مطؾمملثّٕم
اغذملؿبذملؾملذملّ٦را م*مابذملؿبلؽبذملؾملذملؿبذملّٓوثذملمملمادمػذملؽبذملؿملقبّ٨م*موابذملؿبذمللؽبذملؾملذملؿبّٓوثذملمملمادمعؽبذملػملذملؿبذملغملمملمراعمملمربذملقبذملمملمإدماغؾملذملّ٦رام
* م* مإالػذملممل مربذملقبممل ماد معكبذمل ّ٤مغذملمملصذملؿبذملرمل ّ٨مأصذملؿبذملّٕؽبشؿب م* ماد مال مبذملمملركبذملّ٢ؿب موال معؾبذملؾذملؿبذملشملكبذملذمل ّ٢ماذذملؿبذملذملؼملؽبذملّْؿب مؼمملم
ػذملذملؽبؿملقبذمل،ّ٨معمملري،معذملؽملّٓامادمػذملؽبؿملّ٨م*موػؿملّ٨مزؽبط ّ٤م*بفملد ّ٣مايّ٨قبماظضملصملؿملّ٣م*معّ٦جذملّ٦دمايّ٨قبم*م
عّ٦جؾبذملّ٦د ماظذملّٕؽبقبب م* مع ّ٦جذملّ٦د مسذملمملرف ماظذملقؽبذملؿملذملمملة ،مبذملكبذملرملذملؽبذملؾملذملمملدة مايَذملّ٨قب م* مبذملكبذملرملذملؽبذملؾملذملمملدة معػملّ١م
اظؽملّ٦ر ماظلمملعّ٨م*م*مآمايّ٨قبماالزظّ٨ماظذملؽبقبذملّٔيمتذملذملؽبذملغملذملؽبقبذملّ٦نمعذملكبذملّ٤مغذملؽبذملظملذملؿبذمللكبذملذملّ٥م*ماظّٔيمالمبذملمملرّ٢م
والمعذملؾبؾذملشملكبذملّ٢مالدؿبذملؼملذملؽبذمل ّ١مذّ٨ءم*مازلّ١مؼمملمحّ٨مؼمملٓمؼمملمسمملرفمايؿملمملةم(وايّ٨ماٌّٖط .")ّ٧م
خاوطاً :الهتب الدٍٖٗ ٛاملٍدا:ٟٛٗ
أول مػّٔه ماظغملؿنمل موأػؼملؾملممل مػ ّ٦ماظغملؿمملب ماٌؽملّٓائ ّ٨ماٌعملّٓقبس م"اظغملؽملّٖا مربقبممل" ،ماظّٔي مؼؾبضملّٓقب مأضّٓمم
تّٕاث مدؼين ،مؼؿؾ ّٝماآلبمملء ماِّوظني مظػملؾرملّٕؼهمل .موضّٓ مطمملن ماظغملؿمملب م  -مبمملِّص ّ٢م  -معّ٦زسمملً مسػملّ٧م
سّٓة مأجّٖاء ،مط ّ٢معؽملؾملممل معلؿعمل ّ٢مس ّ٤ماآلخّٕ ،موؼلؼمل ّ٧مطؿمملبمملً ،موطػملؾملممل مطمملغومل معّٓوغهمل مسػمل ّ٧مورقم
اظدلدي ،مأو معؽملعملّ٦ذهمل مسػمل ّ٧مصظملمملئّّ معضملّٓغؿملهمل ،موسؽملّٓعممل مجؾبؼملضملكبوملؿب مؼب مطؿمملب ،مٕ متزملؽملّٟم
اظؽملزملّ٦ص موصعملمملً مظؿلػملل ّ٢مأحّٓاثؾملممل ،موٕ متؽملصمل ّ٣مبرملغمل ّ٢مؼؿؽملمملدنمل مع ّٝمػّٓف ماظؽمل ،ّٙمأو مزعمملغ،ّ٥م
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أو مربؿّ٦اه ،مطؼملممل مزؾملّٕ ماظؿغملّٕار مؼب مبضمل ّٚماظّٕواؼمملت ،موػّٔه معرملغملػملهمل معضملصمل ّ٣ماظغملؿنمل ماظّٓؼؽملؿملهمل.م
وع ّٝمط ّ٢مػّٔا; مجمملء معسملؼملّ٦ن ماظغملؿمملب مسػمل ّ٧مدرجهمل مسمملظؿملهمل مع ّ٤ماظّ٦ضّ٦ح; مظؿملضملشملؿملؽملممل مصغملّٕة مسّ٤م
واحّٓ معّ٤مأضّٓم مأمنمملطماظؿظملغملرل ماظّٓؼين مظػملؾرملّٕؼهمل .م
وؼزملّٟماظغملؿمملب ماٌعملّٓس م"طؽملّٖا مربممل"مغظملل ّ٥مبؾملّٔهماظغملػملؼملمملت م
بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
"ػّٔا مدّٕ ماظغملؿمملب مواظؿظمللرل ماِّول،مواظؿضملػملؿمل ّ٣ماي ّ٨ماِّول ماظّٔي مطمملنمعؽملّٔ ماِّزل ".م
بل ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل : ّ٣م
"ػّٔه مػ ّ٨مايغملؼملهمل ماِّوظب ،مػّٔه ماٌّ٦سصملهمل ماِّوظب ،مػّٔه ماظغملػملؼملهمل ماِّوظب ماظيت مأسشملؿملوملم
آلدم مرأس ماظّٔرؼهمل،مصغملمملغومل مضّ٦الًموذؾملمملدة ".م
طؽملّٖا مربممل مأو ماظغملؽملّٖ ماظضملصملؿمل ّ٣مأو مدؿملّٓرا مربممل مأو ماظغملؿمملب ماظضملصملؿمل ّ٣مأو مطؽملّٖا مادػؿمل ّ٨مأو مطؽملّٖم
ايؿملمملة ،مطػملؾملممل متلؼملؿملمملت معؿضملّٓدة مظرملّ٨ء مواحّٓ ،مأال موػ ّ٦ماظغملؿمملب ماظّٕئؿملل ّ٨ماٌعملّٓسم
ظػملؼملؽملّٓائؿملني ،مػّٔا ماظغملؿمملب ماظّٔي مأغّٖظومل مصقظمل ّ٥ماِّوظب مسػمل ّ٧مآدم مأب ّ٨ماظؾرملّٕ مع ّ٤مضؾ ّ٢ماًمملظّ٠م
اظضملصملؿمل ّ٣م"ػؿمل ّ٨مرب"ّ٨معلؾّّ مازل ّ٥م"عرملؾممل ماسل ،"ّ٨مواظّٔي مغعملػملؾملممل مإظب مأبؽملمملئ ّ٥مع ّ٤مبضملّٓه،موعؽملّ٥م
إظب ماِّجؿملمملل ماِّغلمملغؿملهمل مجؿملالً مبضملّٓ مجؿمل ّ٢موحسملمملرة مبضملّٓ محسملمملرة ،موطػملؾملممل معشملػملضملهمل مسػملّ٧م
ايعملؿملعملهمل ماِّبّٓؼهمل ماِّزظؿملهمل ماظيت مأراد مآ مدؾقمملغ ّ٥مأن متغملّ٦ن مػغملّٔا مبكملرادت.ّ٥مضبّ٦ي ماظغملؽملّٖام
ربممل مصق ّٟمآدم موذؿملؿ ّ٢مودغمملغّ٦خومل م"إدرؼّٗ"مودمملم موضبؿمل ّ٧م"عؾمملرطهمل مأزلمملئؾمل"ّ٣معّ٤مأغؾؿملمملءم
آ مإٌّدػملني ،محؿملىمل مطمملغّ٦ا مسؽملّٓعممل متزمل ّ٢مإظؿملؾمل ّ٣مصق ّٟماِّضّٓعني معؽملؾمل ّ٣مؼسملؿملظملّ٦ن مشلممل معمملم
ؼّ٦ح ّ٨ماظّٕب مشل ّ٣مع ّ٤متضملمملظؿمل ّ٣مووصمملؼممل ممبممل مؼؿؽملمملدنمل مواظضملزملّٕ ماظّٔي مؼضملؿملرملّ٦ن مصؿمل ،ّ٥مظّٔا مأصؾّّم
طؽملّٖاً محعملؿملعملؿملمملً مؼؽملعمل ّ٢مأصغملمملر مايسملمملرات ماٌؿالحعملهمل مظؿّ٦ص ّ٢ماٌمملض ّ٨مبممليمملضّٕ ،موظؿعملّٓم ماٌضملّ٦غهملم
ظػملؼمللؿعملؾ ّ٢ماظعملمملدم ،مظّٔا مح ّ٠مأن مؼلؼمل ّ٧م"طؽملّٖا مػؿمل"ّ٨مأي مطؽملّٖ مايؿملمملة  .م
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وٕ مؼعملؿزملّٕ مطؽملّٖا مربممل مسػمل ّ٧مصق ّٟماِّغؾؿملمملء مواظزملممليني مع ّ٤مبين ماظؾرملّٕ ،موإمنمملم
تضملّٓاػممل مإظب ماحؿّ٦ائ ّ٥مسػمل ّ٧مأضّ٦ال موسػملّ٦م موأغؾمملء ماٌالئغملهمل ،موع ّ٤ماٌالئغملهمل ماظّٔؼ ّ٤مغعملػملّ٦ا مسػملّ٦عؾملّ٣م
إظب مآدم:م"عؽملّٓادػ ،ّ٨موػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا ،موعمملرا مادربّ٦ثممل ،ماثّٕ مواغّ٘ ،موغؾمملط مربممل ،مودمملم مزؼّ٦ا،م
وؼّ٦خمملبّٕ مطرملشملممل" .موٕ مؼعملؿزملّٕ مسػمل ّ٧معممل مجمملء مؼب مصق ّٟماِّغؾؿملمملء مع ّ٤مزع ّ٤معممل مبضملّٓ مخػملّ٠م
اِّغلمملن ،موإمنممل مهّٓث مس ّ٤مصظملمملت ماًمملظ ّ٠موأزلمملئ ،ّ٥موطؿمل ّٟمابؿّٓأ ماًػمل ّ٠ماظضملػملّ٦ي مؼب مسّ٦إم
اظؽملّ٦ر ،موطؿمل ّٟمخػملعملومل معّ٦جّ٦داتؾملممل ،موطؿمل ّٟمخػملعملومل ماٌالئغملهمل ،موطؿمل ّٟمخػملعملومل مسّ٦إ ماظصملالم،م
وصّ٦الً مإظب متغملّ٦ؼ ّ٤ماظغملّ٦ن ماٌمملدي ،موتظملمملصؿمل ّ٢مس ّ٤متغملّ٦ؼ ّ٤ماجملّٕات مواظؽملفّ٦م مواظغملّ٦اطنمل ماظيتم
صؿمل ،ّ٥مواغؿؾملمملءـب مبمملِّرض موعممل مهّ٦ؼ ّ٥مع ّ٤معؿملممله موأذفمملر موحؿملّ٦اغمملت ،موإظب مطؿملظملؿملهمل مإبّٓاعم
اِّغلمملن موعممل مخػملعمل ّ٥مؼب مأحل ّ٤مصّ٦رة ،مواِّدّٕار ماظيت موضضملومل مصؿمل .ّ٥مط ّ٢مػّٔا مربؿّ٦ى مؼبم
اىّٖء ماِّمي ّ٤مواظّٔي مؼؿغملّ٦ن مع ّ٤م 16م"بّ٦ث "ّ٥مأي مدّ٦رة .مأعممل ماىّٖء ماِّؼلّٕ م"سلمملظ"ّ٥م
صؿملؿقّٓث مس ّ٤مغظملّٗ ماِّغلمملن م"غؿملرملؼملـممل"موػ ّ٤معمملػؿملؿؾملممل موطؿمل ّٟمخػملعملومل ،موعّ٦رؽملؾملممل ماِّصػمل،ّ٨م
وطؿمل ّٟمجػملؾومل مإظب مػّٔا ماظضملمملٕ ،مواِّدّٕار ماظيت مأردػملومل معضملؾملممل ،موطؿملظملؿملهمل مدخّ٦شلممل مجلّٓ مآدم،م
وطؿمل ّٟمدبّٕج مومبلمملغّٓة مع ،ّ٤موعلرلة ماظضملّ٦دة ،موط ّ٢مطممل مؼؿضملػمل ّ٠مبؾملممل .موع ّ٤مػّٔؼّ٤م
اىّٖئني  -ماظؿملؼملني مواظؿمللمملر  -مؼؿغملّ٦ن مطؽملّٖا مربممل مبزملظملقمملت مسّٓدػممل م 600مصظملقهمل ،مط ّ٢معؽملؾملمملم
هؿّ٦ي م 20مدشملّٕاً ،موط ّ٢مدشملّٕ مضبؿّ٦ي مسػمل ّ٧مسرملّٕ مطػملؼملمملت ،مصمملجملؼملّ٦ع م 120مأظ ّٟمطػملؼملهمل.م
وضّٓ موصػملومل مإظؿملؽملممل مبغمل ّ٢مدضهمل موأعمملغهمل مربظملّ٦زهمل مؼب ماظعملػملّ٦ب مواظضملعملّ٦ل مواظغملؿنمل مس ّ٤مرّٕؼّ٠م
اإلدؽملمملد موبمملظغملؿمملبهمل ،مأي مأغممل مصالن مغعملػملؿؾملممل مس ّ٤مصالن مس ّ٤مصالن...مإظب مأن مغزمل ّ٢مإظبمسؾملّٓماظؽمليبم
ضبؿمل ّ٧معؾمملرك مازل ّ٥مآخّٕ مأغؾؿملمملء ماٌؽملّٓائؿملهمل ،مصال مهّٕؼ ّٟموال مزؼمملدة موال مغعملزملمملن ،مِّغؾملمملم
طػملؼملمملت ماًمملظ ّ٠مج ّ٢مذفملغ ّ٥متؾعمل ّ٧مثمملبؿهمل مورادكهمل مردّ٦خ موثؾّ٦ت ماِّرض مواِّغلمملن ماٌؽملّٓائّ٨م
ؼبمػّٔا ماظغملّ٦ن .م
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واظغملؿنمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مميغمل ّ٤متعمللؿملؼملؾملممل مالربضملهمل مأضلمملم :مدؼؽملؿملهمل ،مورعمللؿملهمل ،موتمملرطبؿملهمل،م
وعضملّٕصؿملهمل،موػ :ّ٨م
" - 1طذملؽملّٖا مربممل"مماظغملؽملّٖ ماظضملصملؿمل.ّ٣

م

" - 2دؿملّٓرا ماد مغرملؼملمملثممل"مطؿمملب ماِّغظملّٗ  .م
" - 3اغذملؿبذملؿملمملغ"ّ٨مطؿمملب ماظزملػملّ٦ات مواالدسؿملهمل مواظذلاتؿمل ّ٢ماٌؽملّٓائؿملهمل .م
" - 4ضػمللؿممل"متّٕاتؿملّ٢ماظّٖواج .م
" - 5دراذممل ماد مؼؾملؿملممل"متضملمملظؿملّ٣مضبؿمل .ّ٧م
" - 6أدظملّٕ معػملّ٦اذ "ّ٨ممطؿمملب مأدظملمملرماِّزلمملء .م
م

 - 7دؼّ٦ان م"تّٕدّٕ مواظ ّٟمذؿملمملال" م1012مدقملال.

 - 8دؼّ٦ان م"آٌممل مرؼرملمملؼمملمربممل"ممدؼّ٦ان ماظضملمملٕماظضملػملّ٦ي ماظضملصملؿمل.ّ٣

م

 - 9دؼّ٦ان م"آٌممل مرؼرملمملؼمملمزورممل"ممدؼّ٦ان ماظضملمملٕماظلظملػمل .ّ٨م
م

 -10دؼّ٦ان م"حّٕان مطّ٦ؼـممل"ممحّٕان ماظّٓاخػملؿملهمل.

 -11دؼّ٦ان م"عزملؾؿمملمادمػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا"ممصؾمملشهملمجدلائؿمل .ّ٢م
 -12دؼّ٦ان م"ابمملثّٕ"ممزبشملّ٦رهملمايلمملب مواٌؿملّٖان .م
 -13دؼّ٦ان م"غؾملّٕواثممل"مماالغؾملمملر ماٌعملّٓدهمل .م
 -14دؼّ٦ان م"زػّٕونمرازا مطلؿملممل"ممزبشملّ٦رهملمصضملّ٦دماظلّٕ ماًظمل . ّ٨م
 -15دؼّ٦ان م"عػملغملّ٦تممل ماظؿملـممل"ممممػملغملهمل ماظلؼملمملء .م
 -16دؼّ٦ان م"رّٕادهمل ماد متمملشمملمذؿملرملالم مربممل"ممتغملّٕؼّٗ ماظؿمملج .م
 -17دؼّ٦ان م"ضمملبنيماد مذؿملرملالم مربممل"مماظّٖواج .م
 -18ذّٕح م"اظدلوغمملؼممل"مماالؼمملم ماظؾؿملسملمملء.

م
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 -19ذّٕح م"رّٕادهمل ماٌؽملّٓي"ممتغملّٕؼّٗ مبؿملوملماظضملػمل ّ٣مواظضملؾمملدة .م
 -20دؼّ٦ان م"ضّٓاػممل مربممل"مماظعملّٓحهمل ماِّوظب .م
 -21دؼّ٦ان م"دعّ٦ث ماد مطرملشملممل"ممعـؿمل ّ٢ماظضملؾملّٓ .م
 -22دؼّ٦ان م"رازي ماد مابؿبؾملمملث"ّ٨ممدّٕ ماظزملضملّ٦د .م
" -23إغذملؿبؿملمملغّ٨ماد معزملؾؿممل"ممخشملّ٦ات ماٌزملؾؿممل .م
 -24ذّٕح م"زدضممل مبّٕطبممل"مماظزملّٓضهمل ماٌؾمملرطهمل .م
 -25اغّ٦اع معّ٤م"اٌلكـ "ّ٨مماِّرتعملمملء مواظزملضملّ٦د .م
 -26اغّ٦اع مزبؿػملظملهملمعّ٤م"اظعملؼملمملػ ّ٨مواظّٖرازتممل"مماالدسؿملهمل موايظمل .ّٜم
طؽملّٖا مربممل م
ؼظملؿؿّّماظغملؿمملب ماٌعملّٓس مظػملؼملؽملّٓائؿملني م"اظغملؽملّٖا مربمملممبمملظؿلؾؿملّّ ماِّول مٓ ماي ّ٨ماظضملصملؿمل .ّ٣م
بفملزلذملذملمملءكبماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذملّ٨ؽبقب ماظْذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل ِّ٣م
عؾبلؾؽبقبّّفب مرؽببّ٨قب مبعملذملؽبػملنمللب مغذملؽبعملّ٨قب م()1مػ ّ٦مايّ٨ؾبقب ماظضملؽبصملؿمل ،ّ٣ماظؾؽبزملرلؾب ماظعملذملؽبّٓؼّٕؾب ماظضملذملؽبػملؿملّ٣ؿب ،ماظضملذملؽبّٖؼّٖؾبم
ايَغملؿملّ٣ؿب م( )2مػ ّ٦ماِّزؽبظّ٨ؾبقب ماظعملذملؽبّٓؼّ٣ؿب ،ماظطملذملؽبّٕؼنملؾب مسذملؽب ّ٤مأطذملّ٦انِ ماظؽملؾبقبّ٦رؿب ،ماظطملؽبذملينؾبقب مس ّ٤مأطّ٦انِ ماظؽملؾبقبّ٦رؿبم
( )3مػ ّ٦ماظعملذملؽبّ٦لؾب مواظلؽبقبؼملّٝؾب مواظؾؽبزملؽبّٕؿب ،ماظرملذملؽبقبذملظملمملءؾب مواظصملَقبذملظملَذملؿبّٕ ،مواظعملّ٦ةُ مواظـذملؽبقبؾمملتؿب م( )4مػ ّ٦مايّ٨ؽبقبم
اظضملصملؿملّ٣ؿب معؽبلؽبّٕة ماظعملػملنملؿب ،موشذملؾبظملّٕانؾبماًَشملمملؼممل مذمل م
عؾبلؾؽبقبّّفب مرؽببقب ّ٨مبعملذملؽبػملنمللب مغذملؽبعملّ٨قب م( )5مؼممل مربؽبقب ماِّطّ٦انِ مجؽبؼملؿملضملمملً م ..معؾبلؽبؾّّفب مأغوملؽب ،معؾبؾمملرؽبكٌ،م
عؾبؼملفؽبقبّٓفب ،معؾبضملصملذملؽبقبّ٣فب ،معؽبقبّ٦ضّٕفب ،مضذملؽبؿملقبّ٦مؿب م( )6ماظضملؽبصملؿملّ٣ؾب ماظلؽبقبمملعؿملذمل معػمل ُّ١ماظؽملذملؾبقبذملّ٦رِ ماظلؽبقبمملع )7(ّ٨مايؽملذملؽبقبذملمملنؾبم
اظّٕؽبحؿملؿب ّ٣مذمل مايّ٨ؾبقب ماظضملصملؿملؿب ّ٣م()8ال محّٓؽبقب مظكبؾؽبؾملمملئكبّ٥ؿب مذمل موال معؽبّٓى مظسملؿملمملئكبّ٥ؿب()9م
اظؿذملذملؽبقبذملّ٦ابؾب ماظّٕؤوفؾب م قب
اٌؽملؿؽبرملكبّٕةُ مضذملؾبّ٦تذملؾبّ٥ؿب مذمل ماظضملصملؿملؼملهملُ مضذملؾبّٓرؽبتذملؾبّ٥ؿب م()10مػّ٦اظضملصملؿملؿب ّ٣ماظّٔي مالؼؾبّٕى موالمؼؾبقؽبّٓقبؿبم()11مالذّٕؼَّ١م
ظّ٥ؾب مؼب مدؾبػملشملمملغكبذملؿب ،ّ٥موالصمملحنملؽب مظّ٥ؾب مؼب مصؽبَ ّ٦ظفمملغكبّ٥ؿب م()12معؽب ّ٤مؼؿذملذملؽبقبذملغملّ٢ؿب مسػملؿملّ٥كب مصػملَ ّ٤م ؽبؼكؿملنملؿب ،موعؽبّ٤م
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ؼؾبلؾؽبقبّّؿب مبفملزلّ٥كب مصػملَ ّ٤مؼؽبلؿؽبّٕؼنملؿب ،موعؽب ّ٤مؼؽبلفملظّْ٥ؾب مصؾملّ٦اظلؽبقبؼملؿملّٝؾب ما ٌُفؿملؿبنمل م()13معممل مطمملنؽب مِّغّ٥ؾب معمملطمملن،م
والؼغملّ٦نؾب مِّغذملؽبقبّ٥ؾب مالؼغملّ٦نؿب م( )14مخمملظّٓفب مصّ٦قؽب مطّ٢ؽبقب ماِّطّ٦انؿب .مالعّ٦تؽب مؼؽبّٓغّ٦عؽملّ٥ؾب موالبؾبشملالنؿب م()15م
وأعمملعؽبّ٥ؽب ماٌالئغملهملُ معمملثػملّ٦نؿب ،مبفملضّ٦ؼؿكبؾمل ّ٣مؼؽبؿفملظَقبعملّ٦نؿب م .مدمملجّٓؼّ٤ؽب مخمملذضملنيؿب م .مذمملطّٕؼّ٤ؽب معؾبلؾؽبقبقنيؿبم
( )16مػّ٦اظَقبّٔي مالحؽبّٓؽبقب مظّ٥ؾب موالطَؿملّ٢ؿب ،موالتّٓغّ٦سؽبؿؽبؼملهملٌ معكب ّ٤مضّ٦ئهملكب موالظَؿملّ٢ؿب م( )17مػ ّ٦ماىَاللؾبم
واَِّتعملمملنؿب.مػ ّ٦ماظضملؽبّٓلؾب مواِّعمملنؿب.مػ ّ٦ماظّٕؽبقبأصذملؽبهملُ موايَؽملمملنؿب م()18ماِّولؾب معؽملّٔؾب ماِّزؽبلؿب.مخمملظّ٠ؾب مطّ٢ؽبقب مذلملم
ذلمل معبؿملّ٢ؿب م( )20مربؾبقب مأطّ٦انِ ماظؽملذملؾبقبذملّ٦رِم
( )19مذواظعملّ٦ة ماظيت مظؿملّٗؽب مشلممل معؽبـؿمل ّ٢م .مصمملغّٝؾب مطّ٢ؽبقب م ـب
جؽبؼملؿملضملمملً م.مأزل ّ٧معكب ّ٤ماُِّثّٕؼؽبقبني مجؽبؼملؿملضملمملً م.ماشلُؾمل ّ٣مجؽبؼملؿملضملمملً م()21مػ ّ٦ماظؽملؾبقبّ٦ر ماظَقبّٔي مالزُػملَؼملهملَ مصؿمل،ّ٥م
ايّ٨ؾبقب ماظَقبّٔي مالعّ٦ت مصؿمل ،ّ٥مواًرلؾب ماظَقبّٔي مالذؽبّٕؽبقب مصؿمل ّ٥م()22مػ ّ٦ماشلمملدئؾب مدونؽب مشَسملؽبنملؿب ،ماظػملّٔؼّٔؾبم
اظَقبّٔي معمملغؽبسملؽبنملؿب م( )23ماظؾؽبؾملّ٨قبؿب م .ماظلمملطّ٤ؾب مؼب ماظرملذملؽبقبؼملممللِ ماظضملؾبػملّ٦يقبؿب م( )24مأصّ٢ؾب ماظؽملؽبقبؿملؽبقبّٕاتكب مجؽبؼملؿملضملمملً.م
وأبّ٦اُِّثّٕؼقبني مجؽبؼملؿملضملمملً م( )25ماٌعملؿملّ٣ؾب مؼب معػملغملّ٦تذملؿبّ٥كب .ماظضملمملدلؾب مؼب مجؽبؾؽبّٕوتكبّ٥ؿب م()26مأرػملَّ٠ؽب ماظغملمملعػملنيم
اظزملؽبقبمملدضنيؿب ،مورؾّٝؽب مادؽبؼملّ٥ؾب مسػمل ّ٧مأصّ٦اهكب ماٌقملعؽملنيؿب ،موبمملرؽبطؾملؾب ّ٣مبؾؽبّٕطؿكبّ٥كب مأعبَضملنيؿب م( )27مضذملؾبّٓرتؾبّ٥ؾبم
التؾبقزملؽبّٕؾب مؼب ماظضملؽبّٓؽبقب موايُلؾمملنؿب ،موظَؼملؽبضملمملتؾب متمملجهملكب متؽبؽملشملَػملُ ّ٠مإظب مطّ٢ؽبقب معغملمملنؿب ،موإذضملمملسمملتؾب مغّ٦رِهكبم
تؽبؽملؾضملكبىملؾب مع ّ٤مبنيِ مأوراقِ مإطػملؿملكبػملكبّ٥كب معّ٢ءؽب ماِّطّ٦ان م( )28معؽب ّ٤مؼؾبلؽبؾؽبقبق َّ١متؽبلؾؿملؽبق ،ّ١مضممللم
اُِّثّٕؼقبّ٦ن(  ،)1مصؿؽبلؾؿملؾبق َّ١مالؼؾبقؽبّٓقبؿب م()29موعؽب ّ٤مؼؾبؾمملرطذملؾب ّ١مبؾؽبّٕطَؿكب ،ّ١مصؾؽبّٕطَؿؾب ّ١مالتؾبضملؽبّٓقبؿب م()30موعؽبّ٤م
ؼؾبضملؽبصملَقبؼملؾب َّ١مبضملؾبالكَ مصضملؾبالكَ مظؿملّٗؽب مظَّ٥ؾب مضؿملمملس()31مسؾبؼملعملذملؾب ّ١مالؼؾبلؿبؾؽبّٕؿب،موضّٓرؽبتؾبَّ١مالمتؾبقزملؽبّٕؿب،موسصملَؼملؽبؿؾبّ١م
التؾزملؽبّٕؿب ،موسؾبالكَ مع ّ٤مطّ٢ؽبقب مذلملـب مأطؾؽبّٕؿب م( )32مػمملػؾب ّ٣معبؿملضملمملً مخمملذكبضملّ٦ن م ..مالؼؽبضملّٕصّ٦نؽب مازلؽب،ّْ١م
والؼؿؽبؾؿملذملؽبقبذملؽملّ٦ن مرؽبزلؽب)33(ّْ١مرّ٦ب ّ٧مظػملغملمملعػملني ماظَقبّٔؼ ّ٤مسّٕؽبصّ٦كَ مبعملػملنمللب مغعملّ٨ـبقب مصـملعؽملّ٦امبَّ١م ؾبعكػملكبزملنيؿب،م

(ٔ) أثشٌ وٍِىٍِٓ :يٓ ،الى أصوً ،١بئٖ ٗٞهاًٗ ٖٓ ٢بئ٘بد ػٞاُْ اُ٘ٞه (رغِ٤بد اُؾ٤بح ك٢
ػٞاُْ اُ٘ٞه) ُْٜ ..ػٞأُ ْٜاُقبٕخٝ ،فِوٞا ثؤٓو هة اُؾ٤بح ُْٜ .أ٤ٔٛز ْٜك ٢ر َ٤ٕٞأُؼوكخ
ٝاُ٘ٞه اُ ٠عٔ٤غ األًٞإ ٝاُؼٞاُْ ٜ٘ٔٙ ٖٓٝب األهٗ (هٍَ اُ٘ٞه ُِؾ٤بح)ٓ .لوكٛب (اصوا
ٌِٓٝب) ًَٝ .اصوا ٣غت إٔ ٌِٓ ٌٕٞ٣بً ٌ٤ُ ٌُٖ ،ثبُٚوٝهح إٔ ٌِٓ ًَ ٌٕٞ٣ب اصوا.
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وخؽبرملؽبضملؾبّ٦ا مظضملؽبصملَؼملكبؿ َّ١مصمملدضنيؿب ،مرّ٦ب ّ٧مظػملغملمملعػملنيؽب ماظزملؽبقبمملدضنيؿب()34مػ ّ٦ماٌَػملكب ُّ١معؾبؽملّٔؾب ماِّزؽبلؿب م.مثمملبوملفبم
سّٕذؾبّ٥ؾب م.مسصملؿملّ٣فب معؽبػملَغملّ٦تؾبّ٥ؿب م()35مال مأبؽب مظَّ٥ؾب موال موظّْٓ م.موالؼؾبرملمملرطّ٥ؾب معكبػملغملَّ٥ؾب مأحؽبّٓؿب م()36معؾبؾمملرؽبكٌ مػّ٦م
ؼب مطّ٢ؽبقب مزعمملنؿب ،موعؾبلؾؽبقبّّفب مػ ّ٦مؼب مطّ٢ؽبقب مزعمملن م()37معؽبّ٦جّ٦دفب معؾبؽملّٔؾب ماظعملكبّٓم م.مبمملقٍ مإظب ماِّبؽبّٓؿب م()38مضممللم
ظػملؼملالئغملهملكب مطّ٦غ ّ٨مصغملمملغوملؿب م .مبعملّ٦ظكبّ٥كب معالئغملهملُ ماظؽملؾبقبّ٦رِ مطمملغؽبوملؿب( )39موعكب ّ٤مضؿملمملئكبهملكب ماظؽملؽبقبعملّ٨ؽبقب ماغؾـؽبّ٠ؽبم
عالئغملهملُ ماظؿؽبقبلؾؿملّّ ماظَقبّٔؼ ّ٤مال محؽبّٓؽبقب مشل ،ّ٣موالسؽبّٓؽبقب ،موالبؾبشملالنؿب م( )40مع ّ٤مغّ٦رِهكب ماظضملصملؿمل ِّ٣ماغؽبؾؽبـؽبعملّ٦ام
ممؿػملؽني مبمملظؿؽبقبلؾؿملّّ م .معؾبؿعملَّ٤فب مضؿملمملؤه م .مبؽبؾملّ٨فب مغّ٦رؾبه م.معؾبؿعملَّ٤فب موبؽبؾملّ٨فب مععملمملعؾبؾمل ّ٣مصؿمل ّ٥م()41مغّ٦رفبم
البؾبشملالنؽب مصؿمل ،ّ٥موخرملّ٦عفب مالسزملؿملمملنؽب مصؿمل ،ّ٥موبّٕفب مالذكبعملمملقؽب مصؿمل ،ّ٥موإميمملنفب مالخّٓاعؽب مصؿمل ،ّ٥موصّٓقفبم
الطَّٔكببؽب مصؿمل ّ٥م()42مػ ّ٦ماًَرلؾب ماظَقبّٔي مالذؽبّٕؽبقب مصؿملّ٥كب ،موػ ّ٣مصؿمل ّ٥مععملؿملؼملّ٦ن ،مظػملقّ٨ؽبقب معؾبلؾؽبقبقّ٦نؿب م()43م
عالئغملهملُ ماظسملذملؽبقبؿملمملءكب متذملؾبلؾؽبقبّّؾب مٌػملّ١كب ماظؽملؾبقبّ٦ر مبمملظسملؽبقبؿملمملءكب ماظَقبّٔي موػؽبؾؽبّ٥ؾب مإؼقبمملػؾب ّ٣م()44معالئغملهملُ ماظسملؽبقبؿملمملءكب متؾبلؾؽبقبّّؾبم
ٌػملّ١كب ماظؽملؾبقبّ٦ر مبـؿملمملبكب ماظسملؽبقبؿملمملء ماظيت موػؽبؾؽبؾملممل مإؼقبمملػؾب ّ٣م( )45معالئغملهملُ ماظسملؽبقبؿملمملءكب متؾبلؾؽبقبّّؾب مٌػملّ١كب ماظؽملؾبقبّ٦رم
بفملردؽبؼهملكب ماظؽملؾبّ٦ر ماظيت موػؽبؾؽبؾملممل مإؼقبمملػؾب ّ٣م()46معالئغملهملُ ماظسملؽبقبؿملمملءكب متؾبلؾؽبقبّّؾب مٌػملّ١كب ماظؽملؾبقبّ٦ر مبفملحّٖؽبعكبهملكب ماظسملؽبقبؿملمملءكبم
اظيت موػؾؽبؾملممل مإؼقبمملػؾب ّ٣م( )47معالئغملهملُ ماظسملؽبقبؿملمملءكب متؾبلؾؽبقبّّؾب مٌػملّ١كب ماظؽملؾبقبّ٦ر مبفملطمملظؿمل ِّ٢ماظسملؽبقبؿملمملءكب ماظيت موػؽبؾؾملؽبمملم
إؼقبمملػؾب ،ّ٣موضؽبظملَّٕػممل مشلُ ّ٣م( )48معالئغملهملُ ماظسملؽبقبؿملمملءكب متؾبلؾؽبقبّّؾب مٌػملّ١كب ماظؽملؽبقبّ٦ر مبمملظعملّ٦ةكب مواظـؽبقبؾمملت ماظػملَقبّٔؽبؼِّ٤م
وػؽبؾؽبؾملؾبؼملممل مإؼقبمملػؾب ّ٣م()49عالئغملهملُ ماظسملؽبقبؿملمملءكب متؾبلؾؽبقبّّؾب مٌػملّ١كب ماظؽملؾبّ٦رِ مبمملظزملؽبقبّٓقِ مواظّ٦صمملءكب مواِّميمملن ماظيتم
وػؽبؾؽبؾملممل مإؼقبمملػؾب ّ٣م( )50مطُػملّؾمل ّ٣مظُشملَظملمملءؾب مرؿملقبؾّ٦ن ،موحؾبغملَؼملمملءؾب مصمملدضّ٦ن م .مال مإدمملءةَ مصؿملؾمل ّ٣موالخكبّٓاعم
الؼككبشملؽّ٦ن ،موال مبضملّٚفب مإظب مبضملٍّٚمؼؾبلؿملؽّ٦نم.معؾبضملّٖؽبقبزونم
()51مبؽبضملسملؾبؾملؾب ّ٣مؼؽبقّ٢ؾبقب مؼب معؽملمملزلِ مبضمل ّٚم ؾب
عؾبغملّٕؽبقبعّ٦ن م.مطؼملكبـؿب ّ٢ماػّٓابكب ماظضملؽبنيِ معؾبؿؽبرملمملبؾملّ٦نؿب م()52مغؽبّ٦اؼمملػؾب ّ٣مبضملّٚفب مظؾضمل ٍّٚمعغملرملّ٦صهملْ ،موأخؾمملرؾبم
عمملتؽبعملَقبّٓمؽب موعممل متؽبفملخؽبقبّٕؽب مظّٓؽبؼؾملِ ّ٣معؽبضملّٕوصهملْ م( )53مؼؾبؽملرل مبؽبضملسملؾبؾمل ّ٣مبؽبضملسملمملً ،موؼؾبضملؽبشملَقبّٕؾب مبؽبضملسملؾبؾمل ّ٣مبؽبضملسملمملً،م
وؼؽبؼملّٓؽبقبون ماظغملرملشملممل مبضملسملؾبؾمل ّ٣مإظب مبضمل ّٚم( )54مػؾب ّ٣ممبرملؿملؽهملكب ماظػملكب ّ٥مخمملظّٓون ،مالزؽبوال مشلّ٣م
والؼؽبرملؿملكّ٦نؿب ،موالؼؿّ٦جؽبقبضملّ٦ن موالؼؽبسملضملؾبظملّ٦ن م()55مثؿملمملبؾبؾملؾب ّ٣مأغعمل ،ّ٧موأطمملظؿملػملُؾملؾب ّ٣مأبعمل ،ّ٧موأوالدػّ٣م
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أتعمل ّ٧م()56مالصبّ٦سّ٦نؽب موالؼضملؽبشملَرملّ٦ن ،موالضبَذلؾبقبونموالؼؽبدلؽبدون،موالؼؾبلمملءؾبمإظؿملؾملّ٣موالؼؽبطملسملؽبؾّ٦نم
()57مالخؾبؾىملؽب مؼب مأذفمملرػكب ،ّ٣موالعّٕارةَ مؼب مأٔمملرػكب ،ّ٣موالذؾببّ٦لؽب مؼب مأزػمملرػكب ّ٣م()58معؽبّ٦اضضملؾبؾملؾبّ٣م
ؽبب معكب ّ٤مايَػملؿملنملكب موأبؽبّٕدؿب م()59مالؼّٔوقؾبم
دمملعؿملهملْ موحبمملرؾبػؾب ّ٣مػمملدؼهملْ ،موعؿملمملػؾبؾملؾب ّ٣مجمملرؼهملْ م ..مأسّٔ ؽب
ذمملربؾبؾملممل معؽبّ٦تمملً ،موالؼؽبلؼملّٝؾب مظػملقؾبّٖنِ مصؽبّ٦تمملً م( )60مأسّ٦اعؾبؾملؾب ّ٣مال مسؽبّٓؽبقب مشلممل ،موحؿملمملتؾبؾملؾب ّ٣مالطَؿملؿبّ٢ؽب مشلمملم
()61مصكبّٕحّ٦نؽب معؾبؾؿؽبؾملفّ٦نؿب ،مخبشملّ٧ـب مدّٕؼضملهمللب مؼؽملشملَػملكبعملّ٦ن ،موؼب مارضِ مآؼّٕؽب ماظؾؿملسملمملءؽب مؼشملرلون م..م
حؿملىملؽب ماظسملقبؿملمملءؾب ماظؿؽبقبمملمقبؿب مالشّٕوبؽب موال مزالمؿب م( )62موجّ٦ػؾبؾملؾب ّ٣مع ّ٤مغّ٦رؿب م .مذظملَقبمملصّ٦نؽب مطمملظؾػملّّ٦ر م.م
عبؿملضملؾبؾملؾب ّ٣مخمملذضملّ٦نؿب ،مٓ مؼؾبلؾؽبقبقّ٦ن م()63مآُ معؽبػملكب ُّ١ماظؽملقبّ٦رِ ماظلؽبقبمملع ،ّ٨معؽبػملكب ُّ١ماٌالئغملهملكب مواُِّثّٕؼقبني،م
عؾبلؾؽبقبّّفب مازلؾبّ٥ؾب مإظب مأبؽبّٓكب ماآلبّٓؼّ٤ؿب م( )64مواِّثؾبّٕؼقبّ٦ن مواٌالئغملهملُ مواظّٕؾبقبدؾب ّ٢مواظلقبؿملؼملمملءؾب مواِّعـممللؾبم
واظطملؿملّ٦مؾب ماظلمملرؼهملْ ،مواٌؿملمملهؾب ماىمملرؼهملْ ،مواالذفمملرؾب ماظضملمملظؿملهملْ ،مواظسملؿملمملءؾب ماظَقبّٔي مػّ٨ؽب مبّ٥كب محمملظؿملهملْ م..م
طُقبػملّ٥ؾب معّ٤مسؽملّٓكب مآ ،معػملّ١كب ماظؽملقبّ٦رِماظلقبمملع .ّ٨م
واي ّ٨ماٌّٖط ّ٨م
ظعملّٓ موردؽب مذطّٕ مطػملؼملهمل مآ معػمل ّ١ماظؽملّ٦ر ماظلمملع ّ٨مؼب مطؿمملب ماٌؽملّٓائؿملني ماظؽملمملصّ٦رائؿملّ٦ن ماٌعملّٓسم
"طؽملّٖا مربممل"معؾمملركمازلهمل،مؼبمأربضملهمل مآؼمملت م"بّ٦ث"معّ٤ماظغملؿمملب ماٌؾمملرك :م
بفملزلذملذملمملءكبماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذملّ٨ؽبقب ماظْذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل ِّ٣م
ػّٔا مدّٕقب ماظغملؿمملب ،مواظؿقبظمللؽبرل ماِّول ،مواظؿؽبضملػملؿملّ٣ؾب مايَّ٨ؾبقب ماِّول ،ماظّٔي مطمملنؽبمعؾبؽملّٔؾبماِّزل م
بفملزلذملذملمملءكبماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذملّ٨ؽبقب ماظْذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل ِّ٣م
ػّٔا مػ ّ٦ماظَذمللذملّٕقب مػّ٦ماظغملؿمملبؾب ماِّولؾب مظؿضملمملظؿمل ّ٣مايّ٨ؽبقب ماِّزظ ّ٨ماظّٔي مالبّٓاؼهملَ مظ .ّ٥م
م
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بفملزلذملذملمملءكبماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذملّ٨ؽبقب ماظْذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل ِّ٣م
إغ ّ٥مطالمفب معؾني مبّ٦ح ِّ٨مع ّ٤مربؽبقب ماظضملمملٌني"  -معّ٦اس ّٜمضبؿمل ّ٧مب ّ٤مزطّٕؼقبممل مظػملؽملمملّصّ٦رائؿملني،م
اظزملؽبقبمملدضنيؽب مواٌقملعؽملني .م
بكبفملدذملذملؿبذملذملذملذملّ٣ؽب ماظذملؿبذملذملقؽبذملذملذملذملّ٨ؽبقب ماظْذملذملضملذملذملؽبذملصملذملكبذملؿملقبذمل ِّ٣م
ػّٔا مػ ّ٦ماظلقبّٕ ،مطؿمملب مأغّ٦ش ماِّعني ،مبّ٤مذؿملؿ ّ٢ماِّعني مبّ٤مآدم ماِّعني .م
اظغملؿنمل ماظضملعملمملئّٓؼهمل :موتسمل ّ٣ماظؽملزملّ٦ص ماظيت متؿقّٓث مس ّ٤مجّ٦ػّٕ ماظّٓؼمملغهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل:مواظيت متّٓور محّ٦ل مخػملّ٠م
اظغملّ٦ن مواِّغلمملن مواظزملّٕاع مبني مضّ٦ىماظؽملّ٦رمواظصملالم موؼّ٦ممايلمملب ،موػ :ّ٨م
مأ -م”مطؽملّٖا مربممل”مأو“دؿملّٓرهمربممل”،موتضملؽملؿملمملنمماظغملؽملّٖماظضملصملؿمل ّ٣مواظغملؿمملب ماظضملصملؿمل .ّ٣م
ب  -مدراذهمل مدؿب مؼؾملؿملممل” ،مطؿمملب مضبؿمل ،ّ٧موؼسمل ّ٣مذبؼملّ٦سهمل ماظذلاتؿمل ّ٢مواظؽملزملّ٦ص ماظيت متؿقّٓثم
م
سّ٤مضبؿمل ّ٧موغرملفملتّ٥موتضملمملظؿملؼمل،ّ٥موػفّٕة ماظؽملمملصّ٦رائؿملني معّ٤مصػمللشملني مإظبماظظملّٕات .م
ج  -م"دؼّ٦ان مأبمملثّٕ" ،موػّ٦طؿمملب مؼزمل ّٟمرحػملهمل ماظؽملظملّٗ مؼب مصضملّ٦دػممل مإظب ماظلؼملمملء مبضملّٓ ماظّ٦صمملةم
وعّٕورػمملمؼبمغعملمملطمايلمملب .م
الكتب الصرية:وتؿسملؼمل ّ٤مغزملّ٦ص مدّٕؼهمل مخمملصهمل مبمملظغملؾملؽملهمل موحّٓػ ،ّ٣متؾبّٓقبون مبرملغمل ّ٢مظظملمملئ ،ّٟمواظّ٦احّٓةم
عؽملؾملممل متّٓس ّ٧م"دؼّ٦ان" ،موػ ّ٨معّٖودة مبّٕدّ٦م متّ٦ضؿملقؿملهمل ،متّٕد ّ٣موص ّ٠مرّٕق مبّٓائؿملهمل مخمملصهمل،م
دسمملػممل مبضمل ّٚماظؾمملحـني مبؽملّ٦ع مع ّ٤ماظؿغملضملؿملؾؿملهمل ،موهؿّ٦ي مػّٔه ماظؽملزملّ٦ص مسػملّ٧ماظضملعملمملئّٓماظلّٕؼهملم
اًمملصهمل ،ماظيت مال متغملرمل ّٟمإال مظّٕجمملل ماظّٓؼ ،ّ٤موبضملسملؾملممل مال مؼغملرمل ّٟمإال مٌ ّ٤مػ ّ٦مؼب ماظّٓرجمملتم
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اِّسػمل ّ٧مع ّ٤ماظلػمل ّ١ماظغملؾملؽملّ٦ت .ّ٨موتعملّٕأ مػّٔه ماظؽملزملّ٦ص مسؽملّٓ متغملّٕؼّٗ مرج ّ٢مدؼ ،ّ٤مأو مسؽملّٓعمملم
ؼؾبضملؼملقبّٓموص ّ٠مذضملمملئّٕ مخمملصهملمحني مؼّٕتغملنملمأو مؼؿضملّٕضمًشملؿملؽهمل معممل،موعّ٤مػّٔهماظػملظملمملئ :ّٟم
مأ  -م م"أظ ّٟمتّٕ مدقبّٕ مذؿملمملظهمل" ،مأظ ّٟمواثؽملممل مسرملّٕ مدقملاالً ،متؿفملظ ّٟمع ّ٤مدؾضملهمل مغزملّ٦ص مرّ٦ؼػملهمل،م
تسملّ٣مدقملال موجّ٦اب مسّ٤ماظضملعملمملئّٓماٌؽملّٓائؿملهمل .م
ب  -م"آٌممل مرؼرملمملؼممل مربممل" ،ماظضملمملٕ ماظّٕئؿملّٗ ماظغملؾرل ،مأو ماظضملمملٕ ماِّول ماظغملؾرل ،مو"آٌممل مرؼرملمملؼمملم
م
زورهمل"ماظضملمملٕ ماِّول ماظزملطملرل ،موػّٔان ماظؽملزملمملن مؼؽملؾطمل ّ٨موجّ٦دػ ّ٣مؼب ماظغملّ٦خ ماظّٔي مؼرملؿملّٓم
ظؿغملّٕؼّٗ مإٌّذّّ مظّٓرجهمل مدؼؽملؿملهملمػ ّ٨م"اظذلعؿملّٔة ".م
مج  -م م"دؼّ٦ان معػملغملّ٦ت ّ٥معػملغملممل" ،مدؼّ٦ان مممػملغملهمل ماظلؼملمملء ماظضملػملؿملممل ،موعّ٦اده متّٓرس م"ظػملذلعؿملّٔة م"م
ظرلتعملّ٨مإظبمدرجهمل م"طؽملّٖصّٕه ".م
 كتب طقصية :ػ ّ٨م مطّٕارؼّٗ مترملّٕح مطؿملظملؿملهمل مأداء ماظشملعملّ٦س ماظّٓؼؽملؿملهمل ،موبضملسملؾملممل معّٖود مبمملظّٕدّ٦م،م
وتؿفملظ ّٟمع :ّ٤م
مأ  -م"ذّٕح مرّٕادهمل مدؿب متمملشهمل مدؿب مذؿملرملالم مربممل" ،مذّٕح متؿّ٦ؼيمل مذؿملرملالم ماظضملصملؿمل ،ّ٣موػ ّ٦مؼزملّٟم
طؿملظملؿملهملمتغملّٕؼّٗ ماظغملمملػ .ّ٤م
ب  -م"ذّٕح مضمملبني مذؿملرملالم مربممل" ،مذّٕح مزواج مذؿملرملالم ماظضملصملؿمل ،ّ٣موػّ٦ؼزمل ّٟمعّٕادؿمل ّ٣ماظّٖواجم
م
واظؽملزملّ٦ص ماظيت مؼؽملؾطمل ّ٨مأنمتعملّٕأ مؼبمذبػملّٗ ماظضملّٕس مأو مسعملّٓماظعملّٕان .م
ج  -م"ذّٕح مبّٕواغمملؼممل" ،مأي م"ذّٕح ماِّؼمملم ماًؼمللهمل" ،موػ ّ٨مغزملّ٦ص متزمل ّٟمإٌّاد ّ٣ماظيتم
ؼؿضملني مإجّٕاؤػممل مخالل ماِّؼمملم ماًؼمللهمل ماٌعملّٓدهمل ماظيت متضملّٕف مبضملؿملّٓ م"اظؾؽملفهمل"،م
وإٌّاد ّ٣مترملؼمل ّ٢م“رّٕادهمل”مأي متغملّٕؼّٗ“ ماٌؽملّٓي” مأو ماٌضملؾّٓ ،موػ ّ٨مرعملّ٦سمسّٓؼّٓة .م
د -م"ذّٕح مدؿبمذخّٕاغممل مدؿب مشلّٓاؼمملمزدضممل”،مذّٕح مذطّٕى ماِّوحّٓ مبضملّٓظ .ّ٥م
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ػذمل -م"دؼّ٦ان معزملؾؿممل مدؿب مػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا” ،مدؼّ٦ان مؼزمل ّٟمتضملؼملؿملّٓ ماٌالكماظّٕوحمملغّ٨م”ػؿملؾّ٢مزؼّ٦ا"،م
بضملّٓمأن مػؾّٛمإظبماِّرض مظؿملعملؼملّٝممتّٕدمضّ٦ىماظصملالم .م
ذبؼملّ٦سهمل ماظذلاتؿمل ّ٢مواظزملػملّ٦ات :متؿػمل ّ٧مؼب مرعملّ٦س ماظؿضملؼملؿملّٓ موِّج ّ٢مأرواح ماٌّ٦ت ،ّ٧موػّ٨مأدسؿملهمل موتّٕاتؿمل ّ٢موتضملّٕفمبذمل”غؿملمملغ،”ّ٨موتضملّٕف مأؼسملمملًمبفملد ّ٣م“اظعملػمللؿممل" ،موعؽملؾملممل :م
 دؼّ٦ان م"عزملؾؿمملمادمػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا"ممصؾمملشهملمجدلائؿمل .ّ٢م دؼّ٦ان م"عػملغملّ٦تممل ماظؿملـممل"ممممػملغملهمل ماظلؼملمملء .م دؼّ٦ان م"دعّ٦ث ماد مطرملشملممل"ممعـؿمل ّ٢ماظضملؾملّٓ. -دؼّ٦ان م"ضّٓاػممل مربممل"ماظعملّٓحهمل ماالوظب.

م

م

 دؼّ٦ان م"رّٕادهمل ماد متمملشمملمذؿملرملالم مربممل"متغملّٕؼّٗ ماظؿمملج .م دؼّ٦ان م"ضمملبنيماد مذؿملرملالم مربممل"مماظّٖواج .م ذّٕح م"اظدلوغمملؼممل"مماِّؼمملم ماظؾؿملسملمملء .م ذّٕح م"رّٕادهمل ماٌؽملّٓي"متغملّٕؼّٗ مبؿملومل ماظضملػمل ّ٣مواظضملؾمملدة  .م دؼّ٦ان م"رازي ماد مابؿبؾملمملث"ّ٨مدّٕ ماظزملضملّ٦د .م" -إغذملؿبؿملمملغ ّ٨ماد معزملؾؿممل"ممخشملّ٦ات ماٌزملؾؿممل.

م

 -ذّٕح م"زدضممل مبّٕطبممل"مماظزملّٓضْهمل ماٌؾمملرطهمل.

م

 -اغّ٦اع معّ٤م"اٌلكـ "ّ٨ماِّرتعملمملء مواظزملضملّ٦د.

م

 ماظغملؿنمل ماٌضملّٕصؿملهمل:مؼؿؼملؿملّٖ ماِّدب ماٌؽملّٓائ ّ٨مبؿؽملّ٦س ّ٥موطـّٕة مغزملّ٦ص ،ّ٥موٕ مؼغمل ّ٤مربزملّ٦راً مؼبماظّٓؼ ّ٤مطؼملممل مػ ّ٦مؼب ماِّدب ماظؾمملبػمل ،ّ٨موأن موزمملئ ّٟمرجمملل ماظّٓؼ ّ٤مطمملغومل ممتؿّٓ مإظب معممل مػّ٦مأبضملّٓم
ع ّ٤معؾملؼملمملت مأعـمملشل ّ٣ماظؿملّ٦م ،مصعملّٓ متّ٦ظّ٦ا ماظؿشملؾؿملنمل ،موظضمل ّ٢متؽملّ٦س ّ٥موطـّٕة مغزملّ٦ص ّ٥مشّٓا معّ٤م
اظزملضملنمل مسػمل ّ٧مرجمملل ماظّٓؼ ّ٤مذاتؾمل ّ٣مغمملػؿمل ّ١مس ّ٤ماظضملمملعهمل ،مأن مضبزملّ٦ا مػّٔا ماِّدب .مظعملّٓم
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نقومل ماظػملؿملّٓي م”مأ  -مس  -مدراور” مماٌؿكزملزملهمل مؼب ماظؿمملرؼّْ ماٌؽملّٓائ ّ٨مع ّ٤مإحزملمملء مط ّ٢معمملم
وصػملؾملمملمأو متّ٦صػملوملمإظؿملّ٥معّٓوغمملت معّ٤مػّٔا ماِّدب ،موضلؼملؿّ٥مإظبمسّٓة مذبمملعؿملّٝمػ :ّ٨م
 مدؼّ٦ان م"غؾملّٕواثهمل" ،مدؼّ٦ان ماظؽملؾملّٕ ،موؼسمل ّ٣مربمملوظهمل مجطملّٕاصؿملهمل مأوظؿملهمل مرؾعملمملً مظؿزملّ٦راتمجّ٦ػّٕ ماظّٓؼمملؼهملماٌؽملّٓائؿملهمل ،موػّ٦عّٖؼّ٤مبمملظّٕدّ٦م .م
 مػؽملمملك مدؼّ٦اغمملن مآخّٕان مػؼملممل :مدؼّ٦ان" مضّٓاػهمل مربقبممل" ،موتضملين ماظزملالة ماظغملدلى ،مودؼّ٦انم“دعّ٦ث مطرملشملممل”موتضملين ماظزملّٓق مواإلخالص ،موظغملؽملؾملؼملممل مشرلمعّ٦جّ٦دؼ .ّ٤م
اظغملؿنمل ماظؿمملرطبؿملهمل":دؼّ٦ان محّٕان مطّ٦ؼـممل” محّٕان ماظّٓاخػملؿملهمل ،موػّ٦ربمملوظهمل مظضملّٕضمتفملرؼّْماظشملمملئظملهملماٌؽملّٓائؿملهمل معؽملّٔ مأؼمملم مضبؿمل ."ّ٧م
 مسػملّ٦م ماظظملػمل:ّ١وػ ّ٨موصّ٠مسػملّ٦م مذظ ّ١ماظضملزملّٕ ،موتسمل :ّ٣ممأ -م”أدظملّٕ معػملّ٦اذ ،”ّ٨مأو متمملرؼّْ ماالغظملّٗ مودظملّٕ ماظدلوج ،موؼظملؿملّٓ مٌضملّٕصهمل ماالد ّ٣ماظّٓؼينمظػملشملظملّ٢م
بضملّٓماظّ٦الدة م"اٌػملّ٦اذهمل" ،موؼسملّ٣مغزملّ٦صمملًمعؽملّ٦سهملمسّ٤ماظظملػمل . ّ١م
ب “-ذؾمملغ ّ٨مذمملؼ ،”ّ٨مأي مدمملسمملت ماظؽملؾملمملر ،موصؿمل ّ٥مذّٕح مظعملؿملؼملهمل مط ّ٢مدمملسهمل معّ٤مدمملسمملتماظؽملؾملمملرم
م
وصعملمملًميلمملبمملتمصػملغملؿملهمل ،م
وؼسمل ّ٣مرالد ّ٣موأدسؿملهمل موغزملّ٦ص معؽملّٓائؿملهمل مزبزملزملهمل مظشملّٕد ماِّرواح ماًؾؿملـهمل ،موأدسؿملهملم
الدؿفالب مسشمل ّٟماظعملّ٦ىماظّٕوحمملغؿملهمل .م
م
م
م
م

235
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

ادلبحج احلبدي ػشزة

انؼبــــــــبداث ادلندائٍــــــت
املسسم ٛاألٔىل :الٕضٕ( ٞالسغاوا):
طؿومؼبماإلديمممتوعوًمصونمأولمعرحؾيمعـمعراحؾماظصيةماٌـدائقيمػلماظقضقءامصعؾكم
طؾمعـدائلمؼرؼدمأنمؼؼقممبوظصيةمأنمؼؿؾعماظردؿماظدؼ م(اظرذوعو)مأوماظقضقءامواظذيمػقم
عطؾقب معـفمؼبمأشؾؾقيماظطؼقسماظدؼـقي.موػقمسؾكما ضؾمؼؼقممبفمعـمأجؾماظصيةمثيثم
عراتمؼقعقوً.موؼؿؿماظقضقءمبوٌوءماىوريماظـظقػاموحوظقوًمؼعدمعوءما غوبقىمعوءـبمجورؼوًام
وذظؽمظؾعدماظؾققتمسـما غفور .م
وطذظؽ معـؾ ماظطؼقس ماإلديعقي مصؾؾقضقء مغقاضض مؼب ماٌـدائقي معـؾ :ماظؿؾقل موخروجم
اظرؼ مواظدم مواظـقم مواإلشؿوء موا طؾ موٌس مأؼيمنودياموالمصبقزماىؿعمب مريت مؼبم
وضقءمواحد .م
سؾكماظص وبؽلمأنمؼؼقممبوظرذوعوم(اظقضقء)مضؾؾمتلدؼيماظصيةمبوظؿلؾلؾامطؿومػقمعؾ م
ؼبمأدغوه :م
- 1ماظّٕخزملهمل .م
- 2مشلّ٢ماظؿملّٓؼ ّ٤م
- 3مشلّ٢ماظّ٦ج ّ٥م
- 4مرذّ٣مارتلمملممجؾؾملهملماظّ٦ج ّ٥م(اىؾني) .م
- 5مشلّ٢ماِّذغني .م
- 6مشلّ٢ماِّذغني م
- 7م تـؾؿملوملماظّٕذّ٣م(االرتلمملم)مورّٕدماظؽملفمملدهمل .م
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- 8مشلّ٢ماظظمل ّ٣م
- 9مشلّ٢ماظّٕطؾؿني م
- 10مشلّ٢ماظلمملضني م
- 11موضّٝماظؿملّٓؼّ٤مؼبماٌمملء م
- 12مشلّ٢ماظعملّٓعني م

 ؤولبد اٌصالح:ظؾصية مأوضوتوً مربددة مصبى مسؾك ماظصوبؽل مأن مؼمدؼفو مصقفو موال مصبقز مظف مذرسوًم
تلخ رلػواموضدمب مآمايلماظؼققممذظؽمؼبمربؽؿمطؿوبفماظعزؼزماظؽـزامربقبوم(اظؽـزماظعظقؿ)م
عؾوركمازلف :م
ثإٍُ احلٍ اٌؼظُُ
((سػملّؼملؾملّ٣ماظزملالةمؼبمأوضمملتؾملممل،موسػملّؼملؾملّ٣ماظؿلؾؿملّّم*موظؿملضملػملؼملّ٦امأنمطّ٢مصالةمتؿفملخّٕمسّ٤م
عؿملعملمملتؾملممل ،متؾعمل ّ٧مسؽملّٓ مبمملب مبؿملومل ماي ،ّ٨مال متزملضملّٓ محؿّ٧مؼؾبظملؿّّمبمملبمأبمملثّٕماظضملصملؿملّ٣م*مصكملذام
صؿقومل مبمملب مأبمملثّٕ ،مصضملّٓت معؽملؾملممل ماظزملالة))((،إن ماظّٔؼ ّ٤مال مؼعملؿملؼملّ٦ن ماظزملالة مؼب ماوضمملتؾملمملم
دؿمللفملظّ٦ن مؼب مبؿملومل مأبمملثّٕ م* مؼب مبؿملومل مأبمملثّٕ مدّ٦ف مؼلفملظّ٦ن ،مس ّ٤مط ّ٢معممل مؼظملضملػملّ٦ن))ايّ٨م
اٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم(  .)1م
- 1م صالةماظزملؾّّمعّ٤ماغظملالقماظظملفّٕموحؿّ٧مرػملّ٦عماظرملؼملّٗ .م
- 2م صالةماظصملؾملّٕمؼؾؿّٓئمعّ٤مزوالماظرملؼملّٗ مسّ٤مودّٛماظلؼملمملء .م
- 3م صالةماظضملزملّٕمضؾّ٢مشّٕوبماظرملؼملّٗ .م
(ٔ) ٝكوبً ُٜنا اُ٘ٔ كبُٖالح ك ٢أُ٘لائ٤خ ال روز ٠ٚثؼٌٌ اُٖالح االٍالٓ٤خ اُز ٌٖٔ٣ ٢هٚبإٛب
هٚبإٛب ٜٓٔب رؤفو اُٞهذ.
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ماظؽملّٙماظّٓؼينمبممليّٕفماظضملّٕبّ٨معّٝماظذلعبهملمإظبماظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل :مأوالً( :الرخصة) تقرأ يف بداية الوضوء:
اظؽملّٙماظّٓؼين

عمملريمعرملؾمملم –مطرملشملمملمأدؽملكّ٦ن

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

( )1

برملؼملؿملؾملّ٦نمادػؿملّ٨مربّ٨

علؾّّمرمبّ٨م –مبمملظضملؾملّٓماٌزملمملنم
بفملزلمملءمايّ٨ماظضملصملؿملّ٣

ادّ٦ثممل موزطّ٦ثممل مغؾملّ٦ؼػملّْ مؼممل ماب مأبّ٦ػ ّ٤معػملغملمملم اظلالم مواظؽملّٖاػهمل مظ ّ١مؼممل مأبممل ماآلبمملء ماٌػملّ١م
بّٕؼمملوؼّٗ( )2مؼّٕدغمملمربمملمادمعؿملمملمػؿملّ٨

بّٕؼمملوؼّٗ،مأبمملماٌمملءماىمملريماظضملصملؿملّ٣معمملءمايؿملمملة

ثاٌٗاً :غطن الٗدَٖ:

اظؽملّٙماظّٓؼين
برملؼملؿملؾملّ٦نمادػؿملّ٨مربّ٨

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣

ػػملؿملػملين ماؼّٓن مبغملرملشملممل موادظمل ّ٤مبؾملؿملؼملؽملّ٦ثمملم أرؾملّٕمؼّٓيمبمملظضملؾملّٓ،موذظمليتقبمبمملإلميمملنمظؿملؽملشملعملمملم
وعػملؿملػملؽمل ّ٤ممبالظ ّ٨مادزؼّ٦ا موإدؾمل ّ٨مرمملبّ٦نم بغملالمماظؽملّ٦ر،مظؿؼملؿّٓموتؽملؿرملّٕمؼبمسعملؿملّٓةماظؽملّ٦ر
بفملصّٕيمدغؾملّ٦رهم

(ٔ ) ٌ٣زت اٍْ هللا ك ٢ثلا٣خ ًَ ٍٞهح (ثٞص )ٚكٞم عٔ٤غ أٌُِبد ألٗٓ ٚؼظْ ػِ ٠عٔ٤غ اٌُزبثبد
ٝاالػٔبٍ.
(ٕ) ثشَبوَظ َشدٔب :أِٓ ١ي اُ٤وكٗب أٓ ١بُي أٍواه اُؾ٤بح ك ٢أُبء اُغبهٝ ١أُبء اُغبه ١ػ٘ل
أُ٘لائْ٣ ٖ٤٤بث ٚاإلَٗبٕ عَل ٝهٝػ كٔب  ٢ٛاُوٝػ  ٢ٛاُزٗ ٢يُذ ٖٓ ػبُْ اُ٘ٞه .أٓب اُغَل
ك ٜٞأُبء اُقبُ ٖٓ ٢أٍواه اُ٘ٞهٝ .ػ٘لٓب ٗو٣( ٍٞب أة أثٌِٓ ٖٛٞب ثو٣ب٣ ٌ٣ٝوكٗب هثب اكٓ٤ب
 .)٢٤ٛاٗٓ ٚبُي أٍواه اُؾ٤بح اُزط٤ٜو٣خ اُز٣ ٢قزٔ ثٜب أُبء اُؾ .٢كِِٔبء هلٍ٤خ ك ٢عٔ٤غ
األك٣بٕ ًٔب عبء ك ٢ا٣٥خ اٌُؤ٣خ ﴿ ََ ٝع َؼَِْ٘ب َِٖٓ اُْ َٔبء ًُ ََّ َّ ٍْ ٢ء َؽ ٍّ – ٢األٗج٤بء.﴾ٖٓ/
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ثالجاً :غطن الٕدْٖٔ ،عاد وعْ املكطع التال٘ ثالخ وسات( :)1

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

بّٕخ مسلّْ موعرملؾممل مسلّْ معمملري معؽملّٓادػؿملّ٨م أتؾمملركمبفملزلّ١موعلؾّّمازلّ١مدؿملّٓيموسمملرفم
بّٕخ موعرملؾممل مػمملخ مبّٕصّ٦صممل مربممل مادمؼعملمملرامعّ٤م ايؿملمملة ،مأتؾمملرك موأدؾّّ مذظ ّ١ماظلؿملؼملمملءماظضملصملؿملّ٣م
اٌّ٦ضّٕماظّٔيماغؾضملىملمعّ٤مذاتّ٥

غمملصرملّ٨مصّٕش

زابعاً :املطح عم ٜاجلبّ ٛبأطساف أصابع الٗد الٗىٍٔ ،ٜوَ الٗىني إىل الٗطازٖ ،عاد املكطع ثالخ وسات:

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

أغممل م(اٌػملّ٦اذ )ّ٥م(  )2مرسلؽملممل مبّٕوسلممل مادػؿملّ٨م أغممل م(االد ّ٣ماظّٓؼين) مارتل ّ٣مبّٕد ّ٣مايؿملمملة،م
سلممل مادػؿمل ّ٨موسلممل ماد معؽملّٓا مادػؿمل ّ٨معّٓخّٕم ادّ٣مايّ٨موادّ٣مسمملرفمايؿملمملةمعؽملشملّ٦قمسػملّ٨قب
اظّ٨
خاوطاً :غطن األذٌنيٖ ،عاد املكطع ثالخ وسات:

اظؽملّٙماظّٓؼين

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

ادغل مسلـ مضوال مادػقل مرذؿ مدػقل موسلوم أذغويمتصغقونم ضقالمايل
أدػقلمواذؿمعـداتفقلمعدخرماظل
ضادضاً :غطن األٌف ،تطتٍػل زاٟش ٛاملاٖ ،ٞعاد املكطع ثالخ وسات:

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

غؾملرليمأرهمرؼؾملمملمادمػؿملّ٨ماسلمملمدػؿملّ٨مواذّ٣م أغظملّ٨مؼلؿؽملرملّ٠مرائقهملمايؿملمملة
عؽملّٓا مادػؿملّ٨معّٓخّٕماظ.ّ٨
(ٔ ) اُٖالح أُ٘لائ٤خ ٝثؼ٘ اُطو ًٞاُل٤٘٣خ ،اُْ٤ـ هاكل ػجل هللا ٛ ،ثـلاك.ٔ211 ،
(ٕ)  ٞٛٝاالٍْ اُلِٞٓ( ٢٘٣اّب) ُِ٤ُٞل أُ٘لائ ٢اُنٚ٣ ١بف اُ ٠اٍْ أٓ ٚاُل٣ٝ ،٢٘٣زؾلك ٛنا االٍْ
االٍْ ٝكوبً ُزبه٣ـ ُٓٞل.ْٛ
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ضابعاً :غطن املكعد ،تجبٗت االزتطاً ٔطسد الٍذاض:ٛ

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

روسل ّ٨ماالوي مالػّ٦ا مبؽملّ٦را موالػّ٦ا ممبرملمملم رزل ّ٨ماظضملمملظ ّ٨مالمصبّٕيمبمملظؽملمملرموالمصبّٕيم
والػّ٦ا ماد معرملؿملؾملممل مروسل ّ٨معرملممل مروسلّ٨م بمملظّٖؼومل موال مصبّٕي مبمملٌلّّ ،ماغ ّ٥معّٕدّ٦مم
ؼّٕدغممل مربممل ماد معؿملمملػؿمل ّ٨ماد ماغّ٘ مبؾملؿملػملّ٨م بمملٌمملء ماىمملري ماظضملصملؿمل ّ٣معمملء مايؿملمملة ماظّٔي مالم
العزمل ّ٨مسلممل مادػؿمل ّ٨موسلممل ماد معؽملّٓا مادػؿملّ٨م ؼّٓرك ماِّغلمملن مضّٓرت .ّ٥ماد ّ٣ماي ّ٨موادّ٣م
عّٓخّٕ ماظ ّ٨ماطؾّ٘ مإػرملّ٦خممل موتّٕب ّٙمغؾملّ٦رام سمملرفمايؿملمملةمعؽملشملّ٦قمسػملّ٨قب.
اسلمملادػؿملّ٨معّٔخّٕاظّ٨
ثاوٍاً :غطن الفي :تأخر املا ٞبالٗد الٗىٍ ٜإىل الفي ٔتسوْٗ عم ٜاجلّ ٛالٗطس ٝبعد
املطىطٛـ ٖعاد املكطع ثالخ وسات:

اظؽملّٙماظّٓؼين
مبّ٨مبّ٦ثمملموترملؾؾملـمملمعال

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
اعؿألمصؼملّ٨مبمملظزملػملّ٦اتمواظؿلؾؿملقمملت

تاضعاً :املطح عم ٜالسنبتني باملأٖ ، ٞعاد املكطع ثالخ وسات:

اظؽملّٙماظّٓؼين
بّٕطّ٨معّٕبؿملغملمملمودمملشّٓاماشلؿملّ٨مربّ٨

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
رطؾؿممليمعـؽملؿملؿمملنمودمملجّٓتمملنمظػملقّ٨ماظضملصملؿملّ٣

عاغساً :وطح الطاقني باملا ٞوَ أضفن السنبتني إىل الكدونئٖ ،عاد املكطع ثالخ وسات:

اظؽملّٙماظّٓؼين
ظطملّٕيمعّٓرؼغملمملمدرطّ٨مادمطرملشملمملموػؿملؼملؽملّ٦ثممل

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
رجاليمدمملظغملؿمملنمرّٕؼّ٠ماظضملؾملّٓمواإلميمملن

م
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أسد عػسٔ :ضع الٗدَٖ يف املا:ٞ

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

أغمملم(اٌػملّ٦اذ)ّ٥مصؾؿملؿمملمامبزملؾّ٦تمملمادبؾملّٕاممربمملم أغممل م(االد ّ٣ماظّٓؼين) متضملؼملّٓت مبضملؼملمملد مبؾملّٕامم
بّٕوبّٕيمعزملؾؿممليمتؽملمملرّٕيموتلّ٠ماظّٕؼّ٘مسلمملم اظضملصملؿمل ّ٣ماب ّ٤ماظعملّٓرة .مسؼملمملدي مضبّٕدينم
ادػؿملّ٨موسلمملمادمعؽملّٓامادمػؿملّ٨معّٓخّٕماظّ٨

وؼّٕصضملينمإظب ماظضملال،مادّ٣مايّ٨موادّ٣مسمملرفم
ايؿملمملةمعؽملشملّ٦قمسػملّ٨قب.

اثين عػس :غىظ الكدً األميَ باملا ،ٞثي األٖطس ثي األميَ:

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

ظطملّٕي ماؼّٓاؼؾملّ٦ن ماد مذؾممل موتّٕدّٕ مالمترملؿمملالطماظّ٨م ظرلص ّٝمس ّ٤مضّٓع ّ٨موؼّٓي متلػمل ّٛماظلؾضملهمل مواالثينم
سلمملمادمػؿملّ٨موسلمملمادمعؽملّٓامادػؿملّ٨معّٓخّٕماظ.ّ٨

سرملّٕ.مادّ٣مايّ٨موادّ٣مسمملرفمايؿملمملةمعؽملشملّ٦قمسػملّ٨قب.

ؤوال  :اٌصالح ( اثوافب) :
وػل مصرض مواجى مسؾك مطؾ مصرد م معـدائلمعمعـمؼمدؼفومثيث معراتمؼقعقو م(رؾوحوم
وزفرا موسصرا) موشوؼؿف ماظؿؼرب معـ مآ .مورؾى مشػران ماًطوؼو مواظرغبي محقٌ مورد مؼبم
طؿوبفؿماٌؼدس:م م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(سذملػملؼملؾمل ّ٣ماظزملالة متعملؿملؼملّ٦غؾملممل معلؾقني مٌػمل ّ١ماظؽملّ٦ر ماظلمملع ّ٨مثالث معّٕات مؼب ماظؽملؾملمملر م،م
وعّٕتني مؼبماظػملؿمل )ّ٢م..ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م
م
م
م
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بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م(حني متعملّ٦عّ٦ن موحني متعملضملّٓون م* محني متّٔػؾّ٦ن موحني متقملوبّ٦ن م* متفملطػملّ٦ن مأوم
ترملّٕبّ٦ن م* مأو مؼب معسملمملجضملغمل ،ّ٣مأو موأغؿ ّ٣متضملؼملػملّ٦ن م* مأذطّٕوا مآ مودؾقّ٦ه مطـرلاً) .مايّ٨م
اٌّٖط ّ٨معّ٤مطؿمملبماظغملؽملّٖامربمملماٌعملّٓس .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
ؼمملمأصظملؿملمملئّ٨م(عّٝماغظملالقماظظملفّٕمتؽملؾملسملّ٦ن()51موإظبماظزملالةمتؿّ٦جؾملّ٦ن()52مواظـمملغؿملهملم
ؼب ماظصملؾملّٕ متزملػملّ٦ن( )53مث ّ٣مصالة ماظطملّٕوب( )54مصمملظزملالةمتشملؾملّٕماظعملػملّ٦ب()55موبؾملمملمتطملظملّٕم
اظّٔغّ٦ب)مايّ٨ماٌّٖط ّ٨مطؿمملبماظغملؽملّٖامربمملماٌعملّٓس .ماظؿملؼملني،ص .180م
ضمملل مغؾؿملؽملممل ماظغملّٕؼ ّ٣مؼؾملؿملممل مؼؾملمملغممل م :مضبقل مبـ مزطرؼو مسؾقف ماظليم م :م(رأس ماظزملذملالةم
واظؿذمللذملؾذملؿملذملّّ مأن مال مهنمل ماظذملؽملّ٦م) مطؾ مغػس مظؾصوبؽل متوؾبللل مسـ مأسؿوشلوو مؼقمم
ايلوب(:ط ّ٢مغذملظملّٗ متذملؾبذمللفملل مػ ّ٨مس ّ٤مأسؼملمملشلممل م.مال متذملؾبذملرملذملؿبذملّٕكَ مغذملؽبذملظملذملؿبذملّٗفب مغظمللمملً ،موال متذملؿقؼملّ٢م
غظملّٗ مغظمللذملمملً مغذملّٖطّ ّ٨مأعذملّ٦اظؽملممل موغقملدي ماظزملذملّٓضذملهمل) معـمطؿوبماظؽـزامربوماٌؼدساموالمطبؿؾػم
اظصوبؽيماٌـدائققنمسـمشرلػؿمبقجقدمريةمعبوسقيموريمؼبمطؾمؼقممأحدمؼبماٌـديموؼبم
أؼومما سقودمتؽـػمصقفوماظدسقاتمإظب مآماظقاحدما حدمرؾؾوًمٌغػرةماًطوؼومواظذغقبمؼبم
سوٕماظـقرموتؿضؿـمػذهماظدسقاتماٌقاسظمواإلرذوداتموتؼ وممأؼضوًمأثـوءماظصؾوشيماىؿوسقيم
صؿرؼويماغؾفرتممبـظرماظصيةماىؿوسقيمواالبؿفوالتمواٌقاسظمممومجعؾفومتذلكماظقفقدؼيم
وتؾؿفهمإظب م اٌـدائقيموؼبموضؿـومايوضرمصػلمطؾمؼقممأحدمتؼومماظصيةماىؿوسقيمؼبمعـديم
اظشقخمدخقؾمؼبمأدذلاظقومطذظؽمؼبمػقظـداموؼبمععظؿمدولماٌففر.مو مؼلؾؼماظصيةمغقعمعـم
رؼقس ماالشؿلولمؼدسك م(اظرذوعف)موػقمعشوبفمظؾقضقءمسـدماٌلؾؿ محقٌمؼؿؿمشلؾمأسضوءم
اىلؿ ماظرئقلقي مؼب ماٌوء ماىوري موؼراصؼ مذظؽ مترتقؾ مبعضماٌؼورعماظدؼـقيماظصغرلة.مصؿـيم
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سـد مشلؾ ماظػؿ مؼؿؿ مترتقؾ(ظؿملؼملؿػمللمل مصؼمل ّ٨مبمملظزملػملّ٦ات مواظؿلؾؿملقمملت) مأو مسـد مشلؾ ما ذغ م
(أذغممليمتزملطملؿملمملنمِّضّ٦ال ماي .)ّ٨م م
ؼؿفف ماظصوبؽي ماٌـدائققن مؼب مريتفؿ موظدى ممموردؿفؿ مظشعوئرػؿ ماظدؼـقي مسبق مجفيم
اظشؿول مالسؿؼودػؿ مبلن مسوٕ ما غقار م(اىـي) مؼؼع مؼب مذظؽ ماٌؽون ماٌؼدس معـ ماظؽقن ماظذيم
تعرج مإظقف ماظـػقس مؼب ماظـفوؼي مظؿـعؿ مبوًؾقد مإظب مجقار مربفو معقرـمايلماالزظلمؼبمجفيم
اظشؿولا موؼلؿدل مجغراصقوً مسؾك ماووه ماظشؿول مبقادطي ماظـفؿ ماظؼط ممطقغفمثوبًمعقرـم
ايلماالزظلمؼبمجفيماظشؿول .م

 صالح اٌربوبد (ثوافب):تؾبعدنب مرية م(براخو) مسـد ماٌـدائق مرطـوً مأدودقوً معـ مععؿؼدػؿ ماظدؼ ا موشلو مؼبم
سؾوداتفؿ معؽوغي معؿؿقزةا مإذ معـ مخيل متلدؼؿفو مؼؿؿ ماظؼضوء مسؾك ماظؽـرل معـ ماًطوؼوم
واظذغقب ماظدؼـقي مواظدغققؼي .موضد مصرضفو م(ػقل مضدعوؼل) مآ مدؾقوغف موتعوظب مسؾك مطؾم
عـدائلموجعؾفومػبسمعراتمؼقعقوًامإالماغفمبعدمذبلءماظـ مضبقكم(ع)مأرؾقًمثيثم
عرات مؼقعقوً مبلعر معـ ماًوظؼ م(دؾقوغف)ا مصؾعد مإطؿول ماظقضقء مؼؾدأ ماظشكص مبوظصيةام
صقؿف فمسبقم(بقًمػقل)مأيماظؼؾؾيماظشؿوظقيماظ ممتـؾمبوسؿؼودماٌـدائق موجقدمسوٕماظـقرم
(اٌومادمغفقرا)مبفذاماالووهامودظقؾفؿمإظبماظشؿولمدائؿوًمػقماظـفؿماظؼط امأومجعؾمؼدػؿم
اظقؿـكمبوووهمذروقماظشؿس .م
وسـد ماظصية مصبى مأن مؼؽقغقا مواضػ ا موصبى مأن مؼـقـقا مسـدعومتذطرمأزلوء مآم
ايلماٌقضرةاموصبىمسؾكماٌصؾلمأنمؼرتديمشطوءمسؾكمرأدفماحذلاعوًمظؾكوظؼام نمععظؿم
تراتقؾماظصيةمتؿضؿـمذطرمآمعلؾ مازلفموعيئؽؿفما رفورموا غؾقوءماظصوي  .م
وطؿو مؼب ماإلديممصونمظؾصيةماٌـدائقيمعؾطيتمعـؾ:مايقضمسـدماٌرأةامواىـوبيم
سـدماظرجؾاموصذلةماظ ـػوسمسـدماٌرأة.مطؿومتقجدمعػلداتمظؾصيةمعـؾ:ماظؽيممخيشلوام
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أوماظؾؽوءمأوما طؾمواظشربمأوماظضقؽ.موطؾمعومضبؾمبؼددقيماظصيةموطبوظػماآلدابام
صنذامحصؾمذلءمعـمذظؽمصلدتماظصيةموسؾكماٌصؾلمإسودتفو .م
غّٙمعمملمؼؿػملّ٧مؼبماظزملالةمبممليّٕفماظضملّٕبّ٨معّٝماظذلعبهملمبمملظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل(  :)1م
اظؽملّٙماظّٓؼين
أ -ماطو ػقلماطوعوريمأطوعـدامادػقل

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
عقجقدمايلامعقجقدمآامعقجقدمسورفمايقوة

ب -مطؾوثرمغفقرامبلفدوثومادػقلموبلفدوثوم بعوٕ ما غقار مبشفودةمايلموبشفودةمعؾؽمسوٕما غقارم
ادػلمموبلفدوثومعؾؽوربومراعومادمغفقرام اظ عظقؿماإلظفماظذيمعـمغػلفمتؽققبن
االػومادمعـمغوصشلماصرش
ج  -ماد مال مبورؾ موال معؾطؾ ماسلخ مؼوػقلم وال مبورؾ موال معؾطؾمازلؽمؼومحلموؼومآموؼومسورفم
وعوريموعـدامادػقل

ايقوة

- 1معوريمعشؾوم –مطشطومادـكقن

علؾ مرمبلم –مبوظعفدماٌصونم

- 2مبشؿقفقنمادػقلمربل

بلزلوءمايلماظعظقؿ

- 3مادقثواموزطقثومغفقؼؾخمؼومبوبومربومادمبقًم اظليم مواظـزاػي مظؽ مؼو مأبوغو ماظعظقؿ مؼب مبقً ماظرغبيم
اٌقضر

رػؿلمؼؼرلا

- 4م ادقثوموزطقثومغفقؼؾكقنمابؽوثـمضدعوؼلمؼؼرلا اظليممواظـزاػيمإظقؽؿمآبوءغوما وظ ماٌقضرؼـ
 - 5مادقثو موزطقثو مغفقؼؾخ مطـزا مادػقل مربلم اظليممواظـزاػيمظؽمؼومطـزمايقوةماظعظقؿما ولماٌقضر

ضدعوؼلمؼؼرلا
 -8ادقثو موزطقثو مغفقؼؾخ معؾؽو معورا ماد مربقثوم اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمعورادربقثفماظقـو
اظقـو

- 7مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومؼقذوعـمدخقوم اظليم مواظـزاػي مظؽ مأؼفو ماٌؾؽ مؼقذوعـ ماظطوػر مابـم
ٔ) عٔ٤ؼٜب أٍبء هللا َٓجؼ أٍٔ.ٚ
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اظؽملّٙماظّٓؼين
برغقصؾؿقن

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
اظؿؽقؼـ

 - 8مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومعـدامادمػقلم اظليم مواظـزاػي مظؽ مأؼفو ماٌؾؽ مسورف مايقوة مابـم
اظؿؽقؼـ

برغقصؾؿقن
- 9مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومػقؾؾمزؼقا

اظليم مواظـزاػي مظؽ مأؼفو ماٌؾؽ م(ػقؾؾ مزؼقا) ماٌؾؽم
جدلائقؾماظردقل

- 10مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽوماغشمأثرا

اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽماغشماالثري

- 11مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومذقشيممربو اظليممواظـزاػيمظؽمؼومعؾؽماظليمماظعظقؿ
- 12مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومدفوقمزؼقام اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمدفوقمزؼقاماظعظقؿ
ربومضدعوؼو
 - 13مادقثو موزطقثو مغفقؼؾخ معؾؽو مدوم مزؼقام اظليمم واظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمدوممزؼقاماظطوػرماٌدلوكم
دخقومخبرامػؾقؾومربومضدعوؼو

اةىمظؾعظقؿما ول

- 14مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمػقؾؾموذقؿؾ( )1م اظليممواظـززوػيمإظقؽؿمػقؾؾموذقؿؾمواغش
واغش
- 15مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومابوثرمراعو

اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمابوثرماظعوظل

- 16مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومابوثرمعزغقف اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمابوثرمروحىماٌقزان
- 17مادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومؼفقومؼفوغو

اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمضبقكماٌعؿدانمبـمزطرؼو

- 18م ادقثوموزطقثومغفقؼؾخمعؾؽومآدممطدلامضدعوؼو اظليممواظـزاػيمظؽمأؼفوماٌؾؽمآدمماظرجؾما ول
 - 19مادقثو موزطقثو مغفقؼؾخ معؾؽو مذقؿؾ مبرام اظليم مواظـزاػي مظؽ مأؼفو ماٌؾؽ مذقً مابـ مآدمماظرجؾم
آدممطدلامضدعوي

ا ول

(ٔ ) ّ٤ذ :اُنٙ ١ؾ ٠ثؾ٤بر٣ ٢ً ٚؼٝ ِ٤اُل( ٙآكّ) ٓلح اُٝ ٍٞٛنُي ٍٔ ٢اٗو ٠االهٝاػ االَٗبٗ٤خ.
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اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

- 20مادقثوموزطقثومغفقؼؾخممؼومعؾؽلمواثريم اظليممواظـزاػيمإظقؽؿمأؼفوماٌيئؽيمواالثرؼقنمواٌلوطـم
وعشؽ موؼردغل مورػطوي موذكـوتلم وا ٌقوه ماىورؼي مواىداول ماىورؼي موسؾك مدوط مسوٕم
ادماٌلمادمغفقرامطؾقكقن

ا غقارمعبقعوً

 - 21م ادقثو موزطقثو موذوبؼ مػطوؼل مغفقؼؾلم اظليم مواظـزاػي موشػران ماًطوؼو متفدى مشلذه ماظـػسم
شلوزامغقشؿ مدؼؾلم(اٌؾقاذف)مادمػوزام (االدؿماظدؼ )ماظ مذطرتمبفذهماظصيةماظرغبيمرؾقؼم
بقثومورػؿلمبقًمذوبؼمػطوؼلمغفقؼؾل اظشػؼيماظغوصرمظؾكطوؼوماٌؼصقدةمسؾلقب.
م

 صالح اٌصجؼ :تؿؿ معـ ماغػيق ماظػفر مأي مبعد مزفقر ماظضقوء ما ول موحؿك مرؾقع ماظشؿسا موتؼؿصرم
رية مأرؾ مسؾك ماظقضقفمبوووهماظؼؾؾيماظش ؿوظقيمععماظلفقدمطؾؿومذطرتمطؾؿيماظلفقدم
(اغومدغدغوالموعشؾقـوال) .م
غصماظذلاتقؾماظدؼـقيمظصيةماظصؾ مبويرفماظعربلمععماظذلعبيمبوظؾغيماظعربقي:م م
اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين
- 1معوريمعشؾومبشؿقفقنمادػقلمربل

علؾ مربلم –مبلزلوءمايلماظعظقؿ

- 2مضقممضقممبفرليمزدضو

اغفضماغفضمأؼفوماٌكؿورماظصوحل

- 3مضقممذؾؿوغلموعفقؿ

اغفضمأؼفوماٌلوٕماٌفقؿـ

- 4مضقممادغدموذؾومشلقلمربل

اغفضموادفدمودؾ مظؾقلماظعظقؿ

- 5موذؾومٌؾؽومذقشيممربو

ودؾ مٌؾؽماظليمماظعظقؿ

- 6موذؾومظؿـومطلقومػوممزؼقا

ودؾ مظذيما درارماًػقيماظـقراغقي

- 7موذؾومظقوورمربوموازالتمرب

ودؾ مظقوورماظعظقؿموازالتماظؽؾرلة
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اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

- 8م وذؾومظلقؿوتمػقلمأومعـفقنمطؾفقنمآٌل ودؾ مظلقؿوتمػقلاما ممواظ معـفومطؾماظعقإ

- 9م وذؾومالؼـومودـدرطومادمابومادماثريمآدعـوم ودؾ مظؾوسٌ ماظؼقة ماًوظؼي ما ب ماالثريم
اظذيمعـفماغؾـؼً

ػقا

 - 10ماغو مدغدغوال موعشؾقـوال مشلوػق معؾؽو مربوم أغومأدفدموأدؾ مظذظؽماٌؾؽماظعظقؿماظعوظلم
راعومدغفقرام ػقودومادماعؾلمرػؿل
- 11مبشؿومادمػقلمربل

اظـقراغلماظغػقرماظرؤوفماٌؿؾقءمبوظرغبي
بلزلوءمايلماظعظقؿمربل

- 12م اذؽـدايمروبومدغفقرامادمعلؽلمظؾقًمرػؿل ردقلماظـقرماظطقىماظذيمؼذػىمإظبمبقًماظرغبي

- 13ماثوموترارؾلمعيظلموابفـومظؾؿويمتشؾفـوم جوء موثؾً مطؾؿوتل م صؿ مصؿل مبوظؿلؾق م
واؼشؾــمشلقلمربلمعـمرؼشمبرؼشم
- 14مبشؿومادمػقلمربل

وأدؾ مظؾقلماظعظقؿمعـماظؾداؼيمإظبماظـفوؼي
بلدؿمايلماظعظقؿمربل

 - 15مشلقل مضد معوؼل مدغدغو موٌوري معـدام ظؾقل مدفدغوموظؾربمسورفمايقوةمدؾقـوم
ادػقلمعشؾـوموشلوخمبررقصومربومادؼؼورام وظذظؽ ماظلقؿوء ماظعظقؿ مذي ماظقضور ماظذيم
ادمعـمغوصشلمصرش

اغؾعٌمعـمذاتف

 صالح اٌظهو:تؼوم مبعد مدؾع مدوسوت مسـ مرية ماظصؾ ا مأيمعـمزوالماظشؿسمسـمودطماظلؿوءام
وتؼؿصر مرية ماظظفر مسؾك ماظقضقف مبوووه ماظؼؾؾي ماظشؿوظقيمععماظلفقدمظؾكوظؼمسـدمذطرم
طؾؿيماظلفقدم(دغدغو)(  .)1م
م
م
ٔ ) رٞىٕ االهٝاػ ػ٘ل أُ٘لائ٤خ ثٜنا أُ٤يإ اُطبٛو اُؼبكٍ ثؼل ٝكبرٜب ٌُ ٢رؾبٍت ُ ٠اػٔبُٜب.
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غصماظذلتقؾماظدؼ مظؾصيةمبويرفماظعربلمععماظذلعبيمبوظؾغيماظعربقي :م
اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

بلدؿمايلماظعظقؿ

- 1مبشؿومادػقلمربل

 - 2ماغو مشلقل مضدعوؼل مدغدغو موٌوري معـدام إغو مظؾقل ماظعظقؿ مدفدغو موظؾرب مسورفم
ادػقل معشؾـو موشلوخ مبررقصو مربو مادم ايقوة مدؾقـو موظذظؽ ماظلقؿوء ماظعظقؿ مذيم
ؼؼورامادمعـمغوصشلمصرش.

اظقضورماذظلماغؾعٌمعـمذاتف.

 صالح اٌؼصو:تؼوم مضؾؾ مشروب ماظشؿس محؿك مزوال ماظضقوءا موتؼؿصر مرية ماٌغرب مسؾك ماظقضقفم
بوووهماظؼؾؾيماظشؿوظقيمععماظلفقدمظؾكوظؼمسـدمذطرمطؾؿيماظلفقدم(دغدغو) .م
غّٙماظذلتؿملّ٢ماظّٓؼينمبممليّٕفماظضملّٕبّ٨معّٝماظذلعبهملمبمملظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل :م
اظؽملّٙماظّٓؼين
- 1م بشؿومادػقلمربل

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
بلدؿمايلماظعظقؿ

- 2ماؼدانماؼدانمادمرػؿلمعورلمواؼدانمادمربم ظؼد محون مآذان ماظصية موطذظؽ مآذان مسظقؿم
بقاثومعطومعرلاغل

اظصؾقاتمؼقضظ موػقؾؾمؼعؾؿ

 - 3مػقؾؾموداريمذوؼلمذقؿؾموراعلمإغقوغلم عقضظلمػقؾؾموعقسظلمذقؿؾموواضعماظذلاتقؾم

إغش موروبل معؾبصؾؿوي مذؾؿويموعؼقؿوغومم إغش مواظصوبغ مبصؾوشؿف مذؾؿل موعؼقمم
وداريمذويمذقؿؾ
اظصؾقاتمغدبل
- 4م بشؿومادػقلمربل

بلدؿمايلماظعظقؿ

- 5مذؽـدايمروبو م ادمغفقرامآدعلؽلمظؾقًمرػؿل

ردقلماظـقرماظطقىماظذيمؼذػىمإظبمبقًماظرغبي

- 6م اثوموترارؾلمعيظلموابفـومظؾؿويمتؾشؾفـوم جوءموثؾًمطؾؿوتلم صؿ مصؿلمبوظؿلؾق موأدؾ م
واؼشؾــمشلقلمربلمعـمرؼشمبرؼش

ظؾقلماظعظقؿمعـماظؾداؼيمإظبماظـفوؼي
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اظؽملّٙماظّٓؼين
- 7م بشؿومادػقلمربل

اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨
بلدؿمايلماظعظقؿ

 - 8مشلقل مدغدغو موٌوري معـدا مادػقل معشؾـوم ظؾقلمدفدغوموظؾربمسورفمايقوةمدؾقـواموظذظؽم
وشلوخمبررقصوربومادؼؼورامآدعـمغوصشلمصرش اظلقؿوءماظعظقؿمذيماظقضورماظذيماغؾعٌمعـمغػلف

 اٌَىهح (ثىصه)( :ضّٓعمملؼّ٨مشبّٕاؼ)ّ٨ماِّولماٌؿظملّٕد:ػل ماظلقرة ماظقاجى مضراءتفو مبعد متيوة مطؾمريةمرؾوحوًموزفراًموعلوءاًامأيمبعدم
إمتومماظصي ةمواظلفقدمظؾكوظؼاموػلمتع مظؾػردماٌـدائلماإلضرارمبقحداغقيماًوظؼمورؾىم
اظرغبيموعغػرةماًطوؼوموتـؾقًماظصيةمبلزلفماظدؼ م(اٌؾقاذف) .م
غّٙماظلّ٦رةمبممليّٕفماظضملّٕبّ٨معّٝماظذلعبهملمبمملظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل :م
اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

غّٙماظلّ٦رة
- 1معوريمعشؾوم –مطشطومادـكقن

علؾ مربلم –مبوظعفدماٌصون

- 2مبشؿقفقنمادػقلمربل

بلزلوءمايلماظعظقؿ

 - 3مضدعوؼل مشبراؼل معـ مآٌل ماد مغفقرام ا ولاماٌؿػردمسـمسقإماظـقراماظغ ماظذيم
ؼؿرلي ماد ماؼيوي موطؾفقن مآبوديام صقق مطؾ ما سؿولا ماظشػوء مواظظػرا ماظؼقةم
ادقثو موزطقثو مػقي موذرارا مواميرام واظـؾوتا ماظؼقل مواظلؿعا موػداؼي معلرةم
وذقؿوا موػدوه مظؾوا موذوبؼ مػطوؼوم اظؼؾىا موشػران ماًطوؼوا مؼؽقن مظل مأغوم
غفقؼؾلمظدؼؾلم(اٌؾقاذف)مبفقيمادمؼوورم (االدؿ ماظدؼ ) مبؼقة مؼوور مزؼقا مودقؿوتم
زؼقامودقؿوتمػقل

ػقل.م
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صبُٔب  :اٌصجب خ ؤو اٌزؼُّل ( : )1
تعد ماظصؾوشي معـ مأػؿ مأرطون ماظدؼوغي ماٌـدائقيا موػق مصرض مواجى مظؾؿؼرب معـمآم
اظعوٕا مواظصؾوشي مسـد ماٌـدائل مترعزمظيرتؾوطماظروحلمب ماظدغقوموسوٕماظـقرامطؿوماغفوم
تغلؾماظذغقب .م
ضول مآ مايل ماظؼققم معلؾ مازلف مؼب مطؿوبف ماظؽرؼؿ ماظؽـزامربقبوماظؽـزماظعظقؿمعؾوركم
ازلف.م م
بلدؿمايلماظعظقؿ م
((()130واذطّٕوا مآ مودؾقّ٦ه مطـرلا م( )131مػؿملؽّ٦ا مؼّٕدغممل مواصشملؾطملّ٦ا م()132م
واصؾطملّ٦ا مغظملّ٦دغمل ّ٣مبمملظزملؾطملهمل مايؿملهمل ماظيت ماغّٖشلممل مسػملؿملغمل ّ٣مربغمل ّ٣مع ّ٤ماطّ٦ان ماظؽملّ٦ر م)) مايّ٨م
اٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم .م
بلدؿمايلماظعظقؿ م
((اصشملؾ ّٞمبؾملممل مط ّ٢ماظغملمملعػملني مأغّٖشلممل مسػملؿملغمل ّ٣مربغمل ّ٣مع ّ٤مأطّ٦ان ماظؽملّ٦ر ،مواظيت ماصؾطملّ٦ام
أغظمللغملّ٣مبمملظزملؾطملهملمايؿملهمل)).ايلماٌزطكماظؽـزامربوماظقؿ  .م
بلدؿمايلماظعظقؿ م
((عّ٤مود )2 (ّ٣م بّ٦دّ٨ماي،ّ٨موذطّٕمادّ٣معػملّ١ماظؽملّ٦رمسػملؿمل،ّ٥مثّ٣مثؾوملمومتلّ١مبزملؾطملؿّ٥م
وسؼملّ٢مصممليمملً،مصػملّ٤مؼقملخّٕهمؼّ٦ممايلمملبمعقملخّٕ)).ايلماٌزطكماظؽـزامربوماظقؿ  .م
م
(ٔ) ًِٔخ اُزؼٔ٤ل اٜٗب ٗٞ٣بٗ٤خ (ٓبٓ٤لٝصب) أٓب اُٖجبؿخ كْٓ ٢ٜزوخ ٖٓ اُلؼَ (ٕجب) أُ٘لائ٤خ أ ٝاُلؼَ
(ٕجؾ) اَُو٣بٗ٤خ ٝهل مًود كً ٢زبة اُووإٓ اٌُو ْ٣ثؼجبهح إطجؾ ثٖجـخ هللا .األٍزبم أٖٓ٤
كؼَ ؽطبة (أٍزواُ٤ب).
(ٕ) اُ ٌٕٞ٣ :ٍْٞثبُٔبء اُؾ٤ٓ( ٢ب  )٢ّ٤ٛاُغبه ١ؿ٤و أُ٘وطغ ػٖ ٓغوا ٍْٝ ٌُٖ ،ٙأُ٤ذ ٣زْ
ثبُي٣ذ.
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بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
((آدم مأب ّ٦ماظؾرملّٕ مؼؿغملػمل ّ٣ماظّٓغؿملّ٦ي ماظضملمملٕ مأغممل مآدم ...مػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا مطمملن مظ ّ٨مغزملرلاً،م
ونمملغ ّ٨مع ّ٤مط ّ٢مرد ّ٣مؼضملّ٦د مإظب ماظؽملّ٦ر ،مظ ّ٥مؼب ماىل ّ٣مغظملّٗ ماظّٕد ّ٣ماظّٔي مؼضملّ٦د مظػملصملالمم
اظّٓغؿملّ٦يماظضملمملٕمواظّٔيمالمؼؾبّٕدّ٣مبّٕد ّ٣مالمؼـؾوملموالمؼعملّ٦مموالمؼعملذلبمعّ٤ماٌزملؾؿمملماظلؼملمملوؼهملم
والمؼؾبّٕدّ٣مبّٕدّ٣مايؿملمملة)) .م
اظصؾوشيمػلموالدةمثوغقيمعـمخيلمرعزماٌوءماىوريماظذيمؼغطسمصقفماٌـدائلمبلدؿم
آ ماظعظقؿا مظؿؿقد مغػلف مبقحدة مايل مؼب مسوٕ ما غقارا موتلخذ معؽوغفو موتؼقى موتشؿخم
بوظـزاػيمواإلخيصمواإلميونامؼغػرماًطوؼومواآلثوممواظذغقبمبلدؿمايلامووعؾما غلونم
روػراً معمعـوً مبلدؿ م آ ماظعظقؿا مصذلاه مخػقػ ماظروح مغؼل ماظلرؼرة معرتوح ماظضؿرل .مصػقفوم
تلؿفوب مطؾ ماظ دسقات ماظصودضي ماظ مؼـوجل مبفوماٌمعـمربمسوٕما غقاراموصقفومتؿقدم
ذاتماٌمعـمبذاتمعـقؾفماظـقراغلمبعدمأنمغوجكمربفمؼبموضًماظطفورةماظؽدلى .م
(ط ّ٢مع ّ٤مارتل ّ٣مبّٕد ّ٣ماي ،ّ٨موذطّٕ مسػملؿمل ّ٥ماد ّ٣ماظّٕب ،موثؾومل موتعملّ٦م مبزملؾمملشؿ،ّ٥م
وسؼملّ٢مأسؼملمملالًمرؿملؾهملمالمؼقملخّٕهمأحّٓمؼبمؼّ٦ممايلمملب) مايّ٨ماٌّٖطّ٧مطؽملّٖامربممل .م
تؿؽقنماظصؾوشيمعـمثيثمشطلوتمؼبماٌوءماىورياموذربمثيثمجرسوتمعـماٌوءم
تعطكمبؽػماظذلعقذاما ميـاموأخذماظعفدمعـفامثؿمتؿقصبفمبنطؾقؾمعضػقرمعـماآلسامثؿم
وضعماظقدماظقؿـكمسؾكمرأدفمواظؼراءةمإلبعودمطؾمذرموػؿموزـمبورؾاموأخذماظعفدمعـفمعرةم
أخرى.مبعدػومطبرجمإظبم ضػيماظـفرمحقٌمؼؿؿمعل مجؾفؿفمبزؼًماظلؿلؿماٌؼدساماٌعؾكبقبرم
سـ مبرطي مايل ماظعظقؿ .مثؿمتؼدؼؿماًؾزماٌؼدسم(بفـو)اموإسطوؤهماٌوءماٌؼدسم(ممؾقػو)م
وضراءةم9مدقرممتـؾمبؼوءماىـ مؼبمرحؿمأعفمٌدةمتلعيمأذفر .م
((عؽملؿرملّٕمووادّٝموطؾرلمازلّ١مؼمملمحّ٨مخمملظّ٠ماًػملّ٠موبمملغّ٨مطّ٢مذّ٨ء)) .م
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ا بؿدأتماظصؾوشيمأوالًمؼبماظعوٕماظعؾقيمسوٕما غقاراموذظؽمسـدعوممتمتعؿقدمعؾؽوػقؾؾم
زؼقامعؾوركمازلفمبعدمسقدتفمعـمسوٕماظظيمامحقٌممتؽـمبؼقةمعـدادػقلمأنمؼؽؾ موؼؾفؿم
اظشقور موؼؼقدػؿ مبو شيلا موتفقؽي ما رض مًؾؼ مأبقـو مآدم مرأس ماظليظي ماظؾشرؼيام
وتقارثماٌـدائققنمتؾؽ ماظصؾوشيمجقيًمبعدمجقؾامإظبم أنمجوءمآخرما غؾقوءماظـ مضبقكمبـم
زطرؼومعؾوركمازلفمصلسودمعـمضؾمإظبماظدؼـماظؼقؼؿاموبؼلمؼعؿدماظـوسمعدةم42مسوعوً .م
وضدمتعؿدماظـ مضبقكموسؿرهم30م ؼقعوًاموظذظؽمؼؿعؿدما رػولماٌـدائققنمبعدموالدتفؿم
((ػؾّ٦امأغظمللغملّ٣مصؾمملشهملمبؾملمملمتّٖطّ٦مأغظمللغمل))ّ٣م –مطـزامربو.موؼؼقممبفذاماظؿعؿقدمرجولماظدؼـم
ؼبمطؾمعـودؾيامصقعؿدونماظؽؾورمضؾؾماظزواجمادؿعداداًم داءممي ماإلخيصاموبعدمأدؾقعم
اظزواج مأؼضوًا مطؿو متعؿد ماٌرأةمبعدمذفرمعـموالدتفواموؼؿعؿدماظؽؾورمعـمذوءمأنمؼؽلىم
أجراًمأومؼؿقبمسـمخطقؽي.موؼؿؿمتعؿقدماٌمعـم(سوٕماظدؼـ) مسؾكمؼدمشرلهمعـمسؾؿوءماظدؼـم
ؼبمطؾمعـودؾي.مطذظؽمتعؿقدماظـورقرائق معـمطيماىـل .موتعؿقدماٌؿدؼـ مبعدمضقوعفؿم
مبرادقؿمغبؾماىـوزةمواظدصـ.موؼبمػذهمايوظيامعـماظطفورةماظؽدلىامصبىمسؾكماٌؿعؿدم
أن مؼؿؾع ماظطؼقس ماٌـصقص مسؾقفو مدؼـقوً مبؽوعؾفوا موػل مأن مؼرتدي مظؾودوً مخوروً مأبقضم
ؼعرف مبلدؿ م اظردؿفمذيماظؼطعماًؿليماًوصمبوظؿعؿقداموؼقجدمسددمعـمضطعماظؾؾوسم
ا خرى مخوص مبرجول ماظدؼـ .مووري مرؼقس ماظؿعؿقد مؼب ماٌوء ماىوري موصبقز مبلحقاضم
ذات معوء مغظقػ مجورٍ مؼؿؿ مبقادطي معضكوتمظؽيمؼؽقنمراطداًاموػذامعومصبريمحوظقوًمؼبم
ععؾدمبغدادموععؾدمربوصظيماظؾصرةمعرطزماظطقؼلي .م
واظصؾوشيمأغقاعمعـفو:ماظؿعؿقدماٌـػردامواىؿوسلاموتعؿقدمثيثمداريمحقٌمؼؿعؿدم
اظػردمعرت اما وظبم(ػؾـمغشؿوثف)مواظـوغقيمظقحده.موتعؿقدمثيثمترعقذيمحقٌمؼؼقممبفم
ثيثمرجولمدؼـ.موتعؿقدم 65م رؾوشيموؼؼقممبفمأؼضوًمثيثمرجولمدؼـمعـمؼقممأحدمإظبم
ا حد ما ظؿوظل .موػـوك ماظؿعؿقد ماظذي مؼلؿك م(تػملـؼملممل موذؿني معزملؾؿممل) موػق مأسؾك معـ مطؾم
اظصؾوشوتامحقٌمؼؾبعؿدمرجؾماظدؼـماٌرةمبعدما خرىمبقادطيم7مرجولمدؼـ .م
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وصبىمأنمتؿقصرمسقاعؾمعلوسدةاموػلمضرورؼيمظؾؿعؿقدمعـؾ:ماظشؽـداامواظطرؼوغوام
وضـقـيا موبـيا مسدد م 2مزاآلسا مواظدرصش موػذه ماظراؼي متلؿعؿؾ مؼب ما سقود مواٌـودؾوتم
اظدؼـقيموظؾؿعؿقدماظؽؾرلمصؼط .م
وؼرتؾماٌؿعؿدمؼبماظطفورةماظؽدلىمضؾؾمدخقظفماٌوءمترغقؿيماٌوءمايلماىوريم(ؼردغو)م
وػل :م
((إشلؿملّ٨مدطملّٓغمملموٌمملريمعؽملّٓادػؿملّ٨مإعرملؾمملغمملموشلمملخمؼّٕصّ٦صمملمربقبمملمدؼعملمملرامإدمعّ٤مغمملصرملّ٨م
إصّٕش.مبرملؼملؿملؾملّ٦نمإدمػؿملّ٨مربقب،ّ٨مانمإثػملّ٤مبؾملؿملالمظ رلدغممل،موػؿملالمإدمؼّٕدغمملمإؼالويمإذّٕي،م
إؼـ ّ٨مإغؾملىمل مظرلدغممل موإصشملؾممل ،موإضؾ ّ٢مدخؿملممل مروسلممل ،موإظؾّ٘ مأصشملػمل ّ٨مإد مزؼّ٦ا ،موإتّٕصم
بّٕؼرملّ٨مإطػملؿملالمراوزي،مإسلمملدػؿملّ٨موإسلمملمإدمعؽملّٓادػؿملّ٨معّٓخّٕمإظ .))ّ٨م
بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣مأغممل ماظؿعمل ّ٨ماظرلدغممل مبغمل ّ٢مضّ٦اي،موبعملّ٦ةماظرلدغمملمايمملظهملمسػملّ٨قبمآتّ٨م
وأغّٖل مإظب ماظرلدغممل م واصشملؾ ّٞموأتعملؾ ّ٢مرؾملمملرةماظّٕد،ّ٣موأظؾّٗمطلّ٦ةماظؽملّ٦ر،موأثؾوملمبّٕأدّ٨م
اإلطػملؿملّ٢ماظؾؾملؿمليمل،مادّ٣مايّ٨موادّ٣معؽملّٓادػؿملّ٨معؽملشملّ٦قمسػملّ٨قب .م
االزمتاع أٔ (الػطظ) يف املا ٞاجلاز( ٙطىاغْ):
وػ ّ٨ماظشملؾملمملرة ماظزملطملّٕى ،موؼؿ ّ٣مصؿملؾملممل ماالشؿلمملل مبمملٌمملء ماىمملري مسػمل ّ٧مأن مؼضملػمل ّ٦مرأسم
إٌّمتّٗميّٓماظطملشملمملسمأومبمملٌمملءماظشملمملػّٕماٌضملّٓمظّٔظ،ّ١مؼزملنملمسػملّ٧ماٌؿشملؾملّٕمعّ٤مأسػملّ٧مضؼملؿّ٥مإظبم
أػب ّٙمضّٓعؿمل ،ّ٥موحمملظؿملمملً مؼب مآٌّن مميغمل ّ٤مأن مؼؿ ّ٣مذظ ّ١مهومل مرذمملش معمملء مايؼملمملم مظؿملشملؾملّٕم
إٌّمتّٗمعّ٤مبضملّٚمذغّ٦بّ٥ماًظملؿملظملهمل،مطمملظؽملفمملدهملمؼبمٌّٗماظؽملظمللمملء،مأوماظضملّٕودنيمؼبمأدؾّ٦عم
اظضملّٕس ،مأو ماىؽملمملبهمل ،مأو مايؿمل ،ّٚمأو مٌّٗ مجـىمل ماِّعّ٦ات ،مأو مٌّٗمذكّٙمنّٗمشرلم
رمملػّٕ مجلؼملؿملمملً .مأعممل ماظؽملظمللمملء مؼب مأؼمملعؾملممل ماظلؾضملهمل مصؿقمملط محبمملجّٖ مذغملػمل ّ٨مؼضملػمل ّ٦مبسملضملهملم
دؽملؿؼملذلاتمعّ٤ماظعملؼملمملشماِّبؿملّٚمأومأخسملّٕ،معّٝماِّزػمملرمواظّ٦رود،موترملضملّ٢مبعملّٕبؾملمملمسلضملهملم
أومصمملغّ٦سمرؿملػملهملماظلؾضملهملمأؼمملممظؿقظملصملؾملمملمعّ٤ماِّرواحماظرملّٕؼّٕة .م
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وصبريمػذاماالرمتوسمدونمارتداءماٌيبسماظدؼـقيماًوريم (اظردؿي)مٌومظؾؿوءماىوريم
عـ معـزظي مخوري مدؼـقي مؼب مسؼقدة ماٌـدائق ا موظقس مػؿ مصؼط موإ و مسـد مطوصي ما دؼونم
اظلؿووؼي .م
وؼؿػملّ٦مإٌّمتّٗمضؾّ٢مدخّ٦ظّ٥ماٌمملءماظذلغؿملؼملهملماظؿمملظؿملهمل :م
اظذلعبهملمإظبماظضملّٕبّ٨

اظؽملّٙماظّٓؼين

بلدؿ مايل موادؿ معـدادػقل معـطقض مسؾلقبم

عوريمممعشؾو -مبشؿقفقنمادػلمربلم

اغوم(اٌؾقاذف)
ممرؾقـوممبصؾؿومادمبفراممربومممممممممم مبعؿود مبفرام ماظؽؾرل مابـ ماظؼدرةم
تعؿدت
اغو م(اٌؾقاذي)
سؿوديمضبرد موؼرصع مإظبماظعي

برروربلمعصؾؿوتلم

تـورري موتلؼ مظرؼش ماسلو مادػل مواسلوم ادؿمايلموادؿمعـدادػقلمعـطقضونمسؾلقب
عـدادػقلمعدخرماظل
طؼملمملمؼّ٦جّٓمؼبماظؽملزملّ٦صماٌعملّٓدهملماٌؽملّٓائؿملهملمدّ٦راًمخمملصهملمبمملظزملؾمملشهمل،معؽملؾملممل :م
تّٕخؿملزملهملمؼّٕدغّ٥ماٌمملءماىمملريماي .ّ٨م
ابرملّ٦عؿملؾملّ٦نمإدمػؿملّ٨مربقب ّ٨م
أغمملماثنبمبؾملؿملالموػؿملػمل ّ٨م
ؼّٕدغمملمإؼالويماذّٕي م
اؼـّ٨ماغؾملوملماظرلدغمملماصشملؾمملمتعملؾّ٢مدخؿملممل م
وروسلمملم(اٌػملّ٦اذممل)موأصشملػملّ٨مزؼّ٦ا م
وأتّٕصمبّٕؼرملّ٨مإطػملؿملالمروازي م
وسلمملمإدمػؿملّ٨موإسلمملمإدمعؽملّٓادمإدمػؿملقبّ٨معّٓخّٕماظ ّ٨م
أغمملم(اٌػملّ٦اذممل)مصؾؿملؽملمملمامبزملؾؿمملمإدمبؾملّٕاممربقبمملمبّٕورب ّ٨م
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عزملظمليتمتؽملمملرّٕيموتلّ٠مظّٕؼّ٘ م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
أدفمللماظعملّ٦ةمتؽملضملرملين م
ضّ٦ةماٌمملءماىمملري م
ظؿفملتّ٨مإظّ٨قب،مظعملّٓمارتلؼملوملمؼبماٌمملءماىمملري م
هوملمدشملقؾملمملموضؾػملوملماظضملالعهملماظشملمملػّٕة م
ظعملّٓمظؾلوملمأردؼهملماظؽملّ٦رمووضضملوملمسػملّ٧مرأدّ٨مإطػملؿملالًمعؿفملظعملمملً م
أغمملم(االدّ٣ماظّٓؼين)ماٌزملؾّ٦غمبزملؾمملشهملمبؾملّٕامماظغملؾرلمإبّ٤ماظعملّٓرة م
صؾمملشيتمدؿقّٕدينموؼّٕصضملينمإظبماِّسػمل .ّ٧م

-4ماظزملؿملمملمم(وظّ٥مغّ٦سمملن) :م
 غصقممطؿو مأعرغومدؼــومبفموصلرتفمظـومذرؼعؿـو  :م
 واظصقممرقعونمؼب ماظدؼـماظصوبؽلمايـقػ م :م
1ومرقمماظؼؾىمواظعؼؾمواظضؿرلم(اظصقمماظؽؾرل) .م
 2مو ماظصقممسـماطؾماظؾققممواظلؿؽم مواظشرب معقزسيمسؾك مأؼوممزبصقريماموذروطم
ععؾقعيامورؼقسمععروصيامعـمأؼومماظلـيماظصوبؽقيم .م
َ -ب ؤؽجبئٍ اَهب اٌجّؤِنىْ :

ثإٍُ اهلل احلٍ اٌمُىَ

(( مصّ٦عّ٦ا ماظزملّ٦م ماظغملؾرل م( )106مصّ٦م ماظعملػملنمل مواظضملعمل ّ٢مواظسملؼملرل م( )107مإغ ّ٥ماظزملّ٦مم
اظغملؾرل مصال متغمللّٕوه م ،محؿ ّ٧متظملمملرضّ٦ا مػّٔه ماظّٓغؿملممل م( )108مظؿزمل ّ٣مسؿملّ٦غغمل ّ٣م ،موأصّ٦اػغمل،ّ٣م
وأؼّٓؼغمل ّ٣م ..مال متطملؼملّٖ موال متػملؼملّٖ م( )109مال متؽملصملّٕوا مظػملرملّٕ موال متظملضملػملّ٦ه م( )110مواظؾمملر ّ٢مالم
تلؼملضملّ٦ه( )111موال متؽملزملؿّ٦ا مخػمل ّٟماِّبّ٦اب م( )112م موغّٖػّ٦ا مأصّ٦اػغمل ّ٣مس ّ٤ماظغملّٔبمم
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()113واظّٖؼ ّٟمال متعملّٕبّ٦ه م()114مأعلغملّ٦ا مضػملّ٦بغمل ّ٣مس ّ٤ماظسملطملؿملؽملهمل موايلّٓمواظؿظملّٕضهملم()115م
أعلغملّ٦ا مأؼّٓؼغمل ّ٣مس ّ٤ماظعملؿ ّ٢مواظلّٕضهمل( )116مأعلغملّ٦ا مأجلمملدط ّ٣مس ّ٤معضملمملذّٕة مأزواج مشرلط ّ٣م،م
صؿػمل ّ١مػ ّ٨ماظؽملمملر ماحملّٕضهمل م.مأعلغملّ٦ا مرطؾغمل ّ٣مس ّ٤ماظلفّ٦دمظػملرملؿملشملمملنمواالصؽملمملمماظّٖؼّٟمعممل مظؿملّٗم
ظغمل ّ٣م(.)117مإغ ّ٥ماظزملّ٦م ماظغملؾرل مصال متغمللّٕوه م ،محؿ ّ٧متظملمملرضّ٦ا مػّٔه ماظّٓغؿملممل( )118مع ّ٤مأخشملفملم
ث ّ٣متمملب م ،مث ّ٣مإظب مرذّٓه مثمملب م ،مصكملن مآ مشظملّ٦ر مرحؿمل ))ّ٣مايّ٨ماٌّٖط ّ٨معـمطؿوبماظؽـزامربوم
اٌؼدسماظقؿ اص .15- 14م
اظصقومماظؽؾرلم(رقعو مربو)موػقماالعؿـوعمسـمطؾماظػقاحشمواةرعوتموطؾمعومؼللءم
إظب مسيضي ما غلون مبربف موؼدوم مرقال محقوة ما غلون.محقٌمجوء مؼبمطؿوبفؿم(صّ٦عّ٦ا ماظزملّ٦مم
اظغملؾرل موال متعملشملضملّ٦ه مإظب مأن متطملمملدر مأجلمملدط ،ّ٣مصّ٦عممل ماظغملؾرل مال مس ّ٤معـملط ّ٢موعرملّٕب مػّٔهم
اظّٓغؿملممل..مصّ٦عّ٦امصّ٦م ماظضملعمل ّ٢مواظعملػملنمل مواظسملؼملرل) .م
اظصقوم ماظصغرل موػقماالعؿـوعمسـمتـوولميقممايققاغوتموذحبفومخيلمأؼوممربددةم
عـماظلـيمتصؾمإظب م 36مؼقعو ...موػقمعـماظػروضماظقاجؾيمسؾكمطؾمعـدائلمضبىمعـدائقؿفم
أنمؼؿؿلؽمبوظقروؼومواظؿعوظقؿماظ متزدػرمبفومعؿقنمطـقزغوماٌـدائقيموػذهما ؼوممػلمأؼومم
شرلمرؼلقيمصبىماظؿؿلؽمبفومحؿكمتؾؾكمأجلودػؿموػلمأؼضوًمأؼوممغؾوتقيمخوظصيموعـم
خيشلومؼػرضماظدؼـمسؾكماٌـدائلماالبؿعودمسـمطؾمعومؼف ماظـػسماظؾشرؼيموالمؼرضلمآم
طؿومؼبماظصقومماظؽؾرل .م
اظصقمماظصغرلماٌـدائلمسبـمغلؿقفم(اٌؾطيت)موسددػوم() 36مؼقممعؿػرضيمسؾكمرقلم
اظلـيموتـؼلؿمغقس :م م
مأ  -عؾطؾمثؼقؾموسددهم() 12مؼقعوًموػقماالعؿـوعمسـماظذب مواطؾماظؾققممواظلؿؽمواظؾقضم
وطؾمذلءمصقفمروح.
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ب -ماٌؾطؾ ماًػقػ موسدده م( ) 24مؼقعوً موػق ماالعؿـوع مسـ ماظذب موصبقز ماطؾ ماظؾققمم
م
واظلؿؽمواظؾقض قشلذاماظصقمممعـموجفيمغظرمدؼــومصقائدمطـرلةمعـفو:
 - 1ظؾـػسماذمانماالسؿؿودمسؾكماظـؾوتمؼعطلمظيغلونمرقيموسوصقيمصوظـؾوتوتمدفؾيم
اشلضؿموتلوسدمسؾكمبـوءماىلؿمبصقرةمادفؾموػذامععروفموانمعبقعماظدرادوتم
اظعؾؿقيماثؾؿًمانماٌعؿرؼـمؼبماظص مواظقوبونمػؿمغؾوتققنم.
 - 2ظؾـوس محقٌ مؼؿلووى ماظغ معع ماظػؼرل مبـقع مشذائف موطيػؿو مسؾد مظؾقل ماظعظقؿم
تؾوركمازلف.
 - 3ظؾؿقوه مواظطؾقعي مصؾق متصقرغو مؼب مطؾ مدـي م( )36مؼقم مالُؼذب محققانموالررلموالمعوم
ؼمطؾمؼبمػذهماظػذلةمظؿؽوثرتمايققاغوتمواظطققر.
 - 4انمسؿؾماظؾقصوغل(اظـقاب)مسؾكمروحماٌقًمحدؼـوًمؼبماؼومماٌؾطيتماظـؼقؾيمالصبقزم
صقف ماطؾ ماظلؿؽ مواظؾققم موا و مصبقز ماظؾقصوغل مسؾك ماًضروات مواظػقاطف مصؼط.م
وطذظؽ مالصبقز مظرجؾ ماظدؼـ ماظؼقوم مبوٌرادقؿ مواظطؼقس ماظدؼـقي معـؾ ماظزواجم
واظؿعؿقد..

سطاب األٖاً املبطالت

وع أمسا ٞاألغّس املٍدأ ٟٛٗاملٍاضبات الدٍٖٗٔ ٛاألعٗاد
- 1م ذفرمأولماظشؿوءم(ذؾوط)م(برجمدوال)مأربعيمسشرمؼقعوًمعـمأولماظشفرمعؾطيتمعـفوم
اظققمماظلودسمواظققمماظلوبعمعؾطيتمثؼقؾياماظققمما ولمواظـوغلمواظـوظٌمأؼومماظعقدم
اظؽؾرلم(دػػومربقبو)ماظققمما ولمػقمرأسماظلـيماٌـدائقيموػقمذطرىمخؾؼمعوغومربومطؾرلام
اظذيمػقمرأسماظؾـقو نمظؾعوٕماٌوديمواظعوٕماظروحوغلامؼبمػذاماظققممسـدماظغروبمتؾدأم
اظؽرري مٌدةم 36م دوسيمتلؿؿرمحؿكمصفرماظققمماظـوغلمأيمغفورمواحدموظقؾؿ امأعوم
اظققم ماظلودس مصفق مرأس ماظلـي ماظصغرلة م(غقروز مزورو) مؼعؾؼ ماٌـدائققن مصقف مأطوظقؾم
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اظغرب مأو ماظغور مسؾكما بقابماظرئقلقيمٌـوزشلؿا ماظؾقؾيمب ماظققمماظلودسمواظلوبعم
ػل مظقؾي ماظؼدر محقٌ متؽقن مصقفو مأبقاب ماظلؿوء معػؿقحي مصـزل معـ مسوٕماظـقرماٌؾؽم
ػقؾؾ مزؼقا مواٌؾؽ مػؾشؾو موذظؽ معـ مأجؾ مدد ماظـغرة ماظ مرـعفو مبـوػقؾ مودؾىم
ادؿػقول مأدرار ماظظؾؿي مصلدوا متؾؽماظـغرةموحطؿقامطؾماٌصوئدموايػرماظ موضعفوم
أبـوءماظ ظيممؼبمررقماظـقشؿوثومصفلمظقؾيمصقفوماظدسقاتماظروحوغقيمعلؿفوبيامؼقمم22م
عؾطؾمخػقػامؼقمم27مؼقمماظؿعؿقدماظذػ مظؾطػؾ .م
- 2م ذفرمودطماظشؿوءم(آذار)م(برجمايقت)مؼقمماًوعسمواظعشرونمعـماظشفرمػقمعؾطؾم
خػقػ .م
 - 3م ذفر مآخر ماظشؿوء م(غقلون) م(برج ماًروفماعدلا)مالمؼقجدمصقفمؼقممعؾطؾموػقمذفرم
عبقؾ .م
- 4م ذفرمأولماظربقعم(آؼور)م(برجماظـقر)ما ؼومما ربعيما وظبمعؾطيتمخػقػياماظققمما ولم
عـماظشفرمتصودفمصقفمعـودؾيمؼقمم(دقماظػؾ)اماظققمماظـوعـمسشرمعـمػذاماظشفرمػقم
ؼقمم(اظعقدماظصغرلمدػقامػـقـو) .م
- 5مذفرمودطماظربقعم(دققان)م(برجماظعذراء)مطؾفمعبقؾ مخولٍمعـماٌؾطيت .م
 - 6م ذفر مآخر ماظربقع م(متقز) م(برج ماظلررون) ماظققم ماظؿودع مواظققم ماًوعسمسشرمواظققمم
اظـوظٌمواظعشرونمعـماظشفرموػلمثيثيمأؼوممعؾطيتمخػقػياموؼصودفمواحدممتقزم
عـدائلمعـودؾيم(أبقماشلرؼس)امؼعؿؾمعـمػرسمايؾقيمععمدؾعيمأغقاعمعـمايؾقبم
اٌؿقصرةمؼبماٌـطؼ يامؼعؿؾماٌـدائققنماشلرؼليماضؿداءـبمبلبقـومدوممبـمغقحم(ذقممبرمغق)م
اظذي مسؿؾفو مبعد ماظطقصون موتعؿدل ماشلرؼلي مرعوم مشػران مظؾذؼـ مرحؾقا معـ مأجلودػؿم
وظؾذؼـمبؼقامؼبمأجلودػؿمعـمدارةمآدممظدارتـومػذهموعـمضؿـفؿماظـيثمعؽيمواًؿليم
واظلؿ مترعقدي ماظذؼـ ماغؾعـقا معـ مضرؼي مأورذؾق ؿ مظقغػر مايل ماظعظقؿ مخطوؼوػؿم
وخطوؼوغو .م
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- 7م ذفرمأولماظؼقظم(آب)م(برجما دد)مطؾفمعبقؾمخولٍمعـماٌؾطيت .م
- 8م ذفرمودطماظؼقظم(أؼؾقل)م(برجماظلؿؾؾي)مآخرمػبليمأؼوممعـمػذاماظشفرموػلمعـمأثؼؾم
اٌؾطيتمؼبماظلـيماٌـدائقيموػلماًؿليمأؼوممعومضؾؾماظؾـفيموتعؿدلمأؼوممخؾؼمػبليم
أربوب مسوٕ ماظظيم موػل مػبلي مأؼوم مزيعقيمظقسمصقفومبصقصمعـماظـقرمصػلمػذهم
ا ؼوممالمورىمصقفومطؾماظطؼقسماٌـدائقياموطؾمعومؼلؿعؿؾمظؾطؼقسمؼػؼدمرؼلقؿفم
صبىمإسودةمرؼلقؿفمبصؾوشؿفمؼبمأؼومماظؾـفيماظؾقضوءماظ متؾقفوموػلمػبليمأؼوممالم
هلىمحبلوبماظشفقرموالمتعدمبؿعدادما ؼوممصفلمغفورمواحدمالمؼؿكؾؾفماظؾقؾمصػلم
ػذهما ؼومماًؿليموؾًّمرػوتمػقلموتؽقنمصقفوماظدراصشمعـصقبيمعـمسوٕمبـوػقؾم
وحؿكمبقابيمابوثرماٌقزانموػلمأرفرمأؼومماظلـي .م
- 9م ذفرمآخرماظؼقظم(تشرؼـ)مبرجماٌقزانمأوماظؼصؾي)ماظققمما ولمعـماظشفرمعؾطؾمخػقػ .م
- 10مذفرمأولماًرؼػم (عشروان)م(ؼرجماظعؼرب)مطؾمأؼوعفمعبقؾيموروػرة .م
 - 11م ذفر مودط ماًرؼػ م(طوغقن) م(برج ماظؼقس) ماظققم ما ول معـ ماظشفر مػق مؼقم مدػػوم
اظداميـو مصؿـ مأجؾ ماالغؿلوب مايؼقؼل مظؾدؼـ ماٌـدائل مؼصطؾغ ماظطػؾ مبعد ماظشفرم
اظعوذرمعـمتؽقغفمؼبمرحؿمأعفمؼبمؼقممدػػومدميوغوموتعؿدلماظقالدةماظروحقيمظؾؿـدائلم
ؼبمسوٕماظـقرموضدمارطؾغمؼفقومؼفوغومؼبمػذاماظققمموبذظؽمؼؽقنمػذاماظققممػقمؼقمم
ذطرىمعقظدمغؾقـومؼفقومؼفوغواماظققمماظـوغلمعـماظشفرمعؾطؾمثؼقؾ .م
 - 12م ذفر مآخر ماًرؼػ م(روبقٌ) م(برج ماىدي)ماظققمماظـوعـمواظعشرونمواظققمماظؿودعم
واظعشرونمعـمػذاماظشفرمعؾطينمخػقػون .م
- 13مسرصوتموضربوتمؼقعونمعؾطينمثؼقين .م
- 14م ظغوروموذقارامؼقعونمعؾطينمثؼقين .م
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اٌؾطؾماًػقػمالمصبقزمصقفماظـقرموؼمطؾمصقفماظؾقؿماٌذبقحمضؾؾمػذاماظققممسؾكمأنم
المميرمسؾقفمؼقممعؾطؾمثؼقؾمأعوماظلؿؽمصفقمعـمٔورماٌوءموالمؼعدمعـماظؾققممايؿراءمظذام
ميؽـمادؿكداعفومؼبمسؿؾماظؾقصوغلمؼبمأؼومماٌؾوريتماًػقػي .م
اٌؾطؾ ماظـؼقؾ مالمصبقزمصقفماظـقرمأومأطؾماظؾققممعطؾؼوًموحؿكما زلوكمأيمؼعؿدلم
ؼقممغؾوتلمخوظص .م
ايؾقىموعـؿفوتفماظ متصـعمؼبماظؾققتماٌـدائقيمميؽـمادؿعؿوشلومؼبماظطعوممؼبمطؾم
أؼومماظلـيمأيمالمؼؾبعدمعـماةرعوتمؼبمأؼومماٌ ؾطيتمعطؾؼوًمصؾقسمصقفمروحمحققاغقي .م
ال مميؽـ مادؿعؿول مبقض ماظطققر مطوظؾط مأو ماظؾش مؼب مسؿؾماظؾقصوغلم نماظؾقضيمػلمغصػم
حققانمحؿكموإنمطوغًمعؾؼقيمأومضدمؼؾبشؽمبلغفومعؾؼقي .م
 - 2اٌصللخ ( ىكلب )م( : )1
وؼشذلط مصقفو ماظلر موسدم ماإلسين م ن مؼب مذظؽ مإصلودمظـقابفوموػل معـمأخيقماٌمعـم
وواجؾوتفمووه مأخقفما غلون.محقٌمجوءمؼبمطؿوبفؿ :م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م(أسشملّ٦ا ماظزملّٓضمملت مظػملظملعملّٕاء مواذؾضملّ٦ا ماىمملئضملني موادعملّ٦ا ماظصملؼملـملن مواطلّ٦ا ماظضملّٕاة مالن معّ٤م
ؼضملشمل ّ٨مؼلؿػمل ّ٣موعّ٤مؼعملّٕضمؼّٕجّٝمظ ّ٥ماظعملّٕض)مايّ٨ماٌّٖط .ّ٨م
م
م
م
(ٔ)اٌظذلخ( :ىكهب)ٛ ،نا اُو ٍٞؽٍ ٍٞو٣خ اُٖلهخ ٣زوكك ثٌوح ك ٢اُزواس اُلُٔ ٢٘٣ؼظْ اُْؼٞة،
ؽ٤ش ٣وك ٓضِ ٚؽوك٤بً ك ٢اُزواس اُل ٢٘٣اإلٍالٓٝ ،٢ك ٢اُزٞهاح عبء﴿ :اؿِن ػِ ٠اُٖلهخ ك٢
أفبك٣وى ،ك ٢ٜر٘ونى ٖٓ ًَ ّو – ْٞ٣ع ثٖ ٍ٤واؿ ٝ .﴾ٔٙ ،ٔ٘ :ٕ2ك ٢اإلٗغ﴿ :َ٤اؽزوىٝا
ٖٓ إٔ رٖ٘ؼٞا ٕلهزٌْ ه ّلاّ اُ ٘بً ٌُ٘٣ ٢ظوٝ ،ًْٝاال كِ ٌُْ ٌ٤أعو ػ٘ل أث ٌْ٤اُن ١ك٢
أَُبٝاد – ٓز.﴾ٔ :ٙ /٢
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طؼملممل مجمملء مأؼسملممل :م

بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م

م(( )91مإرذّٓوا ماِّسؼمل )92(ّ٧مواحلؽملّ٦ا مإظب ماظظملعملرل( )93موإذا متؾملؾّ٦ن م صّٓضهملم
ؼمملأصظملؿملمملئ ّ٨م مال مترملؾملّٓوا مسػملؿملؾملممل م( )94مال متضملػمل ّ٣مميؿملؽملغمل ّ٣ممبممل موػؾومل مسلمملظغمل ّ٣م ،موال مسلمملظغملّ٣م
مبممل موػؾومل مميؿملؽملغمل ّ٣م( )95مبذملؽّٗؽب مع ّ٤موػنمل مصّٓضهمل مصفملصلّٓػممل مبمملظؿرملؾملرل) م .مايّ٨ماٌّٖط ّ٨معّ٤م
طؿمملبماظغملؽملّٖامربمملماٌعملّٓس .م
ضمملل مغؾؿملؽملممل ماظغملّٕؼ ّ٣مؼؾملؿملممل مؼؾملمملغممل م:مضبقكمبـمزطرؼوم(مسؾقفماظليمم)م:م(رأسماظزملذملّٓضذملهملم
أن متشملضملّ٣ماىمملئّٝموتلعمل ّ٨ماظضملذملشملذملرملذملمملن) .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣
((ؼممل مأصظملؿملمملئ ّ٨م اظزملّٓضهمل ماسشملّ٦ػممل مصؼملّ٤مٕمؼلؿشملؿملّٝمصمملظؿملقملديمغزملظملؾملمملم*مدفملحلؾؾملمملمظّ٥م
طمملعػملهملمؼبمأرضماظؽملّ٦ر))ايّ٨ماٌّٖط ّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ادلبحج انخبنً ػشز
انكهنىث ادلندائً األطزة واجملتًغ
 اٌَـــــ ٍه اٌىهنــــىر ــــــــــٍ :ظؼد ماضؿصر ماظلؾؽ ماظؽفـقتل ماٌـدائل مسؾك ماظرجولمصؼطموحرقبممسؾكماظـلوءموػذامعوم
ؼمطده مدؼقان(اظػ متردر مذقوظي) ماظذي مؼؼقل  :ماحذروا مان متدذـقا مأغـو مطوػـو م( مازدػر مدم
التطردقنمتوشيماالغـك) .مظؽـماٌرأةمشلومحؼمدخقلماظلؾؽماظؽفـقتل مطؿومجوءمذطرػومؼبم
طؿوب مطـزا مربوا مطؿو مذطرت مازلوءمبعضفـمؼبمدسوءماالديفم(ابوػوثون )اموؼشرلمدؼقانم
(عؾؽقثوماظقـو)مإظبمغلوءمطوػـوتم .م
وتشرل ماظدلوصقلقرة مبؽؾل مإظب م ازلوء مطوػـوت مضلؿ معـفـ مارؾقـمطـزبرامورؼشؿومام
وعّ٤مازلمملءماظغملمملػؽملمملتماظيتماذمملرتمشل :ّ٤م
دػملؼملّ٧مبؽملوملمضّٓرام...م270مضؾّ٢ماٌؿملالد م
ؼمملزلّ٤ماممذغملؽملّٓام...م300م –م360معؿملالدي م
ػّ٦اماممروزبمملم...ماظعملّٕنماًمملعّٗمعؿملالدي م
دمملرتماممضؿملمملمم...ماظعملّٕنماظلمملدس م
عمملرؼممليمبؽملوملمدؿملؼملمملتم...ماوادّٛماظعملّٕنماظلمملدس م
ػّ٦امبؽملوملمغّ٦طّٕايم...ماظعملّٕنماظلمملب ّٝم
ػّ٦امبؽملوملمداؼّ٨م...مبّٓاؼهملماظضملزملّٕماالدالع ّ٨م
اغؾملّٕمطّ٦عّٕؼـمملمبؽملوملمدؿملؼملمملتم...مبّٓاؼهملماظضملزملّٕماالدالع ّ٨م
ػؿملّ٦غمملمبؽملوملمتؾملّ٦يماومؼؾملؿملمملم...مؼبمحّٓودم700معؿملالدي م
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زغّٓاغمملماممضؿملمملمموؼؾملمملغمملموبؿملمملنم...ماوائّ٢ماظعملّٕنماظـمملع ّ٤م
دضملّٓؼهملماممصمملروقم...ماظعملّٕنماظـمملع ّ٤م
ػّ٦امبؽملوملمؼؾملؿملمملمؼؾملمملغمملمزطّٕؼمملم...ماواخّٕماظعملّٕنماظـمملظىملمسرملّٕ م
دضملّٓؼهملممممملغّ٨مبؽملوملمؼؾملؿملمملمدمملممدّٕوظّ٤م...ماواخّٕماظعملّٕنماظـمملظىملمسرملّٕ م
دّٕاتمؼمملزل ّ٤مبؽملوملمزطّٕؼمملم...ماظعملّٕنماظّٕابّٝمسرملّٕمواظعملّٕنماًمملعّٗمسرملّٕ م
ؼمملزلّ٤معّٓظّ٢مبؽملوملمآدممبؾملّٕاممزوجهملمعؾملؿّ٣مزػّٕونمعّ٤ماظضملمملئػملهملماظغملقؿملػملؿملهملم...مؼبمحّٓودم1500معؿملالدي .م

عمملعّ٦لمدػعملمملنمبؽملوملمبؾملّٕامم...مبنيم1500موم1700معؿملالدي .م
دمملػمملمبؽملمملمبؽملوملمسّٖؼّٖمدغملؼملمملمبنيم1500موم1700معؿملالدي .م
عمملرؼّ٦اريمبؽملوملمآدممصمملبّ٦رم...مبنيم1500موم1700معؿملالدي .م
بّٓرؼهملمبؽملوملمدّ٦راسم...مبنيم1500موم1700معؿملالدي .م
ػّ٦امدؿملؼملمملتمبؽملوملمآدمم...مبنيم1500موم1700معؿملالدي .م
اغؾملّٕمبؽملوملمدّٕاتم...ماظعملّٕنماظـمملعّ٤مسرملّٕ .م
عّٓظّ٢مبؽملوملمدػّٓارمدػملؿملّ٣م...ماظعملّٕنماظـمملعّ٤مسرملّٕ .م
طّٕؼمملمبؽملوملمدػّٓارمدػملؿملّ٣م...ماظعملّٕنماظـمملعّ٤مسرملّٕ .م
ادّ٣مشرلمعضملّٕوفمبؽملوملمدػّٓارمسمملئػملهملمسّٖؼّٖم...ماظعملّٕنماظـمملعّ٤مسرملّٕ .م
بؿمليبمعّٓظّ٢ماخوملمؼؾملؿملمملمبؾملّٕامموزوجهملمراممزػّٕنمسمملمم .1831م

 ِوارت هعبي اٌلَٓ :صبى مان مؼؽقن مرجؾ ماظدؼـ مدؾقؿ ماىلؿا مرقق مايقاسا مشرل مزبؿقنا موظفم
طؾؿي مغوصذة مؼبمذمونماظطوئػيمطقوالتماظقالدةمواظؿلؿقيمواظؿعؿقدمواظزواجمواظصيةمواظذب م
واىـوزةامورتؾفؿمسؾكماظـققماظؿوظل :م
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 - 1مايالظ :ّ٨م ؼلرل مؼب ماىـوزاتا موؼؼقؿ مدــ ماظذب مظؾعوعيا موالؼؿزوج مإال مبؽراًا مصنذام
تزوجمثقؾوًمدؼطًمعرتؾؿفموعـعمعـموزقػؿفمإالمإذامتعؿدمػقموزوجؿفم360عرةمؼبمعوءم
اظـفرماىوري .م
 - 2ماظذلعؿملّٓة :م إذا مصؼف ماييظل ماظؽؿوب ماٌؼدمبد مددره مإغشؿوثو مواظـقوغل مأي مطؿوبؽبلؿبم
اظؿعؿقد موا ذطور مصنغف مؼؿعؿد م عـ مضؾؾ مرجول مدؼـ ماسؾك مدرجي مبوالرمتوس مؼب ماٌوءم
اٌقجقدمؼبماٌـديموؼؾؼكمبعدػومدؾعيمأؼوممعلؿقؼظوًمالمتغؿضمظفمس محؿكمالمضبؿؾؿام
وؼذلضكمبعدػومػذاماييظلمإظب م ترعقذا.وبعدمانمؼعؿؽػمدؿ مؼقعوًمالداءماظصيةمضربم
اٌوء .م
- 3ماِّبؿملل :ّ٠م ا بقلؼم(وػقماظذلعقذهماظذيمطبؿصمبعؼدماٌفرمظألراعؾمواٌطؾؼوتمامؼؾؼكم
ؼبمعرتؾؿفموالؼـؿؼؾمإظبمعرتؾيمأسؾكاموضبرممعـمممورديماظطؼقسما خرى).م م
- 4ماظغملؽملّٖبّٕا :ماظذلعقذاماظػوضؾمؼدرسموصبؿفدمحؿكمميؽـفمأنمؼـؿؼؾمإظبمطـزبراموذظؽمإذام
حػظمطؿوبماظؽـزاربقبومصقصؾ محقـؽذلبمعػلراًمظف .وؼؼقممبطؼسمخوصمععماخقاغفمرجولم
اظدؼـموؼرتؼلمبعدػومإظبمؼزوجمرجؾمدؼـمآخر .م
- 5ماظّٕؼّ٘مأع:ّ٥مأيمرئقسما عياموروحىماظؽؾؿيماظـوصذةمصقفوموؼقجدمب مروبؽيماظققمم
عـ مبؾغ مػذه ماظدرجي مرشؿ ماغفو مهؿوج مإظب مسؾؿ موصرل موضدرة مصوئؼي .موعـفؿمؼبماظقضًم
ايوضرماظرؼشؿومدؿورمجؾورمحؾقم –ماظرؼشؿومريحمجؾور .م
- 6ماظّٕبقبمملغ:ّ٨م ػقماظرجؾماظذيمؼلؿؾؿماظؿعوظقؿماظربوغقيمعـمبقًمايقوةمسـمررؼؼماٌؾؽلمأوم
االثريموٕمؼصؾمشلذهماظدرج يمإالمضبقومبـمزطرؼومسؾقفماظليمامطؿومأغفمالمصبقزمأنم
ؼقجدمذكصونمعـمػذهماظدرجيمؼبموضًمواحد .م
م
م
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 روٍُُ هعً اٌل َٓ (عواٍخ):سـدماخؿقورماٌرذ مظؾلؾؽماظدؼ مصبىمأنمؼػقصمجقداًمطؿومتػقصماىقاػرمعـم
حقٌ مغؼوئفو مورػوئ فو .موصبى مسؾقف مأن مؼعؿؾ مرويوًم غفماظؼدوةمؼبمطؾمذلءامورجؾم
اظدؼـ ماظذي مال مؼعؿؾ مرويوً مؼؿؾقث متوجف موتصؾ معيبلف مدقداء .مأعو مإذا مدور مبطرؼؼم
اظصوي موحوصظمسؾكمعؽوغؿفمو توجفمؼؾؼكمغقراًمؼضلءمررؼؼمإخقاغفماٌـدائق .ممم م
ؼؿضؿـماظؼقوممبوٌرادؿما رؾقيمظؾذلدقؿماٌؾؽلمظؾؽفـياماظذيمؼعدم قذجمسـمتردقؿم
عؾؽ ماظليم م(عؾؽي مذقشيم مربو) .موتلؿغرق مصذلة ماظطرادي مأدؾقع مطوعؾا متؾدأ معـ مؼقمم
اظلؾًموتـؿفلمؼقمما حدماظـوغلمصفراً.محقٌمتغقرلماظطؼقسماٌؿؾعيمسـمدورةمايقوةمعـم
اظؾداؼيمإظبم اظـفوؼيم(عـمرؼشمبرؼش)مأومبدءمايقوةمعـمجدؼدمبعدماٌؿوت .م
م ؼبمػّٔهماِّؼمملمماظلؾضملهملمؼؿّ٣معمملمؼػمل :ّ٨متؾـكمأوالًماالغدروغياموػلمعـماظؼصىاموتقضعمسؾقفومضطعيمضؿوشمزرضوءموػلمترعزم
إظب م اظعوٕماظدغققي.موؼؾؼكمصقفوماظؽوػـماٌرذ م(ذقظقو)مظؾذلدقؿمؼقمماظلؾًمطؾفموػقمؼؼرأم
طؿوب ما غػس م(دقدرا ماد مغشؿوثو)موؼعقدهمعرتوناموسـدعومؼصؾمؼبماٌرةماظـوغقيمإظب مدقرةم
(اغؽرتو) ماظؽؾرلة مأي ماظردوظي ماظعظؿكمؼعطكمؼبمػذهماظؾقظيمأدواتماظؽوػـماٌؾؽموػل:م
اظؿوجمواظصقىونمواًومتاموسـدمصفرما حدمؼـؿؼؾمعـماالغدروغوماظ ممتـؾماظعوٕماٌوديم
إظبم (اذكــو)موػلمطقخمعـماظؼصىمعغؾػمبوًومما بقضمعـماظداخؾمواًورجاموػقمؼرعزم
إظب م اظعوٕ ماظـقراغلا موؼؽقن مصقف مطؾ ماظؽؿى ماٌؼددي م(بقً مطـزي) .موؼؾؼك ماظؽوػـ مصقفم
حقٌ مؼؿؾق مطؾ مؼقم مصفراً موزفراً موسصراًماظصيةماظؽدلىم(رػؿل)موععمطؾمريةمضبصؾم
سؾك مطؾؿي مدر موا حدةا موخيلمرؾقاتفمواظ مؼؾؾغمسددػوم 21مرػؿلامضبصؾمسؾكم21م
طؾؿيمدرؼيم(غفشؿو)اموػلمعـمذدةمضدادؿفومودرؼؿفومالمتؽؿىموالمتـطؼمبصقتمعرتػعام
وإ ومتـطؼمسؾكماظؼؾىمؼبماظققمماظلوبعمأيمصفرمؼقمما حدماظـوغل.موخيلمأدؾقعماظذلدقؿم
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ظؾؿرذ موظؾربل مرجؾ ماظدؼـ ماظؽؾرل ماظذي مؼشرف مسؾ ك مرؼقس ماظذلدقؿا مال مؼـوم ماالثـونم
خيلمعدةما دؾقعمخقصوًمعـماظـفوديم(االدؿقيم)ماظ متػؼدماظطؼسمرفورتفاموإذامحدثم
ػذا ماظشلء مأو مجوءت ماظدورة ماظشفرؼيمإظب مزوجوتمطؾمعـفؿوامسـدػومصبىمأنمضبصيم
سؾكمسؿودمطؾرل .م
ثؿ مؼؼقم ماظؽوػـ ماٌرذ مواظربلمبوظصيةمسبقماظـفرموؼؾدوانم(ضؿوذل)ماظزيماظدؼ م
اظؾذانمارتدؼوهمرقؾيما دؾقعماظػوئًامإظبم ردؿيمسودؼيموؼؾدأماظربلمبؿؿعؿقدماٌرذ اموسـدم
االغؿفوء مؼعزل ماٌرذ م(ذقظقو) مظقحده مؼب معؽون مخوصا مالمطبوظطمأحداًاموالمؼذب اموالم
ؼعؿؾمأيمرؼسمدؼ اموالمؼؿؼربمعـمزوجؿفمإنمطونمعؿزوجوًاموالمؼـوممسؾكمصراشموثرلام
والمؼلطؾمحؿكمععمرجؾمدؼـمعـمعرتؾيمأسؾكاموسـدعومؼؽؿؾمصذلةم60مؼقعوًمؼؽقنمضدمأدىم
 180مريةا معـفو م 60مىلدهمو 60مظـػلفمو 60م ظروحفاموتعدمشػرانمًطوؼوهماظلوبؼي.م
وبعدماغؿفوءماظصؾقاتمؼؼقممصفرما حدمبعؿؾم(علكـي)ماظقظقداموسـدماغؿفوئفومؼعؿؾم(زدضيم
برطبي) موؼصؾ مبعدػو مرجؾ مدؼ ـ مبدرجي مترعقذا مضبؼ مظف مسؿؾ ماظطؼقس ماظدؼـقي ماظ م
دبقشلومظفمدرجؿفماظدؼـقي .م

اٌلهافشب – اٌؼٍُ او اٌواَخ
((طؼملمملمخّٕجماظؽملّ٦رمعّ٤مأرضماظؾؿملمملضموغرملّٕتماظّٕاؼهملمحؿملىملمػّ٨ماغؾـمملقمظػملؽملّ٦رماظضملصملؿملّ٣م
وبؽملّ٦ر ماظّٕاؼهمل متؽملّ٦رت ماٌالئغملهمل موعلمملطؽملؾمل ،ّ٣مأكبب ّ٥مبمملظسملؿملمملء ماظضملصملؿمل ّ٣مؼب مبؿملومل ماظغملؼملمملل)) معـم
طؿوبمغقوغلم(اظصؾقات) .م
اظّٓرصّ٘ :رعز مظإلذعوع مواظـقر مواظؾفوءا موذفرة مايقوة ماظؼدميي مميـؾ ماظصوريام
اظشراعمدػـماظـقرمؼبمسوٕما غقارماظعؾقوامػقماظعؾؿامأيماظراؼيماظؾفقيماٌؿؼـيم(دربشومتؼـو)م
ػقمراؼيماظـقرمواظليمموايقوةموعـفومؼـعؽسماظـقرماظربوغلماظعظقؿامصقشقعماًرلمواةؾيم
واظ ليم مواشلدوءا موؼغلؾ مبلذعؿف ماظؾقضوء ماظطوػرة مضؾقب ماظـوسا موؼطفرػو معـ ما حؼودم
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وا ضغون مواظؽره .مؼؿؽقن ماظدربشو معـ مشصـ معـ ماظزؼؿقن مؼربطون مععوً مسؾك مذؽؾم
سيعي( .)+م
 ظغملّ٨متلؿعملّٕمسػملؿملؾملمملمضشملضملهملمايّٕؼّٕماًمملظّٙم(اًّٖ)موؼّٕعّٖماظّٖؼؿّ٦نمإظب ماظلالممصؿملغملّ٦نم
اظّٓراصرملممل مإذنمراؼهملماظلالم.مم م
 تػملّٟمحّ٦لمشزملينماظّٖؼؿّ٦نمضشملضملهملمعّ٤مضؼملمملشمايّٕؼّٕماِّبؿملّٚم(اًّٖ)مبضملّٓمأنمضبمملكم
بشملّٕؼعملهملمدؼؽملؿملهملمخمملصهمل.موؼغملّٕزمضؾّ٢مظظملّ٥مبؾضملّٚماظؾّ٦ثم(اِّدسؿملهمل)ماظّٓؼؽملؿملهملمعّ٤مطؿمملبم
اظؽملؿملمملغ ّ٨موضشملضملهمل ماظعملؼملمملش ماظؾؿملسملمملء متّٕعّٖ مإظب ماظؽملّ٦ر ،ماإلذضملمملع ،ماظؽملعملمملء ،ماظؾؿملمملض،م
اظشملؾملّٕ،مصؿملغملّ٦نم(اظّٓرصّ٘)مإذنمراؼهملماظؽملّ٦ر .م
 تـؾوملمدؾضملهملمأشزملمملنمعّ٤ماآلسم(ذؾّ٥مادممل)مؼبمأسػملّ٧ماظّٓراصرملمملمواآلسمؼّٕعّٖمإظب مايؿملمملةم
اِّزظؿملهمل ماٌؿفّٓدة ماًمملظّٓة موإظب مسشملّٕػممل ماظشملؿملنمل معرملرلاً مإظب مإميمملن ماٌؽملّٓائؿملني مبممليؿملمملةم
اِّزظؿملهمل ماًمملظّٓةمبضملّٓماٌّ٦تمواالغؿعملممللماظّٕوحّ٨مإظب م(آٌمملمدغؾملّ٦را)مسمملٕماظؽملّ٦ر.مصؿملغملّ٦نم
اظّٓراصرملمملمراؼهملمايؿملمملةماًمملظّٓة .م
 تّ٦ضّٝمضشملضملهملمعّ٤ماظّٔػنملماًمملظّٙموؼّٕعّٖمإظب مدّٕماِّبموانماظّٓرصّ٘معّ٦جّ٦دمأصالًمؼبم
سّ٦إماظؽملّ٦رماظضملػملؿملمملمحؿملىملمسؽملّٓعمملماصشملؾّٞمعػملّ١مػؿملؾّ٢مزؼّ٦امسؽملّٓمسّ٦دتّ٥معّ٤مسّ٦إماظصملالمم
بضملّٓ مأن مضؿملّٓػ ّ٣مبمملِّشالل موطؾّّ معبمملحؾمل .ّ٣ممتومل مصؾمملشؿ ّ٥مبذمل 360مؼّٕدغ ّ٨موغزملنمل مظّ٥م
درصرملمملً ،موطّٔظ ّ١مسؽملّٓعممل ماصشملؾ ّٞمآدم مرأس ماظّٔرؼهمل مع ّ٤مضؾّ٢معػملّ١مػؿملؾّ٢مزؼّ٦امغزملنملمظّ٥م
درصرملمملً .موػغملّٔا مادؿؼملّٕ ماظضملؼمل ّ٢مب ّ٥مإظب مأن مجمملء مسؾملّٓ ماظؽمليب مضبؿمل ّ٧مب ّ٤مزطّٕؼممل معؾمملركم
ازل ّ٥مغيب ماظزملمملبؽهمل موثؾوملماظّٓرصّ٘موابؿّٓأمبمملظزملؾمملشهملمومتؿملّٖمسّ٤مشرله،موشلّٔامزلّ٨م
(درصّ٘ مضبؿمل )ّ٧موتّ٦ارثؽملممله مسب ّ٤مجؿمل ّ٢مبضملّٓ مجؿمل .ّ٢مؼؽملزملنمل ماظّٓرصّ٘مؼبمطمملصهملماظّٓػمملؼبم
(اِّسؿملمملدماِّربضملهمل)موؼبماظزملؾمملشمملتماظغملؾرلةموسؽملّٓمتغملّٕؼّٖمرجّ٢مدؼ.ّ٤مم
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ان ماظّٓرصّ٘ :م ػق مرعز ماظصوبؽيموذعورػؿامصفقماظراؼيماٌؿؼـيماًػوضياماظ مجوءتم
إظقـومعـمسقإماظـقرماظعؾقواموتؾؼكمعوداعًمبؼقيمعـمروبؽيمسؾكمػذهما رضمإنمذوءمايلم
اظعظقؿ .موغرى معـ ماٌؼطع ماآلتل مضقة موريبيماٌكؿورؼـم(اظزملمملبؽهملماٌقملعؽملني)م((اٌكؿمملرونم
اظزملمملدضّ٦نمضمملعّ٦امسػملّ٧مأضّٓاعؾملّ٣موبؿملؼملؿملؽملؾملّ٣مأعلغملّ٦كموظػملؼملمملءمعمملءمايؿملمملةمذاػؾنيموثؾؿّ٦كمصمملنم
بؾملمملءك مؼؽمللغملنمل مسػمل ّ٧ماٌمملء .مواعؿّٖج ماٌمملء موغّ٦رك معضملمملً موذػملؼملمملي موغّٓبمملي متضملّٖزا مووؼملال،م
ػقملالء ماٌكؿمملرون ماظزملمملدضّ٦ن ماظّٔاػؾّ٦ن مإظب ماٌمملء مبؽملّ٦ر محسملّٕت ّ١معؽملّ٦رؼ .ّ٤مأغومل محمملردؾملّ٣م
وعـؾؿؾملّ٣موتزملضملّٓمصؾمملشؿؾملّ٣مإظبماظضملال)) .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ادلبحج انخبنج ػشز

انشواد وفك ادلؼتمداث ادلندائٍت
برملؼملؿملؾملّ٦نمإدمػؿملّ٨مرب ّ٨م
اظّٖواج :مػّ٦مارتؾمملطماظّٕجّ٢مبفملعّٕأةمذّٕسمملًموصّ٠مإٌّاد ّ٣ماظّٓؼؽملؿملهملماٌؿؾضملهمل .م
هىملماظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهملمسػملّ٧ماظّٖواجم .م
صؿعملّ٦لمغزملّ٦صؾملممل م
(أبكبّٓمػكبػملّ٦ظّ٨مإلبؿبؽملؽبؿملكّ٦نمزاطّٕيموأفمإلبؽملمملدبّ٦نمغؾبعملْؾؽبـممل) .م
(أضؿملؼملّ٦اماالسّٕاس مِّبؽملمملئغملّ٣ماظّٔطّ٦رمواؼسملمملًمظؾؽملمملتغملّ٣ماظؽمللمملء) .م
( أطّ٦اث مصمملوؼ ّ٤موعؽبؿمليت مغكبرملؼملمملثّ٦ن مدؽب مصؿّ٦ظ ّ٨موصؿؾبالثممل مإدؿب مإسلممل مإدؿب مػؽبؿمل ّ٨مال مداطّٕيم
و ُگ ْجشٌمالمبمملؼّ٨مطًىملمغمملصعملّ٨مع ّ٤ݒَغ َشَهىْ معكبرملؿغملكبينمبؿبكملرصؿملػملّ٨مدؽبػرملّ٦خممل) .م
(عـ ّ٢مارواح ماظضملّٖاب مواظضملمملزبمملت مجظملّ٦ا موعمملتّ٦ا مالن ماد ّ٣مػؿمل ّ٨مال مضبؿملّ٦ا مذكبطّٕؽبهم
صمملظّٕجممللمالمؼؾقـّ٦نمسّ٤ماظؽمللمملء م واظؽمللمملءمالمؼؾفـّ٤مسّ٤ماظّٕجممللم،مسؽملّٓمإًّوج(اظؽملرملؿملؼملـممل)م
عّ٤ماجلمملدػّ٣مدؿعملؾّٝمؼبمدؾبقؾبنمللبمعصملػملؼملهمللب) .م
شوؼيماظدؼـماٌـدائلمعـماظزواجمػقمبـوءمذبؿؿعمضقؼؿمعؿقردما رطونموالمؼؿؿماظزواجمإالم
ضؿـ مذروط معـصقص مسؾقفو مووصؼماٌرادقؿماظدؼـق يماٌؿؾعيامصوظدؼـماٌـدائلمضبٌمأبـوءهم
سؾك ماظزواج ماظشرسلموؼعؿدلماظؿؾؽممبوظزواجمأوماظؿؿوديمبوظعزوبقيمذغىمضبودىمسؾقفمؼبم
دوسيمايلوبمواظدؼـقغيامطؿومأنمعؿقنمطـقزغوماظعظقؿيمعزدػرةمبوظؿعوظقؿمواظقروؼومؼبمػذام
اجملولمايققيمعـفوم (ؼمملمآدممتّٖوجموادؿعملّٕمطّ٨متضملؼملّٕماظّٓغؿملمملمبّٔرؼؿغملؼملممل)طـزامربقبوامطؿومأنم
اظدؼـ مضبٌ ماآلبوء موا عفوت مبعدم ماظؿػرضي مب ما بـوء مذطقراً موإغوثوً مبؼقظف(:أضؿملؼملّ٦ام
اِّسّٕاس مِّبؽملمملئغمل ّ٣ماظّٔطّ٦ر موأؼسملمملً مظؾؽملمملتغمل ّ٣ماإلغمملث) مطؿومميؼًماظؿؿوديمبوظعزوبقيمبؼقظف:م
((اغصملّٕوا مأؼؾملممل ماظضملّٖقباب مإظب ماظؽملؾملّٕ ماظّٔيمجّٟمبمعمملؤهمواِّذفمملرماظعملمملئؼملهملمسػملّ٧مضظملؿؿملّ٥مطؿملّٟم
جظملومل موعمملتومل موٕ متـؼملّٕ مػغملّٔا مدؿؼملّ٦ت مغظملّ٦دغمل ّ٣موٕ مؼؾّ٠ؽبمظغملّ٣مذطّٕاًمؼبمػّٔهماظّٓغؿملممل))طـزام
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ربقبوامطؿومأنماظدؼـماٌـدائلمبوإلضوصيمإظبمطقغفمؼشفعمسؾكماظزواجمإالماغفمالمؼؾق ماظطيقم
ن ماظطيق مؼلوػؿ مبفدم معو مؼطؿ مظؾـوئف مطؿوماغفمؼشفعمسؾكمتعددماظزوجوتمإالمضؿـم
ذروطمأومضرور ةمعؾقيمتؿطؾىماظزواجمصققؼنبمظؾرجؾمأنمؼؿزوجمزوجيمأخرىمدونمأنمؼطؾىم
اظػراقماىلديمأيمؼؿكذمضلؿوًمجدؼداًمدونمأنمضبدثمذرخوًمأومتشقؼفوًمبوظربوطماظزوجلم
ا ول موال مؼـؼص مذقؽوً معـ مطـقزه مأي مدون مغزولمدؼ مإذامطوغًمشوؼؿفمرؾؾوًمظألبـوءم نم
شوؼؿفماظرئقلقيمإغشوءمجقؾمروحلمؼرص دمبفماجملؿؿعماٌـدائلمطلمؼؽؿؾمعقضػفماظدؼ مإذام
طوغً مزوجؿف مال متـفى مظف ما بـوء ماظذطقر موطوغً مشوؼؿف مؼب مذظؽ مػق ماظؿدرج مبلؾّؿم
اظـورقرائقيا مأو ماغف مدوػؿ مبرصد ماظدؼـ مبؽـزورا مجدؼد موذظؽ مبؼؾقل مزوجي مطبؿورػو مظفم
اظؽـزوراماىدؼدمإلطؿولمعقضػفماظدؼ .مأعومإذامطونماظزواجمإلذؾو عمذفقتفمبوظدرجيما وظبم
صفذامالمؼؾققفماظدؼـماٌـدائلموصب مسؾكمأثرػومخطقؽيمؼؾبقودىمسؾقفومؼقممايلوب .م
أعقبومإذامرؾىمرجؾما ظدؼـماظػراقماىلديمأيماظطيقم د ؾوبموجقفيمأومشرلمذظؽم
حؿك مإذا مطون مػق ماظلؾى موظقس معـ مزوجؿف مصوظدؼـ ماٌـدائل مؼؾزم ماظزوجي ماٌطؾؼي مبعدمم
اظزواج مصنذ ا ماجذلأت مسؾك ماظدؼـموأظزعًمغػلفومبؼلؿمجدؼدمععمزوجمآلخرمصوغفومو م
غزوظقي ممتؿد مإظب م زوجفو ما ولموػقمرجؾماظدؼـمطؿومأدؾػـومصقعوغلمعـمغزوظقيممتـعفمعـم
عزاوظيمأسؿوظفمطرجؾمدؼـ.مظذظؽمتضوعـوًمععمزوجفوموػقمرجؾمدؼـمؼعؿدمرجولماظدؼـمسؾكم
إضـوسفو مبعدم ماظزواج موإن مأبً مصفؿ ممي ؿـعقن معـ مإجراء معرادقؿ ماظزواج ماىدؼد مشلو مصننم
اضطرت مإظب م اظزواج مؼب مطـقلي مأو مخرجً معـ ماظدؼـ ماٌـدائل مبزواج مجدؼد متعـؿوً مصفذام
طبرجفومعـماظدؼـماٌـدائلموضبذفمازلفومعـمبقًمػقلمسـدػومالمؼصقىمرجؾماظدؼـم
أيمغؼصٍمؼبمعقضػفماظدؼ مإالمانماٌرأةمخرجًمسـماظدؼـماٌـدائلموػذامحبدمذاتفمإضعوفم
ظؾدؼـماٌـدائلموؼؿقظدمسـدئذمعلزقمجدؼدمظألبـوءماىددمسبـمؼبمشـكـبمسـف.مػذامػقمبعقـفم
إجقوفمحبؼماٌرأةمإذامطونماظزوجمػقماٌلؾىمظؾطيقم غفمأحىماعرأةمأخرىموتقرطمععفوم
بؼلؿمجدؼدموػقمغودراًمعومضبدث .م
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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراشـ ـ ـ ـيه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسواج
ؼعملّ٦لماظذلعؿملّٔاماظّ٦اضّٟمسػملّ٧ماظشملّٕفماِّؼلّٕمظػملغملمملػّ٤ماظضملمملضّٓم:ماظليممسؾقؽؿامأذػىم
إظب م بقً ماظعروس ماظعذراء موغصى ماظؽؾي م(خقؿف معـ ماظؿقن) موأظؾلفو ماًومت موأرعؿفوم
وأدؼفومواضرأمسؾقفومرؾقاتماظعؼدماالوظقي .مثّ٣مؼّٔػنملماظذلعؿملّٔامِّسّٓادماٌشملػملّ٦بموؼّٕجّٝمإظبم
اظضملمملضّٓموؼعملّ٦لمٓ:م سؾقؽماظليممظؼدمرفرغومبقًماظعروسموغصؾـوماظؽؾيم.م م
اظضملمملضّٓ:مشػرمآمظؽؿمخطوؼوطؿموؼ ؿؾقماظؾقثيما وظبموؼؾدأمبو حرف(آم –مبوم –مطو)مإظبم
أنمؼصؾمإظبمحرف (ق)متؽلرماىرةما وظبمؼدخؾماظعوضدمأوالًمثؿماظعرؼس .م
صبؾس ماظعوضد موؼؿؿ مرؿوذي مؼده موؼقزع م( )26مرشقػ موا رعؿي موسددػو( )9مرراؼ م
مبلوسدةما ب(وطقؾماظػؿوة) (ا بماظروحل) .م
اظضملمملضّٓ مؼلفملل ماِّب :م أحؾػؽ مبويل ماظعظقؿ مودقدي مخوظؼ مايقوة مػذاماظطعوممٌـ.م
وضبؾػفمعرةمأخرىمػذاماظعفدمٌـامؼرددما بمػذاماظطعوممواظعفدمظػيغيم(اٌعملشملّٝماِّول)م
(عّ٤معّ٦اذؿؾملؼملمملمبؽملوملمصالغهمل) ماٌؼطعما ولم(عّ٤موطؿملّ٢ماظظملؿمملة)موابـيمآدممابـيمايقوةماظ م
تـلىمشلومؼؽررمسؾقفمايؾػمعرةمأخرىمػذاماظعفدم(اظّٖواجمٌ)ّ٤مؼرددما ب:مػذاماظزواجم
ظػيغيمبـًمصينموأغومصينموأغلؾؿفومإظب مصينمعؾقاذيماظعرؼسمابـمآدممابـمايقوةمزواجم
اظعفد .م
بلعرماظعوضداماظزوجمؼضعمؼدهماظقؿـكم(ؼدماظعفد)مبقدما بماظقؿـكموؼؾدأمبوظؼلؿ :م
(ػّٔا ماي ّ٠مظظملالغهمل مبؽملومل مصالغهمل مأحػملظمل ّ١مبمملي ّ٨موبلؿملّٓي مخمملظ ّ٠مايؿملمملة ،موبؾملؿملؾّ٢م
وذؿملؿ ّ٢مواغّ٘ موبرملؾملمملدة مادثمملن موؼّٓثمملن موبرملؾملمملدة مأدّٕؼ ّ٤مواربمملماثّٕيمبينمغؾملّ٦رامأحػملظملّ١م
مبالك ماِّحّٓ موؼّ٦ع ّ٥ماٌّ٦ضّٕ ،مأحػملظمل  ّ١مبمملواثّٕ مصمملحنمل ماٌؿملّٖان،موبرملؾملمملدةمػقملالءماظذلعؿملّٔيم
واٌؽملّٓائؿملنيماٌّ٦جّ٦دؼّ٤مأثؽملمملء مسؼملػملؿملهملماظضملعملّٓ) .م
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ؼؾدأماظذلعقذامسؾكماظقلورمؼؼقلمظف م (المهّٓمسّ٤مسؾملّٓكموالمتؽملغملىملموسّٓكموالمتؽملغملّ٢م
عمملمأضلؼملوملمسػملؿمل،ّ٥مػّٔاماظّٔيمأعّٕغّ٨مبّ٥مربّ٨موأغمملمآعّٕكمأنمتػملؿّٖممب .)ّ٥م
اظضملمملضّٓ:م اآلنمضؿـومبقاجؾـومسبقكمبلعوغيمطؿومأعرغومربـو.مثؿمتلؿؿرماٌرادقؿماظدؼـقيما خرىم
إظبماظـفوؼيمبلخذماظعفدماٌشذلكمعـمطيماظعرود .
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شزح
طمىص انشواد ػند انصببئت ادلندائٍني
ؼب ماظؾّٓء ماصؾطملّ٦ا مط ّ٢مع ّ٤ماظضملّٕودني مدارتني مظغمل ّ٢معؽملؾملؼملممل مثؾؿّ٦ا ماالغّٓروغممل مواغرملّٕوام
سػملؿملؾملممل ماظلؼملمملء ماظزملطملرلة موظؿغملّ٦غّ٦ا مأؼؾملممل ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔي مالبلني مردمملتؿملغمل ّ٣موتمملشمملتغملّ٣م
بؿملؼملؿملؽملغمل ّ٣مث ّ٣مارؼملرملّ٦ا مورؾملقبّٕوا مأ ؼمملدؼغمل ّ٣مبمملظرلدغممل مث ّ٣ماظؾلّ٦ا ماظضملّٕؼّٗ مػبلهمل مضشمل ّٝماظّٕدؿهملم
بضملّٓمبؾملّٕهموظؿغملّ٤ماظلغملؽملّٓوالمبؿملّٓهموظؿملؼمللّ١مطؽملّٖاظهملم(غزملؿملظملهمل)ماظغملؽملّٖوراموظؿملّٓخػملّ٦امعّ٤مبمملبم
بؿملومل ماظضملّٕؼّٗ م(االغّٓروغممل ماظيت مدؾ ّ٠موأن موضضملومل مسػملؿملؾملممل ماظلؼملمملء ماظزملطملرلة) موضّٓ مجؾملّٖوام
صؽملّٓوضني مأحّٓػؼملممل مؼغملّ٦ن مؼب مداخػمل ّ٥مزؼومل موسل ّ٢ماظؿؼملّٕ مواظزملؽملّٓوق ماآلخّٕ مصؿمل ّ٥مدؿهملم
وسرملّٕؼّ٤مرشؿملظملمملًمعزملؽملّ٦سهملمعّ٤ماظّٓضؿملّ٠م(ايؽملشملهمل)ماٌكؾّ٦زمسػملّ٧ماظؽملمملرمبضملّٓمذظّ١مؼفملتّ٨مصؾؿملقبمملنم
أحّٓػؼملممل مميل ّ١مدػملهمل مصؿملؾملممل معالبّٗ ماظضملّٕؼّٗ مع ّ٤مضؼملؽملؾملممل ماظّ٦ذمملح ماِّخسملّٕ ماظّٔي مؼضملؾقبّٕمسّ٤م
اظؿظملمملؤل محبؿملمملة مػمملدئهمل موخزملؾهمل موضؾ ّ٢مأن مؼؿقّٖقبم مب ّ٥ماظضملّٕؼّٗ مؼعملّٕأ مسػملؿمل ّ٥م(ادرلا مػؿؿملؼملمملم
بمملصّٕ مػؿمل ،)...ّ٨م(ادرلا مػؿؿملؼملمملمربيت)...موؼضملشملؿملّ٥مإظب ماظضملّٕوسمسؽملّٓماالغؿؾملمملءمعّ٤ماٌؾملّٕم
بضملّٓمأنمؼعملّٕأم(بؿملّ٦عمملمادمصـمملموغظملّ٠مزؼّ٦ا)...مؼّٕددػمملمبضملّٓماظغملؽملّٖورامبضملّٓمذظّ١مؼفملخّٔماظغملرملشملمملم
عّ٤ماظضملّٕوس،مأعمملماظزمليبماآلخّٕمميلّ١ماظلػملهملماِّخّٕىماظيتمصؿملؾملمملمعالبّٗماظضملّٕوسمؼفملتؿملمملنم
أعمملم ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔي مواظضملّٕؼّٗ موؼزملػملّ٦ا مإظب مبمملبماالغّٓروغمملمثّ٣مؼضملّ٦دامإظب مبمملبمبؿملوملم
اظضملّٕوسمحؿملىملماظغملػملّهملماٌؽملزملّ٦بهملمػؽملمملكمجمملظلهملمداخػملؾملمملماظضملّٕوسموػّ٨معّٕتّٓؼهملماظّٕدؿهملمبضملّٓم
بؾملّٕػممل،مبضملّٓمذظّ١مؼعملّٟمطّ٢معّ٤ماظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيمأعمملممبمملبماالغّٓروغمملموؼعملّٟماظضملّٕؼّٗم
إظب م جؾملهملماظؿمللمملرموؼـؾوملمطّ٢معّ٤ماظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيمتمملشمملاتؾملّ٣مسػملّ٧مرؤودؾملّ٣م(بضملّٓمضّٕاءةم
غ ؿملمملغ ّ٨مػبؿملّ٦عممل ماد ماغزملؾػمل ّ٨معّٕطؽملممل...ؼ ماًمملص مبمملٌّٕطؽملممل مػوبؿملّ٦عممل ماد مغّٕاصػمل ّ٨متمملشممل...ؼم
اًمملصمبمملظؿمملشهمل)مثّ٣مؼضملشملّ٨ماظغملؽملّٖورامأعّٕاًمإظب مأحّٓماظذلعؿملّٔيمظؿملفملخّٔمبؿملّٓهمخمملمتنيمأحّٓػّ٣م
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ذو مؼمملضّ٦تهمل مغبّٕاء موآخّٕ مذومؼمملضّ٦تهملمخسملّٕاءموزبؿملنملموظّ٦زمظؿملّٔػنملمإظب ماظضملّٕوسمإٌّتّٓؼهملم
اظّٕدؿهمل موؼشملؾملّٕ مؼّٓػممل موؼسمل ّٝماًمملمت مذو ماظؿملمملضّ٦تهمل مايؼملّٕاء مبؿملّٓػممل ماظؿملؼملؽمل ّ٧مواآلخّٕ مذوم
اظؿملمملضّ٦تهمل ماًسملّٕاء مبؿملّٓػممل ماظؿمللّٕى مث ّ٣مؼضملشملؿملؾملممل ماىّ٦ز مواظّٖبؿملنمل مظؿفملط ّ٢مواٌمملء مظؿرملّٕبم
وؼّٕتّ٢مسػملّ٧مرأدؾملمملم((إدؿملمملمػؿؿملؼملمملموؤصمملرمػؿمل))...ّ٨مو((إدرلامػؿؿملؼملمملمربيت))...مثّ٣مؼفملتّ٨م
اىؼملؿمل ّٝمظؿملّٓخػملّ٦ا ماظرملغملؿملؽملهمل مػؽملمملظ ّ١محؿملىمل مؼعمل ّٟماظغملؽملّٖورا مسؽملّٓ مبمملب ماظرملغملؿملؽملهمل مواظضملّٕؼّٗم
واض ّٟمإظب م ؼلمملره موؼعملّٕأ مادّ٦ثممل موؼّٕد ماظضملّٕؼّٗ مسػملؿمل ّ٥ماىّ٦اب مث ّ٣مؼرملّٕح ماظغملؽملّٖورا مبعملّ٦ظّ٥م
سبّ٤مأنّٖغمملمػّٔاماظؿملّ٦ممبؿملوملماظضملّٕؼّٗم(االغّٓروغممل)مووضضملؽملمملمسػملؿملّ٥ماظلؼملمملءماظزملطملرلةموبؾملّٕغمملم
اظضملّٕؼّٗ مورؾملقبّٕغممل مؼّٓه موأنّٖغممل مبؿملومل ماظضملّٕوس موبؾملّٕغمملػممل مورّؾملّٕغمملمؼّٓػمملمووضضملؽملمملماًمملمتم
ذي ماظؿملمملضّ٦تهمل مايؼملّٕاء مبؿمل ّٓػممل ماظؿملؼملؽمل ّ٧مواِّزرق مبؿملّٓػممل ماظؿمللّٕىموأسشملؿملؽملمملػمملماظػملّ٦زمواظّٖبؿملنملم
صفملطػملومل موذّٕبوملماٌمملءموضّٕأغمملمسػملّ٧مرأدؾملمملم(ادرلامػؿؿملؼملمملموبمملصمملرمػؿمل)...ّ٨م(وادرلامػؿؿملؼملمملم
ربيت )...موػّٔه ماظلؼملمملء ماظزملطملرلة موػّٔا ماظؿمملج مبّٕأد ّ٨مبضملّٓ مذظ ّ١مضمملل مظ ّ٥ماظذلعؿملّٔي مغصملّّ٣م
ظؿملطملظملّٕ مخشملمملؼمملك موضّٓ موض ّٟمصمملحنمل ماٌرملّٕبهمل مإظب مميؿملؽمل ّ٥مسؽملّٓ مبمملب مبؿملومل ماظضملّٕؼّٗ مؼعملّ٦لم
اظغملؽملّٖورا مطُرملشملممل مأدؽملكّ٦ن موؼعملّٕأ مغرملؿملّٓ م(أثممل مبشملمملب ّ٦مطُرملشملممل )...مصؿملغمللّٕ ماٌرملّٕبهمل مسؽملّٓ مبمملبم
االغّٓروغممل مسػمل ّ٧مضشملضملهمل مع ّ٤ماظزملػملزملمملل مبضملّٓ مذظ ّ١مصبػملّٗ ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔيمواظضملّٕؼّٗمثّ٣م
ؼفملت ّ٨ماظرملغملؽملّٓا موؼضملشمل ّ٨ماظّٖؼومل موسل ّ٢ماظؿؼملّٕ مظغمل ّ٢مع ّ٤ماظضملّٕؼّٗ مواظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔيم
وصبػملنمل مذغملؽملّٓا مآخّٕ مع ؽملرملظملهمل ماظؿملّٓمبؿملّٓهموؼلغملنملمعمملءمظػملضملّٕؼّٗمواظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيمبضملّٓم
ذظ ّ١مؼؾّٓأ مبؿفؾملؿملّٖ ماظشملّٕاؼني مبؿلضملهمل مأدّٕار ماظيت مػ ّ٨ماٌػملّّ مواظشملضملمملم مواًسملّٕة مواظؾزملّ٢م
(واظلؽملّٓرطممل) ماظؿؼملّٕ مواظّٖبؿملنمل مواىّ٦ز مواظػملّ٦ز مواظلؼملل ّ٣ماٌؼملّٖوج مع ّٝماٌػملّّ موأؼسملمملً موؾملؿملّٖم
اشلؼملّٕا م(عؽملعملّ٦ع ماظؿؼملّٕ مواظّٖبؿملنمل) موايالوة م(اظؾمملظّ٦دة) متغملّ٦ن مع ّ٤ماظشملّٕؼمملغهمل مث ّ٣مصبػملؾّ٦ام
ٔمملغّ٨مرّٕابنيمتـؾوملمسػملّ٧مجؾملهملمعّ٤ماظشملّٕؼمملغهملماظغملؾرلةماٌّ٦ضّ٦سهملمأعمملمماظضملّٕؼّٗمواظغملؽملّٖورام
274
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

ثّ٣مضبؼملػملّ٦امعّ٤مدّٕماٌػملّّمواظلؼمللّ٣مواًسملّٕةمواظؾزملّ٢مواظلؽملّٓرطهملم(اظؿؼملّٕ)موؼسملضملّ٦غؾملمملمسػملّ٧م
طّ٢ماظشملّٕاؼنيمأعمملماِّرشظملهملمصضملػملّ٧مطّ٢مرّٕؼمملغهملمثالثمصشملمملئّٕموصشملرلتنيمتغملّ٦غمملنمبنيماظشملّٕؼمملغهملم
اظيتمأعمملمماظشملّٕؼمملغهملماظغملؾرلةمواظشملّٕؼمملغهملماظغملؾرلةمواظيتمتلؼملّ٧مطّ٦صمملموعرملقبمملرممل .م
بضملّٓ مذظ ّ١مؼعملّ٦ل ماظغملؽملّٖورا مظّ٦احّٓمعّ٤ماظذلعؿملّٔيمصالنمبّ٤مصالنماسؼملّ٢مبعملّٕاركموأخّٔم
اظذلعؿملّٔيمؼّٕدمسػملؿملّ٥ماىّ٦ابمغصملّّ٣مظؿملطملظملّٕمخشملمملؼمملكمثّ٣مؼعملّ٦لماظغملؽملّٖورامؼمملمأخّ٦تّ٨ماظذلعؿملّٔيم
واٌؽملّٓاؼّ٨مؼبماظرملغملؿملؽملهملمدفملسؼملّ٢محلنملمضّٕا رطّ٣مصؿملعملّ٦ظّ٦نمظّ٥مجؾملقبّٖمؼطملظملّٕمظّ١مخشملمملؼمملك .م
بضملّٓ مذظ ّ١مؼفملت ّ٨مأب ّ٦ماظضملّٕوس مالبّٗ مردؿؿ ّ٥مذات ماًؼملّٗ مضشمل ّٝموؼعمل ّٟمععملمملبّ٢م
اظشملّٕؼمملغهمل ماظغملؾرلة مث ّ٣مؼعملّ٦ل ماظغملؽملّٖورا مِّب ماظضملّٕوسمؼمملمأخّ٨مصالنمبّ٤مصالنمأبّ٦ماظضملّٕوسم
اظّٔيمؼّٕدمسػملؿملّ٥مضمملئالًمدفملجؿملؾّ١مأؼؾملمملماظغملؽملّٖورامواظغملؽملّٖورامؼّٕدمسػملؿملّ٥مجّ٦ابّ١مؼغملّ٦نمإظبمػؿملّ٨م
وعؽملّٓ ادػؿمل ،ّ٨مػّٔا ماظشملضملمملم مٌ ّ٤مػ ّ٦مأجمملب ّ٥مأب ّ٦ماظضملّٕوس ماظالبّٗ ماظّٕدؿهمل مواظّ٦اض ّٟمععملمملبّ٢م
اظشملّٕؼمملغهمل ماظغملؾرلة مػّٔا ماظشملضملمملم مإظب ماظضملّٕوس مصالغهمل مبؽملومل مصالن مابؽمليت مأغممل ماظيت مجضملػملؿؾملمملم
زوجهملمظظملالنمبّ٤مصالنمبّٖواجماظغملرملشملمملمثّ٣مطّٕرماظغملؽملّٖورامضمملئالًمِّبّ٨ماظضملّٕوسمػّٔاماظشملضملمملممٌّ٤م
ػّ٦مصبؿملنملمأبّ٦ماظضملّٕوسمػّٔاماظشملضملمملممإظب م صالغهملمبؽملوملمصالنمابؽمليتمأغمملماظيتمجضملػملؿؾملمملمزوجهملم
ظظملالن مب ّ٤مصالن مبّٖواج ماظغملرملشملممل،مثّ٣مطّٕرماظغملؽملّٖوراموضممللمظػملضملّٕؼّٗمؼمملمأخّ٨مصالنمبّ٤مصالنم
صعملمملل ماظضملّٕؼّٗ مدفملجؿملؾ ّ١مأؼؾملممل ماظغملؽملّٖورا مصّٕد مسػملؿمل ّ٥مدؿملغملّ٦ن مجّ٦اب ّ١مشلؿمل ّ٨موٌؽملّٓادػؿمل،ّ٨م
صؿملعملّ٦لمظّ٥مأؼؾملمملماظضملّٕؼّٗماظّٔيمتّٖوجوملمصالغهملمبؽملوملمصالنمبّٖواجماظغملرملشملمملمؼّٕددمبضملّٓهمثّ٣مضممللم
اظغملؽملّٖورا مظػملضملّٕؼّٗ مؼممل مأخ ّ٨مصالن مب ّ٤مصالن مؼّٕد مسػملؿمل ّ٥ماظضملّٕؼّٗ مضمملئالً مدفملجؿملؾ ّ١مأؼؾملمملم
اظغملؽملّٖورا مصرلد مسػملؿمل ّ٥مجّ٦اب ّ١مشلؿمل ّ٨موٌؽملّٓادػؿمل ّ٨موؼعملّ٦ل مأؼؾملممل ماظضملّٕؼّٗ ماظّٔيمتّٖوجمصالغهملم
بؽملومل مصالن مب ّ٤مصالن مبّٖواج ماظغملرملشملممل ،مبضملّٓ مذظ ّ١موض ّٟماظضملّٕؼّٗ موعل ّ١مؼّٓ مأب ّ٨ماظضملّٕوسم
اظّ٦اض ّٟمععملمملب ّ٢ماظشملّٕؼمملغهمل ماظغمل ؾرلة مصؿملعملّ٦ل ماظغملؽملّٖورا مظػملضملّٕؼّٗ مػّٔه ماظغملرملشملممل مدؿغملّ٦ن مسػملؿملّ١م
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وص ّ٠ماظرملؾملّ٦د ،مؼّٕد مسػملؿمل ّ٥ماظضملّٕؼّٗ مػّٔه ماظغملرملشملممل مدؿغملّ٦ن مسػملّ٨قب موص ّ٠ماظرملؾملّ٦د مبفملغ ّ٨مضّٓم
تّٖوجومل مصالغهمل مبؽملومل مصالن مب ّ٤مصالن مبّٖواج ماظغملرملشملممل مبرملؾملمملدة مػؿمل ّ٨موبرملؾملمملدة معؽملّٓادػؿملّ٨م
وبرملؾملمملدة مػؿملؾ ّ٢موذؿملؿؿمل ّ٢مواغّ٘ موبرملؾملمملدة مادثمملن موؼّٓثمملن موبرملؾملمملدة مذػملؼملّ٨موغّٓبّ٨محمملردمملم
اظرلدغممل موبرملؾملمملدة ماِّحّٓ موذبؼمل ّٝماظّٖدضممل موبرملؾملمملدة مابمملثّٕ معّ٦زغؿملممل موبرملؾملمملدة ماِّربضملهملم
واظضملرملّٕون ماثّٕي مأبؽملمملء ماظؽملّ٦ر موبرملؾملمملدة محمملص ّٜماظغملرملشملممل ماظّٔي مػ ّ٦ماظغملػملؼملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل ماِّوظبم
وبرملؾملمملدة مػّٔه ماِّغظملّٗ ماظيت متضملّ٦د مإظب ماظذلعؿملّٔي مواٌؽملّٓاؼ ّ٨مؼب ماظرملغملؿملؽملهمل مظ ّ٤متذلاج ّٝمسّ٤م
اظغملرملشملمملموظّ٤متطملرلمأضّ٦اظّ١موظّ٤متغملّٔبمطّٔبهملمسػملؿملؾملمملموتضملؿينمبؾملمملموتغملؼملّ٢معضملؾملمملمبمملظغملرملشملمملمطؼملمملم
ضؿمل ّ٢مظ ّ١مع ّ٤مضؾ ّ٢مرب ،ّ١مواظضملّٕؼّٗ مؼّٕدد مع ّ٤مبضملّٓه ،مث ّ٣مؼّ٦ج ّ٥ماظغملؽملّٖورا مطالع ّ٥مإظب مأبّ٨م
اظضملّٕوس مصرلد مسػملؿمل ّ٥مسب ّ٤مأؼسملمملً معؿغملمملعػملني معضمل ّ١مبمملظغملرملشملممل مطؼملممل مضمملل مظؽملممل مربؽملممل ،مبضملّٓ مذظّ١م
تزملمملصقّ٦ا مع ّٝمبضملسملؾمل ّ٣ماظؾضمل ّٚماآلخّٕ موضؾقبػملّ٦ا مأؼمملدؼؾمل ،ّ٣مث ّ٣موظػملؼملّٕة ماظـمملظـهمل متزملمملصقّ٦ا معّٝم
بضملسملؾملّ٣ماظؾضملّٚموضؾقبػملّ٦امأؼمملدؼؾمل .ّ٣م
ؼعملّ٦ل ماظغملؽملّٖورا مظػملضملّٕؼّٗ مان مزواج مصالغهمل مبؽملومل مصالن مب ّ٤مصالنمدؿملغملّ٦نمسػملؿملّ١مبفملظّٟم
درػ ّ٣مودؼؽملمملر مع ّ٤ماظّٔػنمل موضؾسملهمل مع ّ٤ماظّٖسظملّٕان موواصّٕ مع ّ٤ماجملّ٦ػّٕات مبرملؾملمملدة مػقملالءم
اظذلعؿملّٔي مواٌؽملّٓاؼ ّ٨مؼب ماظرملغملؿملؽملهمل ،مسمملدل موعبؿمل ّ٢مذظ ،ّ١مؼّٕدد ماظضملّٕؼّٗمطّ٢معمملمؼعملّ٦لمظ،ّ٥م
ب ضملّٓ مذظ ّ١مؼشملؾملّٕ ماظغملؽملّٖورا مواظضملّٕؼّٗ مأؼّٓؼؾملؼملممل ،مث ّ٣مضبؼمل ّ٢ماظغملؽملّٖورا مبؿملّٓهماظزملممل موصبضملّ٢م
( )1

اظضملّٕؼّٗ مميلغمل ّ٥معضمل ّ٥موؼعملّ٦ظّ٦ن مبفملد ّ٣مػؿمل ّ٨موبفملد ّ٣معؽملّٓادػؿمل ّ٨مأٌّطّ٦ر مسػملؿمل ّ١موؼعملشملضملّ٦نم
اظزملممل ،مؼسمل ّٝماظغملؽملّٖورا مضشملضملهمل ماظزملممل ماظيت مبؿملّٓه مؼب ماظشملّٕؼمملغهمل مث ّ٣مميل ّ١مضشملضملهمل مصمملماظضملّٕؼّٗم
(ٔ)اٌظبٖ٘٣ :غ ث٘لٌ ٛو٣وخ ػَٔ اُجٜضب ُِ ٌَٔٓ ٞٛؤخ اُز ٢رغٔغ األٍواه ًٝبٗذ ك ٢اَُبثن
ًج٤وح اُؾغْ ثؾ٤ش ػ٘لٓب روطغ اُٖٗ ٠لٙٝ ٌٖٔ٣ ٖ٤غ ٓٞاك اُِؤخ كٜ٤ب ٌُٖ ك ٢اُٞهذ
اُؾبُٓ ٢غوك هٓي ثؾ ٤ش ٙٞ٣غ ٖٗلٜب ٓغ ٓٞاك اُِؤخ اُز ٢رؼطُِ ٠ؼو ٌ٣ك٢
االٗلٝه٣ب ثٌ ٕٞاُٖب ػِ ٌَّ ٠اٍطٞاٗخ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ ػغ٘٤خ ٓٝؾزٞاٛب ٛؾ ٖ٤اُزٖٔ
ٝاُؾ٘طخ ٝأُِؼ..
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وؼفملخّٔمغزملظملؾملمملموؼسملّٝمسػملؿملّ٥مجّ٦زموظّ٦زموؼضملشملؿملّ٥مإظب ماظضملّٕؼّٗمأعمملماظؽملزملّٟماآلخّٕمؼضملؼملّ٢معؽملّ٥م
دؾ ّٝمضشمل ّٝموؼسمل ّٝمسػملؿملؾملممل ماظؾمملظّ٦دا م(ايالوةماٌزملؽملّ٦سهملمعّ٤ماظّٓضؿملّ٠مواٌمملءمواظضملل)ّ٢مصمملظعملشملضملهملم
اِّوظبمؼسملّٝمسػملؿملؾملمملماظػملّ٦زمواىّ٦ز،مأعمملماظعملشملضملهملماظيتمبضملّٓػمملمؼسملّٝمسػملؿملؾملمملماظّٖبؿملنملموؼضملشملؿملؾملمملم
بؿملؼملؿملؽمل ّ٥مإظب مأب ّ٨ماظضملّٕوس ،موبضملّٓ مذظ ّ١مؼسمل ّٝمجّٖء مممممل متؾعمل ّ٧مؼب ماظشملّٕؼمملغهمل ماظغملؾرلة مسػملّ٧م
رشؿملظمل ّ٨ماظغملظملممل موعرملمملرممل مظؿملغملّ٦ن مػّٓؼهمل مع ّ٤ماظضملّٕؼّٗ مإظب ماظضملّٕوس مؼضملشمل ّ٨مط ّ٢معممل مؼؾعمل ّ٧مؼبم
اظشملّٕؼمملغهملمظػملؼملّ٦جّ٦دؼّ٤موؼفملخّٔماظظملشملرلتنيماظغملّ٦صمملموعرملقبمملرمملموؼّٔػنملمضّٕبماظضملّٕوسموؼضملشملؿملؾملمملم
اٌمملء مظؿملشملؾملّٕ مؼّٓػممل موؼضملشملؿملؾملممل ماظعملشملضملهمل ماظيت مبّٓاخػملؾملمملماظػملّ٦زمواىّ٦زموؼضملشملؿملؾملمملمضشملضملهملمأخّٕىم
بّٓاخػملؾملمملماظّٖبؿملنملمظؿفملطّ٢موؼضملشمل ؿملؾملمملماٌمملءمظؿرملّٕبموؼعملّ٦لمشلمملمٕمتفملطػملّ٨مبضملؿملّٓاًمسؽملّ٥مصظملّ٨ماِّولم
أط ّ٢ماظضملّٕؼّٗ مع ّ٤مضؾػملؾملممل موأط ّ٢ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔي مواٌؽملّٓاؼ ّ٨مع ّ٤مػّٔه ماظشملّٕؼمملغهمل موجػملؾّ٦ام
اظظملػملّ٦دا موأط ّ٢معؽملؾملممل مط ّ٢ماظذلعؿملّٔي مواٌؽملّٓاؼ ّ٨موذّٕبّ٦ا ماٌمملء ،مبضملّٓمذظّ١مؼـؽملّ٦نمثالثمصشملمملئّٕم
ؼب ماظشملّٕؼمملغهمل موؼسمل ّٝماظضملّٕؼّٗ مثالثهمل مضشمل ّٝمصسملؿملهمل مصطملرلة مسػمل ّ٧ماظظملشملمملئّٕ موؼضملشملؿملؾملممل مإظب مأمم
اظضملّٕوس .م
ث ّ٣مؼؾضملّٓوا ماظشملّٕؼمملغهمل ماظغملؾرلة موط ّ٢ماظشملّٕاؼني ماِّخّٕى مع ّ٤مأعمملعؾمل ّ٣موؼسملضملّ٦ن ماظّٖؼوملم
واظؾكّ٦ر ماظضملشملّٕةمواٌرملّٛمإظب ماظرملغملؿملؽملهملمحؿملىملماٌرملّٕبهملماظظملكمملرؼهملموؼطمللػملّ٦امأؼمملدؼؾملّ٣مبمملظرملؽملمملنم
واظزملمملبّ٦نماظشملؿملنمل .م
بضملّٓمذظّ١مؼّ٦زعماظغملؽملّٖصّٕامأشزملمملنماآلسمسػملّ٧ماظذلعؿملّٔيموػّ٦مصبّٓلمإطػملؿملػملنيمأحّٓػؼملمملام
ظػملضملّٕؼّٗمواآلخّٕمظػملضملّٕوسموصبػملؾّ٦امدؾضملهملمدؿملعملمملنمرّٕؼهملمعّ٤ماظطملّٕبمواظؿنيمعّ٤مأجّ٢مإطػملؿملّ٢م
اظضملّٕؼّٗ موإطػملؿمل ّ٢ماظضملّٕوس مبمملٌـ ّ٢موؼّٕب ّٛماظذلعؿملّٔي ماِّشزملمملن ماظشملّٕؼهمل محّ٦ل ماإلطػملؿملػملنيم
وصبّٓظّ٦ػممل مخبؿملّ٦ط مع ّ٤ماظعملشمل ّ٤محؿملىمل مؼّٕبشملّ٦ن ماِّشزملمملن ماظشملّٕؼهملمعّٝمبضملسملؾملمملماظؾضملّٚمحّ٦لم
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اإلطػملؿملػملني،مثّ٣مؼسملّٝماظغملؽملّٖورامشزملؽملنيمرّٕؼنيمعّ٤ماظطملّٕبموآخّٕؼّ٤معّ٤ماظؿنيمظلغملؽملّٓوالمعّٝم
ثالثهملمأشزملمملنمعّ٤ماآلسموؼّٕبشملّ٦غؾملمملمخبؿملّ٦طمعّ٤ماظعملشملّ٤محّ٦لماظلغملؽملّٓوال .م
بضملّٓ مذظ ّ١مصبػملؾّ٦ن ماظّٖسظملّٕان موضبؼملػمل ّ٥ماظغملؽملّٖورا مبؿملّٓه موؼلغملنمل مسػملؿمل ّ٥ماٌمملء موؼطمللػملّ٥م
وؼطملل ّ٢ماإلطػملؿملػملني مواظلغملؽملّٓوال مبمملظّٖسظملّٕان مبضملّٓ مذظ ّ١مؼضملسملّ٦ن معالبّٗ ماظضملّٕؼّٗ مواظضملّٕوسم
ظؿملعملّٕ أ مسػملؿملؾملؼملممل ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔي م(ادرلا مػؿؿملؼملممل مبمملصمملر مػؿمل )ّ٨مو(ادرلا مػؿؿملؼملممل مربيت)م
وؼػملؾلّ٦ن ماظضملّٕؼّٗ معالبلّ٥مظؿملفػملّٗمسػملّ٧مطّٕدؿملّ٥موؼعملّٕأونمسػملّ٧مإطػملؿملّ٢ماآلسم(عؽملّٓاماضّٕن)م
وؼـؾؿّ٦غّ٥مبّٕأد .ّ٥م
بضملّٓ مذظ ّ١مؼعملّٕأ ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔي م(اشلؿؼملمملثممل) مسػملّ٧مرأسماظضملّٕؼّٗم(بؿملوملمعرملعملممللم
اؼين)مو(ادرلمميقبممل)مو(طؿملؼملّٕا ماغمملمطؼملرلا)مو(إزػمملموإتّٖػممل)مو(طىملمإػمملبػمل)ّ٨مو(ادرلامػؿؿملؼملمملم
بمملصمملرمػؿمل)ّ٨مو(ادرلامػؿؿملؼملمملمربيت)مثّ٣مؼعملّٕأماظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيم(إطؽملّٟماثّٕيمواطؽملّٟم
ذكؿملؽملمملثمملا)موػّ٣مواضضملّ٦نمأؼمملدؼؾملّ٣مسػملؿملّ٥موؼبمطّ٢معغملمملنمؼعملّ٦لماذعملّ٦يمؼلعملّ٦غّ٥مدؾضملهملمطقملوسم
ع ّ٤ماشلؼملّٕا موؼعملّٕأ معبؿملضملؾمل ّ٣مغرملؿملّٓ م(ؼمملتمملظ ّ٨مزؼّ٦ا )...موؼعملّٕأون م(ع ّ٤مآدهمل موع ّ٤معّٕعمملػّ٦زم
طػملؿملال مطّٓظؿملومل محؿ ّ٧مؼزملػملّ٦ا مذمملت ّ٢مذؿال ماذؿ ّ٢موجمملدل ماطػملؿملال ماجّٓل موعؿعمل ّ٤مزطّ٦اثممل متعملينم
ظػملضملّٕؼّٗ مصالن موادعمل ّ٨ماظّٕؼّ٘) مث ّ٣مؼعملّٕأون م(زورؽملمملظّ٦ن مِّثّٕي موعؿملمملغعملؿملؽملمملظّ٦ن مظؾلؼملكّ٨م
رابؽملمملموربمملغمملمغظملرملّ٨مادمذؿؿملوملمعؿملقبمملمعّ٤مبؾبّ٣مصّٕاش)م(أغمملمصطملرلماالثّٕيمورضؿملّٝماٌؽملمملبّٝمطدلتم
وسصملؼملؿينمغظملل ّ٨م ِّغّ٨مذّٕبوملمعمملءمعّ٤مغؾملّٕماظظملّٕات)موؼعملّٕأونم(غؿملؽملمملرّٕوغّْمغمملرّٕيمدخؿملّ٨م
وغؿفّٓل مذّٕذّْ موغل ّ٠مظّٕؼّ٘ متمملضؽملّ٦ظ ّ١ماؼّٓاث ّ١موتل ّ٠متؾملؿملّٖي ماثّٕا مدطملؿملممل مبؿملومل مترملؿملػملؼملمملم
وػؿملّ٨مرط)ّ٤م(دؿملقّٕدّ١مايّٕاسماِّرؾملمملرمودؿملؿفّٓلمأصػملّ١مودرلتعملّ٨مظػملضملػملؿملمملءمدؿملؽمللعملّ٦نم
أسؼملمملظّ١مظذلتعملّ٨موتؽملصملّٕماٌغملمملنماظّ٦ادّٝمعّ٤مبنيماظغملمملعػملنيمواشلؿملّ٨مؼّٖط .)ّ٨م
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بضملّٓمذظّ١مؼعملّٟماظغملؽملّٖورامواظضملّٕؼّٗموؼعملّٕأم(ضممللمػؿملّ٨معّ٤مبرليموربقبمملمػّ٦مرمملبمملمظّ٦اثم
ابؾملمملث ّ٨معّٖظ )ّ٨مواظذلعؿملّٔي مؼضملشملّ٦ه ماإلذن،مثّ٣مؼّٔػنملماظغملؽملّٖورامواظضملّٕؼّٗمواظذلعؿملّٔيمإظبم
بمملب مبؿملومل ماظضملّٕوس ماىمملظلهمل مؼب مطػملؿؾملممل محؿملىمل مطمملن مأحّٓ مع ّ٤ماظذلعؿملّٔي محمملردمملً مسػملّ٧م
اظرملغملؿملؽملهمل .مبضملّٓ مذظ ّ١مؼعملّٕأ ماظغملؽملّٖورا م(آ مأث ممل مبشملمملب ّ٦مطرملشملممل )...موؼغمللّٕ مصمملحنمل ماٌرملّٕبهملم
اٌرملّٕبهملماظـمملغؿملهملمسػملّ٧مبمملبمبؿملوملماظضملّٕوسمسػملّ٧مضشملضملهملمعّ٤ماظزملػملزملممللمثّ٣مؼعملّٕأماظغملؽملّٖورام(أشالم
اغمملمزورممل)...موؼبماٌغملمملنماظّٔيمؼعملّ٦لم(أظؽملّ٤ممبمملغّ٨موتغمللؽمل)ّ٤مؼّٔػنملماظغملؽملّٖورامواظذلعؿملّٔيم
واظضملّٕؼّٗمإظب م بؿملؿؾملمملمطّ٨مصبػملّٗماظضملّٕؼّٗمخػملّٟماظغملػملّهملمحؿملىملماظضملّٕوسمجمملظلهملمصؿملؾملمملمزؾملّٕاًم
إظب م زؾملّٕموؼسملّٕبمبضملسملؾملّ٣ماظؾضملّٚماآلخّٕ،مبضملّٓمذظّ١مؼعملّٕأماظغملؽملّٖورامبّ٦ثهملم(برليمزبؿملكػملّ٨م
شلّٓويمواشمملغّ٨مػؼملّٕامعّٖجػمل)ّ٨موؼبماٌغملمملنماظّٔيمؼعملّ٦لم(ظؿملؾمملتمعمملرتمملموذؾبظملّٕامورشمملشمملمطػملؿملالم
وودبؿممل مشلّٓوثممل ماؼـؿملال ماد متّٕصال مطؽملّٖورا) مؼـؾومل مإطػملؿمل ّ٢ماآلس مسػمل ّ٧مرأس ماظضملّٕوس مذظّ١م
اإلطػملؿمل ّ٢ماحملغملّ٦ك مبمملظّٖسظملّٕان موإٌّبّ٦ط مواجملّٓول مواِّشزملمملن ماظشملّٕؼهمل مصؿمل ّ٥مربغملّ٦طهملم
بمملظّٖسظملّٕان ،مث ّ٣مؼعملّٕأ م(اغممل موذّ٦ذؾمملن مػّٓوي معلؽملقب ّ٨مودؿملّْ مجؽملمملن) موؼسملّٕب ماظضملّٕؼّٗم
واظضملّٕوس مرأدؿملؾملؼملممل ماظؾضمل ّٚمبمملظؾضمل ّٚماآلخّٕ مثالث معّٕات موؼب ماٌغملمملن ماظّٔي مؼعملّ٦ل م(اغمملم
وذّ٦ذؾمملنمػّٓوي)مؼسملّٕبمرأدؿملؾملؼملمملماظؾضملّٚمبمملظؾضملّٚماآلخّٕمثالثمعّٕاتمواغؾملنيمثّ٣مؼعملّٕأم
(جظملؽملمملمإثػملّ٨مظرملؿملؿّ٢مواؼالغمملماثػملّ٨مالغّ٦ش)...موؼؽملؾملّ٨مثّ٣مؼعملّٕأم(عمملغمملماغمملمإدمػؿملّ٨مربقبّ٨معمملغمملم
اغممل ماد مػؿمل ّ٨مرورب )...ّ٨موؼب ماٌغملمملن ماظّٔي مؼعملّ٦ل م(تّ٦م مبؾملـؿملومل معؿملقبممل مػؿمل ّ٨موذعملؿملؽمل ّ٤مظذلؼّ٤م
طرملّٕي مإد مػمملزن مآٌممل) مؼلعمل ّ٨ماظغملؽملّٖورا ماظضملّٕوس مطفملدمملً مواحّٓااًمعّ٤ماشلؼملّٕاموؼؽملؾملّ٨مثّ٣مؼعملّٕأم
(اثىملمعّٕجمملغؿملـمملمداخؿملـمملمادماغؾملّٕتمملماظؿملػمليبمػرملك)...ّ٨مؼّ٦غؾمل .ّ٨م
بضملّٓ مذظ ّ١مؼعملّٕأ ماظغملؽملّٖورا مواظذلعؿملّٔي ماشلّٓؼمملثممل مػػّٔه ماشلّٓؼمملثممل متعملّٕأ مطػملؾملممل مظػملضملّٕوسم
اظضملّٔراء مصعمل ّٛموال متعملّٕأوا مظػملضملّٕوسماِّرعػملهملمعّ٤مخمملمتهملماشلّٓؼـمملموػّ٨م(غؿملؽملمملرّٕوغّ١مغمملرّٕيم
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دخؿمل)ّ٨ؼ،م(اؼؾملّ٨مضرملمملصػملّ٨مآعّ٨مبؿملرملّ٨مضمملممداظّ٨مآعّ٨مرمملب)ّ٨م(دؿؽملّٖلمدّ٦اسّٓماظرملّٕورمأعمملمم
إ سالءمدّ٦اسّٓماظشملؿملؾني)موؼظملّٕحماىؼملؿملّٝمبعملّٓرمعمملمؼلؿشملؿملضملّ٦نمحؿّ٧ماظؽملؾملمملؼهملموؼعملّ٦ظّ٦نماجػملؾّ٦ام
اىّ٦ز مواظرملغملّٕ مواظػملّ٦ز مظػملؼمللضملّٓؼ ّ٤مث ّ٣مطبّٕجّ٦ن ماظّٖبؿملنمل مواىّ٦ز مع ّ٤مطػملؿؾملممل موؼضملشملّ٦ه مإظبم
اظغملؽملّٖورا موؼسمل ّٝماىؼملؿمل ّٝمأؼمملدؼؾمل ّ٣مسػمل ّ٧مرأس ماظضملّٕؼّٗ مواظضملّٕوس موؼعملّ٦ظّ٦ن مشلّ٣م
دؿملقّٕدّ٦غغمل ّ٣مايّٕاس ماِّرؾملمملر موتؿفمملدل مأصّ٦ظغمل ّ٣مودذلتعمل ّ٨مإظب ماظضملػملؿملمملء موؼؽملؾملّ٦ن مثّ٣م
ضبؼمل ّ٢ماظذلعؿملّٔي ماظّٖبؿملنمل مواظؿني موؼفملتّ٦ا مظؿملّٓخػملّ٦ا ماظرملغملؿملؽملهمل مصؿملعملّ٦ل ماظغملؽملّٖورا مظػملذلعؿملّٔيم
غّ٦قبرػّ٣موسشملّّٕػّ٣معـػملؼملمملمؼعملّ٦لماٌالئغملهملمؼبمذغملؿملؽملمملتؾملّ٣مشلؿملؾّ٢مزؼّ٦امواٌؽملمملزل،مبضملّٓمذظّ١مؼعملّٕأم
اظغملؽملّٖورا مشل ّ٣ماِّدسؿملهمل معـ ّ٢م(طىمل مازل مبؾملرلي مدخؿملممل مالثّٕا مإد مؼمملتيب متؾبرملػملؿملؼمل)...ّ٨م
واظذلعؿملّٔي مؼضملشملّ٦غ ّ٥ماإلذن مسؽملّٓعممل مؼّٔػنمل ماٌكؿمملر ماظزملمملحل مع ّ٤ماظؾّٓاؼهمل محؿ ّ٧مؼزمل ّ٢م(طىملم
بؾملرلي مدخؿملممل مظـّٕا ماد مغمملرّٕثممل)مطؼملمملمأوضقؽملمملمظغملّ٣م(المغعملّٕأمػّٔاماظّٓسمملءمؼبماظّٖواجماٌؽملّٓائّ٨م
ظػملضملّٕوس ماِّرعػملهمل) موسؽملّٓعممل مؼزمل ّ٢مبذلتؿملػمل ّ٥مإظب م(طىمل مازل مبؾملرلا مدخؿملممل مِّثّٕا ماد مؼمملتيبم
تؾبرملػملؿملؼمل ّ٨مِّثّٕا ماد مؼعملرلا) مؼػمل ّٟماظغمل ؽملّٖورا مإٌّطؽملممل محّ٦ل ماظضملّٕؼّٗ مؼب ماٌعملشمل ّٝماظّٔي مؼعملّ٦لم
(اغمملت ماعّٕت مواغمملت مضمملميؿملومل مواغمملث متعملين موادعمل ّ٨ماظّٕؼّ٘) موبضملّٓ متؾبعملّٕأ مط ّ٢ماِّدسؿملهمل معّ٤م
اظؾّٓاؼهمل محؿ ّ٧ماظؽملؾملمملؼهملمعمملسّٓامغمملرّٕثمملمالمتعملّٕأمسػملّ٧ماِّرعػملهملموسؽملّٓعمملمؼؽملؿؾملّ٦نمعّ٤مضّٕاءةمطّ٢م
اِّدسؿملهمل مؼعملؾقب ّ٢ماظذلعؿملّٔي مواظغملؽملّٖبّٕيمأؼمملدؼؾملّ٣موؼفملطػملّ٦اماظّٖبؿملنملمواىّ٦زموؼّ٦ضّٕوامتمملشمملتؾملّ٣م
واشلؿملّ٨مؼلضملّٓػّ٣مإظبماِّبّٓمواشلؿملّ٨مؼّٖط.)1 (ّ٨ممم م
م
م
م
(ٔ) ّوػ االٍزبم آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ٍ ،لٗٗ ،٢بٕٞهائ.٢
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االندرونه :م

أهى األيىر انىاجب اتببػهب احنبء ػمد ادلهىر

وػلمبقًماآلخرةاموتؿؽقنمعـم60مضصؾيمواظزوجمرورم61مأرتؾورفومبلدرارماشلؿقوغفم

اظ مهؿؾم61مدر .وسددػوم 9ػذهمتشرلمإظبمادرارماظقالدةم9ماذفر.
انطزاٌن:
 اظػملعملؼملهمل:موػلم تؿؽقنمعـماىقزمواظؾقزمواظزبقىماظذيمؼصـعمعـفماشلؿرهممبومععـوػوماظؾقنماالغبرمظؾزبقىم 5مؼعطكمرجولماظدؼـمػذهماظؾؼؿي موتؽقنمعـورػيمب ماظزوجم
واظزوجي.مم م
 بضملّٓػمملمؼرملعملّ٨ماومؼلعمل ّ٨مشلّ٣ماشلؼملّٕه.ماظّٕجّ٢م7معّ٤ماظغملّ٦س ماظّ٨مػّ٨ماظغملؾـهملماظّٕعّٖؼهمل.م مواآلعّٕئّ٥م2مطؾـهمل.م م
اجملؼملّ٦ع:م9مأرتؾمملرؾملمملمبمملدّٕارماظّ٦الدة .م
. 7مطلرمأولمعشربيمصكورؼيمسؾكمضطعيمعـماظصؾصولماٌقضقسيمضربمبقابيماالغدروغومػقم
حداثمرقتمرورخمؼعؾـماعوممايضقرمسـماغؿفوءمحقوةماظعزوبقيمدونمرجعيموؼعؾـم
اؼضوً م سـ ماغؽلور ماظؼققد ماظ ماردؿفومايقوةمواظ مادؿغؾؿفوماظؼقىماظظيعقي مظؾعؾٌم
بفو موػل ماؼضوً مدسقة مظؾقضقر مظؽل مؼؾؿفؾقا ماظؾفل مربل مضدعوؼل معـ ماجؾ مشػرانم
اًطوؼومواظذغقبموايؿوضوتماظ مارتؽؾًمبلؾىمتؾؽماظعزوبقي .م
طلرماٌشربيماظـوغقيمضربمطؾيماظعروس(بقًمطـوغل)مأؼضوًمػقمرقتمرورخمؼعؾـمسـم
اهود مروحقفؿو مبوظربوط ماظزوجلموؼعؾـماؼضوًمسـماغؽلورماظؼققدماظ مهرقبمماضذلابماحدم
اظزوج معـماآلخرموػقمدسقةمظؾقوضرؼـمانمؼؾؿفؾقامظؾفقلمربقبلمطلمؼؾوركماظعرود مؼبم
حقوتفؿوماىدؼدةماظ موظدتمبعدمػذاماالرتؾوطماٌؾورك .م
م
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يالحظت:

 ػـو ماذا مضربً ماظشربيماالوظبمورو رتمغفقاماومسورضمالمتصؾ مظفمزوجفامإذاممتًم
االثـونمارؾقًمزوجؿف.م م
 صبؿعمرجولماظدؼـماظزوجمواظزوجيموؼضغمزفرمعيعسماظظفرماظـوغلموؼعؿدلونمطؿؾفم
واحدة مواحد مؼـضر مسؽس ماالخر مٌلرلتفؿ مايقوتقي مواشلو مذرح موبعد مذظؽ مؼضربم
اظرأسمواحدمظمخرمظؿقحقدماالصؽورمبقـفؿ.
 بعدمذظؽمؼعطقنماظؽشطومؼبماظقدماظقؿـكماظعفدمانمطؾمواحدمعـفؿمضبذلمماآلخرمحؿكم
تؿؿمايقوةماظلعقدةم.

 رؼلك اٌيوعبد ضّٓ اٌنصىص ادلنلائُخ ادلملٍخ :ضؼمل ّ٤ماظؽملزملّ٦ص ماٌؽملّٓائؿملهمل ماٌعملّٓدهمل متّ٦جّٓ م( )6محمملالت مترملرل مإظب متضملّٓد ماظّٖوجمملت:م
دؼّ٦انماالظّٟمواالثينمسرملّٕمدقملاالً :م
 ماظـص ماالول :م( تّ٦جّٓمعّ٤متؿكػملّ٧مسّ٤ماظّٖوجمرمبمملمزوجهمل مطؽملّٖبّٕامأومزوجهملمتّٕعؿملّٔاماومزوجهملمعؽملّٓاؼّ٨موػفّٕ تّ٥مبغمللّٕماظضملؾملّٓمؼبم(اظّٓاخػمل)ّ٨ماظّٖواجم(واؼوملمادمذمملبّ٠مغّٖواماوم
اغـّ٧مادمطؽملّٖبّٕاماوماغـّ٧مادمتّٕعؿملّٔاماوماغـّ٧مادمعؽملّٓايمومازالموتدلالمظغملرملشملمملمادمبغملّ٦ام
غلؾومل) .م
 ماظؽمل ّٙماظـمملغ(:ّ٨اذا مػ ّ٦مطؽملّٖبّٕا ماو متّٕعؿملّٔا،ومملوزت ماظضملؾملّٓ،تّٖوجومل مثمملغؿملهمل )...م(اومطؽملّٖبّٕامػّ٦ماومتّٕعؿملّٔامػّ٦مادمعينماذؿشملوملمادمطرملشملممل متؽملؿملمملغمملمغلؾومل) .م
 ماظؽمل ّٙماظـمملظىمل(:اسػملؼملؽملممل مس ّ٤ماظيت ماضؿمل ّ٣مشلممل مسّٕدمملً موشلممل مسؾملّٓ مثمملغ )ّ٨م(أصّٕؼرملؽملمملنمشلمملزنمغزملؾالمغزملؾـمملمادمطرملشملمملمتؽملؿملمملغممل) .م
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 م اظؽملّٙماظّٕاب(:ّٝاظذلعؿملّٔىماظّٔيمتطملػملؾوملمسػملؿملّ٥ماالدّٕارماظلؿملؽهملمواجّٕىمزواجمزوجهملم،مشلممل مسؾملّٓي مزواج) م(اظذلعؿملّٔى ماد مطمملبّٕن ماال مرازي مؼؾرمل ّ٨مبمملؼ ّ٨مغؽملزملنمل مزوا مادمتّٕؼّ٤م
طلشملمملم) .م
 ماظؽمل ّٙماًمملعّٗ(:اظؽملمملصّ٦رائ ...ّ٨م 70م زوجهمل مزواجممل معؿّٖوج) م(اظؽملمملصّ٦راؼ ...ّ٨مظرملؾنيمزويمغمملصنملمغزملؾـممل) .م
اظؽمل ّٙماظلمملدس :م(ال متسمل ّٝمتمملجممل مظّٕج ّ٢مأع ّ٥متّٖوجومل مع ّ٤مرجػملني مؼب محؿملمملتؾملؼملممل م،م
غعملسملومل ماظغملرملشملممل مع ّٝماظّٖوج ماالول) م(التذلصّ٦ن متمملشممل مٌ ّ٤ماد ماميممل ماغلؾال ماتّٕؼ ّ٤مطدليم
بؾملؿملمملتّ٦نماؼظملّْمطرملشملممل مضّٓعمملؼمملمادمزوا) .م
عبؿملّٝمػّٔهماظؽملزملّ٦صمدالئّ٢مواضقهملمظؿضملّٓدماظّٖوجمملتموطّٔظّ١ماىؼملّٝمبؿملؽملؾملؼملمملموخمملصهملم
ظّٕجممللماظّٓؼّ٤موظغملّ٤موصعملمملمظرملّٕوطماظؽملزملّ٦صماظّٓؼؽملؿملهمل.متضملّٓدماظّٖوجمملتمدّ٦اءمظػملّٕجّ٢ماومإٌّأةم
حالل موظؿملّٗ محّٕاع ًممل م والمذمملئؾهملمسػملؿملّ٥ماذامطمملنموصّ٠ماظرملّٕوطموإٌّادؿملّ٣ماظّٓؼؽملؿملهملمصؿملقّ٠مظغملّ٢م
عؽملؾملّ٣م(اظّٕجّ٢موإٌّأة)ماظّٖواجم7مغلمملء .م
واظؽملمملصّ٦رائ ّ٨م(رج ّ٢ماظّٓؼ )ّ٤م 70ماعّٕأة ،م ماسؿعملّٓماظّٕضّ٣مػّ٦م 7موظؿملّٗم 70مطؼملمملمدرلدم
الحعملممل مؼب مسّٓد ماظّٖواجمملت مؼب ماظعملل ّ٣ماظّٕاب .ّٝموضّٓ مؼغملّ٦ن مادؿكّٓممطؿضملؾرلمذبمملزيمودّ٦فم
ؼػملؿعملّ٨ماظظملّٕدمبضملمملئػملؿّ٥مواجّٓادهمؼبمسمملٕماظؽملّ٦ر .م

 ٌصٕص دٖٕاُ أباثس:ورد مصؿمل ّ٥ماظؽمل ّٙماظؿمملظ:ّ٨ماظّٔيمػّ٦محّٓ ؼىملمبنيماالثّٕيمػؿملؾّ٢مزؼّ٦امواالثّٕيموأبمملثّٕم
عؾمملرطهملمازلمملءػّ٣م(مأتّ٦اثمادمذمملبعملػملّ٨مظّٖوامضّٓعمملؼمملموأزالمظّٖوامبمملتّٕاؼمملمػّ٦ىممبمملػّ٦مؼّٕدغمملم
إعّٓطؽملّ٦ن؟) .ماظلقملالمعّ٤مأبمملثّٕم(إٌّاةماظيتمتذلكمزوجؾملمملماالولموتّٔػنملمظػملّٖواج معّ٤مزوجم
ثمملغ.ّ٨بفمليمؼّٕدغمملمؼشملؾملّٕون؟ .).م
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م(طىمل مػّ٦ي مظعملّٓعمملؼممل مػّٓا مذمملدرؼمملغممل مادعؿمليب) ماىّ٦اب معّ٤مػؿملؾّ٢مزؼّ٦ام(مإٌّأةماظيتم
شلمملمزواجمدمملب،ّ٠متّٕدّ٢مبضملؿملّٓاًمسؽمل .)ّ٥م
(طىمل مذمملبعملػمل ّ٨مظّٖوا مضّٓعمملؼممل موازالمظؾمملت ّٕابمملمػّ٦ىمتمملرتنيمذمملدرؼمملغمملمازعؿمليب)م(سؽملّٓعمملم
تذلك مزوجؾملممل ماالول موتّٔػنمل مظػملـممل غ،ّ٨عؿّٖوجهمل مثمملغؿملهمل متّٕد ّ٢مبضملؿملّٓاً مسؽمل()ّ٥طىمل مػّ٦يم
شلؼملرملؿملمملؼمملمثالثمذمملدرؼمملغمملمازعؿمليبم)م(سؽملّٓعمملمتؿّٖوجمظػملؼملّٕةماظـمملظـهملمتّٕدّ٢مبضملؿملّٓاًمسؽمل .)ّ٥م
م(مطىملمػّ٦يمِّربؿملمملؼمملمأربمملمذمملدرؼمملغمملمازعؿمليب)م(سؽملّٓعمملمتؿّٖوجمظػملؼملّٕةماظّٕابضملهملمتّٕدّ٢م
بضملؿملّٓاً مسؽمل )ّ٥م(طىمل مػ ّ٦ي مِّربؿملمملؼممل م مػؼملّ٘ مذمملدرؼمملغممل مازعؿمليب)( مسؽملّٓعممل متؿّٖوج مظػملؼملّٕةم
اًمملعلهمل متّٕد ّ٢مبضملؿملّٓاً مسؽمل )ّ٥م( مطىمل مػّ٦ي مِّربؿملمملؼممل م مذومل مذمملدرؼمملغممل مازعؿمليب) م( مسؽملّٓعمملم
تؿّٖوجمظػملؼمل ّٕةماظلمملددهملمتّٕدّ٢مبضملؿملّٓاًمسؽملّ٥م)م(مطىملمػّ٦يمِّربؿملمملؼمملممذؾمملمذمملدرؼمملغمملمازعؿمليبم)م
(سؽملّٓعمملمتؿّٖوجمظػملؼملّٕةماظلمملبضملهملمتّٕدّ٢مبضملؿملّٓاًمسؽمل .)ّ٥م
(طىملمغمملصعملؾملمملمعّ٤مبطملّٕامظّ٦اثمػؽملمملثّ٨ماٌمملماذمگبف مغّٖلماومذػملؼملمملغـّ٨مػّ٨مطّ٦طؾمملمػلمملرظّ٨م
التّٖل مظّ٦اث متؾملّ٦يماعؽملمملموترملؿؼملؾػملّ٦نمظؽملمملصّ٦راؼّ٨مأومطّٓبيتمػّ٨متّٖلمظّ٦اثمصّ٤متؿؿملنملماٌمملم
ظؿالغمملمدمملػّٓيمبؿملمملمادمعّ٤متالثمملمالضمملعمملمذػملؼملّ٨مالمازلماضمملعمملموغّٓبّ٨مالمػّ٦ؼالمإذمأدؼمملوريم) م
(مسؽملّٓعمملمتظملمملرقمجلّٓػمملم،متّٔػنملمسبّ٦مذظّ١ماظضملمملٕمگبف .مإذامػّ٨معّ٤ماظزملممليمملتمالم
تّٕد(ّ٢تّٔػنمل) مظضملمملٕ(طّ٦طنمل) ماظؽملعملؿملزملهمل ،متغملّ٦ن مع ّٝماظؽملمملصّ٦رائؿملني مخمملدعهمل مدبّٓعؾمل .ّ٣ماذام
ػ ّ٨معّ٤ماظغملمملذبمملتم،متّٔػنملمووػملّٗ معّٝم(سمملٕ)مض، ّ٤محؿّ٧مرػملنملمثالثمذؾملّ٦دموعّ٤ماعمملمم
اظـالثهمل،م(االثّٕي)مغّٓبّ٨مظؿملّٗمبفملعغملمملغّ٥معلمملسّٓتؾملممل) .م
م
م
م
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 تٕضٗشــــــــــــــــــــــــاتتّٕدّ٢مبضملؿملّٓامسؽمل:ّ٥م تعزلامتػصؾمسـمازواجفومؼبماالخرة م
ػبٌُ گبف:ماحدمسقإماظظيم .م
ص:ّ٤م ؼؼصدمبفمؼبماظـصماحدمسقإماظظيمموظقسماحدمعؾقكماظظيم .م
ذؾؿلامغدؼل:ماثريمعلموالنمسـماظدلدغوموػؿومحوردقػو .م
اظـصمؼؿقدثمسـماٌرأهماٌزواجماظ متؿكذماطـرمعـمزوجمواحد.
صؾعدماظقصوةمؼبمسقإماظـقرماظذيمتؽقنمصقفومايقوةماظـوغقيمدقفمظـمتؾؿؼلمبليمزوجم
عـ مازواجفو ماظذؼـ متزوجؿفؿ ما مدؿعزل مسـفؿ موتؽقن ماعو محصي معـ مسقإ ماظظيمماومعـم
حصيماظـورقرائق  .م
صؾعدعو متؿقصك متردؾ مظعوٕ ماظظيم مطوف م .مصوذا مطوغً مروييمصوغفومتردؾمًدعيم
ورسوؼيماظـورقرائق ماعوماذامٕمتؽـمروييامصوغفومحؿكمظقمرؾؾًمثيثمذفقدمصلنمذظؽم
دقفمظـمؼـػعفومالنماالثريماٌلمظ مسـماٌقوهماىورؼيمدقفمظـمضبضراموؼشفدامشلومؼبم
ؼقممايلوب(  .)1م
واظؽمل ّٙمؼعملزملّٓ مإٌّأة ماظغملمملدّٕة مظضملؾملّ٦د ماظّٖواج موظؿملّٗ مإٌّأة ماظيت مظؿملّٗ مشلممل مذغنمل مؼبم
اغظملزملمملشلمملمسّ٤مزوجؾملممل.

(  )2م

م
م

(ٔ) ك٣بٕ االُق ٝاالص٘ ٢ػْو ٍئاالً ٓقطٛٞخ
(ٕ) ٍٓٞٞػخ اُؼ ٕٞ٤أُؼوك٤خ.
(ٖ) كٞ٣إ اثبصو ٓقطٛٞخ.
(ٗ) اُجبؽش ػلٗبٕ فبُل اُغ٤ياٗ.٢
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 اٌغالق (فَبلب) (:)1م

ؼؼقل مغص مسفد ماظزواج مؼب ماظؼلؿ :م ((ػمملزن مضمملبني مادماطؿؿملنملماظّ٨مظؿملـػملّ٨مصلمملضمملمالٕم
اٌّ٨مالمصكؿملوملمبغملرملشملّ٨موالمذؽملؿملوملممبدليموالمغغملػملؿملوملمغغملال))امأي:مػذاماظزواجماٌؽؿقبم
سؾكمالمريقمصقفمإظبم ا بد.مأغومظـمارتدمسـمضلؿلموظـماسبرفمسـمأضقاظلموظـمأشدرمبفوم
شدراً .م
طوٌلقققيمصونماٌـدائقيمالمتؾق ماظطيقام غفمؼلوػؿمؼبمػدممعومتطؿ ما دؼونمظؾـوئفم
عـمأدوسماجؿؿوسلمشلومػقما درة.موععمذظؽمصوٌـدائقيمالمتشفعمسؾكمتعددماظزوجوتمإالم
ضؿـمذروطمأومضرورةمعؾقيمتؿطؾىماظزواجامصققؼمظؾرجؾمأنمؼؿزوجمزوجيمأخرىمدونمأنم
ؼطؾىماظػراقماىلديمأيمؼؿكذمضلؿوًمجدؼداًمدونمأنمضبدثمذرخوًمأومتشقؼفوًمبوظربوطم
اظزوجلما ول.مطلنمتؽقنمشوؼؿفمإنوبما بـوءمإذامطوغًمزوجؿفمالمتـفىامأوماغفومالم
تـفىمأبـوءمذطقر.مأع ومإذامطونماظزواجمإلذؾوعمذفقتفمبوظدرجيما وظبمصفذامالمؼؾققفماظدؼـم
اٌـدائلموصب مسؾكمأثرػومخطقؽيمضبودىمسؾقفومؼقممايلوب .م
إنماظؿػرؼؼماىلديمب ماظزوج مأوماظطيقمالمتؾققفماٌـدائقيمإالمؼبمزروفمخوريم
جداًامزفرتمؼبماظقضًمايوضرمطؿـؾ:محوالتماظزغومواظؼؿؾمواظلرضيمواإليودموعومإظقفو.م
وبدل ماظطيق مؼب ماظشرؼعي ماٌـدائقي مؼقجد ماشلفرا ماظذي مؼػرض مسؾك ماٌرأة ماٌففقرة مأنم
تؿقفىموتؿفـىماظزواج.موظؽـفؿمؼبماظػذلةما خرلةمزلققامشلومبوظزواجمسـمررؼؼمطوػـم
خوصمعفؿؿفمهدؼدمعفرما رعؾيمواٌطؾؼيمواظػؿوةماظعذراءموشرلماظعذراء .م
وعفؿو مطون مدؾى م اظطيق مصوظدؼـ ماٌـدائل مؼؾزم مزوجي مرجؾ ماظدؼـ ماٌطؾؼي مبعدمم
اظزواجامصنذاماجذلأتمسؾكماظدؼـموأظزعًمغػلفومبؼلؿمجدؼدمععمزوجمآخرمصوغفومو م
سؼقبوتمدؼـقيممتؿدمإظب م زوجفوما ولاموػقمرجؾماظدؼـمطؿومأدؾػـومصقعوغلمعـمدبػقضم
(ٔ) رؾو ْ٣اُطالم ك ٢أُ٘لائ٤خًٔ ،ب ك ٢أَُ٤ؾ٤خٝ ،ثقالف اإلٍالّ.
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عرتؾؿفمممومميـعفمعـمعزاوظيمأسؿوظفمطرجؾمدؼـ.موظذظؽم وتضوعـوًمععمزوجفواموػقمرجؾم
دؼـا مؼعؿد مرجول ماظدؼـ مسؾك مإضـوسفؿ مبعدم ماظزواجا موإنمأبًمصفؿمميؿـعقنمعـمإجراءم
عرادقؿماظزواجماىدؼدمشلوامصونمأررتمسؾكماظزواجمعـمزوجمجدؼدمتعـؿوًامصفذامطبرجفوم
عـماظدؼـماٌـدائلاموضبذفمازلفومعـمبقًمػقلامسـدػومالمؼصقىمرجؾماظدؼـمزوجفوم
اظلوبؼمأيمغؼصومؼبمعقضػفماظدؼ  .م
ايقض :م
هرمماظدؼوغيماٌـدائقيمسؾكما زواجمإتقونمزوجوتفؿمأثـوءمصذلةمايقضاموضدمجوءمؼبم
اظؽؿوبماٌؼدسمعومؼؾل:مممممممممممممممبفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
((وال متعملّٕبّ٦ا ماظؽمللمملءمؼبمايؿملّٚمإنمعّ٤مؼظملضملّ٢مذظّ١مظّ٥مسّٔابمسصملؿمل())ّ٣طؽملّٖامربمملم –م
اظؿملؼملني) .م
السواج املتختط:
طذظؽمتؿشددماٌـدائقيمؼبمهرؼؿمتزوؼٍمبـوتفؿمظغرلماٌـدائق اموضدمجوءمؼبماظؽؿوبم
اٌؼدسمعومؼؾل :م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
((إنماظّٔؼّ٤مؼّٖوجّ٦نمبؽملمملتؾملّ٣معّ٤مأبؽملمملءماظغملمملصّٕؼّ٤مواٌرملّٕطنيموسؾّٓةماِّوثمملن،مأوظؽّ١م
بلؿملمملط ماظؽملمملر مصبػملّٓون ،مؼضملّٔ بّ٦ن مبمملظؽملمملر ماآلطػملهمل مواظدلد موايّٕؼ ّ٠موؼب ماظصملالم مضبرملّٕون))م
(طؽملّٖامربمملم –ماظؿملؼملني) .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
((والمتؿّٖوجّ٦امبطملرلماٌؽملّٓائؿملمملت))م(طؽملّٖامربمملم –ماظؿملؼملني) .م
ورجممللماظّٓؼّ٤ماٌؽملّٓائّ٨مضبّٕصّ٦نمطّ٢مايّٕصمسػملّ٧مأنمالمضبّٓثمزواجمزبؿػمل،ّٛموػّ٣م
ضبـّ٦ن ماظرملؾمملب مواظرملمملبمملت مأن مال مؼظملغملّٕوا معشملػملعملمملً مبمملظّٖواج مع ّ٤مدؼ ّ٤مآخّٕ ،موؼّٔطّٕوػ ّ٣مبفملنم
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اظّٓؼّ٤ماٌؽملّٓ ائّ٨مؼؿزملّٟمبزملّٕاعهملماٌؾمملدئمواِّغصملؼملهملموضبّٕقبمماظّٖواجماٌكؿػمل،ّٛموؼضملّٓهمخّٕوجمملًم
سّ٤ماظضملعملؿملّٓة.م
ؼعؿؼد ماٌـدائققن مبلن معـ مؼعقش مبي مزوجي مرقؾي محقوتف مال مجـي مظف مؼب مآخرتفام
صوظزوجي مػل ماىزء ماٌؿؿؿ مظؾرجؾا موػل ماظ متـفى مظف ما رػولاموؼعدماإلنوبمجزءاًم
عؿؿؿوً مظؾدؼـا مصو والد مػؿ معـ م دققؿؾقن ماىـوزةا موؼؼقعقن مبنجراء ماظطؼقس ماظدؼـقيم
اظقاجؾي مبعد ماظقصوةا مواظ متلوسد ماٌقً مسؾك مبؾقمل ماىـي مؼب مآخرتف .مصؾقس ماٌفؿ مظدىم
اٌـدائق مذبرد ماظزواج مصؼط مإ و مؼؼصد مبوظزواج ماإلنوبا موؼب ماإلنوب متدوم ماظعؼقدةم
واإلميونامصيمؼص مظألسزبموالمظؾؿؿزوجماظعؼقؿمأنمؼذلأسماظقاحدمعـفؿومغبؾماىـوزةامأوم
أنمؼؿقطؾمأحدػؿومسـماظزوجيمؼبمسؼدماظزواجمصقغدوم(أبفوثو)مأي:ما ب.موظذظؽمصوٌـدائقيم
حرعً ماظرػؾـي مشوؼي ماظؿقرؼؿ م غفومضدمايقوةاموايقوةمؼبماظعؼقدةماٌـدائقيمػلمربقرم
اظدؼـ .م
واظزوجيماظ متؽؿقبؾماظزوجموصؼماظعؼقدةماٌـدائقيمؼبمػذهماظدغقوامصفلمؼبماآلخرةمتعقدم
ظزوجفوموتلؽـمععف.موصبقزمظؾؿـدائلمأنمؼؿزوجمأؼيمعـدائقيمسداما خًموذرؼؿفواموابـيم
ا خً موذرؼؿفوا موزوجي مأخقفا موبـوت مضرة مأخؿفا مواظعؿي مواًوظيا مأو ماىؿع مب م
ا خؿ امإالمإذامتقصقًما خًمصقؿزوجما خًماظـوغقي .م
ؼعطل ماظدؼـ ماٌـدائل مظؾؿرأة مطؾ م ايؼقق ماٌؿـقحيمظؾرجؾامحرؼيماظؿعؾقؿاموحرؼيم
اظعؿؾا موحرؼي ماخؿقور ماظزوجا موميـع معـعوً مبوتوً مععوعؾؿفو مبؼلقة .موأجوز مظؾؿرأة ماظعؿؾم
اظؽفـقتلا محقٌمضدمارتؼًمبعضفـمإظب م عرتؾيم(رؼشمأعف)موػلمأسؾكمدرجيمطفـقتقي.م
وصبقزمتلؿقيماظطػؾمبلدؿم أعفامصقؼولمسـدمإجراءمأيمرؼسمعـماظطؼقسمظدؼـقيمظؾشكص:م
صينمبرمصيغفمأومصيغيمبٌمصيغفاموشلذاماالغؿلوبمؼبماٌـدائقيمدؾىمشرلما دؾوبماظ م
ؼذطرػو ماظؾوحـقن مؼب متؽقؼـ ما درةا مصوٌـدائققن مؼؼقظقن :مإغف مبعد مأن مأعر مآ مدؾقوغفم
وتعوظب م خبؾؼمآدممعـمر امخؾؼمحقاءمعـمذاتماظطقـياموبعدمإنوبفؿومٕمؼؿزوجما بـوءم
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أ خقاتفؿا مإ و مأردؾً ماظؾـوت مإظب م سوٕ مآخر مصقفمأغوسمآخرؼـمؼلؿكم(اعشقغلمطشطف)م
أي:مأرضماظعفداموجلءمبػؿقوتمعـماعشقغلمطشطفمإظبم أوالدمآدممصؿزوجقػـاموسؾكمػذام
ا دوسمصوٌرأةمؼبمغظرماٌـدائقيمعـمسوٕمشرلمسوٌـواماغفومعـمسوٕمطؾفمرفورةموسفد .م

خاوطاً :الصٔاز املٍدا( ٟ٘دٍٖٗاً):
((خػمل ّ٠مآدم موحّ٦اء موبعملّ٦ة معػمل ّ١ماظؽملّ٦ر ماظضملصملؿمل ،ّ٣مػؾشملومل ماظؽملرملؼملـممل مؼب مجلّٓؼؾملؼملممل،م
وسؽملّٓعمملمػؾشملوملماظؽملرملؼملـمملمؼبمجلّٓؼؾملؼملمملمطمملغمملمؼبمجؽملهملماِّذفمملر،مبضملّٚمعالئغملهملماظؽملّ٦رمرػملؾّ٦ام
ع ّ٤ماًمملظ ،ّ٠ماعؽملّّ مظؽملممل مشّٕدهمل مغطملّٕدؾملممل مآلدم مظؿملؿغملمملثّٕ مغلػمل ّ٥مؼب ماظّٓغؿملممل مدؽملعملؿمل ّ٣مسّٕدمملً مآلدمم
وغضملػملؼمل ّ٥مأن مؼؿكّٔ مظ ّ٥مزوجمملً مدؽملضملشمل ّ٨مآدم ماعّٕأة مظؿّٖدػّٕ موتـؾومل مػّٔه ماظّٓغؿملممل موظؿؾعملّ٧م
ذرؼؿؾملؼملمملمؼبمػّٔهماظّٓغؿملمملموإظبمغؾملمملؼهملماظضملمملٕ))مطـزامربو .م
ؼعؿدل ماظدؼـ ماٌـدائل ماظزواج مرابطي مضقؼي مب ماظزوج موغظوع ًو ماجؿؿوسق ًو مؼرضكم
بو غلون م وؼرصعمبفمعـمعؽونماظقحدةمواالغػرادمإظب م أحضونماظلعودةموأغسماالجؿؿوعموصقفم
تروؼ مظؾـػس م وؼؾعدػو مسـ ماظلكعي مواٌؾؾ مصفق مسؿود ما درة ماظ معـفو مؼؿؽقن ماجملؿؿعم
ا غلوغ ل موبف محػظ مطوعؾمظؾـقعمؼؿدرجمؼبمعدارجماظرضلمواظؽؿولمبوظؿـودؾماظشرؼػمبعقداًم
طؾماظؾعدمسـماظزغوم نماظزغومالمضبػظمػذاماظـقعمعـماالغؼراضموإنمحػظفمصػلمزؾمحقوةم
وضقعي معؿػؽؽي ما ورول مؼؾػظفو ماجمل ؿؿع ماظلؾقؿ موؼلبوػو ماظعؼؾ ماٌلؿـرل موأحؾك مٔراتم
اظزواجمذرؼيمروييمتؼرنبمبفوماظع موتؽقنمعداراًميقوتفؿوموغقراًمؼلعكمب مأؼدؼفؿمصوظدؼـم
اٌـدائل مؼـص مطؾ ماظـص ماظشؾوب مواظشوبوت مأن مال مؼػؽروا معطؾؼوً مبوظزواج معـمدؼـمآخرم
صوظدؼـ ماٌـدائل مؼؿصػ مبصراعي ماٌؾودئ موا غظؿي م وضبرقبمماظزواجماٌكؿؾطموؼعؿدلهمخروجوًم
سـماظدؼـماٌـدائلم غفمإذامحدثمزواجمصوغفمحؿؿوًمؼمديمإظبمحدوثمأخطوء(  .)1م

(ٔ) االٍزبم آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ،اٍزواُ٤ب.
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و ػذا ماظطؼس مظقظى مؼب ماظعؼقدة ماٌـدائقي مودر مسلقخفو .مصؽوتى ماظزواج...مإذ متؾفرم
اظعروس...مإلثؾوتمبؽورتفومحؿكمتؽقن...مػقمذرصفومأعومإذامتطرضـومإظبماظؾفورةمصـقـمغعؾؿم
عـمخيلمعوموردمؼبمعؿقنمطـقزغوماٌـدائقيماظعظقؿيمأنمايقوةماظعظؿكمػلماظرحؿماظؽؾرلم
بقـؿو مرحؿ ماٌرأة مػق ماظرحؿ ماظصغرل موػق مسؾورة مسـ مسوٕ مغقر مرغرلمعؼػؾمطلمالمؼؿلـكم
ظؾؿكؾقضوت ماظظيعقي ماظعؾٌ مؼب مذظؽ ماظعوٕ ماظصغرل موعوزال مػذا ماظعوٕ مغؼقوً مروػراً مؼشفدم
بصدضفماٌ يئؽيما برارمأعوماظؾؽقرؼيمصفلماظدظقؾمسؾكماظعػيمواظصدقمواظـؼوءمواإلميونمايؼم
ظدىماٌرأةماظؾوطرمصفلمٕمتعؾٌمبوشلدؼيماظـقراغقيماظ مأودسفوماظـقرمظدؼفوموٕموظـمدبقنم
اظـؼيماظ مأوالػومشلوماظـقر.مأعوماظزاغقيمصؼدمادؿفوغًمبؽؾماظؼقؿماظـقراغقيموزلقًمظـػلفوم
وظػؽرػو م اظظيعل ماظعؾٌ مبوظقدؼعي ماظـقراغقي ماظ مأودسفو مظدؼفو ماظـقر موبذظؽ مصفل مضدم
خوغً ماظـؼي ماظ مأوالػو مشلو ماظـقرموضدماجذلأتمسؾكمايدودمواظـقابًماظ مرزلفومظـوم
اظـقرمصفلمإذاًمالمتلؿقؼمحؿكمأنمتشورطفومؼبماظطعومموتؽقنمعـؾقذةمؼبماظدغقومواآلخرةام
طذظؽمعـؾؿومتؽقنماظؾفورةمظ ؾـلوءمأؼضوًمتؽقنمظؾرجول.مصوظرجؾماظذيمعزرمغػلفمعـمتؾؼوءم
غػلف مصوغف مادؿفون مبؽؾ ماظؼقؿ مواظقروؼو ماظ موضعفو ماظدؼـ موبذظؽ موضع مغػلف مؼبمعلزقم
دؼ مطؾرلمصبردهمعـمطؾمايؼققماظدؼـقيمصؽلغفماغؿؼؾمعـماظقؿ مإظب ماظقلورمصؿفرقبدمعـم
ا درارماظطؼلقيموجعؾ مرؼؿفمؼبماٌلؿؼؾؾمتعوغلمعـماظـزوظقيماظؽدلىموإظبمأعدمشرلمعلؿكم
صي مؼلؿطقع مػق موذرؼؿف ماٌشورطي مؼب مأداء ماظطؼقس ماظدؼـقي مصنذا مأجرؼًماظؾفورةمظؽؾقفؿوم
وطوغًمسؾكمعومؼراممورىماٌرادؿمبغوؼيمعـماظؽؿولمأعومإذامحدثمخيفمذظؽ ...م
اظّٖواج :م ضوب مذقشيم مزواج مذقشيم ماظـقراغل ماٌـوظل ماظؼددل محقٌ مان مغصقصم
اظؼؾلؿوم(طؿوبماظزواج)متؿقدثمسـمػذاماظزواجماظرائعماٌـوظلماظذيمظقسمصقفمدغسمعوديم
أوماتصولمجلديامإ ومػقمارتؾوطمروحلموزواجمطؾؿيموودؼدمسفقد .م
واظزواج ماٌـدائلا مػق مإذفور مطوصي ماٌرادقؿ معـ ماظؾداؼي مإظب ماظـفوؼي مبقظل موذفقدم
وسفقدمحبقٌمالمؼدعمذبوالًمظؾشؽمؼبمرقيماٌرادقؿاموأولمػذهماٌرادقؿامإثؾوتمسذرؼيم
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اظػؿوةا موػذا ماظشلء متـػرد مبف مدؼوغؿـو م غفو ماظػطرة ما وظب مؼب مخؾؼ مآ مدؾقوغفا مو نم
دؼوغؿـوممتـعموهرمماالتصولماىـللمضؾؾماظزواجمحقٌمتػقصماظعروسمرؾوحمؼقمما حدم
إلثؾوتمبؽورتفومحؿكمتؽقنماظطؼقسماظدؼـقيمطوعؾيمعـماظؾداؼيمإظبماظـفوؼيام نمتوجماظػؿوةم
سذرؼؿفوماظذيمػقمذرصفوامورجؾماظدؼـمؼرصعمتوجفمسـدمبدءماٌرادقؿماظذيمػقمعـمايرؼرم
اًوظص مدالظي مسؾك مسػي ماظػؿوةا مأعو مإذا محدث مذلء مخيف مذظؽ مال مزل مآ مطبرلم
اظراشىمبوظزواجمبوالرتؾوطمبوظػؿوةمأومسدعفوامثؿمورىمعرادقؿمدؼـقيمذاتمعلؿقىمأضؾمؼبم
حوظي م اٌقاصؼي .مضؾؾ مطلر ماىرة ما وظب مؼلعر ماظعوضد ماظذلعقذا م(ا ؼلر) مبوظعؿؾ ممبو مؼؾل:م
(اظلالممسػملؿملغملّ٣مأذػنملمإظب م بؿملوملماظضملّٕوسماظضملّٔراءمواغزملنملماظغملػملهملموأظؾلؾملمملم(ربمملبّٗمسّٓد)2م
وأرضملؼملؾملممل موأدعملؾملممل موأضّٕأ مسػملؿملؾملممل مصػملّ٦ات ماظضملعملّٓ ماِّوظؿملهمل مؼّٔػنمل ماظذلعؿملّٔا(اِّؼلّٕ) موسؽملّٓم
إطؼملمملل معممل معشملػملّ٦ب مؼّٕج ّٝمإظب ماظضملمملضّٓ موؼعملّ٦ل مظ ّ٥مسػملؿملغمل ّ٣ماظلالم مظعملّٓ مرؾملّٕغممل مبؿملوملماظضملّٕوسم
وغزملؾؽملمملماظغملػملهمل .)..م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
291
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

ادلبحج انزابغ ػشز
انتشزٌؼبث يف اندٌبنت انصببئت ادلندائٍت

 احملوِبد يف اٌلَبٔخ ادلنلائُخ :
تشذلكماظدؼوغيماٌـدائقيمععما دؼونما خرىمؼبمطـرلمعـماةرعوتموظؽـمربرعوتم
اظدؼوغيماٌـدائقيمتلخذمبعدًامسؾؿق ًوموإغلوغق ًو مسؿقؼمؼدلمسؾكمدراؼؿفؿماظعؾؿقيمظؾقاضعماٌوديم
ودراؼؿفؿماظػؽرؼيمظؾفقاغىماظـػلقيمظإلغلون .م
دؽملّ٦جّٖمػؽملمملمأػّ٣ماحملّٕعمملتماٌؽملّٓائؿملهملماظيتمالمتذلاجّٝمدؼمملغؿؽملمملمؼبمهّٕميؾملممل :م
 .1جّٓف ماد ّ٣مآ م(أي ماظغملظملّٕ مب ّ٥مأو متّ٦رّ٨ء مذفملغ )ّ٥مِّي مدؾنمل مطمملن موبفملي محمملل معّ٤م
اِّحّ٦المبّ٢مصبنملماحملمملصصملهمل مسػملؿملّ٥معّ٤مايػملّٟماظؾمملرّ٢مايعملؿملعملهملمشرلماِّطؿملّٓة .م
 .2اظعملؿ،ّ٢ماظلّٕضهمل،مآًّاع،ماظغملّٔب،ماظؿفملوؼ،ّ٢مذؾملمملدةماظّٖور،مسؾمملدةماظرملؾملّ٦اتموربؾهملم
اِّجلمملد ،مزؽملّ٦ن ماظلّ٦ء ،مايلّٓ ،ماظؽملؼملؿملؼملهمل ،ماظطملؿملؾهمل موخؿملمملغهمل ماِّعمملغهمل مواٌضملرملّٕ،موطّ٢م
عمملمؼلّ٨ءماظؿزملّٕفماِّغلمملغ .ّ٨م
 .3اظّٖغممل:م إذمؼعؿدلمعـماظؽؾوئرماظعظؿكماٌمدؼيمبصوحؾفومإظبماظـورماٌفؾؽيمواظ مالمؼؽػلم
سؿرما غلونمظؾؿؽػرلمسـفو .م
 .4اظلفّ٦دمظطملرلمآ:ماظغملّ٦اطنمل مواِّصالك،ماظؾرملّٕ،ماظؽملمملر،ماٌمملء،موطّ٢مذّ٨ءمشرلمآ .م
 .5اظؿؼملل ّ١محّٓ ماظضملؾمملدة مبؾملّٔه ماظّٓغؿملممل موعّ٦اردػممل ماظّٖائػملهمل مصمملحّٔروا مودمملئ ّ٢ماظرملؿملشملمملن ماظيتم
بنيمأؼّٓؼغملّ٣معّ٤ماظّٔػنملمواظظملسملهملموطّ٢معصملمملػّٕمػّٔاماظضملمملٕماظظملمملغ .ّ٨م
 .6اظلقّٕمبغملّ٢مأغّ٦اسّ٥مِّنماظّٔيمؼّٖاولماظلقّٕمؼضملؾّٓماظرملؿملشملمملنموالمؼضملؾّٓمآمصّ٦ؼّ٢مظّ٥معّ٤م
سّٔاب .ّ٥م
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 .7اظّٔػمملب مظػمللقّٕة مواٌؽملفؼملني :ماغؾملممل مخشملؿملؽهمل متّ٦ازي مسؼمل ّ٢ماظلقّٕ مورمبممل مأطـّٕ مِّغؾملمملم
ترملفؿملّٝمظػمللقّٕةمواٌؽملفؼملني .م
 .8اظّٖواج مع ّ٤ماِّبّ٦ؼ ،ّ٤ماظّٖواج مبني ماالخّ٦ة م(إن مطمملغممل مع ّ٤ماِّبّ٦ؼ ّ٤مأو مع ّ٤ماِّب مأو معّ٤م
اِّم) موع ّ٤مذرؼؿؾملؼملممل ،ماب ّ٤مزوجهمل ماِّب ،ماب ّ٤مزوج ماِّم ،مابؽملهمل مزوج ماِّخ ،مزوجهملم
اًمملل،مزوجهملماظضمل،ّ٣مأرعػملهملماِّخ،مأومرػملؿملعملؿ،ّ٥ماىؼملّٝمبنيماالخؿنيمإذامطمملغوملماِّوظبم
سػملّ٧مضؿملّٓمايؿملمملةمأومشرلمعشملػملعملهملموصبّٕيماظؿقّٕؼّ٣مسػملّ٧ماًمملظهملمواظضملؼملهمل.
 .9ذّٕبماًؼملّٕةمبغملّ٢مأغّ٦اسؾملمملم.م
 .10هّٕؼّ٣ماظّٖواجمعّ٤ماالخوملمواظضملؼملهملمواًمملظهمل :ماعمملمسّ٤مهّٕؼّ٣ماظّٖواجمعّ٤ماِّخوملمصؾملّٔام
عرملّٕح مسؽمل ّ٥مؼب مزواج مابؽملمملء مادم ماظّٕج ّ٢ماالول مصعملّٓ متّٖوجّ٦ا مع ّ٤مابؽملمملء مابؽملمملءمادممطلؿملمملم
اظّٔؼ ّ٤مػؾشملّ٦ا مع ّ٤ماظلؼملمملء مػّٔه ماظؿضملػملؿملؼملمملت مواظؽملزملّ٦ص مغظملؾمل ّ٣معؽملؾملممل مان ماٌؽملّٓاؼني مػّ٣م
سػملّ٦ؼ ّ٦ن موع ّ٤ماظؾّٓاؼهملمٕمؼعملذلصّ٦امخشملؿملؽهملماظّٖواجمبنيماِّخّ٦انمعشملػملعملمملموالمؼّ٦جّٓمشرلم
ذظّ١ماٌظملؾملّ٦مماعمملمعّ٤مغمملحؿملهملماًمملظهملمصمملظّٓبّ٤ماٌؽملّٓائّ٨مؼضملؿدلػمملماِّمماظـمملغؿملهمل.
 .11هّٕؼّ٣ماظعملؿ:ّ٢مطؼملمملمؼبمعؿّ٦نماظغملؽملّ٦زماٌؽملّٓائؿملهملمغّٙمؼقملطّٓمسػملّ٧مػّٔاماجملممللمؼعملّ٦لم(وؼالم
المطمملرّ٢مطشملالماعؽملشملّ٦لمغؾملّٕبمبؿملؽملؿملمملغمملمربمملمادمبؽملمملمػؿملّ٨مربّ٨مبغملّ٦مبطملّٕامغؿملغملظملّٕماسلّ٨م
عّ٤مبؿملوملمػؿملّ٨موالم عؿعملؿملّ٣ماظّ٨مضؿملؼملمملمالٕماٌ)ّ٨م(وؼّ٢مٌّ٤مؼعملؿّ٢مغظمللمملمِّغّ٥مدعّٕماظؾؽملؿملمملنم
اظضملصملؿمل ّ٣ماظّٔي مبؽملممله ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣مؼب ماىلّٓمميلّّ مازلّ٥معّ٤مسمملٕماظؽملّ٦رموالمتعملّ٦ممظّ٥م
ضمملءعهملمإظبماال مم.
 .12هّٕؼ ّ٣ماالغؿقمملر :مأعممل مس ّ٤مهّٕؼ ّ٣ماالغؿقمملر م صمملظضملعملؿملّٓةماٌؽملّٓائؿملهملمتضملؿدلماالغؿقمملرمػّ٦م
اظعملؿّ٢موسبّ٤مغضملّٕفمأنمذضملمملرماٌؽملّٓائؿملهملم(المطشملمملالموالمطّٖارا)مصظملّ٨مغزملّ٦صماظغملؽملّٖامربمملم
ؼقملطّٓمسػملّ٧مأنماٌّ٦تمػّ٦مربؿّ٦مموظّ٥مضّ٦اغؿملؽملّ٥موردػملّ٥ماظّٔؼّ٤مالمؼّٕترملّ٦اموالمؼؾّٓظّ٦اماحّٓام
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بـملخّٕ مطؼملممل مان ماظؽملزملّ٦صمتقملطّٓموهّٔرماٌؽملّٓائّ٨معّ٤ماضذلافمجّٕمبهملماظعملؿّ٢مالنماظعملمملتّ٢م
صبذلي مسػمل ّ٧ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣ماظّٔي مشّٕس ماظؽملظملّٗ مؼب ماىلّٓ مصظمل ّ٨معؿّ٦ن ماظ ّٟمتّٕدّٕم
ذؿملمملظ.ّ٨

 اٌزغلَ

ثإٍُ اخلبٌك (اٌىفو) :
بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م

م(سّٓممأداءماظظملّٕوضماظّٓؼؽملؿملهملم• ماالرتّٓادمسّ٤ماظّٓؼّ٤ماظزملمملبؽّ٨م• مبلمملممايّ٨ماظضملصملؿملّ٣م•م
(* مإغ ّ٨مأضّ٦ل مظغمل ّ٣مأؼؾملممل ماظغملمملعػملّ٦ن م :مالمتذملؽبذملؼملذملؿبّٕضذملذملؾبذملّ٦امعّ٤مذّٕؼضملهملمربغمل.ّ٣م*موظغملّ٤مظؿّٓرطّ٦ام
أؼؾملمملماٌقملعؽملّ٦ن،مإغؾملّ٣مؼظملضملػملّ٦نمػّٔامظطملّٕضمعضملػملّ٦مم :مؼّٕؼّٓونمخػملّٛمذّٕؼضملؿؾملّ٣مبرملّٕؼضملهملمآم*م
تػمل ّ١ماظرملّٕؼضملهمل ماظيت متضملّ٦قبج مأرواحماٌقملعؽملنيمووضملّ٢مضػملّ٦بؾملّ٣معؿضملـّٕةمعؽملقّٕصهملم*موؼؽملرملّٕونم
طّٔظّ١ماظذملؼملذملؾبذملّٕوقمعّ٤ماظّٓؼ.ّ٤م*ماظّٕجممللمطمملظؽمللمملءمؼؽبذملّٕتذملؽبذملّٓقبونمسّ٤مدؼؽملؾملّ٣ماِّولموؼرملّٕسّ٦نمؼبم
تفملظؿملّٟمطؿمملبمظذملؾمل.ّ٣م*مإغؾملّ٣مؼزملضملّٓونمبضملسملؾملّ٣ماظؾضملّٚماآلخّٕموطبؿؽملّ٦نمأغظمللؾملّ٣موؼّٓػؽملّ٦نم
وجّ٦ػؾمل ّ٣مبفملؼّٓؼذملؾمل ّ٣م* مإغؾمل ّ٣مؼشملػمل ّ٠مسػمل ّ٧مأغظمللؾمل ّ٣ماد ّ٣ماًمملرؽني ،مذظ ّ١مِّغؾمل ّ٣مارتغملؾّ٦ام
اٌضملزملؿملمملت موؼّٓسّ٦ن مإغذملؾمل ّ٣مسذملعملالء مػ مذوو م صذملشملذملؽملهملمؼمِّغؾملّ٣مصمملذػملّ٦نم*مإذامعمملتمأحّٓمعؽملؾملّ٣م
احذملّٕضذملّ٦ه مبؽملمملر معؾبذمللؿضملذملّٕة مذات مشلذملؽبنمل .م* مع ّ٤مأوظؽ ّ١مسذملؾّٓة ماظغملّ٦اطنمل ماظّٔؼ ّ٤مطبذملؿذملؽملذملّ٦نم
أغذملظمللؾمل ّ٣مدبذملّٕج مجذملؼملؿمل ّٝمذضملّ٦ب م وبّ٦ابمملت ماظصملالم .م* مع ّ٤مميمملرس مأسؼملمملشل ّ٣مؼزملؾّّ مشرلم
صمملحلمظّٓارمايؿملمملة).مايّ٨ماٌّٖط ّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م( ع ّ٤مؼفملط ّ٢مع ّ٤مرضملمملعؾمل ّ٣مظ ّ٤متّٕى مسؿملؽملممله ماظؽملّ٦ر م* معّ٤مؼؾبذملفمملػذملّٕػّ٣مبمملظزملّٓاضهملمدّ٦فم
ميّ٦تمعّ٦تمملًمثمملغؿملمملً.م*مإنمطّ٢مغمملصّ٦رائّ٨مؼفملطذملّ٢مرضملمملمماًمملرؽنيمدّ٦فمؼضملذملؽبذملّٔؽبقببمسػملّ٧مآالتم
غمملرؼهمل م* مإن مط ّ٢مغمملصّ٦رائ ّ٨متذمللقبّ٦ل مظ ّ٥مغظملل ّ٥مبفملن مؼفملط ّ٢مع ّ٤مرضملمملعؾمل ّ٣مدّ٦ف مؼلعمل ّٛمؼبم
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بذملقّٕاظلّ٦ف ماظغملؾرل .م*مإنمطّ٢مغمملصّ٦رائّ٨مؼذملؽبذملؼملذملّٕقمعّ٤مذّٕؼضملهملمايؿملمملةموؼضملذملؿذملؽبذملؽملذملكبذملّ٠مدؼؽملمملم
خمملرؽمملً ،موط ّ٢مع ّ٤مؼذملؽبذملّٕتذملؽبذملّٓ مس ّ٤مدؾؿمل ّ٢مايؿملمملة موؼلػمل ّ١مرّٕؼذمل ّ٠ماظصملػملؼملمملت ،مظ ّ٥مطّٔظ ّ١مدّ٦فم
ؼغملّ٦ن مػّٔا ماٌزملرل م* موظ ّ٤مؼؽملف ّ٦مع ّ٤ماظؽملمملر مأو مع ّ٤ماظصملالممطّ٢معّ٤مطمملنمضّٓماضذلفماظّٕذؼػملهملم
اظغملدلى.موعّ٤معذملؽبذملّٕؽبقؽبمعّ٤مذّٕؼضملهملمربذملقب.ّ٥م*مؼمملمأؼذملؾملمملماظغملمملعػملّ٦نمواٌذملقملعؽملّ٦نمالمتذملقؿملّٓونمسّ٤م
ذّٕؼضملؿغمل ّ٣موال متذملقؾقبّ٦ا ماإلث ّ٣مواظؾمملر ّ٢م• ماظعملؿ ّ٢م• ماظّٖغممل مع ّ٤ماظغملؾمملئّٕ ماٌقملدؼهمل مإظب ماظؽملمملر م•م
اظلّٕضهمل م• ماظغملّٔب ،مذؾملمملدة ماظّٖور ،مخؿملمملغهملماِّعمملغهملمواظضملؾملّٓ،مايلّٓ،ماظؽملؼملؿملؼملهمل،ماظطملؿملؾهمل،م
اظؿقّٓث مواإلخؾمملر مبمملظزملّٓضمملت ماٌُضملشملمملة ،ماظعملل ّ٣ماظؾمملر ّ٢م• مسؾمملدة ماظرملؾملّ٦ات م• ماظرملضملّ٦ذةم
واظلقّٕم•ماًذملؿذملمملنمواظؿطملؿملرلمؼبماًػملعملهمل).مايّ٨ماٌّٖط ّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

 حتوَُ شوة اخلّو( : )1
بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م( وظؿملضملػملؼملّ٦ا مأن ماًؼملّٕة مؼّ٦ض ّٝمذمملربؾملممل مؼب مضؿملّ٦د موأ ضظملمملل ،موتـعمل ّ٢مسػملؿمل ّ٥ماظلالدّ٢م
واِّشالل) .مايّ٨ماٌّٖط ّ٨ممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
( مالترملّٕب موال متلغملّٕ موالتؽملل ّ٧مرب ّ١مؼب مدّٕقبك م) ماي ّ٨ماٌّٖط ّ٨مطؿمملب مطؽملّٖا مربمملم
اظؿملؼملني .م
م
م
(ٔ ) رؾو ْ٣اُقٔوح ك ٢أُ٘لائ٤خ هبٛغ ٓبٗغ،ك ٢ؽ ٖ٤رٞعل اّبهاد ػل٣لح ك ٢اُزٞهاح ٝاالٗغَ٤
ٌُواٛخ اُقٔ و  ٌُٖ،هٝا٣بد ّوثخ ٝاُؾل٣ش ػً٘ٔ ٚبكح ٤ٓٞ٣خ ٓضَ اُقجي رئًل اثبؽزخ ،آب ك٢
االٍالّ ؛كول ؽوّ اُلوٜبء رٔبٓبً اػزٔبكاً ػِ ٠آ٣بد ك ٢اُووإ رو ٍٞاٗ ٚاصْ ًج٤و(اُجووح )ٕٔ2/
ٝاٗ ٚهعٌ ٖٓ ػَٔ اُْ٤طبٕ ٞ٣،هغ اُؼلاٝح ٝاُجـٚبء(:أُبئلح .) 2ٔ- 2ٓ/
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 حتوَ ُ اٌجىبء ػًٍ ادلُذ وٌجٌ اٌَىاك ( : )1
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م (المتؾغملّ٦امعّ٦تمملط،ّ٣موالمتعملؿملؼملّ٦امسػملؿملؾملّ٣ماِّحّٖانم()150مإنمعّ٤معّٖقبقمثؿملمملبّ٥مسػملّ٧معؿملوملمصعملّٓم
دغذملقبلؾملمملمم()151م وعّ٤مضػملّٝمذضملّٕةمسػملّ٧معؿملقبوملمصلرلبّٛمجبؾّ٢ماظصملالممحبؾّ٢مالمؼؾؿملّٓمم()152مطػملؼملمملم
رمملظوملمأسؼملمملرطّ٣مزادتمخشملمملؼمملطّ٣م()153م صالمهّٖغّ٦امسػملّ٧ماظؽملظملّ٦سمإذامصمملرضوملمايؿملمملة،مصؼملّ٤م
ايّٖنمتّ٦ظّٓماِّرواحماظرملّٕؼّٕةم وتلؾّ٠ماظؽملظملّٗمؼبمسّٕوجّ٥موتسملمملؼعملؾملممل مؼبمدارمايلمملبم()154مم
عّ٤مأحنملمعّ٦تمملهمصػملؿملشملػملنملمِّغظمللؾملّ٣ماظّٕغبهملم()155م م وأضؿملؼملّ٦امسػملؿملؾملمملماظزملالةمواظؿلؾؿملّّم()156مم
وأضّٕأواماالبؿؾملمملالت)..مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
( أؼؾملمملماظظملعملّٕاءمواظؾقملدمملءمواٌسملشملؾملّٓونؽبماذػؾّ٦اموابغملّ٦امسػملّ٧مأغظمللغمل،ّ٣مصؼملمملمدعؿّ٣مهؿملّ٦نم
ؼب مػّٔا ماظضملمملٕ مدؿّٖداد مخشملمملؼغمل ّ٣م( )157م مط ّ٢مع ّ٤مصعملّٓمغظمللمملًمالمضبّٖنمسػملؿملؾملممل..مبّ٢مؼظملّٕحم
شلممل،موؼلؾذملقبّّمظّٓؼؾملممل،موبمملظزملالةمؼؿعملّٕبمإظؿملؾملمملم()158م م رّ٦بّ٧مٌّ٤مزلّٝمصـملع..ّ٤مإغّ٥مؼزملضملّٓم
زمملصّٕاً مإظب مبػملّٓ ماظؽملذملقبذملّ٦ر( )159م مػؽب ؾبؾ ّ٦ا ماًؾّٖ مواٌمملء مواٌفملوى مظؾين ماظؾرملّٕ ماٌؿضملؾني،م
وظػملؼملسملشملؾملّٓؼ،ّ٤موطّ٦غّ٦امسمملدظنيموهمملبقبؾّ٦امصمملدضني).مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

 حتوَُ رٍىَش اٌغجُؼخ واألهنبه.

حرعً مدؼوغي ماظصوبؽي ماٌـدائق ماظؿؾقل مواظؿغقط مؼب ما غفور مواظعققن مأوم
بوظؼربمعـفواموطؿومحرعًمرعلماىـٌمواظـػوؼوتمصقفو .م

(ٔ) االطالم لن َحزم الثكاء علً الوُد ،فقذ روٌ عي الٌثٍ هحوذ (ص) أى عُىًه دهعد علً فقذ
تعض اوالدج واحفادج  ،ولكٌح حزم الٌذب وشذج الثكاء ،فقذ روي اتي عوز(:إى الوُد َعذب
تثكاء أهلح علُه).
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اعممل مس ّ٤ماظؿػملّ٦ث م(ال مترملّٓيمطمملظّ٨مورؽملّ٦ؼبمبرلدغمملموالمتّٕعّ٦نمغظملرملؿملكّ٦نمبؽملّ٦را)م(الم
تّٕعّ٨ماظضملّ٦ائّ٠مواظؽملفمملدمملتمؼبماٌمملءماىمملريموالمتّٕعّ٨مغظمللّ١مؼبماظؽملمملر) .م
 حتوَُ اٌغالق (اٌزفوَك الَلٌ) ( : )1
واظشملالقمالؼعملّٝمإالمؼبمزّٕوفمخمملصهملمجّٓا،مزؾملّٕتمؼبماظّ٦ضوملمايمملضّٕ،ماالمؼبمحمملالتم
اظّٖغممل مواظعملؿ ّ٢مواظلّٕضهمل موااليمملد موعممل مشرلػممل .مال مؼّ٦جّٓ مرالقمؼبماظرملّٕؼضملهملماٌؽملّٓائؿملهملموامنمملم
ػفّٕ موسػمل ّ٧مإٌّأه ماٌؾملفّ٦رة مان متؿقفنمل موتؿفؽملنمل ماظّٖواج(وخمملصهمل ماٌشملػملعملمملت) مالدؾمملبم
رعمللؿملهمل موظغملؽملؾمل ّ٣مؼبماظظملذلةماالخرلمزلقّ٦ا مشلمملمبمملظّٖواجموسّ٤مرّٕؼّ٠ماظغملمملػّ٤ماظّٕجّ٢ماظّٓؼّ٤م
بؿمللّ٠معؾملؼملؿّ٥مضشملّٝمعؾملّٕماالرعػملهملمواٌشملػملعملهملمواظظملؿمملةماظضملّٔراءموشرلماظضملّٔراء .م
اظشملالق مػ ّ٦مصلمملضممل مصظمل ّ٨مغ ّٙماظّٖواج مسؽملّٓ ماظعملل ّ٣مؼعملّ٦ل م(ػمملزن مضمملبني ماد ماطؿؿملنملماظّ٨م
ظؿملـػمل ّ٨مصلمملضممل مالٕ ماٌ ّ٨مال مصكؿملومل مبغملرملشمل ّ٨موال مذؽملؿملومل ممبدلي موال مغغملػملؿملومل مغغملال)...م
تّٕعبؿ (ّ٥مػّٔا ماظّٖواج ماٌغملؿّ٦ب مسػمل ّ٧مال مرالق مصؿمل ّ٥مإظب ماالبّٓ ماغممل مٕ مارتّٓ مس ّ٤مضلؼمل ّ٨موالم
اسبّٕفمسّ٤ماضّ٦اظّ٨موٕماشّٓرمبؾملمملمشّٓرا.)...

 حتوَُ اٌوهجنخ و (ػلَ اٌيواط )( : )4
ضبرقب م ماظدؼـ ماظصوبؽل مايـقػ مزواج ماظصوبؽل(ذطّٕ مأو مأغـ )ّ٧مع ّ٤ماظغملمملصّٕ م(بمملظّٓؼّ٤م
اظزملمملبؽ ّ٨مايؽملؿمل ،)ّٟمواٌرملّٕك مب ،ّ٥موبّ٦حّٓاغؿملؿ ،ّ٥مواظّٔي مؼؿكّٔ مذّٕؼغملمملً مٓ مؼب مسؾمملدتّ٥م
وتّ٦حؿملّٓهمودػملشملممل غّ٥مدؾقمملغ،ّ٥مووّٖئهملمتّ٦حؿملّٓه،مطّ٦نمظ ّ٥موظّٓمأومأبمأومأخم(ادؿطملظملّٕمآم
اظضملصملؿمل!...)ّ٣موالمصبّ٦زمظّ٥مذّٕسمملًماظؿّٖوجمبمملٌ ّٕتّٓماٌمملرقمسؽمل،ّ٥موالمبفملبؽملمملئؾملّ٣موالمبؾؽملمملتؾمل.ّ٣مم م
(ٔ) رؾو ْ٣اُطالم ك ٢أُ٘لائ٤خ ًٔ ،ب ك ٢أَُ٤ؾ٤خ ٝ،ثقالف االٍالّ.
(ٕ) رؾ٘ أُ٘لائ٤خ ػِ ٠اُزٌبصو ،ك ول ّٜلد ٌٗجبد ثْو٣خ ًجو ٟكٓ ٢قزِق ٓواؽَ ربه٣قٜب ؽز٠
أٙؾِذ ًٝ،بكد إ ر٘ووٗ ،كـلا اٗغبة االٝالك ٝاُزٌبصو آواً ؽ٣ٞ٤بً ُُ،ْٜنُي إجؼ
االٗغبة ّو ٛكف ٍٞاُغ٘خ ،أ ٝػبُْ اُ٘ٞه.
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بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
( وأعّٕوامأنمإدبّٔقبوامِّغظمللغملّ٣مأزواجمملًمظغملّ٨متضملؼملّٕموتغملدلمبغملّ٣ماظّٓغؿملممل.م*مأؼؾملمملماظضملّٖاّب.م
أؼؿؾملممل ماظضملّٔارى ..م*مأؼؾملمملماظّٕجممللماظضملمملزصّ٦نمسّ٤ماظؽمللمملء*.مػّ٢موضذملؽبظملؿّ٣مسػملّ٧مدمملحّ٢ماظؾقّٕم
ؼّ٦عمملً م؟م*مػّ٢مغصملّٕمتمإظب ماظلؽبؼملّ١مطؿملّٟمؼؽبلؾّّمأزواجمملًم؟.م*مػّ٢مصؽبضملّٓمتمإظب مضظملهملكبماظظملّٕاتم
اظضملصملؿملّ٣م؟م*مػّ٢متفملعػملْذملؿّ٣ماِّذفمملرمواضظملهملمترملّٕبماٌمملءمسػملّ٧مضكبظملمملصّ٥كبموتذملؾبـؼملكبّٕم؟م*مصؼملمملمظغملّ٣مالم
تذملـؼملّٕونؿب م؟ مأصال مغصملّٕمت مإظب ماِّغؾملمملر ماظؿملمملبلهمل مطؿمل ّٟمتّٔب ّ٢ماِّذفمملرمسػملّ٧مذكبشملـملغؾملمملمومتّ٦تم
؟..م*مطّٔظّ١ماظضملّٔارىماظّ٩ئّ٨مالمؼّٔطّٕنمادّ٣مايَ،ّ٨مغظملّ٦دؾملقبّ٤ممتّ٦ت.م*ماظ ِّٕجممللماظّٖاػّٓونم
ؼب ماظؽمللمملءكب ،مواظؽمللمملء ماظّٖاػّٓات مؼب ماظّٕجممللِ ،مطّٔظ ّ١مميّ٦تّ٦ن م* موعؽبزملرلػ ّ٣ماظصملالم معّ٤م
أجلمملدكبػّ٣مطبّٕجّ٦ن)مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م( أؼؾملممل ماآلصظملؿملمملء ماظّٔؼ ّ٤مإصشملظملؿملؿؾمل ّ٣م :مأضؿملؼملّ٦ا مأسّٕادمملً مِّبؽملمملئكبغملُ .ّ٣م* موأضؿملؼملّ٦ا مأسّٕادمملم
ظؾؽملمملتكبغملّ٣ؾب .م* موآعؽملّ٦ا مبّٕبغملُ ..ّ٣مإن ماظضملمملٕؽب مإظب م زوال م* موالمتغملّ٦غّ٦امطمملظّٔؼقبّ٤مؼغملّٕػّ٦نؽبمايؿملمملةم
صؿملؽبضملِّٖصّ٦ن مس ّ٤ماإلنمملبكب مصؿملؾملممل .مأٔكبّٕوا مإن مأردمت مأن متزملؿبضملّٓوا محؿملىمل ماظؽملّ٦ر).مايّ٨ماٌّٖطّ٨مم
طؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

طؼملمملمضبذملقبّٕمماظّٓؼّ٤ماظزملمملبؽّ٨ماظّٖواجمعّ٤مشرلماظزملمملبؽهملم:م م
غوؼقم ممبو مأعرغو مبف مآ معلؾ مازل فموغؾؿعودمسـمعومحرقبعفم:ماظصوبؽيمعؾؿزعقنممبوم
بقـف مآ مدؾقوغفا مصقؿو مأعرػؿ مبف مآ معلؾ مازلفا معـ مسؾوداتموععوعيتامواظصوبؽيم
ممؿـعقنمسـماظؼقومممبومحرعوقبفمآمسؾقفؿاموضدمبقـؿفمغصقصمذرؼعؿـوماظصوبؽقيماظلؿقيم
بقضقحمالمؼؼؾؾماظؿلوؼؾ) .م
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 حتوَُ حنـو ثؼض احلُىأبد واٌغُىه واٌزشلك يف مٌه:

بلدؿمايلماظعظقؿ م
م ((ال متفملطػملّ٦ا ماظّٓم ،موإغمملث مايؿملّ٦ان ،موخمملصهمل ماٌؿملؿهمل موايمملئ ّٚموايؾػمل ّ٧مواظّ٦اظّٓةم
واىمملئ ّٚموال ماٌؿملومل موال ماٌرملّ٦ه موال مايمملع ّ٢موال مإٌّضضملهمل موال ماىمملرج موال ماظغملمملدّٕ ماظّٔيم
ػمملعب ّ٥محؿملّ٦ان معظملذلس مو مال متفملطػملّ٦ا مايؿملّ٦ان ماظدلي .مطػملّ٦ا مايؿملّ٦ان ماِّظؿمل .ّٟمطػملّ٦ام
ايؿملّ٦اغمملتماظيتمتعملؿمملتمعّ٤مٔمملرماِّرض .موطػملّ٦اماِّزلمملكمبمملٌؿملممله.موالمتّٔحبّ٦امإالمبلغملنيم
عّ٤محّٓؼّٓ))مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .م

 حتوَُ اٌنؾـــــــــــــــــــــــــــــــو ( :)1
ػ ّ٦مسؼملػملؿملهمل مذبّّ مايؿملّ٦ان مأو ماظشملرل معّ٤ماظّ٦دجمإظب ماظّ٦دجمحؿّ٧مؼؽملؿؾملّ٨ماظّٓممإظب مآخّٕم
ضشملّٕة.موال م صبّ٦زمذبّّمايؿملّ٦انمظطملرلماالدؿظملمملدةمعّ٤ميؼمل،ّ٥موعّ٤مايؿملّ٦اغمملتماحملػملػملهملمذطّٕم
اظطملؽمل ّ٣ماظزملقؿملّّ مواظشملؿملّ٦رمواظّٓجمملجمسّٓاماظشملؿملّ٦رماىمملرحهمل.متّ٦صّ٨مدؼمملغؿؽملمملمبمملظؽملصملمملصهملماظؿمملعهملم
واالظؿّٖام مبمملظرملّٕوط ماظزملقؿملقهمل ماظالزعهمل مظغمل ّ٨مميؽملّّ ماظزملقهمل مواظضملمملصؿملهمل مطؼملممل مجمملء مؼب مععملشملّٝم
اظّٔبمملحهمل.مواظّٔبّّمؼغملّ٦نمبممليّٓؼّٓ.مؼؿّ٣ماظّٔبّّمؼبماِّؼمملمماالسؿؿملمملدؼهملموؼظملسملّ٢ماظّٔبّّمطّ٢مرأسم
ذؾملّٕ .موايالظ ّ٨م ؼّٔبّّ مظؽملظملل ّ٥موظّ٩خّٕؼ ّ٤مع ّٝمذّٕط مارتّٓاء ماٌالبّٗ ماظّٓؼؽملؿملهمل م(اظّٕدؿهمل)م
واظؿّ٦جّ٥مسبّ٦ماظعملؾػملهملم(اظرملؼملمملل)معّٝمتّٕدؼّٓماظؾّ٦ثهملماآلتؿملهمل:م م
ُوِّٓ ْ
٣و ََٓ ٝب أ ُ ََِّ ٛ
( – ٢ٛ- )1روو٣جب  -أُؾوٓبد مارٜب ك ٢االٍالّ {ؽ َ
ذ ػَ َِ ُْ ٌُْ٤اُْ َْٔ٤زَخ ُ َٝاُْلَّ ُّ ََُٝؾْ ُْ اُْ ِقْ٘ ِي ِ
َ
ُ
َ
٤ؾخ ََٓ ٝب أً ََ اََُّجُغُ –أُبئلح . }ٖ،
هللا ثِ َِٝ ٚاُْ ُْٔ٘ َقِ٘وَخ ُ َٝاُْ َٔ ْٞهَُ ٞمح ُ َٝاُْ ُٔزَ َو ِّكَ٣خ ُ َٝاُ٘ َّ ِط َ
ُِ َـِْ ٤و َّ ِ
 ٍٔٞا :أ ١امًوٝا اٍْ هللا هجَ اُجلء ك ٢اُطؼبّ أ ٝثب ١ػَٔ "،اثْ ٕٜٞ٤ٓٞاك  ٢ٛهث " ٢اُز٢رؼ٘: ٢ثؤٍٔبء اُؾ ٢اُؼظٝ، ْ٤روعٔذ ك ٢اٌُ٘يا هثب:ثبٍْ اُؾ ٢اُؼظٝ، ْ٤رجلأ ثٜب ًَ ٍٞهح
ا ٝثٞصب" ٝ.اُزَٔ٤خ ٖٓ ٍٖ٘ االك٣بٕ أَُب٣ٝخ ،كل ٢االٍالّ :ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُوؽٝ.ْ٤ك٢
أَُ٤ؾ٤خ :ثبٍْ ا٥ة ٝاالثٖ ٝاُوٝػ اُولً.
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بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
مبقثي ماظذبوحيم((بكبرملؼملمملدػؿملّ٨موبكبرملؿبؼملمملمإدمعؽملّٓادػؿملّ٨معؽبّٓخؽبّٕمإظَّْمإؼـمملػؿملّ٢مضَّٕؼؽبّْمػؿملؾكبّ٢م
ؽبخمدخؿملمملمغكبؾملّ٦يمطُػملؼملؽبّ٤مأخؽبّ٢معكبؽملقبّْ مغكبؾملؿملّ٨موغكبؿلقبّ٨موغكبؿؿبعملَؿملمبّ٣مإذؿبؼملمملم
زؼّ٦امعظمل عملّّٓمإظَّْمعؿملؽملؽبكؿبلؽبّْمبكبلؿبّٕ ؽب
إدمػؿملّ٨موذؽملمملمإدمعؽملّٓادػؿملّ٨معؽبّٓؿبخؽبّٕ...مإظَّْ)) .م
ادؿمايلموادؿمعـدادػقلمعذطقرانمسؾقؽمإبـوػقؾمخؾؼؽموػقؾؾمزؼقامأعرهمعـمأجؾؽم
ب .ظقؽُـؿبمعذحبؽمويؽؿؽمروػرفبمطؾمعؽبـؿبم أطؾمعـفمضبقكموؼشػكموؼؿؼققبممرف .م
ثؿمتؾدأمسؿؾقيمهرؼؽماظلؽ مسـدماظقرقلمإظبمعؼطعمعقـكلخمبلرخموسـدماالغؿفوءم
تؾدأ مسؿؾقي ماظؿقؾقؾ معـ مخطقؽي ماظذب  :م غف مأزػؼ مروح ًوامععماظعؾؿ ماغفومربؾؾيموظؽـفم
صبىمسؾقفماالدؿغػورمصقؼقل:م م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
اظؿفؾقؾ م((بكبرملؼملمملدػؿمل ّ٨موبكبرملؿبؼملممل م إد معؽملّٓادػؿمل ّ٨معؽبّٓخؽبّٕ مإظَّ٨ؿب مإغؿبكؽبلومل مإبؽبّٕزال موػؽبػملَػملوملم
ؽبدككبالث ّ٨موتكبعملالثّ٨م
إبؿبؿملؽبّٕدغممل مأَغممل مغؽبكؽبمملدممل مإوعمملرؽبيؿب مػؽبؿملقبمملدممل مإذؿبّٕؾبظّ ّ٨موذؾؿبعملُػمل ّ٨مػؽبشملمملؼ ّ٨موػّ٦ب ّ٨مو ؿب
وذؽبؾمبرملمملثّ٨م(عػملّ٦اذممل)مبؾملؽبؿملؿبػملّ٨مإدمؼمملوؽبرمزؼّ٦امودؿملؼملمملتمػؿمل .))ّ٨م
ادؿ مػقل موادؿ معـدادػقل معذطقران مسؾلمب مذحبً مبوظلؽ موتطفرتمؼبماظرلدغومأغوم
اظذاب موربقبلماظغوصرمحؾمسؾلمبمواشػرمظلماًطوؼومواظذغقبمواظعـراتمواظزالتمبؼقةمؼوورمزؼقام
ودقؿوتمػقل .م
طؿو ماغف مال مصبقز ماظذب مؼبمأؼومماٌؾطيتموسددػوم 36مؼقعوًموالمصبقزمظؾؿرأةماظؼقومم
بعؿؾقي ماظذب ا موال مصبقز ماظذب مؼب ماظؾقؾ مسدا مأؼوم ماظؾـفيا مصوظذب ماظصوبؽل معؿقارثم
بوظـصقص ماظدؼـقي ماٌعؿؿدة معـ ماًوظؼ مجؾ مذلغف موال متقجد مصقف مذوئؾي محقٌ ماظطفورةم
واظـظوصيماظؿوعي .م
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 حتوَُ اٌزٍىّْ:
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م (طّ٢معّ٤موضّٝمؼّٓؼّ٥موضّٓعؿملّ٥مسػملّ٧مايعملؿملعملهملموتّٕاجّٝمسّ٤مضّ٦لماي،ّ٠موتعملمملسّٗمسّ٤م
أداءمعمملمأعّٕمبّ٥مدؿملّٓهممبلّ١ماىؼملّٕمبؿملّٓهموؼؽملرملّٕماظػملؾملنملمبرملظملؿؿمل،ّ٥مؼّٕوّ٨ماٌّ٦تموالمؼؽملمملظّ٥م
وايؿملمملةمالمتعملذلبمعؽملّ٥موالمتؾؿضملّٓمسؽمل،ّ٥مالمميّ٦تموالمؼّٕتّ٦يمعّ٤معزملؿملؾؿّ٥موالمؼؿشملػملّٝمِّثّٕم
اظؽملّ٦ر).مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م
عـماظـوسمعـمؼظفرمظؽامإذامضوبؾؽاماغفمردؼؼؽمايؿقؿموايرؼصمسؾكمعصؾقؿؽام
اظلوسلمؼبمعـػعؿؽمواغفمسدومظعدوكمواغفمحربمسؾقفمعـ ؾؽامغورؾًمظفمحقوةماظشرمصؿغرلم
بؼقظفموتـكدعمبقذوؼؿفمصؿػضلمإظقفمدذلمغػلؽاموتؾقحمظفمبلعركاموهدثفمسـمسدوكام
ومبومتضؿرمظفموتعقىمسؾقفاموعومتدبرمظفامصنذامعومصورضؽمذػىمإظبمسدوكموبوحمظفمبؽؾم
درك مودخقؾي مغػلؽا مورعـ مظف مؼب مسرضؽا موغول معـ مذرصؽا موأزفر مظف ماغف مسدو مظؽم
وحربمسؾق ؽامثؿمضبدثممبومصؽرمصقفموضدرمصقذػىمإظب ما ولموؼؼصمسؾقفمضصصوًمظققشرم
ردره مإؼغوالً مؼب ماظػرضيا موؼشعؾ مؼب ماظؼؾى مغوراً مصقزداد ماظعداءا موتربق ماظشقـوءا موػؽذام
دواظقؽ مب ما صراد مصؿـؾ مػذا معـوصؼا مطذابا مربؿولا مزبودعا مششوشا م وما مذوم
وجف موظلوغ  .م
(وؼ ّ٢مظّٔي مظلمملغني مؼزملّٓر محغملؼملني مؼب مضسملؿملهملمواحّٓة) م (دراذومدؼفقو)مانمعـمؼلعكم
بوإلريحمب مخصؿ معؿعودؼ مصقق مظؽؾمصرؼؼمأحلـمعومضوظفماآلخرمصقفموؼلؽًمسؿوم
ذطر معـ معلووئف موؼعؿذر معـ ماآلخر مسـ مدواسل ماًصوما موأدؾوب ماظعداء محؿك مؼـزعم
اظؽراػقي معـ مغػلقفؿو مغزسوًا موؼزرعماةؾيمؼبمضؾقبفؿومزرسوًامصنذامبوًصؿ مردؼؼونام
واظعدوؼـمإخقانامصفذامغور مأع اموزبؾصمطرؼؿامصؾفمعـماظـوسماظشؽرماىزؼؾموسـدم
آماظـقابماظعظقؿ .م
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 حتوَُ احلنش ثـ(اٌُّني):بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م(ال متقملدواماظؿملؼملنيموالمتطملرلوامضلؼملغمل )ّ٣مايّ٨ماٌّٖطّ٨ممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(إذا متغملػملؼملؿ ّ٣مايعملؿمل عملهمل مصمملظؿّٖعّ٦ا مبؾملممل موال متطملرلوػممل) .ماي ّ٨ماٌّٖط ّ٨مطؿمملب مطؽملّٖا مربمملم
اظؿملؼملني .م

 األهرلاك ػٓ اٌلَبٔخ ادلنلائُخ:بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣

(  )1م

م(سبّ٤مغزملضملذملّٓطّ٣مإظب م جؽملمملتمسّٓنمحنيممتّ٦تّ٦ن..مؼّ٦ممعّ٤مأجلمملدطّ٣مدبّٕجّ٦ن..مإظبم
تػملّ١ماظلضملمملدةمدؿّٔػؾّ٦نم*موؼعملّ٦لمشلّ٣معؽملّٓادمػؿمل:ّ٨ماغصملّٕوا..مأؼّ٤مأغؿّ٣مععملؿملؼملّ٦نم*مأصذملؾملّٔهم
جؽملمملت مسّٓن ماظيت مطؽملؿ ّ٣مبؾملممل متّ٦سّٓون م؟ مػّٔا ماظصملالم ماظّٔي مأغؿ ّ٣مصؿمل ّ٥معّ٦ثعملّ٦ن م؟ مأرواحغملّ٣م
تؾػمل..ّ٧موغظملّ٦دغملّ٣مبمملظضملّٔابمتزملػمل،ّ٧مععملؿملؼملنيمصؿملّ٥مإظب مؼّ٦مماظّٓؼ.ّ٤م*مؼّ٦عؾملمملماِّرض مواظلؼملمملءم
تؿؾملّٓعمملن..موظؿملّٗمظغملّ٣مبؿملؽملؾملؼملمملمعغملمملن،ماظغملّ٦اطنملمتؿلمملضّٛموؼػملظملؾملمملماظّٓخمملن،مواظرملؼملّٗمواظعملؼملّٕم
ؼؿؾضملـّٕان ..مصفملؼ ّ٤متّٔػؾّ٦ن م؟ ..م ب ّ٢ماغؿ ّ٣مؼب ماظصملالم معّ٦ثعملّ٦ن م ،معّ٦تمملً مثمملغؿملمملً ممتّ٦تّ٦ن ،مالم
تؽملشملػملعملّ٦نموالمتزملضملّٓون)).مايّ٨ماٌّٖطّ٨ممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني .

(ٔ) جٕبد ػذْ ٌهب رغُّخ رارهب فٍ اٌزىساح واٌمشآْ  ،وهٍ ٌٍّؤُِٕٓ اٌظبٌذُٓ.
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 اٌنهٍ ػٓ اٌَؾو واٌشؼىمح:
مورد مؼب ماظغملؿمملب ماٌؽملّٓائ ّ٨ماٌعملّٓس م"اظغملؽملّٖ مربممل" معممل مؼظملؿملّٓ ماظؽملؾمل ّ٨مس ّ٤ماظرملضملّ٦دذةم
واظؿؽملفؿمل :ّ٣م(ال متلؿرملرلوا ماظضملّٕاصني مواٌؽملفؼملني مواظلمملحّٕؼ ّ٤مواظغملمملذبني ،مؼب مأعّ٦رطّ٣م
زبمملصهملمأنمؼّٕعّ٨مبغملّ٣مأدّ٦ةمبؾملقملالءمإظبماظصملػملؼملمملت)،مواظصملػملؼملمملتمتضملينمجؾملؽملّ٣مأوماىقؿمل .ّ٣م
بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(واسػملؼملّ٦امأنماظلقّٕةمواٌؽملفؼملذملقبذملنيمؼبماظصملالممضمملبضملّ٦ن..م*صالمتعملزملّٓوػ )ّ٣م
ايّ٨ماٌّٖطّ٨ممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م


اٌنهٍ ػٓ اٌوثب:

وجوءمؼبماظـفلمسـماظربو:م

بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م (المتطملمملظّ٦امبظملّٕضماظظملمملئّٓةمواظّٕبمملماظظملمملحّ٘مخرملؿملهملمأنمؼعملّٝمسػملؿملغملّ٣مايغملّ٣مبمملظؽملظملّ٨مإظبم
اظصملػملؼملمملتماظّٓاعلهمل) مايّ٨ماٌّٖطّ٨ممطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م .م

 -اٌنهٍ ػٓ اٌئب واٌَولخ :

وؼبماظؽملؾملّ٨مسّ٤ماظّٖغمملموإذمملسؿ :ّ٥م

بلّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م (المتضملرملعملّ٦امغلمملءماآلخّٕؼّ٤موالمتعملذلصّ٦اماظّٖغممل،مالمتطملؽملّ٦امشؽملمملءماظلغملرلموالمتّٕضزملّ٦ام
رض ّٙماظطملفّٕ ،مأحّٔروا مأن مؼلؿقّ٦ذ مسػمل ّ٧مضػملّ٦بغمل ّ٣ماظرملؿملشملمملن ماٌؼملػملّ٦ء مبفملحمملبؿمل ّ٢ماظلقّٕم
وأًّاعمواظطملّ٦اؼهمل)ا مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م
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م ذظؽ مأغف مؼلؿطقع مأن مؼؼؾى مغقاؼو ماظصوي ماةؿقدة مإظب مسؽلفوموصبعؾمضؾقبم
اٌمعـ متؿعـر موتؿققل .مػـوك متعوظقؿ مأخرى مهرص مسؾك معلوسدة ماظػؼرل موابـ ماظلؾقؾم
وأسطوءمحؼما جرلم .م

بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(ض:ّ٢ؼمملمسؾمملديم،التّٖغّ٦ا،والتلّٕضّ٦ام،والمتؽملؿؾملغملّ٦امحّٕعمملتماظؽملمملسم) م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم م
 -االٌزياَ ثىؽلا ُٔخ اهلل :وعؽملؾملمملم م

بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
م(المتلؾقّ٦امظػملرملؼملّٗمواظعملؼملّٕماظػملّٔؼّ٤مؼؽملرلانماظضملمملٕ م،المتضملؾّٓواماظرملؼملّٗماظيتمازلؾملمملم
ذمملعّ٘) مايّ٨ماٌّٖطّ٨مطؿمملبمطؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م .م
وؼقملطّٓماظّٓؼّ٤ماٌؽملّٓائّ٨مسػملّ٧محنملماًرلمواظضملؼملّ٢مبّ٥م :م
 حتوَُ رىنُي اٌنهت:مممممممبفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م(التغملؽملّٖوا ماظّٔػنمل مواظظملسملهمل(  ، )1مصمملظّٓغؿملممل مبمملرػملهمل م.وععملؿؽملؿملمملتؾملممل مزائػملهمل) م.اي ّ٨ماٌّٖطّ٧م
اظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملني م
 حتوَُ ِؼبشوح ري اٌيوعخ  :بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣م(اعلغملّ٦ا ماجلمملدطّ٣مسّ٤معضملمملذّٕةمأزواجمشرلط ،ّ٣مصؿػملّ١مػّ٨ماظؽملمملرماحملّٕضهمل)م .م
ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيمم م
هللا كَجَ ِّْ ْوُْٛ
 ٕٝاُ َّنَ َٛ
ُ ِ٘ ٌْ َ٣ ٖ٣ي َ
(ٔ) ْٓبثٜخ ُٔب ٝهك ك ٢اُووإ اٌُو( ْ٣اَُّ ِن َ
ِ َّ َ٤
ت َٝاُْ ِل َّٚخَ ََ ٝال ِ ُ٘٣لوََُٜٗٞب ِكِ ٍَ ٢ج ِ
ثِ َؼ َناةٍ أَُِ ٍ– ْ٤اُزٞثخ)ٖٗ/
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 حتوَُ اٌَغىك ٌغري اهلل :بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م(اعلغملّ٦امرطؾغملّ٣مسّ٤ماظلفّ٦دمظػملرملؿملشملمملنموالصؽملمملمماظّٖؼ)ّٟم.ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم م

 حتوَُ اخلزبْ:مممممممممممممممممممممبفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م(إن ماظّٔؼ ّ٤مؼلفّٓون مِّدوغمملي م( .)1وضبّٕصّ٦ن ماظؽملّٓاء ماالول(  )2مم.ضّٓ مأظظملّ٦ا مشل ّ٣مطؿمملبمملًم
( .)3التغملّ٦غّ٦ا معؽملؾمل،ّ٣والدبؿؿؽملّ٦ا م( )4م.والمتلػملغملّ٦ا مرّٕؼّ٠ماظّٔؼ ّ٤مسػمل ّ٧مطالعؾمل ّ٣مالؼـؾؿّ٦ن) .م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايّ٨ماٌّٖط ّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم م

 حتوَُ ِؼبشوح اٌنَبء اصنبء احلُض:بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(ؼممل مأصظملؿملمملئ ّ٨م.اذا مسمملذّٕمت مغلمملءط ّ٣مصمملشؿلػملّ٦ا ،موتشملؾملّٕوا(  .)5موالتعملّٕبّ٦ا ماظؽمللمملء مؼبم
ايؿمل ّٚمإن مع ّ٤مؼظملضمل ّ٢مذظ ّ١مظ ّ٥مسّٔاب مسصملؿمل ّ٣م( .)6ممواسػملؼملّ٦ا مإن ماالب مؼلفملل مس ّ٤مابؽملمملئ ّ٥محؿّ٧م
ؼؾػملطملّ٦ا ماًمملعلهمل مسرملّٕة مع ّ٤مأسؼملمملرػ ّ٣م( .)7مان مٕمؼضملصملؾملّ٣م،وٕمؼّ٦ضصملؾمل،ّ٣موٕمؼضملػملؼملؾملّ٣ماظزملالةم
(ٔ) أكٗٝب :١أ" ٝأك ،" ٕٝرؼ٘ ٢اَُ٤ل ،أُجغَ ٝ،هل اِٛن االٍْ – أً ٝ
ال  -كٍٞ ٢ه٣ب؛ُِ٤لع ثلٍ اٍْ ًج٤و
ا ُٜٚ٥اٌُ٘ؼبٗ٤خ اٝ،َ٣ك ٢اُؼٖو اَُِٜ٘ز، ٢ا٤ٙلذ اُ٤خ الؽوذ اُزنً٤و اُٗٞ٤بٗ٤خ ٝ،إجؼ "اكٌ٤ٗٝ
"ُٔٝ،ب افن ٙاُؼجواُٗٝ، ٕٞ٤لظ ٙٞثل٣الً الُٜٞ٣ ْٜٜح أُولً ً،بٕ اكٗٝبٝ ١هل ٝهكد ك ٢اُزٞهاح ((أٜ٣ب
اُوة أكٗٝب ١اٗي ػظ٤ّٜ ْ٤و ثغجوٝري ٝال ٣و ٟٞػِ٤ي أؽل ٜٞ٣-ك٣ذ ًٝ )) ٔٙ:ٔٙنُي كٍ( ٢لو
اُزٌ٘ٛ .) 1ٝ ٕ:ٔ٘/ ٖ٣ٞب اكٗٝب٣ ١وٖل ث ٚاُ ٚاُٜٞ٤ك ُٔب ٣زجؼٜب ٖٓ ؽل٣ش ػٖ رؾو٣ق ٝارقبم اٌُزبة،
ٝاُؾ٘ ػزِ ٠ػلّ االفززبٕ ٓضِ. ْٜ
ُ
ً
ْ
َّ
َ
اض ِؼهِ) (اَُ٘بء)ٗٙ/
َٓ هَب ُدوا َُ َذ ِّشف َ
(ٕ) ٣و ٍٞاُ٘ٔ ػٖ اُٜٞ٤ك ٓب هبُ ٚاُووإٓ رٔبٓب ( ِِّ َٓ اٌ ِز َ
ىْ اٌىٍِ َُ َػٓ َِّ َى ِ
(ٖ )اٌُزبة ٣:وٖل ث ٚاُزٞهاح
(ٗ) إ ػلّ االفززبٕ ألٔ٣بٗ ْٜثؤٕ هللا فِن االَٗبٕ ػِ٤ٛ ٠ئز، ٚكً ٜٞبَٓ ٝ،ثبُزبُ ٢؛كال ٣غٞى االٗزوبٓ
ٖٓ اُغَْ اُجْو ، ١أرًْٔ ٚ٣ٞبُٛٝ ، ٚنا ٓب أ٣لر ْٜث ٚأَُ٤ؾ٤خ ٝ،فبُل ْٜث ٚاالٍالّ ٝاُٜٞ٤ك٣خ

(٘) رؾوٓ ْ٣ؼبّوح اَُ٘بء ك ٢اُؾٔٓ ٘٤بصِخ – رٔبٓب – ُٔب ك ٢االٍالّ (:كَ ْ
بء كِ٢
بػزَ ِيُُٞا اُِّ٘ ََ َ
َ َٝ ،٘٤ال رَوْ َوث َُ َّٖ ُ ٛٞؽز َّ َٰ٣ ٠طُْ ٜوْ َٕ –اُجووح )ٕٕٕ/
اُْ َٔ ِؾ ِ
( )ٙأُ٘لائ٤خ رؾلك ٍ٘بً ٓؾلكح ،ثٔ٘٤ب َٓئ٤ُٝخ األة ػٖ أث٘بئ ٚك ٢االٍالّ ؽز ٍٖ ٠اُجِٞؽ كٕٝ
رؾل٣ل ٍٖ.
ّ
ً
ً
( )2االؿزَبٍ ٘ٛ -ب – كوٗ ٓٔبرضَ رٔبٓب ُٔب ك ٢االٍالّ ٝ { :إ ً٘زْ ع٘جب كبٜٛوٝا –أُبئلح}ٙ/
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ؼب معّ٦اسؿملّٓػممل ،موٕ مؼلرلػ ّ٣مؼب مدروب ماظغملرملشملممل مواالميمملن م،صضملػملؿملّ٥موزرمأخشملمملئؾملّ٣موعمملمؼظملضملػملّ٦نم
.اعمملمبضملّٓ مػّٔا مصؾملّ٣مس ّ٤ماسؼملمملشل ّ٣مؼلفملظّ٦ن.ممممايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيمم م

 حتوَُ ريوَظ ادلوؤح ادلنلائُخ ٌغري ٍِزهُ:بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
إن ماظّٔؼ ّ٤مؼّٖوجّ٦ن مبؽملمملتؾمل ّ٣مع ّ٤مأبؽملمملء ماظغملمملصّٕؼ.)1 (ّ٤ممواٌرملّٕطني موسؾّٓه ماالوثمملن ماوظؽّ١م
بلؿملمملطماظؽملمملر مصبػملّٓون م.ؼضملّٔبّ٦نمبمملظؽملمملرماآلطػملهمل مواظدلد موايّٕؼ ّ٠موؼبماظصملالم مضبرملّٕون( )2م .م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيمم م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
(ٔ) ًٔب ك ٢أُ٘لائ٤خ ،كول ّلك االٍالّ ػِ ٠ه٤ٚخ اُْوى ثبهلل ٝ،ر٘بُٝزٜب آ٣بد هوآٗ٤خ ًض٤وح ٜٓ٘ب
ٰ
بهلل كَوَ ِل اكْزَ َو ٰ ٟاِصْ ًٔب
هللا َال ْ َ٣ـلِ ُو إَٔ َ ْْ ُ ٣وىَ ِث ِْ َ٣َٝ ٚـلِ ُو َٓب كَُ َٕٝمُِيَ ُِ َٖٔ َْ َ٣ب ُء ۚ َِ ْْ ُ ٣ َٖٓ ٝو ْى ِث َّ ِ
(اِ َّٕ َّ َ
ٔ٤ب -اَُ٘بء)ٗ1/
ػَ ِظ ً
(ٕ) رؾوّ أُ٘لائ٤خ ري٣ٝظ ث٘برٜب ألرجبع االك٣بٕ االفوٟ
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الهتاب األٔه :دزٔع حيٗ ٜدزاغا اد ّٖٗا
أبؽملمملئ ،ّ٨ماحّٔروا ،مال متؿضملمملرّ٦ا ماظّٕبممل ،موصمملئّٓ ماظّٕبممل ،مصكملن مصضملػملؿ ّ٣مػّٔا مصلؿعملؿملؼملّ٦ن مؼبم
جؾّ٢ماظصملالم.مأبؽملمملئ،ّ٨ماحّٔروا،مالمتلفّٓوامظػملرملؿمل شملمملن،مواًِّغمملم،مواظؿؼملمملثؿملّ٢مؼبمػّٔاماظضملمملٕ.م
عّٔغنملفبمعؽبّ٤مؼظملضملّ٢مذظ،ّ١موالمؼزملّ٢مإظبمدارماظغملؼملمملل .م
أبؽملمملئ ّ٨ماغؿؾؾملّ٦ا ،مإذا مرُػملؾؿ ّ٣مظػملرملؾملمملدة ،مصال مترملؾملّٓوا مزوراً .مصؼملّ٤مذؾملّٓمزوراًمدؿملؾبّٓانم
أعمملممايّ٨ماظضملصملؿملّ٣ماظّٔيمضبمملدنملماىؼملؿملّٝمطالًمسػملّ٧مضّٓرمأسؼملمملظ .ّ٥م
أبؽملمملئ،ّ٨ماغؿؾؾملّ٦ا،مووؽملؾّ٦امطّ٢معمملمؼـرلمصؿملغملّ٣ماظغملُّٕهمضّٓمأصّٓضمملئغمل...ّ٣مالمتصملؽملّ٦غمملمأنم
اظضملمملٕماظّٔيمدؿّٔػؾّ٦نمإظؿملّ٥مضمملئّ٣مظػملكالص،موإمنمملمظػملؼملقمملطؼملهملموايلمملب...مصغملّ٢مؼّ٦مٍمميّٕم
تّٓون مصؿمل ّ٥مايلؽملمملت ،مواظلؿملؽمملت مصرلتعمل ّ٨مصمملحنمل مايلؽملمملت ،مأعممل مصمملحنمل ماظلؿملؽمملتم
صؿملؽملؿصملّٕهماظضملعملمملب .م
وؼّ٢فب مظػملظملمملرغ ماظّٔي مؼعمل ّٟمسمملرؼمملً مأعمملم مبؿملومل مايلمملب ..موؼّ٢فب مٌ ّ٤مؼؾبّٕزق موال مؼؾملنمل،م
صلؿملؾعملّ٧مبمملحـمملًمدونمجّٓوى،مودؿملّٓصضملّ٥ماظغملَّٔؽببهملمظؿملػملعملّ٧مؼبماظؽملمملرماٌرملؿضملػملهمل.اي ّ٨ماٌّٖط ّ٨م م

بفملدّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
ؼبمأعمملدؿملّ٥مؼضملُّٜمضبؿملّ٧موؼعملّ٦ل :م
إخّ٦اغ،ّ٨ماحّٔروا،مواحّٕصّ٦امؼمملمأحؾمملئ...ّ٨ماحّٔرواماظغملؼملمملئّ٤ماظيتمتسملضملؾملمملماظؽمللمملء،م
صمملغؾملمملمتصملّ٢مبمملضؿملهملً،مطؼملمملمطمملغوملمعؽملّٔمآالفماظلؽملني...مإٌّأةماظؽملفلهمل،مشرلماظّٖاػّٓةمؼؾؿػملضملؾملمملم
جؾّ٢ماظصملالم،موظّ٤متضملدلمحبّٕماظّٖوالماظضملصملؿمل .ّ٣م
إٌّأة مذات ماظؽملفّٗ ،متػملّٓ مأبؽملمملءاً معّ٦ت ،ّ٧مؼغملّ٦غّ٦ن مظضملؽملهمل مه ّ٢مسػملؿملؾملممل مؼب ماظلؼملمملءم
واِّرض.مصمملٌؿملمملهمإذامأ تلكوملمواِّدّٕارماًظملؿملهملمإذاماصؿسملقومل،مدؿّٖلموتؿلّٕبّ٢مبمملظضملمملر .م
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 اٌغّبشــــــــــــــخ:إذا مضّٕبؿ ّ٣مزوجمملتغمل ،ّ٣متشملؾملّٕ وا مبمملٌمملء ،مادغملؾّ٦ه مصّ٦ضغمل ،ّ٣مواشؿلػملّ٦ا مجؿملّٓاً مصػمل ّ٦مبعملؿملوملم
ذضملّٕةمواحّٓةمشرلمرمملػّٕة،مظّ٤متؿشملؾملّٕوا .م
اظطؿوذيامػلماالرمتوسمأوماظغطسمؼبماظرلدغومظؾؿوءمايلموػلماجراءمدؼ ماظغوؼيم
عـف متطفرل ماىلد معـ ماالردان ماظعوظؼي مصقفمػذامأوالًمأعومثوغقوًمػقماظشعقرمبـعؿيماظطفورةم
اظروحقيمموػلماظ ؿكؾصمعـماالصؽورماظظيعقيمممماثـوءماظعزظيماظطؼلقيماٌمضؿفماظ متـؿوبم
اظشكصمؼبمطـرلممعـما جراءاتمطؾؿسماظعرود مؼبماؼومماظصقرثوماوماٌرأةماظقاظدةمخيلم
ذفر ماظقالدة مأو مٌس ماظشكص ماظذي مذورك مؼب مغبؾ مغعشماٌؿقؼبموطذظؽمبعدماظعقدةمعـم
اٌؼدلة مأو مٌس معوػق مشرل مروػر مطذظؽ مسـد م ماجراء مأي مصعوظقيمتقظدمسزظيمعمضؿفمطؿفوععم
اظزوج معع مبعضفؿو ماظؾعض ما خرمأومسـدماالدؿقيممطذظؽماٌرأةميظيمابؿداءماظطؿٌم
وبعدماغؿفوئفمػذامبوالضوصيمإظب مطؾمذظؽمؼػضؾماٌـدائققنماجراءماظطؿوذيمسـدماظعقدةمعـم
اًورج مإظب م اظؾقً مبعد ماغفو ماسؿوشلؿ ماظققعقي مطذظؽ مضؾؾ ماظصؾوشي مأو مأي مرؼس مصبرؼيم
طوظذبوحي ماو مضؾؾ مارتداء ماظؾؾوس ماظدؼ مإظب م آخرها مإجراء ماظطؿوذي مؼؿؿ مبغطس ماىلؿم
بصقرة مطوعؾي مؼب ماٌوء ماىوري موضراءة مبقثي ماظطؿوذي موػل م( مبشؿقفقن مإد مػقل مربل ماغوم
لاٌؾقاذي] مارؾقـو ممبصؾؾبؿقبو مإذ مبفرام مربو مبر مروربل معصؾؿمبلؿب متـوزريؿب موتلؼؿب مظرؼش مإسلَدؿبم
عـدادػقلمعدخرمإظل)م(بلدؿ م ايلماظعظقؿمإنمبماٌقاذومعصؾقملمبصؾوشيممبفراممبـمايقوةم
اظعظؿكمرؾوش مهرد موترتؼلمإظبماظعؾقوءمادؿمػقلموادؿمعـدادػقلمعـطققمسؾَلؿب)م .م
إنمبمطـقزغوماٌـدائقيمتمطدمطـرلاًمؼبمعؿقغفومسؾكماظطؿوذيمواػؿقؿفومصػلمعؿقنمطؿوبم
ادرذومإدمؼفقومؼعظ م غؾقـومؼفقومؼفوغوماٌـدائق مبؼقظف(ماذامششقؿؿممزوجوتؽؿمصؿطفروامبوٌوءم
واشؿلؾقامجقداًمبدءاًمعـمضؿيمرؤودؽؿمصؾقمبؼقًمذعرةمواحدةمٕمميللفوماٌوءمصؾـمتؿطفروا)م
طون مأبوؤغو مؼب ماظلوبؼ مؼذػؾقن مإظب م اظرلدغو مؼب ماظصؾوح ماظؾوطر موؼطؿشقا ماغػلفؿ مبـيثم
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شطلوتموضراءةمبقثيماظطؿوذ يمؼبمطؾمشطليمطؿومأنمبماظؽـرلمعـماٌـدائق ممالؼطقؼمانمؼؾؼكم
شرلمروػراًمإظب م اظصؾوحماظؾوطرمموالغفمالؼلؿطقعمماظطؿوذيمؼبماظؾقؾم غفمربذورمدؼـقوًمظذام
ؼطؿشمؼبمعوءمؼعدهمشلذاماظغرضمأعوماذاممطونماٌوءمبورداًمجداًمؼبماؼومماظشؿوءماظؼورريمصؽونم
آبوؤغوما وظقنمؼلؿعؿؾقنمم اٌوءماٌكزونمؼبماٌلكـيموػلماغوءمسبودلمذومصقػيمضقؼيمورضؾيم
رقؼؾيموعؿؿقجفمعـماجؾمانمطبرجماٌوءمبعدمدؽؾفمعـفومعـؿشراًموعؿقذبوًمحبقٌمعلوحيم
اودع ممتأل مبوٌوء موتذلك مهً ماذعي ماظشؿس مطل مؼلكـ ماٌوء معـ ماجؾماظطؿوذيمؼبماؼومم
اظشؿوءماظؼورريم نمبمععدنماظـقوسمػقماصضؾمععدنمعقرؾمظؾقرارةمبعدماظػضيمبوالضوصيمإظبم
ذظؽ مصفق مميؿص مايرارة ماآلتقي معـ ماظشؿس موؼلكـ ماٌوء مدون مأن متؿلرب مايرارة مإالم
بصقرة مبطقؽي مجداً مػذه ماٌقزة معؼؿصرة مصؼط مسؾك مععدن ماظـقوس مأعو مؼب ماظقضً مايوضرم
صؿعظؿماٌـدائق مؼلؿعؿؾقنمعوءماإلدوظيمأيمهًماظدوشمؼبماظطؿوذيمواؼضوًمؼب ماظرذوعيمام
غوػقؽ مسـ ماالحقاض ماٌعدة مشلذا ماظغرض مصؼد مطـر مادؿعؿوشلو مبلؾى متؾقث معقوه ماالغفورم
بوٌقاد ماظؽقؿقووؼي مواظػضيت ماٌطروحي معـ مضؾؾ ماٌصوغع مواٌعوعؾ مواٌقوه ماظـؼقؾي مطؿو مأنم
ايؽقعوتمهذرمعـمادؿعؿولماالغفورمظؽقغفومشرلمروييمظألدؿعؿولماظؾشريمبغقيماظقضوؼيم
النمب م االروبي مبوالعراض مؼؽؾػ ماظدوظي معؾوظغ مضكؿي مجداً معع مطؾ مذظؽ مؼؾؼك معوء ماظـفرم
اىوري مػق ماٌػضؾ مالجراء ماظطؼقس ماٌـدائقيمطوظصؾوشيم نمبماالحقاضمدرسيمجرؼونماٌوءم
صقفومشرلمطوصقيمظؽلمؼشعرماٌصطؾغمجبرؼوغفوموضدمتؽقنمػلمظؽـرمضررمعـماالغفورماٌؾقثيم
بلؾى ماظعدوى مواظؿؾقل مخو ري ماذا مطون معصدر معوء مايقض مػق مخزان مؼؿدصؼ معـف ماٌوءم
بقادطي معضكي مثؿ مؼعقد مإظب ماًزان موؼؾؼك ماظؼؾقل مظؽؾ مػذه مايوالتمراجعمإظب معػوػقؿم
االذكوص موضؾقشلؿ مبوظقاضع ماٌؾؿقس مظذظؽ متؾؼك ماالبور مواظعققن ماظل مؼؿدصؼ معـفو ماٌوءم
بودؿؿرار ماو مآبور ماٌقوه ماظؾورـقي مبعد مصقص مريحقؿفو مودقؾفو مبقادطي معضكوت مإظبم
احقاضمذبفزةمشلذاماظغرضمػلماالرؾ موالمشؾورمسؾقفو .م
م م
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الٍص السابع ٔالطتُٕ:
وصمملؼمملماٌالكمآلدم

( )1

م

بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
ؼمملمآدممالمتؽملضملّٗ...مالمتطملّٟؾب،موالمتؽملّٗؽب،مإنمربّ١مؼّ٦صؿمل :ّ١م
المتغملّ٤مأبؽملمملًمشلّٔهماظّٓغؿملمملماظّٖائػملهمل،موالمتّٕتغملنملمإٔمملًمسػملّ٧ماِّرض .م
ال متضملرمل ّ٠ماظذلف ..مال متؿعملمملسّٗ مس ّ٤مأداء ماظشملعملّ٦س ..مال متػملؾملىمل موراء ماٌصملمملػّٕم
اًمملدسهمل..مابؿضملّٓمسّ٤ماظظملمملتؽملمملتماظلمملضشملمملت،مواػفّٕماِّحالمماظغملمملذبهمل .م
ال متعملّٕب ماًؼملّٕ ،موال متغمل ّ٤مذّٕػمملً ،موظؿملغمل ّ٤مرب ّ١محمملضّٕاً مؼب مذػؽمل ،ّ١موضػملؾ ّ١مأثؽملمملءم
اظغملالممواظزملؼملومل..مؼبماظعملؿملمملممواظعملضملّ٦د..موسؽملّٓماظّٔػمملبمواجملّ٨ء .م
ؼمملمآدم ...م
طّ٤مؼعملصملمملً م عؽملؿؾؾملمملًمؼبمػّٔاماظضملمملٕ،مصمملنماإلرادةمواإلصّٕارمالمميغملّ٤مأنمتػملؼمللؾملمملمبؿملّٓك..م
زائػملهملمأطمملظؿملّ٢ماظّ٦رد،مطفملغؾملمملمٕمتغمل .ّ٤م
ؼمملمآدم ...م
عؽبّ٤مؼلّٕقمؼعملؾّٝمؼبمجؾّ٢ماظصملالم م
عؽبّ٤مؼّٖنِمؼغملّ٤مجّٖاؤهماظؽملمملر م
عؽبّ٤مؼطملّ٘مزوجهملمصّٓؼعمل،ّ٥مؼؾبػملّ٠ؽبمؼبماظؽملمملرماٌّ٦ضّٓةمحؿّ٧متّٖػّ٠مروح ّ٥م
عؽبّ٤مؼسملمملجّٝمأرعػملهملمؼؽملؾّٔمؼبمجؾّ٢ماظصملالم م
عؽبّ٤ؿبمطبؿِّ٢مبضملّٕوسمشرله،مصمملىقؿملّ٣معفملواه م
عؽبّ٤ؿبمؼؾملفّٕمزوجؿّ٥موؼؿّٖوجمأخّٕى،مؼؾبضملّٔبمؼبمعلؿّ٦دسمملتماظؽملمملر م
(ٔ) صحف يحيى /الكتاب األول :دروس يحيى دراشا اد يهيا ك٘ٓ .نه اُؾب٣ي.ٕٓٔ2 ،ٔٛ ،
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إٌّأةماظيتمتّٖغّ٨متزملؾّّموضّ٦داًمظؽملمملرماِّصّٕان،موالمتّٕغّ٦امسؿملؽملمملػمملمظؾؿملوملماظغملؼملمملل م
عؽبّ٤مذػنملمعّٝمزاغؿملهمل،موبّٔرمصؿملؾملمملمبّٔورماًشملؿملؽهمل،مؼؾبضملّٔقببموإؼمملػمملمسّٔابمملًمذّٓؼّٓاً م
عؽبّ٤مضّٕؾببمزوجؿّ٥موٕمتؽمل صملّٟمبضملّٓمعّ٤منّٗمايؿمل،ّٚمؼؾبقفنملمؼبمشؼملمملعهملماظصملالم م
عؽبّ٤مؼؿضملمملطَماظّٕبممل،موصّ٦ائّٓهمعّ٤مذػنمللبموصسملهمللب،مؼؾبؽملؾّٔمؼبمجؾّ٢ماظصملالم م
عؽب ّ٤مؼضملرمل ّ٠ماظّٔػنمل مواظظملسملهمل مواظذلف ،موضبمملول مايزملّ٦ل مسػملؿملؾملممل ،مدون مأن مؼؽملسملّّم
سّٕضمملً،مميوملمعّٕتني( ،)1موؼظملؽملّ٧مإظبماِّبّٓ .م
عؽب ّ٤مؼسمل ّٝمؼّٓه مسػمل ّ٧مايعملؿملعملهمل ،موؼذلاج ّٝمس ّ٤مضّ٦ل ماي،ّ٠متؿعملّٓماظؽملمملرمسػملّ٧مذظملؿؿمل،ّ٥م
وؼعملؾّٚمسػملّ٧ماىؼملّٕمبؿملّٓؼ.ّ٥مؼشملػملنملماٌّ٦تمصالمؼؽملػمل .ّ٥م
عؽب ّ٤ماتؾ ّٝماظلقّٕة مواٌؽملفؼملني مواظّٓجمملظني موآع ّ٤مبؾمل ،ّ٣مؼضملّٔقبب مؼب مأحّ٦اضٍ معّ٤م
اظّٖعؾملّٕؼّٕ .م
ؼمملمآدم ...م
عؽب ّ٤متػملّ٦قبن موأزؾملّٕ مشرل محعملؿملعملؿ ،ّ٥مؼؾبغملل ّ٧مبّٕداءلب مأدّ٦د ،موؼؽملؿضمل ّ٢مغضملالً مع ّ٤معبّٕ،م
وؼغملّ٦نماظصملالممضمملئؼملمملًمعّ٤مأعمملعّ٥موعّ٤مخػملظمل،ّ٥موؼؾب ذلكمؼبماٌشملّٕاثّ٨محؿّ٧متّٖػّ٠مروح .ّ٥م
ظغملّ٣مهّٓثؽملممل،موأوضقؽملممل،مصالمتضملؼملػملّ٦امدّ٦ءاً،موالمتؽملقّٓروامإظبمعؾملمملويماظصملالم .م
وايّ٨ماٌّٖط ّ٨م
م
م
(ٔ) أُٞد ٓوربٕ :أُٞد األٝ ٍٝكن ا ُٔ٘لائ٤خٞٓ ٞٛ ،د اُ٘بً ًِ ٌٕٞ٣ٝ ،ْٜػ٘ل ٓلبههخ اُوٝػ
ٝاُ٘لٌ ُِغَل األه .٢ ٙأٓب أُٞد اُضبٗ ،٢ك ٜٞاٗلٖبٍ اُوٝػ ػٖ اُ٘لٌ (اُْ٘ٔضب) كبُوٝػ
 ٢ٛهٞح اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ ،ثٔ٘٤ب اُ٘لٌ أكاح اُؾ٤بح ثؼل أُٞدٝ ،ػ٘لٓب رـبكه اُ٘لٌ ٝاُوٝػ
اُغَل٣ ،جو ٠االرؾبك هبئٔبً ثٜٔ٘٤ب ػ٘ل أُئٓ٘ ،ٖ٤ثٔ٘٤ب ر٘لَٖ اُوٝػ ػٖ اُ٘لٌ ػ٘ل ؿ٤و
أُئٓ٘ ٖ٤أ ٝاُقبٛئ ٞٛٝ ،ٖ٤أُٞد اُضبٗ.٢
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ادلبحج اخلبيض ػشز
يزاطٍى طمىص انىفبة ػند انصببئت ادلندائٍت

اوال ِ :واٍُُ ادلىد:
سؽملّٓعممل متصملؾملّٕ مسالعمملت ماٌّ٦ت مسػمل ّ٧ماظرملك ّٙماحملؿسملّٕ متؾّٓأ مإٌّادؿملّ٣ماظّٓؼؽملؿملهمل،موػّ٨م
بفملن مؼطملل ّ٢ماظرملك ّٙماحملؿسملّٕ مبمملٌمملء ماىمملري ،مث ّ٣مؼػملؾّٗ ماظغملظمل ّ٤م"ضؼملمملذ "ّ٨م مو"االطػملؿملػملهمل"م
وػ ّ٨مع ّ٤ماآلس موتّٕعّٖ مإظب ماظؽملّ٦ر .موتؿ ّ٣متػمل ّ١ماالجّٕاءات مضؾّ٢مانمتظملمملرقماظؽملظملّٗم"غرملؼملـممل"م
اىلّٓمالنماظؽملرملؼملـمملمطؼملمملمأتوملمعّ٤مظّٓنماًمملظ،ّ٠مأومبؿملوملمايؿملمملة،مغصملؿملظملهملمرمملػّٕةمصبنملمأنم
دبّٕجمغصملؿملظملهملمرمملػّٕهمأؼسملمملًمطّ٨متزملضملّٓمإظبمسّ٦إماظؽملّ٦ر .م
سؽملّٓعمملمؼػملظملّٜماحملؿسملّٕمأغظملمملدّ٥ماِّخرلة،موبضملّٓماظؿفملطّٓمبفملنماحملؿسملّٕمظؾّ٧مغّٓاءمرب:ّ٥م
تشملؾّ٠مأجظملمملغّ٥مسػملّ٧مبضملسملؾملمملمإنمطمملغوملمعظملؿّ٦حهمل،موؼطملشملّ٨مبطملشملمملءمغصملؿملّٟمعّ٤مضؼملهملمرادّ٥مإظبم
أػب ّٙمضّٓعؿمل ،ّ٥موؼلفّ٧مسػملّ٧مصّٕاشمغصملؿملّٟمؼظملزملّ٢مبنيمجـؼملمملغّ٥موصّٕاذّ٥مذّٕذّٟمضشملينم
أومشرلهمظّ٦غّ٥مأبؿمل،ّٚمسػملّ٧مأ نمؼغملّ٦نمعّ٦اجؾملمملًمىؾملهملماظرملؼملمملل.موالمؼّ٦ارىمجـؼملمملغّ٥معـّ٦اهم
اِّخرل مضؾّ٢معّٕورمدؿهملمدمملسمملتمسػملّ٧ماِّضّ٢مظّٕمبمملمتضملّ٦دمإظؿملّ٥مايؿملمملة،مواذامعمملسمملدتماظؿملّ٥م
ايؿملمملةمالمؼلؿضملؼملّ٢مطظملؽملّ٥مظّ٥مأومظطملرلهمعّٕةمأخّٕى .م
بضملّٓ ماظّ٦صمملة مصبنمل مسؼمل ّ٢م"عؽملّٓظـممل" ،ماظيت متلمملسّٓ مغظملّٗ ماٌؿّ٦ؼب مؼب ماظزملضملّ٦د مإظب مسّ٦إم
اظؽملّ٦ر،موتؾعمل ّ٧م ثالثهملمأؼمملممؼبمبؿملوملماٌؿّ٦ؼب،مالنمغرملؼملـمملماٌؿّ٦ؼبمتؾعملّ٧مثالثهملمأؼمملممتذلددمبنيم
اظعملدلمواظّٓار.موبضملّٓمأنمؼّ٦ارىمجـؼملمملنماٌؿّ٦صّ٧ماظذلابمصبنملمخؿّ٣ماظعملدلمبمملظلغملؽملّٓوظّ٥مطّ٨م
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المؼؿضملّٔبماٌؿّ٦صّ٧مؼبماظعملدلمعّ٤مضؾّ٢معالئغملهملماظصملالم،موؼؾعملّ٧ماًؿّ٣مثالثهملمأؼمملمموػّ٨مأعمملغهملم
اِّرض.موؼبماظؿملّ٦مماظـمملظىملمصبنملمازاظهملماًؿّ٣مطّ٨مالمتؾعملّ٧مغظملّٗماٌؿّ٦ؼبمعّٕبّ٦رهملمبمملِّرض .م
وسؽملّٓ مرحؿمل ّ٢مغرملؼملـممل مع ّ٤مػّٔا ماظضملمملٕ مؼضملؼمل ّ٢مشلممل مصّٓضمملت م"ظّ٦صمملغ "ّ٨مٌّٓة م 45مؼّ٦عمملًم
اسؿؾمملراًمعّ٤مؼّ٦مماظّٓص،ّ٤موسؼملّ٢ماظػملّ٦صمملغّ٨مػّٔامؼلمملسّٓػمملمبمملظزملضملّ٦دمإظب مسّ٦إماظؽملّ٦ر،موؼؾضملّٓم
االرواح ماظرملّٕؼّٕه مسؽملؾملممل .موخالل مرحػملؿؾملممل موسؽملّٓ موصّ٦شلممل مإظب مسمملٕ معػملغملممل مابـمملػؿمل ّ٢مؼؿّ٣م
دقملاشلممل:معّ٤مأؼّ٤مأتؿملومل؟موإظب مأؼّ٤مأغوملمذاػؾهمل؟مصذلدمسػملؿملّ٥مغرملؼملـممل:مبفملغؾملمملمأتوملمعّ٤مسمملٕم
اِّرض م "تؿملؾ ،"ّ٢مواغؾملممل مذاػؾهمل مسب ّ٦ماٌغملمملن ماظشملؿملنمل م"طؿملؼملزملممل مرمملبممل" ،مصؿمللفملشلممل معػملغملمملم
ابـمملػؿمل :ّ٢م"اسلّْ موروسلّْ موعزملؾؿّْ موبرلخّٕتّْ" ،م مأي مإزل ّ١مورزل ّ١موتضملؼملؿملّٓكم
وصالتّ١؟ معمملذا مضّٕأت موعمملذا مصضملػملومل؟ م صذلد مسػملؿمل ّ٥مغرملؼملـممل :ماغممل مسؾّٓ معلغملني مجمملء مؼشملػملنملم
اظّٕغبهمل موؼقملدي مردمملظهمل ماظلؼملمملء مدمملجّٓاً مبمملحذلام ،مشلّٔا مأرػملنمل مرغبؿغمل ّ٣موبّٕطؿغملّ٣م
وحّٕادؿغمل .ّ٣مصرلد مسػملؿملؾملممل ماٌالك :مط ّ٢مع ّ٤مؼفملت ّ٨مإظب مػّٔا ماٌغملمملن مدّ٦ف مؼؾبلمملل موضبمملدنمل،م
وبضملّٓػممل مغلؼملّّ مظ ّ٥مبمملظزملضملّ٦د مإظب ماِّعمملط ّ٤ماظشملؿملؾهمل معممل مدام مػ ّ٦مؼلؿملشملّٕ مسػمل ّ٧مأدّٕار مجلؼملّ٥م
اٌمملدي .م
بضملّٓ مذظ ّ١مؼؽملمملدي معػملغملممل مابـمملػؿمل ّ٢مسػمل ّ٧محّٕاس ماٌشملّٕاثممل ،موؼفملت ّ٨ماثؽملمملن مع ّ٤مايّٕاسم
"غمملرّٕي"مبّٖورقمعّ٤ماظّٔػنملمؼفملخّٔانمغرملؼملـمملموؼزملؾطملمملغؾملممل،موؼسملضملمملغؾملمملمؼبمسمملٕمخمملصمإظبمانم
ؼفملتّ٨مدورػمملموؼؽملمملديمسػملؿملؾملمملمظػملّٔػمملبمإظب مسمملٕماواثّٕ.موبضملّٓمذظّ١مؼؿظملعملّٓػمملم 360معالكمضؾّ٢م
انمتزملّ٢مإظب ماٌؿملّٖان،موؼؿظملعملّٓوغؾملممل مسػملّ٧م"ضؼملمملذّ٨موطػملؿملػملهملموطلؾهملمودػؾهمل"،مبضملّٓمذظّ١متّ٦زنم
ؼبماٌؿملّٖان،مصكملذامطمملغوملمغرملؼملـمملمغمملضزملهملماٌالبّٗ -مطفملنمؼؿّ٦صّ٧ماظرملكّٙمبّٓونمعالبّٗمدؼؽملؿملهملم
 م صالمتّ٦زنمغرملؼملـمملمبمملٌؿملّٖان،ممحؿملىملمصبنملمأنمؼضملؼملّ٢مشلمملم"ضؼملمملذ"ّ٨مطمملعّ٢مؼبمأؼمملمماظؾؽملفّ٥مأومأؼمملمماظدلوغمملؼممل،محؿّ٧متلؿػملّ٣ماظؽملرملؼملـمملمػّٔاماظّٕداءماظّ٦ػمملجم"ضؼمل مملذ"ّ٨مصؿزملؾّّمبّٔظّ١مرمملػّٕةم
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غعملؿملهمل مطمملعػملهمل مال مؼؽملعملزملؾملممل مأي مذّ٨ء .مبضملّٓ مذظّ١مؼلؼملّّمشلمملمانمتّ٦زنممبؿملّٖانماواثّٕموتّ٦اصّ٢م
رحػملؿؾملممل م مإظب م سمملٕ ماظؽملّ٦ر ،موتّ٦ض ّٝمؼب ماحّٓى ماظغملظملؿني :ماظغملظمل ّ٥ماِّوظب موػ ّ٨ماظؿملؼملؽمل ّ٧مصؿملؾملمملم
غرملؼملـمملمذؿملؿّ٢مابّ٤مآدم.موؼبماظغملظملّ٥ماظؿمللّٕىمتّ٦ضّٝمغرملؼملـمملماظرملكّٙماٌؿّ٦ص،ّ٧مصمملذامٕمتّٕجّّم
طظملهملمغرملؼملـ مملماٌؿّ٦صّ٧مسػملّ٧مطظملهملمغرملؼملـمملمذؿملؿّ٢متّٕدّ٢مإظب معشملّٕاثهملمظؿؽملممللماظضملعملّ٦بهملماٌظملّٕوضهمل .1م
وبضملّٓمأنمتؽملممللماظؽملرملؼملـمملماظضملعملّ٦بهملماٌشملػملّ٦بهملموتؿكػملّٙمعّ٤مذغؾّ٦بؾملمملمؼفملتّ٨معػملغملمملم"اشلؾرملؾممل"مؼبم
طّ٢مؼّ٦ممأحّٓ،موبّ٦ادشملهملمضّ٦ةمسفالتماظؽملّ٦رمتفملخّٔماظؽملظملّ٦سماظيتمدبػملزملوملمعّ٤مذغّ٦بؾملمملموؼؿّ٣م
إردمملشلممل مإظب م"صّٕات مزؼّ٦ا" محؿملىمل ماظؿضملؼمل ؿملّٓ ماظلؼملمملوي ماظؽملؾملمملئ ،ّ٨موبضملّٓػممل مؼؿ ّ٣ماردمملشلممل مإظبم
سّ٦إ ماظؽملّ٦ر .ماذا مطمملغومل ماظؽملرملؼملـممل مغعملؿملهمل مرمملػّٕة مصمملغؾملممل متزمل ّ٢مإظب معؿملّٖان ماواثّٕ مومبّٓة م45م
ؼّ٦عمملً ،مومتّٕ معضملّٖزة معغملّٕعهمل معّٕور ماظغملّٕام .مبضملّٓ مانمتضملدلماظؽملرملؼملـمملمسمملٕماواثّٕمتّٔػنملمإظبم
سمملٕ مسمملٕ ماظضملؾملّٓ م"عرملّ٦غ ّ٨مطرملشملممل" ،موػّ٦اظضملمملٕ ماًظمل ّ٨مودغملمملغ ّ٥مأحظملمملد مآدم ماًظمل ّ٨م"آدمم
طلؿملممل" ،موضبغملؼمل ّ٥م"عػملغملممل مذؿملرملالم مربممل" .موبضملّٓ مذظ ّ١متؿقّٔ مغرملؼملـممل مع ّٝمغصملرلػممل ماظؽملّ٦راغّ٨م
"دعّ٦ثممل"،مصغملّ٢مإغلمملنمظّ٥مذؾؿملؾملّ٥مؼبمسمملٕم"عرملّ٦غّ٨مطرملشملممل"،موسؽملّٓماهمملدمغرملؼملـمملمعّٝمدعّ٦ثمملم
بؾملّٔا م ماظغمللمملء ماظؽملّ٦راغ ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣مؼؾبضملؽبؾكبّٕػممل م"عػملغملمملماشلؾرملؾممل"مؼبمزورقمغّ٦راغ،ّ٨موتّٔػنملمإظبم
سّ٦إماظؽملّ٦رماظ يتمالمهزملّ٧مظؿملغملّ٦نمػؽملمملكمعلؿعملّٕػمملماظؽملؾملمملئ.ّ٨موتزملضملّٓمبضملّٓمذظّ١مإظب مسّ٦إم
اظؽملّ٦ر مدمملظغملهمل ماضّٕب مرّٕؼ ّ٠محؿملىمل متعملشمل ّٝماظضملّ٦إ ماظلؾضملهمل مؼب م 75مسمملعمملً .موسّ٦إ ماظؽملّ٦رم
الهزمل ّ٧مصؾمل ّ٨مأطـّٕ مع ّ٤م 360000م سمملٕ مع ّ٤ماظؽملّ٦ر ،موتّ٦ض ّٝم"غرملؼملـممل" مؼب ماحّٓى مػّٔهم
اظضملّ٦إمطّ٢محلنملمغصملمملصؿّ٥مواظؿّٖاعّ٥مبفملصّ٦لماظّٓؼّ٤موحلنملمعّٕتؾؿّ٥ماظّٓؼؽملؿملهمل .م
(ٔ) وصْ إٌفظ فٍ اٌّؼزمذاد إٌّذائُخ َّبثً رّبِبً اٌّؼزمذاد اٌّظشَخِ ،غ فبسق واح
هى أْ ِب َىصْ فٍ اٌّؼزمذاد اٌّظشَخ هى اٌمٍت الػزمبدهُ ثأٔه ِشوض االدغبط
واٌزفىُش ،فؼٕذ دغبة اٌّزىفً فٍ اٌؼبٌُ اِخش وبْ اٌّظشَىْ اٌمذِبء َؼزمذوْ ثأْ
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):سـدعو مضبؿضر ماظػرد ماٌـدائل موؼؼذلب مأجؾف مؼطفر مبوٌوء موتؾدل معيبلف ممبيبسم
االحؿضورماًوريمبفامأيماظؽػـما بقضاموػقمأذؾفمبوٌيبسماظدؼـقيم(ردؿف)موظفمأرقلم
تػصقؾ موخقوري مخوري مبفا مورمبو مصبري مػذا مهً مسؾؿ ماةؿضر موبطؾىمعـفمإلميوغفم
بفذهماظطؼقس .م

 -1اٌوٍزخ:

م

رداءمضط مخوظصامؼرعزمإظبمطلوءماظـقرماظذيمؼرتدؼفمدؽونمسوٕما غقارمضؾؾمسوعيم
اٌـدائق مورجول مدؼـفؿا مٕ متؽـ ماظردؿي مظؾودوً مرزلقوً معطؾؼوً مبؾ مطوغًمتؾؾسمصؼطمسـدم
إجراءماظطؼقسماظدؼـقيموخوريمؼبمأؼومماآلحودم نمؼقمما حدمػقمؼقممرؼللمخوظصمػذام
ب وظـلؾي مظرجولماظدؼـمأعوماظعوعيمص رلتدوغفومأثـوءمإجراءماظطؼقسماظدؼـقيمصؼطموميؽـمشلؿم
تلدؼيماظػرائضماظدؼـقيمطوظصيةمؼبمظؾودفؿماظعوديماظذيمؼؽؿـػفماظؾقوضمععمشطوءماظرأسم
احذلاعوًمظعوٕماظـقر .م
- 2ماظـّ٦ب(:اظؼؿقص) (طلقؼو)موؼؽقنمعؼدارهمحلىمرقلماظرجؾمواظشكصماٌرادمادؿعؿوظفم
وؼؽقنمرقلماظؼؿوشمحقاظل(4م) .م
- 3ماظّٓذهمل :م ضطعؿونمرغرلتونمعـمغػسماظؼؿوشمدبوطمعـمخورجماظـقبمؼبمأسؾكماظـوحقيم
اظقؿـك معـ مصؿقي ماظصدر موػل ماٌؽون ماظذي مؼصـع مصقف مرجؾ ماظدؼـ ماظذلعقذام
اظذي مؼرؼد مأن مؼرتؼل مإظب معرتؾي ماظغملؽملّٖا مأبّٕا مضـقـي ماٌشو ماظصغرلة ماٌعؿقظيم
بطرؼؼيمدؼـقيمخوريموتلؿك(اغغملّٕتمملمدخؿملممل) ماظردوظيماظطوػرةمؼقرؾفوماظشكصم
اٌؿقصكمؼبمأثـوءمسروجفمإظبمابوثر .م
- 4ماظرملّٕوال :م أيماظلروالموػقمرقؼؾموسرؼضموعردبلموطبوطمبطرؼؼيمخوري .م
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 - 5ماظؿغملهمل :م وػل ماًقطماظذيمؼشدمصقفماظلروالمإظب ماظؾطـموؼذلكمأحدمررؼبماظؿؽيمدونم
خقوري موظدى ماظشد مصبى مان مؼقضع ماظطرف ماظعروة ماٌكوط مصققماظطرفمشرلم
اظؽرطقذي ماٌكوط موح مربطفؿو مؼؿدظب ماظطرف ماظعروة ماٌكوط مإظب ماىفيم
اظؽرطقذيماظقؿـك .م
- 6ماظضملؼملمملعهملم(بّٕزغعملممل) :موػلمسؾ ورةمسـمضطعيمرقشلومحقاظل(1َ5م)مأوماطـرموتؾػمحقلم
ظرأس موتذلك مإحدى ماظـفوؼؿ معدالة مصقق ماظؽؿػ ما ؼلر موتلؿك مظرجؾ ماظدؼـم
(بـداع ف)محقٌمؼؾػفومحقلمصؿفمػقمأوماييظقيمراصعلماىـوزةموتؾػمإظبمضؿيماظرأسم
وتدس مؼب ماىفي ماظقؿـك معـ ماظعؿوعي مواظغوؼي معـفو معـع متؾقث ما ذقوء ماٌؼدديم
واظطوػرة .م
 - 7ماظؽملزملؿملظملهمل :م وػل مذرؼط مرقؼؾ معـ ماظؼؿوش موصقف محوصي م(عقلرة) متؾؼك مسؾك ماظؽؿػ م
وبوظـلؾيمظرجؾماظدؼـمتؽقنمبـػسمسرضماظؼؿوشمورقشلومحقاظلم(2َ5مم)م
ؼؾػفومرجؾماظدؼـمبطرؼؼيمخوريمسـدمعزاوظيمرؼسماظصؾوشي .م
 - 8ماشلؿملؼملمملغهمل:م وػلمحزاممرقؼبمؼؿلظػمعـم 60م خقطوًموخقطوًمواحداًمؼلؿكماظرأسمؼؾػم
عبقع ماظلؿ مبدورات موشرزات مخوري مصقؽقن ماجملؿقع م( )61مصبى مأنم
تؽقنماشلقؿوغيمععؿقظيمعـماظصقفما بقضمظذطرماظغـؿمايلمصؼط .م
تؾدأمبوظعروةموتـؿفلمبوظؽرطقذيموترعزمأؼضوًمظؾـفرمحقٌماٌـؾعمواٌصىموذدػومظفم
عغزى مدؼ مصعـد مذدػو متؾػ محقل ماًصر مبؾػؿ مترعزانمإظب ماظروحمواظـقشؿـوموسؼدت م
اظعؼدة ما وظب ممتـؾ مدخقل ماظـقشؿـو معـمسوٕماظـقرمإظب ماىلدمصؿؽقنماظعروةمعؿففيمسبقم
ا دػؾ مواظعؼدة ماظـوغقي مترعز مإظب مرحقؾ ماظـػس معـ ماىلد مإظب مسوٕ ماظـقر موسـدػو متؽقنم
اظعروةمعؿففيمسبقما سؾك .م
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م ( غفو متعؿدل مطقرز مضبؿلماظؾقً)...م غفومتعؿدلمرعزماظـقرمواظطفورةممتـعمأػؾم
اظؾقًمعـمأنمؼؼذلصقامذغؾوًمؼش مبوظـػسمؼؼؾؾمعؽو نمرفورتفؿمورفورتفومأيمتؽقنمدؾؾوًمؼبم
غبوؼيمأػؾماظؾقًمعـماظلرور :م
ػـوكمإذورةمشلذا ماظصددمؼبمعؿقن ماظؽـزامربقبومسؾكمظلونمعؾؽومػقؾؾ مزؼقامعقجفوًمسؾكم
آدمماظرجؾما ولمبعدمأنمطونمظؾوسمآدممعـماظـكؾيم((اغفضمؼومآدممجزماظصقفمعـمزفقرم
تؾؽماًرافموأسطفمسؾكمحقاء مزوجؿؽ مطلمتصـعمظؽمظؾودوًمىؿول مجلدك))مغػذمآدممعوم
ادؿقحوه معـ ماٌيك موغلفً محقاء مظف موشلو ماٌيبس مواظقدوئد موا شطقي موعـ مذظؽ ماظقضًم
اغؿشرماظؾؾوسماظصقؼبموالزاظًماشلؿقوغيمتـلٍمعـماظصقفماجملزوز معـماظقرج ماظذطر .م

مػؽملمملكمعػملقعملمملنمؼبماظػملؾمملسماظشملعملّٗماٌؽملّٓائّ٨معؽملؾملممل :مأ  -م اظؿوشي مأي ماظؿوج معـ مايرؼر مأو ماظؼطـ موضبصؾمسؾقفومؼبمأدؾقع(اظؿغملّٕؼّٗ) ماظطراديم
ظقؾؼكمؼلؿعؿؾفوماظعؿرمطؾف .م
ب  -ماظشقم مؼوور م(اًمملمت) م عـ ماظذػى ماًوظص معـؼقش مسؾقفو م(ذقم مؼوور مزؼقا) مبطرؼؼيم
عؼؾقبيمحبقٌمتؽقنمطؿوبؿفمرقققيمسـدماًؿؿ .م
ج  -م اٌرطـو مسصو ماظزؼؿقن ماٌؼدديموضبصؾماظذلعقذامسؾكمػذهما ذقوءماٌفؿيمسـدمتؿقصبفم
طؿؾؽمأرضلمؼبمأؼومماظؿؽرؼسماظطراديماظلؾعيم(خمملمتماٌػملّ١م –ماظزملّ٦ىمملنم –ماظؿمملج) .م
صبى مسؾك مطؾ مبقً معـدائل مأن متؽقن مصقف مسؾك ما ضؾ مردؿيم غفومتعؿدلمطويرزم
اظذيمضبؿلماظؾقًمعـماظشرورموانمايػوزمسؾقفومغظقػيموجوػزةمظيدؿعؿولمعـمواجؾوتم
اٌـدائلماٌكؾصمظدؼـف .م
م
م
م
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اجتــــــــــــــــآ الكـــــــــــــــرب
وتؽقنماظؼؾقرمبوووهماظشؿولمطؿومذطرغومسبقماظؼؾؾيماٌـدائقيموبورتػوعماسؿقوديمسؾكم
ان مؼؽقن موجفف ماثـوء ماظرػسم(اظؾقد)مضؾوظيماظشؿولماؼضوًم..ماعومدصـمرجولماظدؼـمصؾفؿم
رؼقس مخوري مؼب مغقع ماظؽػـ موعرادقؿ مذؼ ماظرػقس موؼدصـ مععف مرقىوغف م(اٌرطـف) موعوم
ؼلؿعؿؾف معـ ماظطؼقس ماظدؼـقي موعـ معؾقؼوت ماخرى م(وسػمل ّ٧مدؾؿمل ّ٢ماٌـمملل مرػملنمل مإٌّحّ٦مم
اظرملؿملّْ مدخؿمل ّ٢ماظضملؿملّٓان مؼب محؿملمملت ّ٥مع ّ٤ماوالده مان مؼّٓص ّ٤مؼب مداره ماظّ٦اضضملهمل مؼب مبطملّٓاد -اظّٓورةم
عؿؾضملمملًمبّٔظّ١ماظرملّٕوطماظّٓؼؽملؿملهملمايعملهملمؼبمدصؽملّ٥موذظّ١مظؿّ٦صّٕمعمملمؼّٕؼّٓمالنماظّٓارمعػملغملّ٥موصضملالًم
غظملّٔمرػملؾّ٥موالمؼّٖالمضدلهمعّ٦جّ٦داًمؼبمحّٓودماظلؿؿملؽملمملت) .م
وغورقرائلماخرم(جـىمبـدرماظزػرليم)مرؾىمانمؼدصـمؼبمبلؿوغفماٌؾقؼمبدارهمؼبم
غوحقيماٌشرحمدـيم 1934ممصـػذمرؾؾفموالؼزالمضدلهمعقجقدمػـوك ..م
وسـدماؼداعماىـؿونمؼؽشػماظقجفمداخؾماظؾقدمسؾكمانمؼؽقنمعيعلوًمظيرضم...م
وتؼرأمدقرةم(اظػوهي)مرواهمأدػلماالتقيمضؾؾمرصعماىـوزة ...م
برملؼملؿملؾملّ٦نمادػذملذملذملّ٨مربذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨م

بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٣م م

ظذملذملذملّ٦صذملذملذملذملذملذملذملذملذملممل موارواهمدػذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨مم م

اٌطملظملّٕةمواظّٕضمملموشظملذملذملذملذملذملّٕانم م

وذذملذملذملمملبذملذملذملذملذملذمل ّ٠مػشملذملذملذملذملذملذملمملؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨م

اًشملمملؼمملمتؾملّٓيماظذملؽملظملذملذملذملذملّٗ م م

غؾملّ٦ؼػملذملذملذملذملذملذمل ّ٨ماشلذملذملذملذملذملذملمملزماغرملؼملذملذملذملذملذملذملذملؿممل م م

(ادّ٣ماٌؿّ٦ص)ّ٧مصمملحنملمػّٔام م

ادؼػملذملذملذملذملذملذمل ّ٨م(ماٌػملّ٦اذذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ذملذملذمل ذملذملذمل )ّ٥مم م

اظـّ٦ابماظّٔيمارجّ٦مظذملذملذملذملذمل ّ٥م

ادػمملزامعلؿملعملـمملموذمملبّ٠مػشملمملؼّ٨مغؾملّ٦ؼػملّ٨م م

شظملّٕانماًشملمملؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملممل م
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 - 1اٌجبُٔه واٌزبثىد:

م

تصـع ماظؾوغقف معـ ماظدلدي مشرل ماٌكؾقط مععف ماظؼصىا مواظدلدي مؼرعز مإظب ماظعـصرم
ا غـقي مأي مأداة م اظرحؿ ماظعـصر ماٌلؿؼؾؾ م(اظلوظى)موسددماظدلديماٌلؿعؿؾمظقسمربدداًم
وإ ومؼعؿؾمضقوسمرقشلوموظقسمحبفؿماٌؿقصكاموؼؿطؾىما عرم4محؾولمعـماظؾقػماٌعؿقلم
عـمدعػماظـكقؾمأومعـمحؾولماظؼطـماىوػزةمرقلمايؾؾماظقاحدمعـفوم4ممتعؼدما عؿورم
ا ربعي معـ ماٌـؿصػ مأي متشد موتؾػ مطي ماظشدت مبؽؾؿو ماظقدؼـ مثؿ مؼلتل مأربعيمحيظقيم
صبؾلقن مووجقػفؿ معؼوبؾ مابوثر موطؾ مواحد معؼوبؾ محؾؾ مؼلخذون محزعي مشرل مربدد معـم
اظدلدي( م 3م – م )4م بردؼوت موإذا مطون ماظدلدي مضصرلاً متؿعوضى ماظدلدؼوت محبقٌ مؼؽقنم
جذورػؿومسؾكماىوغؾ موتؾؿؼلمأررافما ظدلديمؼبماظقدطامؼؾػماييظقيمايؾولمطؿومعرم
آغػوً مظؿلفقؾ ماظعؿؾقي موسدمماظؿشوبؽامغضعماظقؿ مسؾكما رض موغضعماظدلديموغؾؼػفمؼبم
اظقد ماظقلرىا مثؿ مغضع مايؾؾ مؼب ماظقد ماظقلرى مسؾك مجفيماظقؿ مأيمتؽقنمدائؿوًمجفيم
اظقؿ مسؾك ما رض م وسـدعو متقضع ماظدلدؼوت مؼبمطؾمظػيمتذلكمعلوصيم 4مأروبعمب مظػيم
وأخرىاموسـدعومتـؿفلماظعؿؾ قيمتعؼدماظـفوؼوتمحؿكمالمؼـػرطماظدلديموؼؿشؿًاموضقودفم
سؾكمحفؿماٌؿقؼب .م
أعو مسـ ماظؿوبقت مصفق معـ ماظؼصى ماًوظص مواظؼصى مؼرعز مإظب ماظعـصر ماظذطريم
اٌكصى موسددػو م 14مضصؾي مظألسؾك مو 14مضصؾي مظألدػؾ مؼػصؾفو م 3مجرائد معـ مدعػم
اظـكقؾمبطقلمذراعمأومأطـرمضؾقيًمحبفؿماظؿوبقبماًش موهؿوجمإظبمثيثيمحؾولمبطقلم
3ما م تعؼدمعـماٌـؿصػمحبقٌمغعؿؾمذؾقفماظعروةمظؽلمتقضعمؼبماىرؼدةماٌلؿعؿؾيمغلخذم
ضصؾؿ معـ ما سؾك موضصؾؿ معـ ما دػؾ ممير مايؾؾ ما ول معـ مجفي ماظقؿ ما سؾك مإظبم
ا دػؾمعروراًمعـماىفيماظقلرىمإظبما سؾكماظقؿ موػؽذامحبقٌمؼصؾ مظدؼـومدؾعيمظػوتم
عـ ماظؼصى مأعو ماظطرف ماظـوغل معـ مايؾؾماٌؿؾؼلمواذظلمرقظفم1َ5ممصعـدعومغضعماٌؿقؼبم
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(ذوبؼمػطوؼل)مسؾكماظؾوغقي م اٌعؿقظيمطؿومضؾـومعـماظدلديموؼؾػمبفومغضعفمسؾكماظؿوبقتم
وؼشد مبفذا مايؾؾ ماٌؿؾؼل معـ مذد ماظؿوبقت مواظذي مورقظف م1َ5م موتشؽؾ مأرقل ماىرؼدم
عؼوبضمظؾـعشموصبؾسمثيثمحي ظقيمواظرؼشم(رئقسمذبؿقسيماييظقيماظؼوئؿ مبوظدصـ)م
ؼب ماظؾداؼيمبوووهمابوثرموطؾمػذهماظعؿؾقيمعـمذدمبـداعفموظػمبوغقفمورصعمتوبقتموسؾقرم
عـدظـفموريمطؾفومبو(ضراءةمبقثف)مرواػومادػقلم(ادؿعودةمايقوة)مومبؾقاذفماٌؿقؼب .م

 - 4اٌَىنلوٌخ:

م

ػدغملؽملّٓوالؼ ،مؼعؿؼدماٌـدائققنمأنماٌيكمػقؾؾمزؼقامحصؾمسؾقفمأثـوءمرحؾؿفمإظبمسوٕم
اظظيمموطونمذظؽمظؽشػمأدرارمذظؽماظعوٕامطؿومأغفؿمؼعؿؼدونمأنمػذاماظطؾلؿمؼؾعدمحوعؾفم
اظذي مخؾبؿؿ مبف مسـ ما صؽورماظشرؼرةماظ متراودهمب ماظػقـيموا خرىمووعؾفمأدرلاًمظؿؾؽم
اظؼقى ماظظيعقي مواظ مؼب محؼقؼؿفو مػل مأدرارممتًقبمبصؾيمإظب مرؾقعيمػذهماٌقادما ربع( )1م
ترعزمإظبم اٌؽقغوتماالربعيمظؽؾماظقجقدماٌوديموػقماشلقاءمواٌوءمواظذلابمواظـور .م
ػذاماظطؾلؿموػقمؼشؾفماًومتماظذيمسؾقفمأربعيمغؼقشمعـماٌؿؽـمأنمتؽقنمحققاغوتم
تعؾقبرمسـما براجماالث مسشرموػذهمايققاغوتمػل :م
- 1ماِّصضمل:ّ٧موتؽقنمبشؽؾ م دائرةمحقلماًومتمذؼؾفومضربمرأدفوموهقطمبؾوضلمايققاغوتم
وترعزمظؾطؾقعيماٌوئقي .م
- 2ماظضملعملّٕب:متؾدومطلغفومزاحػيمسؾكما رض موترعزمظؾطؾقعيماظذلابقي .م
- 3ماِّدّٓ:مؼؾدومواضػوًموؼرعزمظؾطؾقعيماظـورؼي .م
- 4ماظؽملقػملهمل:م تؾدومروئرةًمؼبماشلقاءموترعزمظؾطؾقعيماشلقائقي .م

ٔ) آ ٖ٤كؼ َ٤ؽطبة ،اٍزواُ٤ب.
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ػذهماظرعقزما ربعيمػلمأؼضوًمرعقزمدقعرؼيموراصدؼـقيمأرقؾيامضدمؼدلمذظؽمسؾكمأنم
اظصوبؽي مطوغقا مؼعقشقن معع ماظلقعرؼ مواظؾوبؾق مواعؿزج ماظؽـرل معـمسوداتفؿموععؿؼداتفؿم
اظروحقيمبؾعضفوموأخذمبعضفؿمعـماظؾعضماآلخر .م
ؼؾبلؿكدممػذاماظطؾلؿم شراضماحذلازؼيمطـرلةامطكؿؿمدرةماظطػؾماظقظقدمبعدموالدتفم
يؿوؼؿف معـ ماظشر ماظذي مضد مضبقؼ مبفا م غفؿ مؼعؿؼدون مأن ماظطػؾ معع مطقغف مبعد ماظقالدةم
عـػصيًمجلدؼوًمسـما ممظؽـمروحفمتؾؼكمعرتؾطيمععمروحمأعفمصنذامتقسقبؽمأومجوعمأومبؽكم
وػلمسؾكمبعدمسـفمهسقبمبفمصفلمؼبمايؼقؼيمتشعرمبفموطلغفمضطعيمعؾؿقؿيمععفومأومطليم
سضقٍ معـ مأسضوئفو مظذظؽ مصوًؿؿمصبعؾما ممعلؿؼرةماظذػـمووهمرػؾفوام نمرػؾفومبعدم
اًؿؿمأًر ؾ مربرودوًموبعقداًمسـمتلثرلمضقةماظشراموػذامؼعطلما ممحققؼيًموغشوروًمورقيم
جقدةمتـعؽسمعؾوذرةمسؾكمرقيمرػؾفومو قهماظعؼؾل .م
إنقب مػذه مايققاغوت مشلو معؽوغؿفو مؼب ما دوررل ماظؼدميي مصؼد مسرف ما دب ماظلقعريم
ا طوديمظعـيمتؼقل:م((إنمعـمؼـؾًمغظرهمسؾكمثعؾونمأثـوءمخروجما خرلمعـمأحدمثؼقبم
اٌـزلمؼبماظققمما ولمعـمدـيمجدؼدةاموضؾؾمأنمؼذلكمصراذفمظقضعمرجؾفمسؾكما رضام
دقؿقتمؼبمػذهماظلـي)) .م

- 3االوٍٍُخ :
وػل مخومت م عـ مغؾوت ماآلس متعد معـ مضؾؾ معمعـم(رجؾمدؼـ)مؼراصؼفومتيوةمتراتقؾم
خوريمبعؿؾفو .م
تقضع مهً م اظعؿوعي ماو ماظػقري مسـد ماظـلوء موسـدعو مؼؾػظماةؿضرماغػودفماالخرلةم
سؾك مان مؼؽقن ماؼوم معػورضيمروحفماىلدمشرل (عؾطؾي)مايمروييمدؼـقوًمموسـدماظؿوطدمانم
اةؿضرمظؾكمغداءمربفمتطؾؼماجػوغفمسؾكمبعضفومانمطوغً معػؿقحيموؼغطلمبغطوءمغظقػم
عـمضؿيمرادفمإظبم اػبصمضدعقفموػقمعلفكمسؾكمصراشمغظقػمؼػصؾمب مجـؿوغفموصراذفم
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ذرذػمضط ماومشرلهمابقضمسؾكمانمؼؽقنمعقاجفوًماظشؿولمضؾؾؿفؿم...موالمؼقارىمجـؿوغفم
عـقاه ماالخرل مضؾؾ معرور مدً مدوسوت مسؾك ماالضؾ مظرمبو متعقد ماظقف مايقوة م(طؼملممل محزملّ٢م
ظؾضملسملؾملّ٣مؼبمحمملظهملماظطملؿملؾّ٦بهمل)موماذامعمملسمملدتماظؿملّ٥مايؿملمملةمالمؼلؿضملؼملّ٢مطظملؽملّ٥مظّ٥ماومظطملرلهمعّٕةم
اخّٕى م ...موامنممل متعملزملّٕ ماحّٓ مضشملضمل( ّ٥اظؽملزملؿملظملهمل) موتلؿضملؼمل ّ٢مطّٕدؿهمل ماٌمملرة مذطّٕػممل مظطملّٕضم
اظؿضملؼملؿملّٓمصعمل .ّٛم

 - 2اٌشوجيه :
وػل مسؾورة مسـ ماسقاد معـ ماظؼصى مواظدلدي مودعػ ماظـكقؾ معؿؿودؽي معع مبعضفوم
بقادطي محؾول معـ ماوراق مدعػ ماظـكقؾ موتغلؾ مرؼلقوً موهضر مظقضع ماىـؿون مسؾقفوم
طـعشمظؿلوسدمحوعؾقفومسؾكمغبؾماىـوزةماموػلمعلؿعؿؾيمعـماضدمماظعصقرم .م

 - 2ادلنلٌضخ  :م
وػلمعـماظؼصىمذاتمبـوءمخوصمرغرلمالؼؿفووزمرقشلوماظقوردةمذاتمارتػوعموارهم
ال مؼؿفووز م( 30دؿ) موػل مذات مابعودمخوريمؼعرصقغفومػؿماغػلفؿموشلومسؿؾمخوصمبفوم
وتيوة مخوري ماثـوء ماظعؿؾ موتـؾً مؼب ما رض م وسؾقف معؾقؽي مبوظذلاب م...موميررمعـمصقضفوم
اظـعش موػق مربؿقل مسؾك ماطؿوف ماربعي مرجول معـ مرؾؼي ماييظقي ماٌذطقرؼـ مؼلوسدػؿم
اظؾوضقنمعـمايمطونموضؾؾمانمؼشؼمرعسماٌؿقؼبمؼؿؾقماٌمعـمبعضماظذلاتقؾماظدؼـقيموؼغرزم
اٌعقل ماو ماٌلقوة مؼب ما رض مثيثمعراتماثـوءمضراءةماظذلاتقؾموؼؼؾىمترابفوموبعدماطؿولم
حػر مػذا ماظؼدل مؼشؼ ماظؾقد موضبذر ماػؾ ماٌؿقؼب معـ (اظعقؼؾ مواظـقاح موذؼ ماىققب موحؾؼم
اظشعقرموظؾسم(اظلقاد)مدؼـقوًموػلمربرعيمؼبمععظؿماالدؼونماظلؿووؼي(ٌكوظػؿفومالرادةمآ)م
(االمانماظعورػيمتؿغؾىموتؾعىمدورػومؼبمذعقرماظؾشرمغودقي ماظؼققدماظدؼـقي)موسـدعومبعدتم
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عقاضع ماجملـوة مورعى مغبؾ ماىـوزة مسؾك ماالطؿوف مإظب م ػذه ماٌلوصوت ماظطقؼؾي مادؿعؿؾقام
ودوئطمغؼؾمعؿوحيمشلؿ .م
هّٕؼّ٣ماظؾغملمملءمسػملّ٧ماٌؿملوملموظؾّٗماظلّ٦اد :م
إذا مخّٕج مأحّٓط ّ٣مع ّ٤مجلّٓه موعمملت مصال متؾغملّ٦ا موال متؽملّ٦حّ٦ا مسػملؿمل ،ّ٥ماظؽملّ٦اح مواظؾغملمملءم
واظلّ٦ادمالمتؿؼمللغملّ٦امب،ّ٥ماظّٔيمؼؾغملّ٨مسػملّ٧ماٌؿّ٦صّ٧مدؿملّ٦ضّٝمؼبماٌؿملمملهماظظملمملصػملهمل،موعّ٤مميّٖقم
رداءه مصلؿملقؿظمل ّٜمبفملخشملمملء مردائ ،ّ٥موع ّ٤مؼعمل ّٙمذضملّٕ مرأد ّ٥مسػمل ّ٧ماٌؿّ٦ص ّ٧مدرلع ّ٧مؼب مجؾّ٢م
اظصملالم.موضّٓموردمؼبماظغملؿمملبماٌعملّٓسمحّ٦لمذظّ١معمملمؼػمل :ّ٨م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
اذػؾّ٦ا مأؼؾملممل ماٌلمملطني مواظؾقملدمملء مواٌشملمملردؼّ٤مأبغملّ٦امسػملّ٧مأغظمللغملّ٣مرمملٌمملمالزظؿّ٣مؼبمجؽملهملم
اظّٓغؿملممل ،مصمملن معضملزملؿملؿغمل ّ٣موآثمملعغمل ّ٣موأخشملمملءط ّ٣مدؿّٖداد ،مأبضملّٓوا مايّٖن مواظؽملّ٦اح موظؾّٗم
اظلّ٦اد ،مِّن مبممليّٖن مواظّٓعّ٦ع مدؿؿغملّ٦ن ماِّرواح ماظرملّٕؼّٕة ماظيت متؿضملّٕض موتلؾّ٠ماظؽملظملّ٦سم
وػ ّ٨مؼبمرّٕؼعملؾملمملمإظب م ربشملمملتماظؿشملؾملرل،مصفملضؿملؼملّ٦امشلّ٤ماظرملظملمملسهملمواظّٕغبهملمواظـّ٦ابمظؿملغملّ٦نم
اظّٕب ماظضملصملؿمل ّ٣مرحؿملؼملمملً مسػملؿملؾمل ،ّ٣مورد ّ٢مايؿملمملة مدؿملعملظملّ٦ن مإظب مميؿملؽملؾمل ،ّ٣موعالئغملهمل ماظؽملّ٦ر مإظبم
ؼلمملرػ،ّ٣مودؿملؿكػملزملّ٦نمعّ٤مربشملمملتماظؿشملؾملرلم –مطؽملّٖامربممل .م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
المتؾغملّ٦امعّ٦تمملط،ّ٣موالمتعملؿملؼملّ٦امسػملؿملؾملّ٣ماِّحّٖانم()150مإنمعّ٤معّٖقبقمثؿملمملبّ٥مسػملّ٧معؿملوملم
صعملّٓ مدغلؾملممل م( ) 151موع ّ٤مضػمل ّٝمذضملّٕه مسػمل ّ٧معؿملومل مصلرلب ّٛمجبؾ ّ٢ماظصملالم محبؾ ّ٢مال مؼؾؿملّٓم
()152مطػملؼملمملمرمملظوملمأسؼملمملرطّ٣مزادتمخشملمملؼمملطّ٣م()153مصالمهّٖغّ٦امسػملّ٧ماظؽملظملّ٦سمإذامصمملرضوملم
ايؿملمملة،مصؼملّ٤مايّٖنمتّ٦ظّٓماِّرواحماظرملّٕؼّٕةموتلؾّ٠ماظؽملظملّٗمؼبمسّٕوجؾملمملموتسملمملؼعملؾملمملمؼبمدارم
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ايلمملب م( ) 154مع ّ٤مأحنمل معّ٦تممله مصػملؿملشملػملنمل مِّغظمللؾمل ّ٣ماظّٕغبهمل م( )155موأضؿملؼملّ٦ا مسػملؿملؾملّ٣م
اظزملالةمواظؿلؾؿملّّم()156مواضّٕأواماالبؿؾملمملالت...مطؽملّٖامربمملم –مميني .م
 قصة املوت املهدائية:عـػملؼملمملممتؿملقبّٖماٌؽملّٓائؿملّ٦نمؼبمضزملهملماًػملّ٠ماًمملصهملمبؾملّ٣مصكملغؾملّ٣ممتؿملقبّٖوامأؼسملمملًمبعملزملهملماٌّ٦تم
واظؽملؾملمملؼهملمواظظملؽملمملء.مصؾملّ٣مؼّٕونمأنمسمملٕماظؽملّ٦رمػّ٦ماظضملمملٕماِّدمملدّ٨ماظّ٦حؿملّٓمؼبمػّٔاماظغملّ٦نمأعمملم
اظضملّ٦إ ماِّخّٕى مصؿملضملذلؼؾملممل ماظظمللمملد مواٌّ٦ت مواظظملؽملمملء .موؼؽمللقنمل مػّٔا مسػمل ّ٧مطمملئؽملمملت مػّٔهم
اظضملّ٦إ .مصمملظؽملّ٦ر مػ ّ٦ماظّٔي مال مؼؿظمللّْ موعؽمل ّ٥مخػملعملومل مطمملئؽملمملت ماظؽملّ٦ر مأعممل مطمملئؽملمملت ماظصملالمم
صؼملكػملّ٦ضهمل مع ّ٤ماٌمملء ماِّدّ٦د ماآلد ّ٤مواظشملني مواظػملق ،ّ٣مطّٔظ ّ١مطمملئؽملمملت ماِّرض مزبػملّ٦ضهمل معّ٤م
اظػملقّ٣مواظضملصملّ٣مواظّٓمموػّٔهمطػملؾملمملمعّ٦ادفبمآؼػملهملمإظب ماظؿظمللّْمواٌّ٦ت .مظغملّ٤ماِّغلمملن مضبؼملّ٢ؾبمؼبمعمملدةم
جلّٓه ماظظملمملغؿملهمل مغلؼملهمل ماظؽملّ٦ر م"غرملؼملؿممل" موػ ّ٨ماظّ٦حؿملّٓة ماظيت مال ممتّ٦ت ،موػ ّ٨مدبّٕجؾب معّ٤م
اىلّٓمبضملّٓماٌّ٦تمظؿضملّ٦دمإظبمسمملٕماظؽملّ٦ر،مأعمملماىلّٓؾبمصؿملظملؽمل .ّ٧م
إن مسعملؿملّٓة مخّٕوج ماظؽملظملّٗ مع ّ٤ماىلّٓ ،موربمملوظؿؾملممل مظػملضملّ٦دة مإظب مسمملٕ ماظؽملّ٦ر ،مترملغملخملّ٢م
اٌنت ماِّدمملد ّ٨ماِّول مؼب معممل مؼلؼمل ّ٧مبضملعملؿملّٓة ماٌّ٦ت ماٌؽملّٓائؿملهمل .مظغمل ّ٤مسّ٦دة ماظؽملظملّٗ موسّٕوجؾملمملم
ظلؼملمملءماِّغّ٦ارمترملغملّّ٢مغزملّٟماظّٓائّٕةماظـمملغ،ّ٨مبؿملؽملؼملمملمؼرملغملّ٢مػؾّ٦طماظؽملظملّٗمعّ٤مسمملٕماظؽملّ٦رمإظبم
اىلّٓ مؼب مبّٓاؼهمل مخػمل ّ٠ماِّغلمملن م غزملظملؾملممل ماِّول .موظّٔظ ّ١متؿغملّ٦ن مدائّٕة ماظؽملظملّٗ مع ّ٤مغزملظملنيم
عذلابشملني .مإن مػّٔه ماظّٓائّٕة ماِّدشملّ٦رؼهمل مادؿقّ٦ذت مسػمل ّ٧ماػؿؼملمملم مادؿـؽملمملئ ّ٨مؼب ماظّٓؼمملغهملم
اٌؽملّٓائؿملهمل محؿملىملم تغملّٕقبدوملمطّ٢قبمغزملّ٦صمطؽملّٖاربمملماظؿمللمملرموغزملّ٦صمطؿمملبماِّغظملّٗم"دؿملّٓرامإدم
غرملؼملـممل" مودؼّ٦ان م"أبمملثّٕ" مو"علعملـممل"(  )1موشرلػممل مظؿؿؾ ّٝمأثّٕ ماظؽملظملّٗ مع ّ٤موإظب مسمملٕ ماظؽملّ٦ر،م
(ٔ) ِغمثب :رؼ٘ ٢اُٖؼٞك ،أ ٝاالٗجؼبس ُِوٝػٝ ،رُطِن ػِ ٠روار ،َ٤رَبػل ٗلٌ أُ٤ذ ػِ٠
اُؼجٞه ٗؾ ٞػبُْ األٗٞاهِٛٝ ،ت اُوؽٔخ ُٜبٝ ،رْجُ ٚؾل ًج٤و ٛو ًٞاُولاً أَُ٤ؾٝ ،٢أْٛ
ٓٞعٞكارٜب اُقجيٝ ،روبّ ك ٢أُ٘ل ،١أ ٝاُْقزب.
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وزؾملّٕت مبّٔظ ّ١مغزملّ٦ص مدؼؽملؿملهمل مأدشملّ٦رؼهمل مطـرلة محّ٦شلممل .مطّٔظ ّ١ماغضملغمللومل مػّٔه ماظؽملزملّ٦صم
سػمل ّ٧ماظشملعملّ٦س مواظرملضملمملئّٕ مصؿغملّ٦غومل مذبؼملّ٦سهمل معؽملؾملممل مظؿلؾملؿمل ّ٢محّٕطهمل ماظؽملظملّٗ مؼب مسّٕوجؾملمملم
وِّجّ٢مرؾملمملرتؾملممل .م
ؼبماٌضملؿعملّٓاتماٌؽملّٓائؿملهملمتؽملّٖلماظؽملظملّٗم"غرملؼملؿممل"معّ٤مسمملٕماظؽملّ٦رمإظبماىؽملنيموػّ٦مؼبمبشملّ٤م
أع،ّ٥مسؽملّٓعمملمؼغملّ٦نمسؼملّٕهمثالثهملمذؾملّ٦رمتعملّٕؼؾمملً،مأيمسؽملّٓمبّٓاؼهملمغؾّٚمضػملؾ،ّ٥موؼضملػملػملّ٦نمػّٔام
بؾّٓء محّٕطهمل ماىؽملني مؼب ماظّٕح .ّ٣مػغملّٔا مؼّٕى ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن مػؾّ٦طماظؽملظملّٗمعّ٤مسمملٕماظؽملّ٦رمضؾّ٢م
اظّ٦الدة ،موال مأحّٓ مؼضملّٕف معممل مػ ّ٨ماآلظؿملهمل ماظيت متّٓخ ّ٢مبؾملممل مػّٔه ماظؽملظملّٗ مجلّٓ ماىؽملني،م
وظغملؽملؾملمملمرمبمملمتغملّ٦نمعرملمملبؾملهملٌمِّدشملّ٦رةماظؽملّٖول .م
وترملغمل ّ٢مدورة ماظؽملظملّٗ مظػملظملّٕد ماظّ٦احّٓ مصّٓىـب مأو متغملّٕاراً ،مبّٓاموطفملغّ٥مرعمللّ٨قب،ميمملدثهملم
اًػملؿملعملهمل ماِّوظب مؼّ٦م مغّٖظومل ماظؽملظملّٗ مسػمل ّ٧مؼّٓ معؽملّٓا مإد مػؿملّ٨موآدممطمملدؿملمملمؼبمجلّٓمآدم .مإغؾملمملم
دورةٌ معرملمملبؾملهمل متؿغملّٕر مع ّٝمط ّ٢مإغلمملنٍ ،مظغمل ّ٤مصّٓى مأول مغّٖول مؼرملغمل ّ٢مغعملشملهمل ماظؾّٓء ماظيتم
ؼػملؿظملوملماٌقملعؽملّ٦نمشلمملمدائؼملمملً،موؼؿّٔطّٕونمعّٝمطّ٢مغبّ٢مثّ٣موالدةلبمخػملؿملعملهملُمجّٓؼّٓةمعرملمملبؾملهمل .م
وؼؾبضملؽبّٓمب مغّٖول ماظؽملظملّٗ مؼب مجلّٓ مآدم ممبـمملبهمل ماظّ٦ح ّ٨ماِّول ماظعملّٓؼ ّ٣ماظّٔي مغب ّ٢مايؿملمملةم
واٌضملّٕصهملمإظب مجلّٓمآدم،موعّ٤مػؽملممل مجمملءمدورم"عؽملّٓامإدمػؿمل"ّ٨مؼبمغبّ٢مػّٔاماظّ٦ح،ّ٨محؿملىملم
أن مازل ّ٥مؼرملرل مإظب ماٌضملّٕصهمل موايؿملمملة ،موبّٔظ ّ١متغملّ٦ن ماظؽملظملّٗ ماحملؼملّ٦ظهمل مع ّ٤مضؾّ٢م"عؽملّٓامإدم
ػؿمل "ّ٨معؽملشملّ٦ؼهمل مسػمل ّ٧مجّ٦ػّٕؼ ّ٤مأدمملدؿملني مػؼملممل :مايؿملمملة مواٌضملّٕصهمل ،مايؿملمملةمظغملّ٨مغغملّ٦نمعـّ٢م
بعملؿملهملماظغملمملئؽملمملتمأحؿملمملءـب،مواٌضملّٕصهملمظغملّ٨ممنؿملقبّٖموغضملعملّ٢معمملمحّ٦ظؽملممل .م
إن م"ع ؽملّٓا مإد مػؿمل "ّ٨مؼفملخّٔ معغملمملغمملً مؼب مسعمل ّ٢مآدم ،مصؾمل ّ٦مؼضملّٓ ماظّٕدّ٦ل ماظعملّٓؼ ّ٣م"ذػملؿملؾملمملم
ضّٓعمملي" مأي ماظّٕدّ٦ل ماِّول ،موردّ٦ل ماظؽملّ٦ر م"ذػملؿملؾملممل مدغؾملّ٦را" ،موردّ٦ل ماي ّ٠م"ذػملؿملؾملمملم
طُرملشملمملغممل".مموؼضملّٓمطّٔظّ١مربماٌضملّٕصهملمأومدؿملقبّٓماظضملّٕصمملنم"عمملريمطرملشملممل".مصعملّٓمأوصّ٢ماظضملّٕصمملنمأوم
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اٌضملّٕصهملماإلشلؿملهملمبّ٦ادشملهملماظغملػملؼملهملم"ضمملال"ماظيت مػّ٨ماًمملظّ٠مغظملل .ّ٥موضّٓمأخّٔماإلشّٕؼّ٠معظملؾملّ٦مم
طػملؼملهمل م"ضمملال" موتّٕعبّ٦ػممل مإظب م"ظّ٦شّ٦س" ،موع ّ٤مظّ٦شّ٦س ماذؿعملومل معظملّٕدة م"ظطملهمل" ماظضملّٕبؿملهمل.م
وطّٔظّ١مصضملّ٢ماظالػّ٦تؿملّ٦نماٌلؿملقؿملّ٦نمحؿملؽملؼملمملمضمملظّ٦امأنمآمػّ٦ماظغملػملؼملهمل.م م
اظّ٦حّ٨مإذنمػّ٦مطػملؼملهملم"ضمملال"مو"ظّ٦شّ٦س"،موػّ٦ماًمملظّ٠مغظمللّ٥مسؽملّٓماٌؽملّٓائؿملني،موأتّ٧م
ؼّ٦حؽملمملمطمملتنمل ماإلنؿملّ٢مبضملّٓػّ٣ممبؽمملتماظلؽملنيمظؿملعملّ٦لمؼبمصمملههملمإنؿملّ٢مؼّ٦حؽملممل{ :صكبّ٨ماظْؾؽبّٓؿبءكبم
طَمملنؽبماظْغملَػملكبؼملؽبهملُ،موؽباظْغملَػملكبؼملؽبهملُمطَمملنؽبمسكبؽملؿبّٓؽبمآكب،موؽبطَمملنؽبماظْغملَػملكبؼملؽبهملُمآَ*مػّٔؽبامطَمملنؽبمصكبّ٨ماظْؾؽبّٓؿبءكبمسكبؽملؿبّٓؽبمآكب} ،1موالم
ذ ّ١مأن مط ّ٢مع ّ٤مؼعملّٕأ مػّٔا ماٌعملشمل ّٝموضبؼملّ٢ؾبمثعملمملصهملًمعؽملّٓائؿملهملمبلؿملشملهملمالمطبشملّٕمؼبمبمملظّ٥مدّ٦ىم
اظؽملزملّ٦ص ماٌؽملّٓائؿملهملماٌضملّٕوصهملمعـ:ّ٢ماٌضملّٕصهملمأيماظغملػملؼملهمل،مايؿملمملة،ماظؽملّ٦ر،ماظصملػملؼملهمل،موؼّٓركم
سػمل ّ٧ماظظملّ٦ر مسالضهمل مػّٔه ماظظملمملههمل مبمملظّٓؼمملغهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل ،موط ّ٢معممل مؼب ماِّعّٕ مأن مؼّ٦حؽملممل مشرلم
اٌضملّٕصهملمإظب ماظغملػملؼملهملموضّٓمسّٕصؽملمملمأغؾملمملمتّٕادصؾملمملممتمملعمملً .م إنم"عؽملّٓامإدمػؿمل"ّ٨مػّ٦محمملعّ٢ماظغملػملؼملهمل،م
و ػّ٦مبشملّٕؼعملهملمرعّٖؼهملماظغملػملؼملهملمذاتؾملممل،مِّغّ٥مضبؼملّ٢م"عمملغممل"مؼبمجّ٦ػّٕه.مودّ٦اءمطمملنماظغملػملؼملهملمأوم
حمملعػملؾملمملمصؾملّ٦مظّ٦شّ٦سماٌؽملّٓائؿملنيموػّ٦ماظّٔيمؼعملّ٦ممبمملظّ٦حّ٨موػّ٦ماظّٕدّ٦لماِّول .م
أعممل مبضملّٓ موصمملةماِّغلمملن م صؾملّ٦ماظّٔيمؼعملّ٦ممبّٓورماٌكػملخملّٙمأؼسملمملً،مإذمأنم"عؽملّٓامإدمػؿمل"ّ٨م
ػ ّ٦ماظّٔي مؼّٖور ماظؽملظملّٗ مضؾ ّ٢مخّٕوجؾملممل موؼّٔطّٕػ ممل مبّ٦اجؾمملتؾملممل موؼضملّٓػممل مبفملن مؼزملضملّٓمبؾملمملمإظبم
سمملٌؾملمملماظّٔيمجمملءتمعؽملّ٥موػّ٦سمملٕماظؽملّ٦ر .مطؼملمملمتّٓلماظؽملزملّ٦صماظؿمملظؿملهمل :م
"إغّ٥معؽملّٓامإدمػؿملّ٨مغظملل ّ٥م
اظّٔيمارهّ٢مذاػؾمملًمظغملّ٨مؼفملتّ٨مإظبماظضملمملٕ م
حعملمملً،مإغّ٥مأخّٔغّ٨معّ٤ماِّرض م
واغؿّٖسينمعّ٤مآًّسهمللبمواظؿػملّ٦ؼ ّ٤م
(ٔ) اٗغٞ٣ َ٤ؽ٘ب.ٕ- ٔ :ٔ /
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ػّ٦مأخّٔغّ٨معّ٤مضّٕعهملماظعملّٓم م
اظيتمترملؾّ٥ماظضملمملٕماٌؼملؿػملّ٨ء م
ػّ٦محّ٢قبموثمملضّ٨موأربشمليت م
اظيتمػّ٨مرّ٦ؼػملهملمإظبمحّٓدملمبضملؿملّٓ م
ػّ٦مخػملّٝمسينماظـّ٦ب م
اٌؽمللّ٦جمعّ٤مطّ٢ىبمظّ٦نٍموغّ٦ع م
إنمذظغملّ٣ماظّٔيمحػملينمتعملّٓعينمذاػؾمملً م
أعمملمذظغملّ٣ماظّٔيمطمملنمضّٓمربشملينمصؾملّ٦مؼؿؾضملينمدمملسؿملمملً م
إغّ٨معسملؿملوملموادؿؽملّٓتؾبمإظبمذظّ١ماظّٔيمحّ٢قبموثمملض ّ٨م
أعمملمذظغملّ٣ماظّٔيمطمملنمضّٓمربشملينمصؾملّٕ٦مؼّٓرطين م
إنمايؿملمملةمادؿفمملبوملمظّ٨معّ٤مأِّمملر م
إنماظؾؾملمملءمأجمملبمسػملّ٨قبمعّ٤مبضملؿملّٓ م
عّ٤معغملمملنٍمجّٓقبمبضملؿملّٓ م
تشملػملضملوملمأغمملمغمملزّٕاًمصضملّٕصوملؾبمأب ..ّ٨م
ؼشملػمل ّ٠مظعملنمل م"طدلا" مأو م"جدلا" ماظيت متضملين ماظّٕج ّ٢مسػمل ّ٧م"عؽملّٓا مإد مػؿمل ."ّ٨مأعممل مظعملنملم
"جدلائؿمل"ّ٢مصؿملشملػملّ٠مسػملّ٧مابؽملّ٥م"ػؿملؾّ٢مزؼّ٦ا"موسػملّ٧م"بـمملػؿمل."ّ٢موظعملنملمابّ٤مايؿملمملةم"طمملػؽملّ٦نم
ػؿمل "ّ٨مو ظعملنمل م"بؾملرل مزدضممل" ماظيت متضملين مبمملػّٕ ماظزملّٓق ،مأو مذو ماظزملّٓضهملماظؾمملػّٕ،مصؾملّ٦عّ٦زعم
اظزملّٓضمملت ماظّٔي مؼشملمملب ّ٠معظملؾملّ٦م ماآلدعؿملني ماظلؼملمملوؼني ،موػّ٦االد ّ٣ماظّٔي مؼشملػمل ّ٠مسػملّ٧م
"اظؽملمملصّ٦رائؿملني".م م
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وظؽملؽملصملّٕمإظب ماظؽملظملّٗمطؿملّٟمتؽملمملديمسػملّ٧م"عؽملّٓامإدمػؿمل"ّ٨مسؽملّٓعمملمهّ٦لمسظملمملرؼوملماِّرضم
واظصملالممبؿملؽملؾملمملموبنيماالظؿقمملقمبضملمملٕماظؽملّ٦ر :م
"اظلؾضملهملُمهؿملُّٛمبمملىلّ٣معّ٤مطّ٢مجمملغنمل م
إغؾملمملمتعملضملّٓؾبمجمملظلهملًموتؿقّٓثمضمملئػملهملً :م
إذامدّ٦ظوملمظّ١كبمغظمللّ١كبموخّٕجوملكب،مأؼؿؾملمملماظؽملظملّٗم م
صلّ٦فمغعملّ٦دكمإظبماىؾمملة م
إذامصّٕرتؾبمخمملرجهملًموضظملوملماظضملظملمملرؼوملمؼبمرّٕؼعمل ّ٨م
وإذامسّٓتؾبمعّ٤محؿملىملمأتؿملومل،مالمصبّ٦ز،مإذمأنمسّٓديمضّٓممتقب م
أؼّ٤مػّ٨مايؿملمملةماظيتمرمملٌمملمطؽملوملؾبمضّٓ مأحؾؾؿؾملمملمأغمملمم م
وأؼّ٤مػّ٨مايؿملمملةماظيتمطمملغوملمضّٓمأحؾؿين؟ .م
أؼّ٤مػّ٦ماظّٕجّ٢م"جدلا"مذوماًدلةمبمملظضملّٓلمواالغزملمملفم"بؾملرلامزدضممل" م
اظّٔيمبفملزلّ٥مطؽملوملؾبمأغمملمضّٓمدصضملوملماظزملّٓضمملت؟ .م
أؼّ٤مػّ٦معؽملّٓامإدمػؿمل .ّ٨م
اظّٔيمبفملزلّ٥مطؽملوملؾبمأغمملمضّٓمذػؾوملمإظبماظؽملؾملّٕ؟ .م
أؼّ٤مػّ٦معمملءماظؽملؾملّٕماي .ّ٨م
اظّٔيمرمملٌمملمطؽملوملمأغمملمضّٓماشذلصوملمعّ٤معؽملؾملػملّ٥ماظلضملمملدة؟ .م
عّ٤معؽملؾملػملّ٥ماشذلصوملماظلضملمملدة .م
وادؿػملؼملوملؾبماإلذمملرةماظشملمملػّٕة .م
أؼّ٤مػّ٦ماٌلّٕىماظّٔيمعرملؿملوملؾبمأغمملمسػملؿمل .ّ٥م
وأؼّ٤مػّ٨ماظؿقؿملهملماظيتمغمملوظوملمؼّٓيمؼّٓػممل؟ م
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أؼّ٤مػؼملمملمغضملالمرجػملّ٨قب .م
تمملغّ١ماظػملؿمملنمورفملتؾملؼملمملمبزملقؾهملمأصّٓضمملئّ٨؟ .م
أؼّ٤ممتسملّ٨مذاػؾمملً،مؼمملمربقبماظغملّ٦ذشملممل .م
وػمملمضّٓمتفملظؾوملمسػملّ٨قبماظضمل ظملمملرؼوملموأحمملروملمجبلّٓي؟ م
ػمملمػّ٨مذيماظضملظملمملرؼوملمهؿملّٛمجبلّٓيمعّ٤مطّ٢قبمجمملغنمل م
وسؿملؽملممليمؼبمرأدّ٨متؿكسملؾمملنمبػملّ٦نٍمآخّٕ م
أؼّ٤مأرصّٝمسؿملينقبمإظبماظضملػملؿملمملءمعؿشملػملضملمملً م
وإذامبّ٨مأبزملّٕماظّٕجّ٢ماظّٔيمػّ٦مسّ٦غ .ّ٨م

مايؿملمملةماِّخّٕى :مضزملهمل مايؿملمملةماِّخّٕىمميغملّ٤مأنمتغملّ٦نماعؿّٓاداًمظضملعملمملئّٓماٌّ٦تمواظظملؽملمملء،مِّغؾملمملمتؿؽملمملولم
اظ ضملعملمملئّٓماٌؿضملػملعملهملممبزملرلماظؽملظملّٗمواىلّٓموايلمملبمواظضملعملمملبمواظـّ٦ابمواىؽملهملمواظؽملمملرموػّ٨م
أعّ٦رمدرجوملماِّدؼمملنماظعملّٓميهملماٌّ٦حّٓةمسػملّ٧مذطّٕػمملمطّ٢محلنملمرّٕؼعملؿ.ّ٥مواظّٓؼمملغهملماٌؽملّٓائؿملهملم
ظّٓؼؾملممل متزملّ٦رات مواضقهمل مجّٓاً محّ٦ل معزملرل ماظؽملظملّٗ موعلمملرػممل موذغمل ّ٢ماآلخّٕة،موظّٔظّ١مصمملنم
ضزملهملماآلخّٕةماٌؽملّٓائؿملهملمشؽملؿملهملمجّٓاًموهظملّ٢مبمملظغملـرلممممملمميؿملّٖػمملممتمملعمملً .م
ػـوكمثيثيمأغقاعمعـمايلوبموريمظؾروحموػلمطؿومؼؾل :م

أ-محلمملبماحملمملطؼملهملم:م م
وصبري مػذا مايلوب مسـدعو متؽقن ماظـػس مؼبماىلدمحقٌمصبريمتـصقىمضضوةم
عـ مضؾؾ مسوٕ ماظظيم مواظؽقاطى ماظلؾعي مةوطؿيماظروحاموسودةمعومؼـطؼمايؽؿمبلفـم
اظروحمؼبماىلدمبلؾىماظشفقدماظؽوذب (  :)1م
(ٔ) ُ٤ل ١كهاٝه :اُٖبثئخ أُ٘لا ئ( ٕٞ٤اٌُزبة اال )ٍٝروعٔخٗ :ؼ ْ٤ثلٝ ١ٝؿٚجبٕ اُو ،٢ٓٝاُطجؼخ
اُضبٗ٤خ ٓ ،طجؼخ اُلٞ٣اٗ ،٢ثـلاك .ٕٔٔٓ ،ٔ212
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"عؽبّ٤ؿبمذاماظّٔيمضّٔفمبّ٨مبنيماظرملؾملّ٦دمايؿملقبمملظني؟ م
عؽبّ٤ؿبمذاماظّٔيمضّٔفمبّ٨مودّٛماظرملؾملّ٦دماٌكمملدسني؟ م
اظّٔؼّ٤مالمميػملغملّ٦نمحؿّ٧مذرةمعّ٤ماالدؿعملمملعهملمواظزملّٓق؟م م
وظذظؽمؼلتلمهذؼرمسوٕماظـقرمظؾروحمسـدعومتفؾطمبوىلدمبلنمربوطؿؿفومضدموريم
أوالموريموظـمضبؽؿمسؾقفومبوظعدلم نمسداظيمسقإما رض مواظظيممعزؼػي(  :)1م
"إغّ١مظّ٤متّٔػيبمإظبماحملمملطؼملهمل م
وظّ٤مضبغملّ٣مسػملؿملّ١مبمملظضملّٓل م
ال،مظّ٤مضبغملّ٣مسػملؿملّ١مبمملظضملّٓل م
إذمأغّ١كبمعمملردوملماظعملؿملمملممبفملسؼملممللمرجٍّ٢مصمملدق م
عمملمتؿقؼملػملنيمأغوملكبمإؼمملهمػؽملمملموتزملرلؼّ٤مسػملؿمل ّ٥م
ظّ٤موّٓؼّ٥مأعمملعّ١كب،مأؼؿؾملمملماٌكؿمملرة م
صّٕقبيمػمملربهملمعّ٤مسؽملّٟموجدلوت م
اظغملّ٦اطنمل مذواتماظلػملشملمملنمؼبمػّٔاماظضملمملٕ"م م

- 2محلمملبمحبّٕمدّ٦ف( :)2م م
بعد مأن مدبرج ماظـػس م عـ ماىلد مصنن مأولمهدلبمؼقاجففومػقمحبرمدقفماظلؿوويم
(اظذيمؼؼوبؾفماظؾقرما غبرمسؾكما رض)مصنذامطوغًماظـػس معـؼؾيمبو خطوءمصنغفومدؿغرقم
ؼبمػذاماظؾقرموظـموؿوزهمرعقداًمإظبمغفرمػطػقن.موإذامشرضًماظـػسمؼبمحبرمدقفمصنغفوم
(ٔ) ً٘يا هثب اَُ٤به.ٙ٘2- ٙ٘1 ٓ ،٘2 ،ٖ :
(ٕ) ثذش عىفٍٔ( :ب اك ٍٞف)ٝ ،هك اٗ ٚثؾو اُوٖت ،أ ٝثؾو اُٜ٘ب٣خٝ ،مًو ك ٢اُزٞهاح ػِ ٠اٗٚ
اُجؾو األؽٔوٝ﴿ :ػَٔ أُِي ٍِٔ٤بٕ ٍو٘ب ك ٢ػٖ ٕٞ٤عبثو اُز ٢ثغبٗت أِ٣خ ػِّ ٠بٛئ ثؾو
ٍٞف ك ٢أهٗ أكِٞٓ – ّٝى ٔ ٞٛٝ .﴾ ٕٙ :2/ك ٢اُزواس أُ٘لائ ٢ثؤٕ أُوٖٞك  ٞٛثؾو
ٍٔب.١ٝ
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دؿـقدر مإظب م سوٕماظظيممؼبمسؾودؼـماظلػؾكمودؿؼضلمحقوتفومدفقـيمػـوكمععمطوئـوتم
اظظيمموضدمتعذبمبوظـورمواٌوءمايور.مأعومإذامطوغًماظـػس مضؾقؾيما خطوءمصلغفومدؿقارؾم
اظصعقدمخيلمعـوزلمايرادي(  .)1م
- 3محلمملبماٌؿملّٖانم(أبمملثّٕ)م( :)2م م
وػذامػقمايلوبما خرلمضؾؾماظصعقدمإظب مسوٕماظـقرموصقفمؼؿؿموزنماظـػسمعـمضؾؾم
اٌيك مأبوثر محقٌ متقضع ماظـػس مؼب مطػّي موؼؽقن مذقؿؾ مابـ مآدم مؼب ماظؽػي ما خرى .مصنذام
طوغً مأخطوءماظـػس مضؾقؾيمجداًمصلغفومتصعدمإظب مسوٕماظـقرامأعومإذامطوغًمػـوكمأخطوءم
ععقـي مصلن ماظـػس متـزل مإظب مواحد معـ معـوزل ماي رادي ممبو مؼـودى مذغؾفو م(ودـشرحفوم
عػصيً)موتؼضلمزعـوًمرقؼيًمػـوكمورمبومتعقدمإظبمسوٕماظـقر(  :)3م
"إنماٌؿملّٖانمضّٓمغؾبزملنملمأعمملع ّ٥م
وػّ٦مؼّٖنماِّسؼملممللمواِّجّٕ م
إغّ٥مؼّٖنماِّسؼملممللمواِّجّٕ م
وصبؼملّٝماظّٕوػممل م(اظّٕوح)معّٝمغرملؼملؿمملم(اظؽملظملّٗ) م
إذامعمملموضّٝمػّ٦مأحّٓامسػملّ٧ماٌؿملّٖانموأثؾوملمػّٔامبفملغّ٥معلؿّ٦فلبمظػملرملّٕوط م
سؽملّٓئّٔلبمدّ٦فمؼّٕصضملّ٥مإٌّء مسمملظؿملمملًموميؽملّّمإؼمملهمدؽملّٓاًمودسمملعهملًمؼبمايؿملمملة م
أعمملمإذاموضّٝمػّ٦مأحّٓاًمسػملّ٧مطظملّهملماٌؿملّٖانموأثؾوملمبفملغّ٥مشرلمعلؿّ٦فلبمظػملرملّٕوط م
(ٔ) اُغبثوٓ ، ١ؾٔل ػبثل :ث٘٤خ اُؼوَ اُؼوث ،ٖٛ ،٢أُوًي اُضوبك ٢اُؼوث ،٢ث٤وٝد،ٔ22ٔ ،
ٓ.ٕٙ2
(ٕ) أثبثش :أ ٝأثبصو ٓٞىاٗ٤ب ،إٔ ١بؽت أُ٤يإُٝ ،وج :ٚاُول ْ٣اُقلٓ ،٢الى ٗٞهاٗ ٢ك ٢ػبُْ
األٗٞاهٌِٓ ،ق ثٞىٕ األٗلٌ اُجْو٣خ ػ٘ل ٓـبكهرٜب اُغَل ٓوبثَ ٗلٌ ّ٤زَ اُز ٢ٛ ٢أٗو٠
– ٠َٔ٣
األٗلًٌٔ ،ب ّبهى ك ٢فِن األهٗ٣ٝ .وق أثبصو ػ٘ل ثٞاثخ اُؾ٤بح ك ٢أُْبٍُ ،نُي ّ
أٚ٣بً – اُؾبهًٕ ٖٓٝ ،لبر :ٚأَُبٔ٣ٝ ،١ ٝضَ ك ٢أُؼزول أُ٘لائ ٢اُؾ٤بح اُضبُضخ.
(ٖ ) ٍجب ،٢ٛػي٣ي :إ ٍٞاُٖبثئخ (أُ٘لائٓٝ ) ٕٞ٤ؼزولار ْٜاُل٤٘٣خ ،كاه أُلُِ ٟضوبكخ ٝاُْ٘و،
كْٓن .ٔٗ2ٓ ،ٔ2ٙ2
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صلّ٦فمؼلؿؾعملؿملّ٥مؼبمػّٔاماظضملمملٕ" م م
أعمملمعّٓرجمصضملّ٦دماظؽملظملّٗ مصلؽملؿضملّٕضمظّ٥مبمملظؿظملزملؿملّ٢معّٝمدائّٕةماظؽملظملّٗ مطػملؾملممل .م
إن ماظعؼوب مواظـقاب مجوءا مسؾك مضدر مأخطوء موحلـوت ماظـػس مؼب موـؾفو مظؾشرم
واالغغؿوس مؼب مايقوة ماظدغققؼي ماظزائؾيموؼبمضدرتفومسؾكمتذطرمأرؾفوموسدممتضؾىمرؤؼؿفوم
ظعوٕماظـقرموػلمعؼرػوما ولموا خرلاموسؾقفومأنمتؾبدركمرؾقعيماظعوٕم(ا رضل)ماظ مػلم
صقف :م
"إغّ٨مأغمملمعمملغمملمايؿملمملةماظغملدلى م
اظّٔيمؼلشملّٝمبؾملؿملمملًمخاللمتلؾؿملّّمعّ٤مخػملعملين م
سؽملّٓامجػملؾّ٦امػّ٣مإؼممليمإظبماِّدّٕ م
سؽملّٓعمملمبضملـّ٦امػّ٣مبّ٨مإظبماظضملمملٕموجػملؾّ٦امإؼمملي م
صعملّٓمبضملـّ٦امػّ٣مبّ٨مإظبمسمملٕماظعملؿػملهملمواظلظملّمملحني م
إظبمأوظؽّ١ماٌعملشملضملنيماٌضملّٕضنيمظػملؾملالكمعبؿملضملؾمل ّ٣م
إظبماظضملمملٕماظّٔيمػؿملؽؿّ٥مضؾؿملقهمل

( )1

م

وعّٕؼؾهملمالمؼؽملرل م
إنمخّٓعّ٥ؾبمظؿملّٗمظّٓؼؾملّ٣مرّٕؼعملهملمظػمللرل م
وعبؿملّٝمزبػملّ٦ضمملتّ٥مخمملظؿملهملمصمملرشهملمعّ٤ماظؾؾملمملء م
إغؾملّ٣مظؿمللّ٦امظشملظملمملءموظؿمللّ٦امػمملدئني م
وعمملمعّ٤مرابشملهملمعرملذلطهملموؼملضملؾملّ٣مبضملسملؾملّ٣مإظبماظؾضملّٚماآلخّٕ م
عصملػملؼملهملمداطؽملهملمػّ٨مأذغملمملشل "..ّ٣م م

(ٔ) ً٘يا هثب اَُ٤به.ٖ٘ٗ ٓ،ٕ2 ،ٕ :
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 -اجلنت واننبر ػند ادلندائٍني:

اىـي مأو ماظػردوس مسـد ماٌـدائق مدبؿؾػ ممتوعوً مسـ معـقؾفو مسـد ما دؼون ما خرىم

صفـوكمؼبما سوظلمصردودونمسؾقيمودػؾلمػؿو :م
 - 1ماظظملّٕدوس ماِّسػمل :ّ٧م وػق مسوٕ ماظـقر ماظذي متلؽـف ماظؽوئـوت ماظـقراغقي موضبؽؿف مايلم
اظعظقؿ محبؽؿؿف موغقره موؼؽقن مدؽون مػذا ماظػردوس معـ ما ثري موؼضؿ ما ثري ماظعظومم
وخصقروًمايقوةما وظبموعـدامإدمػقلاموؼؿؽقنمعـمسشرمرؾؼوتمدؾؼموأنمذرحـوػو.م
وػق مسوٕ ماظ لعودة مايؼقؼقيا ماظعوٕ ماٌـوظل ما ول ماظذي متصعد مإظقف ما رواح ماٌمعـيم
ظؾـوسا موؼب مػذا ماظعوٕ مال مؼقجد مزيم مأو معقتمأومزؾؿمصفقماظعوٕماظذيمتطؿ مإظقفم
اظعقإما خرىمظؽـفمصردوسماظؽوئـوتماظـقراغقيمصؼط(  .)1م
ؼؿؽقن معـ مأربعيمسـوررمطدلىمػلم(اظـقرامايقوةاماٌوءاما ثرل)موػـوكمدرجوتم
عؿػووتي معـ مطؾ مسـصرمصوظـقرمعـيًمؼؿؽقنمعـمأربعمدرجوتمػلم(ؼقرااماظضقوءاماظـقرام
اظضقء)..إخل م
وؼبمشرصيماظؽـزمتقجدما رواحماٌؽـقزةماظ مرعدتمأوماظ معومزاظًمتـؿظرماظـزول.م
وتلؿؼر مؼب مسوٕ ماظـقر ما جلوم ماظـقراغقي مظؾؾشر .موؼؿـوزر مػذا ماظعوٕمععمسوٕماظظيممطؿوم
أوضقـومؼبماظلؾلؾيماظـققشقغقي.مؼؿ ؽقنمعـمثيثمأراضٍمػلم(اظـقراما ثرلامتروان)م(  .)2م
 - 2ماظظملّٕدوس ماِّدغ :ّ٧م وػق مسوٕ مايؼ مواظعدل م(عشقغل مطقذطو) م(  )3ماظذي مػق ماظعوٕم
اٌـوظلماظـوغلمبوظـلؾيمظألرض.مأيمأغفمؼـوزرمسوٕما رضمصػقفم(دعقثو)معـمطؾقبمعوم
(ٔ) ً٘يا هثب اَُ٤به  .ٖ٘ٗٓ ،ٔ ،ٖ ،روعٔخ :اٍزواُ٤ب.
(ٕ) ٗلَ.ٖٖٙ- ٖٕٙ ٓ ،ٕٗ ،ٖ :ٚ
(ٖ) ِشىٍٔ وشطب :أهٗ اُؼٜل ٢ٛٝ ،أٓ ٍٝب فِن ٖٓ األه ،ٖ٤ٙك ٢ٜاٌُضبكخ األ٣ٝ ،٠ُٝؼِ٤
ػِٜ٤ب اُٖبُؾ ،ٕٞك ٢ٜػبُْ ٍٔبٔ٣ ،١ٝضَ اُؾ٤بح اُؾو٤و٤خ ثؼٌٌ اُؾ٤بح األه٤ٙخ اُلبٗ٤خ٢ٛٝ ،
ٓ ٖٛٞأٗ ُٞثؼل إٔ رؾ ٍٞألصوٝ .١كٜ٤ب عَْ أص٤وْٓ ١بثّ ٌَُ ٚقٔ ػِ ٠األهٗ ٘٣زظو
ُؾبم اُوٝػ ثٓٝ ،ٚؼزول اُؼبُْ أُٞاىُ ١ألهٗ ٙٞ٣ؼ ٓل ٟرؤص٤و أُؼزولاد أُ٘لائ٤خ ثبُلٌو
اُـ٘ٝ ٢ٕٞاألكال.٢ٗٞٛ
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ؼب ما رض موضبؽؿ مػذا م اظعوٕما ثريم(ذقشيممربقبو)مأيم(اظليمماظعظقؿ)موػقمطوئـم
غقراغلمسظقؿمؼـوزرم(ػقؾؾمزؼقا)ماظذيمتقظبمعلموظقيما رضمعـمسوٕماظـقرموؼلؽـفم
آدممطودقوموحقاءمطودقوموأحػودػؿو .م
وترىمظقديمدراورمأنمػقؾؾمزؼقامػقمعؽققبنما رضموعشقغلمطقذطومبؿقجقفمعـمايلم
اظعظقؿ .ماٌعـك مايرؼب مٌشقغل مطقذطو م(ايؼ ماظذي مرصعـوه مسبـؾب).موتلؿؼرمؼبمػذاماظعوٕم
ا جلومما ثرليمظؾؾشرموػلم(دعقثو)ما جلومما رضقي.موالمتقجدم(غشؿـو)مؼبمسوٕمعشقغلم
طقذطومبؾما جلومما ثرلؼيماظ مترطؿفوماظـػس م وادؿؼرتمؼبما جلومماظـقراغقيماظصوسدةم
إظبمسوٕماظـقر.موؼبمػذاماظعوٕم ػـوكم(دعقثو)مأومأذؾوهمظؽؾماظقحقشمواظـؾوتوتموايققاغوتم
واظؾشراموػمالءمؼؿزوجقنمطؿومؼبماظعوٕما رض لمظؽـمدونمزفقرمنوديمعـفؿ .م
أعمملمعّ٦ضّٝمػّٔاماظضملمملٕمصؾملؽملمملكمثالثهملمآراءمحّ٦ظ،ّ٥مػ:ّ٨م م
مأ .ؼؼعمؼبماظشؿولموؼػصؾفمسـمػذاماظعوٕمجؾؾمسولٍمعـماظـؾٍ(  .)1م
ب .ؼرىماظشقخمػرعزمبرم أغفرمبلغفمؼبماٌرؼخمودؽوغفمذؾفمروحق موأرغرمعـقبومحفؿوً.
م

م( )2

مج .ؼب ماظشؿول موراء معـطؼي ماىؾقد مواظـؾٍ محقٌ ماظـقر ماظدائؿ موحقٌ مميؽـ مظلؽوغف مأنم
ؼؿكورؾقامععماٌؾؽلموا ثريموأنمؼشوػدوػؿ(  .)3م
أعمملماىقؿملّ٣مأوماظؽملمملرمسؽملّٓماٌؽملّٓائؿملنيمصؽملّٕىمأغؾملمملمتؽملعمللّ٣مسػملّ٧معغملمملغنيمأؼسملمملً :م
- 1ماىقؿملّ٣ماِّسػمل:ّ٧موػقما رضم (تقؾؾ)ماظ متـوزرمسوٕمعشقغلمطقذطو.موػقؾؾمزؼقامأوم
بـوػقؾماحدػؿومأومطيػؿومخؾؼما رض .موهؽؿمػذاماظعوٕماظؽقاطىماظلؾعيموا براجم

(ٔ) ً٘يا هثب اَُ٤به .ٗ2٘- ٗ2ٗ ٓ ،ٕٔ ،ٕ :
(ٕ) فيػَ أُبعلٓ ، ١ضِٞع٤ب أُ٘لائ٤خ.
(ٖ ) هٝكُٞف ًٞ ،هد :اُْ٘ٞء ٝاُقِن ك ٢اُٖ٘ ٓٞأُ٘لائ٤خ ،اػلاك ٝروعٔخ :اُلًزٞه ٕج٤ؼ
ٓلُ ٍٞاَُ٤ٜو ،١عبٓؼخ ثـلاك ،ثـلاك.ٔ1ٓٓ ،ٔ22ٗ ،
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االثـو مسشر مواظؽقاطى ماًؿلي مواظروػو .موضبوول ما غلون مؼب ما رض مأنمؼؼقؿمايؼم
وؼشعقبمبروحفمغػقوتلبمعـمسوٕماظـقرمظؽـمػذاماظعوٕمعؾلءفبمبوظشرور.

م( )1

م

 - 2ماىقؿملّ٣ماِّدغ:ّ٧م وػقمسوٕماظظيمماظذيمؼؿؽقنمعـمٔونمرؾؼوتموهؽؿفم(روػو)موػقم
ؼؿؽقنمعـمثيثمرؾؼوتمعـماىققؿمػلمسؾودؼـماظعؾقومواظقدطكمواظلػؾكاموتلؿكم
أؼضوً مذققل موجفقـوموؼبمػذاماىققؿمتؿعذبما رواحماًورؽيماظ مشرضًمؼبمحبرم
دقفمواسبدرتمإظبم ػـو.موؼؾدومأنما رواحمالمتؾؼكمػـومإظبما بدمؼبمسذابمأزظلمبؾم
دذلتػعامذاتمؼقمامإظبمسوٕماظـقرمبعدمأن تؿطفرمعـمخطوؼوػوموتؽػقبمسـماالسبدارم
إظب مضؾقل مخطوؼو مجدؼدة موظـلؿؿع مإظب م عـدا مإد مػققبل موػق مطبورى مإحدى ما رواحم
اًورؽيماةؾقديمؼبمبورـمذققل(  :)2م
"أؼؿؾملمملماظؽملظملّٗم(غؿملرملؼملؿممل)!مسؽملّٓعمملمػؿظملوملمبّ١كبمعؽملمملدؼمملًمصػملّ٣موّٕمأغوملمجّ٦ابمملً م
واآلنموػمملمأغوملمبؽملظمللّ١كبمتؽملمملدؼّ٤مصؼملّ٤مسلمملهمصبؿملنملمسػملؿملّ١كب؟ م
ٌمملمطؽملوملكبمضّٓمأحؾؾوملكبماظّٔػنملمواظظملسملهملمدونمشرلػؼملممل م
ؼؿضملنيمسػملؿملّ١كبمأنمتغملّ٦غّ٨محؾؿمللهملًمؼبمبمملرّ٤مذؿملّ٦ل م
م م

ٌمملمطؽملوملكبمضّٓمأحؾؾوملكبماظؿزملّ٦رموآًّسهمل

ؼؿضملنيمسػملؿملّ١كبمأنمتلعملشملّ٨مؼبماظعملّٓورمحنيمتظملّ٦رمػّٔهموتطملػمل ّ٨م
وظغملّ٤مإذامأغزملّٓقبتمغظمللّ١كبمسّ٤ماىّٕائّٕ م
واغؿؾملوملمطّ٢مخشملمملؼمملككبمواغعملػملؾوملمإظبمحلؽملمملت م
صلّ٦فمتزملضملّٓؼّ٤مسػملّ٧مدػملّ٣ماإلرتعملمملءمسمملظؿملمملً م
ذظّ١ماظّٔيمارتعملّ٧مسػملؿملّ٥ماظغملمملعػملّ٦نمضؾػملّ١مإظبماظضملػملؿملمملء م
أعمملمإذامظّ٤متزملّٓقبيمغظمللّ١كبمسّ٤ماىّٕائّٕ م

(ٔ) اٌُزبة أُولً ،اٗغٗٞ٣ َ٤ب.٘- ٔ ،ٔ،
(ٕ) ً٘يا هثب اَُ٤به.ٖٖٙ- ٖٕٙ ٓ ،ٕٗ ،ٖ :
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وظّ٤متؽملؿؾملّ٨مطّ٢قبمخشملمملؼمملككبموظّ٤متؽملعملػملنملمإظبمحلؽملمملت م
صلّ٦فممتّ٦تني،مأؼؿؾملمملماظؽملظملّٗم(غرملؼملمملثممل)،معّ٦تمملًمثمملغؿملمملً

( )1

م

وسؿملؽملمملككبمظّ٤متّٕؼمملماظؽملّ٦رمأبّٓاًم"م م

ػـوك مإذن معقتفب مثونٍ مػق معقت ماظـػس م غفوئقوًا مصوٌقت ما ول مػق معقت ماىلدم
وخروجفو معـفمودؼقرفومؼبماىققؿمذققل.مأعوماٌقتماظـوغلمصفقمسدممرعقدماظـػس مإظبم
ا سوظل موػلمؼبماىققؿمبلؾىمسدممضدرتفومسؾك ماظؿطفر.مأيمأنماظؾؼوءما بديمظألرواحم
اًورؽيمؼبمذققلمػقماٌقتماظـوغل(  .)2م
ػـوك مإعؽوغقي م ن مترتؼل ما رواح ماًورؽي مؼب مذققل مإظب مسوٕ ماظـقر مبعد متطفرػو.م
ظؽـفومإذامٕمتؿطفرمصلؿؾؼكمإظبما بدمػـوكمورمبومتذوبمأومهذلقؾبمؼبمعؽقغوتماىققؿ(  .)3م

انواع املطًرات( ( )4املطراثي) :ديواى أواثر أو(أباثر):
 الكطي األٔه:ؼدور مػذا ماظؼلؿ مسؾك مذؽؾ مربوورة مب ماٌيك(ػقؾؾمزؼقا)مواٌي ك(أواثر)موبشؽؾم
عبقؾمؼـرلماظدػشياإذ م وعـمخيلمػذهماةوورةمغلؿطقعمأنمغلؿـؿٍمبلنماظؿعؿقدمالؼغػرم
اًطوؼو م حد اطؿو موأن ماظؿزظػ مواظؿؼرب مظؾؽقاطى موا براج موبوي مذؽؾ مطون موعـ مضؿـم
ذظؽمسبرماظذبوئ مسؾكمشرلماظطرؼؼيماٌـدائقيمأومتـووشلومربرعيمعـدائقو .م
م تؾدأمػذهماةودثيموبوظشؽؾماظؿوظل :م
- 1م بعدمذظؽمذػىمػقؾؾمزؼقاموضولمظؾؿيكمأواثر:أغفضموأحؽؿمبوظعدلماٌؿـقحمظؽمسؾكم
حدود م ػذا ماظعوٕ مواجؾس مسؾك مطردل معؾؽؽ اوأرصع مطؾ مسؿؾ معؿؼـ معـ مايضقضم
(ٔ) ً٘يا هثب اَُ٤به .ٕٙٗٓ ، ٖٙ ،ٖ ،
(ٕ) ٗلَ.ٖٕ٘ ٓ ،ٖٙ ،ٖ ، ٚ
(ٖ) أُٖله ٗلَ.ٚ
(ٗ) ِطشاثبً :اُزط٤ٜو أ ٝأُطٜو ،ؽ٤ش ٣زٞعت ػِ ٠األهٝاػ إٔ رؼجوٛبُ ،ززطٜو كٜ٤ب ٖٓ ا٥صبّ هجَ
اُُِ ٍٕٞٞغ٘خ ،أ ٝػبُْ األٗٞاه.
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وا ظؼذارةموحقـؽذمعـمأرؾ معـمعبقعمدؿلتلموتؿعؿدممبوئؽماىوريمودؿقزنممبقزاغؽم
وتذلدؿمبرزلؽموترتػعموتلؿؼؾؾمؼبمسوٌؽ .م
- 2م بعدمذظؽمتؽؾؿمأبوثرموضولمشلقؾؾمزؼقامٌ:وذامأردؾؿ معـما راضلماظعوظقيموعـمدقىم
ذوػونموذققانموجؽًمبلمةودؾيماٌكؾقضوت(اظؾشر) .م
 - 3مػمالء ماظزغوة مواظػلؼي موصوسؾقا ماظدسورة مبليمعوءمجورٍ مؼؿطفرونموػمالءماظذؼـمميلؽقنم
اظـلوءماٌمعـوتموصبدل وػـمسؾكمتركمأميوغفـمأيمعوءمجورٍمؼطفرػؿ؟ .م
 - 4م ػمالء ماظذؼـ مؼؾدظقن مأميوغفؿ موؼذػؾقن مظقلفدوا مظؾشقطون مواٌردة مواىـ موبرزلفؿم
ؼذلزلقنمأيمعوءمجورـبمؼطفرػؿ؟ .م
- 5م ػمالءماظذؼـمضطعقامأميوغفؿ م وآتقاماًطقؽيمرشؿمدفقدػؿمظؾقلمودؼطًمعـفؿماظؾذرةم
اظطوػرةمأيمعوءمجورٍمؼطفرػؿ؟ .م
 - 6م ػمالء ماظذؼـ متـووظقا مرعوعو مشرل مغظقػم(روػر) موؼبماظعؾـمميؿـعقنمسـفمأيمعوءمجورٍم
ؼطفرػؿ؟ .م
 - 7م ػمالء ماظذؼـ مؼذػؾقن مظألدقاق موؼؿفقظقن مؼب ماظشقارع موحقـؿو مؼعقدون مٌـوزشلؿ مالم
ؼغؿلؾقنمورغبيم عـماًوظؼمالمؼطؾؾقنمأيمعوءمجورمؼطفرػؿ؟ .م
 - 8م ػمالء ماظذؼـمأطؾقامممومذب مبلدؿ ماالث مسشرمعردقعومبعيعوتماىـمواظشقور مأيم
عوءمجورمؼطفرػؿ؟ .م
- 9م ػمالءماظذؼـمتعؿدوامأنمؼزرسقامبذورماٌوءمايلمؼبماٌوءماآلدـمبليمعوءمجورمؼؿطفرون؟ .م
 - 10م ػمالء ماظؼوئؿقن مبلسؿول معـؾ متؾؽ ماظ مررد مبلؾؾفو مؼقذوعـ( ) 2مأي معوء مجورم
ؼطفرػؿ؟ .م
- 11م ػمالءماظذؼـمؼشربقنماًؿرموؼلؽرونموؼطؾؾقنموؼزعرونمظألرواحماظشرؼرةاموؼؿشؾفقنم
بلسؿوشلومأيمعوءمجورمؼطفرػؿ؟ .م
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 - 12م ػمالء ماظذؼـ مطبقغقن ماظشرؼؽ ماواظذؼـ موػؾبؾقا معـ ماظطقؾوت موٕ مؼعطقا معـفو مأوٕم
ؼلوسدوامصؼرلامأومربؿوجومايمعوءمجورمؼطفرػؿ؟ .م
- 13م ػمالءماظذؼـمؼؿؽؾؿقنمبوٌلكـو(ؼؼقؿقنمرؼقدفو)وبقثفوماظداخؾقيمبشؽؾمخورهمورشؿم
ذظؽمؼذػىماظؿيعقذمطلنمذقؽومٕمؼؽـموعـمثؿمظؾقًمطـقزػؿمؼذػؾقنموردوظيمظؾؿيكم
ؼؽؿؾقنمدونمانمؼؽذلثقامظؾـؼصماظذيموضعقامبفمأيمعوءمجورمؼطفرػؿ؟ .م
 - 14م ػمالء ماظذؼـ مخوغقا مسفد( ) 3مدقؿوت مػقل موٕ مؼؾؿزعقا مبوٌوء ماىوري مأي معوء مجورم
ؼطفرػؿ؟.

(  )1م

- 15م بعدمذظؽمتؽؾؿماٌيكمػقؾؾمزؼقامومالبوثرماذمضولمظف:آهمثؿمآهمؼومأبوثرماظرغبيمواظشػوءم
ؼفدؼونماظقؽم .م
- 16م ػمالءماظزغوةمواظػلؼيمؼبمس () 4مزلؼوقمؼذػؾقنم غفؿمخوغقاماظعفدمأومايؼمواظذيم
ػقمأضدممعـمطؾماظعقإ .م
 - 17م ػمالء ماظذؼـ ماغؼطعقا مسـ مأميوغفؿ مؼب مسققن معـ معبر معشؿعؾ مؼقضعقن مصقفو موتصؿم
آذاغفؿ معـ مذدة ماظضقضوء ماظ متؾبعؿؾ معـ محقشلؿ م( ) 5مؼؿؿـقن ماٌقت مواظػـوء مصيم
ضبصؾقامسؾقفم .م
 - 18م ػمالء ماظذؼـ مبدظقا مأميوغفؿ مودفدوا مظؾلؾعي م( ) 6معـ محصي ماظلؾعي مدقؽقغقن معـم
حصؿفؿمعـذماظققمماالولماظذيمبدظقاماميوغفؿمصقفموؼبمسوٕ()7مض مدقؼؾعقن .م
 - 19م ػمالء ماظذؼـ مبدظقا ماميوغفؿ موعـ مثؿ مسودوا مظرذدػؿ مودفدوا مظؾقل موطوغً ماظـطػيم
اظطوػرة مضد مخرجً معـفؿ مؼب معطفر( ) 8ماالدد مؼؼؾعقن معرزل مبرزلفؿ مدوجدؼـم
ظؾقلموضوبع مؼبمػذاماٌطفرمحؿكمزوالما رض (عقسدمصـوءمػذهماظعقإ) .م
(ٔ) أُالؽظبد:
[ٔ]ّبٛبٕ ٞ٤ّٝإ :اص٘بٕ ٖٓ اصو ٢٣ػٞاُْ اُ٘ٞه
[ٕ ]ّٞ٣بٖٓ:أٍْ اؽل أُالئٌخ ُٝول أفطؤٛنا أُالى ٝرٔذ ٓؼبهجز( ٚرؼبُ ْ٤اُ٘ج٤ٜ٣ ٢ب ٜ٣بٗب ٓٓٔ
اُ.)ٕٓٓ ٠
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 - 20م ػمالء ماظذؼـ ماسؿؿدوا مؼب مرزضفؿ مسؾك مارػوب ماظـوس مسؾك مبوب ماظدؼـقغي موايلوبم
ؼؼػقن متؼطعفؿ معـوذرل موتؼقدػؿ مديدؾ موؼرعك مبفؿ مؼب ماٌقوه ما دـيمظقكؿـؼقامبفوم
ضوبع مػـوكمأبدماظدػر .م
- 21م ػمالءماظذؼـم غػلفؿمضبؾؾقنماالذقوءمدراموؼبماظعؾـمضبرعقغفومرشؿماغفؿمؼبمداخؾفؿم
ضبؾؾقغفومدؿؽقنمغفوؼؿفؿموغفوؼيمدرػؿموؼبمعطفرمظقؾوت(اظزػرةماحدىماٌطفراتم
اظلؾع)مؼؼؾعقنمعـؿظرؼـماًيص .م
- 22م ػمالءماظذؼـمؼذػؾقنمظيدقاقمواظشقارعموحقـؿومؼعقدونمٌـوزشلؿمالمؼغؿلؾقنمؼقضعقنم
ؼبمعراجؾمحورةمجدا .م
- 23م ػمالءماظذؼـمؼلطؾقنمممومؼذب مالبقابما ث مسشرم(االبراج)اٌرزليمبردؿمسوٕماظظيمم
تورط موعؾدظ مدربمايقوةماالوظبمورزلفومدقـزلمبفؿمإظبماسؿوقماظظيممعوداعقامضدم
بدظقاماسؿوشلؿموٕمؼطفروامعومؼؿـووظقن .م
- 24م ػمالءماظذؼـماظؼقامبزرسفؿمؼبماٌقوهماآلدـيمزبدوس موعغررؼـممبكؾقضوتمػذاماظعوٕم
حقـؿو مؼلؾققن مبؽيعفؿ مظؾرلدغو م اظعظقؿي مال متؼؾؾ متلؾققوتفؿ موردؿ ماٌيكمػقؾؾم
زؼقامالمؼذلدؿمسؾقفؿمودققؽؿمسؾكمديالتفؿمعـمبعدػؿموبذورػؿمبلغفؿمصوددؼـ .م
 - 25م ػمالء ماظذؼـ مؼؼربقن مغلوء مشرلػؿ موؼـفؾقن معـفـ مطؾ مادرارػؿ مدؿػلد مووجقػفؿم
دقؽقنمعصرلػوماظدعورموظـمميـققاماظعفد .م
- 26م ػمالءماظذؼـمؼعؿؾقنماسؿولماد قوقمبـمؼقذوعـمدقلقؼقنمؼبمدفـفؿمدقؼو.

(  )1م

(ٔ) اٌّالدظبد :
[ٖ ]ٍٔ٤بد  : ٢٤ٛأؽلٓ ٟالئٌخ ػٞاُْ اُ٘ٞه ُٜٝب ػبُْ ٗٞهاٗ ٢فبٓ ثٜب
[ٗ]ٍٔوبم ٕٞ٣ :ق ًٌٓ ٚٗٞبٕ ُؼوٞثخ االٗلٌ أُقطئخ ٌٓٝبٗ ٚػبُْ اُظالّ.
[٘ ]ٖٓطِؼ أُٞد اُضبٗ٣ : ٢زوكك ًض٤وا ك ٢االكث٤بد أُ٘لائ٤خ ؽ٤ش ٖٓ ّلح ػناة االٗلٌ
أُقطئخ رزٔ٘ ٠اُيٝاٍ .
[]ٙاَُجؼخ٣:وٖل ثٜب اٌُ ٞاًت اَُجؼخ ؽ٤ش اٜٗب ؽَت اُؼو٤لح أُ٘لائ٤خ ٌَٓٗٞخ ثٔقِٞهبد ٖٓ
ػبُْ اُظالّ ٙٝؼٞا كٜ٤ب ُٔؼبهجخ االٗلٌ أُقطئخ َِٓ ٜػِ ْٜ٤اصو ٖٓ ٕٞ٤٣ػٞاُْ اُ٘ٞه
[] 2ه : ٖ٤اّ ػٞاُْ اُظالّ ُٜٝب ٓطٜو فبٓ ثٜب رؼبهت ث ٚاالٗلٌ أُقطئخ.
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 - 27م ػمالء ماظذؼـ مؼلرضقن مذرؼؽفؿ ماواظذؼـ موػؾبؾقا ماًرلات ماظقاصرة موٕ مؼؿصدضقا معـفوم
ظػؼرلمأومربؿوجمادققؽؿمسؾقفؿمبوظضقضوءماظشدؼدةموعـمغعؿمسقإماظـقرمدققرعقنم
وحػـيمطػمعـماٌوءمدقلؼقنمطؾمؼقممصؼطمعوداعقامٕمؼلوسدوامصؼرلاماومربؿوجو .م
- 28م ػمالءماظذؼـمؼؾبعؿدونمعـمشرلمظـوممواظعفدمالمؼلخذوهامسؿودػؿمظؾقًمايقوةمظـمؼرصعم
وطـقزػؿموتقجفؿمعـفؿمدذلصع .م
 - 29م ػمالء ماظذؼـ مؼؼرأون ماٌلوخٌ م اظداخؾقي(اظلرؼي)وضبذصقن معـفو موطػروامعوجوءمصقفوم
صلنمتلوبققفؿمووضورػؿمدققذفمعـفؿموظـمضبلؾقامضؿـمسقإماظـقر .م
 - 30م أعو مػمالء ماظذؼـ مترصعقا مسـ مذفقاتفؿ معـ ماظؿيعقذ موضددقا موأحذلعقا مبقًم
طـقزػؿ اواٌلوخٌماعروامبفوماوأسؿوشلؿمٕمتـؾفوماظشفقاتموردوظؿفؿمظؾؿيكمطؿؾقػوم
بصدقمدـرصعمطـقزػؿمظوم(عوغو)() 10موظـمؼعذبقامبوظدلدمعوداعقامضدمسؿؾقاماسؿوالمٕم
متللفوماظشفقاتموردوظيمايؼمضدمطؿؾقػو .م
- 31م ػمالءماظذؼـمضددقامدقؿوتمػقلمووضرواماٌوءماىوريمدذلصعمدقؿوتمػقلمآبوئفؿمعـم
اشليك .م
- 32م حقـفومتؽؾؿمأبوثرموشلقؾؾمزؼقاماذمضولمظف :م
- 33م وعوذامسـمػمالءماظذؼـمؼؼؿؾقنمضؿيمايمعوءمجورمؼطفرػؿ .م
 - 34م بعد مذظؽ متؽؾؿ مػقؾؾ مزؼقا موالبوثر ماذ مأخدله:ػمالء ماظذؼـ مؼؼؿؾقن مضؿي مدؿؼطعفؿم
اظلققفم .م
 - 35م ػمالء ماظذؼـ مؼعؿؾقن ماظلقر مدـفؾؽفؿ موؼب مجقف(اور)( ) 11م(ععدتف)دـضعفؿ موؼبم
ادػؾفمعؽونمصقفوموظشدةمسذابفؿمدؿلؾىمعبقعماصؽورػؿمعـفؿ .م

[ٓ]1طٜو االٍل:االثواط االص٘ ٢ػْو  ٢ٛاالفوٌٓ ٟبٕ ُِزط٤ٜو ٝاُؼوٞثخ  ٞٛٝاؽلاٛب.
[] 2اٍؾبم ثٖ ّٞ٣بٖٓ:اؽل أُالئٌخ اُن ٖ٣افطئٞا  ٖٓٝصْ ػٞهت ٝصبة ُوّل.ٙ
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- 36م ػمالءماظـلقةماظؾقاتلمميـعـمازواجفـمعـماظؿؼربماظقفـمبشؽؾمعؿعؿدمبويمعوءمجورم
دقؿطفرن؟ .م
- 37ماظ متففرمزوجفوموتؿكذم ثوغلمبويمعوءمجورمدؿؿطفر؟ .م
- 38م حقـؽذمتؽؾؿمػقؾؾمزؼقاموالبوثرماذمضولمظف:حقـؿومؼؿكذمرجؾمأعرأةمثوغقيمسؾكمزوجؿفم
االوظبمصلنمزوجؿفماىدؼدةمدؿعزلمسـفمؼبماآلخرة .م
- 39م وحقـؿومؼؿكذمثوظـيمدؿعزلمسـفماؼضومؼبماآلخرة .م
- 40م وحقـؿومؼؿكذمرابعيمدؿعزلمسـفماؼضومؼبماآلخرة .م
- 41موحق ـؿومؼؿكذمخوعليمدؿعزلمسـفماؼضومؼبماآلخرة .م
- 42م وحقـؿومؼؿكذمظـػلفمدودديمدؿعزلمسـفمؼبماآلخرة .م
- 43م وحقـؿومؼؿكذمظـػلفمدوبعيمدؿعزلمسـفمؼبماآلخر.

م( )1

م

- 44م وحقـؿومدبرجمأيمواحدةمعـفـمعـمجلدػومدؿؽقنمعـمحصيمسوٕمطوف()12مااعوم
اذامطوغًمورسيمصؾـمتذػىمظعوٕماظـؼصمػذامودؿؾؼكمؼبمخدعيماظـورقرائق مواعوماذام
طوغً متدسل ماظقرع مدؿذػى مظعوٕ مض محقٌ مظـ مؼـػعفو مال مسؿودػو موال مذفودةم
االثرؼ ماظـيثي() 13ماعومماالثرؼ مذؾؿلموغدبل() 14ماظؾذؼـمظـمؼلوسداػومؼبمسؾقرػوم
ظعقإماظـقر .م
 - 45م تؽؾؿ مأبوثر موشلقؾؾ مزؼقا ماذ مضول مظف م:ػمالء ماظـلقة ماظؾقاتل مؼؽشػـم
ػبورػـ(عػوتـفـ)بليمعوءمجورٍمدقطفرم؟ .م
- 46م ػمالءماظـلقةماظؾقاتلمؼعؿؾـماظلقرموعـشغيتممبؾذاتمأىلدمبويمعوءمجورمدؿؿطفرم
غػقدفـ؟ .م
- 47م ػمالءماظـلقةماظؾقاتلمؼزغ مبويمعوءمجورمدقؿطفرن؟ .م
(ٔ) اٌّالدظبد :
[ٓٔ] ٓبٗب:اؽلٕ ٟلبد أُالى اال ٍٝك ٢اُقِن.
[ٔٔ] أٝه :أؽل ِٓٞى ػبُْ اُظالّ.
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- 48م ػمالءماظـلقةماظؾقاتلمطبضنبمدقؼوغفـمبوظدعوءمبليمعوءمجورمدقؿطفرن؟ .م
- 49مواظذيم ؼذلكمزوجؿفماٌـدائقيموؼؿكذمظـػلفمواحدةماخرىمعـمشرلماظدؼـماٌـدائلمبليم
عوءمجورمدقؿطفر؟ .م
- 50م حقـؽذمتؽؾؿمػقؾؾمزؼقاوالبوثرماذمضولمظف:ػمالءمظقحدػؿمؼعزظقنمطؿوموؼعزلمسـفؿمطؾم
سؾؿفؿ ماظذي متعؾؿقه موال مؼشؿؾقن مبرغبي مايقوة ماوترصع متقفوغفؿ معـفؿ مان مطوغقام
رجولمدؼـموؼؾؾلقنمع ؽوغفوماخرىمنلياوتدونمازلوئفؿموتؽؿىمؼبماظؽؿىموادؿم
ايل مالمؼذطرمسؾقفؿمحقـؿومطبرجقنمعـماجلودػؿماودققضعقنمظقحدػؿمؼبمسوٕم
اٌقتماٌرسى .م
م ػـو متـؿفل مترعبي ماظؼلؿ ماالول مواظذي معـ ماٌؿؽـ معيحظي ماغف معؼلؿ مسؾك مثيثيم
ربوور :م
ماحملّ٦رماالول :م ػقمذبؿقسيماظؿلوؤالتماظ مؼقجففوماٌيكمأغشمأُثرامإظبماٌيكمػقؾؾمزؼقاموػلمأدوسماظؿشرؼعماظدؼ ماوماٌرحؾيماالدودقيماالوظباوعـمثؿمؼلتقـو .م
احملّ٦ر ماظـمملغ :ّ٨واظذيمػقمذبؿقسيماالجقبيماظ مصبقىمعـمخيشلوماٌيكمػقؾؾمزؼقامسـمأدؽؾيماٌيكمأغؾبشمأثرا .م
 ماحملّ٦ر ماظـمملظىمل :م واظذي مػق مذبؿقسي معـ ماًطوؼو مواظ ممت مسزشلو موسزل مارقوبفوموسدػؿمشرلمعـدائق موبوظؿوظلماظؿقذؼرمعـماظؿفوونمععفؿمطقنماالحؽوممرودرةمحبؼمعـؾم
ػمالءمبلسؿؾورػؿمخورج مسـماظشرؼعيماٌـدائقي .م
م وػؽملمملمدؽملعملّ٦ممبؿّ٦ضؿملّّماحملّ٦رماالول،اظّٔيمػّ٦مربّ٦رماالدؽػملهمل .م
مؼب ماظؾدء مؼصدر ماعر معـماٌيكمػقؾؾمزؼقامظؾؿيكمأواثرمواظذيمميـ محقـفومايؽؿم
ةودؾي ماالغػس ماظ مدبرج معـ ماجلودػواوػـو مؼلؿغرب ماٌيك مأغش ماثرا معـ مدؾىم
اردوظفمٌـؾمػؽذامسوٕموجؾؾفمعـمسقإماظـقرمحقٌمتؼقؿماٌيئؽيمعـمأضراغف .م
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م وؼؽقن مأدؿغرابف مػذا مسؾك مذؽؾ مادؽؾي محقل مػذه ماالغػس ماٌكطؽياوػؾ مان ماٌوءم
اىوري مؼطفرػو معـ ماالثؿ م اظذي مارتؽؾؿفاوبوظؿوظل مصلن مػذهماالدؽؾيماجوبًموبشؽؾمشرلم
عؾوذر مسـ مدمالمعفؿماالموػقمػؾماظؿعؿقدمؼغػرماظذغقبم؟موتلتلماالجوبيموبشؽؾمواض م
طؿومرأؼـوماسيهم .م
م اعو ماةقر ماظـوغل مصفق ماجقبي ماالدؽؾي ماظقاردة مؼب ماةقر ماالول ماظقس مذظؽ مصؼطم
وا ومتقدعموتػصقؾمؼبماالجوبيماوحؿ كماضوصيمسؼقبوتمأخرىم دؽؾيمٕمؼطرحفوماٌيكم
أغشمأثرا.

م( )1

م

اعوماةقرماظـوظٌمصقؿطرقميوالتمسؼقبيمعرتؽؾقفومورردػؿمعـماظدؼوغيماٌـدائقيام
وػـومندماظػؼرةم() 49اوغرىماظؾففيماظؼقؼيمؼبماظؿعوعؾمععمعـمتركمزوجؿفماٌـدائقيموىلم
ظغرلػو .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
(ٔ) أُالؽظبد :
[ٕٔ] ًبفٝ:اؽل ٖٓ ِٓٞى ػبُْ اُظالّ  ُٚٝػبُْ فبٓ ث.ٚ
[ٖٔ ]االصو ٖ٤٣اُضالصخ٤ٛ ْٛٝ:جَ ٤ّٝزَ ٝأِٗ االصو ٖ٤٣اُضالصخ اث٘بء اَُالّ.
[ٗٔ ] ِّٔٗٝ ٢لث:٢اصوَٓ ٖ٤٣ئ ٖ٤٤ُٝثؾواٍخ اُ٤وكٗب(أُبء اُغبه.)١
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الكطي الجاٌ٘ ( املطّسات )
غؿطرقمؼبمػذاماظؼلؿمأوماىزءمإظبمعقضقعماٌطفرات() 15مؼبماظدؼوغيماٌـدائقياواظ م
تـؼلؿمبدورػومس ؾكمغقس معـماٌطفراتماواظ مرـػًمإظب معطفراتمابـوػقؾموأوالدهمام
وعطفراتماظؽقاطىماظلؾعي اطؿوموعـماٌؿؽـماسؿؾورمعطفرماشلؾشؾو() 16مػقماالخرمعلؿؼيم
يوظفمودـلتلماظقفمبوظؿػصقؾ .م

ِ - 1غواصخ اٌجهضبٌ.

احملٕز األٔه

ِ - 4غهو(ِغواصٍ)ؤثضبهًُ.
م تؼؾع مؼب مػذاماٌطفرماالغػسماظ مالوقىمدمالماةؿوجموأؼضومتؼؾعمصقفماالغػسم
اظ مٕمتؿعؿد .م

ِ - 3غهو واَ ثٓ اثضبهًُ:
م ؼؼؾع مؼب مػذا ماٌطفر ماظؿيعقذ ماظذؼـ مؼذلغبقن مبوظؾورؾ( ) 17موؼعؿؾقن ماالسؿولم
اظلقؽياو ػمالءماظؿيعقذماظذؼـمؼزغقنمواظلراقادؿؿأل متقفوغفؿمبوٌوءماآلدـمإظبمانمؼغػرمآم
شلؿمدقؾؼقنمؼبمػذاماٌطفرمحؿكمتـؿفلمعدةمسؼقبؿفؿ .م

ِ - 2غواصٍ ؤٔش ثٓ ؤثضبهًُ:
ؼؼؾع مصقف ماٌـدائققن ماظذؼـ مال مؼذطرون مادؿ ماشلقل موأدؿ معـدادػقل مؼبم
أسؿوشلؿادرلبطقن مربطو موبوظلقػ ماٌؾؿفى موبوىؾقدمؼعوضؾقنمحؿكمؼؿؿمتطفرلػؿمعـمعوم
أرتؽؾقهمعـمععصقي .م
م
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ِ - 2غواصٍ هُجً ثٓ ؤثضبهًُ:
م ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظذؼـمسرصقاماظدؼـموآعـقامبفمثؿمأرتدوامسـفماوصقفماؼضومؼؼؾعم
ذفقدماظزورمحؿكمؼؿطفروا .م
وأؼضومؼؼؾعمصقفماظرجولماظذؼـمطبقغقنماظعفدمواظلورضقنموخوئـقماظشرؼؽمػذامعؽوغفؿم
اؼضومبوظلقػماٌؾؿفىمواىؾقدماظؼودلمؼعوضؾقنمحؿكمؼؿطفروا .م
ِ - 6غهو ونيائًُُ ثٓ ؤثضبهًُ( : )1
ؼؼؾع مصقف محراس ماظؽـقز ماػمالء مػؿ مأدقود ماظؽـقز ماظذؼـ مأُسطقا ماظؽـقز(اٌعرصيم
اظدؼـقي)اوٕمميـققػوموبؼقامربؿؽرؼـمشلوماوحقـؿومؼلتقفؿماظلوئؾقنمواظراشؾقنمبوظؿعؾؿمالم
ؼعؾؿقغفؿ م عـ متؾؽ ماظؽـقز موأدرارػواوال مؼشرحقغفو مشلؿ مادقؾؼقن مؼب مػذاماٌطفرمضوبع م
صقف اجوظل مؼبمؼـؾقعمعقوهمحورةمتلكـفماظـورماٌؿدصؼيمعـمضـقاتمحقظف .م
ِ - 7غهوهاوٍئًُ ثٓ ؤثضبهًُ:
م تؼؾعمصقفمتؾؽماالغػسماظ مؼبمؼقمماٌصؾؿوموحقـؿومؼؾبشرعماظدرصشمسؾكمضػيماظـفرمالم
ؼؿعؿدوناوصقف مأؼضو مأوظ ؽؽ ماظذؼـ مطبرجقن مسـ ماظشرؼعي مصوظطعوم ماظطؼللمالمؼعدونموالم
ؼلطؾقن موبدلطي ماٌوئدة مال مؼؿ ؾورطقن مؼؼؾعقن مػـواوطذظؽ مصقفماوظؽؽماظـلقةماظؾقاتلمحقـؿوم
ؼلتقفـمايقظمالمميلؽـمأغػلفـ .م
ِ - 8غهو شوهجًُ ثٓ ؤثضبهًُ:
ؼؼؾع مؼب مػذا ماٌطفر ماظرجول ماظذؼـ مؼؼربقن مغلوئفؿ مأؼوم ماالحود ماٌؼددياوطذظؽم
االذكوصماظذؼـمؼلخذونماظربواحقٌمؼؼطرمؼبمأصقاػفؿمعبرمعقضدمتؼطرلا .م
(ٔ) اٌّالدظبد :
[٘ٔ] أُطٜواد:آبًٖ ُٔؼبهجخ االٗلٌ ٝرط٤ٜوٛب ٖٓ اُنٗٞة اُز ٢أهزوكزٜب.
[ ]ٔٙاُٜجْجب ٞٛ:أُالى أَُئ ٍٝػٖ االػٔبٍ ك ٢االؽبك ًٝنُي ػٖ اُٖلهبد .
[ ]ٔ2أ٣ ١زِ ٕٞاُِٖٞاد.
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ِ - 9غهو ٔجبط ثٓ ؤثضبهًُ:
ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظؿيعقذماظذؼـمؼغشقبقنمؼبماٌقزانمأثـوءمسؿؾفؿمبوظؿفورةاوصقفماؼضوم
اوظؽ ؽماظذؼـمؼؿضرسقنمسـدمأبقابماالث مسشرموظؿقفونمسقإماظظيماوصقفمؼؼؾعمطؾمعـم
اطؾ مممو مذؾبب مظألبراج ماالث مسشر موعو مٕ مؼغلؾ مبوٌوء ماىورياوصقف ماؼضو متؼؾعماالغػسم
اظ م تؽـز ماظذػى مواظػضيادقف متغؾؼ مآذاغفؿ مبوىؿر ماٌقضد مودبؿؿ ماجلودػؿ مبـيثم
ضـقاتمعلؿعرةمعـمغورمتلقؾمسؾقفؿمدقي احؿكمؼصؾ مسبػفؿمطشعرةماظرأسمبلؿؽفو .م
ِ - 13غهو ا بق ثٓ ؤثضب هًُ:
ؼؼ ؾع مؼب مػذا ماٌطفر ماظلؽورى موضورعقا م اظرحؿ مواٌطؾؾقن مواٌزعرون مواظذؼـ مسـ مؼقمم
االحدمالؼللظقناوطذظؽمتؾؽماالغػسماظ مدبدعمازواجفواوطذظؽماٌؽذبقنمظؾدؼـماٌـدائلم
واٌلؿفزئقنمبفاواظذؼـمالمؼـزظقنمظؾرلدغوموسؾكمارراصفومؼلرلون.مإظبمانمؼـقػقامطوظشعرةم
ؼبمزلؽفو .م
واظ ذؼـمؼعؾؿقنماظدؼـموالمؼؾبعؾؿقنماظؿيعقذموالمؼؿؾؿذوغفؿموالمؼعؾؿقغفؿمايؽؿيموػمالءم
اظرجول ماظذؼـ مؼؽؿؾقن مطؿوب مسـ مغػس مايؼقؼي ماوصقف مؼؼؾع ماؼضو ماظؿيعقذ ماظذؼـ مالم
ؼذلغبقن مبوظؾقصو ماوصقف ماؼضو ماظعؾؿوء مواٌ ربقن ماظذؼـ مؼلؿفزئقن مبوٌرذق موال مؼؼقؿقنم
طؿؾفؿمأومؼؼقعقغفؿ .م
طؿ و موتؼؾع مصقف متؾؽ ماالغػس ماظ متلتل مإظب مابقابفو ماالغػس ماظ متللل ماٌلوسدةام
صقكقى مزـفو مبفؿ اوأوظؽؽ ماظذؼـ مال مضبذلعقن ماظؽـزبري موطذظؽ ماظؽـزبري ماظذؼـ مالم
ضبذلعقنمتقفوغفؿموٕمؼؼرأواماٌلكـوم .م
م تعوصىماالغػسمبوظضربماٌدلحمإظبم درجيمانماصقاػفؿمتغؾؼمعـمذدةماظقػـماوحقـؿوم
ت ـفزماظـػسمعدةمسؼقبؿفومدبرجمعـمػذاماٌطفر .م
م
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ِ - 11غهو شُزً ثٓ ؤثضبهًُ:
ؼؼؾع مؼب مػذا ماٌطفر ماظؿيعقذ ماظذؼـ مؼؼربقن مغلوء مظقلقا مبزوجوتفؿاوطذظؽ مطؾمعـم
اسطل معـمخرلاتماًوظؼموغعؿفموٕمؼؿصدقمبوظؼؾقؾمعـفومسؾكمصؼرلماومربؿوجماوطذظؽم
طؾ معـ مسؿؾ موتؾورك مبف ماو مضدعف مبلدؿ ماالبراج ماالث مسشر ماجداول معـ مايؿؿ ماٌقضدةم
تـؿظرػؿمظققضعقامصقفوم .م
م ونلقن موعؾعقغقن مأوظؽؽ ماظذؼـ مالضبذلعقن مضددقي ماالحود موميوردقن ماالسؿولم
صقفواعودعـومضدمذرحـومووضقـومواغرغومبصرلتفؿمبؼددقؿفمصفؿمؼبمػذاماٌطفرمضوبعقنم .م
 -احملٕز الجاٌ٘( :وطّس الهٕانب الطبع:)ٛ

ِ - 1غهو وُىاْ :

ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظزغوةمواظلورضقنمواظذؼـمعـمذدةماًقفمواظػزعماظشدؼدؼـموبلؾىم
اٌكؾقضوتماظؾشعيمواٌرسؾيماظقاضػيماعوممبقابيمػذاماٌطفرمتصؾ ماالغػسمطوظشعرةمسبقػيموتضربم
بوظلققفماظ معـمجراءمضربوتفومتقػـموتضعػمحؿكمالمؼؽودمؼلؿعماغقـفواوؼؼؾعمؼبمػذام
اٌطفرماؼضوما غؾقوءماظؽذابقن .م

ِ - 4غهو ٔريؽ:
ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماو(اظلفـ)ماظؼوتؾاواظذؼـمؼؼربقنمغلوءػؿمؼبماظققمماالولمشلـمعـم
االشؿلولمبعدماظطؿٌاواظذؼـمؼؼربقنمغلوء ػؿماثـوءماظطؿٌابلققفمعـمحدؼدموجداولمعـم
اىؿرماٌشؿعؾمتورةموبوىؾقدمتورةماخرىمميألمجقصفؿمبفموذظؽمعـ مخيلمتؼطرلهمتؼطرلامؼبم
جقصفؿ .م
م وؼؼؾعمصقفماؼضوماظلراقمواظزغوةمواظذؼـمؼعرصقنمدرماٌوءماىوريموالمؼؼربقنماغػلفؿم
صلسؿوشلؿمبورؾيموؼعوضؾقنمسؾقفومإظبمانمتـؿفلمصذلةمسؼقبؿفؿ .م
م
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ِ - 3غهو أجى:
ؼؼؾع مؼب مػذ ماٌطفر ماظؼؿؾي ماظذؼـ ماراضقا ماظدعوء مؼعذبقنمبوظـرلانماٌؾؿفؾيمحؿكمدبرجم
ارواحفؿمعـمجدؼدموتـػصؾمسـماغػلفؿاعوداعقامضدمضؿؾقامضؿيموأراضقاماظدعوء .م
ػّٔهماٌشملؾملّٕمطّ٢مأبّ٦ابؾملمملمعّ٦صّٓةمأعمملعؾملّ٣مالمزبّٕجمشلّ٣معؽملؾملممل .م
ِ - 2غهو ثًُ:م م
ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماٌرتدو نمسـماظدؼـماٌـدائلاوصقفماؼضومػمالءماظـلقةمشرلماةؿشؿوتم
واظؾقاتلمظؾققتفـمظلـمحبوصظوتاو طذظؽماظؽذابقنمؼبمسؾودتفؿاعبقعفؿمؼبمسوٕماظؾمسمػذام
ؼؼؾعقن .م
ِ - 2غهو ٌُجبد:م م
ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماظزغوةمواظلراقاو ؼؼقممحبراديمػذاماٌطفرمزبؾقضوتمعـمسوٕماظظيمم
بوعرماًوظؼموجدوامواجؾفؿمحػرمممراتموتغذؼؿفومبوظـورمعـماػورماظـورماٌلؿعرة .م

ِ - 6غهو ٍني:
ؼؼؾعمؼبمػذام اٌطفرمدورقماظشرؼؽموأؼضوماظذؼـمؼغرلونمحدودمايقوةماٌعروصيمصفمالءم
ضوعقا مبؿغقرل ماظرغبي مؼب مغػقدفؿ موأبدظقػو مبوظشرك مواظؽػر مبويل ماؼب مػذا ماٌطفر مؼؼؾعقنم
وؼعذبقنمآعدماظدػر .م

ِ - 7غهو شبِش:
ؼؼؾعمؼبمػذاماٌطفرماٌؿشؾـق نممبؾذاتماظدغقووعؾؾلفواوصقفماؼضوماظيئلمؼؾؾلـماظذػىم
اٌصؼقلمعؿؾوػقوتمبفام وطؾماالغػسماظ متؿؼربمظألبراجماالث مسشرمعبقعمػمالءمؼؼؾعقنمؼبم
ػذاماٌطفراوطؾمعـمطذبموخدعمبلدؿم اظرلدغومواالحدماظطوػرمؼبمػذاماٌطفرمؼؼؾعاواؼضومتؾؽؿم
االغػس ماظرضقعيماظ مٕمتلخذمسؿودػومععفوموواصؿفوماٌـقياحقٌمعـماٌؿؽـماجراءمرؼقسم
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اٌلك ـومشلومعـمضؾؾمآبوئفومعـماجؾماخراجفومعـمػذهماٌطفرموانمٕمؼػعؾقامػؿمدقؽقغقنم
عؽوغفوؼبمػذاماٌطفرموبلغفورماظـورمواىؾقدمؼعوضؾقن .م
 احملٕز الجالح :وطّـــــــــــــس (اهلبػــــــــــــــبا):ممم ؼؿؿقزمػذاماٌطفرمبؽقغفمربطيماغؿظورماالغػسماظ ماطؿؾًمسؼقبؿفومبوغؿظورماٌرحؾيم
االخرلةمؼبمرحؾؿفوماظشوضيمبوووهمسقإماظـقرام وتؿقددمعدةماالغؿظورمػـوممبؼدارماظصدضوتماظ م
عـقؿفوماثـوءمتقاجدػومسؾكما رضماظػوغقي .م
م حقـؿومدبرجماغػسماٌمعـق ماظصودضق معـماجلودػوما رضقيمدقذلاءىمعيكما حدم
ظقجقػفؿموطبرجمظقكؾصفؿمعـماٌطفراتموػؿماظذؼ ـمارطقؾقامععفؿماالسيممواظصدضوتماظ م
وزسقػومؼبمبققتفؿمسؾكماٌلوط مواظػؼراءمواٌظؾقع مؼبما رضمودؿقضرمازلوؤػؿمسـدعومطبرجقنم
عـماجلودػؿمودققردفؿم 360مترعقذؼوً م ودقظفرماعوعفؿمػقؾؾموذقؿؾموأغقشمودقؽقنمسؾؿم
زػرونمسـمميقـفؿموسؾؿمبفراممسـمسلوشلؿمضبردفؿمواٌطفراتمدؿلؽب ؽـم وظؽؽماظؿيعقذماظذؼـم
وػؾقامعـمغعؿفؿمورعوعفؿ .م
م ظؼدماوظًماظدؼوغيماٌـدائقيمٌقضقعماظصدضيماػؿقيمطدلىمصفلمعـؼذةماظـػسمعـماظعؼقبوتم
وػلمبوظؿوظلمطؿـمؼشذليمغػلفمعـماظعذاباظذظؽمصيمهدؼدمشلومؼبماظدؼوغيماٌـدائقيامصؽؾفبم
ؼؿصدقمحلىمزروصفموضدرتفموبشؽؾمعؾوذرمدو ومو دقطماومررفمثوظٌمبقـفموب ماةؿوج .م
م وؼبمذظؽمحؽؿمسظقؿيمظؽؿمانمتلؿـؿفقػواصؿـمغوحقيممتـعماحراجماةؿوجموعـمغوحقيم
اخرىمؼؾذلماٌؿصدقمعـمعوظفمبشؽؾمدريمصوظؿشفرلمؼػلدمايلـيماظ مؼؿصدقمبفوموضبرعفم
اجرػوم(  .)1م
م
م
م
م
ٔ) روعٔخ أُٜ٘لً/ؽبٓل ّ٘.َْ٤
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 -الكطي الجاٌ٘:

املبخث االول
الصـ ـ ـ ـ ـابئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالو
ؼؾبظملَلّٕمعزملشملػملّّماِّدؼمملنماظلؼملمملوؼهملماإلدالعّ٨مبفملغؾملممل:ماإلدالممواٌلؿملقؿملهملمواظؿملؾملّ٦دؼهملمصعمل،ّٛم
ظغملّ٤ؿب;مؼبماظّ٦اض،ّٝمطّ٢ماِّدؼمملنمتضملّٓقبمغظمللؾملمملمزلمملوؼهمل،مودبؿػملّٟمؼبمتزملؽملؿملّٟمشرلػمملمبنيموضضملّ٨م
وزلمملوي.م صظملّ٨محنيمأنماظؿملؾملّ٦دؼهملمالمتضملذلفمبّٓؼّ٤مآخّٕمدّ٦اػممل،مواٌلؿملقؿملهملمالمتضملذلفمبّٓؼّ٤م
آخّٕمدّ٦ىماظؿملؾملّ٦دؼهمل،مصكملغؽملمملمنّٓمأنماإلدالممعّ٤مأطـّٕػمملماغظملؿمملحمملًموتعملؾقبالًمظألدؼمملنماِّخّٕى،مصعملّٓم
اسذلفمبغملّ٢ماِّغؾؿملمملءموطؿؾؾملّ٣موصقمملئظملؾمل،ّ٣موتّٕكماظؾمملبمعظملؿّ٦حمملً،مصػملّ٣مؼعملؿزملّٕماظعملّٕآنمسػملّ٧معؽبّ٤م
ذطّٕػّ٣معّ٤ماِّغؾؿملمملءم واظّٕدمملالت،مبّ٢مضمملل:م{ وظَعملَّٓؿبمأَرؿبدؽبػملْؽملؽبمملمرؾبدؾبػملًمملمعكبّ٤ؿبمضَؾؿبػملكبَّ١معكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿبمعؽبّ٤ؿبمضَزملؽبزملؿبؽملؽبمملم
سؽبػملَؿملؿبَّ١موعكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿبمعؽبّ٤ؿبمظَّ٣ؿبمغؽبعملْزملؾبّٙؿبمسؽبػملَؿملؿبَّ١موعؽبمملمطَمملنؽبمظكبّٕؽبدؾبّ٦لٍمأَنؿبمؼؽبفملْتكبّ٨ؽبمبفملؼهمللبمإِظَّمملمبكبكملِذؿبنِماظػملَّّ٥كب -مشمملصّٕ/م.}40م
وضّٓموجّٓماٌؽملّٓائؿملّ٦نمحؿملقبّٖاًمهوملمادّ٣ماخؿمملروه،موطمملنمضّٓموردمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مىؼملمملسهملمضّٓميهملم
ػّ٣ماظزملمملبؽهمل،مصعملؾػملؾملّ٣ماٌلػملؼملّ٦نمبؾملّٔاماالدّ٣مضؼملّ٤مأصقمملبماظغملؿمملب.
عّٝمأنماالحؿغملمملكمبنيماٌؽملّٓائؿملهملمواإلدالممواظؿفملثرلاتمبؿملؽملؾملؼملمملمٕمهزملّ٢مإالمبضملّٓماظظملؿّّم
اظضملّٕبّ٨مظػملضملّٕاق،مصكملنماظؿؼملمملثّ٢مبنيمبضملّٚماظؿرملّٕؼضملمملتمواظشملعملّ٦سماٌؽملّٓائؿملهملمواإلدالعؿملهملمبػملّٞمحّٓاًم
طؾرلاً،موأحؿملمملغمملً;مصـملدعمملًمؼبمتشملمملبعمل،ّ٥موطّٔظّ١ماظؿرملمملب،ّ٥مبّ٢ماظؿؼملمملثّ٢مؼبماظؿّ٦حؿملّٓ،موطـرلمعّ٤م
اِّواعّٕمواظؽملّ٦اػّ٨ماظّ٦اردةمؼبماظغملؽملّٖامربقبمملمعّٝمعمملمجمملءمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ،ّ٣مواظيتمػّ٨مأطـّٕمعّ٤مأنم
تؾبقزمل،ّ٧موضّٓممتوملماإلذمملرةمٌضملصملؼملؾملمملمؼبمصعملّٕاتمأخّٕىمعّ٤مػّٔاماظغملؿمملب،موغّ٦جّٖمعؽملؾملممل:م م
ذّٓدتماٌؽملّٓا ئؿملهملمسػملّ٧مضسملؿملهملماظرملّٕكمبمملٓمعـّ٢ماإلدالم;محؿملىملمتؽملمملوظؿؾملمملمآؼمملتمضّٕآغؿملهملم
طـرلة،مصؿّ٦حؿملّٓموتؽملّٖؼّ٥مآمؼبماٌؽملّٓائؿملهملمأعّٕمعؾّٓئّ٨موأدمملد،ّ٨مطؼملمملمؼبماإلدالم.موتؿؼملمملثّ٢مضّٓرةم
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اًػملّ٠مسؽملّٓمآمؼبماٌؽملّٓائؿملهملمبعملّٓرتّ٥ماظيتمالمهّٓقبمؼبماإلدالم،مظغملّ٤مأواعّٕماًمملظّ٠مؼبماٌؽملّٓائؿملهملم
تؽملظملّّٔمعّ٤مضؾّ٢ماُِّ ثّٕؼنيماظّٔؼّ٤مؼؿّ٦ظّ٦نماظعملؿملمملممبمملِّسؼملمملل،مبفملعّٕمعؽمل،،ّ٥موبضملّ٦غ،ّ٥مبؿملؽملؼملمملمػّ٨مؼبم
اإلدالم:م{طّ٤مصؿملغملّ٦ن}( . )1موعرملمملبّ٥مٌمملموردمؼبماظذلاثماإلدالع،ّ٨مصكملغّ٥مبضملّٓمخػملّ٠مآدم،مدفّٓم
ظ ّ٥ماٌالئغملهمل مطػملؾمل ّ٣مإالماظرملؿملشملمملنماظّٔيمؼلؼملقبؿملّ٥ماظغملؽملّٖامربقبمملم"اظرملّٕؼّٕ"( ،)2مبؿملؽملؼملمملمػّ٦مؼبماظعملّٕآنم
"إبػملؿملّٗ"( .)3مثّ٣موصعملمملًمظػملغملؽملّٖامربقبممل،مصكملنماًمملظ:ّ٠م{سؽبػملّّ٣مآدممظؿمللؿؽملرلمضػملؾ،)4 (}ّ٥مبؿشملمملبّ٠مم.عمعمملم
وردمؼبماظعملّٕآن:م{ وسؽبػملَقبّ٣ؽبمآدمماظْفملَدؿبؼملؽبمملءؽبمطُػملَقبؾملؽبممل}( .)5موطؼملمملمأنماٌّ٦تمعّ٦طّ٦لممبالكمربّٓدمؼبماإلدالمم
طّٔظّ١مػّ٦مؼبماٌؽملّٓائؿملهملمعؽملّ٦طمبفملثّٕيمربّٓد.موتؿرملمملبّ٥مأسّٓادماٌالئغملهملماظيتمالمؼّٓرطؾملمملمإالمآمؼبم
اإلدالم( )6م عّٝمأسّٓادماِّثّٕؼنيماظيتمػّ٨مربّ٦ات،مالمحّٓقبمشلممل،موالمسّٓقب .م
وؼبمذبممللماظشملعملّ٦سماظؿضملؾّٓؼهمل،مصمملظزملالةماٌؽملّٓائؿملهملمطمملغوملمػبّٗمصػملّ٦اتمبمملظؿملّ٦م،موأوضمملتؾملمملم
عؿّ٦اصعملهملمعّٝماظزملػملّ٦اتماإلدالعؿملهملممتمملعمملً،مضؾّ٢مأنمتؾبػملطملّ٧معؽملؾملمملماثؽملؿمملن،مورّٕؼعملؿؾملمملمععملمملربهملمظػملزملالةم
اإلدالعؿملهمل،مإمنمملمبّٓونمدفّ٦د،مودبؿػملّٟم -مبمملظشملؾّٝم -ماظؿالوةمصؿملؾملممل.موؼلؾّ٠مطّ٢مصالةمعؽملّٓائؿملهملم
وضّ٦ء م"رذمملعممل" ،مؼغملمملد مؼغملّ٦ن متشملؾؿملعملمملً مظػملّ٦ضّ٦ء ماإلدالع .ّ٨موطّٔظ ّ١ماالشؿلمملل مع ّ٤ماىؽملمملبهملم
"رؼملمملذممل"مػّ٦مبّٔاتّ٥ماظطمللّ٢ماإلدالع.ّ٨مطؼملمملمأنمهّٕؼّ٣معضملمملذّٕةماظؽمللمملءمؼبمايؿملّٚممممملثػملهملممتمملعمملًم
ٌممل مؼب ماإلدالم ،موبرملغمل ّ٢مسمملم ،مصمملحملّٕعمملت ماظيت مغؾملومل ماٌؽمل ّٓائؿملهمل مسؽملؾملممل مػ ّ٨م  -متعملّٕؼؾمملً م -م
احملّٕعمملتمذاتؾملمملمؼبماإلدالم،مصغملؼملمملمغؾملوملماٌؽملّٓائؿملهملمسّ٤ماطؿؽملمملزماظّٔػنملمواظظملسملهمل،مصعملّٓمغؾملّ٧م
سؽمل- ّ٥مأؼسملمملً -ماإلدالم .م
وؼبمبضملّٚماظذلاتؿملّ٢ماٌؽملّٓائؿملهمل،منّٓماظّٕوحماظزملّ٦صؿملهملماإلدالعؿملهملمبفملوضّّمصّ٦رػممل،معـ :ّ٢م
(ٔ) وسدد فٍ اٌمشآْ اٌىشَُ ثّبٍٔ ِشادِٕ ،هب ِشربْ فٍ عىسح آي ػّشاْ.
اٌذٌٍُ :غجذ ِالئىخ إٌبس ِدَ  .فغجذوا إال اٌششَش ،فمذ أثً وٕضا س ّثب َُّٓ،
(ٕ){لبي
ّ
اٌىزبة األوي ،اٌزغجُخ اٌثبٍٔ}.
(ٖ) رذذثث اٌمشآْ اٌىشَُ رغغ ِشاد ػٓ سفض إثٍُظ اٌغجىد ِدَِٕ ،هب ِشربْ فٍ
عىسح اٌذجش ،وِشربْ فٍ عىسح ص.
(ٗ) {ػَ ٍُّ آدَ؛ ٌُغزُٕش لٍجه .ول َّىِه؛ ٌُغزُٕش ػمٍه وجٕبٔه  -وٕضا سثّب َُّٓ ،اٌىزبة
األوي ،اٌزغجُخ اٌثبٍٔ}.
(٘) عىسح اٌجمشح ،اَِخ.ٖٔ /
( )ٙعىسح اٌّذثش ،اَِخ.ٖٔ /
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خمملرجمأغمملمظػملعملمملءمذؾؿملؾملّ٨م م
وخمملرجمذؾؿملؾملّ٨مظػملعملمملئ ّ٨م
حؽبؽملمملمسػملّ٨قب،موحؽملّ٦تمسػملؿملّ٥م م
طفملغينمسمملئّٓمعّ٤ماظليبمإظؿملّ٥

( )1م

م

صؾملّٔاماٌعملشملّٝماظزملطملرلمصؿملّ٥مأدمملسمواضّّمظظملغملّٕةمايػملّ٦ل،مأومتّ٦حقبّٓماٌكػملّ٦قمبمملًمملظّ٠ماظيتم
تشملّ٦رت مخالل ماظضملزملّٕ ماإلدالع ّ٨مع ّٝمصالدظملهمل ماظؿزملّ٦ف; معـ ّ٢مايالج مواظلؾملّٕوردي موابّ٤م
سّٕب .ّ٨م
وؼؾّٓومواضقمملًماالدؿضملمملراتماظضملّٓؼّٓةمظػملؼملظملّٕداتماظعملّٕآغؿملهملمؼبمػّٔهماظذلعبهملمظػملغملؽملّٖامربقبمملممبمملم
المؼعملّٝمهوملمحزملّٕ.مطؼملمملمتؿّ٦اردماظؿضملمملبرلماظعملّٕآغؿملهملمبغملـّٕةمؼبمزبؿػملّٟمغزملّ٦صؾملممل،موشمملظؾمملً،مصكملنم
ذظّ١مطمملنمبؿفملثرلمثعملمملصهملماحملؿملّٛماظضملّٕبّ٨ماإلدالعّ٨مظػملؼملذلعبني.مأعمملماإلؼعملمملعماظرملضملّٕيماظؾؿملىبّ٤مؼبم
غزملّ٦ص ماظغملؽملّٖا مربقبممل ،مواظّٔي مؼعملذلب مع ّ٤مرمت مآؼمملت ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ،ّ٣موأحؿملمملغمملً; مبمملدؿكّٓامم
اظغملػملؼملمملتمذاتؾملممل;مصؾملّ٦ضّٓممت  -مشمملظؾمملً  -م عّ٤مخاللماظـعملمملصهملماظّ٦ادضملهملمواظّٕوحماظرملضملّٕؼهملماظّٕاضؿملهملم
ظرملمملسّٕ ماظضملّٕاق ماظغملؾرل مسؾّٓ ماظّٕزاق مسؾّٓ ماظّ٦احّٓ ،محبغمل ّ٣مطّ٦غ ّ٥معؾبضملكبّٓ مصؿملمملشهمل ماظذلعبهمل معّ٤م
اٌؽملّٓائؿملهملمإظبماظضملّٕبؿملهمل .م

أالً :الصاب ٛ٠يف الكسآُ الهسٖي:
ماظؼرآنماظؽرؼؿمددؿقرما عيماإلديعقيماظذيمغزلمسؾكمردرمخومتما غؾقوءمواٌردؾ م
ربؿدمبـمسؾدمآم(ص) اموػقمععفزتفماًوظدةماماظذيمؼعصؿمعـممتلؽمبفمعـماظضيلام
ظذا مأورك ماظـ ماظؽرؼؿ (ص) ما عي ماإلديعقي مطؾفو معبعوء مبوظؿؿلؽ مبف موسدم مزبوظػؿفم
واظلرل مسؾك مغففف مواإلميون مجبؿقعف مدون مبعضا موظذا مٕ مؼذلكمآمسزوجؾمذوردة موالم
واردةموالمرغرلةموالمطؾرلةمضبؿوجفوماجملؿؿعماإلديعلموا غلوغلمإالمأحصوػواموأذورمإظبم

(ٔ) ً٘يا هثّب َ٣به ،اٌُزبة اُضبُش ،اُزَج٤ؼ ٖٕ.
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أػؿقي ماإلميون مجبؿقع ما غؾقوء مواظردؾا معـ مآدم(ع)مإظب ماظـ ماًومتمربؿدمبـمسؾدمآم
(ص)امواإلسذلافمبوظشرائعماظلؿووؼيمواظؽؿىماٌـزظيمسؾكمدوئرما غؾقوءمواٌردؾ م .م
موظذا مغؾقظ مأن ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مأذور مإظب م أػؿقي ماظؽؿى ماظلؿووؼي ماظلوبؼي مظإلديمم
واحذلاعفوموإضرار معومعضكمعـماظعؿؾمبفومٌعؿـؼقفوام نما دوسمؼبمذظؽمطؾفمػقماإلميونم
بوٓ ماظقاحد ما حد مايل ماظذي مالميقت ا مبوسٌ ماظـػقس موخوظؼ ما رواح موصوظؼ مايىم
واظـقى .م
موظذا مأطد مغ ماإلديم ما طرم مربؿد مبـ مسؾد مآ (ص) مسؾك ماظؿؿلؽ مبو غؾقوءم
واظصوي اوعـفؿمغ مآمضبقكمبـمزطرؼو (ع)ماظذيمآعـًمبـؾقتفماظصوبؽيموادبذتفمغؾقوًم
وإعوعوًموعرديمشلؿمعـمايلماظذيمالمميقتمبوسٌماظـػقسماظؼقيماظعؾقؿ .م
مضول ماظـ ما طرم مربؿد مبـ مسؾد مآ(ص) مؼب محؼ ماظـ مضبقك م(سؾقف ماظليم):م
((طؾ مابـ مآدم مؼؾؼك مآ مبذغى مضد مأذغؾف مؼعذبف مسؾقف مإن مذوء مأو مؼرغبف مإال مضبقك مبـم
زطرؼوامسؾقفؿوماظليمامصنغفمطونم(مدقداموحصقراموغؾقومعـماظصوي ).

( )1

م

موضؾؾ ماًقض ممب وجوءت مبف مآؼوت ماظؼرآن ماظؽرؼؿا مغؿقضػ مسـد مأميون ماظشكصم
اٌلؾؿ ماظذي ماتؾع مدؼوغي ماإلديما ماو معوؼلؿك مبو رطون ماالميونا مؼؿؿ متعرؼػف مبوغف ماإلميونم
بوٓ ا مواإلميون ممبيئؽؿفاواإلميون مبؽؿؾف  .مواإلميون مبردؾف مواغؾقوئف ما مواإلميون مبوظققمم
اآلخر .مظقؽقن ما غلون م علؾؿوً مسؾقف مأن مؼمعـ مبلرطون ماإلميون ماٌشور ماظقفو موػلم
ررضبي بلقرة ماظؾؼرة{ آعؽبّ٤ؽب ماظّٕؽبقبدؾبّ٦لؾب مبكبؼملؽبممل مأُغِّٖلؽب مإِظَؿملؿبّ٥كب معكب  ّ٤مرؽبقببكبقبّ٥كب موؽباظْؼملؾبقملؿبعكبؽملؾبّ٦نؽب مطُّ٢فبقب مآعؽبّ٤ؽب مبكبمملظػملّّ٥كبم
وؽبعؽبّ٩ئكبغملَؿكبّ٥كبموؽبطُؿؾبؾكبّ٥كبموؽبرؾبدؾبػملكبّ٥كبمالَمغؾبظملَِّٕقبقؾبمبؽبؿملؿبّ٤ؽبمأَحؽبّٓلبمعكبقبّ٤مرؾبقبدؾبػملكبّ٥كبموؽبضَمملظُّ٦اْمدؽبؼملكبضملؿبؽملؽبمملموؽبأَرَضملؿبؽملؽبمملمشُظملّْٕؽباغؽبَّ١مرؽببؽبقبؽملؽبمملم
وؽبإِظَؿملؿب َّ١ماظْؼملؽبزملكبرلؾب}( )2ا وؼب مدقرة ماظـلوء{ؼؽبممل مأَؼؾبقبؾملؽبممل ماظَقبّٔكبؼّ٤ؽب مآَعكبؽملؾبّ٦ا مبكبمملظػملَقبّ٥كب موؽبرؽبدؾبّ٦ظكبّ٥كبموؽباظْغملكبؿؽبمملبكبماظَقبّٔكبيم
(ٔ) ػٔلح اُوبه١ء  ،اُؼٕٔٗ / ٔٓ : ٢٘٤
(ٕ) اُجووح ٕ1٘ /
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غؽبّٖؽبقبلؽبمسؽبػملَّ٧مرؽبدؾبّ٦ظكبّ٥كبموؽباظْغملكبؿؽبمملبكبماظَقبّٔكبيمأَغؿبّٖؽبلؽبمعكبّ٤ؿبمضَؾؿبّ٢ؾبموؽبعؽبّ٤ؿبمؼؽبغملْظملُّٕؿبمبكبمملظػملَقبّ٥كبموؽبعؽبػملَمملئكبغملَؿكبّ٥كبموؽبطُؿؾبؾكبّ٥كبموؽبرؾبدؾبػملكبّ٥كبم
وؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِماظْ َـملخكبِّٕمصَعملَّٓؿبمضؽبّ٢ؽبقبمضؽبػملَمملظًمملمبؽبضملكبؿملّٓـبا}(  .)1م
موظقتلعؾـومؼبماظـصقصماظ ؼرآغقيمظؼرأغوماآلؼوتماٌؾورطوتماظقاردةمؼبمحؼمعـمآعـمبوٓم
وأدؾؿموجففمظفامضولمتعوظب {:م إِنمبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦اموؽباظَّّٔكبؼّ٤ؽبمػؽبمملدؾبواموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىموؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽبمعؽبّ٤ؿبمآعؽبّ٤ؽبم
بكبمملظػملَّّ٥كب موؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِ ماظْـملخكبِّٕ موؽبسؽبؼملكبّ٢ؽب مصؽبمملظكبقـبممل مصَػملَؾملؾبّ٣ؿب مأَجؿبّٕؾبػؾبّ٣ؿب مسكبؽملؿبّٓؽب مرؽببىبؾملِّ٣ؿب موؽبظَممل مخؽبّ٦ؿبففب مسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؿب موؽبظَممل مػؾبّ٣ؿبم
ؼؽبقؿبّٖؽبغؾبّ٦نؽب}( )2ا وػـوك مآؼوت مأخرى متؾؿ مإظب م ػذا ماٌعـك موتمطد مأػؿقي ماظدؼوغوت ما خرىم
اظ متلرلمخبطمعقازيمظؾدؼوغيماٌلؾؿيم .م
وسؾقفمصن نماظؾقٌمسـدماظدؼوغيماظصوبؽقيماظقاردةماظذطرمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿماظ مجوءتم
إظب مجوغى ماظدؼوغوت ما خرى مؼب مدقوق ماظـص ماظؼرآغلا متدسقغو مإظب مضرورة مإدؿؼصوء مأثرم
اآلؼوت ماٌؾورطوت ماظ مإػؿؿً ممبقضقع ماظصوبؽي مواحدة متؾق ما خرى موحلى معوورد مؼبم
اظؼرآنماظؽرؼؿمآخذؼـمبـظرماإلسؿؾورمآراءمطؾورماٌػلرؼـماٌلؾؿ م .م

ماآلؼهملماِّوظب :مضقظف متعوظب {:إِنمب ماظَّّٔكبؼّ٤ؽب مآعؽبؽملؾبّ٦ا موؽباظَّّٔكبؼّ٤ؽب مػؽبمملدؾبوا موؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبى موؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽب معؽبّ٤ؿب مآعؽبّ٤ؽب مبكبمملظػملَّّ٥كبم
وؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِ ماظْـملخكبِّٕ موؽبسؽبؼملكبّ٢ؽب مصؽبمملظكبقـبممل مصَػملَؾملؾبّ٣ؿب مأَجؿبّٕؾبػؾبّ٣ؿب مسكبؽملؿبّٓؽب مرؽببىبؾملِّ٣ؿب موؽبظَممل مخؽبّ٦ؿبففب مسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؿب موؽبظَممل مػؾبّ٣ؿبم
ؼؽبقؿبّٖؽبغؾبّ٦نؽب}( .)3م م
م
م

(ٔ) اَُ٘بء ٖٔٙ /
(ٕ) اُجووح ٕٙ /
(ٖ) اُجووح ٕٙ /
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-م ذػىمسؾؿوءماٌلؾؿ مواٌفؿؿ مبوظؿػلرلمإظبمبقونمععـكماآلؼيماٌؾورطي :م

مضممللمععملمملتّ٢مب ّ٤مدػملؿملؼملمملنمؼبمبؿملمملنماآلؼهملماٌؾمملرطهمل :مم(واظذؼـمػودوامواظـصورىمواظصوبؽ )ام(عـمآعـ مبوٓمواظققمماآلخرموسؿؾمرويو)ام
ؼؼقل:معـ مردقمعـفؿ مبوٓمسز موجؾا مبلغف مواحدمالمذرؼؽ مظفا موردقمبوظؾعٌماظذيمصقفم
جزاءما سؿولا مبلغفمطوئـا م(صؾفؿمأجرػؿمسـدمربفؿموالمخقفمسؾقفؿ)معـمغزولماظعذابمامم
(وال مػؿ مضبزغقن)مسـد ماٌقتا مؼؼقل:مإن ماظذؼـ مآعـقاا مؼع مردضقا مبؿقحقد مآ متعوظبام
وعـ مآعـ معـ ماظذؼـ مػودووا موعـ ماظـصورى موعـ ماظصوبؽ ا معـ مآعـ معـفؿ مبوٓ مواظققمم
اآلخر( .)1

م

وؼؾنيماظشملدليماإلمي مملنمواِّجّٕماظّ٦اردمؼبماآلؼهملمبعملّ٦ظ :ّ٥م"ؼبمتلوؼؾمضقظف متعوظبم:م(عّ٤م
آع ّ٤مبمملٓ مواظؿملّ٦م ماآلخّٕ موسؼمل ّ٢مصممليممل مصػملؾمل ّ٣مأجّٕػ ّ٣مسؽملّٓ مربؾمل )ّ٣مضول مأبق مجعػر :مؼع م
بؼقظف(:عـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر):عـ مردق موأضر مبوظؾعٌ مبعد ماٌؿوتمؼقمماظؼقوعيموسؿؾم
رويو مصلروع مآ ما مصؾفؿ مأجرػؿ مسـد مربفؿ ما مؼع مبؼقظف م:م(صؾفؿ مأجرػؿ مسـد مربفؿ)م
صؾفؿ مثقاب مسؾؿفؿ ماظصول مسـد مربفؿ م.مصنن مضول مظـو مضوئؾ م:مصلؼـ ممتوم مضقظف:م(إن ماظّٔؼّ٤م
آعؽملّ٦ا مواظّٔؼ ّ٤مػمملدوا مواظؽملزملمملرى مواظزملمملبؽني) م؟ مضقؾم:ممتوعف معبؾيمضقظفم:م(معـ مآعـ مبوٓم
واظققم ماآلخرم)مالن مععـوهم:معـمآعـمعـفؿمبوٓمواظققمماآلخرمصذلكمذطرمعـفؿمظدالظيماظؽيمم
سؾقفمادؿغـوءممبومذطرمسؿومتركمذطرهم.مصننمضولم:موعومععـكمػذاماظؽيمم؟مضقؾم:مإنمععـوهم
 :مإن ماظذؼـ مآعـقا مواظذؼـ مػودوا مواظـصورى مواظصوبؽ معـ مؼمعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر مصؾفؿم
أجرػؿمسـدمربفؿ"( .)2م م

(ٔ) رلَ٤و ٓوبرَ ٘ٗ / ٔ :
(ٕ) عبٓغ اُ٤بٕ /اثٖ عو٣و اُطجؤٗ٘ / ٔ : ١
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م ضممللماظرملؿملّْماظشملدلدّ٨م :ممم"اظصوبؽقن مضقم مععرصقن مشلؿمعذػى مؼـػردون مبفامعـمتؼدؼسماظـفقم م.موػؿمعؼرونم
بوظصوغعموبوٌعودموبؾعضما غؾقوء.موضول ماظلدي:مػؿمروئػيمعـمأػؾماظؽؿوبمؼؼرأونماظزبقرم
وضول ماًؾقؾ :مػؿ مضقم مدؼـفؿ مذؾقف مبدؼـ ماظـصورى مإال مأن مضؾؾؿفؿ مسبق معفى ماىـقب م.م
خقول معـصػ ماظـفورا موؼزسؿقن ماغفؿ مسؾك مدؼـ مغقح.موضول مابـ مزؼد:ماظصوبؽقن مػق مأػؾم
دؼـ معـما دؼونمطوغقامبوىزؼرة:مجزؼرةماٌقرؾامؼؼقظقنمال مإظف مإالمآموٕمؼمعـقامبردقلم
آ"ص"اصؿـ ماجؾ مذظؽ مطون ماٌشرطقن مؼؼقظقن مظؾـ "ص" موأرقوبف:مػمالء ماظصوبؽقنم:م
ؼشؾفقغفؿمبفؿ.موضولمآخرون:مػؿمروئػيمعـمأػؾماظؽؿوب"( .)1م م
وضممللماظرملؿملّْماظشملّ٦دّ٨مؼبمعضملّٕضمبؿملمملنماآلؼهملماٌؾمملرطهمل :م
مم"واظزملمملبؽّ٦ن :معب ّٝمصمملبلمل:موػقمعـماغؿؼؾمعـمدؼـف مإظب مدؼـ مآخرمطوٌرتد معـ مأػؾم
االديمم.موطؾ مخورجمعـمدؼـمطون مسؾقفمإظبمآخرمؼلؿك مروبؽومضولمأبقمزؼد:مرؾومصينمؼبم
دؼـف مؼصؾو مرؾقا مإذ مطون مروبؽو مورؾل متوب ماظص مؼصؾق مرؾقا :مإذا مطون مرؾع م .موضولم
اظزجوج:مرؾلتماظـفقم:مإذامزفرت.موضولمأبقمزؼد:مرؾقتمإظقفؿمتصؾلمرؾلمورؾقء:مإذام
رؾعً مسؾقفؿا موطونمععـكماظصوبهماظؿوركمدؼـفماظذيمذرعمظفمإظبمدؼـمشرله:مطؿومضول:مانم
اظصوبهمسؾكماظؼقم متوركم رضف موعـؿؼؾ مإظب مدقاػو.مصوظدؼـماظذيمصورضقهمػقمترطفؿماظؿقحقدم
إظب مسؾودة مظـفقما مأو متغطقؿفو.موضول مغوصع مػق معلخقذمعـمضقشلؿ:رؾومؼصؾقامإذامعولمإظبم
اظشها موأحؾف موظذظؽ مٕ مؼفؿز مضول ماظشوسر:رؾقت ماؼودؼى موأغً مطؾرلا مضول مأبق مسؾلم
اظػوردل :مػذا مظقس مجبقدا م غف مضد مؼصؾق ما غلون مإظب مدؼـ مصي مؼؽقن معـف معدؼـ مبف مععم
رؾقه مإظقف مصنذا مطون مػذا مػؽذاا موطون ماظصوبؽقن معـؿؼؾ معـ مدؼـفؿ ماظذي ماخذمسؾقفؿمإظبم
(ٔ) ٓغٔغ اُج٤بٕ ٕٗٔ / ٔ :
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دقاها موجى مأن مؼؽقن معلخقذا معـ مرؾلت ماظذي مػق ماالغؿؼول .موضول مضؿودة مواظؾؾكل:م
اظصوبؽقن مضقم مععرصقن مشلؿ معذػى مؼـػردون مبفا معـ مسؾودة ماظـفقم.موػؿ معؼرون مبوظصوغعم
وبوٌعود موبؾعض ما غؾقوء .موضول مذبوػد موايلـ موابـ مأبل منق :ماظصوبؽقن مب ماظقفقدم
واجملقس مال مدؼـ مشلؿ .موضول ماظلدي :مػؿ مروئػي معـ مأػؾ ماظؽؿوب مؼؼرأون ماظزبقر موضولم
اًؾقؾ:مػؿ مضقم مدؼـفؿ مذؾقف مبدؼـ ماظـصورى مإال مأن مضؾؾؿفؿ مسبقمعفى ماىـقبم.مخقولم
عـصػ ماظـفورا موؼزسؿقنماغفؿ مسؾكمدؼـمغقح.موضولمابـمزؼد:ماظصوبؽقن مػق مأػؾمدؼـمعـم
ا دؼون مطوغقا مبوىزؼرة :مجزؼرة ماٌقرؾا مؼؼقظقن مال مإظف مإال مآ موٕ مؼمعـقا مبردقل مآم
"ص"ا مصؿـ ماجؾ مذظؽ مطون ماٌشرطقن مؼؼقظقن مظؾـ "ص" موأرقوبف :مػمالء ماظصوبؽقن:م
ؼشؾفقغفؿ مبفؿ.موضول مآخرون:مػؿ مروئػي معـ مأػؾ ماظؽؿوب م.مواظػؼفوء مبلعبعفؿ مصبقزونم
اخذماىزؼي معـفؿ"م( .)1م م
مواظذيمؼؾدومأنمبعضماٌػلرؼـمخؾطمب مرقائػماظصوبؽيمعـمجفيماإلسؿؼودمبوٓم
وا غؾقوءامصؿومسؾقفماظصوبؽيماٌـدائققن -مأرقوبماظروحوغقوت -موػؿمأتؾوعماظ مضبقك(ع)م
اظذؼـ مآعـقا مبف مومبو مععفا موشرلػؿ مضدمذذمسـماظصو بؽيموأخذمبعؾودةماشلقوطؾمواظـفقمام
طويراغق موارقوبما ذكوصاوػذهمصرقمذذتمثؿمبودتمواغؼرضً .م
وسؽملّٓعمملمميّٕمبؿظمللرلماإلميمملنماظّ٦اردمؼبماآلؼهملماٌؾمملرطهملمؼّٕى :م
موضقظف ":معـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر موسؿؾ مرويو مصؾفؿ ماجرػؿ مسـد مربفؿ م" م.م
اٌعـك:متؼقل:معـ مردقمبوٓموأضر مبوظؾعٌ مبعد ماظوؿؾؿوتمؼقمماظؼقوعيموسؿؾ مرويوموأروعم
آ مصؾفؿ ماجرػؿ مسـد مربفؿ:مؼع مثقاب مسؿؾفؿ ماظصوحل مصون مضقؾ:مصلؼـ ممتوممضقظفم:مانم

(ٔ) اُزج٤بٕ ٕ1ٗ - ٕ1ٕ / ٔ :
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اظذؼـ مآعـقا مواظذؼـ مػودوا مواظـصورى مواظصوبؽ م -مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر م:مالن مععـوهم:م
عـمأعـمعـفؿمبوٓمواظققمماآلخر ماموتركمذطرمعـفؿمظدالظيماظؽيممسؾقف.

( )1

م

وؼبمععرضمبقونمعـمػؿماٌمعـقنمؼبماآلؼيماٌؾورطيمؼقردماظشقخماظطدلدلما ضقالمصقفؿم
صؼول :م
اٌعـك(:إن ماظذؼـ مآعـقا) ماخؿؾػ مؼب مػمالء ماٌمعـ معـ مػؿا مصؼول مضقم م:مػؿ ماظذؼـم
آعـقامبعقلكا مثؿمٕمؼؿفقدواا موٕ مؼؿـصروااموٕمؼصؾلواامواغؿظروامخروجمربؿدمرؾكمآم
سؾقفموآظف مودؾؿ.موضقؾ:مػؿمريب ماظدؼـمعـفؿ:محؾقى ماظـفوراموضسمبـمدوسدةما موزؼدم
بـ مسؿرو مبـ مغػقؾا موورضي مبـ مغقصؾامواظدلاءماظش موأبقمذرماظغػوريامودؾؿونماظػوردلام
وحبرل ماظراػىاووصدماظـفوذلامآعـقامبوظـ مرؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿمضؾؾمعؾعـف.مصؿـفؿم
عـ مأدرطف موتوبعفا موعـفؿ معـ مٕ مؼدرطف .موضقؾ :مػؿ معمعـق ما عؿ ماٌوضقي .موضقؾ :مػؿم
اٌمعـقنمعـمػذهما عي.موضولماظلدي:ػقمدؾؿون ماظػوردلاموأرقوبفماظـصورىاماظذؼـمطونم
ضد متـصر مسؾك مأؼدؼفؿ مضؾؾ معؾعٌ مردقل مآ موطوغقا مضد مأخدلوه مبلغف مدقؾعٌا موأغفؿم
ؼمعـقنمبفمإنمأدرطقه( .)2م م
وؼبمإدراجماظصوبؽيمؼبماظـصماظؼرآنماظذيمؼشرلمإظب م إميوغفؿمبوظققمماآلخرموحصقشلؿم
سؾكما جرماٌقسقدونمبفمؼذطرماظطدلسمذظؽمصقؼقل:م م
مواخؿؾػقا مؼب مضقظف(:عـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر م) مصؼول مضقم م:مػق مخدل مسـ ماظذؼـم
ػودوا مواظـصورى مواظصوبؽ ا مواظضؿرل مؼرجع مإظقفؿا م ن ماظذؼـ مآعـقا مضد مطوغقامعمعـ مام
صيمععـكمأنمؼشرطمصقفؿمادؿؽـوف ماإلميونمامصؽلغف مضول م:مإنماظذؼـ مآعـقاما موعـمآعـمعـم
اظقفقد مواظـصورى مواظصوبؽ مبوٓ مواظققم ماآلخر مامصؾفؿ مأجرػؿم.موضولمآخرونم:معـمآعـم
(ٔ) اُزج٤بٕٕ1ٖ / ٔ :
(ٕ) ٓغٔغ اُج٤بٕ ٕٖٗ / ٔ /
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عـفؿ ماظضؿرل مراجع مإظب ماظؽؾا موؼؽقن مرجقسف مإظب ماظذؼـ مآعـقا ممبعـك ماظـؾوت معـفؿ مسؾكم
إميوغفؿما مواالدؿؼوعيا موتركماظؿؾدؼؾا موإظبماظذؼـمػودواامواظـصورىامواظصوبؽ اممبعـكم
ادؿؽـوفماإلميونمبوظـ مرؾكمآمسؾقفموآظفمودؾؿاموعومجوءمبف( .)1م م
ذػنملماظظملكّٕماظّٕازيمؼبمبؿملمملنمعضملؽملّ٧ماآلؼهملمإظب :م
ماسػمل ّ٣مأن ماظعملّٕاءة ماٌرملؾملّ٦رة :م(ػودوا)مبضؿ ماظدالموسـ ماظضقوكموذبوػدمبػؿ ماظدالم
وإدؽون ماظقاو مواظؼراءة ماٌعروصي ماظصوبؽ مواظصوبؽقن مبوشلؿزة مصقفؿو محقٌ مطوغو موسـ مغوصعم
وذقؾي مواظزػري مواظصوب مبقوء مدوطـي معـ مشرل مػؿزا مواظصوبقن مبؾوء معضؿقعي موحذفم
اشلؿزةا موسـ ماظعؿري مصبعؾ ماشلؿزة مصقفؿو ماموسـمأبل مجعػرمبقوءؼـمخوظصؿ مصفؿو مبدلم
اشلؿزةامصلعومتركماشلؿزةمصققؿؿؾموجف م.مأحدػؿو:مأنمؼؽقنمعـمرؾومؼصؾقمإذامعولمإظبم
اظشلء مصلحؾفا مواآلخر :مضؾى ماشلؿزة مصـؼقل :ماظصوبق مواظصوبققن مواالخؿقور ماشلؿز م غفم
ضراءةما طـرموإظبمععـك ماظؿػلرل مأضربم نمأػؾماظعؾؿمضوظقام:مػقماًورجمعـمدؼـمإظبمدؼـمام
واسؾؿ مأن مسودة مآ مإذا مذطر موسدا مأو موسقدا مسؼؾف ممبو مؼضوده مظقؽقن ماظؽيم متوعو مصففـو مٌوم
ذطر محؽؿ ماظؽػرة معـ مأػؾ ماظؽؿوب موعو محؾ مبفؿمعـ ماظعؼقبي مأخدلممبومظؾؿمعـ معـما جرم
اظعظقؿ مواظـقاب ماظؽرؼؿ مداال مسؾك مأغف مدؾقوغف موتعوظب مصبوزي ماةلـ مبنحلوغف مواٌلهم
بندوءتف مطؿو مضول :م(ظقفزي ماظذؼـ مأدوءوا ممبو مسؿؾقا موصبزي ماظذؼـ مأحلـقا مبويلـك)م
(اظـفؿ :م )31مصؼول :م(إن ماظذؼـ مآعـقا م) مواخؿؾػ ماٌػلرون مؼب ماٌراد معـفا مودؾى مػذام
االخؿيف مضقظفمتعوظبمؼبمآخرماآلؼيم:م(عـمآعـمبوٓمبوٓمواظققمماآلخر)مإنمذظؽمؼؼؿضلمأنم
ؼؽقنماٌرادمعـ ماإلميون مؼبمضقظف متعوظب(:إنماظذؼـ مآعـقا)مشرلماٌرادمعـفمؼبمضقظفمتعوظبم:م(عـم
آعـ مبوٓ)موغظرله مؼب ماإلذؽول مضقظف متعوظب(:ؼو مأؼفو ماظذؼـ مآعـقا مآعـقا)م(اظـلوء م:م136م)م
صألجؾمػذاماإلذؽولمذطروا موجقػوامأحدػو:موػقمضقلمابـمسؾوس.ماٌراد مبوظذؼـمآعـقامضؾؾم
(ٔ) ٓغٔغ اُج٤بٕ ٕٗٗ / ٔ :
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عؾعٌ مربؿدمبعقلكمسؾقفؿوماظليممععماظدلاءةمسـمأبورقؾماظقفقدمواظـصورى معـؾمضسمبـم
دوسدة ماموحبرلى ماظراػى موحؾقى ماظـفورموزؼدمبـمسؿرومبـمغػقؾموورضيمبـمغقصؾمودؾؿونم
اظػوردل موأبل مذر ماظغػوري مووصد ماظـفوذل مصؽلغف متعوظب مضول م:مإنماظذؼـ مآعـقامضؾؾمعؾعٌم
ربؿد مواظذؼـ مطوغقامسؾكماظدؼـ ماظؾورؾماظذيمظؾقفقد مواظذؼـمطوغقامسؾكماظدؼـ ماظؾورؾماظذيم
ظؾـصورىمطؾمعـمآعـمعـفؿ مبعدمعؾعٌ مربؿدمسؾقفماظليممبوٓمواظققمماآلخرمومبقؿدمصؾفؿم
أجرػؿمسـدمربفؿماموثوغقفو:مأغفمتعوظبمذطرمؼب مأول مػذهماظلقرة مررؼؼيماٌـوصؼ مثؿمررؼؼيم
اظقفقد ما مصوٌراد معـ مضقظف متعوظب(:إن ماظذؼـ مآعـقا م)مػؿ ماظذؼـمؼمعـقنمبوظؾلونمدونماظؼؾىم
وػؿ ماٌـوصؼقنا مصذطر ماٌـوصؼ مثؿ ماظقفقد مواظـصورى مواظصوبؽ مصؽلغف متعوظب مضول م:مػمالءم
اٌؾطؾقن مطؾ معـ مأتك معـفؿ مبوإلميون مايؼقؼل مرور معـماٌمعـ مسـد مآ موػق مضقل مدػقونم
اظـقريا موثوظـفو م:ماٌراد معـ مضقظف:م(إن ماظذؼـ مآعـقا م)مػؿ ماٌمعـقن ممبقؿد مسؾقف ماظصيةم
واظليممؼب مايؼقؼي موػقمسوئدمإظبماٌوضلامثؿمضقظفمتعوظب:م(عـمآعـمبوٓم)مؼؼؿضلماٌلؿؼؾؾم
صوٌراد ماظذؼـ مآعـقا مؼب ماٌوضل موثؾؿقا مسؾك مذظؽ موادؿؿروا مسؾقف مؼب ماٌلؿؼؾؾ موػق مضقلم
اٌؿؽؾؿ ( .)1م م

وؼّٕىمإبّ٤ماىّ٦زيمأنمإٌّادمبمملظزملمملبؽنيمعّ٦ردماآلؼهملماٌؾمملرطهملمػّ٣مدؾضملهملمأضّ٦ال :م
مصلعو م"اظصوبؽقن" مصؼرأ ماىؿفقر مبوشلؿز مؼب معبقع ماظؼرآن م.موطون مغوصع مالمؼفؿزمطؾم
اٌقاضعم.مضول ماظزجوج:مععـكماظصوبؽ :اًورجقنمعـمدؼـمإظبمدؼـمامؼؼولم:مرؾلمصينام
إذا مخرج معـ مدؼـف.مورؾلت ماظـفقم:إذا مرؾعً م(ورؾل مغوبف م:مإذامخرج)م .موؼب ماظصوبؽ م
دؾعي مأضقال:مأحدػو:مأغف مرـػ معـ ماظـصورى مأظ مضقالمعـفؿماموػؿماظلوئققنماةؾؼيم
أودوط مرؤودفؿامرويمسـمابـمسؾوس.مواظـوغل:مأغفؿمضقممب ماظـصورى مواجملقسمامظقسم
شلؿمدؼـا مضوظف مذبوػد.مواظـوظٌ:مأغفؿمضقممب ماظقفقدمواظـصورىامضوظفمدعقدمبـمجؾرلم.م
(ٔ) رلَ٤و اُواىٔٓ٘ / ٖ : ١
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واظرابع:مضقم مطوجملقسا مضوظف مايلـ موايؽؿ.مواًوعس:مصرضي معـمأػؾماظؽؿوبمؼؼرأونم
اظزبقرا مضوظف مأبق ماظعوظقي .مواظلودس :مضقم مؼصؾقن ماظؼؾؾيا موؼعؾدون ماٌيئؽيا موؼؼرأونم
اظزبقرا مضوظف مضؿودة .مواظلوبع :مضقم مؼؼقظقن :مال مإظف مإال مآا مصؼط ما موظقس مشلؿ مسؿؾ موالم
طؿوبموالمغ مامضوظفمابـمزؼد.

( )1

م

 ٖٔكٕه الطعد: ٙم(إن ماظذؼـ مآعـقا مواظذؼـ مػودوا مواظـصورى مواظصوبؽ معـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخرم
وسؿؾ مرويو مصؾفؿ مأجرػؿ مسـد مربفؿموالمخقف مسؾقفؿموالمػؿمضبزغقن)موػذامايؽؿ مسؾكم
أػؾ ماظؽؿوبمخوريم نماظصوبؽ معـمعبؾيمصرقماظـصورىمصلخدلمآمأنماٌمعـ معـ مػذهم
ا عي مواظقفقد مواظـصورى مواظصوبؽ معـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر موردضقا مردؾفؿ مصنن مشلؿم
ا جر ماظعظقؿ موا عـ موال مخقف مسؾقفؿ موال مػؿ مضبزغقن موأعو معـ مطػر معـفؿ مبوٓ موردؾفم
واظققم ماآلخر مصفق مبضد مػذه مايول مصعؾقف ماًقف موايزن مواظصقق مأن مػذا مايؽؿ مب م
ػذه ماظطقائػمعـمحقٌمػؿمالمبوظـلؾي مإظبماإلميونممبقؿدمصننمػذامإخؾورمسـفؿمضؾؾ مبعـيم
ربؿد مرؾكمآمسؾقفمودؾؿ موأنمػذامعضؿقنمأحقاشلؿموػذهمررؼؼيماظؼرآنمإذاموضعمؼبمبعضم
اظـػقسمسـدمدقوق ماآلؼوتمبعضما وػوممصيمبدمأنمودمعومؼزؼؾمذظؽماظقػؿم غفمتـزؼؾمعـم
ؼعؾؿما ذقوءمضؾؾموجقدػوموعـمرغبؿفمودعًمطؾمذلء( .)2م م
وؼّٕى ماظشملؾمملرؾمملئ ّ٨ماإلميمملن ماظّ٦ارد مؼب ماآلؼهمل ماٌؾمملرطهمل مع ّ٤مزاوؼهمل مأخّٕى مإذ مؼّٕى مأنم
اظضملؾّ٦دؼهملمٓمواظؿؼمللّ١مبمملِّغؾؿملمملءمصّ٦قماٌلؼملؿملمملتمواِّظعملمملبمصؿملعملّ٦ل :م
متؽرارماالميونمثوغقو موػق ماالتصوفمحبؼقؼؿفمطؿومؼعطقفماظلقوقمؼػقدمأنماٌرادمبوظذؼـم
آعـقامؼبمردرماآلؼي مػؿ ماٌؿصػقنمبوالميونمزوػرا ماٌؿلؿقنمبفذاماالدؿمصقؽقنمربصؾماٌعـكم
أن ما زلوء مواظؿلؿل مبفو معـؾ ماٌمعـ مواظقفقد مواظـصورى مواظصوبؽ مال مؼقجى مسـد مآم
(ٔ) ىاك أَُ٤و ٔ21 / ٔ :
(ٕ) ر٤َ٤و اٌُو ْ٣اُوؽٖٔ كً ٢الّ أُ٘بٕ .٘ٗ :
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تعوظب مأجرا موال مأعـومعـماظعذابمطؼقشلؿ م:مالمؼدخؾ ماىـيمإالمعـمطونمػقدا مأومغصورىمام
وإ و معيك ماالعر مودؾى ماظؽراعي مواظلعودة محؼقؼي ماالميون مبوٓ مواظققم ماآلخر مواظعؿؾم
اظصوحلا موظذظؽ مٕ مؼؼؾ معـ مآعـ معـفؿ مبنرجوع ماظضؿرل مإظب ماٌقرقل ماظيزم مؼب ماظصؾي مظؽيم
ؼؽقن متؼرؼرا مظؾػوئدة مؼب ماظؿلؿل مسؾك معو مؼعطقف ماظـظؿ مطؿو مالمطبػك موػذامممومتؽررتمصقفم
آؼوت ماظؼرآن مأن ماظلعودة مواظؽراعي متدور معدار ماظعؾقدؼي ما مصي مادؿ معـ مػذه ما زلوء مؼـػعم
ٌؿلؿقف مذقؽو ما موال مورػ معـ مأوروف ماظؽؿول مؼؾؼك مظصوحؾف موؼـفقف مإال معع مظزومم
اظعؾقدؼيا ما غؾقوء موعـ مدوغفؿ مصقف مدقاء ما مصؼد مضول متعوظب مؼبمأغؾقوئفمبعدمعو مورػفؿ مبؽؾم
ورػمعبقؾ(:وظقمأذرطقاميؾطمسـفؿمعومطوغقا مؼعؿؾقن)( .)1م م
وممومؼمؼدمأنماظعؿؾماظصوحلمصققماظؿػوخرمبو ظؼوبموا دؼونمعوذػىمإظقفماظشرلازيم
ؼبمتػلرلهمظمؼيماٌؾورطيمصؼول:م م
مدقوق ماآلؼي مؼب مدقرة ماٌوئدة مؼشرل مإظب مأن ماظقفقد مواظـصورى مصكروا مبدؼـفؿ مام
واسؿدلوا مأغػلفؿ مأصضؾ معـ ماآلخرؼـما موادسقامبلنماىـيمخوريمبفؿمدونمشرلػؿم.موظعؾم
عـؾ مػذا ماظؿػوخر مردر مسـ مبعض ماٌلؾؿ مأؼضوما موظذظؽمغزظًمػذهماآلؼيماظؽرمييمظؿمطدم
أن ماإلميون ماظظوػري مالضقؿي مظف مؼب ماٌقزان ماإلشلل ما مدقاء مؼب مذظؽ ماٌلؾؿقن مواظقفقدم
واظـصورى موأتؾوع ما دؼون ما خرى م .موظؿؼقل ماآلؼي مأؼضو م :مإن ما جر مسـد مآ مؼؼقم مسؾكم
أدوس ماإلميون مايؼقؼل مبوٓ مواظققم ماآلخر مإضوصي مإظب ماظعؿؾ ماظصوحل م.موػذا ما دوس مػقم
اظؾوسٌماظقحقدمظؾلعودةمايؼقؼيمواالبؿعودمسـمطؾمخقفموحزن.

( )2

م

ماآلؼيماظـوغقي {:إِنمبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦اموؽباظَّّٔكبؼّ٤ؽبمػؽبمملدؾبواموؽباظزملمبمملبكبؽؾبّ٦نؽبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىمعؽبّ٤ؿبمآعؽبّ٤ؽبمبكبمملظػملَّّ٥كبموؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِماظْـملخكبِّٕموؽبسؽبؼملكبّ٢ؽبمصؽبمملظكبقـبمملمصَػملَمملمخؽبّ٦ؿبففبمسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؿبموؽبظَمملمػؾبّ٣ؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾبّ٦نؽب}.

( )3

(ٔ) رلَ٤و أُ٤يإ .ٔ2ٖ / ٔ :
(ٕ) رلَ٤و األٓضَ .ٕ٘ٓ / ٔ :
(ٖ) أُبئلح .ٙ2 /
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مظؾؿػلرؼـمآراءموأضقالمؼبمبقونمععوغلموعػرداتموعداظقؾمػذهماآلؼيماٌؾورطيامواظذيم
ؼفؿـو معـ مػذا مطؾفمعومؼؿعؾؼممبقردماظؾقٌماماظدؼوغيماظصوبؽقيماظقاردمذطرػومإظب مجوغىم
اظدؼوغوتما خرىمؼبماآلؼيم .م
ضممللماظرملؿملّْماظشملّ٦دّ٨مؼبمبؿملمملنماظؽملّٙماظّ٦اردمصؿملّ٥مذطّٕماظزملمملبؽني .م
م" مواظذؼـ مػودوا م" مؼع ماظذؼـ ماسؿؼدوا ماظقفقدؼي موغؾقة معقدك ما موتلؼقد مذرسف م"م
واظصوبؽقن م" موػق معبع مروبه ما موػق ماًورجمسـمدؼـ مسؾقفمأعيمسظقؿي معـ ماظـوسمإظبمعوم
سؾقف مصرضي مضؾقؾي ما موػؿ مسؾود ماظؽقاطى م.موسـدغومال مؼمخذمعـفؿ ماىزؼي م.موسـدماٌكوظػ م
صبرون مذبرى مأػؾ ماظؽؿوب مورؾل مغوب ماظؾعرل مودـ ماظص مإذا مخرج م.موضؾل م -مبوظضودم
اٌعفؿي م -مععـوه ماخؿؾل مؼب ما رض ما موعـف ماذؿؼ مضوبل ماظدلعبل م.مو م" ماظـصورى م" موػؿم
اظذؼـ مؼؼرون مبوٌلق (ع)موضقظف:م" معـ مآعـ مبوٓ م" مضقؾ مصقف مضقالن:مأحدػؿو مؼع ماظذؼـم
آعـقا مبلصقاػفؿ موٕ متمعـ مضؾقبفؿا موػؿ ماٌـوصؼقن مذطره ماظزجوج .ماظـوغل  -معـ مدام مسؾكم
االميون مواالخيص موٕ مؼرتد مسـ ماالديم م .موضقؾ مؼب معع مرصع ماظصوبؽ مثيثي مأضقال م:م
أحدػو مضول مدقؾقؼف م:مإغف مسؾك ماظؿؼدؼؿمواظؿلخرلمواظؿؼدؼرم:مان ماظذؼـمآعـقا مواظذؼـمػودوام
واظـصورى معـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر موسؿؾ مرويو مصي مخقف مسؾقفؿ موالػؿ مضبزغقن مام
واظصوبؽقن مطذظؽ م.مضولماظشوسر م:موإال مصوسؾؿقامأغوموأغؿؿ م*مبغوة معومبؼقـومؼبمذؼوقمواٌعـكم
صوسؾؿقا ماغو مبغوة معو مبؼقـو مؼب مذؼوق موأغؿؿ مطذظؽمواظـوغل م  -مضول ماظؽلوئل مػق مسطػ مسؾكم
اظضؿرلمؼب م(مػودوا م)موطلغف مضول مػودوامػؿمواظصوبؽقنم.مضولماظرعوغلمػذامشؾطمعـموجف م:م
أحدػؿومانماظصوبهمالمؼشوركماظقفقدمؼبماظقفقدؼيم.مواالخرمأغفمسطػمسؾكماظضؿرلماٌؿصؾم
عـ مشرل متلطقد مبوٌـػصؾ م.مواظـوظٌ مضول ماظػراء م:مإنمسطػمسؾك معومالمؼؿؾ مصقف ماالسرابم
وػق(اظذؼـ) موصبقز ماظـلؼ مسؾك معـؾ م( ماظذؼـ م) موسؾك ماٌضؿر مسبق ماغل موزؼد مضوئؿون مام
صعطػمسؾكمعقضع(ان)م.موضقظفم"موسؿؾمرويوم"مصوظعؿؾمواظػعؾمواحدم.موضولماظرعوغلم:م
صعؾ ماظشه مإحداثف مواصبوده مبعد مأن مٕ مؼؽـ موسؿؾف مإحداث معومؼؽقنمبف معؿغرلامدقاء مطونم
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إحداثفمغػلفمأوماحداثمحودثمصقفموضقظف متعوظبم"مصيمخقفمسؾقفؿموالمػؿمضبزغقنم"مععم
عو ممير مبفؿ معـ مأجؾمؼقمماظؼقوعيمالعرؼـم:مأحدػؿو م -مأنمذظؽمالمؼعؿدمبفم غفمسورضمام
ثؿ مؼصرلونمإظب ماظـعقؿماظدائؿم.موعـفمضقظفم" مالمضبزغفؿماظػزعما طدلم"موػقمسذابماظـورمطؿوم
ؼؼولمظؾؿرؼضمالمبلسمسؾقؽم.ماظـوغلمأنمأػقالمؼقمماظؼقوعيمإ ومتـولماظضوظ مدونماٌمعـقنم
.موا ولمأضقى مظعؿقممضقظفم:م" مؼقممتروغفومتذػؾمطؾمعرضعيمسؿومأرضعًموتضعمطؾمذاتم
غبؾمغبؾفوموترىماظـوسمدؽورىموعومػؿمبلؽورىموظؽـمسذابمآمذدؼد( .)1م م

ضممللماظؽملقمملسمؼبمبؿملمملنمعضملؽملّ٧ماشلّٓىمواظزملمملبؽنيمؼبماآلؼهملماٌؾمملرطهملم :م
مؼب مػذا مضقالن:مأحدػؿو:مأغ ّ٥مؼضملين مبمملظّٔؼ ّ٤مآعؽملّ٦ا مػممل مػؽملممل م" ماٌؽملمملصعملني".مواظؿعملّٓؼّٕ:م
إن ماظذؼـ مآعـقا مبلظلـؿفؿا مودل مسؾك مػذا مضقظف متعوظب:م(وال مضبّٖغ ّ١ماظّٔؼ ّ٤مؼلمملرسّ٦ن مؼبم
اظغملظملّٕ مع ّ٤ماظّٔؼ ّ٤مضمملظّ٦ا مآعؽملممل مبفملصّ٦اػؾمل ّ٣موٕ متقملع ّ٤مضػملّ٦بؾمل )ّ٣م -مثؿ مضول مجؾ مازلف م(عـ مآعـم
بوٓ م)مامصوٌعـكمسؾك مػذا ماظؼقلم:معـمحؼؼماإلميونمبؼؾؾفم.مواظؼقلماآلخرم:مإنمععـكم"م
عـ مآعـ مبوٓ م" معـ مثؾً مسؾك مإميوغف مطؿو مضول متعوظب م:م(ؼممل مأؼؾملممل ماظّٔؼ ّ٤مآعؽملّ٦ا مآعؽملّ٦ا مبمملٓم
وردّ٦ظ،)ّ٥موضقظفمجؾ موسز مم(مطؾؿو مجوءػؿ مردقلممبومال متفقىمأغػلفؿمصرؼؼومطذبقاموصرؼؼوم
ؼؼؿؾقن) مضول م :ماظقفقد مواظـصورى مؼشذلطقن مؼب ماظؿؽذؼىا مواظقفقد متـػرد مبوظؼؿؾ مخوريام
وطوغًماظردؾ معـفومعـمؼلتلمبوظشرائع مامواظؽؿىا موا حؽومامسبق مربؿدمرؾكمآمسؾقفم
ودؾؿماموعقدكما موسقلك ماموػمالءمععصقعقن م.موعـفؿ معـمؼلتلمبو عرمبوٌعروفمواظـفلم
سـماٌـؽرمامواظؿؿلؽمبوظدؼـمامسبقمضبقك ماموزطرؼومسؾقفؿوماظليم( .)2م م
ضمملل مإب ّ٤مزعني مؼب مبؿملمملن مإٌّاد مع ّ٤ماآلؼهمل مبعملّ٦ظ ّ٥م(:إن ماظّٔؼ ّ٤مآعؽملّ٦ا مواظّٔؼ ّ٤مػمملدوام
واظزملمملبؽّ٦ن مواظؽملزملمملرى مع ّ٤مآع ّ٤معؽملؾمل ّ٣مبمملٓ مواظؿملّ٦م ماآلخّٕ م)مؼع م:معـمآعـمعـفؿممبقؿدمام
(ٔ) اُزج٤بٕ .٘2ٕ / ٖ :
(ٕ) ٓؼبٗ ٢اُووإٓ .ٖٗٓ / ٕ :
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ودخؾ مؼبمدؼـف موذرؼعؿفم.مضول مربؿدم:ماخؿؾػماظؼقلمؼبمرصعمم(ماظصوبؽقنم)موا جقدمأغفم
ربؿقلمسؾكماظؿلخرلماموعرصقع مبوالبؿداءما ماٌعـكم:مإنماظذؼـمآعـقامواظذؼـمػودوامعـمآعـم
بوٓ مواظققم ماآلخر موسؿؾ مرويو م  -مصي مخقف مسؾقفؿ ما مواظصوبؽقن مواظـصورى مطذظؽم
أؼضو(  .)1م
وضول ماظشقخ ماظطدلدل معؾقـو ماإلميون مسـد ماظصوبؽي مبوب عود مذؾف مإخؿيط ماظقفقدؼيم
بوظدؼوغيماظصوبؽي :م
م((إن ماظّٔؼ ّ٤مآعؽملّ٦ا مواظّٔؼ ّ٤مػمملدوا مواظزملمملبؽّ٦ن مواظؽملزملمملرى مع ّ٤مآع ّ٤مبمملٓ مواظؿملّ٦م ماِّخّٕم
وسؼمل ّ٢مصػملقممل مصال مخّ٦ف مسػملؿملؾمل ّ٣موال مػ ّ٣مضبّٖغّ٦ن))ماالسرابم:ماخؿؾػمؼبموجفمارتػوعمضقظفم
(اظصوبؽقن)ا مصؼول ماظؽلوئل م:مػق مغلؼ مسؾكمعومؼب م(ػودوا).مضولماظزجوج:موػذا مخطلمعـم
جفؿ مإحداػؿو:مإنماظصوبلمسؾكمػذاماظؼقلمؼشوركماظقفقديمؼبماظقفقدؼياموظقسمطذظؽام
صننماظصوبلمشرلماظقفقديامصننمجعؾ(ػودوا)ممبعـكمتوبقامعـمضقظف(:إغمملمػّٓغمملمإظؿمل)ّ١مالمعـم
اظقفقدؼيماموؼؽقن ماٌعـكمتوبقا مػؿ مواظصوبؽقن.مصوظؿػلرلمجوءمبغرلمذظؽامالنمععـكماظذؼـم
آعـقا مؼب مػذه ماآلؼيامإ ومػقماالميونمبلصقاػفؿا مثؿمذطر ماظقفقدمواظـصورىمصؼول:م(ع ّ٤مآعّ٤م
عؽملؾمل ّ٣مبمملٓ م)مصؾفمطذاا مصفعؾفؿ مؼفقداموغصورىامصؾقمطوغقامعمعـ ا مٕمضبؿٍمإظب مأن مؼؼولم
عـمآعـمعـفؿمصؾفؿمأجرػؿ( .)2م م
وممومؼلؿدلمبفمسؾكمضؾقلمتقبيماظصوبؽيموأغفؿممؼبمعبؾيماٌغػقرمسؾقفؿامعومذطرهمإبـم
عـرلماإلدؽـدريمبؼقظفم :م
م(مإن ماظّٔؼ ّ٤مآعؽملّ٦ا مواظّٔؼ ّ٤مػمملدوا مواظزملمملبؽّ٦ن مواظؽملزملمملرى)ا مضولمصقفم(اظزملمملبؽّ٦ن مرصّٝم
سػمل ّ٧ماالبؿّٓاء موخدله مربّٔوف ماخل م)مضمملل مأغبّٓ م:مصّٓق مال مورود مظػمللقملال مبؾملّٔا ماظؿّ٦جؿمل ّ٥م،م
(ٔ) رلَ٤و اثٖ ىٓ.ٖ2 / ٕ : ٖ٤
(ٕ) ٓغٔغ اُج٤بٕ .ٖ2ٗ / ٖ :
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وظغمل ّ٤مث ّ٣مدقملال معؿّ٦ج ّ٥موػ ّ٦مأن مؼعملمملل مظ ّ٦مسشمل ّٟماظزملمملبؽني موغزملؾ ّ٥مطؼملممل مضّٕأ ماب ّ٤مطـرل مِّصمملدم
أؼسملممل مدخّ٦شل ّ٣مؼب معبػملهمل ماٌؿّ٦ب مسػملؿملؾمل ،ّ٣مواظضملشمل ّٟمإصّٕادي ،مصػمل ّ٣مسّٓل مإظب ماظّٕص ّٝموجضملّ٢م
اظغملالم معبػملؿني م ،موػ ّ٢مميؿمملز مبظملمملئّٓة مسػمل ّ٧ماظؽملزملنمل مواظضملشمل ّٟماالصّٕادي م؟ موصبمملب مس ّ٤مػّٔام
اظلقملال مبفملغ ّ٥مظ ّ٦مغزملؾ ّ٥موسشملظمل ّ٥مٕ مؼغمل ّ٤مصؿمل ّ٥مإصؾملمملم مخزملّ٦صؿملهمل مشلّٔا ماظزملؽمل ،ّٟمالن ماِّصؽملمملفم
طػملؾملممل معضملشملّ٦ف مبضملسملؾملممل مسػمل ّ٧مبضمل ّٚمسشمل ّٟماٌظملّٕدات م ،موػّٔا ماظزملؽمل ّٟمع ّ٤معبػملؿؾملممل مواًدلم
سؽملؾملممل مواحّٓ ،موأعممل مع ّٝماظّٕص ّٝمصؿملؽملعملشمل ّٝمس ّ٤ماظضملشمل ّٟماالصّٕادي موتؾعمل ّ٧مبعملؿملهمل ماِّصؽملمملفم
زبزملزملهمل مبمملًدل ماٌضملشملّ٦ف مب ّ٥م ،موؼغملّ٦ن مخدل مػّٔا ماظزملؽمل ّٟماٌؽملظملّٕد ممبضملّٖل متعملّٓؼّٕه معـالم
واظزملمملبؽّ٦ن مطّٔظ ّ١م ،مصؿملفلمل مطفملغ ّ٥مععملؿملّٗ مسػمل ّ٧مبعملؿملهمل ماِّصؽملمملف موعػملق ّ٠مبؾملممل م ،موػ ّ٦مبؾملّٔهم
اٌـمملبهمل مالغؾمل ّ٣مٌممل مادؿعملّٕ مبضملّٓ ماِّصؽملمملف مع ّ٤مضّ٦ل ماظؿّ٦بهمل مصغملمملغّ٦ا مأحعملمملء مجبضملػملؾمل ّ٣متؾضملممل موصّٕسمملم
عرملؾؾملني ممبّ٤مػ ّ٣مأضضملّٓ معؽملؾملّ٣مبؾملّٔا ماًدل( .)1م م
 ماآلؼهملماظـمملظـهمل {:مإِنمبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦اموؽباظَّّٔكبؼّ٤ؽبمػؽبمملدؾب واموؽباظزملمبمملبكبؽكبنيؽبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىموؽباظْؼملؽبفؾبّ٦سؽبموؽباظَّّٔكبؼّ٤ؽبمأَذؿبّٕؽبطُّ٦امإِنمبماظػملَّّ٥ؽبمؼؽبظملْزملكبّ٢ؾبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبّ٣ؿبمؼؽبّ٦ؿبمؽبماظْعملكبؿملؽبمملعؽبهملكبمإِنمبماظػملَّّ٥ؽبمسؽبػملَّ٧مطُّ٢ىبمذؽبّ٨ؿبءلبمذؽبؾملِؿملّٓفبم}(  .)2م
وؼؼقل ماظشقخ ماظطقدل مؼب مبقون ماظػصؾ مب ما دؼون موإحؼوق مايؼ مٌـ مآعـ مبوٓم
وعيئؽؿفموطؿؾفموردؾفامصؼولم:م م
مإن ماظذؼـ مآعـقا"بوٓ موردضقا مبقحداغقؿف موردضقا مأغؾقوءه م" مواظذؼـ مػودوا م" مؼع م
اظقفقد م" مواظصوبؽ مواظـصورى مواجملقس مواظذؼـ مأذرطقا م" معع مآ مشرله م"مإنمآمؼػصؾم
بقـفؿ مؼقم ماظؼقوعيم"مصكدلم"مانماظذؼـمآعـقا م"مضقظفم"مإنمآمؼػصؾ م"مصدخؾ م(مإنم)مسؾكم
اًدل متلطقدا ما مطؿو مؼؼقل ماظؼوئؾ م :مإن مزؼدا مإن ماًدل مسـده مظؽـرل ما موضول مجرؼر م:مإنم
اًؾقػي مان مآ مدربؾف ممدربول معؾؽ مبف مترجك ماًقاتقؿ مموضولماظػراءمال مصبقزمأنمتؼقلم:م
(ٔ) اإلٖٗبف كٔ٤ب ر ٚ٘ٔٚاٌُْبف . ٖٕٙ / ٔ :
(ٕ) اُؾظ .ٔ2 /
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إنمزؼداماغفمروئؿمالتػوقماالزل م.مضولماظزجوج م:مصبقزمذظؽماموػقمجقدمبوظغ م.موععـكم
ضقظفم" مؼػصؾمبقـفؿم" مؼع مإنمآمؼػصؾمب ماًصقممؼبماظدؼـمؼقمماظؼقوعيممبومؼضطرمإظبم
اظعؾؿمبصقيماظصقق موؼؾقضموجف ماةؼماموؼلقدموجفماٌؾطؾم.مواظػصؾمػقماظؿؿققزمب م
ايؼمواظؾورؾم.موإزفورمأحدػؿومعـماآلخر( .)1م م

وؼعملّ٦لماظشملدليمؼبمبؿملمملنماظظملزملّ٢مؼبماالؼهملم :م
مؼؼقل متعوظب مذطره:إن مربؽ مؼو مربؿد مػق مؼؾ معبقع مخؾؼف مؼقم ماظؼقوعي مصقؿو مطوغقام
صقف مؼب ماظدغقو مطبؿؾػقن معـ مأعقرماظدؼـمواظؾعٌمواظـقاب مواظعؼوبماموشرلمذظؽمعـمأدؾوبم
دؼـفؿمامصقػرقمبقـفؿمبؼضوءمصورؾمبنصبوبفم ػؾمايؼماىـيمامو ػؾماظؾورؾماظـورم(  .)2م
موطبرج ماظلقد ماظطؾورؾوئل ماظصوبؽي ماظقارد مذطرػؿ مؼب ماآلؼي ماٌؾورطي معـ مدائرةم
اٌشرط مام غفؿمأرقوبمدؼـمزلوويمآعـقامبـؾقةماظـ مضبقكمبـمزطرؼوامصؼول:م م
واظصوبؽقن مظقس ماٌراد مبفؿ مسؾدة ماظؽقاطى معـ ماظقثـقي مبدظقؾ معومؼبماآلؼيمعـماٌؼوبؾيم
بقـفؿ موب ماظذؼـ مأذرطقا مبؾ مػؿ م  -مسؾك معو مضقؾ م  -مضقم معؿقدطقن مب ماظقفقدؼيم
واجملقدقيموشلؿمطؿوب مؼـلؾقغفمإظبمضبقكمبـمزطرؼوماظـ موؼلؿكماظقاحدمعـفؿماظققممسـدم
اظعوعيم"مر "(  .)3م
وؼب مبؿملمملن ماظظملزمل ّ٢مبني مأٌّاػنمل موذبمملزات ماٌقملع ّ٤مبمملٓ مضمملل:وضقظف ":مإن مربؽ مؼػصؾم
بقـفؿ مؼقم ماظؼقوعيماٌرادمبف مصصؾماظؼضوءمصقؿوماخؿؾػمصقفمأرقوبمػذهماٌذاػىمواخؿصؿقام
صقـػصؾماةؼ معـفؿموؼؿؿقزمعـماٌؾطؾ ماغػصوال مومتقزامالمؼلذله مدوترموالمضبفؾفمحوجىم
.موتؽرار مإن مؼب ماآلؼي مظؾؿلطقد مدسك مإظب مذظؽ مرقل ماظػصؾ مب م" مإن م"مؼبمردرماآلؼي موب م

(ٔ) اُزج٤بٕ .ٖٓٔ / 2ٟ :
(ٕ) عبٓغ اُج٤بٕ . ٖٔ2 / ٕٔ :
(ٖ) روَ٤و أُ٤يإ .ٖ٘1 / ٔٗ :
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خدلػو موغظرله معو مؼب مضقظف ":مث ّ٣مإن مرب ّ١مظػملّٔؼ ّ٤مػمملجّٕوا مع ّ٤مبضملّٓ معممل مصؿؽملّ٦ا مث ّ٣مجمملػّٓوام
وصدلوامإنمربّ١معّ٤مبضملّٓػممل مظطملظملّ٦رمرحؿمل.)1 ("ّ٣م م
موطذاماظ ؾقضوويمؼرىمأنماظػصؾمؼؽقنممبفوزاتماٌمعـمإلميوغفموضربفمعـمآمتعوظبم
دونماٌشركماظذيمالؼؾصرماظـقرما حدي( .)2م م
وؼرى ماظشقخ ماظشرلازي مرؾؼوً مٌضؿقن ماآلؼي ماٌؾورطي ما مأن ماظصوبؽي مأرقوب مدؼـم
زلوو يمعؿقدطما دؼونما خرىمامآعـقامبوظ مضبقكمبـمزطرؼوم(مسؾقفماظليمم)امصؼول :م
مؼلؿػود معـ ماآلؼيما موالمدقؿومعـمذطرماظصوبؽيمب ماظقفقدمواظـصورىمامأنماظصوبؽيم
أرقوبمدؼـمزلوويم.موضقؾم:مإغفؿمأتؾوع مضبقكمبـمزطرؼوم(مسؾقفماظليمم)ماظذيمؼلؿقفم
اٌلققققن م" مضبؿمل ّ٧ماٌضملؼملّٓان م" موضقؾ م :مإن ماظصوبؽي معزجقا مب ماظعؼقدت ماظقفقدؼيم
واظـصراغقي مامصعؼقدتفؿمودطمب مأوظؽؽموػمالء م.موؼفؿؿماظصوبؽيمبوٌوءمطـرلاماموشلذامترىم
ععظؿفؿمؼعقشقنمسؾكمضػوفما غفرماظؽؾرلةما موذطرمأغفؿمؼؼددقنمبعضماظـفقم.مرشؿمأنم
اآلؼيماظلوبؼيمٕمتضعفؿمؼب مرػماٌشرط م( .)3م م
موؼمطدماظشقطوغلمسؾكمأػؿقيماظػصؾمب ما دؼونموعـ ماٌمعـمعومأوسدمبفمعـمآم
تعوظبمضقظف(:إن مآ مؼظملزمل ّ٢مبؿملؽملؾمل ّ٣مؼّ٦م ماظعملؿملمملعهمل)مؼبمربؾمرصع مسؾكمأغفومخدلم نماٌؿؼدعيام
وععـك ماظػصؾمأغفمدؾقوغف مؼؼضكمبقـفؿمصقدخؾماٌمعـ معـفؿماىـيمواظؽوصرؼـمعـفؿماظـورم
.موضقؾماظػصؾمػقمأنمميقزماةؼ معـماٌؾطؾمبعيعيمؼعرفمبفومطؾمواحدمعـفؿو( .)4م م
م مخالصهمل ماآلؼهمل ماٌؾمملرط همل مواآلؼؿني ماظلمملبعملؿني متقملطّٓان مسػمل ّ٧مذّٕاطهمل ماظزملمملبؽهمل ماظّ٦اردم
ذطّٕػ ّ٣مصؿملؾملممل مسػمل ّ٧مطّ٦غؾمل ّ٣مأحّٓ ماِّدؼمملن ماظيت مشلممل معممل مشلممل موسػملؿملؾملممل معمملسػملؿملؾملممل م مطمملظؿملؾملّ٦دم

(ٔ) رلَ٤و أُ٤يإ  ،اَُ٤ل اُطجبٛجبئ. ٖ٘2 / ٔٗ : ٢
(ٕ) رلَ٤و اُ٤جٚب.ٔٔ2 / ٗ : ١ٝ
(ٖ) رلَ٤و األٓضَ .ٖٓ٘ / ٔٓ :
(ٗ) كزؼ اُول٣و ٖٗٗ / ٖ :
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واظؽملزملمملريم،معّ٤ماإلرتؾمملطمبمملظلؼملمملءمواإلميمملنمبمملِّغؾؿملمملءموعؿمملبضملؿؾملّ٣مظػملظملّ٦زممبمملمأسّٓهمآمشلّ٣م
عّ٤ماظؽملضملؿملّ٣ماِّبّٓيماًمملظّٓم .م
إظب مجوغىمػذهماآلؼوتم اٌؾورطوتماظ مأوضقًمأنماظصوبؽيمأحدىماظدؼوغوتماظ م
ذطرػو مآمتعوظب مؼبمطؿوبفماظؽرؼؿمواظ مآعـًمبوٓموأغؾقوءهاموأغفؿامأيم_ ماظصوبؽيم_م
أرقوبمطؿوبمزلوويمبـصماآلؼوتماٌؾورطوتمعـفو :م
ضقظف متعوظب م :م{ ؼؽبمملؼؽبقؿبؿملؽب ّ٧مخؾبّٔكب ماظْغملكبؿؽبمملبؽب مبكبعملُّ٦مبةلب موؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبماظْقؾبغملّْ٣ؽبمصؽبؾكبؿملهبممل* موؽبحؽبؽملؽب ـبمملغمملمعكبّ٤ؿبمظَّٓؾبغمبمملم
وؽبزؽبطَمملةً موؽبطَمملنؽب متؽبعملكبؿملهبممل م* موؽببؽبّٕهبا مبكبّ٦ؽباظكبّٓؽبؼؿبّ٥كب موؽبظَّ٣ؿب مؼؽبغملُّ٤ؿب مجؽبؾمبمملرـبا مسؽبزملكبؿملهبممل م* موؽبدؽبػملَمملمفب مسؽبػملَؿملؿبّ٥كب مؼؽبّ٦ؿبمؽبموؾبظكبّٓؽبموؽبؼؽبّ٦ؿبمؽبم
ؼؽبؼملؾبّ٦تؾبموؽبؼؽبّ٦ؿبمؽبمؼؾبؾؿبضملؽبىملؾبمحؽبؿملهبمملم}م(  .)1م
و ػؿقيمػذهماآلؼوتماٌؾورطوتماظقاردةمؼبمحؼماظـ مضبقكمبـمزطرؼوم(ع)مغرىمآراءم
اٌػلرؼـمصقفو :م

ضممللماظرملرلازي :م
ممضبقك(سؾقفماظليمم)ماظـ ماٌؿلظفماظقرعمظؼدموردمادؿم" مضبقكم"مؼبماظؼرآنماظؽرؼؿم
ػبس معراتم -مؼب مدقرمآل مسؿرانماموا غعومما موعرؼؿماموا غؾقوءم -مصفقمواحدمعـمأغؾقوءم
آماظؽؾوراموعـمعبؾي ماعؿقوزاتفموزبؿصوتف مأغف مورؾمإظبمعؼومماظـؾقةمؼب معرحؾيماظطػقظيمام
صنن مآ مدؾقوغف مضد مأسطوه مسؼي موذطوء موضودا مودراؼي موادعي مؼب مػذا ماظعؿر محبقٌ مأرؾ م
عمػي مظؿؼؾؾمػذاماٌـصىم.موعـمخصوئصمػذماظـ م(سؾقفماظليم)ماظ مأذورمإظقفوماظؼرآنم
ؼب ماآلؼيم()39معـمدقرةمآل مسؿرانمامورػف مبويصقرما مطؿو مضؾـومؼب مذؼؾ متؾؽماآلؼيمامصننم
" مايصقر م" معـ معودة مايصرا ممبعـك موضقع ماظشكص مؼب ماةوررة ما موػل متع مػـو م -م
رؾؼومظؾعضماظرواؼوتم -ماالعؿـوعمسـماظزواج م.مظؼدمطونمػذاماظعؿؾماعؿقوزامبوظـلؾيمظفمامعـم
جفي مأغف مؼؾ مغفوؼي ماظعػي مواظطفورةا مأو مأغف مطون م  -مغؿقفي مزروف مايقوة ماًوري م -م
(ٔ) ٍٞهح ٓؤ٘- ٔٗ- ٖٔ- ٕٔ / ْ٣
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عضطرامإظب ما دػور ماٌؿعددة معـ مأجؾمغشرماظدؼـ ماإلشللمواظدسقةم إظقفامبوعرماشلقلمضدمعويم
(آمدؾقوغفموتعوظب م ضدماعرهمبوظزواجمصؿزوجموانىمظفمذرؼي)م نماظدؼوغفماٌـدائقيمهرمم
اظعزوبقي .م
وػـوك متػلرل مضرؼى معـ ماظصقاب مأؼضو ما موػق مأن مايصقر م -مؼب ماآلؼي ماٌذطقرة م -م
تع ماظشكص ماظذيمتركمذفقاتماظدغقوموعؾذاتفوماموػذامؼبماظقاضعمعرتؾيمسوظقيمعـماظزػدمم
.مسؾك مطؾ محولما مصننماٌلؿػودمعـماٌصودر ماإلديعقيمواٌلقققيمأنمضبقكمطونمأبـمخوظيم
سقلك م .مصؼد مررحً ماٌصودر ماٌلقققي مبلن مضبقك مشلؾ ماٌلق م(مسؾقف ماظليم م)مشلؾم
اظؿعؿقدما موظذظؽمؼلؿقغفم(ضبقكماٌعؿد)م -موشلؾماظؿعؿقدمشلؾمخوص مؼغلؾماٌلققققنم
أوالدػؿ مبفا موؼعؿؼدون مأغف مؼطفرػؿ معـ ماظذغقب م  .-موػـوك معبوسي مؼؿؾعقن مضبقك مام
وؼـلؾقنمظفمطؿوبوً(اظؽـزامربو)ام(اظصوبؽقنماٌقحدون)معـمأتؾوعمضبقكامظؼدمطونمب مضبقكم
وسقلك مجقاغى معشذلطيا مطوظزػد ماًورق مشرل ماٌلظقف ما مووالدتفؿو ماظ مهؿؾ مروبعم
اإلسفوزاموطذظؽماظـلىماظؼرؼىمجدا.موؼلؿػود معـ ماظرواؼوتماإلديعقيامأن مب مايل م
(سؾقف ماظليم) موضبقك م(سؾقف ماظليم) مجفوت معشذلطي ما موظذظؽ مصؼد مروي ماإلعوم مزؼـم
اظعوبدؼـ مسؾل مبـ مايل م(سؾقف ماظليم م)مأغف مضول م:م" مخّٕجؽملممل مع ّٝمايلني مب ّ٤مسػمل ّ٨م(م
سػملؿمل ّ٥ماظلالم) ،مصؼملممل مغّٖل معؽملّٖال موال مرح ّ٢معؽمل ّ٥مإال مذطّٕ مضبؿمل ّ٧مب ّ٤مزطّٕؼممل موضؿػمل ّ٥م ،موضمملل م:م
وع ّ٤مػّ٦ان ماظّٓغؿملممل مسػمل ّ٧مآ مأن مرأس مضبؿمل ّ٧مب ّ٤مزطّٕؼممل مأػّٓي مإظب مبطمل ّ٨مع ّ٤مبطملمملؼممل مبينم
إدّٕائؿمل "ّ٢م.مطؼملممل مأن مذؾملمملدة مايلني م(مسػملؿمل ّ٥ماظلالم م)مترملؾ ّ٥مذؾملمملدة مضبؿمل ّ٧م(مسػملؿمل ّ٥ماظلالم)م
ع ّ٤مسّٓة مجؾملمملت مأؼسملممل م .موطّٔظ ّ١مصكملن ماد ّ٣مايلني م(مسػملؿمل ّ٥ماظلالم م)مطمملد ّ٣مضبؿمل ّ٧م(مسػملؿملّ٥م
اظلالم م)مٕمؼلؾعمل ّ٥مبّ٥مأحّٓ م،موعّٓةمغبػملؾملؼملممل مطمملغومل مأض ّ٢معّ٤ماٌضملؿمملدم( .)1م م

وضممللمععملمملتّ٢مابّ٤مدػملؿملؼملمملنمؼبمبؿملمملنمعضملمملغّ٨ماالؼهملماٌؾمملرطهملم :م
(ٔ) األٓضَ ك ٢رلَ٤و ًزبة هللا أُ٘يٍ .ٗٔٗ / 2 :
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م( مؼممل مضبؿمل ّ٧مخّٔ ماظغملؿمملب) ،مؼضملؽمل(ّ٧اظغملؽملّٖامرب،ّ٥ماظزملقّٟماالوظب) م(بعملّ٦ة)م ،مؼضملؽملّ٧م
جبّٓ مواٌّ٦ازؾهمل مسػملؿمل ،ّ٥م م(وأتؿملؽمل ّ٥مايغمل ّ٣مصؾؿملممل م)مػمآؼهمل م :م 12مؼم ،مؼضملؽمل ّ٧موأسشملؿملؽملممل مضبؿملّ٧م
اظضملػمل ّ٣مواظظملؾمل ّ٣موػ ّ٦ماب ّ٤مثالث مدؽملني.مم(وحؽملمملغممل مع ّ٤مظّٓغممل) ،مؼعملّ٦ل م:مرغبهمل مع ّ٤مسؽملّٓغممل م ،م(م
وزطمملة) ،مؼضملؽمل ّ٧مجضملػمل ّ٥مصممليممل مورؾملّٕه مع ّ٤ماظّٔغّ٦ب ،م(وطمملن متعملؿملممل)مػمآؼهمل م:م 13مؼم ،مؼضملؽملّ٧م
علػملؼملممل.م(وبّٕا مبّ٦اظّٓؼ ،)ّ٥مؼعملّ٦ل م:وجضملػملؽملممله معشملؿملضملممل مظّ٦اظّٓؼ ،ّ٥م(وٕ مؼغمل ّ٤مجؾمملرا م)م ،مؼضملؽملّ٧م
عؿغملدلا مس ّ٤مسؾمملدة مآ مسّٖ موج(،ّ٢سزملؿملممل) ،مؼضملؽمل ّ٧موال مسمملص مظّٕب ّ٥م.م(مودالممسػملؿمل،)ّ٥مؼضملؽملّ٧م
سػمل ّ٧مضبؿمل ،ّ٧مسػملؿمل ّ٥ماظلالم ،م(ؼّ٦م موظّٓ) ،مؼضملؽمل ّ٧محني موظّٓ م ،معـ ّ٢مضّ٦ظّ٥مدؾقمملغ:ّ٥م(ؼبمطؿمملبم
آ مؼّ٦م مخػمل ّ٠ماظلؼملمملوات)م(اظؿّ٦بهمل:م ،)36مؼضملؽمل ّ٧محني مخػمل ّ٠ماظلؼملمملوات ،مضمملل مسؿملل ّ٧مصػملّ٧م
آ مسػملؿمل ّ٥مودػمل :ّ٣م(ؼّ٦م موظّٓت موؼّ٦م مأعّ٦ت موؼّ٦م مأبضملىمل محؿملممل) م(عّٕؼ:ّ٣م ،)33مؼضملؽمل ّ٧محنيم
أعّ٦ت ،موحني مأبضملىمل ،مم(ودالم مسػملؿمل ّ٥مؼّ٦م موظّٓ)م(موؼّ٦م مميّ٦ت موؼّ٦م مؼؾضملىمل محؿملمملً)م ،مؼضملؽملّ٧م
حني مؼؾضملىملمبضملّٓ ماٌّ٦ت.م

( )1

م

وؼّٔػنملمحلمملممػمملذّ٣ماظضملؿملّٓاغ ّ٨مؼبمذّٕح مػّٔهماآلؼمملتماٌؾمملرطمملتممصؿملعملّ٦ل :م
م{ؼمملمضبؿملّ٧مخّٔماظغملؿمملبم م}م ؼمملضبؿمل(ّ٧اظؽمليبمضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼممل)ماسؼملّ٢مبغملؿمملبماظزملمملبؽنيم
جبّٓم م{وآتؿملؽملمملهمايغمل ّ٣م}ماظؽملؾّ٦ةمم م{صؾؿملمملً م}مابّ٤م
اٌعملّٓسمطؽملّٖاربمملمعؾمملركمازلّ٥موبرملّٕمب ّ٥م{بعملّ٦ة م}م م
بسملضملهمل مذؾملّ٦ر محني ماخّٔت ّ٥ماٌالئغملهمل ماظؽملّ٦راغؿملهمل ماٌالك مأغّ٘ ماثّٕا مواٌالك مػؿملؾ ّ٢مزؼّ٦ا موػّ٦م
بضملؼملّٕ مثالثني مؼّ٦عمملً مظؿملزملؾطملّ٦غ ّ٥مبمملظرلدغممل ماي مبمملٌمملء ماىمملري موظؿملؼملؽملق ّ٥مآ ماي ّ٨ماظضملصملؿملّ٣م
اظؽملؾ ّ٦ة موظؿملغملّ٦ن معضملػملؼملمملً مغمملصّ٦رائؿملمملً معقملعؽملمملً موغؾؿملمملً مبفملعّٕ ماي ّ٨ماظعملؿملّ٦م مظّٓؼمملغهمل مآماظؿّ٦حؿملّٓؼهملم
اِّوظب ماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملهمل،م{وحؽملمملغمملًمم م} مرغبهملمظػملؽملمملسمم{عّ٤مظّٓغمملم م} معّ٤مسؽملّٓمآمم م{ موزطمملةمم م}م
صّٓضهملمسػملؿملؾملّ٣مم{وطمملنمتعملؿملمملًم م} مغّٖؼؾملمملًم،معؿّٓؼؽملمملًم،مصػملّ٣مؼضملؼملّ٢مذغنمل،م م{وبّٕقباًمبّ٦اظّٓؼّ٥م م}مربلؽملمملًم
(ٔ) رلَ٤و ٓوبرَ .ٖٓ1 / ٕ :
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إظؿملؾملؼملممل م  ،موذبمملغؾؿ ّ٥مسعملّ٦ضؾملؼملممل م ،مضّ٦ال موصضملالً موأعّٕاً موغؾملؿملمملً م م{ موٕ مؼغمل ّ٤مجؾمملراً م م} مطمملنم
عؿّ٦اضضملمملًموعقملعؽملمملًموٕمؼغملّ٤معؿغملدلاًمم م{ مسزملؿملمملًمم م} موٕمؼغملّ٤مسمملصؿملمملًمظّٕبّ٥م،م م{ مودالمفبمسػملؿملّ٥مم م}م
أعمملنمومربؾّ٥معّ٤مآماالوحّٓ مسػملؿملّ٥مم م{ مؼّ٦مموؾبظّٓموؼّ٦ممميّ٦تموؼّ٦ممؼؾبؾضملىملمحؿملمملًمم م} مػّ٦مؼبمآعمملنم
ؼّ٦م موظّٓ ممبضملفّٖةم،موؼّ٦ممصضملّٓتمروحهملماظشملمملػّٕةمإظب مربّ٥ممبضملفّٖةم،موؼّ٦ممؼؾضملىملمعّٕةم
أخّٕىمشلّٔاماظضملمملٕمالغعملمملذماظزملمملبؽهمل،مصّٓائؼملمملًمدرلاصعملّ٥مأعمملنموربؾهملموغّ٦رمآمايّ٨ماظضملصملؿمل .ّ٣م
وبعدمانمارؾ مسؿرهمثيث مؼقعوًمامجوءماٌيكمػقؾؾمزؼقامبلعرمعـمايلماظعظقؿمذيم
اظقضور مإظب مجؾؾمعوديمامعصط قؾوًمععفماٌيكمأغشماثراماظذيمؼؼقؿمأؼضوًمجبؾؾمعوديمام
وذػؾقا مإظب م جؾؾ مبروان محقٌ ماظقظقد مؼفقو مؼفوغومواضوعقامظفمرؾوشؿفمامثؿموضعقاماظطػؾم
ضربماظشفرةماٌرضعيمظيرػولاموبعدمانمارؾ مابـماظلوبعيمعـماظعؿرمجوءماظقفماغشماثرام
وطؿى مظف ماالجبدؼي ماٌـدائقيا موسـدعو مارؾ مابـ ما ظـوغقي مواظعشرؼـ معـ ماظعؿر ماتؼـ مطؾم
اٌعرصيماظـورقرائقيم.موبعدمذظؽموبلعرماظربماظؼدؼرمذيماظقضورمطرقبسمظفمتوجوًموأجؾلفماغشم
اثرامؼبمدقوبيمعـماظـقر( .)1م م
وطذامأذورتمدقرة ماظؾؼرةمإظب مذطرماظؽؿوبماٌؼدسماظذيمأغزل مععماظـؾق مبويؼمام
ضولمتعوظب {:مطَمملنؽبماظؽملمبمملسؾبمأُعمبهملًموؽباحكبّٓؽبةًمصَؾؽبضملؽبىملؽبماظػملَّّ٥ؾبماظؽملمبؾكبؿملىبنيؽبمعؾبؾؽبرملىبِّٕؼّ٤ؽبموؽبعؾبؽملؿبّٔكبرِؼّ٤ؽبموؽبأَغؿبّٖؽبلؽبمعؽبضملؽبؾملؾبّ٣ؾبم
اظْغملكبؿؽبمملبؽبمبكبمملظْقؽبّ٠ىبمظكبؿملؽبقؿبغملُّ٣ؽبمبؽبؿملؿبّ٤ؽبماظؽملمبمملسِمصكبؿملؼملؽبمملماخؿبؿؽبػملَظملُّ٦امصكبؿملّ٥كبموؽبعؽبمملماخؿبؿؽبػملَّٟؽبمصكبؿملّ٥كبمإِظَّمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمأُوتؾبّ٦هؾبمعكبّ٤ؿبم
بؽبضملؿبّٓكبمعؽبمملمجؽبمملءؽبتؿبؾملؾبّ٣ؾبماظْؾؽبؿملىبؽملؽبمملتؾبمبؽبطملؿبؿملـب مملمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبّ٣ؿبمصَؾملؽبّٓؽبىماظػملَّّ٥ؾبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦امظكبؼملؽبمملماخؿبؿؽبػملَظملُّ٦امصكبؿملّ٥كبمعكبّ٤ؽبماظْقؽبّ٠ىبم
بكبكملِذؿبغكبّ٥كبموؽباظػملَّّ٥ؾبمؼؽبؾملؿبّٓكبيمعؽبّ٤ؿبمؼؽبرملؽبمملءؾبمإظبمصكبّٕؽباطلبمعؾبلؿبؿؽبعملكبؿملٍّ٣م}.

( )2

م

ضولماآلظقدلم:م{ مطَمملنؽبمٱظؽملؽبقبمملسؾبمأُعؽبقبهملًمواحكبّٓؽبةًم}معؿػؼ مسؾكماظؿقحقدمعؼرؼـمبوظعؾقدؼيم
ٓمح مأخذمآمتعوظبم سؾقفؿماظعفداموػقماٌرويمسـمأبولقبمبـمطعىمأومب مآدمموإدرؼسم
(ٔ) عٛٞوح آكّ :
(ٕ) ٍٞهح اُجووح ٕٖٔ /
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سؾقفؿو ماظليم مبـوء مسؾكمعومؼبم«روضهملماِّحؾمملب» م أنماظـوسمؼبمزعونمآدممطوغقامعقحدؼـم
عؿؿلؽ مبدؼـف محبقٌ مؼصوصققن ماٌيئؽي مإال مضؾقيً معـ مضوبقؾ موعؿوبعقف مإظب مزعـ مرصعم
إدرؼسامأومب مآدمموغقحمسؾقفؿوماظلي ممسؾكمعومروىماظؾزارموشرلهمسـمابـمسؾوسمرضلم
آمتعوظبم سـفؿو/مأغفمطونمبقـفؿومسشرةمضرونمسؾكمذرؼعيمعـمايؼامأومبعدماظطقصونمإذمٕم
ؼؾؼمبعدهمدقىمٔوغ مرجيًمواعرأةمثؿمعوتقامإالمغقحوًموبـقفمحوممودومموؼوصٌموأزواجفؿم
وطوغقامطؾفؿمسؾكمدؼـمغقحمسؾقفماظصيةمواظليمم {...مصَؾؽبضملؽبىملؽبمٱظػملَقبّ٥ؾبمٱظؽملؽبقبؾكبؿملقبنيؽبم}مأيمصوخؿؾػقام
صؾعٌماخلموػلمضراءةمابـمعلعقدمرضلمآمتعوظبمسـفاموإ ومحذفمتعقؼيًمسؾكمعومؼذطرم
سؼؾف.م م
{عؾبؾؽبشقبرِؼـؽب}عـمآعـمبوظـقاب{.وؽبعؾبؽملّٔكبرِؼّ٤ؽب}عـمطػرمبوظعذاب{..وؽبأَغّٖؽبلؽبمعؽبضملؽبؾملؾبّ٣ؾبمٱظْغملكبؿؽبذملمملبؽب}م
اظيم مظؾفـس موععفؿ محول معؼدرة معـ ماظؽ ؿوب مصقؿعؾؼ ممبقذوف ما موظقس معـصقبوً مبلغزلم
واٌعـكمأغزلمجـسماظؽؿوبمعؼدراًمعؼورغؿفموعصوحؾؿفمظؾـؾق محقٌمطونمطؾمواحدمعـفؿم
ؼلخذما حؽوممإعومعـمطؿوبمطبصفمأومعـمطؿوبمعـمضؾؾفمامواظؽؿىماٌـزظيمعوئيموأربعيمؼبم
اٌشفقرمأغزلمسؾكمآدممسشرمرقوئػموسؾكمذقٌمثيث ماموسؾكمإدرؼسمػبل م.وعكبـم
تػلرلماآلؼيماظؼرآغقيماظؽرمييمؼؿض مأنما عيمؼبمزعـمآدممطوغًمعقحدةموعؿؿلؽفمبشرؼعيم
آ ما وظبماظصوبؽقيموطوغقامأعيمواحدةمعمعـ ممبوماغزلمايلما زظلمجؾمجيظفمبؽؿوبم
اظصوبؽيماٌؼدسمطـزاربومووروؼوهماظ مأعرمبفومغؾقفمآدممسؾقفماظليمماموأردؾمشلؿماالغؾقوءم
واظردؾمآدمموذقؿؾمبـمآدممواغقشمومإدرؼسموغقحمودوممبـمغقحموإبراػقؿموآخرػؿمغ مآم
وردقظفمضبقكمبـمزطرؼومسؾقفؿماظليماموأغزلمععفؿمطؿوبفماٌؾوركمظققض مظؾـوسمتعوظقؿفم
ووروؼوهاموؼبماآلؼيمؼقض مانمػـوكماغشؼوضوًمحدثمب ماظؾشرمغؿٍمسـفمدؼوغوتماخرىمبدءاًم
بوظقفقدؼيمو تؾؿفومادؼونمأخرىمامظؽـماظـوبًمانماظصوبؽيمسؾكمدؼـفؿماظؿقحقديماالولمعـذم
زعونماظردقلمواظـ مآدممسؾقفماظليممإظبمؼقعـو(  .)1م
(ٔ) رلَ٤و هٝػ أُؼبٗٔٓٓ / ٕ : ٢
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ورد ماؼضوً مذطرؾب م آخر مالغؾقوء ماظصوبؽي مغقح موضبقك مبـ مزطرؼوا موطؿوب ماٌـدائق م
اٌؾورك(وؽبتكبػملْ َّ١محؾبفؽبقبؿؾبؽملؽبـمل مإتؽبؿملؿبؽملؽبؾملؽبـمل إِبؿبّٕؽبػكبؿملّ٣ؽب سؽبػملَ ّ٧مضَّ٦ؿبعكبّ٥كب مغؽبّٕؿبصَّٝؾب مدؽبرؽبجؽبومللب معؽبقب ّ٤مغؽبقبرملؽبـملءؾب مإِنؽبقب مرؽببؽبقبَّ١محؽبغملكبؿملّ٣فبم
سؽبػملكبؿملّ٣فبم ،موؽبوؽبػؽبؾؿبؽملؽبمملمظَّ٥ؾبمإِدؿبقؽبمملقؽبموؽبؼؽبضملؿبعملُّ٦بؽبمطُالًقبمػؽبّٓؽبؼؿبؽملؽبمملموؽبغؾبّ٦حمملً ػؽبّٓؽبؼؿبؽملؽبمملمعكبّ٤مضَؾؿبّ٢ؾبموؽبعكبّ٤مذؾبرِقبؼؽبقبؿكبّ٥كبمدؽباوؾبودؽبم
وؽبدؾبػملَؿملؿبؼملؽبمملنؽب موؽبأَؼؾبقبّ٦بؽب موؽبؼؾبّ٦دؾبّٟؽب موؽبعؾبّ٦دؽب ّ٧موؽبػؽبمملرؾبونؽب موؽبطَّٔؽبظكب َّ١مغؽبفؿبِّٖي مٱ ْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب م ،وؽبزؽبطَِّٕؼؽبقبمملم
وؽبؼؽبقؿبؿملؽب ّ٧وؽبسكبؿمللؽب ّ٧موؽبإِظْؿملؽبمملسؽب مطُّ٢فبقب معكبقبّ٤ؽب مٱظزملؽبقبمملكبظقكبنيؽب ،موؽبإِدؿبؼملؽبمملسكبؿملّ٢ؽب موؽبٱظْؿملؽبلؽبّٝؽب موؽبؼؾبّ٦غؾبّٗؽب موؽبظُّ٦رمملً موؽبطُالًقبم
صَسملؽبقبػملْؽملؽبمملمسؽبػملَّ٧مٱظْضملؽبمملظَؼملكبنيؽب،موؽبعكبّ٤ؿبمآبؽبمملئكبؾملِّ٣ؿبموؽبذؾبرِقبؼؽبقبمملتكبؾملِّ٣ؿبموؽبإِخؿبّ٦ؽباغكبؾملِّ٣ؿبموؽبٱجؿبؿؽبؾؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾبّ٣ؿبموؽبػؽبّٓؽبؼؿبؽملؽبمملػؾبّ٣ؿبمإظبمصكبّٕؽباطلبم
عؾبقبلؿبؿؽبعملكبؿمل،ٍّ٣مذاظكبَّ١مػؾبّٓؽبىمٱ ظػملَقبّ٥كبمؼؽبؾملؿبّٓكبيمبكبّ٥كبمعؽبّ٤مؼؽبرملؽبـملءؾبمعكبّ٤ؿبمسكبؾؽبمملدكبهكبموؽبظَّ٦ؿبمأَذؿبّٕؽبطُّ٦اْمظَقؽبؾكبَّٛمسؽبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿبمعؽبقبمملمطَمملغؾبّ٦اْم
ؼؽبضملؿبؼملؽبػملُّ٦نؽب،أُوؿبظَذملمملئكبَّ١مٱظَقبّٔكبؼّ٤ؽبمآتؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾبّ٣ؾبمٱظْغملكبؿؽبمملبؽبموؽبٱظْقؾبغملّْ٣ؽبموؽبٱظؽملؾبقبؾؾبّ٦ؽبقبةَ صَكملِنمؼؽبغملْظملُّٕؿبمبكبؾملؽبمملمػؽبذملقملؾبالءكب مصَعملَّٓؿبموؽبطَقبػملْؽملؽبمملم
بكبؾملؽبممل مضَّ٦ؿبعمملً مظَقبؿملؿبلؾبّ٦اْ مبكبؾملؽبممل مبكبغملَمملصكبِّٕؼّ٤ؽب م،مأُوؿبظَذملؽكبَّ١مٱظَقبّٔكبؼّ٤ؽبمػؽبّٓؽبىمٱظػملَقبّ٥ؾبمصَؾكبؾملؾبّٓؽباػؾبّ٣ؾبمٱضْؿؽبّٓكبهؿبمضُّ٢مالَقبمأَدؿبفملَظُغملُّ٣ؿبم
سؽبػملَؿملؿبّ٥كبمأَجؿبّٕاًمإِنؿبمػؾبّ٦ؽبمإِالَقبمذكبطّْٕؽبىمظكبػملْضملؽبمملظَؼملكبنيؽب).

( )1

م

جمملءمؼبمتظمللرلماظؾطملّ٦يمظّ٩ؼهملمػّٔهم{:أُوؿبظَذملؽكبَّ١مٱظَقبّٔكبؼّ٤ؽبمآتؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾبّ٣ؾبمٱظْغملكبؿؽبمملبؽب}ماظؽؿىماٌـزظيم
سؾقفؿا{وايغمل }ّ٣مؼع م:ماظعؾؿمواظػؼف .م وطؿومػقمواض معـمضراءةماآلؼيماظؼرآغقيماظؽرمييم
انمبعضماغؾقوءماظصوبؽيم(مإبراػقؿامغقحامزطرؼوامضبقك)مسؾقفؿماظليمم ضدمذطروامبوآلؼيم
ػذهماموػؿمعـماظصوي موشلؿمطؿؾفؿماٌـزظفمسؾقفؿ مايمبيمذؽمطؿوبماظصوبؽيماالضدسم
اظؽـزماظعظقؿمطـزاربومووردمذطرمآخرمبؽؿوبماٌلؾؿ ماظؼرآنماظؽرؼؿمبكؼوتفماظؽـرلةمالتؾوعم
اظدؼـماظصوبؽلمضؿـماظدؼوغوتماٌقحدةماٌعروصيمبو(اػؾماظؽؿوب -ماظذؼـمأوتقاماظؽؿوب)ماوم
(اػؾماظذعي)مو م
ضؾؾمبقون م بعضماآلؼوتماظ مذطرمصقفوماػؾماظؽؿوب مصلغـومغؿقضػمضؾقيًمسـدمتػلرلم
وععـك مػذه ماظؽؾؿي مؼب م(وؽبالَ متؾبفؽبمملدكبظُّ٦ا أَػؿبّ٢ؽب ماظْغملكبؿؽبمملبكب إِالّ مبكبمملظَقبؿكب ّ٨مػكبّ٨ؽب مأَحؿبلؽبّ٤ؾب مإِالَقب ماظَقبّٔكبؼّ٤ؽب مزَػملَؼملؾبّ٦ام
عكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿب موؽبضُّ٦ظُّ٦ا مآعؽبؽملؽبقبممل مبكبمملظَقبّٔكبي مأُغِّٖلؽب مإِظَؿملؿبؽملؽبممل موؽبأُغِّٖلؽب مإِظَؿملؿبغملُّ٣ؿب موؽبإِظَؾملؾبؽملؽبممل موؽبإِظَؾملؾبغملُّ٣ؿب موؽباحكبّٓفب موؽبغؽبقؿبّ٤ؾب مظَّ٥ؾبم
(ٔ) ٍٞهح اإلٗؼبّ 2ٓ - 1ٖ :
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عؾبلؿبػملكبؼملؾبّ٦نؽب)امتػلرلماآلؼيماظؽرميي {:م وؽبالَمتؾبفؽبمملدكبظُّ٦امأَػؿبّ٢ؽبماظْغملكبؿؽبمملبكبمإِالّمبكبمملظَقبؿكبّ٨مػكبّ٨ؽبمأَحؿبلؽبّ٤ؾبم} موجفم
اظقروؼي مبويلـك مؼب مذبودظي مأػؾ ماظؽؿوبم(مايماظصوبؽيموشرلػؿم)مامأنمأػؾماظؽؿوبم
عمعـقنمبوٓمشرلمعشرط مبفا{ مإِالَقبماظَقبّٔكبؼّ٤ؽبمزَػملَؼملؾبّ٦امعكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿب م} مصننمػؿمضوبؾقامايلـكمبضدػوم
اغؿؼؾ مايؽؿ مإظب ماالدؿــوء ماظذي مؼب مضقظف م :مإالماظذؼـمزؾؿقامعـفؿا{ موؽبضُّ٦ظُّ٦امآعؽبؽملؽبقبمملمبكبمملظَقبّٔكبيم
أُغِّٖلؽب مإِظَؿملؿبؽملؽبممل موؽبأُغِّٖلؽب مإِظَؿملؿبغملُّ٣ؿب موؽبإِظَؾملؾبؽملؽبممل موؽبإِظَؾملؾبغملُّ٣ؿب موؽباحكبّٓفب موؽبغؽبقؿبّ٤ؾب مظَّ٥ؾب معؾبلؿبػملكبؼملؾبّ٦نؽب م} ماي مؼمعـم(اٌؼصقدم
ؼمعـماٌلؾؿ م)ممب وماغزلمسؾقفؿموػقماظؼرآنماظؽرؼؿماموسؾقفؿمانمؼمعـقام(ؼمعـماٌلؾؿقن)م
بوظؽؿوبماظذيماغزلمسؾكماػؾماظؽؿوبم(مطؽؿوبماظؽـزاربوماظذيماغزلمسؾكمغؾقـومآدممعؾوركم
ازلفم)ماموإشلفؿموإظفماظصوبؽيمواػؾماظؽؿوبمػقمآ(مايماظفمعبقعماظؾشرمػقمآم)م( .)1م م
وؼب مبقون مععـك مضقظفمتعوظب {:مظَؿملؿبلؾبّ٦امدؽبّ٦ؽباءـبمعكبّ٤ؿبمأَػؿبِّ٢ماظْغملكبؿؽبمملبكبمأُعمبهملٌمضَمملئكبؼملؽبهملٌمؼؽبؿؿبػملُّ٦نؽبمآؼؽبمملتكبم
اظػملَّّ٥كبمآغؽبمملءؽبماظػملَّؿملؿبِّ٢موؽبػؾبّ٣ؿبمؼؽبلؿبفؾبّٓؾبونؽبم* م ؼؾبقملؿبعكبؽملؾبّ٦نؽبمبكبمملظػملَّّ٥كبموؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِماظْـملخكبِّٕموؽبؼؽبفملْعؾبّٕؾبونؽبمبكبمملظْؼملؽبضملؿبّٕؾبوفكبموؽبؼؽبؽملؿبؾملؽبّ٦ؿبنؽبم
سؽب ِّ٤ماظْؼملؾبؽملؿبغملَِّٕ موؽبؼؾبلؽبمملرِسؾبّ٦نؽب مصكب ّ٨ماظْكؽبؿملؿبّٕؽباتكب موؽبأُوظَؽكب َّ١معكبّ٤ؽب ماظزملمبمملكبظقكبنيؽب م* موؽبعؽبمملمؼؽبظملْضملؽبػملُّ٦امعكبّ٤ؿبمخؽبؿملؿبٍّٕمصَػملَّ٤ؿبم
ؼؾبغملْظملَّٕؾبوهؾبموؽباظػملَّّ٥ؾبمسؽبػملكبؿملّ٣فبمبكبمملظْؼملؾبؿمبعملكبنيؽبم}( .)2م م
ضممللمربؼملّٓماِّعنيماظرملؽملعملؿملشملّ٨معّ٦ضقمملًمدالئّ٢موعسملمملعنيماآلؼهملماٌؾمملرطهملمعمملمغزملّ٥م :م
م (عـمأػؾماظؽؿوبمأعيمضوئؿيمؼؿؾقنمآؼوتمآمآغوءماظؾقؾموػؿمؼلفدونم)امذطرمػـوم
عـمرػوتمػذهماظطوئػيماٌمعـيمعـمأػؾماظؽؿوبمأغفومضوئؿيمامأيم:معلؿؼقؿيمسؾكمايؼم
وأغفو متؿؾق مآؼوت مآمآغوءماظؾقؾم(دوسوتفم)ماموتصؾلماموتمعـمبوٓماموتلعرمبوٌعروفم
وتـفك مسـ ماٌـؽر {.وؽبعؽبممل مؼؽبظملْضملؽبػملُّ٦اْ معكبّ٤ؿب مخؽبؿملؿبٍّٕ مصَػملَ ّ٤مؼؾبغملْظملَّٕؾبوؿبهؾب موؽباظػملّّ٥ؾب مسؽبػملكبؿملّ٣فب مبكبمملظْؼملؾبؿؽبقبعملكبنيؽب م} متع مالم
ؼضقعمسـدمآمبؾمصبزؼفؿمبفمأوصرماىزاء و م
وذطرمؼبمعقضعمآخرمأغفومتؿؾقماظؽؿوبمحؼمتيوتفموتمعـمبوٓماموػقمضقظفم:ماظذؼـم
آتقـوػؿماظؽؿوبمؼؿؾقغفمحؼمتيوتفمأوظؽؽمؼمعـقنمبفاموذطرمؼبمعقضعمآخرمأغفؿمؼمعـقنم
(ٔ) رلَ٤و اُجـٕٔٔ / ٕ : ١ٞ
(ٕ) ٍٞهح آٍ ػٔوإ ٔ٘- ٖٔ /
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بوٓموعومأغزلمإظقـوموعومأغزلمإظقفؿمام وأغفؿمخوذعقنمٓمالمؼشذلونمبكؼوتفمٔـومضؾقيًمام
وػقمضقظفم:موإنمعـمأػؾماظؽؿوبمٌـمؼمعـمبوٓموعومأغزلمإظقؽؿموعومأغزلمإظقفؿمخوذع م
ٓمالمؼشذلونمبكؼوتمآمٔـومضؾقيًم م
طؿومػقمواض معـمانماآلؼيماظؽرمييماسيهمحقلماظصوبؽيمارقوبماولمطؿوبمعؾبـزلمام
الغفؿ مؼمدون ماظصي ة مرؾوحوً موسصراً موظقيً م .موطؿو مجوء مؼب مرقػ مآ ما وظب مطؿوبم
اظصوبؽي.

( )1

م

ضقظف متعوظب {:وؽباذؿبطُّٕؿب مصكب ّ٨ماظْغملكبؿؽبمملبكب مإِدؿبرِؼّٗؽب مإِغمبّ٥ؾب مطَمملنؽب مصكبّٓىبؼعملًممل مغؽبؾكبؿملهبممل م* موؽبرؽبصَضملؿبؽملؽبمملهؾب معؽبغملَمملغـبمملم
سؽبػملكبؿملهبممل}

( )2

م

موؼب مبقون ماإلعؿداد ماظدؼ مظؾصوبؽي مؼب ماآلؼي ماٌؾورطي موسيضؿفؿ مبو غؾقوء مذطر مأبقم
اظلعقدمعومغصفم:م م
موػقمأيم:م(اظـ مإدرؼسم) مدؾط مذقٌ موجد مأبل مغقح مصنغف مغقح مبـ مٌؽ مبـمعؿقم
ذؾ مبـمأخـقخموػقمإدرؼسمسؾقفماظليممواذؿؼوضفمعـماظدرسمؼردهمعـعمررصفمغعؿمالمؼؾعدم
أن مؼؽقن مععـوه مؼب متؾؽ ماظؾغي مضرؼؾو معـ مذظؽ مصؾؼى مبفمظؽـرةمدرادؿفمروىمأغفمتعوظب مأغزلم
سؾقف مثيث مرققػي موأغف مأول معـ مخط مبوظؼؾؿ موغظر مؼب مسؾؿ ماظـفقم موايلوب م(مإغف مطونم
ردؼؼو م)معيزعومظؾصدق مؼبمعبقعمأحقاظفم(مغؾقو م)مخدلمآخر مظؽونمزبصصمظألولمإذمظقسم
طؾمردؼؼ مغؾقو م(مورصعـومعؽوغومسؾقوم)مػقمذرفماظـؾقةمواظزظػكمسـدمآمسزموجؾموضقؾمسؾقم
اظرتؾي مبوظذطر ماىؿقؾ مؼب ماظدغقو مطؿو مؼب مضقظف متعوظب مورصعـو مظؽ مذطرك موضقؾ ماىـي موضقؾم
اظلؿوء ماظلوددي مأو ماظرابع مروى مسـ مطعى موشرله مؼب مدؾى مرصع مإدرؼس مسؾقف ماظليم مأغفم
دؽؾ مذات مؼقم مؼب محوجي مصلروبف موػٍ ماظشؿسمصؼول مؼومرب مإغل مضد معشقًمصقفو مؼقعوموضدم
أروب معـفو موأروب مصؽقػمعـمضبؿؾفومعلرلةمػبلؿوئي مسوم مؼبمؼقممواحدماظؾفؿمخػػم
(ٔ) أٞٙاء اُج٤بٕ .ٕٓٙ / ٔ :
(ٕ) ٍٞهح ٓو.٘2 - ٘ٙ / ْ٣
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سـف معـ مثؼؾفو موحرػو مصؿو مأرؾ ماٌؾؽ موجد معـ مخػي ماظشؿس موحرػو معوال مؼعرف مصؼولمؼوم
رب معو ماظذي مضضقً مصقف مضول مإن مسؾدي مإدرؼس مدلظ مأن مأخػػ مسـؽ مغبؾفو موحرػوم
صلجؾؿفمضولمؼومربمأجعؾمبق موبقـفمخؾيمصلذنمآ متعوظبمظفمصرصعفمإظبماظلؿوء( .)1م م
مثؿ مأن مآ متعوظب م إ و معدحف مبلن مرصعف مإظب ماظلؿوءم غفمجرتماظعودةمأنمالمؼرصعم
إظقفو مإال معـ مطون مسظقؿ ماظؼدر مواٌـزظيا موظذظؽ مضول مؼب محؼ ماٌيئؽي :م{ موؽبعؽبّ٤ؿب مسكبؽملؿبّٓؽبهؾب مالَم
ؼؽبلؿبؿؽبغملْؾكبّٕؾبونؽب مسؽبّ٤ؿب مسكبؾؽبمملدؽبتكبّ٥كب }و م ؼلؿك ماظـ مإدرؼس مسؾقف ماظليم مبفرعس ماؼضوً موؼبماٌـدائقيم
اآلراعقي مدغوغقخً م ا موؼب ماظلرؼوغقي ماآلراعقي مإؼـقخ ا موؼب ماظعدلؼي ماخـقخ مودبؿؾػ مظػظيم
اظؿلؿقيمحلىماٌـطؼيمواظؾغي م
موجوءمؼبمدقرةمايدؼدمذطرمظـ ماظصوبؽيمغقحموإبراػقؿمسؾقفماظليم{:موؽبظَعملَّٓؿبمأَرؿبدؽبػملْؽملؽبمملم
غؾبّ٦حمملًموؽبإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؽبموؽبجؽبضملؽبػملْؽملؽبمملمصكبّ٨مذؾبرِقبؼؽبقبؿكبؾملِؼملؽبمملمٱظؽملؾبقبؾؾبّ٦ؽبقبةَموؽبٱظْغملكبؿؽبمملبؽب}.م

( )2

م

مذػى ماظطدلي مؼبمتػلرلم ػذهماآلؼيماظؽرمييمبؼقظفم :م وظؼدمأردؾـومأؼفوماظـوسمغقحوًم
إظبم خؾؼـواموإبراػقؿمخؾقؾفمإظقفؿمردقالًم{ موؽبجؽبضملؽبػملْؽملمملمصكبّ٨مذؾبرقبؼؽبقبؿكبؾملِؼملمملماظؽملؾبؾؾبّ٦ؽبقبةَموؽباظغملكبؿمملبؽب}موطذظؽم
طوغًماظـؾققبةمؼبمذرقبؼؿفؿواموسؾقفؿمأغزظًماظؽؿى:ماظؿقراةامواإلنقؾامواظزبقرامواظػرضونام
ودوئرماظؽؿىماٌعروصيم تػلرلػومواض مأنمؼبمذرؼيمإبراػقؿموغقحمأسطقًماظـؾقةمواظؽؿوب.

( )3

مؼؾدومأنماٌؼصقدمبذرؼؿفؿماماظصوبؽيماٌـدائققناموطؿوبفؿماٌؾوركم(اظؽـزاربوم) غفؿم
ؼدؼـقنمبشرسفؿموعؿؿلؽ مبزعوممغؾقتفؿمودوئرؼـمسؾكمػداػؿم .م
م
م
م
(ٔ) رلَ٤و أث ٢اَُؼٞك .ٕٔ2 / ٘ :
(ٕ) ٍٞهح اُؾل٣ل .ٕٙ /
(ٖ) عبٓغ اُج٤بٕ ك ٢رؤ َ٣ٝاُووإٓ .ٕٕٓ / ٕٖ :

377
Download from www.mandaeannetwork.com

م

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

ادلبحج انخبنً
آراء انفمهبء ادلظهًني وانببحخني و انؼهًبء:
 أقٕاه الفكّا ٞيف الصاب: ٛ٠ضد ماضطربً ماضقال ماظػؼفوء مؼب ماجراء ما حؽوم مسؾكماظصوبؽيمسؾكماضقال مطـرلةمودؾىم
ػذا ماالضطراب مػق ماذؿؾوه مأحقاشلؿ موتؽؿؿفؿ مؼب مدؼـفؿ مواررارػؿ مسؾك ماخػوء متعوظقؿفؿام
واعؿـوسفؿ مسـ ماظدسقة مإظب مدؼـفؿ مامواسؿؼودي مان مدؼـفؿ مخوص مبفؿ مال مسوم مظؽؾ ماظـوسام
وعقؾفؿ مإظب ماالغزوراء مواالبؿعود مسـ مشرل مأبـوء مدؼـفؿ موهرميفؿ متزوج ماظـلوء معـ مشرلم
اظصوبؽ ا مواؼضو مبلؾى معودخؾ مسؾك مدؼـفؿ معـ ماظؿكؾقط مبلؾى مضفر ما عؿ ماظ متغؾؾًم
سؾكمبيدػؿاموظذظؽمأحقطقامبؽـرلمعـماظغؿقضموماطؿـػؿفؿما درار.

 اٌمىي ا الوي :واخؿمملره ماالعمملم ماب ّ٦محؽملؿملظملهمل مواالعمملم مأغبّٓ م،موادؿّٓل ماالعمملم ماب ّ٦محؽملؿملظملهمل مسػملؿمل ّ٥مبعملّ٦لم
أب ّ٨ماظضملػملؿملهمل ،مواظّٕبؿمل ّٝمب ّ٤ماغّٗ ،مواظلّٓي ،مواب ّ٨ماظرملضملـمملء ،موجمملبّٕ مب ّ٤مزؼّٓ مواظسملقمملكم
وادقمملق مب ّ٤مراػّ٦ؼ .ّ٥مأغؾمل ّ٣مع ّ٤مأػ ّ٢ماظغملؿمملب ،مصؿملضملّٓوغؾمل ّ٣مرمملئظملهمل مع ّ٤مأػ ّ٢ماظغملؿمملب مِّغؾملّ٣م
ؼعملّٕأون ماظّٖبّ٦ر ،موال مؼضملؾّٓون ماظغملّ٦اطنمل ،موظغمل ّ٤مؼضملصملؼملّ٦غؾملممل مطؿضملصملؿمل ّ٣ماٌلػملؼملني مظػملغملضملؾهمل مؼبم
االدؿعملؾمملل ماظؿملؾملممل،مصفملجّٕوا مسػملؿملؾمل ّ٣ماالحغملمملم ماظيت مدبؿ ّٙمبمملظغملؿمملب،ّ٨مع ّ٤مذظ ّ١مأن مظػملؼمللػمل ّ٣مأنم
ؼمملط ّ٢مع ّ٤مذبمملئّّ ماظزملمملبؽهمل موأن مؼؿّٖوج مع ّ٤مغلمملئؾمل،ّ٣مبؽملمملء مسػمل ّ٧مأغؾمل ّ٣مال مؼضملؾّٓون ماظغملّ٦اطنمل م،م
وامنممل مؼضملصملؼملّ٦غؾملممل مطؿضملصملؿمل ّ٣ماٌلػملؼملني مظػملغملضملؾهمل موػّٔا ماظعملّ٦ل معؽمللّ٦ب مظػملزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملنيم
وصمملبؽهملمحّٕانماٌّ٦حّٓؼّ٤م ..م
م
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 اٌمىي اٌضبٍٔ :ضمملل ماب ّ٤مػؼملمملم :ماًالف مبني مأب ّ٨محؽملؿملظملهمل موصمملحؾؿمل ّ٥معؾين مسػمل ّ٧ماظعملّ٦ل محبعملؿملعملهملم
أعّٕػ،ّ٣مصػمل ّ٦ماتظمل ّ٠مسػمل ّ٧متظمللرلػ ّ٣ماتظمل ّ٠مايغمل ّ٣مصؿملؾمل.ّ٣م م
ضمملل ماظزملمملحؾمملن مع ّ٤مايؽملظملؿملهمل :ماغؾمل ّ٣مظؿمللّ٦ا مع ّ٤ماػ ّ٢ماظغملؿمملب; مِّغؾمل ّ٣مؼضملؾّٓونم
اظغملّ٦اطنمل ،موسمملبّٓ ماظغملّ٦طنمل مطضملمملبّٓ ماظّ٦ث ّ٤مصفملجّٕوا مسػملؿملؾمل ّ٣ماِّحغملمملم ماظيت متؽملشملؾ ّ٠مسػملّ٧م
اٌرملّٕطنيمع ّ٤مذظ ّ١مأغؾمل ّ٣مأال مه ّ٢مغلمملؤػ ّ٣موال مذبمملئقؾملّ٣موػّٔاماظعملّ٦لمعؽمللّ٦بمإظب ماصقمملبم
اشلؿملمملطّ٢مواصقمملبماالذكمملص.

 اٌمىي اٌضبٌش :واعممل ماظرملمملصضملؿملهمل،موػ ّ٦معمملمصقق ّ٥ماب ّ٤مضّٓاعهمل مع ّ٤مايؽملمملبػملهمل ممصعملّٓ متّٕددوا مصؿملؾمل ّ٣م،مضممللم
اظؽملّ٦وي:مأٌّػنمل ماغؾمل ّ٣مان مخمملظظملّ٦ا ماظؽملزملمملرى مؼب مأص ّ٢مدؼؽملؾمل ّ٣مصػملؿمللّ٦ا معؽملؾمل،ّ٣موأالمصؾملّ٣معؽملؾمل.ّ٣م
ضمملل :موػغملّٔا مغ ّٙمسػملؿمل ّ٥م(اي مغ ّٙمسػملؿمل ّ٥ماظرملمملصضمل،)ّ٨موإٌّاد مبفملص ّ٢مدؼؽملؾمل:ّ٣مدؿملّٓغممل مسؿمللّ٧م
واإلنؿمل ،ّ٢موعممل مسّٓا مذظ ّ١مصّٕوع ،مأي :مان مطمملغّ٦ا مؼؿؾضملّ٦ن مسؿملل(ّ٧سػملؿمل ّ٥ماظلالم) موؼقملعؽملّ٦نم
بمملإلنؿمل ّ٢مصؾمل ّ٣مع ّ٤ماظؽملزملمملرى موظ ّ٦مخمملظظملّ٦ا ماظؽملزملمملرى مؼب ماظظملّٕوع ،معمملٕ متغملظملّٕػ ّ٣ماظؽملزملمملرىم
بمملٌكمملظظملهمل مؼب ماظظملّٕوع مصفملن مطظملّٕوػ ّ٣مصػملؿمللّ٦ا معؽملؾمل ،ّ٣مؼعملمملل :موؼب مغؾملمملؼهمل ماحملؿمملج:مظ ّ٦مخمملظظملّ٦ام
اظؽملزملمملرى مؼب مأص ّ٢مدؼؽملؾمل ّ٣موظ ّ٦ماحؿؼملمملال مطمملن مغظملّ٦ا ماظزملمملغ ّٝمأو مسؾّٓوا مطّ٦طؾممل محّٕم مغلمملؤػّ٣م
سػملؿملؽملممل ،موػّٔا ماظذلدد م ؼب ماعّٕ ماظزملمملبؽهمل مسؽملّٓ ماظرملمملئضملهمل مإمنممل مػ ّ٦مؼب ماظزملمملبؽهمل ماٌرملمملبؾملهملم
ظػملؽملزملمملرى(وػ ّ٣ماٌلؼملّ٦ن ماٌؽملّٓائؿملني) .م
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مأعو ماظصوبؽي مسؾود ماظؽقاطى موػؿ مايراغقيم(ارقوبماشلقوطؾموارقوبماالذكوص;م
صفمالء مذبزوم مبؽػرػؿ; مصي مهؾ معـوطقؿفؿ موال مذبوئقفؿ مضقال مواحداامصؼد مجزم ماظرعؾلم
بونماًيفمالمصبريمصقفؿ(  .)1م
أضوف مابـ متقؿقيا موابـ ماظؼقؿ مان ماظصوبؽي مصرضؿون ماالوظب مػل مطوغً مضؾؾ ماظؿقراةم
واالنقؾامطوغقامعقحدؼـ; مضول:مصفمالءمػؿماظذؼـمأثـك مآ متعوظبمسؾقفؿمبؼقظفمتعوظب:مانم
اظذؼـ مآعـقا مواظذؼـ مػودوا مواظـصورى مو ماظصوبؽ معـ مآعـ مبوٓ ماظققم ماالخر موسؿؾ مرويوم
صؾفؿمأجرػؿمسـدمربفؿ موال مخقفمسؾقفؿمومالػؿمضبزغقنمضول:مصفمالءمطوٌؿؾع مإبراػقؿم –م
سؾقفماظليمم –ماعوممايـػوءمضؾؾمغزولماظؿقراةمواالنقؾامػؿماظذؼـماثـكمسؾقفؿمآمتعوظبام
صقؽقن ماظصوبؽي مسؾك مػذا مضلؿ  :ماظؼلؿ ما ول :مروبؽي محـػوء معقحدون موػؿ ماظصوبؽيم
اٌـدائققن موروبؽي محرانا ماظؼلؿ ماظـوغل :معشرطقنا مصوظؼلؿ ما ول :مػؿ ماظذؼـ مأثـك مآم
سؾقفؿ مبفذه ماآلؼي م مصلثـك مسؾك معـ مآعـ مبوٓ مواظققم ماآلخر موسؿؾ مرويو معـ مػذه ماٌؾؾم
اآلربع:ماٌمعـ مواظقفقدمواظـصورى مواظصوبؽ امصوظقفقدمطوغقامؼدؼـقنمبوظؿقراةمضؾؾماظـلخم
واظؿؾدؼؾاموطذظؽماظذؼـمداغقامبوإلنقؾمضؾؾماظـلخ مواظؿؾدؼؾامواظصوبؽقنماظذؼـمطوغقامضؾؾم
ػمالء مطوٌؿؾع مٌؾي مابراػقؿ ماعوم مايـػوء مضؾؾ مغزول ماظؿقراة مواالنقؾا موعـفؿ مضدعوءم
اظػيدػيماظذؼـ مطوغقامؼعؾدونمآموحده مالمؼشرطقنمبفمذقؽوموؼمعـقنمبونمآمربدثمشلذام
اظعوٕموؼؼرونممبعودما بدانامصلوظؽؽمعـماظصوبؽيمايـػوءماظذؼـمأثـكمآمسؾقفؿ .م
ضمملل ماظشملؾشملؾمملئ :ّ٨م"ذطّٕػ ّ٣مع ّٝمأػ ّ٢ماِّدؼمملن مؼّٓل مسػمل ّ٧ماغؾمل ّ٣مطمملغّ٦ا مؼّٓؼؽملّ٦ن مبّٓؼّ٤م
زلمملوي":وذطّٕػ ّ٣مإظب مجمملغنمل ماٌقملعؽملني مواظؿملؾملّ٦د مواظؽملزملمملرى مؼّٓل مسػمل ّ٧مأغؾمل ّ٣مطمملغّ٦ا مؼّٓؼؽملّ٦نم
بّٓؼّ٤مزلمملويموؼقملعؽملّ٦نمبمملٓمواظؿملّ٦م ماآلخّٕم"وػّٔا ماظعملّ٦لمعؽمللّ٦ب مإظبماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائني" .م
ا عـؾ مؼب متػلرل مطؿوب مآ ماٌـزل م :254/1م"وضمملل ماؼسملمملً" معـ مذبؿقع معودؾؼمؼؿؾ م
أنماظصوبؽ مطوغقامؼبما رؾمأتؾوعماحدمأالغؾقوءموأنماخؿؾػماةؼؼقنمؼب متعق مغؾقفؿ( .)2م م

(ٔ) ًزبة اُزٞؽ٤ل ُٞاهغ اُزبه٣ـ ُْوى اُؼوة ،أَُؤُخ اُؾبك٣خ ػْو ،ربه٣ـ اُٖبثئخ ٝكوه.ْٜ
(ٕ) األِثً (ٔ.) ٕ٘7/
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وضمملل مأبّٕاػؿمل ّ٣ماظعملشملمملن":واظصوبؽي مصرضؿون:معبوسي ماٌـدائق مأتؾوع مؼقحـو ماٌعؿدانام
وروبؽيمحرانماظذؼـمسوذقا مزعـومؼب مطـػما ديماموشلؿ مسؼوئدػؿموسؾؿوؤػؿاموعـمأذفرػؿم
أبراػقؿمبـمػيلماظصوبلما دؼىماظؽؾرلامواظعوٕمبوظػؾؽمواظػؾلػيماظرؼوضقي(  .)1م
وضمملل ماظعملّٕريب مع ّ٤ماٌمملظغملؿملهمل :م"اظذي مهصؾ معـ معذػؾفؿ مصقؿو مذطره مبعضم
سؾؿوئـو:أغفؿمعقحدونامؼعؿؼدونمتوثرلماظـفقماموأغفومصعوظي .م
واظلمالا مطقػ مسؾد ماظصوبؽي ماٌـدائققن ماظؽقاطى؟ موطؿوبفؿ مؼؼقل":بلدؿ مايلم
اظعظقؿا مأذرق مغقر مايلامووؾك معـدادػل مبلغقاره مصوضوء معبقع ما طقانامحطؿ مإظقػقيم
اظؽقاطىاموأزالمأدقودػومعـمعقاضعفؿ"(.)35م م
بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(()207المتفّٓوا ماظرملؼملّٗ مواظعملؼملّٕ.ػ ّ٦مآ ماظّٔي ماعّٕ( )208م.صغملمملن مشلؼملممل موظػملغملّ٦اطنملم
ػّٔا ماظسملؿملمملء(.)209ظغمل ّ٨مؼؽملرلوا مب ّ٥ماظصملػملؼملمملء م.صكملذا مغمملدى مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣م(،)210دعملشملوملمطػملؾملمملم
ؼبمضّٕار مبؾملؿمل)ّ٣م.ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم مص.23ممممممممممممممممممم م
بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(التلؾقّ٦ا مظػملرملؼملّٗ مواظعملؼملّٕ ماظػملّٔؼ ّ٤مؼؽملرلانماظضملمملٕم)م.ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم م
بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(ال متضملؾّٓواماظرملؼملّٗ ماظيت مازلؾملممل مذمملعّ٘ م)ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم م
وطؿمل ّٟمسؾّٓ ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓائؿملّ٦ن ماِّصؽملمملم مواِّوثمملن موطؿمملبؾمل ّ٣مؼعملّ٦ل :م"ع ّ٤مؼعملّٓمم
اظسملقمملؼممل مواظعملّٕابني متضملعملّٓ مخشملممله مؼب مجؾ ّ٢ماظصملالم م(جؾملؽمل)ّ٣مصال مؼّٕى مغّ٦ر مآ،مأعممل مع ّ٤مآعّ٤م
وأتعمل ّ٧مصػملّ٥معّ٤ماظؽملّ٦ر معّٕتعمل ّ٧محؿ ّ٧مؼؾػملّٞمبػملّٓماظؽملّ٦ر"( .)36م
م
(ٔ) رُغُش اٌزفغُش ،أثشاهُُ اٌمطبْ.ٕٕٗ/ٔ :
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بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(( )64مال متلفّٓوا مظػملرملؿملشملمملن ،موالتضملؾّٓوا ماالصؽملمملم مواالوثمملن) م.اي ّ٨ماٌّٖط ّ٧ماظغملؽملّٖام
ربمملماظؿملؼملنيم)(مص .)11م

بفملد ّ٣ماي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
(( )65مع ّ٤مؼلفّٓ مظػملرملؿملشملمملن م،صؼملزملرله ماظؽملمملر م،بؽّٗ ماٌؽملؿؾمل،ّ٧وبؽّٗ ماظعملّٕار م،خمملظّٓاًم
صؿملؾملممل مإظب مؼّ٦م ماظّٓؼ ّ٤م ..مدمملسهمل مخالص ماظضملمملٕ م.دمملسهمل مضبمملدنمل ماظّٓؼمملن م،غرملؼملـممل مطّ٢م
اغلمملن).ايّ٨ماٌّٖطّ٧ماظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملنيم م
م(( )115ماعلغملّ٦ا مرطؾغمل ّ٣مس ّ٤ماظلفّ٦د مظػملرملؿملشملمملن موالصؽملمملم ماظّٖؼ )ّٟم.اي ّ٨ماٌّٖطّ٧م
اظغملؽملّٖامربمملماظؿملؼملني)) م مص.14ممم م
وػ ّ٣مضؾ ّ٢مأن مهّٕم مسػمل ّ٧ماِّصشملكّٕي ماًؼملّ٦ر محّٕعّ٦ػممل مبمملظعملّ٦ل :م"وظؿملضملػملؼملّ٦ا مانم
اًؼملّٕة مؼّ٦ضّٝمذمملربؾملمملمؼبمضؿملّ٦دمواضظملمملل،موتـعملّ٢مسػملؿملّ٥ماظلالد ّ٢مواِّشالل"( .)37م
وؼعملذلب ماظرملؿملّْ مربؼملّٓ مجّ٦اد معطملؽملؿملهمل مع ّ٤ماظزملّ٦اب مسؽملّٓعممل مضمملل مؼب ماظزملمملبؽني :م"ضقمم
ؼؼرون مبوٓ موبوٌعود موبؾعض ماالغؾقوءا موظؽـفؿ مؼفؿدون مبؿلثرل ماظـفقم مؼب ماًرل مواظشرام
واظصقي مواٌرضاموعـفؿ مروئػي مؼب ماظعراق ماآلن".موسؾك مخيف معـ مأذؿؼ متلؿقف ماظصوبؽيم
عـ مرؾل ماظعدلاغقي مأي مشطس موتقضلاموجد معغـقي مأن ماظؿلؿقي معشؿؼي معـم"رؾلتماظـفقمم
أي مرؾعً"ا موؼعدػؿ مبلضدم ما دؼون مؼب ماظؿورؼخ .موؼؾدو مظل مأن معغـقي مارؾع مسؾك مدؾلؾفم
اٌؼوالت ماظ محدلػو ما ب مأغلؿوس ماظؽرعؾل مؼب مذبؾف م"اٌشرق"مؼب ماظعومم1901- 1900ام
وذػىمصقفومإظبمأذؿؼوقمتلؿقؿفؿمعـماظضقء .م
وابؿداءـب معـ مروحى ماطدل معقدقسي مصؼفقي"جقاػر ماظؽيم" ماظـفػلامعـ مأسيم ماظؼرنم
اظؿودعمسشرامواغؿفوءمبوظلقدماظلقلؿوغلاماٌرجعماظشقعلمايوظلمبوظـفػامٕمندمرأؼوم
ربرضو مؼب ماظؿعوعؾ مضد مأػؾ مػذا ماظدؼـ مبؾ مأن مآؼهمل مآ ماظضملصملؼمل ّ٧مأب ّ٦ماظعملمملد ّ٣ماًّ٦ئّ٨م
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اسؿدلػ ّ٣مع ّ٤مأػ ّ٢ماظغملؿمملباموضدممعرذد ماظدوظيماإلؼراغقيمآؼيمآمسؾل مخوعـؽلمحبـومعػصيم
سؾقفؿمسدقبػؿمعـمأػؾماظؽؿوبموعـما دؼونماٌقحدة .م
طون مأطـر ماخؿيط ماٌـدائق مبوٌذػى ماظشقعل مؼب مجـقب ماظعراق معؼورغي مبو دؼونم
واٌذاػى ما خرىا موطوغقا مدؾؾو مؼب محقوة ماٌـطؼي م ما ضؿصودؼيا مصفؿ مظػذلة مرقؼؾي مزؾقام
عـؿفل مودوئؾ ما غؿوجا معـ مأدوات ماظصقد مواظزراسي مواظـؼؾ .مصيبد مأن مضبدث ماحؿؽوكم
ظؿعوىفمصؿقى ماظػؼفوء .م
ضمملل مآؼهمل مآ مأب ّ٦ماظعملمملد ّ٣ماًّ٦ئ"ّ٨اظزملمملبؽ ّ٨مطمملن مع ّ٤مأػ ّ٢ماظغملؿمملب مطؼملممل مػّ٦م
اظصملمملػّٕ"( )50مجمملء مذظ ّ١مؼب مأعّٕ مرج ّ٢مصمملبؽ ّ٨مأذؾملّٕ مأدالع ّ٥معضملؿؽملعملممل مأٌّػنمل ماىضملظملّٕي،م
ورمملظؾؿّ٥مزوجؿّ٥مبمملظؽملظملعملهملمؼبمربغملؼملهمل معّ٤مربمملط ّ٣مبطملّٓاد ماظرملّٕسؿملهمل .م
ورّٕح مآؼ ّ٥مآ مسػمل ّ٨مخمملعؽملؽ ّ٨معبػمل ّ٥مأعّ٦ر مبرملفملغؾمل،ّ٣مصػملؾمل ّ٣مبكملؼّٕان مرمملئظملهمل مطؾرلة مطمملغوملم
جّٖء مع ّ٤مدغملمملن ماظضملّٕاق مضؾ ّ٢مضشمل ّٝماِّػّ٦از مسؽملؾملممل ،م مشلّٔا مغصملّٕ معّٕذّٓ ماظّٓوظهمل ماإلؼّٕاغؿملهملم
ؼفملعّٕػ ّ٣مس ّ٤مضّٕب ،مبمملحـممل مؼب مطؿؾؾمل ّ٣ماٌذلعبهمل مإظب ماظظملمملردؿملهمل مواظضملّٕبؿملهمل،مورمبممل مطمملن مأولم
صعملؿمل ّ٥مؼؾؿضملّٓ مس ّ٤ماظؽملزملّ٦ص مزمملػّٕة ،موظؿملشملػمل ّٝمسػمل ّ٧مطؿؾؾمل ّ٣موؼؿمملب ّٝممممملردؿؾمل ّ٣ماظّٓؼؽملؿملهمل مسّ٤م
طـنمل ،مصعملمملل :م"غؿؿملفهمل ماظؾقىمل مؼب ماظؽملعملشملهمل ماِّوظب:مأن ماالضّ٦ى مواالزؾملّٕ محبلنمل ماالدظهمل مأنم
اظزملمملبؽؿملني مؼضملّٓونمعّ٤مأػ ّ٢ماظغملؿمملب" .م

أثس العدأات يف تػْٕٖ االدٖاُ ٔاملراِب
ظؼد مذقهماظـظومماظصداعلماظلوبؼمعذػىماظؿشقعمبؿؾػقؼماظؿفؿمواالصذلاءاتمظؾؿذػىم
اىعػري مطؿو مذقه مبعض ماٌؼرب مدؼـماظصوبؽيماٌـدائق امصؿـ مؼـلك متشقؼفوت مجرؼدةم
"اظـقرة" مبؼؾؿ مرقوؼب ماظـظوم ماظلوبؼ مسؾد ماىؾور مربلـا مربقع م 1991مضد ماظشقعي مؼبم
جـقب ماظعراقاموأػؾ ما ػقارمسوعياموطون ماٌؼول مهً مسـقان م"اظؿضملزملنمل ماظرملؿملضمل،ّ٨مصلمملدم
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أخالق مأػ ّ٢ماِّػّ٦ار"موجوء مؼبماٌنت:م"عـماٌعروفمأنماظؽـرلمعـماظذؼـمأسدعقامبؼراراتمعـم
ربؽؿيماظـقرةمجراءماظزغومبوةورممػؿمعـمب مػذاماظصـػمعـماظـوس" .م
وعـ معـومؼـلكمعوغشرتفمجرؼدةمسدي مرداممحل م"بوبؾ"معـ متشقؼفوتمواصذلاءآتم
ضد ماظشقعي؟ مووردت مؼب مرػقي محقارات معقضقع مؼدلئ مػـد مبـًمسؿؾيمزوجيمابلمدػقونم
عـمدم مايؿزة مسؿماظـ اموعقضقعمآخر مؼشقهمسؼقدة ماظشقعي مؼبماٌفديماٌـؿظراموؼبمرؼقسم
سوذقرا( .)65م
وطون مآخر مػذه ماظؿشقؼفوت مضد ماظشقعي معو مجوء مسؾك مظلون مجرؼدة مسربقي مرودرةم
بؾـدناموػل معـ مبؼقي ممتقؼؾ ماظـظوم ماظزائؾامحووظً مهل مرقرة مرداممحل موسفدهم
اٌظؾؿ مبلغف مرصع مراؼي ما ديم مسوظقو موب ماٌلوجد موضضك مسؾك ماظدسورة موأعوطـ ماظػلؼ مؼبم
بعض ماٌدن :م"اذؿفرت مبؿعدد مأعوطـ ماظؾفق مصقفو معـذ ماظلؿقـقوتا موخوري مؼب ماٌدنم
اىـقبقي محبؽؿ ماغػؿوح ماظشقعي مصقفوا موضد محصؾ مؼب مذبؾس مردام محل محدؼٌ مسؿوم
ضبصؾمؼب مػذهما عوطـ معـ مجرأئؿمخؾؼقفمحؿكمارؾقًمعرتعومظؾػلودموا صلود" .م
صؾؿوذا مؼؼع مروحى ماظردوظيمؼبماظؿقػؿ مغػلفموؼرى ماٌـدائق معبوسيمعػلدة معـ مدونم
أنمؼؼرأمطؿوبفؿموتشددػؿمضدماظشعقذةمواظزغوامووداسؿفؿموععوذرتفؿماظطقؾيم بـوءماٌذػىم
اظشقعل موعقارـقفؿ معـ ماظعراضق مسوعياموظقمحصؾ مأنمعـدائقومواحداماو مذبؿقسيمأصلدتم
صفؾ مؼع مػذا مأن ماظدؼـ ماٌـدائل مراضٍ ممبو مؼػعؾقنا موػؾ مأن ماتؾوع ما دؼون مواٌذاػىم
ا خرىمطوصيمؼؾؿزعقنمتعوظقؿمأدؼوغفؿموعذاػؾفؿ(  .)1م
أزآ ٞالعمىأ ٞالباسجني سٕه الصاب ٛ٠املٍداٟٗني
 - 1مضمملل :ماظؾرلوغ :ّ٨م انمضصيمابـمدـؽيماظـصراغلمظقلًمرقققيموداصعمسـماظصوبؽيم
بؼقظف :موسبـ مالغعؾؿ معـفؿ ماالّ ماغفؿ ماغوس مؼقحدون مآ موؼـزػقغف مسـ ماظؼؾوئ م
(ٔ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ٖ٤٤ك ٢اُلوخ ٝربه٣ـ االٍالّ ،هّ٤ل ف. ٕٞ٤
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وؼصػقغفمبوظلؾىم(عؽملّٖقبهمعّ٤ماظزملظملمملت)مالمبوالصبوبمطؼقشلؿ:مالؼؾبقدموالؼؾبرىموالؼظؾؿم
والصبقرموؼلؿقغفمبوالزلوءمايُلـكمذبوزاًماذمظقسمسـدػؿمرػيمبويؼقؼي.موؼـلؾقنم
اظظقاػرماظطؾقعقيمإظب م اظػؾؽموأجراعفموؼؼقظقنمبوثرػومؼبماالحداثمواظؿؽقؼـموؼعظؿقنم
االغقار.مع وضوظفماظؾرلوغلمرقق موؼـطؾؼممتوعومسؾكماٌـدائق ماظققممطلغفؿمالضبلؾقنم
ظؾؽقاطىمػذامايلوبماالعـمبوبماظؿـفقؿم.
- 2م وؼبمدوائرماٌعورفمهًمطؾؿيماٌـدائقيماغفؿمضقممعقحدونمواًوظؼمسـدػؿمازلفمآم
بصقغؿف مؼب ماظعربقيموػقمغقرماظلؿقاتموا رض .موصوضًمعـفماٌكؾقضوت.مواٌـدائقيم
ؼؼقظقنم(انقبمغصورى)موؼـؽرونمانمؼؽقنماٌلق مابـمآ.موطؿوبفؿم((اظؽـزامربقبو))مايم
اظؽـز ماظعظقؿ مو مؼطرح مغظرؼي ماًؾؼ مسؾك معـول معو مؼب مدػر ماظؿؽقؼـ .موهً مطؾؿيم
اٌغؿلؾي :موػؿماظصوبؽي.موضقؾمانماٌـدائقيماخذوامسـفؿموؼطؾؼقنمذرؼعيمعقدك(.)10م
ؼب ماظؼقل ماٌذطقر م(انقبمغصو رى)مٕمؼؼؾمبفمأحدمعـماٌـدائق .مصوٌـدائققنمٕمؼؼقظقام
اغفؿ مغصورى .مواظـؼطي ماظـوغقي مػل ماًؾط مب ماٌغؿلؾي .مواٌـدائق ا مصويؼقؼيمانم
عصطؾقلم(اٌغؿلؾيمواٌـدائق )مؼشرلانمٌػفقممواحد .م
- 3م وضدمربطماػؾماالخؾورمب مػمالءماظصوبؽيماٌذطقرؼـمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿموب مروبؽيمحرقبانم
وروبؽيماظعراقموجعؾقػؿمروئػؿ مؼبما رؾ.مروئػيمػؿمروبؽيمحـػوءموػؿمؼبمغظرػؿم
أرقوب مابراػقؿ مطون محبرقبان موممـ مطون مسؾك مدسقتف .موروبؽي معشرطقن موػؿ مممـم
صلدوامعـماظصوبؽيمصلذرطقاموأسؿؼدوامبوظؽقاطى .م
- 4م وهدثمسؾدمايؿقدمسؾودهمسـمأسؿؼودماظصوبؽيمبوٓمضوئيًم:متعؿؼدماظصوبؽيمؼبمآ اغفم
سؾّيماظؽوئـوتمواظقجقدامحلمبـػلفمامأزظلمأبديمالتدرطفماالبصورموالتـوظفمايقاسم
عؿـزقبهمسـماشلققظل .م
- 5م وؼشرلماظؾوحٌماٌـدائلمدؾقؿمبرنلمإظبماظعيضيمب مضبقكمواٌـدائقق موإظبماسؿؼودػؿم
بوٓ مواظققم ماآلخر مصؼول :مان ماظصوبؽي ماتؾوع مغ مآ مضبقك موؼعذلصقن مبوٓ مربم
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اظعوٌ موبوظققمماآلخرموبوظعؿؾماظصوحل.موػذاماظدسوءماظذيمؼؼرأهماٌـدائلمسـدماظؿعؿقدم
ؼمطدسؾودتفؿ ماًوظصي مٓ مواغفؿ مؼرصضقن ماظؽقاطى مواظعؾودة مشلو مرصضوً مضورعوً.م
صوٌـدائل مؼؼقل مسـد مخروجف معـ ماٌوء :مبلؿ مآ ماغل مخرجً معـ ماٌوء ماىوريم
واظطوػر مظؾـ فر مبروح مروػرة موػودئي موحرةموأدؼًمعـودؽماظؿعؿقدمطؿوماداػومدقدغوم
ذقؿؾ مابـ مآدم مابق ماظؾشرماظذيمطونمؼؼؿديمبوظطرؼؼيماآلشلقي.موسبـماظصوبؽيماظققمم
وسؿيً مبقرقؿف ماآلشلقي مغمدي مػذه ماظػرؼضي موبعؿؾـو مػذا مسبؿد مآ موغعؾده مونددم
اظعفد معرقبة مثوغقي مععف موغرصض ماي مذلء مشرل(سؾودة مآ) .موان مػذه ماالسؿول ماظ م
غمدؼفومطوغًماسؿوالًمربوغقيمادؿـوداًمالرادةمآماظؼودرموالدخؾمظؾشؿسمصقفو.مأذنمعـم
صبرؤسؾكمسؾودةماظشؿسموػلمجزءمعـماالجرامماظلؿووؼيموػلمعضقؽيمبوعرمعـمآم
االحدمظؿؽقنمغقراًمعلكراًمظـوموػلمتػؿؼدم يمارادةماومضدرةمووهماظؾشرموضدمضولمآم
دؾقوغفموتعوظبم انماظشؿسمصوضدةمظؾربقبقيموسؾودتفومبورؾفمعبؾيموتػصقيً .م

ٖٔكٕه املٍدا ٟ٘عٍد أدا ٞالصال:ٚ
بلّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل :ّ٣م
دالممآموهؿملؿّ٥مسػملؿملّ١مؼمملصمملحنملمدارماظّٕاحهملموماظّ٦ضمملر .م
دالممآموهؿملؿّ٥مسػملؿملغملّ٣مؼمملماجّٓادغمملماظزملممليني .م
دالممآموهؿملؿّ٥مسػملؿملغملّ٣ماؼؿؾملمملماظغملؿنملماٌعملّٓدهمل .م
دالممآموهؿملؿّ٥مسػملؿملّ١ماؼؾملمملماٌػملّ١م(عمملريمادربّ٦ثمملماظؿملـممل)(ربماظضملصملؼملهمل) .م
دالم مآ موهؿملؿ ّ٥مسػملؿمل ّ١ماؼؾملممل ماٌػمل ّ١معؽملّٓادػ ّ٨مبّٕغؿملزملؾؿملؿّ٦ن مسمملرف مايؿملمملة مابّ٤م
اظؿغملّ٦ؼّ٤ماالول .م
 - 6م وهدثً مسـفؿماظؾقديمدراورموارػيمإؼوػؿماغفؿمعـماػؾماظؽؿوبموػؿمعـمسؾدةمآم
ايؼمصؼوظً:ماغفؿمنقامعـماالضطفودمإظبم حدمعومبلؾىمانماٌلؾؿ مؼعؿدلوغفؿمعـم
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اػؾ ماظؽؿوب .مواظصوبؽي ماظذؼـموردمذطرػؿمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمػؿمعـمسؾدةمآمايؼم
وػؿمؼزسؿقنمانمرؾيمروحقيمتؼقممب مسؼوئدػؿموب ماٌلقققيمظذامؼلؿقغفؿماظؾعضم
مبلقققل ماظؼدؼس محـقبو .موتمعـ ماظصوبؽي ماميون ماٌلؾؿ مواٌلققق مبوٓ ماظقاحدم
ايؼموالؼعؾدونمشرلهم
 - 7م واضوصً ماظؾقدي مدراور مضوئؾي :مؼػفؿ مممو متؼدم مان ماظصوبؽي ماظلوطـ مؼب ماظؾطوئ مػؿم
اٌؼصقدون مؼب ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مواغفؿ مػؿ ماظذؼـ مخضعقا مظؾفزؼي مذلغفؿ مؼب مذظؽمذلنم
عبقع ماػؾ ماظذعي معـ ماظؽؿوبق  .موان مايراغق ما و مادؿػودوا معـ مػذا ماظؿلوع م
ا ٌػروضمظصوبؽيماظؾطوئ امصودبذوامأدؿماظصوبؽيمواحؿؿقامبف.....مانمدؼـماظصوبؽيم
اٌعوررؼـ مظقس مدؼـوً موثـقوً مبوي محول معـ ماالحقالا مبؾ مػق مدؼـمؼمعـمبوٓمايلم
ا زظلموبوظققمماآلخر...ماعومعـمحقٌماسؿؼودػؿمبوظققمماآلخرمصؼدمؼؽقغقنمعـماطـرم
االدؼونموضقحوًموتشدداًمؼبمػذاماظش لن.مصوظعوظَؿماظدغققيمؼبمسؼقدتفؿمعومػقماالّمعـػكم
ودفـ معمضً مظؾروح ماظ مدؿؾعٌ مبعد ماٌقت معؿقررة معـ مدفـفو ماٌودي مظؿؾؿقؼم
بوٌألما سؾك.مووصؼموزنمتقزنمبفامصوعومإظبماىـيمطؿومؼـؾغلمىؿقعماالرواحماظـؼقيم
اظطوػرةمأومإظبماٌطفرم(اٌطراثي)محقٌمتعذبمصقفمبدرجوتمعؿػووتيمإظبمانمتؿطفرمعـم
ذغقبفومصؿؾقؼمبوٌألما سؾكمػلماؼضوًـب.مصوظـػسمؼبمسؼقدتفؿمخوظدةمواىلؿمصونِ م
- 8م وهدثماظلقدمسؾدماظرزاقمايل مسـماسؿؼودماظصوبؽيماٌـدائق مبوًوظؼموبوغفمواحدم
أزظل مأبدي مال ماول مظقجقده موالغفوؼي مظف .معـزه مسـ مسوٕ ماٌودة مواظطؾقعي مال متـوظفم
ايقاس موال م ؼػضل ماظقف مزبؾقق مواغف مٕ مؼؾد موٕ مؼقظد موػق مسؾّي ماظقجقد مظيذقوءم
وعؽقغوتفوموالمطبؿؾػمأسؿؼودػؿمػذامسـمأسؿؼودمدوئرماٌلؾؿ مصقفم.
- 9م وأصص ماظؾوحٌماٌـدائلمشضؾونمروعلمسـمأعقرمػلمجقػرمسؼقدةماظصوبؽيمصؼول:مانم
جقػر ماظدؼـ ماظصوبؽل مؼـقصر مؼب ماظؿقحقد مضؾؾ مطؾ مذلءا موتؼدؼسمضقاغ مايقوةم
واًصى.....موانماظدؼـماظصوبؽلمظقسمدؼـوًموثـقوًمبويمحولمبؾمػقمدؼـمؼمعـمبوٓم
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ايل ماظرزاق ما زظل موبوظققم ماآلخر .موان مػذا ما سؿؼود مال مطبؿؾػ مسـ ماسؿؼود ماػؾم
االدؼون ماٌقحدة .مواخرلاً ماغفؿ مالؼعظؿقن ماظؽقاطى موان ماتفوعفؿ مبوظؽػر مغوبع مسـم
جفؾماالخرؼـممبعؿؼداتفؿمودؼوغوتفؿ .م
- 10م ضولمسـفؿمابقمحـقػيماغفؿمظقلقامبعؾدةماوثونموا ومؼعظؿقنماظـفقممطؿعظقؿماٌلؾؿ م
اظؽعؾيموؼمعـقنمبدؼـمغؾقيموؼؼرقبونمبؽؿوب .م
- 11م واصؿكماالرطكريمبلراضيمدعوءماظصوبؽيمرشؿمانماعوعفموعمدسمعذػؾفماظشوصعلمضولمؼبم
بوبماىزؼي:ماظصوبؽقنمواظلوعرةمعـؾفؿمؼمخذمعـمعبقعفؿماىزؼيموالؼمخذماىزؼيم
عـماػؾماالوثونموالممـمسؽبؾؽبدؽبمعوأدؿقلـمعـمشرلماػؾماظؽؿوب .م
- 12م وضولمروحىمتػلرلماٌقزان:مانمسؼقدتفؿمعزؼٍمعـماجملقدقيمواظقفقدؼيمععماذقوءم
اخرىمعـمايراغقيمػذامػقماجؿفودماظعقبيعيماظطؾورؾوئلمبقدمانمػذاماظرأيمٕمضبضم
بوظؼؾقل معـ مظدن مس ؾؿوءمطـرلؼـمطؿومراؼـو.موأضذلبمجداًمعـمايؼقؼيماظعقبيعيمربؿدم
حل مصضؾ مآ ماظذي مضول :مصرضؿونا ماٌـدؼو ماو مغصورى مؼقحـو ماٌعؿداناموروبؽيم
حرانماظقثـق موأضوف:موػذامػقماٌفؿامانماظصوبؽيماظذؼـمذطرػؿماظؼرآنماظؽرؼؿمإظبم
جوغىماظقفقدموماظـصورىمعـماػؾماظؽؿوبامؼعدونمعـماٌـدؼو .م
 - 13م وغعؿفؿماظلقدمسؾلماًوعـؽلمبوػؾماظؿقحقدمواغفؿمؼصرونمسؾقفمصؼول:مصؿـمعبؾيم
سؼوئدػؿمومايماظصوبؽيوماظ مؼدسقغفوموؼصرقبونمسؾقفواماظؿقحقد .م
- 14م اعوماظشقخمربؿدمجقادمعغـقفمصؼدمضولمسـفؿ:ماغفؿمأضدمماالدؼونموؼؼرونمبوٓموبوٌعودم
وبؾعض ماالغؾقوءا موظؽـفؿ مؼفؿدون م بؿلثرل ماظـفقم مؼب ماًرل مواظشرمواظصقيمواٌرضم
وعـفؿمروئػيمؼبماظعراقماآلن.
- 15م وذطرػؿماالعومماًقئلماذمضول:ماظصوبؽلمطونمعـماػؾماظؽؿوبمطؿومػقماظظوػرامجوءم
ذظؽ مؼب ماعر مرجؾ مروبؽل مأذفر مأديعفؾب مععؿـؼوً ماٌذػى ماىعػري موروظَؾؽبؿؿبفؾب مزوجؿفؾبم
بوظـػؼيمؼبمربؽؿيمعـمربوطؿمبغدادماظشرسقي .م
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- 16موورػفؿمابـمضقؿماىقزؼيم(تم  751-ػو)موػقمحـؾؾلماٌذػىمصؼول:ماظصوبؽيماحلـم
حوالًمعـماجملقسمصوخذماىزؼيمعـفؿمتـؾقفمسؾكمأخذػومعـماظصوبؽيمبطرؼؼماالوظب؟م
صون ماجملقس مأخؾٌما عؿمدؼـوًموعذػؾوًموالؼؿؿلقبؽقنمبؽؿوبموالؼـؿؿقنمإظب معؾوقبيموالم
ؼـؾً مشلؿ مطؿوب موالذؾف مطؿوب .مان مػذا ماسذلافمضؿ مسـمصؼقفمحـؾؾلمطؾرلمؼبم
عذػؾفموتؾؿقذمذقخماالديممابـمتقؿقفم(ت  726-ػو)مبؽؿىماومذؾفمطؿوبمظؾصوبؽي.م
 - 17م واسذلف مابق محـقػي ماظـعؿون مشلذه ماظطوئػي ممبعوعؾي ماػؾ ماظؽؿوب موذطر مذظؽ معػ م
بغدادمابقماظــوءماآلظقدلمؼبمتػلرلهمروحماٌعوغلمسـدمتػلرلهماآلؼيم()62معـمدقرةم
اظؾؼرة موضد مورػفؿ ممبو مورػفؿ ماظشفردؿوغل موزاد مضؾقيً .مواالعوممابقمحـقػيمؼؼقل:م
اغفؿمظقلقامبعؾدةماوثونموأ ومؼعظؿقنماظـفقممطؿومغعظّؿماظؽعؾي.
- 18م واغصػفؿماظعقبيعيمجيلماظدؼـمسؾدماظرغبـماظلققرلمؼبمطؿوبفمحلـماةوزرةامانم
اظـ مادرؼس دسوماًؾؼمإظبمآ( صفملجمملبّ٦هموطمملغوملمسعملؿملّٓةماظزملمملبؽهملموػّ٨متّ٦حؿملّٓمآ)
واظطفورةمواظـقمموشرلمذظؽ .م
- 19م وؼعدؾبقبمروبؽؿـومايوظققنمطؿوبفؿمطؿوبمآدمموؼعدونمإدرؼسموغقحمعـمسظؿوئفؿ.موؼذطرم
اٌلعقديم  -مشرلماظرواؼيماًوريمبوٌـدائق مايوظق م –مأنماظصوبؽيم"تزسؿمأخـقخم
بـمؼردمػرعساموععـكمػرعسمس طورداموػقماظذيمأخدلمآمؼبمطؿوبفمأغفمرصعفمعؽوغوًم
سؾقوًا موطوغً محقوتف مؼب ما رض م ثئوئي مدـيا موػق مأول معؽبـؿب مدرز ماظدروزا موخوطم
بوإلبرةاموأُغزظًمضؾؾمذظؽمسؾكمآدممإحدىموسشرونمرققػيامومأُغزظًمسؾكمذقًم
تلعموسشرونمرققػيامصقفومتفؾقؾموتلؾق ".
 - 20متؼذلب مرواؼي ماٌلعقدي مإظب محد مطؾرل معـ مضصي م"اظؽـوزاربو" ا مصلخـقخ مبـمؼردمػقم
دغوغقخً مغػلف موػق مػرعسا موػرعس مػق مإدرؼسا موػق ماظذي مسرج مإظب ماظلؿوءم
اظلوبعيا ماٌؽون ماظعؾلا موغزظً مسؾقف ماظصقػا ماظ مطون مضبؿػظ مبفو مؼب مشرصيم
عغؾؼيامثؿمغزظًمسؾقفمٔوغقيمطؿىمأخرىامٕمؼص معـفومشرلماظؽؿوبماظـوعـ  .م
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 - 21مورد مععراج مإدرؼس(دغوغقخً)ؼب"اظؽـوزاربو" م واظؼرآن ماظؽرؼؿا موضصؿف مواحدة معـم
اٌؿقاصؼوت مب ماظؽؿوب  .مورد مؼب ماآلؼي ":وأذطر مؼب ماظؽؿوب مإدرؼس مإغفمطونمردؼؼوًم
غؾقوامورصعـوهمعؽوغوًمسؾقوً" .موؼبمرؾيمإدرؼسمبوظصوبؽيمومؼـػلمسـفؿمسؾودةماظـفقممأوم
ا رـوم مضول ماظلققرل":إن ماظـ مإدرؼسا مسؾقفماظليمامدسوماًؾؼمإظب مآمتعوظبم
صلجوبقها موطوغً مسؼقدتف ماظصوبؽيا موػل متقحقد مآمتعوظب مواظطفورةمواظصقمموشرلم
ذظؽمعـمردقمماظؿعؾدات" .م
 - 22ماىوحظ(ت م255ػو) مجوء م ذطر ماظصوبؽي ماٌـدائق مسـده مودـذطرػو مالػؿقؿفوم
اظؿورطبقي مبؾ ماٌكوظػؿفو ماظقاضعا مو قؾ مإظب مأن مابـ محبر مطون مؼؼصد ماٌـدائق م
بوظذات امصفقمعـماظؾصرةمإذمدؼورػؿمؼبمجـقبماظعراقاموابـمحبرمطلدؼىامروحىم
غـرمص امؼدخؾمعومؼعرضمعـمأخؾورموررائػمبيممتققصمامورمبومخؾؼماظرواؼيم
خؾؼوًا مطؿى مهً مسـقان م(خصوء ماظصوبؽي) :موأعو ماظصوبؽقن مواغؿقؾ معـ ماظدؼوغيم
واظعؾودة مخبصوء ماظقظد ماظؿوم ا موبلدخوظف ماظـؼص مسؾك ماظـلؾا مطؿو مصعؾ مذظؽ مأبقم
اٌؾورك ماظصوبلا موعو مزال مخؾػوؤغو موعؾقطـو مؼؾعـقن ماظقف موؼلؿعقن معـفا موؼلؿؿرم
سـدػؿ م..وضد مخصك مغػلف معـ ماظصوبؽ مرجولا مضد مسرصـوػؿ مبلزلوئفؿ موأغلوبفؿم
ورػوتفؿموأحودؼـفؿ.م إنمطيمماىوحظمعردودمعـمأظػفمإظبمؼوئفامإذامطونما عرمؼؿعؾؼم
بوظصوبؽي ماٌـدائق ا مصؼد محرعً مسؼقدتفؿ ماىـي مسؾكمعـمؼعزفمسـماظزواجاموالم
ؼقظقن مسوضراً معـصؾوً مدؼـقوًا مواظؾقثي م(اآلؼي) ماظؿوظقي معـ مطؿوبفؿ ماٌؼدس مطػقؾي مبفذام
اظرد:م" أؼفوماظعزابمأؼؿفوماظعذارىامأؼفوماظرجولماظعوزصقنمسـماظـلوءامأؼؿفوماظـلوءم
اظعوزصوت مسـ ماظرجولا م ػؾ موضػؿؿ مسؾك مدوحؾماظؾقرمؼقعوً؟مػؾمغظرمتمإظب ماظلؿؽم
طقػمؼلؾ مأزواجوً؟مػؾمرعدمتمإظبم ضػيماظػراتماظعظقؿامػؾمتلعؾؿؿما ذفورمواضػيم
تشرب ماٌوء مسؾك مضػوصف موتـؿر؟ مصؿو مبوظؽؿ مال متـؿرون؟ موجوء مؼب ماظؾقثي :م"اظرجولم
اظزاػدونمؼبماظـلوءامواظـلوءماظزاػداتمؼبماظرجولمطذظؽمميقتقنا موعصرلػؿماظظيمم
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ح معـمأجلودػؿمطبرجقن"امواظؾقثي:م"أروامإنمأردمتمأنمتصعدوامحقٌماظـقر".م
صفؾمتؽػلماىوحظمبقثم"اظؽـزاربو" ماظؽـرلةمؼبمتؼدؼسماظصوبؽيماًصى؟مأوردمأبقم
صرجماظـدؼؿمأعقراًمػوعيمأخرىامشلومرؾيمبؽؿوبماظصوبؽيماٌؼدسامذظؽماظؽؿوبماظذيم
رصعفمرئقسمطفـؿفؿاماٌ دسقمدغؼوامؼقممدخقلماظعربماٌلؾؿ ماظعراقامظقؾ مشلؿم
أنمضقعفمعـمأػؾماظؽؿوب.مضولماظـدؼؿمسـمأغبدمبـمسؾدمآمبـمديممعقظبمػورونم
اظرذقد :م" ترعبً مػذا ماظؽؿوب معـ مطؿوب مايـػوءا موػؿ ماظصوبققن ماإلبراػقؿقيام
اظذؼـ مآعـقا مبنبراػقؿ مسؾقف ماظليماموغبؾقامسـفماظصقػاماظ مأغزشلومآمسؾقفام
وػقمطؿوبمصقفامإالمأغلماخؿصرتمعـفمعومالبدمعـفمظقعرفمبفمدؾىمعومذطرتمعـفم
اخؿيصفؿ موتػرضفؿا موأدخؾً مصقف معو مضبؿوج مإظقف معـ مايفي مؼب مذظؽ معـ ماظؼرآنم
واآلثورا ماظ مجوءت مسـ ماظردقل م(ص) موسـ مأرقوبفا موسـ معؽبـؿب مادؾؿ معـ مأػؾم
اظؽؿوب".
 - 23م وضول ماٌذلجؿ مأغبد مبـ مديم مأؼضوً :م"تّٕعبومل مػّٔا ماظغملؿمملب مواظزملق ّٟمواظؿّ٦راةم
واإلنؿمل،ّ٢موطؿنملماِّغؾؿملمملءمواظؿالعّٔة،معّ٤مظطملهملماظضملدلاغؿملهملمواظزملمملبؿملهملموػّ٨مظطملهملمأػّ٢م
اظغملؿمملبمإظب م اظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل،محّٕصمملًمحّٕصمملً،موٕماتؾّٝمؼبمذظّ١مهلنيمظظملّٜموالمتّٖؼؿملؽملّ٥م
زبمملصهملماظؿقّٕؼ،ّٟموٕمأزدمسػملّ٧معمملمأوجّٓتّ٥مؼبماظغملؿمملبماظّٔيمغعملػملؿ،ّ٥موٕمأغعملّٙمإالم
أنمؼغملّ٦نمؼبمبضملّٚمذظّ١معّ٤ماظغملالممعمملمػّ٦معؿعملّٓممبػملطملهملمأػّ٢مذظّ١ماظغملؿمملب"(م .)95م
وسد معقظب مػورون ماظرذقد ماظؽؿى ماظلؿووؼيا موعو مادسؿفو ماظصوبؽقي معـفوا معـذ مذظؽم
اظزعونموبوظؿوظل:م"عبقعمعومأغزلمآمتعوظب م عـماظؽؿىمعوئيمطؿوبموأربعيمطؿىامعـمذظؽم
عوئيمرققػيمأغزلمآمتعوظبمص قؿومب مآدمموعقدكامصلولمطؿوبمأغزظفمآمجؾمأزلفمسؾكم
ذقٌ مسؾقف ماظليما موػل مإحدى موسشرون مرققػيا مواظؽؿوب ماظـوظٌ مأغزظف مآ مسؾكم
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أخـقخ م(عزملق ّٟمع ّ٤ماالد ّ٣ماٌؽملّٓائ ّ٨مدغمملغّ٦خومل) م وػق مإدرؼس مسؾقف ماظليماموػقمثيثقنم
رققػيامواظؽؿوبماظرابعمأغزظفمجؾمأزلفمسؾكمإبراػقؿمسؾقفماظليمموػقمسشرمرقوئػ" .م
ؼذطر ماظشقخ مدؿور مجؾور محؾق مرئقس مروئػي ماظصوبؽي ماٌـدائقي :م«ضّ٦عؿملؿؽملممل معؽملّٓائؿملهملم
آراعؿملهمل،مسبّ٤معؽملّٓائؿملّ٦نمآراعؿملّ٦نمومنؿػملّ١ماًزملمملئّٙماظعملّ٦عؿملهمل،مظطملؿؽملمملمػّ٨ماٌؽملّٓائؿملهمل،موػّ٨م
صّٕعمعّ٤ماآلراعؿملهمل.مظّٓؼؽملمملمتمملرطبؽملممل،مووجّ٦دغمملمؼلؾّ٠ماآلذّ٦رؼهمل،مظّٓؼؽملمملمدؼ،ّ٤مظّٓؼؽملمملمتّٕاث،م
ظّٓؼؽملمملمذضملنمل.مصمملآل راعؿملهملمترملؼملّ٢ماظغملػملّٓانمواظلّٕؼمملنمواآلذّ٦رؼنيمواٌؽملّٓائؿملني .م
ؼؼقل مؼود ماظـ وذه مؼب محبـف ماظصوبؽي ماٌـدائققن(:اظػملطملهمل ماٌؽملّٓائؿملهمل مػ ّ٨ماظػملطملهمل ماظيتم
وردت مبؾملمملماٌكشملّ٦رمملتماظزملمملبؽؿملهمل،مصغملّ٢ماظغملؿنملماظّٓؼؽملؿملهملمعمملمهؿّ٦ؼّ٥معّ٤متضملمملظؿملّ٣موصػملّ٦اتم
وتّٕاتؿملّ٢معغملؿّ٦بهملمبؾملّٔهماظػملطملهمل،موأولمعّ٤مضّٕأماِّجبّٓؼهملماٌؽملّٓائؿملهملمػّ٦مآدمموبعملؿملهملماٌكؿمملرؼّ٤م
اِّصظملؿملمملء،موعؽملؾملّ٣مضبؿملّ٧مبّ٤مزطّٕؼمملم،موػّ٨مععملّٓعهملمسؽملّٓمعبؿملّٝماظزملمملبؽهمل.مواظػملطملهملماٌؽملّٓائؿملهملم
ػ ّ٨مشلفهمل مع ّ٤ماآلراعؿملهمل ماظيت متؽملؿلنمل مإظب ماجملؼملّ٦سهمل ماظلمملعؿملهمل مطمملظؾمملبػملؿملهمل مواآلذّ٦رؼهملم
واظغملػملّٓاغؿملهمل) .م
أعقبمملمشسملؾمملنماظّٕوعّ٨مصؿملعملّ٦ل:ماظػملؾملفهملماٌؽملّٓائؿملهملمػّ٨مأضّٕبماظػملؾملفمملتمإظبماظلّٕؼمملغؿملهمل .م
م

م
م
م
م
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املبحث الثالث
املصرتكات بني املسلمني والصابئة املهدائيني
 ِالِؼ اٌزشبثخ ثني اٌغمىً االٍالُِخ وادلنلائُخ( :)1ؼيحظ ما ٌؿوبع مواٌؼورن مب ماظدؼوغي ماٌلؾؿي مواظدؼوغي ماظصوبؽقيمأنمػـوظؽمطـرلاًمعـم
أوجفماظؿشوبفمؼبمطـرلمعـماظؼضوؼومؼبمذبؿؾما حؽوممواإلس ؿؼوداتمدـلتلمسؾقفومتؾوسوًمومبوم
ؼلعمظفماظؾقٌم :م
- 1م ذطرمادؿمآمضؾؾماظطعوممومضؾؾمطؾمذهمومخوريمذب ماظذبققيماذمالمؼلطُؾمطيػؿومعـم
اٌذبقحماإلمماييلماٌلؿكمسؾقفمبلدؿمآم .م
ذطر مػذا ماٌعـك مؼب ماظؼرآ ن ماظؽرؼؿ مواظذي مؼؿعؾد مبف ماٌلؾؿقن ما مضول متعوظب م :م{وؽبظَمملم
تؽبفملْطُػملُّ٦امعكبؼملمبمملمظَّ٣ؿبمؼؾبّٔؿبطَِّٕمادؿبّ٣ؾبماظػملَّّ٥كبمسؽبػملَؿملؿبّ٥كبموؽبإِغمبّ٥ؾبمظَظملكبلؿبّ٠فب} م

( )2

م

صوظصوبؽيمتؼقل:م(مبلؿمايلماظعظقؿ)مواٌلؾؿقنمؼؼقظقنم(مبلؿمآماظرغبـماظرحقؿم)م
وسـدماٌلؾؿ م(آم)مػقمايلماظعظقؿمامصؽيػؿومؼذطرانمإدؿمآمتعوظبمسـدماظذب  .م
- 2اظقضقءمؼبماإلديممػقمرؾؼما رؾم (اظرذوعي)مظدىماٌـدائلمامأيمشلؾما سضوءمومضراءةم
آؼوتمأثـوءماظغلؾم .م
ضولمتعوظبم:م{ؼؽبمملأَؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦امإِذؽبامضُؼملؿبؿؾبّ٣ؿبمإظب ماظزملمبال ةكبمصَمملشْلكبػملُّ٦اموؾبجؾبّ٦ػؽبغملُّ٣ؿبموؽبأَؼؿبّٓكبؼؽبغملُّ٣ؿبمإظبم
اظْؼملؽبّٕؽباصكبِّ٠موؽباعؿبلؽبقؾبّ٦امبكبّٕؾبءؾبودكبغملُّ٣ؿبموؽبأَرؿبجؾبػملَغملُّ٣ؿبمإظبماظْغملَضملؿبؾؽبؿملؿب ِّ٤موؽبإِنؿبمطُؽملؿبؿؾبّ٣ؿبمجؾبؽملؾبؾـبمملمصَمملرَّؾملمبّٕؾبوا}

( )3

م

 - 1اييمل :مطوغً ماظصوبؽي مايراغقي مواإلبراػقؿقي مهٍا مواعو ماظصوبؽي ماٌـدائقي مال متعدم
صرؼضيمايٍمرطـ ًومعـمارطونماظدؼـماالدودقي .م
(ٔ) االٍالّ ٝاُٖبثئخ ُِجبؽضخ ُٔ٤ؼخ ػجبً اػٔبهحٓ ،غِخ ٓ٘لائ ،٢آوٌ٣ب.
(ٕ) ٍٞهح األٗؼبّ ٕٔٔ /
(ٖ) ٍٞهح أُبئلح ٙ /
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ضولمتعوظبم:م{ وؽبظكبػملَّّ٥كبمسؽبػملَّ٧ماظؽملمبمملسِمحكبيملنبماظْؾؽبؿملؿبوملكبمعؽبِّ٤مادؿبؿؽبشملَمملعؽبمإِظَؿملؿبّ٥كبمدؽبؾكبؿملػملًممل}(  .)1م
 - 4ماإلميون مبوٌيئؽي م – موشلؿمأزلوء مومأذفرػؿ مجدلائقؾ  -مومظؾؿقتمعيكمؼراهما غلونم
ضؾقؾماٌقتامومأزلوءمظؽؾماٌيئؽيماٌؽؾػ مبلسؿول مععقـياموؼبماإلديم م"إنمطؾمغػسم
ٌومسؾقفومحوصظ" م
ضولمتعوظب {:صَؽملؽبمملدؽبتؿبّ٥ؾبماظْؼملؽبػملَمملئكبغملَهملُموؽبػؾبّ٦ؽبمضَمملئكبّ٣فبمؼؾبزملؽبػملخملّ٨مصكبّ٨ماظْؼملكبقؿبّٕؽبابكبمأَنمب ماظػملَّّ٥ؽبمؼؾبؾؽبرملىبّٕؾبكَمبكبؿملؽبقؿبؿملؽبّ٧م
عؾبزملؽبّٓىبضًمملمبكبغملَػملكبؼملؽبهمللبمعكبّ٤ؽبماظػملَّّ٥كبموؽبدؽبؿملىبّٓـباموؽبحؽبزملؾبّ٦رـباموؽبغؽبؾكبؿملهبمملمعكبّ٤ؽبماظزملمبمملكبظقكبنيؽبم}.

( )2

م

وضول متعوظب {:آعؽبّ٤ؽب ماظّٕمبدؾبّ٦لؾب مبكبؼملؽبممل مأُغؿبِّٖلؽب مإِظَؿملؿبّ٥كب معكبّ٤ؿب مرؽببىبّ٥كب موؽباظْؼملؾبقملؿبعكبؽملؾبّ٦نؽب مطُّ٢وب مآعؽبّ٤ؽب مبكبمملظػملَّّ٥كبم
وؽبعؽبػملَمملئكبغملَؿكبّ٥كبموؽبطُؿؾبؾكبّ٥كب م وؽبرؾبدؾبػملكبّ٥كبمظَمملمغؾبظملَّٕىبقؾبمبؽبؿملؿبّ٤ؽبمأَحؽبّٓلبمعكبّ٤ؿبمرؾبدؾبػملكبّ٥كبموؽبضَمملظُّ٦امدؽبؼملكبضملؿبؽملؽبمملموؽبأَرَضملؿبؽملؽبمملمشُظملّْٕؽباغؽبَّ١مرؽببمبؽملؽبمملم
وؽبإِظَؿملؿبَّ١ماظْؼملؽبزملكبرل}.

( )3

م

 - 5ماإلميون مبوآلخرة مو مايلوب مو مإن م ػـوك مجـي مو مغوراً مو معطفراً ما مو مؼلؿك مبوظدؼـم
اٌـدائلمبو(اٌطراثل)مومصقفمتؿطفرماظروحمعـماًطوؼوماظصغرلهم .م
ضولمتعوظب {:وؽبعكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿبمعؽبّ٤ؿبمؼؽبعملُّ٦لؾبمرؽببمبؽملؽبمملمآتكبؽملؽبمملمصكبّ٨ماظّٓنبغؿبؿملؽبمملمحؽبلؽبؽملؽبهملًموؽبصكبّ٨ماظْـملخكبّٕؽبةكبمحؽبلؽبؽملؽبهملًموؽبضكبؽملؽبمملم
سؽبّٔؽبابؽبماظؽملمبمملرِ}

( )4

م

 - 6ماظـ معـ معـظقر ماظصوبؽي مو ماإلديم م بشر ما مؼفدي مظعؾودة مآ ما مؼلؿق مبوًؾؼ موم
اظرؼوضيماظروحقيامإضوصيمإظبمذظؽمؼـؼؾمردوظيماظلؿوءمإظبماظعؾودمومسـمررؼؼماظقحلمام
أيمأنماظـ مؼقحكمظفمعـمضؾؾمخوظؼفم .م
ضول متعوظب م {:م ضُّ٢ؿب مإِغمبؼملؽبممل مأَغؽبممل مبؽبرملؽبّٕفب معكبـؿبػملُغملُّ٣ؿب مؼؾبّ٦حؽب ّ٧مإِظَّ٨مبمأَغمبؼملؽبمملمإِظَؾملؾبغملُّ٣ؿبمإِظَّ٥فبموؽباحكبّٓفبمصَؼملؽبّ٤ؿبمطَمملنؽبم
ؼؽبّٕؿبجؾبّ٦مظكبعملَمملءؽبمرؽببىبّ٥كبمصَػملْؿملؽبضملؿبؼملؽبّ٢ؿبمسؽبؼملؽبػملًمملمصؽبمملظكبقـبمملموؽبظَمملمؼؾبرملؿبِّٕكْ مبكبضملكبؾؽبمملدؽبةكبمرؽببىبّ٥كبمأَحؽبّٓـبا}.م
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

( )5

م

ٍٞهح آٍ ػٔوإ 22 /
آٍ ػٔوإ ٖ2 /
اُجووح ٕ1٘ /
اُجووح ٕٓٔ /
كِٖذ ٙ /
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- 7ماظزملالةمػبّٗ معّٕاتمؼبماظؿملّ٦ممثالثهملمؼبماظؽملؾملمملرمواثؽملنيمؼبماظػملؿمل ّ٢مسؽملّٓماٌلػملؼملني .م
ضولمتعوظب{:أَضكبِّ٣ماظزملمبػملَمملةَمظكبّٓؾبظُّ٦ككبماظرملمبؼملؿبِّٗمإظب مشَلؽبِّ٠ماظػملَّؿملؿبِّ٢موؽبضُّٕؿبآنؽبماظْظملَفؿبِّٕمإِنمبمضُّٕؿبآنؽبماظْظملَفؿبِّٕم
طَمملنؽبمعؽبرملؿبؾملؾبّ٦دـبام}(  .)1م
 - 1رقممذفرمؼب ماظلـيماموماظصوبؽيممرقوعفؿم36ؼقممؼػرضقنمأؼوعف مومؼصقعقنمسـماظؾقؿم
واظلؿؽمواظؾقضمصقفومصؼط .م
 أوا عٍد املطمىني :{ ذؽبؾملؿبّٕؾب مرؽبعؽبسملؽبمملنؽب ماظَّّٔكبي مأُغؿبِّٖلؽب مصكبؿملّ٥كب ماظْعملُّٕؿبآنؾب مػؾبّٓـبى مظكبػملؽملمبمملسِ موؽببؽبؿملىبؽملؽبمملتلب معكبّ٤ؽب ماظْؾملؾبّٓؽبىموؽباظْظملُّٕؿبضَمملنِم
صَؼملؽبّ٤ؿب مذؽبؾملِّٓؽب معكبؽملؿبغملُّ٣ؾب ماظرملمبؾملؿبّٕؽبمصَ ػملْؿملؽبزملؾبؼملؿبّ٥ؾبموؽبعؽبّ٤ؿبمطَمملنؽبمعؽبِّٕؼسملـبمملمأَوؿبمسؽبػملَّ٧مدؽبظملٍَّٕمصَضملكبّٓمبةٌمعكبّ٤ؿبمأَؼمبمملمٍمأُخؽبّٕؽبمؼؾبِّٕؼّٓؾبم
اظػملَّّ٥ؾبمبكبغملُّ٣ؾبماظْؿملؾبلؿبّٕؽبموؽبظَمملمؼؾبِّٕؼّٓؾبمبكبغملُّ٣ؾبماظْضملؾبلؿبّٕؽبموؽبظكبؿؾبغملْؼملكبػملُّ٦اماظْضملكبّٓمبةَموؽبظكبؿؾبغملَؾىبّٕؾبواماظػملَّّ٥ؽبمسؽبػملَّ٧معؽبمملمػؽبّٓؽباطُّ٣ؿب موؽبظَضملؽبػملَّغملُّ٣ؿبم
تؽبرملؿبغملُّٕؾبونؽب}.م

( )2

م

 - 9ماظؼرآ ن مإدؿ معشؿؼ معـ ماظػعؾ ماآلراعل ماٌـدائل مضره ما مضوري م مصقؽقن مععـوه مذبؿقسيم
ا دسقي م واظلقرماٌـزظيامصفقمبذظؽمميوثؾماظؽـزامربومطؿوبماظصوبؽيماٌـدائق مبلغفم
ذبؿقسي معـ ماظلقر(اظؾقث ) ماٌـزظي معـ مضؾؾ ماظعظقؿمواظ مأردؾًمسـمررؼؼماٌيكم
جدلائقؾماظردقلم(جدلؼؾ).م م
ضول متعوظبِ {:إنمب مسؽبػملَؿملؿبؽملؽبممل مجؽبؼملؿبضملؽبّ٥ؾب موؽبضُّٕؿبآغؽبّ٥ؾب م* مصَكملِذؽبا مضَّٕؽبأْغؽبمملهؾب مصَمملتمبؾكبّٝؿب مضُّٕؿبآغؽبّ٥ؾب م* مثؾبّ٣مب مإِنمب مسؽبػملَؿملؿبؽملؽبمملم
بؽبؿملؽبمملغؽبّ٥ؾب}.

( )3

م

(ٔ) اإلٍواء 21 /
(ٕ) اُجووح ٔ1٘ /
(ٖ) اُو٤بٓخ ٔ2- ٔ1- ٔ2 /
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وضولمتعوظب {:وؽبإِذؽبامتؾبؿؿبػملَّ٧مسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؿبمآؼؽبمملتؾبؽملؽبمملمبؽبؿملىبؽملؽبمملتلبمضَممللؽبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمظَمملمؼؽبّٕؿبجؾبّ٦نؽبمظكبعملَمملءؽبغؽبمملمائؿبوملكبمبكبعملُّٕؿبآنٍم
شَؿملؿبِّٕمػؽبّٔؽبامأَوؿبمبؽبّٓىب ظّْ٥ؾبمضُّ٢ؿبمعؽبمملمؼؽبغملُّ٦نؾبمظكبّ٨مأَنؿبمأُبؽبّٓىبظَّ٥ؾبمعكبّ٤ؿبمتكبػملْعملَمملءكبمغؽبظملْلكبّ٨مإِنؿبمأَتمبؾكبّٝؾبمإِظَّمملمعؽبمملمؼؾبّ٦حؽبّ٧مإِظَّ٨مبمإِغىبّ٨م
أَخؽبمملفؾبمإِنؿبمسؽبزملؽبؿملؿبوملؾبمرؽببىبّ٨مسؽبّٔؽبابؽبمؼؽبّ٦ؿبمٍمسؽبصملكبؿملٍّ٣م}(  .)1م

- 10م االشؿلممللمعّ٤ماىؽملمملبهملمومايؿملّٚمومٌّٗماٌؿملوملم .م
ضول متعوظب {:مؼؽبمملأَؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦امإِذؽبامضُؼملؿبؿؾبّ٣ؿبمإظب ماظزملمبػملَمملةكبمصَمملشْلكبػملُّ٦اموؾبجؾبّ٦ػؽبغملُّ٣ؿبموؽبأَؼؿبّٓكبؼؽبغملُّ٣ؿبمإظبم
ؾبؾممل مصَمملرَّؾملمبّٕؾبوا موؽبإِنؿب مطُؽملؿبؿؾبّ٣ؿبم
اظْؼملؽبّٕؽباصكب ِّ٠موؽباعؿبلؽبقؾبّ٦ا مبكبّٕؾبءؾبودكبغملُّ٣ؿب موؽبأَرؿبجؾبػملَغملُّ٣ؿب مإظب ماظْغملَضملؿبؾؽبؿملؿب ِّ٤موؽبإِنؿب مطُؽملؿبؿؾبّ٣ؿب مجؾبؽمل ـب
عؽبّٕؿبضؽب ّ٧مأَوؿب مسؽبػملَ ّ٧مدؽبظملٍَّٕ مأَوؿب مجؽبمملءؽب مأَحؽبّٓفب معكبؽملؿبغملُّ٣ؿب معكبّ٤ؽب ماظْطملؽبمملئكبّٛكب مأَوؿب مظَمملعؽبلؿبؿؾبّ٣ؾب ماظؽملىبلؽبمملءؽب مصَػملَّ٣ؿب ؽبمتفكبّٓؾبوا معؽبمملءـبم
صَؿؽبؿملؽبؼملمبؼملؾبّ٦ا مصؽبضملكبؿملّٓـبا مرَؿملىبؾـبممل مصَمملعؿبلؽبقؾبّ٦ا مبكبّ٦ؾبجؾبّ٦ػكبغملُّ٣ؿب موؽبأَؼؿبّٓكبؼغملُّ٣ؿب معكبؽملؿبّ٥ؾبمعؽبمملمؼؾبِّٕؼّٓؾبماظػملَّّ٥ؾبمظكبؿملؽبفؿبضملؽبّ٢ؽبمسؽبػملَؿملؿبغملُّ٣ؿبمعكبّ٤ؿبم
حؽبّٕؽبجٍموؽبظَغملكبّ٤ؿبمؼؾبِّٕؼّٓؾبمظكبؿملؾبشملَؾملىبّٕؽبطُّ٣ؿبموؽبظكبؿملؾبؿكبّ٣مبمغكبضملؿبؼملؽبؿؽبّ٥ؾب مسؽبػملَؿملؿبغملُّ٣ؿبمظَضملؽبػملَّغملُّ٣ؿبمتؽبرملؿبغملُّٕؾبونؽب م}.م( )2م م
 - 11م رػوت مآماظرغبـماظرحقؿماظغػقرماظقاحدماظعوٕمالمؼلتقف مشقظمومالمحؼدماماظعزؼزم
ايؽقؿماظعؾقؿماظؾصرلماظعؾقؿمالمؼرىمومالمضبدمومالمطػقمظفمبعظؿؿفمومسـدماٌلؾؿ م
(ومٕمؼؽـمظفمطػقاًماحد)مؼبماالديم .م
ؾبماظّٕحكبؿملّ٣ؾبم
ضولمتعوظب{:ػؾبّ٦ؽبماظػملَّّ٥ؾبماظَّّٔكبيمظَمملمإِظَّ٥ؽبمإِظَّمملمػؾبّ٦ؽبمسؽبمملظكبّ٣ؾبماظْطملؽبؿملؿبنملكبموؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبةكبمػؾبّ٦ؽبماظّٕمبحؿبؼملؽب ّ٤مب
* م ػؾبّ٦ؽب ماظػملَّّ٥ؾب ماظَّّٔكبي مظَممل مإِظَّ٥ؽب مإِظَّممل مػؾبّ٦ؽب ماظْؼملؽبػملكب ُّ١ماظْعملُّٓنبوسؾب ماظلمبػملَمملمؾب ماظْؼملؾبقملؿبعكبّ٤ؾب ماظْؼملؾبؾملؽبؿملؿبؼملكبّ٤ؾب ماظْضملؽبِّٖؼّٖؾب ماظْفؽبؾمبمملرؾبم
اظْؼملؾبؿؽبغملَؾىبّٕؾبمدؾبؾؿبقؽبمملنؽبماظػملَّّ٥كبمسؽبؼملمبمملمؼؾبرملؿبِّٕطُّ٦نؽبم* مػؾبّ٦ؽبماظػملَّّ٥ؾبماظْكؽبمملظكبّ٠ؾبماظْؾؽبمملرِئؾبماظْؼملؾبزملؽبّ٦ىبرؾبمظَّ٥ؾبماظْفملَدؿبؼملؽبمملءؾبماظْقؾبلؿبؽملؽبّ٧م
ؼؾبلؽبؾىبّّؾبمظَّ٥ؾبمعؽبمملمصكبّ٨ماظلمبؼملؽبمملوؽباتكب موؽباِّرض موؽبػؾبّ٦ؽبماظْضملؽبِّٖؼّٖؾبماظْقؽبغملكبؿملّ٣ؾبم}(  .)3م
- 12ماظدسقةمإظب ماظليم مومعومزوػرةماظلقػمؼبماإلديم مإال مظضرورةموماضطرارمومخقورمأنم
ؼؽقنمأو مالمؼؽقنمظؼدماضطرماإلديم مأن مؼداصعمسـموجقدهمبودؿؿرارموجقدماظـ موم
اضطرتفماإلخطور ماةدضيموماٌفددةمالدؿؿرارهمأن مؼرصعماظلقػمومضبؿلمغػلفموم
(ٔ) ٔ٘ / ٌٗٞ٣
(ٕ) أُبئلح ٙ /
(ٖ) اُؾْو ٕٗ- ٕٖ- ٕٕ /
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ظقالمتؾؽماظظروفمظرأؼـوهمطؿوماظصوبؽيمضبرمماظؼؿؾمومؼشركماٌؼؿقلمجبرمييماظؼوتؾم
.م(إِنمبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦اموؽباظَّ ّٔكبؼّ٤ؽبمػؽبمملدؾبواموؽباظزملمبمملبكبؽؾبّ٦نؽبموؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبىمعؽبّ٤ؿبمآعؽبّ٤ؽبمبكبمملظػملَّّ٥كبموؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِماظْـملخكبِّٕم
وؽبسؽبؼملكبّ٢ؽبمصؽبمملكبظقمملًمصَالمخؽبّ٦ؿبففبمسؽبػملَؿملؿبؾملِّ٣ؿبموؽبالمػؾبّ٣ؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾبّ٦نؽب)م( .)1
ٕمؼؾؼمعـماظصوبؽيمإالمأسدادفبمضؾقؾيمؼبماظعراقموإؼرانامضبؿػظقنمبؾغؿفؿماظدؼـقيماظ م
تلؿك ماآلراعقي ماٌـ دائقيا مأي مأغفو مإحدى مظغوت مجـقب ماىزؼرة ماظعربقي ماظؼدميي .موضدم
ؼؽقنماظصوبؽيمضدعقامعـمتؾؽماٌـورؼمبعدمأنمتعرضقامظإلضطفودمواظذب معـمضؾؾماظقفقدام
سؾكمإسؿؾورمأنماظقفقدموجدوامؼبمجـقبمجزؼرةماظعرب .م
ضول متعوظب م :م{ وؽبعؽبّ٤ؿب مؼؽبعملْؿؾبّ٢ؿب معؾبقملؿبعكبؽملـبممل معؾبؿؽبضملؽبؼملىبّٓـبا مصَفؽبّٖؽباؤؾبهؾب مجؽبؾملؽبؽملمبّ٣ؾب مخؽبمملظكبّٓـبا مصكبؿملؾملؽبممل موؽبشَسملكبنملؽب ماظػملَّّ٥ؾبم
سؽبػملَؿملؿبّ٥كبموؽبظَضملؽبؽملؽبّ٥ؾبموؽبأَسؽبّٓمبمظَّ٥ؾبمسؽبّٔؽبابـبمملمسؽبصملكبؿملؼملـبمملم* م ؼؽبمملأَؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦امإِذؽبامضؽبّٕؽببؿبؿؾبّ٣ؿبمصكبّ٨مدؽبؾكبؿملِّ٢ماظػملَّّ٥كبمصَؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾبّ٦ام
وؽبظَممل متؽبعملُّ٦ظُّ٦ا مظكبؼملؽبّ٤ؿب مأَظْعملَ ّ٧مإِظَؿملؿبغملُّ٣ؾب ماظلمبػملَمملمؽب مظَلؿبوملؽب معؾبقملؿبعكبؽملـبممل متؽبؾؿبؿؽبطملؾبّ٦نؽب مسؽبّٕؽبضؽب ماظْقؽبؿملؽبمملةكب ماظّٓنبغؿبؿملؽبممل مصَضملكبؽملؿبّٓؽب ماظػملَّّ٥كبم
عؽبطملؽبمملغكبّ٣ؾب مطَـكبرلؽبةٌ مطَّٔؽبظكب َّ١مطُؽملؿبؿؾبّ٣ؿب معكبّ٤ؿب مضَؾؿبّ٢ؾب مصَؼملؽبّ٤مب ماظػملَّّ٥ؾب مسؽبػملَؿملؿبغملُّ٣ؿب مصَؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾبّ٦ا مإِنمب ماظػملَّّ٥ؽب مطَمملنؽب مبكبؼملؽبممل متؽبضملؿبؼملؽبػملُّ٦نؽبم
خؽبؾكبرلـبا}( .)2
م
م
م
م
م
م
م
م
(ٔ) أُبئلح ٙ2 /
(ٕ) اَُ٘بء .2ٗ- 2ٖ /
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املبحث الرابع
الصــــــابئة املســلمــوى املؤمهــــــوى

ووردمؼبمغصمعـدائل((:ؼمملمذػملؼملمملغّ٨مواعؾملؿملؼملين..مؼمملماعؾملؿملؼملينموذػملؼملمملغ..ّ٨مالمتؿملظملكّ٦نم
ع ّ٤مممال مًّ٦ن)) مأي(( :أؼؾملممل ماٌلػملؼملّ٦ن ماٌقملعؽملّ٦ن ،موأؼؾملممل ماٌقملعؽملّ٦ن مواٌلػملؼملّ٦ن ،مالم
تذلاجضملّ٦امسّ٤مسؾملّٓطّ٣ماظّٔيمسمملػّٓمتمآمسػملؿمل.))ّ٥موػّٔاماظؽمل ّٙمترملرلمإظب ماٌضملؽملّ٧مذاتّ٥محّ٦لم
عظملؾملّ٦م ماإلدالم مواإلميمملن ماظّٔيمترملرلمإظؿمل ّ٥ماآلؼهملماظعملّٕآغؿملهمل :م﴿عؽبمملمطَمملنؽبمإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؾبمؼؽبؾملؾبّ٦دكبؼقبمملًموؽبالَم
غؽبزملؿبّٕؽباغكبؿملقبمملً موؽبظَغملكب ّ٤مطَمملنؽبمحؽبؽملكبؿملظملمملًمعنبلؿبػملكبؼملمملًموؽبعؽبمملمطَمملنؽبمعكبّ٤ؽبماظْؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽب﴾( ، )1مطؼملمملمؼظملؾملّ٣معؽملؾملمملمانمدؼمملغهملم
إبّٕاػؿملّ٣ماًػملؿملّ٢مايؽملؿملظملؿملهمل.م م
طؾ مطؿى ماظؿورؼخ متلفؾ مان مإبراػقؿ مدوبؼ ماظقفقدؼيا مودؼـف مورقػف مدوبؼي مظؽؾم
ا دؼون.موعـفماذؿؼًما دؼونموإظقفماغؿلؾًامؼؼقلمطؿوبمآماظعزؼز :م
بلّ٣مآماظّٕغبّ٤ماظّٕحؿمل ّ٣م
﴿ ؼؽبمملمأَػؿبّ٢ؽبماظْغملكبؿؽبمملبكبمظكبّ٣ؽبمتؾبقؽبـملجنبّ٦نؽبمصكبّ٨مإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؽبموؽبعؽبمملمأُغِّٖظَوملكبماظؿمبّ٦رؽباةُموؽباإلنكبؿملّ٢ؾبمإِالَّمعكبّ٤مبؽبضملؿبّٓكبهكبم
أَصَالَمتؽبضملؿبعملكبػملُّ٦نؽب﴾ممم صّٓقمآماظضملػملّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣م
و ظعؾمعـماٌػقدمأنمغذطرمأنمععـكما حـػمتع مسقىمؼبماىلؿمأومعقين .م
طؿو مأن مايـػوء مأسطقا مغػس ماٌعـك مظؽؾؿي ماظصوبؽي ماظ مػل مبو رؾ ماظصوبغيم
صلطلؾقػو مبوظؿداول مععـك ماالسبراف مواٌقين مواًروج مسـ ماظدؼـ ما رؾل موػؽذا ماصذلقم
اٌذػؾونماظؿقأعون .م
ظعؾ ماٌرج ماٌؿقلر مسـ ماظػر ق مب ما حـوف مواظصوبؽيمؼبماظعؼوئدموػقمطؿوبماٌؾؾم
واظـقؾمظؾشفردؿوغلموػقمعمرخمعلؾؿمسددمصروضوًمتؿعؾؼممبعؿؼدماظصوبؽيموا حـوفمأػؿمػذهم
اظػروق مأن ما حـوف متؼقلمبقدوريماظـ مب مآمواظؾشرمواظصوبؽيمتؼقلمبقدوريما رواحم
(ٔ) ٍٞهح آٍ ػٔوإ :ا٣٥خ .ٙ2
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اظـقراغقيم(اٌيئؽقي)مب مآمواظؾشرموػلماظ متـزلمسؾكماظـ موتعؾؿفمبوظقحلموالماتصولم
عؾوذرمععماًوظؼمانمطؾمعومذطرماظشفردؿوغلمرقق موبوإلضوصيمإظب معومذطرمأنماظػرقمب م
رأؼلمػقماظؿعؿقدم(اظصوبغي)مصلتؾوعمإبراػقؿم(ع)مممـمتقلرمشلؿماظعقشمسؾكمضػوفمدجؾيم
واظػرات مواظـقؾ موا ردن موغفر ماظؽورون موصروسف مؼب مإؼرانمميوردقنماظعؿودمبوٌوءمواظؿطفرلم
بوٌوءماىوريمؼبمح مأنمأتؾوعمإبراػقؿم(ع)معـما حـوفمدبؾقمتدرصبقوًمسـمسودةماٌؾوظغيم
بوالشؿلولمبلؾىمزروصفؿماىغراصقيموضدمطوغقامؼؿعؿدونمبكبورمعؼدديمؼبماىزؼرةمإظب مصذلةم
رقؼؾي مثؿ مطرػقا مػذا ماظطؼس ماٌعؼد مأو ماضطروا مإظب مترطف مؼب مبقؽي مؼػؿؼدون مصقفو مإظب معوءم
اظشرب .م
وعـمػـومغشلتماالخؿيصوتماظرئقلقيمصوٌمعـماٌؿؾعمٌؾيمإبراػقؿم(ع)مالبدمأنمؼؿعؿدم
بوٌوءماىوريمعـذمرػقظؿفم(سؾكمرأيماظصوبؽي)موبوظؿعؿقدمؼصؾ معـدائقوً .م
وعـمطؿوبماظؽـزامربومأؼضوً:م ((زّ٤مآدمماغّ٥مدؿملّٓماظّٓغؿملممل،موغؾملّٚمووضّٟموضمملل:مأغمملم
عػملّ١مبالمغصملرل،مأ غمملمدؿملّٓمطّ٢ماظّٓغؿملممل،موّ٦ل،مغصملّٕمإظب مجؾ،ّ٢مرأىمذاللمعمملء،مضمملل:مظغملينم
ٕمأخػملّ٠مػّٔا؟!مالبّٓمأنمؼغملّ٦نمػؽملمملظّ١مخمملظّ٠مأسصملّ٣معين،موػمملمأغمملمأصػملّ٨موأدسّ٦مأنمأضؿّٓيمبّ٥م
وأن مؼغملّ٦ن مصّٓؼعمل.))ّ٨موؼّٔطّٕمطؿمملبمطؽملّٖامربمملمطؿملّٟمأنمآماًمملظّ٠ماظضملمملظّ٨مأغّٖلمسػملّ٧مآدمم
اٌالك مجدلؼ ،ّ٢مأي مرج ّ٢مآ ،مصضملػملؼمل ّ٥مط ّ٢مذّ٨ء  ،مصؾمل ّ٦ماظّٔيمسّٕفمطّ٢مذّ٨ء،مواضؿؾلوملم
ػّٔهماظضملؾمملرةممبػملقؼملهملمطػملغملمملعّ٘مظؿغملّ٦نمبّٓاؼؿؾملممل،مواظضملؾمملرةمذاتؾملمملموردتمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ:ّ٣م
﴿وؽبسؽبػملَّّ٣ؽبمآدؽبمؽبماَِّدؿبؼملؽبمملءمطُػملَّؾملؽبممل﴾(  .)1م
وٕمؼؽـماإلديممازلوًمجدؼداًمبظفقرماظـ مربؿدم(ص)امصؽؾمأغؾقوءمآماظلوبؼقنم
وعـ مآعـ مبفؿ مواتؾعفؿ مػؿ معـ ماٌلؾؿ ا مأي ماغفؿ مغؼقض ماٌشرط مبوٓا مضولمتعوظب مؼبم
اظؼرآنماظؽرؼؿ:م﴿ عؽبمملمطَمملنؽبمإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؾبمؼؽبؾملؾبّ٦دكبؼقبمملًموؽبالَمغؽبزملؿبّٕؽباغكبؿملقبمملًموؽبظَغملكبّ٤مطَمملنؽبمحؽبؽملكبؿملظملمملًمعنبلؿبػملكبؼملمملًموؽبعؽبمملمطَمملنؽبمعكبّ٤ؽبم
(ٔ) ٍٞهح اُجووح :ا٣٥خ ٖٔ.
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اظْؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽب﴾(  ،)1موضمملل متضملمملظب ﴿:وؽبعؽبّ٤ؿب مأَحؿبلؽبّ٤ؾب مدكبؼؽملمملً معىبؼملمبّ٤ؿب مأَدؿبػملَّ٣ؽب موؽبجؿبؾملؽبّ٥ؾب مٓ موؽبػؾبّ٦ؽب معؾبقؿبلكبّ٤فب مواتمبؾؽبّٝؽبم
عكبػملَّهملَمإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؽبمحؽبؽملكبؿملظملمملً﴾( .)2م م
صوٌلؾؿاموصؼوًمظؾؼرآنماظؽرؼؿمػقمعـمأدؾؿموجففمٓموآعـمبفاموػذامػقماإلديممدؼـم
آم﴿إِنمبماظّٓىبؼّ٤ؽبمسكبؽملّٓؽبماظػملّّ٥كبماإلِدؿبالَمؾب﴾(  )3اماظذيمؼؿؾعفمطؾمعـمآعـمبوٓمودؾّؿمبفامصؽؾمعقحدم
ػقمعلؾؿامدؾقؿمعـم اظشركمواظؽػر.موظذظؽمصوٌـدائققنمؼلؿقنمأغػلفؿماٌلؾؿ معـذمأضدمم
سفقدػؿ.مجوءمؼبماظؽؿوبماٌـدائلماٌؼدس :م
 م ((وذّ٦عممل مظغملػملؾمل ّ٣مذػملؼملمملغؿملممل مضرملشملممل موعؾملؿملؼملؽملممل)) م أي :موازلف مظؽؾ ماٌلؾؿ مضلطٌ موإميون.موؼؿوبعمضوئيً :م
م وذطّٕوكمبّٕؤؼهملمح،ّ٠موآعؽملّ٦امبّ١مبعملػملنملمعلػملّ٣موبمملرطّ٦كمبظملّ٣مممػملّ٦ءةمبمملظؿلؾؿملّّ .مم ؼمملمعلػملؼملّ٦نموعؿّٓؼؽملّ٦ن،مؼمملمعؿّٓؼؽملّ٦نموعلػملؼملّ٦نمالمدبّٓسّ٦اموالمتلّٕضّ٦اموالمتعملؿػملّ٦اماظؽملظملّٗماظؾرملّٕؼهمل .م
مِّنمعّ٤مؼبمضػملؾّ٥مبطملّٚمالمؼضملّٓمعلػملؼملمملً .مموازلّ٥معألمأصّ٦اهماٌلػملؼملني مبمملي .ّ٠مم رّ٦بّ٧مظػملؼمللػملؼملنيماٌقملعؽملنيماظّٔؼّ٤مؼفملعػملّ٦كموسّٕصّ٦كمصلؼملّ٦امعّٖطنيمعؾزملّٕؼّ٤ماظؽملّ٦ر .م مطػملغمل ّ٣مؼممل معقملعؽملّ٦ن موعلػملؼمل ّ٦ن مؼممل مع ّ٤متزملشملؾطملّ٦ن ،مبمملرطّ٦ا ماًؾّٖ موطػملّ٦ه موبمملرطّ٦ا ماٌمملءمواذّٕبّ٦ه .م
مأؼؾملمملماٌكؿمملرونماٌلػملؼملّ٦نمطّ٦غّ٦امظشملظملمملءموظرلحّ٣مأحّٓطّ٣ماآلخّٕمبمملي.ّ٠م(طؽملّٖامربممل) .مػذهمبعضماآلؼوتماظ متذطرمرػيماٌمعـمبلغفمعلؾؿامواٌلؾؿقنمرػيماٌمعـ موػـوكم
اظعدؼدمعـماآلؼوت .م
(ٔ) ٍٞهح آٍ ػٔوإ :ا٣٥خ .ٙ2
(ٕ) ٍٞهح اَُ٘بء :ا٣٥خ ٕ٘ٔ.
(ٖ) ٍٞهح آٍ ػٔوإ :ا٣٥خ .ٔ2
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إنمعومغلؿكؾصفمعـماظؿؼوربمبؾ م واظؿؿوثؾمأحقوغوًمطـرلةمب ماظطؼقسمواظؿشرؼعوتم
واةرعوتمواظػرائضمؼبماظدؼوغيماٌـدائقيموب معـقيتفومؼبماظدؼوغيماإلديعقيمبؾموؼبمطؾم
ا دؼونماظلؿووؼيامػقمأنمػذهما دؼونمعـمعصدرمإشللمواحداموظذظؽمصفلمتؿشوبفمؼبمطـرلم
عـ مجقاغؾفوا مأعو ماالخؿيصوتماظؾلقطيمبقـفومصؾؿو م جرىمسؾقفومتغقرلمسدلماظزعـمودوػؿم
صقف ماالغعزال موسدم ماظؿػوسؾ مبقـفو .موعع مطؾ معو مػق معقجقد معـ مخيصوت مبقـفو مصونمآم
دؾقوغف مؼلعر مبوظعدل مواإلحلون مؼب ماظؿعوعؾ معع ماىؿقعا مبؾ ماغف مدؾقوغف مؼلعرمرراحيم
بوحذلام مأػؾ ماظؽؿوب موحؿك ماىدل مععفؿ مؼؽقن مبوظ مػل مأحلـ :م﴿وؽبظَممل متؾبفؽبمملدكبظُّ٦امأَػؿبّ٢ؽبم
ؿبموضُّ٦ظُّ٦امآعؽبؽملمبمملمبكبمملظَّّٔكبيمأُغِّٖلؽبمإِظَؿملؿبؽملؽبمملموؽبأُغِّٖلؽبم
اظْغملكبؿؽبمملبكبمإِظَّمملمبكبمملظَّؿكبّ٨مػكبّ٨ؽبمأَحؿبلؽبّ٤ؾبمإِظَّمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمزَػملَؼملؾبّ٦امعكبؽملؿبؾملؾب ّ٣ؽب
إِظَؿملؿبغملُّ٣ؿبموؽبإِظَؾملؾبؽملؽبمملموؽبإِظَؾملؾبغملُّ٣ؿبموؽباحكبّٓفبموؽبغؽبقؿبّ٤ؾبمظَّ٥ؾبمعؾبلؿبػملكبؼملؾبّ٦نؽب﴾(  .)1م
وؼػرضماظؼرآنماظؽرؼؿمأدسمسوظقيماظشػوصقي مؼبماظؿعوعؾمععمأػؾماظؽؿوبموحؿكمععم
اٌشرط امؼؼقلمتعوظب مزبورؾوًماظـ مربؿدم(ص):م﴿ظَّؿملؿبّٗؽبمسؽبػملَؿملؿبَّ١مػؾبّٓؽباػؾبّ٣ؿبموؽبظَذملغملكبّ٤مبماظػملّّ٥ؽبمؼؽبؾملؿبّٓكبيم
عؽب ّ٤مؼؽبرملؽبمملءؾب﴾( )2ا موؼؼقل مأؼضوً :م﴿وؽبظَّ٦ؿب مذؽبمملء مرؽببنب َّ١مآلعؽبّ٤ؽب معؽب ّ٤مصكب ّ٨ماِّرض مطُػملُّؾملؾبّ٣ؿب مجؽبؼملكبؿملضملمملً مأَصَفملَغوملؽبم
تؾبغملِّْٕهؾبماظؽملمبمملسؽبمحؽبؿمبّ٧مؼؽبغملُّ٦غؾبّ٦اْمعؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب﴾(  )3اموعمعـ مػـومتع ماإلميونممبومجوءمبدسقةماظـ م
ربؿدم(ص)موظقسممبعـكماإلميونمبوٓام نماإلميونمبوٓمضوئؿمعـذماظؼدمامبؾمانماظلوئدم
عـذ مخؾؼمآدمم(ع)اموعوماظشركمإالمغشقزمسـمصطرةمآماظ مصطرمسؾقفوماظـوس.موؼبمطؾم
ا حقال مصون مآ مٕ م ؼػقض مدؾطؿف مؼب مايؽؿ مسؾك مسؾودهموخؾؼفامعـمػقمعمعـموعـمػقم
طوصر م حدا مبؾ ماغف مػق موحده معؿقظل مذظؽ مايؽؿا مؼؼقل متعوظب مؼبمطؿوبفماظؽرؼؿ:م﴿وؽبإِنم

(ٔ) ٍٞهح اُؼٌ٘جٞد :ا٣٥خ .ٗٙ
(ٕ) ٍٞهح اُجووح :ا٣٥خ ٕ.ٕ2
(ٖ) ٍٞهح  :ٌٗٞ٣ا٣٥خ .22
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جؽبمملدؽبظُّ٦كَ مصَعملُ ِّ٢ماظػملَّّ٥ؾب مأَسؿبػملَّ٣ؾب مبكبؼملؽبممل متؽبضملؿبؼملؽبػملُّ٦نؽب ماظػملَّّ٥ؾب مؼؽبقؿبغملُّ٣ؾب مبؽبؿملؿبؽملؽبغملُّ٣ؿب مؼؽبّ٦ؿبمؽب ماظْعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب مصكبؿملؼملؽبممل مطُؽملؿؾبّ٣ؿب مصكبؿملّ٥كبم
تؽبكؿبؿؽبػملكبظملُّ٦نؽب﴾(  .)1م
إن مإظف ماظـوس مواحدا مػق مرب ماظلؿقات موا رضا موسبـ معبقعوً م – موإن متعددتم
دؼوغوتـو – م ظف معلؾؿقنا مأي معؼرون مبربقبقؿف مبوًوظص ماظلرؼرة .مصنديم ماٌـدائق مؼع م
إديمموجففؿمٓمالمظغرلها مطؿومضولمتعوظب مؼبمطؿوبفماظؽرؼؿ﴿:وؽبعؽبّ٤ؿبمأَحؿبلؽبّ٤ؾبمدكبؼؽملمملًمعىبؼملمبّ٤ؿبمأَدؿبػملَّ٣ؽبم
وؽبجؿبؾملؽبّ٥ؾبمٓموؽبػؾبّ٦ؽبمعؾبقؿبلكبّ٤فبمواتمبؾؽبّٝؽبمعكبػملَّهملَمإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؽبمحؽبؽملكبؿملظملمملًموؽباتمبكؽبّٔؽبماظػملّّ٥ؾبمإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؽبمخؽبػملكبؿملالً﴾( .)2مطؿومأنم
إديمماظقجفمٓمػقماإلضرارمبربقبقؿفموبؽقغفمواحداًمأحدامو نماظؿقحقدمضدؼؿامصفذامؼع م
أنماإلديممضدؼؿمأؼضوًاموظقسمربدداًمبؽؾمعـمآعـم بدسقةماظـ مربؿدم(ص)مصؼطامبؾمػقم
ورػمأرؾؼفمآمعـمضؾؾمسؾكمطؾمعـمآعـمبوظردقلماظذيمبعٌمؼبمزعـفاموبؽؾمعـموحدم
ربفموأدؾؿموجففموضؾؾفموأعرهمطؾفمظربماظعوٌ .مصدؼـمآمعـذماظؼدممػقمدؼـماإلديمامضولم
تعوظبمؼبمطؿوبفماظؽرؼؿ﴿:وؽبعؽبمملمجؽبضملؽبّ٢ؽبمسؽبػملَؿملؿبغملُّ٣ؿبمصكبّ٨ماظّٓىبؼِّ٤معكبّ٤ؿبمحؽبّٕؽبجٍمعىبػملَّهملَمأَبكبؿملغملُّ٣ؿبمإِبؿبّٕؽباػكبؿملّ٣ؽبمػؾبّ٦ؽبمدؽبؼملمبمملطُّ٣ؾبم
اظْؼملؾبلؿبػملكبؼملنيؽب معكب ّ٤مضَؾؿبّ٢ؾب﴾( )3ا موضول متعوظب م أؼضوً مسؾك مظلون مغؾقف مغقح﴿:وؽبأُعكبّٕؿبتؾب مأَنؿب مأَطُّ٦نؽب معكبّ٤ؽبم
اظْؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب﴾(  .)4م
وبوظـفٍ مغػلف مؼصػ ماظرب ماٌزطك مازلف مؼب مطؿوب ماٌـدائق ماٌؼدس م(طـزا مربو)م
اٌلؾؿ ا موؼعرف ماإلديم مٓ مواإلميون مبف :مؼؼقل مسـ ماظرب ماًوظؼ((:ازلّ٥معّ٢ءمأصّ٦اهم
اٌلػملؼملني مواٌقملعؽملني مبمملي . ))ّ٠موؼؼقل مطذظؽ((:رّ٦ب ّ٧مظػملؼمللػملؼملني ماٌقملعؽملني ماظّٔؼ ّ٤متفملعػملّ٦كم
وسّٕصّ٦ك))  .موؼب مطؾ مغقاػل ماظرب مسـ مصعؾ ماظؾورؾ موأواعره مبػعؾ ماًرل مؼردد :م((ؼمملم
علػملؼملّ٦ن موعقملعؽملّ٦ن)) ،مو(ؼممل معقملعؽملّ٦ن موعلػملؼملّ٦ن)) .موؼعملّ٦ل مأؼسملمملً((:طػملغمل ّ٣مؼممل معقملعؽملّ٦نم
(ٔ) ٍٞهح اُؾظ.ٙ2 – ٙ1 :
(ٕ) ٍٞهح اَُ٘بء :ا٣٥خ ٕ٘ٔ.
(ٖ) ٍٞهح اُؾظ :ا٣٥خ .21
(ٗ) ٍٞهح  :ٌٗٞ٣ا٣٥خ ٕ.2
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وعلػملؼملّ٦ن ،مؼممل مع ّ٤متزملشملؾطملّ٦ن مبمملرطّ٦ا ماًؾّٖ موطػملّ٦ه ،موبمملرطّ٦ا ماٌمملء مواذّٕبّ٦ه ،متطملظملّٕم
خشملمملؼمملط ّ٣موحّ٦بمملؤط ،))ّ٣مواٌؾمملرطهمل متؿ ّ٣مبّٔطّٕ ماد ّ٣مآ مسػملؿمل .ّ٥موأؼسملمملً مؼعملّ٦ل :م((أؼؾملمملم
اٌكؿمملرونماٌلػملؼملّ٦ن،مطّ٦غمملمظشملظملمملء،موظرلحّ٣مأحّٓطّ٣ماآلخّٕمبمملي،ّ٠مودؿزملضملّٓمرغبؿغملّ٣مإظبم
بمملرؼغمل .))ّ٣م إن مػذه ماإلذورات مظذطر مطؾؿي ماإلديم مواٌلؾؿ مؼبماظـصقصماٌؼدديمظؾدؼوغيم
اٌـدائقي متعد مأضدم مإذورة مإظب م ورود ماظؽؾؿي مبؾػظفوا محقٌ مطون مؼظـ مطـرلون مبلن مػذهم
اظؿلؿقي مٕ متلتكب مػذه ماظؿلؿقي مٕ متلتكب مررضبي مإال مؼب مغصقص ماظدؼوغؿ ماظقفقدؼيم
واٌلقققي .مبؾ مان مبعضفؿ مطون مضبصر مورود م ػذه ماظؽؾؿي مأوالً مؼب ماظؼرآن ماظؽرؼؿامإالمانم
ذطرػو مؼب مطؿوب ماٌـدائقي ممبومظفمعـمضدممثوبًاموبؾغؿفماٌـدائقيماظؼدمييمؼؼدممظـومدظقيًم
سؾك مردق معو مأذور مإظقف ماظؼرآن ماظؽرؼؿ معـ مضدم ماظؿلؿقيا مبؼقظف متعوظب :م﴿ػؾبّ٦ؽب مدؽبؼملمبمملطُّ٣ؾبم
اظْؼملؾبلؿبػملكبؼملنيؽب معكب ّ٤مضَؾؿبّ٢ؾب﴾(  )1اموسؾكمػذامصونمعـمآعـمبوظدؼوغيماظ مجوءتمبدسقةماظـ مربؿدم
(ص) مإ و مؼؽقن معلؾؿوً معؾؿقؼوً مبؽؾ ماٌلؾؿ ماظذؼـ مآعـقا مبوٓموبوظردقلماًوصماظذيم
بعٌمشلؿمطؾفبمؼبمزعوغف.مطؿومأنمآؼيم﴿ وؽبعؽبّ٤مؼؽبؾؿبؿؽبِّٞمشَؿملؿبّٕؽبماإلِدؿبالَمِمدكبؼؽملمملًمصَػملَّ٤مؼؾبعملْؾؽبّ٢ؽبمعكبؽملؿبّ٥ؾبموؽبػؾبّ٦ؽبمصكبّ٨م
اآلخكبّٕؽبةكب معكبّ٤ؽب ماظْكؽبمملدكبِّٕؼّ٤ؽب﴾(  )2ا متع مغػس ماٌعـكا مبؾ موتمطده .موجوءت مآخر مآؼوتماظؼرآنم
اظؽرؼؿ مظؿكؿؿؿ موتؿؿ مععـك ماإلديما موظؿؽقن مغصوً مررضبوً مبلن ماظدؼـ ماظذي مأطؿؾف مآم
دؾ قوغفمػقمعومأغزظفمسؾكماظـ مربؿد (ص)امبلغفمارتضكمشلمالءماظذؼـمآعـقاماإلديمماظذيم
ارتضوه مىؿقع ماٌمعـ معـذ مأن مبعض مأول مردقل مظؾـوسا مضول متعوظب مؼب مطؿوبف ماظؽرؼؿ:م
﴿اظْؿملؽبّ٦ؿبمؽبمأَطْؼملؽبػملْوملؾبمظَغملُّ٣ؿبمدكبؼؽملؽبغملُّ٣ؿبموؽبأَتؿبؼملؽبؼملؿبوملؾبمسؽبػملَؿملؿبغملُّ٣ؿبمغكبضملؿبؼملؽبؿكبّ٨موؽبرؽبضكبؿملوملؾبمظَغملُّ٣ؾبماإلِدؿبالَمؽبمدكبؼؽملمملً﴾(  .)3م
م
م
(ٔ) ٍٞهح اُؾظ :ا٣٥خ .21
(ٕ) ٍٞهح آٍ ػٔوإ :ا٣٥خ ٘.1
(ٖ) ٍٞهح أُبئلح :ا٣٥خ ٖ.
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وَ ِٕ الطاِس؟ ٔوَ ِٕ الٍذظ؟
ؼقعقوًمتطولمأبـوءماظطوئػيماٌـدائقيمأغقاعمالمحصرمشلومعـماظشؿوئؿامصؿومعـمعـدائلمٕم
ؼعققبر موؼؼول مظف :م(ر منس)ا مضبدث مػذا مؼب ماظشورع مأو مؼب ماٌدرديا مبدون مادؿــوءم
رغرلاًمطونمأممطؾرلاًاموخوريمؼبمحوظيمحدوثمأيمخيفامأومبدوغفمأحقوغوًمععمإخقتفؿم
ؼبماظقرـمواإلميونمبوٓ.موأحقوغوًمتصدرمػذهماظعؾورةمعـمعـؼػ مورجولمدؼـمؼعؿؿدونمسؾكم
صفؿفؿ ماًوره مظمؼي ماظؽرميي :م﴿ ؼؽبممل مأَؼنبؾملؽبممل ماظَّّٔكبؼّ٤ؽب مآعؽبؽملؾبّ٦اْمإِغمبؼملؽبمملماظْؼملؾبرملؿبِّٕطُّ٦نؽبمغؽبفؽبّٗفبمصَالَمؼؽبعملّْٕؽببؾبّ٦اْم
ؽبلفكبّٓؽب ماظْقؽبّٕؽبامؽب مبؽبضملؿبّٓؽب مسؽبمملعكبؾملِّ٣ؿب مػؽبذملّٔؽبا﴾(  )1ا موػل ماآلؼي ماظ مهرقبم مسؾك ماٌشرط مأنمؼدخؾقام
اظْؼمل ؿب
اٌلفد مايرام مبعد مسوم متلع معـ ماشلفرةا موػق ماظعوم ماظذي مأذن مصقف ماإلعوممسؾلم(سؾقفم
اظليم)مبدلاءةاموعـعمرقافماظؾقًمسرؼوغوًاموعـعمدخقلماٌشرط مؼبماٌلفدمايرام.م م
وحقل مػذه ماآلؼي مجوء مؼب متػلرل ماٌقزان(  :)2م((واظؽملؾملّ٨مسّ٤مدخّ٦لماٌرملّٕطنيماٌلفّٓم
ايّٕاممحبلنملماٌؿظملمملػّ٣ماظضملّٕؼبمؼظملؿملّٓمأعّٕماٌقملعؽملنيممبؽملضملؾملّ٣مسّ٤مدخّ٦لماٌلفّٓمايّٕام،موؼبم
تضملػملؿملػمل ّ٥متضملمملظب معؽمل  ّٝمدخّ٦شل ّ٣ماٌلفّٓ مبغملّ٦غؾمل ّ٣منلمملً ماسؿؾمملر مغّ٦ع مع ّ٤ماظشملؾملمملرة مواظؽملّٖاػهملم
ظػملؼمللفّٓ مايّٕام)) ا موؼقض متػلرل ماظدلػون(  : )3مأن ماٌشرط م(نس) م غفؿ مالمؼغؿلؾقنم
ظؾطفورة .موػذا معو مأطده متػلرل ماظطدلي(  )4مبؼقظف :م ((واخؿػمل ّٟمأػ ّ٢ماظؿفملوؼ ّ٢مؼب معضملؽملّ٧م
(اظؽملفّٗ)موعمملماظلؾنملماظّٔيمعّ٤مأجػملّ٥مزلقبمملػّ٣مبّٔظ،ّ١مصعمل ممللمبضملسملؾمل:ّ٣مزلقبمملػّ٣مبّٔظّ١مِّغؾملّ٣م
صبؽملؾّ٦ن مصال مؼطملؿلػملّ٦ن ،مصعملمملل :مػ ّ٣منّٗ ،موال مؼعملّٕبّ٦ا ماٌلفّٓ مايّٕام مِّن ماىؽملنمل مالم
ؼؽملؾطملّ٨مظّ٥مأنمؼّٓخّ٢ماٌلفّٓ.محّٓثؽملمملمربؼملّٓمبّ٤مسؾّٓماِّسػملّ٧مضمملل،محّٓثؽملممل مربؼملّٓمبّ٤مثّ٦ر،م
س ّ٤معضملؼملّٕ ،مؼب مضّ٦ظ﴿:ّ٥إِغمبؼملؽبممل ماظْؼملؾبرملؿبِّٕطُّ٦نؽب مغؽبفؽبّٗفب﴾ مال ماسػمل ّ٣مضؿمملدة مإال مضمملل(:اظؽملفّٗ)م
(ٔ) ٍٞهح اُزٞثخ.ٕ1 :
(ٕ ) أُ٤يإ ك ٢رلَ٤و اُووإٓٓ ،ؾٔل ؽَ ٖ٤اُطجبٛجبئ ،٢رلَ٤و ٍٞهح اُزٞثخ.
(ٖ ) اُجوٛبٕ ك ٢رلَ٤و اُووإٓ ،اَُ٤ل ٛبّْ اُجؾواٗ ،٢رلَ٤و ٍٞهح اُزٞثخ.
(ٗ) اُج٤بٕ ك ٢رلَ٤و اُووإٓٓ ،ؾٔل ثٖ عو٣و اُط جو ،١رلَ٤و ٍٞهح اُزٞثخ.
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اىؽملمملبهمل)) ا مإضوصي مظؽؾ مذظ ؽ مصؼد مورد مؼب مايدؼٌ ماظشرؼػ مضقظف(صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥موآظّ٥م
ودػمل:)ّ٣م((المأحّ٢ماٌلفّٓميمملئّٚموالمىؽملنملمواظغملمملصّٕماىؽملنمل))(  .)1م
غلؿكؾص معـ مطؾ مذظؽ مأنماظـفسمػقمشرلماٌؿطفرمعـماىـوبياموبذظؽمضدمؼؽقنم
اٌلؾؿ منس مأو مشرل مروػر مسـدعو مؼؾبقدث موضؾؾ مأن مؼغؿلؾامواظـفوديمػـومالمتدلمسؾكم
رػي مذكصقي مبؾ مػل محوظي مسرضقيا ممتـع مدخقلماٌلفدمايراممصؼطامطؿومؼبماظـصام
بقـؿو مبوضل ماٌلوجد مزبؿؾػمؼبمدخقظفمإظقفو.مإنمرصضماٌـدائق مظقرػمبعضماىفؾيم
شلؿ مبو(اظـفس) مبدون محؼا مػق مترعبي مظؼقل ماظـ مضبقك م(سؾقف ماظليم) :م((رأسم
رؾملمملرتّ١مأنمالمتّٕعّ٨مغظمللّ١مبمملظؽملفمملدهمل))(  )2امصفؿمؼدرطقنمعدىمرفورتفؿمطؿومػلمرفورةم
طؾ مأتؾوع ما دؼون ماظلؿووؼي .موؼـؿظرون معـماٌؿـقرؼـماظعؾؿوءمأذؼوئفؿمؼبماإلميونمبوٓمأنم
ؼؽقغقامسقغوًمشلؿمؼبماظؿصديمشلذهماٌؼقظيماظظوٌيامواظ متـؽرػوماظشرائعمواظؼقاغ ماظقضعقيم
وحؼققما غلون.م م
ثؿ مػـوك مذلء مآخر مصوٌ ـدائققن معقحدؼـ مبوٓ مطؿو مدؾػ موأثؾً مؼب مػذاماظؽؿوبام
واظؿقحقد مجزء مأدودلمعـمدؼـفؿ.مطؿومأغفؿمأرقوبمطؿوبموشلؿمغ مدؾؼفمسدةمأغؾقوءم
ؼمعـقنمبفؿمعبقعوًامطؿومؼمعـمبفؿمطؾمأتؾوعماظدؼوغوتماظلؿووؼيامواظؼرآنماظؽرؼؿمٕمؼػصؾم
طؾ مذلء محقل ماظـؾقات موا غؾقوءا مضول متعوظب مؼب مطؿوبف ماظؽرؼؿ :م﴿وؽبظَعملَّٓؿبمأَرؿبدؽبػملْؽملؽبمملمرؾبدؾبالًمعىبّ٤م
ضَؾؿبػملكبَّ١معكبؽملؿبؾملؾبّ٣معمبّ٤مضَزملؽبزملؿبؽملؽبمملمسؽبػملَؿملؿبَّ١موؽبعكبؽملؿبؾملؾبّ٣معمبّ٤مظَّّ٣ؿبمغؽبعملْزملؾبّٙؿبمسؽبػملَؿملؿبَّ١موؽبعؽبمملمطَمملنؽبمظكبّٕؽبدؾبّ٦لٍمأَنؿبمؼؽبفملْتكبّ٨ؽبمبكبـملؼؽبهمللبم
إِظَّمملمبكبكملِذؿبنِماظػملَّّ٥كب﴾(  )3اموضولمؼبمربؽؿمآؼوتف:م﴿إِغمبمملمأَرؿبدؽبػملْؽملؽبمملكَمبكبمملظْقؽبّ٠ىبمبؽبرملكبرلاً موؽبغؽبّٔكبؼّٕاًموؽبإِنمعىبّ٤ؿبمأُعمبهمللبم
إِظَّمملمخػملَمملمصكبؿملؾملؽبمملمغؽبّٔكبؼّٕفب﴾( . )4مواٌلؾؿمعطوظىمبوإلميونمبؽؾماظؽؿىماظ مأغزشلومآموبؽؾماظردؾم
(ٔ) هٝا ٙأث ٞكاٝك ،ػ ٕٞأُؼجٞك.ٕٙ2/ٔ :
(ٕ) أهٞاٍ ٣ؾ ٠٤ثٖ ىًو٣ب.ٕ1 :
(ٖ) ٍٞهح ؿبكو.21 :
(ٗ) ٍٞهح كبٛو.ٕٗ :
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اظذؼـ ماردؾفؿ موإال مصفق ماظضيل ماظؽؾرلموصؼمأعرهمدؾقوغفموتعوظب مبؼقظف:م﴿ؼؽبمملمأَؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبم
آعؽبؽملؾبّ٦اْمآعكبؽملؾبّ٦اْمبكبمملظػملّّ٥كبموؽبرؽبدؾبّ٦ظكبّ٥كبموؽباظْغملكبؿؽبمملبكبماظَّّٔكبيمغؽبّٖمبلؽبمسؽبػملَّ٧مرؽبدؾبّ٦ظكبّ٥كبموؽباظْغملكبؿؽبمملبكبماظَّّٔكبيؽبمأَغّٖؽبلؽبمعكبّ٤مضَؾؿبّ٢ؾبم
وؽبعؽب ّ٤مؼؽبغملْظملُّٕؿب مبكبمملظػملّّ٥كب موؽبعؽبالَئكبغملَؿكبّ٥كب موؽبطُؿؾبؾكبّ٥كب موؽبرؾبدؾبػملكبّ٥كب موؽباظْؿملؽبّ٦ؿبمِ ماآلخكبِّٕ مصَعملَّٓؿب مضؽبّ٢مب مضؽبالَالً مبؽبضملكبؿملّٓاً﴾(  .)1مإنم
اٌلؾؿمذوماإلميونمايؼقؼلمالمؼػرقمب مطؿىمآمتعوظب م والمب مردؾفاموبوظؿوظلمالمؼؾبقؼّرم
أتؾوع ماظردوالتما خرىامبؾمضبذلعفؿمطؿمعـ مبوٓامضولمتعوظب مؼبمربؽؿمآؼوتفمؼصػم
اإلميونمايؼقؼلمظؾؿلؾؿ:م﴿آعؽبّ٤ؽبماظّٕمبدؾبّ٦لؾبمبكبؼملؽبمملمأُغِّٖلؽبمإِظَؿملؿبّ٥كبمعكبّ٤مرمببىبّ٥كبموؽباظْؼملؾبقملؿبعكبؽملؾبّ٦نؽبمطُّ٢وبمآعؽبّ٤ؽبمبكبمملظػملّّ٥كبم
وؽبعؽبّ٩ئكبغملَؿكبّ٥كبموؽبطُؿؾبؾكبّ٥كبموؽب رؾبدؾبػملكبّ٥كبمالَمغؾبظملَّٕىبقؾبمبؽبؿملؿبّ٤ؽبمأَحؽبّٓلبمعىبّ٤مرنبدؾبػملكبّ٥كبموؽبضَمملظُّ٦اْمدؽبؼملكبضملؿبؽملؽبمملموؽبأَرَضملؿبؽملؽبمملمشُظملّْٕؽباغؽبَّ١مرؽببمبؽملؽبمملم
وؽبإِظَؿملؿبَّ١ماظْؼملؽبزملكبرلؾبم﴾(  .)2م
 وٕادّ ٛاالضطّاد باالٌفتاح:إنماظطوئػيماظدؼـقيماٌـدائقيمعـمجوغؾفومؼذلتىمسؾقفومعؼوبؾماالضطفودمايوظلماظذيم
تؿعرض مظفا مأن متؽق ن مأطـر ماغػؿوحوًا مصؽؾ مأو مععظؿ معو متعوغقف مبلؾى مجفؾ ماآلخرؼـم
حبؼقؼيماٌـدائقياموؼؾدومأنماظطوئػيمتدركمػذاممتوعوًامصؼدممتؽـقامعـموووزمعومطونمرجولم
دؼـفؿمضبررقنمسؾقفمظعفقدمرقؼؾيامعـمتؽؿؿفؿمسؾكماظؽؿىماظدؼـقيميررفؿمسؾقفومعـم
اظؿقرؼػاموضوعًمربووالتمجودةمظذلعبيمػذهماظ ؽؿىماظدؼـقيمبشؽؾمعؾوذرمعـماٌـدائقيم
إظب م اظعربقيامصؿؿًمترعبيماظؽؿوبماٌؼدسم(طـزامربقبو)مواظؾؼقيمتلتلمتؾوسوًامظؽـفومهؿوجم
إظب م وضًموجفدمودسؿمعوظلمطؾرل.موظؽـمإذاماطؿؿؾماٌشروعموترعبًمطؾماظؽؿىماٌـدائقيم
اظؾوظغ مسددػو م 26مطؿوبوًا مظقرؾًماظطوئػيمإظب مأسؾكمحدمعـماظشػوصقياموأخردًمعبقعم
ا ظلـ ماظ متؿفؿفو مبوظقثـقي موسؾودة ماظؽقاطى مواظـفقما مأو مبلغفؿ مخؾقط معـ مأدؼونم
ايضوراتماظؼدميي .م
م
(ٔ) ٍٞهح اَُ٘بء.ٖٔٙ :
(ٕ) ٍٞهح اُجووح.ٕ1٘ :
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ابتّاه وبازك امسْ(لمش٘ العظٗي)
إظبمخمملظّ٠ماظلؼملّ٦ات مواِّرض م
ربكبقبمدؾقمملغ ّ١م
بفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿمل،ّ٣معضملصملّّ٣ماظؽملّ٦رماظلؼملمملوي م
اعؽملقين مؼممل مرب ماظزملقهمل مواظؽملّٖاػهمل ،مواشظملّٕ مظ ّ٨مخشملمملؼمملي ،مأغممل م(اٌػملّ٦اذهمل مأو ماالدّ٣م
اظّٓغ )ّ٨موتعملؾ ّ٢مدسمملئ ّ٨موتلؾؿملقمملت ّ٨مؼممل مارح ّ٣ماظّٕاغبني ،مأغومل ماًمملظ ّ٠ماظّٔي معّٓمب مبزملّٕيم
آلبمملئ ،ّ٨موردّْ مصغملّٕي موسعملؿملّٓت ّ٨مظػملقؿملمملة ماِّزظؿملهمل .مادؿلؼملق ّ١مؼممل مخمملظ ّ٠مايؿملمملة مأال متؾضملّٓم
دمملئالً مصعملرلاً مسؽمل .ّ١مبغمل ّ٢متّ٦اض ّٝمادؿلؼملق ّ١مومبضملّٖل مس ّ٤موجّ٦د ماظلؾضملهمل مؼممل مخمملظّ٠م
اظلؼملّ٦ات ،ماًمملظ ّ٠ماظّٔي متعملؾقب ّ٢مارومملئ ّ٨موصالت ّ٨موتلؾؿملقمملت ،ّ٨مأنمأضّ٦ل:مظؿغملّ٤مسّٓاظيتم
ع ّ٤مسّٓاظؿ ،ّ١مارزضين معغملمملغمملً مؼب معػملغملّ٦ت ،ّ١موأض ّ٣مظ ّ٨مدغملؽملمملً مؼب مسمملٌ ّ١موال مهؼملػملين مسنملءم
أخشملمملئ ّ٨ماظيت مأثعملػملومل مطمملػػمل ّ٨مبؾملّٔا ماظضملمملٕ .مارسين مط ّ٨مأتدلأ مأعمملع ،ّ١مط ّ٨مأهؼمل ّ٢ماظصملػملّ٣م
ِّجػمل ،ّ١مأغومل مأغؾملؿملومل مسؽملمملئ ّ٨مِّغ ّ٨مسؾّٓك موشّٕد ّ١مواالب ّ٤ماظّٔي مسمملش مِّجػمل .ّ١مأغممل ماظّٔيم
تغملػملؼملومل مبعملػمليب ،موسصملؼملومل مسعملؿملّٓت ،ّ٨موحؽملؿملومل مضمملعيت موزؾملّٕي مأعمملم مسّٓاظؿ .ّ١مأغومل مايمملطّ٣م
اشلمملدي ماظّٔي مع ّ٤مصّ٦ق ماظسملؿملمملء مضمملدم .مأغومل ماظؽملّ٦ر ماظين ماظّٔي مؼضملػمل ّ٦مط ّ٢ماِّغّ٦ار .مؼممل مخمملظّ٠م
اظّٕاؼمملتماٌؿعملؽملهمل،موؼمملمخمملظّ٠ماظؽملصملّ٣ماًظملؿملهمل،موربمعبؿملّٝمردمملالتماي،ّ٠موربماظؿلؾؿملّّ،م
أضّٕقب مظؽملممل مدسممل ء ماِّثّٕؼني،موتعملؾقبّ٢متلؾؿملقمملتماٌالئغملهمل،موأدؽملّٓمصغملّٕي،مواعؽملّّماظعملّ٦ةمواظضملّٖمم
ظ ّ٨موظغمل ّ٢مربيب مازل .ّ١مضضملين مهومل مأغصملمملرك ،موأحؾؾين مبعملػملؾ ،ّ١موارسين مبعملّ٦ت،ّ١م
وأظؾلينمعّ٤مبؾملمملئ،ّ١مواطلينمعّ٤مغّ٦رك،موالمهّٕعينمعّ٤مضّٕب.ّ١مأبضملّٓمسينماٌزملمملئنمل،م
واًّ٦ف ،مواظطملـؿملمملن .مأغعملّٔغ ّ٨مع ّ٤مدشملّ٦ر ماظغملّ٦اطنمل ماظلؾضملهمل ،مواِّبّٕاج ماالثين مسرملّٕ.م
أبضملّٓغّ٨مسّ٤مضؾسملهملماظرملّٕمحّٕرغّ٨معّ٤مضؿملّ٦دمحؾمملئّ٢ماٌّ٦ت.مالمهّٕعينمعّ٤مضّٕب.ّ١مدػملقينم
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ضّٓ ماظرملّٕ ،موأدّ٦ار ماظطملسملنمل ،مودػمل ّٛماي ّ٠مسػملّ٧مرضمملبمعظمللّٓيمػّٔاماظضملمملٕ،مواطؾّّماظرملّٕ،م
وأبضملّٓ مسين ماظضملّ٦ز مواظظملعملّٕ ،مواي ّٜماظلؿمللمل ،موشظملّ٦ة ماًمملدّٕؼ ،ّ٤مودمملسهمل ماظطملسملنمل ،موأؼمملمم
اظلّ٦ء،مواٌزملمملئنملماظيتم هّٓثمؼبمطّ٢موضومل.ماعؽملقينمايؿملمملةماِّزظؿملهمل،موادعملينمعمملءمايؿملمملةم
اٌؽملضملّ٘ ،موأسؼملّٕ مظ ّ٨معلؿّ٦دع ماظزملّٓضهمل ،موأعؽملقين ماي ّٜماظلضملؿملّٓ ،مواجضملػملين مع ّٝمأخّ٦اغّ٨م
اظؽملمملصّ٦رائؿملنيمطّ٨مؼغملّ٦غّ٦امبعملّٕب،ّ٨موطّ٨مؼطملّٕدّ٦امظّ٨مشّٕدمملًمػمملدئمملً،موعضملّ٨مزوجيتموأبؽملمملئّ٨م
وتالعؿملّٔي ،مواجضمل ّ٢مذؿملكّ٦خيت معؾمملرطهملً مدون مأن مابؿضملّٓ مس ّ٤مغصملّٕ مأبؽملمملئ ّ٨مودؾملّٕمرالب.ّ٨م
بؾملّٔا ماظّٓسمملء مواظزملالة مارو ّ٨مشظملّٕان ماًشملمملؼممل مظ ّ٨موِّب ّ٨موِّع ّ٨موٌضملػملؼمل ّ٨موظّٖوجيتم
وِّبؽملمملئّ٨موتالعؿملّٔيموظغملّ٢ماِّغظملّٗماظيتمغؾملسملوملمبفملد ّ٣مايّ٨ماظضملصملؿملّ٣موِّجػمل،ّ٥موادؿعملّٕمادّ٣م
عؽملّٓاد مػؿمل ّ٨مداخ ّ٢مضػملّ٦بؾملممل ماظزملمملدضهمل مواٌظملضملؼملهمل مبمملإلميمملن .مغضمل ّ٣مظػملق ّ٨ماظضملصملؿمل ،ّ٣موحعملمملً مظػملقّ٨م
اظضملصملؿمل ،ّ٣مواي ّ٨ماظضملصملؿمل ّ٣مؼّٖط ّ٨مط ّ٢مربيب مازل،ّ٥موالمصبمملصؿملؾمل،ّ٣موصبؼملضملؾملّ٣مهوملمربمملطم
ايؿملمملة ماٌعملّٓس .مايؿملمملة متضملّٕصؽملممل ،موايؿملمملة متـعملظملؽملممل ،موايؿملمملة مظػملّٕجمملل ماظّٔؼ ّ٤مؼّٕذّٓوغؽملممل.م
وايّ٨مسصملؿملّ٣مؼبمععملمملع،ّ٥موؼّٖطّ٨مطّ٢ماظزملمملدضنيماظزملممليني .م

م
م
م
م
م
م
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املبحث اخلامس
الصابئة يف فتاوى املسلمني
مٕمؼفؿؾماظػؼفماإلديعلمرو ئػيماظصوبؽيماٌـدائققنماإذمعوعـمصؼقفمإالموتـوولمحؽؿم
ػذه ماظطوئػي ماٌمعـيموطقػقيماظؿعوعؾمععفوماظؽقغفوممتـؾمذرضبيمعفؿيمؼبمإرورماظؿعوؼشم
اظلؾؿلمب ماجملؿؿعوتماموطقغفومذرضبيمعرتؾطيمبدؼـمزلوويمعمعـيمبلحدمأغؾقوءمآم
وردؾفا موؼمعـقن مبوٓ مواآلخرة مواظؼقوعي مواىزاءا موؼلؿـقن مبلـي مغؾقفؿ ماضبقك مبـم
زطرؼو(ع) اموؼؿؾقنمعومأغزلمإظقفؿمعـمطؿوبموحؽؿيم(ماظؽـزامربوماظعظقؿم)م م
وؼطؾؼقنمعومصقفمعـمسؾوداتموععوعيتموأحؽوممودؼوتم .م

اإلعمملعؿملهملماإلثينمسرملّٕؼهمل م
آؼهملمآماظضملصملؼملّ٧ماظلؿملّٓماًّ٦ئّ٨م(رض)م:

م م

مؼشرل مإظب مأغفؿ معـمأػؾ ماظؽؿوبمامومذكمسـدعومادؿدلمبؼقظفمتعوظب م:م(إن ماظّٔؼّ٤م
اعؽملّ٦ا مو ماظّٔؼّ٤مػمملدواموماظؽملزملمملرىموماظزملمملبؽنيمعّ٤مآعّ٤مبمملٓموماظؿملّ٦مماآلخّٕمومسؼملّ٢مصممليمملًم
صػملؾملّ٣مأجّٕػ ّ٣مسؽملّٓمربؾملّ٣مومالمخّ٦فمسػملؿملؾملّ٣مومالمػّ٣مضبّٖغّ٦ن)مامحقٌمؼرىمإغفومدؼوغيم
علؿؼؾيا مبوسؿؾور مأن م ػذه ماآلؼي مجعؾؿفؿ مؼب مسداد ماظدؼوغوت ماٌعروصي مو مظذا مجعؾ ماظلقدم
اًقئلمأػؾماظؽؿوبمأربعيمرقائػ :ماظقفقداماظـصورىااجملقساماظصوبؽي .م

مآؼهملمآماظضملصملؼملّ٧ماظلؿملّٓمسػملّ٨ماظلؿمللؿمملغ :ّ٨مضول ماظلقد مسؾل ماظلقلؿوغل مؼب مصدلاؼر م 2006مأجوبي مسؾك ماظلمال ماظؿوظل م :مؼعؿدلم
اظصوبؽيماٌـدائققنمعـمدؽـيماظعراقما وائؾ ماٌقحدؼـمبوٓمامومشلؿمطؿوبفؿماٌؼدسم(اظؽـزام
ربو) مو مشلؿ مسيضوتمعؿؿقزةمععمطوصيماٌلؾؿ مومخوريمعـماظشقعيمامعومػقمرأيماإلعومم
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سؾلماظلقلؿوغلمبوظدؼـماٌـدائلمواٌـدائق موؼعؿدلونمعـمأػؾ ماظؽؿوبمأم معـمأػؾماظذعيم
حلىمغظرطؿم؟ .م
وضدم أجوبمآؼيمآماظعظؿكماظلقدمسؾلمماظلقلؿوغلمبنجوبيمهؿؾمخؿؿوًمعـم(ىـيم
ادؿػؿوء معؽؿى مزلوحؿف مو متؼقل(بلؼمل ّ٥متضملمملظب ،مضّٓ مؼعملمملل مبفملغؾمل ّ٣م رمملئظملهمل معـ ّ٢ماظؽملزملمملرىم
صؿملػملقعملؾملّ٣محغملؼملؾمل،ّ٣موعّٝماظرملّ١مصالمحغملّ٣مبؽملفمملدهملمعالضؿملؾمل .)ّ٣م

 آؼهملمآماظضملصملؼملّ٧ماظلؿملّٓمسػملّ٨ماًمملعؽملؽ :ّ٨مذػىماظلقدماًوعـؽلم(حػظفمآ):مإظبم(أغفؿمدؼوغيمعلؿؼؾيمامومإظبمأغفؿمعـمأػؾم
اظؽؿوب ما مبـوءـبمسؾكمأن مأػؾ ماظؽؿوبمعػفقممسوم امالمطبؿصمبوظقفقدموماظـصورىمامبؾم
ؼشؿؿؾمطؾمعـمظفمطؿوبمزلووي) .م

مآؼهملمآماظضملصملؼملّ٧ماظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕيم(ره) :مذػنملم:اظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕيمإظبماظعملّ٦ل :م
بلن ماٌـدائق مؼعؿؼدون مبـؾقة مضبقكابؾ مػق مسـدػؿ معـ مأسظؿ ماٌمعـ مواظؽفـيم
اٌـدائقيماظذيمطون مؼشػلمأرواحماظـوسموأجلودػؿاموػقماظذيمشققبرمبعضمعرادقؿماٌـدائقيام
وعـ معبؾي مذظؽ مأغف مجعؾ ماظصؾقات ماًؿس مثيث مرؾقات م.مواٌـدائقي مؼعؿؼدون مبورتدادم
اٌلق م.موتلؿقامعـدائقيمظعرصوغفؿمامواظصوبؽيماٌغؿلؾيمالرمتودفؿمؼبماٌوءمواشؿلوشلؿمصقفم.م
وػمالء مػؿ ماظصوبؽقن ماٌذطقرون مؼب ماظؼرآن .موعؾكص مسؼوئدػؿ مأغفؿ مؼعؿؼدون مبوٓ ماظقاحدم
ا زظل ما بديماظذيمال مغفوؼيمظفاموؼؽقنمعـزػو مسـ ماٌودةمواظطؾقعيماموأغفمؼقجدمظفمبعددم
أؼوم ماظلـي مضقىمروحوغقيمؼؽقغقنمجـقدهمؼب مخؾؼفموأسقاغفموظؽؾ معـفؿمعـطؼيمخوري مبفم.م
وؼقجدمؼبمدؼـفؿمعظوػرماظــقؼيامحؿك مأنموجقدما غلونمعرطىمعـماظروحماظذيمؼؽقنمعـم
سوٕماظـقر مواىلؿ ماظذيمؼؽقنمعـمسوٕ ماظظؾؿي.موأر ماظؽؿىمسـدػؿ":مگ٘يا"موضبلؾقغفم
رقػ مآدم .موأدوس مدؼـفؿ مسؾك ماظغلؾ مواظغلؾ موطبػقن معرادقؿفؿ ماظدؼـقي مسـ مأس م
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اظـوس .موشلؿ مثيثي مأغقاع معـ ماظغلؾ .مواظغلؾ ماظؽوعؾ مؼؼع مؼب ماظققم ما حد موبعد ماظقالدةم
وسـد ماالزدواج مواٌرض ماظلػر مؼب محضقر ماظؽوػـ .ماظصقم مسـدػؿ محرام مطؿو مؼب معذػىم
زردذً.مواظصية مسـدػؿ مرائفي مؼب مطؾ مؼقم مثيثمعراتمؼب مثيثيمأوضوتم.موعـ مأغؾقوئفؿم
ػرعس مايؽقؿ م .ماظؿقراة مسـدػؿ مطؿوب مضيلا موػؿ مال مؼعؾدون ما جرام ماظلؿووؼي موظؽـفؿم
ؼعدوغفومعـمسوٕماظـقر م.موضبرممسـدػؿ مضؿؾماظـػقسموذربماًؿرمواظقؿ ماظؽوذبيموا طؾم
واظشرب مؼب محول ماىـوبي مضؾؾماظغلؾا موضطعماظطرؼؼمواظلرضيمواظعؿؾمؼب ما سقود موال مدقؿوم
ؼب ماظققم ما حد مواظغقؾي مواظزغو مواالخؿؿون موعطؾ ماظدؼـ موأطؾ ميقم مايققاغوت ماظ مشلوم
ذغىماماظؿزوج مبـلوءما جوغى موظؾسماظـقبما دقد موذفودةماظزورموأطؾ ماظربومواًقوغيمؼبم
ا عوغيمواظؾقاط مواظؼؿور.

( )1

م

ذػى ماظلقدماًوعـؽلموماظشقخماٌـؿظريمإظب م(اغّ٥معّٝمبعملمملءماظرملّ١مؼبمحمملشلّ٣م.مصمملالم
حّ٦طمإضّٕارػ ّ٣مسػملّ٧مدؼؽملؾملّ٣موماخّٔماىّٖؼهملمعؽملؾملّ٣محظملصملمملًمظػملّٓعمملء)م .م

مآؼهملمآماظضملصملؼملّ٧ماظلؿملّٓمطمملزّ٣مايمملئّٕي :ماردؾ ماحد ماٌقرـ مدمالً مإظب معؽؿى ماظلقد ماؼي مآ ماظعظؿك مطوزؿ مايوئري مػذام
غصف:مإظب معؽؿىمزلوحيماٌرجعماظدؼ مآؼيمآماظعظؿك ماظلقدمطوزؿمايلق مايوئريم
(داممزؾف) ماظليممسؾقؽؿمومرغبيمآمومبرطوتفمأعو م بعدم..مػؾممزلوحيماظلقدمايوئريم
(دام مزؾف) مؼؼقل مبطفورة معبقع مرقائػ ماظصوبؽي مأو مإن مبعض مرقائػفؿ مؼشرطقن مبوٓ موم
ؼعؾدونماظؽقاطىمواشلقوطؾ مم.............مأصؿقغوموصؼؽؿمآم ...م
م وطمملنمجّ٦ابماظلؿملّٓمطمملزّ٣مايمملئّٕيمعمملمغزمل :ّ٥مبلّ٣مآماظّٕغبّ٤ماظّٕحؿمل ّ٣م
اظلالممسػملؿملغملّ٣مومرغبهملمآمومبّٕطمملتّ٥مومبضملّٓم :م
(ٔ) كهاٍبد كٝ ٢ال٣خ اُلوٗٓ٘/ ٖ : ٚ٤
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اظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملّ٦نمرمملػّٕونم11صظملّٕم1421ػذمل م

 فتأ ٝسٕه صاب ٛ٠األِٕاش بإٖساُ:طؿمل ّٟممتـقب ّ٢مإٌّج ّٝماظرملقب ؿملضمل ّ٨ماإلؼّٕاغ ّ٨ماِّوقبل ماظؿملّ٦م ماظزملمملبؽهمل مؼب مععملمملل مضؼمل ّ٤مدػمللػملهملم
اظؾقّ٦ثم"صعملّ٥مايغمل ّ٣ماإلدالع"ّ٨؟ م
ؼّٕى م"آؼهمل ماظػملّ ّ٥ماظضملصملؼمل ّ٧ماظلؿملّٓ مسػمل ّ٨مايلؿملين ماًمملعؽين مأن"اظؽملصملمملم ماإلدالع ّ٨مأوظبم
اِّضػملؿملقبمملت ماظّٓقبؼؽملؿملقبهمل مسؽملمملؼهمل مصمملئعملهمل…"  ،موؼّ٦اص ّ٢مصؿملعملّ٦ل مإن م"اظعملّ٦ل مجبّٕؼمملن مأحغملمملم مأػّ٢م
اظّٔعقبهملمأومسّٓممجّٕؼمملغؾملمملمسػملؿملؾملّ٣مضبؿمملجمإظب مزؼمملدةمصقّٙمؼبماِّدظّهملموايغملّ٣موأؼسملمملمإظبمحبىملم
وتؿؾقب ّٝمجمملدقبؼ ّ٤مؼب معضملّٕصهمل ماٌّ٦ضّ٦ع ،مإذ مسؾبؼملّٓة ماإلذغملممللمؼبمحغملؼملؾملّ٣مغمملذلملمعّ٤مسّٓمماٌضملّٕصهملم
حبمملشل ّ٣موحعملؿملعملهمل مدؼؽملؾملّ٣مواكبسؿعملمملدػ،"ّ٣وؼرملرلمإظب مضّ٦لماِّوزاسّ٨مصؿملؾملّ٣م:م"صفملعقبمملماظزملمملبؽّ٦نم
صؼملؽملظملّٕدونممبّٔاػؾؾملّ٣مممّ٤مسّٓدغممله… موؼضملؿعملّٓونمؼبماظظملػملّ١موعمملمصؿملّ٥مايؿملمملةمواظؽملشملّ٠مواظػملّّ٥م
آٌّبقبّٕ مٌممل مؼب مػّٔا ماظضملمملٕ مواظّٓقبال مسػملؿمل …ّ٥موػقملالء مبمملظعملؿملمملس مإظب معرملّٕط ّ٨ماظضملّٕب موسؾقبمملدم
اِّوثمملن مأضّٕب مع ّ٤ماجملّ٦س مِّغقبؾمل ّ٣موجقبؾملّ٦ا مسؾمملدتؾمل ّ٣مإظب مشرل ماظػملّ ّ٥مدؾقمملغ."ّ٥مطؼملمملمؼرملرلم
آؼهمل ماظػملّ ّ٥ماًمملعؿملين مإظب ماكبخؿالف ماظظملعملؾملمملء مؼب مأعّٕػ ّ٣موخمملصقبهمل مضّ٦ل مأبّ٨مدضملؿملّٓماالصشملكّٕيم
برملفملغؾمل :ّ٣م"ال متقملخّٔ معؽملؾمل ّ٣مجّٖؼهمل موال مؼؾبعملَّٕنبون مسػمل ّ٧مدؼؽملؾمل "ّ٣موإصّٓار مػّٔا ماظظملعملؿمل ّ٥مصؿّ٦ىم
بعملؿػملؾمل ّ٣مؼب محغمل ّ٣ماًػملؿملظملهمل ماظضملؾقبمملد ّ٨مخالل ماظعملّٕن ماظّٕقباب ّٝمظػملؾملفّٕة ،موػ ّ٦مؼب مػّٔا مزبمملظّٟم
ىؼملؾملّ٦رماظظملعملؾملمملءماظّٔؼّ٤مضمملظّ٦امبفملخّٔماىّٖؼهملمعؽملؾمل.ّ٣موعّ٤مػؽملمملمؼلؿّٓلقبمإٌّجّٝماظرملقبؿملضملّ٨مسػملّ٧م
أنقب ماظزملمملبؽهمل مع ّ٤مأػ ّ٢ماظغملؿمملب مأو مأنقب مشل ّ٣مذؾؾملهمل مطؿمملب موظؿمللّ٦ا مع ّ٤ماظغملظملمملر موال مصبّ٦ز مأنم
غشملؾّ٠مسػملؿملؾملّ٣ماآلؼمملتماظعملمملئػملهمل صَمملضْؿؾبػملُّ٦اماظْؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽبمحؽبؿملؿبىملؾبموؽبجؽبّٓؿبتؾبؼملؾبّ٦ػؾبّ٣ؿب (اظؿقبيام)5موصَكملِذؽبامظَعملكبؿملؿؾبّ٣ؾبم
اظَّّٔكبؼّ٤ؽب مطَظملَّٕؾبوا مصَسملؽبّٕؿببؽب ماظّٕىبضَمملبكب(ربؼملقبّٓ ،م ،)4موضَمملتكبػملُّ٦ا ماظَّّٔكبؼّ٤ؽب مالَ مؼؾبقملؿبعكبؽملؾبّ٦نؽب مبكبمملظػملَّّ٥كب موؽبالَ مبكبمملظْؿملؽبّ٦ؿبمِم
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اآلخكبِّٕموؽبالَمؼؾبقؽبّٕىبعؾبّ٦نؽبمعؽبمملمحؽبّٕمبمؽبماظػملَّّ٥ؾبموؽبرؽبدؾبّ٦ظُّ٥ؾبموؽبالَمؼؽبّٓكبؼؽملؾبّ٦نؽبمدكبؼّ٤ؽبماظْقؽبّ٠ىبمعكبّ٤ؽبماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمأُوتؾبّ٦اماظْغملكبؿؽبمملبؽبم
حؽبؿمبّ٧مؼؾبضملؿبشملُّ٦اما ْظفكبّٖؿبؼؽبهملَمسؽبّ٤ؿبمؼؽبّٓلبموؽبػؾبّ٣ؿبمصؽبمملشكبّٕؾبونؽب (اظؿقبقبيام.)29
وؼؼدقبم ماٌرجع مآراء ماظطدلدل مؼب متػلرله موضقظف ماظذي مؼؿقبفف مإظب مسدم مضؾقل ماىزؼيم
عـفؿا معشرلا مؼب مذات ماظقضً مإظب م حؽؿ مابـماىـقدمبدخقلماظصوبؽيمؼبم"عـمؼمخذمعـفؿم
اىزؼي"  .موؼيحظ مشقوب ماإلعبوع مؼب ماٌللظي مضوئي :م" إنقب ماٌّ٦ضّ٦ع مؼب مػّٔه ماٌلفملظهمل مممّممل مالم
ؼؾبؽملعملّّ مع ّ٤مضؾ ّ٢مصعملؾملمملئؽملممل ،مال مبمملظظملق ّٙماًمملرج ،ّ٨مب ّ٢مبمملظؿقبؿؾقب ّٝمؼب مأحّ٦ال معؽملؿقػمل ّ٨مػّٔهم
اظؽملقػملهمل مواكبدؿؼملمملع مسعملمملئّٓػ ّ٣معؽملؾمل ّ٣مأو مصؾملؼملؾملممل مع ّ٤مطؿؾؾمل ّ٣موأدظملمملرػ ّ٣م… محؿقب ّ٧مضبزمل ّ٢معمملم
ميغملّ٤ماظّٕطّ٦نمإظؿملّ٥مؼبمعضملّٕصهملمػّٔهماظظملّٕضهمل" .مثّ٣قبمؼسملؿملّٟمغمملضالمرواؼهملماظّ٦ادشمل:ّ٨م"واظرملؾؾملهملم
تعملّ٦ممؼبمععملمملممايعملؿملعملهملمؼبمعمملمبؾبينمسػملّ٧ماالسؿؾمملط،مصقّٕعوملمدعمملؤػّ٣مظػملرملقبؾؾملهمل،مخبالفمعّ٤م
المطؿمملبمظّ٥موالمذؾؾملهملمطؿمملب" .م
واكبدؿدالظف مبلنقب مظؾصوبؽي مذؾفي مطؿوب مادؿدالل محبؽؿماجملقسام نقبمضقظفم"عّ٤مشلّ٣م
ذؾؾملهمل مطؿمملب" م ؼرملؼمل ّ٢ماجملّ٦س موشرلػ ّ٣مع ّ٤ماظظملّٕق ماظيت مؼغملّ٦ن مصؿملؾملممل معـ ّ٢معممل مطمملن مؼبم
اجملّ٦س مع ّ٤ماظرملؾؾملهمل .موعّ٤مػؽملممل،مطبػملّٙمإظب مرأيمعظملمملده:م"إنقبمحغملّ٣ماىّٖؼهملمؼرملؼملّ٢مػّٔام
اظظملّٕد ماٌرملغملّ٦ك مطّ٦غ ّ٥مطؿمملبؿملممل ممبظملؾملّ٦م ماِّوظّ٦ؼقبهمل… موذظ ّ١مبكملسؿؾمملر ماكبذؿؼملمملل مطؿؾؾمل ّ٣مسػملّ٧م
سعملمملئّٓ مال متؾبضملّٓ مإالّ مع ّ٤ماِّدؼمملن مايعملؿملعملؿملقبهمل ماإلشلؿملقبهمل مطضملعملؿملّٓة ماظؿّ٦حؿملّٓ مواٌضملمملد موتلؼملؿملهمل ماظػملّّ٥م
وغلؾهملمطّ٢قبمذّ٨ءمإظب مإرادت "ّ٥م(غرملرلمؼبمػّٔاماظزملّٓدمإظب مأنمعّ٤مأػّ٣مطؿؾؾملّ٣مطؿمملبماظغملؽملّٖاربقبمملم
أي م"اظغملؽملّٖ ماظضملصملؿمل .) "ّ٣معممل مغالحصمل ّ٥مإذا مػؽملممل مػ ّ٦مأنقب مإٌّج ّٝماظرملؿملضمل ّ٨مضمملم مبؾقىمل محّ٦لم
اظزملمملبؽهمل ،مضؾ ّ٢ماإلصؿمملء مؼب مأعّٕػ ،ّ٣مإضمملصهمل مإظب ماػؿؼملمملع ّ٥مبمملغؿصملمملم ماظشملمملئظملهمل ماظّٓقباخػمل ّ٨مسدلم
درادهملمسعملمملئّٓػمملمورعملّ٦دؾملمملمعّ٤مخاللماٌزملمملدرماإلدالعؿملقبهملمعّ٤مطؿنملمتظمللرلموصعملّ٥موأؼسملمملمعّ٤م
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خالل ماظضملّ٦دة مإظب ماظشملمملئظملهمل مو مغزملّ٦صؾملممل .موػ ّ٦معممل مؼضملين مأخّٔ مإٌّج ّٝماظرملؿملضمل ّ٨ماإلؼّٕاغّ٨م
إغلمملغؿملقبهملماظشملمملئظملهملمبضملنيماالسؿؾمملر .م

مآؼهملمآمربؼملّٓمحلنيمصسملّ٢مآ :موؼعد ماظلقد مربؿد محل مصضؾ مآا معـ ماٌػؽرؼـ مواظؽؿوب ماٌفؿؿ ا مؼؼقل :مأنم
اظصوبؽي مصرضؿون :ماٌـدؼو مأو مغصورى مؼقحـو ماٌعؿدان موروبؽي محران ماظقثـق ا موؼذػىم
علؿػقداًمعـمحبقثمأخرىامسؾكما رج معـمحبٌم"اظصوبؽيماٌـدائققن"مظؾقديمدراوورام
إظبمأنم"اظصوبؽيماظذؼـمذطرػؿماظؼرآنمإظبم جوغىماظقفقدمواظـصورىمعـمأػؾماظؽؿوبمؼعدونم
عـماٌـدؼواموالمذؽمؼبمأنمادؿماظصوبؽيمعشؿؼمعـما رؾماظعدليم(صمبمأ)مأيمشطسام
ثؿمدؼطماظغ اموػقمؼدلمبيمرؼىمسؾكماٌعؿداغق .
وظعؾ مآؼي مآ مصضؾ مآ مؼـػرد معـ م ب مسؾؿوءماظدؼـمواٌػلرؼـمبؿقػظفمسؾكمضؾقلم
غلخ ماآلؼوت ماظ مورد مصقفو مادؿماظصوبؽيمبوآلؼي ":وعؽبـؿبمؼؾؿغمشرلماإلديممدؼـوًمصؾـمؼؼؾؾم
عـف موػق مؼب ماآلخرة معـ ماًودرؼـامإذمضول ":غؿقػظمسؾكمػذاماىقابام نمعدظقلمػذهم
اآلؼي مال مؼؿـوصك معع معدظقل متؾؽا محؿك مغػرض مغلخ ماظـوغقي مظألوظب ا م ن ماظظوػر مإرادةم
اإلديمممبعـوهماٌصطؾ امطؿومؼؾقحمذظؽمعـمردرػواموػقماالظؿؼوءمسؾكمضوسدةماإلميونمبوٓم
واظققمماآلخرمواظعؿؾماظصوحل.موػذامعومتؼرهما دؼونماٌشورمإظقفومؼبماآلؼي  .م

ماظرملؿملّْمربؼملّٓمجّ٦ادمعطملؽملؿملّ٥م :موؼؼذلبماظشقخمربؿدمجقادمعغـقيمعـماظصقابمسـدعومضولمؼبماظصوبؽ ":ضقممؼؼرونم
بوٓموبوٌعودموبؾعضما غؾقوءاموظؽـفؿمؼفؿدونمبؿلثرلماظـفقممؼبماًرلمواظشرامواظصقيم
واٌرضا موعـفؿ مروئػي مؼب ماظعراق ماآلن .موسؾك مخيف معؽبـؿب ماذؿؼمتلؿقيماظصوبؽيمعـمرؾلم
اظعدلاغقي مأي مشطس موتقضلا موجد معغـقي مأن ماظؿلؿقي معشؿؼي معـ"رؾلت ماظـفقم مأيم
رؾعً"اموؼ عدػؿمبلضدمما دؼونمؼبماظؿورؼخ.موؼؾدومظلمأنمعغـقيمارؾعمسؾكمدؾلؾيماٌؼوالتم
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اظ محدلػو ما ب مأغلؿوس معوري ماظؽرعؾلمؼبمذبؾيم"اٌشرق" مؼبماظعومم 1900م –1901ام
وذػىمصقفومإظبماذؿؼوقمتلؿقؿفؿمعـماظضقء .
غفمغظرمؼبمواضعمػذاماظدؼـامالمصقؿومطُؿىموضقؾامغػكمخوعـؽلمأنمؼؽقنماظصوبؽيم
دؼوغيمعؿػرسيمعـما دؼونما خرىمبؾمغظرمإظقفومطدؼوغيمعلؿؼؾي.مضول:م"اظزملمملبؽهملمؼضملّٓقبونم
ع ّ٤مذضملنمل مبضمل ّٚماِّدؼمملن ماظـالثهمل :ماظؿملؾملّ٦د مواظؽملزملمملرى مواجملّ٦س ،مأومإغؾملّ٣مسبػملهملمأخّٕىم
شرلمػقملالء؟مواىّ٦ابمسػملّ٧مذظ:ّ١مضّٓمسػملّ٣معّ٤مبضملّٚمعمملمذطّٕغمملمؼبمتّ٦ضؿملّّماظؽملعملشملهملماِّوظب،م
صالمدظؿملّ٢مسػملّ٧معمملمضؿمل،ّ٢موضّٓمعسملّ٧معمملمغعملػملؽملمملهمعّ٤مطػملؼملمملتمبضملّٚماظظملعملؾملمملء،معّ٤مأغؾملّ٣مذضملؾهملمعّ٤م
اظؿملؾملّ٦دمأومأغؾملّ٣مذبّ٦دؿملّ٦نموأعـممللمذظّ١ممممملمغعملػملّ٥مؼبماىّ٦اػّٕمسّ٤مشرلمواحّٓمعّ٤ماظظملعملؾملمملءم
طمملظرملمملصضمل ،ّ٨مواب ّ٤محؽملؾ ،ّ٢مواظلّٓي ،موعمملظ ّ١موشرلػ ،ّ٣مب ّ٢مظضمل ّ٢مععملؿسمل ّ٧معممل مذطّٕغممل ماىّٖمم
خبالص .ّ٥م
وظعؾماًوعـؽلمؼبمطؾؿؿفماظؿوظقيمضدممغؼداًمشرلمعؾوذرمظؾػؼفوءماظذؼـمٕمؼـظروامؼبمأعرم
ػذاماظدؼـموػقمحلفبقبمبقـفؿامضول:م" وايّ٠ماظّٔيمؼؽملؾطملّ٨ماالسذلافمبّ٥مػّ٦مأغؽملمملمالمغضملّٕفم
ع ّ٤ماٌضملمملرف مواِّحغملمملم ماظّٓؼؽملؿملهمل مشلّٔه ماظؽملقػملهمل ماظؿمملرطبؿملهمل ،مواظيت مأصؾّّ ماٌؽملؿؼملّ٦ن مإظؿملؾملمملم
عّ٦جّ٦دؼّ٤مبنيمأؼّٓؼؽملمملموؼبمسعملّٕمبالدغممل،مذؿملؽمملًمطـرلاًمتلغملّ٤ماظؽملظملّٗممبالحصملؿّ٥مإظب معضملّٕصهملم
أصقمملبؾملممل،مواظؾمملحىملمؼبمػّٔاماٌّ٦ضّ٦عمصبّٓمؼبمحعملّ٢ماظؾقىملماٌّ٦ضّ٦سّ٨مصؿملّ٥مصّٕاشمملًمطؾرلاًمٕم
ؼلّٓقبمعّٝماِّد .ّٟم
وبعد ماالريع مسؾك معومغشرمعـم"درصش"(طػملؼملهملمصمملردؿملهملمتضملينماظضملؽبػملَّ٣موإحّٓىمصقّٟم
اظزملمملبؽهمل،مضمملبػملوملمصؿملؼملمملمبضملّٓمربّٕرػمملماٌؽملّٓائّ٨مايالظّ٨مدمملٕمجقؿملػملّ٨معّ٤مصمملبؽهملماِّػّ٦از)م
ضولماًوعـؽل:م" صؿـمعبؾيمسؼوئدػؿماظ مؼدقبسقغفوموؼصرونمسؾقفوماظؿقحقد.موؼلؿشفدمآؼيم
آماًوعـؽلمعـمبقثيماظؿقحقدماظـصماٌـدائلماظؿوظل:م" إشلّ٨معؽملّ١مطّ٢مذّ٨ء،مؼمملمسصملؿملّ٣مؼمملم
دؾقمملن ،مؼممل محغملؿمل ّ٣مؼممل مسصملؿمل ،ّ٣مؼممل مآماٌؿضملممللماظغملّٕؼ،ّ٣مسالمضّٓرتّ١مسػملّ٧مطّ٢مذّ٨ء،مؼمملمعّ٤م
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ظؿملّٗمظّ٥مذؾؿمل،ّ٥موالمغصملرلم،مؼ مملمراحّ٣ماٌقملعؽملني،مؼمملمعؽملفّ٨ماٌقملعؽملني،مؼمملمسّٖؼّٖمؼمملمحغملؿمل،ّ٣م
ؼمملمعّ٤مظؿملّٗمظّ٥مذّٕؼّ١مؼبمضّٓرت،ّ٥مادؾّّمبفملزل .ّ١م
إن معو مأطده معرذد ماظدوظي ماإلؼراغقي مؼب محؽؿماظصوبؽيماٌـدائق مػقم"أنمؼبمسؼوئدػؿم
عبؾيمعـماظعؼوئدماظؿقحقدؼيمايؼّيماٌؼؾقظياموزعرةمعـما بورقؾماٌـوصقيمظؾعؼقدةماظؿقحقدؼيم
اًوظصي.موؼع مبو بورقؾماٌـوصقيمظؾؿقحقدماًوظصمػقم"اسؿؼودػؿممبومؼلؿكمعـدادػقلم
اظذيمؼؼقظقنمسـفمبلغفمأولمعـؿبمدؾ مآمتعوظبم وغبدهاموأغفمأحدماٌيئؽيماٌؼرب موؼؼرغقنم
أزلف مؼب مبعض ماظؾقثوت(اآلؼوت) مبلدؿ ماظربقب متعوظب اموعـمذظؽمعومؼرىماظؿقدؾمبوٌيئؽيم
اظذؼـ مؼلؿقغفؿ مبلزل وء مسـدػؿ موؼعؿدلوغفؿ معـ ماٌؼرب ا موؼذطرون مادؿ مآدم مأبل ماظؾشرم
وضبقك مسؾقف ماظليم مؼب مسداد ماٌيئؽيا موؼلؾؿقن مسؾك ما غفور ماٌؼددي موا عوطـ ماٌؼدديم
وسؾكمايقوةمودؽونمسوٕما غقارموشرلمذظؽ .م
طؾمعومأصص مبفمآؼيمآمسؾلماًوعـؽلمؼبمأعرماظصوبؽيمطونمرقققوًامظؽـفمرمبومٕم
ؼلؿع معـفؿمتلوؼؾمسيضؿفؿمبوٌوءمايلموتعرؼػفؿمظعوٕماظـقراموأيمدؼـمطبؾقمممومظدىم
اظصوبؽي معـ ماظعيضي مبوٌوء مواظضقوء؟ مصفؿ مإذ مصبعؾقن مظؾؿوء معـوزظي مؼب مرؼقدفؿا مطقدقؾيم
ظؾعؾودةا مال مؼلؾؿقن مسؾك ما غفور موإ و مؼذطرون مايل ماظؼدؼؿ موػؿ مودط ماظـفر .موضد مالم
ؼـػصؾماػؿؿو ممآؼيمآمخوعـؽلمبوظصوبؽيماٌـدائق مسـمعفوعفمطؿرذدمظدوظيمؼؼطـفوماٌلؾؿم
واٌلققلمواظقفقديمواٌـدائلمواظزرادذ مواظؾفوئلاموػقمبذظؽمتػققمسؾكمدؾػفمآؼيمآم
اًؿق مؼب مععوعؾي مأػؾ ماظؽؿوب موا دؼون ما خرىا مصوظزرادذؿققن مبنؼران مؼظفرون مؼبم
اجملوظسماظرزلقيمبـقوبفؿماظ ؾقضوءماظـورعيامععمأغفؿمسؾكمدؼـمعـلقخمبوإلديم  .م
طونمػذاماظؿفوػؾمواىفؾمضدميوًمبلعرماظصوبؽيامواظلؽقتمسؿومذوعمبـفودؿفؿمب م
اظعوعيمؼبمجـقبماظعراقاموسوغكماٌـدائققنمعومسوغقامعـفامرشؿمذطرػؿمؼبماظؼرآن .م

م
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 وَ احلٍابم :ٛإبَ قٗـي اجلــٕشٖـ:ٛورػفؿمابـمضقؿماىقزؼيم(تم  751-ػو)موػقمحـؾؾلماٌذػىمصؼول:ماظصوبؽيمأحلـم
حوالً معـماجملقسمصوخذماىزؼيمعـفؿمتـؾقفمسؾكمأخذػومعـماظصوبؽيمبطرؼؼما وظب؟مصونم
اجملقسمأخؾٌما عؿمدؼـوًموعذػؾوًموالؼؿؿلقبؽقنمبؽؿوبموالؼـؿؿقنمإظبممعؾوقبيموالمؼـؾًمشلؿم
طؿوبموالذؾفمطؿوب.مانمػذاماسذلافمضؿ مسـمصؼقفمحـؾ ؾلمطؾرلمؼبمعذػؾفموتؾؿقذمذقخم
اإلديممابـمتقؿقفم(ت 726-ػو)مبؽؿىمأومذؾفمطؿوبمظؾصوبؽي .م
 احلٍفٗ :ٛأبـــٕ سٍٗفـــــ ٛالٍعىـــــــــــــاُ:اسذلفمأبقم حـقػيماظـعؿونمشلذاماظطوئػيممبعوعؾيمأػؾماظؽؿوبموذطرمذظؽمعػ مبغدادم
أبق ماظــوء ماآلظقدل مؼب متػلرله مروح ماٌعوغل مسـد متػلرله ماآلؼي( ) 62معـ مدقرة ماظؾؼرة موضدم
ورػفؿممبومورػفؿماظشفردؿوغلموزادمضؾقيً.مواإلعوم مأبق محـقػيمؼؼقل:مأغفؿمظقلقامبعؾدةم
أوثونموإ ومؼعظؿقنماظـفقممطؿومغعظّؿماظؽعؾي.
وأغصػفؿ م اظعقبيعيمجيلماظدؼـمسؾدماظرغبـماظلققرلمؼبمطؿوبفمحلـماةوضرةامأنم
اظـ مإدرؼس(ع) مدسو ماًؾؼ مإظب مآ :صلجوبقه موطوغً مسؼقدة ماظصوبؽي موػل متقحقدم
آ واظطفورةمواظـقمموشرلمذظؽ .م
وؼب ماًؿوم مغؼقل مآن ما وان مأن مؼؾبرصع ماظظؾؿ مواإلجقوف مسـمعبقعماظطقائػمواٌؾؾم
وعـفومروئػيماظصوبؽيماٌـدائق موانمؼلخذوامحؼفؿمأدقةمبؾؼقيماظطقائػماظعراضقيماٌكؾصي .م
 الػافعٗ:ٛاعوماظشوصعقيمصذػؾقامإظب م انماظصوبؽيمصبقزمانمتعؼدمشلؿماظذعيمبوىزؼيممانمٕموزم
عـوطقؿفؿمالنمعؾـكمهرؼؿماظـؽوحماالحؿقوطم .م
م
م
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 املالهٗ:ٛمضوظقا مجبقاز مإضرارػؿ مطذظؽ موإن ماىزؼيمصبقزمأن متضربمسؾكمطؾمطوصرمطؿوبقوًمأوم
شرلمطؿوبل .م
س/مػّ٢مضبّ٢مظػملؼمللػملؼملني مأطّ٢مذبمملئّّماظزملمملبؽهملم؟ م
ج /ماظزملممل بؽهمل ماظيت متقملع ّ٤مبمملظؿّ٦حؿملّٓمومالمتعملّٕمبمملظّ٦ثؽملؿملهملمومضّٓموردمذطّٕماظزملمملبؽهملمؼبماظعملّٕآنم
اظغملّٕؼ ّ٣مؼب ماٌّ٦اض ّٝماظؿمملظؿملهمل(اظؾعملّٕه :م ،62ماٌمملئّٓه،69:اييمل )17:مو مؼضملؿدلػ ّ٣مأػّ٢م
طؿمملب معلمملوؼمملً مبؿملؽملؾمل ّ٣مو مبني ماظؿملؾملّ٦د مو ماظؽملزملمملرى مو ماٌلػملؼملني مأغظمللؾمل ،ّ٣مو مضّٓ مأصؿّ٧م
اإلعمملم مأب ّ٦محؽملؿملظملهملمبفملخّٔماىّٖؼهملمعّ٤مصمملبؽهملماظضملّٕاقمسػملّ٧مػّٔاماِّدمملس،مومواصعملّ٥مسػملّ٧م
ذظ ّ١ماإلعمملم مأب ّ٦م ؼّ٦د ّٟمو معـ ّ٢معممل مجمملء مؼب مدّ٦رةماٌمملئّٓةم(اظؿملّ٦مماحّ٢مظغملّ٣ماظشملؿملؾمملتموم
رضملمملمماظّٔؼّ٤مأوتّ٦ا ماظغملؿمملبمحّ٢مظغملّ٣مومرضملمملعغملّ٣محّ٢مشل)ّ٣م(اٌمملئّٓهم:م )5م
ػذهماآلؼيماظؽرمييمضدمدظًمسؾكمحؾمرعوممأػؾماظؽؿوبموماٌرادمسـمذظؽمذبوئقفؿم .م
ضمملل ماظعملّٕريب:مواظذيمهصؾمعـ معذػؾفؿ مصقؿومذطرهمبعضماظعؾؿوء مأغفؿمعقحدونمام
وؼعؿؼدون متلثرل ماظـفقم موأغفو مصوسؾي م .مواخؿور ماظرازي م :مأغفؿ مضقم مؼؼددقن ماظؽقاطى مام
مبعـك مأن مآ مجعؾفومضؾؾي مظؾعؾودة مواظدسوءمامأوممبعـك مأنمآمصقضمتدبرلمأعرمػذاماظعوٕم
إظقفو م.موبـوء مسؾك مػذاماخؿؾػًمأراءماظػؼفوءمؼب محؽؿماظؿزوجمعـفؿم.مصؿـفؿمعـمرأى مأغفؿم
أرقوب مطؿوب مدخؾفماظؿقرؼػمواظؿؾدؼؾمامصؿووي مبقـفؿموب ماظقفقدمواظـصورىاموأغفؿم
مبؼؿضك مػذا مؼص ماظزواج معـفؿ مظؼقل مآ مسز موجؾ(:اظؿملّ٦م مأج ّ٢مظغمل ّ٣ماظشملؿملؾمملت ،مورضملمملمم
اظّٔؼ ّ٤مأوتّ٦ا ماظغملؿمملب مح ّ٢مظغمل ،ّ٣مورضملمملعغمل ّ٣مح ّ٢مشل ،ّ٣مواحملزملؽملمملت مع ّ٤ماٌقملعؽملمملتم
واحملزملؽملمملت مع ّ٤ماظّٔؼ ّ٤مأوتّ٦ا ماظغملؿمملب مع ّ٤مضؾػملغمل )ّ٣ماآلؼهمل م .موػذا معذػى مأبل محـقػيم
وروحؾقف .م
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وجوءمؼبماٌقدقسيماظػؼفققبيماظؽقؼؿققبيموجقدمخيفمب ماظعؾؿوءمؼبمعللظيماإلضرارمععم
أخذ ماىزؼي موذظؽ مسؾك مشرار ماٌقاضعماظشقبقعققبيامإذمؼرىماظؾعضمأغفمالمصبقزمإضرارػؿمؼبم
جزؼرةماظعربمطلوئرم اٌشرط موأػؾماظؽؿوبامؼبمح مذػىمأبقمحـقػيمإظبمجقازمإضرارػؿم
ؼبمبيدماإلديمموأخذماىزؼيمعـفؿمبـوءمسؾكمأغقبفؿمغصورىاموأنقبمتعظقؿفؿمظؾؽقاطىمظقسم
عـمبوبماظعؾودةمشلو  .م
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املبحث السادس
الوصايا واالحــاديث الهبــــوية الصــــريفة
باملعايـديو مو أيل الديانات التوحيدية
 -الدٖاٌات التٕسٗدٖ:ٛ

ماِّوظبم:محّٕعهملماظعملؿّ٢مبطملرلمحّ٠م :مم مسّ٤ؿبمسؽبؾؿبّٓكبماظػملَّّ٥كبمبؿبِّ٤مسؽبؼملؿبٍّٕوم :مسؽبّ٤ؿبماظؽملمبؾكبّ٨ىب (ص)ضَممللؽبم:م(( معؽبّ٤ؿبمضَؿؽبّ٢ؽبمغؽبظملْلـبمملمعؾبضملؽبمملػؽبّٓـبامظَّ٣ؿبمؼؽبِّٕحؿبم

رؽبائكبقؽبهملَماظْفؽبؽملمبهملكبموؽبإِنمبمرِضبَؾملؽبمملمظَؿملؾبّ٦جؽبّٓؾبمعكبّ٤ؿبمعؽبلكبرلؽبةكبمأَرؿببؽبضملكبنيؽبمسؽبمملعـبممل"))م(  .)1م
مودالظيمػذامايدؼٌمواضقيمسؾكمتلطقدماػؿقيماإلديممورسوؼؿفمإلػؾماظذعيموحػظم
ذعورػؿموأغػلفؿموأعقاشلؿامإلغفؿمؼبمطـػماإلديممورسوؼؿفموحػظف.مودلمأؼضومسؾكمخروجم
اٌلؾؿمعـمإديعفمبوسؿدائفمأومضؿؾفمظؾذعلمحبقٌمالؼرىماىـيموالمؼشؿمرضبفو .م

ماظـمملغؿملهمل:محّٕعهملماظعملّٔف :مممضَولؽب مرؽبدؾبقلؾب ماظؾُفكب  :عؽبّ٤ؿب مضَّٔؽبفؽب مذكبعىبؿملهبممل محؾبّٓمبظَّ٥ؾب مؼؽبّ٦ؿبمؽب ماظْعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب مبكبلكبؿملمملطلب معكبّ٤ؿب مغؽبمملرٍ" مضؿمل ّ٢م
ظكبؼملؽبغملْقؾبّ٦لٍ:معؽبمملمأَذؽبّٓنبمعؽبمملمؼؾبعملَممللؾب،مضَممللؽب:مؼؾبعملَممللؾبمظَّ٥ؾب:ؼؽبمملمابؿبّ٤ؽبماظْغملَمملصكبّٕم( )2م .م
وػذاماٌعـكماظذيمإدؿؼوهمردقلما غلوغقيماظـ مربؿدم (ص)معـماظؼرآنماظؽرؼؿماظذيم
ؼؼقل {:ؼؽبمملأَؼنبؾملؽبممل ماظَّّٔكبؼّ٤ؽب مآعؽبؽملؾبّ٦امظَمملمؼؽبلؿبكؽبّٕؿبمضَّ٦ؿبمفبمعكبّ٤ؿبمضَّ٦ؿبمٍمسؽبلؽبّ٧مأَنؿبمؼؽبغملُّ٦غؾبّ٦امخؽبؿملؿبّٕـبامعكبؽملؿبؾملؾبّ٣ؿبموؽبظَمملمغكبلؽبمملءفبم
عكبّ٤ؿبمغكبلؽبمملءلبمسؽبلؽبّ٧مأَنؿبمؼؽبغملُّ٤مبمخؽبؿملؿبّٕـبامعكبؽملؿبؾملؾبّ٤مبموؽبظَمملمتؽبػملْؼملكبّٖؾبوامأَغؿبظملُلؽبغملُّ٣ؿبموؽبظَمملمتؽبؽملؽبمملبؽبّٖؾبوامبكبمملظْفملَظْعملَمملبكبمبكبؽؿبّٗؽبماظكبمملدؿبّ٣ؾبم
اظْظملُلؾبّ٦قؾبمبؽبضملؿبّٓؽبماظْكملِميؽبمملنِموؽبعؽبّ٤ؿبمظَّ٣ؿبمؼؽبؿؾبنملؿبمصَفملُوظَؽكبَّ١مػؾبّ٣ؾبماظصملَّمملظكبؼملؾبّ٦نؽبم}(  .)3م
(ٔ) ػٔلح اُوبه١ء  ،اُؼ2ٕ / ٕٗ : ٢٘٤
(ٕ) ٓغٔغ اُيٝائل اُ٤ٜضٕٔ1ٓ / ٙ : ٢
(ٖ) اُؾغواد ٔٔ /
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مهّٕؼّ٣مزػملّ٣ماظّٔع:ّ٨م ممسـمسؾدآمبـمجرادا انمردقلمآمضول:م((معّ٤مزػملّ٣مذعؿملقبمملمعقملدؼمملماىّٖؼهملم ،مععملّٕقبام
بّٔعؿ،ّ٥مصفملغمملمخزملؼمل))ّ٥م( .)1م م
و ػذامؼـطؾؼمعـمطيمماظؾوريمؼبمطؿوبيماظعزؼز{ :ؼؽب مملأَؼنبؾملؽبمملماظَّّٔكبؼّ٤ؽبمآعؽبؽملؾبّ٦اماجؿبؿؽبؽملكبؾؾبّ٦امطَـكبرلـبام
عكبّ٤ؽبماظصملَّّ٤ىبمإِنمبمبؽبضملؿبّٚؽبماظصملَّّ٤ىبمإِثؿبّ٣فبموؽبظَمملمتؽبفؽبلمبلؾبّ٦اموؽبظَمملمؼؽبطملؿبؿؽبنملؿبمبؽبضملؿبسملؾبغملُّ٣ؿبمبؽبضملؿبسملـبمملمأ ؾبَؼقكبنملنبمأَحؽبّٓؾبطُّ٣ؿبمأَنؿبمؼؽبفملْطُّ٢ؽبم
فبمرحكبؿملّ٣فبم* مؼؽبمملأَؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمإِغمبمملمخؽبػملَعملْؽملؽبمملطُّ٣ؿبم
ظَقؿبّ٣ؽبمَأخكبؿملّ٥كبمعؽبؿملؿبؿـبمملمصَغملَِّٕػؿبؿؾبؼملؾبّ٦هؾبموؽباتمبعملُّ٦اماظػملَّّ٥ؽبمإِنمبماظػملَّّ٥ؽبمتؽبّ٦مباب ؽب
عكبّ٤ؿب مذؽبطٍَّٕ موؽبأُغؿبـؽب ّ٧موؽبجؽبضملؽبػملْؽملؽبمملطُّ٣ؿب مذؾبضملؾبّ٦بـبممل موؽبضَؾؽبمملئكبّ٢ؽب مظكبؿؽبضملؽبمملرؽبصُّ٦ا مإِنمب مأَطّْٕؽبعؽبغملُّ٣ؿب مسكبؽملؿبّٓؽب ماظػملَّّ٥كب مأَتؿبعملَمملطُّ٣ؿب مإِنمب ماظػملَّّ٥ؽبم
سؽبػملكبؿملّ٣فبمخؽبؾكبرلفبم }.

( 2م)

م

وؼبمذظؽمؼؼقلمؼؼقلمطقظدتلقفر":ؼبمزؾؿمأػؾماظذعياموػؿمأوظؽؽماةؿؿقنمحبؿكم
اإلديم معـ مشرل ماٌلؾؿ ا موطون مضبؽؿ مسؾكمعـمزؾؿفؿم بوٌعصقيموتعديماظشرؼعي.مصػلم
بعض ماٌرات مسوعؾ محوطؿ مإضؾقؿ مظؾـون ماظشعى مبؼلقة مسـدعو مثور مضد مزؾؿ مأحد مسؿولم
اظضرائىا مصقؽؿ مسؾقف ممبو مضوظف ماظردقل م :م(عـ مزؾؿ مععوػدـباا موطؾػف مصقق مروضؿف مصلغوم
حفقففمؼ قمماظؼقوعي).موؼبمسصرمأحدثمعـمػذامعومرواهمبقرتر  Porterؼبمطؿوبفم(ػبسم
دـ مؼب مدعشؼ) مأغف مطون مؼب مػذا ماٌقضع معلفد مػدعف مسؿر م ن مايوطؿمضدماشؿصؾفمعـم
ؼفقديمظقؾ مسؾقفمػذاماٌلفد!" .م

ِ -ىل

اٌلوٌخ االٍالُِخ ِٓ ادلىؽلَٓ ِٓ اٌلَبٔبد األفوي:

أػؾماظذعي -معـماظدؼوغوتماظؿقحقدؼيما خرى -م ػؿما ضؾقوتمعـمأػؾماظؽؿوبمداخؾم
اظدوظيماإلديعقيم ..م
(ٔ) اٍل اُـبثخ  ،اثٖ األص٤و ٖٖٔ / ٖ :
(ٕ) اُؾغواد ٖٔ - ٕٔ/

421
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

ؼؼقلماظلقدماٌـؿظري:مؼبمبقونمسظؿيماإلديممواحذلاعفمظألدؼونماظؿقحقدؼيما خرىم
وعـفوماظدؼوغيماظصوبؽقي:مإنما دؼونماظلوئدةمؼبماظعوٕمحوظقومطـرلةامإالمأنما دؼونماٌعروصيم
اظؿقحقدؼي ماظ مؼمعـ مأتؾوسفو مبقحداغقي مآ موسوٕ ماظغقىمواظؼقوعيماظؽدلىا مواظؾعقدةمسـم
اٌودؼي موسؾودة ما وثون مظقلً مدقى مثيثيا موػل :ماظقفقدؼي مو ماظـصراغقي مواإلديم.موضدم
ورؾًمإظقـومػذهما دؼونمسـمررؼؼماظؿقاترم(مأيمجقيمبعدمجقؾ)امحؿكمٕمؼؾؼمظدؼـومذؽم
ؼب مطقغفو مإشلقيا موضد مأؼد ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ماظقفقدؼي مواظـصراغقي مو مطؿوبقفؿو ماظؿقراةم
واإلنقؾاطؿو مان مزوػر ماظؼرآن موإن مطون مسؾك متلؼقد ماظصوبؽي مأؼضو مامإال مأن مػذا مؼلؿدسلم
حبـو معطقال مال مؼلعـو ماظؿطرق ماظقف مػـو م.وضد مرؾؼً ما حودؼٌ ماظقاردة موصؿووى ماظػؼفوءم
أحؽوم مأػؾ ماظؽؿوب مسؾك ماجملقس م  -مأتؾوع ماظدؼوغي ماظزردذؿقي م  -مأؼضو م .موعـ مخيلم
اظدرادوت ماظؽـرلة ماظ مضؿً مبفو ما موجدت مأن ماظدؼـ ماالديعل مأطؿؾ موأعبع موأزل مم
ا دؼونماظؿقحقدؼياموبعؾورةمأخرى م:مانماظدؼـ ماالديعلمػقمخومتما دؼونماإلشلقيماوآخرم
عرحؾي معـ مػداؼي ماظـوس مؼب محقوتفؿ ماظػردؼي مواالجؿؿوسقي معـ مخيل معـفٍ مرقق موعلرلم
جوععماؼرؼفؿمعـمخيظفمدؾؾماظقرقلمإظبماظغوؼيمعـمخؾؼفؿم( .)1م م
م وؼّٕويماظرملؿملّْماظزملّٓوقمعمملمؼؽملمملظّ٥مأػّ٢ماظؿّ٦حؿملّٓمعّ٤مشظملّٕانماظّٔغّ٦بمودخّ٦لماىؽملهمل :ممضول مردقل مآ مرؾك مآ مسؾقف موآظف م:مواظذي مبعـ مبويؼ مبشرلا مال مؼعذب مآم
بوظـور معقحدامأبداماموإنمأػؾماظؿقحقدمظقشػعقنمصقشػعقنمامثؿمضولمسؾقفماظليمم:مإغفمإذام
طون مؼقم ماظؼقوعي مأعر مآ متؾورك موتعوظب مبؼقم مدوءت مأسؿوشلؿ مؼب مدار ماظدغقو مإظب ماظـور مام
صقؼقظقن مؼو مربـو مطقػ متدخؾـو ماظـور موضد مطـو مغقحدك مؼب مدار ماظدغقو م؟ موطقػ مهرقمبوظـورم
أظلـؿـو موضد مغطؼً مبؿقحقدك مؼب مدار ماظدغقو م؟ موطقػ مهرق مضؾقبـوموضدمسؼدتمسؾكمأنمالم
إظفمإال مأغًم؟ مأممطقػمهرقموجقػـوموضد مسػرغوػو مظؽ مؼبماظذلابم؟مأممطقػمهرقمأؼدؼـوم
وضد مرصعـوػو مبوظدسوء مإظقؽا مصقؼقل مآ مجؾ مجيظف:مسؾودي مدوءت مأسؿوظؽؿ مؼبمدارماظدغقوم
(ٔ) ظ :اُْ٤ـ أُ٘زظو ٖٓ ،١أُجلأ اُ ٠أُؼبك ،ؽٞاه ثٛ ٖ٤بُجٔٓٔ / ٖ٤
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صفزاؤطؿمغورمجفـؿمامصقؼقظقن م:مؼومربـومسػقك مأسظؿمأممخطقؽؿـوم؟مصقؼقلمسزموجؾم:مبؾم
سػقيا مصقؼقظقن :مرغبؿؽ مأودع مأم مذغقبـو م؟ مصقؼقل مسز موجؾ :مبؾ مرغب ا مصقؼقظقن:م
إضرارغو مبؿقحقدك مأسظؿ مأم مذغقبـو م؟ مصقؼقل مسز موجؾ م :مبؾ مإضرارطؿ مبؿقحقدي مأسظؿام
صقؼقظقن:مؼومربـومصؾقلعـومسػقكمورغبؿؽماظ مودعًمطؾمذه مامصقؼقلمآمجؾمجيظفام
عيئؽ موسزتل موجيظل معو مخؾؼً مخؾؼو مأحى مإظل معـماٌؼرؼـ مظل مبؿقحقديموأنمالمإظفم
شرلياموحؼمسؾلمأنمالمأرؾلمبوظـورمأػؾمتقحقديمادخؾقامسؾوديماىـي(  .)1م م

مذؾملمملداتمسػملؼملمملءماظطملّٕبمؼبماإلدالممبمملٌّ٦حّٓؼّ٤معّ٤مأػّ٢ماظغملؿمملب :مؼؼقلمأدوارمبروي ":صوظقفقدمواظـصورىماظذؼـمػؿمأؼضـبومعـمأػؾماظؽؿوبامحؼمشلؿمأنم
ؼؿؿؿعقامبوظؿلوػؾموأنمالمؼضوعقا.موطونمالبدقب معـموضقفمػذاماٌقضػمغػلفمعـماظزرادذؿقيم
واظؾقذؼي مواظصوبؽي ..موشرلػو معـ ماٌؾؾ مواظـقؾ ما خرى .مواٌطؾقب معـ مػمالءماظلؽونمأنم
ؼظفرواماظقالءمظإلديمموؼعذلصقامبلقودتفمودؾطوغفاموأنمؼمدوامظفماظردقمماٌذلتؾيمسؾكمأػؾم
اظذعيمتلدؼؿفو..وؼبمغطوقمػذهماظؿقػظوتماظ مٕمؼؽـمظؿمثرمطـرلـبامسؾكمايقوةماظعودؼيام
متؿعماظذعققنلمؼبماإلديم]مبؽوصيمحرؼوتفؿ" م
وؼؼقل:معقغؿؽقعريموات ":إنمتعوعؾماٌلؾؿ مطونمزبؿؾػًومووهماظقفقدمواٌلققق م
واظزرادذؿق مو ماظصوبؽي م موشرلػؿ مممـ ماسؿدلت مدؼوغوتفؿ مذؼقؼي مظإلديما مرشؿ ماظدسقىم
اظؼوئؾيمبلنما تؾوعماٌعوررؼـمظؿؾؽ ماظدؼوغوتمضدمابؿعدوامسـمجقػرػو.موعفؿومطونما عرمصؼدم
طون مبوإلعؽون مضؾقشلؿ مغقسـبو معـ مايؾػوء مظؾؿلؾؿ مؼب مععظؿ ما ضطورماظ مصؿقؿفوماظعرب.م
ظذظؽ مصننمشرضماىفودمٕمؼؽـمؼفدفمإظب مهقؼؾمأوظؽؽماظلؽونمسبقماإلديممبؼدرمعوم
طونمؼفدفمإظب ماسذلاصفؿمبويؽؿماإلديعلمومبـزظيمأغ وسمضبؿقفؿماإلديم.موبعوعيمصنغفؿم
(أػؾماظذعي)" .م
(ٔ) ظ :اُزٞؽ٤ل ٕ2 /
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" م وطوغً ماظطوئػي ماظذعقي مذبؿقسي معـ ماظـوس متعؿـؼ مدؼوغي مواحدة مشلو مادؿؼيشلوم
اظداخؾلمبرسوؼيمرئقسمدؼ مطوظؾطرؼؽمأوماظرابلاموطونمسؾكمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿقسيم
اظذعقي مدصع مضرؼؾيمذكصقيمإظب مايوطؿماٌلؾؿ ..موطوغًمتؾؽماظضرائى مأحقوغـبومأضؾمورلةم
عـماظضرائىماظ مطوغًمتدصعمظؾقؽومماظلوبؼ .موطوغًمغبوؼؿفؿمبصقرةمصعوظيمبوظـلؾيم
ظؾدوظيماإلديعقيممتـؾمطؾؿيمذرفمتؾؿزممبفوماظدوظيموتـػذػو" .م

1مم -ممحّٕؼهملماٌّ٦حّٓؼّ٤مشرلماٌلػملؼملنيمؼبماالسؿعملمملد :م
ؼؼقل م"روم مالغدو"":سؾك مغؼقض ماإلعدلارقرؼي ماظـصراغقي ماظ محووظً مأن متػرضم
اٌلقققيمسؾكمعبقعمرسوؼوػومصرضـبواماسذلفماظعربمبو ضؾقوتماظدؼـقيموضؾؾقامبقجقدػو.م
طونم اظـصورىمواظقفقدمواظزرادذؿققنمواظصوبؽيمؼعرصقنمسـدػؿمبو (أػؾماظذعي)امأوماظشعقبم
اٌؿؿؿعي مبويؿوؼي .مظؼد مضؿـً محرؼي ماظعؾودةمشلؿمعـمررؼؼماىزؼي..ماظ مأعلًمتدصعم
بدالًمعـ م اًدعيماظعلؽرؼي.موطوغًمػذهماظضرؼؾيمعضوصًومإظقفوماًراجامأضؾمؼبمذبؿقسفوم
عـماظضرائىماظ مطوغًمعػروضيمؼبمزؾمايؽؿماظؾقزغطل.مطوغًمطؾمصرضيمعـماظػرقماظ م
تعوعؾ مطؿؾّيا مأي مططوئػي مغصػ معلؿؼؾي مادؿؼيالً مذاتقـبو مضؿـ ماظدوظي .موطوغً مطؾ معؾّيم
دبضعمظرئقلفوماظدؼ " .م

- 2ممحّٕؼهملماظّٓؼمملغمملتماِّخّٕىمؼبممممملردهملماظرملضملمملئّٕم :م
ؼؼقل مول مدؼقراغً .. ":مطون مأػؾ ماظذعي ماٌلققققنا مواظزردذؿققنا مواظقفقدام
واظصوبؽقن مؼؿؿؿعقن مؼب مسفد ماًيصي ما عقؼي مبدرجي معـ ماظؿلوع مال مند مغظرلـبا مشلو مؼبم
اٌلقققيمؼبمػذهما ؼوم.مصؾؼدمطوغقامأحرارـبامؼبمممورديمذعوئرمدؼـفؿامواحؿػظقامبؽـوئلفؿم
وععوبدػؿ..موطوغقامؼؿؿؿعقنمحبؽؿمذاتلمطبضعقنمصقفمظزسؿوئفؿموضضوتفؿموضقاغقـفؿ" ..م
م
م
م
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-3ماظؿغملمملصقملمؼبماظّٓؼهمل :م
وؼؼقل" مآدم معؿز" م" طوغً محقوة ماظذعل مسـد مأبل محـقػي موابـ محـؾؾ متؽوصه محقوةم
اٌلؾؿا مودؼي ماٌلؾؿا موػل معللظي معفؿي مجدـبا معـ محقٌ ماٌؾدأ ..موٕ متؽـ مايؽقعيم
اإل ديعقي متؿدخؾ مؼب ماظشعوئر ماظدؼـقي م ػؾ ماظذعيا مبؾ مطون مؼؾؾغ معـ مبعض ماًؾػوء مأنم
ضبضمعقاطؾفؿموأسقودػؿموؼلعرمبصقوغؿفؿ..موطذظؽمازد ػرتما دؼرةمبفدوء"..م .م

4م-ممرسمملؼهملماٌلػملؼملنيمِّػّ٢ماظّٔعهملمؼبماٌضملمملعػملهمل :م

ؼؼقلمآرثرمدؿوغؾلمترؼؿقن ":وٌومتداغكمأجؾم(سؿرمبـماًطوب)مأوركمعـمبعدهموػقم
سؾك مصراش ماٌقت مبؼقظف :م(أورل ماًؾقػي معـ مبعدي مبلػؾ ماظذعي مخرلـباا موأن مؼقؼب مشلؿم
بعفدػؿاموأنمؼؼوتؾمعـمورائفؿاموأالمؼؽؾػفؿمصققمروضؿفؿ)موؼبما خؾورماظـصراغقيمذفودةم
تمؼدمػذاماظؼقلاموػلمذفودةم(سقـقؼوبف)ماظذيمتقظبمطردلماظؾطرؼرطقيمعـمدـيم647مإظبم
657ممإذمطؿىمؼؼقل :م (إنماظعربماظذؼـمعؽـفؿماظربمعـماظلقطرةمسؾكماظعوٕمؼعوعؾقغـوم
طؿو متعرصقنا مأغفؿ مظقلقا مبلسداء مظؾـصراغقي مبؾ مميؿدحقن معؾّؿـو موؼقضرون مضلقلقـوم
وضدقبؼلقـوا موميدون مؼد ماٌعقغي مإظب م طـوئلـو موأدؼرتـو) .مواظظوػر مأن ماالتػوق ماظذي ممت مب م
(سقـقؼوبف) موب ماظعرب مطون معـ مروحل ماظـصو رىا مصؼد مغصقب مسؾك موجقب مغبوؼؿفؿ معـم
أسدائفؿاموأالمضبؿؾقامضلرـبامسؾكمايربمعـمأجؾماظعرباموأالمؼمذوامعـمأجؾماالحؿػوزم
بعوداتفؿموممورديمذعوئرػؿاموأالمتزؼدماىزؼيماجملؾوةمعـماظػؼرلمسؾكمأربعيمدراػؿاموأنم
ؼمخذمعـماظؿوجرمواظغ ماثـومسشرمدرػؿواموإذامطوغًمأعيمغصراغقيمؼبمخدعيمعلؾؿمصنغفمالم
ضبؼمظلقدػومأنمصبدلػومسؾكمتركمدؼـفومأومإػؿولمريتفومواظؿكؾلمسـمرقوعفو" .م

5م-ماالدؿضملمملغهملمبؾملّ٣مؼبمأجؾملّٖةماظّٓوظهملم:م م

ؼؼقل مآدم معؿز :م" وعـ ما عقر ماظ مغعفى مشلو مطـرة مسدد ماظعؿول مواٌؿصرقبص مشرلم
اٌلؾؿ مؼب ماظدوظي ماإلديعقي" موضد مطون مسؿرمبـماًطوب ؼلؿكدع فؿمؼبمطؿوبيماظدواوؼـم
واظذلعبي .م
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ادلبحج انظببغ
انتأحرياث ادلندائٍت يف انرتاث اإلطاليً
الطكٕع الدٍٖٗ:ٛ
إنمصؽرةماظشػوسيمسـمررؼؼماٌيئؽيامأوماظؿؼربمبفؿمٓاماظ مطوغًمذوئعيمظدىم
سربمعومضؾؾماإلديمامػلمصؽرةمعـدائقيمبو دوساموععمأنماٌـدائقيمالمتـظرمإظقفؿمسؾكم
اغفؿ مذرطوءمٓمؼبمعؾؽفام –م بؾمطوغًمترطزمسؾكماشلدفما زلكمعـمخيشلؿامأالموػقم
سؾودةمآماظصوغعماٌؾدعماظذيمخؾؼفؿموخؾؼمطؾمذلء.موإذامطونماإلديممضدمرصضمصؽرةم
اظشػوسيمتؾؽموسدقبػومذرطوًامصألنمسربماىوػؾقيمغلؾقامعيئؽؿفؿماظ محقظقػومإظبمأرـومام
إظبمآمسؾكماغفؿمأبـوئفم أومذرطوئفاموطونمعـطؾؼماإلديممؼبماظرصضمػقماظؿقحقدماًوظصم
ٓماظقاحدما حدماظذيمٕمؼؾدموٕمؼقظدم – .م
وظؽـ ماظؿلثرلات ماٌـدائقي موووزت معرحؾي ماىوػؾقي مودخؾً مبعض مايرطوتم
اإلديعقي موعـفو :مهرؼؿ ماًؿونا مصؼد محرعً مبعض ماظػرق ماظلرؼي ماإلديعقي ماًؿونم
ظؾلؾىمغػلفماظذيمه رعفمعـمأجؾفماٌـدائقياموػؿمسدممإغؼوصمعومخؾؼمآمؼبماىلد.م
صؼدمذوعمسـمسؾدمآمبـمععووؼيمبـمجعػرمبـمأبلمروظىماغفمذرقبعم رقوبفاموػؿمعبوسيم
عـماظشقعياموضولمشلؿمعؼقظيماٌـدائق :م ((إنماٌكؿنتمراشنملمسّ٤مخػملّ٠مآ،موظّ٦الماظرملضملّٕم
واظصملظملّٕمعؿملؿمملنموسػملّ٧مايّ٨معظملمملرضهملماٌؿملوملمعمملمضػملؼملؽملمملمزظملّٕاًموالمخظملظملؽملمملمذضملّٕاً))(  .)1م
ؼبمرؼسماًؿونمؼؼػماٌـدائققنمواظقفقدمسؾكمررؼبمغؼقضامصػلماظقضًماظذيمجعؾؿفم
اظقفقدؼيمذرروًمأدودقوًمعـمذروطماظدؼوغيامجعؾًماٌـدائقيممموردؿفمخروجوًمسـماظدؼوغي.م
(ٔ ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ،ٕٞ٤اُؼو٤لح ٝاُزبه٣ـ ٓ٘ن ظٜٞه آكّ ؽز ٠اُ ٓ ،ّٞ٤ؾٔل ٗٔو أُلٗ.ٔ٘٘ :٢
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صوظذيمالمطبؿنتمالمؼؽقنمؼفقدؼوًامواًؿونمأرؾ مسيعيماغؿؿوءمظؾشعىماظقفقدياموسيعيم
سفدمب مآموػذاماظشعى.مبقـؿومؼبماٌـدائقيماظذيمطبؿنتمظقسمعـدائقوًام غفموووزمصطرةم
جلدما غلون اموالمصبقزمإغؼوصمخؾؼيمآ.موؼبماإلديممٕمؼذطرماًؿونمؼبماظؼرآناموإ وم
أضرهماظػؼفوءمطلـيمب مواجىموشرلمواجىامصفقمواجىمظدىماظشقعيماإلعوعقيمواظزؼدؼيام
وعـمأػؾماظلـيمأوجؾفماظشوصعقيموايـؾؾقيموا بوضقيامإالماغفمالموجقبمظفمظدىماٌذػؾ م
ايـػل مواٌوظؽل .مأعو مخؿون مأو مخػض ماظؾـوت مصي مؼراه مواجؾوً مإال ماٌذػى ماظشوصعلم
واظزؼدي .م
سؿقعوًامإنمهرؼؿماًؿونمعـمضؾؾماٌـدائق مٕمؼعدمزبوظػيمطؾرلةمظؾؿققطامعودامم
ػـوك معلؾؿقن م وشرل معلؾؿ ا معـؾ ماٌلققق ا مال مؼؼرون مبقجقبفا موبعض ماظعؼوئد مالم
وقزه مإال مبعد ماظؾؾقمل .موعـ مجوغى مآخر مػـوكمععورضيمطؾرلةمضدهمؼبماظعوٕماآلنموذظؽم
آلالعفموعومؼؿعؾؼمبعذابما غلون اموضدماغؿؼؾًمععورضيماًؿونمإظب مداخؾمإدرائقؾمععؼؾم
اظقفقدؼيماظ مػلمأدوسمغشرمصؽرةماًؿون(  .)1م

 اٌؽملّٓائؿملهملمواإلزلمملسؿملػملؿملهمل :ماغؿؼؾًمععؿؼداتمعـدائقيمإظبم بعضماٌذاػىماإلديعقيمذاتماظطؾقعيماظؾورـقيممبؼودؼرم
عؿؾوؼـيا موتيحظ مبصػي مخوري مسـد مروئػي ماإلزلوسقؾقيا مصي متؽود مدبػك متؾؽ ماٌمثراتم
اٌـدائقي مذات ماظطؾقعي ماظغـقرقي مسـد ماإلزلوسقؾقيا موسيضي ماٌـدائق مبوإلزلوسقؾقي مرشؿم
اغفو مظقلً مربؼؼي مبلؾى معو مؼؽؿـػ مغشوط مدسوة ماإلزلوسقؾقي ما وائؾ معـ ماظغؿقضم
واظلرؼيامإالماغفمؼصعىماظؼقلمبلنمدسوةماإلزلوسقؾقيمؼبمرقرػوماظؾوطرمترطزمعومب ماظؾصرةم
وا ػقارموخقزدؿوناموػلماٌـورؼمغػلفوماظ مطونماٌـدائققنمؼشؽؾقنمثؼيًمدؽوغقوًمبفوام
وعـمثؿمصونم اٌظوػرماظغـقرقيماظ مندػومسـدماإلزلوسقؾقيمػلمععؿؼداتمعـدائقيمبوعؿقوزام
(ٔ ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ،ٕٞ٤اُؼو٤لح ٝاُزبه٣ـ ٓ٘ن ظٜٞه آكّ ؽز ٠آُ ،ّٞ٤ؾٔل ٗٔو أُلٗ.ٔ٘٘ :٢

427
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

صـفدماظـزسيماظؾورـقيماظلرؼيمسـدمطؾؿوماظطوئػؿ مغػلفوامصؽؾؿوػؿومتؼقممسؾكمضوسدةمواحدةم
وػل معـع ما شقور مسـ ماالريع مسؾك محؼوئؼ ماظدؼوغي مودضوئؼفوا مععمصورقمجقػريمصرضؿفم
رؾقعيمرؿقحماظدسقةماإلزلوسقؾقيماظلقودل .م
إن ماٌـدائقي مظقلً مدسقة متؾشرلؼي مبو دوسا مسؾك ماظعؽس معـ ماإلزلوسقؾقي ماظ م
طوغًمتطؿ مإظبم تقدقعمضوسدةماٌمعـ مبدسقتفوامطؿومندمسـدماظػرضؿ ماظـظرةماظغـقرقيم
اٌعرصقيمغػلفوامواظؼوئؿيمسؾكمأنماًيصمؼؽؿـمؼبمععرصيمآاموضدمبوظغماإلزلوسقؾققنمؼبم
تؼدؼر م ضقؿي متؾؽماٌعرصيمحؿكمضوظقا:مبلنمعـمؼعرفمآمحؼماٌعرصيمتلؼطمسـفماظػروضم
واظلــ.متلثرماإلزلوسقؾقيمأؼضوًمبوٌـدائق مبشؽؾمتوممؼبمتراتقؾفؿمؼبمعدارجماظعؾؿامصـقـم
ند ماٌؾدأ مغػلف مسـد مطؾؿو ماظطوئػؿ موػق مهرؼؿ ماريع ماظعوعي مسؾك ماظؽؿى ماظدؼـقيم
اٌؼدديا موند مأؼضوً مػقؽ ؾماظذلاتؾقيماظؽفـقتقيمسـدماٌـدائق امضوئؿوًمبشؽؾفماٌؿقزمسـدم
اإلزلوسقؾقيا موػل متراتؾقي متؾدأ مبوظؿقصقؾ ماٌؽؿلى مواظـؿق ماظعؼؾل ماٌعرؼب ماظذلاطؿل.م
وتـؿفل مبوظعؾؿ ماظؾدغل ماٌقػقبا مصوظؽفـقت مسـد ماٌـدائق مؼؾدأ متصوسدؼوً مبوظؿؾؿقذم
(ترعقدا)اموعـمحؼفماالريعمسؾكمطؿىماظشر وحوتماظدؼـقيمحؿكمعلؿقىمعع اموالمصبقزم
اريسف مسؾك مطؿى ما درار ماظدؼـقي ماًوريا م غف مٕ مؼؾؾغ مبعد مدرجي ماالدؿقعوب مظؿؾؽم
ا درارا موتؼؿصر مدرادؿف مسؾك مبعض مطؿى ماظدؼـ ما وظقي موخوري متؾؽ مذات ماظطوبعم
اظطؼللا مواظذي مصبى مأن مؼؽقن مسؾك مدراؼي مبف مظقمدؼف مسؾك ماظقجف ما طؿؾا مثؿ مؼرضكم
اظذلعقدا مإظب م رتؾي مابـ ماظؽـز م(طـزصرا)ا موبوظؿوظل مؼلؿطقعماالريعمسؾكمطؿىماظشروحوتم
واظؿػودرلماظدؼـقيمبوإلضوصيمإظب م وجقبمحػظفمظؽؿوبم(طـزامربو)مسـمزفرمضؾىامثؿمؼرضكم
بعد مذظؽ مإظب م درجي م(رؼش مأعو) موػق معـصى مرصقع مؼب مدؾؿ ماظؽفـقت ماٌـدائلا موال محدم
ظؾؽؿىماظدؼـقيماظلرؼيماظ م ميؽـمأنمؼطؾعمسؾقفومرئقسما عياموعـمؼصؾمإظبمػذاماٌـصىم
عـماظؽفـيماٌـدائق مؼمخذماظدؼـمعـمصؿف .م
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وسـد ماإلزلوسقؾقي مندمعـقيًمعطوبؼوًممتوعوًمععمتؾؽماظذلاتؾقيماٌـدائقيامصقؿؿمإسدادم
اظدسوةماإلزلوسقؾق موصؼوًمظذلتقىممموثؾمؼؾدأمعـمعرحؾيم(اجملؿفد)اموصقفومؼطوظعماظطوظىم
اٌؾؿدئمعومؼلؿكمبؽؿىماظظوػراموػلمطؿىمسوعيمؼبماٌذػىمالمهرممعطوظعؿفومبقجفمعـم
اظقجقهمسؾكمأتؾوعماٌذػىامظؽـفومهرممعطؾؼوًمسؾكما شقورمعـمشرلماظطوئػيامثؿمؼرتؼلم
اجملؿفدمؼبمعراتىماظعؾؿمظقصؾمإظب م عرحؾيم(اٌلذون)امسـدئذمؼصؾ معـمحؼفمأنمؼطؾعمسؾكم
طؿىماظلرموػلمطؿىم ععقـيمصبقزمأنمؼؼرأػوماٌلذونموميـعمعـعوًمبوتوًمسؾكمشرلهمأنمؼطؾعم
سؾقفوموسؾكمأدرارػواموسـدعومؼصؾماٌمعـمإظبم درجيم(اظرادخمؼبماظعؾؿ)مؼلؿ مظفممبطوظعيم
اظؽؿىماٌؽؿقعيماظعؾقوموػلموضػمسؾكمتؾؽماظطؾؼياموالمؼطوظعفومشرلػؿ .م
وعـ مأػؿ متلثر ماإلزلوسقؾقي مبوٌـدائق مبقجف مسوم م تؼدؼسماإلزلوسقؾقيمظدوائرماظػؾؽم
واظؽقاطى مواظـفقما موعـ مضد مصؼد مسرصقا مبوٌلؾعي مغؿقفي متؼدؼلفؿ مظؾرضؿ مدؾعيا مواظذيم
ؼؿطوبؼ مععمسددماظؽقاطىماظلقورةماٌعروصيموضؿؽذمواظ ماسؿدلوػومضقىمطقغقيمصعوظيمذاتم
تلثرل مؼب معصوئر ماظؾشرا موػذامحبدمذاتفمؼؿطوبؼمععمععؿؼداتماٌـدائق موايرغوغقيمسؾكم
اظلقاءا موضد مربط ماإلزلوسقؾقي مدورة ما جرام ماظلؿووؼي مؼب ماظلؿوء مبدورة ما ئؿي ماظيغفوئقيم
سؾكما رض م واظ مؼؾدأمعـمآدمم(سؾقفماظليم)اموضبؿؾمصقفوماإلعومماظلوبعمدورؼوًمعؽوغيم
رصقعيا مصفؿقع معـ مدؾؼقه معـ ما ئؿي ماظلؿي مروعؿقنا مأعو ماإلعوم ماظلوبع مصفق مولقدم
ظإلراد ةماإلشلقياموػقماٌػلرمواظـورؼاموػقمضودرمسؾكمغلخمذرائعمعـمدؾؼقهمعـما ئؿيام
وٌومطونمظؾػؾؽماظعؾقيماثـومسشرمعـزالًم(برجوً)مصوغفمؼؾزممأنمؼؽقنمظؽؾمإعومماثـومسشرمغؼقؾوًم
ؼـؿشرونمؼبما رض م بلعرماإلعومامؼؿقظقنماظدسقةمظفاموػؿممبـوبيمحفٍماإلعومماظـورؼي .م
ظؼد مظػً مذظؽ ماظ ؿشوبف مؼب ماظعؼوئد مأغظور ماظعؾؿوء ماٌلؾؿ امحؿكمانمبعضفؿمغلىم
اإلزلوسقؾقي مبوىؿؾي مظعؾودة ماظؽقاطى مواظـفقم( )1ا موبطؾقعي مايول مؼشقب مػذا ماالتفومم
عؾوظغي معػرريا موظؽـف مؼب ماظقضً مغػلف مؼعد معيحظي مدضقؼي موغوصذة مظؾعدؼد معـ مسقاعؾم
(ٔ) اُلٖ ٍٞك ٢األٕ ،ٍٞاؽٔل ثٖ ػِ ٢اُواى ١اُغٖبٓ.ٖ٘ٙ :
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اظؿشوبف مب مسؼوئد ماظػرضؿ  .مظقس مػذا مصقلى مبؾ مان مبعض مسؾؿوء ماٌلؾؿ مضد مغلىم
اظؼراعطيم –م وػؿمصرضيمأخرىمعـمشيةماإلزلوسقؾقيم –مإظبمروبؽيمحراناموادؿدلمسؾكمذظؽم
بلنمغبدانمضرعطمداسقيماظؼراعطيمطونمؼـقدرمعـمأرقلمحرغوغقياموادؿدلمأؼضوًمسؾكمضقظفم
ػذا مبلن مروبؽي محران مؼؽؿؿقن مأدؼوغفؿ موال مؼظفروغفو مإال مٌـمطونمعـفؿمواظؾورـقيمأؼضوًم
ؼػعؾقنمذظؽ( . )1موبطؾقعيمايولمالمغلؿطقعمهؼقؼمعومإذامطوغًمأرقلمغبدانمضرعطممتًم
بصؾيمإظب م روبؽيمحرانمأممالامبلؾىمعومؼؽؿـػماظدسقةماإلزلوسقؾقيم –مالدقؿوموانمدسقةم
اظؼراعطيمزفرتمأولمعومزفرتمبؾمو ًمأؼضوًمبؼؾىمدقادماظعراقامأيمؼبماٌـورؼمغػلفوم
اظ مسوش مصقفو ما ٌـدائققنا موظقس معـ ماٌدػش مأن مؼشرل مغبدان مضرعط مؼب معـشقره ما ولم
اظذي مأردره مإظب م أتؾوسف مؼؾشرػؿ مصقف مبؾدء مرقر ماظدسقةماظظوػرةموتركماظؿؼقيمإظب مأنمروحم
ضبقكمبـمزطرؼوم(سؾقفماظليم)مضدمولدتمصقف(  .)2م

 اٌؽملّٓائؿملهملمواظطملؽملّ٦صؿملهمل :ماظغـقرقي معشؿؼي معـ ماظؽؾؿي ماظققغوغقي مGnosisامأيمععرصياموػلمسؼقدةمدؼـقيم
صؾلػقيا مصقفو معزؼٍ معـ ماظيػقت ماٌلققل موأدؼون ماظشرق ماظقثـقيا معع متلثر مطؾرلم
بو صيرقغقي ماةدثي مواظػقـوشقرثقيا موضدماغؿشرتمؼبماظؼرونماٌقيدؼيما وظب.مصقؿومبعدام
تشؽؾً مععؿؼدات مسدؼدة مبلدؿ م اظغـقرقيا متؼقل مبدور ماظعؼؾ مواظؿػؽرل مؼب ماظقرقل مإظبم
اٌعر صياموانمإدراطفومؼؿؿمبوظؽشػمأوماظػقضماإلشللاموطوغًمتـشدمهرؼرماظـػسماظؾشرؼيم
عـ ماىلد ماظذي موضعؿفو مصقف مضقى ماظظيم .موظذظؽ متعؿؼد مبدور ماٌكؾّص ماظذي مؼلوسدم
ا غػسماظؾشرؼيمظؾكيصمعـماىلداموعغودرتفمظيظؿقوقمبوىقػراموػقماظعؼؾماإلشلل.م
وبشؽؾ مسوما مغشلت ماظغـقرقي مبؿلثرل م ؼقغوغلا مشؾّى مدور ماظعؼؾ مواظػؾلػي مسؾك ماظرعزم

(ٔ) رؤ َ٣ٝاُ٘ٔ اُْوػ ،٢هؾطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُلٝه.ٗ22 :١
(ٕ) اُٖبثئخ أُ٘لائ ،ٕٞ٤اُؼو٤لح ٝاُ زبه٣ـ ٓ٘ن ظٜٞه آكّ ؽز ٠آُ ،ّٞ٤ؾٔل ٗٔو أُلٗ.ٔ2ٗ :٢
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واظغقؾقوتماظشرضقيامومتؿدمجذورػومسؿقؼوًمؼبماظزعـمسبقمععظؿماظدؼوغوتماظؼدمييمؼبمعصرم
وبوبؾموصورس .م
وؼبمذبولماظؿلثرلاتماٌؿؾودظيمب ماظغـقرقيمواٌـدائقيامصنغـومندمطؿوًامالمغلؿطقعم
عؿوبعؿفمبدضيامصوظؿطوبؼمؼؾدأمعـماظعـقانماظرئقسمظؽؾقفؿواموػقماٌعرصيمأوماظعرصونامحقٌم
تؼوبؾمطؾؿيم(شـقص)ماظققغوغقيمطؾؿيم(غورقراثو)ماٌـدائقياماظ متطؾؼمسؾكماٌـدائق امأوم
اٌمعـ مبوٌـدائقي .موحؿك مؼب ماظؿلؿقيا مند مأن مطؾؿي معـداا ماظ مجوء معـفو معـدائلام
هؿؾمععـكماظغـقرلامحقٌمانماىذرمداامأومادامبلرؾفماآلراعلمععـوهمسرفمأومسؽبؾكبؿام
وبوظؿوظلامصونمعـداماآلراعقيمتؼدممعرادصوًمآخرمظغـقصاموبوٌعـكمذاتف.موؼبمايؼقؼيامصونم
اظغـقرقياماظؼوئؿيمسؾكمصؾلػيماٌعرصيامطوغًمعـمأػؿماٌمثراتماظ مرؾعًمورقرتماظػؽرم
اظدؼ ماٌـدائلمحؿكمسؾبدقبتماٌـدائقيمصرضيمدؼـقيمشـقرقي .م
وؼبمذبولما ٌعؿؼداتمواظطؼقسامندمانمذقًمأومذقؿؾمعـماظشكصقوتماٌؼدديمؼبم
اظغـقرقياموػؿمؼؿففقنمبؼؾؾؿفؿمسبقماظشؿولماٌؿفدامودظقؾفؿمإظقفمنؿماظؼطىامبقـؿوم
ؼعؿؼدونمبلنماىـقبمعؼرمممؾؽيماظشرمواظظيم.موؼبماظغـقرقيما غلونمغػسموروحموجلدام
واظـػس مػؾي معـ ماظعوٕ ماظعؾقيا مبقـؿو ماظروح مواىلد مأرضقونا موػذا مؼطوبؼ مععؿؼداتم
اٌـدائق ممتوعوً .م
وؼبمطؿوبماظؽـزامربومتذلددمعصطؾقوتمشـقرقيمطـرلةمظؾؿعرصيماًػقيامعـؾمطؾؿي:م
بفـواماظ متع ماًؾزامصؾفومسدةمععونمبورـقيامعـفو:مؼقحلامؼؾدعامؼـشل.مواٌـدائققنم
–مبشؽؾمسومامطوظغـقرق م –مؼؾبدارونمععؿؼداتفؿاموالمؼـوضشقغفومععمشرؼىامحؿكمضؿـم
اظطوئػيا مصون مرجؾ ماظدؼـ مال مؼػصقبؾ ماٌعؿؼدات مظؾعوعي .موتؿفؾك ماظغـقرقي مؼب مأضدسم
ذكصقوتفؿا مصكدم مضد مخؾبؾؼا مبشؽؾ مدريا موظقس مطؿو مؼب مضصص ماًؾؼ ما خرىا مصفقم
رققيامأرؾؼًمؼبماظػفرامصؿفؾكمعـفوماإلدراك .م
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وإضوصي مإظب م متفقد موتؼدؼس ماظعؼؾا مصنغـو مند مؼب ماٌـدائقي مطـرلاً معـ ماظــوئقوتم
واٌؿضوداتماٌذلابطيماظغـقرقيامعـؾ:ماًرلمواظشراماٌوءمايلمواٌوءماظراطدماآلدـامآدمم
بغراا مأي ماظطق مأو ما رض ل .موآدم مطلقو ماًػل مأو ماظروحل ماظلؿووي .مإضوصي مظعوٕم
أرضلا مظف معو مؼقازؼف ممتوعوًا مبؽؾ معو مصقف مؼب ماظلؿوء .مطذظؽ مند ماظشعورات ماظرئقلقيم
ظؾغـقرقيمعـؼقذيمسؾكمخومتم(ذؽـمدوظي)مأومدؽـمدوظياموػل:ماظعؼربمواظـقؾيموا ددام
وحقشلؿمتؾؿػمايقياموػقماظذيمطبؿؿمبفماظؽوػـمدرةماٌقظقدماىدؼد.مظؽـماٌـدائقيمٕم
تؿقضػ مسـد ماظؿلثرلات ماظغـقرقيا مبؾ متوبعً متطقرػو مبوظؿػوسؾ معع مععظؿ ما دؼون ماظ م
جوورتفومؼبماظع راقمحؿكمانماظؿلثرلاتماإلديعقيماظيحؼيامالمدبػك .م

 اٌؽملّٓائؿملهملمواٌضملؿعملّٓاتماظّٕاصّٓؼهملماظعملّٓميهمل :مرمبومبلؾىموجقدػؿمؼبماظعراقامورثماٌـدائققنمطـرلمعـماظطؼقسماظدؼـقيماظراصدؼيم
اظؼدمييا مواظ مؼلؿطقع ماظؾقٌ ماٌؼورن مأن مؼؽشػ ماظؽـرل معـفوامابؿداءمعـماٌؼددوتام
وحؿكماظطؼقسماظققعقيماٌعؿودة .م
بوظرشؿ معـ ماظػورق ماٌ فؿ مب ماظؿقحقد ماٌـدائل موتعدد ماآلشلي ماظؾوبؾلا مصون مايلم
اظعظقؿمؼبماٌـدائقيمغؽودمغراهم –مبشؽؾمعوم –م رقرةمسـماإلظفماظؾوبؾلماظشوعؾما طدلمإؼؾ.م
وعع مان ماٌـدائقي مرـػًمأؼؾمضؿـمجقضيماظشرمؼبمسوٕماظشقور اموظؽـفوم –مأحقوغوًم –م
تلؿعرل م ازلف م ضدس معؼددوتفوامحقٌمتـعًمعورمادمربقثومبو:م(اؼؾمربقبو)ممبعـكماظربم
اظعظقؿا مأو مرب ماظعظؿيا موأحقوغوً متصقره مبعض ماظـصقص مطؿيك ماثري مغقراغل .موندم
طـرلاً معـ ماظؿلؿقوتا موسدل مزبؿؾػ ما دؼون مؼب ماظشرق ماظؼدؼؿ متؿعؾؼ مبوإلظف مإؼؾا محقٌم
ؼلتل مازلف معضوصوً مظصػي معـ مرػوتفا مصفقؾؾ ماٌـدائقي مػل :مػقى م – ماؼؾا موػوبقؾم
اإلديعقيمػل:مػوبم –م إؼؾامواظػرقمبقـفؿوموصؼماظؾففوتاموػقمبؽيمايوالتممبعـكم
ػؾيمإؼؾامأومػؾيمآ.موطذظؽمجدلائقؾماظردقلمؼبماٌـدائقيماظذيمػقم –مأؼضوًم –مػقؾؾم
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زؼقاامصفقمؼبماظؽـعوغقيمجدلم –م إؼؾامأيمرجؾمآامطؿومأنمشوظىمأزلوءماٌيئؽيمتلتلم
عضوصيمإلؼؾماظربما سظؿامؼبمطؾمتؾؽماظدؼوغوت .م
وٕمتؽؿػكبماظشكصقوتماظدؼـقيماٌـدائقيمبودبوذمأزلوءماآلشليماظراصدؼيامبؾمتؼؿصًم
اظؽـرلمعـمأصعوشلوامحقٌمندمعـدادمػققبلمؼؿؿـؾمبنظفماظطؼسما طوديمأددامثؿماآلراعلم
حددا مصقؽقن مضدوعف مممؿطقوً مطوظغققم(  . )1مطؿو مند مأن ماظؿعداد ماظؽؾرل مظمشلي ماظراصدؼيام
وخؾقدػؿا موأسؿوشلؿ ماًورضيا مطؾ مذظؽ مهقل مؼب ماٌـدائقي مإظب ما ثرؼ ماظذؼـ مغبؾقام
اظصػوتمذاتفو.مواظقجؾيماظطؼلقيمؼبماٌـدائقيمسؾكمأرواحماٌقتكم(رؾقثو)مػلمرؼسمراصديم
ضدؼؿا محظل مبلػؿقي مطدلى مؼب ماظعفد ماظؾوبؾل .مطؿو مأن ماظطؼس ماٌـدائل مؼب مخؾز ماظؼربونم
(اظؾفـو)ممموثؾمظطؼسمصؿ ماظػؿماظؾوبؾقي.ممممممم م
وؼب ما دوسا مصون مطؾ ماظعؾودات ماٌرتؾطي مبوٌوء مأدودفو مسؾودات مخصىا موطؾم
اظشعقب ماظراصدؼي مطوغً متؼدس ماٌوء ماىورياموتؼقؿمظفمرؼقدوًمواحؿػوالتمطدلىمؼبمسدةم
عـودؾوتامعـفومتطفرلماظقظقدممبوءماظـفر.موضدموردمعػفقمما ظؿطفرلممبوءماظـفرمؼبماظعدؼدمعـم
اظـصقص ماٌلؿورؼيا مصوٌشؽـو م – م وػق مبقً ماظؿطفرلماٌـدائلامبؾموحؿكماٌـدام –متشؾفم
اٌعوبدما وظبمؼبمحضوراتماظراصدؼـاموطوغًمتلؿكمؼبماظؾوبؾقيم(بقًمإؼؾ)امأومبقًمآ.م
إنمرؼقسماظؿطفرلمبوٌوءماظ مطوغًمتؿؿمؼبمػذهما طقاخماٌؾـقيمعـماظؼصىمواظط مجبوغىم
ذبوري ما غفور مضد مادؿؿرت معـذ مأضدم ماظعصقر مسؾك مضػوف ماظراصدؼـا متؿقارثفو ما دؼونم
وا جقولمبيماغؼطوع.م م
هددمأدطقرةماًؾؼماظؾوبؾقيم(اؼؾقعوماؼؾقش)مسصقرمثيثي امتؼوبؾفوماظػـوءاتماظـيثم
ؼب مضصي ماًؾؼ ماٌـدائقي .موطذظؽ متؿؽررمضصيماظصراعمب مسوٕماظـقرمواظعوٕما دػؾمسوٕم
اظشر مواظظيما مصػل ماظرواؼي ماظؾوبؾقيا مندمأنمآشليماظعوٕماظلػؾلمابلقوتقوعوتمموابـفؿم
(ٔ) {كؤه ٟثبة أَُبء هل اٗلزؾذٝ ،ؿٔ٤خ ٗٞه ٍجؾذ ٖٓ ًَ .أثٖوٛب اهرغق فْٞػبً ..أٓب أٗب..
د} ً٘يا هثب –  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة ٖٔ،
أٗب آٗ ُٞاُٖـ٤و ..كؾ ٖ٤هأ٣زٜب ػِٔذ إٔ ٓ٘لاك  ٢ّ٤ٛكٜ٤ب آ ٍ
أٗ.ُٞ
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ممقعؼوبؾماغوثونموضـموابـؿفؿماظروػيموابـفومأور.مؼبماظرواؼيماظؾوبؾقيامؼـزلماإلظفمعردوخماوم
بكبؾمظؾعوٕما دػؾمبرحؾيمعشوبفيمظرحؾيمػقؾؾمزؼقااموتدورما حداثمبؽوعؾفومؼبماظرواؼؿ م
اظؾوبؾقيمواٌـدائقيمسـمرراعمسوٕماظـقرمععمسوٕماظظيم .م
إن معػفقم ماظعوٕ ماظلػؾل مؼب ماٌـدائقي معلؿؿد مبؽوعؾف معـ ماظدؼوغوت ماظراصدؼيماظؼدمييم
اظ مطوغًماظرحؾيمإظب م ذظؽماظعوٕمجزءاًمعفؿوًمعـمععؿؼداتفوامصوآلشليمغقـورما طدؼيماظ م
ػل مسشؿور ماظؾوبؾقيا متعد م رائدة ماظـزول مظؾعوٕ ماظلػؾلا مسوٕ ما عقات موضقى ماظشرم
واظشقور ا مإلغؼوذ ماإلظف ممتقز معـ ماٌقتاموععمانمدؾىمغزولمػقؾؾمزؼقامظؾعوٕماظلػؾلم
طونمزبؿؾػوًامصفقمظيريعمسؾكمأدرارمضقىماظشرموربوربؿفوموىؿفوامصونمصؽرةماٌكؾصم
واظػوديمػلمذاتفومػـوموػـوك .م
وعـ ماٌعؿؼدات مواظطؼقسمإظب ماظعوداتامصل نمإروظيمذعرماظرأسمواظؾقكمػلمسوداتم
بوبؾقيامصوظشعرمطونمؼعدمرعزاًم ذعيماظشؿساموضصفؾبمخطقؽيمضدماظـقر.مومبومميوثؾماظؾؾوسم
اٌـدائلما بقضمطونماظؽفـيماظؾوبؾققنمؼؾؾلقنماظؽؿونما بقض.موطؿومطوغًماظؽفوغيموراثقيم
ؼبمطؾما دؼونماظراصدؼيامصؽذظؽمػلمؼبماٌـدائقي .م

 اٌؽملّٓائؿملهملمواٌمملغّ٦ؼهمل :مبؾلوريا مؼلؿطقع ماٌؿوبع مأن مؼيحظ متلثر ماٌعؿؼدات مواظطؼقس ماٌـدائقي ممبكؿؾػم
ا دؼون ماظ مدودت مؼب مبيدمصورساموعـمأضدعفوماظؿلثرلاتماظزردذؿقيماظ مجعؾًمسدةم
رؼقس متؽود متؿطوبؼ مبقـفؿوا مصطؼس ماظؿطفر ماظذي مػق معـ مأػؿ ماظطؼقس ماٌـدائقي مؼعؿؼدم
اٌ ـدائققن مبلغفؿ مأخذوه مسـ م(بفرام) مأي مإبراػقؿا مبؾػظف ماظػوردلاموؼؼقظقنمبلنمضبقكم
ارطؾغمبصؾغيمبفرامامواغفؿمحؿكماظققممؼؿوبعقنماالرطؾوملمبصؾغيمبفرامامممومؼشرلمإظبم
رؼسماظؿطفرماظزردذ  .م
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ظؽـ ماظؿػوسؾ مواظؿوثرلات ماٌؿؾودظي مب ماٌـدائقي موا دؼون ماظػوردقي مطون مأػؿفو مععم
اٌو غقؼي ماظ مخرجًمعـمرحؿماٌـدائقيامؼؼقلمابـماظـدؼؿ( :)1م((إنمأبومعوغلماغضؿمإظبم
اٌغؿلؾيمؼبمددًمعقلونامواسؿـؼمعذػؾفؿ.موانمعوغلموظدموسوشمبقـفؿمحؿكمسؿرماظرابعيم
واظعشرون(  )2ا محقٌ مترك مدؼـفؿا مودسو مٌذػؾف ماًوص)) .مممو مؼع مبلن ماٌعؿؼداتم
اٌـدائقيمطوغًماظؼوسدةما دودق يماظ ماغطؾؼًمعـفومدسقةمعوغلموأصؽورهماظدؼـقيماىدؼدةام
وانمخرجمسـفواموخوظػفومؼبمبعضماىقاغى.موؼبماٌؼوبؾامندمانمادؿمعوغلمأومعوغومضدم
دخؾماٌؼددوتماٌـدائقيامصفقمؼشرلمإظبماظعؼؾماظ مؼعدمعقزةما غلونماظؽدلىمواٌؼدديمؼبم
اٌعؿؼداتماظغـقرقي .م
اسذلفمعوغلمبـؾقةماٌ لق اموٕمؼعذلفممبقدكاموسدمبقذاموزرداذًموؼلقعمرديًم
دوبؼ مضؿـ متلؾلؾمردوظؿفاموذرقبعمسؼوئداًامػلمب ماظزردذؿقيمواٌلقققي.موضدمطؿىم
عوغل مسدة مطؿىا معـمبقـفومإنقؾفماظذيمدسوه:م(طـزمايقوة)امرمبومظؿلثرهمبلدؿ ماظؽـزام
ربو.موعبعمصقفمعػوػقؿموععؿؼداتمشـقرقيموزردذؿقيموعـدائقياموتؿؼوربمبشدةماظـصقصم
اٌؼددي ماٌوغقؼي معع ماظـصقص ماٌـدائقيا موأحقوغوً متؿطوبؼ .موطذظؽ مطون ماظؿعؿقد مبوٌوءمعـم
رؼقسماٌوغقؼيماٌفؿي .م
تعدماٌوغقؼيمعـماظعؼوئدماظــقؼيامصفلمتؼقلمبلنماظعوٕمعرطىمعـمأرؾ مضدمي :م
اظـقرمواظظيماموانمسرشماإلظفماغؿصىمؼبمممؾؽيماظـقرا م ثؿمخؾؼمروحمايقوةماظ ماغؾـؼم
عـفوما غلوناماظذيمػقم –مدائؿوًم –محبوجيمظؾكيصمعـماىفؾمسـمررؼؼماٌعرصياموعـم
ػـوامتلتلمضرورةماٌُكقبؾصمظؿقرؼرماظروحمعـمدفـفوماىلدياموعلوسدتفوامظؿصعدمإظبم
ممؾؽيماظـقر.موطؾمذظؽمؼؿطوبؼمععماظغـقرقيمواٌـدائقي .م

(ٔ) اثٖ اُ٘ل ،ْ٣اُلٜوٍذ.ٗٗ1 :
(ٕ) ٝاك ٓبٗ ٢ػبّ  ّٕٔٙكُ ٢ؼوام ثجِلح كٍذ َٓ٤بٕ اُزً ٢بٕ ؿبُج٤خ ٌٍبٜٗب ٖٓ أُ٘لائ.ٖ٤٤
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إنماظعؼقدةماظــقؼيماٌ وغقؼيمػلمذاتفوماظــقؼيماٌـدائقيامحقٌمغيحظفومتؿفؾكمؼبم
طـرلمعـمغصقصماظؽـزامربو( )1امعـمخيلماٌؿؼوبيتماًرلةمواظشرؼرة:ماظضقوءمواظظيمام
واٌوء مايل مواٌوء ماآلدـا ما ثرؼقن مواظشقور ...اخل .موطذظؽ مؼؼوبؾ مطؾ مزبؾقق مأرضلم
زبؾققمغقراغلمزلوويامصودطوسمزؼقاامأيمآدمماظـ قراغلاموؼلؿكمأؼضوً:مآدمماًػلم(آدمم
طلقو) مأو مآدم ماظؾفلا مػق ماظشكصقي ماٌيئؽقي ماظـقراغقي ماٌؼوبؾي مآلدم ما رضلا مأو مآدمم
اىلدم(آدممبغرا).مػذهماظــوئقيماظدؼـقيماظ متؼقلمبعوٕمارضلامظفمعومؼقازؼفممتوعوًامبؽؾم
ذكقرف مؼب ماظلؿوء مػل معـ ماٌعؿؼدات ماٌشذلطي معع ماٌوغقؼيا مواظ معبقعفو معلؿؼوةمعـم
أرؾمواحدامػقماظغـقرقيماظعرصوغقي.ممم م
وظؽـمالبدمعـماظؼقلمبلنماٌوغقؼيمدبؿؾػمععماٌـدائقيامبؾموتؿـوضضمععفومؼبمأعقرم
أخرىا معـفو :مهرؼؿ مذفقات ماىلد مايلقيا موأطؾ ماظؾقؿا مواظؿكؾل مسـ ماظزواجم
واٌعوذرةا مأعو ماإلنوبا مصفق معـ ماآلثوم ماظؽدلىا مصفل متعد مأن ماىلد مورشؾوتف مذرام
غفؿومميـعونماظروحمعـماًيصاموظذظؽمتشفعماٌـووؼيمسؾكماظزػدمواظرػؾـي .م

 اٌؽملّٓائؿملهملمواظؿملؾملّ٦دؼهمل :معومتذطرهمغصقصماظؽـزامربومحقلمبـوءمأورذؾقؿموعؾؽمداودمودؾقؿون( )2مالمؼدلم –م
صؼطم –م سؾكمأنمبداؼوتماٌـدائقيمطوغًمؼبمصؾلط امبؾمسؾكمأغفومطوغًمسؾكمرؾيموثقؼيم
بوظقفقدا مصرمبو مبدأتو مصرضؿ مدؼـقؿ معؿؼوربؿ ا مأو مأن مإحداػؿو ماغشؼًمسـما خرى.م
وؼؾدو مبلن ماٌـدائق مبطؼقدفؿ مٕ مؼؽقغقا ماظقحقدؼـ مؼب مذظؽ ماظزعون مواٌؽون; مإذ متشرلم
ا حبوث ماظؿورطبقي ماغف م – مسؾك ما ضؾ م – مطوغً مػـوك مذبؿقسي مدؼـقي مأخرى مؼفقدؼيم
ا رؾامتـؿلىمظققحـوماٌ عؿدانامومتورسمرؼقسماظعؿودةمؼبمغفرما ردن .م
(ٔ ) ً٘يا هثّب ،ٖ٤ٔ٣ ،اٌُزبة اُضبُش ،اُزَج٤ؼ االٓ :ٍٝب هبُ ٚاُٖبُؾٌُ ٕٞجبه ىٞ٣ا.
(ٕ ) ً٘يا هثب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة اُضبٗ ،٢اُزَج٤ؼ األُٞ٣ٝ{ :ٍٝل أُِي ٍِٔ٤بٕ ثٖ كاٝكِٓ ،ي ٜٞ٣كا
اُؼظٝ ،ْ٤ؽبًْ أٝهِّ ...ْ٤ػ٘لٛب ٣زٜلّ ؽٖٖ أٝهِّ٣ٝ ،ْ٤ؾَ اَُج ٢اُؼظ.}ْ٤
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ٕ متؼؿصر مسيضي ماٌـدائقي مبوظقفقدؼي مسؾك متؾودلماظؿلثرلامبؾمتعدتفومظؿؾودلماظؽرهم
وايؼدمسؾكما ضؾمعـمجوغىماٌـدائق اماظذؼـمتعرضقامظؼفرماظقفقدامواضطفودػؿاموعـم
ثؿ متففرلػؿ معـ مصؾلط  .مجوء مؼبمردوئؾمضبقكم(دقدرامادمضبقك):م( (ٕمأرشىاموظـم
أرشىا مؼب ماظـزول مإظب م عدؼـي مأورذؾقؿا معدؼـي ماظشرا ماٌدؼـي ماظ مطؾفو مإثؿا معدؼـيم
اًورؽ ا ماٌدؼـي ماظ مبـوػو مادوغويا مواظ معألػو مبو طوذؼى ...موحدثً مصقفوم
االضطفودات مضد مأتؾوسل)) .موغؿقفي مظذظؽ مؼؼقؿ ماٌـدائققن مؼب مطؾ مسوم موظقؿي مرؼلقيم
(ظقصوغل) مؼب مأول مؼقم م عـ مذفر مدرروغف ماظذيمؼدسكم(سوذقري)ام رواحماٌصرؼ ماظذؼـم
ػؾؽقا مؼب ماظؾقر م ا غبرا موػؿمؼطوردونماظقفقدمبعدمأنمذؼؿفماظروػيمعؾؽيماظشرمأعوعفؿ.م
ومبؼوبؾمػذاماالحؿػولمايزؼـامندمبلنماظقفقدمواٌلؾؿ مضبؿػؾقنمبققممسوذقراءامصفقم
اظققمماظذيمنّكمصقفمآمعقدكموضقعفممبعفزةمسؾقرػؿماظؾقر .م
وؼب ماظؽـزا مربوا مند مطـرلاً معـ ماظـصقص ماظ متـؿؼد ماظقفقدا موتمطد مسؾك مضرورةم
زبوظػؿفؿامعـفو:م((إنماظذؼـمؼلفدونم دوغوياموضبرقبصقنماظـداءما ول( )1امضدمأظّػقامبفؿم
طؿوبوً.مالمتؽقغقامععفؿاموالمدبؿؿـقا...مصؿـمػمالءمأغؾقوءمطذب..مصقؽؿؾقنمطؿوبماظزؼػ..م
ع ققبزوامطؾؿوتمػمالء..ماظـ مؼؾبؽذقببماظـ امواٌؾؽمؼطعـماٌؾؽ))( .)2م م
وبوٌؼوبؾامتقجدمذقاػدمأطـرمعـمأنمتؾبقصكامتدلمسؾكمتؼوربمؼبمبعضماٌعؿؼداتم
واظطؼقسمب ماٌـدائقيمواظقفقدؼيامنؿؾمعـفو :م
ؼلؿكدم ماظقفقد مطؾؿي مغورقري موغوررائق مأو مغوررؼ مظقرػ ماٌمعـ ا مطؿو مؼبم
اٌـدا ئقي ممتوعوً .موؼب مبعض ماظطؼقس مواظشعوئر ماظؿعؾدؼي ماظقفقدؼي مواٌـدائقيامندمأغفمعـم
اظضروريموجقدمغؾوتماآلس.ماظضػوئرماجملدوظيماٌلؾؾيمظؾرجولمعـماظعوداتماٌشذلطيمب م
اٌـدائقي مواظقفقدؼيا مواظ ماضؿصرت م – ماآلن م – مسؾك ماٌؿدؼـ مورجول ماظدؼـ .مطذظؽام
(ٔ) ٛنا ٓب هبُ ٚاُووإٓ رٔبٓبً ػٖ اُٜٞ٤ك ﴿ :مِّهَ الَّذِيهَ هَادُواْ يُحَزِّفُونَ الْكَلِمَ عَه مَّوَاضِعِهِ﴾ (اَُ٘بء.)ٗٙ :
(ٕ) ً٘يا هثب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة األ ،ٍٝاُزَج٤ؼ اُضبٗ.٢
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صوٌـدائقيمطوظقفقدؼيمال م تؼؾؾمعمعـ مجدداًاموالمتلؿ مبوظزواجمعـمخورجماظطوئػي.موتعؿؼدم
طيماظطوئػؿ مبلنماٌيئؽيمخؾبؾؼًمظؿـػقذمأواعرماظرب.موؼبماظؽـزامربوامطؿومؼبماظؿقراةامصونم
اٌيكمؼؿفلدمسؾكمػقؽيمإغلوغقيمٌؼوبؾيماظؾشر.موطؿومؼؼدسماٌـدائققنماظشؿولاموؼعدقبوغفم
أرضما غقارماٌؼدديامصؾدؼـومعومؼشرلمإظبماظػؽرةمذاتفومؼبماظؿقراة(  .)1م
وعع مأن ماٌـدائقي مضد مادبذت م والد مآدم مأزلوء :مػقؾؾ موذقؿؾموآغقشمامظؽـامالم
سيضي مشلؿ مبلوالد مآدم موصؼ ماظرواؼي ماظؿقراتقي مإال مبؿؼورب ما زلوء.موععماالتػوقمسؾكمادؿم
اٌيكماٌردؾ:مجدلائقؾ:ماظروحماظؼدسامرجؾمآامجؾورمإؼؾامظؽـفمؼبماظقفقدؼيمعيكم
عؽروهامصفقمعلؾطمظؾعذابمواظدعورامورمبومظذظؽمضددؿفماٌـدائقي.م م

 اٌؽملّٓائؿملهملمواٌلؿملقؿملهمل :مؼب محرقبان موعو محقشلوا محقٌ مأضوم ماٌـدائققن ماحؿؽقا مبوٌلققق ماظـلوررةا موطونم
بقـفؿمتلثرلاتمعؿؾودظيمؼبمذبوالتمسدةاموؼؾدومأنمغورقريموغورقرائق ماٌـدائقيمطوغًم
ا دوسماظذيمادؿؼكمعـفماظلرؼونماٌلققققنمطؾؿوتمغصراغلموغصراغق مظقرػماٌمعـ .م
وندمتطوبؼوًامالمتػلرلمظفمب مأسؿولامضوممبفومأغقشماظذيمطونمراسقوًمورؾقؾوًمذوصقوامبيم
أجرامصؼدمذػو م اظعؿلمواظصؿمواظؾؽؿمواظدلصمواٌؼعدؼـموأحقوماٌقتكاموب مأسؿولماظلقدم
اٌلق ماظ مػ ل مغػلفو .موطذظؽ مضوم معـداد مػقل مبطؾى ماظعؿودة معـ مؼقحـو ماٌعؿدانم
طوٌلق امظذظؽمالمتلؿغربمأنمتؿشوبفم –مبشؽؾمطؾرلم –مرؼقسماظعؿودةماٌـدائقيم(عصؾؿو)م
وسؿودة ماٌلققق ماظلرؼونا موسؾك ماظعؿقما مصونماظؿطفقبرمبوٌوءاموػقمبدؼؾمسـماظؿضققيم
بوظدما مبدأت مرؼقدف مسؾك مضػوف مغفر ما ردنا موطوغً متؿؿ مبذطر مادؿ مآ مايلمصؼطام
وعقرس مػذا ماظطؼسمبلؼومماٌلقققيما وظبامثؿمتطقرمصقؿومبعدامبقـؿومبؼلمسؾكمحوظفمؼبم
اٌـدائقيامظؽـفمالزالمؼع مؼبماظدؼوغؿ :ماظؿطفرلماىلديمواظروحل .م
(ٔ) ؽ٤ش رو{ :ٍٞاسفغ وشعٍ فىق وىاوت هللا ،واجٍظ ػًٍ ججً االجزّبع فٍ ألبطٍ اٌشّبي}،
(ٍلو أّؼ٤ب.)ٖٔ :ٔٗ /
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وطوٌلققق ا مؼعظّؿ ماٌـدائققن مؼقم ما حدا موال مؼعؿؾقن مصقف مذقؽوً مدقى ماظعؾودةام
وع ـؾفؿمضبرقبعقنماظطيقامخبيفماإلديمماظذيمأبوحف .م
وتشؾف م(اظؾقصو) مأو ماٌشورطي ماٌـدائقي مرؼس ماٌـووظي ماٌلققل .مواٌلققققن معـؾم
اٌـدائق اموبعؽسماظقفقدامصبؾّقنمجدلائقؾ;م غقبفمغؼؾمبشورةمعقيدماٌلق .موإذامروظعـوم
غصقصماظؽـزامربقبوامصلقؾػًمغظرغوم –مبشدةم –مطؾؿوتموعػوػقؿمسدؼدةامتؿؽررمصقفامتشؾفم
عوموردمؼبما غوجقؾامعـفو:مأبـوءماظـقراموأبـوءماظظيماماٌوءمايلامايقوةماظدائؿيامخؾزم
ايقوةاماظراسلموا شـوماماظصقودمواظلؿؽ .م
ظؽـا مرشؿ مطؾ مػذا ماظؿؼوربا مصؼد مورث ماٌلققققن مطره ماٌـدائق مظؾقفقدا مرمبوم
غفؿ مسدقبوا ماٌلققق مصرضيمؼفقدؼي م جدؼدة.مصؾؿمؼعذلفماٌـدائققنمبـؾقةماٌلق اموضوظقام
اغفماضؿؾسمعـمسؼقدتفؿمعومادسوهمظـػلفامجوءمؼبمغصقصمحرقبانمطقؼـو:م((ماظّٕبماظّٔيمػّ٦م
أدوغممليمإظب م أنمؼغملّ٦نمؼبمبؿملوملمإدّٕائؿملّ٢مذّ٨ءمعمملمٕمؼّ٦ضّٝمجمملءمؼبمرحّ٣معمملريمابؽملهملمعّ٦د،ّ٧م
ظعملّٓ مطمملن مزبؿظملؿملمملً مؼب مرغبؾملممل مٌّٓة متلضملهمل مأذؾملّٕ ،موطمملغومل مهؿظمل ّٜمبلّٕػممل ،مإظب مأن ممتوملم
اِّذؾملّٕ ماظؿل ،ّٝموجمملءػممل ماٌكمملض ،مصّ٦ظّٓت معلؿملقمملً ،مدسممل ماظؽملمملس مإظب مغظملل ،ّ٥موتغملػمل ّ٣مسّ٤م
عّ٦ت ،ّ٥موادؿػملنمل مبضمل ّٚمأدّٕار ماظّ٦جؾهمل ماظشملعمللؿملهمل(  ، )1مواعؿؽمل ّٝمس ّ٤متؽملمملول ماظشملضملمملم ماٌعملّٓس،م
وادبّٔ مظؽملظملل ّ٥مضّ٦عمملً(  ،)2مودس ّ٨مبفملد ّ٣ماٌلؿملّّ))(  . )3موؼمطد ماظؽـزا مربقبو مزفقر ماٌلق مؼبم
أورذؾقؿا مظؽـف م ؼـػل معؾؽفا مأي مغؾقتفا موإظقػقؿف :م((صؿفػملّ ّ٧معؽملّٓاد مػؿملقب ّ٨مظؿملؾملّ٦ذا،م
وزؾملّٕت ماظغملّٕعهمل مؼب مأورذػملؿمل ،ّ٣مال مذ ّ١مصؿملؾملممل ،موال ماذؿؾممله .مٕ مؼغمل ّ٤متمملج ماٌُػمل ّ١مسػمل ّ٧مرأسم
صمملحؾؾملممل،موالمػؿملفملةماإلظّ٦ػؿملهملمصؿمل .)4 ())ّ٥م
(ٔ) ٣وٖل اُطجٞصب أُ٘لائ٤خ.
(ٕ) أ ١اُزالٓ٤ن أ ٝاُؾٞاه.ٕٞ٣
(ٖ) ٖٗ ٓٞؽوّ إ ً٣ٞضب.ٔ ،
(ٗ) ً٘يا هثّب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة اَُبكً ،اُزَج٤ؼ األ.ٍٝ
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وتؿؽرماظرعقزماظغـقرقيمذاتفومب ماٌلقققيمواٌـدائقياموعـفوماظؽرعيامؼؼقلمردقلم
اظـقر( (( :)1داظؿملهمل مأغممل .مداظؿملهمل مايؿملمملة .ماظغملّٕعهمل ماظيت مبؾملممل ممتؿػمللمل مايؿملمملة .ماظغملّٕعهملم
اٌشملؾملّٕة))(  . )2موؼؼقل ماظلقد ماٌلق  :م ((أغممل ماظغملّٕعهمل ميعملؿملعملؿملهمل موأب ّ٨ماظغملّٕقبام ..مأغممل ماظغملّٕعهملم
وأغؿّ٣ماِّشزملمملن))( . )3موعـفوماظؽؾؿيامحقٌمندمؼبماٌـدائقيمبلنمأغقشمػقماظؽؾؿي( )4امبقـؿوم
ؼبماٌلقققيماظلقدماٌلق مػقماظؽؾؿي( .)5مم م

 -مباذا تٍفسد املٍدا:ٟٛٗ

أوردغوماظؽـرلمعـماظؿؼوربمواظؿؿوثؾمواظؿلثرمب ماٌـدائقيموععظؿمأدؼونماٌـطؼياواظذيم

ؼؾؾغ مذروتف مؼب ماظؼصص ماظدؼـقي مواظؿورطبقيا موأبرزػو مضصيماظطقصونماظعظقؿموغقحمواظػؾؽم
اظ متؽررتمؼبمتراثمشوظؾقيما دؼونامصفـوكماظطقصونماظلقعريماظذيمنومعـفم(زؼقدقدا)م
وزوجؿفمصؼطامواظطقصونماظؾوبؾلماظذيمطونمبطؾفماوتمغوبشؿقؿموصؼمعؾقؿيمجؾفوعشامطؿوم
وردت مضصي ماظطقصون مؼب ماظؽـزا مربقبوا موؼب ماظؿقراةا موؼب ماإلنقؾا موؼب ماظؼرآنا مواظـوجلم
اٌـفلمظؾققوةمصقفومعبقعوًمػقم(غقح)امواًيصوتمؼبماظؿػورقؾمبقـفومعبقعوًمبلقطيمجداً.م
ععمطؾمذظؽماظؿؼوربمأوماظؿطوبؼمؼبمسدؼدمعـماظشرائعمواظطؼقسمواظؼصصامصونماٌـدائقيم
تـػردمسـما دؼونماظلؿووؼيامبعدةمخصقرقوتامٕمؼشورطفومصقفومأيمعـفؿ :م
تؾدأمضصيماًؾؼماٌـدائقيمبكدمامبقـؿومتؾدأماظقفقدؼيمخبؾؼماظلؿقاتموا رضامأعوم
اٌلقققيامصؿؼقلمبلنماظؾدءمطونمب وظؽؾؿياماظ مرعزامبفوم –مصقؿومبعدم –مظؾلقدماٌلق امؼبم
(ٔ) هٍ ٍٞاُ٘ٞه :كَود ػِ ٠اٗ ٚآكّ  ،ك ٜٞاُٖوفخ اُز ٢أِٛوذ ك ٢اُلٗ٤ب٣ ،ٌُٖٝ ،جل ٖٓ ٝفزبّ
اُ٘ٔ اٗ٘ٓ ٚلاك .٢ّ٤ٛ
(ٕ) ً٘يا هثّب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة اُضبٗ ،٢اُزَج٤ؼ اُضبُش.
(ٖ) اٗغٞ٣ َ٤ؽ٘ب.٘ٝ ٔ :ٔ٘ /
(ٗ) ًٔيا هثّب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة اَُبثغ ػْو ،اُزَج٤ؼ األ.ٍٝ
(٘) عبء ك ٢اُؼٜل اُغل٣ل{ :اٌزَٓ َشهذوْ فٍ اٌغّبء هُ ثالثخ :األة واٌىٍّخ واٌشوح اٌمذط}
(ٞ٣ؽ٘ب٣ٝ ،)2 :٘ /ئًل اإلٍالّ مُي ﴿ :إِ وَّ مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْهُ مَزْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَ لِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَزْيَمَ وَرُوحٌ مِّ نْ هُ﴾
(اَُ٘بء.)ٔ2ٔ :
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ح ا متؿقدث مضصي ماًؾؼ ماإلديعقي مسـ مخؾؼ مآدم موخؾؼ ماظلؿقات موا رض مطقدث م
عـػصؾ مبي مأوظقؼي .مثؿ مان مخؾؼ ماظؽقن موآدم ممتّو مؼب ماٌـدائقي مبؿؽؾقػ مايل ماظعظقؿم
ظؾؿيئؽيماظذؼـمضوعقامبوظعؿؾامبقـؿوممتماًؾؼمؼبماظذلاثماظق فقديمواإلديعلمعؾوذرةمبؼدرةم
آامطذظؽمؼبماٌـدائقيامطونمخؾؼمحقاءمعـؾمآدممعـماظط اموبذظؽمدبؿؾػمسـماظقفقدؼيم
وسـ ماإلديما محقٌ مؼؼقالن مخبؾؼ محقاء معـمضؾعمآدم.موؼلؿؿرماًيفامظقشؿؾمػؾقطم
آدممعـماىـيامصفقمؼبماٌـدائقيمضدمػؾطمبؼرارمإشللمالسؿورما رضاموظقسمبلؾىمذغىم
اضذلصفامطؿوموردمؼبماظذلاثماإلديعلمواظقفقدي .م
تشرلماظؽـزامربقبومإظبمثيثمصـوءاتمأروبًما رض امثؿمؼعقدماظؾشرمظؾؿؽوثرمعـمجدؼدم
بقادطيمزوجموزوجيامبقـؿوما دؼونماظلؿووؼيمالمتشرلمإظب م أحداثمطفذه.موؼبماٌـدائقيمالم
حقوةمأخرىمظؾفلداماظذيمؼعقدمظؾذلابممبفردمخروجماظـػسمعـف.مووؼبماٌعؿؼدماٌـدائلمالم
ؼقجدمعـمطبؾدمؼبماظعذابامصوٌذغىمؼعقدمظؾؿطفراموبعدػومميؽـمأنمؼصعدمإظبمزلقاتم
اظـقر.مطؿومطبؿؾػماظصقمماٌـدائلم –ممتوعوًم –مسـماظصقمماظقفقديمواٌلققلمواإلديعل .م
ؼب ماٌـدائقيا مظؾرجؾ مأن مؼؿزوج معو مؼشوء معـماظـلوءامبؼدرمعومتلؿ مزروصف.موظقسم
ظؾرجؾمشرلماٌؿزوجمعـمجـيامالمؼبماظدغقواموالمؼبماآلخرةاموظذظؽمندماٌـدائق مؼمعـقنم
بـقعمعـماظؿـودخامصنذامتقصكمذكصمدونمأنمؼـفىمأوالداًامصوغفمميرمبوٌطفرامظقعقدمبعدم
إضوعؿف مؼب ماظعوٕ ماآلخرمإظب م حوظؿفماظؾدغقيمعرةمأخرىامحقٌمتؿؾؾسمروحفمؼبمجلؿمعوام
ظقؿزوجاموؼـفىمأرػوالً.م م
أعو متعؾؼ ماٌـدائق مبوٌوء موظؾودفؿ ما بقض مورصع ماظدرصش(  )1مووضع مإطؾقؾ ماآلسم
واظؿقجفمسبقماظشؿولامصفلمأعقرمؼـػردونمبفومسـما دؼونماظلؿووؼياموطذظؽمغػقرػؿمعـم
(ٔ ) ٌُٖ اُؾو٤وخ اما رؼٔو٘ب ك ٢اُجؾشٝ ،رؾو٘٣ب اُزواس اُْؼج ٢اُل ،ٖ٣كَ٘غل ًَ ٛن ٙاألّ٤بء اُز٢
ٗو ٍٞثبٕ أُ٘لائ٤خ اٗلوكد ثٜب ٓٞعٞكح – ثٌَْ ،أ ٝثآفو – ك ٢األك٣بٕ األفوٝ ،ٟػٍِ ٠جَ٤
أُضبٍ (اُلهكِ) ،كبُلوم اُٖٞك٤خ اإلٍالٓ٤خ ك ٢اؽزلبالرٜب روكغ ٓب  :٠َٔ٣اَُ٘غن أٝ
اَُ٤بهح ٞٛٝ ،ها٣خ ٓضِضخ اٌَُْ ،ػِٜ٤ب آ٣بد هوآٗ٤خٝ ،ىفوكبد ٗجبر٤خ ٌُٖٝ .أٌُِْخ ٘ٛب إٔ
اُوٓٞى أُ٘لائ٤خ هل ال رٌ ٕٞاُٞؽ٤لح ٌُٜ٘ٝب  ٢ٛاالهلّٓ ًَٝ ،ب عبء ثؼلٛب اٗؼٌبً ُٜب.
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اظؾقن ما زرقمحؿكماغفؿمؼؿفـؾقنمعيعلؿف.مطؿومدبؿؾػمغظرةماٌـدائق مظؾكؿرلةامصفلم
تع مدر مايقوة مأو م اظـطػي ماظ مؼؾبقرص مسؾقفو مطوظؽـزا محؿك مال متـؼطع مايقوة معـم
اٌعؿقرة(  )1امؼبمح مطونمادؿعؿولماًؿرلةمربظقراًمؼبماظؿؼدعوتمظؾؿعؾدماظقفقدي;م غفوم
ترعز مظؾػلود(  )2ا موعـؾ مذظؽ مؼب ماٌعؿؼدات ماٌلقققي ماظ متعد ماًؿرلة مرعزاً مظؾؿعوظقؿم
اظػوددة(  )3اموظذظؽمؼصـعمخؾزماظؼربونمؼبماظ ؽـقليماظؽوثقظقؽقيمبدونمػبرلةامظؽـماظؽـقليم
ا رثقذطلقيمتضقػماًؿرلة;م غفوممتـؾمخطوؼوماظعوٕماظ مغبؾفوماظلقدماٌلق .مم م
ومتؿوز ماٌـدائقي مبدسقتفو مظعدم ماالضذلاب معـ مايُؽّوما موسدم ماظـؼي مبفؿا موغصقصم
اظؽـزامربقبومهددمعكشلؿمؼبماظـور(  )4امرمبومظؽقنماٌـدائق امؼبمطؾ متورطبفؿامٕمتؽـمشلؿم
دوظيمخوريامبؾمػؿمرسوؼومدولامسؾكماظدواماموشوظؾوًمحؽوممػذهماظدولمٕمؼؽقغقامودودؼـم
عع معـ مطبوظػفؿ ماالسؿؼودا مبقـؿو مطؾ ما دؼون ماظشرق مأودطقيا مإال معومغدرامأضوعًمدوالًم
دؼـقي .م
وغؿقفيمظؽؾمتؾؽماٌيحظوتمسـمتؾودلماظؿلثرلاتمب ما دؼونامواظؿشوبفمؼبماظؽـرلم
عـ مرؼقدفوا مؼلؿكؾص ماظؼورئ ماٌـػؿ ماظذػـ ماظؾعقد مسـ ماظؿعصى ما سؿكا مان ما دؼونم
طؾفو مخرجً معـ مبقتؼي مواحدةا موتلعك م ػداف مواحدةا مػل مخرل ما غلونا موتـظقؿم
سيضؿفماظروحقيمبوٓاموطؾماالخؿيصوتمبقـفومبعقدةمسـماىقػرماظذيمػقماإلضرارمبقجقدم
خوظؼمأسظؿاموضدمغشلتمععظؿ م االخؿيصوتمغؿقفيماظظروفماظؿورطبقيموايقوتقيماٌؿـقسيم
اظ معرتمبفوموربيمأتؾوعمطؾمدؼـاموعـمضبوولماظققمماظذلطقزمسؾكمػذهمالخؿيصوتام
اظ متؾدو مضؾقؾي مجبوغى ماظؿشوبف مواظؿؿوثؾا مصوغف مؼعورض معشقؽيمآماظ ماخؿورتمظؽؾم
إغلونمدؼـفموضقعفموأدرتفامصوظغوظؾقيماظعظؿكمعـمأتؾوعماظدؼوغوتم –ماآلنم –مػؿمعؿؾع م
دؼونمأػؾفؿاموالمصضؾمشلؿمبوخؿقورمػذاماظدؼـمأومذاك.م م
م
(ٔ) ً٘يا هثّب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة ٖٔ ،أٗ{ :ُٞعُأخزوْ ِٓ اٌخُّشح اٌّذفىظخ فٍ ثُذ اٌىٕض؛ ٌُظُش
ِٕهب اٌؼبٌُ ِشح أخشي}.
(ٕ) ٍلو اُال ،ٕ ٖ٤٣ٝا٣٥خ ٔٔ.
(ٖ) اٗغٓ َ٤زٝ ،ٔٔ :ٔٙ /٢اٗغٓ َ٤وهٌ.ٔ٘ :1 /
(ٗ) {ال رمشثىا اٌٍّىن واٌغالطُٓ واٌّشدح فٍ هزا اٌؼبٌُ ،وال رثمىا ثهُ ...إًٌ إٌبس َزهجىْ} ً٘يا
هثّب  ،ٖ٤ٔ٣اٌُزبة األ ،ٍٝاُزَج٤ؼ اُضبٗ.٢
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املبخث الثامً
العالقة األىصاىية بنت الصابئة امليدائينت واملصطننت
وَ زٔاٟع ٌّر البالغ ٛلألواً عم٘

(عليه السالم)

اليت دعىت ٔدٕد الصابٔ ٛ٠اِن الهتب األخسٝ
(اظؽملمملسمصؽملظملمملنم:ماعمملماخمظّ١مؼبماظّٓؼّ٤ماومغصملرلمظّ١مؼبماًػمل .)ّ٠م
(انماظؽملمملسمصؽملظملمملن :مإعومأخمظ ؽمؼبماظدؼـمأومغظرلمظؽمؼبماًؾؼ)امػلمطؾؿيمخؾّدػوم
اظؿورؼخ مودؿؾؼك مسؾك معر ماظزعون معؿقػفي مالتـطػكءا مالغفو معـطؾؼي معـ مروح ماظؽؿوبم
اظلؿووي (اظؼران)موعـماخيقمودؾقكماظـ مربؿد(ص)اظذيمضولم(اًؾؼمسقولمآمواحؾفؿم
إظبمآماحؾفؿمإظبمخؾؼف) ...م
والغفو مخرجً معـ مضؾى معػعؿمبوالميون اموسؼؾمعـػؿ مسؾكماىـسماظؾشريمامصيم
صرقمب ماظؾشرمصوظؽؾمدقادقيموالمصرقمب مسربلمواسفؿلماالمبوظؿؼقىامصيمادؿغيلموالم
سؾقدؼي موال مػقؿـي مظػؽي ماو مأعي مسؾك ماخرىا موا و ماظعؾقدؼي ماٌطؾؼي مإظب مآ مسز موجؾام
صوظؽؾماحرارمطؿومضولماًؾقػيماظـوغلمسؿرمبـماًطوب(عؿكمادؿعؾدمتماظـوسموضدموظدتفؿم
اعفوتفؿماحرارا) .م
صوؼـ مػذه ماظؽؾؿي ماظققما مممـ مغصى مغػلف مربودؾو موعؼققبؿو مالميون مودؾقكم
اظؾشر...صؼلقبؿ ماظـوس  :مػذا معشرك مالغف مؼؿقدؾ مبو غؾقوء مواظصوي مصبى مضؿؾف مودؾىم
اعقاظف!...وػذامسؾكمشرلمعذػؾـوموععؿؼدغومصقفىمضؿؾف! .م
أالمؼعؾؿمػمالءماىفؾيمانماظردوظيماالشلقيمضدمضددًمحقوةما غلونامضولمتعوظب(معـم
اجؾمذظؽمطؿؾـومسؾكمب مادرائقؾماغفمعـمضؿؾمغػلومبغرلمغػسماومصلودمؼبما رضمصؽل وم
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ضؿؾماظـوسمعبقعوموعـماحقوػومصؽل وماحقوماظـوسمعبقعوموظؼدمجوءتفؿمردؾـومبوظؾقـوتمثؿم
انمطـرلامعـفؿمبعدمذظؽمؼبما رضمٌلرصقن)(  .)1م
ان ماظؼؾى مظقعؿصر مأٌوً مسؾك معو مؼػعؾف مجفؾي مػذه ماالعي مبلبـوء ماعؿفؿ مؼب ماظعراقم
واصغوغلؿونمواظصقعولموايفوزم وشرلػومعـماظؾؼوعماالديعقياموابـوءماالعؿماالخرىمعـمضؿؾم
وتعذؼى محبفٍ مواػقي متدل مسؾك مجفؾفؿ مبوإلديم مو مبوٌؾودئ ما غلوغقي ماظ ماحؿقتفوم
اظشرؼعي ماظلؿقوءا مغود ماو معؿـود ماغف مالمصبقزمضؿؾماظـػسماظ محرممآمضؿؾفوماالم
بويؼموالنماظؾشرمطؿومضولماالعوممسؾلمرـػونمصلعومأخمظؽمؼبماظدؼـماومغظرلمظؽمؼبماًؾؼم
امصأليمرـػماغؿلؾً؟مصيمصبقزمظؽمانمتؼؿؾم(اٌلؾؿ)امالغفماخمظؽمؼبماظدؼـاموالمصبقزم
ظؽمانمتؼؿؾم(شرلاٌلؾؿ)م غفمغظرلماومذؾقفمظؽمؼبماًؾؼمصفقماغلونمصبىمانمهذلعفموم
تعقشمععفمبليمموتؿعوؼشمععفماذامٕمؼمذكبكماومطؿومضولمآمتعوظب :م
(ال مؼؽملؾملمملط ّ٣مآ مس ّ٤ماظّٔؼ ّ٤مٕ مؼعملمملتػملّ٦ط ّ٣مؼب ماظّٓؼ ّ٤موٕ مطبّٕجّ٦ط ّ٣مع ّ٤مدؼمملرط ّ٣مانم
تدلوػّ٣موتعمللشملّ٦اماظؿملؾملّ٣مانمآمضبنملماٌعمللشملنيم).

( )2م

م

 اعمملماظّٔؼّ٤مؼقملذونماٌلػملؼملنيمصقغملؼملؾملّ٣مطؼملمملمضممللمتضملمملظب :م(ا و مؼـفوطؿ مآ مسـ ماظذؼـمضوتؾقطؿمؼبماظدؼـمواخرجقطؿمعـمدؼورطؿموزوػروامسؾكم
اخراجؽؿمانمتقظقػؿموعـمؼؿقشلؿمصلوظؽؽمػؿماظظوٌقن).م

( )3

م

اذناماذامارادماٌلؾؿقنمانمؼؽلؾقاماحذلامماالعؿماالخرىمشلؿامسؾقفؿماوالموضؾؾمطؾم
ذكءمانمضبذلعقاماالعؿماالخرىموذظؽمبؿطؾقؼماٌؾودئما غلوغقيماظ مجوءتمبفومسؼقدتفؿم
سؾكماغػلفؿماوالموظؽلمؼؽقغقامصعي(مأعيمودطو)مطؿومضولمآمتعوظبم :م

(ٔ) أُبئلح ٖٕ/
(ٕ) أُٔزؾ٘خ .1 /
(ٖ) أُٔزؾ٘خ .2 /
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(وطّٔظ ّ١مجضملػملؽملمملط ّ٣ماعهمل مودشملممل مظؿغملّ٦غّ٦ا مذؾملّٓاء مسػمل ّ٧ماظؽملمملس موؼغملّ٦ن ماظّٕدّ٦ل مسػملؿملغملّ٣م
ذؾملؿملّٓا)( 1م)م .م
صوظؿعوؼش ما ظلؾؿل ماذن مصبى مان مؼؽقن مػق مػدف ماٌلؾؿ مؼبمػذهماٌرحؾيماظدضقؼيم
اظ مميرونمبفوماغطيضومعـماظؿشرؼعماالشللموظقسمعـماالعزجيماٌؿؼؾؾيمظؾؾشراموعومسؾقفؿم
االمررحمعػفقمماظؿعوؼشمطؿومجوءمؼبماظؼرانماظؽرؼؿمحصراامظقؽقنمذظؽمبوبومظؿؼربماالعؿم
االخرى مإظب مػذا ماظدؼـ ما غلوغل ماظ ذي مصبفؾ متعوظقؿف مععظؿ ماظؾشر موعـفؿ ماظؽـرل معـم
اٌلؾؿ  .م
وضبلـ مبـو مبعد ماظؿطرق مإظب مخيريمطؿوبماالعوممسؾلمإظب مواظقفمسؾكمعصرم(عوظؽم
االذذل) .م
ضولماإلعوممسؾلمبـمأبلمروظىم(ع)مؼبمسفدهمٌوظؽما ذذلمسـدعوموالهمسؾكمعصرم(اسػملّ٣م
ؼممل معمملظ ّ١مأغ ّ٨مضّٓ موجؾملؿ ّ١مإظب مبالد مضّٓ مجّٕت مسػملؿملؾملممل مدولمضؾػملّ١معّ٤مسّٓلموجّ٦رم.موأنماظؽملمملسم
ؼؽملصملّٕون مع ّ٤مأعّ٦رك مؼب معـ ّ٢معممل مطؽملومل متؽملصملّٕ مصؿمل ّ٥مع ّ٤مأعّ٦ر ماظّ٦الة مضؾػمل ّ١م ،موؼعملّ٦ظّ٦ن مصؿمل ّ١معمملم
طؽملومل متعملّ٦ل مصؿملؾمل ّ٣م.موإمنممل مؼلؿّٓل مسػمل ّ٧ماظزملممليني ممبممل مصبّٕي مآ مشل ّ٣مسػمل ّ٧مأظل ّ٤مسؾمملده م.م
صػملؿملغمل ّ٤مأحنمل ماظّٔخمملئّٕ مإظؿمل ّ١مذخرلة ماظضملؼمل ّ٢ماظزملمملحل م .مصفملعػمل ّ١مػّ٦اك ،موذّّ مبؽملظملل ّ١مسؼملممل مالم
ضب ّ٢مظ ،ّ١مصكملن ماظرملّّ مبمملظؽملظملّٗ ماالغزملمملف معؽملؾملممل مصؿملؼملممل مأحؾومل مأو مطّٕػومل.موأذضملّٕمضػملؾّ١ماظّٕغبهملم
ظػملّٕسؿملهمل مواحملؾهمل مشل ّ٣مواظػملشمل ّٟمبؾمل.ّ٣موال متغملّ٦غ ّ٤مسػملؿملؾمل ّ٣مدؾضملممل مضمملرؼممل متطملؿؽمل ّ٣مأطػملؾملّ٣م،مصكملغؾملّ٣م
صؽملظملمملن مإعممل مأخ مظ ّ١مؼب ماظّٓؼ ّ٤موإعممل مغصملرل مظ ّ١مؼب ماًػمل ّ٠مؼظملّٕط معؽملؾمل ّ٣ماظّٖظ ّ٢م ،موتضملّٕض مشلّ٣م
اظضملػمل ّ٢م ،موؼقملت ّ٧مسػمل ّ٧مأؼّٓؼؾمل ّ٣مؼب ماظضملؼملّٓ مواًشملفمل ،مصفملسشملؾمل ّ٣مع ّ٤مسظملّ٦ك موصظملق ّ١معـ ّ٢ماظّٔيم
هنمل مأنمؼضملشملؿملّ١مآ مع ّ٤مسظملّ٦هموصظملق .)2 ())ّ٥م
(ٔ) اُجووح .ٖٔٗ /
(ٕ) ٜٗظ اُجالؿخ 1ٗ / ٖ :
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 الصابٔ ٛ٠ذنس ٝعاغٕزا: ٞم أطدمطـرلمعـماٌقارـ معـماٌلؾؿ مواظصوبؽيمسؾكمعشورطيماظصوبؽيماظػعوظيمؼبماحقوءم
ذعوئر مسوذقراء موتدل مػذه ماٌشورطي مؼب مذبؿؾفو مسؾك ماظؿػوسؾ مايققي موا غلوغل مب م
اٌـدائ مواخقاغفؿ معـماظشقعيمؼبما حقوءمذطرىمادؿشفودماالعوممايل (سؾقفماظليم)مؼبم
واضعيماظطػاموطوغًمعشورطوتفؿمالمتؼؿصرمسؾكماظـزولمإظبمعقاطىماظعزاءامبؾموممتؿدمإظبم
زؼورة ماالربع ا مغوػقؽمسـمتدلسفؿمإظب مايلقـقوتماظ متؼدمماًدعوتمظؾؿشوؼي مؼب مطؾم
سوما موطون مػذا ماظلؾقك مو مٕ مؼزل مغوبعوً معـ مضقؿ ماظؿػوسؾ ماالجؿؿوسل موزلي ماتصػ مبفوم
اٌ ـدائلماؼـؿوموجدمغػلفمؼبمسوذقراءاموؼبمايمعؽونمعـمجـقبلماظعراقماظذيمادؿقرـفمضؾؾم
اطـرمعـماظػلمسوم امانماظدواصعماالدودقيمظدىماٌـدائق مٕمتؽؿـموراءػومشوؼيمغػعقيمبؾم
طونمحسماىقارماظذيمؼؿؿؿعمبفمععماخقاغفماٌلؾؿ مسوعيًمادودقوًمؼبمجعؾمذظؽماظؿػوسؾم
غوبعوًمع ـمروحماالحذلاممظشعوئرماآلخرؼـموضدمظػؿًمػذهماٌؿوردوتماغؿؾوهماالخرؼـاموعـفؿم
اةؿؾقنماظدلؼطوغققن .م
 اوجم ٛعم ٜوػازن ٛالصاب ٛ٠املٍداٟٗني اخٕاٌّي املطمىني الػٗع ٛيف عاغٕزاٞ -خالٌٔ ٙاصح عبد اهلل  1957 - 1867-وٗطاُ /قطا ٞاجملس الهبري:

االواً احلطني (عمْٗ الطالً)ٔ خالٔٙ
ماذمملر ماالدؿمملذان مضمملد ّ٣مدػملؼملمملن موسػمل ّ٨ماظضملعملمملب ّ٨مإظب :مطون ماٌـدائلمخيويمومػقمعـم
عقاظقدم1867مؼلؽـمعـطؼيماظشذؼرؼيمؼب ماػقارماظعؿوره امومطونمميضلمععماخقاغفماٌلؾؿ م
إظب ماٌزارع ماةقطي مبؾققت ماظؼصىاموضدماسؿودماٌـدائلمخيويمانمؼشورك مجورهماٌلؾؿم
طؾمسومم مبومؼلوػؿمبفمعـمأعقالموشرلػومؼبمسوذقراء اموٕمؼؿكؾػمسـمذظؽمؼقعوًمعواموبقـؿوم
طون مػق موجرلاغف معـ ماٌزارس مؼب مايصودا مذوػدوا مغرلاغوً مؼب مبققت ماظؼصى ماظ م
ؼلؽـقػوا موطوغً ماظرؼوح مسلوظقيا موبؾغ مإظب مزلعفؿ ماظصقوح مواظعقؼؾا موتلورسً ماضدامم
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اٌزارس مبوووه مبققتفؿا ماال مان ماٌـدائل مخيوي موضػ محوئراً موتقجف مإظب محقٌ مؼؽقنم
اووهم عؼومماالعوممايل (سؾقفماظليم)مومطشػمرأدفموضولمععوتؾوًمبؾففيماةىمومبؾػظم
ربؾل" ػمملمؼمملمحلنيماغمملمواؼّ٤مصقؾيتمموؼمملكمؼمملمابمملمسؾّٓمآمايلنيمموضؾّ٢مانمؼؿّ٣ماٌظملّٕدةم
االخرلة،مهّ٦ظوملماظّٕؼمملحماظرملؼملمملظؿملهملمإظب مسغملّٗماومملػؾملممل،مو ٕمتزملّ٢ماظلؽملهملماظػملؾملنملمإظب مبؿملوملم
خالوي ماٌؽملّٓائ ،ّ٨مصمملدرك مان مسؿؾ ّ٥موص ، ّ٢مو مان ماالعمملم مايلني م(سػملؿملّ٥ماظلالم)مٕمؼؽملّٗم
ربؾؿمل ،ّ٥مو مزاده مذظ ّ١مؼعملؿملؽملمملً مظؿملغملّ٦ن مػ ّ٦مودمملئّٕ ماحملؾني مضّٓ مأدرطّ٦ا مسصملؼملهمل ماظضملالضهملم
واإلرتؾمملط ماظّٕوح ّ٨مبني ماٌؽملّٓائ ّ٨م((مخال ويم))مو((اإلعمملممايلنيم))مدؾّٛمردّ٦لمآم(م
ص م)  ،مومذمملسوملمحغملمملؼؿّ٥مبنيمجرلاغّ٥ماٌلػملؼملنيمظؿؽملؿعملّ٢مذظملمملػمملمإظب مؼّ٦عؽملمملمػّٔا.موػّٔامعّ٤م
أبّٕمعالعّّماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل ّ٨مبنيماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملني موأخّ٦تؾملّ٣ماٌلػملؼملني ماظرملؿملضملهملم .م
وممو مؼدلزماظؿعوؼشماظلؾؿلمواجملؿؿعلمبلماظصوئيماٌـدائق مواٌلؾؿ معومؼعدلمبفم
اظشوسرماظصوبؽلماٌـدائلماٌؾدعمسؾدماظرزاقمسؾدماظقاحداماذمؼـشدمظإلعوممايل مبـمسؾلم
(ع) مذفقد مطربيء ا مبؼصقدة مرائعيمؼعدلمبفومسـمعدىمحؾفموارتؾوريمبوإلديممواٌلؾؿ م
وضضوؼوػؿموعـفومعؾقؿيمطربيءماًوظدةم.م م
مصؽوغًمضصقدةمؼبمرثوءماالعوممايل م(سؾقفماظليم)امؼبمعؾقؿيماظطػمإذمٕمتؽـم
دبص ماظشقعي مصؼط موا و موووزت مبعدشلو موغؾؾ مغضوشلو مإظب مارجوء ماٌعؿقرة موطؾ ماغلونم
ؼـشدماظعدلموايرؼيموؼؿػقلمبظيلمايؼمصفذاماظشوسرمسؾدماظرزاقمسؾدماظقاحدماماظصوبؽلم
اظذيمضبؿؿلممبؾوديءمايل م(ع)معذمطونمرػيمؼـفؾمعـمسؾؿفماظذيمالؼـضىمامصؽونم
ايل م(ع)معيذامآعـوموعلؿؼرامعطؿؽـومٌـمضبؿؿلمبلدقارهمعلؿـرلامبضقئفماظلورعمسؾكم
اظـوسمأعبع  .م
م
م
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قصٗد ٚالػاعس عبدالسشام عبدالٕاسد
يف زثا ٞابا االسساز االواً احلطني(ع)
ضّٓعوملموسظملّ٦كمسّ٤مععملّٓعذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨مذملمممذملمادرلامطلرلامحلرلامضؼملذملذمل ّ٨م
ضّٓعوملمالحّٕممؼبمرحؾؿؿملذملذملذملذملذملذملذمل ّ١مذملمم مذملمدالممٌـّ٦اكمعّ٤مربذملذملذملذملذملذملذملذملّٕم م
صؼملّٔمطؽملوملمرظملالمرأؼوملمايلذملني مذملمممذملمعؽملمملرامإظبمضّ٦ءهماغؿؼملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨م
ومعّٔمطؽملوملمرظملالمسّٕصوملمايلني مذملمممذملمرضمملسمملمومظّ٩نمٕماصشملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٣م
ومعّٔمطؽملوملمرظملالموجّٓتمايلني مذملمممذملمعالذامبفملدّ٦ارهماحؿؼملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨م
دالممسػملؿملّ١مصفملغوملماظلذملذملذملذملذملذملذملذملذملالم مذملمممذمل مومانمطؽملوملمزبؿسملؾمملمبمملظذملذملذملذملذملّٓم م
واغوملماظّٓظؿملّ٢مإظبماظغملدلؼذملذملذملذملذملذملذملذملمملء مذملمممذملممبمملمدؼّٗمعّ٤مصّٓركماِّطذملذملّٕم م
واغّ١معضملؿزملّ٣ماًمملئظملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملني مذملممذملمؼمملمعّ٤معّ٤ماظّٔبّّمٕمؼضملزملذملذملذملذملذمل ّ٣م
ظعملّٓمضػملوملمظػملؽملظملّٗمػّٔامرّٕؼعملذملذملذملذملذمل ّ١مذملمم مذملمالضّ٨مبّ٥ماٌّ٦تمطّ٨متلػملؼملذملذمل ّ٨م
ومخسملوملمومضّٓمضظملّٕاٌّ٦تمضظملذملذملّٕامذملمم مذملمصؼملمملمصؿملّ٥مظػملّٕوحمعّ٤مزبذملذملّٕم م
ومعمملمدارمحّ٦ظّ١مبذملذملّ٢ماغوملمدرت مذملمممذملمسػملّ٧ماٌّ٦تمؼبمزردمربغملذمل ّ٣م
عّ٤ماظّٕصّٚموماظغملدلؼمملءماظضملصملؿملؼملذملهمل مذملمممذملمحؿّ٧مبزملّٕتمومحؿّ٧مسؼمل ّ٨م
صؼمللّ١معّ٤مدونمضزملّٓمصؼملذملذملذملذملذملذملذملمملت مذملمممذملمومابعملمملكمنؼملمملمعّ٤ماالنذملذمل ّ٣م
ظؿملّ٦مماظعملؿملمملعهملمؼؾعملّ٧ماظلذملذملذملذملذملذملذملذملقملال مذملمممذملمػّ٢ماٌّ٦تمؼبمذغملػملّ٥ماٌؾؾملذمل ّ٣م
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ػّ٦ماظعملّٓرماٌدلمماظالؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕد مذملمممذملماممخمملدمماظعملّٓرماٌذملذملذملذملذملذملؾذملذملّٕم م
دالممسػملؿملّ١محؾؿملنملماظؽملذملذملذملذملذملذملذملذمليب مذملمم مذملموبّٕسؼملّ٥مرؾوملمعّ٤مبّٕسذملذملذملذملذمل ّ٣م
غبػملوملماسّٖمصظملمملتماظؽملذملذملذملذملذملذملذملذمليب مذملمم مذملمومصّٖتممبضملؿملمملرهماالضذملذملذملذملذملّ٦م م
دالظهملماغؾملّ٣مخذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل رلوك مذملمممذملمطؼملمملمخرلوهمصػملّ٣متـػملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٣م
بّ٢ماخذلتمعّ٦تّ١مصػملذملذملوملماىؾني مذملمممذملمومٕمتؿػملظملوملمومظذملذملذملّ٣متؽملذملذملّٓم م
ومعمملمدارتماظرملؼملّٗماالموماغذملذملذملذملومل مذملمم مذملمظألالءػمملمطمملالخماظؿذملذملذملذملذملذملّ٦أم م
دالممسػملّ٧مآظّ١مايذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٦م مذملمممذملمحّ٦اظؿملّ١مؼبمذظّ١ماٌسملذملذملذملذملذملّٕم م
وػّ٣مؼّٓصضملّ٦نمبضملّٕيماظزملذملذملذملذملذملذملّٓور مذملممذملمسّ٤مصذملّٓركماظشملمملػّٕماالرح ّ٣م
وضبؿسملؽملّ٦نمبغملدلاظؽملؾؿملؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٤مذملمم مذملمعمملمشمملصمصؿملؾملّ٣معّ٤ماالدؾملذمل ّ٣م
دالممسػملؿملّ١مسػملّ٧مراحؿؿملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٤مذملمم مذملمطرملؼمللني مؼبمصػملّ١ماضذملذملذملذملذملؿذملذملذمل ّ٣م
ترملّٝمبشملّ٦غؾملؼملمملمبمملظسملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؿملمملء مذملمممذملموموّٕيماظّٓعمملءمعّ٤ماٌضملزملذملذمل ّ٣م
دالممسػملّ٧مػمملظهملمتّٕتعملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨مذملمممذملمبألالءػمملمعّٕتعملّ٧معّٕؼذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٣م
رؾملّ٦رمعؿّ٦جهملمبمملىذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملالل مذملمممذملمزبسملؾهملمبمملظّٓمماظضملؽملذملذملذملذملذملذملّٓم م
تؾملمملوتمصزملمملحهملمطّ٢ماظّٕجذملذملذملذملذملمملل مذملمم مذملماعمملممتظملفضملؾملمملماٌػملؾملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٣م
صّٕاحوملمتّٖسّٖعمسّٕشماظسملذملذملذملالل مذملمممذملمبزملّ٦تمبمملوجمملسّ٥معظملضملذملذملذملذمل ّ٣م
ومظّ٦مطمملنمظالرضمبضملّٚمايذملذملؿملمملء مذملمممذملمٌمملدتمبمملحّٕصؾملمملماظؿملؿذملذملذملذملذمل ّ٣م
449
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

دالممسػملّ٧مايّٕمؼبمدمملحؿذملذملذملؿمل ّ١مذملمممذملمومععملقؼملّ٥مجّ٢معّ٤مععملقذملذملذملذملذملذمل ّ٣م
دالممسػملؿملّ٥مومسؿنملمسػملؿملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٥مذملمممذملمسؿنملماظرملطملّ٦ف مبّ٥ماٌطملذملذملذملذملذملّٕم م
صغملؿملّٟمومؼبماظّٟمدؿملّٟمىؼملذملومل مذملمممذملمومسؼملّٕكمؼمملمحّٕمٕمتػملذملذملذملذملذملف ّ٣م
وماحفؼملوملمطؿملّٟمومؼبماظّٟمدؿمل ّٟمذملممذملمومظّ٦مطؽملوملموحّٓيمٕماحف ّ٣م
ومٕماغؿصملّٕػّ٣مإظبمانمتذملذملذملذملذملذملذملذملّٓور مذملمممذملمسػملؿملّ١مدوائّٕػّ٣مؼمملمدعذملذملذملذملذملذمل ّ٨م
ظغملؽملوملماغؿّٖسوملمحّٓود ماظضملذملذملذملذملذملذملّٕاق مذملمممذملموظّ٦مانماردمملئؾملّ٣مؼبمدعذملذملذمل ّ٨م
ظطملرلتمتمملرؼّْمػّٔاماظؿذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕاب مذملمم مذملمصؼملمملمغممللمعؽملّ٥مبؽملّ٦معػملفذملذملذملذمل ّ٣م
ومؼمملمدؿملّٓيمؼمملماسّٖماظّٕجذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملل مذملمممذملمؼمملمعرملّٕسمملمضّٛمٕمؼضملفذملذملذملذملذمل ّ٣م
ومبّ٤ماظّٔيمدؿملظملّ٥معمملمؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٖال مذملمم مذملماذامضؿملّ٢مؼمملمذاماظظملعملمملرماحلذمل ّ٣م
ضبّٗمعّٕؤةمعػملؿملّ٦نمدذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؿمل ّٟمذملمم مذملمدّٕتمبنيمطظملّ١مواحملذملذملّٖم م
وممتلّ١ماغوملموتّٕخّ٨مؼّٓؼذملذملذملذملذملذملذمل ّ١مذملمم مذملمومتؽملغملّٕمزسؼملّ١معّ٤معّٖسذملذملذمل ّ٣م
صمملؼّ٤مدؿملّ٦صّ١معّ٤مذي ماظظملعملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملر مذملمم مذملموماؼؽملّ١معّ٤مذظّ١ماظسملؿملطملذملذملذمل ّ٣م
سػملّ٨مسػملّ٨ماشلّٓىمواىؾملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملد مذملمممذملمسصملؼملوملمظّٓىمآمعّ٤معلذملػمل ّ٣م
وؼمملماطّٕمماظؽملمملسمبضملّٓماظؽمليبموجؾملذملمملمذملمممذملموماشؽملّ٧ماعّٕئممعضملذملذملذملذملذملذملّٓم م
عػملغملوملمايؿملمملتنيمدغؿملمملموماخذملذملذملذملّٕى مذملمممذملمومظؿملّٗمبؾؿملؿّ١معذملّ٤مدرػ ّ٣م
صّٓىمًرملّ٦سّ١معّ٤مغمملرذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّ٠مذملمم مذملمصّٓاءمىّ٦سّ١معّ٤مابغملذملذملذمل ّ٣م
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ضّٓعوملموسظملّ٦كمسّ٤مععملّٓعذملذملذملذملذملذملذمل ّ٨مذملمممذملمعّٖصب ًمملمعّ٤ماظّٓممواظضملذملػملعمل ّ٣م
وبّ٨مشسملّٚمجّ٢مانمادرؼذملذملذملذملذملذملذمل ّ٥مذملمذملمومغظملّٗمابوملمانماضّ٦لماطصمل ّ٣م
طفملغّ١ماؼعملصملوملمجّٕحماظضملذملذملذملذملذملذملّٕاق مذملمذملمصؿؿملذملذملذملمملرهمطػملّ٥مؼبمدعذملذملذملذملذملذمل ّ٨م
اظلوملماظّٔيمضممللمظػملؾذملذملذملذملذملذملمملتّٕات مذملممذملمخّٔؼينموظػملؽملظملّٗمالمتؾملّٖع ّ٨م
ومرمملفمبمملوالدهموماظلذملذملذملذملؿملّ٦ف مذملممذملمسػملؿملؾملّ٣مدّ٦ارمسػملّ٧معضملزملذملذملذمل ّ٣م
صسملفوملمبمملضػملضملّ٥ماظغملؾذملذملذملذملذملذملذملذملّٕؼمملء مذملمممذملمومصمملحمسػملّ٧معّ٦تّ٥ماضّٓع ّ٨م
طّٔامسبّ٤مؼمملمدؿملّٓيمؼمملمحلذملذملني مذملمم مذملمذّٓادمسػملّ٧ماظعملؾملّٕمٕمغرملغمل ّ٣م
طّٔامسبّ٤مؼمملماؼؾملمملماظّٕاصذملذملذملذملذملذملّٓآ ن مذملمم مذملمدذملذملّ٦ارتؽملمملمضّٛمٕمتؾملذملذملذملّٓم م
النمضيملمعّ٤محّ٦ظّ١ماظصملمملٌذملذملذملذملذملذملّ٦ن مذملمممذملمصمملغمملموطػملؽملمملمإظبماالزذملذملذملذملػمل ّ٣م
ومانمخمملغّ١ماظزملقنملمواالصظملؿملمملء مذملمم مذملمصعملّٓمخمملغؽملمملمعّ٤مظّ٥مغؽملؿؼملذملذملذمل ّ٨م
تّٓورمسػملؿملؽملمملمسؿملّ٦نماظّٔئذملذملذملذملذملذملذملمملب مذملمممذملمصؽملقؿمملرمعّ٤ماؼؾملمملمسبؿؼملذمل ّ٨م
شلّٔاموضضملؽملمملمسّٕاةماىذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕاح مذملمممذملمطؾمملرامسػملّ٧مظقملعؾملذملذملمملماالالم م
صؿملمملمدؿملّٓيمؼمملمدؽملمملمطّٕبذملذملذملذملذملذملذملذملالء مذملمم مذملمؼألظلملمؼبمايػملّ١ماالسؿذملذمل ّ٣م
ترملّٝمعؽملمملئّٕهمبمملظسملؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملء مذملممذملمومتّٔخّٕمبمملظّ٦جذملذملّٝماٌػملؾملذمل ّ٣م
ومؼمملمسشملرملمملمطّ٢مجّٓبماظضملزملذملذملذملذملّ٦رذملممذملمدؿملؽملؾملّ٢معّ٤موردهماظّٖعّٖم م
دمملرؾّٝمثطملّٕيمسػمل ّ٧معّ٦رؽؿملذملذملذملذملذملذمل ّ١مذملمممذملمدالممالرضّ١معّ٤معػملـذملذمل ّ٣م
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الصابئي امليدائي
اظذلعؿملّٔام م
اذبّٓمغبؿملّٓمسؾؿملّٓ م
ؼبمذطّٕىمادؿرملؾملمملدمايلني م
واظضملؿملّ٦نمعمملمغمملعومل م
تؾغملّ٨مؼبمترملّٕؼ ّ٤م
حلنيمواٌفملمتماظؽملّ٦احموأبّ٦كمايّٖؼ ّ٤م
ذؾملّٓاءمودؾمملؼمملمامماظؾؽملنيم م
هوملماظّٕؼّّمواالعشملمملر م
دونمثؿملمملب م
وأبمؼؽملمملممؼبماٌشملمملر م
واظزملطملرلةمعمملتوملمبالمزظملّٕة م
وايّ٦راءمععملؿملّٓةمادرلة م
سمملممواظّٟمسمملم م
غغملدلموغضملصملّ٣معّٔحبهملمابؽملمملءماظسملّٕشمملمم م
غغملظملّٕموغفملثّ٣موغػملضملّ٤مصضملمملظؿملّ١موذؿملمملرنيماظرملمملم م
وؼبماظػملؿملّ٢مايّٖؼّ٤مسمملذّ٦راءمايّٖؼ ّ٤م
غمملحوملمووتّٕعّٓتمسؿملّ٦نماٌرملّٕدؼّ٤م م
وعمملتوملمازػمملرماظؾؽملظملليملمواذفمملرماظؿني م
بغملوملمسزملمملصرلماظشملّٟمواغؿقّٕتمؼبمترملّٕؼ ّ٤م
سػملّ٧معّٔحبهملماضذلصؾملمملماعرلماظرملؿملمملرني م
وغمملدتمؼمملاعمملعؽملمملماظزملمملدقماالعني م
ازلّ١مسشملّٕماالصؾملّ٦اهمورؾملّٕماظشملني م
واظّٔبمملحماالثؿملّ٣متمملرؼّْماظرملّٕكموسؽملّ٦انماظغملمملصّٕؼ ّ٤م
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الػاعس :الصاب ٘٠املٍدا :ٟ٘ضـالً عـصٖص الــصِريٙ
العسام  /العىاز2008/3/27 ٚ
شعاع الهور

لألمام املًدي (عجل اهلل فرجٌ)

غبػملوملماظّٓغؿملذملذملذملمملمبطملؿملؾؿّ١م م
بمملغوملمدالؼذملذملذملّ٢مجؿملؿذملذملذملّ١م م

تؽملؿصملّٕمدمملسذملذملذملذملهملمصذملذملذملذملّٕج م
وبؿملؽملوملمطّ٢مايفذملذملذملذملذملذمليملم م

چبٔذ اٌـــىادَ َىاٌــــــــٍ

وهللا رؼجـــه اٌهــــــــــشج

صدلتموعمملمهؼملّ٢مبضملذملذملّٓم م
اظغملظملّٕمطػملؾملذملذملمملمتّ٦اسذملذملّٓت م
اذّ٦طوملمتصملؾملّٕمؼعملمملئذملذملذملذملذملّ٣م م
ؼؾؾملّٕماظؽملمملزّٕمحلؽملؾملذملذملذملذملمملم م
تّٕدّْماالميمملنمبؿملؾملذملذملذملذملّ٣م م
وترملػملّٝماظؽملؾؿهملماًؾؿملـذملهملم م
ومتػملّ٨مارضّ١مبمملظعمللذملذمل ّٛم
بمملظعملّٓسمحعملّ٠معذملذملذملّٕادك م
بمملظعملّٕانمهغملّ٣ماعؿذملذملذملّ١م م
زرعمبّٔرةمبّٖجؿملؿذملذملذملذمل ّ٥م
اغؿّ٥مابّ٤محؿملّٓرمسػملذملذملذملذملذملذملذملّ٨م م
واغؿّ٥مابّ٤مسلغملّٕمحلؽملذملؾملممل م
دؾقمملنمعّ٤مغذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٖظذمل ّ١م
تضملشملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٨مطّ٢ماظؾرملذملذملذملّٕ م
وتّٕذذملذملذملذملّٓمضالظّ٥موطظملذملذملّٕ م
دؾقمملنمعّ٤مصذملذملذملذملذملذملذملذملّ٦رك م

واظزملدلمبمملظّٓمماغّٓعذملذملذملذمليمل
صّٕصّٕمبغملّ٢مدمملسهملمتضملذمليمل
واذضملمملعموجؽملمملتّ١متػملذملذملذمليمل
وخػملّ٨ماحؾمملبّ١متؾؿؾملذمليملم
واظسملالظهملمسؽملؾملّ٣متؾملذملذملذمليملم
وتضملّٓلماٌمملظوملمسذملذملذملذملذملّ٦جم
وعزملؾمملحمسّٓظّ١مؼذملذملذملذملّ٦ج م
وؼّ٥ماغزملمملركمهذملذملذملذملذملذمليملم م
وؼزملرلمددؿّ٦رموغؾملذمليملم م
ؼّ٦ممظػملؾمملريمسذملذملذملذملذملذملّٕج م
اميمملغّ٥مبممليّ٠ماغّ٦ظذملذملذملذمليمل م
وعّ٤مغلّ٢مغّ٦رهماغظملػملذملذمليملم م
سػملّ٧مطّ٢ماًالؼّ٠مػّٓى م
غّ٦رموربؾهملموػذملذملذملذملذملّٓى م
وتضملّ٣مرّٕؼّ٠ماشلذملذملذملذملذملّٓى م
وإلمػمملٌصملمملظذملذملذملذملذملذملذملّ٣متظمليمل م

م
م
م
م
م
م

زمملطوملموعّ٤مآماظظملذملّٕج م
سفّ٢مزؾملّ٦ركمؼطملمملؼذملذملذملذملنمل م
ضمملطوملموعّ٤مآماظظملذملذملذملذملّٕج م

م
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ظػملـعملمملصهملمواظؽملرملّٕ،مدعرمل،ّ٠م1969م .م
 -18أصّ٦ل ماظزملمملبؽهمل م(اٌؽملّٓائؿملّ٦ن) موعضملؿعملّٓاتؾمل ّ٣ماظّٓؼؽملؿملهمل ،مسّٖؼّٖ مدؾمملػ ،ّ٨مدار مآٌّىم
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 -41اظؿؾؿملمملن .م
 -42اظؿؾؿملمملن .م
 -43تظمللرلمابّ٤مأبّ٨محمملمتماظّٕازي .م
 -44تظمللرلمابّ٤مأبّ٨محمملمتماظّٕازي .م
 -45تظمللرلمابّ٤مزعني .م
 -46تظمللرلمابّ٤مزعني .م
 -47تظمللرلمأبّ٨ماظلضملّ٦د .م
 -48تظمللرلماِّعـ .ّ٢م
 -49تظمللرلماظؾطملّ٦ي .م
 -50تظمللرلماظؾؿملسملمملوي .م
 -51تظمللرلماظؾؿملسملمملوي .م
 -52تظمللرلماظّٕازي .م
 -53تظمللرلماظّٕازي .م
 -54تظمللرلماٌؿملّٖان،ماظلؿملّٓماظشملؾمملرؾمملئ .ّ٨م
 -55تظمللرلماٌؿملّٖان،ماظلؿملّٓماظشملؾمملرؾمملئ .ّ٨م
 -56تظمللرلمروحماٌضملمملغ .ّ٨م
 -57تظمللرلمععملمملت .ّ٢م
 -58تظمللرلمععملمملت .ّ٢م
457
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

 -59اظؿؽملؾؿملّ٥مواإلذّٕاف .م
 -60اظؿؽملؾؿملّ٥مواإلذّٕاف .م
 -61اظؿّ٦حؿملّٓ .م
 -62اظؿّ٦حؿملّٓ .م
 -63تؿمللرلماظغملّٕؼّ٣ماظّٕغبّ٤مؼبمطالمماٌؽملمملن .م
 -64تؿمللرلماظغملّٕؼّ٣ماظّٕغبّ٤مؼبمطالمماٌؽملمملن .م
 -65جمملعّٝماظؾؿملمملن،مابّ٤مجّٕؼّٕماظشملدلي .م
 -66جمملعّٝماظؾؿملمملن،مابّ٤مجّٕؼّٕماظشملدلي .م
 -67جّ٦ػّٕةمآدم .م
 -68جّ٦ػّٕةمآدم .م
 -69حعملؿملعملهملماظزملمملبؽهملماٌؽملّٓائؿملنيمؼبمأعهملمحمملضّٕةمعؽمللؿملهمل،محمملعّٓمغّٖالمدضملّ٦دي .م
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 -79دؼّ٦انماِّظّٟمواالثؽملّ٧مسرملّٕمدقملاالً،مزبشملّ٦رهمل .م
 -80دؼّ٦انماِّظّٟمواالثؽملّ٧مسرملّٕمدقملاالً،مزبشملّ٦رهمل .م
 -81دؼّ٦انمحّٕانمطّ٦ؼـممل،متّٕعبهمل:مغضملؼملّ٨مبّٓوي .م
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 -93صمملبؽهملمحّٕانموإخّ٦انماظزملظملممل،مربؼملّٓمسؾّٓمايؼملؿملّٓ .م
 -94صمملبؽهملمحّٕانموإخّ٦انماظزملظملممل،مربؼملّٓمسؾّٓمايؼملؿملّٓ .م
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 -99اظزملمملبؽهمل مع ّ٤مزؾملّ٦ر ماإلدالم محؿ ّ٧مدعملّ٦ط ماًالضهمل ماظضملؾمملدؿملهمل ،ماظّٓطؿّ٦ر ماغبّٓم
اظضملّٓوي،مط،1ماظعملمملػّٕة .م
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 - 102اظزملمملبؽّ٦نمؼبماظعملّٕآنمضّٕاءةمعّ٦ضّ٦سؿملهمل،مد.مضؿملّٗمعطملرملطملّ٘ .م
 - 103صؾّّماِّحرمل،ّ٧مظػملعملػملعملرملؽملّٓي .م
 - 104صؾّّماِّحرمل،ّ٧مظػملعملػملعملرملؽملّٓي .م
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 - 107اظزملالة ماٌؽملّٓائؿملهمل موبضمل ّٚماظشملعملّ٦س ماظّٓؼؽملؿملهمل ،مراصّٓ ماظرملؿملّْمسؾّٓمآ،مط،1مبطملّٓاد،م
1988م .م
 - 108اظزملالة ماٌؽملّٓائؿملهمل موبضمل ّٚماظشملعملّ٦س ماظّٓؼؽملؿملهمل ،مراصّٓ ماظرملؿملّْمسؾّٓمآ،مط ،1مبطملّٓاد،م
1988م .م
 - 109اظشملمملظ ّٝماظلضملؿملّٓماىمملعّٝمِّزلمملءمنؾمملءماظزملضملؿملّٓ،ماِّذصّ٦ي،مهعملؿمل:ّ٠مدضملّٓمربؼملّٓم
حل،ّ٤ماظعملمملػّٕة،م .2000م
 - 110اظشملمملظ ّٝماظلضملؿملّٓماىمملعّٝمِّزلمملءمنؾمملءماظزملضملؿملّٓ،ماِّذصّ٦ي،مهعملؿمل:ّ٠مدضملّٓمربؼملّٓم
حل،ّ٤ماظعملمملػّٕة،م .2000م
 - 111اظضملّٕبمواظؿملؾملّ٦دمؼبماظؿمملرؼّْ،ماظّٓطؿّ٦رمدّ٦دهمل .م
 - 112اظضملّٕبمواظؿملؾملّ٦دمؼبماظؿمملرؼّْ،ماظّٓطؿّ٦رمدّ٦دهمل .م
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 - 113سؼملّٓةماظعملمملرئ،ماظضملؿملين .م
 - 114سؼملّٓةماظعملمملرئ،ماظضملؿملين .م
 - 115صؿّّماظعملّٓؼّٕ .م
 - 116صؿّّماظعملّٓؼّٕ .م
 - 117صؿّّمخؿملدلموتشملؾملرلػمملمعّ٤ماظؿملؾملّ٦د .م
 - 118صؿّّمخؿملدلموتشملؾملرلػمملمعّ٤ماظؿملؾملّ٦د .م
 - 119صّٕقماظزملمملبؽهمل،مد.مدمملعّ٨مسشملممل .م
 - 120صّٕقماظزملمملبؽهمل،مد.مدمملعّ٨مسشملممل .م
 - 121اظظملؾملّٕدومل،مابّ٤ماظؽملّٓؼ،ّ٣ماظؽملمملذّٕ:مدارماٌضملّٕصهمل،مبرلوت،مد.ت .م
 - 122اظظملؾملّٕدومل،مابّ٤ماظؽملّٓؼ،ّ٣ماظؽملمملذّٕ:مدارماٌضملّٕصهمل،مبرلوت،مد.ت .م
 - 123ؼبمزاللماظعملّٕآن،مدؿملّٓمضشملنمل .م
 - 124ؼبمزاللماظعملّٕآن،مدؿملّٓمضشملنمل .م
 - 125اظغملمملع ّ٢مؼب ماظؿمملرؼّْ ،مأب ّ٦مايل ّ٤مسػمل ّ٨مب ّ٤مأب ّ٨ماظغملّٕم مب ّ٤مسؾّٓ ماظغملّٕؼ ّ٣مب ّ٤مسؾّٓم
اظّ٦احّٓماظرملؿملؾمملغّ٨ماىّٖري،مسّٖماظّٓؼّ٤مبّ٤ماِّثرل .م
 - 126اظغملمملع ّ٢مؼب ماظؿمملرؼّْ ،مأب ّ٦مايل ّ٤مسػمل ّ٨مب ّ٤مأب ّ٨ماظغملّٕم مب ّ٤مسؾّٓ ماظغملّٕؼ ّ٣مب ّ٤مسؾّٓم
اظّ٦احّٓماظرملؿملؾمملغّ٨ماىّٖري،مسّٖماظّٓؼّ٤مبّ٤ماِّثرل .م
 - 127طؿمملب ماظؿّ٦حؿملّٓ مظّ٦اض ّٝماظؿمملرؼّْ مظرملّٕك ماظضملّٕب ،ماٌلفملظهمل مايمملدؼهمل مسرملّٕ ،متمملرؼّْم
اظزملمملبؽهملموصّٕضؾمل .ّ٣م
 - 128طؿمملب ماظؿّ٦حؿملّٓ مظّ٦اض ّٝماظؿمملرؼّْ مظرملّٕك ماظضملّٕب ،ماٌلفملظهمل مايمملدؼهمل مسرملّٕ ،متمملرؼّْم
اظزملمملبؽهملموصّٕضؾمل .ّ٣م
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 - 129طؿمملب ماظظملّٕق موبؿملمملن ماظظملّٕضهمل ماظؽملمملجؿملهمل معؽملؾمل ،ّ٣مأب ّ٨معؽملزملّ٦ر مسؾّٓ مآ ماظؾطملّٓاديم
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اٌؿّ٦ؼبم 429ه،مهعملؿمل:ّ٠مرّ٥مسؾّٓماظّٕؤوفمدضملّٓ،معقملدلهملمايػمليبممبزملّٕ،مد.ت .م
 - 131اظغملؿمملبماٌعملّٓس،مإنؿملّ٢مؼّ٦حؽملممل .م
 - 132اظغملؿمملبماٌعملّٓس،مإنؿملّ٢مؼّ٦حؽملممل .م
 - 133طؿمملبماغغمل،ّ٨ماِّدبمؼبمواديماظّٕاصّٓؼ،ّ٤ماظّٓطؿّ٦رمخّٖسّ٢ماٌمملجّٓي .م
 - 134طؿمملبماغغمل،ّ٨ماِّدبمؼبمواديماظّٕاصّٓؼ،ّ٤ماظّٓطؿّ٦رمخّٖسّ٢ماٌمملجّٓي .م
 - 135طؽملّٖامربمملماظؿمللمملر،متّٕعبهملمأدذلاظؿملمملم(رؾمملسهملمدّٓغ .)ّ٨م
 - 136طؽملّٖامربمملماظؿمللمملر،متّٕعبهملمأدذلاظؿملمملم(رؾمملسهملمدّٓغ .)ّ٨م
 - 137ظلمملنماظضملّٕب،م م
 - 138ظلمملنماظضملّٕب،م م
 - 139ظؿملّٓي مدراور ،ماظزملمملبؽهمل ماٌؽملّٓئؿملّ٦ن م(اظغملؿمملب ماِّول) ،متّٕعبهمل :مغضملؿمل ّ٣مبّٓويم
وشسملؾمملنماظّٕوع،ّ٨ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،معشملؾضملهملماظّٓؼّ٦اغ،ّ٨مبطملّٓاد،م1987م .م
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 - 144ذبؼملّٝماظّٖوائّٓ،ماشلؿملـؼمل .ّ٨م
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 - 153عضملمملغّ٨ماظعملّٕآن .م
 - 154عضملمملغّ٨ماظعملّٕآن .م
 - 155اٌضملفنمل مؼب متػملكؿمل ّٙمأخؾمملر ماٌطملّٕب مع ّ٤مظّٓن مصؿّّ ماِّغّٓظّٗ مإظب مآخّٕ مسزملّٕم
اٌّ٦حّٓؼ .ّ٤م
 - 156اٌضملفنمل مؼب متػملكؿمل ّٙمأخؾمملر ماٌطملّٕب مع ّ٤مظّٓن مصؿّّ ماِّغّٓظّٗ مإظب مآخّٕ مسزملّٕم
اٌّ٦حّٓؼ .ّ٤م
 - 157عضملفّ٣ماِّدبمملء،مؼمملضّ٦تمايؼملّ٦ي .م
 - 158عضملفّ٣ماِّدبمملء،مؼمملضّ٦تمايؼملّ٦ي .م
 - 159عضملفّ٣ماظؾػملّٓان،مؼمملضّ٦تمايؼملّ٦ي،ماظشملؾضملهملماِّوظب،م1906م .م
 - 160عضملفّ٣ماظؾػملّٓان،مؼمملضّ٦تمايؼملّ٦ي،ماظشملؾضملهملماِّوظب،م1906م .م
 - 161عضملف ّ٣ماظضملػملّ٦م ماالجؿؼملمملسؿملهمل ،مأذّٕف مسػمل ّ٧مهّٕؼّٕه :ماظّٓطؿّ٦ر مإبّٕاػؿمل ّ٣معّٔطّ٦ر،م
ط،1م،1975ماشلؿملؽهملماظضملمملعهملماٌزملّٕؼهملمظػملغملؿمملب .م
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 - 162عضملف ّ٣ماظضملػملّ٦م ماالجؿ ؼملمملسؿملهمل ،مأذّٕف مسػمل ّ٧مهّٕؼّٕه :ماظّٓطؿّ٦ر مإبّٕاػؿمل ّ٣معّٔطّ٦ر،م
ط،1م،1975ماشلؿملؽهملماظضملمملعهملماٌزملّٕؼهملمظػملغملؿمملب .م
 - 163عظملؿمملحماِّبّ٦اب،معرلزامربؼملّٓمعؾملّٓيمخمملنمرئؿملّٗمايغملؼملمملء .م
 - 164عظملؿمملحماِّبّ٦اب،معرلزامربؼملّٓمعؾملّٓيمخمملنمرئؿملّٗمايغملؼملمملء .م
 - 165اٌظملزمل ّ٢مؼب متمملرؼّْ ماظضملّٕب مضؾ ّ٢ماإلدالم ،مد.مجّ٦ادمسػمل،ّ٨ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،مؼؽملمملؼّٕم
، 1978مدارماظضملػملّ٣مظػملؼملالؼني،مبرلوت،موعغملؿؾهملماظؽملؾملسملهمل،مبطملّٓاد .م
 - 166اٌظملزمل ّ٢مؼب متمملرؼّْ ماظضملّٕب مضؾ ّ٢ماإلدالم ،مد.مجّ٦ادمسػمل،ّ٨ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهمل،مؼؽملمملؼّٕم
، 1978مدارماظضملػملّ٣مظػملؼملالؼني،مبرلوت،موعغملؿؾهملماظؽملؾملسملهمل،مبطملّٓاد .م
 - 167ععملّٓعهملمؼبمتمملرؼّْمايسملمملراتماظعملّٓميهمل،مد.مرّ٥مبمملضّٕ .م
 - 168ععملّٓعهملمؼبمتمملرؼّْمايسملمملراتماظعملّٓميهمل ،مد.مرّ٥مبمملضّٕ .م
 - 169اٌعملؽمل،ّٝماظرملؿملّْماظزملّٓوق .م
 - 170اٌعملؽمل،ّٝماظرملؿملّْماظزملّٓوق .م
 - 171عغملهمل موآٌّؼؽملهمل مؼب ماىمملػػملؿملهمل موسؾملّٓ ماظّٕدّ٦ل ،مد .ماغبّٓ مإبّٕاػؿمل ّ٣ماظرملّٕؼ ،ّٟمدارم
اظظملغملّٕماظضملّٕبّ٨ممبزملّٕ .م
 - 172عغملهمل موآٌّؼؽملهمل مؼب ماىمملػػملؿملهمل موسؾملّٓ ماظّٕدّ٦ل ،مد .ماغبّٓ مإبّٕاػؿمل ّ٣ماظرملّٕؼ ،ّٟمدارم
اظظملغملّٕماظضملّٕبّ٨ممبزملّٕ .م
 - 173عّ٤ماٌؾّٓأمإظبماٌضملمملد،محّ٦ارمبني مرمملظؾني،ماظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕي .م
 - 174عّ٤ماٌؾّٓأمإظبماٌضملمملد،محّ٦ارمبنيمرمملظؾني،ماظرملؿملّْماٌؽملؿصملّٕي .م
 - 175اٌؽملّٓائؿملّ٦نماظزملمملبؽهمل،مربؼملّٓماىّٖائّٕي .م
 - 176اٌؽملّٓائؿملّ٦نماظزملمملبؽهمل،مربؼملّٓماىّٖائّٕي .م
464
Download from www.mandaeannetwork.com

 " ...........اٌؼّك اٌزإهخيٍ واٌ لَين ٌٍصبثئخ ادلنلائُني واٌؼاللخ ِغ اجملزّغ االٍالٍِ ".............

 - 177عّ٦دّ٦سهملماظضملؿملّ٦نماٌضملّٕصؿملهمل .م
 - 178عّ٦دّ٦سهملماظضملؿملّ٦نماٌضملّٕصؿملهمل .م
 - 179اٌؿملـّ٦ظّ٦جؿملمملماٌؽملّٓائؿملهمل،ماظّٓطؿّ٦رمخّٖسّ٢ماٌمملجّٓي .م
 - 180اٌؿملـّ٦ظّ٦جؿملمملماٌؽملّٓائؿملهمل،ماظّٓطؿّ٦رمخّٖسّ٢ماٌمملجّٓي .م
 - 181اظؽملرملّ٦ء مواًػمل ّ٠مؼب ماظؽملزملّ٦ص ماٌؽملّٓائؿملهمل ،مطّ٦رت مرودوظ ،ّٟمإسّٓاد موتّٕعبهمل:م
اظّٓطؿّ٦رمصؾؿملّّمعّٓظّ٦لماظلؾملرلي،مجمملعضملهملمبطملّٓاد،مبطملّٓاد،م1994م .م
 - 182اظؽملرملّ٦ء مواًػمل ّ٠مؼب ماظؽملزملّ٦ص ماٌؽملّٓائؿملهمل ،مطّ٦رت مرودوظ ،ّٟمإسّٓاد موتّٕعبهمل:م
اظّٓطؿّ٦رمصؾؿملّّمعّٓظّ٦لماظلؾملرلي،مجمملعضملهملمبطملّٓاد،مبطملّٓاد،م1994م .م
 - 183غؾمليملماظؾالشهمل .م
 - 184غؾمليملماظؾالشهمل .م
 - 185ؼؿؿملؼملهملماظّٓػّٕ،ماظـضملمملظيب .م
 - 186ؼؿؿملؼملهملماظّٓػّٕ،ماظـضملمملظيب.
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