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ٗدٞفجُ مٞيٞفجس صمجٍيفٔ ٍف   ألٍفز نفٌ ثىقٌثءر إىٚ ثىنٖف  نفِ ثىَْفض٘ٝجس ثىنطجدٞفز ثىْفجةور  فٜ ث ٕيٓصٖوف  :خضانمه  

ثىضًٚ٘ثس ثىَمٌ ٞز ٗثىغقج ٞز ثىَمجٌٙر إلهًثك ثىَضغٌٞثس  ٜ نٌّٚج ثىقجٌٝ ٍِ ّجفٞز، ٗإنفجهر دْفجء ٍفج ٝأفِ  ّفٔ 

ٍفِ مفاله صؾٌدفز ثىٖفجنٌ ٍقَفو إقذفجه، ثىفيٛ  ثىضؾوٝوعجدش ٍٗطيق ٍِ ّجفٞز  مٌٙ. ٗٝضْجٗه ٕيث ثىذقظ ميىل قٞٞز 

قطٌ دٖج ثألٍز ق٘ثىذٖج ثىَمٌ ٞفز ثىٞفٞقز ٗصضؾفجٍٗ  فنجٍٖفج ثىينٌٝفز ثىؾجٍفور ٗصْضقفو فجٗه صقوٌٝ ٌٍٖٗع ًؤٝز ؽوٝور ص

  .دٖج ٍِ ثىضٌثط إىٚ ثىقوثعز ٗىىل دضقوٌٝ  ٌٟٗفز ٙقٞقز ىَيًٖ٘ ثإلّالً  ٗ ثىوِٝ
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Abstract: This Reading aims to detect the prevailing rhetoric levels temporary in Arab 

and Islamic thought in dealing with the perceptions and knowledge of understand the 

con cultural variables in the present days. This research addresses the issue of 

enlightenment through the experience of Muhammad Iqbal poet, who tried to submit a 

draft  anew vision that out the nation cognitive beliefs beyond the narrow and rigid 

provisions of the intellectual and transmitted them to the heritage of modernity and 

providing correct vision of the concept of Islam 
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 انمقذمت
ٕففو ش ٕففيٓ ثىَقجًدففز إىففٚ ٍْجقٖففز  فففو  ٕففٌ ثىقٞففجٝج ثىضففٜ ٝمٖٞففٖج نجىَْففج ثىَمجٙففٌ ثىٞففً٘ 

 عفجًٓ ٗثىَضَغيز  ٜ ثىٌٚثع دِٞ ثإلّالً ٗثىغٌح ٗدِٞ ثىَْيَِٞ  ّيٌْٖ ّٗيَـ ٍمجىَٖج ٍِ ماله ٍفج 

ثىٖجنٌ ٍقَو إقذجه  ٜ هٝ٘ثّٔ )ًّجىز ثىني٘ه( فَْٞج صقوط نِ ّذو ثىْٖ٘ٛ دجىيٌه ٗثىَؾضَ  دغٞفز 

ٗ فٜ ثىفوٝ٘ثُ مفيىل  إٙالؿ ثىْأجً ثالؽضَفجنٜ ٗثىْٞجّفٜ ٗثالقضٚفجهٛ ٍفِ مفاله ثىْٖف٘ٛ دجىفيثس.

ىٖفٞطجُ ّأٌ ٕمٌٛ صمٌٛ ىييْيز ثىَ٘س ٗثىقٞجر مَج ّيَـ  ٜ ثىوٝ٘ثُ فوٝظ نفِ ثىٖفل ٗثىٞقفِٞ ٗث

   ٍو  ُ   ٌغ ىٖيث ثألٌٍ ٍٝ٘جً.

مجّففش ّضففجػ دففَٗغ ٍيٖففً٘ ثىضقففجًح  ، ثىضففٜصقففوط إقذففجه  ففٜ  يْففيضٔ نففِ ثىففيثس ثىؾَجنٞففز 

ٗثىضٞجٍِ دِٞ ثىٖم٘ح، فٞظ صقوٍش ثىينٌر ثىقجةيفز دف ُ  فٜ إٍنفجُ ٍؾَ٘نفجس مذفٌٙ ٍفِ ثىْفجُ  ُ 

ثىضنيٜ نِ ٕ٘ٝز  قطجًٕج، ٗمفيث صض٘فو ٗ ُ صُٚ٘ فٌٝجصٖج ٍغيَج فوط ٍِ ص٘فو  ًٗدج ّٞجّٞجً هُٗ 

 ٜ إّٖجء ٍْأَجس ثألٌٍ ثىَضقور ٍِٗ قذيٖج نٚذز ثألٍفٌ ثىَضقفور،  َفج َٕفج إال ٍقجٗىفز ىيضقفجًح دفِٞ 

 ثىٖففم٘ح ىضققٞففق ٗفففور ثىؾففِْ ثىذٖففٌٛ، صيففل ثى٘فففور ثىضففٜ ٝضطيفف  ىٖففج إقذففجه مَففج صؾيففش  ففٜ هٝ٘ثّففٔ

 ثإلّْجُ ٗثالنضٌثف دوًؽضٔ ثىٌ ٞمز. )ًّجىز ثىني٘ه( فَْٞج نٌف ثإلّْجّٞز د ّٖج صمْٜ ثفضٌثً

مَج صقوط  ٝٞجً نِ ثىفيثس ثىيٌهٝفز، ٕٗفٜ ىثس ثؽضَجنٞفز. ٗقفو  مفيس ثىفيثس ثىيٌهٝفز فٞفَثً 

 مذٌٞثً  ٜ  يْيز إقذجه ٗصضَغو نْوٓ  َٞج ٝيٜ:

 إُ ثىيثصٞز ٕٜ ؽٌٕ٘ ثىنُ٘ ٗ ّجُ ّأجٍٔ ٌّٗ ثىقٞجر.  .1

 ؿ ٗثىؾٖجه ثىوثةٌ.دجىَقجٙو ٗصَْ٘ دجىنو صقٞٚٗإُ ثىيثس صق٘ٙ دجىمٖق  .2

ٝؾفْـ  نيٚ ثإلّْجُ  ُ ٝأٌٖ ىثصٔ  ٜ ق٘ىٔ ٗ مئ ٗٝقيً ثىضقيٞو ٗثالنضَجه نيٚ غٌٞٓ ٗ ُ ال .3

 إىٚ ثىنْو ٗثىونز.

ٗصنضَو  يْيز ثىيثس نْوٓ دجىْأٌ إىٚ ثىقٞجًصِٞ ثإلّالٍٞز ٗثىغٌدٞفز  فٜ ف٘ثًَٕفج. ٗٝفٌٙ 

ثىغفٌح هُٗ ثإلفْفجُ دجىوّٗٞفز  ٗ ثىضذمٞفز   ُ صق٘ٝز ثىيثس ثىيٌهٝز ٍِ ٕ ّٖج  ُ صنيق ف٘ثًثً ق٘ٝجً ٍ 

ٗإَّج ثىضيٌه ٗثىْوٝز، ىيىل ٝٚ  ثألمطجء ثىضٜ ثًصنذضٖج  ٌٍ ثىٌٖق مجٙفز ثىضفٌك ٗثىيفٌُ ٗثىمفٌح 

  ٜ صغٌٝذٌٖ ألّيٌْٖ 

ّٗقِ  ٜ ٕيٓ ثىقٌثءر ّْْمٚ إىٚ ثىضمٌف إىٚ دمٜ ثىَْض٘ٝجس ثىنطجدٞز ثىْجةور  فٜ ثىينفٌ 

ٍفف   ثىضٚففً٘ثس ثىَمٌ ٞففز ٗثىضجًٝنٞففز ٗثىغقج ٞففز نذففٌ هٝفف٘ثُ ٍقَففو ثىمٌدففٜ ٗثإلّففالٍٜ  ففٜ صمجٍيٖففج 

إقذجه)ؽجٗٝو ّجٍز(  ٗ )ًّجىز ثىني٘ه( إلهًثك ثىضطً٘ثس ثىقوٝغز ثىضٜ صمفِٞ  فٜ قفٌثءر ثىقجٝفٌ نذفٌ 

 ٍٚطيقِٞ َٕج ٍٚطيـ ثىضٌْ٘ٝ ٍٗٚطيـ ثىضؾوٝو.

 

 انتجذٌذ فً فكر إقبال

 اثباث وجىد هللاوإقبال 

صمجىٚ ثنضَو ٍقَو إقذجه هىٞو ثىغجةٞز ٗثىْأجً ثىنّٜ٘، ىىفل ثىفوىٞو ثىفيٛ   ٜ إعذجس ٗؽ٘ه هللا   

 ثنضَوٓ ٍِ قذو ) ٍقَو نذوٓ( ٗ) ًٕٞو ًٝج(
(1)

يْأٌ ثىٚ ثىنُ٘ ٍٗج  ٞفٔ ثىون٘ر ى ، ًٗؤٝضٔ  ٜ ىىل

ٍففِ دففوثة  ثىقنففٌ ٗهقٞففق ثىٚففْ  ٍفف  ثىمأَففز ٗثالصْففجق ٗثىضْجّففق ٗثإلدففوثع ٗثىضؾففوه ، ٗدففجىْأٌ إىففٚ 

ٗ فٜ ةٖج ٗإىٚ م٘ثمذٖج َّٕٖٗ٘ج ٗ قَجًٕج ٍٗوثًثصٖج. ٗ فٜ ثىطذٞمفز ٗصْجّفقٖج ّٗأجٍٖفج ثىَْجء ٗٙيج

. ًٗدَج مفجُ ثىْفٌ ىٖيث ثىنُ٘ مجىقجً ٙجّمجً ٍ٘ؽ٘هثً   ُٗ ٜ ميقٔ ىْنٌػ ٍِ مو ىىل  ثإلّْجُصٌمٞخ 

 ٜ إٝغفجًٓ ىٖفيث ثىفوىٞو نيفٚ غٞفٌٓ ٗ فٜ ثصذجنفٔ ٕفيث ثالّفي٘ح  فٜ نٌٝفٔ  ّفٔ إَّفج ٝنجٟفخ ؽَٖفً٘ثً 

ٝٞجً نيٚ ّذٞو ثىض٘ؽٞٔ ٗثالًٕجه ال نيفٚ ّفذٞو ثىضف ىٞ  ثىييْفيٜ ، مَفج  ُ ىفٌٗؿ ثىمٚفٌ ٗغيذفز نٌ

 قفجهث إىفٚ ثالصؾجٓ ثىميَٜ ٗثىَْطقٜ  ٜ  ٗثةو ثىقٌُ ثىَجٝفٜ ٗقيفز ثىَٞفو إىفٚ نيفٌ ثىنفالً ٗثىييْفيز قفو 

 .ٕيث ثىضينٌٞ

 

                                                
،  يْيز ثىٌَٖٗع ثىقٞجًٛ: دِٞ ثإلفٞجء ثإلّالٍٜ ٗثىضقوٝظ ثىغٌدٜ:  فَو ٍقَو ؽجه نذو ثىفٌثٍق، ثىَمٖفو ثىمفجىَٜ ىيينفٌ ثإلّفالٍٜ (1)

  783،ٗ 3ػثٌٍٞمج،
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 عىذ اقبال انتجذٌذفهسفت 

ّٞجهصٖج دمو  ُ ّيَش ه ز ثىقٞجًر ىغٌٕٞج، ٕٗيث إُ  فو هٗث   ثىضؾوٝو ٕ٘ صي٠ٌٝ ثألٍز  ٜ 

قو ثّضونٚ صؾوٝوثً  ٜ ثىينٌ ثىوْٜٝ ٗغٌٞ ثىوْٜٝ ميىل. عٌ إُ إنجهر هًثّفز ٕفيث ثألٍفٌ ٝمْفٜ دذْفجٟز 

ّقففوثً ىي٘ثقفف  ىْففٌٙ هٗثنففٜ ٕففيث ثىضنيفف  ثىففيٛ ٝمٖٞففٔ نجىَْففج ثىمٌدففٜ ٗثإلّففالٍٜ فٞففجًٝجً ٍٗمٌ ٞففجً 

و ثى٘ثقفف  دٖففيث ثىَيٖففً٘ ٕفف٘ ّقففو ىيضؾٌدففز ثإلّففالٍٞز ٗىَْأٍ٘جصٖففج ٍٗمٖٞففٞجً ٗنيَٞففجً ٗثؽضَجنٞففجً. ّٗقفف

ثىَمٌ ٞز ٗثىضجًٝنٞز ٗ ق  ِّ نيَٞفز ٗنٚفٌٝز فوٝغفز صْفضْو إىفٚ  ٙف٘ه ٙفقٞقز هُٗ ص ٗٝفو  فٜ 

 ّ٘ قطمٜ ٗثٝـ ثىوالىز.

صذٌٍ  يْيز إقذجه ٍؾَ٘نز ثىقٌٞ ثىْجٍٞز  ٜ ثىقق ٗثىيٞٞيز ٗصضين٘ ٍنٌؽجصٔ ثىَمٌ ٞز  ٜ 

ىضٜ صْذ  ٍِ دْجء ثىيثس،  جىيثس ثىق٘ٝز ٕٜ ثىيثس ثىْيَٞز ثىضٜ صْٖو ٍِ ثىْذ  ثإلّفالٍٜ ّٖٞز ثىيٌه ث

ثىٚج ٜ ثألٙٞو ٗصْضَو ق٘صٖج ٍِ صٌثمَجس ثىَجٜٝ ثىضيٞو ٗثىقجٌٝ ثىؾوٝو. ْٗٝفضٌنٜ ثّضذجْٕفج  فٜ 

فٌٝفز  ص ٗٝو إقذجه ىذْفجء ثىفيثس هن٘صفٔ إىفٚ ثىضقفًٌ ٍفِ عقفو ثىق٘ثىفخ ثىؾجٍفور ثىَضقؾفٌر ٍضٞقفجً ىيمقفو

ثمضٖجف ٗثّضغاله إٍنجّجصٔ ثىينٌٝز فضٚ ٝضَنِ ٍِ ٗٝ  دَٚضٔ صؾْذجً ىيٌٚثٍز ثىمقيٞز ثىضٜ ٝمٌ ٖج 

ًٗصٞٔ د ّٖج:" نوً قوًر ثىٖن٘ نيٚ صغٌٞٞ   نجًٓ نْوٍج صضطيخ ثىٌٖٟٗ ثىَ٘ٝ٘نٞز ىىل" 
(2)

 

ىيٖنٚفٞز هنج إقذجه إىٚ ثىمذفجهر ثىققفز ثىنجىٚفز ع صمفجىٚ،  جىمذفجهر ثىققفز ٕفٜ مٞفٌ ٍمفٌثػ 

ثإلّْجّٞز صمفٌػ نيٖٞفج إىفٚ  نيفٚ ٍْفض٘ٝجس ثىنَفجه ثىَقفوًٗ ىٖفج ٕٗفٜ دجىضفجىٜ ديْفٌ ثىقٞفجر ثإلّْفجّٞز. 

  مذجهر هللا ٕٜ ثىمُ٘ ثألنأٌ نيٚ صَنِٞ ثىذٌٖٝز ٍِ فَو صذمجصٖج صؾجٓ ثىؾَجنز ٗصؾجٓ ثىقٞجر 

ٗال ؽوٗٙ ٍْفٔ إى  مَج  نيٚ إقذجه  ٜ  يْيضٔ ٍِ ثىمقو ىنْٔ ٌٝٙ  ُ ثىمقو ٗفوٓ ال غْجء  ٞٔ

ال مٌٞ  َِٞ ال َٝضيل ٍمٔ ثىٌٗؿ ثىمأٌٞ ثىيٛ ٖٝوٝفٔ إىفٚ ثىغٞفخ  ٍٗفج  ٞفٔ ٍفِ  ّفٌثً.  جىذٖفٌٝز دفال 

 ًٗؿ صمذو هللا ٗصمٌ ٔ ٍقنً٘ نيٖٞج دجىنٌْثُ. 

ٗٝففٌٙ إقذففجه  ُ فٞففجًر ثإلّففالً ٕففٜ فٞففجًر ثإلَٝففجُ ٗثىميففٌ ٗثىمَففو، نيففٚ  ّففجُ ٍففِ 

ىٖٖجهر ٗنجىٌ ثىميٌ ٗثىنوؿ دنو ٍقٍ٘جصفٔ ثىمقوٝفز ثىقَٞٞفز ٗثىذقغٞفز، ثىض٘ثٍُ ثىَقنٌ دِٞ نجىٌ ثىغٞخ ٗث

  قٞجًر ثإلّالً ديىل ؽوٌٝر ديقخ ثإلّْجّٞز. 

ٕيث ٍِ ؽجّخ دْجء ثىيٌه ٗثىيثس  ٜ  نٌ إقذجه  ٍج ٍِ ّجفٞز دْجء ثألٍفز ٗثىؾَجنفز  قفو ّفجقٔ 

ىْؤثه ثىيٛ ٝضذجهً ىْفج ٍفِ إقذجه ىىل ٍِ ماله ٍذو  ثىق٘ثً دِٞ فٞجًر ثإلّالً ٗفٞجًر ثىغٌح. ٗث

دِٞ   ٞجء   نجً إقذجه ٕ٘: ٕو ّقِ ٍنضييُ٘ ٍمٌٖ  ق٠  ٜ ثىمقجةفو ثىوْٝٞفزأ  ٛ ٕفو ثصيجقْفج ٍف  ثىغفٌح 

ثىَضقٞففٌ  ففٜ مج ففز ٍْففجفٜ ثىقٞففجر ثىوّٞ٘ٝففز.  يففٌ ٝذففق ٍففِ ثىَٞففَثُ إال ٍففج َٝٞففَ دففِٞ قفف٘ثِّٞ نيَجّٞففز 

٘ ٍج ٝق  صقش ٍأيفز ثىقَف  ثىْٞجّفٜ ٗثىْفط٘ر صْجقٖٞج نقجةو إّالٍٞزأ ٌٗٝٙ إقذجه  ُ   مذٌ  جًق ٕ

ٗثالّضذوثه ٗفنٌ ٍٚجىـ ثىيٌه.  يَجىث إىُ ال ٝنُ٘ ٍْذ   مالق ثىغٌح ٍِ عقج ز ثؽضَجنٞز ّجهس ٍ  

ٍفٌ ثألٍٍفجُ ٍفِ ؽفٌثء فٌٝففز ثمضٞفجً ٗفٌٝفز صمذٞفٌ ٗفٌٝفز ثمففضالف ّذمفش ميٖفج ٍفِ فٌٝفز ّٞجّففٞز 

ضجؽفٔ ثىيفٌه ٍفِ ثىَؾضَف  ٍٗفج ٝقوٍفٔ ثىَؾضَف  ىييفٌه  ّجةور ٍنْش ىيَؤّْجس ثىضميَٞٞز ٍِ صميٌٞ ٍفج ٝق

ىنففِ ٝففْق٘ ثىَؾضَفف  ٗثأل ففٌثه ثىنَففجه ثىٌٗفففٜ ٗثألمفف٘ر ثإلّْففجّٞز ٗثإلٝغففجً ثىففيٛ ّْففضَوٓ ّقففِ ٍففِ 

نقٞوصْج، ىنْْج  ٜ ثى٘قش ّئْ ّأو نجؽَِٝ نِ صمجٟٞٔ ٍِ دمْٞج ثىذمٜ. نيٞٔ  ال دفوٝو ٍفِ عقج فز 

  .قٌٞ ثىموه دِٞ ٕم٘ح ثألًٛ ثىق٘ثً  ٜ إٟجً ثفضٌثً ثٟمٌ ٗإٕجنز

 

 طراع انتأوٌالثو اقبال

ّمْٜ  دجىض ٗٝفو ثىَمْفٚ ثىؾوٝفو ثىفيٛ ٝطٌففٔ ثىْفجضٌ  فٜ ٝف٘ء  َٖفٔ ٗثّفضٞمجدٔ غٞفٌ ثىَقٞفو 

دجىغ٘ثدش ثىْٚٞز  ٗ ثىْٞجقٞز إىٚ ٍمْٚ ٝقضَئ دغٞز إٝؾجه ًؤٝز ؽوٝور. ٗقو ٟفٌؿ إقذفجه ًؤٙ ٗ  نفجً 

س ؽوٌٝر دجىَْجقٖز. ٗٝؾوً دْج قذو ٍْجقٖز   نجً إقذفجه  ُ ّمفٌٛ ىينفٌر ىىفل ثىٚفٌثع دفِٞ فٞفجًث

 ثىمجىٌ ٗص ٗٝالصٖج ٗ قجً ىَمجٟٞضٖج ثىَنضييز. 

ىمو ٍِ  دفٌٍ ثىَفؤًمِٞ ثىفيِٝ ّأافٌٗث ىٖفيث ثىض٘ؽفٔ ثىؾوٝفو ٕف٘ ) ٘م٘ٝجٍفج(  قفو   ؽفٌٛ ٍمفٔ 

ففف٘ثًثً  َٞففج ٝنفف٘ ّأٌٝضففٔ قففجةالً:" إّْففٜ  ؤٍففِ د٘ؽفف٘ه ّأففجً ٍمففِٞ  ففٜ ثىضففجًٝل، صقفف٘هٓ ثىيٞذٌثىٞففز 
                                                

 20، ٌٍمَ ثإلَّجء ثىقٍٜ٘، دٌٞٗس. ىذْجُ، 1996ٗ، 2نيَٞز، ٍقَو  ًمُ٘، صٌؽَز ٕجٌٕ ٙجىـ، ٟ ثىينٌ ثإلّالٍٜ: قٌثءر (2)
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صْضٖفٜ إىفٚ ٕفنو ٍمفِٞ ٍفِ  ٕفنجه ثالؽضَفجع ثىذٖفٌٛ  ثالقضٚجهٝز ٗثىْٞجّٞز، ٗق٘ثٕج ثىيجنيز ثىضٜ
(1)

 

ٗٝق٘ه:" ىٌ  قو ٍٝ٘جً ٍج، ٗىٌ  نِ دْٖجٝز ثىضجًٝل ٝ٘ص٘دٞج ٍمْٞز. َٝنفِ صنٞفو ٌٟٝفق ٗ ّفي٘ح ٍنضيف  

ىيضْأٌٞ ثىْٞجّٜ ٗثىَؤّْجس ثىوَٝقٌثٟٞز ثىيٞذٌثىٞز نذٌ ثىٍَِ، ىنٜ صؾمفو ٍفِ ثىْفجُ  مغفٌ ّفمجهر، 

ّمٞوث ًألّٔ ٍفِ ثألمٞفو  ّفٔ ٝ٘ؽفو  ٝٞفجً ثىأيفٌ ٗنفوً ثىَْفجٗثر ٍٖٗفجمو  ٕٗيث ال ٝمْٜ  ُ ثىنو ّٞنُ٘

هُٗ ٍؤّْجس هَٝقٌثٟٞز  ىَٖنالس مٌٙ  ىنِ ثإلٕنجىٞز ثىَطٌٗفز ٕٜ: ٕو دجّضطجنضل فو ٕيٓ ث

". ٗهُٗ هّفضً٘ ففوٝظ
(1)

 ٖفف٘  ًثه دٖفيث ثىطفٌؿ  ُ ٝؤمففو  ُ ففو ٕفيٓ ثىضْجقٞففجس ٝنفُ٘ دففجىضق٘الس 

ثىمجىٌ ثىْجٍٜ، ٗصيل ٕٜ ثىضٜ صْجًع   ٜ َّ٘   ٞفو ىيَؾضَمفجس ثىْجٍٞفز.   ثىوَٝقٌثٟٞز ٗدجىقٌٝجس  ٜ

ٌٗٝؽ  )ْٕضْغضُ٘( ٙوثً ثىقٞجًثس إىٚ ن٘ثٍو نور، ٗىمو  َٕٖج ٍج َٝنِ إٝؾفجٍٓ  فٜ ق٘ىفٔ: " إُ 

ثىيفٌٗق دفِٞ ثىقٞففجًثس ىْٞفش  ٌٗقفجً فقٞقٞففز، دفو ٕفٜ  ففٌٗق  ّجّفٞز صضَفجَٝ ثى٘ثفففور نفِ ثألمففٌٙ 

غقج ز ٗثىضقجىٞفو ٗ َٕٖفج ثىفوِٝ ٗثىققف٘ق ٗثىَْفت٘ىٞجس ٗثىقٌٝفز ٗثىْفيطز ٗثىَْفجٗثر دجىضجًٝل ٗثىيغز ٗثى

ٗثىضْيْففو ثىٌٍٖففٜ نيففٚ ٍففٌ ثىقففٌُٗ ٗىففوس ثالمضال ففجس دففِٞ ثىقٞففجًثس  ٟفف٘ه ثىَْثنففجس ٗ مغٌٕففج 

نْيج. 
(2)

ىنِ ْٕجك دمٜ ثىذجفغِٞ ٍِ ثىغٌدِٞٞ ثىيِٝ صٚوٗث إىٚ ٕيٓ ثأل نفجً ثىَمجهٝفز ىيٖفم٘ح ٍغفو 

)ٕجِّ م٘ميٌ( ثىيٛ ال ٌٝٙ صمجًٝجً ٍج دِٞ ثىييْيز ٗثىوِٝ ٟجىَج ىفٌ ٝنيف٠ ثىَفٌء دَْٖٞفج، ثىيٞيْ٘ف 

 جىيٛ ال َٝنِ ىيييْيز صققٞقٔ ٕ٘ ثى٘ٙ٘ه إىٚ ثىٞقِٞ ثىْٖجةٜ مَج ّؾوٓ  ٜ ثإلَٝجُ ٗثالنضقفجه. ٗٝفٌٙ 

ّجس،  ٍفج هثً ثُ ثىييْيز مجٙز نيٚ ثىَْض٘ٙ ثىَٞضج َٞٝقٜ ّضيمخ هًٗثً فجَّجً  فٜ ثىقف٘ثً دفِٞ ثىفوٝج

ثىٌٖ ثىٌةْٜٞ ٕ٘ ثىضمجٝٔ ثىْيَٜ ٗىِٞ ثىٌٚثع ثىمقجةوٛ
(3)

ٗثىققٞقز  ُ )ْٕضْغضُ٘( ىٌ ٝنِ ٝضقفوط  

نِ دوٝو فٞجًٛ دَمْٚ إنجهر ص ِّٞ ثىذْٜ ثىغقج ٞفز  ٗ ثىضذٖفٌٞ دَْف٘ىػ عقفج ٜ ٍمفِٞ، دفو مفجُ ؽفو 

ْٞجّففٜ ٗثىمْفففنٌٛ َٕففٔ ٕفف٘ مٞيٞففز ٌٍثقذففز ثىضٖوٝفففو ثىنففجًؽٜ ىيغففٌح دَففج ٝقيففف  ىيغففٌح صي٘قففٔ ثى

ٗثالقضٚجهٛ. 
(4)

ٗقو  هٙ ىىل إىٚ ميو  ٜ ثىَمجٌٝٞ ٗصْجقٜ   ٞفٚ إىفٚ ضيفٌ مذٞفٌ. فٞفظ  ٕفجً إىفٚ 

ىىل )م٘ميٌ(  ٜ ٍمٌٛ فوٝغٔ نِ ثىأيٌ ثىيٛ ففجق دجىييْفطِْٞٞٞ ؽفٌثء صيفل ثىْٞجّفجس قفجةالً:" إُ 

ثىْففيَٜ مَففج ّؾففوٕج  ففٜ ثىْففيطز ثىْٞجّففٞز ىيقفف٘ٙ ثىمأَففٚ ٍضْجقٞففز صَجٍففجً ىَذففو  ثىَْففجٗثر ٗثىضمففجُٗ 

ٍْأٍ٘ز ثألٌٍ ثىَضقور ٗٝنَِ ثىَٖنو ثألّجّٜ  ٜ مُ٘ ٕيٓ ثىَْأٍ٘ز  ثألٍَٞز ٕفٜ ّضٞؾفز  ٌٝفضٖج 

ثىوٗه ثىَْضٌٚر  ٜ ثىقٌح ثىمجىَٞز ثىغجّٞز ٗىٖيث ثىْذخ ٕفٜ غٞفٌ ٍْفضمور  القضْفجً ٕفيٓ ثىْفيطز ٍف  

هٗه  مٌٙ 
(5)

ٌ ٍَنفِ هُٗ نفوه  ٗ ٍْفجٗثر. ٗنيٞٔ ٝٚو إىٚ  ُ ثىق٘ثً دِٞ ثىٖم٘ح ٗثىغقج فجس غٞف

ٌٝٙ ٍقَو إقذجه 
(6) 

 ّٔ ال ّذٞو إىٚ  ثىنٌٗػ ٍِ ٕيث ثىٌٚثع إال دجىون٘ر ىقف٘ثً دفِٞ ٕفيٓ ثىٖفم٘ح 

ٗفٞجًثصٖج ٗهٝجّجصٖج. ٗىمو ٕيث ىِٞ دذمٞو ٍِ  نٌ )ْٕضْغضُ٘( ّئْ ثىيٛ ٌٝه نيٚ ّئْ دجّضٖٖجهٓ 

ّفجً ىيٖ٘ٝفز ٗثالىضفَثً ٝضؾفجٍٗ ثىقفوٗه ثىْٟ٘ٞفز دينٌر )ؽٞو مٞذو( ثىيٛ ٌٝٙ  ُ إفٞفجء ثىفوِٝ ٝف٘ ٌ  ّج

ٗٝ٘فو ثىقٞجًثس
(7)

.  جىوِٝ نيٚ ىىل ىِٞ ٍٚفوًثً ىقيفق  ٍفز، مَفج  ّفٔ ىفِٞ ٍقيفَث ً ألٛ ّف٘ع ٍفِ 

صقش ٕفيٓ ثألّفذجح ثىضفٜ   ّ٘ثع ثىٌٚثع ٍِٗ ٕيث ثىَْطيق  يِٞ ْٕجك ٍج ٝون٘ إىٚ ٌٙثع فٞجًٛ

 صقوط نْٖج )ْٕضْضغُ٘(.

 

                                                
( صؾيٞجس ثىم٘ىَز ثىغقج ٞز ٗثىْٞجّٞز  ٜ ٕمٌ ٍقَ٘ه هًٗٝٔ ٍقجًدز فٞفجًٝز  هدٞفز.  فؤثه ّٚفٌ هللا ٍؤّْفز ثالّضٖفجً ثألهدفٜ. دٞفٌٗس 1)

 57، ٗ 2007 1ىذْجُ، ٟ
  51، ٗ  ثىٌَؽ  ثىْجدق ؽيٞجس ثىم٘ىَز ثىغقج ٞز:س (1)
 .50ٗ ‘ َٙ٘ٝو ْٕضْغضُ٘: ثىٚوثً دِٞ ثىقٞجًثس، ٌٍمَ ثىوًثّجس ثإلّضٌثصٞؾٞز ٗثىذق٘ط ٗثىض٘عٞق. ثىنًٌٟ٘ ه.س  (2)
 35، هثً ثىٚوٙ ىيطذجنز ٗثىٌْٖ، ٗ  2014(، 96ٕجِّ م٘ميٌ: ف٘ثً ِٝ نوّجُ هدٜ ثىغقج ٞز، ثىموه) (3)
 35ثىْجدق، ٗ  ثىَٚوً ّٞز  ٜ ٕمٌ ٍقَ٘ه هًٗٝٔ،صؾيٞجس ثىم٘ىَز ثىغقج ٞز ٗثىْٞج (4)
 35ٕجِّ م٘ميٌ، هدٜ ثىغقج ٞز، ثىَٚوً ثىْجدق، ٗ  (5)
 ٜ ٍوْٝز )ّٞجىن٘س(  ٜ ٗالٝز ثىذْؾجح دجىْٖو ّٖٗ  ّٖ ر هْٝٞز ٍْي ٙغٌٓ، هًُ  ٜ ثىْٖو عٌ ّج ٌ إىٚ ىْوُ  18 73ٗىو ٍقَو إقذجه ّْز (6)

جه، عٌ ّج ٌ إىٚ  ىَجّٞج، فٞظ صميٌ ثألىَجّٞز ىْٞجه دموٕج هًؽز ثىومضً٘ثٓ  ٜ ثىييْيز. ٗقو  صجؿ ىٔ ىىل ّٗجه ٕٖجهر نجىٞز  ٜ ثىييْيز ٗثالقضٚ

 ُ ٝضمٌف نيٚ ثألهح ثألىَجّٜ ٗثىينٌ ثىغٌدٜ ٗمجُ قذو ىىل قو هًُ ثىيغز ثىيجًّٞز نيٚ ٝو  ّضجىٓ ٌٍٞ فِْ  ٜ ميٞز ثىذمغفز ثألّفن٘صٞز. 
ٗثىْٞجّز  ٜ ثىنيٞز ثىٌٖقٞز  ٜ الًٕ٘، مَج نَو  ّضجىث ىألهح ثىمٌدٜ  ٜ ؽجٍمز ىْوُ ٍور غٞجح   ّفضجىٓ   ٗقو مجُ  ّضجىثً ىيضجًٝل ٗثىييْيز

ثّأٌ: هٝ٘ثُ ٍقَو إقذجه، إنوثه: ّٞو نذو ثىَجؽو ثىغً٘ٛ، ّقئ إىٚ ثىمٌدٞز ٕمٌثً: فِْٞ ٍؾٞخ ثىٌَٚٛ هثً ثدفِ مغٞفٌ، هٍٖفق.   ًّ٘ىو.

 ً،ثىَقوٍز2007ٕـ، 1428، 3،ٟ 2دٌٞٗس ػ
 51صؾيٞجس ثىم٘ىَز ثىغقج ٞز ٗثىْٞجّٞز  ٜ ٕمٌ ٍقَ٘ه هًٗٝٔ ٍقجًدز فٞجًٝز  هدٞز: ثىَٚوً ثىْجدق، ٗ  (7)
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 فً قراءة انىض انشعري

ٝففضٌ ثىقَففو نيففٚ ثإلقْففجع ٍففِ مففاله صيمٞففو عففالط نَيٞففجس مطجدٞففز ٕففٜ: صميَٞٞففز ثىنطففجح 

ٗص عٌٞٝز ثىنطجح ٗ جنيٞز ثىنطجح َٕٗ٘ىٞز  هٗثًٓ  جىنطجح ٝؾخ  ُ ٝالٍفِ ثىمقفو ٗثىمجٟيفز. مَفج 

َٝفٌ ثىقَففو نيففٚ ثإلقْففجع دَففج ٕف٘ ٍنجٟذففز ىيمجٟيففز ٍٗالٍْففز ىيقيففخ دضيجنفو صيففل ثىمَيٞففجس ٍففِ ؽٖففز 

ثىغقج ٞز ٗثىقٞجًٝز ٍِ ؽٖفز عجّٞفز ٗثىضفٜ ٝٞفَِ ص٘ ٌٕفج ثىَقفجػ  ٗ ثىنطٞفخ  ٗ ثىٖفجنٌ ٗدجىْ٘ثفٜ 

هثمو نقو ٍنجٟذٔ  ٗ َٝجةٌ ؽًَٖ٘ٓ ثىَ٘ؽٔ إىٞٔ ثىنطجح، مَج ٝقضٞفٜ ثىضف عٌٞ  فٜ ثىْفجٍ  ٗؽف٘ه 

ثىيثصٞففز  ففٜ ثىنطففجح
(1)

. ٗىنففٜ ٝنففُ٘ ثىنطففجح  ففجنالً ٍٗففؤعٌثً ثّففضنوً  إقذففجه نففوهثً ٍففِ ثىضقْٞففجس  ففٜ 

ٔ ىضْ٘ٝغ ثىغٌٝخ ٗثىذمٞو  فٜ صقفوٌٝ  نفٌر نفوً ثفضنفجً ثىَمٌ فز دمفو  ُ دفجؿ ثىؾَٞف  دجألّفٌثً ٍمٌثؽ

ٗقو ثّضنوً ًٍَٝز ثىٍَجُ ثىنيٜ ثىَضَغيز  ٜ قٚز ثىَمٌثػ ىٞذِٞ قَٞز ثىضق٘الس ثىنذفٌٙ  فٜ ثىنفُ٘ 

ُ. ّففَز دففجًٍر  ففٜ ثىففوٝ٘ث ىقؾففجػىٞٚففذـ ثىؾَٞفف   ّقٞففجء مجىٚففيقز ثىذٞٞففجء صؾَمٖففٌ ثىَقذففز. ٗٝمففو ث

ٗثىقفجًا ثىَض ٍفو  فٜ ٕفمٌ ٍقَفو إقذفجه ٝيَفـ دمفوثً هن٘ٝفجً ؽوٝفوثً  فٜ ٕفمٌٓ ش ٕٗف٘ ٍٞفو ثىٖفجنٌ إىفٚ 

 ثىَقجًٗر ٌّثً ٗؽٌٖثً  ٜ ٕوٗء ٗصالًٍ.

ضو ٍقَو إقذجه هثةٌ ثىون٘ر إىٚ ثىْالً ثىْجد  ٍِ ًٗؿ ثإلّالً ٗإىٚ ًٍع قفٌٞ ثىضْفجٍـ دفِٞ 

َْفٞقٜ مَفج ٕفٜ  فٜ ثإلّفالً  ٝٞفج.  ذفو  ٝمَفو ثىقٞجًثس ٗثألهٝجُ ٕٜٗ  نٌر ًثّنز  فٜ ثىفوِٝ ثى

نيٚ دْجء  يْيز ؽوٝور صؤهٛ إىفٚ ثىض٘ ٞفق  فٜ ثىقٞفجر نيفٚ  ّفجُ صٌدٞفز ثىؾٞفو ثىؾوٝفو دضق٘ٝفز ثىفيثس، 

ٍِٗ عٌ ثىْمٜ إىٚ ٗٝ   ِّ ثىضٌْ٘ٝ ٍِ ماله إقجٍز  ثىَؾضَ  ثىَوّٜ ثىقفجةٌ نيفٚ ٌٍثنفجر ثىققف٘ق 

ج نيٚ ثىمَو ٗثىؾفو.. مَفج  ٕفجً إىفٚ  َٟفجع ثالّفضمَجً  فٜ ٗثىقٌٝجس  دمو دْجء ثىْيِ ٗصق٘ٝضٖج ٗفغٖ

ثىوٗه ثىْجٍٞز  ٜ إ ٌٝقٞج ٗآّٞج، ٍضْجٗالً ثىموٝو ٍِ ثىقٞفجٝج ثىٖفجةنز ٗثىَمقفور. هثنٞفجً إىفٚ ٝفًٌٗر  ُ 

ْٖٝفغو ثىَْفيٌ دَقٞطفٔ ثإلقيَٞفٜ ٗثىمفجىَٜ غٞفٌ ٍْغيفق نيفٚ قٍ٘ٞفز  ٗ قذيٞفز. ٕٗف٘ ٍفج  ًثٓ  فٜ  ٕفيٓ 

 ءر هٝ٘ثّٔ.ثىوًثّز ٍِ ماله قٌث

        عه انذٌىان

، إى ٝمفو ٕفيث رسدانت انخهدىد(  ٗ جاوٌدذ وامدتقٌْ ٍقَو إقذجه هٝ٘ثّٔ  إىٚ نور هٗثِٗٝ  َٕٖفج هٝف٘ثُ )

ثىوٝ٘ثُ ىًٗر ّْجً ٍقَو إقذجه ثىٖمٌٛ، فٞظ صضؾيٚ  ٞٔ ق٘ٙ ثىٖفجنٌ ثىينٌٝفز ٗثىييْفيٞز،  قفو فٖفو 

 ففٜ ثىينففٌ ٗثىغقج ففز ٗثىييْففيز.  ضنّ٘ففش ىوٝففٔ ثىٖففجنٌ  ففٜ ٕففيث ثىففوٝ٘ثُ ثىٖففمٌٛ ٍففج قففٌ ٓ ٍففِ هًثّففجس 

فٚففٞيز ٗث ففٌر ٍففِ نيففً٘ ثىٖففٌق ٗثىغففٌح  فففوعش  عففٌثً نأَٞففجً  ففٜ ً ففو  هدففٔ ٗ يْففيضٔ دٌٗث ففو غْٞففز 

ٍٗضْ٘نففز. ٗقففو ثمضففجً ثىَيقَففز مؾففِْ  هدففٜ ىففٔ مٚ٘ٙففٞجصٔ ثىيْٞففز ثى٘ثّففمز فضففٚ ْٝففضطٞ   ُ ٝذففظ 

   نجًٓ دقٌٝز ّٗمز  هثء.

قٚفز ّفيٌٓ إىفٚ ثأل فالك ثىٖجنٌنيفٚ نفور  قْفجً ٗ ٖٞفج ٝقنفٜ ٖٝضَو هٝ٘ثُ  ًّجىز ثىنيف٘ه 

ٕٗيث ٕذٞٔ دَمٌثػ ّٞوّج ٍقَو )ٙيٚ هللا نيٞٔ ّٗيٌ(  ٗىمئ قو ثٟيف  نيفٚ قٚفز )هثّضفٜ( ثإلٝطفجىٜ 

)ثىنٍ٘ٞوٝج ثإلىٖٞز( 
(1)

، إى صَغو ثىقٚز نْو )هثّضٜ( إفْجّٔ دضيجٕز فٞجصٔ ٗثىٖفٌ ثىفيٛ مفجُ ٝفٌثٓ  فٜ 

ز دفوثّضٜ ثىَيقف٘ه  ٞضقجدففو ٍف  ثىٖفجنٌ ثىٌٍٗفجّٜ ) ٌٞؽٞففو( ثىفيٛ ٝمفوٓ دفف ُ ٍؾضَمفٔ، فٞفظ صذفو  ثىقٚفف

ٝنٌؽفٔ ٍفِ ثىغجدففز  ٗٝقف٘هٓ إىففٚ ًفيفز  فٜ ثىمففجىٌ ثٟمفٌ، ْٕٗففجك ٌٝٝفجُ ؽَ٘نفجً ٍففِ ثأل فٌثه ٝمففجُّ٘ 

ثىمففيثح، ٗثىَيمّ٘ففُ٘ ٕففؤالء ٕنٚففٞجس صجًٝنٞففز ٍمٌٗ ففز ؽففوثً دمٞففٖج ٍففِ نٚففٌ ّففجدق ىففوثّضٜ 

ٍمأَٖفٌ ٍفِ نٚفٌ)هثّضٜ( ّيْفٔٗدمٖٞج ٍمجٌٙ ىٖفٌ، غٞفٌ  ُ 
(2)

 قٚفز هثّضفٜ صٖفذٔ ٗٗثٝفـ  ُ. 

                                                
 143ً، ٗ 2012دق٘ط  ٜ ثىذالغز ثىؾوٝور: ثىقٞجٝج ٗثىضق٘الس، نيٜ ثىٖذمجُ، ٍنضذز ثىَضْذٜ  (1)

ٜ دَمٌثػ ثىٌّ٘ه ٙيٚ هللا نيٞٔ ّٗيٌ  قو مجّفش صٌؽَفز قو ٗؽوس ٍتجس ٍِ ٕيٓ ثىٌؤٙ ٗثىقٚ٘؛ ىنِ ٕيث ال ْٝيٜ ٍطيقج ص عٌ هثّض (1)

يث ٍمٌثػ ٍقَو)ٗ( ٍضجفز  ٜ ٍٍجّٔ، مَج  ُ هثّضٜ  ًثه ٍِ مضجدٔ ٕيث ثىغً٘ر نيٚ ثىنْْٞز دجىنٌٗػ نيٚ ىغضٖج إىٚ ثىمجٍٞز ثالٝطجىٞز ىنِ ٕ

ٌثً ؽجّفخ ثىضطٖٞفٌ  فٜ ثىْقفٜٞ  ٗ ثىَقجدفو ىيؾقفٌٞ ثىنٌٗػ  ىٌ ٖٝ   ُ صنضٖئ ثىنْْٞز  مَو  ٜ ًفيضٔ إىٚ إميجء ٍٚجهًٓ ثإلّفالٍٞز، ٍأٖف

 مال جً ىيٌؽٞو ثىيٛ ىٌ ٝيمٌ ثىضطٌٖٞ. 
صذو  ثىقٚز دوثّضٜ ثىَيق٘ه  ٜ غجدز ٍأيَز ٗ ٜ ًٝ٘ ؽَمز ٙق٘ ٗدمو ىٞيز ٍِ ثىضؾ٘ثه ثىَؤىٌ، ٝضقجدو ٍ  ثىٖجنٌ ثىٌٍٗجّٜ  ٌٞؽو ثىيٛ  (2)

ٝموٓ د ُ ٝنٌؽٔ ٍِ صيل ثىغجدز ٗٝق٘هٓ إىٚ ًفيز  ٜ ثىمجىٌ ثٟمٌ ٗٝومالُ ثىؾقٌٞ، ٕٗ٘ فيٌر  أٞمز نيٚ ٕٞ ر ٍنفٌٟٗ نَٞفق  فٜ دفجِٟ 

ىقيٌر صْ  هٗثةٌ، فٞظ ٌٝٝجُ ؽَ٘نج ٍِ ثأل ٌثه ٝمجُّ٘ ثىميثح ثىيٛ صٚذٔ  ٘ق ًؤٌّٖٗ ثى٘ف٘ٓ ثىنٌث ٞز، ٗىىل نقجدج ثألًٛ  ٗ ٜ ث

ثىٖٞتز ثىٌَٚٝز ثىٖجنٌ ثإلٝطجىٜ هثّضٜ ثىٞؾٌٞٞٛ " صٌؽَز: فِْ نغَجُ.  ثىنٍ٘ٞوٝج ثإلىٖٞز )ثىيٌهُٗ ثىَيق٘ه ثّأٌ: ثّأٌ نيٚ مطجٝجٌٕ.
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ثىَٗثدفف  ٗثىض٘ثدفف  الدففِ ٕففٖٞو ثألّوىْففٜ  نففو ٍففِ  صٖففذٔ إىففٚ فففو مذٞففٌ ًّففجىز ٗثىضففٜ ًّففجىز ثىغيففٌثُ

ثدفِ ٕفٖٞو قفو ثصنفي ٍفِ نفجىٌ ثىؾفِ ٍْفٌفجً ألففوثط   ُثىقٚٞضِٞ ثصنيس نجىَجً آمٌ غٌٞ هّٞجّج غٞفٌ 

 قٚضٔ مَج ثٕضٌ دجىقٞجٝج ثألهدٞز دَْٞج ثٕضٌ  د٘ ثىمالء ثىَمٌٛ دجىَٖنالس ثىييْيٞز ٗثىقٞجٝج ثىوْٝٞز. 

ٕٗيث ٕذٞٔ دَج ىمٌٓ ٍقَو إقذجه، فٞظ صذو  ثىَيقَز دَقوٍز  ٖٞج ٍْجؽجر ٗ ٚ٘ه  مٌٙ، إىفٚ 

ثىيٛ ٌٖٝؿ  ٌّثً ثىَمٌثػ، ٕٗ٘ هىٞو ثىٖجنٌ  ٜ ٕفيٓ ثىٌفيفز،   ُ صأٌٖ ًٗؿ ؽاله ثىوِٝ ثىٌٍٜٗ 

عفٌ ٝفف صٜ )ًٍٗثٝففز( ٕٗفف٘ ًٗؿ ثىٍَففجُ ٗثىَنففجُ،  ٞقَففو ثىٖففجنٌ ٗهىٞيففٔ )ؽففاله ثىففوِٝ ثىٌٍٗففٜ( إىففٚ 

ٗدِٞ ٍمٌثػ ثىٌّ٘ه ٙفيٚ هللا نيٞفٔ  ٘ثىقٚ يٕٓثىمجىٌ ثىمي٘ٛ. ّٗيَـ ثىموٝو ٍِ  ٗؽٔ ثىضٖجدٔ دِٞ 

َْٖٞج  ٌّٙ  ُ ْٕوّز ثألؽ٘ثء ثىَْجٗٝز ثىضٜ صٌ نذٌٕج ًفيز ثىَمٌثػ ٕفٜ ّٗيٌ،  َِ  ٗؽٔ ثىضٖجدٔ د

مجُ ؽذٌٝو ٌٍٕفوث  ىْفٞوّج ٍقَفو )ٗ(  فٜ قٚفز ثإلّفٌثء ٗثىَمفٌثػ  ٗمَج ٘ٗثىْٚ ٕيّٓيْٖج  ٜ 

مجُ ) ٌٞؽٞو( ٌٍٕوثً )ىوثّضٜ(  ٜ ثىنٍ٘ٞوٝج ثإلىٖٞز، ٗ)ؽاله ثىوِٝ ثىٌٍٜٗ( ٌٍٕوثً  ىـ)ٍقَو إقذجه( 

يَـ ىمٌثً ىموه ٍِ ثألّذٞجء ٗثىٌّو القف٘ث ثىٌّف٘ه )ٗ(  فٜ ثىْفَ٘ثس ثىميفٚ،  مفيىل  ٜ ٍمٌثؽٔ ّٗ

ثألهدفجء ٗثىنطذفجء  فٜ  دمفٜٗ)هثّضفٜ(  ّفّ٘يَـ نوهثً ٍِ  ثىٖنٚٞجس ٌٕ ثىميَفجء ٗثىَينفٌُٗ  فٜ 

 )إقذجه(.  ميىل ٍِ فجًٌٕٗ إقذجه ٍِ ثىقجهر ٗثىَينٌِٝ. ًّجىز ثدِ ٕٖٞو

 األفالكمعاوً ودالالث رحهت انشاعر إنى 

ٝٚمو ثىٖجنٌ  ٜ ثىوٝ٘ثُ إىٚ ثأل الك  ٜ ثىيٞجء ثىنّٜ٘  ٜ ًفيز ًٗفٞز نقيٞز صقَفو  فٜ 

ٍٞفجٍْٖٞج   نفجًثً ىْقفو ثىفيثس ٗهنف٘ر ىيقف٘ثً ٗثىضفف ٍالس ٖٝفوف ٍفِ ًٗثةٖفج إىفٚ ميفق ٕنٚفٞز ق٘ٝففز 

ٍضقٌٞر صمٜ ٗثقمٖج ٗٗثق  ثىمٌٚ ثىيٛ صمفٞٔ  ٞفٔ، ٕنٚفٞز ق٘ٝفز ّجٝفؾز  ٗٝضؾيفٚ ىىفل  فٜ قف٘ر 

يثس ثىْجدمز ٍِ ق٘ر ثىينٌ، ىيىل ٌّثٓ قو ٙقخ  فٜ ًفيضفٔ ثىَينفٌُٗ ٗثىيالّفيز ٗثىقفجهر ٗثىٚف٘ ٞز ثى

ثىيِٝ صض٘ث ق   نجًٌٕ ٍ    نجًٓ ىيث ٌّثٓ ْٝقجٍ إىٚ ؽفاله ثىفوِٝ ثىٌٍٗفٜ  فٜ  يْفيضٔ ثىضفٜ صقفً٘ نيفٚ 

ٌ ٗؽفاله ثىفِٞ ٍذو  ثىمٖق ٗثىمقو ٗٝضَغو ىىل  ٜ ًفيفز ثىٖفجنٌ إىفٚ   يفل ثىقَفٌ ٗ ٞفٔ ٝضقجدفو ثىٖفجن

ثىٌٍٜٗ ٍ  ثىقنٌٞ ثىْٖوٛ ثىفيٛ آعفٌ ثىنيف٘ر  فٜ غفجً ٍفِ غٞفٌثُ ثىقَفٌ، ٗ فٜ إؽجدفجس ثىٖفجنٌ نيفٚ 

 ّتيز ثىقنٌٞ ثىْٖوٛ ّيَـ ٍِ مفاله ثىقف٘ثً هنف٘ر ثىٖفجنٌ إىفٚ ثىض ٍفو  فٜ مْفٔ ثىمالقفز دفِٞ ثىَمذف٘ه 

ٗثىنجىق، فٞظ ٝق٘ه
( :1)

 

  َٖٜ ٍي٘ال غجٗ ٕٞل ثىْٖو  ٜ َٙش قيٞال        ٌآّٜ صٖش  ٜ

 قجه ٍ٘س ثىمقوأ قيش صٌك  نٌ   قجه ٍ٘س ثىقيخأ قيش صٌك ىمٌ

 قضو ثإلّْجُأ  دوٛ ٌّٓ          قيش: مُ٘أ قجه ٗؽَْٔ ٕطٌٓ

 قجه نيٌأ قيش  ٌٖ ال ٝطٞخ        ٗثىوىٞوأ قيش: ٗؽٔ ىيقذٞخ

جُ )ّفمٞو ٗٝضْ    ق ٕيث ثىض ٍفو إىفٚ آ فجق  ًففخ ّٗفْ صٜ إىفٚ صيٚفٞو ىىفل ٝقفجًُ ثىٖفجنٌ نيفٚ ىْف

فيٌٞ دجٕج( دِٞ ثىٌٖق ٗثىغٌح ٗٝذِٞ  ُ إّقفجى ٗمفالٗ ثىؾفِْ ثىذٖفٌٛ ٝنَفِ  فٜ ثىَفَػ ٗثىضف ىٞ  

دِٞ ميضج ثىغقج ضِٞ،  ٗ مَج ٝمذٌ ثىٖجنٌ  ٜ صَثٗػ ثىمقو دجىمٖق، قجةالً 
(2)

 : 

 ثىٖ٘ٙ  ٜ ثىٌٖق ٌّ ثىنجةْجس إُ  ٜ ثىغٌح ثىيمجء  ٙو ثىقٞجر   ٌّ

 ٗىمٖق دجىيمجء ىث ثىمال               ٗٝمٖق دمٌف هللا ثىيمجء    

 إىث ىمٖق ثىيمجء ٙجهقج                           نجىَجً آمٌ فققج

  ِّٖٞ ثىمجىٌ ثىغجّٜ ثْٙمِ           دجىيمجء ىىل ثىمٖق  ٍَؽِ

 غجٗ ٕٞل ثىْٖو  ٜ َٙش قيٞال       ٌآّٜ صٖش  ٜ  َٖٜ ٍي٘ال

ٗٝق٘ه  ٝٞجً 
 (3)

 

 ْْٞج       ٗدغٌٞ ثىمٖق نيٌ ثىنج ٌْٝجنيَْج دجىمٖق نيٌ ثىَؤٍ

                                                
ٛ هثً ثدِ مغٌٞ، هٍٖق. دٌٞٗس ػ (1) ،ٟ 2هٝ٘ثُ ٍقَو إقذجه، إنوثه: ّٞو نذو ثىَجؽو ثىغً٘ٛ، ّقئ إىٚ ثىمٌدٞز ٕمٌثً: فِْٞ ٍؾٞخ ثىٌَٚ

       164ً، ٗ 2007ٕـ، 1428، 3
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 ٖفف٘ ٝمضذففٌ ثىمٖففق قفف٘ر مّ٘ٞففز ٕجةيففز ٟٗجقففز مجٍْففز، ٗثىمٖففق نْففوٓ ّففٌ ٍففِ  ّففٌثً ثى٘ؽفف٘ه 

عٌ ثىْفالً  ألّٔ قٌِٝ ثىٚوق ٗٙيجء ثىْيِ ٗثىقيخٗٙيز ٍِ ٙيجس هللا ْٝذغٜ  ُ ٝضنيٚ دٖج ثىَؤٍِ 

ٗثىمٖفق قفٌِٝ ثىقفخ ٗنْفو  ثىوثةٌ ثىيٛ صْٖوٓ ثىذٌٖٝز ٕٗ٘ ثألٌٍ ثىيٛ  ٝيضقوٓ  ٕفو ثىنيفٌ ٗثىٞفاله.

 ٕو ثىؾَجنز ٝق  نيٚ ً ُ ثىيٞجةو ٗالدو  ُ ٝنُ٘ مجىٚفجً ع صمفجىٚ ْٕٗفج َٝفْـ ثإلًثهر ٍٞفجء ال 

 ٝمٌف ثىٞ ُ ٗنقالً ال ٝمٌف ثىأيَز.

ثىٌٗفجّٞففجس دَْٞففج ثىغففٌح قففو ًمففَ نيففٚ ثىَجهٝففجس ٍَٖففال ٗٝففٌٙ إقذففجه  ُ ثىٖففٌق قففو ًمففَ نيففٚ 

 ثىٌٗفجّٞجس،

فٞظ ٝق٘ه  
(1)

 : 

 ٕجٕو ثىٌٖق ثإلىٔ ٗفوٓ   ٗ ٕجؿ ثىغٌح نْٔ موٓ              

ٗىمئ مجُ ٝوًك  ُ ٍٖنالس ثىمجىٌ مغٌٞر ّٗضَهثه مغفٌر ش ّٗفضنضي  ثألٍفٌ نيٖٞفج،   

مفجىٌ ثىٞفً٘ ٝفَِ ّفٞجق إٝوٝ٘ى٘ؽٞفز نجىَٞفز ال ٗٝضٞـ ىىل ؽيٞج ثُٟ ٍِ ماله ثىْأفٌ إىفٚ ٙفٌثع ثى

صيضيش ىَذو  ثىضيجٌٕ ٗثىقف٘ثً ثىفيٛ َٝنْفٔ صقفوٌٝ صطيف  ّقف٘ ٍ٘ىفو ثىَْقفي ثىفيٛ ٝضقيفٚ دجىقنَفز.  ْؾفجؿ 

 نَيٞز ثىم٘ىَز ثىقجىٞز ٌٍصذ٠  دنّٖ٘ج ًّجىز ٍِ  ؽو ثىْالً ىيذٌٖٝز ؽَمجء. 

 انتأمم أساس انحىار 

َٞج ٕو ش إىٞٔ  ٝٞجً إىٚ صقوٌٝ ثإلّالً دجنضذفجًٓ ًّفجىز إىفٚ إُ ٍقجٗىز إقذجه ثىييْيٞز ٕو ش  

ز ٗثى٘ثقمٞففز نيفٚ ثىَمٌ ففز ٞفثإلّْفجّٞز ؽَمفجء  ففٜ ثى٘قفش ثىففيٛ ّفٞطٌس  ٞففٔ ثىَجهٝفز ثىَجهٝففز ٗثىضؾٌٝذ

ثإلّْجّٞز دَجهٝجصٖج ٗدموٕج نِ ثىٌٗفجّٞجس ٗؽميش ثىَْيٌ ٗغٌٞ ثىَْيٌ ٝمفٞٔ  فٜ ٙفٌثع ٍف  ّيْفٔ 

هنج إىٚ ثىض ٍو  ٜ ثىنُ٘ ٗثىطذٞمز قجةالً  ٗثّطالقج ٍِ ىىل ٗٗثقمٔ.
(2)

 

 قو ّ ىش ثىً٘ه ىث ثىٚوً ثىؾٌٝـ    ٛ فِْ ىل ٍِ ِٟٞ ًٗٝـ 

 دنَ٘ه ثىذٌق ٕو ٝ صٜ ثىنذٌ       ؽجح ٝج فنَٞجً ٍج  ٕمٌ        

 ًٗفْج  ٜ ثىؾٌْ ؽيح ٗثّؾيثح    ٍْل ٍج ٝنيٚ ىوّٞج مجىٌْثح 

ٞفٔ ٍففِ  ٍٕفجً ٗ ٟٞففجً ًٗٝفجؿ، غٞففٌ  ُ ثىْففجُ  ٖفٜ هنفف٘ر إىفٚ ثىض ٍففو  فٜ ٕففيث ثىنفُ٘ ٍٗففج  

غج يُ٘ ال ٝذٌُٚٗ ٕيث ثىؾَجه ثىنجٍِ  ٜ ثىطذٞمز. ٕٗيث ثىق٘ثً ٝ٘ؽو  ٜ  ّفجُ مفو نالقفز ّفيَٞز 

دففِٞ ثإلّْففجُ ٗ مٞففٔ ثإلّْففجُش دففِٞ ثإلّْففجُ ٗثىطذٞمففزش ٗدففِٞ ثإلّْففجُ ٗثىضففجًٝل ش ٍْٗففي ثىقففوً ضيففش 

ثىقف٘ثً ٍف  هللا ّفذقجّٔ ٗصمفجىٚش ٍٗفِ عفٌ ٍف  ثىطذٞمفز  ىىفل ثىوٝجّجس ثىنذٌٞر صميٌ ثىذٌٖ قذو مو ٕفٜء

ٗثىضجًٝل. ٗثإلّالً ٍْي ثىقوً ؽجء ىٞيمٌ ثإلّْجُ دجع ش ٗىٞيمٌٓ دجىق٘ثً ٍ  هللا مجىقْج ؽَٞمج
(3)

. ٕٗف٘ 

ثىيٛ ٝمطٚ ثىقجنور ثىٚقٞقز ٗثىَمْٚ ٗثىيق٘ٙ ثىْيَِٞٞ ألٛ ف٘ثً آمٌ فضفٚ دفِٞ ثإلّْفجُ ٗثىْذضفز 

نفِ ٟذٞمفز ثىقف٘ثً دفِٞ ثىذٖفٌٝز ٗدفِٞ هللا  ٍْفت٘الً يث  جُ ثإلّالً ٝمو ثإلّْفجُ ثىٚغٌٞر ثىٞمٞيز. ٗى

نَ ٗؽو ٗدٖيث ٝنُ٘ ثإلّفالً ٕف٘ ثىٌقٞفخ ثىفوثةٌ ثىفيٛ ْٝفٌٖ نيفٚ فف٘ثً ثإلّْفجُ ٍف  هللا نفَ ٗؽفو 

ٕٗففيث ٝ٘ٝففـ ثٕضَففجً ثىقففٌآُ ثىنففٌٌٝ  ففٜ مغٞففٌ ٍففِ ثىَ٘ثٝفف  دففون٘ر ثإلّْففجُ إىففٚ ثىضينففٌ  ففٜ ثٟٝففجس 

آ جق ثىنفُ٘ ثىأفجٌٕر ٗثىذجْٟفز ٗ فٚ آ فجق ثىضفجًٝلش  ٗقفو هنفج ثىقفٌآُ إىفٚ  ثىض ٍفو  فٜ ٕفيث ثإلىٖٞز  ٜ 

ثىنُ٘  ، ٗ ٜ ٕيث ف٘ثً دِٞ هللا ٗثإلّْجُ. ٗمو ٕيث ٍفِ  ؽفو إنفوثه ثإلّْفجُ ىٞنيفق فف٘ثًثً ٙفقٞقجً 

ً ٗجٍ  مجىقٔ ّذقجّٔ ٗصمجىٚ ٍِٗ ٝقٌ  آٝجصٔ قٌثءر ٙقٞقز ش  ْٞضَنِ دٖفنو ّفيٌٞ ٍفِ ثىفوم٘ه  ٞقف

ىِٞ  ق٠ ٍ  هللا ّذقجّٔ ٗصمجىٚش دو ٍ  ثٟمٌِٝ ٍِ دٌٖ ٗ هٝفجُ ٗفٞفجًثس ٗصفٌثطش ّٗفٞومو  فٜ 

ففف٘ثً ٕففيٞ  ٍفف  ثىطذٞمففز  ٝقيفف  ىيطذٞمففز نيضٖففج ٕٗففٌ ٖج، ٝقفف٘ه ٍقَففو إقذففجه  ففٜ قٚففٞوصٔ:)صَٖٞو 

َّجٗٛ( ٍيٚقجً نِ ىىل
(1)

 : 

 ٕيٓ ثىَِٖ  قجٍش مَٞز               ٍثّٖج ثىضذٌ ًٍّ٘جً ؽَز

 جه ىِٞ  ٖٞج ٍِ ٌّٖ            ٗثىيٞج ٜ صقش غٌٞ ٍج ثٌَّٖثىؾذ
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 ٍج ٕوس  ٜ ثىغِٚ ٌٟٞ دجىغْجء  ال ٗال  ٜ ثىٌَػ ٌّح ٍِ ضذجء

 ثىالٍنجُ ثىمٖق غَٗ َٝيل ثىمقو ٍِ ثىوّٞج ثىمْجُ             ٗىٖيث

يٓ ثىْفِ مَفج ٌٝٙ ٍقَو إقذجه  ُ ثإلّْجّٞز ثىًٞ٘  ٜ ِّ ثىٌٕو، ٗثُ  ٍٍجصٖج ثىٌٗفٞز ٕٜ  ٍٍجس ٕف 

صم٘هّجٕج  ٜ ِّ ثىْٞؼ ٗفٞغَج ٗٙو إىٖٞج ثىنجةِ ثىقٜ، ٗالَّٞج ثىنجةِ ثىقٜ ٍفِ دْفٜ آهً ٗفف٘ثء. 

 ٞق٘ه
(2:)

 

 إَّج ثإلّْجُ ّٞ  ىيموثىز   ىىل ثىنُ٘ ٍِْ قو صٌثٓ

ٗٝ٘ثؽٔ ثىمجىٌ ثىًٞ٘ ّؤثالً مذٌٞثً: ٕٗ٘ ٕفو ّفضقأٚ نَيٞفز ثىم٘ىَفز ثىٞفً٘ دمْٚفٌ ًٗففجّٜ  

جس ثىقوَٝفز مجىٖٞ٘هٝفز ٗثىْٚفٌثّٞز ٗثىذ٘ىٝفز ثىضفٜ ال صمضفٌف دفجىق٘ثًأ  ٗٝؾٞفخ نيفٚ ٍِ مٍْ٘ ثىفوٝجّ

ّذٞو إىفٚ ثىمفٞٔ دْفالً هُٗ ثىٌؽف٘ع إىفٚ ؽفيًٗ ٕفيٓ ثىفوٝجّجس ٗصميَٖٞفج، عفٌ ٝقفوً  ىىل إقذجه د ّٔ ال

ىيؾَٞ  دٞجنز ثإلّالً ثىضفٜ صقفظ هثةَفج إىفٚ ثالنضفٌثف دجألهٝفجُ ثىْفَجٗٝز ميٖفج ٗدفجفضٌثً ٍمضقفوثس 

ٖم٘ح ٗثألقيٞجس  فٞظ ٌٖٝٞ إىٚ ىىل  ٜ عْجٝج صمجىَٞٔ ىٌَهٝٔ قجةالً ثى
(3)

: 

 ٝؾمو ٍِ غٌح ٌٕٗق   ًؽو هللا ٝي٘ؿ ٍغو دٌق فطذجً 

 ٗثىنيٌٞ ٗثىَْٞـ ٗثىنيٞو      ٗثىْذٜ ٗثىنضجح ٗؽذٌثةٞٞو

 قفو ؽَف   ففٜ ٕفيث ثىذٞفش دففِٞ ثىنيٞفو إدفٌثٌٕٞ ٍّ٘ففٚ ٗنْٞفٚ ٗثىْذفٜ ٍقَففو نيفٌٖٞ   ٞفو ثىٚففي٘ثس 

ٗثىْالً هالىز نيٚ ثىضآمٜ ٗص٘فٞو هللا ّذقجّٔ ٗصمجىٚ، َٗٝٞٚ  ٜ ٍنفجُ آمفٌ  ّفٔ ىفِٞ ىٖفيث ثىنفُ٘ 

غٌٞ ًح ٗثفو، ٗثىنو نْو هللا ّ٘ثّٞز ال  ٞو ىيُ٘ نيٚ ىُ٘، فٞظ ٝق٘ه
(4)

 : 

 ىٌح ثىنُ٘ ىُ٘، ٕٗ٘ ىُ٘ ٍج

  ٛ  ًح    ٛ  إّْجُ  ٗمُ٘

ق دِٞ  ٍز ٗ ٍز ديجًق ثىؾفِْ  ٗ ثىيفُ٘  ٗ  جإلّالً هِٝ إّْجّٜ ٝنجٟخ ثألٌٍ ؽَٞمجً  ال ٝيٌ

ّففذٞو  ثىضقْففَٞجس، ّفف٘ثء  مجّففش فففوٗهثً ّٞجّففٞز  ً ٍمٌ ٞففز  ً عقج ٞففز، ٗالٗ ثىقففوٗهثىيغففز ٍضؾففجٍٗثً 

 ٖيث ثىَيًٖ٘ ثىيٛ ٝ مي  ٜ فْفذجّٔ ثىنفو، دجإلّالً،   َِ  ًثه ثىذقٌ ثّضقو ثىْ٘ثقٞج.  إالىضققٞق ىىل 

ثىيٛ ٌٝثٓ َٝيل  ٌٗ ثىْؾجؿ. دَْٞج ثىم٘ىَز ثىضٜ ٝنط٠ ىٖفج ىضنفُ٘ ٕ٘ ٍيًٖ٘  ثىم٘ىَز نْو ٕجنٌّج  

ن٘ىَففز ىيْففٞطٌر دففجىق٘ر ٝففٌٙ  ّٖففج ٍنذيففز ٍقنففً٘ نيٖٞففج دجإلميففجق ٍْففي ثىذوثٝففز ّٗففضْوى  ثالّضيجٝففجس 

ثىْفٞطٌر ٗثىقف٘ر  ٗثىقٌٗح ٝو صيل ثىم٘ىَز ش ّٗٞنُ٘ ثىٌه نيٚ ثىقٌح دجىقٌح ش ّٗفضَْٚ ن٘ىَفز

مَفج ففوط ٍف  ثالّفضمَجً ثىفيٛ مفجُ ٍٖفٌٗنجً ىم٘ىَفز ثىْفٞطٌر ٗثىقف٘ر دضفودٌٞ دجإلميجق ثىيًٝ  صَجٍجً 

 مجٟب ٌٍٗمَٝز  ًٗدٞز.

ّْضني٘  ٍِ مغٌٞ ٍِ قٚجةوٓ ٍمجّٜ ٗهالالس صوه نيٚ فٌٗ ثىٖجنٌ نيٚ إّٖجء ف٘ثً  

 دِٞ ثىيٌه ٗثىق٘ٙ  ٗ ثىيثس ثىنجٍيز ٗدِٞ ثىؾَجنجس ثىضٜ صمٞٔ  ٖٞج ٍِٗ ثىقٞجٝج ثىٌةْٞز  ٞفٔ: نالقفز

ثىيٌه دجىَؾضَ  ًٗدطٔ دجىَذجها ثألمالقٞز ٗثالؽضَجنٞز،  ٞق٘ه
(1)

 : 

 إَّج ثىوِٝ ثفضٌثق  ٜ ثىقيخ  ٕٗ٘ نٖق عٌ ٝضي٘ٓ ثألهح

  ّش إّْجُأ  مجك  جفضًٌ ىِٞ ٍْج غٌٞ ٕيث ٌٍْ نيٌ

 صٌد٠ ثىْجُ ؽَٞمجً نٌٗر  ٍْل  ٜ ٕيث ثىطٌٝق مط٘ر

نجً دجع ًح ثىمجىَِٞ، قجةالً ٗىغجٝز  ُ ٝنُ٘ ثىيٌه ق٘ٝجً  ال دو  ُ ٝنُ٘ ٍضَْ
(2)

 : 

 مِ ق٘ٝج ًٗثؽَ  دجىوِٝ ثىٞقْٞج  ٗثًد٠ ثىقيخ دٌح ثىمجىَْٞج

 ئقذففجه ٕففجنٌ ٍْجٝففو ٍففؤٍِ دجىففيثس ىففِٞ نيففٚ ثنضذجًٕففج ٗفففور صْففجه ٗىْٞففش  يْففيز  ّففتيز نففِ      

ٔ ثىققٞقفز دفو ٗٙفجٝج ىَفِ ٌٝٝففو  ُ ٝمفٌف مٞف  ٝنفُ٘ ثىْٞفجه  ففٜ ّفذٞيٖج، ّٗيَفـ ٍفِ مفاله قجٍّ٘فف

ٍيففٌهثس ٙفف٘ ٞز مففجىً٘هر ٗثىذْففضجُ ٗثىَٕففٌر  ٕٗففيٓ قففو ؽففجءس إىففٚ ثىضٚفف٘ف ٍففِ صفف عٌٞ  جًّففٜ، 

 جإلٍذٌثًٟ٘ٝز ثىيجًّٞز مجّش ىثس إًط نٌٝق  ٜ ثىَٞغ٘ى٘ؽٞجس ٗثىضينٌٞ ثىَٞغ٘ى٘ؽٜ. غٌٞ  ُ ٕفيث 
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الدفو  ىٌ ٝنِ مج ٞجً ىٖٞنو  ٌٍؽمٞز  هح إقذجه،  قو مجُ ٝيٕخ إىٚ  دمو ٍِ ىىل  ٌٞٙ  ُ ْٕجىل  ٚالً 

ٕف٘  فٌهٛ ٗدفِٞ ٍفج ٕف٘ ؽَمفٜ، دفِٞ ثىْفي٘مٞز ثىوّٞ٘ٝفز ٗفجؽفجس ثىيفٌه ٍفِ ثىغٌٝفَر    ُ ٝقً٘ دِٞ ٍج

ثىَذجٌٕر ٗٙ٘الً إىٚ ثىقٞجر ثىينٌٝفز ثىٌثقٞفز ٗ ٝٞفجً دفِٞ فجؽجصفٔ ثألمفٌٙ  ٛ ثىقجؽفجس ثىٌٗفٞفز 
(3)

 .

ٜ صٖفجًك  فٜ صقوٝفو ٍفج ٗنْو ىمٌ ثىق٘ثً ٍ  ثىطذٞمزش  الدو ٍفِ ثإلٕفجًر إىفٚ  ُ ثىميفً٘ ثىقوٝغفز ثىضف

ٝونٚ دجىٌؤٝفز ثىميَٞفز ىينفُ٘، صيفل ثىميفً٘ قفو قجٍفش نيفٚ  ّفجُ ٍفِ ّْفٞجُ ثإلّْفجُ ىيقف٘ثً ٍف  هللا 

صمففجىٚ ٗىقفف٘ثًٓ ٍفف  نفف٘ثىٌ ثىطذٞمففز ثىَقٞطففز دففٔ. ٕٗففٜ صَغففو دقففو ىثصٖففج ففف٘ثًثً ٍْففضذوثً ٝضقفف٘ه إىففٚ 

ٌٙثك ٗنٚٞجُ ىألٗثٌٍ ثىَْجٗٝز ثىٌدجّٞز 
(4)

ٗ ٜ ىىل ٝق٘ه
(5)

. 

 ٘ث ثألٗٝجع  ٜ  ٝجٍْج         ّٖذ٘ث ثألٍ٘ثه ٍِ  ق٘ثٍْجّنْ

 ثّضَوٗث دطٔ إديِٞ ثىٌؽٌٞ      صٚذـ ثألّ٘ثً ّجًثً ىيؾقٌٞ

 قضئ ٍجٍثه مجألٌٍ ثىٚم٘ح إّٔ قو ٝجع  ٜ نَق ثىقي٘ح

ٗىمو  ٜ هن٘صٔ إىٚ ثىق٘ثً دفِٞ ثىفيثس ٗثىَؾضَف  ٗدفِٞ ثإلّْفجُ ٗثىطذٞمفز ٕف٘ ٍفج ٝٚفيـ  ُ ّضنفيٓ  

قففجً ؽوٝففوثً ىيضقففجًح دففِٞ ثىؾَٞفف  ٗىْْففَٔ ثىقفف٘ثً ثىييْففيٜ دففِٞ ثألهٝففجُ دففوالً ٍففِ ٙففٌثع ثىٞففً٘ ٌٟٝ

ٗقو دو   ٌٍ ثصؾجٓ ثىق٘ثً ٍ  ثىغٌح ثىَضٌث ق ٍ  ثالّنيجء ٗثالٍضْجع نِ  ضـ ثىق٘ثً ٍ   ثىقٞجًثس.

يقف٘ثً إىٚ ثألٍجً، ٗ  ٞٚ ىىل ثىٌٖٗح ى ثىيثس ٝقَو  ٜ ٟٞجصٔ قيَثً نِ ثى٘ثق  ثىٌَ ٌٕٗٗدجً ٍنَٝجً 

ٍ  ثىغٌح دال ٌٍٖٗع  نٌٛ قجةٌ نيٚ  ثىَيجٌٕٞ ٗثأل نجً ٗثىقٌٞ ثىضٜ صنُ٘  ّجّفجً ٙفقٞقجً ٍٗمفجٌٝٞ 

ٍْطقٞز ىْقو ثىغٌح ّٗقو ثىٌٖق ّٗقو ثىيثس 
(1)

 إىٚ ثىََٝو ٍِ ثىضمقٞو ٗثىنٌْثُ. 

 

 مرجعٍاث إقبال 

ٝضقفٌك ٍفِ مالىفٔ إُ ىنو ٕجنٌ  ٙ٘ىٔ ثىينٌٝز ٌٍٗؽمٞجصفٔ ثىيْٞفز، ثىضفٜ صَغفو ٍٖفجهٓ ثىفيٛ 

 ٜ ثّْٞجدٞز ًٕٗجقز،  يتِ مجُ ثىْ٘ ثىٖمٌٛ ٍقجٟجً دفجىأٌٗف ثىَ٘ٝف٘نٞز ثىضفٜ   ٌٍصفٔ  ٖف٘  فٜ 

ٍضْٔ ٍْيضـ نيٚ قٞفجٝج ٍضوًؽفز ٍٗضمفوهر.  يفٜ ٍٍفجُ ثىقفٌح ثىمجىَٞفز ثألٗىفٚ مفجُ إقذفجه ْٝأفٌ إىفٚ 

نيٚ داله ٍج ًٗثء ثىٌْٖ  ثىؾٞٔ ثىضٌمٜ ّأٌر ثٍٟو إال  ّٔ فِٞ  مي ثإلّؾيَٞ ٝمَيُ٘ نيٚ ثالّضٞالء

ٍففِ ثىضففٌك صقطَففش آٍجىففٔ ٗفْٞتففي ضٖففٌس  ففٜ   نففجًٓ عففً٘ر نجًٍففز صمففجًٛ  ٕففو ثىَمجًٝففز  نففٌر 

 ثالنضَجه نيٚ  ٕو ثىغٌح، عٌ ٝون٘ث ثىمٌح ىَْجٕٞز ثالّضمَجً.

ٗىنْففٔ مففجُ نففجهالً  ففٜ ّأٌصففٔ ىففذمٜ ثىغففٌدِٞٞ، ىَففج قففوٍ٘ٓ ىيضففٌثط ثىمٌدففٜ ٗثإلّففالٍٜ ٍففِ 

)ص٘ىْففض٘ٛ( ثىففيٛ  ضٖففٌ مففو ثالفضففٌثً ىيَففً٘ٗط ثىٖففمذٜ ثىمٌدففٜ ٗثىففوِٝ مففوٍجس، ٍٗففِ ٕففؤالء  

إٝفجٓ )ٗ( د ّفٔ  ثإلّالٍٜ ٗٗٝف  ٍؤىيفٔ )فنفٌ ثىْذفٜ ٍقَفو )ٗ(  دفِٞ ٝفوٛ ثىفٌُٗ ديغفضٌٖ ٗثٙفيجً 

ٍؤِّ هِٝ ّٗذٜ ثإلّالً ثىيٛ ٝوِٝ دٔ  ـنغٌ ٍِ ٍجةضٜ ٍيُٞ٘ إّْجُ. ٗٝق٘ه: "ٍَٗج ال ًٝخ  ٞفٔ  ُ 

ثىٌؽجه ثىَٚيقِٞ ثىيِٝ مفوٍ٘ث ثىَؾضَف  ثإلّْفجّٜ موٍفز ؽيٞيفز ٗٝنيٞفٔ  ثىْذٜ )ٗ( مجُ ٍِ نأَجء

 نٌثً  ُ ٕوٙ  ٍز د مَيٖج إىٚ ًّ٘ ثىقق ٗؽميٖج صؾْـ إىٚ ثىْنْٞز ٗثىْالً ٍْٗمٖفج ٍفِ ّفيل ثىفوٍجء 

ٗصقوٌٝ ثىٞقجٝج ثىذٌٖٝز ٗ ضـ ىٖج ٌٟٝق ثىَوْٝز ٕٗيث نَو نأٌٞ ال ٝقفً٘ دفٔ إال ٕفن٘ ٍَٖفج  ٗصفٜ 

غو ٕيث ؽوٌٝ دجالفضٌثً ٗثإلؽاله"ٍِ ق٘ر ًٗؽو ٍ
(2)

. 

مَج ٝأٌٖ صف عٌ ىٞف٘ ص٘ىْفض٘ٛ دف ى  ىٞيفز ٗىٞيفز  فٜ ًٗثٝضفٔ: "ىقفِ مٌْٝفضٌ" ىىفل ثىيٞيْف٘ف 

ثألمالقٜ ثىيٛ ثنضْق    نجً ثىَقجٍٗز ثىْيَٞز ثىْجدير ىيمْ   ى  مضجدٔ:" ٍَينز ثىٌح دوثميل " ثىفيٛ 

َٖجصَج غجّوٛ ٍٗجًصِ ى٘عٌ.. ٗقو ى   نَجىٔ دنف٠ٞ  ٙذـ ّذٌثّج ىيَْجٝيِٞ ثىْيَِٞٞ  َٞج دمو ٍغو ثى

                                                
ثىٌٍٞف٘ك. ثألًهُ،  د٘ ّ٘ثُ ثٕفنجىٞز ثىٌَؽمٞفز: ٙفالؿ ثىفوِٝ ٝفِّ٘، ٍفؤصٌَ ثىْقفو ثىغجىفظ نٖفٌ  ثىٌَؽمٞجس  ٜ ثىْقو ٗثألهح ٗثىيغز: (3)

 .4ً،ٗ 2010،نجىٌ ثىنضخ 1ػ
 23ثىق٘ثً ثىييْيٜ دِٞ ثألهٝجُ: ثىْجدق ٗ: (4)
 209/ 2ثىوٝ٘ثُ  (5)
. هثً ثىٚوٙ ىيطذجنز ٗثىٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝ . ثإلٍجًثس ثىمٌدٞز ثىَضقور.  ذٌثٌٝ 105ثىق٘ثً ٍ  ثىغٌح: ٍيٞو  فَو هٝ٘ح. هدٜ ثىغقج ٞز، ثىموه  (1)

2014ٗ ،ً83 
ثمضف٘دٌ   27ٍِ ثىغٌح: ىٞ٘ ص٘ىْض٘ٛ: ّجهُ ثألمالق، ٕفجّٜ ّفوٌٝ.. ٌٍمفَ ّفيطجُ دفِ ٍثٝفو ىيغقج فز ٗثإلنفالً ثىمفوه  دٞش ثىٖمٌ: ٍؾيز ( (2)

2014 ٗ،ً114 



 
 111  2015 (18) 6، ٍؾيز ثألمجهَٝٞز ثألٌٍٝنٞز ثىمٌدٞز ىيميً٘ ٗثىضنْ٘ى٘ؽٞج -أماراباك

 

ٝفٌٙ  مالقٜ ً ٞ  ٝقفِ ٗال
(1)

. ٗٝقف٘ه ٍْفض٘فٞج   نفجً ٍٗ٘ثقف   ص٘ىْفض٘ٛ ثىفيٛ  ىفٌ ٝنفِ ٍْفٞقٞجً 

ٍضمٚففذجً دففو ٍضْففجٍقجً ٝقذففو هٝففِ ثىيٞففٞيز فٞغَففج ٗؽففو ٍٗففِ ْٕففج  ٝقفف٘ه  ففٜ قٚففٞوصٔ: ًؤٝففج ص٘ىْففض٘ٛ 

ثىقنٌٞ 
(2)

: 

  ٞٔ ٗثِه ٍجدٔ ًفا ثىْذجس   ٕجٍل قو ٌٝ  ّ٘ثع ثىََجس     

 ٗثىغوٌٝ ٍةذق قو  جً  ً٘ر    ٕٗ٘ ٝؾٌٛ هث قجً ٍغو ثىَؾٌر

 ٗنيٚ ثى٠ٖ ً ٝش غجّٞز          ىقأٖج ٝ ٌّ  ى  ّجًٝز

ٕج ثىنٌٞ ٗمجُ ثىنٌٞ ٌٕث ٌٌ  نيَش ّقٌٕج ثىمذجه ميٌث    ّ

 صٌٙ ٍِ  ّش  يضؾٞذٜ        ٍج دنجك دو ٗٙ٘ه ثىْقٞخ ٝج

 ثىْجٌٍٛ  ٗثَّٜ   ٌّنِٞ ٗثٌّ ثىْجفٌإُ  ٜ نْٜٞ ّقٌ 

ٗ  ٌّنِٞ: ٍِ  ٌّنٜ  ٜ ثىيجًّٞز دَمْٚ ثإل ٌّؾٜ  ٜ ثىمٌدٞز ٗقو ؽْو إقذجه ثىضيٌّؼ نيٚ 

 ّٔ   ْو ثىَْٞقٞز ثألٗىٚ. ٌٗٝٙ إقذجه  ُ ثىَْٞقٞز ثىذوثةٞز دجنضذجًٕج ىّ٘جً ٍِ ثإلَٝجُ ٗثىضينٌٞ ىٌ 

ٝنُ٘  ٜ  نز ًٕذجّٞز  ٜ نجىٌ غٌٞ ًٟٖ٘، ٗىىل الصْضط  دْجء ٗفور ّٞجّٞز ٍٗوّٞز، دو مجّش َّ

ثإلّالً ألُ ثإلّالً مُ٘ ٍؾضَمجً ّٞجّٞجً ٍٗوّٞجً ٍْي ثألٗه
(3)

. 

ثّضيٌٖ إقذجه  ٜ صؾٌدضٔ ثىٖمٌٝز ىغز ثىقٌآُ، ٗآٝجصٔ ٗ ق٘ثٕج، ٗدغٖج  ٜ دْٞز ثىْ٘  

ٕيث ثىضوثمو ٗ ِّ ًؤٝز ثىٖمٌٛ ثىوثميٞز،   غْش ثىْ٘ هالىٞجً دجّيضجفٔ نيٚ ن٘ثىٌ ٍضموهر،    عٌَ 

ٕمٌٝز ٍنغيز ىثس هالالس إٝقجةٞز نأَٞز   نجُ ص٘فٞو هللا ٗصمأَٞٔ، ًٗد٘دٞضٔ ٗٗفوثّٞضٔ مَج  ٜ 

ق٘ىٔ 
(4)

 

 )ٍجٍثغ ثىذٌٚ( ٝٞقٚ ثىْٚٞذج عٌ

 ىَقجً  )نذوٓ(  صَْٜ      ثىٌقٞذج

"  ٛ  وما طغى زاغ انبظر ما" 17فٞظ ٌٝٝو ٍِ صَِٞٞ ق٘ىٔ صمجىٚ ٍِ ًّ٘ر ثىْؾٌ ثٟٝز 

ٙ ٍِ آٝجس هللا ثىنذٌٙ ىٞيز  ٍج ٍجه دٌٚ ثىْذٜ ٙيٚ هللا نيٞٔ ّٗيٌ نَج ًآٓ ٍِ ثىمؾجةخ. ٗقو ً

ثىَمٌثػ ٍج ًآٙ.  ٍج ق٘ىٔ )نذوٓ(  جىَقٚ٘ه دٔ ؽذٌٝو نيٞٔ ثىْالً  قو  ٗفٚ ىٔ  ُ ٝ٘فٜ ىْذٞٔ 

 ٍقَو ٍج  ٗفٚ دٔ ٗىٌ ٝيمٌ ثىَ٘فٚ صمأَٞجً ىٖ ّٔ.

ثّضونٜ ٍقَو إقذجه  ٜ ًفيضٔ ثىنغٌٞ ٍِ ثىٖنٚٞجس ثإلّالٍٞز ثىذجًٍر ٍِٗ ٕيٓ 

ثىٖنٚٞجس ثىذجًٍر ٕنٚٞز ؽَجه ثىوِٝ ثأل غجّٜ، فٞظ ٝقنٜ ٍقَو إقذجه  ّٔ مٌػ ٍ  ٕٞنٔ 

ٌٍٗدٞٔ ثىٌٗفٜ ٗثىينٌٛ ثىٖٞل ؽاله ثىوِٝ ثىٌٍٜٗ  ٜ ّٞجفز ًٗفٞز  نٌٝز ٌٍٗ  ٜ ؽ٘ىضٔ 

ضقٚ  ٖٞج دٖنٚٞجس ٍجٝٞز ٍِ  ٙقجح ثىوٝجّجس ٗثىييْيجس ٗقجهر ثىينٌ ثىنٞجىٞز دَْجٍه مغٌٞر ثى

ٗثىٌؽجالس ٗصقوط ٍمٌٖ  ٜ ٍْجةو مغٌٞر. ٌٍٗ  ٜ ًفيضٔ دََْه دنٌ ىٌ ٝط ٓ آهٍٜ دقؤٍ، 

ٗضٌٖس  ٞٔ ثىطذٞمز دؾَجىٖج ٗصَغيش  ٞٔ ثىوّٞج دْٖ٘ىٖج ٗؽذجىٖج ٍٗٞجهْٖٝج، ٗ قذو إىٚ ٕٞنٔ ثىٌٍٜٗ  

٘س نيح ًقٞق  قجه ٍجىٜ  َّ  ثٟىثُ ٗال  ًٙ  عٌ إّْجُأ  ئىث إٍجً ثىٚالر  قجه ٗقو قٌع  ىّٔ ٙ

ثىٖٞل ؽَجه ثىوِٝ ثأل غجّٜ. ٗٝ٘ثٙو إقذجه ثىقنٜ قجةالً: " ٗ قذو نيٜ ثىْٞو ؽَجه ثىوِٝ  قجه فوعْٜ 

ّٞوٛ ىقو ً ٝش  ٜ ٌَٝٞ  نََٝٛ نِ ثىمجىٌ ثىيٛ نٖش  ٞٔ ٍٍْجً ٗنِ ثىَْيَِٞ،  قيش: ٝج ٝج

ٜ ميقش ىضْنٌٞ ثىمجىٌ ٍمٌمز فجٍٞز ٌٗٙثنجً هثٍٞجً دِٞ ثىوِٝ ٗثىِٟ٘، ىقو ٝم  ثإلَٝجُ ثألٍز ثىض

 ٜ قيخ ٕيٓ ثألٍز  يقوس ًٗفٖج ٗقطمش ثألٍو نِ ّٞطٌر  ثىوِٝ ّٗٞجهصٔ." َٜٗٝٞ قجةاًل:" َّ  

نيٌ  ثأل غجّٜ مو ىىل  ٜ ٙذٌ ٗ ّجر ٗ ٜ ص ىٌ ٗفَُ عٌ ثّيؾٌ قجةالً:" إُ ثىٞج مز ثألًٗٗدٜ ٕ٘ ثىيٛ

 ٕئ ثىْٟ٘ٞز ٗثىقٍ٘ٞز  ٍج ٕ٘  ال َٝثه ٝذقظ نِ ٌٍمَ ىؾَٞ  ثىٖم٘ح ٗثألٟٗجُ ٗىنْٔ ديً  ٜ 

ثىٌٖق ديًٗ ثىنالف ٕٗغو ٕم٘دٔ دٌَٚ ٗثىٖجً ٗثىمٌثق  ضقًٌ  ٖٝج ثىَْيٌ ثىٌٖقٜ ٗمِ نجىَٞجً 

آ جقٞجً ٝمضذٌ مو ديو ِٟٗ ٗمو  ًٛ  ًٝل " 
(1)

 

                                                
 114ثىوٝ٘ثُ، ٗ  (1)
 176/ 2ّئْ:  (2)
 . 9ً، 1955ٗ: صٌؽَز نذجُ ٍقَ٘ه، هثً ثىض ىٞ  ٗثىضٌؽَز ٗثىٌْٖ. ٌٍٚ ثإلّالًصؾوٝو ثىينٌ ثىوْٜٝ  ٜ  (3)
 2/220ثىوٝ٘ثُ: (4)

 2/128( ثىوٝ٘ثُ:1)
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دِٞ  ٕو ثىِٟ٘ ثى٘ثفو مَج ٕٜ هن٘ر إىٚ دظ ًٗؿ ٕٗيٓ هن٘ر إىٚ ّذي ثىضْج ٌ ٗثىضْجفٌ 

 ثىَقذز  نو هٝجً ثىَْيَِٞ ِٟٗ ٗمو ثىَْيَِٞ  م٘ر.

ٗال ٍٖجفز  ٜ  ُ ثىٖجنٌ ٍِ ماله ثّضونجء ٕنٚٞجس مذٌٞر ٍٗؤعٌر  ٜ ثىينٌ ٗثىقٞجر 

ثإلّالٍٞز  ثّضطجع ثىض مٞو نيٚ  ُ ثىوِٝ ثإلّالٍٜ ٍثمٌ دجىٖنٚٞجس ثىَيٞتز دضٌثعٖج ثىٌٗفجّٜ 

ٗنَقٖج ثىينٌٛ، مَج  ُ نَق ثىضقجًٗ ثىٌَؽمٜ ٍ  ٕنٚٞز مٖنٚٞز ثأل غجّٜ ٍِ ماله قوًر 

ثىٖجنٌ نيٚ ثىضيجنو ٍ  ثىٖنٚٞز ثىَْضونجر ٍٗقجًٗصٖج قو  هٛ ٗضٞيز دْجةٞز  ٜ ثىْ٘ ٗ مْخ 

ثىًٚ٘ر ثىٖمٌٝز عٌثًء ٗغْٚ ّضٞؾز ثّضمجهر صؾجًح ثىْجدقِٞ ٗثىْٖو ٍْٖج ٗص٘ضٞيٖج ص٘ضٞيجً ٌٝصذ٠ 

ًؤٝز ثىٖجنٌ  ٍ 
(2)

 

مَج ٟجف دْج ٟٗ٘ف  ٜ صٌثط ثىْٖو ٗثىيٌُ ٗثأل غجُ ٍمٌ جً دنغٌٞ ٍِ ثىٖنٚٞجس ثىضٜ  

ىمذش هًٗثً مذٌٞثً ٍٗؤعٌثً  ٜ ثإلّالً ٗ ٜ ٗؽوثُ ٕم٘دٖج، قو صنُ٘ مج ٞز نيٚ ثىقجًا ثىمٌدٜ 

 ضٔ، ٍِٗ ٕؤالء ٗثىغقج ز ثىمٌدٞز، ٗقو  مو دٖيث ثىْٚٞ  َٕ٘ىٞز ثىوِٝ ثإلّالٍٜ ّٗمز  نٌٓ ٗعقج

ٍِ  مذٌ ثىَينٌِٝ  ٜ داله  ًٕ٘ 1564ٗثىيِٝ صقوط نٌْٖ ثىٖٞل  فَو ثىٌْْٕوٛ ثىَض٘ ٚ ّْز 

ثىْٖو ٗمجُ ٝو غالر ثىَضٚ٘ ز. ٌٍْٖٗ ثألٌٍٞ ّٞو نيٜ َٕوثّٜ ًؽو هِٝ ٌٍٍ٘ق ثىََْىز ٗمجُ 

 ٍالا جنٌ  . ٗثىٖـ1380ٕٙجفخ ًٍٖ٘ر  ٌٍٞ مٌَٖٞ ٗىو  ٜ َٕوثُ ٗ  جه ثىْجُ دمئَ ص٘ ٜ ّْز 

ؿ ٗمجُ ٗثّ  ثىنٞجه ٍٞجالً  ٜ 1669ٟجٌٕ غْٜ مٌَٖٞٛ، ٕجنٌ ٍِ  ٕو مٌَٖٞ مجّش ٗ جصٔ نجً 

ٕمٌٓ إىٚ ثىضَغٞو ٗثىضنٞٞو، ٝق٘ه 
(3)

: 

 ٕ٘ ىث ٟجٌٕ غْٜ  ٗ مٌٞ ٕجنٌ  ثىيقٌٞ ٗغْجٓ ٍْٔ ضجٌٕ

 نجُ ثَّجً نيٚ ٗثىميز ٗثىضٌ   نِ ثىٚغجةٌٗنيٚ  قٌٓ ًٗقز فجىٔ نٌف دغْٚ ثىْيِ  

ٍَْٚ. 

ىمو ٍقَو إقذجه قو ثٟي  نيٚ دمٜ ثىييْيجس، ٍغو ثى٘ؽ٘هٝز،  قو ّجّذش دمٜ ٍيجٌٕٞ  

ثى٘ؽ٘هٝز فجىز ثىمٌٚ ثىٌثْٕز، فٞظ ّجه ثىقيق ٗثىن٘ف ٗثألىٌ ٗثىَمجّجر ٗثإلىقجه ٗغٌٞ ىىل. ٌٕٗ 

َنِ  ُ ٌُٝٗ  ُ ٌٟٝق ثىَمٌ ز ثىذجْٟٞز ٗثىضينٌٞ ثىذجْٟٜ َٝنِ  ُ ٝق٘ه ثإلّْجُ إىٚ هللا، مَج ٝ

ٝق٘هٓ إىٚ ثىموٍٞز  ٝٞجً، غٌٞ  ّٖج مجّش صون٘ إىٚ إّْجّٞز ؽوٝور ثّطالقجً ٍِ فٌٝز ثإلّْجُ
(1)

. 

 خاتمت

ٗدمو ىقو نؾَس ثىييْيز ثىّٞ٘جّٞز نِ إٙالؿ ثىْأجً ثىْٞجّٜ ٗثالؽضَجنٜ، ٗىنِ ثىْجُ  

ٌٕ  ٞٔ ثُٟ  ٚ ٍجىٌ ٝنجهٗث ٝوًّّٖ٘ج  ٜ ثىمٌٚ ثىقوٝظ فضٚ  ضقش  ٍجٌٍٖ  د٘ثح ثألٍو ٗثّضٖش إى

دجىٖج  ميقش قوَٝج ٗ جٍس فوٝغجًأ إُ ٕؤالء ثىيالّيز ثىّٞ٘جُ مجّ٘ث  ًقٚ ٍِ ثألؽٞجه  ٍِ ًقٜ  َج

ثىضٜ نجٕ٘ث  ٖٞج ٗىٌ ٝنِ دو ٍِ  ُ صْضأٌ  يْيضٌٖ قٌّٗجً فضٚ ٝضٌ  ٞقِْ ثّضغَجًٕج
(2)

 

ٗىمو ٕيث ٕذٞٔ ٍَج مجُ نيٚ  ٝجً ٍقَو نذوٓ ٗؽَجه ثىوِٝ ثأل غجّٜ ٗنيٜ ًٕٞو ًٝج، 

ٍقَو إقذجه  ٍ  يمو  ٜ إفٞجء   نجًٌٕ  ُ ٝ٘ؽو ّٖٞز ٕجٍيز  ٜ مج ز ٍْجفٜ ثىقٞجر ٗىمو ْٙٞمْج 

  .ٝٚخ  ٜ ٕيث ثىَنجُ  ٝٞج ٍَج

 

  :خالطت

نيَفجس ٗثىضٌثمٞفخ ٗٝنْفذٖج ىغفز ٕفمٌٝز ىقو ثّضطجع إقذجه  ُ ٝضٌٖح ثٟٝجس ٗٝيؾٌ ٟجقجس  فٜ ثى -1

قجهًر نيٚ ثىضمذٌٞ نِ آًثةٔ ٗثّيمجالصٔ ثىغٌَٝر، ىغز ٍؤهٝز ىيَمْفٚ ثىفيٛ  ًثه ثىضمذٞفٌ نْفٔ ٕٗف٘ 

 ثىون٘ر إىٚ ثىْالً ٗثىَقذز ٗىىل ىِ ٝنُ٘ إال دجىق٘ثً دِٞ مو ثألهٝجُ ٗمو ثىقٞجًثس. 

دفِٞ ثألهٝفجُ ّجدمفز ٍفِ ًٗؿ ثإلّفالً،  قفو إىفٚ ثىقف٘ثً  ّٔيَـ ٍِ ٍمجّٜ ٕمٌ إقذجه إىٚ  ُ هن٘صف -2

 مجّش ىإلّالً نذٌ صجًٝنٔ ًؤٝز نجهىز ىيم٘ىَز ثىٌٗفٞز ٗثىغقج ٞز ٗثىقٞجًٝز.

                                                
 .374( ثىٌَؽمٞجس  ٜ ثىْقو ٗثألهح ٗثىيغز: ثىْجدق، ٗ، 2)
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إَٝجُ، ٗال إَٝجُ دال نَو. ٗفٌٗ نيفٚ ّٖفٌ ًٗؿ ثىَقذفز ٗثىضْفجٍـ ٕٗف٘ ٍفج مجّفش صفون٘ث ىفٔ 

 ؽَٞ  ثألهٝجُ ثىَْجٗٝز. 
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