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٠طزػ ِفَٙٛ اإل٠ّبْ فيٟ اٌقم١ي ح اإلطي١ِّمخ ِغّٛميخ ِيٓ اإل يىبرد ر ٙيز فيٟ مّليخ اإلٔظيبْ ثيب    ٞ 

ٓم اٌّظأٌخ رصجؼ  وضيز مّمًيب ٚرقم١يً ا  اإل٠ّبْ لٍجًب ٌٚظبًٔب، ٚمّلخ اإلٔظبْ ثبإلٔظبْ   ٞ اإل٠ّبْ مًّّ ٚطًٍٛوب. ٌى

ي  ئذا ِب ٛم رقٍمك اإل٠ّبْ ثّمبرد اٌفزق اإلط١ِّخ، ٚفٟ ٘ذا اٌّغبي رجزس مّلخ اٌفزلخ اإلطي١ِّخ ثٕ زاهٙيب، فززؾي

اٌّمبٌخ ئٌٝ مم١ ح، ِضً ِظأٌخ اٌؾىيُ مٍيٝ ِزرىيت اٌىج١يزح ِٚيب  ٔزغزيٗ ِيٓ رجيب٠ٓ فيٟ ِميبرد اٌفيزق اإلطي١ِّخ، 

ظي١بق ِمبٌيخ اإل٠ّيبْ ٚاٌزىف١يز ِٚيب اطيززجقزٗ ِيٓ وبٌخٛارط ٚاٌّزعئخ ٚاٌّقزشٌخ ٚ ٘يً اٌظيٕخ  فٕتيأد فيٟ ٘يذا اٌ

 مّلخ اإل٠ّبْ ثبٌؾىُ ا٤خزٚٞ. 

يب  ب اٌغبٔيت ارمزميبنٞ ِٕيٗ، فإٔم ب ثم ر ِب ٔٙي   فيٟ ٘يذا اٌجؾيش ئٌيٝ اٌزي ل١ك فيٟ ِفٙيَٛ اإل٠ّيبْ، رطي١ّم ئٕٔم

ُم اٌفزق اإلط١ِّخ فيٟ اإل٠ّيبْ ٌٕجي١ٓم  ٚعيٗ ارخيزّ  اٌقم ٠يخ فيٟ اٌؾىيُ  مٍيٝ اإلٔظيبْ ئ٠ّبًٔيب طٕقزض ٢راء  ٘

ر ِصي١زٖ ا٤خيزٚٞ، ٌٕٕزٙيٟ ئٌيٝ رغيبٚس ٘يذٖ اٌصيزامبد اٌّذ٘ج١يخ ثي١ٓ اٌفيزق فيٟ ٔ زرٙيب ئٌيٝ  ٛم ٚوفًزا، ٚرصي

يش مٍيٝ اإل٠ّيبْ فيٟ ثقي ٖ اٌظيٍٛوٟ ٚاٌقٍّيٟ ٚرزجٕميٝ اٌمي١ُ اإلٔظيب١ٔخ  اإل٠ّبْ ٚاٌزأط١ض ٌزؤ٠خ ئٔظب١ٔخ ع ٠ ح، رزوم

َ ثبإلٔظيبْ فيٟ ع١ّي  اٌى١ٔٛمخ ٌٍزمقب٠ش، وبٌخ١ز ٚاٌّؾجخ ٚاٌقّ ً اٌصبٌؼ اٌجٕمبء اٌذٞ ٠ت١  اٌجٕبء اٌؾعبرٞ، ٠ٚزمي م

 اٌّغبرد رؾم١مًب ٌظقبنرٗ.

 

٠طزػ ِفَٙٛ اإل٠ّبْ ئ ىبرد م مح فٟ مّلخ اإلٔظبْ ثب ، اإل٠ّبْ لٛرً، ٚمّلخ اإل٠ّبْ ثبٌقّيً ئذ اٌي ٠ٓ 

ٚوزجيٗ ٚرطيٍٗ ٚاٌمي ر خ١يزٖ ٚ يزٖ، ٚئرم ٌّيب ويبْ اإلٔظيبْ  مم١ ح ٚمًّ، فٙيٛ ٌي١ض ِغيزن ئ٠ّيبْ ثيب  ِّٚهىزيٗ

ْم اإلٔظبْ ٠ؾزبط ئٌٝ اإل٠ّبْ ِٓ  عً اإللبِخ رٚؽ١ًب فٟ ٘ذا اٌقبٌُ ٚئمبنح  ِىٍفًب فٟ ا٤رض. ٚع ٠ز ثبٌّّؽ خ  

 ثٕبء مّلزٗ ثب  ٚاٌٛعٛن مٍٝ ٔؾٛ ِظز١ٕز.

ْم اإل٠ّبْ فٟ ثق ٖ ارمزمبنٞ ٠طبي اٌغبٔت اٌّقزفٟ اٌّزّ ضًم فٟ مّلخ اإلٔظبْ ثب .  ِب اٌغبٔت اٌظيٍٛوٟ ئ

فٟ اإل٠ّبْ، فأٗم ٠غٍٟم مّلخ اٌفزن ثيبٌّغزّ  اٌزيٟ ٠ّىيٓ اخزشاٌٙيب فيٟ صٕبه١يخ اٌخ١يز ٚاٌتيز. مٍيٝ ٘يذا ا٤طيبص، 

 ٠ّىٓ  ْ ٔق  اإل٠ّبْ  ىًّ ِٓ   ىبي اٌز ٠ٓم مٕ ِب ٠صجؼ ِّبرطخ.

ْم ٘ذٖ إٌّطٍمبد إٌ ز٠خ رظز مٟ ِٕميب اٌزي ل١ ك ثتيىً  وجيز فيٟ ِفٙيَٛ اإل٠ّيبْ  فبإل٠ّيبْ ِصي ر، عيذرٖ ئ

-141، ص ص 3، ط1) .َ.ْ ( ٚاٌفقً " ِٓ" ٠قٕٟ راؽخ اٌقمً ٚاٌطّأ١ٕٔخ ِٓ اٌخٛ  )اثٓ ِٕ ٛر، ن.د، ِظ

(. ٚاٌّقٕٝ اٌ ٠ٕٟ ٌىٍّيخ اإل٠ّيبْ ٘يٛ اٌزصي ٠ك  ٚ ارمزميبن فيٟ ا ٚفيٟ إٌجيٟ ِؾّي  هيٍٝ ا م١ٍيٗ ٚطيٍُ 141



 

  

               

 

ٚا ثأٔميٗ  يٙبنح ٚرطبٌزٗ، ٚرص ٠ ْم ا٤ؽٕب   ليزم ك ِب ا زٍّذ م١ٍٗ. ٌٚئٓ امزجز ا٤ بمزح اإل٠ّبْ ممً ا ثبٌمٍت، فا

ب اٌخٛارط، فأوم ٚا مٍٝ  ٔٗم "مًّ ثب٤روبْ"، ٚأزٙٝ  ً٘ اٌظٕخ ئٌٝ ر ٞ فٟ اإل٠ّبْ، ٚ٘ٛ اٌزص ٠ك  ِم ثبٌٍظبْ.  

)ِٛعش ناهيزح اٌّقيبر  اإلطي١ِّمخ ثبٌٍظيبْ بٌؼ."اٌميٛي" ٚاٌقّيً اٌصي ثبٌمٍت   ٞ ارمزمبن ٚاإللزار ثبٌٍظبْ   ٞ

، (. 1434ص  ، ِمبي ئ٠ّبْ،1998اٌقزثٟ، ُم ٚرٛلفٕب ناهزح اٌّقبر  اإلط١ِّخ ثبٌٍظبْ اٌفزٔظٟ مٍٝ رقز٠ف ِٙ

ْم اإل٠ّبْ ِص ر عذرٖ ٠ؾًّ فىزح ا٤ِٓ ٚاٌضمخ ٚا٤ِبٔخ.  ٠مزم ثأ

اٌيٕ  اٌمزنٔيٟ، فيٟ اٌفقيً  ٚ ِعيّْٛ اإل٠ّيبْ  ٚ ف١ّٙيب  ٠ّٚىٓ اخزشاي اٌؾمً اٌّقغّٟ ٌىٍّخ ئ٠ّبْ، فٟ 

ْم فقً اإل٠ّبْ ٠مزعٟ صّصخ مٕبهز ره١ظخ ٟ٘ اٌزص ٠ك ثبٌمٍت ٚاإللزار ثبٌٍظبْ ٚاٌقًّ، ذٌيه ِيب أزٙيٝ  ًِقب. ئ

  فٟ وزبثٗ "ئؽ١بء مٍَٛ اٌ ٠ٓ".٘( 515ئ١ٌٗ اٌغشاٌٟ )د 

)Gardet. L , Art « IMĀN » , dans Encyclopédie de l’Islam ,Tome ІІІ. p 1999) 

ًم ِىبٔخ عٛ٘ز٠يخ فيٟ اٌي ٠ٓ اإلطيِّٟ  فمي  ٚرن ٌفيع "اإل٠ّيبْ" فيٟ اٌيٕ  اٌمزنٔيٟ  ر  ه  ْ اإل٠ّبْ ٠ؾز

ح )  ِٓ ( ا٤خيزٜ ِيٓ ِضيً )ِيإِٓ، ِإِٕيْٛ، نِٕيٛا، نِيٓ...( ٚلي   ح، فعًّ مٓ ِتزمبد ِبنم خًّظب ٚ رثق١ٓ ِزم

 اٌّإِْٕٛ".خصم  اٌمزنْ اٌىز٠ُ طٛرح وبٍِخ ثقٕٛاْ "

ب وزت اٌؾ ٠ش، فم  خصمصذ فٟ ِفززؾٙب  ثٛاثًب خبهخ ثبإل٠ّبْ وذٌه خبظذ وزت  هٛي اٌ ٠ٓ ٚاًٌٍّ  ِم  

ْم اثييٓ ر١ّ١ييخ )د ٘يي (  ٌمييف وزبثًييب ثقٕييٛاْ  718ٚإٌؾييً فييٟ ِجؾييش اإل٠ّييبْ ٚ ٌٚزييٗ مٕب٠ييخ خبهييخ ئٌييٝ نرعييخ  

ْم اثييٓ ؽييشَ )د1996"اإل٠ّييبْ") اثييٓ ر١ّ١ييخ،  يي  فصيي٘( 456(. وّييب   ًّ وييبًِّ ثقٕييٛاْ "وزييبة اإل٠ّييبْ خصم

ِٚيب  117. ص 3، ط1996اثيٓ ؽيشَ، ٚاٌىفز" فٟ ِإٌمفٗ اٌّقزٚ  ثبطُ "اٌفصً فٟ اًٌٍّ ٚا٤٘ٛاء ٚإٌؾً" )

 (.ثق ٘ب.

خ اٌمٛي اٌصؾ١ؼ اٌذٞ ٘ٛ لٛي عّٙيٛر  فًب اإل٠ّبْ: "فٍٕمً فٟ ثظػ ؽغم ٚفٟ ٘ذا اٌظ١بق ٠مٛي اثٓ ؽشَ ِقزم

ْم  ٘ييً اإلطييَّ ِٚييذ٘ت اٌغّبمييخ  مميي  ٚلييٛي ٚمّييً" اإل٠ّييبْ ٚ ٘ييً اٌظييٕمخ ٚ هييؾبة ا٢صييبر ِييٓ  
1 
اثييٓ ؽييشَ، )

: "اإل٠ّبْ (131، ص 3،ط1996 َم ٚاٌّز اٚي ٌإل٠ّبْ لٛي اٌزطٛي هٍٝم ا م١ٍٗ ٚطٍُم . ٌٚئٓ وبْ اٌزقز٠ف اٌقب

ٖ" ْ رإِٓ ثب  ِّٚهىزٗ ٚوزجٗ ٚرطٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خز ٚثبٌجقش ثق  اٌّٛد ٚثبٌؾظبة ٚثبٌمي ر خ١يزٖ  ٚ يزم
2

ْم  ، فيا

خ اإلطَّ )د  ٘ ( ٌٗ ر ٞ غز٠ف فٟ رقز٠ف اإل٠ّبْ، ٠مٛي: "اإل٠ّبْ اطيُ ِتيززن ٠طٍيك ِيٓ  515اٌغشاٌٟ ؽغم

 صّصخ  ٚعٗ:

                                                           
1
 اٌّمصٛن ثبٌقًّ ٕ٘ب ٘ٛ اٌزطج١ك اٌصبنق  ٚ اٌزٕف١ذ اٌىٍٟم ٌّقزم ارٕب   ٞ اٌّجبنب ٚا٤فىبر اٌزٟ ٔإِٓ ثٙب. -

2
رح فٟ مٍُ اٌىَّ. -  اٌقمبه  اإل٠ّب١ٔمخ اٌّمزم



 

  

               

 

ي:  ٔٗم ٠طٍك ٌٍزمص ٠ك ثبٌمٍت مٍٝ طج١ً ارمزمبن ٚاٌزم١ٍ  ِٓ غ١ز وتف ٚأتيزاػ هي ر، ٚ٘يٛ ئ٠ّيبْ  ٚم ا٤

ُ ئرم اٌخٛاصم   .اٌقٛاَ، ثً ئ٠ّبْ اٌخٍك وٍٙم

 اٌضبٟٔ:  ْ ٠زان ثٗ اٌزص ٠ك ٚاٌقًّ ع١ًّقب. 

 اٌضبٌييش:  ْ ٠ييزان ثييٗ اٌزصيي ٠ك ا١ٌم١ٕييٟ مٍييٝ طييج١ً اٌىتييف ٚأتييزاػ اٌصيي ر ٚاٌّتييب٘ ح ثٕييٛر اٌجصيي١زح" 

 (.167-165، ص ص 1،ط1114)اٌغشاٌٟ،

ْم اإل٠ّييبْ ٠ ييٗ: "ئ ييفب فييٟ اٌزطييبهً، ف١ّييب ٠ٍييٟ ٔصم ييب ٌإل٠ّييبْ ٌيي ٜ ئخييٛاْ اٌصم ّمً مييبي مٍييٝ وّييب ٔغيي  رقز٠فًييب ِٙ

ْم ٌٍقيبٌُ هيبًٔقب  ٔٛم١ٓ: ظب٘ز ٚثبغٓ، فبإل٠ّبْ اٌ ب٘ز ٘ٛ اإللزار ثبٌٍمظبْ ثخّظخ   ١بء   ؽ ٘ب ٘ٛ اإلليزار ثيأ

ْم ٌيٗ  ُ، ِٚ ثمزُ٘ ر  ز٠ه ٌٗ فٟ ذٌه  ؽ   ٚاٌضيبٟٔ ٘يٛ اإلليزار ثيأ ب، ٚ٘ٛ خبٌك اٌخٍك وٍٙم ًّ ٚاؽً ا ؽ١مًب لبنًرا ؽى١

بنرٗ ٚخ ِزٗ، ٚعقٍُٙ ؽف خ ٌقبٌّٗ...  ٚاٌضبٌيش اإلليزار ثأٔميٗ لي  اهيطفٝ ِّهىخ هفٛح ا ِٓ خٍمٗ، ٔصجُٙ ٌقج

ٔيٗ  ُ ٠ٍٚميْٛ ئٌيٝ ثٕيٟ ننَ ِيب ٠زٍمٛم غبهفخ ِٓ ثٕٟ ننَ، ٚعقً ٚاططخ ث١ُٕٙ ٚث١ٕٗ اٌّّهىخ ١ٌزٍمٝم اٌّّهىخ مٓ رثٙم

ْم ٘يذٖ ا٤ ي١بء اٌزيٟ عيبءد ثٙيب ا٤ اث  اإللزار ثأ ٔج١يبء، مٍي١ُٙ اٌظيَّ، ِيٓ ِٓ اٌّّهىخ ِٓ اٌٛؽٟ ٚا٤ٔجبء. ٚاٌزم

ْم اٌم١بِيخ ر  يب ٚٚؽ١ًيب. ٚاٌخيبِض اإلليزار ثيأ ًِ اٌٛؽٟ ٚا٤ٔجبء ثبٌٍغبد اٌّخزٍفيخ ِيأخٛذح ِقب١ٔٙيب ِيٓ اٌّّهىيخ ئٌٙب

ب اإل٠ّيبْ اٌيذٞ ٘يٛ ثيبغٓ، فٙيٛ ئظيّبر اٌمٍيٛة ثيب١ٌم١ٓ مٍيٝ رؾم١يك ٘يذٖ  ِم ِؾبٌخ وبهٕخ، ٟٚ٘ إٌتأح ا٤خزٜ. ٚ 

 (.68-67، ص ص 4، ط1116 رطبهً ئخٛاْ اٌصفبء،)." ا٤ ١بء اٌّمزم ثٙب ثبٌٍظبْ

ْم اإل٠ّيبْ اٌيذٞ ٘يٛ  هيً  ب اثٓ خٍ ْٚ فيٟ وزبثيٗ "اٌّم مِيخ" فأميٗ ٠قيزم  اإل٠ّيبْ مٍيٝ إٌؾيٛ اٌزيبٌٟ: "ئ ِم  

ٌٙب اٌزص ٠ك اٌمٍجيٟ اٌّٛافيك ٌٍمظيبْ ٚ مّ٘يب ؽصيٛي و١ف١ميخ ِيٓ  ٚم اٌزىب١ٌف ٠ٕٚجٛمٙب ٘ٛ ثٙذٖ اٌّضبثخ ذٚ ِزارت  

مييبن اٌمٍجييٟ ِٚييب ٠زجقييٗ ِييٓ اٌقّييً ِظييز١ٌٛخ مٍييٝ اٌمٍييت ف١ظييززج  اٌغييٛارػ ٚرٕيي رط فييٟ غبمزٙييب ع١ّيي  ذٌييه ارمز

ب فٟ غبمخ ذٌه اٌزص ٠ك اإل٠ّبٟٔ ٚ٘ذا  رف  ِزارت اإل٠ّيبْ ٚ٘يٛ اإل٠ّيبْ  فبد، ؽزٝم رٕخزغ ا٤فقبي وٍٙم اٌزصزم

ٙب ِيبٔ  ِيٓ ارٔؾيزا  ميٓ اٌىبًِ اٌذٞ ر ٠مبر  اٌّيإِٓ ِقيٗ هيغ١زح ٚر وج١يزح، ئذ ؽصيٛي اٌٍّىيخ ٚرطيٛخ

 (.511)اثٓ خٍ ْٚ، ند، ص  ِٕب٘غٗ غزفخ م١ٓ"



 

  

               

 

 مقبلة أهل السنّة: -1

 ٘ ( اٌّإطمض ٌّمبٌخ  ً٘ اٌظٕمخ ٚاٌغّبمخ فٟ وزبث١ٗ "ِمبرد  ٠314ق م ا٤ قزٞ )د 

ْم اإلط١ِّم١ٓ  " ٚ"اإلثبٔخ مٓ  هٛي اٌ ٠بٔخ"، ف١فصؼ مٓ ِقزم ٖ فٟ اإل٠ّبْ لبهًّ: "ئ

 ، ص ص1، ط1969. ٚوذٌه ا٤ يقزٞ، 17، ص 1977اإل٠ّبْ لٛي ٚمًّ، ٠ش٠  ٠ٕٚم ")ا٤ قزٞ، 

(. فٙٛ ثم ر ِب ٠ق  اإل٠ّبْ مم١ ح رتًّ ا٤لٛاي ٚا٤مّبي، فأٗم رغبٚس ذٌه ئٌٝ م َ اٌزغجخ فٟ رىف١ز 345-347

 ٍٗ  ؽ  اٌّخبٌف١ٓ ِٓ ثم١مخ اٌّذا٘ت اإلط١ِّمخ لبهًّ: "ٔ ٠ٓ ثأْ ر ٔىفمز  ؽً ا ِٓ  ً٘ اٌمجٍخ ثذٔت ٠زرىجٗ ِب ٌُ ٠ظغم

ُ وبفزْٚ" )ا٤ قزٞ، وبٌشٔب ٚاٌظزلخ ٚ زة اٌخّزح وّب نأذ ثذ  (.16، ص 1977ٌه اٌخٛارط ٚسمّذ  ٔٙم

ْم ٘يذا اٌزأهي١ً إٌ يزٞ ِييٓ ا٤ يقزٞ ٌّمبٌيخ  ٘يً اٌظييٕمخ فيٟ اإل٠ّيبْ ٔعيظ  وضييز ١ٌصيجؼ مم١ي ح ِىزٍّييخ  ئ

ر ِي  اٌتٙزطيزبٟٔ )د  ٛم ٘ي ( فيٟ وزبثيٗ "اٌٍّيً ٚإٌؾيً" ٌيذٌه ٠ميٛي فيٟ  يب٘  ث١ٍيا ٌيٗ "اإل٠ّيبْ ٘يٛ  548اٌزص

ب اٌمٛي ثبٌٍظبْ ٚاٌقًّ ثب٤روبْ ففزٚمٗ. فّٓ ه مق ثبٌمٍت   ٞ  ليزم ثٛؽ ا١ٔميخ ا رقيبٌٝ  اٌزص ٠ك ثبٌغٕبْ، ِم  ٚ

ٚامزز  ثبٌزطً رص ٠مًب ٌُٙ ف١ّب عبؤٚا ثٗ ِٓ مٕ  ا رقبٌٝ ثبٌمٍت هؼم ئ٠ّبٔٗ، ؽزٝم ٌٛ ِيبد م١ٍيٗ فيٟ اٌؾيبي 

 وبْ ِإًِٕب ٔبع١ًب، ٚر ٠خزط ِٓ اإل٠ّبْ ئرم ثأىبر  ٟء ِٓ ذٌه.

يب  ْ ٠غفيز ٌيٗ ثزؽّزيٗ،  ِم ٚهبؽت اٌىج١زح ئذا خزط ِٓ اٌ ١ٔب ِٓ غ١يز رٛثيخ ٠ىيْٛ ؽىّيٗ ئٌيٝ ا رقيبٌٝ، ئ

ثيٗ ثّمي ار  يب  ْ ٠قذم ِم زيٟ"، ٚئ ِم ٟم هيٍٝم ا م١ٍيٗ ٚطيٍُم ئذ ليبي: " يفبمزٟ ٤٘يً اٌىجيبهز ِيٓ   ب  ْ ٠تف  ٌٗ إٌج ِم ٚئ

ُم ٠ خٍٗ اٌغٕمخ ثزؽّزٗ، ٚر ٠غٛس  ْ ٠خٍ  فٟ اٌ ٕبر ِ  اٌىفمبر ٌّب ٚرن ثٗ اٌظّ  ثبإلخزاط ِٓ إٌيبر ِيٓ عزِٗ، ص

ح ِٓ اإل٠ّبْ. لبي "ٌٚٛ ربة فّ  لٛي ثأٔٗم ٠غت مٍٝ ا رقبٌٝ لجٛي رٛثزٗ ثؾىيُ اٌقميً، ئذ  وبْ فٟ لٍجٗ ِضمبي ذرم

٠ٓ، ٚ٘يٛ اٌّبٌي ه ٘ٛ اٌّٛعت، فّ ٠غت م١ٍٗ  ٟء، ثً ٚرن اٌظّ  ثمجٛي رٛثخ اٌزيبهج١ٓ، ٚئعبثيخ نميٛح اٌّعيطزم

فٟ خٍمٗ ٠فقً ِب ٠تبء، ٠ٚؾىُ ِب ٠ز٠ . فٍٛ  نخً اٌخّهك ثأعّقُٙ اٌغٕمخ ٌُ ٠ىٓ ؽ١فًب. ٌٚٛ  نخٍُٙ إٌميبر ٌيُ ٠ىيٓ 

عًٛرا، ئذ اٌ ٍُ ٘ٛ اٌزصزم  ف١ّب ر ٠ٍّىٗ اٌّزصزم .  ٚ ٚظ  اٌتٟء فٟ غ١يز ِٛظيقٗ، ٚ٘يٛ اٌّبٌيه اٌّطٍيك 

ر ِٕٗ ظٍُ، ٚر ٠ٕظت ئ١ٌٗ عٛر" ) ٛم  (.111 ، ص1، ط1986، اٌتٙزطزبٟٔفّ ٠زص

اٌؾيزص مٍيٝ  اإل٠ّيبْ ٠ّىٓ اٌزأو١  ِي  اٌتٙزطيزبٟٔ ثٕيبء مٍيٝ ٘يذا اٌّميبي اٌغيبِ  ٌقم١ي ح  ٘يً اٌظيٕمخ فيٟ

يٗ  اإل٠ّيبْ، اٌزص ٠ك اٌمٍجٟ ثّب ٘ٛ عيٛ٘ز فقيً ِٚيب ٠ظيززجقٗ ِيٓ اٌزٕصي١  مٍيٝ ٚؽ ا١ٔميخ ا. وّيب ّٔؽيع رٛعم

فيٟ اٌغفيزاْ ٌٍّيإِٓ اٌزبهيت ؽزميٝ ٌيٛ اررىيت وج١يزح، ٚويذٌه  ا٤ قز٠مخ وّذ٘ت ٠ظقٝ ئٌٝ رؾم١ك ٚث١بْ ؽىيُ ا



 

  

               

 

زٗ، ٘ذا ئٌٝ عبٔيت ظيّبْ اٌخيّص ٚإٌغيبح فيٟ ا٢خيزح ِيٓ إٌيبر  ِم  فبمخ اٌزطٛي اٌىز٠ُ ٌّزرىجٟ اٌىجبهز ِٓ  

ح ِٓ اإل٠ّبْ ًم ِإِٓ ٠ؾًّ ِضمبي ذرم  .فٟ لٍجٗ ٌى

ب يز ٌّمبٌيخ اٌخيٛارط اٌتي١ٙزح "ِزرىيت ٚاظؼ ِٓ خّي ٘ذٖ اٌّمبٌخ ٤ً٘ اٌظٕمخ فيٟ اإل٠ّيبْ اٌي مؽط اٌّج

ح ئ٠ّبْ.  اٌىج١زح ٠خٍم  فٟ إٌمبر" فقٍٝ مىض ذٌه رق  اٌقم١ ح اٌظٕم١خ  ْ ر  ؽ  ٠خٍم  فٟ إٌمبر ِب ناَ فٟ لٍجٗ ذرم

ر اٌذٞ مزفزيٗ ٘يذٖ اٌقم١ي ح ِيٓ ناخيً اٌّيذ٘ت، ٕٚ٘يب  ٛم رطزػ ِظأٌخ اإل٠ّبْ فٟ رؤ٠خ  ً٘ اٌظٕمخ ِ ٜ اٌزمط

يخ اإلطيَّ ٌي ٜ  ٘يً اٌظيٕمخ، ٚ٘يٛ اٌغشاٌيٟ )د  رغ ر اإل برح ئٌٝ يخ ٚاٌغٛ٘ز٠ميخ اٌزيٟ ؽمممٙيب ؽغم ّم اإلظبفبد اٌّٙ

 ٘ ( فٟ وزبثٗ "ئؽ١بء مٍَٛ اٌ م٠ٓ". 515

ي  فصيًّ ويبًِّ ثقٕيٛاْ "ِيٓ  ذ ٌؾ خ اٌغشاٌٟ إٌعظ إٌ زٞ ٚاٌقم ٞ ٌ ٜ  ً٘ اٌظٕمخ  فمي  خصم ٌم  ِضٍم

ق ئ١ٌيٗ ِيٓ اٌش٠يبنح ٚإٌمصيبْ، لٛام  اٌقمبه  فٟ اإل٠ّبْ ٚاإلطَّ ِٚب ث١ ّٕٙب ِٓ اررمصبي ٚارٔفصبي، ِٚب ٠زطزم

ي  مٍيٝ  ٔميٗ ٠قٕيٟ اٌزصي ٠ك،  ٚٚعٗ اطزضٕبء اٌظٍف ف١ٗ" فبٔطٍك فٟ ِٕٙغٗ اٌزمق١ ٞ ثيبٌٕ ز فيٟ اإل٠ّيبْ ٌغيخً، فأوم

ًم خبص ٚ٘ٛ اٌمٍت، ٚاٌٍمظبْ رزعّبٔٗ.  ٌٍٚزمص ٠ك ِؾ

ْم اٌغشاٌٟ ٠ظزٕ  ئٌٝ ؽ ٠ش ا ب  زًمب، فا ِم فًب اإل٠ّيبْ ثي " ْ ريإِٓ ثيب م ِّٚهىزيٗ ٚوزجيٗ   طٛي اٌىز٠ُ ِقزم ٌزم

"ٖ  (.161، ص 1، ط1114 )اٌغشاٌٟ، ٚرطٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خز ٚثبٌجقش ثق  اٌّٛد ٚثبٌؾظبة ٚثبٌم ر خ١زٖ ٚ زم

ْم ٌإل٠ّيبْ فيٟ رؤ٠يخ اٌغشاٌيٟ  ١بق ٠قٕٟ اٌزص ٠ك ثبٌمٍت فمػ، ٚ٘ٛ ِٛافيك ٌٍمغيخ. وّيب   ٚاإل٠ّبْ فٟ ٘ذا اٌظم

، فٙٛ اإلخزاط ِٓ إٌمبر ِٕٚ  اٌزخ١ٍ ، ٟٚ٘ مىض ِمبٌخ اٌخٛارط اٌزٟ رخٍمي   ٞم ب ا٤خزٚ ِم ب  خز٠ٚمًب ٚن٠ٛ١ٔمًب.   ًّ ؽى

ح ِزرىت اٌىج١زح فٟ إٌمبر، ئذ لبي رطٛي ا هٍٝم ا : "٠خزط ِيٓ إٌميبر ِيٓ ويبْ فيٟ لٍجيٗ ِضميبي ذرم  م١ٍٗ ٚطٍُم

ِٓ ئ٠ّبْ". ٚفٟ ارظبق ِ  ٘ذا إٌّ ٛر ٠مٛي اٌغشاٌٟ: ِٓ عّ  ث١ٓ ٘ذٖ اٌضّصخ   ٞ اإل٠ّبْ ثّب ٘ٛ مم  ثبٌمٍيت 

ٖ اٌغٕمخ" ْم ِظزمزم ِيٓ  (.ميبًنا161، ص 1ط ،1114 )اٌغشاٌٟ، ٚ ٙبنح ثبٌٍمظبْ ٚمًّ ثب٤روبْ، فّ خّ  فٟ  

يب اٌ مرعيخ اٌضب١ٔيخ، فيأْ ٠ٛعي  اصٕيبْ ٚثقيط اٌضبٌضيخ،  ِم ًم "اٌ مرعيخ ا٤ٌٚيٝ.   ب اؽز ؽممك اإل٠ّبْ مٍٝ ٘ذا اٌٛعٗ، ئّٔم

ٚ٘ٛ اٌمٛي ٚاٌقم  ٚثقط ا٤مّبي، ٌٚىٓ اررىت هبؽجٗ وج١زح  ٚ ثقط اٌىجبهز، فقٕ  ٘ذا لبٌذ اٌّقزشٌخ: خزط 

ك، ٚ٘ٛ مٍٝ ِٕشٌخ ث١ٓ إٌّشٌز١ٓ، ٚ٘ٛ ِخٍم  فٟ إٌمبر، ٚ٘ذا ثٙذا مٓ اإل٠ّبْ ٌُٚ ٠ خً فٟ اٌىفز، ثً اطّٗ فبط

 ثبغً.

١بق ٠ٕىز  ٚاٌ مرعخ اٌضبٌضخ:  ْ ٠ٛع  اٌزص ٠ك ثبٌمٍت ٚاٌتٙبنح ثبٌٍمظبْ نْٚ ا٤مّبي ثبٌغٛارػ. ٚفٟ ٘ذا اٌظم

 مٍٝ اٌّقزشٌخ لٌُٛٙ ثبٌزخ١ٍ  فٟ إٌمبر ثظجت اٌىجبهز.



 

  

               

 

اثقخ،  ْ ٠ٛع  اٌزص ٠ك ثبٌ  مٍت لجً  ْ ٠ٕطك ثبٌٍمظبْ  ٚ ٠تزغً ثب٤مّبي ِٚبد، فّب ؽىّٗ؟ٚاٌ مرعخ اٌزم

ح ِيٓ  اٌٟ ئٌٝ لٛي اٌزطٛي هيٍٝم ا م١ٍيٗ ٚطيٍُم "٠خيزط ِيٓ إٌميبر ِيٓ ويبْ فيٟ لٍجيٗ ِضميبي ذرم ٠ظزٕ  اٌغشم

يَّ ٌإل٠ّيبْ  ئرم اإل٠ّبْ"، ٚ٘ذا لٍجٗ غبفؼ ثبإل٠ّبْ فى١ف ٠خٍم  فٟ إٌمبر، ٌُٚ ٠تززغ فٟ ؽي ٠ش عجز٠يً م١ٍيٗ اٌظم

 اٌزص ٠ك ثب  رقبٌٝ ِّٚهىزٗ ٚوزجٗ ٚرطٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خز".

اٌ مرعخ اٌخبِظخ:  ْ ٠ص مق ثبٌمٍت ٠ٚظبم ٖ ِٓ اٌقّز ٍِٙخ إٌطك ثىٍّزٟ اٌتٙبنح ٚمٍُ ٚعٛثٙب، ٌٚىٕٗم ٌُ 

 ٠ٕطك ثٙب، ف١ؾزًّ  ْ ٠غقً اِزٕبمٗ مٓ إٌطك وبِزٕبمٗ مٓ اٌصّح ٚٔمٛي: ٘ٛ ِإِٓ غ١ز ِخٍم  فٟ إٌمبر.

ْم اٌّإِٓ ٚئْ مصٝ، فّ ٠ي خً  ٚل  غّ فٟ ٘ذا غبهفخ اٌّزعئخ فمبٌٛا: ٘ذا ر ٠ خً إٌمبر  هًّ، ٚلبٌٛا: ئ

 إٌمبر.

ْم  ّم  رطٛي ا"، ٌٚىٓ ٌُ ٠ص مق ثمٍجٗ، فّ ٔتهم فيٟ   اٌ مرعخ اٌظمبنطخ:  ْ ٠مٛي ثٍظبٔٗ: "ر ئٌٗ ئرم ا ِؾ

 (.163-161 ص ، ص1، ط1114)اٌغشاٌٟ،  فٟ إٌمبر" ٘ذا فٟ ؽىُ ا٢خزح ِٓ اٌىفمبر ٚ ٔٗم ِخٍم 

اٌٟ ٌ رعبد اإل٠ّبْ ٠ يم مٍٝ ِ ٜ ٔعظ مم١ ح اإل٠ّبْ ٌ ٜ هبؽت "ئؽ١بء مٍَٛ اٌي م٠ٓ"  ْم رص١ٕف اٌغشم ئ

اٌٟ ١ّ٠ً ئٌٝ مي َ  ْم اٌغشم ٚمٍٝ ٘ذا اٌز ل١ك فٟ ؽبرد اإل٠ّبْ ٚاٌؾ ٚن اٌفبهٍخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌىفز. ِٚغًّ اٌمٛي  

 ٓ، ٚئْ  ذٔت، فٟ إٌمبر ٚر ٠ىفمز ئرم ِٓ  مزض مٓ اٌزص ٠ك ثبٌمٍت.رخ١ٍ  اٌّإِ

ب  اٌيٟ  ٠ًعيب ئٌيٝ اٌيزنم مٍيٝ ِميبرد اٌفيزق اٌّخبٌفيخ، ٚر طي١ّم ٓم غج١قخ ِجؾش اإل٠ّبْ اٌغ ٌٟ نفقذ اٌغشم ٌى

يخ ثطيّْ ليٌُٛٙ؟ في ألٛي: اٌّزعئخ ٚاٌّقزشٌخ، ف١مٛي هزاؽخ: "فاْ لٍذ: فّب  جٙخ اٌّقزشٌخ ٚاٌّزعئيخ، ِٚيب ؽغم

 : ًم ًم اٌّقبهيٟ ٌمٌٛيٗ ميشم ٚعي يب اٌّزعئيخ فميبٌٛا: ر ٠ي خً اٌّيإِٓ إٌميبر ٚئْ  ريٝ ثىي ِم  جٙزُٙ مِّٛبد اٌمزنْ.  

٠مْٛ" )ا٠٢ييخ اٌؾ ٠يي    -163ص  ، ص1، ط1114(. )اٌغشاٌييٟ،19"ٚاٌمييذ٠ٓ نِٕييٛا ثييب  ٚرطييٍٗ  ٌٚئييه ٘ييُ اٌصيي م

164.) 

خ ٌُٙ  فٟ ذٌه، فأٗم ؽ١ش ذوز اإل٠ّبْ فٟ ٘يذٖ ا٠٢يبد  ر٠ي  ثيٗ ٠ٚزنم اٌغشاٌٟ مٍٝ اٌّزعئخ لبهًّ: "ٚر ؽغم

ْم اإل٠ّبْ ل  ٠طٍك ٠ٚزان ثٗ اإلطَّ، ٚ٘ٛ اٌّٛافمخ ثبٌمٍت ٚاٌمٛي ٚاٌقّيً ٚن١ٌيً ٘يذا  ب   اإل٠ّبْ ِ  اٌقًّ، ئذ ث١ٕم

: "٠خزط ِٓ إٌم  بر ِيٓ ويبْ اٌزأ٠ًٚ  خجبر وض١زح فٟ ِقبلجخ اٌقبه١ٓ ِٚمبن٠ز اٌقمبة. ٚلٌٛٗ هٍٝم ا م١ٍٗ ٚطٍُم

ح ِٓ ئ٠ّبْ" فى١ف ٠خزط ئذا ٌُ ٠ خً؟"  .(164، ص 1ط ،1114 )اٌغشاٌٟ، فٟ لٍجٗ ِضمبي ذرم

ب اٌّقزشٌخ فتجٙزُٙ لٌٛٗ رقبٌٝ: "ٚئٟٔم ٌغفميبر  ِم اٌٟ ِمبٌزُٙ مٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: "  ب اٌّقزشٌخ، فم   ٚرن اٌغشم ِم  

ُم ا٘زي ٜ" )غيٗ،  ْم اإلٔظيبْ ٌفيٟ خظيز ئرم اٌميذ٠ٓ (، ٚلٌٛيٗ رقيب81ٌٌّٝٓ ربة ٚنِٓ ٚمًّ هبًٌؾب ص : "ٚاٌقصيز ئ



 

  

               

 

ييبٌؾبد" )اٌقصييز، ا٠٢ييخ  ييبٌؼ ف١ٙييب ِمزًٚٔييب 3-1نِٕييٛا ٚمٍّييٛا اٌصم ًم اٌقّييً اٌصم ًم ن٠ييخ ذوييز ا مييشم ٚعيي (... ٚويي

 .(164، ص 1، ط1114)اٌغشاٌٟ، ثبإل٠ّبْ"

ييبٌؼ لييبهًّ: "ٚ٘ييذٖ  اٌقِّٛييبد  ٠ًعييب فييزنم اٌغشاٌييٟ مٍييٝ ؽغييظ اٌّقزشٌييخ فييٟ رثييػ اإل٠ّييبْ ثبٌقّييً اٌصم

(، ف١ٕجغٟ  ْ رجمٝ ٌٗ ِت١ئخ فيٟ 48ِخصٛهخ، ث ١ًٌ لٌٛٗ رقبٌٝ "٠ٚغفز ِب نْٚ ذٌه ٌّٓ ٠تبء" )إٌمظبء، ا٠٢خ 

ح ِٓ ئ٠ّبْ" ٚلٌٛيٗ  ِغفزح ِب طٜٛ اٌتزن. ٚوذٌه لٌٛٗ م١ٍٗ اٌظمَّ: "٠خزط ِٓ إٌمبر ِٓ وبْ فٟ لٍجٗ ِضمبي ذرم

ْم ا ر ٠ع١   عيز اٌّؾظي١ٕٓ" 31" )اٌىٙف، ا٠٢خ رقبٌٝ: "ئٔمب ر ٔع١   عز ِٓ  ؽظٓ مّّ ( ٚلٌٛٗ رقبٌٝ: "ئ

، 1، ط1114 )اٌغشاٌٟ، ( فى١ف ٠ع١   عز  هً اإل٠ّبْ ٚع١ّ  اٌطبمبد ثّقص١خ ٚاؽ ح؟"111)اٌزٛثخ، ا٠٢خ 

  .(165ص 

ْم اٌغشاٌٟ ٠ٛاهً فٟ ٔشمزٗ اٌؾغبع١مخ ٌج١بْ ِمبٌخ  ً٘ اٌظٕمخ ٚاٌ مفبع مٕٙب ظ م ارٙبِبد اٌخصَٛ ِيٓ  ثً ئ

ْم اإل٠ّبْ ؽبهً نْٚ اٌقًّ ٚل  ا يزٙز   هؾبة اٌّمبرد اٌّقبرظخ، ف١مٛي: "فاْ لٍذ: فم  ِبي ارخز١بر ئٌٝ  

يً ٌيٗ مٓ اٌظمٍف لٌُٛٙ: اإل٠ّبْ مم  ٚليٛي ٚمّيً فّيب ِقٕيبٖ؟ لٍٕيب: ر ٠جقي   ْ ٠قي م اٌقّيً ِيٓ اإل٠ّيبْ ٤ٔميٗ ِ ّم ى

"...ُ ّم  ِٚز

فبٌزصيي ٠ك ثبٌمٍييت ِييٓ اإل٠ّييبْ وييبٌزم ص ِييٓ ٚعييٛن اإلٔظييبْ، ئذ ٠ٕقيي َ ثق ِييٗ. ٚثم١مييخ اٌطبمييبد وييب٤غزا  

ثقعٙب  مٍٝ ِيٓ ثقيط، ٚلي  ليبي هيٍٝم ا م١ٍيٗ ٚطيٍُم "ر ٠شٔيٟ اٌشأيٟ ؽي١ٓ ٠شٔيٟ ٚ٘يٛ ِيإِٓ" ٚاٌصيؾبثخ 

ٓم ِقٕبٖ غ١يز ِيإِٓ ؽمميب ئ٠ّبًٔيب رظٟ ا مُٕٙ ِب امزم ٚا ِذ٘ت "اٌّقزشٌخ فٟ اٌخزٚط مٓ  ٔب، ٌٚى اإل٠ّبْ ثبٌشم

ب وبًِّ" ِمً  (.165 ، ص1، ط1114 )اٌغشاٌٟ، رب

زُٙ فٟ ث١بْ ِمبٌزُٙ فٟ مم١ ح اإل٠ّبْ ل  ارمخذ ِٛلفًب ٚططًب ث١ٓ  اٌٟ ِٕ مز  ً٘ اٌظٕمخ ٚؽغم ٚثذٌه ٠ىْٛ اٌغشم

ْم اٌقّيً ِمبٌخ اٌّزعئخ "ا٤مّبي ر رجطً اإل٠ّبْ" ِٚمبٌخ اٌّقزشٌخ اٌ يبٌؼ، ِقزجيًزا   زٟ رزثػ اإل٠ّبْ ثبٌقًّ اٌصم

ْم ا٤هً فٟ اإل٠ّبْ ٌ ٜ  ً٘ اٌظٕمخ ٘ٛ اٌزص ٠ك ثبٌمٍت.   ِٓ رّبَ اإل٠ّبْ ٚوّبٌٗ ٤

 مقبلة الخىارج في اإليمبن: -2

ًم  أجٕذ ْم وي ِمبٌخ اٌخٛارط مٍٝ اإل٠ّبْ ٚاٌزىف١ز  فبٌّإِٓ مٕ ُ٘ ِٓ ارمجي  ٍِميزُٙ ؽزف١مًيب ٚفيٟ اٌّمبثيً، فيا

 ِٓ اررىت وج١زح م م وبفًزا ِخٍمً ا فٟ إٌمبر.

يٍٛن رثطًيب  ْم اٌخٛارط ٠ فقْٛ ثقم١ ح اإل٠ّبْ ئٌٝ اٌزؾممك اٌىٍٟم ٚذٌه ثزثطٙب ثبٌقًّ ٚاٌظم ٚثٙذا اٌّقٕٝ، فا

  .ل٠ٛمًب



 

  

               

 

)G..LEVI DELLA VIDA, Art « KHARIJITES »,Dans E. de l’Islam Tome IV, 

p1108) 

ٛا ثبٌّؾىمّخ ا٤ٌٚيٝ،  ٚاٌّظزمزب ّم ٌذ ئٌٝ مم١ ح ٌ ٜ ِٓ ط ٛم ْم ِمبٌخ اٌزىف١ز رؾ ٌٍزمبر٠خ اإلطِّٟ، ٠ّؽع  

 ٌٚقضّبْ ٚاٌَؾى١ّٓ.ُٚ٘  ٚاهً اٌخٛارط، ٚل  ثزس ذٌه فٟ صّس ِمبرد: ا٤ٌٚٝ ٟ٘ ئوفبرُ٘ ٌقٍٟم ثق  اٌزؾى١ُ 

ّمٝ ٌ ٜ اٌخٛارط ثبرطزقزاض ٚرقٕٟ ئرغبَ إٌمبص مٍيٝ رىف١يز ِيٓ ٠ىفميزُٚٔٙ،  اٌّمبٌخ اٌضب١ٔخ، ٟٚ٘ ِب ٠ظ

 ٚامزجبر ِٓ ٠قزم  فٟ ِمبٌزُٙ ِإًِٕب.

ًم ِيٓ اررىيت وج١يزح  ب صبٌش ٘يذٖ اٌّميبرد، ٚاٌيذمٞ مي م  طبًطيب ممي ٠مًب ٌّيذ٘ت اٌخيٛارط، فٙيٛ رىف١يزُ٘ ٌىي ِم  

ْم فزلييخ ٚرخ١ٍيي ٖ  فييٟ إٌمييبر، ذٌييه ٘ييٛ ؽىّييٗ ا٤خييزٚٞ اٌمييذٞ ر ٠مجييً اٌزقيي ٠ً  ٚ اٌّزاعقييخ. ٚثييذٌه ٠ّىييٓ اٌمييٛي ئ

ب رثطذ اإل٠ّبْ مٕ ٘ب ثب٤مّبي اٌزٟ رزرع١ٙب ٚرإِٓ  اٌخٛارط ٌُ رجٓ  هٌٛٙب اٌقم ٠مخ مٍٝ  طبص ٔ زٞ، ٚئّٔم

ب ؽي س اٌفزٕيخ اٌىجيز ٟم ثٙب ٚئْ وبٔذ ر رخٍٛ ِٓ ِمبهي  ط١بطي١مخ، ر طي١ّم ٜ اٌيذٞ اطيززج  ِقزويخ هيفم١ٓ ثي١ٓ مٍي

 ِٚقب٠ٚخ ِٚب  فزسرٗ ِٓ ِظأٌخ اٌزؾى١ُ.

رً،  ٚم ٚثذٌه اثزق  اٌخٛارط مٓ ِمبٌخ اإل٠ّبْ ثّب رق١ٕٗ ِٓ ِقزفخ لٍج١مخ ٚرصي ٠ك ثبٌٍمظيبْ ٌّمزميبن فيٟ ا  

ٟم ٠زيي اخً ثبٌظ١مبطيي ٕ٠ ْم اٌيي م . ؽ١ٕئييذ ٠ّىييٓ اٌمييٛي ئ يي  هييٍٝم ا م١ٍييٗ ٚطييٍُم ّم ٟ فييٟ ِمبٌييخ اٌخييٛارط فييٟ ٚرطييٌٛٗ ِؾ

 اإل٠ّبْ ٚاٌزىف١ز.

ي١بق، ر ثي م  ْ ٔظيزقزض ر ٞ  رثيبة اٌىيَّ فيٟ اٌخيٛارط ِٚميبررُٙ ٚذٌيه اطيزٕبًنا ئٌيٝ ر ٞ  ٚفٟ ٘ذا اٌظم

ُم ر ٞ اٌتٙزطزبٟٔ )د  314ا٤ قزٞ )د   ٘ (. 548٘ ( ص

 األشعري في الخىارج: ر ٞ . أ

ٟم ثييٓ  ثييٟ غبٌييت ٠مييٛي ا٤ ييقزٞ فييٟ وزبثييٗ "ِمييبرد اإلطيي١١ِّٓ":   –" عّقييذ اٌخييٛارط مٍييٝ ئوفييبر مٍيي

ًم وج١ييزح وفييز ئرم  -رظييٛاْ ا م١ٍييٗ  ْم ويي ييُ"، ٚ٘ييُ ِخزٍفييْٛ: ٘ييً وفييزٖ  ييزن  َ ر؟ ٚ عّقييٛا مٍييٝ    ْ ؽىم

ْم ا  ب ر رمٛي ذٌه. ٚ عّقٛا مٍٝ   يب، ئرم إٌغي اد  -طجؾبٔٗ -إٌغ اد"، فأٙم ًّ ٠قيذمة  هيؾبة اٌىجيبهز ميذاثًب ناه

 .(168-167 ، ص ص1ط ،1969غ ح" )ا٤ قزٞ،  هؾبة "ٔ

ًم ِزرىيت وج١يزح،  ُ ٠ىفمزْٚ م١ٍمًب، ثً ُ٘ ٠ىفمزْٚ وي ٚاظؼ ِٓ خّي ِب  ٚرنٖ ا٤ قزٞ فٟ اٌخٛارط،  ٔٙم

 ٠ٚمطقْٛ ثقذاثٗ فٟ ا٢خزح.



 

  

               

 

خ، ٟٚ٘ اٌز١١ّش ث١ٓ اٌىفيز ٚاٌتيزن. ٚفيٟ ٘يذا  ّم ْم فزق اٌخٛارط رخزٍف فٟ ِظأٌخ ِٙ ٚع ٠ز ثبٌّّؽ خ،  

ي ِمبٌخ اٌؾفص١مخ ِيٓ ثطيْٛ اإلثبظي١مخ، ئؽي ٜ  وجيز اٌفيزق إٌّز١ّيخ ٌّيذ٘ت اٌخيٛارط، ٌيذٌه ٠يٛرن اٌظم  ١بق، رزٕشم

ا٤ قزٞ ِميبٌزُٙ مٍيٝ إٌؾيٛ اٌزيبٌٟ: "فبٌفزليخ ا٤ٌٚيٝ ِيُٕٙ ٠ميبي ٌٙيُ "اٌؾفصي١مخ" ويبْ ئِيبُِٙ ؽفي  ثيٓ  ثيٟ 

ْم ث١ٓ اٌتزن ٚاإل٠ّبْ ِقزفخ ا ٚؽ ٖ، فّٓ مز  ا ُم وفز ثّب طٛاٖ ِٓ رطٛي  ٚ عٕمخ ِم اَ" سمُ    طجؾبٔٗ ص

َ ا ِيٓ فيزٚط إٌمظيبء فٙيٛ ويبفز   ٚ ٔبر  ٚ مًّ ثغ١ّ  اٌخجبهش ِٓ لزً اٌيٕفض ٚاطيزؾّي اٌشٔيب ٚطيبهز ِيب ؽيزم

ب ٠إوً ٠ٚتزة، فٙٛ وبفز ثزٞء ِٓ اٌتزن،  ّم َ ا طجؾبٔٗ ِ ثزٞء ِٓ اٌتزن، ٚوذٌه ِٓ ا زغً ثظبهز ِب ؽزم

 (.183، ص 1، ط1969 ٔٗ ٚ ٔىزٖ فٙٛ ِتزن" )ا٤ قزٞ،ِٚٓ عًٙ ا طجؾب

ٚثذٌه رىيْٛ اٌؾفصي١مخ ِإطمظيخ ٌّمبٌيخ اٌزفز٠يك ثي١ٓ اٌىفيز ٚاٌتيزن مٍيٝ  طيبص اإل٠ّيبْ ثيب  ٚؽي ٖ، ٚ٘يُ 

ييزن، ٚفييٟ ٘ييذا اٌّمييبَ ٠ظييزقزض ا٤ ييقزٞ ِمبٌييخ اإلثبظيي١خ لييبهًّ:  ١ّ٠مييشْٚ ثيي١ٓ اإل٠ّييبْ ٚوفييز إٌقّييخ ٚوفييز اٌتم

ًم وج١يزح فٙيٟ وفيز ٔقّيخ، ر وفيز  "ٚاإلثبظ١خ ٠مٌْٛٛ: ْم وي ْم ع١ّ  ِب افزيزض ا طيجؾبٔٗ مٍيٝ خٍميٗ ئ٠ّيبْ ٚئ ئ

ْم ِزرىجٟ اٌىجبهز فٟ إٌمبر خبٌ ْٚ ِخٍم ْٚ ف١ٙب" )ا٤ قزٞ،  (.189، ص 1، ط1969  زن، ٚئ

ثػ اٌىٍمييٟ ثيي١ٓ اإل٠ّييبْ ٚاٌقّييً  فزطج١ييك ا٤ٚاِييز اإل١ٌٙمييخ ِييٓ رّييبَ  ٚثٙييذا ٠زمعييؼ ِييٓ ِمبٌييخ اإلثبظيي١خ اٌييزم

ًم ر ٠زغشم  ر ٠مجً اٌش٠بنح ٚإٌمصبْ ِخبٌف١ٓ فٟ ذٌه  ً٘ اٌظٕمخ" )اٌجغ انٞ،  (.151ص  ،     اإل٠ّبْ، فٙٛ و

 رأي الشهرستبني في الخىارج: . ة

ً ٛا  ٠فصم ّم ٌٙيب ِيٓ طي ٚم هبؽت "اًٌٍّ ٚإٌؾً" اٌمٛي فٟ اٌخٛارط ِصٕمفًب ئ٠مبُ٘ ئٌٝ ِغّٛميخ ِيٓ اٌفيزق  

عبي، ٚر ؽىُ ئرم  ... ٚرخطميٛا ميٓ ٘يذٖ  ُ اٌزم ٟم فٟ اٌزؾى١ُ ئذ ؽىم ثبٌّؾىمّخ ا٤ٌٚٝ، ُٚ٘ اٌمذ٠ٓ لبٌٛا: " خطأ مٍ

ْم اٌتٙزطيزبٟٔ ٠يزنم مٍيٝ ِمبٌيخ اٌّؾىمّيخ (. غ١يز 116، ص 1، ط1986اٌزخطئخ ئٌٝ اٌزىف١يز." )اٌتٙزطيزبٟٔ،   

يُ ٘يُ اٌٍميذ٠ٓ  عبي، ٌٚي١ض ذٌيه هي لًب، ٤ٔٙم ُ اٌزم ٟم ِٓ ٚع١ٙٓ " ؽ ّ٘ب: فٟ اٌزؾى١ُ،  ٔٗم ؽىم ا٤ٌٚٝ ِ افًقب مٓ مٍ

ْم اٌمَٛ ُ٘ اٌؾبوّْٛ فٟ ٘ذٖ اٌّظأٌخ ُٚ٘ رعبي، ٌٚٙذا  عبي عبهش، فا ْم رؾى١ُ اٌزم ؽٍّٖٛ مٍٝ اٌزؾى١ُ  ٚاٌضبٟٔ:  

ٟم رظٟ ا مٕٗ "وٍّخ ؽكم  ر٠  ثٙب ثبغً" )اٌتٙزطزبٟٔ، لبي م  (.116، ص 1ط ،1986ٍ

ْم ٘ذا اٌزت من فٟ رىف١ز ا٢خز اٌّخبٌف، ٠ ٙز  ٠ًعب فٟ ِمبٌخ ا٤سارلخ ِٓ اٌخيٛارط "اعزّقيذ ا٤سارليخ  ئ

ْم ِٓ اررىت وج١زح ِٓ اٌىجيبهز وفيز ٍِميخ خيزط ثيٗ ميٓ اإلطيَّ عٍّيخ، ٠ٚىيْٛ ِخٍميً ا فيٟ اٌ ٕميبر ِي  طيبهز مٍٝ  

يَّ فيبِزٕ ، ٚئرم فٙيٛ  يغٛن ٢نَ م١ٍيٗ اٌظم ا ثىفز ئث١ٍض، ٚلبٌٛا ِب اررىت ئرم وج١زح ؽ١ش  ِز ثبٌظم اٌىفمبر، ٚاطز ٌٛم

 (.111، ص 1، ط1986مبر  ثٛؽ ا١ٔمخ ا رقبٌٝ". )اٌتٙزطزبٟٔ، 



 

   

               

 

ْم ِمبٌخ اٌزىف١ز ٣ٌخز ٚارٔفزان ثبإل٠ّبْ ٌٍخٛارط نْٚ طٛاُ٘ ثبمزجبر ُ٘ اٌفزلخ إٌمبع١خ ِٓ إٌمبر  ٚاظؼ  

ٟم ِٚيٓ لجيً ثيبٌزؾى١ُ،  ْم اٌّؾعٓ اٌمذٞ ٔتأد ف١ٗ، ِضً ٘ذٖ اٌّمبٌخ ط١بطٟ ثبِز١بس، أطٍيك ِيٓ رىف١يز مٍي ٠جزس  

ًم ِخييبٌف ر ٠قزميي  فييٟ ِمييبرد اٌخييٛارط، ٚمٍييٝ ر طييٙب رىف١ييز ِزرىييت اٌىج١ييزح اٌزييٟ وييبْ  ٚأزٙييٝ ئٌييٝ رىف١ييز ويي

ٟم ِٚقب٠ٚخ. ظٙٛر٘ب ئثمبْ ؽ س اٌفزٕخ اٌىجزٜ  ث١ٓ مٍ

يّذ نار امإلطيَّ ئٌيٝ نار٠يٓ: نار وفيز  ١بطٟ ٌّمبٌخ اٌخٛارط اررميٝ ئٌيٝ مم١ي ح ن١ٕ٠ميخ، لظم ٘ذا اٌّؾعٓ اٌظم

٠بٔخ ٌ ٜ اٌخٛارط، ٚنار ئ٠ّبْ ر ٠مجً ف١ٙب ئرم ِٓ نِيٓ ثّيب ٠ميٛي ثيٗ اٌخيٛارط نْٚ  ًم ِخبٌف ٤هٛي اٌ م ُم و رع

 س٠بنح  ٚ ٔمصبْ.

ْم ٘ يب وبٔيذ رقزمي  ٚع ٠ز ثبٌّّؽ خ   ّم ذا اٌزت من ٌ ٜ اٌخٛارط ٚمذ ثٗ فزلخ اإلثبظ١مخ، فؾبٌٚذ اٌزق ٠ً ِ

ْم ِييٓ اررىييت وج١يييزح ِييٓ اٌىجييبهز وفييز، وفييز إٌقّييخ، ر وفييز اٌٍّميييخ"  ف١ييٗ اٌّؾىمّييخ ا٤ٌٚييٝ "فييأعّقٛا مٍييٝ  

 (.135ص  ،1ط ،1986 )اٌتٙزطزبٟٔ،

ْم ث١ٓ اٌتزن ٚاإل٠ّبْ خصٍخ ٚاؽي ح، ٚ٘يٟ  ٚاٌؾفص١مخ ػ سم١ّٙب لبهًّ: "ئ فزلخ ِٓ ثطْٛ اإلثبظ١مخ ٠صزم

ُم وفيز ثّيب طيٛاٖ ِيٓ رطيٛي  ٚ وزيبة  ٚ ل١بِيخ  ٚ عٕميخ  ٚ ٔيبر،  ٚ اررىيت  ِقزفخ ا رقبٌٝ ٚؽي ٖ، فّيٓ مزفيٗ صي

، ص 1ط ،1986تٙزطزبٟٔ، اٌىجبهز ِٓ اٌشٔٝ ٚاٌظزلخ، ٚ زة اٌخّز، فٙٛ وبفز، ٌىٕٗم ثزٞء ِٓ اٌتزن" )اٌ

يب ِمبٌيخ اٌزىف١يز، 136 ِم (. ثٙذا اٌّقٕٝ، رزٍجمض ِمبٌخ اإل٠ّبْ مٕ  اإلثبظ١مخ ثقم١ ح اٌزٛؽ١   ٚ اإل٠ّبْ ثيب  ٚؽي ٖ.  

ٔب.  فزتًّ ِٓ وفز ثّب نْٚ ا ِٓ رطٍٗ ٚوزجٗ ٚاٌغٕمخ ٚإٌمبر  ٚ ِٓ اررىت ِقص١خ ِٓ اٌّقبهٟ، ِضً اٌشم
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 ر ث م  ْ ٔج١ٓم فٟ ٘ذا اٌّمبَ ِقٕٝ اٌّزعئخ ِٚب اٌّمصٛن ثٙب؟

ا٤ ييقزٞ فييٟ وزبثييٗ "ِمييبرد اإلطيي١١ِّٓ" ثٙييذا اٌزقز٠ييف ٌٍّزعئييخ "ٔز٠يي   ْ ٔجيي١ٓم ٌييه فييٟ ٘ييذا  ٠ف١يي ٔب

ي  ٚم ْم اإلرعييبء ٠ييأرٟ فييٟ اٌقزث١مييخ مٍييٝ ِق١ٕيي١ٓ: ا٤ ْم وٍّييخ "اٌّزعئييخ" اطييُ فبمييً ِييٓ اإلرعييبء، ٚئ اٌّٛظييٛع  

خ ِٛطٝ م١ٍيٗ زرٗ، ٚفٟ اٌمزنْ اٌىز٠ُ فٟ لصم يَّ "ليبٌٛا  رعيٗ ٚ خيبٖ  اٌزأخ١ز، رمٛي: " رعأد وذا" رز٠   خم اٌظم

عيبء، رميٛي " رع١يذ  يزٖ ٚ ٍِٙيٗ. ٚاٌّقٕيٝ اٌضيبٟٔ ٌإلرعيبء: ئمطيبء اٌزم ٚاثقش فٟ اٌّ اهٓ ؽب يز٠ٓ"  رانٚا ٚ خم

ي  هي١ٍمخ، ٚمٍيٝ اٌّقٕيٝ اٌضميبٟٔ  ٚم عبء، ٚاٌّٙشح فٟ نخز "اإلرعيبء" مٍيٝ اٌّقٕيٝ ا٤ فًّٔب" رز٠   ٔمه  مط١زٗ اٌزم

ُم  ي، ِٕمٍجخ مٓ ؽز  اٌقٍمخ، صي ٚم ٔميٛي: ئٔميٗ ٠غيٛس  ْ رىيْٛ رظي١ّخ ٘يذٖ اٌفزليخ ثبٌّزعئيخ ِيأخٛذح ِيٓ اٌّقٕيٝ ا٤

يُ ويبٔٛا  زْٚ اٌقّيً ميٓ إٌم١يخ ٚممي  اٌمٍيت، ٠ٚغيٛس  ْ رىيْٛ ِيأخٛذح ِيٓ اٌّقٕيٝ اٌضميبٟٔ، ٤ٔٙم ُ ويبٔٛا ٠يإخم ٤ٔٙم

عيبء فيٟ ٠مٌْٛٛ: ر رعزم ِ  اإل٠ّبْ ِقص١خ وّب ر رٕف  ِ  اٌىفز غبمخ، فم  وبٔٛا ٠قطْٛ اٌّ إِٓ اٌقبهٟ اٌزم



 

   

               

 

ْم ِٓ إٌمبص ِٓ ٠مٛي اإلرعبء رأخ١ز ؽىُ هبؽت اٌىج١زح ئٌٝ ٠يَٛ اٌم١بِيخ، فيّ ٠معيٝ م١ٍيٗ  ُم امٍُ   . ص صٛاة ام

١ٔب ثؾىييُ ِييب. ٚمٍييٝ ظييٛء ٘ييذا اٌزمفظيي١ز، رىييْٛ اٌّزعئييخ فزلييخ ِمبثٍييخ ٌٍٛم١ ٠مييخ، ِٚييٓ إٌمييبص ِييٓ ٠مييٛي:  فييٟ اٌيي م

ٟم ثٓ  ثٟ غبٌت اثقيخ، ٚمٍيٝ ٘يذا رىيْٛ  -رظٟ ا مٕٗ – اإلرعبء رأخ١ز مٍ مٓ اٌ مرعخ ا٤ٌٚٝ ئٌٝ اٌ مرعخ اٌزم

ْم اٌّزعئييخ مٍييٝ  رثقييخ  هييٕب : ِزعئييخ اٌخييٛارط، ِٚزعئييخ اٌم ر٠مييخ،  ُم امٍييُ   اٌّزعئييخ فزلييخ ِمبثٍييخ ٌٍتيي١قخ، صيي

 (.113، ٘بِش ص 1، ط 1969ِٚزعئخ اٌغجز٠مخ، ٚاٌّزعئخ اٌخبٌصخ، ٚاٌىَّ ٕ٘ب فٟ ا٤خ١زح. )ا٤ قزٞ، 

ييض ِييذ٘جٙب مٍييٝ ِمبٌييخ  ْم اٌّزعئييخ رإطم ٌٙييب   ٚم ٔخييزط ِييٓ ٘ييذا اٌزقز٠ييف ٌٍّزعئييخ ثغٍّييخ ِييٓ اٌّّؽ ييبد:  

ره١ظخ، ٟٚ٘ "ر رعزم ِ  اإل٠ّبْ ِقص١خ وّب ر رٕف  ِ  اٌىفيز غبميخ"، ٚثيذٌه فٙيُ ٠قطيْٛ اٌّيإِٓ اٌقبهيٟ 

ْم  اإلرعيبء ٘يٛ ريأخ١ز ؽىيُ هيبؽت اٌىج١يزح ئٌيٝ  ئِىب١ٔمخ إٌغبح ِٓ إٌمبر ٚاٌفٛس ثبٌغٕمخ. ٚصبٟٔ ٘ذٖ اٌّّؽ يبد  

ح ٌّب ذ٘يت ئ١ٌيٗ اٌخيٛارط ِيٓ اٌؾىيُ مٍيٝ هيبؽت  ٠َٛ اٌم١بِخ ٚثٙذا اٌزأ٠ًٚ رىْٛ اٌّزعئخ ِإطمظخ ٌّمبٌخ ِعبنم

ٟم ثيٓ  ثيٟ غبٌيت ِيٓ اٌ مرعيخ  اٌىج١زح ثبٌىفز ٚرخ١ٍ ٖ فٟ إٌمبر  ٚصبٌش ٘ذٖ اٌّّؽ يبد اإلرعيبء ٠قٕيٟ ريأخ١ز مٍي

١قخ.ا٤ٌٚٝ ئٌٝ اٌ مرع اثقخ، ٚثٙذا ر ؽط اٌّزعئخ ِمبٌخ اٌتم  خ اٌزم

ْم ِمبٌييخ اٌزىف١ييز ٚاإل٠ّييبْ ٚاٌؾىييُ مٍييٝ ِزرىييت اٌىج١ييزح ِييٓ  ثٕييبء مٍييٝ ٘ييذٖ ارطييزٕزبعبد، ٠ّىييٓ اٌمييٛي ئ

ب ثي١ٓ اٌخيٛارط ٚاٌّزعئيخ. فٙيً ٔ فيز ٌي ٜ اٌتٙزطيزبٟٔ ثاظيبفخ فيٟ  اٌّمبرد اٌّإطمظخ ٌٍغ ي اٌقمبه ٞ، ر ط١ّم

 هٌٛٙب ارمزمبن٠مخ؟اٌزقز٠ف ثبٌّزعئخ ٚ 

٠ميٛي اٌتٙزطييزبٟٔ فييٟ وزبثييٗ "اٌٍّييً ٚإٌمؾييً": "اإلرعييبء مٍييٝ ِق١ٕيي١ٓ:  ؽيي ّ٘ب ثّقٕييٝ اٌزييأخ١ز، ٚاٌضييبٟٔ 

زْٚ اٌقّيً ميٓ  ُ ويبٔٛا ٠يإخم ي فصؾ١ؼ، ٤ٔٙم ٚم ب ئغّق اطُ اٌّزعئخ مٍٝ اٌغّبمخ ثبٌّقٕٝ ا٤ ِم عبء،   ئمطبء اٌزم

ب ثبٌّقٕٝ اٌضمبٟٔ ف ب٘ز ِم ُ وبٔٛا ٠مٌْٛٛ: ر رعزم ِ  اإل٠ّبْ ِقص١خ، وّب ر رٕف  ِ  اٌىفيز ا١ٌٕمخ ٚاٌقم . ٚ  ، فأٙم

١ٔب، ِيٓ وٛٔيٗ  غبمخ. ٚل١ً اإلرعبء رأخ١ز ؽىُ هبؽت اٌىج١زح ئٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ. فّ ٠معٝ م١ٍٗ ثؾىُ ِيب فيٟ اٌي م

، 1، ط1986ٙزطيزبٟٔ، ِٓ  ً٘ اٌغٕمخ،  ٚ ِٓ  ً٘ إٌمبر، فقٍٝ ٘ذٖ اٌّزعئخ، ٚاٌٛم١ ٠مخ فزلزبْ ِزمبثٍزبْ". )اٌت

 (.139ص 

زي١ٓ ثم١زيب ٚاطيّز١ٓ ٌإلرعيبء،  ّم ثٕبء مٍٝ ِمبٌخ اٌتٙزطزبٟٔ فٟ اٌّزعئخ، ٠ّىٓ اٌزٕص١  مٍٝ نرٌزي١ٓ ِٙ

ٌّٙب: رأخ١ز ا٤مّبي مٍٝ اإل٠ّبْ  ٚاٌضب١ٔخ: رف٠ٛط  ِز هبؽت اٌىج١زح ئٌٝ ا. ٚم   

ْم ِيي ار مم١يي ح اٌّزعئييخ ثبمزجبر٘ييب ِٛلفًييب ِييٓ اإل٠ّييبْ ٚا٤  ا مٍييٝ ئوفييبر اٌّخييبٌف ئ مّييبي، ٚثبمزجبر٘ييب رنمً

ْم اٌّمبٌيخ  ٚهبؽت اٌىج١زح، ِمبٌزبْ رقزفبْ مٕ   رثبة اٌىَّ ثضٕبه١مخ اٌىفز ٚاإل٠ّيبْ، ٚثٙيذا اٌّقٕيٝ ٔفٙيُ و١يف  

ْم مم١ي ح اإل٠ّيبْ  ٌذ ئٌٝ مم١ ح هبرد ِ ار طغبي ٚؽغبط وج١يز٠ٓ ثي١ٓ اٌفيزق اإلطي١ِّمخ اٌّخزٍفيخ. ئ ٛم ئذا ِب رؾ



 

   

               

 

ذ عٛ ٘ز ن٠بٔخ اٌّزعئخ ٌذٌه ٔغ  فٟ ِمبررُٙ ٘ذا اٌؾزص مٍٝ اٌزفص١ً فٟ اإل٠ّبْ ِٚب ٠زقٍمك ثٗ ِٓ رٛؽ١  ِضٍم

ْم اإل٠ّيبْ ٘يٛ اٌّقزفيخ ثيب  ٚاٌخعيٛع ٌيٗ،  ب فٟ ِمبٌخ ا١ٌٛٔظ١خ، ٟٚ٘  ثزس فزق اٌّزعئخ "ئ ا ِٚؾجمزٗ، ر ط١ّم

ٌخصيبي فٙيٛ ِيإِٓ ِٚيب طيٜٛ ذٌيه ِيٓ اٌطبميخ ٚرزن ارطزىجبر م١ٍٗ ٚاٌّؾجمخ ثبٌمٍت. فّيٓ اعزّقيذ ف١يٗ ٘يذٖ ا

فٍيي١ض ِييٓ اإل٠ّييبْ ٚر ٠عييزم رزوٙييب ؽم١مييخ اإل٠ّييبْ، ٚر ٠قييذمة مٍييٝ ذٌييه ئرم ئذا وييبْ اإل٠ّييبْ خبًٌصييب، ٚا١ٌميي١ٓ 

هبنلًب... ِٚٓ رّىمٓ فٟ لٍجٗ اٌخعٛع   ٚاٌّؾجمخ ٌٗ مٍٝ خٍٛص ٠ٚمي١ٓ ٌيُ ٠خبٌفيٗ فيٟ ِقصي١زٗ، ٚئْ هي رد 

ٖ ث١ ييب ٠يي خً اٌغٕمييخ ثاخّهييٗ ِٚؾجمزييٗ ر ثقٍّييٗ ٚغبمزييٗ. ِٕييٗ ِقصيي١خ فييّ رعييزم م١ٕييٗ ٚئخّهييٗ. ٚاٌّييإِٓ ئّٔم

 (. 144، ص 1، ط1986)اٌتٙزطزبٟٔ، 

ٚاإل٠ّبْ مٕ  اٌّزعئخ ر ٠زجقمط ٚر ٠مجً اٌش٠بنح ٚإٌمصبْ، ٌٚىٓ ما٤مّبي ر نخً ٌٙيب ثبإل٠ّيبْ ٚر ٘يٟ 

ْم ِزرىجييٟ ِإاخيذح ثبٌيذمٔٛة، ٚ٘ييٛ عيٛ٘ز خّفٙييُ ِي  اٌخيٛارط، ئٌييٝ نرعي ْم ِييٓ اٌّزعئيخ ِيٓ ٠قزميي ْٚ ثي "  خ  

٠ٓ ثيٗ ٚثزطيٍٗ ِإِٕيْٛ ثّيب ِقٙيُ ِيٓ اإل٠ّيبْ فبطيمْٛ ثّيب  اٌىجبهز ِٓ  ً٘ اٌصّح اٌقبرف١ٓ ثب  ٚثزطيٍٗ اٌّميزم

 (.119، ص 1، ط1969ِقُٙ ِٓ اٌفظك" )ا٤ قزٞ، 

ْم اٌّزعئخ ثٙذا اٌٛعٗ ِٓ ارمزمبن فٟ اإل٠ّيبْ ٠زفعيْٛ ٚم١ي  اٌخيٛارط ٚاٌّقزشٌيخ ٌٍّيذٔت غ١يز اٌزمبهيت  ئ

ؽّخ ٚاٌغفزاْ اإل١ٌٙم١ٓ، ُٚ٘ فٟ ذٌه ٠ٍزمْٛ ِ   ً٘ اٌظٕمخ اٌذ٠ٓ ٠إوم ْٚ مٍٝ ِج    ٠ٚإوم ْٚ فٟ اٌّمبثً ِج   اٌزم

 W.MADELUNG, Art « MURDJIA »,dans E.de L’Islam, tome)اٌتفبمخ ٚإٌغيبح ِيٓ إٌميبر. 

VII, p 607)  

ْم  ٘يً  يُ ٠ظيزجق ْٚ ا٤مّيبي ِيٓ اإل٠ّيبْ، فيٟ ؽي١ٓ   ٓم عٛ٘ز اٌخّ  ث١ٓ اٌّزعئخ ٚ ً٘ اٌظٕمخ ٘يٛ  ٔٙم ٌى

ْم اٌّيإِٓ اٌيذٞ ٠غّي  ثي١ٓ ٘يذٖ ا٤رويبْ  اٌظٕمخ ٠مزْٔٛ ثي١ٓ اٌمٍيت ٚاٌٍمظيبْ ٚا٤مّيبي ث١بٔعيب ٌقم١ي ح اإل٠ّيبْ، ثيً ئ

ٖ اٌغٕمخ )اٌغشاٌٟ، اٌضّصخ م م ِإًِٕ   .(161، ص 1، ط 1114ب ِٓ اٌ مرعخ ا٤ٌٚٝ، ِٚظزمزم

اٌييٟ، ٌظييبْ  ٘ييً اٌظييٕمخ، ليي  رفيي  اٌٍمييجض اٌييذٞ طييجمجٗ  ثييٛ ؽ١ٕفييخ ؽيي١ٓ ١ِمييش ثيي١ٓ اإل٠ّييبْ  ٚثييذٌه ٠ىييْٛ اٌغشم

بِيٗ ثبإلرعيبء ٚاطيزجقبنٖ ِيٓ ناهيزح  ٘يً اٌظيٕمخ.   WENSINCK, 1932 , pp)ٚا٤مّبي، فىبْ ذٌه ٚراء ارٙم

   -      
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ؽبٌٚذ اٌّقزشٌخ  ْ رمف ِٛلفًب ٚططًب ث١ٓ ِٛليف اٌخيٛارط اٌيذٞ ٠ىفميز هيبؽت اٌىج١يزح ِٚٛليف اٌّزعئيخ 

ْم ِزرىييت اٌىج١ييزح ر ٠ّيضم ذٌييه ِييٓ ئ٠ّبٔييٗ  يي١ئًب. ٚثي١ٓ ٘ييذ٠ٓ اٌّييٛلف١ٓ ٌٍخييٛارط ٚاٌّزعئييخ،  يي د مٍييٝ   اٌزيٟ  وم

ث١ٓ إٌّشٌز١ٓ"، ٟٚ٘ ِٓ ا٤هٛي اٌخّظخ اٌزٟ ٔ مز ئ١ٌٙب اٌمبظٟ مجي  اٌغجميبر   ٔتأد اٌّقزشٌخ ٔ ز٠مخ "إٌّشٌخ



 

   

               

 

يي  ٌٕييب اٌتٙزطييزبٟٔ  415اٌّقزشٌييٟ )د  ٘يي ( هييبؽت وزييبة " ييزػ ا٤هييٛي اٌخّظييخ"، ٚفييٟ ٘ييذا اٌّمييبَ ٠ٍخم

٘ي (، 111 ظزٚ  ٔتأح ِج   إٌّشٌخ ث١ٓ إٌّشٌز١ٓ لبهًّ: "ٚاٌظمجت ف١ٗ  ٔٗم نخً ٚاؽ  مٍٝ اٌؾظيٓ اٌجصيزٞ )د

فمبي: ٠ب ئِبَ اٌ م٠ٓ، ٌم  ظٙزد فٟ سِبٕٔب عّبمخ ٠ىفمزْٚ  هؾبة اٌىجبهز، ٚاٌىج١زح مٕي ُ٘ وفيز ٠خيزط ثيٗ ميٓ 

اٌٍّمخ، ُٚ٘ ٚم١ ٠مخ اٌخٛارط، ٚعّبمخ ٠زعئْٛ  هؾبة اٌىجبهز، ٚاٌىج١زح مٕ ُ٘ ر رعزم ِ  اإل٠ّبْ، ثً اٌقًّ 

إل٠ّيبْ ِقصي١خ، وّيب ر ٠ٕفي  ِي  اٌىفيز غبميخ، ٚ٘يُ ِزعئيخ مٍٝ ِذ٘جُٙ ١ٌض روًٕب ِٓ اإل٠ّبْ، ٚر ٠عزم ِي  ا

خ، فى١ف رؾىُ ٌٕب فٟ ذٌه امزمبًنا؟ ِم  ا٤

ْم هيبؽت اٌىج١يزح ر ِيإِٓ  فزفىمز اٌؾظيٓ فيٟ ذٌيه، ٚلجيً  ْ ٠غ١يت ليبي ٚاهيً ثيٓ مطيبء:  ٔيب ر  ليٛي ئ

، ص 1، ط1986ٙزطيزبٟٔ، ِطٍمًب، ٚر وبفز ِطٍمًب، ثً ٘يٛ فيٟ ِٕشٌيخ ثي١ٓ إٌّيشٌز١ٓ: ر ِيإِٓ ٚر ويبفز. )اٌت

48). 

ٚاطزٕبًنا ئٌٝ ِمبٌخ اٌتٙزطزبٟٔ  راند اٌّقزشٌخ فٟ ظزٚ  ٔتأرٙب  ْ رخٛض فٟ ئ ىب١ٌمخ اإل٠ّبْ ٚاٌىفز  

 ٚا٤مّبي، ثّب فٟ ذٌه ؽىُ هبؽت اٌىج١زح  فأٔتأد  هًّ ِٓ  هٌٛٙب ارمزمبن٠خ، ٚ٘ٛ إٌّشٌخ ث١ٓ إٌّشٌز١ٓ.

ْم ِمبٌييخ اٌّقزش ييب فييٟ ٚعيي ٠ز ثبٌّّؽ ييخ   ٌييخ فييٟ  هييً إٌّشٌييخ ثيي١ٓ إٌّييشٌز١ٓ ر رفٙييُ فييٟ ؽيي م ذارٙييب، ٚئّٔم

ب اٌمبظيٟ مجي  اٌغجميبر، ٚ٘يٛ ِجي   اٌٛمي  ٚاٌٛم١ي   مّلزٙب ثّج ئ نخز ٔ مز ٌٗ  رثبة اٌىَّ مٕ  اٌّقزشٌخ، ر طي١ّم

ٔظبْ اٌّإِٓ اٌزيٟ ِٚب ٠ظززجقٗ ِٓ ئثزاس اطزؾمبلبد اإل٠ّبْ ٚ زٚغ إٌغبح فٟ اٌقم١ ح ارمزشا١ٌمخ   ٞ  مّبي اإل

٠ظزؾك ثٙب اٌغٕمخ، ٚفٟ ذٌه رف١ٕ  ٚاظؼ ٌّمبٌخ اٌّزعئخ اٌزٟ ر رقزجيز ا٤مّيبي عيشًءا ِيٓ اإل٠ّيبْ ٚر نخيً ٌٙيب 

 فٟ اٌؾىُ ا٤خزٚٞ ٌإلٔظبْ اٌّإِٓ.

يي١بق اٌغيي ٌٟ اٌييذٞ ٔتييأد ف١ييٗ ِمبٌييخ اٌّقزشٌييخ ِؾييبٚرح ٌغ١ز٘ييب ِييٓ ِمييبرد اٌفييزق  ثٙييذا اٌّقٕييٝ، ٔفٙييُ اٌظم

ر طجً إٌغبح ٚاٌفٛس ثب٢خزح. اإلط١ِّمخ ٛم  فٟ ئ ىب١ٌمخ اإل٠ّبْ ٚا٤مّبي، ٚرص

ْم اٌّقزشٌيخ  ب، فيا ًّ ب ؽىُ هبؽت اٌىج١يزح، فٍيئٓ  ليزم اٌخيٛارط ثأٔميٗ ويبفز، ٚامزجزريٗ اٌّزعئيخ ِإًِٕيب ِظيٍ ِم  

رعيخ ارمخذد ِٛلفًب ٚططًب فؾىّذ مٍٝ ِزرىت اٌىج١يزح ثأٔميٗ فبطيك، ف رعيخ اٌفظيك نرعيخ ثي١ٓ نرعيخ اإل٠ّيبْ ٚن

اٌىفز. ٚفٟ ارمظبق ِ  ٘ذا إٌّ ٛر ٠جزس اٌتٙزطزبٟٔ ِمبٌخ اٌّقزشٌخ فٟ اٌؾىُ مٍيٝ ِزرىيت اٌىج١يزح ثأٔميٗ فبطيك 

ّمٟ اٌّزء ِإًِٕب، ٚ٘ٛ اطُ ِ ػ. ٚاٌفبطيك ٌيُ ٠ظيزغّ   ْم اإل٠ّبْ مجبرح مٓ خصبي خ١ز، ئذا اعزّقذ ط لبهًّ: "ئ

ّمٝ ِإًِٕب، ْم اٌتيٙبنح ٚطيبهز  مّيبي  خصبي اٌخ١ز ٚر اطزؾكم اطُ اٌّ ػ فّ ٠ظ ١ٌٚض ٘ٛ ثىبفز ِطٍمَب  ٠ًعيب  ٤

١ٔب مٍٝ وج١زح ِٓ غ١ز رٛثخ، فٙٛ ِٓ  ً٘ إٌميبر خبٌي   اٌخ١ز ِٛعٛنح ف١ٗ، ر ٚعٗ إلٔىبر٘ب، ٌىٕٗم ئذا خزط ِٓ اٌ م

 ف١ٙب.



 

   

               

 

ىْٛ نروزٗ ئذ ١ٌض فٟ ا٢خزح ئرم فز٠مبْ: فز٠ك فٟ اٌغٕمخ، ٚفز٠ك فٟ اٌظمق١ز، ٌىٕٗم ٠خفمف مٕٗ اٌقذاة، ٚر

 ( 48، ص 1، ط1986فٛق نروخ اٌىفمبر. )اٌتٙزطزبٟٔ، 

مٍٝ ٘ذا ا٤طبص، ٔظيزٕزظ ِيٓ ِمبٌيخ اٌّقزشٌيخ فيٟ اٌفبطيك ارررجيبغ اٌّزي١ٓ ثي١ٓ اإل٠ّيبْ ٚا٤مّيبي، ٚثي١ٓ 

هبؽت اٌىج١زح ٚؽىّٗ ا٤خزٚٞ ٌززطُ ثذٌه  هٛي امزمبن  طبطيٙب اٌزٛؽ١ي  ٚاٌقي ي ٚاٌٛمي  ٚاٌٛم١ي  ٚإٌّشٌيخ 

ٍخ ثذٌه ِٕ ِٛخ مم ٠خ ِززاثطخ اٌؾٍمبد. )اٌمبظٟ مج  اٌغجمبر،ث١ٓ إٌّ  (1996شٌز١ٓ، ِتىم

ْم ؽىُ اٌّقزشٌخ مٍٝ هبؽت اٌىج١زح ثبٌفبطك ٌٗ ِزعقيٗ فيٟ اٌزميبر٠خ، فجيذٌه ؽىيُ ٚاهيً ثيٓ مطيبء )د  ئ

٘ (، ٚ٘ٛ ِإطمض ِذ٘ت ارمزشاي مٍٝ اٌفز٠م١ٓ ِٓ  هيؾبة اٌغّيً ٚ هيؾبة هيفم١ٓ، ٚويذٌه لٌٛيٗ فيٟ  131

ْم  ؽ  اٌفز٠م١ٓ فبطك ر ِؾبٌخ" )اٌتٙزطزبٟٔ، مض  ( 49، ص 1، ط1986ّبْ ٚلبر١ٍٗ ٚخبذ١ٌٗ، فمبي: "ئ

ي ئٌيٝ  ٛم فاذا وبْ ِٕجذ اٌؾىُ مٍٝ هبؽت اٌىج١زح فٟ ِمبٌخ اٌّقزشٌخ ط١بطي١مًب ثبِز١يبس، فأميٗ طيزمبْ ِيب رؾي

٠ٕٟ ثبٌظ١بطيٟ. ٌٚيئٓ ؽىّيذ  هً امزمبنٞ ثٗ رإِٓ ٚرقزم ، ٚ٘ٛ إٌّشٌخ ث١ٓ إٌّشٌز١ٓ ثّب ٠ىتيف ٌٕيب عي  ي اٌي م

ْم ٘يذا اٌّٛليف اٌّزتي من 167، ص 1، ط 1969اٌّقزشٌخ ثزخ١ٍ  اٌفظمبق فٟ إٌمبر  أْ اٌخٛارط )ا٤ قزٞ،  (، فا

طزمبْ ِب ٚل  اٌق ٚي مٕٗ، ٤ٔٗم  ٚل  اٌّقزشٌخ فٟ رٕبلط ِي  ِجي   اٌقي ي اإلٌٙيٟ اٌيذٞ ٠قزمي ْٚ ف١يٗ، فبٌفبطيك 

ب ٔطك ثب يب فيٟ غ١يز ١ٌض ثىبفز، ٚئّٔم ًّ ٌتٙبنر١ٓ، ٌٚٗ ِٓ  مّبي اٌخ١ز ِب ٠غقً اٌؾىُ م١ٍٗ ثبٌٕميبر ِخٍميً ا ف١ٙيب ؽى

.  ِؾٍٗم

ْم ذٌيه ٌيٗ  يً اٌميٛي فيٟ اإل٠ّيبْ ٚاٌىفيز  ٤ ْم ٘ذا اٌؾزط فٟ اٌؾىُ مٍٝ اٌفبطك عقً ثقط اٌّقزشٌخ ٠فصم ئ

ْم اٌّقبهيٟ مٍيٝ  اطززجبمبرٗ فٟ اٌغشاء ا٤خزٚٞ، فمبي لبهٍْٛ: "اإل٠ّبْ ٘ٛ ع١ّ  اٌطبمبد فزظٙب ٚٔفٍٙب، ٚئ

ْم إٌميبص ٠ىفيزْٚ ِيٓ صّصيخ  ٚعيٗ: رعيً  يجٗم ا ثخٍميٗ، ٚرعيً  ظزث١ٓ ِٕٙب هغبهز، ِٕٚٙب ِب ٌي١ض ثىفيز، ٚئ

يب  ُ هيٍٝم ا م١ٍيٗ ٚطيٍُم ٔصمً ثيٗ فيٟ خجيزٖ، ٚرعيً رنم ِيب  عّي  اٌّظيٍّْٛ م١ٍيٗ ميٓ ٔجي١ٙم رٖ فٟ ؽىّٗ  ٚ وذم ٛم ع

 .(319 ، ص1، ط 1969ٚرٛل١فًب". )ا٤ قزٞ، 

ًم وج١يزح وفيًزا، ٚثبٌزيبٌٟ ٌي١ض ؽىيُ  ثٙذا رىْٛ اٌّقزشٌخ ل  خطذ خطيٛح وج١يزح ٔؾيٛ ارمزي اي، ئذ ١ٌظيذ وي

يب، وّيب ذ٘جيذ ئٌيٝ ذٌيه فزليخ اٌخيٛارط، ٌيذٌه ٠ميٛي  ؽي   ميَّ  ًّ هبؽت اٌىج١زح فٟ اٌّطٍك اٌزخ١ٍ  فٟ إٌميبر ناه

: "اإل٠ّبْ ع١ّ  اٌطبمبد، ِٚٓ ُم مًّ وج١ًزا ٌي١ض ثىفيز ِيٓ  ٘يً اٌٍّميخ فٙيٛ فبطيك  اٌّقزشٌخ، ٚ٘ٛ  ثٛ ثىز ا٤ه

  .(331، ص 1، ط 1969ثفقٍٗ ٌٍىج١ز، ر وبفز ٚر ِٕبفك، ِإِٓ ثزٛؽ١ ٖ ِٚب فقً ِٓ غبمزٗ. )ا٤ قزٞ، 

 



 

   

               

 

ح ِيٓ  ثزس٘يب ِظيأٌخ اٌّفٙيَٛ، فٍيئٓ رقي مند رقز٠فيبد اٌفيزق اإلطي١ِّمخ  رطزػ لع١مخ اإل٠ّبْ ئ يىبرد مي م

ٌإل٠ّبْ ث١ٓ لبهً ثأٔٗم اٌزص ٠ك اٌمٍجٟ، ٚنخز ٠مٛي ئٔٗم ئلزار ثبٌٍمظبْ، ٚفز٠يك صبٌيش ٠غّي  ثي١ٓ ٘يذ٠ٓ اٌقٕصيز٠ٓ 

ي  مٍيٝ ِيب لبٌيٗ اثيٓ خٍي ْٚ فيٟ "اٌّم  ِيخ"، ؽ١يش مي   ْ اإل٠ّيبْ ٠غّي  ثي١ٓ ٠ٚع١ف ٌّٙب ا٤مّيبي. ٚٔؾيٓ ٔإوم

ب فٟ غبمخ ذٌه اٌزص ٠ك اإل٠ّبٟٔ،  اٌزص ٠ك اٌمٍجٟ اٌّٛافك ٌٍمظبْ ِٚب ٠زجقٗ ِٓ اٌقًّ، ؽزٝم رٕخزغ ا٤فقبي وٍٙم

 ٚ٘ذا  رف  ِزارت اإل٠ّبْ، ثً ٘ٛ اإل٠ّبْ اٌىبًِ.

ْم اٌغ ي اٌذٞ  صبرٖ ِفَٙٛ اإل٠ّبْ وقم١ ح ث١ٓ اٌفزق اإلط١ِّمخ وبْ   خ ئذا ِب رقٍمك غ١ز   مّك ثىض١ز، خبهم

ْم  اإل٠ّبْ ثبٌؾىُ ا٤خزٚٞ، فٕغ  ِمبٌخ  ً٘ اٌظٕمخ ر١ّيً ئٌيٝ اٌغفيزاْ ٌٍّيإِٓ اٌزبهيت ؽزميٝ ٌيٛ اررىيت وج١يزح، ٚ 

ح ئ٠ّبْ ِص١زٖ إٌغبح ِٓ إٌمبر، ٚئْ اررىيت ثقيط اٌّقبهيٟ، ٚفيٟ ذٌيه نؽيط ٚاظيؼ  اٌّإِٓ اٌذٞ ٠ؾًّ ذرم

 اٌىج١زح فٟ إٌمبر. ٌّمبٌخ اٌخٛارط اٌزٟ رخٍم  ِزرىت

ْم ِٓ  ُ٘ ِظزٕ اد اٌؾغبط فٟ اإل٠ّبْ ث١ٓ اٌفيزق اإلطي١ِّمخ اٌيٕ م اٌمزنٔيٟ، ٌيذٌه ٔغي   ُم  ْ ّٔؽع   ِٙٚ

ْم  ي  مٍييٝ   ييب ٠ٛظمفيْٛ ا٠٢ييبد اٌمزن١ٔميخ اٌزييٟ رإوم ب اٌغشاٌييٟ فيٟ وزبثييٗ "ئؽ١يبء مٍييَٛ اٌي م٠ٓ" ئّٔم  ٘يً اٌظييٕمخ، ر طي١ّم

ح ئ٠ّبْ فٟ اٌفصً اٌّٛطَٛ ثي  "ِيٓ لٛامي  اإل٠ّبْ لٛي ٚمًّ، ٚمٍٝ ِص١ز اٌغ ًم ِإِٓ ٠ؾًّ ذرم ٕمخ ٚإٌغبح ٌى

اٌيٟ هيزاؽخ مٍيٝ  اٌقمبه  فٟ اإل٠ّبْ ٚاإلطَّ ِٚب ث١ّٕٙب ِٓ اررمصبي ٚارٔفصيبي"  ففيٟ ٘يذا اٌفصيً ٠يزنم اٌغشم

ثػ ثيي١ٓ اإل٠ّييبْ ٚاٌقّيً اٌييذٞ اطييزجق رٗ ا ييٟ ِييٓ اٌميزنْ مٍييٝ اٌييزم ١ًٌ إٌصم يي  ثبٌيي م ييب رنم اٌّزعئيخ، ٠ٚإوم ِم ٌّزعئييخ.  

اٌغشاٌٟ مٍٝ اٌّقزشٌخ، ف١ىّٓ فٟ اٌزمأو١  مٍٝ ِج   اٌّغفزح اٌّطٍك   رغبٖ مجبنٖ اٌّيإ١ِٕٓ ثبطيزضٕبء اٌّتيزو١ٓ، 

ْم اإل٠ّيبْ ر ٠عي١  ثّقصي١خ ٚاؽي ح. ٚثٙيذا  زٗ فٟ ذٌيه   بٌؼ، ؽغم بٌؼ ٚغ١ز اٌصم ٚئْ عّقٛا فٟ  مّبٌُٙ ث١ٓ اٌصم

ٌٙب ئٌٝ مم١ ح ِىزٍّخ ا٤روبْ ِ  ٌؾ خ اٌغشاٌٟ.ٔفُٙ ٔعظ ِمبٌخ  ً٘ اٌظٕمخ فٟ اإل ٛم  ٠ّبْ ٚرؾ

ْم اٌغ ي اٌذٞ خبظٗ  ً٘ اٌظٕمخ فٟ اإل٠ّبْ ِ  ثم١مخ اٌفزق اإلط١ِّمخ اررجػ ثّص١ز اإلٔظبْ فيٟ ا٢خيزح،  ئ

( فٟ وزبثٗ " زػ اٌّٛالف" ؽي١ٓ ليبي فيٟ  يب٘  ث١ٍيا ٌيٗ "ر  816٘ٚفٟ ٘ذا اٌظ١بق رٕ رط ِمبٌخ اٌغزعبٟٔ )د

ّمٝ ئ٠ّبًٔب ٌغخ ٌ رٌزٗ مٍٝ اٌزص ٠ك اٌمٍجٟ ٚر فيٟ  ٔميٗ ٠ززرميت م١ٍيٗ فيٟ اٌتيزع ٔشاع  ْم اٌزص ٠ك اٌٍمظبٟٔ ٠ظ فٟ  

ٟم ر  ْم اٌتبرع عقً ِٕبغ ا٤ؽىبَ ا٤ِٛر اٌ ب٘زح إٌّعجطخ، ٚاٌزص ٠ك اٌمٍجٟ  ِز خف  ؽىبَ اإل٠ّبْ ظبً٘زا، فا

يب إٌيشاع فيٟ اإل٠ّيبْ  طززح ف١ٕبغ ثٗ ا٤ؽىبَ اٌ ٠ٛ١ٔميخ، ٠طٍم  م١ٍٗ، ثخّ  اإللزار ثبٌٍمظبْ فأٗم ِىتٛ  ثّ ٚئّٔم

 (.355 ، ص7، ط1998اٌغزعبٟٔ، اٌؾم١مٟ اٌذٞ ٠ززرمت م١ٍٗ ا٤ؽىبَ ا٤خز٠ٚمخ" )



 

   

               

 

ٞم ٚلذ ِعٝ ئٌٝ رغيبٚس ِمبٌيخ اٌزىف١يز ٣ٌخيز اٌّخيبٌف فيٟ اإل٠ّيبْ  ٔؾٓ فٟ ؽبعخ  و١ ح ا١ٌَٛ  وضز ِٓ  

ْم ذٌه ب فٟ ؽبعخ ئٌيٝ رغيبٚس ِمبٌيخ  اٌزٟ ٔتأد ِ  اٌخٛارط، ٤ ِٓ  أٔٗ  ْ ٠ٌٛم  اٌقٕف ٠ٚظزجق  اٌؾٛار. وّب  ٕٔم

١ٔب مٓ  مّبٌٗ  ْم ذٌه ِٓ  أٔٗ  ْ ٠ٕفٟ مٓ اإلٔظبْ ِظإ١ٌٚمزٗ فٟ اٌ م ز ا٤مّبي مٍٝ اإل٠ّبْ ٤ اٌّزعئخ اٌزٟ رإخم

ن لٛي ر فقً. ْم اإل٠ّبْ ِغزم  ٠ٚغقٍٗ ٠قزم   

ر٘ب ٌٕإوم  فٟ اٌّمبثً ؽز٠مخ اإلٔظبْ ف ٛم ٟ  فقبٌٗ اٌّمززٔخ ثبٌّظإ١ٌٚمخ  فذان ِب  وم د م١ٍٗ اٌّقزشٌخ فٟ رصي

ْم اٌقي ي اإلٌٙيٟ ٠مزعيٟ فيٟ اٌفىيز ارمزشاٌيٟ ِؾبطيجخ  ٌإلٔظبْ ِٕٚشٌزٗ فٟ اٌٛعيٛن ٚفيٟ مّلزيٗ ثيب ، ٚذٌيه ٤

 اإلٔظبْ مٍٝ ؽظٕبرٗ ٚط١مئبرٗ.

يي ٠ٕٟ ٚاٌقمبهيي ٞ ثٕييبء مٍييٝ ِييب ذوزٔييب، هييبر ِييٓ اٌعييزٚرٞ رأطيي١ض مٍييُ وييَّ ؽيي ٠ش ٠إوم   اٌغيي ي اٌيي م

٠ٚظزٛمت، فيٟ اٌٛليذ ذاريٗ، اٌّقيبر  اإلٔظيب١ٔمخ اٌؾ ٠ضيخ ِؾمممي١ٓ ثيذٌه اإلهيّػ ٚاٌزغ ٠ي  ٚاٌخيزٚط ِيٓ  طيز 

ّم   روْٛ ِغ من مٍُ اٌىَّ اٌؾ ٠ش، ٚذٌه ٤ٔٗم  وم   اٌّقزفخ اٌ ١ٕ٠مخ اٌّٛرٚصخ، ٚفٟ ٘ذا اٌظ١بق ٔت١ز ئٌٝ نٚر ِؾ

إِٓ فيٟ رؾي ٠ش اٌّقزفيخ اإلطي١ِّمخ، ٚئميبنح إٌ يز فيٟ اٌّيٛرٚس اإلطيِّٟ، ٚفيٟ مٍٝ نٚر اٌّفىمز اٌّظٍُ اٌّي

ِىبٔخ اإلٔظبْ فٟ اٌّغزّ  ٚاٌقبٌُ، ثً ٚئمبنح إٌ ز فٟ ربر٠خ١مخ اٌّمٛرد اإلط١ِّمخ، ٌذٌه ٠مٛي  روْٛ: "ٔؾٓ 

اهزح اٌزأ١ٍ٠ٚخ   ٞ  ْ ٔف ْم ارمزمبن ٚاٌفُٙ ّ٘ب اٌٍمذاْ ٠تىمّْ ع ١ٌمخ اٌ م ُٙ ٌىٟ ٔيإِٓ ٚ ْ ٔيإِٓ ٌىيٟ ٔفٙيُ" ٔقٍُ  

 (. 181، ص 1999) روْٛ، 

اهزح  يب اٌي م ِم ًم ا٤ٔ ّيخ اٌزم١ٍ ٠ميخ. ٚ  ًم اٌؾ اصخ  وضيز ؽز٠ميخ ِيٓ اإل٠ّيبْ فيٟ ظي ٌذٌه ٠ق   روْٛ اإل٠ّبْ فٟ ظ

ْم اإل٠ّييبْ ظييزٚرٞ ِييٓ  عييً  ييً ئٌييٝ اإل٠ّييبْ، ٚ  ْم اٌفٙييُ ظييزٚرٞ ِييٓ  عييً اٌزٛهم اٌزأ١ٍ٠ٚمييخ، فبٌّمصييٛن ثٙييب  

ً ئٌٝ اٌفُٙ. ٚم١ٍٗ، فٕٙبن مّلخ ناهز٠مخ رصً ث١ٓ اٌفُٙ ٚاإل٠ّبْ  ففُٙ ث ْٚ ئ٠ّبْ ر ظبثػ ٌيٗ، ٚئ٠ّيبْ اٌزٛهم 

ت.  ث ْٚ فُٙ ٠قٕٟ اٌظمٛغ فٟ اٌ ١ِّمخ ٚاٌزقصم

زامبد اٌّذ٘ج١مخ ٚاٌفزل١مخ فٟ ٔ زرٙب ئٌٝ اإل٠ّبْ ٚاٌزأطي١ض ٌزؤ٠يخ ئٔظيب١ٔمخ  ؽ١ٕئذ ر ث م ِٓ رغبٚس ٘ذٖ اٌصم

يٍٛوٟ ٚاٌقٍّيٟ، ٚرزجٕميٝ اٌمي١ُ اإلٔظيب١ٔمخ اٌى١ٔٛميخ ٌٍزقيب٠ش ويبٌقٍُ ٚاٌخ١يز ع ٠ ح  رزوم  ش مٍٝ اإل٠ّيبْ فيٟ ثقي ٖ اٌظم

َ ثبإلٔظيبْ فيٟ ع١ّي  اٌّغيبرد  ٚاٌّؾجمخ ٚٔجذ اٌقٕف ٚاٌقّيً اٌصيبٌؼ اٌجٕميبء اٌيذٞ ٠تي١  اٌجٕيبء اٌؾعيبرٞ، ٠ٚزمي م

 رؾم١مًب ٌظقبنرٗ.

ًم ذٌييه ر ٠ّىييٓ  ْ ٠زؾممييك ئرم ئذا اررييجػ يي   ويي ّم اإل٠ّييبْ ثبٌؾز٠مييخ ٚاٌّظييإ١ٌٚمخ، ٚفييٟ ٘ييذا اٌظيي١بق ٠مييٛي ِؾ

ا،  ٚ ر ٠ىيْٛ، فجي ْٚ  يٍٛن اٌزيبث  ٌيٗ، ٚإٌميبث  ِٕيٗ،  ْ ٠ىيْٛ رٍمبه١مًيب ٚؽيزمً ْم ِيٓ غج١قيخ اإل٠ّيبْ ٚاٌظم اٌطبٌجٟ: "ئ

، اٌّقزي ز  ثقصي١بٔٗ ؽز٠مخ اخز١بر، ٚأعجبغ ِٚظإ١ٌٚمخ، ر ٠ظزم١ُ اإل٠ّبْ، ٚر ٠زٛة ؽممب اٌقبهٟ غ١ز اٌّصزم



 

   

               

 

ح ثبغ١ٕمخ رغقٍٗ ٠ٕ َ مٓ اٌيذٔت، ٠ٚمٍي   ٚاٌّمزم ثذٔجٗ، غ١ز إٌّىز فٟ طز٠زرٗ ٤ٚاِز ا ٚٔٛا١٘ٗ، ئرم ثؾزوخ ؽزم

ئلًّمب ئران٠مًب مٓ اٌقص١بْ... فبٌزق من٠مخ ا١ٌَٛ ٚؽيكم اإلٔظيبْ فيٟ اخز١يبر طيٍٛوٗ ِٚصي١زٖ ٠فزظيبْ م١ٍٕيب رق١ّيك 

ن اإلطيِّٟ اٌيذٞ ٠ضيزٞ اإل٠ّبْ ٚاطزجطبٔٗ، ٚذٌه ِقٕٝ اإلخ ُم ذٌيه ثيبٌمٙز ٚطيٛغ اٌغيّمن، فبٌظيٍٛم ّص، ٚر ٠ز

ب ٘ٛ هبنر مٓ الزٕبع ٚأعجبغ ر ٠ؾصّْ ئرم ثضمبفخ ئط١ِّمخ ِّهّخ غ١ز  ٚػ ٠ٚزظٟ ا ٠ٕٚغٟ اٌقج ، ئّٔم اٌزم

 (. 113-111 ص ص ،1991لٙز٠مخ )اٌطبٌجٟ، 
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ّم  ئثزا١ُ٘، ِؾممك(. )غ. اٌفصً فٟ اًٌٍّ ٚا٤٘ٛاء ٚإٌؾً(. 1996اثٓ ؽشَ. ) .1 (. 1)م١ّزح، مج  اٌزؽّبْ ٚٔصز، ِؾ

 ث١زٚد: نار اٌغ١ً.

 اثٓ خٍ ْٚ،)ن.د(.اٌّم ِخ. نار اٌغ١ً ث١زٚد .3

 . نار اٌّقبر .ٌظبْ اٌقزةاثٓ ِٕ ٛر. )ن.د(.  .4

 نار هبنر ث١زٚد رطبهً ئخٛاْ اٌصفبء. (.1116) ء،ئخٛاْ اٌصفب .5

ّم . ) .6 ٌجٕبْ:  -(. ث١زٚد1. )غ.اٌفىز ا٤هٌٟٛ ٚاطزؾبٌخ اٌزأه١ً ٔؾٛ ربر٠خ نخز ٌٍفىز اإلطِّٟ(. 1999 روْٛ، ِؾ

بلٟ  نار اٌظم
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